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Bu mütevazi kitapçıkta sorulara irticalen cevap verildiği, konuşmanın ona
göre istiflendiği.. daha sonraki küçük tashihlerle de bu ilk tertip ve ifade
tarzına dokunulmadığı; daha doğrusu, her şeyi yeniden ele alma gibi bir
zorluğu olduğundan dokunulmadığı için, bir kısım karışıklıklar, anlatma
eksiklikleri olacaktır. Değerli okuyucuların, bütün bunları nazar-ı itibara
alarak, kitabı öyle mütalâa etmelerini ve kusurlarımıza nazar-ı müsamaha
ile bakmalarını umar, dualarını bekleriz.



Tereddütler Üzerine
Asırlardır biriken tereddüt ve şüpheler, beyinlerde bir törpü, bir burgu gibi

içten içe, fert fert veya gruplar hâlinde insanların inançlarını aşındırıp delik-
deşik etti. Bilhassa asrımızda toptan bir inkâr hâlinde ortaya çıktı. Dünyanın bir
kesimi bu şüpheler karşısında dayanamamıştı. Bizde de ilk anda sendelemeler
oldu. Hatta, bu asrın başında inancını kaybeden bazı gençler, son olarak yazıp
bıraktıkları mektuplarında, iman olmadan yaşamanın mânâsızlığına dikkati
çekerek intihar ediyorlardı. Bin senedir tedârik ve teraküm edilen müfsit âletler
ile kalb-i umumî ve efkâr-ı âmme dehşetli yaralanmış, insanımızın, bilhassa
avam halkın istinatgâhları olan İslâmî esaslar, İslâmî cereyanlar, İslâmî şiârlar
kırılmış; bunların neticesi vicdan-ı umumî bozulmaya yüz tutmuştu. Bu geniş
yaralar Kur’ân’ın ve imanın ilaçları ile tedavi edilmeliydi...

Âlimlerimiz bunun farkındaydı... Ömer Nasuhi merhum aynen şöyle diyordu:
“Asrımızdaki İslâm âlimleri, bu zamanda zihinleri iz’âc eden birtakım yeni yeni
felsefî nazariyeleri tenkide alarak bu nokta-i nazardan ilm-i kelâmda bir
yenileme eseri göstermek mecburiyetinde bulunmaktadırlar.”1 Asrımızın hâzık
hekiminin teşhisiyle, “Maddiyyunluk (materyalizm) mânevî bir tâun gibi tenkit
kabiliyeti geliştikçe yayılma imkânı artıyor. İlim ve fenden telkin, medeniyetten
taklit almış... Yanlış anlaşılan hürriyet ve gurur da işin içine girince genişleyip
dağılıyor.” Bu hastalık, bazı meşhur yazarların teknik hâle getirerek
romanlarında takdim etmelerinden sonra, bir vebâdan daha tehlikeli biçimde
yaygın hâle geldi. Genç ve mukavemetsiz beyin ve kalblerde serpilip gelişti.
Köyde, kentte hep bu şüphe ve tereddütler konuşulur oldu. Okullarda, hatta
kahve köşelerinde din ve iman namına bir konuşma olmasın ki, bunlardan söz
edilmesin.

Bu durum karşısında bazıları kulağını tıkamışçasına bir tavır alıp içinden
gelen imanın feverânı ile birer birer başlarını büküp ezmeye çalıştıkları
tereddüt ve şüpheleri, kalb ve kafalarında hazırladıkları zindanlara attılar;
cevaplarını bulamasalar da imanlarının sağlamlığı, ibadet neşvesinin verdiği
mânevî haz ve ruhanî lezzetler, şüphelere hayat hakkı tanımayacak şekilde
kararlı ve gerilim içinde idiler.

Bazıları da, bu itirazları ileri sürenlerin niyetlerine hiç bakmadan, onları
tekfir eder bir havaya büründüler. Böyle kuru karşılıklar ise, kangrenin
derinleşip yayılmasına sebep oldu. İyi niyetle cevap aramak için sorup



araştıranlar ise, muknî cevapları bulamayınca, sukut-u hayale, sonra da tehlikeli
tereddütlere düşmekle karşı karşıya kaldılar. Bu arada inkâr girdabına kapılan
ve dipsiz gayyalara yuvarlananlar da oldu.

Böyle bir pozisyon ise, maddeci görüşe sahip ve bu anlayışlarını bir
ideolojik savaşa döndürenler için çok elverişliydi. Çoklarını bunlarla vurdular.
Hiç olmazsa yaraladılar.

Eskiden inançsızlık cehaletten geliyordu; onun için, gerçek kendilerine
anlatılınca cehaletleri izale ediliyor, nihayet doğruya kavuşmuşluk içinde
huzura eriyorlardı. Şimdi ise, fen ve felsefe kisvesinde bin inkâr fırtınası
esiyor. Hem bu çeşit anlayışa sahip kişiler, kendilerini biliyor zannettikleri
için, ilmî kabul ettikleri bu kanaatleri dışında da hiçbir şeyi kabul etmeye
yanaşmıyorlardı. Ve artık gerçeği araştırma kabiliyetleri körelmiş oluyordu.
Onun için eskiden bunlardan ancak binde biri hidayete gelirdi. O zaman iman
umumî olduğu için, yani, ekseriyet inançlı olduğundan, bunların pek fazla zararı
olmuyordu. Hâlbuki asrımızda teslimiyet kırıldığından zaten çok kimsenin
itikadı sarsılmış vaziyette... Onun için erâcifin yayılması ile, her yerde tereddüt
ve şüpheler içinde bocalayan, hatta artık her şeyini kaybedenlerle karşılaşır
olduk.

İşte bütün bunlardan sonra bu yaraya derin bir neşter vurma gayesiyle
Muhterem Müellif’in çeşitli zaman ve zeminlerde irticalî olarak yaptığı sohbet
ve konuşmalardan derlenmesi neticesinde Asrın Getirdiği Tereddütler serisi
hazırlanmıştır. İnşâallah bu kitapların, kalb ve kafalardaki tereddütlerin
birçoğunun izalesine vesile olacağını ümit ediyoruz.

Safvet Senih

1 Bilmen, Ömer Nasuhi, Muvazzah İlm-i Kelâm s.21.



Kur’ân’ın nazil olan ilk âyetinin “Oku!” diye 
başlamasında ne hikmet görüyorsunuz?

“İkra’/Oku!”1 ilâhî emri, O en şerefli varlığın zâtında tecellî ile beşere
emanet edilen sonsuz kemalâta muhatap ve mükellef olmak için bir vazife
verme ve bir davettir.

Müşâhede edilecek, mânâ ve muhtevası anlaşılacak, anlaşıldıkça da,
Hâlık’ın nizam ve kudretinin büyüklüğüne, ihtişam ve güzelliğine vukuf
kazanılacak olan bu kâinat, Levh-i Mahfuz’un bir tecellîsi ve yansımasıdır.

Allah, insan haricindeki canlı ve cansız her varlığı “kalem” olarak vazifeli
kılmış, böylece de, her varlık kendisine tevdî edilen, kendisinde tecellî eden
vak’aları kaydetmiş ve kaydetmektedir.

Canlı ve cansız her varlık bir kitaptır. Bu itibarladır ki, “Gör, müşâhede
eyle!” suretinde değil de “Oku!” şeklinde bir emir vâki’ olmuştur. Zira, kitap
ancak okunur. Her biri birer kitap olan varlıklar ile dolu ve pırıl pırıl bu kâinat,
elbette ve muhakkak ki, ilâhî bir kütüphanedir. İnsandan gayri bütün varlıklar
sadece “yazmak” ile mükellef tutuldukları hâlde, insan, hem yazmak ama ve
hele mutlaka “okumak” vazifesi ile şereflendirilmiştir.

İlim, kâinatta tecellî edegelen nizam ve değişik şekilde tecellî eden şeylerin
birbiriyle olan münasebetlerini idrakten ve bu idraklerin tasnîfi ve bir araya
getirilmesinden ibarettir. Kâinattaki bu nizam, nizamdaki ehemmiyetli
hassasiyet ve muvazene, kat’iyen rastlantılara verilemez. Binaenaleyh, böyle,
bir nizamın elbette bir kurucusu ve vaz’edicisi vardır; hem de, varlığı her
şeyden daha ayân bir kurucu.

Her nizam, ortaya konmadan önce tasavvur edilir. Tıpkı, kâğıda dökülüp
çizilmeden önce bir mimarî plânın, mimar dimağında tasavvur edilmiş olacağı
gibi... Beşerin kesafetli yapısı ve düşüncesi, bu tasavvur ve var olmaya nasıl
bir şekil verir, o bir tarafa; kâinat çapındaki bu nizam, Levh-i Mahfuz ise,
mukayyet nizam da, Kur’ân-ı Kerim’dir ve Levh-i Mahfuz’un aynasıdır.

Buna göre insan okuyacaktır. Okudukça anlamaya çalışacak, zaman zaman
yanlış anlayacak, hatalar yapacak; tecrübelere girişecek; hata-savap potasından
geçirdiği ilim cevherini itimat ve güvenirliğe, emniyet ve sağlamlığa
ulaştıracaktır. Bakmak başka, görmek başka; anlamak başka, anladığını
kabullenip şuur ve gönlüne mâl etmek başka; bütün bunlardan sonra tatbik



etmek başka ve tatbik ettiğini de gayra teslim ve tevdî etmek tamamen başkadır.
Evet, idrakle ilgili bütün bu başkalıklar daima olup durmaktadır. Zira,

kâinatta birçok kanunlar vardır ve bunlar, kanun Vâzı’ı tarafından fevkalâde bir
âhenk içinde cereyan ettirilmektedir. Bunların birkaçı şunlardan ibarettir:

1. Tek’ten çok’a gidiş,
2. Çoklar arasında benzerler, farklılar ve zıtların bulunuşu,
3. Zıtlar arasında faâl bir denge ve âhenk,
4. Münavebe (peşi peşine vazife devir teslimi),
5. Öğrenme, unutma ve yeniden öğrenme,
6. Cehd ve gayret,
7. Tahlil ve terkip (çözülüp-sentezlenme),
8. İlham ve inkişaf (içe doğma ve açıklığa kavuşma).
İnsan, bu kanunların bütününe tâbidir. Bu itibarladır ki, elbette çok insan

olacaktır ve insanlar arasında benzerler, farklılar ve zıtlar bulunacaktır. Keza;
insanlar arasında benzer, farklı fikir, görüş, inanış, davranış ve hareketler de
olacaktır. Ancak bütün bu fıtrî zıtlıklar, durgun, boş değil, canlı ve faâl bir
muvazene içinde olacaktır.

Yine bu itibarladır ki, sadece imanı hedef alan bir gidişin ilmi kaybetmesi ve
sadece ilmi hedef alan bir gidişin de imanı ihmal ve kaybetmesi vuku
bulacaktır.

Yine bu itibarladır ki, ilim ve cehil, ikrar ve inkâr, fazilet ve redaet, zulüm
ve adalet, muhabbet ve nefret, mücadele ve barış içinde olma, gevşeklik ve
atalet muhtevalı bir tevekküle dayalı yaşayış temposu ve davranış tarzına
mukabil; her şeyi insanın yapabileceği inancına dayalı sabırsız bir sürat, haşin
bir “bozup-yapma, yıkıp-kurma” ihtiras ve cinneti gibi esasların ve hâllerin
peşi peşine gelmesi, münavebesi de vuku bulacaktır.

Yine bu itibarladır ki; hatta o Müstesna Varlık, beşerin Medar-ı İftiharı’nın
öğrettikleri dahi unutulabilecek; ama mutlaka yeniden hatırlanıp yeniden
öğrenilecektir. Keza; böyle bir cüzlere ayrılma, bir tahlil, bir çeşitlenme, bir
çoklaşma sonunda, elbette bunda da bir yeniden ele alma bir terkip cereyan
edecek ve elbette bir ilham, bir zuhur da olacaktır.

Bütün bunlar olmuştur, olmaktadır ve aralıksız olmaya devam edecektir.
Hazreti Musa’ya, içtimaî ilimleri ve içtimaiyatın sıhhatle devamını mümkün
kılacak olan emirler “On Emir”; Hazreti İsa’ya, beşerî münasebetlerde



yumuşaklık, şefkat, muhabbet ve müsamaha, sabr u tahammül; Hazreti
Peygamber’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) bütün bu hususlara ilave olarak ilim,
irade, hikmet, muvazene, telif, terkip, özlü anlatma (icmal) ve eksiksiz ifade
(tekmil) bahşedilmiş idi.

Bu itibarladır ki; Müslüman olmak diğerlerinden bir bakıma daha külfetli,
daha mesuliyetli, ama bir o kadar da latîf ve yüksektir. Zira, içtimaî esaslar
yanında, muhabbet ve müsamaha, hilm ü şefkat; sabr u tahammül yanında, ilim,
irade, hikmet, denge, telifçi ve terkipçi olmak gibi daha yüksek hususiyetleri de
gerektirmektedir.

Bundan ötürüdür ki; fizik, kimya, astronomi, biyoloji gibi ilimler sahasında
yapılan keşifler, temin edilen terakkiyat, sonunda Levh-i Mahfuz’da tasavvur
edilip, Kur’ân-ı Kerim’de kayda tâbi tutulan ve kâinatta yer yer ve peşi peşine
tezahür eden esaslardan bazılarının anlaşılmasına ve genişçe idrak edilmesine
hizmet ettiğinden dolayı, bütün ehl-i keşif ve himmeti tebrik ve takdir gerektir.
Ancak, böyle bir hizmetin, kazanç ve muvaffakiyetine mukabil, Hâlık ve
Nâzım’ı inkâr, ilâhî ilham ve irşadı ret, insanı ilâhlaştırma, insan iradesini
mutlak hâkim kılmak gibi bir kayba ve dalâlete düşmekten, insanlığı korumak
da icap edecektir.

Fizik ve kimya laboratuvarlarında yapılan tecrübelere, öğrenilmiş kanunlara
uyularak, fizik, kimya ve biyoloji vak’alarına yeni istikametler verilmezse, ibdâ
ve ihtirâda bulunmak muvaffakiyetine istinaden, gittikçe sabırsızlaşan, gittikçe
hızlanan, gittikçe küstahlaşıp mesuliyetsizleşen, bir cüret ve keyfîlik üzere,
insanı ve insan cemiyetini dahi bütün bütün kaybetme ihtimali var. Evet,
değişik tecrübelere tâbi tutulma sath-ı mâilinde yuvarlanmakta olan bugünün
beşer ölçülerine karşı, insanın bir “laboratuvar hayvanı”, insan cemiyetinin de
bir “laboratuvar” olmadığını lâyıkıyla hatırlamak lâzımdır.

Mevcut ilimleri donukluk ve durgunluktan, kuruluk ve abesiyetten kurtarmak;
evvelâ ilimlere esas teşkil eden meselelerin lâyıkıyla anlaşılmasına yardım
edecek; sâniyen insan irade ve zihninin payına düşeni eda, his ve kalbî
sezişlerini, bir iç müşâhede ile müşâhede ettirmiş olacaktır. O zaman, işleyen
aydın bir enfüs, fasîh bir lisan kesilecek ve karşısına konulmuş kâinatı kelime
kelime, satır satır okuyacak, tıpkı bir kitap gibi. Zaten kâinatı bir kitaptan farklı
görmek de âdeta imkânsızdır. Hele hele tekvînî emirlerde ilk yaratılan
“kalem”2 olarak anlatılıp da, tenzîlî fermanda da ilk emir “oku”3 olursa...



Ne var ki, bu mesele, zannedildiği kadar kolay da değildir. Zâhirî ve bâtinî
hâsselerin faâl ve vak’alar karşısında titiz oldukları nispette bir duyuş, bir
görüş olsa bile, bu hasselerden bir tanesindeki arıza büyük ölçüde diğerlerini
de tesirsiz kılar.

Onun için Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan’da; körlük, sağırlık ve dilsizlik beraber
zikredilir.4 Zira tekvînî emirler gözle okunduğu gibi, tenzîlî emirlerin ilk mâkes
bulacakları esrarlı perde de kulaktır. Ve bu müşâhede ve duyuşa tercüman ise
lisandır.

Binaenaleyh, âfâk ve enfüsü göremeyen, kulağına geleni de duymayacak,
duysa da anlamayacaktır. Keza; kulağına çarpan ilâhî emirlerle uyanmamış bir
gönül, şeriat-ı fıtriye ile abes olarak iştigalden kendini kurtaramayacaktır.

Demek ki “oku”, bir bütünleşmenin ve bütünleştirmenin; bir müşâhede ve
değerlendirmenin; bir görme ve onun yanında sezmenin, sonra da bu iç irfana
dili tercüman kılmanın ifadesi oluyor ki, bizim için bir ilk emir olması, ne
kadar mânidardır.

Ehemmiyetine binaen uzun anlatıldı ve yer yer sadet harici mevzular
kurcalandı. Tekraren mütalâası bizi mazur gösterir ve affettirir ümidini
beslemekteyiz.

Cehd: Çalışma, çaba, emek.

Enfüs: Herkesin kendi iç âlemi.

Fasîh lisan: Açık, anlaşılır bir dil.

İbdâ- İhtirâ: Örneği ve benzeri olmayan bir şey meydana getirme, icad etme.

Kanun Vâzı’ı: Kanun koyucu.

Kesafetli: Karışık, yoğun.

Levh-i Mahfuz: Olmuş ve olacak her şeyin yazıldığı asıl kütük..Allah’ın (celle celâluhu) takdir
buyurduğu hükümlerin bulunduğu asıl levha. (Bkz.: Burûc sûresi 85/22).

Müşâhede: Şahit olma, görme.

Redâet: Fenalık, bayağılık, âdilik.

Sath-ı mâil: Eğilim alanı.

Şeriat-ı fıtrıye: Cenâb-ı Hakk’ın kâinata yerleştirdiği tabiî kanunlar

Tecellî: Gerçekleşme, tahakkuk etme.

Tekvînî emirler: Yaratılışla ilgili emirler.

Tenzîlî ferman: Allah’ın Cebrail vasıtasıyla Peygamber Efendimiz’e indirdiği ilâhî buyruk,
Kur’ân-ı Kerim.

Tevdî edilmek: Emanet edilmek.



Vukûf: Bir şeyi iyice, doğru şekilde bilme.

Zâhirî – Bâtınî Hâsseler: Dış ve iç (maddî–mânevî) duyular.

1 Alak sûresi, 96/1.
2 el-Hâkim, el-Müstedrek  2/492.
3 Alak sûresi, 96/1.
4 Bkz.: Bakara sûresi, 2/18, 171.



“Kur’ân, olmuş ve olacak her şeyden bahsediyor.” 
diyorlar. Bu doğru mudur? Doğru ise, günümüzdeki 
bir kısım fen ve tekniğe ait meseleleri de bunun içinde 

mütalâa edebilir miyiz?
Yüce Yaratıcı’nın, insanoğlunun öğrenmesine müsaade ettiği ve onun maddî-

mânevî terakkisine vesile kıldığı her şeyden icmâlen bahsetmesi doğrudur.
Ancak, Allah’ın (celle celâluhu) müsaade etmediği ve insanoğlunun da dünya
ve ahiret hayatına bir faydası dokunmayan şeylerden söz etmesi, hele tafsilde
bulunması asla bahis mevzuu değildir. Zira, böyle bir şeyi kabullenmek, hikmet
dolu bir kitaba abes isnat etmek olur ki, o mukaddes beyan bu türlü faydasızlık
ve abesiyetten çok muallâdır!...

Kur’ân’ın ele alıp tahlile tâbi tuttuğu şeylerde, takip ettiği bir yol vardır ki, o
yol bilinmediği zaman, tahlilci çok defa hayal kırıklığına uğrayabilir; yani,
aradığını onda bulamayabilir.

Bir kere, Kur’ân’ın en birinci hedefi, bu kâinat meşherindeki kelime, satır,
paragraf ve kitaplarla, Meşher Sahibini tanıttırmak, iman ve ibadet yolunu
açmak; ferdî ve içtimaî hayatı düzenlemek; dünya saadetinin, ahirette dahi
devam ve temadisini temin ederek insanı mutlak saadete ulaştırmaktır.

Bu itibarla o, bu yüce hedefi tahakkuk ettirme yolunda her şeyden bahisler
açar. Ele aldığı şeyleri, o istikamette vesile olarak kullanır ve ehemmiyetine
göre onlardan söz eder. İnsandan, onun ehemmiyeti kadar; yıldızlardan
derecelerine göre ve elektrikten kameti nispetinde...

Böyle yapmayıp da o, sadece yirminci asrın “tabu”su sayılan bir kısım
medeniyet harikalarından bahsetseydi, pek çok şeyin anlatılıp tanıtılma hakkı
zâyi olacak ve bir kısım sabit hakikatler, gelecek keşifler ve bilhassa insan,
ihmale uğrayacaktı. Bu ise, Kur’ân’ın, ruh ve maksad-ı aslîsine bütün bütün zıt
bir keyfiyettir.

Beşer için inen ve beşerin Yaratıcısıyla münasebetini, onun ebedî saadetini
hedef alan Kur’ân, hedeflediği mevzuun azameti, genişliği ve hayatîliği
nispetinde çok yönlü ve rengârenktir. Onun, bütün bu yönlerine âyine olabilmek
için, kütüphaneler dolusu kitaplar yazılmış ve tefsirler meydana getirilmiştir.

Edebî dâhiler, onun büyüleyici ifadesine ve belâgat üstünlüğüne hayranlık
destanları koşarken, nazarlarını âfâk ve enfüste gezdiren ilim adamları, onun



aydınlatıcı tayfları altında, eşya ve hâdiselerin hakikî yüzlerini görebilme ve
anlayabilme bahtiyarlığına ermişlerdir. Psikologlar, sosyologlar; kitleler ve
insan ruhuna ait en muğlak problemleri, onunla çözüme kavuştururken; ahlâkçı
ve terbiyeciler de onu, bitip tükenme bilmeyen, alabildiğine zengin ve rengin
bir menba kabul etmiş, nesillerin terbiyesinde hep ona müracaatta
bulunmuşlardır.1

Bu geniş ve zengin muhtevanın özüne uygun takdimini mevzuun
mütehassıslarının pürüzsüz ve duru beyanlarına havale edip, okuyucuyu, bu
istikamette yazılmış kitaplarla baş başa bırakacağım. Yoksa, bir seneyi aşkın
bir zaman içinde2 ancak bazı hakikatleri anlatılabilen Kur’ân’ı, bütün
yönleriyle soru-cevap sütununda ifade etmenin kabil olmayacağını, her hâlde
değerli okuyucularımız da takdir ederler.

Ancak, Kur’ân’ın bir yönü var ki; “Kur’ân muhtevası” deyince, daha ziyade
gençlerimizin aklına gelen de odur, o da, Kur’ân’ın fen ve teknikle, daha
doğrusu pozitif ilimlerle alâkalı olabilecek yönüdür. Sualde kastedilen hususun
bu olması itibarıyla, biz de daha ziyade o husus üzerinde duracağız.

Vâkıa, bu sahayı da bâkir sayamayız. Bu mevzuda şimdiye kadar yüzlerce
eser yazıldı ve bunlarla Kur’ânî hakikatlerin yüzlercesine ışık tutuldu; ancak
pek çoğu itibarıyla, devrin, fen ve kültürünün tesirinde kalınarak kaleme alınan
bu eserler, ihtiva ettikleri tekellüflü tevillerden ötürü okuyucu tarafından hep
kuşkuyla karşılanmıştır. Hele, sübut bulmamış nazariyeleri birer ilmî gerçek
zannederek, Kur’ân’ın hakikatlerini onlara uydurmaya çalışmalar, bütün bütün
Kur’ân’ı tahrif ve küçük düşürücü mahiyette olmuştur. Oysaki, Kur’ân’ın o
meselelere dair beyanı gayet açık ve az bir gayretle hemen herkesin
anlayabileceği stildedir. Öyle ki, onu getiren melekle, dağdaki çoban -letâifin
zevki bir tarafa- ondaki ilâhî maksadı anlamada çok da fark göstermezler.

Bu itibarla, onu anlatmada objektif olmak, ilâhî beyanın sağlamlık ve
berraklığına sadık kalmak ve onu vak’aların arkasından koşturmaktan daha
ziyade, bir endam aynası hüviyetiyle hâdiselerin karşısına koymak esas
olmalıdır. Dil, esbab-ı nüzûl ve kelime nüansları bilinerek tahlile tâbi tutmak,
ilmî ıstılahlara girmediğinden ötürü garipsense bile, yanlış olmayacaktır.
Bundan dolayıdır ki, sahabe, tâbiîn ve İbn Cerir (rıdvanullahi aleyhim) gibi ilk
müfessirlerin anlayışlarının, sübut bulmuş ilmî gerçeklere çok uygun olmasına
karşılık daha mütefelsif ve daha derin gibi görünen sonrakilerde, ilmin ruhuna
uymayan tekellüflü tevillere rastlanılmaktadır. Bu da bize, yaşadığı devrin



tesirinde kalmadan Kur’ân’ı anlatan tefsircilerin, onun ruhuna daha yakın
olduğunu göstermektedir.

Şimdi de, arz etmeye çalıştığım şeylere birer misal ve sorulan soruya da bir
cevap teşkil etmesi maksadıyla, bir iki numune takdim etmek istiyorum:

1- Ezelden ebede kadar her şeyi gören ve bilen Yüce Yaratıcı, evvelâ umumî
mânâda geleceğin bir ilim ve irfan ve bunun zarurî neticesi olarak da bir iman
devresi olacağına dikkati çekiyor. “Biz onlara, âfâkta (bir baştan bir başa
tabiatın sinesinde) ve kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz ki, o
Kur’ân’ın gerçek olduğu onlara iyice tebeyyün etsin.”3 İlk devirlerden
günümüze kadar, bütün tasavvuf erbabının ‘mevrid’ bilip sık sık müracaat ettiği
bu âyet, bilhassa ilim gözüyle ele alındığında, tek başına bir mucize olduğu
kabul edilecektir.

Makro-âlemden mikro-âleme kadar, insanın araştırma ve düşünme sahası
içine giren ne kadar şey varsa, gelecekte aydınlanan mahiyetleriyle Kur’ân’ı
doğrulayacak ve Yaratanın varlığını ve birliğini gösterecektir. Şimdi
vitrinlerde teşhir edilen bu mevzu ile alâkalı yüzlerce kitaba bakınca, ilâhî
beyanın süratle tahakkuk etmeye doğru gittiğini görüyor ve daha şimdiden,
gelecekte anlaşılabilecek, tabiata ait binlerce dilin onu tesbih ettiğini duyuyor
gibi oluyoruz.

Vâkıa, bugün dahi pek çok hâdiselerin diliyle “Yedi gök, arz ve bunların
içinde bulunanlar, O’nu tesbih ederler. O’nu hamd ederek tesbih etmeyen
hiçbir şey yoktur. Ama siz, onların tesbihlerini anlamazsınız.”4 hakikatinden
anladığımız şeyler, küçümsenmeyecek kadardır. Evet, atomların çözülen dili,
bize pek çok şey ifade ettiği gibi nebulaların tarrakalarından da, bir hayli şey
anlamış bulunuyoruz. Ne var ki, henüz bu âlemşümul tesbihi duyacak ve
anlayacak kimselerin sayısı pek az, onu dünyaya duyuracak Kur’ân talebeleri
pek cılız bulunmaktadır.

2- Kur’ân’ın anne karnında ceninin teşekkül ve gelişmesini anlatması da
fevkalâde enteresandır: “Ey insanlar, eğer öldükten sonra dirilmekten
şüphede iseniz, Biz sizi, topraktan, sonra nutfe’den (sperm), sonra alaka’dan
(embriyo), sonra yaratılışı belirli belirsiz bir çiğnem et parçasından yarattık
ki, size açıktan göstereceğimizi gösterelim...”5; başka bir yerde ise, kademe
kademe anne karnında geçirilen safhalara parmak basılır ve aydınlık getirilir:
“Andolsun ki Biz insanı, çamurdan meydana gelen bir öz ve süzmeden



yarattık. Sonra onu bir nutfe (sperma) olarak sağlam bir karargâha koyduk.
Sonra nutfeyi alaka (embriyo)ya çevirdik. Arkasından alakayı bir çiğnem et
yaptık. Onun arkasından da, bir çiğnem eti kemik yaptık ve kemiklere et
(adale) giydirdik. Sonra da onu başka bir yaratık olarak inşa ettik (yani belli
bir devreden sonra diğer canlılardan ayırarak istidadına göre bir şekil
verdik).”6

Bir başka âyette ise; yine anne karnındaki değişik bir noktanın
aydınlatıldığını görüyoruz: “Sizi annelerinizin karnında, üç karanlık içinde
hilkatten hilkate (nutfe, alaka, mudga) intikal ettirerek yaratmaktadır...” 7

Bilindiği gibi rahim, dışından içe doğru üç dokudan meydana gelir:
Parametrium, miometrium, endometrium. Bu dokuları, su, ısı ve ışık geçirmez
zarları sarmıştır. Kur’ân bu dokulara (zulmet) diyor ve insanın bu üç zulmet
içinde yaratıldığını ifade ediyor.

Şimdi, modern anatomiye rehberlik yapmış olan bu âyetlerdeki özlü
ifadelerle hekimlerimizi baş başa bırakıp ayrı bir hususa intikal edelim.

3- Kur’ân, sütün meydana geliş keyfiyetini de süt gibi dupduru ve berrak
olarak anlatmaktadır: “Hayvanlarda da sizin için ibretler vardır. Onların
karınlarından fers (yarı hazmedilmiş gıdalar) ile kan arasından tertemiz,
içenlere içimi kolay süt içiriyoruz.”8 Alınan gıda maddelerinin, evvelâ yarı
hazmı ve sonra emilen maddelerin, süt guddelerinde ikinci bir ameliye ve
tasfiyeyi, Kur’ân, kelimesi kelimesine nakletmektedir.

4- Bir diğer mucizevî beyanı da, her şeyin bir erkek, bir de dişi olmak üzere
çift çift yaratılmış olmalarıdır. “Ne yücedir O ki, toprağın bitirdiklerinden,
insanların kendilerinden ve daha bilemedikleri nice şeyleri hep çift
yarattı.”9 Canlılardaki erkeklik dişilik öteden beri biliniyordu; ama, otların,
ağaçların, “Ve daha bilemedikleri nice şeyler.”  sözüyle atomlara, bulutlara
kadar pozitif ve negatif çiftini tâmim, oldukça düşündürücü ve hayret vericidir.
Kur’ân daha başka âyetleriyle de her şeyin çift olması esası üzerinde ısrarla
durmaktadır. Arz edilen numunenin kâfi geleceği kanaatiyle diğer bir âyete
geçmek istiyorum.

5- Kur’ân, kâinatın hilkati mevzuunu da, yine kendine has üslûpla ele alır:
“İnkâr edenler görmediler mi ki, göklerle yer bitişik idi; Biz onları ayırdık
ve her canlı şeyi sudan yarattık.”10

Bu anlatış o kadar berraktır ki, ne dünkü Kant ve Laplas’ın, ne de modern



çağın Asimov’larının faraziyeleriyle asla kirletilmemelidir.
İster hilkatin ilk maddesi esîr olsun, ister bütün kâinatları dolduracak kadar

kocaman bir sehabiye “kaos” olsun; ve, sonra ister hayata dâyelik yapan su,
dünyadan yükselen gaz ve buharların, tekrar yağmur şeklinde geriye gelip
denizleri teşkil ederek, canlılara müsait vasat ve menşe olsun, ister başka
şekilde meydana gelsin... Kâinatın, bir bütünün parçaları ve birbirine numune
ve misal tek hakikatin yaprakları olduğu anlatılıyor ve Kaliforniya
çınarlarından insanlara kadar, vücudun dörtte üçünü teşkil eden suyun,
hayatiyet ve ehemmiyetine parmak basılıyor.

6- Bütün kâinat içinde yıldızımız Güneş’in, ayrı bir ehemmiyeti vardır. Ve,
Kur’ân, onun en mühim bir yanını dört kelimelik bir cümle içinde şöyle ifade
ediyor: “Güneş de kendi müstekarri (yani kendine tayin edilen çizgide ve
belli bir zaman içindeki muayyen istikamet ve hareketi) içinde akıp gider.”11

Bu beyan, Güneş’in kendine tahsis edilen yörüngede akıp gittiğini anlattığı
gibi, başka bir ağırlık merkezine doğru kayıp durduğunu da ifade etmektedir.
Aynı zamanda, vazifesini bitirdikten sonra karar kılıp bir yerde duracağına da
dikkat çekmektedir.

7- Kur’ân kelimelerinin zenginliğindendir ki, böyle dört sözcük ile pek çok
hakikat ifade edilir ve pek çok karanlık mesele vuzuha kavuşturulur. Böyle
büyüleyici ve belîğane ifadelerinden bir tanesi de, mekân genişlemesiyle
alâkalı olan şu âyettir:

“Göğü kendi ellerimizle (kudret ve irade) yaptık. Ve, Biz onu, devamlı
genişletmekteyiz.”12 Yine dört kelime, âlemşümul bir meseleye dikkatimizi
çekiyor. Siz, bu hususu, ister Huble’nin katsayısıyla izah edin; ister başka bir
yolla; gök cisimleri arasındaki mesafenin gittikçe arttığını anlatan âyet,
kelimeleriyle, terkibiyle dupdurudur ve ne dediği de apaçıktır.

8- Bir diğer âyette ise, bu yaklaşma, uzaklaşma ve birbiri içinde dönüp
durmadaki, itibarî kanuna dikkat çekilmektedir. “Allah O’dur ki, gökleri
görebileceğiniz bir direk olmadan yükseltti..”13 Bir nizam içinde hareket eden
sistemler, yıldızlar ve peykler, bir kaide ve direk üzerinde hareket
etmektedirler; ama, o direk bizim görebileceğimiz bir direk değildir. Bu direk,
cisimler arasındaki itme kanunudur (ani’l-merkez). Hac sûresi 65’de ise,
-“Görmedin mi ki Allah yerde olan her şeyi ve kendi emriyle denizlerde
yüzen gemileri, sizin hizmetinize verdi? Yerin üstüne düşmesin diye, göğü O



tutuyor. Gök ancak O’nun izniyle düşebilir.” 14- gök cisimlerinin yer üzerine
düşme durumunda olduğunu, fakat Allah’ın müsaade etmediğini anlatıyor ki; bu
da, cisimler arasındaki çekme kanunudur.

Bu mevzuda ister Nevton’un “câzibe-i umumiye”si açısından, isterse modern
astronomi çağının “hayyiziyle” ele alınsın anlatılan şey fevkalâde açık ve
seçiktir.

9- Günümüzün aktüel meseleleri arasında mühim bir yer işgal eden, Ay’a
seyahat mevzuu da bir işaretle hissesini alıyor zannındayım. “Dolunay şeklini
alan Ay’a kasem ederim ki, siz mutlaka, tabakadan tabakaya binecek
(yükselecek)siniz.”15 Daha önceleri tefsirciler “Hâlden hâle, şekilden şekle
uğrayarak değişiklikler göreceksiniz.” tarzında uygun bir mânâ vermişler ise
de; biz, Ay’a kasem edildikten sonra, sibak itibarıyla yukarıda gösterilen
mânânın daha muvafık olacağı kanaatindeyiz.

10- Küre-i arzın şekil değiştirmesiyle alâkalı beyan da fevkalâde caziptir:
“Bizim, yere gelip onu uçlarından eksilttiğimizi görmüyorlar mı? Galip
gelen onlar mı, yoksa Biz mi?”16

Yerin uçlarının eksilmesi; yağmur, sel ve rüzgârlarla dağların aşınmasından
daha ziyade, kutup bölgelerinin basıklaşmasından ibaret olsa gerektir.

11- Son bir misal de Ay ve Güneş benzerliklerinden verelim: “Biz gece ve
gündüzü iki âyet (alâmet) yaptık. Gecenin âyetini (Ay’ı) sildik; gündüzün
âyetini aydınlatıcı kıldık.”17

İbn Abbas, “Gecenin âyeti Ay, gündüzün âyeti de Güneş’tir.” 18 diyor. Bu
itibarla “Gecenin âyetini sildik.” Sözünden, bir zamanlar Ay’ın da Güneş gibi
ışık veren bir peyk olduğunu, ısısının bulunduğunu; daha sonra Yüce
Yaratıcı’nın, onun ışık ve ısısını söndürdüğünü anlatıyor ki; bir yönüyle Ay’ın
geçmişini dile getirirken, bir yönüyle de, diğer yıldızların kader ve akıbetlerine
işaret etmektedir.

İşaret edilen bu birkaç numune gibi, Kur’ân’da daha pek çok âyet vardır ki,
hem insanı alâkadar eden her mevzuun -hiç olmazsa- icmâli Kur’ân’da
bulunduğunu, hem de bu meselelere dair, ilâhî beyanın herkesin anlayacağı
şekilde, fakat beşer için ifadesi imkânsız mucizevî olduğunu göstermektedir.

İleride iktidarlı birisinin, Kur’ân’ın bu kabîl âyetlerini, zikredilen ölçüler
içinde tefsir edeceği ümidiyle, ben daha fazla tasdi’ etmek istemiyorum.

Âfak ve enfüs: Kâinat ve içindeki hâdiseler ile, kişinin nefsi, iç âlemi ve kendi hayatı.



Alaka: Asılıp tutunan, sülük gibi bir yere yapışan şey demek olup aşılanmış yumurtanın rahim cidarına
tutunmasını ifade eder.

Âlemşümul: Geniş, bütün varlığı kuşatan, varlık çapında.

Belîgâne: Edebî bir üslûp ile.

Cazibe-i umumiye: Genel yerçekim kanunu

Dâye: Kaynak.

Esbab-ı nüzûl: Bazı âyetlerin inmesine yakın cereyan eden, inişe iktiran eden hâdiseler.

Faraziye: Varsayım, hipotez.

Hayyiz: Uzay, boşluk. Einstein’in çekimde esas kabul ettiği unsur.

İlmî ıstılah: İlmî terim, kavram.

Maksad-ı aslî: Asıl maksat, esas gaye.

Meşher: Teşhir yeri, sergi yeri.

Mevrid: Bilgi ve ilham kaynağı.

Muallâ: Yüce, uzak.

Mudga: Et parçası, bir çiğnem et.

Mütefelsif: Felsefeye çok dalmış, filozoflaşmış.

Nutfe: Sperm, döl.

Peyk: Uydu.

Sibak: Bir şeyin öncesi, üst tarafı, başlangıcı.

Sübut bulmak: Kesinleşmek, yerleşmek.

Tâbiîn: Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in ashabından sonra gelip onların
talebeleri olan nesil.

Tâmim: Umumî hâle getirme, genelleştirme.

Tasdi’ etmek: Baş ağrıtmak.

Tebeyyün etmek: Belli olmak, açığa çıkmak.

Tekellüf: Zorlama.

Vâkıa: Her ne kadar, gerçi...

Vuzuh: Net, açık ve anlaşılır.

1 Bkz.: Tirmizî, fezâilü’l-Kur’ân 14; Dârimî, fezâilü’l-Kur’ân 1.
2 Muhterem Müellif’in bir seneyi aşkın bir zaman diliminde, Kur’ân hakikatleriyle alâkalı yaptığı vaazlar

kastedilmektedir.
3 Fussilet sûresi, 41/53.
4 İsrâ sûresi, 17/44.
5 Hac sûresi, 22/5.
6 Mü’minûn sûresi, 23/12-14.
7 Zümer sûresi, 39/6.



8 Nahl sûresi, 16/66.
9 Yâsîn sûresi, 36/36.
10 Enbiyâ sûresi, 21/30.
11 Yâsîn sûresi, 36/38.
12 Zâriyât sûresi, 51/47.
13 Ra’d sûresi, 13/2.
14 Hac sûresi, 22/65.
15 İnşikâk sûresi, 84/18-19.
16 Enbiyâ sûresi, 21/44.
17 İsrâ sûresi, 17/12.
18 el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 10/228.



Allah’ın özü ve nitelikleri nelerdir?
Allah, yarattığı şeylerden; onların hakikisinden ve izafisinden tamamen

başkadır. Kaldı ki, insan, şu sınırlı âlemde hep, sınırlı düşünür, sınırlı görür,
sınırlı duyar.

Evet, insanın bu âlemde gördüğü şeyler, milyonda beş nispetindedir.
Duyduğu şeyler de o kadar. Meselâ o, saniyede 40 defa ihtizaz (titreşim) yapan
bir sesi duymaz. Binleri aşan ihtizazı da duymaz. Öyle ise insanın, sesleri
duyup alması sınırlıdır. Bu da, ancak milyonda çok küçük nispette bir şeydir.
Onun görüş ve duyuş sahası da çok dardır. Bu kadar sınırlı gören, duyan, bilen
bir insanın “Allah niçin görülmüyor? Nasıldır?” demesi -hâşâ- O’na kemmiyet
ve keyfiyet izafe ederek, O’nun üzerinde düşünmesi, dolayısıyla da haddini
bilmemesi demektir. Sen nesin ve neyi biliyorsun ki, Allah’ı da bilesin!.. Allah
kemmiyet ve keyfiyetten münezzehtir ve senin nâkıs kıstaslarınla ölçülmeyecek
kadar muallâdır. Sen ışık hızıyla trilyon sene ötelere gitsen ve trilyonlar senelik
öteleri görsen, sonra gördüğün bu kâinatları üst üste yığsan; bunlar, O’nun
varlığına nispetle mikroskobik bir şey bile olamaz. Bizler daha Antarktika
kıtasını bilemezken, bütün kevn ü mekânları evirip çeviren Allah’ın -hâşâ ve
kellâ- “nitelik” ve “niceliği” hakkında nereden bilgimiz olacak! Allah, Allah
olduğu için, O’nun tabiriyle “nitelik” ve “nicelik”ten de mukaddes ve
münezzehtir. O, bizim, her türlü tasavvurlarımızın ötesinde, ötelerin de
ötesindedir...

Kelâmcı: “Aklına her ne gelirse, Allah ondan başkadır.” der. Tasavvufçu
ise: “Aklına ne gelirse, onun verâsının verâsının verâsındadır. Ve sen, daima
seni saran perdelerle âdeta bir fanus içindesin...”

Descartes der ki: “İnsan, her şeyi ile sınırlıdır. Sınırlı olan bir şey, sınırsızı
düşünemez.” Allah ise, varlığı sınırsızdır; nâmütenâhîdir. Binaenaleyh, sınırlı
düşünen insanoğlu O’nu ihata edemez.

Alman edibi Goethe: “Seni bin bir isminle anıyorlar, ey Mevcud-u Meçhul!
Bin değil, Seni binlerce isminle ansam, yine de Seni senâ etmiş sayılamam.
Çünkü Sen, her türlü tavsifin verâsındasın.” sözüyle, bu Mevcud-u Meçhulü
anlatır bize...

Mütefekkirler; Allah’ı, mevcut fakat idrak edilmez bir mevcut olarak mütalâa
ederler. Allah, insanın kavrayabileceği, bilebileceği şeylerden değildir. Göz,
O’nu göremez, kulak O’nu işitemez. Öyle ise, sen, O’nun hakkında sadece



nebilerin talimine uyup öylece inanmalısın!..
Allah nasıl bilinir ki! O vücudun da, ilmin de ilk mebdei, ilk illetidir.

Varlığımız, O’nun varlığının nurunun gölgesi; ilmimiz, O’nun muhît olan ilm-i
ilâhîsinin bir şemmesidir. Evet, bir seviyede, Allah’ı bilmenin ve irfan sahibi
olmanın yolu vardır: Ne var ki bu yol, eşyayı bilme yolundan bütün bütün
başkadır... Yanlış yolla O’nu tanımaya kalkanlar, nefislerinin gururunu
kıramamış, iç müşâhedenin ne olduğunu duyamamış, tadamamış bir kısım
tali’sizlerdir ki; “Allah’ı aradım da bulamadım.” hezeyanıyla fen ve felsefe
namına dalâletlerini izhar ederler.

Allah öyle bir Allah’tır ki, gerek enfüsî ve gerekse âfâkî, kalb ve ruhun
miracında seyr-i ruhî ve kalbî varlığını ve varlığının zarurî olduğunu gösterir
ve ruhumuzun derinliklerinde kendini bize hissettirir. İşte bütün ilimlerimizin
kökü olan bu vicdanî duygu; bizdeki sınırlı ilimlerin, şuurların, akılların,
fikirlerin hepsinden daha kuvvetlidir. Böyle iken, biz çok defa vücudumuzdan
ve bu iç sezişten zühul ederiz de hata ve dalâletlere düşeriz.

Kâinat, bunu hatırlatıcı bin dil ve bin teldir. Kur’ân, belâgatli lisanıyla en
büyük hatırlatıcı, Peygamberimiz ise en mükemmel bir tebliğcisidir.

“Sığmam dedi Hak, arz u semaya
Kenzen bilindi, dil madeninden.”
Hazreti İbrahim Hakkı

Afakî: Haricî, dış âleme ait.

Enfüsî: Dahilî, iç âleme ait.

Hezeyan: Saçmalama, saçmalık.

İzafî: Göreli, göreceli, nisbî, rölatif.

Kelâm: İslâm inanç esaslarını konu edinen ilim dalı.

Kemiyet - Keyfiyet: Nicelik – nitelik.

Kenzen: Sırlı bir hazine, define şeklinde.

Kevn ü mekân: Varlık, kâinat.

Mebde: Başlangıç.

Mevcud-u Meçhul: Varlığı isim, sıfat ve eserleriyle bilinip Zât’ı dünya gözüyle görülemeyen Hz.
Allah (celle celâluhu).

Muallâ: Yüce, uzak.

Nakıs kıstas: Noksan, eksik, kusurlu ölçü.

Senâ etmek: Methetmek, övmek.



Şemme: En küçük miktar, az bir koku.

Tasavvuf: Belirli bir ölçüde beşerî sıfatlardan sıyrılarak, melekî vasıflar ve ilâhî ahlâka bürünerek,
mârifet, muhabbet ve zevk-i ruhanî yörüngeli yaşama disiplini.



Allah bilinebilir mi, tarif edilebilir mi?
Allah hakkında, biz bize öğretilenden başkasını bilemeyiz. Akıl, bu sahada

bir şey söyleyemez. Bu mevzuda aklın yapacağı şey, vahyin rehberliğini
kabulden ibarettir. Bunu şöyle bir misalle anlaşılır hâle getirebiliriz:

Meselâ; bizler bir çatı altında oturuyoruz. Bir aralık kapının vurulduğunu
duyduk. Evet, hakikaten kapı vuruluyordu. İçimizden bazıları, kapının
vurulmasından anlaşılanı aşarak, bir kısım mütalâalarda bulunmaya başladılar:
“Efendim, kapıyı vuran şöyle bir zattır, böyle bir zattır.” ilh... Biz, buna
tasavvur diyoruz. Bir diğer grup ise, böyle bir meselede, aklın tasavvur etmeye
mecâli yoktur. Akla düşen şey, kapının vurulmasıyla arka tarafta birinin
bulunduğunu tasdik; fakat kim olduğunu belirleme hususunu, kapıyı vurmak
suretiyle kendini bize tanıttırmak isteyen zata bırakmak olacaktır. Biz buna
teakkul (akletme), anlama diyoruz.

Bu misali, mevzumuza şöylece tatbik edebiliriz: Biz Allah’ı (celle celâluhu)
eserlerinden isimlerine, isimlerinden sıfatlarına, sıfatlarından tecellî-i Zât’a
yükselerek tanımaya çalışırız.

Yani, eserlerinde tecellîden isimleriyle tecellî etmesine geçerek kâinatı
dolaşır, sıfatların tecellî ufkuna ulaşır; gayptan şuhûda yükseliriz ve müşâhede
zevkimiz arttıkça, tecellî-i Zât için sermest ve bîhûş çırpınıp dururuz. Gâh
cemal ve şefkat esintileriyle inbisat eder ve neşeleniriz; gâh celâl, mehâbet ve
korku içinde ra’şedâr olup ürpeririz.

Görülüyor ki; Zât-ı Bârî hakkında, bizim “mârufumuz” ve “malumumuz”
ölçüsü içinde bir şey diyemiyoruz. O’nun, bilinmesini, kendine has lisan ve
lehçesi içinde, şehadet ve gayp âleminin birleşme noktası olan vicdana
bırakıyoruz. Evet, Allah isimleriyle malum, sıfatlarıyla muhât, zâtıyla
mevcuttur; Hz. Sıddîk’ın ifadesiyle: O’nu idrak, idrakten acz ifadesi
içindedir. Veya en büyük Tarifçiye isnat edilen bir sözdeki itirafla,  “Seni
hakkıyla bilemedik ey Mâruf.”1 ölçüsüyle bir Mâruf ve Malum’dur.

Kur’ân-ı Kerim’in, O’nun ef’âli ve icraatına dair verdiği tariflerde ise, O’nu
ef’âl ve sıfatlarıyla bir Mâbud-u Mutlak tanır; kemal sıfatlarla bilinebileceğine
kalben yükselir, cemalde (sonsuz güzellik kaynağı) olan kemalini (mutlak
eksiksizlik ve kusursuzluğunu) görürüz.

Öyle ise, ahd ü peymânımızı bir kere daha yenileyerek, şöyle diyebiliriz: Ey
Mâbud-u Mutlak!... Seni hakkıyla bilemediğimiz muhakkak; ama bizlere şah



damarlarından daha yakın olduğun ve normo âlemdeki bu yakınlığın içinde,
bütün bir semavatı kitap sayfaları gibi açıp kapamadaki azametini, sineğin gözü
ile güneş manzumesi arasında vaz’ettiğin şiirimsi âhengi, ruhumuza bir nurlu
yol kabul ederek, binlerce, yüz binlerce menzilde Sana ait eserlerle Zât’ını
tanıyor, tecellîlerinle bütünleşiyor ve itminana eriyoruz.

Bîhûş - Sermest: Aklı başından gitmiş, kendinden geçmiş.

Gayb: Alâmet ve emare ile bilinmeyen, his ve akıl ötesi âlem.

İnbisat: Açılma, ferahlama.

Mâbud-u Mutlak: İbadete lâyık tek ve yektâ Zât.

Ra’şedâr: Titreyen, ürperen.

Mehâbet: Heybet, ihtişam; saygıyla karışık çekinme, ürperme.

Muhât: Kavranan, ihata edilen.

Şehadet: Görünen âlem, duyu organları ile kavranılan varlıkların, gerçeklerin, hâdiselerin âlemi.

Şühûd: O’na ait emarelerin sezilip duyulduğu âlem.

Tecellî-i Zât: Hazreti Zât’ın hiçbir isim ve sıfatı mülâhazaya alınmaksızın, keyfiyet ve kemiyet
olmaksızın Zâtî tecellîsi.

1 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 2/410; Mer’î İbn Yûsuf; Ekâvîlü’s-sikât s.45.



Bazı kimseler “Biz niçin Allah’ı görmüyoruz?”
diyorlar. Buna nasıl karşılık verilmelidir?

Görme, ihata meselesidir. Meselâ: İnsanın vücudunda mikroplar var, hatta
bir dişin dibinde belki birkaç milyon bakteri bulunur. Bunlar kendi ellerindeki
imkân ve edevatla, insanın dişini yontmaya, yıpratmaya, aşındırmaya çalışırlar.
Hâlbuki insan, ne bunların gürültüsünü duyar, ne de mevcudiyetlerinden
haberdardır. Onlar da tamamıyla insanı göremez ve hele kat’iyen ihata
edemezler. Esasen, insanı görüp tam ihata edebilmeleri için, onun dışında ve
tamamen müstakil olmaları ve aynı zamanda onu görebilecekleri teleskop gibi
bir göze sahip bulunmaları lâzımdır. Demek ki, ihata edemeyişleri görmelerine
mâni oluyor. Onlar ise, o anda neyin karşısında bulunuyorlarsa ancak onu
görüyorlar...

Mikro âlemdeki bu misale benzer bir misal de, makro âlemden arz edelim;
meselâ: Büyük bir teleskobun başına oturduğumuzu düşünelim ki; bu teleskop,
ışık yılıyla dört milyar sene ötesini gösteriyor. Yine de, bütün kâinat ve
mekânlar hakkındaki bilgimiz “deryada katre.” Belki, sadece o teleskopla
gördüğümüz saha hakkında, bulanık faraziyeler nev’inden bir kısım malumata
sahip olabiliyoruz. Bu faraziyeler ile de yeni faraziyelere ulaşarak başka
malumatlar elde etmeye çalışıyoruz.

Biz burada da, kâinatın idaresini, umumî şeklini, muhtevasını ve mahiyetini
göremeyecek ve idrak edemeyeceğiz. Çünkü, mikro âlemde olduğu gibi, makro
âlemde de tam bir ihataya sahip değiliz.

Görülüyor ki, elimizde mikroskop veya X ışınları, mikro varlıklar karşısında
ihatasızlık içinde olduğumuz gibi, makro âlemde de aynı ihatasızlık içinde
bulunuyoruz. Şimdi bir de, Allah’ı (celle celâluhu) düşünelim: Peygamber
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyuruyor ki: “Allah’ın Kürsî’sine
nispeten, bütün kevn ü mekânlar (yani ışık hızıyla trilyon defa trilyon
derinlikleri bulunan kevn ü mekânlar), çöle atılmış bir halka gibidir. “O’nun
Arşına nispeten de Kürsî, çöle atılmış bir halka gibidir.”1 Kemmiyet ve
keyfiyet ölçüleri içinde, Arş ve Kürsî ele alınırken ortaya konan nispetlerle bu
ne müthiş azamet!.. Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri, emir ve iradesini bu
Arş ve Kürsî’den tenfiz ve hükmünü oradan icra ediyor...

Şimdi, kâinatlara nispeten mikroskobik bir hüviyette olan sizlerin, bütün
kevn ü mekânları anlayabilme iddianız, nasıl abes bir iş ise, öyle de bütün



mekânlar O’na nispeten mikroskobik bir varlık hâline gelen; Arş-ı A’zam’ı
anlama gayretiniz de o derece abes bir iştir. Kaldı ki, Arş-ı A’zam da ancak,
Allah’ın emirlerinin tenfîz ve icra mahallidir. Böyle olunca, Allah nasıl ihata
edilip kavranacak ki?..

Onun için Kur’ân-ı Kerim’de “O’nu gözler ihata edemez; O(nun ilmi) ise
bütün gözleri ihata eder.” buyurulmaktadır.2

Evet, o basar ve basiretler O’nu idrak ve ihata edemez. Görmek için ihata
lâzımdır. O, bütün basar ve basiretleri idrak buyurur, ihata buyurur da, gözler
O’nu ihata edemez. Mevzuun aydınlığa kavuşması için, bu cihetin de böylece
bilinmesi şarttır.

Bir diğer yönüyle; nur, Allah’ın (celle celâluhu) hicabıdır (perde). Biz, nuru
bile ihata edemiyoruz. Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) miraçtan
dönüşte, sahabi sordu: “Rabbini gördün mü?” Bir defa şöyle buyurdular: (Ebû
Zer naklediyor) “O bir Nur; nasıl görürüm O’nu.”3 Başka bir yerde buyururlar
ki: “Ben bir nur gördüm.”4 Hâlbuki nur, mahluktur. Allah, Münevviru’n-
Nur’dur. Nur’a şekil veren, biçim veren, tasvîrini yapan Allah’tır (celle
celâluhu). Nur, Allah değildir; O’nun mahlukudur. Başka bir hadiste tavzih
buyururlar: “Allah’ın hicabı nurdur.”5 Yani sizinle O’nun arasında bir nur
vardır. Siz, nur ile muhâtsınız. Burada da ayrı bir derinlik var! Yine muhât
diyoruz; ama sıfatları ile, başkası ile değil. Sıfatları ne gayri, ne de aynı...

Ulûhiyete dair meselelere girince, mevzu derinleşiyor, ağırlaşıyor ve
altından kalkılamaz bir hâl alıyor.

Netice olarak diyebiliriz ki: Allah (celle celâluhu) görülmez. Hicabı, nurdur
O’nun. Siz, görseniz görseniz ancak nur görürsünüz. Meselâ nefs-i emmare
sırrını aşmaya çalıştığınız zaman, kızıl bir nur görürsünüz; nefs-i levvameye
geldiğiniz zaman mavi; nefs-i mutmainneye geldiğiniz zaman da yeşil bir nur
görürsünüz. Sonra bir seviyeye gelirsiniz ki, orada gördüğünüz nurun rengini
tayin ve tespit edemezsiniz. Bunlar, ehlullahın müşâhedesidir ve ancak vicdanî
tecrübelerle inkişaf eder.

Bir fikir verebilmek için, mevzua bu renklerle girdim ve arz etmeye çalıştım.
Binaenaleyh, sizin de göreceğiniz sadece, Cenâb-ı Hakk’ın nurunun gölgesinin
gölgesinden ibaret olacaktır. Bu itibarla da yine görmüş sayılmayacaksınız.

Şimdi de, mevzuu bir üçüncü yönüyle ele alalım: İbrahim Hakkı Hazretleri
der ki:



“Bulunmaz Rabbimin zıddı ve niddi, misli, âlemde ve suretten münezzehtir,
mukaddestir, Teâlallah.”6

Evvelâ, Rabbimizin zıddı yoktur. Bu çok mühim bir husustur. Bir şeyin zıddı
olacak ki, görülebilsin. Yani sen ışığı görüyorsun; çünkü onun karşısında
karanlık var. Keza, bir kısım uzunluklar hakkında fikrini söylüyorsun; Meselâ:
Bu iki metre diğeri üç ilh... Zıddı olduğundan dolayı, bunlar tertibe
girebiliyorlar.

Allah’ın ne zıddı, ne de niddi vardır ki, karanlık ışığı gösterdiği gibi, O da,
zıddıyla görünsün.

Bir de bu meseleyi fizik açısından ele alalım. Acaba insan, şu önüne serilip
teşhir edilen kevn ü mekânın kaçta kaçını görüyor. Evet, gördüğünüz şeyler
hakkında bir rakam verebilir misiniz? Meselâ, düşünelim ki, görülebilecek
şeylerden milyar kere milyar eşya şu kâinat meşherinde bizim nazarımıza arz
edilmiş ve “Buyurun, görün, ibret alın; Yaradan’ı alkışlayın!” denmiş. Hâlbuki
nazarımıza arz edilen bu şeylerin ancak milyonda beşini görebiliyor, geri
kalanları ise tanımıyoruz bile. Evet, sadece belli bir boyda, belli ışık dalgaları
içinde olanları görüyoruz. O hâlde dikkat buyurun, “Ben niye Allah’ı
görmüyorum?” diyen bir insan, milyonda beş gördüğü daracık kâinatın içine,
bütün kevn ü mekânı elinde tutan Allah’ı da sokmak istiyor!.. Ah, sefil
düşünce!..

Evet, âyât-ı tekvîniye (kâinat kitabının mevzu ve meseleleri) karşısında bin
türlü kafa sancısı çeken, O’nu görecektir. Büyük nebi Hz. Musa ve nebilerin
efendisi Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendi durumlarına göre
mutlaka O’nu göreceklerdir. Diğerleri de kendi çaplarına göre... Ve burada
araştırma, tefekkür etme hususuna büyük bir teşvik vardır. Ahirette bey ve
sultan olmak isteyenler, dünyada, kafa ve kalb yapılarını yenilemeye çalışacak,
daha doğrusu, orada, fikren ve ruhen yükselmiş kimselere yakışır şekilde
Allah’ı görmek ve duymak için burada, kalb ve ruhlarını yaşayacak,
himmetlerini âli tutacak; bir kova su ile oraya gitmeyecek, bir umman
taşıyacaklar ötelere... İbrahim Hakkı Hazretlerinin, zayıf olduğuna bakmadan
tercüme ettiği bir hadis-i şerifte -bazıları mevzu da diyor- şöyle buyrulmuştur:

“Sığmam dedi Hak, arz u semaya; 
Kenzen bilindi, dil madeninden.”7

Cihanlar, azameti yanında zerreler kadar dahi olmayan O yüce varlık, ne



lütufkârdır ki; her mü’minin kalbinde “kenzen” bilinir ve O’nun duygularının
itminanına vesile olur!..

Her şeyin doğrusunu O bilir.
Basar: Görme, görme duyusu.

Basiret: Kalb gözü. Eşyanın hakikatini görme, anlama gücü.

Faraziye: Varsayım, hipotez.

İhata: Kavrama, içine alma, kuşatma.

Kevn ü mekân: Varlık, kâinat.

Muhât: Kavranan, ihata edilen.

Münevviru’n-nur: Bütün nurların “Nur”u, bütün ışıkların, nurların Yaratıcısı Hz. Allah.

Nefs-i emmare: Daima kötüye sevk eden, sürekli günah arzusunda olan nefis.

Nefs-i levvame: İşlediği hata ve günahlardan dolayı vicdan azabı duyan, kendini kınayan nefis.

Nefs-i mutmainne: Mahiyetindeki kötü duygu ve düşüncelerden temizlenmiş; güzel ahlâk ile tam
donanmış olarak Cenâb-ı Hakk’ın yakınlığına ermiş, mânevî huzur ve istikrar kazanmış nefis.

Nidd: Eş, benzer.

Tenfiz: Hükmünü yerine getirme, infaz etme.

1 İbn Hibbân, es-Sahîh 2/77; Abdullah İbn Ahmed İbn Hanbel, es-Sünne 1/247, 304.
2 En’âm sûresi, 6/103.
3 Müslim, iman 291.
4 Müslim, iman 292; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 8/170.
5 Müslim, iman 293.
6 İbrahim Hakkı, Ehl-i Sünnet İnancı 4. beyit.
7 el-Cürcânî, et-Ta’rifât s.218; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/173.



“Allah her şeyi yarattı, -hâşâ- O’nu kim yarattı?”
deniliyor. Bu husus nasıl izah edilebilir?

Bu soru da çok sorulan sorulardan biridir.
Ben bu soruyu, Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)

peygamberliğinin bir alâmeti olarak görüyor ve verdiği gaybî ihbarın tahakkuku
karşısında boynumu büküp “Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah.” diyerek
şehadet ediyorum. Evet, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Allah’ın
şerefli elçisidir. Kıyamete kadar olup bitecek her şeyi, bir televizyon
ekranından görüyor gibi seyretmiş ve söylediği her şeyi dosdoğru söylemiştir.
Daha sonra meydana gelecek hâdiseler hakkında verdiği hükümler, söylediği
şeyler o kadar isabetlidir ki; yeri geldiği zaman hepsi de aynı aynına doğru
çıkmıştır. İşte, bu da onlardan bir tanesidir. Buyurur ki: (Sahabenin aklından
böyle bir şey geçmez) “Bir gün gelecek ayağını ayağının üstüne atarak -gurur,
kibir, enaniyet içinde ve her meseleyi halletmiş gibi- bunu Allah yarattı, şunu
Allah yarattı, Allah’ı kim yarattı?” diyecekler.1

Ben, bu soru tevcih edildiği zaman kendi kendime düşündüm ve “Eşhedü
enne Muhammeden Resûlullah.” dedim. Nasıl da görmüşsün ve nasıl da doğru
söylüyorsun!... Şu, nefisleri ve enaniyetleri firavunlaşan, sebeplere ulûhiyet
isnat eden ve her şeyi sebepler içinde izaha kalkışan insanların idraksizliğini,
düşünce sefaletini bundan daha güzel ifade mümkün olamazdı...

Asıl meseleye gelince, bu da, inkârcıların ortaya attıkları sorulardan biridir.
Çok defa, körpe dimağlar, bu türlü soruların altında kalır ve ezilirler. Evet
onlar, nâmütenâhîliği anlayamaz; sebeplerin zincirleme uzayıp gitmesini ve
böyle bir aldatmacanın bir şey ifade edip etmemesini kat’iyen
değerlendiremezler.

Bundan ötürü tereddüde düşer de zanneder ki; Allah da bir sebeptir; tıpkı
herhangi bir sebep gibi... Ve Allah’ı, meydana getiren bir sebep vardır ki,
Allah, ona göre müsebbeptir (sonuçtur). Bu, bir yanlış kanaatin neticesidir. Ve
temelinde de Yaratanın bilinmemesi vardır. Allah, Müsebbibü’l-Esbab’tır ve
varlığının evveli yoktur.

Bugüne kadar kelâmcılar, sebeplerin, böyle zincirleme devam edip
gidemeyeceğini belli usûllerle ortaya koyarak “Müsebbibü’l-Esbab’’ olan
Allah’ın varlığını ispata çalışmışlardır. Onların, bu husustaki düşüncelerinin
hulâsasını, bir iki misalle anlatmakta fayda mülâhaza ediyoruz. Kelâmcılar



derler ki: Sebeplerin zincirleme (teselsül) devam edip gideceğini düşünmek, o
sebeplerin mahiyetini bilmemenin ve Yaratıcı’dan gaflet etmenin ifadesidir.
Evet, eşyanın sonsuzdan beri süregelen bir kısım sebepler zincirinden ibaret
olduğuna ihtimal vermek doğru değildir. Böyle bir şeyi mümkün görüp ihtimal
vermek sırf bir aldanmışlıktır. Meselâ, yeryüzünün yeşermesi, hava, su ve
güneşe bağlı olsun; hava, su güneş de bir kısım madde parçacıklarına; oksijen,
hidrojen, karbon, azot... vs. gibi.. bu madde parçaları da daha küçüklere ve
onlar da kendilerinden küçüklere... Bunun böyle uzayıp gitmesine ihtimal
vermek ve eşyanın bu yolla izah edileceğine inanmak bir aldanma ve
mugalâtadır. Hele, bir yerde, bunun karşısına anti-madde, anti-atomla çıkılıyor
ve metafizik fiziğe galebe çalıyorsa... Ve hele, ilk ve son bütün sebepler
fevkalâde âhenk içinde birer kanun, birer memur gibi hareket ediyorlarsa!..

Evet, “Şu şundan, şu şundan, şu da şundan...” demek, herhangi bir meseleyi
halletmesi şöyle dursun, bilakis, her şeyi içinden çıkılmaz hâle getirmektedir.
Zira, böyle bir meseleyi mümkün görmek, tıpkı “Yumurta tavuktan, tavuk
yumurtadan...” düşüncesinin ilelebet sürüp gideceğine ihtimal verme gibi bir
safsataya benzer ki; bunlardan tavuk veya yumurtayı, Kudreti Sonsuz, Ezelî bir
Zât’a vereceğimiz ana kadar, iddialar hep mesnetsiz sayılır. Aksine, bunlar
varlığı kendinden olan Yüce Yaratıcı’ya isnat edilince mesele birden aydınlığa
kavuşur. Ondan sonra, tek bir hücre olarak yumurtanın yaratılmış olması veya
kendi neslini devam ettirmek için tavuğun yaratılmış bulunması ve yumurtanın
ondan çıkması arasında fark yoktur.

Bunu böyle kabul etmeyip de “O ondan, o da ondan…” demekle hiçbir şeye
aydınlık getirilemeyeceği gibi, cevaplandırılan her soruyla beraber birkaç tane
de istifham ortaya çıkacaktır. Meselâ, yağmur, buluta bağlı; bulut, zâit-nâkıs
(artı-eksi) habbeciklere, onlar buharlaşma hâdisesine, o da suların
mevcudiyetine ve nihayet o da suyu meydana getiren unsurlara... Böylece
sebepler zinciri, belki birkaç adım daha ilerleyerek devam eder durur; ama
durduğu yerde yine “Şöyle de olabilir, böyle de” diyerek insan kendini
faraziyelerin kucağında hisseder ve onlarla tatmin olmaya çalışır. Bu ise,
fevkalâde bir nizam; bir âhenk ve birbiriyle münasebet içinde, bir hikmet eliyle
meydana geldiği sezilen bütün eşyayı çocuk hezeyanlarıyla izah etmeye
yeltenmekten başka, bir de ilimlerin ufkunu ve hedefini karartmak demektir.
Oysaki, her netice için mutlaka mâkul bir sebebe ihtiyaç vardır. Gayr-i mâkul
ve gayr-i mantıkî sebeplerin uzayıp gitmesi, uzayıp gitmenin kerameti olarak



mâkul hâle geleceğini düşünmek, imkânsızı mümkün görmek gibi bir
hezeyandır.

Şimdi bir misalle bu hususu aydınlatmaya çalışalım. Meselâ: Ben, arka
ayakları olmayan bir sandalye üzerinde oturuyorum. Sandalye, düşmemesi için,
kendisi gibi bir diğer sandalyeye dayandırılmış, o da bir başkasına... ilâ nihâye
devam edip gidiyor. Bu hâl, zaman ve mekânlara sığmayan rakamlarla sürüp
gitse de, arka ayakları olan ve yere tam oturan bir mesnede dayandırılmadıktan
sonra, işi zincirleme uzatıp durmak, sandalyeye arka ayak olamayacaktır.

Bir başka numune, meselâ: Önümüzde bir sıfır olduğunu düşünelim. Bu sıfır,
solundaki bir rakamla omuz omuza gelmedikten sonra, mücerret sıfırların
çoğaltılması kat’iyen ona bir değer kazandırmayacaktır. Trilyon defa trilyon
sıfırlar peşi peşine sıralansa dahi, kıymet yine sıfır olacaktır. Ne vakit soluna
bir rakam konulacak, işte o zaman sıfır da solundaki rakama göre bir kıymet
alacaktır. Bu, şunu ifade etmektedir: Bir şeyin müstakillen varlığı yok ve kendi
kendine kâim değilse, kendisi gibi muhtaçların ona varlık bahşetmelerine ve
esas olmalarına imkân yoktur. Hep aynı şeye muhtaç ve aynı hususta âciz
olanların bir araya gelmesi, ihtiyacı çoğaltma ve aczi artırmadan başka bir işe
yaramaz. Kaldı ki –muhalfarz- sebeplerin müdahalesi kabul edilse bile, fiziğin
sarsılmaz kanunlarından “tenasüb-ü illiyet” prensibine göre, sebeple netice
arasında mâkul bir münasebetin bulunması şarttır. Buna göre, meselâ; yer
kürenin hayata müsait hâle gelmesinden, insanın düşünür bir varlık olmasına
kadar, her şeye bir sebep bulmak, hem de mâkul ve o neticeyi hâsıl etmeye
gücü yetebilecek bir sebep bulmak lâzım gelir.

Oysaki, küre-i arzın hâlihazırdaki durumundan; yani, hızı, Güneş’e olan
mesafesi, atmosfer tabakası, periyodiği, hikmetli meyli; atmosferi teşkil eden
gazların ihtiva ettiği maslahatlar.. gibi hususlardan tutun da, onun toprak ve
nebat örtüsüne; denizlere ve onlarda cereyan eden esrarlı kanunlara, rüzgârlar
ve onların yüklendikleri vazifelere kadar binlerce, yüz binlerce hâdise, öyle bir
âhenk içinde cereyan etmektedir ki; bütün bunları kör-sağır sebeplere ve
serseri tesadüflere havale etmek, aklın kendi kendini nakzetmesi ve çürütmesi
demektir.

Vâkıa, bu hususta, kelâmcıların “devir ve teselsül” yoluyla bütün sebepleri
kesip biçtikten sonra, işi Müsebbibü’l-Esbap olan Allah’a ulaştırıp sonra da
her şeye “mümkinü’l-vücud” demelerine karşılık, bütün sebeplerin, bütün
illetlerin gidip O’na dayandığı zâta “Vâcibü’l-Vücud” diyerek tevhide



menfezler açmışlar ise de, onların elde ettikleri neticeyi daha selâmetli bir
yolda elde etmek de mümkündür. Evet, Yüce Yaratıcı’nın her eserinde kendine
ait mühürlerin, sikkelerin bulunması, O’nun varlığına bir değil, binlerce
delillerdir. İlimlerin, kâinatın sırlarına ışık tutmaya başladığı günümüzde, her
fen kendine has diliyle O’nun varlığını ilân etmekte ve O’nu haykırmaktadır.

Bu mevzuda pek çok kimsenin yazdığı çok kıymetli eserlere iktifa ederek
sadede dönüyorum.

Evet, her şey sonradan var olmuştur. Var edense Allah’tır. Allah, Allah
olduğu için, yaratılmamıştır. Yaratılan her şey mahluk ve muhtaçtır. O ise,
varlığı kendinden ve kimseye muhtaç olmayan bir Ganiyy-i Ale’l-Itlak’tır. Her
şey gidip O’na dayanmakta; bütün karanlıklar, izah edilemeyecek gibi görünen
şeyler, O’nunla aydınlığa kavuşmaktadır. Var eden O, varlığı sürdüren O,
çeken O, iten O ve bir hedefe götüren de O’dur. Artık, O’ndan öte bir şey
yoktur ki, O’na da bir sebep aransın!..

Bunu da yine bir-iki basit misalle izah etmeye çalışalım: Meselâ, vücudumu
ayaklarım taşıyor, ayaklarımı da zemin. Artık böyle mâkul bir taşıyıcı
bulduktan sonra bunun ötesinde yeni sebepler aramaya hiç de gerek yoktur.
Hem meselâ: Diyelim ki, trenin en arkadaki vagonunu onun önündeki hareket
ettiriyor; onu da bir diğeri; onu da bir başkası; nihayet gelip lokomotife
dayanınca; o, kendine has gücü, kuvveti, yapısı ve işleyişiyle “Kendi kendine
hareket ediyor.” deriz. Verilen bu misaller, Allah’ın yarattığı eşyadan ve
aldanmış akılların yeni yeni sebeplerle lokomotif değiştirmeleri mümkün
olacak cinsten misallerdir. Ne var ki, durmadan lokomotif değiştirseler bile,
tıkanıp kaldıkları noktaya “İşte sebeplerin bitişi.” deyip suratlarına çarpacağız.

Burada zihinleri bulandıran diğer bir mesele de, sınırlı düşünen
insanoğlunun, ezel mefhumunu kavrayamayarak, maddeyi ezelî görmesi, daha
sonra da, rakamlarla izah edilmeyecek bir geçmiş içinde, hiç olmayacak bazı
şeylere olabilir ihtimalini vermesidir.

Bir kere ezel geçmiş zamanın sonu değil, o bir zamansızlıktır. Zamanlar,
kentrilyon defa kentrilyon seneleriyle, ezel karşısında bir âşire bile olamazlar.
Oysaki, sebeplerin teselsülünde bir esas olan maddenin bir başlangıcının
bulunması bugün hemen herkes tarafından bilinip kabul edilen bir mevzudur.
Elektronların hareketi, çekirdek fiziğindeki sır, devamlı radyasyon neşreden
Güneş’teki esrarlı işleyiş ve termodinamik kanununun kâinat çapındaki
geçerliliği, her şeyin bir sonu olacağına dair yıldızlar cesametinde ve güneşler



parlaklığında bin bir mesajdır. Sonu olan her şeyin bir başlangıcının bulunması
ise, üzerinde münakaşa yapılmayacak kadar açık ve bedihîdir.

Binaenaleyh her şey, başlangıçta varlığa mazhariyetiyle, Yaradan’dan
bahsettiği gibi, sönüp gitmesiyle de O’nun evvel ve âhiri olmadığına delâlet
etmektedir. Zira, başlangıcı olanın bir gün sonunun geleceği tabiî olduğu gibi,
evveli olmayanın, âhiri olmayacağı da zarurîdir. Onun içindir ki bizler madde
ve maddeden meydana gelen her şeye, bugün var olsa dahi, yarın yok olacağı
nazarıyla bakmaktayız. Ancak, kâinatların tedricî olarak eriyip gitmesi,
maddenin yavaş yavaş tükenmesi, çoklarını aldatabilecek mahiyette ve oldukça
âhestedir. Ne var ki, yavaş da olsa, uzun bir geçmişten bu yana gelişip
genişleyen dünyalar, bir gün büzüle-çekile mutlaka silinip gideceklerdir. Evet
madde bugün var ise de, bir kısım pozitif neticelerin ışığı altında,
başkalaşmaya doğru gittiğinden kimsenin kuşkusu yoktur. Şimdi bunu size, yine
bir tren misaliyle anlatmaya çalışalım:

Farz ediniz ki, İzmir’den kalkan bir tren, 50-55 km ötede bulunan Turgutlu
istikametine hareket etti. Hareket esnasında trenin hızı saatte 55 kilometredir.
Buna göre, trenimiz bu mesafeyi ancak bir saatte alabilecektir. Bu hızla yarım
saat kadar yürüyen tren, yolun geriye kalan kısmında hızını tam yarıya düşürür.
Buna göre, yolun henüz kat edilmedik 27.5 kilometrelik mesafesi kalmıştır ki,
hızını yarıya düşüren tren bu 27.5 kilometrenin ancak yarısını, yarım saatte
alabilecektir. Bu tempoyla hareket eden tren yarım saat gittikten sonra yine
hızını yarıya indirdiğini düşünelim; geriye kalan kısmın yarısını da yarım saatte
kat edebilecektir. Böylece her yarım saatte bir hızını yarıya düşüren tren, âdeta
hiçbir zaman Turgutlu’ya ulaşamayacaktır. Aslında mesafeler bitecek ve
varılması gerekli olan yere mutlaka varılacaktır. Ancak, bu tempo ile hareket
edildiği sürece, insan hiçbir zaman oraya varamayacağını zannedecektir.

Bunun gibi, madde de bir çözülme ve inhilâle doğru gitmektedir. Bu, birkaç
milyon sene sonra dahi olsa mutlaka tahakkuk edecektir. Ve, varlığı kendinden
olanın dışında her şey fena ve zeval bulup gidecek, sadece O kalacaktır.

Netice, Allah bizzat var ve her şeyin yaratıcısıdır. O’na yaratılmışlık isnadı,
Yaratıcı’yı yaratılandan ayıramama gibi bir düşünce sefaletidir. Bu türlü
ürpertici bir tasavvuru ortaya atan zavallı münkirler, akıllı görüneyim derken,
akılla nasıl bir tenakuza düştüklerinin farkında bile değillerdir. Evet bugün
artık, birinin kalkıp maddeye, ezeliyet kesip biçmesi ve Zât-ı Ulûhiyeti inkâr
etmesi oldukça garip ve garip olduğu kadar da bağnazca bir iddiadır.



Ne var ki, eşya ve hâdiselere gerektiği gibi nüfuz edemeyen bir kısım
materyalistler, maddenin ense köküne inen çözülüp dağılmayı, atomun karşısına
dikilen tükenişi, mânâ ve neticeleriyle sezip idrak edecekleri güne kadar
düşüncelerinde hakikatsiz, beyanlarında yalancı olmalarına rağmen, bir kısım
safderûn kimseleri aldatmaya devam edeceklerdir.

İşin doğrusunu, ilmi bütün eşyayı ihata eden Zât-ı Ulûhiyet bilir.
Âşire: Bir dakikanın yaklaşık 10 katrilyonda biri (1/10 077 696 000 000 000).

Fena ve Zeval: Bitme, sona erme, yok olma.

Ganiyy-i ale’l-Itlak: Her şeyin mutlak, yegâne sahibi; hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Hz. Allah.

Gayr-i mâkul: Akla uygun olmayan, saçma.

Gayr-i mantıkî: Mantıksız.

Hezeyan: Saçmalama, saçmalık.

Muhalfarz: Olmayacak bir şeyi olmuş gibi düşünme, varsayma.

Mümkinü’l-vücûd: Mahlukat. Varlığı kendinden olmayıp, tercih edici bir kudretle var edilen yani
Allah tarafından yaratılan yaratıklar.

Müsebbibü’l-Esbab: Sebepleri birbirine bağlı icat eden, yaratan Hz. Allah.

Nâmütenâhilik: Nihayetsizlik, sonsuzluk.

Tedricî: Yavaş yavaş, azar azar.

Tenasüb-ü illiyet: Sebebin neticeye uygunluğu, uyumu.

Termodinamik: Isı enerjisi ile kinetik enerji arasındaki olayları inceleyen fizik kolu.

Teselsül: Art arda gelme, birbirini takip etme, zincirleme.

1 Buhârî, bed’ü’l-halk  11; Müslim, iman 214; Ebû Dâvûd, sünnet 18.



Allah kâinatı yaratmaya neden lüzum gördü ve neden
daha önce yaratmadı da sonradan yarattı?

Bu sorunun iki yönü var: Biri; kâinatın niçin yaratılmış olduğu, ikincisi ise
neden daha önceden yaratılmadığıdır. Evvelâ, hemen arz edeyim ki, biz
insanlar her şeyi kendi ölçülerimiz zaviyesinden ele alıyor ve ona göre fikirler
imal ediyoruz. Meselâ, biz bir şeyi yaparken lüzum hisseder öyle yaparız. Ve
çok defa, kat’î zaruretlerle ancak harekete geçeriz. Böyle bir düşünce
saplantısıyla, Cenâb-ı Hakk’ı da kendimize kıyas ederek öyle yapacağını
zannediyoruz. Hâlbuki böyle bir soruyu tevcih ederken düşünmeliyiz ki; Allah
birer eksiklik ve noksanlık olan bu türlü şeylerden münezzehtir.

“Allah, kâinatı niye yarattı?” sorusunu cedel yoluyla ele almak da
mümkündür: Kimdir kâinatın yaratılmasından rahatsız olan? Bir insan
gösterebilir misiniz ki; şu tohum atma, döllendirme, mahsul alma ve bütün
imkânlarını en iyi şekilde kullanarak mesut olma yollarını araştırmasın? Evet,
bir kısım sıkıcı hâdiseler karşısında, aceleden verilmiş kararlarla, dünyaya
gelişine pişmanlık izhar edenler, hatta hayatlarına kıyanlar vardır; fakat bunlar
nedret ifade edecek kadar ehemmiyetsizdir. Yoksa, herkes “var” olduğuna,
hayata mazhariyetine, insan olarak bulunuşuna, pişmanlık şöyle dursun,
şükranla dolup taşmaktadır. Rica ederim, çocuk olup kucaklarda bulunmaktan,
delikanlılıkta iliklerine kadar varlığının neşvesini duymaktan, olgunlukta aile
ve çoluk çocukla hemhâl olmaktan şikâyet etmek mümkün müdür? Ve hele
ötelere inanan insanlar için... Bir de bu insan, bütün bir saadetin teminatı olan
ebedî bahtiyarlığın tohumlarını nemalandırabiliyorsa, şikâyet etmek şöyle
dursun; mutlak saadete açılan menfezlerin sırlı anahtarlarını keşfettiğinden
ötürü çok çok memnun olacaktır.

Evet biz, bütün bunları vicdanlarımızda duyuyor ve kâinatı yaratan, bizi
buraya getiren Zât’a, kalb dolusu şükranlarımızı arz ediyoruz.

Meselenin, kendi realitesi içinde izahına gelince: Bu kâinatın, büyük-küçük,
canlı-cansız, rengârenk sanat eserleriyle süslenmiş; bitip tükenme bilmeyen bir
“manzaralar resm-i geçidi” ve bir meşher mahiyetinde, herkesi seyr ve
tenezzühe sevk edecek cazibedârlık içinde hazırlanmış olduğu görünüyor.

Bu güzel manzaralar, bu fevkalâde süs ve ihtişamlar, bir sel gibi akıp giden
hâdiseler üzerinde, bir iş ve ameli, o iş ve amele hâkim kudretli ve sevimli eli
gösteriyor. Bizler, bu fiiller adesesiyle dalgalanan isimlere şahit oluyor ve



mâşukuna visal aşkıyla koşan âşıklar gibi, bu çakıp çakıp göz kırpmaların,
parlayıp parlayıp işaret etmelerin arkasına düşüyor ve kendimizi bizim için bir
belirsizlik arz eden sıfatlar dairesi önünde buluyoruz. Şaşkın, yorgun ve
alabildiğine arzulu... Kalbe açılan menfezlerle Zâtî şe’nleri takibe çalışıyor ve
kendimizden geçiyoruz. Bir yükseliş ve urûc içinde cereyan eden bu yolculuk,
eşya ve hâdiselerden tut, ta insan-kâinat münasebetlerine; ondan insanın
Allah’ın isimleri, sıfatları dairesiyle alâkasına kadar çok geniş bir sahada
cereyan etmektedir.

Şimdi, biraz da Yaratıcı’nın maksadı mevzuunda bir şeyler söylerken, bu
idrak ve inkişafı, bir avam anlayışı içinde takip edelim:

Meselâ, pek çok işte çok mahir bir sanatkâr düşünelim ki, bu sanatkârın
mahir olduğu yönlerden bir tanesi de, güzel yazı yazma (hüsnühat)’dır. Bu
maharetiyle o, objektifi aşıyor, sübjektife başkaldırıyor ve inşa gücüyle kendini
gösteriyor ve yine farz edelim ki, bu sanatkâr, aynı zamanda fevkalâde bir
heykeltıraştır; birkaç çekiç darbesiyle en sert mermerlere âdeta canlılık
getiriyor, dudağına tebessüm, yanağına gamze hâkkettiği suretlerle ayrı bir
maharet izhar ediyor. Hüsnühat yönüyle alkışlanan sanatkârımız, heykeltıraşlığı
ile de hakkında yazılan methiye ve takdirleri dinleyedursun, biz onun üçüncü
bir kabiliyetini daha kurcalayalım:

Meselâ, sanat dehâmız aynı zamanda mahir bir dülger olsun.. cevize sanat
ruhunu aksettiren, gürgene ölümsüzlük kazandıran, abanozu sanat ruhuyla
dirilten üstün bir dülger... Sanat ve sanatkârdan anlayan eller bu hususta da onu
alkışlayadursun, biz onun maharetlerinin bir başka yönüne daha bakalım:

Meselâ, şimdi de aynı zatın mükemmel bir ressam olduğunu düşünelim.
Fırçasının geçtiği yerlerde en güzel motifler, en şahane kombinezonlar
sıralansın dursun ve bir-iki el hareketiyle insanı kendinden geçirecek şeyleri
resmetsin... Daha bir sürü sanat sıralayabiliriz ki, ilâve edilen her yeni sanat,
sanat dehâmızın ayrı bir yönüne aydınlık getirmekte ve onu o yönüyle de
tanımamıza yardımcı olmaktadır.

Şimdi, böyle bir sanatkâr, kabiliyetleriyle kendini göstermedikten sonra, onu
bilmemiz mümkün olmayacağı gibi, bazı sanatlarını izhar etmemesiyle de, tam
ve kusursuz bir tanımadan söz edilemeyecektir. Bu itibarladır ki, her istidat,
kendinde saklı kabiliyetleri izhar ve ilim planındaki varlıklara, haricî vücut
giydirip teşhir etmek ister. Tohumdaki hayat ukdesinin uyanması, spermin var
olma kavgasındaki aşk ve heyecanı, rutubet habbeciklerinin yağmur olmak için



bin bir güçlüklere katlanmaları, hep bu görünme ve gösterme şevkiyle yapılan
şeylerden değil midir?

Bunlar, hem bizde, hem de bütün varlıklarda bir zaafın, bir arzunun ve önüne
geçilmez bir iştiyakın ifadesidir ki, zaten, aslından aksetmiş gölgeleri, bunun
dışında da düşünemeyiz. Ama, asıl Sanatkâr’a gelince, O, kendi sanatlarında
eksiklik ifade eden bu türlü arazlardan münezzehtir. Şurası unutulmamalıdır ki,
aslın ne cilvesi, ne de cilvenin tertibi, kat’iyen gölgedeki gibi olmayacaktır.

Evet, bütün kevn ü mekânları dolduran rengârenk ve çeşit çeşit
dalgalanmalar, bize bin bir isimden haber vermekte ve her isim bir sanat
âbidesi üzerinde aydınlatıcı bir nur gibi, hünerli bir Zât’ın sıfatlarını tanıtmaya
rehberlik yapmakta ve o gizli Zât’ın mesajlarıyla kalbimizi uyarmaktadır.

Büyük Sanatkâr, güzelliğin envaı ile kendi güzelliğini, nizam ve âhengin
şiirimsi keyfiyetiyle irade ve kuvvetini, kalbin en gizli arzularına kadar her şeyi
vermesi ile rahmet ve şefkatini ve daha bunlar gibi binlerce sıfat ve
unvanlarıyla kendini bizlere tanıttırmak, hem de eksiksiz olarak tanıttırmak
istemektedir.

Tabir-i diğerle O, geniş ilmindeki ilmî mahiyetleri, haricî vücutlarla sahneye
sürüp, kudret ve iradesinin cilvesini göstermek; en harika sanat eserlerini,
şuurlu varlıkların idrak menşurundan geçirerek, zeminden semaya kadar bir
hayret ve hayranlık, bir idrak ve takdir velvelesi uyarmak istiyor.

Demek mahir, hem binlerce fende mahir bir Sanatkâr, sanatlarıyla harika
istidat ve kabiliyetlerini gösterdiği gibi, en yüce mânâsıyla, bu kâinatın Sahibi
de, kendi sanat şe’nini göstermek için, bu muhteşem kâinat sarayını yaratmış...

Şimdi de, “Daha önce niye yaratmadı?” meselesine gelelim: Evvelâ
“Daha önce” ne demek? “Şu kadar zaman, şu kadar sene de, neden daha
fazla değil” demek istiyorsak; zaman kaydına giren sonsuz “evvel”lere dahi
aynı sual vârit olacaktır. Meselâ, niye bir trilyon sene evvel yarattı da, yüz
trilyon sene evvel yaratmadı? Bilmem ki, böyle bir sual ve itiraza, mâkul bir
sebep göstermek mümkün olabilecek midir?

Şayet, “Niye daha evvel yaratmadı?” sözüyle, ezeliyeti, yani zaman kaydı
altına girmemeyi kastediyorsak, o husus varlığı kendinden olan Zât-ı Ecell-i
A’lâ’nın kendine has sıfatı ve Zât’ının lâzımıdır. Yani o, O’ndan başkasına ait
olamaz, başkasında ezeliyet bulunmaz.

Ancak, mahlukatın Allah’ın ilmi içinde bir ilmî vücutları vardır ki; istersek



ona tasavvufî ifade ile “sabit ayn”lar, “zılâl-i envâr” diyelim; istersek onu
sadece plân ve proje gibi sınırlı ve mahdut şeyler olarak ele alalım; lizâtiha
onlara ezeliyet atfetmek hata; bizim böyle bir hususu kurcalamamız da en
azından; Allah’a karşı suiedep olacaktır.

Bizler, daracık kıstaslarımızla haricî vücut giymiş, şu cesetler ve ruhlar
hakkında bir şeyler söylesek bile, bizim için gayb sayılan hususlar hakkında söz
söylemek, en hafif mânâsıyla kendini bilmemezliktir.

Bütün kevn ü mekânlar, Kürsî’sine nispeten çöle atılmış bir halka
mesabesinde kalan ve Arş’ına nispeten de, Kürsî’si o hâle gelen1, Arş-ı
Azîm’in Sahibi’ni, insan nasıl bilecek ki; O’nun daire-i Ulûhiyetinin sırlarına
tercüman olsun!..

Evet, Cenâb-ı Hakk’ın kendine has işlerine ve Zât’ına ayna olacak pek çok
şey vardır. Evvelâ, mahlukat yok iken de O, Kendini bilir, eşyaya muhtaç
olmadan Kendine has işleri bilir; isimlerinde Zâtî şe’nlerini görür, bilir;
isimler âleminde, esîrde, partiküller dünyasında ve nihayet atom ve büyük
mürekkeplerde, isimlerinin cilveleriyle Kendini bilir, bildirir ve şuurlu
mahlukatlarına da gösterir…

İlm-i ezelîsinde ayrı bir bilme, isimler âleminde -bize göre- ayrı bir bilme;
eterde ayrı bir bilme devam edip gider de, O’nda bir değişme olmaz. Zira O,
İbrahim Hakkı’nın dediği gibi:

“Yemez içmez, zaman geçmez, berîdir cümleden Allah 
Tebeddülden, tegayyürden dahi elvân u eşkâlden, 
Muhakkak ol müberrâdır, budur Selbî Sıfâtullah.”2

Biz bugün, O’nun neleri tertip edip sahneye sürdüğünü görüyoruz; ama, dün
ne olduğumuzu ve yarın ne hâle geleceğimizi bilemiyoruz ve kestiremiyoruz.
İlmî varlık ne idi? Âyân-ı sabite ne idi, ruhlar âlemi neyin ifadesi ve
nebülözların helezonik keyfiyeti, varlığın hangi muzlim noktasını şiirleştirip
âhenge kavuşturuyor ve vuzuh getiriyordu? Bütün bunları bilemediğimiz gibi,
yarınki “ukbâ” hayatıyla yine önüne ve sonuna bakacak, bu büyük bilmece
karşısında: ‘‘Seni de şuunatını da hakkıyla bilemedik ey Mâruf!”3 diyeceğiz.

Şayet, sözü biraz uzattı isem, bu türlü meselelerde ihtiyatlı olmak gerektiği
için uzattım, hata etti isem, O’ndan bağışlanmamı dilerim.

Her şeyin en doğrusunu O bilir.
Cedel: Tartışma, diyalektik.



Elvân u eşkâl: Her türlü renk ve şekiller.

Hâkketmek: Oyarak veya kazıyarak işlemek, yazmak.

Muzlim: Karanlık.

Selbî Sıfâtullah: Cenâb-ı Hakk’ın sadece Zât’ına ait, hiçbir varlıkta olmayan sıfatları: Vücud,
kıdem, bekâ, muhâlefetün li’l-havâdis, kıyam bi zâtihî, vahdaniyet.

Müberrâ: Uzak, beri.

Tagayyür: Başkalaşma.

Tebeddül: Değişme.

Zât-ı Ecell-i A’lâ: Yüceler Yücesi, Ulular Ulusu Hz. Allah.

Zâtî şe’n: Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin kaynağı olan sıfatlarının dayandığı, insanın idrak ufkunu aşan,
ihata edilemeyen, Zât’ına ait şefkat, muhabbet, ferah, sürur, gazap gibi mukaddes, münezzeh mânâlar.

1 Bkz.: İbn Hibbân, es-Sahîh 2/77; Abdullah İbn Ahmed İbn Hanbel, es-Sünne 1/247, 304
2 İbrahim Hakkı, Ehl-i Sünnet İnancı 5 ve 6. beyitler.
3 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 2/410; Mer’î İbn Yûsuf; Ekâvîlü’s-sikât s.45



Vahdet-i vücud nedir ve itikadımızla telif edilebilir mi?
Vücud birliği sözcüğüyle ifade edeceğimiz “vahdet-i vücud”, daha ziyade

tasavvufçular arasında bahis mevzuu olan bir meseledir.
“Vahdet-i vücud”, çoklarına göre bir zevk ve hâl meselesi olmasına rağmen,

bir kısım kimseler ona felsefî bir kisve giydirerek farklı anlamak istemişlerdir.
Diğer bir kısmı ise, onunla, vahdet-i mevcud (monizm) arasında fark
görmemişlerdir.

Müslümanların düşünce tarihinde oldukça mühim bir yer işgal eden “vahdet-
i vücud” anlayışı da, her meselede olduğu gibi ifrat ve tefritler içinde devam
edegelmiştir. Aslında tamamen, Allah’ın zâtıyla alâkalı bu düşünce sistemi,
yerinde, ifade ve kelime yetersizliğinden; yerinde, onu şu görülen âleme
tatbikten doğan eksikliklerden; yerinde de, felsefî bir hüviyeti olan
“panteizm”le arasındaki benzerlikten, hem şimdiye kadar çok farklı anlaşılmış,
hem de değişik telâkkilere sebebiyet vermiş, çok münakaşa götürür
mevzulardandır.

Bu ekole mensup olanlarca, tevhidin üç mertebesi vardır:
1- Tevhid-i ef’âl (Kâinatta meydana gelen her işin fâili Allah’tır, akidesi):

Bu anlayışa göre, hangi sebeple, ne zaman bir iş meydana gelirse gelsin, onun
için başka sebep aramaya lüzum yoktur. O, doğrudan doğruya Allah’ın fiilidir.
Burada kelâm ilminin mevzu edindiği şeylerden olan “kesb” ve “halk”
hususlarına intikal ederek, meseleyi dağıtmakta fayda mülâhaza etmiyoruz.
Aslında o husus kaderle alâkalı sorular arasında ele alınmıştı…1

Bu görüşte olanların tevhid-i ef’âli teyit eder delilleri de vardır. Ezcümle:
“Allah, sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratır.”2 keza, “Hepsi Allah’tandır.” 3

vs. gibi âyetler zikredilebilir.
2- Tevhid-i sıfât (Bütün kudretlerin, iradelerin, ilimlerin Allah’a ait

olduğuna itikad etme: Buna göre bütün câzibeler, dâfialar ve her türlü kuvâ,
meleke ondan bir mânâ, bir hâl ve O’na mahsus bir iştir.

3- Tevhid-i Zât: Vücud, yalnız bir Zât’tan ibarettir. O’nun dışında, görünen
şeylere gelince, muhtelif mertebelerde onun zuhur ve tecellîsinden başka bir
şey değildir.

Tevhidin mertebeleri olarak anlatılan bu hususların bütünü üzerinde
münakaşa yapılabilir; zuhur ve tecellî nüanslarına kadar kritiğe tâbi tutulabilir.



Ne var ki, bizim mevzumuz bunlardan, tevhidin üçüncü mertebesi olarak ele
alınan Tevhid-i Zât’la alâkalı olduğu için, sadece onun üzerinde durmak
istiyoruz.

Bu türlü tevhid anlayışının zevk ve hâle inhisar ettirilmesi durumunda,
kimsenin diyeceği bir şey olmamış ve üzerinde münakaşa da yapılmamıştır.

Aslında bütün eşya ve hâdiseler Allah’a, O’nun isimlerine dayandırılmadığı
takdirde izah edilemeyeceği, ehlince sabit bir hakikattir. Böyle bir anlayışta da
az-çok aynı mânâda bir tevhid düşüncesi sezilir ki, tasavvufçuların düşünce
tarzlarına oldukça yakındır.

Zaten, Sadeddin Teftâzânî de “Şerhu’l-Makâsıd”ında, vahdet-i vücuda
taraftar olanları iki sınıfa ayırarak, bunlardan bir zümrenin, Ehl-i Sünnet’in
düşünce sistemi içinde olduğunu söyler ki, biraz evvel arz edildiği üzere,
böylelerin durumu hiçbir zaman münakaşa mevzuu olmamıştır.

İmam Teftâzânî’ye göre, vahdet-i vücudçular iki zümredir: Sofîye ve
mutasavvife. Sofîye, mevcut gibi vücudda da çokluğu kabul eder; ancak hakikat
yolcusu Allah’a ulaşınca, kendini irfan denizine gömülmüş görerek, zatını
Allah’ın zâtında, sıfatlarını Allah’ın sıfatlarında fâni ve yok olmuş bilir ki,
böyle bir sâlik’in nazarında, Allah’tan gayri her şey kaybolur ve Hak yolcusu,
varlığını, Hak tecellîlerinin bir noktada mihraklaşmasından (odaklaşma) ibaret
sayar ki, işte tasavvuf erbâbının “fenâ fi’t-tevhid” dedikleri hâlet de budur. Çok
defa, bu mertebedeki ahvâl iyi tasavvur edilemeyişinden “hulûl” ve “ittihat”
ifade eden sözler de sarf edilmiş olur.

Sofîlerden bir zümrenin nazarında böyle bir tevhid, makam-ı cem’in
gereğidir. Tabiî bu da, her şeyden evvel bir irfan, sonra da bir zevk
meselesidir. Bu makamda insanın, eşyaya hakikî varlık vermesi, müşâhede ve
duyuşa zıttır. Bu itibarla da, o hâlet içinde sebepleri kabullenmek şirk hissini
verir. Aksine bu idrak ve hâlâta ulaşmadan esbabı inkâr, riyâkârlık ve mücerret
bir iddiadır. Buna binaen cem’in ne demek olduğunu bilemeyen, irfansız;
farktan habersiz olan da kulluk esrarından habersiz addedilmiştir. Olgun insan
ise fark ve cem’i yerine göre kabul edendir.

İkinci zümre, açıktan açığa vahdet-i vücuda taraftar olanlardır. Bunlara göre
vücud birdir; o da sırf Cenâb-ı Hakk’ın vücudundan ibarettir. Âlemde görülen
çokluk ise, sadece bir hayal ve seraptır.

Görüldüğü üzere, sofîyede, “vahdet-i vücud” telâkkisi bir zevk, bir hâl işi



olmasına mukabil, sonradan gelen mutasavvifede hakikî bir kanaat ve felsefe
olduğu hissini veriyor. Vâkıa kelâmcılardan da bu kanaate sahip olanlar ve
hatta Celâleddin Devvânî gibi şiddetle müdafaa edenler de az değildir. Ne var
ki, dünden bugüne Ehl-i Sünnet ulemâsı eşyanın hakikatinin mevcut ve sabit
olduğu mevzuunda ittifak hâlindedirler.

Şeyhülislâm M. Sabri Efendi “Mevkıfü’l-Akl” isimli kitabında, vahdet-i
vücud nazariyesinin arkasında Vücud-u Hak, zâtının aynı olduğu düşüncesini
göstermektedir. Bu ise vâkıf olanlarca bilindiği gibi, kelâm ulemâsına göre,
vücud, mahiyet üzere zâiddir. Bu, vacipte de böyledir, mümkinde de... İmam
Eş’arî ise, tam aksine, vücupta da, mümkinde de Vücud’u, mahiyetin aynı
saymıştır. Filozoflar ise, vücupta, Eş’arî ile aynı düşünceyi paylaşmasına
karşılık, mümkinde, kelâm ulemâsının nokta-i nazarını benimser. Son iki ekol
vücudu, Zât-ı Bârî’nin aynı ve O’nun vücudundan ibaret saydıklarından, eşyaya
itibarî ve izafî birer vücut vererek her şeyi Allah’ın zâtından ibaret
görmüşlerdir.

Aslında vücud gibi, sair ilâhî sıfatların da, Zât’ının aynı veya gayri olması
hususu öteden beri münakaşa edilegelen mevzulardandır. Ancak, pek çok
ulemânın da içinde bulunduğu bir cemaat hakkında, Vücud-u Bârî’yi Zât’ının
aynı sayma düşüncesinde, vahdet-i vücuda, hatta vahdet-i mevcuda (monizm)
gidileceğini çıkarmak, bu büyük zatları dalâlet yolunda görmeyi netice verir ki;
böyle bir düşünce, mânevî mesuliyeti, altından kalkılamayacak kadar büyük
olsa gerektir.

Vâkıa Celâleddin Devvânî “Risaletü’z-Zevrâ’’ üzerine olan beyanlarıyla,
Hakk’ın varlığının Zât’ının aynı olduğunu ve Zât-ı Hak’tan başka hakikî mevcud
bulunmadığını ve buna göre, vücud, vücud olması itibarıyla, Hakk’ın
vücudundan ibaret bulunduğunu ifade ediyor ki, bu da Allah’tan gayri bütün
mevcudatın vücudunun, hakikî olmayıp, itibarî ve mecazî olduğunu anlatmaktan
başka bir şey değildir. Devvânî, aynı eserde bir kademe daha ileri giderek,
âlemin, Allah’tan başka birtakım müstakil varlıklar olarak mülâhazasının, hem
vücud itibarıyla, hem de zuhur itibarıyla imkânsız olduğunu ifade eder. “Vücud
itibarıyla âlemin var olması düşünülemez. Zira, Cenâb-ı Hak’tan başka
herhangi bir şeyin bizzat mevcud olması imkânsızdır. Zuhur itibarıyla da
mümkinatın hakikî var olması düşünülemez. Çünkü, bir şeyin zuhuru, ancak
Hak’tan ibaret olan Vücud’a irtibatla meydana gelir. Buna göre Hakk’ın
vücudundan başka müstakil hakikatler düşünülürse, o vücutla alâkalı mülâhaza



edilmesi lâzım gelir ki, mevcudiyetine hükmedilebilsin. Demek ki, vehim ve
hayal olarak itibar ettiğimiz hüviyetleri ve zatları asla mevcud saymamak
gerektir.” der.

Muhyiddin İbn Arabî bir derece daha ileri giderek, bir tezahür ve
yansımadan ibaret saydığı âlemin şu görülen hâli, aslâ mevcud ve hele
devamlılık içinde bir mevcud olmadığını ısrarla ifade etmektedir. Allah (celle
celâluhu) daimî tecellî etmekte, âlem de yenilenip durmaktadır. Bu tecellîler
birbirini takip etmekte ve âlem her an bu tecellîlerle varlık ve yokluk arasında
gelip-gitmektedir. Tecellîler o kadar seri ve kesilmeksizin cereyan etmektedir
ki; devam edegelen varlık silsilesinde herhangi bir kopukluk da
hissedilmemektedir.

Mevlâna Celâleddin Rûmî Hazretleri de rengin ve zengin ifadeleriyle, bu
kanaate iştirak eder: “Ey ruhumuzun ruhu, biz kim oluyoruz da, kendimize varlık
biçip ortaya çıkalım. Biz bir alay hiçten ibaretiz. Bizim varlığımız da bir hiçtir.
Sen ise, bir Vücud-u Mutlak’sın ki, her şeyin ortaya çıkacağı bir aynada,
fânîleri gösteriyorsun. Bizler birer aslanlarız, fakat hakikî değil, sancak üzerine
nakşedilmiş ve esen rüzgârla hareket eden aslanlar. Sancak üzerindeki bu
aslanların hareketleri hissedilir de, bunları hareket ettiren rüzgâr görünmez. -O
görünmeyen eksik olmasın!- Bizlerin varlığı Senin ihsanın, senin icadındır.
Yokluğa varlık lezzetini tattırıp, onu ezelde kendine âşık etmişsin.” Kâinattaki
bütün çalkalanma ve dalgalanmaları Hakk’ın tecellîsinden ibaret sayan bu
düşünce, Hak’tan başka hiçbir şeye vücud vermemektedir. Onun, bu âleme var
nazarıyla bakması, mazhariyet alâkasından ötürü ve mecazîdir.

Ne var ki, Hakk’ın tecellîsinden ibaret olan varlıklarda, bir de değişiklik ve
çokluk göze çarpmaktadır. Bu, aynaların istidadına bağlı bir değişiklik ve
çokluktur ki, Vücud’un birliğine zarar vermez.

Cüneyd-i Bağdadî de bu hakikati, “Suyun rengi tasın rengidir.” sözüyle ifade
eder. Binaenaleyh, hakikî vücud birdir. Tıpkı bir nur gibi... Bütün varlık bu
nurun aksi ve mevcelenmesinden ibarettir. Nasıl ki, muhtelif habbeciklerden
meydana gelen yağmur, dolu, şimşek ve gök gürültüsü ayrı ayrı görüntüler arz
ediyor olmalarına rağmen, tek hakikatin değişik ahvâlinden ibarettir. Öyle de,
bir sel gibi akıp giden ve ayrı ayrı tezahürleri olan eşya ve hâdiseler de, bir
hakikatin cilvelerinden ibarettir.

Görüldüğü üzere “vahdet-i vücud” mevzuunu felsefî hüviyette ele alan
mutasavvife, ilk sofîlerin vahdet-i şuhuda götüren, oldukça duru tevhid



akidelerine mukabil, hulûl ve ittihadı işmam eder sözlerden kurtulamamışlardır.
Aslında, meseleyi bir ilim ve felsefe mevzuu olarak kabul ettikten sonra böyle
bir durumdan kurtulmaları da düşünülemez. Kaldı ki, bunun ötesinde, âyet ve
hadislerle de bir kısım tahşidatın yapıldığı görülür. Birkaçını arz edelim:

1 ) “Siz onları (kâfirleri) öldürmediniz; fakat Allah öldürdü. Attığını da
(taş, toprak ve silâh) sen atmadın, ancak Allah attı.”4

2 ) “Gerçekten sana biat edenler (Hudeybiye günü) ancak Allah’a biat
etmiş olurlar.”5

3 ) “Kasem olsun ki, insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler
verdiğini biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız.”6

Aynı istikamette delil olarak gösterilen hadis-i şerifler de vardır. Ezcümle;
İmam Müslim’in rivayet ettiği: “Ey insanoğlu! Hasta oldum Beni dolaşmadın?
Kul: Yâ Rabbi, Sen Rabbülâlemînsin, Seni nasıl dolaşırım. Cenâb-ı Hak:
Bilmiyor musun, falan kulum hasta oldu onu ziyaret etmedin, eğer onu ziyaret
etseydin, Beni onun yanında bulurdun...’’7 Keza, yine aynı kaynakta: “Kulum
nafileler ile Bana yaklaşır, böylece Ben de onu severim ve sevdiğim vakit de,
onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum...”8

Delil olarak getirilen bu kabîl şeyleri çoğaltmak mümkündür. Ancak,
çoğaltmanın herhangi bir değişiklik meydana getirmeyeceği mülâhazasıyla kısa
kesiyoruz.

Başta, misal olarak bir ikisini arz ettiğim, tasavvuf büyüklerinin de, bu
istikamette ifade ettikleri şeyler küçümsenmeyecek kadar çoktur. Ne var ki
soruya cevap sadedinde, bütün bir “vahdet-i vücud” tarihini ele almaya imkân
olmadığı gibi gerek de yoktur. Biz burada sadece bir iki misale temasla iktifa
edeceğiz:

Evvelâ, Kur’ân-ı Kerim’den ilk iki âyeti, muhkemât’a hamlederek, Kelâm-ı
İlâhî’de herhangi bir zıtlığa meydan vermeden, mâkul bir tefsire gitmek en
isabetli yoldur ki, şimdiye kadar büyük tefsirciler de hep böyle yapmışlardır.

Bu tevil, ister fiilin -kimden sâdır olursa olsun- Allah’a ait olduğunu ifade
etsin, ister bir mucize mânâsını ifade etsin, ister en şerefli kulunun fiilini, -onun
şerefliliğini göstermek için- Zât-ı Ulûhiyetine izafe etsin, isterse güçlülük,
isabet ve teyit mânâlarını kastetsin, çok fark etmez...

Aslında, delil olarak getirilen bu âyetlerde, vahdet-i vücuddan daha ziyade,
eşyanın hakikatinin teyit edildiği görülmektedir. Zira, kâfir-mü’min



ayrılığından, kâtil-maktul ayrılığından; muhatap ve üçüncü şahıs ayrılığından
bahsediyor ki; bundan, vücud birliği çıkarmak ancak çok tekellüflü tevillerle
mümkün olabilecektir. Hele, şahdamarından daha yakın olmayı ifade eden
âyetten9, mezkur istikamette bir hüküm çıkarmak, kat’iyen mümkün değildir.

Hadis-i şeriflerde ise, vücud birliği şöyle dursun, apaçık çokluktan
bahsedilmektedir. Kulun kurbiyet kazanacağı ana kadar, bir ikinci varlık
olduğunu kabul edip de, belli bir zaman sonra birlikten bahsetmek,
mutasavvifenin dahi kabul edemeyeceği bir hulûl ve ittihad akidesidir.

Hatta bu mevzuda ehlullahın vahdet-i vücudu teyit ediyor gibi görünen
sözlerinde dahi, hep maksatlarının aksine, ikilik hissedilmektedir;

“Gâh güneş, gâh deniz olursun; gâh Kafdağı, gâh Ankâ olursun; Sen zâtında
ne o, ne de bu olursun. Ey aklın tasavvurundan müberra olan Zât! Sen sonsuz
olduğun hâlde, bu kadar suretlerle tecellî ettiğinden dolayı hakkında hem tevhid
eden, hem de teşbih eden hayrettedir.” (Mevlâna) Hiçbir tevil ve tefsire tâbi
tutmadan, ikilik üzere seyredildiği apaçık meydandadır.

Kaldı ki, mutasavvife kendisi de bizzat çokluk semtinde görünmektedir.
Muhteşem ifadelerin gölgesinde, başkaları vahdet-i vücuda delil arayadursun,
nazariye taraftarları, nefis öldürme, benliği imhâ etme... gibi, çokluk ifade eden
şeylerden bir türlü sıyrılamamışlardır.

Vahdetten hareket edenlerin, noksanlıklardan kurtulmak ve kemalâta ermek
için o kadar meşakkatlere katlanmalarına ne gerek var!... Hele, bu büyük
zatların Allah’a kulluk mevzuunda gösterdikleri hassasiyet, kat’iyen felsefî
“vahdet-i vücud” anlayışını cerh etmektedir:

Bir kere, kendini mükellef kabul eden vahdet-i vücudçu, âmir-memur
ayrılığını da kabul etmiş demektir. Memuriyeti kabulle beraber, vücut
birliğinden bahsetmek bir tenakuzdur. Mükellefiyeti inkâr eden bir kısım
zındıklar istisna edilecek olursa, Allah karşısında memuriyeti inkâra, şimdiye
kadar hiçbir mü’min cesaret edememiştir. Öyle ise, sofîyenin vahdet-i şuhuda
bakan ve ona giden “vahdet-i vücud” anlayışları, bir hâle mağlubiyet, bir
istiğrak ve gönülde duyulan şeyleri ifadede bir kelime yetmezliği hâli olmasına
mukabil, mutasavvifenin vahdet-i vücud anlayışları, bu iç-idrak ve müşâhedede
bir felsefe yapmak ve hatta bu istikamette, batıda yapılmış bir felsefenin
malzemesini kullanmak tarzında bir televvündür.

Başkalarının iddia ettiği gibi, İslâm büyükleri, “neoplatonizm” tesirinde, bir



“panteizm” felsefesi yapmak istedikleri şeklinde kat’iyen anlaşılmamalıdır.
Belki bu büyük zevât, iç-müşâhede ve duyuşlarını dile getirmek istediklerinde,
âriye olarak “neoplatonizm”den aldıkları bir kısım kelimeleri kullanmada beis
görmemişlerdir. Yoksa Zât-ı Ulûhiyet anlayışı açısından, iki zümre arasında
dağlar kadar fark mevcuttur.

Her şeye rağmen Kur’ân’ın tarif ettiği şekilde, bir dünya ve ukbâ
muvazenesine sahip bir topluluğun, aşağıda arz edeceğim hususlar
muvacehesinde, mutasavvifeye isnat edildiği şekilde bir vahdet-i vücud
anlayışına kail olmaları asla düşünülemez:

1- Bütün kâinata yayılmış, her yerde ve her şey sayılan bir ilâh akidesi, en
uygunsuz, en münasebetsiz şeyleri dahi “Allah” kabul etmeyi netice verir ki;
akıl ve nakil böyle bir münasebetsizliği şiddetle reddeder.

2- Kur’ân-ı Kerim, yer yer kâinattan, Allah’ın varlığına ve birliğine istidlâl
eder, bu ise “eşya” hakikatinin sabit olduğunu gösterir.

3- Kur’ân-ı Kerim’de, mükerrer âyetler, kâinatın helâk olacağı üzerinde
durmakta ve helâki müteakip yeni dünyaların müjdesini vermektedir. Helâk;
mevcut olan bir şeyin, yok olması demektir. Baştan sabit ve mevcut olmayan bir
şeyin helâk olacağından bahsetmek abestir. Kur’ân ise, abes şeylerden
bahsetmekten çok yüce ve müberradır.

4- Bütün peygamberler (aleyhimüsselâm) istisnasız, büyük-küçük her şeyin
sonradan yaratıldığı dersini vermekte ve Hâlık ile mahluk arasındaki
münasebetin bir Yaratıcı ve yaratılan münasebeti olduğunu ısrarla telkin
etmektedirler. Mutasavvifeye isnat edildiği şekliyle “vahdet-i vücud”
düşüncesinde ise, hem peygamberlerin, hem de onların ellerindeki vahiy
hakikatlerinin tekzip edilmesi bahis mevzuu olur ki, bu da dünyanın en doğru
insanlarına, en şenî’ bir tecavüz ve isnat sayılır.

5- “Vahdet-i vücud”a mesnet olarak îrad edilen delillerin hemen hepsinde,
davaya delâletten daha ziyade ikilik hissi müşâhede edilmektedir.

6 - Kur’ân-ı Kerim’in büyük bir kısmı, itaat edenlere mükâfat, isyan edenlere
de ceza vaad ve tehdidini ifade etmektedir. “Vahdet-i vücud” anlayışı içinde bu
âyetlerden bir şey çıkarmak imkân haricidir. Zira, “İtaat eden kim? Nimet
nerede? Suçlu kim? Azap nedir?” sualleri buna göre hiçbir zaman cevap
bulamayacaktır.

7- Bütün eşya O’ndan ibaret ve bir sel gibi akıp giden hâdiseler, O’nun bir



çeşit tezahürü kabul edildiği takdirde, şirki ve müşriki, putu ve putperesti
kınamak haksızlık olacaktır. Zira, madem her tekevvün O’nun tezahürüdür,
bahsedilen şeyleri de O’ndan ayrı görmek düşünülmemelidir. Hâlbuki, tevhid
akidesini tespit eden Kur’ân ve Sünnet, aynı zamanda putun ve putperestliğin de
en büyük hasmıdırlar.

8- “Vahdet-i vücud”un, ikinci zümreye göre izah edilmesi hâlinde, maddenin
kadîm olduğu hükmü hissedilmektedir. Bu ise, bilicmâ küfürdür. Ve... ehlullah
böyle bir küfrü irtikâptan kat’iyen müberradır.

Bütün bunlardan sonra, mutasavvifeye isnat edilen vahdet-i vücud
mesleğiyle, felsefî vahdet-i vücud mesleği arasında, daima açık farklar da göze
çarpagelmiştir.

Felsefî vahdet-i vücud (panteizm) zâhiren mutasavvifenin vahdet-i vücud
anlayışıyla alâkalı görülse bile, felsefî -nazarî olarak- Allah ile âlemi; bir
şeyden ibaret görmektedir ki, bu da şu iki ana bölümde hulâsa edilebilir:

1- Yalnız Allah, hakikî bir varlıktır; âlem bir kısım tezahürâtın
(manifestations), yahut meydana gelmeler, sâdır olmaların (emanations), heyet-i
mecmuasından başka bir şey değildir ki, “Spinoza”nın görüşü de budur.

2- Yalnız âlem hakikîdir. Allah mevcud olan şeylerin mecmuundan ibarettir
ki, bu da ya tabiî vücudiyecilik (pantheisme naturaliste) veyahut maddî
vücudîcilik (pantheisme naturalist) mezhebidir. Hegel ve taraftarları da buna
zahib olmuşlardır.

Buna binaen diyebiliriz ki:
İslâm mutasavvifesi, Vâcibü’l-Vücud’da fânî olmalarının ifadesi olarak,

kâinatı inkâr etmelerine mukabil, berikiler, Hâlık-ı Kâinat’ı sarıp sarmalayıp -
hâşâ!- bir tarafa koyma gayreti içindedirler.

Mutasavvifenin, vahdet-i vücud düşüncesi, zımnen vahdet-i şuhudu ifade
etmesine karşılık, berikilerin “vahdet-i vücudu” vahdet-i mevcudu (monizm)
işmam etmektedir.

Birinciler, hâl, müşâhede ve istiğrak gibi, ahvâli ifadede, kelime
yetersizliğiyle o türlü müteşâbihâta girmelerine bedel; diğerleri, ilim yapma,
felsefe yapma adına böyle bir yola sülûk etmişlerdir.

Birinciler, Allah (celle celâluhu) ile başlayıp, o noktadan eşya ve hâdiseleri
değerlendirmelerine mukabil, ikinciler Cenâb-ı Hakk’ı, eşyaya tâbi kılarak
meseleyi tetkike koyulmuşlardır.



Birincilerde ilâhî bir zevk, ikincilerde ise sadece nazarîlik...
Birinciler, kendilerini hakir görme esası üzere yürümede, ikinciler ise,

Vâcibü’l-Vücud’a benzeme felsefesini yapma gibi farklılıklar
göstermektedirler.

İşin en doğrusunu O bilir.
Câzibe: Fıtratların, tabiatların birbirine uygun güzelliklere ve zevklere karşı duyduğu eğilim ve çekim
hissi.

Dâfia: Fıtratların, tabiatların birbirine zıt, uyumsuz meselelere karşı duydukları savunma, itme,
reddetme hissi.

Ehlullah: Veliler, Allah dostları.

Fark: Ayırma, seçme. Eşya ve yaratıcı ayırımı.

Halk: Yaratma.

Heyet-i mecmua: Genel yapı.

Hulûl ve İttihad: Cenâb-ı Hakk’ın -hâşâ- bir cisim veya şahsın içine girdiğine onunla birleştiğine
ve bir arada bulunduğuna inanmak.

İnhisar ettirmek: Yalnız bir şeye mahsus kılmak.

İrfan: Mârifet, Allah’ı sıfat, isim ve fiilleriyle tanımak, bilmek. Kalb ve vicdan kültürü.

İstidlâl: Delillendirme, delillerle neticeyi, gerçeği gösterme.

İşmâm etmek: Hissettirmek, koklatmak.

İtibarî: Gerçek ve fiilî olmayan, öyle kabul edilen.

İttihat: Allah’la bir olma, ‘Var olan sadece Allah’tır’ deyip kâinatı yok sayma

Kelâm-ı İlâhî: Kur’ân-ı Kerim.

İzafî: Bağlı olduğu şeye göre değişen, göreceli.

Kesb: Çalışma, çaba, emek.

Kurbiyet: Yakınlık.

Kuvâ: Duyular, hisler.

Makam-ı Cem: Bütün eşyayı Cenâb-ı Hak ile görerek kendi havl ve kuvvetinden teberri etme
makamı.

Muhkemât: Açıklanması için başka delile ihtiyaç duyulmayan anlamı açık ve kesin olan âyetler.

Mutasavvife: Tasavvuf erbabı, âlimleri.

Müteşâbihât: Gerçek mânâsının anlaşılması için başka izah veya delillere ihtiyaç duyulan benzetme
veya mecazî ifadeler.

Tecellî: Yansıma, belirme.

Tenakuz: Zıtlık, çelişki.

Ukbâ: Ahiret.



Vahdet-i Mevcud (Monizm- Panteizm):
Kâinattaki her şeyi bir ilâh veya onun tezahürü gören, bütün kâinata yayılmış bir ulûhiyet düşüncesine
dayanan Batılı, felsefi düşünce.

Zâhib olmak: Bir fikri kabul edip peşinden gitmek.

Zâid: Fazlalık, ilâve.

Zuhur: Görünme, ortaya çıkma.

1 Daha geniş bilgi için Muhterem Müellif’in Kur’ân ve Sünnet Perspektifinde Kader adlı kitabına
bakılabilir.

2 Sâffât sûresi, 37/96.
3 Nisâ sûresi, 4/78.
4 Enfâl sûresi, 8/16.
5 Fetih sûresi, 48/10.
6 Kaf sûresi, 50/16.
7 Müslim, birr 43.
8 Bkz.: Buhârî, rikak  38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.
9 Bkz.: Kaf sûresi, 50/16.



İlhadın bu kadar ön almasının sebebi nedir?
İlhad, netice itibarıyla inkâr olduğundan, yayılıp gelişmesi daha çok gönül

dünyasının yıkılmasıyla alâkalıdır. Tabiî, başka sebeplerin mevcudiyetinden de
bahsedilebilir.

İlhad: Düşüncede, inkâr, Allah kabul etmeme ve bir ateizm; tasavvurda,
sınırsız hürriyet ve alabildiğine serazat olma hâleti; amel ve davranışlarda ise,
bir ibâhiye (yasak tanımama ve aklına estiği gibi yaşama) keyfiyetidir.

Düşüncede ilhad, nesillerin ihmali, ilim ve ilim yuvalarının suiistimali
neticesinde serpilip geliştiği gibi, daha sonra arz edeceğim bir kısım
hususlardan destek alarak da, hız kazanmakta ve yaygınlaşmaktadır.

Bir toplum içinde ilhadın ilk yeşerdiği vasat, serpilip geliştiği atmosfer,
cehalet ve kalbsizliğin hâkim olduğu atmosferdir. Kalbi ve ruhu beslenemeyen
kitleler er geç ilhadın pençesine düşerler ve Hak yardımı olmazsa bir daha da
kurtulmaları imkânsız gibidir... Bir millet, kendini meydana getiren fertlere,
inanılması gerekli olan şeylerin eğitimini vermez, bu uğurda lüzumu
derecesinde hassasiyet göstermezse, bilgisizlikten askıya alınan o fertler,
kendilerine telkin edilecek her şeyi kabule hazır hâle gelmiş ve dolayısıyla da
ilhada itilmiş olurlar.

İlhad; evvelâ, inanç esaslarına karşı alâkasızlık, umursamazlık şeklinde
belirir. İçinde biraz da fikir ve düşünce serbestiyeti gamzeden bu tavır, ilhad
ve inkâra destek olabilecek küçük bir emare bulunca, hemen büyüyüp dal-
budak salmaya başlar. İnkârın; ciddî, kayda değer ve ilmî hiçbir sebebi yoktur.
Bazen bir ihmal, bazen bir gaflet, bazen de bir yanlış değerlendirme onu
doğurabilir.

Günümüzde, bu hususların hemen hepsiyle helâk olmuş pek çok kimse vardır.
Ancak, bunlar arasında, ehemmiyet derecesine göre baş sırayı alacakların
tesiri, tahribi daha büyük olduğundan, biz de sadece onların üzerinde durmak
istiyoruz.

Şunu da hemen arz edeyim ki, burada ilhad ve inkârın izalesi ve bu hususta
gerekli olan delillerin ortaya konması mevkiinde bulunmadığımızdan okuyucu
bizden, mücelletlerle ifade edilebilecek şeyleri istememelidir. Aslında, soru-
cevap sütunlarında, çok yüklü sayılan böyle derin bir mevzuun, tahlil
edilemeyeceği de her hâlde takdir buyurulur. Kaldı ki, o hususta meydana
getirilen şaheserler varken, yazılacak şeyler olsa olsa onların tekrarı olacaktır.



Sadede dönelim; günümüzde, her biri, ilâhî birer mektup olan eşya ve her
biri kudret kaleminden çıkmış hâdiseler; tabir-i diğerle, tabiat ve onun
kanunları, ilhada “meşcerelik” gibi gösterilmekte ve nesiller iğfal edilmektedir.
Oysaki, şarkta ve garpta elli bin defa yazılıp çizildiği gibi tabiat kanunları,
âhenkle işleyen bir mekanizma, istihsali fevkalâde bol bir fabrika ise, bu âhenk
ve ıttıradı; bu düzen ve istihsal gücünü nereden almıştır? Bir şiir gibi akıcı, bir
mûsıkî gibi ruhları okşayan tabiatın, bu ses ve soluğunu kendine ve rastlantılara
vermek mümkün müdür?

Tabiat, zannedildiği gibi, inşa edici bir güce sahipse, kendinin nasıl var
olduğunu, bu gücü nereden elde ettiğini izah edebilir miyiz? Yoksa “Kendi
kendini yarattı?” mı diyeceğiz! Bu ne korkunç mugalâta, ne inanılmaz yalandır!..

Bu hilâf-ı vâkinin içyüzü şudur: “Ağaç, ağacı yarattı; dağ dağı; sema
semayı…” Böyle bir mantıksızlığa “evet” diyecek bir fert çıkacağını
zannetmiyorum. Ve şayet “tabiat” denilince, doğrudan doğruya “şeriat-ı
fıtriye”deki kanunlar kastediliyorsa, bu da ayrı bir aldatmacadır. Zira kanun -
eskilerin ifadesiyle- bir ârazdır. Âraz, cevherin varlığıyla var ve onunla
kaimdir. Yani, bir mürekkebin, bir organizmanın heyet-i umumiyesini, onu
tamamlayan bütün parçaları, bir arada düşünmeden, onlarla alâkalı kanun
mefhumunu tasavvur etmek mümkün değildir. Başka bir ifade ile, kanunlar
varlıklarla kaimdirler. Neşv ü nemâ kanunu bir tohum ve çekirdekle; câzibe
kanunu, kütleler arasındaki değişik münasebetler veya hayyizle kaimdir.
Bunları çoğaltmak mümkündür. O hâlde, varlıkları düşünmeden kanunları
düşünmek ve hele, o kanunları varlığa menşe ve esas saymak tamamen bir
hokkabazlık ve diyalektiktir. Sebeplerin varlığa esas ve kaide olması da,
bundan daha az garip değildir. Doğrusu, bin bir hikmet ve incelikleri ihtiva
eden şu âlemi, hiçbir ilmî kıymeti olmayan sebepler ve rastlantılarla izaha
kalkışmak, oldukça gülünç ve gülünç olduğu kadar da ilimlerin butlânını iddia
gibi bir tenakuz ve hezeyandır.

Müller’in denemeleri, sebeplerin yetersizliği ve tesadüflerin aczini ilân
ederken, ilimler konuşmuş ve ilim hükmünü vermişti. “Sovyetler Birliği Kimya
Enstitüsü”, Oparin başkanlığındaki 22 senelik çalışmasıyla, kimyevî kanunların
ve kimyevî reaksiyonların varlığa ışık tutmaktan çok uzak bulunduğunu da -yine
ilimler ve ilim adamları- söylüyordu.

Bugün yıllarca ilim mahfillerinde tecrübevî (pozitif) bir hakikat gibi tedris
edilen “evolüsyon ve transformizm”, yeni ilmî buluşlar ve genetikle alâkalı



gelişmeler karşısında, artık fantezi birer nazariye hâline gelerek tarihe malzeme
olmadan başka hiçbir kıymet-i ilmiyeleri kalmamıştır. Ne acıdır ki, bu yetersiz
ve mevsimlik vâhî meseleler hâlâ tamamen muallakta olan, kültürsüzlük,
mesnetsizlik ve kaidesizlikle dayanaksız bırakılan zavallı neslimizin ilhadını
netice vermektedir.

Bereket versin ki, diğer yanda buna muhâzî olarak, duygu ve
düşüncelerimizdeki zedelenmeleri giderecek, kalbî ve ruhî yaralarımızı tedavi
edecek bir kısım eserler de, piyasaya sürülmeye başlamıştır. Ve artık bugün,
tabiat ve sebepleri hakikî yüzleriyle aydınlığa kavuşturan kitapların, doğu ve
batı dilleriyle yazılmış yüzlercesine hemen her yerde rastlamak mümkündür.
Kendi dünyamızda yazılanları bir mizaç inhirafı olarak yadırgasak bile, “Niçin
Allah’a İnanıyoruz?” gibi kitapları dünya efkârına arz eden yüze yakın batılı
kalem, hiç olmazsa bu türlü müstağripleri düşündürmelidir!..

İlmî muhit ve atmosferin bu kadar aydınlığa kavuşmasından sonra, ilhadın bir
mizaç inhirafı, bir inat ve peşin kararlılık ve biraz da çocuk ruhluluk olduğunu
söylersek, mübalağa etmiş olmayız. Ne var ki gençliğimiz, henüz kendini idrak
edemediği, ruh dünyasıyla bütünleşemediği için; yukarıda işaret ettiğimiz, bir
kısım müzelik ve tamamen fantezi düşünceleri, ilmî gerçekler zannederek
aldanmadan da bütün bütün kurtulmuş sayılmaz.

Bunun içindir ki, günümüzde artık doğruyu öğrenme ve öğretme seferberliği
her türlü mükellefiyet ve vecibelerin üstünde bir ağırlık kazanmıştır. Bu yüce
vazifenin görülmeyişi ise, toplumda telâfisi imkânsız uçurumlar meydana
getirecektir ve getirmiştir de. Belki de, yıllar yılı gerçek ızdırabımızın asıl
sebebi de budur. Bizler kalb ve kafa izdivacına yükselmiş, kendi içinde
derinleşmiş; öğretme aşkıyla yanıp tutuşan muzdarip mürşitlerden mahrum bir
kısım tali’sizleriz. Ümit ederiz ki, gerçeğin öğreticileri, bu köklü ve beşerî
vazifeyi yüklensinler ve bizi asırlık ızdıraplarımızdan kurtarsınlar!

İşte o zaman nesiller düşünce ve tasavvurda istikrara kavuşacak, yanlış
düşüncelere kapılmaktan, sarkaç gibi, sağa-sola gidip gelmelerden ve sık sık
yer değiştirmelerden kurtulacak, kısmen dahi olsa ilhaddan korunmuş
olacaklardır. Netice olarak diyebiliriz ki; düşüncede neslin ilhadı, tamamen
bilgisizlikten, terkip kabiliyetine sahip olamamadan, kalb ve ruh
gıdasızlığından kaynaklanmaktadır. Zira insan, çok iyi bildiğini -ve hele
meziyetleri de varsa- sever; bilmediğine karşı ise, düşman kesilir; en azından
alâkasız kalır.



Şimdi, başımızı kaldırıp, raflarda ve vitrinlerde sergilenen kitaplara ve o
kitaplarla bize anlatılan fikirlere ve tanıtılan şahıslara bakalım. O zaman,
sokaktaki çocuğun neden “Apaçi” kıyafetine girdiğini; neden kendini “Zoro”ya
benzettiğini ve nasıl “Don Juan” kesildiğini anlama imkânını bulacağız.
Bahsettiğim şeyler, gerçeğe ışık tutan bir iki misaldir. Siz tahrip edici bu
unsurların içtimaî ve iktisadî hüviyette olanlarını da eklediğiniz zaman,
iliklerinize kadar ürpereceğiniz daha bir sürü şeyle karşılaşabilirsiniz.

Dünden-bugüne insanımız, kendisine iyi olarak tanıttırılanı sevip arkasına
düştü. Tanıyıp bilmediklerine karşı da, hep yabancı ve alâkasız kaldı. Şimdi
bizlere, onun azgınlaşan ruhu karşısında, kendisine neler götürebileceğimizi
düşünerek, bundan sonra olsun, onu boş bırakmamak ve aydınlık yolu
göstermek düşüyor.

Neslin ilhada sürüklenmesi ve inkârın yaygınlaşmasında ikinci mühim âmil
de gençlik fıtratıdır. Onların sınırsız hürriyet arzuları, doyma bilmeyen
iştihaları ve Ankâ gönülleri bir muvazenesizlik ifadesi olarak hep ilhadı
benimsemektedir. Bu serazat gönüller, “Peşin bir dirhem lezzeti, ilerde
batmanlarla elem ve ızdıraba tercih ettiklerinden”; acınacak akıbetlerini
hazırlama yolunda, şeytanın önlerine sürdüğü sûrî zevk ve lezzetlere pey
çekmekte ve kendini ateşe atan kelebekler gibi, uçup uçup ilhada
düşmektedirler.

Bilgisizlik, kalb ve ruh gıdasızlığı gibi hususlar arttıkça, madde ve
cismaniyet yüceltici duygulara galebe çalmakta ve Faust’un bir toyluk neticesi
özünü Mefisto’ya kaptırdığı gibi, zavallı gençler de gönüllerini şeytana
kaptırmaktadırlar. Evet, ruhlar ölü, kalbler fakir, akıllar alabildiğine hezeyan
içinde ise, ilhad mecburî istikamet demektir. İnanç, mesuliyet duygusu, ısrarlı
kalb, ruh terbiye ve tehzîbi ise, gençliğin diri kalmasının en büyük teminatıdır.
Yoksa, şeytanın heva-i nefislerine musallat olduğu bir topluluk, hezeyandan
hezeyana düşecek, durmadan mihrap ve kıble değiştirecek ve her “nev-zuhur”
felsefeyi bir halaskâr olarak alkışlayacak ve bir dâye sayıp kendini onun
kucağına atacaktır.

Sabah kalktığında nihilizme alkış tutacak; öğlene doğru Marksist-Leninist
sisteme selâm duracak; ikindiye doğru existansiyalizme pey çekecek ve belki
de, akşam karanlığıyla beraber Hitler’e ait türküler söyleyecektir. Ama, hiç mi
hiç, kendi ruh köküne, ulu millet ağacına, onun asırlık meyvelerine; kültür ve
medeniyetine dönüp bakmayacaktır.



Tasavvur dünyası bu denli bozulmuş bir neslin, heva ve hevesten kurtulması,
zihin ve düşüncede istikamete ermesi oldukça müşkil, belki de imkânsızdır.

Onun için, neslimize, bugüne kadar varlığımızı ona borçlu olduğumuz
esaslardan müteşekkil bir terminolojinin belletilmesi ve fikir hayatında sistemli
ve müstakim düşünceye ulaştırılması şarttır. Yoksa, bu maymun iştahlılık ve:

“Bu hissizlikle, cemiyet, yaşar derlerse pek yanlış: 
Bir millet göster, ölmüş mâneviyatıyla sağ kalmış.”

M. Âkif

İlhada diğer bir sâik de, her şeyin mubah görülmesi, “ibâhilik” ve mevcut her
şeyden istifade edilmesi düşüncesidir. Dünya nimetlerinin bütününden kâm
alma felsefesine dayanan bu anlayış, bilhassa günümüzde sistemleştirilerek bir
felsefî mektep hâline getirilmiştir. Bize doğru gelirken, ilk defa “libido” ile
sarsılan ve ırgalanan haya hissimiz. J. P. Sartre, A. Camus’la yerle bir edilmiş
ve harabeye döndürülmüştür.

İnsanı insanlığından utandıran ve daha çok çöplüğe benzeyen bu “ruh
sefaleti” felsefesi, nesillere, “İnsanın gerçek yanını aydınlığa kavuşturan bir
düşünce sistemi.” diye arz ve takdim edildi. Evvelâ, bütün Avrupa gençliği,
daha sonra ise, taklitçi dünya, hipnoz edilmiş gibi bu akıma koştu. İnsanlık,
onda, komünizmle güdükleşen benlik ağacının, yeniden serpilip gelişeceğini ve
kendi kendine ereceğini zannediyordu. Heyhât! O, son bir kere daha
aldatıldığının farkında değildi.

İşte, Yaratıcı’yı kabuldeki, haramlar ve mubahlar inancı böyle alabildiğine
soysuzlaşmış ve yılışıklaşmış neslin, her şeyden kâm alma felsefesine ters
geldiği için; o, kendini ilhadın kucağına atmakta ve onda Hasan Sabbah’ın
yalancı cennetlerini bulmaya çalışmaktadır.

Geleceğin basiretli sevk ve idarecileri, mürşit ve muallimlerinin, ilhadı
durdurma adına nazar-ı itibara alacakları mülâhazasıyla yukarıdaki hususları
arz ettik. Yoksa, ne serserilik ve hezeyanın sebepleri bunlardan ibarettir, ne de
buna karşı yapılması gerekli olan tahşidat söylenenlere münhasırdır.

Başlayan bu yeni dönemde, milletimizin kendi kendini feth ve keşfetmesi
dileğiyle!...

Butlan: Asılsız, bâtıl, hükümsüz olma.

Evolüsyon: Evrim.

Existansiyalizm: Varoluşçuluk.



Hayyiz: Meydan, mekân, mevki. Einstein’in çekimde esas kabul ettiği unsur, boşluk.

Ittırad: Düzgün, düzenli olma, ritmik, intizamlı.

Muhâzî: Paralel.

Nihilizm: Her şeyi inkâr etme, hiççilik.

Serazat: Başıboş.

Sûrî: Görünüşte olan, görünürdeki.

Şeriat-ı fıtriye: Yaradılışa ait, yaradılışla alâkalı kanunlar.

Tenâkuz: Çelişki, zıtlık.

Transformizm: Canlı varlıkların şekil değiştirdiğini ve birbirine dönüştüğünü ileri süren biyolojik
doktrin.



Cenâb-ı Hak bizim bu dünyada nasıl hareket
edeceğimizi biliyor. Emirlerine uyup uymayacağımızı

da biliyor. İmtihana neden lüzum görüyor da bizi
dünyaya gönderiyor?

Evet, Allah nasıl hareket edeceğimizi biliyor, bununla beraber imtihan etmek
için dünyaya gönderiyor, ta sırtımıza yüklediği mükellefiyetlerle istidat ve
kabiliyetlerimizi inkişaf ettirelim. Evet, O bizi yaratırken, tıpkı madenler gibi
yaratmıştır.1 Bakır madeni, kömür madeni, demir madeni, altın madeni, gümüş
madeni...

Bunu, her şeyi var edip geliştiren Rabbimiz olarak yapmış. Nasıl bir
sanatkârın mimarî ve estetik gibi kabiliyetleri, maharetleri olur. Ve o, bu sanat
eseriyle görünüp bilinmeyi arzu eder. Aynen onun gibi; Cenâb-ı Hakk’ın da
birçok isimleri ve bunların tecellîsi olarak sanatları vardır. İşte, bu çeşit çeşit
sanatlarını insanların nazarlarına arz etmek için, bu meşhergâhı açarak gizli
güzelliklerini izhar buyurmuştur.

Daha açık ifadesiyle, kömür madeninde isimler nasıl tecellî ediyor; demirde,
altında, gümüşte nasıl kendisini gösteriyor; sonra insanın müdahalesi ile som
altında, som gümüşte, mamûl demirde nasıl tecellî ediyor. Ve, bir adım
atmakla, kömürün elmas olmasında -nasıl kendisini göstereceğini nazarımıza
arz etmek için, çeşitli derece ve kademelerde- isimlerinin cilvelerini sergiliyor
ve böylece, kendisini tam tanıyabilmemize, tam bir fikir edinmemize imkân
veriyor. Evet, her şeyi yapan O’dur. Hem de, her şeyden binlerce meyve
verdirerek...

Neticede O’nun bu icraatıyla insanlar tasaffi ediyor, saflaşıp berraklaşıyor
ve Cennet’e ehil hâle geliyor. Yani, madenler altın oluyor, elmas oluyor, gümüş
oluyor. Bu hususta Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i
şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: “İnsanlar tıpkı maden gibidir. Cahiliyede
hayırlı olanı, İslâmiyet’te de hayırlıdır.”2 Yani, cahiliyede izzetli, onurlu Ömer,
İslâmiyet’te de, vakarlı, ciddiyetli, gönül sahibi, azametli ve aziz Ömer...
Birinde, oldukça sert, oldukça haşin ve istediğini yaptırtan; öbüründe tevazu
kanatları yerlere kadar ve insanların ayağının altında; fakat kâfirlere, fâcirlere
karşı azim, cesim bir Ömer!.. Cahiliye devrinde maden olarak nasılsa
İslâmiyet’te de öyle... Onun için; atak, canlı, dinamik insanlar gördüğümüzde



arzu ederiz ki, Müslüman olsunlar... Çünkü cahiliyede aziz olan, İslâm’da da
aziz olacaktır.

İslâm, -insan unsuru olan- bu madeni ele alır. Yoğurur; olgunlaştırır; som
altın hâline getirir. Sahabe böyle som altın hâline gelmişti. Sonraları, değer ve
ayar düşmeye başladı. 22 ayar, derken 21, 20, 18, 17, 15... Yirminci asırda
Müslümanlar arasında 1 ayara kadar düşenler de oldu. Evet bu asır, o kadar
cürûfu, züyûfu fazlalaşmış bir asır!..

Demek ki biz, dünyada imtihana tâbi tutuluyoruz; tasaffi edelim... Bu arada
Allah (celle celâluhu) ne yolla sâfileşeceğimizi biliyor da bizi imtihana tâbi
tutuyor? -Hâşâ- O bilmediği şeyi bizden öğrenmek için değil. Yani O, bizi
bizimle imtihan ediyor. Daha doğrusu biz kendi kendimizle imtihan oluyoruz.

Evet, biz cehd ve sa’y ettiğimiz, tasaffi etme yolunda bulunduğumuz; demir
madeni isek demir olma; altın madeni isek, altın olma sevdasına tutulup yoluna
girdiğimiz.. evet, böyle bir gayretimiz olduğu takdirde Rabbimiz’in ezelde
bildiği şeyin ortaya çıkmasına vesile olmuş bulunacağız. Ve, işte biz, bunlarla
kendi kendimizi imtihan edip O’nun yüce huzuruna kendi durumumuzla
çıkacağız. Kur’ân’ın ifade ettiği gibi “O gün onların dilleri, elleri, ayakları (-
ilâve edelim- gözleri, kulakları, dudakları) aleyhlerinde şehadet edecek.”3

Sen de bunu biliyorsan kendi kendinle imtihan olduğunu anlarsın. Allah (celle
celâluhu) senin durumunu -hâşâ- öğrenmek için imtihan etmiyor. Bilâkis seni
sana gösteriyor ve seni, seninle de imtihan ediyor.

Her şeyin en doğrusunu O bilir.
1 Buhârî, menâkıb 1; Müslim, birr 160.
2 Buhârî, menâkıb 1; Müslim, birr 160.
3 Nûr sûresi, 24/24.



Bütün peygamberler Arap Yarımadasından zuhur 
ettiğine göre, peygamber gönderilmeyen diğer

kıtalarda 
yaşayanları inanç ve amel açısından mesul tutmak 

nasıl hak ve adalet olur?
Bu sualin iki yönü var:
1- Peygamberlerin yalnız Arap Yarımadasından zuhuru ve diğer kıtalarda

hiçbir nebinin gelmeyişi.
2- Kendilerine peygamber gönderilmeyen milletlerin azaba uğratılmasının

adalet olmayacağı hususu.
Şimdi sırasıyla her iki hususu da ele alalım. Ancak daha önce, insanlar

arasında nebinin yerine dikkati çekmekte fayda, hatta zaruret olduğu üzerinde
duralım.

Peygamberlik, üstün bir pâyedir. O, insanın öz yüceliğinin Hak’tan halka
eğilmiş bir dalı ve tabiat içinde, tabiatın verâsını yaşayan varlığın gönlü ve
dilidir. Onda hem bir seçilme ve yükseltilme, hem de gönderilip vazifeli
kılınma vardır. Dâhilerde olduğu gibi, nebi, sadece yüce bir dimağ, eşya ve
hâdiselere nüfuz eden bir istidat değildir. O, bütün melekeleriyle faâl, ceyyid,
devamlı dalgalanan ve her dalgalanışta yeni bir arşiye çizen, gökler ötesine
yükselen meselelerine ilâhî esintilerden tahlil bekleyen, eşyanın ötelerle
birleşme noktası sayılan ufuk insandır.

Onda, cisim ruha, akıl kalbe tâbi; nazar, isimler ve sıfatlar âleminde; kadem,
nazarın ulaşabildiği her yerde ve onunla beraberdir...

Nebide, duygular en son tomurcuğuna kadar inkişaf etmiş; görme, duyma ve
bilme tabiî sınırların çok ötelerine yükselmiştir. Onların görmelerini çeşitli
dalga boylarıyla izah etme imkânı olmadığı gibi, duyup işitmelerini ses
dalgalarıyla izah etmek de mümkün değildir. Hele bizim tahlil ve terkip
ölçülerimiz içinde onların tabiat cidarlarını zorlayan ilimlerine erişmek asla
kimseye müyesser olmayacaktır.

İnsanlık, onlar vasıtasıyla varlığa nüfuz edip eşyayı keşfedebilir. Onların
irşat ve talim dairelerinin dışında ne eşya ve hâdiselere mükemmel bir nüfuz,
ne de tabiata isabetli bir müdahale asla mümkün olmamıştır ve olamaz da...



Tabiatın esrarı ve ondaki ilâhî kanunları beşere hediye etmek, onların birinci
dersidir ve bu ders mübtedîlere has bir derstir. Bunun ötesinde ise varlık
âlemini, varlığına şahit gösteren Yüce Yaratıcı’nın, isim ve sıfatlarını bildirme;
idrak edilmez Zât’ı hakkında ölçü ve incelerden ince temkin... Eğer bütün bu
âlemleri elinde tutan; zerrelerden nebülözlere kadar hükmünü ve sözünü
geçiren, onları tesbih daneleri gibi evirip çeviren, hâlden hâle ve şekilden
şekle sokan bir Muhteşem Kudret ve İrade Sahibi’yle, O’na verilecek unvanlar
ve isnat edilecek hususlar hakkında, nebilerin apaydın beyanları olmasaydı, ne
O’nun hakkında doğru bir söz söylemek, ne de doğru düşünmek mümkün
olmayacaktı.

Demek ki nebi, eşya ve hâdiselerin içine girip bütün bir hayatı bize ders
verdiği gibi, her şey ve her hâdisenin en birinci dersi olan Muhteşem
Yaratıcı’yı, Muhteşem Kudret ve İrade Sahibi’ni, isim ve sıfatlarıyla -Zât-ı
Ulûhiyeti arasındaki ince muvazene ve sırlı münasebete riayet ederek- anlatan
da yine odur.

Öyle ise, zeminin hiçbir kıtasının ve zamanın hiçbir parçasının onların feyiz
ve nurundan mahrum kaldığına ihtimal verilmemelidir. Nasıl verilir ki; onların
irşat dairelerinin dışında, varlık âlemine dair, şimdiye kadar ne duru bir hüküm
verilebilmiş, ne de felsefenin şüphe, tereddüt ve tenakuz dolu sisli atmosferinin
üstüne çıkılabilmiştir.

Esasen; her kıta ve her devrin, bir peygamberin vesâyâsı altında
bulunmasını, akıl, hikmet ve Kur’ân müştereken teyit etmektedirler. Hem de
aksine ihtimal verilemeyecek şekilde...

En küçük bir müzede ve en basit bir fuarda dahi, teşrifatçılara ve tarifçilere
ihtiyaç duyulduğu ve bir yol göstericinin rehberliği ile gezilip görüldüğü ve
böyle bir rehber ve yol gösteren olmayınca, gelmenin de, gezmenin de bir
mânâsı olmayacağı kat’iyen gösterir ki, şu muhteşem kâinat sarayını, onu
temâşâya gelen seyircilere anlatacak, ondaki ince noktalara dikkati çekecek ve
bu âlemin sırlarını açıklayacak dellâl ve teşrifatçılara da ihtiyaç vardır.

Ayrıca, kurduğu bu düzen ve nizamı, bu meşher ve sanatlar resm-i geçidini,
bir fuar mahiyetinde en mükemmel şekilde sergileyen ve bütün iş ve eseriyle
kendini seyircilere tanıtmak isteyen Zât hiç mümkün mü ki, bu meşherleri açsın,
eserlerini göstersin, seyircilerin dikkatini çeksin de, sonra intihap edeceği bir
kısım müstesna kimselerle, Zât, sıfat ve isimlerini, müştâk seyircilere tanıtıp
bildirmesin; hikmet dolu işlerini –hâşâ- abes kılsın! Baş döndürücü icraatını



mânâsızlıkla ittiham ettirsin! Her şeyi, bir dil ve nağme hâline getirip, onunla
bizlere hikmet ve maslahatlarını anlatan Yüce Varlık, her türlü abesten
münezzeh ve mukaddestir!

Kaldı ki, O Zât’ın kendi beyanı olan Kur’ân, zeminin her tarafından yer yer
zuhur etmiş peygamberlerden bahisler açmaktadır. “Celâlim hakkı için Biz her
millete -Allah’a kullukta bulunun ve putlara ibadetten kaçının- diye bir
peygamber gönderdik.”1 Ne var ki, insanlık, bu yüce varlıklardan aldığı dersi,
bir müddet sonra unutmuş veya sapıklığa gömülerek, nebi ve ulu kişileri
ilâhlaştırmış ve eski putperestliğe dönmüştür.

Yunan’ın ilâhlar dağından Ganj nehrine kadar, beşer hayalinin
totemleştirdiği bir sürü vesen vardır ki, şimdiki görünüşleriyle çıkışları
arasında çok büyük farklar olsa gerektir.

Ne Çin’in Konfüçyüs’ünü, ne de Hind’in Brahman ve Buda’sını, kendilerini
hazırlayan şartlar ve getirdikleri şeylerle görmek mümkün değildir. Her şeyi
aşındıran zaman ve değişen insan telâkkisinin, bunları da aslından ne kadar
uzaklaştırdığını kestirmek oldukça zordur.

Eğer Kur’ân-ı Kerim, şüpheleri gideren beyanıyla,2 Hz. İsa’yı bize
tanıtmasaydı, değişik kaynak ve anlayışlar içerisinden, sağlam bir Hz. Mesih
bulup çıkarmak mümkün olmayabilirdi. İnsana ulûhiyet isnat edilmesi, Zât-ı
Ulûhiyetin insanlaştırılması ve birkaç tane gösterilmesi gibi mevzuların en
birinci mesele olarak akideye yerleştirilmesinin, akıl, mantık ve tevhid
inancıyla telif edilmesi mümkün değildir.

Bulunduğumuz çağa, bu kadar yakın bir devreye ait bazı din müntesiplerinin,
kendi kitap ve peygamberlerini bu hâle getirdiği noktasından hareketle
diyebiliriz ki; zamanın öğütücü korkunç dişleri arasında, kim bilir nice nebiler
ne hâle getirildi! Sıhhatli bir haberden öğrendiğimize göre, her nebinin
vazifesini kendinden sonra havarileri yapacağına, ondan sonra ise bir kısım
mirasyedilerin her şeyi alt-üst edeceğine dair bir peygamber sözü3 var ki, çok
önemlidir. Evet, buna binaen, bugün bâtıl din olarak gördüğümüz nice dinler
vardır ki, temiz bir asıldan, vahiy kaynağından geldiği hâlde, müntesiplerinin
cehaleti ve düşmanlarının insafsızlığıyla, bugün hemen bütün esaslarıyla hurafe
yığını durumuna gelmişlerdir.

Öyle ise, günümüze kadar mevcudiyetini sürdüren bâtıl görünümlü dinlerin,
pek çoğunun sağlam bir aslı olması ihtimali oldukça kuvvetli ve her devrin, bir



peygamberin adını alması da gayet mâkuldür.
Peygamber olmayana peygamber demek, nebinin peygamberliğini inkâr gibi

küfür sayılır. Ancak, benzer bir kısım sapmaları gördükten sonra, Budizm’in
menşeine kuşkulu bakmamak, Brahmanizm üzerine ihtiyatla gitmemek de
insanın elinden gelmiyor. Hatta Konfüçyüs’ü, onun o tıkanık felsefesinin
ötesinde aramak; Şamanizm’in tevil götürebileceği hesabıyla hareket etmek,
akıllıca bir davranış sayılır zannediyorum.

Bunlar çıkışlarında ister bir zülâl, isterse bulanık bir sızıntı olsun, şu andaki
durumlarından farklı bir hüviyete sahip olduklarında kimsenin tereddüdü
yoktur. Zaman ve hâdiselerin onları bazen aşındırıp, bazen de yeni ilâvelerle
başkalaştırması, o kadar çok vuku bulmuştur ki, muhalfarz, kurucuları dönüp
geriye gelselerdi, getirdikleri dini tanıyamayacaklardı.

Dünyada, daha bunlar gibi tahrif edilmiş pek çok din vardır ve bunların
büyük bir kısmının temelindeki safveti kabul etmek de, zarurîdir. Bir kere
Kur ’ân: “Uyaran bir peygamber gelmiş olmayan hiçbir millet yoktur.”4

diyerek âlemşümul bir hüküm vermektedir. Ne var ki biz, cihanın her tarafında
zuhur etmiş olan ve bir beyana göre sayıları 124 bine bâliğ bulunan nebilerden5

ancak 28 tanesini bilmekteyiz. Kaldı ki, bunların içinde de, pek çoğunun ne
zaman ve nerede yaşadıklarına dair herhangi bir malumata sahip
bulunmamaktayız. Esasen, gelmiş-geçmiş bütün peygamberleri bilme
mükellefiyeti diye bir şey de yoktur. Kur’ân: “Onların bir kısmını sana hikâye
edip anlattık, bir kısmını anlatmadık.”6 diyerek, anlatılmayanların üzerinde
durulmamasını da ihtar etmektedir.

Şu kadar var ki, bugün dinler tarihi, felsefe ve antropoloji tetkik edildiğinde,
birbirinden çok uzak topluluklarda dahi, bir hayli müşterek noktalar bulunduğu
göze çarpmaktadır. Ezcümle, hepsinde “çok”tan “tek”e doğru gidiş; tahammül-
fersâ musibetler karşısında her şeyi bir tarafa bırakarak, bir yüce dergâha el
açış ve elleri yukarılara doğru kaldırış; fizik ötesi hâdiselerle münasebete
geçişte, müşterek tavır ve davranış; hep menba ve muallim birliğine işaret
etmektedir. Kanarya Adaları’ndaki yerlilerden, Mayalara kadar;
Kızılderililerden Yamyamlara kadar, âyin ve dinî ilâhilerinde hep aynı renk ve
dekor görülür, hep aynı nağme ve cümbüş hissedilir...

Prof. Dr. Mustafa Mahmud’un, çok vahşi iki kabile hakkındaki mütalâaları
bu hususu teyit etmektedir. Doktorun ifadesine göre Mavmavlar, Mucay isminde



bir ilâha inanırlar. Bu ilâh, Zât’ında ve icraatında birdir. Birini doğurmuş ve
biri tarafından doğurulmuş da değildir. Eşi, menendi de yoktur. O, görünmez,
bilinmez; ancak eserleriyle tanınır.

Neyamneyam kabilesi için de, Mavmavların kanaatine benzer şeyler
nakletmektedir: Onlar da, her şeye sözü geçen, ormandaki her şeyi kendi
iradesi ile hareket ettiren ve şerli kimselere yıldırım şerareleri gönderen bir
ilâh vardır ki, işte O Mâbud-u Mutlak’tır, diye düşünmektedirler.

Görülüyor ki, bunlardaki ilâh telâkkisi ile Kur’ân’daki Zât-ı Ulûhiyet
düşüncesi arasında, hemen hemen fark yok gibidir. Hatta, Mavmavlar, “Aynı,
İhlâs sûresinin muhtevasını söylüyorlar.” desek yerinde olur.

Medeniyetten bu kadar uzak ve bildiğimiz peygamberlerin tesir sahasının
dışındaki bu ibtidaî kavimler, henüz hayatın en basit kanunlarını dahi
bilmemelerine rağmen, bu en derin ve en duru Allah telâkkisini nereden
bilecekler! Demek: “Her milletin bir resûlü vardır ve resûlleri geldiği vakit
aralarında adaletle hüküm verilir ve hiçbirine zulmedilmez.”7 beyanı, ilâhî
ve âlemşümul bir hakikattir ve hiçbir kıta bu hakikatin şümul sahası haricinde
değildir.

Dr. Mustafa Mahmud’un naklettiği şeylere benzer aynı hususları 1968 yılında
kendisiyle tanışma fırsatını bulduğum Kerküklü matematik profesörü Adil Bey
de hikâye etmişlerdi. Doktorasını Amerika’da yaptığı yıllarda, sık sık yerli
halkla da görüşen araştırmacı kendini hayrete sevk edecek durumları şöyle
naklediyordu: Yerliler, kendi aralarında tevhid akidesine uygun âyinler yapıyor
ve Allah’ın, yemez, içmez, üzerinden zaman geçmez olduğuna inandıklarını ilân
ediyor; hatta kâinatta cereyan eden her şeyin O’nun iradesine râm olduğunu
tekrarlayıp duruyorlardı.

Ve daha, bir sürü selbî ve vücudî sıfatlardan bahsediyorlar ki;
düşüncelerindeki bu yüceliği, yaşayışlarındaki vahşet ve bedevilikle telif
etmek kat’iyen mümkün değildi...

Demek ki, doğu-batı, dünyanın en ücra yerlerinde, bu akide ve telâkki birliği,
ancak Kâinatın Sahibi tarafından oralara gönderilmiş elçilerle izah edilebilir.
Zira en büyük filozofların dahi kavrayamadığı bu türlü muvazeneli tevhid
akidesini, vahşet içinde yüzen Mavmavlara, Neyamneyamlara veya Mayalara
vermek asla mümkün değildir. Demek, arı ve karıncayı anasız bırakmayan
Rahmeti Sonsuz, beşer nev’ini de peygambersiz bırakmamış, zaman ve



mekânlara, onlar vasıtasıyla nurlar serpmiş ve cihanları aydınlatmış...
Şimdi de, sorunun ikinci şıkkı olan, peygamberleri görmemiş kimselere, azap

edilip edilmeyeceği hususunu inceleyelim.
Evvelâ, birinci bölümde gördük ki; zemin, hiçbir zaman nur-u nübüvvetten

mahrum kalmamış, ara sıra muvakkat bir kuraklık hissedilmiş ise de, hemen
arkadan sağanak sağanak rahmet boşalmış. Binaenaleyh, her fert az-çok, bu
rahmeti görmüş, duymuş, tatmış ve doymuştur. Ne var ki, tahrifin süratli olduğu
yerlerde fetret de o kadar çabuk bastırmış ve o mıntıkayı karanlığa boğmuştur.
Her karanlığı bir aydınlık ve her aydınlığı bir karanlık takip edip dururken,
kendi iradelerinin dışında karanlıkta kalanlara da Hak, rahmet müjdesini
vermiştir: “Biz peygamber göndermedikten sonra azap edicilerden değiliz.”8

Demek evvelâ uyarma, sonra mükellefiyet ve daha sonra da azap veya
rahmet...

Vâkıa mezhep imamları, teferruatta biraz farklı düşünürler. Meselâ, İmam
Maturidî ve taraftarı, kâinatta, her biri bir kitap binlerce delil varken Allah’ı
bilmeyen mâzur olamaz derler. Eş’arîler ise: “Biz peygamber göndermeden
azap edecek değiliz..”9 meal-i âlîsiyle ifade edilen âyete dayanarak, azaba
müstahak olmanın, tebliği müteakip olacağı hususunu esas alırlar.

İki imamın nokta-ı nazarlarını telif edenler de vardır: Bir kimse hiçbir
peygamber görmemiş ve fakat inkâr mesleğine girerek puta da tapmamışsa, ehl-
i necattır. Zira, insanlar arasında öyleleri vardır ki, hiçbir terkip ve tahlil
kabiliyetine sahip olmadığı gibi, eşya ve hâdiselerin seyrinden de bir mânâ
çıkarması mümkün değildir. Binaenaleyh, böyle biri, evvelâ irşad edilir, ondan
sonra davranışlarına göre ceza veya mükâfat verilir.

Ama bir insan, küfrü meslek ittihaz ederek, onun felsefesini yapıyor ve
bilerek Allah’a karşı ilân-ı harp ediyorsa, o, dünyanın en ücra yerinde dahi
olsa, inkâr ve ilhadının cezasını görecektir.

Netice olarak diyebiliriz ki: Allah’ın peygamber göndermediği boş bir kıta
olmadığı gibi, içinde peygamber gelmeyen uzun bir fetret devri de mevcut
değildir. Hemen her devrin insanı, az-çok bir nebinin estirdiği meltemden
nasibini almış gibidir. Peygamberlerin adının tamamen unutulduğu ve eserlerini
zamanın aşındırdığı yerlerde ise, ikinci bir peygamber gönderilinceye kadar, o
devre “fetret devri” denmiş ve o devrin insanlarının azaptan bağışlanacağı
ifade edilmiştir. Elverir ki, bilerek ve şuurlu olarak inkâr-ı ulûhiyete



sapılmasın.
Her şeyin doğrusunu ilmiyle eşyayı muhît olan bilir.
Fetret: İki peygamber devri arasında kalan, vahyin kesildiği dönem, zaman dilimi.

Selbî ve vücudî sıfatlar: Hiçbir varlıkta olmayan, sadece Cenâb-ı Hakk’ın Zât’ına ait sıfatlar:
Vücud, kıdem, bekâ, muhâlefetün li’l-havâdis, kıyam bi zâtihî, vahdaniyet.

Vesen: Put, totem.

Zülâl: Saf, berrak su.

1 Nahl sûresi, 16/36.
2 Bkz. Mâide sûresi, 5/72-73, 116-117; Nisâ sûresi, 4/171.
3 Müslim, iman 80; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/458, 461.
4 Fâtır sûresi, 35/24.
5 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/265; İbn Hibban, es-Sahih 2/77; el-Hâkim, el-Müstedrek  2/652.
6 Nisâ sûresi, 4/64; Mü’min sûresi, 40/78.
7 Yûnus sûresi, 10/47.
8 İsrâ sûresi, 17/15.

9 İsrâ sûresi, 17/15.



Peygamberimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) çok
kadınla evlenmesindeki hikmetleri izah eder misiniz?
Hemen arz edeyim ki, bu hususta ileri-geri söz söyleyenler, hiçbir şey

okumamış ve düşünmemiş kimselerdir. Eğer, “Megazî” ve “Siyer”e azıcık
bakmak zahmetine katlansalardı, kendilerini küçük düşürecek böyle bir soruyu
sormayacaklardı.

Bu soruyu şimdiye kadar, beş altı yerde benden sordular; ben de her
defasında eksik-tamam bazı şeyler anlatmaya çalıştım. Bu defa da onlardan
hatırımda kalanları tekrar edeceğim.

Peygamberler Sultanı Zât-ı Risaletpenâh’ın izdivaçlarında, değişik yönler
vardır: Zât-ı Ahmediye’ye (sallallâhu aleyhi ve sellem) taalluk eden hususlar,
umumî olarak izdivaçlarında gözetilmiş olabilecek hedef ve maksatlar; bir
kısım zaruretler ve nihayet zevcâtın hususî durumlarının gereğini yerine getirme
gibi keyfiyetler... Şimdi sırasıyla bu hususları teker teker tahlil edelim.

Mevzuu ilk önce, O pâk şahsiyete bakan yönüyle ele alalım. Her şeyden
evvel bilinmelidir ki, O mübeccel Zât, yirmi beş yaşına kadar hiç evlenmedi. O
sıcak memleketin hususî durumu da nazar-ı itibara alınacak olursa, bu kadar
zaman iffetiyle yaşaması ve bunun da, dün ve bugün böylece kabul ve teslim
edilmesi, O’nda iffetin esas olduğunu ve müthiş bir irade ve nefis hâkimiyeti
bulunduğunu gösterir. Eğer bu hususta, küçük bir inhiraf bulunsaydı, dünkü ve
bugünkü düşmanları, bunu cihana ilân etmekten bir an bile geri
kalmayacaklardı. Hâlbuki eski ve yeni bütün hasımları, O’na hiç olmayacak
şeyleri isnat ettikleri hâlde, bu istikamette bir şey söyleme cüretini
gösterememişlerdir.

Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ilk izdivaçlarını, yirmi beş
yaşlarında iken yaptılar. Bu izdivaç, Allah ve Resûlü katında çok yüce ve
müstesna; fakat başından iki defa evlenme geçmiş kırk yaşındaki bir kadınla
olmuştu. Bu mutlu yuva tam yirmi üç sene devam etmiş ve peygamberliğin
sekizinci senesi kapanan bir perde gibi arkada acı bir hasret bırakarak sona
ermişti. Bu defa Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) yirmi beş yaşına kadar
olduğu gibi, yine yapayalnız kalmıştı. Evet, aile, çoluk-çocuk her şeyiyle yirmi
üç senelik bu mesut hayattan sonra, yeniden dört-beş sene bekâr olarak
yaşamışlardı ki; yaşları da elli üçe ulaşmış bulunuyordu.

İşte, bütün izdivaçları da, böyle izdivaca alâkanın azaldığı bu yaştan sonra



başlar ve devam eder ki; sıcak bir memlekette elli beş yaşından sonra yapılan
izdivaçta, beşerîlik ve şehevîlik görmek, ne insafla ne de iz’anla kat’iyen telif
edilemez.

Burada akla gelen diğer bir mesele de, peygamberlik müessesesiyle çok
evlenmenin telifi keyfiyetidir. Buna da bir iki cümle ile temas etmek istiyorum.

1. Evvelâ, bilinmelidir ki, bunu serrişte edenler, ya hiçbir din ve prensip
kabul etmeyenlerdir ki, onların böyle bir şeyi kınamaya aslâ ve kat’â hakları
yoktur; zira onlar, bütün prensiplere karşıdırlar. Hiçbir kanun ve kayda tâbi
olmaksızın, pek çok kadınla münasebet kurar; hatta mahremleriyle dahi nikâhı
tecviz ederler. Yahut bunlar, belli kitaplara dayanan bazı din müntesipleridir.
Onların hücumu da, insafsızca, garazlı ve teemmül edilmeden yapılmış, hatta
kendi namlarına üzülünecek bir keyfiyettir. Çünkü, ellerindeki kitapların ve o
kitaplara bağlı cemaatlerin teslim ve kabul ettiği, kendi peygamberleri bilip
uydukları, nice enbiyâ-i izâm vardır ki, bunlar birçok kadınla evlenmiş ve
başlarından daha çok nikâh geçmiştir. Meselâ; Süleyman (aleyhisselâm) ve
Davud (aleyhisselâm) peygamberleri düşününce, onlara mensup olduklarını
iddia edenlerin bu meseleyi serrişte etme hususunda insaflı davranmadıkları
açıkça ortaya çıkar. Binaenaleyh, çok kadınla izdivacı, Peygamberimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) başlatmadığı gibi; aynı zamanda çok izdivaç,
nübüvvetin ruhuna da zıt değildir. Kaldı ki, daha sonra anlatmaya çalışacağım
hususlarda görüleceği gibi “teaddüd-ü zevcât”ın peygamberlik vazifesi nokta-i
nazarından, tasavvurlar fevkinde faydaları vardır.

Evet, çok kadınla izdivaç, bilhassa ahkâmla gelen enbiyâ için bir bakıma
zarurîdir. Zira, dinin, aile mahremiyeti içinde cereyan eden pek çok yönleri
vardır ki, ona ancak bir insanın nikâhlısı muttali olabilir. Binaenaleyh, dinin bu
yönlerini anlatmak için herhangi bir istiare ve kinayeye başvurmadan -ki çok
defa bu türlü anlatma tarzı anlamayı bulandırır ve istinbatı zorlaştırır- her şeyi
alabildiğine vuzuh içinde anlatacak, mürşidelere ihtiyaç vardır.

İşte, her şeyden evvel, nübüvvet hanesinde olan bu temiz ve pâkize zevcât,
kadınlık âlemine karşı irşat ve tebliğ vazifesinin sorumluları ve nakilcileri
bulunmaları itibarıyla, peygamber için de, peygamberlik için de; kadınlık âlemi
için de gerekli, hatta elzem olur.

2. Diğer bir husus da, umumî mânâda Efendimiz’in zevceleriyle alâkalı
oluyor ki, o da:



a. Zevceler arasında, yaşlı, orta yaşlı ve gençler bulunması itibarıyla, bu
devre ve dönemlerin hepsine ait çeşitli ahkâm vaz’ediliyor. Ve bizzat
Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) hanesi içinde bulunan bu pâkize
zevceler sayesinde tatbik imkânı buluyordu.

b. Zevcelerin her birerleri, çeşitli oymaklardan olması sebebiyle, evvelâ o
kabileler arasında; sonra da muazzez şahsiyetiyle akrabalık tesis buyurduğu
bütün cemaatler içinde, köklü bir sevgi ve alâkaya yol açılıyordu. Her kabile
ve oymak, O’nu kendinden biliyor, din hissinin yanında, cibillî bir bağlılıkla
O’na karşı derin bir alâka hissediyordu.

c. Her kabileden aldığı kadın, O’nun hayatında ve irtihalinden sonra, kendi
cemaati arasında çok ciddî dinî hizmete vesile olabiliyor; uzak yakın bütün
akrabalarına, zâhir ve bâtın-ı Ahmediye (sallallâhu aleyhi ve sellem) hususunda
tercümanlık yapıyordu. Bu sayede onun kabilesi de, kadın ve erkeğiyle,
Kur’ân’ı, tefsiri, hadisi ondan öğreniyor ve dinin ruhuna vâkıf olabiliyordu.

d. Bu izdivaçlar vasıtasıyla, Nebiy-yi Ekmel, âdeta bütün Ceziretü’l-Arap’la
yakınlık tesis etmiş gibi, her hanenin, teklifsiz misafiri hâline gelmişti. Herkes
bu karabet vasıtasıyla o mehâbet âbidesine yaklaşabiliyor ve dinî umûru
öğrenme fırsatını buluyordu. Aynı zamanda bu ayrı ayrı aşiretlerin her biri, bir
çeşit, kendini O’na yakın sayıyor ve bununla iftihar ediyordu. Mahzumoğulları,
Ümmü Seleme vasıtasıyla; Emevîler, Ümmü Habîbe vasıtasıyla; Hâşimîler,
Zeyneb bint Cahş (radıyallâhu anhünne) vasıtasıyla kendilerini ona yakın kabul
edip, bahtiyar sayıyorlardı...

3. Buraya kadar olanlar umumî mânâda ve bazı yönleriyle de, diğer
peygamberlere şâmil olacak şekilde idi. Şimdi bir de, hususî mânâda ve teker
teker her zevcenin serencâmesi içinde meseleyi ele alalım:

Evet, burada dahi göreceğiz ki; mantık, vahiy ile müeyyed o Zât’ın hayat-ı
seniyyesi karşısında toprak kadar aşağı kalıyor; tabir-i diğerle beşer düşüncesi
Fetanet-i A’zam önünde rükûa varıp iki büklüm oluyor.

a. İlk zevceleri Seyyidetinâ Hz. Hatice’dir (radıyallâhu anhâ). Kendinden on
beş yaş daha büyük olan bu nadide kadınla izdivaçları, her evlilik için en
büyük örnek mahiyetindedir. O, bütün bir hayat boyu, derin bir vefa ve
sadakatle eşlerine bağlı kaldıkları gibi, zevcelerinin vefatından sonra dahi onu
hiçbir zaman unutmamış, hatta her vesile ve fırsatta ondan bahisler açmıştır.

Hz. Hatice’den sonra Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) dört-beş



sene evlenmediler. Başlarında birçok yetim bulunmasına rağmen, onların
meûnetine katlanıp, bir bakıma hem annelik, hem de babalık vazifesini
yürüttüler. Muhalfarz, evvel ve âhir kadınlara karşı küçük bir zaafı olsaydı,
böyle mi hareket ederlerdi?..

b. Sıra itibarıyla olmasa bile ikinci zevceleri, Âişe-i Sıddîka’dır
(radıyallâhu anhâ). En yakın arkadaşının kızı; acı tatlı bütün bir hayatı beraber
yaşayan bu büyük insana karşı, nebinin en mutena ikramı... Umum neseplerin
sona erdiği günde, sona ermeyen karabetiyle O’nun yanında bulunma şerefi
ancak bu sayede olacaktır. Evet, Âişe-i Sıddîka ile Hazreti Ebû Bekir, maddî-
mânevî hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde kurb-u Nebevîye mazhar
olmuşlardı.

Ayrıca, Hz. Âişe gibi çok zeki bir nadire-i fıtrat, davayı nübüvvete tam vâris
olabilecek yaradılışta idi. İzdivaçtan sonraki hayatı ve daha sonraki
hizmetleriyle kat’iyen sübut bulmuştur ki; o muallâ varlık, ancak nebi zevcesi
olabilirdi. Zira o, yerinde en büyük hadisçi, en mükemmel tefsirci ve en nadide
fıkıhçı olarak kendini gösteriyor, zâhir ve bâtın-ı Muhammedî’yi (sallallâhu
aleyhi ve sellem) emsalsiz kavrayışıyla bihakkın temsil ediyordu.

Bunun içindir ki; Efendimiz’e rüyasında, onunla izdivaç yapacağı iş’âr
ediliyor ve henüz gözlerine başka hayal girmeden peygamber hanesine kadem
basıyordu...

Bu sayede o, Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) için vesile-i şeref olacak ve
kadınlık âlemi içinde, bütün istidat ve kabiliyetlerini inkişaf ettirerek,
Efendimiz’in en başta talebelerinden biri olma hüviyetiyle, büyük mürşide ve
mübelliğe olmaya hazırlanacaktı. İşte böylece, o da hem bir zevce, hem de bir
talebe olarak saadet hanesine intisap etmiş bulunuyordu.

c. Yine izdivaç sırasına göre olmamakla beraber üçüncü zevceleri, Ümmü
Seleme’dir (radıyallâhu anhâ). Mahzum Oymağı’ndan ve ilk Müslümanlardan
olan Ümmü Seleme, Mekke’de tazyik görmüş; ilk olarak Habeşistan’a, ikinci
defa da Medine’ye hicret etmiş ve o günkü şartlara göre ilk saftakiler arasında
yer almıştı.

Kendisiyle beraber bu uzun ve meşakkatli yolculuklara katlanan bir de
kocası vardı. Ve Ümmü Seleme’nin nazarında eşi menendi olmayan bir insandı.
Bütün çile devrini beraber yaşadığı, bu eşsiz hayat arkadaşı Ebû Seleme’yi
Medine’de kaybedince çocuklarıyla baş başa kaldı. Yurdundan, yuvasından
uzak, bir sürü yetimle hayat külfetini yüklenmiş bu kadına, ilk şefkat elini, Ebû



Bekir ve Ömer (radıyallâhu anhumâ) uzattılar; fakat o bu talepleri reddetti; Zira
onun gözünde Ebû Seleme’nin yerini dolduracak insan yoktu.

Nihayet, izdivaç teklifiyle Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ona el
uzattı. Bu izdivaç da gayet tabiiydi, zira İslâm ve iman uğrunda hiçbir
fedakârlıktan dûr olmayan bu muallâ kadın, Arab’ın en soylu oymağı içinde
uzun zaman yaşadıktan sonra yapayalnız kalmıştı ve dilenciliğe terk edilemezdi.
Hele ihlâs, samimiyet ve İslâm için katlandığı şeyler düşünülünce, ona
muhakkak ki el uzatılmalıydı... Ve işte Kâinatın Fahrı onu nikâhı altına alırken
bu inayet elini uzatmıştı. Evet, gençliğinden beri yaptığı; kimsesizleri görüp
gözetme ve yetimlere el uzatma iş ve vazifesini, o günkü şartların iktizasına
göre bu şekilde yerine getiriyordu.

Ümmü Seleme de Hz. Âişe gibi dirayet ve fetaneti olan bir kadındı. Bir
mürşide ve mübelliğe olma istidadındaydı. Onun için bir taraftan şefkat eli onu,
himayeye alırken diğer taraftan da, bilhassa kadınlık âleminin medyûn-u şükran
olabileceği bir talebe daha ilim ve irşat medresesine kabul ediliyordu.

Yoksa, altmış yaşına yaklaşmış Fahr-i Kâinat Efendimiz’in, bir sürü çocuğu
olan dul bir kadınla evlenmesini ve evlenip bir sürü külfet altına girmesini,
başka hiçbir şeyle izah edemeyiz. Hele şehevîlik ve kadınlara düşkünlükle aslâ
ve kat’â!...

d. Bir diğer zevceleri de Remle bintü Ebî Süfyan’dır (Ümmü Habîbe)
(radıyallâhu anhâ). Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve peygamberlik
karşısında bir müddet küfrü temsil eden birinin kızı... Bu da ilk Müslüman
olanlardan ve birinci safta yerini alanlardandı. Çile devrinde Habeşistan’a
hicreti, orada kocasının önce tanassur etmesini, sonra da vefatını görmüş
muzdarip bir kadın...

O gün sahabe, sayı itibarıyla az; mal yönünden fakirdi. Herhangi birine
bakacak, medar-ı maîşetini temin edecek durumları yoktu. Buna göre, Ümmü
Habîbe ne yapacaktı? Ya tanassur edip, Hıristiyanların yardımına mazhar
olacak; ya küfür yuvası olan baba evine dönecek veya kapı kapı dolaşıp
dilenecekti. Bu en dindar, en soylu, aile itibarıyla en zengin kadının bunlardan
hiçbirini yapması mümkün değildi. Bir tek şey kalıyordu; o da Efendimiz’in
müdahalesi ve mualecesi...

İşte, Ümmü Habîbe ile izdivaçta da bu yapılıyordu. Dini için her türlü
fedakârlığa katlanmış bu kadın, yurdundan yuvasından uzak; zenciler arasında;



kocasının irtidat ve vefatı kendisini dilgîr ettiği günlerde; Necâşi’nin
huzurunda, Peygamberimiz’le nikâhının kıyılması gibi en tabiî bir şey
yapılıyordu. Bunu değil kınamak “Rahmeten li’l-âlemîn” olmanın gerektirdiği
bir hususun îfası sayarak alkışlamak lâzımdır.

Kaldı ki; bu büyük kadının da, emsali gibi kadın-erkek Müslümanların irfan
hayatına getireceği çok şey vardı. O da bu suretle hem bir zevce hem de bir
talebe olarak, o saadethaneye intisap ediyordu.

Aynı zamanda bu evlilik sayesinde, Ebû Süfyan ailesi de, Hane-i Nübüvvete
teklifsiz girip çıkma imkânını elde ediyor ve değişik bir bakış kazanarak
yumuşamış oluyordu.. hem değil sadece Ebû Süfyan ailesi, belki bütün
Emevîler’de tesir icrâ edebilecek bir hâdise olma karakterinde. Hatta denebilir
ki; alabildiğine sert ve bağnaz olan bu aile, Ümmü Habîbe’nin nikâhı sayesinde
oldukça yumuşadı ve her türlü hayrı kabul etmeye hazır hâle geldi.

e. Saadet hanesine girenlerden biri de Zeyneb bint Cahş’dır (radıyallâhu
anhâ). Alabildiğine asil ve o kadar da ince, iç derinliğine sahip Hz. Zeyneb,
Sultan-ı Enbiyâ’nın yakın akrabası ve yanı başında büyüyen, gelişen bir
kadındı. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Zeyd (radıyallâhu anh) için
onu talep ettiği zaman, ailesi biraz çekimser kalmış ve bu arada Efendimiz’e
verme temayülünü göstermişlerdi. Sonunda Peygamberimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ısrarıyla Zeyd b. Hârise’ye vermeye râzı olmuşlardı.

Zeyd, bir zamanlar hürriyetini yitirmiş; esirler arasına girmiş ve sonra
Kâinatın Efendisi tarafından hürriyetine kavuşturulmuş bir azatlı idi.
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu izdivaçtaki ısrarıyla,
insanlar arasındaki müsavatı tesis, tahkîm ve tarsîn etmek istiyor ve bu çetin işe
de, yine yakınlarıyla başlıyordu. Ne var ki, Zeyneb gibi çok yüce fıtratlı bir
kadın, emre imtisalden ibaret olan bir evliliği, uzun sürdüremeyecek gibiydi.
Bu evlilik, Zeyd için de bir şey getirmemiş ve sadece bir ızdırap ve hasret
olmuştu.

Nihayet boşama hâdisesi oldu; fakat Efendimiz Zeyd’i vazgeçirmeye ve
evliliğin devam ettirilmesine çalışıyordu. Tam o esnada, Cibrîl (aleyhisselâm)
geldi ve semavî fermanla, Zeyneb’in Peygamber Efendimiz’le izdivaç etmesi
emrini getirdi. Efendimiz’in maruz kaldığı imtihan oldukça ağırdı; zira, o güne
kadar, kimsenin cesaret edemediği bir şey yapılıyor ve yerleşmiş, kök salmış
âdetlere karşı, ilân-ı harp ediliyordu. Bu çok çetin bir mücadeleydi. Ancak
Allah emrettiği için yapılabilirdi. Ve işte Efendimiz, derin bir kulluk şuuruyla,



nezih şahsiyetine karşı çok ağır gelen bu işi yaptı. Hz. Âişe’nin dediği gibi,
muhalfarz, Peygamberimiz’in, vahy-i münzelden bir şeyi ketmetmesi caiz
olsaydı Zeyneb’le izdivacını emreden âyetleri ketmederdi. Evet, bu Zât-ı
Risaletpenâhî’ye o kadar ağır gelmişti...

İlâhî hikmet ise bu temiz ve yüce varlığı, Peygamber hanesine sokmak, ilim
ve irfan yönüyle hazırlamak, irşat ve tebliğle vazifeli kılmak istiyordu. Nihayet
öyle de oldu. Ve daha sonraki nezih hayatı boyunca, Peygamber zevceliğinin
iktiza ettiği inceliklere riayet etti.

Ayrıca, cahiliye devrinde, evlâtlıklara evlât deniyor ve onların eşleri de
aynen evlâdın eşi gibi kabul ediliyordu. Cahiliyeye ait bu âdet, kaldırılmak
murat buyurulunca, yine tatbikata Efendimiz’le başlanıldı. Herhangi bir kimseye
“evlâdım” demekle evlâdınız olamayacağı gibi, “evlâdım” dediğinizin zevcesi
de gelininiz olamaz.1

Zeyneb’le izdivaç hususunda söylenecek daha çok şey olmakla beraber, sual-
cevap mevzuunun istiab haddini aşacağı için, şimdilik tek başına tahlil
edileceği ana havale ediyor ve kısa kesiyorum.

f. Saadet hanesiyle şerefyab olanlardan biri de, Cüveyriye bintü’l-Hâris’dir
(radıyallâhu anhâ). Gayr-i müslim olan kabilesine karşı harp edilmiş ve kadın
erkek esarete dûçâr olmuşlardı. Hissiyatı alt üst olmuş, gururu kırılmış bu saray
mensubu kadın, huzur-u risalete getirildiğinde kin ve nefretle doluydu.

İşte o zaman Fetanet-i A’zam, yağdan kıl çekme kolaylığı içinde meseleyi bir
hamlede halletti.

Peygamber Efendimiz Hz. Cüveyriye (radıyallâhu anhâ) ile nikâh akdedince,
Cüveyriye, mü’minlerin anası mevkiine yükseldi ve sahabenin bakışında bir
ihtiram âbidesi hâline geldi. Hele ashab-ı Resûlullah, “Peygamber’in
akrabaları esir edilmez.” deyip, ellerindeki esirleri bırakınca, hem Cüveyriye
(radıyallâhu anhâ) hem de onun aşiretinin gönlü fethediliverdi.

Görülüyor ki, Peygamberimiz altmış yaşları dolaylarında, yaptıkları bu
izdivaçta dahi pek çok meseleyi bir çırpıda hallediyor; kızıl kıyamet
hâdiselerin içinde, sulh ve sükun meltemleri estiriyordu.

g. Tali’liler arasına karışanlardan birisi de, Safiyye bintü Huyey’dir
(radıyallâhu anhâ). Hayber emirlerinden birinin kızı. Meşhur Hayber
Vak’ası’nda, babası, kardeşi ve kocası öldürülmüş; kabilesi de esir edilmişti.
Safiyye (radıyallâhu anhâ) büyük bir öfke ve intikam hırsıyla yanıp tutuşuyordu.



Nikâh akdedilip, mü’minlerin hürmet duyacağı, Efendimiz’e zevce olma muallâ
mevkiine yükselince, hem ashabın (radıyallâhu anhüm) “Anam anam” tâzimleri
ve hem de Efendimiz’in eritici ve tüketici yüceliği karşısında, Hz. Safiyye
(radıyallâhu anhâ) olup biten her şeyi unuttu ve Peygamberimiz’e zevce
olmakla iftihar etmeye başladı.

Ayrıca, Hz. Safiyye vasıtasıyla pek çok Yahudi’nin, Efendimiz’i yakından
görüp tanıma ve yumuşama imkânı da doğuyordu. Bir şeyle her şey yapan ve bir
fiilinde binler hikmet bulunan Hazreti Allah (celle celâluhu) bütün izdivaçlarda
olduğu gibi, bunda da pek çok hayır ve bereket yaratmıştı.

Bundan başka, düşmanların iç âlemine muttalî olma bakımından, ümmetine
bir ders vermiş olabileceğini zikretmek de muvafık olur zannederim. Hazreti
Safiyye ve emsali ayrı milletlerden olan kadınların, o milletlerin iç durumlarına
nüfuz bakımından büyük ehemmiyeti vardır; elverir ki insan onların hain
olanlarıyla kendi sırlarını düşmanlara kaptırmasın.

h. Bu bahtiyarlardan biri de Hz. Sevde Validemiz’dir. İlk safta yerini
alanlardan; kocasıyla Habeşistan’a hicret edenlerden ve Ümmü Habîbe’nin
kaderine benzer şekilde, kocasının vefatıyla ortada kalanlardan.

Efendimiz, bu kalbi kırığın da yarasını sardı; onu perişan olmadan kurtardı
ve ona enîs oldu. Zaten sadece Efendimiz’in nikâhı altında bulunmayı düşünen
bu büyük kadının, dünya adına istediği başka hiçbir şey de yoktu.

İşte bütün izdivaçlarında, bu türlü hikmet ve maslahatlar bulunan Peygamber
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) hiç mi hiç nefsanî duygularıyla bu işin
içine girmemiştir. Ya Râşid Halifelerin ilk ikisine karşı olduğu gibi,
vezirleriyle bir karabet tesisi ve zevcesi olacak kadındaki istidat ve kabiliyet;
veya teker teker diğerlerinde gördüğümüz gibi başka hikmet ve maslahatlarla
evlenmiş ve büyük yük ve meûnetlerin altına girmiştir.

Bunlardan başka, Peygamber Efendimiz’in bu kadar kadının mesken, nafaka,
elbise gibi ihtiyaçlarını en âdil şekilde temin etmesi ve onlara karşı
muamelesinde kılı kırk yararcasına adalet ve hakkaniyete riayette bulunması;
aralarında meydana gelmesi muhtemel huzursuzlukları peşinen önlemesi, vârit
olan geçimsizlikleri yağdan kıl çekme rahatlığı içinde halletmesi, Bernard
Shaw’ın ifadesiyle “en büyük problemleri kahve içme kolaylığı içinde
halleden” O müstesna Zât’ın peygamberliğine delâlet eder...

Bir kadın ve bir iki çocuğun dahi idaresinin ne kadar müşkil olduğunu gören



ve bilen bizler; daha evvel başka yuvalar kurmuş; başka aile yapılarına şahit
olmuş; girdiği yuvalarda farklı mizaçlar kazanmış pek çok kadını, bir şiir
âhengi ve ritmi içinde idare eden O muallâ ve mübeccel varlık karşısında iki
büklüm oluyoruz.

Bir husus kaldı ki, o da, zevcelerin adedinin, ümmetine meşru kılınan adedin
üstünde olma keyfiyetidir. Bu, bir hususî teşrîdir. Evet, bildiğimiz ve
bilemediğimiz pek çok maslahat ve hikmetleri hâvi bir hususî kanundur. Bir
müddet bu mevzuda mutlak izin verilmiş; belli bir müddet sonra ise sınır
konmuş ve evlenmesi yasak edilmiştir.2

Sualin ehemmiyetine binaen, mevzuu uzatma lüzumunu duydum; mazur
görüleceğini umarım.

Dilgîr etmek: Kalbe sıkıntı vermek, üzmek.

Enbiyâ-ı izâm: Büyük Peygamberler (aleyhimusselâm).

Enis: Dost.

Fetanet-i A’zam: Peygamber mantığı. Bütün meselelerini akıl, kalb, ruh, his ve latîfelerini bir
araya getirip öyle mütalâa eden, en büyük zorlukları dahi gayet rahatlıkla çözen harikulâde mantık.

İrtihal: Bâki âleme göç, vefat.

Kurb-u Nebevî: Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) yakınlık.

Medyun-u şükran: Şükran borcu.

Megâzi ve Siyer: Peygamber Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm) savaşlarını, hayatını ve yüce
şahsiyetini konu edinen ilim dalları.

Muallâ: Yüce.

Mübeccel: Aziz, ulu.

Serrişte: Bahane etme, dile dolama.

Tanassur: Hıristiyan olma, Hıristiyanlaşma.

Tarsîn etmek: Sağlamlaştırmak.

Teemmül etmek: Etraflıca, iyice bakmak, düşünmek.

Vahy-i münzel: İndirilen vahiy, Kur’ân-ı Kerim.

1 Bkz.: Ahzâb sûresi, 33/4.
2 Bkz.: Ahzâb sûresi, 33/52.



Bir din ki, Allah tarafından geldiğinden ve beşeriyetin
hayrı için gönderildiğinden şüphe yoktur. Hâl böyle
iken nasıl oluyor da bu din köleliği mubah kılıyor?
Bu mevzuun tarihî, içtimaî ve psikolojik yönleri bulunmaktadır. Sabırla takip

ettiğimiz zaman, hem sualimizin cevabını hem de daha sonra aklımıza
gelebilecek istifhamların cevabını bulabiliriz:

1) Evvelâ, köleliğe karşı duyduğumuz tiksinti ve ürpertinin eski ve yeni bir
kısım sebepleri olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Tarihî materyalizmin tarih ve dünya görüşü, yani, işveren-işçi; zengin-fakir;
ezilen ve ezen gibi düşünceler... Sonra içtimaînin tekâmülü içinde tabiat ve
fıtrat, kölelik ve esaret ve daha sonra, işçilik ve adil olmayan ücret gibi
mefhumlar biraz da istismar edilerek öyle yaygınlaştı ki; hemen herkes ortada
gezen bu düşünceleri, aksine ihtimal vermeyecek şekilde alkışlamaya başladı.
Hiç olmazsa, aksine de ihtimal verilerek, ihtiyatlı davranılması gerekirken tek
taraflı düşünüldü, tek taraflı karar verildi.

2) Tarihin eski devirlerinde; hususiyle Roma ve Mısır’da, kölelere yapılan
vahşiyane ve zalimane muamele, içimizde burkuntular hâsıl ediyor ve
tiksindiriyor. Onun içindir ki; asırlar sonra dahi olsa, kölelerin ehramlara taş
çektiğini, bir saman çöpü gibi harcın içine karışıp kaybolduğunu; zalim
idarecileri eğlendirmek için arenalarda aslanlarla boğuştuğunu; boynundaki
utandırıcı tasmasıyla görüyor, kölelikten de köleleştirenlerden de nefret
ediyoruz.

3) Son olarak yakın tarihte ve günümüzde, esirlere karşı yapılan gayri insanî
muamele; mürüvvetsizlik, her vicdan sahibi gibi bizim neslimizi de alâkadar
etmiş, öfkelendirmiş ve ayağa kaldırmıştır.

İşte bütün bu sebeplerden ötürü neslimiz kölelikten nefret etti ve onu
müdafaa eden sistemlere de düşman oldu. Bu düşünce ve ona karşı reaksiyonda
o, yerden göğe kadar haklıydı; fakat, İslâm’a hücum ve tenkidinde büyük bir
haksızlık irtikâp ediyordu. Çünkü, menşe itibarıyla kölelik İslâm’a dayanmadığı
gibi, mevcudiyeti de onunla devam ettirilmiyordu. Kölelik, geçmişinde ve
bugün, daima başka millet ve devletlere dayandı ve mevcudiyetini sürdürdü.
Bu itibarla biz de önce onu meydana getiren âmiller üzerinde durmak istiyoruz.

Kölelik, harpler yoluyla oluşur ve sonra devamını isteyen milletler içinde



sürüp gider. Müreffeh bir hayat yaşamayı hedef almış Roma, kendi tarihinin
şehadetiyle bir zevk ve safâ devleti idi. Elbiselerin en güzelini giyerek;
sofralarını çeşit çeşit süsleyerek; insanı utandırıcı en sefil arzular içinde
behîmî bir hayat yaşıyordu. Bu israf ve sefahetin; bu lüks ve debdebenin devam
etmesi için de, bitmeyen servet, sürekli ganimet; esirler ve halâik gerekti.
Bunun için, Romalı harp ediyor, müstemlekeler kuruyor ve bu istikamette dünya
üzerindeki hâkimiyetini sürdürmek istiyordu. Müslümanlar, Mısır’ı
fethettiklerinde bu havayı, bütün çirkinliğiyle orada müşâhede etmişlerdi.
Ticarî emtia pazarları gibi, esir pazarları.. kadın-erkek en haysiyetsiz şekilde
zincirler içinde o pazarlara götürülmesi ve açık-saçık olarak müşterilerin
önünde teşhir edilmesi.. akşamları pis kokulu ve haşarâtın gayet mebzul
bulunduğu izbe ve dehlizlerde yatırılması.. hatta çok defa böyle bir yerde dahi
onlara yatıp istirahat etme imkânının verilmemesi.. ellisinin-yüzünün üst üste
yığılıp bir yerde kalması, Müslümanların bilmediği ve görmediği şeylerdi. Ve,
bundan da çok müteessir olmuşlardı. Onlar uğradıkları her yerde, İslâmî
prensiplerle, bu yarayı tedavi etmelerine karşılık Batılı, eski Roma ve Mısır’ın
bu çirkin mirasını, herhangi bir rötuşlamaya tâbi tutmadan olduğu gibi alıyordu.
Bundan sonra köle, o günkü batılı ağalara uşaklık yapacak; onların keyfi için
dövüşecek; onları eğlendirmek için ölecek ve öldürecekti. Tıpkı sefih ve sefil
Romalıyı eğlendirmek için gladyatörlerin yaptığı gibi...

İslâm, evvelâ, köleliği bir vak’a olarak ele aldı. Sonra kölelerin ne ticaret ne
de eğlence metaı olmadığını hatırlattı ve insan olduklarına dikkati çekti: “Sizin
bazınız bazınızdandır.”1 “Kim kölesini öldürürse onu öldürürüz, kim onu
hapseder veya gıdasını keserse onu hapseder ve gıdasını keseriz, kim onu
hadım yaparsa onu hadım yaparız.”2 gibi ilâhî prensipleri ilân ederek,
düşünceye istikamet verip inhirafın önüne geçti. “Siz âdemoğullarısınız. Âdem
de topraktandır.”3 “Biliniz ki, hiçbir Arab’ın Arap olmayana ve hiçbir Arap
olmayanın da Arap olana; hiçbir beyazın siyaha, hiçbir siyahın da beyaza
üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva iledir.”4 Yani bütün üstünlük ve meziyet,
Yaradan’ın insana bakışı ve insanın bu bakış ve hitap karşısında tavır ve
davranışlarını düzeltmesine bağlanıyordu.

İslâm’ın bu yumuşak havası sayesinde bütün bir mazisi esarette geçmiş -
hadisin ifadesiyle- nice saçı başı dağınık kimseler vardır ki, eşraf ve ileri
gelenlerden hep tâzim görmüşlerdir. Hz. Ömer (radıyallâhu anh), “Bilâl,
Efendimiz; ve onu Efendimiz Ebû Bekir (radıyallâhu anh) hürriyete



kavuşturdu.”5 derken, bu mânâya saygısını ifade ediyordu. İslâm, onları da,
âlemşümul kardeşliği içinde mütalâa ediyor ve her şeyden evvel “Hizmetçi ve
köleleriniz kardeşlerinizdir. Kardeşi, elinin altında bulunan her fert, ona
yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onların yapamayacakları işleri
emredip onlara yüklemesin. Eğer zor işler teklif ederseniz, behemehal onlara
yardım ediniz.”6 “Sizden hiçbiriniz, ‘Bu kölemdir, bu cariyemdir.’ demesin.
Kızım veya oğlum, yahut kardeşim desin.”7

Buna binaen, Hz. Ömer (radıyallâhu anh) Mescid-i Aksâ’nın teslim alınması
için yaptıkları seyahatlerinde, bineği Medine’den oraya kadar hizmetçisiyle
nöbetleşe kullanmışlardı. Hz. Osman (radıyallâhu anh) devlet reisi olduğu
devrede kölesinin kulağını çektiği için, halkın gözünün önünde, kulağını kölenin
eline verip çektirmişti. Ebû Zer (radıyallâhu anh) takım elbisesinin bir
parçasını hizmetçisine giydiriyor, bir parçasını da kendi sırtına alıyordu...8

Bütün bunlarla kölenin de bir insan olduğu, hatta diğer insanlardan farkı
olmayan bir insan olduğu anlatılıyor ve böylece bu birinci merhale sağlama
bağlanıyordu. Tekrar hatırlatmak gerekirse, dünyanın en metruk, en ücra bir
yerinde, duyguları itibarıyla bâkir bir topluluk için, bu büyük bir inkılâptı. Zira
muasır millet ve devletler, kölenin insanlığı hususunu düşünmeye bile
yanaşmadıkları bir dönemde, arenalardaki vahşi boğuşmalara, iş yerlerindeki
insafsız kırbaçlara ve onların insanlıklarıyla istihza ve alaya karşı, en çaplı en
tutarlı ve en müspet bir davranış mâşerî vicdanın kabulüne takdim ediliyordu.

Bu yapıcı ve müspet muamelenin köleler üzerinde de değişik bir tesiri
olmuştu. Köle müsavat prensibiyle insanlığına kavuşup, efendisinin yanında
yerini almasına; hatta hürriyetini elde edip serbest bırakılmasına rağmen,
efendisinden ayrılmak istemiyordu. Zeyd b. Hârise ile başlayan bu durum,
devam edip gitmişti. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Zeyd’i
hürriyete kavuşturup, babasıyla gidebilme hususunda serbest bırakmasına
rağmen o, Efendimiz’in yanında kalmayı tercih etmişti. Ve daha sonra bir sürü
köle de hep aynı şeyleri yapmışlardı. Zira bunlar o kadar güzel muamele
görmüşlerdi ki, kendilerini, efendilerinin ailelerinden birer fert sayıyorlardı.
Efendileri de öyle biliyor ve titizlikle onların hukukuna riayete çalışıyorlardı.
Esasen başka türlü yapamazlardı da. Çünkü bugün onlara mâlik görünseler bile
yarın kimin kime mâlik olacağını kestirmek mümkün değildi. Kaldı ki
prensipler de çok sert ve bu anlayışı ayakta tutacak güçte idi. “Kim kölesini
öldürürse onu öldürürüz, kim kölesini hapseder veya gıdasını keserse onu



hapseder ve gıdasını keseriz.”9 Bu türlü cezaî müeyyideler karşısında efendi,
ihtiyat ve tedbir içinde, köle ise gayet emindi. Bütün bunlar, evvel ve âhir,
tarihte eşi gösterilemeyecek büyük hâdiselerdi ki, bu mevzuda İslâm’ın
getirdiği şeylerin birinci merhalesini teşkil ederler.

İkinci merhale, hürriyete kavuşturma merhalesidir. İnsanda asıl olan
hürriyettir. Hür olan bir insanı köleleştirme büyük günahlardan sayılır ve
bundan elde edilen geliri kullanmak ve istifade etmek ise kat’iyen haramdır.
Hürriyete dokunan her hareket ve davranış kınanmış olmasına mukabil, ona
hizmet edici her hamle de, İslâm nazarında takdir görmüştür. Bir insanın
yarısını hürriyete kavuşturmak, hürriyete kavuşturan için vücudunun yarısını
ahiret azabından kurtarmak, bütününü azat etmek ise, vücudunun tamamını
teminat altına almak sayılmıştır. İslâm’da köleleri hürriyete kavuşturma,
uğrunda bayrak açılan bir mevzudur. İslâm, yerinde onu bir vazife sayar,
yerinde fazilet der, teşvik eder, yerinde efendi ve köle arasındaki anlaşma ve
mukavelelerle ona giden kapıları açık tutar.

Bu hususta gösterilen en çalımlı gayret de, her gayret gibi yine İslâm’ın
zuhuruyla başlamış ve devam etmiştir. Peygamberimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ve Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) köle alıp azat etme
mevzuundaki gayretleri ve bu uğurda tükettikleri servet herkes tarafından
bilinen hususlardandır.

Önceleri şahsî mal ve servetlerle sürdürülen bu faaliyet, daha sonraları
devletçe ele alınıp yapılan vazifeler arasında mütalâa edilmeye başlandı.
Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), on kişiye okuyup yazma öğreteni
hürriyete kavuşturuyor ve bunu mâlî imkânsızlıklar içinde kıvrandığı bir
devrede yapıyordu. Daha sonraki devre, hususiyle Ömer İbn Abdülaziz
döneminde ise, zekâtın sarf yerlerinden biri şekliyle tatbikat zemini buluyor ve
sağdan soldan gelen yığın yığın esir, hazineden paraları ödenerek hürriyete
kavuşturuluyordu. Bunlardan başka, bazı dinî vazifelerdeki hatalar, bazı
davranışlardaki inhiraflar ve bir kısım günah irtikâpları, hep köle hürriyete
kavuşturma mükellefiyetini getiriyordu.

Yemin edip sonra da yemini bozmada, zıhâr muamelesinde, adam öldürme
cinayetinde hep bir tutsağın azat edilmesi tavsiye ediliyordu. “Kim hataen bir
mü’mini öldürürse, onun kefareti bir mü’min kölenin azadı ve ölenin ehline
teslîmen ödenecek bir diyettir.”10



Bir cinayetin hem cemiyete, hem de öldürülenin ailesine bakan yönleri
bulunduğundan; diyet, maktulün ehline verilmiş bir tarziye vesilesi olduğu gibi,
esiri hürriyete kavuşturmak da -topluma hür bir fert kazandırma ölçüsüyle-
cemiyete ödenmiş bir hak sayılmaktadır. Buna göre de, bir ölü karşılığında
diğer bir insanın hürriyete erdirilmesi, âdeta bir ferdi ihyaya denk tutulmuştur.

Bunlardan başka İslâm’da “mükâtebe” ve “tedbir” yolları ile de köleler
hürriyete kavuşturulur. Bunlardan birincisi; efendisiyle köle arasında, üzerinde
anlaşabilecekleri bir miktar mal tediyesiyle yapılan yazışmadır. Böyle bir
yazışma ile köleye hürriyet yolu açılır. Kur’ân’ın bu mevzudaki açık
beyanından anlıyoruz ki, kölenin bu mevzuda getireceği teklifi, efendi kabul
ettikten sonra, geriye, üzerinde anlaşmaya varılan paranın kazanılıp getirilmesi
kalıyor. İkincisi ise; efendinin vefatı veya herhangi bir hâdiseye bağlamakla
yapılan hürriyet vaadidir ki, “Ben vefat edince sen hürsün.” şeklinde söz
verdikten sonra, tedbir yapılmış ve esire artık hürriyet yolu açılmıştır. Bundan
başka, sevap maksadıyla hürriyete kavuşturma faaliyeti her türlü tavsifin
üstünde geniş bir yer işgal etmektedir. Geçmişte yüzlerce tutsağı birden
salıverip de, bununla Allah’ın ihsan ve lütfunun umulduğu devirler olduğu gibi,
mübarek aylar ve mübarek gün ve geceler gözetilerek esirlerin alınıp hürriyete
kavuşturulduğu devirler de olmuştur.

Burada denilebilir ki; “Kölelerin hürriyete kavuşturulması ve onlara insanca
muamele yapılmasında ne kadar ileriye gidilirse gidilsin; hatta isterse hepsi
birden hürriyete kavuşturulsun, yine de köleliğin kabul edildiğini, hükümlerinin
buna göre getirilmiş olduğunu ve fıkıh kitaplarında da ahkâmın bu istikamette
cereyan ettiğini görüyoruz ki, bu da köleliği kabullenmesinden başka bir şey
değildir. İnsanlığın dem ve damarına işlemiş pek çok fena huy ve âdetleri, bir
hamlede kaldıran İslâm’ın, köleliği kaldıramaması düşünülemez.
Kaldırabilirken kaldırmaması, onu tahkir etme mânâsına gelmez mi?”

Her şeyden evvel bilinmelidir ki, İslâm köleliği vaz’ ve icat etmediği gibi,
onun koruyucusu ve devam ettiricisi de olmamıştır. Kölelik, devletlerin ve
milletlerin savaşlar münasebetiyle oluşturdukları bir müessesedir. Devletler
arasında harpler devam ettiği müddetçe -ki, insanlık tabiatını değiştirmedikten
sonra kıyamete kadar devam edecektir- esaret ve köleliğin önüne geçmek de,
tek başına hiçbir millete mukadder olmayacaktır. Şimdi düşünelim:

Biz bir devletle harbe tutuştuk; esir aldık ve bizden esir aldılar. Bu esirlere
karşı yapılacak çeşitli muamele şekilleri vardır:



1- Bazı zalim idarelerde olduğu gibi, hepsini kılıçtan geçirme,
2- Yahut esir kamplarında bakım ve görümlerini yapıp muhafaza etme,
3- Veya onlara kendi memleketlerine dönüp gitme imkânlarını sağlama,
4- Yahut da, alıp onları mü’minlere dağıtıp, ganimetten bir parça sayma.
Şimdi geriye dönüp teker teker bunların üzerinde duralım:
1- Evvelâ hangi vicdan ve insaf, kadın-erkek, çoluk-çocuk bütün insanları

acımaksızın kılıçtan geçirmeye taraftar olur. Aradan asırlar geçmiş olmasına
rağmen, Kartacalılara reva görülen mezalim, hâlâ Romalının alnında utandırıcı
bir leke olarak kendini göstermektedir. Buhtunnasır’ın acımaksızın yaptığı
muamele; firavunların gadri ve cevri, beşerin hafızasından silinmeyen zulüm
tablolarındandır. Uzağa gitmeye ne lüzum var; Balkanlarda bizim çekip
gördüklerimiz; bir dönemde Rusya’da doğranan otuz milyon kurban; Naziler
tarafından katledilen binlerce insan... Bütün bunları hoş görecek bir insan
gösterilebilir mi?..

2- Esir kamplarının tiksindiriciliği de bundan geri değildir. Yirminci asır,
esir kamplarının en çirkinlerine şahit olmuştur. Bilumum Balkanlardaki esir
kampları, hususiyle Edirne (Sarayiçi), vahşilere rahmet okutturacak kadar
şenaetlerle doludur. Amerikalılar, Japon kamplarından şikâyet ederler, eğer
kadınlarının memelerinin kesilip, iffetlerine ilişildiği; erkeklerinin ağaç kabuğu
yiyerek ölüme terk edildiği (Sarayiçi) mazlumlarının; Azerbaycan ve komünist
Rusya’daki mağdurların uğradıkları zulümleri görselerdi, Japonlardan
çektiklerini de, onlara çektirdiklerini de çok hafif ve ehemmiyetsiz
addedeceklerdi. İkinci Cihan Harbiyle hem Avrupa, hem de Asya, esir
kamplarını en acı şekilleriyle hem gördü hem de yaşadı. Demek ki bu yol ve bu
usûlü denemek ve tatbik etmek, insaf ve insanlıkla telifi mümkün olmayan bir
vahşet ve hunharlıktan başka bir şey değil!..

3- Esirleri kendi memleketlerine iade gibi insanî bir yolu takdirle karşılarız;
ancak, onlar bizden aldıkları esirleri öldürüyor ve iade etmiyorlarsa, bu, kendi
insanımıza karşı vefasızlık ifadesi olur.. hele iade ettiğimiz kimselerin, bizden
bir kısım malumatlarla yurtlarına ve birliklerine dönmeleri; hem düşmana
strateji kaptırma, hem de kendi birliklerimizde moral çöküntüsüne mukabil,
düşmanı cesaretlendirme, güçlendirme ve daha dinamik olarak saldırıya
geçmelerine yardımcı olmadan başka bir şey değildir. Belki böyle bir iade
muamelesi, ancak, devletlerin karşılıklı anlaşmalarıyla tecviz edilebilir ki; bu



da dün ve bugün sık sık başvurulan hususlardan biri olmuştur. Bundan sonra da
başvurulabilir ve bir ölçüde köle döküntüleri önlenmiş olur.

4- Bütün bunlardan sonra geriye, esirlerin harbe iştirak edenler arasında
taksimi mevzuu kalıyor ki, İslâm, iş bu muvakkat esir etme yolunu tercih
etmiştir. Ne öldürme, ne toptan imha yolu... Ne esir kampları ve oradaki
mezalim, ne de düşmanı cesaretlendirecek bir yol; belki bütün bunların çok
fevkinde tabiat-ı beşere de yakışır bir yol...

Her mü’minin hanesindeki esir; doğruyu, güzeli, yakından görme imkânını
bulacak. Gördüğü iyi muamele ve insanca davranışlarla gönlü fethedilecek -
nitekim binlerce misaliyle de öyle olmuştur- sonra da hürriyete kavuşturularak,
Müslümanların istifade ettiği bütün haklardan istifade etme imkânı kendisine
verilecektir. Bu yol ve bu usûllerle binlerce mükemmel insan yetişmiştir. İmam
Mâlik’in şeyhi Nâfî’den alın da, Tâvus b. Keysan ve Mesruk gibi yüzlerce
tâbiîn imamını da içinde sayacağımız büyük bir “Mevâlî” topluluğu hep bu
yolla yetiştirilmiştir.

Bununla beraber, biz bu tatbikata muvakkat dedik; zira bu şekilde bir tatbikat
tekerrür edip dursa bile, İslâm’da hürriyetin esas olması, esaretten kurtulma
hususunda istifade edilecek yolların çokluğu ve dinin değişik yollarla bu
mevzuda yaptığı ısrarlı teşvikler, köleliğin arızî ve tebeî olduğunu gösteriyor.
Ne var ki, dünya devletleri aynı şey üzerinde ittifaka varacakları ana kadar,
başka kesimlerde kölelik üretilecek ve işlettirilecektir. İslâm’ın bu mevzuda,
tek başına verdiği hükümler ise, sadece kendi cemaati dairesi içinde kalacaktır.
Nitekim o, hükmünü vermiş ve prensiplerini vaz’etmiştir. Cihan sulhunu temine
gayret gösterenler, sadece bu prensiplere âlemşümul tatbikat zemini
hazırlamakla mükelleftirler. Zaten bu da İslâm’ın tadil ve ıslah etmek üzere ele
aldığı hususlardandır ki; en vahşi ve gayri insanî bir durumdan, hayra ve
güzelliğe çıkarma yolunu gösterir. Ve kendi sınırlarını aşan hususları da
geleceğin devlet idarecilerine teklif eder.

Bu mevzuda diğer bir husus da, kendi toplumumuzun bütün fertlerinin, İslâmî
mânâda olgunlaşmış olmamasıdır. Esasen herkesi melekler seviyesine
çıkaracağına dair, dinin herhangi bir tekeffülü yoktur. Onun, kudsî prensiplerine
sımsıkı sarılmak suretiyle yükselip melekleşenler olduğu gibi, kendini
aşamamış bir kısım ham-ruhlar da bulunabilecektir. Ve böylelerin, teferruata ait
meselelerde ihmal ve kusurları da görülecektir. İşte, bu tip insanlarda, köleliğin
yaşaması arzusu ve bu hususta diğerlerinin, yani kölelik üreten milletlerin



yanında bulunmaları da olabilecektir.
Bir mesele kaldı ki; o da; belli devirlerde, hürriyete kavuşturma yolları

mevcutken ve biliniyorken; mü’minlerin, uzun zaman ellerinde esir ve köle
bulundurmuş olmalarıdır. Bu ise, anlatılan şeylerle, pratikte görülen şeylerin
tenakuzu gibidir.

Evet, ilk asırdan başlayarak, belli devirlerde mü’minlerin bu müesseseyi
işlettiğini görmekteyiz. Fakat, bunda iki ciddî sebep ve sâik var: Bunlardan biri
efendilerle alâkalı, diğeri de kölelerle. Biraz evvel temas ettiğimiz gibi, İslâm
tatbikatta mükemmel insan teminatını, insandaki irade ve hürriyetle alâkalı
olarak mütalâa etmektedir. Binaenaleyh, nâkıs ve nâtamam fertler, olgun
insanlara ait bir kısım işleri eksiksiz yapamayacaklardır. İşte, bu türlü fertlerin,
terbiye-i Muhammediye (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile olgunlaşacakları ana
kadar, bu işin tam tatbikat bulmaması bir bakıma normaldir. Kaldı ki, üç beş
sergerdanın behîmî hislerini yaşamalarını vesile ederek İslâm’ı karartmağa
çalışmak da haksızlık ve insafsızlıktır.

İkinci şık, kölelerin kendileriyle alâkalıdır. Bu hususta da İslâm’ın tatbikatı,
tabiat-ı beşeri hesaba katma ölçüsü içindedir ve orijinaldir. İlk Müslümanlar,
köleleri evvelâ insan olduklarına inandırma, hürriyete karşı olan vahşetlerini
izale etme, aile kurma yolunu gösterme ve hayata alıştırma gibi terbiye edici
prensiplerle ele almışlardır.

İtiyat ve alışkanlıklar, insanda ikinci bir tabiat meydana getirir. Bunu
giderme ve eski hâli ihya etme, bir vahşi hayvanı terbiye kadar zordur. Kölelik
de öyledir. Ve o, bir fıtrat deformasyonudur. Islahı uzun zaman ister. İşte
mü’minler de bunu yapmışlardır.

Her mü’min, “Kardeşim” deyip bağrına bastığı kölesine, müstakil çalışma,
müstakil kazanma; yuva kurma ve aile idare etme gibi hususları teker teker
öğretmiş, alıştırmış -zarar melhuz değilse veya hayır ümit ediyorsa- sonra da
hürriyete kavuşturmuştur.

Eğer bu ameliyelere tâbi tutulmadan o istidat ve kabiliyetleri köreltilmiş
insanlar, sırtlarında bir “âr” olarak taşıdıkları insanlıkla, topluluk içine
salınsalardı, akvaryum balıkları veya kafes kuşları gibi, içtimaînin
karmakarışık dolapları karşısında şaşkına dönecek ve eski hâllerine avdet
hissine kapılacaklardı. Bu ise, köleler adına hiçbir hayır ifade etmeyecekti.
Nitekim, hayat kanunlarına karşı cahil pek çok köle daha sonraları arz edildiği
şekilde hareket etmiştir. Amerika reisicumhurlarından Abraham Lincoln’in bir



hamlede bütün köleleri hürriyete kavuşturması, kölelerin yeniden eski
efendilerinin yanına dönmesi şeklinde neticelenmişti. Başka türlü olması da
düşünülemezdi. Bütün hayat boyu veya hayatının bir kısmında esir yaşamış bir
insan, hep emir almağa alışmıştır. Belki çok güzel işler verdiği de olmuştur;
ancak, makine gibi dıştan idare edildiği için böyle biri, elli yaşında da olsa
çocuk mesabesindedir. Hayatı bilen ve hayata açık olan birinin yanında talim
ve terbiye görmeye, hayatı ve onun kanunlarını öğrenmeye ihtiyacı vardır. Bu
husus, değil hürriyetini yitirmiş köleler için, belki müstemleke hâline getirilmiş
ve uzun zaman istismar edilmiş pek çok devletlerde de hissedilen bir marazdır.
Evet, bu milletlere dahi uzun zaman terbiye verilip şahsiyet ve benlik
kazandırılmazsa.. yabancı devletlere, yabancı milletlere karşı bağlılıktan ve
alkış tutmaktan geri kalmayacaklardır. Hatta diyebilirim ki, şahsiyetini yitirmiş
milletlere, yeniden benlik şuuru kazandırmak, esirlere insan olduklarını
öğretmekten daha zordur. Her ne ise, sadet harici oldu...

İşte İslâm; köleye, benlik, insanlık şuurunu kazandırmakla işe başlamış, onun
inhiraf etmiş ruhuna muvazene getirmiş; kalbine hürriyet anlayış ve aşkını
yerleştirmiş; âdeta “İste vereyim.” der gibi yapmıştır. Sonra da, hayata
salıvermiştir. Zeyd b. Hârise’nin yetiştirilip hürriyete kavuşturulması ve
arkasından da soylu bir kadınla evlendirilmesi, sonra, içinde eşrafın da
bulunduğu bir İslâm ordusuna kumandan tayin edilmesi, kademe kademe
plânlanan hedefin gözetilmesinden başka bir şey değildir.

Bilâl-i Habeşî’nin (radıyallâhu anh) ilk saflarda yerini alması, Huzeyfe’nin
kölesi Sâlim’in (radıyallâhu anh) Müslümanlar nazarında gıpta edilecek bir
mevkide olması, Selman-i Pâk’in Ehl-i Beyt-i Resûlullah’tan sayılması, kölenin
Müslümanlıkta ve Müslümanların hanelerinde ne hâl aldığının canlı
misalleridir. Bunları yüzlerceye iblağ edebiliriz. Ancak soru-cevap mevzuu
içinde bu kadar kabarık muhteva sıkıcı olur mülâhazasıyla kısa kesiyorum...

Hulâsa olarak diyebiliriz ki; İslâm köleliği vaz’etmedi; bilâkis onu tadile
koyuldu ve kurutma yollarını gösterdi. Şayet harplerin döküntüsü esirler ve bir
kısım sefil ruhların bunu teşvik ve terviçleri olmasaydı, kölelik İslâm’ın muallâ
bünyesinde, tenkit edildiği şekliyle asla pâyidâr olamazdı. Zaten, zarurî olarak
karşısına çıkan kölelik için de o, ahkâm vaz’ etmişti ve onu arz edildiği şekilde
sefalet ve perişaniyetten; mazlumiyet ve mağduriyetten halâs ederek, mutlak
hayra ve mutlak güzele yöneltmişti.

İslâm’ın başlattığı ferdî köleliği kaldırma hamlesiyle bugün bu cins kölelik



artık kurutulduğu gibi, devlet ve milletlerin köleliklerinin de sona ermesi niyaz
ve dileği ile sözlerime son veriyorum.

Arızî: Dış tesirle meydana gelen, sonradan olan.

Avdet: Dönme.

Behîmî: Hayvanca, hayvanî.

Halâik: Köleler, hizmetçiler.

İnhiraf: Kayma, sapma.

Mebzul: Bol miktarda, fazlaca.

Mevâlî: Azat edilmiş köleler.

Müsavat: Eşitlik.

Sergerdan: Sersem, şaşkın.

Tebeî: Dolaylı, tâli.

Tecviz: Cevaz verme, uygun bulma.

Tediye: Ödeme.

Zıhar: Cahiliye Araplarında kadınların maruz kaldıkları bir durum. Bu geleneğe göre koca, eşine: “Sen
artık bana annem gibisin.” deyince karısına yaklaşması haram olurdu. Fakat boşanma da vâki olmaz,
kadın evli iken kocasız duruma düşerdi. Kur’ân-ı Kerim’de, (Mücâdele sûresi, 58/1-4) erkeğin bir
sözüyle karısının haram olmayacağı bildirildi. Yalnız yeminin ciddiyetini korumak gibi bazı hikmetlere
binaen, böyle bir sözü söyleyene kefâret olarak başta köle azat etme gibi birtakım cezâi hükümler
getirilmiş oldu.

1 Nisâ sûresi, 4/25.
2 Ebû Dâvûd, diyât 7; Tirmizî, diyât 16; el-Hâkim, el-Müstedrek  4/408.
3 Ebû Dâvûd, edeb 120.
4 Müslim, imâret 36; Tirmizî, cuma 80, cihad 28.
5 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 1/209.
6 Müslim, eyman 29; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/161.
7 Müslim, elfaz 3; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/484.
8 Ebû Avâne, el-Müsned 4/72; el-Beyhakî, es-Sünen 8/7.
9 Ebû Dâvûd, diyât 7; İbn Mâce, diyât 23; Nesâî, kasem 10.
10 Nisâ sûresi, 4/92.



Tenasüh nedir ve İslâm inançlarına göre doğru
mudur?

Nesih kökünden gelir ve ruhların bedenden bedene göç etmesi mânâsınadır.
Fransızlar, “metempsycose” derler. Bu anlayışa kâil olanlara göre, cesetler
ruhların kalıpları gibidir; ervah, kışla mahiyetindeki bu kalıplar içine girer,
yaşar ve şenlendirirler. Girdikleri cesetler çözülünce de, daha başkalarına ve
derken bir devr-i daim içinde bu beden değiştirmeler sürer gider.

En ibtidaî cemaatler arasında dahi, tenasüh akidesine rastlamak mümkündür.
Ancak, inanç, millî kültür ve muhit farklılığı itibarıyla, o da farklı
görünümlerde olmuştur. Bir Mısır tenasüh anlayışıyla, Ganj’ın ebediyetle
büyülenmiş insanının tenasüh anlayışı arasında ciddî farklılıklar vardır. Hele
Atinalı filozofların zengin ve rengin ifadelerinde, bambaşka bir hüviyet kazanır.

Tenasüh, çeşitli metapsişik tecrübelerin yaygınlaştırıldığı günümüzde de bir
hayli meşhurdur. Ancak o, bugün, ruhların muhaceretini bir inanç sistemi hâline
getiren mezhep gibidir. Hususiyle sosyete mahfillerinde maddenin
yetersizliğine bir reaksiyon olarak, bu türlü hâdiselere o kadar ciddî bir alâka
vardır ki; nerede birkaç kişi bir araya gelirse hep, ruhların temessülünden,
rehberliklerinden; anti-fiziğin fiziğe ve onun kanunlarına tesirinden; hatta bir
kısım ruhların ikaz ve irşatlarından veyahut aksine, baştan çıkarma ve
saptırmalarından bahisler açılır ve söz edilir.

Sadedinde bulunduğumuz soru-cevap mevzuu, ne bütün bir tenasüh tarihine,
ne de günümüzün metapsişik ve parapsişik vak’alarını anlatmaya, aktarmaya
yetmeyeceğinden, soruda mevzu edilen tenasühün menşelerine işaret ederek
asıl meseleye geçmek istiyorum.

Bir kısım çevreler, tenasüh akidesinin çok köklü ve kadîm olduğu
kanaatindedirler. Hatta bunun için bir sürü tarihî üstûreye başvurulmakta,
Herodot’un naklettiği -çoğu yalan- hikâyelere birer hakikat nazarıyla
bakılmakta ve hatta, Ovide’in eserlerindeki rengin ve zengin masallar bu işe
mesnet yapılmağa çalışılmaktadır. Bu arada, bir kısım kimseler bu “ruhlar seyr
ü seferi”nin sadece insanlar arasında cereyan etmekle kalmayıp, hayvanlara,
hatta otlara kadar uzayıp gittiğini iddia etmektedirler. “Camgitinüma” şârihinin
beyanına göre; tenasühçüler, ruhların bütün bir varlık âlemini içine alacak
şekilde muhaceret mecburiyetinde olduğu kanaatindedirler. Bir alay ruh,
insanların bedenlerinden hayvanlara, onlardan nebat âlemine, cansızlara ve



madenlere.. böyle karalardan denizlere, denizlerden karalara bitip tükenme
bilmeyen cebrî bir sevkiyat ile devam eder durur. Ruhun bir insan bedeninden
diğer insan bedenine intikaline “nesh”, kendine münasip bir hayvan bedenine
geçmesine “mesh”, ot ve ağaçlara girmesine “resh”, madenlere hulûluna ise
“fesh” derler.

Bu anlayışta âlemşümul bir ruh telâkkisinin kabul edilmesinin tesiri var
mıdır? Hulûl ve ittihatla alâkası ne kadardır? Mevzuu dağıtmadan hemen arz
edeyim ki; inhiraf etmiş bu iki düşüncenin tenasühe menşe olduğunu kabul
etmemek oldukça güçtür. Hatta Taylor, tenasüh anlayışının, ruhun müstakillen
bekâsıyla çok alâkadar bulunduğunu söyler. Bu anlayışa göre uzun asırlar, evlât
ve torunların atalarına benzemesini de tenasühle izaha kalkışmışlardı ki, bugün
pekâlâ verâset kanunuyla izah edilebilmektedir.

Tenasühün, evvelâ Nil havzasında geliştiği söylenir ki, mumyaların sevimsiz
çehrelerinde, ehramların esrarengiz bina edilişlerinde hemen hemen bu
sezilmektedir. Mısır’dan Hindistan’a ve oradan da Yunanistan’a götürülen bu
düşünce, bir tarafta filozofların sehhâr beyanları, beri tarafta da Ganj ve Send
havzasının sonsuzluk fikriyle büyülenmiş insanın nağmeleri arasında, ebediyet
isteyen insan gönlünün ümit ve tesellisi hâline getirilmiştir. Bir kısım
Kabbalistler tarafından daha sonraki dinlere ve hatta kelâmcıların bütün
reddedici gayretlerine rağmen bir kısım mutasavvifeye de bulaştırılmış
oluyordu. Ve bu arada her iddiacı, ortaya attığı şeyi ispat etmek için bir kısım
deliller de getiriyordu. Meselâ, Kabbalistler Tevrat’taki Niobe’nin mermer
olmasını ve Hz. Lut’un zevcesinin tozdan bir heykel hâline gelmesini, daha
sonrakilerin ise, Yahudilerin bir kısmının maymuna ve bir kısmının da hınzıra
dönüşmesini zikrettikleri gibi.. bir kısım kimseler de hayvanlardaki sevk-i
ilâhîyi ve nebat âlemindeki baş döndürücü nizam ve âhengi, ağaçlaşmış veya
hayvanlaşmış birer insan ruhu ile idare edildiklerini kabullenecek kadar işi
ileriye götürüyor ve her şeye bir ruh kesip biçiyordu.

Aslında aceleden verilmiş böyle bir hükmün, değil cansızlar ve nebat
âlemine tamimi, insanlık âlemi için bahis mevzuu edilişi dahi o kadar
tekellüflüdür ki, az bir düşünce ile öyle olmayacağı hemen anlaşılır.

Cansızlar ve nebatlar için bir program ve kaderîliğin bahis mevzuu
olduğunda şüphe yoktur. Ancak onlardaki nizam ve ölçüyü, onların içinde
eskiden yaşamış tecrübeli ruhlarda aramak oldukça gülünç ve o kadar da
mesnetsizdir. Vâkıa ağaç ve otların birer hayat-i nebatiyeleri vardır, fakat bu



hiçbir zaman alçalmış bir insan ruhu olmadığı gibi, yükselmeye hazırlanan ve
insan olmaya namzet bulunan bir ruh da değildir.

Bu kadar umumî araştırmalara rağmen, hiçbir nebattan, kendisini idare eden
tecrübeli bir insan ruhunun mevcudiyetine dair bir mesaj alınamadığı gibi, şu
anda insanlık devresini sürdürdüğü kabul edilen hiçbir ruhtan da, onun nebatî
ve hayvanî hayatına dair bir hatıranın tespit edildiği gösterilememiştir. Hâlbuki
bu husustaki iddialar arasında, eski malumat ve müktesebatın intikali de, mühim
bir esas olarak üzerinde durulan meselelerdendir. Ne var ki, şu ana kadar bir
iki akıl hastasının hezeyanından başka ve bir iki sansasyonel haberden gayri bir
şey de bilmemekteyiz.

Tevrat’ta mevzu edilen Niobe’nin mermer ve Hz. Lut’un zevcesi Edithe’nin
tozdan bir heykel hâline gelmesi, hiçbir zaman tenasühe delil sayılmaz.
Müsamahalı davranıp böyle bir şeyi kabul etsek bile, ruh kabzedilmiş, ceset ve
mâruz kaldığı belânın keyfiyetine göre, ya yakıcı bir atmosferle toz toprak
olmuş veya lavlar altında kalan cansız cesetler gibi taşlaşmış demektir.
Nitekim, dünyanın her yöresinde karşılaşılan bu kabîl fosiller sayılmayacak
kadar çoktur. Pompei’nin, Vezüv’ün püskürttüğü lavlarla bir kül yığını hâline
gelmesinden asırlarca sonra yapılan kazılar, karşımıza bir sürü mermerleşmiş
Niobe çıkardı. Bugün sayfa sayfa bu enkaz yığınlarını çevirip dururken, ibretle
seyrettiğimiz nâpak alınlarda utanç ve hacalet dolu bir hayatın, insanı
kudurtmuşluğu hissedilmekte ve ilâhî gazabın eserleri görülmektedir. İbret
alınsın diye istikbalin koruyucu sinesine teslim edilen bu etnoğrafik materyali
tenasühle tefsir etmek, hiçbir mesnede dayanmadan ortaya atılmış bir iddia ve
işi hafife almaktan ibarettir.

Tenasüh, vefat eden insanların ruhlarının başka cesetlere girip seyr ü
seyahatinden ibaret ise, burada hangi ruh hangi cesede girmiştir. Belki pek çoğu
itibarıyla mücrim bir topluluğun ruhları kabzedilmiş, arkadan gelenlere bir ders
ve ibret olsun diye cesetleri de taş hâline getirilmiştir.

Mısır’da, Yunan’da ve Ganj havzasında tenasüh akidesi suiistimal edilmiş
bir ahiret inancına ve ruhun bekası arzusuna dayalı olarak gelişmiştir. Ne
“Ahen-Aten”in Mısır’ında, ne de “Pythagore”un Yunanistan’ında tahriflerin
doğurduğu tenasühü kimse bilmiyordu. Aten’e göre, insanın yerdeki hayatının
sona ermesiyle, semavî bir hayat başlar. Buna göre insan ölür ölmez ruhu
yükseklerdeki “mahkeme-i kübrâ”ya varmak üzere yola çıkar ve yüksele
yüksele Osiris’in huzuruna ulaşır. Huzura ulaşan her ruh, şu şekilde hesap



verir: “Huzuruna günahsız geldim ve hayatımda rabbanîleri hoşnut edecek her
şeyi yaptım. Kan dökmedim, hırsızlık etmedim, fesat çıkarmadım ve huysuzluk
yapmadım. Zina irtikâbında bulunmadım...” Bunları söyleyen Osiris’in
cemaatine katılır. Söylemeyen ve terazisi ağır basmayan, Cehennem’e atılır ve
orada zebaniler tarafından parça parça edilir.

Yine, Aten dinine ait imanî hakikatleri aksettiren kitabelerde şu saf ve
dupduru inanışı görüyoruz: “Senin yaptıkların pek çok ve çoğunu da gözümüz
görmez. Ey biricik ilâh ki, senin kuvvetine kimse mâlik değildir. Sen bu arzı
istediğin gibi yarattın ve sen yalnızdın. İnsanlar ve büyük-küçük yer yüzünde
ayaklarıyla yürüyen bütün hayvanlar ve yükseklerde kanatlarıyla uçan bütün
kuşlar, hepsine lâyık olduğu yeri sen seçersin ve bütün ihtiyaçlarını da sen
görürsün... Bütün güzellikler senin sayende şekil alır ve bütün gözler bunlardan
seni görür. Sen benim kalbimdesin...”1 Hiçbir şey ilâve etmeden kaydettiğim şu
mülâhazalar, takriben bundan dört bin sene evvel Mısır’da birer büyük hakikat
olarak kabul edilen şeylerdi.

Yunan’da da haşir ve bekâ-i ruh akidesi oldukça sağlamdı. Büyük filozof
Pythagore, cesetten ayrılan ruhun kendine mahsus bir hayatı olacağını ve esasen
ruh, arza inmezden evvel bu hayata mazhar bulunduğunu ve yeryüzüne bir kısım
mükellefiyetlerle geldiğini ve burada yapacağı fenalıklara karşı cehenneme
atılacağını ve zebaniler tarafından parçalanacağını; bunun aksine iyilikler
yaptığı zaman da yüksek mertebeler ve mesut bir hayata mazhar olacağını ifade
etmektedir ki, aktarmalarla karıştırılan bir kısım aksaklıkların olabileceğini
peşinen kabul edip, sonra anlatılanlara bakacak olursak, doğruya çok yakın bir
haşir akidesinin rengin bir eda ile ele alınmış olduğunu görürüz. Eflâtun’un
“Cumhuriyet” kitabındaki beyanatı da bundan farksızdır. Eflâtun’a göre
“Bedenden ayrılan ruh, cismanî hayatı büsbütün unutur ve yalnız hakikatin
tefekkürüyle meşgul kalır. Bu hâliyle o, kendine münasip bir âleme, hikmet ve
ebediyetle doygun lâhûtî bir âleme yükselerek, orada noksanlıklardan,
hatalardan, korkulardan hatta maddî hayatta onu kıvrandıran muhabbetlerden,
aşklardan.. hâsılı, beşer tabiatının gereği gibi bütün fenalıklardan azade olarak
yüksek bir saadete ve rabbânîlerle içli-dışlı bir hayata nail olur.”

Aslında düşünce sistemleri böyle olan milletlerin akidelerinde tenasühvâri
şeyler göze çarpacak olursa, artık bunun tahrif mahsulü olmasından şüphe
etmemek gerektir.

Mısır’da kök salan tenasüh akidesi, bir baştan bir başa bütün Nil havzasında



türkülere ve destanlara mevzu olduktan sonra, Yunan filozoflarının velût
dimağlarıyla daha rengin, daha hayalî kisvelere bürünerek masallara girdi ve
topyekün yeryüzünün üstûresi hâline geldi.

Bu anlayışın esiri Hintli, maddeyi Brahman’ın son tecellîsi saymakta ve ruh
ile cesedin birleşmesini bir düşüş ve bir şer telâkki etmektedir. Buna mukabil,
ölümü beşerî kusurlardan tecerrüt; vecd ve istiğraka yükselmelere vesile ve
gerçeğe visal saymaktadır. Hinduizmin en mühim kitabı olan “Vedanta”da ruh,
Brahman’ın bir cüz’ü, bir şeraresi tasavvur edilmekte ve bunun kalıptan kalıba
intikal ederek aslına avdet edeceği ana kadar ızdıraptan kurtulamayacağı
anlatılmaktadır. Ruh, maksadı olan “mârifet-i mukaddese’’yi benlikten ve ona
ait bütün kötülüklerden sıyrılarak, bir nehrin denize koşması gibi, Mâbud-u
Mutlak olan Allah’a koşmakla elde eder. Vuslat olunca da, Budizm’in
Nirvana’sı gibi mutlak sükun ve huzur hâsıl olur. Ne var ki, Budizm’le bir
durgunlaşma ve hareketsizlik hüküm-ferma olmasına karşılık, Brahmanizm’de
aktif bir ruh vardır.

Tenasüh akidesi daha sonraları bazı Yahudilerce de benimsenmiştir.
Kabbalistler tarafından İskenderiye kilisesi gibi bir kısım manastırlara sokulan
tenasüh düşüncesi, Gulât-ı Şiâ tarafından ehl-i İslâm arasına az dahi olsa
girebilmiştir. Tenasühe kâil olan eski-yeni bütün milletlerde, ortak bir düşünce
göze çarpmaktadır. O da; hulûl ve ittihat. Atenizm’de Ahen-Aten,
Brahmanizm’de Brahman, Yahudilik’te Üzeyir (aleyhisselâm), Hıristiyanlık’ta
Hz. Mesih (aleyhisselâm) ve Gulât-ı Şiâ’da ise Hz. Ali (radıyallâhu anh) hep
aynı şey olarak kabul edilmek suretiyle, âlemşümul bir hata işlenmiş ve aynı
inhiraf çizgisinde birleşilmiştir. Bunun dışında, bir kısım mutasavvifenin
beyanlarında tenasühü iş’âr eden sözler ise, ya garazlı kimselerin karıştırmaları
veya tevile tâbi tutulması gerekli olan remizlerdendir. Ehl-i Sünnet ulemâsı;
hadisçisinden fıkıhçısına, ondan tefsir ve kelâmcısına kadar, bu anlayışın,
İslâm’ın ruhuna aykırı olduğunda ittifak hâlindedirler. Her ferdin kendi
kaderiyle yaşaması, kendi kaderiyle ölmesi ve kendi serencamesiyle
haşrolması; sonra imtihan hakikatinin muayyen ferde bakması, muayyen
muhatabın kendi sevap veya günahıyla aynı muayyeniyet içinde hesaba
çekilmesi gibi hususlardan ötürü, tenasüh akidesini merdut görmüşlerdir.

Bu meseleyi vâzıhan intikal ettirebilmek için, gelecek hususların
serdedilmesinde fayda mülâhaza ediyoruz! Evet, aşağıda anlatılan şeyler
muvacehesinde, tenasüh akidesini kabul etmek mümkün değildir:



1- Haşir akidesi açısından, her ferdin hesabı, kendi hayatının girinti ve
çıkıntılarına göre olacaktır. Buna göre, binlerce cesede girmiş-çıkmış bir ruh,
hangi şahsiyetiyle haşrolacak ve hangi durumuna göre ceza veya mükâfat
görecektir.

2- Bu dünya imtihan için açılmıştır. İmtihan da gaybe iman esası üzerine
cereyan etmektedir. Yaptığı kötülüklerin cezasını aşağı bir mahluk suretinde
yaşayan bir ruh, ikinci bir cesede girme fırsatını bulunca, hem mesele
gaybîlikten çıkacak, hem de görüp tattığı ızdıraplardan ötürü, sürekli beden
değiştirme işini sona erdirebileceği bir yola girecektir ki, bu da tenasüh
düşüncesinin kendi kendini nakzetmesi, kendi kendini yıkması demektir.

3- Her ferdin mutlak saadete namzet olabilmesi için böyle çok ızdıraplı bir
ruhlar muhaceretine lüzum görüldüğü takdirde, Allah’ın zalimlere ceza, iyi
kimselere de, mükâfat vaadi abes olacaktır. Bu ise Zât-ı Ulûhiyet hakkında
muhaldir, bâtıldır.

4- Kur’ân ve sair semavî kitapların, günahların affedileceğine dair olan
beyanları, affedilebilmek için ruhların ızdıraplı ve uzun seyahatlerini fuzûlî ve
mânâsız göstermektedir. Rahmeti Sonsuz olana şâyeste olan da budur. Buda, bir
sükunet ve bir atâlet olan “Nirvana”sını bu meşakkatli yolculuktan daha huzur
verici bulmuş olacak ki, Brahmanizm muzdariplerini daha huzurlu bulduğu bu
ufka davet etmektedir.

Bizde ise, affedilmeyecek günah yoktur. Ve Allah (celle celâluhu) tevbe eden
herkesin günahını bağışlayacağını vaad etmektedir. Bu hususta günahının
azlığına çokluğuna bakılmadığı gibi, son dakikalara kadar ferdin günah içinde
bulunmasına da bakılmayacaktır. Bütün hayatı isyanla geçmiş bir mücrim, bir
tek saatlik nezih hayatıyla, Allah’ın rahmetine mazhar olabilir...

5- Keza tenasüh devr-i daim yücelebilmek için, uzun ve yorucu seyahat,
Cenâb-ı Hakk’ın hususî iltifat ve rahmetine zıttır. Zira, o istediği zaman eracif
içinde aldığı en pesbayağı şeyleri dahi som altın hâline getirir ve en kıymetli
yapar. Bu da onun, hususî atâyâsı, hususî ihsanıdır.

6- Peygamberlere uyan kimseler arasında; ilk hayatları itibarıyla çok şerli
kimseler de bulunuyordu. Bu insanlar, uzun, kirli bir geçmişten sonra, velileri
çok geride bırakacak kadar muallâ bir mevkiye yükselmeleri o kadar vâkidir ki,
aksine fikir beyan etmek âdeta imkânsızdır. Böyle, bir hamlede ve bir nefhada
olgunluğun zirvesine yükselmek, Allah’ın lütfunu ifade ettiği gibi terakki için



umumî bir muhaceretin yersizliğine de parmak basmaktadır.
7- Her ceset için ayrı bir ruh kabul etmek, Kudreti Sonsuz olan Allah’ın

sonsuz yaratıcılığına imanın ifadesidir. Bunun yerine bir tabur ruhu bütün
cesetlere sokup çıkarmak, Kudreti Sonsuz’a âcizlik isnadını işmam eder. Bu
noktada dahi tenasüh akidesinin akla mülâyim gelmediği açık ve vâzıhtır.

8- Bundan başka yeryüzünde yaşayan dört milyar insanın hiç olmazsa birkaç
milyonunda, başka cesetteki sergüzeşt-i hayatlarına dair bir kısım emareler
bulunmalı değil miydi? Hiç olmazsa bazı kimselerde, birkaç kere dünyaya gelip
gitmiş olmadan birikmiş umumî bir kültür olamaz mıydı? Bunun dünya nüfusuna
göre binde bir olması dahi, ne büyük rakamlara ulaşacağı düşünülecek olursa,
her yerde böyle birkaç insanla karşılaşma zarureti, kendiliğinden ortaya çıkmaz
mı? Hâlbuki nerede!?.

9- Bir de, toplumun hemen her kesiminde eski bir ruh taşıyan her fert, 3-4
yaşına girer girmez bütün eski müktesebatıyla görünmesi gerekmez miydi? Bu
hususta şimdiye kadar kaydedilmiş tek vak’a gösterilebilir mi? Bazı dâhi ve
ilhama mazhar kimselerde bir kısım harikalar görülse bile bu, hazır bir
malumatın kullanılmasından daha çok, ya semavî desteklenme veya yüce
fetanetin eşya ve hâdiseleri kavramasından ibarettir.

Şimdiye kadar bir-iki akıl hastasının hezeyanıyla yine bir-iki gazetenin
neşrettiği sansasyonel haberden başka, herhangi bir cesedin başkasına ait bir
ruhla yaşadığını gösterir müdellel bir şeyden bahsetmek mümkün değildir.

10- Sair canlılarda insanî fonksiyonları gösterir, herhangi bir emare
keşfedilmemiştir. Hâlbuki, daha evvelki cesette kazanılmış bir kısım
hususiyetleri taşıyan ruh, ne denli aşağı bir hayat yaşarsa yaşasın, fıtratın
sınırlarını zorlayacak bir kısım infialleri olacaktı. Botanik çalışmaları çok
ilerlemiş olmasına rağmen, bugüne kadar tenasühü işmam eder herhangi bir
garabete rastlanmamıştır.

Netice olarak diyebiliriz ki, tenasüh akidesi, eski toplumlar arasında bir
inanç inhirafı olarak yaşadığı gibi, günümüzün insanında da, habis ruhların
aldatmacalığından ve şeytanların, bazı bünyelere girip hâkim olmasından öteye
herhangi bir hakikati yoktur. Evet, En Doğru Sözlü’nün beyanıyla, şeytanın kan
damarları içinde dolaştığını,2 kalb ve kafayı tesir altına aldığını öğreniyor,
tenasüh denen hezeyanın iç yüzüne biraz daha muttali olabiliyoruz.

 Zaten hiçbir tecrübeye dayanmayan ve aklî mesnedi bulunmayan ve hele



vahye müstenit olmayan böyle bir hurafeye, yaratılış itibarıyla çok şerefli olan
insanın inanması asla düşünülemez. İşin doğrusunu O bilir.

Âlemşümul: Kâinatı içine alan, âleme yayılmış.

Etnoğrafik: Millet, kavim, aşiret ve toplulukların yaşayış tarihine ait.

Gulât-ı şia: Şia’nın aşırı uçları.

Hulûl ve İttihad: Cenab-ı Hakk’ın -hâşâ- bir cisim veya şahsın içine girdiğine, onunla birleştiğine
ve bir arada bulunduğuna inanmak.

İnhiraf etmek: Doğru yoldan çıkmak, sapmak.

Kabbalistler: Daha çok sırlar ve gizemlilik esasına dayanan eski bir Yahudi mezhebi.

Kisve: Kılık, şekil, görünüm.

Lâhûtî: Ulûhiyet âlemine müteallik olan, ilâhî.

Mahkeme-i kübrâ: Pek büyük mahkeme.

Mârifet-i mukaddese: Saf, duru, Allah bilgisi.

Merdut: Reddedilmiş, kabul edilemez.

Metapsişik: Normal psikolojinin sınırları dışında kalan olayların incelenmesi.

Muhaceret: Göç, göç etme.

Mutasavvife: Tasavvuf ilminin daha çok nazarî, teorik yönünü inceleyen kimseler.

Mücrim: Günahkâr, suçlu.

Müdellel: Delille ispat edilmiş olan.

Parapsişik: Tabiat üstü olaylarla ilgili

Sehhâr: Aldatıcı, büyüleyici.

Sergüzeşt-i hayat: Hayatta kişinin başından geçen olaylar, hâller.

Şerare: Kıvılcım.

Üstûre: Efsane, mit, mitoloji.

1 Breasted, Prof. James Henry; A History of Egypt [Trc: Ö. R. Doğrul] s.371-376.
2 Buhârî, ahkâm 21, bed’ü’l-halk  11; Ebû Dâvûd, savm 78.



Beş vakit namaz farzdır. Kutuplarda ise, bazen altı ay
gece, altı ay da gündüz olur. Burada nasıl namaz

kılınacak?
Bu soruyu soranların samimî olup olmadığını bilmiyoruz. Zira şimdiye kadar

bu soru hep İslâmiyet’in âlemşümul bir din olduğunu inkâr eden mülhitler
tarafından soruldu. Ve demek istendi ki: Siz İslâmiyet’i âlemşümul kabul
ediyorsunuz ama, altı ay gece ve altı ay gündüz olan bazı yerlerde namazıyla,
orucuyla bunu yaşamak acaba mümkün olacak mıdır?

Hemen arz edeyim ki, dünyada hiçbir sistem hatta, bu sistem sadece iktisadî
bir sistem dahi olsa, kat’iyen, İslâm’ın ulaştığı âlemşümul hüviyete ulaşamaz.
İşte günümüzdeki bin-arıza sistemler ki, insan bunlara sistem demeye sıkılır.
Hatta bunların içinde, daha sistemin nazariyecisi hayatta iken, birkaç defa
revizyona tâbi tutulanları da var... Meselâ, Marks’ın iktisadî sistemi, Engels’le
beraber birkaç defa gözden geçirilip düzeltilmiş olmasına rağmen, birbirini
takip eden enternasyonellerde, yer yer yine tadilâta girilmiş, rötuşlar yapılmış
ve her defasında ayrı bir kılığa sokulmuştur.

Bu husus, günümüzdeki her iktisadî sistemde böyle olduğu gibi, bütün
zamanlarda ve çeşit çeşit sistemlerde de, sık sık göze çarpan tabiî kusur ve
beşerîliğe ait bir arızadır.

Şunu da hemen ilâve edeyim ki, ben böyle mukayese ile işi örtbas edip hafife
almak niyetinde değilim. Ne var ki, bazılarının meslek ve meşrebi diyalektik
olduğundan bizim için de muvakkat bir tenezzül ve çocuk edasına girmeye
sebep oluyor...

Sâniyen, acaba dünya nüfusunun kaçta kaçı bu türlü yerlerde yaşıyor ki,
onların biraz da hususiyet arz eden durumlarıyla, öyle âlemşümul bir din
tenkide tâbi tutuluyor. Evet, o buzullar ve karanlıklar diyarında yaşayanlar,
insanlığın kaçta kaçıdır? Belki de milyonda biri bile değil. Öyle ise, küre-i
arzın her tarafını ve bütün beşeri bir tarafa bırakarak, üç-beş gayri medeni ve
zavallı kimselerin durumlarını mevzu kanunlara menat gibi gösterip tereddüt
imal etmeye çalışmak, nasıl samimiyetle ve ilmîlikle telif edilecek ki!..

Sâlisen, acaba kutuplarda Müslüman var mıdır ki, Müslümanların namaz
meselesi dert ediliyor da, kutuplarda yaşayan insanların namaz kılacakları
soruluyor. Eğer bir gün insanlık kutuplarda yerleştikten sonra, bazı kimseler



ibadet ü taatı sormaya gelirlerse o zaman böyle bir soru irad etmenin de mânâsı
olur. Yoksa şimdilik öyle bir soruyu sırf masum gönüllere şüphe atmak için
uydurulmuş kabul edeceğiz. Materyalistlerle konuşurken, gönül istemediği
hâlde dil, diyalektik yapıyor, affola!

Şimdi de İslâm’ın bu hususta bir şey deyip demediğini kısaca arz edelim.
Şurası muhakkak ki, hiçbir noktada açıklık bırakmayan İslâm bu mevzuu da
ihmal etmemiştir. Evet bu husus bir hâdise münasebetiyle, ta ilk asırda vuzuha
kavuşturulmuştur. İmam Müslim’in Sahih’i ile, Ahmed İbn Hanbel’in
Müsned’inde, Efendimiz’le ashabı arasında şöyle bir müzakerenin cereyan
ettiğini görüyoruz. Peygamberimiz: “Dinden dönüldüğü zaman, Deccal çıkar.”
başka bir rivayette: “O, şarktan zuhur eder ve kırk günde, yeri bir baştan bir
başa dolaşır. Onun bir günü sizin bir seneniz... Ve bir günü de vardır ki, bir
ayınız; diğer bir günü bir haftanız; sair günleri ise sizin günleriniz gibidir.”
buyurur. Sahabi sorar: “Miktarı bir sene olan o günde, bir günlük namaz yeter
mi?” O cevap verir: “Hayır, takdir ve hesap edersiniz.”1 Yani, bütün bir gece
ve gündüz olan ayları ve haftaları yirmi dört saatlik günlere böler, ibadetinizi
ona göre yaparsınız.

Mesele fukahânın eline geçince, herhangi bir yanlış anlamaya meydan
vermeyecek şekilde, Şafiî’nin “ e l - Ümm” kitabından, mezhebindeki
“Minhac”a kadar ve Hanefîlerin kadim kitaplarından “Tahtâvî” hâşiyesine
kadar, üzerinde durulmuş ve işlene işlene herkesin bileceği bir mesele hâline
getirilmiştir.

Bu mevzu, vakitlerin namaza sebep olması bahsinde ele alınır ve izah edilir.
Biz bu mevzuda sadece meselemizle alâkalı kısma temas edeceğiz.

Vakitler, namazların sebepleridir. Vakit bulamayınca, namaz da farz olmaz.
Meselâ, bir yerde yatsının vakti tahakkuk etmiyorsa, yatsı namazı da farz olmaz.
Ama bu, günün bir vaktinin bulunmadığı yerler içindir; yoksa Deccal hadisinde
anlatıldığı gibi, senenin büyük bir kısmı gece veya gündüz olduğu yerlerde, o
uzun gün veya geceyi, günlerimiz ve gecelerimiz ölçüsüne göre bölüp, hesap ve
takdir etmekle vazifelerimizi yerine getiririz. Yani o mıntıkaya en yakın yerin
imsakiyesini kullanarak, mevcut gece ve gündüzü, belli bölümlere ayırıp,
geceleri, gecede yapılan ibadeti, gündüzleri de, gündüz yapılan ibadeti eda
ederiz. Tıpkı yeme, içme, yatma ve kalkmada, tabiî ve fıtrî olarak bu parçalama
işini yaptığımız gibi...

Evet aylarca güneşin batmadığı ve doğmadığı yerlerde, fıtrat kanunlarına



karşı nasıl iki büklüm isek, oruç, namaz ve hac gibi ibadetlerde de, yaşadığımız
hayata hemâhenk olarak, aynı âhengi muhafaza etme mecburiyetindeyiz.

Hâsılı, diyebiliriz ki, İslâm, bu hususu da kat’iyen ihmal etmemiş, kutuplara
en yakın yerlerden, beş vaktin tahakkuk ettiği bir daireye ait evkat cetvelinin
kullanılması prensibini getirmiştir.

Burada diğer bir meselenin de ele alınması uygun olacaktır. O da vaktin
bulunmadığı yerde namazın da tahakkuk etmeyeceği hususudur. Evet, gerçi
vakitler namazlara sebep gösterilmiş ise de, namazın hakikî sebebi Allah’ın
emridir. Binaenaleyh, vaktin tahakkuk etmediği yerlerde dahi başka bir vakit
içinde o namazın kaza edilmesi ihtiyata muvafıktır.

İşin doğrusunu O bilir.
Âlemşümul: Evrensel.

Îrâd etmek: Ortaya getirmek, söylemek.

Menat: Sebep, bir hükme mesnet teşkil eden illet.

Vuzuha kavuşturmak: Açığa çıkarmak.

1 Müslim, fiten 110; Tirmizi, fiten 59; Ebû Dâvûd, melâhim 14; İbn Mâce, fiten 33.



Hz. Âdem’le Havva’dan dünyaya gelen çocuklar o
zaman evleniyorlardı. Şimdi neden yasak edildi?

Bu sorunun da, benzeri sualler gibi, belli mihraklarca ayarlanıp, sistemli
olarak gençler arasında neşredildiğini esefle müşâhede etmekteyiz. Evvelâ, bu
ve benzeri soruları ortaya atanların samimiyetine inanmak oldukça güçtür.
Bunun arkasında söylemek istedikleri şey ise az bir dikkatle anlaşılacak kadar
açık ve vâzıhtır. Bu türlü soru imal etme gayretlerinin en mühim hedeflerinden
birisi, belki de birincisi, dinin esaslarında bir kısım tenakuzların, zıtlıkların
bulunduğu zannını uyarmaktır.

Ve aynı cinsten soruların hemen hepsinde bazı nifak rejiminin menfî
kaideleri mevcuttur. Hâşâ... “Allah yoktur. Din bir afyondur. Mukaddesler
birer tabu ve emperyalizmin istismar vasıtaları... Aile ve onda haram ve
helâl sınırları âlemşümul hakikatlere zıt ve belli bir dönemin değişik
istismar unsurları... vs.” Perdenin aralanmasıyla ortaya çıkan şu şeyler ise
doğrusu tüyler ürperticidir: Birbirine zıt emirlerle, bugüne kadar devam
edegelen din, artık akıl ve mantıkın zaferi karşısında merciiyetini kaybetmiştir.
Öyle ise serazat ve çakırkeyf, aklımıza esen her şeyi yapmalıyız. Bu, kız
kardeş, hala ve teyze ile evlenmek bile olsa...

İşte masum gibi görülen sualin arkasındaki, tüyler ürpertici, şenî tasavvurlar
ve iğrenç plânlar! Ve işte “pozitivizm” v e “rasyonalizm” kalkan yapılarak,
körpe dimağların iğfal edilmesi!

Cemiyetimizin bir kesiminde, din ve neslin muhafazası prensiplerini tahrip
etmeyi hedef alan bu türlü istifhamlar, imal edildiği çevreye bakılarak; “Bu da
onların çarpık fikirlerinden biri, doğrular ise, onların iddiasının aksi
olduğuna göre, bunun böyle olması en doğrudur.”  demek, en isabetli cevap
olacaktır. Ama biz, yine de bir iki cümle ile bunun üzerinde durup bir şeyler
söylemek istiyoruz.

1- Evvelâ, bu bir dinî mesele, hem de dinin teferruatına ait bir meseledir.
Dine inanmayanın, hele dinin temel prensiplerini kabul etmeyenin, bu türlü
şeyleri kurcalamaya asla hakkı yoktur.

2- Din, emir ve yasaklarıyla inananlar için bağlayıcı olduğunda kimsenin
tereddüdü olmasa bile, inkârcılar için böyle bir şey her zaman söz konusu
olmasa gerek. Bu itibarladır ki, bir kısım kimseler serazat, çakırkeyf, her
istediklerini yaptıkları hâlde, inanan hiçbir insan onlara karışmamaktadır;



nitekim şu anda da bilip karışmadığı gibi. Zira amel ve davranışlardaki
sapıklık ve inhiraflar sadece ve sadece düşünce, tasavvur ve kanaat
bozukluğundan doğar. Bunlara istikamet kazandırılamadıktan sonra,
davranışları düzeltmeye uğraşmak beyhudedir.

3- Bu mesele, dinin teferruatına ait bir meseledir. Bu türlü meselelerde,
beşerin tekâmülüne muhâzî olarak, gelişme mânâsında değişmeler her zaman
olmuştur. Şu anda muhatabı bulunduğumuz emir ve yasaklar -hikmetlerden kat-ı
nazar- o zamanki emir ve yasaklardan farksızdır. Bu hususta mühim olan âmirin
emridir. O; dün bir batında dünyaya gelenlerin izdivacını yasaklar; bugün de
anne-baba münasebeti zaviyesinden yeni yasaklar kor ve “Bu muamele
haramdır.” der. Bu, tıpkı bir çocuğun bütün bir gelişme döneminde, hayatına
ait kanunlara müdahale edilip, yemesi, içmesi, giymesi değiştirildiği; hatta
seviyesine göre bir dil kullanılıp tenezzülât yapıldığı gibi.. devamlı gelişme
kaydeden beşer hayatında da aynı şeylere riayet edilmiştir. Nasıl ki, çocuğun
bakım, görüm ve anlayışına riayet etmek bir küçüklük; hatta bilgisizlik değildir;
aksine bir büyüklük ve irfan nişanesidir. Öyle de, dünden bugüne gelişen ve
olgunlaşan insanlığın her devrine göre kanun koymak, ayn-ı hikmet ve
hakikattir.

4- Bu meselenin, sualde ifade edildiği şekilde cereyan etmesi, itimat
edeceğimiz kaynaklarda mevcut değildir. İsrailiyat menşeli de olabilir. Ancak,
Kur’ân’ın nasslarına istinaden, hilkat zincirini Âdem (aleyhisselâm) ve
zevcesine bağladığımız için1, böyle bir şeyi kabul etmeye kendimizi mecbur
biliyoruz. Meselenin aslına inilmeden olduğu gibi kabul edildiği takdirde,
insanoğluna, maslahatlara riayet etme dersi vermek sadedinde, muvakkaten
tecviz edilmiş, sonra da yasaklanmak suretiyle, zamanla bu kabîl ahkâmın
değişebileceği hatırlatılmıştır.

5- Muvakkaten tecviz edilen böyle bir muamele, muhataplarının farklılığıyla
hususiyet arz etmektedir. Evet, yetiştikleri yuva, gökten gelen emirlerle daima
nurlu ve hane halkı olarak vicdanları devamlı uyanık olan bir aile, elbette ki
başkalarından çok farklı olacaktır.

Yeryüzünde ilk insan olma tazeliği; işlenen küçük günahın büyük cezasının,
gönüllerde ürperti hâsıl eden dehşetinin devam etmesi ve böyle bir sürçme ile
Cennet’ten uzaklaştırılmış anne ve babanın inkisar dolu birer gönülle, başında
bulundukları bir yuvada, mübahlar dahi endişe verici ve ürkütücüdür. Böyle
bir yuvada, birbiriyle izdivaç yapacak kimseler yan yana dursalar dahi, oruçlu



insan gibi, ferman çıkacağı ana kadar birbirlerine ters bile bakmazlar. Böyle
bir yuvada kalblerin eğilmesi, vahyin yıldırım gibi çarpan âyetleriyle düzeltilir.
Ve böyle bir yuvada bütün sınırlar yok edilse dahi, insanlar vicdanlarının yol
vermeyen surlarını aşamazlar ve aşmazlar.

Hâlbuki günümüzdeki hanelerde, bahsedilen mânâların ve bağlayıcı
hususların hiçbiri bulunmadığından, sınırlara riayet edilemeyecektir. Belki de
çok erken yaşlarda münasebetsiz davranışlar, bütün bir hayat boyu hacalet
hâlini alıp devam edecektir. Hele, yuvanın muhtaç olduğu huzur ve emniyeti
öyle ihlâl edecektir ki; o yuva artık bir çıyan yuvasına dönüşecektir.

Şimdi, bir kere düşünün! Kız kardeşine, halasına, yeğenlerine karşı, behîmî
hislerinin mağlubu, sergerdan bir grubun barındığı evde huzur tasavvur etmek
mümkün müdür! Böyle bir evde herkes göz koyduğunu kapmak için kötülükler
düşünecek, hatta öz kardeşleriyle rekabete girişecek...

Belki de aynı düşünce ile Hz. Âdem’in (aleyhisselâm) evlâtları arasında
cereyan eden cinayetlere başvurulacak ve keşmekeşlikler sürüp gidecektir.

Demek ki, koruyucu müeyyideler, vicdanları uyanık tutan sâikler mevcut
olduğu zaman, o türlü mevzuat suiistimal edilmese bile tenbih edici faktörlerin
yok olması, bağlayıcı atmosferin silinip gitmesiyle her çeşit suiistimale kapı
açılabilir.

Sırf bâtılı tasvir etmemek için duyduğum ve gördüğüm şeyleri şerh etmek
istemiyorum. Yoksa, ailedeki küçük ihmallerin neticesi, insanı insanlığından
utandıracak öyle hâdiseler cereyan etmektedir ki, bunları duyup işitip
ürpermemek mümkün değildir.

Bir hususu daha noktalarken diyebiliriz ki; barınaklarının duvarlarında
“İniniz, bazınız bazınıza düşman olarak.”2 sesinin ihtizazları duyulan bir
topluluk, hâvi bulunduğu haşyet, saygı, ürperti ve sarsıcı endişelerle
günümüzün hanelerine benzemediği gibi, o haneye ait muvakkat ahkâm da,
hanelerimizdeki ahkâma benzemeyecektir.

Kaldı ki, bu şekilde cereyan eden muamelenin adedi hakkında da bir şey
söylememiz oldukça güçtür. Belki hâdise bir kere, belki de iki kere cereyan
etmiştir!

6- İzdivacın tekeffül ettiği hikmetlerden bir tanesi de servet dağılımını temin
ve malın belli ellerde teraküm ve tedavülünü önlemektir. Hâlbuki, o devirde
bütün insanlar Hz. Âdem’in evlâtlarından ibaret olduğu ve küre-i arz baştan



başa onların istifadelerine takdim edildiği için, ne temerküz, ne tahaşşüt, ne de
teraküm asla bahis mevzuu değildi. Günümüzde ise, içtimaî yapı, kazandığı
hüviyetle büyük farklılıklar arz etmektedir...

Şunu da hemen arz edeyim ki; başka tariklerle servet dağılımı yapılsa da,
değişik ahkâm ortaya çıkması kat’iyen söz konusu değildir. Bu mevzuda
söylenmiş ve söylenecek bir söz, mutlak hikmet sahibinin hikmetli beyanından
ibarettir. Acaba, Cenâb-ı Hak, Âdem ve Havva’yı yaratmada, sonra da
evlâtlarının izdivacından başka bir yol koyamaz mıydı?

Zât-ı Ulûhiyet’e karşı böyle bir soru, hem bilgisizlik hem de suiedeptir.
Allah (celle celâluhu) bir Âdem (aleyhisselâm) ve Havva yarattığı gibi,

ikinci bir Âdem ve Havva da yaratabilir. Hem şu anda ve bütün geçmiş
devirlerde, binlerce, yüz binlerce âlemler yaratan Allah’a (celle celâluhu)
ikinci bir Âdem ve Havva yaratmak hiç mi hiç ağır gelmez. Ne var ki, hikmeti
öyle iktiza ettiği için öyle yapmıştır.

Hem bizim sınırlı ve bozuk güzellik ölçülerimize, hikmet ve hendesemize
göre yaratacak değildi ya! Biz, kâinattaki güzellik ve çirkinlikleri, O’nun emir
ve nehiyleri menşûrundan geçirmek suretiyle güzellik ve çirkinlik şuuruna
erebildik. O’nun her emrini minhac edinerek eşya ve hâdiselerin tefsirine
koyulduk. Her hükmünün, birer sabit kanun olduğunu kavradığımız nispette,
ortaya attığımız prensiplerde isabet edebildik.

O, bütün insanlığı Âdem (aleyhisselâm) ve Havva köküne bağladı ise, öyle
olmasını en güzel kabul ettik. Kaldı ki, insanlar arasındaki râbıtanın böyle bir
kökle alâkası da oldukça kuvvetlidir.

Cismaniyetteki bu vahdet, ruhlardaki birliğin tohumunu taşımaktadır. Tıpkı
bir ağacın köküne ve çekirdeğine inildikçe birlik zuhur ettiği gibi... Daha ileri
gidilince her şeyin “Âdem” vahdeti içinde saklı olduğu görülecektir. Bu
safhada ağaç hem erkek ve hem de dişiyi birden temsil etmektedir. Aşılayan da
odur, aşılanan da. Birbirinden uzaklaşıp erkeklik-dişilik ayrılığı ortaya çıkınca,
telkih ve telakkuh durumu da değişik olacaktır.

İnsan olarak herkese karşı duyduğumuz insanî alâkayı, Âdem (aleyhisselâm)
ve Havva vahdetiyle, Yaradan’ın gönlümüze koyduğu muhabbette ve insanlıkta
görüyoruz. Dünkü ahkâmın bugünkü değişikliği ise, hükümleri karşısında iki
büklüm olduğumuz Zât’ın hikmetine; hikmeti içindeki kökten uzaklaşmaya ve
beşerî silsile içindeki techîz edilmeye; erkeğiyle kadınıyla insanlığın özüne ait



mânâları yüklenmeye veriyor; “Her işte hikmeti vardır, abes fiil işlemez
Allah.” diyoruz.

Âlemşümul: Evrensel.

Behîmî: Hayvanca, hayvanî.

Menşûr: Prizma.

Minhac: Meslek, yol, usul.

Muhâzî: Paralel.

Muvakkaten: Belli bir süre için, geçici olarak.

Nass: Hükme esas olan âyet.

Sergerdan: Sersem, şaşkın.

Şenî tasavvur: İğrenç, çirkin düşünce.

Tecviz: Cevaz verme, izin verme.

Tedavül: Elden ele geçme, dolaşma

Tehaşşüd: Yığılma.

Tekeffül: Kefil olma, garanti etme.

Telakkuh: Aşılanma.

Telkih: Aşılama.

Temerküz: Bir yerde toplanma.

Tenâkuz: Çelişki.

Tenezzülât: Seviyeye inme.

Teraküm: Birikme.

1 Hucurât sûresi, 49/13.
2 Bakara sûresi, 2/36.



Kâlû-belâ ne demektir?
Bu sözler, Yaradan’ın yarattıklarıyla; hususiyle insanla olan mukavelesine

ait bir kısım sözlerdir ki, bu mukavelede: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”
diye sorulur. Karşılığında da: “Evet, Rabbimizsin.”1 cevabı alınır.

Bu meselenin iki yönü vardır:
1- Bu soru kime ve nasıl sorulmuştur?
2- Ne zaman sorulmuştur?
Birinci şık itibarıyla birkaç mülâhaza arz edilebilir:
1- İnsan henüz hiçbir şey değilken “var olma” emrini alması ve onun da bu

emre, “evet” demesi ki; tekvînî mahiyette bir soru-cevap ve bir mukavele
sayılır.

2- İnsan atomlar âleminde, hatta bu âlemin de ötesinde parçacıklardan ibaret
iken, her şeyi bir kemale doğru sevk edip terbiyeye tâbi tutan Rabbülâlemîn, bu
parçacıklara insan olma şevkini duyurarak, o istikamette onlardan bir söz ve
misak almasıdır ki; bu da, her zerrenin kendi tâkatinin çok üstünde,
Kafdağı’ndan ağır yükleri omuzlayarak, Rabbin “var etme” teklifine “evet”
demesinden ibaret sayılabilir.

Bu iki şekilde cereyan eden “soru-cevap” veya “teklif ve kabul”, söz ve
beyanla değil gibidir. Buna binaen bir kısım tefsirciler bu mukaveleye istiare-i
temsîliye tarîkiyle yapılmış bir mukavele nazarıyla bakmışlardır. Yani, sanki
öyle denilmiş, öyle cevap verilmiş ve öyle hukukî kıymeti haiz bir sözleşme
kabul edilmiş; yoksa, beyanla ve yazışma ile yapılmış bir akit değildir.

Aslında, bin bir çeşit hitap ve bin bir çeşit cevap sahibi Rabbin, “hitap ve
cevap” indeksini nazara almadan böyle bir hükme varmak, tekellüften sâlim
olamaz. Yeri gelince ona da temas edeceğiz.

3. Bu türlü bir ikrar isteği ve şehadette bulunma sözleşmesi, insanın kendini
duyması ve kendinin, kendinden başka bir şey olmadığını anlamasından ibaret,
bir nefis mârifeti, bir “Nefsini bilen Rabbini bilir.”2 hakikatini temsil; bir
mahiyet âyinesini seyre koyulma ve bu yolla şuuruna akseden rengârenk
hakikatlerin petekleşmesine şahit olma ve bu şehadeti ilân etmektir. Ne var ki,
bu icap ve kabul; bu söz verip-söz alma, bu duyma ve duyurma, çok açık ve
hemen sezilecek gibi de değildir. Belki, çok ikaz ve tenbihlerle duyulup
hissedilebilecek şeylerdendir ki; irşadın ehemmiyeti de bu noktadan ileri



gelmektedir.
İnsana emanet edilen nefis veya benlik (ego), Yaratıcı’nın yüce varlığını

bilmek ve itiraf etmek için ona verilmiştir. Zaten onun varlığının gayesi de bu
bilme ve itiraftan ibarettir. Binaenaleyh, insan, varlığıyla O’nun varlığını,
sıfâtıyla O’nun sıfatlarını gösterdiği gibi, kusurlarıyla O’nun kemalini,
ihtiyaçlarıyla O’nun servet ve gınâsını, aczi ve fakrıyla O’nun iktidar ve
ihsanlarını gösterir. Bu bir ilk mevhibe ve ilk ihsandır. Bu ilk ihsana terettüp
eden idrak ve irfan ise, her varlıkta onun varlığını; her ziyada O’nun nurunu
hissettiği Yüce Yaratıcı’yı, ilân ve itiraftır. Bu ise “elestü” v e “belâ”
mukavelesi demektir.

Bu sözleşme, kudret ve iradenin yazdığı muhteşem kitabın mânâsını anlama
ve hâdisât satırlarının sırlarını kavrama neticesinde, âdeta bir “icap ve kabul”
gibidir.

4. Bu sözleşme ve sözleşme içindeki sual-cevap, cismaniyete göre
düşünülmemeli ve yine ona göre değerlendirilmemelidir. Hak (celle celâluhu)
bütün varlıklara, kendi mahiyetlerine göre emirler verir ve yine mahlukattan
yükselen sesleri, sadâları dinler.. anlar ve yerine göre onları is’âf eder, yerine
getirir. Kelâmî ıstılahla ifade edecek olursak; insan gibi ayrı ayrı dil ve
lehçelerle meramını ifade eden varlıkların her dediğini anlayan Hz. Allah
(celle celâluhu), aynı zamanda, öyle ayrı ayrı lisan ve lehçelerle, onlara
emirler verir, hakikatleri anlatır; insan ve kâinatı şerh eder; yarattıklarından
sözler alır, misaklar yapar ve mukavelelerde bulunur ki, lafzî kelâm ve beyanla
yapılan bunların hepsi “kelâm-ı lafzî” cümlesindendir. Bir de, bize göre kelâm
ve beyan olduğu açık olmayan, hayvanlara olan ilhamdan meleklerin mazhar
olduğu ilâhî hitap tarzına kadar, Hakk’ın bir çeşit konuşması vardır ki, o da,
“kelâm-ı nefsî”nin ayrı bir tezahür ve tecellîsidir.

Allah’ın, bu çeşit konuşması, insanın kalbine gelen esintilerden, melekler
âlemine kadar çok geniş bir dairede cereyan ediyor olmasına rağmen, her
dairenin “alma-verme” keyfiyeti başka başka olduğu için, bu dairelerden
herhangi birine gelen mesajı, ondan yükselen söz ve ifadeyi, bir başka daireye
göre ne duymak, ne de tespit etmek mümkün değildir.

Aslında bizlerin, her şeyi duyabileceğini iddia etmek de çok yanlış bir
kanaattir. Zira bugün artık anlamış bulunuyoruz ki, bizler, duyulma cinsinden
olan şeylerin ancak milyonda birkaçını duyabilmekte; görülebilecek şeylerden
de ancak o kadarını görebilmekteyiz. Bu demektir ki, bizim duyduğumuz ve



gördüğümüz âlem, duymadığımız ve görmediğimiz âlemlere nispeten hiç
hükmündedir.

Bu itibarla, Cenâb-ı Hakk’ın zerrelerle konuşması, sistemlere emirler
vermesi, terkipler, tahliller yapması, çok yüce buudlarda cereyan edip
durduğundan bizim küçük ölçücüklerimizle tespit edilmesi mümkün
olmayacaktır.

Allah (celle celâluhu) zerrelerle mukavele yapacak, moleküllerle mukavele
yapacak, hücrelerle mukavele yapacak; atomlar âleminde, anne karnında,
çocukluk devresinde mukavele yapacak, fakat biz bunları, kendi ölçülerimiz
içinde açık seçik olarak hiçbir zaman tespit edemeyeceğiz.

Hele bu görüşme, insan ruhu ve o ruhta bir mekanizma olan vicdanla
olmuşsa...

İnsan ruhu, müstakil bir varlıktır ve bu husus bugün artık münakaşa
götürmeyecek şekilde vuzuha kavuşmuştur. Çeşitli dallarıyla, bütün ilim
dünyasını saran parapsikoloji, günümüzde ruhu, mevcudiyetiyle,
fonksiyonlarıyla; düşleriyle, temennileriyle; ümitleriyle, emelleriyle öylesine
merak mevzuu hâline getirdi ki, ondan bahsedilmedik bir sosyete salonu ve ilmî
mehâfil kalmadı... Tamamen ayrı ve müstakil bir mevzu teşkil eden ruhun
üzerinde başka zaman durduğumuz için, şimdilik mevzumuzla alâkalı kısmına
temas edeceğiz.

Ruh, insan bedeninden evvel ve bir bakıma zaman üstü mahiyete sahip
bulunduğundan, misakla alâkalı icap ve kabul onunla yapıldığı takdirde, anlama
ve anlatma kıstaslarımız içinde onu kavramamız kat’iyen mümkün olmayacaktır.
Evet, o rüyalardaki diline ve duymasına benzer şekilde konuşuyor, telepatide
olduğu gibi, ses titreşimlerine ihtiyaç duymadan muhabere temin edip
anlaşabiliyor ve hatta bu husus kendine has ağırlığıyla, komünizmin hâkim
olduğu dönemde Sovyetler Birliği’nde dahi -materyalist bir dünya olması
itibarıyla çok mânidârdır- alâka görüyorsa, ruhun kendine mahsus konuşması
kabul ediliyor demektir. Bu farklı konuşma, farklı bantlara alınacak; farklı
kasetlerde korunacak ve yeri geldiğinde kendine has hitabetle ortaya çıkacak;
kendi dilini kullanarak konuşacak ve yine nev’i şahsına mahsus tedâileriyle
ortaya çıkacaktır.

Binaenaleyh, “elest” bezminde de ruhlar Rab’le mukaveleye çağrıldılar.
Cismaniyet berzahı arada olmadığı için, her şeyi ayan beyan gördüler ve



“evet” diyerek böyle bir mukaveleye imza attılar.3 Ancak günümüzde çokça
bulunduğu gibi bir kısım kimseler, ruh kitabının vicdan bölümünü hiç
kurcalamadıkları için böyle bir imzaya ve misaka rastlamadılar. Rastlamalarına
da imkân yoktu; çünkü ne o âleme bir bakışları, ne de o âlemle ilgili bir
araştırmaları olmuştu. Aslında, Kant’ın; Yaratıcıyı tarif istikametinde yazılan
bütün kitapları arkaya atarak, Bergson’un, umum kâinata sırt çevirerek
dinlemek istedikleri sessiz kitap da işte bu idi... Ruh dinlenilecek; ruhun
ilhamlarına kulak verilecek; vicdanın dilini anlama laboratuvarları tesis
edilecek ve şuura akseden indekste hakikatin çehresi görülmeye çalışılacak...

Bu kitap başlı başına yüce hakikatin en yanılmaz şahidi ve mukaveleye imza
atan âkittir; ama, böyle bir dili öğrenme cehdinden mahrum olanlara bunu
anlatmak çok da kolay olmayacaktır.

Şayet kafalar şartlanmışlıktan arınabilseydi, insan, vicdanının bu ilk misaka
“evet” dediğini duyacak ve görecekti. Aslında âfâkî ve enfüsî tefekkür ve
araştırmalardan maksat da budur: Zihin kendi saplantılarından kurtarılacak;
mefkûreye hürriyet kazandırılacak ve serbest düşünce adesesiyle vicdandaki bu
ince yazılar okunmağa çalışılacak... Bu yolla kalbin derinliklerine bakmağa
kendini alıştırmış nice kimseler vardır ki, iç müşâhede ve iç duygularıyla, elde
ettikleri vâridâtı, hiçbir kitapta görmeleri mümkün değildir. İlâhî kitapların
remiz ve işaretleri dahi, ancak bu adese altında kendilerine has renklilikleriyle
zuhur ederler. Bu ufku göremeyen ve kendini aşamayanlar ise, bundan hiçbir
zaman, hiçbir şey anlayamayacaklardır.

Şimdi, gelelim meselenin ikinci yönüne. Acaba bu mukavele ne zaman
yapıldı? Hemen arz edeyim ki; bu mevzuda, âyet ve hadis olarak bir şeyin
gösterilmesi oldukça güçtür. Ancak bir kısım tefsircilerin, bir kısım
beyanlarından bahsetmek mümkündür.

Bu icap ve kabul, spermin dölyatağına seyahati esnasında olmuştur. Ceninin
insan şeklini iktisap ettiği zaman olmuştur. Veyahut, çocuğun rüşde erdiği,
kendini bildiği zaman olmuştur... ilh.

Bütün mütalâaların kendilerine göre müdafaa yol ve usûlleri de vardır. Ne
var ki, bunlardan birini diğerine tercih ettirecek; hatta bunlardan başka bir
diğer hususu râcih kılacak ciddî bir sebep göstermek de bir hayli zordur.

Bu misak ruhlar âleminde olabildiği gibi, ruhun kendi atomlarıyla
münasebete geçtiği başka bir âlemde de olabilir. Embriyolojik safhaların



herhangi bir devresinde olduğu gibi, rüşde erileceği ana kadar geçen herhangi
bir devrede de olabilir...

Düne bugünle beraber seslenen ve dünü bugünle beraber duyan ve dinleyen
Allah (celle celâluhu) bütün bu devrelerin hepsinde de bu mîsâkı almış
olabilir. Bizler, vicdanlarımızın derinliklerinden gelen böyle bir sesi duymakta
ve kalbimizin bu bezme şehadetine muttali bulunmaktayız.

Ne var ki, mide, açlığını kendine has diliyle anlattığı, vücut, elem ve
acılarını kendi kelimeleriyle dile getirdiği gibi, vicdan da kendi dilini
kullanarak, kendi terminolojisine sadık kalarak sözleşmelerden bahisler açıyor,
duyduğu acı ve ızdıraplar için inliyor; verdiği sözde sadık kalmak için
çırpınıyor ve muttasıl bir dalgalanma hâlinde heyecanlarını sürdürüyor. Bir
çocuk gibi, iniltileriyle dikkati çektiğinde, kendini mesut ve tali’li sayıyor;
hâlini anlatamadığı, derdine nigehbân bulamadığı zamanlarda da inkisar içinde
kıvranıp duruyor.

En yüce hakikate pırıl pırıl bir ayna olan gönül, ne zengin bir kütüphane, ne
muhteşem bir kayıt defteri, ne âlî bir mahfazadır ama; ondan anlayan
mütalâacının nazarında!..

Berzah: Perde, aralık, mesafe.

Bezm: Meclis.

Elestü ve belâ: “Rabbiniz değil miyim?” sorusuna, ruhların “Evet Rabbimizsin” diye cevap
vermeleri.

Gınâ: Kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı olmama.

İcab ve kabul: Karşılıklı akitlerde anlaşmanın iki tarafça da kabul edildiğini bildiren bağlayıcı sözler
veya imzalar.

İs’af etmek: Yardım etmek, yerine getirmek.

Mefkûre: İdeal, ülkü.

İstiare-i temsîliye: İstiare olarak kullanılan kelimenin tek bir lâfız olmayıp terkip hâlinde
bulunduğu istiare. Birçok unsurun, başka birçok unsura benzetildiği istiare.

Mîsâk: Verilen söz, yemin.

Muttasıl: Sürekli, aralıksız.

Nigehbân: Bakan, gözeten.

Râcih: Tercih edilen, üstün.

Tekellüf: Zorlama, külfet.

Tekvînî: Yaratılışı, varlığı ile ilgili.

Terettüp etmek: Gerekmek, lâzım gelmek



Vâridât: Gelirler. Kalbe doğan mânâlar, ilhamlar…

1 A’râf sûresi, 7/172.
2 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 1/225, 4/399, 5/50; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/343.
3 A’râf sûresi, 7/172.



Şüphe nedir ve bir kısım kimselerin endişe ettiği kadar
korkulacak bir şey midir?

Şüphe, insanı sinsi sinsi kemiren ve yavaş yavaş ölüme götüren korkunç bir
hastalıktır. İnsan; bir kere inanç, düşünce ve tasavvurlarıyla kendini bu
hastalığa kaptırdı mı, artık hayatî bütün fonksiyonlarıyla, ruhî bütün
melekeleriyle felç olmuş demektir.

Şüphe ve şüpheciliğin iki esasa dayandırılması mümkündür:
1- İrâdî olarak benimsenen, eskilerin reybîlik ve hisbânîlik dedikleri

şüphecilik;
2- İç idrak ve dış müşâhede muvazenesizliğinden; niyet ve nazar

inhirafından; bilgide, terkip kabiliyetine sahip bulunamayışından doğan diğer
bir şüphecilik...

İkinci şık şüphecilik, hemen hemen her yerde üzerinde durduğumuz bir
mevzudur ve kanaatimce izalesi de mümkündür. Birinci şık şüphecilik ise; o,
bir mizac inhirafı, bir cinnet ve bir marazdır. Bu kabîl şüpheciler için Spinoza:
“Hakikî reybî (şüpheci)nin vazifesi susup oturmaktır.”  demişti. Keşke bu
nasihati dinlemiş olsalardı. Hiç olmazsa zararları başkalarına dokunmaz;
nefislerine münhasır kalırdı.

Vâkıa şüphenin, bir de ilmî maksat ile şartlandırılmış ve muvakkat olanı
vardır ki, o türlü şüpheye kimsenin diyeceği bir şey yoktur. Ne var ki, bizim
burada hastalık dediğimiz şüphe, Dr. Paul Sollier’in de ifade ettiği gibi “Halli
imkânsız ve çözülmeyecek gibi olan şüphedir.”  Böyle bir şüphe, sürekli
olarak şuurumuzu baskı altına alır ve devam eder. Sonra bütün ahvâl-i
ruhiyemizi ve bütün zihnî faaliyetlerimizi felce uğratır. Bu hâle gelmiş bir insan
ruhu, bin bir tereddüdün odak noktası olduğu gibi, bin bir kararsızlığın, iç içe
kesişip durduğu karmaşık ve içinden çıkılmaz yollara benzer.

Şüphelerini aşamamış ve onlara söz dinletememiş bir insan için; bedenî
iktidarsızlık, zihnî ve ahlâkî teşevvüş ve inhiraflar önüne geçilmez cebrî
hâdiselerdendir.

Şüphe insanın tavırlarında katılık, ruhunda sıkıntı ve beceriksizlik hâsıl eder.
Binaenaleyh şüpheci kimseler, bedene mütevakkıf işlerde hep kaçmak arzusu;
yorgunluk getiren şeylere karşı da nefret izhar ederler. Hiçbir iş görmeden
yorulmuş bu türlü tiplere, psikiyatrinin koyacağı teşhisler ne kadar iddialı



olursa olsun, bunlar hakkında, iç yetmezliğin fonksiyonunu inkâr etmek kabil
olmayacaktır.

Şüphenin zihin üzerindeki tesirine gelince, bu maraza müptelâ olanlar
devamlı ve ciddî zihnî faaliyet gösteremezler. Az çok dimağı uzun süre şüphe
dalgalarıyla sarsılmış bir insanın, sâlim düşünebilmesi bir hayli müşkildir.
Böylelerin en bariz yanları, dikkatlerinin zaafa maruz kalması, zihinlerinin
cevvaliyetini kaybetmesi ve hafızalarının dumura uğraması gibi hallerdir. Artık,
bu tipler için, her şey gitgide gayri mümkün bir şekle girer ve önlerine
“olmazlardan” aşılmayan tepeler dikilir. Onların önünde bir tek açık kapı ve
yürünebilir bir tek yol vardır; o da başkalarını tenkit yolu. Bununla yaşar ve
bununla varlıklarını sürdürürler.

Bir de şüphenin, ahlâkı baskı altında tutması bahis mevzuudur ki, bana göre
en tehlikelisi de budur. Arzu ve isteklerin; ihtiras ve temayüllerin; hulâsa
şahsiyetin en bâtınî ve samimî esasını teşkil eden şeylerin maruz kaldıkları
sarsıntılar ve zıt dalgalanmalar, şüpheli insanların zihinlerinde meydana
getirdikleri neticelerin bir aynını da ahlâkî sahada meydana getirirler.

İş hayatlarındaki beceriksizlik, sıkıntı ve harekete geçirici fakültelerinde
(vaso moteurs) teşevvüşler hâsıl olan kimselerde, ürkeklik, merdümgirizlik
gibi şeyler baş gösterir. Böyleleri, eğlence ve zevk ü sefaya tâlip oldukları
hâlde, herkesten kaçmak ve uzlet hayatı yaşamak isterler. Bu itibarla da bir
türlü hüzün ve kederden kurtulamazlar. Bunlar hür düşünceden mahrum, mânevî
mukavemet itibarıyla da alabildiğine zayıftırlar.

Hele, ileri safhadaki büyük şüphecilerde, bazen hiçbir şeyden müteessir
olmama gibi bir sertlik, katılık ve cansızlık hükmettiği gibi, bu insanlar bazen
de, tamamen yıkılmış mânevî şahsiyetleri itibarıyla, toplum insanı olma vasfını
bütün bütün kaybederler.

Şüphe, içtimaî neticeleri itibarıyla da çok tehlikeli bir hastalıktır.
Çevresinden ve çevresinde olup biten şeylerden şüpheye düşmüş bir kimse, göz
göre göre kendisini bin bir endişe içine atar, hem kendini hem de çevresini
rahatsız eder. Ve hele, mütereddit ve şüphelere mübtelâ olanların, mesuliyet
endişesiyle, hareket etmenin gerekli olduğu yerde geri çekilmeleri veyahut
hareket vaktini kaçırma gibi durumları o kadar tehlikelidir ki; bazen bir
cemaatin bütün bütün mahvolmasına sebebiyet verebilir. Bilhassa ehemmiyetli
ve büyük işlerde, siyaset ve harplerde başı tutanların tereddüt ve şüpheleri
milletleri ve orduları batırmaya yeter ve artar.



Aslında, kendinden şüphe edenin başkaları için bir istinatgâh olması da
düşünülemez. Zira, kendinden şüphe edenin, nasıl hareket edeceği belli
olmadığından, arkasında birkaç defa yanılmaya maruz kalmış yığınlar, onun, en
masum ve makul davranışlarını da hep kuşkuyla karşılarlar.

Mamafih, şüphecilerin büyük bir kısmının “olduğu gibi” kalma meylinde
olmalarına karşılık, az bir kısmının da, ileri gitme, hamle yapma gayretleri
küçümsenmeyecek nispettedir.

Hâsılı, şüphecilerin ne düşüncelerinde, ne de iş ve davranışlarında itidal ve
muvazene yoktur. Onlar içinde, mevkilerini, mesleklerini, memuriyetlerini
mesuliyet korkusuyla terk eden o kadar çok kimse vardır ki -maâzallah-
böyleleri kritik bir dönemde bir millet ve bir devleti felç edebilir. Bunların
atılganlıkları bir macera olduğu gibi, vehim uzantısı tedbirleri de bir sönüp
gitme ve donukluktur. Bazılarına göre bu hâl bir iradesizlikten kaynaklanıyor
gibi görünse bile, aslında hiç de öyle değildir. Aslında bu hâl isabetli ve seri
karar verememeden, hayatla alâkalı umum ahvâl ve hâdiselerin bize ifade ettiği
çeşitli çözüm yollarından birini tercih edememekten kaynaklanmaktadır.

Tereddüt ve tercih edememe keyfiyetiyle şüpheci, atılgandan daha zararlı ve
daha tehlikelidir. Hareket edenin yönlendirilmesi ve davranışlarının kanalize
edilmesi gibi bir problem olsa bile, hiç olmazsa o, hareket etmektedir.
Şüpheciye gelince, onun hareketi durma, durması da hareket gibi bir garabet arz
ettiğinden, ne hamlesine ne de geriye çekilmesine bel bağlanamaz...

Hele, atılganlığındaki çılgınlığı cesaret, vehim ve korkaklığını da ihtiyat ve
tedbir sayıyorsa, artık o, bu marazî ruh hâleti ile hem kendini, hem de
beraberindekileri mahvedecek bir ifrit hâlini almıştır.

Tehlike ânında cepheyi terk eden nice idareci veya kumandan vardır ki;
bütün bir milleti böyle bir reybîliğe kurban etmişlerdir. Açtıkları gediklerde,
sadece kendileri helâk olsalardı “Dayansın ehl-i kubûr” demekle iktifâ
edilebilirdi. Ama, ne acı ki; böyle birkaç şüpheci sergerdan, maiyetlerindeki
bir sürü zavallının felâketine sebebiyet vermişlerdir.

Modern reybîlerden, milleti temsil makamında, küfrünü izhar edecek kadar
mertler bulunduğu gibi, mahiyetini setredebilen ve pek çok felâketlere
sebebiyet vermiş nâmert şüpheciler de vardır:

“Ben ki hepsinden iştibâh ederim. 
Kime sorsan diyor ki yok haberim. 



Kim bilir belki hepsi vehmiyyât. 
Belki aldanmak ihtiyac-ı hayat. 
Kim bilir de belki hepsi doğru da ben 
Bîhaber kendi sehvî hissimden 
Varı yok bilmek istedim, yoku var 
İştibâh işte töhmetim, ne zarar... 
Kim bilir belki aslımız toprak
Bunu bir muzdarip çamur yapmak 
Hangi hain tesadüfün işi bu
Bunu bir Hâlık irtikâp etmez
Halk eden mahveder harap etmez.”

Zavallı Fikret!.. Küfründeki aşırılığın, günümüzün reybîlerine göre çok geri
kaldığını görseydi, kim bilir ne kadar hayıflanacak ve ne kadar öfkelenecekti?..

Ama, yine de o şüpheci, bedbîn ve karamsar düşünceleriyle, tenasüh görmüş,
sanki günümüzün şüphecilerinin içinde yaşıyor gibi...

Burada reybîliğin çeşitlerini, delilleriyle red ve cerhetme durumunda
olmadığımızdan onu felsefe kitaplarındaki tenkitleriyle baş başa bırakarak bir
tek hususu belirtmede fayda mülâhaza ediyoruz. O da, her teşebbüsün başında,
aksine ihtimal vermeyecek şekilde bir iman ve o imandan kaynaklanan bir irade
ve sönmeyen bir azme ihtiyaç olduğu keyfiyetidir. Bunların birinde şüphe ve
tereddüt, diğerlerinin de tesirini kırar ve akîm bırakır.

Mükâfat ve ceza gününe kat’î inanç, fert için de cemaat için de tekâmülde ilk
şart ve en ehemmiyetli unsurdur. Bu inanç istikametinde, teklif edilen yolu
yaşamaya gelince o, en akıllıca bir davranış ve en ehemmiyetli bir hamledir.
Bir insanın, kanaat, tasavvur ve davranışlarındaki zikzaklar ise bir başarısızlık
âmili ve bir felâkettir.

Mamafih, şüpheye düşen birisi için, şu hususlar üzerinde durulmasında fayda
vardır:

1- Böyle birisi mutlaka, bir mârifet ehline gitmeli ve götürülmelidir. Böyle
bir müdahale sayesinde, şüphenin marazî olup olmadığı, derinliği ve hangi
hususlara dair olduğu ortaya çıkacaktır ki bu da tedaviyi kolaylaştırma ve
şüpheyi gidermede önemli olsa gerektir.

2- Şüphe, inanç mevzularıyla alâkalı ise, o sahada; ibadetle ilgili ise, o
hususta; düşünce sistemimize dairse, o yönde genişçe tahşidat yapılmalı;



şüpheye sürükleyen sebepler nazara alınarak deliller getirilmeli ve tereddütler
birer birer giderilmelidir.

3- Ayrıca, şüpheye düşen kimse; düşünce ufku aydın, kalbî ve ruhî hayatı
olan kimselerle sık sık görüştürülmeli, onların hayat-bahş olan sohbetlerinden
istifade ettirilmelidir.

4- Böyleleri için bazen imanca derin, ibadetçe zengin ve düşüncede
istikamete ermiş kimselerin umumî manzarası da oldukça faydalıdır. Bu türlü
hastaların, yurt içinde ve yurt dışında hemen her yerde, iman, ibadet ve ihsan
şuuruna kilitli mü’minler görmeleri, çok defa bin nasihatten daha tesirli
olabilir.

5- Bundan başka, şüpheci, mazinin zengin ve rengin atlasında sık sık
gezdirilmeli; yüzü, tarih ve siyerin çağıltılarıyla, bencilliğin karanlık
izbelerinden, kehkeşânların kol gezdiği şanlı geçmişimize çevrilmelidir. Bu
yolla geçmişin aydın yüzünü ve gür soluklarını duyan hemen herkesin, ruhunu
saran bulanık düşüncelerden kurtulduğu ve az-çok gönülde dirilişe yöneldiği
çokça görülen vak’alardandır.

6- Şüphe bir hastalık hâlini almış ve etrafa da yayılma istidadında ise,
hastanın bir hekim müşâhedesinde tecride tâbi tutulması ve hezeyanlarının
toplum içinde yayılmasına meydan verilmemesi gerekir.

Bedbin: Kötümser, karamsar.

Cerhetme: Çürütme.

Cevvaliyet: Canlılık, hareketlilik.

Hayat-bahş: Hayat veren, dirilten.

İnhiraf: Kayma, sapma.

Merdümgirizlik: İnsanlarla temastan çekinme, temastan olumsuz etkilenme.

Mütevakkıf: Bağlı, ilgili.

Rengin: Renkli, parlak.

Sergerdan: Sersem, şaşkın.

Tenasüh: Başkalaşma, kalıp ve şekil değiştirme.

Teşevvüş: Karışıklık, kargaşa.



İrade-i külliyenin yalnız ve yalnız Allah’a ait olduğu
Kur’ân-ı Kerim’de beyan olunmuştur. Bunun yanı

sıra, cüz’î iradenin insana verildiği de malumdur. Hâl
böyle olunca, günah işleyen bir kişi kendi iradesine

uyarak mı günah işler, yoksa Cenâb-ı Hakk’ın irade-i
külliyesi mi günah işletir?

Meselenin kısaca ifadesi şudur: İnsanın elinde irade vardır. Biz buna ister
cüz’î irade, ister meşîet-i beşeriye, isterse insanın kesb gücü diyelim. Cenâb-ı
Hakk’ın yaratmasına da, küllî irade, halketme kuvveti yani kudret, irade ve
tekvinin tasarrufu diyelim. (Bunlar Allah’ın sıfatlarıdır). Mesele, Cenâb-ı
Hakk’a ait yönü ile ele alındığında, âdeta, Cenâb-ı Hak zorluyor da, olacak
şeyler öyle oluyor, şeklinde anlaşılır ve bu suretle de, işin içine cebir giriyor.
Mesele, insana ait yönüyle ele alındığı zaman ise, insan kendi işlerini kendi
yapıyor, şeklinde anlaşılıyor ki, o zaman da işin içine “Herkes kendi fiilinin
hâlıkı” düşüncesinden ibaret olan Mutezilî düşünce giriyor.

Kâinatta olup biten her şeyi Allah yaratır. Bu soruda “küllî irade” diye
geçen şey de işte budur. Hatta, “Sizi de, işinizi de, Allah yarattı..”1 Yani sizin
de, sizden sâdır olan ef’âlin de hâlıkı yalnız Allah’tır.

Meselâ: Siz bir taksi yapsanız, bir ev inşa etseniz, bu işleri yaratan Allah’tır.
Siz ve ef’âliniz Allah’a aitsiniz. Ama ortaya gelen bütün bu işlerde, size ait bir
husus da vardır ki, o da kesb ve mübaşerettir. Bu ise âdi bir şart ve basit bir
sebeptir. Tıpkı dünyaları aydınlatacak dev bir elektrik şebekesinin düğmesine
dokunmak gibi... Bu durumda “Sizin hiçbir şeyiniz, hiçbir müdahaleniz yok.”
denemeyeceği gibi, işin tamamen size ait olduğu da söylenemez. İş tamamıyla
Allah’a aittir. Fakat, Allah size ait bu işleri yaratırken, sizin cüz’î müdahalenizi
de âdi şart olarak kabul buyurmuş ve yapacağı şeyleri onun üzerine bina
etmiştir.

Meselâ: Şu caminin içindeki elektrik mekanizmasını, Allah kurmuş; işler ve
çalışır hâle getirmiştir. Yeniden bunu tenvir etme işi, ameliyesi de Allah’a
aittir. Elektron akımlarından bir ışık meydana getirme, camiyi tenvir etme birer
fiildir. Ve bunlar da “Nuru’n-Nur, Münevviru’n-Nur, Musavviru’n-Nur” olan
Hz. Allah’a (celle celâluhu) aittir. Ama bu caminin aydınlanması mevzuunda,
sizin de bir mübaşeretiniz vardır; o da Allah’ın kurduğu bu mekanizmada,



Allah’ın ayarladığı düğmeye sadece dokunmanızdır. Sizin irade ve takatinizin
çok fevkinde o mekanizmanın tenvir vazifesi yapması ise tamamen Allah’a
aittir.

Bir numune daha arz edelim: Meselâ; hazırlanıp, işler, çalışır, yürür hâle
getirilmiş bir makine düşünelim ki; sadece çalıştırmak için onun düğmesine
dokunma vazifesi size verilmiş. O makineyi harekete getirmek ise, onu kuran ve
inşa eden Zât’a mahsustur. Binaenaleyh, beşere ait bu küçük mübaşerete
“kesb” v e ya “cüz’î irade” diyoruz. Allah’a ait olana ise “halk etme,
yaratma” diyoruz. Ve böylece bir irade inkısamı karşımıza çıkıyor:

A) Küllî irade,
B) Cüz’î irade.
İrade dediğimiz ki; murat etme, dileme demektir, bu tamamen Allah’a aittir.

“Allah’ın dilediğinden başkasını dileyemezsiniz.”2 Bu husus, yanlış
anlaşılmasın. Biz böyle düşünürken, kulun da “Bir parmak dokundurma
denecek kadar iradesi vardır.” diyerek, tamamen cebrî bir determinizmden
uzaklaşmış bulunuyoruz. İşi meydana getiren Allah’tır, derken de, Mutezile
mezhebi ve rasyonalistler gibi düşünmediğimizi gösteriyoruz. Bu suretle de ne
ulûhiyetinde, ne de rubûbiyetinde Allah’a eş ve ortak koşmamış oluyoruz. Allah
(celle celâluhu) nasıl ki, Zâtında birdir; icraatında da birdir.. işini başkasına
yaptırtmaz. Allah (celle celâluhu) her şeyi kendisi yaratmıştır. Fakat, teklif,
imtihan gibi birtakım sırlar ve hikmetler için, beşerin mübaşeretini de şart-ı âdi
olarak kabul buyurmuştur.

Meseleyi daha fazla tenvir için, bir büyük zatın bu mevzuda irad ettiği bir
misali mealen sunmak istiyorum. Diyor ki: “Sen bir çocuğun isteğiyle, onu
kucağına alsan; sonra sana dese ki; beni falan yere götür; sen de onu oraya
götürsen; o da orada üşüyüp hastalansa.. sana: “Beni niye buraya getirdin!”
diye itirazda bulunabilir mi? Tabiî ki bulunamaz. Çünkü; kendisi istedi.
Üstelik ona: “Sen istedin!” diyerek iki de tokat vurursun.”3

Şimdi bu hususta çocuğun iradesi inkâr edilebilir mi? Elbette edilemez. Zira;
o talep etti ve istedi. Ama onu oraya götüren sensin... Hastalanmayı da çocuk
kendisi yapmadı. Belki ondan sadece bir talep sâdır oldu. Binaenaleyh, burada
hastalığı verenle oraya götüren ve bu işi talep eden birbirinden ayrılmış olur.
Biz kadere ve insanın iradesine bu mânâ ve bu anlayışla bakarız.

İşin doğrusunu her şeyi takdir eden bilir.



Cebrî determinizm: Hürriyeti reddeden, aynı şartlar altında, aynı sebeplerin aynı sonuçları
doğuracağını iddia eden ekol.

Cüz’î irade: İnsanın küçücük iradesi, tercih gücü.

İrade-i külliye: Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz, sınırsız iradesi.

Kesb: Çaba, emek.

Meşîet-i beşeriye: İnsanın dileme, isteme kabiliyeti.

Mübaşeret: Temas etme, dokunma.

Mutezile: İnsanın, fiilinin yaratıcısı olduğunu savunan mezhep.

Musavviru’n-Nur: Bütün nurları farklı farklı şekil ve görüntülerle donatan Hz. Allah.

Münevviru’n-nur: Bütün nurların “Nur”u, bütün ışıkların, nurların Yaratıcısı Hz. Allah.

Nuru’n-Nur: Bütün nurların Nur’u, yaratanı Hz. Allah.

Sâdır olmak: Çıkmak, meydana gelmek.

Tekvin: Yaratma, var etme.

1 Sâffât sûresi, 37/96.
2 İnsan sûresi, 76/30.
3 Bediüzzaman, Sözler s.509 (Yirmi Altıncı Söz, İkinci Mebhas).



Kur’ân-ı Kerim’de “Allah kimi şaşırtırsa (dalâlete
iterse) artık onu yola getiren olamaz. Ama kime de
Allah yol göstermişse (hidayet ederse) onu saptıran

olamaz.” 1 deniliyor, hem de “İnsanoğluna akıl, fikir
verdim, iradesini kendi eline bıraktım, ayrıca doğru
yolu da eğri yolu da gösterdim. Hangisinden giderse

gitsin.” 2 deniliyor. Bunlar nasıl telif edilir?
Bu soruda iki şık var:
Birincisi; Cenâb-ı Hak küllî iradesiyle nasıl diliyorsa, öyle mi oluyor; yoksa

insan kendi iradesiyle mi yapıyor? Bu sorudaki âyet mealen şöyledir: “Allah
kimi şaşırtırsa (dalâlete iterse) artık onu yola getiren olamaz. Ama kime de
Allah yol göstermişse (hidayet ederse) onu saptıran olamaz.”3 Mânâ olarak,
hidayet: Doğru yol, rüşd, nebilerin gittiği istikametli şehrahtır. Dalâlet ise,
sapıkların yolu; doğru yolu kaybetme ve istikametten ayrılma demektir.

Dikkat edilirse, bunların her ikisi de birer iş, birer fiildir. Ve beşere ait yönü
ile birer üf’ûle, birer fonksiyondur. Bu itibarla, bunların her ikisini de Allah’a
vermek iktiza eder. Arz ettiğimiz gibi, her fiil Allah’a râcîdir. Ona râcî
olmayan hiçbir iş gösterilemez. Dalâleti, Mudill isminin iktizasıyla yaratan,
hidayeti, Hâdi isminin tecellîsine bağlayan ancak Allah’tır (celle celâluhu).
Evet, ikisini veren de Hak’tır.

Ama, bu demek değildir ki; kulun hiçbir dahli, mübaşereti olmadan, Allah
tarafından cebren dalâlete itiliyor veya hidayete sevk ediliyor da, o da ya dâll
(sapık) veya râşid (dürüst) bir insan oluyor.

Bu meseleyi kısaca şöyle anlamak da mümkündür. Hidayete ermede veya
dalâlete düşmede, bir ameliye ne kadarsa; meselâ: Bu iş on ton ağırlığında bir
iş ise, bunun aşr-ı mi’şârını dahi insana vermek hatadır. Hakiki mülk sahibi
Allah’tır ve o iş mutlaka mülk sahibine verilmelidir.

Müşahhas bir misal arz edeyim: Allah hidayet eder ve hidayetinin vesileleri
vardır. Camiye gelmek, nasihat dinlemek, fikren tenevvür etmek, hidayetin birer
yoludur. Kur’ân-ı Kerim’i dinlemek, mânâsını tetkik edip derinliklerine nüfuz
etmek de hidayet yollarındandır. Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
Huzur-u Risaletpenâhîlerine gitmek, rahle-i tedrisi önünde oturmak, onu can



kulağı ile dinlemek; keza, bir mürşidin rahle-i tedrisi önünde oturmak, onun
cennetâsâ iklimine girmek, onun gönülden ifade edilen sözlerine kulak vermek
ve ondan gelen tecellîlere gönlünü mâkes yapmak, hidayet yollarından birer
yoldur. İnsan bu yollarla, hidayete mübaşeret eder. Evet, camiye geliş küçük
bir mübaşeret olsa da, Allah (celle celâluhu) camiye gelişi hidayete vesile
kılabilir. Hidayet eden Allah’tır; fakat, bu hidayete ermede Allah’ın kapısını,
“kesb” unvanıyla döven kuldur.

İnsan, demhaneye, meyhaneye, puthaneye gider; böylece “Mudill” isminin
kapısının tokmağına dokunmuş ve “Beni saptır.” demiş olur. Allah da murat
buyurursa onu saptırır. Ama dilerse engel çıkarır, saptırmaz. Dikkat
buyurulursa, insanın elinde o kadar cüz’î bir şey vardır ki, bu ne o hidayete ne
de dalâlete hakikî sebep olacak mahiyette değildir.

Şöyle bir misal arz edeyim: Siz, Kur’ân-ı Kerim’i ve va’z ü nasihati
dinlediğiniz, keza ilmî bir eser okuduğunuz zaman, içiniz nura gark olur.
Hâlbuki bir başkası minarenin gölgesinde ezan-ı Muhammedîyi duyarken, va’z
ü nasihati işitirken, hatta en içten münacatlara kulak verirken rahatsız ve
tedirgin olur da; “Bu çatlak sesler de ne?” diye ezanlar hakkında şikâyette
bulunur.

Demek oluyor ki; hidayet eden de, dalâleti veren de Allah’tır (celle
celâluhu). Ama bir kimse dalâletin yoluna girdiyse, Allah (celle celâluhu) da,
binde 999,9 ötesi kendisine ait işi yaratır; -tıpkı düğmeye dokunma gibi- sonra
da insanı, dalâlete meyil ve arzusundan ötürü ya cezalandırır, veya affeder.

Aşr-ı mi’şâr: Yüzde bir.

Mudill: Dalâleti yaratan, hak edenleri dalâlete sevk eden.

Râcî: Ait, bağlı.

Şehrah: Büyük cadde, ana yol.

1 Zümer sûresi, 39/36-37.
2 Kehf sûresi, 18/29.
3 Zümer sûresi, 39/36, 37. Ayrıca bkz.: Kehf sûresi, 18/17; Müslim, cuma 45; Tirmizî, cuma 16; Nesâî,

cuma 24.



Allah çok insanlara, araba, apartman, mal, mülk,
itibar, arkadaş, şan, şöhret vermiş. Bazı insanlara da

fakirlik, dert, musibet, elem, keder vermiş; sonraki
insanlar çok mu kötü, yoksa Allah öbürlerini çok mu

seviyor?
Böyle bir soru, ancak öğrenmek maksadı ile sorulabilir. Yoksa başka türlü

günaha girilmiş olur. Esasen, içinde böyle bir derdi olan insanın da, bunu
sorması lâzımdır.

Allah (celle celâluhu) dilediğine at, araba, han, hamam, taksi, apartman
verir; dilediğine de fakr u zaruret. Fakat, bütün bunlarda, aile ve saireden gelen
bazı sebepler de inkâr edilmemelidir. Meselâ, bir insanın mal kazanma dirayet
ve kiyasetini inkâr etmek mümkün olmadığı gibi, kendi devrinin şartları içinde
kazanma yollarını bilmesi de, kazanç sebebi olması bakımından inkâr edilemez.
Bununla beraber Allah (celle celâluhu), bazı kimseler, liyakat izhar ettiği halde,
yine onlara mal-menal vermiyor. Mamafih, zayıf bir hadis-i şerifte; Allah’ın,
malı istediğine, ilmi ise isteyene verdiği ifade edilmektedir ki, mevzuumuz
itibarıyla oldukça mânidardır...

Bir de, mal-mülk mutlaka hayır sayılmamalıdır. Evet, bazen Allah (celle
celâluhu) mal-menal, dünyevî huzur ve saadet isteyenlere istediklerini verir;
bazen de vermez. Ama, Allah’ın (celle celâluhu) hem vermesi, hem de
vermemesi hayırlıdır. Zira, sen iyi bir insan ve verileni de yerinde kullanacak
isen, senin için hayırlıdır. İyi bir insan değil ve istikametten de ayrılmış isen,
Allah’ın vermesi de vermemesi de senin için hayırlı değildir.

Evet, istikametin yoksa, fakirlik senin için küfre bir vesiledir. Çünkü, seni
Allah’a karşı başkaldırmaya sevk eder de, her gün O’na karşı bir isyan bayrağı
açarsın. Yine, şayet sen istikamette değilsen; kalbî ve ruhî hayatın da yoksa,
senin zenginliğin senin için bir belâ ve musibettir.1

Şimdiye kadar çok kimseler bu imtihanı kaybetmiştir. Nice servet sahibi
kimseler vardır ki, servet içinde yüzdükleri hâlde, nankörlüklerinden ötürü,
kalblerinde tecellîden en ufak bir parıltı ve aydınlık yoktur.

Binaenaleyh, bunlara Cenâb-ı Hakk’ın mal ve menal vermesi bir istidraçtır;
dolayısıyla da sapmalarına bir vesiledir. Ama bunlar, her şeyden evvel ruhî ve
kalbî hayatlarını öldürdükleri ve Allah’ın verdiği fıtrî kabiliyetleri çürüttükleri



için buna müstahak olmuşlardır.
Bu arada, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) şu hadislerini

kaydetmek de yerinde olur: “İçinizde öyleleri vardır ki, ellerini kaldırıp
Allah’a kasem ettikleri zaman, Allah (celle celâluhu), onların yeminlerini
yerine getirir. Ve yeminlerinde hânis kılmaz. Berâ İbn Mâlik onlardan
birisidir.”2 Hâlbuki Enes’in kardeşi Berâ’nın ne yiyeceği ne de yatacak bir
yeri yoktu, kût-u lâyemûtla yaşıyordu. İşte, Berâ gibi saçı başı karışık, nice
pejmürde görünüşlü ve perişan sayılacak kimse vardır ki, onlara büyük
insanlar nazarıyla bakılmış ve kalblerinin büyüklüğü, içlerinin aydınlığıyla
değerlendirilmişlerdir. Ve işte bunlardır ki, Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) diliyle, yemin etseler, Allah’ın (celle celâluhu), yeminlerinde yalan
çıkarmayacağı kişiler olarak vasıflandırılmışlardır.

Onun için; müstakillen ne servet, ne de fakirlik bir felâket veya nimet
sayılmamalıdır. Belki yerine göre fakirlik, Allah’ın en büyük nimetlerindendir.
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) iradesiyle fakirliği ihtiyar
buyurmuşlardır: “İstemez misin dünya onların olsun, ahiret bizim.”3 Hz.
Ömer, dünya servetleri devlet hazinesine aktığı hâlde, bir fakir insan gibi, kût-u
lâyemûtla geçinmiş ve fazlasını istememiştir.

Ama öyle fakirlik de vardır ki, -Allah muhafaza buyursun- küfür ve
dalâlettir. Meselâ: Yukarıdaki sözler tahkik niyetiyle bir mü’minin ağzından
çıkmasaydı da, bir nankörün ağzından çıksaydı, Allah’ın nimetlerine karşı
şikâyet eden o kişi kâfir olurdu.

Demek ki, yerine göre fakirlik nimet, yerine göre de devlet. Asıl mesele,
kalbde musaddıkın bulunmasıdır. Yani,

Yâ Rabbi, Senden ne gelirse gelsin makbulümdür.
“Hoştur bana Senden gelen, 
Ya hıl’atü yahut kefen;
Ya taze gül, yahut diken,
Lütfun da hoş, kahrın da hoş”

Şarkî Anadolu’da; “Senden, hem o hoş, hem bu hoş.” derler.
İnsan hil’at da giyse, servet içinde de yüzse, Allah’la beraber olduğu

takdirde, Abdülkadir Geylânî gibi, yine ayağı velilerin omzunda ve mübarek
başı da Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) dâmenine dokunacaktır.
Ama Allah ile münasebeti yoksa, o fakirin dünyası da hüsran, ahireti de hüsran



olacaktır. Keza, Allah ile beraber olmayan zengin, zâhiren dünyada mesut gibi
görünse de, neticede ağır bir hüsrana uğrayacaktır.4

Dirayet: Beceriklilik, kuvvetli zekâ.

Hânis: Yeminini bozan, sözünde durmayan.

Hil’at: Bir çeşit üst elbisesi, teşrifat elbisesi, kaftan.

Kiyaset: Pratik zekâ, kavrayış, akıllılık.

İstidraç: Birtakım kimselerin hakkı ve liyakatı olmadığı hâlde fevkalâde nimetlere, fırsatlara nail
olması.

Kût-u lâyemût: Ölmeyecek kadar olan rızık, yiyecek.

Musaddık: Dış dünyaya ait bilgileri mahiyetlerine göre değerlendiren, derecelendiren vicdanî bir
mekanizma.

1 Bkz.: Teğâbün sûresi, 64/15.
2 Tirmizî, menâkıb 54.
3 Buhârî, tefsîru sûre (66) 2; Müslim, talâk  31.
4 Bkz.: Kasas sûresi, 28/78-84.



Allah niçin kullarını bir yaratmadı? 
Kimini kör, kimisini topal olarak yarattı?

1- Allah mülk sahibidir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Kimse O’na
karışamaz ve O’nun icadına müdahale edemez. Senin zerratını yaratan, terkibini
düzenleyip insanî hüviyeti bahşeden Allah’tır (celle celâluhu). Sen bunları sana
lutfeden Allah’a daha evvel bir şey vermemişsin ki, O’nun karşısında bir hak
iddia edebilesin...

Eğer sen, sana verilenler mukabilinde Allah’a bir şey vermiş olsaydın, “Bir
göz değil iki göz ver, bir el değil iki el ver!” gibi iddialarda bulunmaya; “Niye
iki tane değil de bir ayak verdin?” diye itiraz etmeye belki hakkın olurdu.
Hâlbuki sen Allah’a (celle celâluhu) bir şey vermemişsin ki -hâşâ ve kellâ-
O’na adaletsizlik isnadında bulunasın. Haksızlık, ödenmeyen bir haktan gelir.
Senin O’na karşı ne hakkın var ki yerine getirilmedi de haksızlık irtikâp edildi!

Allahu Teâlâ Hazretleri seni yokluktan çıkarıp var etmiş; hem de insan
olarak... Dikkat etsen; senin dûnunda birçok mahlukat var ki, pekâlâ onlara
bakıp nelere mazhar olduğunu düşünebilirsin.

2- Cenâb-ı Allah, bazen insanın ayağını alır; onun karşılığında ahirette pek
çok şey verir. Ayağını almakla o kimseye aczini, zaafını, fakrını hissettirir.
Kalbini Kendisine çevirtip, o insanın duygularına inkişaf verirse, çok az bir şey
almakla, pek çok şeyler vermiş olur. Demek ki zâhiren olmasa bile, hakikatte
bu ona, Allah’ın lutfunun ifadesidir. Tıpkı şehit edip Cennet’i vermesi gibi...
Bir insan, muharebede şehit olur. Bu şehadetle mahkeme-i kübrâ ve Allah’ın
huzurunda, sıddîkların, sâlihlerin gıpta edeceği bir makama yükselir. Onu gören
başkaları “Keşke Allah bize de harp meydanında şehadet nasip etseydi.”
derler. Binaenaleyh, böyle bir insan parça parça da olsa çok şey kaybetmiş
sayılmaz. Belki aldığı şey ona nispeten çok daha büyüktür.

Çok nadir olarak, bazı kimseler, bu mevzuda küskünlük, kırgınlık, bedbinlik
ve aşağılık duygusu ile inhiraf etseler bile, pek çok kimselerde bu kabîl
eksiklikler, daha fazla, Allah’a teveccühe vesile olmuştur. Bu itibarla haşarât-ı
muzırra nev’inden bir kısım kimselerin, bu meseledeki kayıplarının serrişte
edilmesi yerinde değildir. Bu mevzuda esas olan, ebede namzet insanların
ruhlarında o âleme ait iştiyakı uyarmaktır. Bu, arızalıda, arızaların itmesiyle
Hakk’a teveccühü; başkalarında da ondan ibret alarak kanatlanmaları şeklinde
kendini gösteriyorsa, maksada uygun ve hikmetlidir.



“Her işte hikmeti vardır, Abes fiil işlemez Allah...”1

Hz. İbrahim Hakkı

Bedbînlik: Kötümserlik, karamsarlık.

Dûn: Aşağı, alt.

İnhiraf: Yoldan çıkma, kayma.

Serrişte: Bahane etme, dile dolama.

1 İbrahim Hakkı, Ehl-i Sünnet İnancı 11.beyit.



Bir tabiî afette ölenlerin hepsinin eceli 
birden mi gelmiştir?

Ecel, bir varlığın kendi şartları ve kendi buudları içinde geçireceği sürenin
sonu ve o varlığın hayat serencamesinin bitimi demektir. Sonradan var olan her
şey, aslında böyle bir “son” ve “bitim” yazısıyla dünyaya gelir.

Varlığın akıp gidişi içinde, başlangıçla bitimi birbirinden ayırmak mümkün
değildir. Her şey, bir damla gibi er geç toprağın bağrına düşer, erir. Ve bir
ırmak gibi er geç akar bir denize karışır.

Bu, hemen bütün varlıkların müşterek alın yazısıdır. Bu yazı ile her varlık
gün yüzüne çıkar ve yine bu yazı ile geldiği gibi ayrılır gider.

Başlangıçlar bitimin emaresi; sonradan meydana gelişler, sona erişin
esasıdır. Başlangıcı olmayanın sonu da yoktur. Ezelî olandır ki, ancak ebedî
olan da O’dur.

Sonradan meydana gelen her şeyin varlığına hükmeden, onu belli bir
programla bu âleme gönderen ve her şeyini görüp gözeten bir Yüce Varlık’tır
ki; bütün bu gelip gitmelerin, doğup-batmaların dışındadır. Olmuş, olacak
bütün müddetler ve süreler de, O’nun tasarrufu altındadır.

Bu itibarla da, ne gelmelere ne gitmelere “tabiî” demek doğru olmayacağı
gibi, afetler ve onlara bağlı hâdiselere de “tabiî” demek kat’iyen uygun
değildir. Eşyanın varlığa mazhariyeti, haricî bir emir ve irade ile ve aynı
zamanda bir vazife çizgisinde cereyan etmektedir.

İnsan, hayvan, nebat ve diğer bütün varlıklar, kendilerine hükmeden bir
kudretle gün yüzüne çıkar, teşhir ve âyinedarlık vazifelerini yerine getirir,
sonra yerlerini başkalarına bırakarak sahneden silinip giderler.

Bu âlemde, hem doğuşlar, hem de ölüşler birer teşhir, birer imtihan olarak
cereyan etmektedir. Her şeyin varlığa erişi, gizli bir Mevcud’un apaçık delil ve
tercümanı olduğu gibi, müddet hitâmında ayrılıp gitmesi de, evveli olmayan O
gizli varlığın, ebediyet ve ölümsüzlüğüne delâlet etmektedir. Evet, hiçten ve
yoktan varlığa eren biz ve her şey, varlığımızla birinin varlığını; görmemiz,
duymamız ve bilmemizle, gören; bir hayat boyu sırtımızda emanet olarak
taşıdığımız her şeyi terk edip gitmekle de, bir bir gelip bir bir gidenlere, gidip
de gelmeyenlere mukabil, gaybî olan bir “Bir”i göstermekteyiz. “O, “O”dur
ki, hanginiz daha güzel iş yapacağınızın imtihanını vermek için, hayatı ve



ölümü yaratmıştır.”1

Gelişin sırrını kavrama, bulunuşun imtihanını verme ve gidişe hazır olma.
İşte insan için mühim olan da budur.

Şimdi bu küçük hazırlıktan sonra, mevzumuz olan “Bir anda ölenlerin
hepsinin eceli birden mi gelmiştir?” hususunu ele alalım:

Evet, hepsinin eceli birden gelmiştir. Ve böyle olması için de ciddî ve kayda
değer hiçbir mâni yoktur. Varlığı, bütünüyle elinde tutan Yüce Zât, zerrelerden
sistemlere kadar her şeyi ve herkesi kendi kaderi içinde birden var ettiği gibi,
birden de öldürebilir. Ne ayrı ayrı yerlerde bulunmaları, ne de vasıf ve keyfiyet
farklılığı bu mevzuda hiçbir mâni teşkil edemez.

Kudreti Sonsuz’un tasarrufunu göstermek için, tamı tamına o kudreti
aksettirecek misal bulamamakla beraber, yine de, O’na ayna olabilecek, bir
fikir verebilecek pek çok şeyden bahsetmek mümkündür.

Ezcümle; güneşe yönelen değişik evsaf ve keyfiyetteki varlıklar, herhangi bir
karışıklığa sebebiyet vermeden, ona bakarak hayatlarını sürdürür; onun ziyası
altında renkten renge girer; onunla en revnaktar hâle gelir ve onun doğuşu ve
batışıyla ölgünleşir; pörsür ve söner giderler. Aynen onun gibi, her şey aynı
baharın kucağında döllenir; aynı yazda serpilir gelişir ve aynı sonbaharda
hazanla sararır; fakat, hepsinin kaderi ayrı ayrıdır. Hepsi, o geniş ilmin plân ve
programıyla, o sonsuz irade ve meşîetin yönlendirmesiyle.. evet, gelişi-güzel
ve kendi isteklerine göre değil, o muhteşem meşîet ve iradenin istediği
istikamette varlık gösterir ve mevcudiyetlerini sürdürürler. “O, karada ve
denizde olan her şeyi bilir. Düşen bir yaprak ve karanlıklar içine gömülen
hiçbir dane yoktur ki, apaçık bir kitapta bulunmasın.”2

Ağaçların, otların, tohumların, danelerin hayat ve ölümleri, gelişme ve
semereleri bu kadar ciddî takip edilip de, insan gibi en ekmel bir varlık hiç
başıboş bırakılır mı? Bir şeyi görmesi diğer şeyi görmesine; bir şeyi işitmesi
diğer şeyi işitmesine mâni olmayan kâinatların Yüce Sahibi, elbette en aziz
mahluku, en değerli sanatı olan insanın her hâline ehemmiyet verecek ve onun
bir ferdine sair varlıkların cins ve nev’inin mazhar oldukları şeyleri lütfederek,
âlemlerin fihristi olan insanı hususî olarak ele alacak, hususî iltifatına mazhar
edecek, hususî sevkiyatıyla da huzurunda şereflendirecektir.

Bu davet ve sevkiyat, bazen bir döşekte, bazen bir harp meydanında, bazen
de herhangi bir felâket ve afetle olabilir. Hatta ayrı ayrı mıntıkalarda, toplu



olarak veya teker teker de meydana gelebilir. Yaratıcı’nın insana bakışı
zaviyesinden bunlar aslâ neticeye tesir etmezler. Her insanın zimamını elinde
bulunduran; her canlıyı istediği kadar hayatta tutup sonra da salıveren sonsuz
ilim ve Kudret Sahibi, nezdindeki kitaba göre, belli fert ve kitlelerin ruhlarını
kabzetmesi gayet normal ve makuldür. Evvelce de temas edildiği gibi, bu,
önceden terhis edilmeleri tespit edilmiş bir askerî birliğin, vakti gelince, en
büyük kumandan tarafından tezkere işleminin icra edilmesi gibi bir şeydir...

Ayrıca, ruhların kabzıyla vazifeli meleğin vazifesinin şümulüne temas
edildiği yerde de belirtildiği gibi, ruhları kabzetme vazifesiyle mükellef o
kadar çok melek vardır ki; bir anda binlerce afetin kol gezdiği her yerde,
sahibinin irade ve takdiri altında, her vefat edenle bir değil birkaç melek
görüşebilir ve ellerindeki kitaplara göre, değişik takdirlerle vadesi dolanları
istikbal edebilirler.

Bu türlü afetler, çok ciddî tetkiklere tâbi tutulduğu zaman, gerçekten de hem
bir ilk takdiri, hem de ölenlerin ecellerinin birden geldiğini görmemek mümkün
değildir. Bu husustaki enteresan ve harika hâdiselerin bütününü tespit etmek
için ciltler lâzımdır. Üstelik yazılanlar da ciltleri aşacak kadar çoktur. Gün
geçmiyor ki, kitaplara mevzu olacak, böyle fevkalâde hâdiselerden birkaçını
matbuatta görmüş olmayalım.

Meselâ, şehirlerin altını üstüne getiren korkunç bir zelzelede, binlerce
insanın bütün gayretlere rağmen kurtarılamamalarına mukabil, zelzeleden
günlerce sonra kendini korumadan âciz çocukların, hiçbir zarar ve ziyana
uğramadan toprağın altında istirahat ederken bulunmaları.. hem kanala
yuvarlanan bir römork içindeki bütün işçilerin boğulmalarına karşılık, çok
ötelerde hiçbir arızaya uğramadan, suyun üzerinde yüzüp duran kundakta bir
çocuğun bulunması, hem bir uçak kazasında, en mahir ve tecrübeli kimselerin
kaçamayıp cayır cayır yanmalarının yanında, uçağın düşmesiyle iki yüz metre
öteye fırlayan mini mini bir yavrunun hiç arıza almadan kurtulması gibi...
yüzlerce hâdise ispat etmektedir ki; hayat da ölüm de kendi kendine olmayıp;
aksine, bilen, gören ve idare eden Bir’inin tedbiriyle meydana gelmektedir.

Hayata birer birer veya toplu olarak gelen her varlık, kütük ve sicil
defterlerindeki vazife bitimi ve ecellerine kadar, fıtratın ince sırlarını kavrama,
tabiat ötesi gizlilikleri keşfetme, bizleri ve onları gönderen Zât’a ayna ve
tercüman olma mükellefiyetiyle ömürlerini doldurur, parça parça veya toplu
olarak terhis edilirler.



Bu bilme, tespit ve sonra da vefat ettirme; yani aynı anda ecellerini getirme,
her şeyi baştan sona en iyi şekilde bilen Allah (celle celâluhu) için gayet
kolaydır. Kaldı ki, her insanın etrafında bir yığın meleğin bulunduğunu ve
bundan başka pek çok can alan meleklerin de olduğunu, gizli açık her şeyi
Bilen’den öğreniyoruz.

Bu bahiste ayrıca, şöyle küçük bir itiraz da vârid olabilir: Bu kabîl
musibetlerde, müstahak olanlarla beraber, bir hayli de masum telef olup
gitmektedir. Acaba buna dair bir şeyler söyleyebilir misiniz?

Hemen arz edeyim ki, bu istifham da yine, akide ve tasavvurdaki bir
yanlışlıktan doğmaktadır. Eğer hayat, sadece dünyevî hayattan ibaret bulunsaydı
ve insanın evvel ve âhir yeri burası olsaydı; belki bu itirazın da makul bir yanı
ve bir mesnedi olduğu iddia edilebilirdi. Hâlbuki, insan için burası bir ekim
yeri, bir gayret sahası ve bir bekleme salonu ise; öteki âlem, bir harman ve
hasat yeri, bir bağbozumu, semere zamanı ve nihayet sıkıntılardan kurtulup
saadetlere erme yeridir. Bu itibarla da, burada iyinin kötüyle, mücrimin nezihle
vefat etmesinde hiçbir gayri tabiîlik yoktur. Bilakis, işin böyle cereyan etmesi
en makul ve en mantıkî olanıdır. Zira ikinci dirilişte, herkes niyetle
davranışlarına göre hususî bir varlığa erecek, ona göre muamele görecek ve
ona göre ya tekdire maruz kalacak veya lütufa mazhar olacaklardır.

Hâsılı; ölüm ve ecel, bu dünyada bulunma ve hizmet etme süresinin
bitiminden ibarettir. Böyle bir süre, insanın iradesini nefyetmeme çizgisinde,
önceden hazırlanmış, tescil edilip kütüklere geçirilmiş bir plân keyfiyetinde
olup; ve yine her şeyi bilip gören Zât’ın emir ve fermanıyla, mevsimi
geldiğinde infaz edilmesinden başka bir şey değildir. Bunun toplu olmasıyla,
münferit olması arasında da mantıkî hiçbir fark yoktur.

Öyle zannediyorum ki, pek çok meselede olduğu gibi burada da, Yüce
Yaratıcı’nın sonsuz ilim, kudret ve iradesini bilememe, inhirafın başlıca
sebeplerinden birini teşkil etmektedir. Diğer bir sebep de, eşya ve hâdiselere
bakış zaviyesinin yanlışlığıdır. Olup biten şeyler muvacehesinde, kafalarımızı,
hatalı tabiat ve tesadüfler anlayışından sıyıramamış ve gönüllerde tecride
erememişsek; içimiz zayıf akidelerle, şeytanî vesveselerin muharebe meydanı
hâline gelecektir.

Bir de gönül dünyamızın fakirliği ve yeterince beslenememesine karşılık -
mesnetsiz dahi olsa- her gün kâse kâse şüphe ve tereddütlerin içirilmesi, öyle
korkunç bir felâkettir ki; nesillerin istikametinin bozulmasına değil de, hâlâ



istikametini muhafazada muvaffak olmalarına hayret edilmelidir.
Ehemmiyetsiz gibi görünen bu kabîl meselelerde, haddinden fazla tahşidat

yapıldığı iddia edilebilir. Ne var ki, imana taalluk eden hususların hiçbirinde
biz, böyle bir düşünceye katılmayacağız. Nazarımızda, itikatla alâkalı en küçük
mesele, dağlar cesametinde ve cihan-pahâdır. Bu itibarla da üzerinde ne kadar
titizlikle durulsa, değer ve yerindedir.

Bu hususu nazar-ı itibara alan arkadaşlarımızın sıkılmayacaklarını ve bizi
bağışlayacaklarını umarız.

Cesamet: Büyüklük.

Meşîet: Cenâb-ı Hakk’ın dilemesi, istemesi.

Muvacehe: Karşı, ön.

Revnaktar: Parlak.

Serencame: Başa gelen, baştan geçen şey, macera.

1 Mülk sûresi, 67/2.
2 En’âm sûresi, 6/59.



Azrail (aleyhisselâm) bir tane olduğu halde, bir anda 
vefat eden bir sürü insanın ruhunu nasıl kabzediyor?

Bu soruda da yine, beşerî ölçü ve kıstasların insanı yanıltmış olduğunu
görüyoruz. Meleğin insana benzetilmesi bir yanlışlık olduğu gibi, “nomen”i
“fenomen”de görmek, ruhun fonksiyonunu cesette aramak da birer yanlışlıktır.
Buna binaen, sualin ortaya çıkmasına sebebiyet veren anlayış inhiraflarını,
terminolojik hataları izah etmeden soruyu cevaplandırmak, muvafık
olmayacaktır. Evvelâ inhiraf noktaları bilinmeli, sonra soruya cevap
verilmelidir.

Melek, tâbi bulunduğu âlem itibarıyla; hilkat ve mahiyeti, mükellefiyet ve
vazifeleriyle tamamen farklı bir varlıktır. Onu, kendi âlemine bakmadan,
mahiyet ve vazifesini düşünmeden tahlil etmek, hakkında hükümler vermek,
elbette ki hatalı olacaktır. Bu itibarla, evvelâ onun bu yönleriyle tanınmasında
zaruret olduğu kanaatindeyiz.

Melek, Arapça’da kuvvet demek olan “melk”den veya elçilik mânâsına
gelen “mel’ek” kökünden türetilmiştir. Birincisi itibarıyla çok kuvvetli, belki
ayn-ı kuvvet mânâsına; ikincisi itibarıyla da emr-i ilâhînin âhize ve nâkilesi
(alıcı-verici) olarak elçilik mânâsına gelir.

Bu üstün vasıflar Cenâb-ı Hakk’ın yarattığı umum meleklerde bulunur.
Bilhassa vahyi getirmekle vazifelendirilenlerde bulunmasında zaruret vardır.
Bu üstün varlıklar, hayata memata nezaret edenlerden alın da, Arş-ı İlâhî
hamelesi ve Hak divanının gözü hayret dolu vazifelilerine kadar geniş bir
sahada, Allah’ın icraatına nezaret ve temâşâ ile mükelleftirler.

Makro-âlemden mikro-âleme kadar bütün değişme ve tahavvüller; bütün
terekküp ve çözülmeler hep bu kuvvet ve elçilik temsilcisi meleklerin
nezaretinde olduğu gibi, Allah’ın “kelâm” sıfatından beşere gelen teşriî emirler
de, yine bu emin ve güçlü varlıklar tarafından temsil edilmektedir. Âlemşümul
câzibe ve dâfia kanunlarından, elektronların çekirdek etrafındaki muntazam
hareketlerine kadar, bu ağır ve ince işlere nezaret, ne müthiş bir kuvvet
istemekte ve ne emin elçiliğe vâbestedir!..

Melekler, o kadar eşya ve hâdiselerin içindedirler ki, onlarsız ne bir yağmur
damlası, ne de bir gök gürültüsü düşünmek mümkün değildir. İşte şeriat-ı
fıtriyede (kâinatta cereyan eden kanunlar) bu şuurlu kuvvetler, her şeyi elinde
tutan Hakk’ın sonsuz kuvvetinin -kabiliyet ve istidatlarına göre- onlardaki



tecellîsinden ibaret olduğu gibi, bu büyük ve muhteşem tecellînin nokta-i
mihrakiyesi olan, en değerli varlık insanoğlunun, hareket ve davranışlarını
düzenlemek üzere ilâhî âlemden esip esip gelen vahiy ve ilham meltemleri de
yine vahiy ve ilham Sahibi’nin onlardaki tecellîsinden başka bir şey değildir.

Bu itibarla, Yaratanla yaratık arasında vasıta olan ve Yaratıcı’nın muhteşem
kudretine dayanarak, atomlardan nebülözlere kadar geniş bir sahada melekûtî
güç ve kuvvetin nezaret ve tasarrufunun vazifelileri olan melekleri beşere
benzetmek ve beşer için zarurî olan bir kısım kayıtları onlar için de vârid
görmek, bir düşünce inhirafı ve bir cehalet ifadesidir.

Evet; eğer melek de, insanlar gibi sırtında maddî bir ceset taşıyıp çözülme
ve dağılmaya maruz kalsa ve her canlı gibi zaman tarafından aşındırılsaydı,
onun hakkında vereceğimiz hükümlerde, insanı, bir ölçü, bir mikyas kabul
etmek mümkün olurdu. Hâlbuki, büyük bir farklılık var; hem de iki sınıfın
birbirine kıyas edilmesini imkânsız kılacak kadar var!..

Melekler, yaratılış itibarıyla da insandan farklıdırlar. Bu farklılık, onların
çok geniş bir sahadaki mükellefiyetleriyle alâkalı bulunmaktadır.
Yaratılışlarındaki bu duruluk ve nurluluk, onları daha nüfuzlu ve daha seyyal
kılmaktadır. Bir anda pek çok ruha aksetme, pek çok göz tarafından görülme ve
birken çokluk cilvesiyle tezahür etme gibi hususiyetlere mâlik bulunan melâike,
Hz. Âişe’nin (radıyallâhu anhâ) naklettiği bir hadise göre, nurdan
yaratılmışlardır.1 Bu itibarla da, nurun hususiyetlerine mazhardırlar.

Güneş gibi parlak cisimlerin, bir tek şey olmalarıyla beraber, her şeffaf
cisimde aksiyle görüldüğü, her göz bebeğine bir anda girebildiği gibi,
varlıkları “nur”dan olan melekler dahi aynı anda pek çok ruha birden
aksedebilir, binlercesi ile bir anda muamelede bulunabilirler.

Kaldı ki, mahiyetleri latîf olan melekler, güneş gibi maddî ve kesif şeylerden
de çok farklıdırlar. Onların, değişik şekil ve suret almaları kabil olduğu gibi,
bir anda değişik şekillerde görünmeleri de kabildir. Öteden beri dindarlar
arasında, şimdi ise yaygınlaşmış şekliyle sosyete mahfillerinde, bu temessül
keyfiyeti, o kadar bilinen bir mevzu hâline gelmiştir ki, erbabınca, tecrübeye
dayalı neticeler kadar kat’îdir. Allah’ın günü, gazete ve mecmua haberlerinde,
herhangi bir insan dublesi ve bir perisprinin, cismin bulunduğu yerden çok
uzaklarda bulunması ve bulunduğu yerlerde iktidar ve tasarruf izhar etmesinden
bahsedilmektedir ki; meselenin aslı ne olursa olsun, ruh gibi latîf varlıkların
cisme nispetle daha seyyal, daha aktif ve daha muktedir olduğunu



göstermektedir.
Bu madde ötesi seyyaliyet ve cevvaliyet cismin rağmına ikinci varlığın daha

aktif olduğunu gösterdiği gibi, ruha nispetle daha cevval olan melâikenin tabiat
kanunlarının üstündeki fonksiyonuna işaret etmektedir.

Melâike ve ruhların temessülleri öteden beri bilinen şeylerdir. Başta nebiler
olarak pek çok gönül erbabı bu mevzudaki müşâhedelerini anlatmış ve
avamdan pek çok kimseyi de buna şahit göstermişlerdir.

Cebrail’in (aleyhisselâm) değişik suretlerde görünmesi ve hangi hâdise
münasebetiyle gelmişse, o hâdiseye göre şekil alması; meselâ, vahiy esnasında
elçilik vazifesine uygun bir şekilde; muharebe sırasında da bir muharip
suretinde zuhur etmesi gibi durumlar, hep temessüle misal olabilecek şeylerdir.
Meleğin temessülü hem çok, hem de umum melekler için vâkidir. Cibril
(aleyhisselâm) Hazreti Dıhye (radıyallâhu anh) suretinde göründüğü2 gibi,
ismini bilemediğimiz bir başka melek de “Uhud” harbinin en hareketli anında,
Mus’ab b. Umeyr şekline girerek, Resulûllah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem)
önünde akşama kadar harbeder.3 Keza, pek çok melekler, Zübeyr b. Avvam
suretinde, Bedir harbine iştirak ederek mü’minlerin kuvve-i mâneviyelerini
takviyeye medar olurlar.4

Hak dostlarının buna benzer şekilde gayp âleminin erleriyle temasları
sayılmayacak kadar çoktur. Hele rüyalar vasıtasıyla umum halka tezahürü,
meselemize, inkâra meydan bırakmayacak şekilde kuvvet kazandırmaktadır.
Hemen hemen herkes, bildiği, tanıdığı ve kendisiyle yakından alâkadar görünen
bir ruhun, rüyalar vasıtasıyla kendisine yol gösterdiğine, ışık tuttuğuna şahit
olmuştur. Ne var ki, bir kısım kimseler rüyaların ancak bir kısmı için bahis
mevzuu olan “şuuraltı” meselesini tamim ederek bu işin de anlaşılmaz hâle
getirilmesine çalışmaktadırlar: Veyl olsun cehalete!

Bu meselenin tamamını, melâike, temessül ve ruhlarla alâkalı hususların
tafsilen anlatıldığı yerlere havale ederek5, netice olarak diyebiliriz ki; her
varlık aynalarda misaliyle göründüğü gibi, melek de kendisine ayna olabilecek
her yerde görünebilir, hem de maddî ve kesif cisimler gibi, sadece şekil olarak
değil, aynıyla ve bütün fonksiyonlarıyla görünebilir...

Bu hususta onun bir fert olmasının hiçbir zararı yoktur. Bulunduğu yerden bir
şua gibi aksederek istediği yere elini uzatabilir ve istenilen tasarrufta
bulunabilir. Ona, ne mesafelerin uzaklığı, ne de münasebet kurduğu şahısların



çokluğu mâni olamaz. Güneş’in bir tek şey olmasına rağmen, kendisine bağrını
açan aynaların kabiliyetlerine göre, her yerde görülüp hissedilmesi ve tesirine
şahit olunması gibi, tamamen nur ve nuranî olan melekler, evleviyetle her yerde
görünebilir ve icraatta bulunabilirler… Hayat üfleyebilir ve ruhları
kabzedebilirler.

Kaldı ki, can alan ve ruhları kabzeden haddizatında Allah’tır (celle
celâluhu). Azrail’e (aleyhisselâm) gelince, Hakk’ın her işinde bir kısım
nezaretçi ve alkışçıları olduğu gibi ruhların kabzedilmesi işinde o bir nezaretçi
ve alkışçıdır. Her yerde hâzır ve nâzır olan Yaratıcı, akla hayale gelmez ve
hesap altına girmez pek çok işi birden yaptığı gibi milyarlarca varlığı aynı anda
hem var hem de yok edebilir. İşte bu baş döndürücü kudret ve bütün eşyayı her
an görüp bilen sonsuz ilimdir ki -bazıları akıldan uzak görseler bile- kâinatın
zerreleri adedince işleri bir arada şaşırmadan görebilir ve her yerde ölenlerin
ruhlarını da kabzedebilir.

Ayrıca, ruhları kabzetme işini ister Yüce Yaratıcı, isterse Azrail
(aleyhisselâm) yapsın; ruhu kabzedilecek her zat, vadesi dolunca ona teveccüh
eder ve ruhu kabzedilir. Bir fikir verebilmek için şu misali arz edebiliriz.
Meselâ, aynı frekansta çalışan binlerce radyo gibi alıcıları düşünelim; bunların
çalıştığı frekansta gönderme yapan bir “göndermeç” düğmesine dokunulduğu
an, hepsine bir sinyal -ve olursa- mors alfabesinden bazı harfler duyulmağa
başlar. Aynen onun gibi; acz, fakr ve ihtiyaç çehreleriyle; güçlü ve müstağni bir
kapıya yüzleri dönük bulunan mahlukat, vade ve müddet bitimi düğmesiyle,
hayat üfleyen ve hayat kabzeden Zât’a karşı ne zaman açılırsa, ya oldurucu veya
öldürücü sinyalleri ruhunda duymaya başlar. Âciz beşer, bir telsiz şarteli veya
bir telemprumör tuşlarıyla, kilometrelerce ötedeki cihazlarla oynayabilirse,
neden bizim kayıtlı bulunduğumuz kusur ve noksanlıklardan berî olan Zât, bir
anda, canlı makinelerden ibaret olan insan ruhuyla münasebet kuramasın,
istediği zaman onu alıp, istediği zaman devam ettiremesin?

Bütün bunlar bir yana, ruhların kabzedilmesi hususunda farklı mütalâalar
vardır:

1- Beyan ettiğimiz üzere, her canlıya hayatı veren Allah (celle celâluhu)
olduğu gibi, onu alan da yine O’dur. Buna göre Azrail’in (aleyhisselâm)
vazifesi sadece bu muhteşem icraata nezaret ve alkışlamaktır.

2- Allah’ın emri ve izniyle her ruhu Azrail’in (aleyhisselâm) kabzetmesidir
ki; bir ferdin tek başına bu kadar şeyi yapmasının mümkün olacağına dair bir



kısım misaller vererek meseleyi aydınlatmaya çalıştık.
3- Kâinat çapında cereyan eden bütün işlere, bir temsilci başkanlığı altında

pek çok melek nezaret ettiği gibi, ruhların kabzedilmesi vazifesinde de, Hz.
Azrail’e (aleyhisselâm) yardımcı olacak birçok melâike vardır ve sınıf
sınıftırlar. Bir kısmı ise, incitmeden, telaşlandırmadan usulcacık kabzediciler;
bir diğer sınıf ise, aldıkları ruhu bulutlar gibi semalarda yüzerek Yüceler
Yücesi’ne ulaştırıcıdırlar ki; Kur’ân bu sınıfların hepsine işaret eder.

“O yerinden koparan ve derinden daldırıp çekenlere ve usulcacık çekip
alanlara ve yüzüp yüzüp gidenlere kasem olsun.”6

Bu itibarla ruhu kabzedilecek her ferde, ayrı ayrı gönderilecek pek çok
melek vardır ve bunların bütünü Hz. Azrail’in (aleyhisselâm) kumandası
altındadır.7 O, Allah’ın (celle celâluhu) emriyle, iyi ve kötü ruhlara göre
değişik melekler gönderir ve ruhları kabzettirir.8

Netice olarak diyebiliriz ki, baştaki suale sebebiyet veren, evvelâ bir anlayış
inhirafıdır. Yani meleklerin insana benzetilmesi suretiyle yanlışlık
yapılmaktadır. Oysaki, kat’iyen görüp kanaat getirdik ki; melek ne yaradılışı
itibarıyla, ne de mahiyetiyle asla insana benzememekte; insana benzemediği
gibi, icraatı itibarıyla da tamamen ondan farklı bir durum arz etmektedir. O,
tıpkı insan ruhu gibi temessül eder; bir anda pek çok yerde bulunabilir ve pek
çok şeyle münasebet kurabilir. Günümüzde alabildiğine yaygınlaşan
medyumluk, ruh çağırma ve görünmeyen varlıklarla münasebet kurma, hatta
ispritizma ve manyetizma gibi şeyler, fizik kanunlarını aşan ve onların ötesinde
akıl almaz işler gören pek çok şuurlu ve müşahhas kanunların mevcudiyeti
mevzuunda, kanaat-ı kat’iye verecek mahiyettedir. Binaenaleyh, bu kabîl
varlıkların benzerleri olan melâike, bunların da kat kat üstünde vazife görebilir
ve tasarrufta bulunabilir. Hele hele ruhların kabzedilmesi gibi bir vazifede, her
canlı, hayat müddetinin bitimiyle bu vazifelilerle aynı frekansa girerse... Bir de
mükelleflerin bir tane değil de, sayılmayacak kadar çok olduğunu ve her vefat
edecek zata gidebilecek bir meleğin mevcudiyetini düşünürsek, tereddüde
düşürecek bir hususun kalmadığını görürüz.

Her şeyin doğrusunu O bilir.
Âlemşümul: Evrensel.

Câzibe ve dâfia: Çekme ve itme.

Cevvaliyet: Çok ve çabuk hareketlilik.



Fenomen: Beş duyu organı ile algılanabilen, müşahhas.

Hamele: Taşıyanlar, yüklenenler.

İnhiraf: Yoldan çıkma, kayma.

İspritizma: Ölülerin ruhlarıyla bazı şartlar altında haberleşmenin mümkün olduğuna inanıp, onların
ruhlarını getirme çalışması.

Manyetizma: Bazı hareketlerle karşıdaki kişi üzerinde tesir bırakma. Hipnotizma.

Melekûtî: Bir şeyin iç yüzüne ait. Tam bir hâkimiyetle, ilâhî saltanatın müessiriyet ve sırlarının
cereyan ettiği âlem.

Nokta-i mihrâkiye: Hareket, çıkış noktası.

Nomen: Beş duyu ile algılanamayan, mücerred.

Seyyaliyet: Şeffaf ve maddî ağırlığı olmama.

Tahavvül: Başkalaşma, hâl değiştirme.

Tasarruf: Kullanma hakkı, sarf etme, idare etme.

Temessül: Görünme, belirme.

Terekküp: Birden fazla şeyin bir araya gelerek birleşmesi.

Teşriî emirler: Vahiy yoluyla gelen ilâhî emirler.

Tezahür: Meydana çıkma, görünme.

Vâbeste: Bağlı.

Veyl: “Vay haline.., vah vah.., yazık yazık!”

1 Müslim, zühd 10; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/168.
2 Buhârî, menâkıb 22; Müslim, fezâilü’s-sahabe 100.
3 İbn Sa’d, et-Tabakatü’l-kübrâ 2/121.
4 Meleklerin inmesiyle alâkalı bkz.: Müslim, cihad 58; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 3/560-561.
5 Bkz.: M.F. Gülen, Varlığın Metafizik Boyutu, Nil yayınları, İstanbul, 2010.
6 Nâziât sûresi, 79/1-3.
7 Bkz.: En’âm sûresi, 6/61.
8 Bkz.: Enfâl sûresi, 8/50; Nahl sûresi, 16/32.



İnsanın ne zaman ve nasıl öleceği önceden
belirlendiğine göre, onu öldürenin suçu nedir?

Her şey gibi ölümün de zaman ve keyfiyeti, önceden tespit edilmiştir. Yani
kâinat için vârid ve vâki olan her şey, insan, insanın hayatı ve ölümü için de
vârid ve vâkidir. Belli yollarla varlığa erme, yine belli esaslar içinde varlığı
sürdürme ve belli zaman sonra da sahneden çekilme, her varlık için kaçınılmaz
bir hakikattir. Her şey, çok geniş ve umumî bir kader dairesi içinde ve kendisi
için belirlenmiş bir çizgide doğar, gelişir; sonra da söner gider. Bu, ezelî,
değişmez bir yol ve ebetlere kadar da devam edecek bir çark ve nizamdır.

Zerrelerden sistemlere kadar, hayret verici bir düzen ve baş döndürücü bir
âhenkle işleyen şu koca kâinatın bağrında ortaya çıkarılıp geliştirilen pozitif
ilimler, o ilimlere ait sabit prensipler ve âlemşümul kaidelerle, her şey için
böyle bir ilk belirleme, bir tayin ve takdir açıkça müşâhede edilmektedir.
Böyle bir ilk plânlama olmadan, ne kâinattaki nizam ve âhengi izah etmek, ne
de onunla alâkalı, müspet ilimlerden herhangi birini geliştirmek mümkün
değildir. Kâinatın alabildiğine hendesî, alabildiğine riyâzî; yani tespit ve
takdirlere göre hareket etmesi sayesindedir ki; fizik laboratuvarında belli
prensiplere göre araştırma yapmak, anatomiyi belli kaideler içinde mütalâa
etmek ve anlatmak ve yine sabit bir kısım kaidelerle, fezanın derinliklerine
açılmak kabil olmuştur.

Âhenksiz bir kâinatta, plânsız programsız bir dünyada ve nizamsız işleyen
bir tabiat mecmuasında, pozitif ilimlerden hiçbirini düşünmeye imkân yoktur.
Aslında ilimler mevcut olan bir kısım kaide ve prensiplere adese olmuş, onları
göstermiş ve onlara belli ad ve unvanlar kazandırmışlardır.

Bu ifade ile, ilimleri ve keşifleri küçümsemek istemiyoruz; sadece onların
yer ve ağırlıklarına dikkati çekerek, çok daha mühim hususların nazara alınması
lâzım geldiğini belirtiyoruz ki; o da, ilimlerden ve keşiflerden evvel kâinatın
sinesinde bir kalb gibi atan nizam ve âhenktir. Bu nizam ve âhengi, bir ilk
belirleme ve kaderî bir programla bütün cihanlara esas yapan kudret ne
mübecceldir!

Bugün, bütün varlıklar için hükümferma görünen bu kanunları, insan
topluluklarına tatbik etmek isteyen içtimaiyatçılar bile var. Böyle koyu bir
kadercilik, daha doğrusu aşırı cebriyecilik her zaman tenkit edilecek bir mevzu
olsa bile, âlemşümul bir âhenk ve bu âhengin dayandığı ezelî programı itiraf



bakımından oldukça mânidardır.
Aslında inanç ve itikada müteallik her hakikat, kendi kendine var ve haricî

destek ve itiraflara dayanma ihtiyacından da çok muallâ ve müberrâdır. Ne var
ki, bakışları bu türlü haricîliklerle bulanmış, kalbi bunlara ait beyanlarla
yerinden oynamış tali’siz neslimize “Yerine dön!” çağrısında bulunurken, onu
baştan çıkaranların tenakuzlarına –işaret yoluyla dahi olsa– temas etmekte
fayda olacağı, kanaatindeyiz. Ve işte bunun için sözü uzattık ve sadet harici
beyanlarda bulunduk. Yoksa, bütün kâinatın fevkalâde bir tenasüp ve uyumluluk
içinde işlemesi, atomlardan, galaksilere kadar her şeyin göz doldurucu bir
nizam ve intizamla hareketi, bütün eşyayı kıskıvrak bağlayan bir tayin ve
takdire, bir hâkimiyet ve cebre delâlet etmektedir. Kuruldu kurulalı bütün
dünyalar, bu mutlak hâkimiyete boyun eğmiş, O’nun iradesine râm ve O’na
inkıyat üzere hâlden hâle dönerek bugüne kadar devam edegelmiştir.

Ancak insan ve benzeri, irade ve hürriyete sahip varlıklar için, ilk yaratılış
tamamen cebrî ve sair varlıklarla aynı çizgide olsa bile, daha sonra iradeliler,
iradeleri altına giren hususlarda emsallerinden bütün bütün ayrılırlar. Böyle bir
farklılıktan ötürü de “önceden belirleme”nin mânâsı, insan ve benzerleri için
değişik bir hüviyet alır. Ve esasen sorulan soru da, insanın bu farklı yönünü
sezememiş olmadan ve onu da tıpkı diğer eşya gibi mütalâa etmekten
doğmaktadır. Bu itibarla, insan ve sair varlıklar arasında mevcut böyle bir farkı
kavramanın, kısmen dahi olsa meseleyi halledeceği kanaatindeyiz. Gerisi, ilm-i
ilâhînin bütün eşyayı çepeçevre ihata etmesini kabullenmekten ibarettir.

Evet, insanın bir hürriyet ve iradesi, bir meyil ve seçme istidadı vardır. Ve o
hürriyet ve irade, meyil ve seçmeye göre; iyi ve kötü, sevap ve günah insana
nispet edilir. İnsan irade ve isteğinin, meydana gelen neticeler karşısında,
ağırlığı ne olursa olsun o irade, Yüce Yaratıcı tarafından bir şart ve sebep
olarak kabul edilmişse, onu hayırlara ve şerlere çevirmesine göre suçlu veya
suçsuz olması; irade dediğimiz şeyin hayra veya şerre meyil göstermesine
dayanmaktadır. Bu meylin neticesinde meydana gelen hâdise, insanoğlunun
sırtına vurulmayacak kadar ağır da olsa, o bu temayülle ona çağrıda bulunduğu
için mesuliyet ve cürüm de ona aittir.. o mesuliyet ve cürümü önceden tayin ve
takdir eden, sonra da belirlediği zaman içinde onu yaratan Zât, mesuliyet ve
cürümden muallâ ve müberrâdır.

Meselâ, O Yüce Zât, iklimlerin değişmesi gibi çok büyük bir hâdiseyi, bizim
nefes alıp vermemize bağlamış olup da, dese ki; “Eğer dakikada, şu miktarın



üstünde nefes alıp verirseniz, bulunduğunuz yerin coğrafî durumunu
değiştiririm.” Bizler, tenasüb-ü illiyet prensibi açısından nefes alıp-verme ile,
iklimlerin değişmesi arasında bir münasebet görmediğimiz için, yasak edilen
şeyi işlesek; o da, vaadettiği gibi iklimleri değiştirse, takatimizin çok fevkinde
dahi olsa bu işe biz sebebiyet verdiğimiz için suçlu da biz oluruz.

İşte bunun gibi, herkes elindeki cüz’î irade ve ihtiyarıyla, sebebiyet verdiği
şeylerin neticelerinden ötürü ya suçlu sayılır ve muaheze görür veya vefalı
sayılır mükâfata mazhar olur.

Binaenaleyh ölüme sebebiyet veren de suçlu olur; ulu dergâhta affedilmediği
takdirde de mutlaka muaheze görür.

Şimdi biraz da meselenin ikinci şıkkı üzerinde duralım. Yani Yaratıcı’nın
her şeyi çepeçevre içine alan ilmiyle, insan iradesinin tevfik edilme
keyfiyetini...

Allah’ın ilmine göre bütün varlık ve varlık ötesi her şey, sebep ve
neticeleriyle iç içe ve yan yanadır. O noktada, önce-sonra; sebep-netice; illet-
mâlul; evlât-baba, bahar-yaz bir vâhidin iki yüzü hâline gelir. Ve yine o ilme
göre sonra, önce gibi; netice, sebep gibi; mâlul de illet gibi bilinir ve
hükmedilir.

Kimin hangi istikamette nasıl bir temayülü olacak ve kim âdi bir şart ve
sebepten ibaret olan iradesini hangi yönde kullanacak, bütün bunlar, önceden
bilindiği için; o sebeplere göre meydana gelecek neticeler takdir ve tespit
etmek, insan iradesini bağlamamakta ve zorlamamaktadır. Aksine, onun
meyilleri hesaba katılarak hakkında takdirler yapıldığı için, iradesi kabul
edilmekte ve destek görmektedir. Nitekim bir büyük zat, hizmetçilerine: “Sizler
öksürüğünüzü tuttuğunuz zaman, şahane hediyeler elde edeceksiniz; sebepsiz
öksürdüğünüz takdirde ise, hediyeleri kaybetmekle beraber, bir de itap
göreceksiniz.” dese, onların iradesini kabul etmiş ve desteklemiş olur. Aynen
öyle de, Yüce Yaratıcı kullarından birine: “Sen şu istikamette bir meyil
gösterecek olursan, ben de senin meyil gösterdiğin o şeyi yaratacağım. Ve
işte senin o temayülüne göre de, şimdiden onu belirlemiş bulunuyorum.”
ferman etse, O’nun iradesine ehemmiyet atfetmiş ve kıymet vermiş olur.

Binaenaleyh, “ilk belirleme”de iradeyi bağlama olmadığı gibi, insanı, rızası
hilâfına herhangi bir işe zorlama da yoktur.

Ayrıca kader ve ilk belirleme Allah’ın (celle celâluhu) ilmî programlarından



ibarettir. Yani kimlerin hangi istikametlerde meyilleri olacak, onu bilmesi ve
kendinin yapıp yaratacağı şeylerle, bir plân ve program hâline getirmesi
demektir. Bilmekse, hariçte olacak şeylerin şöyle veya böyle olmasını
gerektirmez. Hariçte olup biten şeylerin, şöyle veya böyle olmasını, insanın
temayüllerine göre Yaratıcının kudret ve iradesi icat eder. Bu itibarla varlığa
erip meydana gelen şeyler, öyle bilindikleri için var olmuş değillerdir. Bilakis,
var oldukları şekillerle bilinmektedirler ki; ilk takdir ve tayin de işte budur.
Kelâmcılar bunu, “İlim, maluma tâbidir.” sözüyle ifade ediyorlardı. Yani,
nasıl olacak öyle biliniyor; yoksa öyle bilindiği için meydana gelmiyor. Nasıl
ki, bizim, ilmî tasarı ve plânlarımız pratikte, tasavvur ettiğimiz şeylerin vücut
bulmasını gerektirmez. Öyle de Yüce Yaratıcı’nın tasarı ve plânları
sayabileceğimiz ilk belirlemeler de, hariçte herhangi bir şeyin var olmasını
mecburî kılmaz.

Hâsılı; Allah, olmuş, olacak her şeyi ihata eden geniş ilmiyle; sebepleri
neticeler gibi; neticeleri de sebepler gibi bilmektedir. Kimlerin iyi işler
yapmaya niyet edeceklerini ve kimlerin kötü şeylere teşebbüste bulunacaklarını
ve bu teşebbüs ve niyetlere göre neler yaratacağını belirlemiş ve takdir
etmiştir. Zamanı gelince de mükellefin meyil ve niyetlerine göre, takdir
buyurduğu şeyleri dilediği gibi yaratacaktır.

Onun için, bir insanın nasıl ve ne zaman öleceğinin ve bir başkasının da bu
fiile sebebiyet vereceğinin önceden tayin edilmiş olması, mesuliyeti giderici
değildir. Zira takdir onun hürriyet ve iradesi hesaba katılarak yapılmıştır. Bu
itibarla da, cürmü kendisine isnat edilecek ve ona göre de muahezeye tâbi
tutulacaktır.

Kaderle alâkalı, bu derin meselenin, bilhassa kendi kaynaklarında tekrar
tekrar mütalâa edilmesi şarttır. Bizim bildiğimiz şey, selefin sağlam prensipleri
içinde meselenin avam anlayışına intikal ettirilmesinden ibarettir.

Cebriye: İnsanın yaptığı işlerde (cüz’î) iradesinin etkisi olmadığını savunan görüş. Cebriye Mezhebi.

Hendesî: Geometrik.

Riyâzî: Matematikî.

Mübeccel: Büyük, yüce.

Müberrâ: Uzak, beri.

Tenasüb-ü illiyet: Sebebin neticeye uygunluğu, uyumu.



Adalet sözünden ne anlaşılır veya ne anlamalıyız?
Adalet, ifrat ve tefrit arasında bir orta hâldir. Yani; aşırılıkla, alâkasızlık

arası dengeli bir yoldur. Adalet, pek çok hayra vesile olmak üzere insanın
mahiyetinde bulunan bir kısım istidatların, yaratıcı tarafından belirlenen yönde
kullanılmasından ibarettir. Evet, insanda bulunan şehvet, öfke, vehim ve akıl
gibi kuvâ ve istidatlar, güzelce kanalize edilirse adalet; ifrat ve tefrite
düşülürse, sapıklıklar meydana gelir.

Meselâ, insandaki şehvet duygusu ki; umumî mânâsı itibarıyla hem ferdin
hayatının devamına, hem de insan nev’inin devamına vesile olan şeylere arzu
duyma anlamına gelir. Bu duygunun bir yönü olan yeme, içme ve saire gibi
şeylerle insan, cismanî varlığını ve sıhhatini devam ettirmeye muvaffak olur.
Şimdi bu duyguya, arz edilen mülâhazanın dışında bakıldığında, ya onu, kemale
giden yolda önümüzü kesen bir cellat görecek ve bazılarının yaptığı gibi ondan
tamamen uzaklaşacağız ki, işte bu bir tefrit ve alâkasızlıktır. Veya günümüzün
sefil anlayışı içinde, hiçbir ölçü tanımadan bu mevzuda her münasebeti meşru
sayacağız ki, bu da bir ifrat ve taşkınlıktır.

Öfke de öyledir; hiç olmayacak şeyler karşısında feveran ve halk dilinde
“Pireye kızıp yorgan yakmak”  bir ifrat; en aziz ve mukaddes şeylerin pâyimâl
oluşu; ırzın çiğnenip, namusun doğranması karşısında sükut da, bir tefrittir.
Adalet ise, küfür, zulüm ve cevr karşısında bir kükreme ve bunların berisinde
ve bilhassa sabır ve hayra vesile olacak yerlerde de, müsamahalı ve yumuşak
olma hâlidir.

Aynı durum, vehimde de cereyan eder; olmayacak şeylerden korku ve endişe,
hayatı azaba çeviren bir ifrat; korkulması, endişe edilmesi gereken şeylerden
korkup endişe etmeme ise, bir tefrittir. Birinde kâinattaki her şeyden korkup,
her şeye ulûhiyet isnat etme düşüncesi vardır ki; Ganj dolayları, bu telâşın
doğurduğu putlarla doludur. Diğeri de, yerde ve gökte kimseden endişe etmeme
gibi bir cinnet, kendini ve kendine bağlı olanları ölümlere sürükleyebilecek bir
çılgınlıktır. Adalet ise, hayatî ehemmiyet arz eden şeyleri hesaba katarak ihtiyat
ve tedbire riayetle beraber, çok uzak ihtimallerle melhuz olan bir kısım endişe
verici şeylere karşı da, olduğundan fazla ehemmiyet vermemekten ibarettir.

Akıl için de benzeri mütalâalar serdedilebilir: Müşâhede ve hissin
ürünlerini hesaba katmadan, sadece akla itimat bir ifrat; aklı tamamen azledip,
katı bir pozitivizme girme veya sadece vicdanı esas alıp; onun dışındaki her



şeyi inkâr etmek de bir tefrittir. Birincisinde eski mantıkçıların cerbezelerini,
şimdiki materyalistlerin de diyalektiğini; ikincisinde de Auguste Comte
pozitivizmini ve bazı yorumları itibarıyla Hıristiyan mistisizmini görürüz.
Akılda adalet, his ve müşâhedenin mahsullerini değerlendirerek yeni terkipler
yapma, bununla his ve müşâhede altına girmeyen şeyleri kavramaya
çalışmaktır. Aklın istikameti ise ancak vahyin aydınlatıcı tayfları altında
mümkün görülmektedir. Semavî esintilere sırtı dönük bir akıl, ya Aristotales
gururu içinde bir firavun veya kilise duvarları içinde acezeden kış sineği gibi
bir şey olmaya mahkûmdur.

Haiz olduğumuz bu duygularda adalet bir esas olduğu gibi, mükellef
olduğumuz şeylerin bütününde de bir esastır. Bu cümleden olarak itikatta adalet
şarttır ve en başta da bir ilâhın vücudunu tasdik ve O’nun kemal sıfatlarıyla
muttasıf, noksan sıfatlardan da münezzeh olduğu gelir. Zira; bir ilâhın vücudunu
veyahut sıfâtını kabul etmeme bir ilhad ve tâtil olduğu gibi, “Allah cisimdir,
cevherdir, uzuvlardan meydana gelmiştir ve bir mekânı vardır.” demek dahi
bir teşbih ve küfürdür. “Allah vardır, kemal sıfatlarıyla vardır, cisim, cevher;
âzâ ve alet gibi şeylerden münezzehtir. Mekândan müstağnidir.” düşünce ve
akidesi ise, evvelki iki inhiraf arasında orta bir yol ve adalettir.

Diğer itikadî meseleleri de aynı usûlle ele almak mümkündür. Meselâ,
“İnsanın kudreti ve ihtiyarı yoktur.” demek bir cebir, “İnsan, kendinden
meydana gelen bütün işlerin mûcit ve hâlıkıdır.” demek de, ifratkâr bir
iradeciliktir. Şart-ı âdi kaydıyla, insan iradesini kabul etmek ve her şeyi
Allah’ın yaratması esasıyla ele almak ise, bir adalettir.

Amelî hususlarda da adaletin cereyanına şahit oluruz. Evvelâ, mutlak olarak
bütün işlerimizi dünya ve ukbâ, ruh ve ceset muvazenesi içinde ele almak bir
adalettir. Buna rağmen cismanî yaşayış ve hayvanî hayat; ahirete ve kalbî
hayata baktırmayacak şekilde ise, bu bir maddiyecilik ve ifrattır. Cismaniyeti
nefy ve inkâr eden mistikçe bir spiritüalizm ise, bir tefrittir. Ve, bu iki şey
arasındaki muvazene ise istikamettir.

Bu hususlardan birini bir dinin mensupları temsil ediyorsa diğerini de diğer
bir dinin tâbileri temsil etmektedir. Meselâ, Yahudilik’te kasten adam
öldürüldüğünde af tarafına gidilmeden behemehal kâtilin öldürülmesi
gerekmektedir.1 Hıristiyanlıkta ise mutlaka affedilmesi lâzımdır.2 Bu hâliyle
birinde ifrat, diğerinde de tefrit vardır. Adalet ise, af yolu açık olmakla beraber
kısasın yapılmasıdır.3 Nazarî ve amelî bütün bir hayat içinde bu şekilde adaleti



görmek ve göstermek mümkündür.
Günümüzde çok bahis mevzuu edilen “sosyal adalet” ise, adalet anlayışının

içtimaîye akseden bölümlerinden sadece biridir. Tasavvurda ve pratikte
istikamete ermiş kimselerin adaletsizliği düşünülemeyeceği gibi, onlar arasında
içtimaî adaletsizlikten söz etmek de asla bahis mevzuu olmayacaktır.

Belki sosyal adaletten ne anladığımızı merak edip soranlar da olacaktır. Ne
var ki, sual-cevap mevzuu içine sıkıştıramayacağımız böyle bir hususu tahlilde,
şimdilik fayda mülâhaza etmemekteyiz.

Melhuz: Muhtemel, düşünülen.

Serd etmek: İleri sürmek.

Şart-ı âdi: Basit, çok da önemi olmayan bir şart.

1 Bkz.: Eski Ahit, Çıkış, bab: 21, cümle: 13, 14; Levililer, bab: 24, cümle: 17-22.
2 Bkz.: Yeni Ahit, Matta, bab: 5, cümle: 34-41; Luka, bab: 6, cümle: 27-36.
3 Bkz.: Bakara sûresi, 2/178, 179; Mâide sûresi, 5/45; İsrâ sûresi, 17/33.



Niyet insanı kurtarabilir mi?
Neticede bir iş ve amele götüren niyet insanı kurtarabilir. Aksine, azim ve

gayrete inkılap etmeyen bir niyet ise asla...
Niyet, bir kast ve teveccüh, bir azim ve şuur demektir. Niyet sayesinde insan,

nereye yöneldiğini, ne istediğini bilir ve yine onun sayesinde bir bulma ve elde
etme şuuruna ulaşır.

İnsanın, bütün fiillerinin esası niyet olduğu gibi, eğilimlerine göre, “benim”
deyip sahip çıkacağı işlerin vesilesi de yine niyettir. Keza; iradenin en
sarsılmaz kaidesi ve insandaki inşa gücünün en metin temeli de niyettir. Hatta,
diyebiliriz ki; kâinatta ve insan nefsinde her şey, hem başlangıç itibarıyla, hem
de devam itibarıyla niyete bağlıdır. Ona dayandırmadan ne bir şeye varlık
kazandırabilmek, ne de daha sonra onu devam ettirebilmek mümkün değildir.

Her şey, evvelâ zihinde bir tasarı olarak belirir. İkinci bir teveccühle
plânlaştırılır. Daha sonra da azim ve kararlılıkla tahakkuk ettirilir. Bu ilk tasarı
ve plân olmadan, herhangi bir işe başlamak neticesiz olacağı gibi, irade ve
azim görmeyen her tasarı ve plân da akîm ve neticesiz kalacaktır.

Niyetteki bu güç ve müessiriyete delâlet edecek pek çok şey vardır. Ne var
ki, çokları, yaşadıkları hayatın şuurunda olmadıkları için, bu güç ve
müessiriyetten de haberleri yoktur.

Niyet, insanın iyiliklerine ve kötülüklerine bakan yönüyle de oldukça
ehemmiyet arz etmektedir. Bu noktada o, ya bin şifa vaadiyle gelen bir iksir
veya bütün iş ve davranışların semere ve neticelerini alıp götüren bir tufan ve
bir kasırgadır. Nice küçük işler vardır ki; niyet sayesinde büyür; bir dane iken
bin başak, bir damla iken derya olur. Ve nice dağ cesametinde himmet ve
gayretler de vardır ki, kötü niyet yüzünden semeresiz ve güdük kalmışlardır.

Kulluk şuur ve idrakiyle yatıp kalkmalar, yerlere kapanmalar; aç susuz
durmalar ve meşru bir kısım arzu ve isteklerden uzaklaşmalar, insanın başını en
yüce âlemlere ulaştırır ve onu sultan kılar. Oysaki aynı hareketler ve daha
binlercesi, bu idrakten uzak yerine getirildiği zaman, ızdırap çekme ve
yorulmadan başka bir şeye yaramaz. Demek ki, Yaradan’ı hoşnut etmek yolunda
insan, hem işlediği şeyler, hem de terk ettiği şeylerle yükseliyor ve “ahsen-i
takvîm”e mazhar oluyor. O’nun hoşnutluğu dışında ise, bin amel ve gayret
hiçbir işe yaramıyor...

Niyet, öyle bir mâyedir ki, “yok” onunla “var” olup bir cilve gösterir; var



gibi görünen şeyler de yine ondaki bozukluktan ötürü ölür ve tesirsiz kalır.
Gazada, kanlı elbiseleri boynunda, ölüp gayyaya yuvarlananlar az olmadığı

gibi, dupduru niyeti sayesinde, yumuşak döşeklerde ölüp cennetlere gidenler de
az değildir. Şerirlerin bin türlü ifsadına hep ıslah gayretleriyle mukabelede
bulunarak milletimizin yarınlarını aydınlatmak isteyen mertlerin saf niyetlerinin
yanı başında; iş ve faaliyetlerini şahsî çıkarları ve hasis menfaatlerine
bağlayanlar da küçümsenmeyecek bir yekuna sahiptirler. Birinciler, arşiyeler
çizerek yukarılara doğru yükselirken; ikinciler de baş aşağı yıkılıp “Tamu”ya
gideceklerdir.

Niyet, bu mahdut ve muvakkat dünya hayatında, sınırsızlığa kapı ve pencere
açan esrarlı bir anahtar ve belli bir ömürde ebedî saadet veya şekavet
vaadeden müthiş bir dildir. Bu aleti güzel kullanan vazifeşinaslar, hayatlarında
ölü ve muzlim bir nokta bırakmayacak şekilde, dünyalarına nur serpip ebedî
aydınlık ve huzura erebilirler. Zira günlük, haftalık, aylık vazifeler,
samimiyetle eda edildikçe, o vazifelere terettüp eden fazilet ve sevap, sadece
vazifenin eda edildiği zamana münhasır kalmayacak; bilakis bütün bir hayatın
saniye ve dakikalarını içine alacak şekilde tesir ve şümul gösterecektir.

Cihada hazır bir asker, fiilen cihatta bulunmadığı zamanlarda dahi,
mücahitlerin hissesine düşen sevabı alacak. Kışlada nöbet saatinin gelmesini
bekleyen bir er de, nöbet bekliyor gibi, aylar ve aylar, kendini ibadete vermiş
birinin ibadetine terettüp eden hasenâtı elde edecektir.

İşte bu sırdandır ki, inanan insan, muvakkat bir hayatta ebedî saadet ve
ölümsüzlüğe erdiği gibi; inkâr eden de ebedî şekavet ve tali’sizliğe namzet
olacaktır. Yoksa zâhirî adaletin iktizasına göre, herkes kendi ibadet ve fazileti
kadar veya rezalet ve denaeti miktarınca lütuf ve ihsana; kahır ve azaba dûçâr
olması uygun düşerdi ki; o da, iyilerin Cennetlerde kalacakları sürenin, iyi
insan olarak yaşadıkları süre kadar, kötülerin de Cehennem’de kalacakları süre
kötülükleri kadar olabilecekti. Hâlbuki, ebediyet hem kötüler için, hem de
iyiler için kazanılmış en son durumdur ve ötesinde hiçbir şey düşünmek de
mümkün değildir.

İşte böyle, hem bitmeyen bir saadet, hem de tükenip yok olmayan bir azap ve
şekavet, sadece insanın niyetinde aranmalıdır. Ebedî iman ve istikamet
düşüncesi, ebedî saadete vesile olacağı gibi, ebedî küfran ve inhiraf düşüncesi
de, ebedî tali’sizliği netice verecektir.

Son dakikalarında kalbi kulluk şuuruyla dolu bir insan, binlerce yıl ömrü



olsa, düşünce dünyası istikametinde sarf edeceği için, o niyet ve kararlılıkta
bulunduğundan ötürü, niyeti aynen amel kabul edilerek, ona göre muameleye
tâbi tutulur. “Mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır.”1 Öyle de, son
dakikalarını yaşayan bir inkârcı, o ilhad ve küfür düşünceleri içinde, geleceğin
binlerce, yüz binlerce yılını karartma niyetinde olduğu için, niyetine göre
cezaya çarptırılacaktır.

Demek oluyor ki, bu mevzuda esas olan şey, onların yaşadıkları mahdut ve
sınırlı hayatın vesileliğinden daha ziyade -aslında o mahdut hayat da niyetin
tezahüründen ibarettir- onların niyetleridir. Ebedî saadete iman ve onu kazanma
-milyonlarca seneye vâbeste olsa dahi- mü’min ferde ebedî Cennet’i
kazandırıyor; aksi de, kâfire Cehennem’i.

İnkârcı, isteyerek ve dileyerek içinde yaşattığı küfrün cezasını çekeceği gibi,
bütün küfür ve taşkınlıklara sebebiyet veren şeytan dahi, bağrında barındırdığı
devamlı inkâr düşüncesinin cezasını, hem de bitmeyen bir azap olarak
çekecektir.

Aslında, yaratılışına terettüp eden şeyler itibarıyla, şeytanın gördüğü bir
hayli iş ve hizmetler de vardır. İnsanın bir kısım istidat ve kabiliyetlerinin
inkişaf ettirilmesinde, beşerin fıtratında bulunan pek çok müspet madenin
tasfiye görüp açığa çıkmasında; hatta, kalb ve ruhun uyanık ve tetikte
bulunmasında inkâr edilmeyecek kadar tesiri görülür şeytanın...

Evet o, fertlere ve topluma musallat olur. Onların gönüllerine zehirli
tohumlar saçarak, o gönülleri kötülüğün ve karanlığın yetiştirildiği tarlalar
hâline getirmeye çalışır. Onun bu ifsat ve saptırma gayretlerine karşılık,
bünyedeki mânevî duygular alarma geçer, tıpkı, antibiyotiğe karşı vücudun
teyakkuza geçmesi gibi... Bu ise insan letâifinin gelişmesini, kuvvetlenmesini,
hatta bu en can alıcı hasım karşısında sık sık Yaradan’a sığınmasını netice verir
ki, bu da insanın kalbî ve ruhî hayatı adına, pek az bir zarar ihtimaline karşılık,
pek çok şey kazanması demektir. Böyle mânevî bir tesirle insanoğlunda
mücadele azminin kamçılanması ve onun dikkate ve teyakkuza sevk edilmesi,
nice saf madenlerin som altın ve nice evliyâ ve asfiyânın, büyük mücahitler ve
kahraman gaziler olarak ortaya çıkmalarına vesile olmuştur.

Ne var ki, şeytanın, bu güzîde insanları, mücahede ve mücadeleye sevk edip,
onlara pâyeler kazandırmasına mukabil, kendisi için hiçbir mükâfat bahis
mevzuu değildir. Çünkü o, yaptığı bu şeyleri, Hak dostları yücelsin diye



yapmıyor; bilâkis, onları günahlara sokmak ve yıkmak için yapıyor...
Demek oluyor ki, şeytanın hem niyeti bozuk, hem de ameli. O başkalarına

kazandırdığı yüceliklerle değil; kendi pestliğine, niyet ve davranışlarının fena
olmasına göre muameleye tâbi tutulacaktır.

Şeytanın, niyeti bozuk ve davranışları da fenâdır. Bir kere, isyanı şuurluca ve
saptırması bilerektir. “Ben sana secde ile emretmişken, seni, secde etmekten
alıkoyan neydi? O (İblis) dedi: Ben ondan daha hayırlıyım; beni ateşten
yarattın, onu çamurdan yarattın. Allah (celle celâluhu) buyurdu: İn oradan
(cennetten) sana orada kibirlenmek gerekmez, çık. Çünkü sen, hor ve bayağı
kimselerdensin. İblis: Bana ba’solunacak güne kadar mühlet ver, dedi. Allah
da: Sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu.”2 Bu ilk isyan ve baş kaldırma,
şuurluca bir cedel ve sonra da küfür yolunu seçmektir. İnsanlığı baştan
çıkaracağına dair olan yeminleri ise, beşerin bitip tükenme bilmeyen dramının
esasıdır.

Şeytanın, bu kararlılık ve niyetinden ötürüdür ki; onun düşmanlığı sayesinde
uyanan bir kısım duygular, sahibi için faziletlere götürücü olsa bile, şeytan o
gayretinden ötürü asla mükâfat alamayacaktır.

Netice olarak diyebiliriz ki, niyet mü’minin hayatında her şeydir. Ferdin ölü
davranışlarına canlılık kazandıran o olduğu gibi, onun bütün bir ömrünü “bin
veren” bir tarla hâline getiren de odur. Sınırlı bir dünya hayatında, ebedî
saadete bakan bütün kapı ve pencereleri açan o olduğu gibi, ebedî tali’sizliği
ve ebedî hüsranı hazırlayan da odur.

“Ameller niyetlere göredir.”3 muamele de amele göre cereyan edecektir.
Ahsen-i takvim: En güzel, en ideal şekil, hâl.

Asfiyâ: İlim ve takvalarıyla seçkin, Hz. Peygamber’in (aleyhissalâtü vesselâm) gerçek vârisi veliler.

Cesamet: Büyüklük.

Dûçâr olmak: Maruz kalmak, yakalanmak.

İfsat: Bozma, fesat çıkarma.

Şerir: Kötü, şirret.

Tamu: Cehennem.

1 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 6/185-186; el-Beyhakî, es-Sünenü’s-suğrâ s.20.
2 A’râf sûresi, 7/12-16.
3 Buhârî, bed’ü’l-vahy 1; Müslim, imâret 155; Ebû Dâvûd, talâk  11.



Ülfet nedir ve menfî tesirleri nelerden ibarettir?
Ülfet; alışıklık, dostluk, muhabbet karşılığı bir kelimedir. Burada kastedilen

mânâ ise, az çok bunlarla alâkası bulunmakla beraber, daha geniş ve daha
şümullüdür.

İnsanın eşya ve hâdiselerle münasebeti, böyle bir münasebetten hâsıl olan
mânâlar ve bu mânâların vicdan derûnunda bırakacağı akisler, esintiler ve daha
sonra insanın davranışlarında beliren farklılıklar.. bir düzine vak’alardır ki,
birbirini netice veren bütün bu şeinlerle, ruh canlı, dinamik ve duyarlı kalır.

Evet, varlığın güzellik ve câzibesine karşı insanın duyacağı hayranlık, keza
bir saat gibi işleyen umumî nizama karşı onun içinde uyanan merak ve tecessüs,
keşfettiği her yeni şeyle vâsıl olduğu irfan ve daha derinlere inme arzusu;
nihayet bu bilgi parçacıklarını bir araya getirerek derli toplu düşünmeye
ulaşması, onu her hâdise karşısında duyarlılığa, zihnî cevvâliyete, ruhî faaliyete
ve daima uyanık bulunmaya sevk eder.

Aksine, etrafındaki bin bir güzellik cümbüşünü duyup görmemesi ve
birbiriyle uyum içinde olan kombinezonlar karşısında hissiz ve alâkasız
kalması; gördüğü şeylerin sebep ve hikmetlerine inememesi; gördüğü şeyleri
görüp geçmesi; ruhunda bir türlü irfana erememesi, onun duygusuzluğunun, ruhî
ölgünlüğünün ve gözleri kapalı yaşamasının ifadesidir ki; böylelerine, ne
kâinatın esrarlı kitabı, ne de her gün gözleri önünde enfüsün yaprak yaprak
açılması hiçbir şey anlatamayacaktır. “Üzerine uğrayıp geçtikleri nice mucize
(ve harikalar) vardır ki, ondan yüz çevirip durmuşlardır.” 1

Yararlanamamışlardır olup bitenlerden; ibret alamamışlardır doğup
batanlardan!..

Etrafında olup bitenleri sezen bir insanın, varlığa karşı duyduğu hayranlık ve
tecessüs, onun için, önü sonu olmayan nâmütenâhî denizlere açılma gibidir. Bu
seyahatin her merhalesinde kendisine esrarlı sarayların altın anahtarları verilir.
Dupduru gönlüyle, kanatlanan duygularıyla, terkipçi zihniyle, ilham esintilerine
hazır ruhuyla teveccüh edip yürüdükçe ve emip hazmettiği şeyleri vicdanına
duyurdukça “her taraf bağ-ı irem” olan düşünce dünyasında cennet bağları
serpilip gelişmeye başlar.

Bu ruh ve bu anlayışa eremeyenler ise, etraflarını çepeçevre saran
alışkanlıklar çeperinden bir türlü dışarıya çıkamadıkları için, eşya ve
hâdiselerin monotonluğundan şikâyet eder dururlar. Bunların nazarında her şey



kaos, her şey karanlık ve mânâsızdır. “Her mucizeyi de görseler yine ona
inanmazlar.”2 Dimağlarında zincir, ruhlarında bukağı ve “Kalblerine mühür
vurulmuştur, anlamazlar.”3 Böylelerinden hiçbir hayır ve semere beklenemez,
bunlardan bir şeyler ümit etmek beyhudedir.

Bir de bilip duyduktan, görüp anladıktan veya öyle olduğunu zannettikten
sonra, alışkanlığa dönüp gömülme vardır ki; herhâlde sualle öğrenilmek istenen
de budur. Yani bir parça görüp bildikten, az buçuk inanıp irfana erdikten sonra,
değişen dünyalar, yenileşen güzellikler; derinleşmeyi, buudlaşmayı gerektirdiği
hâlde alâka ve duyarlılığını yitirip hiçbir şeyden ders almama vardır ki,
maâzallah, bu hâl insan için bir sukut ve duygularının ölümü demektir.

Böyle bir duruma dûçâr olan, eğer tez elden gözünün çapaklarını silip,
eşyadaki hikmet inceliklerini anlamaya koşmaz ve koşturulmazsa; kulağını açıp
Mele-i A’lâ’dan gelen ilâhî mesajları dinleyip anlamaya koyulmazsa, içten içe
yanıp karbonlaşması ve devrilip gitmesi mukadderdir.

Bunun içindir ki, kâinatın nâzımı Yüce Yaratıcı, daima değişik ses ve
soluklarla ders ve ikazlarda bulunup, hep yeni yeni, açık dilli ve açık mucizeli
sâfî mürşitler göndererek, ezelî nutkunu tekrar ettirip gönüllere fer, bakışlara da
aydınlık getirmiştir. Ve yine onun içindir ki, insanların alışkanlık peydâ
ettikleri şeylere karşı, daima onların vicdanlarını uyarmış ve aklın eline verdiği
tabloların tekrar tekrar gözden geçirilmesini istemiştir.

Evet, O kitabında, insanoğlunun yaratılıp yeryüzüne yayılması; bir hayat
arkadaşıyla huzur ve itminana kavuşması; göklerin ve yerin hilkatindeki azamet
ve ihtişamı; dillerin; lehçelerin ihtilafı gibi düşünmeyi gerektiren hususları,
gece ve gündüz deveranının getirdiklerini, şimşek ve yağmurla gelen rahmet
gibi şeyleri, değişik ifadelerle o kadar çok zikretmiştir ki, düşünen, bilen,
duyan ve aklını kullananlar için, hiçbir alışkanlık ve ülfete mahal
bırakmamıştır. “O’nun âyetlerinden (kudretinin mucizelerinden) biri de, sizi
topraktan yaratmasıdır. Sonra siz yeryüzüne yayılan insanlar oluverdiniz.
O’nun âyetlerinden biri de, kendileriyle kaynaşıp itminana ermeniz için size
kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet
koymasıdır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum, için ibretler vardır. O’nun
âyetlerinden biri de göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve
renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için ibretler vardır.
O’nun âyetlerinden biri de geceleyin uyumanız ve gündüzleri O’nun
lütfundan rızık ve nasibinizi aramanızdır. Şüphesiz bunda işiten bir toplum



için ibretler vardır. O’nun âyetlerinden biri de, size korku ve ümit dolu
şimşeği göstermesi, gökten su indirip öldükten sonra onunla yeri
diriltmesidir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için ibretler
vardır.”4 Semavî beyan, daha yüzlerce ikaz ve irşatlarıyla, yanından geçip
yüzünü göremediğimiz, binlerce harika ve mucizeye dikkatimizi çekerek, ülfeti
dağıtmaktadır. Ama yine de her biri bir bülbül gibi şakıyan hâdiseleri görüp
hissedemezler.

“O mâhiler ki, derya içredür, deryayı bilmezler.”
(Hayalî)

Bundan başka bir de, düşünce ve tasavvurdaki ülfetin, insanın
davranışlarına, ibadetlerine aksetmesi vardır ki, ferdin aşk, vecd ve
heyecanının ölümü demektir. Bu duruma düşen fertte, ibadet aşkı, mesuliyet
duygusu, mâsiyetten nefret, günahlarına ağlama gibi şeyler bütün bütün zâil olur
gider. Bundan böyle onu eski hâline ircâ da oldukça zordur. Çok temiz soluklar,
dupduru hatırlatmalar gerektir ki, o, yeniden kendini bulsun; etrafını görsün ve
gönlüne inip çıkana nigehbân olsun.

İnsanoğlunda, yepyeni bir ruh mayalamak için gelen her yeni nefes, ona bu
mânâyı fısıldamıştır. Evet, insanlık için eskime ve kadavralaşma mukadderdir;
ama kendini yenilemek de imkânsız değildir. Elverir ki katılaşmasına karşı
ruhuna neşter çalan ele saygılı olunsun. “Hâlâ insanlar için vakit gelmedi mi
ki, kalbleri Allah’ın (celle celâluhu) zikrine ve inen hakikate saygılı olup da,
bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun bir zaman
geçmesiyle kalbleri katılaşmış ve çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi
olmasınlar.”5

Hulâsa olarak diyebiliriz ki, ülfet, insanoğluna musallat büyük bir musibettir.
Ve çokları da, bu musibete giriftâr olmaktadır. Bu duruma düşen kimse,
etrafında olup biten şeylere karşı gafil; kâinat kitabındaki güzelliklere karşı kör
ve hâdiselerin hak söyleyen dillerine karşı sağırdır. Bu itibarla da, inancında
sığ ve yetersiz, ibadetinde aşksız ve vecdsiz, beşerî muamelelerinde de
muhasebesiz ve haksızdır. Onun bu durumdan kurtarılması, kuvvetli bir inayet
elinin uzanmasına; kulağını işitir, gözünü görür kılmasına vâbestedir.

Bunun için de, ülfete düşenlere âfâkî ve enfüsî sağlam bir tefekkür imkânı
sağlanması; ölüm ve ahirete ait levhaların düşündürülmesi; çeşitli
müesseselerin gezdirilip gösterilmesi; dinî ve içtimaî bir kısım faaliyetlerde



bulunmalarının teşvik edilmesi... ayrıca mazinin altın sayfaları sık sık mütalâa
ettirilerek şanlı geçmişlerimizin nazara verilmesi; düşünce ufku aydın, vecd ve
heyecan insanlarıyla karşılaştırılmaları gibi vesilelerle böylelerinin kendilerini
yenilemelerine zemin hazırlanmalıdır.

Kısaca arz edilen bu altı husus gibi, yapılacak ve söylenecek başka hususlar
da olabilir; ancak biz, bir fikir verebildiğimiz kanaatiyle bu kadarını kâfi
görüyoruz.

Kalblerin anahtarı elinde olanın, ülfetimizi gidermesi dileğiyle…
Âfâkî ve enfüsî: Dış ve iç âlemlere ait.

Bağ-ı irem: İrem Bağı. Dünyanın yedi harikasından Babil Asma bahçeleri.

Cevvaliyet: Canlılık, hareketlilik.

Giriftâr olmak: Tutulmak, yakalanmak.

Hilkat: Yaratılış.

Mele-i A’lâ: En büyük meleklerin içinde bulunduğu yüce meclis.

Nigehbân: Gözcü, bekçi.

Ülfet: Alışma, kanıksama.

Vecd: Coşku, ilâhî aşkın insan benliğini bütünüyle sarması.

1 Yûsuf sûresi, 12/105.
2 En’âm sûresi, 6/25; A’râf sûresi, 7/146.
3 Tevbe sûresi, 9/87.
4 Rûm sûresi, 30/20-24.
5 Hadîd sûresi, 57/16.



Esîr var mıdır? Keyfiyetini izah eder misiniz?
Esîrin varlığı kat’î değil. Ne var ki, yüzde yüz itimat edeceğimiz bazı

zevatın, misal sadedinde dahi olsa bunları îrâd edip kullanmaları, bizi hiç
olmazsa dikkatli olmaya davet etmektedir.

Çok eskilerde, Huygens’in tereddütle ortaya attığı bu, her yere nâfiz ve gayet
ince bir mevcut olan Eter fikri, J. Clerk Maxwell tarafından şu şekilde teyit
görünce, artık mutlak boşluk düşüncesi unutulmuştu. Maxwell şöyle diyordu:
Mekân dahilinde elektrikî mıknatıs hâdiselerin vücudunu ispat ettikten sonra,
esîr gibi bir vasatın lüzumuna ihtiyaç vardır. Makro âlemden mikro âleme
kadar her şey bu esîr içinde hareket eder. Maxwell, bu keşfin ilk neticesi olarak
ziya dalgalarının elektrikî mıknatıs dalgalarından başka bir şey olmadığını ve
binaenaleyh ziyanın da bir elektrikî mıknatıs hâdise olduğunu iddia ediyordu ki,
bu keşif hakikatte tabiî hâdiseleri bir birliğe doğru götürmek yolunda atılmış ilk
adımdı.

Haddizatında Maxwell’den evvel Faraday da elektromanyetik hamûlelerin
boş mekân içinde hareket edemeyecek ve faal olamayacaklarını, mutlaka bir
vasata muhtaç bulunduklarını düşündükten sonra, bulduğu kanunlarla bu
hamûlelerin, enine dalgalı cereyanlar hâlinde dalgalanacağını ve bu dalgaların
aynen ışık gibi aksetme, kırılma ve çift kırılmaya tâbi olacağını haber
veriyordu. Maxwell ise, ışığın nispeten kısa elektromanyetik bir dalgadan
ibaret olduğunu iddia ediyordu. Daha sonra ise Hertz yaptığı pek çok
tecrübelerle, Maxwell’in nazariyesini ispat etti. Yani bir odanın herhangi bir
köşesinde meydana getirdiği elektrik akımının odanın diğer köşesinde hiçbir
irtibat vasıtası olmayan elektrik devresinde şerareler hâsıl ettiğini, bu
dalgaların süratinin, ışığın süratine müsavî olduğunu gördü ki, bu dalgalara,
adına izafeten Hertz dalgaları dendi. Aslında bununla bugün herkesin çok iyi
bilip ve istifade ettiği radyo, telsiz, telefon esası keşfedilmiş oluyordu.

Esîr fikri, uzun zaman hâkim olduktan sonra, onun gerçekten var olup
olmadığını Morley ve Michelson tecrübe ile öğrenmek istemiş ve şöyle
düşünmüşlerdi: Arzın bir noktasına tespit edilen bir cihazda, bir ışık şuaının
yarısı yerin hareket istikametine doğru bir noktaya aksettirildiğinde, şuaın diğer
yarısı da arzın hareket istikametine amûdî istikametindeki noktaya gönderilse
ve oradan da yine cihazdaki muayyen noktaya yansıtıldığı takdirde, arzın
hareket istikametindeki şua parçasına vâsıl olması lâzım gelir. Çünkü arzın



hareket istikametinde giden ve dönen şua, esîrin içinde daha yavaş gidecek ve
dönecekti. Hâlbuki, yerin hareket istikametine amûdî olarak gönderilen şua
parçası esîrin ters akışına maruz kalmayacağı için daha çabuk gidecek ve tabiî
aynı zamanda daha çabuk dönmüş olacaktı. Michelson ve arkadaşının yaptıkları
tecrübe menfî olarak “eter”in aleyhinde çıktı. Hatta aletin yanlış olabileceği
hususu düşünüldü ve tecrübe yenilendi. Yine aynı netice elde edildi. Demek ki
eter diye bir şey yoktur. Haddizatında bu tecrübe radyo dalgalarının bir yerden
bir yere intikali için bir vasata ihtiyacı bulunmadığını da açıklıyordu.

Bu menfî neticeye itiraz edenler oldu. Bunlardan Lorentz, cisimlerin hareket
istikametinde boyundan kaybedecekleri prensibine dayanarak Michelson’un
denemelerinde de aynı durumun bahis mevzuu olduğunu söylüyor, her iki şuanın
merkez noktaya aynı anda avdet ettiğini riyâzî olarak ispatlamaya çalışıyordu
ki, meselenin ilk tecrübe ile ispat edildiği devrede bu oldukça makul bir itiraz
sayılırdı. Ancak Michelson’un nasıl bir mevcudu tecrübe ettiğini, hem de
Lorentz’in esîr vardır ifadesinden ne kastedildiğini anlamak oldukça mühimdir.

Bunlardan biri, yaptığı tecrübe ile ona yok derken, her hâlde esîrin katı bir
madde olduğu tasavvuruna karşı diyordu. Ve en azından onu hava gibi kabul
ediyor ve bir çeşit atmosfer hüviyetinde, arzı saran bu seyyal maddenin arzla
beraber hareketini de düşünüyor ve tecrübesini böyle hayalî bir “eter” içinde
yapıyordu.

Acaba esîr denen şey, madde üstü bir şey olamaz mıydı ki, günümüzde anti-
madde, anti-atom, anti-proton, anti-nötron gibi meşhud dünya karşısında gayri
meşhud ve gayri meş’ur bir âlem olarak zıt bir çizgiyle izah edilen bu yanlış
anlayışlarla telif edilmesin. Kaldı ki Bilim ve Teknik ve Sızıntı gibi popüler
bir kısım mecmualar, yeniden esîre dönüş hususunda oldukça dikkate değer
şeyler de kaydediyorlar.

Netice olarak diyebiliriz ki; esîr mevzuunda müşâhede ve tecrübeye dayalı
herhangi bir hüküm mevcut değilse bile, “ceffelkalem” esîr yoktur diye kestirip
atacak kadar malumata da, henüz sahip bulunmamaktayız.

Mekân fiziğindeki yeni temayüller etere yeşil ışık yakadursun, biz
terminolojide mutabakata varılmadan sürdürülen bu mücadelenin daha yıllarca
devam edip gideceği kanaatindeyiz.

Bu hususta sözlerimi bitirirken, en doğru sözlünün beyanı içinde toprak, su,
hava, ateş mürekkeplerinden evvel Arş-ı Rahmet bir “amâ” üzerinde olduğu ve



bunun altında, üstünde hava bulunmadığı sözünü1, geleceğin fizikçilerine tetkik
mevzuu olarak arz edip geçelim...

Amûdî: Dikey.

Ceffelkalem: Düşünüp taşınmadan, bir çırpıda.

Gayr-ı meşhud: Görülmeyen, müşâhede edilemeyen.

Gayr-i meş’ur: Duyulmayan, hissedilmeyen.

Hamûle: Yük.

Meşhud: Görünen, müşâhede edilen.

Nâfiz: Tesirli, nüfuz eden.

Seyyal: Akıcı, akışkan.

Şerare: Kıvılcım.

Şua: Işın, ışık parçası.

1 Tirmizî, tefsîru’l-Kur’ân 12; İbn Kuteybe, Te’vîlu muhtelifi’l-hadîs s.221.



Neden her şey ölüme dayalıdır? Meselâ hayvanların 
hayatı, bitkilerin ölümüne; insanların hayatı 

hayvanların ölümüne...
Eşyada tasarruf eden Zât’ın israf etmemesinden, en süflî şeylerden dahi en

nadide varlıkları icat etme âdetinden; her şeye daimî yenilikler bahşetmesinden
ve bütün varlıkları kamçılayıp tekâmüle sevk etmesinden, bir baştan bir başa
varlık âleminde her gurubu bir tulû takip etmektedir. Tıpkı, yer dilimlerinden
gündüzün geceyi kovalayıp durması; ışık, yerini karanlığa terk etmesi ve bu baş
döndürücü nizamdan daima yeni, taze ve usandırmayan semerelerin alınması..
ve daha pek çok yüce maksatlar için, Güneş küre-i arz münasebeti içinde,
hayatı ölümün arkasına taktığı gibi...

Şimdi kısaca, bu hususlar üzerinde duralım; ancak her şeyden önce ölümü
tanımak gerekmektedir.

Ölüm; tabiî bir sona eriş, bir inkıraz, bir kendi kendine tükeniş ve ebedî yok
olma değildir. O, bir yer değiştirme, hâl değiştirme, buud değiştirme ve vazife
külfetinden sıyrılarak rahata ve rahmete ermektir. Hatta bir bakıma, her şeyin
kendi özüne ve hakikatine intikal etmesinden ibarettir.

Bu itibarla ölüm, hayat kadar cazip; dostlara vuslat kadar sevindirici ve
ölümsüzlüğe ermek kadar büyük bir nimettir.

Ölümün bu hakikatini göremeyen maddeciler, hep onu ürpertici olarak tasvir
etmiş ve hakkında yanık yanık ağıtlar yakmışlardır. Dünden bugüne ölümün
hakikatini idrak edemeyen tali’sizlerin durumları hemen hep aynı çizgide
cereyan etmiştir.

Vâkıa ölüm, bir ayrılık olması itibarıyla, aklın nazarında ve insanın insanlığı
üzerinde oldukça müessir bir hâdisedir. Böyle bir tesiri bütün bütün inkâr
etmek kabil olmadığı gibi, kalbin dilini bağlamak da mümkün değildir. Hele
ince gönüllerde, hassas ruhlarda -geçici dahi olsa- onun meydana getireceği
fırtınalar cidden çok müthiştir. Böyleleri için “ba’sü ba’de’l-mevt” akidesi,
her şeyini kaybeden dilenciye sultanlık bağışlanması ve idam edilecek birinin
ebedî hayata erme fermanını alması gibi, bütün üzüntüleri unutturacak ve onu
fevkalâde sevindirecek büyük bir hâdisedir.

Bunun içindir ki, ölüm, onun hakikatini idrak edenlerin nazarında, bir terhis,
bir tebdîl-i mekân ve yüzde doksan dokuz dostların ve sevdiklerin bulunduğu



âleme bir seyahat olmasına mukabil, hakikatini idrak edemeyen ve sadece dış
yüzündeki ürpertici durumu gören bir kısım tali’sizler için ise o, bir cellat, bir
darağacı; dipsiz bir kuyu, karanlık bir koridordur...

Ölümü ikinci ve ebedî bir varoluşun başlangıcı sayanlar, sinelerinde onun
tatlı tatlı esintilerini duydukça Cennet baharları gözlerinin önünde tüllenmeye
başlar. Bu itikadî zevk ve neş’eden mahrum inkârcı ise, onu hatırladığı her
lâhza, vicdanında yaşattığı Cehennem’e girer-çıkar ve ızdırap çeker. Çektiği
acılar sadece kendine ait olsa yine bir derece, kendiyle beraber, alâkadar
olduğu ve lezzetlerinden lezzet alıp, acılarını ruhunda duyduğu ne kadar varlık
varsa, onların elemlerini de gönlünde yaşar ve iki büklüm olur.

İnanan insanın nazarında her şeyin ölümü, hayat külfetinden, dünyevî
meşakkatlerden bir paydos olması ve onların misalî hüviyetleri, ilmî
mahiyetleriyle başka âlemlerde varlıklarını sürdürmeleri cihetiyle de bir
tekemmül, bir terakki ve daha ulvî bir mahiyet kazanmaktan ibarettir.

Evet, ölüm, ebedî varolmayı sünbül vermesi ve insanı hayatın
meşakkatlerinden kurtarması itibarıyla büyük bir nimet ve insana en kıymetli
bir ilâhî armağandır. Ne var ki, her kemal ve terakki; dolayısıyla her lütuf ve
mazhariyet, bir kısım imbiklerden geçmeye ve bir kısım potalarda şekillenmeye
vâbeste olduğu gibi, bütün varlıklar da, böyle daimî bir erime arınma yoluyla
daha üst seviyelere tırmanmaktadırlar. Meselâ: Altın madeni ve demir cevheri,
ancak, eridikten ve bir bakıma ölüp yok olduktan sonra, öz ve hakikatleriyle
görünme seviyesine ulaşmış olurlar. Yoksa, böyle bir ameliyeye tâbi
tutulmadıkları takdirde, kendi hakikatlerine zıt bir surette, taş ve toprak
hüviyetinde devam edip giderler.

Altın ve demire, diğer şeyleri de kıyas ettiğimiz zaman, anlarız ki; her şeyin
bir noktada gurub edip gitmesi, eriyip tükenmesi, zâhiren yok olma gibi görünse
bile, hakikatte daha yüce bir hâle intikal etmekten başka bir şey değildir.

Havanın zerrelerinden, suyun atomlarına; otların, ağaçların moleküllerinden,
canlıların hücrelerine kadar her şey, fevkalâde bir şevk ve alabildiğine bir
zevk içinde ölüme giderken, haddizatında kendisi için mukadder kemale
koşmaktadır. Hidrojen ve oksijen terkibe girince hususî mahiyetleri itibarıyla
ölürler; fakat, bütün varlıklar için, en hayatî bir unsur olma yolunda ayrı bir
dirilişe ererler.

Bundan dolayıdır ki, biz ölümle kayboluşa; yer değiştirme, hâl değiştirme
diyoruz, ama kat’iyen inkıraz ve tükenme demiyoruz. Nasıl diyebiliriz ki;



partiküllerden en büyük mürekkeplere kadar, kâinatın sinesindeki bütün
çalkalanmalar, hâlden hâle intikaller, erimeler, dağılmalar hep en iyiyi, en
güzeli ve en tazeyi netice verip durmaktadır. Buna dense dense, varlıkların
seyahat ve tenezzühü denir; ama kat’iyen ve asla yokluğa gitmeleri denemez!..

Diğer bir zaviyeden ölüm, mülk sahibinin nazarında, vazife devir ve
tesliminden ibarettir. Her varlık, kendine has çizgide, kendini varlığa erdiren
Zât’ın huzurunda bir resm-i geçit vazifesiyle mükelleftir. Merasim bitip,
istenilen resim ve suretler tespit edildikten sonra, onun gitmesi; yerine
başkalarının gelmesi, sahneyi monotonluktan kurtarma ve en ceyyid, en yeni
şeylerle hep ona canlılık kazandırmanın gereğidir. Böylece, varlıklar, figürler
gibi sahneye çıkar, kendine ait rolü oynar, söyleyeceği sözü söyler ve sonra
perdenin arkasına çekilir. Ta başkaları da kendilerine ait oyunu oynama ve
soluklarını duyurma imkânını bulsunlar. “Gelen gider, konan göçer.”  fakat, bu
gelip gitmelerde yenilikler, canlılıklar ve cazibeler meydana gelir.

Bir başka cepheden de; ölümün sessiz nasihatinde, hiçbir varlığın kendi
kendine ve bizzat kâim olmadığını; her şeyin yanıp-sönen ışıklar gibi, sönmeyen
ebedî bir güneşe delâlet ettiğini göstermek suretiyle, fenâ ve zevâlin öldürücü
pençeleri altında inleyen kırık gönüllere, oturaklaşma, huzura erme yolunu iş’âr
etme vardır. Yani, gönlümüzü kaptırdığımız şeylerin, arkalarına bakmadan
çekip gitmeleri, bizde bâki bir sevgili arama hissini uyarır. Böyle bir hissin
uyanması ise, duygular dünyamızda ebediyete ermenin ilk merhalesidir. İşte
ölüm, bu ilk merhaleye insanı alıp yükselten sırlı bir asansör hükmündedir.

Bundan ötürü, fenâ ve zevâle, kesip biçen bir kılıç nazarıyla bakmaktan daha
çok, tımar eden, aşılayan bir el ve neşter nazarıyla bakmak daha muvafıktır.
Hatta, bir bakıma, fenâ ve zevâli zatî görmek de sakat ve hatalı bir anlayıştır.
Zira mutlak yokluk kat’iyen bahis mevzuu değildir. Bilakis her şey, bizim dar
müşâhede buudlarımıza göre kaybolur, misalî ve ilmî hüviyetiyle,
hafızalarımızdan Levh-i Mahfuz’a ve nihayet bütün eşyayı kuşatan geniş daire-i
ilme kadar, değişik buudlarda ve buudlar ötesi âlemlerde farklı mahiyetlerle
varlıklarını sürdürürler. Âdeta her şey, bir tohum hâlinde çürür, bir çiçek
hâlinde pörsür gider; fakat, ruhu ve özü, binlerce başak ve tomurcukta
devamlılığa erer.

Şimdi değişik bir zaviyeden tekrar suale dönelim. Her şey ölüme değil de
hayata dayansaydı, yani hiçbir şey fenâ ve zevâl bulmasaydı; varlık, varolma
içinde dalgalanıp dursaydı da, eşya ve hâdiseler tek taraflı işleseydi ne olurdu?



Evvelâ, geçen hususlar, ölümün bir rahmet ve hikmet eseri olduğuna kanaat
vermekle beraber, diyebiliriz ki; ölümün rahmete dayanmasına mukabil,
âlemşümul ölümsüzlük, öylesine bir abesiyet ve öyle korkunç bir felâkettir ki;
eğer olduğu gibi tasvir etme imkânı olsaydı, insanlar ölüme değil de, ona
ağlayacak ve ona âh u vâh edeceklerdi!..

Bir kere düşünün! Hiçbir şey yok olmadığı takdirde, daha ilk asırlarda, değil
insanların yaşaması, bir sinek bile yaşama vasat ve imkânını bulamayacaktı.
Canlılardan sadece karıncalar, otlardan sarmaşıklar, yeryüzünü hâkimiyetleri
altında bulundurup; sonra da, hiçbir sarmaşık, çürümeseydi ve hiçbir karınca
da ölmeseydi, bir asırda yeryüzünü saran sarmaşık ve karınca kalınlığı
yüzlerce metreye ulaşırdı. Böylesine sevimsiz, korkunç bir tabloyu düşündükçe
ölümün rahmet olduğunu, çürümenin hikmet olduğunu görmemek kabil mi?

Hele şimdi, müşâhede ettiğimiz kâinatın o akıllara durgunluk veren
güzelliklerinden kaçta kaçını karınca ve sarmaşık yumağının monoton
çehresinde görebilirdik?.. En antika ve çarpıcı sanat eserlerinin teşhiri için
açılan yeryüzü sergisinde bunlar mı gösterilecek!.. Her tarafta, güzelliklerinin
akislerini görüp durduğumuz Muhteşem Sanatkârın hangi güzelliğini bu karanlık
simada görecektik!.. Bu sevimsiz çehrede, değil kâinatın kuruluşuna vesile âlî
temâşâların bulunması, eğer yaşamaları kabil olsaydı, en sefil mahluklar bile
bu mezbelelikten kaçacaklardı…

Diğer taraftan da, bu koca kâinatın idaresinde öyle fevkalâde bir hikmet var
ki, zerre miktar israf ve abesiyet göze çarpmamaktadır. En süflî ve pes
şeylerden, en kıymetli şeyleri meydana getiren mutlak hikmet Sahibi, elbette ki,
hiçbir şeyi israf etmeyecek ve en değersiz enkaz ve kalıntıları daha başka
yerlerde kullanacak ve yeni yeni âlemler icat edecektir. Hele, ruhunu ve özünü
nezdine aldığı canlıların, hususiyle insanın, o ruh ve öze hizmet eden zerrelerini
muhakkak ki, en iyi şekilde kullanacak ve taze taze ceyyit mahluklar meydana
getirecektir. Yoksa, önce değer verip varlığa mazhar ettiği bu nâzenin
mahlukları, enkaz hâlinde terk etmek suretiyle, âlemşümul hikmetine aykırı
icraatta bulunmuş olacaktı ki; Şân-ı Ulûhiyet bundan muallâ ve müberrâdır.

Netice olarak diyebiliriz ki; bütün eşya, tertip, tanzim, sevk ve idare
edilmesi itibarıyla, selîm akıllara, zevkten anlayan gönüllere, şairane ilhamlar
bahşedecek kadar yerli yerinde ve mükemmeldir. Zerrelerin hareket ve
çözülmelerinden, otların, ağaçların hâlden hâle geçmelerine; ırmakların fenâ
bulma istikametinde denizlere koşmalarından, denizlerin kendi aleyhlerine



buharlaşıp bulutlara yükselmelerine kadar; hatta, oradan da baş aşağı, yeniden
zemine inerek toprağın bağrında eriyip gitmelerine kadar, her şeyin ciddî bir
şevk içinde, bir keyfiyetten daha âlî diğer bir keyfiyete doğru koştuğu müşâhede
edilmektedir.

Ne âlemdir bu âlem aklı, fikri bî-karar eyler, 
Hep i’câzât-ı kudret pîş-i çeşmimde güzâr eyler, 
Semâvî handelerdir gökyüzünden Hak nisâr eyler, 
Serâser nurlardan renklerle istitâr eyler, 
Çemendir, bahrdır, kühsârdır, subh-ı rebîdir,
Bu yerlerde doğan bir şâir olmak pek tabiîdir.(*)

Abdülhak Hâmid
(*) Bu âlem öyle bir âlemdir ki; insanın aklını fikrini kararsız kılar. Kudretin bütün mucizeleri

gözümün önünden gelir geçer. Gökyüzünden Hakk’ın saçıp dağıttıkları, semâvî
tebessümlerdir. Baştan başa nurlardan renklerle perdeler. Çimendir, denizdir, dağlıktır,
bahar sabahıdır. Bu yerlerde doğanın şâir olması pek tabiîdir.

Âlemşümul: Evrensel

Ba’sü ba’de’l-mevt: Öldükten sonra dirilme.

Muallâ: Yüce, yüksek.

Ceyyid: İyi, latif, hoş.

İnkıraz: Tükenme, bitme.

Levh-i Mahfuz: Olmuş ve olacak her şeyin yazıldığı levha, Allah’ın (celle celâluhu) takdir
buyurduğu hükümlerin yazıldığı ana kitap.

Müberrâ: Uzak, beri.



“Allah” kelimesi ile “tanrı” kelimesi arasında
nasıl bir fark vardır?

Bizim eski atalarımız Müslüman olmadan önce yaratıcı bir zâta
inanıyorlardı. Belki kendilerine göre, değişik tanrıları da vardı. Ama onlar
daha çok kendi lehçeleri ile “Tengri” dedikleri zaman, Zât-ı Ulûhiyeti
kastediyorlardı. Bu kelime sonra biraz daha incelik kazandı ve tanrı şeklini aldı
ki, aslında mâbut demektir ve Arapça’daki “ilâh”ın, Fransızca’daki “Dieu”nun,
Farsça’daki “Hudâ”nın karşılığı olan bir kelimedir. Ama hiçbir zaman, Cenâb-ı
Hakk’ın bütün Esmâ-i Hüsnâsını câmî, ism-i Zât olan “Allah” kelimesinin
karşılığı değildir. Allah dendiği an, bütün kâinatta tecellî eden isimleriyle bir
Zât-ı Ecell-i A’lâ akla gelir. Allah kelimesiyle anlaşılan budur. Yani O,
Mâbud-u Mutlak, Hâlık-ı Mutlak, Maksûd-u Mutlak, Rezzâk-ı Mutlak, Bâri-i
Mutlak, Cemîl-i Mutlak’tır… ilâ âhir.

Esmâ-i Hüsnâyı câmî Allah kelimesinden böyle umumî bir mânâ anlaşılır.
Ve bu itibarla da Allah’ın (celle celâluhu) ism-i hâssıdır. Allah dendiği an bu
Mâbud-u Mutlak anlaşılır ve Vâcibü’l-Vücud akla gelir. Ama, tanrı dendiği
zaman Yunanlının aklına Zeus gelir. Mısırlının Apis Boğası ve Hintlinin aklına
da kendi inekleri... Demek tanrı kelimesiyle yerli-yersiz mâbut kelimesinin akla
gelmesine karşılık, lâfza-i celâl olan Allah kelimesi Vâcibü’l-Vücud’un ism-i
hâssı olarak sadece o Esmâ-i Hüsnâ sahibi Zât-ı Zülcelâl’i akla getirir. Onun
için bir insan, “tanrı” kelimesini Allah yerinde kullanırsa, maksadını anlatamaz
ve hata etmiş olur. Tanrı, ilâh kelimesi yerinde Hudâ, Dieu ve God yerinde
kullanılabilir; fakat Allah yerinde değil.. “Allah”, Cenâb-ı Hakk’ın Zât’ının has
ismidir. Onun için “Lâ ilâhe illallah” diyoruz; fakat “Lâ Allah’a illallah”
demiyoruz. Evvelâ ilâhlar, tanrılar ne varsa hepsi nefyediliyor, sonra da
isbatta, Mâbud-u Mutlak getiriliyor ve sadece Allah vardır, deniliyor.

Mevlit yazarı Süleyman Çelebi, bu hususu çok güzel tefrik ederek “Birdir
Allah, O’ndan artık tanrı yok.” deyip, her iki kelimenin yerini de tayin ve
tespit etmiştir.

Buna binaen bir insanın ağzından tanrı kelimesi çıktığında, hemen reaksiyon
göstermemeli, o adamın maksadına bakmalı, Allah yerinde o kelimeyi
kullanmışsa tatlıca ikaz etmeli, aksine, tehevvür gösterilmemeli. Hele
günümüzde kat’iyen!..

Bâri-i Mutlak: Her şeyi yoktan Yaratan Hz. Allah (celle celâluhu).



Câmî: Toplayan, kapsayan, içine alan.

Cemîl-i Mutlak: Bütün güzelliklerin mutlak sahibi, Güzeller Güzeli Hz. Allah (celle celâluhu).

Esmâ-i Hüsnâ: Allah’ın güzel isimleri.

Hâlık-ı Mutlak: Mutlak, tek yaratıcı Hz. Allah (celle celâluhu).

Mâbud-u Mutlak: İbadet edilmeye lâyık tek varlık, Hz. Allah (celle celâluhu).

İsm-i hâss: Özel isim.

Maksûd-u Mutlak: Gerçek maksat, kendisine varılmak istenen, gaye edinilen yegâne Zât Hz.
Allah (celle celâluhu).

Rezzâk-ı Mutlak: Rızkın yegâne, gerçek sahibi Hz.Allah (celle celâluhu).

Vâcibü’l-Vücud: Varlığı kendinden ve kesin olan Hz. Allah (celle celâluhu).

Zât-ı Ecell-i A’lâ: En yüce, en büyük Zât, Hz. Allah (celle celâluhu).



İnançsız birine önce neyi, nasıl anlatmalı?
Sorunun cevabına geçmeden önce bazı hususları belirtmek faydalı olacaktır.
Evvelâ inançsızlığın çeşitleri vardır: Şahsın hususî kanaati, iman

karşısındaki davranışları; inanılacak şeylerin bütününe inanıp inanmama gibi
halleriyle çeşitlilik arz etmektedir.

İman esaslarına karşı alâkasız olan birisi, o esasları kabul etmeyen bir
diğerinden farklı olduğu gibi böyle bir şahıs da, o erkânın bütününü reddeden
ve yok kabul edenden tamamen farklıdır.

Daha değişik bir ifade ile bu hususu şöyle bir tertibe tâbi tutmak da
mümkündür;

1- İnanılması gerekli olan şeylerin varlığını düşünmeden, sırf bir alâkasızlık
ve lâubâlilikten doğan inançsızlıktır ki; büyük bir kısmı itibarıyla
muhakemesizlerin, budalaların veya hevâ ve hevesinin esiri zelil ruhların ve
sefil akılların işidir. İnanç adına bunlara bir şeyler anlatmak oldukça zor, belki
de imkânsızdır. Bunların davranışlarına insiyakilik hâkimdir. Kitlenin ağır
baskısıyla hareket eder, onunla oturur, onunla kalkarlar.

2- İnanç esaslarını kabul etmeyenlerdir. Bunlar hangi sâikle bu duruma
gelirlerse gelsinler, münkir ve mülhittirler.

3- İnanılması gerekli olan şeyleri yok kabul edenlerdir ki; eski devirlerdeki
emsallerine nispeten günümüzde bunların sayıları da oldukça fazladır.

Bu son iki bölümde ele alınan inançsızları, ayrıca;
a) Her şeyi maddeye irca eden ve hiçbir metafizik hâdiseye inanmayanlar,
b) Bazı metafizik ve parapsikolojik hâdiselere inananlar, diye ikiye ayırmak

da mümkündür.
İnançsızlık, günümüzde, azgınlaşan insanoğlunun en bariz vasfıdır. Ve

asrımızda gençliğin, bunalım sebeplerinden birisidir.
İnançsızlık bütünüyle bir felâket ve bütünüyle anarşinin temel rüknü ve

kaynağıdır. Diyebiliriz ki, insanlık en huzursuz demlerini, en imansız olduğu
devrelerde yaşadı. “Rönesans’ın” serazat efendileriyle, Fransız İhtilalinin
serserileri, tabakât-ı beşer çapında ilk inançsızlığı temsil eden ve onu
yaygınlaştıranlar oldular. Daha sonra ise, mujik (Rus köylüsü) bir tip, ona bir
“din” deyip sahip çıktı. Ve onu, bugün dünyanın dört bir bucağında tutuşturulan
fitne ateşlerinin kibriti ve çırası hâline getirdi.



Artık bir serserilik ve çılgınlık felsefesi olduğu iyiden iyiye anlaşılan
günümüzdeki ilhadın; içtimaiyatçılardan, iktisatçılardan daha çok,
psikiyatristlerin üzerine eğilmeleri gereken bir mevzu olduğu kanaatindeyiz.
Evet, psikiyatri kitaplarındaki deli tipleriyle, günümüzdeki inançsız neslin
durumu karşılaştırılınca, buna hak vermemek elden gelmez.

Ne var ki, bu ne benim mevzuumdur, ne de sorulan soruyla doğrudan doğruya
münasebeti vardır. Ancak hem bunu arz ederken, hem de inançsızlığı basit bir
tertibe tâbi tutarken, inancın dereceleri ve farklılığı gibi, inançsızlığın da
dereceleri ve çeşitleri olduğunu göstermeye çalıştık ki, her inançsıza, her
söylenen sözün derman olamayacağına, farklı inkârların farklı şekillerde ele
alınması lâzım geldiğine ve her münkirin durumuna göre irşadın yapılması
zaruretine dikkatleri çekmiş olalım.

Binaenaleyh, inançsızlık içindeki farklılıklar kadar, irşat, uyarma ve ıslahta
da, az çok birbirinden ayrı usûllere başvurmada fayda vardır. İyi bir uyarı ve
irşadın yapılabilmesi için, muhatabın, yukarıda işaret edilen bölümlerden
hangisine girdiğini önceden tespit etmek bir kısım uygunsuz beyan ve falsoları
önlemiş olur. İşin bu kısmı bir hekim hazâkati içinde ele alındıktan sonra
inançsıza neyin ve nasıl anlatılması lâzım geldiği de, bir ölçüde belirlenebilir.
Mamafih, biz yine de gerekli gördüğümüz şu hususları sıralamak istiyoruz:

1- Muhatabın inançsızlığının nasıl bir inançsızlık olduğu; bütüne mi yoksa
bazı rükunlara mı râcî bulunduğu hususunun tespiti lâzımdır ki, etrafında
tahşidat yapılması lâzım gelen meseleye, gereken ehemmiyet verilmiş olsun. Bu
arada körü körüne saplantısı olan veya lâubâli bulunan biriyle de, boşuna
uğraşılıp vakit kaybına sebebiyet verilmesin.

2- Muhatabın kültür seviyesinin, içtimaî ufkunun bilinmesi ve anlayabileceği
bir dille kendisiyle konuşulması çok mühim bir unsurdur.

Kültür seviyesi oldukça yüksek birisine, daha az malumatı olan birinin bir
şeyler anlatmaya çalışması, umumiyet itibarıyla aksülamelle (reaksiyon)
karşılanır. Bilhassa günümüzde, enaniyeti çok inkişaf etmiş kimselere ve hele
biraz da bir şeyler biliyorsa, laf anlatmak kabil değildir. Böylelerine, kendi
seviyelerinde biri ve doğrudan doğruya onları muhatap alıyor hissini de
vermeden anlatması gerekli olan şeyleri anlatmalıdır ki, maksat hâsıl olsun.

Muhatabın anlayabileceği bir dil kullanma da çok mühimdir. Günümüzde,
düşüncedeki sakatlıklar, dilimize aks ede ede, onu öylesine yıktı ki, aynı vatan



sınırları içinde yaşayan nesillerin, aynı dili kullandıklarını iddia etmek âdeta
imkânsızdır. Vâkıa; matbuat ve televizyonun birleştirici unsurlar olarak tek dil
ve tek stil mevzuunda müspet bazı şeyler yapabilecekleri düşünülebilir. Ancak,
çeşitli ideolojilere gönlünü kaptırmış, farklı grupların kendilerine göre
kitapları, kendilerine göre gazete ve mecmuaları bulunduğundan zavallı nesiller
kendi içine kapalı hizipler olarak yaşamaktan kurtulamamaktadır. Ayrı ayrı
terminolojiler ve ayrı ayrı metodolojiler, nesiller arasında aşılmaz uçurumlar
meydana getirmektedir.

Bu itibarla, kendisine bir şeyler anlatılması düşünülen kimsenin, hangi
sözlere ve anlatma usûlüne, ne kadar âşina olduğunun çok iyi tespit edilmesi
lâzımdır. Yoksa, birbirini tanımayan iki yabancının, şaşkınlık içinde geçen
musahabelerine benzeyecek ki, çok da faydalı olacağı kanaatinde değiliz.
Maksat ve maksada ışık tutacak terminoloji ve düşüncenin fevkalâde berrak
olmasına bilhassa dikkat edilmelidir.

3- Anlatacağımız şeylerin, önceden çok iyi bilinmesi, hatta takdim
edeceğimiz hususlar hakkında vârid olabilecek suallere, ikna edici mahiyette
cevapların hazırlanması şarttır. Aksine, küçük bir falso, ehemmiyetsiz bir
yanlış her şeyi alt-üst edebilir.

Bu arada bizim bilgisizlik ve görgüsüzlüğümüzle solgun görünen yüce
hakikatler, muhatabımızın nazarında küçülür, değersizleşir ve söner gider.
Daha sonra başkalarıyla, bu türlü bir araya gelme ve musahabeler için de farklı
bir bakış meydana gelmesine sebep olur ki; kanaatimce karşı taraf bir daha da
böyle bir pozisyona düşmemeye gayret edecektir.

Böyle bir duruma sebebiyet veren şahıs, ne kadar da hüsnü niyetli olursa
olsun hatası büyük sayılır. Kim bilir günümüzde böyle yarım mürşitlerden
ötürü, ilhadda şartlanan ne kadar genç vardır!.. Eskiler; “Yarım molla din
götürür, yarım hekim de can.” derlerdi. Aslında, yarım mürşidin zararı, yarım
hekimden çok daha büyüktür. Zira hekimin bilgisizliği veya yanlışı, kısacık
maddî hayatı tehdit etmesine mukabil, mürşidinki çok uzun ve ebedî hayatı
bozup mahvına sebebiyet vermektedir.

4- Anlatmada, diyalektik ve ilzam yoluna kat’iyen girilmemelidir. Fertte
enaniyeti tahrik eden bu usûl, aynı zamanda neticesizdir. Gönülde inanç
nurlarının yayılıp gelişmesi, o imanı yaratacak Zât’la sıkı münasebet içinde
olmaya bağlıdır. O’nun hoşnutluğu ve görüp gözetmesi hesaba katılmadan,
iddialı münakaşalar ve ehl-i gaflet usûlü münazaralar hasmı ilzam etme ve



susturmaya yarasa bile, tesiri olabileceği kat’iyen iddia edilemez. Hele böyle
bir münakaşa ve münazara zemininin açılacağı baştan biliniyor ve oraya
hazırlıklı ve yüksek gerilimle geliniyorsa.. böyleleri münazaracıdan daha
ziyade birer hasım hâlinde kinle oturur ve öfke ile ayrılırlar. Kalkarken de, ikna
olmamış gönüllerinde, anlatılmak istenen şeylere cevaplar araştırma
düşüncesiyle kalkarlar. Ötesi ise malumdur artık.. dostlarına müracaat edecek,
kitap karıştıracak ve bin yola başvurup, kendisine anlatmaya çalıştığımız
şeylerin cevaplarını araştıracaktır. Bu ise, onları inançsızlıkta bir kademe daha
ileri götürecektir ki; irşat edenin, asıl yapmak istediği şeye zıt bir duruma
sebebiyet verilmiş olacaktır.

5- Anlatmada, muhatabın gönlüne seslenilmelidir. Her cümle samimiyet ve
sevgiyle başlayıp, aynı şekilde sona ermelidir. Karşımızdakine veya
düşüncelerine yönelik herhangi bir huşûnet, anlatacağımız şeylerin tesirini
bütün bütün kıracağı gibi, muhatabı da küstürecektir.

Mürşit, hastasını mutlaka iyi etme kararında olan müşfik bir hekim gibi, ona
eğilen, onu dinleyen ve onun mânevî ızdıraplarını vicdanında yaşayan, gerçek
bir havarî ve hakikat eridir. Ses ve söz, bu anlayış içinde mûsıkîleşir ve tatlı
bir zemzeme ile karşıdakinin gönlüne akacak olursa, onu fethettiğimizden emin
olabiliriz.

Hatta muhatabımızın mimiklerine ve işmizazlarına dikkat kesilmeli ve
kendimizi sık sık akort etmeliyiz. Böylece onu bıktıran, usandıran şeyleri
tekrarlamamış oluruz.

Burada; şu nokta da, asla hatırdan çıkarılmamalıdır:
Muhatabımız yanımızdan ayrılırken, samimiyet gamzeden davranışlarımızı,

tebessüm eden bakışlarımızı ve vücudumuzun her tarafından akıp dökülen ihlâs
ve inanışımızı alıp götürecek ve hiçbir zaman unutmayacaktır. Bir de buna,
ikinci bir defa karşılaşma arzusunun duyulduğunu ilâve edecek olursak,
anlatılması gerekli olan şeylerin büyük bir kısmını anlatmış sayılırız.

6- Muhatabın yanlış düşünceleri, isabetsiz beyanları, gururuna dokunacak
şekilde tenkit edilmemelidir. Hele, başkalarının yanında onu küçük düşürecek
şeylere aslâ tevessül edilmemelidir. Maksat, onun gönlüne bir şeyler
yerleştirmekse, icabında bu uğurda bizim onurumuz çiğnenmeli ve bizim
gururumuz kırılmalıdır. Kaldı ki, karşımızdakinin “demine-damarına”
dokundurarak, ona bir şey kabul ettirmek de kat’iyen mümkün değildir. Aksine,



onu her örseleyiş, bizden ve düşüncemizden uzaklaştıracaktır.
7- Bazen böyle bir inançsızı, itikadı sağlam, içi aydın, davranışları düzgün

arkadaşlarla tanıştırma, bin nasihatten daha tesirli olur. Ancak böyle bir yol,
her inançsız için uygun değildir. Bu itibarla irşat edenin az çok tilmizini tanıyıp
ona göre bir metot tatbik etmelidir.

8- Bunun aksi olarak, davranışlarında gayri ciddî; düşüncelerinde tutarsız;
Yüce Yaratıcı’ya karşı teveccüh ve huzuru zayıf kimselerle de görüştürmenin
herhangi bir fayda getirmeyeceği bilinmelidir. Hele, mütedeyyin ve bilgili
geçindiği hâlde ibadet aşkından mahrum, duygu ve düşünceleri bulanık
kimselerle muhatabı temasa geçirmenin değil fayda bazı hususlar itibarıyla
zararı bile olacağı söylenebilir.

9- Onu, yer yer dinleyip kendisine konuşma fırsatı verilmelidir. Onun da bir
insan olduğu düşünülerek, aziz tutulup fikirlerine müsamaha ile bakılmalıdır.

Bir ferdin inancındaki derinliği, kendi içine dönük olduğu nispette onu
olgunlaştırır, faziletli kılar. Dışa ve hususiyle bir şey bilmeyenlere karşı ise
onu kaçırma ve nefret hissi vermeden başka bir şeye yaramaz.

Vâkıa, bâtıl fikirleri dinlemek ruhta yara yapar ve sâfi düşünceleri ifsat eder.
Ancak, bu türlü ezaya katlanmakla bir gönül kazanılacaksa, dişimizi sıkıp
sabretmeliyiz.

Yoksa ona hakk-ı fikir, hakk-ı beyan tanımadan, anlatmayı daima elde tutacak
olursak, meclis soluklarımızla dolsa taşsa bile, muhatabın kafasına bir şey
girmeyecektir. Bu hususta sevimsizleşen nice kimseler vardır ki; dibi delik
kovayla su çekiyor gibi, dünyalar dolusu gayretine rağmen bir ferde istikamet
dersi verememiştir.

Veyl olsun, başkalarını dinleme nezaketinden mahrum konuşma hastalarına!
10- Anlatılan şeylerde, anlatanın yalnız olmadığını, kadimden bu yana pek

çok kimsenin de aynı şekilde düşündüğünü ifade etmek yararlı olur. Hatta
günümüzde bir-iki inanmayana bedel, bir hayli mütefekkirin sağlam inançlı
olduğunu mutlaka anlatmak lâzımdır. Hem, kavl-i mücerret olarak değil,
misalleriyle anlatmak gerekir.

11- Bu çerçeve içinde, anlatmak istediğimiz şeylerin ilki hiç şüphe yok ki,
“kelime-i tevhid”in iki rüknü olmalıdır. Ancak daha evvelki müktesebatıyla
veya o anda verilen şeylerle, kalben inanç ve iz’ana erdiği hissedilirse, başka
hususlara geçilebilir.



İnanç babında gönlü sağlama bağlanmadıktan sonra, inkârcının her zaman
tenkidine cüret gösterebileceği meselelerin anlatılmasından kat’iyen
sakınılmalıdır.

Netice olarak diyebiliriz ki, inançsızın durumunu tespit ettikten sonra,
zikredilen usûl çerçevesinde birinci derecede anlatılması gerekli olan şeyler
iman esasları olmalıdır. Bunlarda, gönlün itminana kavuştuğunu hissettikten
sonra, diğer meseleleri anlatabilme imkân ve fırsatı doğmuş olur. Aksine,
günümüzde olduğu gibi, “ata et, ite ot” vermelere veya yemek verme usûlü
bilmeyen garson gibi, ilk defa sofraya hoşafları sıralama nevinden hatalı
takdimler olacaktır ki, biz böyle bir takdimi, ne kadar beğenirsek beğenelim
karşı taraf üzerinde menfî tesiri büyük olacaktır.

Bu yazıyı, millî duygu ve düşünceye susamış ve inançsızlık girdabı içinde
her hareket edişte ölüm deliğine doğru yaklaşan bîçare neslimizin kurtarılma
vazifesini yüklenmiş muazzez eğitim temsilcilerine armağan ediyoruz.

Hazâkat: İhtisas, maharet.

Hizip: Grup, fırka.

Huşûnet: Sertlik, kabalık.

İçtimaî ufuk: Sosyal seviye.

İlhad: İnançsızlık, inkâr.

İrcâ etmek: Döndürmek, çevirmek.

İşmizaz: Hoşlanmamaktan ötürü yüz buruşturma.

Kavl-i mücerred: Yalın, izahsız sözlü ifade.

Mülhid: İnançsız, ateist.

Münkir: İnkâr eden, inanmayan.

Parapsikolojik: Tabiatüstü olayları araştıran psikoloji dalı ile ilgili.

Râci: Yönelik, ait.

Rükün: Esas, asıl.

Serazat: Başıboş.

Tabakât-ı beşer: Sosyal sınıflar.

Tilmiz: Öğrenci.

Vârid olmak: Gelmek.
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Nesâî, Ebû Abdirrahman Ahmed İbn Şuayb (215-303 h.); es-Sünen, (Tahkik: Abdülfettah Ebû Gudde), I-
VIII, Mektebetü’l-matbaati’l-İslâmiyye, Halep, 1406/1986.

et-Taberânî, Ebû’l-Kasım, Muhammed İbn Ahmed (v. 360 h.); el-Mu‘cemü’l-evsat, (Tahkik: Hamdi İbn
Abdilmecid es-Selefî), I-X, Dâru’l-Haremeyn, Kahire, 1415 h.

et-Taberî, Muhammed İbn Cerîr İbn Yezîd İbn Hâlid (224-310 h.); Câmiu’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân, I-
XXX, Dâru’l-fikr, Beyrut, 1405 h.

et-Tirmizî, Ebû İsa, Muhammed İbn İsa (209-279 h.); el-Camiu’s-Sahîh, I-V, Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî,
Beyrut, tsz.
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Bu mütevazi kitapçıkta sorulara irticalen cevap verildiği, konuşmanın ona
göre istiflendiği.. daha sonraki küçük tashihlerle de bu ilk tertip ve ifade
tarzına dokunulmadığı; daha doğrusu, her şeyi yeniden ele alma gibi bir
zorluğu olduğundan dokunulmadığı için, bir kısım karışıklıklar, anlatma
eksiklikleri olacaktır. Değerli okuyucuların, bütün bunları nazar-ı itibara
alarak, kitabı öyle mütalâa etmelerini ve kusurlarımıza nazar-ı müsamaha
ile bakmalarını umar, dualarını bekleriz.



Takdim
20. Asır ilim ve teknik asrı olmasının yanında İslâm’ın da inkişaf ettiği,

bilhassa tahsilli zümreler arasında şuurlu bir şekilde yaşanmaya başlandığı bir
asır olmuştur.

Umumî mânâda da insanların dinden uzaklaşıp kiliselerin cemaatsizlikten
kapandığı bir zamanda, onların zıddına İslâm’ın şahlanışı, iç ve dıştaki İslâm
düşmanlarını endişeye düşürmüş, bunu engelleyebilmek için Müslüman
gençliğin imanını zedeleyecek, kalb ve kafalarına vesvese verecek sorular
üretip yaymaya başlamışlardır.

Başlatılan bu kampanyanın zararını önlemek için, ortaya atılan meselelerin
doyurucu bir şekilde halledilmesi gerektiğine inanan değerli müellifimiz bu
kıymetli eserinde, gençlerin içine atılan, zihinlerine takılan bütün istifhamları
ikna edici bir şekilde izah etmiştir.

Elinizdeki kitabın birinci cildinde Cenâb-ı Hakk’ın Zât’ıyla alâkalı sualler,
vahdet-i vücud ve kaderle alâkalı meseleler, Peygamberimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) çok evlenmesinin hikmetleri, kölelik ve tenasüh gibi birçok
mühim mevzular halledilmişti.

İkinci cildi olan bu kitapta da bizim için hayatî diyebileceğimiz nice
meseleler vuzuha kavuşmuş bulunuyor. Bunlardan ezcümle:

Zaman ihtiyarladıkça Kur’ân’ın gençleşmesi; ilim ve teknikle alâkalı
âyetlerin, zamanla ilimlerin inkişafı sayesinde nasıl daha iyi anlaşıldığı
misalleriyle izah edilmiş;

Kur’ân-ı Kerim’in Efendimiz’in kelâmı olamayacağı; belâgat ve fesahat
cihetiyle Kur’ân ve hadisler mukayese edilerek, ilim ve teknikle alâkalı
âyetlerde haber verilen hususların 14 asır evvel bilinmesinin imkânsız oluşu ve
Kur’ân’ın istikbale mâtuf verdiği haberlerin de bir insan tarafından
bilinemeyeceği yine misalleriyle arz edilmiş;

Peygamberlerin sayısı, dünyanın her yerine peygamber gelmiş olduğu,
şeytanın küfürde ısrarının sebebi, AIDS’in dabbetülarzla alâkasının olup
olmadığı (bu bahiste, zuhur eden hâdiselerle âyet ve hadisler arasında irtibat
kurarken çok dikkatli, çok müteyakkız bulunulması, aksi takdirde İslâm
aleyhinde yeni yeni tenkit kapıları açılabileceği hususu da güzel bir şekilde dile
getirilmiş);

Yine en çok serrişte edilen meselelerden; ecnebi diyarında doğduğundan



kâfir olanların durumu, akaid ilmi açısından ele alınmış; arîz, amîk izah
edilmiş;

İslâm’ı sömürücü görenlere karşı tarihte ve günümüzde hakikî sömürücülerin
kimler ve hangi devletler olduğu vs. daha nice mühim meseleler
aydınlatılmıştır.

Burada şu kanaatimizi ifade etmek istiyoruz:
İmanımızın selâmetini ve İslâm’a hizmeti arzulayan Müslümanlar olarak bu

kitaplarda ele alınan meselelerden müstağni olamayız.
Evvelâ, bu istifhamlar kulağımıza gelmiş, kalb ve kafamızda küçük dahi olsa

bazı tereddütler meydana getirmişse, bu tereddütleri izaleye, imanımız üzerine
konan tozları temizlemeye muhtacız.

Sâniyen, bu cihetle ihtiyacımız yoksa, yarın değilse bile öbür gün bu
mevzular karşımıza çıktığında muhataplarımızı ikna edip onların imanlarını
tereddüt ve vesveselerden kurtarabilmek için yine bu kitapları mütalâaya, ele
alınan meseleleri hazmetmeye şiddetle ihtiyacımız var.

Rabbimizden milletimize faydalı olması niyazıyla...

Nil Yayınları



“Zaman ihtiyarladıkça Kur’ân gençleşiyor.” deniliyor,
izah eder misiniz?

Kur’ân-ı Kerim ezelden gelmiş, ebede kadar da devam edecektir. Hâlihazır,
geçmiş ve gelecek zamanı bütünüyle, tabir caizse son noktasına kadar bilen
Hazreti Allah’ın ilminden gelmiş Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın, günümüze ve
günümüzden sonraki devrelere ait meseleleri, insanlığın durumunu ve onun
kazanacağı hâlleri parlak olarak anlatması Kur’ân’ın mucizesidir ve Kur’ân’a
şayeste bir keyfiyettir. Evet, Kur’ân 14 asır evvel nazil olmuştur ama, O, Mele-
i A’lâ’dan, her şeye hâkim bir noktadan, dünü, bugünü, yarını kabza-i
kudretinde tesbih taneleri gibi çeviren, sistemleri idare eden, kalbimizin
atışlarını dahi bilen Allah’ın ezelî ve ebedî ilminden gelmiştir.

Evet, zamanın ihtiyarlaması ile Kur’ân gençleşiyor.1 Nasıl ki, insan
yaşlandıkça beynine doğru giden bir kısım damarlar açılıyor, genişliyor; belki
hafızasında zaaf hâsıl oluyor. Fakat terkip kabiliyetinde inkişaf meydana
geliyor, daha salim, daha oturaklı düşünüyor ve daha isabetli karar veriyor. İşte
fert böyle olduğu gibi cemaatler de böyle, zaman da böyledir. Yani zaman
ihtiyarladıkça sanki zamanı besleyen bir kısım kanallar ve damarlar açılıp
genişliyor ve zamanın içinde ona esas değer kazandıran insanların sa’yi, cehdi
ve gayreti ile kâinattaki sırlı şeyleri gözlerimiz önüne seren ilimler ortaya
çıkıyor. Bu hâlde, sanki fizik, zamanın damarları içinde gelişen, inkişaf eden ve
onu besleyen; daha doğrusu onu aksettiren bir ilim olarak karşımıza çıkıyor.
Kimya, astronomi, astrofizik, tıp ve sair ilimler de böyle... Yani her fen
zamanın içinde ve zamanın seyri ile kâinata ait bir kısım esrarı alıyor ve onu
teşhir ediyor. Dolayısıyla zaman kıyamete doğru giderken, biz dünyamızı daha
olgunlaşmış ve daha kâmil bir hâlde görüyoruz. İlimler âdeta, dünyamızın
şakaklarında ak tüyler gibi kemal emaresi olarak belirmiş ve ahir zamanda
ölüm kendisine yaklaştıkça o daha da kâmil görünüyor.

İşte bu hâl, Kur’ân’ın anlaşılmasına yardım ediyor; ve bir gün gelecek
Avrupa’da en âli mahfillerde, ilimlerin sırlı hakikatleri casus gibi araştırması
neticesinde Kur’ân’ın anlaşılması ile rükûa giden insanlar olacak ve insanlık,
“Allah’ım ne büyüksün!” diyecektir. Evet, teleskoplarla, ışık hızıyla trilyon
sene öteleri gördüklerinde, Paskal gibi hıçkıra hıçkıra ağlayacak ve “Allah’ım
ne büyüksün!” diyecekler.

Kur’ân-ı Kerim 14 asır evvel en arızasız bir toplumun içtimaî kanununu



vaz’etmiş, fakat biz bunu henüz anlayamamışız, anlayamadığımız için de,
kapitalizm, komünizm, faşizm, liberalizm karşısında Kur’ân’ın bu içtimaî
yönünü aksettiren meseleleri gerektiği gibi anlatamamışız. Sadece, içtimaî
noktaları değil, beşerin hayatına taalluk eden diğer bütün noktaları da
anlayamamışız... Şimdi bütün bunları izah edip asrın hastalıklarına karşı çare
hâline getirme, bir reçete gibi arz etme bize düşüyor. Biz, Allah’ın izniyle bunu
yaptığımızda, Kur’ân-ı Kerim’in nasıl derin bir menbadan geldiği, dış görünüş
itibarıyla derinliği sezilememesine rağmen içinde bin bir ilmî gerçeğin
sergilendiği görülecektir. Biz bugün daha iktisadî meselelerimizi
halledememişiz! Dün bir ekonomik sistem ortaya konuyor, ertesi gün o sistem
başımıza bin gaile açınca, bu sefer “Bu memleket şu sistemle yükselir.” diyor;
ancak onun uygulanması sonucunda da bir sürü banker ve bunun karşısında
birçok mağdur, sefil ve perişan insanlarla karşılaşıyoruz. Bütün bunlar
durmadan değişip gidiyor ve bizler de çeşit çeşit iktisadî sistemlerin elinde
oyuncak olup gidiyoruz. Kur’ân-ı Kerim yeniden ele alındığında ve zaman
ihtiyarladıkça gelişen ilimler sayesinde ondan çok cedit ve ceyyit şeyler
anlaşılacak ve o yeni nazil olmuş gibi kendisini gösterecektir. Henüz Kur’ân
hakkında çok derin araştırmalar yapılmadığı günümüzde bile minik
kafalarımızla ve hiçbir hakikat içerisine girmeyecek kadar dar gönüllerimizle,
bazen Kur’ân’dan öyle şeyler anlıyoruz ki; “Bunu beşer söyleyemez.” demek
mecburiyetinde kalıyoruz.

Evet, fennin çeşitli dallarına ait hakikatleri Kur’ân birer cümleyle ifade
etmiş ve gözlerimiz önüne sermiştir. Bu zaviyeden hangi sahada araştırma
yapılırsa yapılsın, elde edilecek ilmî neticeler ile Kur’ân âyetleri arasında
muvafakat bulunacak ve her yerde Kur’ân’ın bayrağının dalgalandığı
görülecektir. Buraya kadar söylediğimiz sözler birer iddia değil, ilmî tecrübe
ve denemelerle ortaya konarak ispatlanmış şeylerdir.

Bir iki misal ile buna ışık tutmaya çalışalım:
“Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun göğsünü İslâm’a açar. Kimi

de saptırmak isterse onun göğsünü (o kimse) göğe çıkıyormuş gibi dar ve
tıkanık yapar. Allah, inanmayanların üstüne işte böyle pislik (sıkıntı ve
musibet) çökertir.”2

Bu âyet, bir tabiat kanununa işaret etmektedir. Şöyle ki, burada “sema”
kelimesi kullanılıyor. “Yessa’adu” fiilinin aslı “saide - yes’adu” yükselme,
yukarı doğru çıkma demektir. Bu, tefe’ul babına konulup “yessa’adu”



denilerek, tekellüfün hâkim olduğu, yani yukarılara doğru çıkarken bir
zorlamanın esas olduğu hakikatine işaret edilmektedir. “Yessa’adu” fiili
okunurken bile, okuyanın nefesini kesmektedir. İşte bunlarla Kur’ân şu gerçeği
dile getiriyor: İnsan yükseğe çıktıkça basınç düşer ve nefes alması zorlaşır.
Zira her yüz metre yükseldikçe hava basıncı bir derece düşmektedir. 20.000
metreyi geçince özel cihazlar (oksijen maskeleri) olmadıkça insan nefes alamaz
ve ölür.

Başka bir misal:
“Rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik de gökten su indirdik, böylece sizi

suladık. (Yoksa) siz suyu depo edemezdiniz.”3

Bu âyet de henüz 20. yüzyılda anlaşılan ilmî gerçeği Kur’ân’ın 14 asır önce
söylediğinin bir göstergesidir. Şöyle ki; rüzgârlar su buharından meydana gelen
bulutları birbirine çarpıştırır. Bu çarpışmada bulutlarda pozitif-negatif elektron
geçişmesi olur, şimşek meydana gelir. Rüzgârlar bulutları sı kıştırarak yere
yağmurun yağmasını sağlar. Aynı zamanda rüzgâ rlar, bitkiler üzerinden eserken
erkek tohumları dişi tohumların üzerine kondurmak suretiyle onları aşılar.
Bitkilerde döllenmeye yardım eder.

Yine bu âyet, gökten inen yağmur sularının yerin dibinde depo edildiğini,
oradan çeşmeler ve kuyular açmak suretiyle çıkarılarak canlıların
sulanabileceğini anlatmaktadır ki, Kur’ân 14 asır önce bu tabiat kanununa işaret
ederek mucize olduğunu göstermektedir.

Bir başka âyet; “Ve min külli şey’in halaknâ zevceyn –Her şeyden iki çift
(erkek, dişi) yarattık.”4 Arapça’da, “umum, bütün” mânâsına gelen “küll”
kelimesi mârifeye muzaaf olursa umum eczayı ifade eder. Yani bütünün
parçalarını içine alır. Nekreye muzaaf olursa umum efrâdı ifade eder. Ne kadar
fert varsa hepsini ihtiva eder. “Ve min külli şey’in halâknâ zevceyn”  derken
buradaki “şey’” kelimesi nekredir. “Her şeyi çift yarattık.” demektir. Allah’a
bile “şey” denir. Fakat sözü söyleyen Allah olduğundan O, bunun dışındadır.
O’nun dışında olan her şey çift olarak yaratılmıştır.

İnsanlar nasıl çiftse, sair canlılar da öyle çifttir. Nebatat da çift olup onlar
arasında da erkeklik dişilik vardır. Âyetteki “zevceyn” kelimesi erkek ve dişiyi
belirtir. Hatta her şeyin asıl maddesi olan atomlar bile çifttir. Onların da bir
kısmı artı, bir kısmı eksi yüklüdür. Ayrıca her şeyde câzibe ve dâfia olmak
yönüyle de bu ikilik değişik bir şekilde tezahür etmektedir. Eşyadaki bu



hususiyet ortadan kalktığı takdirde, mevcudatın kendi kendilerini devam
ettirmeleri de düşünülemez.

Yâsîn sûresindeki âyet, bu hakikati daha mufassal olarak şöyle anlatıyor:
“O Allah’ı tesbih ü takdis ederiz ki yerin bitirdiklerinden, nefislerinden ve

daha bilmedikleri nice şeylerden olan bütün çiftleri yaratmıştır.”5

Görüldüğü gibi o günün insanının müşâhedesine arz edilen tablonun dışında,
o devre göre bilinmeyen bir kısım şeylerden bahsediliyor. Ve diyor ki, “Daha
sizin bilmediğiniz şeyleri de çift yarattı.”

Başka bir âyet ve başka bir mevzu:
“Semayı azametle Biz kurduk ve ona durmadan vüs’at veriyor ve

genişletiyoruz.”6

Arapça’da fiil cümleleri teceddüt, isim cümleleri sebat ve süreklilik ifade
eder. “Ve innâ le mûsiûn”  bir isim cümlesidir ve mânâ itibarıyla üç zamandan
birine inhisar etmeyip süreklilik ifade eder. Yani, “Eskiden genişlettik,
bıraktık.”, “Şu anda genişletiyoruz.”, “İleride genişleteceğiz.” gibi mânâlara
değil de “Devamlı ve sürekli olarak durmadan genişletiyoruz.” mânâsına
geliyor.

En yakındaki beş veya altı galaksi müstesna, bütün galaksilerin bizden
uzaklıkları ile mütenasip hızlarla uzaklaştıklarını 1922’de astronom Hubble
bildirmişti. Ona göre bir milyon ışık senesi bizden uzak olan bir sehâbiye,
bizden senede yüz altmış sekiz bin kilometrelik bir hızla uzaklaşıyor; iki milyon
ışık senesi uzaklıkta olan iki misli, üç milyon ışık senesi uzaklıkta olan da üç
misli hızla uzaklaşmakta. Bu da Belçikalı matematik âlimi, rahip Lemaitre’nin
iddia ettiği gibi kâinatın, genişleme (expansion) hâlinde olduğuna delâlet eder.

İlim mahfillerinde ağırlığını devam ettiren “mekân genişlemesi” 1400 sene
evvel Kur’ân-ı Kerim’de zikrediliyordu.

Bütün ilim dünyası, ilim âlemi, bir ümmînin gözüyle görülen bu hakikat
karşısında Kur’ân’a “Senin taleben oldum.” deyip hayret secdesine kapanması
gerekirken, maalesef ortada görülen yalnız onların nankörlükleridir.

Bir diğer âyette ise:
“Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine doluyor,

gündüzü de gecenin üzerine doluyor. Güneş’i ve Ay’ı buyruğu altına aldı.”7

buyruluyor.
Dünya, kutuplardan biraz basık bir küre şeklindedir. Arapça’da “tekvîr”



kelimesi, bir yuvarlak etrafına sarık sarma, bir yuvarlak etrafında dönme
mânâsına gelir. Buna göre âyet, “Geceyi gündüze, gündüzü geceye sarıyor.”
demektir. Böylece “yükevviru” kelimesiyle küre-i arzın küreviyetine apaçık
parmak basmaktadır. Diğer taraftan Nâziât sûresinin 30. âyetinde bu mesele
kelimenin kökü itibarıyla daha açık anlatılmaktadır: “Ve’l-arda ba’de zâlike
dehâhâ –Gökleri nizama, intizama koyduktan sonra yeri de Allah, devekuşu
yumurtası hâline getirdi.”8

Demek oluyor ki dünyamız, kutuplardan basık bir küre, bir devekuşu
yumurtası şeklindedir. Tevil ve tefsire girmeden çok sarih bir şekilde Kur’ân’ın
bu hakikatini de hafızada tutmada yarar var.

Bu hususlarda Kur’ân’ın işaret etmiş olduğu çok âyet-i kerimeleri sıralamak
mümkün. Fakat bu kadarı ile iktifa ediyoruz.

Ayrıca, Kur’ân terbiyeye ait bir kısım esaslar da vaz’etmiştir. Ama terbiye-i
Kur’ân bırakılarak denenen bütün terbiye sistemleri, psikoloji ve sosyolojinin
uygulanan bütün kanunları karşımıza bir sürü problemli genç, sergerdan ve
çakırkeyf tipler çıkarmıştır. Bu böyle devam ettiği müddetçe beşer bunalımdan
bunalıma sürüklenecektir. Ama insanlık Kur’ân’la tanıştığı zaman, onu
anlayacak, idrak edecek, ona teslim olacak; gönülleri huzura kavuşturma,
kalbleri düzene koyma, kafaları zapturapt altına alma da yine Kur’ân’ın
emirleri ile tahakkuk edecektir.

İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, zaman ihtiyarlarken daha doğrusu
kâmilleşirken, bizim “ahir zaman” dediğimiz zamanın şu devresinde, Kur’ân’ın
hakikatleri -inşâallah- araştırmacılar tarafından gökteki yıldızlardan daha
parlak, daha derin, daha yapıcı ve beşerin gönlünü ikna edici mahiyette ortaya
konulacak ve Kur’ân’ın gençliği bir kere daha apaçık görülecektir. Belki
insanın iradesi elinden alınmayacak ama, akla çok kapılar açılacak ve çok
kimseler “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” diyecektir.

Câzibe ve dâfia: Çekme ve itme kuvveti.

İnhisar etmek: Yalnız bir şeye mahsus olmak.

Kabza-i kudret: Gücü, kuvveti altında.

Mele-i A’lâ: En büyük meleklerin içinde bulunduğu yüce meclis.

Şâyeste: Lâyık, yaraşır, münasip.

Vüs’at: Genişlik.

1 Bediüzzaman, Mektubat s.535 (Hakikat Çekirdekleri).



2 En’âm sûresi, 6/125.

3 Hicr sûresi, 15/22.

4 Zâriyât sûresi, 51/49.

5 Yâsîn sûresi, 36/36.

6 Zâriyât sûresi, 51/47.

7 Zümer sûresi, 39/5.

8 Nâziât sûresi, 79/30.



Kur’ân, Peygamberimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) beyanı olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir?
Bu mevzuda şimdiye kadar, hiçbir tereddüde, hiçbir şüpheye meydan

bırakmayacak şekilde, pek çok şey söylenmiş ve pek çok şey yazılmıştır. Biz,
sual-cevap sütununun müsaadesi ölçüsünde ve hulâsa mahiyetinde birkaç ana
başlığı zikretmekle yetineceğiz.

Kur’ân-ı Kerim’in, Efendimiz veya başka biri tarafından tertip edildiği
iddiası, birkaç gözü dönmüş cahiliye insanıyla, günümüzün, Kur’ân düşmanı
bazı müsteşrikleri tarafından sık sık ortaya atılan bir mevzudur ve bununla
bilgisiz, görgüsüz kimselerin zihinlerinin bulandırılması hedeflenmektedir.
Kanaatimce, dünün müşrikleri gibi, bugünün müşrikleri de, bu mevzuda
düşünmeden, garazlı davranıyor ve garazlı konuşuyorlar. Zira Kur’ân, kim
tarafından olursa olsun, insafla ele alındığı zaman bir beşere mâl edilemeyecek
kadar muallâ ve ilâhî olduğu anlaşılacaktır.

Şimdi bu ciddî mevzuun derinlemesine tahlilini dev adamların devâsâ
kitaplarına havale edip sadece birkaç ana başlığı hatırlatacağız:

1. Bir kere Kur’ân’ın üslûbuyla hadislerin üslûbu birbirlerinden o kadar
farklıdır ki; Araplar, Efendimiz’in Kur’ân dışı beyanlarını, kendi muhavere ve
konuşma tarzlarına uygun buluyorlardı ama, Kur’ân karşısında hayret ve
hayranlıktan kendilerini alamıyorlardı.

2. Hadisleri okurken, arkasında düşünen, konuşan, Allah haşyetiyle iki
büklüm olan bir insan imajı sezilir. Oysaki, Kur’ân’ın sesinde yüksek bir
celâdet, heybetli bir eda ve cebbar bir şive hissedilir. Bir insan beyanında,
birbirinden öyle çok farklı iki üslûbu birden tasavvur etmek ne mâkuldür ne de
mümkün.

3. Mektep-medrese görmemiş ümmî bir insanın –O Ümmî’ye ruhlar feda
olsun!– eksiksiz, kusursuz; ferdî, ailevî, içtimaî, iktisadî ve hukukî bir sistem
getirip vaz’etmesi, her şeyden evvel düşünce ve aklın bedahetine terstir. Hele
bu sistem, asırlar boyu, dost-düşman bir sürü millet tarafından tatbik edilecek
kadar harika ve bugüne kadar tazeliğini korumuşsa.

4. Kur’ân’da varlık, hayat ve bunlarla alâkalı ibadet, hukuk ve iktisat gibi
mevzular birbiriyle öyle dengeli ve yerli yerince ele alınmıştır ki; bunları
görmezden gelerek onu beşer kelâmı farz etmek, bir bakıma onun Mübelliği’ni
beşer kabul etmemek demektir. Zira, yukarıdaki meselelerin bir teki bile,



süreklilik ve zaman üstü olma gibi hususiyetleriyle, en büyük dâhilerin dahi
altından kalkamayacağı ağır meselelerdir. Böyle, yüzlerce meselesinden her
biri, birkaç dâhinin üstesinden gelemeyeceği zengin muhtevalı bir kitabı,
mektep-medrese görmemiş bir Ümmî’ye isnat etmek mücerret bir iddiadır.

5. Kur’ân, geçmişe-geleceğe dair verdiği haberler itibarıyla da harikadır ve
kat’iyen beşer kelâmı olamaz. Bugün, yeni yeni keşiflerle ortaya çıkarılan,
geçmiş kavimlerin yaşayış tarzları, iyi veya kötü akıbetleri, kelimesi
kelimesine asırlarca evvel Kur’ân-ı Kerim’in haber verdiği gibi çıkmıştır. İşte,
Hazreti Salih, Hazreti Lut ve Hazreti Musa gibi peygamberler, işte onların
kavimleri ve işte her biri başlı başına birer ibret meşheri olan meskenleri..!

Kur’ân’ın, geçmişe dair verdiği haberlerin kat’iyet ve doğruluğu kadar,
geleceğe ait ihbaratı da o ölçüde önemli ve başlı başına bir mucizedir. Meselâ
senelerce evvel Mekke’nin fethedileceğini ve Kâbe’ye emniyet içinde
girileceğini “Allah dilediğinde, güven içinde başlarınızı tıraş ederek ve
saçlarınızı kısaltarak korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz.”1 âyetiyle
haber verdiği gibi, İslâm’ın bütün bâtıl sistemlere galebe çalacağını da “O,
Resûlünü, hidayet ve hak dinle gönderdi ki bütün dinlere galebe çalsın. Şahit
olarak Allah yeter.”2 beyanıyla ilân etti. Keza, o gün Romalılar karşısında
savaş galibi görünen Sasâniler’in yenileceğini ve aynı zamanda, Bedir
galibiyetiyle Müslümanların da sevineceğini “Rum yenildi (bölgenize) en
yakın bir yerde. Onlar bu mağlubiyetten sonra (yeniden) galebe çalacaklar.
Birkaç yıl içinde. Bundan önce de sonra da iş Allah’a aittir. O gün mü’minler
de sevinirler.”3 müjdesiyle duyurmuştu; vakti gelince Kur’ân’ın haber verdiği
gibi çıktı. Bunun gibi, “Ey Resûl, Rabbinden sana indirileni duyur; eğer bunu
yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni (insanlardan gelen
kötülüklerden) koruyacaktır.”4 âyetiyle de, en yakınındaki amcasından,
düşman millet ve düşman devletlere kadar çevresi düşmanlıklarla sarılı olduğu
hâlde, hayatını emniyet içinde geçireceği vaad olunmuştu ve öyle de oldu.

Değişik ilim dallarının inkişafıyla, âfâk ve enfüsün yani insan mahiyeti ve
mekânların didik didik edileceğini, ilmî buluş ve tespitlerin, yeni yeni
keşiflerin insanoğlunu inanmaya zorlayacağını “Biz onlara, ufuklarda ve kendi
nefislerinde mucizelerimizi göstereceğiz ki, onun (Kur’ân ve Kur’ân’ın
getirdikleri) gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit
olması yetmez mi?”5 mucizevî beyanıyla ifade etmişti ki, günümüzde süratle o



noktaya doğru gidilmektedir.
Ayrıca, Kur’ân, nazil olduğu günden bu yana “De ki: And olsun, eğer

insanlar ve cinler şu Kur’ân’ın bir benzerini getirmek için toplansalar, yine
onun benzerini getiremezler. Birbirlerine arka verseler de.” 6 deyip,
hasımlarının damarlarına dokundurduğu hâlde, bir iki küçük hezeyanın dışında,
kimsenin ona nazîre yapmaya teşebbüs etmemesi ve edememesi, onun verdiği
haberi doğrulamakta ve mucize olduğunu ilân etmektedir.

Kur’ân-ı Kerim’in nazil olduğu ilk yıllarda, Müslümanlar az, zayıf, iktidarsız
ve geleceğe ait hiçbir düşünceleri yoktu. Ne bir devlet, ne dünya hâkimiyeti ne
de yeryüzündeki sistemleri altüst edecek dinamikleri hâvi yeni dinin güç
kaynağı adına hiçbir şey bilmiyorlardı. Oysaki Kur’ân “Allah sizden, inanıp
iyi işler yapanlara vaad etti ki; onlardan öncekilerini nasıl hükümran
kıldıysa, onları da yeryüzünde hükümran kılacak ve kendileri için seçip
beğendiği dinlerini sağlama bağlayacak ve korkularının ardından da onları
güvene erdirecektir.” 7 âyetiyle onlara, bu yüksek hedefleri gösteriyor ve
cihanın hâkimi olacakları müjdesini veriyordu.

Daha bunlar gibi, Müslümanlığın ve Müslümanların geleceği, zafer ve
hezimetleri, terakki ve tedennileriyle alâkalı pek çok âyetler var ki, hepsini
burada zikretmemiz mümkün değil.

Kur’ân-ı Kerim’in gelecekle alâkalı verdiği haberlerin büyük bir bölümünü,
değişik ilim dallarının varacakları nihaî hudutlarla ilgili olan âyetler teşkil
eder. İlmî tespitlerle alâkalı, kısa fezlekeler hâlinde, Kur’ân’ın verdiği haberler
o kadar harika ve o kadar erişilmezdir ki, onun bu mevzudaki beyanlarını kulak
ardı etmek mümkün olmayacağı gibi, bu mevzudaki beyanlarıyla ona beşer
kelâmı demek de mümkün değildir.

Yüzlerce âyetin sarahat, delâlet ve işaret yoluyla ifade ettikleri harikalara
dair pek çok eser yazıldığından, bu meselenin tafsilâtını o eserlere havale
ederek, misal teşkil edecek birkaç âyetin işaret ve delâlet ettikleri hususları
kaydedip geçeceğiz.

1. Kâinatın Yaratılışı
Kâinatın yaratılışıyla alâkalı olarak “İnkâr edenler, gökler ve yer bitişik bir

durumdayken, onları birbirinden ayırdığımızı, sonra da bütün canlıları
sudan yarattığımızı görüp düşünmüyorlar mı? Hâlâ iman etmeyecekler mi?”8

âyetinin anlattığı yüksek hakikat, teferruatına dair farklı mütalâalar ileri sürülse



bile, ilk hilkatle alâkalı değişmeyen en sabit bir prensiptir. Âyette anlatılan,
bitişik olma ve ayrılma, ister gazlardan müteşekkil kitlenin, nebülözlere
ayrılması, ister Güneş sistemi gibi sistemlere bölünüp şekillenmesi ve
manzumelerin ortaya çıkması, isterse bir sehâbiye ve bir dumanın bölünüp,
parçalanıp, zapturapt altına alınması şeklinde olsun netice değişmez. Âyet,
kullandığı malzeme ve seçtiği üslûp itibarıyla, ilmî araştırmalar için hep bir
ışık kaynağı olmuş, bütün faraziye ve nazariyelerin eskiyip atılmasına karşılık
o, tazeliğini korumuş, bugünlere gelmiş ulaşmış ve yarınlara hâkim olmaya da
namzet görünmektedir.

2. Astronomi
Kur’ân-ı Kerim’de astronomiye esas teşkil edecek o kadar çok âyet vardır

ki, bunların bir araya getirilerek teker teker tahlil edilmeleri, ciltler ister. Biz
bir iki âyetin işaretiyle iktifa edeceğiz. “Allah o Zât’tır ki, gökleri,
görebildiğiniz bir direk olmaksızın yükseltti; sonra da iradesini (tekvin)
arşına yöneltti. Güneş’i ve Ay’ı hizmet etmeleri için sizin emrinize verdi.
Artık hepsi belli bir süreyle kayıtlı olarak akıp gitmektedir.” 9 Âyet, göklerin
yükseltilmesini, genişleyip büyümesini hatırlattığı gibi, her şeyin nizam içinde
baş başa, omuz omuza olmasını da (bilebileceğimiz cinsten bir direk
olmaksızın) sözüyle ifade etmektedir. Evet, kubbe-i âsumânı tutup, dağılmasına
meydan vermeyen görebileceğimiz cinsten bir direk yok ama, yine de bütün
bütün direksiz değil. Zira, kütlelerin dağılmaması ve gelip birbirine
çarpmaması için, görülsün görülmesin mevcut nizama esas teşkil edebilecek
kanun, kaide, prensip mânâsında böyle bir direğin vücudu zarurîdir.

Kur’ân bu ifadesiyle bizlere, kütleler arası ilelmerkez (merkezçek)
anilmerkez (merkezkaç) prensibini düşündürmektedir ki, bunun Newton’un
“çekim kanunu”na veya Einstein’in “hayyiz”ine uyup uymaması bir şey ifade
etmez.

Hele âyetin, Güneş ve Ay’ın akıp gittiğini ifade etmesi çok enteresandır ve
üzerinde durulmaya değer. Rahmân sûresinde “Güneş ve Ay’ın hareketleri
tamamen bir hesaba bağlıdır.”10, Enbiyâ sûresinde “Geceyi, gündüzü,
Güneş’i, Ay’ı yaratan O’dur. Bunların her biri bir yörüngede
yüzmektedirler.”11; Yâsîn sûresinde “Güneş kendine mahsus yörüngede akıp
gitmektedir.” denildikten sonra “Bunların her biri belli bir yörüngede döner
dururlar.”12 buyrularak, Güneş, Ay ve sair gezegenlerin bir nizama göre



yaratıldıkları, bir âhengi temsil ettikleri ve riyazî bir gerçeğe dayalı
bulundukları apaçık dile getirilmektedir.

Yerin Yuvarlaklığı
“Geceyi gündüzün üstüne, gündüzü de gecenin üstüne doluyor.”13 âyeti,

kullandığı malzeme itibarıyla, gece ve gündüzün birbirini takip etmesini,
sarığın başa sarılması gibi, ışık ve karanlığın, yerkürenin başına “sarık gibi
dolanması” sözüyle anlatıyor. Bir diğer âyette ise “Arkasından da yeryüzünü
mücessem kat’ı nâkıs (yani yerküreyi elips şeklinde) söbüleştirdi.”14 diyerek
müşahidlere peygamberlik buudunda varılmış en nihaî noktayı göstermektedir.

Mekân Genişlemesi
“Semayı biz kendi elimizle kurduk ve sürekli genişletmekteyiz.”15 Bu

genişleme ister Einstein’ın anladığı mânâda, ister Edwin Hubble’in Güneş
Sisteminin dahil olduğu galaksiden, nebülözlerin uzaklaşması şeklinde olsun
fark etmez. Önemli olan Kur’ân’ın, ana temaya parmak basıp, tecrübî ilimlerin
çok önünde zirveleri tutup onlara ışık neşretmesidir.

3. Meteoroloji
Hava akımları, bulutların kesafet kazanması, havanın elektriklenmesi,

şimşeklerin çakması ve yıldırımların meydana gelmesi Kur’ân-ı Kerim’de, yer
yer ilâhî nimetleri hatırlatma ve yer yer de insanları tehdit etme sadedinde
çokça zikredilen hususlardan biri. Meselâ, “Baksana, Allah bulutları sürüyor,
sonra toparlayıp birleştiriyor, sonra da üst üste yığıyor... Bir de bakıyorsun
bunun arkasından yağmur ortaya çıkıyor. Doluyu da yukarıda dağlar gibi
olanlardan indiriyor; onunla dilediğini vuruyor, dilediğinden de onu öteye
çeviriyor.”16 Her yerde olduğu gibi, burada da Kur’ân yağmur vak’asının nihaî
durumunu ihtar ederek, fezayı velveleye veren, bulut, yağmur, şimşek ve
yıldırımlar gibi ürperten, haşyet veren hâdiselerin arkasındaki in’am-perver eli
göstermek ve ruhları ona karşı uyanık olmaya çağırmakta, aynı anda, belli
disiplinlere bağlı olarak yağmur ve dolunun meydana geliş keyfiyetlerini ve
sonra da yeryüzüne inmelerini öyle garip bir biçimde anlatmaktadır ki; böyle
bir anlatış tarzından hemen herkes, bugün bilinene ters düşmeyecek şekilde
yağmur ve dolunun meydana geliş keyfiyetlerini anlar ve Kur’ân’ın beyanına
hayranlık duyar.

Kur’ân, iki ayrı çeşit elektriğin birbirini çekmesi, aynı cinsten elektrik



yükünün birbirini itmesi, rüzgârların devreye girerek birbirini iten bu bulutları
birleştirmesi, yerden yukarıya yükselen pozitif yüklü akımların fezadaki mevcut
elektrikle birleşmesi neticesinde elektriklenmenin meydana gelmesi ve bu
noktada buharın su damlaları hâlinde yere inmesi gibi teferruatla meşgul olmaz.
O, ana vak’a ve asıl tema üzerinde durur; teferruata ait diğer meselelerin izah
ve isimlendirilmelerini zamanın tefsirine bırakır.

Hicr sûresindeki “Aşılayıcı rüzgârları gönderip onunla gökyüzünden su
indirip size takdim ettik. (Yoksa) siz o suyu depo edemezdiniz.”17 âyeti, bu
hususa ayrı bir buud ilâve ederek ağaçların ve çiçeklerin aşılanmasında
rüzgârların fonksiyonuna dikkati çektiği gibi, onların bilhassa, bulutları aşılama
vazifesini de ihtar etmektedir. Oysaki, Kur’ân nazil olduğu zaman, ne otun,
ağacın, çiçeğin ne de bulutların aşılanma ihtiyaçları bilinmediği gibi,
rüzgârların çelik-çavak bu önemli vazifeyi gördüklerinden de hiç kimse
haberdar değildi...

4. Fizik
Varlığın ana unsuru madde ve onun çift ve tek olma gibi hususiyetleri de

Kur’ân-ı Kerim’in ele alıp anlattığı mevzulardandır.
Meselâ, Zâriyât sûresinde “İyice düşünesiniz diye biz her şeyi çift olarak

yarattık.”18 fehvasınca her şeyin çift olarak yaratıldığı ve Kur’ân’ın kullandığı
malzeme itibarıyla, bunun önemli bir esas ve âlemşümul bir prensip olduğu
anlaşılmakta. Şuarâ sûresindeki âyette ise “Yeryüzüne bakmıyorlar mı? Biz
onda nice iç açıcı çiftler yaratıp yetiştirdik.”19 denilerek, her sene gözümüzün
önünde haşr u neşr olan yüz binlerce çifte dikkat çekilmekte ve Allah’ın
nimetleri hatırlatılmakta. Yâsîn sûresindeki âyet ise, daha şümullü ve daha
enteresan: “Ne yücedir o Allah ki toprağın bitirdiklerinden, (onların)
kendilerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden hep çiftler yaratmıştır.” 20

şeklindeki beyanıyla, bugün bilip tespit edebildiğimiz çift yaratıkların yanında,
henüz bilemediğimiz birçok çiftlerin varlığı da ihtar edilmektedir.

Evet, Allah, insanlardaki erkeklik ve dişilikten, otların, ağaçların çift olma
esasına; atomlar, atomlardaki elektron ve çekirdek ikiliğinden, madde-
antimadde zıt eşliliğine kadar, canlı-cansız, yerde-gökte değişik keyfiyet ve
buudda ne kadar çift varsa, umum nimetlerini tâdât sadedinde, kendinden başka
her şeyin çift olduğunu zikredip bizleri düşünmeye davet ediyor.

Sırf birer misal teşkil etsin diye yukarıda zikrettiğimiz âyetlerden başka, pek



çok ilâhî beyan var ki, her birisi başlı başına birer mucize olması itibarıyla,
hem Kur’ân’ın Allah kelâmı olduğuna hem de Peygamberimiz’in O’nun elçisi
bulunduğuna apaçık delâlet etmektedir.

Evet, Kur’ân, yeryüzünde hayatın ortaya çıkışından, bitkilerin aşılanma ve
üremelerine, hayvan topluluklarının yaratılmasından hayatlarını onlarla devam
ettirdikleri bir kısım sırlı düsturlara, bal arısı ve karıncanın esrarlı
dünyalarından kuşların uçuş keyfiyetine, hayvan sütünün hâsıl olma yollarından
insanın anne karnında geçirdiği safhalara kadar pek çok mevzuda, kendine has
ifade tarzıyla, öyle veciz, öyle muhtevalı, öyle hâkim bir üslûpla ele aldığı
şeyleri takip etmektedir ki, bizim yorumlarımız bir yana, ne zaman onlara
müracaat edilse, hep taze, genç ve ilimlerin varabilecekleri en son hedefleri
tutmuş oldukları görülecektir.

Şimdi, bir kitap, binlerce insanın, bilmem kaç asırlık çalışmaları neticesinde
varabildikleri noktaların dahi ötesine parmak basıyor, mevzua hâkim bir
üslûpla o mevzuun hulâsasını veriyorsa, o kitabı, değil on dört asır evvelki bir
insana, günümüzün mütefennin yüzlerce, binlerce dâhisinin mesaisine vermek
dahi mümkün değildir. Hele o kitap, Kur’ân gibi muhtevası zengin, ifadeleri
çarpıcı, üslûbu âli, şivesi de ilâhî olursa...

Şimdi dönüp muhatabımıza soralım: Ümmîliği mucize o Zât, mektebin,
medresenin, kitabın bilinmediği o cahilî vasatta, canlılarda sütün meydana geliş
keyfiyetini kimden öğrendi? Rüzgârların aşılayıcı olduğunu, nebatat ve bulutları
telkih ettiğini, yağmur ve dolunun meydana gelme noktalarını nasıl bilebildi?
Yerkürenin elipsî olduğunu O’na kim talim etti? Mekân geni şlemesini hangi
rasathanede ve hangi dev teleskoplarla tespit edebildi? Atmosferin yapı
taşlarını ve yukarılara doğru çıktıkça oksijenin azlığını hangi laboratuvarda
öğrendi? Hangi röntgen şualarıyla ceninin anne karnında geçirdiği safhaları
aynı aynıya tespit etti? Sonra da bütün bu bilgilerin teferruatına vâkıf,
mütehassıs bir ilim adamı edasıyla, tereddütsüz, fütursuz ve kendinden gayet
emin bir tarzda muhataplarına anlattı?..

5. Efendimiz’e Yapılan İkaz
Kur’ân-ı Kerim, Efendimiz’in vazife, mesuliyet ve salâhiyetlerini anlatıp

O’na yol gösterdiği gibi, yer yer de seviyesine uygun olarak O’na itapta
bulunmakta ve ikaz edip ırgalamaktadır. Meselâ: Bir defa münafıklara, izin
vermemesi gerekirken izin verdiğinden dolayı “Allah seni affetsin, doğru



söyleyenler sana iyice belli olup ve yalan söyleyenleri bilmezden önce niçin
onlara izin verdin?”21 şeklinde tembihte bulunduğu gibi, Bedir esirleri
hakkındaki tatbikatından dolayı da “Yeryüzünde tam yerleşip istikrar
kazanıncaya kadar hiçbir peygambere esirler sahibi olmak yakışmaz. Siz
geçici dünya malını istiyorsunuz, Allah ise (sizin için) ahireti istiyor. Allah
daima üstün ve hikmet sahibidir...”22 “Eğer Allah’tan (affınıza dair) bir yazı
ve takdir geçmemiş olsaydı, aldığınız fidyeden dolayı size mutlaka büyük bir
azap dokunurdu.”23 mahiyetinde itapta bulunmuştu.

Bir keresinde, Allah’ın dilemesine havale etmeden, “Yarın bu iş i yaparım.”
dediği için “Hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme! Ancak ‘Allah
dilerse.’ (de). Unuttuğun zaman Rabbini an ve ‘Umarım Rabbim beni bundan
daha doğru bir bilgiye ulaştırır.’  de.”24 emir ve tembihinde bulunmuş, bir
başka sefer “İnsanlardan korkup çekiniyordun; oysa asıl çekinmeye lâyı k
olan Allah idi.”25 itap işmam eder mahiyette sadece Allah’tan korkulması
lâzım geldiğini ihtar etmişti.

Zevcelerinin bir meseledeki tavırlarına karşı, bal şerbeti içmemeye yemin
edince “Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah’ın sana helâl
kıldığı şeyi niçin haram kılıyorsun? Allah çok gafûr ve rahimdir.”26 diyerek
sertçe ikaz ediyordu.

Daha bunlar gibi, pek çok âyetle, bir taraftan O’nun vazife, mesuliyet ve
salâhiyetlerinin sınırları belirlenirken, diğer taraftan az dahi olsa bu sınırlara
riayet edilmediği, vazife ve mesuliyetin mukarrabîne göre yerine getirilmediği
zamanlarda O’na itap edilmiş, tembihte bulunulmuş ve yer yer sertçe uyarmalar
yapılmıştır.

Şimdi hiç akıl kabul eder mi ki, bir insan bir kitap telif etsin, sonra da o
kitabın muhtelif yerlerine kendi hakkında, itap, kınama, ikaz ve ihtar ifade eden
âyetler yerleştirsin. Hâşâ!... O kitap Allah Kitabı, o Zât (sallallâhu aleyhi ve
sellem) da O’nun şerefli mübelliğidir...

6. Belâgat Harikası
Kur’ân-ı Kerim, bir belâgat harikasıdır ve bu sahada eşi menendi yoktur. Bu

itibarla da onu bir beşere mâl etmek mümkün değildir.
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberlikle ortaya çıktığı zaman,

kitleleri arkasından sürükleyen bir sürü şair, edip ve söz üstadı vardı. Bunlar
pek çoğu itibarıyla da O’na muarız idiler. Yer yer kafa kafaya verip düşünüyor;



Kur’ân’ı bir kalıba yerleştirmek, bir şeye benzetmek ve ne olursa olsun mutlaka
hakkından gelmek istiyorlardı. Hatta, zaman zaman Hıristiyan ve Yahudi
âlimleriyle de görüşüyor, onların düşüncelerini alıyorlardı. Ne pahasına olursa
olsun Kur’ân çağlayanını durdurmak ve kurutmak için akıllarına gelen her şeyi
yapma kararındaydılar. Bütün bu engellere ve engellemelere, akla hayale
gelmedik karşı koymalara aldırmadan yoluna devam eden Hazreti Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem), bilumum inkârlara, ilhadlara karşı sadece ve
sadece Kur’ân’la muaraza ediyor ve mücadelesini de zaferle noktalıyordu.
Hem de bunca hasma rağmen.

Evet, o gün, Hıristiyan ve Yahudi ulemâsıyla beraber, belâgatın dev
temsilcileri, tek cephe olup etrafı velveleye verdikleri bir dönemde, Kur’ân o
üstün ifade gücü, o büyüleyici beyanı, o baş döndürücü üslûbu, o insanın içini
ürperten ledünnîliği ve ruhanîliğiyle muhataplarının gönlüne girdi; Arşı, ferşi
çınlatacak bir ses, bir soluk oldu yükseldi.. bir mübâriz gibi hasımlarını
muarazaya çağırdı, tehdit etti, meydan okudu. Siz de Kur’ân’a benzer bir kitap,
hiç olmazsa onun bir sûresine denk bir şey, daha da olmazsa aynı ağırlıkta bir
âyet ortaya koyun; yoksa savulun gidin!..27 dediği ve o günden bugüne de:
“Eğer kulumuz Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) indirdiğimizden
şüphe içindeyseniz, haydi onun gibi bir sûre getiriniz ve eğer doğru iseniz
Allah’tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırınız.”28

“De ki: And olsun, eğer insanlar ve cinler şu Kur’ân’ın bir benzerini
getirmek için toplansalar, yine onun benzerini getiremezler.  Birbirlerine
arka çıkıp yardım etseler de.”29

“Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki: Öyle ise siz de onun benzeri on
uydurulmuş (dahi olsa) sûre getiriniz! (Hatta) eğer doğru iseniz, Allah’tan
başka çağırabildiklerinizi de çağırınız!”30 âyetleriyle aynı şeyleri tekrar edip
durduğu hâlde, bir-iki hezeyanın dışında, Kur’ân’ın bu meydan okuyuşuna
cevap verilmemesi, onun kaynağının beşerî olmadığını gösterir. Zira, tarih
şahittir ki, Kur’ân’ın muarızları ona ve onun mübelliğine her türlü kötülük
yapmayı denedikleri hâlde, Kur’ân’a nazîre yapmayı akıllarından bile
geçirmediler. Böyle bir şeye güçleri yetseydi, nazîre ile Kur’ân’ın sesini
kesecek, tehlikelerle dolu muharebe yoluna girmeyeceklerdi.31

Evet, o koca belâgat üstadlarının, şeref, haysiyet hatta ırz, namus gibi en
değerli şeylerini tehlikeye atıp muharebe yolunu seçmeleri, Kur’ân’a nazîre



yapılamamasının en açık delilidir. Eğer nazîre yapmak mümkün olsaydı,
münazara yolunu muharebe yoluna tercih edecek ve geleceklerini kat’iyen
tehlikeye atmayacaklardı.

Arap şair ve nâsirlerinin, Kur’ân’ın benzerini getirememeleri tahakkuk
edince, ona Hıristiyan ve Yahudiler arasında menşe aramak beyhude ve bir
çaresizlik ifadesidir. Hem, Hıristiyan ve Yahudilerin bu muhteva ve b u ifade
zenginliğinde bir kitap hazırlayıp ortaya koymaya güçleri yetseydi, ne diye onu
başkasına nispet edeceklerdi. “Biz yaptık.” der ve onunla övünürlerdi...

Kaldı ki, dünden bugüne, dikkatsiz veya garazlı bir iki müsteşrik ve müşrike
bedel, bir sürü ilim adamı, araştırmacı ve mütefekkir; Kur’ân’ın muhteva
zenginliği, ifade gücü karşısında hayranlıklarını gizleyememiş ve onu
alkışlamışlardır.

Charles Miller; Kur’ân’ın üslûbundaki zenginlik itibarıyla tanzir ve tercüme
edilmeyecek kadar yüksek bir edaya sahip olduğunu... Victor İmberdes;
Kur’ân’ın, bütün hukuk esaslarına kaynak olabilecek zengin bir muhtevaya
sahip bulunduğunu... Ernest Renan; Kur’ân’ın dinî bir inkılâp kadar edebî bir
inkılâp da yaptığını... Gustave Le Bon; Kur’ân’la gelen İslâm’ın en saf, en hâlis
bir tevhid anlayışını dünyaya tebliğ ettiğini... C. Huart; Kur’ân’ın Allah kelâmı
olup, vahiy yoluyla Hazreti Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) tebliğ
edildiğini... H. Holman; Hazreti Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
Allah’ın son peygamberi, İslâmiyet’in de vahyedilmiş dinlerin en sonuncusu
bulunduğunu... Emile Dermenyhem; Kur’ân’ın, Peygamber’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) birinci mucizesi olduğunu, edebî güzelliği itibarıyla da erişilmez bir
muamma olduğunu... Arthur Bellegri; Hazreti Muhammed’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) tebliğ ettiği Kur’ân’ın bizzat Allah’ın eseri olduğunu... Jean Paul
Roux; Peygamberimiz’in en güçlü mucizesinin melek vasıtasıyla gönderilen
Kur’ân-ı Kerim olduğunu... Raymond Charles; Kur’ân’ın, hükmü hâlâ devam
eden ve Allah’ın bir elçi vasıtasıyla mü’minlere tebliğ ettiği beyanların en
canlısı olduğunu... Dr. Maurice; Kur’ân’ın her türlü tenkidin fevkinde bir
mucize, bir harika olduğunu hatta daha da ileri giderek, edebiyatla ilgilenenler
için Kur’ân’ın bir edebî kaynak, lisan mütehassısları için lâfızlar hazinesi ve
şairler için bir ilham menbaı bulunduğunu... Manuel King; Kur’ân’ın,
Peygamberimiz’in peygamberliği süresince Allah’tan aldığı emirlerin mecmuu
bulunduğunu... Mr. Rodwell; insanın Kur’ân’ı okudukça hayretler içinde
kaldığını ifade eder ve onu takdirlerle alkışlarlar.



Sadece birer cümleciklerini alıp naklettiğimiz bu seçkin ilim adamı ve
mütefekkirler gibi, daha yüzlerce düşünür ve araştırmacı, bilgilerinin vüs’ati
nispetinde, aynı hakikatlere parmak basmış ve Kur’ân karşısında takdirle iki
büklüm olmuşlardır.

Binlerce mütehassıs ve üstad kalemlerden çıkmış çok ciddî eserlerin
yanında, Kur’ân hakkında söz söylemek bize düşmezdi ama, başta Sahib-i
Kur’ân’ın, sonra da kalem erbabının bağışlayacağı mülâhazasıyla, yaptıkları
hizmete iştirak arzusuyla bu cürette bulunduk.

Haşr u neşr: Öldükten sonra tekrar dirilip mahşer meydanında toplanma.

Hayyiz: Bir cismin boşlukta kapladığı yer, genişlik.

İlhad: İnançsızlık, dinsizlik.

İşmâm: Hissettirme, duyurma.

Sergerdan: Başı dönen, şaşkın.

Söbü: Oval.

Tâdât: Sayma, sayım.

1 Fetih sûresi, 48/27.

2 Fetih sûresi, 48/28.

3 Rûm sûresi, 33/2-4.

4 Mâide sûresi, 33/67.

5 Fussilet sûresi, 41/53.

6 İsrâ sûresi, 17/88.

7 Nûr sûresi, 24/55.

8 Enbiyâ sûresi, 21/30.

9 Ra’d sûresi, 13/2.

10 Rahmân sûresi, 55/5.

11 Enbiyâ sûresi, 21/33.

12 Yâsîn sûresi, 36/38-40.

13 Zümer sûresi, 39/5.

14 Nâziât sûresi, 79/30.

15 Zâriyât sûresi, 51/47.

16 Nûr sûresi, 24/43.

17 Hicr sûresi, 15/22.

18 Zâriyât sûresi, 51/49.

19 Şuarâ sûresi, 26/7.

20 Yâsîn sûresi, 36/36.



21 Tevbe sûresi, 9/43.

22 Enfâl sûresi, 8/67.

23 Enfâl sûresi, 8/68.

24 Kehf sûresi, 18/23-24.

25 Ahzâb sûresi, 33/37.

26 Tahrîm sûresi, 66/1.

27 Tahaddi (meydan okuma) âyetleri ile ilgili bkz.: Bakara sûresi, 2/23-24; Mü’minûn sûresi, 10/38; Hûd
sûresi 11/13-14; İsrâ sûresi, 17/88; Tûr sûresi, 52/33-34.

28 Bakara sûresi, 2/23.

29 İsrâ sûresi, 17/88.

30 Hûd sûresi, 11/13.

31 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.396 (Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule, Birinci Şua).



Dünyaya gelen peygamberlerin sayısı ne kadardır? 
Hepsi erkek midir? Niçin?

Dünyanın her yerine peygamber gönderilmiştir. Peygamberlerin sayısını
bilemiyoruz. Yalnız hadis kitaplarında, bir rivayette 124 bin, 1 diğer bir
rivayette de 224 bin2 peygamber gönderildiği bildirilmektedir. Hadis usûlü
açısından bu rivayetlerin hepsi tenkit edilebilir. Ancak, ister 124 bin, ister 224
bin olsun, sayı mühim değildir. Mühim olan husus şudur: Allah, hiçbir devri
boş bırakmamış, hemen her devirde peygamber göndermiştir.

Peygamberler bir bölgeye ve belli topluluklara değil, dünyanın çeşitli
ülkelerine, ayrı ayrı mıntıkalara gönderilmişlerdir. Nass-ı kat’î ile: “Hiçbir
millet yoktur ki, içlerinde, onları eğri yolun encamından sakındıran bir nebi
zuhur etmiş olmasın.”3 buyrulmaktadır. Kur’ân’ın bu kat’î nassı gösteriyor ki,
yeryüzünde hemen her topluluk içinde peygamber zuhur etmiştir. Bunun böyle
olması kat’îdir.

Başka bir âyette, Allah şöyle ferman etmiştir:
“Peygamber göndermedikçe (hiçbir millete) azap edecek değiliz.”4 Yani

Allah’ın peygamber göndermedikten sonra, bir cemaati hesaba, sigaya çekmesi
ve azap etmesi, O’nun rahmetinin şümulüne muvafık değildir. Zira O: “Kim
zerre kadar hayır yaparsa onu görecek, kim de zerre kadar şer yaparsa onu
görecektir.”5 kat’î fermanıyla, hayrın, şerrin karşılıksız bırakılmayacağını
ifade etmektedir. Oysaki, kendilerine peygamber gönderilmemiş kimseler,
hayrı-şerri bilmediklerine göre, azap olacakları da söylenemez. Binaenaleyh
Allah (celle celâluhu), hayrın-şerrin hesabını soracağına göre, demek ki,
herkese peygamber gönderilmiştir. Herkese peygamber gönderen Allah, bu
hükmü: “Hiçbir millet yoktur ki, içlerinde onları eğri yolun encamından
sakındıran bir nebi gönderilmiş olmasın.”6 şeklinde ifade etmiştir.

Şu birbirine bağlı mantık silsilesi içindeki üç kanuna dikkati çektikten sonra,
şimdi esas meseleyi arz etmeye çalışayım: Yeryüzünün hemen her tarafına
Allah, muhtelif devirlerde, ayrı ayrı peygamberler göndermiştir. Bu
peygamberler, bir kısım kimselerin zannettikleri gibi, sadece Arap
Yarımadası’nda da zuhur etmemiştir. Hi çbir delile dayanmadan, bütün
peygamberlerin Arap Yarımadası’nda zuhur ettiğini iddia etmek, Kur’ân’ın
nasslarına aykırıdır. Aslında biz, ne Arap Yarımadası’nda zuhur eden



peygamberlerin bütününü, ne de dünyanın başka yerlerinde zuhur eden
peygamberleri bilmiyoruz. İster peygamberlerin sayısı 224 bin, ister 124 bin
olsun, biz bunların içinde ancak, üçü şüpheli olmak kaydıyla, 28 tanesini
bilebiliyoruz.

Evet, Kur’ân-ı Kerim’in bildirmesiyle, Hazreti Âdem’den Efendimiz’e
(aleyhimüssalâtü vesselâm) kadar ancak 28 tanesini bildiğimizi söyleyebiliriz.
Bunların da, nerelerde zuhur ettiklerini göstermek mümkün değildir. Hazreti
Âdem’in türbesinin Cidde’de olduğu kanaati kavidir. Ancak bunların hiçbiri de
sıhhatli değildir. Hazreti Havva ile Hazreti Âdem’in Cidde’de buluştuklarına
dair rivayetler de kuvvetli değildir. Binaenaleyh, biz, daha başta, Hazreti
Âdem’in nerede peygamberlik yaptığını bilmiyoruz. Birazcık Hazreti İbrahim’i
bildiğimizi söyleyebiliriz. Evet, Bâbil ve Anadolu dolaylarında dolaşmış,
Suriye’ye gitmiştir. Lut Peygamberin de, Sodom, Gomore ve Lut Gölü
çevresinde vazife yaptığını zannediyoruz. Medyen’de bulunan Hazreti Şuayb’ı,
Mısır’da neş’et eden Hazreti Musa’yı tanıdığımızı söyleyebiliriz. Hz. Yahya ve
Zekeriya’nın da Akdeniz memleketlerinde bulunduklarını kabul edebiliriz.
Muhtemelen Anadolu’ya da geçmiş olabilirler... Meselâ, Efes’in Hazreti İsa ve
Hazreti Meryem’le alâkası, bu mevzuda fikir verebilir, ama, bunların hiçbiri
müdellel ve kat’î değildir.

Bu yirmi sekiz nebinin dışındaki peygamberlerin pek çoğunun, nerede neş’et
ettiğini ise hiç bilemiyoruz. Bundan anlaşılıyor ki, bizim bu mevzuda bir hükme
varabilmemiz kat’iyen mümkün değildir. Hele bir de bu dinlerin aslı
kaybolmuş, peygamberliğin izi, âsârı kalmamış ise... Bu itibarla, peygamber
gelmiş midir, gelmemiş midir? Herhangi bir hükme varmamız tamamen
imkânsızdır.

Meselâ Hıristiyanlık ele alınacak olursa, ilk Hıristiyanlık anlayışına ters
olarak, tarihî süreç içerisinde meseleye ayrı bir veche verildi. Tevhid anlayışı
bütün bütün terk edilerek, onun yerine “ekânim-i selâse” anlayışı yerleştirildi
ve Hıristiyanlık bazı mensupları tarafından en büyük ihanete uğradı. Evet, onun,
gökten inmiş kitabı, doğrudan doğruya Hazreti İsa’nın arkasından gelenler
tarafından tahrif edildi.. ilâhî iken, beşerîleştirildi. Tevhidle gelmişken teslise
alet edildi: Kimisi peygamberlerine “Allah’ın oğlu” dedi ve o mübareklerden
mübarek zatın mübarek annesine de –hâşâ ve kellâ– ulûhiyet gerçeğinin bir
parçası nazarıyla baktı. Kimisi de, Allah’ı cisimlerle birleştirdi, cisimlere
hulûl ettirdi ve sapıklığın en ürperticilerini irtikâb etti. İşte bu şekilde bir



mânâda vesenîleştirilmiş Hıristiyanlık akidesi ile Yunanlıların Zeus ve Afrodit
anlayışı arasında esas itibarıyla hiçbir fark yoktur. Kitaplarını tahrif edenler
de, tıpkı Yunanlılar gibi, büyüklerini ilâh kabul etti ve şirke girdiler.

İnsanlık tarihindeki bütün inhiraflar hep böyle başlamış, sonra da bu
yanlışlıklar, bu tahrifler sürüp gitmiştir. Şayet Kur’ân-ı Kerim, Hazreti İsa’nın,
Allah’ın peygamberi olduğunu, Hazreti Meryem’in de çok azize bir kadın
bulunduğunu7 söylemeseydi, kim bilir belki de, Hazreti Mesih’e de Hazreti
Meryem’e de, Zeus ve Afrodit’e bakıldığı gibi bakılacaktı...

Demek ki, pek çok dinler var ki, insanlar tarafından tahrip edildiğinden
bunların ilâhîlik yanı da tamamen silinip gitmiştir. Onun için bugün; şu ülkeye,
şu mıntıkaya, şu topluluğa bir peygamber gitmiş midir, gitmemiş midir; kat’î
hüküm vermek oldukça zordur. Kim bilir, (kat’î bir şey söylenemez ama) belki
de, Konfüçyüs nübüvvetten hissedardı. Dinler tarihinin bu mevzudaki beyanı
tatmin edici değildir. Hakkında yazılıp çizilenler de, derleme-toplama
malumattan ibarettir. Ama biz, tarihte bir Konfüçyüs, bir Buda’nın var
olduklarını ve bunların birer dinlerinin bulunduğunu ve bu dinlerin çok
kalabalık cemaatler içinde hükümferma olduklarını.. şu andaki hüviyetleriyle,
ilâhî, fıtrî, tabiî olmadıklarını, içlerinde yanlışlıkların, tahriflerin mevcut
olduğunu biliyor, bundan dolayı da, sığıra tapma, kendini yakma, altı ay bir şey
yemeden girip mağarada yatma gibi acayiplikleriyle bunları din olarak kabul
edemiyoruz. Belki, bunlar da, birer hak kaynağa bağlı idiler; ama, daha sonra
tahrif edilen diğer dinler gibi bunlar da değişikliğe uğradılar ve bir yönüyle din
görünümlü beşerî bir sistem hâline geldiler.

Eğer Müslümanlar, dinlerinin kaynaklarını hassasiyetle korumamış olsalardı,
aynı akıbet Müslümanlığın da başına getirilmek istenecekti. Aslında, dünden-
bugüne böyle bir gayretin yok olduğu da söylenemez. Bir taraftan kasıtlı
kimseler, diğer taraftan da gafil Müslümanlar, yakıştırma tevilleriyle aynı
şeyleri yapmak istemektedirler. Meselâ bir kişinin içki içerken, zina irtikâp
ederken yine de, kendini bütünüyle Müslümanlığı yaşıyor gibi görmesi, amelî
sahada böyle bir tahribin ifadesidir. Hırsızlığı, kumarı, faizi de buna kıyas
edebiliriz.

Konfüçyüs’e “peygamber” diyemeyiz, çünkü peygamber olmayana
“peygamberdir” demek küfür olduğu gibi, peygamber olana da “değildir”
demek yine küfürdür. Konfüçyüs ve ülkesi için düşündüğümüz aynı şeyler,
Avrupa için de bahis mevzuudur. Ama kat ’î bir şey söyleyemeyiz. Zira, bir şey



bilemiyoruz.
Sokrates için söylentiler vardır, ama, Sokrates’in hayatı da bize tam intikal

etmemiştir. Yahudiliğin tesirinde bir feylesof mudur, başka bir fikir adamı
mıdır? Tam bir şey bilemiyoruz. Bazı düşünürler, onun Yahudilik tesirinde bir
feylesof olduğuna hükmederler. Ancak tarihî vesikalar, Sokrates’in böyle
olduğu mevzuunda, herhangi bir kanaat serdetmemektedirler. Eflâtun’un,
kendisinden naklettiği şeylere bakılırsa, Sokrates diyor ki: “Benim gözüme bazı
şeyler görünüyordu –Halüsinasyon olabilir–. Bana insanlığın irşadı için bir
şeyler telkin ediyorlardı. Çocukluğumdan beri, bütün insanlara, Allah fikrini
telkin etmek, onları Allah’a tevcih etmek için vazifeli bir insan olacağımı
biliyordum...” Binaenaleyh, Sokrates’in söylediklerinde şayet bir hakikat payı
olsaydı fikre, felsefeye daha yakın ve daha uyumlu Avrupa topluluğu i çin zuhur
etmiş bir peygamber olduğu söylenebilirdi. Dikkat buyurun “Sokrates
peygamberdir.” demiyorum. Çünkü değilse küfre girerim. Ama bir ihtimal ile
sadece “olabilir” diyoruz...

Hadisin beyanına göre 124 bin veya 224 bin peygamber gelmiş. Biz bunların
nerede zuhur ettiğini bilemiyoruz; ancak dört tanesinin yerini bilebiliyoruz.
Muhbir-i Sadık Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem), her yerde
bunların zuhur edebileceğini söylüyor. O’nun bu irşadına binaen size, dünyanın
çeşitli yerlerinde, adını ve sayısını bilemediğimiz bu peygamberlerin zuhur
ettiğine dair bir kısım emareler arz edeceğim:

Bunlardan birisini bugün Riyad Üniversitesi’nde matematik profesörü,
Kerkük Türklerinden Adil Bey’den nakledeceğim. Hoca diyor ki: “Amerika’da
doktoramı yaptığım sırada, yer yer Amerika yerlileri ve zencilerle görüştüğüm
oluyordu. Bu kabileler arasında bazen öyle dinî prensiplerle karşı karşıya
kaldım ki, bu prensipler aynen bizdeki ulûhiyet akidesine uyuyordu. Meselâ:
“Allah’ın eşi ortağı yoktur. Çünkü iki ilâh olsa idare karışır...” diyorlardı ki,
bu, hemen hemen “Eğer yerde, gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı, ikisi
de (yer de gök de) bozulup gitmişti.”8 âyetinin mânâsını ifade ediyordu. Eğer
bu hakikati zencilere bir peygamber fısıldamasaydı, bunu kendi kendilerine
bilmeleri mümkün değildi. Yine bu zenciler “Allah doğmaz, doğurmaz.”
diyorlardı ki; bu da ancak aydınlanmış bir zihnin ifadesi olabilirdi. Çünkü
doğmak, doğurmak beşere ait bir hassadır ve ihtiyaçtan ileri gelir. Allah böyle
şeylerden müstağnidir. Eğer bir peygamber onların kulaklarına bu meseleyi
üflemeseydi bunu nereden bileceklerdi? Binaenaleyh, hâlâ ateş dansları,



yaşlıların kesilip yenmesi ve daha değişik telakkileriyle bu iptidaî cemaatlerde,
böylesine derin, köklü ve ancak mütekâmil milletlerde rastlayabileceğimiz bir
ulûhiyet akidesinin bulunması mümkün değildir. Olsa olsa bu onlara, dıştan bir
nebi diliyle üflenmiş, telkin edilmiş bir hakikat olabilir.

Asrımızın fikir adamlarından, ateizmden dönmüş Profesör Mustafa Mahmud,
daha evvel günümüzün modası olarak materyalizmin hayranı iken, Kur’ân-ı
Kerim’i tetkik edip, İslâmiyet’i inceledikten sonra, 180 derece bir dönüşle
küfürden uzaklaşmış ve füze hızı ile mescide ulaşmış birisidir. Mustafa
Mahmud bir seyahatinden bahsederken diyor ki: Afrika’da, Neyam-Neyam ve
Maw-Maw kabileleriyle karşılaştım. Neye inandıklarını sordum. Dediler ki;
“Biz öyle bir Mâbud’a inanıyoruz ki, gökte durur, yerdekileri idare eder.”
Allah gerçi gökte durmaz ama, öteden beri “O Rahmân, Arş’a istiva etmiştir
(oturmuş).”9 âyet-i kerimesiyle ifade edildiği gibi, ilâhî emir ve hükümler
gökten gelir. Onun için nazarlar ve eller göklere doğru kaldırılır.. ve gördüm ki,
İhlâs sûresinin mânâsını söylüyorlar: “Allah, her şey kendisine dayanan ve
kendisi hiçbir şeye dayanmayan bir varlıktır. O bir ana ve babadan
doğmamıştır. O’nun eşi benzeri yoktur...” Başka bir kabileye gittim. Hâlâ, yaşlı
ve hastaları kesip-yiyor olmalarına rağmen, bu vahşiler, Allah’a tıpkı bizler
gibi inanıyorlardı. Kur’ân’ın anlattığına yakın bir tevhid anlayışları vardı.
Şayet bu hususlar onların kulaklarına bir nebi tarafından fısıldanmış olmasaydı,
bunları bilmeleri düşünülemezdi. Evet bu gerçekleri onlara nebiler fısıldadı.
Sonra da âbâ an-ced, bu asra kadar gelip ulaştı...

Evet, ister Kur’ân-ı Kerim, ister realite, isterse tarihî gerçekler, bizlere,
sayısını tam bilmesek bile, dünyanın hemen her yanına pek çok peygamberin
gelmiş olduğunu göstermektedir.

Bu arada kadından peygamberler gelip gelmeyeceğini arz etmekte de yarar
var. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’ten, ulemâ, fukahâ ve cumhur-u muhaddisîn
derler ki, kadından peygamber gelmemiştir. Şaz olarak rivayet edilen, Hazreti
Meryem ve Hazreti Âsiye’nin peygamberliği meselesi ise, kuvvetli değildir.
Neticede de şu hükme varırlar: Kadınlardan peygamber geldiğine dair kat’î bir
hüküm yoktur. Esas itibarıyla kadından bir peygamberin gelip-gelmeyişi de bir
eksiklik değildir. Cenâb-ı Hak bütün eşyayı yaratırken zâid (+) nâkıs (-) esası
üzerine yaratıyor. Müsavi şeyler arasında birbirini itme vardır. Madde parça
ve parçacıkları dahi eğer sırlı bir izolasyona tâbi tutulmasalardı, aynı yükleri
taşıyanlar birbirlerini iterlerdi ve çekirdek de dağılıverirdi. Esasen patlama işi



de bundan ileri gelmektedir. Bunlar öyle bir hesapla yapılmıştır ki, kimi zâid,
kimi nâkıs bu zıtlar, en küçük âlem olan atomlardan tutun da, ta nebülözlere
kadar hepsinde aynı kanun cereyan etmektedir. Atomların teşkil ettiği insan ise,
mikro âlem ile makro âlem arasında muvazene kuracak yapıdadır ve normo
âlemin efendisidir. Ve insanda da, aynı kanunlar hükümfermadır. Yani insanda
da, artı ve eksi olacak ki, birbirini celp etsin. Birinin şefkati, zaafı; öbürünün
gücü, kuvveti bunları bir araya getirsin ve böylece atomdaki, nebülözlerdeki
vahdet gibi bunların aralarında bir aile vahdeti teşekkül etsin.

Kadını sun’î olarak erkekleştirmek, artık günümüzde, herkesin gülüp geçtiği
ve zaman zaman da içini çekip üzüldüğü mevzulardan biri olmuştur. Zamanla
kadın kadınlıktan çıkarılıp bütün bütün erkekleştirilince, bu sefer o kendini
farklı şekillerde ifade etme arayışlarına girmiş, ailede âhenk kalmayınca da,
ailenin huzuru kaçmış, derken çocuklar ana okullarına, kreşlere bırakılmış, anne
baba da kendilerine yeni muhitler aramaya başlamışlardır.

Allah’ın kadın mevzuundaki bu umumî kanunu, bir kadının peygamber olup
olmama meselesinde de üzerinde durulmaya değer önemli bir husustur.

Ayrıca kadın çocuk doğuruyor. Bu çocuğu erkek dahi doğursaydı her hâlde
erkekten peygamber gelmemesi lâzımdı. Çünkü, nübüvvet vazifesini ayda 15
gün hayızdan dolayı yapamayacak, imamete geçemeyecek, orucunu
tutamayacaktı. Tabiî bir de lohusalık durumu var... ve hele hamile olunca, işleri
yürütmesi bütün bütün zorlaşacaktı. Zira çocuğu karnında veya kucağında
taşırken, sevkülceyş yapacak; insanları idare edecek; strateji tespitinde
bulunacak ve fizikî durumunun gereği, bütün boşluklara rağmen, en önde
bulunması gerekli olan bir insan kadar çelik-çavak hareket edecek... Bütün
bunlar, kadının peygamberliğini imkânsız kılan şeylerdir. Evet, bunların
kadınlar tarafından, kadınlara has arızalarla birlikte yürütülmesinin imkânı
yoktur. Efendiler Efendisi (sallallâhu aleyhi ve sellem) de bu hususa dikkati
çekmiş ve onları: “Yani dine ait meseleleri tam yerine getiremeyen ve o günkü
sosyal hayat itibarıyla bazı şeyleri idrak edemeyenler.”10 diye anlatmıştır. Evet,
dediğimiz gibi, neredeyse, ayın yarısı arızalı... Keza, çocuğu olduğu dönemde
de ibadetleri noksan ve bazı vazifeleri açısından eksik... sonra da
peygamberlik..! Hâlbuki peygamber, muktedâ bih, rehber ve kusursuz bir
önderdir. Çünkü, herkes onun vaziyetine bakıp durumunu ayarlayacaktır.
Herkes kadınlığa ait keyfiyetleri de, peygamberin saadet hanesindeki
kadınlardan öğrenecektir.



İrtikâb: Kötü bir fiilde bulunma, yanlış bir şey yapma.

Muktedâ bih: Kendisine tâbi olunan, uyulan.

Serdetmek: İleri sürmek.

Nass-ı kat’î: Kur’ân’ın kesin ifadesi, hükmü.

Vesenîleştirmek: Putperest yapmak.

1 124 bin nebi olduğuna dair bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/265; İbn Hibbân, es-Sahîh 2/77; et-
Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/217; el-Hâkim, el-Müstedrek  2/652; et-Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-
mülûk  1/95.

2 Bursevî, İsmail Hakkı, Tefsiru Ruhu’l-Beyan 2/323, 6/49, 8/215.

3 Fâtır sûresi, 35/24.

4 İsrâ sûresi, 17/15.

5 Zilzâl sûresi, 99/7-8.

6 Fâtır sûresi, 35/24.

7 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/171; Mâide sûresi, 5/75; Tevbe sûresi, 10/30-31.

8 Enbiyâ sûresi, 21/22.

9 Tâhâ sûresi, 20/5.

10 Buhârî, hayz 6, zekât 44, iman 21, küsûf 9, nikâh 88; Müslim, küsûf 17, iman 132; Nesâî, küsûf 17,
Muvatta, küsûf 2.



Allah’ın bizim ibadetimize ihtiyacı olmadığına göre, 
biz ibadetlerimizi neden kendi keyif ve isteğimize göre

yapmıyoruz?
İbadet duygusu insanda Cenâb-ı Hakk’ı bilmeye terettüp eden bir keyfiyettir.

Yani insan, bir tarafta bu muhteşem kâinatı yaratan Zât’a delâlet edecek
tablolar, levhalar.. meselâ, nizam ve intizam levhaları görür. Sonra bu
fevkalâde nizamı kuran, nizam sahibi Nâzım’a intikal eder. İşte böyle, dikkat ve
ibretle kâinata bakabilen hiçbir şeyi gayesiz, nizamsız göremez ve dolayısıyla
kendisinin de bu nizama göre hareket etmesi lâzım geldiğini anlar.

Keza; varlığa güzellik ve estetik yönünden baksa, onu öylesine güzel, o kadar
harika bulur ki, âdeta daha güzelini tasavvur etmek imkânsızdır. İnsanın
çehresinden zeminin yüzüne, ondan semanın yıldızlarla yaldızlanmış simasına
kadar öyle büyüleyici bir güzellik, öyle baş döndürücü bir eda ve insanı
çıldırtan öyle tatlı bir şive vardır ki, bu çizgiler, bu renk ve bu âhengi görüp de
bu muhteşem ve sihirli meşheri sergileyen Zât’ı görüp bilmemek mümkün
değildir...

İster âfâkî, ister enfüsî tetkik ve tefekkür, insana, içini okşayan öyle şirin
ilhamlar kazandırır, öyle coşturur ve öyle tablodan tabloya koşturur ki, sevinç
ve heyecandan bir çocuk gibi çığlık atıp zıplamak gelir insanın içinden... En
güzel iş ve icraat üzerinde en güzel isimlerin ışıktan kelebekler gibi konup
kalktığını gördükçe, bizleri bütün insanî duygularımızla alıp içinde eriten bu
güzelliklerin kaynağı güzel sıfatları takdirlerle alkışlar; hayret, hayranlık ve
edeple onların Sahib-i Zîşan’ı karşısında kendimizden geçeriz.

Bir başka zaviyeden kâinatta her şey, âdeta bir başka yerde hazırlanmış ve
insanın istifadesine arz edilmiş gibidir. Kimisi konserve, kimisi meyve
şeklinde takdim edilen bu nimetlerle, yeryüzü âdeta geniş bir nimet sofrası;
bağlar, bahçeler de birer tablacı hâline gelirler. İnsan, önüne konan bu nimet
sofrasındaki nimetlere elini uzattıkça, gerçek nimet Sahibini duyuyor,
hissediyor gibi olur. Ve kendini bir başka zevk, haz, hayret ve hayranlık
buudunda bulur. Evet, şuurlu farz edildiği takdirde bir yavru, ağzını, rahmet
muslukları olan annesinin memelerine yapıştırdığı zaman, kendisi için
hazırlanmış çok nâfi bir gıdanın, bir başka âlemden onun imdadına koştuğunu
duyar ve hâdiselerin ötesinde fevkalâde nimet veren, fevkalâde ikramda
bulunan Birisini hisseder, O’nu düşünür, O’nun nimetleri karşısında iki büklüm



olur.
Evet, her nimet, her ihsan bir taraftan o nimet ve ihsan sahibine delâlet eder,

diğer taraftan da bizleri, O’nun karşısında saygılı olmaya zorlar. Nerede bir
nimet, bir güzellik, bir nizam ve intizam tablosu varsa, orada, o nimet, o
güzellik, o in’am, o ihsan tablolarına karşı takdir, hayranlık ve kulluk tablosu
da olmalıdır. Yani Allah’ın (celle celâluhu) Kendisini bildirmesine karşı,
hemen ubûdiyetle mukabele edilmelidir. Bu noktadan hareket ederek, Mutezile
ve bir ölçüde Maturîdîler –ki, itikatta bizim de bağlı bulunduğumuz mezheptir–
derler ki: Hiçbir nebi gelmese ve hiçbir mürşid insanları irşad etmeseydi,
kâinatın yüzüne serpiştirilen hakikatlere bakarak, insan Allah’ı bilme ve ona
göre tavır alma mecburiyetindeydi. Maturîdîlerin nokta-i nazarına bir hayli
misal bulmak mümkündür.

Meselâ, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) çevresindeki bazı
kimseler, putlarla dolu olan Kâbe’nin harîminde neş’et etmiş, kendilerine
Allah’a giden yolu gösteren kimseyi görmemişlerdi. Başta Efendimiz olmak
üzere, tevhid adına kendilerine bir şey telkin edilmemişti. Fakat bedevinin
dediği gibi: “Bir yerde bir hayvan tersi oradan hayvan geçtiğini, bir yerde izler
ise orada birisinin yürümüş olduğunu gösterir. Bakın şu burç burç olan sema ve
onun âhengine ve vadi vadi yeryüzüne! Bütün bunlar, her şeyi bilen ve her
şeyden haberdar olan Allah’a delâlet etmez mi?”1 Bedevi söylüyor bunu.
Çölden, kumdan başka bir şey bilmeyen birisi böyle düşünürse, diğerlerini
hesap etmek lâzım...

Efendimiz insanlığı kurtarıp yükseltecek çok geniş bir idrakle gelmişti. Tabir
caizse insanüstü bir insandı. O, ısmarlama anlayış ve idrakiyle kâinatın gerçek
mânâsını kavramış ve kendisine henüz peygamberlik gelmeden kâinat kitabında
Hakk’ı sezmiş; aramaya başlamış ve Gâr-ı Hira’ya çekilerek kendini ibadete
vermişti... Âişe Validemiz, Buhârî’nin başındaki bir hadis-i şerifte, –Hatice
Validemizden naklen– kendisini ibadete verdiğini ve ancak azığını tedarik
etmek maksadıyla ara sıra evine döndüğünü söylüyor ki,2 bunlar, idrakle,
insanın bazı şeyleri keşfedeceğini ve keşfettikten sonra da Cenâb-ı Hakk’a belli
ölçüde kulluk yapılabileceğini ifade etmektedir. Bu mevzuda, Zeyd İbn Amr’ın
vefatı esnasındaki düşünce ve sözleri de üzerinde durulmaya değer
mahiyettedir. Zeyd, Hazreti Ömer’in amcası oluyordu. Vefatı sıras ında, bütün
aile efradını etrafına topladı ve gelecek Peygamber’le alâkalı bildiği şeyleri
onlara anlattı. Bu zat, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)



peygamberliğine yetişememişti. Yani atını sürmüş, sahile yanaşmış, fakat İslâm
vapuruna yetişememişti... Ama, bütün ruhuyla Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) atmosferini, O’nun gerçek mânâ ve mahiyetini, hakikat-i
Ahmediye’yi sezmiş, iliklerine kadar doymuş; ancak, duyduğu hissettiği bu
şeylere ad koyamamıştı. Diyor ki: “Allah’ın ufukta bir nuru var. Zuhur
edeceğine inanıyorum. O’nun âsârını başımızın üzerinde görüyor gibi
oluyorum.” Sonra, Cenâb-ı Hakk’a teveccüh ediyor: “Ey Yüce Yaratıcı , ben
Seni tam bilemedim; bilseydim yüzümü yere koyacak bir daha da
kaldırmayacaktım.” mealinde hislerini ifade ediyor. Görüldüğü gibi, tertemiz,
dupduru bir vicdan, şayet putperestlikle telvis edilmemiş ve şartlanmamışsa
kâinata, nizama, âhenge baktığı zaman, bu umumî armoni içinde o da kendine
çeki düzen verip ubûdiyet tavrı takınacak ve Allah’a kulluk yapacaktır.

Demek Allah’ı bilme ve tanımanın yanında, hemen Allah’a kulluk başlıyor...
Evet, madem bu bin bir nimetle bizi perverde eden Allah var. Öyle ise kulluk
da var. İşte Allah (celle celâluhu), insan vicdanında meknî olan bu kulluk
düşüncesini formüle ediyor. Yani “Y üzümü yere koyacağım, kıyamete kadar
başımı kaldırmayacağım.. azametin karşısında iki büklüm duracağım..” ve
Recaizade Ekrem’in “Nerede Allah’ım dizlerin, başımı koyayım…”; bir
başkasının: “Nerede o mübarek elin ki başımın üstünde olduğunu
hissediyorum.”... Bunlar ve bunlar gibi ilâhî aşk, ilâhî heyecanla, insanın ne
diyeceğini bilemediği esnada, vahy-i semavî gerçek kulluk düşüncesi, kulluk
şekli ve kulluk anlayışıyla gelip, bizlerde düşünce sürçmelerine meydan
vermeyecek, aşk ve heyecanımızı Yaratıcı’nın emirlerine göre imale edecektir.
Yani, Allah O’na: “Ben Allah’ı m, sen de Benim kulumsun. Nimetlerimle Beni
tanıdın. Ben de sana kulluğun âdâbını öğreteceğim. Benim huzuruma şöyle
girilir. Evvelâ abdest alınır, ondan sonra içeriye girildiği zaman da nefsi
boğazlama mânâsına “Büyük Sensin Allah’ım, Senden gayri her şey küçüktür.”
denir.. kulluk şuuru içinde el pençe-divan durulur ve sonra, Benim huzurumda
derinleşilebildiği kadar derinleşilir. Miracının gölgesinde, dereceye göre,
ruhen Nebiler Sultanı’nın yükseldiği yerlere yükselme arzusu uyanır,
yükseldikçe şükran hissiyle rükua gidilir, rükuda eğildikçe yeni bir buuda
ulaşılır, derken, secdeye varılır; oradaki mahviyet ve tevazuu ölçüsünde ayrı
bir derinliğe erilir. Kalkılır, bir soluk alınır, sonra yeni bir arayışla tekrar
ikinci secdeye gidilir ve daha sonra “Kulun Rabbisine en yakın olduğu an secde
ânıdır. Secde ettiğiniz zaman Allah’a çok dua ediniz.”3 buyruğu vicdanlarda



duyulur. “Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor.”4 sırrıyla, secde
edenler arasında kıvrım kıvrım eğilip bükülmeler ve hakikî namaz içinde,
kabiliyetlere göre, namazın aslı sayılan miraca muvaffak olunur.

İşte, ibadet, “Allah’a iman ve Zât-ı Ulûhiyet hakkındaki mârifet ve buğu buğu
bu mârifetten yükselen muhabbet ve hayretle yapılması gerekli olan şeylerin,
Cenâb-ı Hakk’ın iş’ar ve irşadıyla yine O’nun emirlerine göre kanalize ve
formüle edilmesi.” demektir.

Bunlarla meselenin bir yönünü arz etmiş oluyorum. Yani, Rabbimizi bilip
tanıma karşısında şaşkınca ve uygunsuz işler yapmamak için, O’nun âyât-ı
beyyinâtının rehberliği ve Efendimiz’in neşrettiği ışıklar altında, matluba uygun
kulluk yapıyor ve Yaratıcı’nın hoşnutluğunu araştırıyoruz.

İkinci meseleye gelince, insan; ticarî, ilmî, fennî, ziraî, ve sınaî işlerinde
daima bir rehbere ve ondan bazı şeyler öğrenmeye muhtaçtır. Meselâ diyelim
ki, her birerlerinizin bir işi var. Kiminizin bir fabrikası var ve mensucatçılık
yapıyor; kiminiz plastikle meşgul oluyor, kiminiz de tuhafiyecilikle... Birisi,
bizim menfaat ve faydamızı, yaptığımız şeylerde aldanmamamızı, ticarî
prensipleri iyi bilerek iyi iş yapmamızı temin için bizleri alıp önüne oturtuyor
ve diyor ki: “Siz bu işi mutlaka yapacaksınız. Çünkü, bunu yapmanız hem bir
zaruret hem de bir ihtiyaçtır. Ancak, bu işi en iyi şekilde, en semereli biç imde
yapmanız için, insan unsurunu, güç unsurunu çok iyi kullanmanız, şu tasarruf
tedbirlerini almanız ve daha şunu şunu yapmanız lâzımdır...”

Şimdi, bizde zerre kadar insaf varsa, onun yaptığı bu ikaz ve irşad
karşılığında hiçbir talepte bulunmayan bu ihlâslı, bu hayırhah insanı dinler,
onun fizibilite raporlarına önem verir ve tekliflerine göre bir düzenlemeye
gideriz. Aynen bunun gibi; Rabbinize karşı olan ibadet ü taati, kendi arzumuza
ve şaşkınlık içinde yapacağımız herhangi bir keyfiyete göre değil de, belki her
birisiyle bizleri ayrı bir sema yolculuğuna hazırlayan, her birisinde ayrı bir
miraç ruhu bulunan O’nun formüle ettiği ibadet kalıpları içinde yerine
getirdiğimiz zaman, yaptığımız şeyler “yediveren” başaklar gibi
bereketlenecektir. Bilemiyoruz; belki de, “Allahu Ekber” dediğimiz zaman
rahmet âlemlerinin düğmesine dokunmuş oluyor ve ruhumuz bunlarla ilhamlara
açılıyordur. Belki, Fatiha-i Şerife’yi okuduğumuz zaman sırlı bir anahtarla,
şifreli bir kilidi açıyoruzdur. Ve daha namazın diğer rükünleriyle, hatta diğer
ibadet şekilleriyle kim bilir ne sırlı kapıları açmaya muvaffak oluyoruzdur.
Evet, secdeye vardığımızda bütün yolların dümdüz olup, bütün kapıların



açıldığını söyleyebiliriz. Dualarımızın O’na yükselip, soluklarımızın nezd-i
ulûhiyette duyulduğunu ve melâike-i kiramın etrafımızı aldığını ifade edebiliriz.
Bütün bunların olmadığını kim iddia edebilir ki!.. Kaldı ki Muhbir-i Sadık’ın
bunları destekleyen nurlu beyanları da var...

Öyleyse en mâkul ibadet keyfiyeti, Rabbimizin bize tarif buyurduğu
keyfiyettir. Zira, şu insan makinesini yapan Allah (celle celâluhu), bu makinenin
en semereli şekilde çalışmasını, dünya ve ukbâ adına en verimli olmasını da
yine Kendisi bilir. Makine ve fabrikayı yapan zat, onun bir tarafına şayet bir
katalog sıkıştırmışsa, onu, ona göre idare etmek en akıllıca idare şeklidir. İşte
bu itibarladır ki, şu-bu şekilde değil; Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
talim dairesi içinde ve Allah’ın emirlerine uygun şekilde kulluk yapmak en
akıllıca kulluk şeklidir. Bunu Allah, ümmet-i Muhammed’e ihsan etmiş..
Ümmet-i Muhammed içinde de bihakkın, kulluk şuurunda olanlara ve bilhassa,
değişik devirlerde, dini ihya yolunda hizmet edenlere lütfetmiş ve gözlerini
hakikate açmıştır. Buna, sadece “Hâzâ min fadli Rabbî” veya “Min fadli
Rabbinâ” deriz. Evet bu, Rabbimiz’in bize sırf bir ihsanıdır. Rabbim lütfuyla,
bunu bizlere verdiği, bağışladığı gibi, yine lütfuyla devam ve temâdisini temin
buyursun. Bizi –Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) duasıyla arz
edeyim– göz açıp kapayıncaya kadar, hatta daha az bir süre içinde nefsimizle
baş başa bırakmasın!..5

Âyât-ı beyyinât: Apaçık âyetler.

Nezd-i ulûhiyet: Cenâb-ı Hakk’ın yüce katı, huzuru.

Ukbâ: Ahiret âlemi.

1 el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 26/62; İbn Kayyim, Zâdü’l-mesîr 1/362.

2 Buhârî, bed’ü’l-vahy 1; Müslim, iman 252; Tirmizi, menâkıb 13.

3 Müslim, salât 215; Ebû Dâvûd, salât 152.

4 Şuarâ sûresi, 26/219.

5 Ebû Dâvûd, edeb 101; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/42.



Şeytan, Cehennem’e gideceğini bildiği hâlde niçin 
küfürde ısrar ediyor?

Şeytan, kelime mânâsı itibarıyla, Hakk’ın dergâhından kovulmuş, rahmetten
uzaklaştırılmış; elindeki bütün kozları aleyhine çevirmiş, kazanç kuşağında
kaybeden demektir. O, bulunduğu bu durum itibarıyla hakkı duyup
anlayamayacak mesafelere kayıp gitmiş bir fasit daire kurbanıdır. Bir hususa
dikkatinizi rica edeceğim. Fasit daire (kısır döngü) sözcüğünü hekimlikteki
mânâsından biraz farklı kullanıyorum. Hekimlikte fasit daire, meselâ sinir, gazı
tevlit etti, gaz siniri, sinir gazı, gaz siniri... Fasit bir halka teşekkül eder ve
sürer gider. Şeytan evvelâ gurur ve kibirle vurulmuştur. Meselâ: “Ben ondan
daha hayırlıyım.”1 demiş ve ilk şeytanî düşünce, ilk diyalektik olarak fasit
dairenin ilk turunu yapmış, öldürücü girdaba ilk adımını atmış, bütün istiğfar
menfezlerini mazeret çamuruyla sıvamıştır. Bunda evvelâ, bir iç beğenme sonra
da dışa taşmış bir kibir vardır. Ve bu hareketle fasit dairenin ilk halkası
meydana gelmiş olur.

Şeytan günah işlediği zaman, Hazreti Âdem de hata etmiş ve o memnu
meyveye elini uzatmıştı. Fakat Hazreti Âdem meseleyi anlayınca, hemen dize
gelmiş: “Rabbimiz, nefsimize zulmettik. Eğer mağfiret etmezsen, bütün bütün
kaybedenlerden olacağız.”2 demiştir. Af araya girince Âdem hakkında fasit
daire teşekkül etmemiş ve Âdem Nebi kurtulmuştu. Şeytansa, şeytanî
mazeretlerle nefsini müdafaa etti. Hakkında yapılan ikazat karşısında kusurunu
itiraftan kaçındı ve “Ben ondan hayırlıyım.” diyerek helâk oldu. Daha sonra da
insanoğlunun baş düşmanı kesildi.

Bakın, nasıl görülüyor: “Senin ulûhiyetine yemin ediyorum ki, onların
hepsini baştan çıkaracağım.”3 Başka bir âyet-i kerimede: “Sağlarından,
sollarından, önlerinden, arkalarından geleceğim ve onların çoğunu, şükürsüz
bulacaksın.”4 Yani hep nankör yaşayacaklar. Senin nimetlerini yiyecek,
başkalarına kulluk yapacaklar. Nimetlerin içinde yüzecek Seni bilmeyecekler...
diyor. Kur’ân-ı Kerim daha pek çok yerde şeytanın bu mevzudaki mübarezesini,
insanoğluna karşı düşmanlığını ve Rabbine karşı da isyanını anlatır. Şimdi onun
bu isyanı, Allah tarafından kovulmayı netice verdi. O, “Ben ondan
hayırlıyım.” deyince, Cenâb-ı Hak da ona karşı: “İnin aşağıya hepiniz.”5

hizlanına uğrattı. Bir taraftan kabahatinden büyük mazeretleri, diğer taraftan da
yeminli, kasemli insanoğluna düşmanlığı, onu, Rabbin yapıcı, yumuşatıcı,



yükseltici rahmet atmosferinden bütün bütün uzaklaştırdı. Daha sonra tamamen
şeytanî mantığa teslim oldu ve “İzzetine and olsun, onların hepsini baştan
çıkaracağım.”6 diye homurdandı ve yol olarak aldatıcılığı seçti. Aldattıkça
uzaklaştı; uzaklaştıkça hıncı arttı; derken fesatla, nankörlükle bütünleşmiş ikinci
bir fıtrat kazandı. Her uzaklaştıkça iyice azıtıyor, kovuldukça kinini, nefretini,
gayzını, kibrini ve ucbünü ifade edip duruyordu.7 Allah’a karşı cedele
kalkışıyor, diyalektik yapıyor ve böylece Allah’ın rahmetinden uzaklaşması onu
isyana, isyan da uzaklaşmaya sevk ediyordu. Ve şeytan, kendi fasit dairesinin
kurbanı olarak “hatm”e maruz kaldı; yani kalbi mühürlendi. Bunun mânâsı şu
demekti: İçinde fenalık düşüncesinden başka bir şey kalmadı ve iyiliğe ait
bütün fakülteler, bütün ışık kaynakları da sönüp gitti.

Bunu anlayabilmemiz için bir misal arz edeyim: İnsan çok mükerrem bir
varlıktır; kendisine bahşedilen dinamikleri değerlendirdiği takdirde
melekleşebilir. Şimdi, gayet şefkatli, namazında, niyazında, orucunda,
haccında, zekâtında ve insanlarla münasebetlerinde fevkalâde mükemmel bir
insan düşünün. Ama, bu mükemmel insanın bir yerde ırzına dokunulmuş,
namusuyla uğraşılmış, hassasiyeti rencide edilmiş ve bir insan olarak asla kâle
alınmamış; derken sinir sistemi üzerine kocaman dağlar gibi yükler yüklenmiş;
hatta bir aralık, öyle bir hâle gelmiş ki, adam dayanamamış patlayıvermiş. O
esnada onun kafasında artık, ne hilm, ne silm, ne af, ne de müsamaha kalır.
Atmosferi bütünüyle kin ve nefret şahaplarıyla dolmuş bu adamı, o anda
formüle etseniz Cehennem’den fışkıran kıvılcımlar gibi sadece kin ve öfke
görürsünüz. O dakikada ona nasihat etseniz dahi hiçbir şey anlatamazsınız...

Herkes kendi şahsî hayatında buna benzer şeyler görmüş ve yaşamıştır. İşte
şeytan, hayatının her saniyesinde, her âşiresinde, her sâlisesinde, böyle
kinlerin, nefretlerin, gayzların, içinde kol gezip durduğu bir varlıktır. Bütün
hayatı boyunca ve yaşadığı sürece kötülükten başka bir şey düşünmemektedir.
O kadar gerilim içindedir ki, –tabiî faydalı bir gerilim değil, şeytanî bir
gerilim.– bu hâliyle o sadece şeytanlık düşünmektedir. İçi tamamen fenalıklarla
dolu olduğundan dolayı da hiçbir iyilik düşünmeye fırsat bulamamaktadır. Bu
itibarladır ki o, bir yönüyle Allah’ı biliyor gibi olsa da, öfkeli mü’minin
Allah’ı bildiği hâlde öfkelenmesi esnasında hilmi, silmi unuttuğu gibi, o da,
Allah’ı biliyor olduğu hâlde, Allah’ı hatırlayamıyor ve iman edemiyor. Çünkü
içindeki şeyler buna mânidir. Böyle fasit dairelerin kurbanı şeytan gibi aynı
şeylere kurban olmuş pek çok insan da vardır. Onlar da böyle fena duygu ve



tutkuların kurbanı olmuş ego ve nefis putuna taabbüd etmektedirler. Bu
mevzuda, kimsenin teminat altında olduğu da söylenemez. Hatta bizlerin de
mü’minler olarak tek teminatımız, Allah’a (celle celâluhu) güven ve
itimadımızdır. O’na tevekkül ediyor ve O’na dayanıyoruz. Rabbim, şeytanî
yollara sülûk etmekten bizi muhafaza buyursun!

Hilm-silm: Yumuşak huyluluk, halim selimlik, etrafına huzur ve emniyet verme.

Hizlan: Mahrum bırakma.

1 A’râf sûresi, 7/12.

2 A’râf sûresi, 7/23.

3 Sâd sûresi, 38/82.

4 A’râf sûresi, 7/17.

5 Bkz.: Bakara sûresi, 2/28.

6 Sâd sûresi, 38/72.

7 Bkz.: Sâd sûresi, 38/72-85.



Kıyamet alâmeti olarak anlatılan dabbetülarzın AIDS 
hastalığı ile alâkası var mıdır, izah eder misiniz?

Bu mesele günün meselelerinden ve aktüel mevzulardan biri olması
itibarıyla, bir seneden beri belki birkaç defa soruldu; ben de her defasında bir
şeyler demeye çalıştım. Şimdi bir kere daha sormuş oluyorlar. Ben de bu
arzuya hürmeten bir kere daha arz edeceğim.

Dabbetülarz tabiri hem Kur’ân-ı Kerim’de hem de hadis-i şeriflerde var.
Dabbe kelimesi, yerde debelenen, ayakları üzerine yürüyen canlı demektir.

Meselâ, Allah, yeryüzünde debelenip duran, yürüyen, ayakları üzerine
emekleyen değişik varlıkları bir çırpıda anlatırken buyuruyor ki: “Allah her
canlıyı sudan yarattı: Onlardan kimi karnı üzerinde (sürünerek) yürür, kimi
iki ayak üstünde yürür, kimi de dört (ayak) üstünde yürür. Allah diledi ğini
yaratır...”1 Bunlar, şu âna kadar sizin bildikleriniz. Evet mikroorganizmalardan
en büyük varlıklara kadar, eskilerin dinozorları, daha sonraların mamutları,
filleri ve gergedanları; bütün bu varlıkların hepsi, bu umumî hükmün altına
girer. Ama, bir de sizin bilmediğiniz şeyler vardır ki, Allah murat buyurduğu
zaman, ileride, değişik değişik türleriyle onlar da yaratılacaktır.
Mikroorganizma türüyle AIDS de onlardan olabilir. Atmosfere, iklime göre
değişik, çeşit çeşit varlıklar olabilir. Hatta bunlar canlı varlık olmayıp başka
tür varlıklar da olabilir...

Kur’ân-ı Kerim’de, başka bir yerde dabbe, Allah’ın rızıklandırdığı dabbeler
sadedinde “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah’a ait olmasın.”2,
“Nice canlı (dabbe) var ki rızkını taşıyamaz, onları da sizi de Allah besler.”3

Evet, nice dabbeler vardır ki, sizin de onların da rızkını Allah tekeffül ve
taahhüt buyurmuştur. Besleyen, büyüten ve çoğaltan yalnız O’dur.

Mevzumuzla alâkalı dabbe ise, Neml sûresinde geçer. “O söz, başlarına
geldiği zaman, onlara yerden bir dabbe (canlı) çıkarırız; o, onlara
insanların, âyetlerimize içtenlikle inanmadıklarını söyler.”4 Yani, işiniz bitti
artık; yeryüzünde teşhir vazifesini gördünüz, yeryüzü de meşher olma vazifesini
bitirdi. Bu meşherin açılmasından maksat şu idi: Allah burada, bilinip
tanınmasını ve bunun ilân edilmesini istiyordu. Şu anda artık bilinmediğine ve
yeryüzünde Allah diyenlerin sayısı her gün biraz daha azaldığına göre, öyleyse,
Allah sizin hakkınızda yok olma hükmünü verdi. İşte bu hükmün verilmesi için



de biz, yerden konuşan bir dabbe çıkarıverdik. O dabbe ister kâliyle, ister
mikrofonla, isterse hâl diliyle olsun konuşan bir dabbedir ve artık bundan
böyle, insanların iman etmeyeceklerini ilân edecektir. Yani dabbenin çıkması,
mevcut imanî durumun ve inananların duraklaması, bir ölçüde geriye gitmesi,
zayıflaması, hatta bitmesi ve tükenmesi demektir. Zaten bu âyetin arkasında da
hemen haşr u neşirle alâkalı âyetler geliyor ki bundan da, bunun önemli bir
kıyamet alâmeti olduğu anlaşılıyor.

Dabbetülarz, zuhur edecek 10 kıyamet alâmetinden bir tanesi5 ve ihtimal ki
aynı zamanda sonuncularından birisidir. Öyle bir sonuncu ki, âyetin siyak ve
sibakından anlaşıldığına göre, bu hayvanın zuhuruyla artık yeryüzünde iman
mevcelenmesi, çağlaması duracak ve İslâm’a ait her şey, süratle kuruma ve
tükenmeye doğru gidecek. İnanmışları, arkadan başka inananlar takip
etmeyecek, inanmış olanlar da bundan böyle inançları adına yakîn hâsıl
edemeyecekler. Demek ki, fen ve felsefe çok ileriye gidecek, teknik ve
teknolojide baş döndürücü muvaffakiyetler olacak, insanlar yaratma(!)
sevdasına kapılacaklar.. tüplerde, tüp bebekler yapacaklar ve robot adamlar
yapılacak; dünyanın idaresi de onlara bırakılacak... Her yanı, “yarattım” diyen
sergerdanlar saracak ve kat’iyen Allah hakkında yakîne yanaşmayacaklar. İşte
âyetin siyak ve sibakından anlaşılan şeyler…

Dabbetülarz, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek
hadislerinde de, Kur’ân-ı Kerim’in anlattığı şekle uygun olarak ele alınmakta
ve yapacağı şeylere temas edilmektedir: “Dabbe çıkacak, yeryüzünde
dolaşacak ve hemen her tarafta görülecek...”

Dabbetülarz’ın AIDS6 ile alâkası olup olmadığına gelince, evvelâ, şunu arz
etmek istiyorum: Bir kısım arkadaşlarımız –muhakkak ki hüsnü niyetlidirler–
günümüzde zuhur eden bir kısım hâdiselerle, âyetler ve hadisler arasında bir
mutabakat aramak suretiyle, Kur’ân ve Efendimiz’in beyanlarının takviyesini
düşünmektedirler. Bir yönüyle bu türlü gayretler,  gelişen fünûn-u müsbete,
pozitivizm ve rasyonalizm cereyanları karşısında –doğru veya yanlış– Kur’ân
ve Sünnet’e ait meseleleri, ilmî ve tecrübî neticelerle tevfik etmek,
desteklemek; bu yolla ilim ve tecrübe insanına bir şeyler anlatmak maksadıyla
yapılmaktadır. Ve kanaat-i âcizanemce, gelecekte tenkit edilebilme durumu
mahfuz olmakla beraber, şimdilik bütün bütün zararlı olduğunu söylemek de
acelecilik olsa gerek... Vâkıa, Kur’ân’ın ve Sünnet’in nurlu beyanları, ilimlerin
koltuk değneğine ihtiyaç olmadan da, insan vicdanı tarafından sezilecek kadar



parlak ve yanıltmaz olduğundan, her zaman hüsnü kabul görecek mahiyettedir.
Bundan da öte, beyan edilecek her delil, Kur’ân ve Sünnet’i, ilimlerle
uzlaştırma, anlaştırma, tevfik etme istikametinde gösterilen her gayrete, bizim,
kendi zavallı akıllarımızı saran tozu toprağı süpürme maksadıyla müracaat
ediliyorsa, buna bir şey demeyeceğim; kimse de dememelidir. Yok, bu deliller,
bu sözler, bu beyan ve bu gayretler, Kur’ân ve Sünnet hakikatini omuzlayıp
taşımak içinse, bence o omuzlar bu yüce hakikatleri taşıyamayacak kadar cılız
ve çelimsizdirler. Binaenaleyh, hâlihazırdaki durumları itibarıyla dahi ümit ve
itimat vaad etmeyen bu şeylere nasıl bel bağlanabilir? Yarın bir başka ilmî
fırtına tarafından sürüklenip bir tarafa itilmeyeceklerine kim teminat verebilir?
Ve böyle vâhi emirlere Kur’ân ve Resûlullah’ın beyanlarını bina etmek, hatta
Kitap ve Sünnet’i ilme vize ettirmeye kalkmak, müdafaasını üzerimize
aldığımız hakikatlere karşı saygısızlık olmaz mı?

Şimdi de, AIDS ile dabbetülarzın alâkası üzerinde duralım: Bildiğiniz gibi
bu mesele, asrın dışa vurmuş çirkinliklerinden sadece bir tanesi... Düşüncem
icabı, bâtılı tasvir etmek istemem. Hele AIDS gibi, söylerken dahi, utanıp
kulaklarımıza kadar kızardığımız bir mevzuda...

Şimdi sâfi zihinleri bulandırmayacak şekilde arz etmeye çalışayım. Evvelâ,
“AIDS, dabbetülarz cüz’iyatının bir parçasıdır.” denmesi doğru olsa da,
“AIDS, dabbedir.” demek doğru değildir. Zira, onu âyete biricik tevil yapmak,
yıkılıp gittiği zaman, âyetin ruhunu zedeleyecektir. Bugüne kadar çok hastalıklar
çıktı ve insanlığı kastı kavurdu, sonra da çekip gitti. Allah Resûlü, Buhârî ve
İbn Mâce’nin rivayet ettiği bir hadislerinde şöyle buyururlar: “Allah, bir
hastalık göndermiş olmasın ki, akabinde onun için bir de tedavi yaratmış
olmasın!”7 Yani, ne kadar hastalık çeşidi varsa, muhakkak Allah (celle
celâluhu) onlar için bir de çare ve tedavi şekli yaratmıştır. Ebû Dâvûd’un
rivayetinde “Her derde deva vardır.”8 buyrulur. Başka bir hadis-i şerifte:
“Dikkat edin, tedavide kusur etmeyin! Allah, bir hastalık göndermişse
muhakkak arkasından tedavi yolunu da göstermiştir. Bir tek hastalığın tedavisi
yoktur. O da ihtiyarlıktır.”9 Efendimiz bir diğer ifadesinde ölümün çaresi
olmadığına işaret etmektedir.10 Herkes behemehâl ihtiyarlayacak ve ölecektir.
Evet ihtiyarlık ve ölümün çaresi yoktur, ama bunun dışında her derde derman
olabilir...

Şimdi bununla onun tevfikini yapmaya çalışalım:



Bir kere, AIDS dediğimiz bu hastalık, dünyanın bazı yerlerinde görüldü ama
–çok şükür– Türkiye’de çok fazla görüldüğü söylenemez. Bunu da,
kafalarımızdan atıp ruhlarımızdan söküp atamadığımız, İslâm’ın yüksek ahlâk
ve disiplinlerine borçluyuz. AIDS bir zamanların verem ve vebasının,
şimdilerin kanserinin ulaştığı noktaya henüz ulaşmamıştır. Dün o hastalıklara,
bugün de kansere dabbetülarz denebilirdi ve denmelidir de. Ama “dabbetülarz”
küllî hakikatinin bir cüz’ü olarak, geçmişin o dehşetli heyûlaları verem ve
veba, Allah’ın yarattığı ilâçlara yenildi ve “dabbetülarz” defterinden silindiler.
Kanser son tabyelerini kullanıyor; darısı AIDS’in başına... Veba eskilerin
korkulu rüyasıydı. Düşünün ki, tek bir tablo olarak, Amvas’ta, ashab-ı kiram
arasında otuz bine yakın insanı alıp götürmesi ne müthiş hâdise!..11 Bazı ihmale
uğramış ülkeler müstesna, günümüzde artık bu türlü hastalıklara rastlanmıyor.
Eğer veba, önü alınmadan evvel böyle âyet ve hadislerle, günümüzde
yorumlandığı gibi yorumlansaydı, dabbetülarza veba virüsü demek uygun
düşecekti. Zira hem çok yaygın, hem de çok korkunçtu.

Keza, bugün insanların çoğunda kanser var. Bu mevzuda uzmanlar diyorlar
ki; bir insanda beliren kanser hücrelerinin, ancak çok zaman sonra, önü alınmaz
bir tehlike olduğu sezilebilmektedir. Bugün, dünya çapında yapılan
istatistiklere göre, kanserli nispetinin, insanın içinde ürperti hâsıl edecek
seviyede olduğu söylenmektedir. Ve henüz ciddî  bir tedavi sisteminin tatbik
edildiği de söylenemez. Söylenemez ama, uğraşıyorlar; Allah’ın izni ve
inayetiyle önleyecek gibi görünüyorlar. Şimdi eğer bir şeye dabbetülarz
nazarıyla bakılacaksa, bence kanser de bu mevzuda hatırı sayılan namzetlerden
biridir. Hatta, kanser ve AIDS bugüne göre nispetlendirilse, AIDS’in, kanserin
yüzde birine ulaşmadığı görülür. Evet, mesele kemmiyet plânında ele alınacak
olursa, bugünkü durumu itibarıyla AIDS’in çok önünde korkunç hastalıklar var.
Dermanı olmadığından dolayı, keyfiyet plânında düşünülüyorsa; yarın, buna da
derman bulunduğu takdirde acaba, hadise karşı itimadı sarsmış olmaz mıyız?
Müsaadenizle bir hadisle alâkalı, küçük bir mütalâa ile buna ışık tutmaya
çalışacağım:

Birçoğunuz duymuşsunuzdur; bir kısım kimseler, önünü arkasını düşünmeden
ve ilim adına bir şeyler yapıyorum diye hadisleri ve âyetleri aceleden tevil
ederek, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Cüzzamdan aslandan kaçar
gibi kaçınız.”12 mealindeki hadisine, sözde ilmî ve Efendimiz’in gaybe âşina
olduğuna delâlet eder bir yorum getirmek için, diyorlar ki: “Biliyor musunuz,



neden Peygamberimiz, aslandan kaçma teşbihiyle anlattı? Çünkü, cüzzamın
mikrobu, tıpkı aslana benziyor da ondan...” Şimdi bu, o kadar aceleden
söylenmiş bir sözdür ki, ileride bu mikrobun, mikroskobun altında hiç de aslana
benzemediği ortaya çıkınca, dine yararlı mı, zararlı mı olacağı hesap
edilmemiştir. Zira izah, hadise dayandırılarak yapıldığından, sanki hadis böyle
demiş gibi anlaşılmaktadır. Dolayısıyla izahın yanlışlığı mikroskop altında
ortaya çıkınca –hâşâ– bu hilâf-ı vâki beyan, Efendimiz’den şerefsudur olmuş
gibi kabul edilecek ve dolayısıyla hadis darbelenecektir.

Bu itibarladır ki, işin aslını iyi öğrenmeden böyle şeyler söylemek çok yanlış
ve zararlı olmaktadır. Değil bunlar gibi vâhi teviller; İslâmî meseleler, pozitif
usûllerle en sağlam yorumlara tâbi tutulduğunda dahi, eskilerin ifadesiyle “Fîhi
nazar” deyip mülâhaza dairesini açık bırakmak, başka ihtimalleri göz ardı
etmemek ve ifadelerin müsaadesi ölçüsünde alternatif yorumlara da yer vermek
mecburiyetindeyiz. Kaldı ki bugün, pozitivizmin ayakları yerden kesilmiştir. Ve
ona artık şüphe ve tereddüt içinde bakılmaktadır. Bugün Batıda ilim adına en
yaygın düşünce, her şeyin bir ölçüde yanlışlığını kabul etmek çizgisinden
hareketle, ilim adına bu yanlışları bıraka bıraka ileride yanlışsız ilme ulaşma
düşüncesidir. Bu düşünce de, diğer düşünce sistemleri gibi tenkit edilebilir. Ne
var ki, pozitivizm ve rasyonalizmin saltanatlarının sarsıldığını ifade etme
bakımından oldukça önemlidir.

Binaenaleyh, bugün en sağlam gibi görülen, tecrübî ilimlerde dahi bu kadar
kuşku, bu kadar tereddüt bahis mevzuu olursa o kadar dahi güç ve ağırlığı
olmayan nazariyelerle, âyât-ı beyyinâtı ve hadis-i şerifleri bu nazariyelere göre
tevil etmek; “Âyete ve Sünnet’e kuvvet kazandırıyoruz.” derken, onlara karşı
bir cinayet mânâsınadır. Günümüzde bu mevzuda bir kitap enflasyonu var. Evet
kısa zamanda çok kitap yazıldı; ama fazla değil, birkaç sene sonra, bunların
hepsini alıp okuyacak nesiller, bunlara gülecek ve bizler gibi yazıp anlatanların
talihsizliğine vereceklerdir... Ama meseleyi değişik ihtimaller içinde ve daha
geniş perspektifli ele alarak, şu da, şu da olur diyenler, yazıp söyledikleri
şeylerin üzerinden 100 sene dahi geçse, yine de taze ve orijinal
bulunacaklardır.

Evet, bu anlayışla yazılan eserlerin üzerinden asırlar geçmiş olmasına
rağmen hâlâ tatlı, hâlâ cedit, hâlâ ceyyit, hâlâ taze, hâlâ duru, hâlâ tertemiz
olarak bulunuyorlar.

Meselâ, önce delil dediğimiz nesnelerin doğruluğunu kabul ediyor; sonra,



netice ve müddeayı bunlara dayıyoruz. Oysa yukardan aşağıya doğru tedellî
usûlüyle gelmek de mümkün. Meselâ: Allah var ve bu deliller de O’nu
gösteriyor, Resûlullah Hâtemü’l-Enbiyâ’dır; şunlar da ona delâlet ediyor.
Ayağımın altında şu küçük karıncalar, şu mikroskobik organizma size anlatmak
istediğim hakikatlere işaret ediyorlar... şeklinde olmalı. Bu bakış başka; “delil”
diye ele aldığımız bu zayıf, bu cılız şeylere tutuna tutuna, göklerin ve yerin
Yaratıcısı, O, “Lehû makâlîdü’s-semâvâti ve’l-ard” 13 olan Zât’ı anlatmak
başkadır. İşte, zannımca AIDS’te de, böyle bir bakış zaviyesi hatası yapıldı.
Bunu imanlı ve insaflı kimseler yaptıkları için yaptıkları işin sevabını da
kazandılar. Ancak, yarınki imansı z ve insafsızlar, bu tahlil ve tevilleri, serrişte
ettikleri zaman, bu iman ve Kur’ân kahramanları çok utanacak ve yanlış
yorumlarının hacaletiyle iki büklüm olacaklardır.

Bu itibarladır ki, hadisler ve Kur’ân’ın âyetleri bahis mevzuu olduğu
yerlerde, her mü’min, çok dikkatli konuşmalı, dikkatli düşünmeli ve onlarla
alâkalı hususlarda dikkatli olmalıdır.

Eğer bu mevzuu hüsnü niyetle ele alan kardeşlerimiz deselerdi ki, AIDS de
dabbetülarz nev’inden bir fert olabilir –inşâallah maksat ve niyetleri de budur–
ben bunu öper başıma kordum. Evet AIDS, dabbetülarz hakikatinin bir parçası
olabilir ve ona ait bir vazifeyi de görebilir. Hâlâ tahribatını bütün şiddetiyle
devam ettiren kanser de o dabbetülarz nev’inin bir ferdi olup ona ait bir kısım
küçük vazifeleri görebilir. Ancak, bütün bunlar, insanlar ın artık sağlam
inanmayacağına bir dil, bir tercüman olduğu ifade edilen, teknoloji ve ilmin
suiistimalinden meydana geleceği sezilen, kendine has mânâsıyla
“dabbetülarz”, her şeyden başka hatta kendi cüzlerinden de başka, nev’i
şahsına mahsus, garabetinden zor sezilen bir harikadır ve onun çıkması da
İslâmî değerlerin sonu demektir. Oysa biz hâlâ, Müslim’de zikredilen bir
hadis-i şerife14 dayanarak diyoruz ki: İslâm’ın sesi bir gün mutlaka bütün
dünyada duyulacak ve ona karşı her vicdanda saygı hisleri hâsıl olacaktır.
Şimdi eğer dabbetülarz çıkmışsa; bu bizim ümidimize indirilmiş büyük
darbedir. Çünkü dabbetülarz diyor ki bundan sonra yakîn, bundan sonra iman
yok; bundan sonra sukut, bundan sonra gerileme var. Oysaki biz, İslâm’ın, afâk-
ı â l e mde şehbâl açacağına ve dünya muvazenesinde yeniden ağırlık
kazanacağına inanıyoruz. Bugün burada gördüğümüz insanlar gibi, dünyanın
dört bir bucağında da Müslümanlar, soluk soluğa Hazreti Muhammed’i
(sallallâhu aleyhi ve sellem) arayacak ve O’nunla bir kere daha



buluşacaklardır. Dabbetülarzın canı Cehennem’e! Biz onu daha sonraları
bekliyoruz ve inancımıza göre o, kâfirlerin başına kıyametin kopacağı âna yakın
zuhur edecektir. Aksine bir düşünce ise hem akidemize ters, hem de ümidimize
indirilmiş bir darbeden başka bir şey değildir.

Hem, dabbetülarz olmaya namzet, sıra bekleyen, muhakkak ve mutasavver
daha bir sürü yaratık var. Meselâ, onlardan bir tanesi şimdi de kurgu bilim
yazarlarını meşgul eden ve ileride insanlığın kaderine hâkim olacağından
bahsedilen robotlar... Kur’ân işaret ediyor ki; yeryüzünde şu tür, şu tür
canlıların dışında Allah’ın yaratacağı bazı şeyler var ki siz onları
bilmiyorsunuz15. Yani ne lâf dinlerler, ne merhametten anlarlar. Ne ağlamaları,
sızlamaları dinler ne de ayaklarına kapanmakla merhametlerini
celbedebilirsiniz...

Hatta böyle bir şey, şimdiden o kadar endişe salmaktadır ki, bu teknolojiyle
meşgul olanlar bile, bir gün bunlar programlanıp, ayarlanıp fezaya salındıktan
sonra etrafı yakıp yıkacaklarından, sulh istense dahi sulha
yanaşmayacaklarından; yeryüzünde tam bir fesat unsuru olarak her şeyin altını
üstüne getireceklerinden bahsediyorlar ki, dabbe hakikatinin bir cüz’üne ciddî
bir namzet gibi görünmekte...

Ancak bu kadarı dahi, aceleden verilmiş bir karar olacağından, daha dikkatli
konuşmak icap edecektir. Öyleyse tekniğin tankından, geleceğin robot
adamlarına kadar, bugünün küçük virüslerinden, bilmem daha sonraların hangi
azgın ve salgın hastalıklarına ve küçük yaratıklara kadar, ondan da, ahir
zamanda eşi görülmedik büyük katliamlarla hortlayacak ve milyonların
ölümünü netice verecek, henüz adı konmamış hastalık âmillerine kadar hepsi,
önce ruhun, sonra bedenin ölümünün dili olan “dabbetülarz”ın birer temsilcisi
olabilir. Bence, meseleye böyle bakmakla, bir ölçüde, Kur’ân’ın âyât-ı
beyyinâtına ve Sünnet’e karşı saygı korunduğu gibi, diğer yandan da metinlerin
lâhûtî buudları açık tutulmuş olacaktır.

Şunu kemal-i samimiyetle ifade edeyim ki, yukarıda bahsedilen yorumcu
arkadaşların safvet ve samimiyetleri yanında, kendime bir dirhemlik beyan
hakkını dahi lâyık görmediğim o muhlis kardeşlerim, çok ihlâslı olmalarına
rağmen, ihlâsın sadece bir rükün teşkil ettiği çok yönlü bir meselede yanlış iş
yapıyorlar. İhlâs ayrı mesele; Sünnet’e, Kitab’a saygılı olma ve onların ruhuna
sadakat içinde bulunma ayrı bir meseledir.

Âyât-ı beyyinât: Kur’ân-ı Kerim’in apaçık âyetleri.



Cedit: Yeni.

Ceyyit: İyi, güzel, hoş, saf.

Fîhi nazar: “Bakmak, araştırmak gerek.” “Söz götürür.”

Mevcelenme: Dalgalanma, yayılma.

Şehbâl açmak: Kanatlarını açmak, uçmak, yükselmek.

Vâhi: Temelsiz, tutarsız, zayıf.
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Ecnebi memleketlerinde doğanların durumları 
ötede nasıl olacaktır?

Bu soru, öteden beri sorulagelen meselelerden biridir ve zannımca,
diyalektik yapılmak istenmektedir. Yani “Biz, Allah’a ve O’nun Peygamberine
inandığımızdan dolayı Cennet’e gireceğiz; ama İslâm dünyasına çok uzak
memleketlerde, meselâ, Paris’te, Londra’da, Moskova’da doğan kimseler bizim
sahip bulunduğumuz imkânlara sahip olamadıklarından erdiğimiz nura
eremeyecekler ve dolayısıyla bütünüyle Cehennem’e mi girecekler?” sorusunda
iki husus var:

Merhamet-i ilâhiyeden daha fazla merhamet gösterme; İslâm’a karşı sinsice
bir tenkit...

Evvelâ, soruda belirtildiği ve çoklar tarafından zannedildiği gibi “Bize uzak
diyarlarda bulunan kimseler, Cehennem’e girecekler.” şeklinde umumî bir
hüküm yok. Şöyle bir hüküm var: Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
davasını duymuş, davetini işitmiş, O’nun neşrettiği nura şahit olmuş kimseler,
inatlarından bu işi kabul etmiyor ve kulaklarını kapıyorlarsa, evet bunlar
Cehennem’e gireceklerdir. Burada Allah’ın merhametinden daha fazla
merhamet ileri sürerek, başka türlü iddialarda bulunmak ukalâlıktan başka bir
şey değildir. Evet, Cehennem’e gireceklerdir. Hem Kur’ân’a ve hadis-i
şeriflere göre; sadece yabancı ülkelerde olanlar değil, Müslümanların yaşadığı
memleketlerde de, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) davasını işitip
O’na icabet etmeyenler, getirdiği esaslarda O’na başkaldırıp arkasından
gitmeyenler de Cehennem’e girecek ve ebedî hüsrana uğrayanlardan
olacaklardır.

Rabbin sonsuz rahmetinden ümit ediyoruz ki, bizleri O’nun davetine icabet
eden, arkasından koşan, herkesin O’nu terk ettiği dönemde O’na sahip çıkan
kimselerden eylesin!..

Bu mevzu, öteden beri Kur’ân ve Sünnet’in meselelerini akıl, mantık,
muhakeme, saf düşünce ve felsefe yoluyla ispat, teyit ve takviyeye çalışan
kelâmcılar tarafından da ele alınmış ve enine boyuna tahlil edilmiş bir
mevzudur. Evet, acaba, O’na icabet etmeyenler gibi, icabet etme fırsatını
bulamayanlar da ehl-i Cehennem midir? Yoksa bu ikisi arasında bir fark var
mıdır?

Günümüzün pek çok önemli meselelerinin yanında, şimdilik bu kabîl sorular



üzerinde durulmalı mı, durulmamalı mı? Bu türlü soruların cevabını bulmak,
uhrevî hayatımız adına bize ne kazandırır? Pratik hayatımız adına vaad ettiği
şeyler nelerdir? Dev mezhep imamlarının, bu kadar titizlikle üzerinde
durdukları bu mesele o kadar önemli ve hayatî bir mesele miydi ki, onu
halletmek için bu kadar mesai sarf ettiler?...

Şimdi, bunlar ve bunlar gibi bir sürü soruyu da beraberinde getiren bu
meseleyi önce, akaid imamlarının mütalâa ve görüşlerinin hulâsası içinde
takdim etmeye çalışalım:

Akidede, iki önemli Ehl-i Sünnet akımından Eş’arîler derler ki: “Cenâb-ı
Hakk’ın adını duymayan, O’na dair hiçbir tebliğe şahit olmayan kimse, nerede,
nasıl yaşarsa yaşasın, ehl-i fetret, dolayısıyla da ehl-i necattır.”

Sizler, Ümmet-i Muhammed olarak Efendimiz’e ait mesajları alıp, dünyanın
karanlık iklimlerine götürmemiş iseniz, Eş’arî’ye göre o karanlıktaki kimseler
ehl-i necattırlar ve kurtulmuşlardır. Cenâb-ı Hak, belli bir ölçüde onları
mükâfatlandıracak ve Cennet’ten istifade ettirecektir...

Maturîdîlere gelince –ki bir noktada Mutezile’nin düşüncesi de aynıdır–
derler ki: “Bir insan, aklıyla Yaratıcı’sını bulursa, adın ı unvanını bilsin
bilmesin kurtulur. Ama aklıyla –mücerret olsun– Yaratıcı’yı bulamamışsa o
kurtulamaz.”

Aslında bu iki görüş aynı olmasa bile, birbirinden çok uzak da sayılmaz.
Maturîdî’ye göre bir insan nerede olursa olsun, –dağda, bayırda, çölde şurada
veya burada– güneşlerin doğup batmasından, ayların tulû ve gurubuna,
yıldızların parıldamasından, zeminin nizam u intizam içindeki bin bir
güzelliklerine, dağların mehip duruşlarından, tepelerin ünsiyetli esintilerine;
koruların gürül gürül inleyen ikliminden otların-ağaçların ince ince
salınmalarına, çiçeklerin cilve çakıp tebessüm etmelerine kadar her şey,
O’ndan sırlı birer mesaj ve o Sultanlar Sultanı’nı anlatan beliğ birer lisandır.
İşte, aklı başında bir insan, göz kamaştıran bu tablolar ve yürekleri hoplatan bu
ses ve renk cümbüşü karşısında, her şeyin arkasındaki o gizli eli sezecek ve
mutlaka bir Yaratıcı’nın olduğuna inanacaktır. O Yaratıcı’nın ad ve
unvanlarını, O’nun kitap ve elçilerini bilmese de böyle birisi ehl-i necattır.

İşte bu itibarladır ki, başka memleketlerde yaşayan insanlar hakkında hemen
ulu orta, “İnanmadı, öyle ise Cehennem’e gidecektir.” demiyoruz, diyemeyiz de.
Zira, mezhep imamlarının bu şekildeki nokta-i nazarı en azından sükut etmemizi



gerektirmektedir...
İmam Eş’arî Hazretleri elde ettiği hükmü, “Biz Peygamber göndermedikçe

(hiçbir millete) azap edecek değiliz.”1 gibi âyetlerden istinbat ediyordu. Evet,
Allah Kur’ân’da: “Peygamber göndermeden azap etmeyeceğiz.” diyordu.
Öyle ise peygamber görmemiş, duymamış kimselere azap edilmese gerek.2

Maturîdî Hazretleri’ne göre akıl, “hüsün-kubuh” mevzuunda da üzerinde
durulduğu gibi, önemli bir unsurdur ve bir ölçüde iyiyi kötüden ayırt edecek
kapasitededir. İnsan, aklıyla bir kısım şeyleri birbirinden tefrik edebilir, bu
güzel, bu da çirkin diyebilir. Vâkıa aklın, her şeyi sezip bilebileceğini iddia da
yanlıştır... Onun içindir ki, Allah iyileri emretmiş, kötüleri de yasaklamış ve bu
önemli işi her zaman yanılabilirliği müsellem olan akla havale etmemiştir.
Vahiy ile bunları tanzim etmiş, aydınlatmış; peygamberleriyle vuzuha
kavuşturmuş ve bir muzlim nokta bırakmamıştır. Maturîdîlere göre akıl, zinanın
çirkinliğini sezebilir. Çünkü onda nesebin zayi olup karışması bahis mevzuu.
Kimin malı kimin evlâdına kalacak? Şayet bir kadın iffetini koruyamıyorsa ve
çocuklarının nesebi şüpheliyse, evet o zaman kimin malı kime kalacak?
Öyleyse zinanın aklen çirkin olduğu söylenebilir. Hırsızlığın da aklen çirkin
olduğu sezilebilir. Çünkü, başkasının kan-ter elde ettiği şeyleri onun elinden
almak çirkindir. Aklen içkinin çirkinliği de sezilebilir. Çünkü insanın aklını
izale ediyor. Nesiller üzerinde menfî tesiri sürüp gidiyor ve bir kısım
hastalıklara da sebep oluyor... Daha bunlar gibi bir kısım şeylerin bir ölçüde
aklîliği her zaman söylenebilir...3

İyi ve güzel şeyler hakkında da aynı durum bahis mevzuudur. Meselâ adalet,
başkalarına iyilikte bulunma güzel şeylerdir ve bunlar aklen sezilebilir. Kur’ân
ve Sünnet ise bu mevzuda emirler vermiş, aydınlatmış ve bizi yanlış anlamadan
kurtarmıştır.

Bunun gibi Allah’a iman da güzel bir şeydir. Çünkü insan o sayede itminana
ulaşır. Daha hayatta iken başı cennetlere erer ve ötelere ait güzellikleri burada
yaşar. Aynı zamanda, imana ulaştıran yol da, akıl ve muhakeme ile sezilecek
mahiyettedir. Nitekim çöldeki bir bedevi bile bunu hissetmiştir. Huzur-u
Risaletpenâhî’ye gelmiş ve nasıl bir yolla Yüce Yaratıcı’ya ulaşt ığı sorulunca:
“Bir yerde bir deve tersi, oradan bir devenin geçtiğine, ayak izleri de orada
yüründüğüne delâlet eder. Şu sema burç burç âhenk içinde, bu yer, vadi vadi
güzellikleriyle, bir Alîm ve Habîr olan Allah’a delâlet etmez mi?”4 diyor.



Demek ki bir deve çobanı dahi aklıyla her şeyi kabza-i tasarrufunda tutan, her
şeyi ilimle idare eden ve her şeyden haberdar olan bir Zât’ın varlığına intikal
edebiliyor. Öyleyse imanda, aklîliği bütün bütün kulak ardı da edemeyiz.

İşte bu noktadan hareketle, Maturîdî “İnsan, aklıyla Yaratıcı’yı sezebilir.”
demiştir. Nitekim cahiliye döneminde ve fetret devrinde bu mesele, çok kimse
tarafından hissedilmiştir. Meselâ, bunlardan biri Varaka İbn Nevfel’dir ki,
büyük kadın Hatice-i Kübrâ Validemiz’in amcazadesidir. Efendimiz
(aleyhissalâtü vesselâm) ilk vahiy gelince, Cebrâil’i, arz ve sema arasında,
bütün buudlarıyla, kanatlarıyla görmüş, irkilmiş, ürpermiş, koşa koşa evine
gelmiş ve durumu Hatice Validemiz’e hikâye etmişti. O da Peygamberimiz’i
(sallallâhu aleyhi ve sellem) alıp Varaka’ya götürmüştü.5 İşte bu zat, daha
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberlik gelmeden, Yüce
Yaratıcı’nın varlığını sezmiş, putların hiçbir şey yaratamayacağını hissetmiş ve
aklıyla Allah’ın var olduğuna inanmıştı...6

Bunlardan bir diğeri de Zeyd İbn Amr idi. Hazreti Ömer Efendimiz’in
amcası... Yer yer putlara sırtını döner ve şöyle derdi: “Bunlara ibadet edilmez,
bunların hepsi bâtıldır, bir Yaratıcı var ama, ben bilemiyorum kimdir?” Vefat
ederken de Hazreti Ömer ve oğlu Hazreti Said de dahil, aile fertlerini topladı
ve şöyle dedi: “Ben, Allah’ın bir dini olduğuna inanıyorum ki, onun gölgesi,
emareleri başınızın üzerindedir.” Efendimiz, peygamberliğini henüz ilân etmiş
veya etmemiş; işte o dönemlerde “Ben o dinin gölgesinin başınızın üzerinde
olduğunu hissediyorum. O din zuhur ettiği zaman, vakit fevt etmeden hemen
dehalet ediniz.” diyor, birçok şeyi aklı ve firasetiyle anlamış olduğunu
gösteriyordu ki, bu da, “İnsanların elleriyle yapılan bu şeyler asla ilâh
olamazlar.” demekti. Dolayısıyla, insan eliyle dikilen bu put ve heykellerin
hiçbiri, insanların ihtiyaçlarını karşılayamaz. Zira, aslında onlar insanlara
muhtaç. Kendileri muhtaç olunca, başkalarının ihtiyaçlarına nasıl cevap
verecekler ki?

Binaenaleyh böyle basit bir düşünce ile dahi, hemen herkes, gökleri ve yeri
elinde tutan bir Zât’ı idrak edebilir. Zeyd ve Varaka, yakınlarının vicdanlarında
bi rer çığlık olarak kalakalsınlar, Zaman ve Mekânın Efendisi ilk talihli
dostlarını, hakikate erken uyanmış bu halkadan seçip, muhakeme ve aklın
dizginlerini vahyin eline vererek sonsuzluğa yelken açıp yürüyecektir...

Şimdi yeniden dönüp soruyu tekrar edelim: İslâm diyarının dışında doğan
kimseler hemen Cehennem’e mi gidecekler? Evet, Efendimiz’i (sallallâhu



aleyhi ve sellem) duymuş, Kur’ân’ı işitmiş ve Peygamberimiz’in
peygamberliğine şahit olmuş, ama bunların hakikatini araştıracağına inadına
karşı çıkıp mücadele etmiş olanlar Cehennem’e girecekler. Fakat bu kadarcık
olsun herhangi bir imkâna sahip olamamış, karanlıkta yetişmiş, karanlıkta
kalmış, hep karanlık soluklamış, karanlık içinde yatmış-kalkmış kimselere
gelince, ümit ederiz ki, Cenâb-ı Hakk’ın merhametinden istifade ederek
muaheze görmesinler...

Müsaadenizle bizi alâkadar etmesi bakımından meselenin bir başka buudunu
arz etmek istiyorum. İlk Müslümanlar, Müslümanlığı tam temsil edip,
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ait mesajları dünyanın dört bir yanına
götürüyor ve mâşerî vicdanı uyarıyorlardı. Bugün, onların menkıbelerinin
gölgelerinde dahi, öyle büyük, öyle derin bir ruh hâleti sezilmektedir ki, insan
onların hakikatlerini düşününce, götürdükleri mesajlara insanlığın lâkayt
kalamayacağını hemen anlar. Bu, alabildiğine pervasız, alabildiğine fütursuz,
gözünü budaktan esirgemeyen insanlar, çok kısa zamanda, dünyanın dört bir
yanında öyle bir velvele meydana getirdiler ki, âdeta seslerini duymadık hiçbir
yer kalmadı. Ve İslâm nuru en karanlık, en muzlim noktaları dahi aydınlattı.
Evet, onlar çok hızlı, çok hareketli ve çok üst seviyede İslâm’ı temsil etti ve
Kur’ân’ın mesajlarını, Sebt Boğazı’ndan Aral Gölü’ne, Anadolu kıyılar ından
Çin Seddi’ne kadar ulaştırdılar. Evet Hazreti Osman döneminde Müslümanlık
buralara kadar gelip ulaşmış, Hazreti Muaviye döneminde Ukbe İbn Nâfiler
vasıtasıyla Herkül burcuna gidip dayanmıştı.7 Bütün Berberîler, bugünkü Fas,
Tunus, Cezayir topyekün Mağrip memleketleri İslâm’ın vesâyâsı altına girmiş
ve artık emri ondan alıyordu. Başlangıç itibarıyla hesap edilecek olursa henüz
30 sene olmamıştı. Bu 30 sene içinde dünyanın dört bir yanında şem’alar,
meşaleler yaktı ve dünyaları aydınlattılar. Girdikleri yerlerde bihakkın İslâm’ı
temsil etti, herkes tarafından sevilip sayıldı ve benimsendiler. Hem öylesine
benimsendiler ki, artık Hıristiyan ve Yahudiler onları kendi dinda şlarına tercih
ediyorlardı. Hazreti Ömer Mescid-i Aksa’ya giderken, Ebû Ubeyde Şam’a
girerken sevgiyle karşılanıyordu. Hatta bir aralık Müslümanların Şam’dan
çekilmeleri bahis mevzuu olunca, Hıristiyanlar, rahip ve ruhbanlarıyla
kiliselere dolup Müslüman vesâyâsının devamı için dua ettiler. Ve
Müslümanlara, “Gittiğiniz gibi inşâallah yine gelirsiniz. Cizye verir ve
himayenizde oluruz.” dediler.8 İlk Müslümanların böyle şirin görünmesinden
gürül gürül Müslümanlığa akın oluyordu. Aslında her birisi birer Ömer o



mübarek topluluğu görenlerin, Müslüman olmaması da düşünülemezdi ya!...
Gece, Hak huzurunda ibadet ü taat ve âh u enînlerle yürekler yakan, gündüz at
üstünde elinde kılıç, kahramanlardan kahraman ve o “Ruhbânun fi’l-leyl ve
fürsanun fi’n-nehâr” olan yiğitler, öyle gönüllere girmiş, herkes üzerinde öyle
bir intiba bırakmışlardı ki, çok yakın bir gelecekte bütün cihan kapılarının
onlara açılacağına muhakkak nazarıyla bakılıyordu.

Şimdilerde bizler, birer ada ve adacığa söz geçiremememize, elde ettiğimiz
yerlerde dahi asayişi temin edemememize karşılık, onların emniyet, kiyaset,
dirayet ve diyanetleri karşısında, onlara, kalelerin kapıları ardına kadar
açılıyor ve fahrî hemşehrilikler, sembolik anahtarlar değil; hakikî reislik ve
gerçek anahtarlar veriliyordu.

Bugünkü Suriye ve Filistin, Müslümanların eline geçince, orada bulunan
ordu kumandanları Mescid-i Aksa’nın anahtarlarını istemişlerdi. Vazifeli
papaz: “Mescid-i Aksa’nın anahtarlarını alacak zatın şemâilini biliyoruz ve bu
anahtarları ondan başkasına vermemiz mümkün değildir.” diyordu. Onlar
aralarında konuşadursunlar, Hazreti Ömer çoktan yola çıkmış geliyordu bile...
Ve kimsenin nasıl geldiğinden de haberi yoktu. Ama o, papazın bildiği gibi
geliyordu. Hazineden bir deve almış onunla yola revan olmuştu. Taksi yok,
araba yoktu ama, bir tane at olabilirdi. Ne var ki, o at da yoktu. Hizmetçisiyle
beraber bir deveye münavebeten binerek geliyordu. Yaklaştıklarında
kumandanlar, dua ettiler; inşâallah, Ürdün nehrini geçerken binme sırası
Hazreti Ömer’e gelir. Zira, bu Bizans halkı, kendi saraylarında ihtişam ve
debdebeden başka bir şey görmediği için, başımızdaki halifeyi böyle
görürlerse; yani, paçalarını sıvamış, hizmetçisi devenin üzerinde ve kendi
deveyi yediyor görürlerse ayıp olur. Haddizatında ayıp olan şey, adaletsizlik
ve hakkaniyetsizlikti; Hazreti Ömer de bunu irtikâp etmemeye çalışıyordu.
Onlar dua ededursunlar, Allah (celle celâluhu) en hayırl ı olanı tahakkuk
ettirmişti bile. Tam nehri geçecekleri zaman, devenin yularından tutma sırası
Hazreti Ömer’e gelmişti. O, deveden indi yerine köle bindi ve Hazreti Ömer
devenin yularından tuttu ırmağı öyle geçtiler!.. Devenin üstünde oraya
gelinceye kadar, elbiseleri, semere sürtüne sürtüne yırtılmıştı. Oraya gelinceye
kadar kim bilir kaç defa eline bir iğne, bir iplik aldı ve bir kenara oturdu,
elbisesini yamadı... Üzerindeki elbisede o gün, 14 tane yama vardı. -
Estağfirullah! Ona yama dememek, ona şeref işareti demek lâzım...- Bu durumu
gören papaz: “Tamam, bizim kitaplarımızda yazılı olan bu zattır.” diye bağırdı.



Meğer büyüklerinin istihraçlarına göre seyahat boyu Hazreti Ömer’in yaptığı
şeylerin hepsi biliniyormuş. Onun için Hazreti Ömer’i tanıma fırsatı bulan
papaz: “Biz anahtarları ancak buna veririz.” dedi.

Anahtarların ona verilmesi, Mescid-i Aksa’nın Müslüman-lara teslim
edilmesi gürül gürül Müslümanlığa iltihaklara vesile oldu.

Ben size, Hazreti Ömer gibi İslâm’ın şerefli bir kametiyle alâkalı vak’aları
sıralayıp, his dünyanızı tehyiç etmeyi düşünmedim. Maksadım, dün olduğu gibi,
acaba bugün de İslâm, kendi ulviyetine uygun temsil edilebiliyor mu? Onlar 20-
25 sene içinde büyük ölçüde Afrika’yı, Taşkentleri, Semerkantları,
Buhâraları... Buhârîleri, Müslimleri, Tirmizîleri, İbn Sinaları, Fârâbîleri,
Birûnîleri yetiştiren mübarek bir dünyayı bir solukta, bir hamlede, bir nefhada
elde etmiş; Kafkasya, Azerbaycan, Irak ve İran üzerinde hâkimiyet kurmuşlardı.
Evet bir hamlede dünyanın dört bir bucağında “Lâ ilâhe illallah Muhammedün
Resûlullah” hakikatini temsil etmiş ve İslâm mesajını herkese duyurmuşlardı.

Bugün o uzak ülkeleri bırakın, biz doğru dürüst kendi dünyamıza dahi bir şey
anlattığımızı söyleyemeyiz. Bizi dinleyen bir cemaat içinde bulunuyor, onları
inandırmaya çalışıyoruz. Ama, bir türlü inanmıyorlar. Söylediğimiz sözler,
buzdan duvarlara aksediyor gibi, soğuk soğuk gelip yüzümüze çarpıyor. Sözde
anlatıyoruz ama, bir türlü ruhlarına giremiyoruz. Bunları, Rabbimizin sonsuz
lütuflarına karşı küfran-ı nimet sadedinde arz etmiyorum; edemem de. İlk
devrin insanlarıyla bizleri mukayese ederken, ashab-ı kiramla aramızdaki
mesafeye dikkatlerinizi çekmek maksadıyla takdim ediyorum.

Üveyikler gibi kanatlanmış, küheylânlar gibi şahlanmış ve omuzladıkları
ilâhî mesajı herkese, her yere duyurmak için dört bir yana dağılmışlardı; İran’a,
Turan’a ve bütün bir dünyaya... Ukbe İbn Nâfi’ye de Afrika’nın fethi düşmüştü.
Üst üste muvaffakiyetleriyle, Müslümanların yüzünün akı hâline gelen Ukbe,
çekemeyenler tarafından gammazlanmış, devrin emîri tahrik edilmiş ve koluna
bir zincir vurularak, İslâm’ı duyurma hareketinden alıkonmuştu. Bileklerinde
zincir, beş senelik hicran döneminde en büyük hasreti, İslâm’ı anlatmadan
alıkonması olmuştu. “Bir baştan bir başa Afrika’da Müslümanlığı neşretmek
istiyorum, buna mâni oldular ve işte buna üzülüyorum.” diyordu. Bir gün,
İslâm’a çok büyük zararlarının yanında, Ukbe’nin kolundaki zinciri de çözüp,
onu yeniden Afrika’ya vali tayin etmek suretiyle, en büyük iyiliği yapmış olan
Yezid, seyyiatına denk bir hayır yapıp Ukbe’yi salıvermekle, tıkanan İslâm
fütuhatı ve İslâmlaştırma hareketini yeniden başlattı; Ukbe de varıp bir solukta



son noktaya ulaştı. Atını okyanusa sürüyor, denizin içine kadar giriyor ve
“Allah’ım” diyor, “Bu zulmet denizi önüme çıkmasaydı, Senin yüce adını
denizler aşırı dünyalara da götürecektim!...”9 Dünyayı öyle biliyor. İhtimal ki,
ona yeni bir dünyadan, Amerika’dan bahsedilseydi, “Oraya nasıl gidilir?” diye
onu da düşünecekti...

Evet, bu insanların yaşadığı dönemde, Müslümanlık duyuruluyor ve herkese
anlatılıyordu. Duyuramadıkları yerler adına da ızdıraplar çekiliyordu. Bize
gelince, ne onu kendi değerleri ölçüsünde temsil edebildik, ne de yıldırım
hızıyla dünyanın dört bir yanına götürebildik. Evet, onlar gibi, bu işi
varlığımızın gayesi olarak bilemedik. Onun için şahsî işlerimizi terk edemedik.
Onun için bir kerecik olsun evlerimizin yolunu unutmadık. Bu işe “Birinci
iştir.” deyip diğer işlerimize, sırasıyla “ikinci, üçüncü, dördüncü...”
diyemedik. Vâkıa, biz de diyar-ı küfre gittik; gittik ama, mark getirmeye, dolar
getirmeye, şilin getirmeye, frank getirmeye gittik. Allah’ın yüce adını
götürmeye gitmedik. Binaenaleyh, onlara yüce hakikatleri duyuramadık. Bugün
onlar bizim gayretsizliğimizden, bizim aczimizden, bizim beceriksizliğimizden,
dalâlet, küfür ve küfranlarını yaşıyorlarsa, herhâlde bir soru onlara, bir soru da
bize sorulacaktır.

Dün bir arkadaşımızın mârifetiyle oralarda verilen bir konferansı seyretme
imkânına sahip oldum. Konferans Almanca veriliyordu ve ben hiçbir kelime
anlayamıyordum. Fakat, tablo ve manzara bana çok şey ifade ediyordu. Çok
kısa zaman önce Berlin’de bir mezarın başında ayaklarımın bağı çözülmüş ve:
“Kurban olayım Allah’ım, Senin mübarek namını buralara ve buradakilere
duyuramadık.” deyip inlemiştim. Şimdi, bu kasedi seyrederken, kendi kendime
neler hissettim neler! Hollanda’da bir kilisede, bir Müslüman genç konferans
veriyor ve kilisenin papazı da oturmuş onu dinliyor. Müslüman olmuş, başı
kapalı Hollandalı kadınlar ve iştiyakla İslâm’ı öğrenmek isteyen daha başka
kadınlar.. sorular soruluyor, cevaplar veriliyor... Şimdi, burada onlar ı dile
getirmekten âciz bulunuyorum. Ancak, bütün bunlar birer cılız ses ve deneme
mahiyetinde amatörce şeylerden ibaret... Bu türlü gayretler, dine ve millete
hizmet yolunda bulunmak sayılsa da, hizmetin kendisi olmadığı muhakkak.

Biz, bugün henüz bu büyük sarayın sofasında dolaşıp durmaktayız. Çok
büyük şeyler yaptığımız söylenemez. Ve işte bundan dolayı da çok kimseler
hâlâ dalâletlerini yaşamaktadırlar. Zaman zaman oralara din, diyanet adına
gittiğimiz de oldu; ama, kısır çekişmelerden kendimizi kurtaramadık. Ve hâlâ



kat’iyen, bir Hazreti Ömer seviyesinde, Ukbe İbn Nâfi seviyesinde, Ebû
Ubeyde seviyesinde, Ahnef İbn Kays seviyesinde, Mugîre İbn Şu’be
seviyesinde, Ka’kâ seviyesinde bu meseleyi temsil edemedik. Kim bilir onların
celâdeti, civanmertliği, insanlığı, inancı, azmi ve kararlılığı karşısında
hasımlarının yüreği kaç defa hopluyordu ve onları gören gözler kaç defa iman
etmeye karar verdiler?.. Onların bu mevzudaki gayretlerine, çok azı müstesna,
bugün bağrında Müslümanları barındıran ülkelerin, o ilk kudsîler tarafından
fethedilmesi şahit olarak yeter!..

İşte meseleyi bu zaviyeden ele alınca, o zaman Paris’te, Londra’da, New
York’ta yaşayanlara biraz daha müsamahalı bakacak hatta belki dizinizi
dövecek ve elinizi vicdanınıza götürerek, “Bizlere yazıklar olsun! Diyemedik,
duyuramadık ve karanlıkları yararak bunları ak günlere çıkaramadık.”
diyeceksiniz.

Burada meşhur vaizlerimizden Necmeddin Nursaçan Hoca’nın hikâye ettiği
yaşanmış bir vak’ayı aklımda kalanlarıyla nakletmek istiyorum: Bizim
işçilerden birisi, Avrupa’da bir evde misafir olarak kalıyor. Beraber oturuyor,
beraber kalkıyor, belki beraber yiyor ve beraber içiyorlar. Sonra o iş ine
gidiyor, onlar da kendi işlerine.. ama; Müslüman, dinî duygu ve dinî
düşüncelerini yaşama ve anlatmada kusur etmiyor. Gel zaman, git zaman hane
sahibi Müslüman oluyor ve tıpkı Âmir İbn Tufeyl gibi, o Müslüman olunca,
hanımı “Efendi şimdiye kadar hep beraberdik yine beraber olalım. Sırat’ta
beraber, Cennet’te beraber. Şayet, Müslümanlık insanı ötelere ulaştıran bir şey
ise, sen gideceksin de ben niye kalacağım.” diyor ve “Lâ ilâhe illallah”
cümlesiyle o da kanatlanıyor. Derken, cıvıl cıvıl çocuklar ve bütün aile fertleri
tekmil Müslüman oluyorlar.

İslâmiyet’le tanıştıktan sonra, evleri birdenbire Cennet köşelerinden bir köşe
hâline geliyor. Aradan bir zaman geçtikten sonra, bir gün ev sahibi, mürşidine,
hepimizi şaşırtacak şu sözleri söylüyor: “Vallahi bazen sevinç ve inşirahımdan
seni bağrıma basıp her tarafından öpesim geliyor. Fakat, bazen de öyle
öfkeleniyorum ki, yakandan tutup hırpalamak, tokatlamak, dövmek geliyor
içimden. Zira, sen bizim evimize geldin, şeref misafiri oldun, seni Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) takip etti. Evet, sen gelince Hazreti Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem) de geldi, Kur’ân da geldi, Allah’a iman da geldi.
Ve sayende evimiz bir Cennet köşesi oldu. Ama benim bir babam vardı. Saf,
temiz bir insandı. Sen gelmeden az önce Hıristiyan olarak vefat etmişti. Niye



daha önce gelip ona da anlatmadın?”
Bence bu feryat, bu çığlık, bu sarsma ve ırgalama, ışığa muhtaç bütün

insanların Müslümanlara karşı siteminin bir ifadesidir. Biz gidemedik. İslâm’ı
götüremedik. Hatta, bulunduğumuz yerlerde dahi dûn-himmet olarak davrandık;
onu çevremize götüremedik. İslâm’ı yaşayamadık, anlatamadık ve onu muhtaç
gönüllere duyuramadık.

Müsaadenizle bir başka hususa da temas etmek istiyorum. Bizi
Müslümanlıktan uzaklaştıranlar, –onların ifadesiyle arz edeyim– bu millete
sürekli Batı uygarlığı seviyesinde bir hayat tarzı vaad ettiler. Aradan bir asra
yakın, hatta bir yönüyle 150 sene gibi bir zaman geçmiş olmasına rağmen, hâlâ
Batı kapısında dilencilik yapıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Bir çuvaldız boyu
yol alındığı dahi söylenemez. O gün bugün de Batı bizleri hep kapıkulu ve
halâyıkı gibi gördü. Üç-beş kuruş için yurdunu yuvasını terk eden kapıkulları...
Şimdi ben size bir şey soracağım: “Hıristiyan ve Yahudiler Müslüman olmuyor
ve elimizdeki bu güzel prensipleri kabul etmiyorlar. Bunun neden böyle
olduğunu hiç düşündünüz mü? Sebep gayet basit; birisi böyle güzel
prensiplerle size gelse ve mesajların en güzelini getirse, hatta göklerin
kapılarını açsa, cennetlere giden yolu gösterse; ama bu zat sizin kapıkulunuz
olsa, sizin hizmetlerinizi görse, küçük gördüğünüz işlerde çalışsa siz bunun
dinine girmeyi düşünür müsünüz?.. Herhâlde, kapıkulunuzun arkasından
gitmeyecek hizmetçinize tâbi ve dilencinize dilenci olmayacaksınız!..”

Bugün âlem-i İslâm denen bu dünya, beklendiği şekilde derlenip
toparlanamamış, kendine gelememiş; İslâm’ı, hayatıyla gösterememiş, temsil
edememiş ve hâlâ Batı kapısında dilencilik yapmaktadır. Sen, dünkü
kapıkullarının karşısında böyle elli defa nakavt olur, elli defa onların eşiklerine
yüz sürer ve onların karşısında tir tir titrersen, Batılının seni dinlemesi,
mesajlarına kulak vermesi kat’iyen düşünülemez. Binaenaleyh, tıpkı
seleflerimiz gibi izzetli ve şahsiyetli insanlar olarak çok üst seviyede İslâm’ı
temsil edip onun temsilcileri hüviyetiyle Batı kapılarını çaldığımız zaman, bizi
dinleyecek ve kabul edeceklerdir. “Dilencilerinin dinini kabul etmek istemiyor,
kapılarında amele ve işçi olarak çalıştırdıkları kimselere kulak vermek
istemiyorlarsa bir bakıma haklıdırlar.” diyemeyeceğim ama, kendilerini mazur
görebilir ve ihtimal ki, ötede, bir soru onlara sorulduğu takdirde, bir soru da,
İslâm’ı temsil ediyor gibi görünüp de yüzüne gözüne bulaştıranlara
sorulacaktır.



Bence, mesele evvelâ bu zaviyeden ele alınmalı, bize ve onlara ait
mesuliyetler müşterek olarak mütalâa edilmeli, hükümler de adalet ve istikamet
dairesi içinde verilmelidir. Yoksa bir kısım muvazenesiz kimselerin, dış
ülkelerde yaşayan herkesi Cehennem’e doldurup, kapısına bekçi gibi dikilmesi
gibi bir anlayıştan biz fersah fersah uzağız. Keza, Müslümanlık adına ortaya
çıkıp yarım yamalak mesajlarını sunar sunmaz, âlemin koşup onları takip
edeceklerini bekleme hayalperestliklerinden de fersah fersah uzak bulunuyoruz.

Ama inanıyoruz ki, bir gün dünya muvazenesinde bir değişiklik olacak. Orta
kuşağın inci mercan dünyası Türkiye ve Mısır gibi ülkeler, Orta Asya’daki
Türkî milletler derlenip toparlanacak. Bu mübarek coğrafya, şahsiyetli ve
yaşatma zevkiyle yaşama arzularından sıyrılabilmiş, tertemiz ve hasbî ruhlar
sayesinde yeniden dünya muvazenesindeki yerini alacak... İşte o zaman cihanın
doğusu da, batısı da bizi dinleyecektir.

Bu olmayacak diye bir şey yok. Olacaktır, hatta olmaya başlamıştır da.
Bugün Batının fikir adamları, Müslümanlığın çarpıcılığı, tazeliği karşısında
büyülenmiş gibidir. Ve bu bakış çok ciddî değişikliklere sebep olacak gibi
görünmektedir. Çok yakın bir gelecekte, içtimaî coğrafyada ciddî
değişikliklerin olacağını uzak görmemek lâzım. Evet, insanlığın düşünce
dünyasında bir kısım değişiklikler olacaktır. Ancak, bunu, şahsiyetli, özüyle
bütünleşmiş insanlar yapacaktır; kendi işinin altında kalıp ezilmiş, bu türlü
meseleleri, bulacağı boş vakitlere bırakmış, tutarsız, yetersiz insanlar değil...

Bir başka zaman arz ettiğim gibi, başlarını mezardan kaldırıp, mezar
taşlarının arasından size bakanlar, “İşte bunlar onlardır.” dedikleri zaman, siz
hak ve hakikati lâyıkıyla temsil ediyorsunuz ve işiniz tamam; bâtılın,
demagojinin ve muğalatanın da işi bitmiş demektir. Evet, işte o zaman dünyaya
kendinizi ifade edebilirsiniz.

Diyanet: Dindarlık.

Dûn-himmet: Gayretsiz, himmetsiz.

Huzur-u Risaletpenâhî: Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) huzuru, meclisi.

Hüsün-kubuh: İyilik-kötülük.

Kiyaset-dirayet: İncelikleri kavrama, kuvvetli zekâ. Beceriklilik.

İrtikâp etme: Kötü bir fiilde bulunma, yanlış bir şey yapma.

Mâşerî vicdan: Kamuoyu.

Mehip: Heybetli, ihtişamlı.



Muaheze: Hesaba çekilme, sorgulanma.

Münavebeten: Sırayla, nöbetleşerek.

1 İsrâ sûresi, 17/15.
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Arnold, İntişar-ı İslâm Tarihi s.95-98.

9 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil 4/106.



“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sualine “Evet
Rabbimizsin!” ile cevap verildiğine aklî delil var

mıdır?
Bazı meseleler vardır ki, bunları aklen izah etmek çok zordur. Ancak bu gibi

şeylerin imkânı anlatılabilir. Aslında, Allah (celle celâluhu) böyle bir şeyden
bahsediyorsa, artık meselenin itiraz edilecek tarafı kalmaz.

Bu soruyu iki cihetten ele alabiliriz:
1- Böyle bir şey vâki olmuş mudur? Olmuşsa, bunun ispatı nasıl yapılır?
2- Mü’min fert bu işten haberdar olmuş mudur? Evvelâ, “Cenâb-ı Hakk’ın,

bir âlemde, ruhlara ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ Onların da: ‘Evet
Rabbimizsin.’ demesi, kat’î midir?” suali vârid oluyor.

Bu mevzu Kur’ân-ı Kerim’de iki âyette ele alınmıştır. Birisinde: “Rabbin,
Âdemoğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini almış ve onları
kendilerine şahit tutarak ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ (demişti)…”1

denilmekte ve böyle bir sözün alındığından bahsedilmektedir. Eski ve yeni
bütün tefsirciler bu söz alınma meselesinin zamanı hakkında ihtilaf içindedirler.

Bir kısmı “Zerrat âleminde daha atomlar hâlindeyken, ileride terkip hâline
gelecek bu zerrelerden, ruhları ile beraber söz alınmıştır.” demektedir.

Bazı tefsirciler ise “Bu, çocuğun anne karnına düştüğü zaman alınmış bir
sözdür.” derler.

Bir hadis-i şerifin de teyidine dayanarak, bazı müdakkik müfessirler de
derler ki, “Hayat nefh edildiği anda o, insandan alınmış bir sözdür.”2

Esas itibarıyla Cenâb-ı Hakk’ın varlıklarla konuşması çeşit çeşit ve
değişiktir. Biz burada, belli bir şekil, belli bir stilde konuşuyoruz. Ama, bundan
başka bizim iç ve dış duygularımız, zâhir ve bâtınımız, kafa ve ruhumuz, nefsî
ve lâfzî konuşma tarzlarımız var... Zaman zaman bu dilleri de kullanır ve
onlardan anlayanlara bir şeyler anlatırız.

Kalbin kendine göre bir konuşması vardır ki, kalb konuşur ama bu konuşma
duyulmaz. Bize deseler: “Kendi içinizden ne konuştunuz öyle?” Biz de: “Şunu,
şunu dedik.” diye anlatırız. Kelimeleri de sırayla diziveririz. Bu, nefsî bir
konuşmadır.

Bazen olur ki, rüyalarımızda bir şeyler konuşuruz. Başkalarından da bir
şeyler duyarız. Ama yanımızda bulunan hiç kimse bunu duymamıştır. Sonra da



kalkar, kelimesi kelimesine, konuştuğumuz ve duyduğumuz şeyleri başkalarına
naklederiz. Bu da değişik stilde bir konuşma şeklidir.

Bazı kimseler uyanıkken dahi, misal âleminden nazarlarına arz edilen misalî
levhaları görür ve misalî şahıslarla konuşurlar. Belki çok maddeciler bunlara
inanmaz ve “halüsinasyon” derler; varsın desinler... Resûl-i Ekrem’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) mazhariyetlerinden bir tanesi de bu idi. Âlem-i
misale, âlem-i berzaha ait misalî levhalar, O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem)
kudsî nazarına arz edilir, O da gördüğünü, duyduğunu, anladığını başkalarına
naklederdi. Bu da ayrı bir konuşma şeklidir. Vahiy ise, başka bir konuşma
tarzıdır. Hazreti Peygamber’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) vahiy geliyordu.
Efendimiz de şuuru açık olarak duyuyor ve hissediyordu; ama, buudlar âdeta
başkaydı. Efendimiz’in dışında kimse bir şey duymuyor ve anlamıyordu. Eğer
bu maddî kulağa gelecek bir şey idiyse yakınında bulunan kimselerin de
duyması gerekirdi. Oysaki, bazen zevcelerinden bir tanesinin dizine başını
koyup yatarken, bazen bir sahabinin göğsüne başını dayayıp otururken, mübarek
dizini birinin dizine koyduğu hâlde vahiy gelirdi de, O (sallallâhu aleyhi ve
sellem) duyardı ama, öbürleri ne bir şey duyar, ne de hissederlerdi. Resûl-i
Ekrem, vahyi, harfiyen beller ve onlara anlatırdı: Bu da başka bir ses, başka bir
konuşma tarzı.

Velinin kalbine ilham geliyor, âdeta onun içine fısıldanıyor. Bu da değişik
stilde bir konuşma. Morsla konuşma gibi bir şey... Morsta nasıl “di..di..dit;
dâ..dâ..dit” = - ..., ---., denir; operatör hemen maksadı anlar. Öyle de, bir kısım
şeyler velinin kalbine dikte edilir, veli de onlardan bir kısım mânâlar çıkarır.
Meselâ, veli: “Şu anda falan oğlu falan kapının önüne geldi.” der, açarlar
kapıyı, bakarlar o adam karşılarında... Bu da ayrı bir konuşmadır.

Bir de telepati var... Şimdinin ilim adamları, bir gün o yolla
muhabereleşmeyi hesaplıyorlar. Bu da ayrı bir konuşma şeklidir. Kalbin kalbe
teveccühü, insanların birbiriyle içten muhabereleşmesi. Bu da bir başka beyan.

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, Allah (celle celâluhu) “lâ yuad velâ yuhsâ”
(sayısız, pek çok) konuşma stilleri yaratmış.

Şimdi gelelim meselemize. Allah (celle celâluhu) bize “Ben sizin Rabbiniz
değil miyim?” buyurdu; ama, bunu hangi konuşma stilinde söyledi, bilemiyoruz.
Şayet, velinin kalbine dikte edilen mors alfabesi gibi bir tarzla bildirmişse
bunu, herhâlde kulaklarımızla duyacağımız bir sesle beklememiz doğru olmaz.
Bu bir ilham ise, vahiy değildir. Vahiy ise, ilham değildir. Ruha bir konuşma



ise, cesede bir konuşma değildir. Cesede bir hitap ise ruha hitap nev’inden
değildir...

Şu nokta çok önemlidir, insanlar, misal âleminde, berzah âleminde veya
ervah âleminde gördükleri, duydukları şeyleri, bu âlemin mikyasları ile
değerlendirdikleri takdirde yanılırlar. Muhbir-i Sadık (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bize diyor ki: “Kabirde Münker-Nekir gelir, size soru sorar.”3 Acaba
adamın neyine soru soracaklar? İster cesedine sorsunlar, ister ruhuna; netice
değişmez; ama, ölü duysa bile onun yanında bulunan kimseler bunu duymazlar.
Hatta bir teyp koyup, mikrofonunu da kabrin içine sokuverseler, yine bir ses
tespit edemezler. Çünkü, artık mükâleme başka buudlarda oluyor; sizin
buudlarınızda değil. Tıpkı Einstein’in ve daha başkalarının ortaya attığı
dördüncü, beşinci buud gibi, mekân değişikliğine göre mesele değişecek, başka
bir hüviyetle karşınıza çıkacaktır.

Binaenaleyh, bu “Elestü bi-Rabbiküm”4, Allah’ın (celle celâluhu) ruhla
olan, ruha mahsus bir mükâlemesidir. Bunun tesirini ben duyayım hıfzedeyim
şeklinde beklememek lâzımdır. Belki vicdandan bir his şeklinde aksedeceğini
intizar etmek gerektir. Biz vicdanla ve ona gelen ilhamlarla bunu hissedebiliriz.

Bir keresinde bu meselenin izahını yaparken, birisi dedi ki: “Ben bunu
duymadım.” Ben de “Duydum.” dedim. “Sen duymamışsan başının çaresine
bak! Çünkü, ben duyduğumu çok iyi hatırlıyorum.” Ne ile duyduğum sorulacak
olursa, içimdeki ebed arzusuyla, mütenâhi olduğum hâlde nâmütenâhî
arzularımla duydum bu sesi. Evet, esasen ben nâmütenâhî olan Zât-ı Ulûhiyeti
bilemem; çünkü sınırlıyım. Sınırsızı nasıl idrak edeyim. İşte sınırsıza karşı
içimdeki bu hâhişkârlık ve arzu ile duyduğumu anlıyorum. Şu sınırlı âlemde
benim gibi bir böcek, sınırlı âleminde, sınırlı hayatını yaşayıp ölmesi
gerekirken ve onun düşünce sahasına giren şeyler de böyle sınırlı şeylerden
ibaret olması gerekirken, ben sınırsızlık içinde nâmütenâhîyi düşünüyorum.
İçimde ebed arzusu var; Cennet ve Cemalullah arzusunu taşıyorum. Bütün
dünya benim olsa, gamım gitmiyor. İçimde bu hâl var da, bundan dolayı ben
“Onu duydum.” diyorum.

Vicdan dediğimiz şey ne ise, kendisine ait fakülteleriyle, bölümleriyle daima
Allah’ı terennüm eder ve hiç yalan söylemez. Ona arzu ettiği, talep ettiği şeyi
verdiğiniz zaman, onu huzura kavuşturmuş olursunuz. Onun için latîfe-i
rabbâniye olan kalbin ancak, vicdanın bu huzuru ile huzura kavuşacağına
işareten Kur’ân-ı Kerim, “Dikkat edin, kalbler, ancak Allah’ı anış ve O’nu



duyuşla mutmain olur, oturaklaşır ve huzura kavuşur.”5 buyuruyor.
Bir diğer husus da şudur: Bergson gibi bir kısım feylesoflar bütün aklî, naklî

delilleri bir tarafa bırakarak, Allah’ın varlığında sadece vicdanlarını delil
olarak kullanmışlardır. Bir noktada Kant, “Ben, Allah’ı azametine uygun
anlayabilmek için bütün malumatımı arkaya attım!” diyor. Bergson sadece
“sezgi”siyle bu istikamette gidiyor; tek delil de vicdanı... Vicdan, Allah’ı
inkârdan muzdariptir. Vicdan, Allah’a imanla huzura kavuşur. İnsan, vicdanını n
sesini derinden derine dinlediği zaman ezelî ve ebedî bir Mâbud arzusunu onun
içinde duyacaktır. İşte bu hava, bu eda, insanın vicdanında sessiz kelimelerle
ifadesini bulan ve Allah Teâlâ’nın: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”
hitabına verilen “Evet Rabbimizsin.”6 cevabıdır ki, dikkat etse herkes, ruhun
derinliklerinden kopup yükselen bu sesi duyabilir. Yoksa bu, kafada, cesette
aranırsa tenakuza düşülmüş olur. O, herkesin vicdanında vardır, meknîdir.
Ancak, ispatı, kendi sahasında yapılabilir bir husustur. Ehl-i tahkik, ehl-i
şühud, asfiyâ, evliyâ ve enbiyâ, bunu açık ve seçik, görmüş ve göstermişlerdir.

Ama, aklî ispatına gelince, tabiî, bazı meselelere aklî dendiği zaman
mahsusâtı ispat ettiğimiz gibi, yani size bir çınar ağacını, bir çam ağacını
göstermek gibi, bunu göstermemiz mümkün değildir. Vicdanını dinleyen,
içinden geçenleri seyreden bunu görecek, bilecek ve duyacaktır.

Hâhişkârlık: İstekli, arzulu olma.

Mütenâhî: Sonlu, sınırlı.

Nâmütenâhî: Sonsuz, sınırsız.

Mahsusât: Duyularla hissedilen şeyler.

1 A’râf sûresi, 7/172-173.

2 Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dini Kurân Dili 4/167-175 (sadeleştirilmiş baskı).

3 Buhârî, cenâiz 87.

4 “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”

5 Ra’d sûresi, 13/28.
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“İslâm, emperyalist sistemler gibi, ‘fetih’ adı altında 
değişik yerleri işgal ve istilâ etmiş, sonra da 
sömürmüştür.” diyorlar. İzah eder misiniz?

Bu iddianın da, benzeri isnatlar gibi İslâm düşmanları tarafından maksatlı
olarak ortaya atılmış diğer isnatlardan farkı yoktur. Her meselede olduğu gibi,
bunda da İslâm’ı bilmeyen Müslümanlar yanıltılmak ve idlâl edilmek
istenmektedir.

Bir kere, Arap Yar ımadası’nda, Mekke ve Medine’deki insan, kimi
sömürecek ve neyi istismar edecektir? Bir insanın kendi kavim ve kabilesini
işgal ve istilâsı, sonra da sömürmesi nerede görülmüş? Hele, sömürüldüğü
iddia edilen, o günkü Hicaz insanı ve Hicaz toprakları gibi fakir halk ve
verimsiz arazi olursa!

Kaldı ki, İslâm’ın mesajını dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için yığın
yığın tehlikeyi göğüsleyen ve inandığı dava uğrunda şehit olmayı en büyük pâye
sayan ve ömürlerini dört bir bucakta, kendilerinden on beş-yirmi kat daha fazla
güçlerle yaka-paça olarak geçiren o yüksek ruhlu ideal insanlara
müstemlekeciliği, emperyalizmi, sömürüyü yakıştırmak gülünçtür ve
imkânsızdır. Acaba, bu insanlar bunca sıkıntı, bunca mahrumiyet ve bunca
fedakârlık karşılığı neyi elde etmiş, neyi istismar etmiş ve nelerden
faydalanmışlardır? Aslında senelerce, yurdundan, yuvasından, çoluk-
çocuğundan uzak yerlerde Rabbisini anlatmaktan başka bir şey düşünmeyen,
ölümü ve şehadeti en tatlı ideal hâline getiren ve her muharebe neticesinde
ölüp dostlarına kavuşamamanın üzüntüsünü yaşayan bu insanlara sömürü
isnadında bulunmayı, bu iddiayı ortaya atanlar da kabul etmezler ya!..

Yeryüzünde işgal  ve istilâyı, en iğrenç yanlarıyla emperyalizmi,
İskender’den Napolyon’a, Romalılar’dan Cermenler’e, Moğollar’dan
günümüzde onları takip eden bazı devletlere kadar “sömürü” sistemleri
yaptılar. Girdikleri yerleri harap ettiler. Ahlâkı bozup milleti birbirine
düşürdüler; sonra da arkalarında harap eller, yıkılmış hânümanlar, kimsesiz
çöller, emek mahrumu günler, fikr-i ferdâ bilmez akş amlar ve kandan, irinden
seylâplar bırakıp öyle gittiler.

Bugün ise, yavuz hırsız hesabı, kalkmış kendi iğrenç işlerini, utandırıcı
muamelelerini örtmek için İslâm’ı ve onun şanlı Peygamberi’ni (sallallâhu



aleyhi ve sellem), Peygamber’in mümtaz Halifelerini ve şanlı Osmanlı
Devletini, devlet idarecilerini, müstemlekecilik ve sömürü ile karalamak
istiyorlar.

Müslümanlar, tarihin hiçbir devrinde ve dünyanın hiçbir yerinde ne devlet
ve millet olarak ne de fert olarak kimseyi sömürmedikleri, kimseyi istismar
etmedikleri gibi, hâkim oldukları yerlerde sömürü ve istismara da izin
vermediler.

Evet, cihanın dört bir yanında, fetihlerin fetihleri takip ettiği bir dönemde,
İslâm devletinin başındaki halife: “Bana Müslüman fertlerin, en fakirinin hayat
seviyesinde yaşamak yaraşır.” diyerek günlük birkaç zeytinle hayatını
geçirirken1 neyi sömürdüğünü ve kimi istismar ettiğini iddia edeceğiz?..

Bir muharebe esnasında öldürdüğü şahsın eşyası kendisine verilmek
istendiğinde, elini gırtlağına götürerek: “Ben gırtlağından bir ok yiyip şehit
olmak için bu muharebeye iştirak ettim; ganimet için değil!” diyen gözü ötelere
uyanmış birisi neyi sömürüyordu?

Bir başka karşılaşmada, Müslümanlara ciddî zarar veren kâfirlerin ileri
gelenlerinden birisini öldürüp yoluna devam eden bir Müslüman, maktûlün
ganimeti başında İslâm ordusu komutanının Allah adına and verdirerek
çağırmasına karşılık, komutanın yanına gelmeye mecbur olur ve yüzü peçeli
muhariple komutan arasında şu konuşma cereyan eder:

- Allah için bunu sen mi öldürdün?
- Evet.
- Öyleyse al şu bin dinarı.
- Ben bu işi Allah için yapmıştım.
- Senin ismin ne?
- Ne yapacaksın ismimi? Yoksa âleme duyurup da sevabı mı zayi etmek mi

istiyorsun?..
Rica ederim, bu insanların insanlığı sömürmesine ve yeryüzünde

müstemlekeler kurmasına imkân var mıdır? Doğrusu, kin ve adavet belli bir
seviyeye ulaşınca insanın ne gözü görüyor, ne kulağı işitiyor ne de mâkul ve
mantıkî olabiliyor...

Şimdi gelelim asıl meseleye: Sömürü ve emperyalizm nedir ve onu kim
yapmıştır?

Emperyalizm veya diğer bir ifadesiyle müstemlekecilik, bir toplumun başka



bir toplum veya bir devletin başka bir devlet üzerinde hâkimiyet kurması, onu
sömürmesi ve ondan faydalanması şeklinde tarif edilebilir. Ancak, işgal,
hâkimiyet ve sömürme her zaman aynı olmayabilir. Bunu günümüzdeki
şekilleriyle şöyle sıralayabiliriz:

1. Mutlak işgal ve hâkimiyet: Bir ülkenin asıl sahiplerini bertaraf ederek
gelip o ülkeye yerleşmeye denir ki, şimdiye dek en batısından en doğusuna
kadar dünyanın değişik bölgelerinde yerli halkın mezarları üzerine binalar
kuran ve onları kendi topraklarından kovan bir sürü millet görülmüştür.

2. Askerî işgal: Bir ülke üzerinde askerî hâkimiyet kurup o ülke insanının her
meselesine müdahale etmeye denir ki, meselâ, bazı ülkeler Hindistan’ı işgal
ettikten sonra orayı uzun süre terk etmemiş, o işgal devletlerinin askerleri
senelerce yerli halka böyle davranmışlardı.

3. Müdahalecilik: Bir ülkenin hâriciye, emniyet, müdafaa ve iktisadî işlerine
açık-kapalı müdahale şeklinde olur ki, günümüzde Doğu ve Batının, fakir,
güçsüz ve geri kalmış ülkelere karşı tavrı hep bu türlü müdahalecilik şekliyle
olmuştur.

4. Entelektüel transfer etme sistemi ki, günümüzde emperyalizmin en yaygın
ve en tehlikeli olanıdır. Bu sisteme göre sömürülmek üzere plâna alınan
ülkenin, kabiliyetli, atılgan, müteşebbis evlâtları seçilerek, yurt içinde, yurt
dışında hususî eğitimden geçirilip, hususî localara kaydettirilip ülkenin
kaderine hâkim hâle getirilirler. Daha sonra ise, bu yerli-yabancı entelektüel,
sistemli olarak ülkenin idaresinde en hayatî noktalara yerleştirilerek kale içten
fethedilmiş olur.

Son asırlarda, Batılı müstemlekecilerin kullandıkları bu sistem çok geçerli
olmuş ve bu yolla karşı tarafa boy hedefi olmadan, onlarda nefret uyandırmadan
yumuşakça hedefe varılmıştır ki, günümüzün İslâm dünyasını, büyük ölçüde bu
kabîl bir istismar ve sömürü çıkmazı içinde sayabiliriz.

Hangi şekliyle olursa olsun, emperyalizmin işgaline uğrayan ülkelerde:
1. Asimilasyonlarla yerli halk özünden uzaklaştırılmış, geçmişi ve tarihi

unutturulmaya çalışılmış ve bir kimlik bunalımına çekilmiştir.
2. Millî himmet öldürülmüş, arazi verimsizleştirilmiş, sanayi emperyalist

ülkeye bağlı hâle getirilmiş, ilim kısırlaştırılmış ve araştırmacılığın yerine
şablonculuk ikame edilmiştir.

3. Öldürmeme-kaldırmama politikasıyla, yerli halk, cankeş edilerek hep



başkalarına muhtaç hâle getirilmiş ve bütün bir hayat boyu, ilericilik, Batıcılık,
uygarlık, çağdaşlık gibi ne ifade ettikleri belli olmayan kelimelerle avutulmuş
ve uyutulmuşlardır.

4. Dış destek ve dış yardımlar itibarıyla ülke ablukaya alınmış, ithalat ve
ihracata açık-kapalı hacir konmuş, kalkınma ve büyüme inhisara alınarak bütün
bütün zorlaştırılmıştır.

5. Bir taraftan ülke insanının fakir bırakılması için lâzım gelen her şey
yapılmış, diğer yandan da, yığınlar lükse, israfa çekilmiş ve millet içine sürekli
tatminsizlik hissi saçılarak kavgaya varan hoşnutsuzluklar meydana
getirilmiştir.

6. İlim-teknik-teknoloji açısından araştırma ruhu öldürülmüş, maarif yuvaları
kopyacılığa, fabrikalar montajcılığa alıştırılmış, kışlalar da emperyalist
güçlerin döküntü harp malzemelerinin meşherleri hâline getirilmiştir.

Şimdi acaba, İslâm’ı ve İslâm fütuhatını, bu kadar kötülüğü de beraberinde
getiren emperyalist sistemlere ve sömürü düzenlerine benzetmek ne derece
mâkuldür?..

Bir kere İslâm, kimseyi yurdundan, yuvasından etmediği gibi, kimsenin eline,
ayağına zincir vurarak çalışmasını da engellememiştir. O, fethettiği ülkelerin
insanlarını dinleriyle, duygularıyla, düşünceleriyle serbest bırakmış ve onları
her hususta kendi dindaşları, vatandaşları gibi himaye etmiştir. Müslüman
fatihler, girdikleri hemen her ülkeye huzur ve emniyet getirmiş ve yerli halk
arasında kabul edilen, sevilen, sayılan insanlar olmuşlardır. Böyle olmasaydı,
Suriye Hıristiyanları, ülkelerinin Roma imparatoru tarafından istirdat edileceği
endişesi karşısında kiliselere dolup Müslümanların zaferi için dua ederler
miydi?2 Ve böyle olmasaydı, bir ucundan diğer ucuna altı ayda varılamayan
alabildiğine geniş bir ülkede asırlar boyu emniyet ve asayişi devam ettirmek
nasıl mümkün olabilirdi?.. Bugünkü komünikasyon imkânları, son model askerî
araç ve gereçlere rağmen, avuç kadar bir yerde bunca mekanize güçlerimizle
emniyet ve asayişin temin edilemediğini gördükçe onların bu mevzuda
başvurdukları dinamiklere hayran kalmamak mümkün mü? Zannediyorum,
günümüzün pek çok münevveri de bu hakikati anlamış olacak ki, dünya
hâkimiyeti dönemimize ait varlık ve bekâmıza esas teşkil eden dinamiklerin
yeniden gözden geçirilmesi lüzumunu izhar etmeye başladılar.

Müslüman fatihler, fethettikleri ülkelerin kapılarıyla beraber, gönül



kapılarının da kendilerine açılmasını başarabildi ve fethettikleri ülke
insanlarının saygı, itimat ve güvenine mazhar oldular.

Girdikleri ülkelerdeki ilim ve sanat birikimini değerlendirip, ilim ve sanat
adamlarına çalışma zemini hazırladılar. Hangi dinden olursa olsun, âlimlere ve
fikir adamlarına ayrı birer değer atfederek onları İslâmî toplum içinde aziz ve
mükerrem tuttular.

Müslüman fatihler hiçbir zaman, müstemlekeci devletlerin istila ve işgal
ettikleri ülkelerin halkına yaptıkları zulmü yapmadılar. Yapmak şöyle dursun,
fethettikleri ülke halkına kendi dindaşları, kendi soydaşları gibi davrandı ve
onlara, aynı vatandaşları gibi muamelede bulundular.

Halife Hazreti Ömer, Mekkeli bir soyludan tokat yiyen bir kıptîye: “Dön; sen
de ona bir tokat vur.” diyor; Amr İbn Âs’ın Mısır yerlilerinden birisini rencide
ettiğini duyunca da: “İnsanlar analarından hür olarak doğdular. Ne zamandan
beri onları kul-köle olarak kullanıyorsunuz?” diyerek itapta bulunuyordu.
Mescid-i Aksa’nın anahtarlarını almak için Filistin’de bulunduğu sırada, namaz
vakitlerinden birisini içinde bulunduğu bir kilisede idrak ettiğinde papazın
ısrarla kilisede namaz kılmasını istemesine rağmen: “Hayır! Halife Ömer
burada namaz kıldı diye yarın sizi iz’âc edebilirler.”3 diyerek dışarıda toprak
üzerinde namaz kılmayı tercih ediyor ve mağluplara karşı İslâm’ın fevkalâde
insanî, alabildiğine yumuşak ve henüz günümüzde ulaşılamamış seviyedeki
tavrını gösteriyordu.

Rica ederim, bu insanların başkalarını istismar etmeleri mümkün mü?
Bunların başkalarını sömürmesi düşünülebilir mi? Ve bu yüksek ruhların temsil
ettikleri Kur’ân sistemine emperyalist düzen denir mi?

Cankeş etmek: Can çekişir hâle getirmek.

Hânuman: Ev, bark, ocak.

İz’âc: Rahatsız etme, bunaltma.

1 Bkz.: es-Suyûtî, Târîhu’l-hulefâ s.132.

2 Bkz.: Şiblî Nu’manî, Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi 1/212-214.

3 T.W., Arnold, İntişar-ı İslâm Tarihi s.99-100.



İslâmiyet bir taraftan “Dinde zorlama yoktur. Çünkü
doğruluk, sapıklık ve eğrilikten ayrılmıştır.”1 ve “De
ki: Hak Rabbinizdendir, öyleyse dileyen iman etsin,

dileyen inkâr etsin.”2 gibi âyetlerle, müsamaha,
hoşgörü ve insanların inanıp inanmamalarını onların
iradelerine havale etmeyi esas alıyor görünürken diğer

taraftan, “Ey Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla
savaş ve onlara sert davran. Onların varacağı yer
Cehennem’dir. O ne kötü gidilecek bir yerdir.”3 ve

“Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayınız, bulduğunuz
yerde öldürünüz ve hiçbirini dost ve yardımcı

edinmeyiniz!”4 ve “Kendilerine kitap verilenlerden
Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve

Resûlü’nün haram kıldığını haram saymayan ve hak
dini din edinmeyenlerle, hor hakir duruma düşüp cizye

verecekleri âna kadar savaşınız!”5 gibi beyanlarla
İslâmiyet’te kılıç ve zorlama olduğu, dolayısıyla da
onun silahla yayıldığı mânâsı anlaşılmaktadır. Bu

hususların telifi ve İslâm’daki cihad emrinin mânâsını
izah eder misiniz?

Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), Mekke’de takriben 13 sene halkı
açık-kapalı tevhide ve İslâm’ın getirdiği yüksek anlayışa davet etti. Daha sonra
davetini Mekke’nin dışında Taif ve Medine halkına müteveccihen sürdürdü.
O’nun bu değişik yerlerdeki davet ve tebliğ vazifesine karşı ilk duyarlılık
gösteren, daha doğrusu, topluca icabet eden Medine halkı oldu. Ve çok kısa
zaman zarfında İslâmiyet’in ilk pâyitahtı ve İslâm medeniyetinin beşiği
Medine’de, tevhid dininin girmediği bir ev kalmadı. O güne kadar yapılan
hizmetlerde ve İslâmlaştırma hareketinde ne bir zorlama, ne bir tazyik, ne de
silah bahis mevzuu olmadı. Herkes dinledi, tetkik etti, düşündü ve seçeceği



nurlu yolu kendi iradesiyle seçti.
Böylece, Müslümanlar için gidip yerleşecekleri ve İslâm dinini

neşredecekleri bir vasat meydana gelmişti ki, bu da onların kendi düşünce
dünyalarını, iman ve akide hayatlarını serbest ve müdahalesiz yaşamaları
demekti.

Bu yeni toplum, kendine has çizgileriyle, Arap Yarımadası’nda kendini
hissettirip, muzdarip ve karanlıkta olan insanlığa başvurulacak bir mihrap
hâline geldikçe, zaten ruhlarında ciddî düşmanlık olan Kureyş, her gün biraz
daha azgınlaşıyor, her fırsatta Müslümanlığa ve Müslümanlara saldırıyor ve ne
pahasına olursa olsun, bu yeni dinin hakkından gelmek istiyordu. Ondaki bu
şiddetli arzu ve düşmanlık duygusu, zaten cibilliyetinde her dine karşı adavet
bulunan, o bölgedeki gayrimüslimlerin zekâ ve nifakıyla birleşince, henüz
hayatının baharında bir filiz ve bir fide durumunda bulunan bu yeni dinin
etrafında bir kısım tehdit edici rüzgârlar esmeye başladı ki, bu esintiler
gelecekte Sasânileri, Romalıları da içine alacak şekilde yayılacak,
genişleyecek, İslâm ve Müslümanlara karşı ebedî bir düşmanlık olarak sürüp
gidecekti.

Günümüze kadar devam edegelen, İslâm’a karşı, bir kısım farmason ve Haçlı
ortak düşmanlığının nüveleri, ta site İslâm devleti temelinin atıldığı o ilk
Medine günlerine dayanır. İslâm’ın, her türlü yanlış ve sapık düşüncelerle
mücadelesi ve insana, kaybettiği haysiyetini kazandırma yolundaki kavgası,
putperestlerin yanında bir kısım diyanet mensuplarını ve kiliseye, havraya bağlı
olduğunu söyleyen bazı kimseleri de harekete geçirmişti. O günden bugüne de –
değişik ad ve unvanlarla da olsa– bu tür müfsitlerin kan seylâpları İslâm’ın
bağrında akıp durmaktadır.

Bu itibarladır ki, Peygamberimiz döneminde, İslâm nurunu söndürmeye
azimli bu üç grupla muharebeler meydana geldi. Bu üç grubu şöyle bir tasnife
tâbi tutarak teker teker üzerlerinde durmakta yarar var:

1. Mekke müşrikleri.
2. Medine ve Hayber Yahudileri.
3. Romalılar ve onların emrinin altındaki Gassan Arapları.

1. Mekke Müşrikleri
a. Bedir Savaşı:



Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), önce de geçtiği gibi, 13 sene
Mekke’de, fevkalâde bir sabır ve tahammül ile, akla hayale gelmedik
sıkıntılara katlandı, gördüğü şeyleri sinesine çekti, Kur’ân-ı Kerim’in “O hâlde
peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Onlar
(düşmanların) hakkında acele etme; onlar vaad edildikleri azabı gördükleri
gün sanki dünyada bir günün sadece bir saati kadar kaldıklarını sanırlar.”6

ve “Sen şimdi sabret. Bil ki Allah’ın vaadi gerçektir. İyi inanmam ış olanlar
sakın seni gevşekliğe sevk etmesin.”7 ve “Şimdi sen sabret. Çünkü Allah’ın
vaadi gerçektir ve günahının bağışlanmasını iste; akşam-sabah da Rabbini
hamd ile tesbih et.”8 gibi âyetleriyle kendinden evvel gelmiş geçmiş
peygamberleri misal kabul ederek ulü’l-azmâne bir sebatla vazifesini sürdürdü.

Bin bir sıkıntı içinde geçirilen 13 senelik bu ilk süreden sonra tazyik,
tahammül-fersâ hâle geldi. Baskılar arttı ve onlar için artık Mekke yaşanmaz
bir yer oldu. Derken hicrete müsaade çıktı ve Müslümanlar peyderpey
yurtlarını yuvalarını, hatta çoluk çocuklarını Mekke’de bırakarak Medine’ye
hicret etmeye başladılar. Onların hicretini müteakip de, müşrikler iyice işi
azıttı ve Müslümanların arkada bıraktıkları mallarını aralarında yağma ettiler.
Artık onların ne Mekke’de ne de Medine’de dünya adına hiçbir şeyleri
kalmamıştı. Vâkıa, bu yeni mübarek belde, tarihin bu en şerefli mazlum ve
mağdurlarına bağrını açıp “Buyurun” etmişti; etmişti ama, ne başlarını sokacak
kendilerine ait bir yerleri, ne de kendi öz mallarından bir lokma yiyecekleri
vardı. Kutlu beldenin mübarek insanları, kendilerine “Ensar” namının
verilmesine vesile olabilecek şekilde, muhacirlerin bu iç içe yokluklarını
göğüsleyip onlara bir şey hissettirmemeye çalıştı iseler de, bir taraftan ele-
âleme bâr olma gibi vicdanî sıkıntı, diğer taraftan el konulan mallarının şurada
burada pazara sürüldüğünü gördükçe ihkâk-ı hak etme ve mallarını geriye alma
düşüncesiyle gerildikçe geriliyorlardı.

İşte, bir tarafta böyle her türlü yaşama hakkından mahrum edilmek istenen bu
mazlum ve mağdur insanlar, diğer tarafta ise, Müslümanları yurtlarından
yuvalarından ettikten sonra mallarına el koyup, servetlerini katlayan zalim ve
gaddarlar... Buna, Medine’deki Yahudi ve münafıkların, Kureyş  müşriklerini,
Müslümanların aleyhinde tahrik edip, bütün İslâm nurunu söndürme gayretleri
de inzimam edince, doğrusu, Müslümanların sabır ve tahammüllerine, Allah’ın
emirlerine boyun eğmedeki hassasiyetlerine hayran kalmamak mümkün değil.

İşte böyle, zulmün ve gadrin doruğa ulaştığı, mü’minlerin de sabırda



zirveleştiği esnadaydı ki, içinde Müslümanların malı ve hakkı da bulunan
Kureyş kervanının Medine yakınlarından geçtiği haberi Müslümanlara ulaştı. O
güne kadar Müslümanlar bütün servetlerini müşriklere kaptırmışlardı. İlk
plânda düşündükleri şey, haklarını geriye almak ve Medine insanına yük
olmaktan kurtulmak idi. Ancak Allah, Müslümanlara, müşrikleri tedip etme,
Yahudi ve münafıkları sindirme, yani Kureyş’le hesaplaşma ve her fırsatta
Müslümanlığın üzerine çullanmayı plânlayan bu dev gaileye haddini bildirme
yolunu gösterdi. “Kendileri ile savaşılanlara (mü’minlere) zulme uğramış
olmaları sebebiyle, (savaş mevzuunda) izin verildi. Şüphe yok ki Allah onlara
yardım etmeye kâdirdir. Onlar başka değil, sırf ‘Rabbimiz Allah’tır.’
dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir.” 9 mealindeki
âyetlerle cihada izin verildiği gibi; “Onları (yani size karşı savaşanları)
yakaladığınız yerde öldürün. Onlar sizi (yurtlarınızdan) çıkardıkları gibi, siz
de onları çıkarın. (Onlar fitne çıkarıyorlar) fitne çıkarmak adam
öldürmekten daha kötüdür.”10 gibi beyanlarla da her fırsatta Müslümanlara
karşı zulümde, tecavüzde bulunan, ev ve arsalarına el koyan, mallarını yağma
eden saldırganlara hadlerini bildirme emri veriliyordu.

Evet işte, böyle zulme uğrayıp yurtlarından edilen, kendi ülkelerinde bin bir
türlü haksızlığa uğratılıp, bir lokma ekmeğe muhtaç bırakılan bu mağdur ve
mazlum insanlara 13 senelik çileden sonra hasımlarıyla hesaplaşma ve
ellerinden alınan şeylerin geriye alınması yolu gösteriliyordu. Artık, “Allah”
adını açıkça ilân edebilecek ve bunu engellemek isteyenlerle de
savaşacaklardı. “Size ne oldu da Allah yolunda ve ‘Rabbimiz! Bizi, halkı
zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gö nder ve bir
yardımcı yolla.’ diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda
savaşmıyorsunuz?”11 ilâhî beyanıyla Allah yolunda, İslâm’ın izzeti uğrunda ve
kâfirlerin elinde inim inim inleyen yaşlı, zayıf çoluk çocuk ve kadınları kurtarıp
hürriyete kavuşturma, onları koruyup kollama istikametinde savaşacaklardı ve
bu savaş, yaşama hakkını kaybedenlere bu haklarını iade, itibarlarını yitirenlere
itibarlarını yeniden kazandırma ve cihan dininin yayılmasını engelleyenleri de
sindirmeyi hedefliyordu ki, Hakk’ın takdiriyle plânlanan şeylerin bütünü
tahakkuk etmiş ve Bedr-i Kübrâ (Bedir Savaşı) meydana gelmişti. Bilmem ki,
müşrik ve putperestlerin ettiği bunca şeyden sonra “Gelmeseydi” diyebilecek
birisi çıkar mı?..



b. Uhud Savaşı:
Zulme, gadre alışmış; talanı, yağmayı meslek hâline getirmiş; gaddar,

mütecaviz, mağrur bir toplumun, Bedir’deki hesaplaşmayı hazmedememesi ve
böyle giderse, kendilerine yağmacılık yollarının kapanması endişesi ve Mekke
liderliğinin Medine’ye kayması Kureyş zorbalarını çileden çıkarıyor ve
onlarda yeni bir intikam ve hesaplaşma duygusu meydana getiriyordu. Bu hınç
ve duyguyla da ta Medine önlerine kadar geldiler ve zalimlerin harp anlayışı
içinde Müslümanlara saldırdılar. Bu muharebede Müslümanlar tamamen bir
müdafaa savaşı verdiler. Dinlerini, ırzlarını, namuslarını korumak için başka
bir şey de yapamazlardı. Kimse de yapamazdı ve aslında yapılmamalıydı da...

c. Hendek Vak’ası:
Bir türlü sönme bilmeyen müşriklerin kin ve nefretleri, Uhud’dan sonra

yeniden alevlendi, müteakip aylar içinde bu yangın yayıldı, büyüdü;
Yahudilerin düşmanlığıyla da bütünleşerek, bütün bütün İslâm nurunu
söndürme düşüncesiyle Medine-i Münevvere’yi dört bir yandan sardı. Bunca
yıllık müşrik kin ve nefreti, Yahudi hesap ve plânı Medine’deki bir avuç
Müslüman’ı boğmak için omuz omuza vermiş ve tarihin en utandırıcı şenaati
işleniyordu. Buna karşılık Müslümanlar da, yine tarihte eşi görülmedik bir
sebat ve cesaretle, din, iman, ırz ve namuslarını koruma uğrunda ebedlere kadar
iftihar edilecek ve sinelerde bir yâd-ı cemil olarak kalıp gidecek en büyük
kahramanlıkları gösteriyorlardı.

Hendek de bir müdafaa harbiydi; dün olduğu gibi, bugün de aynı şekilde
tecavüze uğrayan her milletin yapabileceği cinsten bir muharebeydi.

d. Mekke Fethi:
Zulüm ve gadrin en utandırıcısıyla yurtlarından, yuvalarından edilmiş,

mallarına, mülklerine el konmuş Müslüman-ların, yuvalarına dönmek, bağ ve
bahçelerini tımar etmek isterken karşılarına çıkan haksız engellemeleri bertaraf
edip, günde beş defa dönüp namaz kıldıkları Kâbe’yi putlardan temizlemeleri,
yıllardan beri müşriklerin elinde esir bulunan zayıf, mağdur, âciz kadın ve
çocukları, yaşama, ibadet etme hak ve hürriyetine kavuşturmaları maksadıyla,
kan dökülmemesi mevzuunda hassasiyet gösterilerek gerçekleştirilmiş
peygamberâne bir operasyon ve beklenen bir fetihti. Hem de, hayat, duygu ve
düşüncelerini Mekke reislerinin arzu, istek ve anlayışlarına göre ayarlayan
çevredeki bütün kabile ve cemaatlerin akın akın İslâm’a girmelerine, bütün



gönüllerin İslâm’a açılmasına vesile olan bereketli bir fetih.
Mekke fethi, başta düşünülüp plânlandığı gibi tahakkuk etti. Allah

Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Ebû Süfyan’ın evine giren, Hakîm
İbn Hizam’ın hanesine giren, Kâbe’ye sığınan ve evine girip kapısını kapayan
herkes emniyettedir.”12 sözleriyle ilân ettiği umumî af, müsamaha ve yücelik
karşısında, o katı ve müsamahasız ruhlar, birdenbire yumuşamış, gözleriyle
beraber gönülleri de açılmış ve emin beldenin emin insanları olmaya namzet
hâle gelmişlerdi. Artık, o güne kadar ettiklerinin hicabıyla iki büklüm oluyor ve
günahlarına keffaret arıyorlardı.

Bu kısa ve mücmel hatırlatmalarla da görüldüğü gibi, Allah Resûlü, hemen
bütün muharebelerini; imanı neşir, hakkı ikame, mazlum ve mağduru müdafaa,
maddî-mânevî mutluluğa giden yolları engellerden temizleme, İslâm nurunun
yayılmasına mâni teşkil eden düşmanlıkları bertaraf etme düşünce, mülâhaza ve
gayretiyle yapmıştır. Ve çok gariptir; bu 23 senelik muharebe ve hesaplaşmalar
neticesinde sadece ve sadece 375 insan ölmüştür ki; bu da şimdilerde bir aylık
trafik kazası kurbanlarının sayısına ya denk gelir ya da gelmez!

2. Efendimiz’in Bazı Yahudilere Karşı Muharebeleri
Bir kısım Ehl-i Kitap, hiçbir zaman Peygamberimiz’in (sallallâhu aleyhi ve

sellem) peygamberliğini hazmedemediler. Bedir muvaffakiyetinden sonra ise,
bütün bütün kindarlık ve kıskançlıkla hareket etmeye başladılar ve
düşmanlıklarını açığa vurdular.

Evet, Bedir’den sonra, Benî Kaynuka Yahudileri işi iyice azıtmış; bir
taraftan gizli gizli düşman kutuplarla Müslümanlar ve Müslümanlığın aleyhinde
oyunlar çevirirken, diğer yandan da “Yâ Muhammed! Bedir’de, harp ve darpten
anlamayan bir cemaati yendim diye gururlanma...”13 diyerek açıktan açığa
Peygamber’i tehdit ediyor ve O’nunla karşılaşmaya vesile arıyorlardı. Hatta,
İbnü’l-Esîr’in tespitine göre bu esnada Kaynuka civarında bir Müslüman
kadına da saldırmışlardı.14 Böylece, Medine-i Münevvere’de ilk defa ahdi
bozan, fitne çıkaran ve Müslüman kadınlara taarruz eden Kaynuka kabilesi
oluyordu.

Benî Nadîr, baştan Peygamberimiz’le anlaşma yaptıkları hâlde daha sonra, el
altından Kureyş’le söz birliği ederek Efendimiz’e karşı müşterek bir cephe
oluşturdular. Benî Kurayza da, önceleri Müslümanlarla sözleşme akdetmiş
olmasına rağmen, Hendek Vak’ası gibi en kritik, en sıkışık bir anda anlaşmayı



bozup Kureyş cephesine iltihak etti ve bilfiil İslâmiyet’i içten çökertmek
istediler.

Hasan İbrahim Hasan’ın da “İslâm Tarihi”  adlı kitabında belirttiği gibi,
Yahudilerden üst üste gelen bu hıyanet darbelerine karşı Peygamberimiz adalet,
istikamet ve yumuşaklıktan kat’iyen ayrılmadı. Onların bunca ihanet ve İslâm’ı
arkadan vurmaya çalışmalarına karşı, Müslümanların ve Müslümanlığın hukuku
adına, ancak yaptıkları cürümler ölçüsünde cezalandırdı.15

Onların bir türlü dinme bilmeyen kin ve nefreti Hendek Vak’ası’ndan sonra
da sürüp gitti. Bir taraftan, Peygamberimiz’in yiyeceği ete zehir katıyor16,
oturduğu yere yukarıdan taş atıyor17 ve ard arda komplolar hazırlıyor; diğer
yandan da Müslümanlığa karşı her çeşit İslâm düşmanını tahrik ediyor ve gizli
açık harp vaziyetini almadan geri durmuyordu. Hele, Medine-i Münevvere’de
fitne çıkarma arzu ve isteklerinin bir türlü ardı arkası kesilmiyordu. Bütün
bunları nazar-ı itibara alarak İslâm pâyitahtının emniyet ve güvenliği için
Peygamberimiz onları Medine’den çıkarmaya karar verdi. Bu defa da,
Medine’den uzaklaştırılan bu Yahudiler ve daha başkaları Hayber’i bir üs ve
karargâh olarak kullanmak üzere orada toplanmaya başladılar. Şimdi durum
daha da ciddiyet arz ediyordu. Zira, Hayber Yahudileri, bir yandan çeşitli ticarî
ahlâksızlıklarla fakir Arapları eziyor, diğer yandan da kâh Kureyş’le, kâh
Romalılarla iş birliği yaparak, mutlaka Müslümanların hakkından gelmek ve
İslâm nurunu söndürmek istiyorlardı. Bunların bir türlü bitip tükenme bilmeyen
bu entrikaları karşısında Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
Hayber’i de İslâmî usûllerle idare etmeye karar verdi ve Ahzâb Vak’ası’ndan
sonra orayı da fethederek Allah’ın âdil nizamıyla Yahudileri hâkimiyeti altına
aldı. Bu son fetihle, bir taraftan o çevredeki, işleri, muameleleri, hile, entrika,
yalan ve başkalarını aldatmadan ibaret olan ve her şeyi nifaka bağlayanlar
zapturapt altına alınıyor, başkalarına zarar vermeleri önleniyor, diğer taraftan
da Müslümanların ve Müslümanlığın geleceği emniyet altına alınıyordu.

Ehl-i Kitap’tan bazıları, Peygamberimiz’den sonra, Raşid Halifeler
döneminde de hıyanet ve ihanetlerine devam ettiler. İrtidat hâdiselerinde
kışkırtıcı rollerini oynadılar, Müslümanlar iç meseleleriyle meşgul olurken
Romalıları tahrik ettiler, onlar ve Sasâniler hesabına casusluk şebekeleri
kurarak Müslümanlığı çökertmeye çalışmaktan bir lâhza geri durmadılar. En
nihayet, Emîrü’l-Mü’minîn Hazreti Ömer’in oğlu Abdullah’a suikastte
bulundular.18 Sonunda Hazreti Ömer, Müslümanlar ve Müslümanlık için daima



bir çıbanbaşı olan bazı Yahudilerin Peygamberimiz’in de bir işaretine 19 binaen
Arap Yarımadası’ndan çıkarılması hususunu ashabla müzakere etti ve başka
yerlerde kendilerine mal-mülk ve arazi verilmek üzere, pâyitahttan uzak yerlere
yerleştirildiler.20

Bilmem ki, Yahudilerin o günkü Müslümanlara yaptıkları, bugünkü
devletlerden herhangi birine yapılsaydı başka bir muamelede mi bulunurlardı?..

3. Gassan Hıristiyanlarına Karşı Peygamberimiz’in Hareketi:
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) hicretin 8. senesi, Şucâ İbn Vehbü’l-

Esedî’yi, Roma imparatorunun yakını Gassan meliki Hâris’e göndermiş ve onu
nezih bir üslûpla İslâm’a davet etmişti. Devletler arası bir prensip olarak kabul
edilen “Elçiye zeval yoktur.” esasına rağmen Hâris, elçiyi öldürmüş ve Medine
üzerine yürümek istediğini belirterek Roma imparatorundan yardım istemişti.21

Bu maksatla büyük bir ordu teşekkül etmeye başlamıştı ki, Efendimiz tam
vaktinde haberdar oldu ve Zeyd İbn Hârise kumandasındaki 3 bin kişilik bir
orduyu gayet seri olarak Mute’ye gönderdi. Müslümanlar Mute’de,
kendilerinden 20-30 kat daha fazla Roma destekli Gassanîlerle karşılaştılar ve
Halid’in usta manevraları sayesinde az bir zayiatla düşmanı durdurup
Medine’ye döndüler.22

Daha sonra, hem Roma cephesinde hem de Sasâni cephesinde İslâm’a karşı
tavır daha da ciddîleşti, muharrikler daha da arttı ama, Efendimiz’in hayat-ı
seniyyelerinde değişik grup ve kesimlere karşı, büyük ölçüde müdafaa
harplerinin hulâsası bundan ibaretti. Denebilir ki, O, nurlu hayatlarında, harbin
içine çekilmeden kat’iyen kılıç kullanmadı. Aslında O, peygamber olarak
gönderilmişti. Allah’tan getirdiği âlemşümul mesajları dünyanın dört bir yanına
ulaştıracak ve bütün insanlığa tebliğ edecekti. Bunu yapmamak elinden
gelmezdi. Zira O, Hakk’ın elçisiydi ve insanlık da O’nun sunacağı bu mesajlar
sayesinde Hakk’a, hakikate, saadete uyanacaktı. Cihan Peygamberi, bu mutlak
hayrı yerine getirirken, yukarıda bahsi geçen cephelerden engellemeler
olacaktı; oldu da. Ama, Allah Resûlü bunları birer birer aştı ve bir kısım aklı
gözüne inmişlerce yadırganacak şeylerin de bulunmasına rağmen güzeller
güzeli neticelere ulaştı ki, önemli olan da oydu.

Aslında Cihan Peygamberi, Kur’ân’ın elmas burhanlarıyla gönülleri
fethetmek, insanlığı dünya ve ukbâ saadetine uyarmak, şuraya buraya dağılmış
gönülleri Allah’a bağlayıp tevhide yöneltmek, insanoğluna insanlığını yeniden



kazandırmak, insanlar arasında sarsılan denge ve yıkılan müsâvatı ihya edip
âlemşümul ilâhî adaleti bir kere daha tesis etmek; ırz, namus, mal, can ve nesil
emniyetini sağlam esaslara bağlamak için gönderilmişti. Bu büyük vazifeyi
yaparken de akılları, kalbleri, ruhları muhatap alacak ve kat’iyen zor
kullanmayacaktı; öyle de yaptı. Evet O “Dinde zorlama yoktur. Çünkü
doğruluk, sapıklık ve eğrilikten artık ayırt edilmiştir.”23 ilâhî prensibine
uyarak ikna ve talim usûlünü seçip “Sen, Rabbin yoluna hikmet ve güzel
öğütle çağır ve mücadeleni yolların en güzeliyle sürdür.” 24 düsturunun
ışığında kafa ve kalblere seslendi ve “De ki: Allah’a itaat edin; Peygamber’e
de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu biliniz ki, Peygamber’in
sorumluluğu kendisine, sizin mükellefiyetiniz de size aittir. Eğer O’na itaat
ederseniz doğru yolu bulmuş olursunuz. Zaten Peygamber’e düşen de açık
seçik duyurmaktır.”25 âyetinin irşadıyla, Peygamber’in vazifesinin şe’n-i
rubûbiyetin gereğiyle karıştırılmaması lâzım geldiğini bilip “Öğüt ver. Çünkü
sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin.”26 ilâhî ihtarını
kendisine düstur-u hareket ve rehber kabul ederek, “Biz onların dediklerini
çok iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Sen sadece uyaran
bir elçisin. Şimdi sadece tehdidinden korkanlara Kur’ân’la öğüt ver.27

beyanının aydınlığında yoluna devam etti. Hem de bütün uygunsuz hareket ve
davranışlara rağmen. Evet, O, senelerce yılmadan, usanmadan ve kendisine
karşı yapılan kötülüklere mukabele etmeden temiz ruh ve temiz vicdanları
aradı, insanlığını yitirmemiş kalblere seslendi; küfür ve ilhadla şartlanmamış
dimağlarla diyaloğa geçti ve en ağır şartlar altında dahi vazifesini yerine
getirmeden geri durmadı.

Bir gün gelip Hak nuru dört bir yanı tutunca, karanlığa, zulme, haksızlığa
alışmış ruhlar, iyiden iyiye rahatsız olmaya başladı ve ne pahasına olursa olsun
İslâm nurunu söndürmek, Müslümanların hakkından gelmek için cepheler teşkil
ettiler. Ne var ki artık, Allah’ın emri, Peygamber’in de vazifesi olan bu nurlu
iş, mü’minler tarafından da benimsenmiş ve onların sevdası, mefkûresi hâline
gelmişti. Gayri neye mâl olursa olsun insanın cahilî düşüncelerden
kurtarılmasına, hurafelerin yıkılmasına, yalancı mâbutların mâbet ve sinelerden
atılmasına, zayıf ve mazlumların himaye edilmesine, her türlü zulüm ve
taşkınlığın önlenmesine, din ve itikat hürriyetinin yerleştirilmesine, İslâm
nurunun emniyet ve güven içinde neşredilmesine, insanlar arasında adalet,
müsâvat ve kardeşlik düşüncesinin gelişmesine kendini adamış bu insanların,



İslâm’ın bu nurlu yolundan geriye dönmeleri düşünülemezdi ve dönmediler
de...

Bundan böyle, Hak nurunun cihanı aydınlatmasına engel olanların bertaraf
edilmesi, İslâm’a tecavüzde bulunanların karşılık görmesi, onun nurunu
söndürmek isteyenlerin cezalandırılması, cihan sulh ve salâhı adına zaruret
hâlini almıştı ve bu, kat’iyen İslâm’ın kılıçla yayıldığı mânâsına gelmemeliydi.

Bir kere İslâm, dünden bugüne hâkim olduğu yerlerin pek çoğuna askersiz ve
muharebesiz girmişti. Peygamber Efendimiz döneminde Araplar arasında böyle
yayıldığı gibi, daha sonra Afrika ve Cenubî Asya’da da böyle intişar etmişti.
Hatta denebilir ki ilk Müslümanlar Müslümanlığı şuraya buraya götürmekten
daha ziyade, dünyanın dört bir yanındaki insanların kalblerini fethedip onları
Müslümanlığın yanına getirip onlarla bütünleştiler. Evet, bir kısım küçük
istisnalar bertaraf edilecek olursa, Müslümanlar, sadece ve sadece dünya
muvazenesi, mazlum ve mağdurların himayesi ve İslâm nurunun intişarının
engellenmesi karşısında sert davrandı; zalimi, gaddarı, nur düşmanını tedip
ettiler; ama kat’iyen adalet ve istikametten ayrılmadılar.

Evet, harp ederken, cezalandırırken, hatta müstahak birini öldürürken dahi
hak ve istikametten ayrılmayan bir toplum varsa o da İslâm toplumudur. İşte ilk
halifeden günümüze kadar tatbik edilegelen önemli düsturlardan sadece
birkaçı:

1. Hıyanet etmeyin ve yağmacılık yapmayın.
2. Düşmanlarınız dahi olsa gadirde bulunmayın ve işkence etmeyin.
3. Zinhar küçük çocuklara ilişmeyin.
4. Yaşlılara ve kadınlara dokunmayın.
5. Hurma ağaçlarını kesmeyin, bağ ve bahçeleri yakıp harap etmeyin.
6. Koyun, sığır ve develeri öldürmeyin.
7. İbadethanelere çekilmiş ve kendilerini ibadete vermiş kimselere

dokunmayın.28

Sadece bir kısmını ifadeye çalıştığımız bu cihad disiplinleriyle dahi, ilk
Müslümanların modern dünyayı çok gerilerde bırakmış oldukları görülecektir.

Evet, İslâmiyet, düşmanlara dahi işkenceyi, ateşle azabı, onların bağ ve
bahçelerini yakmayı yasaklamış; ilân-ı harp etmeden evvel, düşman cepheye,
harp edeceğini iletmeyi esas kabul etmiş ve harbe hazırlanırken de, dine davet
ve hakikati duyurmadan taarruza geçmeyi tasvip etmemiştir. Harekete geçerken



de, sırf Allah’ın yüce adını dört bir yana duyurmak için hareket edilmesi lâzım
geldiği hususu üzerinde ısrarla durmuştur. Onların bu hasbîlik ve samimiyetleri,
Allah için oturup Allah için kalkmaları, Allah için işleyip Allah için
başlamaları sayesindedir ki, fethedilen yerlerde çarçabuk emniyet ve güven
telkin ettiler ve arkasından da kitleler hâlinde İslâmiyet’e iltihaklar başladı.
Zaten olmasaydı, çölden gelen bir avuç insanın, dünyanın üç kıtasında
hâkimiyet tesis edip, onu asırlarca devam ettirmesini izah etmek mümkün
olmayacaktı. Tarihte silah zoru ve asker gücüyle kurulmuş pek çok
imparatorluklar vardır ki, kurucuları ile beraber yıkılıp gitmişlerdir de geriye
izleri bile kalmamıştır. İslâm, bunca haricî taarruz ve tahribe rağmen bin küsur
seneden beri dünyanın pek çok yerlerinde hâlâ ağırlığını hissettiriyorsa, bunun
sırrı onun ruhundaki sulh u salâh, emniyet ve güven ve âlemşümul merhamettir.

Hâsılı, İslâm’da silah ve kuvvet esas değil, o bir tâbi, Kur’ân hikmetinin
bekçisi ve İslâm nurunun da muhafızıdır. O, hakkı kuvvette gören, cismanî
yaşayışı gaye bilen, zulüm ve gadirden lezzet alan ve kendilerini yarı ilâh gören
şartlanmış düşünce, kapalı gönüllere karşı, hakkın ihyası, düşünce hürriyetinin
ikamesi, mazlum ve mağdur ahlarının dindirilmesi, zayıf ve güçsüzlere melce
ve dayanak olması yolunda kullanılmış; herkese seçme ve inanma imkânını
hazırlamıştır ki, bu da, herkesin, temiz vicdanlarla, salim düşüncelerle, akıl,
mantık ve tabiatla içli-dışlı olan İslâm’ı kabullenip benimsemesine yetmiş
artmıştır.

Evet, o, ruhun aradığı, düşüncenin fıtrî ve tabiî bulduğu, muhakeme ve
mantığın teslim-i silah ettiği bir sistemdi. Silah ise, güç ve kuvveti her şey
sayan beden insanına karşı, bir güzellikler meşheri olan İslâm’ın görülmesine
mâni perdeleri parçalıyor; onun güzel iklimine giden yollardaki hakikate baş
kaldırmış ifritleri bertaraf ediyor; masum, mağdur ve hakikati arayan ruhlara,
üzerinden geçip ebedî mutluluğa erecekleri köprüleri gösteriyordu.

Aslında dünden bugüne, bütün İslâm düşmanları, kendi zulüm ve gadirlerini,
kendi çapulculuk ve hunharlıklarını perdelemek ve dikkatleri başka tarafa
çekmek için bir lâhza olsun, Müslümanlığı ve Müslümanları karalamadan
geriye durmamışlardır.

Zulmü Firavun yapmış, silah ve askeri o kullanmış, milletini “Aton”a ibadete
zorlamak için başka mâbutlara karşı harp ilân etmiş ve başka bütün mâbetleri
kapamıştı. Budizm “Azoka”nın gayret, baskı ve zorlamaları ile Seylan ve
Cenûbî Asya’ya ulaşabilmişti. Mazdeizm, “Kobat”ın akıttığı kan seylâplarıyla



yürüyen bir gemiydi ve kendiyle beraber de tarihe gömüldü. Hıristiyanlık
milâdın 313. senesinden itibaren, Konstantin’in akla-hayale gelmedik hileleri,
zulmü ve istibdadıyla zorla herkese kabul ettirildi. Şarlman Saksonlarla tam 33
sene savaşarak, onları bîtap hâle getirip Hıristiyanlığa girmeye mecbur etti.
Mısır, dünyalar kadar kan döküldükten sonra Hıristiyanlaştırılabilmiştir.
Rusya, Danimarka karşısında, kandan-irinden göller içinde boğulmamak için
kerhen Mesihiyyete girdi.29

Zaten Ehl-i Salîb’in bir hiç uğruna asırlarca İslâm dünyasına çektirdikleri,
her türlü tarif ve tavsifin üzerindedir; nitekim, yakın geçmişte Vatikan bu
mevzuda özür dilemiştir. Bunlar sözde, Hıristiyanlık uğruna, geçtikleri yerleri
yakıp yıkıyor; kadın, çoluk çocuk demeden insanları kesiyor; mezarları,
mâbetleri soyuyor; mescitleri, zaviyeleri hayvan ahırları hâline getiriyorlardı
ki, kendi kitapları ve günümüzde her tarafta teşhir ettikleri antik-İslâm eserleri
bunun en canlı şahitleridir.

Hele dünyadaki bir kısım müstebitler, baskıcılar ve tek başlarına bütün
dünyayı idare etme peşinde olanlar!.. Bugün olsun onların işlediği bunca fezaat
ve şenaatleri görmeyen veya görmezlikten gelen Batılı yazarlar ve onların İslâm
dünyasındaki şuursuz mukallitleri bu mevzuda ne derece objektif olabilirler ki
onlara ve dediklerine itimat edilebilsin.

Arz ettiğimiz hususlar, mücerret iddialar değil; bilhassa son zamanlarda
Thomas Arnold ve Toynbee gibi insaflı yazarların yüzlercesinin yazıp üzerinde
durdukları müdellel gerçeklerdir. Bunlar, İslâm’ın, girdiği yerlerde kan
dökülmediği, kuvvet ve cebir kullanılmadığını ısrarla ifade etmektedirler.30

Bu cümleden olarak birkaç vak’ayı hatırlatmakta fayda mülâhaza ediyoruz:
1. Müslümanlar Şam’ı aldıklarında, halkın büyük bir kısmı hemen Müslüman

oldu. Diğerleri de önce Müslümanların zimmetini kabul edip bir süre öyle
kaldıktan sonra, peyderpey kendi irade ve ihtiyarlarıyla Müslümanlığı seçtiler.
Hatta bir aralık, Şam’ın yeniden Romalıların eline geçmesi endişesi belirince,
Hıristiyan ahali mâbetlere dolup, Müslümanların zaferi için dualar ettiler.31

2. Başta Mısır olmak üzere, Romalıların girdiği her Afrika ülkesinin,
oralarda İslâm’ın ses ve soluğunun duyulacağı güne kadar, Hıristiyan
idarecilerin elinde inim inim inlediğini “İntişar-ı İslâm Tarihi”32 kitabında
Thomas Arnold yazıyor.33 Müslümanlık’la yeniden insanlığa uyanan Mısır
halkı, bir baştan bir başa Afrika’nın fethinde önemli bir merkez, daha sonraki



dönemlerde de ilim ve kültür hareketlerinin beşiği hâline gelmişti.
3. İspanya halkının İslâm’a karşı hâhiş izhar etmesi ve sekiz asır İslâm’ın

önemli bir ilim ve kültür merkezi hâline gelmesi, çok dostlarla beraber bir
kısım düşmanların da, düşünce ve söz birliği ettiği bir gerçektir. Daha sonra
bazı Batılı ülkelerin, insana, insanlığa, ilim ve kültüre karşı edip-eylediklerini
ifade etmeye terbiyemiz müsait değil.

4. İstanbul, Balkanlar ve Şarkî Avrupa’nın Osmanlılar tarafından
fethedilmesi, tamamen insaf, istikamet, adalet ve merhamet çerçevesi içinde
cereyan etmiş ve mağlup ülkelerin irade ve ihtiyarlarıyla İslâm’ı
benimsemesine vesile olmuştur.

5. Maverâünnehir halkı ve daha sonraları Selçukluların kendi rıza ve kendi
istekleriyle İslâmiyet’i seçtikleri, asırlarca İslâm’ın bayraktarlığı vazifesini
yüklendikleri ve bunu İslâm nurunun aydınlığında geliştirdikleri, hemen
herkesin üzerinde ittifak ettiği gerçeklerdendir.

6. Zaten, Uganda, Somali, Sumatra, Cawa ve Filipinlere İslâm, sofî ve
dervişler vasıtasıyla girdi. Bu sevimli mürşidlerin sevimli davranışlarıyla,
girdiği her yerde hüsnü kabul gördü, yaşandı ve kitleler tarafından benimsendi.
Bunun böyle olduğunu T. Carlayl, Gustave Le Bon, Thomas Arnold ve Toynbee
gibi münsif yazarlar da kabul etmektedirler.

Başlangıçtan bugüne kadar, İslâm hâkimiyeti altına giren hemen her yerde,
Müslümanlar sıyanet melekleri gibi tanınıp kabul edildi ve hiçbir zaman
zimmîlerden bir şikâyet olmadı; bu uzun sükûnet ve itminan hâli, Batılıların
İslâm bünyesindeki zimmîleri tahrik edip dünyanın dört bir yanında peşi peşine
hâdiseler çıkaracakları güne kadar da devam etti. Vâkıa, Batılıların oyununa
gelip tahrik olan bu milletler, daha sonraları ettiklerine nâdim olup ağladılar;
ağladılar ama artık iş işten geçmişti.

Evet, İslâmiyet cihan sulhü prensipleriyle gelmiş, akla, ruha, vicdana
beraber seslenmiş ve hasımlarına ikna ile galebe çalmış eşi olmayan tek
sistemdir. Bu sistemin temsilcileri olan Müslümanlar, cân-u gönülden bağlı
oldukları Kur’ân ve Sünnet’in aydınlık ikliminde, kâinata “mehd-i uhuvvet”
nazarıyla baktı ve bir ölçüde herkesle diyaloğa girme yollarını araştırdılar.
Kur’ân onlara “Allah, din uğrunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan
çıkarmayanlara iyilikte bulunmayı ve âdil davranmayı yasaklamaz. Çünkü
Allah, adaletli olanları sever.”34 diyerek mürüvvet ve insanlığın esas



olduğunu ihtar ediyor ve mü’minlere hedeflerin en yükseğini gösteriyordu.
Hatta denebilir ki, kime karşı olursa olsun, o daima iyiliği ve güzelliği
yeğliyordu. “Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir.
Zira anası onu nice sıkıntılarla taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde
olur. (Bunun için) önce Bana, sonra da anne-babana şükret diye tavsiyede
bulunmuşuzdur. Dönüş ancak Banadır. Eğer onlar seni hakkında bilgin
olmayan bir şeyi Bana ortak koşmak için zorlarlarsa, onlara itaat etme.
(Bununla beraber dünyada onlarla iyi geçin...)”35 fermanıyla, Müslüman
evlâda, müşrik anne ve babasına karşı insanca davranmayı tavsiye ediyor;
“İçlerinden zulmedenleri bir yana, Kitap ehliyle en güzel tarzda (münazara
ve) mücadele edin.”36 beyan-ı sübhânisiyle de Ehl-i Kitab’a hak ve hakikatin
anlatılmasında yolların en yumuşağını gösteriyordu.

Bu itibarladır ki, Peygamberimiz, hayat-ı seniyyelerinde İslâm’a sığınan
hemen herkese iyi davranmış, onlara ikramda bulunmuş ve zimmetimizi kabul
edenleri, hukukta Müslümanlarla bir tutmuş, her fırsatta, âlemlere rahmet
olduğunu37 onlara da hissettirmiştir. Davet ettiklerinde davetlerine icabet
etmiş38, cenazelerine saygı göstermiş39 ve hastalarına ziyarette bulunmuştur.
Ehl-i Kitap’tan borç para almış, onlara rehin vermiş40, onlarla ticaret yapmış
ve Müslümanların vesâyâsı altında bulunanları gül gibi aziz tutmuştur.
“Zimmîye eziyet eden, benden değildir.”41 buyurarak zimmî hukukunu en
ulaşılmaz seviyede ele almış ve “Ahd u zimmetimizde bulunan birisini öldüren,
Cennet’in kokusunu duyamaz.”42 ferman ederek hayatını Müslümanların içinde
geçiren zimmîlere yapılan eziyetin Cennet’ten mahrumiyete sebebiyet vereceği
terhibinde bulunmuş; ne evvel ne de âhir hiçbir hukukî sistemin, hiçbir hümanist
düşüncenin ulaşamadığı ve ulaşamayacağı en yüksek insanî değerler zirvesini
göstermiştir.

O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) aydınlık döneminde, her şey böyle
seviyeler üstü cereyan ettiği gibi, pek az tali’siz devirlerin istisnasıyla,
günümüze kadar gelen Müslüman idareciler de O’ndan tevârüs ettikleri İslâm
emanetinin korunması hususunda aynı hassasiyeti göstermişlerdir.

Allah’ın rıza ve rıdvanı üzerlerine olsun.
Âlemşümul: Evrensel.

Ehl-i Salîb: Haçlılar.

Hâhiş izhar etmek: İstekli, arzulu olduğunu göstermek.



İrtidat: Dinden çıkma.

Şe’n-i rubûbiyet: Cenâb-ı Hakk’a ait iş.

Sıyanet Meleği: Koruyucu melek.

Şenaat: Kötülük, fenalık, rezalet.

Te’dib: Cezalandırma, haddini bildirme.

Zimmî: İslâm Devletinin hâkimiyeti altında yaşayan gayr-i müslim.
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Kur’ân-ı Kerim’in 23 senede inmesinin hikmeti nedir?
Kur’ân-ı Kerim 23 yılda inmeseydi de, bir anda inseydi, o zaman da “Niçin

Kur’ân-ı Kerim birdenbire indi de, ceste ceste inmedi?” derlerdi...
Bu gibi meselelerde esas, teslimiyet ve Hakk’ın takdirini yerinde bulma

olmalıdır. Yoksa, her meselede sorular sorulmaya başlar: “Öğle namazı niçin
on rekâttır? Cuma namazı neden cuma günü; zekât neden kırkta bir de, kırk
birde bir değil? ilh...” soruların arkası kesilmez, gider. Onun için bunların bir
ubûdiyet sırrı olduğunu bilmemiz lâzımdır. Zatî olarak namazın bir kısım
hikmetleri olabilir. Evet, ferdin günde beş defa, Mevlâsının huzuruna
gelmesinin, elbette birtakım maslahatları ve faydaları vardır. Ama, rekâtların
adetlerine gelince, vitir üç rekât, akşamın farzı üç rekât, ikindinin dört rekâttır.
Ve bu sayılar Allah tarafı ndan vaz’edilmiştir. Eğer bize denilseydi ki: “Günde
beş defa ibadetle mükellefsiniz, fakat ibadet şekillerini siz tespit ediniz.” Biz
rekât sayıları üzerinde çeşitli fikirler yürütebilirdik... Ve tabiî günlük
işlerimize, yaşayış şartlarımıza göre bir program düşünürdük. Adedi tayin
keyfiyetinde aklın yolu başka, vahyin yolu başka... Vahiyde, senin mâneviyatın,
ledünniyâtın hesabına ayrı bir kalem oynamakta, ayrı bir hikmet
nescedilmektedir. Binaenaleyh burada namazın hikmetleri araştırılır, rekât
sayılarınınki değil...

Kur’ân-ı Kerim’in 23 senede nüzulünde de bu türlü hikmetler vardır. Ayrı ca
Kur’ân-ı Kerim’in nazil olduğu dönem, beşerin kemale yüz tuttuğu bir
dönemdir. Onun için en kâmil ve en mütekâmil Nebi gelmişti. Evet, yeryüzüne,
Allah’ın matmah-ı nazarı, kâinatın, yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Hazreti
Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) gelmişti. O’nun cemaatinin yapacağı
şey, o gün için en müterakki, en mütekâmil olma, tekâmülün merdivenlerini son
basamağına kadar katetme, medenî milletlere muallimlik yapma işi idi. Hâlbuki
o güne kadar onların iktisap ettikleri kötü ahlâk ve fena huylar ruh ve
damarlarına öylesine işlemişti ki, bunları teker teker söküp atmak ayrıca
yerlerine ahlâk-ı âliyeyi getirip vaz’etmek, fıtratlarına güzel huyları
yerleştirmek, ayrı ayrı işlerdi. Kur’ân bir anda bütün emirleri ile birden gelip
onların karşılarına dikilseydi, altından kalkamazlardı. Aslında, böyle bir
durum, insanlığın tekemmülünde takip ettiği seyre de aykırı olurdu.

Günümüzden misal verecek olursak bir kısım sigara, içki müptelâsı veya
sokaklarda gezme hastası, yahut kahvehanede oturma alışkanlığı olan kimseler



düşünelim. Bunların başlarını kesseniz ve “Arkadaş kahvehaneye gidersen
öleceksin.” deseniz, o yine birtakım bahaneler ileri sürerek gidecektir. Eğer bir
gün kahvehaneye gitmeyip evde kalsa, evinde bir köşeye oturacak, üf üf edecek
ve fırsat bulunca da kahvehanenin yolunu tutacaktır. Çünkü alışageldiği hayat
şekli değişmiştir. Hâlbuki o, lüzumlu olmayan basit bir âdetini terk etmiştir.

Şimdi bir de sigara tiryakisini ele alalım: Nikotik olmuş bir adama
diyorsunuz ki: “Vücuduna zararlı olan bu sigarayı terk et. Çünkü senin sigara
içmen tedricî bir intihardır. Sanki elindeki hançeri birdenbire değil de, yavaş
yavaş sinene saplıyor ve âheste âheste intiharı tamamlamış oluyorsun.” Hatta
bunu bir hekime anlattırsanız, yani doktor dese ki: “Sigarada, hiçbir fayda
olmadığı gibi, şöyle şöyle zararları da var.” Bu adam sigarayı terk etmek için
bir hayli tereddüt geçirecektir. Bırakın onu, bildiği hâlde doktorun kendisi de
vazgeçmiyor ya!

Bir de alkolik kimseyi ele alınız; adam mesh olmuş, sîreti değişmiş, iç âlemi
başkalaşmış. O kadar ki, bir adım daha atsa kendinden aşağı tabakadaki
mahluklara benzeyecek. Şimdi bu kimseye birden “İçkiyi bırak!” demek
“Fıtratını değiştir!” demek gibi olacaktır.

Böylesine, insanların dem ve damarlarına işlemiş âdetleri, ahlâk-ı seyyieyi
binlerceye çıkarınız ve sonra Kur’ân’ın inişindeki tedriciliği düşününüz...

Evet, dikenleri kesip evvelâ çapa yapıyor, kötü şeyleri tahliye edip
temizliyor. Sonra tezyin ediyor. Yani kötü huyları onların ruhlarından
çıkararak, âlî huyları getirip yerleştiriyor ve kısa denecek bir zamanda binlerce
iş yapıyor. Buna göre biz, Kur’ân-ı Kerim’in 23 senede nüzulünü çok süratli
buluyoruz. Nur Mürşid’in dediği gibi: “Acaba şu asrın filozofları Ceziretü’l-
Arab’a gitseler, çalışsalar, o zamana nispeten, o zatın bir senede yaptığının
yüzde birini yüz senede yapabilirler mi?”1 İşte, hodri meydan! İçkiden binlerce
yuvanın yıkıldığı meydandadır. Yeşilay Cemiyeti her sene konferanslar
vermektedir. Bu işi genişleterek orta, lise mekteplerine kadar götürmektedir.
Buna karşılık acaba kaç kişi içkiyi terk etmektedir? Buyurun üniversite, bütün
profesörleriyle seferber olsun, bir sene çalışsınlar acaba yirmi adama içkiyi
terk ettirebilecekler mi? Şayet başarabilirlerse, bunu onlar hesabına çok büyük
muvaffakiyet sayacak ve Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) icraatının
yanına altın yazılarla yazıp asıvereceğiz... Heyhat, o bir kere olmuştu! Dost-
düşman, o surette ikincisini muhal görüyor.

Evet, 23 sene çok seridir; bu yüzden de, Kur’ân’ın yaptıkları mucizedir.



Beşer, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) 23 senede katettiği mesafeyi
binlerce senede katedememiş; katedemez de...

Kur’ân-ı Kerim bir taraftan böyle kötü huyların binlercesinin kaldırılmasını
hedef almış, diğer taraftan da kaldırılan bu kötü huyların yerini ahlâk-ı âliye-i
Kur’âniye ile donatmak, tezyin etmek vazifesini hedeflemiş ve bütün bunları
kimseyi örselemeden, törpülemeden, ürkütmeden, ruhlarını rencide etmeden
onlara kabul ettirmiş... Ortaya attığı birçok meseleyi o kadar çeşitli safhalardan
geçirip tatbikat sahasına getirmiştir ki bugün onların birkaçının pratik hayata
hâkim olması için dahi, bilmem ne kadar 23 seneye ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu 23 sene, süreye ihtiyaç duyulan bir kısım emir ve yasakların, o günün
insanının kabullenip benimsemesi için gerekli olan bir zamandı ve belli
şeylerin tedricen kaldırılması, belli şeylerin de vaz’edilmesi için bu süreye
ihtiyaç vardı. Meselâ bu süre zarfında üç dört devrede içki yasaklanmış,2 iki
devrede kız çocuklarının diri diri gömülmesi kaldırılmış,3 darmadağınık kabile
hayatı, bir iki hamlede halledilmiş ve kabileler arasında vahdet temin edilerek
kitleler içtimaî şuura yükseltilmiş, böylece kendilerine bir cemiyet teşkil etme
liyâkati kazandırılmıştır ki bu, bütün kötü huyların atılması, onların yerlerine
ahlâk-ı âliyenin getirilip ikame edilmesi gibi çok çetin icraatlarla mümkün
olabilmiştir. Bundan dolayı da daha uzun zamana ve mehile ihtiyaç hâsıl
olmuştur.

Ayrıca görüyoruz ki, bizim hayatımızda, şu sene şartlar şöyle gitti,
binaenaleyh şöyle bir içtimaî denge ve düzen iktiza ediyor. Buna göre gelecek
sene şartların değişeceği hesap edilerek, plân elastikiyeti ona göre ayarlanıyor;
daha sonraki senelerin şartlarına göre, teferruattaki değişmelerin dizaynı
yapılıyor, derken zamanın akıcılığı ve eşyanın tabiatına uygunluk aranarak
yaptığımız şeylerin sürekliliğini temine çalışıyoruz. Bunun gibi, Saadet
Devri’nde de, Müslümanlar tıpkı bir ağaç gibi büyüyor, âheste âheste yeni
şartlara adapte oluyor ve fıtrî olarak gelişiyorlardı. Müslümanlığa her gün
iltihaklar, ısınmalar oluyor, her gün yeni yeni fikirler, şuurlar kazanılıyor;
onlara alıştırmalar yapılıyor ve derken fertler, içtimaî fertler hâline geliyordu.
Bunlar yavaş yavaş oluyordu ama; bütün olmalar âhenk içinde birbirini takip
ediyordu. İşte, bu seyir içindeki çeşitli safhalar, ebedlere kadar devam edecek
olan İslâm hakikatinin mikro plânda, zaman buuduna ait bütün hususiyetlerini
aksettiren bir ayna oluyordu...



Bu, 23 senede değil de, birdenbire yapılmak istenseydi, bir ölçüde o bedevî
cemiyet bu işe dayanamayacak ve ölecekti. Bunu, şuna benzetebiliriz: Meselâ
bir insan güneşe maruz kaldığı zaman, cildinde değişmeler olur. Soğuk
memleketlere götürüldüğü zaman da bu defa ona göre birtakım küçük küçük
değişmeler meydana gelir, ama kat’iyen 20 mutasyon ağırlığında ciddî bir
değişiklik birden olamaz. Olsa, bu türlü seri fizikî değişmelerde canlı öldüğü
gibi, bunda da öyle olur. Bu, tıpkı (bir) atmosfer basınç altında duran birinin
birdenbire 20 bin fitlik bir irtifaya çıkması gibi bir şey olur ki, insan orada
hemen ölüverir. O noktaya uçaklar dahi çıkarken, oksijen maskeleri vesaire ile
sizi ihtiyatla çıkarıyorlar.

İşte böyle birden 20 bin fit irtifaa yükselmek nasıl öldürüyor; öyle de hayat
anlayışı, aile anlayışı, fert anlayışı sıfır derecede olan bir cemiyete, birdenbire,
Kur’ân inip aynı günde hemen “İşte ahkâmı tatbik edin. Bu kitaptaki hükümlerin
hepsini eksiksiz yaşayın.” diye karşılarına çıksaydı, o cemiyetten hiç kimse
bunu kabul etmezdi. Çünkü bu, birdenbire cemiyetin 20 bin fite yükselmesi
demekti ki o cemiyet buna dayanamayacaktı. Öyleyse Kur’ân-ı Kerim’in,
ahkâmını insanlara 23 senede getirmesi, ceste ceste, peyderpey telkin etmesi,
insan fıtratına riayetin iktizasıdır ve tabiat-ı beşere de en uygun olanıdır.

İnsanı kâinattan ayıramayacağımıza göre, onu kâinatın içindeki hâdiselerin
seyrine göre ele alma mecburiyetinde olduğumuzu ve onu kâinattaki
gelişmelerin dışında mütalâa edemeyeceğimizi kabullenme mecburiyetindeyiz.
Kâinatta nasıl ki tedricî gelişme oluyor ve kanunlar o istikamette hareket
ediyor, insanın tekâmül ve terakkisi de, aynı şekilde olacaktır. O terakkinin
zembereği, esası ve prensipler mecmuası olan Kur’ân-ı Kerim de, işte bu esasa
binaen 23 senede nazil olmuştur.

Allah’ın hikmeti bu süreyi 23 yapmış... Bu 24 de olabilirdi, 25 de. Nebiler
Sultanı’nın (sallallâhu aleyhi ve sellem) mukaddes hayatları 63 yıl olacakmış.
23 sene sonra hayatına, nübüvvetten hâtime verilecekmiş, vahiy de sona
erecekmiş. Ama 64 sene olurdu, vahiy de 24 seneye çıkardı. Biz de onu, aynı
hikmet çerçevesi içinde kabul ederdik...

Gerçeği yalnız Allah bilir.
Nescedilmek: Dokunmak, örülmek, işlenmek.

Ceste ceste: Azar azar, parça parça.

Matmah-ı nazar: Gözde.



Ledünniyât: İnsanın iç âlemi.

1 Bkz.: Nursî, Bediüzzaman Said, Sözler s.311 (On Dokuzuncu Söz, Sekizinci Reşha).

2 Bkz.: Bakara sûresi, 2/219; Nisâ sûresi, 4/43; Mâide sûresi, 5/90-91.

3 Bkz.: En’âm sûresi, 6/140, 151; İsrâ sûresi, 17/31.



Muhyiddin İbn Arabî Hazretleri çok rahatsız, baygın
olduğu bir ânında mânevî âlemde birisinin kendisini

düşmanlardan koruduğunu, sonra da “Ben Yâsîn
sûresiyim.” dediğini, kendisine gelince de başında
Yâsîn sûresinin okunduğunu söylüyor. Böylece her

sûrenin bir şahs-ı mânevîsi bulunduğu iddia ediliyor.
Şimdi, bazı Müslümanların, devamlı okudukları
virdler ve tefsirler için de aynı şeyleri söyleyebilir

miyiz? Söylenebilir mi? Yoksa bütün bunlar bir his
yanılması mı?

Muhyiddin İbn Arabî gibi hakikatbîn bir göz, eğer bir şey gördüğünü
söylüyorsa bu doğrudur, muhakkaktır. Bizlerin hilâf-ı vâki beyanda bulunması
ihtimal dahilinde olsa bile, Allah’a bu denli merbut bulunan ruh insanları için
bunu düşünmek mümkün değildir. Evet, bizim gibi zayıf ve hakikate pamuk
ipliğiyle bağlı kimselerden ara sıra hilâf-ı vâki beyanlar sudûr edebilir. Fakat,
Muhyiddin İbn Arabî gibi daima Rabbin azametini, mehâbetini üstünde
hisseden ve her zaman kesret cehennemlerinin dehşetini ruhunda duyan, vahdet
cennetlerinin büyüleyici güzellikleri karşısında mest ü mahmur dolaşan
birisinin, haktan, hakikatten ayrılıp hilâf-ı vâki beyanlarda bulunması muhaldir.
Binaenaleyh, ne demişlerse doğrudur. Ancak, söyledikleri sözler içinde, –
Kur’ân ve hadisin müteşabihatı olduğu gibi, yani, bizler tarafından asıl
maksadının anlaşılması imkânsız veya çok zor bir kısım beyanlar bulunduğu
gibi– mânâsını hiç anlayamadığımız ifadeler de bulunmaktadır. Meselâ,
Kur’ân-ı Kerim “Allah’ın eli, onların ellerinin üzerindedir.”1 buyuruyor.
Şimdi bu kelimeleri hakikatine hamletmek –hâşâ– Allah’a bizim ellerimiz gibi
el isnat etme mânâsına geleceğinden, selef: “Allah’a el, yüz, ayak gibi isnat
edilen kelimeler hem Kur’ân’da, hem de Sünnet’te vardır ama; bunların,
hakikatlerini sadece Allah bilir.” demişler... Sonradan gelen ulemâ (halef) ise,
tecsim, teşbih gibi meselelere kapı açar endişesiyle bu kelimeleri uygun şekilde
tevil etmişlerdir. Meselâ, “yed”i kudretle, “vech”i de Zât’la tevil etmişlerdir.

Sonraki ulemânın bu mevzuda gösterdikleri endişe ve hassasiyet yerindeydi.
Zira, Müslümanlar sahabe dönemindeki gibi artık saf değillerdi. Az dahi olsa,



teşbihçi ve tecsimci felsefeyle tanışmış ve yara almışlardı. Bu kelimelerin
olduğu gibi bırakılmasında, suiniyetli kimselere, suiistimal kapısı açılabilirdi.
Bu itibarla onları, “muhkemat”la tespit edilen hakikatlere irca etmekte zaruret
vardı. Vâkıa, bugün dahi, Kur’ân’ın bu türlü müteşabihi, ya ilm-i ilâhîye havale
edilir veya halefin yaptığı gibi tefsire tâbi tutulur.

Kur’ân’da bu türlü, anlaşılmayan veya tevil isteyen kelime ve cümleler
olduğu gibi, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) beyanında da
müteşabihat görüyoruz. Meselâ, Tirmizî’nin rivayet ettiği bir hadiste
buyuruyorlar ki: “Allah elini benim göğsüme koydu ve bana dedi ki: ‘Yâ
Muhammed, Mele-i A’lâ’nı n sakinleri neyin mütalâa ve müzakeresini
yapıyorlar?...’ O esnada ben O’nun elinin soğukluğunu göğsümün üzerinde
hissettim...”2 Bu da bir müteşabihtir ve halefe göre, Cenâb-ı Hakk’ın rahmetiyle
rezonans olma, bâtınî hakikatlere tam uyanma, göklerin sırlarına, eşyanın
hakikatine vâkıf olma şeklinde tevil edilir ki, hadisin sonu da bunu teyit eder
mahiyettedir.

Bu hadiste olduğu gibi, daha pek çok yerde, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) beyanları içinde, düz mânâ ile işin içinden çıkamayacağımız bir
hayli müteşabih göstermek mümkündür. Ancak asıl mevzumuz bu olmadığı için,
bu kadarıyla yetinmek istiyoruz...

Muhyiddin İbn Arabî gibi zevatın da sözlerinde müteşabihat vardır. Yâsîn
sûre-i celilesinin temessül edip başında durması, olduğu gibi de kabul
edilebilir, müteşabih de sayılabilir.

Temessül ve misalî levhalar, Muhyiddin İbn Arabî Hazretleri gibi, İmam
Rabbânî Hazretleri ve “Hüccetullahi’l-Bâliğa” sahibi Şah Veliyyullah Dihlevî
Hazretleri tarafından kabul görüp sık sık başvurulan bir mevzu ve bir gerçektir.
Temessül, Kur’ân-ı Kerim’de: “(Melek, Meryem Validemizin yanına gelince)
müstakîm, görkemli bir erkek suretinde temessül etti.”3 âyetiyle ele alınır ve
anlatılır. Melek, Allah’ın nurdan yarattığı bir varlıktır. Kendi şeklinde
göründüğü, görünebildiği gibi başka şekillerde de görünebilir. Onun, asıl
şeklinin dışındaki bütün görünme şekillerine “temessül” diyoruz. Yani belli bir
hâle ait, belli bir zatın belli bir keyfiyetini veya Cenâb-ı Hakk’ın icraatına ait
herhangi bir şeyi temsil ediyor demektir. Meselâ, yerinde Efendimiz’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) vahyi getirmeye has bir keyfiyetle geliyor ve o
vazifede bir hakikati temsil ediyor. Yerinde bir muharibi temsil ediyor.
Meselâ, Ahzâb Vak’ası’ndan sonra Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)



Benî Kurayza’ya gideceği zaman, Cebrâil (aleyhisselâm) bir muharip
kıyafetinde gelmişti. Üstü başı toz toprak içindeydi. Bu vak’a münasebetiyle
Âişe Validemiz diyor ki: “Sütreyi sıyırdım; Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) yanında birisi vardı ve Efendimiz’le konuşuyordu. Diyordu ki: “Yâ
Muhammed! Siz zırhlarınızı, miğferlerinizi çıkardınız mı? Biz melekler tayfası
henüz çıkarmadık. Namaz, falan yerde kılınacak...”4 Bir başka sefer, Dihye
sûretinde gelmiş ve Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) vahyi
getirmişti...5 Bunun gibi melek hangi vazife ile Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) huzuruna gelirse o vazifenin keyfiyetine göre temessül ederdi. Şayet,
başkalarının başına ateş saçacaksa, ona göre bir keyfiyet ve bir şekil alırdı...

Melekler, Allah’ın emri ve izniyle başka başka şekil ve suretler aldıkları
gibi, ruhanîler, cinler, şeytanlar; eşyanın ruhundaki kanunlar, mânâlar..
Kur’ân’lar, dualar, tesbihler hepsi Allah’ın izniyle temessül edebilir. İnsanın
rüyalarına akseden şeylerin bütünü, bu temessülâttan ibarettir.

Meselâ, siz rüyanızda bir elma görürsünüz. Bu elma, âlem-i mânâ ve âlem-i
misalde bir hakikati temsil eder. Elma, tatlı söze de delâlet eder. Meselâ, elma
gören bir insan, yarın tatlı söz konuşacak ve birinin gönlünü alacak demektir...

Ancak, Kur’ân ve Sünnet ışığı altında, mülhem gönüllerin bu türlü şeylerden
bahsetmelerinde bir mahzur olmasa bile, hakikate kapalı ruhların böyle
şeylerden bahsetmeleri, kat’iyen doğru değildir. Bunu bir vak’a ile teyit etmek
istiyorum: Geçende bir arkadaş, “Falanın evine, falan büyük zat uçarak gelmiş,
evden içeriye girmiş ve sonra da çıkıp gitmiş..” dedi. Tabiî böyle güzel
görünümlü bir rüyadan herkes memnun, rüyayı gören de, rüyanın, içinde
cereyan ettiği ev halkı da... Çünkü başlarına devlet kuşu konmuş gibi bir iltifat
sanıyorlardı bu rüyayı. Derken orada bulunan bir zat ürperdi ve dedi ki: “O,
cenazeye delâlet eder. Bu daire içinde mühim zatlardan birisi ölecek
demektir.” Aradan az bir zaman geçmiş ti ki, gelip dediler: “Arkadaşlarımızdan
falan kıymetli zat, hiç beklenmedik bir anda, zâhirî esbap açısından yanlış bir
iğne ile birdenbire vefat etti...” Demek ki, misal âlemine ait tabloların umumî
güzelliklerinin yanında belki ondan da evvel, sembollerin ne mânâya geldiğini
anlamak ve ona göre çözmek icap edecek...

Kur’ân, dua ve münacâtlar da böyle değişik şekillerde temessül edebilir.
Bazen bir dua, Kur’ân’dan bir sûre, sahabeden Üseyd İbn Hudayr’a olduğu
gibi, bir bulut, bir buğu şeklinde temessül edip görülebilir ki,6 Muhyiddin İbn



Arabî Hazretlerinin müşâhede ettiği şey de işte böyle, duadan, senâdan,
evrâddan, ezkârdan temessül etmiş bir şeydir...

Bu mevzuda ikinci bir husus da şudur: Her hakikate, her şe’ne, her zikre, her
fikre müekkel bir melek vardır; bizim evrâd u ezkârımızı, Cenâb-ı Hakk’a
intikal ettirmek için o işe nezaret eder. Yâsîn-i Şerif’i intikal ettirmede de öyle
vazifeli bir melek vardır ve o, Yâsîn’in muhtevasına göre bir şekildedir. Âdeta
Yâsîn o meleğin şemâilini çizmektedir. Yâsîn için bir şekil düşünebilirsiniz, ki
düşünmek biraz zor, hatta çokları için imkânsızdır. Bunu mümkün görsek de, bu
ancak âlem-i misale muttali olanlar için mümkündür. İşte, bilenlerin bileceği,
bizim bilemeyeceğimiz bir surette, Yâsîn’i temsil eden melek, Yâsîn’in misalî
hakikatine uygun temessül eder. Bir başka melek de Amme sûre-i celilesini
temsil eder. Böylece, sûrelerin temessül edip belli bir şekilde ortaya çıkması,
çok lüzumlu bir anda bize yâr-ı vefadâr olması mümkün olabileceği gibi, aynı
zamanda o sûreye nezaret eden meleğin görünmesi de mümkündür.

Sahih hadis-i şeriflerde rivayet edilmiştir ki: “Mü’min, kabrine konduğu
zamanda başının ucunda güzel yüzlü bir kişi görünür. Adam ona der ki: ‘Sen
nesin?’ O da: ‘Ben senin amelinim. Kıyamete kadar sana yâr-ı vefadâr ve
enîsim...’” Keza kötü bir insan da kabre konduğu zaman başının ucunda, habis,
çirkin ve manzarası Cehennem azabını tattıracak bir insan beliriverir. Adam
ona sorar: “Sen nesin?” O da: “Ben senin kötü amelinim. Kıyamete kadar senin
vefasız yârin ve dostunum...”7

Tabirlerde tasarrufla, meseleyi takdimde farklı sözler söylemiş olabilirim;
ama, meselenin hakikati aynen Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ifade
buyurdukları gibidir. Demek ki, amel de temessül ediyor. Hatta denebilir ki
Cennet’te çeşit çeşit nimetlerin inkişafı, mü’minin ameline bağlıdır.
Binaenaleyh, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in görüşüne göre, Cennet mevcuttur.8

Cennet’i inkâr etmek Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat daire-i kudsiyesinden dışarıya
çıkmak demektir. Ancak, Cennet’in, bir çekirdeğin bir ağaç hâline gelmesi gibi,
gelişip inkişaf etmesi, mü’minlerin amellerine bağlıdır. Ameller devam ettikçe
de o, inkişaf edecektir. O hâlde denebilir ki, her bir mü’minin Cennet’i, henüz
kendisi hakkında tam inkişaf etmemiş, bir kısım dalı budağı henüz
tamamlanmamış.. mü’min, namazıyla, orucuyla, haccıyla, zekâtıyla,
Müslümanlıkta sadakatiyle o Cennet’e yeni yeni buudlar, renkler kazandıracak,
revnaktarlığını artıracak, nihayet, haşr u neşr olup ahirete gittiği zaman onu tam
inkişaf etmiş olarak bulacaktır. Bunun gibi, insanın amelleri de Cennetlerde



temessül edecek ve mü’min onlardan istifade edecektir. Bu hususu ifade için,
ehlullahtan bir zat: “Burada bir Sübhanallah der, orada bir meyve-i Cennet
yersin.”9 buyurur. Evet, burada bir Elhamdülillah der, orada Allah’ın
nimetlerinden istifade edersin. Binaenaleyh her amel, orada değişik şekilde
insanın istifadesine takdim edilecektir ki, biz bunların hepsine “temessül”
diyoruz.

Bazı Müslümanların devamlı olarak okudukları evrâd da böyle temessül
edebilir. Veya o evrâd, bir melek tarafından Cenâb-ı  Hakk’a takdim edilirken,
o melek ona nezaret eder. Sanki o melek, okunan evrâdı temsil ediyor gibi olur.
Hazreti Muhyiddin gibi kimselerin gözüne görünen de işte odur. Sahabe-i kiram
ve daha başkalarına da, Kur’ân-ı Kerim okudukları zaman böyle sekîne inmiş
ve onlara görünmüştü...

Ezcümle, hitâm-ı misk olsun diye, Üseyd İbn Hudayr’la alâkalı bir husus arz
edeceğim:

Efendimiz’e geliyor, telaş ve heyecan içinde:
“Yâ Resûlallah! Akşam Kur’ân-ı Kerim okuyordum. Yanımda da atım vardı.

Çocuk da ata yakın bir yerde duruyordu: Birdenbire at kişnedi, coştu, şahlandı.
Çocuğu çiğneyecek diye Kur’ân-ı Kerim’i kestim. Ben Kur’ân’ı kesince de at
durdu. Ben okumaya başlayınca, sanki bir şeyler görüyor gibi o da
serkeşleşiyordu. Ben Kur’ân’ı bırakınca yine duruyordu. Sonra başımı
kaldırdım baktım. Bizi bir bulut sarmıştı. Ben Kur’ân okudukça o yaklaşıyordu.
Ben Kur’ân’ı kesince de o bizden uzaklaşıyordu.” dedi.

Efendimiz buyurdular ki:
“Şayet sabaha kadar Kur’ân okusaydın, o da sizi sarmaya devam edecekti. O,

sekîneydi.”10

Kur’ân-ı Kerim’de de birkaç yerde geçen bu “sekîne” tabiri, ister gönüllere
Allah’tan gelen bir itminan, isterse meleklerin dışında insanın ruhuna istikrar
kazandıran ve onun kuvve-i mâneviyesini takviye eden Ruhü’l-Kudüs, isterse,
doğrudan doğruya, Zât-ı Ulûhiyet’in tecellîsi olsun alâ külli hâl, bir kısım
evrâd u ezkâr ve Kur’ân’a karşı böyle bir teveccühün olduğuna emare, işaret ve
delil demektir.

Her şeyin doğrusunu Allah bilir.
Mele-i A’lâ’: En büyük meleklerin içinde bulunduğu yüce meclis.

Müekkel: Görevli, vekâleten iş gören.



Mülhem: İlhama mazhar olan.

Tecsim: Allah’ın (hâşâ) cisim olduğu ve bir mekânda bulunduğu iddiası.

Teşbih: Cenâb-ı Hakk’ı varlıklara benzetme.

Temessül: Belli bir şekle, surete girme.

1 Fetih sûresi, 48/10.

2 Tirmizî, tefsiru’l-Kur’ân 39.

3 Meryem sûresi, 19/17.

4 Buhârî, cihad 18; meğâzî 30; Müslim, cihad 65.

5 Buhârî, iman 37; Müslim, iman 271; menâkıb 27.

6 Bkz.: Müslim, müsâfirûn 257; Ebû Dâvûd, melâhim 14; Tirmizî, fiten 59; İbn Mâce, fiten 33.

7 Müslim, iman 34; Ebû Dâvûd, taharet 26; Tirmizî, kıyame 26.

8 Cennet’le alâkalı âyetler için Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/133; Kehf sûresi, 18/21; Yâsîn sûresi, 36/56;
Sâffât sûresi, 37/47; İnsân sûresi, 76/13; Muhammed sûresi, 47/15; Vâkı’a sûresi, 56/28-29; Nebe’ sûresi,
78/32; Mutaffifîn sûresi, 83/25. Ayrıca hadisler için bkz.: Buhârî, tefsir 32; Müslim, cennet 1; Tirmizî,
tefsir 32.

9 Nursî, Bediüzzaman Said, Sözler s.899 (Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf, İkinci Mebhas, Birinci İşaret).

10 Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 15; Müslim, müsâfirûn 257; Ebû Dâvûd, melâhim 14; Tirmizî, fiten 59; İbn
Mâce, fiten 33.



Rızkın Allah’ın taahhüdü altında olduğu söyleniyor.
Hâlbuki, biz bazı ülkelerde elli-altmış günlük açlıktan

sonra ölenleri biliyoruz. Açıklar mısınız?
Rızkın Allah’ın taahhüdü altında olduğunu Kur’ân’da pek çok âyet anlatıyor.

Meselâ “Yeryüzünde yürüyen, hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, Allah onun
rızkını taahhüt altına almış olmasın.”1 “Kuvvet ve metanet sahibi Hazreti
Allah, Rezzak-ı Âlem O’dur.”2 Evet, rızkı veren O’dur. Kur’ân-ı Kerim’de
aynı mealde daha pek çok âyet var.3 Bunların hepsi de rızkın taahhüd-ü rabbânî
altında olduğunu gösterir. Kimse acından ölmemektedir. Ancak, insanlar
bilmelidirler ki, vücutlarının zarurî ihtiyacı olan rızıkları taahhüt altına
alınmıştır ama; zarurî ihtiyaçlarının dışındaki rızık taahhüt altına alınmamıştır.
Yani israfla, suiistimalle, suiitiyatla, kötü alışkanlıklarla rızık sayılmayan bir
kısım şeyler, onun için zarurî rızık hâline gelmişse ve o insan, o türlü
rızıksızlıktan ölüyorsa, böyle bir rızık, taahhüt altına alınmamıştır ki, bu ölen
insanlara da, “Rızıksızlıktan ölüyorlar.” diyelim...

Şimdi bir kısım basit misallerle arz etmeye çalışalım. Meselâ bir afyonkeş,
afyona alışıyor. Onu afyondan alıkoydukları zaman çıldırıyor. Belki de,
alışkanlık derecesine göre ölüyor. Şimdi bu adam, afyon verilmediğinden
ölüyor. Ölüyor ama evvelâ afyon alışkanlığından, sonra da o alışkanlığı
usûlüne uygun olmayacak şekilde terk ettiğinden dolayı ölüyor. Keza, bir
başkası sigaraya alışmış ve nikotik olmuş. Sigarayı usûlsüz bırakınca bir kısım
a’razlar baş gösteriyor. Hatta bazen eli, yüzü, ayağı şişiyor ve doktorlar ona
diyorlar ki: “Sen bunu bu şekilde terk edemezsin. Böyle münasebetsiz kesişin
bir kısım komplikasyonları olabilir.” Bundan dolayı eskiler “Âdetleri terk,
öldürür.” demişler... Daha başka alışkanlıklar da olabilir. Bir insanın
vücudunun günlük ihtiyacı elli gramlık bir protein olmasına karşılık, o her gün
bir iki kilo yemeye alışmışsa hatta bu arada, aynı şahıs bir kilo meyve, bir kilo
baklava, bir kilo da et yiyorsa bu alışkanlığı terk edince sarsılabilir, hatta
hastalanabilir ve bir daha da belini doğrultamaz. Hâlbuki bir insan normal
olarak 50-l00 gram ağırlığında meyve almış ve o kadar da protein kullanmışsa,
günlük ihtiyacını görmüş demektir. Belki bu aldığı şeyler –alışmaya bağlı–
birkaç gün de yetebilir. Hücreler, şuhûm-u müddahara hâlinde stoklarını
alırlar. Ve sonra dıştan gıda gelmezse, o stoklardan azar azar kullanırlar ve
böylece de vücut beslenir gider.



Bunun gibi, şurada, burada açlıktan ölen kimseler var. Bunlar eğer Cenâb-ı
Hakk’ın kendilerine lütfettiği rızkı mukannen olarak alsalar; meselâ diyelim ki,
Cenâb-ı Hak bir insana, bir çuval buğday veriyor. O ise, bu bir çuval buğdayı,
hemen iki ayda bitiriyor. Ondan sonra on ay aç kalıyor ve bir müddet sonra da
acından ölüyor. Ama o insan, o bir çuval buğdayı, mukannen kullanmak
suretiyle, her gün birer avuç yese idi, bir sene ona yetecekti ve tabiî esbap
açısından ölmeyecekti...

Demek ki, insanlar ölüyorlarsa, rızıksızlıktan, açlıktan ve ihtiyaçtan değil,
belki Allah’ın verdiği rızık bir sene kendilerine yetecekken, çarçur
ettiklerinden ve vücutlarında da suiitiyat hâsıl olduğundan ötürü, âdetlerini terk
ediyor, dolayısıyla, şeriat-ı fıtriyenin kanunlarının mahkûmu olarak ölüyorlar,
rızıksızlıktan ölmüyorlar...

A’raz: Hastalık belirtileri.

Mukannen: Zamanı ve mikdarı belirli, düzenli.

Şeriat-ı fıtriye: Yaradılışa ait, yaradılışla alâkalı kanunlar.

1 Hûd sûresi, 11/6.

2 Zâriyât sûresi, 51/58.

3 Bkz.: İsrâ sûresi, 17/70; Neml sûresi, 27/64; Ankebût sûresi, 29/60; Rûm sûresi, 30/40; Sebe sûresi, 34,
24; Fâtır sûresi, 35/3.



Muhyiddin İbn Arabî Hazretleri’nin 
“eş-Şeceretü’n-Nu’mâniyye” isimli eserindeki

işaretleri hakikatlerle ne ölçüde telif edilebilir?
Bu kitabın matbuunu bilmiyorum. El yazması birkaç kütüphanede var

zannediyorum. Bunlardan biri de Edirne’de Selimiye Kütüphanesi’ndedir. eş-
Şeceretü’n Nu’mâniyye gibi hemen çok eserlerinde Hazreti Muhyiddin, o
gaybbîn gözüyle bazı hakikatleri keşfedebilmesi, bazı gaybî haberler
verebilmesi Allah’ın ihsanı olan ilham esintileriyle, hâlihazırdaki durumu
apaydınlık gördüğü gibi, Allah’ın lütfuyla, geçmişi-geleceği de önündeki
kitabın sayfaları gibi görüp okuyan, açık-kapalı tevillerde bulunan bir meşrebin
kutbu ve harika bir zattır. Bu arada, onun geleceğe ait hâdiselerden bahsetmesi,
meselâ, falan tarihte şöyle bir şey, filan tarihte şöyle bir şey ve filan tarihte de
şöyle bir şey... olacak demesi, onda, oldukça açık ve herkesten farklıdır. Vâkıa,
birçok Hak dostu, Allah’ın emri ve izniyle, benzeri şeyler yapmışlardır ama,
onun kadar açık ve ileri değillerdir.

Hazreti Muhyiddin bu mevzuda ilk olmadığı gibi, son da değildir. Ondan
sonra da birçokları aynı şekilde ve aynı istikamette bazı şeylerden haber
vermişlerdir. Daha ötede Üstad-ı Küll, Rehber-i Ekmel Efendimiz, geçmiş ve
gelecekle alâkalı bu türlü şeylerden haber vermektedir. Evet o Sultanlar
Sultanı, kıyamete kadar zuhur edecek hâdiseleri, âdeta bir televizyon ekranında
seyrediyor gibi ümmetinin enzarına arz ve takdim buyurmuşlardır ki, bunların
bir kısmı açıktır, sarihtir, tevile lüzum hâsıl olmayacak kadar vâzıhtır. Bir
kısmı ise, Kur’ân’ın müteşabihatı nev’inden ancak, tevile, tefsire tâbi tutulunca
hakikatlerine vâkıf olunabilmektedir. Hele bir kısmı var ki onlar sadece ehl-i
tahkikin anlayabileceği mahiyettedir...

Daha sonra, ehlullahın, bu mevzudaki istihraçları ise, yani bir kısım
hükümler çıkararak, bize ait aydınlatıcı bir kısım şeylerden haber vermeleri ya
Kur’ân’a dayandırılır, ya Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Sünnet’ine
ya da doğrudan doğruya mişkât-ı nübüvvetin vesâyâsı altında, kendi
gönüllerine esip gelen ilhamlara... İşte bu sayede Hak erleri, bir kısım
hakikatlere nigehbân olur. Sonra da hususî bir dil kullanarak onları başkalarına
anlatırlar. Ancak bu türlü hakikatleri ortaya atan hakikat erleri, Hak’la
fevkalâde bir münasebet içinde bulundukları gibi, iddia ve tefahürden de
fevkalâde uzaktırlar. Bin bir harika şeyler ortaya döker, bin bir gizli mesaj



sunarlar ama kat’iyen iddiaya sapmazlar. Hepsinin de dilinden düşürmediği tek
şey, “İşin doğrusunu Allah bilir.” kelimesidir. Temelde bu anlayış olunca, yani
her şeyi bildiren ve işin temelini, nüvesini lütfeden Allah olunca, bu türlü
ihbarlara karşı itiraz, sırf itiraz etmek için itiraz olur ki, her biri nefsin ayrı bir
hırıltısı olan bu kabîl mırıldanmaların hiçbir ilmî kıymeti yoktur.

“Vahy-i metluv” olan Kur’ân’dan başka, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem), dellâlı bulunduğu diğer iki mübarek kaynak daha vardı: Kudsî hadisler
ve onların dışındaki söz ve beyanları. Bunlar vahiy ve ilhamın hangi
derecesinden gelirse gelsin, ilâhî kaynaklıdır. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) Arab’ın efsahı olarak, maksatlarını en güzel anlatanlar arasında, harika
bir üslûpla anlatan bir insan olarak, kalbine vahyolunan şeyleri, ruhundaki
esintileri, en güzel kelime ve kalıplar içinde dile getirmiş, o esintileri en iyi
şekilde değerlendirmiş ve bize intikal ettirmiştir. Şimdi bir veli, her şeyi,
üstadı sayılan Hâce-i Kâinat’a dayandırıyor ve O’nun ilm-i ledünnî
deryasından bir şeyler çıkarıyorsa, bunu yadırgayıp istiğrap edecek ne var?..

Bazen bir velinin nazarına, uzaktan bir kısım hakikatler gösterilir. Bunlar dün
olduğu gibi bugün de olabilir. Veli  bazen mesafeyi ayarlayamaz ve hakikati
olduğu gibi tespit edemez. Bazen herhangi bir hâdiseyi sembol hâlinde görür ve
teviline muttali olamaz; olamaz da kendine göre tevil yapar. Yaparken de
hatasız bir tevil yaptığını zanneder. Hâlbuki maksad-ı ilâhî başkadır, onların
yaptıkları teviller başka... Tıpkı, insanın gördüğü rüyaları gibi... Meselâ, siz
rüyada altın-gümüş görür ve zannedersiniz ki, Cenâb-ı Hak bugün size tatlı bir
lütufta bulunacak veya maddî ve mânevî istifade edecek ve bir şeye mazhar
olacaksınız... Hâlbuki, altın ve gümüşün mânâsı hevâ-yı nefis ve nefs-i emmare
bakımından kuvvet kazanma demektir... Keza görseniz ki, Hazreti Cebrâil,
hanenizin penceresinden içeriye giriyor, siz zannedersiniz ki, ruh-u emîn ve
ruh-u metîn hanemize girdiğine göre, evimizde ilâhî esintilerden bir şey olacak.
Hâlbuki âlem-i misalde böyle bir vak’a ile sembolize edilen hakikatin mânâsı o
evden yüce ruhlu birisinin vefat edip gitmesi demektir. Keza birisi rüyasında,
uygun olmayacak şekilde, herhangi bir insanla buluştuğunu görür. Günaha
girdiğini ve gireceğini zanneder. Oysaki, bunun mânâ ve tevili, öteki insana
yardımı dokunması şeklindedir. Böyle bir vak’a aynen Harun Reşid’in hanımı
Hazreti Zübeyde için bahis mevzuudur. Bu mübarek kadın, rüyasında görür ki,
Bağdat halkı gelip bununla temas ediyorlar. İffetine, namusuna fevkalâde
düşkün olan Zübeyde Hatun titrer ve ürperir. Sonra da bir tabirciye sorar.



Tabirci ona “Sultanım, öyle bir hayır yapacaksın ki, bütün insanlık âlemi ondan
istifade edecek.” der. Neden sonra Zübeyde Hatun, Harem-i Şerif’e su getirme
lütfuna mazhar olur.

Şimdi veli, misal âleminden hakâik adına aldığı sembollerin gerçek
mânâlarını bilmiyorsa, onları tevil edecek ve belki bazılarında da yanılacaktır.
Nüve ve çekirdek itibarıyla velinin bahsettiğiyle, nefsü’l-emirdeki hakikat
arasında fark yoktur. Fark, icmal ve tafsilde, bizim dilimizle sembollerin
dilinin farklılığındadır. Bu farklılığı ortadan kaldırıp, insanlara yanıltmayan
mesajlar sunmak sadece peygamberler ve onların has vârislerine müyesser
olmuştur. Peygamberler yanılmazlar, yanılırlarsa Allah hemen düzeltir. Zira,
kitlelere imam olduklarından, onların yanılmaları kendilerine münhasır kalmaz;
arkalarındakileri de yanıltır. Onların her şeyi objektif ve bütün insanlığı
kucaklayıcı, içine alıcı mahiyettedir.

İşte Hazreti Muhyiddin’in, eğer Kur’ân, eğer Sünnet, eğerse kendi
ilhamlarına dayanıp söylediği şeyler haktır. Ancak kendisine sembollerle
anlatılan, mesleği, meşrebi, vazifesi ve devri itibarıyla, teviline kapalı olduğu
bir kısım meselelerde, Sünnet’e muhalif beyanlarda bulunmuştur ki, İmam
Şârânî, Molla Câmi gibi ehl-i tahkik, mâkul tevillerle, Hazretin anlatmak
istediklerini anlatmaya çalışmışlardır.

Eş-Şeceretü’n-Nu’mâniyye’deki meselelere gelince, bunların bir kısmı zuhur
etmiş bir kısmı da Allah dilerse zuhur edecektir. Meselâ, Hazreti Muhyiddin,
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan evvel yaşadığı, hatta Mevlâna Celâleddin
Rûmî Hazretleri’nden daha yaşlı yani Selçukî döneminde yaşadığı hâlde,
Osmanlı dönemine ve daha sonralara ait bir kısım vukuatı açık-kapalı haber
vermiştir. Hazreti Muhyiddin’in mezarı, Yavuz Sultan Selim Hazretleri
zamanında bulunur ve ortaya çıkartılır. Ona ait olduğu söylenen şu söz, çok
şâyân-ı dikkattir. “Sin şın’a girince Muhyiddin’in kabri ortaya çıkar.” Yani
“Sin” Selim, “Şın” Şam’a girince, Muhyiddin’in kabri belli olur ve saygıdeğer
yerini alır. Şimdi o, Cenâb-ı Hak’tan gelen esintiler ve ilâhî tayflara dayanarak
bunları söylüyor. Kendinden değil, zira et ve kemikten ibaret bir varlık bunları
söyleyemez. O bütün benliğiyle Allah’a yönelmiş, mahiyetiyle melekleşmiş,
Rabbimiz de onun melekleşen mahiyetine bir lütuf olarak, ona ruhlar ve
ruhanîler seviyesinde bir letâfet vermiş. Bu letâfet sayesinde, eşyanın
hakikatine, hatta geçmiş ve gelecek zamanlara nüfuz ile geçmişteki müphem
vak’alardan, gelecekteki meçhul hâdiselerden, meselâ Devlet-i Âliye’nin



kuruluş ve gelişmesinden, bir kısım tarih çapındaki önemli vak’alardan; meselâ
4. Murad’ın altı ayda Revan’a gidip Revan’ı fethedeceğinden ve benzeri daha
bir sürü şeyden bahsetmektedir. Bu arada Edison’u hayret ve takdirlere sevk
eden “Fütûhât”taki elektrik bahsi de zikredilmeye değer kerametlerdendir.

Aslında, Muhyiddin bu mevzuda yalnız değildir. Meselâ, Bitlisli Müştak
Dede, Cumhuriyet’ten takriben yüz sene evvel, İstanbul’a bedel pâyitahtın
Ankara’ya intikal edeceğini söylemiştir1 ki, gazeteler yazdı. Ancak Muhyiddin
bu mevzuda kutup gibidir.

Bütün bunlarla beraber, bu büyük zevâtın muttali oldukları hakikatler
değişmez değildir. Allah, her şeyi değiştirdiği gibi onların da görüp, duyup
bilebildikleri şeyleri değiştirebilir. Zira O, eli kolu bağlı –hâşâ– âtıl bir varlık
değildir. “Her an O ayrı bir şe’ndedir.”2 Her an insanın başını döndürücü ayrı
bir icraatta bulunur. Binaenaleyh, Allah (celle celâluhu) “Levh-i Mahv ve
İsbat”ta, yani, bizim göremeyeceğimiz buuddaki tabloları da tıpkı gördüğümüz
her şeyi değiştirdiği gibi değiştirir; başka türlü yazar. Dilediğini mahveder,
dilediğini tesbit buyurur. Ana Kitab’a gelince, o ilm-i ilâhîdir; kader de zaten
ilm-i ilâhînin bir unvanıdır. Hazreti Muhyiddin de buraya ıttılâı nispetinde ne
söylemişse hak söylemiştir. Hakka uymayan bazı şeyler varsa, ya o tevilini
anlamamış veya o hakikatin henüz vakti gelmemiş; yahut biz, Hazreti
Muhyiddin’in beyanını anlamıyoruz demektir.

Hâce-i Kâinat: Varlığın mürşidi, rehberi Hz. Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm).

İlm-i ledün: Allah tarafından insanın gönlüne atılan ilâhî bilgi ve içe doğan hakikatler ilmi.

İstiğrap etmek: Yadırgamak.

Müteşabihat: Birden fazla anlamı mümkün olan, gerçek mânâsının anlaşılması için başka izah veya
delillere ihtiyaç duyulan çeşitli meseleleri insan aklına yaklaştırmak için kullanılan benzetme veya mecazî
ifadeler.

Vahy-i metluv: Kelimeleri de, mânâları da Allah tarafından bildirilen vahiy.

1 Me’vâ-yı Nâzenîn”e kim “elf” olursa efser,
Lâbüd, olur o “me’vâ”, İslâmbol ile hemser.

Nûn ve’l-kalem” başından alınsa “Nûn-u Yûnus”,
Aldıkta harf-i dîger, olur bu remz azhar.

Miftâh-ı sûre-i “Kâf”, serhadd-i Kâf ta Kâf,
Munzam olunmak ister “Râ-yi Resûl” Peygamber.

Hâ-yi Hû” ile âhir, maksûd oldu zâhir;
Beyt-i Veliyy-i Ekrem; Elhâc İyd-ı Ekber.

Ey Pâdişâh-ı Fahhâm: Sultan Hacı Bayram!
Rûhanî ister ikram “Müştak” abd-i çâker.



Birinci beytin mânâsı şudur: (Bir zaman gelecektir ki, isminin başında “elif” harfi bulunan bir şehir, İstanbul
ile arkadaş, yani onun gibi hükümet merkezi olacaktır.) Bu beyitte, aynı zamanda, o şehrin ne zaman
hükümet merkezi olacağı da “Ebced” hesabıyla bildirilmiştir: “Elf” kelimesi, Arapça’da “1000” rakamını
ifade etmektedir. Buna birinci mısranın sonundaki “efser” kelimesinin eski harflerle yazılışının Ebced
hesabıyla tutarı olan 341 de ilâve edilirse 1341 eder. Hicrî 1341 yılı, milâdî 1923 yılına rastladığına göre bu
tarih, Cumhuriyet’in ilânını ve dolayısıyla de Ankara’nın başşehir oluş yılını gösterir.

Eski harflerle Ankara kelimesinin harflerinin mecmuu beştir; “Müştak Baba”nın gazeli de beş beyittir.
Gazelde, o şehrin ilk harfinin “elif = a”; ikinci harfinin “Nûn ve’l-kalem” âyetinin başından alınan “nûn =
n”; üçüncü harfinin (Kâf) sûresinin anahtarı, yani ilk harfi olan “kâf = k”; dördüncü harfinin , “Resûl”
kelimesinin ilk harfı olan “ra = r”; beşinci harfinin ise, “Hû” kelimesindeki “hâ = a” harfi olduğu
bildirilmektedir ki, bu harfler sırasıyla toplanırsa (Ankara) kelimesi meydana çıkmış olur. Sondan bir
evvelki beyitte, bu şehirde Hacı Bayram Velî’nin türbesi bulunduğuna dair işaret de vardır.

2 Rahmân sûresi, 55/29.



Mü’minde gerilim nelere karşı ve nasıl olmalıdır?
Gerilim, müspet yönüyle, insanın iyi şeylere karşı fevkalâde arzu duyması ve

hâhişkârlığı, dolu oluşu ve tetikte bulunmasıdır. Din ve dine ait şeyleri, dinî
duygu ve düşünceyi âşıkâne arzu etmesi, ızdırap çekmesi, hatta bu hususta
huzursuz olması, gece gündüz mâşukunu düşünür gibi hep onu düşünmesi,
onunla oturup-kalkması.. dinin, hayata hayat olmasını, âdeta bir visal arzusuyla
bekler gibi beklemesi.. başta kendi milleti olmak üzere, insanlığı dinî duygu ve
dinî düşünceye uyarmayı en büyük emel, hatta hayatının gayesi bilmesidir.
Ayrıca, küfre, küfrana, ahlâksızlığa ve dalâlete karşı nefret duyup nefret
göstermelidir ki, canlılığını koruyabilsin. Aksine az gevşeklik gösterdiği
takdirde din adına hiçbir şey yapamaz, hiçbir hizmet veremez. Yani Allah’ın
marziyatının tahakkuku, O’nun istediği içtimaî âhenk, düşünce ve felsefenin
hayata hâkim olması istikametinde bir gayret ve şiddetli iştiyakla mümkündür;
fertte her türlü sapkınlığa, azgınlığa karşı bir mücadele azmi ve mücadelede
kararlılık olmazsa, hele bir de küfürle, çeşit çeşit sapıklıklarla içli-dışlı olur
ve bundan da müteessir değilse, onun bütün bütün gerilimi kaybolmuş, kolu-
kanadı kırılmış demektir.

Mevzu ile alâkalı Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) tavrı gayet
açıktır: “Hiçbiriniz iman etmiş olamazsınız; Beni, kendinden, anne babasından,
evlâtlarından daha artık sevmedikçe.”1 buyurur. Tutulacak ve atılacak
hususların hepsinde gerilimi koruma ve tavrını ortaya koyma mevzuunda da
şöyle buyurur: “Üç şey vardır ki, onu yaşayan, imanın tadını tatmış
demektir...”2 Evet, vicdanında onu duyan ve bulan imanın şuurunda demektir.
“Evvelâ, Allah ve Resûlü, ona dünyada her şeyden daha sevimli olmalıdır.”
Onlar üzerinde tercih edeceği hiçbir şey bulunmamalıdır. Anne babanın evlâda,
evlâdın da anne ve babaya karşı cibillî ve fıtrî sevgileri, alâkaları ne kadar
derin olursa olsun, bir insanın, mantık, muhakeme, düşünce ve kadirşinaslık
açısından Allah ve Resûlü’ne olan alâkası her şeyin üzerinde olmalıdır.
Aslında, Allah ve Resûlü’ne karşı duyulan alâka ve sevgi bir tefekkür ve
sezme, bir araştırma ve bulmanın ifadesidir. Araştırarak ve tefekkürle insan,
vicdanında böyle bir sevgiye ermişse, buna tercih edeceği hiçbir şey yoktur. Ve
imanının tadını tatmış insanda aranılan birinci vasıf da işte budur: Allah ve
Resûlullah’ı her şeye tercih etmek. Daha şümullü bir ifadeyle, erkân-ı
imaniyeyi her şeye tercih etmek. Sinelerde Allah sevgisi, simalarda Allah nuru



varsa, her şey var; var olmanın mânâsı da var.. yoksa, varlıkla yokluk arasında
fark yok demektir.

İşte bu anlayışla bütünleşen mü’min, bütün mü’minleri, hatta bir ölçüde
bütün varlığı, sevgisinin içinde eridiği Zât’tan ötürü ve garazsız, ivazsız sever.
Evet, “Sevdiği kişiyi Allah için sever.”

Bu birinci mesele, Allah’ın istediği vicdan ve huzur toplumunun
teşekkülünde oldukça mühim bir unsurdur. Diğer önemli mesele de, küfre karşı
gerilim ve tavır belirlemedir. Evet, “Allah bir insanı, küfür ve dalâletten
kurtardıktan sonra, o insan, yeniden ona dönmeyi, ateşe atılıyor gibi
görmüyorsa, imanın tadını tatmamıştır.”3 Mü’minin içinde küfre, küfrana,
dalâlete, yanlışa, eğriye, sevimsize karşı tiksinti ve ürperti olmalıdır. İçinde bu
nefreti kaybeden bir insan, ne küfrün gitmesini, ne de onun yerine, neslin
kalbine imanın gelip hâkim olmasını arzu edemez. Böyle bir şey için evvelâ,
ciddî bir iman aşkı, sonra da küfre karşı çok ciddî bir nefret olmalıdır. Evet,
her türlü kötülüğün, fenalığın, anarşinin, huzursuzluğun, istikrarsızlığın ve
düzensizliğin temelinde yatan küfre karşı böyle bir tavır belirlemek, hem
mü’minin gerilimi için, hem de ülke, millet, hatta bütün insanlık için şarttır. Din
ve ülke düşmanlarının bu millete karşı en büyük kötülükleri onun metafizik
gerilimini kırmaları olmuştur. Bu mel’un düşünce, cihada bâğilik, zafere işgal
deyip durmuş ve tarihten gelen aslan bir milleti, Şair İkbal’in ifadesiyle
koyunlaştırmıştır. Artık onu, ne işgale uğramalar, ne istismarlar, ne de izzet ve
gururuyla oynamalar müteessir etmemektedir. Böyleleri, ırz çiğnense, namus
pâyimâl olsa, şeref, haysiyet diye bir şey kalmasa, her şey delik deşik edilse,
yine “of” demeyecektir; çünkü gerilimi yoktur. Bu gerilim sayesinde insan,
arzuladığı, özlediği şeyleri elde edebileceği gibi yine bu gerilim sayesinde de
Allah’ın sevmediği şeylerden uzaklaşabilir.

Hulâsa, metafizik gerilim, ferdin küfürden, dalâletten, tuğyandan nefret ve
derin bir iman arzusudur. Fakat, bu gerilim sokağa dökülme, sokakta kavga
verme değildir. Belki, bin kavganın her gün vicdanında meydana getireceği
heyecan ve helecanı yaşama, bin bir ızdırapla her gün birkaç defa iki büklüm
olma, daima milletin problemleriyle meşgul bulunma, milletin iman selâmeti
uğruna Cehennem’in alevleri içine girmeye hazır olma, hayatında sadece bir
defa değil, her gün birkaç defa ölüp ölüp dirilme; içinde bulunduğu toplumun
ızdıraplarını vicdanında yaşama; her gün onların, böyle birbirine bağlı zincirin
halkaları gibi yuvarlanıp yuvarlanıp Cehennem’e gidişleri karşısında “of”



deyip inleme, iki büklüm olup kıvranma, imandan nasipsizler karşısında âdeta
onların burkuntu içinde olan vicdanlarını, kendi hissiyatında duyup yaşama;
nasıl yaşıyorlar, nasıl bu inim inim hayata katlanıyorlar, nasıl küfür ve dalâletin
bu boğucu ve öldürücü atmosferi içinde hayatlarını sürdürebiliyorlar diye her
gün cehennemleri vicdanında yaşama.. işte gerilim insanı!..

Böyleleri, bu temiz, bu insanî duygularla her gün bir gazilik, bir şehitlik
kazanırlar. Bunun içindir ki, ne şartların ağırlaşması, ne yolların daralıp
yürünmez hâle gelmesi, ne de zulmetlerin zulmetleri takip etmesi ve ortalığın
sürekli sis ve duman olması onları korkutamaz, sindiremez, gevşekliğe sevk
edemez. Ve hele, asla küfre boyun eğdiremez. Bizim anladığımız metafizik
gerilim budur. Bir toplum bu gerilimi kaybettiği an, suretî var olsa bile, çoktan
ölmüş ve mezara gömülmüş demektir. Sonra da, ölmüş ruhlarının yanına
cesetlerini ulaştırmak için, Allah (celle celâluhu) zalimleri onların başlarına
musallat eder; cesetlerini de ezdirir ve ruh-ceset beraber mezara alır.

Evvelâ ölüm, ruhta ve kalbde başlar; sonra cesedi de alır götürür. Ruhunda
ölmemiş insanları, Allah, hiçbir zaman çiğnetmemiştir. Aksine, devamlı ruh
cephesindeki mağlubiyeti, madde cephesindeki mağlubiyet takip etmiştir.

Bundan başka, böylelerinin dinî hayatı arzulamaları, beyhude ve
mâlihülyadır. Kim olursa olsun, gerilimini koruyamamış kimselerin akıbeti
ölümdür. Eğer bir diriliş bekleniyorsa, o da metafizik gerilimi olan kimselerin
omzunda olacaktır.

Her meselede yegâne destek, sadece ve sadece O’ndandır.
Bâğilik: Eşkiyalık, zalimlik.

Hâhişkâr: İstekli, arzulu.

Marziyat: Cenâb-ı Hakk’ın rızası.

Mâlihülya: Kuruntu, boş hayal.

1 Buhârî, iman 9; Müslim, iman 67; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/461.

2 Buhârî, iman 8; edep 42; Tirmizî, iman 10.

3 Bkz.: Buhârî, iman 9, 14; ikrâh 1; Müslim, iman 67; Tirmizi, iman 10; Nesâî, iman 3; İbn Mâce, fiten 23.



Bizim salavât getirmemizle Cenâb-ı Allah,
Peygamberimiz üzerine rahmeti ve selâmı indirir mi?

Zaten Cenâb-ı Allah, O’nun üzerine rahmetini
indiriyor. Bizim salavât getirmemizin hikmeti nedir?
Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) büyük hayırların, yümünlerin,

bereketlerin temelinde bir nüve gibidir. O size, doğru yolu gösteren, dosdoğru
çığırı açan, sırat-ı müstakîme delâlet eden, yanılmaz, yanıltmaz bir rehber, bir
Muktedâ-yı Küll’dür.

Bu nurlu yolda, insanları zulmetten nura çıkarmaya vesile olan o Zât’a, bu
nurlu yolda yürüyen herkesin sevabından bir hisse verilecektir. “es-Sebebu
ke’l-fâil”1 sırrınca ümmetinin işlediği hasenatın bir misli O’nun defterine
kaydedilecektir.

Makam-ı Mahmud’un sahibi olan Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) vefatıyla defteri kapanmayacak, yığın yığın hasenat, salih amel devamlı
O’nun defterine kaydolacak; makamı büyüdükçe büyüyecek, salâhiyet sınırları
genişledikçe genişleyecek ve –inşâallah– her gün, ümmetinden daha geniş
kitlelere şefaat etme hakkını kazanacaktır. Binaenaleyh, bu meseleyi değişik iki
zaviyede ele almak icap eder:

Birincisi: Bizler Resûl-i Ekrem’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) salât ü selâm
okumakla ahd ü peymânımızı yeniliyor, ümmet olma isteği ile kendisine
müracaat ediyoruz. Yani “ Seni andık, seni düşündük; Hakk’ın senin kadrini
yüceltmesi için dua ve dilekte bulunduk.” diyor ve dehalet ediyoruz. İşin bu
yönüyle bizim dualarımız, “Makam-ı Mahmud”un Sahibi’nin (sallallâhu aleyhi
ve sellem) makamını yükseltmesi niyetiyle yapıldığından, O’nun (sallallâhu
aleyhi ve sellem) şefaat dairesi genişlemiş oluyor.2 Böylece daha çok kimse o
şefaat dairesinden istifade edebiliyor.

İkincisi: Bir kişinin Peygamberimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
hakkında, O’nun kadir ve kıymetinin yükselmesi istikametinde yapacağı dua,
kendisinin, O’nun himayesi altına girmesine vesile olması içindir. Böylece, o
kişi hakkında şefaat dairesi vüs’at kazanmış oluyor. Binaenaleyh, salât ü
selâma Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) daha çok biz muhtaç
bulunuyoruz. Müracaatımızla mevcudiyetini, büyüklüğünü kabullenmiş ve
küçüklüğümüzü, hiçliğimizi ilân etmiş oluyoruz. Devletini büyük tanıyıp



yardım için ona müracaat eden kimse gibi, biz de aczimiz ve fakrımızla
beraber, şiddetli ve çok büyük bir günün endişesiyle şimdiden sarsılmışlık
içinde, melce ve menca olarak Resûl-i Ekrem’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
dehalet ediyor, arz-ı ihtiyaç ve arz-ı hâlde bulunuyoruz.

Cenâb-ı Hak, Şefaat-i Uzmâ sahibi Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) şefaatine bizi mazhar eylesin.

Bu işin bişaretini de arz edeyim. Deniliyor ki, her peygamberin kendi
ümmetine verdiği bir şey vardır. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
buyurmuştur ki: “Ben, ümmetime vereceğimi, ahirete sakladım. O da
şefaatimdir.”3

Muktedâ-yı küll: Bütün bir varlığın rehberi, her yönüyle kendisine uyulan Zât.

Vüs’at: Genişlik.

Yümün: Bereket.

1 “Bir şeye sebep olan onu yapan gibidir.” (Bkz.: Müslim, imare 133; Tirmizî, ilim 14; Ebû Dâvûd, edep
115.)

2 Buhârî, ezan 8; Ebû Dâvûd, salât 38.

3 Buhârî, tefsir (17) 5; teyemmüm 1; Müslim, iman 326-327; mesacid 3.



Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir
defasında “Bu ağızdan sadece hak çıkar.” demesine

rağmen hurmaların aşılanması tavsiyesi üzerine
meydana gelen netice için “Ben bir beşerim.” demesi

nasıl tevfik edilir?
Bu soruda iki hadisin birbirine zıt olmasından bahsediliyor. Bunlardan

birinci hadis: “Bu ağızdan doğrudan başka bir şey çıkmaz.” Buradaki ifade
daha ziyade, mübarek ağızlarına işaret ederek: “Yaz! Nefsim elinde olan
Allah’a yemin ederim ki, buradan haktan başka bir şey çıkmaz...”1 şeklindedir.

Hadis, başta Ebû Dâvûd olmak üzere pek çok sahih hadis kitabının rivayet
ettiği bir hadistir.2 Bu hadisin râvisi de Abdullah İbn Amr İbn Âs’tır
(radıyallâhu anhuma). Daha evvel de arz etmiş olabilirim; o, Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) fem-i güher-i nebevîsinden dökülen her inciyi
tespit eder ve hiçbirini kaçırmazdı. Hatta Ebû Hüreyre, kendisinden daha çok
hadis rivayet ettiğini ifade sadedinde: “Ben hadisleri yazmadım. Ama,
Abdullah İbn Amr yazardı. O bakımdan benden daha çok hadis kaydetmiş
olabilir.”3 der. Abdullah İbn Amr İbn Âs, çok â bid, zâhid bir insandı. O
devirde ibadet ü taatiyle tanınırdı. Efendimiz kendisine “Bir gün iftar et, bir
gün imsak et. Hazreti Dâvûd’un orucudur bu.” dediği zaman, bunu azımsamış
“Dahasını yapabilirim yâ Resûlallah.” demişti. “Gecenin üçte birinde ibadet et,
diğerinde de istirahat...” O, “Dahasına muktedirim.”4 diyerek hep ileri seviyede
bir kulluk anlayışı içinde olmuştu. Evet, takvada, incelikte, ibadette derin bir
insandı. Bir de Peygamberimiz’in her sözüne karşı öyle saygıyla doluydu ki,
Efendimiz’in ağzından çıkan hemen her şeyi yazardı.

İşte, bu hadislerden birincisi, bunu ifade ediyor. Abdullah İbn Amr diyor ki:
“Bana, ‘Efendimiz’in ağzından çıkan her şeyi yazıyorsun, ama O da bir
beşerdir. Yumuşak olduğu an da olur, öfkeli olduğu an da.. bazen arzu etmediğ i
şeyler de söyleyebilir -hâşâ-, sen ise tefrik etmeden her şeyi yazıyorsun.’
dediler. Bunun üzerine ben de yazıyı bıraktım. Sonra Efendimiz’le
karşılaştığımda dedim ki: ‘Yâ Resûlallah böyle böyle diyorlar..!’ Buyurdular
ki: Yaz! Nefsim elinde olan Allah ’a yemin ederim ki, bu ağızdan haktan başka
bir şey çıkmaz.”5

Vak’anın birisi bu; diğeri de şöyle: Aleyhi Ekmelüttehâyâ Efendimiz



Medine’ye teşrif buyurduklarında, Medinelilerin hurmaları aşıladıklarını
görüyor ve “Bu aşılamanın neticeyi değiştireceğine kâni değilim.” diyor. Yani
“Aşılamanın, kat’iyen faydası yoktur.” demiyor. Neticeye tesir etmeyeceğini
ifade buyuruyor. Onlar da hangi stilde aşı yapıyorlarsa onu bırakıyorlar. Ertesi
sene de verim alınamıyor. Kim bilir belki Allah’ın takdiri, o sene meyve
olmayacaktı..? Sonra buyuruyorlar ki: “Dünyanızın işlerini siz iyi bilirsiniz.”6

Bunu, “Benden daha iyi bilirsiniz.” şeklinde anlamak doğru değildir. İhtimal ki,
Efendimiz’in maksadı, “Siz bunları aşılıyorsunuz ama, Allah’ın dediğinden,
dilediğinden başka bir şey olmayacaktır.” Ondan sonra tevafuken ertesi sene
meyve olmadı. Zeytin de bir sene olur, bir sene olmaz. Olmadığı seneye
rastladı. Onların hâllerine baktı, sözlerindeki hikmeti kavrayamadıklarını
anladı. “Dünyanızın işlerini siz iyi bilirsiniz.” dedi. Yani vicdanî tecrübe ile
kazanacakları önemli bir husus için henüz vaktin erken olduğuna işaret buyurdu.

İkinci bir husus: Cahiliye devrinde çeşitli sebeplere tesir-i hakikî
veriyorlardı; meselâ yine Buhârî, Müslim’de gördüğümüz rivayete göre
“Yağmuru bize nev verdi.” diyorlardı. Yani “Falan yıldız zuhur edince, bulut
teşekkül eder ve o yıldız bize yağmur verir.”7 itikadında idiler.

Bu hususta Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyururlar ki: “Yıldızın
zuhur veya sukutuyla yağmur geldi, diyenler kâfir oldu; yağmuru Allah verdi,
diyenler de mü’min...”8 Evet, bir cemaat, her lütfu Allah’tan bildiği gibi,
yağmurun da Allah’tan geldiğine inanıyor. İşte onlar mü’min... Diğer bir
topluluk ise, her şey gibi yağmuru da sebeplere veriyor. Onlar da Allah’a karşı
küfür etmiş oluyorlar. O devirde, böyle esbaba tesir-i hakikî verme çok
yaygındı. Bunu, kökünden kesip atmak, her şeyin Allah’ın elinde olduğunu
göstermek.. O’nun, ulûhiyetinde bir olduğu gibi, rubûbiyetinde dahi bir
olduğunu iş’âr için, değil emare ve alâmetler, sebepler dahi zapturapt altına
alınmıştır.

Evet, nasıl Allah zâtında tektir, öyle de icraatında dahi vezir ü vüzeraya
ihtiyacı yoktur. Yıldız doğsa da doğmasa da yağmuru veren Allah’tır. Ama çok
defa yağmurun gelmesini herhangi bir sebep veya bir yıldızın zuhuruna mukarin
kılar. Bu bir iktirandır. Ta insanlar yağmurun geleceğine hazırlansınlar. Ama O,
yağdırmayabilir de. Evet O, ne isterse onu yapabilir... Efendimiz bu hakikate
inandırmak için, yani esbap ve vasıtaların tesiri olmadığını, her şeyin
Müsebbibü’l-Esbap olan Allah’ın elinde bulunduğunu göstermek için, halkın,
eşya ve hâdiselere sebep ve vesile saydığı her şeyi yıkıyor ve nazarları Kudreti



Sonsuz’a çeviriyordu.
Bir başka vak’a: Bir gün, bir bedevi, Resûlullah’ın huzuruna geldi ve “Yâ

Resûlallah, devem uyuzlu develerin yanına bağlandığından uyuz oldu.” dedi.
Buyurdular ki: “O uyuzlu deve, uyuzu, yanına bağlandığı deveden aldı, öbürü
nereden aldı?...”9 Burada hastalığın sirayetini nefyetme yok. Öyle olsaydı hiç:
“Bir yerde sâri bir illet varsa oraya girmeyin; içerdeyseniz dışarıya
çıkmayın.”10 şeklinde ikazda bulunur muydu? Esasen Efendimiz, cahiliye akıl
ve mantığına karşı savaşıyordu. Yoksa sebepleri nefyetmiyordu. O ’na göre
sebeplerin bir hikmet-i vücudu vardı. Virüslerin, mikropların hastalık
yapabileceğine dahi işarette bulunuyorlardı. Ancak, sebepler her şey demek
değildi. Sebeplere riayet bir mükellefiyet ve vazife; neticenin, Allah’ın elinde
olduğuna inanmak ise tevhiddi. İşte, bu ince hususu göstermek için Efendimiz,
“O uyuzlu deve, uyuzu öbür deveden aldı. O kimden aldı?” diyerek, meseleyi,
devir ve teselsül zemininde, devir ve teselsülün bâtıl olmalarıyla noktalıyordu.
Yani, o ondan o da bir öncekinden... Pekâlâ ilk deve kimden aldı?... Ve
neticede “Allah” dedirtiyordu. Öyleyse, daha sonra sebepler tahtında cereyan
eden şeyler ta baştan Allah’ın emir ve iradesi altında oluyor demektir. Her şeyi
yaratan Allah’tır (celle celâluhu). Böylece Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), tevhid-i rubûbiyete dair bir şirkin başına balyoz indiriyor, ruhları
şirke karşı uyarıyor ve çok önemli bir hususa dikkatimizi çekiyordu.

Şimdi, aşılama meselesine gelelim. Aşılama mevzuunda da cahiliye devrinde
öyle bir itikat vardı ki, hurmayı aşıladığın zaman on verir, aşılamazsan hiç
olmaz. Bunda da gizli bir şirk vardı, yani sanki aşılama, hurmanın meydana
gelmesine tek sebep gibiydi. Efendimiz, bu bâtıl anlayışı yerinden söküp attı ve
sebeplerin, sadece Allah’ın izzet ve azametinin perdeleri olduğunu onlara
anlattı. Anlattı ama, ashabın kendi mantık çizgilerinde anlattı. Evvelâ onlara bir
ders verdi. Sonra da onlar, belli bir anlayış içinde karşısına çıkınca
“Dünyanızın işlerini siz bilirsiniz.” dedi. Burada ciddî bir iltifat mı var?
Yoksa, anlattığı hakikati kendi istediği mânâda kavrayamamadan ötürü bir
tembih mi var? Üzerinde düşünülmeye değer.

Üçüncü bir husus: Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) söylediği her
söz bütün bir hayatı talim istikametindedir. Eğer onların hayatlarının her
noktasına doğrudan doğruya teşri maksadıyla katılsa ve karışsaydı meselâ,
deseydi ki: Sularınızı şöyle akıtın, içerken bardağı şöyle sofranın etrafında
dolaştırıp için; şu işi yaparken şöyle yapın, ağacı keserken alttan kesin, demiri



döverken şöyle dövün; böyle ocağa sokun gibi, her şeyi talim etseydi, bu
emirlere de, diğer teşriî emirleri gibi uyulmasını zarurî görüp kıyamete kadar
aynı şeyleri yapacaklardı ve yapacaktık. Hâlbuki Allâmu’l-Guyûb’un kendisine
bildirmesiyle, buğdaydan bire on almak mümkün olduğu gibi, bire yüz almak da
mümkündü. Tecrübe ve aşılamalarla, meselâ narenciye yumruk kadarken bir
kavun, bir karpuz hâline getirilebilirdi.11 Böylece onlara, bilgi, görgü ve
mümareselerini artırma güven ve itimadını verdi.

Dördüncü bir husus var ki, cidden çok mühimdir. Cenâb-ı Hak beşere,
şeriat-ı fıtriyeye müdahale etme hakkını vermiştir. Madem insan yeryüzünde
Allah’ın halifesidir. O hâlde Allah’ın yarattığı şeylerde, şart-ı âdi kaydıyla bir
kısım müdahaleleri olacaktır. Bu husus aynı zamanda iradenin hikmet-i vücudu
ve insanın Yaratan’a halife olmasının bir neticesidir. Hâlbuki bu mevzuda dahi,
Efendimiz’in teşriatına uyacak, diyeceklerdi ki, “Aşılama!” dedi aşılamadık,
“Aşıla!” dedi aşıladık. Böylece, beşerî ilgi ve bilgi kaynakları kuruyacak,
tecrübe birikimleri heba olup gidecek ve fıtratı talim etme vazifesiyle gelen
Zât, fıtratla zıtlaşmış olacaktı. Oysaki Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),
bir söz söylerken kıyamete kadar devam edecek şekilde söyler. O’nun vaz’ettiği
kanunlar kıyamete kadar câridir. Binaenaleyh, O, öyle kat’î şeyler söylemeliydi
ki, ileride yanlış anlamalara meydan verilmesin. Ve herkes her zaman, büyük
bir güvenle o âb-ı hayat kaynağına başvurabilsin. Onun için o ağızdan hep
doğru çıkmalıydı. O ağızdan hep doğru çıktı. Ve doğrudan başka bir şey
çıkmadı...

Beşinci bir husus da, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir insandı,
insan hürriyetinin ne demek olduğunu çok iyi biliyordu. İnsan hür değilse insan
da değildir. Esir bir insana insan denemez. Zindandaki bir insana da insan
denemez. Kefere ve fecerenin sultası altında, onların müsaade ettiği hayatı
yaşama, onların müsaade etmediği hayatı yaşamama gibi bir zillet içinde
bulunmak da insanlık demek değildir. Böyle insanlıktan Allah’a sığınırız.
Böylesi bir hayata razı olanları da Allah ıslah eylesin!

Evet, insan, iradesiyle insandır. Ve irade çok mühim bir meseledir. İrade
öyle bir meseledir ki, tıpkı, toprağa düşen bir tohum gibi, toprağın bağrına
düşer düşmez, düştüğü yeri hemen kocaman bir ağaca hamile hâle getirir.
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) onların iradelerine zincir vurmadı.
Evvelâ onları bir denedi, sonra, “Sizin iradenizin neticesi, semeresi hatta daha
sonraki semereleri için öyle hareket etmeniz doğrudur.” dedi.



“Dünyanızın işlerini siz bilirsiniz.” demek suretiyle bu hakikati anlattı ki,
anlattıkları doğrudan başka bir şey değildir.

Allâmu’l-Guyûb: Gizli, açık her şeyi en iyi bilen Hz. Allah.

Fem-i güher: Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) inci, cevher kaynağı mübarek
ağızları.

Müsebbibü’l-Esbap: Sebepleri birbirine bağlı yaratan, onlara sebep olma pâyesini veren Hz.
Allah.

Teşriat: Getirilen hükümler, kanunlar.

1 Ebû Dâvûd, ilim 13; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/162; Dârimî, mukaddime 43; el-Hâkim, el-
Müstedrek 1/186-187.

2 Ebû Dâvûd, ilim 13; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/162; Dârimî, mukaddime 43; el-Hâkim, el-
Müstedrek  1/186-187.

3 Buhârî, ilim 139; Tirmizî, ilim 12; menakıb 46; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/249.

4 Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 34; Müslim, sıyam 182.

5 Ebû Dâvûd, ilim 13; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/162; Dârimî, mukaddime 43.

6 Müslim, fezâil 141. Ayrıca bkz.: İbn Mâce, ruhûn 15.

7 Buhârî, istiskâ 27; Müslim, iman 125; Ebû Dâvûd, tıp 22.

8 Buhârî, istiskâ 27; Müslim, iman 125; Ebû Dâvûd, tıp 22.

9 Buhârî, tıp 25; Müslim, selâm 101; Ebû Dâvûd, tıp 24; Tirmizî, kader 9; İbn Mâce, mukaddime 10.

10 Buhârî, tıp 30; Müslim, selâm 98.

11 Müslim, fiten 110; Tirmizî, fiten 59; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/182.



Hazreti Havva’nın, Hazreti Âdem’in (aleyhisselâm) 
eğe kemiğinden yaratıldığı söyleniyor, ne dersiniz?
İnsan, tekâmül neticesi şu hâli iktisap etmiş bir varlık değildir. O

müstakillen, bir nev’i olarak yaratılmıştır. Yoksa, nev’ilerin değişmesi
neticesinde bir şeyler iktisap ede ede bu hâle gelmemiştir. Istıfa-i tabiîye
(natürel seleksiyon) uğrayarak da bu hâle gelmiş değildir. İnsan, nev’i olarak,
Allah tarafından yaratılmıştır. Hazreti Âdem de bir bakıma, Hazreti Mesih gibi
mucize olarak yaratılmıştır. Sebepler âlemi içinde mucizeyi izah etmeye de
imkân yoktur. Doğrusu, canlının meydana gelişini, ne tabiatçılar, ne de
tekâmülcüler pozitif olarak ispat etmiş değillerdir. Ortaya attıkları nazariyeler,
ilmî bir tarafı olmayan tutarsız şeylerdir ve çok zayıf payandalar üzerinde
durmaktadırlar... Yapılan haklı tenkitler karşısında da, artık iflas etmiş
sayılırlar. Bu hususta yazılmış eserler, yapılmış konuşmalar var; istifade için
onlara başvurulabilir...

Sebepler âlemi içinde bir meseleyi ele alırken, onu illet-malûl (sebep-
netice) dengesi içinde “tenasüb-ü illiyet prensibi”ne göre ele alırız. Meselâ
diyoruz ki bir tohumdan bir ağacın meydana gelmesi için, Allah’ın (celle
celâluhu) izniyle evvelâ buna zemin, toprak, vasat, atmosfer, tohumun ve
tohumun da ukde-i hayatiyesinin müsait olması gibi şartlar lâzımdır. İşte bu
sebepler, omuz omuza verince “illet-i tâmme” dediğimiz şey meydana gelir. Bu
illet (sebep), malûlün (netice) vücudunu zarurî kılar. Yani, Allah’ın izniyle bu
sebepler toplanınca, bir rüşeym bir başak, bir yumurta da bir civciv olur.

İnsanın ilk yaratılışı bir mucizedir. Bu meseleyi sebep-netice münasebeti
içinde şöyle ele alabiliriz: Diyelim ki, bir canlıdan diğer bir canlı elde etmek
için, bir kuşla bir tavuğu veya bir atla merkebi çiftleştirdiniz; birincisinden
hiçbir şey olmaz. İkincisinden de nesli devam etmeyecek olan katır meydana
gelir. Burada illet eksiktir; yani “tenasüb-ü illiyet” prensibine göre neticeye
gitmede kusur vardır. Ama, erkek ve kadından, bir insanın elde edilmesi için,
erkek spermi, kadının rahminde yumurta ile bütünleşirse, mualece tam, sebepler
eksiksiz ve her şey mükemmeldir. O zaman Allah’ın emri ve izniyle cenin
teşekkül edebilir, büyür.. geçireceği safhaları geçirir ve dünyaya gelir. Burada,
sebepler tam içtima ettiğinden, beklediğiniz neticeyi elde etmiş olursunuz.
Vâkıa, harikulâde kabîlinden Allah (celle celâluhu) onu da değiştirebilir ve
ayrı bir kabiliyette, değişik mahiyette de dünyaya getirebilir...



Evet bu, işin esbap içinde izahıdır. Mesele, illetle-malûller, sebepler-
neticeler üstü cereyan ederse, o zaman evolüsyonla, natürel seleksiyonla değil,
Allah’ın (celle celâluhu) ve Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) anlattığı
şekilde kabul etmemiz iktiza eder.

Allah diyor ki: Sizin izah edemediğiniz noktayı Ben size anlatayım; bu bir
mucizedir. Hazreti Âdem annesiz babasız; Hazreti Mesih ise babasız bir
mucizedir.1 Allah, herhangi bir varlığı bazen anasız, bazen babasız meydana
getirdiği gibi, bazen de hem anasız, hem de babasız yaratabilir. Ve işte, Hazreti
Âdem’in yaratılması da böyledir ve bu yaratılışı sebeplerle izah etmeye imkân
yoktur. Kur’ân-ı Kerim meydan okuyor. “Gezsinler yeryüzünü, hilkat nasıl
başladı görsünler.”2 Yokluktan varlığa geçişi nasıl izah edecekler?

Bunun gibi, Hazreti Havva’nın, Hazreti Âdem’den yaratılması meselesi de,
başka bir mucizedir. Onun için, sebeplerin cereyanı içinde bunu da izah
edemiyoruz. Tabiî, edemiyoruz diye inkâra kalkışmak da safdillik olur. Çünkü
aynı şey Hazreti Âdem ve Hazreti Mesih için de bahis mevzuudur.

Hazreti Âdem ve Havva’nın yaratılışı unutulduğu için, Hazreti Mesih’in
yaratılışı ile Allah, yeniden ilk yaratılışa nazarları çeviriverdi ve Hazreti
Mesih’in dünyaya gelişini soranlara; Kur’ân “Allah’ın nezdinde Hazreti
İsa’nın durumu, Hazreti Âdem’in durumu gibidir. Allah onu topraktan
yarattı. Sonra da ona ‘Ol’ dedi ve oluverdi.”3 buyurmaktadır..

Evet, insanlık ilk mebdei unutmuştu. Hazreti Mesih’le Allah (celle celâluhu)
onu yeniden hatırlatıverdi.

Şimdi serrişte edilmek istenen Hazreti Havva’nın, Hazreti Âdem’in eğe
kemiğinden yaratılması meselesine gelelim. Ben bu hususta da yine bir
diyalektik yapılmak istendiği kanaatindeyim. Diyalektiğe mevzu teşkil eden
husus şu: Hazreti Âdem’in kaburgalarının en küçük, en kısa kaburgasından bir
parça alınıp, ondan Hazreti Havva yaratılıyor... Niye eğe kemiği ve niye
Hazreti Âdem’den? Evvelâ şuna dikkatinizi rica edeceğim: İnsanın Allah
tarafından yaratıldığına o kadar kuvvetli deliller vardır ki, bunu inkâr etmek
mümkün değildir. Ve aynı zamanda bu, Allah’ın varlığına z âhir ve bâhir bir
delildir. Kâinat binlerce kanun, nizam ve prensipleriyle aynı şeyi anlatıyor.
İnsanın, enfüsî hüviyeti, iç âlemi, kalbi, sırrı, daha keşfedilemeyen bir sürü
letâifi hep Allah’ı gösteriyor. Daha bunlar gibi Allah’ın varl ığına kat’î şahit
olacak binlerce delil var. Hemen herkes; feylesof, mütefekkir, kelâmcı, bu



delillerden bir kısmına tutunmuş, onlarla sahil-i selâmete çıkmaya çalışıyor.
Hele bunların bin tanesi bir araya getirilince, Allah’ın varlığını gösteren ne
müthiş, ne güçlü bir delil olur, kıyası dahi kabil değil.

Şimdi bir kısım inkârcılar, bütün delillere gözlerini kapayarak sadece,
Hazreti Âdem’in eğe kemiğinden Hazreti Havva’nın yaratılması meselesini,
inkâra vesile gibi göstermek istemektedirler. Bunların durumunu Büyük Mürşid
şöyle bir misalle dile getiriyor: “Arkadaş! Nefsin vücudunda bir körlük vardır.
O körlük onun vücudunda devam ettiği müddetçe, hakikat güneşinin
görünmesine bir engel teşkil eder. Evet, müşâhede ile sabittir ki bir mimar
elinden çıktığını gösteren kat’î, yakîn bürhan ve delillerle dolu büyük bir
kalede, küçük bir taşta, küçük bir muvazenesizlik görülse, o kör olası nefis, o
kaleyi tamamen inkâr eder ve altını üstüne getirir. İşte nefsin cehaleti, hamakati
bu gibi insafsızca tahribattan anlaşılır.”4 Bu düpedüz bir şartlanmışlık, bir
peşin hükümlülük ve muhakemesizlikten başka bir şey değildir. Evet, ister
insan, ister kâinat, baştan aşağıya, Allah’ın varlığı hakkında, binlerce delil,
binlerce beyan olarak bu hakikati ilân ettiği hâlde, her şeye böyle tek taraflı
bakmak, mahrumiyet değil de ya nedir..?

Eğe kemiği meselesi, Buhârî, Müslim ve Ahmed İbn Hanbel’in Müsned’inde
anlatılıyor.5 Bu kitaplarda zikredilen hadis-i şerif, Hazreti Havva’nın, Hazreti
Âdem’in eğe kemiğinden yaratıldığını ifade ettiği gibi, Kur’ân-ı Kerim de Nisâ
sûresinde “Ey insanlar o Allah’a karşı gelmekten sakının, korkun ve
himayesine girin ki, O sizi bir nefisten yarattı ve eşini de ondan yarattı.”6

şeklinde meseleye temas ediyor. Burada Arap dili nin karakteristik
hususlarından birisine dikkatinizi rica edeceğim. Dişiye râci zamirler “hâ”
şeklinde, erkeğe râci zamirler “hû” şeklindedir. Bunu aşağıdaki âyette açık
olarak görmek mümkündür: “Sizi bir nefisten yarattı; eşinizi de ondan
yarattı.”7

Bu ifade üzerinde biraz duralım. Demek ki, Cenâb-ı Hak evvelâ Hazreti
Havva’yı, zat-ı Âdem’den değil de mahiyet-i Âdem’den yarattı. Çok dakik bir
husustur bu... Nefs-i Âdem, mahiyet-i Âdem’den başkadır. Meselâ, bir insanın,
“Zatı budur, boyu şu kadar, kilosu bu kadar, edası şöyledir.” denilir. Bir de
onun mahiyeti, iç ve dış âlemi, düşünceleri, Allah’a yakınlık ve uzaklığı vardır.
Eğer bir insan esas benliği ile ele alınacaksa, ikinci şıkkı, yani mahiyetiyle ele
alınacaktır. Aslında öbür yanı sırf bir iskelettir. Şimdi bu mânâdaki bir insan,
benliği ve nefsi itibarıyla başka, cesedi itibarıyla başkadır. Kur’ân-ı Kerim,



Hazreti Havva’nın hilkatini ele alırken “minhâ” sözüyle “o nefisten” diyor,
Âdem’den değil.

Ayrıca, hadis mütevatir olmayıp ahâdî olduğu için, böyle tek kişinin rivayet
ettiği bir hadisi âyetle izah etmek icap eder. Bu husus âyet ve hadislerin
izahında önemli bir usûldür. Âyet burada mütevatir ve Allah’ın kelâmıdır. Öyle
ise, hadisi âyete irca etmek ve müphem noktaları âyetle aydınlatmak gerekir.
Evvelâ, Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu hadis-i şerifi ifade
buyururken, bu sözün söylenmesine esas teşkil eden hususun bilinmesi çok
önemlidir ve mutlaka buna dikkat etmek lâzım gelir. Buyuruyor ki: “Kadınlara

hayır tavsiye edin.”8 Yani, onlara daima iyiliği, güzelliği anlatın ve nasihatçi
olun ki, istikamet kazansınlar. Çünkü kadın eğe kemiğinden yaratılmıştır. Eğer
onları çarçabuk düzeltmeye kalkarsanız kırıverirsiniz; ihmal ederseniz, bu sefer
de eğri kalırlar. Demek ki, burada sözün îradına sebep olan şey, yani hadisin
üzerinde dönüp durduğu husus, “menat”, kadının terbiyesi ve ev siyasetidir.
Evet, onu çabuk düzelteyim derseniz kırıverirsiniz; hiç düzeltmeyeyim derseniz,
bu defa da olduğu gibi kalır.

Allah’ın Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), bunu anlatmak için bir husus
tespit ediyor. O da, erkeğe nispeten kadının eğriliğe daha müsait olması,
inceliği ve kırılganlığı... Demek ki, esasen hadis-i şerifte anlatılmak istenilen
şey, Hazreti Havva’nın eğe kemiğinden yaratılmış olması değil; kadının kendi
hâline bırakılırsa eğri kalacağı, ölçüsüz bir düzeltmeye gidince de, kırılacağı
hususudur.

Tabiî burada ifadenin bu şekilde îrâd edilmesi ne hikmete binaendir, o da
ayrı bir mesele...

Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) bunu ifade ederken, “min
dal’ihî: eğe kemiğinden” demiş. Buradaki “min” Türkçemizde, “-den”
karşılığıdır. Ama bu bazen “teb’îz” içindir, bir şeyin bir parçasından,
bazısından demektir. Bazen “beyan” mânâsına gelir, şu cins şeyden demektir.
Binaenaleyh, burada Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) meseleyi
kestirip atmadığına göre, başka mânâlar da akla gelebilir.

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu türden pek çok ifadeleri
vardır... Meselâ, buyuruyor ki, “Her canlının bir şeytanı vardır. Hayvanların
şeytanı da şudur.” Kaçan bir deve münasebeti ile bunu söylüyor. Ve devam
ediyor: “Deve, şeytandan yaratılmıştır.”9 Şeytanın artığından gibi bir şey...



Esasen, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu ifadelerinde nasıl insanların
şeytanları var, öyle de, hayvanlar içinde de şeytanların yaptığı şeyleri yapanlar
vardır, diyerek şeytandan ziyade, şeytanca davranışa dikkati çekmiştir. Aslında
bizler de duygusuz, hissiz bir adama “Bu adam odundandır.” deriz. Elbette ki
hiç kimse, bu adamın maddesinin odun olduğuna hükmetmez. Belki duygusuz,
katı, en ufak bir hassasiyeti yoktur, mânâsına hamleder ve öyle anlar. Bunun
gibi “Falan insan şeytandır.” dendiği zaman iğfal, idlâl eder, insanları baştan
çıkarır mânâsı kastedilmiştir.

Şimdi, başta söylediğim âyetin mânâsına dikkat ederek Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) sözüne bakalım. Kadın, erkeğin “eğe kemiği”nden
yaratılmıştır. Yani, bir bakıma kadın erkeğin bir parçasındandır; yani, aynen
erkeğin cinsinden ve mahiyetinden bir varlıktır. Yani onun protein çorbası ne
ise, onunki de odur. Yoksa aynı cinsten olmasalar, telkih ve aşılama olmadığı
gibi nesil de üremez. Çünkü âyetin sonunda şöyle diyor:

“Sonra onlardan birçok erkek ve kadınlar üretiverdi.” 10 Ayrı cinsten olsa
üreme olmayacaktı. Demek ki aynı olması lâzım...

Hadiste “dalâa” kelimesinin kullanılması, kök itibarıyla eğrilik tabirinden
daha çok, eğriliğe meyilli olduğuna, çabuk eğrilebilecek durumda olduğuna
işaret içindir.

Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu tabiri seçmişlerdir. Yani
kadın erkekten daha çabuk bozulabilir ki, böyle bir husus, münakaşası
yapılmayacak kadar açıktır ve hâl-i âlem buna şahittir. Evet, ehl-i gaflet ve ehl-
i dalâlet bazı dönemlerde kadını, erkekleri baştan çıkarmak için bir olta olarak
kullanmak istemişlerdir. Hele şu 20. asırda kadın, öyle pâyimâl olmuştur ki,
hiçbir devirde onun bu kadar zebil olduğunu göstermek mümkün değildir.
Reklâmlar müessir olsun diye en âdi reklâmlarda dahi onun alet edilmesi,
hadiste işaret buyrulduğu gibi, onun boşluk ve zaaflarını göstermesi bakımından
fevkalâde mânidâr olur... Tekerleklerin üzerine, helâ ve banyo malzemesi
üzerine, sucuk ve sosis üzerine yapıştırılan kadın resimlerini izah etmek
mümkün müdür? Ve bu bayağı şeylerle kadın arasındaki münasebet nedir...?
Demek ki, kadın ehl-i dalâlet ve ehl-i gaflet tarafından bir kısım eğriliğe-
büğrülüğe alet edilecekmiş ki, ileride zuhur edecek böyle bir eğriliği, Resûl-i
Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem), erkeğin en eğri tarafından alınmış, diye
ifade buyurdular. Evet, sanki kadın, o cinsin en eğri yanlarını nefsinde toplamış
da bir mânâda eğriliğin timsali olmuş gibidir. Herhâlde bu hususu ifade etmek



için bundan daha güzel ve tatlı bir tabir seçilemezdi.
Ayrı bir hususu daha bu münasebetle ele alalım. Tevrat’ın Tekvin

bölümünde Hazreti Havva’nın, Hazreti Âdem’in bir tarafından alınıp
yaratıldığı açıkça ifade edilmektedir.11 Esasen Hazreti Âdem’in herhangi bir
tarafından Hazreti Havva’nın alınmasında hiçbir beis yoktur. Allah’ın mucize
olarak yarattığı Hazreti Âdem, daha su-toprak arası bir hâlde iken o çorbanın
bir tarafından bir parça alınıp ondan da Hazreti Havva’nın yaratılması, hiç de
istiğrap edilecek bir husus değil. Aslında, ilk hilkat bir mucizedir. Hazreti
Âdem de, Havva da bu mucizenin eseridirler. İlim, bu hususta kolsuz, kanatsız,
gözsüz ve sağırdır ve ilk hilkat için bir şey söyleyememekte, mâkul bir tefsir
getirememektedir. Binaenaleyh biz ilk hilkati zaten mucize olarak ele alıyor ve
Allah’ın dediğine teslim oluyoruz. Bunu da ceffelkalem, körü körüne değil,
bilakis, atomdan kâinata, her şeyde Allah’ın ilim, irade ve kudretinin Kahhâr
hâkimiyetini ilim ve fen pencerelerinden göre göre, hissede hissede kabul
ediyoruz.

Doğruyu O bilir ve doğru, O’nun dediklerinde aranmalıdır.
Ceffelkalem: Hiç düşünüp taşınmadan, körü körüne.

Evolüsyon: Evrim.

İktisâp etmek: Kazanmak, edinmek.

İllet-i tâmme: Bir neticenin meydana gelmesi için gerekli sebeplerin tamamı.

Îrâd: İfade etme, söyleme.

Mütevatir: Yalanda ittifak etmeleri aklen imkân ve ihtimali bulunmayan birçok kişi tarafından
nakledilen kesin bilgi.

Menat: Bir hükme mesnet teşkil eden şey.

Mualece: Teşebbüs, girişim.

Pâyimâl olmak: Çiğnenmek, ayaklar altında kalmak.

Rüşeym: Tohumcuk, cücük.

Tenasüb-ü illiyet: Sebep sonuç uygunluğu, uyumu.

1 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/59.

2 Ankebût sûresi, 29/20.

3 Âl-i İmrân sûresi, 3/59.

4 Bkz.: Nursî, Bediüzzaman Said, Mesnevî-i Nuriye s.82 (Katre’nin Zeyli).

5 Buhârî, enbiyâ 1, nikâh 80; Müslim, radâ 61-62; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/497, 5/8.

6 Nisâ sûresi, 4/1.

7 Zümer sûresi, 39/6.



8 Buhârî, enbiyâ 1, nikâh 80; Müslim, radâ 61-62.

9 Ebû Dâvûd, salât 25.

10 Nisâ sûresi, 4/1.

11 Kitab-ı Mukaddes (Eski Ahid), Tekvin, bab: 2, cümle: 21-23.



“Ve alleme Âdeme’l-esmâe küllehâ” âyeti 
neler anlatmaktadır?

Sûre-i Bakara’daki bu âyetin1 mefhûm-u münîfi “Allah (celle celâluhu)
Hazreti Âdem’e bütün esmâyı talim etti.” şeklindedir. Malum, isimlerin
Hazreti Âdem’e öğretilmesi, Kur’ân-ı Hakim’de, Hazreti Âdem’in hilâfetinin
bahis mevzuu edildiği yerde ele alınır. Melekler, insanın, cibilliyet ve
mahiyetindeki bir kısım unsurlardan ötürü, yeryüzünde fesat çıkaracağı, kan
dökeceği istibsarı ile Cenâb-ı Hakk’a mukabelede bulunurlar. Yani: “Yâ Rab!
İnsanın mahiyetine bakınca bu, kan döker, insan öldürür, nifak çıkarır gibi
görünüyor...” derler. Tıpkı, insanın yüzündeki hatlardan onun ruh ve mahiyetini
okuyan insanlar gibi melekler de, Hazreti Âdem’in mânevî simasında bunu
görürler. Çünkü, yerin çamurundan, hamurundan alınan bir varlığın simasında
bunlar yazılıydı... Onda, ilâhî nefhaya ait başka şeyler de yazılıydı ama,
melâike-i kiramın gözüne birinci şık ilişmişti. Evet, bir yönü toprak, diğer yönü
nefha-i ilâhiye olan insan... Toprak yönü ile onda, şehvetler, kaprisler, hırslar,
kinler, nefretler vardı; nefha-i ilâhiye yönüyle de A’lâ-yı İlliyyîn’e çıkıp ahsen-
i takvîm suretini alacak ve Mele-i A’lâ’nın sakinleri arasına girecek bir
kabiliyeti bulunuyordu.

İşte, melekler, Âdem’in cismaniyetine ait bu vaziyeti hissedip Cenâb-ı
Hakk’a istifsarda bulundular: “Yeryüzünde nifak çıkaran, kan döken birisini
mi yaratacaksın?”2 Allah (celle celâluhu) da melekleri imtihan için önce
Âdem’e esmâyı talim buyurdu; yani, taş, ağaç, kandil, toprak, avize vs... gibi
şeyleri. Fakat mücerred esmâ bir şey ifade etmeyeceğinden, esmânın verâsında
mücmel olarak müsemmâyı da O’na öğretti. Esasen kâinatta her şey, isim ve
ismin delâlet ettiği müsemmâ (isme esas teşkil eden zat) itibarıyla iki yönü olan
bir vâhiddir. Bu itibarla, Hazreti Âdem’e isimleri öğretti demek, dolayısıyla
isimlerin delâlet ettikleri şeyleri de talim etti demektir. Hazreti Âdem’e
icmâlen öğretilen isimlerin tafsilini Allah, Hazreti Muhammed’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem) talim buyurmuştur. Evet, Hazreti Âdem’e okutulan fihristin
bir kitap olarak tafsilatı Peygamberimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
anlatılmıştır.

Cenâb-ı Hak, talim-i esmâ unvanı ile, Hazreti Âdem’in halife olduğunu
göstermiştir. Arzın edîm’inden, yani, yerin yüzünden alınan maddelerle
yaratılan ve Âdem ismiyle yâd edilen Hazreti Âdem, Muhyiddin İbn Arabî’nin



Fusûsu’l-Hikem’inde anlattığı gibi, Allah’ın (celle celâluhu) yeryüzünde
halifesi ve makam-ı cem’in sahibidir. Eşyaya Âdem merceği ile bakılırsa,
“vahdet-i vücud” görülür. İnsan yeryüzünde Allah’ın matmah-ı nazarı  ve Onun
câmi-i esmâıdır. Makam-ı fark’ın değil, makam-ı cem’in sahibidir. Allah, bu
önemli mansıbın Hazreti Âdem’e ihsanını, talim-i esmâ unvanıyla ifade
etmiştir.

Demek oluyor ki, Allah, Hazreti Âdem’e bütün ilimlerin hulâsasını ilham
etti. Bu sayede Hazreti Âdem bir taraftan dinî hakikatlerin hulâsasını, diğer
taraftan kimya, fizik, astronomi, tıp gibi ilim ve fenlerin hulâsasını vahyen
öğrendi. Yani, bu mevzudaki temel kaide ve esas prensipleri; yoksa, ilim ve
fenlerin nihayet hududuna kadar tafsilâtını değil. Evet, bunlar mücmel şeyler,
belki de bir kısım remizlerle ifade edilen şeylerdi. Bu kadarı bile çok muazzam
idi ki melâike-i kirama arz edildiği zaman bilemediler.

Bu bilememe meselesinde, şöyle bir husus anlaşılabilir: Âlem-i cismaniyet
(cisimler âlemi), âlem-i ervahtan (ruhlar âlemi) daima farklıdır. Bizler bir
yanımızla cismanî âleme ait varlıklarız. Bunun gibi, müşâhede ettiğimiz şu
tabiat kitabının her bir parçası da, yine cismanî âleme ait şeylerdir.
Cismaniyete ait canlı-cansız tablolar, bir ölçüde cismanî olmayanlar tarafından
tam bilinemez. Meselâ cismanî âlemde görme, duyma buudları vardır ki, bu
buudların dışına çıkılamaz. Meselâ, insanlar görülebilecek şeylerin ancak
milyonda beşini görür, verâsını göremezler. Ne var ki, bu görme, duyma da,
yine cismanî âlemde olur. Hâlbuki melâike-i kiramın görüş ve duyuş buudu
tamamen başkadır. Çünkü onlar ruhanîdirler. Onun içindir ki, bir kısım ecsâm-ı
latîfe, hatta ruhanîler ve cinnîler, âlem-i şehadeti seyretmek için, cismanî olan
bir varlığın gölgesi altında, onun ceset adesesini kullanır, onun gözüyle âlem-i
cismanîyi seyrederler. Senin nazarında, şu kevn ü fesattaki keyfiyet, cismanî
olanlardan tamamen başkadır. Melâike-i kiram, baharı, yazı, çiçekleri, haşeratı,
hevammı senin gördüğünden farklı görürler. Evet, onlar değişik buudlardan
baktıkları için, senin bakış, görüş, duyuş ve hazzedişinden çok değişik şeyler
müşâhede ederler. Cenâb-ı Hakk’ın Hazreti Âdem’e (aleyhisselâm) talim ettiği
esmâ, âyât-ı tekvîniye, şeriat-ı fıtriye ve kâinatta cari kanunlara ait mücmel
hakikatlerdi. Cism-i latîf olan melâike-i kiram, kesif cismin hassası olan bu
şeyleri bir ölçüde bilemedikleri için “Senin öğrettiğinden başkasını biz
bilemeyiz. Seni tesbih ve takdis ederiz.”3 dediler.

Bu iki meseleyi telif ettiğimiz zaman, şu neticeye varıyoruz: Cenâb-ı Hak,



kâinattaki mücmel hakâiki Hazreti Âdem’e talim etti. Ve bu talim, geli şe gelişe
olgunlaştı, kemale erdi ve Kâmil-i Mutlak, Makam-ı Mahmud’un Sahibi Hazreti
Muhammed’de (sallallâhu aleyhi ve sellem) noktalandı. O, öğretilecek her şeye
mazhar olması cihetiyle Muhammed, Ahmed, Mahmud ve Hâmid oldu. Yani her
şeyi ile hamd ü senâya giden yolların ayrımında yol gösteren ve etrafı
aydınlatan bir zât olarak zuhur etti. O’nun mazhar olduğu şeylere, şimdiye kadar
kimse mazhar olmamıştı. O, bütün isimlerin mazharı Kur’ân-ı Kerim gibi,
umum isimleri temsil için gönderildi; Kur’ân’a göre “Fatiha” ne ise, O da
enbiyâya öyle fatiha oldu.

Fatiha’daki 7 âyetin ilk mazharı Hazreti Âdem’di ve 7 âyetin bir odak
noktası (nokta-i mihrakiye) idi. Evet, Hazreti Âdem 7 sıfatın da nokta-i
mihrakiyesiydi. 7 âyet ledünnî yönüyle 7 sıfata bakmaktadır, 7 hakikati
göstermektedir.

Namazda insan bu işi tam temsil ettiğinden 7 uzvuyla secde etmekte ve 7
âyete bakmaktadır. Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) ise, Kur’ân-ı
Kerim’le tafsil edilen Fatiha’nın tamamına mazhardır. Yani Fatiha, Resûl-i
Ekrem’de (sallallâhu aleyhi ve sellem) tafsil edilmiştir. Onun için O’na
(sallallâhu aleyhi ve sellem) “Ahmed”, Ümmetine “Hammâdûn” ve O’nun
(sallallâhu aleyhi ve sellem) etrafına toplanıp gölgelenilen bayrağına da
“Livâü’l-Hamd” denilmiştir.

Evet, talim-i esmâ, tafsilen Hazreti Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ilham buyrulmuştur. Ne mutlu O’na (sallallâhu aleyhi ve sellem), ne
mutlu bize! Esasen ulûm ve fünûn-u müsbete de, yine talim-i esmâ unvanı
altında anlatılmaktadır. Büyük Mürşid’in de dediği gibi şu âyetin, insanın câmi
istidat ve kabiliyeti cihetiyle mazhar olduğu bütün ilmî kemalât ve fennî terakki
ve sanat harikalarını “talim-i esmâ” unvanı ile ifade ve tabir etmesinde, şöyle
latîf ve ulvî bir remiz var ki: Her bir kemalin, her bir ilmin, her bir terakkinin,
her bir fennin âli bir hakikati var ve o hakikat, ilâhî bir isme dayanıyor. Yoksa,
her şey, yarım yamalak bir suret ve nâkıs bir gölgeden ibaret kalır.

Meselâ hendese bir fendir. Onun hakikati Cenâb-ı Hakk’ın Adl ve Mukaddir
ismine yetişip, hendese aynasında, o ismin hikmet dolu cilvelerini bütün
ihtişamıyla müşâhede etmektir. Tıp bir fen ve bir sanattır. Onun hakikat ve son
sınırını yakalamak ise, o Mutlak Hekîm’in “Şâfi” (dertlilere şifa veren) ismine
dayanıp, o Yüce Yaratıcı’nın yeryüzü ç apındaki geniş eczanesinde, O’nun
rahmetinin cilvelerini görmek ve hakikî şifâ verenin O olduğunu bilmekle



kabildir.
Bunun gibi, sair fen ve sanatlar da her biri, Allah’ın nurlu isimlerinden

birine dayandırıldığı, daha doğrusu dayalı oluş keyfiyeti sezildiği ölçüde, önü
açılacak, tıkanıklığa maruz kalmayacak ve gerçek değerleriyle bilineceklerdir.
Yoksa, faraziye ve nazariyelerin karanlığında, varılsa varılsa evhâma varılır.4

Her şeyin doğrusunu en iyi bilen O’dur.
Âyât-ı tekvîniye: Yaratılış delilleri, kâinat kitabının âyetleri.

İstibsar: Önsezi.

İstifsar: Sorup anlamaya çalışma.

Kevn ü fesat: Devamlı yeni yeni oluşum ve değişim içerisinde çalkalanıp duran varlıklar, kâinat.

Mefhûm-u münîf: Yüce anlam.

Mücmel: Kısa, öz, hulâsa.

Müsemmâ: İsimlenen, bir isimle nitelendirilen varlık.

Verâ: Öte.

1 Bakara sûresi, 2/31.
2 Bakara sûresi, 2/30.

3 Bakara sûresi, 2/32.

4 Nursî, Bediüzzaman Said, Sözler s.344 (Yirminci Söz, İkinci Makam, Bir Nükte-i Mühimme ve Bir Sırr-ı
Ehemm).



Hızır (aleyhisselâm) ile görüşülebilir mi?
İnsan, düşünce ile alâkalı meseleler üzerinde durup, o meseleleri ihtiva eden

kitapları tetkik ettiği nispette derinleşir. Kalbî hayatı ile ilgili meseleler
üzerinde durup, onlara inhimak ettiği zaman, kalbî hayat açısından buud
kazanır. İlmî meseleler üzerinde ısrarla durup, bu mevzuda her gün yeni yeni
terkiplere ulaşabildiği, yeni yeni komprimelere varabildiği nispette de ilmî
derinliklere erer. Bütün bunları aşarak sırf rızâ-i ilâhî ve Cenâb-ı Hakk’ı
hoşnut etme üzerinde ısrarla duran bir insan da Allah’la olan münasebetlerinde
derinleşir (Hâlık-mahluk, kul-Mâbud münasebetlerinde).

Aslında, Allah’la münasebette derinleşen bir insan, netice ve encam
itibarıyla, diğer yollarla elde edilebilecek her şeyi de elde edebilir. Belki çok
az bir çalışma, cüz’î bir malumat ile Cenâb-ı Hak, onun ilmine keramet-i ilmiye
lütfetmek suretiyle, birini bin yapar ve onu yılların gayretiyle elde
edilemeyecek neticelere ulaştırır. Artık böyleleri bir defa okur ama, ondan
binlerce terkibe varabilir.

Zâhirî ilimler, öğrenildiği kadar insanın dimağ ve kalbinde yer işgal eder ve
insanın sa’yi nispetinde bir arzı (eni) bir de tûlu (boyu) olur. İnsanın, Allah ile
münasebetlerinde derinleşmesi sayesinde ise, hem bâtın âlemine ait mârifet,
hem de zâhir âlemiyle alâkalı müktesebat elde edilir. Evet beriki sadece
zâhirde kalırken, bu, bâtın âlemin sınırlarını aşar, zâhiri de kavrayabilecek
noktaya ulaşır.

Maddeciliğin esas alındığı bir asırda yaşadığımız için, her şey maddî kıstas
ve maddî kriterlerle ele alınır oldu. Bu itibarla da pek çoğumuz mâneviyata
karşı yabancılaştık ve ruhî değerlerden yoksun kaldık. Bu hızlı maddîleşme,
dimağımızdan mâneviyatı silip süpürüp götürdü. Rahmet-i ilâhiyeden ümit ve
recâ ediyoruz bizleri yeniden, mânâ ve ruh insanları hâline getirsin...

Allah’la münasebette derinleşen bir insan, gayb âlemine muttali olur,
melâike-i kiramla görüşebilir, cinlerle münasebete geçer, ruhanîlerle
muhabereye girişebilir, Hızır’ı (aleyhisselâm) görür, hatta onun makamına
yükselir.. Hazreti Mesih’le hemdem olur; Hazreti Mehdi ile tecdit
musahabesinde bulunur... Evet, insan Allah ile münasebette derinleşir,
şekilden, suretten kurtulup ruhun bütün dinamiklerini Allah’a vâsıl olmada
kullanabilirse, olur bütün bunlar...

Binaenaleyh, bazı kimselerin “Hızır (aleyhisselâm) ile görüşüyorlarmış,



nasıl olur? Biz de görüşebilir miyiz?” gibi mülâhaza ve düşünceleri, biraz işin
dışında olma ve yabancılıktan kaynaklanıyor. Hızır’ı (aleyhisselâm) görmek
herkes için mümkündür. Kim bilir, belki camide, saflarınızın arasında bile
bulunabilir. En azından, camilerde, Hızır’ın (aleyhisselâm) mübarek
gölgesinde, seyr u sülûk eden birisi mutlaka vardır. İçinizde melâike-i kiram da
vardır. Belki âlem-i cismaniyette, âlem-i cismaniyeti seyre dalan yani sizin
bakışlarınızda fâni olan ve sizin bakışlarınızla âlem-i şehadeti seyre dalan
ruhanîler de vardır. Sizin içinizde, kalb ve hissiyatınızla bütünleşen latîf
mahluklar da vardır. Ama hissedemezsiniz bunları... Cenâb-ı Hak maddî sahada
beşerin inkişafına muhâzi olarak, mânevî sahada da bizleri inkişafa muktedir
kılsın!...

Sıdkına, sadakatine, sadık ve masduk olduğuna inandığımız Efendimiz’den
(sallallâhu aleyhi ve sellem), devrimize kadar pek büyük sâfi kimseler, ruh-u
sâfiyeye mazhar olan kişiler, Hızır’la (aleyhisselâm) da, melâike-i kiramla da,
ruhanîlerle de görüştüklerini ifade ediyorlar.

Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) başlayarak, devrimize kadar
temâdi edip gelen bu büyük kimselerin evet, Allah’tan çok korkan, kalbleri
haşyetle tir tir titreyen bu zatların, böyle bâlâ-pervâzâne iddialarda bulunmaları
mümkün değildir. Bunlar kat’iyen doğru söylemektedirler. Biz de aksine ihtimal
vermeyecek şekilde buna inanıyoruz.

Ehl-i keşif ve ehl-i müşâhede, Hızır’ın (aleyhisselâm) hayatta olduğuna
kâildirler. Muhaddisîn-i kiram devrinde, Buhârî ve emsali bazı kimseler “Vefat
etmiş.” diye hükmetseler bile, başta müçtehitlerden dört imam ve sair fukahâ,
Hızır’ın (aleyhisselâm) hayatta olduğu kanaatindedirler. Binaenaleyh, ister
zıllinde olsun, isterse bizzat kendisiyle olsun, bazı kimseler onunla mülâkat
temin edebilirler veya o, onlarla görüşebilir...

Hızır’la görüşebilecek kimseler, Hızır makamına yükselmiş kimselerdir.
Kısacası kendini aşmış, benliğini yenmiş kimseler. Bir misalle arz edeyim.
Malum, Yunus Emre, Taptuk’un evine hep düz odu n taşırmış. “Niçin hep düz;
ormanda hiç eğri odun yok mu?” demişler. “Taptuk’un evine, odunun bile eğrisi
giremez.” demiş. Evet düz gidecek ve hedefe varacaksın..! Ok gibi düz ol ki,
dosdoğru hedefe varasın...

Taptuk denemiş. (Bunu Belhli İbrahim Edhem, Mevlâna, Şibli ve Şems-i
Tebrizî için de söylerler...) Müridlerinden bir başkası, eline kovaları almış
çeşmeden geliyor. Bu arada âdeta, mahmuzlu çizmelerle atı mahmuzlar gibi,



varıp Yunus’un ayaklarına ve kalçalarına dürtüyor ve kanatıyor. Kapının önüne
kadar hiçbir şey demiyor. Kapının önünde: “Biz o meseleyi çoktan Sarıköy’de
bıraktık.” diyor. Yani nefsimizi düşünmeyi, bu acıları kâle almamayı, biz
çoktan köyümüzde bıraktık, demek istiyor. Mürid şeyhine geliyor. Şeyh: “Ne
dedi?” diyor. Mürid: “Sarıköy’de bıraktık.” diyor. Şeyh: “Hâlâ kendini
düşünüyor. Olmamış, daha çekmesi lâzım.” cevabını veriyor.

Yunus ne güzel der:
“Vurana elsiz gerek
Sövene dilsiz gerek
Derviş gönülsüz gerek
Sen derviş olamazsın.”

Devrin mürşidleri, mübelliğleri de böyle olmalı.. yani, vurana elsiz, sövene
dilsiz, Kur’ân talebesi gönülsüz gerek. Kırılan, darılan Kur’ân talebesi olamaz.
Hızır’la görüşmek için kendini düşünmemek lâzım. Nakşibendîlerin

“Der tarîk-i Nakşibendî lâzım âmed çâr terk: 
Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî, terk-i terk.”

diye, dört esasları vardır. Bu devirde Hızır’ı görme maksadını da terk lâzım
geldiğinden, bizim yolumuzda da dört şey vardır. “Acz-i mutlak, şevk-i mutlak,
fakr-ı mutlak, şükr-ü mutlak, ey aziz.”

Bâlâ-pervâzâne: Yüksekten uçarcasına, haddini aşarcasına.

Ehl-i keşif ve müşâhede: Eşyanın perde arkasına, gaybî âlemlere ait bilinmezleri Allah’ın izni
ölçüsünde keşfedip, görebilen kişiler.

İnhimak etmek: Bir konuda yoğunlaşmak, derinleşmek.

Muhaddisîn-i kiram: Değerli hadis âlimleri.

Mübelliğ: Allah’ın dinini insanlara anlatan, bildiren kimse.

Müktesebat: Elde edilmiş, kazanılmış bilgiler.

Seyr u sülûk: Belli bir usûl dairesinde kalb ve ruhun hayat çizgisinde gönül ayağıyla Allah’a
yürümek.

Zıll: Gölge.



“Ruhlar mütegayyir olmadığına göre hâdis de
olamaz.” sualine nasıl cevap verebiliriz?

Bu da kelâm ilminin derin meselelerinden bir tanesidir ve bu sualin altında
şunlar var: Kâinat mütegayyirdir. Değişmeye tâbidir ve mütemadiyen değişip
durmaktadır. Biz, bu açıdan kâinata hâdis deriz. Yani sonradan olmuş ve
çözülmeye doğru gidiyor, daimî bir çözülme içinde hareket etmektedir.
Binaenaleyh “Bütün bu çözülmeleri, hiç çözülmeyen, tebeddülden, tegayyürden
müberra birisi dizmiş, tanzim etmiştir.” diyoruz. Bu prensibe, değişen üzerinde,
değişmeyen bir Zât’ın bulunduğunu gösterme prensibi denebilir. Tebeddül ve
tegayyür eden her şey, tebeddülden, tegayyürden, elvandan, eşkâlden münezzeh,
müberra olan bir Zât-ı Ecell-i A’lâ’ya (celle celâluhu) delâlet eder ki, O da
Allah’tır, Vâcibü’l-Vücud’dur. Bütün beşerî ve kevnî hâdiselerden, arızalardan
münezzeh ve mukaddestir. İşte Zât-ı Ulûhiyet için serdedilen bu mukaddime
üzerine şöyle bir soru ortaya çıkmaktadır.

Allah, mütegayyir değildir; Allah değişmez, O yemez, içmez, israfâtı,
vâridâtı yoktur. Ezelîdir; varlığı Zâtî ve Kendindendir, aynı zamanda da
ebedîdir.

Öbür taraftan, ruhun da bir besâteti vardır. Yani ruh maddeden mürekkep
değildir. Aynı zamanda âlem-i halktan de ğil, Kur’ân’ın beyanıyla, âlem-i
emirdendir. Yani o, atomların bir araya gelmesiyle hâsıl olan bir varlık değil;
melâike-i kiram gibi Allah’ın emriyle meydana gelen, zîşuur nuranî kanunlardan
ibarettir. Tohumdaki nemalanma kanunu, küreler ve atomlar, hatta çekirdekle
elektronlar arasındaki çekme kanunu gibi ruh da bir kanundur. Fakat ruh
şuurludur. Diğer kanunların ise hayat ve şuuru yoktur.

Ruh maddeden mürekkep olmadığı için basittir; çözülmez ve iyonlaşmaya
doğru gitmez, sabit bir varlığı vardır. Şimdi bu yönü ile –hâşâ– bazılarının
aklına, Allah’a benziyor gibi bir şey gelmekte. Yani, Allah tegayyürden
münezzeh olduğu gibi ruhta da tegayyür ve tebeddül yok, öyleyse farkları ne?

Allah’ın tebeddülden, tegayyürden, elvan u eşkâlden münezzeh ve müberra
olması Zât’ındandır. Ruh ise, basit bir varlık olarak Allah tarafından
yaratılmıştır. Allah, hâlıktır, ruh ise mahluktur. Allah, kendi kendine kaim ve
varlığı kendindendir. Ruh dahil her şey O’nunla kaimdir. Her şey elini O’na
uzatmış istiane etmekte, O ise, “iyyâke nestaîn”1 sözü ile yapılan bütün
istianelere iane etmekte, yardımda bulunmaktadır. Ruh da, Allah’ın yardım elini



uzattığı mahluklarından birisidir. Ruhun varlığı da Allah ile kaimdir. Evet, ruh
da Allah’a dayandığı sürece vardır. Allah’a dayanmadığı zaman o da mahvolur.
Allah şuurlu, hayatlı bir kanun olarak ruhu kendi kudret ve iradesine dayamış
ve böylece onun varlığını devam ettirmektedir.

Bir misalle arz edecek olursak, Güneş’te şua, ışık ve renkler vardır. Ay’da
da bunu müşâhede ederiz. Fakat Güneş’i yok farz ettiğimiz zaman, Ay’da o
ışıkları düşünmemize imkân yoktur. Ay’ın üzerindeki o arazî ışıklar, Güneş’te
zatî olan ışıkların cilvesidir. Biz hayalen Güneş’i yok farz ettiğimiz zaman,
Ay’ın üzerinde ışık devamına imkân kalmaz. Siz Ay ile Güneş’i bu durumda
müsâvi tutabilir misiniz? Hayır. Kur’ân Ay için “nur” 2 veya “münîr”3 tabirini,
Güneş için ise “parıl parıl yanan bir lamba”4 ifadesini kullanmıştır. Bu
benzetmeler bir bakıma Cenâb-ı Hak için pek uygun olmuyor. Ama, meselenin
kavranması için müşahhas temsile ihtiyaç var.

Ahirette de Allah, ruh ile beraber cesetleri de bâkî kılacaktır. Allah bâkî,
onlar da bâkî, ama onların bekâsı Allah ile kaim. Dilerse hepsini yok ediverir.
Fakat O’nun varlığı kendi Zât’ı ile kaim. Onlar yok olabilirler ama Zât-ı Ecell-i
A’lâ her türlü avârızdan muallâ ve müberradır.

Besâtet: Basitlik, sadelik.

Elvan u eşkâl: Renkler ve şekiller.

Kevnî: Varlık âlemiyle ilgili.

Müberra: Uzak, beri.

Mütegayyir: Değişen. Bir hâlden başka bir hâle geçen.

Tebeddül-tegayyür: Değişme, başkalaşma.

1 “Yalnız Senden medet umarız.” (Fatiha sûresi, 1/5)

2 Yûnus sûresi, 10/5; Nuh sûresi, 71/1.

3 Furkan sûresi, 25/61.

4 Furkan sûresi, 25/61; Nuh sûresi, 71/16; Nebe’ sûresi, 78/13.



Cenâb-ı Hak bir âyetinde “Ben istediğim kulumu
hidayete erdiririm.” diyor. Bu durumda Cenâb-ı Hak

kulları arasında bir ayrım yapıyor mu?
Evvelâ, Allah bir ayrım yapsa, kimin hakkı var ki, O’na “Niçin ayrım

yaptın?” desin. Allah, mülk sahibidir1. Hepimizi belli şeyler içinde evirip
çeviriyor; ama, kimsenin, herhangi bir hak iddia etmeye de hakkı yoktur. “O
Mülk Sahibi, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder.” hakikatinin sahibidir.
Ayrıca, O’nunla alâkalı sual sorulurken, çok nezihane, edibane sormak
lâzımdır. Allah, her şeyi kabza-i tasarrufunda tutan Mâlikü’l-Mülk’tür. 2

Kimsenin böyle, bu tarzda soru sormaya hakkı yoktur ve edebe münafidir.
Ancak şöyle denebilir: “Cenâb-ı Hak beni hidayete veya dalâlete atıyorsa

sonra acaba beni hangi esas, hangi prensip ve hangi hikmete binaen muaheze
edecektir? Zira, O, Hakîm-i Mutlak’tır. Acaba bu husustaki hikmeti nedir?”

Evet, Allah dilediğini hidayete, dilediğini de dalâlete götürür. Bu husus,
Kur’ân-ı Kerim’in mükerrer yerlerinde hep böyle zikredilmiştir.3 Meşîet-i
ilâhiye esastır. Bu mevzuda dikkat edilmesi gerekli olan husus da şudur:
Hidayet ve dalâlet Allah’ın yaratmasıyladır. Ama sebebiyet, kulun
mübaşeretidir. Kulun mübaşereti o kadar zayıftır ki, âdeta hiç hesaba
katılmamakta ve doğrudan doğruya bütün kâinatların yaratılması, kendisine ait
olan Allah’ın (celle celâluhu) Zât’ı zikredilmektedir.

Bir misal ile meseleyi tavzih edelim: Meselâ bizler, yemek yeme, su içme
ameliyesini yapıyoruz. Bu yeme ve içmenin neticesinde içimize giren çeşitli
proteinler, vitaminler, demirler, bakırlar yerlerini alıyor ve bedende,
kendilerine has fonksiyonları ifa ediyorlar. Bütün bu meseleler öyle hassas
hesaplarla yapılıyor ki, insanın sadece lokmayı ağzına koyması bu işlerin halli
için yetmiyor. Yettiği farz edilse bile, insanın ağzına lokmay ı koyması için
gerekli olan elindeki kuvvet, kafasındaki dirayet, ta baştan Allah tarafından
verilmiş. İnsan lokmayı ağzına koyar-koymaz, Allah tükürük bezlerini harekete
geçiriyor, ağzı sulandırıyor ve yemek daha ağızda ıslanırken, hemen beyne
haber gidiyor; oradan da mideye şifreler çekiliyor ve ona “Dikkatli ol!”
deniliyor. “Hangi çeşit usare ve asidi ifraz edeceksen et; çünkü şu cinsten, şu
çeşit yemek geliyor.” Derken, midedeki bütün fakülteler faaliyete geçiyor.
Sadece buraya kadar olanları dahi, insan, kafasıyla düşünmeye kalkışsa,



bunların pek azını bile yapamaz. Kaldı ki onun, bazen yanlışlıkla dilini
çiğnediği de oluyor.

Mide kendine ait fonksiyonu ifa ediyor. Kendi eriteceği şeyleri, meselâ
nişastalı, glikozlu şeyleri eritiyor. Ve iş bununla bitmiyor; bağırsağa giderken
ona da bir şifre gönderiliyor: “Şunlar geliyor.” Yani sert ve ancak asitli
şeylerle halledilebilir cinsten nesneler. İnsanın bundan sonraki safhada hiç
dahli yoktur. Sonra selülozlu şeyler bağırsaklara giriyor, derken onlar faaliyete
geçiyor. Bunların bir kısmı, meselâ elma kabuğu gibi şeylerse –insan
vücudunda bu gibi enzimler olmadığından– erimiyor ve dışarıya atılıyorlar.
Bütün bunların hepsi fevkalâde hassasiyet içinde ve haberli olarak cereyan
ediyor. Evet, midede ne erir, ne erimez bunların hepsi de haberli oluyor. Sonra
sıra karaciğere geliyor ve karaciğer de kendisine ait yüzlerce vazifeyi
yapıyor...

Görüyoruz ki, bir lokma, insanın midesine girdikten sonra, onun vücuduna
faydalı hâle gelinceye kadar, bin ameliye görüp-geçiriyor. Ve bu bin
ameliyenin hiçbirinde insanın dahli olmuyor.

Şimdi, bu nankör insan kalkıp dese ki “Ben, lokmayı ağzıma koydum,
vücuduma demiri, kömürü gönderdim, stok yaptırdım. Hangi hücrelerin nelere
ihtiyacı varsa, onları onlara tevdi ettim. Vitamin isteyene vitamin, protein
isteyene protein gönderdim. Hararetlerini de ayarlayıp hepsini faaliyete
geçirdim.” Allah’ın bu icraatına şerik olduğunu iddia etmiş olmaz mı?

Belki, bu mevzuda düşünülmesi ve söylenmesi gerekli olan şey şudur: “Bu
esrarengiz mekanizma, gaybî bir el ile çalıştırılıyor. Ben lokmayı ağzıma
koyunca, birdenbire esrarengiz şeyler olmaya başlıyor. Binaenaleyh, bu
lokmanın halledilmesi mevzuunda benim bir dahlim yoktur. Bu işi yaratan
Allah’tır (celle celâluhu). Hazım ve sonrasını yaratan da O’dur.” Böyle
demekle insana ait iş, Allah’a isnat edilmiş olmaz. Belki Allah’ın işi, Allah’a
isnat edilmiş olur. İnsanın bu mevzuda o kadar cüz’î bir mübaşereti vardır ki,
bunca işi kendisine isnat etmeye asla hakkı yoktur.

Gelelim hidayete. Hidayet, öyle mühim bir meseledir ki, insanın onu elde
etmedeki iradesi, çok küçük bir izhâr-ı liyakattan ibarettir. Meselâ çok defa
isterim ki, kalbî bir inşirah, bir inbisat içinde bütün hissiyatımla içimi cemaate
dökeyim. Hâlbuki “Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz”in4 sahibi
olduğundan, bütün içimi, hissiyatımı ifade edemiyorum; ancak alâkaderilimkân
bir şeyler söyleyebiliyorum. İstiyorum ki, nâfizülkelim ve alabildiğine muhlis



olarak, ahkâm-ı ilâhiyeyi, ahkâm-ı Kur’âniyeyi nakledeyim. Hâlbuki her şey bir
noktada takılıp kalıyor. Ne kadar arzu ediyorum, namaza durduğum zaman
kendimden geçeyim; vecd ve istiğraklarla kendimi unutayım, dünya ve
mâfîhâdan bütün bütün sıyrılayım. Hâlbuki bu arzumun binde birine dahi
muvaffak olamıyorum. Demek ki, elimde samimî isem sırf bir istek var. Geri
kalanları tamamen Yaratan’a ait... Ey Rab, göz açıp-kapayıncaya kadar dahi
olsa bizi bize bırakma!..5

Dikkat buyurulsun; iman zevki, iman aşkı, iman hazzı, Cennet iştiyakı ve
Cenâb-ı Hak’tan gelen her şeyi almaya, kabul etmeye teşne olma keyfiyeti,
bütün bunlar öyle ilâhî mevhibelerdir ki, bunları insanın sinesine ancak Allah
yerleştirebilir. İnsan, sadece mübaşeret eder. Onun için Saduddin-i Teftâzânî
bu mevzuda “İman, insanın cüz’î iradesini kullanması suretiyle, Allah’ın onun
ruhunda yaktığı bir şem’adır.” der. -Şem’ayı yakana ruhlar feda olsun!- Böyle
büyük bir neticede senin cüz’î iradeni kullanmaktan başka bir dahlin yoktur.
Sanki düğmeye dokunuyorsun ve hayatın tenvir ediliyor. Binler avizenin, bir tek
düğmeye dokunmakla etrafı aydınlatması gibi, iman tarafına, cüz’î iradenin o
kadarcık yönelişi, hidayet nurunun yakılmasına vesile oluyor.

Evet, bu meseleyi de ağızdaki lokma gibi anlama mecburiyetindeyiz. “Allah
dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz.”6 “Allah dilediğini sapıklıkta bırakır,
dilediğini doğru yola iletir.”7 fehvasınca kimse, O’nun dilediğinden başkasını
dileyemez... O’nun saptırdıklarını hidayete erdiremez, O’nun hidayete
erdirdiklerini de saptıramaz.

Netice olarak işin çoğu O’na aittir. Bize ait olan o kadar cüz’î, o kadar
küçüktür ki, bunları görmezlikten gelerek, olan şeylerin bütününe sahip
çıkmamız, Allah’a karşı suiedeb ve cüretkârlıktan başka bir şey değildir.

Alâ kaderilimkân: İmkân nispetinde, mümkün olduğu kadar.

Mâfîhâ: İçindekiler.

İfraz: Salgılama.

İstiğrak: Basiret ve şuurun, yaşanan hâlin duygu ve hülyalarının baskısı altında kalıp, kendinden
geçmesi.

Meşîet-i ilâhiye: Cenâb-ı Hakk’ın dilemesi.

Mübaşeret: Bir işe başlama, girişme.

Nâfizülkelim: Sözü tesirli.

Vecd: Coşku (ilâhî aşkın insan benliğini bütünüyle sarması).



1 Bkz.: Fâtır sûresi, 35/13; Zümer sûresi, 39/6; Şûrâ sûresi, 42/39; Zuhruf sûresi, 43/51; Mülk sûresi, 67/1.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/26. Arıca bkz.: Mâide sûresi, 5/1; İbrahim sûresi, 14/27; Burûc sûresi, 85/16.

3 Bkz.: A’râf sûresi, 7/186; Kehf sûresi, 18/17; Zümer sûresi, 39/37.

4 İnsan sûresi, 76/30.

5 Bkz.: Tirmizî, daavât 99.

6 İnsân sûresi, 76/30.

7 Müddessir sûresi, 74/31.



Vefat etmiş evliyâdan, sağ olan evliyâya nazaran daha
çok yardım görüldüğü iddia ediliyor; bu doğru

mudur?
İnsana Allah’tan başka kimse yardım edemez. Yardım, medet, inayet

Allah’tan gelir. Veli de Allah’ın dostu demektir. Herkes derecesine göre
Allah’ın dostudur; bilhassa mü’minler... Fakat dostluğu ileri götürerek tam
kurbiyet kazanmış bir kısım kimseler vardır ki, hadis-i şerifin ifadesiyle, nafile
ibadetlere gönül vererek Allah’a yaklaşırlar.. yaklaşırlar da, Allah, gören
gözleri, işiten kulakları, söyleyen ağızları olur.1 Yani Cenâb-ı Hak onlara
basiret verir. Onlar da artık doğruyu görür, doğru değerlendirir ve doğru
konuşurlar. Onların gönülleri “mehbet-i ilham-ı ilâhî” olur ve Allah (celle
celâluhu), ilhamlarıyla bunları serfirâz kılar. Bu insanlar, Allah’a biraz daha
yaklaşıp kurbiyet kazanınca, tam Hak dostluğuna erer. O’nun inayet ve
desteğine mazhar olurlar. “Bu, Allah’ın, inananların yardımcısı olmasından
dolayıdır. Kâfirlere gelince onların yardımcıları yoktur.” 2 Evet mü’minlerin
mevlâsı yani velisi Allah’tır. Mü’minler de, Allah nazarında velidirler.
Kâfirlere gelince, onlarda vilâyet yoktur. Allah (celle celâluhu) onların ne
gören gözleri, ne işiten kulakları ne de söyleyen ağızları olur. Onlar hizlân ve
hüsrandadırlar.

Öyleyse velilik için bir sınır tespit edemeyiz. Veliliğin mü’minlerin en
küçüğünden, Resûl-i Ekrem’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) kadar mertebeleri
vardır. Birisi gözünü yumduğunda kabirlerin altında neler oluyor onu müşâhede
eder. Bu, veliliğin en basit mertebesidir. Evet kabirlerin ve mezarda yatan
kimselerin durumunun keşfedilmesi, vilâyetin en basit mertebelerinden biri.
İnsanın içinin bir kitap gibi okunması, daha ileri derecesi; başına gelecek
şeyleri, Allah’ın ona bildirmesiyle bilmesi, farkında olarak veya olmayarak
onları başkalarına anlatması, ayrı bir kademesidir. Çünkü Allah, onun konuşan
dili olmuştur. Bunlar, vilâyetin bir kısım tezahürleri. Sonra veli öyle bir
noktaya gelir ki, bunları da, işin fâkihesi olarak görür ve bu çerezlerle meşgul
olmayı nakîse bilir; Yunus’un dediği gibi “Bana Seni gerek Seni!” diyecek bir
makama yükselir. Artık keşif, keramet yoktur ve işte sahabenin veliliği budur.
Bazı kimseleri Allah (celle celâluhu) vilâyetin bir kısım sıkıntılı yollarından
geçirmeden de sahabenin veliliğine getirebilir.

Ben şu yirminci asırda, din-i mübin-i İslâm’a sahip çıkan delikanlıları



sahabenin vilâyetine mazhar görüyorum. Keşifleri, kerametleri, kabirleri
müşâhedeleri, hatta kalbî müşâhedeleri olmayabilir ama, makamlarının büyük
olduğu muhakkak. Çünkü, Allah onları çok kudsî işlerde istihdam ediyor.
Büyük kimselere, mânevî âlemin paşalarına, mareşallerine yaptırdığı işi
bunlara yaptırıyor. Yani dinini onlarla ihya ediyor... İ nşâallah bunlar da
velidirler.

Fakat ister öyle veli olsun, ister böyle, Allah’ı hatıra getirmeden, “İnayet,
meded!” diye velinin kapısına gitmek, hatalıdır. İmam Birgivî, “Bir insanın
‘Meded yâ Resûlallah!’ demesi dahi tehlikelidir.” der; vâkıa biz bunu biraz
yumuşatarak diyoruz ki: İnsan hiç olmazsa Resûl-i Ekrem’e (sallallâhu aleyhi
ve sellem) bunu diyebilmelidir. Çünkü, Hak sarayının söz götürmez sultanıdır
O. Allah indinde yaratılmışların en eşrefidir. İmam Birgivî’nin büyük bir insan
olduğu muhakkak ve müsellem. Bununla beraber Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem), Allah’ın kendisine büyük salâhiyetler bahşettiğini, bizzat kendileri
anlatır.3

Evet, o Zât (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hak sarayının kapısına vurmadan
içeriye giren mahremlerdendir. Ona kaç defa nazla gitmiş, niyazla dönmüştür.
Evet O, bir insanın varamayacağı noktalara varmış, imkân ve vücub âlemiyle
dudak dudağa gelmiş,4 sonra da niyazla geri dönmüştür.5

Sadede dönelim: Efendimiz gibi, O’nun ümmetinden bazı kimselerin
insanlara inayeti, el uzatması, teveccühü olabilir. Fakat bunların hepsi vesile
ve vasıtadır. Esas her şeyi yaratan Allah’tır. Ehl-i Sünnet  akidesi böyledir.
Allah bir kısım kimseleri affedecektir de Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) şefaatini ona vesile yapar. Evet mü’min, inayet ehlinin inayetini
düşünürken böyle düşünmeli, böyle inanmalıdır.

Burada kendi mülâhazamı da şöyle anlatayım: Hiçbir zaman nefsimin
muhasebesini yaparken, doğrudan doğruya Mevlâ’nın huzuruna kendi kendime
gitmeyi düşünmedim. Kademe kademe önce, Resûl-i Ekrem’e (sallallâhu aleyhi
ve sellem) kendisiyle bağlı bulunduğum zatın arkasına düştüm. Yani, Resûl-i
Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ümmetine getirdiği nuru, feyzi, esrarı
bana intikal ettiren, doğruyu gösteren, Kur’ân’ın âyetlerini gökteki yıldızlar gibi
tanıtan, içimde iz’an hâsıl olmasına yardımcı olan, Resûl-i Ekrem’i (sallallâhu
aleyhi ve sellem) göklerde kanat çırpıp uçan bir tavus gibi bana gösteren ve bir
hurma ağacı gibi en tatlı, en leziz meyvelerini kalbimin dudaklarıyla vicdanıma



duyuran, evet bütün bunları bana iş’ar ve işaret eden hangi zat ise, evvelâ onun
vesâyâsı altına giriverir, sonra onunla Huzur-u Resûlullah’a (sallallâhu aleyhi
ve sellem) varırız. Orada beni mahcup etmemek için “Bu da bizdendir, yâ
Resûlallah!” dediğini tahayyül etmeye, duymaya çalışır ve Resûl-i Ekrem’e
dehalet etmiş olurum. Ama nazarı daha ilerilerde olanlar bu sefer Resûlullah’ın
(sallallâhu aleyhi ve sellem) peşine düşer ve Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi
ve sellem) de, “Bu da bizdendir yâ Rabbi!” der, gönlüm ve gönüller, huzur ve
itminana kavuşur.

Evet, çoğumuz muhasebemizi yapıp Huzur-u Hazret-i Kibriyâ’ya sığınırken
hep böyle bir râbıta, bir ittisal ile gideriz. Böyle bir ittisalde de şirk ve şirki
işmam eden şeyler yoktur. Çünkü, neticede her şey Allah’a dayanıyor. İşin
esası, tek başımıza kendimizi bu kapıları çalmaya, kapı tokmaklarına
dokunmaya liyakatli görmüyor, hatta utanıyor ve birinin arkasına takılıyoruz.

Bu asrın âfâkında, büyük feyizler, büyük nur ve sırlarla tulû’ eden zat dahi,
kendi muhasebesini yaparken “Günahlarım beni mahcup etti. İsyanlar altında
eziliyorum. Senin kapına geldim, ama, Efendim Abdülkadir Geylânî’nin sesiyle
Senin kapının tokmağına dokunuyorum.”6 diyor ve onun söylediği sözlerle
müracaat ediyor; âdeta yukarıya gidecek dilekçesinin altına imzayı, o
salâhiyetli zata attırıyor. Böyle bir dehalet, bir sığınma, şirk işmam eden
tavırlardan uzak olduğu gibi, aynı zamanda cüret ve suiedepten de uzaktır.
Abdülkadir Geylânî kendisine dehalet eden bu zatı Resûl-i Ekrem’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem) takdim edecektir. Abdülkadir Geylânî ki, vil âyet dünyasının
zirvesini tutmuş çok yukarılarda bir velidir. “Benim ayağım kıyamete kadar
gelecek bütün velilerin omzundadır.” demiştir. Resûl-i Ekrem’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem) iki yönle bağlıdır; hem Hasanî, hem Hüseynî. Sahib-i
salâhiyet büyük bir imamdır ve onun vesileliği, yolda kalmışlara Hakk’ın
büyük bir rahmeti ve inayetidir.

Fâkihe: Yemiş, meyve.

İş’ar: Anlatma, bildirme.

İşmam etmek: Hissettirmek, duyurmak

İttisal: Birleşme, bağlanma.

Mehbet-i ilham-ı ilâhî: İlâhî ilhamın indiği yer.

Nakîse: Eksiklik, kusur.

Râbıta: Bağ, bağlantı.

Serfirâz: Üstün, seçkin.



1 Bkz.: Buhârî, rikak  38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.

2 Muhammed sûresi, 47/11.

3 Meselâ Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), ümmetinden günah işleyenlere şefaat
edeceğini haber vermiş (Ebû Dâvûd, sünnet 21; Tirmizî, kıyamet 11; İbn Mâce, zühd 37); her
peygamberin kendisine has ve kabul olunan bir duasının bulunduğunu, kendisinin ise bu duasını ahirette
ümmetine şefaat etmek için yapacağını bildirmiş (Buhârî, daavât 21; Müslim, iman 86); mahşerde
insanlar ıstırap ve heyecan içinde hesaplarının görülmesi için bekleşirlerken, Allah’a dua ederek hesap ve
sorgunun bir an önce yapılmasını isteyeceğini (Buhârî, tevhid 36; Müslim, iman 326-327; Tirmizi, kıyamet
10) buyurmuşlardır.

4 Bkz.: İsrâ sûresi, 17/1; Necm sûresi, 53/4-18.

5 Bkz.: Bakara sûresi, 2/285-286.

6 Bediüzzaman, Said Nursî, Hizbu hakâiki’n-nûriyye s.227 (Hulâsatü’l-hulâsa’da).



Bazıları, akraba evliliklerinin zararlı olduğunu iddia 
ediyor. Bu hususu izah eder misiniz?

Evvelâ, akraba evlilikleriyle ortaya çıkması muhtemel hastalıklara bir göz
atalım:

İrsî hastalıklar: Ana babadan çocuğa “irsî” olarak geçen hastalıklara verilen
addır. İrsî hastalıklara, yakın akraba olan ana babanın çocuklarında, diğer
çocuklara oranla daha çok rastlanır. Akrabalar arasında yapılan evliliklerden
doğan çocuklarda, ortak atadan aktarılan ve irsî hastalığın taşıyıcısı olan
genlerden iki tane bulunması ihtimali büyüktür.

Az rastlanan irsî hastalıklardan birisi akşınlık (albinizm)’dir. Akşınların
gözlerinde ve saçlarında boya maddesi (pigment) yoktur. Bu hastalık sadece
görünüşü bozmakla kalmaz, yarı körlüğe de yol açar.

Verâseti, DNA adı verilen ve gen adlı birimlerde toplanmış olan bir madde
gerçekleştirir. Genler organizmanın gelişmesini düzenleyen bilgiyi taşırlar.

Bazı hastalıklar irsîdir ve bu hastalıklara bir enzim yetersizliği yol açar.
Vücutta meydana gelen bütün “biyokimyevî” hâdiseler, enzimlerin kontrolü
altında gerçekleşir. Bütün “bileşimler” ve “çözülmeler” belli bir sıra izlerler.
Yani bir madde doğrudan doğruya son ürüne dönüşmez, daha önce çeşitli
bileşik dizilerinden geçer. İstenilen son ürünü meydana getirmek için bu
dizilerdeki bileşiklerin her birine yeni maddeler eklenir ya da çıkarılır.

Zekâ geriliğine yol açtığı sanılan mongolizm, fenikletonüri gibi 28 kadar irsî
hastalık bilinmektedir. Bunlarda yetersiz enzim tespit edilmiştir.

Orak hücreli anemi, talessemi gibi bazı kan hastalıkları, ayrıca sistinüri ve
galaktosemi de irsî hastalıklardır.

Sâniyen, İslâm, akraba evliliklerini teşvik etmemiş, belli bir çerçevenin
dışındakilerin evlenmelerini tecviz etmiştir. Sâlisen, İslâm’ın yasaklar
çerçevesi içine aldığı akrabalar da küçümsenmeyecek kadar bir yekün teşkil
etmektedir. Mamafih, aslında zararlı olan akraba evliliği değil, anne-babada
meknî bulunup, evlenince katlanıp çocukta ortaya çıkan hastalıklardır. Bir aile,
bir sülâle, bir oymak ve bir kabilede bu hastalıklardan biri varsa, aynı oymak
içinde aynı hastalığı taşıyan iki kişi izdivaçla bir araya gelince, hastalık ortaya
çıkıyor. Yani ç ocuk annesinde ve babasında meknî bulunan bu hastalığı tevârüs
edinmiş oluyor.



Şimdi, eğer böyle bir hastalık taşıyan aile, kabile içinde değil de dıştan olsa,
hatta evlenenlerin biri Çin’den biri de Maçin’den gelse hastalık olmayacak mı?
Aksine, kimden ve nereden olursa olsun, çocuğun kaderi olarak ortaya çıkan,
anne-baba hastalığı akrabadan olmuş, uzaktan olmuş fark etmez. Binaenaleyh,
asıl mahzurlu olan, iki hastanın bir araya gelmesi; çocukta, kâmil mânâda ortaya
çıkan bu tür hastalıkla hasta olanların evlenmesidir.

Bu tür hastaların evlenmesiyle çocuklarda bir kısım arızalar oluyorsa,
hekimler bunu araştırmalı; şayet böyle bir hastalık varsa, bunların evlenmeleri
tecviz edilmemelidir. Böyle, aynı kabile, aynı oymak içinde, izdivaçla ortaya
çıkan hastalıklarda hassasiyet gösterildiği gibi, dünyanın ta öbür ucundan alıp
evlendireceğimiz kimseler hakkında da titiz davranılmalıdır. Zira aynı hastalık
onlarda da olabilir, dolayısıyla aynı vahim netice, onlar için de bahis
mevzuudur. Binaenaleyh böyle bir meselede belli çerçevenin dışında akraba
evliliklerine cephe almak bir haksızlıktır ve ilim adına faraziyecilerin işine de
çok yaramayacaktır...

Şayan-ı teessüftür, bir kısım dindar ilim adamları da meseleyi
faraziyecilerin aceleciliği içinde ele alarak tıbbî hükme menat teşkil eden
hususu tamamen kulak ardı edip, “Zaten Kur’ân da bütün bütün akraba
evliliklerini yasak etmiştir.” diyerek Kur’ân’la tenakuza düşmektedirler. Bir
kere Kur’ân-ı Kerim: “Ey peygamber, Biz, ücretlerini (mehirlerini) verdiğin
eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak verdiği (savaş esir)lerinden elinin
altında bulunan (cariye)leri, amcanın, halalarının, dayının ve teyzelerinin
seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık. Bir de kendisini
(mehirsiz olarak) peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini almak
dilediği inanmış kadını, diğer mü’minlere değil, sırf sana mahsus olmak
üzere (helâl kıldık). Biz, eşleri ve ellerinin altında bulunan (cariye)leri
hakkında mü’minlere ne farz ettiğimizi bildik (onların bu hususta ne yapması
lâzım geldiğini açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın, (sen bir sıkıntıya, güç
bir duruma düşmeyesin). Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.”1

buyurmaktadır.
Pratikte de, ne Peygamberimiz ne de ashab efendilerimiz, muharremat

âyetiyle çerçevesi belirlenenlerin dışındakilerle evlenmede beis görmemiş ve
bu mübahı kullanmışlardı. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) halasının
kızı Zeyneb binti Cahş’la Hazreti Ali amca torunu Hazreti Fatıma’yla ve daha
yüzlercesi yüzlercesiyle evlenmişti... Hem sıhhatli bir oymak içinde niçin kız



alınıp verilmesin ki? Hatta, o oymak ve o sülâlenin sıhhat, ruh, karakter ve
fizikî yapısının korunması için bunda fayda bile olabilir. Meselâ, Dağıstan
halkının umumiyet itibarıyla bu mevzudaki hassasiyetleri sayesinde, sağlam
nesiller olarak bugünlere kadar gelip ulaştıkları söylenmektedir. Denilebilir ki,
bunlar daha sıhhatli, daha zinde, Allah’ın bir lütfu, ihsanı, takdiri olarak daha
uzun ömürlü olabilmişler.

Şanlı Osmanlı Devleti’nde de bu mübah kullanılıyordu ama, endişe edilen
rahatsızlıkların pek çoğu yoktu. Hatta, bizzat Âl-i Osman Hânedanı bu mübaha
karşı açıktı ve bizim korkulu rüyalarımız sayılan hastalıklardan hiçbiri de
bilinmiyordu. Hem bir insan kendi soyunun, sopunun sıhhatini, güçlü, kuvvetli
ve zinde olmasını düşünüyorsa, tabiî ki, en sıhhatli ailelerden kız alacaktır.
Kendi kabilesi en sıhhatli ise neden ondan almasın ki...?

Hâsılı, çiftlerin bir araya gelmesinde mahzur teşkil eden şey uzak ve yakın
olmaktan daha ziyade eşlerin bir araya geldiklerinde, çocuğun acı kaderi
olabilecek hastalıklardır. Ve zannımca üzerinde durulması gerekli olan da
budur. Yoksa, insanlara faydalı olan şeylerin en küçüğünü dahi ihmal etmeyip
gösteren ve bir yudum içki gibi, zararın en küçüğünün üzerinde hassasiyetle
durup onları sakındıran Kur’ân-ı Kerim, çok önemli şeyleri önemsememiş çok
önemsiz şeyler üzerinde de fazlaca durmuş sayılırdı ki, bu da onun herkesçe
kabul edilen “muvazene kitabı” olma ruhuna aykırı demektir.

Kur’ân-ı Kerim “Size (şunlarla evlenmeniz) haram kılındı: Analarınız,
kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız
kardeş kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, karılarınızın anaları,
birleştiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız –eğer
onlarla henüz birleşmemişseniz, (kızlarını almaktan ötürü) üzerinize bir
günah yoktur– kendi sulbünüzden gelen oğullarınızın karıları ve iki kız
kardeşi bir arada almanız. Ancak geçmişte olanlar hariç. Şüphesiz Allah, çok
bağışlayan, çok merhamet edendir.”2 âyetiyle haram olanların çerçevesini
belirledikten sonra, yukarıda temas edip geçtiğimiz Ahzâb sûresinin 50.
âyetiyle de şöyle buyurarak: “Ey Peygamber, Biz, ücretlerini (mehirlerini)
verdiğin eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak verdiği (savaş esir)lerinden
elinin altında bulunan (cariye)leri, amcanın, halalarının, dayının ve
teyzelerinin seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık. Bir de
kendisini (mehirsiz olarak) peygambere hibe eden ve peygamberin de
kendisini almak dilediği inanmış kadını, diğer mü’minlere değil, sırf sana



mahsus olmak üzere (helâl kıldık). Biz, eşleri ve ellerinin altında bulunan
(cariye)leri hakkında mü’minlere ne farz ettiğimizi bildik (onların bu hususta
ne yapması lâzım geldiğini açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın, (sen bir
sıkıntıya, güç bir duruma düşmeyesin). Allah, çok bağışlayan, çok merhamet
edendir.”3 herhangi bir iltibasa meydan vermeyecek şekilde, neyin yasak olup
neyin olmadığını apaçık göstermektedir.

Bununla beraber, evlenmeyi, sağlık prensiplerine riayet ölçüsü içinde mübah
kılmak başka, izdivaca zorlamak başkadır. Belli bir çerçevenin dışındakilerin
evlenmelerine yollar açık ve herhangi bir mâni yoktur. Ama, aynı zamanda,
evleneceklerin sağlık açısından bir araya gelip gelemeyeceklerinin tetkik ve
araştırılması neticesinde, şayet bir mahzur bahis mevzuu ise böyle bir izdivacın
engellenmesinde de sakınca yoktur. Hatta, engellemek, yararlı ve insanîdir.

Her şeyin en iyisini Allah bilir.
Meknî: Gizli, örtülü.

Şâyân-ı teessüf: Üzüntü verici.

Tecviz etmek: İzin vermek, müsaade etmek.

Tenakuza düşmek: Çelişmek, zıtlığa düşmek.

Tevârüs: Irsiyet, soya çekim yoluyla elde etme.

1 Ahzâb sûresi, 33/50.

2 Nisâ sûresi, 4/23.

3 Ahzâb sûresi, 33/50.



“Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadet hükmüne
geçer.” mealindeki tefekkürün yolu, usûlü, metodu
nasıldır? Belli bir vird veya zikri var mıdır? En çok
tefekküre sevk eden âyetler hangileridir? Sessizce

yapılan dualar tefekkür yerine geçer mi?
Zannediyorum, soru sorulurken cevabı da verilmiş oldu. Bir saat tefekkür,

bir sene nafile ibadet hükmünde olduğu, zayıf bir hadis-i şerifte1 ifade ediliyor
ama; hadisten daha ziyade Kur’ân-ı Kerim’de bu meseleyi teyit eden pek çok
âyet var: “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün ihtilafında, aklı
başında olan kimseler için gerçekten açık ibretler vardır.” 2 Evet, ayların,
güneşlerin âhenk içinde doğup batmasında, nizamın baş döndürücü bir
keyfiyetle deveran ve cereyan edip durmasında, düşünebilen kimseler için
ibretler vardır. Bu âyet-i kerime tefekkür mevzuunda sarih bir delildir.
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Bir insan bu âyeti okur da
düşünmezse, yazıklar olsun ona.”3 buyururlar. Ümmü Seleme Validemiz, bu
âyet nazil olduğu zaman veya Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu âyeti
okurken ağladığını nakleder.4 Zaman ve Mekânın Efendisi bir gece, teheccüd
vaktinde bu âyeti okuyup hıçkıra hıçkıra ağlamıştı.5 Düşünmeye açılan bir kapı
ve tefekkür iklimine açılan yollarda birer rehber sayılan bu ve emsali âyetler,
İslâm’da düşünce hayatının buudlarını göstermeleri bakımından çok
önemlidirler.

Yalnız, önce tefekkürün ne demek olduğunu bilmek lâzım. Tefekkür, evvelâ,
bir ilk bilgiye dayanmalıdır. Yoksa âmiyâne, cahil âne tefekkürlerle hiçbir yere
varılamaz. Böyle kapalı tefekkür, zamanla bıkkınlık meydana getirir. Sonra da
insan tefekkür etmez olur. Bir insanın evvelâ, tefekkür edeceği mevzuu çok iyi
bilmesi, tefekküre esas teşkil edecek hususları zihninde hazır malzeme hâline
getirmesi, yani bir malumat-ı sabıkasının bulunması lâzımdır ki, sistemli
düşünmesi mümkün olabilsin. Ayların, yıldızların cereyan ve deveranını,
onların insanoğluyla münasebetini, insanı teşkil eden zerrelerin akıllara
durgunluk veren hareket ve faaliyetlerini biraz olsun biliyorsa, bunlarla alâkalı
düşündüğü zaman bu bir “tefekkür” olabilir. Yoksa, ayların güneşlerin
harekâtına bakıp da şairane ilhamlarla bir şeyler duyup bir şeyler söyleyenlere
mütefekkir değil, ilhamlarını söyleyen hayalci denir. Keza tabiat bataklığına



saplanmış bir kısım natüralist düşünür ve şairlere de mütefekkir demek
mümkün değildir. Hele Cumhuriyet döneminde, kalburüstü gösterilen şair ve
yazarlarımız arasında mütefekkir o kadar azdır ki, bir elin parmak sayısını
geçmez. Onlar da dinî duygu ve dinî düşüncelerinden ötürü ademe mahkûm
edilmiş ve toplumun onları tanımasına kat’iyen meydan verilmemiştir.

Bu dönemde az bir zümre, eşya ve varlığı kurcalamış ama, onlar da eşyanın
hakikatine kat’iyen nüfuz edememişlerdir. Vâkıa, bu dönemin tabiatsever
şairlerinin beyanları içinde insan, cennetleri dinliyor gibi olur: Suların şakır
şakır akmasında, yağmurun şıpır şıpır yağmasında, ağaçların hemhemesinde,
kuşların demdemesinde öyle destanlar keserler ki, insan kendisini cennetlerin
ortasında zanneder. Fakat bu insanlar hep, netice ve ötelere kapalı
yaşadıklarından, eskinin düşmanı, yeninin de cahili olarak kalakalmışlardır.
Ömürleri, şehadet âleminin tenteneli perdesi üzerinde sayıklamakla geçmiş ve
tek kürekli sandalla seyahat ediyor gibi kendi etraflarında dönüp durmuşlardır.
Bunların, hayata dair düşüncelerinin her yanında bir tıkanıklık vardır; bunların
tefekkür dedikleri şey de, bu tıkanıklık içindeki ümitsizce ızdıraplardır. Ve
tabiî böyle bir tefekkürün hiçbir faydası da yoktur.

Tefekkür etmek için evvelâ, bir ilk malumat, hâlihazırdaki durumun
kavranması, öze uygun yeni terkipler, yeni komprimeler ve bütün bunlar
üzerinde gerçeği arama düşüncesiyle fikir sancısı lâzımdır. Bu sistemle
düşünebilen şahıs, düşüncede sürekli yeni yeni hükümlere varabilir; bu
hükümleri daha başka düşünce hamlelerine esas yaparak daha ilerilere
sıçrayabilir; ondan yeni yeni neticeler çıkararak tefekküründe derinleşip
buudlaşır. Sonra da tek buudlu veya çift buudlu düşüncesini, üç buudlu, çok
buudlu tefekküre ulaştırarak zamanla “zülcenaheyn” bir mütefekkir ve bir
insan-ı kâmil seviyesine çıkabilir.

Hâsılı, düşünmenin ilk esası olarak okuma, kâinat kitabını mütalâaya alışma,
sinesini Hak’tan gelen esintilere, kafasını şeriat-ı fıtriyenin prensiplerine karşı
açık tutma, varlığa, onun mukaddes tercümesi sayılan Kur’ân adesesiyle bakma
gibi hususları sıralayabiliriz... Yoksa, Kutup Yıldızı şurada duruyor, Güneş
şöyle batıyor, Zühre şöyle, Merih böyle... başı, hedefi, gayesi belirlenememiş,
cahilce eşyanın yüzüne bakış kat’iyen tefekkür olmayacağı gibi, böyle bir
düşünceyle bir yere varmaya da imkân yoktur. Sevap kazandırıp
kazandırmadığı da her zaman münakaşa edilebilir.

Bir saat tefekkürün, senelerce yapılan ibadete denk olması şundandır: İnsan,



bir saat sağlam tefekkür sayesinde onda, erkân-ı imaniye inkişaf eder; içinde
mârifet nurları parlar; derken kalbinde muhabbet-i ilâhiye belirir... Sonra
ruhanî zevklere ulaşır ve kanatlanmış gibi olur.

İşte böyle bir tefekkürle herhangi bir insan, bu türlü tefekkürden mahrum bir
işin, bin ayda varabildiği mesafeye varmış, dolayısıyla da en büyük kazançlara
ermiş sayılır. Böyle bir anlayış ve şuur içinde Rabbine teveccüh edememiş bir
insana gelince, bin sene durmadan yatıp-kalksa, terakki adına bir adım atmış
sayılmaz. Bu itibarla da yaptığı şeyler bir saat tefekküre mukabil gelmez. Ama
bu demek değildir ki, onun bin sene yaptığı ibadet ü taat boşa gitmiştir. –hâşâ–
Allah karşısında onun ne bir rükuu, ne bir secdesi, ne bir kavmesi, ne de bir
celsesi boşa gitmemiştir. “Kim zerre kadar hayır yapsa onu görür, kim de
zerre kadar şer yapsa onu görür.”6 Yani herkes kazancına göre bir kısım
şeylere mazhar olur. Bu esasa binaen ne şekilde olursa olsun o da vazife-i
ubûdiyetini eda etmiş; kulluğunu yerine getirmiş ve Rabbiyle bir çeşit
münasebete geçmiş sayılır. Fakat tefekkürden hâsıl olan şeyleri elde edemez.

Evet, bu mânâdaki bir tefekkür, arz ettiğim gibi bir sene ibadete mukabil
gelebilir.

Bir diğer şey daha soruluyor: Tefekküre esas teşkil eden veya vesile olan
belli vird veya zikir var mıdır? Belli virdler ve zikirler insanın tefekkürünü
geliştirebilir mi?

Bu da yine kâinat kitabını mütalâada olduğu gibi, şuurlu olmaya bağlıdır.
Şuurlu dua, şuurlu münacât, şuurlu yakarış, bazen insanın iç dünyasında en paslı
gibi görünen kilitleri de açabilir. Ancak, bu vird ve zikrin, nereden, nasıl
seçilip alınacağına dair bir şey söyleyemeyeceğim. Bu durum, istidat ve
kabiliyetlere göre farklılık arz edeceği gibi, şahısların inanç ve kanaatlerine
göre de değişik olabilecektir. Bu itibarla, isteyen sinesini “Cevşen”le, isteyen
“Evrâd-ı Kudsiye” ile, isteyen “Me’sûrât”la, isteyen Şazilî, Şah-ı Geylânî,
Ahmed Rifaî ve Ahmed Bedevî Hazeratından birinin evradıyla coşturabilir. Bu
büyük zatların büyük virdleriyle meşgul olurken, insan o zatları âdeta yanında
hisseder ve o huzur içinde okuduğu şeylerin zevkine doyamaz. Keşke, herkes bu
virdleri okuyup onlardan istifade edebilseydi, böylelikle kendilerini
yenileyecek ve Allah’la münasebetlerini kuvvetlendireceklerdi...!

Bir diğer husus da şu: Tefekküre sevk eden âyetler, sessizce yapılan dualar,
tefekkür yerine geçer mi?



Mânâsı anlaşılmıyor ve insan onda derinleşemiyorsa tefekkür olmaz. Sevap
olur da tefekkür olmaz. Tefekkür, fikretmeden gelir. Vak’alarla yeni vak’aları
bir araya getirme ve terkipler yapmak demektir. Bir şeyin sebebiyle neticesi,
illetle malûl arasında münasebet kurma Allah’la kul-Mâbud münasebetini
perçinleştirme her zaman bir tefekkür sayılsa da bu kudsî münasebete
ulaştırmayan evrâd u ezkâr veya en mübarek zatların dersi de olsa sevap olur,
fakat tefekkür olmaz. Tefekkür olabilmesi, ruhu ve gönlü çalıştırmaya,
tefekküre mevzu olan şeyin üzerinde durmaya, araştırmaya, Rabbimizle
münasebetlerimizi derinleştirip kuvvetlendirmeye bağlıdır. Rabbim muvaffak
eylesin!

Günümüzde en kıt, en az olan şey tefekkürdür. Bu itibarla insanımızın
tefekkür noktasında yaya olduğu söylense mübalâğa yapılmış sayılmaz.

Celse: İki secde arasında bir defa “Sübhânallah” diyecek kadar oturma.

Kavme: Namazda rükûdan doğrulup, en az bir kere “Sübhânallah” diyecek kadar ayakta durma.

Me’sûrât: Peygamber Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) rivayet edilen dualar.

Tefekkür: Varlık ve hâdiseleri iyice okuma, geniş, derin ve sistemli düşünme.

Vird: Belli aralıklarla devamlı okunan dua, zikir.

Zülcenaheyn: “İki kanatlı” mânâsına hem ilim hem de mârifette zirvelere ulaşmış olan âlimlere
verilen bir lakap.

1 el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 1/370.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/190.

3 Bkz.: İbn Hibbân, es-Sahîh 2/366; İbn Kesîr, Tefsiru’l-Kur’âni’l-azim 2/164; el-Kurtubî, el-Câmi’ li
ahkâmi’l-Kur’ân 4/197.

4 Bkz.: İbn Kesîr, Tefsiru’l-Kur’âni’l-azim 2/164; el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 4/197.

5 İbn Kesîr, Tefsiru’l-Kur’âni’l-azim 2/164; el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 4/197.

6 Zilzâl sûresi, 99/7-8.



“Ümmetimin fesada gittiği bir dönemde, Sünnet’ime 
sımsıkı sarılana yüz şehit ecri vardır.” 1 deniliyor. 
Sünnet-i Seniyye’yi öğrenip asrın şartları içinde 

tatbik keyfiyetini açıklar mısınız?
Bu meselenin de yine elimizdeki kitaplarda fevkalâde terkibi yapılmış ve

Sünnet yolu, Hakk’a vâsıl olmanın merdiveni, mirkadı gösterilmiştir.2 Evet,
hem yolu gösterilmiş hem de o yola fevkalâde teşvik yapılmıştır. Bu yol, öyle
bir yoldur ki, binlerce veli ve binlerce dimağın bir araya gelmesiyle bulunacak
bütün yollar ve o yolların mukaddes düstur ve prensipleri, Sünnet-i Seniyye’nin
en küçük meselesi yanında, çok küçük ve sönük kalacağı hakikatini, asrımıza
kadar, yüzlerce hakikat eri, yüzlerce mürşid, tekrar ber tekrar anlattı ve Sünnet
yolu, din yolu olduğuna tembihte bulundular.

Farzlardan âdâba kadar, dinî hayatı bize talim eden Allah’ın (celle celâluhu),
davranışlarını doğrudan doğruya kontrol altına aldığı, her iş ve hareketinde
hayra yönlendirilen Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bize hayatı talim
etmek üzere gönderilmiş bir insandı. Farzı, vacibi, sünneti, müstehabı ve
âdâbıyla...

Kul farzlarla Allah’a yaklaşır. Nafileyle o hâle gelir ki, –kudsî hadiste ifade
buyrulduğu gibi– “Allah onun gören gözü, işiten kulağı, konuşan ağzı, tutan
eli olur.”3 Yani ona, gördüğü şeyleri doğru gösterir. Gördüğü şeyleri isabetle
değerlendirmeye muvaffak kılar ve her şeyden hakikate giden bir yol açar.
Hidayeti görse, kanatlanır, dalâleti görse kaçar. Hakikate çağı ran iyi bir ses
duyduğu zaman, Hak adına gerilir ve ruhunda yükselme başlar. Aynı zamanda
konuşurken, Allah ona hakkı konuşturur, iş yaparken hep yararlı şeylere sevk
eder ve her zaman iyilik ve güzellik istikametinde götürür. Hâsılı, onu, sürekli
olarak Cennet yoluna sevk eder ve bir lahza nefsiyle baş başa bırakmaz. O,
davranışlarında Hakk’ın hoşnutluğunu aradığı için, Hak da onu hep marziyat-ı
sübhâniyesi içinde hareket ettirir. Binaenaleyh, Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi
ve sellem) ve O’ndan sonraki mühim zevâtın hayatlarını, Cenâb-ı Hak daima
böyle kontrol altında tutmuş ve marziyata giden caddenin dışındaki bütün
yolları onlara tıkayıp mecburi istikamet olarak sadece Sünnet yolunu göstermiş
ve bu yolu işlettire işlettire âdeta şehrah hâline getirmiş. Artık bugün, hedefe
varabilen, teminat altında olan bir yol varsa o da bu yoldur.



Tabiî, ümmetin fesadı zamanında bu ehemmiyette olan Sünnet-i Seniyye’nin
ihyası, farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle o yolun yeniden işler hâle getirilmesi ve
aynı zamanda o geniş caddenin kıyamete kadar teminat altına alınması
uğrundaki hizmetler, o kadar mübarek ve o kadar kudsîdir ki, böyle bir hizmete
omuz veren zatların şehitlerle atbaşı gittiklerinde şüphe edilmemelidir. Hatta
bunlar içinde, ömrünün her gününde birkaç şehit sevabı yakalayanların sayısı
hiç de az değildir. Bu arada hususiyle erkân-ı imaniyeyi yeniden ihya etmeye
çalışanlar, yüz şehitten daha fazla sevap kazanabilir.

Evet, o Sünnet-i Seniyye içinde öyle meseleler vardır ki, onların birini ihya
eden, yüzlerce şehit kadar sevap kazanabilir. Nasıl, gıybet içinde bazen öyle
bir gıybet olur ki, adam öldürmekten, zina etmekten daha eşeddir.4 Evet, elbette
toplumu birbirine katıp karıştıran gıybet, herhangi bir şahsın çekiştirilmesi gibi
olamaz. Bu durumda o, ferdî büyük günahlardan daha büyüktür. Öyle de,
günümüzde ümmetin fesada gittiği meselelerde, bütün İslâm çarkının bozulduğu
hengâmda, dine ait herhangi bir meseleyi ihya etmek için gayret edenler, elbette
yüz şehit belki bin şehit sevabı kazanacaklardır. Hele mübarek gün, mübarek an
ve mübarek dakikalarda bu işi yapabilenler, belki daha çok sevap
kazanacaklardır. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle, dilediğine
fazlından dilediği kadar ihsanda bulunacağını ifade ediyor.5 Allah, evvelâ, bu
yolda bizi kaim ve daim eylesin. Sonra ihlâsla hizmete muvaffak kılsın!..

Çok bahtiyar ve tali’liyiz. Zira, dinimizi öğrenip başkalarına da öğretmek
hususu anlatılırken deniyor ki: “İhsan-ı ilâhî olarak omzumuza bir vazife
yüklenmiş.” İnanmış insanlar olarak her birimiz, bütün bütün her şeyin
şirazeden çıktığı bir dönemde, çok kıymetli bir vazifeyle tavzif edilmiş
bulunuyoruz. Evet, Allah’ı sevmek ve başkalarına da sevdirmek, insanların
iman nuruyla nurlanmalarına vesilelik etmek, dünyada eşi menendi olmayan bir
şeydir. Bir bakıma bu, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) vazifesini
yüklenmek demektir. Şah-ı Geylânî’nin mânen, Hak yolunda hizmet edenlere
zahîr olması, Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) asırları aşarak onlara arka
çıkması, bu asırda görülen dinî hizmetlerin fevkalâde ehemmiyet kazanmış
olmasına binaendir. Bu zatların bir sürü işaret ve bişaretlerinin yanında, çok
sadık rüya ve murakabelerde Fahr-i Kâinat Efendimiz’in (aleyhi
ekmelüttehâyâ), tenezzülen asrın garipleri arasında dolaşması; onların
müesseselerini ziyaret etmesi, bazı şahıslara hususî iltifatlarda bulunması;
Sünnet ve Sünnet’e hizmetin kerametinden başka bir şey değildir. Şahsî meziyet



ve şahsî kemalât uğrunda gösterilen gayretlerle bu takdirlere mazhariyet
düşünülemez ve düşünülmemelidir de...

Temelde önemli hizmetlere vesile olmuş şahıs, grup ve müesseselerin “es-
Sebebu ke’l-fâil”6 fehvasınca bu mevzuda aslan payı elde edecekleri de
Allah’ın ayrı bir lütfunun tezahürüdür. Ve O’nun rahmetinin vüs’atinden her
zaman beklenebilir. Şimdi, bu iman ve Kur’ân hizmetini belli bir seviyeye
getirenler, sonra ihlâs, samimiyet ve aynı coşku, aynı heyecan içinde durumu
koruyamaz ve mevcudu muhafaza edemezlerse, yani aynı tempoda hareket
edilmezse, emanet alınıp başkasına verilebilir. Refüze olmalar olabilir; yani
bazıları dışarıya itilebilir, atılabilir. Bizler, Allah’ ın inayetlerini takdir ve
idrak edip takatimiz ölçüsünde gayret gösterebildiğimiz ve takdir, teklif, ihsan
buyrulan lütufları değerlendirebildiğimiz nispette, imtihanı kazanmış, daha
büyük lütuflara namzet bulunduğumuzu göstermiş olacağız.

Gönül arzu ediyor ki, her ânı ayrı bir şehit sevabı kazandıran bu iman ve
Kur’ân hizmetinde koşan mü’minler, işin başındaki aşk ve heyecanlarıyla, yakîn
gelinceye kadar koşup dursunlar!..

Marziyat-ı sübhâniye: Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazandıran şeyler.

Şehrah: Büyük cadde, ana yol.

1 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 5/315; ed-Deylemî, el-Müsned 4/198; el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 6/261.

2 Meselâ bkz.: İmam Rabbânî, Mektubat 1/87 (75. Mektup), 1/99 (94. Mektup), 1/182 (210. Mektup),
1/240 (260. Mektup); Nursî, Bediüzzaman Said, Mektubat s.17-18 (Beşinci Mektup); Lem’alar s.25-37
(Dördüncü Lem’a) s.71-89 (On Birinci Lem’a).

3 Bkz.: Buhârî, rikak  38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.

4 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/348; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 5/306.

5 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/73; Mâide sûresi, 5/54.

6 “Bir şeye sebep olan onu yapan gibidir.” (Bkz.: Müslim, imare 133; Tirmizî, ilim 14; Ebû Dâvûd, edep
115.)



Cin nedir? Nasıl çağrılır? Tedavide ve kayıp bulmakta
kullanılabilir mi? Cincilik yapan hocaların 
İslâm’da yeri nedir? Mahzuru var mıdır? 

Uğraşan ilim adamları var mıdır?
Cin, “cenne” kökünden gelen bir kelimedir. “Cennet” ve “cinnet” de aynı

kökten gelir. “Mecnun” kelimesi ise, ism-i mef’uldür ve cine tutulmuş gibi bir
mânâya gelmektedir. Biz ona, delirmiş deriz. Cinin lügat mânâsına gelince,
“mestur” demektir. Cin demek; kapalı, görülmeyen demektir. Yani, zatında
değil de, bizim için kapalı veya akla kapalı demektir. Ayrıca, birisine gönül
vermiş, tutulmuş, tavır ve davranışlarını bizim ölçülerimiz içinde anlamaya
imkân bulunamayan kimselere de “mecnun” diyoruz.

“Cennet” de bir bakıma bizim için şu anda kapalı, mestur bulunduğundan, o
da cin âleminde, o da gaybî bir şey... Cinnet kelimesi, deli olma hâli.. Cin de –
Allahu a’lem– bütün bu işler için esbap plânında zâhirî âmil, fâil ve faktör olan
şeydir.

Cinlerin varlığı, öteden beri münakaşası yapılagelmiş bir husustur. Tabiî,
ruhla, melekle beraber. Aslında, enbiyâ-i i zâm, onları görüp müşâhede ettikten,
asfiyâ ile onların mülâkatları olduktan ve milyonlarca ehl-i keşif onların
varlıklarını kabul ettikten sonra maddeden başka bir şey görmeyen üç-beş
materyalistin münakaşasının ne ehemmiyeti olur ki... Bilhassa, görmediğimiz
pek çok varlıkları kabul ettiğimiz bir dönemde, bunların varlığını inkâr etmek
hem bir insafsızlık, hem de lüzumsuz bir inattan başka bir şey olmasa gerek...

Hele cinin, dünyanın dört bir yanında, milyonların iştigal mevzuu hâline
geldiği günümüzde... Ve hele hele, erbab-ı ilim ve irfanın onunla meşgul olduğu
bir dönemde!...

Cine itiraz edenler, niye itiraz ederler pek akıl almaz. Acaba, insanlar
mevcut olan her şeyi görüyorlar mı ki cini görmedikleri için itiraz ediyorlar?
Biz biliyoruz ki, görme âlemi olarak nazarımıza arz edilen şeylerin ancak
milyonda 4-5’ini görebiliyoruz. Yani, milyon çeş it varlık, milyon çeşit mahluk
varsa, biz sadece bunların dördünü veya beşini görebiliyoruz, diğerlerini
görmüyoruz. Sonra bir kısım göremediklerimizi aletlerle tespit etmeye
çalışıyoruz. Meselâ makro âleme müteallik olanları teleskopla, mikro âleme ait
olanları mikroskopla, diğer bir kısmını da x ve benzeri ışınlarla tespit ediyoruz.



Belki ileride daha pek çok şeyi, yeni cihaz ve yeni vasıtalarla insanlığın
nazarına arz etme imkânları da doğacaktır...

Bu arada bir ilim adamının dediği gibi, her keşfedilen şey, keşfedilmemiş
koskoca bir âlemi karşımıza çıkaracaktır. Binaenaleyh, şu âlem-i şehadet,
görünmeyen gayb âlemi üzerinde tenteneli bir perdedir. Cinler, melekler,
ruhanîler de o perdenin arkasındadır. Vasıtalı vasıtasız, oraya ıttılaımız
ölçüsünde, perde arkası o varlıklarla tanışma imkânı olacaktır.

Meselenin diğer bir yönü de şudur: Cin, ruh nevindendir... Şuurlu bir
kanundur. Kütleler, büyük küreler arasında câzibe kanunu gibi bir kanun... Bu
kanunla Güneş, küre-i arzı etrafında döndürüyor. Dünya da ta’cilli bir
hareketle, elektronların dönüşü gibi dönüyor. Dünya, Güneş etrafında bu
ta’cilli hareketiyle dönerken, Güneş tarafından çekiliyor. Bu ilelmerkeze
karşılık, bir de anilmerkez var. Bunlar birer kanundur; izafî, itibarî değerleri
olan kanunlar...

Şimdi ortada hiçbir şey yok o da kütle, bu da kütle, küçük olan büyüğün
etrafında dönmekte... derseniz. Evet, şayet ortada bir şey yoksa, bu durum nasıl
izah edilecek? Bu ister Newton’a göre câzibe, ister Einstein’a göre hayyiz
olsun, netice değişmez...

Hem meselâ, bir tohumu ele aldığımız zaman, onda bir ukde-i hayatiye var.
Bakıyorsunuz hemen bir yerden rüşeym başını çıkarıyor, filiz oluyor, ot oluyor,
ağaç oluyor; ama, mutlaka kendi cinsinden bir şey oluyor. Bunda bir nümuv
(büyüme, gelişme) kanunu var. Bu, itibarî, izafî bir kanundur. Ama bu kanun
olmadan neşv ü nema olamaz. Meselâ, taşı diktiğimiz zaman bu kanun olmadığı
için, bir büyüme, bir gelişme müşâhede edemiyoruz...

İşte bunlar Allah’ın birer kanunudur, cin ve ruh dediğimiz şeyler bu kabîl
kanunlardandır. Aradaki fark şudur: Câzibe (çekim) kanununun aklı, iradesi,
şuuru yoktur. Ama bu cin kanununun, ruh kanununun, melek kanununun aklı,
şuuru idraki olduğu gibi, ayrıca izafî, itibarî ve nisbî olmayıp hakikî birer
varlığa sahiptirler. Onun için asrın dev mütefekkiri, şimdiye kadar
görebildiğimiz tariflerin en câmiini, en şümullüsünü, en veciz şekilde şöyle
yapıyor: “Ruh, zîşuur bir kanun-u emrîdir.” “De ki: ‘Ruh, Rabbimin
emrindendir.’”1 hakikatini, bu kadar veciz takdim etme âdeta imkânsızdır.
“Ruh, zîyahat, zîşuur, nuranî, vücud-u haricî giydirilmiş câmi, hakikattar,
külliyet kesbetmeye müstaid bir kanun-u emrîdir. Eğer eşyadaki kanunlara
Kudret-i Hâlık, vücud-u haricî giydirse, her biri bir ruh olur. Eğer ruh, vücut



libasını çıkarsa, başından da şuuru indirse, yine lâyemut bir kanun olur.”2

Aslında bununla her şey anlatılmıştır. Ruh, sizin en küçük âlemden en büyük
âleme kadar hepsinde kabul ettiğiniz kanunlar gibi birer kanundur, fakat şuuru
vardır. Kaldı ki, bazı ilim adamlarının iddiasına göre, otlar büyürken onlarda
da bir şuurluluk, meselâ bir kısım mesajlara, tembihlere cevaplar, çevre ile
tanışma, kaynaşma veya irdeme gibi şeyler sezilip müşâhede edilmiştir.
Ağaçlarda da öyle...

Size, bir dergide, bu mevzu ile alâkalı kaleme alınmış yazılardan birinin
hulâsasını arz edeceğim. Yazar diyor ki: “Benim kanaatim buğday ve arpa gibi
şeylerin başaklarının şuurlu olduğu merkezindedir. Çünkü yapılan hareketler o
kadar şuurludur ki, arpa, buğday vesairede bir şuur, bir akıl, bir idrak
düşünmeden bu hareketleri izah etmeye imkân yoktur.” Meselâ, buğday henüz
bir rüşeym ve filiz iken başını topraktan dışarıya çıkarır, etrafına bakar; şayet
etrafı iki tane sap çıkarmaya müsait ve şartlar da elverişli ise, bu durumda iki
tane sap çıkarır. Havalar iyi gidiyor, rutubet kâfi, güneş şuaları da besleyici
mahiyette ise, iki filize karar verir. Hatta şartlar müsait olursa, üç tane bile
çıkarabilir. Üç tane sap çıkarınca biliriz ki, şartlar onları beslemeye yeterlidir.
Eğer şartlar müsait görülmezse, bir tane çıkarır. Sanki “Ben ancak bir tane
besleyebilirim.” der gibidir... Bir ağaç hastalandığı zaman, kendini kurtarmak
için meyvelerini döküverir. Ziraatla uğraşan çiftçi, ne zannederse etsin,
hastalanan meyve değil, hastalanan ağaçtır. Yani, ağaç “Ben meyvelere
bakamayacağım, kusura bakmayın. Şu durumum itibarıyla kendime bakmak
mecburiyetindeyim. Şimdi, ben, bana lâzımım.” demektedir. Biz bugün bunu
tam mânâsıyla bilemiyoruz. İleride bütün bu işleri yapan bir mekanizmanın,
nebatların içinde bunları dikte ettiğini öğreneceğiz. İşte bütün bunlar Allah’ın
kanunlarıdır.

Hem nasıl hücrenin içinde DNA molekülüne aynı şeyler atfediliyor ve
deniyor ki, DNA şifre gönderiyor, RNA da bir mühendis ve kimyager gibi
aldığı şifrelere göre çalışıyor.

Bize göre şuurlu mahluk sadece cin ve insandır. Hayvanat ise hisle, sevk-i
ilâhî ile hareket eder. Fakat onların bu şuurlu hareketlerinin verâsında da, yine,
Allah (celle celâluhu) vardır. Evet her şeyi belli bir noktaya sevk eden, her
şeyi belli bir istikamette geliştiren Allah’tır. Ama, ortada inkâr edemeyeceğiniz
Allah’ın koymuş olduğu bir de kanunlar var. Bu kanunlar, o kadar müthiş ve
hükümfermadır ki, insan bunlara uzaktan baktığı zaman şuur diyesi gelir...



Şimdi, bazı kimseler, etraflarında bunlar olup biterken cinleri niye inkâr
ederler, insan buna cevap bulamıyor ve cini inkâr edenlere “Galiba cinnet
getirmişler.” diyesi geliyor. Çünkü bin tane kanun var, hepsi de aynen cin gibi
cereyan ediyor. Demek ki, esasen meselenin imkânında şüphe yok. Meselâ,
onlar niye elektron akımı türünden bir şey olmasınlar. Dikkat buyurulsun;
elektron akımı demiyoruz... Kur’ân-ı Kerim’de Allah, “Cinni mâric ve nâr
(ateş)dan yarattık.”3 diyor... Fotonlarla ve partiküllerle izah edilebilecek gibi
bir şey... Amma, ne foton ne de partikül, mâric u nârdan yaratılmış, insan gibi
mükellef, nimlatîf varlıklar... Bu türlü varlıkların olmaması için hiçbir sebep
yok. Olmamasını iddia etmek, bir bakıma mükâbere ve mantıksızca bir
iddiadır.

Esasen, bu mevzuda asıl söz Kur’ân’a aittir ve Kur’ân-ı Kerim’in
dediklerinin bilinmesinde yarar var. Kur’ân-ı Kerim, insanı ele aldığı hemen
her yerde, arkadan, bir ümmet, bir millet olarak cin taifesinin yaratılışını da
anlatmaktadır. Meselâ, insanın “fahhar” gibi “salsal”dan yaratıldığını4

anlattıktan sonra cin taifesinin üzerinde durur ve “Cinni biz mâric ve nâr
(ateş)dan yarattık.”5 ferman eder. Bir çeşit ateşten yaratılmış ama bu ateş, ne
bir şua, ne parıldayıp yanan bir ateş, ne de sadece kömür gibi siyah bir duman.
Demek, cinler, maddenin esaslarından olup etrafa şerareler saçan bir ateşten
yaratılmıştır. Kur’ân-ı Kerim, cinlerin mahiyeti mevzuunda bu kadar malumat
veriyor. Nebiler dahil, sahabe-i kiram ve ehl-i keşif arasında cinlerle
görüşenler ise, büyük ölçüde onların temessülleriyle görüşüyorlardı. Evet,
temessüllerle görüşüyor-konuşuyor ve münasebet kuruyorlardı. Evet, cinler,
latîf bir madde ile zîşuur bir ruha sahip bulunup bu iki hususun bir araya
gelmesiyle hâsıl olan ayrı bir buudu ihraz eder ve buudlarının hususiyetine göre
temessül ederler. Bu arada aynaların kabiliyetlerinin değişik temessüllere şart-
ı âdi olması keyfiyeti de kulak ardı edilmemelidir.

Latîf şeyler olan cinler, madde âlemine ait “nâr ve mâric”ten birtakım
varlıklar olmakla beraber, tıpkı bizim gibi, maddeye kumanda eden bir ruha
sahiptirler ve zîşuurdurlar. Zîşuur olmaları yönüyle câmidler ve diğer
canlılardan ayrılıp, tıpkı bizim gibi şuurlular, idrakliler, mükellefler sırasına
girerler. Onun için onlar da, bizim gibi, Allah’a inanmak, namaz kılmak, oruç
tutmak zekât vermekle mükelleftir. Yalnız, mâric ve nârdan yaratılan cinler,
birçok hususlarda bizim gibi olmanın yanında, temessül de ederler. Yani cinler,
rüyalarda bir kısım insanların mânâ âlemine girdikleri gibi, rüya dışında da



temessül eder ve insanların yaşadığı âlemi onlarla paylaşabilirler. Sen; babanı,
amcanı, dedeni, nineni rüyanda gördüğün, onların temessülâtına şahit olduğun...
keza, berzah âleminde bir kısım tabloları müşâhede ettiğin gibi, cin âlemi de,
daima temessül edip yeryüzünde insanlara görünebilirler. Fakat bu onların asıl
hüviyetleri değildir, göründükleri insanların mir’ât-ı ruhlarına aksediş şeklidir.
Yani alıcının kabiliyet ve istidadına göre bir aksediştir. Onun için, cinleri,
Hazreti Ömer (radıyallâhu anh) başka, Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) başka,
Ebû Zer (radıyallâhu anh) de başka şekilde müşâhede etmişlerdir. Meselâ, İbn
Mesud, Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanında bir gölge şeklinde
müşâhede eder. Hazreti Ömer, zayıf nahif bir insan şeklinde, Ebû Zer ise daha
başka surette... Bu müşâhedeler gösteriyor ki, cinlerin temessül keyfiyetleri
başka başkadır.

Şimdi biraz da cinlerin çağrılmasına temas edelim. Bugün, hususiyle sosyete
arasında, değişik cemiyetler, değişik ad ve unvanlarla bu işle iştigal eden bir
hayli insan var. Büyük ölçüde, bu metapsişik cemiyetler, daha ziyade cin
çağırma, ruh çağırma işleriyle meşgul oluyorlar. Evet, daha önceleri “Ruh ve
Madde” daha sonra “Ruh Dünyası” dergisini çıkaranlar, onların okuyucuları ve
öyle düşünenler, daha çok bu meselelerle meşgul oluyorlar. Hatta meseleyi
daha da ileriye götürerek, ruhların ve cinlerin fotoğraflarını çektiklerini iddia
ediyorlar. “Cinler ve ruhlar bizim hâkimiyetimiz altına girebilirler mi?
Elimizdeki imkânlarla onları görebilmemiz mümkün mü, değil mi?” Bunların
her zaman münakaşası yapılabilir...

Cinleri çağırıp teshîr etme meselesine gelince, ahir zamanda cinlerin içine
girme çok daha ileri seviyede olacak. Belki çok meselelerde, yani, âlem-i
şehadete ait meselelerde –çünkü onlar da gaybı bilmezler– bunlar vasıtasıyla
haberler elde etme, cinlerle alâkalı istihbarat teşkilâtları kurma, cinlerin ruhuna
daha uygun işlerde onları kullanma meselesi, bugünkü araştırmalarla ilmî
gelişmeler içinde mümkün görülmektedir.

Cin çağrıldığına dair o kadar çok şeyler duyuyor ve okuyoruz ki, artık bu
mesele günümüzde herkesin kabullendiği bir mesele hâline gelmiştir. Bu
cümleden olarak kendimle alâkalı bir hususu anlatacağım: Bir hastaya bir kitap
götürüyorum. Ben henüz merdivenlerin dibindeyken hasta, çığlık çığlığa “O
kitabı kabul etmememi istiyorlar.” diye bağırıyor. Keza hasta, kitabın içinde ne
olduğunu bilmediği hâlde kitabı koynuna koyarken “Hazreti Hamza geldi diye
kaçıyorsunuz değil mi?” diyerek bağırmaya başlıyor. Çünkü o kitabın içinde



Hazreti Hamza’nın ismi vardı. (Kitap, Bedir Ashabı’nın isimlerini ihtiva
ediyordu...)

Keza, hayır müesseselerinden birinde hizmet veren bir arkadaşımızın kaldığı
binada, zaman zaman eşyanın hareketine, kapı kollarının zorlanmasına, sağda-
solda gezenlerin olduğuna dair müşâhedeler olmuştu ki, fakir de orada birkaç
saat kalmış ve bu zaman zarfı içinde pek çok hâdiseye şahit olmuştu...

Psikiyatri mütehassısı olan bir arkadaşımız burada yedek subaylık yaparken
bir zamanlar şahit olduğu bir vak’ayı bana şöyle anlatmıştı: “Bir yerde, fincan
kullanarak ruh çağırıyorlardı. Fincan belli harflere uğrayarak sorularımıza
cevap veriyordu. Ben elimi fincanın üzerine koydum, fincanın hareket ettiğini
gördüm. Fincanın, masa üzerindeki harflerin, rakamların karşısına gittiğini
dikkatle takip ettim. Derken, bir aralık ruhları çağırırken şeytan geldi.
“Kimsin?” dedik. “Şeytan!” diye yazdı ve ürperdik. Hazreti Âdem’den beri,
insanlığın ezelî hasmı, hem de davet edilmeden gelmişti. Aklıma geldi, dedim:

- “Sana Meyve’nin Altıncı Meselesi’ni6 okusam dinler misin?”
- “Dinlerim.” dedi ve okumaya başladım:
- “Hem nasıl ki bir harika şehirde milyonlar elektrik lambaları hareket

ederek her yeri gezerler, yanmak maddeleri tükenmiyor bir tarzdaki elektrik
lambaları ve fabrikası, şeksiz bedahetle elektriği idare eden ve lambaları yapan
ve fabrikayı kuran ve iştial maddelerini getiren bir mucizekâr ustayı ve
fevkalâde kudretli bir elektrikçiyi hayretler ve tebriklerle tanıttırır. Yaşasınlar
ile sevdirir.”

- “Nasıl buldun?”
- “Evet, güzel.”
Ben okumaya devam ettim:
- “Aynen öyle de; bu âlem şehrinde dünya sarayının damındaki yıldız

lambaları, bir kısmı –kozmoğrafyanın dediğine bakılsa– küre-i arzdan bin
defadan daha büyük ve top güllesinden yetmiş defa daha süratli hareket ettikleri
hâlde, intizamını bozmuyor, birbirine çarpmıyor, sönmüyor; yanma maddeleri
tükenmiyor. Okuduğunuz kozmoğrafyanın dediğine göre, küre-i arzdan bir
milyon defadan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan ve bu
misafirhane-i rahmâniyede bir lamba ve soba olan Güneş’imizin yanmasının
devamı için, her gün küre-i arzın denizleri kadar gazyağı ve dağları kadar odun
yığınları lâzımdır ki sönmesin ve onu ve onun gibi ulvî yıldızları gazyağsız,



odunsuz, kömürsüz yandıran ve söndürmeyen ve beraber çabuk gezdiren ve
birbirine çarptırmayan bir nihayetsiz kudreti ve saltanatı, ışık parmaklarıyla
gösteren bu kâinat şehr-i muhteşemindeki dünya sarayının elektrik lambaları ve
idareleri ne derece o misalden daha büyük, daha mükemmeldir... O derecede
sizin okuduğunuz veya okuyacağınız fenn-i elektrik mikyasıyla bu meşher-i
a’zam-ı Kâinatın Sultanı’nı, Münevviri’ni, Müdebbiri’ni, Sânii’ni, o nuranî
yıldızları şahit göstererek tanıttırır. Tesbihatla, takdisatla sevdirir. Perestiş
ettirir.”

Buna karşı çok şiddetli şekilde:
- “Hayır! Hayır!” yazdı.
Şimdi iyi dinle:
- “Nasıl ki mükemmel bir eczahane ki, her kavanozunda harika ve hassas

nizamlarla alınmış hayattar macunlar ve tiryaklar var. Şüphesiz gayet maharetli
ve kimyager ve hakîm bir eczacıyı gösterir.”

- Tamam mı?
- “Tamam.”
- “Öyle de küre-i arz eczahanesinde bulunan dört yüz bin çeşit nebatat ve

hayvanat kavanozlarındaki zîhayat macunlar ve tiryaklar cihetiyle, bu çarşıdaki
eczahaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nispetinde,
okuduğunuz fenn-i tıp mikyasıyla küre-i arz eczahane-i kübrâsının eczacısı olan
Hakîm-i Zülcelâl’i hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır.”

Bir şey sormama lüzum kalmadan itirazı bastı:
- “Hayır! Hayır!”
Ben okurken, misallere “Evet.”, misallerin gösterdikleri hakikatlere “Hayır.”

çekip durdu. Ve sonra, kendisine:
- “Cevşen’i okuyayım mı?” diye teklif ettim.
- “Oku” dedi.
Ben Cevşenü’l-Kebir’i okurken, fincanın üzerine elimi koydum, o kadar

süratli hareket ediyordu ki, parmağımla zaptedemiyordum. Bir aralık düştü. Bir
ara da:

- “Bırak şu gırgırı!” diye yazıverdi...
Bu hususta büyük bir zat diyor ki:
“Şu asırda bir kısım kimseler maddî vücutlarını atıverseler, şeytan olurlar.



Şeytanlar da maddî vücut giyiverseler bu devirdeki bir kısım insanlar gibi
olurlar.”7

İnsan ve cin şeytanlarının -dikkat edildiği zaman- tabirleri, ifadeleri,
idyumları hep aynıdır. “Bırak şu gırgırı.” Ne kadar da suretâ insan
olanlarınkine benziyor!..

Bazıları “Ruh çağırıyoruz.” diyorlar ama, aslında, gelenlerin cinler olması
daha kuvvetlidir. Böylece onlar cine, şeytana maskara oluyorlar. Bu iş daha
ciddî, daha derin ele alındığı zaman, belki faydalı şeylere medar olabilir
zannediyorum. Şimdikilerin yaptıkları maskaralıktan başka bir şey değil...

İdyum: Deyim.

Lâyemut: Ölmez, ölümsüz.

Mâric u nâr: Hâlis ateş.

Perestiş etme: Tapma, kul olma, çok sevme.

Nimlatîf: Yarı latif, nüfuz edebilir, maddî-nuranî.

Rüşeym: Tohumcuk, cücük.

1 İsrâ sûresi, 17/85.

2 Nursî, Bediüzzaman Said, Sözler s.696, 697, 975, 976 (Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat, Üçüncü
Menba ve Lemeât).

3 Rahmân sûresi, 55/15.

4 Rahmân sûresi, 55/14.

5 Rahmân sûresi, 55/15.

6 Nursî, Bediüzzaman Said, Şualar s.193-277 (On Birinci Şua).

7 Nursî, Bediüzzaman Said, Lem’alar s.121-122 (13. Lem’a, Onuncu İşaret).



Osmanlılar hakkındaki söylentilere ne dersiniz? 
Türkler Müslümanlığı niçin kabul etmişlerdir?

Bilhassa son zamanlarda Osmanlılar için akla hayale gelmedik isnatlar,
iftiralar yapıldı. Son Osmanlı şeyhülislâmlarından Mustafa Sabri Efendi
“Mevkıfü’l-Akl” isimli kitabında çok ciddî bir hususa temas ediyor. Mealen
diyor ki:

“Bizim milletimiz kadar, kendi âbâ u ecdâdına düşman, beşer tarihinde ikinci
bir millet gösteremezsiniz. Her milletin sonradan gelenleri (halefler), evvel
gelmiş olanları (selefler), –ister ilim adamı, ister içtimaiyatçı, ister veli, ister
edip olsun– alkışlamış ve tebrik etmiştir. Meselâ daha evvel, Batlamyus
coğrafya ve kozmografyaya dair bir şeyler yazmıştı. Kopernic geldi, onun bir
kısım yazdıklarına yanlış dedi. Ama, şu mânâda dedi: ‘Batlamyus ruhun şâd
olsun! Gerçi söylediğin şeylerde eksikler var ama ne yapacaksın, devrinin
kültürü o kadardı, o kadar söyleyebildin.’ Kopernic’ten az sonra Galileo,
arkadan da Einstein geldi. Einstein, Kopernic’i de Galileo’yi de alkışladı;
temellerini attıkları sistemden dolayı onlara teşekkür etti; tabiî yanlışlarını da
düzeltti ve kat’iyen onları lânetlemedi. Evet, Batılı böyle düşünür...”

Sekiz asır evvel “sıfır”, Hindistan’dan Anadolu’ya, oradan da
Müslümanların eliyle Avrupa’ya gitti. O gün Avrupalı,  Roma rakamlarını
kullanıyordu. Aslında, bu rakamlarla ne matematik, ne de hendese yapılabilirdi.
Anadolu Müslüman’ı Avrupa’ya “sıfır”ı ulaştırdı.  Sıfır oraya ulaşır ulaşmaz,
âdeta rakamlara hayat geldi. Avrupalı bir ölçüde, bizim ilim adamlarımıza
karşı nankörlük yaptı. Ama sıfırı kullanma meselesinde ve matematikle gelen
yeni prensipler karşısında da, Müslümanların mesailerini takdirle karşıladı ve
değerlendirdi. Sıfır olmasaydı, ciddî hiçbir mesele çözülemez ve feza
fethedilemezdi. Bahşedilen bir sıfırdı ama; netice çok mühimdi.

Bizim millete gelince –bir fikir vermek için anlatıyorum– İmam Gazzâlî
Hazretleri 1058’de dünyaya teşrif etmiş. Yaklaşık bin senelik bir zaman...
Kendi devrinin kültürüne göre, meselâ astronomi, tıp ve hendese ilimlerine
dair çok ileri şeyler söylemiş. Söylediği şeylerin çoğu devrini aşkındır. Onun
hakkında Gibb, aynen şöyle der: “Ben insanlık âleminde böylesine kendi
devrinin kültürünü çok iyi bilen ve kendinden sonrakilere intikal ettiren ikinci
bir adam tanımıyorum.” Yani, Gazzâlî gibisini tanımıyorum, demektedir.
Fahruddin Râzî’nin yazdığı kitapları yığsak, başımızı aşar. Ben, kendi hesabıma



“Bu kadar şey yazılmaz.” diyorum. Sadece tefsire dair yazdığı eser aşağı yukarı
altı bin yaprak... Hesap ediyorlar, çocukluğu dahil, hayatının her gününe 15-20
sayfa düşüyor. Size basit gelir ama; bir sayfayı yazmaya kalksanız, yarım saat,
kırk dakikadan evvel yazamazsınız ve hele bunlar tenkit ve araştırma eseri ise...

Bu zatlar kendi devirlerinin kültürünü çok aşmışlar. Bir asır, iki asır, üç
asır... Nazarlarını ötelerde, ötelerin de ötesinde gezdirmiş ve nazarlarının
ulaşabildiği yere ayaklarını da koyabilmişlerdir. Ne acıdır ki, sonra gelen
mirasyediler, bu muhteşem serveti daha ileriye götürememişlerdir. Meselâ,
Benû Musa gelmiş, o güne göre Bağdat’ta en büyük rasathaneyi kurmuş;
Avrupalının, şeytanlar Ay’dan, y ıldızdan haber getiriyor zannettiği bir
zamanda, onlar keşif üstüne keşifler yapmışlardır. Müslümanlar Endülüs’e
gittiklerinde, orayı da ilim adına aynı şekilde feth ve keşfetmişlerdir.

Ama sonra, bazı zalim ülkeler değişik bahanelerle, hatta dinlerinin,
diyanetlerinin tehdit altında olduğunu ileri sürerek üzerimize yürümüş,
iflâhımızı kesmiş ve bizlere düşünme, çalışma, üretme fırsatı vermemişlerdir.
Daha sonra ise, Avrupa kafalı kimseler, her şeyi Batıdan görerek, kendi
kökünden kopmuş, kültüründen, mazisinden, kitabından, kütüphanesinden
uzaklaşmış ve ortada kalmışlardır.

Her kültür, bir evvelki kültürün neticesi ve kendinden sonra gelecek kültürün
de mukaddimesidir. Kültürlerin telâhuku, tıpkı bina gibidir. Sen o binanın
yapısına bir şey koyacaksın, bir başkası gelecek, o da onun üstüne bir şey
koyacak; derken böyle öze bağlı tabiî gelişme, iç içe sürüp gidecek... Nasıl ki,
ilim ve felsefede Kopernic’ten, Galileo’ye, Newton’a, Einstein’a kadar böyle
olmuştu...

Evet ben, bütün bu karmakarışık şeylerle sözü, Osmanlı düşmanlığına
getirmek istiyorum.

Efendim, Osmanlılar minare yapacaklarına, neden ülkeyi fabrika bacalarıyla
süslememişler? Bu maskaraca iddiaya gülmek lâzım... O devirde fabrika da,
bacaları da henüz rüyalara bile girmemişti. O devirde yapılacak şeyin en
büyüğü oydu ve onlar da onu yaptılar. Kaldı ki –düşmanların dahi itirafıyla–
yeniçeri, milletten aldığı gücü, millete karşı kullanmasaydı Batılılardan hiç de
geri kalmayacaktık. Osmanlı, kendi devrinin beyi, paşasıydı. Sözü o söylüyor,
devletler arası dengeyi elinde o tutuyor, dünya çapında huzuru o temin
ediyordu. İnkâr edenler etseler bile, bu işin mütehassısı olan Batılı münsif ilim
adamları artık bunu itiraf ediyorlar.



Osmanlı düşmanlığı, Avrupalıların i ğfali ve körü körüne onları taklitle
yapılmaktadır. Meselâ bir zamanlar Fransızlar, Sultan İkinci Abdulhamid için
“Le Sultan Rouge” demişler. Bizim gazeteler, bunu oradan alıp serlevha
yaparak “Kızıl Sultan” diye hemen neşredivermişlerdir. Evet, bugün
atalarımıza, soyumuza ait ne kadar sövmeler, küfürler varsa bütünüyle
Avrupa’dan tercüme edilmiştir. Yani kaynak Avrupa’dır. Onun iç in, içimizde
büyüklerimize karşı kullanılan hemen bütün uygunsuz laflar, neseb-i gayr-i
sahih ve Avrupa menşeli kelimelerdir. Keşke, bu millet de en azından,
Avrupalılar kadar kendi atalarına karşı saygılı olabilseydi!

Ayrıca biz, Osmanlı’nın, Müslümanlığı istismar ettiğini asla düşünemeyiz.
Çünkü o, kuvvetli iken de, zayıf iken de Müslümanlığa sımsıkı sarılmıştı.

Sadece Osmanlılar değil, Alparslan’ın amcası Tuğrul Bey, Abbasî devleti
başındaki Halife el-Kâim hilâfetin şahs-ı mânevîsini muhafaza ve müdafaa
edemeyecek hâle gelince, Halife el-Kâim’in huzuruna edeple girdi. Aslında,
buna hiç de mecbur değildi, ama karşısındaki zat, Efendimiz’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ait vazifeyi temsil ediyordu. Bel kırıp boyun bükerek
makamında onu ziyaret etti. “Ben size dehalet ediyorum. Efendimiz’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ait büyük mânâların müdafaası hususunda bize
düşen bir vazife varsa, emre âmâdeyiz.” dedi ve teslim oldu. Halife yine el-
Kâim’di ama, hilâfeti muhafaza eden, onun bayraktar kumandanı Tuğrul Bey’di.
O devirde Türklerden bin çadır birden Müslüman olmuştu. Tuğrul Bey de
bunların idarecisiydi. Az bir tasarrufla, İsmail Hami Danişmend Bey’den
naklettiğim bu satırlar, yüce milletimizin İslâm’a karşı tavrını göstermesi
bakımından çok önemlidir. Şimdi rica ederim, Tuğrul Bey’in şu asil
davranışının istismarla ne alâkası var? Tuğrul Bey’in bu asil davranışını
istismarla alâkalı göstermek, şanlı milletimizi tanıyamama bahtsızlığından
başka bir şey değildir.

Osmanlı’nın temelinde de işte bu ruh vardı. Ertuğrul Gazi de, baştan başa
Anadolu’yu katedip Söğüt civarında bir yere yerleştiğinde, yine İslâm
bayraktarı olarak yerleşmiş veya yerleştirilmişti. Müslümanlara karşı hiçbir
menfi tavır ve vaziyeti olmadığı gibi, Halifeye de fevkalâde saygılıydı.
Kayıboyu Söğüt’e yerleştiğinde, Anadolu’da başka beyler ve beylikler de vardı
ve bunlar arasında kavgalar sürüp gidiyordu. Önce Ertuğrul Bey, sonra da
Osman Gazi bu umumî kargaşa içinde sadece ve sadece nazarını Bizans’a
dikmiş, onunla hesaplaşma yolları araştırıyordu. Bu öyle erkân-ı harpçe bir



şeydi ki, bir taraftan Müslüman’a asıl hedefi gösteriliyor, diğer taraftan da
Müslümanların kuşkulanmalarına meydan verilmiyordu. Osman Gazi ilk iş
olarak Anadolu’daki beylikleri bir araya getirmeye çalışabilirdi. Fakat
babasından aldığı vasiyet, sahip olduğu müthiş dirayet ve kiyaset, sonra da
kayınpederi şeyhinden (Edebâlî) aldığı dersle fevkalâde itinalı, temkinli
hareket ediyor ve “Müslümanların karşısında alternatif olarak küfür bulunursa,
onlar benimle birleşirler, böylece kefere ve fecereyi ezeriz.” diyordu.

Bunun için, hedef olarak Bizans’ı seçmiş, onunla uğraşıyor ve mü’minlere
kat’iyen sataşmıyor, onların arasındaki sürtüşmelere, vuruşmalara
karışmıyordu. “Benim hedefim Bizans’tır ve bir gün Konstantin mutlaka
fethedilecektir.” diyordu. Bu kadar coşkun bir insanın, Müslümanlığını
istismarcılık ve jeopolitik olarak görüp göstermek kasıtlı değilse, akılsızlıktır.
Osmanlı bütün samimiyetiyle altı asır, dünyanın en uzun ömürlü devletlerinden
biri olarak, hiçbir aileye nasip olmamış bir lütfa mazhardır ve Kur’ân’ın
bayraktarı bir millettir. Kim bilir, içteki ve dıştaki bir kısım hainler ona darbe
vurmasalardı, bir, bir buçuk asır evvel, belki cihanın daha pek çok yerleri
İslâm’ın gülen yüzüyle tanışmış olacaktı...

Osmanlılar en zayıf oldukları dönemde bile dinlerine sımsıkı bağlı idiler.
Voltaire’in yüz kızartıcı bir eseri vardır. O, bu eseriyle, doğrudan doğruya
gözümüzün nuru Hazreti Muhammed’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) hedef
alıyordu. Tam devletin hasta olduğu devirde, Fransa, bu eserin sahnede temsil
edilmesini kararlaştırıyor. Ama, yaral ı ve hasta aslan, Efendisine (sallallâhu
aleyhi ve sellem) yapılan böyle bir hakaret karşısında kükrüyor. Kızıl Sultan
dedikleri adam –yüz bin defa hâşâ!– Fransızlara ültimatom gönderiyor: “Benim
ve bütün Müslümanların Peygamberine (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakaret
eden bu piyesi oynatırsanız, Hindistan, Arabistan ve bütün İslâm âlemini
aleyhinize ayaklandırırım.” -Keşke İslâm dünyasında o şuur olsaydı!- Bu hasta
aslanın kükreyişi, Fransa’da öyle bir sarsıntı meydana getirir ki, Fransızlar
Voltaire’in piyesini temsile cesaret edemezler. Bu sefer, İngilizler sahneye
koymak isterler; bizim yaralı aslan bir ültimatom da onlara gönderir; derken
onlar da oynatamazlar. İşte şanlı ecdadımız budur!

Evet, hasta devrinde dahi Peygamberinin (sallallâhu aleyhi ve sellem)
sakalına konacak bir gubar karşısında tir tir titreyen Osmanlı’ya uzatılan dil
koparılmalı. Osmanlı, tarihte devlet olarak sahabeden sonra en muallâ mevkii
işgal etmiş ve altı asır Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) adını



bayraklaştırmış üstün bir millettir.
Allah’ın binlerce rahmet ve mağfireti üzerlerine olsun!
Gubar: Toz.

Telâhuk: Birbirine eklenme, katılma, birikim.



Lut kavmi, Nuh kavmi gibi bazı kavimler belli
suçlardan helâk edilmişlerdir. Bugün bütün

ahlâksızlıklar yapıldığı hâlde, neden toplu olarak
milletler helâk edilmiyor?

Öteden beri ilâhî bir kanun olarak Cenâb-ı Hak, âsî ve tâğî kavimlere –
ahirette ceza vermesi muhakkak ve mukadder olmakla beraber– terbiye ve tedip
için çok defa, dünyada da ceza vermiştir. Hakikaten, Hazreti Lut kavmi
hakkındaki ceza, ürpertici ve ibret verici mahiyettedir. Hazreti Lut’un vazifeli
olduğu Sodom ve Gomore, Lut Gölü çevresindedir. Bu birkaç belde, bir gecede
tek bir sayha ile yerle bir edilmişlerdir. Hazreti Lut’un kavmini, utandırıcı
günahları ve suiakıbetleriyle en ince teferruatına kadar anlatan Kur’ân-ı
Kerim,1 Hazreti Nuh’un kavmini de tafsilâtıyla nakleder.2 Tûfan hâdisesi zuhur
eder. O günkü dünya karaları suların altında kalır; denizler buharlaşır; gökten
yağmurlar yağar; yerden sular fışkırır ve bütün o âsi cemaat helâk olur... Ancak,
sefine-i Nuh’a (aleyhisselâm) binen az bir grup, bir kısım zayıf hadislere göre
60-70 insan, Allah’ın tevfikiyle kurtulur. Sonra da insanlık, yeniden, bunlardan
üreyip çoğalır. Bu mevzuda, arkeoloji uzmanları, birtakım emarelerle bu
hâdisenin cereyan ettiği yer ve cereyan keyfiyetini araştıradursun, biz, kudsîler
topluluğu üzerinde duralım.

Evet, Ümmet-i Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) gelince, hakikaten
ister ümmet-i davet (Müslüman olmayanlar), isterse ümmet-i icabet
(Müslümanlar) olsun, bugün hepsi de pek çok melaneti birden işlemektedir.
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) davetini duyan Avrupa, Amerika ve
sair yerlerde öyle kötülükler irtikâp edilmektedir ki, hakikaten ne Hazreti Lut
ne Hazreti Salih ne de Hazreti Hud devrinde bu melanetlerden hiçbirisi irtikâp
edilmemiştir.

Ancak, O’nun ümmetinden olma hususiyeti, âdeta bu ümmete paratoner
olmuştur. Bu hususiyeti teyit eden Kur’ân-ı Kerim’den bir âyetin işaretini ve
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir bişaretini zikretmek yerinde olur.

Enfâl sûresindeki bir âyette:
“Sen onların içinde bulundukça, Allah, onlara azap edecek değildir. Ve

onlar istiğfar ederlerken (içlerinde istiğfar edenler var iken) de Allah,
onlara azap edecek değildir.”3 buyrulmaktadır.



Hatta burada Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mukayeselere
gelmeyen büyüklüğünü mukayese için, şu hususu belirtmekte yarar görüyoruz.
Hazreti Mesih’in şöyle dediğini Kur’ân-ı Kerim nakleder:

“... Eğer onlara azap edersen, onlar Senin kullarındır (dilediğini
yaparsın); eğer onları bağışlarsan, şüphesiz Sen Azîz ve Hakîm’sin.”4

Evet, Hazreti Mesih, azan, sapan cemaatinin durumunu Allah’a karşı ifade
ederken: “Eğer Sen onlara azap edersen onlar Senin kulların. Eğer mağfiret
edersen, Azîz ve Hakîm Sensin.” der.

Hâlbuki Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) için Kur’ân’ın ifadesi
şöyledir: “Habibim, sen onların içindeyken Ben onlara azap edecek değilim.
Aynı zamanda istiğfar ettikleri, (Bana döndükleri) müddetçe onlara azap
etmeyeceğim...”5

Âyetten anlaşılıyor ki, Ümmet-i Muhammed’in iki mühim paratoner ve iki
mühim seddi var. Belâlar, bu paratonerlerle tesirsiz hâle gelecek ve azaplar bu
sedleri aşamayacaktır.

Birincisi: Maddî ve mânevî şahsiyet-i mâneviye-i Ahmediye’nin (sallallâhu
aleyhi ve sellem) içimizde bulunması –İlâ yevmi’l-kıyame Allah devam
ettirsin!–

İkincisi: Ümmet-i Muhammed içinde hakka, hakikate sahip çıkan ve daima
Allah’a yönelen ehl-i hizmet ve ehl-i istiğfar bir zümrenin bulunması... Bundan
dolayı rahmetinden bekleriz. Allah bize, bilhassa toplu olarak azap
etmeyecektir...

Hadis-i şerife gelince, sahih hadis kitaplarında gördüğümüz şekliyle,
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ümmetinin helâk olmaması için Allah’a
(celle celâluhu) çok yalvardı. Bu yalvarmalarının en mühimi de Veda
Haccı’nda, Arafat ve Müzdelife’de oldu. Bu iki mübarek yerde O, Allah’ın
ilham ettiği ölçüde pek çok şey diledi. Hatta, kul haklarının affı için dahi
yalvardı-yakardı.6 Ancak, bu husus kabul edildi mi edilmedi mi bir şey
diyemeyeceğim!

Evet O Sultanlar Sultanı’nın, Ümmet-i Muhammed’in helâk olmaması
mevzuunda pek çok yalvarış ve yakarışları olmuştu. Bunu sahabe-i kirama
şöyle anlatıyor:

“Ben, Rabbimden, benim ümmetimi helâk etmemesini istedim. Rabbim
benim bu duamı kabul buyurdu. Dedi ki: ‘Onların helâki kendi aralarında



olacaktır. Günah işledikleri zaman Ben onları birbirine düşürecek ve
vurduracağım.’ Ben bunun da kalkmasını diledim; ama Rabbim bunu
kaldırmadı.”7

Evet, iradeleri ile halledecekleri bu mesele kaldırılmamıştı... Başka
kavimler günah işledikçe semavî ve arzî afetler onları kırıp geçirecek; ama,
Ümmet-i Muhammed cürüm işledikçe birbirine düşecek, ittihat ve ittifakları
bozulacak, ihtilaflarla hırpalanacaklar. İşte, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi
ve sellem) bunun kalkmasını Rabbisinden çok diledi; ancak, Cenâb-ı Hak –
hikmetini Kendi bilir– bunu kaldırmadı.

Bir de şu hususu, bir âyetin işareti, ehl-i keşif ve tahkikin beyanı olarak arz
edeceğim. Bir yerde az dahi olsa, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’a, dine ve
diyanete samimî hizmet varsa ve orada ehl-i hakkın mağlup olma endişe ve
tehlikesi de bulunmuyorsa, bu işi yapan topluluk, paratoner gibi belâların def u
ref’ine vesile olacaktır. Evet bu şekilde dine hizmet eden, on tane samimî adam
olsa, bunlar paratoner gibi belâları kırıp def u ref’ine vesile olacaktır. Ama;
ehl-i hak mağlup ise, Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri onları da sarsacaktır.

İşin doğrusunu Allah bilir.
İrtikâp: Kötü bir fiilde bulunma, suç işleme.

Tâgi: Azgın, âsi, yoldan çıkmış.

Tedip: Ceza verme, haddini bildirme.

1 Bkz.: Hicr sûresi, 15/58-79; Şuarâ sûresi, 26/170-175; Ankebût sûresi, 29/26-37; Zâriyât sûresi, 51/31-37.

2 Kur’ân’da 71. sûre olan Nûh sûresine bakınız. Ayrıca bkz.: Hûd sûresi, 11/25-49; Şuarâ sûresi, 26/105-
121.

3 Enfâl sûresi, 8/33.

4 Mâide sûresi, 5/118.
5 Enfâl sûresi, 8/33.

6 İbn Mâce, menâsik  56; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/14.

7 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 11/374; el-Heysemî, Mecmau’z-zevâid 1/117; İbn Hacer, Fethu’l-bârî
8/292.



Peygamberimiz’in peygamberliğinin kendi devrine ait 
ve Araplara mahsus olduğu iddia ediliyor. Bu hususu

açıklar mısınız?
Peygamberimiz’in peygamberliğinin, kendi devrine ait olduğuna dair en

küçük bir vesika, hatta bir işaret bulunmadığı gibi, sırf Araplara gönderildiğini
gösteren herhangi bir delil de mevcut değildir. Aksine, mevcut bütün deliller,
hayat-ı seniyyeleri boyunca, olanca güç ve kuvvetini kullanarak İslâm dinini
dört bir yana yaymak istediği merkezindedir.

İskender, dünya hâkimiyeti adına; Sezar, Roma ve Romalılar  hesabına;
Napolyon, bir saltanat uğruna cihanı fethetmeye ve bir cihan devleti kurmaya
azmetmişlerdi. Varlığın özü, zaman ve mekânın efendisi Yüce Peygamberimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ise, arkasındakilere cihanı fethetme direktiflerini
verirken, dünyevî-uhrevî mutluluğa giden yollardaki tıkanıklıkları açmak, eşref-
i mahluk olarak yaratılıp, baş aşağı, aşağıların aşağısına yuvarlanan insanı,
yaratılışındaki hedef noktaya ulaştırmak ve insanoğluna yitirdiği haysiyeti iade
etmek için veriyordu. O bu gayeleri gerçekleştirmek için, Allah’ın elçisi olarak
ve O’nun emir ve direktifleri altında, daha hayatta iken, ışık saçan mübarek
elini dünyanın dört bir yanına uzattı ve Hak’tan getirdiği mesajları, sesini
duyurabildiği herkese ve her yere sundu.

Şimdi O’nun vazifesinin şümullü ve peygamberliğinin umumî olduğunu
gösteren bazı hususları beraber gözden geçirelim:

1. Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) daha Mekke’de iken bir
kısım Müslümanları Habeşistan’a göndermişti ki, bu ilk mürşidler sayesinde
pek çok Habeşli, Müslümanlıkla tanışma fırsatını buluyor ve tanışıyordu.
Vâkıa, Habeşistan’a bu ilk mesajı götürenlerin seyahatleri, zâhiren bir hicretti;
ama Müslümanların oradaki gayretleri sayesinde, Necâşî ve çevresinin
Müslüman olması, İslâm Peygamberi’nin bir cihan peygamberi olmasına ilk
işaret ve ilk “Evet” demekti.

2. Saadet asrında, ilk Müslümanlar arasında Habeşli Hazreti Bilâl’in, Rum
diyarından Hazreti Suheyb’in ve Fars ülkesinden de Hazreti Selman’ın ayrı ayrı
ırklardan oldukları hâlde ilk safı teşkil edenler arasında yerlerini almaları hem
başka başka ırklardan birer numunenin bulunması, hem de Arap olmayan bu
insanlara pek çok Arap’ın üstünde yüksek bir pâye verilmesi, İslâm’ın nasıl bir



âlemşümul düşünce ile ortaya çıktığını göstermesi bakımından çok mânidârdır.
3. Peygamberimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine-i Münevvere’ye

hicretleri esnasında, kendilerini takiple vazifelendirilen Sürâka İbn Mâlik’e,
Irak’ın fethinden senelerce evvel, İran hükümdarı Kisra İbn Hürmüz’ün
bileziklerini kollarına takacağını müjdelemesi1 peygamberliği ile alâkalı
mesajların İran’a götürüleceğine bir işaret ve götürülmesi lâzım geldiğine de
bir delâletti ki kendilerinden az sonra verilen bu bişaret gerçekleşmiş ve Irak
baştan başa Müslümanların eline geçmiş, Sürâka da Kisra’nın bileziklerini alıp
koluna takmıştı.2

4. Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Ubâde İbn Sâmit’in zevcesi
Ümmü Haram binti Milhân’ın hanelerinde istirahat buyururken, uyumuş, bir
rüya görmüş ve uyandıklarında gülerek şöyle buyurmuşlardı: “Rüyamda
ümmetim bana arz olundu. Koltuklara kurulmuş melikler gibi deniz seferleri
yaptıklarını gördüm.”3 Bir önceki vak’ada olduğu gibi, burada da, ilâhî
mesajların denizaşırı ülkelere götürülmesi yolunda bir iş’ar ve işaret
yapılıyordu ki bu mübarek müjde de yine sahabe döneminde gerçekleştirildi.4

5. Bir keresinde ashabına: “Benden sonra Mısır fethedilecektir. Mısır insanı
hakkında hayırhah olun ve yumuşak davranın, zira onlarla sizin aranızda hem
bir akrabalık hem de zimmet var.”5 diyerek daha sahabe döneminde İslâm
nurunun Mısır’a ulaşacağını haber veriyor ve Mariye Validemiz vasıtasıyla
tahakkuk eden akrabalığın da korunmasını istiyordu.

6. Hendek Vak’ası öncesinde, Medine’nin etrafında hendek kazarken,
kendileri de bizzat ashabı arasına girmiş, kazma, kürek, manivela kullanmış ve
bu esnada onlara Hire’nin fethedileceğini, Kisra’nın sütunlarının yıkılacağını
ve Şam’ın Müslümanların eline geçeceğini müjdelemişti.6

Şimdi bunca delilden sonra O’nun peygamberliğinin Araplara mahsus ve
kendi devrine has olduğunu iddia edebilir miyiz? Yoksa, Hire’yi, Kisra’yı,
Şam’ı Arap Yarımadası içinde mütalâa ederek Hirelilere, İranlılara, Şamlılara
Arap mı diyeceğiz?..

Kaldı ki O’nun vazifesinin umumî ve davasının âlemşümul olduğuna dair pek
çok âyet ve hadis zikretmek de mümkündür.

Şimdi numune olarak birkaçına işaret edelim:
1. Bir hadis-i şeriflerinde “Her peygamber, kendi cemaatine peygamber

olarak gönderilmiştir. Ben bütün insanlığa gönderildim.”7 -diğer bir rivayette:



“Siyaha-beyaza”8 şeklindedir-, Taberî’nin bunu teyiden naklettiği hadiste ise
“Ben herkese, hem bir rahmet, hem de peygamber olarak gönderildim. Benim
vazifemi yerine getirip tamamlayın. Allah’ın rahmeti üzerinize olsun.”9

buyurmaktadır.
2. Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Kisra’nın elçisi geldiğinde

ona “Gelecekte dinim ve dinimin hâkimiyeti, Kisra’nın tahtına ulaşacaktır.”10

diyerek, vazifesinin İran’ı, Turan’ı içine alacak şekilde bütün cihanı
aydınlatmak olduğunu ihtar etmektedir.

3. Anadolu ve İstanbul, Müslümanların eline geçmeden asırlarca önce bir
gün fatih orduların gidip Avrupa kapılarına dayanacağını haber vermiş, feth-i
mübîni teşvik etmiş, fatih asker ve fatih kumandanı alkışlayarak “Mutlaka
Konstantıniyye fethedilecektir. Fetheden kumandan ne kumandan! Onun
askerleri ne asker!”11 demiş, ashabına dünyanın dört bir yanını göstermiştir.

Kur’ân’ın bu mevzudaki ifadeleri ise, herhangi bir tevile, tefsire tâbi
tutulmayacak kadar açık-seçiktir. Meselâ,

1. Sâd sûresinde “O Kur’ân bütün âlemlere öğüttür.” 12 diyerek,
Peygamberimiz’in bütün insanlığı uyarmakla vazifeli olarak gönderildiği ihtar
edilmektedir.

2. Yâsîn sûresinde daha açık bir ifadeyle “Bu Kur’ân Hazreti Muhammed’e
verildi ki, hayatta olan herkesi uyarsın ve inkâr edenlere de azap hükmü hak
olsun.”13 ferman ederek, O’nun peygamberliğinin, ins-cin yaşayan herkese
şamil olduğunu ve ne suretle olursa olsun O’na muarazanın da küfür ve
nankörlük sayılacağını apaçık anlatmaktadır.

3. Sebe sûresinin “Biz seni ancak, topyekün insanlığa bir müjdeleyici ve
uyarıcı olarak gönderdik. Ne var ki insanların çoğu bilmiyorlar.” 14

mealindeki âyetiyle...
4. A’raf sûresinin, “De ki: Ey insanlar, ben sizin hepinize, göklerin ve

yerin sahibi olan Allah’ın elçisiyim.”15 mealindeki âyetleri ise, O’nun bir
cihan peygamberi olduğunu, Hak tarafından bütün beşere gönderilmiş
bulunduğunu apaçık ifade etmektedir. İş böyle iken, ciddî hiçbir şeye
dayanmadan, kalkıp O’nun peygamberliğini zaman ve mekân itibarıyla dar bir
muhite sıkıştırıp, O’nu da sadece kendi devrine mahsus görüp göstermek gibi
iddiaların mânâsını anlamak oldukça zordur.

Bundan başka, Kur’ân-ı Kerim’de sadece içinde yaşadıkları cemaatlere elçi



olarak gönderilen peygamberlerin bu hususî elçilikleri açıkça anlatılarak cihan
peygamberiyle diğerlerinin farklılıklarına dikkat çekilmiştir. Meselâ Hazreti
Nuh (aleyhisselâm) içi n “And olsun, Nuh’u da kavmine gönderdik: Ey
kavmim, dedi. Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka mâbudunuz yoktur.”16

Keza, Hazreti Hud (aleyhisselâm) için “Âd kavmine de kardeşleri Hud’u
gönderdik: Ey kavmim Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka mâbudunuz
yoktur.”17 Bunun gibi Hazreti Salih’le alâkalı olarak da, “Semud kavmine de
kardeşleri Salih’i gönderdik: Ey kavmim dedi. Allah’a kulluk edin. Sizin
O’ndan başka mâbudunuz yoktur.”18; 80. âyette19 Hazreti Lut için, 85. âyette
Hazreti Şuayb için aynı şeyler ifade buyrulmakta20; hatta Kur’ân-ı Kerim’de, bu
peygamberlerin anlatıldığı hemen her yerde, onların kendi millet ve kendi
cemaatlerine peygamber olarak gönderildiklerine de dikkat çekilmektedir ki bu
da Kur’ân-ı Kerim’in meseleyi mutlak ve müphem bırakmayıp, “Kim cihan
peygamberi, kim değil; kim kavim ve kabilesini irşada memur edilmiş, kim
bütün insanlığı aydınlatmakla vazifelendirilmiş” bu hususları tasrih ettiğini
göstermektedir.

Aslında O’nun peygamberliği, peygamber olarak gönderildiği günden
itibaren, dünyanın dört bir yanında duyulmuş ve hüsnü kabul görmüş; sunduğu
mesajlar, Merâkeş’ten Mâveraünnehir’e kadar geniş bir sahada tesir icra etmiş
ve hayata hayat olmuş; Allah’tan getirip vaz’ettiği kanunlar asırlar boyu pek
çok İslâm devleti tarafından benimsenip tatbik edilmiş ve beşere sunduğu
esaslar, daima hayatla içli-dışlı, düşüncenin önünde, ilimlere rehber, düşünce
ve araştırmanın teşvikçisi olmuş ve hele, asırlardan beri İslâm düşmanlarının
bunca baskı, tecavüz ve tahriplerine rağmen O’nun getirdiği esasların hâlâ her
yerde taze, yeni ve aranır olması; günümüzde dahi binlerce ilim adamı ve
düşünürce, insanlığın yeniden fethedilmesinin ancak O’nun getirdiği ruh ve
esaslarla mümkün olacağında ittifak edilmesi, O’nun âlemşümul (evrensel)
peygamberliğine bir değil, binlerce delil mahiyetindedir.

Hâsılı, peygamberliğini dünyanın dört bir yanına duyurmak maksadıyla,
bütün muteber hadis ve siyer kitaplarının belirttiği üzere, Roma imparatoru
Heraklius’tan21, Mısır kralı Mukavkıs’a22, İran’ın Kisra’sından23, Habeş
Necâşî’sine24 kadar nâmeler gönderip Hak dine davet ettiği o ilk günden
asrımıza kadar O hep bir cihan peygamberi olarak kendisini tanıtmış, getirdiği
dinî esasların, beşerin büyük bir kısmı tarafından hüsnü kabul görmesi de



O’nun öyle olduğunu ispatlamıştır. Artık aksine ihtimal verilmeyen böyle bir
mevzuda yeni yeni şüpheler üretmek, kin, garaz ve haset eseri olsa gerek.
1 Bkz.: İbn Hacer, el-İsâbe 3/41.

2 el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/357-358.

3 Buhârî, cihad 3; Müslim, imâret 160, 161.

4 Buhârî, cihad 8; İbn Hacer, el-İsâbe 4/441.

5 et-Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-mülûk  4/228.

6 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/303; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 4/116.

7 Buhârî, teyemmüm 1; salât 56; Müslim, mesâcid 3.

8 el-Hâkim, el-Müstedrek  2/460; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 11/61; İbnü’l-Mübarek, ez-Zühd 1/377.

9 et-Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-mülûk  2/128.

10 Bkz.: İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 4/116; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/303.

11 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/335; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/38.

12 Sâd sûresi, 38/87.

13 Yâsîn sûresi, 36/70.

14 Sebe sûresi, 34/28.

15 A’râf sûresi, 7/158.

16 A’râf sûresi, 7/59.

17 A’râf sûresi, 7/65.

18 A’râf sûresi, 7/73.

19 “Lut’u da gönderdik. Halkına dedi ki: “Daha önce hiç kimsenin yapmadığı pek çirkin bir işi siz
mi yapıyorsunuz?” (A’râf sûresi, 7/80)

20 “Medyen ahalisine de içlerinden biri olan Şuayb’ı gönderdik. ‘Ey benim halk ım!’ dedi, ‘yalnız
Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık delil geldi.’
‘Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların haklarını eksiltmeyin, halka haksızlık etmeyin, ülkede
düzen sağlanmışken fesat çıkarıp huzuru bozmayın. Bana inanıp bu dediklerimi yapmanız sizin
için elbette hayırlıdır.” (A’râf sûresi, 7/85)

21 Buhârî, bed’ü’l-vahy 16; Müslim, cihad 74.

22 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 5/324.

23 Buhârî, ilim 7; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/423.

24 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 3/104.



İslâm’da meşrepçilik var mıdır? Sahabe-i kiram 
arasında böyle ayrılıklar oluyor muydu? 

Birleştirici bir fikir ne olabilir?
Meşrep kelimesi Arapça’dır ve içmek mânâsına gelen “şurb” kökünden

gelir.
Halk arasındaki mânâsı ile insanların, aynı hakikatleri teferruatta değişik

anlaması demektir.
Hususiyle bugün, İslâm, iman ve Kur’ân’a hizmet etme davasında, maksatta

hedefte bir olmakla beraber, vesile ve yollarda farklı mülâhaza ve farklı
düşüncelere “meşrep” nazarıyla bakabiliriz.

Dünyanın şarkında ve garbında, kim dine, imana hizmet eder; kim âli olan
İslâm dinini âli gösterirse, meşrebi ne olursa olsun o kabul edilmeli, takdir
görmeli ve alkışlanmalıdır. Yollar, metotlar bir olmayabilir. Ö nemli olan hedef
ve maksat birliğidir.

Bu yolların değişik değişik olmasına tesir eden çeşitli sebepler vardır.
İnsanın yetiştiği muhitin, aldığı kültürün, onun üzerinde tesiri olduğu gibi, aynı
zamanda, Esmâ-i İlâhiye’ye mazhariyet keyfiyetinin de tesiri vardır. Buna göre,
ayrı ayrı meşreplerin zuhur etmesi normaldir ve öteden beri de zuhur
edegelmiştir.

Hazreti Ali’nin meşrebi hiçbir zaman Hazreti Ebû Bekir’le kabil-i kıyas
değildi. Faruk-u A’zam Hazreti Ömer’le Ebû Zerr’in meşrepleri de tamamen
birbirinden farklıydı. Hâlbuki ikisi de aynı celâdet ve şehamet içinde idi. Fakat
Hazreti Ömer’de fevkalâde bir devlet ve idare anlayışı, mükemmel bir
teşkilâtçılık bulunmasına mukabil, Hazreti Ebû Zer, daha çok ferdî bir insandı...

Bundan anlaşılıyor ki, bütün dinleri tevhid, bütün meşrepleri telif eden ve
bütün mizaç ve mezakları aşan Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem)
devrinde dahi, meşrepler ve mizaçlar tamamen ortadan kalkmadı; meşreplerin
tevhidine gidilemedi ve gidilmedi...

Aslında bunları tevhid etmek fıtrata da aykırıdır. Zira farklı farklı yaratılan
kimselerin aynı şekilde düşünmesine imkân yoktur. Tabiî, zorlamanın da çeşitli
komplikasyonları olma ihtimali vardır.

Denebilir ki, mezhepleri telif etmek isteyenler, fıtrattaki bu ince hususu
kavrayamamış, insanın mahiyetini tanıyamamış ve dolayısıyla beşeri ve



beşerdeki istidatları görmezlikten gelen veya göremeyen kimselerdir. Allah’ın
yarattığı kabiliyetler, eğer O’nun hikmetlerinin iktizasına göre faaliyet
gösterecek ve fonksiyonlarını tam ifa edeceklerse, elbette ayrı ayrı mezhepler
de olacaktır.

Binaenaleyh, istidatlardaki bu farklılık fıkıhta, Hanefî, Şâfiî, Malikî,
Hanbelî, Evzâî, Sevrî ve Zührî... -ilâ maşâallah- mezhepler hâlinde zuhur
edecektir. İnsanların gönlüne, hissiyatına, kalbine, vicdanına hitap eden ve
şeriat-ı garrâ, din-i mübin-i İslâm’a hizmet etme maksadıyla, ta Devr-i
Risaletpenâhî’den, bugüne kadar kurulmuş, kalb ve ruhun inkişafının
hedeflendiği sistemlerde de değişik tarikatlar şeklinde ortaya çıkacaktır.

İlk sofîler Süfyan-ı Sevrî, İbrahim İbn Edhem bilhassa hemen her sofînin
itimat ettiği Bayezid-i Bistâmî, daha sonraları Cüneyd-i Bağdadî.. hususiyle
açtığı çığırla dev bir insan olarak, bütün ehl-i hak tarafından sevilip sayılan
Gavs-ı A’zam Abdülkadir Geylânî ve şahlar şahı Şah-ı Nakşibend Hazretleri
ayrı ayrı meşrepleri, ayrı ayrı mizaçları temsil ederek, hep aynı rengin değişik
tonlarında, Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakikatini
canlandırmaya çalışmışlardır.

Muhyiddin İbn Arabî’nin tarikatını, İmam Rabbânî Hazretlerininki ile yan
yana koyacak olursanız, birbirinden çok uzak oldukları görülecektir. Büyük veli
İmam Rabbânî, sahabe mesleğinin büyük temsilcisi ve fark mezhebinin de
kutbudur. Herkesin ittifakıyla Hakikat-i Ahmediye’yi (sallallâhu aleyhi ve
sellem) çok iyi anlamıştır. Zâhir ve bâtın-ı Ahmediye’yi (sallallâhu aleyhi ve
sellem) telif etmiş ve O’nun iç-dış bütünlüğünü en mükemmel şekilde
anlatanlardan birisi, belki de birincisi olmuştur. Dört yüz seneden bu yana
neşrettiği envarın aydınlığını hâlâ kalblerimizde hissetmekteyiz...

İşte bu dev insan, yer yer Muhyiddin İbn Arabî’ye karşı “Fütûhât-ı Mekkiye
değil, Fütûhât-ı Medeniye...” diyerek peygamber yolu ve sahabe mesleğini
nazara verir ki, bu yol Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat yolu ve bu cemaat da Hakikat-
i Ahmediye’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) temsilcileridirler. Haddizatında
bu mesele, bir meşrep meselesidir. İbn Arabî “vahdet-i vücud”a kâil ama, bu,
bir ölçüde, “Allah’ta Allah’tan başka varlık yok.” mânâsına değil de, “Allah’ta
Allah’tan başka varlıkların bizzat vücutları yok.” mânâsına “vahdet-i şühud”u
işmam eden bir vahdet-i vücud demektir.

Ben, bu dolambaçlı ve karmakarışık yollara, meşreplerin ittihat edemediğini
anlatmak için sizleri çektim ve dolaştırdım.



Soruya esas teşkil eden meseleye gelince, dünya durdukça, meşrepler ve
mezhepler de ihtilaf edecek ve kimse bunun önüne geçemeyecektir. Ama,
vesilelerde ayrılmalara rağmen, maksatta birleşilebileceği de her zaman
mümkün olabilecektir. Diller ayrı ayrı da olsa, anlattıkları hakikat tektir ve tek
olacaktır. Arap şairin dediği gibi:

“Bizim ifadelerimiz çok çeşitli ve dağınıktır.
Ama senin güzelliğin birdir. 
Hepsi senin o güzelliğine işaret etmektedir.”1

Sözler başka başka, ibareler değişik; edalar, havalar hepsi ayrı ayrı ama,
hepsinin anlattığı da o biricik güzellik... Evet, ruhlarda Allah’ın rızası,
gönüllerde Şeriat-ı Ahmediye (sallallâhu aleyhi ve sellem) sevgisi ve ruh bu
esasa pervane olduktan sonra ihtilaflar, sürtüşmeler bulunsa bile, anlaşıp ittihat
etme her zaman mümkün olacaktır.

Bugün, gerçek İslâm anlayışı ile bir ittihat ve vifakın meydana gelmesi için
lâzım gelen bir kısım şeyler varsa, –ki bence vardır– onların üzerinde
durmamız icap edecektir.

İttihat ve ittifak, birleşip bütünleşme ve meşrep anlayışını aşabilme, ya hissî
plânda veya fikrî ve mantıkî plânda olur. Bir seviyede hissî plândaki bu ittihat
ve ittifak anlayışı, çeşitli cemaatlerin bir araya gelmelerine, sûrî dahi olsa bir
vahdet tesis etmelerine kâfi gelebilir. Ama, insanlar belli bir seviyede sabit
kalmadıkları, daima fikir ve ruh plânında inkişaf ettikleri için, çok zayıf ve
pamuktan bir iplik mesabesinde olan bu hissî vahdet ve bu vahdeti meydana
getiren bağ, bazen kâfi gelmeyebilir. Onun için insanlar hissî bağın kâfi
geleceği noktaya kadar hissî bağlarla bağlansalar da, onun kâfi gelmediği
noktada, bir masanın etrafında oturup fikrî ve mantıkî bir vahdet temin etmeleri
şarttır. Evet, hakkı, bâtılın savletinden kurtarmak; zalimler karşısında zilletten
kurtulmak; Ümmet-i Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), insanlığın
sükun ve huzuru için bir misal olmasını temin etmek ve Kur’ân-ı Mu’cizü’l-
Beyan’ın hakkı olan bir saygın ufukta kabul görmesini sağlamak için, fikir ve
mantık plânında anlaşma mecburiyetindedirler.

Meseleyi bir ölçüde misallerle müşahhaslandıracak olursak, insanlarımız
arasında, 20-30 sene öncesine kadar hissî bir ittifak ve ittihat vardı. Bu ittihat
ve ittifak, Müslümanların karşısında alternatif olarak komünizm ve inkârcılık
gibi cereyanlar bulunduğundan dolayı idi... Yani karşı tarafta, –hâşâ– Allah ve



Resûlullah’ı (sallallâhu aleyhi ve sellem) kabul etmeyen, Kur’ân-ı Kerim’i
kökten inkâr eden bir zümre; beride de ne kadar antikomünist varsa –komünizm
karşısında hür devletlerin ittifakı gibi– bir araya gelip birleşmişlerdi. Meselâ,
milliyetçilik esaslarıyla yürüyen, yeniden doğuş ve diriliş felsefesiyle yürüyen,
iman esaslarının neşrini prensip olarak benimseyip öyle hareket eden, siyasî
sahada işe vaziyet etmeyi düşünüp ve bu plâna göre hizmet veren ne kadar
siyasî ve gayri siyasî klik varsa, hemen hepsi antikomünist bir birlik teşkiliyle
ittihat ve ittifak etmişlerdi. Onun için ateizme karşı olan herhangi bir kişi,
Sebilürreşad okuduğu gibi, Yeni İstanbul, Hür Adam, Büyük Doğu, hatta Orkun
ve Millî Yol da okuyordu. O günlerde inananlar cephesi adına münteşir gazete
ve mecmuaların marufları bunlardı. Ama bunlardan birisi daha çok Altaylar ve
Sübhandağı etrafında dolaşıyor, diğeri, Gâr-ı Hira’dan, Sevr Mağarası’ndan ve
mukaddes şehir Medine’den bahsediyordu. Birisi gönülden, bir diğeri de
dimağdan bahisler açıyordu. Bu hissî hava içinde, hemen pek çok kimse
diyordu ki: “Ne olursa olsun, karşımızda Allah’ı inkâr edenlerin teraküm ettiği
bir zamanda, vahdetimizi zedelememeliyiz.”

Görüldüğü gibi, ittifak o sıralarda böyle tamamen hissîlik üzerine müessesti.
Bu itibarla, bir an geldi ki, artık, mevcut uhuvvet anlayışı kâfi gelmez oldu.
Müslümanlar fikir plânında, kalb plânında ilerlediler. Düşünüp, araştırıp,
okuyup terakki ettiler. Neyin ve hangi fikirlerin İslâm’a zıt olduğunu görüp
öğrendiler veya büyük bir kısmı itibarıyla öyle zannettiler. Bir müşterek
müdafaa, müşterek mülâhaza, müşterek hamle o güne kadar onları bir araya
getirmişti; ve uzun zaman da beraber yatıp-kalkmış, aynı çatının altında beraber
bulunmuş.. tıpkı, Allah’a, Peygamber’e küfredenlerin bir çatı altında toplandığı
gibi bunlar da hissî müttefikleriyle yan yana gelmişlerdi. Kim bilir, belki de
işte o zaman, akı-karayı, iyiyi-kötüyü enine boyuna görme imkânı elde ettiler ve
her şeyi anladılar. Evet, görüp anladılar ki, kendileri, bütün efkâr ve
kalbleriyle Medine medeniyetine doğru ve her plânda Resûl-i Ekrem’le
(sallallâhu aleyhi ve sellem) gelen ilâhî gerçekleri hâkim kılmak istikametinde
hareket ederken, başkaları başka sevdada ve bu düşüncelerden fersah fersah
uzak... Derken, o zamana kadar bağlandıkları hissî bağlar çatır çatır kopmaya
başladı.. derken, bütün bütün duygu ve hislerin başka başka olduğu ortaya çıktı.

İşte, bu dönemden sonradır ki, hissî bağlar da yetmemeye başlamıştı. Bundan
böyle, birbirinden kopup biri Çin’e biri Maçin’e doğru, ayrı ayrı istikametlere
giden kimseleri, fikir ve mantık plânında bir araya getirecek esaslara, umdelere



ve dinamiklere ihtiyaç vardı...
Biz kendi açımızdan, önce Türkiye, sonra da topyekün âlem-i İslâm’da

yeniden varoluş ve diriliş tablolarını müşâhede edip herkesin kendine düşeni
yaparak, istikbal örfânesine bir şeyler hazırladığı inanç ve kanaatini muhafaza
etsek bile, riayetinde zaruret olan bir kısım esasların kulak ardı edilmemesi
gerektiğini hatırlatmakta da fayda mülâhaza ediyoruz:

Evvelâ, bugün herkesin, başkalarını kendi meşrebine sokmaya çalışmadan
vazgeçerek, Hak yolundaki her hizmeti alkışlaması şarttır. Nasıl ki, değişik
meslek erbabı, sanatkâr ve zanaatkârlar birbirlerini kabullenip, semere-i
sa’ylerini, çalışmalarının neticelerini mübadele edip değiştiriyorlar ve umumî
maksat istikametinde birbirlerine destek oluyorlar. Öyle de, değişik meşrep ve
mezhep mensupları arasında aynı anlayışın yolları araştırılmalı, maksat ve
neticenin yumuşatıcılığıyla, sebep ve vesilelerin sertliği mutlaka kırılmalıdır.
Bunun için de yapılması gerekli olan tek şey, herkesi kendi hizmet sahası içinde
alkışlamak ve “Benim Allah’ımın adını anan, Peygamberim’i (sallallâhu aleyhi
ve sellem) takdir ve tebcil eden herkes kardeşimdir.” diyerek başkalarını
kabullenmektir. Kabullenip, kapitalizm ve komünizme yutulmamak, ateistlerin
meydana getirdiği korkunç vakuma kapılmamak için, sûrî dahi olsa bir ittihat ve
ittifak temin edilmelidir. İngiltere insanı, kendi kader ve kendi geleceği için
“Anglo-Sakson ve Galli” olarak bir vahdet temin etmişlerdir. Bu iki ayrı ırk,
birbirlerinden öyle nefret eder, öyle tiksinirler ki, bir Anglo-Sakson’a “Galli”
desen ağzına bir yumruk indirir. Galliye de “Anglo-Sakson” desen o da sana
bir yumruk savuruverir. Bununla beraber, bu iki zümre arasında, zâhir plânda
bugüne kadar en ufak bir çekişme, bir mücadele hissedilmemiştir. Çünkü bir
masa başında oturmuş, aralarındaki farklı noktaları görüşmüş, asgarî
müşterekleri tespit etmiş, İngiltere’nin kaderi ve istikbali adına bir kısım
fedakârlıkları göze alarak anlaşma noktalarını bulmuş ve anlaşmışlardır.

Bunun bizim davamız açısından mânâsı şudur: Her birimiz hangi meşrepten
olursak olalım, Allah’ımız bir, Kitabımız bir, Peygamberimiz bir, kıblemiz bir,
yolumuz bir, yöntemimiz birdir. Evet işte, böyle bir anlayışla vahdetimizi
hissîlikten çıkarıp bu “bir bir”ler üzerine kurmak mecburiyetindeyiz. Zira bütün
bu “birler” birliği iktiza etmekte ve vicdanlarımızı birlik ruhuna çağırmaktadır.
Aksini iddia, nefsin mazeret mırıltılarından başka bir şey değildir.

Şimdilerde, kıymetli bir hazineyi belli bir noktaya götürmeye azmetmiş olan
bizler, onu yerine ulaştırdıktan sonra ille de bir düello gerekiyorsa, o mel’un



işi, emaneti sahiplerine devrettikten sonra yapalım. Fakat önce mutlaka, bu
mübarek milletin bugününü-yarınını düşünelim. Ve şu memleketin, dinsizlere,
inkârcılara peşkeş çekilmesine fırsat vermeyelim ve buna imkân
hazırlamayalım...

Bu mevzuda ikinci yol da şudur: Hiç kimse, başkalarını kendi yol ve
sistemine girmeye zorlamamalıdır. Varsın herkes kendi anlayışı içinde hizmet
etsin. Şurası unutulmamalıdır ki, bir kısım kimselerin, içine düştükleri
fikirlerden vazgeçmeleri zor, hatta çok defa imkânsızdır. Zor kullanmak ise
kat’iyen çıkar yol olmadığı gibi, kabil-i iltiyam olmayan inşikaklara da
sebebiyet verebilir. Müsamaha ve tolerans ise, Kur’ân’ın tavsiyesidir.
Toleranslı hareket edip müsamahalı davrananlar, yarınlara ait önemli bir
meseleyi halletmiş sayılırlar.

Üzerinde durulması gerekli olan diğer bir husus da şudur: Meşrepler,
mizaçlar ittihat etmediği için, herkes kendi meşrebi içinde, Kur’ân ve imana
hizmet ederken oldukça mühim şeyler de yapmaktadır. Bir kısım büyük
kalemler, hayat-ı içtimaiyemizle alâkalı meseleleri, problemleri
halletmektedirler ki, İslâm’ın bu türlü problemlerinin halledilmesine de ihtiyaç
vardır. Binaenaleyh, bırakalım, bazıları içtimaî ve iktisadî meseleleri
halletsinler. Bizler de yapabileceğimiz şeylerle meşgul olalım. Abbasîler
devrinde olduğu gibi, şimdilik onların adaptasyonlarını yapalım. Ehl-i Sünnet
kıstaslarıyla ölçüp biçelim, atacağımızı atıp tutacağımızı tutalım ve yeni
terkiplerle, yepyeni bir dünyanın kurucuları ve hazırlayıcıları olmaya çalışalım.

Bir başka grup düşünelim ki, Ehl-i Sünnet açısından tenkit edilecek bazı
yanları olabilir. Ama, böyle bir araştırma ve tetkik mevzuunda, değil onların,
Batının bile alınacak müsbet yönleri olduğunu kat’iyen hatırdan çıkarmayalım.
Bizim izzet ve onurumuz, onların da düşmanlık ve nefretleri hesaba katılarak,
alınabilecek şeylerini almada ne zarar var! Aslında her bâtıl mezhep içinde
dahi, bir dâne-i hakikat vardır ve o mezhep, hayatiyet ve mevcudiyetini ona
borçludur. İşte, o tek dâne-i hakikat her zaman alınabilir ve alınmalıdır da...

Bu meseleyi izah için bir misal arz edeyim: Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’ten
ayrı Müslümanlar içinde, öteden beri devam edegelen birbirine zıt iki kutbun
temsilcisi iki mezhep vardır: Mutezile ve Cebriye. Mutezile mezhebi, “Kul
fiilinin hâlıkıdır.” prensibine göre hareket eder.. Cebriye mezhebi ise “Her şeyi
Allah yaratır, kul robot gibidir.” düşüncesiyle hareket eder. Bunlar, insanın
iradesi ve Allah’ın yaratması mevzuunda birbirine zıt kutuplarda



bulunmaktadırlar.
Mutezile “İnsan kendi fiilini kendi yaratır, Allah müdahale etmez.” şeklinde

düşünmüştü. Günümüzde, rasyonalistlerin çoğu da Mutezile gibi
düşünmektedir.

Cebriye ise, bunun aksine, insana hiçbir pay ayırmamakta, hiçbir irade
tanımamaktadır. Onlara göre mükellefiyetleri ve iradesizliğiyle insan, eli kolu
bağlı, sırtından yediği bir tekme ile suya düşürülmüş ve kendisine “Sakın
ıslanma!” denmiş gibi bir durum arz etmektedir.

Ehl-i Sünnet, ondan aldığı bir dâne-i hakikatle öbüründen aldığı başka bir
hakikati birbirine mezcetmiş ve bir sentez yapmıştır. Mutezile’ye demiştir ki:
Evet insanın iradesi vardır. Kur’ân’ın pek çok âyeti buna delâlet eder. İnsanın
iradesi vardır ki, insan iradesiyle amel-i salih yapacak ve Cennet’e girecektir.
Vardır ki, Kur’ân-ı Kerim “İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur.”2

demektedir. Fakat “Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz bir şey
dileyemezsiniz.”3 fehvasınca, Allah’ın dilediğinin, bir esas olduğu da kat’iyen
hatırdan çıkarılmamalıdır. Evet, sizin irade dediğiniz şeyin tasarruf dairesi o
kadar dardır ki, âdeta varlığı ile yokluğu müsavidir. Ama, şart-ı âdi olarak o
irade vardır ve günah-sevap, ceza-mükâfat gibi hususlara da bir esastır.

Ben bütün bunlarla şunu anlatmaya çalıştım: Kapitalist bir sistem içinde de
bir dâne-i hakikat vardır, komünist sistem içinde de. Ama, komünizma onu
istismar ediyor. Devletçiliği, fakiri koruyup kollamayı istismar ediyor ve
münafıklık yapıyor. İşte bunlar kitleleri, cemaatleri sürükleyip götürüyorlar.
İslâm’a gelince, onun bütün meseleleri, bütün prensipleri hak, hakikat,
istikamet ve adalettir. O, her yönüyle birleştirici prensipler mecmuasıdır.

Meşreplere gelince, her meşrep içinde bir dâne-i hakikat vardır. Cenâb-ı
Hakk’ın, farklı mizaç, meşrep ve mezaklarda yarattığı şeyleri görmezlikten
gelerek, fıtrat hakikatine karşı çıkıp, ayrı ayrı cetvellerden fışkıran suları
karıştırarak, hayalî vahdet yolları araştırmayalım. Herkes kendi sahasında
envâr-ı Kur’ân ve imanı neşretsin ve başkaları ile uğraşmasın.. ittifak
edemiyorsa da hiç olmazsa ihtilafa düşmesin. En azından Müslümanları
çekiştirip durmasın. Her Müslümanı alkışlamasını bilsin. Her “Allah” diyenin
arkasında olsun. –İnşâallahü Teâlâ– o takdirde, kısa zaman sonra, ittihat ve
ittifak teessüs edebilir.

Celâdet: Yiğitlik, kahramanlık, metanet.



Fehvasınca: Uyarınca, gereğince.

Şehamet: Akıl ve zekâ ile birlikte olan cesaret.

Teraküm etmek: Birikmek, yığılmak.

Vifak: Anlaşma, uyum içinde olmak.

1 ez-Zerkeşî, el-Burhân fî ulûmi’l-Kur’ân 2/160.

2 Necm sûresi, 53/39.

3 Tekvîr sûresi, 81/29.



Hazreti Hasan ve Hazreti Muaviye (radıyallâhu
anhüma) varken Ömer İbn Abdülaziz’in beşinci halife

sayılmasının hikmetini açıklar mısınız?
Bu meseleyi zannediyorum, şimdiye kadar kelâmcılar dahi mevzu

etmemişlerdir. Ama, kafaya takılan bir soru olması itibarıyla arz etmeye
çalışayım. Raşid Halifeler Efendilerimiz dört tanedir. Bu hususta herkes ittifak
hâlindedir. Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali
(radıyallâhu anhüm). Bunlar, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) en
eşref, en ecmel, en ekmel, en ekber halifeleridir. Raşid Halifelerden sonra
idare, Benî Ümeyye’nin eline geçti ve az sonra da, büyük ölçüde Müslümanlar
arasında safvet ve samimiyetle beraber, hilâfet ruhu da sarsıldı. Devlet, kısmen
saltanata dönüştü; sarayları lüks ve debdebe sardı. Vasat, zayıf ruhlarda
zaafların ortaya çıkmasına müsait hâle geldi. Bununla beraber Emevîler bütün
bütün boş ve yoz kimseler değildi. İçlerinde Kitab’a ve Sünnet’e vukufu olan
pek çok büyük insan vardı. Ama aile olarak artık bozulmaya yüz tutmuştu.
Derken böyle bir aile içinde, yani diken tarlasına benzer bir yerde, Ömer İbn
Abdülaziz gibi Raşid Halifelerle at başı gidecek nadideler nadidesi bir gül
yetişti. Ömer’i zirvelere ulaştıran hususların başında, onun bir hamlede cismanî
arzuları aşarak bedenin yerine ruhu, nefsin yerine gönlü yerleştirip her işinde
Resûlullah’ın yolunu ve Allah’ın rızasını araştırması gelir.

Bu mesele çok kolay değildi, hele onun için asla. Zira o, sarayda debdebe ve
ihtişam içinde yaşıyor, her gün ava çıkıyor, sahip olduğu bol imkânlarla meşru
dairede de olsa yiyor, içiyor ve zevk ediyor... Asr-ı Saadet insanından –
takriben– yüz sene uzaklaşmış, ondan uzaklaşmakla kendilerini var eden
dinamiklerden de uzaklaşmış bir toplum, bir aile içinde ve sarayın olanca
imkânlarına sahip birisinin başka türlü olması da çok zordu. Tam bu esnada
amcası Süleyman, vefat ederken oğlunu tavsiye edeceğine, bazılarının ısrarıyla,
ana tarafından Hazreti Ömer Efendimiz’in torunu olan yeğeni Ömer İbn
Abdülaziz’i tavsiye etmişti. Halk da kabullenip, biatta bulunmuşlardı.
Kendisine hilâfet vazifesi tevdi edildiği gün, hemen birdenbire kendine gelip
ruhuna dönen Ömer, tepeden tırnağa değişivermişti. Artık bu Ömer, o eski
Ömer değildi. Ömer, o günden itibaren yeniden ilk halifeler dönemini ihyaya
çalışır. Fenalıklarla yaka-paça olur. İyiliklere doğru yollar vurur; hayra,
hasenata giden yolları kolaylaştırır. Haksızlıkları önler, zulme karşı ilân-ı harp



eder. Hanımının boynundaki gerdanlık için, ganimetten gelmiştir mülâhazasıyla
“Bana yaraşmaz.” der, devlet hazinesine gönderir. Şüphelendiği şahsî servetini
“Beytülmal”e devreder, bir eski hırka sırtına geçirir ve devletin başına
geçer...1

O günkü devletin sınırları, Aral Gölü, Mâveraünnehir, Afganistan ve Batı
Türkistan’ı; Taşkentleri, Buhâraları, Semerkantları.. Batı Afrika’da, Cebel-i
Tarıkları, Fas, Tunus, Cezayir , Mısır, Suriye ve Libyaları içine alıp Anadolu
yakasına uzanıyordu. Ve Ömer de bu devletin reisiydi... Evet, Arap Yarımadası
bütünüyle fethedilmiş, Basra Körfezi memleketleri İslâm hâkimiyeti altına
alınmış, bugünkü Türkiye kadar kırk bir devletin hâkim olduğu sahada tek
hâkim, daha doğrusu, bu yerlerde Allah’ın biricik halifesiydi. Ve Ömer o
devirde insanların en fakiriydi...

Muhaddisîn-i kiram derler ki: “Mü’minler zekât ve sadaka verecek insan
bulamazlardı.” ki, Muhbir-i Sadık bunu aynen haber vermişti: “Bir gün elinizde
zekât, dolaşacaksınız, fakat verecek kimse bulamayacaksınız.”2 Yani herkes
zengin olacak demektir ki, Ömer İbn Abdülaziz devrinde bunların hepsi
görülmüştü.3 İşte o böyle bir devletin başına geçmişti... İki sene küsur ay bu
devleti idare eder, ama; senelerce yaşamış gibi, semereli olur. Daha sonra
Endülüs’e kadar uzanacak o devletin her yönünde ıslahat yapar. O güne kadar
Raşid Halife Efendilerimiz hakkındaki bütün yanlış telakkileri izale eder.
Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) muallâ mevkiini ilân eder. O güne kadar bir
kısım kimselerin hutbelerindeki saygısızlığına son verir ve bugün dahi
hutbelerimizde okuduğumuz, “Allah, adaleti, ihsanı, akrabaya vermeyi
emreder, fahşâdan (edepsizlikten), münkerden (fenalı k) ve bağy (azgınlık)tan
men eder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir.” 4 âyetiyle, adaletsizliğe,
fuhşa, ahlâksızlığa, taşkınlığa karşı göğsünü siper eder; istikametli düşünür,
âbidâne, zâhidâne bir hayat yaşar.

İşte, Ömer İbn Abdülaziz’in içinde bulunduğu şartlar, hiç de böyle
yaşamasına müsait olmadığı hâlde, böyle yaşaması, hem de o günkü
Emevîler’de hayat anlayışı çok değişik olmasına rağmen bu kadar duru, bu
kadar arızasız, bu kadar pürüzsüz ve tıpkı ilk halifeler gibi bir sîrete sahip
olması, onu Asr-ı Saadet insanı seviyesine ulaştırmıştır. Bu itibarladır ki, daha
sonradan gelen bazı kimseler ona haklı olarak müceddit demişlerdir ve dört
halifeden sonra eğer bir beşincisi bahis mevzuu ise, onun Ömer İbn Abdülaziz
olacağını söylemişlerdir. Yani Dört Halife’den sonra ille de bir beşincisi bahis



mevzuu ise o mutlaka Ömer İbn Abdülaziz’dir, demişlerdir. 5 Ama Ömer İbn
Abdülaziz’i, Seyyidina Hazreti Hasan’a tercih etme, Hazreti Muaviye’ye tercih
etme meselesine gelince, bu bizim muvazene, mukayese imkân ve iktidarımızı
aşan bir mevzudur. Bu mevzuda Hasan Basrî (radıyallâhu anh) ki, –tâbiînin
imamlarından ve çocukken Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
zevcelerinden birinin kucağında oturma şerefine eren birisidir– kendisine Ömer
İbn Abdülaziz’le Hz. Vahşi’nin (radıyallâhu anh) derece ve mertebeleri
sorulunca, umumî fazilet açısından, yani Allah’ın Resûlü’nü görüp bizzat feyiz
alma bakımından “Ömer İbn Abdülaziz ancak Vahşi’nin atının burnunda bir toz
olabilir.”6 demiştir. Çünkü Vahşi , sahabi idi. Ömer İbn Abdülaziz sahabi
değildi. Hususî bir kısım meziyetleriyle Ömer çok ileride olabilir. Yoksa
mutlak fazilet sahabeye aittir. Hususî bir veya birkaç fazilette, mercuh
kendisine tereccüh edenlere tereccüh edebilir; ama mutlak fazilette râcih
râcihtir.7

Şimdi durum böyle olunca, onu Hazreti Hasan Efendimiz ve Hazreti Muaviye
ile mukayese yapmamız mümkün değildir. Hem onların aralarındaki derecelerin
muhakeme, muhasebe, takdir ve kritiğini yapmak bize düşmez. Onlar o kadar
muallâdırlar ki, Efendimiz’in Sema-i Risaletinde boy atmış, ser çekmiş, değişik
gıda almış, değişik buudlarda gelişmiş, tıpkı Cennet varlıklarını hatırlatırlar.
Belki pek çoğu itibarıyla melekler seviyesine ulaşmışlardır. Biz onlar hakkında
şöyle veya böyle bir hüküm verdiğimiz zaman, ihtimal, Huzur-u Rabbi’l-
Âleminde çok mahcup oluruz. Bu, tıpkı bir mahkemenin kapısında kapıcılık
dahi yapamayacak kimselerin, o mahkemenin hâkimliğine tenezzül etmeyen
kimseleri tenkidine benzer ki, bu ne müthiş utandırıcı bir şeydir! Binaenaleyh,
bizler hem dilimizi hem de kalbimizi korur, hepsine karşı derin bir saygı ve
hürmet hissiyle iki büklüm olur, bizi kapıkulu kabul etmelerini dileriz!..

Beytülmal: Devlet hazinesi.

Mercuh: Tercih edilmemiş, başka bir şeyin kendisine üstün tutulduğu şey.

Safvet: Sâfilik, temizlik, pâklık, iç duruluğu.

Râcih: Üstün, tercih durumunda daha ağır basan.

Sîret: İç yapı, karakter.

Tereccüh: Üstün gelme, ağır basma.

1 İbn Sa’d, et-Tabakatü’l-kübrâ 5/345, 393; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 5/257, 258; Kutub, Seyyid,
İslâm’da Sosyal Adalet s.331-332.

2 Buhârî, menâkıb 25.



3 Bkz.: İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzib 7/478; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 9/225.

4 Nahl sûresi, 16/90.

5 es-Suyûtî, Tarihu’l-hulefâ s.228; el-Azimâbâdî, Avnü’l-Ma’bud 12/383. Ayrıca bkz.: el-Aynî, Umdetü’l-
kârî 1/113.

6 İmam Rabbânî, el-Mektubat 1/70 (58. Mektup).

7 Ali el-Kârî, Şerhu Kitabi’l-Fıkhi’l-Ekber s.206.
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Bu mütevazi kitapçıkta sorulara irticalen cevap verildiği, konuşmanın ona
göre istiflendiği.. daha sonraki küçük tashihlerle de bu ilk tertip ve ifade
tarzına dokunulmadığı; daha doğrusu, her şeyi yeniden ele alma gibi bir
zorluğu olduğundan dokunulmadığı için, bir kısım karışıklıklar, anlatma
eksiklikleri olacaktır. Değerli okuyucuların, bütün bunları nazar-ı itibara
alarak, kitabı öyle mütalâa etmelerini ve kusurlarımıza nazar-ı müsamaha
ile bakmalarını umar, dualarını bekleriz.



Takdim
Çarpık zihniyetlerin ürettiği sorulara, çapraz ve ihatalı cevaplar hazırlamak,

beyninin maden ocağında düşünce kazması sallayan ve şakaklarındaki
zonklamayı ancak bu şekilde dindirebilen her düşünür ve mütefekkirin en önde
gelen vazifelerinden biridir. Bir bakıma bu vazife onların varlık ve yaratılış
gayeleridir. İçinde mütefekkiri bulunmayan cemiyet ne fakir bir cemiyettir ve
içinde mütefekkirini barındırmayan cemiyet nasıl zalim bir cemiyettir. Çünkü
varlık gayesini hiçe saymış veya hiç anlamamıştır da ondan. Âlim, bütün bir
âlemdir. Mütefekkir ise âlimi ve dolayısıyla âlemi besleyen dâyedir. Tefekkürü
olmayan âlim sadece kitap yüklüdür. Mânâ ve muhtevaya aldırış etmeyen bir
kemmiyet taşıyıcısından farkı yoktur onun.

“Neden” ve “niçin” cümbüşü, dünya kurulduğu günden beri vardır. Zaten
dünyayı dünya yapan da bu sorulardır. “Dünya hikmet evidir.”  diyenler bunu
söylemiş olmuyorlar mı? Sebep ve netice münasebetini kurcalama hikmetin ta
kendisi değil mi? İddiasız ama tecessüsü uyanık tutucu sorular olmasaydı
“hikmet”ten ve “hakîm”den bahsetmek nasıl mümkün olurdu? Hâlbuki bunların
varlığı birer realite ve vâkıadır. Öyleyse bundan sonra da bu vâkıa her zaman
ve zeminde var olacaktır.

Bu realiteyi görmezden gelme bir aldanmışlıktır. Şu kadar var ki, her önüne
gelen soruyu cevaplamaya kalkmak da lüzumsuz bir cesarettir. Efendimiz’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Hz. Cibril’in sorduğu “Kıyamet ne zaman
kopacak?” sorusuna Allah Resûlü’nün verdiği cevap ne kadar mânidardır.
Şöyle buyurmuşlardır: “Şu anda kendisine sorulan, soruyu sorandan fazla bir
şey bilmiyor.”  Gerçi bu da bir cevaptır; ama ne kâmil bir cevap. Kıyamete
kadar hikmetin başında taç ve tacında sorguç olacak bir cevap! Muhatabı
meleklerin en büyüğü; cevabı veren de peygamberlerin ve bütün insanlığın...
Fakat işte cevabı!

İmam Ebû Yusuf, kendisine sorulan yüz sorudan altmışına “Lâ edrî”
(bilemiyorum) cevabını verir. Soru sahipleri hayret içinde ve ham bir çıkışla
“Sana bizim sorularımıza cevap vermen için maaş veriliyor. Hâlbuki sen
soruların çoğuna “Bilemiyorum.” diyorsun. “Bu nasıl olur?” derler. Ve büyük
imam şu cevabı verir: “Siz maaşı benim bildiklerime veriyorsunuz.
Bilmediklerime de vermeye kalksanız bütün dünyayı bana vermeniz gerekirdi!”

İşin bu tarafı biraz da kendisine soru sorulan ve kendilerinden cevap



beklenenleri ilgilendiren kaide. Bir de soru sormanın kendine göre âdâbı ve
erkânı vardır ki, bu edep çerçevesi içinde sorulan sorular kanaatimizce verilen
cevaplar kadar mühim ve bir o kadar da zor ve müşkildir. Tembel beyinler
soru soramaz. Düşüncesi nemlenmiş insanlarda düşünce aksiyonu olmaz. Bu
edebi de bize yine Cibril hadisi öğretiyor. Cibril edep içinde yaklaşıyor,
evvelâ insanlardan bir insan olma hüviyetine bürünüyor, sonra da
“Yaklaşabilir miyim?” nezaketiyle işe başlıyor, üç defa izin istiyor,
dördüncüde diz çöküp ellerini dizlerine koyuyor ve sorularını öyle soruyor:
“İman nedir, islâm nedir ve ihsan nedir?..” gibi en can alıcı soruları soruyor.

Soru çeşitli gayeler için sorulur. Bildiğini bildirmek için veya karşısındakini
imtihan etmek için soru sormak, belli bir gaye ve hedefe makrûn değilse hiç
tasvip görecek davranışlardan değildir. Ancak öğrenmek için veya kendisi
bilse dahi orada bulunan diğer insanların öğrenmelerini temin için sorulan
sorulardır ki, edep çerçevesi içindedir. Bu gruba dahil sorular birer hikmet
fideliğidir. İşte Cibril’in soruları bu cinsten sorulara güzel bir örnektir.

Verilen cevapları tasdik etmesi, kabullenme mânâsınadır. Yoksa soru
soranın verilen cevabı doğrulama mânâsında tasdik etmesi uygun değildir. Hem
Cibril oraya dini öğretmek için gelmiştir. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) sözlerinin, getirdiği vahye mutabık olduğunu Cibril o anda tasdik
etmiştir. Böyle bir tasdik ancak o platformda güzeldir...

Hem niyet hem de şekil itibarıyla güzel sorulan bir soru, verilecek cevap
için de önemli ölçüde ilham kaynağıdır. Sormak maharet, doyurucu şekilde
cevap vermek ise bir meziyettir. İşte bu kitap böyle maharet ve böyle
meziyetten terkip edilmiş bir eserdir. Ona, “Soru-Cevap Ansiklopedisi” veya
“Soru-Cevap Atlası” dense yeridir.

Verilen cevaplar kalabalık bir kitle önünde ve irticâlî olarak verilmiştir.
Daha sonra da bu cevaplar asla ve öze dokunmayan küçük düzeltmelerle yazıya
dökülmüştür. Muhtevadaki bereket biraz da bu fıtrîlikten kaynaklanmaktadır.

Yayınevimiz, bu seriye ait üçüncü kitabı çıkarmanın sevincini sizlerle
paylaşırken maarif adına ortaya koyduğu bu ve benzeri faydalı kitapları takdim
etmenin haklı mutluluğunu da yaşamaktadır. Ümidimiz sizlerle daha nice
sevinçler paylaşmak ve daha nice mutlu anlar yaşamaktır. Beyin teri ve göz
nuru dökenlere en içten sevgi ve selâmlarımızla...

Nil Yayınları



İslâmiyet akıl ve mantığa uygundur, diyorlar. Hâlbuki
İslâmiyet nasslara dayanmaktadır ve dolayısıyla 
teslimiyeti gerektirmektedir. İzah eder misiniz?

Evet, öyledir. İslâmiyet hem akıl ve mantığa uygundur hem de teslimiyeti
gerektirir. Zira akıl ve mantıkla teslimiyet birbirine zıt mânâya gelen kelimeler
değildir. Bir şey hem mantıklı olur hem de teslimiyeti gerektirir. Yani hiç kimse
teslimiyet gerektiren bir husus karşısında, “Öyleyse bu mantıkî değildir.” gibi
bir hüküm veremez ve mantık böyle bir hükmü kabul etmez. Şimdi de bu
meseleyi yine akıl ve mantık çerçevesinde izaha çalışalım.

İslâmiyet evvelâ, inanılması gerekli olan hususları, kâinatı okuyan kitabıyla
ele alıp aklî ve mantıkî olarak bizlere izah etmiştir. Cenâb-ı Hakk’ın ulûhiyet
ve rubûbiyeti bu şekilde ispat edildikten sonra, telâzum ifade eder mahiyette
peygamberlik ele alınmış ve bunun zarureti üzerinde gayet muknî delillerle
durulmuştur. “Böyle bir ulûhiyete, dellâllık yapacak peygamberler lâzımdır.”
hükmünü netice veren bütün bu deliller gayet aklî ve mantıkî delillerdir.

Öldükten sonra insanlar tekrar dirilip ebedî bir hayata mazhar olmalılar ki,
onlara verilen ebed hissi abes olmasın. Cenâb-ı Hak abesten münezzeh
olduğuna göre insanlara böyle ebedî bir hayat bahşedecektir. Hem varlığı ilk
defa kim yarattı ise, bu ikinci yaratılışı da yine O yapacaktır.1

Kur’ân kelâmullahtır. Bütün cin ve insanlar toplansa onun tek bir âyetine
dahi nazîre getiremezler.2 Madem o, Allah’ın (celle celâluhu) kelâmıdır,
öyleyse Tevrat, İncil, Zebur ve diğer O’nun tasdikinden geçen bütün suhuflar da
aslî hüviyetleriyle Allah’ın (celle celâluhu) kelâmıdırlar...

Teker teker her birini mevzu ile alâkalı yerlerde arîz ve amîk anlattığımız bu
meseleleri burada tafsil edecek değiliz. Sadece bir fikir vermek için temas
etmiş oldum. Şimdi, inanılması gereken akideye ait bütün meseleleri böyle aklî
ve mantıkî delillerle ispat ettikten sonra, iş bir yere varır ki, insan orada
deliller ayağıyla yürüyemez. Vicdanında duyduğu, gönlünde hissettiği hakikate
ait mânâlar o denli kuvvetlidir ki, deliller orada çok sönük kalır. Bu bir seviye
meselesidir ve gayet normaldir. Şu kadar var ki İmam Rabbânî gibi büyük
zatlar “seyr minallah” tamamlandıktan sonra yine insanın delillere ihtiyaç
duyacağını ifade etmişlerdir ki, bu o seviyede miracını tamamlayan insanlara
mahsus bir keyfiyettir ve çoğumuz itibarıyla bizimle alâkası yoktur.



Cenâb-ı Hakk’ın her işi ve icraatı akla ve mantığa müstenittir. Nasıl olmasın
ki, O, Alîm ve Hakîm’dir.. abes iş yapmaz.3 Nitekim biz, fiziğin, kimyanın,
astronomi ve astrofiziğin kanunlarıyla bir kısım sabit prensiplere ulaşıyor ve
görüyoruz ki, şu icraat karşısında en mahir insanların yaptıkları dahi çok sönük
kalmaktadır. Öyleyse Allah’ın (celle celâluhu) her işte bir hikmeti vardır. Bu
hikmet ise aklî ve mantıkîdir; tamamen o çizgide cereyan eder.

İşte tekvînî âyetleri böylece âfâkî ve enfüsî delillerle bir araya getirmemiz
bizi azamet ve kibriyasına uygun bir inançla Cenâb-ı Hakk’a inanmaya
zorluyor. Bu iman da bizi O’na teslim olmaya sevk ediyor. İşin başında akıl,
mantık; sonunda da böyle bir teslimiyet söz konusudur. Mademki O’na teslim
olduk ve oluyoruz, o zaman O’nun dediklerini yapmamız gerekiyor. Tabiî
burada da karşımıza ibadete müteallik meseleler çıkıyor: Namaz, oruç, zekât ve
hac gibi ubûdiyetle ilgili bütün hususlar...

Bunların yerine getirilmesi bir bakıma teslimiyettir. Fakat bunlar arasında da
yine akıl ve mantık ayağıyla yürümemiz, hikmet açısından bunları bir
değerlendirmeye tâbi tutmamız da her zaman mümkündür.

Beş vakit namazın bu vakitlerde farz olup başka vakitlere kaydırılmamasının
elbette birçok hikmeti vardır. Namaz hareketlerinin bu şekilde ayarlanmış
olması hiç şüphesiz gelişigüzel değildir. Abdestte yıkadığımız uzuvların
yıkanma emri elbette bir faydaya müstenittir. Cemaatle namaz kılmanın cemiyet
hayatını tesiste de büyük rolü vardır. Zekâtın farziyeti fakir-zengin arasındaki
dengeyi muhafaza açısından nice faydaları omuzlamıştır. Orucun insan sağlığına
getirdiği faydalar sayılamayacak kadar çoktur. Aslında, İslâm’ın bütün emir ve
yasaklarının baş döndürücü mucizeliği hikmet, akıl ve mantık zaviyesinden
tetkik edilip incelenirse, bu inceleme bizi yine aynı noktaya getirir ki, o da
teslimiyettir.

Bir misal olsun diye haccı ele alalım. Biz baştan haccın farziyetini kabul
etmişiz, diyelim. Çünkü Cenâb-ı Hak ِنَم ِتَْیبـْلا  ُّج  ِح ِساَّنلا  َىلَع  ِّلل  ِهــٰ وَ
4 ًالِیبَـس ِهَْیِلإ  َعا  َطَتْسا  demekte ve kadın-erkek her gücü yeten Müslüman’a
haccı farz kılmaktadır. Böyle bir bakış, işe teslimiyetten başlamadır. Biz
teslimiyet adına buna “Lebbeyk!” diyor ve hacca koşuyoruz. Daha sonra da
haccın âlem-i İslâm çapında bize vaad ettiklerini incelemeye koyuluyoruz. Bu,
her seviyede insanın katıldığı İslâm âlemi çapında bir kongredir. Ve
Müslümanların yekvücut hâline gelebilmelerine en kısa ve en garantili bir



zemin durumundadır. Bir de içtimaî adalet cephesinden meseleye bakacak
olursak zengin-fakir, âlim-avam herkesin aynı şart ve seviyede sadece kulluk
yapma düşüncesiyle burada bir araya gelişleri, İslâm’ın nasıl âlemşümul bir
din olduğu mevzuunda yakînimizi kuvvetlendirecek ve itminanımıza esas
olacaktır.

İster başlangıcı akıl ve mantık ayağıyla yürüme şeklinde eda edip, neticede
teslimiyet noktasında karar kılmış olalım, isterse başta teslimiyetle yola çıkıp
akıl ve mantığı birer vasıta olarak kullanalım sonra da yine aynı noktaya gelmiş
olalım, bunlar neticeye tesir eden faktörler değildir.

Binaenaleyh, İslâm bir yönüyle aklî ve mantıkîdir. Bir yönüyle de esası
teslimiyettir. Yerinde aklîlik ve mantıkîlikten başlar teslimiyete ulaşır; yerinde
teslimiyetten hareketle aklîliğe ve mantıkîliğe gider ve onlar da onu yine
teslimiyete götürür. Zaten şu kâinatı bir kitap şeklinde karşımıza koyan Allah’ın
(celle celâluhu) nizam ve sistemi de başka türlü olamaz...

Âfâkî ve enfüsî delil: İç ve dış âleme ait deliller.

Âlemşümul: Evrensel.

Arîz ve amîk: Enine boyuna, etraflıca, genişliğine, derinliğine.

İtminan: Tam tamına emin olma, tatmin olma.

Muknî: İkna edici, doyurucu.

Telâzum: Birbirini gerektirme.

Tekvînî âyetler: Yaratılış delilleri, kâinat kitabının âyetleri.

Yakîn: Kuvvetli, tam iman, kesin bilgi.

1 Haşir ve kıyamet için bkz.: Rûm sûresi, 30/50; Yâsîn sûresi, 36/78-79; Hac sûresi, 22/1-2; Nisâ sûresi,
4/87; İnfitâr sûresi, 82/13-14; Zilzâl sûresi, 99/1-8; Kâria sûresi, 101/1-11; Nahl sûresi, 16/77.

2 Kur’ân’ın benzerinin getirilemeyeceğini beyan eden tahaddi (meydan okuma) âyetleri ile ilgili bkz.: Bakara
sûresi, 2/23-24; Mü’minûn sûresi, 10/38; Hûd sûresi 11/13-14; İsrâ sûresi, 17/88; Tûr sûresi, 52/33-34.

3 Cenâb- Hakk’ın Azîz ve Hakîm olduğuna dair bkz.: Bakara sûresi, 2/32; Nisâ sûresi, 4/26; En’âm sûresi,
6/73, 83; Yûsuf sûresi, 12/100; İnsan sûresi, 76/30.

4 Âl-i İmrân sûresi, 3/97.



Diğer peygamberlerin ümmetlerine olan sevgileri ile 
Peygamberimiz’in ümmetine olan sevgisi farklı mıdır? 

Ayrıca kendi ümmetinin fertleri arasında da sevgi
farkı 

var mıdır? İzah eder misiniz?
Soruda birkaç husus var. Evvelâ, bütün peygamberler kastedilerek onların

ümmetlerine olan sevgi ve muhabbetleriyle, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) sevgisi arasındaki fark; sonra da İki Cihan Serveri’nin kendi ümmetinin
fertlerine gösterdiği farklı muhabbet ve sevgi hakkında malumat isteniyor.

Her peygamber kendi ümmetini sever. Bu sevgiden bazen sevginin kendisi
bazen de şefkat mânâsı kasdolunabilir. Her ikisi de peygamberlerde en ulvî
seviyede vardır. Ancak peygamberlerin kendi aralarında derece farkları
mevzuubahis olduğu gibi, onlardaki duygu ve düşüncede de farklılıklar söz
konusudur. İşte bu hakikate binaen, bütün peygamberlerde var olan sevgi ve
muhabbet Efendimiz’de en a’zam derecede vardır. Vardır ki, Cenâb-ı Hak
(celle celâluhu), O’nun bu şefkat ve muhabbetini anlatma sadedinde kendi
isimlerini O’na izafe etmiş ve Allah Resûlü’ne “Raûf, Rahîm” demiştir.1 O,
mü’minlere karşı işte böyle bir sevgi ve şefkat âbidesidir.

Ve yine O’nda öyle bir sevgi ve şefkat vardır ki, doğduğu zaman “Ümmetî,
ümmetî!”2 demiş ve her nebinin, her velinin “Nefsî, nefsî!” diyeceği yerde o
yine “Ümmetî, ümmetî!” diyecektir.3

Bu şefkat ve sevgiye bakın ki, miraç vasıtasıyla ulaştığı zirveden, hem de
başka hiçbir beşere nasip olmayan o yüksek pâyeden, sırf ümmetini kurtuluşa
götürebilme ve ellerinden tutup onlara da böyle bir miraç zevkini tattırabilmek
için geriye dönmüş ve dünyaya ızdırap yudumlamaya gelmişti.4

O nasıl bir şefkattir ki, kendisini taşlayan ve vücudunu kan revan hâlde
bırakanlara Melek feveran ediyor ve “Müsaade et de şu dağı onların başına
geçireyim!” diyor; fakat O: “Kıyamete kadar onların zürriyetinden bir fert
ümmetime dahil olacaksa, hayır istemem.” karşılığını veriyor...5

O’ndaki sevgi ve şefkat işte bu mânâda hiçbir peygamberle dahi kıyas kabul
etmeyecek kadar büyüktür. O’nun tarih-i hayatı yüzlerce şefkat ve merhamet
misalleriyle örülmüş bir kanaviçe gibidir. Meselenin ledünnî cephesini ise



bizim kavramamız mümkün değildir.
Burada, Peygamberimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendi ümmeti

arasındaki sevgi farkına geçmeden bütün peygamberler için geçerli bir kaideyi
söyleyeyim: Her peygamber kendi ümmeti içinde en çok kendi nübüvvetine
vâris olanları sever. Bu umumî bir kaidedir ve Allah Resûlü de bundan
müstesna değildir. Çünkü bütün peygamberlerin dünyaya geliş gayesi
nübüvvete ait mânâları tebliğden ibarettir. Onlar, miras olarak geride kalanlara
ne mal ne de makam bırakırlar.6 Bıraktıkları tek miras tebliğ ettikleri dindir ve
o dinin esaslarıdır. O dine sahip çıkanlar öncelik sırasına göre elbette
peygamberlerin de en çok sevdikleri kimseler olacaktır.

Kâinatın Efendisi bir hadislerinde mealen şöyle buyurdular: “Size iki şey
bırakıyorum: Allah’ın kitabı Kur’ân ve Ehl-i Beytim.”7

Ehl-i Beyt’e bu teveccüh, sadece sıhrî karabetten değildir. Bunda ince bir sır
vardır ve Allah Resûlü bu sırra binaen Ehl-i Beytini nazara vermektedir. Zira,
Ehl-i Beyt-i Nebevî, cibillî olarak Kitabullah’a ve Resûlullah’a (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ve O’nun getirdiklerine sahip çıkmaktadırlar. Onun içindir ki,
daha sonraki devirlerde onlara sahip çıkmak aynen dine sahip çıkmak gibi
olmuştur. İşte bu hikmete mebni O, daha çok Ehl-i Beytini nazara vermektedir.

Diğer taraftan Allah Resûlü’nün davasını temsilde ve nübüvvet mânâsına
sahip çıkmada vârisleri Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali
(radıyallâhu anhüm ecmain) gibi zatlardır. Bunlar Efendimiz’in gerçek
vârisleridir.

Bu noktadan hareketle Efendimiz’in peygamberlik davasına birinci planda
sahip çıkanlar sahabe-i kiramdır. Daha sonra da çeşitli devirlerde o pâk
nesilden gelen ve yaşadıkları dönemde İslâm’ı en ulvî şekilde temsil edip
gönüllere hayat üfleyen Ehl-i Beyt olmuştur. Vâkıa dinî hayat ve dine hizmet
daha önce gelir. Hangi devirde olursa olsun Allah Resûlü’nün (sallallâhu
aleyhi ve sellem) gerçek mirasına sahip çıkanlar O’nun en yakınları ve Ehl-i
Beyti sayılırlar.

Onun içindir ki, günümüzde dinî hizmetlere sahip çıkan mü’minlere “Bunlar
peygamberin vârisleridir.” dense doğru söylenmiş olur. Çünkü onlar nübüvvet
davasına vâristirler. Meseleye bu açıdan bakılacak olursa, Hz. Ebû Bekir’le
başka bir sahabi arasında fark yoktur. Zira hepsi de dava-yı nübüvvetin
vârisleridir. Fakat hususî fazilette bütün ümmet bir araya gelse yine Hz. Ebû



Bekir’e (radıyallâhu anh) denk olamazlar.8

Demek oluyor ki, ister kendi asrı içinde ve kendi devrinde yaşayanlar,
isterse daha sonraki asırlarda yaşayanlar kim nübüvvet davasına ve hangi
ölçüde sahip çıkarsa, o ölçüde Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
tarafından sevilmeye liyakat kesbedecektir.

Nasıl ki, 9 ُنِیبُمْلا ُغََـالبْلا  َّال  ِلوُـسَّرلا إِ َىلَع  اـَمَو   sırrıyla peygamberlere
düşen vazife sadece tebliğdir; aynen öyle de, O’nu rehber kabul edip
arkasından giden mü’minlere düşen vazife de yine sadece tebliğdir. Keza bu
noktada bize düşen de O’nun arkasında edeple el bağlayıp “Bizim vazifemiz
ancak tebliğdir.” demek olacaktır. Bu şekilde bir intisapla O’na
bağlandığımızdan ötürü de, kendimizi dünyanın en tali’lileri arasında kabul
edebiliriz.

Şimdi de meselenin bir başka yönüne dikkatlerinizi istirham ediyorum.
Efendimiz’e (aleyhissalâtü vesselâm) nübüvvet nurunu görerek ve O’nun

pırıl pırıl atmosferi içinde yetişerek vâris olan kimselerin durumu,
diğerlerinden çok farklıdır. Bu da gayet normaldir. Zira onlar bizzat
Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) gördüler, O’nun nurundan istifade
ettiler, O’nun her hâline vâkıf oldular, sağanak sağanak vahiy yağan bir
iklimde, vahyin ürpertici serinliğini daima iliklerine kadar hissettiler. Ve o
şanlı Muallim ve Üstad tarafından yetiştirildiler. Öyleyse, Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) de onlara diğerlerinden daha farklı bir muhabbet
beslemesi, onlara ihtimam göstermesi ve onları aziz tutarak “Ashabıma söven
benden değildir.”10 “Ashabım gökteki yıldızlar gibidir.”11 şeklinde ifadelerle
onları taltif etmesi, öyle bir mürüvvet âbidesine yakışan en uygun ifade ve
hareket tarzıdır. Beşeriyet içinde O’nu en çok onlar sevdi; Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) de bu sevgiye mukabelede bulundu, O da onları
sevdi.

Ayrıca, Efendimiz bu hareketiyle kendinden sonra gelip cemaatlerin önüne
geçen ve onları sevk ve idare durumunda olanlara da bir hikmet dersi vermekte
ve onlara bir usûl öğretmektedir. Her devir ve her devrede, birinci planda
duran ve mücadele verenler hep birinci planda tutulmalı ve başkaları onlara
tercih edilmemelidir.

Bu bir vefa borcudur. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ise insanlar
arasında, bu yönüyle dahi en zirvededir. O’ndan daha vefalı bir ikinci insan



gösterilemez.
Kendisine gelip: “En çok kimi seviyorsun?” diye soran sahabiye, “Âişe’yi”

buyurur. “Erkeklerden kasdetmiştim.” diye devam edince de, “Babasını”
karşılığını verir.12

Burada, sevme ile vazife tahmili arasındaki farkı izah etmeme gerek yoktur
zannederim. O her istidadı yerinde kullanmada da misli görülmemiş bir fetanet
sahibiydi. Kimi nerede istihdam edeceğini çok iyi biliyordu. Öyle biliyordu ki,
bu mevzuda tarihin tespit ettiği aksi bir vak’a bilmiyoruz. Seçtiği insan hangi iş
için seçilmişse, muhakkak diğerleri arasında o, mevzuu en iyi temsil edenlerden
biridir.

İki Cihan Serveri nasıl ısmarlama yaratılmış bir insandı, ona sahabi olacak
kimseler de kendi çaplarında ısmarlama insanlardı.13 Bunun mânâsı şudur:

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) daha dünyaya geldiğinde peygamber
olarak gelmiştir. Çünkü O’nun çocukluk döneminde dahi bütün davranışları,
daha sonraki durumunu destekleyici mahiyettedir.

Meselâ, bir kerenin dışında, cahiliye insanının anadan doğma üryan gezdiği
devrede dizinden yukarısını açmamıştır. O biricik vak’ada da Melek gelmiş ve
ikaz etmiştir.14 Onun içindir ki, risalet vazifesi kendisine tebliğ edilmeden
evvel dahi, Mekke ve civarında, iffet, namus, hayâ denince ilk akla gelen O’nun
ismi olurdu. İsmet sahibiydi. Hiç günaha girmemişti. Ahde vefada, doğrulukta,
verdiği sözü yerine getirmede ve emanette emin olmada O’nun üstüne kimse
yoktu. O’nun bir adı da “Emîn” idi.15 Tertemiz bir hayat yaşadı. Tertemiz
olarak bu dünyayı terk etti. Vefatını duyup Medine’ye gelen en yakın dost Hz.
Ebû Bekir’in ona hitaben söylediği son sözler ne kadar mânidardır. “Hayatın da
pırıl pırıl, mübarek, nâşın da pırıl pırıl, ey Allah’ın Resûlü.”16 Bu ifadeler aynı
zamanda başlangıcından sonuna kadar Allah Resûlü’nün hayatını bir tek
cümlede ifade etmekti. O, bir çocuk masumiyetiyle dünyaya gözlerini açmış..
yaşadığı seviyeli hayatla melek masumiyetine ulaşmış ve zirveleşmenin akıl
almazlığı içinde uçup ötelere gitmişti.

Onun içindir ki Mekke müşrikleri Allah Resûlü’ne ettikleri bunca iftira
arasına, O’nun nezih ahlâkını tenkit ifade eden, tek kelime sokamadılar ve hep,
akıl sahibi bir kimsenin kabul etmeyeceği iftiralarda bulundular. Sahir, şair
dediler de, meselâ, hiç kimse -hâşâ- yalancı, dönek veya buna benzer isnatlarda
bulunamadılar. Bir yönüyle Cenâb-ı Hak (celle celâluhu) O’nun nezih ahlâkını,



müşriklerin ağzına bir tokat gibi vurdu ve hepsini susturdu.
O, büyük bir davayı temsil etmek için gelmişti. Cenâb-ı Hak (celle celâluhu)

O’na ümmet, sahabi ve arkadaş olacakları da, öyle bir davayı ilk
omuzlayacaklar olmaları itibarıyla, bu işin altından kalkabilecek kıvam ve
mahiyette, hususî olarak yarattı. Evet, onlar hususî ve ısmarlama insanlardı.

Düşünün ki Halid İbn Velid, Mute’ye iştirak ettiğinde henüz iki aylık bir
Müslüman’dı. Bir nefer olarak harbe iştirak etmişti. O gün ismi sayılan
kumandanlar arasında onun adı yoktu. Zeyd İbn Hârise, Cafer İbn Ebî Talib ve
Abdullah İbn Revâha sırasıyla sayılmış ve “Eğer ona da bir şey olursa
sancağı Allah’ın kılıçlarından bir kılıç alsın.” denilmişti.17

Mute’de Müslümanların sayısı üç bin, Bizans ordusu ise tam bunun 66 misli,
yani iki yüz bin kişiydi.18 Bazıları tereddüt geçirdi. Biz bu kadar sayıda bir
düşman beklemiyorduk, Medine’ye geri dönelim, dediler. Ancak Zeyd önlerine
dikildi. Nasıl bütün hayatı boyunca ve hangi mevzuda olursa olsun hiç
dönmemişti, burada da dönmeyecekti. O tecessüm etmiş bir itaatti. İki Cihan
Serveri ona, anası yaşında bir kadınla, Ümmü Eymen’le evlenmesini söylemiş
hiç tereddüt etmeden kabul etmişti. Tâif’te Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi
ve sellem) atılan taşlara kalkanlık yapmış ve her tarafı kan revan içinde
kalmıştı.19 Bugün bir ordu kumandanıydı. İşin mahiyeti değişse bile özü
değişmemişti. O hep itaat ediyordu. Aslanlar gibi kükredi. Düşmanın sayısı ne
olursa olsun geri dönülmeyecekti. Zira Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) onlara bunu emretmişti.

Altıncı güne kadar savaşıldı. Altıncı gün bütün ordu komutanları sırasıyla
şehit oldular. Sancak yere düşeceği sırada bir nefer onu kaptı ve sahibini
aramaya koyuldu. Halid’i görünce de sancağı ona uzattı. Fakat Halid
(radıyallâhu anh) “Sen benden önce Müslüman oldun, daha lâyıksın.” diyerek
sancağı almak istemedi. Ancak, çok ısrar edilince kabul etti. Zaten bütün bu
olanları Allah Resûlü, Medine’de ashabına anlatıyordu. Evet hıçkıra hıçkıra
ağlıyor ve anlatıyordu...

Halid İbn Velid (radıyallâhu anh) o gün büyük bir iş yapmıştır. Bazıları
Mute’ye zafer değildir, deseler bile, Mute destandır, zaferdir ve bu zaferi
Cenâb-ı Hak (celle celâluhu), Halid’in (radıyallâhu anh) eliyle nasip etmiştir.

O gece orduyu yedi sekiz bölüğe ayırır. Cenahları değiştirir. Sağ cenahı sola,
solu sağa taşır. Öndekileri arkaya, arkadakileri de öne geçirir. Ayrıca birkaç



gruba da vazife verir. Gizlice Medine tarafına doğru gidecekler ve geceleyin
Medine’den yeni bir güç geliyor gibi def ve dümbelek çala çala geleceklerdir.

Denilenler aynıyla yapılır. Ertesi gün düşman neye uğradığını anlayamaz.
Herkesin karşısına tanımadığı bir sima çıkmıştır. Hele nümâyiş içinde Medine
tarafından gelenler onları iyiden iyiye yıpratır ve artık psikolojik olarak
çökmüşlerdir.

Ertesi gün Halid atına biner ve düşmanın merkezine hücum eder. Gözü hiçbir
şey görmemektedir. Dikkat edin, henüz Müslüman olalı iki ay olmuştur. Ne
bildi ne öğrendi de bu kadar kısa bir zaman içinde bu mahiyete geliverdi.

Stratejisi de tam tatbik ediliyordu. Arkaya yerleştirdiği insanlar tenbih
edildiği şekilde durmadan geliyordu. Düşman iyice sarsıldı ve gerilemeye
başladı. Bunu fırsat bilen Halid (radıyallâhu anh) hemen ordusunu topladı ve
Medine’ye avdet etti. Fakat düşman öyle korkmuştu ki, onun geri dönüşünü
dahi, bir harp taktiği zannediyorlardı, dolayısıyla da takibe cesaret
edemediler.20

Ben Halid’i bir misal olarak söyledim. Siz buna bütün diğer büyük
istidatları, kendisinden sonra cihanı idare edecek olan halifeleri, siyasî dehası
herkesçe müsellem Amr İbn Âsları, ordu kumandanlarını veya hep bir nefer
gibi cansiperâne bir harp meydanından diğer harp meydanına koşanları, gece
bir âbid, gündüz bir muharip olanları ekleyin düşünün21; Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) gibi onların da birer ısmarlama insan olduklarını ve daha
sonra gelenlerden hiç kimsenin onlara benzemelerinin mümkün olmadığını
ayne’l-yakîn bir surette kabul ve ilân edeceksiniz.

İşte Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) öbür âlemden buraya, el ele,
omuz omuza ve kol kola geldiği bu cemaatini, diğerlerinden üstün tutuyor ve
onlara asıl vârisleri nazarıyla bakıyordu.

Şu kadar var ki, O vefa âbidesi insan, ümmetinin diğer kısmını da unutmuş
değildi. Kendine bağrını açan taşı toprağı dahi unutmayan O insan, asırlarca
sonra dahi olsa, O’na ümmet olmayı şeref bilen ümmetini unutur muydu hiç?
Her cumartesi Kuba’yı ziyaret ederdi. Çünkü orası O’na ilk konaklık yapan
yerdi. Mekke’den ayrılınca ilk defa O’na Kuba sinesini açmış ve “Burada kal
yâ Resûlallah!” demişti. O da her hafta giderek bu vefa borcunu ödüyordu.
Uhud’u da mutad vakitlerde ziyaret eder, Bakî’deki dostları için gözyaşı
dökerdi. Son ziyaretinde de “Kardeşlerime selâm olsun.” demişti. Sahabe:



“Biz senin kardeşlerin değil miyiz?” dediler. “Onlar henüz gelmedi.”
buyurdu.22 İşte O’nun “Kardeşlerim” dediği, günümüzde i’lâ-yı kelimetullah
vazifesine omuz verenlerdir. Çünkü sahabe O’nun arkadaşlarıydı. O’nunla
beraber yaşamışlardı. Daha sonra gelip, görmeden O’na biat edip, davası
uğruna gece gündüz demeden çalışıp her türlü çile ve ızdırabı göğüsleyen ve
böylece dava-yı nübüvvete vâris olduğunu gösterenler de O’nun kardeşleriydi.
Zira Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) onlara selâm gönderirken
“Kardeşlerim” demişti. Belki de şu ifadelerin içinde hususî olarak, birbirini
kardeş kabul eden ve kardeşte fâni olmayı şiâr edinen adanmış ruhlara da
hususî bir iltifat vardı. O kendisine yakışır şekilde iltifat ederken, bu iltifatın
muhatapları da liyakatlerini göstererek kendilerine yakışanı bir vazife şuuru
içinde eda etmelidirler. Aksi tablo ise, O Büyük Ruhu her an dilgîr eder.

Onlar kendi devirlerine ait vazifeyi kendilerine has firasetle yerine
getirdiler. Şimdi, aynı vazifeyi aynı şuurla yerine getirme vazifesi bugünün
insanına düşmekte.

Raûf: Pek şefkatli.

Rahîm: Pek merhametli.

Sıhrî karabet: Evlilik yoluyla meydana gelen akrabalık.

Cibillî: Tabiî, tabiat itibarıyla, soy gereği.

Mebnî: ...den dolayı, ...den ötürü.

Fetanet: Peygamber mantığı. Bütün meselelerini akıl, kalb, ruh, his ve latîfelerini bir araya getirip
öyle mütalâa eden, en büyük zorlukları dahi gayet rahatlıkla çözen harikulâde mantık.

Âbid: Çok ibadet eden, kendini ibadete veren.

Firaset: Bir şeyi çabuk sezme yeteneği, keskin ve hızlı idrak kabiliyeti.

1 Bkz.: Tevbe sûresi, 9/128.

2 Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) doğduğunda başını kaldırıp bakışlarını semaya diktiğine..
secdede, ellerini kaldırmış, çok muztar bir vaziyette dua ediyor olduğuna.. tekbir getirdiğine.. dair
rivayetler için bkz.: es-Suyûtî, el-Hasâisu’l-kübrâ 1/80, 85, 91; en-Nebhânî, Huccetullâhi ale’l-âlemîn
s.224, 227, 228.

3 Mahşerin dehşetinden herkes hatta enbiyâ dahi “Nefsî, nefsî!” dedikleri zaman, Peygamber Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) “Ümmetî, ümmetî!” diyeceğine dair bkz.: Buhârî, tevhid 32; Müslim, iman
326.

4 Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Miraç’tan getirdiği ve Cenâb-ı Hakk’ın marziyatını ifade eden
hediyeler için bkz.: Buhârî, menâkıbü’l-ensar 42; Müslim, iman 279; müsafirîn 253; Tirmizî, tefsîru
sûre (53) 1; Nesâî, salât 1; iftitâh 25; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/387, 422.

5 Bkz.: Buhârî, bed’ü’l-halk  7; Müslim, cihad 111; İbn Hişam, es-Sîretü’n-nebeviyye 2/60-63; İbn Kesir,
el-Bidâye ve’n-nihâye 3/166.

6 Peygamberlerin mal miras bırakmayacağına dair bkz.: Buhârî, i’tisâm 5, humus 1; Müslim, cihâd 51;



Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/463.

7 Tirmizî, menâkıb 77; Muvatta, kader 3.

8 Konuyla alâkalı bkz.: el-Gazzâlî, Kavâidü’l-akâid s.228; el-Kelâbâzî, et-Taarruf li mezhebi ehli’t-
tasavvuf 1/57; İbn Ebi’l-İzz, Şerhu Akîdeti’t-Tahâviyye  1/533-534. Ayrıca teferruatlı bilgi için bkz.:
İmam Rabbânî, el-Mektûbât 1/134 (251. Mektup), 146 (266. Mektup).

9 Nûr sûresi, 24/54; Ankebût sûresi, 29/18.

10 Bkz.: Buhârî, fezâilü ashâb 5; Müslim, fezâilü’s-sahabe 221-222.

11 Bkz.: el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 1/132.

12 Buhârî, fezailü’s-sahabe 5.

13 Ashab efendilerimizin ısmarlama insan olduklarına dair bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/379; Ebû
Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/375. Ayrıca geniş bilgi için bkz.: M.F. Gülen, Sonsuz Nur 3/156.

14 Buhârî, hac 42; Müslim, hayz 76; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 2/350.

15 Bkz.: İbn Hişam, es-Sîretü’n-nebeviyye  1/209; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/425; Ayrıca bkz.:
Buhârî, tefsiru sûre (111) 1; Müslim, iman 325; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 3/83.

16 Buhârî, fezailü’s-sahabe 5.

17 Bkz.: el-Heysemî, Mecmau’z-zevâid 6/156-157; İbn Hişam, es-Sîretü’n-nebeviyye 4/15, 21; İbn Kesîr,
el-Bidâye ve’n-nihâye 4/291.

18 Bkz.: Buhârî, meğâzî 44; İbn Hişam, es-Sîretü’n-nebeviyye 4/15-30; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye
4/291-295.

19 Bkz.: Buhârî, bed’ül-halk  7; Müslim, cihad 111; İbn Hişam, es-Sîretü’n-nebeviyye 2/60-63; İbn Kesir,
el-Bidâye ve’n-nihâye 3/166.

20 İbn Hişam, es-Sîretü’n-nebeviyye 4/30; İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-nihâye 4/295.

21 Efendimiz’in yetiştirdiği çıraklar için bkz.: M.F. Gülen, Sonsuz Nur 2/348-354.

22 Müslim, tahâret 39; Nesâî, tahâret 110; İbn Mâce, zühd 36.



İnsanımıza okuma alışkanlığını nasıl
kazandırabiliriz?

Herkes söylediği ve dinleyenlerde de bir ülfet ve alışkanlık meydana
getirdiği için artık vicdanlardaki mânâsına denk tesir uyaramayan ve artık
klâsikleşen bir söz var: İslâm’ın ilk emri “Oku!”1

Oku; mahiyet-i insaniyeyi, kâinat kitabını ve bunlara tercüman olan Kur’ân’ı
oku!.. Allah Resûlü’nün hayatını tetkik et! Yeni yeni terkiplere ulaş ve vardığın
neticeleri tekrar tekrar oku!

Vahdaniyete delil olan bütün tecellîleri araştır, mârifet merhalelerinde her an
bir öteye sıçra ve bir türlü kanmayan susuzluğunla ِديِزَم ْنِم  ْلَھ   “Daha yok
mu?” de ve durmadan oku! İster kâinat kitabını, isterse onun bir fihristi olan
insanın mahiyetini. Allah Resûlü’nün nurlu beyanları içinde okumaya çalışan
bir insan gönül dünyasında öyle derinleşir ki, okyanuslar dahi bu derinlik
yanında sığ kalır. İşte, orada: “Seni hakkıyla bilemedik ey Mâruf!”2 hakikati
ayne’l-yakîn anlaşılıp idrak edilir ve idrakten âciz olmadaki idrak merhalesine
erilir.3

Âcizane kanaatim, bizim dünyamız, İslâm’ın bu emrinden de uzaklaşmış
bulunuyor. Bu tabiri kullanırken, yani bizim dünyamız derken bununla sadece
içinde bulunduğumuz ülkeyi kastettiğim zannedilmesin. Ben bir zamanlar bizim
olan bütün yerleri, bizim dünyamız olarak kabul ediyorum. Evet, bizim
dünyamız asırlarca şan ve şerefle, âfâkında Muhammedî ruhun şehbâl açtığı
Mısır, Sudan, Fas, Tunus, Cezayir; bütün mağrip memleketleri, Buhara,
Semerkant, Taşkent ve bütün Orta Asya memleketleri gibi daha nice ülkeleri
içine alan koskoca bir dünyadır. İşte bizim insanımız, bu ilim ve irfana açık
bizim dünyamızda bütün diğer dünya insanlarına kıyasla zirvelerde taht kuran
ve başkalarını kendisine hayran kılan bir mübarekler topluluğudur.

Önce Haçlı seferleriyle işgale uğrayan bu yerler daha sonra da emperyalist
düşüncelerin işgal ve saldırısına maruz kaldı. Belki bir süre sonra onları da
bertaraf edip ülkemizden çıkardık; ancak kaldıkları süre içinde içimizden
çaldıkları zayıf karakterli insanları yetiştirdiler ve birer düşünce azmanı olarak
aramıza salıverdiler. Onlar da, seleflerinin ifsatlarını devam ettirebilecek
nesiller yetiştirdiler. Bunu yaparken de öyle şuurlu davrandılar ki, bir evvelki
icraatları bir sonrakini gerektirecek şekilde ortaya çıkıyor ve böylece tahribat,



zincirleme birbirini takip ediyordu. Derken onlara ait bir fikir dünyası meydana
geldi ve bununla kendi insanımızın dağınık ve ferdî teşebbüslerine galebe
çalındı. O kadar ki, bugün artık bunların bütününü ortadan kaldıramadıktan
sonra, kendi ruh dünyamıza dönmemiz, onunla bütünleşmemiz, yeniden
kendimizi bulmamız çok zor hatta imkânsız gözükmektedir. Bize vurdukları en
önemli darbelerden biri; bizi, belli yollarla, mazimizden, tarihimizden, millî
kültürümüzden, harsımızdan uzaklaştırmaları ve bizleri kendi kitap dünyamıza
karşı yabancı hâline getirmeleridir. Ve böylece bir nesli asırların birikiminden
mahrum ettiler. İş bununla da kalmadı, beşinci kol faaliyetlerini serbest
bırakarak, gençliğin gönlünü şehevanî meselelerle doldurdu ve onları başka şey
düşünmez hâle getirdiler. Nesiller, kıskıvrak bohemlik düşüncesine yakalandı
ve düştüğü bu girdapta boğuldu. Kimse de çıkıp böyle bir fecaate “Dur!” deme
cesaretini gösteremedi veya ekseriyet itibarıyla öyle diyebilme mevkiinde
bulunanlar vaziyetlerinden memnundular, onun için de bir şey demediler.

Aynen Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) miraçta bazı günah
işleyenleri, çektikleri azap keyfiyetleriyle müşâhedesi gibi, biz de o gün
cemiyeti böyle bir tablo içinde görüyorduk. İçki, kumar, zina, rüşvet, ihtikâr,
faiz ve daha nelerin içine gömülmüş nesiller, ciddî bir mâneviyat boşluğu
içinde zift gibi karanlık düşüncelerle, âdeta bir başka varlık, bir başka
şahsiyetle aramızda dolaşıyorlardı. Kalb dünyalarıyla askıya alınmış ve
sarkaçlar gibi sağa sola gelip giden yığınların anarşi ve teröre kurban olması
için her şey hazır hâle getirilmiş ve tıpkı eli kolu bağlanıp denize atılan sonra
da arkasından “Sakın ıslanma!” diye bağırılan birisi gibi, sefahet içine itilen bu
nesillere, faziletli olmaları çağrısında bulunuluyordu. Evet, o günkü nesle,
“Ahlâklı ol, anarşi çıkarma, vatanını sev, milletini koru, bayrağını aziz tut!”
gibi teklifler, muhteva bakımından farklı olsa da şekil bakımından aynı
şeylerdi. Denize atılanların ıslanmamaları, bunların da faziletli olmaları
mümkün değildi.

Daha sonra yeni bir anlayış türedi. Hangi akla hizmet ettiği belli olmayan ve
gençliği anarşiden kurtarmak için bütün şehvet kanal ve barajlarını sonuna
kadar açmayı yeğleyen bu zihniyet, bu tuhaf anlayışlarıyla, gençleri zararlı bazı
saplantılardan kurtarmak ve onları başka şey düşünmez hâle getirmek
istiyorlardı. Hâlbuki, bugünkü anarşi de öyle bir vasatta yetişmiş ve bir
canavar hâline gelmişti.

Bütün bu iç ve dış tesirlerle çok yaralı hâle gelen nesiller, her gün biraz



daha okumadan ve düşünmeden uzaklaşıyor ve âdeta hezeyan yığınları hâline
geliyordu. Zannımca, bu uzaklaşma ve hezeyanlaşma bugün de devam ediyor.
Bu arada dilimize sokulmak istenen nesepsiz kelime yığınları da okuduğunu
anlamaya karşı indirilen ayrı bir darbe oldu. Biz onların, onlar da bizim
dilimizi anlamaz hâle geldiler. Bugün aynı kuşağın insanları dahi birbirini zor
anlar durumdadır. Ve bunun önü alınmazsa, bu da düşünce dünyamız adına, en
az diğerleri kadar yıkıcı olacaktır.

Evet bugün okumuyoruz ve okumadığımızın utandırıcı neticeleri de
meydandadır. Düşüncede sığ, yeni terkipler yapmaktan mahrum bir yığın hâline
geldik. Okumaya karşı sadece iştahsız değil, aynı zamanda nefret eder durumda
birçoğumuz. Okuyanımızın bir kısmı da âdeta her şeyi yüzünden okuyor ve fikir
adına yeni bir şey üretemiyoruz.

Bütün faziletlerde olduğu gibi okumayı da bizden öğrenen dünün karanlık
ruh, karanlık akılları, bugün okuyor, anlıyor ve düşünüyorlar. Evde, arabada,
otobüs durağında, çantasında taşıdığı kitabı açıp okuyor ve kendi ölçüleri
içinde zamanını en iyi şekilde değerlendiriyorlar.

Meseleyi biraz daha dar çerçevede mütalâa edecek olursak, önümüzde çığır
açmış büyüklerimiz, kendi yazdığı bazı eserleri, seksen defa, bazılarını da yüz
defa okuduklarını söylüyor ve bizlere fiilen okumanın lüzumunu göstermiş
oluyorlar.

İrticalen söylediği ve kendi karîhasının mahsulü eserleri, kendisi bizzat bu
kadar okuduktan sonra da, talebelerinin başında duruyor ve “Okuyun.” diyor.4

Böylece devrimizde en mühim ve en onulmaz bir yaraya parmak basıp tedavi
yolunu göstermiş oluyor. Bu çığırı takip edenler okumalıdırlar. Devirlerinin
kültürüyle mücehhez olarak, daha önce edindikleri malumatı hallaç etmeli ve
muhtaçların yanına böyle bir kültür birikimiyle gitmeliler. Ta ki, anlattıkları
kabul görsün ve aynı zamanda toplumu ifsat edenlerin eline de koz verilmemiş
olsun.

Okumuyorsak, ihanet içindeyiz demektir. Kendimiz boşlukta bocalarken,
başkasına nasıl itminan üfleyebiliriz ve menfî akımlardan nesilleri nasıl
kurtarabiliriz. Hâlbuki bu bizim hayatımızın gayesi ve ilk vazifemiz. Öyleyse,
İslâm’ın ilk emri “Oku!” fermanına herkesten evvel, icabete en muhtaç
bizleriz...

Mâruf: Kâinatttaki sayısız diller, gürül gürül şehadetler, gayet berrak tarif ve tavsiflerle varlığı, birliği,
sıfatları ve fiilleri bilinen Hz. Allah.



Ayne’l-yakîn: Gözle görülüp edinilen bilgi.

Şehbâl açmak: Kanatlarını açmak.

Karîha: Zihnin yepyeni, orijinal ve harika fikirler, eserler üretme kabiliyeti. Üstün pratik zekâ.

İtminan: İç huzuru, gönül rahatlığı, vicdanın tatmin olması.

1 Alak sûresi, 96/1.

2 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 2/410; Mer’î İbn Yûsuf; Ekâvîlü’s-sikât s.45.

3 Bkz.: el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 6/181.

4 Bkz.: Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatı 1/848, 934, 1011; Mektubat s.37.



“Din, insanların izah edemedikleri meseleleri kamufle 
için zorunlu olarak ortaya atılan bir fikirdir.”

deniliyor. 
Medeniyetin terakki etmesi dine olan ihtiyacı ortadan 

kaldırır mı?
Dine inanmayanlar, din mefhumunun insanlar tarafından bir acziyet veya

şükran ifadesi olarak uydurulduğunu iddia etmektedirler. Fikirlerinin hulâsası
şudur:

Kâinatta esrarını anlayamadığımız, fizik ve kimyanın kanunlarıyla
çözemediğimiz bazı hâdiseler vardır. İşte çöz ülemeyen bu hâdiselere, bir
çözüm getirmek için, bunlar eskiden olduğu gibi bugün de hep bir Yaratıcı’ya
istinat ettirilmiştir. Ayrıca insanlar, kendilerine menfaati çok olan varlıklara
birer kudsiyet atfetmiş, daha sonra da onları birer ilâh kabul etmişlerdir.
Ganj nehrinin Hindistanlılar için, Nil nehrinin de Mısırlılar için mukaddes
oluşu ve bu ülkelerde başlayıp günümüze kadar da devam eden ineğe
kudsiyet atfı hep insanoğlunun menfaatine katkıları dolayısıyladır. Korku
karşısında da insanın tavrı bundan farklı olmamıştır. Aşırı korku onu saygıya
sürüklemiş ve bu saygıyla, korktuğundan emin olacağı kanaatine sahip
olmuştur. Bazı dinlerde hayır ve şerre ait iki ayrı ilâh kabul edilmesi, bir
cihetten bu sevgi ve korkuyu iki ayrı ilâha taksim mânâsınadır. Cennet ve
Cehennem de aynı ruh hâlinden kaynaklanan düşüncelerin mahsulüdür. Din,
haddizatında bir burjuva tesellisidir; din adamlarının uydurduğu sömürü
aracıdır ve o bir afyondur, insanları uyutmak için uydurulmuştur...  ve daha
neler neler?

Hakikaten din, onların dediği gibi sonradan mı uydurulmuştur ve altından
kalkılamayan hâdiselere izah getirmek için icat edilmiş bir avunma ve teselli
kaynağı mıdır? Hayır, hayır, aslâ ve kat’â!

Din, Arapça bir kelime olup, itaat etmek, ceza vermek ve yol gibi mânâlara
gelir. Esasen bu üç kelime de dinin tarifi içinde vardır. O bir yoldur, şehrahtır,
bir ana caddedir. Onda Cenâb-ı Hakk’a itaat söz konusudur. Ve yine onda, itaat
edene mükâfat, etmeyene de ceza vermek gibi bir müeyyide de vardır.

Dinin şer’î tarifi ise şöyledir: “Din akıl sahiplerini bizzat hayırlara sevk
eden ilâhî kanunların bütünüdür.”1



Din akıl sahiplerine hitap eder. Böylece insanlar itaatlerini kendi
iradeleriyle yapmış olurlar. Din, iradenin hakkını verir, onu felç etmez. Ve
onun insanları sevk ettiği nokta da mutlak hayırdır. Şunun bunun anlayış ve
telâkkisine göre hayır kabul edilenlere değil, hayrın bizzat kendisine doğru
yönlendirme bahis mevzuudur.

Din bu yönlendirmeyi evvelâ, itikat cihetinden ele alır. Belki, insan sırf
aklıyla dahi, kendisini ve bütün kâinatı yaratan bir Yaratıcı’nın olduğunu
kavrayabilir, fakat o, bir nebinin gürül gürül sesinden, vicdanındaki kabulü
destekleyen bir sadâ ile Rabbi’nin anıldığını duyduğunda, esas inanması
gerektiği şekilde bir iman ve yakîne sahip olur. Aynı zamanda O nebi, Cenâb-ı
Hak’tan vazifeli olduğunu gösteren belgelerle gelmiştir. Gösterdiği yığın yığın
mucizenin yanında bir de mucizeliği kıyamete kadar sürecek bir kitap
getirmişse, artık kuşkuya meydan kalmamış demektir. Bu insan, o kitap
sayesinde, ahirete ve kadere nasıl inanılması gerektiğini ve daha nelere
inanılmasının şart olduğunu öğrenecek ve orada muğlâk gelen hususları, bizzat
O nebi talim edecek, izahta bulunacaktır.

Böyle bir imanın, gönüllerde hep taze olarak kalabilmesi ve bayatlayıp
pörsümemesi ise ibadete bağlıdır. İman, ibadet sayesinde hiç eskimeden hep
yeni kalabilir. Yoksa, ibadetsiz insanda, bir müddet sonra iman aşk ve şevki
adına sadece yerin altındaki büyükleriyle övünme kalır. Onların da sırf hoca ve
hacı olduklarından bahseder. Gerçi ecdadına ağzı dolu dolu sövenlere göre,
onlarla övünen insan elbette içinde az da olsa bir cevher taşıyor sayılır ama,
böyle bir cevherin son ana kadar dayanıp dayanamayacağı meçhuldür.

Günde beş defa koşup ulaştığımız Allah huzuru, bizi her an şahlandıracak ve
âdeta inandığımız hususlara yeniden bir ahd ü peymâna zorlayacaktır. Her
namazında hatta, her namazın her rekâtında, Kur’ân ve tesbihlerde Allah’tan
yeni mesajlar alınamıyorsa, bu ülfet ve ünsiyetin pörsüttüğü bir ibadettir ki
şuursuzca ve ledünniyatına vâkıf olmadan geçiştirilmiş bir borç edası sayılır.
Böyle bir namazın edasıyla farz yerine getirilmiş olsa bile, namazdan beklenen
asıl füyûzat elde edilmiş olamaz.

Onun içindir ki, büyüğümüz, secdesinde öyle bir hâl hisseder ki, “Keşke, der
şöyle bir rekât namaz kılabilseydim.” Ve sonra da şu tavzihte bulunur: “İşte
sahabenin her namazı böyleydi.”2 Her namazın her rüknü onlara, Cenâb-ı
Hak’tan ayrı mesajlar getiriyordu. İbadetlerinde ülfet ve ünsiyet yoktu. Diğer
ibadetler de aynı ruh hâletini verecek mahiyetteydi. Bu itibarla, hacca giden,



zekât veren, oruç tutan emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker’de bulunan herkes
yaptığı ibadetlerin cinsine göre, o ibadetten beklenen itici ve takviye edici
mânevî güç ve dinamikleri iyi değerlendirmelidir ki imanını tam
perçinleyebilsin.

Dinin bir diğer yönü de muamelâta bakar. İnanan insan çarşı ve pazardaki
davranışlarını Cenâb-ı Hakk’ın rızasına uygun şekilde düzenlemelidir. Kur’ân
ve Sünnet’in ticaret ahlâkı adına ortaya koyduğu prensiplere göre
muamelelerde bulunmalıdır. Bu da yine imanı ve itikadı takviye eden
hususlardandır. Çünkü bu sayede insan nefsinin arzu ve isteklerini terk ederek
Cenâb-ı Hakk’ın emir ve isteklerine râm olmaktadır.

Diyelim ki mü’min; bir mal satacak, o malının ayıbını söylemesi, gerekir.
Hâlbuki o, malın ayıbını söylediğinde, kazancı azalacak veya zarar görecektir.
İşte buna rağmen, malının kusurunu söyleyen insan, içinde Rabb’e itaatten gelen
bir inşirah hisseder. Biraz sonra Rabb’in huzuruna gelip namaza durduğunda,
içindeki bu inşirah, onun namazdan elde edeceği feyze müsbet yönde tesir
edecek ve böylece o da imanının tazeliğini ve zindeliğini korumuş olacaktır.
İşte bunlar bizi Rabb’e götüren vesilelerdir. Zaten vesile aramamızı bizzat
Kendisi emretmektedir.3 Allah Resûlü, mağarada kalan üç kişinin durumunu
anlatırken, onların yaptıkları iyi amelleri nasıl birer vesile yapıp mağaranın
ağzının açılmasını talep ettiklerini anlatır ve vesilenin önemine dikkati çeker.
Bunlardan birisi, ana ve babaya karşı mürüvveti, diğeri iffeti ve bir üçüncüsü
de hakka riayeti kendilerine vesile yapmış ve dua etmişler; böylece mağaranın
ağzını kapayan taş da açılmıştır.4 Değil sadece hareket ve davranışlarımızda,
bizler elimizden gelse, fizikî yapımız itibarıyla Allah Resûlü’ne benzemeye
çalışırız. Evet, O’nun gibi göze, kulağa, burna, ağza sahip olmayı kim arzu
etmez. Öyleyse, mümkün olmayan benzeme şeklinden mümkün olan benzeme
şekline intikal ederek, ahlâkımızı ve yaşayış tarzımızı tam O’na uydurma
gayretine gireceğiz. O’nun gibi yiyecek, giyecek, yatacak, kalkacak ve
kulluğumuzu da O’nun gibi yapmaya çalışacağız.

Cenâb-ı Hak faize haram5 demişse, bir kuruşa bin kuruş dahi faiz verilse biz
ondan tevakki edip kaçacağız. Yarın karşımıza bir alev, bir kor hâlinde çıkacak
olan büyük-küçük bütün günahlara karşı da tavrımızı aynı şekilde
ayarlayacağız.

Bütün bunlardan anlaşılan şey şudur: Din bir bütündür, tecezzi ve inkısam



kabul etmez. Veya başka bir ifadeyle, tecezzi ve inkısam kabul edene din
denmez. Sanki din bir ağaç gibidir. İtikada ait meseleler onun kökü, ibadete
müteallik hususlar dalı budağı, muamelât onun çiçekleri, ukûbât koruyucusu,
evrâd ve ezkâr gibi hususlar da o ağacı alttan ve üstten besleyen unsurlardır.
İşte böyle bir bütünlük ve yekpârelik arz eden din, bütünüyle Allah tarafından
vaz’edilmiş ve peygamber tarafından da tebliğ ve talim edilmiştir.

Herkesin vicdanı, Rabbi’yle münasebete geçip, dinin ruhunu vasıtasız
O’ndan alabilirdi. Fakat, herkesin o ruh safvetine ermesi mümkün
olmadığındandır ki, Cenâb-ı Hak enbiyâ-i izâmı ıstıfâ edip seçti. ُ ّلَلا هٰ
6 ِساَّنلا َنِمَو  ًالُـسُر  ِةـَِكئَۤال  َمْلا َنِم  يَِفطـْصَي   âyetinde işaret edildiği gibi
Allah risalet vazifesini, ister meleklerden, isterse insanlardan bir seçkin gruba
yaptırtır.

Cenâb-ı Hakk’ın, yaratıldığından beri rükûda, secdede ve kıyamda ibadet
eden ve sayılarını ancak kendisinin bilebileceği melekler varken, onlardan
birine değil de, Allah Resûlü’ne vahiy getirme vazifesini Cibril-i Emîn’e
vermiştir. Ve yirmi üç sene Efendimiz’le münasebeti o temin etmiştir. O, O’na
vahiy getirdi, Allah Resûlü de onu edeple dinledi ve bütün benliğine işledi. O,
geçen yirmi üç senelik zaman zarfında, Cibril’le öyle bir dostluk ve kardeşlik
temin ve tesis etmişti ki, Cibril’in son gelişi O’nu iki büklüm etmiş ve
ağlatmıştı. İşte Allah (celle celâluhu) risalet vazifesine bunları seçiyordu.
Diğer peygamberler de aynı şekilde seçilmiş, öz ve kaymak hâline gelmiş
insanlardı. Bunların hepsinin madeni de altındandı. Evet, onlar ısmarlama
insanlardı. Nasıl ki Allah Resûlü böyle seçkindi, O’na sahabe olma liyâkatini
elde edenler de aynı şekilde seçkin insanlardı. Ve din bize o altın zincirin
intikal ettirmesiyle gelip ulaşmıştır.

Peygamber Efendimiz ve bütün peygamberler, dinî tebliğ uğruna her türlü
çile ve ızdırabı göğüslemek mecburiyetinde kaldılar ve tabiî dünya namına
ellerine geçen herhangi bir şey de yoktu. Hatta Efendimiz, davasından
vazgeçseydi, hem çok zengin olacak, hem de dünyaya ait bütün başkalarının
arzu edip arkasından koştukları şeyler O’nun önüne serilecekti. Civarın en
güzel kadınıyla evlenmek, Mekke’ye reis olmak da bunlar arasındaydı. Şimdi
bırakın bunları, O miraca çıkmıştı. Bütün yıldızlar parke taşları gibi ayağının
altına sıralanmış ve bunlar üzerinde yürüyerek Rabbisine varmıştı.
Görülebilecek bütün güzellikleri müşâhede etmiş ve bir başkasının asla
vazgeçip dönemeyeceği yerleri O teker teker dolaşıp gezmiş ve ümmetine de



aynı kavsiyeyi yaptırabilmek için geri dönmüştü.7 O devrede, acaba döndüğü
yer neresiydi? Geçtiği yollara dikenlerin serpildiği, taşlanarak ayakları kan
revan içinde bırakıldığı, istihza ve alay edildiği, horlanıp hakir görüldüğü bir
yere dönüyordu. Acaba, Allah Resûlü’nün, bütün bu görüp katlandıklarına ne
ihtiyacı vardı. Dini tebliğ ederken, hangi menfaat veya korku O’nu harekete
geçiriyordu? Bir insanı Cennet dahi büyüleyip cazibesi içine alamazsa ve O
insan ümmetine dönmeyi her şeye tercih edecek kadar bir fedakârlıkta
bulunursa, atılan bütün bu iftiralar, iftira atanın o kalın kafasını kırmaz mı?

Kendisine kullukta bulunduğumuz Allah (celle celâluhu) her şeyden
müstağnidir. O’nun bizim din ve diyanetimize ihtiyacı yoktur. Kulluğa muhtaç
olan bizleriz. Yeryüzünde kendisine halife yaptığı insanların, sair canlılar
karşısında dengeli ve uygun yaşamalarını istiyor ve bunun için de, dengeli ve
uygun yaşamanın ifadesi olan Kur’ân çizgisinde bizi harekete zorluyor. Diğer
bir ifadeyle, biz kendi kendimizi idareden âciz olduğumuzdan dolayı, yanlış iş
yapmamamız ve yanlış yollara sapmamamız, takılıp yollarda kalmamamız için,
bize din gibi aydınlık bir yol lütfediyor. Ve elimize verdiği Kur’ân’a
bakmamızı, kendimizi o Kur’ân ölçülerine göre ayarlamamızı emrediyor. Ta ki
bizler de insanlık semasının burçlarına doğru mesafe katedebilelim ve
mahiyetimize ait istidat ve kabiliyetleri işleterek, ufuk noktalara doğru kanat
çırpabilelim.

Evet, bizim dine ihtiyacımız var. Eğer insanlar gerçek ihtiyaçlarını bilebilse,
ebedî saadete namzet olduklarının şuuruna varsa ve bütün latîfelerini inkişaf
ettirme noktasına ulaşsalardı, ifadeleri ayrı, ancak talepleri aynı olarak şöyle
diyeceklerdi: “Allahım, bize bir din gönder, dininin ışığıyla yolumuzu aydınlat,
bizi yanlış yerlerde yürümekten ve mesafelere takılıp kalmaktan, eğri büğrü
gitmekten ve yol alamamaktan kurtar.”

En akıllı filozoflar dahi yalpalaya yalpalaya yürümüş, herhangi bir yerde
düşüp kalmış ve hakikate ulaşamamışlardır. Hâlbuki bizim en âmimiz dahi,
Muhammedî yolun aydınlatıcı tayfları altında bir tek adımını dahi boşa atmamış
ve hayatının her safhasında insan gibi yaşamış ve başka insanların da hukukuna
riayet etmiştir. Perspektifinde Allah’ın rızası ve önünde Allah Resûlü gibi bir
pişdârı vardır ve o, ömür sermayesinin her ânını bin veren başak gibi
kullanmaktadır.

Din zarurete binaen insan karîhasından çıkmış veya onların tabiriyle
uydurulmuş değildir. Onun zarurî gibi görünmesi dinin tabiîliğinde ve insan



fıtratında din duygusunun bulunmasından ileri gelmektedir. İnsan, dinî emirlere
ihtiyaç içinde yaratılmıştır. Ve o, dine her zaman muhtaçtır.

İnsan inancında, ibadetinde ve bütün muamelâtında doğru ve hakkı ancak din
sayesinde öğrenir ve yine ancak din sayesinde Cennet’e ehil hâle gelir. Din
potasında eriye eriye şekillenen insan, “Livâü’l-Hamd”in altında, Allah Resûlü
tarafından tanınıp elinden tutulacak bir hüviyet elde eder.

Kendisine, ümmetini nasıl tanıyacağı sorulan Allah Resûlü, abdest azalarının
pırıl pırıl olmasından tanıyacağını ifade buyururlar: “Sizler, der, alnı-nişanlı
atınızı at sürüsü içinde nasıl tanırsanız, Ben de ümmetimi işte öyle tanırım.”8

Bizim böyle bir tanınmaya ihtiyacımız var. Onun için de muhtaç olan biziz ve
dine de, O’nun hayat veren soluklarına da muhtacız.

Din, hayatı bütünüyle kucaklayıcı en müsbet prensiplerle gelmiştir. Onu
yetersiz bulma idrak yetersizliğinin apaçık bir ifadesidir. Onu rafa koymaya
çalışanlar, tarihî yanlışlıklarını bir gün bütün dehşetiyle anlayacak ve
ettiklerine bin pişman olacaklardır.

Dünyanın doğusunda, batısında yapılan bu tür yanlışlıklar, günümüzde artık
itiraf edilir hâle gelmiştir. Din, hayatın hayatıdır ve bunu kimse inkâr
edemeyecektir.

Dinin bir usûlü bir de fürûu vardır. Usûlde aslâ değişiklik söz konusu
değildir. Hz. Âdem zamanındaki dinle, bizim dinimiz arasında usûl bakımından
bir farklılık yoktur.

İman esasları bütün semavî dinlerde aynıdır. Hatta hakkında bir nass
olmadığı için kesin bir hüküm vermekten kaçınmama rağmen, şu kadar
diyebilirim ki, dinin usûlünde meleklere ait hükümler de aynıdır. Yani bütün
melekler de bizim inandıklarımıza inanır ve iman ederler. Allah’a, meleklerine,
kitaplarına, peygamberlerine, kaza ve kadere, öldükten sonra dirilmeye onlar
da aynen bizim gibi iman ederler; fark sadece derece ve mertebe ölçüsündedir.

İnançta olduğu gibi, ibadette de bütün dinler aynıdır. Yani ibadetsiz hiçbir
hak din yoktur. Ne var ki ibadetin şekil yönü her devre göre değişiklik arz
etmiştir. Cenâb-ı Hak, her devrin insanına, o devrin şuur ve o devir insanının
kapasitesine göre bir ibadet tahmil etmiştir. Şekil değişebilir; ancak usûl olarak
ibadet hiçbir surette değişmez.

Meselâ, ahiret inancı bütün dinlerde vardır, olması da zarurîdir. Arada icmal
veya tafsil farkı olmakla beraber, her peygamber, ümmetine ahiretten



bahsetmiştir. Zaten fenalıkları önleyici, iyilikleri de teşvik edici böyle bir
ahiret inancı olmasaydı, din sadece iktisadî ve içtimaî sistemlerden biri
durumuna düşerdi; veya başka bir ifadeyle onlardan ibaret kalırdı. Din, büyük
bir kısmı itibarıyla hükümlerini öldükten sonra dirilme prensibine bina eder.

Eğer ahirete iman olmasaydı, yapılan ibadetlerin, çekilen bunca çile, ızdırap
ve fedakârlıkların hatta hiçbir inancın insana faydası olmazdı. Zaten insan o
takdirde, şimdi kendisinde mevcut bütün faziletlerden de bir bakıma soyulmuş
olurdu. Evet, bizleri faziletli olmaya zorlayan ahirete imanımızdır. Çünkü bütün
yaptıklarımızın, zerre kadar dahi olsa, bir gün karşımıza çıkacağını hiç
tereddütsüz kabul ediyoruz.9

Ayrıca bütün Cennet hayatı bir kerecik olsun O’nun Cemalini seyretmeye
mukabil gelmeyecek olan Rabbimizi müşâhede edeceğimiz ânı sabırsızlıkla
bekliyor ve o büyük nimete erebilmek için, içimizdeki şevkin kamçısıyla
şahlandıkça şahlanıyor ve bizi o neticeye götürecek yoldan hiç inhiraf etmeden
yürümeye çalışıyoruz.

Teferruata ait meselelerde peygamberler, bir evvelki şeriatı neshedip
hükmünü kaldırabilir. Bu gibi meselelerde hep değişiklik olagelmiştir. Bu da
beşerin biraz olgunlaşması ve kemale ermesiyle alâkalıdır. Hz. Âdem
döneminde beşer çocukluk devrini yaşıyordu. Hâlbuki Efendimiz kendini ikindi
sonrası güneşine benzetmektedir.10 Demek ki O’nun devrinin insanı olgunluk ve
kemal devrini yaşamaktadır. Bu devrede haktan sonra bâtıl çok iyi fark ediliyor
ve bâtıldan sonra gelen hakka sımsıkı tutunuluyordu. Gelen dinin teferruata ait
kısımları da bu düşünce ve fikir merhalesine göre ayarlanmıştı. Fakat bunu
yapan da yine Hakîm olan Allah’tır. Bu dinin bütün ibadet şekillerinde yüzlerce
maslahat vardır. Yani ondaki ibadet şekli olgun bir cemaate münasip ibadet
tarzıdır. Diğer dinler ise, daha sonra zaten tahrife uğramış ve asıl hüviyetlerini
kaybetmişlerdir. Eski hâllerini muhafaza etselerdi dahi bugün için geçerli
olamazlardı.11 Çünkü Allah, din olarak kendisinin razı olacağı dini tespit
buyurmuş ve bunun İslâm dini olduğunu söylemiştir.12

Bir cümleyle meseleyi hulâsa etmek istiyorum:
Din; sel felaketinin, yıldırım afetinin insanları zorladığı, muztar kalmaktan

doğan bir sistem olmadığı gibi, beşerin iktisadî, içtimaî durumlarını temin
etmek, onları huzura kavuşturmak için ortaya atılmış bir sistem de değildir.
Yine o, Renanların, Russoların dediği gibi, insanın tabiatından doğmuş



olmaktan da fersah fersah uzaktır. O ilâhî bir kanunlar mecmuası, ilâhî bir
vaz’dır ve insanların dünyevî ve uhrevî saadetini tekeffül etmektedir.

Buradaki huzur ve mutluluğumuz ona bağlıdır. Hukuk mefhumuna bağlı
kalmak ancak onunla mümkündür. Ahirette de yine, Cennet’e ve Cemalullah’a
erme onun sayesinde olacaktır.

Medeniyet ne kadar terakki ederse etsin, insanın sadece dünya hayatını dahi
mutlu ve mesut kılmaya yeterli olmayacaktır. Nerede kaldı ki, dinin yerine
geçsin.

Şehrah: Büyük cadde, ana yol.

Ahd ü peymân: Yemin etme, söz verme.

Ledünniyat: Mâneviyât, iç derinlikler.

Füyûzat: İlâhî feyizler, ihsanlar, lütuflar.

Tecezzî ve İnkisam: Bölünme, parçalanma.

Ukûbât: Cezalar, yaptırımlar.

Vaz’etmek: Koymak.

Istıfâ: Seçme, ayırma, süzme.

Pişdâr: Öncü, önder, rehber.

Livâü’l-Hamd: Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ihsan
edilecek olan ve altında bütün peygamberler ve inananların toplanacağı “Hamd Sancağı”.

Usûl: Dinî esaslar, temel dinî prensipler.

Fürû: İnanç esaslarından olmayıp amele dair meseleler.

İcmal: Genel, öz, ayrıntısızlık.

Tekeffül etmek: Kefil olmak, üstlenmek, garanti etmek.

1 et-Tehânevî, Kitabu Keşşâf-i ıstılahati’l-fünûn 1/503.

2 Bediüzzaman, Sözler s.655-656 (Yirmi Yedinci Söz’ün Zeyli).

3 Bkz.: Mâide sûresi, 5/35.

4 Buhârî, büyû 98, hars 13, icâre 12, enbiyâ 53, edeb 5; Müslim, zikir 100.

5 Bkz.: Bakara sûresi, 2/275, 279.

6 Hac sûresi, 22/75.

7 Miraç için bkz.: İsrâ sûresi, 17/1; Necm sûresi, 53/4-18.

8 Müslim, taharet 39; Nesâî, taharet 109.

9 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/123; İsrâ sûresi, 17/13-14; Tûr sûresi, 52/16; Kıyamet sûresi, 75/13; Zilzâl sûresi
,99/7-8.

10 Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), Tevrat ehlinin Tevrat’la gün ortasına kadar,
Hıristiyanların da İncil’le ikindi vaktine kadar amel ettiklerini belirtmiş, önceki ümmetlere nazaran kendi
ümmetinin ömrünü de ikindi vakti ile güneşin batması arasındaki müddete benzetmiştir: Buhârî,



mevâkîtü’s-salât 17, enbiyâ 50, fezâilü’l-Kur’ân 17, tevhid 31, 47; Tirmizî, edep 82; Ahmed İbn
Hanbel, el-Müsned 2/121, 124, 129.

11 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 2/19.

12 Bkz.: Mâide sûresi, 5/3.



İnsanların Amerika’ya geçmesi nasıl olmuştur?
Aktüel bir mevzu; biraz da diyalektik kokuyor. Soru basit; fakat maksat ve

gaye basit değil. Yani bize şöyle demek istiyorlar: Siz diyorsunuz ki, bütün
insanlar Âdem ile Havva’dan meydana geldi. Pekâlâ, bir anne ve babadan
yaratılan bu insanlar, Yeni Dünya’ya nasıl geçtiler? Eğer sizin dediğiniz
gibiyse geçmelerine imkân yoktur. Demek oluyor ki, her bölgenin insanı orada
ve kendi kendine meydana gelmiştir. Yani bir evolüsyon söz konusudur.

İşte basit gibi görünen sorunun altında bu ve bu mânâya gelen bir inkârcılık
fikri yatmaktadır.

Evet, biz, insanlar Hz. Âdem ve Havva’dan meydana gelmiştir, diyoruz. Hem
bunu biz değil, doğrudan doğruya Cenâb-ı Hak söylüyor.1 Ve biz de bunun
böyle olduğunu bütün kalbimizle kabul ediyoruz.

İlim dünyası yıllardan beri çeşitli nazariye ve görüşleriyle Kur’ân’ın hilkatle
alâkalı anlattıklarını cerhetmeye çalışıyor. Fakat yerinde de gayet geniş bir
tafsilatla ele aldığımız gibi,2 bugün onların dedikleri bütünüyle bir bir
çürütüldü ve Kur’ân’ın anlattıklarının doğruluğu bir daha hem de ilim diliyle
tasdik edilmiş oldu. Mevzuun o kısmını, önce söylediklerimize havale edip
şimdilik üzerinde durmayacağız. Sadece, şu kadar söyleyelim ki, bütün insanlar
Hz. Âdem ve Havva’dan meydana gelip çoğalmışlardır. Aksini iddia eden
Darvinizm, her sene yüzlerce yara alıyor. Zaten o, sadece bir nazariyedir. Ve
böyle çürük ve temelsiz bir nazariyeye karşı, inananların tahşidatı ilk bakışta
fazla gibi görünebilir. Fakat bu nazariyenin ardında yatan sinsi ve bir o kadar
da korkunç küfür ve inkârcılık böyle bir tahşidata âdeta bizi mecbur
kılmaktadır.

Manzara şudur: Darvinizm, başlangıç itibarıyla bir kadavradır. Hiçbir zaman
hayat bulamamıştır. İşte bu kadavraya şimdiye kadar yüzlerce, binlerce inanmış
ilim adamı, nişan almış ve onu kurşun yağmuruna tutmuştur. Elli bin defa
cerhedilmiş, o kadar mahkûm edilmiş, idam ipi çekilmiş bu kadavraya, bizim
bu denli hücumumuz, bazı banal görüşlü ve alabildiğine saf, ahmak, hatta
küfrün mistiği insanların bu nazariyeyi yaşatmak gayretine düşüp, gençliği
iğfale çalışmaları sebebiyledir.

Şimdi esas meselemize dönelim: Dünyamız bugüne kadar birçok defa
değişikliğe maruz kalmıştır. Meselâ, jeologlar, bundan on bin sene evvel
Akdeniz’in tamamen kara parçası ve bugün kara olan yerlerinde o devirlerde



deniz olduğunu söylemektedir. Eğer dedikleri doğruysa, demek ki Akdeniz’in
yerinde, o gün için bir kısım medeniyet ve devletler vardı. Durum böyle olunca,
Amerika ve Avustralya için de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Yani oralar
da belki çok önceye dayanan bir tarihte, dünyanın diğer karalarıyla bitişik
durumdaydılar ve aradaki deniz ve okyanuslar birer kara parçasıydı. Meseleyi
bu şekilde kabul ettikten sonra, insanların, Yeni Dünya’ya da bir başka kıtaya
da geçmeleri her zaman mümkündür.

Hem insanlık tarihi, zannedildiğinden de çok eski bir zamana dayanmaktadır.
Meselâ, geçenlerde 270 milyon sene evvel yaşamış bir insan iskeletinden
bahseden yazılar neşredildi. Bulunan en eski maymun iskeleti ise, 120 milyon
sene evveline dayandırılıyor. Demek ki arada yarıdan fazla bir zaman önceliği
var. Denizin dibindeki Alg’ler, 500 milyon sene önce ne ise şimdi de aynı
durumdadır. 500 milyon sene evvelki arı peteği nasılsa, şimdikiler de öyledir
diyen ilim adamları, verdikleri bu rakamlarla varlığın meydana geliş ve
yaratılış tarihinin, şimdiye kadar tahmin edilenin çok daha ötesine dayandığını
ifade etmekteler. Öyleyse tarihin uzanabildiği ve tarihçinin “Biliyoruz” dediği
zaman diliminden önceki devirlere ait hüküm vermek kat’iyen doğru değildir.
En azından bizim dediklerimiz de ihtimal dahilinde kabul edilmeli ve öyle bir
değerlendirmeye gidilmelidir. Zira aksini söyleyenlerin, bizim görüşlerimizi
çürütecek herhangi bir mesnetleri yoktur.

Ezcümle; Fransızlar Mayalarla karşılaştıklarında, onlardan şunu
dinlemişlerdi: “Bizim tarihimizde yazılı olduğuna göre, bir zamanlar bizim
topraklarımız diğer kara parçalarıyla bitişikti. Bir sel ve tufan sonucu biz bu
zirvelerde kaldık ve insanların çoğu, deniz hâline gelen karalarla birlikte batıp
gitti.”

Hintlilerin tarihinde de aynı hususa temas edilir: “Büyük bir tufan oldu.
Bizim bitişik olduğumuz birçok kara bizden ayrıldı ve araya okyanuslar girdi.”

İhtimal ki bahsettikleri kara parçası Avustralya’dır. Demek ki bu ihtimaller
içinde Amerika’ya veya Avustralya’ya gitmek hiç de öyle iddia edildiği gibi
zor olmasa gerek...

Son olarak şunu da söyleyebiliriz. Eğer dünya karalarını bugünkü durumuyla
kabul edecek olursak bu yine zor olmayacaktır. Çünkü, Bering Boğazı bazen
buzlarla kaplandığında, bugün dahi Rusya’dan Amerika’ya geçmek mümkündür.
Hem, böyle bir mesafe en iptidaî sallarla bile geçilebilir. Nitekim, modern
gemilerin olmadığı bir devrede, Kristof Kolomb’dan evvel Müslüman



seyyahların, hem atlarını da beraberlerinde yükledikleri gemilerle Amerika’ya
geçip orayı keşfettikleri, bugünün araştırmacılarının büyük bir çoğunlukla kabul
ettikleri açık bir gerçektir. Demek oluyor ki Amerika’ya gidip bugünkü nesle
menşe olan insanların oraya geçmesi için harikulâde bir hâdiseye gerek yoktur.
Olan olduğuyla gayet makuldür...

Darvinizm’in çürütülmesine gelince, hem tereddütlere cevap teşkil eden
sorular arasında onunla alâkalı çok şey söylendi, hem de bu mevzuda bilhassa
son zamanlarda bir hayli kitap ve ilmî araştırma neşredildi...

Meraklıların o kitapları okumalarını tavsiye ederim.
Cerh etmek: Çürütmek, yaralamak.

1 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/1; A’râf sûresi, 7/189.

2 Bkz.: M.F Gülen, Yaratılış Gerçeği ve Evrim, Nil yayınları, İstanbul, 2010.



Lokman sûresinin sonunda mugayyebat-ı hamseden
sayılan, yağmurun yağma zamanı ve ana karnındaki
çocuğun durumu bugün gaybîlikten çıkmış gibidir.

Bu durumu nasıl izah edersiniz?
Bu mesele üzerinde daha önceleri de durduğumuzu ve mevzuu tafsilatıyla

arza çalıştığımızı hatırlıyorum. Ancak Kur’ân’a ait bir mesele ne zaman ve
nerede sorulursa sorulsun ben vicdanımın baskısıyla yine cevap vermeye gayret
ederim. Zira Kitabullah’a ait en küçük mesele dahi dağlar cesametinde
büyüktür. İşte, bir hissime mağlubiyetle, yine bir şeyler demeye gayret
edeceğim.

Lokman sûresinin son, yani otuz dördüncü âyetinde şöyle deniyor:

اَمَو ِماَحْرَْألا  ِيف  اَم  َُملَْعيَو  َثْیَغْلا  ُّلِزَنُيَو  ِةَعاَّسلا  ُمْلِع  ُهَدْنِع  ّللا  َهٰ َِّنإ 
ّللا َهٰ َِّنإ  ُتوَُمت  ٍضَْرأ  َِيِأب  ّ ٌسَْفن  يِرَْدت  اَمَو  اًدَغ  ُبِسَْكت  اَذاَم  ٌسَْفن  يِرَْدت 

ٌرِیبَخ ٌمِیلَع 
“Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah’ın nezd-i ulûhiyetindedir.

Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne
kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Muhakkak ki
Allah Alîm’dir, Habîr’dir.”1

Kıyametin ne zaman ve hangi vakitte kopacağını ancak Allah bilir. Kur’ân-ı
Kerim bunu bir hakikat ve bir prensip olarak ortaya koyunca, artık hiç kimsenin
“Allah bilir!” demeden bu mevzuda söz söylemesi, fikir beyan etmesi
imkânsızdır. Nitekim Cibril hadisinde de beyan edildiği gibi, Allah Resûlü’ne,
bir yolcu kıyafetiyle gelen; fakat üzerinde yolculuk alâmeti bulunmayan Cibril
(aleyhisselâm) dizlerini Allah Resûlü’nün dizlerine veriyor ve O’na bazı
sorular soruyordu: İman, islâm ve ihsan. Bu soruları sorduktan sonra, aldığı
cevapların her birinin akabinde de “Doğru söyledin.” mânâsına َتْقَدَص  ile
karşılık veriyor. Son olarak da “Kıyamet ne zaman kopacak?” diye soruyor.
Allah Resûlü de: “Kendisine soru sorulan, sorandan daha fazla bir şey
bilmiyor.” cevabıyla karşılık veriyor. Ve daha sonra da, kıyamete yakın vukû
bulacak bazı hâdiseleri, birer alâmet ve işaret olarak sayıyor. İşte bir nebi
edebiyle Allah Resûlü, mugayyebattan bir mesele hakkında böyle cevap
veriyordu.2



Cibril’le müşterek bir bildikleri vardı. O da, kıyametin ne zaman kopacağını
ancak Allah’ın bilebileceği idi.

Kıyametin kopması mevzuuna gelince, sebepler açısından o kadar çok şey
var ki, bunlardan bir tanesinin vâki olması dahi kıyametin kopmasına yeterli
gelecektir. Bu cümleden olarak, bir kuyruklu yıldızın gelip dünyaya çarpması,
Güneş’in infilak etmesi veya termodinamik kanununa göre sönüp gitmesi,
yeryüzünde insanların yapacağı bir yanlışlıkla zincirleme reaksiyonlar meydana
gelmesi ve bunun Güneş sistemini berhava etmesi gibi... Bugün ihtimal
dahilinde daha birçok sebep sıralamak mümkündür.

Âyette sayılan ikinci mesele: “Yağmuru Allah indirir.”  meselesidir. Zaten
en çok itiraza uğrayan hususlardan biri de budur. Yani onlar kendi akıllarınca
şöyle demektedirler: Yağmurun ne zaman yağacağı bugün meteorolojik tespitler
neticesi söylenebilmektedir. Öyleyse bunu mugayyebattan saymak mânâsız
olur...

Tabiî ki bu soruyu küfür namına imâle edenlerin gayeleri bu da değildir.
Esas gaye Kur’ân hakkında tereddüt ve şüphe hâsıl etmektir. Zaten bizim cevap
vermedeki hassasiyetimiz de biraz bu noktadan kaynaklanıyor.

Şimdi, bugün, modern teknoloji vasıtalarıyla onların bildikleri söylenen
meseleler, acaba gaybla ne derece alâkalıdır? Aslında bütün şartları meydana
gelmiş ve belirtileri şehadet âleminde görülmeye başlamış yağmura ait
yaptıkları tahminin, gaybı bilmekle uzaktan yakından bir alâkası yoktur.

Çok basit bir misalle meseleyi tavzihe çalışalım. Bir odayı karbondioksitle
dolduralım. Sonra da karbondioksiti gösteren elimizdeki aletler vasıtasıyla
tespitler yapıp diyelim ki: “İki saat sonra, şu odada bulunanlar kendilerinde bir
ağırlık ve baş ağrısı hissedecekler.” Şimdi, bizim bu tespitimiz vâki olursa, biz
gaybı bilmiş mi olacağız! Hayır. Gayb bu değildir. Gayb, bilinmesini Cenâb-ı
Hakk’ın sadece kendi Zâtına tahsis ettiği meselelerdir. Diyelim ki, gelecek sene
veya önümüzdeki beş on sene içinde nereye ne miktarda yağmur yağacak bütün
ayrıntılarıyla bunu bilmek gaybı bilmek olur ama, yarın nereye yağmur
yağacağını tahmin etmek, gaybı bilmek değildir. Hem bazen söylenenlerin
çıkmaması, bazen de söylendiği gibi çıkmaması da çok iyi bilmediklerini
gösteriyor ki, zaten söyleyenler de söylediklerine “tahmin” demektedirler. Hem
bırakın gelecek seneyi, yarın yağacak yağmurun miktarı hakkında bir şeyler
bildikleri söylenebilir mi?



Ayrıca şehadet âleminde belirtileri görülmeye başlamış yağmurun yağacağını
bilmek için, öyle alet ve edevata da ihtiyaç yoktur. Halk arasında mümarese ve
tecrübelerle bunu söyleyenler o kadar çoktur ki, onların dedikleri de berikilerin
söylediklerinden farklı olmadığı gibi, kesinlik ifade etmesi bakımından da
onlardan daha geri değildir. Daha önce anlattığım bir hatırayı, münasebet
geldiği için tekrar etmiş olacağım:

Amerikalı bilim adamları Türkiye’ye gelir ve bir köyü ziyaret ederler.
Kendilerine göre bir araştırma yapmaktadırlar. Bu arada, merada keçilerini
otlatmakta olan bir çobanla görüşürler. Bir ara çoban keçilerini toparlayıp
ağıla gitmeye koyulur. Adamlar sebebini sorunca da, biraz sonra yağmur
yağacak, der. Bilim adamları hayret ederler. Çünkü havada yağmura işaret
olabilecek hiçbir alâmet yoktur. Ayrıca yanlarında taşıdıkları barometre de
böyle bir sinyal vermemektedir. Hakikaten bir müddet sonra şakır şakır yağmur
başlar. Adamlar ağıla koşarak çobana, yağmur yağacağını nasıl anladığını
sorarlar. Cevap enteresandır: Benim yıllardır edindiğim tecrübeye göre yağmur
yağmadan bir müddet önce keçiler kuyruklarını kısarlar, ondan anlarım ki
yağmur yağacak. Bunun üzerine ellerindeki aletleri yere çalan bilim adamları,
sizin, şu keçilerin kuyrukları kadar dahi ehemmiyetiniz yokmuş, derler.

Bir büyük zat, romatizmaları vasıtasıyla yirmi dört saat evvel yağmuru
hissettiğini söylüyor.3 Ve bizim köylerimizde bazı işaretleri ve alâmetleri esas
alarak kar ve yağmur tahminleri yapmak yaygındır.

Öyleyse, bu ölçüler içinde ve bu şekliyle yağmurun yağacağını bilmek, gaybı
bilmek değildir. Belli hesaplarla, yağmur yüklü bir bulutun durumu, hava
basınçları, cephe sistemleri ki atmosfer şartlarına göre, emareleri ortada, yola
çıkmış bir yağmur tahminini, yağmur yağacağı zamanı bilme gibi göstererek
Kur’ân’ın hükmünü cerhe yeltenmek ancak bir cehalet örneğidir.

Bir de, bugünün ilmî araştırmalarının da kabul ettiği Efendimiz’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ait, mucizevî bir beyandan bahsetmek istiyorum. Allah
Resûlü: ٍماَع ْنِم  ََرطْمَِأب  ٍماَع  ْنِم  اـَم   buyuruyor. Mânâsı, “Hiçbir yıl başka
bir yıldan daha yağışlı değildir.”4 demektir. Bu hadisten de anlaşılıyor ki, her
sene yeryüzüne aynı miktarda yağmur yağmaktadır. Ancak nereye ne miktar
yağacağı belli değildir. İşte gayb olan budur ve bu bilinememektedir.

Âyette anlatılan üçüncü husus da yine itiraz edilen noktalar arasındadır:
“Rahimlerde olanı ancak Allah bilir.”  Diyorlar ki, bugün röntgen şuâlarıyla



anne karnındaki ceninin durumu bilinmektedir. Hatta son zamanlardaki
araştırmalar, bu bilmenin erkeklik ve dişiliği de içine alabilecek şekilde bir
hayli ilerlediğini gösteriyor.

Daha da ileri giderek, eğer erkeklik ve dişiliğe sebebiyet veren, spermin
erkeklik veya dişiliği ise, bu seviyede dahi ceninin durumunu tespit etmek
mümkündür, denilebilir.

Yukarıda bir kaide söylemiştik. Aynı kaide burada da geçerlidir: Sebepleri
ortada belli bir şey gaybı bilmek demek değildir.

Şayet spermin erkek olduğu tespit edilmişse, tespitin şekli ne olursa olsun,
ister bunu ana rahminde, isterse tüpte tespit etsinler, sebepler zuhur ettiğinden,
bu, gaybı bilmek sayılmaz.

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) nurlu beyanları içinde şu husus
yer almaktadır: “Eğer erkek galebe çalarsa çocuk erkek, dişi galebe çalarsa
çocuk kız olur.”5 Bu hadisi bazıları, anlayamadıklarından dolayı yanlış tevil ve
tefsire tâbi tutmuşlardır. Zannetmişlerdir ki, erkek olan insan galebe çalarsa
çocuk erkek olur, kadın galebe çalarsa kız olur. Ancak böyle bir galebenin
hiçbir mânâsı yoktur. Belki mânâ şöyle olmak icap eder: Erkek sperm dişiden
evvel gider ve yumurtaya başını sokarsa çocuk erkek olur. Dişi önce bu çeperi
aşarsa, bu defa da dişi olur.

Bu, Efendimiz’e ait ilmî mucizelerden kabul edilen bir hadistir ve günümüz
ilim adamları da bu meseleyi ifade edildiği şekliyle kabul etmektedirler.
Sebepleri bu kadar zâhir olduktan sonra, böyle bir şeye muttali olmayı gaybı
bilmek sayanlar, kendi kendilerini aldatmış olurlar.

Zaten, Kur’ân-ı Kerim de bu meseleyi ele alırken şöyle diyor: ِيف اَم  َُملَْعيَو 
ِماَحْرَْألا  Arapça’da اَم  Türkçe’de “şey” demektir. Demek ki âyette, rahimlerde

olan şeyin Allah tarafından bilineceğinden bahsediliyor; yoksa erkek mi dişi mi
bunu ancak Allah bilir denmiyor.

Cenâb-ı Hak onun erkek mi dişi mi olduğunu bildiği gibi, bütün sergüzeşt-i
hayatını da bilir. Yani onun istikbalde ne olacağını, karakterinin durumunu,
zaafları ve faziletlerini, en sonunda da said mi olacak, yoksa şaki mi? İşte
bütün bunları bilmek, ancak ve ancak Cenâb-ı Hakk’a mahsustur. Öyleyse
gayba girenler اَم  ifadesinin şümulüne dahil her şeydir. Sadece erkeklik-dişilik
değildir. Kur’ân meseleye küllî ve umumî bakmaktadır. Onun tarifi içine
girenleri bilmek gaybı bilmektir. Bunun ötesindeki iddialar, işi çarpıtma ve



diyalektik sayılır.
Bu mevzuu şöyle bir misalle daha da akla yaklaştırabiliriz:
Meselâ, siz bir elma ağacı gördünüz. Ağacın kökü ve gövdesi sizin

bulunduğunuz tarafta, dalı budağı ve yaprakları öbür tarafta bir sütrenin
arkasına sarkmış olsun. Şimdi siz, mevsimi geldiğinde deseniz ki, bu ağacın
bize görülmeyen dalları öbür tarafta elma ile yüklü durmaktadır. Acaba
verdiğiniz bu hükümle siz gaybı mı bilmiş olursunuz? Yoksa herkesin normalde
bilip söyleyebileceği bir meseleyi mi haber vermiş olursunuz? Böyle bir şeyle
karşılaşsanız, elbette ikinci şıkkı yaptığınızı söyleyeceksiniz. Aynen öyle de,
zâhirî sebeplerin teyidiyle bilinen rahimlerdeki ceninin hâl ve durumu da, aynı
mahiyette bir bilmektir. Yoksa gaybı bilmek değildir. O, kökü şehadet âleminde
ve dalları gayba doğru sarkmış bir ağaçtan haber vermek gibidir. Bunlarla
Kur’ân’ın hükmünü cerhetmeye kalkmak ve öyle olacağını sanmak sadece
budalalık ve ahmaklık olur.

Dördüncüsü, bir insan yarın ne kazanacağını bilemez. Bunu da sadece maddî
kazançla kayıtlamamak gerekir. İnsanın maddî-mânevî elde edeceği füyûzat ve
inşirah dahi birer kazanç demektir. Bir ilim adamının malumatına ekledikleri de
bir kazançtır ve bunun ne kadar olacağını da ancak Allah bilir. Bazen ciltler
dolusu kitap okunur ve satırlık malumat elde edilmezken, bazen bir tek satırlık
malumat insana bir kitap kadar düşünce ve fikir verir ve insanın ilham
kaynaklarını coşturuverir.

Bununla beraber meseleyi sadece madde planında ele alsak bile, sabit gelirli
insanlar dahil, yarınki kazancını kimse bilemez. Esnaf ve tüccarın zaten bunu
bilmesi mümkün değildir. Sabit gelirlilere gelince, alacakları beklenmedik bir
ceza veya mükâfat onların kazancına tesir edebileceği gibi, başa gelen bir
musibet dahi, gelir ve giderde beklenmedik değişiklikler yapacaktır. Evet, hiç
hesapta yokken bir dostunuzdan gelen bir pakette kıymetli bir hediyeyle
karşılaşabilirsiniz. Oysaki beş dakika öncesine kadar böyle bir şey
beklemiyordunuz. Bu maddeyi de misallerle daha da tavzih mümkündür, ama
sözü uzatmamak için kısa kesiyor ve Kur’ân’ın dediği gibi diyoruz: “Yarın ne
kazanacağını hiç kimse bilemez.”

Beşincisi de, bir insanın nerede ve nasıl öleceğidir. Bunu da ancak Allah
bilir. Azrail ya bizzat kendisi ya da avenesi vasıtasıyla önümüze çıkıp, “Vakit
geldi!” diyeceği an, hepimizin meçhulüdür ve zaten buna kimsenin itirazı da
yoktur...



Alîm - Habîr: Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Hz. Allah.

Füyûzat: Feyizler, bereketler, nimetler.

İnşirah: Gönül rahatlığı, iç huzuru.

Avene: Yardımcılar.

1 Lokman sûresi, 31/34.

2 Buhârî, iman 37; Müslim, iman 1.

3 Bediüzzaman, Lem’alar s.172-173 (On Altıncı Lem’a).

4 el-Hâkim, el-Müstedrek  2/437; et-Taberî, el-Câmiu’l-beyan 19/22; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 3/363.

5 Buhârî, menâkıbü’l-ensar 51, tefsiru sûre  (3) 6; İbn Huzeyme, es-Sahîh 1/116; el-Hâkim, el-
Müstedrek  3/548; İbn Hibban, es-Sahîh 16/441-442.



Kardeşlik anlayışımız nasıl olmalıdır? İçinde
bulunduğumuz durumla alâkalı bir değerlendirme

yapar mısınız?
Mevzua girmeden bir hususa dikkat çekmek istiyorum. İradî ve ihtiyarî kabul

ettiğimiz fiillerimize kadar her şeyi ve hasenat namına bütün yaptıklarımızı
Cenâb-ı Hakk’a vermekte çok hassas davranmak gerekiyor. İnsan bu mevzuda
nefsine rağmen kendini ikna etmelidir. Zâhiren kendi hareketlerine terettüp eder
gibi görünen noktalarda bile temkinli olmalı ve “Hayır, bunlar da O’na aittir.
Sakın sahiplenmeye kalkma!” diyerek kendi nefsine pay ayırmaktan kendini
kurtarmalıdır. İnanan insan, şirkin her türlüsünden kaçınmak ve hatta bu
mevzuda kıskanç olmak zorundadır. Haddizatında, Cenâb-ı Hak da kendine
şerik koşulmasına karşı çok “gayûr”dur. Bütünüyle kendisi için yapılmayan
amellerin hiçbirinin O’nun yanında sinek kanadı kadar kıymet ve değeri yoktur.
Yapılan bütün hizmetler hangi isim ve unvan altında ve nerede yapılırsa
yapılsın, Allah katında değer ve kıymete haiz olabilmesi için ihlâs ve O’nun
rızasına dikkat edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken ikinci husus da soruda
mevcut mânânın yaşanır keyfiyetiyle devamlı ve sürekli olmasıdır...

Birbirinde fâni olma seviyesinde kardeşlik, dış dünyada tesir icra edecek en
müessir faktörlerden biridir. Birbirinin fazilet ve meziyetleriyle iftihar etme ve
onları aynen kendindeymiş gibi kabullenme, millet fertlerini de birbirlerine
sımsıkı kenetleyecek ve içlerindeki hamle ruhunu kamçılayarak, kıvılcım
hâlindeki istidat ve kabiliyetleri tutuşturup birer kor hâline getirecek ve ilâhî
rahmetin sağanak sağanak inmesine vesile olacaktır. Vifak ve ittifak içinde
birbiriyle bütünleşmiş ve tek vücut hâline gelmiş bir toplumun ruh ve gönlüne
Cenâb-ı Hakk’ın nusret ve yardım eli uzanacak ve onu hep müsbete, güzele ve
doğru tarafa çevirecektir, dolayısıyla da şahs-ı mânevînin yanılma payı en
asgariye inmiş olacaktır. Niyetleri hâlis olduğu için, belki bu yanılmalar da
onlara sevap kazandıracaktır. Fakat birbirinden kopuk çizgide bulunanlarda, –
aynı çizgide olmalarına rağmen– bu dediklerimizin tahakkuku mümkün değildir.
Hele bir de çizgide inhiraflar, dolayısıyla da ihtilaflar baş gösterirse bir daha
içinden çıkmak mümkün olmayan fasit daireye girilmiş olur. Böyle bir fasit
daireye giriş ise, hedefe sırtını dönüp koşan insan gibi, her attığı adım onu esas
gaye ve hedeften uzaklaştırır.

Hâlbuki bir devrede bu işi omuzlayanlar, Allah Resûlü ve O’nun ashabıydı.



Demek ki “tenasüb-ü illiyet” prensibi içinde meseleyi değerlendirecek olursak,
bu işi yeniden omuzlayacakların da aynı şuur ve yapıya sahip olması gerekir.
Bütünüyle onlar gibi olma, keyfiyet itibarıyla mümkün olmayabilir. Fakat biz,
ancak onlara benzediğimiz nispette onların yaptıklarını yapabilme durumunda
olduğumuzu da unutmamalıyız. Aynı durum kardeşlik için de geçerlidir. Onlar
nasıl ve ne şekilde bir kardeşlik anlayışına sahiptiler ve bu kardeşlik anlayışı
onları muvaffakiyette hangi noktalara getirdi, bizler için de bu kaide ve netice
değişmeyecektir.

Ben şahsen çocukluğumdan beri sahabenin hayatını okurum. Belli bir
devreden sonra da onları anlatmaya başladım. Fakat bazen, onların temsil
ettikleri kardeşlik tablolarını hayretle karşılar ve sanki sadece onlara mahsus
ve bugün için tatbiki mümkün olmayan bir ütopya gibi değerlendirirdim. Daha
sonra bazı arkadaşlarda gördüğüm bu mânâdaki misaller, bana bu düşüncelerin
yaşanabilirliği hakkında tam kanaat verdi. Hatta bazen bu arkadaşların
birbirlerine gösterdikleri, yekdiğerinde fâni olma örnekleri, başkalarına öyle
tesir etti ki onların yanlarına gelen ve bu kardeşliği hayran hayran seyreden
dıştan bir insanın, hayret dolu bir tonla “Aman Allahım, bu ne kardeşlik!”
dediğini bizzat kendim duydum ve hâlâ o tatlı ses tonuyla bu ifade, hafızamda
yeniliğini muhafaza etmektedir. Tabiî ki bu beni son derece sevindirmiştir.
Müslümanlar arasında müşâhede ettiğimiz bu civanmertliği kabul ve teslimle
beraber yeterli bulmamız mümkün değildir. Biz bu mevzuda da doymama
kuşağında dolaşanlardan olmalıyız. Zira bugün yeterli olabilen şu kardeşlik
şuuru, yarın, milletimizin, büyüklüğe sıçraması yolunda karşısına dikilmesi
muhtemel büyük engel ve engebelere takılmaması için gerekli ölçüde
olmayabilir.

Köleyi azat etme bir akabedir.1 Bugünkü mânâsıyla çeşitli ideoloji ve
sistemler tarafından esir edilmiş, satın alınmış nice insanlara kadar
uzanabilecek bir değerlendirme ile geniş çaplı ele alacak olursak, köle azat
etmenin nasıl bir engel, tepe ve akabe olduğu her hâlde daha iyi anlaşılmış
olacaktır.

Kendisi sıkıntı ve darlık içinde olmasına rağmen, kardeşini kendi nefsine
tercih etme de ayrı bir akabe durumundadır.2 Maddî-mânevî füyûzat hislerinde
dahi onları takdim etme ve kendisi için geriden gelmeyi bir vazife olarak
kabullenme, insanın önüne dikilmiş başka bir engel ve engebedir. Bu engeli
aşma da yine sahabe gibi davranmaya bağlıdır. Kardeşinin karnı doysun diye



kendi kaşığını boş getirip götüren ve bu durumu görmesin diye de mumu
söndürüp odayı göz gözü görmez hâle getiren ve çizdiği bu nurdan tabloyla
gökteki melekleri dahi hayrete sevk eden sahabi gibi.3 Ve yine son anda, ölümle
pençeleşirken, kurumuş dudakları bir yudum su hasretiyle titrerken dudağına
kadar gelen suyu, yanındaki kardeşi “su” dedi diye elinin tersiyle itip,
kendisine su vermek isteyene, başıyla orayı işaret eden4 ve “Kendileri çok
muhtaç olmasına rağmen kardeşlerini kendilerine tercih ederler.” 5 ilâhî
mesajının nüzulüne sebep olan sahabi gibi...

Yetime yedirme, içirme de akabedir. 6 Mecazın kollarıyla uzandıkça
karşımıza daha nice mânâlar çıkacaktır. Belli bir İslâmî kültürden mahrum ve
bu mahrumiyetten kaynaklanan bir nevi kimsesizlikle, el atanın kucağında kalan
nice yetimler... İşte, ellerinden tutup onları evc-i kemale çıkarma yollarını
araştırma, bu gayeye matuf yedirme ve içirme, bu da apayrı bir tepe ve akabe...

Sadece önümüze dikilmesi muhtemel akabeye bir işaret olması bakımından
girdiğimiz bu mevzuda hedeflediğim nokta şudur: Bugün kâfi gibi görünen bir
kardeşliğimiz vardır. Fakat, geleceği bütün enginliğiyle kucaklama ve
milletimizin aydın yarınlarına daha bir güvenle yürüyebilme adına daima artan
bir kardeşlik şuuruna da muhtacız. Onun için bu mevzuda da himmeti âli tutmalı
ve sürekli “Daha yok mu?” demeliyiz.

Terettüp etmek: Gerekmek, üzerine düşmek.

Vifak: Samimi, dostça münasebet ve uyum içinde olmak.

Akabe: Sarp yokuş, engel.

Füyûzat: Feyizler, nimetler.

Evc-i kemal: Olgunluğun, mükemmelliğin zirvesi.

1 Bkz.: Beled sûresi, 90/11-13.

2 Bkz.: Beled sûresi, 90/14.

3 Buhârî, menakıbü’l-ensar 10, tefsîru sûre (59) 6; Müslim, eşribe 172.

4 İbn Kesîr, Tefsiru’l-Kur’ân 4/339 (Haşr sûresinin dokuzuncu âyetinin tefsirinde).

5 Haşr sûresi, 59/9.

6 Bkz.: Beled sûresi, 90/15.



Dinimize ve milletimize hizmetten elini gevşetmiş, 
hayır yollarında koşma heyecanını ve aktivitesini

yitirmiş 
Müslüman kardeşlerimize karşı tavrımız nasıl

olmalıdır?
Çeşitli sebep ve saiklerle dinimize ve milletimize hizmetten elini gevşetmiş

kardeşlerimiz vardır ve bunlar her zaman da olabilirler. Fakat onlar yine bizim
mü’min kardeşlerimizdirler. Kur’ân ve Sünnet ölçüleri içinde bir mü’mine
verilen değer aynen onlar için de geçerlidir. Öyleyse her mevzuda olduğu gibi
bu mevzuda da ölçü, Kitap ve Sünnet olmalıdır.

Onları kat’iyen gıybet edemeyiz. Çünkü gıybet haramdır ve mü’min kardeşin
etini dişlemektir.1 Ha onu küçük düşürücü bir hareket ve söz sarf etmişsin ha
da onu bir kazana koyup kaynatmış ve etini dişlemişsin; bu iki hareket arasında
hiçbir fark yoktur. Gıybetin caiz olduğu noktalar vardır ve bunlar kitaplarda
uzun uzadıya tafsil edilerek anlatılmıştır. Ancak, ben o sınırlara dahi girilmesi
taraftarı değilim. Oralarda ölçü ve dengeyi koruyabilme belli seviyedeki
insanlar içindir. Her önüne gelenin o hakkı kullanması, o sınırı zorlaması hiç de
doğru değildir. Bu, meselenin bir yönü. Diğer bir yönü de şudur: Bizim
konuştuklarımız, muhakkak bir gün o kardeşimizin kulağına gidecektir. Ve bu
durumda onu kendimizden daha da uzaklaştırmış olacağız. Buna sebebiyet
verdiğimizden dolayı da meselenin sorumluluğu bize aittir. Bu da az bir vebal
değildir. Zira hiç kimseyi böyle âli bir hizmetten mahrum etmeye kimsenin hak
ve salâhiyeti yoktur. Bazen de o şahıs sadece uzaklaşmakla kalmaz, dün, uğruna
canını verecek kadar cansiperane çalıştığı bir davaya bugün, hasım hâline
gelebilir. Hak bir davaya hasım olmak nasıl müthiş bir sukutsa, ona sebep
olmak da aynı seviyede büyük bir cürümdür.

İnsanlar çok kere içinde bulunmadıkları bir hareketi hafife alır ve hatta bazen
onu kınarlar. Bu durum göz önünde tutularak, uzaklaşan her arkadaştan;
uzaklaştığı ölçüde bu türlü tavırlar beklemek akıllıca bir hareket olur. Çünkü
onun acı kaderi ve yüzüne ekşi ekşi bakan tali’i budur. Bu acı bir neticedir.
Böyle bir neticeye düşene de ancak acınır ve şefkat edilir. Bize düşen, aynı
duruma düşmüş olsaydık nasıl bir mukabele beklerdik, o mukabeleyi
arkadaşımıza çok görmemektir.



Allah Resûlü de aynı şekilde yapıyordu. O devrede, yanılan, sürçen,
aktivitesini kaybeden hiç kimsenin ardından onun aleyhine tek söz söylemedi.
Zâhiren Müslüman görünen Abdullah İbn Übey İbn Selûl’ün münafık olduğunu
bildiği hâlde ve bu münafık; iffeti âyetle sabit Hz. Âişe gibi bir pâk ve muallâ
dâmene iftira çamuru sıçratmasına rağmen, ağzından gıybet işmam edecek tek
kelime konuşmamış ve sahabinin ısrarına ve öldürmek taleplerine karşı ısrarla
“Hayır, Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) arkadaşlarını öldürtüyor,
dedirtemem!”2 cevabını vermişti. Bütün hadis kitaplarını baştan sona
tarayınız; İki Cihan Serveri’nin, bir mü’minin ardından, onun hoşlanmayacağı
bir tek kelime sarf ettiğini gösteremezsiniz; gösterebilirseniz ben şimdiye kadar
dediklerimden ve bundan sonra da diyeceklerimden vazgeçerim. Hayır, tek bir
kelime bile gösterilemez. İşte, bu mevzuda yanıltmaz ve yanılmaz ölçümüz bu
olmalıdır. Kardeşlerimizi tek kelimeyle dahi gıybet etmemeliyiz.

İmana ve Kur’ân’a hizmette örnek zatların kitaplarına bakın. Talebelerinden
belli bir devre uzaklaşanların hiçbirisi uzaklaştıkları hâlleri itibarıyla değil,
dönüşlerindeki keyfiyet destanlaştırılarak dile getirilmiş ve onlar, tarihe ve
bizim hafızalarımıza dönüşleriyle kaydedilmiştir. Hâlbuki gidiş olmadan dönüş
düşünülemeyeceğine göre, bir de onların gidişleri olması gayet normaldir.
Fakat ifade inceliğinde kılı kırk yaran o zat, hep gelişleri anlatmış, gidişlere tek
satırla dahi yer vermemiştir. Kendi devrinde nice insanlar ona iftira dolu
taarruzda bulundukları hâlde, o, sarih gıybet ifade eden ve ferdin bizzat ismini
vererek tek bir mukabelede bulunmamıştır. Bulunmamıştır, zira o kardeşimiz
iman cihetinde bizimle aynı safı paylaşmaktadır. Ve mü’min olma, küfrün
karşısında yer alma, netice itibarıyla Cennet’e hak kazanma pek de öyle hafife
alınacak durumlar değildir. Onun için, yılandan çıyandan kaçtığımız gibi,
kardeşlerimizi çekiştirmekten kaçmalı ve içtinap etmeliyiz.

Meseleye bir başka zaviyeden bakmak da mümkün: İslâm’da, normal
şartlarda uygulanan cezalar, cephede tatbik edilmez. Yani cephede zina edene,
hırsızlık yapana, iftirada bulunana, bunların cezası her ne ise onlar
uygulanmaz.3 Bunun bir hikmeti şudur: Böyle bir duruma dûçâr olan insan, can
havliyle, daha önce hiç tasvip etmediği insanların safına geçebilir. Geçerse ne
olur? O, ebedî hasarete uğrar, biz de, hem de en mahrem yönlerimizi bilen bir
düşman kazanmış oluruz. Bu iki netice de bizim namımıza birer kayıptır.
Elbette mesele kontrol altına alınmalıdır ve buna zaruret de vardır. Fakat bu,
onu karşımıza almadan, en güzel bir usûl ve üslûpla yapılmalıdır.



Meselâ, bir kardeşimiz, korku sevkiyle veya makam sevdasıyla hizmet-i
Kur’âniye ve imaniyeden uzaklaşmış, ihtiyatlı davranma bahanesiyle dairenin
dışına çıkmış olabilir. Biz ona, onun anlayışı içinde, gerektiği gibi
davrandığını, iyi yaptığını, suçluluk psikolojisine düşecek bir durum olmadığını
söylemeli ve böyle düşündüğümüze de onu inandırmalıyız. Onunla seneler
sonra dahi olsa münasebete geçme menfezlerini tıkamamalıyız. Belki daha
sonra hakikati o da anlayacak ve özündeki salih çizgiye dönecektir. O günlerde
bizim haklı, kendisinin yanılmış olduğunu itiraf ederse, biz de ona “Şimdi de
sen haklısın.” diyecek ve civanmert davranacağız.

Ayrıca, bugün onu gıybet eden insan hakkında, kendisini dinleyenlerin de
itimadının zedelendiği hususu hiç unutulmamalıdır. Birbirine itimadı böyle
sarsılan fertlerden meydana gelen bir cemaatin ise, hak namına yüklenebileceği
hiçbir misyon yoktur.

Hem gıybet edilen o şahsa karabet veya başka hislerle yakınlık duyan ve
bizimle aynı düşünceleri paylaşan insanlar vardır. Bu durumda onlarda hâsıl
olacak alerjik bir durum, herhâlde sadece zarar getirecektir.

O bizi gıybetle rencide etmiş olabilir. Burada da dengeyi koruyarak misliyle
mukabele etmeyeceğiz. Şahsî meselelere takılıp kalan bir onur ve gurur anlayışı
bizden çok uzak olmalıdır. Bizim her şeyimiz yüce davaya feda edilmelidir.
Allah Resûlü’nün onurunun rencide olduğu, İslâmî meselelerin tezyif edildiği
bir yer ve zamanda, bizim kendimize ait meseleleri değil gündeme getirmeye,
düşünmeye dahi vaktimiz yoktur.

Bugün bir insana yapılacak en büyük yardım, onun dinî hayatını kurtarma
istikametinde olan yardımdır. İşte bize düşen de öyle kardeşlerimizin yardımına
koşmaktır.

Sâik: Sebep, faktör.

Muallâ dâmen: Yüksek etek. “Çok iffetli, çok namuslu.. öyle ki atılan iftiralar, asılsız isnatlar onun
eteğini, paçasını dahi kirletemez.” anlamında kullanılan mecazî bir ifade.

İşmam etmek: Hissettirmek, koklatmak.

İçtinap etmek: Sakınmak.

Hasaret: Kayıp, zarar.

Tezyif: Küçümseme, alay etme.

1 Bkz.: Hucurât sûresi, 49/12.
2 Buhârî, menâkıb 8, tefsîru sûre (63) 5, 7; Müslim, birr 63.

3 Bkz.: eş-Şafiî, el-Ümm 7/354, 358; el-Makdisî, el-Furû’ 6/71; el-Merğinanî, el-Hidâye 2/103; es-Serahsî,



el-Mebsût 16/291; ez-Zeylaî, Nasbu’r-râye 3/343.



Giyim-kuşamımızı ve evlerimize alacağımız
eşyalarımızı belirleme hususunda ölçümüz ne

olmalıdır?
Müslümanlar olarak bizim meselelerimiz inanç çizgisinden başlıyor, ibadet

yoluyla devam ediyor, muamelâtta yükseliyor ve sonra şahsî davranışlarımızı,
âdetlerimizi içine alacak şekilde gelişiyor; bunların her birisinin bir derinlik
teşkil ettiği çok buudlu bir hayat yaşıyoruz. Bunların hemen hepsinde ve
bilemediğimiz bir kısım meselelerde bazı insanların rehberliğine ihtiyaç
duymaktayız.

Dinin özünü anlama ve kavramada ve yaşanır hâle getirmede önümüzde,
İnsanlığın İftihar Tablosu, İki Cihan Serveri var. Ve şu anda dahi O’nun sekine
telkin eden ruhaniyetini âdeta başımızın üstünde görüyor ve hissediyor gibiyiz.
Aydın gönüllerde ise bu husus devamlılık arz eden bir bahtiyarlık olarak sürer
gider.

Allah Resûlü’nden sonra, hemen her asırda hâdiselerin ve zamanın her şeyi
tapanlayıp dümdüz etmesine rağmen, nurlu elleriyle, isi-pası silip kaldıran ve
dini ihya edip Muhammedî ruhu asıl hüviyetiyle yeniden ortaya koyan bir kısım
büyükler gelmiştir. Sahabeyle temeli atılan bu meseleler, Ebû Hanife ve onun
gibi yüce kimselerle ayrı bir buud kazanmış, daha sonra gelen İmam Gazzâlî,
İmam Rabbânî, Abdülkadir Geylânî, Mevlâna Celâleddin Rûmî ve Asrımızın
Dertlisi gibi zevatla yenilenerek sürekli tazeliğini muhafaza etmiştir. Bizler, en
küçük teferruatına kadar bütün İslâmî meseleleri işte o nurlu eller sayesinde, bu
kadar zaman sonra ve bunca gaileye rağmen, kendi asrımızda bile taptaze ve
dupduru bulduk. Cenâb-ı Hakk’a hadsiz hamd ü senâ olsun ki, bizleri lütfundan
ırak etmedi ve irademiz dışında kendimizi böyle bir nur havzının başında
bulduk. Dışarıda daha müsaitler varken, bizim seçilişimiz sadece Cenâb-ı
Hakk’ın ihsanının delilidir, yoksa bizim liyakatimizin değil. Çok küçük
vesilelerle bu işin içine giren hemen bütün arkadaşlar da benimle aynı kanaati
paylaşıyorlardır, zannederim. Bugüne kadar bizlere, bugün ve bugünden sonra
gerekli olan şeylerin pek çoğu anlatıldı. Öncekiler, arkadan geleceklerin
yollarını, herhangi bir tereddüde meydan vermeyecek şekilde aydınlattılar.
Bundan böyle bize, bu aydınlık yolda, sadece yürümek kalıyor.

Sorulduğu için misali de o mevzudan seçmek durumundayım. Meselâ, bizim
yeme, içme ve evlerimizin nizam ve tefrişiyle alâkalı bütün yönler, tatbikî



şekliyle bize gösterilmiş durumdadır. Allah Resûlü, bir hasır üstünde yatıyor
ve yattığı bu hasır O’nun mübarek teninde iz bırakıyordu.1 Hz. Ebû Bekir
kendisine takdim edilen bir bardak soğuk suyu içtikten sonra, hıçkırıklarını
tutamayıp ağlıyor ve kendisine niçin ağladığını soranlara, bütün nimetlerden
hesaba çekileceğini hatırladığını söylüyordu.2 Büyük Ömer, kızı tarafından
daha güzel bir elbise giymesi teklifiyle karşılaşınca, Peygamber hanımı
demeden Hafsa Validemize şiddetli sitem ediyordu.3 Binlerce misalleriyle
günümüze kadar gelen böyle bir hayat felsefesi, Asrımızın Dertlisi, dertlileri ve
yolundakilerle son bir kere daha, tam bir dünya-ukbâ muvazenesi, ruh-beden
dengesi temsil ediliyor ve bir kere daha hatırlatılıyordu...

Bize gelince, bütünüyle bu sadeliği içimize sindirdiğimiz söylenemez.
Yadırganmama ölçüsünü muhafaza edip koruma en son taviz noktası olması
gerekirken, meselenin başlangıcında bu ölçü kullanılıyor. Bazen yanılıyor ve
bunların, muhatabımıza müspet yönde tesir edeceğini zannediyoruz. Hâlbuki
bizim sadeliğimiz, hasbîliğimizin en büyük şahidi durumundadır ve
muhatabımıza da tesir edecek odur. Ben hiç beklemediğim ve öyle
değerlendireceğini tahmin etmediğim birisinin, entel tabakaya mensup insanlar
içinde “Bu arkadaşa itimat edin, güvenin. Çünkü ben onun evinde sadece bir
hasır gördüm ve ortası da delikti.” dediğini ve itimadına onun evindeki hasırı
delil gösterdiğini müşâhede etmiştim. Sınır tanımayan lüks ve debdebeye
bütünüyle yetişmemiz mümkün olmadığı gibi, o yolla hizmetimize
kazandıracağımız bir şey de olacağını tahmin etmiyorum. Sadece mazeret
olarak, o da belli bir devreye kadar yadırganmama ölçüsünü kullanabiliriz ki,
daha ötesini tecviz etmek mümkün değildir.

Dünya - ukbâ muvazenesi: Dünya - ahiret dengesi.

Tecviz etmek: Cevaz vermek, caiz olduğunu söylemek.

1 Buhârî, tefsiru sûre (66) 2; Müslim, talâk  31.

2 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/30.

3 el-Hâkim, el-Müstedrek  1/211; İshak İbn Râhûye, el-Müsned 1/196; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/79;
İbnü’l-Mübarek, ez-Zühd 1/201; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/49.



Cenâb-ı Hakk’ın isimleri ve sıfatları arasında 
derece mevzuubahis midir, izah eder misiniz?

Biz, bize ait isimleri anne ve babamızın isimlendirmesiyle değil de sonradan
elde edeceğimiz maharetlere göre almış olsaydık kimimiz ekmek pişiren
mânâsına “habbaz”, kimimiz, marangozluk işlerini iyi becermesiyle “neccâr”..
vs. gibi isimler alırdık. Yani kimin mahareti hangi yönde ise, alacağı isim o
mânâyı ifade eden bir isim olurdu. Bazen bu isimler, mübalâğa kalıbıyla da
ifade edilir. Meselâ normal setredene “sâtir”, fakat tastamam ve kusursuz
setredene ise “settâr”, normal hamd edene “hâmid’; hamd vazifesini tam yerine
getirene de “hammâd” denir.

Hâlbuki bizim isimlerimiz, sonradan kazanacağımız maharete göre değil de
anne ve babalarımızın arzusuna göre verilir. Hatta bazen, hiç de bize uygun
düşmeyen veya bizimle alâkası olmayan bir isimle de isimlendirilebiliriz.

Böyle bir benzetme ilk bakışta kaba ve sevimsiz görülebilir. Ne var ki,
mücerret hakikatlerin anlatılmasında öteden beri hep aynı yolda hareket edilmiş
ve ifade tenezzülâtına gidilmiştir.

Cenâb-ı Hakk’a ait isimler, kâinatta icraatı müşâhede edilip ve yine o güzel
isimler sahibi tarafından, O’nun has kulları vasıtasıyla bize talim edilmiş
isimlerdir. Meselâ, kâinatta apaçık gördüğümüz bir güzellik vardır. Gökkuşağı
gibi bu güzellikler birbiri içinde bütün varlığı sarmış durumdadır. Ovada,
obada, çiçekte baharda, gözde ve kaşta bir güzellikler cümbüşü hâkimdir. Bu
güzelliklerin sadece dış yüzüne bakıp hayranlığını ifade için, binlerce senedir,
binlerce edip ve şair hep bu güzellikleri destanlaştırmaya çalışmış, yine de
söylenmesi mümküne kıyasla, çok az şey söyleyebilmişlerdir. Anlatmakla
bitiremeyeceğimiz bütün bu güzellikler elbette Cenâb-ı Hakk’ın bu mânâyı
ifade eden bir ismine dayanmaktadır ki o da “Cemîl” ismidir.

Yine, kâinatta ince bir nizam ve intizam dahilinde, rızık tevziatı
yapılmaktadır. Hücreden gergedana kadar her canlı kendine münasip bir rızkla
beslenmektedir. İbadet ve tesbihler meleğe rızık olurken, et insana, kemiği de
cinlere rızık olmaktadır. İşte gözle gördüğümüz rızka ait bu faaliyet, hiç
şüphesiz, Cenâb-ı Hakk’ın bir “Rezzâk” ismi olduğunu ispat etmektedir.

Eğer biz, Cenâb-ı Hakk’ın “Cemîl” ve “Rezzâk” isimlerini bilmemiş
olsaydık icraatını gördükten sonra, O’na hitaben “Sen Cemîl’sin”, “Sen
Rezzâk’sın” diyecektik. Bunun gibi, diğer isimlerini de icraatından anlayıp



yine, O’na o isimlerle seslenecektik. İşte Cenâb-ı Hak, icraatını gösterdikten
sonra, bizi yanıltmamak için kendisini bu isimlerle tesmiye etmiştir. Ancak
Esmâ-i İlâhî tevkîfîdir. Biz, Zât-ı Ulûhiyet hakkında kendi kafamızdan isim
uyduramayız.

Bu isimler, Zât-ı Ulûhiyet’te, bunlara medar olabilecek bir kısım sıfatlara
dayanmaktadır. Yine yukarıdaki misalden hareketle söyleyecek olursak,
kendisine “habbâz” ismi verilen bir insanda eğer ekmek yapma sıfatı yoksa
veya “neccâr” bir marangozluk sıfatına sahip değilse bu isimlerin ona verilmesi
mümkün değildir. İşte, Cenâb-ı Hakk’ın, her şeyin yüzüne perçinlediği
güzelliklerle kendisinde varlığını kabul ettiğimiz ve belli bir seviyedeki
insanların da müşâhede ettiği “Cemîl” ismi, bütün güzelliklerin kaynağı olan
“Cemal” sıfatına dayanmaktadır. Bunun gibi bütün isimler kendilerine kaynak
olacak bir sıfata, bütün sıfatlar da “şe’n”e -ki, bunu beşer için kullanacak
olursak, kabiliyet ve istidat diyebiliriz, ancak Cenâb-ı Hak için böyle bir tabir
kullanmamız doğru değildir- dayanmaktadır. Demek oluyor ki fiiller isimlere,
isimler sıfatlara, sıfatlar Şuûnât-ı İlâhiye’ye ve Şuûnat-ı İlâhiye ise Cenâb-ı
Hakk’ın Zâtına dayanmaktadır. İşin burasında duruyor ve Allah Resûlü gibi;
“Seni hakkıyla bilemedik ey Mâruf”1 diyoruz. Ve yine Hz. Ebû Bekir gibi
“Seni anlamaktan âciz olmak Seni anlamak demektir.”2 diyor ve edeple iki
büklüm oluyoruz.

O vardır. Varlığını iliklerimize kadar hissediyoruz. Fakat O’nu idrak
etmekten de âciz bulunuyoruz. O’ndan daha ayân bir nesne yoktur, ama O yine
de bir Mevcud-u Meçhul’dür.

Şimdilik, O’nun isim ve sıfatları arasındaki farka, böyle avamca bir bakışla
iktifa ediyor ve tafsilatını bir başka zamana bırakıyoruz.

Şuûnât-ı İlâhiye: Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin kaynağı olan sıfatlarının dayandığı, insanın idrak
ufkunu aşan, ihata edilemeyen, Zât’ına lâyık şefkat, muhabbet, ferah, sürur, gazap gibi mukaddes,
münezzeh mânâlar.

1 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 2/410; Mer’î İbn Yûsuf; Ekâvîlü’s-sikât s.45.

2 Bkz.: es-Suyûtî, Şerhu’s-Suyûtî 1/103; el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 6/181.



Ulü’l-Azm peygamberler hangileridir ve niçin 
bu isim sadece onlara verilmiştir?

“Ulû” kelimesi Arapça’da “sahip” demektir. Kıyas dışında, yine aynı
mânâya gelen “zû” kelimesinin çoğuludur. Meselâ, zü’l-mal, “mal sahibi;”
ulü’l-elbâb ise “akıl sahipleri” mânâsına gelir.

Azm, kararlılık, irade ve dönme bilmeme gibi mânâlar için kullanılır. Başına
“ulû” kelimesi getirilince de mânâ, azim ve karar sahipleri olur. Mevzuumuzla
alâkalı olmamakla beraber, bu kelimenin tedai ettirdiği bir âyete sadece işaret
etmek istiyorum. Hz. Âdem hakkında “Onu azimli bulmadık.”1 mealindeki
âyette müfessirlerden bazıları “Onu günaha girmeme mevzuunda azimli
bulmadık.” gibi bir tefsirde bulunmuşlar. Ben şahsen, bir nebi hakkında böyle
bir tefsiri kabul edemeyeceğim. Gönlüm böyle bir mânâyı kabule yanaşmıyor.
Şöyle bir mânâ vermek, bana daha muvafık geliyor: “O bilmeyerek bir günaha
girdi. Fakat bunu daha önce planlayıp kararlaştırmış değildi. Bu mevzuda
ısrar mânâsına azmi de yoktu.”

Ulü’l-Azm peygamberlere gelince, bunlar Kur’ân-ı Kerim’de şöyle
anlatılmaktadır: “Hatırla, bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Sen’den,
Nuh’tan, İbrahim’den, Musa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan... Onlardan
sapsağlam bir söz aldık.”2 “Sen’den” tabiriyle kastedilen Efendiler Efendisi
Hz. Muhammed’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem). Diğerleri de Hz. Nuh
(aleyhisselâm), Hz. İbrahim (aleyhisselâm), Hz. Musa (aleyhisselâm) ve bir de
Hz. İsa’dır (aleyhisselâm).

Her peygamber peygamberdir, ama bunların pazarında her şey çok pahalıdır
ve bunlar çok çetin imtihanlardan geçmişlerdir. Bu peygamberlere ait
Kur’ân’da zikredilen kıssalar iyiden iyiye tetkik edilse niçin bunlara “azim”
sahibi peygamberler dendiği çok iyi anlaşılır. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi
ve sellem) kendisine yapılan her türlü eza ve cefaya katlanmanın yanında,
ağzından, şikâyet mânâsına ve kaderi tenkit ifade eden tek kelime dahi
çıkmamıştır. Bedir’de galip gelir, ancak Uhud bir dağ gibi O’nun omuzlarına
biniverir. Uhud’dan dönerken, söz dinlemedeki nezaketi tam
kavrayamadığından bozguna sebebiyet veren sahabiye tevbih işmam eden hiçbir
kelâm sarf etmez. Hz. Hamza’nın şehadeti O’nu çok dilgîr etmiştir, ancak O, bu
mevzuda dahi ızdırabını sinesine gömmeyi bilmiştir.

O’nun bir derdi vardır: İnsanların hidayete ermesi. O bu mevzuda çok



hırslıdır. O kadar ki, kendisini bu uğurda telef edecek duruma gelmiştir. Âyet
O’nu: “Bu Kur’ân’a inanmıyorlar diye nerdeyse üzüntünden kendini telef
edeceksin.”3 diyerek ikaz ediyor ve bize O’nu böyle bir tablo ile gösteriyor.

O daima hak uğruna kendini bitirip tüketme ufkunda yaşıyor. Küsme,
darılma, gönül koyma, O’nun semtine yanaşamıyor. O bütün başına gelenlere
dayanma noktasında hep azimle sebat ediyor.

Yıllarca bir kanaviçe örüyor ve gelen gaybî bir el onu paramparça ediyor..
O hiç hayıflanmadan başlıyor yeniden örüyor..

Esasen bu husus, peygamberlere ait umumî bir vasıftır. Ancak, peygamberler,
derece itibarıyla aynı olmadıkları gibi, maruz kaldıkları belâ ve musibet
itibarıyla da bir değildirler ve tabiî, ümmetleri itibarıyla da...

Bu mevzuda, Allah Resûlü’nün beyan buyurduğu bir manzara ne kadar
mânidardır. Gayb perdesi aralanıyor ve O’na bütün peygamberler gösteriliyor.
Gerisini O’nun mübarek dudaklarından dökülen şu cümlelerden dinleyelim:
“Öyle peygamberler gördüm ki arkasında tek bir ümmet dahi yoktu.
Bazılarının ardında üç-beş insan vardı. Bir kalabalık cemaatin gelmekte
olduğunu gördüm; ‘Bu benim ümmetim mi?’ diye sordum. ‘Hayır.’ dediler
‘Bu, Musa’nın ümmetidir.’ Biraz sonra ondan çok daha kalabalı k bir ümmet
gördüm ve onların benim ümmetim olduğu haberini aldım.”4

Düşünmek gerekir, bir peygamber ömür boyu çalışıp didiniyor da; kendisini
anlayacak tek bir âşina sima bulamadan vefat ediyor. Bazıları sadece birkaç
kişilik ümmete sahip oluyor. Bizler bu şekilde imtihan olsak, bu işin altından
kalkabileceğimizi tahmin etmiyorum.

Hz. İbrahim, mancınıkla atılmak üzere elleri bağlı getiriliyor. Biraz sonra
alevleri okyanus dalgaları gibi göğe yükselen dehşet verici ateşin içine
atılacaktır. Melek müsaade istiyor, yardım etmek için çırpınıyor. Fakat O,
tevekkülünden zerrece taviz vermeyerek “Allah bana yeter, O ne güzel
vekildir.”5 diyor.

Hz. Nuh asırlar süren çırpınışları neticesinde bir avuç insanla ancak gemiye
biniyor ve öz evlâdını dahi yanına alamıyor.6 Nebi ruhunu taşıyan bir baba için
bu manzara ne ızdırap vericidir. Bunu bizim anlamamız çok zordur hatta
mümkün değildir.

Hz. Mesih, öldürülmek istendiğinde henüz otuz üç yaşındadır. Kafasını
uzatsa dışarıda kendisini parçalamak için bilenen kılıçları görecektir. Fakat O



azimle yerinde duruyor ve bir an dahi tereddüt göstermiyor.

Evet, onlar 7 ِساَّنلا َنـِمَو  ًالُـسُر  ِةـَِكئَۤال  َمْلا َنـِم  يَِفطــْصَي   ُ ّلَلا هٰ  sırrına
mazhar insanlardan seçilmiş seçkin ve yüce istidatlardır. Allah’ın rahmâniyet
ve rahîmiyetiyle kaynattığı varlık kâsesindeki sütte onlar kaymak
durumundadırlar. Cenâb-ı Hakk’ın Kudret ve İradesi onlarda bu şekilde tecellî
etmiştir. Derin bir tevekkül ve pörsüme bilmeyen bir azim, onların ayrılmaz
vasıflarıdır. Ve onun için onlara Ulü’l-Azm, denmiştir. Derecesine göre her
nebi ve velide de azim vardır. Fakat bu hasletin en münteha noktasında
bulunanlar işte isimlerini saydığımız bu peygamberlerdir.

Tevbih: Azarlama, tekdir.

İşmam: Hissettirme, koklatma.

1 Tâhâ sûresi, 20/115.

2 Ahzâb sûresi, 33/7.

3 Kehf sûresi, 18/6.

4 Buhârî, tıp 17; Müslim, iman 374; Tirmizî, kıyamet 16.

5 Buhârî, tefsiru sûre (3) 173; el-Hâkim, el-Müstedrek  2/326.

6 Bkz.: Hûd sûresi, 11/45-47.

7 Hac sûresi, 22/75.



İfsada kilitlenmiş kimselerin bunca tahribi karşısında
neslimizi nasıl muhafaza edebiliriz?

Hz. Âdem’den günümüze kadar küfür daima tahrip cihetini tutup gitmiş;
inananlar da hep tamir tarafını sahiplenmişlerdir. Bu hâl günümüzde de aynı
şekilde devam etmektedir. Onun içindir ki, bu derdi vicdanında derinlemesine
duyan Çağın Büyüğü şöyle diyor: “Eğer bu iki kuvvet arasında bir denge
olsaydı ve aynı imkânlara sahip bulunulsaydı, inananlar adına büyük bir fütûhat
görülecekti.”1

İmandan nasipsizlerin, bütün yaptıkları tahrip olagelmiştir. Onlar, insanın
hissiyatını kamçılayarak onu şehvet çukuruna yuvarlamış, arzu ve isteklerini
tahrik ederek yine onu maddenin esiri hâline getirmiş; makam ve mevkie
vurduğu saykılla onları çok cazip göstermiş, bakışları bulandırmış, basit
vasıtalarla büyük tahripler yapmış ve bütün bir gençliği şirazeden
çıkarmışlardır. Eğer milletimiz lehine de her şey bu kadar kolay vücuda
gelebilseydi, bunca çalışmanın karşılığında çok büyük muvaffakiyetler
görülecekti... Hâlbuki biz, asırlardır her tarafı yıkılmış bir kalenin hem de çok
büyük bir kalenin tamir ve onarımıyla meşgul oluyoruz.

Düşünmeli ki, bütün İslâm âleminde tevhidin temelleri sarsılmış, Allah
(celle celâluhu) inkâr edilmiş, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) tezyife
maruz kalmış, din bütünüyle hafife alınmış ve bütün cihanı aydınlatan hatta
düşmanlarına bile mucizeliğini kabul ettiren aydınlık tufanı Kur’ân-ı Kerim
ayaklar altında bırakılmış, inanmış insanların yanında bile âdeta dinin hiçbir
ağırlığı kalmamış ve her şey içinden çıkılmaz hâle gelmiş. İşte böyle bir
devrede hem yapacak iş çok hem de yapılan işlerin değeri büyük olur.
Tahripkârlar bir taş çekiyor bütün duvarı aşağıya yıkıyor; Müslümanlar ise, taş
taş üstüne koya koya o duvarı yeniden örmek ve örülen kısmı da ayrıca
muhafaza altına almak zorundalar. Fakat bütün bunlarla beraber açıktan açığa
inayet elinin göründüğünü söylemek de mümkündür. Bu satırlar bana, Pascal’a
ait bir hatırayı hatırlatıyor. Pascal, bir vecd ve aşk insanıdır. Fakat tali’sizdir.
Bir mütefekkirimizin dediği gibi: “Son anda vapuru kaçırmıştır.” Hz.
Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) limanına kadar yanaşmış ancak
kendini o nurdan kucağa atamamıştır. Bu ayrı bir mevzu. Benim üzerinde
durmak istediğim ise, tamamen bize ait bir meseleye onun başından geçen bir
hâdiseyi tavzih unsuru olarak kullanmaktan ibaret.



Kendisi anlatıyor: Bir faytonun içinde Ren nehrine doğru gidiyordum. Atlar
birden gemi azıya aldılar. Kurtulmam mümkün değildi. Nehrin içine
yuvarlanmam mukadderdi. Birden beklenmedik bir hâdise oldu. Atlar arabadan
koptu, nehire uçtu ve ben iki nuranî el sayesinde, arabamla beraber nehrin
kenarında kalıverdim.

O güne kadar sefih bir hayat yaşayan Pascal, bu hâdisenin tesiriyle bir
manastıra kapanır ve ömrünün sonuna kadar orada, düşünen, gören, bilen bir
rahip gibi yaşar.

Bize gelince, Pascal’ın ömründe bir kere gördüğü bu nuranî elleri
başımızdan geçen yüzlerce hâdisede yüz defa müşâhede etmekteyiz. Rabbimize
sayısız hamd ü senâlar olsun.

Onların, sinemalarıyla, tiyatrolarıyla, bar ve pavyonlarıyla, diskotekleriyle
gençliği tahrip etmelerine mukabil, biz gençlere namaz kılın, oruç tutun,
nefsinize ait bir kısım isteklerden fedakârlıkta bulunun.. kendiniz için değil
etrafınız için yaşayın ve gelecek nesiller adına kendinizi feda edin gibi zâhiren
çok zor görünen teklifler götürüyoruz. Buna rağmen, yine de kabul görüyoruz ki,
binlerce genç İslâmî meselelere yürekten sahip çıkıyor. Bizim senelerce evvel
söylediğimiz Çin ve Rusya’ya ait yıkılışların bugün herkesin malumu olan
âdiyattan birer vâkıa hâline gelmesi gibi, dün söylenilmesine rağmen
anlaşılmadığı hâlde bugün ayne’l-yakîniyle vâkıf olunan nice meseleler var ki,
orta kuşağın elmas ülkelerinde müşâhede ettiğimiz bunca değişikliklere
sebebiyet veriyor. İnsanlık dinin karşısında, güneş karşısında kalıp eriyen buz
parçaları gibi eriyor ve su hâline geliyor. İnançsızlık kulesi yukarıda olmasına
rağmen, hızla kaymakta ve aşağıya doğru yuvarlanmakta, iman burcu ise her gün
biraz daha yükselmektedir. Önümüzdeki yıllarda çok şey değişecek ve İslâm
âlemi dünyada lâyık olduğu yeri muhakkak alacaktır.

Esasen; biz, bize düşeni yapmalıyız. Nesli koruma ve muhafaza etme Cenâb-ı
Hakk’a ait bir iştir. O’nun sonsuz rahmetinden ümit ediyoruz ki, bin bir çileyle
yetişen bu nesli, sıyaneti altına alıp muhafaza etsin ve ümit tomurcuklarını
canavarlara ezdirmesin. Aslında O’nun inayet eli uzanmasaydı, bunlar bizim
aklımızın yeteceği işler değildi. Evet, O lütuf ve ihsanda bulundu, bizi hiç
bilmediğimiz vadilere sevk etti. Neden sonra anladık ki, oralara girmemiz
gerekiyormuş. İşin başında gördüğümüz bu yardım ve inayetin işin sonuna
kadar devam etmesini O rahmeti sonsuzdan dua ve niyaz ediyoruz...

Saykıl vurmak: Cilâlamak, parlatmak.



Ayne’l-yakîn: Gözle görülüp edinilen bilgi.

Sıyanet: Koruma, muhafaza etme.

1 Bkz.: Nursî, Bediüzzaman Said, Risale-i Nur Külliyatı 2/1632.



Efendimiz ve ilk Müslümanların başkalarının
imanlarını kurtarmadaki cehd ve gayretlerini anlatır

mısınız?
Bu tamamen müstakil bir mevzu mahiyetinde anlatılması gereken hususlardan

biridir ki, daha önce silsile hâlinde, münhasıran sahabenin, mevzu ile alâkalı
yönünü arz etmeye çalışmıştım. Esasen her sohbet, konuşma ve yazıda onlardan
bir iki misal vermeyi o mevzuun ruhu ve hayatı kabul edenlerdenim. Benim için
sahabe bir ölçüdür ve ben bütün hükümlerimi onlara benzeme nispetine göre
veririm... Bütün hayatım boyunca onları, aydınlık yolda birer trafik memuru
kabul ettim. Onların iş’âr ve işaretleriyle yürünen bir yolda, en büyük Aydın
İnsan’ın kapısına varılacağına inandım. Ve imkân dahilinde bu düşüncemi
hayatımın gayesi hâline getirdim. Şayet mü’minleri de bir tasnife tâbi tutmak
gerekiyorsa, onlara yakınlık veya uzaklıklarını birer miyâr kabul ederek, böyle
bir tasnife girişilmesini her zaman yakın arkadaş ve dostlarıma ifade ettim.
Tekrar tekrar anlatılmış bu mevzuu, şu satırların okuyucuları belki ruhlarında
kim bilir kaç kere hallaç etmişlerdir ve onları çok ileri seviyelerde bilme
ufkuna ulaşmışlardır. Bunu kabulle beraber, sorulduğu için teberrüken bir
şeyler demeye çalışacağım.

Başta Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) sonra da O’nun ashabı, dinî
düşünce ruhlarında mayalandığı andan itibaren, başkalarına dinî mevzuları
anlatmayı, dini, hayata hayat yapmayı ve bu yolla insanları hakikî kurtuluşa
ulaştırmayı hayatlarının gaye ve ideali hâline getirdiler. Zaten dine hizmet
yoksa, hayatta kalmanın da bir mânâsı yoktur. Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle,
yeryüzünde Allah’ın halifeleri olan biz mü’minler, bütün hâdiseleri dinî duygu
ve düşünce perspektifinden değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Şayet bir su
aşağıya doğru akıyor ve dinimiz de bize onun yukarıya doğru akmasını
emrediyorsa, dinin dediği oluncaya kadar çalışmakla mükellefiz. İşte bu
mükellefiyetimizi idrak edebiliyorsak varlığımızın bir hikmeti ve yaşamamızın
bir mânâsı vardır. Durum aksiyse, yaşamamız abes ve mevcudiyetimiz de
lüzumsuzdur.

Bu şuur ve düşünce Allah Resûlü’nde en üst seviyedeydi. Kur’ân-ı Kerim
birkaç yerde hem O’nu ikaz hem de O’nun yüce ve muallâ kametini bizlerin
nazarına vermek için 1 َكَّلََعلَف  ile başlayan âyetlerini serdediyordu: “Neredeyse
kendini bitirip tüketeceksin. Neredeyse kendini öldüreceksin..”  Sabah



kalkıyor, inanmayan çehreler görüyor, akşam yatarken onların hayalleri
nazarında beliriyor.. duyup hissettiklerin karşısında, insanlarla alâkana göre
ızdırap ve kalak içinde iki büklüm oluyorsun. Sana ait ulvî hayatı unutuyor ve
neredeyse intihar edecek duruma geliyorsun. Evet, şu sözler sözü ve ilâhî
mesaja gönül verip onun aydınlatıcı ikliminde şekillenmiyorlar diye, durmadan
inliyor ve inanıp onunla bütünleşemediklerinden dolayı da öyle üzülüyor ve
kıvranıyorsun ki neredeyse bir mum gibi eriyip biteceksin.

Bu âyetlerde hem “İşi kadere bırak, Allah’a teslim ol, kendine o kadar eziyet
etme.” mânâsı vardır, hem de çok ciddî ve ulvî bir iltifat. Burada sanki şöyle
denmektedir: Ey Nebi! Senin yüce bir ruhun var. Bu ruh ileride öyle bir kaynak
hâline gelecek ki tasını eline alan herkes o kaynağa koşacak ve doyup
dolacaktır. İşte, ileride olacak o büyük iş adına hayatına kıyıp, düşünce
dünyanı bu kadar sarsma. Sen lâzımsın. Öyle ise vazifeni yap. Sen, Rubûbiyetin
gereğine karışma!

Daha kim bilir bizim hissedemediğimiz ve ancak O’nun hissedebileceği
iltifatlarla dopdolu ne mânâlar ifade ediyor bu âyetler...

Âyetteki bu iltifattan da anlıyoruz ki, Allah Resûlü’nün bütün dert ve
ızdırapları getirdiği büyük hakikatleri insanlara anlatmaktı. Âdeta yağmur yüklü
bir bulut gibi hep bu dert ile mahmul bulunuyordu. Hakkın tecellîleriyle mest
bir nebi için, “sarhoş” tabirini kullanmam mümkün değil. Fakat bir başkasını
anlatmak isteseydim ona “Bu derdin sarhoşu.” derdim. Bu büyük davadan
başka, O’nun düşünce ufkuna misafir olan hiçbir mesele yoktu. Onun içindir ki
kendisine yapılan eza ve cefalardan sanki haberi bile olmuyordu. Çok kere
yanındaki sadık dostlarına ne olduğunu soruyor ve hâdiseye onların
hıçkırıklarını duyunca fakat yalnız ve yalnız dostlarını teselli için kısa bir
müddet atf-ı nazar edip geçiyordu.

Meleklerin bakmaya kıyamadığı o yüze, uygun olmayan şeyler atılıyor,
Arş’ta gezen başına işkembe konuyor, bastığı yerlerdeki tozu toprağı gözümüze
sürme diye çekmeyi canıma minnet bildiğim o mübarek ayaklarının altına
dikenler serpiliyor veya taşlanarak, o mübarek ayaklar kan revan içinde kalıyor
(Kim bilir O’nun ayağına değen her taş karşısında gökteki melekler nasıl feryat
edip semayı ihtizaza getiriyorlardı!); bütün bunlar oluyordu da fakat O sanki
bütün bu olup bitenlerden habersiz yaşıyordu. Neden sonra, Ömer’de bir
hıçkırık duyunca “Niçin ağlıyorsun yâ Ömer”2; Ebû Hüreyre’nin iki büklüm



ağlayışını görünce “Ey Ebû Hüreyre, seni ağlatan nedir?”3 veya canından bir
parça kızı Fatıma’nın billur gibi gözyaşlarının yüzünde inci daneleri gibi
süzülmeye başladığını görünce “Kızım, seni ağlatan nedir?”4 diye soruyor ve
her defasında kendisiyle alâkalı bir derdin onları ağlattığını anlayınca teselli
ediyor: “Ağlamayın, Allah bu dini aziz kılacaktır.”5, “Ağlama! Allah senin
babanı zayi etmeyecektir.”6 tesellisiyle iktifa ediyordu.

Evet, Allah O’nu zâyi etmedi. O her inanan gönülde bir gül, bir Cennet
çiçeği gibi bugüne kadar yaşadı ve bundan sonra da yaşayacaktır. O’nun sadık
dostları da aynı şekilde davranıyorlardı. Yeryüzünde herkesin, her kesimin
ittifakla kabul edip kendilerine rehber edinecekleri tek cemaat, sahabiler
cemaatidir. Biz onların sadık kapı kullarıyız. Ümidimiz de Cenâb-ı Hakk’ın
bizi bu ikrar ile haşretmesi merkezindedir.

Ben kendimi mü’minlerin en mücrimi kabul ediyorum. Buna rağmen onlardan
biri tenezzül buyurup misal âleminden ufkuma dikilse ben de rüyamda
görüversem, o gün kabıma sığamıyor ve sevincimden uçacak hâle geliyorum.

Bunu büyük bir lütuf kabul ettiğimden kesiliverir korkusuyla hiç kimseye
anlatmak da istemiyorum. Ama bazen endişeme galebe ediyor ve yakın
arkadaşlarımdan birine, elimde olmayarak anlatıyorum. Ve “Yine bugün o
dostlar dairesinin yıldızlarından biri, nâehil birinin ufkunda tecellî etti.”
diyorum. İşte onlar bizim için budur...

Sahabe, hakkıyla nübüvvet nurunu gönül aynalarıyla aksettirdiler. O Mir’ât-ı
Mücellâ’ya tam bir mâkes oldular ve O’nu tam mânâsıyla temsil ettiler.
İmamlar İmamı’na tavizsiz ittiba ile imamlarının sinesinde kaynayan o hakikat
buhurdanlığını alıp ruhlarında yaşadılar, yaşattılar ve insanlığı -Cenâb-ı
Hakk’ın yardımıyla- aydınlığa boğdular.

Bu o devirde insanlığı kurtarmaya matuf bir hareketti, en ulvî keyfiyetiyle de
temsil edildi. Onlarda gördüklerimiz, kendini insanlığın kurtuluşuna adamış
fedakârların bugün de çıkabileceği hakkında bizlere kanaat veriyor. Zira
biliyoruz ki tarih, bu oluş ve tekevvünlerin tekrarından ibarettir. O devrin
tekerrür etmemesi için de hiçbir sebep yoktur ve inşâallah tekerrür de
edecektir...

Daha dün denecek kadar kısa bir zaman önce bütün misalleri sahabeden
vermek mecburiyetinde kaldığımız bir vâkıadır. Ancak bugün devrimizden ve
günümüzden de misaller verebilmek imkânına sahibiz. Zaten bilerek-



bilmeyerek hepimiz bu günleri bekliyorduk. Misalin birini Asr-ı Saadet’ten
verirken, ikinci bir misali günümüzden verip bu iki halkayı birleştirmek
arzumuz artık tahakkuk etmiş bulunuyor.

Bir misalle meseleyi müşahhaslaştırmış olayım: İçtimaî yönleri ve mevkileri
itibarıyla çoklarını gıptaya sevk edecek durumda bir grup genç arkadaş, daha
henüz hayattan kâm almamışlar ve dünya namına bütün nimetler ayaklarının
altına serilmiş iken, bir liste yapıp bana getirmişler. Listede isimler var, altına
şöyle bir not düşülmüş: “Allah aşkına bize dua edin de hayatımızın her anını
dinimize ve milletimize hizmet ederek değerlendirelim ve ecel gelip çattığında
da şehitlik sevabıyla ötelere gidelim.”

İşte bu, yeniden sahabenin var olması demektir. Uzun müddet onlar için dua
ettim. Ömürlerini din uğruna harcamaları ve son nefeslerini de ölümlerin en
kârlısı şehadetle bitirmeleri için. Bu isimlerin en sonuna da liyakatime
bakmadan kendi adımı yazdım. Onların isimlerini şefaatçi yaparak bu pâyeden
istifadeyi, Rabbimin engin lütfundan niyaz ettim. Şu gençlerin ve onlar gibi
binlerce gencin hâli bizi gıptaya sevk edecek ve yüreklerimizi hoplatacak kadar
zengin ve çok şey vaad etmektedir.

Onları gördükçe ümidimize fer geliyor ve artık bu iş tutacak diyoruz. Çünkü
artık o ulvî mânâyı, ruhlarının derinliğinde, hem de o mânânın kamet ve
kıymetine göre temsil edecek gençler var ve bu, Rabbimizin bize sonsuz
ihsanıdır. Evet artık, yatarken şakakları zonklayanlar çoğalmıştır. Bugün
imansızlığın ve imansızların ızdırabını ruhunda yaşayan binlerce genç vardır.
Böylece ilk kutbu teşkil eden o muhteşem sahabeye mukabil, büyük davanın
altına girmeye azmetmiş, onlara denk işler yapma gayreti içinde, yepyeni bir
nesil, terütaze ümitten mesajlarla ve Hazreti Muhammed’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) kokusuyla, buhurdanlık gibi içleri yana yana kendilerine düşen
vazifeyi hakkıyla eda etmeye çalışmaktadırlar. Rabbim bizi, kusurlarımıza
bakıp inkisara uğratmasın... Âmin!

Meseleyi hulâsa edecek olursak, onlar hasbîlik, diğergâmlık, kendini ve
kendine ait işleri unutma, vazifesi adına maddî-mânevî bütün hazlardan
vazgeçme gibi ulvî hasletlerle yükselip semalara çıktılar. Eğer gözümüz ufukta
aynı şeylere namzet isek, aynı düşünce ve aynı ruh hâletini paylaşmamız icap
edecektir.

İş’âr: Haber verme, bildirme.

Kalak: Sıkıntı, daralma, ıstırap.



İhtizaza getirmek: Titretmek, harekete geçirmek.

Misal âlemi: Maddî âlem ile gayb âlemi arasında yer alan ara kesit, mânevî suret ve modellerin
akis ve temessül ettikleri âlem.

Mir’ât-ı mücellâ: Parlak ayna. Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem).

Mâkes: Ayna.

1 Kehf sûresi, 18/6; Şuarâ sûresi, 26/3.

2 Buhârî, tefsiru sûre (66) 2; Müslim, talâk  31.

3 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 7/109, Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummal 7/199.

4 el-Hâkim, el-Müstedrek  1/268, 3/169.

5 Bkz.: Buhârî, menâkıb 25; Ebû Dâvûd, cihad 97.

6 el-Hâkim, el-Müstedrek  3/169.



Hayat ve gençlik hevesatı cihetinden gelen 
tehlikelerden nasıl korunabiliriz?

Bu husus, günümüz insanının en büyük dertlerinden biri. Hayatın içindeyiz ve
çoklarımız itibarıyla gençliğin baskısı altında kalıyoruz. Hevesat, ulvî
duygularımızı tesir altına almış durumda. Ve bugün yüce hakikatleri, Allah
Resûlü’nün istediği keyfiyette temsil etme cidden zor görünüyor. Şu kadar var
ki, böyle tehlikeli bir hatta, nefsin ve şeytanın saldırılarına karşı mücahede
etmenin de kendine göre avantajları var. Evet maruz kalınan zor şartlar
nispetinde bir de bu işin mükâfat yönü var.

Hz. Hamza’yı Şehitlerin Efendisi ve Allah’ın Aslanı hâline getiren, verdiği
kavganın zorluğu değil midir? “Düşman fazla ancak bizim de imanımız var.”
deyip cansiperane ön saflara saldırış ve ölümü hiçe sayış. İşte bu, onu ulvî
makama ve Şehitlerin Efendisi ufkuna ulaştıran mühim bir vesileydi.

Sahabe devrinde de, bugün bizi rahatsız eden günahlar, hem de bütünüyle
bulunuyordu. Kadınlar, Kâbe’yi üryan olarak tavaf ediyor, faiz, ihtikâr, rüşvet,
içki ve kumar cemiyetin ruhunu kemiriyordu. Onlar bütün bu hayata sırt
çevirerek İslâm’ı seçtiler. Fakat, onlar da beşer olmaları hasebiyle his ve
heves taşıyorlardı. Zaten buna rağmen nefsanî arzulardan vazgeçmeleri değil
midir ki onları büyüklerden daha büyük kılıyordu... Böyle bir dönemde, bütün
çirkinlikleri bir tarafa itip, apaydın ve tertemiz bir hayat seçmeleri, bütün
tehlikelere rağmen, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) arkasında yer
almaları, onlara büyük faziletler kazandırdı ve kazandıkları bu faziletler
sayesinde haklı olarak gökteki yıldızlar gibi arkadan gelenlere ışık ve rehber
oldular.

Günümüzde de bu türlü felaket ve helâketler vardır. Zaten asrın başında
insanları iman ve Kur’ân hakikatlerine çağıran Büyük Ruh’a, ruhanî bir
mecliste “Felaket ve helâket asrının adamı…”1 demişlerdi. Onun arkasında saf
bağlayanlara da eğer bir gün İki Cihan Serveri seslenecek olsa, herhâlde
“Gelin ey felaket ve helâket asrının nesilleri!” diyecektir. Zira, bütün dünyada
çarşı, pazar, sokak, içtimaî ve ticarî hayat, aile, fert, cemiyet, bunları ayakta
tutmayı vazife edinen mektep ve içtimaî hayatı meydana getiren bütün ünite ve
kuruluşlar teker teker ele alınıp değerlendirilse ve haklarında bir hüküm
verilmek istense denecek tek söz “perişan ve pek acınacak hâlde” olacaktır.

Nereye giderseniz gidiniz, üstünüze-başınıza günah adına bir şeyler



bulaşmasına mâni olamazsınız. Ruhunuz birkaç defa örselenmeden, kalbî
hayatınız sarsılmadan, toplum hayatının bir tarafından diğer bir tarafına
geçmeniz imkânsızdır. Bugün Müslümanca yaşamak, alevden bir zemin
üzerinde yürümek veya kandan irinden deryaları geçmek kadar zordur. İşte biz
böyle bir felaket ve helâket asrının çocuklarıyız. Mahiyetimizde bulunan gizli
hevesat, nefsanîlik ve cismanîlik akrep gibi kuyruğunu kaldırmış bizi sokmaya
çalışıyor. Nefsimiz, heveslerimiz ve şehevânî duygularımız, içinde doğduğu,
büyüdüğü vasat ve ortamdan sürekli besleniyor, güçleniyor. Böyle bir akrebin
bizi sokup zehirlemesi her an muhtemeldir. Bütün bunları kabulle beraber,
“mağrem itibarıyla mağnem” esaslarına göre durumumuzu değerlendiriyor,
bunca zorlukların bize kazandıracağı avantajları düşünerek de teselli oluyor,
hatta bir cihette seviniyoruz. Çünkü bu zorluğu atlatabildiğimiz zaman,
kazancımız da o oranda büyük olacaktır. Şayet sahabe böyle zor şartları
atlayarak yükseldiyse, günümüzün inanan insanlarının da aynı şekilde bir
bahtiyarlığa ermeleri ilâhî rahmetten beklediğimiz neticelerdendir.

Günahlara girme şartlarının bu kadar kolaylaştığı bir devirde bilmeden
işlediğimiz hata ve günahlarımız elbette ki vardır. Ancak bize düşen şey,
rahmet kapısından ve ilâhî dergâhın eşiğinden ayrılmama ve sebat etmedir.
Burada, müsaadenizle kendi hislerime tercüman olması bakımından bir
hâdiseyi nakletmek istiyorum: Çocukluğumda, koyunlarımızı bekleyen ve
kapımızdan hiç ayrılmayan bir köpeğimiz vardı. Ben ondaki bu sadakate hayran
olur, onunla oynar, boynuna sarılır ve ona sık sık yemek verirdim. -Meselenin
hıfzıssıhha açısından münakaşasını yapacak değilim. Sadece bir hissimi
anlatmak istiyorum-. Bendeki bu çocukluk hatırası, çok defa hatırıma gelir. Ve
ellerimi açıp Rabb’ime niyazda bulunurken, o hâdiseyi bir ilinti hâlinde
ümidimin yanında bulundurur ve “Rabbim, sadece sadakatinden dolayı nasıl
ben o köpeğe bir dost muamelesi yaptımsa, Sen de Senin kapından ayrılmayan
ve başkasına serfürû etmeyen şu kıtmîri affet ve bağışla!” derim.

Aynı şeyi şahs-ı mânevî adına söylemek de mümkündür. Bütün günah ve
sürçmelerine rağmen, dine ve millete hizmeti vazife edinmiş mü’minlerin her
bir ferdinin samimiyetle sürdürdüğü hayırlı bir faaliyet vardır ve işte onun
hatırına Rabb-i Kerim’leri onları kapısından kovmayacaktır.

Biz kusurlarımızı kabul ve itiraf ediyoruz; ancak sonsuz rahmetinin gereği
olarak da Cenâb-ı Hak’tan bu kusurlarımızın affını diliyoruz. Zaten bu itiraftır
ki bir cihetle nedamet mânâsına tevbe sayılır. Ve Allah (celle celâluhu) böyle



kalbten yapılan tevbeleri geriye çevirmez ve kabul buyurur.
Buraya kadar söylediklerimiz bir cihetten vâkıayı rapor mânâsını

taşımaktadır. Şimdi de dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde bir nebze
durmak istiyorum:

Birincisi: Böyle her şeyiyle kaypak ve zararlı bir zeminde çok dikkatli
yürümek gerekir. Mayınlı bir tarlada veya amansız bir düşman beldesinde nasıl
hareket edilmesi icap ediyorsa, günümüzün çarşı pazarında gezerken de aynı
dikkat ve aynı teyakkuz elzemdir.

İkincisi: Dışarıya çıkmadan evvel, his ve duygularımızı durultacak, berrak hâle
getirecek ve bizim his dünyamıza tesir edecek müessir çarelere
başvurulmalıdır. Bu, bir şeyler okuma, seyretme veya dinleme olabileceği gibi,
derin bir iç muhasebesi yapmak da olabilir. Böyle bir metafizik gerilime
geçmeden sokağa çıkılmamalıdır.

Üçüncüsü: Kat’iyen yalnız kalmamak. Bizim dikkatlerimizi murâkabe edecek
ve nasihatiyle bizim ruh dünyamızı ayakta tutacak bir arkadaş edinerek ve
mümkün mertebe dışarıya onunla beraber çıkmaya çalışılmalıdır.

Dördüncüsü: Giderken-gelirken ve gideceğimiz, kalacağımız yerlerde imkân
ölçüsünde bizim hayatımızla münasebeti olan ve bizi ikaz edici havasını
koruyucu bir melek gibi üzerimizden eksik etmeyen materyalleri de yanımızda
götürmeye çalışmalıyız. Günahlara karşı birer sütre, birer perde olacak bu
materyaller bizim iç murâkabemize vesile olacaktır ki, böyle bir iç murâkabe
ile dolup taşan bir insanın günaha girmesi ender vak’alardandır.

Beşincisi: İşlenen bir günah ve hata neticesinde derhal nedamet edip tevbe
kapısına koşulmalıdır. Zira günahın en az kalabileceği kalb, bir mü’minin
kalbidir. Orada hatalar, gelip geçici ve güneşle aramıza perde olan bulutlar
gibidir. Hemen geçip gitmelidir. Tevbede gecikme, ruhun o nispette
kararmasına sebep olur. Ve o esnada, diğer günahlarla münasebete geçme
yolları kolaylaşır. Onun için, buna meydan vermeden, hata ve günahın şekil,
keyfiyet ve büyüklüğü ne olursa olsun, insan derhal kendine gelip, Rabb’in
rahmetine dehalet etmelidir.

Sahabi, beyninden vurulmuş gibi Allah Resûlü’nün huzuruna gelir ve “Yâ
Resûlallah, ben mahvoldum!” der. “Gelirken gözüm bir kadına ilişti veya bir
kadına dokundum.” diye de ilâve eder. Bu kırık gönül karşısında âdeta Arş
ihtizaza gelir ve Cibril imdada yetişerek şu âyeti getirir: “Gündüzün iki



tarafında (sabah, öğle ve ikindi) gecenin de yakın saatlerinde (akşam ve
yatsı) namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt
almak isteyenlere (güzel bir) hatırlatmadır.”2

Hele, berzah âleminin nuru durumundaki teheccüde kalkmak, uykunun en tatlı
olduğu o anda, Rabb’e münacata koşmak, işlenen hata ve günahları en kısa
zamanda temizleyici birer faktör olarak değerlendirilmelidir.3

Gecenin yarısında havf ve reca ile dopdolu bir gönlün O’na yalvarış ve
yakarışları Cenâb-ı Hak tarafından muhakkak hüsnü kabul görecektir. Yeter ki
yapılan bu tazarru ve niyazlar ihlâs ve samimiyet içinde yapılmış olsun. Her
biri bir dönemeç başı gibi duran namaz vakitlerinde O’na kulluk ve O’nun
karşısında bel kırıp boyun bükme, iki vakit arasındaki hata ve sürçmelerimizi
affettirirken4, nafile ve teheccüd gibi ibadetlerle de O’nun rızasını kazanmaya
gayret etmeliyiz.5

Evet, bir taraftan etrafımız günahlarla sarılı hazin hâlimiz, diğer taraftan bu
hazin hâli bertaraf edebilecek çapta bir kısım avantajlarla kuşatılmış
durumdayız. Sahabenin hâline çok benzeyen bu manzaramızla, onlara yaklaşma
fırsatını da aynı zamanda elimizde tutuyoruz. Onların, vahyin soluklarını
enselerinde hissetmelerine mukabil biz de, zaman kaydından kurtulur ve
Muhammedî bir ruhla yerimizi alabilirsek, bir cihetle kurtuluşumuzu
garantilemiş oluruz. Cenâb-ı Hak bizi bu ümidimizde yanıltmasın!.. Âmin!

Mağrem: Güçlük, zorluk, risk.

Mağnem: Kazanç, ganimet.

Hıfzıssıhha: Koruyucu hekimlik, hijyen.

Serfürû: Baş eğme, itaat etme.

1 Bkz.: Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatı s.2/2048. (Sünuhât-Tulûât)

2 Buhârî, mevâkîtü’s-salât 4, tefsîru sûre  (11) 6; Müslim, tevbe 39; Tirmizî, tefsir (11) 4, 6; Ebû Dâvûd,
hudûd 31; İbn Mâce, ikâme 193. (Hûd sûresi, 11/114)

3 Teheccüdle alâkalı bkz.: Tirmizî, mevâkîtü’s-salât 51; Ebû Dâvûd, salât 49; İbn Mâce, mesâcid 14.

4 Cenâb-ı Hakk’ın beş vakit namaz sayesinde kulunun günahlarını sildiğine dair bkz.: Buhârî, mevâkît 6;
Müslim, mesâcid 282; Tirmizî, emsâl 5; Nesâî, salât 7; Muvatta, sefer 91.

5 Kulun nafilelerle Allah’a yaklaştığına ve O’nun sevgisine mazhar olduğuna dair bkz.: Buhârî, rikak 38;
Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.



Ahir zaman fitneleri karşısında durumumuz nedir 
ve nasıl korunabiliriz?

On dokuzuncu asır, çeşitli İslâm ülkelerinin istilâya uğradığı ve Batı’nın
bâtıl düşünce ve efkârının hegemonyası altında ezildiği bir devrenin adı
gibidir. Gerçi Avrupa zalim ve münafıkları, madde planında istilâ ettikleri bu
yerleri terk edip geriye çekilmişlerdir. Ancak; düşünce adına ne kadar
eracifleri varsa hepsini, zehirli birer tohum gibi işgal ettikleri ülkelere saçıp
öyle gitmişlerdir. İçinde yaşadığımız asır, işte böyle tali’siz bir asırdır ki o
tohumların nesepsiz neticeleri sinemizde boy atmış ve bizleri düşünce ve ahlâk
planında birer sefil durumuna düşürmüştür. Onlardan intikal eden bütün bu
fitne kıvılcımları cehennemî bir yangın meydana getirmiş, bu yangın cemiyet
hayatını yakıp kavurmaktadır. Bu fitneler yüzlercedir. Ve günümüzün nesli, işte,
böyle fitnelere karşı tavrının ne olması gerektiğini sormaktadır. Şu sorunun
sorulmaya başlanması bile bizi sevindirmektedir. Bence bu bir merhale kat
edişin belirtisi olarak kabul edilip değerlendirilmelidir.

Allah’ın varlığını ve birliğini inkâr eden güruh, evvelâ okunu tevhid akidesi
üzerine savurmuştur. Cenâb-ı Hakk’ın varlık ve birliği hakkında zihinleri
bulandırmak istemiş ve belli bir devre bunda muvaffak da olmuştur. Bu millet,
Allah’ı inkâr etmenin bir moda hâlini aldığı devirleri de görmüştür. O devrede
din bütünüyle hafife alınır olmuş ve dinin mukaddes saydığı mefhumlar
hakarete maruz bırakılmıştır.

Milletin Kur’ân’a olan bağlılığı sistemli şekilde ruhlarda yok edilerek onun
yerine başka kitapların gönüllerde yer etmesine gayret edilmiş, inananların
sinelerinde apayrı bir sevgi tahtında oturan Hz. Muhammed’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) yüce isminin oradan sökülüp, başkalarının yerleştirilmesine
çalışılmış, hatta Kâbe’nin yerine başka yerler teklif edilmiş ve işte nesiller
böyle bir kaos içine itilerek özünden ve kökünden koparılmak istenmiştir.
Bütün bu hareketler umum millette bir tesir icra edemese bile yeni ve toy
nesiller buna mukabele etme irade ve gücünü kaybettiklerinden pek çoğu
itibarıyla o akıntıya kapılıp gitmişlerdir.

Bugün bu fitne sebebiyle, nice ruhlar yaralı, nice kafalar malûl ve nice
vicdanlar kapkaranlıktır... İrtidat ve dinden dönmelerin hadd ü hesabı yok...
Taşıdıkları isimler, kendimizi uğruna feda edeceğimiz şahıslara ait isimler
olmasına rağmen, Firavun’a rahmet okutacak kadar, o isimlerin taşıdığı mânâ



ve muhtevaya düşman kesilen insanların zuhuru, hiçbir asırda bu kadar
çıldırtıcı buuda ulaşmamıştır. Bu devrede sadece dünya nazara verildi.
Cismaniyeti kamçılayan şeyler sevdirildi. İnsanlar, ahirete mukabil şu fâni ve
geçici dünyayı satın alır oldular. Çünkü meydana getirilen umumî efkâr o
merkezdeydi. Ve herkes bilerek veya bilmeyerek böyle bir yarışın içine
çekilmişti. Ahireti tercih edip o yola girenler horlanıyor, diğerleri ise itibar
görüyordu. Ve bunların hepsi birer fitneydi ve insanı dinden uzaklaştırıyordu...

İşte neslimiz böyle bir sırattan geçme mecburiyetinde bırakıldı. O sırat ki,
bir tarafta kadın bir çengel olarak asılmış duruyor, başka bir yerde içki, bir
başka yerde de kumar, rüşvet, ihtikâr, faiz... Evet, bütün bunlar birer çengel
gibi asılmıştı ve nesiller için de bu yoldan geçme mecburiyeti vardı. Geçenler
birinden kurtulsa büyük bir ihtimalle diğer çengellerden birine takılıp
kalıyordu. Karşıya geçebilen seçkinler ise tahmin edilenden daha az, hatta
azlardan da azdı...

Bir kuyuya nereden düşüldüyse çıkış ve kurtuluş yeri de oradan olacaktır.
İşte bu hakikati, en erken kavrayanlardan biri olan Çağın Dev Pişdârı’nın
onların tahrip ettiği noktalardan tamire başlaması bu hikmetten olsa gerek.
Onlar bir ateş tutuşturmak istediler ve Cenâb-ı Hak da onların tutuşturduğu fitne
ateşini söndürmeyi murat buyurdu.1 “Emrinde galip olan Allah’tır.” 2 ve fitne
ateşi, akide planında geldiği deliğe tekrar tıkanmıştır. Amelle ilgili fitnelere,
günahlarla alâkalı kıvılcımlara gelince, Kur’ân’dan, Allah Resûlü’nün nurlu
beyanlarından ve okuduğumuz eserlerden aldığımız derslerle inşâallah bizde
hâsıl olan kevserle o ateşi de bizler söndürmeye çalışacağız. Ancak bu
mevzuda tek tek her mü’minin desteğine ihtiyacımız muhakkaktır. Zira fitneler
birer düşman ordusu gibi üzerimize gelirken, fert olarak onlara mukabelemiz
gayet güçtür, hatta imkânsızdır. Ve unutmamalıdır ki; “Cenâb-ı Hakk’ın
rahmeti daima gönül birliği yapmış toplumla beraberdir.”3

Erâcif: Uydurma, çirkin yalanlar.

Malûl: Hasta, sakat, illetli.

Pişdâr: Öncü, önder, rehber.

1 Bkz.: Mâide sûresi, 5/64.

2 Yûsuf sûresi, 12/21

3 Bkz.: el-Beyhakî, Kitabü’z-zühdi’l-kebîr 2/162; İbn Ebî Âsım, Kitabü’z-zühd 1/75; el-Aclûnî, Keşfü’l-
hafâ 1/234.



Mesleğimiz itibarıyla çok istediğimiz bir idealimiz
vardı. Kaybetmenin verdiği üzüntü, içtimaî yönümüzü

tesir altında bırakıyor. Bu duruma nasıl mâni
olabiliriz?

Arkadaşımız bu sorusuyla çokların başına gelebilecek bir meseleye tercüman
oluyor. Kendi başına gelen bir hâdise ve onun kendisinde hâsıl ettiği menfi
tesiri de samimî bir dille ifade ediyor.

Kur’ân-ı Kerim, “İnsan her arzuladığını elde edeceğini mi zannediyor.”1

âyetiyle bu hususa temas etmektedir. İnsan harîs olmamalıdır. Dünya da, ahiret
de Allah’a aittir. Bazen buradaki kaybetmeler orada kazanmaya sebep olur.
Cenâb-ı Hak burada alır, orada verir. Hem aldığına mukabil neleri vereceğini
ve bizi ne sürprizlerin karşılayacağını bilemeyiz.

Duhâ sûresinde Efendimiz’e hitaben 2 َىلوْـُألا َنـِم  َكــَل  ٌرْیَخ  ُةَرِخٰـَْـاللَو 
denilmekte ve ahiretin ûlâdan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir. Bir son bir
evvelden daha hayırlı iken, kaybedilenlere üzülmek niye? Yarının kazancını
düşünerek hamd edip sevinmeli değil miyiz?

Hayatımızı bir tetkik edelim. Muhakkak herkesin başından bir değil birçok
hâdise geçmiş; hepsi de bu hükmümüzü teyit etmektedir. Önce kaybettiğimiz
şeylerin üzüntüsüyle iki büklüm olurken, sonra bu kaybedişin nasıl ilâhî bir
lütuf olduğunu görmüş, hayretimizden dilimizi yutacak hâle gelmişizdir. Bazen
Cenâb-ı Hak bizi cebren bir yere sevk eder. Bu sevk ve hicrette eski
durumumuzdan ve dostlarımızdan ayrılmak bize ilk önce çok zor gelebilir.
Fakat bu sevkin ardında Allah, bizim elimizle öyle fütûhat ihsan eder ki eğer
biz onu işin başında bilmiş olsaydık değil inkisar, koşarak hatta sürünerek
oraya giderdik.

Meseleyi müşahhaslaştırmayı zait görüyorum. Zira biliyorum ki, ben şu
sözleri sarf ederken dahi sizler muhayyilenizin yardımıyla gittiğiniz mazide,
kendinize ait bir mevzuda nice misaller bulup hayalinizde
canlandırıyorsunuzdur...

“Hayır, Allah’ın tercihinde olandır.”  O’nun kesip biçtiği ve takdir ettiğine
razı olmak gerekir. Bu, Rabb’e karşı öyle bir hoşnutluk ifadesidir ki, içinde çok
ince bir merbutiyet, kulluk ve ihlâs mânâları taşımaktadır.

Allah Resûlü bize sabah akşam okunmak üzere bir dua öğretiyor: اَنیِض رَ



ًالوُسَر ٍدَّمَحُِمبَو  اًنيِد  ِمَالْـسِْإلِابَو  ًاّبَر  ّللاـِب  ِهٰ  “Rab olarak Allah’tan, resûl
olarak Hz. Muhammed’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve din olarak da
İslâm’dan razıyız.”3

Mademki, bütün bunlardan razıyız, razı olan razı olduğuna teslim olur. Öyle
ise, biz de bütün benliğimizle O’na ve O’nun razı olduğuna teslim olmalıyız.
Evet, böyle davranmakla az şey kaybediyor, fakat çok şey kazanıyoruz. Sual
sahibi kardeşimiz de müteselli olsun. Her birimizin olmak isteyip de olamadığı
ve daha sonra da olamadığına memnun olduğu çok şeyler vardır. Fakat Allah’ın
oldurduğu hepsinden daha güzeldir. Bizim arzumuz değil, Rabbimizin isteği;
bizim temennilerimiz değil, Rabbimizin dilediği... İşte kulluğun ruhundaki sır
da budur. Ayrıca görüyoruz ki; “O, istediğini aziz, istediğini de zelil kılıyor.”4

Nice dünün azizleri var ki, bugün birer sefil ve geçmişi nice sefil ve
derbederler de var ki bugün birer sultan...!

Bizim uzak ve baîd gördüğümüz, Allah nazarında çok yakındır.5 O öyle
şeyler görür ve ileride de bize gösterir ki, bugünden o farklı yanları
görebilseydik, arzu ve istek akışlarımız hemen mecra değiştirirdi. “Güzel bir
sabırla sabret!”6 Allah’a güven ve O’na itimat et!7 Dünya ve ahirette tek geçer
akçe O’nun rızasını elde etmektir8, O’nu ara ve bulmaya çalış. Bulduğun zaman
da kapan secdeye ve ömür boyu şükret!...

Merbutiyet: Bağlılık

Baîd: Irak, uzak.

1 Necm sûresi, 53/24.

2 Duhâ sûresi, 93/4.

3 Ebû Dâvûd, edeb 100.

4 Âl-i İmrân sûresi, 3/26.

5 Bkz.: Meâric sûresi, 70/6-7.

6 Meâric sûresi, 70/5.

7 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/173; En’âm sûresi, 8/62, 64; Tevbe sûresi, 9/129; Zümer sûresi, 39/38.

8 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/15; Tevbe sûresi, 9/21, 72.



İşlediğimiz pek çok günahlar yıllar geçmesine rağmen
aklımızdan gitmiyor, hatta aynı günahlara teşvikçi

oluyor. Sokakları bu tür günahları hatırlatan
manzaralar istila etmiş durumda. Ne yapacağımızı

bilemez olduk. Sadece dua ediyoruz ki, şehit olalım ve
günahlardan temizlenme yolunu bulalım.

Bu soru değil, samimî bir gönülden gelen talep. Sahabeye yanaşma ve
yaklaşma yolunda atağa kalkmış bir kalbin ızdıraplarının ifadesi. Biz, çarşısı,
pazarı günahlarla dolup taşsa da, bu toplumun içinde kalmaya karar vermişiz.
Burada çeşitli münasebetlerle anlattığım; şu anda hatırladığım bir hissimi,
müsaadelerinizle, bu münasebetle bir kere daha anlatmak istiyorum.

İlk defa Allah Resûlü’nü ziyaret nasip olduğunda, Ravza-i Tâhire’ye
giderken nerede ise cinnet geçirecektim. Sanki bana, kendisini bizzat göreceğim
gibi geliyordu. Acaba nerede diye diye durmadan sağıma soluma bakıyor ve
O’nu arıyordum. O anda Cennet’in bütün kapıları açılsa ve bana “Gir!”
denseydi, reddedecek bir ruh hâleti sarmıştı benliğimi. İsterseniz buna
Peygamberin Köyüne âşık olma diyebilirsiniz.

Fakat benim arkadaşlarıma bir vasiyetim var. Eğer diyorum, bir gün buraları
terk eder ve oraya gidersem, ben bunu şahsî füyûzatım için yapmış olacağım.
Beni yakamdan tutup sürüye sürüye buraya getirsinler. Aksi hâlde Rabbimin
huzurunda iki elim iki yakanızdadır...

İşte meselenin iki ayrı yüzü. Bir tarafında Peygamber Köyüne duyulan
dayanılmaz hasret; diğer yanda burada düşen boyunduruğu kaldırma
mecburiyeti. Birincisi, tamamen şahsî, ikincisi ise bütün bir milletin, hatta
topyekün İslâm âleminin kaderiyle alâkalı bir husus.

Teker teker hepimiz de aynı tercihle karşı karşıya bulunuyoruz. Siz de en az
benim kadar oralara âşıksınızdır. Fakat buralarda kalmaya kendinizi mecbur
biliyorsunuz. Çünkü milletimiz devletler arası muvazenedeki yerini burada
kaybetmiş, nesil burada mahvolmaya başlamış ve her şey burada bitmiştir. Eğer
yeniden milletimizin aydın ufuklara yürümesi adına bir ümit ışığı yanmaya
başlayacaksa, o da buradan başlayacaktır. Biz de ızdırap çekecek, maddî-
mânevî füyûzat hislerinden fedakârlıkta bulunacak ve burada kalacağız.

Evet, kabul ediyorum, günahlar yollarımızı alıyor ve her an ruhumuzun



yaralanmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Fakat buna rağmen, niyetlerimiz sağlam
ve hâlistir. Gönlümüzü süsleyen tek düşünce vardır, O da Rabbimizin dinine
omuz vermek, Allah Resûlü’nü neslimizin kalblerine yerleştirmek, ve bu
uğurda başımıza gelecek bütün belâ ve musibetlere baştan razı olarak,
buralarda kalmada azimli olmaktır. Onun içindir ki, insanlar arasında kalıp
onların cefasına katlanmayı, dağlara çekilip inziva etmeye ve köşemize kapanıp
zikir çekmeye tercih ediyoruz.1 Toplumun içinde duracak, ara sıra onun
paletleri arasında ezilecek; fakat yine o toplumun içinde kalmaya devam
edeceğiz. Zira, burada vazife yapmaya mecbur, hatta mahkûmuz!...

Ravza-i Tâhire: Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek kabri.

Füyûzat: İlâhî feyizler, ihsanlar, lütuflar.

1 Tirmizî, kıyamet 55; İbn Mâce, fiten 23.



Gevşeyen gerilimimizi durdurup, tekrar ideal
ufkumuza yönelebilmemiz için neler tavsiye edersiniz?

Bir mü’min için metafizik gerilim çok önemli bir unsurdur. Bir mânâda,
müspette sebat, menfiye karşı da boykot diyebileceğimiz metafizik gerilim, bir
taraftan hizmete ait yolları işletme, bir mekanizma kurma ve onu daima işler
durumda tutma, diğer taraftan da günah ve tahrip cephesine karşı devamlı ve
ısrarlı bir direniş içine girme mânâlarını taşır. Diğer bir ifadeyle metafizik
gerilim, Allah ve Resûlü’ne ve Resûlün getirdiği sisteme sımsıkı sarılıp, küfür
ve küfrandan yılandan, çıyandan kaçıyor gibi kaçma demektir. Zaten bir hadis
de bu hususu izah eder. Üç haslet vardır. Bunlar kimde bulunursa, o insan
imanın tadını tatmıştır: Allah ve Resûlü’nün her şeyin üstünde sevilmesi,
insanlara Allah’tan ötürü muhabbet duyulması ve imanı bulduktan sonra
yeniden küfre dönüşün ateşe atılıyor gibi kerih görülmesi.1

Sen “âşık” olacaksın Allah ve Resûlü “mâşuk” olacak. İnsanları sadece
Allah için seveceksin. Bunlar meselenin müsbet yönüdür. Bir de meselenin
menfi yönü var ki, o da küfür ve küfran yoluna karşı bir tavır belirlemenin
gerekli olduğudur. Evet, hakikî mü’min iman sevgisi kadar dalâlet yoluna
girmemede kararlı ve gerilimi tam olmalıdır ki, kendi olarak kalabilsin. Ne var
ki gerilimi muhafaza etmek, elde etmekten çok daha zordur. Onun içindir ki bu
mevzuda sebat ve azim birer ön şarttır. Gerilim yer yer ünsiyet ve ülfetle
gevşeyebilir. Davaya karşı bir alışkanlık olur. Bazen de araya bencillik, hırs,
tamâ, makam sevgisi, rahat ve rehavet düşkünlüğü gibi şeyler girer, hizmet aşk
ve şevkini söndürür, ruhu yozlaştırır ve iradeyi de felç eder. Bir devre gece
gündüz demeden hak davası uğruna koşup duran biri, daha sonra her
arandığında ayrı bir bahane ile hizmetten kaçıyorsa, gerilim gevşemiş ve o da
kokuşmaya yüz tutmuş demektir. Hâlbuki çok ciddî bir metafizik gerilim isteyen
böyle bir mevzu, gerilimini kaybetmiş insanlarla tahakkuk ettirilemez.

İmanla kanatlanmış mü’minler, her mevzuda olduğu gibi, metafizik gerilim ve
aksiyon hususunda da çok dikkatlidirler. İçlerinde, alnından öpülmeye lâyık
niceleri vardır ki, her an arkadaşlarına misal teşkil edecek şekilde metafizik
gerilim örnekleri vermektedirler. Hatta bunlardan birisini hiç unutamıyorum.
Bir gün kendisine “İki-üç gece evde kal da şu işi yapıver.” demiştim. Verdiği
cevap aynen şu olmuştu: “Salih amel adına yapmaya azmettiğim şu son işten
sonra ben hiç evimde kalamıyorum ki...”



İşte bu gerilimin gevşememesi gerekir. Biz, Resûlullah’a ve O’nun güzide
dostlarına ancak bu gerilimle ulaşabiliriz. Hekimler bazı rahatsızlıklarımıza
karşı bize bir kısım tavsiyelerde bulunur ve bu tavsiyelere kayıtsız şartsız itaat
etmemizi isterler. Hoşlanmasak bile onların verdikleri hapları yutar, iğneleri
vurdururuz. İşte en az maddî hastalıklarımıza gösterdiğimiz bu hassasiyet
ölçüsünde, bu meselenin hekimlerinin sözlerine uymakta da hassasiyet
gösterilmesi lâzımdır. Ta ki, gerilim muhafaza edilmiş olsun. Şimdi de mevzu
ile alâkalı tavsiye edilebilecek bazı hususları arz etmeye çalışalım:

Birincisi: Yalnız kalmamaktır. Sürüden ayrılanı kurt yer.2 Topluluktan ayrı
kalan, arkadaş ve dostlarından uzaklaşan bir kişinin akıbeti de nefis ve şeytan
tarafından parçalanıp yutulmak olur. Önceleri kendi yapamadığına
hayıflanmakla işe başlar. Bu esasen iyidir ancak yeterli değildir ve devamlılık
arz etmez. Sonra arkadaşlarının yaptıklarını hafife almaya; derken, basamak
basamak ilerleyen bu tavrıyla en sonunda bütünüyle, dava düşünce mefkûresini
inkâra ve yapılan işlerin lüzumsuzluğunu iddiaya başlar. İşte mahvolmaya
namzet bir zavallı. İlk başta onu bu hâle getiren yalnızlık ve topluluktan uzak
kalış hemen telâfi edilmedikçe onun bu kötü akıbetten kurtulması düşünülemez.
Öyleyse böyle bir neticeye götürmesi muhtemel kapılar, ta baştan kapalı
tutulmalıdır.

İkincisi: Bilgi ve mârifet planında daima yenilenme yolları araştırılmalı ve bu
hususta ısrarlı olunmalıdır. Allah (celle celâluhu) kâinatı bir kitap gibi
önümüze sermiş, sonra da bunları bizlere talim edecek kitap ve peygamberler
göndermiştir. Daha sonra yetişen binlerce evliyâ, asfiyâ ve âlimler, hep aynı
hâle etrafında pervâz etmiş, istidat, kabiliyet ve meşreplerinin renk ve
durumuna göre, her iki kitabı (şeriat-kâinat) şerhe koyulmuşlar ve bir arı gibi
çiçekten çiçeğe kona kalka nice mârifet peteğinde şifa dolu bal hüzmelerine
iştirak etmişlerdir. Bütün bu olup bitenler bir gaye ve hedefe bağlı olarak ilâhî
hikmetin muktezası şeklinde değerlendirilip ihtimamla mütalâa edilmelidir ki,
ilâhî hikmete uygun bir karşılıkta bulunduğumuzdan söz edebilelim. Bu fıtrî
seyre ayak uyduramayan ve kâinatta her an meydana gelen teceddüt ve
yenilenmeye mârifet adına iştirak edip aynı kanaviçeyi dokuyamayan bir insan,
yavaş yavaş bilgi planında hayatiyetini kaybeder ve beklenmeyen bir hızla
kokuşma devresine giriverir. Derken bir müddet sonra da işe yaramaz hâle
gelir.

Üçüncüsü: Râbıta-i mevt,3 dediğimiz daima ölümü düşünme de gerilimimizi



muhafazada önemli faktörlerden biridir. Ölmeden evvel ölme, hakikî hayata
ermenin bir başka adıdır. Bizi bitirip tüketen tûl-i emeller, ancak, ölümle
kesilip atılabilir. Hele, bütün dostların kabrin öbür tarafında bizi bekledikleri
düşüncesi, hele gerçek saadet ve bahtiyarlığın, kabir koridorunun öbür ucunda
bulunduğu inancı...

Zaten bir dava adamının idealini süsleyen en son nokta ve ufuk mefkûre,
yârâna kavuşup onlarla beraber Cennet ve Cemalullah’ı müşâhede değil midir?
Öyleyse bizi o neticeye götürücü yolda bizler de birer küheylan kesilmeli ve
çatlayıncaya kadar da durup dinlenmeden yolumuza devam etmeliyiz.

Evet, bir küheylan gibi... Çünkü o yorulma bilmez, mazeret ileri sürmez.
Dermanının bitim noktasına kadar koşar, çatlar ve ölür. Ancak ona ölüm
mazeret olur. Bu yönüyle ben atı çok severim. Ve her dava adamının ona
benzemesini isterim.

Dördüncüsü: Kendimize, mutlaka, bizi ikaz edecek ve bizde bir gevşeme
müşâhede ettiğinde hayırhâhlık yapacak bir arkadaş seçmeliyiz. Bu da,
yollardan biridir. İlk bakışta böyle bir şey nefsimize ağır gelebilir, ancak, dinî
hayatımız adına çok mühim ve müspet neticeler doğuracağı şüphesizdir.

İyi dost Hızır çeşmesi gibidir. Kendinizde biraz gevşeklik ve kalbinizde
biraz sarsıntı, hatta heyecansızlık hisseder etmez hemen ona koşup “Bana bir
şeyler anlat!” deyin ve derdinizi söyleyin ve hiç şüpheniz olmasın ki, böyle bir
dost sizi elinizden tutacak, hayatın çeşitli girdap ve labirentlerinden geçirecek
ve yeniden aydınlık iklime kavuşturacaktır. Zâhiren onun sözlerinde bir ekşilik
ve iç burkuntusu duyabilirsiniz; fakat mühim olan işin neticesidir. İlk neşter
darbesine katlandıktan sonra, her an onun yüz misli size ızdırap veren yaraların
sancılarından kurtulacak ve dinen ızdırabınız bir cihetle ruhanî bir zevkle yer
değiştirecektir. Ben şahsen bir devrede önüme oturmuş ve benden ders okumuş
bir arkadaşıma bu mevzuda birçok defa müracaat ettim. O da kendine göre bana
bir şeyler söyledi. Hiç zarar görmedim, aksine istifade ettim ve yararlandım.

Sizin de aynı çareye başvurmanıza bir mâni yoktur. Yeter ki mesele hasbîlik
çerçevesinde ele alınmış olsun.

Beşincisi: Ecdadımız, işleyen demirin pas tutmayacağını en veciz ve en tonlu
keyfiyetiyle ifade etmişler ve “İşleyen demir pas tutmaz.” demişlerdir. Aynı
ifade hizmet insanı için de geçerlidir. Onun içindir ki gerilimi muhafazanın
başka bir yolu olarak da bu mevzuun ele alınmasında yarar görüyoruz.



Psikolojik olarak insan, içinde bulunduğu işle daha yakından alâkadardır.
Diğerlerinin yaptığı şeyler, kendi yaptığından mühim olsa da onu dolayısıyla
ilgilendirir. İşte insandaki bu zaafı iyi kullanmak gerekir. Her mü’minin, dine
ve millete hizmet etmeye ait bir meselenin ucundan tutarak işe sahip çıkması ve
bunun yaygın hâle getirilmesi, terki caiz olmayan bir zarurettir.

Baştan beri saydığımız maddeler tatbik edildiği müddetçe –inşâallah– bizde
gökkuşağı gibi bir gerilim meydana gelecek ve bizler de birer aksiyoner dava
adamı olma ufkuna ereceğiz.

Tûl-i emel: Bitmez, tükenmez, sonu gelmeyen arzu ve istekler.

Kerih: İğrenç, çirkin, tiksindirici.

Mâşuk: Sevilen, âşık olunan.

Pervaz etmek: Uçmak, kanatlanmak.

1 Buhârî, iman 9, 14; ikrah 1; edep 42; Müslim, iman 67; Nesâî, iman 2-4.

2 Bkz.: Ebû Dâvûd, salât 46; Nesâî, imamet 48; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/196.

3 Bkz.: Tirmizî, zühd 4; Nesâî, cenâiz 3; İbn Mâce, zühd 31.



Sahabe-i kiram, çocukları ve hanımları, kendi şehitleri
için ağlayacakları vakit evvelâ Hz. Hamza için
ağlarlardı, deniliyor. Sebebini anlatır mısınız?

Uzun süre öyle oldu. Efendimiz’in bu mevzudaki hassasiyetini öyle tevil ve
tefsir ettiler.

Hz. Hamza’nın Hâşimoğulları içinde durumu mertçe ve erkekçeydi. O bir
şimşek gibi çakmış ve gitmişti. Ardından neslini devam ettirecek kimseleri de
bırakmamıştı. Nasıl kendine has bir hayat yaşadı, gidişi de yine kendine has
oldu ve geriye kimseyi bırakmadan gitti. Fakat buna karşılık O, hepimizin
gönlünde öyle bir yer tutmuştur ki, kabul buyursaydı, evlâdı değil kapısının
kıtmîri olur, yüzümüzü ayaklarına sürerdik.

Onun İslâm’a girişi, aynı zamanda Müslümanların ikbal döneminin
başlangıcıydı. İki Cihan Serveri onu hem çok sever hem de onunla iftihar
ederdi. O kadar ki bir defasında Hz. Hamza –içki yasak edilmediği günlerden
birinde– içmiş ve sarhoş olmuştu. İşlediği bir hatadan dolayı belki onu itap
etmek üzere gelen Allah Resûlü, onu bu hâlde görmüş ve sarhoşluğun tesiriyle
söylediği bazı hezeyanları da duymuştu. Fakat ona, hiçbir itapta bulunmadan
dönüp gerisin geriye gitmişti. Allah Resûlü belki de, kayar gider diye endişe
ediyordu. Belki de ileride yapacağı büyük işleri biliyor, onu bu istikbaliyle
alkışlıyordu…

Hz. Hamza Uhud gibi sarp bir yokuşa çarpınca, orada kendisine yakışır
şekilde şehit oldu. Hiçbir şehide, hiçbir gaziye o kadar yiğitlik nasip
olmamıştır.

Tarihçilerin bize verdiği bilgiye göre, o gün tam otuz üç kişiyi öldürmüş,
sonra şehit olmuştu. Düşünün ölen müşriklerin yarıya yakınını o haklıyor, sonra
da vücudu paramparça hâle getiriliyordu. Kız kardeşi Safiyye, onun mübarek
nâşının üzerine abanıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyor, kim bilir belki bir taraftan
da vücudundan kopan parçaları toplamaya çalışıyordu. Evet, bir taraftan Hz.
Hamza’nın hâli, diğer taraftan Allah Resûlü’nün halası Zübeyr’in anası olan
Safiyye’nin hâli İki Cihan Serveri’ne çok dokunuyor ve O’nu rikkate
getiriyordu.

Müslümanlardan yaralanmayan kalmamıştı. Altmış dokuz kadar da şehit
verilmişti. Medine’ye dönüşte herkes kendi yakını için gözyaşı döküyordu.



Ölenler için ağlanıyor, yaralananlar için ağlanıyor ve yaralanıp da evinde
ölenler için feryatlar yükseliyordu. O hengâmede unutulan birisi vardı ki, ona
gözyaşı döken yoktu. Şehitlerin Efendisiydi ama, onun için kimse ağlamıyordu.
İşte bu manzara Allah Resûlü’nü tekrar rikkate getirdi. Dudaklarından dökülen
sözler âdeta kırık bir kalbin iniltileri gibiydi: “Fakat Hamza’nın ağlayanı yok!”
buyurdu. Sa’d b. Ubâde bunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü. Koşarak
ensar kadınlarını bir araya topladı. Hepsini Hamza’nın kapısı önüne götürdü.
Onlara, “Evvelâ Hamza’ya ağlayın sonra kendi ölülerinize.” dedi. Daha sonra
da, bu bir âdet hâline geldi. Gerçi bu âdet günümüze kadar devam etmedi, belli
bir devreden sonra kesildi. Ne var ki, kıyamete kadar bütün Müslümanlar,
kendi cenazelerinden evvel Hamza’ya ağlasalardı, o bile Allah’ın Aslanına az
gelirdi...

Ayrıca bizlerdeki Hz. Hamza sevgisi bizzat onun şahsından kaynaklanmıyor.
Allah Resûlü onu seviyordu, biz de seviyoruz. Cenâb-ı Hak onu seviyordu ve
gökte onun adı “Esedullâh-Allah’ın Aslanı” olarak yazılıyordu, biz de bundan
dolayı onu seviyoruz.

Bir de onun Allah Resûlü’ne olan kurbiyetinden dolayı taşıdığı bir mânâ
vardır ki, o bizim görüş ufkumuzun dışındadır. Nazarlarımız oraya ulaşamıyor.
Hz. Cafer için de Allah Resûlü başka türlü davranmıştı. “Şekliyle, ahlâkıyla
bana benziyor.”1 dediği bu şerefli sahabi şehit olunca, gitmiş bütün çocuklarını
teker teker kucaklamış ve onları gözyaşlarıyla yıkamıştı. Onda da Allah
Resûlü’ne yakınlıktan dolayı bir mânâ vardı ki onu da biz yine anlayamıyoruz.

Belki Aleyhissalâtü vesselâm’ın bu mevzuda gösterdiği hassasiyet, Cenâb-ı
Hakk’ın bakışına göre bir vaziyet almanın ifadesiydi. Görüyorsunuz, Uhud’da
şehit olan bunca sahabi vardır. Vardır ama, çok ehl-i keşfin müşâhedesiyle kim
darda kalsa ve “Hamza!” dese, atıyla, kılıcıyla Hz. Hamza orada beliriverir.
Bu ona ait bir hususiyettir.

Daha sonraları bir o kadar ağır şartlar altında mücadele veren insanlar,
yiğitler olabilir ve bunlar kurşunlar altında, delik deşik olmuş vaziyette can da
verebilirler. Fakat işin başında ve kuruluş devresinde, çok ağır şartlar altında
ve Allah Resûlü’nün aydınlık atmosferi içinde mücadele veren o insanlarla
kimse kıyas edilemez. Onlar arasında ise Hz. Hamza’nın, hususî bir yeri vardır.
Bu arada, bunu cibillî karabetten dolayı duyulan bir alâka şeklinde tevil etmek
isteyenler de çıkabilir ama, önemsenmeyecek kadar zayıftır.

İtâp: Azarlama



Cibillî karabet: Akrabalık, aynı soydan olma.

1 Buhârî, sulh 6; fezâilü’s-sahabe 10; meğazi 34; Tirmizî, menâkıb 39.



Osmanlı padişahlarından Murat ve Yavuz’u
diğerleriyle mukayese eder misiniz? Kanunî’nin

çıkardığı kanunlar olduğu söyleniyor?
Öteden beri çeşitli cemaatler içinde bazı fertlerin Rabbimiz’in ihsan ettiği

lütuflarla hususiyet arz etmeleri gayet normaldir. Efendimiz’in nur havzı içinde
Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali (radıyallâhu anhüm) hazretlerinin her biri
kendi başlarına birer hususiyet arz ederler. Sıddîk, dendiğinde insanın aklına
Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) gelir. Zira onda, akıl ve mantığı, yine akıl ve
mantıkla yenip teslimiyette zirveleşmenin en son ufkuna sıçrama gibi ayırıcı bir
özellik vardır. Hakkı bâtıldan ayırmada kılı kırk yaran hassasiyet isterseniz,
böyle bir farukiyeti Hz. Ömer’de (radıyallâhu anh) bulursunuz. Edep ve
hayânın, Kur’ân’a saygı ve Allah Resûlü’ne bağlılığın düşünüldüğü yerde de
bir âbide gibi Hz. Osman (radıyallâhu anh) karşınıza çıkar. Allah Resûlü’nün
kudsî dairesine ait vilâyetle alâkalı bazı hususiyetler arıyorsanız akla Hz. Ali
(radıyallâhu anh) gelir.

Bunun gibi çeşitli devirlerde çeşitli cemaatler, büyüklüğü ve bir kısım ulvî
hakikatleri temsil etmişlerdir. Fakat bunların içinde yine seçkin insanlar vardır;
farklılık arz ederler.

Osmanlı padişahları içinde de Osman Gazi Hazretleri safvet ve içtenliğiyle
âdeta bir semboldür. Orhan Gazi şecaat ve cesaret-i imaniyesiyle ona yakın bir
vaziyettedir. Murat Hüdâvendigâr’a gelince o, hem mükemmel bir devlet reisi
hem mükemmel bir ordu kumandanı hem de incelerden ince bir Hak dostudur.
Evet o, devamlı surette ordusunun başındadır. Edirne’yi alır ve Trakya ilk defa
bize onun zamanında açılır. O kadar safvet içindedir ki, bir gün hocasına gelir
ve “Sizler nasıl oluyor da ilk tekbirde Kâbe’yi görebiliyorsunuz; ben senelerdir
uğraşıyorum buna ancak ikinci veya üçüncü tekbirlerde muvaffak
olabiliyorum.” der.

İslâm’ın izzeti ve kendi şehadeti için Cenâb-ı Hakk’a niyazda bulunur. Ve bu
dua yere düşmez, o gün şehit olur. Eğer soruda kastedilen Murat bu Murat ise
hakikaten muradına ermiş bir Murat’tır.

İkinci bir Murat da Fatih’i sinesinde yetiştiren ve ehlullahtan olduğuna şüphe
bulunmayan Murat’tır. Allah’ın veli kulu Hacı Bayram Veli hazretlerine teslim
olmuş ve onun bir dediğini iki etmemiştir. Fatih’i yetiştirsin diye



Akşemseddin’i oraya gönderen de odur.
İkinci Murat, dinî ilimler ve tasavvufa dilbeste ve âşina bir insandır. Aynı

zamanda devlet işlerinden de iyi anlamaktadır. Aslında bu iki durum, biri
diğerinden bir şeyler eksiltmekle yaşayan iki zıt hayat tarzıdır. Devlet işlerini
bütün incelikleriyle bilip temsil eden bir insanın dinî işlerde aynı ölçüde
hassas olması veya bunun aksi ender-i nadirattandır. Buna rağmen İkinci Murat
bu zor işin de üstesinden gelebilmiştir. Bir büyük düşünür bunu izah ederken,
sadece Raşid Halifeleri istisna ederek işi hükme bağlamıştır. Evet, bir insana
köy muhtarlığı dahi verilse eski safvetini zor korur. Hâlbuki bunlar cihana
hükmederken dahi mümkün mertebe safvetlerini muhafaza etmişlerdir.

Yavuz ise apayrı bir destan insandır. O, İslâm birliğini temin maksadıyla
gittiği muharebelerin birinden dönüyordu. Bu arada İstanbul’da halk, günlerdir
onu istikbal edebilmenin heyecanıyla yollara dökülmüş bekliyordu. Bunu haber
alınca, İstanbul’a gece yarısında başka bir yoldan giriyor ve gizlice Topkapı’ya
dalıyordu.

Bir pençede dünyanın ödünü koparan ve kükrediği zaman ormana velvele
salan bu adama bak ki, gece olup da, Rabbiyle münasebete geçince, tepeden
tırnağa bir âbid ve zâhid kesiliyor. Sanki şimdi o herkesi tir tir titreten
hükümdar değil de bir Tâvus b. Keysân veya bir Üveysü’l-Karanî’dir. Bu hâl
ve bu vaziyet çok az insana nasip olmuş bir pâyedir. Onun içindir ki bunlar,
sahabeden ve tâbiînden sonra adı anılması gereken şahıslar arasındadırlar.

Kanunî’ye gelince o da büyük insandır. Zaten onlara hata isnadı,
yaptıklarının kendi kametine uygun düşmemesi sebebiyledir. Büyük bir
seferden dönünce, kalbine gurur girmesin diye o geceyi bir izbede geçirecek
kadar muhasebe ve iç murâkabesine sahiptir.

Ne var ki öyle bir şahsiyet, şeriatın ahkâmına karşı daha hassas
davranmalıydı, diyoruz. Çünkü ona ancak böyle bir vasfı yakıştırabiliyoruz.
Şunu da unutmamak gerekir ki, Kanunî kendi devrinde, istediği gibi hiç kimseye
sormadan kararlar almış ve bunları kitaplaştırmış değildir. O, bütün meseleleri
o günün ulemâsına sormuş ve onlardan aldığı fetvalara göre hareket etmiştir.
Hele cin ve insin müftüsü, büyük müfessir Ebussuûd Efendi ki, onun
şeyhülislâmıdır; böyle devâsâ birinin murâkabe ve kontrolü altında bulunan bir
zatın, öyle aklına geldiğince hareket edemeyeceği gün gibi âşikârdır. Öyleyse
bu hatalar içtihadî hatalar kabul edilmelidir. Hele bizler “Ölülerinizin kötü
yanlarını anmayın. Onların hep iyi taraflarını anlatın.”1 ikazına uyarak



ecdadımızın hep iyi taraflarını anıp anlatmak zorundayız. Hayrü’l-halef olmak
da bunu gerektirir.

Dilbeste: Gönlünü vermiş, âşık, seven.

Safvet: Sâfilik, temizlik, pâklık, iç duruluğu.

Âbid: Çok ibadet eden, kendini ibadete veren.

Zâhid: Dünyevî lezzetlerden el etek çeken; fâni, geçici her şeye gönlünü kapamış kimse.

1 Ebû Dâvûd, edep 30; Tirmizî, cenaiz 33.



Hacerü’l-es’ad (esved) hakkında 
ayrıntılı bilgi verir misiniz?

Saadetli bir taştır. Cenâb-ı Hakk’ın her işinde bir hikmeti vardır. Kâbe bir
binadır ve biz namazda o tarafa doğru döneriz. Fakat bizim esas dönüşümüz
1 ّللا ِهٰ ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَوُت  اـَمَنَْيأَف   âyetiyle de anlatıldığı gibi, Allah’adır. Yani biz
Cenâb-ı Hakk’ın marziyatına teveccüh etmiş oluruz.

Cenâb-ı Hak bazı yerlere kudsiyet lütfetmiştir. Meselâ Mescid-i Aksâ,
Mescid-i Haram ve Ravza-i Tâhire hep mukaddestirler. Evet, Allah Resûlü’nü
bağrında taşıyan yerin taşı ve toprağı mukaddestir. Binlerce şahidin şehadetiyle
onun toprağını şifa niyetiyle kullananlar şifa bulmuşlardır. Bu mücaveretten
dolayı o belde de mukaddestir.

Mülk sahibi Allah’tır ve mülkünde istediği gibi tasarruf eder. İnsanı bütün
hayvanat âleminden üstün kıldığı gibi, İki Cihan Serveri’ni de meleklerin dahi
önüne geçirmiş ve üstün kılmıştır. O, istediğini yapandır. “Şerefli ve aziz
kılmak da, hor ve zelil kılmak da O’nun elindedir.”2 Ve işte O Allah, bir taşı
aziz kılmış ve o taş bütün inananların nezdinde mukaddes kabul edilmiştir. Bize
düşen Cenâb-ı Hakk’ın, hangi nur ve hangi sırra mâkes yaptığını bilmek değil,
O’nun mübarek saydığı şeylere saygılı olmaktır.

Allah Resûlü’nün hutbe verirken yaslandığı hurma kütüğü, O’ndan ayrılınca,
dayanamayıp ağlıyor.. sonra İki Cihan Serveri’nin onu istilâmıyla kudsîleşiyor
ve Cennet ağaçlarından bir ağaç olmaya hak kazanıyordu.3 Ashab-ı Kehf’in
köpeği, sadakatinden dolayı mükâfatlandırılıyor ve nev’ini temsilen, bir kısım
hadislerin rivayetiyle, Cennet yolları kendisine açılıyor.4

Hacerü’l-es’ad’a gelince, o da, bize kadar nakledilip gelen bazı rivayetlere
göre Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm) Kâbe’yi inşa ederken kullanmak üzere Ebû
Kubeys Tepesinden alıp getirdiği ve iskele olarak kullanmak üzere üstüne çıkıp
Kâbe duvarlarını ördüğü bir taştır. İşte Hz. İbrahim gibi bir Halilullah’ın
ayağını bastığı bu taş, Cenâb-ı Hakk’ın bahşettiği kudsiyetle aziz kılınmıştır.5

O’nun Cennet’ten gelen bir taş olduğuna dair de rivayetler vardır.6 Belki de
gökten gelen bir meteor, bir gök taşıdır. Meleklere ait ulvî bir âlemden geldiği
için kendisine bu değer verilmiştir. Geliş keyfiyeti ne olursa olsun bugünkü
durumuna tesir etmez. Ne olursa olsun o, bizler için mukaddes bir taştır. Ona
taş diyoruz ama, bu onu başka bir kelimeyle ifade edemediğimiz içindir. Onun



mahiyetini ifadeye daha uygun bir kelime bulunmuş olsaydı onu söylerdik. Bu
bir edep meselesidir.

Zaman zaman parçalara ayrılmış, kırılmış ve bazı hükümdarlar tarafından bu
taşa ait parçalar, çeşitli beldelere taşınmıştır. Şimdi kalan kısım Kâbe’nin bir
köşesinde durmaktadır ve kıyamete kadar da inşâallah duracaktır.

Bu taşta belli sırlar vardır. Bizim bilemediğimiz ince hikmetler saklıdır.
Efendimiz, onun kıyamet günü şahitlikte bulunacağını beyan ediyorlar.7 Bu nasıl
olacaktır? Bugün bu meseleyi ilmî tahlillerle ispat edemeyebiliriz. Bugünün
tekniği, bunu anlamaya yeterli olmayabilir. Fakat benzeri gördüğümüz öyle
harikalar var ki hepsi de bu mevzuda bizim düşüncemizi teyit etmektedir.
Meselâ, cansız ve camid maddelerden bir araya getirilen şu insanın konuşması
nasıl bir harikulâde ise, Hacerü’l-es’ad’ın şahitlik yapması da öyle bir
harikadır. Esas itibarıyla öyledir, fakat ülfet ve alışkanlık, bize, insandaki bu
harikulâdeliği unutturmuş bulunuyor. Nasıl insanda hafıza kuvvesi var ve nice
malumat orada muhafaza ediliyor, öyle de Cenâb-ı Hakk’ın yaratmasıyla
Hacerü’l-es’ad’da da böyle bir durumun olması gayet normaldir. O binlerce
video bandı gibi, bütün kendisini istilâm edenlerin resim ve seslerini
kaydedebilir ve bunlar öbür âlemde birer şahit hüviyetini alabilirler.

İşin mahiyeti ne şekilde ve nasıl olursa olsun, bizim için mühim değildir.
Oraya bir tahta parçası konulsaydı ve Hacerü’l-es’ad’a verilen kudsiyet ona
verilseydi biz onu da aynı saygı ve hürmetle istilâm eder ve bu taşa karşı
yaptığımız aynı şeyleri bu defa ona karşı yapardık. Zira biz neticeyi hep
Rabbimiz’e dayandırıyor ve esasen bekleneni O’nun engin rahmetinden ve her
şeyi de O’nun muhit ilim ve kudretinden bekliyoruz.

Hz. Ömer, onu öperken “Ey taş biliyorum ki, sen bir taşsın, ne fayda ne de
zarar verebilirsin. Eğer Allah Resûlü’nün seni öptüğünü görmeseydim seni asla
öpmezdim.”8 der. Arkasında duran Hz. Ali’nin: “Yâ Ömer! Onda saklı sırları
bilseydin şimdi ona böyle seslenmezdin!” mukabelesinde bulunduğu rivayet
edilir.9

Her şeyin en doğrusunu Allah bilir.
Mücaveret: Komşuluk, aynı yerde olma, birliktelik.

İstilâm etmek: Dokunarak veya öperek temas etmek.

1 “Hangi tarafa dönerseniz, orada Allah’a itaat ve ibadet ciheti vardır.” (Bakara sûresi, 2/115.)

2 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/26.



3 Buhârî, menâkıb 25; cuma 26; Tirmizî, cuma 10; menâkıb 6; İbn Mâce, cuma 17; Dârimî, mukaddime 6;
salât 202; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/249.

4 Bkz.: el-Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl 3/154; Ebu’s-Suûd, İrşâdü’l-akli’s-selim 5/212; el-Âlûsî, Rûhu’l-
meânî 15/226.

5 Buhârî, hac 50; Müslim, hac 248-251.

6 Tirmizî, hac 49; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/307, 329; İbn Huzeyme, es-Sahîh 4/219; İbn Ebî
Şeybe, el-Musannef 1/150, 3/275; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/21.

7 Tirmizî, hac 111; İbn Mâce, menasik  27.

8 Buhârî, hac 50; Müslim, hac 248-251.

9 ez-Zeylaî, Nasbu’r-râye 3/38; el-Kazvînî, et-Tedvin fî ahbari Kazvîn 3/150.



Kızıl Çin İmparatorluğu’nun tarih boyunca
yıkılmamasının hikmeti ne olabilir? Orada ve

Rusya’da yaşayan Müslümanlar hakkında ümitli
misiniz?

Çin, çeşitli dinlerin iç içe yaşandığı bir yerdir. Fakat orada en hâkim din
Konfüçyüs’un dinidir. Yahudilik ve Hıristiyanlık, önceleri sempati görmüşken
daha sonra Yahudiliğin bazı kollarında öne çıkan ırkçılık, Hıristiyanların da
belli bir merkezden (papalık) emir alma hususiyeti Çinlinin yapısına uygun
gelmediği için, bu dinler sâliklerini kaybetmiş veya beklenen inkişafı
gösterememiş, kilise ve havralar kapatılmış ve hepsine kilit vurulmuştur.
Çin’de yüz milyona yakın Müslüman olduğu söylenmektedir. Ancak, son rejim
gelinceye kadar, açık olan camiler ve serbest olan ibadetler, bu rejimin
gelmesiyle aksi istikamette bir seyir takip etmiş ve camiler kapatılarak,
ibadetler açıktan yapılamaz olmuştur. Bugün belli bir seviyede rahatlama olsa
bile, yine de yasaklar devam etmektedir.

Budizm ve Brahmanizm gibi dinler de Çin’de müessirdir. Ancak yukarıda da
temas ettiğimiz gibi hâkim din Konfüçyanizm’dir. Aslında bu dinler sadece
ahlâk prensipleri üzerine kurulmuş dinlerdir. Peygamber ve ahiret inancı
yoktur. Dolayısıyla böyle bir müeyyideden mahrumiyetleri sebebiyle, ne ölçüde
bir ahlâk yapılanması temin edebilirler, bu, düşünülmeye değer bir meseledir.
Fakat güneşten mahrum bu insanlar, mum ışığını görünce onu hakikî aydınlık
kabul etmişler ve bu dinlere ait ahlâk prensiplerine sımsıkı sarılmışlardır.
Varlıklarını koruyup, mevcudiyetlerini devam ettirebilmelerini biraz da buna
borçludurlar.

Çin dün kızıl değildi. Sonra kızıllaştı ve şimdi yine kızıllığı terk etmek
üzeredir. Zira komünizm vaad ettiklerinden hiçbirini verememiştir. Bugün
materyalist felsefe her yerde olduğu gibi orada da iflas etmiştir. Bir zaman
dilimi içinde iğfal ile kendini derman kabul ettiren bu sistem, artık, bütün
vuzuhuyla ve çıplaklığıyla kendini ele vermiş ve hiçbir yönüyle, hiçbir
meseleye derman olmadığı ortaya çıkmıştır. Şimdi zorla ayakta tutulmaya
çalışılan bu sakîm ve alîl anlayış, kısa bir müddet sonra gümbür gümbür
devrilecektir. Firaset ve basiret erbabı bu sesi çoktan duymaya başlamıştı;
diğer insanlar da kısa bir gelecekte duymaya başlayacaklardır. Ömrü olanlar da



tarrakalarını bütün dehşet ve ürperti verici keyfiyetiyle duyup görecek ve
beşerî sistemin akıbeti nasıl olurmuş işte bunun idrakine varacaklardır.

Netice itibarıyla diyebiliriz ki, günümüz sosyolog ve tarihçilerinin
birbirinden az farkla ifade ettikleri gibi, Rusya tekrar Ortodoksluğa; Çin de
Konfüçyüs’un dinine dönecektir. Bu arada Hıristiyan veya Yahudi olanlarla
Hak din İslâm’a gönül vermiş bulunanlar da kendi dinlerinde sabit
kalacaklardır. Onlara ait görüş budur. Bize gelince, bunlara şunu da ilâve
etmek istiyoruz. Geleceğin dünyasında en yüksek ve gür sadâ İslâm sesi
olacaktır. Zira Allah Resûlü’nün doğru ve doğrulanmış beyanları içinde bize
verilen ders ve müjde böyle bir noktada merkezleşmekte:

“İseviyet tasaffi ederek hakikî hüviyetine dönecek ve mehdîliği temsil eden
Muhammedîliğin şahs-ı mânevîsine iktida edip uyacak ve onu imam kabul
edecektir.”1

Ayrıca, Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’inden bize bir dua öğretiyor: اَنْلَعْجاَو
اًماَِمإ َنیِقَّتُمِْلل   “Bizi müttakîlere imam kıl.”2

Evvelâ “Cenâb-ı Hak vermek istemeseydi istemeyi vermezdi.” prensibinden
yola çıkarak, “Bizi müttakîlere imam kıl.” duasını bize talim edip öğrettiğine
göre, eğer kavlî ve fiilî duamızı tam yapabilirsek, istediğimizi bize vereceği
muhakkaktır. O’nun ilâhî âdeti hep böyle cereyan etmiştir ve edecektir.

İkinci olarak da âyette dikkat edilmesi gereken, kelimelerdir. “Bizi ihlâslı
veya müttakî kıl.” değil de, “Müttakîlere imam kıl.” deniliyor. Ortada bir
imamlık, liderlik ve kudvelik söz konusudur.

Ayrıca müttakîyi, “şeriat-ı fıtriyenin sıyanet ve koruması altına giren ve o
fıtrî kanunlara uygun ve mutabık hareket eden” mânâsına ele alıp
değerlendirmeye tâbi tutacak olursak, mevzuumuzla alâkalı yönü daha da açık
olarak ortaya çıkacaktır. Diğer taraftan Cenâb-ı Hak, bizleri ümmet-i vasat
kıldığını3, yeryüzünde istikameti bizim temsil ettiğimizi de haber vermektedir.
Bu haberle de, liderlik vasıflarından bir diğeri anlatılmaktadır ki, bizim için
çok mânidar ve üzerinde durulmaya değer bir husustur.

Bütün bu anlattıklarımızdan sonra meseleye şöyle bir hulâsa getirmemiz
mümkündür: Hıristiyanlık tasaffi edip bid’atlarından arınacak ve durulacaktır.
Fakat, ister akide isterse amelî yönü itibarıyla bu tasaffi ediş, hep onun ikinci
derecede ve tâbi durumunda olmasını gerektirmektedir. Zira her ne kadar tasaffi
etse de, tarihî sürecinde bir bulanıklık vardır. Bir ameliye geçirecek ve ondan



sonra saflaşacaktır. Bu ise tarih boyu saf ve billûr gibi akıp duran bir suyla
kıyas kabul edilemeyecek kıymet ve değerde demektir. İşte, İslâm hiç
bozulmamış keyfiyetiyle, o menba suyu gibidir. Zira اَِّنإَو َرْكِّذلا  ا  َنْلََّزن ُنَْحن  اَّن  إِ
4 َنوُِظفاََحل َُهل   âyetinin ifadesiyle o teminat altına alınmış ve daima muhafaza
edilmiştir. Hâlbuki diğer dinler için aynı şeyi söylemek mümkün değildir.

Çünkü diğer din mensuplarının pek çoğu, belli bir devreden sonra sapıtmış,
dalâlete düşmüş ve kendi ufuklarını karartmışlardır. Hâlbuki Müslümanlar
dünden bugüne apaydın bir yolda ve ışığa gönül vermiş aydın ruhlar olarak
nurdan bir ufka doğru yol almaktadırlar.

Burada yeri gelmişken, her zaman tekrar edilen bir hususu tekrar etmeme
müsaade edilsin. Biz, bize düşen vazifeleri yapmakla mükellefiz. Neticeyi
yaratmak, Allah’ın hikmet ve ihsanına kalmış bir iştir. Aynen Allah Resûlü’nün
dedesi Abdülmuttalib’in Ebrehe’ye dediği gibi biz vazifemizi yapar Şe’n-i
Rubûbiyetin gereğine karışmayız. Ebrehe Kâbe’yi yıkmaya geldiğinde,
Abdülmuttalip ona müracaat eder. Bünyesinde, varlığın özüne ait bir mânâyı
taşıyan bu insan, gören herkesi hayran bırakacak kadar çok heybetli ve
görkemlidir. Ebrehe onu görünce aynı his ve duygulara bürünür ve aklından:
“Bu insan benden ne isterse yaparım.” diye geçirir. Büyük ihtimalle “Kâbe’yi
yıkma!” diye iltimasta bulunacağını zannediyordur. Fakat durum hiç de onun
beklediği gibi olmaz. Kendisine ne istediği sorulunca, Abdülmuttalip
“Develerimi.” der. Ebrehe hayrette kalmıştır:

- Yahu, der, ben Kâbe’yi yıkmaya geliyorum, sen ise benden develerini
istiyorsun, bu nasıl iştir?

- Ben develerin sahibiyim, der Abdülmuttalip, onları korumakla vazifeliyim.
Kâbe’nin de sahibi var; O da orayı korur. Ve hâdise onun dediği gibi olur.
Cenâb-ı Hak kendi beytini, hem de hiç beklenmeyen bir tarzda korur. Ebabil
kuşları, ister melekler olsun, ister ruhanîler veya isterse bildiğimiz normal
kuşlar; bizim için çok mühim değildir. Mühim olan Cenâb-ı Hakk’ın Kâbe’yi
korumasıdır. Bu kuşlar, attıkları taşlarla onları yenmiş ekin tarlasına çevirmiş
ve hepsi de hazan görmüş yaprağa dönmüştür.5

Ben şahsen ne zaman bu hâdiseyi anlatan Fil sûresini okusam, Din-i İslâm’ın
Kâbe-i ismetine tecavüz etmeye hazırlanmış ne kadar kefere ve fecere varsa,
hepsinin aynı akıbete uğrayacağını tasavvur ederim. Ve ardından da ِفَاليِِإل

ٍشْيَرُق  diye başlayan “Kureyş” sûresiyle de Allah’ın emn ü emânını düşünür



ve Cenâb-ı Hak kendi yolunda yürüyenleri her türlü korkudan emîn kılacağı
mevzuunda bir teminat ve bu teminatta da bir tazelenme hissederim.

Onun için sizler, size ait olan işleri yapmaya çalışın. Din-i Mübin-i İslâm’ın
Kâbe-i ismetini koruma işini Cenâb-ı Hakk’a havale edin. O günkü Ebrehelere
onu çiğnetmediği gibi, bugünkü Ebrehelere de çiğnetmez. Dünkü ebter gibi
bugünkü ebter de çeker gider; gider de sizler bile şaşarsınız.

Biz, dünya çapında işte, böyle bir ümitle dopdoluyuz. Şu istikbal inkılâbatı
içinde en yüksek ve gür sadâ İslâm’ın sadâsı olacaktır.6

“Gün doğmadan meşîme-i şebden neler doğar.”
(Rahmî)
İktida: Uyma, tâbi olma.

Müttakî: Takva sahibi, Cenâb-ı Hakk’ın emir ve yasaklarına titizlikle uyan.

Kudve: Önder, kılavuz.

Şeriat-ı fıtriye: Cenâb-ı Hakk’ın kâinata yerleştirdiği tabiî kanunlar.

Sıyanet: Koruma, muhafaza etme.

Tasaffi etmek: Saflaşmak, süzülüp durulmak.

Emn ü eman: Emniyet ve güven.

Ebter: Çocuğu olmayan, nesli devam etmeyen kimse.

Meşîme-i şeb: Gecenin bağrı.

1 Bkz.: Buhârî, enbiyâ 49; büyû 102; mezâlim 31; Müslim, iman 242-247; Ebû Dâvûd, melâhim 14;
Tirmizî, fiten 102; İbn Mâce, fiten 33.

2 Furkan sûresi, 25/74.

3 Bkz.: Bakara sûresi, 2/143.

4 Hicr sûresi, 15/9. “Hiç şüphe yok ki, o zikri, Kur’ân’ı Biz indirdik, onu koruyacak olan da Biziz.”

5 Fil sûresi, 105/1-5.
6 Bkz.: Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.126 (İlk Hayatı)



Dua ederken “Eûzü-Besmele” çekilir mi? 
Duada usûl nasıl olmalıdır?

Duaya başlarken “Eûzü” çekilmesini hükme bağlayan bir kayıt yoktur. Bize
emredilen Kur’ân okumaya başlarken “Eûzü” çekmektir.1 Ancak, duaya da
onunla başlanmasında bir mahzur olmayacağı kanaatindeyim. Fakat her hayırlı
işe besmele ile başlama kaidesinin umumîliğine,2 dua gibi bir hayırlı iş de
dahil olacağı için, besmele çekmek sünnettir, diyebiliriz. Usûl ve metoda
gelince, bu mevzuda hulâsa olarak bize tavsiye edilenler şunlardır:

Birincisi: Cenâb-ı Hakk’a, can u gönülden bir iştiyakla hamd ve senâ etmektir.
Meselâ, Türkçe ifadelerle söyleyecek olursak: “Rabb’im, gökleri ve yeri
yaratan Sensin. Kalbimden geçenleri bilen Sensin. İçime iman ve itminanı
yerleştiren Sensin. Gönlümü arzuyla dolduran ve buna mukabil Cenneti de
şimdiden donatan Sensin. Bülbülü şakıtan, güle rengini bahşeden yine Sensin.”
İşte böyle umum âlemde cereyan eden tasarrufları sayıp, hepsini Cenâb-ı
Hakk’a isnat ettiğini, tazarru ve niyaz dolu bir üslûpla ifade etme hamd ve senâ
demektir ki, Allah Resûlü’nün dualarında bunu açıkça ve tekrarla görmekteyiz.

İkincisi: Efendimiz’e salât ü selâmda bulunmaktır. Bu âdeta bir kapıyı
vururken, o kapının önünde duran, o kapının kilit ve anahtarlarını elinde tutan
Zât’a selâm vermek gibidir. Evet, salât ve selâmın mânâsı, Cenâb-ı Hak’tan Hz.
İbrahim ve onun âline verilenlerin aynen Efendimiz’e de verilmesini talep ve
Hz. İbrahim’in gönüllerde kazandığı saygıya denk, Allah Resûlü için de bir
saygı atmosferinin tesisini arzu etmektir ki, can u gönülden istenen böyle bir şey
muhakkak surette kabul olacaktır. Ve böyle makbul iki dua arasında kalan bir
duanın kabul olması da bir cihette teminat altına alınmış olacaktır.

Üçüncüsü: İstenilen şeylerin muhakkak surette Cenâb-ı Hak tarafından kabul
göreceğine, zerre kadar tereddüt göstermeden, kıvrana kıvrana ve duanın
ayrılmaz bir şartı olan yalvarış, yakarış edasıyla.. meselâ; deniz ortasında, bir
tahta parçası üzerinde kalmış ve bütün sebeplerin sukut ettiğini ayne’l-yakîn
anlamış bir insanın teslimiyeti içinde ve böyle bir ruhla teveccüh edip Cenâb-ı
Hakk’a yönelmektir ki, duanın özü, hayatı da işte bu ihlâs ve bu samimiyettir.

Duanın kabul edilmediğini düşünmek kat’iyen yanlıştır. Dua, eğer şartlarına
uygun yapılmışsa muhakkak kabul görür. Ancak kabul ediliş keyfiyeti, bizim
istediğimizin aynı olmayabilir. Bazen bizim istediğimiz, bizim için hayırlı
olmadığından, bir rahmet eseri olarak Cenâb-ı Hak bize, istediğimizi değil de



esas istememiz gerekeni ihsan buyurur. Bazen de duamız ahiretimiz hesabına
kabul görür. Onun için, yapılan duaların mutlak surette kabul edileceğini
düşünerek dua etmek çok mühimdir.

Dördüncüsü: Duayı yine salât ve selâmla bitirmektir. Dua hâlisâne bir kulluk
ifadesidir. Yani kulun, aczini, fakrını, zaafını ve iktidarsızlığını idrak ederek;
güç, kuvvet, imkân ve gınâ sahibi Cenâb-ı Hakk’ın kapısına, hiçbir vasıta
kullanmadan doğrudan doğruya teveccüh edip matlubunu O’ndan istemesi,
demektir.

Üzerinde ısrarla durulması gereken önemli bir husus da şudur:
Israr edilirse, bazen dua ile âdi sebepler sukut eder ve Cenâb-ı Hak duayı

kabul buyurur. Zira bütün sebepler de O’nun Kudret elindedir. O, istediği şeye
istediği şekilde tasarruf etme gücüne sahiptir. Yeter ki dua bu şuur içinde
yapılsın ve dua edilmesi caiz olan noktalar dikkate alınsın...

Gınâ: Zenginlik, servet, ihtiyaçsızlık.

Ayne’l-yakîn: Gözle görerek, kesin bilme.

Sukut etme: Devre dışı kalma, tesirsiz olma.

1 Nahl sûresi, 16/98.

2 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/259.



Bediüzzaman için, Van Gölü’ndeki adayı göstererek,
“Bana şu adayı versinler, yanıma alacağım on bir 

talebeyle bütün dünyaya meydan okuyabilirim.” dediği
söyleniyor. Doğru mudur? Doğruysa nasıl olur?

Büyük insanlara birçok söz isnat edilir. Ancak bunlar hakkında tam ve
sağlam bir kanaate varabilmek için, o sözü bazı kriterlere tâbi tutmak icap eder.
Bunların başında da; sözün isnat edildiği zatın eserlerine müracaat etmek gelir.
Kitaplarında ve eserlerinde varsa kabul edilir; tabiî yoksa kabul edilmez,
diyemeyeceğim... Evet, ikinci şıkta biraz daha hassas davranmak icap eder.
Bana göre, böyle bir sözü Bediüzzaman Hazretleri söylemiş olabilir. Ve eğer
söylediyse muhakkak doğrudur. Ancak şahsen ben, kitaplarında böyle bir söze
rastladığımı hatırlamıyorum.

Bununla beraber, Bediüzzaman gibi bir insan, dünyanın neresinde olursa
olsun, insan yetiştirdiği takdirde, o, her zaman dünya ile oynayabilir. Tabiî ki,
bu gibi meselelerde zaman ayarlaması, yapılmak istenen işin çapına göre hesap
edilmelidir.

Hz. İsa (aleyhisselâm) cihan kapılarını, yetiştirdiği on bir insanla zorladı.
İmparatorlukları dize getirdi. Ne var ki, bu mesele, kendisinden sonra asırlarca
devam eden belli bir zaman dilimi içinde vücuda geldi.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir kadın, bir köle ve bir insanla
başlattığı bir işle, kısa zamanda yeri yerinden oynattı. Başlangıçta kimse, böyle
bir neticeye ihtimal bile vermiyordu. Haddimi aşarak ben de aynı şeyi
söylüyorum: Beş-on insanla cihana kendimizi anlatmamız ve ilâhî mesajı
duyurmamız mümkündür. Kaldı ki, o büyük zatın açtığı çığırın mahiyeti bugün
ortadadır. Bütün bunları hepimiz apaçık görüp müşâhede edebiliyoruz.

Bir de o beldeye hususî bir teveccühün bulunması da ayrıca önem arz
etmektedir. Zira, hayatının her devresinde ve bütün idarî ve siyasî
değişmelerde; imparatorluk, meşrutiyet ve cumhuriyet dönemlerinde siyaseti
elinde tutanlara devamlı telkini, Van vilayetinde yapılmasını tasavvur ettiği
üniversite olmuştur.

Bu, onun için kalbini yakan bir kor, bir idealdir. Hikmetini tam
kavrayamayabiliriz. Belki de Van’ın, Orta Doğu denilen inci, elmas kuşağına
merkez olma hüviyeti, o zatı böyle bir düşünceye sevk etmiştir. Belki de



Şark’ın hususî durumuna dikkatleri çekmiş ve ileride meydana gelmesi
muhtemel hâdiselere karşı, temel esaslarını belirlediği bir üniversiteyi çok
lüzumlu görmüş ki, ısrarla “Van Üniversitesi” demiş, durmuş...

Daha bizim bilmediğimiz sayısız hikmetleri de olabilir. İnşâallah onun arzu
ettiği seviyede, böyle bir temsil keyfiyeti ileride tahakkuk eder.! O günü görme
bahtiyarlığına erenler, o büyüklere ait her davranış ve sözün nasıl binlerce
hikmete mâkes olduğunu hiçbir tevil ve tefsire ihtiyaç kalmadan müşâhede
edeceklerdir. Emarelerini şimdiden gösteren Rahmeti Sonsuz, o işin tahakkuk
safhasını da inşâallah lütfedecektir.. bunu ümit ediyoruz...



Peygamber Efendimiz’in kadınları dövmeyi tavsiye
ettiği söyleniyor. Bu meselenin tavzihini lütfeder

misiniz?
Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) kadınları dövme tavsiyesi

diye bir şey yoktur. Veda hutbesinde söyledikleri herkesin malumu. Cevabı
istenen husus ise Nisâ sûresinin 34. âyetinde anlatılan mevzuyla alâkalıdır. Bu
âyette anlatılan ve erkeklere tavsiye edilen maddeler ise şunlardır:

Birincisi: Serkeşlik, küstahlık ve başkaldırmasından endişe edilen kadınlara
erkeklerin yapacağı ilk iş onlara nasihat etmektir.

Kadınlar sizin elinizin altında bulunurlar, istediğiniz işleri görürler, neslinizi
devam ettirirler, siz de bir mürşid gibi, nasihat eder, irşadda bulunur ve onları
insanlık semasına yükseltmeye çalışırsınız. Onların bir kısım zaaf ve
temayülleri vardır. Bu mevzuda siz daima onlara payanda olacak ve istikamet
yolunu göstereceksiniz. Belki onlar kendilerine ait kozları kullanmak
isteyecekler; fakat size düşen ilk vazife onları Cenâb-ı Hakk’ın murâkabesine
ulaştırmaktır. َّنُھوُظِعَف  emri en kısa ve hulâsa mânâsıyla bunu âmirdir.

İkincisi: Kadınların erkeklere diş geçireceği ve onları alt edeceği yer yatak
odalarıdır. Kadın orada erkeğe diş geçirirse, hayatın diğer safhalarında da
erkek ona söz dinletemez. İşte onların hâkim olduğu o yerde, erkek, edep
sınırını aşmadan ve yaptığından evin içindekileri veya başkalarını haberdar
etmeden, meselenin mahremiyetini koruyarak, kadına karşı iradesinin hakkını
verir ve orada mağlup olmazsa, psikolojik olarak kadının hizaya gelmesi çok
daha kolay olacaktır. Yalnız çok hassas davranılması gereken bu noktada ifrat
ve tefritten kaçınmak lâzımdır. Zira her ikisinden de, beklenen neticeyi elde
etmek mümkün değildir. Erkek odayı terk etmeyecek, kendine ayrı bir yatak
yapmayacak belki aynı yatakta sırtını kadına dönerek mesafeli duracak. Zaten
iradesinin hakkını vermesi de o esnadaki dirayetiyle belli olacaktır. Böylece
onu, kendi silâhıyla alt etmiş olan erkek, kadına koz kullanma fırsatı vermemiş
ve onun benlik gösterilerine kendi “Ben”iyle mukabelede bulunmuş olacaktır.

Ancak, hatırlatmak gerekir ki, âyette anlatılan hususlar belli bir tertip içinde
anlatılmaktadır. Her ne kadar Ebû Hanife’ye göre “vav”lar mutlak cem içinse
de, cumhura göre tertip içindir ve belli bir sıra takibi şarttır. Yani evvelâ
nasihat gelmektedir. Eğer nasihatten hiçbir fayda elde edilemezse, o takdirde



yatakta onu kendi hâline bırakma safhasına teşebbüs edilir. ِيف َّنُھوُرُجْھاَو 
ِعِجاَضَمْلا  emrinden biz bunu anlıyoruz.

Üçüncüsü: Bazen bütün bu yapılanlar da kâr etmez. Kadın huysuzluğunu
sürdürür durur. İşte bu noktada, belli prensipler dahilinde ve bir arızaya
meydan vermemek şartıyla hafifçe dövmek üçüncü merhalede kabul edilen bir
çaredir ki, َّنُھوُبِرْضاَو  bunu ifade etmektedir.

İşte, bu üç merhale nazara alınarak meseleye öyle bakmak iktiza eder; yoksa,
ister lehinde, ister aleyhinde gidip hemen dövmeye takılmak dengesizliktir. Bir
kere dövme esas değildir. Medine devrinde erkekler, Allah Resûlü’ne gelerek
kadınların huysuzluğundan şikâyet ederler. O da “Fazla acıtmadan hafifçe
okşayın.” buyurur. Bir müddet sonra da Hane-i saadetin odaları, kocalarından
dayak yiyen şikâyetçi kadınlarla dolar. Ezvâc-ı Tahirât, durumu İki Cihan
Serveri’ne bildirirler. Bunun üzerine Allah Resûlü, mescide gelerek sahabeyi
toplar ve onlara “Duydum ki kadınları dövüyormuşsunuz. Bundan böyle
kadınlar dövülmeyecektir.” der ve meseleyi kesip atar.1 Önce onlara bir ruhsat
vererek, şikâyetin meydana gelmesine imkân hazırlamış ve şikâyet vuku bulunca
da “Dövmeyeceksiniz!” demiştir.

Kadını dövmeme hususunda Allah Resûlü’nden şerefsüdur olan birçok
hadis-i şerif vardır. Âdeta bu hadisler âyette mücmel bırakılan bazı hususları
tafsil ve beyan etmiştir. Bilhassa, gündüz, kadını hayvan döver gibi dövüp,
gece de yanına gitmeyi sert bir lisanla kınamıştır.2 Gece bütün bağları
koparmak zorunda olan insanın sabahki tavrı hiç de hoş karşılanmamıştır.

Dövmek en son ve mecburî istikamet neticesi ruhsat verilen bir hareket
tarzıdır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi birinci ve ikinci maddelerin fayda
vermediği yerde kullanılır. Yani istisnaî bir durumdur. Başka türlü yola
gelmeyen ve fıtratı ancak dövmekle yola gelmeye müsait olanlara tatbik
edilebilir. Döverken de, canını fazla yakmayacak ve bilhassa yüze vurmaktan
da kaçınacaktır. Zira Allah Resûlü َهْجَوْلا ِقَّتاَو   “Yüzden sakın.” buyurur.3

Yüz, Cenâb-ı Hakk’ın rahmâniyet ve rahîmiyetini temsil eden en parlak
aynadır. Yüzde o mânâya ait çizgiler vardır, dolayısıyla yüze vurulmamalıdır.
Haddizatında dövmekten gaye, onun onur ve gururunu harekete geçirmektir.
Bunu temin için en asgari ölçü neyse o kullanılmalıdır. Ben, şu satırların
yazıldığı sırada elli küsur yaşındayım. Ve ilkokul öğretmenimin hafifçe
kulağımdan tutup, “Sen de mi?” deyişini hâlâ hatırlıyor ve hatırladıkça da



içimde o tedipten aldığım nasihati aynen o günkü gibi hissediyorum.
Kadını dövme, ıslah için başvurulan en son çaredir, dedik ve kat’iyen can

yakıcı olunamayacağını da ilâve ettik. Burada şu noktayı da belirtmemiz icap
edecektir. Islah düşüncesinin dışında ve can acıtıcı şekilde dövmelerde, erkek
Allah katında mesul olur ve bu şekildeki davranışlar da kat’iyen caiz değildir.

Nasıl ki nasihatle onun düzelmesini düşünüyor, nasihat ediyor ve nasihatin
bütün yollarını kullanıyoruz, nasıl ki yatağını terk etmekle ona karşı boykot
yapıyor, fakat gururunu, onurunu kırmıyor, onu mahcup etmiyor ve sadece
salâhını düşünüyoruz, aynen öyle de, şayet, hafif bir dövmekle düzelecekse, o
zaman da onu tatbik edeceğiz. Yoksa, bana baş kaldırıyor, serkeşlik yapıyor
diye, hayvan döver gibi onu dövmek; maksadı, mânâsı, hedefi olmayan, cahilce
ve acemice bir harekettir ki, Allah katında insanı muhakkak mahcup ve mesul
eder. Bu, bütün terbiye şekilleri için de geçerli bir husustur. Meselâ bir hoca
talebesini, tedib ve ıslah gayesinin ötesinde dövemez, aksi hâlde o da mesul
olur.

Şimdi ben size sorayım: Bu türlü kademelerle gelinip ulaşılan bir dövmeye
hangi akıl ve mantık sahibi itiraz edebilir. Hem yüz kadından birinde böyle bir
dövme, müspet tesir icra ederek o kadını yola getirecekse, İslâm dini niçin
böyle bir çarenin önünü tıkasın? Bu da terbiye usûl ve metodunun bir
parçasıdır. Efendimiz, “Vurun” derken bu ölçü içinde demiştir, “Vurmayın”
diye men ederken de işkence, eza, cefa ve intikam alma hissiyle yapılan
dövmelere karşı kadını korumak için demiştir.

Bu mevzuyla alâkalı olarak akla gelebilecek bir husus da şudur: Kadının
“nüşûz” ve baş kaldırması karşısında erkek kadını dövüyor da erkeğin bu türlü
bir davranışı karşısında kadın niçin onu dövemiyor?

Erkek kavvâmdır. Âyet ِءاَّۤسِنلا َىلَع  َنوُماَّوَق  ُلاَّجِرَلا   dir.4 Hükmün menatı
da anlatılır: ٍضَْعب ىٰلَع  ْمُھَضَْعب  ّللا  ُهٰ َلَّضَف  اَِمب   “Allah bazınızı bazınıza, bazı
noktalarda üstün kılmıştır.” Erkeklerin birçok noktalarda kadına karşı
üstünlüğü vardır. Fakat bu üstünlüğü, aynı organizmaya bağlı uzuvlar
arasındaki üstünlük gibi değerlendirmek gerekir. Meselâ, erkek bu organizmada
şayet göz gibiyse, kadın da kulak gibidir veya erkek beyinse, kadın kalbtir. İkisi
arasında işte böyle ciddî bir irtibat vardır. Biri kan pompalarsa diğeri yaşar,
onda bir kanama olursa diğeri de durur. Hayatları iç içe girmiş bir vücudun
ayrı ayrı yanları gibidir. Böyle bir hususiyeti kabul etmekle beraber, mutlak



mânâda kıvâmenin erkeğe ait olduğu da şüphesizdir.
Erkek bütün bir senesini faaliyet içinde geçirebilir. Bazen en ağır işlerde

çalışır. Fizikî ve psikolojik yönden daima daha kuvvetlidir. Batı dünyası dahi
en ağır işlerde erkeği kullanır. Maden işçileri hep erkeklerden seçilmektedir.

Kadın ise, ayın bazı günlerinde devre dışı kalmak zorundadır. Lohusalık
hâlinde bazen iki aya yakın aktif olamaz. İrade ve fizikî yönden zayıftır. Her
zaman cemiyetin her kesiminin içinde bulunamaz. Bazı durumlarda en
mukaddes emanetini kaybedip cemiyet içinde kimsenin yüzüne bakamaz hâle
gelebilir, onun için çok dikkatli olmak mecburiyetindedir. Mahremi olmadan
uzak yerlere yolculuk yapamaz.

Bütün bunlar ve burada saymayı gereksiz gördüğümüz şeyler gibi herkesin
malumu olan durumlar nazara alınacak olursa, erkeğin kadına karşı üstünlüğü
inkâr kabul etmez bir gerçek olarak ortaya çıkar. Bununla beraber cemiyetin,
her iki cinse de ihtiyacı, her türlü izahtan vârestedir. Kadın, ön sezisiyle ve
içinde taşıdığı şefkat duygusuyla erkekten çok üstündür. Onun içindir ki,
çocuğun bakımını anne üstlenir. Çünkü bu iş babanın altından kalkabileceği bir
iş değildir. Fakat o da dış hâdiselerin tazyikine karşı mukavemetlidir. Evet o,
en ağır işlerin altından dahi kalkabilecek güçtedir.

Gece yarısı çocuk ağlamaya başlayınca, bazen baba oda değiştirir. Anne ise
yattığı odadan çocuğun odasına koşar. Belki bazen sabaha kadar onun başında
durur. O çocuğuna karşı çılgınca bir şefkat taşır. Hatta hikâye ederler: Çocuk
anasını kesmiş, doğramış da sıra ciğerine gelince bir bıçak da oraya atmış.
Ancak, bu arada kendi elini de kesmiş. Can havliyle “Anam” demiş. Ciğerden
ses gelmiş “Yavrum” ve kesilen elin üzerine sarılıvermiş. Bu elbet bir
hikâyedir. Ancak kimsenin şüphesi olmasın ki, hakikaten böyle bir canavar
evlât, anasına bu zulmü yapsa, sonra da başına bir iş gelse ona herkesten evvel
sarılıp “Yavrum” diyecek olan yine anadır. İşte, bu duyguyla kadın erkekten
üstündür. Bu üstünlük yerinde kullanıldığı zaman da büyük hayırlara vesile
olacaktır.

Kadın, nesil yetiştiriyor. İyi bir talim ve terbiye ile onları insanlığın evcine
çıkarıyor. Erkek hayatının büyük bir bölümünü dışarıda geçirir. Hâlbuki kadın
sabahtan akşama kadar bir tül gibi evlâdının başında titrer ve ona insanlığa
giden yolları gösterir.

Cihangirleri anneler yetiştirir. Büyük insanları, İnsanlığın İftihar Tablolarını
hep anneler şekillendirir. Kadın kendine ait bu meziyetlerle, erkek de yine



kendine ait kabiliyetlerle örfâneye iştirak ederse, bu bütünleşmeden Cennet
ikliminin yaşandığı bir aile ve fazilet topluluğu cemiyet vücuda gelir.

Erkek kadınsız, kadın da erkeksiz eksiktir. Onun içindir ki, her şeyin
mükemmel olduğu Cennet’te Hz. Âdem’den hemen sonra Hz. Havva Validemiz
yaratılmıştır. Eğer ilk yaratılan Havva olsaydı, şüphesiz hemen ardından da
Âdem yaratılacaktı. Zira her ikisi de birbirisiz olamazdı...

Kadın evin dahilî işlerini, erkek de haricî işlerini deruhte etmekle
mükelleftir. Erkeğin işlerinin kendine göre zor tarafları olurken, kadın için de
aynı şeyleri söylemek zorundayız. Fakat, “mağrem itibarıyla mağnem”
kaidesince erkeğin evde “kavvâm” kılınması onun mesuliyetini daha da
ağırlaştırmaktadır. Onun içindir ki kadının ve çocukların nafakası, bütün hayat
şartlarının temini erkeğe ait vazifeler arasında sayılmıştır.

Bugün feministlerin teklif ettikleri kadın hakları, esasen kadını muallâ
mevkiinden alıp ayaklar altında hor ve hakir hâle getirmek demektir. Kışın
üryan, yazın ise palto ve yünlülere sarılıp sarmalanıp gezmek ne ise, kadını
erkekleştirme gayreti de aynı hamakat örneğidir. Kadın yerinde kaldığı
müddetçe sultandır, büyüktür ve kadınefendidir. Erkek de sınırını aşmadığı
sürece, hürmete lâyık bir azizdir. Bu şekildeki yerlerini değiştirmek isteyenleri
Allah Resûlü lânetler5, çünkü fıtratla çatışmaya girmişlerdir. İnsanı meydana
getiren uzuvlara yer değiştirterek, kulağı diz kapağına, burnu karnın ortasına
veya gözleri ayakların altına yerleştirmek insanı ne hâle getirirse, kadın ve
erkeğe böyle yer değiştirme gayreti de erkek ve kadını o hâle getirecektir.
Kadın, kadın olduğu, erkek de kendi yerini koruduğu müddetçe güzeldir ve
fıtrîdir. Aksine gayretler ise, fıtrat ve tabiata karşı harp ilân etmek gibidir.

Ezvâc-ı Tahirât: Tertemiz eşler anlamında Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)
Efendimiz’in eşlerine verilen genel ad.

Tedip: Cezalandırma, ceza vererek eğitme.

Nüşûz: İsyan etme, baş kaldırma.

Kavvâm: Yönetici, koruyucu.

Mağrem: Güçlük, zorluk, risk.

Mağnem: Kazanç, ganimet.

1 Ebû Dâvûd, nikâh 41, 43; İbn Mâce, nikâh 51; Dârimî, nikâh 34.

2 Bkz.: Buhârî, tefsir (91) 1; Müslim, cennet 49; Tirmizî, tefsir (31) 1; İbn Mâce, nikâh 51.

3 Ebû Dâvûd, hudûd 38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/244, 251, 434.

4 Nisâ sûresi, 4/34.



5 Buhârî, libâs 51, 62; hudûd 33; Ebû Dâvûd, libâs 28; edep 53; Tirmizî, edep 34; İbn Mâce, nikâh 22;
Dârimî, isti’zân 21.



Günümüzde fen ve tekniğe ait meselelerle İslâm’ı 
anlatmak yaygın hâldedir. Bunu nasıl görüyorsunuz?

Evet, günümüzde, çeşitli ilim dallarını ele alıyor ve onları birer adese
yaparak, eşya ve hâdiselere, hatta dinî meselelere o adese ile bakıyor..
anlatırken de aynı usûle riayet ediyoruz. Meselâ “Cenâb-ı Hak vardır.” derken,
diyoruz ki: Fizik ilmi mevzu olarak ele aldığı şu sahalarla Allah’ın varlığına
delâlet ediyor. Kimya esrarengiz hâl ve hüviyetiyle, şu kanun ve yollarla aynı
noktaya parmak basıyor. Astrofizik şu meselelerle Cenâb-ı Hakk’ın varlığını
ilân ediyor... vs.

Bazen de toplu olarak bunların hepsini nazara alıyor ve kâinat içinde cereyan
eden, makro ve mikro planda hâdiselerle O’nun varlığına ve birliğine dair
deliller araştırıyoruz.

Bir kitap var, adı: ِناـَميِْإلا ُباَرْحِم  ُّبـِّطَلا   Mânâsı: “Tıp ilmi imanın
mihrabıdır.” Bu isim bana çok tonlu gelir. Bir insanın tıp tahsili yapıp da
Allah’a inanmaması düşünülemez. Evet, o mihrapta hep imana dair meseleler
okunur.

Çünkü insan anatomisi öyle baş döndürücü mahiyette yaratılmıştır ki, insanın
hangi yanına bakarsanız bakınız, gördüğünüz âhenk karşısında kendinizden
geçecek ve “Allahu Ekber” diyeceksiniz. Tıp işte böyle bir mihraptır!

Günümüzde umumiyet itibarıyla çeşitli ilimlere müracaat ederek dinimizi
anlatmaya çalışıyoruz. Kur’ân’a bakarken ve baktırmaya çalışırken, onun
mucizeliğini anlatma sadedinde bu ilimleri birer vasıta olarak kullanıyoruz.
Meselâ, anne karnında ceninin geçirdiği embriyolojik safhalarda, çocuğun
uğradığı kademelerin hepsi, Kur’ân’da, sırasıyla bugün tespit edilen ve ileride
tespit edilecek olan keyfiyete göre ifade ediliyor.1 Bugünün ileri tekniğiyle ve
röntgen şuaları yardımıyla tespit edilen bu safhalar nasıl olmuştur da on dört
asır evvel, ümmî bir Zât (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafından tespit
edilmiştir. Bir insana isnat edilmesi itibarıyla bu mümkün değildir. Öyle ise
Kur’ân, Efendimiz’e ait bir söz olamaz. Bu kadar tahşidattan sonra da şu
neticeye varıyoruz: Kur’ân Allah kelâmıdır. Kur’ân’ın Allah kelâmı olduğunu
ispat, aynı zamanda onu bize tebliğ edenin risaletini de kabullenme demektir.
Bunun ötesinde, imana ait hemen her meseleyi bu silsile içinde ele almak
mümkündür.



Kur’ân’ın mucize oluşunu ispat sadedinde, müstakil olarak ve tafsilatıyla
üzerinde durduğumuzdan, misallendirmeyi daha fazla uzatmak istemiyoruz.2

Burada anlatmak istediğimiz husus şudur:
Biz, çeşitli ilimlere müracaat ediyoruz ve dinimizi onlarla anlatmaya

çalışıyoruz. Çünkü insanlığın kafa yapısı o noktaya gelip dayanmış bulunuyor.
Maddeperest anlayış ve materyalist düşünce, ilim ve tekniğe ait meseleleri
inkâr ve küfrüne birer malzeme olarak kullanma gayretindedir. Bu iğfal
sebebiyle kafaları bulanmış ve bakışları kararmış insanımıza, aynı malzemeleri
kullanarak, ilim ve tekniğin dine zıt ve düşman olmadığını ispat etmek
zorundayız. Diğer bir tabirle, Marks, Engels ve Lenin gibi maddecilerin
maddeyi değerlendirerek, inkâra gitmelerine karşılık, bizim de aynı maddeyi
değerlendirerek imana yürümemiz âdeta bir vecibe hâline gelmiştir. Ben şahsen
bunca tahşidatta hiçbir mahzur görmediğim gibi, günümüzün inanmış ilim
adamlarının, bu gibi meseleleri çok daha rahat anlatabilecek seviyede
kendilerini hazırlamaları gerektiğine de inanıyorum. Zira Kur’ân âyetleri yer
yer elimizden tutarak bizleri semalara çıkarır, yıldızların, galaksilerin,
sistemlerin içinde gezdirir, seyrettirir ve kâinat çapında o muhteşemlerden
muhteşem Cenâb-ı Hakk’ın saltanatının haşmetini tanıttırır. Sonra bizi insanlar
arasında dolaştırır. İnsan azalarına dikkatimizi çeker ve bidayetten nihayete
kadar, varlığı gözler önüne serer.. insanın teşrîhî durumunu ele alıp bu upuzun
yolculuğu zerreler âlemine kadar sürdürür.3 Bazen Allah’a karşı en saygılı
insanın âlimler olacağını söyler4 ve benzeri beyanlarıyla ilme teşvikte bulunur;
daha birçok ilmî ve fennî meselelere parmak basar, muhataplarına araştırma ve
düşünmeyi tavsiye eder. Ne var ki, bu mevzuda anlatılan hususların, Kur’ân’ın
ruhuna uygun olmasını ilk şart olarak göz önünde bulundurmak lâzımdır. Yoksa
Kur’ân adına Kur’ân tahrif edilmiş olur.

Bu arada usûl bakımından bir-iki hususa dikkati çekmekte yarar görüyoruz:
Birincisi: İslâm’a ait hakikatleri anlatmaya sadece bir vesile ve vasıta olarak

kullanılması gereken bu gibi mevzuları, kendi kendimizi göstermeye ve
ilmimizi ispat etmeye vasıta olarak kullanmaya kalkınca, her şey değişir ve
anlattıklarımızın hiçbiri muhataba tesir etmez hâle gelir. Ağzımızdan çıkarken
apaydın ve nurlu olarak çıkan bu hakikatler, kalbteki niyetle orantılı olarak
nurunu ve aydınlığını kaybeder ve kapkaranlık bir hâlde bize geri döner.
Konuştuklarımızın iknaya yönelik olması gerekirken, ilzâmı hedefler ve ona
göre bir şeyler söylemeye çalışırsak, aksi düşüncedeki muhatabımızın gönlüne



girme yollarımızı tıkadığımızdan dolayı hiçbir zaman müessir olamayız.
Hâlbuki bunun aksine davrandığımız zamanlarda, biz farkında olmasak bile
dinleyenler arasında mevzua ihtiyaç duyanlar, hisselerini alır ve istifade
ederler. Çünkü artık kendimizi değil, bizzat hakikatin kendisini göstermek
niyetini taşıyoruz. Hatta bazen öyle olur ki, sizin herhangi bir meseleyi çapına
uygun anlatamadığınızı düşündüğünüz bir sohbetiniz, talâkat-ı lisaniyenizin
fevkalâde olduğuna inandığınız bir başka konuşmanızdan daha tesirli ve daha
istifadeli olmuştur. Demek ki bu mevzuları anlatmada en birinci gaye ve hedef,
Cenâb-ı Hakk’ın rızasını tahsil ve bize ait hakikatleri, muhatabın seviyesine
göre takdim olmalıdır.

İkincisi: Herkes ilim ve teknikten bahsediyor diye, herhangi bir komplekse
kapılıp, bu duygunun sevkiyle İslâmî mevzuları anlatma gayretine girmek
kat’iyen doğru değildir. Hele, kendi meselelerimizden şüphe ediyormuşuz gibi
bir tehâlükle bu mevzulardan bahsedip meselelerimize itibar ve güç
kazandırmayı hedeflemek, kabul ettiğimiz hakikatlere karşı saygısızlığın ifadesi
olur. Hele hele, ilim ve tekniğin söylediğini esas kabul edip, kendi
meselelerimizi onlara tasdik ettirmek, hiçbir yönüyle tecviz edilecek gibi
değildir.

Arzu edilirse mevzuu şöyle toparlayabiliriz:
İlimler, vicdanlarımızda meknî hakikate konan, toz ve toprağı süpürmek için

birer vasıta, birer süpürgeden ibarettir. Yoksa Allah korusun ilimlerin
gösterdiğinin doğruluğundan hareket etmeye başlarsak, âyet ve hadisleri onlara
uydurmaya çalışır ve uymadığı yerde de hem kendimiz hem de muhatabımızı
şüphe ve tereddüde düşürmüş oluruz. Hâlbuki bizim hareket noktamız şu
olmalıdır:

Allah’ın ve Resûlü’nün beyanları doğrudur. İlimlerin söyledikleri de bu
beyanlara uyduğu sürece doğru sayılır. İnhirafları ölçüsünde de yanlıştır. Aynı
zamanda ilimlerin doğru olan kısmı dahi, imanî hakikatleri ayakta tutucu
kaideler değillerdir. Bunlar imanî meselelerde ancak fikir verici ve
düşündürücü mahiyette kabul edilebilirler. İmanî hakikatleri vicdanımıza
yerleştirip tespit edene gelince o, doğrudan doğruya Rabbimiz’in hidayet elidir.
Cenâb-ı Hakk’ın eliyle gerçekleşen ve gerçekleşecek olan bir neticeyi
ilimlerden beklemek kalbî hayatımız adına öyle öldürücü bir darbedir ki, böyle
bir darbeye maruz kalan zor iflâh olur. Çünkü o, bütün bir hayat, kâinattan
deliller toplayacak ve bu delilleri Allah namına konuşturmaya çalışacak ve bu



arada farkında bile olmadan kendisi de hep bir natüralist ve hep bir
tabiatperest olarak kalacaktır. Sulara bakacak, bahara bakacak, fakat
vicdanında zerre kadar bir yeşillik ve bir filiz verme emaresi bulunmayacaktır.
Ömrü boyunca belki bir defa dahi, delillerin ötesinde ve tamamen vicdanında
Cenâb-ı Hakk’ın mevcudiyetini hissedemeyecek; zâhiren tabiatperestlikten
kurtulacak ama hayatının sonuna kadar bir natüralist olarak ömür sürecektir.

Onun içindir ki, ilimlere tebeî bir nazarla bakmalıdır. Ve insan bütün
ilimlere ait delillere şöyle bakmalıdır: Siz sadece birer süpürgesiniz. Yer yer
şeytan içime vesvese attığında sizi kullanacak, tozu-toprağı temizleyeceğim.
Yoksa benim içimdeki hakikatler o kadar köklü, o kadar derin ve o kadar pırıl
pırıldır ki, değil sizin gibi karanlıkta türkü söyleyenler, bu meseleyi ışık
cümbüşü içinde destanlaştıranlar dahi bir yere gelince benim vicdanımdaki
aydınlığa zerre kadar yeni bir ışık ilave edemeyeceklerdir.

İnsan kalbindeki imanıyla mü’mindir, kafasındaki malumat yığınlarıyla değil.
Bu sebepledir ki, insan, âfâkî veya enfüsî delillerle sıçrayabileceği mesafeye
çıktıktan sonra eğer bunların zâhirî keyfiyetlerinden sıyrılmazsa, terakki adına
bir adım dahi atamaz; o, bir yerde bunları bütün bütün arkaya atacak ve
doğrudan doğruya, Kur’ân’ın aydınlık tayfları altında, kalb ve vicdanının nurlu
yolunda yürüyecektir ki, o zaman aradığı aydınlığa ulaşabilsin.

Bir Batılı düşünür, “Allah’a lâyıkıyla inanabilmek için okuduğum bütün
kitapları arkaya atma lüzumunu duydum.” der. Şüphesiz, kâinat kitabının,
insanın kendi mahiyet kitabının ve bunları şerh eden kitapların kendilerine göre
birer yerleri vardır. Fakat bunlar vazifelerini tamamladıktan sonra, insan,
onlardan sıyrılmalı ve imanıyla baş başa kalmalıdır. Bütün bu anlattıklarımız
biraz tecrübeye dayanan meselelerdir. Vicdanî tecrübeleriyle
derinleşemeyenlere bu dediklerimiz nazarî gelebilir. Fakat geceleri aydın ve
Rabb’e iştiyak içinde kanatlanmış ruhlar ne demek istediğimizi çok iyi
anlarlar...!

Talâkat-ı lisaniye: Düzgün, akıcı ve güzel konuşabilme hâli.

Meknî: Gizli, saklı.

Tebeî: Aslî olmayan, başka bir asla tâbi olan, dolaylı.

1 Bkz.: Hac sûresi, 22/5; Zümer sûresi, 39/6.

2 Bkz.: M.F Gülen, Asrın Getirdiği Tereddütler  2/9-25. (“Kur’ân, Peygamberimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) beyanı olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir?” sorusuna verilen cevap.)

3 Bkz.: Mü’minûn sûresi, 23/13-14.



4 Bkz.: Fâtır sûresi, 35/28.



Kur’ân niçin Ebû Leheb gibi kişilerden bahsediyor, 
hikmetini izah eder misiniz? Bu onun belâgat ve 

fesahatine nasıl uygun düşer?
Ebû Leheb, nur hanesine yakın bir yerde neş’et etmesine rağmen o nurdan

istifade edemeyen tali’siz ve bir o kadar da inat bir insandır. Esas adı
Abdüluzza’dır.

Ebû Leheb’den bahseden sûrenin meali kısaca şöyledir: “Elleri kurusun
Ebû Leheb’in ve kurudu da. Ne malı ne de kazandıkları hiçbir işe yaramadı.
Alevli bir ateşe gidip yaslanacak. Karısı da. Hem boynunda hurma lifinden
bükülmüş bir ip olduğu hâlde.”1 O iradesini hep kötüye kullandı. Allah
Resûlü’nün geçeceği yollara dikenler serpti ve Kâbe’ye giden yollarda ateşler
yaktı. Tabiî, cezası da amelinin cinsinden olacak ve gidip ateşe yaslanacaktır.
Zaten ona, ateşin babası mânâsına gelen “Ebû Leheb” ismiyle hitap
edilmektedir. İslâm dininin i’lâ ve yücelmesi uğruna verilen mücadelenin
karşısına dikilen bu adam, bütün hayatı boyunca oyun ve düzenler kuracaktır.
Ve kurdu da. Ama yaptığı her şey akîm kaldı. Benî Ümeyye’nin bütün serveti
ona akmasına ve Ümmü Cemil denen karısı da çok zengin olmasına rağmen
bütün kazandıklarının ona zerre kadar faydası olmadı. Evlâtları da onu
kurtaramadı. Hâlbuki o onlarla çok övünürdü...

Bedir’e iştirak edememişti. Bedir’de Müslümanların zaferi Mekke’ye
ulaşınca, sinir krizleri geçirmeye başladı. Gelen haberci, hiç beklenmedik bir
hâdiseden, Müslümanlara yardım eden sarıklı askerlerden bahsediyordu. O
güne kadar imanını gizlemiş olan Ebû Râfi de denilenleri dinleyenler
arasındaydı. Bu sözü duyunca dayanamadı ve “Vallahi bunlar melekler!” dedi.
Bunun üzerine Ebû Leheb çıldıracak hâle geldi ve Ebû Râfi’in üzerine
yürüyerek onu ayaklarının altına aldı ve çiğnemeye başladı. Ebû Râfi, Hz.
Abbas’ın kölesiydi. Hz. Abbas’ın hanımı Ümmü Fadl, koşarak geldi ve Ebû
Leheb’in başına elindeki sopayı indiriverdi. “Efendisi yok diye bir köleyi
dövüyorsun değil mi?” dedi. Ebû Leheb kardeşinin karısına seslenmedi.
Başından akan kanla evine gitti ve bir daha dışarıya çıkamadı. Bu darbenin
tesiri veya başka bir sebeple “Adese” denilen bir hastalığa yakalanmıştı. Ve o
gün, bu hastalık vebadan daha tehlikeli kabul ediliyordu. Malı vardı, evlâtları
vardı; fakat hiçbirinin Ebû Leheb’e faydası olmuyordu. Yedi gün kıvrandı
durdu. Tek başına kaldı. Öldüğü zaman başucunda kimsecikler yoktu. Ölüsünü



almaya dahi giren olmuyordu. Nihayet utandılar. Çölden birkaç bedevî tuttular
ve kokuşmuş cesedi bir çukura atarak üzerine taş yığdılar.2

Peygamber’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu kadar yakın olmasına rağmen –
hem O nurdan istifade edememiş olması bir yana– en azılı düşman kesilmişti.
Onun içindir ki hem dünyada hem de ukbâda onu çetin bir ceza ve netice
bekliyordu. Dünyadakiler oldu, şimdi o, öbür tarafta kendi hesabıyla baş başa...

Karısı Benî Ümeyye’ye mensup soylu ve zengin bir kadındı. Allah Resûlü’ne
düşmanlık âdeta ona sadistçe bir zevk veriyordu. İki Cihan Serveri’ne karşı
yapılan edepsizce muamelelerin pek çoğuna iştirak eder ve bundan derin bir
zevk duyardı. Allah Resûlü’nün geçeceği yollara dökmek üzere diken taşıyor,
onun geçeceği yollarda yakılsın diye odunları yüklenip getiriyordu ve bütün
bunlardan derin bir zevk alıyordu. Aslında pek çok hizmetçi kullanacak kadar
şatafata da düşkündü. Ama, İki Cihan Serveri’ne olan gayzı onu öyle tahrik
ediyordu ki, bu mağrur kadın bütün gururunu ayaklar altına alıp o güne göre
hizmetçi ve cariyelerin yapacağı bir işi yapıyordu. Gerdanlığın her çeşidini
dahi boynuna takmaya tenezzül etmezken gel gör ki şimdi boynunda ip vardı ve
sırtında da odun. Dünyada yaptığı bu işlerin cezasını da aynı cinsten çekecekti,
zira Kur’ân böyle söylüyordu.

Ebû Leheb inat bir insandı. Ebû Cehil onun hakkında “Sakın bunu
kızdırmayın. Eğer öbür tarafa geçerse bir daha onu kimse döndüremez.” derdi.
Ve bunda da haklıydı. Ancak o, bu inadını Allah Resûlü’ne karşı kullandı, O’na
düşmanlıkta harcadı. Hanımıyla beraber omuz omuza verdi ve Kâbe’deki
putları ta’ziz ettiler. Lât dediler, Menat dediler de eğilip bir kere olsun yanı
başlarında büyüyen, Aleyhissalâtü Vesselâm gibi bütün cihanları ifade edecek
bir fihrist insanı anlamak için gayret göstermediler. Âlemlere Rahmet olan bu
mümtaz şahsiyetten istifade lüzumunu duymadılar.

Duymak şöyle dursun Ebû Leheb hep Allah Resûlü’ne kötülük yaptı. Dünya
durdukça o da dursaydı, niyeti yine hep aynı şeyi yapmaktı. İnananlara yapılan
ve tatbiki üç sene gibi uzun bir müddet süren boykotu hazırlayan ve bu işin
öncüsü olan Ebû Cehillerle beraber oldu; Allah Resûlü ve Müslümanlara
kötülük yaptı. Müslümanlar bu üç seneyi ölümle pençeleşerek geçirmişlerdi.
Nice yaşlı ve çocuk bu boykotta hayatını kaybetti. Fakat Ebû Leheb’in
vicdanında bütün bu olanlar zerre kadar acıma hissi uyarmadı. O, böyle
vicdandan nasipsiz bir insandı. Zaten Hz. Hatice Validemiz de bu devrede
psikolojik olarak iyice yıpranmış, inananlara yapılan bu haksızlığa ve zulme



daha fazla dayanamamış ve Hüzün Senesi adını ebedîleştirmek ister gibi vefat
etmişti. Ebû Talip de aynı sene vefat etti. Ne yazık ki, o da hidayete eremeden
gitmişti. Allah Resûlü’ne olan sevgisi ancak, bir Müslüman’ın katlanabileceği
zulüm ve işkencelere katlanmasına sebep olmuştu.

Ebû Talip denince, kalbimin derinliklerinde bir sızı duyarım, gözlerim dolar
ve çok kere de ağlarım. Allah Resûlü’ne bu kadar yardımcı olan ve O’na sahip
çıkan bir insanın hidayete eremeyişi ne kadar hicranlı bir hâdisedir. Hz. Ebû
Bekir de bu mülâhaza ile ağlamıştı. Bir gün yaşlı babasını aldı. Allah
Resûlü’ne getirdi. Ebû Kuhâfe Müslüman olmuştu. Fakat Sıddîk bir köşeye
çekilmiş hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Dayanamadı Allah Resûlü, sordu: Yâ Ebâ
Bekir, niçin ağlıyorsun? Sevinsene; baban Müslüman oldu. Ebû Bekir kendine
yakışan cevabı veriyordu: “Keşke şu anda sana biat eden eller Ebû Kuhâfe’nin
elleri olacağına Ebû Talip’in elleri olsaydı. Çünkü sen Ebû Talib’i Ebû
Kuhâfe’den daha çok severdin. Senin o kadar sevdiğini ben öz babam dahi olsa
Ebû Kuhâfe’ye tercih ederdim.”3

Merhamet-i ilâhîden daha fazla merhamet edip suiedepte bulunamayız.
Ancak kalbime de hâkim olamıyorum. Ne kadar isterdim ki bütün sevaplarımın
onda dokuzu Ebû Talib’e verilseydi de bana sadece biri kalsaydı ve o da
kurtulmuş olsaydı. Belki böyle söylemek de haddim değil, fakat baştan
söyledim kalbime hâkim olamıyorum. Çünkü o, benim Efendim’i senelerce
himaye etti, korudu, O’nun için çekmediği çile kalmadı. Fakat daha öte bir şey
diyemiyoruz. Kimsenin de bir şey demeye hakkı yoktur. Zira aradaki kopukluk
Efendimiz’in elinin ona uzanmasına mâni teşkil etmektedir.

Ebû Talip Allah Resûlü’nü bu derece sıyanet edip korurken diğer bir amcası
olan Ebû Leheb, O’na her türlü işkenceyi reva görüyordu. Allah Resûlü kabile
kabile geziyor ve hak din olan İslâm’ı anlatıyor, insanları bu dine davet ediyor;
O’nu bir gölge gibi takip eden kızıl saçlı ve kızıl suratlı bir başkası da
durmadan O’nu yalanlamaya çalışıyordu ve işte bu adam Ebû Leheb’in ta
kendisiydi.

Kabile ve soy olarak O’na en uzaklar en erken gelip Allah Resûlü’ne karabet
ve yakınlık kurmaya gayret ederken, o aksine uzaklaşmayı âdeta kendine bir
vazife biliyordu. Nasıl bir kördü ki, yanında doğan ve yükselen Nur Menbaı bir
Güneşi görmüyordu.

Şimdi böyle bir insana Kur’ân’ın “Elleri kurusun!”4 demesi hak ve maslahat



değil midir? Ona böyle denmeseydi milyarlarca inanan insanın hukuku zayi
olmayacak mıydı? Böyle bir anlayış, Kur’ân’ın hikmet ve maslahat dolu
üslûbuyla nasıl telif edilirdi?

İkincisi: İslâm’a kötülük yapan çokları hakkında açık-kapalı âyetler nazil oldu.
Velid b. Muğire de bunlardan biriydi. Kur’ân onun hakkında “Canı çıkası ne
kötü karara vardı.”5 tabirini kullanıyor. O da Halid b. Velid’in babasıydı.
Ancak Allah Resûlü’nün amansız düşmanlarından biriydi. Kendi kendine
“Acaba nasıl iftira atsam?” diye düşünüyordu. Şair mi, kâhin mi, sâhir mi
desem diye kararsızlıkta bocalıyordu. Sonra Kur’ân’a sihir, Allah Resûlü’ne de
sâhir demeye karar verdi de, Kur’ân’da onun bu kararına karşı Cenâb-ı Hak,
ona yukarıda zikrettiğimiz âyet mealiyle hitap veya itap etti: “Canı çıkasıca ne
kötü karar verdi.”6 Ve daha nice kâfirler Kur’ân’da levm edildi, tehdit edildi.
Durum böyle olunca, Ebû Leheb eğer istisna edilmiş olsaydı, acaba bu,
Kur’ân’ın âlemşümul olma keyfiyetine uygun düşer miydi? Elbette ki hayır. Zira
Velid b. Muğire’nin kınandığı bir yerde, Ebû Leheb kınanmasaydı, bu işin
müşahitleri, Allah Resûlü’ne bunca düşmanlık etmiş bir insanın sırf O’na sıhrî
olan karabetinden dolayı korunup muhafaza edildiği zehabına kapılmayacaklar
mıydı? İşte Kur’ân buna meydan vermedi ve Ebû Leheb’i de diğer müşriklerin
kategorisine dahil etti.

Üçüncüsü: Bu sûre Mekke’de nazil oldu. Ebû Leheb ise Bedir Muharebesinin
hemen ardından öldü. Demek ki ortada gayba ait bir haber verme bahis
mevzuuydu. Ebû Leheb ve karısı kâfir olarak gidecekti ve Kur’ân ne dediyse
aynen tahakkuk etti. Nasıl Allah Resûlü, Bedir’de ölecek Kureyş’in ileri
gelenlerinin yerlerini göstermiş ve her biri gösterdiği yerde öldürülmüştü ve
böyle bir ihbar bu mü’minlerin kuvve-i mâneviyesini takviye etmişti. Ebû
Leheb’in de o şekilde ölmesi inananların kuvve-i mâneviyelerini takviye
ediyor, âdeta onları daha da uyarıyor ve “Dikkat edin!” diyordu. Zira Kur’ân’ın
vaad ettiği her şey oluyordu. Ortada bir zafer vaadi vardı, demek ki o da
olacaktı. Bir avuç Müslüman’a herkesin düşman kesildiği bir devrede, bu gibi
takviyeler hiç de küçümsenecek şeyler değildi. Aksine doğurduğu müsbet
netice itibarıyla bir bakıma şarttı ve zorunluydu.

Bazen küçük bir belâ ve musibetin insanda hâsıl ettiği uyarma ve kendine
gelme, mânevî hayatı adına öyle şeyler kazandırır ki, perde açılsa, kazanılanlar
görülüverse, herkes o belâ ve musibetin gelmesini can u gönülden talep edip
isteyecektir. Sonradan kazanılanlar, o musibeti hiçe indirmektedir. İşte insanlık



adına, zaten kaybetmeleri kesinlik kazanmış olan böyleleri hakkında
söylenenler söylenmemiş dahi olsaydı neticeye zerre kadar tesir etmeyecekti.
Olan olmuştu ve onların kötü akıbetleri mukadderdi. Vâkıa burada bir iki şahıs
kötü akıbetleriyle zikrediliyor ve bu ilk bakışta insanlığın onurunu kırıcı bir
üslûp gibi geliyor ise de, neticede milyonlarca insanın şahlanıp, kendi
derinliklerini hissetmelerine veya en azından zikredilenlerin akıbetine
düşmemek için daha dikkatli davranmalarına vesile olma keyfiyetiyle ele
alınacak olursa, ilk hatıra gelen intibanın yerini başka hikmetler alacaktır. Ve
Kur’ân’da Ebû Leheb ve emsalinden bahsedilmesinin ne kadar lüzumlu,
psikolojik ve pedagojik açıdan inananlar adına ne kadar gerekli olduğu böylece
idrak edilmiş olacaktır.

Dördüncüsü: Son olarak şunu da ilave etmeliyiz ki, bu psikolojik tesir inanan
kesimde, dediğimiz şekilde bir uyanmaya sebep olduğu gibi, küfür cephesinde
de tereddütler hâsıl etmeye başlamıştır. Mutlak küfürleri, şek ve şüpheye
inkılâp etmekle, nurlu yola girmeleri kolaylaşmış ve önceleri sadece
vicdanlarında hapsolan tasdikleri, ortaya çıkan tereddütlerin tazyikiyle akıl ve
kalbe girme menfezleri bulmuş ve zaten bir müddet sonra neticeler görülmeye
başlanmıştır. Ondan sonra niceleri küfür urbasını çıkararak iman hil’atini giydi
ve irşadda bulunmak için döndü gittiler. Bu da iman ve insanlık adına az bir
kazanç değildir.

İşte bazı insanların encamlarının zikredilmesiyle böyle büyük neticeler hâsıl
etmek ancak ve ancak Kur’ân’a yakışan ve onun hikmet dolu beyanlarının
tezahürü olan öyle mucizevî bir üslûptur ki şimdiye kadar böyle bir netice hâsıl
etme başka hiçbir kelâma nasip olmamıştır. Bu, okyanuslara atılan küçük bir
taşla binlerce dalgalar hâsıl etme gibi harikulâde renklilik ve derinlik
örneğidir. Evet bu dalgalanmalar o günden bugüne binlerce, yüz binlerce hatta
milyonlarca insanın gönlünde temevvüç edip durmaktadır. Evet Kur’ân, tergîp
ve terhîbin iticiliği ve çekiciliği ile, bir adamın küfür içinde ölmesini haber
verdiği aynı anda milyonların hidayetine vesile olma gibi üstün bir üslûpla
nazil olmuştur. Bu da, Kur’ân’ın fesahat ve belâgat ifade eden beyanına gayet
uygundur, muvafıktır. Maslahat ve hikmetin ta kendisidir.

Gayz: Öfke, hınç.

Ta’ziz etmek: Yüceltmek.

Sıyanet: Koruma, muhafaza etme.

Sâhir: Sihirbaz, büyücü.



Âlemşümul: Evrensel.

Hil’at: Padişah veya vezirlerin başarılı memurlara veya takdire hak kazanan kimselere giydirdikleri
kıymetli, süslü elbise, kaftan.

Temevvüç: Dalgalanma.

Tergîb: Sevdirip teşvik etme.

Terhîb: Korkutup sakındırma.

Fesahat: Kelimenin kolay, akıcı ve mânâsı anlaşılır olup birbiriyle âhenkli harflerden oluşması.

Belâgat: Sözlü veya yazılı ifadenin doğru, düzgün, yerinde, kusursuz ve muhataba faydalı bir şekilde
kullanılması.

1 Tebbet (Mesed) sûresi, 111/1-5.

2 Muhammed b. Yusuf es-Salihî, Sübülü’l-hüdâ ve’r-reşad 4/67.

3 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 4/48; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/160; İbn Hacer, el-İsâbe
4/116.

4 Tebbet (Mesed) sûresi, 111/1.

5 Müddessir sûresi, 74/19.

6 Müddessir sûresi, 74/19.



Osmanlılarda harem mevzuu çok tenkit edilen
hususlardan biri olmuştur. Bu mevzuda bizi aydınlatır

mısınız?
Türk haremi bir mübarek mânâdır. Batının insan harası haremlerini

incelemek yerine, bizim gül kokulu, ahlâk mektebi olan haremlerimizi onlara
kıyaslamışızdır. Aile çökmüştür. Tanzimat kafasının tarif ettiği harem,
yoktur. Yoktur ama biz İ slâm tohumu ile yetişen çocuklarımıza, harem
düşmanlığı verirken kendimizi kurşunlamışızdır.

Biz hanımlarımızı, kalabalık önünde teşhir etmeyecek kadar Türk-İslâm
muhafazakârlığının güzelliğine vurgunuz. Ama olmaz diyenler, hani ş u pek
önemli ilerici devrimcilerimiz için, kadın hâlâ harem dedikodularının
malzemesidir. Peki, harem nedir? Onlara sorarsanız, Avrupa ’nın bize
kindârlığının hikâyeleri doğrudur. Harem bir insan harası örneğidir. Milyon
kere estağfirullah..

Biz Tanzimat’tan sonra haremimizin ne olduğunu kendi kaynaklarımızdan
değil, Batı’nın dağarcığından öğrenmeye merak salmışızdır. Ne hata..

Geçenlerde, bir Alman’a dediğimi hatırlıyorum:
-Çıkın piyasaya ve kitapçılara, Fransız, Alman, İtalyan ve hatta Asya

ülkelerinin haremlerinin pislik ve ter kokan romanlarını, piyeslerini,
filmlerini bulacaksınız... Ama eskisini bir kenara bırakınız, fetihten sonra
kurulan saray haremimizin, yıkılışa kadar beş yüz yıllık akışı içinde, bir tek,
evet, bir tek dışarıya sızmış cıvık aşk ve beden söylentisine rastlayamazsınız.
Haber sızmasın diye alınan tedbirden değil. Haremde, sefahat ve yatak kokan
maceralar olmadığı için.

Sadece saray hareminde değil, konak, ev ve hatta kulübe haremlerimizde
bile, bir başka asâlet, bir başka fazilet, bir başka “Kadının gölge
hâkimiyeti” vardır. İnkârcı lığımız, güzelliklerimizi idrakimize mâni
olmuştur. Aslında harem-selâmlık ayı rımı, ev hayatının; kadın ve erkek
bünyesinin güçlülük ve zayıflığına göre meydana gelmiş harikulâde bir
dengesidir. Harem sadece kutsal makam, gizlilik değil, ama ailenin
soysuzlaşmasının önlendiği, Türk-İslâm ihtişamı demektir.

Hayır, bizim haremlerimiz gül kokulu, fesleğen râyihalı, fazilet
köşelerimizdir...



İlhan Murat
Bizde yatak odası çok muallâ ve mukaddestir. Zira soy orada mayalanır ve

gelişir. Aile en has mahremiyetiyle orada teşekkül eder. Onun içindir ki, bizde
yatak odası açılmaz ve misafir buyur edilmez. Değil bir yabancı, oraya evdeki
diğer fertler dahi istedikleri zaman giremez. Oranın o kadar hususiyeti vardır
ki, aldığımız terbiye gereği, biri bizi alsa, tekrim ve teşrif gayesiyle orada
yatırmak istese biz yine yatmayız. Hâlbuki ne olur? O da diğer yatak odaları
gibi bir yatak odasıdır. Bizde işte her şey bu denli farklıdır ve edep bu denli
gelişmiştir. Bu mânâda harem sadece Osmanlı’ya mahsus değildir. Hepimizin
hanesinde böyle bir harem vardır. Bundan dolayı atalarına taş atan adam ise,
başına çalacağı taşı yanlışlıkla başka tarafa atmaktadır.

Osmanlı’daki harem biraz daha özel bir mânâ taşımaktadır. O da haremin
herkese açık olmaması, bir kısım saraylarda görüldüğü üzere âdeta surlarla
çevrilmiş bulunması gibi hususiyetlerdir. İşte Topkapı Sarayı: Harem, saray
sakinlerinden olan kadın ve cariyelerin, meşru dairede eğlenebilecekleri,
tenezzüh edebilecekleri ve dinlenebilecekleri bir boşluğa açılan ve dış
dünyaya, oraya has mahremiyeti muhafaza için, kapalı duran büyük bir bina. Bu
şekildeki tanzimden gaye, kadınefendi ve cariyelerin bakışlarına uygunsuz
herhangi bir şeyin ilişmemesi ve dıştan gelecek şeylerden korunmaları içindir.
Haremdeki kadınlar, İslâmî ölçüler içinde, meşru dairedeki zevk ve safalarını
orada yaşıyor ve yine orada meşru zevk ve lezzetlerden istifade ediyorlardı.
Dışa bakmıyor ve erkek olarak sadece kendi efendilerini ve mahremlerini
görüyorlardı. Esasen bu, saraya mensup erkekler için de geçerliydi. Onlar da,
bu yüksek surların arkasında, helâl dairesindeki zevk ve lezzetlerle iktifa
ediyor; eğer surlar arkasında yaşamak kalebentlik ise, eşleriyle böyle bir hayatı
paylaşıyorlardı. İşte harem, işte siz, gidip görebilirsiniz. Eğer bunu tenkit
ediyorlarsa, yine tenkit edecek şeyi bilmiyorlar demektir.

Haremde çok kadın bulunduğunu tenkit ediyorlarsa, o babta da
diyeceklerimiz var:

Evet, Osmanlı padişahlarından, iki veya üç kadınla evlenenler olmuştur, bu
doğrudur. Diyeceğimiz bir şey de yoktur, olamaz da. Batılı ve onun düşüncesi
ne bir esas, ne de her şeydir. Bir zamanlar başka türlü düşünmüştür. Şimdi, çok
evliliği “poligami” deyip ayıplamaktadır. Yarın da, bugününü ayıplayacaktır.

Sonra, bu mevzuda sözü kim söylemesi gerekiyorsa o söylemiştir. Cenâb-ı
Hak bir erkeğin -şartlarını haiz olduktan sonra- dört kadınla evlenebilmesine



ruhsat vermiştir. Bu ruhsatı kullananlar yalnız Osmanlı padişahları değildir ki,
tenkit edilsinler. Başta Efendimiz, sahabe-i kiram ve dinde en büyük saydığımız
kimseler ve daha niceleri... Bunlar arasında gecelerinde iki yüz rekât namaz
kılan, gündüzlerinde de savm-ı visalle ömrünü geçiren pek çok kimse var idi ki
iki üç kadınla evli bulunuyorlardı. Demek ki dinin ruhsat verdiği bu mevzuu
dile dolamaya kimsenin hakkı yok. Meselenin bu yönünü, kısmen de olsa, Allah
Resûlü’nün çok kadınla evlenmesi hususunu arz ederken ifadeye çalıştığım için
bu kadarla iktifa edeceğim.1 Ancak iktiza ederse, dine ait bu hükmü müstakil
bir mevzu olarak tahlil etmeyi de düşünüyorum.

Harem derken akıllara takılan ve tenkit gören hususlardan biri de, cariyeler
mevzuudur. İslâm’da kölelik müessesesinin açık bırakılma hikmetini bir soru
münasebetiyle tafsilatıyla anlattığımı zannediyorum.2 Onun için burada gayet
kısa ve sırf bir fikir vermek açısından şunları söyleyip geçeceğim:

Cariyeler, harplerde esir alınan kadınlardır. Müslümanlar bunları evlerine
alıyor, terbiye ediyor, onlara, insanlığın kemaline giden yolları gösteriyor ve
yine onları aziz birer misafir gibi koruyorlardı. Maddî ihtiyaçlarını tekeffül
etmenin yanında mânen de görüp gözetiyorlardı; eğer Müslüman olursa, çoğu
kere onu salıveriyordu, dilerse onu istifraş ediyor ve eğer ondan bir çocuğu
olursa, zaten “ümmü’l-veled” (beyin çocuğuna ana olma) hâline geliyor ve
hürriyete kavuşma yollarından biriyle hürriyete kavuşuyordu. İstifraş
meselesine gelince, bu durumun da kendine göre şartları vardır. Önce kendi
cariyesi olacaktır. Sonra bu cariye evli bulunmayacaktır. Ayrıca onda
başkasının da hissesi olmayacaktır gibi birçok kayıtlarla bağlandıktan sonra
istifraş edilebiliyordu.

Meseleyi kendi nezaketi içinde ele almak gerekirse: Cariyenin bir ortak mal
olma yönü vardır ve işte efendi onun bu yönünü kaldırarak ona kısmî bir
hususiyet verir. Yani onu bir cihetle orta malı olmaktan sıyanetle saygı değer
hâle getirir. Bir cihetle de onun için hürriyete giden kapıları açar. Düşünün bir
de bunlar saraylara alınır ve kendi evlerinde bulunmayan bir izzetle tekrim
edilirse buna hangi akıl sahibi itiraz edebilir.

Günümüzde esirlere yapılan muameleleri görüyoruz. Bir hayvan sürüsü gibi
ahırlara doldurulan bu insanlar en bed ve iğrenç muamelelere tâbi tutulmakta ve
arşa yükselen feryatlarından sadistçe zevk alınmaktadır. Daha geçenlerde, bir
İsrail askerinin Filistinli bir gence nasıl muamele ettiğini bütün dünya gördü.



Batılının toplu katliamları ise hepimizin malumudur. Onların bu hunharca
davranışlarını bilip gördükten sonra, tenkit ettikleri hususa bakıyor ve şöyle
demekten kendimizi alamıyoruz: Bu insanlar, insanlığın ne demek olduğunu,
insanca muamelenin nasıl yapıldığını bir türlü havsalalarına
sığdıramadıklarından, İslâm’ın insanca muamele emrini anlayamıyorlar.
Anlayamadıklarından dolayı da bilmeden “İnsanlığı, insanca davranmayı”
tenkit ediyorlar. Doğrusu böyle bir cehalet urbası, Batılıya tepeden tırnağa
yakışsa da ben, onların içimizdeki uzantılarına bunu bir türlü yakıştıramıyorum.
Biraz da hayretim bundan kaynaklanıyor...

Onlar harpte bizden esir alırken biz ne yapacağız? Onları geldikleri gibi bir
daha silâhlansınlar, semirsinler ve bize hücum etsinler diye geriye mi
göndereceğiz? Yoksa onlar istedikleri kadar bizi esir etsinler, bizim mürüvvet
anlayışımız buna mânidir mi, diyeceğiz. Bu biraz fazla aptallık olmaz mı? Hem,
karşı tarafa caydırıcı hiçbir müeyyide tatbik edilmeyecekse, niçin harp edilsin?
Niçin binlerce insan öldürülsün? Kimisi dul, kimisi yetim kalsın. Mademki
baştan bütün bunlar göze alınıp harbe giriliyor, herkes neticeyi işin başında
kabul etmiş demektir. Ve esir düşmek de bunlardan biridir. Esire yapılan
muamele İslâmî prensiplere göre olursa, daha insanî bir yaklaşım olmaz mı?
Öyleyse onlar bizden esir aldıkları gibi biz de onlardan esir alacağız. Şimdi,
aldığımız bu esirleri ne yapacağız? Onları salıverecek miyiz, yoksa öldürecek
miyiz? Hayır; onları Müslümanlar arasında taksim edeceğiz. Böylece
Müslümanların evlerindeki mânevî atmosfer, onları İslâm’a karşı yumuşatacak.
Arada ferdî dostluklar olacak ve hiç zorlanmadan bir müddet sonra hepsi bu
insanî muamele karşısında eriyecek ve İslâm’a dehalet edecekler. İşte o zaman
Müslüman’ın mürüvveti ortaya çıkacak. Kendi dinini din olarak seçmiş bir
Müslüman kardeşini esaretten kurtarmanın yollarını araştıracak. Köle azat
etmenin İslâm’a ait değer ve kıymeti bir taraftan ona teşvikçi olacak, bir
taraftan da işlenen suçlarda ceza olarak ön görülen birinci şart köle azat etmek
olduğu yerlerde meselenin o yönü işlettirilecek ve ardı arkası kesilmeyen
yollarla köleler hürriyete kavuşturulacak.

Biz esirlerimize insanca muamele eder ve onları insanlığa giden yolda
eğitmeye çalışırız. Dünya ve ukbâ muvazenesini korumasına yardımcı oluruz.
İslâm’a girmesi için elimizden geldiğince birer şefkat havarisi olur ve onu
koruruz. Zaten sarayda da yapılanlar bunlardı. Onlara, bir taraftan insanlık
aşılanıyor, diğer taraftan da birer kadınefendi muamelesi gösteriliyordu. Orada



bulunup da, saraydan memnun olmadığı için kaçmaya yeltenen kaç misal
gösterilebilir? Hayır, böyle bir misal göstermek mümkün değildir.

Bir de böyle bir davranışın ve hareket tarzının neler kazandırdığını tarihteki
misalleriyle görmeye çalışalım.

İslâm literatüründe “mevâlî” diye bir tabir vardır. Bunlar sonradan
hürriyetlerini elde eden insanlardır. Ve bunlar arasında her zaman saygıyla
andığımız ve kıyamete kadar da anacak olduğumuz deha çapında büyükler
vardır.

Allah Resûlü’nün kendi öz torunlarından ayırt etmeyecek kadar sevdiği
Üsame İbn Zeyd (radıyallâhu anh) bizzat Allah Resûlü tarafından Bizans’a
karşı hazırlanan ordunun başına kumandan olarak verilmişti. Asker arasında
Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer gibi insanlar vardı. Ve Üsame o gün ancak 18
yaşlarında bulunan mevâlîden bir insandı. Zaten babası Zeyd İbn Hârise de
Mute’de orduya kumanda etmiş ve orada şehit düşmüştü. İmam Malik gibi
birisini yetiştiren Nâfi, mevâlîdendi. Abdullah İbn Ömer’in çok sevdiği
cariyesi Mercâne, “En çok sevdiklerinizi Allah yolunda infak etmedikçe
hakikî takvaya ulaşamazsınız.”3 mânâsına gelen âyetin tesiri ve
coşturuculuğuyla sahibi tarafından hürriyete kavuşturulmuştu. Hâlbuki efendisi,
Abdullah İbn Ömer onu çok seviyordu. Ancak takvaya erme arzusuyla
Mercâne’yi, Allah için hürriyete kavuşturmuştu. İşte bu Mercâne daha sonra
birisiyle evlenmiş ve ondan da Nâfi olmuştu. Abdullah İbn Ömer, Nâfi’yi alır
sever ve bağrına basardı. Ümmetin allâmesi daha sonra onu elinden tutup ilmin
zirvelerine çıkardı. İslâm dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan Nâfi, bir
mevâliydi.

İmam-ı Âzam, Mesrûk, Tâvus İbn Keysân ve daha niceleri hep mevâlîdendi.
Hatta Emeviler devrinde iki âlim kendi aralarında konuşurken elli kadar büyük
saydılar da, ancak, elli birinci şahıs mevâlî olmayanlardan çıktı.

Eğer o saraylarda böyle insanlar yetişecekse -ki, yetişiyordu- gelin hep
beraber evvelâ şu hürriyetimizden vazgeçelim, sonra oralarda kendimizi
yetiştirelim ve daha sonra da hürriyetimize tekrar kavuşalım.

Bütün şu anlatılanlarda insaflı bir insanın tenkit edeceği tek nokta dahi
yoktur. Yeter ki beyni yıkanmamış ve şartlanmışlıktan vazgeçmiş olsun...

Tekrim etmek: Yüceltmek, şereflendirmek, daha saygın bir konuma yükseltmek.

Savm-ı visal: İftar etmeksizin peş peşe birkaç gün tutulan oruç.



Tekeffül etmek: Kefil olmak, üstlenmek.

İstifraş etmek: Odalık olarak almak, yatağına alıp beraber yatmak.

Sıyanet: Koruma, muhafaza etme.

1 Bkz.: M.F. Gülen, Asrın Getirdiği Tereddütler 1/89-101 (“Peygamberimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
çok kadınla evlenmesindeki hikmetleri izah eder misiniz?” sorusuna verilen cevap).

2 Bkz.: M.F. Gülen, Asrın Getirdiği Tereddütler  1/103-116 (“Bir din ki, Allah tarafından geldiğinden
ve beşeriyetin hayrı için gönderildiğinden şüphe yoktur. Hâl bö yle iken nasıl oluyor da bu din
köleliği mübah kılıyor?” izah eder misiniz?” sorusuna verilen cevap).

3 Âl-i İmrân sûresi, 3/92.



Abdülhamid Han’a “Kızıl Sultan” deniliyor, 
doğru mudur?

Abdülhamid, idareye vaziyet etmek üzere tahta çıktığında her taraf kazan gibi
kaynıyordu. Bu yönüyle o, Haydar-ı Kerrar Hz. Ali’ye (radıyallâhu anh) çok
benzer. Asrın Mimarı Hz. Ali için; O korkunç hâdiselere karşı Hz. Ali gibi bir
kamet-i bâlâ lâzımdı ki dayanabilsin ve dayandı der.1 Emevîlerin sert tutumu ve
Haricîlerin çıkardığı fitnelere munzam, cemiyetin fitne kazanı gibi kaynadığı o
devrede diğergâm, hasbî, civanmert, dünyaya karşı zahit bir kamet-i bâlâ ancak
duruma hâkim olabilirdi. Ve işte, Hz. Ali tam bu işin adamıydı. Onun içindir ki
kader-i ilâhî onu sona bırakmıştı. Abdülhamid de öyleydi. O da fitne ve fesat
üzerine gelmişti. Dünyada herkesin kabul ettiği zekâ, deha ve tedbirin
adamıydı. Tedbirini vehim olarak değerlendiren tarihçiler vardır. Onlara göre
Abdülhamid çok vehimli bir insandı. Küstahlığı biraz daha ileri götürenlere
göre ise o, korkak bir insandı.

Tahta çıktığı zaman Osmanlı topraklarında manzara şuydu: Tunus bulgur
kazanı gibiydi. Mağrip memleketlerinde Fransızlar, İtalyanlar cirit atıyor ve her
yerde fitne arıyorlardı. Mısır ciddî hâdiselere gebeydi. Araplar her yerde,
Osmanlı askerine karşı bir düşman tavrına girmişti ve onu arkadan vuruyordu.
Böylece her yerde, Birinci Cihan Harbi’nde mağlup düşmemize zemin
hazırlanıyordu. Bir İngiliz casusu olan Lavrens, Şerif Hüseyin’e kadar
yanaşmış, hatta Avrupa’da onu temsil etme pâyesiyle pâyelendirilmişti. Her
yerde Lavrens’in dümen suyuna uyulmuştu. Mehmetçik, dindaşları tarafından
şehit ediliyor, edilirken de, o kavurucu çöl sıcağında dudaklarına bir yudum su
götürecek dost elinden mahrumdu. Ve işte böyle bir devrede Abdülhamid enkaz
yığını hâline gelmiş bir saltanata buyurun edilmişti.

Girit daha farklı değildi. Giden valiler hiçbir iş yapamıyordu. Asker eli kolu
bağlı duruyordu. Batı bir kâbus gibi orada Osmanlı’nın üzerine çökmüştü ve
kalkmaya da niyetleri yoktu.

Balkanlar’da, Rusya’nın tahriki, açıkça kendini gösteriyordu. Muhtariyet
isteyen milletlerin başını Slavlar çekiyordu. Bulgarlar bu emellere alet
edilmişti. Sadece Balkanlara ait meseleleri halletmek dahi çok zordu.

Anadolu’da da dönmeler yoğun faaliyete girişmişlerdi. Bu dönmelerden
bilhassa bazıları amansız bir gayret içindeydiler. İsimleri değişmiş Ali, Veli
olmuştu ama ruh dünyalarında zerre kadar değişiklik olmamıştı. Kinleri hiç



dinmemişti; gayz ve öfkeleri her yerde yangın çıkarmaya yetecek mahiyetteydi.
Nasıl Allah Resûlü’nün Medine’de en amansız düşmanı bunlardı ve nasıl Hz.
Ali’nin baş düşmanı İbn Sebeleri yetiştiren de yine bu mezbelelikti,
Abdülhamid’e karşı da en büyük hasım ve düşman yine aynı iklimde yetişip
boy atıyordu. Mithat Paşa da bir dönmeydi ve arkasında bütün bir Avrupa
vardı. O da fitnenin bir ucunda, kendine düşeni yapmaya çalışıyordu.

Ermeniler dışta ve içte örgütlenmiş ayrı bir düşman cephesiydi. Süryanîler
tahrik ediliyordu. Asırlarca omuz omuza aynı cephede vuruştuğumuz unsurlar
şimdi bizi arkadan vurmaya başlamıştı ve bu kalleşçe tavır ciddî boyutlara
tırmanmıştı. Bütün bunların önünü almak da çok zor bir meseleydi.
Abdülhamid’in böyle bir dönemde 33 sene gibi uzun bir süre devleti ayakta
tutabilmesi dahi büyük bir hâdisedir. Başka hiçbir iş yapmasaydı bu kadar süre
ayakta durabilmesi onun istidadını göstermeye kâfi gelirdi. Düşman amansızdı
ve etrafında kendisine müzâhir olacak ciddî dostlardan da mahrum
bulunuyordu. Müstebit değildi. Ruhunda mevcut olan disiplin anlayışını
cemiyete aksettirmek istiyordu. Böylece laçkalaşmaya başlamış cemiyet
hayatına ait her ünite belli bir disiplinle, hiç olmazsa daha aşağıya çekilmesi
önlenmiş olacak ve toplum hayatı yükseltilemese de daha kötü hâle gelmekten
korunacaktı. Bunun için de Abdülhamid’in disiplinli olması gerekiyordu. Ne
var ki, bizim kendilerine çok sevgi ve saygı duyduğumuz bazı zatlar bile durum
değerlendirmesinde yanılmış ve Abdülhamid’i hicveden yazılar ve şiirler
yazmışlardı. Neden sonra yıkılışı görenler nedametlerini gizleyemedi ve onun
büyüklüğünü anlayamadıklarından aleyhinde bulunduklarını itiraf ettiler.

Maarif hayatına onun kadar hizmet eden –Fatih Sultan Mehmed Han
Hazretleri müstesna– ikinci bir Osmanlı Padişahı göstermek oldukça zordur. O,
Türk maarifine hizmet eden nadide bir insandır. İlk defa Avrupa standartlarına
uygun mektepler onun devrinde hizmete girmiştir. Kabataş, Kuleli İstanbul’da
açılan okullardan sadece ikisidir.

İslâm âlemiyle ciddî diyaloğa girme meselesini yine Abdülhamid
halletmiştir. Medine’ye kadar giden tren hattı onun devrinde yapılmış ve
faaliyete geçmiştir. O bir bakıma Yavuz’un idealini pratikte gerçekleştirmiş bir
kişidir. Zira Yavuz’un yaptığı fetihlerin neticesi ve beklenen meyvesi ancak
İslâm âlemiyle böyle yakından temasa geçmekle mümkün olacaktı. Fakat o
günün şartları gereği, o devrede yapılamayan tren hattı gecikmeli dahi olsa,
Abdülhamid tarafından devreye sokulmuş oluyordu.



Günümüz Türkiye’sinde âdeta yedi harikaya eklenmiş bir sekizinci harika
gibi büyütüle büyütüle neredeyse efsaneleşecek olan Boğaz’da yapılan
köprünün planı dahi o dönemde, hem de bugünkünden daha modern olarak
Abdülhamid devrinde yapılmıştır. O, ufku bu kadar geniş bir insandır. Şartlar
elvermediği için tatbike konulamayan bu köprü planı bugün arşivlerimizde
durmaktadır. Geçtiğimiz günlerde bir tarihçi arkadaşımızın gayretiyle basına
intikal eden bu mesele, Abdülhamid’in firasetini bir daha ispat etmiştir.

Onun ileriye matuf düşüncelerini etrafındakiler sezip bilemediler. Bundan
dolayı da anlaşmazlıklar zuhur etti. O attığı her adımı en az elli sene sonrasına
göre atıyordu. Fakat etrafında bulunan devlet ricali günübirlikçilikten bir türlü
kurtulamamışlardı. Esasen, günümüzde de değişen bir şey yok. On sene
sonrasına dair yaptığı teklifleri, arkadaşları tarafından engellenen
idarecilerimizin durumu da aynıdır. Ona “Kızıl Sultan” diyorlar. Bence Fransız
yakıştırmasının ona isnadı dahi bizde müsbet bir kanaat hâsıl etmelidir. Bazı
dönmeler tarihin hiçbir devrinde bize hakikî mânâda dost olmamıştır. Bugünkü
düşman tavırları da dünkünden az değildir. İşte onların attığı bir iftira,
ecdadına sövmeyi mârifet zanneden birtakım nesepsizler tarafından aynen
tercüme ile dilimize aktarılmış ve öyle denmiştir. O kızıl sultan mıdır, yoksa
âteşîn bir deha mıdır, artık tarih diyeceğini demeye başlamıştır. Onun kızıl
sultanlıkla zerre kadar alâkası, bu alâkaya esas teşkil edebilecek yanı
yoktur.

Amcası Abdülaziz şehit edilmiş ve intihar süsü verilmeye çalışılmıştır.
Abdülaziz’i öldürten Mithat Paşa ve birkaç yandaşıdır. Vermek istedikleri
intihar süsü o kadar acemice hazırlanmış bir komplodur ki, küçük bir çocuğu
dahi buna inandırmak mümkün değildir. Abdülaziz’in öldürülmesinde, her iki
bileğin damarları da kesilmiş olarak intihar etti denmektedir. Bir adam,
bileğinin birindeki damarı kestikten sonra diğerini hangi elini kullanarak
kesecektir? Ayrıca boynundaki damarlar da sağlı ve sollu kesilmiştir. Bunun
intiharla ne alâkası var! Sonra intihar etmesine sebep nedir? Aslında
söylenenlerin hepsi yalan, uydurma ve iftiradan ibarettir. Sonra bu mevzuu
araştırmak için bir heyet kurulmuş ve verilen raporlar tetkik edildikten sonra
mahkeme Mithat Paşa ve adamlarını suçlu bulmuş ve idamlarına hüküm
vermiştir. O nasıl bir kızıl sultandır ki, amcasının kâtili olduğu mahkemece
sübut bulduğu ve kendisine olan düşmanlığı herkesçe müsellem bulunduğu
hâlde, yetkisini kullanarak verilen idam kararını müebbet hapse çevirmiş ve



onu Taif’e sürgün etmiştir. Bu dönmeyi kaçırmak için bütün dünya gizli
servisleri faaliyete geçince Abdülhamid, Tâif valisine kesin emir verir: “Eğer
Mithat Paşa kaçırılırsa bu ihmalini çok ağır olarak ödersin.” Vali tedirgin
bekler. Her gün bir kaçırma ihbarıyla bunalmıştır. O kaçırılmadan evvel hak
ettiği cezayı ben vereyim der ve ihtimal Mithat Paşa’yı zindanda boğdurur.
Meselenin Abdülhamid’le uzaktan yakından hiçbir alâkası yoktu. Hem başka
bir devlete sığınma talebinde bulunacak kadar kimliğini ortaya koymuş bir haini
öldürtse ne olurdu? Fakat onda şefkat âdeta zaaf derecesindeydi. Hiç kimsenin
kanını dökmek istemiyordu. İşte onun bu şefkatidir ki, Hareket Ordusuna karşı
dahi, fiilî bir müdahalede bulunmasına mâni olmuştu.

Mahmud Paşa aklı hiçbir şeye ermeyen bir adamdı. Bir kır bekçisi kadar
dahi devlet işlerinden anlamazdı. Daha sonra Meclis’te oturduğunda
uyuklamaya başlardı. Meclis Başkanı, Batılı gözlemcilere karşı çok ayıp
oluyor, gerekçesiyle onu uyandırmaya çalışırdı. Böyle Meclis’te horul horul
uyuyacak kadar memleket meselelerine karşı lâubâli bu insan, Hareket Ordusu
diye bir grup çapulcuyu etrafına toplamış ve Selanik’ten kalkıp İstanbul’a
gelmiştir. Tahsin Paşa, durumdan haberdar olunca derhal Hünkâr’ın huzuruna
girer ve bunları dağıtmak için müsaade ister. Hünkâr işin bidayetinden beri bu
meseleden haberdardır. Tahsin Paşa’nın gelenleri geri püskürtmek için yaptığı
ısrarlı talep, Abdülhamid tarafından hüsnü kabul görmez. Hünkâr, “Kendi
milletimin kanını akıtamam.” der ve teklifi reddeder. Hâlbuki başındaki
adamdan da belli olduğu gibi Hareket Ordusu, ordu disiplin ve anlayışından
çok uzaktır ve gelenlerin ekseriyeti niçin geldiğini bile bilmemektedir. Bir
kısmı da padişahı korumaya geldiklerini zannetmektedir.

Hayır, başka değil o sadece şefkatinin kurbanı olmuştur. Abdülhamid, İttihad
ve Terakki Fırkasının bu kadar akıl almaz davranışlarını şefkat ve insanî
düşünce ile karşılamasaydı, davranışları herhâlde biraz daha farklı olurdu.

Bir bakıma onun düşünce ufkunda, onların yaptığının toz ve gubarı dahi yoktu
ki böyle bir fecaati netice verecek olan onların hareketlerini kendi insanî
ölçüleri içinde değerlendirdi. Yani milleti idare iddiasına kalkışacak insanların
bu denli akılsız olacakları onun aklının köşesinden bile geçmiyordu. Bir de;
nasıl olsa, benden sonra Sultan Reşad duruma vaziyet edecek. Benim bıraktığım
yerden o başlar ve devam ettirir düşüncesindeydi. Onun için tevekkül yanı,
tedbir tarafına galebe etti ve o mürüvvet âbidesi, milletle beraber kendi heykeli
altında kalıp ezildi.



Bir de Abdülhamid’in mânevî yanı vardır. Devlet adamlığına denk bu
yanıyla da o ayrı ve çok muallâ bir mevkidedir. Dinle dünyayı bu şekilde
dengeleyebilme, bilhassa öyle bir makamda bunu yapma, çok ender insana
nasip olmuş bir tali’lilik pâyesidir. Ve işte o ender incilerden birisi de
Abdülhamid’dir. Hacca gittiğimizde, bize hizmet eden çok yaşlı bir insan vardı.
Abdülhamid’in adını duyunca saygısından ürperirdi. İşte bu yaşlı zat bize,
Abdülhamid müteaddit defa hacca geldi. Falan yerde kaldı ve bizimle haccetti
diye hikâye ederdi. Hâlbuki o, zâhire göre hiç hacca gitmemişti. İtimat ettiğim
bir zat da, Mehmed Âkif’ten naklen bana şöyle bir hâdise nakletmişti:

Mehmet Âkif sabah namazı için Ayasofya Camii’ne gider. Camiye oldukça
erken gitmiştir. Orada durmadan gözyaşı döken ve dua dua yalvarıp yakaran
birini görür. Ertesi gün, daha ertesi gün hep aynı hâdise ile karşılaşır. Daha da
erken gitmeye başlar, fakat netice değişmez. Adam aynı yerde oturmakta ve
sessiz sessiz ağlamaktadır. Dayanamaz Âkif, adama sokularak: “Dostum,
Allah’ın rahmetinden bu kadar ümidini kesme. Zira kâfir kavimden başka kimse
Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez.” der. Adamın konuşmaya mecali yoktur.
Eliyle “Başımdan git, beni meşgul etme!” der gibi işaret eder. Fakat Âkif
kararlıdır. Bu adamı bu kadar ağlatan nedir? İşte bunu öğrenmek istemektedir.
Ayrılmaz ve ısrarla niçin ağladığını sorar. Adam başından geçen ve kendini
bunca yıl ağlatan hâdiseyi şöyle anlatır:

Ben ordu mensubuydum. Abdülhamid Han zamanında binbaşıydım. Bir gün
babamın ölüm haberini aldım. Babam servet sahibi bir insandı. Bağları,
bahçeleri vardı. O vefat edince bütün bu mameleke benim sahip çıkmam
gerekiyordu. Ordudan ayrılıp işlerimin başına dönmeye karar verdim.
Durumumu şerh eden bir dilekçeyle Mabeyne müracaat ettim ve istifa etmek
istediğimi söyledim. Birkaç gün sonra dilekçeme cevap geldi: “İstifan kabul
edilmemiştir.” Bunun üzerine ikinci bir dilekçeyle Sadarete başvurdum. Oradan
da aynı cevabı aldım. Başka yol kalmadığı için doğrudan Hünkâra durumumu
anlatan bir mektup yazdım ve istifa talebimi tekrarladım. Oradan da gelen
cevap aynı oldu. İstifam Hünkârca da kabul edilmemişti. Bizzat görüşme
talebinde bulundum, kabul buyurdular. Vicahî olarak durumumu tekrar ettim.
Hiç cevap vermedi ve bir müddet sessiz sessiz durdular. Ben ısrar edince:
“Peki istifanı kabul ettik.” dediler. Elinin tersiyle de, “Gidebilirsin.” işaretini
verdiler. İstifamı istemeyerek ve benim ısrarım üzerine kabul ettiği, jest ve
mimiklerine kadar her şeyi ile belli oluyordu.



Huzurdan çıktım. Artık serbesttim. Malımın-mülkümün başına
gidebilecektim. O gece bir rüya gördüm. Rüyamda Allah Resûlü, ordumuzu
teftiş ediyordu. Etrafında Raşid Halife Efendilerimiz vardı. Bir adım geride de
Abdülhamid Han Hazretleri el-pençe, edep içinde duruyordu. Bölük bölük,
tabur tabur askerler geldi geçti ve Allah Resûlü onları memnun, yüz aydınlığı
içinde teftiş ettiler. Bir aralık dağınık bir tabur geçmeye başladı. Başlarında
kumandanları yoktu. Biraz dikkat edince taburumu tanıdım. Darmadağınık
geçiyorlardı. Efendimiz mübarek yüzlerini Abdülhamid Han’a çevirdiler ve
“Abdülhamid, hani bunların kumandanı?” dediler. Abdülhamid başını eğmiş
olduğu hâlde, “Yâ Resûlallah, ısrarla istifasını istedi. Neticede de istifa etti.”
cevabını verdi. Allah Resûlü elinin tersiyle “Senin istifa ettirdiğini biz de istifa
ettirdik!” dediler. Dünyam başıma yıkılmıştı ve işte o gün bugün böyleyim.
Şimdi, söyle bana, ben ağlamayayım da kim ağlasın.

Bu belki bazılarına objektif gelmeyebilir. Fakat anlatılan bu hâdiseye ben
inanıyorum. En küçük hizmetleri dahi O’nun bizzat teftiş ettiğine dair bana
anlatılan o kadar müşâhede var ki, inanmamaya hiçbir sebep görmüyorum.

Mevzuun başında da söyledim. Abdülhamid’e ilk defa Fransızlar “Le sultan
ruj” diyerek “Kızıl Sultan” adını taktılar. Ermeniler de bunu gazetelerinde
neşredip yaydılar. Onun için ona “Kızıl Sultan” diyen insan kimin ağzını
kullanıp, kimin emellerine alet olduğunu düşünüp ürpermelidir. Evet, yarasa
bakışlı renk körlerine göre o kızıl sultandır. Ama bize göre o Ulu Hakan ve
Cennetmekân’dır...!

Kamet-i bâlâ: Büyük şahsiyet, yüce kişilik.

Munzam: …ilave olarak, …yanında.

Diğergâm: Başkalarını düşünen, fedakâr.

Hasbî: Samimî, karşılık gözetmeyen.

Civanmert: Yiğit, gözü pek.

Zahit: Dünyevî lezzetlerden el etek çeken; fâni, geçici her şeye gönlünü kapamış kimse.

Gubar: Toz

Mamelek: Sahip olunan her şey, mal varlığı.

Sadaret: Sadrazamlık makamı, bugünkü Başbakanlık.

1 Bediüzzaman, Mektubat 19. Mektup, 5. Nükteli İşaret.



Dinimizi öğrenip başkalarına da öğretirken 
hangi hususlara dikkat etmeliyiz; 
tebliğ metodumuz nasıl olmalıdır?

Peygamberlerin gönderilme gayesi tebliğdir. Öyleyse bize düşen en mühim
ve hayatî vazife de mükellef olduğumuz hususları anlatma, tebliğ etme
olacaktır. Eski ve yeni bu mevzuda aklımıza gelen bütün metot ve usûlleri
yeniden gözden geçirip devrimize tatbiki mümkün olan ve neticeye götürücü
olduğunu kabul ettiğimiz prensipleri pratiğe dökme en birinci vazifemizdir.
Meseleyi sadece öğretmen, talebe, imam, müezzin, okul ve cami çerçevesine
sıkıştırmak da doğru değildir. Belki Allah karşısında mükellef olan herkes
usûlü dairesinde hemen her yerde hizmet vermelidir.

İnsanoğlu, hayat boyu âdeta hep talebelik eder. Diğer bir ifade ile, insan için
en mühim, en hayatî mektep hayattır. Hususî mânâsıyla mektep, ancak hayatın
cüz’î bir kısmına ait meseleleri üzerine alıp tekeffül edebilir. Orada, tecrübeli
üstad ve hocalar, edindikleri malumatla bu tecrübeleri hallâç eder ve
çıraklarına aktarmaya çalışırlar. Hâlbuki geniş ve umumî mânâsıyla hayat
mektebinde her bir fert, hem bir çıraktır, hem hoca, hem de üstad. O, bir
taraftan öğretirken diğer taraftan yeni yeni şeyler öğrenme durumundadır.

İrşad ve tebliğ vazifesinde de durum farklı değildir. Okullarda öğrenilen ve
öğretilen hususlar onun sadece bir bölümünü teşkil eder. Orada edinilen
malumatla insan ancak belli bir seviye katedebilir. Eşya ve hâdiselere bakışı
değişir, ufku genişler. Kendi durumundakilere de aynı zamanda irşad ve tebliğ
namına hizmet götürebilir.

Fakat, vazife sadece ona münhasır değildir. Hayata atıldıktan sonraki
dönemde de hem kendi bir şeyler öğrenecek hem de elde ettiği fikir meyvelerini
çevresinde bulunanlara takdim etmeye çalışacaktır. Onun için her bir fert yaş ve
seviye ne olursa olsun, anlatılması gereken hususları etrafına anlatmak
mecburiyetindedir. Bu onun en hayatî vazifesidir.

Zaten bizim varlık gayemiz de budur. Zira Cenâb-ı Hak, َِّنجْلا ُتَْقلَخ  اَم  وَ
1 ِنوُدـُبَْعِیل َِّالإ  َسْنِْإلاَو   buyurarak, insanların ve cinlerin yaratılış gayesinin
O’na kulluk olduğunu bildirmiştir. İşte herkes, bu kulluk anlayışında
yarışacaktır. Bu yarışta kimisi takılıp yolda kalacak, kimisi de zirveleştikçe
zirveleşecek ve Allah katında en büyük ve yüksek pâyeyi elde eden zümre



arasına girmeye hak kazanacaktır.
Allah’ı bilmek ve O’na kul olmak fıtratın gayesi ve yaratılışın yegâne

neticesidir. Kulluk bir taraftan dinleme, anlatma, kabul etme, yaşama, hayata
mal etme gibi hususiyetleri gerektirirken, aynı zamanda düşüncede berraklık ve
sadece kendi Yaratıcısını düşünme ufkuna ulaşmayı da hedefleyen ağır ve o
nispette de mübeccel ve mukaddes bir vazifedir.

Cenâb-ı Hak, Bakara sûresinin 21. âyetinde de mealen şöyle buyurmakta ve
kulluğu emretmektedir: “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan
Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki böylece takvaya erersiniz.”

Rabbinize kulluk edin. O Rab ki, sizi ve sizden öncekileri O yaratmıştır.
Hilkat ve yaratma O’na aittir. Sizi O var etti. Hilkatinize medar olabilecek ilk
elemanları, parçaları, parçacıkları yaratan da O’dur. Yani sizce “evvel”
diyebileceğimiz şeyleri yaratan da O’dur. Veya başka bir mânâsıyla, sizden
evvelki insanları yaratan da O’dur. O, nicelerini kırıp geçirmiş ve yerle bir
etmiştir. Yeryüzünde böbürlenip gezen Firavunları, Nemrutları, Şeddatları ne
hâllere sokmuştur. Çalım satan Roma’yı, Bizans’ı, Yunan’ı hatta bir bakıma,
Selçukluları, Osmanlıları âyât-ı tekvîniyesiyle bir enkaz hâline getirmiştir... Ve
onları bütünüyle yaratan da O’dur. Sizi de O yarattı. Öyleyse gücü her şeye
yeten bu Rabb’e kullukta bulunun. Mazi, hâl ve istikbali bir ibret tablosu gibi
gözünüzün önünde bulundurun. Ta ki; takva dairesine girmiş olasınız. Böylece,
hayatınızı en iyi şekilde değerlendirme imkânını bulacak, Allah’a karşı en saygı
duyan insanlar hâline gelecek, Allah’tan en çok korkan olacak ve yolun en
doğrusunda yürüyerek hayatınıza gaye olan hedefe ulaşacaksınız.

O Allah ve O Rab ki, yeryüzünü sizin için bir döşek rahatlığı içinde
hazırlamıştır. Öyle ki, ihtiyacınız olan her şeyi burnunuzun dibinde ve yanı
başınızda hazır bulabiliyorsunuz. Sanki siz, o döşekte bir hastasınız da sizin ve
bu konağın sahibi Zât, yani kevn ü mekâna hükmü geçen Allah (celle celâluhu)
size bir aziz misafir gibi ihtimamla bakıyor.

Evet, yeryüzü bir firaş ve bir döşek rahatlığı içindedir. Eğer bir yerinde ufak
bir arıza olsa iflâhınız kesilir de dünya size dar gelir. O sizin için her şeyi
kolaylaştırmıştır. Yemeğiniz ayağınıza kadar gelmektedir. Ve yatağınızda sizi
bir yanınızdan diğer yanınıza çevirmektedir. Eğer normal yataklarınızda
yatarken, sağa sola dönme hikmetini araştırarak bu âyeti düşünecek olursanız,
sanki bu âyet, sema yüzünü yıldızlarla yazılmış da sizin müşâhedenize arz
edilmiş ve siz bu müşâhedeyi tatlı tatlı istirahat ettiğiniz yumuşak bir döşek



üzerinde yapıyorsunuz.
Sonra O, semayı sizin döşeğiniz üzerine bir çatı ve tavan yaptı. Sema ile yer

arasında daima bir alışveriş vardır. Sema ışık gönderir, yerde rüşeymler
başlarını çıkarır, sular buhar olur göğe yükselir ve sonra yağmur hâlinde yine
yere inerler. Yıldırımların kendilerine göre faydaları vardır. İçeceğiniz suları
menbalarından size ancak Allah akıtır. O size yeryüzünü bir döşek gibi,
hazırlamıştır; fakat hazırlayıp da bırakmamıştır. Oranın tertemiz kalmasını da
yine O temin etmektedir. Eğer semayı başınıza tavan yapmasaydı, bu temizlik
ve nizam olmayacaktı. Otlar baharda çıkar, sonbaharda sararır solar, kışın da
tamamen kurur gider ve toprağa taze bir kuvvet olurlar. Bu ameliyenin dahi,
temizlikle alâkalı yönü ne harikadır. Ve yeryüzünde, sadece temizlik cihetinden
görülebilecek binlerce harika iş var...

Siz de size bu kadar teveccüh eden ve başınızdan aşağı sağanak sağanak
nimetlerini yağdıran Rabbinize teveccüh edin ve O’na karşı kullukta bulunun.

Bakın, bu işler bin bir hikmet ve maslahatla, sizin etrafınızda halelenmiş,
çevrelenmiş ve hepsi birer rızık olarak size koşuyor. Apaçık görüyorsunuz ki,
maddî-mânevî rızkınız, gözünüzün ziya rızkı, ağzınızın tat rızkı, kulağınızın ses
rızkı, midenizin binlerce yiyecek ve içecekle alâkalı rızkı, evet, bütün bunların
hepsi size O’ndan geliyor. Bunları size verirken Kendi işine başkalarını
karıştırmıyor. Öyleyse insaflı olun da, siz de O’na olan kulluğunuzda,
başkalarını karıştırmayın. Gizli açık, küçük büyük şirkin her türlü
çirkinliğinden kendinizi koruyun, muhafaza edin.

Bütün sebepler arizîdir; hiçbirinin hakikî vücudu yoktur. Eğer sebeplere
tevessülü, bize bir vazife olarak yüklememiş olsaydı; bizler hiçbir sebebe
müracaat etme lüzumunu duymaz, hatta bunu bir şirk kabul ederdik. Ancak
hikmet yurdu olan bu dünyada her şey sebeplerle içli dışlı geldiğinden dolayı,
biz de onlara sadece âdi şartlar nazarıyla bakıyoruz. Ancak gözümüzü
diktiğimiz sabit ve değişmeyen nokta, sadece sebepleri elinde tutan Zât’ın
Kudret elidir. Ve bizim kulluğumuz da işte o Zât’a mahsustur.

Sevinç ve sürur hâlinde insan bazen bu dengeyi tam koruyamayabilir. Onun
için gelen nimetler karşısında çok dikkat edilmelidir ve Cenâb-ı Hakk’a şerik
koşmayı işmam edebilecek her türlü söz ve hareketten kaçınmalıdır. Bu
mevzuda gösterilmesi gereken hassasiyet, herkesin kurbiyetiyle doğru
orantılıdır.



Mârifetullah adına vicdanınızda hâsıl olacak ruhanî zevk ve mânevî lezzet
nimetini tattığınızda, o hava ve edaya yakışır şekilde Rabbinize kullukta
bulunun! Kalbinizde bir an dahi başka bir mihraba teveccüh hissi belirmesin.
Öyle bir meyil hissettiğinizde, derhal kendinize gelin ve “Lâ ilâhe illallah”
deyin. İşte bu şuur içinde yapacağınız kulluk sizin hayatınızın gayesidir. Ve bu
gayeye götürücü her türlü hizmet anlayışı öyle bir vecibedir ki, peygamberlerin
gönderiliş hikmeti, işte, bu vecibeyi îfa hakikatine dayalıdır. İşte biz
mü’minler, Allah’ı sevmek ve başkalarına da sevdirmek, gönüllerin iman
nuruyla aydınlanmasına vesilelik etmek gibi kudsî bir vazifeyle karşı
karşıyayız. Bu vazifenin bir ucundan tutmak ve ona omuz vermek bir fazilet
yarışıdır. Ve bu kulvarda yarışı tamamlayabilenler de dünyanın en faziletli
insanlarıdır.

Meseleye bu zaviyeden ehemmiyet atfederek bakan bir insan için, riyasete
giden kapılar ardına kadar açılsa ve ona, herkesin gözünü diktiği en yüksek
dünyevî bir makam dahi teklif edilse ve mutlaka ikisinden birini tercih
durumunda bırakılsa; muhakkak o, bu vazifeyi diğerine tercih edecektir. Zira o
bilmektedir ki bu, nebilere, sıddîklara ait bir vazifedir. Orada Allah Resûlü
vardır, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (radıyallâhu anhüm
ecmain) vardır. Büyük ölçüde beri tarafta var olanlar ise, zalimlerdir,
şeddatlardır... Bunların vazifesi de mânen beslenmediklerinden, içinde bin bir
kinin, nefretin, yalanın kuyruğunu dikip akrep gibi gezindiği bir vazifedir.
Hâlbuki diğeri, nur hüzmeleri ile ve nuranîlerle her zaman ışıl ışıldır.

Dünyada bir hayat yaşıyoruz ki gelişimiz elimizde olmadığı gibi göçüp
gidişimiz de elimizde değildir. Ancak, bu hayatta sırasını savmak için bekleyen
bir insan olmaktan kurtulup, kademe kademe yükselerek Cenâb-ı Hakk’ın razı
olacağı bir hayat şekline dönüştürmemiz de mümkündür. O da evvelâ, imanın
rükünlerini hazmederek ruhlarımızı onlarla bütünleştirme ve vicdanlarımızı
mârifet-i ilâhî adına birer bal peteği hâline getirme; daha sonra da imana ait
meseleleri, ibadet vesilesiyle “ayne’l-yakîn”e yaklaştırarak ihsan şuuruna erme
ve güzel ahlâka ait esasları mahiyetimize dercedilmiş birer melekeye
dönüştürme, derken kendi adımıza elde ettiğimiz bu meziyetleri başkalarına da
taşıma ve iman nurları sayesinde hayatın her sahasını, herkesi ve her yeri
aydınlatma yoluyla kabildir.

Günümüzde, ister Türkiye isterse başka bir İslâm ülkesinde, düşünce ve
fikirler İslâm’a karşı çok yabancılaştırılmış durumdadır. Müslümanlık âdeta



hayatın dışına itilmiş gibidir. İlim ve teknik sürekli dine düşman gösterilmiş ve
kitleler aldatılmıştır. Binaenaleyh, İslâm, Kur’ân ve imana ait meseleleri çok
iyi bilmek şarttır. Evet, imana ait bu ulvî mânâların bazı gönüllere girmesi çok
zordur. İşte o zoru zorlamadan, sindire sindire ve yavaş yavaş bu mânâların her
kalbi aydınlatmasına vesile olmak hakikaten sabır iktiza eder ve aceleci
fıtratların bir türlü anlayıp idrak edemedikleri teenniyi gerektiren bir usûl ister
ki, Allah’la kullar arasındaki engelleri kaldırmak mümkün olabilsin.

İrşad vazifesini hakkıyla yapabilmek için bazı hususlara dikkat edilmesi
gerekir. Şimdi bunları hulâsa hâlinde takdime çalışalım:

Birincisi: Muhatabın ruhuna girme yolları araştırılmalıdır. Bu insanî bir
yaklaşım şeklidir. Hediyeleşme veya ona ait bir sıkıntıyı bertaraf etme gibi,
esasen dinin ruhunda bize emredilmiş olan hususları pratiğe dökmeli ve
muhatabımıza o yollarla yaklaşılmalıdır. Aslında bu meseleyi belli kalıplara
dökmek, fikir vermesi bakımından faydalı olsa bile, işin özünü, ruhunu
dondurması açısından değerlendirilecek olursa bazı zararları da melhuzdur.
Onun için biz, mevzuun elastikiyetini koruyarak şöyle demeyi uygun buluyoruz:
Muhatabımızın gönlüne girebilmek için her meşru yol denenmelidir. Yani
kendisine bir şeyler anlatacağımız insan, evvelâ bizim şahsî dostluğumuzu
kabul etmelidir. Bu ona vereceğimiz düşünceleri kabulde mühim bir faktördür
ve ihmal edilmemelidir.

İkincisi: Muhatabımızın inanç ve kültür seviyesini iyi bilmemiz gereklidir.
Meselâ, ona açıp okuyacağımız Kur’ân dahi olsa, eğer bu onu ürkütüp
kaçıracak ve bir daha bize yaklaşmayacaksa, o esnada ona Kur’ân dahi
okunmamalıdır. Esasen Kur’ân misalini bazı eserlere telmih için söylemiş
oldum. Ona okuyacağınız kitabın her satırı ruh ve kalbleri fetheden ilhamlarla
köpürüp dursa bile ruhen buna hazır olmayan insanlara onu okumak İslâm
davasına karşı kapalı bir ihanettir.

Cenâb-ı Hak, yeni doğmuş bir bebeğe rızık olarak evvelâ “ağız” denilen
bulamaç gibi bir mâyi yaratıyor, daha sonra süte geçiliyor.. ve tedricen çocuk
büyüdükçe ona vereceğimiz gıdanın da şekli değişiyor. İşte bu fıtrat kanunu, ruh
terbiyesinde ve mânevî beslenmede de aynen geçerlidir. Cenâb-ı Hakk’ın,
tekvînî âyetlerinde bize gösterdiği hususları cümle cümle, satır satır, hece hece
ve nokta nokta iyice tetkik edip davranışlarımızı ona göre ayarlamak
zorundayız. Bazen bu ayarlama yapılmadığından irşad namına söylenenler,
onlarda öyle bir reaksiyona sebep olur ki, daha sonra münasebetini bulup



anlatsanız da, artık fayda vermez. Onun için ilk durumda onun idrak ve vukuf
seviyesini tespit etmemiz çok önemlidir. Bunu bir büyüğümüz şu sözlerle
vecizelendirir: “Ata et, aslana ot atmayınız!”2

Üçüncüsü: Muhatabınızın itimadını kazanmanız da şarttır. O size öyle itimat
etmeli ve öyle bağlanmalı ki, bütün sevdikleriyle tartılsanız orada siz ağır
basmalısınız. Çünkü sizin onunla münasebetiniz, sadece Allah içindir. Siz onu
Allah için sevdiğinizden dolayı bu sevgi onun gönlünde tesirini gösterecek ve
sıhriyet itibarıyla teessüs etmiş sevgi atmosferine; sizin olan bu sevgi ve saygı
girecek ve ağır basacaktır. Bu ağır basma o denli olmalıdır ki, sizin yanınızda
olmakla yüklendiği ağır mükellefiyetleri, diğer tarafın zevk ve safasına tercih
edebilmelidir. Hatta sizin, yoluna baş koyduğunuz mefkûre uğrunda başına
gelmesi muhtemel her türlü tehlike ve katlanılması mukadder her türlü çile onun
için önceki hayatın rahat ve rehavetinden daha sevimli olmalıdır. Bu da o
şahsın sizi iyice tanıyıp, size son derece itimat etmesiyle mümkün olabilecektir.

İşte Asr-ı Saadet’ten çarpıcı bir manzara ve müşahhas bir misal: Utbe İbn
Velid, Mekke’nin en zenginlerindendi. Allah Resûlü’nün en büyük
düşmanlarından biri de odur. Kavmin en şakîsi mânâsına ona, “Eşka’l-kavm”
denmektedir. Hemen her fitnenin başındaydı. Allah’a isyanın olduğu her yerde
başı o çekiyordu. İşte bu şakînin evinde yetişen mesut bir insan vardı, bu,
Utbe’nin oğluydu, fakat ona hiç benzemiyordu. Allah Resûlü’ne sadakatle
bağlanmış ve babası tarafından getirilen -dünya adına- bütün cazip teklifleri bir
çırpıda elinin tersiyle itivermişti. Adı Huzeyfe’ydi. Baba bütün servetini önüne
seriyor ve sadece davasından vazgeçmesini istiyordu. Ama o Muallim ve
Mürşidinden aldığı dersle, gerilimi tam, inanç ve kanaati de sağlamdı. İki
Cihan Serveri’ne aynı teklif getirildiğinde ne demişti? “Güneş’i bir omuzuma,
Ay’ı diğer omuzuma koysanız yine bu davadan vazgeçmem.”3 İşte O’nun
dediği bu söz, vicdan ve gönüllerde öyle bir tesir icra etmiş ve öyle yerleşmişti
ki, bütün sahabe gibi, ona yapılan böyle bir teklifte alacakları cevap aynı
olacaktı. Muallim, gönüllerine işte bu şekilde girmiş ve kalblerinde böyle yer
etmişti. O’nun adının anıldığı yerde ana-baba-kardeş ve akraba gibi değer
hükümleri sukut edip gidiyor ve değerler odağı olarak sadece O kalıyordu.

Dünden bugüne, irşad eden ve irşad edilen adına değişen fazla bir şey
olmamıştır. Dün değişik şekilde cereyan eden bu meseleler, bu gün de farklı bir
şekilde aynen devam etmektedir. Öyleyse mürşid ve mübelliğler, Allah
Resûlü’nün gönüllere girme yolunu aynen tatbik etmelidirler. Aksi takdirde,



anlatılan meseleler hep havada kalacak ve hüsnü kabul görmeyecektir. Bu bir
ruhlara nüfuz etme meselesi ve gönüllere yerleşmenin adıdır. Düşünmeli ki,
Allah Resûlü kendisini ashabına bu kadar sevdirememiş olsaydı, sahabenin
O’nun arkasına düşüp Bedir’e gelmesi mümkün olur muydu? Çünkü şartlar
tamamen aleyhlerine bulunuyordu. Hem bu ilk savaşta, karşı cephedekiler
çoğunluk itibarıyla, babaları, kardeşleri, amcaları veya öz evlâtlarıydı. Ve
onlarla savaşmaya gidiliyordu. Zira işaret güçlü yerden gelmişti. Ve O’nun
yolunda ölmeyi herkes cana minnet biliyordu.

Yer yer Allah Resûlü onları karşısına alıyor ve kendisini tercih etme işini
ruhlarına üflüyor ve tenbihlerde bulunuyordu. Meselâ, Kab İbn Malik’i, Tebuk
hareketi esnasında geriye kalışından ötürü hırpalamış ve: “Sen bana Akabe’de
söz vermemiş miydin? Nereye gidersem arkamdan gelmeyecek miydin?”
diyordu. O da bunlara itiraz edemiyor “Evet, yâ Resûlallah! Söz vermiştim.
Aslında hiçbir savaşa bugün hazırlandığım kadar hazırlanmamıştım. Fakat
bugünü yarına, yarını da öbür güne erteleyince, derken günler gelip geçti; koşup
arkadan size ulaşamadım.” diyor ve Allah Resûlü’nden özür diliyordu. Doğru
söylediği ve hak kapısında sebat etmesini bildiği için de affolunmuştu.4

İşte, mürşid muhatabının gönlüne böyle girmeli ve ona her dediğini
yaptırabilmelidir. Ancak, şunu da unutmamalıdır ki, talep edilecek hiçbir şey
kendi nefsi adına olmamalıdır. Kendi adına talepte bulunanların durumunu –
Kur’ân-ı Kerim’in ifadesine göre– temsil edenler Firavunlar, Nemrutlar ve
Şeddatlardır. Hâlbuki nebiler bütün taleplerini Hak namına ve ümmetleri
hesabına yapmışlardır. Bu da çok dikkat edilmesi gereken hassas bir meseledir.

Dördüncüsü: Müslümanlığa ait meseleler çok iyi bilinmelidir. Herkes aklına
gelen şeyleri söylememeli ve felsefe yapmamalıdır. Zira Allah Resûlü bize
gündüzü geceden ayırabileceğimiz ve onlarla hidayette kalacağımız aydınlık
tufanı iki ana kaynak bırakmıştır: Kitap ve Sünnet.5 Binaenaleyh, İslâm davası
adına bir şey anlatırken, bu iki ana kaynağın prensipleri dahilinde ve mevzua
hâkim olunarak anlatmalıdır. İşin diyalektiğine ve ilzam etme tarafına kat’iyen
meyledilmemelidir. Anlatacaklarımız, anlayıp hazmettiğimiz şeyler olmalı ki,
muhatabımız da rahatlıkla alıp gıdalanabilsin. Yine büyük mütefekkirin
ifadesiyle bizler birer koyun gibi olmalıyız, alıp öğrendiğimiz şeyleri
hazmederek süt hâline getirmeli ve muhtaç gönüllere süt gibi, bir şifa kaynağı
olarak takdim etmeliyiz. Kuş gibi yapıp da onlara kusmuk vermemeliyiz.6 Öyle
olunca bu malumat onların ruhuna girdiğinde, hemen ilim ve irfan adına



petekleşebilecek, ballaşabilecektir. Aksine, verilen şeyler kusmuk gibi olursa,
bu duruma gelinmesi elbette ki düşünülemez.

Tabiî ki bu da okuyup belleme, kültür ve bilgi dairesini genişletmekle
olacaktır. Onun için irşadı bir vazife kabul edenler, mutlak surette vakitlerinin
belli bir kısmını okumaya tahsis etmelidirler. Devrin kültüründen mahrum bir
insanın muhatabına söyleyebileceği bir şey yoktur. Veya başka bir ifadeyle,
kültür seviyesi sığ bir insan, irşadıyla meşgul olduğu insanı uzun süre tatmin
edemez. Dolayısıyla, her seviyede insanla muhatap olma durumundaki mürşid,
en az muhatabını tatmin edecek ölçüde mevzua hâkim olmalıdır. Bu itibarla
asrının çok gerisinde seyreden bir insanın bugünün insanına vereceği bir şey
yoktur, kanaatindeyim...

Evet, ısrarla tekrar ediyorum ki, irşadı hayatlarının gayesi hâline getirenler
ilim ve irfanla mücehhez olmalıdırlar. Boş bir insanın, diyeceği şeyler de
boştur. Daha ziyade bu tür insanlardır ki, anlatacakları meselelerdeki
boşluklarını, şiddet ve hiddetle örtmeye çalışırlar. Bu durumda da muhatapları,
onların hareketlerine reaksiyon olarak, en mâkul ve kabul edilmesi kolay bir
meseleyi dahi kabule yanaşmazlar.

Cihanı aydınlatacak ve nazarları aydınlık kapıya çevirecek, aydınlık dönemin
münevver insanları inşâallah, her bakımdan ilimle mücehhez olacak, çırak
olarak kapılarına müracaat eden herkesin eteklerini Muhammedî cevherlerle
dolduracak ve onları doyuracaktır.

Beşincisi: Yapılan bütün işler ihlâs ve samimiyet içinde yapılmalıdır.
Perspektifte daima Cenâb-ı Hakk’ın rızası bulunmalı ve yapılacak her iş ona
göre ayarlanmalıdır. Gidilecek olan yol ve tatbik edilecek olan strateji
öncelikle Rabbimiz’in rızası yönünden bir değerlendirmeye tâbi tutulmalı, eğer
O razı olacaksa yapılmalı, yoksa o yol kat’iyen terk edilmeli ve herhangi bir
kimsenin aldatılmasına meydan verilmemelidir.

Allah Resûlü, Allah yolunda olan cihadı, sadece Allah’ın dinini yüceltmek
için yapılan cihad olarak sınırlandırıyor.7 Demek oluyor ki, Cenâb-ı Hakk’ın
yüce isminin i’lâsı istikametinde kavga veriliyorsa bu, Allah içindir. Yoksa,
konuşanımızla, yazanımızla sadece kendimizi anlatmış oluruz ki, böyle bir
durumda ne samimiyet kalır ne de sevap. İhlâsın bu kadar darbe yediği bir
yerde de ne Allah’ın rızasından ne de gönüllere tesir etmekten bahsedilebilir.

Bizden evvelkiler bu işi ihlâsla yaptılar. İçlerinde öyleleri vardı ki, söz



söylerken arızasız, pürüzsüz söyleyince hemen dize geliyor, başını yere
koyuyor ve “Aman yâ Rabbi, el-İhlâs!” diyordu. Ve yine Ömer İbn Abdülaziz
gibi kimseler, yazdıkları mektubu çok belîğane bulunca, gurur ve kibir gelir
korkusundan hemen yırtıp atıyor ve başka bir mektup yazıyordu. O devrede
İslâmî meseleler işte hep böyle bir ihlâs atmosferi içinde anlatıldı. Nefislerine
hiç de hoş gelmeyen bir iklimde Rablerini anlatma âdeta onlarda bir prensip
hâline gelmişti, mademki nefis böyle anlatmadan pay almıyor, ihtimal, bunda
marz-ı ilâhî var dediler ve bunu düstur edindiler.

Şu satırların aziz okuyucusunun da kim bilir kendine ait böyle nice
tecrübeleri vardır. Onun için tekrar söylemek gerekirse, ihlâs ve samimiyet,
anlatılan hususların hayatı ve ruhu durumundadır. Anlattıklarımızın yüzümüze
çarpılmasını arzu etmiyorsak, ihlâsa sarılmalıyız.

Altıncısı: Mürşid ve mübelliğ hangi seviyede olursa olsun kalbi dinî ilimlerle,
aklı medenî fenlerle mücehhez olmalı ve bu ikisi ile pervâz eden istidat ve
kabiliyetlerini işleterek iç murâkabesinde derinleşmeli ve çapına, yapısına göre
bu mevzuda ne kadar ledünnîleşebilirse ledünnîleşmelidir. Bu da yine, bir
bakıma yukarıda temas ettiğimiz hususla alâkalıdır; yani ihlâs ve samimiyette
buudlaşma demektir.

Allah Resûlü, müteaddit hadislerinde ihlâs üzerinde durmuş ve onu insan
için en yüce ufuk olarak göstermiştir.8 Kur’ân-ı Kerim pek çok nebiyi bize
anlatırken bu yönleriyle anlatmış ve ihlâsı nübüvvetin ayrılmaz bir parçası
olarak takdim etmiştir.

Hz. Musa için “O muhlastı.”9 tabirini kullanan Kur’ân-ı Kerim, Hz.
Musa’nın her hareket ve davranışını, sadece Cenâb-ı Hakk’ın rızasını tahsil
gayesiyle yaptığını en veciz bir üslûpla ifade ediyor ve bu ifadesiyle inananlara
ihlâs dersi veriyor.

Seyyidinâ Hazreti İbrahim, ihlâs anlayış ve şuurunun zirvesinde bulunan bir
insan olarak hâdiselerin aleyhine cereyan ettiği zamanlarda bile bir anlık
sarsıntı ve tereddüde düşmüyor, hatta bir bakıma, meleklerin yardım talepleri
gibi meşru bir teklifi dahi reddederek, “O olanlardan haberdar ya, O bana
yeter.” diyor ve onlardan gelen imdat mesajını ِلِیكَوْلا َمِْعنَو  ّللا  ُهٰ اَنُبْسَح   ile
savıyor.10 Onun için, mühim olan Cenâb-ı Hakk’ın hoşnutluğu idi. Bu
düşüncesini, kendine ait en masum talepleri dahi gölgeleyemiyordu. Zira ona
Allah’ın dostu mânâsına, “Halilullah” denmişti.11 Dostluk da bunu



gerektiriyordu.
Allah Resûlü’ne bir gün “Ey Allah’ın dostu.” denince, “Hayır, o

İbrahim’dir.” buyurdular.12 Ve yine bir gün efendimiz mânâsına “Seyyidünâ”
ile kendisine hitap edilince “Efendimiz İbrahim’dir.’’ buyurdular.13 Cevher
kadrini cevherfürûşân olan nasıl da anlıyor! İşte ihlâs ve samimiyet, bir
peygamber vasfı olmakla, o işi kendine iş edinen insanların da ayrılmaz vasfı
olmak zorundadır. Kur’ân her peygamberi ya ihlâs sahibi olarak tanıtmakta ya
da Cenâb-ı Hakk’ın o nebiye ihlâsı emrettiğini nakletmektedir.14 Kur’ân-ı
Kerim’i bir de bu zaviyeden tetkik edip okumakta büyük yararlar olacağı
kanaatindeyim.

Evet, irşad ve tebliğ vazifesinin altına girenler, kendilerini kabul ettirme,
başkalarına tesir ettiklerine inanma veya müntesiplerinin çoğalmasıyla övünme
gibi kaba saba şeylere saplanacaklarına, davranışlarının Allah’ın rızasına
uygun olup olmadığının murâkabesini yapmalıdırlar. Murâkabe, yani insanın
kendi kendini kontrol etmesi... Evet, irşad ve tebliğ adına bu husus çok
mühimdir.

Yaptığını niçin yapıyorsun? İşte bunun kontrolü lâzımdır. Eğer meselede
nefsimize ait bir yön varsa, hemen orada durmasını bilmeliyiz. Meselâ bir
yerde oturmuş, bir cemaate nurefşân bir kitap okuyorsun. Haddizatında yaptığın
güzel bir iştir. Fakat biraz dikkat edince, okuduğun kitabın muhtevasındaki
meselelerden ziyade okuyuş keyfiyetine kapılıp gittiğini ve asıl sana zevk
veren, seni cezbedenin kendi okuyuşun olduğunu görüyorsun. Hemen orada
duracak ya kitabı kapayacak ya da okuması için onu bir başkasına takdim
edeceksin.

Veya bir vaizsin. Kürsüye çıktın, vaaz ediyorsun. Cenâb-ı Hakk’ın ihsanıyla
öyle bir bast hâline mazhar oldun ki sanki sadece dudaklarını kımıldatıyorsun
da kelimeler kendiliğinden dökülüyor. İşte o anda seni konuşturanın kim
olduğuna dikkat edecek ve ihsan sahibini mülâhaza ederek başını aşağıya
eğeceksin. Eğer bu durumda dahi nefis kendine bir pay çıkarıyor ve sen de buna
kapılmış gidiyorsan, hemen konuşmayı kesip kürsüden inmesini bilmelisin.
Güzel konuşmada da bazen fitne vardır. Ve o fitneden insan Allah’a
sığınmalıdır. Dünyaya arkalarında kitleleri sürükleyen nice hatipler gelmiştir
ki, içlerinde, ihlâs sahibi olanların dışındakiler şimdi, ihtimal, ötede
söyledikleri sözlerin hesabını veriyorlardır.



Burada şöyle müşahhas bir misal verebiliriz: Diyelim ki biz, her zaman
aksatmadan Kur’ân’a ait virdimizi okuyoruz. Öyle ki, onu okuyamadığımız
zaman ruhen rahatsız oluyoruz. İsterseniz siz buna alışkanlık da diyebilirsiniz.
Biraz sonra da bizi bekleyen bir cemaatle sohbet edeceğiz. Birkaç âyet okur
okumaz, birdenbire bu Kur’ân’ı, tam sohbete çıkacağımız sırada sesimizi akort
etmemiz için okumuş olabileceğimiz aklımıza geliyor ve irkiliyoruz. Vâkıa bu,
her gün okuduğumuz Kur’ân’dı ama, yine de Hak rızasının dışında başka,
mülâhazalara açık olması ihtimaliyle, devam edip etmeme mevzuunda
tereddüde düşüyor ve “Allahım, Senin için okumaya başladım ve Senin için
şimdilik bırakıyorum.” diyor, Kur’ân’ı kapatıyor, kalkıyoruz. Evet bizler, iç
murâkabeyle, kalbimizin derinliklerinden gelen şeylere göre kendimizi ayar
etme mecburiyetindeyiz. Aksi hâlde etrafımıza müessir olmamız mümkün
değildir.

Yeri geldiğinde kendimizi nefyedebilmeli ve kendi içimizde kendi
kendimizle kavga verebilmeliyiz. Ve bu kavgada Cenâb-ı Hakk’ın rızası
aranmalı, O’nun hoşnutluğu istikametinde hareket edilmelidir.

Böyle bir ruh hâletinin, zaman zaman bir kısım anormal gibi görünen
tezahürleri de olacaktır. Yerinde başınızı sallayacak, yerinde iki büklüm
olacak, yerinde inim inim inleyecek, yerinde secdeye varıp kıvrım kıvrım
kıvranacak ama muhakkak her davranışınızda ihlâs, zamanla, tabiî bir davranış
hâline gelecektir. Ve artık insan, gönül rahatlığı içinde, yaptığı her şeyi gayet
kolaylıkla O’nun için yapabilir, O’nun için terk edebilir.. O’nun için oturup
O’nun için kalkabilir.

Cenâb-ı Hak, liyakatimize göre değil, ihtiyacımıza göre bizi ihlâs ve
samimiyetle serfiraz kılsın! O’ndan hep bunu talep etmeliyiz.

Yedincisi: Eğer bir meseleyi bizim anlatmamız bir kısım vicdanlarda reaksiyon
ve tepkiye sebep olacaksa, “Hakkın hatırı âlidir.” diyerek o meseleyi bir
başkasına anlattırmak hoşumuza gitmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken bir
incelik var. Başkasının anlatmasına razı olmak başkadır, ondan hoşlanmak daha
başkadır. İşte bizler ikinci durum çerçevesine göre, ondan hoşlanmalıyız, nefsin
hiç hoşlanmadığı durumlardan birisi de budur. Ve bu, bir civanmertliktir.

Bazı kimselerin şahsımıza ait bir durumdan ötürü bize reaksiyonları olabilir.
Bizim anlatacağımız her şey onlarda aksi tesir yapabilir. Bu durumda kalkıp bir
hak ve hakikati ona anlatmamız, anlattığımız şeyi kabul etmemesi için gayret
sarf etmemizden farksız olacaktır. Böylece o, bir hakkı kabul etmemekle ziyan



edecek, biz de bir hakkın kabulüne mâni olduğumuz için kendi adımıza zarara
uğrayacağız. Bunun çaresi, o mevzuu ona, bizim değil de bir başkasının
anlatmasıdır. Böylece o hakkı kabul edeceği gibi, biz de vesile oluşumuzun
sevabını aynen ona o hakikatleri anlatan kadar kazanmış olacağız.

Nasıl ki, imarete talep, Allah Resûlü tarafından hoş karşılanmadı15; öyle de,
bir yerde konuşmaya talip olmak da hoş karşılanmamıştır. O daima bu gibi
vazifeleri kendi inisiyatifini kullanarak lâyık ve ehil olanlara verirdi.

Bu itibarla, insanlara kim nüfuz edip herhangi bir meseleyi daha iyi
anlatacaksa, herkes onun için konuşma zemini hazırlamalı ve diğerleri de
dinleyenler arasında bulunmaktan rahatsızlık duymamalıdır.

Sekizincisi: Karşımıza bilmediğimiz meseleler çıktığında rahatlıkla
bilmediğimizi itiraf etmeli ve “Bilmiyorum.” diyebilmeliyiz.

İşte, yine Rehberimiz ve Efendimiz bu mevzuda da bize en güzel örnek
durumundadır. Kendisine Yahudiler, ruh hakkında soru soruyorlar. Efendimiz
böyle bir pozisyonda dahi bilmediği bir hususta sükût buyuruyor. Evet,
peygamberliğine dair şüphe ve tereddüt hâsıl etmek isteyen bu hasımların,
hasımca sualine dahi Efendimiz, henüz vahiy gelmediği için cevap vermiyor.
Bir müddet sonra da اَۤمَو ّيِبَر  ِرَْمأ  ْنـِم  ُحوُّرلا  ِلـُق  ِحوُّرلا  ِنَـع  َكــَنوَُلأَْسيَو 
16 ًالِیلَق َِّالإ  ِمــْلِعْلا  َنــِم  ْمــُتِیتوُأ   âyeti nazil oluyor. Yani “Sana ruhtan
soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir ve bu mevzuda size ilim adına
az bir şey verilmiştir.”17

Efendimiz’in evvel susup vahiy geldikten sonra bu âyeti tebliği, muhataplara
karşı daha tesirli olmuş ve gerekli cevabı alarak seslerini kesmişlerdi. Burada
bu âyeti tercihim, meseleye müşahhas bir misal getirmek içindi. Yoksa ruhu
anlatmak için değil. Demek ki Allah Resûlü dahi her meseleye “Biliyorum.”
demiyor. Bu, bizler için ne büyük bir derstir.

Kendisine Cibril gelip kıyametin ne zaman kopacağını sorunca ne demiş ve
nasıl cevap vermişti? “Bu meselede kendisine soru sorulan, sorandan daha
fazla bir şey biliyor değildir.”18 Her sorulana cevap verme mecburiyetinde
olmadığımızı anlatmak için bundan daha güzel bir misal bulunabilir mi?

İmam Ebû Yusuf Hazretleri’ne yüz soru sorulur, altmışına bilmiyorum
cevabını verir. Derler, “Yâ İmam, biz sana maaş ödüyoruz, yüz sorudan
altmışına bilmiyorum cevabını verdiniz; bu nasıl olur?” İmam cevap verir: “Siz
bana bildiklerim karşısında maaş ödüyorsunuz. Eğer bilmediklerim karşısında



bir şey ödemeniz gerekseydi bütün dünya yetmezdi.” İmam Ebû Yusuf o gün
fetva makamının zirvesinde “Kâdı’l-kudat” olarak bulunuyordu. İmam Malik
sorulan otuz sorudan ancak üçüne cevap vermişti...

Bunlar ve bunlar gibi misaller gösteriyor ki, haysiyet ve şeref itibarıyla en
devâsâ kametler bile her sorulan şeye cevap vermemişler. Hatta,
“Bilmiyorum.” bile diyebilmişler. Bizler de bilmediğimizi itiraf edelim ama
işin arkasını da bırakmayalım. Muhatabımızı, o meseleleri bizden daha iyi
bildiğini kabul ettiğimiz insanlara götürelim; öğrenelim, onlara da öğrenme
zemini hazırlayalım.

Dokuzuncusu: İrşad ve tebliğ adamı civanmert olmalıdır. O, neyi var neyi yok
hepsini davası uğrunda feda etmesini bilmelidir. Gönülleri fethetme yolunda,
civanmertliğini bir burak edinmeli ve o yola öyle gitmelidir. Civanmertlik
deyince hislerime hâkim olamam ve hemen büyük kadın Hatice-i Kübrâ’yı
hatırlarım. Efendimiz’den çok erken doğmuş ve irtihali de çok erken olmuştu.
Belki de bu erkenlik ona isminden geliyordu. Zira Hatice ‘erken doğan’
demektir. Kâinatın Efendisi’ni tanıdığında, Allah Resûlü’nün dünya adına
hiçbir şeyi yoktu. Hz. Hatice ise zengin, soylu ve güzeldi. Buna rağmen o büyük
firasetli kadın, Allah Resûlü’ndeki büyük mânâyı sezmiş ve O’na talip olmuştu.

Ticarî maksatla kervanlar teşkil ediyordu ve bu mevzuda söz sahibiydi.
Allah Resûlü’nden çocukları oldu. Medine devrini idrak edemeden de rihlet
edip gitti. Bu da bana inkisar veren hususlardan biridir. Bu durumu da
hatırladıkça gözyaşlarımı tutamaz ve ağlarım.

Tam peygambere zevce olabilecek yaratılışta bu büyük kadın, hakikaten
civanmertti. Allah Resûlü risalet emrini tebliğe başlayınca, sanki O’nun böyle
bir vazife ile tavzif edileceğini daha önceden biliyormuş gibi hiç tereddüt
etmeden O’nu tasdik etti. Sonra da bütün servetini Allah Resûlü’nün emrine
verdi. O büyük serveti, hep Allah için sarf ediliyordu. Kâfirlerin
Müslümanlara karşı başlattıkları boykot döneminde bu koca servetten hiçbir
şey kalmamıştı. Öyle ki bazen, Allah Resûlü açlıktan bayılacak hâle gelir, fakat
yiyecek bir şey bulamazdı. Zira, o esnada sofraya getirilecek bir kuru ekmekten
dahi mahrum bulunuluyordu. Hz. Hatice Validemiz işte bu devrede yatağa
düşüyor; hatta yoksulluktan tedavi çaresi dahi aranamıyor ve bir gariplik içinde
uçup ötelere gidiyordu. Civanmertlikte son ufuk bitip tükenmedir ve işte
Anamız, binlerce anayı uğruna feda edeceğimiz Anamız Hz. Hatice Validemiz,
bu ufka herkesten önce ulaşmıştır.



Hz. Ebû Bekir, testinin içine koyduğu çakıl taşlarıyla babasını oyalıyor ve
bütün altınlarını Allah için sarf ediyordu. Bundan dolayı halife olduğunda dahi,
başkalarının koyunlarını sağarak geçinmek zorunda kalacak kadar fakir
düşmüştü. Bir zamanlar Mekke’nin en zengin tüccarlarından olan Allah
Resûlü’nün bu mağara arkadaşı, sıddîklerin serdarı, bir civanmertlik örneği ile
her şeyini feda etmişti.19

Hz. Ömer (radıyallâhu anh) Efendimiz, Medine’nin en fakiri ne ile
geçiniyorsa o da onunla yani birkaç hurmayla geçiniyordu. Demek ki o da
maddî imkânlar açısından tükenmişti.20

Her sahabi bu mevzuda âdeta birbiriyle yarışıyordu. İnandıkları dava uğruna,
gösterdikleri civanmertlikle kalb ve gönüller fethediliyor ve her geçen gün
iltihaklar çığ gibi büyüyordu. Zira onlar her mevzuda olduğu gibi bu mevzuda
da derslerini Allah Resûlü’nden almışlardı. Bir gün müellefe-i kulûbdan birisi
kavmine giderek şöyle demişti. “Ey kavmim, derhal bu zâta teslim olun, çünkü
O peygamberdir. Eğer peygamber olmasaydı bu kadar cömert olamaz ve rızık
korkusundan endişeye kapılırdı. Hâlbuki O, kim ne isterse hemen veriyor!”21

Genç-ihtiyar her mübelliğ ve mürşid, bu kabîl yollarla gönüllere girmeye
çalışmalı ve onları fethetmelidir. İnsan bu yolda bütün varlığını sarf ederek bir
insanın gönlüne, Cenâb-ı Hakk’a imanı yerleştirebilse, çok şey kazanmış ama
buna karşılık hiçbir şey kaybetmemiş sayılır.

Cennet’in kapısını cömertler açacaktır.22 Dünyada o kapıya giden yolları da
açın ki, yanınızda daha nicelerini o kapıya kadar götürmüş olasınız. Sizin bu
davranışınızla cemiyet içinde size muhatap olanlar öyle bir seviyeye
ulaşacaklardır ki, bir gün Kur’ân’ın hükümleriyle beşer karihasından çıkan
şeyler arasında bir tercih yapılması bahis mevzuu olduğunda, o, Kur’ân’ı tercih
ederek, Resûlullah’ı seçerek bütünüyle Allah’a râm olsun.

Evet, Cennet’e ilk defa âlimler, vaizler veya hocalar değil, hak ve hakikati
neşir uğruna malını ve canını hak yolunda bezleden, esnaf, tüccar ve kazanç
seviyesi ne olursa olsun, bütün cömertler, hakka dilbeste civanmertler
girecektir. Evet onlar Rablerine, fâni olan şeyleri verecek ve bâkiyi kazanıp
ebediyete ereceklerdir.

Onuncusu: Burada, biraz hususiyet arz eden bir noktaya da temas etmek
istiyorum. 15-20 sene öncesinde bizim rüyalarda dahi görmemiz mümkün
olmayan bir manzarayı bugün apaçık görmekteyiz ve bu da bizlere, Cenâb-ı



Hakk’ın sonsuz lütfunun ifadesidir.
İslâm dünyasında bile, bir insana hak ve hakikati anlatabilmek için aylara ve

haftalara ihtiyaç duyulduğu dönemi artık aşmış bulunuyoruz. Evet, ben ve
emsalim öyle günler hatırlarız ki, namaz kılan bir üniversite talebesi duyup
gördüğümüzde Hızır’la görüşmüş veya Cebrail’i görmüş kadar sevinir
kendimizden geçerdik. İmanın neşvesine ermiş ruhlar, kendi gönül dünyalarını
dolduran o nurlu mesajları sunabilmek için imandan nasipsiz birinin arkasında
bazen aylarca koşar; koşar ama, hiçbir şey elde edemezlerdi. Hâlbuki bugün
durum değişmiştir. Artık bu gibi meselelere sahip çıkanlar, fertler değil
kitlelerdir. En mütemerrit insanların dahi yumuşadığı ve İslâmî meselelere
olabilirlik ihtimaliyle baktığı bir devreyi idrak etmiş bulunuyoruz. Bu durumda
bize düşen vazife, işin özünden ve ruhundan uzaklaşmamak kaydıyla yeni yeni
metot ve yöntemler denemek ve değerlendirmek olmalıdır. Aksi hâlde devrini
idrak edemediğinden bütün fonksiyonunu kaybeden insanların durumuna
düşmemiz muhakkak ve mukadderdir. Böyle bir duruma düşmekten Allah’a
sığınırız. Öyleyse günün gerektirdiği şekilde hizmet adına yeniliklere adapte
olmak mecburiyetindeyiz. Uyumda ne kadar gecikirsek, mutlu yarınlarına
ulaşmada da o kadar gecikmiş olacağımız asla unutulmamalıdır.

İşte bu hususî durumdan hareketle, umumî ve herkes için geçerli bir prensibe
varabiliriz. İrşad ve tebliği kendine vazife edinenler, devrini idrak etmek ve
irşadını bu temel üzerine oturtmak zorundadırlar. Başkalarının fezayı fethe
açıldığı bir dönemde, insanları karanlık dehlizlere çekerek bir şeyler
anlatmakla hiçbir yere varılamayacağı bedîhîdir.

On birincisi: Kitle ruh hâlinden istifade ile şuraya-buraya dağılmış yığınların
asıllarına dönmelerini kolaylaştırıcı metot ve usûllerin tatbiki de irşad ve tebliğ
adına çok mühim hususlardan biridir. Sizin senelerce anlattığınız hâlde bir
türlü kabul ettiremediğiniz bazı hususların nazara arz edilmesi, bir kısım
derinliklerin gözler önüne serilmesi, imanlı gönüllerin aşk ve heyecanının
ruhlara duyurulması, ne büyük tesirler icra ettiği gösteriyor ki, sadece haber
vermek, gözle göstermek kadar kat’iyen müessir değil. Öyleyse, çevremizde,
İslâm adına olup bitenleri, hiçbir ayırıma tâbi tutmadan ve sınırlandırıcı ve
dondurucu hizip anlayışından uzak bir hava içinde gezdirip göstermek, bazen
muhatabımıza ve onun kuvve-i mâneviyesini takviye adına öyle tesirli olacaktır
ki, o insan, senelerce yaşadığı boşluğu bir anda sıçrayarak geçecek ve sizinle
omuz omuza bir çizgide yer tutacaktır. Bunu kitleler için de düşünebiliriz. Ve



bugün bu müesseseler, dostun yüzünü güldürecek, düşmanı da deliye çevirecek
seviyede sürekli yükselen bir grafiğe sahiptir. Bize bunları ihsan eden
Rabbimize hamdolsun. Ve bu anlattıklarımızı da birer tahdis-i nimet olarak
kabul buyursun! Âmin!

Tekeffül etmek: Üstlenmek, yüklenmek.

Âyât-ı tekvîniye: Kâinatta işleyen ilâhî kanunlar.

Kevn ü mekân: Kâinat, âlem.

Firaş: Yatak, döşek.

Rüşeym: Tohumcuk, cücük.

Arızî: Dış tesirle meydana gelen, sonradan olan.

İşmâm: Hissettirme, duyurma, koklatma.

Telmîh: Üstü kapalı, imâ yoluyla ifade etme.

Nurefşân: Etrafı aydınlatan, nur saçan.

Bast: İç rahatlığı, ferahlık, inşirah.

Serfiraz kılmak: Yüceltmek, üstün kılmak.

İrtihal: Bâki âleme göç, vefat.

Rihlet etmek: Göç etmek, vefat etmek.

Bezletmek: Bol bol vermek, cömertçe sarf etmek.

Dilbeste: Gönül vermiş, âşık.

Tahdis-i nimet: Şükür maksadı ile Hakk’ın nimetlerini ilân etmek.

1 Zâriyât sûresi, 51/56.

2 Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatı 1/725, 2/1670.

3 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/101; et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  1/545.

4 Bkz.: Buhârî, meğâzî 79; Müslim, tevbe 53.

5 Bkz.: Muvatta, kader 3.
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8 Bkz.: el-Hâkim, el-Müstedrek  4/342; et-Taberanî, el-Mu’cemü’l-kebir 8/140; ed-Dârekutnî, es-Sünen
1/51.
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İslâmiyet bütün meseleleri halletmeye kâfi midir?
Evet, kâfi ve vâfidir. Dün bizim söylediğimiz bu söz, bugün herkes tarafından

söylenir olmuştur. Batı yeni yeni ihtida hâdiseleriyle bunun açık bir delilidir.
Bir fabrikanın çalışma sistemini, onu kurup yapandan daha iyi kim bilebilir!

En basit bir elektronik aletin dahi çalışma şeklini bir bilene danışıyorsunuz.
İnsanı yaratan kim ise onun gerek ferdî, gerekse içtimaî yaşama tarzını en iyi
bilen o olacaktır. İnsanı Allah yaratmıştır. 1 Öyleyse, beşerin dünya ve ahiret
saadetini temin edecek yegâne vesile de O’nun gönderdiği dindir.2

Bugün bu realite herkes tarafından kabul ediliyor, zira beşer eliyle ortaya
konan bütün sistemler bugün iflâs etmiştir. Geçici muvaffakiyetleri onların
devamlı kalmalarına yetmemiştir. İşte tarihte görülen en meşhur beşerî
sistemlerden feodalizm, kapitalizm, sosyalizm ve komünizm birbiri ardınca hep
yıkılıp gitmiş ve arkada bir sürü feryâd u figân bırakmışlardır. Hâlbuki İslâm
ilk günden beri özünden hiçbir şey kaybetmeden bugünlere gelip ulaştı.

Batı, bu işin farkındadır. Allah’la münasebeti kavî mürşit ve mübelliğler,
Batı dünyasının birçok yerinde hüsnü kabul görmektedir. Kilise amfileri âdeta
İslâm’a sempatiyi soluklar hâle gelmiştir.

Asrın dertleriyle müteellim insanlık, yeniden İslâm anlayışına yönelmektedir.
Bugün altından kalkılamayan problemlerin ancak İslâm ile halledileceği kanaati
oldukça yaygındır.

Fazilet odur ki düşmanlar dahi kabul ve itiraf etsin. İşte bugün o merhaleye
gelinmiştir ki, düşmanlar dahi verdikleri beyanatlarıyla bu hakikati kabullenmiş
görünmektedirler. Bugün Avrupa’da, İslâm’ı kabul ettiği hâlde, çevresinden
endişe ettiği için bunu açıklamayan pek çok insan vardır.

Sonra bu gibi sorulara müşahhas misal vermek için bütün meseleleri teker
teker sayıp İslâm’ın o meseleleri nasıl hallettiğini bir bir göstermek gerekir. Bu
da birkaç ciltlik eserle ancak mümkün olacaktır. Soru-cevap faslında böyle bir
mevzuu derinlemesine tahlil, elbette ki imkânsızdır. Ayrıca onlar, İslâm’ın
hangi meseleyi halledemediğini göstermeliler ki, biz onun cevabını vermiş
olalım. Onlar mücerret sordukları için bizim cevabımız da mücerret olacaktır.
Cevabı herkese müsellem olan bir mesele hakkında esasen daha fazla söz, hem
israf hem de abesle iştigaldir. İslâm ise israf ve abes işi asla tasvip etmez.

Vâfi: Yeterli, başka bir şeye ihtiyaç bırakmayan.

İçtimaî: Sosyal, toplumsal.



Kavî: Güçlü, kuvvetli.

1 Bkz.: Mülk sûresi, 67/14.

2 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/19; Mâide sûresi, 5/3.



Cihad nedir? Küçük ve büyük cihaddan bahsediliyor,
tarif ve izah eder misiniz?

Cihad, Arapça bir kelime olup, her türlü meşakkat ve zorluğa göğüs gerip
çalışmak, çabalamak ve gayret etmek gibi mânâlara gelir. Ancak, bu kelime
İslâm’la birlikte; nefis ve şeytana, mesâvi-i ahlâk diyebileceğimiz fena huy ve
fena davranışlara ve kendi şartları içinde zarurî hâle gelince de hasımlara karşı
mücadele etmenin, direnmenin, tetikte olmanın, teyakkuzun ve hazırlıklı
bulunmanın unvanı olmuştur.

Daha sonra da izah edileceği gibi, Efendimiz’e isnad edilen bir ifadeyle
cihad, büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılmıştır.1

Fakat biz, bu taksime geçmeden evvel, bir nebze, cihadın ehemmiyeti
üzerinde durmak istiyoruz. Yeryüzünde cihaddan daha büyük bir vazife yoktur.
Zaten olsaydı, Allah (celle celâluhu) peygamberlerini o vazife ile
vazifelendirirdi. Cenâb-ı Hakk’ın, bu vazife ile vazifelendirdiği insanlar,
insanların en şereflileri ve onlara bu vazifeleri getirip intikal ettiren melekler
de, meleklerin en şereflileridir. Her şeyden evvel düşünülmelidir ki, Hazreti
Âdem’den bu yana, nebi olsun, veli olsun, Allah’ın en seçkin kulları, büyük
ölçüde bu seçkinliğe, mücahede ve nefis muhasebesi sayesinde
ulaşabilmişlerdir.

Cihad, insanın kendi özüne ermesi veya insanların özlerine erdirilmesi
ameliyesidir. Bir bakıma cihad, insanın yaratılış gayesidir. Onun içindir ki,
Cenâb-ı Hak katında cihad çok mühimdir, çok mübeccel ve mukaddes bir
değere sahiptir.

Hiçbir mazereti olmadığı hâlde cihaddan geri duranlarla, durmadan cihad
eden ve ömrünü bu uğurda bitiren insanlar arasında, kapatılması başka
amellerle mümkün olmayan büyük derece farkları vardır. Bu mânâyı ifade eden
âyette meal olarak şöyle denilmektedir:

“Mü’minlerden -özür sahibi olanlardan başka- oturanlar ile, malları ve
canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah, malları ve
canlarıyla cihad edenleri, derece bakımından, oturanlardan üstün kı ldı.
Gerçi Allah hepsine de güzellik (Cennet) vaad etmiştir; ama mücahidleri
oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır.”2

Allah yolunda mücadele eden ve davasını anlatmayı kendine yol edinen,



kat’iyen diğerleriyle aynı seviyede mütalâa edilemez. Bunu şöyle bir misalle
basitleştirip anlatmak mümkündür:

Peygamberlik, Allah tarafından bazı müstesna insanlara verilen bir pâye, bir
meslektir. Onların işleri, Allah’ın anlatılması ve getirdikleri dinin tebliğ
edilmesidir.3 Bu vazife, peygamberlik mesleğinin gereği ve icabıdır. İnsanlar
arasında birçok meslek dalı ve o mesleğin gerekli kıldığı birçok vazifeler
vardır. Bir berberin, bir marangozun, bir saracın veya başka bir meslek
erbabının kendilerince ufuk nokta kabul ettikleri bir gaye ve hedefleri mevcuttur
ve bulundukları yeri de hedefe göre değerlendirmeye tâbi tutar ve öyle kıymet
verirler. Aynı zamanda, teker teker bu meslekler, varmak istedikleri neticenin
değerine göre bir kıymet ifade ettiği de unutulmamalıdır; yani, bir berberin
neticede elde edeceği nokta neyse kıymeti o ölçüdedir. Bir terzi veya saracın
da öyledir. İsterseniz meslek gruplarını daha ileri seviyeye götürebiliriz. Eğer
milletvekilliği, başbakanlık hatta cumhurbaşkanlığı birer meslekse, onlar için
de verdiğimiz hüküm aynen geçerlidir. Bunlar da neticede, varılacak nokta ile
değerlendirilirler.

Şimdi siz bir insanın herhangi bir şeye başlangıç ve netice itibarıyla
durumunu düşünün. Üzerinize damladığında yıkamak mecburiyetinde kaldığınız
pis bir su damlasından, sonra çürüyüp kokuşmaya mahkûm bir ceset.. insanın
mebdei ve neticesi bu değil midir?4 İşte, mesleği ne olursa olsun, insanların
varacağı son ufuk nokta budur. Hâlbuki peygamberlik mesleği hiç de öyle
değildir. Onların hedeflerinde de bir ufuk ve bir ideal nokta vardır. Ancak bu
nokta diğerlerinde olduğu gibi çürüyüp kokuşan bir nokta değildir.
Peygamberlik mesleğinde mukadder hedef şudur:

Allah’ın tanıtılması ve insanlığın O’nu tanımakla sonsuzluğu yakalaması,
dünyaya gelirken iniş kavsiyesi çizen insanın, yeniden dönüp bir arşiye çizerek
Allah’a ulaşması.. şu fâni âlemde bekâ cilveleri göstermesi.. yoktan varlığa ait
renklerle oynaması ve düşünceleriyle ebediyet gamzeden bir gökkuşağı olması..
öyle zafer tâkı gibi bir gökkuşağı ki, zafer tâklarının altından bir kere geçilir ve
gidilir ama onlar gökkuşağından tâklar gibi, saatler ve saatler geçilip
gidilmeyecek şekilde insanın başının üstünde tüllenir durur. İşte insan böyle bir
ebede namzet olarak gelmiştir ve insanda bu düşünce, bu duygu ve
mahiyetindeki bu hakikati tahakkuk ettiren de ancak nübüvvetin mânâsını
taşıyan ve nübüvvet vazifesini yerine getiren peygamberlerdir.

Dolayısıyla peygamberlik mesleği, Allah yanında en nezih, en kudsî bir



meslektir ki, Cenâb-ı Hak, Zât-ı Ulûhiyet’inden sonra onların risaletine dikkat
çekmiştir. İşte böyle kudsî bir mesleğin en kudsî vazifesi de cihaddır. Mademki
her meslek neticede varacağı ve elde edeceği noktaya göre değerlendirilecek
ve o mesleğe değer atfettiren husus da varacağı netice olacaktır; öyleyse bu en
mukaddes mesleğin vardırmak istediği noktaya vesile ve vasıta olan hareket
tarzı da aynı seviyede mukaddes bir iş olacaktır.

Ve yine cihadın ehemmiyetindendir ki, cihad için söz vermiş, biat etmiş
cemaatin durumu Kur’ân-ı Kerim’de şöyle anlatılmaktadır:

“Muhakkak ki, sana biat edenler ancak Allah’a biat etmektedirler.
Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, ancak kendi
aleyhinde bozmuş olur. Kim de Allah’a verdiği ahde vefa gösterirse, Allah
ona büyük bir mükâfat verecektir.”5

Âyete nüzûl sebebi olarak gösterilen hâdisenin hulâsası şudur: Allah Resûlü
Mekke’ye gidip Kâbe’yi tavaf edeceklerini Müslümanlara müjdelemişti.
Herkes heyecan ve coşku içindeydi. Seneler vardı ki hasretten yanıp
tutuşuyorlardı. Nasıl olmasın ki, bizler bile bir iki defa görmekle oraya âşık
oluyor ve gidemediğimiz zamanlar da hasretten yanıp tutuşuyoruz. Çünkü orası,
Nebiler Nebisi’nin maskat-ı re’si (doğum yeri) ve yeryüzünün ilk bünyadı
Kâbe’nin bulunduğu yerdir.6 O Kâbe ki, Nâbi’nin ifadesiyle “Metâf-ı
Kudsiyân”dır. Yerden ta Sidretü’l-Müntehâya kadar meleklerin ve kudsîlerin
tavaf yeridir. İşte Müslümanlar da doğup büyüdükleri ve kavuşmak için yanıp
tutuştukları bu beldeye gelip, kudsîlerin tavaf ettiği Kâbe’yi tavaf edip tekrar
Medine’ye dönmeyi önü alınmaz bir iştiyakla istiyorlardı. Ancak Hudeybiye’ye
vardıklarında hiç beklemedikleri bir hâdiseyle karşılaştılar. Mekke müşrikleri,
Müslümanların Kâbe’yi tavaf etmelerine izin vermeyeceklerini ve eğer
diretirlerse Müslümanlarla harp edeceklerini ilân ettiler. Bu beklenmedik
hâdise, Müslümanlar arasında şok tesiri yaptı. Kimse duyduğuna inanmak
istemiyordu. Böyle bir hareketi, İslâm’ın onuruna vurulmuş bir darbe gibi
görüyorlardı. Hisler kabarmış, heyecan doruk noktaya ulaşmış ve öfke müthiş
bir gerilim hâsıl etmişti. Kimse kimseyi dinlemiyor; âdeta herkes düştüğü şokun
tesiriyle ayrı bir bocalama geçiriyordu.

İşte tam bu esnada Allah Resûlü mü’minleri biata davet etti. Biat denince
akan sular duruyordu. Şimdi herkes sıraya girmiş Allah Resûlü’nün elinden
tutarak biat ediyordu. Ve her sahabi, hangi şartlarda olursa olsun ve hangi
teklifle gelirse gelsin Allah Resûlü’ne bütünüyle bağlı kalacağına söz



veriyordu. İşte bu bağlılık sözü ve bu mânâda Allah Resûlü’ne el verip yemin
etme, Kur’ân’da tebcil ediliyor ve oradaki mü’minlerin bu hareketleriyle
Cenâb-ı Hakk’a ne derece yakınlık kazandıkları dile getiriliyordu. Bu da yine
cihada verilen değerin bir başka tezahürüydü...

Bir başka âyette mealen şöyle deniliyor:
“Allah, mü’minlerden mallarını ve canlarını onlara (verilecek) Cennet

karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar,
öldürülürler ve öldürürler. (Bu), Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’ân’da Allah
üzerine hak bir vaaddir. Allah’tan daha çok sözünü yerine getiren kim
vardır? O hâlde O’nunla yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin.
İşte bu, (gerçekten) büyük kurtuluştur.”7

Nefislerini, bedenlerini, cismanî varlıklarını Allah’a satan insanlar, bunun
karşılığında Cennet’i ve Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanıyorlar ve bunu ifade
ederken Kur’ân-ı Kerim “alışveriş” tabirini kullanıyor. Bu öyle bir pâye ki,
insan bu sayede Cenâb-ı Hakk’a muhatap olacak seviyeye yükseliyor.

Allah Resûlü de bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar: “Ah, ne kadar arzu
eder ve isterdim ki; Allah yolunda öldürüleyim, sonra diriltileyim, sonra yine
öldürüleyim, sonra yine diriltileyim ve sonra yine öldürüleyim...”8 Eğer
sözün uzaması mevzuubahis olmasaydı Allah Resûlü bu ifadeyi kim bilir kaç
kere tekrar edeceklerdi. Esasen bu ifadeyle kasdolunan da sonsuzluk mânâsıdır
ki bu, öldürülüp diriltilmeyi arzu etmek demektir. Düşünün ki bunu talep eden,
Nebiler Sultanı (aleyhisselâm) Efendimiz’dir. Cihadın kıymetini biz, ancak
Allah’tan ve O’nun Resûlü’nden öğreniriz. Resûl-i Ekrem buyuruyor ki: “Allah
yolunda ve Allah uğrunda gelen tehlikeleri gözetlemek üzere bir tek gün
uyumayan göze sahip olmak ve bir gedikten böyle muhtemel bir tehlikeyi
gözetleyen, dünya ve dünyanın içindekilerden daha hayırlı bir iş yapmış
demektir.”9

Dikkat buyurun! Bir tek gün, memleketi saran tehlikeler karşısında hangi
gedikten ve delikten memlekete felaket ve helâket sızacak, işte bunu gözetlemek
için orada duran ve kuracağı bir sistemle o gediği kapamaya çalışan bir insan,
Kâbe’den daha hayırlı bir iş yaptığını söylese ve yemin etse yemininde yalancı
değildir. Zira, “Dünyanın içinde bulunan her şeyden” tabirine Kâbe de dahildir.

Başka bir hadislerinde de şöyle buyururlar: “Her amel, insanın ölmesiyle
sona erer. Ancak Allah yolunda mücahede edenin ameli bundan müstesnadır.



O kıyamete kadar nemalanır. Kabirde de, bir fitne ve imtihan olan kabir
sualinden Allah onu emin kılar.”10

Cihadın fazilet ve ehemmiyeti hakkında yüzlerce âyet ve hadis vardır. Ancak
mevzuumuz o olmadığı için biz, zikrettiklerimizle iktifa ediyoruz.

Cihad, insanın gücünü kullanarak, kendini zorlayarak, hayat akışına ters
mânilere karşı göğüs gererek kendi özüne ermeye çalışmasıdır ki, buna büyük
cihad mânâsına (cihad-ı ekber) diyoruz. Bir de aynı şeyin başkalarını özleriyle
bütünleşmeye alıp götürme için yapılması vardır ki bu da küçük cihad
mânâsına (cihad-ı asgar)dır.

Düşmana haddini bildirdiği bir cihaddan dönerken cemaatine hitaben Allah
Resûlü, “Şimdi küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz.” buyurmuşlardır.
Büyük cihadın ne olduğunu soran sahabeye de “Nefisle mücadele” cevabını
vermişlerdir.11

Bu ifade aslında bir hakikatin iki ayrı yüzüdür. Her iki yönünde de,
insanlığın temizlenmesi, saflığa ermesi, Allah katında matlup keyfiyeti
kazanması düşünülür ki, bu durumda cihadın büyüğü de küçüğü de aynı
hakikatin ayrı ayrı yüzleri sayılır.

Zaten insanların bu hâle gelmesi, peygamberlerin gönderiliş gayesi değil
midir? Kur’ân-ı Kerim’de bu husus şöyle anlatılır: “Nitekim kendi içinizden,
size âyetlerimizi okuyan, sizi temizleyen, size Kitab’ı ve hikmeti getirip
bilmediklerinizi öğreten bir Resûl gönderdik.”12

Peygamberler, insanların, gözlerinden perdeyi aralamak ve onların, Cenâb-ı
Hakk’ın âyetlerini okumalarını temin etmek için gönderilmişlerdir. Böylece
onların gönül ve kalblerindeki engel ve mânialar yıkılacak; eşya ve hâdiselere
bakış keyfiyetleri tamamen değişecektir. İnsanların körlük ve sağırlık hesabına
geçen günleri, peygamberlerin getirdikleri nur sayesinde bir mânâ ve değer
kazanacaktır. Evet, âyât-ı tekvîniyeyi okuma ve anlama ancak onlarla mümkün
olmuştur.

Nebidir insanları temizleyen ve onları özlerine erdiren. Çünkü insanlar
madenler gibi işlenmeye muhtaçtırlar. Belli bir potada erimelidirler ki,
üzerlerindeki cürufu ve işe yaramayan kısmı atarak matlup keyfiyeti elde
edebilsinler. İstenilen keyfiyet ise, hiç şüphesiz, Cenâb-ı Hakk’ın razı olduğu
hüviyete kavuşmuş olmaktır. Bu hâle ermek ise, ancak nebilerin irşadıyla
mümkün olabilecektir. Onların eritici ve erdirici potasına girmeden saf ve som



altın veya gümüş hâline gelmek asla mümkün değildir.
Âyette dikkat çekilen bir husus da nebinin, Kitab’ı ve hikmeti öğretmesidir.

Eğer ‘Kitap’tan maksat Kur’ân ise -ki öyledir- hikmet Kur’ân’dan başkadır.
Zira aynı şeyin kendi üzerine atfedilmesi caiz değildir. Bundan da anlıyoruz ki
hikmet, Efendimiz’in Sünnet-i Seniyyeleridir.

Nebi, bunların ötesinde bir de bizlere, o güne kadar bilmediklerimizi talim
edecek ve öğretecektir. Bu hitap sadece o günün insanına inhisar ettirilemez.
Demek ki kıyamete kadar gelen insanların nebiden öğrenecekleri çok şey
olacaktır...

Şahsî hayat adına, kalb tasfiyesine giden yolları bizler, Allah Resûlü’nden
öğreniyoruz. Bizler gibi bu vesile ile, O’nun tilmizleri arasında öyleleri
yetişiyor ki, Hz. Ali gibi, “Gayb perdesi kalksa yakînimde bir artış
olmayacak.”13 diyebilenler.. Şah-ı Geylânî gibi yerde iken gökteki esrarı
sezenler.. Fudayl İbn İyaz, İbrahim Edhem, Bişr-i Hâfî gibi daha binler ve yüz
binler... hep o büyük terbiyenin meyveleridirler. Eğer Efendimiz’den sonra
peygamberlik mukadder olsaydı, bunların her biri İsrail peygamberleri
döneminde olduğu gibi nübüvvet semasında pervaz edeceklerdi...

Peygamberimiz’in bize öğrettiği çok şey olmuştur ve olacaktır. İnsanlık,
hayatın her sahasında, O’ndan, bugüne kadar akıl erdiremediği birçok meseleyi
öğrenmiş ve gelecekte de cehaletin zifiri karanlığından O’nun getirdiği nur
sayesinde kurtulup, ışık cümbüşleri arasında birer aydınlık tufanı idrak edecek;
ilim, fen ve tekniğin doruğuna bu ışıktan merdivenlerle tırmanacaktır.

Evet, peygamberlik mesleği, insanları billûrlaştırma, olgunlaştırma, özlerine
ulaştırma ve Rabb’in hoşnut olacağı bir duruma kavuşturma vazifesini yüklenen
ve kendinden sonra gelen dava adamlarına da aynı yükü miras olarak bırakan
bir meslektir. Bu neticeyi elde edebilmek de ancak cihadla mümkündür.

Cihad vazifesi Hakk’a şahit olma vazifesiyle aynı mânâyı paylaşır. Bir
mahkemede hak ve hukukun kime ait olduğunu tespit için şahitler dinlenir ve
hüküm verirken onların şehadeti nazara alınır. İşte, cihad yapanlar da, gök
ehline karşı, yerde, inkârda bulunan nâdânların muhâkemesinde en gür
sadâlarıyla bağırarak “Allah vardır.” diye şehadette bulunmaktadırlar. “Allah,
melekler ve adalette sebat eden ilim adamları şahitlik etmiştir ki, O’ndan
başka ilâh yoktur. (Evet) güç ve hikmet sahibi Allah’tan başka ilâh yoktur.” 14

âyeti bütün vuzûhuyla bize bu hakikati anlatmaktadır.



Allah (celle celâluhu) kendi varlığına şehadet eder. O’nu, vicdanında
hakikate ermiş olanlar duyarlar ki, onların vicdanlarında duyduklarını
kitapların beyan etmesi mümkün değildir.

Melekler de Allah’ın varlığının şahitleridir. Melekler, saf mahiyetten
yaratılmışlardır. Fıtratları katışıksızdır, dupdurudur. Şeytan onların içine küfür
ve dalâlet sokamamıştır. Aslî yapıları kat’iyen bozulmamıştır. Ayna gibidir
onlar, bakıldığında hemen Cenâb-ı Hakk’ın tecellîleri görülür.

İlim sahipleri de Allah’ın varlığına şehadet ederler. Bütün dünya Allah’ı
inkâr etse bu üç şehadet O’nun varlığını ispata kâfidir ve yeterlidir.

Evet, öyledir. Zira bizler bütün çıplaklığı ve azametiyle bu hakikati
vicdanlarımızda duymaktayız. Hem de başka hiçbir delil aramamak şartıyla
duymaktayız. Bu şahitlik Mele-i A’lâ’nın sakinleri için de yeterlidir. Yerdeki
kör ve sağırlar kâinattaki tarrakaları duymuyorlar ve ilâhî sanatı anlamıyorlarsa
buna da ilim sahipleri şahit olarak yeter.

Allah’ın şahitleri, en karanlık yerlere kadar gidecek ve Yüce Yaratıcı’nın
inkâr edildiği en muzlim noktalarda dahi bütün gür âvâzlarıyla nida edecek,
bağıracak ve “Biz, Allah’ın şahitleriyiz.” diyeceklerdir.

Evet, işte nebiler de en yüksek keyfiyette, bu şehadet vazifesini ifa etmek için
gelmişlerdir.

“Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki, insanların,
peygamberlerden sonra Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah izzet ve
hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder, onu Kendi ilmi
ile indirdi. Melekler de buna şahitlik ederler. Ve şahit olarak Allah
kâfidir.”15

Her millet içinde onların, ufuklarını aydınlatmak için bir nebi doğmuştur.
Devirler, aynen dünya gibi dönüyor ve her devirde gül açar gibi bir nebi zuhur
ediyor. Gelen her devir karanlık bir çağ gibi geliyor ve her nebi kendi çağını
aydınlatıyor. Ve son olarak da, Efendimiz geliyor ve bütün çağları aydınlatıyor.
Allah (celle celâluhu) O’na Kur’ân’ında şöyle sesleniyor:

اًريَِذنَو اًرَِّشبُمَو  اًدِھاَش  َكاَنْلَسَْرأ  اَِّنإ  ُّيِبَّنلا  اَھَُّيأ  َي  اۤ
“Ey Nebi, şüphesiz Biz seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak

gönderdik.”16

Âyetteki ُّيِبَّنَلا  ifadesinin başında bir lâm-ı tarif vardır. Bu, bilinen ve mâruf
olan demektir. Allah Resûlü, nereden bakılırsa bakılsın peygamberliği bilinen



bir insandır. Cansız varlıkların (cemadatın) selâmlamasıyla17, bitkilerin
temennâsıyla18 ve hayvanların serfürû etmesiyle19 nebiliği malum ve
meşhuddur. O, inkârı mümkün olmayan, herkesin bildiği, belli ve bilinen
peygamberdir ki, Kur’ân-ı Kerim O’na hitaben “Ey bilinen malum nebi!”
demektedir. Zaten taş gibi gönüllerin, O’nun karşısında eriyip gitmeleri de
O’nun bilinen nebi olmasına yeterlidir.

َكاَنْلَسَْرأ اَِّنإ   : Burada muhatap sığasıyla “Seni” deniliyor. Âdeta rahmetle diz
dize gelmiş bu Rahmet ve Şefkat Peygamberi’ne bu vasıflarından dolayı
telmihte bulunuluyor.

اًدِھاَش  : Seni insanlığa bir şahit olarak gönderdik. İnsanlığa, Beni duyuracak,
Benim şahidim olacaksın. Bütün cihan yalanlasa ve inkâr etse, Sen, Allah’ın
varlığını ilân edeceksin. Sen böyle bir şahitsin. Arkandan gelen şahitler
cemaati de var. Onlar da bütün insanlığa şahit olacaklar, Sen de onlara şahit
olacak ve ‘Bunlar benim.’ diyecek; onların şehadetine şahitlik edeceksin. Ve
hadisin ifadesiyle O’nun ümmetinin şehadeti, mahşerde nebileri mesuliyetten
kurtaracaktır.20

O, iyi yolda müjdeleyen ve kötü yolun encâmından mü’minleri sakındıran bir
insandır. Ve işte cihadın ruhu da bu hakikatte saklıdır. İşte nebiler bu ulvî
vazifeyi yerine getirmek için gönderilmişlerdir. Aydınlatacak, tenvir edecek,
âfâk-ı âlemde güneş gibi doğup batacaklar ve böylece insanlık karanlık yüzü
görmeyecek. Hakikatin duyurulmadığı tek vicdan ve hakikate açılmadık tek kapı
ve tek panjur kalmayacak. Hak ve hakikat her eve girecek ve herkes ondan
istifade edecektir...

Onun içindir ki, ilk peygamberden son peygambere kadar geçen devre içinde
yaşayan ve kıyamete kadar da yaşayacak olan hemen bütün insanların zihninde,
düşünce dünyasında bulanık da olsa bir peygamberlik anlayışı vardır. Bu
anlayışın bir kısım hüzmeleri geçmişteki peygamberlerin getirdikleri nurdan
kaynaklanmaktadır. Gerçi iki devre arasında yaşayanlar, ekseriyetle doğru
yoldan kaymış ve çeşitli sapık düşünce ve anlayışlara girmişlerdi; fakat
müessese olarak peygamberlik ve nübüvvet mânâsının girmediği ev kalmamıştı.
Bugün, bizim vicdanlarımızda, açık kapalı kendini hissettiren cihad ruhu ve
düşüncesi de onların bu temiz soluklarının tesirinden başka bir şey değildir.
Çünkü, ard arda gelen her peygamber, hakkı neşretme uğruna hayatını Allah
yoluna vakfetti ve büyüğüyle, küçüğüyle cihadın en kusursuz temsilcisi oldu.



Cihad-ı asgar (küçük cihad), sadece cephelerde elde edilen bir cihad şekli
değildir. Bu şekilde bir anlayış cihad ufkunu daraltmak olur. Hâlbuki cihadın
yelpazesi şarktan garba kadar geniştir. Bazen bir kelime, bazen bir susma,
bazen sadece yüzünü ekşitme, bazen bir tebessüm, bazen o meclisten ayrılma,
bazen de meclise sadece dahil olma, kısacası, yaptığı her işi Allah için yapma,
sevgi ve öfkeyi O’nun rızasına göre ayarlama, bütünüyle bu cihadın şümulüne
girer. Böyle bir tabandan başlayarak hayatın her sahasında, cemiyetin her
kesiminde onu iyileştirme adına sürdürülen her türlü gayret de yine cihad
cümlesindendir. Aile, yakın ve uzak akraba, komşu ve belde, derken daire daire
bütün dünyaya uzanan bir hacmiyle yapılan ve yapılacak olan cihad, cihad-ı
asgardır. Bu cihad bir mânâda maddîdir. Mânevî cepheyi teşkil eden büyük
cihad (cihad-ı ekber) ise insanın iç âlemiyle, nefsiyle olan cihadıdır ki,
bunların ikisi birden ifa edildiği zaman denge korunmuş olur. Aksine, bunlardan
biri eksik olduğu zaman hakikatteki muvazene bozulmuş olur.

Biz, her şeyi olduğu gibi, cihadı da her iki şekliyle Allah Resûlü’nden
öğreniyoruz. Esasen bizler, henüz siyerin felsefesini yapabilmiş değiliz. O,
hakkı neşretmiş ve bunu yaparken de sistemli bir şekilde ve kıyamete kadar
tatbiki mümkün sağlam kaideler üzerine oturtarak o vazifeyi ifa etmiştir. Eğer
meselelere o felsefeyle yaklaşacak olursak, Efendimiz’in hayat-ı seniyyelerinde
gelişigüzel ve kendini zuhuratın akışına bırakmış tek bir hareket dahi
göremeyiz. O bir plan ve program adamıydı. Belki bunları günümüzün insanının
anladığı şekliyle yazıp çizip şematikleştirmiyordu; fakat hep, daha önceden
hazırladığı bir çizgi, bir sistem üzerinde yürüyor gibiydi. Zaten bu da O’nun
nübüvvetine delillerden biridir. Aynı zamanda Allah ahlâkıyla ahlâklanmış
olmanın da en güzel örneğidir.

Allah Resûlü risaletinin ilk devrelerinde namazlarını hep Kâbe’de kılıyordu.
Bu sadece orada kılınan namazın faziletinden değildi. Belki, bu hareketiyle
güttüğü nice gayeler vardı. Belki de hak ve hakikati en masum şekil ve
hüviyetiyle anlatmanın, o gün için tek çıkar yolu buydu.

Gençlere bir şeyler anlatacaktı. Ne var ki, onların yanlarına gidip, onlara bir
şeyler anlatmak âdeta mümkün değildi. Zira hepsinin gençlik hevesatından
gelen taşkın hareketleri oluyordu. Eğer Allah Resûlü onların arasına karışacak
olsaydı, birçok uygunsuz davranışlarla karşılaşabilirdi. Onun için gidip
Kâbe’de Rabbi’yle olan irtibatını fiilen gösteriyordu. Gençlerde O’nun bu
davranışı merak uyandırıyordu. Gelip ne yaptığını soruyorlar; O da onlara



davasını anlatma fırsatı buluyordu. Bundan dolayı Allah Resûlü, Kâbe’de
namaz kılmayı tercih ediyordu.

Namaz kılarken çeşitli saldırılara uğradı. Hâlbuki evinin bir köşesinde
namaz kılmış olsaydı bunlardan hiçbiri başına gelmezdi. Demek ki bütün
sıkıntılara rağmen orada namaz kılmasının bir mânâsı vardı. Kaç defa başına
işkembe konulmuş21, kaç defa saldırıya uğramış ve öldürülmek istenmişti...

Bir defasında Ebû Cehil elinde büyük bir taşla Kâbe’ye gelmiş ve ne
yapmak istediğini soranlara, “Muhammed secdeye vardığında bu taşı başına
vuracak ve O’nu öldüreceğim.” demişti. Allah Resûlü secdeye kapandığında
Ebû Cehil elindeki taşı kaldırmış ve tam vurmak istediği anda elleri havada
donup kalmıştı. Bir sıtmalı gibi titriyor ve gittikçe yüzü kireç rengini alıyordu.
Etrafındakiler koşuşup ne olduğunu sordular: “Aramıza dehşetli bir canavar
girdi ve neredeyse beni yutacaktı!” dedi.22

Başka bir seferinde Ukbe İbn Ebî Muayt, Allah Resûlü namaz kılarken
gelmiş ve Resûlullah’ın sarığını boynuna dolayıp sıkmaya başlamıştı.
Durumdan haberdar olan Hz. Ebû Bekir yıldırım gibi gelmiş ve bu caniyi Allah
Resûlü’nün başından defetmiş ve şöyle demişti: “Rabbim Allah’tır dediği için
bir adamı öldürmek mi istiyorsunuz?”23 Esasen bu, tarihî bir sözdür. Asırlarca
önce, Hz. Musa’nın başına üşüşenlere karşı, o devrin inanan bir mü’mini de
aynı şeyleri söylemişti. Öyle ki daha sonra Kur’ân-ı Kerim bu şahsın sözünü
âyet olma şerefine erdirmiştir.24 Hz. Ebû Bekir öyle güçlü kuvvetli bir insan
değildi. Ancak imanındaki kuvvet onu yenilmez bir insan hâline getiriyordu.

Eğer hususî himaye olmasaydı, Allah Resûlü namazında ve secdesinde
uğradığı bu saldırıların birinde şehit olabilirdi. Fakat Allah O’nu korumayı
kendi teminatı altına almıştı. Şu kadar var ki, İki Cihan Serveri Kâbe’de namaz
kılmak için ölümü göze alıyor ve öyle namaz kılıyordu. Demek ki böyle hareket
etmesinde hayatî bir önem vardı ki adına and içilen bir hayat, âdeta o uğurda
istihkar ediliyordu.25

Hz. Ebû Bekir evinin önünde yaptırdığı cumbasında yüksek sesle Kur’ân
okuyor ve onun sesini duyanlar etrafına toplanıp dinliyorlardı. Zamanla
dinleyenlerin sayısı o kadar arttı ki, Mekke müşrikleri bu durumdan ciddî
rahatsızlık duymaya başladılar. O da her türlü taarruzu göze alarak bu
hareketini devam ettirdi. Hatta Hz. Ebû Bekir’i himayesine aldığını ilân eden
ve bir insan olarak takdir eden İbn Dağinne, himayesinin devamı için Kur’ân



okumadan vazgeçmesini teklif etti.. edince de Hz. Ebû Bekir hayatını ortaya
atarak her şeye rağmen Kur’ân okumaktan vazgeçmeyeceğini söyledi ve
mücadelesine devam etti.26 Söz, fiil ve davranışlarla cihad mümkün olduğu
sürece, cihaddan uzak kalmamak onların yegâne prensibiydi. Çünkü biliyor ve
inanıyordu ki, ferdin ve cemiyetin hayatiyeti, ancak cihadla mümkündür ve
cihadı terk edenler çürüyüp kokuşmaya mahkûmdur. Aynı zamanda Allah’ın
himayesine girme de ancak O’nun dinine omuz vermekle mümkün olacaktır.
“Siz Allah’ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder.” 27 mânâsına
gelen âyet veya âyetler bu hakikati ifade etmektedir.

Evet, siz Allah’ın dinine omuz verirseniz, Allah da size elini uzatır, size
yardımcı ve destekçi olur; sizi kat’iyen kaydırmaz ve sizi zayi etmez.28 Eğer
hayatınızda kaymaktan emin olmak istiyorsanız, mücadele ve mücahedede
bulunmayı hayatınıza gaye edinin. Yemeniz-içmeniz, yatıp-kalkmanız ve bütün
hareketleriniz, hep bu gayeye hizmet için olsun. Ta ki cihadın en küçüğünü
olsun yapmış olasınız.

Yine hayalen Mekke’ye dönüyor ve Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) hareket tarzını takip ediyoruz.

Şartlar iyice ağırlaşmıştı. Bazı Müslümanların dayanacak takatleri
kalmadığından onlara hicret izni verilmişti. Demek ki, bu durumda olanların
cihadı hicretti. Zaten bir süre sonra hicret, cihadın kendisi olacak ve biat etmek
isteyen herkese, ilk şart olarak hicret etmesi söylenecekti.

Habeşistan’a yapılan iki hicretten sonra Müslümanlar, bütünüyle ve en son
olarak Medine’ye hicret ettiler. Medine devrinde ise cihad başka bir seyir takip
etmeye başladı. Artık, Medine Site Devleti’nin temelleri atılmıştı ve şimdi bu
şartlara göre bir cihad lâzımdı. Keyfiyette bir değişiklik yoktu; bütün mesele
kemmî durumu şartlara uygun olarak ayarlamaktaydı. Yeri gelince hız, yeri
gelince yavaşlama, bazen gaza, bazen de frene basma ve manevra kabiliyetini
daima zinde tutma... bunlar işin stratejik yönleriydi... ve devrin, hâdiselerin
durumuna göre değişiklik arz etmesi de gayet normaldi...

Cihada izin verileceği ana kadar Müslümanlar fiilî bir müdahalede
bulunamıyorlardı. Bu bir bakıma, pasif direniş dönemiydi. Saldıran hep küfür
cephesi oluyordu. Müslümanlar daima mazlum ve mağdur ediliyor; fakat,
maddî cihada izin verilmediği için mukabele düşünülmüyordu. Hicretten sonra
da bir müddet daha böyle geçti. Nihayet cihada izin veren âyet nazil oldu. Âyet



şöyle diyordu:
“Kendileriyle savaşılanlara (mü’minler), zulme uğramış olmaları

sebebiyle (savaş konusunda) izin verildi. Şüphe yok ki Allah, onlara yardıma
mutlak surette kadirdir. Onlar, başka değil, sırf “Rabbimiz Allah’t ır.”
dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah, bir
kısım insanları diğer bir kısmı ile defetmeseydi, mutlak surette, içlerinde
Allah’ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler
yıkılır giderdi. Allah kendisine (kendi dinine) yardım edenlere muhakkak
surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah güçlüdür, azîzdir.”29

Dün kendilerine, “Güç ve kuvvet kullanmayın.” denen insanlar, düşman
kapıya dayanınca maddî cihad izni aldı ve bu izni kullanacak zemini beklemeye
koyuldular.

Bir müddet sonra ise, bu bir izin olmadan çıktı ve emir oldu. Artık
mü’minler kılıçlarıyla cihad etmeye mecburdular. Bedir’e giderken
Müslümanlar, âdeta Cennet’ten davetiye almış gibi sevinç ve sürur içinde
gidiyorlardı. Sanki biraz sonra canları tehlikeye girecek olanlar onlar değildi.
Bu uğurda ölmeyi hepsi de canına minnet biliyordu. Cihada çağrılan hiç kimse
bu davete icabetten geri kalmadı. Sadece münafıklardır ki ordu bozanlık
ediyorlardı.. ve her zaman da öyle yaptılar. Cepheden ayrılıp gittiler..
Efendimiz’i mevzide terk ettiler.. ve bazen de hiç iştirak etmediler. Onlar, içte
safvete erememiş, gönül dünyasında nifakı yenememiş, arkadaşları kavga
verirken bir kenara çekilip şahsî hazlarını yaşamış bir grup sefil ruh ve bir
kısım nefsin zebunu kimselerdi ki, karakterlerinin gereğini yerine
getiriyorlardı...

Allah Resûlü’ne yürekten inanmış insanlara gelince, onlardan mevziini terk
eden tek bir insan bile gösterilemez. Diğer bir tabirle, cihad yolunda vâsıl-ı
ilallah olmuş ve Allah’a ulaşmış olanlardan hiçbiri geriye dönmemişti. Geriye
dönenler yoldaki şaşkınlar, hakikati idrak edememiş ve ruhunda hakikatle
bütünleşmemiş zavallılardı.

Vâkıa onlar da insandı; her insan ölümü kerih ve çirkin görebilir. Kur’ân-ı
Kerim de insandaki bu duyguyu görmezlikten gelmemiş ve inananlara şöyle
hitap etmiştir: “Hoşunuza gitmediği hâlde savaş size farz kılındı. Sizin için
daha hayırlı olduğu hâlde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha
kötü olduğu hâlde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, hâlbuki siz



bilmezsiniz.”30

İnsan tabiatının böyle olmasına rağmen mü’minler, kayıtsız şartsız Allah
Resûlü’ne boyun eğdi ve teslim oldular. Onlardaki bu bağlılık Cenâb-ı Hakk’ın
onlara ard arda lütuflarda bulunmasına sebep oldu... Ve zaferler birbirini takip
etti.

Böylece her geçen gün mü’minlerin gücü artıyor ve kazandıkları zaferler en
kısa zamanda civar kabileler arasında da duyuluyordu. Mü’minlerin her zaferi
onları sevindirirken kâfirleri de mahzun ve mükedder ediyordu.

Cihad, birbirine bağlı zincirin halkaları gibi devam ediyor. Mü’min daima
dirliğini ve diriliğini cihadda buluyor. Cihadı bıraktığı an da öleceğini biliyor.
Evet, mü’min ağaç gibidir; meyve verdiği sürece canlılığını korur; meyve
vermediği zaman da kurur gider.

Ne kadar, bedbîn ve karamsar insanlar varsa hepsini tetkik edin, hep
karşınıza, cihadı terk etmiş insanlar çıkacaktır. Bunlar Hak ve hakikati
başkalarına anlatmadıkları için, Allah içlerindeki füyûzatı çekip almış ve
dolayısıyla da kapkaranlık kalmışlardır. Hâlbuki ne kadar cihad eden varsa,
aşk u şevk içindedirler, içleri apaydındır ve biri bin yapma gayreti
peşindedirler. Her cihad onlarda yeni bir cihad düşüncesi uyarır ve böylece
salih bir daire teşekkül eder. Her hayır başka ve yeni bir hayra vesile olur.
Onlar da hayırlar içinde yüzer giderler... “Amma bizim uğrumuzda cihad
edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah, iyi
davrananlarla beraberdir.”31 âyeti bize bu hakikati anlatmaktadır.

Allah’a giden çeşitli yollar vardır ve bu yolların sayısı mahlukatın nefesleri
adedincedir.32 Allah için cihad edenleri O, bu yollardan birine mutlak surette
hidayet eder. Ne kadar hayır yolu varsa onların önüne çıkarır, ne kadar şer yol
varsa öyle yollardan onları korur.33

Allah’ın yolu sırat-ı müstakîmdir. O yolu bulan bir insan her şeyde orta yolu
tutar gider. Gazapta, akılda, şehvette orta yolu tuttuğu gibi, cihadda ve
ibadetlerde de hep orta yolu takip eder. Bu, Allah’ın insanı kendi yoluna
hidayet etmesi demektir.

Fedakârlık derecesi ne olursa olsun dışa karşı yapılan mücadele bütünüyle
cihad-ı asgara dahildir. Ancak bunun küçük cihad olması büyük cihada
nispetledir; yoksa cihadın küçük hiçbir tarafı yoktur ve kazandırdığı netice ise
pek büyüktür. Nasıl olmasın ki, bu yolda gazi olup Cennet’e namzet olma, şehit



olup berzah hayatını dipdiri geçirme ve her ikisinin sonunda da Allah’ın
rızasına erme söz konusudur. Evet böyle bir neticeyi sonuç veren cihad nasıl
küçük olabilir ki?

Cihad-ı asgar, dinin emirlerini fiilen yerine getirme ve o mevzuda kendinden
bekleneni eda etmektir. Cihad-ı Ekber ise, onu ihlâslı ve şuurlu olarak yapma,
daima muhasebe ve murâkabe içinde bulunmadır. Kin, nefret, haset, enaniyet,
gurur, kendini beğenme, fahir, nefs-i emmare gibi varlığında ne kadar yıkıcı ve
tahrip edici his ve duygu varsa bütününe birden cihad ilan etme, hakikaten zor
ve çetin bir cihaddır ki, buna en büyük cihad denilmiştir.

İnsan, küçük ve maddî cihadda bulunduğu zaman çok kere kendini
düşünmeye vakit bulamaz. Bu bir tehlikedir. Bir ikinci tehlike de, insan bu
küçük cihadı terk ettiği zaman baş gösterir ki, o da pörsüyüp çürümedir. Bu
duruma maruz kalan bir insan ise, bütün kötü düşünceler tarafından dört bir
yanı sarılacak ve mânevî hayatı felce uğrayacaktır. Bu bakımdan maddî cihad
yapmadan insanın kendini koruyup kollayabilmesi cidden zordur. İşte zorlardan
zor bu duruma işaret için Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), gazadan
dönerken büyük cihada dönüldüğünü söylemiştir.34 Bunun mânâsı şudur: İman
ettik. Cihad da yaptık. Gaza şerefiyle şereflendik. Belki biraz da ganimet aldık.
Bundan böyle üzerimize bir rahat ve rehavetin çökme ihtimali vardır. Belki
bazılarının içine kendini beğenmişlik gelecektir. Belki de nefs-i emmare başka
yollardan ruha girip onu ifsad edecektir. Demek ki, bizi bir sürü tehlike
beklemektedir. Onun için bundan sonra verilecek kavga bir öncekinden daha
çetin ve daha büyük olacaktır.

Bu sözün muhatabı, sahabeden ziyade, onlardan sonra gelenler ve bizleriz.
Onun için bu ölçüye çok iyi dikkat etmemiz gerekmektedir. Eğer bir insan
cihadı bütünüyle dışa karşı yapılan davranışlara bağlıyor ve bir iç
murâkabesinden uzak bulunuyorsa, o, tehlike mıntıkasına girmiş sayılır.

Asr-ı Saadet’in insanı, harp meydanlarında kavga verirken aslanlar gibi
dövüşür, gece olunca da hepsi birer derviş kesilir ve sabahlara kadar ibadet ve
zikirle Cenâb-ı Hakk’a kullukta bulunurlardı.35 Sanki onlar gündüzleri, gözleri
hiçbir şey görmeyen o cengâverler değil de bir köşede inzivaya çekilmiş
zahidlerdi. İş böyle olunca, maddî cihadı her şey sayıp cihad-ı ekberi
görmezlikten gelmek veya cihad-ı ekber diye diye dinin en önemli bir
müeyyidesini yıkıp onu ruhbanlığa çevirmek, onun ruhuna hıyanetten başka bir
şey değildir. İşte önümüzde Allah Resûlü’nün bütün bir hayatı ve işte teker



teker bütün sahabe...
Bir muharebe gecesinde iki sahabi nöbet bekliyor. Gündüz akşama kadar

kılıç sallamış bu insanlar, gece de sabaha kadar nöbet tutacak ve düşmanın
muhtemel saldırısını orduya haber vereceklerdi. Biri diğerine: “Sen istirahat et
biraz, ben bekleyeyim, sonra da seni kaldırırım.” der. İstirahata çekilen çekilir,
diğeri namaza durur. Bir ara düşman işi anlar ve ayakta namaz kılmakta olan bu
sahabiyi ok yağmuruna tutar. Vücudu kan revan içinde kalmıştır; ancak, o
namazını bitirinceye kadar dayanır. Namazdan sonra yanındakini kaldırır.
Arkadaşı onun durumunu görünce hayretten dona kalır. “Niçin, der, birinci ok
isabet ettiğinde haber vermedin?” Cevap verir: “Namaz kılıyor ve Kehf
sûresini okuyordum. Duyduğum o derin zevki bozmak, bulandırmak
istemedim.”36

Huzur onu böyle çepeçevre kuşatıyordu. Sanki o, namazda Kur’ân okurken
bizzat Kur’ân ona nazil oluyor ve sanki Cibril onun ruhuna Kur’ân solukluyor
gibi okuyor ve o böyle bir vecd içinde iken bağrına saplanan oktan acı dahi
duymuyordu. İşte büyük ve küçük cihadı kendinde toplayan insanların durumu
ve işte cihad adına hakikatin gerçek yüzü...

Efendimiz’de, her iki cihadı da en uç ve ufuk noktada bütünleşmiş olarak
görüyoruz.

O, harp meydanlarında bir cesaret âbidesi olurdu. Hatta Hz. Ali gibi şecaat
örneği kahramanların itirafıyla, harp meydanında endişe ve korkuya kapılan
bütün sahabe, O’nun arkasına saklanır ve kendilerini emniyete alırlardı.
Meselâ, Huneyn’de öyle bir kükremişti ki, atının dizginlerini iki kişi tutmakta
zorlanıyor, O ise durmadan düşman saflarına doğru atını mahmuzluyordu. Bir
taraftan da en gür sadâsıyla haykırıyordu: “Ben peygamberim, bunda yalan
yok. Ben Abdülmuttalib’in torunuyum, bunda yalan yok!”37

Bu şecaat ve kahramanlık âbidesi İnsan, ibadetlerinde de aynı şekilde, âdeta
bir kulluk âbidesi hâline geliyordu. Namaz kılarken, kaynayan bir tencere gibi
ses çıkarırdı38; ağlayıp gözyaşı döktüğü zaman O’nu görüp dinleyenleri rikkate
sevk ederdi. Bazen günlerce oruç tutar “savm-ı visal” yapardı.39 Bazen sabaha
kadar namaz kılar ve ayakları şişerdi. Hatta Hz. Âişe Validemiz, bu tehâlükü
çok görerek, “Gelmiş geçmiş günahları affolan sen, niçin bu kadar kendini
yoruyorsun?” diye sormuş, O da: “Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı?”
cevabını vermişti.40



Bir insan düşünün ki mağarada yılan ve çıyanlara aldırış etmeden saklanıyor,
tam o esnada müşrikler mağaranın kapısına kadar geliyorlar ve Hz. Ebû Bekir
O’nun namına telaşlanıyor; fakat O, hiç aldırış etmeden, “Korkma, Allah
bizimledir.” diyebiliyor41 ve aynı şahıs Kur’ân dinlerken öyle rikkate geliyor,
öyle gözyaşı döküyor ki, nefesi kesilecek gibi oluyordu. Meselâ, İbn Mesud’a
“Bana Kur’ân oku.” demişti. O ise, edep içinde “Yâ Resûlallah, Kur’ân sana
nazil olurken ben sana Kur’ân mı okuyacağım?” diyor. Ancak, Allah Resûlü
ısrar ediyor ve “Ben başkasından Kur’ân dinlemeyi severim.” buyuruyor.
Bunun üzerine İbn Mesud, Nisâ sûresinin başından okumaya başlıyor. “Her
ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de hepsine şahit kıldığımız o gün
nasıl olacak.”42 mealindeki âyete gelince, Allah Resûlü artık dayanamaz hâle
geliyor ve eliyle “Yeter, yeter!”  diyor. Gerisini İbn Mesud’dan dinleyelim:
Sustum. Döndüm baktım Allah Resûlü ağlıyor ve gözyaşları da çağlıyordu.43 O
bir kalb ve gönül insanıydı, maddî cihadda da mânevî cihadda da... O idi ki
ümmetini istiğfara teşvik ediyor ve “Ben her gün yetmişten fazla istiğfar
ediyorum.” diyordu.44

Büyük cihadda muvaffak olan bir insanın ekseriyet itibarıyla, küçük cihadı
da kazanması muhakkak ve mukadderdir. Fakat, büyük cihadda kaybeden
insanın küçük cihadda kazandığı hiç görülmemiştir. Öyleleri, iş ve hizmeti bir
kerteye kadar götürseler bile neticeye varmaları mümkün değildir.

Hz. Âişe Validemiz anlatıyor: “Allah Resûlü bir gece bana hitaben! “Yâ
Âişe!” dedi, “Müsaade eder misin bu gece Rabbimle beraber olayım.” (O,
Rabbiyle beraber olmak için bile hanımından müsaade isteyecek kadar
incelerden ince bir insandı. Asalet O’nun damarlarına işlemişti.) Ben, “Yâ
Resûlullah dedim, seninle olmayı isterim; fakat senin istediğini daha çok
isterim.”

Sonra, Anamız diyor: “Allah Resûlü abdest aldı namaza durdu ve uzun süre
ِيلوُِأل ٍتاـَيَٰال  ِراـَھَّنلاَو  ِلـْیَّللا  ِفَِـالتْخاَو  ِضْرْـَألاَو  ِتاَواـَمَّسلا  ِقْلَخ  ِيف  َِّنإ 

45 ِباَبْلَْألا  âyetini okudu ve sabaha kadar gözyaşı döktü.”46

Bazen de Allah Resûlû, hanımını uyandırmamak için, hiç sormadan kalkar ve
ibadet ederdi. Yine Hz. Âişe Validemiz anlatıyor: Bir gece uyandığımda Allah
Resûlü’nü yanımda bulamadım. Hemen kıskançlık damarım kabardı; acaba
diğer hanımlarından birinin yanına mı gitti diye düşündüm. Yerimden
doğrulurken elim, karanlıkta Allah Resûlü’nün ayaklarına ilişti. Baktım ki



Allah Resûlü secdeye kapanmış bir şeyler okuyor. Okuduğu duaya kulak
verdim, şunları söylüyordu: “Allahım, Senin gazabından, öfkenden Senin
rızana sığınıyorum. Ukûbetinden bağışlamana sığınıyorum. Allahım, Senden
yine Sana sığınıyorum. (Kahrından lütfuna; celâlinden cemaline;
ceberûtiyetinden rahmâniyet ve rahîmiyetine sığınıyorum.) Sen, Seni senâ
ettiğin gibisin. (Ben, Seni senâ edemem. Senin en büyük şahidin yine
Sensin.)”47

İşte Allah Resûlü ve işte O’nun iç derinliği, büyük cihadı! O böyle olunca,
ashabı daha başka türlü olabilir miydi? Öbür tarafta O’nunla beraber olabilmek
için, burada O’na benzemek gerekir. Sahabe, tam anlamıyla bunun şuurundadır.
Hatta onlardan bazıları, –Sevban gibi– Allah Resûlü’nden ayrı kalma
düşüncesi akıllarına geldiği an, iştahtan kesilir ve ciddî rahatsız olurlardı.

Efendimiz bir cihada çıkmış, Sevban ise O’nunla bulunamamıştı. Allah
Resûlü döndüğünde herkes kendisini ziyaret ediyordu. Bunlar arasında Sevban
da vardı. Sararmış, solmuş ve âdeta bir iğne bir iplik kalmıştı. Şefkat
Peygamberi sordu: “Sevban bu hâlin ne?” Cevap verdi: “Yâ Resûlallah!
Beynimi kemiren bir düşünce var ki, işte o beni bu hâllere soktu. Kendi
kendime düşündüm. Ben Allah Resûlü’nden üç günlük ayrı kalmaya dahi
tahammül edemiyorum. Ebedî bir âlemde bu ayrılığa nasıl güç yetirebilirim?
Çünkü O, Allah’ın Resûlü’dür. Makamı muallâdır. Gireceği Cennet de O’na
göre olacaktır. Hâlbuki ben sıradan bir insanım. Cennet’e girmiş dahi olsam,
Allah Resûlü’nün gireceği Cennet’e girebilmem mümkün değil. Ve O’ndan
ebedî ayrı kalacağım. Bunu düşündüm ve bu hâllere düştüm.”

Allah Resûlü bu dertli insanın derdine derman olarak şu ölümsüz ifadesiyle
karşılık verdi: “Kişi sevdiğiyle beraberdir.”48 Kişiyi sevmek ona benzemek ve
onun hayatını kendine hayat edinmekle olacaktır. İşte sahabe bu mevzuda
herkesten daha hassastır.

Hz. Ömer bütün hayatı boyunca Allah Resûlü’ne, akrabalık yönünden
kurbiyet kazanmanın iştiyakı içinde yandı durdu. Hz. Fatıma’yla bunu yapmak
istedi; fakat o Hz. Ali’ye nasip oldu. Başka çare kalmayınca, Hz. Ali’nin kızı
Ümmü Gülsüm’ü aldı.49 Bütün derdi herhangi bir bağla Allah Resûlü’nün
akrabaları arasına girmekti. Yoksa isteseydi, Bizans imparatorunun kızını, hem
de isteme zahmetine katlanmadan alacak durumdaydı. Ama onun derdi
evlenmek değil, Allah Resûlü ile bir bağ kurmaktı. Çünkü o, bütün soyun-
sopun, hasebin-nesebin hiçbir işe yaramayacağı bir gün, işe yarayan bir nisbet,



bir hasep ve nesep peşindeydi.. kızı Hafsa’yı Allah Resûlü’ne vermek
istemesinde yine aynı dert ve iştiyak bahis mevzuu idi.

Allah Resûlü’ne olan mânevî bağı zaten çok kuvvetliydi. Kim bilir kaç defa,
İki Cihan Güneşi onu elinden tutmuş, “Burada da, ahirette de hep böyle
olacağız.” demişti. Ancak o, bir de maddî bağını tahkim etmek istiyordu. İşte
bu düşünceyle kendi kızını Allah Resûlü’ne vermiş ve Allah Resûlü’nün de kız
torununu almıştı. Hatta böyle bir münasebette muvaffakiyet, o koca Ömer’i
çocuklar gibi sevindirmişti...

Bir gün kızı Hafsa Validemiz kendisine, “Babacığım, dıştan gelen devlet
elçileri oluyor. Ve daima yeni yeni heyetler kabul ediyor, görüşüyorsun.
Üzerindeki elbiseyi yenilesen daha iyi olmaz mı?” diyor.

Hz. Ömer kızından bu sözleri duyunca beyninden vurulmuşa dönüyor. Allah
Resûlü’nü ve Hz. Ebû Bekir’i kastederek, “Ben bu iki dosttan nasıl ayrı
kalabilirim. Vallahi dünyada onlar gibi yaşamalıyım ki, ahirette onlarla beraber
olabileyim.” cevabını veriyor.50

Biz buna, büyük cihad veya mânevî cihad diyoruz. Allah Resûlü’nün ve
sahabenin yolu budur. Onlar Cenâb-ı Hak’la sıkı bir irtibat içinde hayat
sürdürdüler. Onların zikir ve ibadetleri o kadar çoktu ki, onları görenler
ibadetten başka hiçbir şey yapmıyorlar zannederlerdi. Hâlbuki durum tamamen
aksineydi ve onlar hayatı bir bütün olarak yaşıyorlardı...

Onlar âdeta ihlâsın özü ve hulâsası hâline gelmişlerdi. Yaptıkları her işi
Allah rızası ölçüsünde yapıyorlardı. Onların her işlerinde bir iç derinliği ve iç
murâkabesi vardı. İşte yine, karşımızda bir ihlâs âbidesi olan Ömer! Hutbe
esnasında bir ara, hiç münasebet yokken mevzuu değiştirir, “Yâ Ömer, daha
dün baban Hattab’ın develerini güden bir çobandın.” der, hutbeden iner.
Sorarlar: “Durup dururken seni bunu söylemeye sevk eden neydi?” Cevap
verir: “Aklıma halife olduğum geldi...” Başka bir gün, sırtında bir çuval
dolaşıyordu. Niçin böyle dolaştığını soranlara, cevabı yine aynı oluyordu:
“İçimde bir gurur hissettim ve onu öldüreyim dedim...”

Ömer İbn Abdülaziz, bir dostuna mektup yazar. Mektup çok edebî
yazılmıştır. Kalkar, mektubu yırtar. Sebebini soranlara: “İçimde bir gurur
hissettim, onun için mektubu yırttım” der.

Ruhen olgunluğa ermiş, ruhuyla bütünleşmiş, paklaşmış bu temiz kimselerin
cihadı, Allah rızası için olacağından, semereli olur. Hâlbuki kendi iç



meselelerini halledememiş, riyadan, ucuptan, gurur ve kibirden kendini
kurtaramamış, sağda solda çalım satmak için iş gören insanların cihad adına
yaptıkları şeyler ise büyük ölçüde yıkım olacaktır. Böylelerinin, bir devrede
belli bir seviyeye kadar ulaşmaları mümkündür; ancak neticeye varmaları, –
üzerine basa basa ifade ediyorum– mümkün değildir.

Büyük ve küçük cihadı bir arada mütalâa eden âyet ve hadisler vardır.
Bunlardan biri de “en-Nasr” sûresidir. Bu kısa sûrede mealen şöyle
denmektedir: “Allah’ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük
Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit, Rabbine hamdederek
O’nu tesbih eyle ve O’ndan mağfiret dile, çünkü O, tevbeleri fazlaca kabul
edendir.”51

Allah’ın yardımı ve fethi geldiği zaman mü’minler fevc fevc, bölük bölük
İslâm’a girecek ve dehalet edecekler. Öyle de oldu. Maddî cihad (cihad-ı
asgar), emr-i bi’l-mâruf ve nehy-i ani’l-münker, Hakk’ın anlatılması sayesinde
engeller bertaraf edildi ve insanlar İslâm dinine girmeye başladılar.

Bu duruma gelindiğinde, Cenâb-ı Hakk’ın emri şu oluyor: “Rabbini tesbih
ve takdis et.”52 Çünkü bütün bu olanlar bir taraftan Rabbinin sana bir ihsanıdır,
diğer taraftan da bütün bunları yapan ve yaratan Allah’tır. İşte bunları düşün ve
Rabbini tesbih ve takdis et!

Debdebe ve ihtişam içinde kazanılan bu muzafferiyetlerin yanında insan
kendi iç dünyasında nefsine karşı da bir zafer kazanmalı ki, cihad tamamlanmış
ve cihad hakikati bütünleşmiş olsun. Bu çizgide Hz. Âişe Validemiz bize şunu
naklediyor: Bu sûre nazil olduktan sonra Allah Resûlü durmadan ََكناَحْبُس

َكَْیِلإ ُبوَُتأَو  َكُرِفْغَتْسَأ  ِيِّنإ  ّللا  َّمُھٰ  duasını okurdu.53

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadislerinde yine bu iki cihadı
bir arada zikreder: “İki göz vardır ki Cehennem ateşi görmez: Harp
meydanları ve cephelerde nöbet tutan askerin gözü ve bir de Allah
korkusundan ağlayan göz.”54

Sınır boylarında veya harp meydanlarında, en tehlikeli anlarda nöbet tutarak
uykuyu terk eden insanın cihadı maddî cihaddır. Bu cihadı yapan insanın gözü
Cehennem ateşine maruz kalmayacaktır. Bir de mânevî ve büyük cihadı yerine
getiren göz vardır ki, o da Allah korkusundan ağlayan gözdür. Evet, bu iki göz
de Cehennem’i ve onun azabını görmeyecektir.

Memeden çıkan sütün tekrar geriye dönmesi nasıl muhal ise, Allah



korkusundan ağlayan gözün Cehennem’e girmesi o derece muhaldir. Allah
yolunda üstü başı toz toprak içinde kalan bir insanın durumu da bundan farklı
değildir. Çünkü Allah Resûlü, bu toz ve toprağın Cehennem ateşiyle asla bir
araya gelmeyeceği mevzuunda birçok beyanda bulunmuşlardır.55

Allah korkusuyla ürperip ağlayan göz; düşmanın geleceği yerleri gözetleyen,
nöbet bekleyen, râbıta yapan, memleketin başına gelecek felaketler karşısında
göğsünü siper eden, müesseseler kuran, yaşatma zevkiyle yaşama hazzından
uzak kalan insanların gözleri Cehennem ateşi görmeyecektir.

Bu itibarladır ki, sadece meseleyi, sağda-solda diyalektik yapıp, millete bir
şey anlatma şeklinde cihad yapıyorum zannedenler, anlattıklarını ne ölçüde
tatbik ettiklerini kontrol etmeyenler, sadece vakit öldürüyor ve bir de
kendilerini aldatıyorlar demektir. İçlerini zapturapt altına alamamış, riyanın
burnunu kıramamış, fahrı ayaklar altına alıp ezememiş, başkalarına iş
buyurmayı ve gösteriş yapmayı omuzlarından silkip atamamış insanların yaptığı
dış müdahaleler, huzursuzluk kaynağı ve gürültüden başka hiçbir yararı
olmayacaktır. Meseleyi yalnız mânevî cihad şeklinde ele alan ve “Kendi
nefsimle yaka paça olup onu yenmeden başkalarıyla uğraşmam doğru olmaz”
deyip, bir köşeye çekilenler, çekilip nefsine derece kazandırmayı her şeyin
üstünde görenler; Allah’la insanlar arasındaki engelleri kaldırma ve kulları
kendi özlerine erdirme gayretlerine iştirak etmeyenler, bunlar da en hafif
ifadeyle İslâm’ı yogileştirme gayretine düşmüşler demektir. Bunların
bazılarında da şöyle bir düşünce hâkimdir: “Koyunu kendi ayağından, keçiyi de
yine kendi ayağından asarlar. Nefsini kurtaramayan başkasını da kurtaramaz.
Öyleyse insan önce kendini kurtarmaya bakmalı...”

Evvelâ, böyle düşünen kimseler bakmalıdırlar ki bir insan, kendini
kurtardığını zannettiği gün girdapların en içinden çıkılmazına kendini kaptırmış
sayılır. Aslında, kim kendini kurtardığını söyleyebilir ki? Kur’ân “Yakîn sana
gelinceye kadar Rabbine kulluk et!”56 demektedir. Yani perde açılıp sana
öbür âlemden “Artık buyur!” deninceye kadar, kulluk mânâsına dahil hiçbir
fiilden uzak kalamazsın. İnsan, ömrünün son nefesini verinceye kadar kullukla
mükelleftir.

Durum böyle olunca, insanın kendini kurtardığını söylemesi nasıl mümkün
olabilir ki? Hâlbuki onun mükellefiyetleri devam etmektedir. Öyleyse insanın
nefsiyle cedelleşmesi, içindeki fena huylarla yaka paça olması ve kendini
ıslaha çalışması hayatının sonuna kadar devam edecektir.



Biz havf ve korku ağırlıklı bir hayat yaşamak mecburiyetindeyiz. Neticeden
emin olma hiçbir mü’mine yakışmaz. Ümitsizlik de aynı şekilde mü’min sıfatı
olamaz. Ancak havf tarafı ağır basmalıdır. Hz. Ömer gibi bir insan bile son
anlarını yaşarken endişe içindeydi. Ancak İbn Abbas’ın şehadeti kabul etmesi
ve “Ahirette senin iyi bir insan olduğuna ben şahidim.” demesi, bir mânâda onu
bu endişeden kurtarıyordu. Nasıl olmasın ki, “Rabbinin azametinden korkana
Cenâb-ı Hak iki Cennet vaad etmektedir.”57 diyordu...

Durum böyle olunca, ömür boyu cehd ve gayret isteyen bir meseleyi, cihada
mâni bir engel gibi değerlendirme ne derece yanlıştır ve bu iyice düşünülmesi
gereken bir husustur.

Netice olarak, mevzuu şöyle hulâsa etmek mümkündür:
Küçük ve büyük cihad, teker teker ele alındığında, birisinde sadece

lafazanlık, diyalektik ve anarşi, diğerinde ise, mistiklik, miskinlik, tembellik ve
uyuşukluk vardır. Hakikî cihad ise her ikisini birleştirmekle olur ki, Allah
Resûlü’nün ve sahabenin cihad anlayışı da budur.

İslâm’ın yetiştirdiği büyük ve hakikî mürşidlerde de hep böyle bir cihad
şuuru görmekteyiz. Onlardan hiçbiri, cihadı tek yönlü ele almamışlardır. Demir
parmaklıklar arkasında bile hakkı neşretme gayretinden bir an uzaklaşmamış ve
gecelerini de gündüzleri kadar aydınlık geçirmişlerdir. Rableriyle olan
münasebetlerini de asla gevşetmemiş, hizmetlerinin çapı ne derece geniş olursa
olsun kalb dairesini ihmale uğratmamışlardır. Bu sayede duydukları her şey,
onlarda yeni bir iman peteğinin oluşmasına vesile olmuş; böylece ihsan
şuuruyla yaşamış; kendilerini her an Cenâb-ı Hakk’ın murâkabesinde hissetmiş
ve bu amelleriyle Rablerine o derece kurbiyet ve yakınlık kazanmışlardır ki,
Rab, onların gören gözü ve tutan eli olmuş ve böylece birleri bereketlenip
binlere ulaşmıştır.58

Günümüzün insanı, Cenâb-ı Hakk’ı hoşnut edecek bir cihad yapmak istiyorsa
-ki öyle yapması lâzımdır- başkalarına hak ve hakikati anlatmanın, neşretmenin
yanı başında, kendisini ve arzularını da kontrol altına alıp, ciddî bir iç
murâkabesine geçmelidir. Yoksa, kendi kendini aldatma ihtimali, çok
kuvvetlidir ve yaptığı şeylerin de ne kendine ne de başkalarına yararı
olmayacaktır.

Mücahede insanı, Allah’ı her şeye tercih edecek şekilde, ihlâslı, samimî,
yürekten ve gönül adamı olmalıdır. O zaman verilen mücadele faydalı



olacaktır. O, başkalarına karşı felsefe yapıp onların kafalarına faydalı faydasız
bir sürü malumat yığını aktarma yerine; kalb ve kafalara, mümkün olduğunca,
samimiyet, hüsnüniyet, içtenlik ve gönül adamı olma şuurunu yerleştirmeye
çalışmalıdır.

Cihad, bir iç ve dış fetih dengesidir. Onda hem erme, hem de erdirme söz
konusudur. İnsanın özüne ermesi, büyük cihaddır. Başkalarını erdirmesi de
küçük cihaddır. Bunun biri diğerinden ayrıldığı sürece, cihad cihad olmaktan
çıkar, birinden miskinlik, diğerinden anarşi doğar. Hâlbuki biz, Muhammedî bir
ruhun doğmasını bekliyoruz. Bu da, her meselede olduğu gibi bu meselede de,
Allah Resûlü’ne ittiba ve uymakla mümkün olacaktır.

Ne mutlu onlara ki, kendi kurtuluşları kadar başkalarının kurtuluşları için de
yol ararlar. Ve yine ne mutlu onlara ki, başkalarını kurtaralım derken,
kendilerini unutmazlar.

Sidretü’l-Müntehâ: Hz. Peygamber Efendimiz’e (aleyhissalâtü vesselâm) miraç gecesinde
hilkatin aldığı son şekli gösteren yaratılış ağacı, kâinat ağacı.

Âyât-ı tekvîniye: Kâinatta işleyen ilâhî kanunlar.

Mele-i A’lâ: Yüce topluluk.

Muzlim: Karanlık.

Serfürû: Baş eğme, itaat etme.

Sîga: Fiil çekiminde meydana gelen hâl, kip.

Telmih: Üstü kapalı, îmâ yoluyla ifade etme.

Füyûzat: İlâhî feyizler, ihsanlar, lütuflar.

Nefs-i emmare: İnsana sürekli kötülükleri emreden nefis.

Zahid: Dünyevî lezzetlerden el etek çeken; fâni, geçici her şeye gönlünü kapamış kimse.

Rikkat: İncelik, yumuşaklık.

Havf: Korku, endişe.

Cehd: Emek, çaba.

Diyalektik: Herhangi bir meseleyi dış görünüşe göre (zâhirî sebeplerle) sadece akıl yürüterek
çözmeye çalışma metodu.

1 el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 1/511. Cihad hakkında geniş bilgi için bkz.: Gülen, M. Fethullah, İ’la-yi
Kelimetullah veya Cihad s.19-35.

2 Nisâ sûresi, 4/95.

3 Bkz.: Mâide sûresi, 5/67; Ahzâb sûresi, 33/39; Hâkka sûresi, 69/44-47; Cin sûresi, 72/26-28.

4 Bkz.: Kıyamet sûresi, 75/37; Mürselât sûresi, 77/21-22; Abese sûresi, 80/18-22.

5 Fetih sûresi, 48/10.



6 Bk.: Âl-i İmrân sûresi, 3/96.

7 Tevbe sûresi, 9/111.

8 Buhârî, iman 26; Müslim, imâre 103; Nesâî, cihad 30.

9 Buhârî, cihad 73; Tirmizî, fezâilü’l-cihad 25.

10 Ebû Dâvûd, cihad 15; Tirmizî, fezâilü’l-cihad 2; Dârimî, cihad 32.

11 el-Beyhakî, ez-Zühd 1/165; Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd 13/523.

12 Bakara sûresi, 2/151.

13 Aliyyü’l-Kârî, el-Esraru’l-merfûa s.286.

14 Âl-i İmrân sûresi, 3/18.

15 Nisâ sûresi, 4/165-166.

16 Ahzâb sûresi, 33/45.

17 Müslim, fezâil 2; Tirmizî, menâkıb 5, 6; Dârimî, mukaddime 4; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/89, 95,
105; el-Hâkim, el-Müstedrek  2/620.

18 Müslim, zühd 74; İbn Mâce, taharet 23; Dârimî, mukaddime 4; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/113,
4/170, 172; el-Hâkim, el-Müstedrek  2/617; İbn Hibban, es-Sahîh 14/434, 456.

19 Bkz.: Buhârî, büyû 34; cihad ve siyer 46; Müslim, radâ’ 57; fezâil 48; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned
1/348, 5/170-1716/113; Abdurrezzak, Musannef 5/389; el-Heysemî, Mecmeu’z-zevâid 6/52, 53, 9/3-4.

20 Buhârı, i’tisam 19; enbiyâ 3; İbn Mâce, zühd 34; Tirmizî, tefsiru’l-Kur’ân 3.

21 Bkz.: Buhârî, vudû’ 69; salât 109; Müslim, cihad 107, 108; Nesâî, taharet 191.

22 Bkz.: Müslim, sıfâtü’l-münafıkîn 38; el-Heysemî, Mecmaü’z-zevâid 8/227; el-Beyhakî, Delâilü’n-
nübüvve 2/190-191.

23 Buhârî, fezâilü’s-sahabe 5; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/204; el-Hâkim, el-Müstedrek  3/70; İbn
Hibban, es-Sahîh 14/526.

24 Bkz.: Mü’min sûresi, 40/28.

25 Bkz.: Hicr sûresi, 15/72.

26 Buhârî, menakıb 45; İbn Hişam, es-Sîretü’n-nebeviyye 2/11-13.

27 Muhammed sûresi, 47/7.

28 Bkz.: Bakara sûresi, 2/143; A’raf sûresi, 7/170; Tevbe sûresi, 9/120; Hûd s ûresi, 11/115; Yûsuf sûresi,
12/56, 90; Kehf sûresi, 18/30.

29 Hac sûresi, 22/39-40.

30 Bakara sûresi, 2/216.

31 Ankebût sûresi, 29/69.
32 Bkz.: İbn Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye 3/549; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 1/396, 6/165, 14/160; Kâtip

Çelebi, Keşfü’z-Zunûn 1/876.

33 Bkz.: Ankebût sûresi, 29/69.
34 Beyhakî, ez-Zühdü’l-kebîr 2/165; Bağdâdî, Târîh-i Bağdat 13/523.

35 Bkz.: İbn Kesîr, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azim 7/16.

36 Ebû Dâvûd, taharet 79; el-Hâkim, el-Müstedrek  1/258.

37 Buhârî, cihâd 52, 61, 97, 167, meğâzî 54; Müslim, cihâd 78-80.



38 Nesâî, sihr 18; Ebû Dâvûd, salât 107; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/25-26.

39 Buhârî, savm 49; Müslim, savm 59.

40 Buhârî, teheccüd 6; Müslim, sıfâtü’l-münafıkîn 81. Ayrıca bkz.: Müslim, salât 223; Ebû Dâvûd, salât
148; vitr 5.

41 Buhârî, tefsiru sûre (9) 9; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/4.

42 Nisâ sûresi, 4/41.

43 Buhârî, tefsiru sûre (4) 9; Müslim, salâtü’l-müsafirîn 247-248.

44 Buhârî, daavat 3; Tirmizî, tefsiru sûre  (47) 1; İbn Mâce, edep 57; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned
2/282, 341.

45 Âl-i İmrân sûresi, 3/190.

46 İbn Hibban, es-Sahîh 2/386; İbn Kesîr, Tefsiru’l-Kur’âni’l-azîm 2/164; el-Kurtubî, el-Câmi’ li
ahkâmi’l-Kur’ân 4/197.

47 Müslim, salât 221, 222; Tirmizî, daavat 75, 112; Nesâî, taharet 119; tatbik  47; Ebû Dâvûd, salât 148;
vitr 5; İbn Mâce, dua 3.

48 Buhârî, edeb 96; Müslim, birr 165.

49 İbn Hacer, el-İsâbe 4/492.

50 el-Hâkim, el-Müstedrek  1/211; İshak İbn Rahûye, el-Müsned 1/196; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/79;
İbnü’l-Mübarek, ez-Zühd 1/201; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/49.

51 Nasr sûresi, 110/1-3.

52 Nasr sûresi, 110/3.

53 Müslim, salât 218, 220; Ebû Dâvûd, salât 119; Tirmizî, daavat 32.

54 Tirmizî, cihâd 12.

55 Tirmizî, fezâilü’l-cihad 8; Nesâî, cihad 8; İbn Mâce, cihad 9.

56 Hicr sûresi, 15/99.

57 Rahmân sûresi, 55/46.

58 Bkz.: Buhârî, rikak  38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.



Ehl-i tasavvuf, âlemin kıdemi hususunda maddiyyun
filozoflarının getirdiği yolda gidiyorlar. İslâm

akidesiyle telif edebilir misiniz?
Ehl-i tasavvuf, âlemin kıdemine kâil değildir. Hele bütünü hakkında böyle

düşünmek tamamıyla hatalıdır. Mutasavvıflar içinde, âlemin kıdemine değil de,
“vahdet-i vücud” hatta biraz daha ileri götürerek “vahdet-i mevcud”
faraziyelerine saplananlar olmuştur; ama bu, âlemin kıdemine kâil olma demek
değildir. Zâhiren, âlemin kıdemine kâil oluyor gibi görünseler de, aslında öyle
olmadığı muhakkaktır.

İlk önce mutasavvifîni ve sofîliği anlamak lâzım. Mutasavvıfîn, büyük
ölçüde, tasavvufun nazariyatçılarıdırlar. Bu sahanın gerçek erleri olan sofiyyûn
ise daha çok hâl üzerinde dururlar.. ve mesleklerini dayandırdıkları bir kısım
noktalar da yok değildir. Sevr Mağarası’nda Resûl-i Ekrem’den (sallallâhu
aleyhi ve sellem) Hz. Ebû Bekir’in mânen bir şeyler aldığı veya Hz. Ali ile baş
başa kaldığı zaman, Hz. Ali’nin O’ndan bir şeyler aldığı kanaati bu meslek
erbabı arasında çok yaygındır. Vâkıa, Kitap, Sünnet, İcmâ esaslarına göre
hareket eden bir insanın, bu kanaatte olması zor görünse de, yolun sâliklerince
bu mevzudaki inanç tamdır. ِفِرَْعي َْمل  ُقُذَي  َْمل  ْنَم   “Tatmayan bilmez...”

Günümüzde olduğu gibi, o devirde de bu mesele hakkında şüphe ve kuşkuda
bulunanlar vardı. Hatta, Hz. Ali’ye soranlar da oldu: “Yâ Ali, senin yanında,
Resûl-i Ekrem’den sana intikal eden gizli bir şey var mıdır?” O, kılıcının
kabzasında, diyete, âkile ve zimmîler hukukuna ait üç husustan başka bir şey
olmadığını söyledi.1 Bunun dışında Allah Resûlü’nden (sallallâhu aleyhi ve
sellem), hususî mahiyette bir şeyler aldığına dair herhangi bir nakil bilmiyoruz.

Sevr Mağarası’nda Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile Hz. Ebû
Bekir arasında geçen sırlı muhaverelere gelince, o hususu da ispat etmek
oldukça zor. Evet, Kur’ân ve hadisin dışında böyle gaybî bir şey varsa, yani
kitaba yazılmayan, ama sahabe ve tâbiînin, Sevr Mağarası’ndaki muhavereye
dair anlattıkları şeyler içinde, Resûl-i Ekrem’in gizliden gizliye Hz. Ebû
Bekir’e bir şey öğrettiğine dair herhangi bir hususa rastlamadığımızı da
söyleyebiliriz. Bence, böyle yapılacağına, doğrudan doğruya, Cenâb-ı Hakk’ın
yeryüzünde elçisi ve beşerin en büyük mümessili olan Hz. Muhammed’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) vesayası altında bulunulduğu anlatılmalı ve



tekellüflere girilmemelidir. Kanaatimce bu daha samimî, daha inandırıcı olur.
Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) pek çok vazifeleri vardı.

Müslümanların, İslâmiyet’in bütün icaplarını rahatlıkla yerine getirme
imkânlarına kavuşturulmaları; keza, Müslümanların, yeryüzünde mahkûm değil,
hâkim olarak yaşayabilmeleri için, maddî-mânevî bir kısım dinamiklere sahip
olmaları gibi pek çok şeylerle donatılmaları icap ediyordu. Bu noktada, gönül
hayatının, her şey üzerinde hâkimiyet tesis etmesi çok önemliydi. Binaenaleyh,
Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem), farzlardan âdâba kadar, din adına
ne varsa hepsini yaşıyor, yaşanmasını teşvik ediyor ve her şeyde Allah’ın
isteklerini ve hoşnutluğunu arıyordu. Meselâ O’nun hayatında, her sabah 100
defa َُهل َِكيرَـش  ُهَدْـحَو َال  ّللا  ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  vardı.2 Diğer dua ve münacatlar da َال 
öyle... Biz sabah-akşam namazlarında sadece, O’nun okuduklarının onda birini
okuyabiliyoruz. Keşke hepimiz okuyabilseydik! Demek, Resûl-i Ekrem’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) söylediği şeylerden ancak çok az bir şey
yapabiliyoruz. İnşâallah, yaptıklarımızla, vazifemizi yapmış sayılırız. Gerçek
sofîlik ve vilâyet ise, ihlâsla O’nun yaptıklarını yapmaktan geçer. Vâkıa, kulluk
vazifemizi zirvede eda etsek dahi, Hakk’a karşı şükür, Efendimiz’e karşı da
minnet borcumuzu yerine getirmiş olamayız.

Bir gün ashabdan biri gelir der ki: “Yâ Resûlallah, ben günün dörtte birini
salât ü selâmla geçiriyorum.” “Güzel, daha fazla yapsan daha iyi olur.”
Adam yükseltir. Efendimiz “Daha fazla yapsan daha iyi olur.”  demeye devam
eder...3 İşte, Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu cevabı, ibadet ü
taati, altından kalkamayacak hâle getirmedikten sonra, yapabildiğin kadar yap
demektir. Evet, götüreceğin kadar al! Zira; ٌرْـسُي َنيِّدلا  َِّنإ   yani, din ona ait
mükellefiyetleri herkesin yerine getireceği kadar kolaydır.4 Onu ağırlaştırıp
yaşanmaz hâle getiren, altında kalır-ezilir. Sonra götüremeyecek hâle gelir ve
mağlup olur.

Mükellef, farzları terk edemez; müekked sünnetlerin terkinde de itap var.
Sair şeylerde, artırabildiği kadar artırabilir. Bir de bunu sonuna kadar da
götürmeye azimli olursa, artık ona, Allah’a yaklaşma ve dost olma yolları
açılmış demektir. İşte Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
gönüllerde inkişaf hâsıl eden, bu bâtın tarafına “Bâtın-ı Muhammedî” diyoruz.
Bu yola giren kimse -inşâallah- hakikî mü’min, gerçek müttaki mânâsına uygun
sofî ve tam mânâsıyla vilâyete namzet sayılır.



Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu mesleği, bir iki asır sonra
perdelendi. Kur’ân okunuyordu, ama gırtlaklardan aşağıya inmiyordu. Hadis
okuyorlardı; ama, muktezası gönüllerde mâkes bulmuyordu. Şunu bunu ilzam
etmek için güzel laflar söylüyorlardı; ama, sözler gönüllerin derinliğinde
heyecan uyarmıyordu. Bunun için mücedditler, yani dini aslına irca etmek ve
yeniden Müslümanlarda eski aşk, eski heyecanı meydana getirmek isteyen
kimseler zuhur etti. Meselâ Ebû Hanife, İmam Şafiî, Ahmed İbn Hanbel’i
bunlardan sayabiliriz. (Ömer İbn Abdülaziz, ondan sonra Şafiî’dir, diyenler de
var.) Aslında, bunlar, çeşitli sahaların mücedditleridirler. Bu büyük zatlar,
kitlelerde heyecanın sönmüş ve ölmüş olduğunu görünce, buna bir çare
aradılar. Sünnet’e dikkati çekmek için medreseler, tekyeler kurdular. Bu
müesseselere fertleri davet ettiler. Bunlara, seviye, idrak ve anlayışlarına göre
nasihat etmeye başladılar. Bunlar, samimî, hasbî kimselerdi... Eğri büğrü
hâlleri ve yanları yoktu. Söyledikleri sözler, derhal cemaat arasında heyecan
uyarıyordu. Onlar konuşurken âdeta mescit kandilleri dahi harekete geçiyordu.
Bunlar, bulundukları yerlerde manyetik alanlar meydana getiren güçlü
kimselerdi. İbrahim İbn Edhem, Fudayl İbn İyaz, Cüneyd-i Bağdâdî, Bişr-i
Hâfî, Ahmed İbn Hanbel bu zahid zatlardandı. Böyle güçlü zevât, etraflarına
halkı topluyor, sonra da Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) evrâd
ve ezkârını onlara ders olarak veriyorlardı.

Böylece, bu müstesna zatlar sayesinde yeniden gönüller Allah’a teveccüh
etti. Derken onların etrafında herkes müridler gibi toplanmaya durdu;
arkasından da birer birer tasavvuf ekolleri meydana gelmeye başladı. İşte
ondan sonradır ki, müteakip dönemlerde, Kâdirî, Rifâî, Mevlevî, Nakşî
tarikatları gibi tarikatlar kuruldu ve bunlar, o dönem itibarıyla tarihsel olarak
İslâm dünyasının dört bir yanını nura gark ettiler.

Bunlar arasında Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Sünnet’ine
uymayı esas alan ve Sünnet-i Seniyyeyi rehber edinen İmam Rabbânî gibi
mürşitler, hep bu esası işlemiş ve: “Ancak Sünnet-i Seniyyeyi rehber edinen
sahil-i selâmete çıkar.”5 diye ısrarla Peygamber yolunu tavsiye etmişlerdir.

Sünnet mizanlarına göre hareket etmeyen insanın, dış âlemle alâkası kesildiği
nispette, ölçüler alt üst olur. Evet, tasavvuf berzahında yaşamanın insanî
buudları değiştirdiği, insanı âdeta başkalaştırdığı içindir ki, zaman zaman bir
kısım dinî ve tabiî prensipler hafife alınır olmuş ve şer’-i şerifteki muvazene de
bozulmuştur. Böyle bir muvazenesizlikle, evliliğin gereksizliğine inananlar,



insanlardan kaçıp kendi iç dünyalarına kapananlar, “Bana kalbim yeter.” deyip
sadece kalbî ve ruhî hayatla meşgul olanlar hiç de az değildir. Zaman gelmiş
böyleleri, bütün bütün zâhirî duygulara sırtını dönerek beden ve cismaniyete ait
her şeyi inkâr etmişlerdir.

İşte böyle bir istiğrak ve vecd içinde bulunanın gözünde, bütün dünya ve
içindekiler silinir gider de, çevresinde sadece ve sadece Allah’ın isim ve
sıfatlarının tecellîleri parıldamaya başlar. Artık O’nun tecellîlerinden başka
her şey yok olur. O da: “Allah’tan başka mevcut yoktur.” demeye başlar. Vâkıa,
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat ٌةَِتبَاث ِءاَیْشَْألا  ُِقئاَقَح   “Allah var, Allah’ın yarattığı
eşya da var.” diyerek, eşyanın varlığını kabul etmişlerdir; ama vecd insanına
göre, bunda hiçbir beis yoktur. Zira, eşya O’nunla kâimdir. O var olduğu için
eşya da vardır.

Ehl-i Sünnet’in bu mevzudaki değiştirilmez, sabit hükümlerine rağmen veli,
vecd ve istiğrak hâlinde verdiği bu hükmü, bu durumdan ayıldıktan sonra
“sahve” haline de tatbik eder. Meselâ, Muhyiddin İbn Arabî, Fütûhat-ı
Mekkiye ve Fûsusu’l-Hikem’inde; Sühreverdî, Heyâkilu’n-Nur’da ve daha
başkaları pek çok kitapta, “Sen, ben her şey hayalât, sadece Allah var.” gibi
sözleri ve benzerlerini tekrar eder dururlar. Ancak, bu büyük zatların bu
mevzudaki düşünceleri vahdet-i mevcudcuların (monist) mütalâalarıyla
karıştırılmamalıdır. Evet bunlar, “vahdet-i vücud” erbabıdır, “vahdet-i
mevcud” değil. Vahdet-i mevcud bir bakıma, Epikür’le başlamış, Hegel’le
geliştirilmiş, tarihî maddeciliğin elinde ayrı bir şekil almış “ruh-i küllî”
esasına dayanan, istismara müsait bir nazariyedir. Vahdet-i vücud bir hâl ve
istiğrak ifadesidir. Maddecilikle de hiçbir alâkası yoktur. Aksine, o, Allah
adına, bütün kâinatın nefyi ve inkârıdır. Bundaki kusur, sadece sünnet mizanları
ile ölçülüp biçilmeden, müşâhede ve duyuşa göre hüküm vermekten ileri
gelmektedir. Bu kusuru niçin yaptılar diye aklınıza gelebilir. Evet, “Muhyiddin
İbn Arabî, hayatı boyunca vecd ve istiğraklarını yazdı. Keşke kendine geldiği
ve yakazaya döndüğü zaman bunları tashih etseydi. Neden iltibasa müsait bu
mülâhazaları olduğu gibi bıraktı?” diyebilirsiniz. Bence, evvelâ, büyüklüğünü
ölçemeyeceğimiz bu kimseler hakkında, hücum ve teşni yerine daha dikkatli
olmak icap eder.

Evet bunların, şeriatın ruhuna muhalif beyanları karşısında insanın “Hazret,
bunları niçin daha sonra tahkik ve tashih etmedin?” diyesi gelebilir. Ancak,
onlar, asıl âlemi, vücud olarak, kendi sekir ve istiğraklarıyla yaşadıkları âlem



kabul ediyor, bizim âlemimize döndükleri veya diğer tabirle, kendi
âlemlerinden ayrıldıkları zaman, onu uykuya dönmek kabul ediyorlarsa, neyi ve
niye tashih ve tahkik edecekler ki?

Onun için Muhyiddin İbn Arabî Hazretleri gibi zatlar, Cenâb-ı Hakk’ın
tecellîleriyle baş başa kaldıkları zaman, müncezip oluyor, o âlemi hakikî âlem
olarak görüyor; bize göre rüya, onlara göre hakikat sayılan bu âlemde kalemi
ellerine alıyor, o âlemde düşünüyor, o âlemin ölçü ve kıstasları içinde yazıyor;
yazdıkları şeyleri biçimlendiriyor ve kat’iyen bu âleme ait hususiyetlerle telif
etmeyi düşünmüyorlardı. Şayet onlar bu âlemi hakikî âlem olarak bilselerdi,
herhâlde o âlemdeki hataları, bu âlemde tashih edeceklerdi. Etmediklerine
göre, demek ki, bizim âlemimize hiçbir zaman hakikî âlem nazarı ile
bakmadılar.

Mevzuu böylece icmal ettikten sonra diyebiliriz ki, hiçbir mutasavvıfa,
maddeci demenin imkânı yoktur. Aksine maddeciler ile vahdet-i vücudcular
arasında tam bir zıddiyet vardır. Maddeciler, madde ve kâinat hesabına Allah’ı
inkâr ederler. “Sadece madde ve atom vardır; her atom parça ve parçacığı da
şuurlu olarak hareket etmektedir.” demelerine mukabil, mutasavvifînden
vahdet-i vücudcular Allah hesabına kâinatı nefyeder, “Her şey O’na dayalıdır,
O’ndan başka her şey fânidir. Öyleyse biz de bunların fâniliğine hükmetmeliyiz
ki, huzurumuzu ihlâl etmesinler. Çünkü O’ndan ayrı olan her şey fânidir.”
derler. Aradaki bunca zıddiyete rağmen, hâlâ da ikisini “bir” görüp göstermek,
doğrusu anlaşılır gibi değildir.

Bazı tenkitçiler, Mevlâna Celâleddin Rûmî Hazretleri’nin eserlerinin içine,
bir kısım Batılı panteistlerin fikirlerinin sokulduğunu iddia ederler. Bu arada
Afzal-i Kâşî’ye ait olduğu söylenen, pek çok panteistçe düşüncenin, İslâm
ruhunu tahrif niyetiyle, İslâm düşmanları tarafından bu eserlere karıştırıldığını
ileri sürerler.

Evvelâ, Hz. Mevlâna’ya isnat edilen bütün eserlerin ve onun eserleri
içindeki her parçanın ona ait olduğu söylenemez. Günümüzde Mevlâna’ya ait
olduğu söylenen eserlerden bazılarının başkalarına ait olduğu şimdiye kadar
çokları tarafından ortaya kondu.

Bunlardan, “Fîhi Mâ Fîh”i için, Afzal-i Kâşî’nin adından bahsedilmektedir.
Afzal-i Kâşî’nin kendisi Neoplatonisttir ve hayatı boyunca Eflatunculuğu tekrar
ihya etmeyi düşünmüştür. Hatta bu hususu, hayatına gaye edinmiş olduğu da
söylenebilir. Bu zat aynı zamanda, Hurûfî’dir. Harfleri kâinatın atomları gibi



telâkki eden Fazlullahi’l-Hurûfî’nin mezhebinden...
Hadis-i şeriflerin bile arasına bir sürü şeylerin sokulmak istenilmesi

yanında, Mevlâna ve Muhyiddin İbn Arabî gibi zatların sözleri arasına bir
kısım yalan ve uydurma şeylerin sokulması mevzuunda –kanaatimce– biraz
müsamahalı düşünmek lâzımdır. Yani, girebilir demek iktiza eder.

Buhârî gibi, yüzlerce hadis imamı, önünden hadisler geçerken, o söz Resûl-i
Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mi, değil mi, onu bilebiliyordu. Bu
mevzuun mütehassısı olan bu zatlar, tahkik ettikleri sözlerde, âdeta, Resûl-i
Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sözleri kokuyor mu, kokmuyor mu, bunu
hissedebiliyordu. Onun için hadisler, sağlam mihenklere vurulup ayıklandı; ama
tasavvuf büyüklerinin sözleri için böyle bir garantiden bahsedilemez

Ayrıca Muhyiddin İbn Arabî: “Bizim durumumuzda olmayanın ve hâlimizi
bilmeyenin, bizim kitaplarımızı okuması haramdır.” demiştir.

Sâlik: Bir yola giren, bir yolda giden.

Âkile: Diyet ödemeyi yüklenen kimse veya kimseler.

Zimmî: İslâm Devletinin hâkimiyeti altında yaşayan gayrimüslim.

Muhavere: Karşılıklı konuşmak, diyalog.

Tekellüf: Zorlama, külfet.

Müekked sünnet: Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ara vermeden, devamlı
yaptıkları, bir mücbir sebep olmadıkça terk etmedikleri sünnet.

İtab: Azarlama.

Müttaki: Takva sahibi. Dinin emir, yasak ve tavsiyelerine titizlikle uyan kimse.

Zahid: Dünyevî lezzetlerden el etek çeken; fâni, geçici her şeye gönlünü kapamış kimse.

İstiğrak: Kendinden geçme, dünyayı unutma, kalbini dünyevî endişelerden temizleyip bütünüyle
Hakk’a yönelme.

Vecd: İnsan benliğini bütünüyle iştiyakın sarması; hâlin, akıl, mantık ve muhakemenin önüne geçmesi.

Teşnî: Kötüleme, ayıplama.

Sekir: Basiret ve şuurunu, yaşadığı hâlin duygu ve hülyalarının baskısı altında geçici olarak kaybetme
hâli.

Müncezip: Kendini ilâhî cezbeye bırakmış, cezbeye salmış.

İcmal etmek: Özetlemek

Panteist: “Her şey Tanrı’dır.” diyen, Tanrı ile evreni bir sayan felsefî görüşü benimseyen kimse.

1 Buhâri, diyât 31; ilim 39; cihad 171; Tirmizî, diyât 16; Nesâî, kasâme 12.
2 Buhârî, bed’ül-halk  11; daavat 64; Müslim, zikr 28.

3 Tirmizî, sıfatü’l-kıyame 23.



4 Buhârî, iman 29; Nesâî, iman 28.

5 İmam Rabbânî, el-Mektûbat 1/240 (260. Mektup).
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Bu mütevazi kitapçıkta sorulara irticalen cevap verildiği,
konuşmanın ona göre istiflendiği.. daha sonraki küçük
tashihlerle de bu ilk tertip ve ifade tarzına dokunulmadığı;
daha doğrusu, her şeyi yeniden ele alma gibi bir zorluğu
olduğundan dokunulmadığı için, bir kısım karışıklıklar,
anlatma eksiklikleri olacaktır. Değerli okuyucuların, bütün
bunları nazar-ı itibara alarak, kitabı öyle mütalâa etmelerini
ve kusurlarımıza nazar-ı müsamaha ile bakmalarını umar,
dualarını bekleriz.



Takdim
Çarpık zihniyetlerin ürettiği sorulara, çapraz ve ihatalı cevaplar hazırlamak,

beyninin maden ocağında düşünce kazması sallayan ve şakaklarındaki
zonklamayı ancak bu şekilde dindirebilen her düşünür ve mütefekkirin en önde
gelen vazifelerinden biridir. Bir bakıma bu vazife onların varlık ve yaratılış
gayeleridir. İçinde mütefekkiri bulunmayan cemiyet ne fakir bir cemiyettir; ve
içinde mütefekkirini barındırmayan cemiyet nasıl zalim bir cemiyettir. Çünkü
varlık gayesini hiçe saymış veya hiç anlamamıştır da ondan. Âlim, bütün bir
âlemdir. Mütefekkir ise âlimi ve dolayısıyla âlemi besleyen dâyedir. Tefekkürü
olmayan âlim sadece kitap yüklüdür. Mânâ ve muhtevaya aldırış etmeyen bir
kemmiyet taşıyıcısından farkı yoktur onun.

“Neden” ve “niçin” cümbüşü, dünya kurulduğu günden beri vardır. Zaten
dünyayı dünya yapan da bu sorulardır. “Dünya hikmet evidir.” diyenler bunu
söylemiş olmuyorlar mı? Sebep ve netice münasebetini kurcalama hikmetin ta
kendisi değil mi? İddiasız ama tecessüsü uyanık tutucu sorular olmasaydı
“Hikmet”den ve “Hakîm”den bahsetmek nasıl mümkün olurdu? Hâlbuki
bunların varlığı birer realite ve vâkıadır. Öyleyse bundan sonra da bu vâkıa her
zaman ve zeminde var olacaktır.

Bu realiteyi görmezden gelme bir aldanmışlıktır. Şu kadar var ki, her önüne
gelen soruyu cevaplamaya kalkmak da lüzumsuz bir cesarettir. Efendimiz’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Cibril’in sorduğu “Kıyamet ne zaman kopacak?”
sorusuna Allah Resûlü’nün verdiği cevap ne kadar mânidardır. Şöyle
buyurmuşlardır: “Şu anda kendisine sorulan, soruyu sorandan fazla bir şey
bilmiyor.” Gerçi bu da bir cevaptır; ama ne kâmil bir cevap! Kıyamete kadar
hikmetin başında taç ve tacında sorguç olacak bir cevap! Muhatabı meleklerin
en büyüğü; cevabı veren de peygamberlerin ve bütün insanlığın... Fakat işte
cevabı.

İmam Ebû Yusuf, kendisine sorulan yüz sorudan altmışına “Lâ edrî”
(bilemiyorum) cevabını verir. Soru sahipleri hayret içinde ve ham bir çıkışla
“Sana bizim sorularımıza cevap vermen için maaş veriliyor. Hâlbuki sen
soruların çoğuna “Bilemiyorum!” diyorsun. “Bu nasıl olur?” derler. Ve büyük
imam şu cevabı verir: “Siz maaşı benim bildiklerime veriyorsunuz.
Bilmediklerime de vermeye kalksanız bütün dünyayı bana vermeniz gerekirdi!”

İşin bu tarafı biraz da kendisine soru sorulan ve kendilerinden cevap



beklenenleri ilgilendiren kaide. Bir de soru sormanın kendine göre âdâbı ve
erkânı vardır ki, bu edep çerçevesi içinde sorulan sorular kanaatimizce verilen
cevaplar kadar mühim ve bir o kadar da zor ve müşkildir. Tembel beyinler
soru soramaz. Düşüncesi nemlenmiş insanlarda düşünce aksiyonu olmaz. Bu
edebi de bize yine Cibril hadisi öğretiyor. Cibril edep içinde yaklaşıyor,
evvelâ insanlardan bir insan olma hüviyetine bürünüyor, sonra da
“Yaklaşabilir miyim?” nezaketiyle işe başlıyor, üç defa izin istiyor,
dördüncüde diz çöküp ellerini dizlerine koyuyor ve sorularını öyle soruyor..
iman nedir, islâm nedir ve ihsan nedir?.. gibi en can alıcı soruları soruyor.

Soru çeşitli gayeler için sorulur. Bildiğini bildirmek için veya karşısındakini
imtihan etmek için soru sormak belli bir gaye ve hedefe makrun değilse hiç
tasvip görecek davranışlardan değildir. Ancak öğrenmek için veya kendisi
bilse dahi orada bulunan diğer insanların öğrenmelerini temin için sorulan
sorulardır ki, edep çerçevesi içindedir. Bu gruba dahil sorular birer hikmet
fideliğidir. İşte Cibril’in soruları bu cinsten sorulara güzel bir örnektir.

Verilen cevapları tasdik etmesi, kabullenme mânâsınadır. Yoksa soru
soranın verilen cevabı doğrulama mânâsında tasdik etmesi uygun değildir. Hem
Cibril oraya dini öğretmek için gelmiştir. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) sözlerinin, getirdiği vahye mutabık olduğunu Cibril o anda tasdik
etmiştir. Böyle bir tasdik ancak o platformda güzeldir...

Hem niyet hem de şekil itibarıyla güzel sorulan bir soru verilecek cevap için
de önemli ölçüde ilham kaynağıdır. Sormak maharet, doyurucu şekilde cevap
vermek ise bir meziyettir. İşte bu kitap böyle maharet ve böyle meziyetten
terkip edilmiş bir eserdir. Ona, “Soru-Cevap Ansiklopedisi” veya “Atlası”
dense yeridir.

Verilen cevaplar kalabalık bir kitle önünde ve irticalî olarak verilmiştir.
Daha sonra da bu cevaplar asla ve öze dokunmayan küçük düzeltmelerle yazıya
dökülmüştür. Muhtevadaki bereket biraz da bu fıtrîlikten kaynaklanmaktadır.

Yayınevimiz, bu seriye ait dördüncü kitabı çıkarmanın sevincini sizlerle
paylaşırken maarif adına ortaya koyduğu bu ve benzeri faydalı kitapları takdim
etmenin haklı mutluluğunu da yaşamaktadır. Ümidimiz sizlerle daha nice
sevinçler paylaşmak ve daha nice mutlu anlar yaşamaktır. Beyin teri ve göz
nuru dökenlere en içten sevgi ve selâmlarımızla!...

Nil Yayınları



Edep nedir? Edepli olmak ne demektir? 
Kimlere ve nasıl edepli davranılır?

Edep, Arapça bir kelime olup Türkçe karşılığı saygıdır. Ancak o da terbiye
mânâsına artık Türkçe’ye mâlolmuş kelimelerden biridir.

Edep, dine ait prensipler sayesinde ruhta kazanılan ikinci bir fıtrat veya daha
geniş mânâsıyla ruhun dinle bütünleşerek istikrar kazanmasıdır. Ne var ki her
din, insanı edepli kılmaz, İslâm edepli kılar. Aslında biz din deyince hemen
İslâm dinini kastederiz.

Edep, aynı zamanda ihsan mertebesine ermenin de adıdır. Yani bütün iş ve
mükellefiyetlerimizi Allah (celle celâluhu) görüyor ölçüsü altında yapmak ve
davranışlarımızda Allah’ı görüyor gibi davranmak; bu da edepte bir ihsan
şuurudur.

Daha hususî mânâda edep, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), farz ve
vacibin dışındaki davranış ve hareketlerine aynen ittiba ve yaşantıyı O’nun
hayatına göre ayarlama ameliyesidir.

Eskiler, bütün bu mânâları kastederek edep hakkında nice cevher gibi sözler
söylemişlerdir:

Edepdir kişinin daim libası
Edepsiz insan üryana benzer.

“Edep insan için bir urba, bir elbisedir. Edepli olmayan ise, çıplak
demektir.”

Edeb bir tâc imiş Nur-i Hudâ’dan
Giy ol tâcı emin ol her belâdan.

“Edep, bir taçtır. O tacı giyen her belâdan kurtulur. Sen de belâlardan emin
olmak, kurtulmak istiyorsan daima edepli olmaya çalışmalısın.”

Edeb ehl-i ilimden hâlî olmaz
Edebsiz ilim okuyan âlim olmaz.

“Edep varsa ilim de var demektir. Fakat edepsiz bir insan kütüphaneler yutsa
yine âlim sayılamaz.” Çünkü Yunus’un dediği gibi:

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin



Ya nice okumaktır.
“Kendini keşfedip tanıyamamışsan, okuduğun ilimlerden sana ne fayda!”
Edebi son şekliyle temsil eden Allah Resûlü’dür (sallallâhu aleyhi ve

sellem); ister meseleyi terbiye mânâsına ele alalım, isterse söz söyleme gücü
ve iktidarı mânâsına; netice değişmez ve Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) hep zirvededir.

Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve
sellem) sorar:

-Ey Allah’ın Resûlü! Seni böyle kim edeplendirdi?
Cevab verir:
-Beni Rabb’im edeplendirdi ve ne de güzel terbiye etti!..1

Hz. Ebû Bekir’in kızı ve Efendimiz’in zevcesi, hepimizin de kıyamete ve
oradan da ebede kadar anası Hz. Âişe Validemiz’e (radıyallâhu anhâ) sorulur:

-Allah Resûlü’nün ahlâkı nasıldı?
-Siz hiç Kur’ân okumadınız mı? “Okuduk.” derler.
Cevap verir:
-O’nun ahlâkı Kur’ân’dı.2

İşte mürebbisi Allah olan Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), böyle
edebin ufuk noktasındadır. Demek ki edep öğrenmek isteyen O’na bakmalı ve O
endam aynasında edebi kendi kametine uygun şekilde seyretmelidir.

Cenâb-ı Hak, O’nu bütün insanlara örnek olacak bir edeple yaratmış, öylece
edeplendirmiş ve terbiyeli kılmıştır. Yoksa peygamberlik gibi bir yükün
altından nasıl kalkabilirdi... Eğer bu terbiye olmasaydı ve muhalfarz O’ndan da,
bizim gibi hatalar meydana gelseydi.. bunlar O’na münhasır kalmayacak; O’nun
en küçük hatası milyarlarca insana aksedecekti. Onun içindir ki, Rabbi, O’nu
hususî bir terbiye ile terbiye etmiş ve bizler için misal kılmıştı.

Peygamber olmadan önceydi. Kâbe tamir ediliyor ve Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) de bu işte fiilen çalışıyordu. Zaten O bütün ömrü
boyunca hep hayrın ve hayırlı işlerin yanında olmuştu. Amcası Hz. Abbas
(radıyallâhu anh), eteğini omuzuna atmış ve taşın omuzunu zedelemesine mâni
olmaya çalışmıştı. Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) omuzu ise
iyice zedelenmişti. Hz. Abbas (radıyallâhu anh) kendi yaptığını Allah
Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) de tavsiye etti. Hâlbuki mahrem



yerlerinden bir kısmı, böyle yapılınca açılacaktı. Bu tavsiyeye uyan Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) eteğini kaldırır kaldırmaz, birden gözüne
melek göründü. Dehşetinden yere düştü. Bir daha da görülmesi uygun olmayan
yerlerini hayatı boyunca açmadı.3 İşte O, ta işin başında böyle bir teminat
altındaydı...

“Hayatımda” diyor Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “İki defa
düğüne gitmeye niyetlendim. İkisinde de üzerime öyle bir uyku çöktü ki,
uyudum kaldım. Her ikisinde de uyandığımda düğünün çoktan bitmiş
olduğunu gördüm.”4

Bunlar peygamberliğinden önce olan hâdiselerdir. Cenâb-ı Hak O’na
hayatının hiçbir devresinde günah işleme fırsatı vermemiştir. Ve bu tamamen
Allah Resûlü’ne ait istisnaî bir keyfiyettir.

Nasıl olmasın ki, O’nun daha çocukluğunda (O’na çocuk demekten de
utanıyorum. O her zaman kâmildi.) sadrı açılmış ve melekler O’ndaki lümme-i
şeytaniyeyi çıkarıp atmışlardı.5 Her insanda var olan ve şeytanın çeşitli
oklarına hedef bulunan bu siyah nokta, Allah Resûlü’nden (sallallâhu aleyhi ve
sellem) alınmış ve atılmıştı. Bize vesvese veren, kan damarlarımızda dolaşan
şeytan,6 Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) semtine dahi
yaklaşamıyordu. Evet O, müstesna bir insandı...

Cenâb-ı Hak O’na peygamberlik öncesi günah işletmediği gibi, daha sonra
da günah işletmedi. Ve O, doğduğu gün kadar temiz ve berrak bir hayat yaşayıp
öyle gitti. O, edebin tecessüm etmiş şekliydi...

O’nun edebi bütün bir hayatı kucaklamıştı. Nerede ve nasıl hareket ederse
işte O, o hususla alâkalı edepti. Meselâ bazen Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi
ve sellem) celâllenir, öfkelenir, dalgaları göğe yükselen bir deniz hâline
gelirdi. Çünkü orada öyle davranması edepti. Zira ortada bir haksızlık vardır;
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ise haksızlığın en amansız
düşmanıdır. O, hakkı yerine getirinceye kadar dinme bilmeyen bir öfkeyle
kükrerdi. O anda âdeta ormanları velveleye veren aslanlara benzerdi. Fakat,
hiçbir zaman kendisine yapılan en büyük haksızlık karşısında dahi yüzünü
ekşittiği görülmemişti. Çünkü orada da edep, O’nun öyle davranmasını
gerektiriyordu.

Sahabe safları arasında bulunmasına rağmen, henüz bedeviyeti üzerinden
atamamış birisi gelmiş, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem)



yakasından tutmuş ve hakkını talep etmişti. Öyle ki, bu şiddetli hırpalamada
Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) sert yakalığı, mübarek boyun
köklerinde iz meydana getirmişti. Sahabeyi galeyana getiren bu davranışa,
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) sadece buruk bir tebessümle
mukabele ediyor ve “Bu adama istediğini verin!”7 demekle yetiniyordu. O’nun
müsamahası bu kadar engindi...

Çok seçkin insanların dahi öfkeleneceği ve öfkelenmelerinde de mazur
sayılacakları nice yerler vardır ki, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
oralarda dahi müstesna edebini güneş gibi ortaya koymuştu. İşte bunun en
çarpıcı misallerinden biri:

Uhud’a gitmeden evvel gördüğü rüya üzerine, Medine’de kalıp müdafaa
harbi yapmanın daha uygun olacağına kanaat getirmişti. “O’nun rüyası ki bu
vahiy demektir.” O rüyalarında her şeyi apaçık görürdü. Nübüvvetinin ilk altı
ayında hep böyle rüyalar görmüştü. Gördüğü rüyalar, o kadar hayatın
kendisiyle ayniyet içindeydi ki, akşam gördüklerinin hepsi gündüz bir bir
çıkıyordu.8 Uhud’dan evvel de bir rüya görmüş, hatta en yakınlarından birinin
orada şehit düşeceğini istinbat etmiş ve rüyanın tevilinde ifade buyurmuşlardı.
Ayrıca dışarıya çıkmak ashab arasında bir gedik açacaktı ki, bunu da O, rüyada
müşâhede etmişti.

Önce ısrar etti: Medine’den çıkmayalım. Ancak, ashab o kadar coşkun idi ki,
sıdk ile İslâm’a hizmet etme düşüncesi emre itaatteki inceliği kavramalarına
engel oldu… Evet, onların bu davranışı başka türlü ifadelenemez. Bir yola
koyulmuşlardı. O yolda koşarak ölümün üzerine yürümek istiyorlardı. Ve
bilhassa Enes b. Nadr gibi, Bedir’de bulunamayışın ızdırabını bir sene
sinelerinde hem de yanan bir ocak gibi taşıyanlar, kınından sıyrılmış kılıç
gibiydiler. Yalvarıp yakarıyor ve çıkmakta ısrar ediyorlardı.

Burada da Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) ait ayrı bir içtimaî
edebi görüyoruz. O, ashabıyla oturmuş meşveret ediyordu. Meşverette ağır
basan görüşe karşı ısrarda bulunmuyordu. Bu da idareciye ait bir edepti.
Ayrıca, ısrar etseydi, sahabe mutlaka O’nu dinlerdi, fakat, binde bir dahi olsa
muhalefet ihtimali onların mahvına sebebiyet verebilirdi. İşte Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bu ince noktaya da böylece riayet etmiş oluyordu.
Çünkü aynı zamanda O, bir şefkat âbidesiydi. Ashabının böyle bir durumda,
Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) muhalefet gibi bir hüsrana
düşmelerini elbette istemezdi. Bir müddet sonra sahabe de razı oldu. Ancak



Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir kere zırhını giymişti. Artık onu
çıkaramazdı.

Uhud’a gidildi. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ordunun tanzimini
bizzat kendileri yaptılar. O bir erkân-ı harpti. Orduyu en güzel şekilde tanzim
etmişti. Nitekim düşman ilk müsademeyle darmaduman olmuş ve kaçışmaya
başlamışlardı. Ancak, buradaki stratejiye de muhalefet edilmişti. Yani sahabe
yine emir dinlemedeki inceliği tam mânâsıyla yerine getirmedi. Meselâ
okçulara, yerleştirdiği yerden ne olursa olsun ayrılmamalarını söylemiş ve
şöyle tahşidatta bulunmuştu: “Kartalların, cenazelerimizi kaldırdığını
görseniz yine yerinizden ayrılmayın. Bizi ganimet taksim ederken görseniz
yine yerinizden ayrılmayın...” Buradaki inceliği de kavrayamadılar ve
kendilerince; ihtimal ki bu düşman mukavemetini devam ettirdiği süreceydi,
hâlbuki şimdi düşman kaçacak yer arıyor, bizim burada beklememiz beyhude,
gidip arkadaşlarımıza yardım edelim... vs. diye düşündüler.

Ve netice herkesin malumu, 69 insan kütükte doğranır gibi doğrandı ve şehit
oldu. İçlerinde Hz. Hamza (radıyallâhu anh) da vardı. Zaten yara almayan
kalmamıştı. Bunlardan bir kısmı aldıkları yaranın ızdırabını bütün ömür boyu
çektiler. Daha mühimi de İslâm’ın onurunun kırılmış olmasıydı. Bu,
Müslümanlar adına alınan en büyük bir yaraydı.

Bütün bu olanlar, aslında, cemaatin lideri durumundaki insanı
öfkelendirebilirdi. Normalde Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu
olanlara canı sıkılır ve hiddetlenebilirdi. Fakat derhal, Allah (celle celâluhu)
O’nun geleceğe ait, böyle ihtimal dahilinde işleyebileceği bir hiddet emaresine
dahi meydan vermeden, O’nu koruyor, muhafaza ediyor ve O’na şöyle diyordu:

“O vakit Allah’tan bir rahmet olarak onlara yumuşak davrandın! Şayet sen
kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu
hâlde onları affet; bağışlanmaları için dua et; (umuma ait) işlerde onlarla
istişare et. Artık kararını verdiğin zaman da Allah’a dayanıp güven. Çünkü
Allah tevekkül sahiplerini sever.”9

O öyle saygılı bir insandır ki, Cenâb-ı Hak da O’na böyle ifadelerle hitap
etmektedir. Meselâ O’na: “Sen kaba ve öfkeli olma!” demiyor; “Eğer öfkeli ve
katı kalbli olsaydın…” ki böyle değilsin, diyor.

Farzımuhal öyle olsaydın onlar senin etrafından dağılır giderlerdi. Onun için
sen, onlara o muallâ edebine göre davran; haşin ve sert olma!..



Böylece Cenâb-ı Hak geleceğe ait bir günahın önüne geçiyor ve Habibi’ne
günah işletmiyor. Bunu kim için yapıyor? Bir cemaati ilelebet temsil edecek Zât
için yapıyor!. O da Kur’ân’ın emrine uymada öyle hassas davranıyor ki, ileride
dahi olsa içine gelebilecek şeyler birden gönlünden zail olup gidiyor.

İş bununla da bitmiyor. Cenâb-ı Hak: “Onları affet ve onlar için istiğfar
et!” buyuruyor. Çünkü onların da kendi ulviyetlerine gölge düşürecek
hareketlerden kaçınmaları gerekir. Onun için onlar namına Allah’tan mağfiret
dile.

Bir de, sana muhalefet ettiklerinden ötürü, suçluluk ruh hâletine girdiler. Bu
hâl devam ettiği müddetçe kendilerini hep suçlu kabul edecekler. Öyleyse,
onları çağır ve hiçbir şey olmamış gibi onlarla yeniden meşveret et...

Cenâb-ı Hak, en kritik anda, bağırıp çağırmanın beklendiği safhada,
Resûlü’nü (sallallâhu aleyhi ve sellem) öyle bir davranışa zorluyor ki, bir
taraftan O’nun geleceğe ait günah işlemesine set çekiyor, diğer taraftan da O’na
edebin en mükemmelini öğretiyor. İşte Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) de böyle bir edeple edepleniyor..!

Hz. Enes anlatıyor: On sene Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem)
hizmet ettim. -Zaten Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) hizmetine
girdiğinde de on yaşlarındaydı.- Bir defa dahi, yaptığım bir iş için “Neden
yaptın?”, yapmadığım bir iş için de “Neden yapmadın?” dediğini duymadım.10

Hatta bir defasında beni bir işe göndermişti. Sokakta oyuna daldım. Aradan ne
kadar zaman geçtiğini bilmiyorum. Bir ara arkadan birinin kulağımı tuttuğunu
hissettim.. döndüm baktım ki Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem).
Yüzünde yine aynı tebessüm. “Hemen gidiyorum, yâ Resûlallah!” dedim ve
koşarak bana verdiği işe gittim.

O, Allah (celle celâluhu) ahlâkıyla ahlâklanmış ve ümmetinin de aynı ahlâkla
ahlâklanmasını emir buyurmuştu.11 Bunu öğreneceğimiz iki ana kaynak vardır;
onlar da Kur’ân ve edeb-i Resûlullah diyeceğimiz Sünnet.

Edep, eğer farzıyla, vacibiyle, sünnet ve müstehabıyla Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) hayat-ı seniyyeleri ve bize bıraktıkları en önemli
miras da kendi nurlu yaşayışlarıysa, bizim de o edeple edeplenmemiz bir
zaruret ve bir mecburiyettir. Tabiî ki, farzıyla edeplenmek farz; vacibiyle
edeplenmek vacip; sünneti ile edeplenmek sünnet ve müstehabıyla edeplenmek
de müstehaptır. Çünkü Allah (celle celâluhu) O’nu, bize hayatı öğretmesi için



göndermiştir. Biz, yemenin, içmenin, yatmanın ve bütün fıtrî ihtiyaçlarımızı
gidermenin edebini hep O’ndan öğrendik. Hekimlik açısından O’nun
dediklerinin hikmet yönleri araştırılabilir ve bu tamamen ayrı ve müstakil bir
konudur. Biz mevzuu dağıtmamak için, meselenin o yönüne hiç girmeyeceğiz.
Burada üzerinde durduğumuz husus, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bizlere her şeyin edebini talim ettiği hususudur.

Biz, bu edebe tam riayette bulunur, ferdî, ailevî ve cemiyet hayatımızı hep o
edebe göre tanzim edersek, Kur’ân’ı hayatımıza hayat yapmış oluruz. Böylece
de sorudaki “Kimlere ve nasıl edepli davranılır?” kısmı kendiliğinden
cevaplanmış olur.

Sahabe, Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) karşı çok saygılı ve
çok edepliydi. O’nu dinlerlerken sanki başlarında kuş varmış da onu kaçırmak
istemiyorlarmış gibi, bir hassasiyet ve titizlik içinde dinlerlerdi.12 O’nu
tanıdıkça bu sevgiden kaynaklanan saygıları kökleşiyor ve bilme çapına göre
de, saygıları derinlik kazanıyordu.

Ekseriyet itibarıyla O’na soru sormaya cesaret edemezlerdi. Dışarıdan bir
yabancının gelip soru sormasını ve verilen cevabı doya doya dinleme fırsatını
bulmayı çok arzu ederler ve böyle bir fırsatı dört gözle beklerlerdi.
Efendimiz’le (sallallâhu aleyhi ve sellem), şöyle rahat bir iki kelime konuşan
sahabi çok azdı. Bu, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) onlar
üzerindeki baskısından ileri gelmiyordu. Belki O’nun mübarek şahsiyetine ait
mehâbet, ciddiyet ve vakardan kaynaklanıyordu...

Hudeybiye musalahasında, murahhas, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) karşı ashabın tavrını görünce, başı dönmüş, şaşırmış ve Mekke’ye
dönüp şöyle demişti:

“Ben Kisra saraylarında bulundum. Bizans saraylarında misafir oldum ve
nice hükümdarlar gördüm. Bunların içinde, zalim ve müstebitler de vardı.
Fakat yüreğinden gele gele hiç kimsenin, ümmetinin Hz. Muhammed’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) saygılı olduğu kadar saygılı olduğunu görmedim.
Abdest alırken, ağzının suyunu alıyor, tükürürken o suyun tek damlası dahi yere
düşmüyor ve bu mübarek damlacıkları kim alıyorsa, kim kapıyorsa yüzüne
gözüne sürüyor. -Ah, keşke bulsaydık ve biz de sürseydik. Bilmem ki o pâye
bizlere nasip olur mu?- Yüzünden sular aşağıya doğru akarken tek katresini
yere damlatmıyorlardı.”13



Dünyayı dirayet ve kiyasetleriyle idare eden bu insanlar arasında öylelerini
görüyoruz ki, O’na saygıyla dopdolu ve âdeta kapısında kapıkulu.

Amr b. Âs, dünyanın belli başlı ve en çaplı siyasilerinden biriydi. Vefat
edeceği an, telaş içinde bir şey çıkardı ve “Bunu dilimin altına koyun.” dedi.
Sordular bu nedir? Cevap verdi: “Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ait mûy-i mübarektir.” (Efendimiz’in mübarek kıllarıdır.) O’nunla
hesabı rahat vereceğine inanıyordu.

Hayatında hiç mağlubiyet görmemiş ve İslâm’ın hep yüzünü güldürmüş
büyük kumandan Halid b. Velid, Akkad’ın tabiriyle “Eşi bulunmaz büyük
deha”, bir muharebede başındaki sarık yuvarlanınca sarığına doğru koşar.
Askerler arkasından bağırırlar: “Kumandan, düşman saflarına giriyorsun,
dikkat et!” O, arkasına dahi bakmadan ve gelecek kılıç darbelerine hiç
aldırmadan seslenir: “Hayatın da sözü mü olur? O sarığın içinde Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek kılı var!.”

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) onların ruhlarına bu derece işlemişti.
O geldiğinde edeple ayağa kalkar ve O oturmadan da kimse yerine

oturmazdı. O, kat’iyen onlardan böyle bir hareket talep etmezdi. Talep şöyle
dursun daima ikaz eder ve “Acemlerin ayağa kalktığı gibi siz de ayağa
kalkmayın!”14 buyururlardı. Ancak her defasında sahabe, içinden gele gele
O’na ayağa kalkar ve bunu da sadece bir vazife telakki ederlerdi.

Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) ile bir Yahudi arasında münakaşa çıkar. Her
ikisi de kendi peygamberinin daha üstün olduğunu söyler. Bir ara Yahudi,
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakkında uygunsuz bir laf söyleyince,
Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) sıddîkiyetinin gereği, Yahudiye bir tokat
aşkeder. Yahudi, yemez içmez derhal Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve
sellem) huzuruna gelerek durumu haber verir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bu hâdise vesilesiyle ashabına şöyle ferman eder: “Beni, Musa’dan
(aleyhisselâm) üstün tutmayınız. Çünkü haşir için sûr üflenince, ilk kalkan
ben olacağım. Kalktığımda Hz. Musa’yı (aleyhisselâm) Arş’ın kaideleri
altında yalvarırken bulacağım.. bilemeyeceğim, bu, benden evvel bir haşr u
neşir midir, yoksa Tur sâikası bedeli midir?”15

Ve yine Kur’ân-ı Kerim’de Cenâb-ı Hak O’na hitaben: “Sen hut sahibi
Yunus gibi olma!”16 deyince, hemen ashabının aklına bir peygamber hakkında
uygunsuz bir düşünce gelmemesi için “Beni, Yunus b. Metta’ya tercih



etmeyin!”17 buyurmuşlardır.
Bu da O’nun, peygamberlere karşı edep ve saygısıydı. Cevher kadrini

cevherfüruşân olmayan bilmez. Bizler Hz. Musa’yı, Hz. İsa’yı ve diğer bütün
peygamberleri nasıl bilip nasıl tanıyacağız! Onları, Hz. Muhammed’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) sormalıdır ki, hakikî cevap alınmış olsun.
Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) de onlara sormalı... Onun içindir ki,
Hz. İsa (aleyhisselâm), O’nun geleceğini müjdelemeye beş yüz sene evvel
başlamış ve “Geliyor, geliyor; bütün âlemlerin reisi geliyor.”18 diyerek
tebşiratta bulunmuştur. Çünkü onlar O’nun büyüklüğünü biliyorlardı. Fakat
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de tevazu kanatlarını yerlere kadar
seriyor ve biraz evvel naklettiğimiz sözleri söylüyordu...

Evet, bütün bunlar Aleyhissalâtü vesselâm’ın edebiydi. O bu derece
mütevazi idi. Tevazu izhar buyurdukça da Cenâb-ı Hak O’nun derecesini
yükseltiyordu.19 Yüksele yüksele makam-ı Mahmud’a ulaştı. O makam ki, bir
insanın, başkalarına el uzatma makamının doruğudur. Bir hususa dikkat çekmek
isterim. Makam-ı Mahmud, en geniş mânâda muhtaçlara el uzatma makamının
en zirvesidir. Zaten ta baştan O’na “Muhammed” ve “Ahmed” demişler.. evet
O’nun bu makamın sahibi olacağı ta baştan bellidir. İşin başında Cenâb-ı Hak,
O’nun bu makamı elde edeceğini bilmiş ve istikbaline bakarak O’na bu isimleri
verdirmiştir.

Zaten hiçbir peygambere nasip olmayan pâye yine O’na aittir. Her
peygamber Cenâb-ı Hak’la vasıtalı veya vasıtasız konuşmuştur. Ama, hiçbir
peygamber, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) serfiraz kılındığı
miraçla şereflendirilmemiştir.

Evet, bütün Arş’ı-ferşi velveleye verme, kader kalemlerinin yazışına şahit
olma, Cennet ve Cehennem’i gezip görme gibi faziletleri kendinde toplayan tek
peygamber, Aleyhissalâtü vesselâm Efendimiz’dir. Ve işte biz de böyle miraçla
şereflendirilmiş O peygamberin ümmetiyiz. O, miraç seyahatinden,
Rabbimiz’in bir hediyesi olarak bize turfanda bir hediye getirmiştir. Bu hediye
namazdır. Namaz da mü’minin miracıdır. Bunu da Cenâb-ı Hak bize en kâmil
ve mükemmel mânâda ihsan etmiştir.

Burada edebin müşahhasından yani, Efendimiz’in edebinden bahsediyoruz.
Sözün akışını bu noktaya getiren sebep ise, sorudaki “Nasıl”a cevap teşkil
etmesidir. Aslında bu meselenin nasılını düşünmeye, hiç gerek bile yoktur.



Cevap gayet kısa ve nettir: “Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) kime
nasıl davranmış ve nasıl davranılmasını istemişse, işte öyle...” demek
yeterlidir.

Durum böyle olunca, insan büyüğüne, mürşidine, muallimine, kumandanına,
başındaki âmirine, onlara, kendi hudutları dışında bir pâye vermemek kaydıyla
ve onlar da daima hak ölçüsü içinde kaldıkları müddetçe, itaat etmeli, saygı
göstermelidir ki, bu da bir edeptir. Ancak edebi tek taraflı düşünmek bir
hatadır. Büyüklerin küçüklere ve üsttekilerin de alttakilere karşı bir edep tavrı
vardır. Ve zaten hakikî edep bu iki kanadın kendilerine düşen edep vazifesini
tam yerine getirmeleriyle mümkündür.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), arkadaşlarıyla beraber yapılması
gereken işlerde bizzat aktif olarak çalışırdı. Ev işlerinde de hanımlarına yardım
ederdi. Kimseye emr-i vâki yapıp şahsî işlerini gördürmezdi. Belki
arkadaşları, O’na ait bir işi yapmak için âdeta birbirleriyle yarışırlardı. Fakat
her defasında iş yapmaya ilk teşebbüs O’ndan gelirdi.

Meselâ, bir yolculukta yemek yapılacaktı. Sahabeden biri, “Koyunu kesmek
bana ait.” dedi. Diğeri “Yüzmek de bana ait.” deyince, Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) hemen ayağa kalkıp “Odun toplamak da bana ait.”
buyurdular ve odun toplamaya koyuldular.20 Hendek kazımında bizzat
bulunduğu, mescit yapımında herkesle beraber kerpiç taşıdığı hepimizin
malumudur. O, böyle davrandı ve arkadaşlarını da böyle yetiştirdi. Onun
içindir ki, Ebû Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler (radıyallâhu anhüm),
müstesna bir titizlikle, kılı kırk yararak, adalet ölçüsünde yaşayabildiler. Bunu
onlara, muallim ve mürşitleri olan Allah Resûlü öğretmişti.

Amr b. Âs’ın (radıyallâhu anh) bu mevzuda hassas davranamadığını duyan
Hz. Ömer (radıyallâhu anh) ona hitaben şiddetli bir dil kullanıyor ve
mektubunda şöyle diyordu: “İnsanlar analarından hür olarak doğdular. Ne
zamandan beri onları köle olarak kullanıyorsunuz?!..”

Bu ölçüyü bulabilme de onların, Efendimiz’den öğrendikleri edeple mümkün
oluyordu.

Demek oluyor ki, günümüzün ve yarının insanının da önünde bir Edep
Rehberi vardır. O edebe riayet, ferdin ve cemiyetin kurtuluş beratı olacaktır.
Ancak biz, böyle bir sütunda O’nu tafsilatıyla sunamadığımızdan ötürü
üzgünüz. Sunmamız da mümkün değildir. İmkân elverirse, bu mevzuu, müstakil



bir eserde ele alıp incelemeyi düşünürüz. Burada sadece mevzuun felsefesine
küçük bir işarette bulunmuş olduk.

Bunun ötesinde, O’nun giyim, kuşam, yeme-içme, yatma-kalkma gibi günlük
yaşantısı, yüzlerce ciltlik eserlerle anlatılmış ve bize kadar da nakledilip
gelmiştir. Mevzuun bu kısmını böyle mümtaz eserlere havale ile beraber, son
olarak şunu da arz etmek istiyoruz: Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
hayatı, fıtratın ayrılmaz bir parçasıydı. O, hayatı en tabiî hâliyle yaşamıştı.
Zaten, her insanın benimseyeceği ideal hayat da işte bu fıtrî ve tabiî hayattır.
İnsanlık böyle bir hayatla kurtulacaktır. Sözün başında da dediğimiz gibi, hayatı
bütünüyle kuşatan, nizam, intizam ve âhenk bir edeptir. Bu edebin en güzel
örneğini de Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) vermiştir...

Muhalfarz: Olmayacak bir şeyi olmuş gibi düşünme, varsayma.

İstinbat: Hüküm çıkarma, bir hükme varma.

Tahşidat: Bir şeyin üzerinde çok durma, sık sık aynı şeyi hatırlatma.

Müstehap: Yapılması sevap ve güzel olan şey, nafile.

Musalaha: Barışma, barış anlaşması.

Dirayet-Kiyaset: İncelikleri kavrama, kuvvetli zeka, beceriklilik.

Cevherfüruşân: Mücevher satanlar, mücevher ustaları.

Tebşiratta bulunmak: Müjde vermek, müjdelemek.

Serfiraz kılınmak: Yüceltilmek, üstün kılınmak.

Lümme-i şeytaniye: Şeytanın kalbe nüfuz mahalli.

Makam-ı Mahmud: Mahşer (kıyamet) günü mahlukatın hesaplarının bir an evvel görülmesi için
Allah Teâlâ tarafından Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) verilen şefaat izni.
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Tevessülü anlatır mısınız? Şer’an caiz olan ve
olmayan yönleri nelerdir, izah eder misiniz?

Tevessül, Arapça bir kelimedir. Birini ve bir şeyi vesile ve aracı yapmak
demektir. Meselâ çatıya çıkmak için merdiven, bir yere ulaşmak için çeşitli
vasıtalar birer vesile; bizim de o maksadı elde etmek için bunları kullanmamız
bir tevessüldür. Tabiî ki burada söz konusu olan mânevî tevessüldür.

Nebilere, velilere, derecesine göre âlimlere ve salih kullara tevessül yapılıp
yapılamayacağı öteden beri ulemâ arasında münakaşası yapılan hususlardandır.
Bu münakaşa İbn Teymiye ekolüyle yeni buudlar kazanmış ve günümüze kadar
da devam edegelmiştir. Tevessülü şefaat mânâsı içinde mütalâa edenler de
olmuştur. Yani ulemâ arasında şefaat ve tevessülü aynı mevzu içinde tahlile
tâbi tutanlar da vardır.

Tevessül hem vardır hem de yoktur. Biz evvelâ olmayan yönünü izah edelim,
daha sonra da var olan cihetini ele alalım.

İslâm’da kul ile Allah arasında hiçbir vasıta yoktur. Kul istediği zaman ve
istediği mekânda Allah’a teveccüh eder ve O’nunla vasıtasız ve bir kulluk dili
kullanarak konuşabilir.

“İstediği zaman” dedim, çünkü nafile ibadetler için belli bir kayıt yoktur;
insan Rabbi’ne her zaman dua ve münacatla ve bunu en güzel şekilde sembolize
eden namaz gibi ibadetlerle yerine getirebilir. Vaktin kerahet vakti olup
olmaması da mevzumuzun tamamen dışında bir meseledir. Burada biz mutlak
olarak kulluktan bahsediyoruz...

“İstediği mekân” dedim. Çünkü Allah Resûlü, “Yeryüzü bana mescit ve
tahûr (temiz) kılındı.”1 buyurmaktadır.

Kul nafile ibadetlerle Rabbi’ne adım adım yaklaşır. Bu yaklaşma onu öyle
bir duruma getirir ki, orada Rabbi onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli… vs.
olur.2 İşte her kulun Cenâb-ı Hak’la böyle münasebete geçmesi mümkündür ve
arada hiçbir vasıtaya da ihtiyaç yoktur. Zira Allah (celle celâluhu) her insana
şah damarından daha yakındır.3 Ve her kulun yalvarış ve yakarışını duyup, onun
duasına icabet etmektedir.4

Cenâb-ı Hak, nasıl zâtında, ef’âlinde ve rubûbiyetinde birdir; öyle de insan,
O’na mukabil kulluğunu birleme mecburiyetindedir.

Zaten bütün namazlarımızda Fatiha’yı okurken aynı şeyleri söylemiyor



muyuz? “Sadece Sana kulluk eder ve istediğimizi de sadece Senden isteriz.”5

Bunun mânâsı, aradaki bütün vasıtaları silerek Rabb’e muhatap olmak değil
midir?..

Kâfirûn sûresinde anlatılan hakikatler de, arada herhangi bir vesile ve vasıta
olmadan doğrudan doğruya Cenâb-ı Hakk’a kulluk yapmayı göstermekte ve
tevhidin bu mertebesine işaret etmektedir.

Efendimiz de tevhid adına yaptıkları bir duada şöyle buyurmaktadır:
“Allahım, Senin vermek istemediğini kimse veremez. Evet, Sen ‘Verilmesin!’
dedikten sonra kimse veremez, ‘Verilsin!’ deyince de kimse mâni olamaz.
Senin hükmünü kimse geriye çeviremez. Eğer bir hüküm vermişsen mutlaka o
yerini bulur ve geriye döndürülemez. Hiçbir soylu, büyük veya şerefli insan
Senin verdiğin hükme muhalefette bulunamaz.”6

Mealen arz ettiğimiz ve hiçbir tefsir ve tahlile girmediğimiz, Allah
Resûlü’ne ait bu dua ve yalvarış da gösteriyor ki, Allah dilemedikten sonra
kimsenin kimseye hiçbir faydası, hatta insanın kendine bile faydası olamaz.
Bundan da anlıyoruz ki, Allah Resûlü bize, vesile ve vasıtalardan sıyrılarak
hâlis ve sâfi kulluğa ulaşmanın yollarını göstermektedir.

Abdullah b. Abbas bir gün Allah Resûlü’nün terkisinde oturuyordu;
Efendimiz ona şu ölümsüz nasihatte bulunmuştu (mealen): “Ey oğul! Nerede
olursan ol, Allah’tan kork. Allah’a kulluk yap, yaptığın her şeyi karşında ve
yanı başında bulursun. Bir şey isterken sadece Allah’tan iste. Ve yardım
dilerken de sadece O’ndan yardım dile.”7

İşte, mealen nakletmeye çalıştığımız bunlar ve emsali âyet ve hadislerden de
anlıyoruz ki, kul, kimsenin tavassutuna muhtaç olmadan, ellerini kaldırıp dua
için gerildiğinde ve bu uğurda metafizik gerilime geçtiğinde, doğrudan doğruya,
Rabb’in rahmetiyle bütünleşebilme; arzularını O’nun huzurunda şerhedebilme
ve O’nunla âbid ve Mâbud münasebeti içinde alâka kurabilme imkân ve şansına
sahiptir. Evet işte bu mânâda tevessül ve vesile arama yoktur.

Ancak bütün bunlar, bu mevzu ile alâkalı perde önü meselelerdir ve gerçeğin
sadece zâhir yüzünü aksettirmektedir. Bir de işin perde arkası var ki, merhum
İbn Teymiye ve talebeleri gibi, günümüzdeki bazı zevat, işin bu yanını bir türlü
görmek istememektedirler. Evet, nedense, İbn Teymiye taraftarları buraya kadar
söylediklerimize sımsıkı yapışırken, daha sonra söyleyeceklerimize kulak
kapamaktadırlar:



Rica ederek soruyorum: Kur’ân’ın vesileliğini inkâr etmeye imkân var
mıdır? Kur’ân olmasaydı biz, ebedî hayat ümidini hangi kaynaktan alacaktık?

Dünya hayatımızı nasıl tanzim edecek ve Cennet haritasını nasıl görecektik?
Faziletlere hâhişkâr gönüllerimizi ne ile tatmin edecek ve o faziletlere nasıl
ulaşacaktık?

İstirham ederim, miraca dahi çıktığı zaman “Ümmetî, ümmetî!” diyerek
geriye dönen Aleyhissalâtü vesselâm’ın vesileliğini inkâra imkân var mıdır?
Kur’ân’da “Biz, seni âlemlere rahmet olmak üzere gönderdik.”8 denilen ve
kâfirlerin dahi küfrünü şek ve şüpheye çevirmekte, bir rahmet yönü bulunan bu
yüce ve büyük Zât’ın vesileliği nasıl inkâr edilir?

O öğretmeseydi biz dinimizi kimden öğrenecektik? En güzel ahlâkı biz
O’ndan öğrendik. İnsanlığın gözündeki perdeyi O kaldırdı ve bizleri aydınlık
ufuklara O götürüp ulaştırdı. Bu şuuru vicdanının en derin yerinde duyan
sahabe “Minnet Allah’a ve Resûlü’nedir.”  diyordu...9 Diyordu ve O’na ait her
şeyi mübarek ve kurtuluş vesilesi sayıyordu. Saçından, sakalından düşen her
mübarek tüyü, Cennet’ten gelmiş gibi kabul ediyor, ipekler, kristaller içinde,
evlerinin en mutena yerinde muhafazaya çalışıyorlardı. O, abdest alırken,
abdest uzuvlarından akan su damlalarının tekini dahi zâyi etmeden kapış kapış
ediyor, yüzlerine gözlerine sürüyor ve bunun değdiği yerlere âdeta, ateşin
dokunmayacağına inanıyorlardı.. ve Allah Resûlü de onları böyle
davranmaktan men etmiyordu.10 Bazılarının dediği gibi, eğer onların böyle
davranmaları şirk olsaydı, evvelâ, yeryüzünden şirki kazıyıp atmak için gelen
Allah Resûlü, onları böyle yapmaktan men ederdi.

Burada başka vesilelerle söylediğim bir hususu tekrar arz etmek istiyorum.
Koca Halid, sarığında Allah Resûlü’nün mübarek saçından bir kıl taşıyordu.
Bir gün, başından sarık yuvarlanıp, düşman safları arasına kayıp gidince, gözü
dönmüş gibi oraya doğru koştu ve askerlerin ihtarına kulak asmadan sarığını
alıp giydi.. ve sonra da bu kadar tehâlükünün sebebini soranlara şöyle cevap
verdi: “O’nun içinde Allah Resûlü’ne ait bir mübarek tüy vardı.”11 Bunu diyen
insan, dünyanın en büyük kumandanlarını kapıkulu olarak kullanacak çapta bir
insandı.

Afrika’yı bir baştan bir başa fetheden büyük insan Amr b. Âs, büyük siyaset
ustası ve deha çapında bir idare kabiliyetinin adamıydı. Vefat ederken dilinin
altına Allah Resûlü’nden hatıra kalmış mübarek bir kıl koyuyor ve bununla



sorulan suallere kolay cevap vereceğine inanıyordu. Tekrar rica ederek
soruyorum; eğer sahabe de tevhidi anlayamadıysa, yeryüzünde tevhidi anlayan
kim vardır? Eğer bu şekildeki tevessüller şirk ise, ondan ilk kaçınması
gerekenler Allah Resûlü’nün gökteki yıldızlara benzettiği ve “Hangisine
uysanız hidayeti bulursunuz.”12 diye tebcil ettiği bu mümtaz ve müstesna
insanlar olması gerekmez miydi? Hâlbuki görüyorsunuz ki onlar bu mânâda
tevessülde bulunmayı kat’iyen mahzurlu görmüyorlar...

Hz. Ömer devrinde bir kuraklık olmuştu. Hz. Ömer, bu belânın kendi
yüzünden ümmete musallat olduğuna inanıyordu. İki büklümdü ve yüzü bir türlü
gülmüyordu. Bir gün aynı düşünceli eda ile evine gidecekti, fakat birden durdu.
Geriye döndü ve koşar adımlarla bir istikamete doğru yürüdü. Geldiği ev Hz.
Abbas’ın eviydi. Kapıyı Hz. Abbas açtı ve onun, ne olduğunu sormasına bile
fırsat bırakmadan elinden tuttu ve bir tepeye doğru götürdü. Orada Abbas’ın
elini havaya kaldırarak şöyle dua etti:

“Allahım, biz hayatta iken, Resûlü’nün aziz varlığını şefaatçi yapar ve
isteyeceğimizi O’nun adına isterdik. Fakat artık O aramızda değil. Ancak bugün
Senin huzuruna, Habib’inin amcasıyla geldim. Şu el hürmetine bize yağmur
ver!”

Sahabi diyor ki, daha onların elleri havadan inmemişti ki gökten sağanak
sağanak yağmur boşalmaya başladı.13

Ve yine Hz. Ömer devrinde kuraklık ve kıtlık olmuş, Müslümanlar
yağmursuzluktan bunalmışlardı. Bir sahabi Allah Resûlü’nün nurdan kabrine
vardı ve: “Yâ Resûlallah, Allah aşkına ümmetin için Allah’a müracaatta bulun
da yağmur versin.” diyerek teveccühte bulundu. Sonra da evine gidip yattı.
Rüyasında ona: “Git Ömer’e söyle, Allah yağmur verecektir.” denildi; derken
ardından da yağmur geliverdi...

Bir başka vak’a: Gözleri görmeyen bir zat, Allah Resûlü’ne gelerek,
gözlerinin görmesi için dua istedi. Allah Resûlü de ona gidip iki rekât namaz
kılmasını ve namazın ardından da Allah Resûlü’nü vesile yaparak gözlerinin
açılması için dua etmesini söyledi. Bu adam denilenleri yaptı ve gözleri birden
açılıverdi...14 Dünden bugüne ümmet herhangi bir hastalıktan kurtulmak
istediklerinde iki rekât namaz kılıp bu duayı okumuş ve Cenâb-ı Hakk’ın
lütfuyla da hep şifa bulmuştur...

Mevzuu şöyle hulâsa edebiliriz: Kendisiyle tevessül edilen şahıslar esas



gaye ve maksat yerine geçirilmediği ve onların sadece bir vesile ve vasıta
olmaktan öte hiçbir salâhiyetlerinin bulunmadığı unutulmaz ve bütün bunlarda
meşîet-i ilâhiyenin esas olduğu nazardan kaçırılmazsa tevessül vardır ve
olmuştur. Nitekim yukarıda misallerini arz ettik. Bunun şirkle, uzaktan yakından
herhangi bir alâka ve irtibatı da yoktur. Ancak her masum düşüncenin
suiistimali mümkün olduğu gibi, bunu da kötüye kullananlar olabilir. Fakat,
onların bu art niyeti, tevessülün zatında masum bir hareket oluşuna asla zarar
veremez. Bizim tevessül anlayışımız budur. Böylece tevessül ettiğimiz şahısları
kendi duamıza iştirak ettiriyor ve böyle birçok ağızdan yapılan duaların Allah
katında kabul görmesinin daha kuvvetli olduğuna inanıyoruz. Böyle bir
tevessülde de bereket umuyoruz.

Âbid: İbadet eden, kul.

Mâbud: Kendisine ibadet edilen, ilâh.

Hâhişkâr: İstekli, arzulu.

Tebcil etmek: Yüceltmek.

1 Buhârî, teyemmüm 1; salât 56; Müslim, mesâcid 3, 4, 5; Ebû Dâvûd, salât 24; Tirmizî, mevâkît 119; siyer
5; Nesâî, gusl 26; İbn Mâce, tahâret 60.

2 Bkz.: Buharî, rikak  38.

3 Bkz.: Kaf sûresi, 50/16.

4 Bkz.: Bakara sûresi, 2/186.

5 Fatiha sûresi, 1/5.

6 Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 22/133.

7 Tirmizî, kıyâme 59; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/293, 303, 307.

8 Enbiyâ sûresi, 21/107.

9 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 5/91; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 4/357.

10 Bkz.: İbn Hibban, es-Sahih 11/221; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/388.
11 Bkz.: el-Vâkıdî, Kitâbü’l-meğâzî 3/884; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 4/104.

12 Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 1/132.

13 Buhârî, istiskâ 3; fedâilü’l-ashab 11.

14 İbn Mâce, ikâme 189; Tirmizî, daavât 118.



Şefaat hak mıdır? Kimler ne ölçüde şefaat edebilirler,
izah eder misiniz?

Evet, şefaat haktır. Birçok âyet ve hadiste şefaatten bahsedilmekte ve
böylece onun hakkaniyeti dile getirilmektedir. Yeri geldikçe bu âyet ve
hadisleri zikredeceğiz. Biz şimdi önce, sorunun ikinci şıkkı olan “Kimler ne
ölçüde şefaat edebilirler?” sorularını cevaplamakla mevzua başlamak
istiyoruz. Zaten bu kısma verilecek cevap bir cihetle şefaatin hakkaniyetinin de
izahı olacaktır.

Peygamberler, evliyâ, asfiyâ ve şehitler -derecelerine göre- Cenâb-ı Hakk’ın
onlara bahşettiği seviyede şefaat edebilirler ve edeceklerdir. Ancak, bu
mevzuda da yine, zirve Allah Resûlü’dür. O ki fetanet-i a’zama sahiptir. Her
nebi kendisine bahşedilen sınırsız, fakat bir defaya mahsus şefaat hakkını
dünyada kullanırken O, bunu ahirete saklamıştır.. ve ahirette “şefaat-ı uzmâ”nın
sahibi olacaktır. Onun “Hammâdûn” denilen ümmeti, “Livâü’l-Hamd”in altında
toplanacak1 ve “Makam-ı Mahmud”un sahibi unvanıyla O’nun tarafından
yapılacak şefaatte herkes payına düşenle şereflenecek ve kurtuluşa
ereceklerdir.

Dünya fâni ve geçicidir. Burada çekilen sıkıntılar da bir cihetle işlenen
günahlara keffaret sayılır. Ancak insanların perişan ve derbeder olacakları ve
kendilerini kurtaracak yeni bir amele de fırsat bulamayacakları bir gün
gelecektir -ki, biz ona ahiret diyoruz- işte o gün, Allah Resûlü bütün insanlığı
içine alan şefaatiyle ortaya çıkacak ve “en büyük şefaat” mânâsına “şefaat-ı
uzmâ”sıyla şefaat edecektir. Elbette Allah Resûlü’nün şefaatinin de bir sınırı
vardır. Zaten, bütün şefaatler ancak Cenâb-ı Hakk’ın izni ve koyduğu ölçü
nispetinde olacaktır ki “İzni olmadan katında hiçbir kimse şefaat edemez.”2

mealindeki âyet de bize bunu anlatmaktadır.
Bunun böyle olması da gayet tabiî ve normaldir; zira, şefaat edecek olanlar

da hissî davranabilir, ölçüyü kaçırabilir ve merhamet-i ilâhiyeden fazla
merhamet ileri sürmüş olabilir.. böylece de Rabb’e karşı suiedepte bulunmuş
olabilir. Onun içindir ki, Allah (celle celâluhu) bir mizan, ölçü ve denge
vaz’etmiştir. Kim, kime ve ne ölçüde şefaat edebileceği bir takdire
bağlanmıştır. Cenâb-ı Hakk’ın bütün icraatında bir adalet ve denge olduğu gibi,
ahirette vereceği şefaat salâhiyetinde de bir adalet ve denge vardır. Eğer bu
şekilde bir tahdit ve sınır konulmuş olmasaydı, bazı kimseler şefaati de



dengesiz olarak kullanırlardı. Nitekim belki de sınırsız bir şefaat salâhiyeti
onların hislerini galeyana getirerek meselâ, bazı insanların Cehennem alevleri
içinde cayır cayır yandıklarını görünce, şefkatleri kabaracak, kâfir-münafık-
mücrim tanımadan herkesin Cennet’e girmesini talep edeceklerdi. Hâlbuki
böyle bir talep bazen milyarlarca mü’minin hukukuna tecavüz de olabilirdi.

Çünkü şefaatin, böyle şahısların hislerine bırakılmasında, günahkâr, sapık,
kâfir herkesin, bu hissî şefaatten faydalanma ihtimali vardır. Bu ise, bütün
varlıkların hukukuna rağmen, dağlar cesametinde günah taşıyan kâfire de
merhamet edilmesi demektir. Oysaki kâfir, kâinatta, Allah’a ait bütün
güzellikleri, bütün nizamları, bütün hikmetleri inkâr, tezyif ve tahkir ettiğinden,
mekânlar çapında cinayet işlemiş olacaktır ki, hayatının her dakikası yüzlerce
cinayetle karalanmış böyle kapkaranlık bir ruha merhamet, merhamet adına
saygısızlığın en büyüğü olsa gerektir.

Efendimiz, şefaatinin büyük günah işleyenlere olduğunu ifade etmişler ve
“Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir.”3 buyurmuşlardır.
O her hususta olduğu gibi bu mevzuda da bir denge ve muvazene insanıdır.
Zaten bütün ümmet O’nun bu ifadeleriyle teselli bulmakta ve Allah Resûlü’nün
şefaatine nail olmayı ummaktadır.

Hallac-ı Mansur bir gün bu hadisi şerh ederken, cezbeye gelir ve ölçüyü
kaçırarak, Efendimiz’e hitaben “Ey Nebiler Sultanı! Niçin böyle sınır koydun
da bütün insanlar için demedin. Sen bütün insanlara şefaat etmeyi talep
etseydin, yine de Rabbin Seni mahrum bırakmaz ve Sana bu salâhiyeti
bahşederdi.” gibi laflar eder. Tam bu esnada Allah Resûlü temessül ederek,
başındaki sarığı onun boynuna sarar ve: “Bunu başınla öde, sen zannediyor
musun ki ben o sözü kendimden söyledim.” der. Hallac, kolu kanadı biçilip bir
ağaç gibi budanırken dahi tebessüm ediyordu. Çünkü biliyordu ki, bu hüküm âli
bir mecliste verildi ve o hükme rıza göstermek gerekirdi...

Evet, belki de Hallac’ın dediği gibi, Allah Resûlü Cenâb-ı Hak’tan bütün
insanlara şefaat etmeyi talep etseydi, Rabb’i O’na bu salâhiyeti verirdi. Ancak
O, Allah’a karşı bizim anlayamayacağımız ölçüler içinde saygılıydı. Rabb’in
dediğinden başkasını demiyor ve verilen salâhiyet sınırlarını da asla
zorlamıyordu.

Rabb’in koyduğu şefaat ölçüsünde, şefaat edilecek şahısların buna hak
kazanmış olmaları da yer almaktadır. Nitekim bu mânâ ile alâkalı olarak,
mealen şöyle buyrulmaktadır: “Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda



vermez.”4 Bununla da anlıyoruz ki, şefaat herkese ve sınırsız bir ölçüde
değildir. Kim, kime şefaat ederse, muhakkak kabul görür diye bir şart da
yoktur. Bütün işlerde olduğu gibi, bunda da ilâhî meşîet esastır.

Kâfir işlediği küfrüyle ta işin başında, bu şefaat dairesinin dışında kalmıştır.
O’na hiç kimse şefaat edemez, etse bile ona fayda vermez.

Kur’ân-ı Kerim’de Cenâb-ı Hak bize bir dua öğretiyor. Bu dua ile himmetin
âli tutulması gerektiği hususuna da işaret ediliyor. Dua şudur: “Rabbimiz, bize
gözümüzü aydınlatacak eşler, zürriyetler  bağışla ve bizi müttakilere imam
kıl.”5 Yani, Allahım, çocuklarımız, hanımlarımız, gözümüzü aydınlatacak
hüviyette olsun. Bize öyle hayat arkadaşları ver ki, din adına bize teşviklerde
bulunsun. Evlâtlarımız da, daima arkamızdan hayırlar göndersin ve onlar
sebebiyle rahmet çağlayanları üzerimize doğru çağlasın dursun! Bizi sadece
müttaki olmakla da bırakma, onlara imam ve önder kıl. Bize öyle lütuflarda
bulun ki, şu, İslâm’a hizmet boyunduruğunun yere konduğu dönemde ve dine
hizmetin ar kabul edildiği bir zamanda, dinine hizmet ettir ve müttakiler önünde
bize, imamlık pâyesi ihsan eyle!

Böyle bir anlayış, himmeti âli tutmanın ifadesidir. Cenâb-ı Hak’tan O’nun
öğrettiği usûl içinde şefaat edebilme salâhiyeti talep etmektir. Zaten O vermek
istemeseydi, evvelâ istemeyi vermezdi. Mademki istemeyi verdi ve nasıl
istememiz gerektiğini de öğretti, öyleyse istediğimizi de verecektir. O’nun
sonsuz rahmetinden bunu umuyor ve bekliyoruz. O’nun için burada dikkat
edilmesi gereken hususun iyi anlaşılması lâzımdır. Evet, Rabbimiz’den sadece
Cennet’in bir köşesine bizi kabul buyurmasını istemek, himmetin düşüklüğüne
delildir. Hâlbuki Allah (celle celâluhu) bize himmetimizi yüksek tutmamızı
öğretmektedir. Evet, himmetimizi yüksek tutmalıyız, tutmalı ve O’ndan,
müttakilere bizi imam kılmasını, onlara şefaat edebilme salâhiyetini vermesini
talep etmeliyiz...

Efendimiz bir hadislerinde, ahiretten bir tabloyu şöyle anlatırlar: Allah
(celle celâluhu), Hz. Nuh’a soracak: “Sen, sana düşen vazifeyi hakkıyla yerine
getirdin mi?” O büyük peygamber cevap verir: “Evet yâ Rabbi, yerine
getirdim. Bana verdiğin tebliğ vazifesini kusursuz eda ettim.”  Bunun üzerine
Cenâb-ı Hak, Hz. Nuh’tan şahit ister. O da ümmet-i Muhammed’i şahit gösterir.
Bunun nasıl olacağı sorulunca da şöyle cevap verir: “Sen onları ümmetlere
şahit kıldın.. onlar da ellerindeki Kitap’ta gördüler ki Nuh vazifesini yapmış.



Ve işte ben de onları bugün kendime şahit olarak gösteriyorum.”6

Evet, âyet öyle diyordu: “İşte böylece, sizin insanlar üzerinde şahitler
olmanız, Resûl’ün de sizin üzerinize bir şahit olması için sizi ümmet-i vasat
(dengeli ve orta bir ümmet) kıldık.”7

Şefaat haktır ve gerçektir. Bütün büyükler Cenâb-ı Hakk’ın koyduğu sınır
dahilinde şefaat edeceklerdir. Şahit olmak da bir bakıma şefaat kabul
edilecekse eğer, ümmet-i Muhammed bu mânâda bütünüyle şefaat edecektir.

Şefaati inkâr edenlerin, dünyada da ukbâda da kazanacakları bir şey yoktur.
Çünkü Allah (celle celâluhu) orada kullarına, kulları O’nu nasıl bilip
tanımışlarsa, öyle muamele edecektir...

Fetanet-i a’zam: Peygamber mantığının zirvesi. Bütün meselelerini akıl, kalb, ruh, his ve
latîfelerini bir araya getirip öyle mütalâa eden, en büyük zorlukları dahi gayet rahatlıkla çözen harikulâde
mantık.

Hammâdûn: Çokça hamdedenler, devamlı şükredenler.

Livâü’l-Hamd: Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ihsan
edilecek olan ve altında bütün peygamberler ve inananların toplanacağı “Hamd Sancağı”.

Makam-ı Mahmud: Ahiretteki en büyük şefaat makamı.

Vaz’etmek: Koymak, yerleştirmek.

Mücrim: Günahkâr, suçlu.

Cesamet: İrilik, büyüklük.

Şerh etmek: Açıklamak, izah etmek.

Müttaki: Takva sahibi; dinin emir, yasak ve tavsiyelerine titizlikle uyan kimse.

Tebcil etmek: Yüceltmek, ululamak.

Meşîet-i ilâhî: Cenab-ı Hakk’ın dilemesi.

Şefaat-ı uzmâ: En yüksek şefaat makamı.

Münafık: Dış görünüşü Müslüman olmakla birlikte içi kâfir olan kimse.

1 Tirmizî, menâkıb 1; İbn Mâce, zühd 37.

2 Bakara sûresi, 2/255.

3 Ebû Dâvûd, sünnet 21; Tirmizî, kıyâme 11; İbn Mâce, zühd 37.

4 Müddessir sûresi, 74/48.

5 Furkan sûresi, 25/74.

6 Buhârî, enbiyâ 2; tefsir (2) 13; i’tisam 19.

7 Bakara sûresi, 2/143.



“Felâ uksimü bimevakiinnücûm” âyetinde, yıldızların
yerlerine kasem edilmesinin hikmeti nedir?

“Hayır!. Yıldızların yerlerine yemin ederim.. Bilseniz, bu, büyük bir
yemindir. O, elbette şerefli bir Kur’ân’dır.”1

Ah kalbi kasvet bağlamış insan.! Cenâb-ı Hak ezelî ilmiyle onun bu
durumunu biliyor ve ona anlatacağı şeyi, yeminle teyit ederek anlatıyor.

İnsan, bundan utanmalı, hicap etmeli, terlemeli, dudakları titremeli ve bu gibi
âyetleri okurken ürpermelidir..! Rabbi ona, Kur’ân’ın şerefli bir kitap olduğunu
söylemek ve kabul ettirmek için tahşidat üstü tahşidatta bulunuyor ve sözlerine
büyük bir yeminle başlıyor...

Kur’ân’da bu tür yeminler çoktur. Cenâb-ı Hak bazen yıldızlara yemin ettiği
gibi, bazen güneşe, aya ve bütün bir semaya yemin eder. Hatta bazen yerdeki
nimetlerine de yemin eder; zeytine, incire ve Tûr’a yemin bu türdendir. Bazen
olur gündüze bazen de geceye yemin eder. Şüphesiz bu yeminlerin hepsinde
onlarca sır ve onlarca hikmet gizlidir.

2 ىٰوَھ اَِذإ   ِ مْجَّنلاَو  ’da kasem yıldıza yapılır. Bunu “O semaya doğru urûc
eden veya kavsiyesini tamamlayıp geriye dönen yıldıza yemin olsun.”
şeklinde anlamak mümkündür. Bu sûrede, Efendimiz’in miracı anlatılması
açısından açık bir muvafakat olduğu söylenebilir. Durum böyle olunca da,
üzerine yemin edilen yıldız, tevcihlerden biri itibarıyla, bizzat Efendimiz’in
kendisidir. Evet O, evvelâ halktan Hakk’a urûc etmiş, sonra da Hak’tan halka
dönmüştür.

Evet, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem), Cennet ve Cenâb-ı
Hakk’ın O’na gösterdiği bütün güzellikler karşısında gözü kamaşmadan, mazhar
olduğu nimetleri başkalarına da duyurmak için, yeniden bu kevn ü fesada
dönmesi, elimizden tutup ötelere götürmek üzere aramıza gelmesi, اَِذإ ِمْجَّنلاَو 

ىٰو hakikati ile alâkalı tevcihlerden biridir. Burada, bir yıldız diye َه
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek şanına yeminin yapılması
çok mânidardır.

Evet, o yıldız bir mânâda Efendimiz’dir. O, temelde haiz bulunduğu fezâil ve
mezâyânın yanında, miraçta mazhar olduğu nimetlerle bir başka Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem) olarak geriye dönmesi, çok farklı bir nüzul ve
beşer tarihinde eşi olmayan bir hâdisedir. İşte O’nun haiz bulunduğu o fezâil ve



miraçla elde ettiği yeni mazhariyetler adına Allah O’na kasem ediyor. Evet,
İsrâ sûresinde “Görür ve işitir.”  deyip, kendisine ait sıfatları, َوُھ ُهَِّنإ 
3 ُری۪ـصَبْلا ُع۪ي  مَّسلا  ifadesiyle –bazı tefsircilere göre– Hz. Muhammed’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) isnat ettiği gibi, burada da o pâyeyi yine O’na
veriyor, ىٰوَھ اَِذإ  ِْم  جَّنلاَو  diyor ve O’nun şanına yemin ediyor.

4 اَھیٰح ُ ضَو ِسْمَّشلاَو   ’da güneşe ve güneşle ortaya çıkan duhâya (kuşluğa)
kasem ediliyor. 5 ىٰجَس اَِذإ  ِلْیَّلاَو   da ise, mahall-i istirahat olması itibarıyla
geceye ve geceyi bastıran karanlığa; sonra da yeniden karanlığın yırtılıp,
aydınlıkların çıkmasına, yani kâinattaki devr-i daimle gelen ilâhî eltâf ve
ihsanlara kasem ediliyor.

Bir başka yerde de َنی۪نی۪ـس ِروُطَو  ِنوـُتْي  َّزلاَو ّتـلاَو  ِنی۪  “İncire, zeytine,
Tûr’a!”6 yemin edilmiştir. Tûr, Hz. Musa’nın, Cenâb-ı Hakk’ın beyan ve
tecellîlerine mazhar olduğu önemli bir mekândır. Tûr’da Hz. Musa’nın bu
mazhariyeti, bir cemaatin dirilişinin esaslarını taşıyordu. Hz. Musa emri oradan
alıyordu ve bu soluklarla bir millet hakikî hayata uyanıyordu. Onun için de Tûr,
üzerine yemin edilecek bir buk’a olma pâyesine ulaşıyordu.

Yukarıda da söylediğimiz gibi Kur’ân-ı Kerim’de bu tür yeminler çoktur.
İşte bu yeminlerden biri de yukarıdaki âyette sözü edilen yemindir ki, yıldızlar
diyeceğimiz nücûmun mevkilerine yemin edilmektedir. Öteden beri yıldızlara
yapılan kasemle ilgili olarak hep şunlar söylenegelmiştir:

Birincisi: Yıldızlar her devrin insanı için önemlidir. Zira insanla yıldızlar
arasında daima bir münasebet olagelmiştir. Bu münasebetlerin en asgarîsi ise,
insanların yıldızlar vasıtasıyla yönlerini tayin etmeleridir. Bir âyet, bu hakikate
parmak basmakta ve şöyle demektedir:

َنوُدَتْھَي ِمْجَّنلِابَو هُْم  ٍتاَمَالَع  .Bir de Allah bir kısım alâmetler yarattı“ وَ
Onlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.”7

Karada, denizde yön tayininin dışında, her bir yıldız ve yıldızlar kümesinin,
tıpkı bir Necm-i Kur’ân gibi, insana bir şeyler fısıldaması, nizam, âhenk ve
intizam diliyle, perde arkası hakikatler adına gönüllerimizi hoplatması
yıldızların ayrı bir rehberliği sayılır ki Allah (celle celâluhu): ْمُھ ِمْجَّنلِابَو 

َنوُدَتْھ ”.Onlar yıldızlarla yollarını buluyorlar“ يَ  buyurur. İhtimal
insanlarla yıldızlar arasındaki bu münasebete binaen Cenâb-ı Hak yıldızların
yerlerine yemin etmiştir. Zira yıldızlar belli yerlerde olmasalardı, insanların



onlardan bu şekilde faydalanabilmeleri mümkün değildi.
İkincisi: Güneş ve Güneş sisteminin hâlihazırdaki konuma ulaşabilmesi,

ayrıca dünyanın şu andaki şeklini kazanabilmesi ancak yüzlerce şartın
mevcudiyetiyle mümkün görülebilmektedir. Meselâ, atmosferden havanın
kaçması, içindeki gazların dengelerinin bozulması derhal atmosferin genel
yapısını bozar ve onu hayata nâmüsait hâle getiriverir. Aslında hava ile küre-i
arz birbirini iter. Bunların bir araya gelmesi kerhendir. Yani bunlar Allah’ın
emirleri karşısında ister istemez bu işe bel kırıp boyun bükmüşlerdir.8 Biz
bunları tetkik edip öğrendikçe hayret ve hayranlığa düşüyor.. ve bunlardan
Allah’ın varlığına ve birliğine deliller istinbat ediyoruz.

Kendi varlığına ve birliğine deliller mahiyetinde olan bu yıldızlara ve
onların yerlerine Cenâb-ı Hakk’ın kasem etmesi gayet mâkul ve yerindedir.
Güneş sisteminin dışına çıkıldığında Samanyolu içinde, Güneş sistemi gibi nice
sistemler var olduğu görülür ki, bunların hemen hepsi de yerli yerine
konmuştur. Bir yerde iki atom bile, birbiriyle çarpışsa, kızıl kıyamet kopar. Bu
kocaman cisimlerin kâinat fezasında, herhangi bir muvazenesizlikle böyle bir
kıyamete sebebiyet vermelerinin ne demek olduğunu düşünmek bile insanı
ürpertir. Görülen bu kadar karışıklık ve çokluk, muvazenesizliğe sebep olması
gerekirken, yıldızlar Cenâb-ı Hakk’ın kudretiyle baş döndürücü bir âhenk
içindedirler. İşte izafî bir kısım namlar takıp cazibe ve dafia (çekme-itme) ile
izah etmeye çalıştığımız bu âhengin arkasında, Kudreti Sonsuz Allah’ın
tasarrufu, ِموُجُّنلا ِِعقاَوَِمب  ُمِسْقُأ  َۤالَف   denilerek yıldızların mevkilerine yemin
şeklinde nazarlarımıza veriliyor.

Üçüncüsü: Bu âyetten şöyle bir hususa da intikal edilebilir; yıldızlar
öylesine yerli yerindedir ki, siz bir tek sistem üzerinde yapacağınız
araştırmalarla, diğer sistemler hakkında da sağlam bir fikir sahibi olabilirsiniz.
Hatta sistemlerle diyaloğa geçebilir ve oralarda kentler kurabilirsiniz. Evet,
birini anladığınız zaman, diğerleri hakkında edineceğiniz malumat da kendi
kendine anlaşılmış olur. Çünkü bunlar, o kadar esaslı, o kadar yerli yerindedir
ki, hiçbirinde başıbozukluk ve gelişigüzellik yoktur. Aksine hemen hepsinde
gayet ciddî bir nizam ve intizam mevcuttur. Dikkat edersek, “Rahmân
sûresinde” Allah, rahmâniyetini bu muhteşem denge ve düzenle göstermiştir.
Allah isminden sonra, Esmâ-i Hüsnâ arasında Cenâb-ı Hakk’ın özel isim
durumunda kullandığı ikinci ismi, Rezzak mânâsına Rahmân’dır.
“Bismillahirrahmân”da, Rahmân, Allah lâfz-ı Celâlesinden sonra gelir.



Kur’ân’da, Rahmân sadece besmelenin içinde yüz on dört yerde “Allah” ismi
celîliyle beraber bir ism-i sıfat olarak zikredilir. Lafz-ı Celâle ile omuz omuza
vererek beraber zikredilen Rahmân, er-Rahmân sûresinde en başta gelmekte ve
nimetlerin sıralanmasında en önde arz-ı endâm etmektedir.

Evet, başta “er-Rahmân” diye buyruluyor. Sonra da merhamet-i ilâhiyenin
tecellî ve tezahürü olarak َ نٰاْرُقْلا َمَّلَع   ifadesiyle deniliyor ki: “Allah,
Kur’ân’ı talim etti.”9 Bundan daha büyük bir merhamet tezahürü mü olur?

Evet eğer, Kur’ân’ın aydınlatıcı tayfları gözlerimize ziya çalmasaydı ve
ondan gelen mesajlar dünyalarımızı aydınlatmasaydı kâinat bizim için bir
matemhane-i umumî olarak kalıp giderdi ki, bütün varlıklar, o cansız cenaze
görüntüleriyle bizlere sadece vahşet ve dehşet verirdi. Bu yüzden de hiçbir
şeyin gerçek yüzünü göremez ve hiçbir şeyi tam anlayamazdık. Biz Kur’ân’ın
aydınlatıcı ışıkları altında her şeyin mânâ ve hikmetini anladık ve varlığın en
önemli enmûzeci olduğumuz şuuruna vardık. Başkalarının bilim adına
anlayamadığı şeyleri biz, Kur’ân nuru ile anladık, hayret ve dehşetten kurtulduk.
Kur’ân’ın ruhuna nüfuz sayesinde varlığı incelediğimizde öyle şeyler fark ettik
ki, başkaları henüz onların isimlerini bile bilmiyor.. evet biz, karadeliklerin
bağrında dahi, öbür âlemlere açılan aydınlık tünellerin var olduğunu sezdik ve
O’nun nuruyla nereye bakarsak bakalım her yeri aydınlık görmeye başladık.

َناََیبْلا ُهَمَّلَع  َناَسْنِْإلا  ََقلَخ   fehvâsınca O Rahmân, aynı rahmâniyetini bize
şununla da gösteriyor: “O, sizi yarattı ve sonra sizi beyanla serfiraz kıldı.”10

Evet eğer dilsiz olsaydık, başka bir ifadeyle gürül gürül ve şakır şakır konuşan
şu kâinatın diline tercüman olamasaydık, beyan-ı sübhaniyeyi anlayıp
birbirimize ders veremeseydik, yani bu kâinat şaheserini gene O’nun kelâm
sıfatından gelen beyanıyla aydınlığa kavuşmuş göremeseydik, ondaki ince nakış
ve derin mânâlardan hiçbir şey anlayamayacaktık.

11ٍ ناَبْسُحِب ُرَمَقْلاَو   ُ سْمَّشَلا  Şems ve kamer, çok dakik ve ince hesaplarla
öyle mühim noktalara konmuş ve onların öyle mükemmel bir konumları var
ki, atmosferimize gelip çarpan ve çarparken de gözlerimizi okşayan zevkli
mehtaplar hâline gelen ve her şeyin bir koruma plânına bağlı olduğunu gösteren
müthiş bir irade kendini hissettirmekte. Bu da Allah’ın size değişik bir dalga
boyunda rahmâniyetini izhar etmesi demektir. Eğer merhamet-i ilâhiye çok
dakik hesaplarla böyle bir nizam vaz’etmeseydi, bizler birbiriyle çarpışan bu
cisimler arasında heba olup gidecektik. Evet, ara sıra göklerden bazı taşlar



düşüyor ise de, hiçbiri hiçbir zaman ciddî bir problem olmamıştır. Evet bu
taşlar şimdiye kadar, ne kimsenin başını yardı ne de gözünü çıkardı. Demek ki
çarpan bu kayalar Allah’ın inayet zırhına çarpıyor ve parçalanıyor. Siz sebep
olarak isterseniz atmosferi düşünürsünüz, isterseniz tekasüf etmiş gaz yığınları
dersiniz.. evet hangi sebebi ileri sürerseniz sürünüz, bu sebeplerin hepsi de
Cenâb-ı Hakk’ın inayetinin tecessümünden ibarettir. Allah en dakik hesaplarla
her şeyi, fevkalâde bir nizam ve âhenk içinde yerli yerine vaz’etmiştir ki, işte
“mevâkiinnücûm”da bir de, böyle bir mânâ melhuzdur.

Dördüncüsü: Kutup Yıldızı, onun yıldızlar arası yeri ve bize yol göstermesi;
Güneş Sistemi, onun Samanyolu içindeki yeri ve konumu; Samanyolu, onun
gökcisimleri arasındaki ihtişamlı yeri ve onun bir başka sistemin veya kümenin
yanındaki baş döndürücü, ama öbürüne göre mütevazi yeri, derken bu
sistemlerin diğer sistemlerin yanındaki yeri ve onlarla âhenk içinde
beraberliği.. ve bütün bunların ötesinde, ilmin tespit ettiği şekilde her yıldızın
belli bir mesafeyle bir diğerinden uzak durması ve nihayet güneşin etrafındaki
peyklerin belli mesafelerle ayrı ayrı yerlere yerleştirilmesi... gibi kâinatta her
şeyin ama her şeyin fevkalâde ve şiirimsi bir âhenk içinde tanzim edilmiş
olduğunu gösterir ki “mevâkiinnücûm”un bunlara da işareti olabilir.

Beşincisi: “Yıldızların yerleri” Batı ve Doğu’da değişik şekillerde ele
alınıyor. Meselâ, Rus âlimleri ona “Yıldızların konduğu yerler!” diyorlar.
Batı’da ise bu ifade daha ziyade karadelikler veya beyazdelikler şeklinde
düşünülüyor. Aslında ilmin çözmeye çalıştığı meselelerin yanında, hâlâ çözüm
bekleyen o kadar çok muamma var ki, bir meseleyi izah ettiğimizi sandığımız
an, izah bekleyen iki veya daha çok mesele birden karşımıza çıkıyor. Meselâ,
küre-i arzın atmosferi ile, küre-i arzın kendisi arasında bir zıtlık var. Bu zıt
durumun, dünya ve fezada, hatta bütün kâinatta dengeyi tamamlayıcı bir faktör
olduğu astrofizikçiler tarafından iddia edilmektedir. Karadelikler ile
beyazdelikler, kâinattaki umum denge için çok mühim ve birbirine zıt iki
unsurdur.

Modern tefsircilere göre “mevâkiinnücûm” âyeti kuasar ve pulsarlara da
işaret etmektedir. Beyazdelikler, çok korkunç ışık ve enerji kaynaklarıdır.
Bunlar artık günümüzde görülüp tespit edilebiliyorlar. İlim adamları bunlar
için: Beyazdelikler âdeta diğer yıldız ve sistemlerin onların bağrında büyüyüp
gelişeceği birer tarla gibidir, diyorlar. Evet bunlar öyle korkunç ve muhteşem
bir enerjiye sahiptirler ki; Samanyolu birdenbire yok olsa bile, Allah’ın kudret



ve iradesiyle bir beyazdelik, kendi bağrında yeniden bir Samanyolu’nun
teşekkülüne medar olabilir. Bunlar, kâinatın bağrına öyle âhenkli
yerleştirilmişlerdir ki, hiç şaşırmadan, kendilerine ait o dehşetli vazifeleri, hem
de en dakik biçimde yerine getirmektedirler.

Evet, zâhiren kâinat nizamına çok tesiri olan faktörlerden biri de yıldızların
mevkileridir. Rus bilginleri bunlara, yıldızcıkların bağrında büyüyüp
gelişeceği yerler, diyorlar. Onların böyle demeleri bir yönüyle önemli sayılır.
Çünkü böylece Kur’ân-ı Kerim’in geçmiş ve geleceği, bugün gibi bildiğini
tasdikle bir de bu acaip dünyada “mevâkiinnücûm”a işaret edilmiş oluyor.

Altıncısı: ... Ve karadelikler.. elektronlardan, çekirdeklerden mürekkep olan
bu yıldızlar, elektronların enerjilerini kaybetmesiyle çöküyorlar ve çekirdekler
üst üste çökünce, bu kocaman dev yıldızlar birer cüce hâline geliyorlar. Bunlar
güneş gibi veya güneşten daha küçük olursa, pulsarlar meydana geliyor.
Aslında kütlesinden, ağırlığından bir şey kaybetmedikleri hâlde cirimleri
fevkalâde küçülüyor ve dev birer karadelik oluyorlar. Görülmüyorlar ama
yanlarından geçen ışıklar kayboluyor; yani bunlar tarafından yutuluyor. Zaman,
o noktada hızlanıyor. Girdaba uğrayan şeylerin kayboluşu anında çeşitli
esrarengizlikler meydana gelmesi gibi bazı sırlı işler de oluşuyor. Öyle ki
meselâ, güneş gibi bir sistem, bu karadeliklerden birine doğru yaklaşsa, bir
lokma olup gider ve yok olur. Astrofizikçilerin bazıları da, işte bu
karadeliklere “yıldızların mevkii” diyorlar.

Yedincisi: Yıldız tabiri ile umumiyet itibarıyla enbiyâ-i izâm da
kastedilegelmiştir. Meselâ, Târık sûresi 3. âyette “ ُبِقاَّثلا ُمْـجَّنَلا   - katı
kalbleri delen, kapalı kapıları açıp içine nüfuz eden yıldız…” İşte bu yıldız
Hz. Muhammed’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem). Her nebi bir bakıma, kendi
asrı için peygamberlik vazifesi itibarıyla bir yıldız gibidir. Ve onlara tutunanlar
saadet semasına yükselirler; yükselirler ve Cenâb-ı Hak ile münasebete
geçerler. Allah (celle celâluhu) yıldızların yerlerine kasem ederken, Hz.
İbrahim’in, Hz. Nuh’un, Hz. Musa’nın ve diğer peygamberlerin göz kamaştıran
mevkilerine ve Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) muhteşem
makamına da dikkati çeker. Bilhassa işarî tefsir açısından bu husus da oldukça
mühimdir.

Sekizincisi: Ayrıca, daha derine inerek bir başka noktaya da dikkatinizi
çekmek istiyorum: Kur’ân-ı Kerim’in âyetlerine de “necm” yani yıldız denir.



Tefsirciler, “Âyetler necm necm inmiştir.” derler. Kur’ân âyetlerinin de
kendilerine göre mevkileri vardır. Bir kere, ilm-i ilâhiyede Kur’ân-ı Kerim’in
mevkii tasavvurlar üstü büyüktür. Biz onda kelâm sıfatının gücünü, kuvvetini
ve ihatasını tam göremeyiz. Bu itibarla da Allah (celle celâluhu) doğrudan
doğruya “mevâkiinnücûm” ile kendi kelâm sıfatı içindeki Kur’ân’ın yerine
kasem etmiştir.

Evet, bu bakımdan yıldızın yerine yemin etmekle ِدی۪جَمْلا  ِ نٰاْرُقْلاَو in’ ۤق 
farkı yoktur ki bu da “O şanlı Kur’ân’a kasem olsun ki.”12 demek gibidir.
Ayrıca Levh-i Mahfuz’da da Kur’ân’ın bir yeri vardır. Çünkü Kur’ân, Kadir
Gecesi’ne kadar Levh-i Mahfuz’daydı. Ona ancak nazarı oraya ulaşanlar
muttali olabiliyordu. Buna göre, mevâkiinnücûm, Cenâb-ı Hakk’ın irade ve
kudretiyle meydana gelen ve kâinat kitabının şerhi, izahı olan Kur’ân-ı
Kerim’in necmlerinin mevkileri demektir. Demek oluyor ki, Kur’ân da ayrı bir
yıldızlar kümesi sayılıyor. Hem de kâinattaki yıldızları izah eden bir yıldızlar
kümesi. Evet kâinatla Kur’ân arasında bu şekilde bir benzerlik ve bütünlük var.
Diğer taraftan, ِْر دَقْلا َِةلَْیل  ي۪ف  ُها  َ نْلَزَْنأ اَِّنإ   ile “Kadir Gecesi, Kur’ân’ı, sema-
i dünyaya indirdik.”13 buyruluyor ki, esasen Levh-i Mahfuz-u Hakikati
müşâhede edebilen ve nazarı oraya ulaşan her veli, Kur’ân’ı orada bütünüyle
görüp mütalâa edebilir. İşte “Kur’ân’ın bu noktadaki mevkiine ve şerefli
yerine kasem olsun.” mânâsına mevâkiinnücûm’a yemin edilmiş de denebilir.

Dokuzuncusu: Cibrîl-i Emîn’e eminlik pâyesini kazandıran Kur’ân’ın bir
diğer mevkii de Hz. Cibrîl’in emin sinesidir. Mevâkiinnücûm’a kasem, “O ve
onun gibilerinin sinesine kasem olsun ki!” mânâsına da hamledilebilir.

Onuncusu: Bir diğer yönüyle de, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve
ümmetinin pâk sineleri olduğu da düşünülebilir.

On Birincisi: Ona inanmış, Kur’ân’ı her şey kabul eden, her okunduğunda,
Rabbinin, kendisine hitap ettiğini ruhunda duyan temiz vicdanlar da, Allah’ın
kasem ettiği yerlerden olabilirler. Rabbim, evvelkiler gibi, bizim sinelerimizi
de öyle pâk eylesin. Kasem edilen sineler hâline getirsin!

Bütün bu ve bizim bilemediğimiz nice mânâlar içindir ki, Cenâb-ı Hak,
mevâkiinnücûm’a kasem etmiştir. Ve bu kasemin hakikaten büyük bir kasem ve
yemin olduğunu da yine kendisi bildirmiştir.

Biz, bilemediğimiz sırlara da en az bildiklerimiz kadar inanıyor ve “Bilseniz
bu çok büyük bir yemindir.” ifadesini bütün vicdanımızla tasdik ediyoruz.



Urûc: Yükselme, yukarı çıkma.

Kevn ü fesad: Devamlı yeni yeni oluşum ve değişim içerisinde çalkalanıp duran varlık âlemi, dünya.

İstinbat: Hüküm çıkarma, bir hükme varma.

Lafza-i Celâl: “Allah” ismi.

Matemhane-i umumî: Matem yeri, herkesin üzülüp ağladığı yer.

Serfiraz kılmak: Yüceltmek, üstün kılmak.

Melhuz: Düşünülen, akla gelen.

Cibrîl-i Emîn: Vahyin, sadık emanetçisi Hz. Cebrail (aleyhisselâm).

Meşîet: Dileme, Cenâb-ı Hakk’ın dilemesi.

Müttaki: Günah ve haramdan uzak duran, sakınan, dindar, takva sahibi, Allah’tan korkan, zâhid.

Müsademe: Çarpışma.

1 Vâkıa sûresi, 56/75-77.

2 Necm sûresi, 53/1.

3 İsrâ sûresi, 17/1.

4 Şems sûresi, 91/1.

5 Duhâ sûresi, 93/2.

6 Tîn sûresi, 95/1, 2.

7 Nahl sûresi, 16/16.

8 Bkz.: Fussilet sûresi, 41/11.

9 Rahmân sûresi, 55/2.

10 Rahmân sûresi, 55/3-4.

11 Rahmân sûresi, 55/5.

12 Kaf sûresi, 50/1.

13 Kadir sûresi, 97/1.



Tevbe-i nasuh nedir?
Tevbe-i nasuh ile alâkalı bir âyette inanan insanlar muhatap alınıyor ve şöyle

deniyor: “Ey iman edenler! Kendi nefsiniz hakkında hayırhahlık düşüncesiyle
Allah’a tevbe edin.”1

Âyette üzerinde durulması gereken üç kelime var. Bunlar sırasıyla: İman,
tevbe ve nasuh kelimeleridir.

Birinci kelime imandır.  İman, İslâm’ın bütününü dil ile ikrar, kalb ile tasdik
etmek demektir. İnanılması gereken meselelerin hepsine inanmadıkça insan
iman etmiş sayılamaz.

Bizim için mühim olan imanın şer’î mânâsıdır. Bununla beraber “iman”
kelimesinin lügat mânâsı nazara alınacak olursa, her iman eden insan Allah’ın
teminatı altına girmiş olur. Evet, dünyada, dağlar gibi hâdiselerin altında kalıp
ezilmekten; ahirette ise dünyanın en büyük musibet ve belâsına rahmet okutacak
kadar dehşet verici azabın pençesine düşmekten, insan ancak imanı sayesinde
kurtulur ve emniyete erer.

İkinci kelime tevbedir.  Tevbe, kişinin kendini yenilemesi ve bir iç
onarımdır. Yani, saptırıcı düşünce ve davranışlarla bozulan kalbî muvazeneyi
yeniden düzene koyma uğrunda ferdin, Hak’tan Hakk’a kaçması, daha doğrusu,
O’nun gazabından lütfuna, hisabından rahmet ve inayetine sığınmasıdır tevbe.

Tevbeyi, günah duygusuyla, benliğin bir hesaplaşması şeklinde tarif etmek de
mümkündür. Yani, nefsin, hayatı sorumsuzca sevk ve idaresine karşı, benlik ve
iradenin, yüce dağlar gibi, günahların karşısına dikilip ona geçit vermemesidir
tevbe.

Günah, muvazenesizce bir çukura yuvarlanıp gitmekse, tevbe, usûlüne göre
bir hamlede hoplayıp oradan dışarıya çıkmaktır. Diğer bir ifade ile günah;
vicdanın muvakkat bir murâkabesizliğinden, ruhun aldığı yara ise, tevbe,
kalbin, sürekli bir ızdıraba düşmesi ve çok ciddî olarak kendi kendini kontrole
koyulması ve böylece duyguların yeniden fer ve kuvvet kazanmasıdır.

Günah, insanda şeytanın hâkimiyeti ve nefsin tesiriyle olduğuna göre, tevbe,
şeytana karşı duyguların müdafaası ve ruhtaki âhenksizliği, dezarmoniyi
düzenleme gayreti demektir.

Günah erozyonlarının ruhu törpüleyip aşındırmasına karşılık tevbe, gönül
zeminini, düşünce ve sözlerin en güzeli “kelime-i tayyibe” ile çimlendirmek ve



o erozyonların tahribatını önlemektir. Gözlerin döneyazacağı, yüreklerin
hoplayacağı gün gelmeden, yürekleri hoplatan tevbe gayreti ne mübecceldir!
Keşke onu, her günahın açtığı gediği kapatacak seviyede, âh u enînlerle
yapmaya muvaffak olabilseydik!

İnsanlar dünyaya günahsız ve masum olarak gelirler. Hiçbir eğrilikleri
yoktur. Fıtratın bu temiz ve doğru yolundan ayrılan insanlar, kendilerini kuvve-i
inbatiyesi olmayan bir toprağın bağrına atar ve orada çürürler. Evet, günahlar
insanları, yolun kenarına atıp çürüten faktörlerdir. Günahtan sonra insanın
yeniden rücûu hakkında bir âyette “Allah’a inâbe edin (döndüm geldim deyin)
Allah’a teslim olun.”2 buyruluyor.

Öyleyse tevbe, insanın bazen günahlarla temizliğini yitirince, hemen
temizlenip asliyetine dönmesidir. Nitekim bir hadis-i şerifte buyruluyor ki:
“İnsan günah işleyince, kalbinde bir siyah nokta belirir. Tevbe ile hemen onu
silmezse, o nokta kalbinde öylece kalır. Sonra ikinci bir günah işlerse,
kalbinde bir nokta daha belirir.”3 Yani günah işleme fikri artık onun
dimağında gelişmiş olur. Nasıl ki merdivenin ilk basamağına adım atan bir
insan, ikinci basamağa adım atma fikrine de hazırlanır. İkiye atan, üçe çok rahat
adımını atar ve bir kere günah istikametinde perdeyi yırtınca -Allah korusun!-
artık sıkılmadan, hayâ etmeden, peşi peşine çok günahlar işleyebilir.. ve günah
merdivenlerinden aşağıya, gayyaya doğru gitmeye başlar. Onun için yine büyük
bir Söz Sultanı diyor ki: “Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var.”4

Tevbe, bu yolları tıkama, aşağıya doğru atılan adımı değiştirme, insanı Allah’a
götüren helezona girdirme ve Allah’a yükseltme gayretidir.

Tevbe şaşmışlıktan, yoldan çıkmışlıktan sonra, tekrar dönüp gelip sahibini
bulmadır. Onun içindir ki; Efendimiz Buhârî ve Müslim’deki bir hadislerinde
bu dönüşü şu şekilde anlatmaktadır:

“Allah, kulunun tevbesinden sonsuz derecede memnun ve mesrur olur.
Şöyle ki, bir insan çölde yolculuk yapıyor. Bütün azığı, eşyası ve suyu
üzerinde olan devesi onu bırakıp kaçıyor. Adam sağa sola koşuşup devesini
arıyor; fakat sonunda yorgun ve ümitsiz bir hâlde bir ağacın altında
uyuyakalıyor. Gözlerini açtığında bir de ne görsün; devesi, üzerindeki
eşyasıyla beraber başucunda durmaktadır. Adam sevincinden öyle hâle
geliyor ki, Cenâb-ı Hakk’a şükrederken yanlışlıkla, ‘Ben Senin rabbin, Sen
de benim kulumsun!’ diyor. İşte tevbe eden kulu karşısında Cenâb-ı  Hakk’ın



ferahı bu adamınkinden daha fazladır.”5

Elbetteki hadiste geçen “ferah” tabirini, bizim anladığımız mânâda ve bizim
ölçülerimiz içinde Cenâb-ı Hakk’a izafe ve isnat edemeyiz. O’nun ferahı
istiğna-ı mutlakına uygun bir ferah-ı mukaddestir ki, biz onun keyfiyetini
idrakten âciziz. Bununla beraber, kulun tevbesi, Cenâb-ı Hakk’ı işte bu şekilde
memnun etmektedir. Ve bizim için mühim olan da bu mânâyı anlamaktır.

Tevbenin iki yönü vardır. Bunlardan birincisi bize, ikincisi ise Cenâb-ı
Hakk’a aittir. İşte bu mânâ içindir ki, Efendimiz: ِ هَْیلَع ُّهٰللا  َباـَت  َباـَت   ْ نَمَف
“Tevbe edene Allah da tevbe eder.” 6 buyuruyor. Bizden tevbe, Allah’a
dönmektir. Allah’ın tevbesi ise rahmetiyle bize teveccüh buyurup, kapısını
yeniden açmasıdır. Biz yoldan çıkmakla, Allah’ın bize bakan bütün pencereleri
muvakkaten kapanmış, bütün menfezleri de tıkanmış oluyor. Sonra da pişmanlık
duyuyor ve: “Neden yaptık? Niçin fıtratımıza zıt bir yola girdik?” diyoruz. Biz
içimizden kendimizi düzeltmeye başlarken ve nedamet hissiyle çırpınıp bir
metafizik gerilime geçerken, birdenbire bakıyoruz ki, kapılar, menfezler bize
yeniden açılmaya başlanmış. Birincisi bizim tevbemizdi. Yani o, bir niyet, bir
düşünce ve bizi kıvrandıran bir nedametti. İkincisi de Allah’ın tevbesi. O da
bize kapıyı ve menfezleri açtı ve “Kullarım, Ben sizi unutmadım, terk etmedim,
siz Beni hatırladığınız sürece ahd ü peymânınızı elli defa dahi bozsanız Beni
burada bulacaksınız.” dedi...

Evet, O Erhamürrâhimîndir. Ne yaparsak yapalım dilimizden: َمَحَْرأ اـَي 
ا ّیَس َِنتٰاِ ْنَع  ْزَواََجت  اََنبوُنُذ َو اـََنل  ْر  ِفْغاَو ُراَّفَغ  اـَي  ُروُف  اَي َغ اـَنْمَحِْرا  َني  ِمِحاَّرلا
demeyi düşürmemeliyiz.

Üçüncü kelime “nasuh”tur.  Nasuh, “faûl” vezninde ism-i fail bir kelimedir.
Mübalâğa ifade eder. Çok ciddî hayırhahlık, nefsine nasihat edicilik demektir.
O, nasihat ile aynı kökten gelir. Nasihat, bir insanın iyi düşünmesi, iyi görmesi,
başkalarının iyiliğini istemesidir. ُةَحیِصَّنَلا ُنيِّدَلا   “Din, nasihattir.”7 derken,
başkaları hakkında hayırhah olarak hareket etmek kastedilmektedir. Yoldan
sapmasınlar diye insanların ellerinden tutma, Allah’ı, peygamberi anlatma
bunun icabıdır. Bugün, İslâm’a hizmet eden güzide Müslümanlar, nuranî kadro,
Hz. Mesih’in dilinde “kudsîler ordusu” diye isimlendirilmektedir. Zuhur eden
hâdiseler karşısında gök parça parça üzerlerine dökülse, yer şak şak olup
açılan korkunç kraterleriyle onları yutmaya çalışsa, yine de İslâm’a hizmet eden
bu kudsîler, dine sahip çıkacak ve elinde kor taşıyan yiğitlerin ruh hâletiyle



kendilerine düşen vazifeyi bir lahza hatırlarından çıkarmayacaklardır.
Evet, Allah’ı, Resûlü’nü, Kur’ân’ı, İslâm’ı ve mübarek dinimizi anlatma,

itminansız gönüllere itminan kazandırma, ahiret ümidi adına her şeyi kaybetmiş
insanların vicdanında yeniden ahiret duygusunu tüttürme ve insanların
gönüllerinde Cennet’in binlerce sene hayatı bir dakika rü’yet-i cemaline
mukabil gelmeyen Cenâb-ı Hakk’ın cemalini görme arzusunu mayalama.. işte
bunların hepsi hayırhahlıktır. Ve bunların hepsine bir çırpıda, Efendimiz

ُةَحیِص ّ َ نَلا  buyuruyor. Ve sonra da “Dinin ruhu nasihattir.” diyor.
“Nasuh” yukarıda da söylediğimiz gibi, çok hayırhah demektir. İnsanın en

fazla hayırhahlığı da kendi nefsine olmalıdır. Kişi en başta nefsini bütün
kötülüklerden korumalıdır. Nefsin korunması, temel hukukun beş prensibinden
bir tanesidir. İnsan nefsini yani kendisini içkiden, zinadan, küfre ve dalâlete
girmeden koruyacaktır. Bu korumalardan her birisi “usûl-i hamse”den biriyle
alâkalıdır. İnsan nefsini Cehennem’e müstahak bir hatab hâline gelmekten
muhafaza etmelidir. Eğer odun gibi yaşarsa, odun gibi haşrolur, odunların
gideceği yer de bellidir. Kur’ân; “Onlar, Cehennem’in odunlarıdır.” 8 diyor.
Böyle olunca, her insanın nefsine karşı hayırhahlığı, günahlara karşı çok
dikkatli, titiz ve hassas olmasıyla mümkündür. İnsan nefsi için o kadar hayırhah
davranmalıdır ki, “Allah onu bir kere küfür ve dalâletten çıkardıktan sonra,
küfre ve dalâlete dönme, ona Cehennem’e girmekten daha ziyade ızdırap
verici olmalıdır.”9

Bununla beraber insan yine sürçüp kayabilir. Böyle bir durum karşısında da
o hemen akıl ve vicdanını harekete geçirerek, “Ben Allah’tan kopmakla bu hâle
geldim. Öyle ise, ancak O’na yeniden bağlanmakla bu durumdan
kurtulabilirim.” diyecek ve Cenâb-ı Hak’la olan irtibatını kuvvetlendirmeye
çalışacaktır. Onun bu cehdi, nasuh tevbenin bir yanını teşkil etmektedir.

Onun diğer yanı da şudur: İnsan bir daha eski günahlarına dönmeyerek, nefsi
hakkında hep hayır düşünmüş olmalıdır. İnsan nasıl evlâtlarının istikballeri
hakkında hep hayır düşünür, onların iyi olmasını ve yükselmelerini diler, öyle
de kendi hakkında da hep iyi şeyler dilemelidir. Onun için de, daha işin başında
günahlara girmemeye azimli olmalı ve günahları açısından nefsini ele alırken,
kendisinin Allah’tan uzaklaşmasını, affedilmez çok büyük bir cürüm ve
kapatılmaz bir uçurum olarak kabul etmelidir ki, böylece nasuh tevbe yapmış
sayılsın. Allah (celle celâluhu) bu zaviyeden buyuruyor ki: ًَةبَْوت  ِ ّللا هٰ َىِلإ  اوُۤبوُت 



10 اًحوَُصن  Yani siz, imanınız sayesinde, emniyet zemininde bulunuyorsunuz; evet,
iman etmişsiniz, gözünüz açılmış, akı karayı birbirinden tefrik eder duruma
gelmişsiniz; sonra Allah’a güvenmiş ve dayanmışsınız. Bu bakımdan, şayet
sürçseniz ya da bir an yoldan inhiraf etseniz, kat’iyen ye’se düşmemelisiniz;
zira ye’se düşmeyi gerektiren hiçbir şey yok; çünkü Allah, şirkten başka her
şeyi mağfiret edeceğine söz vermiştir.11 Öyleyse düştüğünüz yerde
kalakalmamalısınız; hemen harekete geçip, Allah’a yönelerek, eski günahlara
da nedamet edip; kendinizi yeniden bulmaya çalışmalısınız ki, zannediyorum
“Tevbe-i Nasuh” denen müstesna yöneliş de bu olsa gerek.

Ayrıca, bu tevbe için şu şartları öne sürmüşlerdir:
Birincisi: İşlenen günah kul hakkıyla alâkalı ise, evvelâ o hak, sahibine

verilmeli ve ondan helâllik dilenilmelidir.
İkincisi: Bir daha aynı günaha dönmemek üzere ciddî ve kesin bir kararlılık

içinde olunmalıdır.
Üçüncüsü: O günahla tevbe arasında ikinci bir günah işlemeye vakit

bırakmamalı, yani elden geldiğince günahlar beş dakika bile tevbesiz
kalmamalıdır.

Tevbenin bir başka buudu da şudur: Günah, ruhta bir ızdırap şeklinde
duyulmalı, vicdan da o günaha karşı bir nefret, bir tiksinti ve bir ürperti
hissetmelidir. Bir insan, işlediği günahlar karşısında hasta olmuyor ve ızdırap
çekmiyorsa, alışageldiği gibi ağzıyla tevbe etse dahi, onun yaptığı tevbe değil,
sadece bir merasim ve yararsız birkaç söz söylemekten ibaret kalır. Tevbe,
vicdanın duyduğu nedamet ve bu nedametle insanın iki büklüm olmasıdır. Dil
ile söylemek ise, sadece böyle iki büklüm olmuşluğa kavlen iştirak ve bir
tercümanlıktır.

Evet, tevbe ancak ızdırabın terennümüdür. Ne var ki bu terennümü de yine
Sahib-i Şeriat’tan öğreneceksin. Yani nedamet ve ızdıraplarını Resûlullah’tan
öğrendiğin şeylerle soluklayacaksın:

ٍِم َال لَاظ ٍدْبَع  ََةبَْوت  َِّالإ هَُو  َٰه  ِلإ يِذ َال  ّ َ لا َميِرَكْلا  َمیِظَعْلا  َّٰه  للاُرِفْغَتْسَأ
اًروُشُن َالَو   ً ةاَیَح َالَو  ًاتْوَم  ِِه  سْفَِنل ُِكلَْمي 

“Tevbe ve istiğfar ediyorum. Öyle bir kul, bir bende, bir tasmalının tevbesi
gibi tevbe ediyorum ki, kendi kendine ne dirilebilir, ne ölebilir, ne hareket
edebilir, ne yatabilir, ne kalkabilir. İşte ben böyle âcizlerden âciz bir
zavallı; Sana günah ve zulümlerimden dolayı tevbe ediyorum.”



Allah Resûlü’nden mervî bir hadiste, tevbe ve istigfardan önce iki rekât
namaz kılmaktan, sonra da tevbe edenin başını yere koyarak tam konsantre olup,
Rabbin rahmetiyle münasebete geçeceği âna kadar, secdede:

ُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كَُلّهُ ثي ُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِ مو يَا قَُيّ ّ اَي حَي ُ
وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

“Ey Hayy u Kayyum, benim her hâlimi ıslah eyle, Sen beni göz açıp
kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma.”12 gibi dualardan da söz
ediliyor. Yani içteki nedametin bu sözlerle soluklanması tavsiye ediliyor.

Bu mevzuda yine Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) şerefsüdur
olmuş, sabah akşam okunan ve “Seyyidü’listiğfar” diye bilinen bir dua daha
mervîdir ki o da:

َكِدْھَع َىلَع  َاَنأ  َكُدْبَع َو َاَنأَو  ي  ِنَتَْقلَخ َتَْنأ  َِّالإ  َٰه  ِلإ ِيّبَر َال  َتْن  َأ ّلَلا  َّمُھٰ
ََّيلَع َِكتَمِْعِنب  ُءوَُبأ َلَك  ُتْعَنَص  اَم  ِّرَش  ْنِم  َِكب  ُذوُعَأ  ُت  َْعطَتْسا اَم  َكِدْعَو  َو

َتَْنأ َِّالإ  َبوُنُّذلا  ُرِفَْغي  ُه َال  َِّنإَف ِيل  ْرِفْغاَف  ي  ِبْنَذِب ََكل  ُءوَُبأَو 
istiğfarıdır.13 Seleften bazıları, َتْن ُروُفَغ kelimesinin sonuna أَ اـَي  ُراَّفَغ  اــَي 
isimlerini de ilâve etmişler. Bunlar, Efendimiz’den mervî olanlar arasında
olmasa da Rabbimiz’in iki mübarek ismini şefaatçi yaparak Allah’a teveccüh
etme mânâsında çok güzeldir.

Evet tevbe, kalbin nedamet ve ızdırap duymasıdır. Biz böyle bir ızdırabı,
tevbe ve istiğfarda kullanılan kelimelerle eda ettiğimiz sürece makbuldür.
Ancak, içimizde günaha karşı hiçbir ızdırap duymadan, dilimiz: َّهٰللاُرِفْغ َ تْسَأ

هَْیِلإ ُبوـَُتأَو  ُموُّي  َ قْلا ُّيَحْلا  َوــــُھ  َِّالإ  َه  ِٰلإ ـَـال  يِذَّلا  َمـيِرَكْل  َمـیِظَعْلا ا  veya
“Elimle, dilimle, ağzımla, gözümle, kulağımla işlediğim her günahtan tevbe
ettim, pişman oldum…” diyor fakat duygu ve düşüncelerimiz bu kelimelere
refakat etmiyorsa ve içteki dalgalanmalar soluklarımızı kesecek kadar
ağırlıklarını hissettirmiyorsa, boşuna uğraşıyoruz demektir. İnsan hiç olmazsa
Allah karşısında günahlarını ifadede, vicdanından gelen sesleri soluklamalıdır.
Evet, tevbe ve istiğfar ederken şaka ve merasim yapmıyor, herhangi bir folkloru
icra etmiyoruz. Bilakis Allah karşısında gerçekten işlediğimiz bir günahtan
gerçek bir nedamet duygusunu Allah’a takdim ediyoruz.

Ve son olarak burada şunu da arz edeyim: Camilerde yapılan nikâh ve iman
tecdidi gibi aslı esası olmayan ve bir mânâ ifade etmeyen sözlerin mü’minlere
kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Hele nikâh gibi, ciddî bazı esaslara bağlı bir



meselede, َحاَِكّنلا َناَميِْإلا وَ َدِّدَجُأ  ُديِرُأ أَْن  ِيِّنإ   demek sadece bir tevbe olarak
değil, söz, dil kaideleri bakımından da tenkide açıktır. Çünkü adam: “Ben
nikâhımı ve imanımı yenilemeyi düşünüyorum.” diyor. Yenilediğini de
söylemiyor. Yani, düşünüyorum, ileride yenileyebilirim, demek istiyor. Allah
korusun, bu çok tehlikeli bir ifadedir. Çünkü bir insan, bilerek veya bilmeyerek
kelime-i küfrü telaffuz etmişse hemen anında tecdid-i iman etmesi lâzımdır.
Bunun yegâne çaresi vicdanından gelerek, işlediği bütün günahlara, ciddî bir
hiss-i nedametle arkasını dönüp ًا دَّمَحُم ََّنأ  ُدَھْشَأ  ّللا وَ ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  ُدَھْشَأ أَْن َال 

هُلوُسَرَو ُهُدْبَع   demektir. Bunun ise tehire tahammülü yoktur. Müslümanları
boş şeylerle avutmak faydasızdır.

Ciddî tevbe edelim. Her hata ve her sürçmemizden ürperelim ve Allah’a
yönelelim. Bütün bunları yaparken de Allah Resûlü’nün talim ve irşad daireleri
içinde kalmaya çalışalım.

Hayırhahlık: Hayır dileme, iyiliğini isteme.

Hisab: Hesaba çekme, hesap sorma.

Kelime-i tayyibe: Güzel söz.

Mübeccel: Aziz, yüce.

Kuvve-i inbatiye: Yetiştirme kuvveti, verimlilik.

Rücû: Geri dönme, vazgeçme.

Gayya: Cehennem çukuru.

İzafe etmek: İlişkilendirmek, bağlantı kurmak.

İstiğnâ-yı mutlak: Kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmama.

Ferah-ı mukaddes: Cenâb-ı Hakk’ın Kendi Zâtına lâyık, duyduğu yüce, kusursuz sevinç, ferah.

Ahd ü peymân: Yemin etme, söz verme.

İtminan: Kararlılık, iç huzuru.

Usûl-i hamse: İslâm hukukunda korunması farz olan beş temel unsur; bunlar din, mal, can (nefis),
akıl ve nesildir.

Hatab: Odun.

Hayy u Kayyum: Her zaman var ve diri olup varlıkların da hayatı ve devamı kendi idaresinde olan
Zât.

Gaffâr / Gafûr: Çok mağfiret eden, çokça affeden Hz. Allah.

Cibrîl-i Emîn: Dört büyük melekten biri, vahiy meleği, Cebrail (aleyhisselâm).

Ye’s: Ümitsizlik.

1 Tahrim sûresi, 66/8.



2 Zümer sûresi, 39/54.

3 Tirmizî, tefsir (83) 1; İbn Mâce, zühd 29.

4 Bediüzzaman, Lem’alar s.9 (İkinci Lem’a, Birinci Nükte).

5 Buhârî, daavât 4; Müslim, tevbe 3-7; Tirmizî, kıyame 49; İbn Mâce, zühd 30.

6 Buhârî, meğâzî 35; Müslim, tevbe 56; Ebû Dâvûd, eşribe 5; Nesâî, sârık  1; İbn Mâce, ikâme 78. (Lafız
İbn Mâce’ye ait.)

7 Müslim, îmân 95; Tirmizi, birr 17; Ebû Dâvûd, edeb 59.

8 Enbiyâ sûresi, 21/98.

9 Bkz.: Buhârî, iman 9, 14; Müslim, iman 67.
10 Tahrim sûresi, 66/8.

11 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/48.

12 Hâkim, el-Müstedrek  1/730; Heysemî, Mecmau’z-zevâid 10/117, 180.

13 “Allahım, Sen benim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben Senin kulunum
ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediklerimin (kötülüklerin)
şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder, günahlarımı da ikrar ederim. Beni
bağışla. Zira günahları bağışlayacak ancak Sensin.” (Buhârî, daavât 3; Tirmizî, daavât 15.)



“İn ecriye illâ alellah” 1 âyetinin ifade ettiği 
neşr-i hak için enbiyâya ittibaı ifade eden 

istiğna düsturu dolayısıyla tebliğ ve irşad vasıtaları 
olan şeylerden şahsî kazanç temini olabilir mi?

“Ecrimiz, mükâfatımız Allah’a aittir.”  âyetinin geçtiği yerde bunu Hz. Nuh,
Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Şuayb ve Hz. Lut gibi, beş büyük peygamber kendi
kavimlerine karşı söylemişlerdir.2 Başka yerlerde Hz. İbrahim ve Hz. Musa da
araya girer. Fakat, “Mükâfatımız sadece Allah’a aittir.”  ifadesinin geçtiği
yerlerde yalnız bu beş büyük zâtı görüyoruz. Bir de sûre-i Yâsîn’de anlatılan
ve büyük ızdırap çeken kahraman (Habib-i Neccar) da “Sizden, yaptıkları
tebliğ karşılığında ücret ve mükâfat istemeyenlere tâbi olun!”3 demek
sûretiyle, yine bu âyetin mânâsına işaret etmektedir. Hz. Nuh başka bir yerde
yine, değişik bir ifade ile aynı hususa dikkati çekmektedir.4 Yani enbiyâ-i izâm,
yaptıkları tebliğ vazifesi karşısında, insanlardan bir şey istememe esası
üzerinde yürüdüklerine dikkat çekilmektedir:

َنیَِملاَعْلا ِبَر  ّ َىل  َِّالإ َع َيِرَْجأ  ِْنإ  ٍر  َْجأ ْنِم  ِهَْیلَع  ْمُك  ُلَأْسَأ ۤا  َمَو
“Ben yaptığım tebliğ vazifesi karşılığında sizden bir şey istemiyorum,

ücretim ve mükâfatım münhasıran Âlemlerin Rabbi Allah’a aittir.”5
Bu söz, her peygamberin âdeta, Cenâb-ı Hakk’a karşı, verdiği bir ahd ü

peymân ve bir yemindir. Onlar, peygamberlik vazifesini yapacaklarına ve
bunun karşılığında hiçbir şey almayacaklarına söz veriyorlar.

Neşr-i hak vazifesinde ne zaman olursa olsun, her devrin mürşidleri, enbiyâ-
i izâma iktida etmekle mükelleftirler. Hizmetini Allah için yapan hemen herkes;
vaaz ve nasihat ederken, bir yerde sohbette bulunurken, gezerken, köy köy,
kasaba kasaba dolaşırken, hak ve hakikati neşretme karşılığında kat’iyen bir
şey almayacaktır. Evvelâ, sözün tesir etmesi, Allah’ın elindedir. Allah bu
kimselerin sözlerinin tesirini, büyük bir ölçüde onların hasbîliğine,
diğergâmlığına ve yaptıkları irşad vazifesi karşılığında hiçbir şey
beklememelerine bağlamıştır. Enbiyâ-i izâmın sözü tesirlidir, asfiyânın sözü
tesirlidir. Günümüzde sözler tesir etmiyorsa, tesir için gerekli olan bir kısım
şartları yerine getirmediğimizdendir.

Evet, mükâfatını dünyada almak isteyenlerin sözleri için Allah, sinelerde
tesir yaratmamaktadır. Bu çok önemli bir meseledir. Diğer bir önemli mesele



de şudur; neşr-i hak hizmetinde bulunan kimseler, enbiyâ-i izâma iktida edip
vazifelerinin karşılığında bir şey almamalıdırlar; almamalıdırlar ki, ehl-i dünya
tarafından tenkide maruz kalmasınlar. Çünkü ehl-i dünya diyecektir ki, “Bunlar
neşr-i hak vazifesi yapıyorlar ama aynı zamanda temettü hakkı da arıyor ve
geçimlerini bu yolla temin edip gidiyorlar.”

Mevlitçi niçin tenkit ediliyor? Çünkü gırtlağına hakk-ı temettü arıyor. Bir
ilâhi okuyor, bir Allah’ı methediyor, sonra da sanki: “Methettim Allah’ını, ver
bakalım şunu!” diyor. Onun için de sinelerde, mâşerî vicdanda bir tesir
uyarmıyor. Niyet bu olduğu sürece uyarmamaya da devam edecektir. Bir yerde,
bir köşeyi veya bir kürsüyü tutmuş samimî bir insan görürsünüz; hasbîdir,
diğergâmdır, Allah için yaşıyordur. Bakarsınız, sesi cılız çıksa bile, mâşerî
vicdanda kendine göre bir tesiri vardır. Bu da, neşr-i hak vazifesinde onun,
insanlardan istiğna etmesine bağlıdır.

Gönül ne kadar arzu ediyor ki, bu işe omuz verenler, Allah rızasına giden
yolu bir şehrah hâline getirme gayreti içinde bulunanlar, Kur’ân ve iman
hizmetine sahip çıkanlar; geleceğin gerçek mimarları kudsîler, aydınlar ve ışığa
gönül vermiş mübarekler dünyanın malına, menaline meyil göstermesinler,
eteklerini kire, lekeye bulamasınlar, istiğna içinde hareket etsinler ve neşr-i hak
hizmetinde kimseden bir şey istemesinler. Kifâf-ı nefs edecek kadar bir şey
bulurlarsa, onunla geçinsinler ve kendileri çekip gittiklerinde, arkalarında bir
ev bile bırakmasınlar. Çünkü hiç tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki, ilklerden
günümüze kadar, dünya çapındaki büyüklerden hiçbirinin ciddî bir evi yoktu.
Medine-i Münevvere’de Ravza-i Tâhire’ye girerken, “Ömer Kapısı” diye bir
kapı var, “Bab-ı Ömer”. Devletin başında bulunduğu ve Aral gölüne kadar
ordular sevk ettiği, ülkeler fethettiği hâlde, nerede Hz. Ömer’den kalan ev..?

Evet, neşr-i hak vazifesinde bulunanlar, arkada ev, han, hamam, halı, kilim
bırakmamalı ve çoluk çocuklarını zengin etme düşüncesiyle yaşamamalıdırlar.
Evet, neşr-i hak vazifesi yapanlar mutlaka müstağni yaşamalıdırlar. Dinimize
ve milletimize hizmet yarışında ipi göğüsleyenlerden birisinin vefatında,
cüzdanından 25 tane 25 kuruş çıkmıştı... Hepsi bu kadar. Ne güzel misal!
Böylece dost ve düşman herkes bildi ve inandı ki, İslâm hizmetkârlarının dünya
adına zerre kadar tamahları ve arzuları yok.

Evet, neşr-i hak hizmeti yapanlar sadece çoluk çocuklarını dilenci
etmesinler, okutsunlar veya bir işe koysunlar... Ayrıca bizzat İslâm’ı anlatanlar,
bunun karşılığında kat’iyen hakk-ı temettü aramasın ve şahsî arzularını



yaşamasınlar. Yaşamak şöyle dursun, sürekli maddî-mânevî füyûzat hislerinden
fedakârlıkta bulunmalıdırlar ki, güvenilirliklerini koruyabilsinler. Evet onlar,
yaşama arzusuyla değil, yaşatma arzusuyla dolup taşmalıdırlar.. dolup
taşmalıdırlar ki, bir an bile dünya onların hayallerine girmesin.. gözlerinin
içinde dünya hayali bir ân-ı seyyale bile yer etmesin. Yoksa kazandıkları
safvetlerini kaybeder ve sonra da iflah olmazlar. Bir dönemde Allah’ın rızasını
tahsil yolunda yürürken daha sonra dünyalık peşinde koşanların kötü akıbetleri
kendilerine dokunmasa bile, çoluk çocuklarına veya torunlarına öyle dokunur
ki, dokunduğu gün iki büklüm olur, inlerler.

Neşr-i hak vazifesinde bulunan kimseler gerçekten ihlâslı ve müstağni bir
yaşayış sergilemelidirler ki, bütün âlem hatta Mele-i A’lâ’nın sakinleri: “İşte
bunlar onlardır.” desinler. Dünyayı aşamayan insan, ahireti aşamaz. Dünyanın
altında kalmış olanlar, önlerindeki sarp tepeleri aşamaz. Her zaman dünyaya
hükmeden kimseler, kendini ve dünyayı aşmış kimseler arasından çıkmıştır.
Öncekilerin çoğundan geriye kalan, tavlasında atı, sadağında oku ve atının
eğeriydi.. Halid öldüğü zaman, iki devleti yere sermiş bir insandı ama,
“Atımdan, kılıcımdan başka geriye bir şey bırakmadım.” diyordu.

Gerçekten onları anlamak çok zor. İnsan diyor ki: “Sen melek misin, sofî
misin, derviş misin, söyle Allah aşkına sen nesin?” Evet görüyoruz ki iki
devleti (Bizans ve İran’ı) yere sermiş bir insan, atıyla kılıcından başka bir şey
bırakmadan göçüp gidiyor. Ama o, sinelerimizde yaşıyor, kıyamete kadar da
yaşayacak.

Netice olarak diyebiliriz ki, neşr-i hak, istiğna ile bu kadar bütünleşmiştir ve
onu ondan ayırmak kabil değildir. Artık, bugün ikbal ve istikbal düşüncesini
aşmış hasbîler üç asırdan beri yeryüzünde sahipsiz olan Kur’ân’ı ve bir fecir
nesli bekleyen Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) ruhaniyetini
düşünmeli; hem öyle bir düşünmeli ki, duyguda, düşüncede başka şeylere yer
kalmasın... Bugün bütün dünya yepyeni bir devir bekliyor. İslâm ve Kur’ân
davasını temsil edenler de yepyeni bir diriliş türküsü söylüyorlar. Benim ifade
etmeye çalıştığım şeyler de bu diriliş bestesini terennüm edeceklerin sadece bir
tek vasfıdır.

Bu meselenin bir diğer yönü şudur: İmana ve Kur’ân’a hizmet edenler,
medar-ı maişetlerini ve geçimlerini o hizmetlerine bağlamamalıdırlar. Bu
millet hamiyetperverdir, hiçbir zaman sahip çıkanları yalnız bırakmamıştır;
şöyle veya böyle mutlaka onlara destek olmuştur. Ama onlar da müstağni



davranmalı ve hiçbir şey talep etmemelidirler. Sadece geçinecek ve kifâf-ı nefs
edecek kadar eline bir şey geçmesinde de -inşâallah- bir mahzur olmasa gerek.
Bunu söylerken de 6 َنِیلِماَعْلاَو  kelime-i kudsiyesini esas alıyor, zengin dahi
olsa, Müslümanlar hesabına vergi toplayan bir insanın, o vergiden istifade
edebileceği prensibine dayanıyorum. Bunun için de kendilerine yetecek kadar
almalarında da mahzur görmüyorum. Ama tekrar ediyorum; imana ve Kur’ân’a
hizmet edenler için evvel ve âhir, müstağni kalma esas olmalı… Onlar katiyen
el âleme el açmamalı, muntazırâne bir hâl içinde bulunmamalı ve bir şey
beklememelidirler. Evet işte bu, insanlığın mutlu geleceğine su serpen
bahadırların mümtaz vasıflarından önemli bir vasıftır.

İstiğna düsturu: Cenâb-ı Hak’tan başka kimseden bir şey istememe, minnet altına girmeme.

Temettü: Kâr, fayda, menfaat.

Mâşerî vicdan: Kamu vicdanı.

Ravza-i Tâhire: Tertemiz bahçe.. Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) kabri ile
minberinin arasında kalan cennet bahçesi.

Müstağni: Tenezzül etmeyen, tok gözlü.

Füyûzat: İlâhî feyizler, ihsanlar, lütuflar.

Hamiyetperver: Millî ve dinî değerlere bağlı.

Muntazırâne: Yaptıklarının karşılığında bir şeyler bekler tarzda.

Diğergâm: Başkalarını düşünen, yaşatma zevkini yaşamaya tercih eden.

Menal: Elde edilen, kazanılan, sahip olunan şey; mal mülk.

1 Yûnus sûresi, 10/72.

2 Şuarâ sûresi, 26/109, 127, 145, 164, 180.

3 Yâsîn sûresi, 36/21.

4 Yûnus sûresi, 10/72.
5 Şuarâ sûresi, 26/109, 127, 145, 164, 180.

6 Tevbe sûresi, 9/60.



Efendimiz’in başka şehir değil de, hususiyle
İstanbul’un fethini müjdelemesi ve bunun bizim

dedelerimizin eliyle olması neye binaendir? Dinî ve
tarihî yönüyle izah eder misiniz?

Efendimiz’in müjdesi sadece İstanbul’a mahsus değildir. Meselâ, Amr b.
Âs’ın kurduğu “Fustat”a; Nâfi’nin inşa ettiği “Kayravan”a dair müjde ve
işaretler, hatta “Vatikan”la alâkalı haberler vardır. Ayrıca Basra ile alâkalı
rivayetler de mevcuttur.1 Bununla beraber İstanbul’un yeri bir ayrı ve
İstanbul’un müjdesi bir başkadır. Söz konusu ihbar-ı Nebevî Ahmed İbn
Hanbel’in Müsned’i ve Hâkim’in Müstedrek’inde şu şekilde rivayet
edilmektedir:

َِكل ُْش ذٰ يَجْلا َمِْعَنلَو  اَھ  ُ ریَِمأ ُریِمَْألا  َمِْعن  َ لَف ُةَِّینیِطَْنطْسُقْل  َّنَحَتْفَُتل ا
ُشْیَجْلا

“İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel
kumandan!. Ve onu fetheden ordu ne güzel ordudur!”2

İstanbul, Müslümanların eline geçtikten sonradır ki, İslâm âlemi için çok
büyük bir ehemmiyet kazanmıştır. Zira o, cihanın dört bir yanına giden fetih
ordularının merkezi hâline gelmiş.. cihan devletine pâyitahtlık yapmış.. Batı
âlemine karşı İslâm âleminin önemli bir karakolu olmuş kutlu bir beldedir.
Evet, Efendimiz’in müjdesine mazhariyeti, biraz da eda ettiği bu
fonksiyonlardan ileri gelmektedir.

Bir devrede, bilhassa Râşid Halifeler döneminde Medine merkezdi. Fetih
orduları sağa sola hep Medine’den gönderilirdi. Evet, Medine yıllar ve yıllar
kendi özünde mayaladığı medeniyet, kültür ve devlet düşüncesinin bütün cihana
yayılmasında hep birinci derecede bir merkez olarak kaldı.

Medine mânâ olarak bu mevkiinden hiçbir zaman düşmedi. Ancak fizikî
coğrafya değişip, gelişip büyüdükçe, devlet de, merkezini başka yerlere
taşımak zorunda kaldı. Önce Şam, sonra da Bağdat uzun süre bu vazifeyi ifa
ettiler. Daha sonra ise İstanbul bu vazifeyi onlardan devraldı. Şimdi, Mekke,
Medine, Şam ve Bağdat’ı koruma işi onun omuzlarındaydı. Hem de sadece
muhafazası değil, bakım görümü de:

Her sene Sürre Alayları İstanbul’dan hareket ediyor ve şehrin çıkışına kadar
bizzat padişah tarafından hem de yaya olarak uğurlanıyor ve Hicaz insanına



hedâyâ ve behâyâ taşınıyordu. Başta Nebi torunlarına, sahabe ahfâdına ve daha
sonra da bütün Medine fakirlerine dağıtılmak üzere gönderilen altın, gümüş,
inci, mercan ve elmasların haddi hesabı yoktu. İstanbul her sene Peygamber
köyüne, sahabe beldelerine hizmet edebilmenin bütün hazzını bir tali’lilik
pâyesi olarak iliklerine kadar bir kere daha yaşıyordu.

Evet, işte onun ileride yapacağı bu büyük hizmet, asırlarca önce Allah
Resûlü tarafından tebcil ediliyor ve hüsnü kabulle karşılanıyordu. Fetihten
sonra sanki Medine ve İslâm’a pâyitahtlık yapmış Şam ve Bağdat gibi beldeler,
hayırlı ve salih bir evlâdın mürüvvetini, civanmertliğini gören ana baba
gibiydiler. Onlar böyle bir evlât yetiştirmiş olmanın, İstanbul da onlara lâyık
bir evlât olabilmenin hazzını paylaşıyorlardı. Medine’de doğup, Şam’da,
Bağdat’ta derinleşen İslâm nurunu, İstanbul, aşk u şevk menşurundan ve yeni bir
düşünce prizmasından geçirerek, o güne kadar henüz ulaşılamayan karanlık
dünyalara aksettirmeye çalışıyordu.

Bu itibarla, Mekke ve Medine’nin kudsiyetleri müsellem olmakla beraber,
İstanbul’un da Mekke ve Medine’ye ve bütün İslâm âlemine hizmet etmesi
açısından, çok yönlü böyle bir büyüklüğü vardır.

Tarihte, yeni bir çağın açılması ve bir çağın kapanması, İstanbul’un fethiyle
olmuştur. Avrupa’ya giden İslâm orduları, İstanbul’da hazırlanarak
gitmişlerdir. Hatta bir iki defa Bağdat bile İstanbul’dan fethedilmiştir. Son
Revan Seferi 4. Murat tarafından, İstanbul’dan giden bir ordu ile
gerçekleştirilmiş ve bir kere daha vahdet-i İslâmiye, İstanbul vasıtasıyla temin
edilmiştir. İstanbul bütün bunlarla çok uğurlu ve mübarek bir belde hâline
gelmiştir.

Ve yine İstanbul Müslümanlar tarafından fethedilmeden önce, evvelâ Ebû
Eyyub el-Ensarî Hazretlerini bir misafir olarak kabul etmiş, bağrını ona
açmıştır. Ebû Eyyub el-Ensarî ki, Efendimiz’e mihmandarlık yapmış, O’nu
misafir etmiş bir insandır. Kaderin cilvesine bakın ki, Medine’de Efendimiz’e
mihmandarlık yapan bu insan, İstanbul’a gelmiş, burada gömülmüş; sonra da
İstanbul ona mihmandarlık yapmaya başlamış…

Evet, Büyük Hünkâr İstanbul’u fetheder etmez, henüz Fatih Camiini
yapmadan, Ayasofya’yı camiye çevirmeden, İstanbul adına tasarladığı planları
ele almadan evvel, yanında mânâ gözü açık ve َطِغ َكَءاـۤ َكْـنَع  َا  نْفَشَكَف
3ٌ ديِدـَح َمَْویْلا  َكُرـَص  َ بَف  sırrının dünyadaki temsilcilerinden Akşemseddin



Hazretlerine, “Allah Resûlü’nün Mihmandarı, sahabe-i güzinden, Ebû Eyyub
el-Ensarî Hazretlerini bana bul!” demiş.. o zat da keşfen, bulup çıkarmış.. sonra
da yanı başına kendi ismiyle, hem İstanbul’un hem de bütün İslâm dünyasının en
güzide mâbetlerinden biri inşa ettirilmiştir.

Evet, bir yönüyle İstanbul, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ait çok
mühim bir emaneti bağrında saklamakta ve âdeta cihad adına gelen bu şanlı
sahabi cihad şehrinin bir remzi olmaktadır. Büyük cihadlar umumiyetle
İstanbul’dan şahlanan insanlarla gerçekleştirilmiş ve İstanbul merkezli nice
fetihler görmüşüzdür.

Evet, şayet Allah’ın adını üç kıtada da duyurmaya çalışmışsak, bu, Allah’ın
lütfuyla İstanbul’dan yola çıkan Hak erleriyle olmuştur. Bu mübarek ve uğurlu
belde için 4 ٌَةّبَِیط ٌةَد  ْلَب  âyetinden de büyüklerimiz, ebced hesabıyla İstanbul’u
çıkarmışlar ve ona “Tertemiz belde”  demişlerdir. Gerçi, ٌَةّبَِیط ٌةَدَْلب   daha
evvel “San’a” için buyurulmuş ama böyle olması Mekke’nin, Medine’nin de
kastedilmesine ve İstanbul’a işarette bulunulmasına mâni değildir.

Evet, ٌَة ّبَِیط ٌةَدَْلب   “Temiz belde”  sözü İstanbul’u da içine alabilir. İstanbul
maddî-mânevî şirinliği, güzelliği ve evliyâların merkadlerini, hatta çok
kimselerin makamlarını bağrında barındırmasıyla, gerçekten mübarek bir
beldedir. İnşâallah hâlâ o mübarekiyetini devam ettiriyordur.. ettirmese bile bir
gün -inşâallah- tam mânâsıyla arzu edilen o mübarekiyete yeniden ulaşacak ve
orada ruh-u revan-ı Muhammedî hakikî mânâda yeniden esmeye ve
dalgalanmaya başlayacaktır.

Efendimiz zaten, İstanbul’un bir kere daha fethedileceğine işaret buyuruyor.
Yani asırlardan beri kendinden, kendi ruhundan kaçan insanımızın, yeniden
kendi özüne sahip çıkacağını, kendi ruhuyla bütünleşeceğini, kalb ve ruhun
hayatına yükseleceğini, Allah ile münasebete geçeceğini müjdeliyor. Ümit
ediyoruz bu da olacak ve ikinci bir fetih mutlaka gerçekleşecektir. Efendimiz
İstanbul’la Deccal’in zuhuru arasında ciddî bir münasebet buluyor ve bu
noktaya parmak basıyor.5 Vakti gelince o da görülüp müşâhede edilecektir. Ve
daha kim bilir nice sırlar içindir ki, Allah Resûlü İstanbul’a hususî mânâda bir
ilgi ve alâka göstermiş ve İstanbul’un fethini asırlarca önce müjdeleyip bişaret
vermiştir!.

Fustat: Mısır’da bir şehir.

Kayravan: Tunus’ta bir şehir.



Ahfâd: Torunlar.

Tebcil: Yüceltme.

Menşur: Prizma.

Mihmandar: Misafir eden, ağırlayan.

Merkad: Mezar, kabir.

1 Buhârî, cihad 3, 8; Müslim, imâre 160-162; fiten 19, 38, 78; Ahmed İbn Hanbel,el-Müsned 4/303, 335;
Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/38; Hâkim, el-Müstedrek  4/468; Deylemî, Müsned 3/48; Nuaym b.
Hammad, el-Fiten 1/409.

2 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/335; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/38; el-Hâkim, el-Müstedrek
4/468.

3 “İşte gözünün önünden perdeyi kaldırdık, şimdi artık gözün pek keskindir!” (Kaf sûresi, 50/22)

4 Sebe sûresi, 34/15.

5 Ebû Dâvûd, melâhim 3-4; Tirmizî, fiten 58; İbn Mâce, fiten 35; Hâkim, el-Müstedrek  4/473.



Sıddîkiyet mertebesinin şehitlik mertebesinden üstün
olmasının sırrı ve hikmeti nedir?

Sıddîk, tasdik eden, doğrulayan ve doğru olan insan demektir. Şehit ise, hazır
olan mânâsına gelir ki, herhalde, ruhaniyetiyle burada, Cenâb-ı Hakk’ın (celle
celâluhu) huzurunda ve aynı zamanda dünyevî hayat şartlarına çok yakın bir
hayat içinde hazır bulunmasından ötürü ona bu kelime isim olarak verilmiştir.
Ve her iki mertebe de Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu) en büyük
lütuflarındandır.

Öteden beri inanan insanlar âdeta bu iki mertebe için birbirleriyle yarış
yapmışlardır. Zaman zaman şehitlik mertebesine ulaşan çok insan olmuştur.
Bilhassa sahabe devrinde pek çok şehit verilmiştir. Hatta dört büyük halifeden
üçü şehit, biri de sıddîkiyet mertebesinin a’zam derecesini tutmaktadır.

Biz önce bu mevzudaki nisbet ve izafeti anlatalım; sonra da gönüllerde bu iki
mertebeye karşı bir iştiyak uyarılması bakımından onların hususiyetlerinden
bahsedelim.

Her insan seviyesine göre bir bakıma sadık ve sıddîktir. Ve birçok ölüm
çeşidi var ki, hadislerde zikredilen keyfiyetleriyle insana şehitlik kazandırır.1

Fakat bu iki mertebenin de bir en yüksek ve kusvâ derecesi vardır ki, sanki
orası sınır taşı gibidir ve daha ileriye gidilmesi de mümkün değildir.. çünkü,
onların ötesinde nübüvvet vardır.

Bir ağacın çekirdekten meyveye kadar dereceleri olduğu gibi, imanın da öyle
farklı mertebeleri vardır ve bu mertebeler arasında, önemli derece atlamaları
gösteren sadakat ve şehadet de ehemmiyetli ayrı buudlar teşkil etmektedir.

İslâm’ı dil ile ikrar, kalb ile tasdik eden her insan bir bakıma sıddîkiyet
kapısından girmiş sayılır. Zira ortada bir tasdik söz konusudur. Bu kapıdan
girenlerin arasında bulunmanın dahi insana kazandıracağı büyük bahtiyarlıklar
vardır. Onun içindir ki, Buhârî ve Müslim’deki bir hadiste, Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bizlere şöyle bir hâdise naklederler:

Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu), yeryüzünü dolaşan, “Tavvâfûn” melekleri
vardır. Bunlar zikir meclislerini dolaşırlar. (Zikir denince sadece tesbihle
Rabbimiz’i zikretmeyi anlamamalıyız. Ulûhiyet ve rubûbiyete ait meselelerin
müzakere edildiği, kulluk adına derinlemesine tefekkürün yapıldığı ve daima
böyle meselelerin konuşulduğu yerler de birer zikir meclisleridir. Hatta



buralarda hem zikir vardır hem tefekkür hem de şükür. Dolayısıyla, zikir
meclislerini çok geniş anlamda kabul etmeliyiz.) İşte melekler, bu mânâda zikir
meclislerini dolaşırlar. Sonra da Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu) huzuruna
çıkarlar. O her şeyi bilmesine rağmen meleklerine sorar:

-Kullarım ne yapıyorlardı?
-Ya Rab, Seni tesbih, tahmid ve temcid ediyorlardı. (Yani “Sübhânallah”,

“Elhamdülillah” ve “Allahu Ekber” diyorlardı. Onlar Senin kusursuzluğunu ve
noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu düşününce, kalb ve gönülleri dolu dolu
“Sübhânallah”; tepeden tırnağa onları nimetlerinle perverde etmene mukabil
“Elhamdülillah”; âfâkî ve enfüsî delillerle azamet ve kibriyanı müşâhede
ettiklerinde ise hayret ve hayranlıkla “Allahu Ekber” diyor ve zikrediyorlar.)

-Peki onlar Beni gördüler mi?
-Hayır, yâ Rab, görmediler.
-Ya görselerdi!..
(Yani, o zaman delicesine ve en şiddetli iştiyakla bunları söyleyeceklerdi.)
-Kullarım ne istiyorlar?
-Cennetini istiyorlar.
-Onlar Benim Cennetimi gördüler mi?
-Hayır, görmediler.
-Ya görselerdi!..
(Evet, görselerdi çok daha şiddetli bir şekilde isterlerdi.)
-Onları hangi şeyden korumamı istiyorlar?
-Cehenneminden.
-Onlar Cehennemi gördüler mi?
-Hayır, görmediler.
-Ya görselerdi?
-Tabiî, şiddetle ondan kaçar ve korunmak için çok daha fazla yalvarırlardı.
-Meleklerim, sizler de şahit olun, Ben onların hepsini affettim.
Meleklerden biri dayanamaz ve sorar:
-Yâ Rabbi, onlar arasında birisi daha vardı ki, o, bu meclise başka bir iş

için gelmişti; niyeti zikir değildi. Cenâb-ı Hak (celle celâluhu) ferman eder:
-Onlar bir topluluktur, onlarla oturan mahrum bırakılmaz..!2



İşte kelime-i tevhid ile İslâm’a girmiş bir insan, derece ve mertebesi ne
olursa olsun bir cemaatin içine girmiş demektir. Dolayısıyla bu da bir
sıddîkiyettir. Âmiyâne dahi olsa bunda da bir sadakat, bir bağlanma söz
konusudur. Fakat bir de bunun kusvâsı, en üst derecesi vardır ki orayı Hz. Ebû
Bekir (radıyallâhu anh) tutmuştur. Bu mânâda ona “sıddîk” denmesine sebep
olarak şöyle bir hâdise nakledilir:

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) miraç hâdisesini anlatınca, Mekke
müşrikleri koşarak Ebû Bekir’in yanına geldiler:

-Duydun mu, dediler, arkadaşın neler söylüyor?
Sordu:
-Ne söyledi?
-Mescid-i Aksâ’ya gittiğini ve göğe çıktığını söylüyor.
-Bunu O mu söylüyor?
-Evet, bizzat kendinden duyduk.
-O zaman doğrudur. Hem bunlar da bir şey mi? Ben O’nun sabah akşam

bizzat Cenâb-ı Hak’la (celle celâluhu) konuştuğuna inanıyorum.
İşte bu söz üzerine mü’minler ona sıddîk (menendi olmayan tasdikçi) demeye

başladılar.3

Miraçtan dönerken Allah Resûlü, Cibril’e sorar:
-Kavmim beni yine yalanlayacak. Benim miracımı kim tasdik eder?
Cibril cevap verir:
-Ebû Bekir tasdik eder. Evet çünkü o, çoktan sıddîktır.
O, büyük davanın büyük tasdikçisidir. Sıddîkiyette öyle bir dereceye

varmıştır ki, artık orası sınır taşıdır. O sınırdan sonra peygamberlik
başlamaktadır. Her mü’min de, imandaki derecesine göre Hz. Ebû Bekir’in
arkasında yerini alacaktır. Bu da “ilme’l-yakîn”den “ayne’l-yakîn”e, oradan da
“hakka’l-yakîn”e sıçramakla mümkün olacaktır ki, imanî meseleleri, âyât-ı
tekvîniyeyi mütalâa etmek de oralara ulaşmaya vesilelerden biridir.

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, şehitlik de derece derecedir. Bir yerde
bina yıkılır, altında kalıp ölenlerden, mü’min olanlar şehit olurlar. Dünyada
onlara şehit muamelesi yapılmaz ama, onlar yine de şehittir ve ahirette şefaat
edecekler arasında onlar da vardır. Vebadan, taundan, karın ağrısından ve
bunlara benzer hastalıklardan ölenler de aynı kategoride mütalâa



edilmektedirler.4 Ayrıca hadiste sayılanlar arasında bir de suda boğulmak
suretiyle ölenlerden bahsedilmekte ve onların da şehit olacağı söylenmektedir.5

Bütün bunlar insanı şehitliğin bazı mertebelerine çıkarır; ancak, bir şehitlik
daha vardır ki, ona sadece, Rabbimiz’in yüce adının ufkumuzda bayraklaşması
için canını adayanlar aday olabilirler.6 Hatta gece-gündüz dinin i’lâsı için
çalışan ve samimî bir gönülle şehitlik talep eden bir insan, rahat döşeğinde
dahi ölse, şehit kabul edilir, buna dair rivayetler pek çoktur.7

Öyle zannediyorum ki, şehitlik mertebesinin kusvâsını da farukiyetiyle
beraber Hz. Ömer (radıyallâhu anh) tutmaktadır. Evet, bu işin doruğunda o
vardır. Zaten hayatı boyunca hep bunu talep etmiş ve nasip olmaz diye de hep
gözyaşı dökmüştür. Hz. Ebû Bekir’in vefatından sonra bütün hutbeleri Hz.
Ömer veriyordu ve bazen hutbelerinde bu inkisarını dile getiriyordu.

Ömer’in (radıyallâhu anh) hutbeleri her biri kendi başına bir hâdise olacak
çaptaydı. Hatta ümmetin allâmesi, Allah Resûlü’nün “Allahım, onu dinde fakih
kıl ve ona tevili öğret!”8 diye dua ettiği Abdullah b. Abbas (radıyallâhu anh),
kendisi Mekke’de olsa ve Hz. Ömer’in Medine’de hutbe vereceğini duysa her
işi bırakır ve o hutbeyi dinlemeye gelirdi. Zaten hutbelerinin çoğu
dinleyenlerce yazıya geçiriliyordu ki, bugün elimizde Hz. Ömer’in pek çok
hutbesi bulunmaktadır.9 Ulemâ ve fakihler her biri kendine göre onun
konuşmalarından not alır ve söylenenleri birer kanun ve birer prensip kabul
ederlerdi.

İşte o hutbelerinden birinde, önce peygamberliği anlattı. Efendimiz’i
(sallallâhu aleyhi ve sellem) evsaf-ı âliyesiyle yâd etti. Sonra da tatlı bir
reveransla Allah Resûlü’nün mübarek merkadine döndü ve “Ey bu kabrin
sahibi ne mutlu Sana!” dedi. Ardından sıddîkiyete geçti. O mevzuun da ince bir
tahlilini yaptı, sonra da Hz. Ebû Bekir’in kabrine dönerek ona da aynı eda ve
aynı tonda “Sana da ne mutlu ey şu kabrin sahibi!” dedi. Sıra şehitliğe gelmişti.
Onu da anlattı. Daha sonra kendine döndü: “Nerede şehitlik nerede sen yâ
Ömer!” dedi. Ancak bu işin havf tarafıydı. Bir de reca tarafı olmalıydı. İşte bu
mülâhaza ile de şunları söylüyordu: “Sana imanı nasip eden, seni hicretle
şereflendiren Allah (celle celâluhu); ümidini kesme, sana şehitliği de
lütfeder...”

Evet, biz de kendi namımıza isteyebiliriz. Çünkü Cenâb-ı Hak (celle
celâluhu) o engin keremiyle verirken, liyakate değil ihtiyaca bakar. Biz muhtaç



olduğumuzu O’nun dergâhının kapısını çalarak gösterdikten sonra, O’nun, hiç
kimseyi kapısından geri çevirdiği görülmemiştir. Elbette bize de istediğimizi
verecektir...

Evet, Hz. Ömer iştiyakla şehitliği talep etti. Cenâb-ı Hak da (celle celâluhu)
ona bunu en yüksek şekliyle nasip buyurdu. Bir İranlı ateşgedenin eliyle şehit
oldu.

Vakit sabah namazıydı. Ömer mihrapta bulunuyordu. Ve tam secdeye
varmıştı ki, hain bir hançer sinesine saplandı. Şimdi bütün bu merhaleleri
bütünüyle tablolaştırmaya çalışınız:

Evvelâ, çok şiddetli bir talep ve arzu; sonra bir namaz ki o Hz. Ömer’in
namazıdır. Çok kere, hıçkırıklara boğulduğundan okuduğunu duyurmaz olurdu.
Ayaklarının bağı çözülüp namazda yıkıldığı az değildi. Ve işte böyle bir
namazın bir de secdesini düşünün. Kulun Allah’a (celle celâluhu) en yakın
olduğu ve Rabbisine yaklaşmasının son sınırına varıldığı bir ânı tahayyül
etmeye çalışın. Bütün şartların tamamlandığı ve bir insanın en yükseğe çıkması
için gerekli olan bütün sebeplerin toplandığı bu anda, bir hançer darbesi onun,
şehitliği zirvede yakalamasına yetiyordu.

Cenâb-ı Hak (celle celâluhu) “Secde et ve yaklaş!”10 demişti. Ömer secde
etmiş ve peygamber olmayan bir insanın ne kadar yaklaşması mümkünse o
kadar yaklaşmıştı. Bunun bir adım ötesinde peygamberlik başlıyordu. Aslında
buna işaret eden de yine Allah Resûlü’ydü: “Benden sonra peygamber gelecek
olsaydı Ömer olurdu.”11 sözleri bu kudsî kuşağa işaret olsa gerek.

Hazreti Ömer’in ihraz ettiği bu son makamın altından başlayarak aşağıya
doğru inen daha pek çok şehitlik mertebeleri vardır ki, Bedir’de şehit düşenler,
Uhud’da şehit olanlar, Mute’de Rabb’e kavuşanlar ve Çanakkale’den
Trablusgarp’a, oradan Afganistan’da kavga verirken şehit düşenlere ve nihayet
günümüzde hâlâ devam eden Filistinli Müslümanların zulme karşı savaşırken
ölen şehitlerine kadar birer birer hepsini bu derecelerden birine dahil
edebiliriz.

Diğer taraftan, dört büyük halifeden Hz. Osman ve Hz. Ali de şehit olmuştur.
Birisi Kur’ân okurken, diğeri ise mescide giderken. Aralarındaki farkı, içinde
bulundukları son durumla da değerlendirmek mümkündür. Bir bakıma Hz. Ebû
Bekir de şehit olmuştur; derler ki: Hayber’de aldığı zehir tedricen, vücuduna
dağılmış ve ondan dolayı vefat etmiştir. Hem ona ne gerek var; o hassas ve



incelerden ince insan, Allah Resûlü’nün ayrılığına daha fazla tahammül
edemedi.. ayrılık ateşi onu yedi bitirdi. Bu yönüyle de o şehitlik mertebesini
elde etti. Ancak onun zirve noktası sıddîkiyetiydi. Nitekim Hz. Ali de kendi
hususî durumu itibarıyla kimsenin onunla boy ölçüşemeyeceği kadar büyüktü.
Ehl-i Beyt’i o temsil ediyordu ve bu hususî fazilette Hz. Ali hepsinden büyüktü.
Fakat umumî fazilet söz konusu olunca birincilik Hz. Ebû Bekir’e, ikincilik de
Hz. Ömer’e aitti.

Şehidin şehitlere, sıddîkin de sıddîklere el uzatıp şefaat edeceğine dair
mevsuk bir şey bilmemekle beraber kalbime yatan odur ki, böyle olmalıdır.
Daha sonra da onlar kendi yakınlarına ve tanıdıklarına el uzatacaklardır. Her
iki mertebeyi elinde tutanlara ise, ümit edilir ki, el uzatan, doğrudan doğruya
Resûl-i Ekrem (aleyhisselâm) olsun!

Bu mertebelere dair esrara gelince, onları anlatmak benim iktidarımın
dışındadır. Zira o mertebenin zirvesini yakalayanlar, ne benim anlatabileceğim
ne de başkasının anlayabileceği insanlardır!.

Sıddîkiyetin her mertebesi şehitliğin her mertebesinden üstün değildir.
Üstünlük en uç noktalara aittir. Çünkü bunlardan birincisi Hz. Ebû Bekir
olmak, diğeri ise Hz. Ömer olmak, demektir.

Burada yanlış anlamaya meydan vermemek için, şöyle bir tavzihte yarar
görüyoruz: Hz. Ebû Bekir bizim anlayışımıza göre hem şehittir, hem de
sıddîktir; fakat şehitlik bakımından üstünlük Hz. Ömer’e, sıddîkiyet bakımından
büyüklük ise Hz. Ebû Bekir’e aittir. Aynı şekilde Hz. Ömer de hem sıddîktir
hem de şehittir. Ancak sıddîkiyeti Hz. Ebû Bekir’den geri, şehitliği ise ileridir.
Mutlak fazilete gelince onu yukarıda da söyledik: Hz. Ebû Bekir mutlak
fazilette, nebilerden sonra zirve insandır.

İzafet: Bağ, bağlantı.

Kusvâ: Erişilebilecek en son nokta, zirve.

Âfâkî: Dış dünyaya ait.

Enfüsî: İnsanın iç dünyasına ait.

İlme’l-yakîn: Okuyup öğrenilerek elde edilen bilgi.

Ayne’l-yakîn: Gözle görerek edinilen bilgi.

Hakka’l-yakîn: Bizzat yaşanarak elde edilen kesin bilgi.

Âyât-ı tekvîniye: Yaratılış delilleri, kâinat kitabının âyetleri.

İ’lâ: Yüceltme.



Fârukiyet: İyiyi kötüyü, hakkı bâtılı birbirinden kılı kırk yararcasına ayırt etme.

İnkisar: Kırılma, üzüntü.

Fakih: Dinin özüne vâkıf olan, dini meselelerde mütehassıs olan kimse.

Tevil: Âyet ve hadislerin ifade ettiği, delâlet etiği mânâ tabakalarını anlama, yorumlama kabiliyeti.

Reverans: Selâm, minnet veya teşekkür maksatlı hafifçe eğilme.

Havf: Korku, endişe.

Recâ: Ümit.

Ateşgede: Ateşe tapan.

İhraz etmek: Erişmek, elde etmek.

Tavzih: Açıklama.

Ebced hesabı: Arapça’da harflerin sayısal değerlerine göre tarih veya belli sayısal tevafuklar
çıkarma hesabı.

Merkad: Mezar, kabir.

Mihmandar: Hizmet ve yardım eden; ağırlayan.

Sıddîkiyet: Sadakat ve doğrulukta en ileri oluş.

Münezzeh: Temiz, beri, uzak.

Sıddîk: Sözü özündeki temizliği ortaya koyan, ameli imanını doğrulayan, Allah dostu Hz. Ebû Bekir’in
(radıyallâhu anh) belirgin vasfı.

Şefaat: Af için vesile olma.

1 Bkz.: Buhârî, cihad 30; Müslim, imâre 164.

2 Buhârî, daavât 66; Tirmizî, daavât 129.

3 İbn Hişam, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/39-40.

4 Buhârî, cihad 30; Müslim, imâre 164.

5 Buhârî, cihad 30; Müslim, imâre 164.

6 Buhârî, cihad 30; Müslim, imâre 164.

7 Müslim, imâre 156, 157; Nesâî, cihad 36.

8 Buhârî, ilim 17; Müslim, fezâilü’s-sahabe 138; İbn Mâce, mukaddime 22; Tirmizî, menâkıb 42.

9 Bkz.: Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl 16/152-166.

10 Alak sûresi, 96/19.

11 Tirmizî, menâkıb 17; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/154.



“Malınızla, canınızla cihad ediniz.” buyruluyor.
Hâlbuki biz imkânlarımız nispetinde veremiyoruz.

Bunun sebebi nedir?
Kur’ân’da, Allah Teâlâ “Malınızla, canınızla cihad edin.”1 diye pek çok

yerde emir buyuruyor. Evet, Kur’ân’da şahsî hayatımızın tekâmülü, ailevî
hayatımızın Müslümanca teminat altında olması, cemiyet içinde dinî hayatın
üfül üfül esip durması ve bulunduğumuz memlekette İslâm ahlâkının ve ihsan
şuurunun fertlere kendi boyasını çalması mevzuunda açık kapalı pek çok emir
mevcuttur.

Esasen böyle bir ruh ve şuur hâkim olmadıktan sonra insanın beş başı mamur
bir Müslüman olması, Müslüman kalması, Müslümanlığı yaşaması mümkün
değildir desek, mübalâğa yapmış olmayız. Bilhassa günümüzde İslâmî hayat
çok fena darbelenmiş ve âdeta onun her müessesesi temelinden sarsılmış
gibidir… Oysaki İslâm içtimaiyatçıları, gerçek bir Müslümanlığın ancak İslâmî
esasların demokratik çerçevede serbest yaşandığı bir toplum içinde mümkün
olabileceği hususunda ittifak hâlindedirler. Çarşı ticaret ahlâkına ve ihsan
şuuruna göre tanzim edilmemişse, pazar hak ve adalet anlayışına uygun değilse;
insanlığı, insanlığa yükseltme müesseseleri sayılan maarif yuvaları, aynı duygu
ve düşüncede elinizden tutmuyor, bir Hızır gibi daima gideceğiniz yolda
önünüzde yürümüyor ve sonsuzluk yolunda size ışık olmuyorsa, birkaç adım
yürüseniz bile bir yerde takılır kalır, bir yerde düşer, bir yerde sürçer, bir
yerde ahlâk ve fazilet adına çok tavizler verirsiniz.. ve neticede beş başı mamur
Müslüman olarak yaşamaya muvaffak olamazsınız. Çünkü bir yerde toplum
önünüzü keser, bir yerde sokak önünüzü keser. Hepsinden fenası da bir yerde
öğretilen yanlış şeyler ve eğitimdeki yanlışlıklar dev gibi, ejderha gibi önünüzü
keser. Binaenaleyh, Müslümanca yaşamanın yolu, ancak, müeyyidâtın kemal-i
ciddiyetle ele alınması ile mümkün olacaktır.

Müeyyide; dinin anlatılması, insanların vicdanlarının uyarılması, insanın bu
dünyada bir yolcu ve burasının da uğrayacağı çok yerlerden sadece bir yer
olduğunu; onun için de, buraya geldiği gibi buradan da esas yurduna
gideceğinin kendisine hatırlatılmasıdır. Evet, müeyyide olarak bu hatırlatma
işinin yapılması lâzımdır ki, insan, diğer bir müeyyide olan malıyla, canıyla
cihad vazifesini eda edebilsin.

Bu işe teşne gönüller için, bu mevzuda söylenecek her şey fazladandır.



Cenâb-ı Hakk’ın bir lütfu olarak diyebiliriz ki, bugün İslâmiyet’e hizmet eden
öyle fedakâr Müslümanlar var -hüsnü zannımıza verilsin- bunların sahabenin
arkasında yerlerini alabilecekleri her zaman söylenebilir... Cenâb-ı Hakk’ın bu
nimet ve ihsanını yâd eder, minnet ve şükranla O’nun huzur-u kibriyasında iki
büklüm oluruz. Çünkü çok kurak bir dönemde; evet, zeminimizin hiçbir şey
bitirmediği, semamızın bir damla yağmur vermediği bir dönemde Cenâb-ı Hak
bu kadar hiss-i semahatle coşmuş, dinimize ve milletimize hizmet etme aşkıyla
gerilmiş mü’minleri, yeniden İslâm’a ve Kur’ân’a bağışladı.. ve milletimizin
ayağındaki zincirleri kırdı, haristanımızı yeniden bir bağistana, bir bostana ve
âdeta bir cennete çevirdi -O’na binlerce hamd ve senâ olsun!-

Umumiyet itibarıyla, sinesi bu mevzuda coşmuş ve ciddî gerilime geçmiş,
samimî vicdanların sorduğu bu sorunun altındaki maksat -hissettiğim kadarıyla-
şu olsa gerek: Acaba mâşerî vicdanda, malla ve canla dine ve milletimize
hizmet etme duygu ve düşüncesini nasıl uyarabiliriz? Nasıl uyarabiliriz ki,
geçmekle mükellef olduğumuz zaman tünelini, biraz daha hızlı aşalım. Hariçte
ve dahilde Müslüman’ın her hâlini gözetleyen ve kontrol eden, onun her müsbet
davranışını engellemek isteyen, Kur’ân-ı Kerim’in ِنُیْعَْألا َةـَن  ِئاَۤخ  “Hain
gözler”2 dediği kem gözlerin nazarı değmeden, aşılması gerekli olan sarp
tepeler aşılsın, geçilmesi gereken tehlikeli yerler ve kandan, irinden deryalar
da geçilmiş olsun. Yoksa ifsada kilitli ruhlar, bin bir mânia arasında yürüyen
Müslümanların karşısına bütün güçleriyle çıktığı zaman, inanan insanlar şimdi
bir senede aşabildikleri yeri, belki o zaman on senede ancak aşabileceklerdir.

İşte bu noktadan, Müslümanların meseleyi daha hızlıca ele almaları icap
etmektedir. Diyelim ki, şimdi ellerindeki imkânlarla neslimize hizmet verecek
bir irfan yuvasını bir senede dikebiliyor, ihya edebiliyorlarsa, kendilerini biraz
daha sıkıp bir senede iki tane ihya etmelidirler. İhya etmeleri lâzımdır; çünkü,
onlar böyle yapmakla yarınları, daha sonraki nesiller de kendilerinden sonraki
devirleri ihya etmiş olacaklardır. Eğer bugün, bugünün insanına düşen vazife
bihakkın yapılmazsa, yarın bizim şu andaki imkânlarımızın çok daha fazlasına
sahip olunsa bile yine hiçbir şey yapılamayacaktır. Zira, yarın karşımıza daha
güçlü engeller, daha kuvvetli mânialar çıkabilir ki, bugünkü imkânlarla, onları
aşmamız mümkün değildir.

Bu itibarla, sahabe-i kiramın kendilerinden sonra 30 sene içinde fethedip
Resûlullah’ın zimamdarlığına teslim ettikleri bir dünya, kemmî ve keyfî



buudlarıyla kendilerinden sonra gelen Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve
Osmanlılarınkine hemen hemen denktir. İsterseniz dünya haritalarına bir
bakıverin. Bu kadar geniş bir saha dört büyük halife döneminde elde edilmiştir
ki, izah etmek mümkün değildir. Hatta denebilir ki, hayret edilen bu noktaya ta
seyyidina Hz. Osman döneminde ulaşılmıştır. Bu, meselenin bir yönüdür. İkinci
yön olarak şunlar ifade edilebilir:

Bu fetihler zâhirî bir istibdat ve zorbalık ile elde edilmiş değildir. Bu fütuhat
esnasında kat’iyen kalblere ve vicdanlara baskı yapılmamıştır. Bilakis
kalblerin teshîri, İslâm’ın gönüllere sevdirilmesi, akılların emre âmâde
kılınması şeklinde olmuştur. Dolayısıyla da sahabilerin gittikleri yerlerde
Müslümanlık âdeta çığ gibi gelişmiş ve bu gelişmeyi bir kültür, bir ilim ve
irfan devri takip etmiştir. O gün yapılanlar hâlâ dünyayı hayran bırakmaktadır.
Diyeceksiniz ki, bıraksa ne olur, bırakmasa ne olur; ama bu bir fazilettir ve
düşman dahi bu fazileti itiraf etmektedir.

Evet, dünyayı hayran bırakacak bir ufka, bir noktaya, bir kuşağa
ulaştırdıkları kültür ve medeniyet eserleri ve İslâmiyet’i iyi temsil etmeleri
insanları cezbetmiş ve Müslümanlaştırmada da rol oynamıştır. Bugün dahi
oralarda Müslümanlık hesabına bir kaynaşma varsa, onların o mübarek, nurlu,
bereketli, ihlâslı elleriyle atılan tohumların neticesidir. Bence bu mesele çok
önemlidir.

Evet, sahabilerin bu samimiyetleri karşısında insanın hayranlık duymaması
mümkün değildir. Onlar, mal ve can adına her şeyin feda edilmesi gerekli olan
zamanı çok iyi ayarladılar. Meselâ, bir gün kendilerine “Mekke’den dışarıya
çıkın!” dendiğinde, arkalarında ağlayan çocukları, meleyen koyunları, böğüren
sığırları vardı. Arkalarına dönüp bakmadan, İbrahimî bir ruhla, Halilî bir
anlayışla çocuklarını, hanımlarını bırakıp gittiler. Eğer Hz. Ebû Bekir’e:
“Niçin arkana dönüp bakmadın?” diye sorsalardı, “Bir insanım, Âişe’nin;
‘Baba, baba!’ diye yalvarışlarına dayanamaz ve ihtimal ki, kalbî alâka
duyardım.. duyardım da bana denirdi ki ‘Yâ Ebâ Bekir, bir kalbte iki muhabbet
olmaz!’ Ben de al birini, diyebilirdim.” derdi.

Bu ruhla hiç tereddüt etmeden, zamanı çok güzel ayarladılar ve o gün için
her şeyin feda edilmesi gerektiğinden dolayı, gerekeni yaptılar. Daha sonra, o
zaman feda ettikleri şeyler, maddî ve mânevî olarak, kat kat Allah tarafından
kendilerine ihsan edildi. Mü’min, Mekke’de servetini bırakmıştı ama,
Medine’de Allah üç-beş sene içinde bıraktıklarının kat katını ona verdi…



Evet, meselâ Mekke’de Efendimiz’in kerime-i muhteremesi olan Rukiye
Validemiz’i dahi bırakıp ayrılan Hz. Osman, Medine’ye gittikten sonra o kadar
zengin olmuştu ki, “Ceyşü’l-usre” dediğimiz, Tebük’e giden orduyu techiz etme
mevzuunda, 300 deveyi yüküyle beraber vermişti. Belki aklımız, kısa zaman
içinde bu servetin nasıl kazanıldığını almayabilir ama Allah, Mekke’de
bıraktıkları her şeyi Medine’de âdeta “Kim bir hasene ile gelirse, karşılığını
Allah on kat verir.”3 sırrıyla buldular. Aslında bu, geri verişin en asgarisidir.
Yoksa Allah yüz verir, bin verir... Evet onlar, mevsiminde verilmesi gerekli
olan şeyi çok iyi verdiler ve Allah tarafından birkaç katını elde ettiler. Bugün
de “Siz Allah için verin, eğer Allah on kat vermezse ben vereceğim.” diyen
fedakâr mü’minler mevcuttur.

Eğer Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer efendilerimizin dünyaya az buçuk meyilleri
olsaydı, daha sonra, dünyanın en zengin insanları olurlardı ama, Efendimiz’in
yolunda, O’ndan ayrılmak istemediler. Bir ellerine geçeni öbür elleriyle hemen
tasaddukta bulundular. Böylece, gelen gitti. Yoksa Abdurrahman b. Avf gibi
kimseler diyorlardı ki: “Biz servetimizin sayısını bilmiyoruz.”

Meselâ, Hz. Enes gibi fakir, Efendimiz’in kapısında büyümüş, Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) duasına mazhar olmuş ve bir mevsimde
Efendimiz’e hizmet etmiş -zayıf bir rivayette doğrudan doğruya annesi Ümmü
Süleym tarafından “Yâ Resûlallah! Herkes sana armağanla geldi, benim
verecek bir şeyim yoktur, ben de Enes’i sana armağan ediyorum. Lütfen kabul
buyurun.” denilerek- on yaşında Efendimiz’in hizmetine takdim edilmiş bu
insan, halifeler döneminde zenginler arasında sayılıyordu. Efendimiz dar-ı
fenâya gözlerini kapadığı zaman Hz. Enes yirmi yaşındaydı. Bu şanlı sahabi gün
gelip şöyle diyecekti: “Çocuğumun çocuğunun çocuklarını gördüm. Belki
torunlarımdan elimle gömdüklerimin sayısı yüzü aşkındır. Servetime gelince,
ne koyunlarımın hesabını biliyorum, ne de başka varlığımın.”4 Demek ki, Enes
o kadar Allah’ın lütfuna mazhar olmuştu.

Bütün bunlar mallarını ve canlarını vermeleri gerekli olan mevsimde vermiş,
mevsimi gelince de, dünyevî ve uhrevî semerelerini dermişlerdi.

Nasıl bahar mevsiminde toprağın bağrına tohumlar atılır.. kilerde, ambarda
ne varsa hepsi toprağa emanet edilir.. ve sonra toprak daneyi başak veya
başaklar hâline getirir ve iade eder. Öyle de insan, bütünüyle toprağa
dökülmeli, bütünüyle tohum hâline gelmeli ve onun vefalı bağrına kendini
salıvermelidir. Böyle olduğu takdirde göreceğiz ki, her bir tohum, mevsimi



gelince beşer onar başakla karşımıza çıkacak ve Kur’ân’ın ifade ettiği gibi ve
belki de yetmiş dâne ile arz-ı endam edecektir.

Evet, o gün Allah’ın verdiği karşısında herkes şaşkınlığa düşecek ve o
tohumu ekenler dahi hayret ve hayranlık içinde kalacaktır. Bazıları da bu
bereket ve kilerlerin, ambarların dolması karşısında gayz içinde yutkunacaktır
v e 5 َراَّفُكْلا ُمـِھِب  َظــیَِغِیل   sırrı zuhur edecektir. Öyleyse, “Şimdi, bahar
mevsimidir.” deyip döküleceksiniz, vereceksiniz, “Ben şu kadar verdim yetmez
mi?” demeyeceksiniz. İlle de sizin önünüzü almak için bir tadil bahis mevzuu
ise, tadil eden insanlar önünüzü almalı ve “Hayır o kadar ileri gitmeyin!”
demeli. Şimdi o kadar infak etmeyin ki, ileride infak edeceğiniz anlar
gelecektir. Eğer yarınlara ait infak mülâhazası olmasaydı, size, “Bugün her
şeyinizi harcayın!” denilebilirdi.

Pekâlâ, “Yarın ne olacak?” meselesine gelince. Yarın, Allah’ın taahhüdü
altındadır. İşte Halîlâne bir ruhla, yani nasıl Halil İbrahim (aleyhisselâm)
evlâdına, zevcesine arkasını dönüp gitmiş ve geriye dönüp bakmamışsa.. bize
de öyle yapmak yaraşır. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyuruyor
ki: “Eğer Allah için ashab içinde birisini dost edin denseydi, ben Ebû Bekir’i
dost edinirdim. Ama Allah benim için Kendisi’nden başkasının dostluğuna
razı değil.”6

İşte Hz. Ebû Bekir de öyle bir dostluk mevkiini ihraz etmiş ve İbrahim
(aleyhisselâm) “Halilürrahmân” olduğu gibi, o da “Halilürrasûl” olmuştu.
Efendimiz sormuş: “Ebû Bekir! Çoluk çocuğuna bir şey bırakmadın mı?”
Sıddîkiyete yakışır bir eda ile cevap vermişti: “Onları Allah’a bıraktım!”

Evet Sıddîk-i Ekber’in bu tavrı haddizatında zamanı çok iyi
değerlendirmenin ifadesidir. ِلِیبَس ْمُكـِسُفَْنأَو فِي  ْمُك  ِ لاَوْمَِأب اوُدِھاَجَو 
7 ّللا ِهٰ  âyetinden anladığımız da, mevsimin çok iyi değerlendirilmesidir. Bu yüce
anlayışın bugün çokları tarafından çok iyi değerlendirildiğini rahatlıkla
söyleyebiliriz.

Evet, eğer, bugünkü mü’minlerin civanmertliklerini destanlaştırmak için
Firdevsî’nin Şehnamesi gibi dâsitânî bir havada bir destan yazılacaksa, o
destan altmış bin beyitlik değil, altmış milyon beyitlik bir destan olarak
yazılmalıdır. Bu asırda böyle civanmert davranışlara karşı kadirşinaslığın
ifadesi de ancak bu olabilir. Rabbim semahat hissiyle coşmuş ve gerilmiş
mü’minlerin cömertliklerini kat kat arttırsın.



Günümüzün insanı bu işin baharını yaşıyor ve baharda açan çiçeklerin
arasında bulunuyor. Bu, inanan gönüller için beklenilen bir mevsimdir. Bu
devrin mü’minleri, her yerde vatan ve millet yolunda kendilerine düşen
vazifeyi hakkıyla eda etmelidirler. Onlar, iman ve ümit tohumlarını 60-70 sene
önce saçıp giden büyük ruh ve yüce kametin etrafında pervaz edip durdukça her
hâlde o da olduğu yerde bütün bunları hissedecek ve belki de: “İşte şimdi bahar
hediyeleriyle kapıma geldiler.. ben de, senelerce evvel kendilerine
vaadettiğim, ‘Henîen leküm’ sadasıyla onları karşılıyorum” diyecektir.

Evet, zannediyorum şimdi manzara ve durum budur. Ama milletimizi aydın
bir geleceğe taşıyacak hayırlı faaliyetlerin hızlandırılması seviyesini, böyle bir
fedakârlık ve civanmertliğin, Cenâb-ı Kibriya’nın huzurunda nasıl kabule karîn
olduğunu, Hz. Cenâb-ı Resûlullah’ın huzurunda nasıl hora geçeceğini ve bu
çığırı açan, bu mevzuda bize ışık tutan ve en karanlık dönemde ışık insanlar
yetiştiren büyük dimağların nasıl hoşlarına gideceğini, nasıl memnun ve mesrur
olacaklarını; ruhanîler âleminde bu işin nasıl karşılanacağını ben kendi idrak
ve istidadımla ifade etme gücünde değilim. Onu sizin yüksek tasavvurlarınıza,
idraklerinize havale ediyorum…

Bu meselenin diğer bir yanı da, âyet-i kerimede ifade edilen, malımızla,
canımızla nasıl mücadele edeceğimiz hususudur. Bu da her şeyden evvel yine,
inanca bağlı bir şeydir. Çünkü çiftçiler eğer saçtıkları tohumların toprağın
altında çürümeyeceğine inanıyorlarsa, ellerindeki bütün tohumları tereddüt
etmeden toprağın bağrına döker, saçar; sonra da beklemeye dururlar. Eğer
bahçıvanlar diktikleri fidelerin ve fidanların hepsinin tutacağına inanıyorlarsa,
hiç durmadan ellerindeki fidanların bir tanesini dahi ihmal etmeden, hepsini
toprağın bağrına gömmeye çalışırlar. Elinde yumurtaları ve civciv makinesi
olan kimseler de, ellerindeki yumurtaların boş yere kokuşmaması ve
çürümemesi için, hepsini ya o kuluçka makinesine kor veya bir kuluçka
hayvanının altına yerleştirir. Ama dediğimiz kişilerin inancı bu seviyede
değilse.. bazı tohumların çürüyeceğinden endişe ediyor; bazı yumurtalardan
civciv çıkmayacağı kanaatini taşıyor veya o mevsimi, tam tohum atma mevsimi
olarak görmüyorlarsa, elbetteki böyleleri, bütün tohumu kullanmayacak ve
geriye bir şeyler bırakacak, kenz yapacak hatta torunlarına bile bir şeyler
bırakmayı hedefleyip bu mevzuda civanmerdâne davranamayacak ve
vicdanlarında böyle mânevî bir gerilim ve heyecanı duyamayacaklardır…

Bu bakımdan, diyebiliriz ki, Allah yolunda dökülüp saçılma, Allah’a çok iyi



inanmaya bağlıdır. Şu anda, mevcudiyetimize inandığımız kadar, O’nun
mevcudiyetine inanma ve O’nun uğrunda, şu anda yaptığımız her şeyin kat kat
ve muzaaf şekliyle dal budak salmış, çiçek açmış, meyve vermiş hüviyette,
öbür âlem hesabına çalışan bir çark olduğuna.. hadisin beyanıyla ُةَعَرْز اَیْنُّدَلا مَ
8 ِةَرِخْٰالا  dünyanın tamamen ahiretin bir tohum yeri, bir tarlası, bir ekin yeri,
bir bağı, bir bahçesi olduğuna inanmamıza bağlıdır.

Evet, kim ne kadar inanıyorsa o kadar gerilime geçecek, o kadar açılacak, o
kadar saçılacak, o kadar toprağın bağrına tohum dökecektir. Müslümanların şu
ana kadar gösterdikleri cömertlik, izhar ettikleri hiss-i semahat bize, bu
mevzuda daha büyük şeyler yapabilecekleri fikrini vermektedir. Bildiğiniz gibi
Muhbir-i Sâdık’ın gelecek hakkında bişaretleri ve müjdeleri var. Onlara
mazhar olmaya çalışalım ve öyle davranalım ki, gökten bakanlar, desinler: “Yâ
Resûlallah! Acaba bunlar, onlar mıdır?” Melekler de sorsunlar, “Bunlar onlar
mıdır?” Evet, dine ve millete hizmet edenler ne kadar gerilir, ne kadar açılır,
ne kadar koşar, ne kadar küheylanlar gibi şahlanırlarsa, gelecekte varılması
arzulanan aydın ve engin ufuklara o kadar hızlı, o kadar derli toplu ve o kadar
avantajlı olarak ulaşacaklardır.

Huzur-u kibriyâ: Yüce Allah’ın huzuru.

Hiss-i semahat: Cömertlik hissi, el açıklığı.

Haristan: Dikenlik, çalılık.

Mâşerî vicdan: Kamu vicdanı.

Zimamdar: İdare eden, işi elinde tutan.

Kemmî: Sayıca, nicelik olarak.

Keyfî: Nitelik bakımından.

Kerime-i muhtereme: Değerli, asil kız.

Dar-ı fenâ: Dünya, fâni âlem.

İhraz etmek: Erişmek, elde etmek.

Sıddîkiyet: Sadakat ve doğrulukta en üst seviye.

Kenz: Hazine.

Muzaaf: Kat kat, katmerli.

Muhbir-i Sâdık: Doğru, yanıltmayan haberci, Hz. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem).

Bişaret: Müjde, muştu.

Tavzih: Vüzuha kavuşturma, açıklama.
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Allah’a hakkıyla asker olmayı, askerlik anlayışı 
içinde anlatır mısınız?

Mü’minlerin en mümeyyiz vasfı askerliktir, bizler Allah’ın askerleriyiz. -
Rabbim kabul buyursun!- Hakk’a öyle asker olsak ki, kapının arkasında durup,
başımızı ilelebet kaldırmamak üzere o kapının eşiğine koysak, beklesek,
beklesek.. ara sıra mahzun, mükedder, mağmum, fakat ümitli nazarlarımızı
sonsuza çevirerek, o kapının tokmağına bir kere daha dokunsak; cevap
gelmeyince de “Yâ Sabur!” deyip yeniden beklemeye dursak. Bu uzun
bekleyişte ara sıra kapı aralanır gibi olsa, sonra da tekrar yüzümüze kapansa
“Yine çağrılmadık, demek ki, izhar-ı liyakat edememişiz.” diyerek, hiçbir şey
olmamış gibi, dopdolu vefa hisleriyle bu ızdıraplı, fakat zevkli intizarı devam
ettirsek...

Bu sadakatin neticesinde ümit edilir ki, bir gün gelecek -biz farkına varalım
varmayalım- “Liyakatinizi izhar ettiniz.” deyip mutlaka içeriye “Buyur!”
edeceklerdir. Kur’ân’da: ْمُك ِدْھَِعب ِفوُأ  يِۤدْـھَع  ِب اوُفْوَأ   “Bana verdiğiniz
sözü yerine getirin ki Ben de size karşı ahdimi yerine getireyim.”1 yani
“Bana verdiğiniz sözde sebat edip mevzi değiştirmeyin, cephe değiştirmeyin,
muvakkat hâdiseler karşısında yılgınlık göstermeyin, Ben de size verdiğim
sözü îfa edeyim.” buyruluyor. Bu ifade ile deniliyor ki: Aramızdaki mukaveleyi
nakzetmek, Benim tarafımdan kat’iyen sâdır olmaz.O mukaveleyi bozarsanız siz
bozarsınız. Öyleyse, bu mevzuda sebat edin ve mukaveleyi bozmayın!
Bozmayın ki, Allah kapısı bir gün mutlaka açılacaktır.

Ama soralım kendimize, acaba biz bu ölçüde sadakat ve vefa ile hiç
ayrılmadan o kapının önünde devam edebildik mi? Yılmadan, yılgınlık
göstermeden, darılmadan o kapıda dişimizi sıkıp dayanabildik mi? Yoksa bir
kere kapı yüzümüze kapandı diye bozulduk mu? Kâinattaki hâdiseler bizim
çürük hendesemize göre cereyan etmedi diye sadakatsizlik yaptık mı? Hâlbuki

ُسوُف ُّنلا ِيھَتَْـشت  اَم  َىلَع  ُنـُفُّسلا  يِرَْجت  Gemiler, nefis, heves ve“ لَا 
arzulara göre cereyan etmez.” Ayrıca onların dümeni başkasının elindedir, o
derya başkadır.. o deryada umum sefinelere hükmeden de başkasıdır.. onlar
hevesatımıza göre cereyan etmezler, O’nun istek ve emirlerine göre cereyan
ederler. ْنَُكي َْمل  ْأََـشي  َْمل  اـَمَو  َناـَك  ّللا  ُهٰ َءاَـش  ,O, neyi dilerse o olur“ َما 
‘Olma!’ dediği şey de olmaz.”2 Bu, Allah Resûlü’nün bize, Cenâb-ı Hakk’a



teslim olmayı ifade eden nurlu beyanlarından bir beyandır ki, sabah akşam
virdlerimiz içinde tekrar eder dururuz.

Allah’a asker olmak istiyorsak, tasavvufî ifadesiyle, “fenâ fillah” olma
mecburiyetindeyiz. Ayrıca bütün güzellikleri, bütün mehasini Allah’tan bilme,
hizmetteki bütün duraklamaları, bütün tevakkufları, bütün falso ve fiyaskoları
da nefsimizden bilme mecburiyetindeyiz... Zaten Kur’ân da öyle buyuruyor:
اَۤم َكِسَْفن 3  ْنِمَف  ٍَةئ  ِ

ّ
يَس ْنِم  ََكباََصأ  اَۤم  ّللا وَ ِهٰ َنِمَف  ٍةَنَسَح  ََكباََصأ مِْن 

Başka bir yerde de mealen: “Başınıza ne musibet geldi ise, o, ellerinizin
kazancı iledir; kaldı ki Allah çoğunu da affediyor.”4 deniliyor.

Musibetler günahlarımızdan, hatalarımızdan, içimizin kararmasından,
benliğimizin altında kalıp ezilmemizdendir. Kaldı ki Allah çok merhametli
olduğu için, her kötülüğümüzden dolayı hemen bizi muaheze de etmiyor.. hatta
çoğunu affediyor. Bu itibarla O’nun affına, gufranına karşı minnet ve şükran
hisleriyle meşbû bulunmalıyız. Her ne ise… Rabbim bizi, meccanî olarak af
buyursun!

Allah’a gerçekten asker olmak lâzım. Allah’a asker olunca rahat ederiz.
Bunu vicdanında çok iyi yaşayan insanlar vardır. Evet, mal, menal, evlâd ü
ıyâl, her şeyi gözünden silmiş, sadece “Seni, Seni isterim!” diyen Yunus gibi
“Ne Cennet huri-gılmânı, ne de başka şey, bana Seni gerek Seni!” diyebilecek
kadar bu mevzuda tamamen Allah’a teslim olmuş mü’minler vardır.
Zannediyorum ki benim bu anlattıklarımın ötesinde onlar bu beyanlarımdan,
kendi ruh ve vicdanlarında geliştirdikleri bu meselenin gerçeğine intikal eder,
kendi mir’ât-ı ruhlarında onu görür, o büyük hakikatin ihtişamı karşısında
hayret ve hayranlığa düşer ve bir zevk ü neşve içinde askerliklerini
sürdürürler.

Mağmum: Gamlı, kederli, tasalı.

Nakzetmek: Bozmak.

Sâdır olmak: Olmak, meydana gelmek.

Sefine: Gemi.

Vird: Belli aralıklarla devamlı okunan dua, zikir.

Fenâ fillah: Kulun fiilleri, sıfatları ve varlığı itibarıyla, Hakk’ın fiil, sıfât ve Zâtında fâni olması.

Muaheze: Hesaba çekme, sorgulama.

Gufran: Affetme, bağışlama.

Meccanî: Karşılıksız.



Evlâd ü ıyâl: Çoluk çocuk, bakmakla yükümlü olunan kimseler.
Huri-Gılmân: Cennet ehlinin hizmetkârları.

Mir’ât-ı ruh: Ruh aynası.

Bişaret: Müjde, muştu.

İzhar-ı liyakat: Liyakatını ortaya koyma, gösterme.

1 Bakara sûresi, 2/40.

2 Ebû Dâvûd, sünnet 6; edeb 100, 101.

3 “Ey insan! Sana gelen her iyilik Allah’tandır. Başına gelen her fenalık ise nefsindendir.”  (Nisâ
sûresi, 4/79)

4 Şûrâ sûresi, 42/30.



İbadetlerden feyiz almak, ibadetin tam olarak
yapılmasına bağlı mıdır? Meselâ namazlarda tadil-i
erkân olmazsa, mânevî dereceler elde etmeye tesiri

olur mu?
Sorudaki “feyiz” kelimesini, “haz” ve “zevk” şeklinde değiştirmek her hâlde

daha muvafık olacak. Zira, “feyiz”in ne olduğunu anlamak mümkün değildir.
Feyiz, dünyada, insanın kalbî ve ruhî hayatı ile alâkalı olarak gelen vâridât-ı

sübhâniyedir. Ahirette ise feyiz, insanın Cennet’e ulaşması, rızaya kavuşması
ve Cemâlullah’ı görme şerefine nail olması gibi mazhariyetlerdir. Durum böyle
olunca, “feyiz” kelimesinin ifade ettiği muhtevayı idrak ve ihata bizler için
imkânsızdır. Belki dört bir yanımızdan feyizler taşıp geliyor ve ruhumuzu
sarıyordur da biz bunun farkında olamıyoruzdur. Belki de bizim farkında
olamayışımız yine bize Cenâb-ı Hakk’ın bir ihsan ve lütfudur. Zira O’nun en
büyük ihsanı, ihsanını hissettirmemesindedir.

Mesele bu yönüyle ele alınınca, denebilir ki: Cenâb-ı Hakk’a karşı yapılan
bütün ibadetlerde mutlaka bir feyiz ve bereket vardır. O’nun rahmet kapısına
yönelen bir insanın mahrum kalması düşünülemez. Ancak insan yapacağı
ibadetlerini, alacağı feyze, daha doğrusu haz ve zevke bağlamamalıdır. Bazen
öyle namaz olur ki, siz onu kabz hâlinizde, yani ruhunuzun sıkıldığı, gönlünüzün
daraldığı bir anda eda etmiş olursunuz. Zâhire göre ve acele ile hüküm verecek
olursanız, böyle bir namaz hakkında kötümser düşünebilirsiniz. Hâlbuki o en
makbul namazlardan biri olmuştur. Zira maddî-mânevî füyûzat hislerinden
tecerrüt etmiş olduğunuz bir zamanda dahi siz, kulluğunuzu unutmamış ve
Cenâb-ı Hakk’ın huzuruna gelmişsiniz. Size hiç avans verilmiyor, fakat bu
durum aynı zamanda sizin sadakatinizden bir şey de eksiltmiyor.. ve işte hâlis
kulluk da budur.

“Madem Cenâb-ı Hak, 1 ْمَُكل ْبِجَتْسَأ  ِنوُعْدُا  يۤ  buyurarak dudaklarımızdan
dökülecek her duaya icabet edeceğini bildiriyor; öyle ise ben de O’nun
kapısının eşiğini aşındırmaya devam etmeliyim.” deyip oradan ayrılmamak, bir
bağlılık ve sadakat ifadesi olacaktır. Eğer bir insan hayatı boyunca, hiçbir haz
ve lezzet duymadan böyle bir kulluk yapıyorsa, bütün hayatı boyunca ihlâs ve
samimiyet içinde, ömrünü sürekli, en hâlisane kullukta geçirmiş sayılır.

Diğer taraftan, mânevî dereceler elde etmek de kulluğa hedef ve gaye



yapılmamalıdır. Onun içindir ki, Cennet arzusuyla kulluk yapanlar için Cüneyd-
i Bağdadî Hazretleri “İbâdü’l-Cenneti” demiştir. Yani “Cennet’in kulu”
demektir. Hâlbuki Cennet, amel ve ibadet için maksat olmaz. İbadet, Hak
emrettiği için ve O’nun rızasını elde etmek maksadıyla yapılır.

Evet, ibadetin gerçek sebebi, Allah’ın emridir. Yani biz ibadeti Allah
emrediyor diye yaparız. Evet, Cehennem endişesiyle tir tir titreyerek, kalkıyor,
Allah (celle celâluhu) karşısında kemerbeste-i ubûdiyet içinde iki büklüm
oluyor.. namaz kılıyor.. böyle birine “Abdü’n-nâr” yani “Cehennem’in kulu”
deniliyor. O zaman, Allah’ın kulu nasıl olacak? Kişi ibadetini, ne Cennet
sevdası ne de Cehennem korkusundan değil, belki sırf Allah’ın kulu olduğu ve
Allah o vazifeyi ona emrettiği için yapacaktır.

İnsan, maddî-mânevî bütün füyûzat hislerinden mahrumiyet içinde bulunduğu
kabz hâlinde de mutlaka namazını kılmalıdır. Hatta insanın ağlama ve sızlaması
bir feyiz ve bereket vesilesi olabileceği gibi, bazen bir ibtilâ ve imtihan da
olabilir. Kesin hüküm veremeyiz. Evet, kalbini her an fikir ve murâkabe elinde
tutamayan bir insanın ağlaması, sızlaması bile onun için ciddî bir tehlike
olabilir. Çünkü o, kalbinin derinliklerine çok vâkıf ve nigehbân olamaz. Hatta
bu hâller tamamen namaza verilmiş atiyye ve ihsanlar da olsa, bu yüzden de
insan namaz kılarken hep onları takip etse, ihlâsa dair çok mühim bir kısım
noktaları kaybetmiş olur. Zira, kapalı bir sandık gibi, Allah huzuruna, sadece
Allah rızası duygusuyla meşbû ve meşgul olarak gitmek çok önemlidir.

Rabbimiz’den dileyelim, samimiyette, Kendisine bağlılıkta, ihlâsta bizi
zirvelere ulaştırsın... Buna karşılık, durumumuz halkın nazarında varsın
mukassî, yıkık-dökük ve hırpanî olsun. Böyle bir dış görünüşün pek önemi
yoktur. Bu noktaya parmak basan Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),
“Allahım! Beni halkın nazarında büyük, Kendi nazarında küçük etme.” diyor.
Çünkü halkın nazarında nice şişirilmiş insanlar vardır ki, Allah nazarında sinek
kanadı kadar kıymetleri yoktur. Önemli olan, Allah’ın nazarında büyük
olmaktır. Bu noktada herkes endişe ile iki büklüm olmalı ve يِنْلَعْجا ّلل  َّمُھٰ اَ

اًرِیبَك َِكنْیَع   ِ يفَو اًریِغَص  يِنْیَع  ِيف   “Allahım, beni kendi nazarımda küçük
yap, Nazar-ı Ulûhiyetinde de olabildiğince büyük yap!” diye dua etmelidir.

Bir diğer husus da şudur ki, ibadette Cenâb-ı Hak ruhanî zevkler ihsan
edebilir. Evet, bazı büyük kimseler vardır ki, bunlar ucb denen şeyi
kalblerinden silip atmış ve tam tevhide ermişlerdir. Onlar mazhar oldukları



bütün güzellikleri, o güzellikleri sırtlarına bir urba gibi giydiren Zât’tan
bilirler. Onun için, bu gerçeği gürül gürül söylemeyi de tahdis-i nimet sayarlar.
Meselâ Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şecaat-i kudsiyesi ile
Huneyn’de kükrediği zaman, amcasının oğlu Hârise b. Ubeyde veya amcası Hz.
Abbas atının zimamından tutup engellemeye çalışır. O, öyle kükremiştir ki
düşmana doğru tek başına gider. Orada: ِدْبَع ُنـْبا  اـََنأ  َب  ِذَك ُّيِبَّنلا َـال  اـََنأ 

ِبِلَّطُمْل Yani “Ben peygamberim, bunda yalan yok; ben Abdülmuttalib’in ا
torunuyum.”2 der.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bunları söylerken, makam-ı
imtinanda söyler. Ve yine aynı makam içinde buyurur ki: “Herkes haşrolduğu
zaman, ben Livaü’l-Hamd’in sahibi olarak haşrolacağım.”3 ve yine makam-ı
imtinanda buyururlar ki: “Allah bana beş şey verdi ki, başka peygamberlere
vermedi.”4

Bunlar imtinan makamında söylenen şeylerdir. Bir tanesi bana güzel bir urba
giydirmiş, gezdiğim her yerde, o zatın bana karşı cemilesini, hediyesini ifade
ediyorum. Avazım çıktığı kadar bağırıyor ve diyorum ki: “Bu sırtımdaki elbise
güzel, hatta bana da güzellik katıyor, Rabbim’in yarattığı hilkatteki güzelliğe
ayrı bir buud kazandırıyor. Ama bu elbiseyi bana giydiren Zât’ı anlatıyorum.”

İşte bu mânâda, Rabbimiz’in, başımızın üzerinde olan ikramlarını söylemede
beis yoktur; hatta çok defa onları gizlemek belki nankörlük olur. Bu noktada
Üstad Bediüzzaman Hazretleri yazdığı kitaplar için “Avazım çıktığı kadar
bağırıp diyecektim: Yazılan sözler güzeldir, ama benim değildir, çünkü onlar
Kur’ân’ın bağrında çimlenip geliştiler.” diyor. Bunu Hassan b. Sabit’in
Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) sena sadedinde söylediği bir sözden
iktibâsen alır. 5 ِسُدُق ْ لا ِحوُرِب  َّيأ  ُهْدـِ َّمُـھل  َّٰلا  sözüyle teyit edilen koca şâir
Hassan b. Sabit, her yanıyla ince ve narin bir şâirdir.. onun için Nebiler Nebisi,
İslâmiyet’i medh ü sena ettiği, göklere çıkardığı, Kur’ân’ı müdafaada
bulunduğu ve o büyüleyici sözleriyle müşriklerin kuvve-i mâneviyesini kırdığı
için Mescid-i Nebevi’de kürsü tahsis ederdi. İşte, kendisi için kürsü konulan
bu Hassan b. Sabit o kılıçtan daha keskin sözleriyle kâfirlerin başlarına
darbeler indirir ve mü’minleri sevindirirdi. Bir kere de şöyle demişti:

يَِتلاَقَِمب اًد  َّمَحُم ُتْحَدَم  اَمَو 
ٍدَّمَحُِمب ي  َِتلاَقَم ُتْحَدَم  ِْنك  ٰ لَو

Yani “Ben güzel söz söylüyorum ve bu sözlerimle Hz. Muhammed’i



medhediyorum zannetmeyiniz. Benim perişan ve derbeder sözlerim, O’nun
medhine dair mevzular içine girdiğinden dolayı güzellik kazanıyor.”

İşte bu, Hassan b. Sabit adına tahdis-i nimettir. Bunlar, Allah’ın,
Peygamberine emretmiş olduğu: ْثِّدَحَف َّكِبَر  ِةَمِْعِنب  اََّمأَو   Yani “Habibim! Sen,
Rabbinin nimetini dile getir!”6 emrine tam muvafıktır. Hani şeytan gibi bir
kadın olan (Ümmü Cemil) dedi ki: “Muhammed’in -hâşâ!- şeytanı artık
gelmiyor.”7 Allah Resûlü’nü teselli için buyruldu ki, ىٰلَق اَمَو  َكُّب  َكَعَّدَو َر اَم 

ىٰلوُْألا ََكل ِمَن  ٌرْیَخ  ُةَرِخْـٰال  َلَو  Yani “Rabbin seni kat’iyen terk etmedi. Ve
Rabbin sana darılmadı, arkasını dönmedi, göreceksin Habibim, çok yakın bir
gelecekte, bugüne göre yarın, dünyaya göre ahiret, senin  için daha hayırlı
olacak.”8

Bir gün geldi ki, insanlığın beşte biri ve arzın yarısı O’nun getirdiği hidayet
hediyesiyle serfiraz oldu. O muhteşem hidayetle şahlandı, küre-i arzın her
tarafında minareler dikildi, çil çil kubbeler inşa edildi. Her gün 5 defa ezan-ı
Muhammedî yeryüzünde ilân edilir oldu. Yerin bir diliminde biterken öbür
diliminde sürekli “Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah!” sözü çınladı durdu.
Her tarafta Ruh-u Revan-i Muhammedî şehbal açtı ve dalgalandı.

Evet, Duhâ sûresiyle hem müjde hem de müşriklere cevap veriliyordu:
“Allah seni hiç terk etmedi. (Esasen şeytan onlara musallat olmaktadır.)”
Velleyli sûresinden Vedduhâ sûresine geçerken de -zaten iki sûre arasında çok
ciddî bir mutabakat var- önceki sûre “Allah seni razı edecek, hoşnut
edecektir.”9 ile biter, bu sûrede de hemen “Allah seni hoşnut edecektir.”10

der.. ve bu iki sûre arasında tam bir birlik olduğunu ortaya koyar. Yani,
dünyada ve ahirette sana öyle verecek öyle verecek ki, hoşnut olacaksın. Bu
hoşnutluk mahkeme-i kübrada ve ahirette de devam edecektir. َكَس ْ اَر ْعَفِْرا 

َُهطْعُت ْلَـس   ْ عَّفَشُت ْعَفِْشا   Yani “Kaldır başını, iste, istediğin verilecek,
şefaat et, şefaatin kabule karîn olacaktır…”11

Kimseye verilmeyen şeyler sana verilecektir. O dakikada sana “Habib-i
Zîşân’ım, artık razı mısın?” diye sorulsa sen “Evet razıyım.” diyeceksin.
Öyleyse: ْرَھَْقت َـالَف   َ مِیَتیْلا اَّمَأَف   “Sen yetime kahretme!” َالَف َلـِئاَّسلا  اََّمأَو 

ْرَھَْنت  “Dilenciyi de kovma!” ْثِّدَحَف َك  ِبَر ّ ِةـَمِْعِنب  اََّمأ  Rabbinin nimetini“ َو
tahdis et!” Evet, şu mübarek ve muhteşem ümmete bak, tahdis et. Aradan 14
asır geçmiş olmasına rağmen peşinden gelenlere bak..!



Evet, Ravza-i Tâhire’ye girildiğinde, insanın içini bir his kaplamaktadır.
Sanki Allah Resûlü hayatta da, huzuruna varılınca, O da görülüverecekmiş gibi
olur. Bu ne eskimezlik!. Bu ne tazelik!. Bu ne yeniliktir ki, zihinlerimizde ve
kalblerimizde, üzerinden 14 asır geçmiş olmasına rağmen, O (sallallâhu aleyhi
ve sellem) vicdanlarımızda hâlâ taptazedir. Bugün O’na karşı duyulan saygı,
O’nun daima vicdanlarda taptaze yaşadığını göstermektedir.

İşte bunlar, Allah’ın O’nu hoşnut etme istikametinde, O’na lütfettiği
nimetlerdir. Ve Cenâb-ı Hak O’na nimetlerini tahdis etmesini emretmiştir. O da
bir tahdis-i nimet olarak, yukarıda kısaca işaret ettiğimiz sözlerini ifade
buyurmuştur. İşte yine böyle bir tahdis-i nimet sadedinde, “Namaz benim
şehvetimdir.”12 demiştir. Ancak Efendimiz, hiçbir zaman namazdan aldığı ruhî
haz için namaz kılıyor değildir. Belki müstaidlere bu mevzuda işaret
yapılmaktadır. Himmet âli tutulacak ve namaz o hâle gelinceye kadar çalışma
ve gayret devam edecektir.

Bütün bu söylenenler mahfuz olmakla beraber, namazın tadil-i erkânla
kılınması ekser fukahâya göre farzdır. Ebû Yusuf’un dışında Hanefi mezhebi
tadil-i erkâna vacip demiştir.

Tadil-i erkân, namazdaki rükunların sükûnetle yerine getirilmesi ve
uzuvlarda itminan hâsıl olacağı âna kadar devam edilmesidir. Bu, insan
cesedinin maddî olarak namazda alacağı vaziyettir ki, ona riayet etmeden
namaz tamam olmaz. Kanaatimce, tadil-i erkâna farz diyenlerin görüşüne uymak
ihtiyata daha muvafıktır. Madem bunu söyleyen zatlar, kendilerini tamamen
Kur’ân’a vermiş; Kur’ân ve Sünnet’i anlamayı hayatlarına gaye edinmiş büyük
insanlardır, onların aralarında ihtilaf ettikleri hususlarda ihtiyatla amel etmek
en doğru hareket tarzıdır.

Ayrıca, mü’minlerin ibadet ü taatlerindeki zâhirî hâllerine bakarak onlar
hakkında hüküm vermek bize düşmez. Kaldı ki: “Senin haccın beyhude,
meşakkat çekme, namazın yatıp kalkma, geceleri kıyamın sırtında bir yük
olmadan başka bir şey değil, orucun ise ancak bütün gün aç durmaktan
ibarettir.” gibi suizannın ifadesi olan sözlerle, sanki bir meçhulün müdafaasını
yapıyor gibi davranma, mü’minlikle bağdaştırılamaz. Zira insan, nefsine karşı
bir savcı gibi davranmalı; fakat, diğer mü’min kardeşlerinin avukatlığını
yapmalıdır.

Kendimiz için: “Doya doya namaz kılıp, namazlarımdan feyiz ve bereket



alamıyorum. Acaba şu hâliyle namazım kabul olur mu, olmaz mı?” diye,
günahlarımızı da hatırlayarak bu tür şeyler düşünebiliriz. Fakat başka
mü’minler hakkında meseleyi hep hüsnüzan zaviyesinden ele alma
mecburiyetindeyiz. Zira Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), O’ndan
sonraki sahabe ve tâbiîn efendilerimiz böyle davranmışlar, hiçbir zaman
mü’minlerin hâllerini günaha, fesada hamletmemişler, ehl-i kıble, ehl-i salât bir
mü’minin birtakım fena yönlerini serrişte edip onu tecrim etme yoluna
gitmemişlerdir. Onun hakkında hep güzel düşünüp hasenatını
bayraklaştırmışlardır. Onlar âdeta gül bahçesinde gezerken, ellerine, ayaklarına
dikenlerin batıp kanatmasına mukabil 13 َرِدَك اَم  ْعَدَو  اَفـَص  اَم  prensibiyle خُْذ 
hareket etmiş, güllerin güzelliğine ait türküler söylemişlerdir.

İşte o güzide topluluk arasında bir Nuayman vardı. –Bedir’de bulunduğu da
rivayet edilir.– İçki yasak edilmiş olmasına rağmen, koruk gibi şeylerden ve
usarelerden içki imal ediyor ve içiyordu. Defaatle sarhoş olarak yakalandı ve
birkaç defa da Huzur-u Risaletpenâhî’ye getirilerek tedip edildi. Yine böyle bir
durumdan dolayı Efendimiz’in huzurundaydı. Orada bulunanlardan birisi
Nuayman’ı kastederek: “Allah cezanı versin. Sen ne kötü adamsın. Bu kaçıncı
oldu, böyle huzura geliyorsun!” gibi sözler sarf etti. Bunu duyan Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) “Mü’min kardeşinize karşı şeytana yardımcı
olmayın!”14 Yani: Onun yüzüstü düşmesini, perişan ve derbeder olmasını arzu
eden şeytandır. Allah onun böyle olmasını istemiyor, buyurarak onu ikaz etti.

Başka bir rivayette ise itap edene: “Sus! O Allah ve Resûlullah’ı sever.”15

diyordu ve böylece Allah ve Resûlü’ne karşı kalbinde muhabbet taşıyan ve
fakat defaatle de olsa sürçmüş, düşmüş birisine el uzatıyordu. Sebep de O’nun
Allah ve Resûlü’nü sevmiş olmasıydı. Allah ve Resûlü de sevdiklerini
derbeder etmezdi. Onun için bu mevzuda çok insaflı ve iz’anlı olmak lâzım...

Allah (celle celâluhu), adaletli mizanında, hayır ve şerrin birbirine
rüçhaniyetine göre hüküm verecektir. Hepimiz O’nun huzuruna gideceğiz. O gün
sağımıza, solumuza bakacağız. Orada Everest tepesi gibi yığın yığın günahlara
girdiğimizi göreceğiz. O günahların cesameti karşısında belki ümitsizliğe
düşecek ve her birimiz orada çok küçük amellerimizi hatırlayacağız. “Bir kere
anama su vermiş, babamın ayakkabısını çevirmiştim. Başka bir zaman salih bir
kişinin cenaze namazında bulunmuştum. Bir defa da iki secde arasında, kalkınca

ْمَحْراَو ْرِفْغا  ّ
ِ

بَر   demiş ve bunu ta yüreğimde duymuştum.” diyecek ve sonra



da, “Rabbim! Acaba bunlarla Senin gufranına mazhar olur muyum?” diye ümit
besleyeceğiz. Eğer orada Rabbimiz bizi mağfiret ederse, biz de “Mağfiret Sana
ne güzel yakışıyor.” diye zevkle gerilecek ve huzura ereceğiz.

Hakkımızda bugün veya yarın tasarladığımız bu güzel şeyleri her mü’min
kardeşimiz hakkında da tasavvur etmeli ve onların bazı eksik gibi görünen
hâllerine karşı: “İhtimal ki, Cenâb-ı Hak bu kardeşimize ahirete ait semereleri
dünyada yedirmek istemiyor. Onun için bunlar çok parlak görünmüyorlar.”
deyip, meseleyi hüsnüzan zaviyesinden ele almalıyız.

Füyûzat: Feyizler, nimetler.

Tecerrüd: Uzaklaşma, sıyrılma.

Kemerbeste-i ubûdiyet: Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda kollarını birbirine bağlayıp, emre hazır bir
vaziyette, kulluğunu ifade ederek bekleme.

Murâkabe: Kontrol, denetim.

Nigehbân: Gözcü, denetleyici.

Meşbû: Dolmuş, dolu.

Tahdis-i nimet: Şükür maksadı ile Cenâb-ı Hakk’ın nimetlerini ilân etmek.

Şecaat-i kudsiye: Kudsî cesaret. Dinin izzetini muhafaza hususunda gösterilen kahramanlık.

Makam-ı imtinan: Nimetler karşısında Veren’e minnetini ifade etme.

Livâü’l-Hamd: Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ihsan
edilecek olan ve altında bütün peygamberler ve inananların toplanacağı “Hamd Sancağı”.

Serfirâz olmak: Yüceltilmek, üstün kılınmak.

Şehbal açmak: Kanatlarını açmak, uçmak, yükselmek.

Mahkeme-i kübrâ: En büyük mahkeme.. mahşer mahkemesi.

Ravza-i Tâhire: Tertemiz bahçe.. Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) kabri ile
minberinin arasında kalan cennet bahçesi.

Müstaid: Kabiliyetli, istidatlı.

Tadil-i erkân: Namazı; rükunlerini, şartlarını yerine getirerek eda etme, gerektiği gibi kılma.

Fukahâ: Fıkıh âlimleri.

Serrişte etmek: Bahane etmek, dile dolamak.

Tecrim etmek: Suçlu bulmak, suçlamak.

Usare: Sıkılan meyveden çıkan su, özsu.

Rüçhaniyet: Üstünlük, baskın çıkma.

Cesamet: Büyüklük, irilik.

Gufran: Affetme, bağışlama.

Semere: Netice, meyve.



Evlâd ü ıyâl: Çoluk çocuk, geçindirmek zorunda olunan kimseler.
Fenâ fillah: Abdin zat ve sıfâtının, Hakk’ın zât ve sıfâtında fâni olması.

Hurî: Ceylan gözlü, huyları güzel, yüzleri güzel, utangaç bakışlı Cennet kızları.

Gılmân: Görüldüğünde, etrafa saçılmış inci zannedilen, Cennettekilere hizmet için yaratılmış hizmetçi
gençler.

Meccanî: Karşılıksız, merhametinden, fazlından.

Mir’ât-ı ruh: Ruh aynası.

Muaheze: Hesaba çekilme, sorgulanma.

Vird: Belli aralıklarla devamlı okunan dua, zikir.

Zimamdar: İdare eden, bir işi elinde tutan.

Karîn: Yakın.

Şefaat: Af için vesile olma.

Menal: Elde edilen, sahip olunan, kazanılan şey; mal, mülk.

1 Mü’min sûresi, 40/60.

2 Buhârî, cihâd 52, 61, 97, 167, meğâzî 54; Müslim, cihâd 78-80.

3 Tirmizî, menâkıb 1; İbn Mâce, zühd 37.

4 Buhârî, salât 56; Müslim, mesacid 3.

5 “Allahım, onu Ruhü’l-Küdüs ile teyit buyur!” (Buhârî, bed’ü’l-halk  6; Müslim, fezâilü’s-sahabe
151.)

6 Duhâ sûresi, 93/11.

7 Buhârî, tefsir (93) 1.

8 Duhâ sûresi, 93/3-4.

9 Leyl sûresi, 92/21.

10 Duhâ sûresi, 93/5.

11 Buhârî, tefsir (2) 1; Müslim, iman 322.

12 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 12/84.

13 “Duru ve saf olanı al, karışık ve bulanık olanı bırak.”

14 Buhârî, hudûd 4-5; Abdurrezzak, el-Musannef 7/381 9/246.

15 Buhârî, hudûd 5.



Sıyamım yok, kıyamım yok, gözde yaş, gönülde 
heyecanım yok. Hizmette görünme riyakârlığı 

mevcut. Kapıdan da ayrılamıyoruz…
Yoklarla çepeçevre sarıldığını düşünen bir dertlinin gönül ızdırabı… Soru

değil, bir bakıma hepimize ait bir vak’a raporu… Bir büyük şöyle der ve bu
sözlerini sıkça tekrar ederdi:

“Ne ilmim var ne a’mâlim
Ne hayr u taata kaldı mecalim
Garîk-i isyanım çoktur vebalim
Acep rûz-i mahşerde n’ola hâlim.”

Gözyaşları, ihlâslı ve samimî insanlar için, başka bir ifadeyle, daima ciğeri
ve bağrı yanan insanlar için bir boşalma ameliyesidir. Âdeta, sinesinde
Cehennem korları ve içi cayır cayır yanarken, onun duyguları dışa gözyaşı
şeklinde dökülür. Onun içindir ki, Allah Resûlü tarafından, Cehennem’le
gözyaşı arasında bir muvazene kurulmuştur. Cehennem kıvılcımlarının
mahşerde insanları kovaladığı zaman, Cibril elinde bir bardak su ile görünür.
Ve Allah Resûlü ona sorar: “Elindeki nedir?” Cibril’in cevabı şu olur:
“Mü’minlerin gözyaşı.. Cehennem’i söndürsün diye!”

Başka bir hadislerinde bu muvazeneyi şu sözleriyle ifade ederler: “İki göz
Cehennem ateşi görmez: Düşmana karşı nöbet bekleyen ve Allah (celle
celâluhu) korkusundan ağlayan gözler.”1 Evet, Cehennem’in korkunç
kıvılcımlarını söndürecek ancak gözyaşıdır.

Allah Resûlü, bu ve benzeri hadisleriyle, dışa karşı mücadele ve mücahede
eden insanın bu durumuyla, içe karşı mücadele eden ve nefsiyle yaka paça olan,
bu yüzden de gözyaşı döken insanın amelini aynı mütalâa ediyor.

Kur’ân-ı Kerim, ağlayan insanların durumunu bir ibret vesilesi olarak
nakleder. Ayrıca, az gülüp çok ağlamayı, kazanılan günahlar karşısında iki
büklüm olmayı emreden nice âyetler vardır.

Ruh inceliğinin şahidi durumunda olan gözyaşının her damlası, bir rikkat
ürpertisidir ki, Cennet’teki kevserlere denk kıymete sahiptir. Gözyaşının
kuruması cidden acınacak bir zavallılık örneğidir. Allah Resûlü, şeytandan
sığındığı gibi, kurumuş gözden Allah’a (celle celâluhu) sığınmaktadır.2

Keşke her mü’min kendini sıkı bir kontrolden geçirip, bu acı hakikati itiraf



ederek şöyle diyebilseydi: Ne ilmim var, ne a’mâlim; ne hayr u taate kaldı
mecalim. Ne gözümde yaş, ne de yürekte dermanım. Ve ne de iradede ferim...

Ve yine, keşke her mü’min kendini şuna ikna edebilseydi: Ben bir hiçim.
Eğer Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu) bir kısım lütuflarına mazhar olmuşsam,
bunlar benim liyakatimden değil, aksine muhtaç oluşumdandır. Benim bu müflis
hâlim Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu) rahmetini ihtizaza getiriyor ve bütün bu
lütuflar da onun için geliyor.

İnsanın kusurlarından sıyrılmasının ilk yolu, kusurun kusur olarak
bilinmesidir. Bu bilmeyi daima bir ürperti takip etmelidir ki, insan
kusurlarından kurtulmayı becerebilsin.

İmana ait meseleleri sevmek.. küfür, isyan ve günahtan nefret etmek, Cenâb-ı
Hakk’ın (celle celâluhu) insanlara ve bilhassa mü’minlere verdiği en büyük
nimetlerdendir. Bu sayede insan imanda ve insan olmada zirveye doğru tırmanır
ve onu aşağıya doğru çekmek isteyen her türlü engel ve engebeden kurtulur.
Âyette bu husus bir nimet olarak şöyle anlatılır: “Fakat Allah (celle celâluhu)
size imanı sevdirmiş; ve onu kalblerinize ziynet yapmıştır. Küfrü, fıskı ve
isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. Bu,
Allah’tan (celle celâluhu) bir lütuf ve nimettir. Allah (celle celâluhu) Alîmdir,
Hakîmdir.”3

Allah (celle celâluhu) inananlara imanı sevdirmiş ve kalblerinde imanı süslü
göstermiştir. Onlar iman adesesiyle baktıklarından dolayı, sanki Cennet’i,
hurileri ve hepsinin ötesinde Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu) cemalini
görüyor gibidirler.

Eğer âyetteki ifadelere muhatap sahabe ise, zaten onlarda bu hâl değişmeyen
karakter hâline gelmişti. Onlar imana ait bütün meseleleri, ibadete müteallik
bütün hükümleri delicesine seviyor; küfürden ve küfre götüren şeylerden de
alabildiğine nefret ediyorlardı.4 Onlar imanları sayesinde daha dünyada iken
Cennet’e girmiş ve Cennet ikliminde yaşamaya başlamışlardı bile.. onlar için
tekrar küfre dönmek ise, Cehennem’de cayır cayır yanmayı Cennet’te reftâre
dolaşmaya tercih etmek olurdu. İşte onlar bu sayede rüşde erenlerden
olmuşlardı. Ve bu da, Rabb’in büyük ihsan ve lütufları arasında sayılması
gereken nimetlerdendi...

Evet, biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi, insan kusurlarını hissedebiliyor ve
onları görüyorsa, hatalardan sıyrılma adına ilk adımı atmış demektir. Ve eğer



insan kendini kusursuz görüyor ve Müslümanlık adına, yapılması lâzım gelen
her şeyi tam ve eksiksiz yaptığı zan ve kanaatini taşıyorsa, o da yavaş yavaş
batıyor demektir.

İmam Kastalânî, on dört kadar sahabinin, nifaktan tir tir titrediğini ve
münafıklar listesine kaydolup olmadıkları hakkında ciddî endişe taşıdıklarını
nakleder. Bu endişe ve korku onlardaki imanın ayrı bir buuda ulaştığının
alâmetidir. Onlar arasında Hz. Ömer ve Hz. Âişe Validemiz gibi sürekli
zirvelerde dolaşan insanlar da vardır.

Hz. Ömer Cennet’le müjdelenmişti, fakat bir türlü kendinden emin
olamıyordu O büyük insan. Allah Resûlü’nün: “Benden sonra peygamber
gelseydi, Ömer olurdu.”5 takdiriyle serfiraz olmasına rağmen, gidip
Huzeyfe’nin yakasından tutuyor ve “Huzeyfe! Allah (celle celâluhu) aşkına
söyle, Ömer de münafıklardan mı?” diyordu...

Hz. Âişe hane-i saadete girdiğinde, belki rüşdünü yeni idrak ediyordu. Erkek
olarak Allah Resûlü’nden başka kimseyi görmemiş ve tanımamıştı. Günah onun
ruhuna hiçbir zaman misafir olmadı. Hayaline Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi
ve sellem) başka bir insan da girmemişti. O Allah Resûlü ki, O’nun silüetinde
daima Hak (celle celâluhu) mütecellî idi. Demek ki o müstesna kadın Hakk’ın
(celle celâluhu) tecellîsinden başka bir yere bakmamış ve Hak’la (celle
celâluhu) bu denli bütünleşmişti.

Mir’ât-ı Muhammed’de daima Hakk’ı (celle celâluhu) müşâhede ediyor ve
düşüncesiyle ötelerin yamaçlarında geziyordu. Gözü gönlü itminan içinde ve
doygundu. Bulunduğu eve sağanak sağanak vahiy yağıyor; zaten ilham yüklü
bulutlar çatıdan hiç mi hiç eksik olmuyordu. Yusuf’un güzellik dileneceği bir
efendiye sahipti ve bir gün bunu ifade etmişti. “Mısır kadınları Yusuf’u
görünce ellerini kestiler; eğer benim Efendim’i görselerdi ellerindeki
bıçakları kalblerine saplarlardı.”

İbadetteki hassasiyeti ise herkesçe müsellemdi. Onun bir vakit namaz veya
bir günlük oruç -kadınlık hâllerinin dışında- borcu yoktu. Ve bütün bunların
yanında o, Allah Resûlü’nün en çok sevdiği insan olma pâyesine ulaşmıştı.

Şimdi bütün bu dediklerimizi ve daha yüzlerce denebilecek şeyi bir araya
getirin.. Hz. Âişe Validemiz’in büyüklüğünü anlamaya çalışın. Sonra da şu
tabloya ibretle bakın:

Ağlıyordu. Hıçkırıkları düğüm düğümdü gırtlağında.. Allah Resûlü sordu:



“Âişe, seni ağlatan nedir?” Cevap verdi: “Yâ Resûlallah, biraz evvel, ِْنإَو
اَھُدِراَو َِّالإ  ْمُكْنِم   ‘İster istemez hepiniz Cehennem’e uğrayacaksınız.’6 âyetini

okudum. Ve onun için gözyaşlarımı tutamadım.” Ve sözlerine devam ediyor:
“Acaba o gün ehlinizi hatırlar mısınız?” Allah Resûlü cevap veriyor: “Üç yer
var ki, orada kimseyi hatırlayamam: Sırat’ta, Mizan’da ve defterlerin
herkese verildiği anda; evet, buralarda kimseyi hatırlayamam..!”

İşte kendisinden şefaat ümit ettiğimiz anamız Hz. Âişe, böyle bir endişeyle
yaşıyor ve acaba ben münafık mıyım, kuşkusunu içinden bir türlü çıkarıp
atamıyordu..!

Bir insanın kusurunu bilmesi kadar büyük irfan olmaz. Kusurunu itiraf edeni
müjdelemeli ki, bu hâliyle o, kurtuluşa doğru ilk ve en çalımlı adımını atmıştır.

Sıyam, kıyam, gönül heyecanı ve gözyaşı denilen şeyler insanın mânevî
hayatını kurup inşa edeceği esaslardır. Elbette bunlara ilâve edilecek hususlar
da vardır. Meselâ insanın malıyla fedakârlık yapması, günümüzde farzlar ötesi
farz durumunda olan cihadda bulunması gibi meseleler, mânevî çatının
vazgeçilmez rükünleridir.

Bunlardan biri eksik olursa, insan, namazın rükünlerinden birini eksik
yapmış gibi, Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu) rahmetiyle rezonans olamaz.
Rabbimiz’in rahmetiyle tam temasa geçmemiz ve aynı frekanstaki alıcı-verici
durumunu elde edebilmemiz için, O’nun bize, ferdî, ailevî ve cemiyet
hayatımıza dair teklif ettiği bütün emirlerini arızasız ve kusursuz yerine
getirmemiz icap etmektedir. Aynen bunlar, bir kilidin içine giren anahtarın dili
gibidir. Dişlerden bir tanesinde herhangi bir arıza, bir bozukluk bulunsa, diğer
bütünü uysa ve tutsa bile kapıyı açamazsınız. Ne olursa olsun, mükellefe düşen
şey “kilide göre anahtar” deyip, sebepler plânında sorumluluklarını kusursuz
yerine getirmektir.

Aslında kulluğun mânâsı da budur. Evet, kulluk bir ısrar ve kapıda durup
beklemedir. Kul kapıda duracak, belki de bir ömür boyu kapının açılmasını
bekleyecek; fakat hiçbir zaman kapıyı terk etmeyecektir. Hem de ilk günkü
iştiyakı hiç eksilmeden, ülfet ve alışkanlıklar aşkını, şevkini alıp götürmeden,
ibadetleri ruhsuz birer jimnastik hâline getirmeden.. ilk günkü tazelik, ilk günkü
havf ve reca ile dopdolu olarak zamanla yarışmak, işte gerçek kulluk! Kur’ân’ın
âyetleri bize bunu öğretiyor: “İman edenlerin Allah’ı (celle celâluhu) anma ve
O’ndan inen gerçek için kalblerinin saygıyla yumuşama zamanı daha



gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar.
Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalbleri katılaştı. Onlardan birçoğu
yoldan çıkmış kimselerdir.”7

Bu âyetin ilk muhatabı durumunda olan sahabenin, her an yenilenen
atmosferini ve her defasında sanki gökten mânevî birer sofra inmiş gibi, hep
terütaze şeylerle yüz yüze gelmelerini, bunun ruhlarda hâsıl edeceği değişiklik
ve metafizik gerilimi de nazara alarak bu ifadeye muhatap olmaları
düşünülürse, âyetin bize hitap etme yönü daha iyi anlaşılmış olacaktır.

Zira onları ülfete götürecek şartlar henüz tamamlanmış değildi. Durmadan
yeni âyetler nazil oluyordu. Ve onlar, İslâm adına her şeyi orijinalitesiyle
yaşıyorlardı. Meselâ bir gün ezan sesini ilk defa duyuyor, onun heyecan verici
nefesiyle camiye koşuyorlardı. Bir başka gün Allah Resûlü onlara yeni bir
tesbih ve dua öğretiyor; bu sefer de zindeliklerini onunla sürdürüyorlardı...

Buna rağmen, yine de âyet onları ikaz ediyor ve onlardan kalb heyecanı ve
gözyaşı istiyordu.

Eğer heyecanlarımız, iç burkuntularımız ve gözyaşlarımız, Kur’ân’ın talep
ettiği ölçüde ve onun istediği keyfiyette değilse, bizim kendi kendimizi
kınamamızdan ve levmetmemizden daha normal ne olabilir ki?

Evet, boyunduruğun yere konduğu şu dönemde, din-i mübin-i İslâm’ı i’lâ
etmek için koşup cihad etmiyor veya edemiyorsak; küfrün savleti altında
ezildiğimiz bir dönemde, hakkı batılın satvetinden kurtarmak için uykularımız
kaçmıyor ve ciddî bir ızdırap duymuyorsak, kınanacak birisi varsa o da biziz.
Ve bu mevzuda herkes kendini ayıplamalı ve kendine levmetmelidir.

Biz bu kapının azat kabul etmez köleleriyiz. Hizmet kapısından asla
ayrılamayız. Zaten gidecek başka kapı mı var ki ayrılıp oraya gidelim? Sonuna
kadar diretecek ve asla bu kapının eşiğinden yüz çevirmeyeceğiz.

Allah’ın (celle celâluhu) veli kullarından biri, senelerce Rabb’e kullukta
bulunur. Nice müridler yetiştirir. Yetiştirdiği her müridin bir gün gelir ki
gözünden perde açılır ve şeyhinin durumunu müşâhede eder. Ne acıdır ki Levh-
i Mahfuz’da şeyhleri “şakî” olarak yazılmaktadır. Bir bir onu terk ederler.
Sonunda sadece sadık bir mürid kalır.

Durumu çok iyi bilen; fakat bir ders daha vermek için sabırla olanları
seyreden şeyh bu müride sorar: “Arkadaşların niçin dergâhı terk ettiler; artık
gelmiyorlar.” Mürid, utanarak, hicap ederek cevab verir: “Efendim, der. Sizi



şakî olarak gördüler ve onun için halkayı terk ettiler.” Şeyhin dudaklarında
buruk bir tebessüm belirir. “Yavrum, der, ben onların daha henüz gördüklerini
kırk seneden beri görmekteyim. Ama başka kapı mı var ki oraya gideyim?”
Şeyhin bu sözü semayı ihtizaza getirir. Levha birden değişmiştir. Şimdi o, elden
ele bir gül gibi koklanan bir mutlu ve bir saiddir.

Sahabeden sonraki devirlerde, toprak öyle münbit ve verimli hâle
getirilmiştir ki, binlerce Allah dostu, Hak yârânı yetişmiştir. Ve bunlardan
hiçbiri o kapıyı terk etmemiştir. Bak onlardan biri, İbrahim b. Edhem hazretleri
ne diyor:

“İlâhî, isyankâr kulun Sana geldi ve hep Sana gelir
Günahlarını itiraf eder ve Sana yalvarır
Affedersen, bu Senin şanındır, Sana yakışır
Kovarsan, beni Senden başka kim affedebilir?”

Riya endişesi, eskiden beri en büyük zatların da, içlerinden atamadıkları bir
endişedir. Elbetteki onların riya anlayışı bizimkilerden çok farklıydı ama yine
de o endişe vardı. Bundan kurtulmanın belli yolları vardır:

Evvelâ, yaptığımız her işe Rabbimiz’in muttali olduğunu ve içimizden
geçenler dahil bütün amel, fiil ve düşüncelerimizin Cenâb-ı Hak (celle
celâluhu) tarafından bilindiğini hiçbir zaman unutmamalı ve daima her
hareketimizi bizzat O’nun murâkabesi altında yapıyor gibi yapmalıyız. Ayrıca,
kalbimize hüşyarlık kazandıracak evrâd, ezkâr ve kitapları her an mütalâadan
uzak kalmamak, bizi neticeye götürücü çareler arasında değerlendirilebilir.

Başka bir soruya cevap faslında arîz ve amîk anlatılmış olan bu hususu oraya
havale edip kısa kesiyorum.

Sıyam: Oruç.

Kıyam: Namaz.

Garîk-i isyan: İsyana batma, isyanda boğulma.

Rikkat: İncelik, yufka yüreklilik, yumuşaklık.

Fısk: Günahkârlık, ahlâksızlık.

Reftâre: Salınarak yürüme.

Serfirâz olmak: Yüceltilmek, üstün kılınmak.

Mütecellî: Tecellî eden.

Mir’ât: Ayna.

İtminan: Kararlılık, iç huzuru.



Mîzan: Ölçü, terazi.

Havf ve Recâ: Endişe ve ümit.

Savlet: Saldırı, hücum.

Şakî: Bedbaht, Cehennemlik.

İhtizaza getirmek: Titretmek, harekete geçirmek.

Said: Bahtiyar, Cennetlik.

Hüşyarlık: Uyanıklık, dikkatlilik.

Arîz ve amîk: Enine boyuna, etraflıca.

İhtizaz: Titreme, hareket etme.

Münafık: Dış görünüşü Müslüman olmakla birlikte, içi kâfir olan kimse.

1 Tirmizî, cihâd 12.

2 İbn Hacer, Fethu’l-bârî 11/139.

3 Hucurât sûresi, 49/7-8.

4 Müslim, iman 67; Tirmizî, iman 10; İbn Mâce, fiten 23.

5 Tirmizî, menâkıb 17; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/154.

6 Meryem sûresi, 19/71.

7 Hadid sûresi, 57/16.



Cenâb-ı Hak hem bir tane hem de 
her yerde, izahı nedir?

Cenâb-ı Hak, hem bir tanedir, hem de her zaman ve her mekânda ilmiyle,
kudretiyle hâzır ve nâzırdır. Biz böyle demekle, Allah’ın zâtıyla, bir cisim gibi
yer tuttuğunu, bir hayyiz işgal ettiğini düşünmüyoruz. Allah bir tanedir derken,
celâlinin ve azametinin ifadesini söylüyoruz. Allah her yerdedir derken de,
rahmâniyetiyle, rahimiyetiyle, ilmiyle, kudretiyle yani -benzetmek olmasın-
güneş şualarıyla başımızı okşadığı hâlde, biz ona yetişemeyecek kadar bizden
uzak olduğu gibi, Cenâb-ı Hak da bu sıfatlarıyla bizi kuşattığı ve bize bizden
yakın olduğu hâlde, bizim O’na ulaşmama buudumuzla da bizden nâmütenâhî
muallâdır.

Evet, Cenâb-ı Hak, “Biz insana şah damarından daha yakınız.”1 buyuruyor.
Bana şah damarımdan daha yakın olan Allah, demek ki keyfiyetsiz, kemmiyetsiz
olarak her yerde hâzır ve nâzırdır. O, “İnsanla kalbi arasına girer.” 2 Demek
ki bana kalbimden de yakın. Eğer ben desem ki, “Kalbimde Allah vardır.”
doğrudur. Çünkü O beni benden daha iyi bilir. Ben kendi kalbimi anlayamamış
olabilirim.

Ve yine: “Attığın zaman sen atmadın, attığını Allah attı.”3 buyrulduğuna
göre, demek ki Bedir’de ve daha başka yerlerde Efendimiz adına atan da Allah
(celle celâluhu) idi. Öyleyse atmaya varıncaya kadar her şeye doğrudan tesir
ediyor. Öyleyse Allah her yerde... Bu ve benzeri âyetler, Rabbimiz’in,
rahmâniyet ve rahimiyetiyle, cemaliyle, celâliyle, kemaliyle, kudretiyle,
ilmiyle, iradesiyle ve diğer sıfât ve isimleriyle her yerde hâzır ve nâzır
olduğunu gösteriyor.

Ve Allah aynı zamanda da bir tanedir. Bir tane olması, hem kâinattaki
hakikatlerin, hem de Kur’ân’ın nasslarının ifadesidir. Eğer -hâşâ!- kâinatta iki
ilâh olsaydı, yer gök fesada giderdi. Zaten Allah Kelâmı da bundan başkasını
söylemiyor: “Allah’tan gayri göklerde ve yerde bir kısım ilâhlar bulunsaydı,
yer-gök fesada gider, her yeri bir kaos alırdı.”4 Yani yıldızlar müsademe
eder, zerreler ve küreler birbiriyle çarpışırdı. Öbür taraftan güneşten gelen
şualar ve radyasyonlar karşısında yeryüzündeki uranyum inkılaplara girer,
zincirleme reaksiyonlarla her şey yok olur giderdi. Eski kelâmcılar buna
“Burhan-ı temânu” diyorlar. Yani bu delile göre, Allah bir tanedir, iki olmaz.
Çünkü en küçük bir şey dahi, meselâ bir vapurun dümenine iki el karışsa



karıştırır. Bir arabanın iki tarafında iki tane direksiyon olup da iki şoför
tarafından idare edildiğinde, yollara rağmen keşmekeşliğe girileceği gibi,
kâinatın da, iki muhtar güç tarafından idare edildiğinde fesat ve kargaşaya
gireceği kaçınılmazdır.

Binaenaleyh âhenk içinde devam eden şu kocaman kâinat mekanizması
içinde, gizli bir kaderin işlediğini görüyoruz. Makro âlemden normo âleme,
ondan mikro âleme kadar, her şeyde baş döndürücü bir nizam ve âhengin var
olduğu seziliyor. Bu âhenk ve nizam, ilmî bir plan ister. Bunun, ilmî plandan
varlık sahasına çıkması için de bir kudret ve irade gerekir. Sonra da devamlı
görüp gözetme şarttır. Bunun için de bir tek elden başkasının karışmaması
gerekir. Zira insanlar bile kendi işlerine başkasını müdahale ettirmek
istemezken -ki buna “Redd-i müdahale kanunu” denmektedir- nasıl olur da
Cenâb-ı Hakk’ın bu kâinat çapındaki iç içe işlerine başkası karışabilir. Onun
için diyoruz ki, şu kocaman kâinat kitabının, fabrikasının veya saatinin içine iki
el birden uzansaydı mutlaka her şey karışacaktı. Karışmadığına göre, kâinatın
sahibi, maliki, idarecisi bir tanedir.

Şimdi meseleyi bir de vicdan yönüyle ele alalım:
Çevremizde cereyan eden olaylar, hem bizim iç dünyamızda hem de realite

planında, Allah’ın biricik dayanak, biricik sığınak ve biricik melce olduğunu
ispat etmektedir. Çünkü meselâ, ben âciz ve fakir bir insan olarak, acz ve
fakrımı idrak şuuru içinde, kırılmış bir tahta parçası üzerinde, denizin müthiş
dalgaları arasında, ellerimi kaldırıp “Yâ Rabbi, yâ Rabbi!” diyorum.
Vicdanımın derinliklerinde biliyorum ki beni duyacak birisi var.. beni duyması
için de O’nun her yerde hâzır ve nâzır bir Rabbülâlemin olması lâzımdır. Öyle
bir Rabbülâlemin ki, benim niyazımı işittiği aynı anda bir karıncanın kendisine
has ızdırar diliyle yaptığı dua ve taleplerini de işitir.

Demek ki O, karıncaya da şah damarından daha yakın. Dünya çapında kabul
olan bütün dualar bu gerçeği ifadede güçlü birer beyandır.

Allah Resûlü anlatıyor: Geçmiş peygamberlerden biri kavmini topladı,
yağmur duası için yola çıktı. Yolda bir karınca gördü. Karınca sırtüstü yatmış
el ve ayaklarını hareket ettiriyor ve kendine has diliyle dua ediyordu. O
peygamber yanındakilere hitaben: “Artık geri dönebilirsiniz. Çünkü Allah
sizden başkasının duası sebebiyle yağmur gönderecektir.”  dedi. Sonra da
ihtiyaç veya ızdırar diliyle o duayı yapanın karınca olduğunu bildirdi.5



En küçüğünden en büyüğüne kadar muztar kalan her varlık Allah’a karşı dua
ve niyazda bulunur, Allah da bu dualara cevap verir. Cenâb-ı Hak “Muztar
dua ettiği zaman, onun duasına icabet eden kimdir?”6 âyetiyle bize bu
hakikati talim edip haber vermektedir. Zaten vicdanlarımız bunun şahidi değil
mi?

Öyleyse Allah her yerde hâzır ve nâzırdır. O, herkesin her hâlini görür, her
sesi duyar, herkesin imdadına koşar, herkese rahmâniyet ve rahimiyeti ile
tecellî eder. Binaenaleyh, azametlidir, başka yardımcıya ihtiyacı yoktur. O, her
şeyi tek başına yapar; Cennet’i baharı yaratma kolaylığı içinde yaratır. Bu,
O’nun azamet, celâl ve vâhidiyetinden kaynaklanan bir neticedir. Ve Allah her
yerde, her mekânda hâzır ve nâzırdır, ama cisim olarak ve mekân tutarak değil;
O, esmâ ve sıfatlarıyla keyfiyet ve kemmiyetten müberra ve münezzeh olarak
hâzır ve nâzırdır. Bu da Cenâb-ı Hakk’ın ehadiyetinin, cemalinin, rahmâniyet
ve rahimiyetinin cilvesidir.

Meselâ, işte şahid! Eğer benim gözümden suyu çekip kurutsa ve onu hiç
sulandırmasaydı, bir hastalık olan göz kuruması gibi bir illete mâruz
kalacaktım. Demek ki O, her dakika gözümü görüyor ki, hastalıktan korumak
için onu sulandırıyor. Gözü bana veren ve eşyayı görmeme onu vesile ve vasıta
kılan, aynı zamanda gözümü de, gözümün gördüklerini de bilen birisi olması
lâzımdır ki, bu işler olsun.

Ve yine meselâ; yediğimi hazmedebilmem için, ağzımda lokmayı sulandıran,
mideme şifre gönderen, kafamı harekete geçiren, vücudumdaki gıda
maddelerini muhtaç olan hücrelere, hem de en âdil bir şekilde taksim eden bir
zât olması lâzımdır ki, şu benim hayatım devam edebilsin. Onun içindir ki,
“Rabbimiz’in isimleri bizim üzerimizde rahmâniyet ve rahimiyetiyle tecellî
ediyor.” diyoruz. Eğer Rabbimiz her yerde hâzır ve nâzır olmasaydı, lokma
ağzımızda kurur kalırdı, mideye inen şey taş gibi inerdi ve hiçbir şey hücrelere
âdilane taksim edilemezdi.

İşte bütün bunlarla biz, Allah’ın bize bizden daha yakın olduğunu anlıyoruz.
Evet, Cenâb-ı Hak isim tecellîleriyle bize şah damarımızdan daha yakındır.
Fakat biz, bize ait hususiyetlerimizle O’ndan çok uzağız...

Şimdi, bunu nasıl tevfik edeceğiz, onu bir misalle izah etmeye çalışalım:
Meselâ güneş bize bizden yakındır. Ama biz ondan çok uzağız. Güneş
haddizatında bir tanedir, fakat her gün çeşitli boydaki dalgalarıyla başımızı



okşar, her gün ağaçların dallarında bizim hesabımıza meyveleri kendi
kazanında pişirir durur.. Güneşin harareti, ziyası, ışığı, renkleri tıpkı onun
sıfatları gibidir. Eğer harareti onun kudreti, ışığı ilmi, yedi rengi de görmesi,
duyması vs. gibi duyguları olsaydı, bize bizden daha yakın olarak bizde tasarruf
yapacaktı. Kaldı ki güneş, kesif ve maddî bir varlıktır. Onun bünyesinde her
zaman hidrojen helyuma dönüşüp bundan hâsıl olan ve milyonlarca tona tekabül
eden ışın ve radyasyonlar da gelip bize, küremize, küremiz gibi daha nice
yerlere ulaşmaktadır. Kaldı ki, güneş, netice itibarıyla maddeden ibaret bir
varlıktır. Hâlbuki Allah maddeden münezzeh ve müberradır. Allah; ışın,
radyasyon veya atom değildir. O, bunları yaratandır. Onun için bunlardan
başkadır.. Allah Teâlâ Münevvirunnur’dur. Nura fer veren O’dur; nuru tasvir
eden, şekillendiren O’dur; nura kaynak olan O’dur; nuru yaratan O’dur. Bütün
ziyalar, ışıklar, hararetler, renkler, O’nun kabza-i tasarrufundadır.

Allah’ın yarattığı güneş öyle olunca, elbette Allah (celle celâluhu)
evveliyetle hem bir tane, hem de her yerde hâzır ve nâzır olacaktır. Kaldı ki
Nur ismine mazhar ehlullahtan, “ebdâl” dediğimiz bir kısım zatlar, “vücud-u
mevhibe-i rabbaniye”leriyle, yani ruh buudlu ikinci vücudla bir anda yüzlerce
yerde bulunabiliyorlar. Sözlerine itimat edilir pek çok kişinin şehadetiyle bir
zat, aynı günde hem İzmir’de hem Eskişehir ve hem de Ankara’da
görülebilmektedir. Ve onu, kim bilir daha nerelerde görenler vardır!

Allah’ın maddeden mürekkeb âciz bir kulunun, ikinci varlığı olan dublesi,
bir anda böyle yüz yerde görülürse, onu bu kadar kabiliyet ve istidatlarla
donatan, maddeden münezzeh ve müberra olan Hâlık, birliğiyle beraber niçin
isim ve sıfatları ile her yerde hâzır ve nâzır olmasın ki! Değil mü’min veliler
ve onlardaki “vücud-u mevhibe-i rabbaniye”, bugün Avrupa’da ruhî
tecrübeleriyle bir kısım spiritüalistler ve medyumlar aynı şeyi yapıyorlar. Gün
geçmiyor ki, gazetelerde, mecmualarda bunlara dair pek çok enteresan hâdise
neşredilmiş olmasın.

Evet, bunlara dair, her gün bir sürü şey duyuyor ve okuyoruz. Bunlardan
birisi diyor ki: “Ben Londra’da bir seansta bulundum, aynı anda Fransa’da
bulundum, aynı anda Belçika’da da bulundum.” Hakikaten o şahsı oralarda
görüyorlar. Melâike-i kiram bir anda pek çok yerde bulunabiliyor, cinler bir
anda birçok yerde görülebiliyor, büyük şeytan, büyük kimselerin hepsine tesir
etme yolunda, bir tane olmasına rağmen, tahtını bir yere kuruyor.. ve bilhassa
baştakilerin hepsine bir anda sinyaller göndererek, hepsini bir ölçüde tesir



altına alabiliyor...
Allah’ın en âciz, en hakir varlıkları bu kadar harika şeylere mazhar

olurlarsa, acaba bunları var eden, varlıklarını devam ettiren, O Hayy u Kayyum
olan Allah (celle celâluhu), isim ve sıfat tecellîleriyle her yerde hâzır ve nâzır
olamaz mı?

Hayyiz: Bir cismin boşlukta kapladığı alan, hacim.

Müsademe: Çarpışma.

Izdırar: Çaresizlik, darda kalma.

Muztar: Darda kalan, çaresiz.

Münezzeh / Müberra: Arı, duru, temiz, uzak.

Tevfik: Bağdaştırma.

Kesif: Maddî ağırlığı olan, yoğun.

Mürekkeb: Bir araya gelmiş, oluşmuş.

Spiritüalist: İspirtizmacı, ruhçu.

Hayy u Kayyum: Her zaman var ve diri olup varlıkların da hayatı ve devamı kendi idaresinde olan
Zât.

1 Kaf sûresi, 50/16.

2 Enfâl sûresi, 8/24.

3 Enfâl sûresi, 8/17.

4 Enbiyâ sûresi, 21/22.

5 Hâkim, el-Müstedrek  1/473.

6 Neml sûresi, 27/62.



Kalb-i selim nedir?
Selim “selime”den gelir. İslâm kelimesiyle aynı köktendir. Lügat mânâsı

itibarıyla kalb-i selim, hastalıksız ve arızasız kalb demektir. Daha has mânâda
ise o, İslâm’dan başka her şeye kapalı olan kalbdir.

Kalb-i selim sahibi olmak, Kur’ân’da bir mü’min adına ortaya konan
vasıfları yaşamaktır. Bu tarif umumîdir ve her şeyi içine alır mahiyettedir. Hz.
Âişe Validemiz’e sorarlar: “Allah Resûlü’nün ahlâkı nasıldı?” Cevap verir:
“Siz hiç Kur’ân okumuyor musunuz?” “Okuyoruz.” derler. Ve sözüne devam
eder: “O’nun ahlâkı Kur’ân’dı.”1

Evet, Kur’ân, evvelâ Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendi hayatını
ona göre düzenlesin, tanzim etsin diye indirilmiş bir kitaptır. Daha sonra da
imam nasıl yapıyorsa arkadaki cemaat da öyle yapacak ve bütün ümmet-i
Muhammed düşüncelerini, tasavvurlarını, hayat ve ahlâkını ona göre tanzim
edecektir.

Bir de biz, selim kalbi, daha ziyade insanlara zarar veren şeylerden salim
olan kalb olarak düşünürüz. Çünkü bir hadiste َمِلـَـس ْنـَم  ُم  ِلْسُمَْلا
ِهِد َيَو ِِهناَِـسل  ْنـِم  َنُوـم  ِلْسُمْلا  “Müslüman, Müslümanların elinden ve

dilinden zarar görmediği kişidir.”2 buyrulmaktadır. Bu biraz hususî, fakat
enfes bir tariftir. Müslüman, eliyle ve diliyle kimseye zarar vermeyecektir.

“Kalb-i selim”, Kur’ân-ı Kerim’de iki yerde geçer.3 İkisi de Hz. İbrahim ile
alâkalıdır.

Hz. İbrahim, kavminin ve bilhassa babası Âzer’in dalâleti ve sapıklığı
karşısında iki büklümdür ve ızdırap içinde kıvranmaktadır. Bunun böyle olması
gayet tabiî ve fıtrîdir. Zira her insanda cibillî olarak, yakın çevresine karşı bir
sevgi ve alâka vardır. Hele bu çevre daraldıkça sevgi ve alâka daha bir
artmaktadır. Hiçbir salih evlât babasını sapıklık içinde görmek istemez,
istemek bir yana, onun sapıklığı salih evlâdı her şeyden daha çok üzer ve dilgîr
eder. Hele bu, Hz. İbrahim gibi şefkatin doruk noktasında bir peygamber ise;
onun ızdırabı herkesten fazla olur. İşte Hz. İbrahim böyle ızdıraptan iki büklüm
bulunmaktadır.

Bir gün yine, içinde babasının da bulunduğu bir topluluğa tevhid dersi
vermekte ve onları hak dine davet etmektedir. Ancak kavmi ve babası ona karşı
diretir, onun davetine icabet etmez. Atalarının dini üzere olduklarını söylerler.



Bu hemen her devirde, gerçeğe inanmayan insanların mazeret veya dayanakları
olmuştur. İşte böyle bir manzara karşısında Hz. İbrahim ellerini kaldırır ve
Rabbine şöyle yalvarıp yakarır:

“ E y Rabbim! Bana hikmet ver ve beni salihler arasına ilhak eyle.
Sonradan gelenler arasında beni yâd-ı cemil yap ve ‘Naim’ Cennet’ine vâris
olanlardan kıl. Babamı da bağışla, o şüphesiz sapıklardandır. İnsanların
diriltileceği gün, Allah’a selim bir kalble gelenden başka kimseye malın ve
oğulların fayda vermeyeceği gün, beni rezil etme!”4

Hz. İbrahim selim bir kalbe sahipti. “Nitekim Rabbine selim bir kalble
geldi.”5 âyeti bize bu hakikati anlatmaktadır. Ve o, ahirette insana ancak selim
bir kalbin fayda vereceğini söylüyordu. Yani küfrün hâkim olduğu bir kalbin,
selâmete ermesi kat’iyen düşünülemezdi. Kâfir olan kimsenin evlâdı Hz.
İbrahim (aleyhisselâm) bile olsa, eğer onun kalbine küfür hâkimse, Hz. İbrahim
de olsa ona bir yararı dokunmayacaktır. Evet, O İbrahim Halilullah ki, pek çok
peygamberin babasıdır ve ihraz ettiği makam itibarıyla, ahir zamanda gelecek,
en büyük nebi, Nebiler Sultanı’nın, “Ben ona benziyorum.” diyerek iftihar
ettiği bir insandır.

İşte bu zatın babası Âzer’in kalbi küfürle doludur ve onun babasına hiçbir
yararı olamamaktadır. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyuruyor ki:
“Hz. İbrahim ahirette de aynı ızdırapla kıvranacak ve babasını ayaklarının
dibinde görecek, “Rabbim! Ne olur bu benim babam!” diyecek... Fakat Allah,
Âzer’i meshederek, Hz. İbrahim’in içindeki alâka ve sevgiyi silecek ve ona
babasını unutturacak.” Böylece “Halilim, dostum!” dediği ve rahmetinin
bağrına bastığı İbrahim’ine değişik bir buudda rahmetiyle tecellî edecek.

Meseleye bu zaviyeden bakınca kalb-i selimin ne demek olduğunu daha iyi
anlamış oluruz. Kalb-i selimin, evvelâ küfürden, tereddütten, şirkten salim
olması lâzımdır. İçinde küfrün, tahammülsüzlüğün, kinin, nefretin kol gezdiği
bir kalb ne kadar insanca davranışlar içinde de bulunsa selim olamaz.
Günümüzde çok hümanistler var, “Benim kalbim temiz, zira ben insanları çok
seviyorum, hep onlar için hayra koşuyorum.” diyorlar, ama boştur; çünkü inkâra
kilitli, gözü başka hiç birşey görmeyen bir kalb kat’iyen selim ve salim olamaz.
Çünkü o Kâinatın Sahibi’ni inkârda anlaşılmaz bir temerrüt göstermektedir.
Aslında insanî değerlere saygılı olmak çok önemlidir. Ancak hem o değerleri
gerçek yüzleriyle idrak hem de bu idrakin sürekliliği, insanın insanlığının esası
olan imana bağlıdır. İman ve imandan kaynaklanan hakikî sevgi dinamiği



olmayınca bütün iyilikler, güzellikler, faziletler ya yalan veya süreksizdir.
Dolayısıyla da değersizdir.

Hem nasıl, bir insan memleketine, hatta insanlığa çok faydalı bazı
hizmetlerde bulunsa, fakat o memleketi idare edenleri ve o memleketin
kanununu, nizamını tanımayacağını söylese, zannediyorum böyle biri hemen
derdest edilir ve cezalandırılır. Daha önceki faydalı işleri, hizmetleri hiç
nazara alınmaz. Öyle de, kâinatın Sahip ve Malik’ini tanımayan bir insan, vatan
ve milletine ne kadar faydalı olursa olsun, ahirette derdest edilip cezalandırılır
ve yaptıkları ona hiçbir fayda getirmez.

Siz Ebû Talib’e bakın ki, Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) ta
çocukluğundan itibaren yanına aldı, 48 sene himaye etti.. ve hep O’na arka
çıktı. Kimseyi O’na dokundurtmadı. Ama buna rağmen, iman etmediği için o
ilâhî teminatı kazanamadı. Hatta Ebû Bekir, başı bir kuşun tüyleri gibi kıvırcık
kıvırcık bembeyaz olmuş babası Ebû Kuhafe’yi alıp Efendimiz’in huzuruna
getirdiğinde Ebû Kuhafe, Efendimiz’in dizlerinin dibine oturmuş, geç de olsa
oğlunun girdiği nurlu yola girmiş ve Müslüman olmuştu. Bunun üzerine de Hz.
Ebû Bekir ağlamaya başlamış ve Resûlullah da (sallallâhu aleyhi ve sellem):
“Niçin ağlıyorsun, baban hidayete erdi ya?” diye sormuştu. Hz. Ebû Bekir’in
cevabı da şu olmuştu: “Yâ Resûlallah! Babamın yerine şu kelime-i tevhidi
söyleyenin Ebû Talib olmasını ne kadar arzu ederdim!”6

Çünkü Ebû Talib Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) himaye edenlerin
başında idi, O’nu bağrına basmış ve: “Git, bildiğini yap, ben sağ olduğum
müddetçe sana kimseyi dokundurmam.” demişti. Ayrıca çocuklarından Haydar-
ı Kerrar Hz. Ali’yi ve Mute’nin kahramanı Cafer’i Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) emrine vermiş, vermiş ve onları en emin ele teslim etmişti.
Ama, bütün bunların Ebû Talib’e bir faydası dokunacak mıydı? İşte bütün
mesele burada! Eğer imanla gitmişse, evet. Şayet imanla gitmemişse, o zaman
işi çok zor ve kurtuluşu mümkün değil.

Bu mânâda kalb selimliği çok önemli bir husustur. İnsanlar birçok iyilik
yapabilir, civanmert davranabilirler. Fakat evvelâ kalbin şirkten, küfürden ve
dalâletten kurtulması gerekir.

İkincisi ise, o kalbin İslâmiyet ile mamur ve Kur’ân ahlâkı ile donanmış
olması lâzımdır. Şayet kalb, Kur’ân’ın tarif buyurduğu ve teklif ettiği ahlâk ile
mamur değilse, o kalb selim değildir.



Bütün bunlardan sonra Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yüce ahlâk
ve ulvî seciyeleri de kalb-i selimin tezahürleridir. Bir insan, ahlâkını
Efendimiz’in ahlâkına uydurduğu ölçüde selim kalbe sahip sayılır. Aksine
kendi kendini aldatmış olur. Ümit ediyoruz ve Rabbimiz’den niyaz ediyoruz ki,
bizi O’nun yüce ahlâkıyla serfiraz kılsın.

Bugün, İslâmiyet’e hizmet eden mü’minler, öyle ümit ediyoruz ki -inşâallah-
ellerinden geldiğince ibadet ü taatte bulunmakta ve onunla gönüllerini mamur
kılmaya çalışmaktadırlar. Aynı zamanda insanların dünyevî ve uhrevî
saadetlerini temin maksadına matuf olarak da çok defa kendi maddî-mânevî
füyûzat hislerinden fedakârlıkta bulunmakta ve kendi yaşama zevklerini,
yaşama hazlarını bir tarafa iterek başkalarını yaşatma, onları mesut etme arzu
ve iştiyakıyla gerilime geçmekte ve küheylanlar gibi koşmaktadırlar. Bir yerde
bir araya geliyorlarsa, bu sadece ve sadece hizmet düşüncesini, hizmet azmini
kuvvetlendirmeye matuftur.

Gerçekten kulak verip onların heyecanlarını dinlediğiniz zaman, sinelerinin
“i’lâ-yı kelimetullah” mülâhazasıyla attığını duyacak ve bunların o -vaad edilen
zatlar olduklarını- anlayacak ve hissedeceksiniz. Müslümanlık bu fedakâr
ruhlarla her zaman iftihar edecektir. Zira onlar gelecek adına dirilişimizi
tekeffül etmiş, desteklemiş ve omuz vermiş gerçek mü’minlerdir. Ve işte
bunlar, selim ve salim kalb sahibi insanlardır.

Selim ve salim kalb mevzuu çok mühimdir, çünkü Kur’ân âyetleri onu mal ve
evlâdın karşısına koymuş ve: “Mal ve evlât fayda vermez, o gün ancak kalb-i
selim fayda verir.”7 buyurmuştur.

“Sanma ki ey hâce senden sim ü zer isterler,
Yevme lâ yenfe’uda kalb-i selim isterler.”

İyi yaşamış mısın? İyi ölmüş müsün? İyi dirilebilecek misin? Livâü’l-
Hamd’in yolunu bulabilecek misin? Kevser’in başına ulaşabilecek misin?
Efendimiz seni uzaktan görüp, tanıyacak mı? Senin ahiretteki durumun, bu
sorulara ve daha başkalarına vereceğin cevaba bağlıdır. Zira Allah Resûlü:
“Ben benimkileri tanırım.” buyuruyor. Nasıl tanıyacağı sorulunca da “Sizin
alnı beyaz, ayakları sekili atı, yüzlerce ve binlercesi arasından tanıdığınız
gibi ben de benimkileri abdest azalarından tanırım.” cevabını verir.8 Allah
Resûlü sizi, alnınızdaki 9 ِدوُجُّسلا َِرث  أَ ْنِم  ْمِھِھوُجُو  ِيف   ْ مُھاَمیِس  âyetiyle
mühürlenen damgadan tanıyacaktır.



Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh), kollarını omuzlarına kadar yıkıyordu.
Kendisine niçin böyle yaptığı sorulunca da: “Abdest azalarının nurunu artırmak
istediğim için.”10 cevabını veriyordu. İşte bu, selim bir kalbe sahip olmanın
tezahürüydü.

Cibillî: Tabiî, yaratılıştan olan.

Dilgîr etmek: Kalbe sıkıntı vermek, üzmek.

Yâd-ı cemil: Hayırla yâd edilen, güzel yönleriyle hatırlarda yer eden.

İhraz etmek: Erişmek, elde etmek, kazanmak.

Serfirâz kılmak: Yüceltmek, üstün kılmak.

Füyûzat: İlâhî feyizler, ihsanlar, lütuflar.

İ’lâ-yı kelimetullah: Allah’ın dinini yüceltme.

Tekeffül: Yüklenme, üzerine alma, kefil olma.

Hümanist: İnsancıl.

1 Müslim, müsafirûn 139; İbn Mâce, ahkâm 14; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/91.

2 Buhârî, îmân 4, 5; Müslim, îmân 64-65.

3 Şuarâ sûresi, 26/89; Sâffât sûresi, 37/84.

4 Şuarâ sûresi, 26/83-89.

5 Sâffât sûresi, 37/84.
6 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 9/40; İbn Hacer, el-İsâbe 7/237-240.

7 Şuarâ sûresi, 26/88-89.

8 Müslim, tahâret 39; Nesâî, tahâret 110.

9 “Onların alâmeti, yüzlerindeki secde izi, secde aydınlığıdır.” (Fetih sûresi, 48/29)

10 Müslim, tahâret 40; Nesâî, tahâret 110.



İslâmiyet’in kısa zamanda yayılmasının, 1300 sene
gibi uzun zaman Yahudi ve Hıristiyan dünyası

tarafından mağlup edilemeyişinin sebeplerini anlatır
mısınız? Ayrıca bugünkü mağlubiyet ve hezimetimizin

sebebi nedir?
“Müslüman” kelimesi, Türkçe’mize Farsça’dan geçmiş bir kelimedir.

“Müslim” kelimesini Acemler, kendilerine göre cemileştirmek için “-an”
harflerini ilâve etmiş, “Müslüman” demişlerdir. Biz de öyle kullanıyoruz.

“İslâm” ve “iman” kelimeleri üzerine farklı farklı mütalâalar yürütülmüştür;
ama biz burada o husustaki nüanslara girmeyeceğiz. İslâm’ı imanla beraber
ifade edecek olursak, Müslüman, Allah’a ve inanılması gereken esaslara, hem
de aksine ihtimal vermeyecek şekilde inanmış ve Allah’a teslim olmuş insandır.
Yani Müslüman, Cenâb-ı Hakk’ın ona şahsî, ailevî, içtimaî hayatını
düzenlemesi adına ne kadar emirleri varsa, hepsini yürekten samimiyetle,
ihlâsla temsil eden insandır.

Bazı devirlerde Müslümanlar İslâmiyet’i, elif’inden ye’sine kadar temsil
etme fırsatını bulamamış olabilirler, onu temsil aşk ve iştiyakıyla yanar, onu
yaşama arzusuyla kıvranıp dururlarsa, inşâallah mesul olmazlar ve muaheze de
edilmezler. Zira bir kere boyunduruk yere konmuştur. Bir hamlede onu kaldırıp
yerine koymak mümkün değildir. Düşünce, plan, azim ve karar yeter.. evet eğer
onlar, fevkalâde bir iştiyak ve cinnet derecesinde bir arzuyla bu işin arkasına
düşmüş ve ölesiye onu takip ediyorlarsa mesuliyetten kurtulurlar. Zaten
mesuliyetten kurtulmak için de, ya İslâm’ı bütünüyle yaşamak ya da yaşamak
arzu ve iştiyakıyla yanıp yakılmak şarttır.

Aksi davranış ise, hem dünya hem de ahiret mesuliyetini kaçınılmaz
kılacaktır. Dünyada hep zillet çekecekler; zira İslâm’dan kopuk yaşamaları
onları içtimaî, iktisadî, ticarî ve askerî hayata ait bütün saha ve ünitelerde
küfrün sultası altında kalmaya mahkûm edecektir. İlim ve teknik planda da
mağlup düşeceklerdir. Ahirette ise, bunun hesabını verecek ve orada can yakıcı
bir azapla karşılaşacaklardır.

Belki 1300 sene değil ama en az 1000 sene Müslümanlar, mânevî
helezonlarla hep yükselişten yükselişe sıçradı ve baş döndürücü zirvelerde
dolaştılar. Bilhassa Râşid Halifeler devrinde bu yükseliş, âdeta semavî bir



keyfiyet kazanmıştı. Zaten Allah Resûlü de, bu gül devriyle alâkalı şöyle
buyuruyorlardı:

İslâm ordusu bir beldeye gelir ve oranın ahalisi, “Sizin içinizde peygamberi
gören var mı?” diye sorar. Eğer “Evet, var.” denilirse kapılar ardına kadar
açılır.

Sonra bu soru “Allah Resûlü’nü görenleri gören var mı?” şeklinde de
sorulabilir. Yine “Evet, var.” denirse kapılar ardına kadar açılır.

Daha sonra ise “Sahabeyi görenleri, yani tâbiîni görenleri gören var mı?”
diye sorulur. Cevap “Evet, var.” olursa, yine kapılar açılır ve fetihler sürer
gider.

Zaten başka bir hadiste Efendimiz bu üç devreyi en hayırlı devreler olarak
vasıflandırmakta ve şöyle buyurmaktadır:

“En hayırlı nesil, benim içinde bulunduğum nesildir. Sonra onları takip
edenler, sonra da onları takip edenleri takip edenlerdir.”1

İslâmî geçmişimize bakınca bütün tarihî vak’aların, Efendimiz’in bu
ifadelerini doğruladığını görürüz.

Râşid Halifeler devri bütünüyle 30 senedir. Bununla beraber daha Hz.
Osman döneminde Müslümanlar dünyanın dört bir yanına yayılmışlardı. Bir
taraftan Erzurum’a kadar varmış, diğer taraftan da Aral gölüne uzanmışlardı.
Hâlbuki o devirde ihtilaflar doruk noktadaydı. Buna rağmen, cihad ruhu onlarda
devamlı hamle şuurunu besliyordu. O dönemde Afrika, bir baştan bir başa
fethedildi. Ukbe b. Nâfi, oraya giren ilk Müslüman kumandan olarak, koca
Afrika’nın fethini kendi hayatının günlerine sıkıştırabilmişti. Vefat ettiği zaman
50 yaşındaydı. Bu elli senelik dar zaman dilimi içinde bir baştan bir başa bütün
Berberîlere sözünü dinletmiş, o günkü Arapların karanlık deniz dedikleri Atlas
Okyanusu’na dayanmış ve atını yarı beline kadar suyun içine sürüp yeryüzünde
ideal bir insanın söyleyebileceği en güzel sözü söylemişti: “Allahım, bu
karanlık deniz karşıma çıkmasaydı, Senin adını denizler aşırı ötelere de
götürecektim.”2

Onların transatlantikleri, uçak gemileri, hatta fırtınalı zamanlarda denizlerde
yüzecek vapurları da yoktu. Bu uzak ülkelere atın, devenin sırtında taşınıyor,
deniz aşırı ülkelere de sallarla ulaşmaya çalışıyorlardı. Buna rağmen dünyanın
dört bir bucağında hem de çok kısa zamanda at oynatabilmişlerdi. Meseleyi
riyazî olarak arz etmek icap ederse, dört Halife döneminde İslâm adına,



gönüllerin fethedilmesini hedef alan fütuhat, daha sonraki bütün Emevi, Abbasi,
Selçukî ve Osmanlı dönemlerinde fethedilen yerlere denk idi, belki daha da
fazladır.

Kaderin mahrem bir sırrıdır ki, bugün dünyanın dört bir yanında, nerede
Müslüman varsa, orası mutlaka sahabe döneminde fethedilen yerlerdir.
Endülüs, 8 asır Müslümanların elinde kalmış olmasına rağmen, göz doldurur
bir şey bulmak çok zordur. Fakat Türkistan’da, Dağıstan’da, Özbekistan’da
hâlâ camiler, medreseler vardır. Çünkü buralar sahabe tarafından
fethedilmiştir. Aynı zamanda buralar, Buhârî’den Müslim’e, Müslim’den
Tirmizî’ye, ondan İbn Sina’ya, Fârâbî’ye kadar kendi ilim sahalarında en
muhteşem simaları yetiştiren yerlerdir. İslâm buralarda hakkıyla yaşanmıştır.

Şimdi, ihlâsla temeli atılmış, samimiyetle tohumu saçılmış ve harcında
sahabenin kanı olan bu yerler inşâallah bir gün yeniden İslâm’ın “yed-i
beyzâ”sına teslim olacaktır. Evet, milletçe, bu eski ülkelerde yeniden
varlığımızı hissettireceğimiz günleri bekliyoruz. Ve inanıyoruz ki, gün gelecek
oralarda kaybolan İslâmî hava, İslâmî ruh ve şuur mevce mevce yeniden
dalgalanacaktır. Bu ayrı bir fasıldır ve aynı zamanda bizim de bam telimizdir.
Şimdilik bu konuya bir nokta koyup geçiyor ve sadede dönüyoruz.

Sahabe çok kısa bir zaman içinde cihanı fethe muvaffak olduysa her hâlde
bunun kendine göre bir hesabı ve değerlendirmesi vardır. Sahabe ki, teker teker
hepsi, İslâm davasının birer mecnunu idiler. Evet, dıştan ve zâhirî gözle
bakanlar onlara deli derdi. Çünkü onların yaptıkları aklı durdurup, hayali
donduracak çapta şeylerdi.

Hz. Ali, Allah Resûlü hicret esnasında Mekke’den ayrılırken O’nun yatağına
yatmıştı. Bu, kılıç darbeleri altında paramparça olmayı baştan kabulleniş
demekti. Müşrikler elleri havada kaldılar. Zira yataktaki Efendimiz değil, Hz.
Ali idi. Ellerinin havada kalması ise hayrettendi. Bu işe akıl erdirememiş ve
donup kalmışlardı. 17 yaşındaki bir genç, nasıl olur da hayatını hiçe sayarak
böyle bir fedakârlık yapardı? Ebû Cehil dahil bütün Mekke müşrikleri küçük
dillerini yutmuşlardı.

Ve yine Ebû Cehil, Abdullah İbn Cahş’ın damının üzerine çıkıyor, içeride
koyunların melemesini, kedilerin miyavlamasını duyuyor ve dehşetten dehşete
düşüyordu. Çünkü evde insan adına hiç kimse kalmamıştı. Dostun (sallallâhu
aleyhi ve sellem) kendisi Medine’ye gidince, herkes de arkadan koşup gitmişti.
Ebû Cehil, Hz. Abbas’a hitaben: “Hayret! Bu senin yeğenin, aramıza öyle bir



iftirak attı ki, bunu ne izah etmek ne de anlamak mümkündür!..” diyordu.
Yurt, yuva, mal menal, evlâd u ıyâl her şey terk ediliyordu. Bunu müşrikler

nasıl anlayabilirdi ki?
Evet, Hz. Ebû Bekir Mekke’den Medine’ye hicret ederken, yanında hiç

kimseyi götürmüyordu. Hanımını, babasını ve canı kadar sevdiği evlâtlarını
Mekke’de bırakıyor, öyle gidiyordu.

Hz. Osman, Allah Resûlü’nün kerîmesi Hz. Rukiye Validemiz’i dahi yanında
götürememişti. O Rukiye ki, onun hanımıydı ve İki Cihan Serveri’nin gözünün
nuruydu. Bizden kime: “Rukiye için bir can lâzım.” denseydi zannediyorum
herkes bin canıyla onun imdadına koşardı. Fakat gel gör ki, bu Rukiye
Mekke’de kalıyor ve Hz. Osman Medine’ye hicret ediyordu.

Bu dönem, Efendimiz’e sadakatle bağlanmaların dönemiydi. Gerçekten,
onlar öyle sadakatle bağlandılar ki, Hudeybiye’de Süheyl b. Amr, Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ile bir anlaşma akdedip Mekke’ye döndüğünde
aynen şöyle dedi:

“(Süheyl henüz İslâm’a girmemişti. O, İslâmiyet’e en son girenlerdendir.
Yumuşak, mülâyim bir insandı. Orada Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) karşı da hırçınca davranmamıştı. Allah’ın lütfuyla kalbinin
yumuşaklığının mükâfatını görmüş, daha sonra İslâm’ın nuruyla nurlanmış ve
hayatının son senelerinde Sallallâhu aleyhi ve sellem’in mübarek halkasına
girmişti.) Beyhude uğraşmayın! Siz O’nunla başa çıkamazsınız. Ben Kisraların,
Kayserlerin saraylarında bulundum, her tebaanın büyüklerine karşı ihtiramına
şahit oldum. Fakat benim bu zât ve etrafındakilerde gördüğüm şeyi hiçbir yerde
görmedim. Abdest alıyordu, uzuvlarından damlayan suların bir damlası bile
yere düşmüyordu.. herkes ellerini tutuyor, ellerine damlayan damlacıkları
yüzlerine gözlerine sürüyordu.”

Evet, sahabiler Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) karşı o derece
tazimkâr ve bağlılık içindeydiler! Hâlbuki Efendimiz kendisine ayağa
kalkanlara şöyle diyordu: “Acemlerin büyüklerine ayağa kalktığı gibi ayağa
kalkmayın.”3 Ama yine de kalkıyorlardı. Tevazu gösterdikçe büyüyor, büyüyor
ve başı meleklerin bulunduğu makamları dahi aşıyordu.

Efendimiz’in Hz. Cibril’i görünce korktuğu rivayet edilmektedir. Vahyin
bidayetinde öyle olmuştu. Fakat, bir Resûlullah âşığının dediği gibi “Eğer
Cebrail (aleyhisselâm) hakikat-i Ahmediye’nin perde arkasını müşâhede



etseydi, kıyamete kadar bayılır kalır ve bir daha da kendine gelemezdi.”
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Allah ile irtibatının kuvveti

nisbetinde daima büyüyordu. Ama her büyüme, onda katlanıp katlanıp daha
derin tevazua bürünüyordu. Evet O kendisini insanlardan herhangi bir insan
sayıyor, ondan öte muameleden de rahatsız oluyordu.

Bu dönem, ashabın, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile kaynaşıp
bütünleştiği dönemdi. Ruhları, gönülleri kalbleri ve kalıpları o kadar birbirine
yaklaşmıştı ki, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) onlara “Kanınız kanım,
canınız canım.” yani “Siz benim uğrumda öleceksiniz, ben de sizin uğrunuzda.”
diyordu. Öyle bütünleşmişti. Bu sözler sadece onların gönlünü almak için
söylenmiş sözler değildi. Aslında var olan böyle bir bütünleşmeye,
Aleyhissalâtu vesselâm tercüman oluyordu. Gün gelip de İslâm’ı neşir ve
temsil için dünyanın dört bir yanına hicret bahis mevzuu olunca, “Niçin ve
neden?” demeden yukarıdan gelen emre uyup İran’a, Turan’a dağıldılar. İslâm
uğrundaki bu hicretten sonra da, bir daha eski vatanlarına dönmeyi
düşünmediler; düşünmek şöyle dursun; o samimî hicret niyetine gölge düşürme
endişesiyle, eski yurtlarında ölüp, oraya gömülmek korkusuyla tir tir titrediler.

İşte Sa’d b. Ebî Vakkas Mekke’de sıtmaya tutulmuş ve tir tir titrerken,
üzülüyor, teessür izhar ediyordu. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
“Niçin üzülüyorsun?” buyurunca da, “Yâ Resûlallah! Hicret ettikten sonra
Mekke’de öleceğim diye korkuyorum.!” cevabını veriyordu. Yani senin böyle
melekût kokan, mübarek ikliminde Medine’de ölmeyeceğim de burada
öleceğim, bu yüzden de hicretim eksik olacak diye üzülüyorum.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’ye yerleşip ve hep orada
kalmayı düşündüğü için onlar da Medine’ye o kadar bağlılık duyuyorlardı.
Aslında insan Medine’ye ne kadar bağlansa değer. Ve onlar Medine’ye değdiği
kadar bağlıydılar ama bir gün dünyanın dört bir yanına gidip İslâmiyet’i
neşredeceklerine dair emir sâdır olunca, hiçbiri en ufak bir tereddüt
geçirmeden “Evet!” demişti. Onlar hakikatin delisiydi, delice İslâm hakikatine
bağlanmışlardı. Leylâ’nın peşine düşen Mecnun’un hâli neyse, İslâm hakikatini
cihana neşretme ve Allah’ın rızasını, Resûlullah’ın hoşnutluğunu kazanma
mevzuunda, onların hâli de oydu. Evet, emir gelince hemen Tebük’e azmirah
eden, Yemen’e koşan, Hadramut’a yönelen ve dünyanın dört bir bucağına tebliğ
için çıkan bu Hak sevdalıları Cennet’e gidiyor gibi güle oynaya gidiyorlardı.

Gün gelip de değişik imparatorluklar, İslâmiyet’in yayılışını engellemeye ve



mücahitleri durdurmaya kalkınca, Müslümanlar da kılıca başvurmak zorunda
kalmışlardı. Zira onlar hakikati neşredip cihanı aydınlatacaklardı.. hasımlar
maddî güç ve kuvvetle karşılarına çıkınca, onlar da aynı silahı kullanma
mecburiyetinde idiler.

Evet, şimdi tam maddî cihad zamanıydı. Kılıcını kapan meydana atıldı.
Öldürdü veya öldürüldü. Fakat meydanı terk eden olmadı. Her cephede,
kendilerinden beklenenin çok üstünde muvaffakiyetlerle gidip Çin’e, Maçin’e
ulaştılar. Onlar hem toplum olarak hem de teker teker fertler olarak destanlara
mevzu insanlardı...

Allah Resûlü hiç kimseden takatinin fevkinde bir talepte bulunmuyordu.
Bununla beraber sahabe her fırsatta tâkat sınırını zorluyor ve âdeta yükün altına
biraz daha girebilmenin kavgasını veriyordu.

Hayber’e çıkılırken Hz. Ali’nin gözleri ağrıyordu. Allah Resûlü onu, bu
mazereti sebebiyle Medine’de bırakmak istedi. Ama Hz. Ali buna razı olmadı.
Ve “Beni kadın ve çocuklarla beraber mi bırakıyorsun yâ Resûlallah!” dedi.
Nitekim daha sonra Hayber onun eliyle fethedildi.

Ve bir defasında da Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’den
ayrılırken kendi yerine Hatice Validemiz’in akrabası olan İbn Ümmi Mektum’u
bırakmıştı. Demek ki ancak, böyleleri cihaddan geri kalabiliyordu. Gözleri
görmüyordu, mazurdu. Hiçbir zaman cihada iştirak etmeyebilirdi, ama
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) vefatından sonra, kendisine “Senin
gözlerin görmüyor, sen mazursun cihada gitmeyebilirsin.” diye karşı koyan
olmamasını fırsat bilerek, dünyanın dört bir yanına cihada gidenlerle beraber o
da yola çıktı.

Evet, İbn Ümmi Mektum bir fırsat yakalamıştı. Kadisiye’ye ordu giderken,
çok yaşlı olmasına rağmen o da orduya iştirak edecekti. Rivayetlere göre o gün
onu ordunun arka saflarında tutmak istemişlerdi de, bir yerde Sa’d b. Ebî
Vakkas’ı (Ordunun kumandanını) yakalayıp şöyle dedi: “Muğire b. Şu’be benim
Allah yolunda cihad etmeme mâni olmak istiyor. Eğer Allah yolunda bugün
benim ölmeme mâni olursanız ben de sizin hepinizi Halife Ömer’e şikâyet
ederim.”

Bakın şikâyet mevzuuna! “Allah yolunda ölüp kanımla yunmama, yıkanmama
mâni olursanız sizi halifeye şikâyet ederim.” “Ne istiyorsun?” diye soruyorlar.
“Gözüm görmüyor ama, ordunun önünde sancağı ben tutmak istiyorum.”



cevabını veriyor. İşte Allah yolunda ölme mevzuunda hem de cinnet
derecesinde kendini ölümlere atan insanlar!..

Sanki Efendimiz’in olmayışını İbn Ümmi Mektum büyük bir fırsat biliyordu.
Zira Efendimiz hayatta olsaydı ona, “Sen evinde otur.” diyecekti. Hâlbuki şimdi
ona böyle diyen ve diyecek olan yoktu. Onun için de çok seviniyor ve ordunun
en ön saflarında cihada iştirak ediyordu.

Ebû Talha iyice yaşlanmış, güçten kuvvetten düşmüştü. Torunlarını çağırıyor
“Kıbrıs fethedilecek. Bu sefere ben de katılmak istiyorum. Ama at üzerinde
durmam mümkün değil. Onun için beni ata iyice bağlayın.” diyor. Torunları
itiraz ediyor ve onun sefere katılmasına mâni olmak istiyorlar. “Sen ihtiyarsın,
yaşlısın, mazursun.” diyorlar. O diretiyor “Kur’ân genç ihtiyar ayırmadan
herkesi malıyla, canıyla cihada davet ediyor. Ben bu emirleri mutlak mânâda
anlıyorum.” cevabını veriyor. Nihayet ona söz dinletemiyor ve ata iyice
bağlayarak onu da ordunun içine salıveriyorlar. Daha harbe iştirak etmeden,
yolda vefat ediyor. Zaten o kadar uzun ve ağır yolculuğa dayanacak hâlde de
değildi.. ama o, dünyada aradığını bulmuştu.. vefat ederken, her hâlde: “Çok
şükür Rabbim, Senden istediğim bu şeyi de bana lütfettin.” diyordu.

Ve Hz. Halid Ebû Eyyub el-Ensarî Hazretleri, çok yaşlı olmasına rağmen, ta
Yezid’in emir olduğu dönemde İstanbul kapılarına kadar geliyor. O, Efendimiz
Medine’ye teşrif ettiğinde evliydi, çoluk çocuk sahibiydi. Hz. Muaviye dönemi
ve Yezid’in kumandanlığı zamanına gelinceye kadar en az 40-50 sene geçmişti.
Bütün bunlar nazara alınacak olursa o son savaşa iştirak ettiğinde en az 75-80
yaşlarındaydı. Bu yaştaki bir insan, yine torunları tarafından atın üzerine
bindiriliyor.. ve at üzerinde ta İstanbul önlerine kadar geliyor.

Burada bir noktaya işarette fayda var: Söz konusu sahabiler ve benzerleri
acaba neyin peşindeydiler? Onlar hakkında Kur’ân ve hadislerde nice takdirkâr
ifadeler mevcuttu. Bizzat Cenâb-ı Hak onlara ensar veya muhacir demiş ve
tebcil etmişti.4 Onlar Tevrat ve İncil’de dahi vasfedilen insanlardı. Bununla
beraber Allah Resûlü’nden bir söz duymuşlardı: “İstanbul mutlaka
fethedilecektir!” diye başlayan bu sözün sonunda da şöyle deniliyordu: “Onu
fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onu fetheden ordu ne güzel
ordu!”5

İşte onların bütün gayesi, Allah Resûlü’nün ifadesindeki bu güzel orduda
sade bir nefer olabilmek ve Allah hoşnutluğunu kazanmaktı. Bunca tehâlüke



katlanmalarının başka hiçbir sebebi yoktu. Allah Resûlü İstanbul’u fethedecek
ordunun Allah katında makbuliyetine işaret ediyor, onlar da böyle bir ordu
içinde bulunmak için âdeta birbirleriyle yarış ediyorlardı.

Evet, Ebû Eyyub el-Ensarî Hazretlerinin derdi de buydu. O’nun için ta
Medine’den kalkmış ve İstanbul önlerine kadar gelmişti. Aylar, haftalar geçmiş
fakat fetih müyesser olmamıştı. Şimdi ise O, yorgun ve bitkin bir hâlde
ölümünü beklemekte. Her hâlde bütün hastalığı süresince, en çok tekrar ettiği
şey: “Fetihten ne haber?” sözüydü. Nihayet ölüm ruhunu sarınca, ordu
kumandanı soruyor: “Ey Allah Peygamberinin sahabisi, bir isteğin var mı,
yerine getirelim?”

Diyor ki: “Beni alın götürebildiğiniz kadar ileriye götürün. Hatta imkân
varsa surların içine girin ve beni oraya gömün! Biz İstanbul’u fethetmek için
geldik, ama bana nasip değil. Ne var ki bir gün Efendimiz’in bu haberi mutlaka
çıkacak ve bu müjdesi mutlaka tahakkuk edecektir. Ben burada gömülü olayım.
Yanı başımdan geçen İslâm süvarilerinin kılıçlarının, kalkanlarının şakırtılarını
işitmek hoşuma gider. Bırakın, hiç olmazsa o leventlerin seslerini duyayım.”

Aradan 5-6 asır geçiyor, Cenâb-ı Hak o muştuyu, yağız Türk levendi 22
yaşındaki Hz. Fatih’e nasip ve müyesser ediyor. Çağ açma kapama, Nebinin
iltifatına mazhar olma, Avrupa’ya açılacak Hayber kapısı gibi demir kapıyı
kırma ve Muhammedî ruhu tastamam temsil etme, kaderin tatlı cilvesi ona nasip
oluyor. Allah’ın takdiri ya; adı bile Mehmet, yani Muhammed Fatih olmuştur.
Evet O, Muhammedîliği âdeta bir Mehdi mahiyetinde temsil etmiştir. Ebû
Eyyub el-Ensarî Hazretlerinin duyduğu nâra, Fatih’in nârası ve takdirle
karşılayıp “Hoş geldiniz!” dediği ordu da onun ordusudur.

İşte, ister irşad ve tebliğ, isterse maddî cihad adına, böylesine delice
kendisini bu işe adamış kimseler, cihanı fethederler ve fethettikleri yerleri de
asırlarca ellerinde tutabilirler. Efendimiz’in bir hadislerinde buyurdukları gibi,
daha sonra, Müslümanların ruhunu “vehen”6 yani “ölüm korkusu” sarınca, elde
edilen her şey, teker teker kaybedilmeye başlar. Bizim 2-3 asır öncesine kadar
insanlık tarihinde ağır ve büyük bir yerimiz vardı. Bugün ise bu durumu
kaybetmiş bulunuyoruz. Bu meselenin tek izahı vardır: O da üstün olduğumuz
zaman İslâmî bir ruh taşıyor, Allah’a inkıyat ve teslimiyetimizi sağlam
tutuyorduk. Gerilediğimiz dönemde ise ruhlarımızı “vehen”in, korkunun, zaafın,
hayat sevgisinin ve istikbal endişesinin sardığını görüyoruz.

Kısa zamanda dünyanın dört bir bucağına yayılan Müslümanlar, takriben



1000 sene kadar, en yüksek bir idare şeklini dünyada hâkim kılmışlardı. Bu
muvaffakiyet, Müslümanların maddî-mânevî her şeylerini Allah yoluna adamış
olmalarından başka ne ile izah edilebilir ki?

Biz, İslâm âleminde zuhur etmiş bütün cihangirlerde aynı ruh hâlini
görüyoruz. Onlar yaşatma arzusuyla, yaşama zevkini kendilerine haram kılmış
insanlardır. Bütün dertleri, intisabıyla şeref duydukları dinin i’lâsıydı.

Alparslan’da bu vardır, Kılıçarslan’da bu vardır, Murad Hüdavendigar’da
bu vardır, Fatih’te, Yavuz’da ve daha nicelerinde hep bu ruh, hep bu şuur
mevcuttur...

Alparslan, Malazgirt’te üzerine giydiği beyaz urbasıyla ordusunun karşısına
çıkıyor ve irad ettiği hutbesinde bu cübbenin ona kefen olmasını niyaz
ediyordu. Yani o harp meydanına, muzaffer olmaktan daha çok şehit olmak için
gelmiş bulunuyordu ve bunu, giydiği kefeniyle de bizzat gösteriyordu. Onun için
de kendi ordusunun birkaç misli düşmanla tereddütsüz yaka paça olabilecekti.
Ve oldu da.. oldu ama günün sonunda içi biraz buruktu. Zira şehit olmak
istemiş, fakat olamamıştı.

Murad Hüdavendigar, “Allahım, ordunu muzaffer ve beni de şehit eyle!”
diye dua etmiş ve harbe öyle çıkmıştı. Duası makbuldü. Ordu muzaffer o da
şehit olmuştu. Bağrından yediği hançerle upuzun yatarken, etrafındakiler son
buyruğunu sordular. Dudaklarında bir cümle söyleyecek kadar ancak derman
vardı.. ve onu söyledi sonra da gözlerini yumdu. Son cümlesi: “Attan
inmeyesüz!” olmuştu.

İşte, onlar tarafından kurulan bu muhteşem ve şanlı devletin her devirde
dünya muvazenesinde bir ağırlığı vardı. Herkes ona bakıyor ve kendisini ona
göre ayarlıyordu. Evet, böylesine Hak yolunda tehâlük gösterme, O’nun dışında
her şeyi hakir görme, Allah’ı daima birinci plânda mütalâa etme ve bu yüce
dava, yüce mefkûrenin delisi olma sayesinde Cenâb-ı Hak sınırlarımızı daima
korudu, biz de aziz olarak yaşadık. Bu ruhu kaybedince de bizi dört bir taraftan
sardılar ve âheste âheste çürütüp, ruhumuzu aldılar.

Evet, biz evvelâ ruh planında, sonra haysiyet ve şeref planında, daha sonra
da madde plânında öldük. Şimdi de süper güçlerin ağzına bakıyor ve
desteklerini bekliyoruz. Hatta onlara karşı borçlarımızı erteletmeyi, biraz
geciktirmede muvaffak olmayı çok büyük başarı sayıyoruz.

Eğer bu millet, tekrar eski ihtişamına kavuşmak istiyorsa, onu mazide



haşmetli kılan faktörleri, hem de hiçbirini ihmal etmeden hepsini yerine
getirmelidir. Zira “İnsan için ancak çalıştığı vardır. Ve o,  çalışmasının
neticesini muhakkak görecektir.”7

Muaheze: Hesaba çekilme, sorgulanma.

Riyazî: Matematikî, hesap yaparak.

Yed-i beyzâ: Adaletin simgesi, tertemiz, bembeyaz el.

Mevce: Dalga.

İftirak: Ayrılık.

Melekût kokmak: Eşya ve hâdiselerin iç yüzünü duymak, her şeyin özünü, hakikatini hissetmek.

Azmirah etmek: Azimle, kararlılıkla yola koyulmak.

Tehâlük: Kendini helâk edercesine gayret gösterme.

Tebcil etmek: Yüceltmek.

İnkıyat: Boyun eğme, itaat.

Sulta: Baskı, tahakküm.

Livâü’l-Hamd: Kıyamet gününde, Allah Teâlâ tarafından Peygamber Efendimiz’e ihsan edilecek
olan ve altında bütün inananların toplanacağı sancak-ı şerîf.

Menal: Elde edilen, kazanılan, sahip olunan şey; mal mülk.

1 Buhârî, şehâdât 9, fezâilü ashâb 1, rikak  7, eymân 27; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 210-215.

2 İbn Esîr, el-Kâmil fi’t-tarih 4/106.

3 Ebû Dâvûd, edeb 152; İbn Mâce, dua 2; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/253.

4 Bkz.: Tevbe sûresi, 9/100, 117; Haşir sûresi, 59/8.

5 Hâkim, el-Müstedrek  4/468; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/335; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr
2/38.

6 Ebû Dâvûd, melâhim 5.

7 Necm sûresi, 53/39-40.



Fetret devrinden bahsediliyor. Biz fetret devri 
insanı mıyız? Fetret devrinin hükmü nedir?

Fetret devri, peygamberler arasındaki boşluk demektir. Daha çok da,
Peygamberimiz’le Hz. İsa arasındaki boşluk kastedilir. Evet, Hz. Mesih’in
getirdiği esaslar unutulup, onunla gelen ışık hüzmelerinin Efendimiz’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) kadar ulaşamadığı o dönemdir ki, insanlık o
dönemde karanlıklar içindedir veya o dönemdir ki, Hz. Mesih ile Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) aydınlıkları birbirine bitişememiş ve arada
karanlık bir boşluk kalmıştır ve işte bu boşluk devresi fetret devri, bu karanlık
devrede yaşayan insanlar da fetret devri insanlarıdır.

Bu devrin insanları, ne tam mânâsı ve orijiniyle Hz. Mesih’in getirdiği dini
anlamış, onun envar ve esrarından istifade edebilmiş, ne de vahyin aydınlatıcı
tayfları altında ilerleyerek Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ulaşabilmişlerdir. Ancak, bunlar, gidip bir puta tapmamış, herhangi bir putu
kendilerine ilâh edinmemiş iseler, Allah’a (celle celâluhu) inanmamış olsalar
dahi affedilecekleri mevzuunda icma vardır.

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) anne, baba ve dedesinin bu akide
itibarıyla affa mazhar olacakları kesindir; zira onlar da fetret devri insanlarıdır.
Vâkıa, bir hadislerinde Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), anne ve
babasının ihya edilerek kendisine iman ettiklerini söylemiştir. Hadis, hadis
kriterleri açısından zayıf olmasına rağmen, İmam Suyutî gibi, Allah Resûlü’yle
20 küsur defa yakazaten görüşen büyük bir müceddit bu hadisi kabulle, Allah
Resûlü’nün anne ve babasının iman ederek kurtulduklarını ifade etmektedir.
Gerçi İmran b. Husayn’ın babası olan Husayn’a Allah Resûlü: “Senin baban
da benim babam da Cehennem’de.” demişti. Husayn Resûlullah’a “Sen mi
hayırlısın, baban mı?” deyince Allah Resûlü de ona bu cevabı vermişti. Ancak
bu durum, o sözün söylendiği zamana münhasırdır ve daha sonra Allah Resûlü,
anne ve babasının kabrine gelip dua etmiş ve Cenâb-ı Hak’tan (celle celâluhu)
onların kendi ümmeti içine girmeleri talebinde bulunmuştur.

İşte bu dua, Allah (celle celâluhu) tarafından kabul edilmiş ve Allah
Resûlü’nün hem annesi hem de babası iman ederek ümmet-i Muhammed
arasına dahil olmuşlardır.

Aslında, mevzua esas teşkil eden cevap açısından meseleyi bu hadise
dayandırmaya bile gerek yoktur. Zira ister Âmine Validemiz’in isterse



Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) muhterem pederleri Abdullah’ın puta
taptıklarına dair hiçbir delil yoktur. O devrede çeşitli muvahhidlerin olduğu,
bunların asla putlara tapmadığı ve Hz. İbrahim’in dini üzere yaşadıkları bilinen
gerçeklerdendir. Hem bunlar fetret ehlidir. Ve bütün fetret devri insanları bu
şartlar altında ehl-i necattır. Fetret insanları Cennet’e girecek de Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) anne ve babası bundan mahrum edilecek; olacak
şey mi bu?

Hem, hiçbir şeyi zayi etmeyen, insanın bedenine giren maddî atom ve
elektronları dahi zayi etmeyerek ahirette onlara kıymet ve değer verip, onları
ahiretin bâki binasında kullanacak olan ve abes işten, israf etmekten münezzeh
bulunan Allah (celle celâluhu), Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
maddî yapısının dünyaya gelmesine vesile anne babasını hiç zayi edip
Cehennem’e atar mı?..

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, o devirde yaşayan Zeyd b. Amr gibi -ki Hz.
Ömer’in amcasıydı- Varaka b. Nevfel gibi insanlar da zayi olmayacaklardır.
Onlar vicdanlarında bir olan Allah’ı (celle celâluhu) duymuş ve O’na
inanmışlardı. Belki inandıkları Allah’a (celle celâluhu), “Allahım!” diyemiyor
hatta bu ismi de bilemiyorlardı; ama mânâ olarak böyle bir Allah’a (celle
celâluhu) inanıyorlar ve dualarını ona yapıyorlardı. Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) gelmesine yakın, hava o kadar yumuşamıştı ki, Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bir yüksek basınçla âdeta onların iklimini tesir
altına almıştı. Sanki bir yağmur geliyordu da, bu yüce ruhlar ellerindeki his,
duygu, hafî, ahfâ aletleriyle gelecek bu ilâhî yağmuru önceden seziyorlardı.
Seziyor ve etraflarındaki insanları müjdeliyorlardı.

Şefaat atmosferi o kadar geniş olan Allah Resûlü, ümit edilir ki, kendisini
böyle candan ve yürekten istikbal eden bu insanları da unutmaz ve ahirette,
ellerinden tutarak onları da kendi nurlu ve mutlu dünyasına yükseltir ve
saadetlerine vesile olur. Bu müşahhas zevat gibi, fetret karanlıklarını, hanif
olarak aydınlıkta yaşayanların yanında, fetret devrinde bulunan insanlar, eğer
açıktan bir puta tapmaları söz konusu değilse, biz onların da kurtulacaklarına
inanıyoruz.

Bu, meselenin düne bakan yönüdür. Bir de bugüne bakan yönü var ki, soruda
ele alınan husus da bu olsa gerek.

Kelâm kitaplarının anlattığına bakılırsa, devrimize fetret devri, bu devrin
insanına da fetret insanı demek oldukça zordur. Ne var ki, meseleyi hemen



sarıp sarmalayıp bir tarafa bırakmak, hem Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin görüşüne
hem de Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu) engin rahmetine karşı saygısızlık olsa
gerek...

Biz, öyle bir devir idrak ettik ki -hele başka memleketlerde- İslâm güneşi
tamamen söndürülmüş, kalblerden Allah Resûlü’nün güzel ismi silinmiş ve
ilim adına ortaya konan her şey, âdeta birer yalancı dil gibi Allah’ı (celle
celâluhu) inkârda kullanılıyordu. İrfan yuvalarından mârifet-i ilâhînin solmaz
renkleri fışkıracağına, küfrün ziftli çehresi hortlatılıyordu. Bin bir hikmetle
imana payanda olması gereken ilim, iman kalesini enkaz hâline getirmede âdeta
bir dinamit vazifesi görüyordu.

İşte gençlik, böyle bir küfür gayyası ve dalâlet anaforu içinde mescit ve
mâbedin yolunu bütün bütün unutmuştu. İlim mahfillerini ellerine geçiren bir
şirzime-i kalîl, gözlerini kendi mefâhirlerine kapamış ve hep Batı’nın
türküsünü söylüyordu. Kimisi tekâmül nazariyesiyle insanımızın hilkat ve
yaratılış hakkındaki düşüncelerini bozuyor; kimisi Freud’un libidosu ile
milletin ruh ve dimağlarını cinsiyete bağlı gösteriyor ve her şeyi şehvetten bir
dünya içinde çözmeye çalışıyor; kimisi de serserilik ve baş kaldırma
felsefesiyle milleti ifsat ediyordu.

Bu sistemlerden her biri, bazen toptan, bazen de münferiden, milletimizi ve
bizimle aynı çizgiyi paylaşan diğer milletleri kıskacına alıyor, zehirliyor,
özünden uzaklaştırıyor ve serserileştiriyordu. Yıllarca, bir baştan bir başa
bütün ülkede gazete, mecmua ve kitaplar da hep aynı havayı estirdiler. Bu
itibarla, günümüz insanı, bütün bütün fetret devrinin dışında kabul edilemez.
Aksi düşünce, vak’alara ve realitelere göz yummak olur.

O devrede yaşanan olaylardan birini naklederek neslin maruz kaldığı
mahrumiyeti göstermek isterim: Bir arkadaş, gençlere sohbet ediyor. Dinin ulvî
meselelerini şerh ve izahla başlayan sohbetin mecrası bir ara günlük hâdiseleri
dile getirmeye kayıyor. Komünist blokun yaptıkları ve yapmak istedikleri bir
bir sıralanıyor. O sırada, sohbet dinleyen gençlerden biri heyecanla “Bu
insanları kesmeli, paramparça etmeli, hepsini öldürmeli!” gibi laflar ediyor.
Fakat bir köşede oturmuş derin bir vecd ve iştiyakla söylenenleri dinleyen ve
ilk defa böyle bir havayı teneffüs etmekte olan başka bir genç biraz evvelki
heyecanlı gence, aynı heyecanla ve yangın görmüş bir insan telaşıyla şöyle
karşılık veriyor:

“Arkadaş, öldürelim diyorsun. Bak eğer dün bu dediğini yapmış olsaydın,



ben tali’siz bir insan olarak onların arasında ölüp gidecektim. Çünkü dün ben
de onların arasındaydım. Fakat görüyorsun ki, bugün bu temiz ve nezih
arkadaşların içindeyim.. dünden bugüne yerden göğe bir mesafe katettim. Ve
şunu kasemle temin edebilirim ki, sizin “karşı cephe” dediğiniz insanlar
arasında benim gibi kurtuluş bekleyen binlerce insan var! Onlar sizden tokat
değil, şefkat bekliyorlar. Eğer onlara el uzatırsanız, onlar da sizin gibi
olacaklar. Esas vazife, öldürmek midir, diriltmek mi?”

Bu sözler orada bulunanları rikkate getirdi ve hıçkıra hıçkıra ağladılar. Evet,
biz, böyle bir nesil gördük ve onların dalâleti karşısında kanlı gözyaşları
döktük. Bunların birçoğu masumdu. Müsbeti bilmediğinden menfiye takılıp
kalmıştı. Bunları fetret devri insanı saymamak, şahsen bana, Cenâb-ı Hakk’ın
(celle celâluhu) geniş rahmetine zıt gibi geliyor...

Buhârî ve Müslim’de şöyle bir hâdise nakledilir: Esirler getirilmiştir.
Esirler arasında bir kadın vardır. Durmadan sağa sola koşuyor ve gördüğü her
çocuğu alıp bağrına basıyor.. ve aradığı çocuğun o olmadığını görünce, onu da
bırakıyor, yine aramaya koyuluyor. O esnada, Allah Resûlü de bu manzarayı
gözyaşları içinde seyrediyor. Nihayet kadın aradığını buluyor ve onu, iliklerine
kadar şefkat kesilmiş bir duyuş ve hissedişle bağrına basıyor. Söz Sultanı,
kadını, yanında bulunanlara gösteriyor ve soruyor: “Şu kadın, bağrına bastığı
evlâdını ateşe atar mı?” Cevap veriyorlar: “Hayır, yâ Resûlallah, bu şefkatli
kadın çocuğunu aslâ ateşe atamaz.” Ve Allah Resûlü hikmet gamzeden bir
edayla: “Allah (celle celâluhu) o kadından daha şefkatlidir.” buyurdular.1

Binaenaleyh biz de biraz müsamahalı düşünmek zorundayız. Bunu söylerken
merhamet-i ilâhiyeden daha fazla merhamet gösterip Cennet havariliği
yaptığımız zehabına varılmasın. Meseleye, Ehl-i Sünnet’in umumî prensipleri
zaviyesinden ve 2 يِبـَضَغ َىل  ْتَقَبَـس َع يِتـَمْحَر  َِّنإ   adesesiyle bakmak
istiyoruz.

Bir de bu meselenin bize bakan yönü vardır ki çok önemlidir: Biz
gençlerimize, onları doyuracak şekilde hakikatleri takdim edemedik. Hem kendi
gençliğimizi ihmal ettik hem de bizim götüreceğimiz mesajlara su ve havadan
daha muhtaç bütün dünya gençliğini... Çok kısa bir zamanda dünyanın dört bir
yanına elimizdeki hakikatleri duyurmaya muvaffak olan sahabe ve onlardan
sonra gelenlerin çalışma ve gayretlerine çalışmalarımızı kıyas ettiğimizde,
nasıl bir atalet ve tembellik içinde olduğumuzu daha iyi anlamış oluyoruz.



Onlar, gece gündüz ellerindeki hakikatlere muhtaç sine ve gönül aradılar ve
bunu hayatlarına gaye ve ideal yaptılar!

Burada yine bir arkadaşımızın başından geçen şu hâdiseyi nakletmeden
geçemeyeceğim:

Bu arkadaşımız, Almanya’ya gitmişti. Orada hak ve hakikatlere tercümanlık
yapıyordu. Evlerinde pansiyoner olarak kaldığı evin genç sahibi, gün geldi, bu
arkadaşımızın dırahşan çehresi ve temiz nasiyesinin tesirinde kaldı ve o da
nurdan o halkaya girdi. Gün geçtikçe malumatını artırıyor ve her geçen gün dinî
hayatında mesafe kaydediyordu. Bir gün hidayetine vesile olan arkadaşla
sohbet ederken kendini tutamıyor ve ona şunları söylüyor:

“Vallahi seni çok seviyorum, çünkü benim kurtuluşuma sebep oldun. Ama
sana aynı zamanda çok kızıyorum. Çünkü eğer sen bu eve iki üç ay evvel gelmiş
olsaydın, benim babamın da hidayetine vesile olacaktın. Hayatını ahlâkî
değerler itibarıyla tertemiz geçirmiş olan babam, maalesef İslâm’ın güzel
yüzüyle tanışamadan gitti ve hidayete eremedi. Buna da senin bu gecikmen
sebep oldu…”

Aslında bu feryat bütün bir dünyanın feryadıdır. Muhatap ise bütün
Müslümanlardır. İşte, meselenin bir de bize bakan ifritten böyle bir yönü var...
Acaba biz, Müslüman olarak bize düşen vazifeyi yapabildik mi? Yapmadı isek
bize de sorulacak çok şey var demektir.

Envar: Nurlar.

İcma: İslâm âlimlerinin bir meselede ittifak ederek aynı görüşte birleşmeleri.

Akide: İnanç, iman.

Yakazaten: Uyanık hâlde.

Müceddit: Her yüz yılda bir, devrin ihtiyacına göre İslâm’ı anlatan, peygamberlik mesleğinin mânevî
vârisi olan zat.

Muvahhid: Cenâb-ı Hakk’ın birliğine inanan.

Ehl-i necat: Kurtulacak olan, kurtuluşa erenler.

Hafî / Ahfâ: İnsanın ilâhî esrara, ledünnî bilgilere açık; sırlı, mânevî vicdan mekanizmaları.

Hanîf: Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm) dininden olan kimse.

Mârifet-i ilâhî: Allah’ı fiil, isim ve sıfatlarıyla tanıma, bilme.

Şirzime-i kalîl: Sayıca az, önemsiz, marjinal grup.

Mefâhir: Övünülecek değerler.

Tekâmül nazariyesi: Evrim teorisi.



Libido: Freud’un, insan davranışlarında öncü faktör olarak gördüğü şehvet içgüdüsü.
Zehab: Fikir, zan.

Dırahşan: Aydınlık, parlak, nurlu.

Nâsiye: Alın, yüz.

Hakikat gamzeden: Hakikati gösteren, hakikate işaret eden.

Şerh: Açmak, izah etmek.

Münezzeh: Temiz, berî, uzak.

Rikkate getirmek: Acıma, merhamet hissini uyarmak.

1 Buhârî, edeb 18; Müslim, tevbe 22.

2 “Rahmetim gadabıma sebkat etmiştir.”  (Buhârî, tevhid 22, 28, 55, bed’ü’l-halk  1; Müslim, tevbe 14-
16).



A’raf neresidir? Hakkında bilgi verir misiniz?
A’raf, arfın çoğulu ve yüksek bir yer demektir. A’raf, tefsirlerde Cennet ile

Cehennem arasında kurulu olan sur olarak zikredilmektedir. Zaten bu kelime bir
sûreye de ad olmuştur. A’raf sûresi, A’raf’tan bahsettiği için bu ismi almıştır.

A’raf esasen orta menzil, orta yer demektir. Âyetten anlaşılan mânâsıyla
Cennet’le Cehennem arasındadır; fakat keyfiyeti hakkında hiçbir malumata
sahip değiliz.

Burada bulunan şahıslar kimlerdir? Bu soruya verilen birçok cevap vardır.
Fakat verilen cevapların hepsi de dirayetle alâkalıdır. Zira hem A’raf hem de
A’raf’ta bulunanlar hakkında Kur’ân’da zikri geçen hususun dışında herhangi
bir rivayet bilmiyoruz. Kur’ân-ı Kerim’de ise üç ayrı tablo sergilenmekte ve bu
arada A’raf’taki insanlardan bahsedilmektedir.

Birinci bölümde, Cennet ehlinin Cehennem ehline sorusu yer alıyor. Cennet
ehli soruyor: “Biz, Rabbimiz’in bize vaad ettiğini gerçek olarak bulduk; siz
de, Rabbiniz’in size vaad ettiğini gerçek olarak buldunuz mu?” Bu soruya
Cehennem ehli “Evet.” diye cevap veriyor.

Tam bu esnada aralarından bir münadi şöyle seslenir: “Allah’ın laneti
zalimlerin üzerine olsun!.”1

İkinci tabloda devreye A’raf ehli giriyor. Cennet ehline bakıp “Selâm size!”
diyorlar. Cehennem ehlini gördüklerinde de “Ey Rabbimiz! Bizi zalimler
topluluğu ile beraber bulundurma!” diyorlar.2

Daha sonra da tanıdıkları Cehennem ehlinin ileri gelenlerine dünyadaki
sözlerini hatırlatıyor ve onlara, ne mallarının ne de çocuklarının hiçbir fayda
vermediğini yüzlerine vuruyorlar. Bu sahne değişir gibi oluyor ve son olarak
A’raf ehlinin Cennet ehline şu sözleri duyuluyor: “Girin Cennet’e, artık size
korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz!”3

Üçüncü tabloda ise, Cehennemdekilerin Cennet ehline verilen nimetlerden
kendilerine de vermelerini talep ederek “Suyunuzdan veya Allah’ın (celle
celâluhu) size verdiği nimetlerden bizim üzerimize de dökün!”  diye
seslenişleri yer alıyor. Cennet ehlinin verdiği cevap ise şu oluyor: “Allah
(celle celâluhu) bunları kâfirlere haram kılmıştır.”4

Demek oluyor ki A’raf ehli bir yönüyle Cennet ehliyle, diğer yönüyle de
Cehennem ehliyle münasebet içindeler. Her iki tarafı da yakından tanımakta ve



bilmekteler.
Bu arada bazı sahabeden A’raf’ın, Sırat’ın şerefeleri ve A’raf’takiler de

günahı, sevabı müsavi olanlar.. diğer bazılarından da, bunlar peygamberler,
şehitler, âlimler ve âdeta melekleşmiş yüksek ruhlu insanlar olup, ötelerden
bakar, her iki menzilde olup bitenleri görür ve yukarıda bahsi geçen
muhavereye iştirak ederler, şeklinde rivayetler var ise de tahkik ehlince şayan-ı
kabul görülmemiştir.

İsrailiyatta bunlar günah ve sevapları eşit olan insanlar şeklinde yer
almaktadır. Bazıları da bunların insan suretinde melekler olduğunu
söylemektedir. Bu son kısım doğru kabul edilecek olursa âyette geçen ُْم هَو

َنوُعَمَْطي  “Onlar Cennet’e girmeyi umuyorlar.”5 ifadesi Cennet ehline râci
olur. Yani “Cennet ehli Cennetlik olduklarını bildikleri hâlde daha henüz
girmedikleri bir anda…” demek olur.

Bazılarına göre de, Cennet’e bakıp ümitle dolan, Cehennem’e bakıp
korkudan ürperen bu insanlar orada Cennet’e tam ehil hâle gelebilmeleri için
bir müddet böyle bir sıkıntı ve iç geçirmeyi tatmaları gereken kimselerdir.

Evet, günahkârların bazılarına dünyada çektikleri sıkıntılar keffaret olurken,
bazılarına da kabir azabı keffaret olmakta ve onları günahlardan
temizlemektedir. Ancak bunlarla temizlenmeyecek durumda olanlar ise ahirette
böyle bir temizlenme ameliyesinden geçeceklerdir.

İşte bunlardan bir grup da Cennet ehli Cennet’e girdikten sonra bir müddet
kalacak ve Cennet umudu ve Cehennem endişesiyle A’raf’ta ömür
süreceklerdir. Bu hayat şekli de onlar için bir keffaret ve günahlardan arınma
olacaktır. Ve daha sonra da Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu) rahmet ve
inayetiyle Cennet’e gireceklerdir.

Her şeyin hakikat ve içyüzünü Allah (celle celâluhu) bildiği gibi, A’raf’ı ve
A’raf’takilerini de ancak Allah bilir...

Dirayet: Nakledilen bir bilginin olmadığı yerlerde akıl ve tecrübeye dayanarak bir hükme ulaşma
melekesi.

Münadi: Nida eden, seslenen.

Muhavere: Karşılıklı konuşma, diyalog.

1 A’raf sûresi, 7/44.

2 A’raf sûresi, 7/46-47.

3 A’raf sûresi, 7/48-49.



4 A’raf sûresi, 7/50.

5 A’raf sûresi, 7/46.



Cehennem’in, Cehennem’de insanları 
terbiye edici rolü var mı?

Cehennem bir cezadır, kötü amellerin cezası.. orada, buradaki kötü işlerin
cezası çekilecektir. Burada mü’min belli şeylere katlanarak, Cennet’e girme
hüviyet, hâl ve hususiyetini kazanamamışsa, bu iş bir mânâda tamamlanacaktır.
Bütün bütün istidat ve kabiliyetlerini küfürle kaybetmiş kimselere gelince,
onlarda en küçük bir maya olmadığından dolayı, Cennet hesabına onlarda bir
mayalanma olmayacaktır. Bir şeyin içinde alkolleşmeye dair bir hususiyet
varsa, onda bir fermantasyon olur, fakat hiç böyle bir hususiyet yoksa, onda
hiçbir ekşime görülmez. Aynen öyle de, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem): “Zerre kadar imanı olan, Cennet’e girer.” 1 buyurur. Çünkü onun
içinde onu Cennet’e ehil hâle getirebilecek böyle önemli ve hayatî bir cevher
var.

Demek ki, burada seyrini tamamlayamamış, kavsiyelerini bitirememiş,
mi’raçlarını yapamamış olanlar; buna karşılık, kabirden başlamak üzere, bir
azap, bir işkence silsilesi içinde değişik bir seyre tâbi tutulacaklar. Buna göre
bazı kimseler, hesaplarını kabirde bitirecekler. Meselâ, rüyalarına girdiği
kimselere bazı Hak dostları diyorlar ki: “Altı ay çektik, bitti...” Tabiî rüya
doğru ise, maksat mukarrabîn hesabıdır.

Daha başkaları, kabir hırpalamasıyla hesap ve mizan dağdağasından
kurtulacaklardır. Bazılarının işi mahşere kadar devam edecek. Mahşerde sorgu
suale ya çekilecek veya çekilmeyecek. Sonra bazıları, Cehennem’e girecek -
Allah bizi muhafaza buyursun!- Onlar da burada fevt ettikleri şeyleri tedarike
çalışacaklar. Allah orada çalıştıracak, sonra çıkaracak.. ama Cehennemlik
olarak yâd edilecek ve Cennet’e girecekler. Böylece burada almaları gerekli
olan hüviyeti almış olacaklar.. yani özlerine ulaşacak ve fıtrat-ı asliyelerine
kavuşacaklar. Neticede, dünyaya ilk geldikleri gibi temizliği yeniden elde
edecekler.. ve Allah da onları Cehennem’den alıp Cennet’e koyacak...

Fevt etmek: Kaybetmek, kaçırmak.

Mukarrabîn: Veliler, Allah dostları.

1 Buhârî, tevhid 36; Müslim, iman 148.



Dünyada nelerle imtihan olmaktayız? Birlik ve 
beraberliğin bozulmasıyla imtihan olunur mu? 

Sahabe birbiriyle imtihan olmuş mudur?
Cenâb-ı Hak (celle celâluhu) bir âyet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: “Biz

onların bir kısmını diğerleri ile imtihan ettik.”1 Demek oluyor ki, insanlar
birbirleriyle de imtihan olabiliyorlar... Bu meseleyi de birkaç madde hâlinde
sıralamak mümkündür:

Birincisi: İnsanlar içinden bir peygamber gelir ve diğer insanlar için o bir
imtihan sebebi olur. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) gönderilişinde
de aynı durum olmuştur. Meselâ, o gün bazı insanlar şunları söylemişlerdir:
“Taif’te, Mesud b. Urve; Mekke’de Velid b. Muğîre gibi insanlar varken ve
bunlar peygamberliğe daha lâyık iken, nasıl oluyor da Ebû Talib’in Yetimi gibi
fakir ve kimsesiz bir insan peygamber olabiliyor?”2

“Hem, Kureyş kabilesi asil olmakla birlikte o günün en güçlü kabilesi
değildir. Hâlbuki bir peygamber en güçlü kabileden gelmelidir. Ta ki kabilesi
onu koruyabilsin...”

“Ayrıca bizim gibi yiyip içen, çarşılarda dolaşan bir beşer, nasıl olur da
peygamber olduğunu söyleyebilir? O bir melek olmalı değil miydi?”3

Bazı kimseler içinse imtihan hâlâ devam etmektedir: “Dokuz kadınla
evlenmiş bir insan nasıl peygamber olur?”

Bu ve benzeri sözler hep aynı noktada birleşmektedir ve insanlar birbiriyle
imtihan olmaktadır...

İnsanın dünyaya geliş gayesi imtihandır. O sık sık elenecek, kalburdan
geçirilecek ve saf ruhlar saf olmayanlardan ayrılacak; elmaslar kömürden tefrik
edilecek ve şeytan yapılı insanlarla melek yapılı insanlar ortaya çıkacak ve
böylece dünyanın kuruluş gayesi tahakkuk etmiş olacaktır. Eğer böyle bir
imtihan olmasaydı, elmas ruhlu Ebû Bekir, kömür ruhlu Ebû Cehil’den ayrılmaz
ve herkes aynı seviyede kalır giderdi. Evet, eğer böyle bir imtihan olmasaydı,
mahiyet-i Ahmediye’deki hakikat, hiçbir zaman parlamaz, ortaya çıkmaz, incilâ
etmez ve göz kamaştırıcı bir güneş hâline gelmezdi...

Allah Resûlü insanları ele alırken onları madenlere benzetmiştir. Cahiliyede
hayırlı olan, Müslümanlıkta da hayırlıdır; elverir ki dinin ruhunu kavramış
olsun.4 İslâm insanları alıp belli bir süre belli potalarda eritip şekillendirir.



Sonra da onları ruhlarıyla bütünleştirerek özlerine ulaştırır, yani esasen
mahiyetlerinde mevcut olan Hakk’a (celle celâluhu) aynadarlık hususiyetini
kuvveden fiile çıkarır. Ama madenlerin asıl yapıları her zaman hususiyetlerini
korur.. altın yine altın, gümüş yine gümüş ve bakır yine bakır olarak kalır.. fark,
hepsinin som ve sâfi hâle gelmiş olmasındadır. İmtihanlar, insanın aslî
madenine girmiş bulunan yabancı unsur ve tortulardan onu temizler ve her
insanı kendi istidadının zirve noktasına çıkarır.

İkincisi: Şeytan bazı şerleri süslü gösterip hiç ümit edilmedik şahısları
kandırabilir. Şeytana alet olan insanlar içinde, bazen mânevî yapısı itibarıyla
çok seviyeli olanlar da bulunabilir. İyilikleri sevimsiz ve kerih, fenalıkları
sempatik ve şirin gösterme gibi, basit fakat tahripkâr pek çok kisbî şeyler
vardır ki, bunlar şeytana nisbet edilebilir. Sahib-i Şeriat tarafından ona,
kötülükleri güzel gösteren mânâsına “Müzeyyin”5 denmesi de işte bundandır.

Ayrıca, nefsanîlik ve şeytan, ruhlarda rekabet hissini tahrik eder ve bizler de
bununla imtihan oluruz. Hatta gıpta gibi, ilk başta masum görünen ve hizmette
insanları yarışa sevk eden bir duygu dahi eğer neticesi itibarıyla rekabet hissine
dönüşecekse, burada da bir imtihandan söz etmek mümkündür.

Meselâ, bir şahsın insanların hidayetine vesile olucu çaba ve gayretleri,
semere bakımından bir başkasından daha çok olabilir. Eğer az olan çok olanı
kıskanıyor veya gıpta ediyorsa, bilmelidir ki ciddî bir imtihan geçiriyor.

Hâlbuki Allah (celle celâluhu), bir âyetinde “Muhakkak sen, insanları
doğru yola iletirsin.”6 dediği hâlde başka bir âyetinde “Sen istediğini
hidayete erdiremezsin; fakat Allah (celle celâluhu) istediğini hidayete
erdirir.”7 demektedir. Demek ki asıl hidayete erdiren Allah’tır (celle
celâluhu). Mürşid, doğru yolu açar ve icabında onu bir şehrah hâline getirir,
yanlarına ışıklar, reflektörler kor ve insanlar sapmadan o yolda yürür ve
doğruyu bulurlar; fakat neticede “hâsıl-ı bi’l-masdar” olarak imanı gönüllere
koymak tamamen Allah’a (celle celâluhu) ait bir keyfiyettir. Biz ve irademize
bırakılan “mânâ-i masdarî”dir. Bunun da haricî vücudu yoktur, yani kudret ve
iradenin taalluk ettiği sahada ona “var” denemez. Ancak onun ilmî ve izafî bir
vücudu vardır.

Yine bu imtihan cümlesinden olarak, birisine Cenâb-ı Hak (celle celâluhu),
beyan gücü verir ve o insan imanî ve Kur’ânî hakikatlere en güzel şekliyle
tercüman olur. Bir başkası da bunu kıskanır.. ve “Niçin bana da aynı haslet



verilmedi?” diye hayıflanır durursa; işte bir imtihan daha ve işte onun fena
akıbeti!

Cenâb-ı Hak (celle celâluhu), peygamberlerin hepsini seçmiş ve peygamber
kılmıştır ama “Peygamberlerin bazısını diğer bazısından üstün kıldık.”8

âyetinin ifadesince, bir kısmını diğer bir kısmına tafdil etmiştir. Bazı
peygamberlere verdiği öyle hususî faziletler vardır ki, diğerleri o mevzuda
onun topuğuna bile yetişemezler. Ancak umumî mânâda ve mutlak olarak
peygamberliğe verilen bir fazilet, başka hiçbir faziletle kıyas kabul etmeyecek
kadar büyüktür. Bu hususî faziletler, diğer peygamberlerin peygamberliğini
hiçbir zaman küçültmez.

Evet, yukarıda zikrettiğimiz şikâyet ve rekabet mânâsını taşıyan “Niçin”leri
çoğaltmak mümkündür. Niçin ben daha fazla hizmet edemiyorum? Niçin ben
maddî yönden daha fazla destek olamıyorum? Niçin ben daha fazla
dinlenmiyorum? Ve daha binlerce niçinler… Aslında bunların her biri, birlik
ve beraberliğe indirilen darbelerdir.

Cenâb-ı Hak (celle celâluhu), inananları böyle niçinlerden sakındırıyor ve
nizaa götüren bütün yolların, daha işin başında kapanmasını istiyor.

9 اوُعَزاََنت َالَو  َُهلوُـسَرَو  ّللا  َهٰ اوُـعیِطَأ  ile başlayan âyet madde madde bu َو
hususu tenvir etmektedir.

Bu âyet bir mânâda inanan kesime, şu tavsiyelerde bulunmaktadır:
“Kat’iyen maddî veya mânevî çekişmeye girmeyin! Daima aranızda “hayt-ı

vuslat” denen birlik noktaları bulunduğunu düşünerek müşterek hareket etmeye
çalışın. Müsbet dahi olsa nizaa düşmeyin. Haset, kıskançlık veya gıpta sizi
nizaa sevk etmesin. Aksi hâlde bütün gayret ve çalışmalarınız fiyasko ile
neticelenir. Kuvvetiniz de zail olur gider.

Ferdî çalışmaların mükâfatı fert planında kalır. Hâlbuki birlik ve beraberlik
içinde yapılan amellere, Cenâb-ı Hak (celle celâluhu) umumî rahmetiyle
mükâfat verir ve böylece her fert bir cemaat sevabı kazanmış olur.”

Evet, teker teker her birerlerimiz, kulluğumuz neticesinde birer mükâfat
urbası giyebilmemize karşılık; toplu ibadet, ellerin Allah’a (celle celâluhu)
toplu olarak kalkması, yüreklerin toplu çarpması, toplu olarak herkesin aynı
sancıyı çekmesi ve Allah’tan (celle celâluhu) aynı şeyi istemesi, başımıza öyle
ilâhî bir saadet kubbesinin konmasına sebep olur ki, tek başımıza onu
yakalamamız mümkün değildir. Ferdî harekette, olsa olsa insan ancak kendi



ailesinin reisi olur; hâlbuki yürekler toplu atar ve aynı hat üzerinde fertler omuz
omuza verirse, bu kuvvet devlet çapında ve devlet planında bir derinlik
kazanır. Bu sağlam kubbenin altında binler ve yüz binler korunur ve her fert bir
ölçüde mensubu bulunduğu milletin gücünü temsil eder.. dışa karşı da işte bu
güçle korunur.

Şayet fert, bu birlik ve beraberlikten kopar ve müstakil bir korunma ve
barınak yapmaya kalkarsa, gök kubbe kadar geniş olan bu ilâhî şemsiye
ellerinden alınır ve her fert elindeki yelpaze ile baş başa kalır. Daha sonra da
“Nasıl olursanız öyle idare edilirsiniz.”10 hakikati zuhur eder. Derken bütün
bir millet, bu hakikatin tokadını yer ve sarsılır.

Toplum iyi, Cenâb-ı Hak’la (celle celâluhu) münasebeti de kavî ise, o zaman
öteler başımızı okşar ve Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), mağarada
Hz. Ebû Bekir’e dediği gibi, iki iseniz üçüncüsü, üç iseniz dördüncüsü, dört
iseniz beşincisi, altıncısı, yedincisi ilh.. Allah’tır.11 Ve Allah (celle celâluhu)
dostlarını koruyup kollamayı taahhüt etmiştir.

Biz, tek başımıza hareket eder, iki kişi ile dahi olsa omuz omuza vermez,
dost ve arkadaşlarımızdan kopuk hâle gelirsek, Cenâb-ı Hakk’ın (celle
celâluhu) şahs-ı mânevîye (toplum fertlerinin bir araya gelmesinden hâsıl olan
mânevî şahsiyete) olan hususî lütuflarından mahrum kalırız. O zaman da,
Cenab-ı Hak (celle celâluhu), ikinin üçüncüsü olup bizi desteklemez. Bu
mevzuda terakkî tarîkiyle bir maiyyet ve bir çeşit bütünleşme söz konusudur.
Yani birinci, ikinci, üçüncü vs. fert sağlam olacak ve bu sağlam fertler üzerine
sağlam bir cemiyet kurulacak ve Cenâb-ı Hak (celle celâluhu) da bu cemiyeti
koruyup kollayacak, hususî himayesine alacak, inayet kubbesi altında toplayıp
muhafaza edecek.. böylece fertler şahsî şemsiyeleriyle kendilerini korumaya
çalışmak gibi bir külfetten kurtularak semavî bir emniyet ve güvene
ereceklerdir.

Evet, topluluk içinde ve insanlarla beraber yaşama önemli bir faktördür ve
tevfik-i ilâhînin de en büyük vesilesidir. Evet, bir insan tek başına bir
inzivahanede veya bir dağ başında hiç durmadan namaz kılsa, oruç tutsa, eline
geçen her şeyi sağa sola infak etse, gidip hac yapsa, Hacerü’l-Esved’e yüz
sürüp gözyaşı dökse; Kâbe’de, Ravza’da birleri binler hâline getirme
kapılarını zorlasa, yine de Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu) ona lütufları fert
plânında olacaktır.



Ne zaman ki o, “Himmetim milletimdir.” der ve gönlünü bir millet ve hatta
bütün insanlık çapında genişletir, gelecek rahmet de o derece vüs’atli gelir.
Nitekim Kur’ân-ı Kerim, Hz. İbrahim’den bahsederken “İbrahim bir
ümmetti.”12 der. Ve himmetini âli ve yüce tutan Hz. İbrahim’i tek başına bir
millet olarak kabul eder.

Himmeti bu denli âli insanların meydana getireceği cemaate, Allah’ın (celle
celâluhu) lütfu da o seviyede büyük olacaktır.

Mü’minlerin himmetleri âlidir, ancak yine de insanlar birbiriyle imtihan
olmada çok başarılı sayılmazlar. Fazla sayılmasa bile, şahsî iş ve küçük
hesaplar umumî dengeye tesir edip bozmakta ve çakıl taşları kadar âdi ve basit
meseleler, Kâbe hürmetinde büyük ve muazzam birleşme, bütünleşme
sebeplerine tercih edilebilmektedir. Bu ise, her an, her lahza gelmesi muhtemel
ilâhî inayetten mahrum kalmayı netice vermektedir.

Eskiler, ي۪لاَعَمْلا ُبَسَتْك  ِّدـَكْلا ُت ِرْدـَقِب   derlerdi. Hadis değildir, fakat
“cevamiü’l-kelim” gibi bir sözdür. Bunu, “Çekilen sıkıntı, katlanılan meşakkat,
maruz kalınan sancı ve ızdırap nisbetinde yükselme mukadderdir.” şeklinde
ifade etmek mümkündür. Değiştirip şöyle de diyebiliriz: Maddî-mânevî her
türlü muvaffakiyet ve adım adım ilerlemek, her türlü mahrumiyet ve sıkıntıyla
doğru orantılıdır.

Evet, bir tohum toprağın altından başını çıkaracağı âna kadar, kim bilir ne
sancılar çeker, nasıl yarılır, nasıl çatlar.. rüşeymler toprağı nasıl zorlar, güneşe
karşı nasıl hazırlıklı olur.. bütün bunlar var olma yolunda, dirilme çağında
verilen kavgaları gösterme bakımından çok mühimdir.

Rabbimiz, lütuf ve ihsanlarıyla, bizi serfiraz kıldıkça, imtihanlar da
ağırlaşacaktır. Şayet O, bize Kendi keremiyle, Kendisine dost olma pâyesini
bahşetmişse, bunu kat’iyen şahsımıza ait bir faziletten dolayı verilmiş kabul
etmemeliyiz. Bize düşen, bütün bunları Allah’ın (celle celâluhu) lütfu görüp
öyle değerlendirmek olmalıdır.

Evet, iyilikler, güzellikler gelip geçiyor ve geçerken de bize uğruyor; çünkü
o güzelliklere biz, herkesten daha çok muhtaç bulunuyoruz. Aynı zamanda biz,
kendi şahsımızla o güzelliklerin mazharı olamayız. Bütün bu güzellikler bizde,
damlalar üzerinde güneşin ışınlarının aksetmesi gibi, akıp akıp gitmektedir.
Kat’iyen unutmamalıyız ki, gelen bu lütuflar sağanak sağanak başımızdan aşağı
yağıp iliklerimize kadar varlığını hissettiren bu rahmet ve bu ihsanlar hep



cemaat adına gelmektedir. Hiç kimsenin tek başına bunları sahiplenmesi de
mümkün ve doğru değildir.

Üçüncüsü: Maddî menfaat ve kelepir sevdası da cemaat hayatındaki
imtihanlardan biridir. Bilhassa, siyasîler arasındaki boğuşmalar hep bu menfî,
tahripkâr ve fena düşünceden kaynaklanmaktadır. Bir makam ve mansıba çoklar
gözlerini diktiğinden ve doyma bilmeyen hırslarla şahsî çıkar peşine
düştüklerinden çok defa vifak, ihtilafa; birlik ve beraberlik de tefrikaya
dönüşüp durmaktadır. Hâlbuki, yapılan her iş ve gösterilen her fedakârlık, bir
karşılık görme düşüncesiyle değil; Rabbin rızasını kazanma arzusuyla
yapılmalıdır ki, bence, çoklarını boğuşmalara sevk eden bu maddî menfaatler
imtihanını kazanmanın yolu da bu olsa gerektir.

Soruda birlik ve beraberlikle alâkalı imtihan sorulduğu için cevabımız da o
yönde oldu. Yoksa, mutlak mânâda insanın başından geçmesi muhtemel imtihan
çeşit ve şekillerini belli bir adetle sınırlandırmak mümkün olmadığı gibi, onları
burada teker teker saymamız da mümkün değildir. Soru sahibi, sahabenin
birbiriyle imtihan olup olmadığını da soruyor. Şimdi de bir nebze bu husus
üzerinde durmak istiyorum:

Böyle bir imtihandan sahabe vâreste tutulamaz. Onlar mânevî hayatın en ileri
saflarında yerlerini aldıkları gibi, imtihanın en ağırına da yine onlar maruz
kalmışlardır. Hele daha sonraki dönemde, idare keyfiyetindeki farklı içtihatlar,
onlara imtihanların en ağır ve altından kalkılmazlarını yaşattırdı. Ancak imtihan
ne kadar sert olursa olsun hiçbir sahabi hakperestlikten ayrılmadı. Kılıçların,
kınlarına konmayacağı yerde bile, çok rahatlıkla, haksız olduklarını anlayınca
geriye dönmesini bildiler.

* Hz. Âişe Validemiz, Hz. Ali’nin karşısına çıktığı esnada, seneler önce
Allah Resûlü’nün üstü kapalı olarak belirttiği, hata işleyecek hanımının kendisi
olduğunu anlar anlamaz, derhal devesine binip geriye dönmesini bilmişti.

* Hz. Zübeyr b. Avvam, mert, cesur bir insandı. Müslüman olduğunda henüz
dokuz yaşındaydı. Amcası onu hasıra sarar, sonra hasırı tutuşturur ve Zübeyr’in
dininden dönmesini isterdi. Bu kadar eza ve cefa ona, asla taviz
verdirememişti. Allah Resûlü “ He r nebinin bir havarisi vardır. Benim
havarim ise Zübeyr b. Avvam’dır.”13 buyurmuş ve onun şecaatine dikkatleri
çekmişlerdi.

* Zübeyr, Allah Resûlü’nün halası Safiyye’nin oğluydu. İşte bir gün bu şanlı



sahabiyle, yine Allah Resûlü’nün amcasının oğlu, Haydar-ı Kerrar, Damad-ı
Nebi Hz. Ali (radıyallâhu anh) Medine sokaklarından birinde el ele
geziyorlardı. Derken Allah Resûlü karşılarından geliverdi, o esnada mı daha
önce mi bilinemez.. birbirini bu derece seven bu iki gencin istikbalde nasıl
karşı karşıya geleceklerini Cenâb-ı Hak (celle celâluhu) O’na gösterivermişti.
Allah Resûlü, Hz. Ali ve Hz. Zübeyr’i karşısına almış ve şöyle demişti:
“Zübeyr! Bir gün Ali’nin karşısına çıkacaksın; fakat o gün sen haksızsın!.”14

Aradan seneler geçti. Zübeyr kendisine söylenen bu sözü her nasılsa unutmuş
ve gelip Cemel’de Hz. Ali’nin karşısına dikilmişti. Bir ara Hz. Ali’yle karşı
karşıya geldiler. Her ikisinin de kılıcı kınından sıyrılmıştı. Tam o esnada Hz.
Ali, Zübeyr’e “Atından in, sana söyleyeceğim şeyler var!” dedi. Zübeyr b.
Avvam atından indi. Hz. Ali ona, senelerce evvel Allah Resûlü’yle aralarında
geçen konuşmayı hatırlattı. İşte Allah Resûlü’nün haber verdiği günün, bugün
olduğunu söyledi. Zübeyr beyninden vurulmuşa döndü.

Evet, hatırlamıştı Allah Resûlü’nün senelerce evvel haber verdiği şeyi..
derhal kılıcını kınına soktu. Hz. Ali’ye sarıldı ve helâllik diledi. Atına bindi ve
harp meydanını terk etti. Fakat gözü dönmüş bir tali’siz onu arkadan vurdu ve
şehit etti. Sonra da başını kesip Hz. Ali’nin çadırına getirdi. Büyük bir mükâfat
bekliyordu. Nöbetçi durumu Hz. Ali’ye söyleyince, Hz. Ali hıçkırıklarını
tutamadı ve bir çocuk gibi ağladı. Sonra da dudaklarından şu sözler döküldü:
“Zübeyr’in katilini Cehennem’le müjdelerim! Allah Resûlü’nün havarisini
öldüren bir insanın yeri ancak Cehennem olabilir...” Hz. Ali kendinden
konuşmuyordu... O, aynen Resûlullah’tan böyle duymuştu.

Görüyorsunuz ki sahabe de birbiriyle imtihan oluyor ama onlar sadece ve
sadece Hak namına birbirleriyle vuruştukları gibi, haksız olduklarını anlayınca
da anlaşıp sulh olmasını biliyorlardı.

Hiçbiri kaderi tenkit etmedi, arkadaşını suçlamadı ve böyle yapıp da
musibeti ikileştirmedi. Allah (celle celâluhu) onları imtihan ettikçe onlar,
Kur’ân’ın aydınlatıcı tayfları altında, Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu)
kendilerine verdiği muhteşem fetaneti kullandılar ve doğruyu bulmaya
çalıştılar.

Bir keresinde de Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) ile Hz. Ömer arasında
küçük bir anlaşmazlık olur. Hz. Ömer kırıcı bir söz söyler veya dargınlığını
ifade eden bir hareketle ayrılır ve evine gider. Her ikisi de bir iki dakika sonra
olanlardan üzüntü duyar ve birbirlerini aramaya başlarlar. Nihayet her ikisi de



birbirinden habersiz gidip durumu Allah Resûlü’ne arz etmeyi düşünürler.
Evvel gelen Hz. Ebû Bekir olmuştur. “Yâ Resûlallah!” diye söze başlar ve
devam eder “Ömer’le aramızda bir münakaşa oldu; fakat ben haksızdım ve
Ömer’in kalbini kırdım.” Daha o bunları konuşurken ileriden Hz. Ömer görülür.
Telaş içindedir. O da Allah Resûlü’ne, aynı şekilde, Hz. Ebû Bekir’in gönlünü
kırdığını ve ne yapması gerektiğini sormaya gelmiştir. Gerçi Allah Resûlü
meseleyi dinledikten sonra bütün cihana Hz. Ebû Bekir’in kim olduğunu
anlatacak ve şöyle diyecektir: “Arkadaşımı bana bırakın! Vallahi hepiniz beni
inkâr ettiğinizde o bana iman etmişti.. hepiniz beni kovduğunuzda evini ve
sinesini bana o açmıştı...”15

Ancak burada bizim söz konusu etmek istediğimiz husus, her iki sahabinin de
kendisini suçlu görüp, Hakk’ın (celle celâluhu) hatırını her şeyden âli tutmaları
gerçeğidir. Evet, onlar ateşin içinde dahi birleşmek gerekseydi, hiç şüphesiz
oraya, Cennet’e girer gibi girerlerdi.

Hz. Ali, ilk altı ayında Hz. Ebû Bekir’e biat etmemişti. Çevresi onun hilafete
sahip çıkmasını istiyor ve durmadan ısrarda bulunuyorlardı. Altı aylık düşünme
müddetinden sonra ve Hz. Fatıma Validemiz’in vefatını müteakip mescide geldi
ve herkesin meraklı bakış ve heyecanlı bekleyişleri karşısında şunları söyledi:
“Altı aydır biat etmeyişim, Hz. Ebû Bekir’e muhalefetimden değildi. Şimdi
gelişim de korkumdan değildir. Ancak şimdi, hakkın ona ait olduğu kanaatine
vardım ve onun için de biat etmeye karar verdim.”

İnsan hak karşısında “vakkâf” olmalıdır. Sahabe bu sözü Hz. Ömer için
söylerdi. O herhangi bir meselede, şahsî olarak ne düşünürse düşünsün, biri
gelip de ona, âyet veya hadisle o husustaki doğruyu söyleyince hemen fikrini
değiştirir ve eski düşüncesinden vazgeçerdi.

Halifeydi ve minberde hutbe irad ediyordu. Kız babalarına ve velilerine
hitapla, evlenmenin kolaylaştırılması gerektiğini anlatıyordu. “Gençlerden fazla
şeyler istemeniz doğru olmaz.” diyordu ki; bir ihtiyar kadın arka saflardan
şöyle seslendi: “Ey Allah Resûlü’nün Halifesi! Bunları kendi fikrin olarak mı
söylüyorsun; yoksa bizim bilmediğimiz bir âyet veya hadis mi biliyorsun da
böyle bir hükme varıyorsun!”

Ömer, “Hayır!” dedi, “Kendi fikrim ve düşüncem olarak söylüyorum.”
Bunun üzerine kadın bir âyet okudu ve “Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu)
müsaade ettiği bir şeyi sen nasıl yasaklarsın?” dedi. Âyet şöyle diyordu: “Eğer



bir eşi bırakıp da yerine başka bir eş almak isterseniz, ayrıldığınız eşe
yüklerle mehir vermiş olsanız dahi hiçbir şeyi geri almayın.”16 Demek ki
yüklerle mehir almak bir kadın için caizdir.

Hz. Ömer, bu ihtiyar kadını edeple dinledi. Aslında bir tavsiye olarak Hz.
Ömer dediklerinde haksız da değildi. Ancak ondaki titizlik ve hassasiyettir ki,
ona şöyle dedirtiyordu: “Yâ Ömer, sen yaşlı bir kadın kadar dahi dinini
bilmiyorsun!.” Hâşâ ki, Ömer dinini bilmemiş olsun. Ancak ondaki hakperestlik
anlayışı o derece geniş ve derin idi ki, bir ihtiyar kadının böyle bir itirazı
karşısında, her türlü tevile açık sözünde, kendini müdafaa ve görüşünde ısrar
yerine derhal hakkı kabul ediyordu.

Yüce işler, büyük meseleler, daima aynı çapta insanlar tarafından
halledilmiştir. Bizler sahabe ruhuna sahip çıktığımız ölçüde Cenâb-ı Hak’tan
(celle celâluhu) beklediğimiz muvaffakiyeti elde etme imkânı doğacaktır.

Tenasüb-ü illiyet prensibine göre, bir dönemde belli ağırlıktaki bir yükü
kaldırmak için kuvvetli pazular gerekiyorsa -ki öyledir- başka bir dönemde de
aynı yükü, aynı ölçüde kuvvetli pazular kaldırabilecektir. Cılız ellerin o yükü
kaldırması mümkün değildir.

Nasıl ki, bir kiloluk ağırlığı, karşısına konacak aynı miktardaki bir başka
ağırlık dengeleyebilir -ki bu sabit bir kanundur, aslâ değişmez- aynen öyle de
bu yüce hakikatler ve yüce mefkûreler, eğer bir dönemde sahabi gücündeki
insanlarla tahakkuk ettirilmişse, bir başka dönemde onu, çelimsiz ve cılız
insanlardan beklemek muhaldir ve doğru değildir... Öyleyse, hakperestlik
anlayışında, birlik ve beraberlik şuurunda sahabe gibi olmalıyız ki,
hasımlarımız fitne kapılarının sonuna kadar sürmeli olduğunu görmeli ve biz
ümitle coşarken, onlar da ümitsizlikten kendilerini yiyip bitirecek hâle
gelmelidirler. Bu da ancak nefisperestliği bırakıp hakperestliğe dilbeste
olmakla mümkündür... Birlik ve beraberliğe giden yol da bu şuur ve bu
düşünceden geçer…

İncilâ etmek: Pırıl pırıl parlamak.

Kisbî: Bir çaba, bir fiil gerektiren şey.

Hâsıl-ı bi’l-masdar: Bir fiilin işlenmesiyle ortaya çıkan netice. Bir kimsenin hidayete ermesi
için gösterilen çaba masdar; bunun neticesinde hidayetin yaratılması ise hasıl-ı bi’l-masdar’dır.

Mânâ-i masdarî: Masdarın zâhirî mânâsı.

Haricî vücud: Müstakil varlık, objektif varlık.

Taalluk etmek: İlgili, bağlı olmak.



İzafî: Bağlı olduğu şeye göre değişen, göreceli.

Niza: Çekişme, ihtilaf.

Tenvir etmek: Aydınlatmak.

Zâil: Bitme, tükenme.

İnayet: Cenâb-ı Hakk’ın yardımı.

Tevfik-i ilâhî: Cenâb-ı Hakk’ın muvaffak etmesi.

Vifak: Samimî, dostça münasebet ve uyum içinde olmak.

Tefrika: Ayrılık, ihtilaf.

Vâreste tutmak: Ayrı, dışında bırakmak.

Şecaat: Yiğitlik, cesaret.

Fetanet: Bütün meselelerini akıl, kalb, ruh, his ve latîfelerini bir araya getirip öyle mütalâa eden, en
büyük zorlukları dahi gayet rahatlıkla çözen harikulâde mantık.

Tenasüb-ü illiyet: Sebebin neticeye uygunluğu, uyumu.

Dilbeste: Gönülden bağlı, âşık.

Tafdil etmek: Diğerlerinden üstün tutarak tercih etmek.

Vakkâf: Hakikat ortaya çıkınca, kendi düşüncesinde ısrar etmeyip hakikati kabul eden.

1 En’âm sûresi, 6/53.

2 Bkz.: Taberî, Câmiu’l-beyan 25/65.

3 Furkan sûresi, 25/7.

4 Buhârî, menâkıb 1; Müslim, birr 160.

5 Deylemî, Müsned 2/12.

6 Şûrâ sûresi, 42/52.

7 Kasas sûresi, 28/56.

8 Bakara sûresi, 2/253; İsrâ sûresi, 17/55.

9 Enfâl sûresi, 8/46.

10 Deylemî, Müsned 3/305; Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/166.

11 Bkz.: Buhârî, fezâilu ashab 2; Müslim, fezâilü’s-sahabe 1.

12 Nahl sûresi, 16/120.

13 Buhârî, cihâd 40, 41, 135, fezâilü’s-sahâbe 13, meğâzî 29; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 48

14 Bkz.: İbn Ebî Şeybe, Musannef 7/545; Ebû Ya’lâ, Müsned 2/29; Hâkim, el-Müstedrek  3/413.

15 Buhârî, tefsir (7) 3.

16 Nisâ sûresi, 4/20.



Bugünkü şartlarda dünyayı değerlendirme nasıl 
olmalıdır? Dünya-ahiret muvazenesi kuramıyoruz, 

Asr-ı Saadet’te nasıl kurmuşlardı?
Dünya, uğranılıp geçilen birçok menzilden biridir. Kur’ân-ı Kerim’de birçok

âyet ve Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) şerefsudur olmuş pek çok
hadis bize bunu anlatmakta ve ihtar etmektedir. İnsan ruhlar âleminden anne
karnına, oradan dünya hayatına ve derken çocukluk, gençlik, orta yaşlılık ve
ihtiyarlık devrelerini aşarak, kabre, berzah ve haşir âlemine, oradan da
ebediyete intikal eden upuzun bir yolda sadece geçici birkaç günlüğüne
dünyaya uğramaktadır.

Evet, dünya, onun geçtiği menzillerden sadece biridir. Allah Resûlü bir
hadis-i şeriflerinde bunu, “Bir ağaç altında gölgelenme”1 olarak tasvir eder.
İnsan bir yolcudur ve gideceği bu uzun yolda biraz istirahat etmek gayesiyle,
işte böyle bir ağacın gölgesinde biraz dinlenmek istemiştir. Yoksa bu dünya
onun için daimî kalınacak bir konak, bir menzil değildir. Aksine, kısa bir
müddet misafir edileceği bir konaklama yeridir.

Asıl vatanımız, ruhlar âlemidir. Biz oradan ceset urbasını giyip dünyaya
geldik. Burada ebedî hayatımızı şekillendirecek ve tekrar asıl vatanımıza
döneceğiz. Dünyanın, bizim yanımızdaki kıymeti işte bu zaviyeden
değerlendirilmelidir.

Mü’min denge insanıdır. Her mevzuda olduğu gibi bu mevzuda da ifrat ve
tefritin öldürücü darbelerinden kendini korumasını bilmelidir. Dünyaya
dünyada kalacağı müddet kadar, ahirete de yine orada kalacağı müddet kadar
ehemmiyet verme, her hâlde dengeyi bulmanın mihengi olacaktır. İşte bu
muvazeneyi Kur’ân bize şöyle talim etmektedir: “Allah’ın (celle celâluhu)
sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu gözet; ancak
dünyadan da nasibini unutma.”2

Rabbimiz bize neler vermiştir? Akıl, kalb, ruh, ceset, sıhhat, sağlık, gençlik
ve daha binlerce nimet... Bütün bunlar birer anapara ve sermayedir. Ahiret de
işte bunlarla satın alınacaktır.

Başka bir âyette bu husus şöyle ele alınır: “Allah (celle celâluhu)
mü’minlerden, mallarını ve canlarını onlara (verilecek) Cennet karşılığında
satın almıştır.”3



Bu mevzuda fâni ve zâil emtiayı veren, insan oluyor, bâki ve lâyezal şeyleri
bahşeden de Allah (celle celâluhu). Böyle bir akit ve anlaşmadan ötürüdür ki,
Kur’ân bize ahiret yurdunu araştırmamızı tavsiye eder. Evet, bizim
perspektifimizde olması gereken ve bütün hareketlerimize mihrak nokta teşkil
etmesi şart olan, ancak ahireti kazanma cehd ve gayretidir. Çünkü orada ebedî
kalacağız. Ve ahireti kazanma adına açılmış biricik zemin de dünyadır.

Âyette, dünyadan da nasibimizi unutmamamız tavsiye ediliyor. Ancak,
buradaki eda ve ifade üslûbu da, yine esas gaye ve hedef olarak seçmemiz
gereken tarafın ahiret yurdu olduğunu ihtar mahiyetindedir. Zira insan bütünüyle
orada inkişaf edecektir. Dünya hayatı itibarıyla onu, bir tohum ve çekirdeğe
benzetecek olursak, ahiret itibarıyla o, semaya doğru ser çeken ve ihtişamla
esip duran bir ağaç gibidir.

Evet, Cennet’te bütün duygular nâmütenâhî inkişaf edecektir. Görme, tatma,
zevk alma o denli inbisat edecektir ki, bu, belki de binde binlere ulaşacaktır.
Hâlbuki dünyada bu oran ancak binde bir-ikidir. Ayrıca mü’minler Cennet’ten
Cemâlullah’ı da seyredebileceklerdir. Ve O’nun cemalinin bir an görülmesi,
binlerce sene Cennet hayatından daha lezzet vericidir. Öyleyse insan, her iki
hayattan hangisini tercih etmesi gerektiğini bu ölçüyle değerlendirmelidir. Bir
kul için kendi Hâlık’ını görme bahtiyarlığı, başka neye değiştirilebilir ki? Hele,
Rabb’in rıza ve hoşnutluğunu kazanmak bir insan için hiçbir pâye ve mansıpla
değiştirilmeyecek kadar öyle büyük bir nimettir ki, Cennet bile bütün
ihtişamıyla bu büyük nimetin yanında sönük kalır.

Kur’ân-ı Kerim de bunu en büyük nimet ve lütuf olarak bildirmektedir.
“Rabbinin rızası ise en büyüktür.”4 Hatta hadiste şöyle anlatılmaktadır: Allah
(celle celâluhu) mü’minleri Cennet’e, kâfirleri Cehennem’e koyduktan sonra
mü’min kullarına hitaben soracaktır: “Kullarım, Benden razı mısınız?” Cevap
verecekler: “Bu kadar nimete mazhar kılınmışken nasıl olur da Senden razı
olamayız?” Bunun üzerine Cenâb-ı Hak (celle celâluhu) şöyle buyurur:
“Bundan böyle size daha büyük bir lütufta bulunacağım: Sizden ebediyen
razı olacak ve size hiç gazaplanmayacağım…”

Hayat bu şekilde düzene konursa, dünya da ihmal edilmemiş olur. Çünkü bu
durumda, dünya bizzat kendisi için değil, bizi ahirete götüren bir vasıta olması
açısından sevilmiş veya onunla ilgilenilmiş olacak ki, esasen böyle bir alâkanın
hiçbir mahzuru da yoktur. Zaten hadiste de, bu ifade edilmekte ve “Dünya
ahiretin tarlasıdır.”5 denmektedir.



Meseleyi biraz daha ileriye götürerek şöyle de diyebiliriz: Ahirete ehil hâle
gelme ancak dünya ile mümkündür. Zira bütün his, duygu ve latîfelerimiz
burada inkişaf ve inbisat etmektedir. Cenâb-ı Hakk’ı (celle celâluhu) görmeye
de ancak bu şekilde ehil hâle gelebileceğiz...

İnsan dünyada iken, böyle bir mahiyetle hazır olmadığı için Cenâb-ı Hakk’ı
(celle celâluhu) göremiyor. Çünkü henüz bu istidadı kazanmış değildir.
Meselenin zaman, mekân ve diğer buudlarla bir alâkası yoktur. Allah (celle
celâluhu) bize daima şah damarımızdan daha yakındır.6 Lütuflarıyla başımızı
okşamakta ve iradesiyle bizim işlerimize müdahale etmekte ve sonsuz
kudretiyle tasarrufta bulunmaktadır. Tasavvufî bir eda ile söyleyecek olursak,

“Hak’tan ayân bir nesne yok, gözsüzlere pinhân imiş.”
Bir görmeme işi varsa, o, bizdeki kusurdan dolayıdır. Bu kusuru giderme de

Allah’ın (celle celâluhu) elindedir. Orada, bu kusuru giderecek ve insanlar da
O’nun cemalini seyrederek asıl muratlarına ereceklerdir.

İşte dünya böyle neticeleri meyve veren bir tarladır. Dünyadan ukbâya
intikal edince, nurdan perdeler bir bir açılacak ve insan Rabbini müşâhede
edecektir.

Dünya Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu) isimlerinin tecellîsinden ibarettir.
Bu mânâda dünyanın hiçbir şeyini hor ve hakir göremeyiz. Çünkü hakikî
“hakâik-i eşya” Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu) isimlerinin cilvelenmesinden
ibarettir. Mevlâna’nın ifadesiyle, olup biten her şey, bizler ve iradelerimiz,
Hak (celle celâluhu) tarafından çok yüksek bir direğe asılmış bayrak gibidir. O
bayrakta yazılar vardır ve o bayrak dalgalanmaktadır. Dalgalandıran da bizzat
Ezel ve Ebed Sultanı Hz. Allah’tır (celle celâluhu). Binaenaleyh, biz eşya ve
hâdiselere tamamen Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu) tasarrufunda, esmâ ve
sıfatlarının cilvelerinden ibaret bir bostan nazarıyla bakar, baktığımız her
çiçekte, çiçek üzerinde her şebnemde, O’na ait güzellikleri seyrederiz.
Mevlâna, biraz da, başkalarına pek açık olmayan bir ifadeyle bu hususu şöyle
anlatır:

Evliyânın ayağına zincir, beyinlerine pranga vuran şey, onları Hakk ’a
(celle celâluhu) dilbeste eden, bağlayan ve onları derdest eden husus,
Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu) bostanında gezip dolaşan ay yüzlülerin
akislerinden ibarettir...

Vâhidiyet tecellîsiyle Cenâb-ı Hak (celle celâluhu), Kendi zâtında, bir kısım



güzellikleri meşher hâlinde önümüze sergilemiştir. Daha sonra ehadiyet sırları
gereğince, bahşettiği hususî lütuflar sayesinde de, kamet-i kıymetimize göre bir
şeyler alma liyakatine ulaştırılmışızdır. Dolayısıyla, Cenâb-ı Hakk’ın (celle
celâluhu) esas bostanı olan vâhidiyet bağ ve bahçesinde tecellî eden o ay
yüzlüler, görebildiğimiz şu âlemde bizim nazarımıza arz edilmiştir ve biz
onlarda Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu) isimlerinin cilvesini görüyoruz.
Vurulanlar, O’na vuruluyor, dilbeste olanlar yine O’na dilbeste oluyor; ve
Mecnun olup sahraya düşenler -Yunus’un dediği gibi- deryalarda mâhinin,
sahralarda âhunun diliyle hep O’nu çağırıp duruyorlar. Hz. Musa’nın asâsı gibi
hep Hakk’ı (celle celâluhu) gösteren işaretler, O’nun bostanında bizim ruh
aynamıza akseden hakikatlerden ibarettir.

Burada, bu derin ve ince meselenin şerhini yapma niyetinde değildim.
Dolaylı olarak girdiğimiz bu husustan arz etmek istediğimiz husus şudur: Dünya
Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu) bir bostanıdır. Ve bu bostanda ay yüzlülerin
akisleri bizim mir’ât-ı ruhumuza tecellî etmektedir. Durum böyle olunca, bizim
dünya adına gördüğümüz şeyler de, değişik boyda O’ndan gelen tecellî
dalgalarından ibarettir. Elbette meseleyi bir vahdet-i vücudçu ve bir vahdet-i
mevcudçu gibi ele almıyoruz. Almıyoruz ama bir mânâda İmam Rabbânî’nin;
“Hakikî hakâik-i eşya, Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu) isimlerinin
cilvelenmesinden ibarettir.” sözüne de aynen iştirak ediyoruz.

Evet, biz dünyayı terk edemeyiz. Çünkü ahiret namına bulacağımız pek çok
şeyi, dünya vasıtasıyla elde edeceğiz. Doğrudur, o bir erâcif ve pislik yığınıdır;
ancak nice hakikat cevherleri de o erâcifte saklıdır. Hani, Mahmud Gaznevî
Hazretlerine ait, Mesnevi’de bir kıssa anlatılır. Tabiî ki bu ve benzeri kıssalar
kıyas-ı temsîlî olarak nakledilmektedir. Esasen, La Fontaine’den evvel
Beydaba, hayvanları hikmet diliyle konuşturmuş ve daha sonra birçok İslâm
âlimi de bu usûlü eserlerinde sıkça kullanmışlardır. Mevlâna da bunlar
arasındadır. O, Gazneli Mahmud’la O’nun kapısının eşiğindeki bir köpeği
konuşturur:

Köpek durmadan sarayın önündeki mezbelelikte eşinip durmaktadır. Bazen
hiçbir şey bulamamasına rağmen ertesi gün yine gelmekte ve yine akşama kadar
orada eşinip durmakta. Bir gün Sultan Mahmud bu köpeğe sorar: “Günlerdir bu
çöplükte eşinip duruyorsun; hâlbuki bir şey de bulamadın, bıkıp usanmadın mı
ki hâlâ, aramaya devam ediyorsun?” Köpek kendi diliyle cevap verir: “Ben, bir
gün bu çöplükte eşinirken bir kemik bulmuştum. İşte onun hatırına her gün



buraya uğrar ve bir şeyler ararım. Belki bir gün yine bir kemik bulurum...”
İşte hakikat ehlince dünya böyle bir erâcif yığınıdır. Cenâb-ı Hak (celle

celâluhu) burada iyiyi kötüyle, güzeli çirkinle hallaç edip karıştırmıştır.
Eşyanın çirkinlikleri doğrudan kendisine isnat edilmesin diye, araya sebepler
perdesini koymuş ve zâhiren akla çirkin gibi görünen hususlar hep o perdelerin
arkasında kalmıştır. Fakat bütün bunları yaratan yine Allah’tır (celle celâluhu).
Orada da yine O’nun, sayısını bilemediğimiz isimleri tecellî etmektedir.
(Esmâ-i ilâhiye sonsuzdur, onun için sayısını ancak Allah (celle celâluhu) bilir.
Bazı isimler vardır ki, onları Cenâb-ı Hak (celle celâluhu) sadece kendi
ilminde saklamış ve peygamberlerine, hatta mukarreb meleklerine dahi o
isimleri talim etmemiştir.) İşte biz dünyanın bu yüzünde eşinirken, bulduğumuz
hakikatler adına, acaba daha bulabilir miyiz düşüncesiyle, başkasının çöplük
gördüğü yerlerde dolaşıyor ve yaptığımız işi de severek yapıyoruz.

Dünyanın bir diğer yüzü daha var ki, doğrusu, ondan biz de nefret ediyor ve
kaçıyoruz. O da dünyanın kendine bakan yönüdür ki, fânidir, geçicidir, bir
üzüm yedirse yüz tokat vurur. Onun bu yüzü sadece oyun ve oyuncaktan
ibarettir. Ehl-i dünyanın perestiş ettiği bu yüz, bizim için menfurdur ve ne kadar
nefret edilse yeridir.

Dünya ve ahiret muvazenesini bu açıdan kuracağız. Dünya muvakkat, ahiret
ise ebedîdir. Allah Resûlü dünyayı hiç terk etmemiştir; ama halk içinde daima
Hak’la (celle celâluhu) beraber olmuştur. Zaten nurlu beyanlarında da şöyle
buyurmuştur: “İnsanların içinde bulunup onlardan gelecek sıkıntılara
katlanmak, bir dağ başında inzivaya çekilmekten daha hayırlıdır.”7

Biz de öyle davranmalıyız. Irmak ırmak erâcif yığınlarının aktığı çarşı
pazarda dolaşacak.. hoca ve talebe olarak okul ve üniversitelere gidecek.. bir
kısım mânevî sıkıntılara katlanacak, maddî-mânevî füyûzat hislerinden
fedakârlıkta bulunacak, hatta çok defa Cenâb-ı Hakk’a (celle celâluhu) yakınlık
ve kurbiyetin mânâsı olan, vilâyet yollarını iradî-gayri iradî kendi hesabımıza
tıkayacak ve öyle diğergâm olacağız ki, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem), Cennetlere dahi cezbedilip kalmadığı, halkın içine döndüğü gibi, biz
de O’nun bu ahlâkıyla ahlâklanacak ve Allah Resûlü’nün getirdiği büyük
hakikati temsil etmeye çalışacağız. Böyle, ateş üzerinde duruyorcasına dünyada
duranlar, hiçbir zaman dünyanın fena ve fâni yüzüne gönül kaptırmaz ve onunla
meşgul olmazlar. Onlar daima halk arasında durur; ama hep Hak’la beraber
olurlar…



Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), cihan, ayağının altına serilirken dahi
dünyadan istifadeyi düşünmemişti. Dünyaya teşrifiyle dünyadan ayrılışı aynı
çizgide olmuştu.. teşriflerinde bir beze sarıp sarmalayıp beşiğine koymuşlardı..
irtihalinde de kaba bir beze...

Allah Resûlü, bütün hayat-ı seniyyelerinde medeniyetlere medeniyet
dilendirecek bura ve öteler dengeli bir dünya kurma gayretinde oldu ve
ömrünün sonuna kadar da bu yüce davadan zerre kadar taviz vermedi. Bütün
hayatı boyunca nefsini Allah’a (celle celâluhu) teslim etmiş olmanın huzur ve
itminanı içinde, O’nun rızasını kazanma ve insanlığı kurtarma yolunda oldu. Ne
dünyanın zevk u safası, ne de yaşama sevdası hiçbir zaman O’nun bakışlarını
bulandırmadı.

Evinde, ailesinde aynı disiplinleri yerleştirdi. Hanımlarından, küçük dahi
olsa, dünya ile alâkalı talepler gelince rahatsız olmuş ve onlardan muvakkaten
uzak kalma yemininde (îlâ) bulunmuştu. Hatta, Kur’ân’ın emriyle, bir aralık,
Resûlullah’ın yanında kalma veya gitme mevzuunda muhayyer bırakıldıkları da
oldu: Ya Allah Resûlü’nün verdiği ile iktifa edecek veya bu haneyi terk edip
gideceklerdi. O zaman bütün hanımları Allah Resûlü’yle en ağır şartlar altında
yaşamayı dünya nimetlerine tercih etmişlerdi.8

Tam o esnadaydı ki, Hz. Ömer hücre-i saadete girdi ve İki Cihan Efendisi’ni
bir hasır üzerinde yatıyor gördü. Rikkate geldi ve ağladı. Allah Resûlü, niçin
ağladığını sorunca da şöyle cevap verdi: “Bizanslar, Kisralar kuş tüyünden
yataklarda yatarken, sen, Allah Resûlü olduğun hâlde böyle hasır üstünde
yatıyorsun, işte buna ağlıyorum.” Bunun üzerine Allah Resûlü şu ölümsüz
ifadeleriyle meseleyi izah etti: “İstemez misin yâ Ömer! Dünya onların ahiret
de bizim olsun..!”9

Allah Resûlü dünyayı terk etmemişti. Gül gül, çiçek çiçek her şeyin
simasında hakikati görmüş göstermiş; duymuş duyurmuş.. teşkil ettiği ordularla
dünyanın dört bir bucağında İslâm’ı bayraklaştırmış ve kendi hakikatini bütün
ruhlara duyurmuştu.

Günümüz sosyologlarının vardığı bir neticeyi burada zikretmeden
geçemeyeceğiz:

Beşeriyet, Hz. Muhammed’e (aleyhisselam) kadar yüzde yirmi beşlik bir
terakki kaydetmiştir. O’nunla birlikte, yani yirmi üç sene gibi kısa bir zaman
içinde bu rakam yüzde elliye ulaşmıştır. Günümüze kadar buna ancak yüzde



yirmi beşlik bir ilâve yapılabilmiş ve yüzde yüze de ancak bundan sonra
ulaşılabileceği beklenmektedir. Düşünün: İnsanlığın asırlarca uğraşarak
katedemediği bir mesafeyi O çeyrek asırda kat ediyor ve böylece kıyamete
kadar gelecek nesillere mutlak rehber olduğunu gösteriyor.

O, dünyayı terk etmiyordu. Bu sözümüzü bir daha tekrar etmiş olalım.
Sadece neye ne kadar ehemmiyet verilmesi gerektiğini biliyor ve ümmetini de
bu doğrultuda yönlendiriyordu…

Berzah: Kabir âlemi.

Zâil emtia: Geçici, fâni mal-mülk.

Lâyezal: Yok olmayan, daimî.

Nâmütenâhî: Sonsuz, sınırsız.

İnbisat etme: Gelişme, genişleme.

Pinhân: Gizli, gizlenmiş.

Ukbâ: Ahiret âlemi.

Dilbeste: Gönülden bağlı, âşık.

Vâhidiyet: Cenâb-ı Hakk’ın her varlığa genel ve umumî şekilde tecellî eden birliği.

Ehadiyet: Cenâb-ı Hakk’ın her varlığa özel, ayrı şekilde tecellî eden birliği.

Kamet-i kıymet: Kıymetinin derecesi, boy ölçüsü.

Mâhi: Balık.

Âhu: Ceylan.

Mirât-ı ruh: Ruhun aynası.

Vahdet-i vücud: Vücud birliği. “Var olan sadece Allah’tır, Vücud yalnız O Zât’tan ibarettir, onun
dışında görünen şeyler muhtelif mertebelerde O’nun zuhur ve tecellîsinden başka bir şey değildir.”
şeklinde ifade edilebilecek bir tasavvuf ekolü.

Vahdet-i Mevcud (Monizm): Kâinattaki her şeyi bir ilâh veya onun tezahürü gören, bütün
kâinata yayılmış bir ulûhiyet düşüncesine dayanan Batılı, felsefî düşünce.

Erâcif: Her türlü çirkinlikler, fitneler.

Kıyas-ı temsîlî: Benzeri olmayan bir hakikati onun anlaşılmasına ışık tutacak başka bir misalle
mukayese etme.

Mukarreb: Yakın, yaklaştırılmış.

Füyûzat: İlâhî feyizler, ihsanlar, lütuflar.

Diğergâm: Başkalarını düşünen, yaşatma zevkini yaşamaya tercih eden.

İrtihal: Dünyadan ahirete göç, vefat.

Kisra: Eski İran padişahlarına verilen unvan.

Haşir âlemi: Dirilmek, mahşer meydanında toplanmak.



Şerefsudur olmak: Şerefle çıkmış olan.

Emtia: Mallar, eşyalar.

İradî: İsteyerek, iradeyle.

1 Buhârî, rikak  3; Tirmizî, zühd 44; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/391.

2 Kasas sûresi, 28/77.

3 Tevbe sûresi, 9/111.

4 Tevbe sûresi, 9/72.

5 Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 1/495.

6 Bkz.: Kaf sûresi, 50/16.

7 Tirmizî, kıyamet 55; İbn Mâce, fiten 23.

8 Bkz.: Ahzâb sûresi, 33/28-29.

9 Buhârî, tefsir (66) 2; Müslim, talâk  31.



Bir Müslüman’ın müsamaha ölçüsü ne olmalıdır?
Müsamaha bir Müslüman sıfatıdır. Her Müslüman bu sıfatla muttasıf

olmalıdır. Müsamaha gönülleri yumuşatıcı bir unsurdur; hakikatleri kabul
ettirme de ancak onunla olur. Mamafih, müsamaha ne kadar güzel bir haslet
olursa olsun, ifrata-tefrite düşülmeden dengeli ve belli bir ölçü içinde
olmalıdır.

Allah Resûlü kendi şahsına yapılan her türlü bed muameleye karşı
alabildiğine müsamahalı davranırdı. Ancak bir başkasının hakkı veya dinin
esaslarına saldırı söz konusu olduğunda, kükremiş aslanlara döner ve o hak
yerine gelinceye veya o belâ defedilinceye kadar da yerinde duramazdı.1

Uhud’da emri dinleme nezaketini tam kavrayamamış ve geçici dahi olsa bir
bozguna sebep olmuş sahabeye karşı tek kelime söylememiş ve kat’iyen sert
davranmamıştı.. yakasına sarılıp hak isteyene, tebessümle mukabelede bulunup
yanındakilere, “Buna hakkını verin!”2 demişti ki; bunlar O’nun müsamaha
ikliminin genişliğini ispat etmesi bakımından, ibretle seyredilmesi gereken
tablolar arasından sadece bir iki misaldir. Mekke fethinde ilan ettiği umumî af
ise, bugünün insanının henüz hayal edemeyeceği kadar derin ve baş
döndürücüdür. Evet, Allah Resûlü’nün müsamahası bu kadar geniştir.

İffeti gökteki melekleri dahi gıptaya sevk edecek kadar temiz ve pâk olan
anamız.. evet, binlerce, yüz binlerce anayı uğruna feda edeceğimiz ve bastığı
toprağı gözümüze sürme diye çekeceğimiz anamız Hz. Âişe’ye iftira atan ve o
muallâ dâmene çamur sıçratanlar arasında, kandırılmış Müslümanlar da vardı.
Bunlardan biri de Hassan b. Sabit’ti. Allah Resûlü’nün bu mübarek şairi
nasılsa bir münafık tarafından iğfal edilmiş, kandırılmış ve o da onların sözüne
inanarak iftira şebekesinin arasına girmişti. Daha sonra âyet nazil olup da;
anamızın iffeti vahiyle tespit edilince bunlara iftira sopası (hadd-i kazif) tatbik
edildi. Ve aradan seneler geçti. Hassan b. Sabit iyice yaşlanmış ve gözleri
görmez hâle gelmişti. Hz. Âişe Validemiz’in yanında methiye okuyordu. Orada
bulunanlar arasında Hz. Âişe’nin yeğeni Urve de vardı. Hâdiseyi bildiği için de
Hassan b. Sabit’e karşı içinde gizli bir nefret taşıyor ve teyzesine çıkışıyordu:
“Ne diye bu adamı huzuruna kabul edip dinliyorsun?” Ve anamız cevap
veriyordu: “Sus yâ Urve! Ben, Allah Resûlü’nün ona duada bulunup: “Yâ
Rabbi, onu Ruhü’l-Kudüs ile teyit et!” dediğini duydum.”

Bu şebekeye girenlerden biri de Mistah’tı. Hâlbuki Hz. Ebû Bekir onun



bakım ve görümünü üzerine almış ve o aileye her türlü yardımını aralıksız
sürdürüyordu. İftira hâdisesine onun da ismi karışınca, Hz. Ebû Bekir, bir daha
asla Mistah’a yardım etmeyeceğini söyledi. Canı iyice yanmıştı. Fakat derhal
gökten bir mesaj geldi. Âyet şöyle diyordu: “İçinizden faziletli ve servet
sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah (celle celâluhu) yolunda göç
edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar,
feragat göstersinler. Allah’ ın (celle celâluhu) sizi bağışlamasını arzulamaz
mısınız? Allah (celle celâluhu) Gafûr’dur, Rahîm’dir.”3

O yeminle Mistah’a bir daha yardım etmeyeceğini söyleyen insan, bu hitap
karşısında derhal dediğinden vazgeçiyor; yemin keffaretini ödüyor ve sanki
hiçbir şey olmamış gibi Mistah’ı himayeye devam ediyor.

Bunlar, şahsa karşı yapılan en çirkin muamelelere karşı bir mü’minin verdiği
müsamaha örnekleridir. Hakikaten çok zor olan böyle bir imtihanı onlar en
muvaffak bir şekilde atlatmışlardır. Ve hakkı neşir vazifesini omuzlayan
insanlara onlarda nice ibretler ve dersler vardır.

Günümüzün dava adamları da kalblerinin yumuşaklığı ile vicdanlara girip
hakikati anlatacak ve kalbleri fethedeceklerdir. Huşûnet, sertlik ve kabalık
hiçbir devirde faydalı olmadığı gibi günümüzde de faydalı olacağı
düşünülemez. Müsamahanın sıcak iklimi ise, nice buzdan dağlar eritmiştir.
Allah Resûlü’nü öldürmek için yola çıkan nice düşman, O’nun müsamahası ile
hayat bulmuş, İslâm’a girmiş ve Allah Resûlü’nün en sadık dostu olmuştur.
Ömer’i dize getiren, Allah Resûlü’nün bu müsamahası değil midir? Ya Halid’i
bitirip tüketen ve gönlündeki karanlıkları gideren? Bütün bunlar Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) müsamaha dünyasından esip gelen aydınlık tufanı
değil midir?

Zaten Cenâb-ı Hak (celle celâluhu) da kendi dinini neşredenlerden bunu
talep etmekte ve bunu istemektedir. O, Firavun’un hidayete gelmeyeceğini ezelî
ilminde bildiği hâlde Hz. Musa ve Harun’u (aleyhimesselâm) ona gönderirken,
Firavuna karşı yumuşak bir dil kullanmalarını emretmekte ve “Ona tatlı dille
konuşun. Belki o aklını başına alır veya korkar.”4 demektedir.

Evet, biz bize karşı bağnazca, fanatikçe ve küfür hesabına mürteciyane
hareket edenlere, müsamahalı, esnek ve bir mü’mine yakışır mürüvvet edebini
takınarak mukabele etmek zorundayız. Kur’ân’ın bize öğrettiği ahlâk anlayışı
böyle olmamızı gerektirmektedir: “Onlar (mü’minler) ki, boş bir şeyle



karşılaştıklarında oradan vakarla geçip giderler.”5

Bir mü’minin ferdî plânda daima göz önünde bulundurması gereken düstur,
Rabbimiz’in şu ifadeleri olmalıdır: “Eğer affeder, kusurlarını başlarına
kakmaz, hoş görür ve bağışlarsanız, bilin ki Allah (celle celâluhu) Gafûr’dur,
Rahîm’dir.”6

Cenâb-ı Hakk’ı (celle celâluhu) kendisine karşı Gafûr ve Rahîm bulmak
isteyen, O’nun bu ahlâkıyla ahlâklanmalı ve müsamahayı, karakterinin ayrılmaz
bir parçası kılmalıdır.

Müsamahalı insan, hayatın her safhasında daima kazanır ve hiçbir zaman
kaybetmez. Bugününü yaşarken aynı zamanda yarın olmak, ancak müsamahalı
insanlara mahsus bir ilâhî mevhibe ve hikmet buududur.. buna mazhar olanlar
da geleceğin dünyasının biricik mirasçılarıdırlar.

Muttasıf: Vasıflı, söz konusu sıfata sahip olan.

İfrat: Fazlalıktan meydana gelen aşırılık.

Tefrit: Azlıktan meydana gelen aşırılık.

Muallâ dâmen: Yüksek etek. “Çok iffetli, çok namuslu.. öyle ki atılan iftiralar, asılsız isnatlar onun
eteğini, paçasını dahi kirletemez.” anlamında kullanılan mecazî bir ifade.

Ruhü’l-kudüs: Mukaddes ruh, lâhut âlemiyle doğrudan ilgili, Hakk’ın emriyle ve yine O’nun
istediklerini desteklemeye hazır melekûtî bir güç ve kuvvet.

Huşûnet: Sertlik, kırıcılık, kabalık.

Gafûr: Çok mağfiret eden, çokça affeden Hz. Allah.

Rahîm: Sonsuz, sınırsız şefkat ve merhamet sahibi Hz. Allah.

Münafık: Dış görünüşü Müslüman olmakla birlikte içi kâfir olan kimse.

1 Bkz.: Buhârî, menâkıb 23; Müslim, menâkıb 77.

2 Buhârî, farzu’l-humus 19; edeb 68; Müslim, zekât 44.

3 Nûr sûresi, 24/22.

4 Tâhâ sûresi, 20/44.

5 Furkan sûresi, 25/72.

6 Teğâbün sûresi, 64/14.



“Dinde zorlama yoktur.”1 âyetini izah eder misiniz?
Dinin ruhunda ve özünde zorlama yoktur. Çünkü zorlama dinin ruhuna zıttır.

İslâm, irade ve ihtiyarı esas alır ve bütün muamelelerini bu esas üzerine kurar.
İkrah ile yapılan bütün amel ve fiiller ister inanç, ister ibadet ve isterse
muamele açısından kat’iyen makbul ve muteber kabul edilemez. Zaten böyle bir
durum, “Ameller niyetlere göredir.”2 prensibine de uygun düşmez.

Din, kendi meseleleri için ikrahı caiz görmediği gibi başkalarının İslâm’a
girmelerini de ikrah esasına dayandırmayı hoş karşılamaz. O, muhatabını
tamamen serbest bırakır. Meselâ zimmîler cizye ve haracı kabul ettikten sonra,
İslâm dini onların hayatlarını garanti eder. Evet, İslâm’da müsamaha ufku bu
derece geniştir.

Zaten din, zorla kabul edilebilecek veya zorla kabul ettirilebilecek bir sistem
değildir. Onda her şeyden önce iman esastır. İman ise, tamamen vicdanî ve
kalbe ait bir meseledir. Hiçbir ikrah teşebbüsü kalb ve vicdana tesir edemez.
Dolayısıyla insan ancak içinden geliyorsa ve gönlü imana yatkınsa iman
edebilir. Bu mânâda da dinde zorlama yoktur.

Hz. Âdem’den günümüze kadar, din hiç kimseyi dehalete zorlamamıştır. Bu
mevzuda zorlama daima küfür cephesinin ahlâkı olmuştur. Onlar insanları
dinlerinden çıkarmak için zorlamışlardır; fakat hiçbir mü’min bir kâfiri zorla
Müslüman yapmaya çalışmamıştır.

Burada akla, şöyle bir soru daha gelebilir. Kur’ân-ı Kerim’de kıtâl ve
cihadın farziyetiyle alâkalı birçok âyet mevcuttur. Peki bunlar bir mânâda
zorlama değil midir?

Hayır, değildir. Çünkü, cihad, karşı cepheye ait zorlamayı bertaraf içindir.
Böylece insanlar, İslâm’ın değişmeyen bir kaidesiyle girdikleri İslâm dinine
kendi arzu ve iradeleriyle gireceklerdir. İşte İslâm’ın farz kıldığı cihadla, böyle
bir anlayışa zemin hazırlanmış olacaktır. İrade hürriyeti, İslâm’ın cihad emriyle
yerleşmiştir.

Bu meseleyi bir başka açıdan da şöyle bir değerlendirmeye tâbi tutabiliriz:
Bu âyetin hükmü belli devrelere aittir. Belki her kemal ve zeval fâsılalarının

da birbirini takibinde bu devreler yine bulunacaktır; ama, hüküm sadece o
devreye münhasır kalacaktır. Nitekim Kâfirûn sûresinde bildirilen “Sizin
dininiz size, benim dinim de bana.”3 hükmü de aynı şekilde belli bir devreye
mahsustur.



Bu devre ve bu dönem, meseleleri çözme ve anlatma dönemidir. Meseleler
sözle anlatılacak ve kabulde muhatap kat’iyen zorlanmayacaktır. Ve yine bu
dönem, başkalarının dalâlet ve sapıklığıyla ilgilenmeme, onları tahrik etmeme
ve kendi hidayetini muhafaza ile ferdî hayatında dini tatbik etme dönemidir. Bu
dönem ve devrelere ait hükümler ise, bütün zaman dilimlerine şamil değildir;
tabiî bu mânâda şamil değildir. Yoksa bu hüküm artık hiçbir zaman tatbik
edilmeyecek demek yanlış olur. İslâm’ın her devresinde böyle bir zaman
parçası -realite olarak- yaşanmıştır ve günümüzde de yaşanmaktadır.

Ancak aynı âyetin bütün zaman dilimlerini kuşatan bir hükmü daha vardır ki,
bu hüküm her zaman ve zeminde geçerliliğini devam ettirecektir. O da İslâm
diyarındaki azınlıklara ait hükümlerdir ki, hiç kimse İslâm dinine girme
mevzuunda zorlanmayacaktır. Herkes kendi dinî inancında serbest olacaktır.

Tarihe bir göz attığımızda açıkça görürüz ki, bizim aramızda daima Yahudi
ve Hıristiyanlar bulunmuştur. Batılıların bu mevzudaki itiraflarına göre,
Hıristiyan ve Yahudiler kendi devletlerinde bile, bizim içimizde yaşadıkları
kadar aziz yaşayamamışlardır. Onlar zimmetimizi kabul ederek cizye ve haraç
ödemişler; Müslümanlar da onları teminat altına alıp korumuşlardır. Fakat
hiçbir zaman onları İslâm dinine girmeye zorlamamışlardır. Düne kadar
bunların hususî mektepleri vardı ve kendilerine ait hususiyetlerin hepsini, dinî
âyin ve yortularına varıncaya kadar muhafaza ediyorlardı. Bizim en muhteşem
devirlerimizde dahi onların yaşadığı muhite girenler, kendilerini Avrupa’da
zannederlerdi. Hürriyetleri bu kadar genişti. Sadece bizi iğfal etmelerine imkân
ve fırsat verilmemiştir. Evet, gençlerimizi ve kadınlarımızı saptırmalarına göz
yumulmamıştır. Bu da bizim kendi toplumumuzu korumamızın gereğidir.

Bu kabîl dinin caydırıcı bazı hükümleri, hiçbir zaman dinde zorlama değildir
ve sayılmamalıdır da. Bu gibi hükümler, serbest iradeleriyle dine girenlere
aittir ki, onlar da zaten bu hükümleri kabul etmekle İslâm’a girmişlerdir.
Meselâ, bir insan, İslâm dininden irtidat ederse ona mürted denir ve verilen
süre içinde tevbe etmezse öldürülür. Bu tamamen daha önce yapılmış bir akde
muhalefetin cezasıdır. Ve tamamen sistemin muhafazasıyla alâkalıdır. Devlet,
belli bir sistemle idare edilir. Her ferdin hevesi esas alınacak olursa devlet
idaresinden söz etmek mümkün olmaz. Onun içindir ki bütün Müslümanların
hukukunu muhafaza bakımından, İslâm, mürtede hayat hakkı tanımamıştır.

Ayrıca İslâm dinine giren insanlar bazı şeyleri yapmakla bazılarını da



yapmamakla mükellef kılınırlar. Bunun da zorlama ile bir alâkası yoktur. Nasıl
ki, namaza duran bâliğ bir insan namaz içinde sesli olarak gülecek olsa, ceza
olarak hem namazı hem de abdesti bozulur. Ve yine ihramlı bir insan,
üzerindeki haşeratı öldürse veya dikişli bir elbise giyse çeşitli cezalara
çarptırılır. Hâlbuki aynı insan namazın dışında gülse veya ihramsız bir zamanda
bunları işlese hiçbir cezası yoktur. Aynen bunun gibi, İslâm, dine girme
mevzuunda kimseyi zorlamamakla birlikte, kendi iradesiyle dehalet edeni de
başıboş bırakacak değildir. Elbette onun kendine göre emir ve nehiyleri olacak
ve müntesiplerinden, bunlara uygun hareket etmelerini isteyecektir. Bu
cümleden olarak, namazı, orucu, zekâtı ve haccı emredecek; içki, kumar, zina
ve hırsızlığı da yasaklayacaktır. Bu yasakları ihlal edenlere de suçlarının
cinsine göre ceza verecektir ki, bütün bunların zorlama ve ikrahla hiçbir
alâkası yoktur.

Esasen biraz düşünüldüğünde, bu türlü caydırıcı tedbirlerin de, insanların
yararına olduğu idrak edilecektir. Çünkü fert ve cemiyet böyle müeyyidelerle,
dünya ve ukbâlarını korumuş olacaklardır. İşte bu mânâda dinde bir zorlama
vardır. Bu da insanları zorla Cennet’e koymak istemekle aynı anlamda bir
zorlamadır...

İkrah: Zorlama, zorla bir iş yaptırma.

Zimmî: İslâm Devletinin hâkimiyeti altında yaşayan gayr-i Müslim.

Kıtâl: Savaşma, savaş.

Münhasır: Sınırlı, kayıtlı.

İrtidat etmek: Dinden çıkmak.

Mürted: İrtidat eden, İslâm dininden dönen.

Bâliğ: Ergin, bulûğa ermiş.

Nehiy: Yasak.

Gafûr: Çok mağfiret eden, suçları hep affeden Hz. Allah.

1 Bakara sûresi, 2/256.

2 Buhârî, bed’ü’l-vahy 1; Müslim, imâre 155; Ebû Dâvûd, talâk  11.

3 Kâfirûn sûresi, 109/6.



Kur’ân-ı Kerim, “Ulü’l-emre itaat edin.” buyuruyor.
“Ulü’l-emr” ifadesini nasıl anlamalıyız? 
Onlara itaatteki ölçümüz ne olmalıdır?

Evet, Kur’ân ulü’l-emre itaati emrediyor: “Ey iman edenler! Allah’a,
Resûlü’ne ve sizden olan buyruk sahiplerine itaat edin.”1 diyor. Yani, “Ey
iman edenler, Allah’a itaat ve inkıyat dairesi içine girin. O’na karşı başkaldırıp
serkeşlik etmeyin. Allah’ın Resûlü’ne -harf-i tarifle anlatılan o belli Resûle- de
itaat edin.”

Biz, diğer peygamberleri de sever ve kabulleniriz. Zira biz, onlara itaat ve
sevgiyi, o belli Resûl ile öğrendik. Peygamberlerin kadr u kıymetini, O’nun
elimize uzattığı ölçü ile ölçüp anladık. Mesih, O’nun nurlu beyanı içinde, bizim
gözümüzün önünde büyük bir peygamber olarak âbideleşti. Hz. Mesih’ten Hz.
Âdem’e kadar bütün peygamberleri O’nun sayesinde tanıdık. Öyleyse,
diğerlerini tanımak istiyorsanız, evvelâ o belli Resûlü tanıyınız, O’na itaat ve
inkıyat ediniz!. Ve yine O’nun aydınlık ikliminde ışıktan birer yumak hâline
geliniz. İşte o zaman her şey aydınlığa kavuşacaktır.

“Medyun O’na cemiyyeti, medyun O’na ferdi;
Medyundur O masuma bütün bir beşeriyyet.
Yâ Rab! Mahşerde bizi bu ikrar ile haşret!”

ْمُكْنِم ِر  ْمَْألا ِيلوُۨأَو   Yani “Resûl’ün aydınlık yolunda, O’nun yürüdüğü
şehrahı bulmuş, sizden olan emir sahiplerine de itaat ediniz.”

Üç-beş kişiyi idare edenden, binlerce, milyonlarca insanı idare edenlere
kadar, Allah’ın gösterdiği, Resûl’ün elindeki meşalenin aydınlattığı yolda
yürüyen ve o yoldan ayrılmamaya azimli, kararlı olan bütün önderlere, bütün
rehberlere tâbi olunuz! Yerinde ve belli ölçüler içinde. Öbürlerinin de sözü
dinlense, onlara da isyan edilmese, hatta bir ölçüde müdârat ve mümâşat
yapılsa bile; mutlak itaat edileceklerin peygamber çizgisinde olmaları şarttır.

Âyet, birbirine bağlı, Allah’a, Resûl’e ve ulü’l-emre olmak üzere üç itaatten
bahsediyor. Peygamber, bütün büyüklüğünü, ihtişam ve celâdetini, Allah’ın
elçisi olmada kazanmıştır. O bir insandır, fakat bizim Allah’a ulaşmamız
yolunda, gaye çapında bir vesiledir. Biz de bu vesileye tutunmuş gidiyoruz.
Efendimiz’in elinde bulunan vesile öyle bir iptir ki, biz o ipe tutunduğumuz
zaman Allah’a ulaşırız. Zira bu ipin öbür ucu Allah’ın elindedir. Efendimiz



(sallallâhu aleyhi ve sellem) Kur’ân’ı anlatırken öyle buyuruyor: “Kur’ân öyle
bir iptir ki bir ucu Allah’ın elindedir, kim ona tutunursa, Allah’a yükselir.”

İşte nebi Cenâb-ı Hakk’ın emirleriyle ve bizim Allah’a karşı vazifelerimizle
böyle içli dışlı olmuş ve böyle bütünleşmiştir. Nebi, Allah değildir.
Hıristiyanların Hz. Mesih için dedikleri gibi, Allah’ın tahtının bir yanına
oturmuş da değildir. Fakat yeryüzünde O, “Bir mir’ât-ı mücellâdır ki, O’nda
Allah görünür daim.”

“Zâtıma mir’ât edindim zâtını,
Bile yazdım adım ile adını.”

diyen Süleyman Çelebi’nin ifadesi içinde O’na bakmadan Allah’ı görmek
imkânsızdır.

Şimdi, bu yol buraya kadar aydın olduğu gibi ondan sonra da aydın olarak
devam edecektir. ْمُكْنِم ِْر  مَْألا ِيلوُۨأَو   Resûl nasıl Allah hesabına hükmeder,
karar verir ve itaat ister, aynen öyle de “Ulü’l-emr” dediğimiz kimseler de
evvelâ, Resûlullah’ın yolunda olacak, O’nu dinleyecek, O’na itaat
edeceklerdir. İşte Sıddık-ı Ekber Ebû Bekir, işte Faruk-u Âzam Ömer, işte
Zinnureyn Osman, işte Haydar-ı Kerrar, Şah-ı Merdan Hz. Ali (radıyallâhu
anhüm).

Bunlar, bir göz açıp kapayacak kadar dahi Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) muhalefet etmemişlerdir. Muhalefettense, yerin dibine girmeyi
yeğlemişlerdir. Sonra da mü’minler bu türlü emirlere itaat ve inkıyat
edeceklerdir. Aksine çok büyük hizmetler yapsalar da Allah Resûlü’ne
muhalefetleri nispetinde inkıyat edilme hakkını kaybederler. Onun için, emir
olma mutlaka itaati gerektirmez. Emir, emirliğinin yanında eğer Resûlullah’a
sımsıkı bağlı ise ona da itaat edilir. Hem de ibadet neşvesi içinde.

Şimdi eğer mü’minler, yukarıdaki ölçülere uygun hareket etmiyorlarsa,
bildikleri şer’î maslahatlar ve mecbur oldukları zaruretler vardır. Dine hizmet
ve “i’lâ-yı kelimetullah” sulh olmayı, inkıyadı ve müsbet hareket etmeyi
emrediyorsa, bütün dünya toplansa, onlara menfî hareketin en küçüğünü dahi
yaptırtamaz.

İkincisi: İtaat dairesi çok geniş ve mütedahildir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem) buyururlar ki: “Eğer bir yerde üç kişi bulunursa, bir tanesi onlara
emîr olsun.” Üç kişinin birisi emîr olacak ve diğer iki kişi onu dinleyip ona
itaat edecektir. Bir yolculuğa çıkarken, içlerinden biri emir seçilecek; oturma-



kalkma, yatma-oturma, kalma-gitme, hareket etme veya durma, hepsi ona
sorulacaktır. İşte, itaat dairesi ta buradan başlar!

Namaz bize itaati talim eder. Çünkü imam, “Yat!” der yatarız, “Kalk!” der
kalkarız. Böylece bir askerin talim ve terbiye ile disipline edilişi gibi, namaz
da temel hedefinin yanında bizi disipline eder. Esasen cemaatle namaz kılarken
de söz dinlemeye alışırız.

Bilhassa yüce bir davaya gönül vermiş olan mü’minler, Müslümanlığı
alâkadar eden mevzularda, kat’iyen kendi başlarına hareket edemezler.
Görüşürler, konuşurlar, meşveret ederler; gerekirse, meşveret söz kesen birine
götürülür, iş onun tespitiyle bağlanır ve ondan sonra ortaya konan her ne ise,
herkes o hususta itaat ve inkıyat eder. Haddizatında, meşveretle hareket eden
bir ulü’l-emrin arkasındaki mü’minler onu kabullenme içinde Hakk’a itaat
etmiş olurlar.

Evet, Hakk’ın hatırı için, Efendimiz’in beyanıyla “Saçları kıvırcık, üzüm
gibi siyahi bir köle dahi olsa, dinleyin ve itaat edin.”2 ile anlatılan kimselere
dahi itaat edeceğiz. Tarihî gelenekleri itibarıyla Kureyşli bir efendi için, siyahî
bir köleye itaat mümkün değildi. Ama Efendimiz bütün cahiliye âdetlerini
ortadan kaldırmak için gelmişti. Ve O’nun bu ifadeleri aynı zamanda; “İmam
mutlaka Kureyş’den mi olacak, yoksa Habeşli bir köle de imam olabilir mi?”
meselesini de beraberinde getirmişti. Demek ki Habeşli bir köle imam
olabilecekti...

Hulâsa, mü’minler, iman ve Kur’ân hizmeti adına yapacakları her meseleyi
meşveret edecek, neticede meseleyi bir hükme bağlayacaklar ve bir söz kesen
de bu hükmü noktalayacaktır. Bundan sonra ise artık itaat ve inkıyat faslı
başlar. Aksi takdirde herkes kendi kafasına göre hareket ederse, ondan anarşi
doğar. Kalbler bir noktada ittihad ve ittifak edemediğinden dolayı da Cenâb-ı
Hak, cemaate lütfedeceği şeylerden onları mahrum bırakır. Fert hususî meziyet
ve faziletleriyle belli şeylere taliptir ve Allah onları verir. Ama cemaate
Allah’ın vereceği bazı şeyler vardır ki, onlar ancak cemaat hâlinde istendiği
zaman verilir. İnsanlar şayet cemaat yapısını bozmuş ve parçalamışlarsa, teker
teker ve münferit hareket ediyorlarsa, Allah’ın, cemaate terettüp eden
lütuflarından mahrum kalırlar. Bir istiska duası, bir hüsuf ve küsuf namazı, bir
bayram namazı, bir Arafat’ta toplanma vazifesi.. evet bütün bunlar, cemaatle
yapılır, cemaatle eda edilir. Zaten bu mükellefiyetler de Müslümanların cemaat
olma seviyesine ulaşmalarından sonra bahis mevzuu olmuştur.



Namaz Mekke’de farz kılınmış olmasına rağmen, cuma namazı Medine’de
farz kılınmıştır. Zira Mekke’de henüz bir cemaat teşekkül etmiş değildi. Ne
zaman ki mü’minler hicretle cemaatleşti, işte o zaman cuma namazının farziyeti
söz konusu edildi.

Hâlbuki Medine’de bu merhale daha önce kat edilmişti. Gerçi cuma farz
değildi; ama Es’ad b. Zürare, cuma günleri, Medine Müslümanlarını toplar ve
onlara cuma namazı kıldırırdı. Çünkü Medine cemaatleşme adına, o gün için
Mekke’den daha müsaitti.

Belki de kader, Es’ad b. Zürare, Allah Resûlü’nün arkasında cuma namazı
kılamayacak diye onu bu nasipten mahrum bırakmak istememiştir! Zira Allah
Resûlü’nün şerefkudüm buyurduğu dakikalarda, Es’ad b. Zürare ebedî
yolculuğa çıkmış bulunuyordu. Seniyye-i Veda’da söylenen türküleri o,
berzahtan dinleyecekti. Berâ b. Âzib (radıyallâhu anh) ne zaman Es’ad b.
Zürare’yi hatırlasa ağlardı. Niçin ağladığı sorulunca da bunları anlatırdı.

İtaat, cemaat olmaya has bir hâl ve keyfiyettir. İnsanlar cemaat hâlinde
hareket etmeye başladıkları andan itibaren büyük veya küçük her dairede itaat
ve inkıyat da önem kazanmıştır.

Bir mü’min, itaatin ne demek olduğunu bilmeli ve mutlaka itaat etmelidir.
Efendimiz, kemal-i hassasiyetle bu iş üzerinde durmuş ve bu duygunun
gelişmesi için lâzım gelen her şeyi yapmıştır. Biz bu mevzuda sadece bir iki
misal arz edeceğiz.

Ammar b. Yasir ve Halid İbn Velid beraberce bir birlikte bulunuyorlardı.
Bunların aralarında bir huzursuzluk çıktı. Halid, Ammar’a biraz sert konuştu.
Bunun üzerine Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ikisinin de hakkını
verdi: (Ammar, Sabikûn-u evvelûnden yani ilk Müslüman olanlardandı. Fakat
Halid de o birliğin başında kumandandı.) Ammar’a “Kumandanınıza itaat
edeceksiniz.” dedi. Fakat beri taraftan da Halid’e: “Sakın sakın, ashabıma
ilişmeyin!” dedi. Çünkü o daha önce iman etmişti.

Allah Resûlü bir seriyye gönderiyordu. Onlara, kumandanlarına itaat
etmelerini emretmişti. Daha sonra yolda seriyye kumandanı, arkadaşlarında
hissettiği bir şeyden ötürü, hemen bir ateş yaktırıp, onlara kendilerini ateşe
atmalarını emretti. Orada bulunanların bir kısmı “Hemen kendimizi atalım; zira
Allah Resûlü mutlak itaati emretti.” dediler. Diğer kısmı ise, “Biz ateşten
kurtulmak için Müslüman olduk. Gidip Resûl-i Ekrem’e (aleyhissalâtu



vesselâm) soralım. Eğer bu hususta da kumandana itaat edilecekse o zaman
kendimizi ateşe atalım.” karşılığını verdiler. Medine’ye dönüldüğünde durum
Allah Resûlü’ne intikal ettirildi. Efendimiz: “Eğer kendinizi ateşe atsaydınız,
ebediyen ondan çıkamazdınız.” buyurdu.3 Yani Cehennem’e giderdiniz.
Allah’a isyanda mahluka itaat olmaz. Demek ki, Allah’a isyanın dışında her
şeyde emîre itaat edilecek..!

İtaat anlayışını kuvvetlendirmek için Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),
Hudeybiye’den sonra Mute’ye gönderdiği ordunun başına azadlı kölesi ve
evlâtlığı Zeyd İbn Hârise’yi kumandan tayin etti. Oysaki, ordunun içinde Cafer
İbn Ebî Talib vardı.

Cafer çok büyük bir insandı. O, yaptığı işler itibarıyla eşsizdir ve ona
hayranlık duymamak mümkün değildir. O, Hz. Ali Efendimiz’den tam 8 yaş
büyüktü. Müslümanlığı önceden tanıyanlardandı. Habeşistan’a hicret etmiş ve
orada Necaşî’nin karşısında Kur’ân okumuş, konuşmuş ve ona tesir etmişti.
Zaten nâfizü’l-kelâmdı, tesirli konuşurdu. Şimdi de kılıcını kullanma zamanı
gelmişti. Doğrusu o, bu mevzuda da hatırı sayılırdı. Ama Efendimiz, bütün bu
meziyetlerine rağmen Cafer’in başına Zeyd İbn Hârise’yi kumandan tayin
etmişti. Mute’de düşman ordusunu hesap eden meğâzî yazarları, üç yüz bin kişi
olduklarını söylüyorlar. O kadar olmasa bile, zannediyorum yüz bin olduğunda
şüphe yoktu. Bu yüz binlik ordunun karşısında da sadece üç bin Müslüman
vardı. Bir insanın kaç kişiyle dövüştüğünü lütfen bir düşünün.

İşte Cafer’i adım adım takip edenler derler ki, başına, gözüne, kulağına inen
her kılıç darbesi, ağaç buduyor gibi onu budarken, bir an olsun yüzünü
düşmandan çevirmedi. Bu manzarayı mânevî bir ekranda seyrediyor gibi
seyreden Efendimiz, Medine Mescidi’nde oturmuş ve olanları teferruatıyla
ashabına anlatıyordu. Bir ara, Cafer’i Cennet’te gördüğünü, diğerlerinin
boynunda birer tasma olduğu hâlde, onun kayıtsız, dümdüz yürüyüp gittiğini
haber verdi ve tablonun diğer yüzündeki durumu da şöyle izah etti: Diğer
komutanlar sıkıştıklarında, başlarını hafif sağa-sola çevirdiler. Cafer ise,
yaşama endişesine hiç düşmeden dosdoğru yürüyüp gitti...

İşte Cafer buydu! Ama yine de ordunun başında Cafer değil de Zeyd İbn
Hârise vardı. Bu azatlı köleye herkes itaat etti ve dinledi. Hatta bir aralık, “Bu
kadar düşman karşımıza çıkınca Efendimiz’e haber versek de sonra
yapacağımızı yapsak.” diyenler oldu. O zaman Zeyd İbn Hârise öne atıldı ve
dinleyip, itaat etmelerini söyledi ve “Ne olursa olsun Efendimiz bize geri gelin



diye bir şey söylemedi. Öyleyse dayanacak ve burada hepimiz şehit olacağız!”
dedi.

Mute’de üç kumandan şehit olmuştu. Ondan sonradır ki, Halid zuhur etti.
Âdeta o ana kadar akan kanlar Halid’i yiyip bitiriyordu. Şimdi artık o
konuşacaktı. Müslümanların ilelebet iftihar edecekleri Halid b. Velid’in
Müslümanlığı kabullenmesinin üzerinden henüz birkaç ay geçmemişti ki,
kendini bu çetinlerden çetin muharebenin ortasında buldu. Buldu ve savaşa
iştirak için âdeta yanıp tutuşuyordu. Bazı meğâzî yazarlarına göre, Efendimiz
önce Halid’in savaşa iştirakini istememiş, fakat sonra bu düşüncesinden
vazgeçip izin vermişti.

Şimdi soralım, acaba Halid, Kur’ân’dan altmış gün içinde ne öğrenmişti?
Efendimiz’i ne kadar tanımıştı? Tanımıştı ki, içtimaî mevkiine rağmen,
kendinden evvelki zatların emrine girip çalışmış ve bilmeyerek kaderin kendi
hakkındaki hükmünü beklemişti. Birinci kumandan şehit olduktan sonra sıra ile
Cafer İbn Ebî Talib ve dili kadar kılıcı da keskin Abdullah İbn Revâha da şehit
düşmüş ve peşi peşine cereyan eden hâdiseler âdeta, şanlı bir geleceğe namzet
olan büyük kumandanın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştı.

Şimdi bir de meseleye cemaat ruhu ve itaat açısından bakalım: Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bir azatlı köleye itaat ve inkıyadı, onu kumandan
nasbederek öğretmiş oluyordu. Tabiî böyle bir operasyonu günümüzün
şartlarına göre de değerlendirmemek icap eder. Zira o gün, köle hayvan
muamelesi görüyor, efendileriyle beraber oturup yemek yiyemiyor, üçüncü sınıf
bir insan olarak kabul ediliyordu. İşte Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
öyle birisini, onların başına getirdi; “İtaat ve inkıyat edin!” buyurdu.

Bu mevzuda Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), o kadar ısrarlıydı ki,
vefat etmeden birkaç gün evvel babasının intikamını almak ve düşmanlara ders
vermek üzere, Bizans’a teşkil buyurdukları bir ordunun başına, 20 yaşını henüz
doldurmuş Üsame İbn Zeyd İbn Hârise’yi kumandan tayin etmişti. Hâlbuki bu
orduda Ebû Bekirler, Ömerler birer nefer olarak bulunuyordu. Bununla da
Efendimiz, yine bir cahiliye düşüncesini yıkmak; itaat ve inkıyat ruhunu
oturtmak istiyordu. Çünkü Üsame, bir kölenin evlâdı ve fakirlerden fakir bir
insan idi. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de işte böyle fakir, genç ve
bir köleden doğma birisine itaat ettirmek suretiyle, itaatin ne demek olduğuna
dikkat çekiyordu. Allah Resûlü, bütün hayat-ı seniyyeleri boyunca itaat ve
inkıyada çok ehemmiyet vermişti...



Yeniden O’nun düşünce dünyasında hizmet-i imaniye ve İslâmiye ile gerilen
ve yeni bir diriliş hazırlayan günümüzün kudsîleri, evet bu güzideler kadrosu
da -inşâallah- aynı şuurla meseleye sahip çıkarlar. Aksi takdirde her türlü
perişanlık, dağınıklık, itaatsizlik, Müslümanları uzun zaman tünelde iki büklüm
yürümeye mecbur ve mahkûm edecektir.

Hâlbuki, insanımızın uzun süre beklemeye tahammül ve gücü yoktur.
Kudsîler doğrulmak ve bu tüneli en kısa zamanda geçmek zorundadırlar. Ta ki,
itaat ve inkıyatları bereketiyle, canı dudağına gelmiş insanların gönüllerine
biraz ümit üflemiş olsunlar!

Şehrah: Büyük cadde, ana yol.

Müdârat: Geçinme, idare etme.

Mümâşat: Ayak uydurma, suyuna gitme.

Celâdet: Kararlılık, güçlü ve sağlam duruş.

Mir’ât-ı mücellâ: Pırıl pırıl ayna.

Mütedahil: İç içe.

İstiska duası: Yağmur duası.

Hüsuf ve küsuf namazı: Ay ve Güneş tutulduğunda kılınması sünnet olan namazlar.

Seriyye: Özel bir vazife ile ordudan ayrı bir yere gönderilen küçük askeri birlik.

Nâfizü’l-kelâm: Sözü geçen, etkili.

Megâzî: Peygamber Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm) savaşlarını inceleyen ilim dalı.

İnkıyat: Boyun eğme, uyma, itaat etme.

Ulü’l-emr: Emir sahipleri, âmirler, idare edenler.

1 Nisâ sûresi, 4/59.

2 Buhârî, ahkâm 4; Müslim, imâre 37.

3 Buhârî, ahkâm 4; Müslim, imâre 39.



Boş kaldığımız zaman şeytan çok çeşitli şüphe,
tereddüt ve sıkıntılarla hücum ediyor. İrademiz
hislerimizin elinde oyuncak oluyor. Ve bu gibi
durumlarda mâsiyete karşı sabrımız azalıyor,

tavsiyeleriniz?
Evvelâ, şeytanın, saptırıcı fitne ve vesveselerine, fena şeyleri tezyînine

karşı, namaz-niyazla yüzümüzü yerlere sürerek, secde ile gururumuzun
hortumunu bükerek, ٌدِجاَـس َوـُھَو  ِِهّبَر   ْ نِم ُدـْبَعْلا  ُنوـَُكي  مَا  ُبَرَْقأ   “Kulun
Rabbisine en yakın olduğu an secde hâlidir.”1 gerçeğiyle başımızı yere koyup,

َكْنِم َكــــِب   ُ ذوُـعَأ ّلَلا  َّمُـھٰ  “Allahım, Senden Sana; azamet, celâl ve
ceberutiyetinden Rahmet ve Rahmâniyetine sığınırım.” demeli ve
Rabbimiz’in himayesine girmeliyiz.

“Boş kaldığımız zaman şeytan bize musallat oluyor.” ifadesi tam gerçeği
anlatıyor. Gerçekten şeytan, daha ziyade âtıl insanlara hücum eder, hiçbir iş
yapmayan, din adına aktif olmayan ve din adına yer yer dolup boşalmasını
bilmeyen kimselerle uğraşır. Öyleyse biz de bu noktadan hareketle, ataletten
kurtulma ve aktif olma yollarını araştırarak işe başlamalıyız.

Madem şeytan, daha ziyade ataletimizden istifade ediyor, boş durduğumuz
zamanlarda içimize uygun olmayan kuruntular atıp, fena şeyleri düşündürerek
bizleri fena şeyler yapmaya zorluyor; öyle ise biz de lâhûtî bir meşgaleyle
sürekli onun kurcalayıp durduğu boşlukları doldurarak ona karşı koymalıyız;
yani ister düşünce, ister fiille, tepeden tırnağa dolmalı ve ona, içimizde el
atacağı bir yer bırakmamalıyız.

* Âfâkî ve enfüsî tefekkürle, sürekli Rabbiyle irtibatını yenileyip duran bir
insana, şeytan yol bulup vesvese veremez.

* Rabıta-i mevtle iki büklüm bir insanı da şeytan kendine ait oyunlarla dize
getiremez.

* Gece gündüz din-i mübin-i İslâm’ın dört bir yanda bayraklaşıp şehbal
açması uğruna çırpınıp duran bir dava adamını da şeytan kendine râm edemez.

* Bütün his ve duyguları, yakînî imanla itminana kavuşmuş bir insanın, ilâhî
vâridat kaynağı gönlüne de şeytanın uğursuz eli uzanamaz.

Hâsılı biz, Rabbimiz’le irtibat içinde olursak, O da bizi, bizim ve O’nun



düşmanı olan şeytana terk etmeyecektir. Evet, hiç mümkün müdür ki biz vefalı
davranıp O’nun dinine omuz verelim de, -hâşâ- Cenâb-ı Hak bize karşı vefalı
davranmasın?.. O vefalıların en vefalısı olduğuna göre, elbette bizi
arzularımızla baş başa bırakmayacak ve çürümeye terk etmeyecektir. Evet O,
kitabında: ُْم كِدْھَِعب ِفوُأ  يِۤدْـھ  َ ِعب اوُفْوَأ   “Siz, sözünüzü tutun, Bana karşı
vefalı olun ki Ben de size vefalı olayım.”2 diyor.

O hâlde biz, Allah’ın dinine yardım edip dururken hiç Allah bize şeytanı
musallat eder mi? Hayır ve asla! Aksine O, böyle bir durumda en azından bir
âyetini lisanımızda temessül ettirecek, bizi kendimize getirecek ve o şeytanî
girdaptan uzaklaştıracaktır. Tıpkı, Allah Resûlü’nün bir kısım güzide ashabını
uzaklaştırdığı gibi.

Evet, onların da, insan olarak bakışlarının bulandığı, başlarının döndüğü
anlar olmuştur ama hemen Rabbin burhanı karşılarına çıkmış ve nazarlarını
meâlîye ve uhrevîliklere çevirmiştir. Hak davasına samimî olarak gönül veren
herkes hayatına az dikkat etse görecektir ki, iradesini kötüye kullandığı veya
bilmeyerek bir uçurumun kenarına sürüklendiği nice zamanlar olmuştur ki, bir
inayet eli uzanıp onu tutmuş, desteklemiş ve düşmesine imkân vermemiştir.
Evet, her birerlerimiz, Cenâb-ı Hakk’a karşı sadakat ve vefamız ölçüsünde
mutlaka O’nun desteğini görmüş ve 3 ْمُكْرـُصَْني ّللا  َهـٰ او  ُرـُصَْنت ِْنإ   sırrının
irademizin nâsiye ve çehresine yazıldığını müşâhede etmişizdir.

Bizim irademizin çerçevesi yok denecek kadar dardır. Buna rağmen, O bizim
bu irademizi şart-ı âdi yapmış ve şeytana ait bütün iğfalleri ters yüz etmiştir.

Evet, şeytan ve nefsin içimize attığı şeylerin ta baştan önünü kesersek, bir
ölçüde onların muharebe zeminine hâkim olmuş oluruz. Çeşitli zamanlarda, sizi
ciddî bir baskı altında tutup, artık altından kalkamayacağınız hâle gelen
hayalleriniz; bazen de bir an altında kalsanız da hemen sıyrılıp
uzaklaşabileceğiniz hayallerinizi bir düşünüp, muhakeme edin; zannediyorum
dediklerime hak vereceksiniz. Çünkü öyle yerler, öyle durumlar vardır ki,
orada kendi kalbimizin hayatiyet ve canlılığı bizi canlı ve diri tutmaya
yetmeyebilir.

Bir de çehresi hakikat gamzeden ve iradesinde Allah’ın iradesi çağlayan
öyle kimseler vardır ki, onların yanına gittiğimiz zaman sanki nebi ile diz dize
oturmuş gibi kuvvet kazanırız. Onların söz ve sohbetleri bir iksir olur; içimizde
buz bağlamaya başlamış kötü duygu ve düşünceleri bir anda eritir. Bazen de



biz, kendimiz aynı hâl ve havaya mazhar oluruz. Bu defa da bir başkası bizim
atmosferimize sığınır, bize dayanır ve varlığını sürdürmeye çalışır.

Allah insanı topluluk içinde yaşayacak bir fıtrat üzere yaratmış ve sonra da
onu toplumun içine salmıştır. İnsan, maddî-mânevî dünyasını ancak ve ancak
kendi gibi bir toplumun içinde yaşayabilir. Bu noktada bize düşen vazife, iyi
arkadaşlardan uzak kalmamaktır. Çünkü iyi arkadaş, her zaman nasihatleriyle
yüreğimizi hoplatıp içimizde aşk ve heyecan uyandırabilir. Böyle bir
arkadaşlığı, çarşıda-pazarda gezerken ve uzun yola çıkarken hep devam
ettirmek lâzımdır. İnşâallah, bu şekildeki bir arkadaşlık fanusu, serası içimize
şeytanların girmesine fırsat vermeyecektir.

Bir diğer husus da, mümkün mertebe, kalbleri inceltecek nasihatlere kulak
verilmesidir. Evet, dinleyince ahiretle bütünleşeceğimiz ve öteler arzusuyla
coşup heyecanlanacağımız nasihatler çok önemlidir.. ve bu mânâdaki nasihat
aynen dindir. Seleflerimiz vaaz u nasihat ederken, cami aşkla, heyecanla
dolardı. Koca Fahreddin Râzî, felsefe kitaplarını devirmiş bir insandı ama,
kürsüye çıktığında hıçkırıklarından ne dediğini âdeta kimse anlayamazdı. Biz
bu türlü nâsihleri dinlemeden mahrum, bu itibarla da bir bakıma tali’siz bir
cemaat sayılırız.

Oysaki insan aynı zamanda, yüreği hoplamaya, gözü yaşarmaya muhtaç bir
varlıktır. Evet, insan iç âlemi itibarıyla her gün birkaç defa incelmeye, incelip
kendi içinde derinleşmeye ihtiyacı olan bir yaratıktır. Ağlamak da o
ihtiyaçlardan biridir. Kur’ân, “Onlar ağlar ve yüzüstü kendilerini secdeye
atarlar.”4 diyerek hep iç inceliğinden, yaşaran gözden, rikkatli kalbten
bahsediyor.

Binaenaleyh, mümkünse, her gün sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn
efendilerimize ait, evet, gerçekten İslâmî hayatı yaşamış o insanlardan bir kısım
sayfalar mütalâa ederek, hayatımızı onlarla renklendirmeli ve çarşıya, pazara
öyle çıkmalıyız. Bu sayede, hem zaman zaman gönül dünyamız düzelecek hem
de gerçek gönül insanları olan sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiînle kendimizi
mukayese etme fırsatını bulacağız: “Onlar da Müslüman’dı, biz de
Müslüman’ız; onlar nasıl öyle olmuştu, biz neden böyleyiz?” gibi mülâhaza ve
murâkabelerle yenilenebileceğimizi tahmin ediyorum; hiç olmazsa haftada
birkaç defa bu şekilde bir incelme ve kalblerin yumuşaması, -inşâallah-
içimizde yer yer mevcudiyetini hissettiğimiz pasları izale edip giderecektir. Biz
de bu sayede kalbimize akseden ilâhî tecellîleri, bütün aydınlığıyla duyacak ve



şeytanın vesveselerinin dışında, uzağında kalabileceğiz. Bu durum bazen bir
şahsı dinleme, bazen Kur’ân okuma, bazen de tefsirleri karıştırma şeklinde
olabilir... Yenilenme şeklinde sınır yok ama, bizim buna en az hava, su ve
ekmek kadar ihtiyacımız var.

Evet, yüreğimizi hoplatacak bir insanı dinlemek, onunla diz dize gelmek,
“Bize nasihat et!” demek; kalbimizde, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ve sadık dostlarını bir kere daha duymak, bizi ayakta tutacak dinamiklerdendir.
Sakın sakın, ülfet ve ünsiyet hastalığı ile: “Ben bunu biliyorum, bir kere daha,
okusam ne olur okumasam ne olur?” demeyelim. “Dinlesem ne olur,
dinlemesem ne olur?” demek bir gaflet, bir aldanmışlıktır. İhtiyacın tekerrür
etmesiyle yemenin içmenin tekerrür etmesi gibi, mânevî hayatımızın, kalb,
vicdan ve sair duygularımızın da bu türlü şeylerle beslenmeye ihtiyacı vardır.

İşte bütün bunları düşünerek her zaman kendimizi, bir rehberin kucağına
atmalı ve onun bütün fenalıkları eriten kudsî atmosferi içine girerek, kendimizi
yenileme yollarını araştırmalıyız. Bu, bazen okuma, bazen tefekkür ve bazen de
ölümü düşünme ile olabilir. Bunları yapabildiğimiz ölçüde de insî ve cinnî
şeytanlardan korunmuş olacağız. Her zaman dua ve niyazımız, Cenâb-ı Hakk’ın
bizleri nefis ve şeytanın şerrinden koruyup muhafaza etmesi istikametinde
olmalıdır.. olmalıdır ki, hayatımızı hep inayet seralarında sürdürebilelim.

Mâsiyet: Günah.

Tezyîn: Süsleme.

Celâl: Cenâb-ı Hakk’ın yüceliğini ve kahrını ifade eden bir sıfatı.
Ceberutiyet: Cenâb-ı Hakk’ın yüce iradesi ile varlığı istediği şekilde yönetmesi.

Âfâkî ve enfüsî: Dış ve iç âlemlere ait.

Rabıta-i mevt: Ölümü düşünüp, dünyanın fâni olduğunu idrak edip, nefsin hilelerinden kurtulma.

Şehbal açmak: Kanatlarını açmak, uçmak, yükselmek.

Temessül ettirmek: Aksettirmek, yansıtmak.

Nâsiye: Alın.

İnayet: Cenâb-ı Hakk’ın yardımı, yardım etmesi, görüp gözetmesi.

1 Bkz.: Müslim, salât 215; Ebû Dâvûd, salât 148; Nesâî, mevâkît 35, tatbîk  78.

2 Bakara sûresi, 2/40.

3 “Siz Allah’ın dinine yardımcı olursanız Allah da size yardım eder.” (Muhammed sûresi, 47/7)

4 İsrâ sûresi, 17/109; Meryem sûresi, 19/58.



Fuhşun zararlarını anlatır mısınız?
Fuhşun zararları anlatılmayacak kadar çoktur. Fuhuş, bir insanın gayri meşru

zevk ve lezzetlere kendisini kaptırması demektir. Yoksa insanın meşru
dairedeki dünyevî zevklerden istifadesi fuhuş değildir. Evet, “Meşru dairedeki
lezzetler keyfe kâfidir, harama girmeye ihtiyaç yoktur.”

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) için “Ne fuhşa dair bir söz söyledi,
(peygamberliğinden önce bile) ne de fuhşun semtine sokuldu.” denilmektedir.
Haddizatında O bir peygamber olarak kendisinde ismet sıfatı vardı. İsmet,
günaha girmeme, harama bakmama ve harama meyletmemedir. Eğer
Efendimiz’de (sallallâhu aleyhi ve sellem), bunlardan bir tanesi bir kerecik
tezahür etseydi, O’nu her fırsatta çürütmeyi plânlayan hasımları bunu çok iyi
değerlendirecek ve serrişte edeceklerdi. O’na sihirbaz, şair, kâhin, yetim, fakir
diyenler, şunu yapmak bunu yapmak istiyor diyenler, bunu demediler,
diyemediler, diyemezlerdi de; çünkü bu iftiralarını kimse tasdik etmeyecekti.
İffetiyle yaşamıştı. Ağzından böyle bir şey sâdır olmamış ve kulağına bu
sözlerden bir tanesi girmemişti. Hatta o galiz söze bile, reaksiyon gösteriyordu.
Bir seferinde Yahudiler gelip “Size ölüm!” mânâsına “es-Sâmu aleyküm”
demişlerdi. Âişe Validemiz, “es-Sâmu aleyküm - Size ölüm!” dediklerini
anladığı için onlara “Ve aleyküm sâm” karşılığını vermişti. Efendimiz ise,
gayet kibarca ve kendisine yakışır şekilde, “Ve aleyküm - Sizin üzerinize de
olsun!” diyordu. Sonra da “Ya Âişe sert olma, haşin olma!”  diye ona tenbihte
bulunuyordu. Hz. Âişe: “Görmedin mi yâ Resûlallah! Sana ne dediler?”
deyince de Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Ben de onlara ‘sizin de
üzerinize olsun!’ dedim.”  cevabını veriyor, fakat kötü lâfı ağzına almıyordu.
Diyebiliriz ki, kötü söz Efendimiz’in ağzına misafir olarak dahi girmemiş ve
kafasından geçmemiştir.

Nasıl geçer ki kendisi şöyle buyuruyor: َءي ِ ذَبْلا َشِحاَفْلا  ُّبِحُي  ّللا َلا  َهٰ َِّنإ 
“Uluorta ve sağda solda uygunsuz uygunsuz laf eden, fuhşa ait şeyler
söyleyen ve sevimsiz kelimeler sarf eden kimseyi Allah sevmez.”1

Maalesef fuhuş günümüzde çok revaçtadır. Hâlbuki fuhuş her yönüyle, her
hâliyle, her ünitesiyle, her müessesesiyle şeytana hizmet eder. Fuhşa karşı
İslâm’ın ortaya koyduğu bir kısım düsturlar ve esaslar vardır. İnanan insanlar
bu düsturlara başvurdukları sürece, fuhuş girdabına kapılmayacak, fuhuş
seylaplarıyla sürüklenip yok olmayacaklardır. Ama İslâm’ın esasat ve



düsturlarına riayet edilmediği zaman, insanların tıpkı kütükler gibi bu fuhuş
seylaplarına kapılıp sürüklenmeleri mukadderdir. Kendimiz dahil, bütün
inanmış arkadaşlarımız, kardeşlerimiz hakkında endişe ettiğimiz en mühim
mesele, bir gün şeytanın onları bu damarlarından vurmasıdır.

Ehl-i dalâlet ve ehl-i dünya; henüz yollarda emekleyen ve tam
oturaklaşmamış bir kısım genç ve safderun Müslümanlara kadın musallat
ederek onları baştan çıkarmak için çok ciddî gayretler göstermektedirler. Onlar
para ile halledebileceklerini para ile, makamla baştan çıkaracaklarını
makamla, ahlâksızlığa sevk etmekle batağa sürükleyeceklerini de onunla baştan
çıkarmak için hep gayret içindedirler. (Allah bizleri muhafaza etsin!)

İslâm’ın bu mevzudaki esaslarını şöyle sıralayabiliriz. İslâm, beşere ait her
şeyi realite olarak kabul eder. Meselâ beşerde gazap, hırs ve inat gibi
duyguların bulunması birer realitedir. Fakat, bunlar yerinde kullanıldığı zaman
yümün, bereket ve bir kısım hayırlara vesile olabilirken, aksine kullanılınca
insanı şerre sürüklerler. Aynı şekilde İslâm insanın şehvetini de bir realite
olarak kabul eder. Çünkü şehvet, insanda şahsî hayatın ve neslin devamı için
verilmiş bir avans, bir ilâhî armağandır. İnsan bu avansı kullanıp,
değerlendirerek, yeryüzünde Allah’ın halifesi olan Ümmet-i Muhammed’in
çoğalmasına vesile olacaktır. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem):
“Evlenin, çoğalın, ben sizin, çokluğunuzla iftihar ederim.”2 buyuruyorlar. O,
iftarı demhanede, bayramı puthanede, orucu meyhanede olan insanların çokluğu
ile değil; namazımızı kılan, kıblemize dönen, bizim dediğimiz şeyleri söyleyen
ve hakka dilbeste olan kimselerin çokluğuyla iftihar ediyor.

Binaenaleyh bu açıdan gayet rahatlıkla denilebilir ki, insandaki şehvet hissi,
mukaddes bir histir; zira bu his sayesinde beşerin en müstesna ve mümtaz
kimseleri dünyaya gelmiş ve bizim için vesile-i iftihar olmuşlardır. Efendimiz
de bunlardan biridir.

İslâm her meselede olduğu gibi bu meselede de bir ölçü ve denge getirmiştir.
Esas olan, insanın günaha girmemesidir. Bunun için de çeşitli vesileler
kullanılabilir. Evlenme bunların en başında gelir. İnsan gücü yettiği an
evlenmelidir. Evlenmeye imkânı olmayan ise, Allah Resûlü’nün tavsiyesine
göre oruç tutmalıdır. Zira oruç günahlara karşı bir kalkandır.3 Ancak oruç da
bütün şartları yerine getirilerek tutulmalıdır ki, fuhşa mâni fonksiyonunu yerine
getirebilmiş olsun.



Meselâ insan, bütün gün aç durup da akşam vakti tıka basa karnını doyursa,
sahurda da yine iftar vaktiyle yarışır gibi yemek yese, bu insan elbetteki oruçtan
beklenen neticeyi elde edemeyecektir. Zira oruçtan gaye şehveti kırmaktır.
Hâlbuki günde belli kalorinin üstünde alınan gıdalar şehvetin kırılması şöyle
dursun, şehvete payanda olmaktadır. Dolayısıyla da böyle yiyip içen bir insanın
oruçtan fayda görmesi imkânsızdır.

İnsan normal vakitlerde de yeme ve içmesine dikkat etmelidir. Az yeme, az
içme ve az uyuma, değişmeyen İslâmî bir prensiptir. Efendimiz a’zamî midenin
üçte birini yemeğe, üçte birinin de suya ayrılmasını tavsiye eder. Geri kalan
üçte birlik yerin ise, boş bırakılmasını öğütler. Allah katında en sevimsiz kabın
dolu mide olduğu da yine Efendimiz tarafından ifade buyrulmaktadır. Öyle ise
oruçta da aynı ölçülere riayet etmek mecburiyetindeyiz.

İstenen ölçülere riayet etmediği hâlde, oruçtan beklenen neticeyi elde
edemediğini söyleyen bir insan, oruca iftira ediyor, demektir. Oruç mutlaka
faydalıdır ama o insan yalan söylemektedir.

Allah Resûlü’ne birisi gelir, kardeşinin şiddetli bir karın ağrısına
tutulduğunu söyler. Allah Resûlü ona bal şerbeti içirmesini tavsiye eder. Adam
ertesi gün gelir ve karın ağrısının daha da arttığını söyler. Efendimiz yine aynı
tavsiyede bulunur. Üçüncü gün adam aynı şeyleri söyleyince, Allah Resûlü
“Allah doğru söylüyor; fakat senin kardeşinin karnı yalan söylüyor.”
karşılığını verir.4

Bir hikmet vardır böyle olmasında, bu sözün söylenmesinde. Kim bilir, belki
de onun itikat ve düşüncesinde bir bozukluk vardır. Evet, niyetini
sağlamlaştırıp, sağlam bir moralle insan zehir bile içse, şifa ve derman olur,
ama konsantre olma, tam inanma ve tevekkül gibi hususlar çok önemlidir.
Bunun gibi, Efendimiz orucu bizim için bir kalkan, sütre ve fenalıklara karşı da
bir koruyucu olarak görüyorlar da, biz bu mevzuda tam frenlenemiyorsak, yalan
söyleyen biziz. Allah Resûlü ise her zaman doğru söylemektedir.

Bununla beraber bazı kimseler hususî mahiyette yaratıldıkları için beşerî
garîzaları çok yüksektir. Böylelerinin, onları cinnete sevk edecek kadar şiddetli
evlenme arzuları olabilir. İhtimal ki, oruç onları tam frenleyemeyecektir. Bu
türlü kimseler, fakir ve geçim sıkıntısı içinde de olsalar derhal evlendirilmeli
ve günahlara girmelerine meydan verilmemelidir.

İslâm, bir taraftan gence oruç tut veya evlen derken, diğer taraftan da beşinci



kol faaliyetleri adına toplumu kemiren hastalıklara karşı ciddî vaziyet alıyor,
bunların hepsini yasaklıyor ve bunlara karşı müeyyideler koyuyor. Hem o kadar
yasaklıyor ki, şayet bir yerde bir genç, başkalarının baştan çıkmasına sebep
teşkil ediyorsa, bulunduğu yerden fitne olmayacağı bir başka yerde ikameti
yeğleniyordu. Meselâ Efendimiz, bir kadını böyle bir meseleden ötürü
Medine’den uzaklaştırıyor. Hz. Ömer de (radıyallâhu anh) bir delikanlıya
Medine haricini gösteriyordu. Nefyedilen genç soruyor: “Yâ Ömer! Günahım
neydi?” Cevap veriyor: “Hiçbir günahın yoktu. Ancak seni cemaatin selâmeti
için (sedd-i zerâyi) Medine’den uzaklaştırıyorum.”

Binaenaleyh göze, kulağa ve daha başka uzuvlara seslenen ve tahrik unsuru
olan şeylerin hepsinin yok edilmesi lâzımdır ki, fuhuştan da, tefahhuştan da uzak
kalmış olalım.

Günümüzün insanı çok ciddî bir tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadır.
Efendimiz yer yer bu tehlikeye dikkat çekmiş, “Ümmetim hakkında en çok
korktuğum şey, kadın fitnesidir.” 5 buyurmuştur. Başka bir hadiste, “Ümmetim
için kadından daha büyük bir fitne bırakıldığını hatırlamıyorum.”6 demiştir.
Kadın fitnesi, pek çok geçmiş milletleri hâk ile yeksan etmiştir. Evet, pek çok
eski cemaat ve milletler kadın yüzünden mahv u perişan olmuştur. Roma ve
Bizans şehvet ve şehevanî duygular altında kalarak ezildi. O güzelim Endülüs
de öyle.. el-Hamra sarayının hamamlarındaki utanç verici resimleri gören
hemen herkes bunu kabul eder zannediyorum.

Evet, sanat adına sağa sola çizilen ve şehevanî duyguları ifade eden
resimler, ahlâkın o dönemde ne derece sukut ettiğini açıkça göstermektedir.
Hâşâ, Allah zalim değildir. Zalimler Allah’ın kılıcıdır, Allah, zalimlerle
intikam alır. İşte bu hikmete binaen َّم ّللا ثُ ُهٰ ِِهب  ُمِقَتَْني  ّللا  ِهـٰ ُْف  يَس ُِملاَّظَلا 
7 ُهْنِم ُمَقَتْنُي   denilmiştir. Allah onların başına zalim Ferdinand’ı musallat ettiği
zaman, onlar çoktan şehevanî duygularının altında kalıp ezilmişlerdi. Aynı
şekilde Cenâb-ı Hak, daha başka kâfir ve zalimleri bize musallat ettiği zaman
da, bazı dindar bölgenin bir kısım insanları oturak âlemleri yapıyor ve gece
âlemleri düzenliyorlardı. Hâlbuki bu bölgelerin insanları daha sonra, o güne
kadar yaptıklarına göre daha hafif olan serpuşa karşı isyan edeceklerdi. O
zaman o oturak ve gece âlemlerinin mânâsı neydi? Niye o ahlâksızlıklara karşı
isyan edilmiyordu? İsyan edilmedi ve derken Allah zalimleri musallat etti;
böylece yoldan çıkmış kimselere “Hizaya gelin!” mesajını verdi.



Evet, fuhuş, milletleri yerle bir eden korkunç bir hastalıktır. Selçukî’den,
Abbasi’den sonra şanlı Osmanlı İmparatorluğu da bu devvar u gaddarın
pençesinde can vermiştir. Bundan sonra kimleri hâk ile yeksan edecek şimdilik
belli değil. Bugün bir kısım yanlış iddialar var. Eğer bu iddiaların arkasında
bir kısım safderun kimselerin iğfali olmasaydı aşağıda ele alacağımız meseleyi
ele almayı hiç düşünmüyordum. Onların iddiasına göre, fuhşun önünü almak
için erkek ve kadının ihtilatı ve bir arada bulunmaları lâzımmış. Böylece her iki
taraf da birbirine alışacak, dolayısıyla da ortada hiçbir tehlike kalmayacaktır.

Onların bu iddiası çok korkunç, çok kuyruklu bir yalandır. Öyle korkunç bir
yalandır ki bu yalan gençlerin yüzde 50-60’ını yanlışlığa sevk etmiştir. İlmî
araştırmalar ve istatistikler gençlerimizin yüzde 60’ının içki aldığını ortaya
koymuştur. İçkinin gençleri yavaş yavaş fuhşa yöneltecek bir şehvet tahrikçisi
olduğu da bilinmektedir. Şimdiye kadar kimse cesaret edemedi ama eğer ciddî
bir araştırma yapılsa, içimizdeki beşinci kol faaliyetlerini yürüten dış irtibatlı
güç odaklarının, gençlerimizi birinci plânda ve ilk hamlede fuhuşla avladıkları
apaçık ortaya çıkacaktır.

İçki ve fuhuş, gençlerimizin kanının içine giren bir anemidir. Evet, şehvet
avcılığı açığı ve kapalısı ile tıpkı kan kanseri gibidir. Onların bizim odumuzu-
ocağımızı söndürmek için ileri sürdükleri bu muhakemesiz ve muvazenesiz
iddialar, yani insanların şehvetini tahrik ederek şehvet söndürmeye gidilmesi,
deniz suyu ile insanların susuzluğunu giderme teşebbüsü gibi çok ters bir
müdahaledir. Çünkü içirdikçe yakacak ve içi yananlarda daha da içme arzusu
uyaracaktır. Üstelik İslâmî ölçülere uymayan her türlü çıplaklık, sadece kadına
karşı değil, erkeklere karşı da çok kötü arzular uyaracaktır. Vücutları göre
göre, müstehcen sözleri duya duya ve hayalinden bir türlü silemediği açık saçık
vücutları düşüne düşüne durmadan erkeklik hormonları üreten ve her gün biraz
daha şehevanî duyguların baskıları altına giren bir sürü genç, maalesef
kanunlarla da yasak edilmediğinden dolayı cinsî sapıklığa doğru sürüklenip
gitmekte ve toplumumuzun yüz karası hâline gelmektedir.

Pek çok kötülük gibi bu da bize Avrupa’dan gelmiştir. Avrupa belki soğuk
bir memleket olduğu için (gerçi bu meselenin de münakaşası yapılabilir)
bizdeki kadar birdenbire salgın bir hastalık olmayabilir; fakat sıcak
memleketlere doğru gidildikçe bu mesele çok düşündürücüdür. Ne bir dinde,
ne bir kitapta, ne de sıhhatli bir muhakemede yeri olmayan böyle bir iddiayı
ilim adamları ileri sürüyorsa, oturup hâlimize ağlamamız icap eder. Mektepte



bir öğretmen bunu söylüyorsa, bu milletin ve bu devletin düşmanlarına ve
beşinci kol faaliyetlerine yardımcı oluyor demektir. Çünkü kadına karşı zaafı
olana, ahlâksızlık davetinde bulunuyorlar. Cemiyeti derdest edip ve onu her gün
biraz daha başka emellere hizmet edebilecek hâle getiren beşinci kol
faaliyetleri ile, devletçe, milletçe uğraşmamız gerekmektedir. Rabbim, bu
millete ve bu milleti idare edenlere basiret ihsan eylesin!

Maalesef günümüzde, gençler, ideolojik saplantılara düşmesin diye bilhassa
bu faaliyeti hızlandırdılar. Hâlbuki bilmiyorlar ki, cihanın şarkındaki
münafıklar da, gençleri çekmek için -komünizmi ilk defa ilân ettikleri zaman-
kadın ve erkekleri müşterek olarak hamamlara doldurdular. Komünist ve
anarşistlerin bir silah olarak kullandığı gayri meşru bir yolu denemek suretiyle
gençleri onlardan uzaklaştıracaklarını zanneden kimseler, katmerli bir yanlışlık
içinde bulunmaktadırlar. Arzu ederiz ki bu yanlış anlayıştan geriye dönsünler.

Müslümanların, şahsî hayatlarında bu meseleye çok dikkat etmeleri gerekir.
Çünkü bu haramlar zamanla kalbini istilâ ve işgal ede ede, َىلَع َناَر  َبْل 
ْم ِِهبوُلُق  “Artık kalbleri pas tutmuştur.”8 sırrı zuhur edecek, kalb duymaz ve
duygulanmaz hâle gelecektir. Günahlar kalbi kararttıktan sonra bir insanda,
İslâmî aşk ve heyecan bulunması mümkün değildir.

Demek oluyor ki, fuhşun önünü almak için iki çare ve vazife vardır.
Bunlardan birincisi ferdin kendisine düşmektedir ki, o da evlenmek, oruç
tutmak veya başka dinamikleri kullanmak suretiyle fuhşa düşmekten
korunmaktır. İkinci çare ise, bütün bir millete ve devlete düşmektedir. O da
cemiyeti fuhşa teşvik eden her türlü beşinci kol faaliyetlerini durdurmak ve
kurutmaktır. Beşinci kol faaliyeti ki, bir milletin yıkılışına tesir eden en şer bir
karanlık güçtür. Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerim’de bilhassa bu karanlık güce
dikkati çekmekte ve şöyle buyurmaktadır: “Mü’minler arasında fuhşun
yayılmasını arzu edenlere, işte onlara dünya ve ahirette can yakıcı azap
vardır. Allah bilir, siz ise bilmezsiniz.”9

Usûlüne uygun olarak bu karanlık güçlerle mücadele etmek
mecburiyetindeyiz. Unutmayalım ki, hem kendimizin hem de milletimizin
kurtuluşu buna bağlıdır.

Gayri meşru: Yasak, haram, izin verilmeyen şey.

Meşru: Helâl.

Serrişte etmek: Bahane etmek, dile dolamak.



Galiz: Ağır, kaba.

Dilbeste: Gönülden bağlı, âşık, seven.

Sedd-i zerâyi: Kötülüğe sebep olması muhtemel yolların, vesilelerin engellenmesi.

Tefahhuş: Fuhşa ait sözler söyleme.

Hâk ile yeksan etmek: Yerle bir etmek.

İhtilat: Karışma, beraber olma.

1 Tirmizî, birr 62.

2 Abdurrezzak, el-Musannef 6/173; el-Beyhakî, Ma’rifetü’s-süneni ve’l-âsâr 5/220.

3 Buhârî, nikâh 2, 3; Müslim, nikâh 1.

4 Buhârî, tıp 4; Müslim, selâm 91.

5 Deylemî, Müsned 4/94.

6 Buhârî, nikâh 18.

7 “Zalim, Allah’ın adaletidir. Onunla intikam alır, sonra da o zalimden intikam alınır.” (Aclûnî,
Keşfü’l-hafâ 2/49.)

8 Mutaffifîn sûresi, 83/14.

9 Nûr sûresi, 24/19.



Osmanlı’nın yıkılışında medrese ve zaviyenin tesiri var
mıdır?

Medrese, aklî ve şer’î ilimlerin talim edildiği yerdir. O, hem aklı, hem kalbi,
hem de vicdanı kanatlandırdığı günlerde gerçekten fonksiyonunu eda ediyordu.
Zaviyeler ise Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ruhanî hayatının temsil
edildiği mukaddes Allah evleridir. Bu evlerde Allah anıldı, tefekküre giden
kapılar aralandı, kalb delindi ve Cenâb-ı Hakk’ın varlığına oradan menfezler
açıldı. Bu evlerde tabiatın cidarları parça parça oldu ve onun tenteneli perdesi
arkasında, Cenâb-ı Hakk’a ait lâhûtî ışık parıltıları bizlere göz kırpmaya
başladı. Bu evler, günümüzde bir kısım evlerin eda etmeye çalıştığı
fonksiyonları eda ediyorlardı. Mescitler de, yer yer bu evlerde yapılan vazifeyi
omuzladı ve çok buudlu, çok ciddî hizmetler verdiler.

Bu iki mübarek müessesenin millet-i İslâmiye’ye olan hizmetleri hiçbir
zaman inkâr edilemez. Daha sonra ise, bu müesseseler, yıkılan bir dünyanın
enkazı altında kaldılar. Veya bir dünya onların külleri altında kaldı. Bizim esas
problemimiz, imparatorluğun yıkılması değildi; esas problemimiz, ruh
plânındaki iflasımızdı. Ne acıdır ki, devleti idare edenler bunu bir türlü
anlayamamışlardı ve anlayamıyorlar. Yoksa, bazılarının iddia ettiği gibi bizim
yıkılmamızı hazırlayan sadece medrese değildir. Aksine medrese ne zaman
yıkıldıysa, millet o zaman yıkılmıştır. Çünkü medrese bizim tarihimizde,
ortaokulun, lisenin, üniversitenin ve daha üstündeki akademilerin yaptıkları
vazifeleri yapıyordu.

Râşid Halifeler, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) açtığı medresede
ders görmüş ilk ve en büyük çıraklardır. Devâsâ bu çırakların yetiştikleri
mektep de Mescid-i Nebeviydi. Bu ilk mescitle, mâbetlere mektep olma yolu
açıldı ve öyle devam etti. Mescitlerde tefsir, hadis, fıkıh öğreniliyor, usûl-ü
kelâmiye müzâkeresi yapılıyor ve bütün kâinat, eşya ve hâdiseler didik didik
ediliyordu. Rönesans nasıl ki, Avrupa’da eşya ve hâdiselerin hallaç edildiği
aydınlık bir devredir, bizim Rönesansımız da Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi
ve sellem) ile başlamış, Râşid Halifeler ile geliştirilmiş ve dördüncü asırda
birdenbire amudî ve çok hızlı bir derinleşme vetiresine girerek devam etmiştir.

Düşünün, İbn Sina, Birunî gibi kimseler, daha Hicrî 4-5. asırlarda
yetişmişlerdi. Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) sonra, henüz dört
asır geçmemişti ki, İslâm büyükleri öyle kitaplar yazdılar, öyle eserler ortaya



koydular ki, bunlar kendilerinden sonra asırlarca Avrupa üniversitelerinde
okutuldu. Avrupalı büyük ölçüde Rönesans düşüncesini ve sanayi inkılâbını bu
eserlere borçludur. Evet Batı, yeryüzünde hâkimiyetini bu eserlerden istifade
ile kurdu. Bilhassa tıp sahasında İbn Sina, Râzî ve Zehravî gibi ilim
otoritelerinin eserlerinin, Batının ilmî yapılanmasında önemli katkıları
olmuştur. Daha sonra bin bir iddia ile hazırlanıp ve en debdebeli bir eda ile
ortaya sürülen kitaplardan hiçbirisi bin sene, hem de kıymetinden hiçbir şey
kaybetmeden ellerde dolaşma bahtiyarlığına ermemiştir ama, İbn Sina sekiz
asır, Zehravî tam bin sene Batıda otorite olarak kabul edilmişlerdir.

Nizamülmülk medreseleri, mescit viladetli ilim yuvalarının en düzenlisi
sayılabilir; zira oralarda bir taraftan Gazzâlî’nin getirdiği ruh ve mânâ temsil
ediliyor, diğer taraftan, çağın ilimleri değerlendirilip tamim edilmeye
çalışılıyordu. Akıllar, fen ve tekniğe ait ilimler ile, kalbler dinî ilimlerle
nurlandırılıyor, talebenin himmeti coşturuluyor ve bu kalb-kafa izdivacından
İbn Sinalar, Râzîler, Birunîler, Battanîler, Zehravîler yetişiyordu.

Bunlardan her biri kendi sahasında ve önemli bir konuda başı çekiyor; kimisi
astronomiyi geliştiriyor, kimisi fizikte kanunlar koyuyor, kimisi de o devirde,
iptidaî vasıtalarla, “sinüs”, “kosinüs” prensipleriyle arzın çevresini ölçmeye
çalışıyordu. Ve yine o devâsâ insanlar Dünya’nın Güneş’in etrafında
döndüğünü, hem de tam 700-800 sene evvel ortaya koyuyordu ki, o günlerde
henüz Copernic ve Galileo’nin yedinci dedesi bile mevcut değildi. Cihanın
garbı vahşetler içinde yüzerken, bizim aydınlık dünyamızda, hidrolik sistemle
çalışan araçlardan saatlere, onlardan da iptidaî robotlara kadar, ancak son
asırlarda tanıyabildiğimiz bir kısım teknolojinin ürünleri, şurada-burada
âdiyattan nesneler olarak teşhir ediliyordu. Karaamidli (Diyarbakırlı) Ebu’l-İz
el-Cezerî, 800 sene önce hidrolik sistemle pek çok otomatik eser ortaya
koymuştu. Ta o zamanlar biz, yaptığımız robot atlara hareket kabiliyeti
verirken, Batılılar henüz saatin işleme keyfiyetini bile bilmiyor ve “Acaba
içinde cin mi var?” diyorlardı. İşte o devirde medrese bu denli çağının
önündeydi...

Bunun yanı başında, gönüllere nur saçan ve insanları maddî âlem ötesi
iklimlerde dolaştıran tekye ve zaviyeler daha bir başkaydı. O zamanlar
tasavvuf ehlinden öyleleri vardı ki, nazarları zaman ve mekânların en karanlık
noktalarına kadar ulaşabiliyordu. Ve bunlar sayılamayacak kadar da çoktu.
Bunların içinde öyleleri de vardı ki: “Ben bir lahza Efendimiz (sallallâhu



aleyhi ve sellem) mülâhazasından ayrı kalsam mahvolurum!” diyordu. Yine
bunlar arasında “Yakaza hâlinde ben Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem)
temessülen 75 defa gördüm.” diyenler vardı. Bazıları, sahabilerle görüşüyor ve
enbiyâ-i izâma misafir gidiyordu. Niceleri gönüllerindeki derinleşme ve
mazhar oldukları vâridât-ı sübhâniye ile çağlayanlar hâline geliyor ve mâşerî
vicdana boşalıyorlardı. Nasıl ki Cenâb-ı Hak, Nil-i mübareki çöle bağlayıp
onunla o kum deryasını suluyordu, öyle de, mukaddes feyizler hâlinde
nezdinden gelen deryaları onların gönüllerine bağlamıştı. Artık vicdanî
terbiyenin olgunlaştırmasıyla, Allah onları katre iken derya yapmış, zerre iken
güneş hâline getirmiş, hiç ender hiç iken de onlara kâinatlar kadar inbisat
vermişti.

Meselâ, bunlardan Muhyiddin İbn Arabî, 4. Murat’ın Revan Seferinin 6 ayda
olacağını hem de adını vererek bildiriyordu. Ve yine Abdülaziz’in kolları
kesilmek suretiyle katledileceğini asırlar önce haber veriyordu. Evet, eş-
Şeceretü’n-Numaniye bu kabîl pek çok vak’ayı buğulu bir cam arkasından
seyrettiren enteresan bir esrar hazinesidir.

Evet, tekye, medrese ile iç içe girmiş ve insanı ruhuyla, kalbiyle, aklıyla ve
bütün letaifiyle en kâmil mânâda ele alıyor ve “İnsan-ı kâmil”e giden şehrahlar
hazırlıyordu.

Görülüyor ki bu dönemde hem tekye, hem zaviye hem de medrese tam tekmil
fonksiyonunu eda ediyor. Ne var ki gün geliyor, bu muhteşem devir de
kapanıyor. Artık medrese yeni bir şey bulma, yeni bir şey verme yerine,
eskilerin nakliyle meşgul olmaya başlıyor. Meselâ, İbn Sina, Battanî ve İmam
Gazzâlî ne dediler diye, onlara şerhler, haşiyeler yapmakla iktifa ediliyor.
Tabiî, böyle bir medreseden de artık ne İmam Gazzâlî ne de Battanî çıkar
oluyor. Her yanı papağan gibi öncekilerin fikirlerini söyleyen kimseler işgal
etmişti. Gerçek ilim adamı yetişmediğinden dolayı da ufkumuz kararıyor,
yolumuz tıkanıyor. Her taraf birer karadelik hâline geliyor ve bu karadelikler
milleti yutuveriyor.

Bugün olsun tarih önünde her şeyin hakkını vermek mecburiyetindeyiz. Onun
için diyoruz ki, gerçekten 10-12 asır tekye ve zaviye fonksiyonunu tastamam
eda ederek Anadolu’yu nura gark ettiği gibi insanların sinelerini de aşkla
şevkle coşturan bir altın çağdı. Bilmem ki, yıkılış dönemimizde, tekye ve
medrese aynı seviyede miydi..? İçlerinde, yerde dururken Arş-ı A’zam’ı
müşâhede eden var mıydı? Cemaat-i İslâmiye onların temsilinde miydi..?



Yoksa sadece, eskilerin yerini onlara ait kerametleri söyleyerek teselli olan
insanlar mı almıştı? Dinî hayat sırf bir folklor, medreseler “Kîl ü kâl yuvası”,
tekyeler, zaviyeler de sadece merasim yapılan yerler hâline gelmişti ise bu iş
çoktan bitmiş sayılırdı.

Evet, medresenin belli zamandan sonra fonksiyonunu eda etmediği rahatlıkla
söylenebilir. O, aldığı şeyleri koyun gibi hazmedip süt hâlinde çömezlerine
verdiği sürece vazifesini eda ediyor sayılırdı.. ve bu süre hiç de kısa değildi.

Vazifesini eda etmediği devirlerde ise her şey gibi medrese de kendi
devletinin, kendi milletinin, kendi hükümdarının başına belâ oldu.

Dininin ruhuyla, devletiyle bütünleşmeyen medrese hiçbir zaman medrese
olamadığı gibi tekye de tekye olamamıştır. İlim yapmayı bırakıp diniyle,
devletiyle uğraşan müessesenin adı ne olursa olsun, hakikî mânâda o müessese
içten içe bozulmaya uğramış ve dolayısıyla da tekrar kendisini yenileyip eski
hüviyetine dönmedikçe, ondaki çöküntü devam edecektir. Temeldeki arıza,
sonunda elbetteki duvarları ve çatıyı da saracaktır. Mektep ve medrese içtimaî
hayatın temeli demektir. O temel sağlamlaştırılmadıkça, devletin ayakta
durması mümkün değildir. Osmanlı’da da bu olmuştur.

Yani, medrese ve tekyeler bizzat Osmanlı’yı yıkan güçler değildir. Aksine
onlar Osmanlı’yı ayakta tutan dinamiklerdir. Ancak kendileri yıkılınca, onlara
dayalı olan devlet de ister istemez çökmüştür. Bu acı fakat gayet tabiî bir
neticedir. Zira Kur’ân “Bir toplum kendini değiştirmedikçe, Allah onları
değiştirmez.”1 buyurmaktadır.

Şer’î ilim: Dinî ilim.
Lâhûtî: İlâhî.

Devâsâ: Çok büyük.

Usûl-ü kelâmiye: İslâm’ın inanç esaslarını inceleyen kelâm metodolojisi.

Mescit viladetli: Kaynağı mescit olan, mescitten doğan.

Amudî: Dikey.

1 Enfâl sûresi, 8/53; Ra’d sûresi, 13/11.



Bazı mü’minlerde, dindarlıklarıyla alay edilmesi
neticesinde meydana gelen ezikliği nasıl telafi

edebiliriz?
Şu anda yaşadığımız böyle bir dünyada, bunu normal kabul etmek lâzım.

Alay ve istihza etmek bize yakışmaz ve mü’minin işi değildir de ondan. Öteden
beri alay ve istihza kâfirlerin vasfı olmuştur. Evet, alay ve istihza bir kâfir
sıfatıdır. Kur’ân-ı Kerim birçok âyetinde onları bize bu sıfatlarıyla tanıtıyor:

“Gemiyi yaparken, milletin inkârcı ileri gelenleri yanına uğradıkça
onunla (Nuh) alay ederlerdi. O da: ‘Bizimle alay ediyorsunuz; ama biz de
size mukabelede bulunacağız. Rezil edecek olan azabın kime geleceğini ve
kime sürekli azabın ineceğini göreceksiniz!’ dedi.”1

“Kâfirler: ‘Rabbimiz, bizi buradan (Cehennem’den) çıkar, tekrar günaha
dönersek, doğrusu zalimlerden olmuş oluruz.’ derler. (Bunun  üzerine Cenâb-
ı Hak onlara şöyle karşılık verir): ‘Kesin sesinizi, Benimle konuşmayın!
Kullarımdan bir topluluk (dünyada): ‘Rabbimiz, iman ettik, artık bizi
bağışla, bize merhamet eyle, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.’
diyordu. Siz ise onları alaya alıyordunuz. Bu yaptıklarınız size Beni  anmayı
unutturuyordu. Onlara hep gülüyordunuz. Sabretmelerine karşılık bugün
onları mükâfatlandırdım. Doğrusu onlar kurtulanlardır.’”2

“Günahkârlar, muhakkak (dünyada) mü’minlere gülerlerdi. Yanlarından
geçtiklerinde ise birbirlerine kaş-göz işareti yaparlardı . Taraftarlarına
vardıklarında bununla eğlenirlerdi.”3

Görüldüğü gibi istihza edip alaya almayı Kur’ân, bir kâfir sıfatı olarak
kaydediyor. Müslüman ise ne kimseyi alaya alır ne de istihza eder. Kâfirlerin
istihzasına ise, Cenâb-ı Hak mukabele edecektir. Onlar esasen alaya alınacak
durumda bulunanın kim olduğunu, ahirette tam mânâsıyla görecek ve
kendilerine bin nefrin edeceklerdir. Öyle ise şu kısacık dünyada mukabele-i
bilmisil yapmanın hiçbir mânâsı ve yararı yoktur. Zararı ise pek çoktur. Onun
için bizler, onların davranışlarına onlar gibi karşılık veremeyiz. Mü’min
oluşumuz, buna mânidir. Ve biz de böyle bir mâni oluştan hoşnut ve memnunuz.

Gelelim sorunun diğer şıkkına: Allah’a inanma ve O’nun karşısında
kulluğunu ilan ve itiraf etme, dünyanın en büyük şeref madalyasını boyna takma
demektir. Bu her zaman bizim için bir onur vesilesidir. Eğer caiz olsaydı biz bu



durumumuzdan gurur duyacaktık.
Onlar bizim namazımızla yani miracımızla ve bizi Allah’a yaklaştıran en

büyük vesile ile alay ediyorlar!.
Onlar bizim abdestimizle; yani bizim, havz-ı Kevser yanında Allah Resûlü

tarafından tanınmamıza vesile bulunan en göz kamaştırıcı ışık tayflarıyla alay
ediyorlar!.

Onlar mü’minlerin takkesiyle, tesbihiyle; insanların en şereflisi Hz.
Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), mübarek başına koyduğu, bir
hadis-i şerifte, meleklere ait bir giysi ve erkeğin ziyneti olduğu, insana en az 27
kat sevap kazandırdığı belirtilen ve bundan dolayı bazı Müslümanlar’ın
namazda başlarına sardıkları sarıkla alay ediyorlar!.

Bunların hiçbirisi alay edilecek meselelerden değildir. Aksine gıpta ile
kabullenilecek uhrevî değerde şeylerdir.

Hâlbuki, Allah’ı inkârla hayvandan daha aşağı bir derekeye düşen insanın
hâli; evet, eğer alay edilecekse onunla edilmelidir. Sarhoş ve ayyaşlar,
cemiyetin yüz karası kimselerdir; alay edilecekse onlarla edilmelidir.

Faizci, karaborsacı, monopolcü, ihtikârcı; ticarî hayatın en yaman
hırsızlarıdır; alay edilecekse onlarla edilmelidir.

Açık saçıklık ve ahlâksızlığa gömülüp gidenler; iffet ve namuslarını pazara
dökenlerdir, alay edilecekse onlarla edilmelidir.

Utanmazlığı alışkanlık hâline getirip insanımıza telkin edenler ve neden
utanılacağını, neden utanılmayacağını bilmediklerinden dolayı, dindar gençlerle
alay ediyorlar. Ama bütün bunlara karşı onlara düşen, اوُّر ِوْغَّللاـِب َم اوُّرَم  اَذ  ِإَو
4 اًماَرِك  esasına riayet etmektir. Evet, onlar da, Kur’ân’ın tebcil ettiği bir cemaat
olarak, o kendini bilmez, ne idüğü belirsizlerin yanından geçerken;
âlicenabâne, kerîmâne tebessüm ederek geçmeli ve hakikî Müslüman’ın gerçek
ufkunu göstermelidirler. Alay eden, kendi küçüklüğünü gösterirken, Müslüman
genç de ciddî, vakarlı ve tavrını hiç bozmadan, hâlâ da onların hidayetini
düşünen, böylece de Muhammedî bir yolda olduğunu gösteren bir eda ve bir
üslûpla kendine düşeni yapmalıdır. Çünkü sonunda herkes yaptığı şeylerle haşr
ve neşr olacaktır. Bugün Müslümanlarla alay edip gülenlere, o gün gülünecek;
bugün alaya alınanlar ise, o gün Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve keremleriyle
onurlandırılacaklardır. Şimşek gibi Sırat’ı geçip, Firdevs Cennetlerine de yine
onlar ulaşacaktır.



Rabbim, bu türlü taarruz, istihza ve alaylara maruz kalan günümüzün inanmış
delikanlılarını, din-i mübin-i İslâm’da sabitkadem eylesin! Yıldırmasın,
usandırmasın, bıktırmasın, geriye döndürmesin, sarsmasın ve sonuna kadar bu
işi götürmede kendilerine güç ve kuvvet ihsan eylesin! (Âmin)

Nefrin: Nefret.

Mukabele-i bilmisil: Aynıyla karşılık verme.

Monopol: Tekel.

İhtikâr: İhtiyaç maddelerini depolarda saklayıp, daha sonra pahalıya satma, vurgunculuk.

Tebcil etmek: Yüceltmek.

Haşr ve neşr: Öldükten sonra tekrar dirilip mahşer meydanında toplanma.

1 Hûd sûresi, 11/38-39.

2 Mü’minûn sûresi, 23/107-111.

3 Mutaffifîn sûresi, 83/29-31.

4 “Onlar (mü’minler) ki, boş bir şeyle karşılaştıklarında oradan vakarla geçip giderler.” (Furkan
sûresi, 25/72)



Bakara sûresi 155. âyetini nasıl anlamalıyız?
Çoklarının çok yerlerde anlattığı bu hususun tafsilini, anlatanların

anlatmasına havale ederek sadece sual soran şahsın sualine saygı ifadesi olarak
kısaca ve ancak meal çapında, bu mübarek âyet üzerinde duralım: Belki de
birçok arkadaşlarımız itibarıyla, anlatacaklarımız, “malumu i’lam” kabîlinden
olacaktır. Ancak, Kur’ân’a ait her mesele bizim için çok mühimdir. Mevzua
bizim vereceğimiz cevabın ehemmiyeti noktasından değil, Kur’ân’la alâkası
cihetinden bakılmalıdır.

Âyette meal olarak şöyle buyrulmaktadır: “Andolsun ki, sizi biraz korku,
açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azalma  (fakirlik) ile imtihan
eder, deneriz. (Ey Peygamber) sen sabırlı davrananları müjdele!”1

Kasem olsun ki, sizi, içinize salacağımız bir kısım korkularla imtihan ve
ibtilâya tâbi tutacağız. Defaatle başınıza korku salacak, ehl-i dünyayı size
musallat edecek, böylece kim korkuyor, kim korkmuyor, haricî vücud
noktasında bunu ortaya çıkaracağız. Evet, kimin korkup korkmadığını ilim
noktasından Cenâb-ı Hak (celle celâluhu) biliyor. Fakat, kudret ve iradenin
taalluk sahası olan haricî vücud noktasında kimin korkup kimin korkmadığını
ortaya koymak için O sizi durmadan imtihana tâbi tutacaktır.

Bu imtihanlardan biri de “korku”dur. İnsan, zelzeleden, açlıktan,
susuzluktan, maddî-mânevî düşmandan korkar ve bunlar onun için bir imtihan
olur.

İmtihanın ikinci çeşidi de “açlık”la yapılandır. Ümmet-i Muhammed belli
devirlerde bu imtihanın en şiddetlisine mâruz kaldı. Günümüzde böyle bir
imtihan söz konusu değildir. Vâkıa, bugün de bir kısım açlıklar, sefaletler yok
değildir ama bunlar, günümüz insanının israf ve suiistimallerine terettüp eden
bir kısım tokatlardır. Oysaki bizden evvelki nesiller, hususiyle de son iki asrın
insanı, haricî ve dahilî düşmanların tasallutuyla, açlığın en acımasızına maruz
kalmışlardır. Evet, bugün belki bazı Afrika ülkelerinde de açlık vardır; ancak
bu onların suiistimalinden kaynaklanan bir tokattır. Başka vesilelerle o hususu
uzun uzadıya anlattığım için burada temas etmeyeceğim.

“Mal noksanlığı”, bir bakıma gelecek çeşitli âfetlerle olabileceği gibi,
bereketin kaldırılmasıyla da olabilir. Bu da imtihan çeşitlerinden biridir. Ve
günümüzde enflasyon bu imtihanların en zorlu olanıdır.

“Nefislerdeki noksanlık” ise, hem öldürülme hem de insanca yaşama



haklarından mahrum bırakılma gibi mânâlara gelebilir. Dıştan gelen taarruz ve
istilâlara karşı yapılan mücadelede İslâm âlemi şehitler vererek nefiste
noksanlık imtihanı görebilecekleri gibi, dahilde, İslâmî hayatı yaşayanlar,
cemiyet hayatından tecrit edilip ve onlara üçüncü sınıf vatandaş muamelesi
yapılmak suretiyle de imtihandan geçirilebilirler. Bütün bunlar Cenâb-ı
Hakk’ın (celle celâluhu) ibtilâ ve imtihanıdır. Ve mü’minler imtihan
olmaktadırlar.

“Semerat”, meyveler demektir. Allah (celle celâluhu) bağ ve bahçelerimize
verdiği ve vereceği âfetlerle bunlarda noksanlıklar meydana getirir ve bizi
imtihan eder. Bir de her türlü çalışma ve gayretin netice ve semeresiyle bizi
imtihan eder ki, bu da yine semeratla imtihandır. Bu imtihanlar ya bizim çeşitli
günahlarımıza terettüp eden imtihanlardır.. Allah (celle celâluhu) bunlarla bizi
uyarmak ve kendimize getirmek istemektedir; ya da derece ve mertebemizin
artması içindir ki, bu da bizlere Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu) bir lütfu
demektir.

Sabır ve sadakat ancak imtihanlarla belli olur. Her türlü imtihan karşısında,
Hak (celle celâluhu) kapısından ayrılmayanlar ve orada kalmaya kararlı
olanlar, kapının her açılıp kapanışında, başı kapının eşiğinde bekleyenler bu
imtihanı kazanmış olacaklardır. Az bir sıkıntı ile yol-yön değiştirip, kapının
önünden ayrılanlar da kaybetmiş olacaklardır.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir belâ veya musibete mâruz
kaldığında hemen abdest alır ve namaza dururdu. “Sabır ve namazla Allah’tan
(celle celâluhu) yardım isteyin.”2 âyeti bize bu hakikati anlatıyor. Musibet sizi
çepeçevre sardığı ve ufkunuzu kararttığı zaman bu girdaptan çıkmanın ve
kurtulmanın yolu sabır ve namazdır. Evvelâ dişini sıkarak sabredeceksin; sonra
da kullukta ısrar ederek, Rabbinin dergâhına yüz süreceksin.

İhtimal ki, Cenâb-ı Hak (celle celâluhu) bu imtihanlarla, bizim sabır,
tahammül, vefa ve sadakatimizi ortaya çıkarmakta, böylece hem kendi
lütuflarını hem de bizim gerçek değerlerimizi ihtar etmek istemektedir. Evet O,
sabır ve sadakatinizi, geçirdiğiniz imtihanlar karşısında gösterdiğiniz tavır
mezurasıyla ölçecek ve kendinizi kendinize tanıttıracaktır. Ta ki, kimsenin
Allah’a (celle celâluhu) karşı bir delili kalmasın. Belki de kul böyle bir ölçü
ve tartı ile kendini deneyip ölçtükten sonra şu itiraflarda bulunacaktır:

Yâ Rabbi, meğer ben ne dönek insanmışım. Sen beni bir kere imtihan ettin,
kapıyı yüzüme bir kere kapadın, dümenimi bir kere bozdun, ben de “Artık bu iş



olmaz!” dedim, ayrılıp gittim. Oysaki bu bozgun, hiç durmadan tekerrür edip
dursaydı, bana düşen vazife, yerimde sebat etmek ve Senin düşmanlarınla yaka
paça olmaktı. Sen belki, yüzlerce defa benim ordumu bozguna uğratacaktın; ama
ben hep “Seni, Seni!” diyecektim. Sen evimi başıma yıkacak, evlât ve mal
acısıyla yüreğimi yakacaktın; ben hiç tavır değiştirmeden “Seni, Seni!”
diyecektim. Sen tepeden tırnağa vücuduma hastalıklar salacaktın, ben de
dayanamayarak inim inim inleyecektim; ama biraz derman bulunca ve iki
kelime konuşma fırsatı yakalayınca yine “Seni, Seni!” diyecek ve hep Seni
isteyecektim. Bunları demem gerekirken, diyemedim, sarsıldım, döndüm ve
ayrılıp gittim. Meğer ben ne dönek biriymişim..!

Kul, hak ve istikamet üzerinde olduğu demlerde de imtihan olur. Birçok
hadisin beyanıyla, Allah (celle celâluhu) kulunu imtihan eder, başına çeşitli
belâ ve musibetler yağdırır, ta ki kul, Rabbi’nin huzuruna tertemiz gidebilsin ve
Cennet yamaçlarında huzur ve itminanla tenezzühten tenezzühe koşsun dursun...

Evet, bizler de birçok defa elenecek, kalburlara konacak, eleklerden
geçirilecek ve imtihan olacağız. Böylece, has hamdan, kömür de elmastan
ayrılmış olacak. Bilhassa günümüzde böyle bir imtihana zaruret vardır. Zira
ileride muhtemel dönekliklerin önünü almak ancak bugün görülüp geçirilen
imtihanlarla mümkün olabilecektir. Onun için, ilâhî davayı omuzlamaya,
taşımaya namzet olanlar arasında imtihan çok önemli bir faktördür; bunu da
bizzat Cenâb-ı Hak (celle celâluhu) yapmaktadır ve yapacaktır. Bize düşen,
sadakatle bu kapıdan ayrılmamaktır.

Malumu i’lam: Bilinen bir şeyi anlatma.

Haricî vücud: Müstakil, objektif varlık, şehadet âlemine ait varlık.

Taalluk sahası: İlgili, alâkalı olduğu alan.

İtminan: İç huzuru, gönül rahatlığı.

Tenezzüh: Gezinti, dolaşma.

1 Bakara sûresi, 2/155.

2 Bakara sûresi, 2/153.



“Yoktan var olmaz, vardan da yok olmaz.” diyorlar.
Zamanımızda geçerli midir?

Lavoisier’e dayandırılan bu söz sadece bir iddiadır. Diyorlar ki: “Madde
enerjiden mürekkep ve enerjinin şekillenmiş hâlidir. Madde-enerji, enerji-
madde bir devr-i daim hâlinde sürer gider. Demek ki, var yok olmaz, yok da
var olmaz. Meselâ, yeryüzünde insanlar var olurlar, öldüklerinde çürür ve bu
sefer de toprak olurlar. Ve varlıklarını toprak şeklinde devam ettirirler.
Güneş’teki hidrojen helyuma çevrilir, ondan çıkan şua, radyasyon ve çeşitli
boydaki dalgalar, dünyanın yedi bucağına yayılır hatta birçok sistemlere kadar
gider ve onlar da kendilerine göre bunlardan istifade ederler. Yani, değişen
sadece varlığın keyfiyetidir; yoksa bizzat varlık hep devam etmektedir.”

Evvelâ, Lavoisier “Var yok olmaz, yok da var olmaz.” derken bunu eşyanın
kendisine nispet ederek söylemektedir. Yani, hiçbir varlık kendi kendine yok
olmaz. Yok olan da yine kendi kendine var olamaz. Aynı zamanda, var ve yok
etme gücüne sahip olamayan sebepler, tesadüfler; hatta varlık içinde en
kabiliyetli olan insanlar dahi, bu hükme dahildirler.. onlar da bir varı yok, bir
yoku da var edemezler.

Onların eliyle sadece terkipler değişir; varlık varlığını devam ettirirken, yok
da ebediyen yok olarak kalır. Ancak, mesele Cenâb-ı Hakk’a (celle celâluhu)
isnat edildiğinde bu hüküm tamamen tersine çevrilir. Allah (celle celâluhu)
varı yok eder, yoku da var eder. Her baharda binlerce, yüz binlerce, yoktan ve
hiçten yaratılan bunca nebâtâtı gördüğü hâlde, yok var olmaz diyen muannit
evvelâ kendisi yok olmalıdır. Evet, Allah (celle celâluhu) varı yok eder, yoku
da var eder. Zaten Lavoisier’nin de buna bir itirazı yoktur.

İkincisi: Varlık veya yokluk bizim malumatımızın dar mahbesine
sıkıştırdığımız şeylerden mi ibarettir ki böyle bir iddiada bulunmak doğru
olsun!

Epikür ve Tales’ten bu yana maddenin en küçük parçası olarak bilinen atom
bugün daha küçük parçalara ayrılmış olarak bilinmektedir. Atom, kendi
çekirdeğinin etrafında dönen, eksi yüklü elektronlar, artı yüklü protonlar ve
yüksüz nötronlardan müteşekkildir. Dün bilinmeyen bu husus bugün herkesin
malumudur; ve bugün yine herkesin malumudur ki, bunlar durmadan dalga
neşretmektedirler. Görülüyor ki, bilgilerimiz daima yenileniyor ve bilgi
dağarcığımıza her an yeni bilgiler ilave oluyor. Atom nazariyesi birçok



değişikliğe uğrayadursun, belli bir dönemde foton nazariyesi ortaya atıldı ve
ilim adamları artık bütün mesailerini partiküller üzerine teksif etmeye
başladılar. Biz çok şey bildiğimizi zannediyoruz; hâlbuki çok şey bilmiyoruz.
Varlık hakkında bildiklerimiz, bilmediklerimize nispetle deryada katre kalır...

Biz yine düne kadar, her şeyin atomdan meydana geldiğini kabul ediyorduk.
Ancak bugün antimadde nazariyesiyle atomun karşısında da bir antiatom olduğu
söylenmektedir ki, “Daha bilmediğiniz şeyleri de çift yarattı.”1 mânâsına
gelen âyetin içinde bu mânâyı düşünmek de mümkündür.

Kur’ân-ı Kerim’in ortaya koyduğu ilmî gerçeklere ve telkin ettiği imana
bakınız ki, “Atomdan seyyarata kadar, her şeyi Cenâb-ı Hak (celle celâluhu)
çift olarak yarattı. Tek olan birisi vardır o da Allah’tır (celle celâluhu).”
Sadece O tek olan Zât’tır ki, parçalanmaz, bölünmez, yemez, içmez, üzerinden
zaman geçmez, kemmî ve keyfî olarak ele alınmaz. O zâtında vardır ve bir Zât-ı
Ecell-i A’lâ’dır. Tebeddülden, tagayyürden, elvân u eşkâlden münezzeh ve
müberrâdır.

Anderson’dan Asimov’a kadar fizik ve astrofizik dünyasında yeni bir görüş
olarak üzerinde durulan, antimadde, antiatom, antiproton ve antinötron hususu
bilgi sınırımızı tespitte ve bilgi kapasitemizin azlığı mevzuunda
düşüncelerimize bir buud daha kazandıracak mahiyettedir. Çok şey bildiğini
zanneden insan, hiçbir şey bilmediğini bu yeni gelişmelerle daha iyi anlamış
durumdadır. Zaten okudukça insanın, bir taraftan ilmi, diğer taraftan da cehaleti
artmaktadır.

Anderson, pozitronu bulduktan sonra, elektron yerinde dönen başka bir şey
buldu. Çünkü bu bulduğu artı yüklüydü. Hâlbuki elektron eksi yüklü olması
gerekiyordu. Bu, maddenin karşısında zıt bir maddenin olduğunu ispat
ediyordu. İlim dünyası şimdi bu sırrı çözmekle meşgul ve yoğun bir faaliyet
içinde çalışıp durmaktadır. Bir de sıralamayı devam ettirirsek, bakın iş nereye
kadar uzayacaktır: Antix, antipartikül, antiproton, antinötron, antielektron,
antimolekül. Ondan sonra da canlılara gelelim. (Yalnız şimdilik böyle bir tabir
bilinmiyor) antibitki, antihayvan, antiinsan ve antidünya... vs.

Çok sözleri kehanet derecesine varan Einstein demiştir ki: “Görünen üç
buudlu mekânın dördüncü bir buudu daha vardır; o da zamandır.” Tabiî ki bu,
sezip görebilmeye bağlıdır. Siz o mekânın içinde bulunsanız, eşyaya bakışınız
başka türlü olacaktır. Öyleyse, içinde bulunduğumuz mekânın dışında bu
mekândan başka bir mekân vardır. Ve bu mekân hiçbir zaman başka bir



maddenin değişmesinden teşekkül etmiş değildir.
Madde ile antimadde arasındaki münasebet nedir? Bu sorunun cevabında

deniliyor ki, bunlar birbirini yok edebilecek bir mahiyette yaratılmışlardır.
Ve yine ilim adamları, bir gün bütün kâinatta, maddenin anti-maddeye galebe

edeceğinden bahsetmektedirler. Hâlbuki onların sözlerini teyit eden hiçbir
delilleri de yoktur. Bunu şunun için söylüyorum; acaba ilim adamları her şeyi
biliyorlar mı ki, böyle bir neticeyi hemen kestirip atıyorlar.

Haydi onların bazı dediklerini kabul edelim. Yeryüzünde madde daha çoktur,
antimadde ise daha azdır. Ama bir de ileri sürdükleri hususlar üzerinde
düşünelim. Meselâ onlar diyorlar ki, kâinat yaratılırken madde ve antimadde
birbirine mukabil yaratıldı. Diyelim ki madde tarafında iki bin iki tane madde
vardı; antimadde tarafında ise bu oran iki bin taneydi. Sonra madde
antimaddeyi yedi, tüketti. Sonunda madde, anti-maddeden sadece iki tane fazla
kaldı ve bu fazlalıktan dolayı, kalan iki fazla maddeden bu âlem vücuda geldi.
Böylece de, madde antimaddeye galebe çalmış oldu. Aslında hiç de böyle bir
durum yoktur. Çünkü, eğer böyle bir şey olsaydı, yeryüzünde antimaddeden
bahsetmeye imkân olmazdı. Zira, iddiaya göre antimadde baştan bütünüyle yok
edilmiş sayılıyordu.

Bir de şöyle düşünelim. Antimadde düşüncesi maddenin karşısında; antiatom
düşüncesi atomun karşısında bize sırlı bir âlemden bahsetmektedir. Biz maddî
ve görünen varlıklarız. Niçin acaba cinler, antimaddeye yakın bir şeyden
yaratılmış olmasınlar? Neden meleklerin nurdan yaratıldığını kabul etmeyelim?
Neden onlar bizi yok edebilecek güçte olmasınlar?

Acaba geçmiş peygamberlerin serencamesi arasında bu tür hâdiseleri
görmek mümkün değil midir? Hâlbuki Kur’ân-ı Kerim’de ve bilhassa Hicr
sûresinde meleklerin bir yerde madde adına görünmelerinin orayı mahvettiği
anlatılmaktadır.2 Demek ki Allah’ın (celle celâluhu) emir ve müsaadesi olsa,
melekler zincirleme reaksiyonlarla, kâinatı yok edebileceklerdir. Binaenaleyh,
bir yerde madde bir nesic, bir kanaviçe meydana getirirken, bir yerde de
antimadde, meselâ, cinler ve ruhânîler gibi bir kanaviçe meydana
getirmektedir. Madde-anti madde; mekân-anti mekân, zaman-anti zaman
çarpışması neyse, dünya da ahiretin karşısında aynı durumdadır. Onun içindir
ki Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), gerçekten Cennet’i görüyor, üzüm
salkımına elini uzatıyor, Cehennem’i müşâhede ediyor ve gördüğü o dehşetli



manzaralardan irkiliyordu. Evet O, madde âlemindeyken de antimadde âlemiyle
münasebet içindeydi...

İşte âlemin varlığı, maddesiyle antimaddesiyle bu kadar karmaşıklık arz
ederken, kalkıp birisinin, yüz sene önce söylenmiş bir söze dayanarak, “Var
yok, yok da var olmaz.” gibi laflar etmesi ilmî hiçbir mesnede dayanmayacağı
gibi, tutarlı da olmayacaktır.

Burada, âlem hakkında çok şey bilmediğimizi bir kere daha tekrar etmek
durumundayım. Bir zamanlar, esîr maddesi etrafında da fırtınalar koptu. Var
diyenleriyle bir grup, esîr maddesinin mevcudiyetini çeşitli delillere istinat
ederek ispat ederken, Michaelson ve daha başka bazı ilim adamları
araştırmalarının neticesini, “Esîr denen bir madde yok!” diye noktaladılar. Bu
sefer Lorenz devreye girdi ve “Hayır, yok diyemezsiniz!” dedi. Bunların hepsi
de söylediklerini, araştırmalarının onlara verdiği malumata dayandırıyorlardı.
Durum böyle olunca ve bu bilinemeyenlere bir de insanın kendisi eklenince,
varlık veya yokluk hakkında hüküm mahiyetinde sözler söylenmesi biraz tuhaf
değil mi?

Bir gün gelecek, İsrafil sûra üfleyecek madde veya antimaddeden bir tarafı
yok edecektir. Bu defa beriki diğerine göre belki gelişecek ve siz öyle
varlıklarla karşılaşacaksınız ki, sizin gibi insan görünecek, ama elinizi
vurduğunuzda bir tarafından öbür tarafına geçiverecektir. Siz ona, ister cin,
ister melek, isterse ruhanî deyin. Ancak denmesi gereken bir şey daha vardır; o
da varlığın maddeden ibaret olmadığı hakikatidir. “Her şeyi maddede
arayanların akılları gözlerindedir, göz ise mâneviyatta kördür.”3 Maddenin
ötesinde, bütün ihtişamıyla maddeye zıt ayrı bir varlık sahası vardır ki, gerçek
mânâ, ilâhî nur ve Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu) tecellî ettiği âlem de işte
bunun ötesindedir. Bu mevzuda hiçbir şey bilmiyoruz. Çünkü ilmin eli oralara
uzanmaktan henüz uzaktır.

Üçüncüsü: Hepimiz müşâhede ediyoruz ki, var yok olmakta, yok da var
olmaktadır. İşte gözümüz önünde Allah (celle celâluhu) bir anda ışığı var
ediyor, sonra onu yok ediyor ve onun yerine karanlığı var ediyor. Sonra
karanlığı yok edip ışığı var ediyor. Biz de gözümüz önünde cereyan eden bu
hâdiseleri müşâhede edip duruyoruz. Her mevsim yoktan varlık sahasına
çıkarılan bunca nebatat ve hayvanat bize yoktan nasıl var edildiğini gösterip
dururken bir gün de gelecek bütün bunlar yok olmakla, bu sefer de varın nasıl
yok edildiğini yine görmüş olacağız. 4 ٍناَف اَھَْیلَع  ْنَم  ُّلُك   sırrı zuhur edecek ve



dünya üzerinde ne varsa maddelerine ait yönleriyle yok olacaklardır.
Evet, her şey fânidir; ancak bir Bâki vardır. O da hiç şüphesiz Allah’tır

(celle celâluhu). Ve O Allah (celle celâluhu), varı yok; yoku da var etmeye
muktedirdir.

Hâsılı; maddeciler, varı yok, yoku da var eden ve kâinattaki baş döndürücü
icraatıyla varlığını hissettiren Yüce Yaratıcı yerine maddî bir ilâh, daha açık
ifadesiyle de, bir (İlâh-Madde) ikame ederek bir kısım bulanık düşüncelere
sığınmak istemekteler. Zira, iddialarına nazaran âlemi idare eden sadece
maddedir. Kimyevî ve mihanikî kuvvetler ise, maddenin vasıfları ve
hususiyetlerinden başka bir şey değildir.

Ne var ki, onlara göre bu her şey olan maddenin hakikati meçhuldür. Ne
acıdır ki, idrak edilemediğinden ötürü hakikat ve künhünü bilemedikleri
Allah’ı (celle celâluhu) inkâr eden materyalistler, hakikatini bilemedikleri
maddeyi her şeye esas kabul etmekte hiçbir beis görmemekteler..? Onların bu
gibi pek çok tenakuzları üzerinde durmayacak, sadece sistemleriyle alâkalı bir
iki söz edeceğiz:

Materyalistler, yaratılış ve varoluşta en birinci âmil olarak maddeyi
görürler. Onlara göre madde her şey üzerinde hâkim, kuvvet de onun esiridir.
Âlemin idaresini, kâinattaki nizam ve âhengin muhafazasını, her şeyin esası
sayılan bu kör ve şuursuz zerrelere, ilimsiz, idraksiz atomlara havale ederek
varlık hakikatini izah etmeye çalışırlar.

Bu utandırıcı ve gayri ilmî hurafeleri kabul etmek için insanın hakikaten kör
ve şuursuz olması lâzımdır.

İşte, maddecilerle aramızdaki en bariz farklılık da burada ortaya çıkar.
Maddeciler güya tecrübe ve müşâhedeye dayanarak, maddenin, her şeyin esası,
hareket ve şekillenmesinin de kendinden olduğunu iddia ederler. Bizse, yine
ilim, fen ve müşâhedeye dayanarak, maddenin kör, âtıl, şuursuz bir mevcut
olduğunu, hareket ve değişik terkipler içindeki hizmet ve gücünü varlığı
kendinden, her şeyi ilim ve kudretiyle idare eden bir Zât’tan (celle celâluhu)
aldığına inanırız. Günümüzdeki temsilcileriyle beraber bütün materyalistler
tamamen dogmatisttirler. Henüz ispat edilememiş ve bedihî olmayan şeyleri,
ispat edilmiş ilmî meseleler gibi gösterir ve göz boyamaya çalışırlar.
Hıristiyanlık’taki dogmatizme başkaldırarak her şeyi inkâr eden maddeciler
neticede bir başka yoldan aynı girdaba kapıldı ve aynı gayyalara sürüklendiler.



Materyalistlerin, bin bir tantana ile ilân ettikleri esasların hemen hepsi de bir
kısım fasit kıyas ve yakıştırmalara dayanmaktadır.

Varın yok, yokun var olması iddiası da yine onların bu yakıştırmalarından
biridir. Bir gün ilim adamları onların bu iddialarını da iki kere iki dört eder
kat’iyetinde ispat etseler; onlar, inkâra esas teşkil edebilecek yeni yeni iddialar
üreteceklerdir.

Mürekkeb: Bir araya gelmiş, oluşmuş.

Şua: Işın.

Muannit: İnatçı.

Mahbes: Kafes, hapishane.

Kemmî - Keyfî: Nicelik ve nitelik olarak.

Zât-ı Ecell-i A’lâ: Eşsiz, benzersiz, Yüce Zât.

Tebeddül - Tegayyür: Değişme, başkalaşma.

Elvân u eşkâl: Her türlü renk ve şekiller.

Münezzeh - Müberrâ: Temiz, beri, uzak.
Serencâme: Başa gelenler, yaşananlar.

Nesic: Dokuma.

Gayr-i ilmî hurafe: İlmî bir temele dayanmayan, boş, asılsız düşünce.

Dogmatizm: Doğruluğuna dair aklen ve naklen herhangi bir delil bulunmayan bir düşünceye körü
körüne bağlanma.

Materyalist: Maddeci. Maddeyi, kâinatın temel prensibi kabul eden, maddî veya ruhî bütün
varlıkların esasını madde olarak benimseyen kimse.

Fasit: Bozuk, yanlış.

1 Yâsîn sûresi, 36/36.

2 Bkz.: Hicr sûresi, 15/8.

3 Bediüzzaman, Mektubat s.697.

4 “Arz üzerinde bulunan herkes fânidir.” (Rahmân sûresi, 55/26)



Darvin nazariyesinin bu kadar çok yara almasına 
rağmen ısrarla yaşatılmaya çalışılmasının 

temelindeki ana düşünce nedir? 1
Dünyada Darvinizm kadar “ba’sü ba’de’l-mevt - öldükten sonra dirilme”si

olan ikinci bir hâdise göstermek mümkün değildir. Ölmüş ölmüş dirilmiş ve
belli bir koma devrinden sonra şimdi yine hortlatılmak istenmektedir. Bir kısım
ilim adamları var gücüyle Darvin’e ait düşünceleri müdafaa ederken, yine bir
kısım ilim adamları Darvin’i ve düşüncelerini yerden yere vurmakta ve artık
bugün böyle şeylere inanmanın, bir aldanmışlık olduğunu ifade etmekte...

Bugün dünya ilim mahfillerinde görünen manzara budur; fakat yine de
Darvinizm, belli bir süre daha gündemi işgal edeceğe benzer. Dünden bugüne
Batıda ve Doğuda bu mevzuda binlerce kitap yazılmıştır, yazılmaktadır ve
gelecekte de yazılacaktır.

Şunu hemen ifade edelim ki, günümüzde Batı ve Doğu kültürü bütünüyle
maddeci bir temel üzerine oturtulmuş ve tamamen materyalist felsefenin
kaideleri üzerinde durmaktadır. Rusya ne kadar maddeci ise, Amerika da en az
o kadar maddecidir. Zaten bugün Batı kültürü büyük bir çoğunlukla Amerikan
kültürüne kaymış durumdadır. Sadece ilk bakıştaki coğrafî farkı işaretlemek
için söylediğimiz doğu tabiri, düşünce bakımından değildir. Bir başka soru
münasebetiyle de söylediğimiz gibi, bugün Doğu ve Batı artık coğrafî sınırları
aşmış durumdadır. Onun için biz, Rusya’yı da bu yönüyle Batılı kefesinde
mütalâa etmekteyiz.

Her iki tarafın dine bakışı da, ilimlere bakışı da aynı paralellik üzerinde
seyretmektedir. Batı, dine, Russo’nun ve Renan’ın bakışı içinde, içtimaî hayat
için gerekli küçük bir ünite nazarıyla bakar. Yani din hiçbir zaman onlar için
gaye ve hedef değildir; sadece bazı insanların mutluluğuna diğer vasıtalar gibi
bir vasıtadır. Onun için dine de ruhsat verilmelidir. Zaten Rusya da bugün aynı
çizgiye gelmiş durumdadır. Ancak bu yeni telakki bir çözülme kabul edilse
bile, bizim anladığımız mânâda bir din anlayışı değildir.

Bunların ilimlere bakışı da -ilmin bütün bölümlerini kastederek söylüyorum-
aynı şekildedir.

Bugün dünyanın durumu budur. Buna rağmen, materyalist düşünceli insanlar
dahi Darvin nazariyesini ele almış, birçok yönleriyle onu örselemiş, hatta



çürütmüş ve kabul edilebilecek bir tarafını bırakmamışlardır. Bu hususta görüş
ve düşünce tarzının değişmesi Amerika ve Avrupa’da açıktan açığa, komünist
blokta da şimdilik kapalı olarak cereyan etmektedir.

Evet, bugün Rusya ve ona bağlı ülkelerde hâlâ bu görüşte ısrar edilmektedir.
Çünkü bunlar, çürük devlet temellerini tarihî maddecilik üzerine kurmuşlardı
ve bunlar için Darvin’in söylediklerinin doğru olması çok mühimdi. Şu bir
gerçektir ki, materyalizm ve tarihî maddecilik yıkıldığı zaman, metafizik ortaya
çıkacak ve insanlar, ihtiyaçlarının bütününde artık iktisat ve maddî
yapılanmadan daha çok mânevî esaslara müracaat edeceklerdir. Bu da bağlı
oldukları sistemin ölümü demektir. Onun içindir ki dünden bugüne sık sık
Darvinizm’i sahneye sürmüşler ve daha da süreceklerdir.

Türkiye’de de bu işi bayraklaştıranlar, o zihniyete hizmet eden bir kısım
öğretim görevlisi ve öğreticilerdir. Onlar her biyoloji dersinde Darvinizm’i,
büyük bir hakikatmiş gibi ele alır, işler ve körpe dimağları onunla zehirlemeye
çalışırlar.

Ben, burada meselenin geniş çapta tahlilini yapacak değilim. Daha önce, bir
konferans vesilesiyle bu mevzuu tafsilatıyla ele alıp takdim etmiştim.2 Daha
sonra bu mevzu, inanç cephesinde değişik arkadaşlar tarafından ele alınıp
incelendi ve hakikaten hacimli ve verimli eserler vücuda getirildi. Mevzuun
tafsilini bu gibi eserlere bırakarak, sadece, soru-cevap sütununun kapasitesi
ölçüsünde bir iki hususu arz etmeye çalışacağım.

Bu düşüncede olan insanlar derler ki: Canlıların ana maddeleri, suda evvelâ
amino asitler hâlinde, sonra amip veya hücre, daha sonra da çeşitli canlılar
hâlinde teşekkül etmiştir. Sonra da bu canlılar evrim geçire geçire maymun
(bazılarına göre köpek) sonra da insan olmuştur. Söylediklerine delil olarak da
bazı yerlerde bulunan fosilleri göstermişler ve gösterdikleri bu fosilleri de
çeşitli cinslere menşe yapmışlardır. Meselâ bunlardan bir kısmı atın, bir kısmı
denizanasının ve diğer bir kısmı da su yosunlarının anasıdır. Aradan geçen şu
kadar bin sene sonra onlar bugünkü hâllerini almışlardır...

Hâlbuki ilim adamlarının son buluş ve tespitleri onların bu dediklerini tekzip
etmektedir.

Evet, evrimcilerin, inatçı mahluk dedikleri haşerat, aradan bunca yıl geçmiş
olmasına rağmen, bugün hâlâ 350 milyon sene evvelki hallerini devam
ettiriyorlar. Böcekler de bu kadar yıl sonra aynı durumlarını koruyorlar.



Eklem bacaklıların, süngerlerin ve deniz akreplerinin, 500 milyon sene
evvel, taşların altında kalmış fosilleri ne ise, bugünküler de aynı şekildedir.
Arada en küçük bir farklılık dahi yoktur. Bunu söyleyenler de yine
zoologlardır. En küçük varlıklarda dahi herhangi bir değişiklik yoksa, o zaman
Darvinistlerin iddia ettiği gibi, atın ayağı da değişmiş değildir. İnsan ilk
yaratıldığı günkü fizyonomik şeklini aynen korumakta ve muhafaza etmektedir.

Evet, evrimcilere göre, bütün bu saydıklarımızın ve daha binlerce
sayamadıklarımızın hepsinin değişmesi ve belli bir hâl alması gerekirken,
karşımıza 500 milyon sene evvelki varlıklar çıkıyor ve evrimcileri tekzip
ederek, “Hayır, biz hiç değişmedik!” diyorlar.

Onlar bir de şunu iddia ediyor ve diyorlar ki: Varlıklar tamamen tesadüfî
olarak değişmektedir. Bu değişme, zamanla ve yavaş yavaş olmaktadır. Her
varlığın değişme durumu, içinde bulunduğu yer ve şartlarla yakından alâkalıdır.
Güneşle dünyanın birbiriyle olan münasebeti, uzaklık veya yakınlığı, dünyanın
dönüş keyfiyetindeki değişmeler ve buna paralel olarak mevsimlerin değişmesi,
bütün bunlar mutasyonlara müsbet veya menfi tesir eden faktörlerdir. Ve
dolayısıyla meydana gelen değişiklikler bu şartlara göre tahakkuk etmektedir.
Meselâ, atlar milyonlarca sene evvel küçücük hayvanlardı ve beş tırnakları
vardı. Sonra üzerlerinden bu kadar zaman geçince, büyüdüler ve derken tek
tırnaklı hâle geldiler...

Aslında, bunların ellerinde mevzu ile alâkalı ciddî bir vesika da yoktur.
Geçmişe ait bir varlıktan bahsediyor ve onun at olduğunu iddia ediyorlar.
Hâlbuki bahsettikleri yaratıkla bizim bildiğimiz at arasında hiçbir münasebet
yok. Allah (celle celâluhu) o devirde bir hayvan yaratmıştır.. ve o hayvanın
belli bir süre sonra da nesli tükenmiştir. Şu anda da öyle bir hayvan yoktur.
Şimdi onu biz niçin at olarak kabul edeceğiz? Cenâb-ı Hak (celle celâluhu) o
devirde öyle bir hayvan yarattı, daha sonraki devirlerde de atı yarattı. Bunları
birbirine niçin dayayalım ki..?

Milyonlarca sene evvel tespit edilen arı ve ballar var. Görülüyor ki arı 100
milyon sene evvel, aynı hendesî ölçü içinde bal yapmış. Aradan 100 milyon
sene geçtikten sonra bakılıyor ki arı yine aynı şekilde bal yapıyor. Demek,
dünden bugüne ne arının beyni, ne de bal yapmak şekli değişmiştir. Fizyolojik
yapısında da bir değişiklik yoktur. Eğer bir değişme söz konusu ise bu değişme
nerede ve nasıl olmuştur? Her hâlde bunu göstermek lâzımdır.. ve göstermek de
onlara düşer.



Birkaç sene evvel, neodarvinistlerden biri kalktı ve yarısı insan, yarısı
maymun bir kafayı, maymundan insana geçişe bir delil olmak üzere dünyaya
ilân etti. Tabiî ki kısa zamanda işin iç yüzü anlaşıldı. Yapılan şey şuydu:
Hakikaten bir insana, bir de maymuna ait iki kafatasından yarı yarıya alınmış;
bunlar birleştirilerek tek bir kafatası hâline getirilmiş.. bu kafatası bir müddet
asitte bekletilmiş ve bazı yerleri de, yıpranmış hissini vermek için biraz
eğelenmiş ve böylece mutavassıt-ata diye bütün dünyaya ilân edilmişti.

İşte bir muzibin yaptığı böyle bir muziplik, nerdeyse maymunla insan
arasındaki geçiş dönemine ait bir varlık diye bütün ilim mahfillerine kabul
ettirilecekti. Ancak hemen meseleye müdahale eden ilim adamları, kısa
zamanda, bu sahtekârlığı gün yüzüne çıkardı ve bunu gazete ve dergilerde
neşrettiler. Aynı mevzu Türk basınında da uzun uzadıya işlendi ve üzerine
makaleler yayınlandı…

Mutasyona gelince; mutasyon: Canlı varlıklardaki soy çekiminin atlama
şeklinde de değişebileceğini ve bu değişmenin, türlerin meydana gelmesine
esas teşkil edebileceğini ileri süren bir nazariyedir...

Günümüzde, genetik ve biyokimyanın bir kısım keşifleriyle iyice
anlaşılmıştır ki, tesadüflere dayalı mutasyonlarla, tekâmüle gitmenin,
evolüsyona uğramanın imkânı yoktur. Dolayısıyla böyle bir iddia da artık
çıkmazdadır.

Meselâ, senelerden beri, güvercin ve köpekler üzerinde durmadan
melezlemeler yapılıyor. Fakat, köpek inadına köpek kalmakta devam ediyor.
Belki fizyonomik değişiklikler oluyor, diyelim ki burnu, ağzı bir çeşit oluyor;
ama hiçbir zaman bu köpek bir merkep olmuyor. Güvercin de saksağana
dönüşmüyor ve güvercin olarak kalıyor...

Daha önce de drosophila sineği üzerinde aynı deneyleri yapmışlardı: Bu
sinek de sinek kalmakta diretmiş ve araştırmacılar, elleri boş, canları sıkkın ve
ümitsiz bir hâlde araştırmayı terk etmişlerdi…

Fakat bu araştırmaların bir faydası oldu; ilim adamları iyice anladılar ki, bir
nev’den diğer bir nev’e geçmek mümkün değildir.. türler arasında atlanması
mümkün olmayan sütreler mevcuttur. Kaldı ki, orta nev’in akim kaldığı da
herkesin malumu olan bir husustur. Bilindiği gibi, katır ne erkektir ne dişidir.
Bu durumda katırın neslinin devam etmesi imkânsızdır. Nasıl oluyor da böyle
bir orta varlıktan, mutasyonlar neticesi insan gibi bir varlık, hem de kıyamete



kadar nesli devam edecek olan mükemmel bir varlık vücuda gelebiliyor? Böyle
bir neticeyi değil düşünmek, hayal etmek dahi insanı kendinden utandıracak
derecede komik bir hezeyandır ve ciddiye alınacak bir tarafı da yoktur.

Madagaskar civarında bir balık fosili bulundu. Araştırdılar ve bu balık
nev’inin 60 milyon sene evvel yaşamış olduğu tespit edildi ve çok acele bir
kararla, bu balığın, türü tükenen balıklardan olduğu kararına varıldı. Aradan
çok kısa bir zaman geçmişti ki, aynı ada civarında bir balıkçı, onların dediği
balıktan birini yakalayıverdi. Görüldü ki, 60 milyon sene evvel yaşamış balık
ne ise, son yakalanan balık da aynı şekildeydi. Bu mevzuda da evrimcilerin
arzuları kursaklarında kalmıştı.. yaşayan balık, fosille senarize edilmek istenen
oyunu bozmuştu. Yani silah geri tepmiş ve evrimcilerin elinde patlamıştı...

Fakat bütün bunlara rağmen, tarihî maddeciliğin temel unsurlarından biri
olan evolüsyon, materyalizme dayanak olması, Marks ve Engels’in de ısrarla
üzerinde durmalarından dolayı, maddeciler, körü körüne bile olsa; hatta ilim ve
fenne ters düşse dahi, kat’iyen bu düşünceden vazgeçmeyecekler ve
vazgeçmeye de niyetleri yok gibidir.

Onların düşüncesine göre, her mesele mutlaka, materyalizmle izah
edilmelidir. Onlar kat’iyen “Bu meseleyi izah edemedik, öyleyse buna
müdahale eden mânevî ve haricî bir güç vardır.” demeyeceklerdir; ve zaten,
bütün çırpınışlarının altında da böyle bir itiraftan kurtulma gayreti
gözükmektedir. Bu gayret ve çırpınış onları o kadar akıl, mantık ve mutedil
davranıştan uzaklaştırmıştır ki, bazen değil bir ilim adamına, sıradan bir insana
dahi yakışmayacak sahtekârlıklara ve çeşitli mantık oyunlarına tevessül
edebilmektedirler. Ancak her defasında, yüzü kızaran ve girecek delik arayan
da yine onlar olmaktadır.

Maalesef, bu arada bazı körpe dimağlar ve saf beyinler, onların tesiriyle
bulanmış ve bozulmuş olmaktadır ama “Yalancının mumu yatsıya kadar
yanarmış.” derler. Aslında bunların mumu daha akşam üstü veya ikindi vakti
sönüverdi.

Ne diyelim; bir deli kuyuya bir taş atarmış da, kırk akıllı onu çıkaramazmış
ya, bu mesele de öyle oldu.

Darvin’in kendi bilmeden ilim dünyasına faydası da olmuştur. Türlerin belli
bir tertibe ve tasnife tâbi tutulması, onun çalışmalarının bir ürünüdür. O
istemese de, buldukları, kâinatta mevcut baş döndürücü âhenk ve düzeni ispat
eder mahiyettedir. Bu âhengi kuran ve kurduğu âhengi kimsenin bozmasına



müsaade etmeyen Allah (celle celâluhu) ne yücedir!
Hidayet bütünüyle O’nun elindedir. Darvin’in buldukları bizim imanımızı

artırırken, o kendi bulduklarıyla dalâlete gitmiştir.
Mahfil: Çevre, kürsü.

Hendesî: Geometrik.

Evolüsyon: Evrim.

1 Bu soru, 1980-81 yıllarında sorulmuş ve cevaplandırılmıştı.

2 1970’li yıllarda verilen bu konferans daha sonra kitaplaştı. Bkz.: Yaratılış Gerçeği ve Evrim, Nil Yayınları,
İstanbul, 2004.



Cenâb-ı Hakk’ın huzuruna girerken ne gibi fikrî bir
hazırlık yapmalı ve O’nun huzurunda neler

düşünmeliyiz?
Huzur derken daha ziyade namaz gibi ibadetlerdeki huzur kastediliyor

zannediyorum. Eğer sorudaki huzur bu mânâda sorulmuşsa, zaten namaz bizzat
kendisi huzurdur. Aleyhissalâtü vesselâm Efendimiz, miraç gibi huzurun en
mükemmel ve en münevveriyle şereflendirilmişti.. bu çok önemli hâlin bizim
mahiyet menşûrumuza aksi, namaz şeklinde olmuştu. Evet O’nun miraçtan bize
getirdiği en kıymetli hediye namaz olmuştur. Namaz bizler için mikro plânda
bir miraç demektir. Bunu duyup doyabilmemiz için, bir rahmet eseri olarak,
günde beş defa namazla huzura alınıyor ve Rabbimiz’e muhatap olma
bahtiyarlığıyla şereflendiriliyoruz.

Efendimiz’in miraçta semaları dolaşması, Rabbimiz’le bizzat vicahî olarak,
perdesiz konuşması ve kendi idraki vüs’atinde Cenâb-ı Hakk’ı, minvechin
perdesiz hicapsız müşâhedesi ve ardından namazı, bir armağan ve hediye
olarak bize getirmesi, evet bu iki hâdise birbiriyle o denli irtibatlıdır ki, namazı
miraçtan ayrı düşünmek mümkün değildir. Evet, namaz, miracın ve herkes için
bu kavs-i urûcun semere ve meyvesidir.

Tüccarlar, sağa-sola gider; alışveriş yapar ve gelirken de bir şeyler alır öyle
dönerler. Allah Resûlü de tamamen ebediyet gamzeden bir mukaddes alış-veriş
için Rabbinin huzuruna çıkmıştı. Kudsî yolculuğun daveti.. bu âdeta bir alış-
verişti; Cenâb-ı Hak’tan gelmişti. Bu alışverişte Rabbimiz’in bizden istediği de
sadece itaat ve kulluktu. Buna mukabil O da, namazımızı, Efendimiz’in miracı
gibi kabul buyuracaktı. Biz O’nun yolunda olacaktık, O da bizim elimizden
tutacak ve bizi zâyi etmeyecekti. Biz, görmeden O’na inanacaktık, O da bir
mânâda namazımızda bize görünerek gözlerimizi aydın kılacaktı. Ortada böyle
bir alış-veriş vardı; ama, hiçbir surette pazarlık yoktu. Çünkü verilenlerin hepsi
bir lütuftu...

Allah (celle celâluhu) lütfuyla O’nu huzuruna aldı. Ve en çok sevdiği bu
insanı bizim namımıza konuşturdu. Tahiyyatı ile O’na selâm verdi ve bize de
selâm gönderdi. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) istifade ettiği gibi, biz
de o teveccühten istifade ettik. Namaz işte böyle bir huzuru sembolize eder.

İnsan namaza gelirken, bu anlayış ve bu düşünce ile gelmelidir. Böyle kudsî



bir işe hazırlanma çok önemlidir. Her şeyden evvel namaza hazırlanırken
abdest alınır. Bazı hâllerde de abdest yerine gusül yapılır. İnsan, abdestte her
uzvunu yıkayışıyla ayrı bir mesafe alır, ayrı bir aydınlık idrak eder ve ayrı bir
canlılığa ulaşır.. abdest içinde okunan dualarla da belli bir metafizik gerilim
içine girer. Bu arada camiye giderken yapılacak bir kısım dualar da vardır ki,
insan bunlarla adım adım Rabbi’nin huzuruna gelişini hisseder ve yaptığı
dualarla âdeta semavîleşir. Bu kapı, herkese olmasa bile çoklara açıktır. Hz.
Ali (radıyallâhu anh) gibi insanlar her namaz vakti sararıp solar ve âdeta
bayılacak hâle gelirlerdi...

Zira namaz ilâhî huzura ermek ve âdeta, vicahî olarak Hak’la görüşmek
demektir.

Bir insan düşünün ki, kendisine çok mühim bir meselede, seçkin bir topluluk
karşısında, bir konuşma teklifi yapılmıştır.. ve o insan ilk defa böyle bir
topluluk huzuruna çıkacaktır. Dinleyenler arasında her sınıfın en üst seviyedeki
temsilcileri de bulunmaktadır. O insan böyle bir durum karşısında nasıl sararır,
solar, bocalar, kem küm eder ve müthiş bir heyecan içine girer; öyle de kul,
namazında bu kişinin durumundan bin misli daha fazla bir heyecan ve helecan
içine girer.. tabiî ne yaptığının şuurunda ise... Çünkü biraz sonra onun
konuşacağı meclis, sadece misal olsun diye sözünü ettiğimiz meclisten kıyas
kabul etmeyecek ölçüde daha mehâbetli ve daha yücedir.

Evet bu insan, her an ayrı bir şe’n ve tecellîde olan Rabb’in huzuruna
girecektir. Ve daha önceki namazdan bir sonraki namaza ülfet adına intikal
edecek heyecan yatıştırıcı müsekkinlere karşı dikkatli olmalıdır.

Düşünmeli ki, Hz. Musa (aleyhisselâm) gibi ulü’l-azm bir peygamber,
Cenâb-ı Hakk’a ait mehâbetle dopdolu olduğu hâlde, yine de Firavun’un yanına
girmeden evvel 1 يِرْدـَص ِيل  ْحَرـْـشا  ِبَر  ّ  demek suretiyle bir iç hazırlık
yapıyordu; vicdanını konuşturuyor ve mukavemetini artırması için Cenâb-ı
Hakk’a dua ve niyazda bulunuyordu...

Mü’minin abdesti ve mescide gidişi bir ilk hazırlıktır sanki. Hayalinde Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) temessül etmiş ve biraz sonra da
namazında O’na cemaat olacaktır... Bu şuur ve bu iştiyak içinde namaza
duracak ve namazında okuduğu Kur’ân’ı bizzat Cenâb-ı Hakk’a takdim ediyor
gibi okuyacaktır. Belki yer yer, mescidin dışında bırakmaya çalıştığı uygunsuz
düşünceler onu rahatsız edecek; fakat o böyle eşkıya ve yol kesicilere kat’iyen



teslim olmayacak ve yoluna devam edecektir. Ayakta durmaya dermanı
kalmadığını hissedince de, Rabb’in azameti karşısında iki büklüm olup rükûa
varacak, rükûdan kalkarken de vicdanında Cenâb-ı Hakk’ın kendisine rahmet
nazarıyla bakışını yakalamaya çalışacak.. çalışacak ve o bakışı yakalamış gibi
hayretinden dizlerinin bağı çözülecek, tam ve ciddî bir teslimiyet içinde, kulun
Rabb’ine en çok yaklaşabileceği sınır nokta olan secdeye kapanacak.
Ümmetlerin ahirette diz çöküp oturmasına mukabil, o, bu ızdırarî hâli ihtiyarî
olarak dünyada yapacak ve diz üstü çöküp, yalvarış ve yakarışlarla Rabb’ine
müracaatta bulunacak ve gönül dünyası huzurun ışıklarıyla dolup taşacaktır. O,
böyle yapıp ve bunlara mazhar olunca, ahirette böyle bir duruma düşmekten de
-inşâallah- kurtulacaktır. Zira Allah (celle celâluhu) iki korkuyu bir arada
vermeyeceğini vaad etmektedir. İki emniyetin bir arada verilmediği ve
verilmeyeceği gibi.2

Bu seviyeyi elde edebilmenin kendine göre yolları vardır. Bunlardan
bazılarını şöyle sıralamamız mümkündür:

Birincisi: Âfâkî ve enfüsî tefekkürde ısrar... İnsan hiç durmadan âyât-ı
tekvîniyeyi düşünmeli, âfâktan enfüse ve enfüsten âfâka düşünce mekiğini
gezdirip durmalıdır. Evet, insanın tefekkürü, onu, bir taraftan semanın
yıldızlarla yaldızlanmış ufuklarına götürmeli, diğer taraftan da mahiyetinin
derinliklerinde seyahat ettirmelidir ki “kör ve sağırlar”ın yediği damgayı yemiş
olmasın. Çünkü böyle olanlar, kalblerini terk ve rabbanî latîfelerini ihmal
ettiklerinden dolayı, körler, sağırlar ve dilsizler gibi yaşamaktadırlar. Kendi
mahiyetlerini görüp dururken de durumları daha farklı değildir.3

İnsan tefekkürle, bir saatlik ibadetini bin senelik ibadet hükmüne getirebilir
ve bu seviyede sevap kazanabilir. Ve işte, bu tefekkür şuuruyla namaz onu,
esmâ dairesinden sıfât dairesine, oradan da Zât dairesine sıçratır ve insan âdeta
sonsuzluğa yelken açmış gibi olur.

İkincisi: “Rabıta-i mevt” dediğimiz ölümün düşünülmesidir. Bu yapılırken
de ihtimal ve faraziyelerle değil, bizzat ölümle burun buruna gelmiş bir insan
hâletiyle yapmalıdır. Zaten Kur’ân-ı Kerim’de 4 ِتْوَمْلا ُةَق  ِ ئاَۤذ ٍسَْفن  ُّلـُك 
âyetiyle bu hakikate, arz edilen çizgide parmak basmaktadır. Bir kısım tefsir ve
mealcilerin söylediği gibi âyetin mânâsı “Her nefis ölümü tadacaktır.”
şeklinde ifade edilmesi oldukça eksik bir mânâdır. “Her nefis bilerek veya
bilmeyerek ölümü tadıp-durmaktadır.”  şeklindeki ifade, öncekinden daha



tutarlıdır. Çünkü Türkçe’de “Her nefis ölümü tadacaktır.” ifadesinin Arapça
karşılığı َتْوَم ْ لا ُقوُذَیَـس  ٍسَْفن  ُّلُك   şeklinde olur. Hâlbuki âyetteki ifade
yukarıda söylediğimiz şekildedir. Âyetin Türkçe’ye en yakın ve az kusurlu
meali ise “Her nefis ölümü tatmaktadır.”  şeklinde olmalıdır. Evet, her nefis
her an ölümü tadıp durmaktadır ve burada başka herhangi bir mânâ da bahis
mevzuu değildir.

Bu hususu da kısaca izah etmek uygun olacak:
Biz her an ölüp dirilmekteyiz. Zira bizler, Cenâb-ı Hakk’ın tecellîlerinin

akislerinden ibaretiz. Bu tecellîler o kadar seri bir şekilde ve peşi peşine
gelmektedir ki, biz, kendimizi inkıtasız ve devamlı kabul ederiz. Bu aynen
sinema şeridindeki karelerin çok hızlı dönüşüyle, oradaki nesnelerin hareketli
görünmesi gibidir. Aslında biz, her an -ki “an” kelimesiyle zamanın en küçük
parçası neyse onu kastediyoruz- var olup yine yok olmaktayız. Bu tecellîler O
feyz-i akdesten geliyor ve biz de daimî bir var ve yok olmayla karşı karşıya
bulunuyoruz. Bu durumda sanki biz, saatin akrep veya yelkovanı üzerindeymişiz
gibi oluruz. Yani ilk hareketin bizi her an öbür tarafa atması ihtimaliyle karşı
karşıya bulunuruz.. ve zaten sonunda da bu durum kaçınılmaz bir netice
olacaktır. Öyleyse, ölümü, istikbalde vâki olacak bir hâdise gibi değil, her an
yaşanmakta olan bir vak’a gibi değerlendirmeliyiz.

Bu değerlendirme bizi, daima ahirete hazır hâle getirecek ve namazımızı da,
ahiret hazırlığı içinde olan bir insan edasıyla kılmaya vesile teşkil edecektir.

Üçüncüsü: Namazı huzur dolu insanların yanında kılmak da bir yoldur. Zira,
başını secdeye koyduğu zaman, soluklarında Muhammedîlik esip duran birinin
yanında kılınan namaz da insanın o havaya bürünmesine bir vesiledir. Ondandır
ki, cemaat olma tavsiye ve emredilmiştir. Çünkü ferdin iç mukavemeti her
zaman huzur temin etmeye yetmeyebilir. Bu durumda, cemaat içindeki fertlerin
mânevî desteği onun imdadına yetişir ve ona da huzur kazandırır.

Gözyaşı içinde namaz kılan bir insanın hâl ve durumu, en azından, onun
yanında namaza duran insanın da kalbini yumuşatır, hatta bazen ona da gözyaşı
döktürür. Bir çoğunuz müşâhede etmişsinizdir. Ravza-i Tâhire’de ve
Beytullah’ta öyle namaz kılan, secde ve rükûuyla öyle ubûdiyette bulunan
insanlar vardır ki, bizler onları seyrederken kalbimiz duracak hâle gelir...

“Rükû edenlerle beraber siz de rükû edin.”5 âyetinin işaretinden biz bunu
anlıyoruz. Kişi sevdiğiyle beraberdir. 6 Onun için evvelâ bu türlü ibadetle



Rabbi’ne kulluğunu takdim edenleri sevecek ve sonra da hep onlarla beraber
olmaya çalışacağız. Bu arada namazlarımızı da onlarla beraber kılacak ve
onlarla huzur-bahş olan bir iklimde bulunmaya çalışacağız.

Hz. Âişe Validemiz (radıyallâhu anhâ), Allah Resûlü’nün namazını
anlatırken şöyle der: “Allah Resûlü’nün iki rekât namazına şahit oldum. Öyle
bir kıyamda durdu ve kıyamını öyle uzattı ki, o kıyamın güzelliğini ne sen sor
ne de ben söyleyeyim. Sonra rükûu da böyle oldu. Ardından secde etti; secdesi
de en az rükûu kadar güzeldi...”

İşte biz de bir taraftan namazımızı Allah Resûlü’nün bu namazına
benzetmeye çalışacak, diğer taraftan da namazı Hak dostlarıyla beraber kılacak
ve onların kulluk keyfiyetini gönüllerimizde yakalamaya çalışacağız.

Dördüncüsü: İrademize hürmet ve saygı duyarak ve iradeli bir varlık
olmanın gereğini yerine getirerek, namazımıza biraz çekidüzen vermeliyiz.
Evet, irademize temrinler yaptırmalı ve huzura giden yolda biraz da O’nun
mevcudiyeti esasına göre yürümeliyiz.

Namaz, öyle dünyevî işlerimiz arasından geçiştiriliverecek kadar
ehemmiyetsiz bir vazife değildir. O bizim için en mühim bir meşgaledir. Namaz
ciddiyetle ele alınmalı ve öyle eda edilmelidir. Değil başka bir iş yüzünden
onun ihmale veya aceleye getirilmesi, gerektiğinde her türlü işimiz ona feda
edilmelidir.

Aynı zamanda cemaatin ehemmiyeti de unutulmamalıdır. Sadece Hanefî
mezhebinde cemaat sünnet-i müekkededir. Hâlbuki diğer üç mezhebe göre
cemaat farz veya vaciptir. Onlar 7 َنیِِعكاَّرلا َعَم  او  ُعَكْراَو  âyetinden bu hükmü
çıkarmışlardır.

Son olarak şunu da ilave edeyim ki, huzur içinde ve erkânına riayet edilerek
kılınan bir namazın mü’minde hâsıl edeceği haz ve zevki ona başka hiçbir
mazhariyet kazandıramaz. Yeter ki insan, bu mazhariyetin şuurunda olabilsin ve
namazın kıymet ve değerini idrak etsin!...

Menşûr: Prizma.

Vicahî: Karşılıklı.

Kavs-i urûc: Helezonik yükselme.

Ulü’l-azm: Üstün, azim, sabır, kararlılık sahibi.

Âfâkî ve enfüsî: Dış ve iç âlemlere ait.

Feyz-i akdes: Kutsallardan kutsal bir ilâhî feyiz tecellîsi.



İnkıtâ: Kesinti, devam etmeme.

Ravza-i Tâhire: Tertemiz bahçe.. Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) kabri ile
minberinin arasında kalan Cennet bahçesi.

Temrin: Alıştırma, egzersiz.

1 “Rabbim, sinemi aç, ruhuma genişlik ver.” (Tâhâ sûresi, 20/25)

2 İbn Hibbân, es-Sahîh 2/406; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/483.

3 Bakara sûresi, 2/171; A’râf sûresi, 7/179.

4 Âl-i İmrân sûresi, 3/185.

5 Bakara sûresi, 2/43.

6 Buhârî, edeb 96; Müslim, birr 165.

7 “Rükû edenlerle beraber siz de rükû edin.” (Bakara sûresi, 2/43)



“Allahümmecalnâ minessâbırîn” diye dua ediyoruz.
Belâlara karşı sabır istendiğinden, bu durum zımnen

belâ istemek mânâsına gelir mi?
Sabır, insanda bir dayanma gücüdür. Yani insan, iradesini ancak sabırla

gösterir. Hem insan sabırla öyle bir hâl ve keyfiyet kazanır ki, bu sayede
ruhunda meknuz güç zuhur eder...

Sabır, sabredilen şeyler itibarıyla birkaç türlü olur. Bu şeylere karşı sabır,
insanın kemali ve terakkisi, hakikî insan yani insan-ı kâmil olması istikametinde
yükselmek için basamaklar hükmündedir. Bunlardan birisi ibadet ü taate karşı
sabırdır. “İbadetin en faziletlisi, az dahi olsa, devamlı olanıdır.”1 Hiç ara
vermeden yapılan işler, suyun deldiği gibi, zamanla mermeri delecek kadar
tesir icra eder. Âişe-i Sıddîka Validemiz buyurur ki: “Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) bir ibadete başladıysa, onu bir daha bırakmazdı. Hatta
ikindiden sonra nafile kılarken gördüm. Zira bir gün ikindi namazının o ilk
sünnetini kılamamış, üzerimde kaldı diye ikindiden sonra onu kaza etmişti.”2

Mezhep imamlarının, delilleri değerlendirmeden kaynaklanan farklı mütalâaları
bir yana, İnsanlığın Efendisi ve Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),
başlattığı bu işi sonuna kadar devam ettirmek istemişti. Ashabta da bu hâl
vardı...

Evet, eğer Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir gün yorgun düşer de
gece ibadetine kalkamazsa, gündüz onu katlamalı eda ederdi; yani 8 yapacaksa
16, 10 yapacaksa 20 yapardı. Evet O (sallallâhu aleyhi ve sellem), başlattığı
bir şeyi hayatının sonuna kadar kat’iyen bırakmadı. Hadisler arasında bu
mevzua delâlet edecek bir hayli rivayet var: Bu cümleden olarak Hz. Âişe
Validemiz’in (radıyallâhu anhâ) şu sözünü zikredebiliriz: “Öyle namaz kılardı
ki, rükûunun, kıyamının, secdesinin, kavmesinin, celsesinin uzunluğunu ne sen
sor ne ben söyleyeyim!”3

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) arkasında eğer cemaatte zayıf
kimseler olursa, o merhametkâni, o perverdigâr, onları düşünür ona göre
davranırdı. Buyuruyor ki: “Bazen istiyorum ki, namazda uzun uzun Kur’ân
okuyayım, ne var ki, bir çocuğun ağladığını duyunca, anasının heyecanını
düşünüyor, namazı hızlı kılıyorum.”4 Bir seferinde O, Bakara sûre-i celîlesini
okumaya niyet etmiş, derken bir çocuğun sesini duyunca ِقِراَّطلاَو ِءاَۤمَّسلاَو 



deyip kıraate son vermişti.
Aman Allahım, bu ne rikkattir! Bu nasıl bir inceliktir! Kadrini tam bilmesek

de, biz nasıl tali’li insanlarız ki, bütün insanlar arasında, şansımıza O
(sallallâhu aleyhi ve sellem) düşmüş. Evet, Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ):
“O’nun kıldığı namazın uzunluğundan, güzelliğinden ne sen sor, ne de ben
söyleyeyim!”5 diyor.

Evet O, ibadetinde hep derinlerden derin oldu.. ve bu derinliği hayatının
sonuna kadar da devam ettirdi. Ne yaşlılık ne de 6َك َرَْھظ َضَقَْنأ   fehvasınca,
insanı iki büklüm eden musibetler, sıkıntılar, O’nun ibadetteki incelik ve
derinliğine hiç mi hiç tesir etmedi.. aksine O, sıkıştırıldıkça Allah’a karşı
kulluk vazifelerinde daha bir derinleşti. Hayat-ı seniyyelerinin son yıllarında -
Âişe-i Sıddîka’nın rivayetiyle- bu uzun namazların bir kısmını oturarak eda
ediyor.. uzun uzun Kur’ân okuyor ve rükûa gideceği zaman ayağa kalkıyor,
kıyamdan rükûa varıyordu. Farz namazları bütün hayatı boyunca, bir-iki durum
müstesna hep ayakta eda etmişti. O da, hastalığının şiddetinden bayılıp düştüğü
ve kendinden geçtiği zamanlarda...

Bazı zamanlarda da O (sallallâhu aleyhi ve sellem), âyetleri oturarak
okuyordu, ne zaman ki, okuma niyetinde olduğu miktardan 30 veya 40 âyet
kalıyordu, bu sefer kalkıyor ve onları ayakta okuyor, sonra da rükûa gidiyordu.
Çünkü ta bidayette ibadeti böyle başlatmıştı ve sonuna kadar Rabbimiz’le
arasındaki bu münasebeti bozmadan, aynı seviyede götürmek istiyordu. O
bakımdan ibadet ü taatte, sabır çok önemli bir meseledir ve bu sabrı
sürdürebilenler önemli bir terakkidedir.

İkincisi, mâsiyete karşı sabırdır. Bu sabır hususiyle günümüzün gençleri için
çok ehemmiyetlidir. Bilhassa sokakların birer kanal hâline gelip mâsiyetle
aktığı ve göz yoluyla kalbimize giren günahların vicdanlarımızı yaraladığı bir
dönemde, mâsiyete karşı dişini sıkıp günaha girmeme ve günahlar karşısında
sarsılmama çok önemli bir husustur. Bu da insanın terakkisi için ikinci bir
merdivendir, bu merdiveni kullanan adam arş-ı kemalâta ulaşabilir.

Üçüncüsü, sabırların en çetini, musibetlere karşı sabırdır. Yani Allah’ın
insanın başına verdiği şeylere karşı onun sabretmesidir.

Dördüncüsü, dünyanın ziynet ve depdebesine ve nefsi gıcıklayan
müştehiyata sabırdır ki, amudî kahramanlık yoludur.

Beşincisi, maddî-mânevî füyûzat hislerine karşı sabırdır ki, sadece kâmil



insanlara müyesserdir.
Soruda, “Sabır istemek bir bakıma belâ istemek gibi midir?” deniyordu.

Sadece sabır belâya karşı olursa doğrudur. Belâ gelmeden sabır isteme, belâ
isteme mânâsına geldiğini ehl-i tahkik söylüyor. Fakat burada dikkatimizden
kaçan ayrı bir husus var, o da, başta izah edildiği gibi sabrın sadece belâlara
karşı münhasır bulunmadığı keyfiyetidir. Bu itibarla, mâsiyete karşı olanın
dışında: “Allahım! İbadet ü taatte bana sabır ver, caydırma! Allahım! Mâsiyete
karşı sabır ver, ruhlarımıza ibadet ü taati şirin ve mâsiyeti çirkin göster!”
demeliyiz.. ve böyle demenin belâ istemekle alâkası yoktur.

Bu mânâlar mahfuzdur ve bunlara karşı Allah’tan sabır istememizde hiçbir
sakınca yok.. ama bir kısım belâlar endişesiyle sarsılıp, “Allahım! Belâlara
karşı bize sabır ver!” demeye gelince, bu, ehl-i tahkikin beyanına göre belâya
davetiye çıkarma demektir. İşte bu nokta-i nazarı mülâhazaya alarak, belâlara
karşı, belâ gelmeden -ki gelmesin Allah’ın inayet ve keremiyle- Allah’tan sabır
istemeyi muvafık görmüyorlar.

Meknûz: Saklı.

Merhametkâni: Merhamet kaynağı.

Perverdigâr: Kendinden çok başkalarını düşünen.

Rikkat: İncelik.

Mâsiyet: Günah.

Müştehiyat: Nefsin arzuladığı haramlar.

Amudî: Dikey. Kısa sürede ve çok hızlı ulaşılan şey.

Füyûzat: İlâhî feyizler, ihsanlar, lütuflar.

Ehl-i tahkik: Gerçeği araştırıp, delillere dayanarak bir sonuca ulaşan büyük ilim adamları.

1 Buhârî, rikak  18; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 216-218, salâtü’l-münâfikîn 78.

2 Müslim, müsafirîn 297, 298.

3 Buhârî, teravih 1; Müslim, müsafirîn 125; Tirmizî, salât 208; Nesâî, kıyamü’l-leyl 36.

4 Buhârî, ezan 65; Müslim, salât 191.

5 Buhârî, teravih 1; Müslim, müsafirîn 125; Tirmizî, salât 208; Nesâî, kıyamü’l-leyl 36.

6 İnşirah sûresi, 94/3.



Her davanın zuhurunda o davanın fertleri mukaddes
göç ile emrolunmuşlardır. Günümüzde bir beldeden

bir beldeye gitme, orada Hakk’a hizmet etmeye
çalışma, mukaddes göç sayılabilir mi?

Mukaddes göçten kastımız hicrettir. Hicret, altında çok büyük mânâ ve büyük
hakikatler yatan oldukça büyük bir meseledir. Bu kelime, insanın bir beldeden
bir beldeye hicret etmesini ifade ettiği gibi, insanın bir düşünceden başka bir
düşünceye hicret etmesini de ifade eder. Ve yine insanın kendi özünden kendi
özüne hicretine de delâlet eder. Ben bu çok geniş, çok derin, çok muhtevalı
kelimeyi, hem kelimenin kamet-i kıymetine uygun şekilde hem de bugünkü
önemi ölçüsünde ifade etmeye muktedir olabilir miyim bilemem, ama Rabbimin
ihsanı ölçüsünde arz etmeye çalışacağım.

Hicret, her yüce davada çok önemli bir esastır. Evvelâ şu kaziyye ile
başlayalım: Hicret etmedik büyük bir dava adamı, büyük bir mefkûre adamı,
büyük bir vazifeli ve ideal adamı yok gibidir (dikkatli konuşuyorum). Bugüne
kadar hemen herkes, doğduğu yeri, o yüce davası uğruna terk etmiş ve başka bir
yere gitmiştir. Hicretin, Allah emri 1 olarak yapılmış olması, onun en bereketli,
en ağırlıklı tarafıdır. Çünkü, hicret eden şahsın, ileride vereceği hizmet adına
bu göçle gelen bir kısım mânâlar var ki, o yönüyle de çok ehemmiyetlidir.

Hz. İbrahim’e (aleyhisselâm), -şimdiye kadar ona bu ismi hiç kimse
takmamıştır ama ona- “Seyyah Nebi” dense sezâdır. Nakil imkânlarının çok dar
olduğu bir dönemde Babil’de sesini duyuyoruz. Bakıyoruz ki, Hz. İbrahim
(aleyhisselâm) Babil’i velveleye vermiş. Sonra Kenan ilinde kendisini
görüyoruz. Sonra bakıyoruz ki Suriye’de... Hz. İbrahim Aleyhisselâm Suriye’de
bulunan Firavun’un -bir kısım tarihçilerin kaydettiklerine göre- Saduk denen
zalim hükümdar- karşısında ve yanında da pâkize eşi Sârâ orada şöyle niyaz
ediyor: “Allahım, bu mücadelede, bu yaka-paça olmada, eğer bizi mağlub
edersen, yeryüzünde Senin adını anacak kimse kalmayacak.”

Demek, yanında mübarek zevcesi, belde belde, diyar diyar dolaşıyor ve
herkese bir şeyler fısıldamaya çalışıyor. Sonra onu, yerle bir olmuş Harem-i
Şerif’in başında görüyoruz... Evet, Hz. İbrahim (aleyhisselâm), yeryüzünde
bütün canlıların, ezelden ebede kadar hem mihrabı hem de göbeği sayılan ve
bağrında Hz. Muhammed’i (aleyhissalâtü vesselâm) geliştiren, kıyamete kadar



da saygıyla anılacak olan, hatta yıkılışı da kıyametin en büyük alâmeti sayılan
Mekke-i Mükerreme’ye de uğradı...

Evet, Hz. İbrahim (aleyhisselâm) Harem-i Şerif’e kadar gelmiş ve orada
maddî-mânevî sellerin önüne katıp sürüklediği yığın yığın çerçöple
karşılaşmıştı. Yani küfür ve dalâlet selleri ile Betha’nın dağlarından coşup
gelen maddî seller omuz omuzaydı. Sanki, karanlıkların karanlıklarla savaştığı
o kapkara günlerde Cenâb-ı Hak, Kâbe’yi maddesiyle, mânâsıyla nezdine almış
gibiydi.. İbrahim (aleyhisselâm) bunları gördükten sonra, Kâbe’nin bilinen bir
kalıntısına işaret buyurmuş ve oğluyla beraber orada Kâbe’nin yeniden inşasına
çalışmış.. sonra insanları O’na çağırmış, vicdanıyla insan olan insanlar Hz.
İbrahim’in sesine icabet etmiş ve Kâbe’ye koşmuşlardı.

Bu arada şunu da kaydedelim: Ezan-ı Muhammedî’nin yine Hz. İbrahim’in o
çağrısından istinbat edildiğini muhakkıkîn söylüyor. ِجَح ّ ْلِاب ِساَّنلا  ِيف  ّْنَِذأ  وَ

ٍقیِمَع ٍجـَف  ّ ِّلُك  ْنِم  َنِیتْأ  ٍرِماَض َي ِّلُك  ىٰلَعَو  ًالاَجِر  َكوُتْأَي   “Çağır herkesi,
ata binerek, süvari olarak, koşa koşa gelsinler ve burayı ziyaret etsinler.”2

Bu makam öyle bir makam ki; insanlar buradan açılan bir menfezle, Allah ile
münasebete geçebilirler. Zira Kâbe, Sidretü’l-Müntehâ’ya kadar ruhanîlerin,
meleklerin metafı (tavaf yeri)’dır. İnsanların bu metafta dönüp durmaları
tasavvurlar üstü bir mazhariyettir. Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm): “İmam,

َنّیِلاَّضلا َالَو   deyince, siz ‘Âmin’ deyin. Çünkü َ نّیِلاَّضلا َالَو  ’e gökte melekler
‘Âmin’ derler. Kimin ‘Âmin’i meleklerin ‘Âmin’ine denk gelirse, onun geçmiş
günahları mağfiret edilir.” 3 buyururlar.

Tavaf öyle bir hâdisedir ki, biz o tavafı îfa ederken Allah (celle celâluhu)
oraya bakar, enbiyâ-i izâmın ervahı o tavafa iştirak eder.. ve ta Sidretü’l-
Müntehâ’ya kadar melekler de bu nuranî amûd etrafında döner dururlar. Evet,
tavaf eden her insan bilmelidir ki, o tavaf ederken, sağında solunda ruhanîler,
yerin altına doğru cinlerin mü’minleri, Sidretü’l-Müntehâ’ya kadar da
meleklerin, çevresinde tavaf ettikleri, Allah’ın: “Beytim”4 dediği bir kudsî
bina etrafında dönüyor.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), böyle mukaddes bir yerde dünyaya
teşrif buyuruyor.. ve bu yer Hz. İbrahim hicretinde önemli bir konaktır. Evet,
Hz. İbrahim (aleyhisselâm) uzun seyahati neticesinde oraya gelmiş, orada karar
kılmış, orada oturmuş ve sanki bu mukaddes göçü de orada bitirmiş.. ve derken
göç orada göçe gaye tohumla buluşmuş, tohum ulu bir çınara dönüşmüş ve çınar



iki önemli dalıyla ebediyete yönelmiş. O iki daldan biri birkaç fasıl meyve
vermiş ve kökle bütünleşmiş; diğeri ise “Ezeliyetin hakkıdır.” deyip ebediyete
uzanmıştır. Evet, İsmail dalı da öyle bir meyve vermiştir ki o meyve terazinin
bir kefesine konduğu zaman, bütün enbiyâ-i izâmdan daha ağır gelecek ve
arkasından gelenler için vesile-i iftihar olacaktır. Bu muhteşem meyve
insanlığın Emîn’i, büyük Fetanet, büyük Sıdk sahibi Hz. Muhammed’dir
(aleyhissalâtü vesselâm) ve Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm) seyahati olan
mukaddes göçün de neticesidir.

Hz. İsa’ya (aleyhisselâm) niye Mesih dediler? “Mesih”in mânâlarından biri
de “seyahat eden” demektir. Evet, Mesih, fâil sığası olarak çok mesheden, yani
çok gezen, çok seyahat eden insan demektir. Hz. İsa (aleyhisselâm) da hep
hakikate âşina, hakikate dilbeste gönül ve çehre aramış, sağda solda dolaşmış
durmuştur. Bu uzun seyahatleri neticesinde, 12 havari elde etmiş, rahle-i
tedrisine aldığı bu insanlarla cihanın fethine koyulmuş ve Allah’ın kendine
tevdi ettiği mukaddes emanet ve büyük davayı onlarla tahakkuk ettirmeye
çalışmıştır. Bir de bunlardan bir tanesinin ihanetini düşünecek olursak, sadece
11 insanla cihanın fethine çıkmış olduğunu anlarız. Seyyidina Hz. Mesih’in
(aleyhisselâm) nerede doğduğu bilinmiyor ama mukaddes göçü, hicreti
biliniyor. Hatta ta Anadolu içlerine kadar geldiğini bazı tarih kitapları haber
veriyor. O, Filistin çevresinde dolaşmış, Arap Yarımadası’nı gezmiş ve 33
yaşında, bizim buudlarımız, bizim ölçülerimiz içinde, bu fâni âlemden ayrılıp,
kendine has bir âleme yükselirken, dünyanın büyük bir kısmını, en büyük
seyyahlardan daha çok gezmiş ve âşina gönül, temiz sima aramış durmuştu...

Hz. Musa (aleyhisselâm), Firavun’un sarayında büyümüş ve belli ölçüde
sarayın sımsıkı ve yumuşak hayatına alışmış olmasına rağmen, o da hicret
etmiştir. Evet, eğer araştırabilsek, bütün enbiyâ-i izâmın hayatında, hicreti bir
esas olarak görürüz.

Hiç şüphe yok ki bu kudsî muhacirler arasında en büyük muhacir,
Efendimiz’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem). Çünkü hicret, her şey gibi O’nunla
(sallallâhu aleyhi ve sellem) tam doruğa ulaşmıştı. Efendimiz’in ubûdiyeti,
ibtida ile intihayı cem buudluydu. Evet O, kullukta, en mübtediyane mebde’li ve
en müntehiyâne edalıydı. Semavî sofrasında Cibril (aleyhisselâm) bir bedevi
ile aynı kaşığı kullanabiliyordu. O’nun hicreti de bu çizgide cereyan etmişti.

Evet, Mekkeli Medine Efendisi’nin göçü çok meşakkatli ve o kadar da derin,
çok muhataralı ve o kadar da muhtevalı gerçekleşmişti. Başka peygamberlerde



hicretin ne seviyede ele alındığını bilemiyoruz; ama O, “Hicret etmen
şartıyla...” deyip herkesin elini sıkıyordu. Hatta hicret etmeyene o gün,
münafık nazarıyla bakılıyordu. Ancak, Velid İbn Velid, Ayyaş İbn Rebia,
Seleme İbn Hişam gibilere hicret etme fırsatı verilmemişti ve bunlar mâzur
görülmüşlerdi.

Evet, sadece bu üçü hicret edemeyen tali’lilerdendi. Onların hayatlarında
meydana gelen bu gayri iradî boşluğu da Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) dualarıyla doldurmaya çalışıyordu. Ve bu hâl “O mevzu seni çok
alâkadar etmez.”5 buyrulacağı âna kadar da devam etti.. evet, Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) hiç durmadan ellerini kaldırıyor: “Allahım, Velid
İbn Velid’e;  Allahım, Seleme İbn Hişam’a; Allahım, Ayyaş İbn Rebia’ya
necat ver!” diye yalvarıyor ve inliyordu. Zira bunlar ilk Müslüman
olanlardandı.

Ayyaş, Ebû Cehil’in anne bir kardeşiydi. “Lâ ilâhe illallah Muhammedün
Resûlullah” dediği andan itibaren zincire vurulmuştu. Mekke fethedilinceye
kadar da ayağında zincir, boynunda bukağı, yer yer ağabeyi Ebû Cehil’in
tokatlarıyla inleyip durdu; zaman zaman da -İslâm’la şereflenince Yermuk’un
kahramanları arasına katılan- yeğeni İkrime’nin tekmeleriyle...

Seleme İbn Hişam, Ebû Cehil’in baba bir kardeşidir ve O da zincirli ve
bukağılıydı. Velid İbn Velid de Halid İbn Velid’in büyük kardeşi ve Velid İbn
Muğîre’nin oğludur. İşin garibi, bunların hepsi de Mahzum oymağından
Müslüman olmuş kimselerdi. Bütün güç ve kuvvetlerini sarf etmiş,
Aleyhissalâtü vesselâm’a ulaşmaya çalışmış, hicret etmek için uğraşmış, fakat
bir türlü engelleri aşamamışlardı. Onun için de Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi
ve sellem) sabah namazında rükûdan kalktıktan sonra, ellerini kaldırıyor,
bunlara dua ediyor ve “Necat ver!” deyip inliyordu. Hatta; öğlen, akşam ve
yatsıda da dua ettiği oluyordu.6

Hicret o kadar önemlidir ki, bir taraftan Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), elini sıktığı herkese “Göç edeceksin.” buyurur, diğer taraftan da bu
göçü, iradesiyle yapamayan kimselere göç edebilmeleri için de dua ediyordu.

Sa’d İbn Ebî Vakkas fetihten sonra Mekke’de hastalanınca, çok ürperdi ve
fevkalâde rahatsız oldu. Öyle ki Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
kendilerini ziyaret ederken; mealen: “Yâ Resûlallah! Arkadaşlarım hicret etti
ve Medine’ye gittiler, ben ise ölüp burada kalacağım. Hâlbuki bizim için hicret



yeri çok önemliydi. Biz oraya Allah için gitmiştik. Şimdi Mekke’de vefat edip
kalacağımı düşündükçe çok üzülüyorum.” diyordu. Mekke o kadar mukaddes, o
kadar mübarek olmasına rağmen hicret ettikleri yurdu terk etme endişesi her an
onlar için en büyük endişe kaynağı olmuştu.

Hicret, gerçekten Allah’ın hoşuna giden makbul bir ameldir. Çünkü hicret
eden kimse Allah için çok büyük bir fedakârlığa katlanmaktadır. Evet, dünyada
bir insan, ailesini, evlâd ü ıyâlini, doğduğu yeri çok sever. Dâüssıla (sıla
hasreti) dediğimiz şey, şairlerin şiirlerine kadar girmiştir. Pek çok insan bu
hasreti terennüm etmiş, pek çok kimse bunu şiirleştirmiştir. Bu his hemen
herkeste vardır. Tabiî ve fıtrî olduğu için de insanın bunu içinden söküp atması
mümkün değildir. Nitekim Seyyidina Hz. Bilâl, Medine-i Münevvere o kadar
güzel olmasına rağmen, kalkmış Peygamber köyünde hıçkıra hıçkıra ağlamış ve
Mekke için destanlar koşmuştur.

Hz. Ebû Bekir dahil başkalarının hasreti de bundan geri değildi. Bunlar bir
dava uğruna Medine’ye gelmişlerdi ama dâussıla içlerini yakıyordu. Meselâ,
Hz. Ebû Bekir Efendimiz (radıyallâhu anh) gibi, bir lahza Efendimiz’den
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ayrılmayı düşünmeyen bir insan bile, Mekke’yi
özlüyor ve müşrikler hakkında için için intizarda bulunuyor, “Bizi
yurtlarımızdan, yuvalarımızdan ettiniz!” diyor ve inliyordu. En mevsûk
hadislerde Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bile şöyle diyordu: “Mekke!
Seni o kadar çok seviyorum ki, eğer beni çıkarmasalardı -vallahi- ben senden
çıkmazdım.”7

İşte bu duygu, bir dâussıla duygusudur. Evet, hicreti ele alırken, meseleye bir
de bu zâviyeden bakmak lâzımdır. Şimdi bir düşünün, sahabe Mekke’de
doğmuş, orada büyümüş ve oraya alışmışlardı. Hele orada ataları Hz.
İbrahim’in (aleyhisselâm) bir evi vardı ki, her sene binlerce ve binlerce insan,
dünyanın dört yanından kopar gelir ve orayı ziyaret ederlerdi. Onlar da bu
Kâbe’nin efendileriydi. Çünkü kimisi orada yeme içme işini üzerine almış,
kimisi zemzem suyu işini idare ediyor, kimisi de hacıların kurban kesme işiyle
meşguldü.. işte hemen hepsinin böyle alışageldikleri güzel şeyler vardı.

Aslında hepimize, alışageldiğimiz şeylerden ayrılmak zor gelir: Meselâ
Ramazan’da alıştığımız iftarları, imsakları, teravihleri ve oruçları içimizde
derin derin hissederiz.. ve yine Kâbe’ye giderken, Kâbe’den de buraya
dönerken, şu muvakkat ayrılışlarda ve firaklarda, içimizde ne türlü hicran
esintilerinin bulunduğunu, çoğumuz kim bilir kaç defa yaşamışızdır. Hâlbuki



hicrette ashab efendilerimiz, yurtlarını, yuvalarını, evlâd ü ıyâllerini de terk
ediyorlardı. Meselâ, Hz. Ömer (radıyallâhu anh) giderken zevcelerini
götürmüyor. Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) giderken, onun yanında da, Hz.
Âişe (radıyallâhu anhâ) yoktur. Efendimiz’le (sallallâhu aleyhi ve sellem)
arasında küçük bir bağın teessüs etmeye başladığı o dönemde, evet o
azîzelerden azîze olan kadının ayrı bir izzet kazandığı o dönemde nerededir
acaba Hz. Âişe Validemiz (radıyallâhu anhâ)? Nerede isimlerini bile
bilmediğimiz Hz. Ebû Bekir‘in zevceleri, nerede o çok yaşlı ve gözleri
görmeyen babası Ebû Kuhafe..? Nasıl bunları bırakıp gitmişti?

Bu şefkat kahramanlarının şefkatsiz olduklarını söyleyebilir miyiz? Hayır,
onların hepsi de birer merhamet âbidesiydi ve her türlü takdirin üstünde
kuvvetli aile bağlarına sahip idiler.. ama Hak mülâhazası ve Hak yolunda hicret
her şeyin önüne geçiyordu.. geçiyordu da, kimileri böyle bütün varlıklarını
Mekke’de bırakıp ayrılıyor.. kimileri güpegündüz ve herkese meydan okuya
okuya Medine yollarına dökülüyor.. kimileri de Allah yolunda hicretin dışında
hiçbir şey bilmeden bir meçhule doğru “şedd-i rihal” ediyordu. Ayrıldıkları
yerde yurt yuva, evlâd ü ıyâl, mal menal her şeye sahip idiler; gidecekleri
yerde ise onları, yalnızlık, gurbet, fakr u zaruret bekliyordu. Medine’deki
babayiğitlerin, evlerini onlara tahsis edip, onları bağırlarına basacakları henüz
belli değildi. Bu itibarla onlar bir insanlık kıvamını temsil ettikleri gibi, aynı
zamanda müstesna bir topluluk olan ensar cemaatinin ortaya çıkmasına da
yardımcı oluyorlardı.. ve böylece ensar, kudsîler ölçüsünde havarileşiyor,
muhacirler de ensar oluyordu.

O gün için bu iki cemaatin hayat stilleri birbirini tutmuyor, düşünce ufuk ve
kutupları birbirinden farklıydı. Muhavere ve müzakere seviyesi ise kat’iyen
aynı derecede değildi. Ve işte muhacirîn-i kiram bütün bunların yanında daha
nelere nelere katlanmış, hayatlarını hicretleştirmişlerdi. Ve bu işten hiç mi hiç
dönen de olmamıştı. Evet, tali’siz bir şairden başka yeniden Mekke’ye gitmeyi
düşünen olmamıştı. Onun da imanı henüz içine oturmamıştı.

Ashab-ı kiramın Müslümanlığını derinleştiren ve Müslümanlığı bir başka
türlü renklendiren hicret, günümüzde de aynıyla bahis mevzuudur.

Ayrıca hicretin, Kur’ân talebesine kazandırdığı çok şey vardır. Çünkü herkes
doğup büyüdüğü yerde, iyi şeylerle beraber bir kısım menfî izler de bırakır.
Evet, her insan doğduğu köyde, şehirde, kasabada, onu tanıyan emsallerinin,
yaşıtlarının arasında bıraktığı menfî izler vardır. Kavga ettiği günler, yumruk



salladığı zamanlar vardır. Mârifet olsun diye yapıp sergilediği şarlatanlıklar
vardır. Hâlbuki bütün bunlar, daha sonra Rabbin, ihsan-ı ilâhî olarak onun
omzuna yükleyeceği vazifenin tebliğinde, o iş için gerekli olan vakar ve
ciddiyet ile telifi kat’iyen imkânsızdır. Çünkü daha sonraki dönemde davası
itibarıyla, onun bidayet-i hayatındaki bu çocuksu tavırları, bir kısım kimselerin
kafalarını bulandırabilir, vazifesine gölge düşürebilir ve o döneme ait
kaçınılması imkânsız bazı tavırlar onların çevrelerinde menfî
değerlendirmelere sebep olabilir. Nitekim Efendimiz’e Mekkeliler, Ebû
Talib’in yetimi diyorlardı.

Evet, cihanların uğrunda feda olması gerekli o Zât’a (sallallâhu aleyhi ve
sellem), o Dürr-i Yektâ’ya (Binler ruhumuz olsa feda olsun!) Ebû Talib’in
yetimi diyorlardı. Aslında onların böyle düşünmesi O’nun getirdiği mesaja
karşı bir tavrın ifadesiydi; ama onlar, bu yetimliği kullanmak istiyorlardı. Yani,
“Yahu dün sokakta bizimle beraber koşuşuyordu. Şimdi kalkmış semaların
üstünde dolaştığını iddia ediyor, bizim aklımızın eremeyeceği şeyler getiriyor!”
diyorlardı. Kaldı ki, o nezih ruh ve o Dâmen-i Muallâ (sallallâhu aleyhi ve
sellem), daima Allah tarafından korunmuş ve peygamberliğe hazırlanmıştı.
Yani ta ilk günlerinde, bir gaybî inayetle sonraki vazifesine göre hazırlanmıştı.
Buyuruyor ki: “Ben hayatımda iki defa düğüne niyet ettim, çıktım giderken,
yolda bir gaflet bastı, bir yerde çömeldim oturdum, ancak güneşin ışınlarının
başımı okşamasıyla uyandım. Bir başka sefer yine bir düğüne gitmeye
teşebbüs ettim.. yine yolda uyuyakaldım, anladım ki Allah benim düğüne
gitmeme müsaade etmiyor.”8

Evet, Allah (celle celâluhu) O’nu bir şeyler için hazırlıyordu. 25
yaşlarındaydı. Kâbe-i Muazzama yıkıldıktan sonra inşası için çalışılıyordu, O
da taş taşıyordu. Zaten böyle şerefli ve kıymetli bir işte, O’nun çalışmaması da
düşünülemezdi. Bir aralık amcası ve sırdaşı Hz. Abbas (radıyallâhu anh) O’na
(sallallâhu aleyhi ve sellem): “Belindeki peştamalin bir ucunu omzuna koy,
taşlar omzunu incitmesin.” dedi. Peştamalin ucunu omzuna koydu ama,
vücudunda açılmaması gerekli olan bazı yerleri açılmıştı. O esnada gözüne
melek göründü.. ve O birdenbire sırtüstü yere yıkıldı, derken gözleri yukarıya
dikildi... O günden sonra da bir daha dizinin üstünden itibaren vücudunu açtığı
müşâhede edilmedi.9

Allah O’nu büyük dava için hazırlıyor ve O’nu gelecekteki vazifesi adına
zararlı her şeyden koruyordu. Koruyordu ama Mekkeliye göre yine de O, Ebû



Talib’in yetimiydi. Ve işte Aleyhissalâtü vesselâm’a, Efendiler Efendisi’ne
“Ebû Talib’in yetimi” dendiği ve kendisine bu nazarla bakanlardan destek
bulamadığı bir dönemde, ensar efendilerimiz O’na sinelerini açtılar..
sineleriyle beraber yurtlarının yuvalarının kapılarını da açtılar. Yetmiş şu
kadar erkek ve birkaç kadın O’na: “Medine’ye gel yâ Resûlallah!” dediler.
“Malını malımız, canını canımız gibi bilip koruyacağımıza ve İslâm uğrunda
her şeye katlanacağımıza söz veriyoruz.” dediler. Ve Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem) kendini, böyle kuşluk güneşi hüviyetinde pırıl pırıl tanıyan,
tepeden tırnağa hürmet hisleriyle dopdolu bir cemaatin sımsıcak kucağında
buluyordu. Bu cemaat O’nu tanıdığı gün peygamber olarak tanıyor,
peygamberliğe has vakar ve ciddiyet içinde görüyor ve çocukluğunu da hiç
bilmiyorlardı...

Ashab efendilerimiz (radıyallâhu anhüm) de ilk memleketleri olan Mekke’de
hep hor ve hakir görülmüştü. Hz. Bilâl-i Habeşî’yi anlamaları ancak Mekke
fethinden sonra müyesser olmuştu. Bilâl-i Habeşî ve onun gibi temiz ruh,
sağlam karakter nice kimseler vardı ki, Mekke’deki içtimaî telâkki ve o günkü
bakış açısından dolayı hep horlanıp hakir görülmüşlerdi.. ve bunların
Medine’de elüstü bir cemaat oldukları ortaya çıkmıştı. Diğer ashab
efendilerimizi de böyle kabul edebiliriz. Mekkelilerin yukarıdan baktıkları
kimseler için Medineliler ağlıyor, “Yâ Resûlallah! Malımıza, evimize,
barkımıza ortak olsunlar, şu fedakâr arkadaşlarımız hicret edip geldiler, biz de
malımızdan, canımızdan fedakârlıkta bulunmak suretiyle katkıda bulunalım
istiyoruz.” diyorlardı. Bu da hicretin bir başka yanı...

Kaldı ki onlar, Ismarlama Nebi’nin hususî ihtimama mazhar cemaatiydi...
Hicretin başını çeken o Şanlı Nebi ise, en küçük yaşından peygamberlik
dönemine kadar hep korunmuş, hep himaye altında yetişmiş ve gelişmişti.

Bizler için de Allah’ın adını yüceltme uğruna hicret çok önemlidir. Evet, her
birerlerimiz, mukteza-i beşeriyet olarak bazı karışık işlere girdiğimizden ve
elimizde olmayarak bazılarının hakkımızda bir kısım bulanık şeyler
söylediğinden ve söyleyeceğinden ötürü bulunduğumuz yerden hicret edip
ayrılmamız elzemdir. Zira niyetler ne kadar hâlis de olsa, tam bir emniyet ve
güven telkin edebilmek için, muhatapların dimağlarında en küçük bir bulantıya
meydan vermeyecek şekilde nezih bulunmamız şarttır. Bu da ancak bizim,
yanlış ve eksiklerimizi bilmeyenlerin yanında mümkün olur ki, dilimizde bunu
“gökten inmiş gibi” sözcüğüyle ifade ederiz ve böyle olmamız, böyle görmemiz



hizmetin tesiri açısından çok önemlidir.
Allah Teâlâ’nın gönderdiği bütün mücedditleri, mürşitleri hicret ettirmesi de

bunun ilâhî bir kanunu olduğunu gösteriyor. Allah bu kanunla bütün mürşitleri,
mübelliğleri âdeta hicrete mecbur kılıyor.. biri şarkın yalçın kayaları arasında
zuhur ediyor, sesi orada değil de daha ziyade Batı Anadolu’da ve İstanbul
âfâkında yankılanıyor. İmam Gazzâlî’nin gezmediği yer kalmıyor. İmam
Rabbânî Hazretleri bir baştan bir başa Hindistan’da seyahat ediyor. Bu
müstesna büyüklerimizden hangisinin mücadelesini tetkik etsek, hayatlarında
hicretin ağırlık ifade ettiğini görürüz.

Mukaddes göç, dine hizmet açısından eski devirlere nisbeten daha da
önemlidir. Evet, bir mü’min kardeşimiz, buradan kalkıp başka bir beldeye
hicret ediyorsa, biz buna küçük nazarıyla bakamayız. Bugün bir Medine yoktur
ama, her yere Medine’nin boyasını çalmak, Medine-misal şehirler kurmak
vardır.. bir diğer tabirle, Medine sahibinin huzuruna çıkabilmek için, pek çok
Medine meydana getirmek vardır. “Medineleri arkamıza bırakıp, senin
Medine’ne koştuk yâ Resûlallah!” diyebilmek için, bugün hicrete, hicret
beldelerine ihtiyaç vardır. Sırf Allah rızası için ve İslâm’ı neşretmek için
dünyanın dört bir yanına göç edenlerin durumunu hafife alamaz ve basite ircâ
edemeyiz. Çünkü bu muhacirlerin herhangi bir maddî çıkarları ve menfaatleri
yoktur; yaptıkları ve yapacakları şey sadece İslâm’ı tebliğ ve bekledikleri de
sadece ve sadece Allah’ın rızasıdır.

Türkiye’nin içinde ve dışında ve âlem-i İslâm’ın sair yerlerinde, Hak davası
için hicret eden kimseler, 10 ىََون اَم   ٍ ئِرْما ِّلُِكل  اَمَِّنإ  وَ ِتاَّّیِنلِاب  ُلاَمْعَْألا  اَمَِّنإ 
fehvasınca niyetlerine göre mükâfat elde edecek ve ilk hicret edenlerin
arkasında -inşâallah- yerlerini alacaklardır! Yani Allah, muhacirleri
muhacirlerle, ensarı da ensarla haşredecektir! “Muhacirler
toplansın!”dendiğinde bu mukaddes göçün heyecanıyla yollara düşmüş olanlar,
muhacirlerin arkasında yerlerini alacaklardır. Kim bilir, sizin de herhangi
birinizin önüne Ebû Bekir mi (radıyallâhu anh) rastlayacak, Ömer mi
(radıyallâhu anh) rastlayacak, Osman mı (radıyallâhu anh) rastlayacak?!

Bunları, Rabbine hesap verme mevkiini her an idrak, bir ayağının mezarda
bulunduğunu his ve idrak eden bir insanın ağzından dinliyor gibi dinleyin; eğer
bu mevzuda hilâf-i vâki ve mübalağalı beyanda bulunuyorsam, Allah’a hesap
vereceğim demektir...



Uğrunda hicret ettiğimiz yüksek mefkûreyi her zaman tahakkuk
ettiremeyebiliriz. Ama hâlis bir niyetle, “Keşke bize de nasip olsa, biz de
gitsek, hiç olmazsa gidip birkaç hafta kalabilsek.. kalabilsek de yüksek
mefkûremize hizmet edebilsek!” niyetlerini içlerinde yaşattıkları sürece
kazanırlar. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir beyanıyla izah
edeyim, buyuruyorlar ki: “Bir insan yürekten, ihlâsla şehadeti talep ederse,
yatağında ölse dahi şehit olur.”11

Evet bir insan, sadece ve sadece Allah davası için, Rabbimiz’in yüce adının
en ücra yerlerde dahi şehbal açması için, kafasında hicret kurup duruyorsa,
“Gidelim, görelim, gezelim, anlatalım, İbrahimlerin yolunda, Musaların,
Mesihlerin (alâ nebiyyinâ ve aleyhimüssalâtu vesselâm) yolunda ve İnsanlığın
İftihar Tablosu’nun yolunda, biz de bu vazifeyi yapalım.” düşüncesiyle yatıyor,
kalkıyorsa, o kimse memleketinde de kalsa, orada ölse, ümit ediyoruz ki Allah
(celle celâluhu) bu düşünce sahibini muhacirler defterine kaydeder.

Rabbim, boyunduruğun yere konduğu bu devirde, İslâm dünyasına sahip
çıkanları hem muhacirlikle, hem de şehadet sevabıyla serfiraz kılsın! Evet, bu
yönüyle de “mukaddes göç” çok önemlidir ve üzerinde daha çok şey
söylenebilir...

Kaziyye: Hüküm.

İstinbat: Hüküm çıkarma, bir hükme varma.

Sidretü’l-Müntehâ: Hz. Peygamber Efendimiz’e (aleyhissalâtü vesselâm) miraç gecesinde
gösterilen, hilkatin aldığı son şekli gösteren yaratılış ağacı, kâinat ağacı.

Ervah: Ruhlar.

Fetanet: Bütün meselelerini akıl, kalb, ruh, his ve latîfelerini bir araya getirip öyle mütalâa eden, en
büyük zorlukları dahi gayet rahatlıkla çözen harikulâde mantık.

Dilbeste: Gönülden bağlı, âşık, seven.

Mübtediyane: Bir şeyi ilk defa yapar, yeni başlar bir tarzda.

Müntehiyane: Bir şeyde en son noktaya, zirveye ulaşmış bir tarzda.

Muhatara: Tehlike.

İntizar: Beddua.

Şedd-i rihal: Yola koyulma.

Şehbal açmak: Kanatlanmak, yükselmek.

Serfiraz kılmak: Üstün, seçkin hâle getirmek.

Dâüssıla: Vatan hasreti, sıla özlemi.

Münafık: Dış görünüşü Müslüman olmakla birlikte, içi kâfir olan kimse.



Ensar: Peygamber Efendimiz Medine’ye hicret ettiğinde O’nu bağrına basan Medineli Müslümanlar.

Muhacir: Peygamber Efendimiz’le birlikte Mekke’den Medine’ye hicret edenler.

1 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/89, 97, 100; Enfâl sûresi, 8/72.

2 Hac sûresi, 22/27.

3 Buhârî, ezan 111; Müslim, salât 74.

4 Bakara sûresi, 2/125; Hac sûresi, 22/26.

5 Âl-i İmrân sûresi, 3/128.

6 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 2/197.

7 Tirmizî, menâkıb 68; İbn Mâce, menâsik  103; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/305.

8 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 2/267.

9 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 2/266-267.

10 “Ameller (başka değil) ancak niyetlere göredir; herkesin niyeti ne ise eline  geçecek odur.”
(Buhârî, bed’ü’l-vahy 1; Müslim, imâre 155.)

11 Müslim, imaret 157; Ebû Dâvûd, vitr 26; Tirmizî, fezâilü’l-cihad 19; Nesâî, cihad 36; İbn Mâce, cihad
15.
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Takdim
SEVGİLİ OKUYUCU,
Böyle derin ve buudları geniş, söz hünerlerinin elmas ve altın yaldızlar gibi

parladığı, gözleri kamaştıran, kalbi ebed ufuklarında mest eden bir esere
takdim yazmak, benim nâçiz kalemime düşmemeliydi. Ne beyan kabiliyetim ne
de edebî ufkum böyle bir yazıyı yazmaya müstait değildir; fakat böyle güzide
bir kitaba nakise getirecek sözlerimin yanında içtenliğimi affıma vesile yapmak
isterim. Benim için bu paye bir lütuftur…

Elinizdeki bu kitap, bir defa okunup geçilecek bir eser değil; satır satır
incelenecek, kelime kelime tetkik edilecek kadar değerli. İlhamları
mayalayacak ve ruhu sonsuzluğa kanatlandıracak kadar ile’l-merkez çekim
gücüne sahip. Güzellikler ülkesinden deste deste güller derleyip getiren, söz
denizlerinde ufkumuzu genişleten ve içimizde, kâinat kitabını yeniden okuma
şevki tutuşturan bu eserin sayfaları arasında gezerken kendimi cennet
bahçesinde dolaşıyor gibi hissettim...

İlk cümleden son cümleye kadar birbirine bağlı, altın, elmas, zebercet, yakut
taşlarından örülmüş bir kolye gibi… Bu edebî mücevherler, bir an önce
dizildiği aşk ve sevda zinciriyle birlikte bütün zarafeti ve ışıltısıyla, asrın
boynuna geçirilmeli, insanlara bilhassa edebiyat severlere hediye
edilmelidir… Zira hem üslûp hem de muhteva itibarıyla bu kitaptaki yazılar,
bir taraftan kalemlere ilham şuleleri sunar, gönüllere yazma aşkı, okuma
sevdası aşılarken bir taraftan da anlatımda rota, beyanda pusula, duygu ve
düşünceleri ifade etmede yol gösterici bir rehber mahiyeti taşıyor.

Neden mi? Zira uzun süredir Anadolu sathında dil bir kaos yaşıyor. Anlatım,
ifade tarzı rotasız gemiler gibi bir o yana bir bu yana gidiyor. Velhasıl beyan
ufkumuz karanlık ve kesif bir atmosferle sarılı… Bilhassa eli kalem tutanlar
neyi, nasıl anlatacakları hususunda bir sönmez ışık arıyorlar. Beyanın böyle
nereye gideceğini, neyi nasıl anlatacağını, hangi hedefe yürüyeceğini şaşırdığı
bir dönemde bir deniz feneri gibi ufkumuzda beliren bu kitabın değerini, fikir
ve düşünce işçileri, beyan gemisinin tayfaları daha iyi bilirler.

Bu da nazardan ırak tutulmamalıdır..



“Kudret kaleminin ucundan yokluğa akan mürekkebin ilk damlası beyan,
Yaratıcıyla-yaratılan arasındaki sırlı münasebeti keşfedip ortaya koyan da
yine beyandır.”  diye sözüne başlayan müellif, varlığın ilk çekirdek
döneminden, kıyamete kadarki serüveninde beyanın önemini kelime ve
cümlelerle panorama şeklinde gözlerimiz önünde tablolaştırmış.

Bu konuda şu söz ne kadar manidar ve ufuk açıcıdır bir bakın:
“Biz hepimiz birer lisan, bu lisanların var oluş gayeleri de beyandır. En

büyük gerçek olan hakkı itiraf edip bu konuda varlığı bir senfoni gibi
seslendiren, seslendirip eşyanın yüzündeki perdeyi aralayan ve ona kendini
ifade etme imkânını veren beyan.. düşünce hazinelerinin kapılarındaki
kilitleri çözen anahtar beyan, geniş bir merkezî hareketin, çevreyi harekete
geçirmesinin düğmesi beyan, halife unvanıyla varlığa müdahale etme
mevkiine yükseltilmiş insanoğlunun tahtı beyan, kalemi beyan, kılıcı beyan
ve saltanatının temel kaideleri de beyandır. Beyanın bayrağının dalgalandığı
yerlerde en güçlü ordular bozguna uğrar ve dağılır; onun gürlediği
meydanlarda top güllelerinin sesi arı vızıltısına dönüşür. Beyan sancağının
çekildiği burçların arkasında sadece onun davulunun, kösünün sesi duyulur;
onun mehterinin gürlediği bucaklarda sultanların yürekleri ağızlarına gelir,
İskenderlerin, Napolyonların çaresiz kalıp geriye döndükleri nice aşılmaz
surlar vardır ki, Beyan Sultanı’nın beyan kılıcıyla paramparça edilmiş ve
beyanın inkıyat, itaat meşk eden kalemine selâm durulmuştur.”

Evet bebeklik dönemi. Hem kâinatın hem bizim… İlk duyduğumuz ninni veya
ilâhi. Ve yıllar sonra ölüm… Ya da varlığın ilk duyduğu ses, ‘Kün’ ile
gözlerini açışı… Çağlar sonra kıyamet… Bakınız bu var oluş ve yıkılışı beyan
ile nasıl irtibatlandırmış muhterem müellif:

“Biz hepimiz dünyaya gözümüzü beyanla açtık, beyan ninnileriyle
büyüdük, bir noktaya yöneldikse beyanın sihriyle yöneldik. Bundan sonra da
yaşarsak, yine beyanla soluklanarak yaşayacak, ölürsek bilgi ve beyan
mahrumiyetinin kuraklığında can vereceğiz.”

Beyan, derken yazar bir taraftan teoriği tarif ediyor; bir taraftan da pratiğin
en güzide misallerini sunuyor, en güzide neşidelerini terennüm ediyor. Ruh-efza
nağmelerini kulağımıza fısıldıyor. İşte şu cümleler buna ne güzel örnektir:



“Beyanın yankılandığı yamaçlarda binlerce kumru murâkabeye dalar, yeni
gülşenlerin hülyalarıyla yaşar.. beyan mızrabı bilgi telleri üzerine kalkıp
indikçe eşya semâa kalkar, hâdiseler ilâhî bir raksın “hayhuy”uyla inler..
beyanın aks-i sadâsıyla inleyen çöllerde bir değil, binlerce  mecnun dolaşır..
onun nağmelerinin duyulduğu koylarda bülbüller dillerini tutar, yuvalarına
çekilir.. onun haykırışlarının ulaştığı vahşi ormanlarda tilkiler hileye
“elveda” eder, aslanlar kuyruklarını kısar, inlerine sığınırlar.”

Ardından çocukluk döneminden bir misalle bizlere ‘Bu işin ilk mayası o
dönemde atılır.’ der gibi şu altın cümleleri sunuyor: “Bazen insan, güçlü bir
beyan esintisi karşısında, âdeta balonlara binmiş, uçurtmaların dolaştığı
noktalarda dolaşıyor gibi, kendini bulunduğu atmosferin sonsuza açık
iklimlerinde uçuşan kuşlar kadar hür ve rahat hisseder.”

Sonra bu gönül yolculuğumuzda sıra “Edebiyatın Gücü” yazısına geliyor.
Onun kapısını çalıyor ve içine giriyoruz. Bizi tebessüm eden çiçekler
karşılıyor, cümle kapısından, revaktan geçiyor, çiçeklerin arasından reftare
yürürken şu iç açıcı gül demetine takılıp kalıyoruz, onu koklamadan
edemiyoruz: “Nazım ve nesir yoluyla hâle ve duruma göre söylenen ya da
yazılan zarif, ölçülü, âhenkli, dil kurallarına uygun sözler veya bu
çerçevedeki sözlerden bahseden ilim diyebileceğimiz edebiyat; aslında
terbiye, nezaket, zarafet ve haddeden geçme, kıvama erme mânâlarına
hamledeceğimiz “edeb” kökünden gelmektedir. Ama, daha çok da, insanın
hayat tarzı, yaşama üslûbu, sîretiyle alâkalı ve onun kalbî, ruhî hayatının
inkişaf ettirilmesine vesile bir amel diye yorumlanagelmiştir. Bu mânâdaki
edebin tahlil edileceği yerse, ya ahlâk kitapları ya da tasavvuf risaleleridir.
Örfî mânâdaki edebiyatın, bu anlamdaki edeble doğrudan doğruya değil de,
dolayısıyla bir münasebeti vardır.”

Bugünün edebiyatına vurulan neşteri de görmenizde yarar var:
“Edebî olarak ele alınıp işlenen konunun bir din, bir düşünce, bir felsefe

ya da bir doktrin olması fark etmez; edebiyat, insanlığın tarih boyu elde
ettiği bilgi birikimini nesilden nesile aktarabilmenin, dünü bütün derinlik ve
zenginlikleriyle şimdilerde de duyup hissedebilmenin, mazi ve hâli realitenin
iki buudu, geleceği de onun izafî derinliği şeklinde zevk edebilmenin en



önemli yollarındandır.”
Ardından yazma ve söz söyleme adına nasıl bir rota çiziyor bakınız:
“Edebiyat, sadece insanlar arasında yazı yazma ve söz söyleme

sanatlarıyla laf ebeliği yapmak, beğenilen sözler üretmek mesleği değildir;
o, belâgat ve fesahat buudlarıyla, söz söyleme sanatını sevimli hâle
getirerek, gündelik dili en temiz, en nezih, en sevimli ve kalıcı malzemeyle
beslemenin, süslemenin, zenginleştirmenin suyu-havası, incisi-mercanı ve
kullandıkça, harcadıkça çoğalan hazinesidir.”

Peşi sıra ham ve olgunlaşmamış sözlerin olgunluk ufkuna ermeden beyan
dalında tebessüm edemeyeceğini şöyle özetliyor müellif:

“Evet bir edebiyatçı, her yerde gündelik duygularla kendini ifade eden
sokaktaki adamdan çok farklı düşünür, farklı  değerlendirir, farklı
yorumlarda bulunur ve her zaman seviye peşinde koşup, gelecek nesillere,
severek tevârüs edip saygı duyacakları bir miras bırakmaya çalışır. İşte bu
yönüyle de o, her zaman bir üstad, diğerleri birer çırak; o bir mimar,
ötekiler de birer işçidir.”

Ya dil… En büyük derdimiz dil ve anlatım. Düşündüğümüzü, hissettiğimizi
doğru ve güzel bir şekilde sunma eksikliği... Bu nasıl düzelecek, eksiklik nasıl
tamamlanacak, bu gedik nasıl tamir edilecek? İşte söz ustası, bir milletin bütün
vâridâtının taşıyıcısı olan dilin önemine işaret ediyor ve ‘dil’i, geçmişi
geleceğe taşıyacak biricik köprü olarak tarif ediyor. İfade evimize saray olma
ufkunu, tefekkürümüze köşk olma payesini sunuyor… Şu sözlerden bu gayret ve
ceht ne güzel anlaşılıyor değil mi:

“Dil, bir konuşma ve düşünme vasıtası olmanın yanında, geçmişteki
zenginlikleri günümüze, bugünkü birikim ve yeni terkiplerimizi de geleceğe
intikal ettirmede önemli bir köprü vazifesi görmektedir. Bir millet,
atalarından tevârüs ettiği ve şimdilerde de yeni terkip, yeni biçim, yeni
şekillere sokarak değerlendirdiği topyekün zihnî , fikrî, ilmî müktesebat ve
zenginliklerini, ancak bütün bunları kucaklayabilecek güçlü bir dille
ebedîleştirebilir. Zira bir millet, ne ölçüde zengin ve  renkli bir dille
konuşabiliyorsa, o ölçüde düşünüyor; ne seviyede düşünüyorsa, o çerçevede
de konuşabiliyor demektir.”



Kısırlaşan dilin bu handikabı nasıl aşacağı ve bu engeli aşmada bu işin
ehline ne kadar büyük görev düştüğü her türlü izahtan varestedir. Müellif bu
konuda bizlere şu önemli öğüdü veriyor:

“Eğer bugün kendimizi ifadede sadece çevremizden duyup
öğrendiklerimizle ya da mevcut lügatlerdeki sözcüklerle yetinecek olursak,
okullar, sanayî müesseseleri , ticaret fuarları, teknoloji hangarları... gibi
modern hayatın zarurî gördüğü pek çok alanda sessiz sessiz oturup etrafımızı
dinleme mecburiyetinde kalırız ki, bu da, içinde bulunduğumuz çağın temel
esasları kabul edilen bir kısım dinamiklere karşı alâkasızlık ve dolayısıyla
da muasır milletler karşısında elenip gitme demektir.”

Dilin ve düşüncenin kökümüze bağlılıkla düzeleceğini, özümüzle irtibatımız
nispetinde güçleneceğini beyan eden müellif, şu ufuk açıcı söz ile dil ve
düşüncede hâlimizi tekrar gözden geçirmemizi salık veriyor:

“Kendi dillerinin köklerine bağlı olmanın yanında, ona bu seviyede
genişlik ve esneklik kazandıran milletler, her zaman en sesli, en konuşkan ve
düşünce bakımından da en dinamik toplumlar olagelmişlerdir.”

Canlı kalmak ve hayat solumak… Ayakta kalmak ve mefkuremizi cihanşümul
bir atlasta nakış nakış dokumak, sınırsız bir ufukta tayf tayf yayabilmek… İşte
bir fert için, bir millet için en önemli konu bu. Bu konu yüreğimizdeki eser
verme ve güzel konuşup güzel yazma ve insanlığa tatlı ve efsunkâr söz ve beyan
meyvelerini takdim etme hissimizi kamçılıyor ve ruhumuzu bilinmez bir yönden
gelen şevk ateşiyle harekete geçiriyor..

Müellif bu hissimize tercüman olur mahiyette “Yaşamak için yenilenmek,
meyve verebilmek için de her zaman canlı kalmak” şartını bir daha bize
fısıldayıp nazarlarımızı ‘Güzel ve Güzellik’ ufkuna çeviriyor. “Güzel ve
Güzellik” yazısında da yine dil ve anlatım oturmuş tahta. Yine onun terennümü,
ışıklı, güzel yüzü tebessüm ediyor.

“Bazen güzel bir şiir, zengin bir nesir, ince bir motif, lâtif bir tezhip, gürül
gürül bir kahramanlık destanı, iyi dramatize edilmiş bir hikâye, beşerî
heyecanlarımızı haykıran bir mûsıkî nağmesi bizi o kadar coşturur ve
heyecanlandırır ki, görüp duyduğumuz ses hevenkleri ve değişik objeler tıpkı
bir meltem gibi dört bir yandan ruhumuzu sarar, bizi büyüler, güzelliklerin



sihirli âlemine çeker ve bize ötelerden güftesiz-bestesiz ne nağmeler, ne
nağmeler duyurur.”

Güzel ve güzellik, edebiyatın en birinci vesilesi. Anlatımda kalemi
şahlandıran, duyguları coşturan, ümidi kamçılayan bu sihirli ufuk ve rengârenk
iklim ve büyülü atmosfer değil midir? Yazar, bu ufka bakın ne tatlı, ılımlı,
meltem gibi yumuşak cümlelerle çekiyor bizi:

“Bütün güzelliklerin her zaman duygularımızda solmadan taptaze
kalmaları, zevk ve lezzetlerimizin acılaşmadan devam etmesi; evet,
çiçeklerdeki renklerin, nağmelerdeki büyülerin, sanatkâr ellerin ortaya
koyduğu sihirli eserlerdeki revnakın hep canlı kalması, onların gerçek
kaynaklarının görülüp sezilmesine bağlıdır ki; o kaynağı bu ölçü içinde sezip
bilenlerin, varlıkla alâkalı duydukları bütün zevkler, lezzetler, heyecanlar ve
takdirler aslî olmadan çıkar, tebeî bir hâl alır ve artık bütün eşya ve
hâdiselerdeki değişik tezahürler, kendilerinden dolayı değil de,
sahiplerinden ötürü görülüp sevilme konumuna yükselirler.”

Güzel, güzeldir de ya gölgesi… Gölgeyi silmek, onu görmezlikten gelmek,
aslı için de bir bakıma kadir bilmezlik sayılmaz mı? Güzelin gölgesi de güzel.
Ne müthiş bir buluş ve ifade ediş tarzı bu… “Asıl-gölge, esas-tâbî fark
edilebildikten sonra, küll hâlinde veya parça parça varlığa karşı
hissettiğimiz alâka da mahzursuz sayılır. Bu açıdan da, hem gölgeye hem de
tâbî olana güzel nazarıyla bakabiliriz. Zira, güzellere tâbî olanlar da
güzeldir ve her güzellik, onu duyan âşıkları, sevgiliye ulaşma arzusuyla
coşturan bir nâme, bir mesaj, bir fısıltı, bir sinyal ve bir çağrıdır.”

“Bütün güzellikler, bizi bizden alıp  aşkınlığa yükseltmek, maddenin dar
mahbesinden kurtararak, kaynağın enginliğine ulaştırmak için vardır.”

Tabiatta her nokta bir çiçek, bunun yanında gönlün her noktası da petektir..
Düşünce arı gibi o nektar ve tiryakları alır ve gönül peteğine doldurur.
Bu aşkın gönüllerde, çevreye bakmasını bilen yüreklerde böyledir. Varlığı

çakırkeyf seyreden ve ondaki incelikleri, esrarlı çizgileri göremeyen, özüne
nüfuz edemeyen kişiler için her şey boş ve her varlık ufuksuz bir yolun
derbeder yolcusudur. Biz, bu sözden, sazdan, içli ve özlü niyazdan; Hak ve
hakikat için yükselen güzide avazdan anlamayan kişileri bir kenara bırakıyor ve



tabiat konçertosundaki mûsıkînin derinlemesine sırrını anlayıp keşfeden gözü
ve kulağı olan, kalbi ve ruhu hüşyar yüce insanların ve onların terennümlerine
dönüyoruz..

“Evet o, doğan Ay’dan, batan Güneş’ten, göz kırpan yıldızlardan,
rengârenk tabiat meşherlerinden, esen yelden, yağan kardan, başımızdan
aşağı dökülen yağmurdan ve melekler gibi süzülüp göklere yürüyen
buhardan aldığı mesajlarla, hemen her adımda, vuslat koyuna gireceği
heyecanını duyar; duyar ve göz-gönül birliğine ulaşmış bir sevdalının
duygularıyla, ‘Her yerden herkes, Senin güzelliğini temâşâ için koşup
geliyorlar ve o eşsiz Cemalinle naz naz üstüne cilvelerle salınıyorlar.
Aşağıdan, yukarıdan her varlık, dellâllar gibi âvâz âvâz Seni haykırıyor ve
Senin nakış nakış güzelliklerinin akisleri olarak keyiflenip oynuyorlar.’
(Bediüzzaman) der.”

Güzellik edebiyatı şahlandıran güç. Bir bakıma edebiyatın ruhuna ateş salan
kuvvet ve kudreti özünde taşır. Fakat edebiyatın engin ufuklara kanatlanması
için sadece güzellik yeterli midir? Elbette yeterli değildir… İşte müellif bu
atlama tahtasından ruhu nasıl sıçratıyor bakın. O deryaya dalmanın, derinlere
inmenin ve nice ümit ve sevda incisi toplamanın, nice sevgi mercanı elde
etmenin tek yolu bu kutsî sıçrayış ve o ufka kanatlanma. O denizde yol almayı, o
yıldızlı mehtapta kanat çırpmayı da ancak özünde güzele yürüme azmi ve
gayreti olan, güzele ermek için kıvılcımları göklere yükselen aşk ateşini
kalbinde tutuşturan kişiler başaracaktır.

Bu konuda şu tarif nasıl sırlı, iç içe sema yivleriyle dokunmuş bir bakın:
“Gerçek aşk, fitili sonsuzun çerağından tutuşturulmuş, arzı da semayı da,

doğuyu da batıyı da aşkın, zaman-mekân üstü, lâhûtî öyle bir ışık veya
kordur ki, tecellîsi nur, içi buğu  buğu huzur ve çevresi de, sevgili kokusuyla
buhur buhurdur.”

“Aşk, mekânda mekânsızlığın, zamanda zamansızlığın en doğru şahididir.
O, gökler ötesinden insanın kalbine salınmış ateşten bir zincir, bu zincirle
bend olmuş kimseler de, aşkın azat kabul etmez bendeleridir.”

İşte böyle sürüp gidiyor serüven… Söz serüveni, beyan güzelliği, aşk ve
ümit yolculuğu… İşte böyle sürüyor ve ruhlarımızı gaşy ediyor.



“Dar Bir Açıdan Şiir” deyip sürüp gidiyor
“Dar Bir Çerçevede Kadın” deyip devam ediyor…
“Kalb ve Ruh Ufku” diyor ve kıvrım kıvrım ebedî izleri takip ederek ufuklar

aşıyor..
“Tarihî Tekerrürler  Devr-i Dâimi Aralığına Bağlı Bir Uzun Temenni”

diyor ve bizi cedlerimizin ferasetli çehreleriyle, aydınlık nasiyeleriyle, ümit ve
aşk oyalı endamlarıyla ve insanı huzur ve saadet iklimine çeken meltemden
yumuşak soluklarıyla tanıştırıyor…

Sonra, “Mübarek Bir Coğrafyanın Gurbet Yılları” ile gurbeti iliklerimize
kadar yaşatıyor ve bu gurbetten sılaya göçte ve gerçek dost ve dostlar ile
buluşmada bize gerekli kural ve kaideleri sunuyor, bir bir öğütlüyor.. “Bence
Tam Ağlama Mevsimi”nde ise gözyaşı mevsimini hatırlatıyor ve mânevi
buharlar gibi göklere yükselen his ve duygularımızın çiy noktasına gelip nasıl
yere yağmur gibi döküleceğini fısıldıyor. Ağlamanın rüknünü ve içli beste gibi
yürekten olması gerektiğini salık veriyor.

“Dünyada Huzurun Bendi Yıkıldı” yazısının ilk bakışta bir elem ve ızdırap,
acı ve keder dokulu olduğu zannedilir; ama içine girince cennet reyhanları, ümit
ulakları ve sevda çerağlarıyla karşılaşır insan… Evet eğrileri söylerken bile
yazar saçlarımızı okşar ve içimize şefkat meltemleri gönderir, ruhumuzu eritici
soluklarıyla mest eder..

“O Günler Ne Günlerdi” ile bir hasret yurduna çeker bizi ve gönül
muhasebemizi yaptırır, eski ile bağımızı yeniler ve çemenzarı tatmış bülbülleri
yine o dallara, o bağlara, güllere sümbüllere davet eder. Gurbet yaşayan şaşkın
gönüllere geçmişte kalan güzel günleri hatırlatarak (o günlerin izdüşümünü
örgülemek için bile olsa) bir daha hamle yapmaları için gayret verir. Evet,

‘Bu yol uzaktır,
Menzili çoktur,
Geçidi yoktur,
Derin sular var.’

diyen Yunus gibi bizi bir daha kendi özümüze, verilmiş sözümüze ve
geçmişteki şevk ve aşk ibrişimleriyle nakışlı ve oyalı gündüzümüze çeker ve
orada sarsar, kendimize getirir; Nesibe gibi yaralarımızı sardıktan sonra



“Haydi” der ve sırtımıza dest-i teşviki vurur…
“Bir Aynadır Bütün Varlık”a uğradığımız zaman, esenlik dolu bir iklime

giriveririz… Her yan ve yönde gördüğümüz dost yüzüdür... Ezelî, ebedî dost
ve enis ile karşılaşırız... Onun kudret izlerini, isim ve sıfat çizgilerini ve
renklerini tek tek görür, müşahede eder ve mest ü sermest olarak
yolculuğumuza devam ederiz…

Bu serüven biter mi… Asla bitmez ve bitmeyecek. Bu beyan çağlayanı
sonsuza dek sürecek...

Bizler o çağlayanın serinliğini ve yüreği coşturan akışını, ebedî ve ezelî
bestesini ömrümüz oldukça duyup hissedeceğiz…

Biliyor ve inanıyorum ki bu gül bahçesinde, bu sümbül yaylasında, bu
zambak ülkesinde, karanfil diyarında bütün duygularınız doyacak, güzellik
adına bütün hisleriniz alacağını alacak ve kalbiniz iliklerine kadar söz
güzelliğine ve beyan bengisuyuna kanacak...

Mehmet Erdoğan



Beyan
Varlığın plânını Rahmeti Sonsuz’un ilmi, mimarisini de beyanı resmetmiştir.

Yaratılışla beyan, “âyân-ı sâbite”nin mahremlerden mahrem harîminde ikiz
olarak belirmiş, sonra da haricî vücuda yürümüşlerdir. Hazreti Rahmân, insanı
yaratırken, onun özünü, iç enginliklerini, varlığı, varlığın perde arkasını ifade
edebilme kabiliyetini de ona yükleyerek, öylece haricî vücud buuduna
çıkarmıştır. Bu itibarla da denebilir ki; kudret kaleminin ucundan yokluğa akan
mürekkebin ilk damlası beyan, Yaratıcıyla-yaratılan arasındaki sırlı
münasebeti keşfedip ortaya koyan da yine beyandır. Yeryüzünün tozundan-
toprağından, suyundan-çamurundan yoğrulup şekillendirilen insan, ilim
sermayesi ve beyan aktivitesiyle arzın halifesi ve şu dünya mescidinde, cin ve
insin hatibi olma pâyesine yükseltilmiştir. İnsan beyanla Allah’a (celle
celâluhu) muhatap olmuş ve beyan vasıtasıyla O’na hitap edebilmiştir.
İnsanoğlu konuşmaya başlayınca, durgun ve sessiz gibi görünen eşyanın da
dilinin bağı çözülmüş ve her biri “Mele-i Â’lâ”dan birer satır, birer paragraf
olan bütün varlık ve hâdiseler, talâkatli birer hatip gibi her şeyin perde
arkasındaki hakikatin konuşan dili, hikmet yüklü beyanı ve fasih lisanı
olmuştur. Bize göre beyanın olmadığı kabul edilen dönemde, varlık suskun,
hâdiseler suskun ve her şey de âdeta durgundur. Her varlık nasıl konuşur,
konuşurken nasıl kendini ifade eder? Bunlar, herkesçe bilinmesi zor konular..
bu konuda bilinen bir şey varsa, o da, mahiyetine yüklenen beyan kabiliyeti ile
insanın, bütün eşya ve şuunâtı istediği gibi seslendirip yorumlayabilecek
kabiliyette yaratılmış olmasıdır. Doğrusu, izafî değerler dünyasında beyan
bizim canımızdır. Biz hepimiz birer lisan, bu lisanların var oluş gayeleri de
beyandır. En büyük gerçek olan hakkı itiraf edip bu konuda varlığı bir senfoni
gibi seslendiren, seslendirip eşyanın yüzündeki perdeyi aralayan ve ona
kendini ifade etme imkânını veren beyan.. düşünce hazinelerinin kapılarındaki
kilitleri çözen anahtar beyan, geniş bir merkezî hareketin, çevreyi harekete
geçirmesinin düğmesi beyan, halife unvanıyla varlığa müdahale etme mevkiine
yükseltilmiş insanoğlunun tahtı beyan, kalemi beyan, kılıcı beyan ve saltanatının
temel kaideleri de beyandır. Beyanın bayrağının dalgalandığı yerlerde en güçlü
ordular bozguna uğrar ve dağılır; onun gürlediği meydanlarda top güllelerinin



sesi arı vızıltısına dönüşür. Beyan sancağının çekildiği burçların arkasında
sadece onun davulunun, kösünün sesi duyulur; onun mehterinin gürlediği
bucaklarda sultanların yürekleri ağızlarına gelir, İskenderlerin, Napolyonların
çaresiz kalıp geriye döndükleri nice aşılmaz surlar vardır ki, Beyan Sultanı’nın
beyan kılıcıyla paramparça edilmiş ve beyanın inkıyat, itaat meşk eden
kalemine selâm durulmuştur.

Kur’ân-ı Kerim surları aşan, en muannit ve ön yargılı gönüllerde dahi
yankılanan böyle bir beyan örneğidir. Onun ele aldığı meseleleri sunuşunda
öyle baş döndüren bir büyü vardır ki duyup da tesirinde kalmamak mümkün
değildir.

Kur’ân’ın beyan tarzı semavî-gayri semavî hiçbir ifadeye benzemez. Onda
kalblere nüfuz eden karşı konulmaz öyle bir güç vardır ki, dilin inceliğini
bilmeyenler dahi o beyan zemzemesi karşısında büyüleniverirler.

Kur’ân, değişik problemlere çözüm sunarken öyle güçlü bir üslûpla sunar ki,
ona karşı ön yargısı olmayan herkesi büyüler; en azından derin düşüncelere
sevk edecek şekilde tesir altına alır ve er-geç mutlaka onu dize getirir.

Bu beyan âbidesinin cümle, paragraf ve makta’larında engin bir mânâ
genişliği, rânâ bir üslûp inceliği, ruhlara işleyen canlı bir mûsıkî ve ritim
mevcuttur. Mazmun, mefhum ve mevzulara göre seçilmiş kelimeler müzikal
letâfetleriyle, dinleyen herkesi kendi sihirli ufkuna yükseltir ve onun idrakine
ne sürprizler ne sürprizler sunar.

Onun, herhangi bir konuyu ifade sadedinde kullandığı malzemenin yerine
başka şeyler koymaya kalksanız maksat havada kalır, beyanın çehresi kararır ve
o canlı üslûp âdeta ruhsuzlaşır.

Kur’ân’ın öyle yüksek bir beyan gücü vardır ki, bir kere konuşmaya, ne
yapar yapar, o birbirinden farklı hâdiseleri cereyan ettikleri zaman ve
zeminleriyle birer canlı resim gibi gözler önüne serer ve dinleyenlerde hayret,
hayranlık ve ürperti hâsıl eder. Bütün bunları yaparken de ne büyüleyici
güzelliğinden, ne gönüllere nüfuz eden derinliğinden ne de ifadeler arası
uyumdan asla taviz vermez; ortaya koyduğu her şeyi fevkalâde bir vuzuhla
vaz’eder ve kat’iyen herhangi bir teşevvüşe sebebiyet vermez.

Onun muhatabı ne sadece akıl, ne kalb ne de ruhtur. O, insanı maddî-mânevî



bütün letâifiyle ele alır; az konuşur, öz konuşur ve insanın içine-dışına birden
seslenir; seslenir ve muhataplarında umum kâinat, bütün eşya ve topyekün
insanlıkla alâkalı bir duygu, düşünce ve muhakeme birliği oluşturur.

O en sihirli beyanlardan daha tesirli, en ince üslûplardan daha rakîk, en
müstesna ifadelerden daha müteâldir. Bugüne kadar ne hiss-i rekabetle ona
karşı çıkanlar ne de onu taklit şevkiyle ortaya atılan söz sultanları hiçbir zaman
onun beyanına denk bir beyan ortaya koyamamışlardır.

İşte o devâsâ Arap şairleri, işte Şems-i Tebrizî’nin, “Gerçi ben şekerden
daha tatlı şiir yazarım ama seviyeli söz söylemede ancak onun müridi
olabilirim.” dediği Feridüddin Attarlar, işte âvâzı çıktığı kadar “Ben Kur’ân’ın
boynu tasmalı kölesiyim.” diyen Mevlânalar.. işte Bediüzzaman’ın “sermest-i
câm-ı aşk” diye yâd ettiği Câmîler ve onların asırlara meydan okuyan güzide
eserleri; hiçbiri o beyan sultanı Kur’ân’ın ifade ufkuna ulaşamamıştır.

İleride tafsilâtına eğilme vaadiyle, Kur’ân’ın ifade tarzı adına bu kadarcık
işaretle yetinip, yeniden ondan ve onun gölgesinde gelişen nazım ve nesirlerden
mülhem beyanın, sınırlı idraklerimize akseden gölgelerine dönelim:

Biz hepimiz dünyaya gözümüzü beyanla açtık, beyan ninnileriyle büyüdük,
bir noktaya yöneldikse beyanın sihriyle yöneldik. Bundan sonra da yaşarsak,
yine beyanla soluklanarak yaşayacak, ölürsek bilgi ve beyan mahrumiyetinin
kuraklığında can vereceğiz. Beyan, canlı cenazelere Hızır solukları, ebedî
yaşamak isteyenlere de bir âb-ı hayattır.. onu usta bir neyzen gibi ölüler
ülkesine üfleyebilenler, nice bin seneden beri sürüm sürüm yaşayan cankeşlere,
üst üste “ba’sü ba’de’l-mevt” ler vaad edecek ve o “Âd” görmüş mezarlar
üzerinde birer sûr tesiri icra edeceklerdir.

Hemen her şeyiyle eskiyen ve pörsüyen, bu gelenlerin gittiği, konanların
göçtüğü, “malı, mülkü, safâsı fâni hülya” misafirhanede hep taze kalabilen ve
her zaman renklerini koruyan bir güzeller güzeli varsa, o da beyandır. Beyanın
yankılandığı yamaçlarda binlerce kumru murâkabeye dalar, yeni gülşenlerin
hülyalarıyla yaşar.. beyan mızrabı bilgi telleri üzerine kalkıp indikçe eşya
semâa kalkar, hâdiseler ilâhî bir raksın “hayhuy”uyla inler.. beyanın aks-i
sadâsıyla inleyen çöllerde bir değil, binlerce mecnun dolaşır.. onun
nağmelerinin duyulduğu koylarda bülbüller dillerini tutar, yuvalarına çekilir..



onun haykırışlarının ulaştığı vahşi ormanlarda tilkiler hileye “elveda” eder,
aslanlar kuyruklarını kısar, inlerine sığınırlar.

Kâinat kitabı ve “şeriat-ı fıtriye”nin ruhu, muhtevası, rengi, deseni beyan;
Allah yolu olan İslâm gerçeğinin mührü, kılıcı ve kalemi de beyandır. Altının
kıymetini sarraflar, cevherinkini cevher-fürûşân olanlar, beyanın değerini de
söz sarrafları bilir. Altınlar, inciler, dünya ehlince izafî birer kıymet ifade
ederler ve bunların ifade ettiği nisbî değerler de şu üç-beş adımlık dar âlemde
başlar ve yine onda biter. Beyan ise ins-cin arasında, yerlerin, göklerin değişik
tabakalarında âdeta sikkeyi basan bir sultan, emirler veren bir kumandan ve her
zaman destanlara konu olan bir kahramandır. Bugüne kadar hiç kimse, beyanın
ulaştığı baş döndürücü zirvelere ulaşamamış ve hiçbir muharip, ondan daha
güçlü bir silaha sahip olamamıştır. Bizim dünyamızda her peygamber bir söz
sultanı, her edib de o sultanların başımıza saldıkları ışığın birer gölgesidir.
Öncekiler birer asıl, sonrakiler ise birer tâbi; öncekiler birer mimar, sonrakiler
de birer işçidir. Bunların hemen hepsi de, el ele, omuz omuza her zaman
beyandan mâmureler meydana getirmiş, söz ibrişiminden dantelâlar örgülemiş
ve kelime cevherlerinden ne eşsiz gerdanlıklar tanzim etmişlerdir.!

Beyan mimarlarının ilhamları şahlandığı zaman, kalbler, gökten gelen
yağmurlarla kabarıp köpüren altın çayırlara döner; kupkuru çöller, onların
sağanağıyla birer çemenzâr kesilir.. hele bir de beyan, kıvamına gelip de bir
ırmak, bir çağlayan ve dalgalarla köpürüp sahillere akan umman hâlini alınca,
artık söz mukavemet edilmez öyle bir sultanlığa erer ki, onun o ruhanî
zemzemesi karşısında bütün münasebetsiz sesler-soluklar kesilir; bütün söz
şeklindeki mırıltılar yerlerini sükuta terk eder ve muhtevasız konuşmalar da
uzlete çekiliverir. Böyle kıvamında bir beyan sofrasına oturma bahtiyarlığına
ermiş herhangi bir insan, gönlünü ona açabildiği ölçüde, kendini bir mûsıkî
çağlayanına salmış gibi onu olduğundan da fazla derinleştiren bir ruh hâliyle
dinler, bütün benliğiyle onun içinde erir ve âdeta, gassalin elindeki meyyit gibi
tamamen ona teslim olur.

İyi bir beyanın hemen herkes üzerinde, tabiî onların istidat ve kabiliyetleri
ölçüsünde, mutlaka tesiri olur. Bazen insan, güçlü bir beyan esintisi karşısında,
âdeta balonlara binmiş, uçurtmaların dolaştığı noktalarda dolaşıyor gibi,



kendini bulunduğu atmosferin sonsuza açık iklimlerinde uçuşan kuşlar kadar hür
ve rahat hisseder. Böyle bir câzibe merkezinin yüksek çekiciliğine kapılıp, hep
o “ilel-merkez” güç etrafında dönüp durduğu esnada, kabil olsa da dönüp bir
ruhunu dinlese, kim bilir ne etkileyici romantik mülâhazalarla iç içe olduğunu
ve ne alternatif zevk açılımları yaşadığını duyacak, belki de hayranlıkla
kendinden geçecektir. Böyle bir tâli’li, bu kabîl ses ve söz kevserlerini her
yudumlayışında yeniden bir kere daha dirilerek kendini keşfeder.. kulaklarında
yankılanan kelimelerin, cümlelerin ruhuna akışıyla, her an ayrı bir farklılığa
erdiğini duyar ve hayatın beyan buudundaki televvünlerinin ne kadar aşkın
olduğunu hissederek, tekrar tekrar hayretlerle irkilir.

Hele bizim duygu ve düşünce dünyamızdan fışkıran bir beyan, zannediyorum
dinleyenleri bir anda o güçlü büyüsüyle kucaklar, tesirini ruhlarına üfler ve
gönüllerine kendi boyasını çalar; onlar da, kendilerini onun o sımsıcak sinesine
salarak, tamamen ona teslim olurlar; teslim olur ve o yumuşatan atmosferde
kendi dünyalarının bütün inceliklerini duyar ve sahip oldukları zenginliklerin
baş döndürücü güzellikleriyle kendilerinden geçerler.

Bazen, beyanın çağıltıları içinde insan, Cennet Kevserlerini andıran din-
iman nağmelerini, fenâ, bekâ melodilerini dinler; her şeyin sonsuzdan gelip
yine sonsuza aktığı mülâhazasıyla, iman ve ümit ufkunun tül tül renkleri içinde
her an ayrı bir temâşâ zevkine erer.

Bazen de beyanın bir kısım çıkış noktalarından geçmişimize açılır; maziyi
bütün ihtişamıyla duymaya çalışır; yer yer onu bir mûsıkî gibi dinler, semâa
kalkar, hatta kanatlanır gibi olur ve kalbî, ruhî hayatımız itibarıyla zaman üstü
bir hâl alarak, kendimizi dünkü gerçeklerle yarınki hülyaların iltisak noktasında
bağdaş kurmuş oturuyor bulur ve zamanın üç buudunu birden seyrediyor gibi
oluruz. Bu temâşâ içinde yıkık bir rüya hâline gelmiş olan bütün o muhteşem
geçmiş, bir sihirli restorasyonla eski hâlini alır; iman ve ümitlerimizde
duyduğumuz gelecek de bir çocuk neşvesi içinde koşar bize gelir; gönüllerimize
girerek hasret giderir ve yeniden bir kere daha bizim olur. Öyle ki, bu derûnî
duygularla kendimizi değişik çağrışımların akıntısına salar ve hülyalarımızda
sonsuz bir güce, aşkın bir cereyana ulaştırdığımız böyle bir çağlayan içinde
hâlden hâle, histen hisse, fikirden fikre geçer ve tıpkı rüyalarımızda olduğu gibi



her şeyi biraz da niyet ve gönüllerimize göre şekillendirir, istediğimiz kalıplar
içine sokar, istediğimiz gibi yönlendirir; arzu ettiğimiz gibi oturur-kalkar;
kanatlanır uçar; iner yerde ayaklarımız üzerinde yürür; mağriplerde tulû,
maşrıklarda gurûb temâşâ eder; bir iken bin olur, zerre iken her şey hâline
geliriz...

Temelleri mânâ köklerimizle irtibatlı hülyalarımızı besleyen, büyüten, onlara
ninni söyleyen, yükseltip onları göklerde seyahat ettiren, hatta onlara
nâmütenâhînin menfezlerini gösteren ufuklu, seviyeli, kıvamında bir beyan;
duygularımıza miraç yaptırıyor gibi yer yer bizi semanın derinliklerine götürür,
bizlere mekân üstü âlemlerde tahtlar kurar ve gönüllerimizde, endişeli bir
sessizlik içinde bulunan ebediyet arzularımıza cevaplar verir; duygularımızı
ifadesi imkânsız hissî zenginliklere ulaştırır; ruhlarımızı cismaniyet eb’âdına
sığmayan derinliklerde dolaştırır ve bize varlığın güftesiz bestelerinden ne
mûsıkîler, ne mûsıkîler dinletir.!

Atalarımızın gönüllerinden süzülüp gelen, onlardan tevârüs ettiğimiz
değerlerin en kıymetlilerinden biri sayılan beyan; yalnız mânâların vuzûhu,
kelimelerin sesi ve belli maksatların ifadesi değildir; o, aynı zamanda
düşüncelerimizin dili, hislerimizin mûsıkîsi, kalblerimizin heyecanı, Allah’a
muhatap olmanın tercümanı, ümitlerimizin de geleceğe uçurduğu altın kanatlı
üveykidir. Bütün bu gayeleri ihtiva eden seviyeli ve hedefli bir beyan; gökler
kadar derin, arz ölçüsünde canlı, ipekler gibi yumuşak, anne kucağı kadar sıcak
diyebileceğimiz o kendi şivesiyle feverana başladığı zaman, mantıkların
uyanışını, ruhların şahlanışını, kelimelerin sihrini ve konuşmanın ezelî
macerasını söyleyen bir büyü tesiri icra eder; eder ve bize, dinimizin
ululuğunu, milletimizin zenginliğini, fertlerimizin ismet ve iffetini,
fatihlerimizin cehd ü gayretini, millî üslûbumuzu ve millî şivemizi söyler.

Gönüllerimizden kopup gelen ve onların derinliklerindeki muhtevayı
seslendiren iyi bir beyan; bize her zaman ruhun soluklarını, kalbin
hafakanlarını, konuşma maharetinin renk ve edasını duyurur ve renginliğinin,
zenginliğinin ve hedefinin kudsiyeti ölçüsünde de semavî seslerin yankıları gibi
gönüllerimizde mâkes bulur; bulur ve bize ilk geldiği kaynaktan hep çeşniler
sunar.



Edebiyatın Gücü
Nazım ve nesir yoluyla hâle ve duruma göre söylenen ya da yazılan zarif,

ölçülü, âhenkli, dil kurallarına uygun sözler veya bu çerçevedeki sözlerden
bahseden ilim diyebileceğimiz edebiyat; aslında terbiye, nezaket, zarafet ve
haddeden geçme, kıvama erme mânâlarına hamledeceğimiz “edeb” kökünden
gelmektedir. Ama, daha çok da, insanın hayat tarzı, yaşama üslûbu, sîretiyle
alâkalı ve onun kalbî, ruhî hayatının inkişaf ettirilmesine vesile bir amel diye
yorumlanagelmiştir. Bu mânâdaki edebin tahlil edileceği yerse, ya ahlâk
kitapları ya da tasavvuf risaleleridir. Örfî mânâdaki edebiyatın, bu anlamdaki
edeble doğrudan doğruya değil de, dolayısıyla bir münasebeti vardır.

Biz burada o münasebeti sükut geçerek, edebiyat sözcüğünden anladığımız
mânâya kapı aralama ölçüsünde küçük bir menfez açmak istiyoruz. Boyumuzu
aşkın böyle bir konuda ifade edeceklerimize değil de, niyetlerimize
bakılmalıdır. İtiraf etmeliyim ki, bizim gibi dar ufuklu insanlar, kendi
sahalarında bile bir şeyi tam ve doğru düşünemedikleri gibi, doğru
düşünebildiklerini de tastamam seslendirebilmeleri oldukça zordur. Bence
böyle bir mülâhazayı tâmim etmek de mümkündür. İmam Şafiî, “el-Ümm”
kitabını, kendisi ve daha başkaları defaatle tetkik ve tashih ettikten sonra, yine
rahatsızlık duyabileceği bazı hususlarla karşılaşınca, ellerini kaldırıp Allah’a
yönelir ve O’nun nurefşân beyan mecmualarının dışında hiçbir kitap ve
kitabetin kusursuz olamayacağını itiraf eder.

Evet, O’nun kelâmına dayanmayan ve O’nun nurunun ziyasıyla
aydınlanmayan en nâdide yazı âbidelerinin, en şahane sanat eserlerinin, en
beliğ beyanların, en göz kamaştırıcı tasavvurların ihtiva ettikleri dilrubâ
keyfiyetler dahi tamamen izafîdirler ve O’na ait güzelliklerin birer yansıması,
birer aks-i sadâsı olmaları itibarıyla herhangi bir kıymeti haiz olsalar da,
kat’iyen, zatî ve kendilerinden bir değer ifade ettikleri söylenemez.

Ne var ki, bunun böyle olması, hiçbir zaman bizim şevkimizi kırmamalı ve
çalışma azmimizi de felç etmemelidir; etmemelidir ve biz, her şeye rağmen hep
düşünmeli, söylemeli, plânlamalı, plânladıklarımızı gerçekleştirmeye çalışmalı
ve bütün bunları yaparken de bazen yanlışlıklar yapabileceğimizi, çok defa hata
ve kusurlara girebileceğimizi kat’iyen hatırdan çıkarmamalıyız. Evet, insan



olarak elbette ki, bazı yanlışlıklarımız olacak; bunları anladığımızda hemen
tashihe gidecek, eksiklerimizi telafi etmeye çalışacak ve usûl-i fıkıhtaki

ifadesiyle sürekli “eşbeh”i1 takip edeceğiz; edecek ve tespitlerimiz isabetli
olsa da olmasa da, Hak katında beşerî idrak ve içtihada açık sahanın hakkını
vermeye çalışacağız...

İşte bu perişan mütalaaya da bu mülâhaza ile bakılmalıdır. Yoksa nerede
edebiyat nerede biz..! Daha önce “Beyan” başlığı altında, sözün, insanoğlu ile
doğduğunu, insanoğlu ile geliştiğini ve onun çok önemli bir derinliğini teşkil
ettiğini ifade etmeye çalışmıştım... Evet beyan, tarih boyu, düşünce
imbiklerinden geçe geçe, söz sarraflarının elinde işlene işlene mukadder
kemaline erdi ve bir gün geldi bugün edebiyat dediğimiz şey oluştu. Bu itibarla
da denebilir ki, edebiyatın bugünü dünden daha parlak olduğu gibi, yarını da
bugünden daha parlak olacaktır veya parlak olmalıdır. Evet, bir münasebetle

Üstad Bediüzzaman’ın da ifade ettiği gibi2, insanlık sonunda bütün bütün ilme
yönelecek; yönelecek ve gücünü büyük ölçüde ilimden alacak; ihtimal o zaman
söz ve ferman tamamen ilmin eline geçecek... İşte ilmin bu ölçüde gelişme
gösterdiği bir dönemdedir ki, fesahat ve belâgat da zirveleşerek kıymetler üstü
kıymete ulaşacaktır. Muhtemel, böyle bir dönemde insanlar, düşüncelerini
birbirlerine kabul ettirmek için daha çok dil silahını kullanacak, ifade
zenginliğiyle onların gönüllerine girmeye çalışacak ve edebiyatın sihriyle
ruhları fethedeceklerdir.

Hazreti Âdem’de icmalen tecellî eden ilim ve beyan hakikati, Kur’ân
vesayetinde Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’la tafsile ulaşmış, beklenen
meyvesini vermiş ve hükmünü tam icra etmiştir. Şimdi eğer dünya, daha bir
süre devam edecekse, önümüzdeki yıllarda ilmin, nihâî hızına ulaşmasına
karşılık, dil de, en güçlü hatipleri ve en zengin hutbeleriyle hemen her mahfilde
ona tercüman olma seviyesine yükselecektir.

Evet her zaman, ihtiyaç ve zaruretlerin bağrında beslene beslene gelişen
beyan, aynı ortamda son bir kez daha sultanlığını ilan ederek, sözünü herkese
ve her şeye dinlettirip, bir kere daha gücünü ortaya koyacaktır. İsterseniz siz
buna, inkişaf etmiş Kur’ân Çağı’nın yeniden yaşanması da diyebilirsiniz..
hakikat aşkıyla ilim aşkının, anlama sevdasıyla anlatma tutkusunun, insanî



değerlerle onları takdirin iç içe yaşandığı bir Kur’ân Çağı. Bu arada şu hususun
vurgulanmasında da yarar görüyoruz; geleceğin düşünce mimarları, dil
üstadları, ne yapıp yapıp bizim perişaniyet ve yetersizliğimize emanet edilmiş
bulunan beyana sahip çıkmalı, onun dilindeki bağları çözmeli ve kendi düşünce
dünyamız hesabına mutlaka ona, kendini ifade edebilme imkânı
hazırlamalıdırlar. Yoksa, daha uzun süre bülbül nağmeleri beklediğimiz
yerlerde hep saksağan sesi dinleyecek ve gül yolunda dikenlerin iz’âcından bir
türlü kurtulamayacağımız açıktır.

İnsandaki beyan gücü ve ifade zevki bugüne kadar hep edebiyat atmosferi ve
edebî düşünce vesayetinde gelişmiş, kıvama ermiş ve oturaklaşmıştır. Ancak,
edebî düşünce veya edebiyat derken bundan ne anladığımız, ne anlamamız
lâzım geldiği de oldukça önemlidir. İnsanoğlu, dünden bugüne, duygu, düşünce
ve gönül vâridâtını sözlü ya da yazılı edebiyatın yanında, sinema, tiyatro ve
sembolik resimlerle de ifade edegelmiştir. Konu, söz ve yazının dışına taşınca
tabiî olarak, kelimelerin, cümlelerin yerlerini de jestler, mimikler, sesler ve
daha başka enstrümanlar almıştır; almıştır ama, bunlar hiçbir zaman söz ve
yazının yerini dolduramamışlardır; zira bir milletin, kendi edebiyatını kendine
has çerçevesiyle inkişafa açık bir zeminde korumasının, koruyup her zaman onu
millet fertlerinin başvuracağı bir kaynak hâline getirmesinin, sonra da imkânlar
elverdiği ölçüde bu kaynağı yaygınlaştırarak bütün bir toplumun millî üslûbu,
müşterek sermayesi; gelecek nesillerin de beyan mezraası, söz âbidelerinin
meşheri olarak, mâşerî vicdanın emanetçiliğinde, millî hafızanın bekçiliğinde
kendi orijiniyle devam ettirmesinin en selâmetli yolu yazı ile tescil ve tesbit
olsa gerek...

Bu bakımdan, edebiyat derken, biz onu her zaman yazılı ya da sözlü
kelimelerin, cümlelerin sihirli dünyasında aramış ve onunla tanışıp hâlleşmeyi
de hep kitapların, mecmuaların sahifeleri arasında gerçekleştirmişizdir.
Anlatılmak istenen herhangi bir konuda ister belli bir üslûp takip edilsin, ister
edilmesin; ister ortaya konan eser bir sanat kaygısıyla ele alınmış olsun, ister
sade bir üslûpla ifade edilsin; ister hedef kitle olarak dar bir kesim
düşünülsün; ister büyük kalabalıklara hitap edilsin, edebiyat denilince akla
gelen yazılı edebiyattır.



Edebî olarak ele alınıp işlenen konunun bir din, bir düşünce, bir felsefe ya
da bir doktrin olması fark etmez; edebiyat, insanlığın tarih boyu elde ettiği bilgi
birikimini nesilden nesile aktarabilmenin, dünü bütün derinlik ve
zenginlikleriyle şimdilerde de duyup hissedebilmenin, mazi ve hâli realitenin
iki buudu, geleceği de onun izafî derinliği şeklinde zevk edebilmenin en önemli
yollarındandır.

Ne var ki her millet, evvelâ kendi millî ve dinî kaynaklarını esas alıp, sık sık
onlara müracaat etmeli; kendi millî hafızasının özünü, usaresini öne çıkararak
onu bir temel unsur kabul etmeli, hatta bunları, edebî duygularını ve sanat
telakkilerini resmetmede bir kanaviçe gibi kullanmalıdır ki, kendi edebiyatının
ruhunu tahrip etmesin ve kendi duygularını, düşüncelerini, ilhamlarını
seslendirmede yabancı enstrümanlara ihtiyaç duymasın. O, böyle yapıp kendi
kültür değerlerini birer atkı olarak kullandıktan sonra, çağının yorumlarını da
yanına alarak genişlemesinde, derinleşmesinde ve evrenselliğe yürümesinde
herhangi bir sakınca olmasa gerek.

Aslında, millî hafıza, millî kültür esas alınıp, bize ait kaynaklar da net olarak
ortaya konmak suretiyle kayma noktaları önlendikten sonra, evrensel değerlere
karşı lakayt kalmak; genişi daraltmak, büyümeyi durdurmak, canlıyı cankeş
etmek, imrendirme ve özendirme konumundan imrenme ve özenme derekesine
yuvarlanmak demektir ki, bugün üçüncü dünya ülkelerinin durumu, bunun en
canlı örnekleriyle dolup taşmaktadır.

Bu ülkelerde bazen törelere takılarak, bazen yöre anlayışlarının tesirinde
kalarak, bazen de yabancılaşma endişesine karşı duyulan –bu biraz tabiî de
olabilir– tepkiden ötürü edebiyat adına hep bir tevakkuf yaşanmış; açılma
hareketleri büyük ölçüde durmuş, genişleme tefritlere, tepkilere feda edilmiş;
hatta zenginleşme gayretleri fantastik bulunarak, çok önemli bir kısım vâridât
kaynakları kurutulmuştur. Dahası, bazı zamanlarda, edebiyat alanı daha da
daraltılarak, bir bölge, bir yöre ve bir lehçeye incirar ettirilmek suretiyle hem
gelişmeye açık dallar kesilmiş, hem de edebiyat alanı tımar edilip
işlenmediğinden dolayı kök kurutulmuştur ki, böylece millî olanın gelişmesi
engellenmiş ve taşra köşelerinden herhangi birinin anlayışı ihya edilerek
dünyada saygın bir dil hâline gelme yerine, küçük bir coğrafyanın sesi-soluğu



olarak kalınmıştır ki buna, kendimizi unutulmaya salma da diyebiliriz.
Aslında, durgunlaşan, yaşama aktivitesini kaybeder; gelişmeye açık olmayan

da kurur.. olduğu gibi kalan zamanla devrilir.. meyve vermeyen de ölür. Bu
mülâhazalar, sadece edebiyatla alâkalı da değildir; bu husus dinden düşünceye,
sanattan felsefeye kadar hemen her mevzuda söz konusudur.

Kaldı ki edebiyat, sadece insanlar arasında yazı yazma ve söz söyleme
sanatlarıyla laf ebeliği yapmak, beğenilen sözler üretmek mesleği de değildir;
o, belâgat ve fesahat buudlarıyla, söz söyleme sanatını sevimli hâle getirerek,
gündelik dili en temiz, en nezih, en sevimli ve kalıcı malzemeyle beslemenin,
süslemenin, zenginleştirmenin suyu-havası, incisi-mercanı ve kullandıkça,
harcadıkça çoğalan hazinesidir.

Edebî mülâhazalar ile düşüncelerini işleyen bir nâzım ya da nâsir, kelime
zenginliği, ifade mûsıkîsi ve üslûp asaletiyle her zaman bir gaye, bir mazmun
etrafında canlı-cansız söz ve sözcükleri harekete geçirerek, bunlardan bir beyan
âbidesi kurmayı hedefler. Böyle bir hedefe yürürken de, seçip yerli yerine
yerleştirdiği her kelime ve cümleyi, umumî maksadın âdeta notaya göre
seslendirilmiş birer nağmesi gibi, ses verecek şekilde yerleştirir. Bu sesler, bu
nağmeler bir yandan ille-i gâiyeleri olan mazmuna tercüman olurken, diğer
yandan da yazarın düşünce tarzını, genel temayüllerini ve ruh hâlini aksettiren
birer fon müziğine dönüşür. Evet, iyi bir söz üstadının ortaya koyduğu lirik bir
nazımda, kelimelerin onun heyecanıyla inler gibi olduğunu duyarız. Destan
duygularıyla köpürmüş edib bir sineden fışkıran kelime, cümle ya da mısralar,
kulaklarımızda mehter sesi gibi yankılanır. Üstadça ortaya konmuş bir dramada
bütün söz ve sözcükler, ruhlarımızın derinliklerinde dramatik bir hâdisenin
sesi-soluğu gibi tınlar.. evet bir edebiyatçı, her yerde gündelik duygularla
kendini ifade eden sokaktaki adamdan çok farklı düşünür, farklı değerlendirir,
farklı yorumlarda bulunur ve her zaman seviye peşinde koşup, gelecek
nesillere, severek tevârüs edip saygı duyacakları bir miras bırakmaya çalışır.
İşte bu yönüyle de o, her zaman bir üstad, diğerleri birer çırak; o bir mimar,
ötekiler de birer işçidir.

Aslında, gündelik dilin de edebî dil gibi kendine göre bir güzelliği, rahatlığı,
hoş bir albenisi ve saf zevke açık bir tabiîliği vardır. Ne var ki, edebî dildeki



şiiriyet, mûsıkî, âhenk, iç içe mânâlar armonisi ihtiva etme gibi özellikleri ve
her zaman mevzuun bütünüyle, cümle ve kelimeler arasındaki münasebetin
gözetilmesi gibi mümarese, zevk ve bedîiyât istidadından kaynaklanan öyle bir
fâikiyeti vardır ki, o istidatta olmayanların bunları duyması, zevk etmesi şöyle
dursun, bazen anlamaları bile çok zordur.

Bununla beraber, edebî üslûbu, bir üst sınıfın ya da aristokrat bir kesimin
dili saymak da doğru değildir. Aksine onu, iç zenginliğiyle, değişik îmâ ve
işaretleriyle, “müstetbeâtü’t-terâkîb” diyeceğimiz umum hey’et ve terkibin
ifade ettiği tâli derecedeki mânâlarıyla olmasa bile, şöyle-böyle her seviyedeki
insan mutlaka anlayabilmeli; anlayıp, belli ölçüde de olsa o kaynaktan
beslenebilmelidir. Bu suretle, onlar da zamanla duygularını, düşüncelerini daha
rahat ifade edebilme konumuna yükselir ve konuştuğu lisanın hareket alanını
genişleterek, dilde daha yüksek bir manevra kabiliyetine ulaşabilirler. Tabiî bu
arada, onlar da lisan adına bildikleri şeyleri daha bir pekiştirerek,
anlayabildikleri ölçüde usûlüne uygun ilavelerde bulunarak dillerini
zenginleştirir ve düşünce ufuklarına yeni yeni derinlikler kazandırmış olurlar.

Ne seviyede olursa olsun, bugün hemen hepimizin konuştuğu dil, nesiller
boyu sessiz sessiz hafızalarımıza yerleşen, ruhlarımızca benimsenen usta şair
ve nâsirlerin ortak gayretlerinin ürünüdür. Kim bilir bugüne kadar, bu söz
üstadları, hem de bir kuyumcu hassasiyetiyle, kelime cevherlerinden ne beyan
takıları, ne söz gerdanlıkları hazırlayıp bize armağan ettiler de, belli ölçüde de
olsa biz şimdilerde hep o zenginlikle kendimizi ifade edip duruyoruz. Herkes,
onların ortaya koyduğu bu söz âbidelerini ve bu âbidelerin ruhundaki estetik
derinliği anlamasa da, biz hepimiz onları hep sevmiş, takdir etmiş, beğenmiş ve
“Daha yok mu?” diye sürekli beklenti içinde bulunmuşuzdur. Zaten işin bu
kadarını duyup hissetmek için de, ne edibin sanat endişesini, ne inşâ gücünü, ne
fikir sancısını ne de eserini plânlamadaki başarısını, “Cevahir kadrini bilen bir
cevher-fürûşân” gibi bilmeye gerek yoktur.

Evet, söz sultanları diyebileceğimiz edebiyatçılara, kitleler, her zaman güven
duymuş, onların gayretlerini alkışlamış, mesailerini takdir etmiş ve çok defa bu
takdirlerini de, onları taklitle ifade edegelmişlerdir. Öyleyse ediblere düşen de
odur ki, bütün söz söyleme yeteneklerini, sanat kabiliyetlerini her zaman



hakkın, iyinin, güzelin emrine vererek, çırakları sayılan kitlelerin ruhlarını bâtıl
tasvirlerle yaralamasınlar, onların saf düşüncelerini mülevves hayallerle
kirletmesinler ve nefsanîlikleri resmederek onları cismaniyetin azat kabul
etmez köleleri hâline getirmesinler. Çağın büyük mütefekkiri; ediblerin edebli
olmaları lâzım geldiğini, Kur’ân’ın teklif ettiği edeb çizgisinde davranmaları
gerektiğini vurgular ve kaynağı itibarıyla da bizim insanî yanımızın en önemli

bir derinliği sayılan beyana karşı saygılı olmamızı tavsiye eder.3

Ayrıca ilmî üslûpta, aklî, mantıkî, hissî boşluklara meydan vermeyecek
şekilde sağlam bir mantık örgüsü, sistemli bir düşünce ve muhkem bir ifade;
hitâbî üslûpta delil ve burhanların öne çıkarılması, konunun çok defa heyecan
eksenli götürülmesi, yer yer tekrarlara gidilmesi, gerektiğinde mevzuun
müteradif lafızlarla beslenerek beyanın renklendirilmesi ve zaman zaman da
iltifatlarda dolaşılarak söze canlılık kazandırılması gibi.. hususların birer esas
sayılmasına karşılık, edebî üslûpta; ifadelerin canlılığı, dil kurallarına tam
uygunluk, eda güzelliği, hayal zenginliği; ifrata girmeme şartıyla teşbihlere,
temsillere, mecazlara, istiarelere, kinayelere yer verilmesi.. ve sözün fıtrîliğini
bozmama kaydıyla cinas, tevriye, tıbâk, secâ, mukabele gibi.. bedîiyât
unsurlarından yararlanılması da istihsan edilegelmiştir.

Ancak her şeyde olduğu gibi bunlarda da ifrat, sözün tabiîliğini bozup beyan
kevserini bulandıracağından, çok defa selim zevk sahipleri tarafından
yadırganacaktır. Evet, Bediüzzaman’ın da ifade ettiği gibi; “Lafız –mânânın
t ab i a t ı müsaade ettiği ölçüde– süslenmeli.. şekil, muhtevaya göre
resmedilmeli; resmedilirken de mealin izni alınmalı.. üslûbun parlak ve
revnakdar olmasına önem verilmeli, fakat gaye ve maksat da asla ihmal
edilmemelidir.. hayal, geniş bir hareket alanıyla desteklenmeli, ancak

hakikat de hiçbir zaman incitilmemelidir.”4
1İçtihadî meselelerin Şâri’ nezdinde muayyen bir hükmü olmadığını iddia edenlerden bazılarının “Eğer bir
hüküm olsaydı şu şekilde olurdu.” dedikleri nefsü’l-emirdeki hak demektir.
2Bkz.: Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.54 (İlk Hayatı).
3Bkz.: Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.62 (İlk Hayatı).
4Bediüzzaman, Muhakemat s.64 (Unsuru’l-Belâğat).



Dil ve Düşünce
Dil, kültürün temel dinamiklerindendir. Milletlerin gücü, dil ve

düşüncelerinin gücüyle doğru orantılıdır. Bir toplum, dilde, düşüncede ne
kadar zengin ise, o kadar güçlü sayılır. Bir fert, kendi dilini ne kadar iyi
kullanıyor ve başkalarıyla ne kadar rahat diyalog kurabiliyorsa, o ölçüde kendi
olarak kalmasını teminat altına almış demektir. Aslında dil, insanın varlık ve
hâdiselere bakışını, eşyanın hem bütün olarak, hem de parçalar hâlinde ihsasını
teminde de en önemli bir unsurdur. Hangi zaviyeden bakılırsa bakılsın, dilin,
kültür hayatımızda belirleyici bir rol oynadığı açıktır.

Dil, bir konuşma ve düşünme vasıtası olmanın yanında, geçmişteki
zenginlikleri günümüze, bugünkü birikim ve yeni terkiplerimizi de geleceğe
intikal ettirmede önemli bir köprü vazifesi görmektedir. Bir millet, atalarından
tevârüs ettiği ve şimdilerde de yeni terkip, yeni biçim, yeni şekillere sokarak
değerlendirdiği topyekün zihnî, fikrî, ilmî müktesebat ve zenginliklerini, ancak
bütün bunları kucaklayabilecek güçlü bir dille ebedîleştirebilir. Zira bir millet,
ne ölçüde zengin ve renkli bir dille konuşabiliyorsa, o ölçüde düşünüyor; ne
seviyede düşünüyorsa, o çerçevede de konuşabiliyor demektir.

Her toplum, eğrisiyle-doğrusuyla bugün konuşup düşündüklerini, mihenge
vurulmak, test edilmek ve korunmaya alınmak üzere yarınki nesillere intikal
ettirir ki, onca birikim ve müktesebat zayi olmasın; geçmiştekilerin ilim ve
fikirlerinden istifade edilebilsin; bugünkü doğruların yanında dünkü yanlışlar,
bugünkü yanlışların yanında dünkü doğrular görülüp değerlendirilsin ve
gereksiz yere aynı yol birkaç kere yürünmesin, aynı tecrübeler tekrar edilmesin,
aynı eğriler ve doğrular sık sık yaşanmasın.

Dil ve düşünce ile alâkalı bu mülâhazamız, her millet için söz konusudur;
evet her dil, gelişmişliği ve inkişafı ölçüsünde bağlı bulunduğu düşüncenin
lisanı, bu düşünce de, o dilin bir enstrümanıdır.

Bir dil, kendi iç dinamikleri ve her şeyi ifade edebilmesi açısından bütün
zamanların gereklerini seslendirmeye yetmiyor; dolayısıyla da o dili
kullananlar bazı mazmunları ifadede söz sıkıntısı çekiyorlarsa, o dil,
düşüncenin desteğinden mahrum; onu kullananlar da, dökülüp yollarda kalmaya
mahkûmdurlar. Evet, eğer bugün kendimizi ifadede sadece çevremizden duyup



öğrendiklerimizle ya da mevcut lügatlerdeki sözcüklerle yetinecek olursak,
okullar, sanayi müesseseleri, ticaret fuarları, teknoloji hangarları... gibi modern
hayatın zarurî gördüğü pek çok alanda sessiz sessiz oturup etrafımızı dinleme
mecburiyetinde kalırız ki, bu da, içinde bulunduğumuz çağın temel esasları
kabul edilen bir kısım dinamiklere karşı alâkasızlık ve dolayısıyla da muasır
milletler karşısında elenip gitme demektir.

Evet dün, mutlaka bütün vâridâtıyla bugünlere taşınıp değerlendirilmeli;
evde, sokakta, kahvehanede, bizim dünyamızla alâkalı bütün duyup
işittiklerimiz korunmaya alınmalı; geçmişten bize intikal eden topyekün tarihî
ve millî dinamiklerimiz mutlaka millî mefkûremizin ana atkıları olarak
kullanılmalı; ama yarınlara açılma, yaşıyor olduğumuz ve yaşayacağımız
çağları kucaklama da kat’iyen ihmal edilmemelidir. Aslında dün, mazideki
çerçevesiyle artık geçmişte kalmıştır. Ev, sokak ve aile çevremizden elde
edeceğimiz müktesebat, tam donanımlı olarak geleceğe koşma gibi bir çetin
maratonda yeterli sayılamaz... Evet bunlar, günlük yaşamımız adına kâfi
görülebilir, ama topyekün bir hayatı kucaklama hesabına asla.!

Diliyle, düşüncesiyle kendi çağını yaşayamayan gariplerin akıbeti bugüne
kadar hep hüsran olagelmiştir; bundan sonra da öyle olacaktır. Ayrıca, dil ve
düşünce kadar bunların yaygınlaştırılması da çok önemlidir. Düşünmeyen ve
konuşmayan toplumlar adına hep başkaları konuşur ve düşünür. Düşünmeden
konuşan yığınlar arasında mantık dilin tutsağı sayılır. Düşündüklerini ifade
edemeyen bahtsızlar ise, kendi aczlerinin esiridirler. Böylelerinin başkalarına
yararlı olmaları ise asla mümkün değildir.

Ne var ki, her zaman rahat düşünebilen ve düşündüklerini ifade edebilen
kimseler de yok sayılmaz; ama ben şahsen, bunların sayılarının çok fazla olduğu
kanaatinde değilim; hatta olanların da kendilerine göre bir hayli problemlerinin
olduğu söylenebilir. Bir kere, elit görünümlü bazı kimseler, içinde yaşadıkları
toplumdan tamamen kopuk olduklarından, çoğunluk hiçbir zaman onlara
güvenmediğinden, hatta onların çoğu düşüncelerini fantezi, çoğu beyanlarını da
alafranga bulduğundan onlara ait her şeyi bir iç tepkiyle karşılamaktadır. Diğer
yandan da bu aydınlar, herhangi bir yabancı kafasıyla düşünüp, kendi dilleriyle
yazmaya çalıştıklarından; evde, sokakta, kahvehanede ise halkın üslûbuyla



konuşma mecburiyetini hissettiklerinden, her zaman birkaç âlemi birden
yaşamakta ve âdeta çok dünyalı bir görünüm sergilemektedirler ki, kalblerini
bir türlü milletin kalbine ayarlayamadıklarından, içinde bulundukları toplumun
söz ve beyan desenini tam ortaya koyamamakta ve sürekli çelişkiler
yaşamaktadırlar. Doğrusu, kendi düşünce dünyalarında tenakuzlardan
kurtulamamış böylelerinin, çevrelerine yararlı olamayacaklarında şüphe yoktur.

Aslında, dilimizin dil olması, kendi esprisine uygun şekilde büyük
çoğunluğun, herhangi bir ifade sıkıntısına düşmeden onunla kendini anlatmasına
bağlıdır. Maksadı değişik imalara, işaretlere yükleyerek, her konuyu izah ve
tefsir üslûbuyla anlatmaya çalışmakla beyan pazarında alış veriş
yapılamayacağı açıktır. Aslında dil de, diğer ilimler gibi zatî değeri olan bir
fenomendir. Hatta onlardan da önemlidir ve kat’iyen ihmal edilmemelidir. Evet
millet, kendi dilini asla ilim dışı görmemeli ve kendi lisanını hem de hususî bir
ihtimamla bilimler kategorisi içinde mütalaa ederek ilme dönüştürmeli ve
kitlelerin zevkle, merakla yönelecekleri bir konu hâline getirmelidir ki; bu da
ancak, dile ait sözcüklerin derlenip toparlanmasına, dokümanların
değerlendirilmesine ve dilin kendi esprisine uygun iştikak yollarının gözden
geçirilmesine, iştikak usûllerinin belirlenmesine ve o dile ait kelimelerle ifade
edilebilecek mazmunlarda, asırlardan beri konuşula konuşula nüanslarıyla tam
netleşmiş kelimelerin, idyumların terviç edilmesine bağlıdır ki, bu hususların
hemen hepsine saygılı olmak, o milletin kendine ve kendi kültürüne saygılı
olması demektir; saygılı olması demektir, zira o millet biz isek, bu sayede
binlerce senelik lisanımız, kendine has kural ve kaideleriyle, fevkalâde zengin,
olabildiğine yumuşak, olabildiğine sıcak, severek konuşulan ve sevilerek
dinlenen; dahası, kendi iç mantığıyla çağımızın sesi-soluğu olmasını bilen ve
nesilden nesile zevkle aktarılan bir dil hâline gelecektir. Böyle bir husus
pratikte zor görülse de, tecrübe ve ısrarlı uygulamalarla, pek çok konu gibi,
onun da, bir gün mutlaka gerçekleşeceğine inanıyorum. Evet, bu şekildeki bir
beklenti, nazarî plânda ve salt mantık açısından her zaman mümkün görülse de,
uygulamada bir kısım zorlukların olacağı açıktır. Zira bir şeyin mantıkî olması
başka, değişip gelişme, farklılaşıp olgunlaşma mantığına bağlı olması daha
başkadır. Eğer bir konu, sürekli gelişen, değişen hâdiselerle alâkalı ise,
gelişme mantığı mutlak mantığın önüne geçirilerek ona daha bir serbestî



verilmeli ve manevra alanı geniş tutulmalıdır. Aksine, her biri birer canlı vak’a
olan dil ve düşünce “olguları” duraklaşır, taşlaşır ve zamanla bütün bütün
hayatiyetini kaybeder. Oysaki dilin, millî düşünce ve tasavvurların oluşumunda,
bu düşünce ve tasavvurların mantıkî yapısında, fikrî çatısında çok hayatî
tesirleri söz konusudur. Evet dilin, tarihsellik üstünde bir aşkınlıkta ve her türlü
müsbet gelişmenin gereklerini olumlu şekilde cevap verecek kıvamda olması
çok mühimdir. Kendi dillerinin köklerine bağlı olmanın yanında, ona bu
seviyede genişlik ve esneklik kazandıran milletler, her zaman en sesli, en
konuşkan ve düşünce bakımından da en dinamik toplumlar olagelmiştir; zaten
bundan başka olmaları da düşünülemezdi.

İnsanoğlunun varlık ve hâdiselere bakışı, bu bakışı yerinde değerlendirip
birer bilgi kaynağı hâline getirmesi, eşya ve bilim arasında gelip-gidip sürekli
bir şeyler üretmesi.. gibi zihnî ve fikrî aktiviteler, dil ve düşünce münasebetleri
dediğimiz hususların esasını teşkil eder. Bu münasebetlerin iyi kavranıp, iyi
değerlendirilmesi, milletlerin ilim ve düşünce hayatları adına çok önemlidir.
Bu, bizim milletimiz için de her zaman en ehemmiyetli konulardan biri
olagelmiştir. Bir kere, milletimiz adına gelecekteki beklentilerimizin
gerçekleşmesi, büyük ölçüde bu aktiviteleri en iyi şekilde değerlendirmeye
bağlıdır. Yakın bir gelecekte, yepyeni esaslara dayalı ve aynı zamanda dünyaya
da açık, engin bir düşünce çağının başlatılmasında önemli bir adım sayılan bu
çizgideki her faaliyet, bizi birkaç adım daha devletler muvazenesindeki
yerimize yaklaştıracaktır. Elverir ki biz, bir yandan dil ve düşünce arasındaki
münasebetleri koruyup kollarken, diğer yandan da bugünü, dün ve yarın
hesabına kusursuz bir şekilde değerlendirelim; ne, “Her eski eskimiştir.”
mülâhazasıyla atalım, ne de bütün bütün geçmişe yönelerek her yeniye karşı
kapılarımızı kapatalım. Aksine, her zaman geçmişi en içten duygularla
kucaklarken, yarınları da gelişmelere ve değişmelere açık bir mantıkla
selâmlayalım; selâmlayıp, millî kültürümüzün dil ve düşünce gibi en önemli
unsurlarını, âlî bir hatıra olan maziyle, yükselmesine baş koyduğumuz geleceği
birbiriyle çatıştırmayalım ve birbirine feda etmeyelim.

Evet, bir taraftan yeni çalışmalarla, millî ruh köklerimizi tespit ederek onlara
dayanmaya, hatta onları aşmaya uğraşırken, diğer taraftan da, yaşamak için



yenilenmek, meyve verebilmek için de her zaman canlı kalmak mefkûresiyle,
gönüllerimiz, ruh ve mânâ köklerimizde, gözlerimiz, geleceğin ard arda ufukları
ötesinde, yaşamayı ve inkişaf etmeyi “olmazsa olmaz” ölçüsünde bir düstur
kabul ederek, hiç bitmeyen bir açılma iştiyakıyla yaşamalıyız ki, hayatlarımızı
onların yaşamasına bağladığımız gelecek nesilleri de yaşatabilelim.

Aslında, yaşamayı gerçek derinlikleriyle duyanlar da kendilerini, başkalarını
yaşatmaya adamış bu hasbî ruhlar olsa gerek…



Güzel ve Güzellik
Gözümüzü, gönlümüzü okşayan, ruhlarımızda heyecan ve takdir hisleri

uyaran, sonra gidip iç âlemimizde estetiğe dönüşen ve bize tarifi güç en tatlı, en
neşeli anlar yaşatan mefhum, mânâ, muhteva, manzara gibi şeyler ya da bunların
ihsas ve imtisas keyfiyetleridir güzellik. Böyle bir yaklaşımla konunun
çerçevesi biraz daraltılmış görülse de, bu da bir yorumdur. Eskiden beri,
bedîiyât (estetik) unvanıyla değişik anlayış ve görüşler açısından defaatle
üzerinde durularak farklı tariflere tâbi tutulan güzelliği, bundan sonra da,
varlık, tabiat ve insanı, hatta tabiat ötesini, sonra bunların birbirleriyle
münasebetlerini; her birerlerinin mânâ, mefhum ve muhtevalarını; bütününü
birden veya her birerlerini teker teker duyup zevk etme, zevk edip
değerlendirme, değerlendirip gerçek çerçevelerine yerleştirme yolunda kim
bilir daha kaç defa yorumlayacak, seslendirecek ve tariflere tâbi tutacağız. Onu
şimdilik, geleceğin bedîiyât üstadlarına bırakarak, biz burada sadece, kendi
inanç, kendi duygu ve düşünce dünyamızda, güzelden, güzellikten ne
anladığımıza küçük bir-iki atıfta bulunmak istiyoruz.

Bizim düşünce dünyamızda, her güzel nesne veya obje Hak güzelliğinin bir
aynası ve bir aks-i sadâsıdır. Öyle ki, gönüllerimizde takdir, sevgi, hayranlık
ve heyecan uyaran her manzara, her âhenk, her ses, her tenasüp, her motif O
Güzeller Güzeli’nin bir tecellîsi olması itibarıyla, duygularımız her zaman
O’nun solmayan güzelliğinin akisleriyle renklendiğinden, kendimizi hep
güzellerle ve güzelliklerle iç içe görür, fenâ ve zevalin kasıp kavuran fırtınaları
karşısında dahi sürekli bahar temâşâ ve duygularıyla yaşarız. Ve yine böyle bir
iç plân ve bakış zaviyesi sayesinde ölüm ve zevalleri yeniden var olmanın
yolu, sararıp solmaları daha taze renklere yürümenin köprüsü, bozulan
tenasüpleri de en baş döndürücü âhenklerin esası sayarız; sayar ve her zaman
kendimizi ebedî güzelliklerin gel-gitleri arasında hisseder; dolayısıyla da ne
hazanın ekşi yüzünü görür, ne yok olup gitmelerin karanlıklarına takılır, ne de
gidip geriye dönmemenin hasret ve hicranlarını duyarız. Aksine, imanın zatî
güzelliklerinin yanında, ümidin şahlandıran havasını soluklar; değişik
beklentilerin farklı dalga boyundaki televvünleriyle coşar; kalbî ve ruhî
beklentilerimize ulaşmanın biricik köprüsü diyerek salih amellere koşar; her



amelimizde ihlâs vesayetine ve ihsan murâkabesine sığınır; davranışlarımızı
bitevî güzel ahlâka bağlayarak Allah ve insanlarla münasebetlerimizde her
zaman içten, anlayışlı, şefkatli ve yapıcı olmaya çalışır ve düşündüğümüz,
hissettiğimiz, inandığımız, sonra da yerine getirdiğimiz bu işlerin hemen
hepsini, hayatımızın en olumlu yanları ve en güzel kareleri kabul ederiz. Bize
göre iman, ufkumuzu aydınlatan bir ışık ve beklentilerimiz adına da bir ümit
kaynağıdır ve ancak onunla yokluk kaynaklı kaoslar aşılabilir ve onunla bir ucu
gönüllerde, diğer ucu da gidip ebedî Cennet saraylarına dayanan bir mutluluğa
ulaşılabilir. İşte, bu güç ve enginliğiyle iman bizzat güzeldir. İnsan, ancak
onunla dağınıklıktan kurtulup tevhide ulaşabilir; Hakk’a yönelip endişelerden
sıyrılabilir ve dünya-ahiret saadetine erebilir.

Bunlar, hemen hepsi iç içe güzelliklerdir ve bu güzellikleri duyup zevk
etmenin sihirli anahtarı da imandır. İmana ulaştıran yollardan olması itibarıyla,
kâinat kitabının fasıl, bölüm ve paragrafları ya da bu koskoca meşherin varlık,
eşya ve hâdiseler unvanıyla değişik tezahürleri, değişik enstrümanları; sonra
bütün bunları değerlendirecek insan mantığı, insan düşüncesi; tabiî, tekvînî bu
hususların yanında, teşriî açıdan, yine imanla irtibatlı olup ona dayanan, onun
bağrında serpilip gelişen bilumum salih ameller, ahlâkî davranışlar, ümitler,
recâlar, ebedî var olma beklentileri de, imana ulaşmanın, onda derinleşmenin,
mârifete ermenin, muhabbetle gerilmenin, ruhanî zevklerle kendinden geçmenin
yolları ve semereleri olarak güzeldirler. Hatta temelinde iman, teslim ve
tevekkül olması açısından, dış yüzleri itibarıyla meşakkatli görülen bütün
ibadetler, sık sık maruz kaldığımız belâ ve musibetler; içine düşmeme cehdiyle
dişimizi sıkıp sabrettiğimiz günahlar ve mâsiyetler dahi –onlara karşı tavrımızı
iyi belirleyebildiğimiz takdirde– birer nisbî güzellik ifade etmektedirler.

Hakikî güzellik Hakk’a ait, kusursuz kemal de O’na “özgü” ve O’nun
lâzımıdır. Topyekün varlık, O’nun değişik tecellîlerinin birer farklı aynası, her
nesne ve her hâdisenin çehresinde temâşâ ettiğimiz mânâ, muhteva, parlaklık ve
câzibe de –aynaların kabiliyetine göre– O’nun güzelliğinin küçük bir parıltısı
ve varlığının zayıf bir ziyasıdır.

Her gece ışıktan söz ve beyanlarla hutbelerini dinlediğimiz yıldızlar, O’nun
öyle nurdan nâmeleridirler ki, sürekli bize göz kırpar ve O’na göndermelerde



bulunurlar. Pırıl pırıl mevcudiyetleri, aralarında ışık alış verişi ve ışık
oyunları, o koskoca cesametlerine rağmen fevkalâde uyumları, âhenkleri ve o
engin boşlukta sergiledikleri farklı şekilleriyle her zaman bize bin bir zevki
birden yaşatırken, gözlerimize-gönüllerimize iç içe renk, desen, şive ve
güzellikten ne kevserler ne kevserler içirirler!

Mehtap, o semavî büyüleyiciliğiyle kendine ayrılan belli zaman
dilimlerinde, hemen her defasında, ufukta tıpkı bir gelin gibi belirir..
yasemenlikte reftare yürüyor gibi yumuşak yumuşak yürür.. bütün bir gece boyu
nazlı nazlı hâlesine oturur ve ışıklarıyla hislerimize oltalar salar.. çehresini tam
gösterebildiği hemen her gece, sürekli hayranlarına gamzeler çakar ve hassas
ruhların yüreklerini ağızlarına getirir...

Güneş, fecirle başlayan beklentilerimize her saniye ayrı bir ışık huzmesi ve
morun, kırmızının, pembenin, değişik tonlarıyla cevaplar verir; verir ve
başlarımızı döndüren bir ihtişamla ortaya çıkar. Yürüyüp gökyüzüne otağını
kurunca da, gözlerimizi kamaştırır, topyekün eşyayı o ışıktan, renkten kollarıyla
kucaklar, kendine yönelenlerin başlarını okşar.. ve bütün bir gün boyu
çevresindeki kürelerden, peyklerden, yeryüzündeki denizlere, göllere,
ırmaklara, ovalara, obalara; dağlara, ormanlara, bahçelere-bağlara; güllere,
çiçeklere ve insanlara kadar her şeye ve herkese kadeh kadeh renk ve ziya
içirir, sonra da tül tül renk armonileri içinde gidip guruba kapanır.

Denizler, dalga dalga köpürür, yıldızlarla selâmlaşır, ayla hasbıhâle geçer,
gel-gitler yaşar, güneşten gelen ziya dalgalarını bir ninni gibi algılar ve beşik
gibi sallanırlar, yer yer kendi sınırlarını aşarak sahillerle koklaşır ve mağrur
kayalara çarpıp homurdanır, aşılmaz tepelerle müsademeler yaşayıp köpürdüğü
aynı zamanda, bağrında beslediği binlerce canlıyı bir anne gibi kucaklar..
onlara yumuşak yumuşak ninniler söyler ve onların yaşama arzularını
coştururlar.

Dağlar, o mehib edalarıyla her zaman ürperten bir görüntü sergiler ve
yüreklerimizi hoplatırlar. Ufuktaki hâlleriyle her zaman bizde, göklere bir
şeyler fısıldıyor hissini uyarır, sonra döner bulutlarla evcilik oynarlar; durur
havayı taraklar, yağmura bağrını açar ve suları konuk ederler; bakarsın kalkar
denizlere “dur” der, toprağı kucaklar, arkadan da o gururlu görünümlerine



rağmen toz-toprak olur, ayaklara yüz sürer ve toprak tabakasına dayelik
yaparlar.

Çaylar-ırmaklar menfezlerinden her zaman bir sevdayla fışkırır, mehâbetle
çağlar ve sinelerimizde vuslat duygularını uyararak deryalara koşarlar; gidip
denizlere ulaşınca da, bu son durağı bir rampa ve rıhtım gibi kullanarak döner
yeniden yukarılara doğru yürür ve derken atılmış pamuk gibi atmosferde beyaz,
siyah, gri renklere bürünerek koca koca kitleler hâlinde seyahat eder dururlar;
bazen de başlarımızın üzerinde kuşlar gibi kanat gerer ve gönüllerimize
serinlikler serperler. Bazen de sağanak sağanak boşalır ovaya obaya; herkesin
ve her şeyin ateşini söndürürler...

Kuşlar, kuşçuklar, koyunlar, kuzular aramızdaki munis sesler, ormanlar ve
dağlardaki vahşi uğultular hemen hepsi bu iç içe armoniye ayrı bir ses ve
görüntü katar, ruhlarımıza tabiatın natürel nağmelerinin en nefislerini duyurur
ve farklı bir şive ile bizlere demet demet besteler sunarlar.

Evet semaların, her yana tebessümler yağdıran pırıl pırıl çehrelerinden, arzın
bin bir nakış, renk, desen ve işvesiyle gözlerimize gülen, gönüllerimize akan
füsunkâr simasına kadar her şey o kadar güzeldir ki, ötelere açık ruhlar,
gördükleri her nesnede âdeta ahiretin büyüleyen manzaralarından akisler
müşâhede ediyor gibi coşar, “Daha güzeli olmaz.” sözleriyle hayranlıklarını
ifade eder ve bu iç içe güzellikler karşısında hep âşıkane duygularla dolup
boşalırlar.

İnsanın kendisi ise, bütün bu güzelliklerde âdeta son nokta gibidir; evet
heykeli-hendesesi, maddesi-mânâsı, fiziği-metafiziği, düşüncesi-aksiyonu, aklı-
imanı itibarıyla insan, –eskilerin ifadesiyle– tam bir nüsha-i kübrâdır. Hz.
Ali’nin dediği gibi, “Avâlim onda pinhandır, cihanlar onda matvîdir ve onun

mahiyeti meleklerden de ulvîdir.”1 Zerrede güneşi göstermek, damlada deryayı
duyurmak, çamurdan, balçıktan yaratılmış bir varlığı meleklerin mihrabı hâline
getirmek hangi hikmete bağlanırsa bağlansın, insanın, ilâhî sırları çözmek üzere
bir şifre, bir anahtar olarak yaratıldığı açıktır.

İşte biz, imanımız sayesinde, serapa bir güzellikler galerisi olarak topyekün
varlık ve hâdiseleri böyle bir mülâhaza ile değerlendirir ve her nesnenin, her
hâdisenin gülen yüzünde, dünyayı daha bir farklı duyar ve daha farklı zevk



ederiz. Hatta bazılarımız itibarıyla, bütün varlığı muhabbet çekirdeği etrafında
meczûbâne dönen elektronlar şeklinde algılar, feleği, meleği, yıldızları, ayı-
güneşi, yerküreyi, taşı-toprağı, otu-ağacı, hayvanı-insanı mest ü mahmur görme
hissiyle, kendimizi âdeta kâinat çapındaki bir “halka-i zikir” içinde, hatta onun
serzâkiri olarak temâşâ ederiz.

Evet, bu geniş dairede bir güzel sesten baş döndüren bir manzaraya kadar,
sinelerde takdir ve heyecan uyaran hemen her şey karşısında göz nurunu fikir
ziyasıyla birleştirebilmiş basiret erbabı, her nesne ve her hâdiseyi Yüce
Yaratıcı’ya imada bulunan bir rasat noktası gibi görebilir ve bu temâşâ
noktalarından mâverâîliğe açılarak hep “hüsn ü aşk” yamaçlarında dolaşabilir.
Zannediyorum, niyet ve nazarlarımızla, biz de, bu rasat noktalarının
pencerelerini biraz aralayabilsek, temâşâ edebildiğimiz her obje ve her hâdise
karşısında, duyacağımız değişik takdir ve hayranlıklarla gönüllerimiz hep aynı
heyecanı duyacak, anlama ve sezme ufkumuz değişerek ruhumuz farklılaşmanın
hazlarıyla kanatlanacak ve kendimizi semavîleşmiş gibi hissedeceğiz.

Aslında, bütün bunları duyup hissetmek çok da zor olmasa gerek. Bazen, iyi
dizayn edilmiş bir semtte, çevresindeki güzelliklerle iç içe bir mâbed.. onun bir
köşesinde, gönüllerimizi amudî olarak Hakk’a yükseltmenin remzi bir minare..
ve çıkılabildiği kadar en üst şerefesine çıkıldıktan sonra, imanımızı, irfanımızı,
aşk ve heyecanımızı “Sen büyüksün” sözleriyle ötelere haykıran bir lâhûtî ses..
mihrabındaki derin bir hâl ve inilti.. tekye ve zaviyenin herhangi bir köşesinden
yükselen bir ney çığlığı, bir daire ya da başka bir enstrüman feryadı, hayatı bir
zevk zemzemesi içinde duyup yaşamak için yeter ve artar zannediyorum.

Hatta, bazen güzel bir şiir, zengin bir nesir, ince bir motif, latîf bir tezhip,
gürül gürül bir kahramanlık destanı, iyi dramatize edilmiş bir hikâye, beşerî
heyecanlarımızı haykıran bir mûsıkî nağmesi bizi o kadar coşturur ve
heyecanlandırır ki, görüp duyduğumuz ses hevenkleri ve değişik objeler tıpkı
bir meltem gibi dört bir yandan ruhumuzu sarar, bizi büyüler, güzelliklerin
sihirli âlemine çeker ve bize ötelerden güftesiz-bestesiz ne nağmeler ne
nağmeler duyurur.

Ne var ki, bütün bu güzelliklerden duyup hissettiğimiz zevklerin, lezzetlerin,
heyecanların, takdirlerin kesilmeden devam etmesi ve bu ruhanî hazların da



yeniden elemlere dönüşmemesi, bizde bu hisleri uyaran unsurların hakikî
sahipleriyle irtibatlandırılmalarına bağlıdır. Yoksa, hiç beklenmedik bir anda
her şey biter ve bütün dünyamız yıkılır gider.. güneş batar, ay gurub eder..
yıldızlar zulmetlerin bağrına dökülür ve her yanı karanlıklar basar; basar da,
ruh iç içe kıyametler yaşamaya başlar. Bu durumda bütün zevk ve lezzetlerin
hasret ve hicrana yenik düşeceği açıktır. Hasret ve hicranla yıkılmış ruhların,
güzeli güzel görmeleri ve ondan heyecan duymaları ise imkânsızdır. Bütün
güzelliklerin her zaman duygularımızda solmadan taptaze kalmaları, zevk ve
lezzetlerimizin acılaşmadan devam etmesi; evet, çiçeklerdeki renklerin,
nağmelerdeki büyülerin, sanatkâr ellerin ortaya koyduğu sihirli eserlerdeki
revnakın hep canlı kalması, onların gerçek kaynaklarının görülüp sezilmesine
bağlıdır ki; o kaynağı bu ölçü içinde sezip bilenlerin, varlıkla alâkalı
duydukları bütün zevkler, lezzetler, heyecanlar ve takdirler aslî olmadan çıkar,
tebeî bir hâl alır ve artık bütün eşya ve hâdiselerdeki değişik tezahürler,
kendilerinden dolayı değil de, sahiplerinden ötürü görülüp sevilme konumuna
yükselirler. Evet, batıp giden şeyler, kalbin alâkasına değmedikleri gibi,
sevilmezler de. Bir şairimiz, bu duyguyu, Kur’ânî ufukla irtibatlandırarak şöyle
ifade eder:

“Âfitâb-ı hüsn-ü hûbân akıbet eyler üfûl,
Ben muhibb-i Lâ Yezâlim, “lâ uhibbü’l-âfilîn.”
(Güneş gibi güzel yüzler de sonunda batar gider; bu itibarla ben, fâni

güzelleri değil, batmayan Ebedî Güzel’i severim.)
Aynı mülâhazayı Mevlâna, şu sözleriyle dile getirir:
“Allah’ım, Seni görüp, Seni tanıdıktan sonra, gözüm artık dünya

güzellerini görmez oldu.”
Evet, maddî ve cismanî güzellikler, nazarları Güzeller Güzeli’ne

yönlendirmek için sadece birer vesiledirler. Vesilelere takılıp kalmak ise,
hedef körlüğüne düşmek, varılacak noktayı unutmak, ömrü mecazî muhabbet ve
alâkalarla tüketip, hakikate karşı kapalı kalmak demektir. Aslında böyle bir
tıkanmanın yaşanmaması için Yüce Yaratıcı, bizi Kendisi’ne götüren yolların
sağına-soluna kendi güzelliğinden ışıklar, renkler, tenasüpler, sesler, soluklar,
nağmeler serpiştirmiştir ki, yoldakiler hem yol yorgunluğunu duymasın, hem de



asıl hedefi unutmasınlar. Yol boyu göz ve gönüllerimize ilişen bütün bişaret
televvünlü bu işaretler, Huda’nın ışıklarla, renklerle şekillendirip gözlerimizin
önüne serdiği O’nun âyetleri ve apaçık şahitleridir, ama, bakış zaviyesini
yakalayamamış ya da inkâra kilitli ruhlar için bunlar birer fitne, birer iptilâ,
âriye güzellikleriyle birer mecazî mahbubdurlar ve maalesef vuslat vesilesi
olarak yaratılmışken, birer hasret ve hicran saikine dönüşmüşlerdir.

Oysaki, düşünebilenler için sevmenin de, aşkın da, iştiyakın da, kalbî alâka
ve irtibatın da esası, bizim güzellik diye değişik şekil ve suretlerde
gördüğümüz her şey, çok perdelerden geçmiş ve biraz da aynaların
kabiliyetlerine göre farklı mahiyetler almış Hakk’ın güzelliğinin gölgesinin
gölgesidir. Her güzelliğe karşı duyulan hayranlık hissi de, aslın büyüsünün
gölgeye aksetmesi gibi bir şeydir. Asıl-gölge, esas-tâbi fark edilebildikten
sonra, küll hâlinde veya parça parça varlığa karşı hissettiğimiz alâka da
mahzursuz sayılır. Bu açıdan da, hem gölgeye hem de tâbi olana güzel nazarıyla
bakabiliriz. Zira, güzellere tâbi olanlar da güzeldir ve her güzellik, onu duyan
âşıkları, sevgiliye ulaşma arzusuyla coşturan bir nâme, bir mesaj, bir fısıltı, bir
sinyal ve bir çağrıdır. Evet, bazen bir ses, bir renk, bir desen, bir şive
gözlemcide müthiş bir özlem ve iştiyak ateşi tutuşturur. Ağyâr araya girmezse,
bu ateş zamanla alev alev bir aşka dönüşür ve cayır cayır onu yakmaya başlar;
başlar ama, bir kor hâline gelmiş bu sermest ruh; “Yakan Senin ateşin olduktan
sonra ocaklar gibi yansam da gam izhar eylemeyeceğim; elverir ki, vefa
bâbında dolmasın gözlerim hicrandan ve cüdâ kalmayayım yâr kapısında
Cânân’dan.” der inler.

Bazen hemen hepimiz kalbimizin derinliklerinden fışkırıp bütün benliğimizi
saran ve ruhlar âlemindeki maceralardan iz, işaret ve ima taşıyan öyle derin
duygular anaforunda hissederiz ki kendimizi; her şey silinir gider gözümüzden
ve gönlümüzden, derken ufkumuzda sadece bir hüsn-ü mücerret (soyut güzellik)
kalır ve kulaklarımız aşk u vuslat gürültüleriyle dolup taşmaya başlar. Güzellik
ve aşkın iç içe girdiği böyle anlarda, ruh, o kendine mahsus görme, duyma,
hissetme, yaşama kabiliyetleriyle, gördüğü hemen her nesne ve her hâdisede
sadece aslı duyar, özü hisseder ve kendine ait sistemleriyle, bütün görmeleri,
bilmeleri, duymaları, değişik istihalelerden geçirerek hakikatlerine ulaştırır..
ve Gazzâlî’nin ifadesiyle, “akl-ı meâd”ımıza, Mevlâna’nın deyimiyle de,



“semavî idrak”imize sunar.
Bu itibarladır ki, gördüğü zâhirî güzellikleri, ruh sistemiyle rafine etmeden

onlara dilbeste olan bir kısım natüralist veya materyalistler, mücerret tecellîye
takılıp kalmış, zevki de, heyecanı da daraltmış ve zaman-mekân üstü olanları,
zamana, mekâna sıkıştırarak kendi ufuklarını karartmışlardır. Oysaki bütün
güzellikler, bizi bizden alıp aşkınlığa yükseltmek, maddenin dar mahbesinden
kurtararak, kaynağın enginliğine ulaştırmak için vardır.

Her insan, şöyle veya böyle ortaya koyduğu bir eserde, hemen her zaman
kendini, kendi duygularını, iç zenginliğini, yorum kabiliyetini ve tefsir ufkunu
sergiler ki, bu, aynı zamanda hem varlığı ve tabiatı, hem de varlık ve tabiatın
mâverâsını bir iç sezi prizmasından geçirerek, yeni bir çerçevede temâşâ
edeceklerin müşâhedesine sunmak demektir. Hakk’ın, Kendi eserlerini, ışıkla,
renkle, mânâ ile, muhteva ile resmederek, Kendi’ni tanıtıp sevdirmek, Kendi’ne
ulaşmaya vesile yapmak için hazırlayıp vicdanlarımızın önüne serdiği gibi,
bizler de, O’nun izni dairesinde, varlığa müdahalede bulunma, bediî zevkimize
göre onu yeniden şekillendirme sorumluluğuyla bu dünyaya gönderildiğimizden,
ortaya koyacağımız eserlerimizle, bir yandan kendi şuur, kendi idrak ve kendi
hislerimizi ifade ederken, diğer yandan da, varlık, eşya ve insanın
yaratılmasıyla anlatılmak istenen ledünnî gerçeklere tercüman olma
durumundayız. Bu konuda, kâinat da, hâdiseler de, meşk edilmek, kopyası
alınmak için en iyi örnekler sayılırlar. Ancak, örnek ne kadar mükemmel olursa
olsun, yine herkes duyup değerlendireceği objeleri, kendi istidadı çerçevesinde
resmedecek, seslendirecek ve yorumlayacaktır. Charles Lalo, estetikle alâkalı
bir mülâhazasında: “Güneşin battığı sırada gurubla meydana gelen o müthiş
tablo, bir köylünün zihnine hiç de estetik olmayan akşam yemeği düşüncesini
getirir; bir fizikçinin aklına ise, ne güzel ne de çirkin, sadece doğru ya da yanlış
olması muhtemel bir işin analizi düşüncesini uyarır. Bu itibarla, güneşin
batması, sadece güzelliği hisseden insanlar için güzeldir.” der. Evet, varlığın
bağrına serpiştirilmiş güzellikleri de ancak, Hakk’ın duyurmasıyla duyan,
anlatmasıyla anlayan gönül erleri görür. Zira onların; gören gözleri de, duyan
kulakları da, hisseden vicdanları da her zaman ötelerin renkleriyle tüllenir. Bir
mârifet eri, bu mazhariyeti şu üç-beş kelime ile ne hoş ifade eder:



Kendi hüsnün hûblar şeklinde peyda eyledin,
Sonra dönüp çeşm-i âşıktan temâşâ eyledin.
Göğsü her zaman aşk u iştiyakla inip kalkan, nabzı da sürekli vuslat

arzusuyla atan müştak bir sine, yürüdüğü yolun her menzilinde Sevgili’den
değişik işaretlerle karşılaşır. Evet o, doğan Ay’dan, batan Güneş’ten, göz
kırpan yıldızlardan, rengârenk tabiat meşherlerinden, esen yelden, yağan
kardan, başımızdan aşağı dökülen yağmurdan ve melekler gibi süzülüp göklere
yürüyen buhardan aldığı mesajlarla, hemen her adımda, vuslat koyuna gireceği
heyecanını duyar; duyar ve göz-gönül birliğine ulaşmış bir sevdalının
duygularıyla, “Her yerden herkes, Senin güzelliğini temâşâ için koşup
geliyorlar ve o eşsiz Cemalinle naz naz üstüne cilvelerle salınıyorlar.
Aşağıdan, yukarıdan her varlık, dellâllar gibi âvâz âvâz Seni haykırıyor ve

Senin nakış nakış güzelliklerinin akisleri olarak keyiflenip oynuyorlar.”2 der,
eşya ve tabiata bakar ama, hep öteleri temâşâ eder. İşte bu nokta, hem bir aşk,
iştiyak, hem de bir alâka noktasıdır. Ama, böyle derin bir mülâhaza, bu yazının
hacmini aşacağı da açıktır.
1el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 5/366; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 1/79.
2Bediüzzaman, Sözler s.237 (On Yedinci Söz, İkinci Makam).



Güzellikten Aşka
Kâinatlar sayfa sayfa, satır satır, kelime kelime ve nakış nakış mânâlarla

bezeli muhteşem bir kitap, bir meşher, bir saray; her parçasıyla bütün eşya, her
çeşidiyle topyekün hâdiseler de “Daha güzeli olamaz.” mazmununu aksettirecek
çerçevedeki baş döndüren âhengi, büyüleyen nizamı, göz kamaştıran güzelliği
ve en iyi peyzajlardan geçmiş bağ ve bahçelerden daha mükemmel intizamı ve
zenginliği ile hassas ruhların başvurup değerlendirecekleri, değerlendirip en
engin ihsaslarla şiirleştirecekleri öyle engin ve rengin bir kaynaktır ki, ne
müracaat edenler bıkar-usanır, ne o kaynak biter-tükenir, ne de onunla alâkalı
sözler ve hikâyeler. Doğrusu, “Rabbin, (her biri birer mânidar lafz-ı
mücessem olan) kelimelerini yazmak için eğer okyanuslar mürekkep olsaydı,
hatta onlara bir misli daha takviye gönderilseydi, denizler tükenirdi de,

Rabbin kelimeleri yine bitmezdi.”1 Evet ne zaman, nazarlarımızı makro
âlemden enfüsî derinliklerimize, insanî değerler atlasımızdan kehkeşanlara
çevirsek, değişik ihsas yollarıyla gönüllerimize akan mânâlar, tıpkı birer
mızrap gibi kalb tellerine dokunur ve her dokunuşunda ruhlarımıza hakikat
aşkından ne besteler, ne besteler duyurur..! Duyurur ve bütün duygularımızı
araştırma aşkına uyararak, hislerimizi ilim iştiyakıyla kanatlandırır ve
vicdanlarımızda günde birkaç defa, imanın mârifete dönüştüğünü, mârifetin aşk
u şevk ufkuna ulaştığını, fizikî mülâhazaların gidip tamamen metafiziğe
bağlandığını hissederiz; hissederiz de, insan bütün bütün mâverâîleşip kendi
potansiyel derinliklerine ulaştığını, derken nice gizli şeylerin bir bir ayânlardan
daha ayân hâle geldiğini daha bir derince duyar ve “Hak’tan ayân bir  nesne
yok / Gözsüzlere pinhan imiş.” (Niyazî) diyerek, varlık içindeki yerini ve
konumunu işaretler; işaretler ve ilâhî takdire bağlı mazhariyetlerini gürül gürül
haykırmaya durur.

Bu ölçüde hakikat merakı ve hak iştiyakıyla şahlanan her ruh, bütün insanî
duygularını seferber ederek, her zaman içinde yüzüp durduğu Rahmeti
Sonsuz’un o engin lütuflarını daha bir kuşatıcı ve daha bir şeffaf duyup
hissetmeye, isimlerinin ışıktan menfezleriyle Zât’ını duyup tanımaya, kendi iç
enginliklerinde O’nun kanaviçesinden antika nakışları daha net ve daha renkli
görmeye, her lahza mazhar olduğu gizli-açık ihsanların cebr-i lütfî



yönlendirmesiyle bir köle-efendi münasebeti içinde hep O’nu anmaya, anmanın
da ötesinde hiçliği içinde Sultanlar Sultanı’nın engin lütufları sayesinde
değerler üstü değerlere ulaştığı şuuruyla kendini ifade etmeye, yani kendi
küçüklüğü çerçevesinde kalarak O’na nisbete bağlı izafî bir ululuğu
haykırmaya; âcizliğini, fakirliğini, erişilmez bir gücün, tükenmez bir servetin
enstrümanı gibi seslendirmeye ve başkalarının da aynı mülâhazaları paylaşıyor
olduklarını düşünüp anlamaya yönelir ve âdeta kendi derinliklerinin tecrübeli
bir dalgıcı hâline gelir. Sonra da, kendi içinde derinleşip enginleşmesi
ölçüsünde duyup hissettiği her mânâyı, anlayıp değerlendirdiği her hakikati
başkalarına da duyurmaya çalışır; imanını Hakk’a kullukla seslendirir..
mârifetini tefekkür ve tecessüslerle besler.. derûnundaki alâka ve merakı her an
daha da derinleştirerek iştiyaka dönüştürür.. mütalaa ve müşâhedelerinde
sürekli hayret ve takdir ufuklarında dolaşır.. hayret ve takdirlerini kalbin
kadirşinaslığıyla rafine ede ede duygu ve tefekkür dünyasını bir aşk
çağlayanına çevirir; çevirir de, artık oturur-kalkar yalnız O’nu düşünür.. O’na
vuslat hülyalarıyla dolaşır.. O’nu arar.. O’na ulaşmak için yine O’na teveccüh
ufuklarını kollar.. her emareyi bir davet mesajı sayarak, döner yine O’na
yalvarır.. hayatını bütünüyle O’nun huzurunda bulunmaya bağlar ve ağzını açıp
bir şeyler söylemek istediğinde yalnız O’nu söyler; söylemeyi de aşarak, âdeta
hep O’nunla söyleşir. Hatta, bazen bütünüyle his olur, şuur olur, idrak olur ve
her nesnenin gülen yüzünde duygularına, göz görmemiş, kulak işitmemiş, insanî
tasavvurları aşkın ne ziyafetler, ne ziyafetler sunar..!

Aslında, Allah’ın, Zât’ına olan sevgisinin (muhabbet-i Zâtî) tezahürüne bağlı
olarak yaratılan insan, ancak böyle davranmakla yaratılış esprisine uygun
hareket etmiş sayılır; yani Allah’ın, Zât’ına ve sıfatlarına karşı olan muhabbeti,
insanoğlunda O’na karşı aşk şeklinde tecellî edince, işte o zaman insan,
yaratılış gayesiyle buluşmuş olur; böylece her şey de gider, yerli yerine oturur.

Aşk, bütün varlıklar arasında insanoğluna ait bir iç kimliktir. O, bu kimlikle,
çokluk içinde çokluğa takılmadan, güvenle hep öz kaynağına ve merciine
yürür.. her zaman gönlünde par par yanan aşkın ziyası sayesinde gözleri
kaymadan, bakışları bulanmadan, sürekli hedefini gözetler-durur. Hatta o,
sürekli ona kilitlenmiş gibidir; ne mânâların aşılmazlığı, ne de mesafelerin
amansızlığı, onda kat’iyen bir duraklama ve inhiraf meydana getiremez. Gerçi



aşk yolu oldukça çileli ve ızdıraplıdır ama, insan bir kere de o yola girdi mi,
artık elemler birer birer lezzetlere dönüşür, rahmet, zahmetin önüne geçer;
zehir de şeker şerbete inkılâp eder; hele bir de, gönül gözleri tam açılıp, bakıp
gördüğü, temâşâ edip gönlüne nakşettiği her nesnede O’na ait izler, işaretler,
mesajlar, değişik tecellî dalga boyunda nurlar görmeye başlayınca, artık onun
nazarında izafî bütün ışıklar söner gider; güneşler görünmez olur.. aylar husufa
uğrar.. yıldızlar, bağı kopmuş tesbih taneleri gibi saçılıp, karanlıklara
gömülür.. “Arzın üstündeki her şey fenâ bulur gider; ancak azamet ve kerem

sahibi Rabbinin Zâtı bâki kalır.”2 fehvâsınca, gönül ufkunu sadece ve sadece
kemiyetler ve keyfiyetler üstü O kaplar; O kaplar da, bu seviyeye ulaşmış bir
gönül, bedenin küçük bir mazrufu iken genişler ve bir baştan bir başa bütün
zarfını kuşatır; hatta, istidadı ölçüsünde, topyekün kâinatları içine alabilecek
bir istiaba ulaşır; ulaşır ve her şeyde O’nu duyar, O’nu hisseder.. beden ve
cismaniyetinin yer yer araya girmesiyle maruz kaldığı Ay tutulması türünden
husufları bir ölüm ürperticiliğiyle karşılar ve müşâhedesini devam ettirmek
için, durmadan farklı lütuf rampaları arar.

Âşık, bazen his dünyasında aşk ve vuslatın birleşik noktasını öyle derinden
duyar ki, fizikî âleme ait her şey gözünden silinir gider ve bir uçtan bir uca
bütün varlığı O’na uzanan yollarda par par yanan ve ufuk ötesine işaret edip
göz kırpan çerağlar gibi duyar. Bazen de, iştiyakının vuslat ümidine aşkınlığı
karşısında, içine kor düşmüşçesine ocaklar gibi yanar, yanar ama, “Yansam da
ocaklar gibi, gam eylemem izhar.” (M. Lütfî) –Elverir ki, düşmesin sineme
nâr-ı ağyâr.–diyerek, ümit ve şevk karışımı bir ruh hâletiyle, hep iz sürmeye
devam eder.

Aslında aşk, ne ise odur; o, ne tam bir nâr, ne de nurdur. Nâr da, nur da, onun
mızrabının dokunduğu tellerden yükselen birer nağme, birer çığlık, birer
sevinç, birer hafakandır. Aşk, öyle paha biçilmez bir incidir ki, onun gerçek
değerini bilenler de, ancak yine onun pazarında elli defa cevahir peylemiş
sarraflar olabilir; “Cevahir kadrini cevher-fürûşân olmayan bilmez.” (M.
Lütfî) Evet, aşkı, tatmayan bilemez.. bilenlerin çoğu da söylemez veya
söyleyemez.. söyleseler de, onu âşık olmayanlar anlayamaz.

Kaderin âşığa belirlediği çerçevede, âşıkta sadece sevgiliye duyulan aşk u



iştiyakın helecanları vardır. O atlasta her renk sevgiliden bir tenezzül işareti,
her hat, her nokta bir sonsuzluk remzi, her motif de bir vuslat çağrısıdır. Âşık,
kaderinin çehresine her temâşâ edişinde: “Allah’ım, gönlümü yarattığın ve aşkı
var ettiğin için Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Yıllar ve yıllar
boyu Mecnun gibi hep iz sürsem ve tecellî pususuna yatsam –uzaklığım,
konumum itibarıyla bana ait bir nakîse– işte böyle bir uzaklığı derinden
hissedip, hep vuslat diyerek vadi vadi dolaşsam.. varlığın çehresine saçtığın
güzelliklerle yer yer tanışsam; canlı-cansız her nesnede, “Bu da, O’nun
ışığının gölgesi.” deyip, “Her şeyi tûtiya gibi koklayarak yüzüme-gözüme
sürsem.” der; her his ve her duygusuyla, ayrı ayrı fakat tek ufuklu olarak O’nu
benliğinin her parçasında duymak için çırpınır durur. Aslında, böyle
davranmayınca da, o ak sevdanın hakkı verilemez ya..

“Cemalini nice yüzden görem diyen dilber,
Şikeste âyineler gibi pâre pâre gerek..” (Anonim)
Bu öldüren sevdanın hakkını verebilmek için âşık, sürekli gönül

yamaçlarında O’nu izler; O’na ait saydığı her ses, her renk, her görüntü
arkasından koşar durur; kâh sekerek, kâh emekleyerek, kâh uçarak; ama her
menzilde gönül kulaklarıyla O’ndan bir “hoşâmedî” alarak, mecnunların iz
sürdüğü gibi, gözlerini gönlünün emrine verir.. ve mesafelerin amansızlığına
rağmen, en aşkın düşüncelerle ve bütün iç ve dış duygularını yolda bulunma
hislerine bağlayarak, ruh atlasındaki vuslata koşar. O, bir ölçüde aşk u vuslatı
beraber yaşadığından, her menzili ayrı bir vuslat koyu gibi tasavvur eder ve bir
gün bu kutlu yolculuğun biteceğinden korkarak tir tir titrer. “Ne aşk bitsin ne
ümit, ne de vuslat arzusu.. eğer bir gün mukadder olan vuslat bütün bunları alıp
götürecekse, o da olmasın.” der.

Âşığa göre hoş olan, âşık olmak, aşk yolunda bulunmak, vuslat emare ve
işaretleriyle yaşamak ve bu duygu tufanını sonsuza kadar sürdürmektir. Evet,
cayır cayır aşkla yanmak, her vuslat avansıyla tutuşup alevlenmek; alevlenirken
de, “mükâfatı aşkın kendisi” deyip, sadece onunla yetinmek; işte gerçek aşk!
“Bak şu gedânın hâline / Bende olmuş zülfün teline / Parmağım aşkın balına
/ Bandıkça bandım, bir su ver!” (Gedâî)

Zaten bu çerçevede olmayan aşka da aşk denmez ya.! O, sadece aşkın



dedikodusudur. Aşk, aşk sözünün edildiği yerlerde aranmamalı. O, alevin korla
yer değiştirip durduğu yerlerde aranmalıdır. Zira aşk, ya içten içe sahibini
yakan gizli bir kor veya tahammül-fersâ bir hâldir ki, gönüle düşünce, alevi her
yanda hissedilir. Bu öyle bir alevdir ki, fitili de, yine onun gizliliğine emanettir.
Sır urbalarını atıp âlüfteleşen söze sermaye, felsefeye malzeme olan aşk, aşk
değildir; o, aşkın ölgün bir resmidir. Gazellere dökülen, bestelerin emrine
giren ve onlara kul-köle olan aşka ait mırıltılar, sadece onun birer aks-i sadâsı
ve kitaplarda anlatılanlar da, birer kaba tarifidir. Onu gönül evinde gizli
tutmasını bilenler: “Âşığım der isen, belâ-yı aşktan âh eyleme / Âh edip,
âhından ağyârı âgâh eyleme!” (Meçhul) der; içlerindeki bu fırtınayı
kendilerinden bile gizlemeye çalışırlar; evet aşk, insan gönlünde ona ait her
şeyi yakıp kavuran “lâ mekânî” öyle bir ateştir ki, ona, bu hâliyle ne semavî
diyebiliriz, ne de arzî. Semavî olan iştiyak bir Cennet sevdası ise, âşık, ona
gönül bağlamayı Sevgiliye vefasızlık sayar; arzî olana gelince, onun hiç mi hiç
alâkası yoktur. Tahtını cismaniyet üstüne kurmuş, bütün oyunları göze cilve
mecazî aşk, liyakat ve talep dengesi açısından aşk mesleğinde hilâbe (alış-
verişte aldanma) sayılmıştır.

Gerçek aşk, fitili sonsuzun çerağından tutuşturulmuş, arzı da semayı da,
doğuyu da batıyı da aşkın, zaman-mekân üstü, lâhûtî öyle bir ışık veya kordur
ki, tecellîsi nur, içi buğu buğu huzur ve çevresi de, Sevgili kokusuyla buhur
buhurdur. Evet, aşk ateşiyle tutuşmuş yanan bir gönül, sürekli bir buhurdanlık
gibi tüter ve âşığın iç dünyasının her yanına sevgilinin kokusunu duyurur; tabiî,
sırdan anlayan çevredeki sırdaşlara da. O, yer yer kendi içinden: “Sefine-i
kalbime alevli bir kor attın ey dost / Bülend âvâz ile dersin, bakın deryada
yangın var!” (Sûzî) der ve bu iç çığlıklarla nefes almaya çalışır; zaman zaman
da: “Ey sâkî, aşkın oduna yandıkça yandım, bir su ver;/Parmağım aşkın
balına bandıkça bandım, bir su ver!” (Gedâî) sözleriyle âh u efgânını gönül
tellerinde seslendirir. Ve vuslat çağrılarıyla inler; inler ama, hiçbir zaman da
canını aşka adamadan geri kalmaz. Zira, gerçek âşığın nazarında aşktan başka
her şey bir abes, aşk çığlıklarının dışındaki her feryat da mânâsız bir sestir.

Aşk, mekânda mekânsızlığın, zamanda zamansızlığın en doğru şahididir. O,
gökler ötesinden insanın kalbine salınmış ateşten bir zincir, bu zincirle bend
olmuş kimseler de, aşkın azat kabul etmez bendeleridir. Yansalar da, o zincirle



bend olmuş olarak yanarlar ve öleceklerinde de yine aşk oltasında ölmeyi
düşlerler. Onlar, aşksız yaşamayı ömürden saymaz; aşksız geçen günleri de,
heva ve heves rüzgârlarıyla savrulan hazan yaprakları gibi görürler. Aslında
âşık öyle bir canla içli-dışlı olmuştur ki, gün gelir, baharlar hazana teslim olur.
Renkler, siyahlara bürünür, ölüm türküleri söylemeye durur. Gençlikler iki
büklüm olup gider, yaşlıların peykelerine oturur.. bütün güzellikler, tıpkı
duvarlardaki tablolar gibi matlaşarak, birer hatıra çerçevesine dönüşür, ama o
can, bütün canlara can katar.. hazanı alevden renklerle tutuşturur.. yaşlılığa
karşı gençlik iksiri ve çürüyüp giden canlara da hayat olur.

Gerçek aşk, sadakat enginliğiyle derinliğini bulan aşktır. Henüz sadakat
ufkuna ulaşamamış bir aşk, içi her türlü zenginliklerle dolup taşan bir
mağazanın umumî muhtevasını iyi bir vitrinle sergilemeye benzetilecek olursa,
sadakatle oturaklaşmış bir aşka da, nâmütenâhî zenginliğine rağmen vitrinleri
kapalı bir hazine nazarıyla bakabiliriz. Evet, sadakatle derinleşmemiş aşk,
içindeki kaynamaları dışa taşan köpüklü bir derya, sadakatle gerçek derinliğine
ulaşmış aşk ise, içinde renklerin, seslerin eriyip gittiği bir umman gibidir. O
ummanın derinliklerinde ne renge rastlanır, ne dalgalarla karşılaşılır, ne de bir
homurtu işitilir. O, derinliği kadar sessiz, zenginliği kadar da renksiz –bu,
bütün renkleri birden ihtiva eden bir renksizliktir– ihtişamı ölçüsünde de
gürültü ve şovdan uzaktır.

Bu nokta, aynı zamanda “hüsn”ün eksiksiz aşka, aşkın da huy, tabiat ve
sorumluluk duygusuna dönüşmesi noktasıdır ki, bu noktada, bir taraftan,
varlıktaki iç içe âhenk, iç içe mânâ ve iç içe güzellikler his, şuur ve idrakin
hassas imbiklerinden geçe geçe, kalbin kadirşinas değerlendirmelerine
bağlanarak aşka, iştiyaka, cezbeye, incizaba mecralar hâline gelir; diğer
taraftan da, bu güçlü alâkalarla âşık gider, bütün benliği ile mâşuka bağlanır ve
onun emrine girer. Hz. Mevlâna, bu hissi ifade sadedinde:

“Ben kul oldum, kul oldum, kul oldum, kul oldum..
Kullar, hürriyete kavuşunca sevinir ve mesrur olur;
Ben, Sana kul olduğumdan dolayı şâd ve mesrurum.”

der
.



İmanını mârifetle bezeyemeyen, yol yorgunluğundan kurtulamaz. Mârifetini
aşk u muhabbetle derinleştiremeyen, formalitelerin ağında can çekişir durur.
Aşk ve muhabbeti Sevgiliye ulaşma yolunda kulluğa bağlamayanlar da,
sadakatlerini ifade etmiş sayılmazlar. Bu mülâhazalarımızı, aşkta zirve, ibadet
ü taatte şahika büyük kadın, Râbiatü’l-Adeviyye’nin sözleriyle noktalayıp,
konuyu bağlayalım:

“‘Allah’ı sevdim’ diyorsun; sonra da, O’na isyan ediyorsun. Yemin ederim
ki, bu anlaşılması zor, tuhaf bir tavır. Eğer sen gerçekten O’ nu sevseydin,

O’na itaat ederdin; zira seven, sevdiğine kul-köle olur ve itaat eder.”3
1Kehf sûresi, 18/109.
2Rahmân sûresi, 55/26-27.
3İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  69/118; Aliyyülkârî, Mirkâtü’l-mefâtîh 9/214.



Dar Bir Açıdan Şiir
Şiir gönül, his ve duyguların diliyle, insan gerçeği ve özünün; onun aşk,

heyecan, tasa, keder ve sevinçlerinin; varlık ve ötesini duyuş, seziş ve
değerlendirmelerinin açık-kapalı, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla sesi,
sözü ve ifadesidir. Değişik bir zaviyeden ona, gönlün, eşya ve hâdiseleri
kendince duyması; hissin, kendince yorumlaması; insan ve kâinatın, perde önü,
perde arkası itibarıyla vicdan vasıtasıyla hususî değerlendirilmesi; şuur ve
idrakin de, kendi gerçek fonksiyonlarına rağmen, bu duyuş, seziş ve
değerlendirmeleri, bazen şöyle-böyle vâkı’a uygunluk içinde, bazen de hayal ve
tasavvurların yedeğinde yorumlayıp seslendirmesi de diyebiliriz. Herkesin
vicdan ufku, gönül enginliği, his zenginliği farklı farklı olduğundan; duygu,
düşünce derinliği, varlık ve hâdiselere bakış zaviyesi, duyup hissettiklerini
yorumlaması, üslûbu, sözü ve nağmelerinin de farklı farklı olacağı tabiîdir.

Evet, eğer bazı kimseler varlığın perde arkasından habersiz, bazıları
vicdanın dilini anlamıyor, bazıları akılları gözlerine inmiş de maddeden başka
bir şey göremiyor, bazıları da kendi iç âlemlerinin cahili ise, öylelerinin,
anlamlı-anlamsız pek çok ses ve sözünün olacağı açıktır. Zira, bu gruplardan
herhangi birine dahil olan bir fert, kendi iç âlemindeki ihsaslarını söyleyecek,
vicdanında oluşup tasavvur ve tahayyüllerine yayılan, sonra hususî şekilde
gelip onun duygularına vuran –bu hususta değişik inanç, kanaat ve kültürlerin
tesiri büyüktür– iç resim ve tasarılarını dile getirecektir ki, bu da, tek bir
nesne, tek bir mânâ, tek bir mazmunun pek çok şekillerde resimlendirilmesi
demektir.

Evet, eğer bir şair, bile bile kendi inanç, kanaat, düşünce ve bakış zaviyesine
ters fanteziler peşinde koşmuyorsa o, bir şey yazmak, bir şey söylemek için
ağzını her açtığında kendi iç dünyasını ortaya koyar ve kendi duygularını, kendi
düşüncelerini, kendi inançlarını, kendi kanaatlerini söyler. Aslında, diğer bütün
sanat dalları adına da aynı şeyleri ifade etmek mümkündür.

Bu itibarla da diyebiliriz ki, şiirin esası ‘kelâm-ı nefsî’ye dayanır ve kendi
sesiyle terennüm edildiği yerde o, tamamen insanın gönlü ve duygularıdır;
bundan dolayı, onun dışarıya vuruşu da farklı farklıdır.

Bu dışarıya vuruş bazen, dizi dizi sözler, bazen birkaç damla hikmet, bazen



köpüren bir sevinç veya simsiyah bir keder, bazen bir demet aşk u şevk, bazen
doludizgin bir hamaset, bazen buruksu bir gurbet, bazen pürneşe bir vuslat,
bazen de bunların birkaçını birden aksettiren çok renkli beyanlarla olabilir. Ne
olursa olsun şiirde esas; mazmun, mânâ ve mefhumların önce insanın iç
derinliklerinde buğu buğu buharlaşıp ‘çiy’ noktasına ulaşması, sonra da
dupduru yağmur damlacıkları gibi sözcükler hâlinde sayfaların bağrına
dökülmesidir. Aksine, insanın gönlünde doğup bulutlar gibi yükselerek
semavîleşmeyen mazmun ve mefhumlardan meydana getirilmiş nazımlar şiir
değil, yapmacık sözlerdir ve her biri birer iç ‘çelişki’ ifadesidir. Evet,
vicdanın sesi olarak insanın ruhunda şekillenmeyen sesler, sözler, çok süslü ve
sanatlı da olsalar, hatta zâhirî derinlikleriyle başları da döndürseler, yine kof
sayılırlar.

Mükemmel bir şiirin mükemmeliyeti, dile-dudağa hatta dimağa bağlı
yanlarıyla değil; gönlün sesi, vicdanın nağmeleri ve şairin inanç, kanaat,
düşünce ufku ve yorumlarının akisleri olması itibarıyladır. İyi bir şair,
sözlerini dil ufku itibarıyla değil, iç duyuş, seziş, aşk, heyecan ve yorumlamalar
olarak ortaya koyar.. evet o, açık-kapalı kendi iç derinliklerine tercüman
olabildiği ölçüde samimî, duygu ve düşüncelerini ifadede de tenakuzdan
(çelişki) uzak ve riyasızdır. Her tasavvur ve tahayyülünü vicdanî tecessüs ve
tefahhuslarına bağlayan böyle biri, duygu, düşünce ve sezilerini seslendirmede
–bazen kısmî farklılaşmalar söz konusu olsa da– üslûbunda her zaman bir
temâdî içindedir; tizinde de pesinde de hemen her zaman aynı makamın
kurallarına göre hareket eder ve bir mânâda hep aynı notaya bağımlı kalır.

Aslında şiir, vicdanın takdir, tesvid ve tebyizlerinden çıkan bir sözdür, dil
değil; ama o, dil için önemli bir neşv ü nema zemini teşkil eder. Bazen ifade
açısından müphem, muğlak bir hâl aldığı da olabilir; ne var ki o, söz olarak
hemen her zaman açıklardan açıktır ve muhteva zenginliğiyle de zaman üstüdür.

Şiir; insan, kâinat ve Yaratıcı’dan bir kelâm, bir tasavvuf, bir felsefe gibi
bahsetmez; o, tıpkı rüyalarda olduğu gibi, mânâları, mazmunları berzahî
levhalar ve motifler şeklinde resimlendirir. Tabirini de değişik takdirlerin
yorumlamalarındaki genişliğe bırakır. Bir şairin herhangi bir nesne hakkındaki
tasavvur, tahayyül ve yorumları, başkalarının aynı varlık hakkındaki



mütalaalarına uysun-uymasın, referans çerçevesi onun kendi ihsaslarıdır ve o,
duygularını hep böyle bir ‘algılama’ya bağlı olarak diline ve kalemine fısıldar.
Bir şair için söz konusu olan bu iç ihsas, değerlendirme ve ifade, şiirin
tahlilcisi ve yorumcusu için de bahis mevzuudur. Sözlerin enginlik ve esnekliği
yorumcunun düşünce, kanaat, kültür farklılığına bağlı esneticiliğiyle farklı bir
sese ve söze dönüşebilir; dönüşmüştür de. Pek çok insan ve düşüncenin,
birbirine zıt belli çevrelerce, farklı yorumlarla birer kudsî me’haz gibi
değerlendirilmesi bunun açık örneklerindendir. Bu itibarla da diyebiliriz ki,
yazdığı bir şiirde şair kendini, kendi iç dünyasını ifade ettiği gibi, bir mânâda,
yorumcu ve tahlilcinin de önemli bir referansı, yine kendi düşüncesi, kendi
kanaatleri ve kendi kültürüdür. Bu, herkes için her zaman böyle olmasa da,
çoğunlukla böyle olduğunda şüphe yoktur.

Aslında bunun böyle olmasının da yadırganmaması lâzımdır; yadırganması
bir yana, eğer sözün iffeti, ismeti, şerefi, gönlün sesi soluğu olmasıyla mebsuten
mütenasip (doğru orantılı) ise –ki öyledir– böyle olması makbul ve yararlı bile
görülebilir. Zira şiir; gönül, his ve duyguların diliyle insanın kendini, varlığı,
varlık ötesini ve ihsaslarını anlatmasının bir diğer unvanıdır.. ve bu, aynı
zamanda hakikî şiirin önemli bir yanını ifade eder. Onun en az bunun kadar
ehemmiyetli diğer yanına gelince, o da; gönül ve duygulardan kopup gelen bu
seslerin, insanı, aşk ve güzellik konularında nefsanî ve cismanî gayyalara
çekmemesi; hakikatleri ifade adına bâtılı tasvir ederek zihinleri kirletmemesi;
fantezilere girerek ya da hep garip şeyleri takip ederek ve ele aldığı konuları
abartarak, okuyucu, dinleyici avlamaya kalkışmaması; düşündürücü görünme
mülâhazasıyla her mevzuda sun’î iğlâk ve iphamlarla konuları anlaşılmaz hâle
getirmemesi… gibi hususlardır. İyi bir şiirde söz, güzellikte tecrit endamlı; aşk
da bütün güzelliklerin temel kaynağına duyulan iştiyak esintili olmalı; ayrıca,
varlığın yorumlanmasında da, her nesneyi harika bir sanat eseri olarak görüp,
gerçek sahibine bağlayıcı bir üslûp takip edilmelidir ki; bunları, şiirin iffet,
ismet ve hususiyetinin ana unsurları kabul edebiliriz.

Dille münasebeti yalan, mübalâğa, bâtılı tasvir; hayalle alâkası, fısk,
müstehcenlik tasviri ve şehevî hisleri şahlandıran resimler; şuur ve idrakle
irtibatı da çarpık ideolojilere zangoçluk yapmak olan bir şiir, şiir değildir. Şiir
adına böyle kirli bir üslûpla ortaya konan söz dizileri, ister hakikatin sırf



deneme ve gözleme yoluyla elde edilebileceğine inanan felsefî akımla
(pozitivizm) şöyle-böyle irtibatlandırılsın; ister, her şeyin akılla izah edilip
kavranabileceğini düşünen felsefî sisteme (rasyonalizm) bağlansın; ister, her
şeyi hayal ve hassasiyette gören sanat telakkisine (romantizm) dayandırılsın;
ister, bütün mülâhazaları koyu bir tabiatperestlik anlayışı (natüralizm) üzerine
temellendirsin; ister, aklın zâhirî nazarında eksik-gedik her şeyi olduğu gibi
tasvir etmeyi esas alan cereyan (realizm) üzerine oturtulsun; ister,
gerçeküstücülük (sürrealizm) gibi telakkilerle merak-âver bir yol izlensin;
ister, fikir dışında objektif hiçbir şey olmadığını ileri süren sanat akımının
(idealizm) sesi-soluğu olma yolu takip edilsin; ister, tabiat şekillerini olduğu
gibi tasvir yerine, her şeyde hendesî yaklaşımı esas alan düşünce (kübizm)
eksenine bağlı kalınsın ve isterse daha başka cereyanlar çizgisinde veya onların
yakınındaki farklı mülâhazaların güdümünde kalınsın, gerçek şiir, insan
duygularının ihsası; gönüllerin kendilerine mahsus sesi; insan-kâinat-Allah
arasındaki münasebetin –açık, kapalı– güftesi, bestesi, mûsıkîsi; seradan
Süreyya’ya ihata edebildiğimiz hakikatlerin, onları ayrı ayrı işaretleyen birer
gölgesi; eşyanın duygularımıza, düşüncelerimize akseden izdüşümünün sözcük
çerçeveli bir fotoğrafı; aşklarımızın, heyecanlarımızın değişik tellerden kalbî
birer nağmesi; iman, ümit, azim, güzellik, aşk, vuslat ve iştiyaklarımızın da bir
güldestesidir.

Bu mülâhazalar, referansları sağlam olan şiire ait hususiyetlerdir ve herhangi
bir abartı da söz konusu değildir. Kur’ân, gerçek kaynağını bulup ona
bağlanamamış bir şairi, dolayısıyla da böyle bir şairin şiirini, “Şairlere
gelince, onların arkasına sadece sapkınlar ve çapkınlar takılırlar. Görmez
misin, onların değişik vadilerde –hakikî şiirin esasları üzerine
temellendirilememiş; yukarıda işaret edip geçtiğimiz farklı cereyanların
zâhirine takılıp kalma kastedilmiş olabilir. O dönemde bu cereyanların henüz
ortaya çıkmamış olması çok da önemli değildir– onların şaşkın şaşkın dolaşıp

durduklarını ve yapmadıkları şeyleri söyleyegeldiklerini”1 ifade eder ve
kendi referans çerçevesine oturmamış bu kabîl kopuk şiirde nefsanî duyguların,
hevâ ve heveslerin şahlandırıldığını, şahlandırılabileceğini vurgular ve
ardından da; “Ancak iman edip iyi amel işleyenler ve her vesileyi



değerlendirip Allah’ı çokça anan (şairleri)”2 müstesna tutarak, kendi referans
çerçevesinde söz söyleyen şiir üstadlarını âdeta takdirlerle, tebcillerle dile
getirir.

Evet, işte bu mânâda şiir, söz cevherlerinden tanzim edilmiş öyle bir beyan
atlası ve kalbin en hassas telleriyle seslendirilmiş öyle sihirli bir bestedir ki; o
beyana sahip olan biri kendini herkese dinletebilir ve o beste ile de herkesi
teshir edebilir. Bu ölçüdeki bir şiir, tonunu tam bulup da yankılandığı zaman, en
muhteşem beyanlar ona el-pençe divan durur ve saygı murâkabesine girerler.

Aşk lügatinde en birinci makam şiire aittir. Şiirin kanatlarıyla, herkes
tarafından duyulma ufkuna yükselen sözler, bütün hudutları aşarak her bucakta
uçabilir; her milletle konuşabilir ve her gönüle bir gül uzatabilirler. Bugüne
kadar nice parlak dimağlardan fışkırıp taşan beyan çağlayanları olmuştur ki,
zamanla renk atmış, matlaşmış birer silik tabloya, ya da sığlaşan birer akıntıya
dönüşerek, seyircisi ve talibi olmayan ülfet mağdurları hâline gelmişlerdir.
Kendi öz ve esasları üzerine oturmuş sağlam bir şiire gelince o; her zaman
tazeliğini, canlılığını korumuş ve söz sultanlığını hep sürdürmüştür. Hele bir de
bu şiir, ruh ve mânâ âlemlerine açıksa, işte bu kabîl sözler, kim bilir belki de
yükselerek gidip, ruhanîlerin vird-i zebanı olmuştur…

Bazen, en iyi şiirler bile kendiliklerinden güzelliklerini tam
gösteremeyebilirler; bu, o beyan âbideleri için bir tâli’sizlik demektir. Ama
uzun zaman böyle bir tâli’sizliğin sürüp gitmesi de kat’iyen söz konusu değildir;
zira bugün olmasa da yarın bir kısım söz sarrafları onları mutlaka duyacak,
tanıyacak ve değerlerini ortaya çıkaracaktır. Evet, günümüzde olduğu gibi şiirin
bazen, kitlelerin alâka göstermediği değersiz bir meta durumuna düştüğü çok
olmuştur; ne var ki, bu alâkasızlık hiçbir zaman uzun sürmemiş; cevahir kadrini
bilen söz üstadlarınca hemen kendi özüyle yeniden taçlandırılıp beyan
saltanatının tahtına oturtularak, onlara biat izharıyla âdeta bir tazim kazası
yapılmıştır.

Aslında şiir, hemen her zaman, toplumların duygu, düşünce, millî kimlik ve
kültürleri adına sürekli başvurageldikleri arşivleri olmuş ve tarihî değişik
dönemleri birbirine bağlamada bir “hayt-ı vuslat” vazifesi görmüştür. Bir
dönemde geçmişinden kopanlar, onda yeniden kendilerini bulmuş, kendilerini



duymuş, kendilerini yaşamış ve onunla tarihlerini bir bütünlük içinde
görebilmişlerdir.

Şiir, bazen en beliğ hutbelerden daha beliğ bir beyan hâlini alır ve en keskin
kılıçlardan daha keskin bir silah gibi ürpertici olur ki; tam nağmesini bulup
gönlün heyecanlarına tercüman olabilmiş böyle bir şiir ne zaman sesini
yükseltse, söz kıyafetindeki bütün perişan ve savruk kelime yığınları
saklanacak kuytu yer aramaya başlar, hicap sessizliğine gömülür; böyle bir şiir
kılıcı ne zaman kınından sıyrılsa, otağlarını boşluğa kurmuş bütün sahte söz
sultanları halvete çekilir ve inkisar murâkabesi yaşarlar.

Muhtevalı, mânâlı ve güçlü şiiri, Söz Sultanı ve İnsanlığın İftihar Tablosu da
her zaman başvurulacak bir hikmet kaynağı olarak görür ve gösterir; görür ve
gösterir de, içinde mâlâyâni söz ve lakırdıya cevaz verilmeyen “Cennetü’l-
Firdevs”in izdüşümü diyebileceğimiz mescidinde, şiir irâd etmesi için Hassan
b. Sâbit’e kürsü kurdurur; sonra da “Allah’ım, onu Mukaddes Ruh’la teyit

eyle!”3 der, ona duada bulunur. Siz buna, kaba ilhad düşüncesine karşı şiirin
elmas kılıcıyla mücadelenin tesirini vurgulama da diyebilirsiniz.

Şiir kendi rengini koruduğu sürece, ondan daha taze, daha canlı ve hiç
ihtiyarlamayan bir güzel göstermek mümkün değildir. Gerçi, şiirin özel bir
rengi yoktur ama; onun her renkten bazı çizgiler taşıdığı da bir gerçektir.
Harfler, kelimeler şiir mektebinde birer talebe, şiir kışlasında birer asker
hâlini alınca, sözün ulaşamadığı irfan ufku ve beyan leşkerinin fethetmediği
hiçbir kale kalmaz.

Aslında varlık, bir baştan bir başa tekvînî emirler çerçevesinde âdeta iç içe
bir şiir gibi nazmedilmiştir. Kendi dinamikleriyle sağlam bir ses ve söz hâline
gelmiş şiire gelince o da, bu manzumenin kelâm cihetiyle pek çok telden
seslendirilmesi demektir. Bu itibarla da şairleri, varlık, varlık ötesi mânâ ve
muhtevanın bülbülleri sayabiliriz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem),

“Şiir O’na yaraşmaz.”4 fermanı gereğince, hissin, duyguların, ihsasların değil,
saf ilâhî hakikatlerin aksettiricisi ve tercümanıdır. Evet, O şair olmadığı gibi,
Kur’ân da şiir değildir; ancak o Beyan Sultanı, bütün söz erlerinin en güçlü
üstadı; Kur’ân da, “mülhemûn” olan şairlerin en rengin, en zengin
kaynaklarındandır. Nebiler, insan-kâinat-Allah’la alâkalı münasebetlerin özünü



herkesin anlayabileceği bir dille ifade eder ve Cenâb-ı Hakk’a kullukta
insanlara rehberlikte bulunurlar; dünya ve ahiret saadeti adına bir rehberlik.
Şairler ise, kendi şuur, kendi idrak, kendi ufuk, kendi mizaç ve meşreplerine
göre, gönül, his ve duyguların diliyle bu gerçekleri ya da onlara bağlı diğer tâlî
hususları yeni bir üslûpla açar, yorumlar ve seslendirirler.

Hakikî şiir, ilham ağaçlarının dallarında Cennet çiçekleri gibi gelişen öyle
bir meyvedir ki; o meyveyi derecek olanın niyet ve düşüncelerine göre,
derilenlerin yerlerinde benzerleri oluşur. Derken, hep bir farklılaşma ve temâdî
içinde bu büyü sürer gider. Öyle ki, şiir ağacına uzanan eller her defasında
ondan bir şeyler koparır; koparır ama, koparılanlar hep misliyet çerçevesinde
kalır.. evet, ne duyulup hissedilenlerde, ne de yeni tomurcuklarda ayniyet
kat’iyen söz konusu değildir. Zira ona, gerçek rengini, tadını, şivesini duygular,
düşünceler, niyetler, bakış zaviyeleri ve kültürler kazandırır. Evet şiir, şuur ve
idrak potalarında kaynatılan bir düşünce ve dil enstrümanlarıyla seslendirilen
bir nağmedir ama, ona gerçek derinliğini kazandıran ve hakikî rengini veren,
şairin inanç, kanaat, kültür ve düşünce ufkudur. Potasında kaynaya kaynaya tam
kıvama gelmiş bir söz; inanç, kanaat ve kültürle de kanatlanmışsa, artık o
aşkınlaşmış ve ruhanîlerin muhaverelerindeki derinliğe ulaşarak bir hikmet
çağlayanı hâline gelmiştir ki, uğradığı her yerde bir büyü tesiri icra eder. İfade
edeceği nükteyi yakalayıp da sesini yükselttiğinde, sözden anlayanların
ruhlarında sûr sesi gibi yankılanır.

Gayesiz, ruhsuz, nesepsiz silik sözlerin bir zift gibi ufkumuzu kararttığı
günümüzde, hakikî şiire ne kadar susadığımız açıktır; ama ben, o susuzluğu bile
resmetmekten âciz olduğumu itiraf etmeliyim. Zaten böyle bir makaleciğin
istiab haddi de o kadarını kaldırmaz/kaldıramaz.
1Şuarâ sûresi, 26/224-226.
2Şuarâ sûresi, 26/227.
3Buhârî, salât 68; Müslim, fedâilü’s-sahabe 151-152.
4Yâsin sûresi, 36/69.



Dar Bir Çerçevede Kadın
İç donanımı itibarıyla kadın bir şefkat âbidesidir; şefkati de yaratılış ve

tabiatından kaynaklanmaktadır. Bu nezih tabiat, yanlış müdahalelerle
kirletilmemişse, hep şefkat düşünür, şefkat söyler; şefkatle oturur-kalkar; bir
ömür boyu çevresindekileri şefkatle süzer ve herkese kadeh kadeh şefkat içirir.
Herkesi şefkatle kucaklayıp herkese şefkat içirdiği aynı anda, inceliğinin ve
içtenliğinin gereği olarak da sürekli ızdırapla yutkunur durur. Bir tül gibi titrer
etrafındaki herkesin üzerine, anne-babasına, kardeşlerine, arkadaşlarına ve
bütün yakınlarına; tabiî mevsimi gelince eşine, evlâtlarına. Paylaşırken onlarla
zevki, lezzeti, neş’eyi, güller gibi açar ve çevresine gülücükler yağdırır.
Görünce de onlarda tasayı, kederi, yapraklar gibi sararır-solar ve hüzünle
inler.

Her zaman güzel şeyler görmek, güzellerle içli dışlı olmak ister; ne var ki,
bazen umduklarını bulur, bazen de bulamaz. Bazen, çevresinde rüzgâr hep zorlu
eser ve sarsar onun dil bağladığı her şeyi, işte o zaman inler dolaşır dolaştığı
her yerde. Hafakanlarla köpürür durur ve içten içe gözyaşlarıyla soluklanır.
Bazen de, ufkunda tüllenen güzelliklerle tıpkı çocuklar gibi sevinir ve herkese
kâse kâse neş’eler sunar.

Ruh ufku itibarıyla eşini bulmuş ve çocuklarıyla susuzluğunu giderebilmiş bir
kadının, Cennet hurilerinden ve böyle birinin çevresinde örgülenmiş yuvanın da
Firdevs’ten farkı yoktur. Her hâlde böyle bir Cennetliğin gölgesinde şefkat
yudumlaya yudumlaya yetişen çocukların da ruhanîlerden farkı olmayacaktır;
evet böyle bir yuvada neş’et etme bahtiyarlığına ermiş bir fert, başı Firdevslere
ermiş gibi ötelerin neş’esiyle yaşar ve çevresine tebessümler yağdırır durur.

Böyle bir yuvada, tenler ve cesetler ayrı ayrı görünse de, herkese ve her şeye
hükmeden can bir tanedir. Her zaman kadından fışkırıp bütün bir yuvayı saran
bu can, mânen bir büyü, bir ruh gibi her zaman herkesin üzerinde kendini
hissettirir ve âdeta onları bir yerlere yönlendirir. Kalb ufkunu karartmamış ve
ruhunun önü açık mübarek bir kadın, aile sistemi içinde tıpkı bir Kutup Yıldızı
gibidir; hep yerinde durur, kendi etrafında döner; sistemin diğer üyeleri ise,
varlıklarını her zaman onun çevresinde şekillendirir ve ona bağlılık içinde
hedeflerine yürürler; evet, herkesin yuva ile münasebeti muvakkat, sınırlı ve



izafîdir. Kadın ise, başka bir işi olsun olmasın, içinde şefkat, merhamet, sevgi
macununun kaynayıp durduğu mutfağıyla sürekli evinin orta yerinde dimdik
ayakta durmakta ve duygularımıza neler ve neler pişirip sunmaktadır..!

Duygu ve düşünce dünyasıyla sonsuza tam yönelmiş bir kadın, hiçbir mürşid
ve hiçbir muallimin duyuramayacağı şeyleri duyurur ruhlarımıza ve
gönüllerimizi, zamanın solduramayacağı, kimsenin silemeyeceği en enfes
mânâların en nefis hatlarıyla süsler; derken şuuraltı donanımımızla bizi daha
sonraki hayatımızda, dünyaları peyleyebileceğimiz ne potansiyel zenginliklere
ulaştırır! Biz hemen her zaman böyle yetkin “insan-ı kâmile” bir kadının
huzurunda, ruhlarımıza ötelerin merhamet, şefkat ve şiirinin döküldüğünü duyar
gibi olur ve içimizin derinliklerinde hep uhrevîleşmenin neşvesiyle nefes alır-
veririz.

Bize göre kadın, hususiyle de analık buuduyla, semalar kadar derin ve
gönlünde göklerin yıldızları kadar duyguların, düşüncelerin köpürüp durduğu
bir his ve merhamet yumağıdır. O her zaman, acı-tatlı tâli’iyle uyumlu,
sevinçleriyle-kederleriyle barışık, neş’eyle-tasayla iç içe, kine-nefrete kapalı,
her hâliyle ihya ve imar peşinde ve yeryüzünde ilâhî hilâfetin en saf mayası,
insanî inceliğin de âdeta bir özü ve usaresidir. Bilhassa, inancı ve sonsuzluk
düşüncesiyle gönül kapılarını ebediyetlere aralamış bahtiyar bir kadın; madde
ve mânânın, cisim ve ruhun birleşik âlemi diyebileceğimiz sihirli bir noktada,
tasavvurlar üstü öylesine parlak bir konuma mâliktir ki, bunun ötesinde ona
vereceğimiz en yüksek pâyeler ve makamlar dahi onun güneşler gibi parıldayan
gerçek değerleri yanında –yeri, konumu ve mazhariyetleri adına mübalâğalara
girilerek hakikî hâline gölge düşürüldüğü için– sönük birer mum mesabesinde
kalırlar.

Bizim düşünce dünyamız ve değerler atlasımızda kadın, hilkat hâdisesinin en
önemli rengi, insanlık âleminin en bereketli ve sihirli rüknü, evlerimizde
Cennet güzelliklerinin kusursuz bir izdüşümü, varlık ve bekâmızın da en sağlam
teminatıdır. O yaratılmadan önce Âdem Nebi yalnız, eko-sistem ruhsuz,
mutasavvar insanoğlu inkıraza teslim, yuva ağaç kovuğundan farksız bir in ve
insan da kendi ömür fanusunun mahpusuydu. Onunla ikinci bir kutup oluştu ve
kutuplar birbirine bağlandı. Varlık yeni ve farklı bir sesle, bir görüntüyle



şenlendi, yaratılış tamamlanma vetiresine girdi ve yalnız insan da bir nev’e
dönüşerek, kâinatın en ehemmiyetli bir unsuru hâline geldi; geldi ve eşine
değerler üstü değer kazandırdı.

Gerçi kadın, fizyoloji ve psikoloji açısından farklı bir tabiata sahip ve ayrı
özellikleri haizdir; ama bu, erkeğin kadından üstün ya da kadının erkekten aşağı
olması mânâsına gelmez. Kadını-erkeği havadaki azot ve oksijen şeklinde
düşünecek olursak, her ikisi de hususî yerleri, konumları itibarıyla fevkalâde
önemlidirler ve aynı ölçüde birbirlerine muhtaçtırlar. Havadaki unsurları
birbiriyle mukayese ederek: “Azot daha kıymetlidir.” ya da “Oksijen daha
faydalıdır.” mülâhazası ne ölçüde abes ise, kadın-erkek arasında bu türlü
mukayeselere girmek de o ölçüde bir münasebetsizliktir. Evet, kadın-erkek,
yaratılış ve dünyadaki misyonları açısından birbirlerinden farksızdırlar ve bir
vâhidin birbirine muhtaç iki ayrı yüzü gibidirler.

“Zen merde, civan pîre, keman da tîrine muhtaç;
Eczâ-i cihan cümleten birbirine muhtaç.”
(Anonim)
Ama acaba kadın, dünyanın her yerinde ve her zaman bu ölçüdeki

değerleriyle tanınabildi mi? Hiç zannetmiyorum; işte Muhterem Ş. Can’dan
küçük alıntılarla bir kısım örnekler: Dünyanın bir bölümünde o, hiçbir zaman
evlenme, miras ve diğer insanî hakların en küçüğüne dahi sahip olamadı.
Herhangi bir hakka sahip olmak bir yana o, kasırgadan, ölümden, yılandan,
zehirden daha zararlı bir yaratıktı. (Vedalar’daki onun fotoğrafından
gördüklerimiz bunlar...) Bir başka zaviyeden aynı bölgede o, hislerine tâbi bir
mahluk gibi görülüyor, kendisine bakılıp görülmemesi lâzım geldiği
vurgulanıyor, bakıp görme mecburiyetinde kalınınca da kendisiyle
konuşulmaması, konuşulunca da uzakta durulması esas alınıyordu. (Ki Buda ile
Amenda arasında geçen konuşmadan süzüp çıkardığımız resimde bunlar
apaçık...)

Bir başka coğrafyada, erkek ailenin mutlak hâkimi, kızlarsa evlerde hizmetçi
konumunda birer zavallı; hatta bazen babaları tarafından satılan birer esir
gibidirler. Aslında onlar böyle bir muameleye müstahak idiler; zira kadın
Âdem’i aldatmış ve onu kötülüğe sevk etmişti. Bu açıdan da o mutlak mel’un



sayılmalıydı. (Bazı İsrail kaynakları itibarıyla kadın hakkında biçilen hüküm de
bu çerçevede...)

Diğer bir dünyada ise, o insan sayılmıyor, kendisine isim verilmiyor; 1, 2, 3
diye hitap ediliyor, hatta bazen domuz gibi görülüyordu. (Bu mide bulandıran
tablo da Eski Çin’den...)

Daha başka bir âlemde ise o, çocuk yapan bir makine ve orta malı değersiz
bir meta idi. (Yunan ve Roma’ya ait bu yaklaşımda edebimize takılıp dışarıda
kalan daha başka mülâhazalar da var...) Şu sözler de, işte bu kültürün devâsâ
düşünürlerine ait: “Kadın, Cehennem’in kapısıdır ve o bir maldır.” (Eflatun’un
düşüncesi diye kayıtlı...) “Kadın yaratılış itibarıyla yarım kalmış bir erkektir.”
(Bu da Aristo’ya ait.) “Kadın, erkekler büyük işler başarmasın diye
yaratılmıştır. O yaratılmasaydı, erkekler tanrılaşabilirlerdi.” (Çiçero) Kadını
aşağılayıcı benzer yaklaşımlar daha sonra da devam etmiştir. Sekizinci Henry
dönemine kadar (1509-1547) kadın, Cennet’te ilk günahın işlenmesine
sebebiyet verdiği için İncil’e el süremezdi. İşte bu atmosferde şu kabîl
mülâhazalar çok yaygındı: “Kadın –hâşâ– bir hilkat hatasıdır.” (“Yitirilmiş
Cennet” yazarı Milton) Bir azizin ağzından dökülen şu sözlerse fevkalâde
ürperticidir: “Eğer kadınlar ahirette cinsî duygularıyla dirilecek olurlarsa,
korkarım orada da erkekleri baştan çıkarırlar.” (Dilerim bu, Saint Augustine’e
bir isnad olsun.)

Modern çağlarda da kadını karalama hep aynı çizgide devam etmiştir:
Nietzsche; “Kadınla konuşacağın zaman kırbacı eline almayı unutma!” diyerek,
âdeta bir dünyanın düşüncesine tercüman oluyordu.

Leo Tolstoy, evlilikle alâkalı hatıra defterinde; “Evlendiğim için çok
mutluyum. Yuva saadeti bir güneş gibi ruhumu aydınlatıyor.” diyordu ki, bunlar
yerinde ve doğru sözlerdi. Ama bir süre sonra yazdığı bir romanında roman
kahramanını: “A, sakın evlenme; eşin ortaya iyi bir eser koymanı engeller.
Alâkalarını baskı altına alır ve seni aşağı ve sıradan bir varlık hâline getirir. O
bayağı bir varlık olduğu için kocasının ruhunu da bayağılaştırıp alçaltmak
ister.” şeklinde konuşturarak, kadınlar hakkında gerçekten ne düşündüğünü
açıkça ortaya koymuştu.

İslâm’ın ilk zuhur ettiği Arap Yarımadası’nda Cahiliye dönemi itibarıyla



durum aynıydı; kadının dünyaya gelişi de, büyümesi ve büyütülmesi de ve daha
sonra evlenmesi de tamamen birer trajediydi. Kız çocukları bir taraftan ailenin
sırtında birer yük kabul edilir, diğer yandan da mevcudiyetleri birer ar vesilesi
sayılarak, bazı bölgeler itibarıyla diri diri toprağa verilirlerdi.

Topyekün insanlığa ebedî var olmanın mesajlarıyla gelen İslâm, (Bu konu
etrafındaki konuşmaların bir kitap hâline getirilebileceği vaadiyle şimdilik bu
mevzuu icmalî bağlıyoruz.) toplum tarafından, kadının gasp edilmiş haklarını da
istirdat ederek onu açıkça sıyanet altına alan ve bu hususta sağlam kurallar
vaz’eden ilk dindir. Kur’ân; “Erkeklerin kadınlar üzerinde bazı hakları

olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır.” 1 fermanıyla,
herhangi bir yoruma meydan bırakmayacak şekilde bu gerçeği vurgular ve
kadını yaratılış plânındaki konumuna yükseltir. Veda Hutbesi’nde İnsanlığın
İftihar Tablosu: “Size, kadınların hukukunu gözetmenizi ve bu hususta

Allah’tan korkmanızı öğütlerim, kadınlar size Allah’ın emanetidirler.”2

buyurur. Kadının, hemen bütün dünyada bir meta gibi alınıp-satıldığı o meş’um
dönemde, onları saygı duyulacak bir konuma yükseltmek, kadınlık âlemi için
önemli bir tarihî hâdisedir. Kur’ân ve Sünnet’te, kadının konumu ve hakları o
kadar net ve açık vurgulanır ki, onun İslâm’la esaretten kurtulduğunu söylersek,
mübalâğada bulunmuş olmayız.

Zaten, bütün bir insaf dünyası da, kadın konusunda böyle düşünmektedir.
İslâm dünyasındaki yazarların pek çoğunun tanıyıp başvurduğu G. Demombyne:
“Kur’ân, kadın hakları konusunda şimdiki Avrupa kanunlarının getirdiği
esaslardan daha müsait esaslar getirmiştir.” der. Tanınmış bir diğer araştırmacı
olan Stanley Lane-Poole ise: “İslâmiyet’in kadın hakları konusunda yaptığı
değişiklikleri hiçbir kanun vâzıı yapamamıştır.” diyerek, önemli bir itirafta
bulunur. L. E. Obbald da aynı mülâhazaları paylaşma sadedinde: “Kadınları
esaretten kurtarıp, onlara mahrum edildikleri hakları iade ancak İslâmiyet’le
gerçekleştirilebilmiştir.” der ki, bir kadirşinaslık ifadesidir.

Evet, Allah kadını başka değil, erkeğe eş olarak yarattı. Âdem Havva’sız,
Havva da Âdem’siz olamazdı. Bu ilk çift, hem Yaratıcı adına hem de varlık
hesabına âyinedarlık ve tercümanlık gibi önemli bir vazife ile
vazifelendirilmişlerdi.. iki ceset, bir ruh gibiydiler ve bir hakikatin ayrı ayrı iki



yüzünü temsil ediyorlardı. Zamanla, kaba anlayış ve hoyrat düşünce bu birliği
bozdu. Onun bozulmasıyla da hem aile düzeni hem de içtimaî nizam bozuldu.

Aslında, İbn Fârıd’ın da dediği gibi, kadının güzelliği de erkeğin güzelliği
de, Güzeller Güzeli Yaratıcı’nın cemalinden birer parıltıydı. Bu iki hilkat
harikasının, birbirlerini kendi konumlarında kabul edip el ele ve omuz omuza
bulunmaları, onları olduklarının ötesinde ayrı bir güzelliğe ulaştırıyordu.
Yaratılış plânıyla belirlenmiş bulunan çerçevenin dışındaki farklı yorumlar ve
takdirler ise, onları çirkinleştiriyor, hoyratlaştırıyor.. ve bilhassa güzellik ve
endamın en anlamlı yanı, “hiss-i mücerret” olması itibarıyla, Hak cemalinin
çok buudlu bir aynası sayılan kadın, beşerî tabiatının kesif renkleriyle kendi
kendini matlaştırıyor ve her şeyi cismaniyete bağlayarak o önemli âyinedarlık
vazifesini daraltıyor ve âdeta bir fitne vesilesi hâline getiriyordu ki, ona fitne
denmesi de bu özel tavrı itibarıyla olsa gerek.

Evet, kadın kendi derinliklerinin şuurunda olup ve kendi tabiatının sınırları
içinde kaldığı sürece, varlığın özündeki güzellikleri aksettiren öyle mücellâ bir
ayna hâline gelecektir ki, meşru çerçevede ona, doğru bakıp doğru
düşünebilenler bir hamlede cismaniyetlerinin karanlıklarından kurtulur,
Hakk’ın güzelliklerini temâşâ ufkuna yükselir ve gönüllerine:

“Afitâb-ı hüsn-ü hûbân akıbet eyler üfûl,

Ben muhibb-i lâ yezâlim “lâ uhibbü’l-âfilîn.”3

dedirtirler.
1Bakara sûresi, 2/228.
2Müslim, hac 147; Ebû Dâvûd, menâsik  55.
3Güzel yüzlerin güzellik güneşi sonunda batar gider. Ben fâni güzelleri değil, batmayan ve sonu olmayan
güzeli severim.



Kalb ve Ruh Ufku
Kalb dendiğinde ilk akla gelen, göğsün sol yanında, sol memenin altında,

hem sinir hem kas esaslarını câmi; karıncıkları, kulakçıkları bulunan ve insan
uzuvları arasında kendi kendine hareket etme özelliği taşıyan; atar ve
toplardamarların kökü, merkez noktası; solunum ve akciğer hareketleriyle de
ilgi ve paralelliği olan ve yürek de dediğimiz çam kozalağı şeklindeki malum
organdır ama, biz burada, cismanî bu kalbden daha ziyade gönül de
diyeceğimiz, vicdanın dört temel unsurundan biri sayılan, bütün duygu,
düşünce, şuur, sezgi, idrak ve mânevî âlemimizin merkezi, “ruhanî ve ilâhî
latîfe” olarak bilinen kalb üzerinde durmak istiyoruz ki, bizce insan hakikatinin
özü, esası da işte bu kalbdir.

Gönül sözcüğüyle de ifade ettiğimiz bu latîfe, insanî kemalâta uzanan bir
merdiven, cismaniyet âleminde ötelerin bir izdüşümü, insan bünyesinde ruhanî
âlemlere açık en geniş kapı, benliğimizin şekillenmesinde biricik laboratuvar
ve hayrın da, şerrin de en önemli bir test merkezidir. Bizim ruhla
münasebetlerimiz, aklımızı olumlu istikamette harekete geçirmemiz, beşerî
temayüllerimizi kritik etmemiz hep bu merkeze bağlı cereyan eder. İşte bu
kalbdir ki, zamanla ruhumuzun gözü-kulağı hâline gelir; gelir de, nokta-i istinat
ve nokta-i istimdat buudlarıyla sezgimiz onun bakışı, aklımız kritikçisi,
iradelerimiz de sevk ve idarecisi olur.

Bu ruhanî kalbin beslenme kaynağı iman, onun itminana ulaşma yolu da her
zaman Allah’ı anmaktır; evet “Kalbler, ancak Allah’ı anma ve yâd etmekle

oturaklaşır.”1 huzura erer.. ve bu sayede ruhtaki bütün acılar diner.. stresler,
hafakanlar aşılır.. ve his dünyamızda da sürekli itminan meltemleri esmeye
başlar; başlar, zira, her şey Allah’la başlamıştır. O öyle bir ‘Mebde-i
Evvel’dir ki, zincirleme sürüp gidiyor gibi görünen bütün sebepler döner-
dolaşır, nihayet O’nda sona erer. Bütün arzu, istek ve beklenti mülâhazaları
gider O’nda noktalanır. O, evveli olmayan ikincisiz bir ilk, âhiri olmayan bir
merci, bir müntehâ ve bir sondur. Ne dış dünya ve âfâkî âlemde ne de iç âlem
ve vicdan mekanizmasında O’nun ötesinden söz edilemez; O, ötelerin ötelerin
ötelerin... ötesidir ve daha ötesi de yoktur. O, tam hissedilerek anılınca, insanî
düşünce en son ufka ulaşmış; akıl, mantık hayret ufkuna ermiş ve ruh, fânilerin



varabileceği son serhadde varmış olur. Bütün ümitlerin gerçekleşebileceği,
bütün dünyevî endişelerin birer vehimden ibaret kaldığı, sebeplerin bir bir
devrilip her şeyin tevhîdî boyaya boyandığı serhadde.

Bu noktaya kadar, insanoğlunun yöneldiği bütün nimetler-minnetler,
sevinçler-inşirahlar, bulmalar-tatmin olmalar hep daha mükemmeli elde etme
mülâhazasıyla cereyan ederken, iş gelip bu noktaya dayanınca her şey
birdenbire bitiverir; evet O’na ulaşınca bütün arzular, istekler sona erer, bütün
yol heyecanları hemen sönüverir ve duygular, düşünceler de ‘çiy noktası’na
ulaşmış nem gibi rahmete inkılâp ediverir; ediverir de, esbab dairesi içindeki
bütün yükselme talepleri bitiverir, merci arama ihtiyacı kafalardan silinir
gider.. ve insan, âdeta, yürüdüğü o upuzun yolu bitirmişçesine bir neşve
duymaya başlar. Ne var ki, bundan sonra da, herhangi bir kemmiyet ve keyfiyet
ölçüsüne sığmayan değişik tecellî dalga boyundaki bu huzur esintileri, sürekli
bir vuslat ve aşk u şevk iç içeliğiyle hep sürer gider.

İnsan mahiyetindeki bu ruhanî kalbin, bedenî kalble, tıpkı cisim ve ruhun
birbiriyle münasebetine benzer sırlı bir münasebeti vardır; ama, şimdiye kadar
bu iki münasebetin keyfiyeti ile alâkalı net herhangi bir şey söylemek mümkün
olmamıştır. Biz, prensip açısından bugüne kadar söylenebilmiş sözlerin hemen
hepsinin bir mahmili olabileceğine açık durmakla beraber, şu anda bu kabîl bir
teferruata girmeyi de gereksiz buluyor ve geçiyoruz.

Ruhî hayat ve ruhanîliğin ruhla alâkası açık ve bedihîdir. –Esas yeri Kalbin
Zümrüt Tepeleri olan bu iki epistemolojik konuyu, teferruatıyla orada tahlil

etmek gerekecek.– Kur’ân-ı Kerim: “Ruh, Rabbimin emrindendir.”2 der. Bu
ifade tarzı, ruh gerçeğinin, Rabbin bilebileceği bir şey olduğunu ve Allah’tan
başka hiç kimsenin onun hakikatini bilemeyeceğini vurgulama bakımından
fevkalâde mânidardır. Evet, ruh, haricî vücudu bulunan bir kanun ve şuurlu bir
namustur; sabit ve daimî fıtrat kanunları gibi emir âleminden ve irade sıfatından
gelmiş bir kanun ve namus. Hem ruh hem de kâinatta cârî diğer bütün kanunlar
emir âleminden gelmiş aynı şeylerdir ve kaynakları, devamlılıkları itibarıyla da
ikisinin hakikati aynı sayılır. “Eğer nevilerdeki (tür) kanunlara Kudret-i
Ezeliye haricî ve mahsûs (duyu organlarıyla hissedilebilen) bir vücud
giydirseydi, onlar da ruh olurlardı.. ve eğer ruhu şuurdan tecrit etseydi, o da



değişik nevilerdeki kanunlar gibi bir kanun olurdu.”3 Kur’ân’ın bir-iki
kelime ile işaret edip geçtiği ruh hakikatinin bu veciz izahı, onun özü, esası ve
iç yüzü ile alâkalı bütün metafizik tartışmaları kökünden kesip atacak
mahiyettedir.

Aslında, Allah’ın hemen her işi, herhangi bir sebep, şart, malzeme ve
materyale ihtiyaç hissedilmeden, sırf bir “Ol!” deyivermekle oluverir. O’nun
böyle tekvînî bir emri, herhangi bir şeyin haricî vücud açısından meydana
gelmesi için yeterlidir. Tabir-i diğerle, ilâhî irade ve meşîetin diliyle, bir
nesnenin herhangi bir keyfiyette vücud bulmasını dilemek o objenin var olması
için kâfidir. Bu türlü var olmaların devam ve temâdîsi aklın zâhirî nazarında
“ef’âl-i âdiye” gibi değerlendirilse de, bu kabîl bütün hâdiselerin harika olduğu
açıktır ve gerçek Emir Sahibi’ne bağlanmadan izah edilmeleri de imkânsızdır.

Bazen biz, ruh dediğimizde, en kâmil ruh mânâsına gelen Cenâb-ı Hakk’ın
nefhası “Ruh-u A’zam”ını düşünürüz; düşünürüz zira, Allah’tan gelmiş, Allah’a
en yakın ve lâhut âlemine ait esrarı haiz olan işte bu ruhtur ve insanın Allah’a
halife olması da onun böyle bir ruh taşımasına bağlıdır. İnsan bünyesindeki bu
ruh; madde, cisim, cevher olmayan âlemden cismaniyet âlemine bir armağan;
hem de metafizik mülâhazaların bir dili, bir tercümanı gibidir. Bir kere ruh
dediğimiz bu cevher, hem ilim hem de vücud âleminden bir tecellîdir; onun
şuurlu bir kanun-u emrî olması, Zât’la irtibatı, nuraniyet ve şeffafiyeti de ilme
tam bir mazhar olması itibarıyladır. Eğer insan ilâhî sırlara açılmak istiyorsa –
ki potansiyel olarak buna herkes müsait olarak yaratılmıştır– böyle bir açılım
da ancak kalb ve ruhla mümkün olabilecektir. Evet, ulûhiyet hakikatine dair
sırlar ancak gönül ufkundan, ruh gözüyle temâşâ edilebileceği gibi, akıl, mantık,
muhakeme ve sebepler üstü Hakk’a yakınlık da, sadece ve sadece ruhun ayağı
ve kalbin kurallarıyla gerçekleşebilecektir.

Ruh bir müşahit, gönül onun özel temâşâgâhı; ruh Hakk’a yaklaşma yolunda
bir atlet, gönül onun en hayatî dinamosu; ruh bir seyyah, gönül onu hedefe
ulaştıran bir rehber; hatta canın Cânân’la keyfiyetler ve kemmiyetler üstü
müşterek bir halvethânesidir. Bu itibarla da, eğer insan sonsuza yönelecekse
önce gönül kapısına yönelmeli, oturup-kalkıp sürekli gönül hikâyeleri
söylemeli, gönül insanlarıyla içli-dışlı olmalı ve ruhuna gönlünün kanatlarından



tüyler takmalıdır ki, fizikî dünyanın çekim ve sürtünme gibi engellerine takılıp
yollarda kalmasın. Sonsuzluk yolunda gönül, insanın kolu-kanadı ve enerjisini
ötelerden alan bir dinamosudur. Gönlün gücünü yanına alan ve onun
rehberliğinde gök yolculuğuna açılan kimseler, kat’iyen bir başka vasıtaya
ihtiyaç hissetmezler; hissetmez ve seyahatlerini hep ruhanîlerle at başı
götürürler. Yorulmadan Arş semtine koşan işte bu ruhlar, büyük ölçüde ten
kaygılarından sıyrılmış gönül şehsuvarlarıdırlar. Onların kanat çırptıkları aynı
noktalarda, sürekli melek kanatlarının sesleri duyulur.

Üzerinde Yaratan’ın mührü bulunan gönül, ruhanî âlemlerle cismanî
âlemlerin birleşik noktasında yaratılmış, berzahî vücuduyla insanlar arasında
âdeta “insan-ı kâmil” konumundadır. Dünya-ukbâ, mülk-melekût, fizik-
metafizik âlemleri ortasında bir berzah mahiyetindeki kalbin/gönlün, çok geniş
bir irtibat alanı vardır. Bu genişliği ile o, mazruf olduğu aynı anda zarf
durumunda ve muhâtken de (kuşatılmış) muhît (kuşatan) konumundadır. O
bedende yaşarken, onun hakikî hayat kaynağı; cismaniyete tâbi görünürken,
sonsuzluk yolunda onun imamıdır. Ruhun aydınlıklara açık olması, kalbin
ziyasından, suretinin imrendiriciliği de onun ledünnî câzibesindendir.

İnsan mahiyetinde, suret de, can da kalb cevherinin terkisine bağlanmış birer
arazdan ibarettir. Aslında suretin de, canın da haiz bulundukları kıymet
tamamen kalbden kaynaklanır. Akıl, en kalıcı eserlerini hep kalb atmosferinde
öregelmiştir ki; kalbin ilhamları dört bir yandan dimağı kuşatınca, mantık ve
muhakemeye bağlı bütün yalancı mumlar söner, sadece ve sadece yağı, fitili
öteden, o gönül çerağı par par yanmasını sürdürür.

Havası-suyu her zaman sonsuzdan gelen gönül pınarında, sürekli bembeyaz
“âb-ı hayat”lar çağlar. Ziyası, rengi ötelerden kalb fânusu etrafında, her zaman
kelebekler gibi ruhanîler pervane döner. Böyle bir âb-ı hayat çeşmesine
ulaşabilenler, Hızır’la aynı yeşilliğe seccade sermiş sayılırlar; bu fânusu
gözbebeklerinin içine alanlar da, bir daha o ışık kaynağından ayrılmayı
düşünmezler.

Gönlün yüzündeki peçenin sıyrılıp kalb gözünün sonsuza uyanması tamamen
zamana ve zaman içinde de aktif sabra bağlıdır. Zamanı değerlendirip bu sabrı
gösterenlerin gönül gözleri, bugün olmasa da yarın mutlaka açılacağından ve



bunların lisanlarının zamanla bir beyan çağlayanı hâline geleceğinden şüphe
edilmemelidir. Evet gün gelip de bunların kalbleri ulaştıkları ufkun nurlarıyla
aydınlanıp dillerinin de bağı çözülünce, çevrelerine başları döndüren ne sihirli
besteler ne sihirli besteler sunarlar..!

Gönül ilâhî sırlara açık öyle bir ufuktur ki, o ufkun iki adım ötesinde hemen
her zaman meleklerin “hayhuy”u ve ruhanîlerin kanat sesleri duyulur. Böyle bir
sır burcuna erenler için “Sidre” ile “Kâbe” iç içe bir vâhid hâline gelir..
“Ravza” “Firdevs”e örtü olur.. “Evvel” “Âhir”in rengini alır.. “Zâhir”
“Bâtın”ın boyasına boyanır.. hisler dehşete düşer.. ruh hayretler yaşar.. beyan
bir adım geriye çekilir.. gönül can diliyle konuşmaya durur.. ve her şey
sonsuzun büyüsü ile büyülenir.

Gönül erlerinin konuşmaları harfsiz ve kelimesizdir; onlar hep ruhlarıyla
söyleşirler.. Mevlâna’nın da dediği gibi birbirlerine dilsiz-dudaksız laf
ederler.. güller gibi çehrelerine akseden kalblerinin renginden birbirlerine
tebessümler yağdırır dururlar. Bütün bütün gönül rengine boyanmış bu ruhlar
arasında “sen”, “ben” düşüncesi tamamen eriyip gitmiş ve ortada sadece
“O’na” bağlı izafî bir “biz” kalmıştır. Bu itibarla da onlar kat’iyen birbirleriyle
çekişmez.. biri birinin ışığını söndürmeye çalışmaz ve “benim mumum”,
“benim meş’alem” demezler. Aslında ışık ışıkla vuruşmaz, nur ziya ile
zıtlaşmaz, bahar yeşil ile savaşmaz, derya damlayı kurutmaz; şavk şavka güç
kazandırır, ziya nura şuleler gönderir, bahar çimenlerle sarmaş dolaş yaşar,
derya damlaya ölümsüzlük yolunu açar.. her şey ama her şey, bize “biz” olma
neşîdeleri mırıldanır.

Evet insan, şahsî benliğine bağlı kaldığı sürece, bir zerre, bir damla, hatta
bir hiç olmadan kurtulamaz. Aksine benlik fânusunu taşa çalarak gönlünün
enginliğinde başkalarıyla birleşip kaynaştığı ve kendi dar dünyasının dışında
ayrı bir hey’ete ulaştığında ise, hemen bir güneş, bir umman ve bir kâinat hâlini
alır. Birbiriyle birleşen yağmur damlalarının çağlayanlara dönüşmesi gibi onlar
da âdeta bir ırmak hâline gelerek sonsuzlaşma yoluna girer ve değerler üstü
değerlere yükselirler. Böyle bir birliğe ulaşamadıkları takdirde ise, sadece
dünyevî ve maddî değerlere bağlı kalırlar ki bunların kıymeti de kabir kapısına
kadardır. Gün gelip ölünce, her şey biter; onlar da hazan yemiş yapraklar gibi



savrulur giderler. Gönül bahçesinin gülleri, çiçekleri ise her zaman taptaze
kalır ve kat’iyen sararıp solma bilmez.

İşte size, her şeyi dünyevîliğe bağlamış bir ruhun ızdıraplarını mırıldanan
nefis bir çift söz:

Kimi vicdana dokundu, kimi cism u câna,
Zevk nâmıyla ne yaptımsa peşîmân oldum.
(N. Kemal)
Bir de, etrafa gülücükler yağdıran ve tamamen gönlün sesi şu sözlere bakın:
Bu dünyada bütün çiçekler solar
Ve bütün kuşların ötüşleri de devamsızdır;
Ben ebedî sürecek yazları düşlüyorum.
Bu dünyada çok kimse, aşklarının,
Dostluklarının zevâline ağlar;
Ben ebedlere kadar sürecek sevgilileri düşünüyorum.
(Sully Prudhomme’nin Dünya adlı şiirinden)
Gelin şimdi de her şeyi engin bir temâşâ zevkine bağlayan şu münacât gibi

sözlere kulak verelim:
Fâniyim, fâni olanı istemem,
Âcizim âciz olanı istemem
Ruhumu Rahmân’a teslim eyledim gayr istemem!
İsterim, fakat bir Yâr-ı Bâkî isterim
Zerreyim, fakat bir Şems-i Sermed isterim,

Hiç ender hiçim, fakat umum mevcudatı beraber isterim.4

İstenmeyen şeyler, iki adım ötede bizi bırakıp gidecek şeylerdir. İstenen ise,
her zaman gönül ufkunda temâşâ edilen Cânân’dır. Kalb zirvelerine yükselip
can gözüyle O’nu temâşâ edenler, her şeyi bulmuş ve kurtulmuş sayılırlar.
Böyle bir rasat noktasından habersiz yaşayanlar ise, ebediyen hasret ve hicran
içinde inler dururlar. Böyle bir şâhikaya yükselmenin yolu ise, biyolojik hayat
çeperinden sıyrılarak kalb ve ruhun hayat mertebelerine yönelmeye bağlıdır. Bu
yolun en hızlı ve amudî (dikey) yükselme vasıtaları ise iman, tevhid ve
mârifetullah hakikatlerine karşı sürekli açık durmaktır.



* * *
1Ra’d sûresi, 13/28.
2İsrâ sûresi, 17/85.
3Bediüzzaman, Mektubat s.529 (Hakikat Çekirdekleri).
4Bediüzzaman, Sözler s.235 (On Yedinci Söz, İkinci Makam).



Tarihî Tekerrürler Devr-i Dâimi 
Aralığına Bağlı Bir Uzun Temenni

İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana, gündüzlerin yanında geceler, ışığın
yanında da karanlıklar hiç eksik olmadı. Yerküre üzerinde nur ve zulmetin
münavebesi gibi her zaman aydınlıkları kapkara günler takip etti ve ferah-fezâ
devirler gidip buhranlı yıllarla noktalandı. Zaman zaman hemen her bucak ilhad
ve nifak zulmetleriyle sarıldı. Yollar bütün bütün ışıksız kaldı. İnsanlık
karanlığa yenik düştü. Her tarafı bir kısım başıboş ve düşüncelerinin önü-
arkası olmayan kimseler tuttu ve dünya onların meş’um uğultularıyla inlemeye
başladı. Zaman zaman mâşerî vicdan bunların çıkardığı gürültülerle nefesini
tuttu ve sessizlik murâkabesine daldı. Derken söz, baştan ayağa düştü. Ferman
kapı kullarının eline geçti. Yığınlar demagojinin oyuncağı oldu. İstendiğinde
bütün kitleler uyutuldu, istendiğinde ayağa kaldırıldı. Olmayacak kimseler
yıldız ilan edildi ve tabiî pek çok istidadın da yıldızı söndürüldü. Şarlatanlık
ve diyalektik, mantık ve muhakemenin önünü kesti. Kirli düşünceler nezih
fikirlerin yerini aldı. Toplumun şefkat ve merhamet beklediği müesseseler kine,
nefrete kilitlenmiş kaba ruhların eline geçti. Bunlar vasıtasıyla insanlar arasına
sürekli iftirak tohumları saçıldı ve herkes birbirinin kurdu hâline getirildi.
Diyanetin ruhunda kapanması çok zor yarıklar açıldı.. kriterler alt-üst oldu ve
âdeta her şey yer değiştirdi; şerbet kâselerinin yerini zehir kadehleri, bal-
kaymak tabaklarının yerini levsiyat çanakları, ışığın yerini de gelip zulmetler
aldı.

Bu kâbuslu ve meş’um dönemlerde efkâr o denli bulandı ki, artık insanlar en
temiz ve nezih şeylere dahi irkilmeden el uzatamıyor, hiçbir şeye ve hiçbir
kimseye güven duyamıyor; duyamıyor ve herkes birbirini vahşilerle aynı
çizgide mütalaa ediyordu. Varsa şayet bir kısım din, diyanet ve vicdan erbabı
onlar da horlanıyor, hakir görülüyor ve dillerine kilit vuruluyordu. Karanlığın
kulları esirip duruyor; ışığa teşne gönüller ise, gözleri hep harikulâdeden
lütuflar ufkunda inayet eli bekliyor, sürpriz olarak doğacak bir güneş
rüyalarıyla oturup kalkıyor ve merhametle tüllenecek günlerin hülyalarıyla
yaşıyordu. Bazen bu mülâhazalara, bazen de daha başka saiklere bağlı yer yer
dudaklarda bir tebessüm belirdiği de oluyordu; ama, arkadan üst üste esen tasa



fırtınaları hemen her şeyi alıp götürüyor ve birkaç dakikalık muvakkat sevinç
yerini aylar ve yıllar sürecek yeni bir kederler faslına bırakıyordu.

Tarihî tekerrürler devr-i dâimi esprisine bağlı olarak günümüzde de aynı
şeylerden söz etmek mümkündür. Bakıyorsun pırıl pırıl güneşli ufukları birden
bire duman bürüyor; derken göz gözü görmez oluyor, her yanı ürperten bir
kasvet sarıyor; neşeyle tüten günler bütünüyle sararıyor, düşünceler kararıyor,
iradeler çatırdıyor, ümitler bir bir devriliyor; bazen güneş bir daha
doğmayacak, gündüz de gelmeyecek gibi oluyor ve mihrabını bulamamış ruhlar
iç içe yeislerle ve üst üste inkisarlarla sarsılıyor...

Bize gelince, biz bugüne kadar olduğumuz gibi şu levsiyatla köpürüp duran
son hercümercin de çok yakın bir gelecekte musallaya yatırılacağından emin
bulunuyor ve kaderin milletimizin yürüdüğü yollara su serpeceği mübarek
günlerin çok uzak olmadığını düşünüyoruz. Aslında, bir hayli zamandan beri
hemen herkes, her bucakta gönül hikâyeleri mırıldanmaya başladı bile. Şurada-
burada temiz ruhlar, bir zamanlar yitirdikleri cennetlerini bulma yolunda soluk
soluğa. Yüzler-binler hemen her zaman bu çerçevedeki mülâhazalarla oturup
kalkıyor; oturup kalkıyor yaratılışın gayesini, fıtratın hikmetlerini düşünüyor.
Gerçi kalbî ve ruhî hayatımız itibarıyla oldukça tozlu-dumanlı bir dönemden
geçiyoruz; dahası zaman zaman poyraz biraz serince esiyor ve her yanda hazan
uğultuları duyuluyor. Hatta ümidin, sevincin köpürdüğü yerleri bile vakit vakit
bir tasa ve yeis kaplıyor. Ne var ki artık hepimiz, gamın da, tasanın da
tutunamayacağını çok iyi biliyoruz. Hele bir de bu ölçüde olsun, ufuklar
aydınlanıp ak-kara birbirinden ayrılsın, gayri yol boyu çekilen sıkıntılar hemen
hafifleyiverecek. Mesafeler cehd u gayrete güleryüz göstermeye başlayacak.
Tepeler dümdüz ve düzlükler de pürüzsüz hâle gelecek; derken mefkûre ile
yolculuk iç içe giriverecek ve gaye ufkunun göz kamaştırıcılığı karşısında
meşakkatin zerresi dahi hissedilmeyecek...

Şimdilerde az dahi olsa, eller gönül ipine uzanmış gibi ve her yanda ruhun
solukları duyuluyor. Akıl kalble omuz omuza. Düşünce, o baş döndüren
enginlikleriyle ilhamla sarmaş-dolaş. Mantık vahyin önünde bir çömez gibi iki
büklüm. İlim dine dellâllık yapıyor; bilgi mârifetin dümen suyunda; laboratuvar
mâbede çırak yetiştiriyor; iradeler, imanın sunduğu âb-ı hayatla dipdiri ve çelik



gibi; gözler basiretin dolaştığı aynı ufuklarda dolaşıyor ve her yanda fiziğe
rağmen metafizik baharlar tülleniyor. Öyle anlaşılıyor ki artık, kar-buz ne kadar
şiddetli de olsa ruhlarda tutuşturulmuş bulunan sonsuzun harareti karşısında çok
fazla tutunamayacak ve fırtınalar ne kadar sertçe de esse, beşerî fıtratların tabiî
temayüller fanusu içinde parıldayan meş’aleleri, –Hak müsaade etmezse– asla
söndüremeyecektir. Gerçi, pek çoğumuz itibarıyla hâlâ bazen kan kırmızı bir
renge bürünerek değişik endişelerle tir tir titrediğimiz, bazen de şiddetli
rüzgârlar karşısında telaşa kapıldığımız da oluyor; ama, buna mukabil,
filizinden dışarı fırlayan güller gibi her tarafa sımsıcak gülücükler saldığımız
ve daldan dala sıçrayan bülbüller gibi bahar türküleriyle coştuğumuz da bir
gerçek. Gönüllerimizde ümitlerin, emellerin harekete geçtiği, önümüzde Hızır

çeşmesinin çağlayanlarının duyulduğu ve tepemizde “yed-i beyzâ”nın1 dolaştığı
apaçık. Bu mülâhazalara oldukça erken uyanmış ruhlar kendi gönüllerinin
serhaddine dayanmış gibi oldukça emin ve uzaktan uzağa olsa da, Cennet
kokularını hissetmenin heyecanıyla pürneşeler...

Evet, bugün olup-biten hâdiseleri, kalb ve ruh rasathanelerinden temâşâ
edebilenler âdeta bir nevruz sevinci yaşıyormuşçasına gönüllerinde sürekli bir
toy-düğün neşvesi, yüzlerinde nevbahar çisentisi, ufuklarında farklı bir edayla
pırıl pırıl güneş ve ayaklarının dibinde de her tonuyla yemyeşil bir zemin.
Himmet ve gayret çağlayanları, ilâhî lütuflar mecrasında ve ummana doğru
gürül gürül çağıldamakta, hem de hiçbir engebeye takılmadan; karşılarına çıkan
mâniaların bazılarının üstünden aşarak, bazılarını da kenarından-köşesinden
dolaşarak arkalarında bıraktıkları en güzel hendesî çizgilerle kaderî
programların kendilerine yüklediği misyonu bütün teferruatıyla temsile
çalışmaktalar. Onlar yürüyor, yollar onlara selâm duruyor. Yürüdükleri her
yerde aşılmaz gibi görülen engeller onların karşısında secdeye kapanıp dümdüz
kesiliyor; kesiliyor ve âdeta bu kutluların ayaklarına yüz sürüyor.

Aslında bu durum kıvamındaki ruhların her zamanki hâli: Bunlar sürekli bir
buhurdanlık gibi tüter ve çevrelerine kokular saçarlar. Bir “öd” ağacı gibi
yanar, iniltileriyle herkese yanmadaki zevki duyururlar. Yerinde aslanlar gibi
kükrer, karakterlerinin gereğini sergilerler; yerinde bülbüller gibi şakır, ruhlara
neş’e ve inşirah salarlar. Onların alınlarına, aziz ve mütevazi olma damgası iç



içe vurulmuştur; ne ezilmenin zilletini bilirler ne de ezme ceberrutu gösterirler.
Hele bunların Rabbileri karşısında tevazu kanatlarını yerlere kadar indirip bir
mahviyet sergilemeleri vardır ki, doğrusu görmeye değer. Hâsılı bunlar, aslan
tavrıyla güvercin töresini iç içe yaşamaya muvaffak olmuş öyle yiğitlerdir ki,
onları iç derinlikleriyle tanıma bahtiyarlığına erenler bir daha da onlardan
ayrılmak istemezler.

Ne kadar arzu ederdim, böyle bir inceliğe açık olarak Rabbimin karşısında
hemen her zaman vücudumun, tıpkı salınan ağaçlar gibi tir tir titremesini ve iki
elimin birden O’nun kapısının tokmağında bulunmasını! Ne kadar arzu ederdim,
gezip dolaştığım her yerde ve gördüğüm her yanlış karşısında kendi alnımın
karasıyla meşgul olup başkalarının durumunu görmezlikten gelmeyi!. Ne kadar
arzu ederdim, kalbimin her çarpışında, nabzımın her vuruşunda kendi eksik ve
gediklerimi duymayı!. Çok arzu ederdim hayatımın terazisine konacak
değerlerin, iç murâkabelerimden süzülen vicdanî hesaplarımın ürünü olmasını.!
Çok arzu ederdim kazanç kefesinin her zaman dopdolu bulunmasını ve
kazandıklarımın bütünüyle O’ndan bilinmesini!. Hep dilemişimdir, rahatı,
rehaveti bütün bütün unutarak kalbî huzurumu zahmete bağlamayı ve meşakkatle
serinlemeyi.. en küçük hata ve yanlış davranışlarımdan ötürü her zaman Eyyûb
gibi inlemeyi, Davud gibi ağlamayı.! Ömrüm elverdiği sürece insanlığın huzuru
ve itminanı için kendimi unutup her zaman onları düşünmeyi.. sevgide hemen
herkese karşı sımsıcak ve herkesi kucaklayacak bir derinliğe sahip bulunmayı,
öfkede, kinde, nefrette ise unutkan olmayı..!

Şimdi gelin, en içten duygularla kendimizi insanlığı tenvire adayarak, her
zaman mumlar gibi cızır cızır yanıp eriyelim ve kendimize rağmen uzak-yakın
çevremizi aydınlatmaya çalışalım.. her yerde hakkın dili-tercümanı olarak
samimî bir adanmışlık ruhuyla gezip hep O’nu soluklayalım ve O’nu anlatalım.
Gelin Hak’la münasebetlerimizde o kadar saygılı ve O’na itimatta o denli içten
olalım ki, gökte melekler imrensin bu hâlimize ve benliğimizden taşan mânâlar
karşısında ruhanîler birkaç adım geriye çekilme lüzumunu hissetsinler. Gelin
her zaman, o gönülden ahların yükseldiği gecelerin seher rengine bürünerek,
yaratılıştaki yerimiz itibarıyla kendimiz gibi davranalım ve kendimiz gibi
olalım. Gelin rahata bir nokta koyarak zahmeti ihtiyar edip ölesiye öyle bir
koşalım ki, kuşlar kanatlarını kısıp bizi temâşâya koyulsun ve hakkı, hakikati



öylesine yürekten haykıralım ki, vahşiler paniğe kapılıp inlerine sığınsınlar.
Gelin, aslanlığımız tuttuğunda, insanlar arasında korku salma yerine
iradelerimizdeki zincirleri kırmaya çalışalım; ateş olduğumuz zaman da yangın
çıkarma yerine mumların fitilleriyle buluşarak çevremize ışıklar saçalım;
sellere dönüştüğümüzde de hayat olup bağlara, bahçelere akalım, rüzgârlar gibi
estiğimizde de tohumları sırtımıza alıp telkih mırıldanalım; havadaki nem
parçacıklarını bir araya getirerek bulutlara, rahmete dönüşme âdâbını
öğretelim...

Aslında, Cenâb-ı Hakk’ın değer verdiklerine bizim de yürekten saygı
duymamız icap eder. Allah’ın insanlara karşı muamelesi de, bakışı da çok
farklıdır. O, yerinde insanı bir mihrap gibi herkesin önüne kor ve Kendine
tazimde ona bir kıblenüma vazifesi gördürür. Yerinde onun ruhuna varlığın
esrarını fısıldar ve onu hususî bir hilâfetle şereflendirir. İmanla, irfanla ufkunu
açarak ona maiyyetinin büyüsünü duyurur. Ötede onun için ebedî saadetler
hazırlar ve kalbinde de cennetlere menfezler açarak bu dünya zindanını ona
Firdevslerin bekleme salonu hâline getirir. Burada her işini basirete bağlı
götürenleri orada kendi güzelliklerini temâşâ ile onurlandırır. Ve bu tek buudlu
yaşamaya binlerce derinlik kazandırır. Onların sihirli dünyalarında denizleri
gül bitiren cennet yamaçlarına, köpürüp duran cehennemleri de âb-ı hayat
kaynaklarına çevirerek onlara akıl almaz harikalardan her gün yeni yeni
dünyalar yaratır.

Dünyada kör, sağır ve ölüler gibi yaşayanların ötede bunları duyup
hissetmesi zor olsa gerek. Bugün ağlanacak hâline kahkahalar atıp gafilce
davrananların yarın sürekli ağlayacaklarından korkulur. Öyle ise gelin,
şimdilerde göz ve basiretlerimizin hakkını vererek hep uyanık bulunalım ki,
yarın istirahat ve uyku derdimiz olmasın. Bugün gözyaşlarını ceyhun edelim ki,
yarın faydasız “âh u vâh” etme hicranı yaşamayalım. Gelin, her zaman
varacağımız ufka kilitli kalalım ki, yürüdüğümüz yolun sağında ve solundaki
câzibedar şeylerle başımız dönmesin, bakışlarımız bulanmasın. Bu dünyayı bir
ticaret pazarı, bir kazanma mahalli kabul edip hayatımızı ona göre
düzenleyemez ve aksine her şeyi cismanî arzulara bağlı götürürsek, bir gün
semer vurup sırtımıza binerler ise hiç şaşırmayalım. Aslında ufuksuz, emelsiz,



başı göklerde ve burnu havada kimselere yapılacak muamele de her hâlde
böyle olacaktır. İnsanın değeri, Allah’a intisabı ve O’nunla münasebetlerini
içten devam ettirmesiyle mebsuten mütenasiptir. O’ndan kopuk ve cismanî
arzularla kirlenmiş insan şeklindeki bir bedeni, altınla, gümüşle, atlasla
bezeseler dahi kıymeti yine çamur yine çamur yine çamurdur...

Öyleyse gel ten kaygısından, cismaniyet derdinden sıyrıl; bütün benliğinle
O’na yönel ve ilk mevhibelerinin değerler üstü değerlere ulaşması için gözünü
O’ndan asla ayırma.! Bil ki, O’nun teveccühü ile damla derya, zerre güneş olur
ve acz u fakr da müthiş birer kuvvet kaynağı hâline gelir. Aksine, sadece kendi
güç ve kuvvetine dayanırsan tek kıvılcımla dolu tankları ısıtmaya kalkışmak
gibi bir yola sapmış ve âlemi kendine güldürmüş olursun. Servet ve iktidarın
sınırlarını bil; ona göre plânlar, projeler üret.! Bu önemli hususu görmezlikten
gelerek hakikatleri hayaller üzerine bina etmeye kalkışırsan, sonunda yaptığın
şeyler başına yıkılır da, altında kalıp ezilen de imanınla, ümidinle yine sen
olursun. Sık sık iç murâkabe ve muhasebelerle kendini tartıp değerlendir, imkân
ve istidatlarına göre duruşunu iyi belirle, özündeki mevhibelerle ortaya
koyduğun/koyacağın sa’y ve gayret arasındaki münasebete dikkat et; dikkat et ki
sana ne “vefasız bir nimet hamalı” desinler, ne de seni başkasının ihsanlarıyla
küstahlaşmış bir şımarık saysınlar.

Hakk’ın inayetlerine güvenebildiğin kadar güven; amma iradenin hakkını
yerine getirmede de asla kusur etme; etme ve tâli’ rüzgârlarıyla bir yere
geleceğini bekleme; bugün rüzgârlarla havalanıp yüksek bir noktaya
yerleşenlerin yarın daha şiddetli bir fırtına ile içinden çıkamayacakları
çukurlara sürüklenebileceklerini düşün ve realitelere uygun yaşamaya bak..!

Diyaneti Allah’a yakınlığın yolu bil ve bütün samimiyetinle dinin eteklerine
sarıl. Başını imanın o eminlerden emin sığınağına sok; Yaratan’a teslim olmaya
çalış! O’na tevekkülde asla kusur etme ve O’nunla muameleni derin bir edep
dairesi içinde sürdürerek gösterişsiz ve gürültüsüz bir mü’min olmaya bak!
Dolu gönüller, dopdolu cevher kutuları gibi dışarıya ses sızdırmazlar.
Doymamış ruhlardır ki, içinde bir-iki yalancı inci bulunan çocuk kumbaraları
gibi sürekli kulak zarı çatlatırlar. Sen, her an bilmem kaç defa kalbine nazar
edildiğini düşün, gönlünü her zaman pak tut ve sadece o ebedî mihrabına yönel!



Bugüne kadar o kıbleye yönelenlerden kaybeden, başka kapılardan vefa
arayanlardan da kazanan hiç olmamıştır. Aksine o kapıya yönelenler hep diri
kalıp ebediyete mazhar olmuş ve O’nun eşiğine baş koyduklarından dolayı da
başkalarına kul olma zilletinden kurtulmuşlardır. O’nu bulup, O’na yönelip
O’nun huzurunda iç dökmek bir tesbih ve tazim; susmak ise bir murâkabe ve
tefekkürdür. O’nun maiyyetine erenler, çölde yaşasalar da hep âb-ı hayat
etrafında dönüp durmuş; her işini O’na bağlayanlar –dikenler onlardan uzaktır
ama– diken ektiklerinde bile gül dermişlerdir. Yolları –olmaz ya– gidip
Cehennem’e dayandığında dahi bunlar berd ü selâm yaşamışlardır. İşte onların
vird-i zebanı:

Hakk’a kul olanlar kula kul olmaz,
Kulluğa erenler yollarda kalmaz..
Ruhlarında vuslat, ruhlarında haz,
Âlem aldansa da onlar aldanmaz.
Kim bilir, belki başka bir gün bu konu üzerinde durma fırsatı da doğar.

1Hz. Musa’nın mucize izhar eden eline denir.



Vilâdetin Çağrıştırdıkları
Varlığın çehresindeki perdeyi kaldıran; eşyanın ruhunda meknî bulunan

sırları gün yüzüne çıkaran; yerle gök arasındaki kopukluğu giderip bir kere
daha arzı semalara bağlayan; akılla kalbi en sağlam esaslar çerçevesinde
buluşturup muhakemenin ufkunu fizik ötesi enginliklere ulaştıran; canlı-cansız
her şeyi en doğru şekilde okuyan; okuduklarını, herkesten çok önce ve en büyük
araştırmacıların idrak ufkunu aşkın bir seviyede yorumlayıp küllî kaidelere
bağlayan O’dur. O’dur kâinat hakkında sözün özünü söyleyen; sözleriyle eşya
ve hâdiseleri hallaç eyleyen ve her şeyin ötesini temâşâ etmemiz adına bize sır
perdesini aralayan; insan düşüncesini madde ve mânânın birleşik noktasına
yükselten ve köhneleşmiş anlayışları târumâr ederek gördüğümüz şu fizikî
dünyayı cennetlerin koridoru hâline getiren…

Biz hemen hepimiz, körkütük yaşadığımız şu âlemde Rabbimiz’i O’nunla
tanıdık. Sağanak sağanak başımızdan aşağı dökülen nimetleri O’nun
basiretlerimize saçtığı nurlar sayesinde duyup hissettik. Nimete minnet ve
şükran duygusunu; ihsan, hamd ü senâ düşüncesini O’ndan öğrendik. O’nun
sunduğu mesajlarla Yaratan ve yaratılan arasındaki ilişkileri, kul ve Mâbud
münasebetlerini, Yaratan’ın ululuğuna ve bizim kulluğumuza yaraşır şekilde
duyup anlayabildik.

O yeryüzüne ayak basmadan önce –ayağı başlarımızın tâcı– her tarafta ziya-
zulmet iç içe, çirkin-güzel yan yana, gül dikene takılı, şeker kamışta saklı, arz
semaya inat kapkaranlık, sema ürperten korkunç bir boşluk, metafizik fiziğin
dar mülâhazalarına bağlı, mânâ maddenin arkasında renksiz ve silik, ruh içi boş
kuru bir unvan, gönül de cesedin gölgesindeydi. O’nun basiretlerimize çaldığı
ziya ile, bütün eski dünya ve eski düşünceler bir bir yıkıldı.. zulmetler ışık
karşısında bozgunlar yaşamaya başladı.. ve bir kere daha zimam, ruh ve
mânânın eline geçti. O’nun, insan, varlık ve Allah adına ortaya koyduğu
yorumlar sayesinde, kâinat, muhtevalı ve okunaklı bir kitaba dönüştü.. bir
baştan bir başa bu koskoca âlem bir meşher hâlini aldı.. eşya ve hâdiseler de
âdeta birer bülbül kesildi; Hakk’ı söyleyen, Hakk’a çağıran, Hakk’ın ibdâ ve
inşâ destanlarını haykıran birer bülbül...

İnsanlığın gözleri O’nun ışığına uyanacağı âna kadar hissiyat kapkaranlık,



düşünceler tutarsız, gönüller de yalnızlıkla iki büklümdü. Ne kedersiz bir
sevinç bilinebiliyor, ne de elemsiz lezzetten haber vardı. Ötelerden bir damla
rahmet düşmüyor; gönül yamaçları da baharı ve yeşili bilemiyordu. O’nun
teşrifiyle her yeri kasıp kavuran kuraklığın büyüsü bozuldu; göklerin gözü
yaşlarla doldu ve gönüller Cennet yamaçlarının rengini aldı. Derken
rahmetsizlikten şak şak olmuş bütün sinelerin ızdırabı dindi.. ve nice bin
seneden beri ölümün pençesinde kıvranan ruhlara hayat çeşmesinin ufku
göründü.

O, bu köhne dünyaya şeref vereceği âna dek yalan-doğru iç içe, günah-sevap
yol arkadaşı, fazilet mefhumu silik bir kavram, rezalet hevâ ve heves
pazarlarının en mergûb metâıydı. Alınlarında isyan damgası, ruhlarında
hezeyan bütün insanlık asıl hedeflerine ters hayat sergüzeştleriyle, her
görüldükleri yerde sinelere ürperti salıyor.. hemen herkes bu vahşethâne-i
belâda birbirini endişe ile süzüyor.. hak ayaklar altında pâyimâl, kuvvet bütün
azgınlığıyla her şeye hâkim.. dişli olmak âdeta bir imtiyaz.. sözü sadece
pençesi güçlü olanlar söylüyor.. hayvanî ölçüler içinde boğuşma insanların her
günkü tabiî hâli.. birbirini yemek mârifet.. kaba kuvveti iradenin hakkı saymak
takdirlik iş.. hak düşüncesi Kafdağı’nın arkasında, adaletsizlik zayıfın,
güçsüzün korkulu rüyası.. ismet, iffet, hakka hürmet mülâhazaları en sefil
günlerini yaşamakta ve günümüzdekinden de beter.. ne kalbe rağbet ediliyordu
ne akla itibar; hakaret görüyordu salim düşünce ve dinî duygular.. vicdan,
zihnin bir yanına sıkışmış yitik mefhumlu bir ucûbe.. ruh, biyolojik hayatın
birkaç kademe altında sürüm sürüm bir mağdur.. hırsızlık râyiç, harâmîlik
yiğitlik, yağma-talan şecaat emaresi.. düşünceler sefil, duygular vahşi, yürekler
merhametsiz ve ufuklar da zifte boyanmış gibi simsiyah olduğu bir dönemde her
şeye yeten muhteşem bir kalb enginliğiyle O geldi; O geldi ve bir hamlede
dünyanın çehresindeki yıllanmış küfleri temizledi.. ufuklardaki isi-pası sildi..
gönülleri ışık ümidiyle şahlandırdı.. şafakların aydınlık çehresiyle hemen
herkesi bir yeni günü temâşâya çağırdı.. gözlerdeki perdeyi kaldırdı ve ruhlara
o güne kadar görmedikleri farklı şeyleri müşâhede etme zevkini duyurdu.. aklın
nabzını kalbin ritmine bağladı.. sinelerdeki değişik hezeyanları kalbî ve ruhî
heyecanlara çevirdi.

O geldi ve bütün yaslı çehrelerdeki kederlerin yerini en içten tebessümler



aldı.. O geldi, zulmün sesi kesildi.. mazlumun âhı dindi ve sinelerdeki adalet
duygusu dirildi.. O geldi kaba kuvvete “Dur!” deyiverdi; mütecavizlerin
haddini bildirdi ve hakkın dilindeki zincirleri çözdü.

Bunca fezâyi ve fecâyie rağmen bugün hâlâ bir kısım mükemmelliklerden söz
edebiliyorsak; bunu O’nun bize sunduğu evrensel değerler külliyâtı o muhteşem
semavî kâmusa borçlu bulunuyoruz. Gönüllerimizde iyiyi, güzeli, insanî olanı
arama hissi, O’nun içimize saldığı sonsuz televvünlü ziyadandır. Ruhlarımızda
duyduğumuz ebedî saadet arzusu O’nun sinelerimizde tutuşturduğu nurdandır,
imandandır.

O’nu tanıyınca hepimiz ve her şey değişti; biz ebed için yaratıldığımızı,
ebede meb’ûs olduğumuzu anladık; anladık ve virane gönüllerimiz birden, İrem
Bağlarına dönüşüverdi. Derken, çevremiz birdenbire Firdevs renklerine
büründü. Tâli’imizin aydınlığında O’na katılıp O’nun leşkeri içinde yerimizi
alınca önümüzü kesen bütün gulyabânî ağları bir bir yırtıldı.. kurtlar, çakallar
kuyruklarını kısıp inlerine sığındı.. çıyanlar töre değiştirip güvercinlerle
arkadaş oldu.. ve şeytanî ocaklar bir bir söndü; şeytanlar da gidip otağlarını
ümitsizlik vadilerine kurdu; kurdu ve her yerde burcu burcu ruh ve mânâ
râyihaları duyulmaya başladı.

Ey ışığıyla karanlık dünyalarımızı aydınlatan Nur, ey o enfes râyihasıyla
cihanları ıtriyat çarşısına çeviren Gül, gönül mağriplerimizde o vakitsiz
gurûbun, ümit sabahlarımızı kapkaranlık bir hicran gecesine çevirdi. Göz gözü
görmez oldu ve yollar bütünüyle birbirine karıştı. Gün geldi, akıl, Senin
yolundan çıkıp başka vadilere saptı. Düşünce bütün bütün Sana karşı kapandı
ve her taraf yıllardan beri pusuda bekleyen o kapkaranlık hilkat garibeleri ile
doldu. Adın sinelerimizden kazınmak ve nâmın yeni nesillere unutturulmak
istendi. Bu meş’um gayretlerle beraber şu köhne dünyamız uğursuzluk ağına
takıldı ve ümmetin kaderi kamburlaşıp iki büklüm oldu. Durduğumuz yerde
duramadık, olmamız gerektiği gibi olamadık ve ulaşma iddiasında
bulunduğumuz yere de ulaşamadık; mânâ köklerimizden koptuk.. maddeyi ve
dünyayı doğru okuyamadık.. kendimizi bir korkunç hazanın solduran, öldüren
ikliminde sararıp solmaya saldık.. herkes kendi düşünce dünyasının ufkuna
koşarken bizler ürperten bir yok oluş içinde olduğumuz yerde kalakaldık.



Bak şimdi korkutan bir belirsizlik var Senin dünyanda; anlayışlar dar,
düşünceler çarpık, yenilenme ve dirilme duyguları da tamamen meflûç.
Doğduğun kutlu diyar, yıllar var bütünüyle kısırlaştı, hiçbir şey doğurmuyor
artık. Mübarek köyün, vefasızlığımızı tecziye suskunluğu içinde. Şam, Bağdat
sürekli anomali doğuruyor. Belhler, Buharalar hiçlik vadilerinde hiçi arıyor.
Konya folklor gösterileri ile teselli peşinde. Bir baştan bir başa koca Endülüs,
ruhunu katledenlere teslim. İstanbul gayesizlik ve hedefsizlik pençesinde
mütemâdi gel-gitler yaşıyor.. ve koskoca bir âlem garip, yetim, ihtilâçlar içinde
ve zamanzede...

Getirdiğin o muhteşem mânânın üzerine simsiyah bir gölge düştü. Seninle
gönüllerimiz arasında korkunç bir gaflet, cehalet, basiretsizlik haylûleti var;
yaşanan bu küsûf ortamında gelecek adına bir şey söylemek şöyle dursun
çevremizi bile tam görüp değerlendiremiyoruz. Senin ışığının ulaşmadığı
ruhların “ba’sü ba’de’l-mevt”i mümkün mü bilemeyeceğim.? Aslında ziyasını,
rengini, desenini Senden almayan yığınlar nasıl dirilebilir ki..!

Biz hepimiz, bir tâli’siz dönemde gönül yamaçlarımızda ruhunun gurûbunu
acı acı seyrettik ve gidip karanlıklara gömüldük. Bu ürperten gurûb karşısında
hiçbir şey yapamadık ve tam bir âcizlik örneği sergileyerek hep sustuk.. ve
sustu buna karşı kendi alanında bütün ilâhî lütuflar, ihsanlar, huzurlar, saadetler
ve gül devrine ait en tatlı neşîdeler. Mübarek sima ve sîretine hasret gittiğimiz
bu günlerde, kaderimize hicran, bize de suskunluk düştü. Simsiyah yokluklar
yaşadığımız bu meş’um dönemde gökler bize hiç yüz vermedi.. yıldızlar
yüzümüze hiç gülmedi.. ay-güneş Senin üzerine doğduğu renkte hiç mi hiç
görünmedi.. biz çevremizde hep karanlıklar gördük ve gece mahluklarının
homurtularıyla ürperdik. Sen artık aramızda yoktun ve her yanda yılanların-
çıyanların ıslıkları duyuluyor, her taraf yarasaların şehrayinleriyle inliyordu.
Sen küsmüş müydün/küser miydin onu bilemem; bildiğim bir şey varsa, o da,
Seni kırmış olmamız ihtimalidir –ihtimal sözü de bir iyimserlik ifadesi–.. ama
eğer lütfedip gönüllerimize teveccüh buyurmazsan, bu defa biz kırılıp
paramparça olacağız.. ve şayet gelip dünyamızın çehresindeki isi-pası
silmezsen bu sakil hava ile bir daha dirilmemek üzere boğulup gideceğiz.

Ey güzeller güzeli Sevgili gel, bir kere daha yeniden misafirimiz ol. Tahtını



sinelerimize kur ve bize buyurabildiğin her şeyi buyur. Gel, gönüllerimizdeki
karanlıkları kov, bütün benliğimize ruhunun ilhamlarını duyur ve bize yeniden
diriliş yollarını göster. Gel, her gün biraz daha azgınlaşan şu zulmetleri
güneşlere taç giydiren ışığınla dağıt ve herkesi inleten zulüm ve adaletsizlik
ateşini söndürüver. Gel, her şekliyle kine, nefrete, düşmanlığa kilitlenmiş şu
zavallı ruhların boyunlarındaki zincirleri çöz; sevgiye, merhamete, şefkate
hasret giden sinelerimizi muhabbetle, hoşgörüyle coştur. Gel, ruhlarımızı aklın
aydınlığı, gönüllerimizi de mantık ve muhakeme enginliğiyle buluştur ve bizi
kendi içimizdeki kopukluklardan kurtar.

Sen gidince kimilerimiz akla takılıp düz yollarda yolsuzluk yaşamaya
başladık. Kimilerimiz de kendini bir kısım gönül hülyalarına saldı ve değişik
vehimlerle oyalandı; öyle ki ne aklın dilini anlayabildik ne de kalbî ve ruhî
hayatın derinliklerine dalabildik; aklı ihmal edip dünyanın kanına girdik, kalbe
bütün bütün tavır alıp kendi derinliklerimizi görmezlikten geldik.

Ey karanlık gecelerimizin Ay’ı-Güneş’i, ey yolda kalmışların biricik rehberi,
Sen bizler gibi sadece bir kere doğmadın/doğmazsın; zamanın her parçası Senin
için bir tulû vakti, gönüllerimiz de Senin mütevazi matlaın; perişaniyetimiz
Sana bir çağrı, sinelerimiz Seniyye-i Vedâ; ne olur artık ağlayan gönüllerimize
acı da gel; doğ canlarımıza Yaratan aşkına, bizi yalnız bırakma; yalnız bırakıp
ruhlarımızı Sensizlik ateşine yakma. Ne ilm u irfanımız var, ne hayr u taate
mecâlimiz; günah, isyan diz boyu; Sana sunacağımız armağan ٍةاَجْزُم ٍةَعاَضِِبب 
“Kayda değmez bir sermaye”1 ölçüsünde bile değil. Bugüne kadar
aşındırmadık eşik ve çalmadık kapı bırakmadık; gönül bağlayıp arkalarından
koştuklarımız her zaman bizi aldattı, sonra da yol ortasında bırakıp gittiler. Ne
yürümeye takatimiz kaldı ne bulunduğumuz yerde ikamete dermanımız. Bağban
Sen isen –öyle olduğunda şüphemiz yok– bağ niye sahipsiz kalsın. –Sana böyle
bir çağrıda bulunmak da ayrı bir saygısızlık.– Merkezi tutmak Senin hakkın ise
o makam adına söz söylemek kimin haddine...

Ey şefkati, adaletini aşkın Gönüller Sultanı, Seni unuttuğumuzun, Sana
saygısızlıkta bulunduğumuzun farkındayız; ama Sen, şimdiye kadar bundan daha
acılarını da gördün; incinsen de küsmedin, vefasızlık görsen de alâkanı
kesmedin. Başını yaranlar, dişini kıranlar karşısında bile ellerini açıp dua dua



yalvardın. Seni bilmemelerini mazeret sayarak, lânet ve bedduada bulunmadın,
lânet ve bedduaya “âmin” de demedin. Sineni, Ebû Cehil’leri bile
ümitlendirecek ölçüde açabildiğin kadar açtın ve her sözünü, her davranışını
Hakk’ın rahmetinin enginliğine bağladın. Beklediklerimiz hakkımız olmasa da,
bütün bu yaptıkların karakterinin gereği olduğunda şüphemiz yok.

Ey Dost, kaç bahar gelip geçti biz hep hazandayız ama, düşe-kalka olsa da
hep izindeyiz. Gel bizi bir kere daha sevindir; sevindir ki, bağının taptaze
fidanlarıyla nâmını âleme tam duyuracak demdeyiz. Dünya Senin dünyan –
müsaade buyurursan dünyamız da diyeceğim– bu dünya ışığa hasret gidiyor.
Bizler o kırık azimlerimiz ve o çatlamış ümitlerimizle, yolların hakkını
veremesek de hep yollardayız. Sadece hislerimizle de olsa, aradığımız sevgili
Sensin; gel son kez içimize doğ ki gönüllerimiz ışıkla dolsun ve ufuklarımızı
saran şu upuzun geceler savulup gitsin; yerlerini gündüzlere bıraksın...

Gözlerimiz tulûunun emarelerini görmese de, tadın, lezzetin, kokun daha
şimdiden hemen hepimizi mest etti. Gel bizi yeniden arkana al ki, ışığın
ruhlarımıza vursun.. Sen “Sâyesi yere düşmez bir nahl-i Tûr’sun / Mihr-i
âlemgîrsîn baştan ayağa nûrsun.” (Itrî). Mesajın nur, düşüncen nur, ufkun nur,
her yanınla pürnursun; aç yüzünden nikâbını cihanlar nurla dolsun ve her yanda
nâmın duyulsun.

Ey Yüce Dost, söylenen sözler bir na’t değil, sevgili kapısında mırıldanan
serenât da değil; özü hasret, ruhu hicran kapıkuluna ait ritimsiz bir feryattır, bir
feryâd-ı mutâddır…
1Yûsuf sûresi, 12/88.



Mübarek Bir Coğrafyanın 
Gurbet Yılları

Tuhaf bir dönemden geçiyoruz; ışık karanlıkla iç içe, gece gündüzle at başı;
bir yanda yığın yığın ölüme sürüklenenler, diğer yanda İsrafil sûru almış gibi
dirilenler; bir tarafta bahar meltemleri üfül üfül, öbür yanda her şeyi kırıp
geçiren fırtınalar.. bir bakıyorsun güllerin, çiçeklerin arasında boy boy dikenler
ve her yanda bülbül nağmelerine inat saksağan çığlıkları; bir de bakıyorsun, her
tarafta kızaran güller ve güller üzerinde şakıyan bülbüller. İlhad hezeyanları
iman soluklarıyla yan yana, inkâr ulumaları ikrar âvâzeleriyle iç içe. Yer yer
gelip kulaklara çarpan söz şeklindeki hırıltılarla ürperiyor; zaman zaman da
gönüllerde ninniler gibi duyulan altın seslerle dinleniyoruz. Evet, dört bir
yanda diken tohumları saçanların haddi hesabı yok; herkese ötelerin turfanda
meyveleriyle ziyafet çekenlerin sayısı da onlardan az değil. Zannediyorum
bunca zıt şey, şimdiye kadar hiçbir zaman bu kadar birbirine yakın olmamıştı.

Yıllar var ki bizler, Atlantis’in yetim çocukları gibi gönüllerimiz hep o yitik
ülkenin hasretiyle inim inim ve gözlerimiz üst üste gurûblarla kararan o meş’um
ufuklarda sabahladık, akşamladık. Bazen sarsıldık, bazen de kaybettiğimiz
değerlerin, tıpkı askerden dönenler gibi dönüp geleceği ümidiyle canlandık ve
coştuk. Şu anda da, bazen tüllenen güzellikler ümitlerimize bir şeyler fısıldıyor;
arkadan bir tipi-boran esip geliyor ve berdülacûz gibi her tarafı kasıp
kavuruyor. Bazen yapılanlar yıkılıyor; yıkılmayanlar da üst üste sarsıntılar
yaşıyor.. ve hep böyle tâli’sizce devrilenlerin yerini yiğitçe koşanlar alıyor.

Bizler, olup biten bütün bu şeyleri, Allah’ın ekstra lütuflarına ve özel
teveccühlerine bağlayarak yer yer seviniyor, zaman zaman da değişik
olumsuzluklar karşısında buruklaşıyor ve inkisarlarla kıvranıyoruz; inkisarlarla
kıvranıyoruz, pişip olgunlaştığını sandığımız çiğleri ve çiğlikleri gördükçe ve
inkâra, ilhada kilitlenmiş ruhların kabalık ve bağnazlıklarını, dostların
vefasızlığını, yakın durup uzak görünenlerin tuhaf tavırlarını, sürekli yüzüp
gezen hercâî gönüllerin kararsızlığını düşündükçe. Nasıl olmuştu da, geçmişi o
kadar sağlam, mânâ kökleri o kadar mükemmel bir millet, içlere burkuntu şu
eğri büğrü düşünce ve eğri büğrü hâliyle böyle bir çelişkiler toplumu hâline
gelebilmişti! Nasıl olmuştu da anlayamamıştık ruhumuzu Mefisto’ya sattığımızı



ve gönlümüzü tenimize kurban ettiğimizi! Hatta ruhumuzun ağzına gem vurup
cismaniyetimizi şahlandırdığımızı; Allah’a başkaldırıp alnımıza isyan damgası
yediğimizi..!

Maalesef millî karakterimizle telifi imkânsız bir aymazlık içine girmiştik ve
göremiyorduk olup bitenleri; göremiyorduk da milletçe her gün biraz daha
kaddimiz bükülüyor, biraz daha kamburlaşıyor, üst üste kırılmalar yaşıyor, yer
yer yıkılıp enkazlaşıyor ve peşi peşine bu kırılıp yıkılmalarla millî ruhumuzun
rengi, deseni değişiyor, derken ufkumuz daralıyor, çehrelerimiz kararıyor,
düşüncelerimiz yamuk-yumuk hâle geliyor ve sözlerimiz tamamen hezeyana
dönüşüyordu; dönüşüyordu ama, biz farkında değildik bu ürperten değişimin.

Gün geldi, bu iç içe fezâyi ve fecâyi ile millî konumumuza yakışır duruşumuz
bütün bütün bozuldu; birlik, beraberlik ruhunda kırılmalar başladı.. toplumu
teşkil eden fertler, bağı kopmuş tesbih taneleri gibi şuraya-buraya saçıldı..
bunu, sağda-solda sun’î gruplaşmalar takip etti.. gruplar arasında kinler,
nefretler körüklendi ve herkes birbirinin kurdu hâline geldi. Zamanla toplum
bütünüyle çirkinleşti ve o dırahşan çehrelerin yerini simsiyah simalar aldı.. her
yanda kapkara sesler yükselmeye başladı.. ardından da kitleler birbirini
yemeye, sistem de hepsini birden ezip öğütmeye koyuldu. Artık her yanda
duyulan ya zalimlerin “hayhuy”u ya da mazlumların âh u efgânıydı. Bütün
bunlar oldu, oluyor ve bundan sonra da olacağa benzer. Böyle bir durumun çok
acı ve üzücü olduğunda şüphe yok; ancak, bundan daha acısı da, bu üzücü ve
ezici duruma çare bulma yolunda beklediğimiz, o sineleri heyecanla dopdolu
büyük muzdarip ve çilekeşlerin ağızlarına fermuar vurulmasıydı.

Mevcut manzaradan şikâyete hakkımızın olmadığı muhakkak; ne var ki olup
bitenleri görmezlikten gelmenin de, Müslümanlıkla, milliyetperverlikle telifi
imkânsız. Ama ne acıdır ki, kökü çok eskilere dayanan çarpık bir anlayışla biz,
dini, diyaneti tamamen kendimize benzettik.. milliyet ruhunu da hevâ ve
heveslerimize feda ettik.. aklın sahasına giren şeyleri akla, aklı da kalb ve
ruhun yedeğinde meâlîye tevcih edip gönüllerimizi mârifetle mamur
kılacağımıza; basiret, irade, şuur, his, idrak ve latîfe-i Rabbâniye... gibi iç ve
dış duyularımıza sırtımızı dönerek maddî-mânevî her iki âlemi de kararttık.
Gayri her gün, ayrı bir şaşkınlık içinde farklı bir yöne yöneliyor; her gün



değişik bir kısım fantezilere takılıyor ve dur-durak bilmeden mihraptan mihraba
koşuyoruz. Konuşup bir şeyler anlatmaya çalıştığımızda da, nefeslerimizi tutup
suskunlaştığımızda da sürekli hatalar yapıyor ve sürekli yeni arızalara
sebebiyet veriyoruz; sebebiyet veriyor ve muttasıl aynı hataları tekrar edip
duruyoruz. Derlenip toparlanamıyor, bir türlü hedefe kilitlenemiyor ve sağlam
bir tevhîd-i kıble mülâhazasıyla “Yâ Hak” deyip gönülden O’na
yönelemiyoruz.

Düştüğümüzün farkında değiliz, hiç olamadık da; doğrulma yönündeki
azmimiz ise süreksiz. Düşüncelerimiz yamuk-yumuk; iradelerimizde çatırtılar
duyuluyor; kararlarımız tutarsız ve ruhlarımızı öldüren o yabancılaşmadan bir
türlü kurtulamıyoruz. Bazen inanç ve millî mefkûremize ters patikalarda
yürüyor; bazen kendi düşünce istikametimize zıt cereyanlara kapılıyor ve
bilmediğimiz meçhullere sürükleniyor; bazen de arkalarından koştuğumuz
kimselerin ihanetine uğruyor ve arkadan hançerleniyoruz.

Yıllar var, bu garip maceralar âdeta kaderimiz oldu: Hep susuz vadilerde su
deyip koştuk; hep kupkuru kuyulara kovalar saldık; bazen yabanî kamışlarda
şeker aradık; bazen de diken ekip pıtrak biçmekte ömür tükettik. Dünyaları iğnâ
edecek kadar zengin bir kültür mirasımız bulunmasına rağmen, bir türlü
dilencilikten ve başkalarına serfüru etmekten kurtulamadık. Baştan başa birer
gül bahçesi olan tarihî yamaçlarımız yerine, gidip gidip başkalarının
dikenliklerine takıldık. Kendi bahçelerimizdeki onca bülbül nağmelerine
rağmen saksağan sesi dinleye dinleye bir hâl olduk.

Hususiyle son yıllarda millî tabiat ve millî karakterimiz itibarıyla bir hayli
deformasyona maruz kalmış olmalıyız ki, artık kendimiz olmadan utanıyor, bize
ait birkaç bin senelik değerlerimize sırt çeviriyor ve mânâ köklerimizi, tarihî
dinamiklerimizi –hepimiz öyle düşünmesek de– inkâr ediyoruz. Eskimeyen o
muhteşem eski mirasımızı âvâz âvâz dört bir yanda ilan edip, kendi
derinliklerimizi herkese duyuracağımıza, bir kısım mütegalliplerin,
kulaklarımızı tırmalayan hırıltılarını dinliyor ve bir mânâda iç bulantılar
yaşıyoruz.

Biz, milletçe devletler arası muvazenede o muhteşem yerimizi kaybettiğimiz
günden beri dünyayı başıboşlar idare ediyor; insanlığın kaderi bulaşıklara



emanet. Her yerde yağmacılar arpalık peşinde.. yeryüzü nimetleri nankörlerin
kontrolünde.. hak düşüncesi, insaf ve adalet mülâhazaları, ara sıra, canı
yanmışlarca seslendirilen imdat çığlığı gibi bir şey.. silinip gitmiş, yüreklerden
merhamet ve şefkat hissi.. körelmiş vefa, sadakat ve güven duygusu, unutulmuş
gibi şeref, itibar ve haysiyet tutkusu.

Evet asırlar var ki biz, en hayatî millî değerlerimizi unuttuk ve yüzlerce
seneden beri geliştirdiğimiz kültür mirasımızdan bütün bütün yüz çevirdik.
Dahası dünyanın dört bir yanından derleyip millî ve dinî değerlerimizin yerine
ikame etmeye çalıştığımız o bize ait olmayan yabancı telakkilerle genç
nesillerin zihinlerini bulandırdık. Artık, pek çoğu itibarıyla avareleştirdiğimiz
bu nesiller, kendi değerlerine sövüyor, millî ruh ve millî düşünceyi tahkir
ediyor, eski mirasa ait her şeyi yıkmaya çalışıyor ve bölük-pörçük olmuş farklı
kulvarlarda hep “hiç”lere koşuyor. Bütün bunlara karşılık, olup bitenleri doğru
görüp, doğru düşünüp, doğru yorumlayanların sayısı da az değil; ne var ki pek
çoğu itibarıyla bunlar da, ağızlarına fermuar vurulmuş gibi yutkunup duruyor ve
hep bir sessizlik murâkabesi yaşıyorlar. Bazen seslerini yükseltip birkaç adım
atsalar da, küçük bir tazyik ve önemsiz bir tehdit karşısında, önce durdukları
yerin dahi gerisine çekilerek sürpriz mazhariyetler beklemeye koyuluyorlar. Bu
hâlleriyle onlar da, ya tevekkülü tevâküle karıştırıyor ve kendi kendileriyle iç
çelişkiler yaşıyorlar, ya da durmaları gereken yerde duramadıklarından ve
konumlarının hakkını veremediklerinden, Allah’la olan münasebetlerini
kirletiyor, millet düşmanlarını da cesaretlendirmiş oluyorlar. İradelerinin
hakkını verip kendileri olacaklarına, iradesizliklerine kurban gidiyor ve
başkalarının gelip üzerlerinde hâkimiyet kurmalarına hep açık duruyorlar.

Evet, seneler var, sağlam bir geçmişi olan bu millet, sürekli kalb ve kafa
ayrılığıyla kıvranıp duruyor; ne kâinat ve hâdiseler adına mâkul bir yorum
ortaya koyabiliyor ne de sosyal olayları doğru okuyabiliyor. Aval aval bakıyor
çevresine ve sürükleniyor değişik rüzgârlarla şuraya-buraya. Doğrusunu
söylemek gerekirse kendimize gelip akıl, göz ve gönül ufkundan bütün varlığı,
bütün şuûnu ve kendimizi yeniden dosdoğru okuyacağımız, yepyeni bir tahlil ve
terkiple (analiz ve sentez) bir kere daha kendimizi ifade edeceğimiz âna kadar
bu dağınıklık sürüp gideceğe benzer. Keşke bu mâkus kaderimizi
değiştirebilseydik! Keşke Allah’ın bize bir lütfu olan konumumuza göre sağlam



bir duruşa geçerek mazhariyetlerimizin hakkını eda edebilseydik! Ne acıdır ki
eda edemedik; hatta şu anda da sadece olup biten hâdiseler karşısında ciddî bir
şeyler yapamama acziyle yer yer kıvranıyor; zaman zaman da elem ve
kederlerimizi sinelerimize gömerek kâh yutkunuyor, kâh gözyaşlarıyla
boşalıyor; ama her zaman içimizi kanatan bir hicran yaşıyoruz.. böyle bir
durumda da ne Cenâb-ı Hakk’a karşı ne de milletimize karşı sorumluluklarımızı
yerine getirdiğimizi söylememiz mümkün değil…

Keşke bu ölçüde olsun bütün bir millet olarak vefa düşüncelerimizi
koruyabilseydik! Hiç olmazsa oturup içimizi Allah’a dökerek ağlayabilseydik!
Yapamadık ve kendimize ait düşüncelerimizi tam koruyamadık.. bütün
benliğimizle Hakk’a yönelip içimizi O’na açamadık.. yıllar var hep duygusuz
yaşadık.. duygusuz oturup kalktık. Oysaki, milletçe durduğumuz yer itibarıyla
bizim de âleme söyleyeceğimiz bir kısım gönül hikâyelerimiz olmalıydı!
Geleceğin dünyasında, bizim düşünce ibrişimlerimizden de bir kısım atkılar
bulunmalıydı! Bizler dünyada yalnızlığın, yetersizliğin gurbetini
yaşamamalıydık; gamımızı, kederimizi paylaşacak bir kısım kimseler bulup
onlarla el ele tutuşarak yürümeliydik kendimiz olmaya doğru...

Vakit henüz geç sayılmaz; önümüzde dünya kadar fırsatlar var.. Hakk’a
adanmış ruhların sayısı ise hiç de az değil. Zannediyorum, geriye sadece aşk u
şevkle dizginleri gerip Allah’a dayanmak, O’nun kapısının tokmağına dokunup
içimizi dökerek gözyaşlarıyla “Biz geldik.” diyebilmek kalıyor. Şimdi gelin,
bunca zamandır ağlanacak hâlimize gülmelerimize bedel biraz da gönül
heyecanlarımız ve gözyaşlarımızla kendimizi ifade etmeye çalışalım.



Bence Tam Ağlama Mevsimi
“Zihnî dehr elinden her zaman ağlar
Vardım bahçesine bâğbân ağlar
Sümbüller perişan güller kan ağlar
Şeyda bülbül terk edeli bu bağı.”
(Zihnî)
Gönüldeki hüzün-keder, neş’e-sevinç, merhamet-şefkat… gibi duyguların

coşup bulutlaşması ve gözler yoluyla dışa vurmasıdır gözyaşları. Tasa-elem,
aşk-iştiyak, emel-ümit, firak-visal; belki bütün bunlardan daha çok da
“mehâfetullah” ve “mehâbetullah” ağlatır, hisleri hüşyar ve kalb ufkunda O’na
yâr olanları. Diğer ağlamalar, insanın cismanî ve ruhanî tabiatının halitasından
fışkırır gelir; cibillîdir, yaygındır, için sesi değildir, dolayısıyla da sıradan
sayılırlar.

Temeli iman ve mârifete dayanan, muhabbet ve aşk u şevkin tetiklediği
ağlamalara gelince, bunlar, tamamen Hakk’ı bilmeye, her şeyde O’nu duymaya,
miadı meçhul vuslat hülyalarıyla oturup kalkmaya ve O’na karşı mehâfet ve
mehâbetle tir tir titreyip sürekli O’nun huzurunda saygıyla köpürüp durmaya
bağlıdır. Sınırlıdır; çok az bahtiyara nasip olmuştur.. ve devamı da, nazarların
her şeyde O’nu okumasına, O’nu duymasına, O’nu talep etmesine, O’nu
bilmesine ve O’nu söylemesine vâbestedir. Bilen alâka duyar, ruhta alâka
derinleştikçe sevgiye dönüşür ve zamanla bu sevgi, önü alınmaz bir aşk u
iştiyaka inkılâp eder. Artık böyle biri bîkarardır, gezer çölden çöle ve “Leylâ”
der ağlar.

Kendi uzaklığını aşmak için sürekli gerilim içindedir.. her zaman O’nu
söyleyen izlere, emarelere yüz sürer durur.. bazen kâinat kitabıyla hasbıhâl
eder; bazen eşya ve hâdiseleri O’nun mesajları gibi okur, koklar, gözlerine
sürer.. bazen O’nun beyanı karşısında rikkate gelir, gözyaşlarıyla soluklanır..
bazen de O’ndan söz eden dellâllara takılır kalır ve hep derin bir aşk u alâka
ile nefes alır-verir. Bu, sanatta Sanatkâr’ı duyup sezme, karşılaştığı
güzelliklerde Güzeller Güzeli’ne uyanma, O’nu çağrıştıran her şeye kulak verip
saygıyla O’nu dinleme ve O’ndan ötürü her nesneye derin bir alâka ve sevgi
duyarak hayatını bir aşk u muhabbet dantelâsı gibi örgülemeye çalışanların



hâlidir.
Bu derinlikte olmasa da, dost ve yakınların firkat ve vuslatları anında da

gönüller heyecanla köpürür ve gözler yaşlarla dolar; bu da bir ağlamadır ama,
ötede her ağlamanın kıymeti âh u efgân edenin duygu ve düşünce ufkuna göre
değerlendirilir: Haşyet ve murâkabe duygusuyla içlerini döküp ağlayanlar, ya
d a “Dertliyim dersen belâ-yı dertten âh eyleme / Âh edip ağyârı âhından
âgâh eyleme!” mülâhazalarıyla içinden yükselen köpük köpük heyecanları
sinelerine gömüp yutkunanlar, Sevgili kapısının gözü sürmeli sadık
bendeleridirler ve sırlarını bir namus bilir, onu kendi gözlerinden bile
kıskanırlar. Bunların ağlamaları da susmaları da derin ve mânâlıdır.

Aksine, kalbden kopup gelmeyen tekellüflü ağlama görüntüleri ise göze cefa,
gözyaşlarına saygısızlık ve insanları da birer aldatma vesilesidirler;
dolayısıyla da böyle zorlamalı bir ağlama cehdi, sadece şeytanı sevindirir ki bu
da cehennemleri söndürebilecek bir iksiri riyayla kirletip işe yaramaz hâle
getirmek demektir.

Musibet ve belâlar karşısında, rızasızlığa ve itiraza benzeyen ağlamalar
haram; yarınlar endişesiyle kıvranıp âh u vah etmek bir ruhî maraz, fevt ettiği
şeyler karşısında sızlanıp durmak da boş bir telaş olduğu gibi gözyaşları adına
da bir israftır.

Hazreti Yakub’un Yusuf ve Bünyamin’e ağlaması, babalık hissi ve
şefkattendi; kim bilir belki de, bu Yüce Nebi’nin ağlamaları onları gelecek
adına medar-ı ümit görmesi veya Allah nezdindeki konumları açısındandı. Eğer
böyleyse –ki biz öyle olduğunu düşünüyoruz– bu kabîl ağlamaların da mahzuru
olmasa gerek. Buna karşılık Yusuf’un kardeşlerinin, babalarının yanında
ağlama numarası yapmaları ise, fiilî bir yalan ve bir aldatmaydı ki, günü
geldiğinde Yusuf onlara: “Bugün sizi kınayacak değilim; ben hakkımı helâl

ettim; Allah da sizi affetsin.”1 diyecekti. Onlar da ُّٰه للا َكََرثٰا  ْدــََقل  ّٰهِ  للَات
اَنَْیلَع  “Yemin olsun ki Allah seni bize üstün kılmıştır.”2 ile ona mukabelede

bulunacaklardı.
Allah için ağlama, O’na karşı olan aşkın iniltileridir. İçinde hararet olanın

gözünde de yaş olur; aksine gözleri çöller gibi kupkuru kimselerin içlerinde de
hayat yoktur.



Hüzün ve gözyaşı, enbiyanın en önemli vasfıdır; Âdem Nebi ömür boyu
sızlandı durdu. Nuh Peygamber’in ağlamaları ise âdeta bir feryad u figân
tufanıydı. İnsanlığın İftihar Tablosu, hep duygularının şiirini gözyaşlarıyla
solukladı. Bu itibarla da O’na bir hüzün ve ağlama Peygamberi demek yanlış
olmasa gerek. O bir gün, “Eğer onlara azap edersen, şüphesiz onlar Senin
kullarındır; şayet mağfiret buyurursan hiç kuşkusuz Azîz Sensin, Hakîm

Sensin.”3 mealindeki âyetle “Rabbim! O putlar insanlardan çoğunu baştan
çıkardı; bundan böyle kim benim izimce yürürse o bendendir. Kim de isyan

ederse Sen Gafûr’sun, Rahîm’sin.”4 mânâsına gelen âyetleri tekrar edip
sabaha kadar ağladı. Cibril, Allah’ın emriyle bu ağlamanın sebebini Allah’a
ulaştırınca da Cenâb-ı Hak: “Ümmetin hakkında seni mahzun etmeyeceğim.”

bişaretiyle O’nun gönlüne su serpip bu feryad u figânı durdurdu.5

O hep hüzün ve tefekkürle oturur kalkar ve çok defa düşünür sonra da
ağlardı. Yer yer bişaret alıp sevindiği olsa da, her zaman bir bülbül gibi içini
döker ve sızlardı. Bülbül güle konduğu zaman bile çığlık çığlık feryat eder. O,
âdeta âh u zâr için yaratılmış gibidir. Kargaların öyle bir derdi yoktur;
saksağanlarsa sadece yem başında seslerini yükseltirler.

Hüzün ve ağlama, hak dostlarının her zamanki hâli ve gece-gündüz inleyip
durma da Hakk’a ulaşmanın en kestirme yoludur. Âşığı gözyaşlarından ötürü
ta’n edenler kendi hamlıklarını mırıldanmış sayılırlar. Hasretle yanan
sinelerden bir şey anlamayanlar da ötede hasret ve hicran içinde sabahlar-
akşamlarlar.

Kur’ân sık sık ciğeri kebap, gözleri giryan insanlara dikkat çeker ve her
zaman onların örnek alınmasını salıklar:

O, ruhun selâmeti adına, ahiret yurdu hesabına, Hak mehâfeti ve mehâbeti ya
da günahların kahrediciliği karşısında ağlayan gözleri takdirlerle yâd etme
sadedinde: “O rabbânîler, kitaplarında geleceği vaad edilen Peygamber’i
(Kur’ân’ın soluklarıyla) dinlediklerinde ağlayarak çeneleri üzere yere

kapanır ve içlerinde her an artıp duran bir huşû yaşarlar.”6 der ve Allah
yolunda dökülen gözyaşlarını O’na arz edilmiş bir münacât armağanı gibi
değerlendirir.



Allah, Meryem sûresinde değişik nebileri özel hususiyet ve fâikiyetleriyle
bir bir tebcil, takdir ve tahsin ettikten sonra: “Bunların hemen hepsi,
kendilerine Rahmân’ın âyetleri okununca hıçkırıklarla secdeye

kapanırlar.”7 diyerek konuyu âh u efgân etme fasl-ı müşterekiyle noktalar.
Önceki din ve başka kitaplarla ilk tembihini almış olan, müteakiben Son

Peygamber’den son mesajı dinlerken hâlden hâle giren eski mü’min, yeni
mûkinleri tebcil sadedinde de Kitab-ı Mübin: “Onlar, Peygamber’e inen
Kur’ân’ı dinlediklerinde ondan anlayıp zevk ettikleri haktan ötürü sen

onların gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün.”8 şeklinde ferman
ederek, gözyaşlarının nezd-i ulûhiyetteki önemini ihtar eder.

Keza Kur’ân, Allah yolunda mücahede için, gerekli imkâna sahip
olamadıklarından ve bu konuda kendilerine bir el uzatılamadığından dolayı
“Habibim! Sen onlara: Size binek olarak verecek bir şey bulamıyorum,
dediğinde, (düşmanla savaşa iştirak edemediklerinden ötürü evlerine)

gözleri yaşlarla dolu olarak döndüler.”9 fermanıyla daha başka gözyaşı
kahramanlarını nazara verir ve semanın takdirleriyle o kırık kalbleri teselli
eder.

Ağlamanın rabbânîlere mahsus bir hâl olduğunu hatırlatmanın yanında, hayatı
oyun ve eğlence sanıp ömürlerini gülüp oynamakla geçirenler hakkındaki ikaz
ve tembih de yine Kur’ân’a ait. Kur’ân “Gayrı bunlar kazandıkları onca

negatif şeyden ötürü az gülsün ve çok ağlasınlar.”10 irşadıyla ağlamanın
önemine farklı bir göndermede daha bulunur.

Kur’ân onlarca âyetle ve farklı üslûplarla hep aynı gerçeği hatırlatır ve bize,
konumumuza göre bir duruş belirlememizi salıklar.

Kur’ân’ın bu ısrarlı tembihleri karşısında onun aydınlık ruh mübarek
Mübelliği de hayat-ı seniyyelerini hep bu çizgide sürdürür:

O, arkadaşlarına yer yer: “Müjdeler olsun nefsine hâkim olana! Müjdeler
olsun (misafir kabul etme adına) evini geniş ve müsait tutana.! Müjdeler

olsun hataları karşısında gözyaşı dökenlere!”11 diyerek âdeta üç basamaklı
bir miraç yolunu gösterir ve onları kendi ufkuna çağırırdı; çağırır ve “Eğer



bildiğimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız.” 12 gibi ifadeleriyle de
arkadaşlarının nazarlarını fizik ötesi dünyalardaki ürpertici şeylere çevirirdi.

Onlara, hep âh u vâh edip ağlamayı salıklar ve riya ile kirlenmemiş, haşyetle
dökülen gözyaşlarının ilâhî azaba karşı bir sütre olabileceğine
dikkatlerini/dikkatlerimizi çeker: “İki göz vardır ki ötede onlara ateş
dokunmaz: Biri, Allah karşısında haşyetle yaş döken göz, diğeri de hudut

boylarında ve düşman karşısında ayn-ı sâhire.”13 diyerek irşadda bulunurdu.
Bu mazmunu farklı bir üslûpla vurguladığı bir başka münasebetle “Memeden

çıkan sütün dönüp memeye girmesi nasıl mümkün değildir; (âdet-i ilâhî
açısından) öyle de, haşyetullahla ağlayıp inleyenin de Cehennem’e girmesi

asla söz konusu olamaz.”14 der ve gözyaşlarının nezd-i ilâhîdeki kıymetine
vurguda bulunur.

Hele bir de bu ağlayıp sızlama, halka kapalı Hakk’a açık yerlerde
gerçekleştiriliyorsa.. doğrusu böyle bir şeyi değerlendirecek bir kıstas
bilmediğimi itiraf etmeliyim...

O her yerde ve her zaman bu kabîl şeyleri hatırlatıyordu ve hatırlattığı
şeylerin de gerisinde değil, her zaman önünde olurdu; evet O namaz kılarken, iç
ağlamalarından ötürü, sinesinde âdeta değirmen taşlarının çıkardığı ses gibi bir

ses duyulurdu.15

İbn Mesud’a, kendisine bir miktar Kur’ân okumasını emretmişti, o da Nisâ
sûresinden bir kısım âyetler okuyup da nihayet “Her ümmetten bir şahit
(peygamber), Seni de bunların üzerine şahit getirdiğimiz zaman bakalım

nasıl olacak!”16 mealindeki fermana geldiğinde eliyle işaret edip kesmesini
söyledi. İbn Mesud diyor ki, “Dönüp baktığımda gözleri şakır şakır yaş

döküyordu.”17

O yaş döküyordu da, o seçkinlerden seçkin arkadaşları sessiz mi duruyordu;
hayır! Onlar da ağlıyor ve bazen de ağlamaları âdeta bir âh u vâh korosuna
dönüveriyordu. “Siz, bu sözü mü (Kur’ân) tuhaf buluyorsunuz; (bulup da

ağlayacağınıza) gülüyorsunuz.”18 mealindeki âyetleri onlara hatırlatınca,
hepsi birden hıçkıra hıçkıra ağlamaya durdu. Bu manzara karşısında O da bu âh



u efgâna iştirak edip gözyaşları dökmeye başladı. Bu defa da O’nun
ağlamalarıyla rikkate gelen ashab bütünüyle kendilerini ağlamaya

salıverdiler.19 Zaten onlar her zaman ağlayıp inlemişlerdi; evet bazen iman ve
mârifet neşvesiyle, bazen aşk u iştiyak şivesiyle, bazen işlerine hata bulaşmış
olabileceği endişesiyle, bazen öteler ve akıbet korkusuyla, bazen de ufuklarının
kararmasıyla hep ağlar ve sürekli niyaz buğulu feryatlarla rahmet arşına
yönelirlerdi.

Aslında, Allah’a en hızlı ulaşan dua ve niyazların kaderi de büyük ölçüde iç
sızlamalarına ve gözyaşlarına bağlanmıştır; bağlanmıştır zira gönül
heyecanlarını gözyaşlarından daha seri, daha duru aksettirecek bir başka şey
göstermek mümkün değildir.

Gönülden hıçkırıkların bayrak çektiği yerlerde, günah orduları tarumar olur
gider. Hüşyar gönüller, gelip vicdanlarına çarpan bu tür kabul esintileriyle
âdeta berd ü selâm yaşar ve serinlerler.

Hayatlarını Allah için hep âh u vâhla geçirenler, gök ehlince sadakat ve aşk
bülbülleri sayılırlar. Onlar şakıdıklarında bütün ruhanîler seslerini keser ve
onları dinlemeye koyulurlar. Ağlama eğer bu şekilde, gözler yoluyla gönlün
köpüren çağlayanları ise, insan onu ebediyete bağlayıp fevkalâde bir gizlilik
içinde Ebedler Sultanı’na sunmalı; riya ve süm’a ile kirletilerek Cehennem
söndüren o çağlayan bir kezzaba döndürülmemelidir.

Işığını kaybetmiş ve her yanıyla toz-duman bir dünyada yaşıyoruz; hepimiz
birer ağlama bülbülü edasıyla başlarımızı mum gibi önümüze eğip bin bir isyan
ve günahlarımızı düşünerek öyle bir çığlık koparmalıyız ki, bütün gök ehli
ellerinde nurdan çerağlar bu ağlama şölenine koşup gelsin. Ateşin bacayı
sardığı şu günler, tam gözyaşlarıyla boşalma zamanı olduğunu düşünüyorum.
Gözyaşları her türlü şeytanî oyunun büyüsünü bozacak sihirli bir iksirse –ki
öyledir– gezip durduğumuz, oturup kalktığımız her yerde kaba sevinçlerle
tepinme yerine gözyaşlarıyla serinlemeye çalışmalı ve hep ağlamalarla âh u
efgânları dindirme yolunda koşmalıyız.

Hak dostlarına göre gözyaşları, İsa Nebi’nin nefesi gibi, cansız cesetlere can
olma sırrını taşımakta ve âb-ı hayat gibi, ulaştığı her yerde hayatla
çağlamaktadır. Halka kapalı Hakk’a açık gece koylarını ağlamalarıyla



derinleştirenler ve çığlıklarıyla ruhlarına feryat mûsıkîsi dinletenler bugün
olmasa da yarın mutlaka dirilirler ve gezdikleri her yerde hayat soluklar
dururlar.

Seccadeler kuruyalı yıllar oldu; seneler var kulaklarımız gönül çığlıklarına
hasret.. çöller gibi kupkuru atmosferimiz.. hicranla yanan sinelerin nasıl
yandığını hissetmiyor gibiyiz.. çehrelerimiz âdeta birer buz parçası,
bakışlarımız da bütün bütün anlamsız.. sinelerimizde kıvrandıran acıdan iz
yok.. simalarımızsa asla inandırıcı değil. Bu gafletle geleceğe yürümemiz,
yürüyüp varlığımızı sürdürmemiz çok zor olsa gerek...

Gözlerimizin yaşı dindiği günden beri, göklerin bereket pınarları da bir
mânâda kurudu. Artık yağmıyor ilham yağmurları; bitmiyor güller, lâleler;
gökten gelen ışıklar aksak ve vakit vakit esen yeller de perişan.. sema sakinleri
âh u efgâna susamış.. bulutlaşacak rahmet durmuş gözyaşlarından imdat
bekliyor.. Zihnî deyişiyle: “Gül ile sümbülü sanki hâr almış / Süleyman
tahtını siyah mâr almış / Zevk u şevk ehlini âh u zâr almış / Gama tebdil
olmuş ülfetin çağı...” Kim bilir belki ruhanîler de “iş başı” demek için bizden
gözyaşı bekliyorlar. İhtimal biz dört bir yanımızı kuşatan dertlerden âh u vâh
edip ağlayınca, melekût ufku da tül tül rahmet yüklü bulutlarla dolacak ve
gözyaşlarımızın önünde sürüklenen günahlarımızı, isyanlarımızı,
saygısızlıklarımızı, densizliklerimizi gördükçe onlar da sevinç neşîdeleriyle
coşacak ve şefkatle üzerimize boşalacaklar..!

İhtimal bazen bizler, mevlid meclislerinde –şerefi mevlide ait– gül sularını
yüzlerimize-gözlerimize sürdüğümüz gibi, gök ehli de, hicranla yanan sinelerin
soluklanmaları sayılan gözyaşlarını yüzlerine-gözlerine sürüyor ve bunu
kendilerine sunulmuş en değerli bir armağan sayıyorlardır…

Günahlarımız, hatalarımız dağlar cesametinde; nedametlerimiz, nedamet
gözyaşlarımız riya ve süm’a edalı; gönüllerimizde ızdıraptan eser yok; ağlayıp
sızlamalarımız büyük ölçüde dünyevî ve mâsiyet televvünlü. Bu vaziyette
bizim başka şeye değil, birkaç asırlık kirlerimizi arındıracak pişmanlık
gözyaşlarına ihtiyacımız var. İhtimal ancak onlarla tevbe kapısına ulaşabilir ve
onlarla ziyan olmuş ömrümüzü yeniden inşa edebiliriz.

Âdem Nebi gözünde büyütüp Everest tepesi hâline getirdiği sürçmelerini



gözyaşlarıyla eritip yerle bir etti; çıtır çıtır yanıp da etrafa kokular saçan öd
ağacı gibi o da, içten içe yanıp çevresine saldığı nedamet iniltileriyle
ruhanîlerin, meleklerin metâfı olma ufkuna yükseldi. Gün gelip çile bitince de,
doğan her gün artık onun affına ferman renkleriyle tülleniyordu.

Bunca günah, bunca mâsiyet ve o ölçüdeki hicrandan sonra zannediyorum
bize de hep yalnızlık koylarını kollamak ve gecelerin siyah örtüsünü başımıza
çekerek, Hak tecellîlerine açık, o kimsenin göremeyeceği yerlerde başımızı
yere koyup hıçkıra hıçkıra ağlamak düşüyor. Vefasızlığımıza, bir türlü samimî
olamayışımıza, yürüdüğümüz yolda sürekli zikzaklar çizişimize, durduğumuz
yerin hakkını veremeyişimize, mazhariyetlerimize göre sağlam bir duruşa
geçemeyişimize ve bizim gibi davrananların münasebetsizliklerine öyle bir
ağlamalıyız ki, vazifesi ağlamak olan gök ehli dahi bundan böyle hep bizim
çığlıklarımıza gözyaşı döksünler...

Evet biz, bize bahşedilen yerimizi koruyamadık, durduğumuz yerde kararlı,
şuurlu ve ihlâs derinlikli duramadık. El elden çözüldü, yâr elden gitti, gülleri
hazan vurdu, bülbüller âha düştü. Çeşmeler kesildi çaylar kurudu; âdeta her
yanda dikenler salınıyor ve her tarafta saksağan sesi. Gönüllerimizin diliyle bir
şeyler söylemeli, hasret ve heyecanlarımız üzerine gözyaşı iksirleri saçarak bu
kurumuşluğa bir son vermeliyiz.

Yaratan bize vücud, hayat, his, şuur, idrak… gibi nimetler lütfederek, bizi
donanımımıza göre yaşama ufkuna yönlendirdi. Bizse her şeyi hevâ ve
hevesimize kurban ederek, konduğumuz yerin çok gerisine, gerilerin de gerisine
çekilerek insanca yaşamayı kirlettik ve kirlendik. Hiç olmazsa, bundan sonra
olsun ömrümüzü kalbimizin çizgisinde yaşama azmi göstermeli değil miyiz..!

Gelin, bugüne kadar gülüp eğlenmelerimize karşılık biraz da feryad ü figân
türküleri söyleyelim.! Nefsanî yaşamaya veda edip biraz olsun dertlenerek
hayatın başka renklerini de duymaya çalışalım.! Dert söyleyip dert dinleyelim
ve dertlileri dinleyene yakın durma yollarını araştıralım..!

Ömrümüzün işe yarar günleri büyük ölçüde boşuna gitti. Artık ufukta bu
hayat gündüzünün gecesinden emareler var. Bundan böyle bize kalkıp o uzun
gece için, sönmeyen bir çerağ tutuşturmak düşüyor. Bundan sonra olsun,
kendimize gelmeli, dağınıklıklardan sıyrılmalı, özümüze dönmeli ve



ciğerlerimizin hasretini gözyaşlarıyla soluklamalıyız.. ve bilmeliyiz ki, Hak
katında toprağın bağrına, gözyaşlarından daha aziz hiçbir şey damlamamıştır.
Bugün toprağa dökülen o damlalar, çok yakın bir gelecekte her tarafı İrem
bağlarına çevirecektir. Gel, çöllerden daha kuru şu beyâbanda herkese
gözyaşlarının sâkisi olalım ve güftesi heyecan, bestesi ağlama en taze
meyvelerden çevremize yepyeni ziyafetler tertip edelim...
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Dünyada Huzurun Bendi Yıkıldı
Bugün bütün bir millet olarak hemen hepimiz sürekli telaş ve endişe ile

oturup kalkıyor; hafakandan hafakana sürükleniyor; teşebbüslerimizde panikler
yaşıyor ve iki adım ötede bilmem ne tür ürperten sürprizlerle karşılaşacağımız
korkusuyla tir tir titriyoruz. Hiçbir düşünce üretemiyoruz; gelecek adına ciddî
hiçbir plânımız yok. Yürüdüğümüz yollarda uyur-gezerler gibi tuhaf bir hâlimiz
var. Karşımıza çıkan beklenmedik hâdiselerle alâkalı tavırlarımız birer kaba
tepkiden ibaret. Başlangıcı yıllar ve yıllar öncesine dayanan millet
düşmanlarının o korkunç tahrip stratejilerine mukabil, yaptığımız veya yapıyor
göründüğümüz işler ise, ayakta kalabilme mücadelesi türünden şeyler. Bari,
böyle bir mücadeleyi kendi kurallarına göre gerçekleştirebilseydik; ben
söylemesem bile, ihtimal gelecek nesiller ona da “Ne gezer!” deyip geçecekler.

Düşünün ki milletimizi bir ömür boyu meşgul edecek işlerin kararları çok
defa başkalarınca alınıyor. Tamamen bizim dışımızda alınmış bu kararları
delebilme veya startı başkalarınca verilmiş hareketlerden nasıl yararlanırız ya
da onların aleyhimizde olmamasını nasıl sağlayabiliriz heyecanıyla hâlden hâle
giriyor, sürekli tabyadan tabyaya koşuyor; bugün yaptıklarımızı ertesi gün
bozuyor ve ardı-arkası kesilmeyen yaz-bozlarla ömür tüketiyoruz.. ve tabiî,
gözleri üzerimizde saf yığınlara da sürekli şaşkınlık yaşatıyoruz. Biz,
mütemadiyen güven kaybediyoruz, onlar da irtifa. Arz câzibesinin kat katı bir
cehalet, muhakemesizlik ve gaflet çekimiyle hep tepetaklak gibiyiz. Başı
tutanların çoğu vurdumduymaz; başsız kitleler bilmem hangi dönemde
yitirdikleri başlarının peşinde, salim düşünceler baskı ve saygısızlık
bombardımanı altında; vazifesi toplumu eğitmek, aydınlatmak ve onu yüksek
insanî hedeflere yönlendirmek olan –büyük çoğunluğu itibarıyla– basın-yayın
müesseseleri (medya), reyting hatırına tam bir ibahiyecilik içinde; her şeye
açık, sürekli kapkaranlık şeylerle homurdanıyor; homurdanıyor ve âlemin iffet,
namus ve onuruyla oynuyor; her gün yeni yeni teşe’üm yaygaraları yapıyor;
bâtılı tasvir ve teşhirle saf duygu, saf düşüncelerde bohemlik arzularını
şahlandırıyor. Hele, bunlar arasında fitne ve fesada programlanmış gibi sürekli
levsiyat neşreden öyleleri var ki, çok seyredilebilme veya okunabilme adına
ar-namus, şeref-haysiyet dümdüz gidiyor ve insanı insanlığından utandıracak



şeyler yapıyor.
Toplum her gün, kıyamet alâmetleri gölgesinde sabahlıyor, akşamlıyor ve

âdeta bir sûr sesi bekleme heyecanı içinde.. huzur ve sükûnumuz bütün bütün
hayal oldu.. bugüne kadar en birinci tahassungâhımız olan millî ruh ve millî
düşüncemiz yamuk-yumuk.. ümitlerimiz şimdiye kadar hiçbir dönemde
olmadığı ölçüde delik-deşik.. iradelerimizde üst üste kırılmalar; azimlerimiz
de bütün bütün meflûç.. ve toplumca sürekli hafakan solukluyoruz. Özümüzden
o kadar uzaklaştık ki, ihtimal bir köşe başında kendi ruhumuzla karşılaşsak onu
bile tanımayacak gibiyiz.

Tarihin hiçbir döneminde kendi değerlerimize karşı bu kadar
yabancılaşmadık. Hiçbir zaman ruhumuzu bu ölçüde aç-susuz ve havasız
bırakmamıştık. Şimdilerde, değişik telden her yanda bir hayli patırtı-kütürtü
var; ama bunlar arasında duyamıyoruz bizi biz yapan ruhumuzun sesini; ne
olduğumuzu, nerede durduğumuzu, neye namzet bulunduğumuzu göremeyecek
kadar hayret, dehşet daha doğrusu şaşkınlık içindeyiz. Zannediyorum, kendi
inanç ve düşünce kurnalarımız altında zihin ve ruh kirlerinden arınacağımız âna
kadar da bu öldürücü kaostan kurtulmamız mümkün olmayacak…

Her yanda kulaklarımızı sağır edercesine tiz perdeden yabancı gürültüler;
yabancılaşmaya imrendiren şov türü hâdiseler; gelip gelip sinelerimize oturan
ve çaresizliklerimize dayanarak köpürüp ruhlarımızda âh u vâha dönüşen çeşit
çeşit fezâyi ve fecâyi karşısında üst üste sarsıntılar yaşıyor, acılarla kıvranıyor,
bir şeyler yapamama ruh hâleti ile sürekli yutkunup duruyor ve her gün biraz
daha ruhumuzun aşındığını hissediyoruz.

Gerçi yer yer bir kısım ümit edalı sesler duyduğumuz ve istikbal vaad eden
gelişmeler müşâhede ettiğimiz de olmuyor değil, ama, olabildiğine zayıf,
fevkalâde cılız ve mevcudiyeti uzun bir geleceğe emanet bu seslerin
ezanlaşması ve bu oluşumların kendi iç dünyamızla bir inkişaf sürecine girmesi
için, hizmete adanmış çok sağlam yürekli babayiğitlere, kararlı yüksek
iradelere, çatlayıncaya kadar koşmadan dûr olmayan küheylân edalı zinde
ruhlara ve aktif sabırlı basiret insanlarına ihtiyaç var. Bence işte bütün bu
evsafı haiz gönül erleri sayesinde ancak, yıllardan beri içimize sine sine
duygularımızı, düşüncelerimizi kirleten ve bizi biz olmaktan çıkaran o meş’um



olumsuzluklardan sıyrılıp, milletçe İslâm’la ruhlarımızın bir derinliği hâline
gelmiş bulunan kendi tabiatımızı, kendi seciyemizi, kendi safvetimizi yeniden
elde etmemiz mümkün olabilecektir.

Toplum olarak bir zamanlar biz, dünyanın en saf, en duru, en temiz ve en
centilmen milletlerinden biriydik; hatta bazı dönemler itibarıyla en
birincisiydik. Toplumun hemen her kesiminde, temeli imana dayalı, devamı
Hakk’a adanmışlığa bağlı ciddî bir hakikat aşkı, bir araştırma sevdası, bir ilim
iştiyakı, bir adalet ahlâkı, bir şefkat ve merhamet hissi soluklanırdı. Fert ve
cemiyet hemen her zaman, tefekkür ve tedebbürle oturur kalkar; herkesi ve her
şeyi şefkatle kucaklar ve Hakk’a halife olmanın gereği, yeryüzündeki muvazene
ile alâkalı kendini bir numaralı sorumlu kabul ederdi. Yerinde âdeta yağmurlar
gibi, hiçbir yeri tefrik etmeden her yana sağanak sağanak boşalır; yerinde
ırmaklar gibi çağlar ve hayat olur akar; gün gelir deryalar gibi köpürür her
tarafa mehâfet ve mehâbet salar; bir an da olurdu ki, güller ve çiçekler gibi bin
bir renk ve râyiha ile tüllenir, görüp temâşâ edenlere âdeta iç içe şölenler
yaşatırdı.. evet, onun her zaman ayrı tat, ayrı şive, ayrı lezzette daima değişip
yenileşen, yenileşirken de özünün bütün hususiyetlerini koruyan ve bütün
vicdanlarda semavîlik hissi uyaran bir letafet ve bir zarafeti vardı. Dünyanın
dört bir yanında yaşanan hercümerç, şurada-burada yükselen bir kısım hoyrat
gürültüler, onun ikliminden yükselen huzur ve itminan-ı dâim ile ritim
değiştirir, hız keser ve âdeta bizim ses ve soluklarımız arasında kaybolur
giderdi. Evet, hayatın her zaman bir mûsıkî gibi duyulduğu bu dünyada,
kulakları tırmalayan en sevimsiz şerâreler bile duyulmaz olur ve derecesine
göre her yanı âdeta cebrî bir sükut, semavî bir itminan ve engin bir huzur havası
kaplardı; kaplardı da bu tâli’li ülkenin insanları çok defa, bir iki adım
hayallerinin gerisine çekilerek derin bir uhrevî sükûna dalar, imanlarının,
ümitlerinin o masmavi ikliminde geçmiş-gelecek bütün zamanları birden yaşar
ve kendi kendilerine gıpta ederek çevrelerine tebessümler yağdırırlardı.

Yer yer muhalif esen rüzgârlarla bu gümüşten atmosferin delindiği, bu
masmavi tabiatın renk attığı, çevrenin şöyle-böyle sarardığı da olurdu, ama,
umumî havanın her zaman semavîliğe açık olması sayesinde, en şiddetli
rüzgârlar bile hemen meltemlere dönüşür, renkler bahara boyanır ve her şey
yeniden bir ledünnîliğe bürünürdü. Evet, bu dünyada, ne mütemâdî gaflet ve



ondan kaynaklanan laubalîlik ne de sürekli sızı ve çığlık duyulurdu. Dış
saiklere bağlı ara sıra huzur ve sükûnumuzu yırtıp geçen bir kısım münasebetsiz
hâdiseler cereyan etse de, devam etmez; başladığı gibi biter ve neticede gelir
her şey bir kere daha yerli yerine otururdu; oturur ve millî, içtimaî atmosferimiz
yeniden o esâtîrî hâlini alır, cennetlere ve cennetliklere açık sihirli bir uhrevî
renge bürünürdü. Öyle ki, henüz göremediğimiz bütün gaybî âlemler, müşâhede
ettiğimiz varlık ve hâdiselerin önüne çıkıyor gibi olur ve ruhlarımıza ne
bilinmedik şeyler fısıldardı. Derken, zamanla bu büyülü vâridât iç dünyamızın
bir derinliği hâline gelir ve bizi kendi şivesiyle konuşturmaya başlardı. Bu
derûnî hisler, tekerrür ettikçe zamanla ruhlarımıza, karakterlerimize uygun yeni
bir bakış ufku kazandırır ve bize ruhanîliğin kapılarını aralardı. Öyle ki bazen
bulunduğumuz mekânı semaların arz üzerine sarkmış bir yanı, kendimizi de o
sihirli dünyanın sakinleri sanırdık.

Bu iç içe zenginliklerimizin, ruh ve gönüllerden taşıp duran mevhibe
hazinelerimizin sırlı anahtarı imanımız ve onun her zaman canlı kalabilmesinin
sırrı da amel-i salih ve ihlâsımızdı. İnanan hemen herkes, gönlünde bu lâhûtî
vâridâtın estirdiği inşirahı duyar ve göklerdekilerle aynı mehâbet televvünlü
haz ve lezzeti yaşardı.

İman, Kur’ân ve İslâm’ın bu ölçüde duyulup yaşanmasından hâsıl olan bir
aydınlık tufanı, hemen her zaman bütün bu muhalif rüzgârların gücünü kıran bir
büyü ile dalgalanır; mânevî bir menşurdan başlarımıza boşalan ilâhî bir ziya
gibi her yanımızı sarar ve bütün ruh sistemimizin bakış, duyuş, seziş ve
değerlendirmelerine tesir ederdi. Ruhun katmanlarına açık durabildiğimiz bu
kabîl durumlarda, bir meşher gibi temâşâ ettiğimiz dünyayı, bir kitap gibi
okuduğumuz kâinat ve hâdiseleri, aynı mazhariyetlerle serfiraz bütün insanları
ve emrimize musahhar kılınmış bütün canlı-cansız varlıkları birer dostumuz,
birer yol arkadaşımız gibi duyar ve bütün bunlardan içimize akan derin bir
lezzetle kendimizi cennetlerin koridorlarında sanırdık.

Bu mazhariyetlerle, içimiz her türlü gıll u gıştan azade yürüdüğümüz yolda,
beklenmedik bir anda etrafımızı bir kısım gulyabanîler sardı. Bunlar
kalblerimize kezzap içirip ufuklarımıza sis püskürttüler; gözlerimize mil vurup,
bizi temâşâ ettiğimiz meşher ve okuduğumuz kitaptan ettiler. Güneşimizi çaldı,



mehtabımızın çehresini kararttı, yıldızlarımızın bağını kopararak hepsini
boşluğa saldı ve her şeyin simasına zift saçıp aydınlık dünyamızı kapkaranlık
hâle getirdiler.

Bu dönemde, nefsimiz ruhun tahtına oturtuldu.. kalbimiz şeytana ipotek
edildi.. Hudâ’nın yerinde hevâ âbideleri dikildi.. ar-namus ayaklar altında
kaldı.. hayâ, ismet iffetsizliğe yenik düştü.. saygısızlık en mergub metâ hâline
geldi.. her yan levsiyat ve çirkinlik panayırına dönüştü.. edep, nezahet eskilerin
bir kısım değersiz metrûkâtı gibi gösterilmeye çalışıldı.. vefa, sadakat, hamiyet
önce ruhlara unutturuldu; sonra da sözlüklerden silindi...

Hâsılı, bütün o eski bağlar-bahçeler bozuldu.. güller-çiçekler yasa düştü..
her taraf yeniden çölleşmeye başladı.. sümbüller yerinde dikenler boy atıp
gelişti.. bülbüller sustu, saksağanlara gün doğdu.. yılan-çıyan serbest dolaşımın
bütün avantajlarından istifade ederken, güvercinlere kafes yolu göründü.

İşte her şeyin dibe vurduğu bu dönemde idi ki, hamiyetli bir kısım sineler
hafakanla atmaya duruyor; müteheyyiç fıtratlar daha bir heyecanla oturup-
kalkmaya başlıyor; ızdırap insanlarının ızdırapları bir kere daha çatlama
kertesine ulaşıyor; ulaşıyor da, bu hâl hemen herkeste kendi olmaya doğru bir
seyahat arzusu uyarıyordu. Bu da bir-iki asırdan beri devam eden boşluk ve bu
boşluktaki tökezlemelerin sona ermesi emareleri demekti.

Şimdilerde, pek çok ruhta heyecan ve gönüllerde arayış; her vadide bir sürü
düşünen dimağ ve düşünen dimağlarda beyin fırtınası.. her tarafta âdeta bir
vilâdet şöleni yaşanıyordu. Ve artık o korkunç sukut ve asırlarca süren ürpertici
sükuttan sonra, milletçe bizim de dünyaya bir şeyler söylememiz zamanı gelmiş
olmalıydı; zira söyleyecek çok şeyimiz vardı ve tam söyleme mevsimiydi.

Evet, arkada bıraktığımız şu birkaç asırlık düşüş, hamiyetli ruhlarda öyle bir
aşk u şevk uyarmıştı ki, hâlihazırdaki durumumuz bundan kat kat kötü olsaydı
dahi, zannediyorum doğrulup kendimize gelmemize yetecek dersi almıştık ve bu
aynı zamanda bizim için iyi bir muharrik de sayılırdı. Sanki yıllar ve yıllar
süren bir durgunluk ve yorgunluk dönemi yerini hareket aşkına bırakıyor ve
bugüne kadar devam edegelen değişik dalga boyundaki olumsuz tecellîler, ardı
arkası kesilmeyen handikaplar âdeta kendimizi yeniden keşfetmemiz için bizi
biliyor gibiydi. Öyle ki artık bugünden daha çok, uzak-yakın yarınlardan söz



ediyor ve geleceğin hülyalarıyla yaşıyorduk. Bugüne kadar bazılarının hep
olmayı tahayyül edip de olamadıkları şeyler, bize sadık birer şafak emaresi
rengiyle olabilirliğin mesajlarını veriyor ve bizi yeni bir sabaha uyarıyordu.
Belki henüz güneş doğmamıştı ama, ufukların fecir mırıldandığı da açıktı. Dünü
kaybetmiştik; önümüzde yarın vardı. Şimdi tam bir metafizik gerilimle
“gelecek” deyip zamanın döl yatağındaki yeni armağanını beklemeliydik. Bence
dünü değerlendirmesini bilemeyenler, şayet fevt ettikleri şeylerin ızdırabıyla
kendilerine gelebilmiş ve yarınlara hazırlanmış iseler, çok fazla şey kaybetmiş
sayılmazlar. Durup bekleyeceğiz; bakalım gün doğmadan meşîme-i şebden
neler doğar!



O Günler Ne Günlerdi
Yıllar geçiyor ki, yâ Muhammed,
Aylar bize hep Muharrem oldu!
Akşam ne güneşli geceydi;
Eyvah o da leyl-i mâtem oldu!
………………
Allah için ey Nebî-yi Mâsum,
İslâm’ı bırakma böyle bîkes,
Bizleri bırakma böyle mazlum.
(M. Âkif)
Bir zamanlar içimizde Sen vardın, varlığın sayesinde her şey büyülü ve her

şey çok güzeldi. Belki bazen bir kısım kopuklukların yaşandığı ve davranışların
sevimsizleştiği, tavırların kabalaştığı, ses ve solukların hırıltıya dönüştüğü de
olurdu; ama, hemen arkasından Senin dünyandan gelen ışık ve esintilerle bütün
bu olumsuzluklar silinir gider, yeniden düşünce ve his atlasımızda sadece Sen
ve Senin o rengârenk atmosferin tüllenmeye başlardı. Ufukların kararması,
ruhları hafakanların sarması, Senin bütün gönüllerde doğuvermene bir çağrı
gibiydi: Ne zaman bunalıma düşsek, gölgen tıpkı bir dolunay gibi gönlümüzün
tepelerinde beliriverir ve bütün kasvetleri siler-süpürür, götürürdü. Ne vakit
biraz sıkışsak veya kendimize takılsak, içinde bulunduğumuz o muzlim hâl,
ışığına bir çağrıymış gibi, birdenbire dört bir yanda Senin o hususî dünyanın
sıcaklığı, yatıştırıcılığı duyulmaya başlar ve sonsuzdan gelen nurlar sarardı her
yanımızı.. esen rüzgârlar Senin kokunu sürünür gezer.. ikliminin vâridâtı
şelaleler gibi başımızdan aşağı boşalır ve biz ötelerden gelen nurlarla banyo
yapmışçasına serinlerdik.

Hemen her zaman böyle kısa bir kopukluktan sonra, kendi kendimize:
“Eyvah, meğer ne kadar O’nsuz kalmışız.” der ve gönüllerimizde Seni bir kere
daha taptaze bulmuş olurduk. Her sürçme, her inhiraf, her bulantıdan sonra
âdeta Rahmeti Sonsuz, Seni bir kez daha bize iade ederdi de duyardık bütün
benliğimizle sesini-soluğunu, ışığını-kokunu ve mesajının büyüleyen şivesini;
duyar ve sihirli bir balona binmiş gibi bir hamlede yer çekiminden kurtulur,
ruhlarımızda sonsuza doğru bir hareket havası hissederdik. Böyle bir havanın



sihriyle bize ait kirlenmiş atmosferden sıyrılıverir ve âdeta semavîleşirdik.
Öyle ki, ruhumuzu ne zaman yoklasak, Senin o ışıktan dünyandan sızıp gelen ve
gönlümüzün derinliklerine akan bir ziya, bir ümit, bir inşirah hisseder ve
kendimizi Senin o sımsıcak huzurunda sanırdık. Çünkü, içimizde her zaman Sen
vardın ve varlığınla her şey çok güzeldi.

Sen bizim için hem geçmiş hem gelecek hem de hâldin; zaman üstü ve
büyüleyen öyle bir duruşun vardı ki, nurunla her vakit içimizde gibiydin.. kendi
ışık çağında durur, günümüzü kucaklar, ileriye işaretlerde bulunur ve bütün
zamanlara kendini dinletirdin. Sinelerimiz otağındı; gönüllerimizde yaşar, bizi
kendin gibi yaşatır, annelerimizin kucaklarından daha sıcak o mübarek
atmosferinde bizlere yumuşak yumuşak ninniler söylüyormuşçasına
hafakanlarımızı dağıtır ve rahatlatırdın hepimizi. Çok defa mânevî huzurunun
câzibesine kendimizi salar ve ışığınla taçlandırdığın çağlarda dolaşır, bir
zamanlar milletçe ortaya koymuş olduğumuz tarihî güzellikleri temâşâ eder;
yitirdiğimiz ya da terk ettiğimiz değerleri yeniden bulmuş gibi olur, çocuklar
gibi sevinir; derken Senden fışkırıp gelen o nazlı ve hülyalı günler,
hafızalarımızda bir kez daha çiçekler misillü açar; açar ve milletçe Nur
Çağı’nın memelerinden süt emiyor gibi olurduk; olurduk da o küflenmiş,
kirlenmiş dünyalarımız yeniden pırıl pırıl bir hâl alır; kırılmış, yırtılmış,
şirazeden çıkmış hülyalarımızın parçaları bir araya gelir ve Seninle nuranîleşen
zamanlar, yaşadığımız günlerin, saatlerin, dakikaların içine akar ve bize gerçek
hayatın rengini, desenini, şivesini fısıldardı.

Bizimle aynı memeden süt emmeyenler ne yudumlarlarsa yudumlasınlar, biz
hemen her zaman hiç kimsenin duyup tatmadığı hazlarla soluklanır, gözlerimizi
açıp kapar ve cennetlerdeymişçesine düşündüğümüz, arzu ettiğimiz, istediğimiz
ve elimizi uzattığımız hemen her şeye ulaşır ve âdeta hep rüyalar âleminde
dolaşırdık.. neden olmasın ki, içimizde Sen vardın; zaman, mekân ve bunlara
bağlı her şey de bize yârdı.

Ne zaman gönüllerimizde Seninle münasebete geçsek, birden âdî ahvâl ve
düşüncelerimizin üstünde Senin âhenkli, hülyalı ve aydınlık dünyan tüllenmeye
başlar, his ve heyecanlarımızı şahlandıran o esrarlı hayat sergüzeştin bizi,
olduğumuz yerden, Sana vâsıl olacağımız şehraha ulaştırır; o yolla ta Hak



kapısının önüne götürür, bize mekân üstü teşrifat salonlarında Firdevs
koltukları gibi minderler serer ve gönüllerimize hülyalara denk güzellikler
sunardı. Seninle bulunduğumuz o sırlı zamanlarda, düşünülmesi imkânsız daha
neleri hatırlar, ne zevk ve haz fasılları yaşar ve kim bilir her gün kaç kez
“Meğer hayat buymuş.” diyerek var olma neş’e ve sevinciyle soluklanırdık. O
zamanlar gölgen üzerimizde, biz de varlık ve yokluğun farkında idik! Senin o
masmavi ikliminden süzülüp gelen ruh ve mânâ, bizim özümüz ve canımızdı;
bizler onunla yaşar, onunla oturur kalkar, onunla her engeli aşar ve onunla
ulaşmak istediğimiz zirvelere ulaşır, sonra yürürdük duraksamadan hedeflerin
en kutsalına; Hak rızasına ve ona vesile kabul ettiğimiz nâmını yedi cihana
duyurmaya.. ipekler gibi yumuşak nefes ve soluklarla zaman zaman hep kuşlar
gibi yükseklerde uçarak, meltem olup her şeyi, herkesi okşayarak, zaman zaman
da bulutların bağrında yağmurlaşarak; sonra da dört bir yana sağanak sağanak
boşalarak her lahza hayatla çağlardık. “İşte hayat budur.” deyip gönlümüzce
yaşadığımız o aydınlık gün ve aydınlık saatlerde güneşimiz Seninle doğar,
Seninle batar; gündüzler çehren gibi pırıl pırıl gelir geçer, geceler siyah
zülüflerinden bize türküler söyler ve nabızlarımız her zaman kalbinin
ritimlerine uygun atardı. Dimağlarımız Seni düşünmekle dinlenir,
hafakanlarımız gölgene sığınmakla diner ve böylece hayatın hiç kimseye nasip
olmayan tadını ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını hep Seninle duyardık.
Senin göklere bağlı hayat sergüzeştinde okurduk imanın yenilmez gücünü,
Müslümanlığın kahramanlık olduğunu, doğruluğun paha biçilmez kıymetler
ihtiva ettiğini, iffet ve ismetin meleklerinkine denk insan tabiatının bir buudu
hâline geldiğini…

Sendin gökler ötesi sırları, verâlardan akıp gelen ışıkları, dünya-ukbâ
arasındaki münasebetleri; insanların emellerini, isteklerini, ihtiyaçlarını ve
bütün bu hususlardaki beklentilere vaad edilen ebediyetleri söyleyen.
Mesajların gelip kulaklarımıza çarparken Seni aramızda hissediyor, beynimizin
duyma merkezlerinde sesini duyar gibi oluyor, basiretlerimizle o ışıktan
hayatının nuranî karelerini temâşâ ediyor ve bütün bir varlığı kendine has
muhtevasıyla Sende görüp Sende okuyorduk. Senin terbiyen, Senin üslûbun ve
Senin sisteminle yetişmiş olan nesiller yıllar ve yıllar boyu, Senden duydukları,
Senden dinledikleri, Senden aldıkları o mesajların en renkli, en cazip, en derin



ve en çarpıcılarıyla hep ra’şelerle ürperip heyecandan heyecana girdi; Seninle
alâkaları ölçüsünde imanları iz’an ufkuna erişti, muhabbetleri çağlayanlara
dönüştü ve en engin bir aşk u şevk tufanıyla gidip ta ruhanîlere ulaştılar.

Asırlar ve asırlar boyu ard arda gelen nesillerin, Seni bu ölçüde duyup
sevmeleri, varlığını ve varlığının gayesi sayılan mesajını bu çerçevede
hissetmeleri için kim bilir ne kadar cehdler, ne kadar gayretler sarf etmişlerdi.!
Ne beyin fırtınaları yaşanmış ve ne zahmetlere katlanmışlardı.! Ama, mevsimi
gelince bunların hepsi semere vermişti.. ve artık her işte, her gönülde Sen
vardın ve Seninle geçen her dakika, her saniye âdeta bir eşref saatti. Sürekli
başımızdan aşağıya dökülen ışıkların ruhlarımıza akıyor ve benliğimize neler
ve neler duyuruyordu! Sen, arkandakilere mutluluklar vaad ediyor, onların
ebedî saadet isteklerini cevaplıyordun; onlar da, daha aydınlık günlerin ileride
olduğu/olacağı mülâhazasıyla her an daha da şahlanıyor ve Senin arkanda
bulunma sevinciyle âdeta yeni bir Asr-ı Saadet yaşıyorlardı.

Biz insanlar, ta yaratılırken, âciz, fakir, ihtiyaç içinde ve bir sürü beklentinin
çocukları olarak yaratılmıştık: Gönül huzuru bekliyor, dünyevî-uhrevî saadet
hülyalarıyla yatıp kalkıyor, ebediyet ve ebedî mutluluk rüyaları görüyor ve hep
boyumuzu aşkın şeylerin peşinden koşuyorduk; Seninle ve Senin ışıktan
mesajlarınla beklentilerimizin üstünde ihsanlara nail olduk; Sen gelmeden
ölüler gibiydik, risaletinle sûr sesi almış gibi dirilip doğrulduk.

Dün Sen içimizdeydin ve günlerimiz gündü; o aydınlık günler tamamen yok
olmasa da, bugün büyük ölçüde renk attı ve soldu. Hüznümüz Yakub’un
hüznüne denk, ümitlerimiz de onunki kadar; hepimiz, çok yakın bir gelecekte
yeniden ufkumuzda tulû edeceğin o aydınlık günlerin hülyalarıyla yaşıyor, bize
vaad edilen avdetinin heyecanıyla sabahlıyor ve akşamlıyoruz. Vilâdetin her
sene bize bunları çağrıştırıyor, biz de kâse kâse ümitten iksirler içmiş gibi
oluyor ve Seni bu çağın insanlarına bahşeden Rahmeti Sonsuz’a nasıl
şükredeceğimizi bilemiyoruz...

Yakın geçmişte Senden kopup ayrılanların çoğu zayi olup gitti. Gidenler
kendilerine yazıklar etti. Hepimizin belli ölçüde bir kopukluk yaşadığı
muhakkaktı; ne var ki, herkesin Senden uzaklaşması farklı farklıydı ve
kaybetmeler de o çerçevede cereyan ediyordu. Şimdilerde geç de olsa, böyle



bir ayrılıktan pişmanlık duyduğumuzu ifade ediyor ve Senin anne kucaklarından
daha sıcak bağrına dönmek istiyoruz. Yüzümüz yok, hicap içindeyiz; Hak
katındaki nazının geçerliliğine de ümitlerimiz tam. Keşke ne seviyede olursa
olsun Senden hiç kopmasaydık; kopmasaydık da, Senden, Senin dünyandan akıp
gelen ışıklardan ve ruhlarımıza boşalan mânâlardan hiç mahrum kalmasaydık;
Seni o inandırıcı çehrenle içlerimizde hep taptaze ve dipdiri duyabilseydik..!
Heyhât! Farkına vararak veya varmayarak bir kere koptuk Senden.. uzaklaştık
kendimizden. Değişik kurtuluş yolları, yöntemleri peşinde koşup durduğumuz şu
anda, keşke bir de yitirdiğimiz şeyleri düşünebilseydik.! Ne gezer; bir kere
daha Hârût ve Mârût’un oyununa gelmiş ve bir kere daha Mefisto’ya yenik
düşmüştük. Oysaki bizim, Senin gölgenin üzerimizde olduğu ve şeytanlara
meydan okuduğumuz günlerimiz, haftalarımız, aylarımız, yıllarımız vardı.
Çevre hazanla inlerken günler de geceler de bizde hep bahardı. Yıllarımızı,
aylarımızı, günlerimizi çaldılar ve bizi birer zamanzede hâline getirdiler.
Şimdilerde oturmuş “Karanlığın son serhaddi, fecrin en sadık emaresidir.”
diyor ve bu zifiri karanlıkların yırtılacağı eşref saatleri bekliyoruz.



Bir Aynadır Bütün Varlık
Bu kâinatta her şey Hakk’ı gösteren bir ayna, O’nu söyleyen talâkatlı bir dil

ve O’nu mırıldanan bir nağmedir. İnsan, eşya ve bütün varlık sesleriyle-
sükutlarıyla, hareketleriyle-duruşlarıyla, mevcudiyetleriyle-semereleriyle hep
O’nu dillendirir, O’na şehadet ederler. O’nu söylerler eda ve endamlarıyla,
O’na imada bulunurlar mânâ ve muhtevalarıyla ve O’nun varlığının ziyasından
birer gölge gibidirler örgü, desen ve şiveleriyle... Görmeyenler varsın
görmesin; gözlerini basiretleriyle buluşturup görmenin hakkını verebilenler, her
nesnede O’na ait neler ve neler müşâhede eder, O’nun değişik tecellîlerinden
ne sesler ve sözler dinlerler.. eğer gönüller O’na açık, gözler de perdesizse –bu
herkeste aynı seviyede olmayabilir– ne zaman varlık kitabına bakıp onu
dikkatlice okumaya koyulsak, ne zaman küre-i arz meşherini gezip onu temâşâya
dalsak, ondaki her şeyi olduğundan daha fazla hülyalı bulur ve âdeta
büyüleniriz. Varlık ve hâdiselere Yaratan hesabına bakmayanlar/bakamayanlar
duyamazlar ondaki bu sihri, bu mânâyı ve bu muhtevayı.. göremezler ondaki
güzelliği, âhengi, edayı, endamı ve bütün bunların arkasındaki kastı, iradeyi,
hikmeti.. duyamazlar bunlardan ruhlara akıp gelen ziyayı, mârifeti, muhabbeti,
aşk u iştiyakı...

Oysaki, her zaman garip bir füsunla tüllenmektedir bütün eşya; bir çiçek
tarlası gibi salınıp durmaktadır tabiat.. şefkatle başımıza boşalıyormuşçasına
yumuşakça inmektedir ışık hüzmeleri.. her an ayrı bir letâfetle her yanımızı
okşamaktadır meltemler.. ve bin râyiha ile esmektedir rüzgârlar.

Evet, bakış zaviyesini ayarlayabilmiş birinin nazarında, canlı-cansız her şey
edası, endamıyla O’nu gösterir; bize gülerken O’na işarette bulunur; çizgi çizgi
O’na ait mânâlardan resimler sergiler; bize, temâşâsına doyulmayan ufuklar
açar ve ruhlarımıza en enfes seslerden ne korolar ne korolar dinletir. Bütün
varlık bir aşk u vuslat yaşıyor gibi canlanır gözlerimizde, dem tutarız aynı
âhenge yer yer, bir sermestî yaşarız ufkumuzun enginliğince; yaşar ve O’nu
anarız her nefes alış-verişimizde. Müşâhedelerimiz netleştikçe, ufkumuzda
tüllenen renkleri, çevremizde yankılanan sesleri daha bir farklı duyar, daha bir
farklı hisseder; her şeyin dilini anlıyormuşçasına, her hareketi çok daha farklı
mânâlandırır ve her sesi daha değişik yorumlarız: Sağımızda-solumuzda salınan



otlardan, ağaçlardan üstümüzde uçuşan kuşlara, ayaklarımızın dibinde
koşturmaca bir hayat yaşayan mini mini canlılardan çevreye mehâbet salarak
gerinen dev cüsseli ve mehâfet edalı varlıklara; bütün bir eşya arenasından
hilkat şeceresinin eli-ayağı, gözü-kulağı, dili-dudağı mesabesindeki
insanoğluna kadar herkesten, her şeyden ve her nesneden şifreli-şifresiz değişik
mesajlar alır, kendimizce bunları okumaya, çözmeye çalışır, çözebildikçe daha
derin konsantrasyonlara girer, daha bir öze doğru açılır, daha bir şahlanır –
bunları başarabilenlere ne mutlu!– ve gider ta her şeyin arka yüzüne (mâverâ-i
tabiat) odaklanırız/odaklanabiliriz.

Artık böyle birine, muhtevalı bir kitap gibi görünür şu kâinat ve içindekiler;
bir meşher hâlini alır şu sihirli dünya sarayı; zevkli bir ukbâ yolculuğuna
dönüşür sergüzeşt-i hayat ve o, yaşadığının farkına varır okuyup duyduklarıyla;
derken kalb ve ruh ufkunda yüzer gibi olur bütün bir ömür boyu. Varlık ve
varlığın perde arkası vicdana açıldıkça, onun içindeki mârifet ve muhabbet de
daha derin bir aşk u alâkaya inkılâp eder. Artık her şeyde hep O’nu duyar, O’nu
hisseder ve her şeyi, her nesneyi O’nunla irtibatlandırır. Hayat onun nazarında
olduğundan daha güzel bir hâl alır; her şey eda ve lisan değiştirerek daha sihirli
bir kimliğe bürünür ve bütün zâhirî mülâhazaların üstüne yükselen ruh, o âna
kadar mahfazası açılmamış ne mahrem bilinmezlere ne mahrem bilinmezlere
uyanır.

Evet, beden ve cismaniyet serhaddini aşabildiğimiz takdirde, bütün varlığı
buud değiştirmiş gibi görür de kendimizi âdeta bir sürprizler âlemi içinde
hissederiz; hisseder ve farklı yorumlarız her hâdiseyi; her saniye teneffüs
ettiğimiz havayı; her zaman “Hû” deyip çağıldayan ırmakları; rüzgârlarla tatlı
tatlı salınan, salınırken de bize en ince nağmelerden demet demet mûsıkîler
sunan otları, ağaçları; her gece bize ayrı bir şarkı söyleyen yıldızları; tulûları,
gurûbları ile ince hesaplara bağlanmış ve bize her gün, her gece ayrı bir şölen
yaşatan ayları, güneşleri.. dahası, imanın gönüllere verdiği genişlik ölçüsünde,
bizden biri veya varlığımızın bir parçası gibi duyarız duyduğumuz her şeyi.
Duyar da, bin bir güzellikle tüllenen şu muhteşem varlığı her temâşâ edişimizde
kendimizi aşk u şevk çağlayanlarına salar ve sihirli bir zaman içinde
yüzüyormuşçasına hep o Sevgililer Sevgilisi’nin vuslatına yürüyor gibi oluruz.
Yürürken de O’nun yollara dizdiği emarelerden ışıklar alır, canlı-cansız



karşılaştığımız her şeyle Mecnunca hasbıhâl eder, işaret ve işaretçileri
gönülden selâmlar, yolculuk zahmetlerini yol rahmetine çevirmeye çalışır,
seyahatimize emanet saat, dakika ve saniyeleri, niyet ve rabbânî mülâhazalarla
ebedleri peylemeye yetebilecek derinliğe ulaştırır ve bu fâni hayatı ötelerin
koridoru hâline getirebiliriz.

Aslında bu dünyanın gönüllerde hayret ve hayranlık hâsıl eden bütün
güzellikleri, ancak bizim niyet ve nazarlarımızla, Sevgili’nin de bakışlarıyla
açılır, inkişaf eder, sonsuzlaşır ve gün gelir hiç sönmeden ruh ufkumuzda
rengârenk tüllenmeye ve par par yanmaya başlar.. evet biz, hemen her zaman
tadıp duyduğumuz hayatın meyvelerindeki hakikî tadı, lezzeti, Sevdiğimizin
teveccühlerinden alırız. Çevremizdeki varlıkların bizimle münasebetlerini, bize
karşı o sıcaklardan sıcak beraberliklerini ve o upuzun yol arkadaşlıklarını
biricik Sevgili’yle münasebetlerini duyup hissetme sayesinde anlarız. Daha
sonra da, O’na karşı sevgi, alâka ve yakınlığımızın sıcaklığını koruyabildiğimiz
ölçüde, her şeyle ve herkesle bu içten irtibat sürer gider. Çünkü bütün aşklar,
alâkalar, irtibatlar O’nadır; O ise muhabbet tahtının tek hükümdarıdır. Her şey
değişik eda ve üslûpla O’nu söyler, uğrayanlara O’ndan bir şeyler mırıldanır
ve kulaklarımıza O’nun sevgisini fısıldar. Biz de yol boyu karşılaştığımız her
şeyi ve herkesi O’ndan ötürü severiz. Eğer bu yollarda gözlerimizi hep açık
tutmaya çalışıyorsak bu O’ndan bir şeyler görmemiz, eğer kulaklarımız sürekli
ses avı peşindeyse bu da O’ndan bir şeyler duymamız içindir. Aslında bu,
O’nun hakkı, bizim de boynumuzun borcudur; evet, eğer bir söz gidip O’na
dayanıyorsa, o değerini bulmuş sayılır; değişik düşünceler O’na kapı
aralayabiliyorsa, işte, o zaman bir kıymet ifade ederler; her hamle ve aksiyon
da O’na ulaşma plânına bağlı sürdürülebiliyorsa, hedef istikametinde yol
alınıyor demektir.

Zaten bizler bu dünyaya, başka bir âleme hazırlanmak için gönderilmiş
bulunuyoruz; dine davete gelince o da, böyle bir âleme çağrının ifadesi
mesabesindedir. Bunun böyle olduğuna inananlar, duyguları, düşünceleri,
niyetleri ve bütün faaliyetleriyle hep o çağrıya icabet ettiklerinin, icabet
etmeleri gerektiğinin ve ötelerdeki iltifatlara, teveccühlere ehil hâle gelmek
için bu imtihan yurdunda ve bu gamhâne-i mihnette bulunduklarının



farkındadırlar; farkındadırlar ve gözlerinde her zaman Hak varlığının ziyası,
gönüllerinde O’na inanmanın sihri ve hülyalarında hiç dinmeyen bir vuslat
arzusuyla yürürler dur-durak bilmeden sürekli O’na doğru.. iman, İslâm ve
ihsanla beslene beslene, mârifetle yoğrula yoğrula, aşk u şevkle incele incele..
her zaman pürsaadet, daima hayret ve hayranlık içinde, yol boyu O’na ait
neşîdeler dinleye dinleye, rastladıkları herkese ve her şeye O’nu sorar ve
yürürler o Mevcud u Meçhul’e, o Gayb u Şehadet Sultanı’na, hem de hedefe
kilitlenmiş gibi...

Yol ne kadar devam eder, menzile ne zaman varılır, vuslat ne zaman
gerçekleşir demeden daha fazla bir teveccüh beklentisi, bir şefkat ihtiyacı, bir
sadakat mülâhazası, her zaman hâlisâne davranma azmi ve daha engin bir
temâşâ iştiyakıyla istemezler bitmesini bu mârifet yolculuğunun.

Yürüdükçe daha iyi görürler tâli’lerinin gülen çehresini, hayatlarının öteki
yüzünü, imanın esrarlı dünyasını; görür ve her şeyden daha farklı mesajlar alır;
her adımda yeni bir ses, yeni bir muştuyla üveyikler gibi şahlanır; miraç
yapıyormuşçasına hep yükselir; bilemedikleri eb’âda ulaşır, tanımadıkları
âlemlerde dolaşır; herkese ve her şeye selâm verir; onlara demet demet
memnuniyet tebessümleri yağdırır ve ilerlerler tabiatlarının son serhaddine
doğru.. gülü-çiçeği koklayarak; karşılaştıkları her şeyle, herkesle söyleşerek;
ışıkla-gölgeyle hasbıhâl ederek; her sesten, her sözden, her şiveden, her
görüntüden O’na ait bir şeyler dinleyerek...

Zaman gelir, artık hep O’nunla olur ve kurtulurlar kendilerinden. Değişir
bakışları-görüşleri; dikeni gül görür, zehiri de bal.. ve yırtık pırtık mihnet
urbaları içinde ne dilrubâ kametlerle tanışırlar.. ve kim bilir değişik
güzelliklerle her gün kaç defa başları döner, kaç defa ilâhî sürprizlerle
yürekleri hoplar; ne sır haremgâhlarına uğrar ve nâmahremlere kapalı ne iltifat
ve teveccühler görürler.. değişik aynalarda O’nun cemalinin farklı cilvelerini
her görüp temâşâ ettiklerinde âdeta kalblerinin kanı çekilir, nabızlarının ritmi
değişir de onların tiktaklarında sadece O’nu duyar gibi olurlar. Aslında
duyulmak O’nun hakkı, duymak veya duymaya çalışmak da bizim hem vazifemiz
hem de mazhariyetimizdir. İşte böyle bir vazifenin ciddiyeti ve bu tür bir
mazhariyetin zevk u şevki hatırınadır ki, yürünen yollar ne kadar sarp ve



meşakkatli de olsa böyle bir yolculuk, yolcular için Firdevs bahçelerinde
tenezzüh gibi bir şey olur ve sağa-sola serpiştirilen O’na ait işaret ve emareler
sayesinde, amansız gibi görünen mesafeleri katetme de bir zevk u şevk
seyahatine inkılâp eder; aşılmaz gibi görünen uçurumlar veya engebeler
vuslatın şahlandıran heyecanıyla bir hamlede geçilir ve duyulmaz yol
yorgunluğundan, yürüme meşakkatinden hiçbir eser; duyulmaz da uzayıp gitsin
isterler yürünen bu yollar sonsuza kadar.

Sevgili’ye ulaşıp O’nu görmeye kilitlenmiş bu ruhlar, cismaniyete ait
küçüklüklerden ve dünyevî darlıklardan sıyrılarak hayatlarını hep iman ve
mârifetin engin ve rengin atlasında, O’nun teveccühleriyle beslene beslene
sürdürdüklerinin farkındadırlar. Her temâşâ ettikleri nesneyi O’nun bir nâmesi
ve bir mührü gibi öper öper başlarına korlar ve hep ruhanî haz ve lezzetlerin
serhadlerinde dolaşırlar.

Her ulaştıkları mârifet ve muhabbet zirvesini ulaşılacak son şâhika sanır;
“Allahu Ekber”lerle tazimlerini seslendirir, “Elhamdülillâh” senâlarıyla
minnetlerini dile getirirler; ama, iki adım daha atınca, yeni bir sürpriz
sağanağıyla karşılaşır ve kendilerini farklı bir mârifet ve ruhanî zevkler
zemzemesi içinde bulurlar.

Her ulaştıkları menzilde o Güzeller Güzeli’ni daha değişik tecellîleriyle
duyar, bir kere daha aşk u şevkle gürler ve yürürler daha ötelerdeki ayrı bir
menzile. Yürüdükleri yolda güzellikleri güzellikler takip eder; ama, ne O’nun
cemalinin cilveleri biter ne de ruhlarda onları temâşâ zevki.

Görüp duyanlar için aşk u iştiyak da bu yolda, deryayı işaretleyen damla
damla vuslat da bu yoldadır. Katrede deryayı görenler, zerrede kehkeşanları
müşâhede edenler kim bilir ötelerden daha nelere şahit olur ve ne duyulmadık
sesler dinlerler. Zira, “Bir aynadır bu âlem, her şey Hak ile kaim.” (Anonim)
ve bakıp bunları okumaktır yaratılıştan gaye, insan olmadaki hikmet...



Kararan Dünyaya Rağmen 
Apak Bir Ay

Dünyada iç içe buhranlar yaşanıyor. İnsanlık huzursuz ve hep hafakanla
oturup kalkıyor. Yarınlar hakkında kimsenin olumlu bir düşüncesi yok.
Hâdiseler boz bulanık, herkes feveran içinde, emeller de simsiyah. Zalim
zulmüyle dünyanın çehresini karartıyor, mazlum acz içinde yeisle kıvranıyor;
imdada koşacaklardan henüz haber yok; “medet” diye bağıranların da ne
istedikleri belli değil. Bir sürü kanlı el ve kirli yüz, bir sürü de insanlara karşı
merhametsiz ve Hak’tan utanmaz yüzsüz.. ve daha bir sürü mesâvi... Biz bunları
mırıldanıp duralım; Ramazan bir kez daha ufukta sessiz bir dolunay gibi
belirme yolunda. Ziyası şimdiden ufkumuzu aydınlatıyor gibi ve muvakkaten
dahi olsa içlerimizde bir inşirah var.

İnsanlar duygularıyla, düşünceleriyle ne kadar kirlenirlerse kirlensinler,
hemen her Ramazan o büyülü ziyasıyla ne yapar yapar mutlaka onlara bir
yudum ışık sunar; arındırır sinelerini isten-pastan.. istidatları ölçüsünde
nurlandırır çok kimseyi ve kendine benzetir. Siler ufuklarımızdan sisi-dumanı.
Akar gönüllerimize o uhrevî tat ve neşvesiyle. Maytaplar gibi ışık olur dökülür
başımızdan aşağı; dindirir hafakanlarımızı, yumuşatır o haşin ve hırçın
düşüncelerimizi.

O hemen her gelişinde, gökten inen bir sekîne gibi, o semavî renk; câzibesi,
şivesiyle iner aramıza ve duyurur büyüsünü ruhlarımıza. Biz onu, o bir aylık
misafirliği ile her gelişinde o kadar tılsımlı buluruz ki, geldiği gibi hep taptaze
kalır aramızda ve giderken de bir hasret ve hicran bırakır içimize.. bekleriz bir
sene boyu yeniden dönüp geleceği günleri. Vâkıa, orucuyla, iftarıyla, sahuruyla,
teravihiyle ona karşı her zaman bir alışkanlık, bir ülfet de söz konusudur; bu
itibarla da, bir mânâda gelişine çok hayret edilmez, gidişinde de şaşkınlık
yaşanmaz. Ancak, onun sadece vicdanlar tarafından duyulup sezilebilen öyle
bir semavî yanı vardır ki, nefislerimizi arındıran, gönüllerimize safvet çalan,
hislerimizi bileyen ve her gelişinde bize yepyeni bir şive ile çok farklı şeyler
anlatan bu yönü ile işte o, hiçbir zaman solmaz, renk atmaz, matlaşmaz ve
mihmandarlarını bıktırmaz; aksine hemen her zaman bir bahar edasıyla gelir
tüllenir, sonra da içimizde bir hazan duygusu bırakır öyle çeker gider.



Evet o, hemen her sene, göklerin bir sırrı ve büyüsü olarak gelip başımıza
boşalırken, önceki gelişlerinden çok farklı bir derinlikle kendini hissettirir. Biz
de her defasında onu daha farklı, daha füsunlu bulur ve aşk ölçüsünde severiz.
Aslında o gelirken, aylarla günlerle oynaya oynaya, mevsimden mevsime atlaya
atlaya hep bir farklılık sergileyerek gelir; gelir ve gönüllerimizde mevsimlerin
havası, rengi ve deseni ile tüllenir.

Bazen, o semavî sıcaklığını karın-kışın bağrına boşaltır; bazen yaz günlerinin
hararetiyle bütünleşerek bize iradelerimizin hakkını vermeyi hatırlatır ve bir
mânâda azmimizi biler, basiretlerimize kalbî ve ruhî hayat ufkunu gösterir;
bazen şebnemler gibi bahar çiçekleri üzerine konar ve bize diriliş şiirleri
söyler; bazen de hazanın kasvetini semavî neşvesiyle delerek bizi dünyevîliğin
darlıklarından uhrevîliğin ferah-fezâ iklimlerine alır götürür.

Biz, ayın-güneşin tulû ve gurûbu gibi, müneccim hesabıyla onun da ne zaman
geleceğini biliriz; ne var ki o, her gelişinde ve gelip misafir oluşunda bize bir
sürü sürpriz yaşatır: Hayatımızı bir baştan bir başa değiştirir; yememize-
içmemize, yatıp kalkmamıza müdahale eder, kabiliyetlerimiz ölçüsünde bizi
ruhanîlere benzetir ve edip eylediği bütün bu işlerle gönüllerimizde gökler
ötesinin vefasını seslendirir.

Hemen her sene Ramazan’ın gelmesiyle, âdeta gökler yere inmiş gibi olur;
sokaklardaki ışıklar, şerefeleri çepeçevre saran lambalar, minareler arasındaki
mahyalar, şurada-burada parlayıp sönen maytaplar bize yer yer semanın
yıldızlarını, meteorlarını hatırlattıkları gibi; olabildiğine incelen, incelip bütün
bütün saflaşan ve melekler gibi masumlaşan mü’minlerin camilerdeki o derin
hâlleri, gece hayatları, imsak ve iftarları da gönüllerimizde ruhanîlerle beraber
bulunduğumuz hissini uyarır. Öyle ki, kalb ve ruh ufkuna açık olan bir mü’min,
her sahurda ayrı bir şölen yaşar, her iftarda ayrı bir heyecanla köpürür, her
teravihi ayrı bir ruhanî zevkle eda eder ve çok defa görüp duyduklarıyla
kendini âdeta bir rüya âleminde sanır. Her zaman gufranla tüllenen bu mübarek
ay, atmosferinde yaşayanlara bunları vaad ettiği gibi, dinle, diyanetle şöyle-
böyle münasebeti olan hemen herkesin üzerinde farklı tesirler icra eder.

O kendine has büyüsüyle mü’min gönüllerin hudutlarını değiştirir, onların
tabiatlarına kendi boyasını çalar, yürekten inananlara açık-kapalı ötelerin



esrarını hissettirir ve insanlara cismaniyetlerinin üstünde farklı varlıklar olma
yollarını açar. Onun gelişiyle, insanî hisler sürekli mâverâîlik mırıldanır.
Öteler duygusu en enfes kokular gibi hemen her tarafa siner. Bir ay boyu, bu
kutlu zaman bize, hiç duymadığımız en derin sükûtî şiirlerini inşad eder ve
iman, ibadet –bunlar bu sükûtî şiirin temel unsurlarıdır– el ele vererek
basiretlerimize ilimlerin alanını aşkın ve temâşâsına doyum olmayan ne büyülü
ufuklar açar.

Güneşin hemen her zaman değişik dalga boyundaki şuaları topyekün eşya ile
bir çeşit münasebet içinde bulunduğu gibi, Ramazan ayında da gökler ötesi
âlemler, arzla, arzlılarla ve hususiyle de mü’min gönüllerle her an farklı
tesirler ortaya koyar; melekûtî âlemler, güneşin ziyasının kat kat üstünde her
tarafa bir ruh, bir mânâ, bir füsun neşreder; Hakk’a açık gönüllere kendi
derinliklerini duyurur ve kendi ledünnîliklerini aşılar. Bu sayede âdeta, dünya-
ukbâ yan yana gelir; birinden diğerine ibadet ü taat, ondan da berikine hayır ve
bereket akar durur. Bu durum insanda öyle derin hülyalar ve hisler uyarır ki,
dünyada hiçbir şey o kadar güzel ve o kadar büyülü olamaz. Bazen
mâbedlerdeki sesler kandillerden boşalan ışıklara karışarak başlarımızdan
aşağıya boşalırken hemen hepimizde gönüllerimizi hoplatan, gözlerimizi
kamaştıran öyle bir hâl hâsıl olur ki, içinde bulunduğumuz bu tılsımlı
atmosferden asla ayrılmak istemeyiz. Ayrılsak da gönlümüz hep orada olup
bitenlerle çarpar.

Biz Ramazan’da her günü bir bayram neşvesi içinde duyar, ev-iş-mâbed
arası gel-gitlerimizde hep onun sıcaklığını hisseder, uhrevîliklere açılma
hülyalarına dalar; yer yer mâbede koşar, Rabbimize karşı uzaklığımızı aşmaya
gayret gösterir, dua ve niyazla hayır temayüllerimizi güçlendirir, tevbe ve
istiğfarla da mânevî kirlerden arınmaya çalışırız; gece-gündüz Hak karşısında
her duruşumuzu ayrı bir tasfiye faslı olarak değerlendirir ve âdeta yaşamanın
rengini değiştiririz. Böylece hayatımız bilinmez bir bilmece olmaktan çıkar;
teneffüs edilen, duyulan ve bir haz olup içimize akan, tadına doyamayacağımız
bir güzelliğe dönüşür. Hele, ezan ve temcitlerin o gürül gürül sesi, camilerin
büyüleyen mânevî havası, kadın-erkek, genç-ihtiyar herkesin iştirak ettiği
teravihlerin hususî şivesi Ramazan’ı “sehl-i mümteni” öyle bir nefâsete
ulaştırır ki, onu tam duyup yaşayanlar, yeryüzünde bulundukları hâlde gök



sakinleri ile aynı safı paylaşıyormuşçasına çok farklı mülâhazalara dalar ve
kendilerinden geçerler.

Ramazan’da bazen mâbedleri –bu biraz da şahısların derûnîliğine bağlıdır–
öyle derin bir uhrevîlik sarar ki, insan orada minarelerden yükselen sesleri
Bilâl’in dudaklarından dökülüyor gibi dinler; imamı tam bir nâib ve halife
pâyesiyle mümtaz görür; sağındaki-solundaki insanları da Peygamber görmüş
kutlular gibi tahayyül eder, iliklerine kadar heyecan duyar; duyar gözyaşlarıyla
boşalır ve kendini Cennet’in bir adım berisinde gibi sanır.

Gerçi ben, şimdilerde böyle bir heyecan ve bu ölçüdeki engin
mülâhazalardan uzak bulunuyorum. Bulunduğum yerde benim bildiğim türden
hiçbir mâbed yok, muhit oldukça soğuk, uhrevîlik yanları itibarıyla da insanlar
bir hayli donuk. Burada minarelerin o büyülü sesini asla duyamazsınız;
namazgâhlar ve mâbedler bizdeki gibi renkli ve canlı değil; dahası âdeta
insanlar birbirinden kopuk. Bu itibarla da ben, kilometrelerce uzaklarda da
olsam, o bizim her zaman uhrevîlikle tüllenen camilerimizi, onları lebâleb
dolduran Hakk’ın sadık kullarını, onlardaki haşyet, saygı ve mehâbeti
düşünerek bu bir damla Ramazan’ın bizcesiyle teselli olmaya çalışıyorum.
Duyuyor gibiyim dış revaklara kadar taşan cemaatin o dupduru soluklarını;
tervîha fasıllarındaki salât u selâmları, bunları mırıldanan seslerdeki içtenlik
ve samimiyeti. Bazen, yaşadığım o eski günlerden hayal hâneme yerleşmiş
resimler yeniden bütünüyle canlanıyor; bu esnada ben de, gözlerimi kapayıp
duygularımı dinliyor; kendimi ya bir şadırvan başında, ya melekler gibi saf
bağlamış o pırıl pırıl insanlar arasında, ya bir kürsüde, ya da bir mihrapta
tahayyül ediyor ve paylaşmaya çalışıyorum orada olup bitenleri; çalışıyor ve
bazen mâbedten, bazen de minarelerden yükselen o saf ve dupduru seslerden,
sözlerden, oradaki değişik görüntülerden ve büyüleyen manzaralardan payımı
almak için âdeta aynı heyecanı yaşıyorum.

Sağ kaldığım sürece de, mânevî letâfet ve nefâseti tasavvurları aşkın o
günleri, o geceleri her zaman düşünecek; hayali cihan değer o “eyyâmullah”ın
his, heyecan ve aşk u şevkiyle, şu anda bulunduğum yer itibarıyla bir hayli
karanlık ve oldukça sessiz, kimsesiz şu hasret ve hicran demlerini ya da gurbet
dakikalarını aydınlatmaya çalışacak ve hangi mânâda olursa olsun mütemadiyen



heyecanla köpürüp durmuş o nurlu zaman diliminin bir gün mutlaka dönüp
geleceğini hep bekleyeceğim…



Mevlâna Celâleddin er-Rûmî1

Sesi-soluğu, vâridâtı, aşk u heyecanı ve insanlığa vaad ettikleriyle çağları
aşan öyle yüce kametler vardır ki, üzerlerinden asırlar ve asırlar geçse de onlar
hep taze ve canlıdırlar. Zaman onları eskitemez, hâdiseler onlara renk attıramaz
ve muhalif rüzgârlar onları asla solduramaz. Onlar, yüzlerce-binlerce yıl önce
yaşamış olsalar da, her zaman terütaze ve yepyenidirler; yepyenidirler
düşünceleri, tespitleri, beyanları, ruhlara sundukları mesajları ve değişik
içtimaî problemler karşısında ortaya koydukları alternatif çözüm ve
reçeteleriyle…

Mevlâna Celâleddin er-Rûmî Hazretleri de işte bu aşkınlardan biri.
Üzerinden asırlar geçmiş olmasına rağmen o, bugün bile bizi duyuyor, dinliyor,
hislerimizi paylaşıyor ve problemlerimize çareler sunuyor gibi bir aşkınlığın
sesi-soluğu durumunda. O, geçmişte yaşamış biri; ama yedi asır sonra dahi hâlâ
içimizde dipdiri. Ziyasını Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’dan (aleyhi
ekmelüttehâyâ) alan ve onu günümüze kadar değişik dalga boyundaki tayflar
hâlinde her yana yayan bir nur adam.. evliyâ, asfiyâ çerçevesinde
seçilmişlerden bir seçilmiş ve aşk u muhabbet kahramanları arasında sözleri
mîr-i livâ bir kutlu.. ölü ruhlara hayat üfleyen bir İsrafil suru.. nefesi,
çoraklaşmış gönüllerin âb-ı hayatı, yoldakilerin nuru ve tam bir Peygamber
vârisi.

Hazreti Mevlâna, hep Allah’a koşmuş ve başkalarını da koşturmuş bir hak
eri; her zaman aşk u şevk ile coşmuş ve çevresine sevgi meşk ederek onları da
coşturmuş dengeli bir cezbe insanı.. mârifeti, muhabbeti ve aşk u şevki yanında
aynı zamanda tam bir mehâfet ve mehâbet kahramanı.. herkesi Hakk’a ve o kutlu
sona çağıran bülend-âvâz bir münadi.. rızası, Hak rızasının eseri ve aşk u
iştiyakı da Hak teveccühünün tezahürü bir üstad-ı câmi idi. Evet o, çağına
seslendiği aynı anda o Muhammedî ses ve nefesini asırlar ötesine de
duyurabilmiş; kendi çağının tâli’lilerini tenbih etmenin yanında günümüzün
insanlarını da uyarmasını bilmiş büyülü bir nefesti. Allah onu önemli bir
hizmette istihdam ediyordu ve bu önemli misyonuna göre de, içi ve dışı
itibarıyla fevkalâde bir donanımla şereflendirmişti: Kalbi envâr-ı ilâhiye ile
pürnur, özü hikmet cevherleriyle ışıktan bir fağfur, sırrı esrar-ı lâhutla mâmur,



basireti de ziya-yı hâssla münevver idi.
Bu ufkuyla Hazreti Rûmî, kendi çağında irşad dairesinin merkez noktasında

âdeta bir Kutup Yıldızı, feyiz kaynağı olan hakikat-i Ahmediye’nin ziyası
sayesinde binlercenin-yüz binlercenin şem’ine pervane oldukları bir vilâyet
çerağı, insanî kemalâta yürüyenlerin yanıltmaz pişdârı, Kur’ân hakikatlerinin
müdakkik bir müfessiri, Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi vesellem) aşk u
şevkinin coşkun bir tercümanı ve herkese Allah’ı sevdirmenin de büyülü bir
lisanıydı. Onun atmosferine girenler sonsuz huzura erer, onun ufkundan
Kur’ân’a bakanlar Asr-ı Saadet’i görmüş gibi birdenbire başkalaşır,
etrafındaki gürûh-u encüme Hak âyâtını tefsir ederken bütün sineler aydınlanır,
o “Allah” derken âdeta gökler deliniverir de semanın esrarı arza boşalıyor gibi
olurdu.

O, Cenâb-ı Hakk’ı delice seviyordu ve ufkunda hiç dinmeyen bir inilti vardı
gece-gündüz. Halvette-celvette, her zaman ayrı ayrı muhabbet ve aşk u iştiyak
fasılları yaşıyordu. Bazen bütün bütün mâsivâdan tecerrüt edip kendini
gönlündeki aşk u vuslatın gel-gitlerine salınca tamamen bir ateş topuna
dönüyordu. İçten içe ocaklar gibi yanıyor, ama asla gam izhar etmiyordu.
Yanmayı aşkın gereği görüyor, âh u vâh etmemeyi de vefa töresi sayıyordu. Ona
göre, “seviyorum” diyenler cayır cayır yanmalı ve bunu da maiyyet ve kurbetin
bedeli saymalıydılar. Az yemeli, az içmeli, az uyumalı, konuşacakları zaman da
sadece O’ndan söz açmalı ve hep “hayret” yaşamalıydılar. O, “Sevenin nasıl
uyuduğuna şaşılır; evet, sevene uyumak haramdır.” derdi. Bir keresinde,
(Cenâb-ı Hakk’ın, Hazreti Davud’a hitaben:) “Ey Davud! Kendini uykuya salıp
beni düşünmeyen, sonra da aşk iddiasında bulunan yalan söylemiş olur.”
sözünü naklettikten sonra “Karanlık basınca âşıklar delirir/delirmeli.” demiş
ve hep dediği gibi davranmıştı.

İşte Divan-ı Kebîr’de onun magmalar gibi köpürüp duran his ve heyecan
ummanından sadece birkaç damla:

“Elsiz-ayaksız kalmış zavallı gönlümde O’nun aşkına direnecek güç
kalmadığı için mecnun gibiyim. Her gün, her gece beni bağlayan aşk zincirinin
ucunu geveleyip duruyorum. Sevgilinin hayali gelip belirince kanlar içinde
kalıyorum. Ben kendimde olmadığım için O’nu gönül kanıyla boyarım diye



korkuyorum. Aslında Sen, her zaman aşk ateşiyle yanıp yakılan bu âşığın
gecelerini perilerden sormalısın; herkes gidip uyudu; gönlünü O’na kaptırmış
olan ben ise uyku nedir bilmiyorum. Bütün gece gözlerim göklerde yıldız
saymakta. O’nun aşkı uykumu öyle bir alıp götürdü ki, bir daha geri geleceğini
sanmıyorum...”

Eğer O’nun aşk u heyecanı ve vecd ü hafakanlarının özü sayılan şiir
divanlarının ruhu sıkılacak olsa, ondan hep böyle aşk u iştiyak ağlamaları,
vuslat ve ümit nağmeleri dökülecektir. Mevlâna bir ömür boyu sevmiş,
sevildiği inancıyla oturup kalkmış, hep O’na karşı olan aşk u alâkasını
dillendirmiştir. O, bu engin aşk u alâkasını her seslendirişinde de O’na yalnız
yürümemiştir; kendini dinleme bahtiyarlığına ermiş çevresini de alıp beraber
götürmüştür. Evet o, kendisine sunulan semavî ziyafet sofralarından, o ışık
hâlesi içinde bulunanlara da kâse kâse vâridât sunmayı âdeta bir vefa borcu
bilmiştir.

İşte ona ait bir semavî yolculuk sergüzeştinden etrafa akseden birkaç
müteşabih nağme:

“Aşk burakı aklımı da gönlümü de aldı götürdü. Nereye götürdüğünü bana
sorma. Aklımı da gönlümü de alıp ötelere götürdü. Yürüyüp öyle bir revaka
ulaştım ki, orada ne ay var ne de gün; öyle bir dünyaya eriştim ki, orada dünya
da dünya olmaktan çıkmış…” Bu seyahat, mirac-ı Ahmediye’nin gölgesinde
öyle bir urûc ve bir semavî yolculuktur ki, Süleyman Çelebi ifadesiyle, “Ne
mekân var ânda ne arz u sema.” denebilir. Görüp duydukları, bakıp temâşâ
ettikleri gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, akl u fikrin kavrayamadığı
özel iltifat tecellîleriydi ve bunlar herkese de müyesser değildi. O, gitti, gördü,
tattı ve bir fâninin bilebileceği çerçevede bilinebilecek her şeyi bildi.
Görmeyenler bilemez, tatmayanlar duyamaz; duyanlar da çok kez sır vermez, sır
verseler de onu herkes ihata edemez. Gâlib’in ifadesiyle:

“Bir şu’lesi var ki şem’-i cânın
Fânûsuna sığmaz âsumanın.”
Mevlâna’nın bütün bir varlığa karşı duyduğu muhabbet, alâka ve insanlarla

münasebetlerindeki sıcaklık, ondaki o derinlerden derin ilâhî aşkın bir
izdüşümüydü. Fıtratı sermest-i câm-ı aşk olan Hazreti Pir her şeyi sevmiş,



topyekün varlığı muhabbetle kucaklamış, her nesne ile bir çeşit diyaloga
geçmişti ki; bütün bunlar, onun Allah’a karşı o derin aşk u alâkasının
yansımasından başka bir şey değildi.

Bu perişan ve bulanık anlatımın onu ifade etmekten uzak olduğunun
farkındayım. Bu da benim onunla bir münasebet arayışıma verilmeli. Yoksa
nerede damla, nerede deryayı tavsif; nerede zerre, nerede güneşi ifade.!?

Varsın öyle olsun; birkaç cümle ile de olsa, ışığının şu fâni dünyaya düşmesi
itibarıyla, yeniden bir kere daha “Celâleddin er-Rûmî” demek istiyorum:

Hazret, Asya kıtasında iç içe içtimaî, siyasî ve askerî bunalımların yaşandığı
1207 yılında Belh bölgesinde hayata gözlerini açtı. Babası, Şeyh Muhammed
Bahâüddin es-Sıddîkî ki, Hazreti Ebû Bekir’in onuncu derecede torunuydu.
Merhum Tâhiru’l-Mevlevî’ye göre, valide-i mükerremeleri de Efendimiz’in
soyundan ayrı bir şecere-i mübarekenin meyvesiydi. Baba, bulunduğu bölgede
“Sultanü’l-Ulemâ” unvanıyla yâd edilen bir Peygamber vârisi ve bir hakikat
eriydi. Pek çok hak dostu gibi o da doğup büyüdüğü yerde hazmedilememiş,
hatta hırpalanmış ve bir mânâda göçe zorlanmıştı. Bu itibarla da, maskat-ı re’si
olan Harzemlilerin ülkesinden ayrılmış; upuzun bir müsaferet ve ikamet
fasılları yaşamış: Hicaz’a uğramış, bir miktar Şam’da ikamet etmiş, bir hayli
sulehânın yanında, Muhyiddin İbn Arabî gibi mümtaz şahsiyetlerle görüşmüş;
görüşmüş ve feyiz alıp feyiz vermiş. Onunla beraber dünyevî yaşı itibarıyla
henüz altı-yedi yaşına yeni basmış bulunan büyük ruhlu küçük Mevlâna da
zatına has o derin tecessüs ve tefahhus hisleriyle gördüklerini gayet net
fotoğraflamış, çevresini iyi okumuş, bilhassa Hazreti Muhyiddin’in esrarlı
dünyasına –tabiî yaşının müsaadesi ölçüsünde– nüfuz ederek onun sohbetiyle
ayrı bir insibağ yaşamış; ondan iltifat görmüş ve teveccühlerine mazhar olmuş..
böylece oldukça sıkıntılı fakat değişik mevhibe ve vâridlere açık hedefi meçhul
bu bereketli hicrette Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-
Enâm (aleyhim salavâtullahi ve selâmuhu mil’elarzi ve mil’essema) gibi hep
bereket bulmuş, hep lütuf görmüş ve kazâya rıza sayesinde adı konmamış
ihsanlara mazhar olmuştur.

Yollar bu kutlu aileyi alıp Erzincan’a götürmüş, kader onları Karaman’a
çekmiş. Bir miktar “Halâveye” medresesinde talebelik.. bir süre Şam-Halep



medreselerinde ulûm-i İslâmiye tahsili.. ve tekmîl-i nüsahtan sonra yeni ana
ocağı sayılan Konya’ya avdet.. bir süre sonra Hoca Şemseddin Semerkandî’nin
semere-i mübarekesi Gevher Hatun’la izdivaç.. ardından da muhterem peder
Sultanü’l-Ulemâ’nın Allah’a yürümesi.. ve Seyyid Burhaneddin Tirmizî’nin
nezaretinde uzun bir seyr u sülûk-i ruhanî.. derken birkaç sene sonra Rüknüddin
Zerkûbî’nin işaretiyle Konya’ya gelen Şems-i Tebrizî ile buluşma ve yeni bir
derinliğe açılma.. ve sonunda bütün dünyada kendi enginliğiyle tanınan Koca
Mevlâna. Aslında bunlar, meâliye açık üstün istidat bir nâdire-i fıtratın hayatını
tarassut adına ortaya koymaya çalıştığımız birkaç küçük menfez ve uhrevîliğe
kilitli Muhammedî ruhun önemli temsilcilerinden birinin hayat-ı
seniyyelerinden sadece üç-beş kare..!

Mevlâna mı Şems’in ufkunu açtı, Şems mi Mevlâna’yı alıp ötelere götürdü
ve kim kimi hakikatü’l-hakâyık’a, aşk u şevk zirvesine, Hazreti Matlub u
Mahbub’a yönlendirdi?.. gibi soru ve münakaşalarla o pak ve müstesna
insanların sergüzeşt-i hayatlarıyla alâkalı mülâhazaları bulandırmak istemem
vesselâm.. ve zaten bu tür konular bizim gibi düz insanları da çok çok aşar; ama
kim bilir, belki de şöyle demek daha uygun olur: Bir dönemde iki müstait ve
donanımlı ruh bir araya gelmiş, iki derya gibi birbirine boşalmış; ferden ferdâ
zor ulaşılabilecek zirvelere, iştirak-ı mevâhib ve vâridâtla birdenbire
ulaşıvermiş; mârifet, muhabbet ve aşk u şevk şâhikalarına otağlarını kurmuş,
kendi çağlarını aydınlattıkları gibi günümüze kadar da bütün asırlara o
“menhelü’l-azbi’l-mevrûd”dan aldıkları feyizleri ifâza ederek birer “yâd-ı
cemil” olarak zikredilegelmişlerdir.

Şunu da hemen belirtmeliyim ki, Hazreti Mevlâna, başta peder-i
muhteremleri Sultanü’l-Ulemâ olmak üzere, pek çok feyiz kaynağından istifade
etmiş, seleflerinin büyük çoğunluğunu geride bırakmış ve ummanlar gibi
köpüren aşk u şevkiyle her zaman Allah’a yakın durmanın yanında hep
insanların içinde olmuş ve kendini asla onların üstünde görmemiş; hayat-ı
seniyyelerinde bizzat, ötelere yürüdükten sonra da eserleriyle Hazreti
Sultanü’l-Enbiyâ’nın ruhanî hayatlarının vesâyetinde bir “kutbü’l-irşad”
vazifesi görmüş; çok geniş alanlı, geniş zamanlı tesiri olan ender simalardan
biridir.



Hazreti Pir’in, sofîler arasında bilinen şekliyle müridliği, dervişliği,
postnişinliği ve şeyhliği söz konusu değildir. O, temel unsurları Kitap, Sünnet
ve selef-i salihin olan irşadla alâkalı şahsî içtihatlarıyla, tecdit televvünlü yeni
bir yöntem geliştirmiş; farklı bir ses ve solukla hem çağının insanlarını, hem de
daha sonrakileri yepyeni bir mâide-i semaviyede buluşturmuştur. O, Allah’la
münasebetlerinde bir aşk u iştiyak insanıdır; Allah’tan ötürü kendisine
teveccüh edenler karşısında da bir muhabbetullah sâkisidir; evet eğer onun,
Divan-ı eş’âr’ının ruhu sıkılıp sağılacak olsa gökteki sıkışmış bulutlardan
rahmet boşaldığı gibi ondan da muhabbetullah ve muhabbet-i Resûlullah
sağanakları boşalacaktır. Onun ruhundan fışkıran ve Hüsamettin Çelebi
vasıtasıyla kitaplaştırılan en câmi ve büyük ölçüde de didaktik eseri
“Mesnevî”, bu yüksek aşk u muhabbet tufanının tenezzül dalga boyunda ve
bizim de özünü duyabileceğimiz bir şaheser; “Divan-ı Kebîr” ise, Hazret’in
kametine göre bir aşk u iştiyak tufanı mesabesindedir.

Mesnevî’de duygular, düşünceler muhakemelerimizi ezip geçmeyecek
şekilde, idraklerimizi aşmayan âli bir üslûpla işlenmiştir. Divan-ı Kebîr’e
gelince, onda her şey magmaların feveranı mahiyetindedir ve herkesin
yudumlayacağı türden de değildir. Dikkatle bakıldığında, bu kitab-ı celîlü’l-
kadr’de fevkalâde bir derinlikle “fenâfillâh-bekâbillâh-maallah”
mülâhazalarına bağlı dışa vuran olabildiğine engin mâverâî bir heyecan
feveranı müşâhede edilmektedir. Onun Divan’ındaki bu feveranı görebilenler
kendilerini yanardağları hatırlatan bir aşk u vecd tufanı içinde bulurlar ve
dehşetle ürperirler. Hazret’in herkese açık olmayan bu tür eş’ârında, aklın
hudutlarının aşıldığı, insanî normların üstüne çıkıldığı, melekûtî keyfiyâtın
mülkî elvân ve eşkâli gölgelediği görülür.

Hazreti Mevlâna, medreseden tekyeye, tekyeden çilehanelere bütün feyiz
kaynaklarından beslene beslene olgunlaşmış.. Hakk’a vâsıl olmuş.. kendi
sistemi içinde semavîleşmiş ve vilâyet semasında bir Kutup Yıldızı gibi âdeta
kendi etrafında dönen bir mâh-ı mücellâdır. Evet o, bulunması gerekli olan yere
ulaşmış ve durması icap eden yerde de durmayı başarmış bir babayiğittir.
Gördüklerini iyi okumuş, duyduklarını yerinde değerlendirmiş; Hakk’a
teveccühünde asla kusur etmemiş ve ötelerden esip gelen vâridlerin,



mevhibelerin bir zerresini dahi zayi etmemiştir; zayi etmemiş ve pek çok selefi
gibi bu ilâhî atiyyeleri şiir diliyle seslendirmiş, baş döndüren söz hevenkleriyle
ortaya koymuştur. O, bu zebercedden büyülü kelimelerle hem kendi aşk u
heyecan hummasını dillendirmiş, hem de şiirin köşe-bucak müphemleri içinde,
yârâna açık, ağyâra kapalı müteşâbihâtını ifade etme üstadlığını ortaya
koymuştur.

Onun, ister herkese açık sözleri, ister müteşâbihâtı –bunlar arasında çok az
dahi olsa başkaları tarafından o inci dizileri içine karıştırılmış kalp sözler de
bulunabilir– kendi ufkunun sesi-soluğudur, başka divitle, kalemle tanışıklığı
olmamıştır; onlar, herkesi tesir altına alacak kadar da sıcak mı sıcak ve
tamamen onun gönlünün nağmeleridir.

Hazreti Mevlâna, tabiatı itibarıyla olabildiğine ince, fevkalâde narin, bir
anneden daha şefkatli; sözün özü kendi asrında Muhammedî Ruh’un (aleyhi
ekmelüttehâyâ) izdüşümü bir müstesna varlıktı. Onun bu hususiyetlerini
Mesnevî’sinde, Divan-ı Kebîr’inde, başkalarına yazdıkları mektuplarında,
ailevî münasebetlerinde, dostlarına karşı özel davranışlarında görüp şahit
olanlar, tam bir Peygamber vârisiyle karşılaşmanın heyecanıyla ürperir, kendi

kendilerine 2 ُءاََۤشي ْنَم  ِهِیتْؤُي  ّللا  ِهٰ ُلْضَف  َكـِلٰذ   diye mırıldanır ve hayranlıkla
iki büklüm olurlardı.

O, hayatında çok hoyrat muamelelere maruz kalmış, çok incitilmiş; ama
hiçbir zaman kaba davranmamış ve kimseyi rencide etmemişti. Hakk’a ait
mevhibeleri haykırırken her zaman gürül gürül ve fütursuzdu; ancak, sair ahvâli
itibarıyla hep mütevazi, mahviyet içinde, yüzü yerde ve herkesi şefkatle
kucaklamaya hazır bulunurdu. Bencillik, iddia, çalım ve huşunet... gibi mesâvi-i
ahlâktan sayılan kötü huylar hiçbir zaman onun atmosferinde ikamete fırsat
bulamamışlardı. Fitilini ondan tutuşturduğu arkadaşı diyeceğimiz Hazreti Şems-
i Tebrizî’yi üstadı gibi görür ve saygılı davranır.. müridi ve halifesi
Salâhaddin Zerkûb’a “Şeyhim, efendim, sultanım...” diye hitap eder..
Hüsamettin Çelebi’yi tazimle anar ve aile efradına karşı da âdeta Ehl-i Beyt
muamelesinde bulunurdu. Meclisi, Peygamber meclisi gibi herkese açıktı ve en
uzaktakilere bile öyle yakın dururdu ki, can alıcı hasım ruhlar dahi ellerinde
olmayarak kendilerini birden onun şefkatli kucağına salıverirlerdi. Bir kere de



o atmosfere girdiler mi artık bir daha ayrılmayı düşünmezlerdi. Hazreti Pir,
ötelerle toptan alış verişi olan birisiydi; ama, insanlara karşı muamelesinde bu
koca farklılığı hissettirmeyecek kadar hep muhlis ve mütevazi idi: İnsanlar
içinde insanlardan bir insan olarak yaşar; onlarla oturur-kalkar, onlarla yer-
içer; Allah’la arasındaki esrarı elinden geldiğince sır bilmezlerden saklamaya
çalışır ve inandıklarını yaşayan bir mürşid olarak her zaman gönüllere nüfuz
etme yollarını araştırır; “Sohbet-i Cânân” der, sürekli nazarları O’na çevirir;
“aşk” der, “iştiyak” der, “cezbe” der, “incizab” der, ruhunda köpürüp duran his
ve heyecanı başkalarına da duyurmaya gayret eder ve iklimine uğrayan herkese
hakikî insan olma ufkunu gösterirdi. Dünyada, dünya malında asla gözü yoktu;
hiç olmamıştı da. Bulduğunda, kifâf-ı nefs edeceği miktarın dışındakini yedirir-
içirir, başkalarına infak eder; bulamadığında da, “Çok şükür, bugün evimiz
Peygamber evine dönmüş.” der, yerinde sabır pistiyle göklere açılır, yerinde de
şükürle mâverâîliklerde pervaz ederdi. Sadaka, zekât kabul etmez; insanlara
verecekli olma durumuna düşmemek için müzâyakaya maruz kalır, aç durur,
fakirane yaşar; ama, sızlanıp ağyârı âhından âgâh etmez ve irşad hizmetini de
hediye ve behiyyelerle kirletmezdi.

Mevlâna Celâleddin er-Rûmî Hazretleri, zühdü, takvası, iffeti, ismeti,
halktan istiğnası ve bütün bütün ötelere müteveccih yaşamasının yanında
mârifeti, muhabbeti, aşk u iştiyakıyla da ömür boyu irtifa kaybetmeden yaşayan
vilâyet semasının üveyiklerinden biriydi. O, Allah’ı aşk üstü bir aşkla sevdiği
gibi, O’nun tarafından sevildiğine de inancı tamdı. Bu, ne kaybettiren bir
emniyet hissi, ne de mehâfet ve mehâbetten mahrumiyetti; bu, bir iman ve
ihtisab ufkuydu; Hazret de işte bunu tahdis-i nimet sadedinde ihsas ediyordu.
Buna, Sultan’ın mevhibelerine dellâllık etme de diyebiliriz.

Onun iç dünyasında, her zaman farklı debi ve değişik dalga boyunda aşk
çağlayanları birbirini takip eder, teveccüh ve vefası ilâhî cezb u incizapla
mükâfatlandırılır; böylece ona, kurb üstü kurb yolları açılır ve o, çok defa kâse
kâse yudumladığı câm-ı aşkla sermest-i câm-ı aşk olarak yaşardı. Sadece O’nu
görme, O’nu bilme, O’nu duyma, O’nu söyleme, her iş ve sözünü O’na bağlama
mevzuunda o kadar samimî idi ki; bir an gözü ağyâra kaysa, oturur bir yığın
gözyaşı döker; her zaman maiyyetin ferah-fezâ iklimlerinde yaşamaya can atar,
hem muhib hem mahbub olma iştiyakıyla çırpınır durur ve dakikalarını âşık u



mâşuk olma sermestisiyle geçirirdi.
Ondan evvel de bu zaviyeden ruhanî zevkleri duyan, yaşayan bir hayli âşık

ve muhib gelip geçmişti; ama, duyup hissettiklerini seslendirmesi –hususiyle de
Divan-ı Kebîr’deki üslûba emanet– her mülâhazasını cesurca ortaya koyması
açısından onun başkalarına karşı bir fâikiyetinin bulunduğu da açıktı. Vâkıa,
daha sonraki dönemlerden Devr-i Risaletpenâhî’nin koçyiğitlerine kadar umumî
fazilette Hazret’e üstünlüğü müsellem bir hayli devâsâ insan da gelip geçmişti;
ama, Hazreti Pir’in fâikiyeti “Hususî fazilette mercûhun râcihe tereccühü”
mânâsınaydı. İşte bu açıdan onu, bu vadinin biricik gözdesi ve dilrubâsı
sayabiliriz. O, bu hususta çok güzeldir, güzellere peyrevdir ve aşk yoluyla
insanları Güzeller Güzeli’ne ulaştırmada da güzîde bir rehnümâdır.

Bir insan için, Cenâb-ı Hakk’ı gönülden sevmek ve her zaman O’nu derin bir
aşk u iştiyakla yâd etmek yüce bir pâyedir. Bundan daha yüksek bir mansıp
varsa o da, insandaki bütün bu aşkların, iştiyakların, cezb ü incizapların O’nun
teveccüh ve iltifatından kaynaklandığının şuurunda olmaktır. Hazreti Mevlâna,
her nefes alış verişinde sürekli O’nu soluklanıyordu; bu hâlini de yine O’nun
nazar ve hususî teveccühüne bağlıyordu. Ufku bu noktaya ulaşmayanlar bunu
anlamayabilirler. Ne var ki, “Herkesin istidadına vâbestedir âsâr-ı feyzi /
Ebr-i Nisandan ef ’î semm, sadef dürdane kapar.” fehvasınca, donanım ve
istidatların, elfâzın meâniye kalıp olduğu gibi, ilâhî mevhibe ve vâridlere şart-ı
âdi plânında bir dâi olduğunda da şüphe yoktu.

Bazıları, Cenâb-ı Hakk’ın münezzehiyeti ve mukaddesiyeti açısından, O’na
karşı aşkı uygun bulmamış ve insan-ı kâmilin mâşukiyetini de anlamsız
görmüşlerdir. Pek çok hak dostu gibi Hazreti Mevlâna da, beşerî aşk u
alâkaların çok çok üstünde, Zât-ı Ulûhiyet’in münezzehiyet ve mukaddesiyetine
yaraşır bir aşk u iştiyakın olabileceğini cesurca ifade etmiş ve arkadan
gelenlere de yoruma açık böyle bir aşk-ı ilâhî müteşâbihi miras bırakmıştır.

Sonradan gelen bazı sofî ve mollalar, böyle bir müteşâbihle beraber, yer yer
o dergâhta icra edilen müziği, ney’i ve değişik enstrümanları da sürekli
sorgulamışlar; semâzenlerin hareketlerini yargılamışlar ve infaz üstüne infazlar
gerçekleştirmişlerdir; ama, Hazret’in, kendi yorumlarının doğruluğu konusunda
hiçbir şüphesi olmamıştır. Olsaydı, hepsini kırar, döker ve bu kabîl şeylerin



bütününden vazgeçerdi.. mutlaka vazgeçerdi.
Aslında onun, dinin ruhuna yürekten bağlı bulunması ve Muhammedî edebin

(sallallâhu aleyhi vesellem) arızasız bir temsilcisi olması da, başkalarına fazla
bir şey söyleme fırsatı vermez zannediyorum. Kılı kırk yararcasına dinin özüne
saygısı ve Sünnet-i Seniyye’nin canlı bir tefsiri olması, bugüne kadar büyük
çoğunluğun onu kabulü için yetip artmıştır.

O, tam bir samimiyet ve ihlâs insanıydı; Şer-i şerife muhalif düşmemek
kaydıyla hep gönlünden gelenleri yaşıyor ve onları seslendiriyordu. Dini,
hayata hayat kılarken de, başkalarına yaşama yollarını gösterirken de, ney’e
üflerken de, semâa kalkıp pervane dönerken de, her zaman aşk u iştiyakla ciğeri
kebap ve her zaman âh u eninle sızlayan bir nây ve bir dolaptı. Anlamazdı
muzdarip olmayanlar onu; duyamazdı nâdânlar onun duyduklarını. O, “Firaktan
pâre pâre olmuş bir sine isterim ki, ona iştiyak ve dertlerimi şerh edeyim.”
diyor derd-mend yârân beklentilerini seslendiriyordu.
1Not: Bu yazı, Şefik Can Bey’in “Mevlâna, Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri” adlı eserinin İngilizce baskısı
için “Takdim” olarak yazılmıştır.
2Mâide sûresi, 5/54; Hadîd sûresi, 57/21; Cum’a sûresi, 62/4.



Bir Yıkık Rüya ve Bir Mâmur Hulya
Oturmuş ruhumu dinliyorum; realiteleri aşkın oluşumlar bekleyen bir hâli

var. Zannediyorum içimin sesini dinleyebilenler de bu intizarı duyabilirler.
Gerçi sinem her zaman gamla çarpıyor; şimdilerde bir damla yetecek gibi
taşmasına. Ama ben, yıllar var ki her sabah gerçekleşeceğini umduğum
emellerimin üzerime düşen gölgeleriyle uyanıyorum. Hiç
düşünmedim/düşünmek istemedim hülyalarımda tüllenen aydınlık günlerin
gelmeyeceğini ve abes saymadım intizarda geçen günlerimi. Her gün ufuklar
aydınlanırken, yorgun gözlerimle uzaklarda beliren nice karaltılarda bıkıp
usanmadan emellerimi, ideallerimi heceleyip durdum ve ne tedâilerle
ürperdim; hem de her gün biraz daha hisli, biraz daha gergin, biraz daha
daüssıla edalı...

Elbette dünyada gam yükünü çeken sadece ben değildim; ne var ki ruhumdaki
ızdırapları da en iyi bilen yine bendim. Bir ömür boyu yutkuna yutkuna ne
hicranlar, ne hafakanlar yaşadığımı başkaları daha iyi bilemezdi ki;
başkalarının yaşadıklarını ben bilemediğim gibi. Aslında ne hafakan yaşamak
mutlak kerametti, ne de teessür duymamak bir fazilet. Heyecan ve hassasiyetin
kendine göre bir yeri vardı, dertten âh edip inlemenin de kendine has bir
değeri. Neyin bir şey ifade edip etmediğini ancak Allah bilirdi. Bunu da insanın
niyet ve mütemadi duruşu gösterirdi.

Meş’ûm bir zaman diliminde maruz kaldığımız şeylerin pek çok muzdarip
gibi ruhuma her çarpıp geçişini sineme saplanan bir zıpkın gibi hissettim.
Ürpermek istedim ürperemedim; zira benimle beraber büyük çoğunluğun da
gırtlağına kadar ızdıraplar içinde bulunduğunu gördüm, râşelerimi sineme
gömdüm. O gün bir baştan bir başa dünyamızda korkunç bir çözülüş
yaşanıyordu; duyabiliyordu bunu ölmemiş vicdanlar ve henüz kendi
değerleriyle ayakta durabilenler; ne var ki olup biten fezâyi ve fecâyii kendi
cereyan çerçeveleriyle duymak biraz da iç derinliğine ve vicdan genişliğine
bağlıydı; vicdanın vüs’atine göre ruha çarpan âlâm ve ızdırabın şiddeti de
değişiyordu. Bundan dolayı da ruh ve gönül insanları hafakanlarla kıvrım
kıvrım kıvrandıkları dönemlerde bile, duyma, görme, hissetme kâbiliyetlerini
köreltmiş kimseler sezemediler her şeyin künde künde üstüne devrildiğini;



millî ve dinî değerlerimizin tıpkı seylaplar önünde sürüklenen kütükler gibi
şuraya-buraya sürüklendiğini; bütün bir geçmişi her şeyiyle yakıp yıkan ifritten
yangınları. Kimileri yorgun ve bitkin, kimileri olup bitenden habersiz ve şaşkın,
kimileri de serâzad ve çakırkeyf, ne o korkunç yıkılış dehşetini duydular ne de
duyup hissedenlerin âh u efgânını; duymadılar duymadığı kadar mezardaki
ölülerin.

Doğrusu, her gün ayrı bir zevk u sefâ şöleniyle mest u mahmur yaşayanların –
ona da yaşama denecekse– bunları duyması da mümkün değildi. Duyamazlardı
da, zira o gün her yanda ürperten bir bohemlik yaşanıyor; çoğu kimse hevâ ve
hevesinin güdümünde bir oraya, bir buraya yalpa yapıp duruyor; sürekli “akıl
akıl” dendiği hâlde doğru dürüst onun kurallarına da hiç mi hiç riayet
edilmiyor; böylece çözülmeleri çözülmeler takip ediyor ve toplumda mütemadi
kırılmalar ve yıkılmalar yaşanıyordu. Buna karşılık “çare” diye ortaya atılan
düşünce ve mülahazalar ise, adeta bu süreci daha da hızlandırıyor ve
çoklarının yeniden dirilme ümitlerini de alıp götürüyordu.

Bir de bütün bu olanları bir cemad hissizliğiyle seyreden şaşkın bir güruh
vardı ki bunların durumu tamamen yürekler acısıydı; neyin ne olduğunu
bilemeyen bu insanlar olup bitenleri görüyor fakat bir türlü anlayamıyor, bir
yere sürüklendiğini hissediyor ama akıbetini kestiremiyor, yer yer bazı
oyunlarda kullanılıyor ancak hiçbir şeyin niçin ve nedenine akıl erdiremiyordu..
Kur’ân’ın: “Kalbleri var ama onunla bir şey idrak edemiyorlar, gözleri var
fakat göremiyorlar, kulakları var ancak onunla işitilecek şeyleri

işitemiyorlar.”1 dediği gibiydi bu güruhun hâli; bunlar her şey altüst olurken
durduğu yerden alık alık bakıyor, sonra da kahreden bir tevekkülle –
zannediyorum buna tevâkül demek daha uygun olacaktır– hissiz, hareketsiz,
olduğu gibi kalakalıyorlardı. Ne güneşin gurub ettiğinin farkında ne ayın husûfa
uğradığının ne de zulmet zulmet üstüne her yanı saran karanlıkların. Her tarafta
yarasalar şehrâyinler tertip ediyormuş, karanlığın çocukları ışığın yenik
düşmesinin keyfini çıkarıyormuş, fırsattan istifade dört bucakta şeytanlar cirit
atıyormuş onların umurunda bile değil..

Her zaman güzel görüp güzel düşünen ve hüsnüzanna kilitlenmiş gönlü
aydınlık ve ağzı dualılar, bu kapkaranlık atmosferin bir gün mutlaka yağmur



bulutlarına dönüşeceği ümidiyle el açıp niyaza durmaya devam etsinler; –
Cenâb-ı Hak bizi hiçbir zaman Kendine teveccühten dûr etmesin– bu ürperten
senaryoyu hazırlayanlar ve asırlardır birbirinden mel’un oyunları sergileyenler
ne yeni yeni senaryolar hazırlamadan ne de o haince düşüncelerinden asla
vazgeçmeyeceklerdir, şimdiye kadar vazgeçmedikleri gibi. Yıllar var biz hep
çevremizden yükselen iniltilerle ürperdik. Söndürülen ışıklarımızın, solan
renklerimizin hasret ve hicranlarıyla oturup kalktık. Sağdan da soldan da esen
rüzgarları hep bir gurub hitabı gibi duyup dinledik. Kendimizi ve çevremizi her
zaman yarı dumanlı, yarı karanlık, yarı kâbuslu, yarı değişik fâcialarla
kıvranırken gördük. Hiç mi hiç rahatla tanışmadık, huzur nedir bilemedik,
imanın vaad ettikleriyle teselli olduk ve “yarınki nesillere bin ömür feda olsun”
diyerek Allah’ın bize lütfeylediği zaman, imkan ve fırsatların kesesini dahi
çözmeden onlara armağan ettik...

Tabii bu arada, görüp işittiklerimizden, duyup değerlendirdiklerimizden
ruhumuza akan mânâlar bizi, geçmişi yeniden yorumlamaya ve geleceğe karşı
da hazırlıklı olmaya sevk etti; bunlardan biri mâzimiz öbürü de âtimizdi. Ne
birincisini kafamızdan silip atabilirdik ne de ikincisine lâkayt kalabilirdik.
Zaten yıllar ve yıllar boyu içinde bulunduğumuz mağduriyet ve mazlumiyetler
de bize yeniden kendimiz olarak dirilme, yitirdiğimiz millî ve dinî
değerlerimizi ihyâ etme yolunu gösteriyordu. Evet çektiğimiz sıkıntılar, bizi
kendimizce bir şey olmaya zorladığı aynı anda bugüne kadar şu tarafa-bu tarafa
çekilerek istismar edildiğimizi şöyle böyle sezmemiz dahi, millî infiallerimizi
tetikliyordu.

Artık, asırlar ve asırlar boyu hep bize ait hayatın ganimetini dermiş her şeye
açık ellerimiz ve altın çağlarımızın en nefis fotoğraflarından albümler
hazırlamış zihinlerimiz, hayallerimiz bizi daha yüksek mefkûrelere çağırıyordu.
Bu çağrıya vaktinde ve usûlüne göre icabet edildiği taktirde, geçmişin onca
mahrumiyet ve mağduriyetlerine rağmen kazançlı sayılabilirdik.. o zaman
kararan ümitlerimizin, aşklarımızın, ideallerimizin bir gün dönümüyle yeniden
aydınlanacağına ve bizden koparılıp atılan değerlerimizin dönüp geriye
geleceğine de inanabilirdik.

Gerçi böyle ciddi bir dönüşün emarelerinden söz etmek henüz mümkün



değildi ama, tarihî tekerrürler devr-i daimi açısından bakabilenler için
emareler ötesi emarelerin varlığı da bir gerçekti: Her şeyden evvel bütün
değişenlere ve dönüşenlere rağmen değişmeyen bir kanun-u ilâhî vardı:
Canlılardaki rejenerasyon türünden, toplumlarda da ne olursa olsun kendi
değerleriyle var olma temayülü diyeceğimiz bu kanun kendini hissettirmeye
başlamıştı bile.. ayrıca, eskime hususiyeti olan şeylerin eskimesi, belli yorum
ve belli gerekçelerle öne çıkan ve rüçhaniyet kazanan mevsimlik değerlerin
onların kabulüne vesile teşkil eden şartların, konjonktürün değişmesiyle
değersizleşmesi gibi bir durum da söz konusuydu. Şimdi eğer ümit ve
emellerimize bu zaviyeden bakacak olursak, bize imkansız gibi görünse de,
hesaplarımıza sığmayan Kudreti Sonsuz’un o her zamanki mütemadi takdir ve
tasarruflarıyla beklenmedik şeyler olabilir ve olacakları da kimse önleyemez.
Elverir ki birkaç asırdan beri tamamen durgunlaşmış ve enerjisini kullanamaz
hâle gelmiş yığınlar kendi potansiyel güçlerini harekete geçirerek Hakk’ın
inayetine çağrıda bulunabilsinler.

Zannediyorum işte o zaman dünyanın rengi birdenbire değişecek;
ağlayanların ağlamaları dinecek ve yeryüzü son bir kez daha umumi matemhâne
olmadan kurtulacak; dün yokluğa ve hiçe yürüdüğümüz yollar bir şehrâha
dönüşerek bizi ebedî varoluşa götürecektir.
1A’râf sûresi, 7/179.



Bizim Dünyamıza Has Altın Sesler ve Sözler
Bizim dünyamıza has bir kısım büyülü ses ve soluklar vardır ki, onlara

başka coğrafyalarda rastlamak mümkün değildir. İnançlarımızın,
düşüncelerimizin ve Hak karşısındaki konumumuzun dillendirilmesi de
diyebileceğimiz bu sesler ve sözler ferdî, ailevî, içtimaî hayatımızla o denli iç
içedir ki, biz, mâbedden sokağa, sokaktan yatak odalarımıza kadar hemen her
yerde sürekli onları mırıldanır ve onlarla nefes alır veririz. Bilhassa –
nuraniyeti kendinden– bazı gün ve gecelerde çevremiz bu ses ve soluklarla öyle
ledünnî bir hâl alır, her şey öyle fevkalâdeleşir ve hayat öyle füsunlu bir renge
bürünür ki, gözlere her yandan değişik dalga boyunda ışıklar akmaya başlar,
kulaklar bu hususî sesleri Cennet ırmaklarının çağıltıları gibi bir zevk
zemzemesi içinde dinlemeye durur ve bu tılsımlı hâl, büyülü hava ruhlarımızı
öylesine açar ve derinleştirir, öylesine inceltir ve uhrevîleştirir ki, geçmesini
istemeyiz içinde bulunduğumuz o sihirli saat, dakika ve saniyelerin. Geçmesini
istemek bir yana, çok defa temâşâsıyla kendimizden geçtiğimiz ve
müşâhedesiyle büyülendiğimiz o füsunlu söz, beyan ve görüntülerle,
yaşadığımız şevk ü tarâb arasında bir münasebet, tenâsüb-ü illiyet prensibine
göre bir uygunluk bulunmamasına rağmen, bizi ve düşüncelerimizi aşan fâik ve
gizli bir güçle, yüksek debili bir sevinç ve neş’e çağlayanı içine
sürüklendiğimizi hisseder gibi olur, iç içe hayret ve hayranlıklar yaşarız.

Bazen, hayatın gerçek renk, şîve ve tadının duyulup zevk edildiği ve bir
mânâda her günün eşref saati sayılan öyle büyülü anlar vardır ki, o esnada
görüp müşâhede ettiğimiz her şey, gelip kulaklarımıza çarpan her mübarek
kelime ve Hakk’a kurbet yolunda attığımız her adım bize fevkalâde büyüleyici
gelir; gördüğümüz sıradan nesneler ve her zaman duyup dinlediğimiz tabiî
sesler-soluklar, kendi çerçevelerinin çok çok üstünde birer mâhiyet alır ve
harikulâdeden şeylermiş gibi duyulup hissedilmeye başlar. Her tarafta âdeta
sihirli bir havanın hissedildiği ve dört bir yanda ötelerden esintilerin duyulduğu
bu gibi durumlarda, bizler ilâhî teveccühün her şeyi yumuşatan rikkatini, en katı
gönülleri bile büyüleyen havasını derinden derine duyar ve kendimizi
başkalaşmış hatta tamamen rûhanîleşmiş hissederiz. Kendini ve çevresini doğru
okuyanların öyle hissettiklerinde şüphe yok, biz bu konuyu biraz da kendi



ihsaslarımız açısından değerlendiriyoruz.
Bütün bunlara, sebepli sebepsiz içimize sızan, sızıp uyuyan duygularımızı

uyaran ve bize neş’enin, sevincin en duyulmazlarını duyuran eşref saatlerin
şiirleri, besteleri de diyebiliriz; ruhlarımızın kendi atmosferlerinden emip
değerlendirdikleri mazmunların, mefhumların şiir ve besteleri... Bu duyuş ve
sezişler, bizim mübarek coğrafyamızda daha farklı bir büyü ve tesire sahiptir.
İşte bu farklılıkları itibarıyla, dünyanın hiçbir yerinde duyulması mümkün
olmayan bu sesler ve sözler, ne zaman yükselip ufkumuzu sarsa, ne zaman gelip
kulaklarımıza çarpsa ve çarpıp gönüllerimize aksa, anında kendimizi bir
heyecan tufanı içinde hisseder ve hemen kendimizi onların o büyülü
atmosferine salıveririz.

Evet biz, günde birkaç kez, minarelerden yükselen ezan sesleriyle ve mâbed
içinde yankılanan onların devamlarıyla bu heyecanı paylaşır, evlerimizde,
yatak odalarımızda kim bilir kaç defa bu seslerle ürperir ve ra’şeler yaşar, kaç
defa Allah’ın huzuruna çağrılıyor olma iltifatıyla çocuklar gibi seviniriz;
sevinir ve ses katarız vicdanlarımıza hitap eden bu ilâhî nağmelere: Allah’ın
yüceliğini haykıran her ses, söz ve görüntü karşısında “Allah büyüktür.” der,
O’nun ululuğunu ilân eder; O Rahmeti Sonsuz’un sağanak sağanak başımızdan
aşağıya boşalan nimetleri sayılıp seslendirildiğinde “Hamd ü minnet O’na”
sözleriyle mukabelede bulunur; O’nun eşi ve menendi olmadığını hatırlatan her
beyan, her îmâ ve her işaret karşısında da “Seni tesbîh ve takdîs ederiz”
mülâhazalarıyla gürleriz.. her vesileyle hep O’nu düşünür, O’nu yâd eder,
O’nunla olan münasebetlerimizi gözden geçirir, fikren ve hayâlen her gün kim
bilir kaç kez canlara can O’nun maiyyeti hülyalarına dalarız.

Mâbed içinde, mâbed dışında her zaman vird-i zebânımız olan “kelimât-ı
tayyibe” de diyeceğimiz bir kısım nurlu sözler, bizim hayatımızla o kadar
bütünleşmiştir ki, farkına varalım varmayalım, her gün onları yüz defa tekrar
eder dururuz tekrar ettiği gibi göklerde meleklerin, hâl ve keyfiyet diliyle canlı-
cansız bütün nesnelerin.. hele bazılarımız itibarıyla, ne zaman bu sesler
çevremizde yankılanmaya dursa, gönüllerimizde köpüren takdir, tasvip ve
heyecan hislerimizi, sanki sadece kendi nâmımıza değil de, umum yer-gök
sakinleri ve canlı-cansız bütün bir varlık adına meb’ûsmuşuz gibi, beynimizin



bütün fakülteleri ve kalbimizin farklı derinlikleriyle duymaya çalışırız. Hatta
bazen duyma ve hissetmemiz öyle derince olur ve heyecanlarımızın debisi
öylesine yükselir ki, o esnada ruhlarımızda beliren aşkın mülâhazaları ve
gönüllerimizden taşan yüksek hisleri bir kısım iç çekmelere, hıçkırıklara
emanet eder ve gözyaşlarının engin ifadelerine bırakırız.

İnanan gönüllerin böylesine her şeyi derince duyuş, seziş ve seslendirişi sırlı
bir anahtar gibi onların gönül kapılarını açmanın yanında, değişik bir büyü ile
başkalarının sinelerine de korlar saçar. Evet, onları önyargısız dinleyenler,
bilinmedik bir sırla vicdanlarının harekete geçtiğini duyar, farklı şekilde
duygularının haritasını bir kere daha temâşâ etmiş olur ve tâli’lerine
tebessümler yağdırırlar.

Bazen alan ve veren arasında öyle canlı bir his ve heyecan teâtîsi yaşanır ve
öyle büyülü bir havaya girilir ki, herkes birbirinin tesirinde kalır ve birinin
ağzından çıkan nûrefşan bir söz veya dışa vuran bir gönül heyecanı hemen aynı
iman ve aynı mârifeti paylaşanları harekete geçirir ve herkese aynı şeyleri
söylettirir; söylettirir ve onları aynı duygularla şahlandırır. Sanki bu insanlar o
âna kadar söylemek isteyip de bir türlü söyleyemedikleri, düşünüp de her
nasılsa ifade edemedikleri, hissedip de bir türlü dillendiremedikleri hususları
başkaları tarafından hazırlanmış ve kendilerine armağan edilmiş gibi bulur ve
zevkle onlara iştirak ederler. Öyle ki, bu büyülü sözler duyulunca hemen
herkesin gönlünde bir inşirah belirir, bütün dillerin bağı çözülür, topyekün
ruhlar tek bir ruh haline gelir ve umum aşklar, alâkalar bir muhabbet ve iştiyak
çağlayanına dönüşür; böylece herkes kendi içinden doğan sesleri, sözleri duyup
dile getirdiği aynı anda yüzlercenin, binlercenin his, duygu ve düşüncesine de
iştirak ederek meseleyi ferdîlikten çıkarır, bilumum yerlerin ve göklerin
solukları haline getirir.

Bu sesler ve sözler Hakk’ı tâzim, takdîs edâlı ise, onları duyan hemen herkes
bir temkin sinyali almış gibi toparlanır; lütuf ve ihsan televvünlü olduğu
takdirde minnet ve şükran hisleriyle gürler; şayet ümit ve iştiyakları
hatırlatıyorsa neş’e ile şahlanır; muhasebe îmâlı türden şeyler ise bu defa da
tahassür ve melâl hecelemeye durur. Aslında bu sesler ve sözler muhteva
itibarıyla ne ifade ederlerse etsinler, hemen hepsi de inançlarımızı



seslendirdikleri ve Allah karşısında duruşumuzu dile getirdikleri için, tesirleri
belli bir zaman ve mekâna münhasır da değildir; aksine bunlar benliğimize
mâlolmuş mutlak hakîkati ifade adına bir kısım nefesler olmaları açısından
mekânın her yerinde, zamanın her parçasında ve hayatın her faslında en küçük
tedâilerle hemen ortaya çıkar, bütün heyecanlarımızı tetikler, uyuyan
duygularımızı uyarır, gönüllerimizi kızıştırır, ruhlarımızı tutuşturur ve
hassasiyetini yitirmemiş umum vicdanlarda tasavvurları aşkın feyezanlar
meydana getirirler; getirir ve bizi sırlar yumağı öyle bir noktaya çeker ve öyle
bir seviyeye yükseltirler ki, kalbî ve rûhî hayatın kollarında âdeta bir aşkınlığa
ulaşır ve damla iken derya, zerre iken güneş, hiç ender hiç olduğumuz hâlde her
şey olma pâyesiyle şereflendiriliriz.

Hiçbir zaman hakikî mü’minlerin dilinden düşmeyen, bizim de sık sık
başvurduğumuz bu nurlu sözler ve gönüllerimize inşirah veren soluklar,
hayatımızın her faslına girmiş öyle büyülü nefeslerdir ki, onları, içinde
bulunduğumuz bu âlemin en renkli sesi-sözü olarak can kulağıyla dinler ve
değerlendirir, tahakkukunu beklediğimiz bir tatlı rüyanın da sihirli anahtarları
kabul ederiz.

Takdislerimizi ifade sadedinde “sübhânallah” der, O’nun adına söylenmesi
gerekli olan bir şey söylemenin yanında, öbür âlem itibarıyla böyle bir
kutsamaya terettüp edecek olan sürpriz nimetleri düşünürüz.. herhangi bir lütuf
sağanağı karşısında gürleyip “elhamdülillâh”la nefes aldığımızda hem Hakk’a
şükranlarımızı ifade etmiş hem de dahasına talebimizi seslendirmiş olur ve
öbür âlemin göz görmemiş, kulak işitmemiş, insan tasavvurlarını aşkın sürpriz
hediye ve behiyelerinin tahayyüllerine dalarız.. azamet ve kibriyâ
atmosferinden değişik görüntüler karşısında “Allahu Ekber”lerle gürler, müteâl
bir ululuğun müşahitleri olduğumuzu haykırır ve değişik dalga boyundaki
mehâbet hisleriyle ürpeririz; hemen her gün bu ses ve bu sözlerin gölgesinde
dünya-ukbâ mülâhazalarımızı bir kez daha gözden geçirir, Allah’la
münasebetlerimizi kontrol eder ve kendimize çeki düzen veririz.

Namazlara “Allah büyüktür” sözleriyle girer, diğer “kelime-i tayyibe”lerle
mülâhazalarımızı daha da açar, O’na güvenip dayandığımızı tekrar tekrar ilân
eder ve O’ndan, güvenilir kimselerden olmamızı diler ve dileniriz. “Allahım,



esenlik kaynağı Sensin, selâmet de Sendendir.” sözleriyle hem O’ndan
beklentilerimizi seslendirir, hem de O’nun karşısındaki gerçek konumumuza
vurguda bulunuruz. Her şeyin O’nun tasarrufunda olduğunu bıkıp usanmadan
sürekli tekrarlar.. sabah-akşam gürül gürül ve gayet net ifadelerle tevhid
telâkkilerimizi dile getirir; Hak rızasının hedefimiz olduğunu, cemâlini görme
arzumuzla, bilmem her gün kaç kere yeniler ve Kendisine mülâkî olma
isteğimizi seslendiririz.. eder-eyler ve döner-dolaşır O’nun rahmetine,
şefkatine ve inayetine sığınırız. Farkına varalım-varmayalım, her gün defaatle
“Allah hepimizi affetsin”, “Allah günahlarımızı bağışlasın”, “Cenâb-ı Hak bizi
ihlâsa muvaffak kılsın”, “Allah sabır versin”, “Rabbim kalblerimizi
nurlandırsın” der, bu sözlerle oturur-kalkar ve O’nunla münasebetlerimiz
açısından farklılığımızı ortaya koyarız.

İnanç ve temel düşüncelerimizden kaynaklanan mülâhaza, söz ve
soluklanmalarımız bunlara da münhasır değildir; bu tür ifade, beyan ve nefes
almalar, deyimlerimizden manzum, mensur atasözlerimize, şiirimizden
mûsıkîmize hayatımızın hissî, fikrî, ruhî, bediî hemen her alanında kendini
hissettirir -örnekleriyle göstermek isterdim- ve bize oturmuş zengin bir
kültürden neler ve neler ifade ederler..!

Bu zenginlik, bütün bir millet fertlerince, asırlardan beri üzerinde durulan,
yaşanan, şuuraltı müktesebât hâline gelen, herkesçe benimsenmiş bir inanç ve
anlayıştan kaynaklanmaktadır. Hemen herkes, aynı şeylere inandığı, aynı
düşünceleri paylaştığı için de, ortaya atılan mülâhazaların, söylenen sözlerin
garâbet arz etmesi ve havada kalması kat’iyen söz konusu değildir. Anlar
herkes birbirini. Fevkalâde bir tabiîlik içinde cereyan eder bütün muhâvere ve
müzâkereler. Ve düşünceler, sözler aynı letâfet çerçevesinde mukabelelerle
sürer gider...



Edepten Edebiyata İnce Bir Çizgi
Edep; nezaket, zarâfet, hayâ, iffet ve saygı... gibi hususların umumi nâmı; iyi-

kötü, acı-tatlı her hâdise karşısında kibar ve nazik davranmanın, içtimaî
münasebetlerde herkese karşı yumuşak ve sıcak tavırlar sergilemenin, elden
geldiğince kırıcı, incitici olmamaya çalışmanın; ifade ve üslûpta şartları,
konjonktürü nazar-ı itibara almanın; muhatabın/muhatap–ların seviye, konum,
pâye ve mansıplarına göre hitap etmenin farklı bir unvanıdır.

İnsanın, bütün rezîlelerden uzak durması ve hayatını faziletlere bağlı
sürdürmesi, edep adına ayrı bir yorum.. tabiîliğin korunması şartıyla söz, tavır
ve davranışların inceliği, sıcaklığı ve yumuşaklığı, edep mülâhazasının ayrı bir
açılımı.. neyin, nerede, kimden kime karşı olunca nasıl bir üslûpla ifade
edileceği de edebin, aynı zamanda edebiyata açık menfezi de diyebileceğimiz
ayrı bir buudu.

Hangi mânâda olursa olsun edep, kendilerine karşı saygılı olunması gereken
zât/zâtlar itibarıyla farklı farklıdır:

Allah’a karşı edep, kalbin O’na kilitlenmesi, her an O’nu görüyor veya
O’nun tarafından görülüyor olma mülâhazasıyla hareket edilmesi; his, şuur ve
iradenin sürekli O’nun hoşnutluğu peşinde bulunması, gazabına götürebilecek
davranışlardan olabildiğince uzak durulması; insan mahiyetinde mündemiç
bulunan sevme, sayma ve saygı duyma hislerinin O’na tevcih edilmesi şeklinde
yorumlanmıştır.

İnsanlığın İftihar Tablosu’na karşı edep, O’nun bizleri Allah’a götüren

biricik rehber olmasının1 doğru okunup iyi değerlendirilmesi; O Zât’a itaatin

Hakk’a itaat sayıldığının2 bilinmesi ve O’nun Allah’la münasebetleri örnek
alınarak evvelen ve bizzat Cenâb-ı Hakk’a, ikinci derecede de O’na tahsis-i
nazarda bulunulması; her konuda O’nun hedeflediği hususlar takip edilerek
maiyyetine yürünmesi... gibi esaslarla seslendirilmiştir. Daha da açacak
olursak: O, bir sorumluluk, bir murakabe, bir temkin ve bir teyakkuz insanıydı;
her hâliyle Hakk’ı hatırlatır; oturuşu, kalkışı, konuşması, sükûtu, ağlayışı ve
gülüşüyle her zaman ötelerden, ötelerin de ötesinden neler ve neler aksettirerek
hep ruhlarda derin bir heyecan uyarırdı. Kilitliydi Hak rızasına ve risalet



dâvâsına. O’nun bu konumu, Hak maiyyetinin yanında halkla beraber olmayı da
gerektiriyordu. O, vazifesinin de, bulunduğu makamın iktiza ettiği edebin de
şuurundaydı. Hakk’a kulluğu ve O’na karşı derin vefasıyla yükseldiği gökler
ötesi âlemlerde ulaşılmaz şahikalara ulaştı, âdeta beşerîliği bütün bütün aştı
ama başı dönmedi, bakışı bulanmadı; hep O’na yürüdü ve mesajına emanet
ümmetini diledi. Evet O, bu zirveler zirvesinde dahi “Gözü hiç mi hiç

kaymadı, şaşmadı ve haddini aşmadı.”3 hakikatinin biricik kahramanı, en
aşkın temsilcisi, “âyetü’l-kübrâ”nın da eşsiz okuyucusu ve yorumlayıcısı
olduğunu ortaya koydu. Zaten Rabbi, O’nun hakkında “Şüphesiz Sen ahlâkın en

yücesiyle serfirazsın.”4 diyerek, O’nu bir edep âbidesi olarak hatırlatmıyor
mu?

O, mevcudâtın hulâsası ve enbiyanın da mustafâsı (özü, esası) olduğu gibi
elindeki ferman da geçmiş kitapların âdeta bir zübdesi ve usaresiydi. O yüce
kamet, peygamberâne hislerini selefleri olan enbiya-ı izâmın edep, saygı ve
temkin edalı üslûplarıyla seslendirir ve her zaman o kâmiller kâmili ufkundan
Hakk’a niyaz ederdi. Yerinde Hazreti Mesih gibi soluklanır ve “Eğer onları
(ümmetimi) cezalandırırsan, hiç şüphe yok ki, onlar Senin kullarındır; şayet

affedersen, Azîz ve Hakîm olan da Sensin.”5 diyerek ciddî bir edep tavrı
sergiler; yerinde Hazreti İbrahim’in tazarru ve yakarışıyla inler, “Rabbim, o
putlar insanların birçoğunu baştan çıkardı; gayrı bundan sonra kim benim
yoluma girerse o bendendir, kim de başkaldırırsa o da Senin merhametine

kalmıştır. Sen biricik Gafûr ve Rahîmsin.”6 ifadeleriyle içini döker ve
Allah’a karşı duruşunda her zaman edepli olmaya fevkalâde ihtimam gösterirdi.

Aslında, az dikkat edilse diğer peygamberlerin de aynı nezaket ve aynı
incelik içinde oldukları görülecektir; onlar da Hakk’a teveccühlerinde, ibadet ü
tâat ve diğer muamelelerinde hep edepli olmasını bilmiş ve olabildiğine saygılı
davranmışlardır. Hazreti İbrahim’in, hastalıklarını verenin kim olduğunu bildiği
halde, hasîs işlerin Zât-ı Ulûhiyete isnadından sakınma mülâhazasıyla

“Hastalığımda O’dur bana şifa veren.”7 tarzındaki sözleri bir edep nağmesi..
Hazreti Musa’nın, aç-susuz bir gölgeliğe sığındığında, “Yedir, içir, karnımı

doyur.”, yerinde “Rabbim! Lütfedeceğin her nimete muhtacım.”8 şeklindeki



beyanları bir saygı ifadesi.. Hazreti Âdem’in, maruz kaldığı o müthiş ilâhî
kader ve kaza karşısında, “Hakkımda bu şekilde takdirde bulunup onu infaz
ettin.” diyeceği yerde, “Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer merhamet
buyurup da kusurumuzu bağışlamazsan apaçık hüsrana uğrayanlardan

oluruz!”9 türünden sızlanışları bir terbiye sesi-soluğu.. Hazreti Eyyub’un,
maruz kaldığı musibetler karşısında “Afiyet ver ve beni bu sıkıntılardan
kurtar.” şeklindeki arz-ı hâle bedel “Ya Rab! Bana ciddî bir zarar dokundu,

Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”10 mahiyetindeki iç çekişi de
yüksek bir edep emâresidir.

Hâsılı, Hazreti Mevlâna’nın da ifade ettiği gibi, Kur’ân bir baştan bir başa
bütünüyle edeptir; Allah’a karşı edep, Peygamber’e/peygamberlere karşı edep
ve derecesine göre herkese karşı edep.. Kur’ân’ın mü’minlere “O’nun beyan,

karar ve uygulamalarının önüne geçmeyin!”11, “O’nun huzurunda sesinizi

yükseltmeyin!”12, “O’na birbirinize hitap ediyor gibi seslenmeyin!”13

şeklindeki emirlerinin yanında; izin almadan huzurundan ayrılmama14, O’na

itaati Allah’a itaat bilme15, Allah sevgisini O’na inkıyat etmeye bağlı

görme16... gibi pek çok irşadâmiz fermanları da O’na karşı hep birer edep
çağrısıdır.

Kur’ân atmosferinde edep, Hak’tan halka uzanan çizgide, seviye, vazife,
misyon ve konum keyfiyetine göre kuşatıcı bir durum arz eder. Onun buyrukları
ve irşadları çerçevesinde her mü’min bir edep insanıdır ve her insanın bu edep
örfânesinden de mukadder bir payı vardır: Anne ve babaya karşı edep, Allah
takdiri; ulemâya, ümerâya saygı, Kur’ân fermanı; hak dostlarına, hak yolunda
olan idarecilere, sonra bütün vatandaşlara hatta bir mânâda bütün insanlığa
karşı saygı ve edep, kendi çerçevesinde Müslüman olmanın gereğidir. Kur’ân
âlemşümul bu edebin dupduru biricik kaynağı, sözleri lâl ü güher İnsanlığın
İftihar Tablosu da onun eşsiz temsilcisidir. O, “Ben güzel ahlâkı tamamlamak

için gönderildim.”17, “Benim nezdimde sizin en sevileniniz ve kıyamet

gününde yakınlığıma ereniniz ahlâkı en güzel olanınızdır.” 18 “İman

bakımından en kâmil mü’min ahlâken en mükemmel olandır.”19 gibi yüzlerce



nurefşan beyanıyla bunu ortaya koyar ve bize edepli olmayı en yüce bir ufuk
olarak gösterir.

Hususî mânâda bizler, genelde de bütün insanlık eğer bugün iyiyi-kötüyü
birbirinden tefrik edebiliyorsak, bu, O’nun ufkumuzu aydınlatması sayesinde
olmuştur.. şayet edepten söz edebiliyorsak bunu O’na borçluyuz.. hâlâ bazı
kimselerde hayâdan bir eser kalmışsa bu da öz itibarıyla O’na aittir. Doğruluk,
emniyet, iffet ve vefa hislerimiz üzerinde, O’nun sesinden, sözünden izler
görmek ve göstermek mümkündür. Fena huylardan uzak durma, günahların
öldürücü atmosferine düşmeme de O’nun hafızalarımızda yankılanan ışıktan
beyanlarının tesiriyledir.

Bu sağlam kaynaklardan fışkıran edep düşüncesi, milletimizle farklı
derinliklere ulaşmış ve insanımızda bir tabiat hâlini almıştır. Oturuşumuzda-
kalkışımızda, birbirimizle münasebetlerimizde, üslûp ve hitap tarzımızda,
düşüncelerimizi nazmen ve nesren ortaya koyuşumuzda hep bu karakter göze
çarpar. Biz onunla kendi gerçek rengimizi ifade ederiz. Aslında o, hakikî insan
olmanın en önemli derinliği, bizi ulaşılmazlara ulaştıran sırlı bir helezon ve
Allah’ın insanoğluna lütfettiği büyük bir armağandır. Milletimiz bu armağanın
kadrini bildi; tavırlarını, davranışlarını bu anlayışa bağladı ve çok derin bir
edep kültürü oluşturdu:

Biz birbirimize “Buyurun efendim!” der; “Evet efendim!”le saygımızı
seslendirir; kendimizden bahsettiğimizde “bendeniz”le söze başlar,
muhatabımızı “zat-ı âliniz” sözüyle taltif eder, tekliflerimizi “buyurun”,
“lütfedin” ifadeleriyle dile getirir, oğullarımızdan söz açarken “köleleriniz”
demeye özen gösterir, karşı tarafın evi söz konusu ise “devlethane” demeyi
ihmal etmez, söz bizimkine gelince “fakirhane” der geçer; dediğimiz, ettiğimiz,
ortaya koyduğumuz her şeyde gayet içten, ince bir tavır sergiler ve hep “edep”
der oturur-kalkar, çevremize edepten buketler sunardık.

Böyle bir edep ortamında boy atıp gelişen edebiyatın da farklı olması
düşünülemezdi; o da ulûhiyet hakikati karşısında saygının dili-tercümanı olmalı
ve duyanların, dinleyenlerin ruhlarında Hak sevgisi uyarmalıydı.. insan
hissiyatını mücerred güzelliklere yönlendirerek gönülleri Güzeller Güzeli’nin
cemâl-i bîmisaliyle şahlandırmalıydı.. insan, kâinat ve eşyânın çehresindeki



edâ, endam ve ahenk de O’na ait çizgiler üzerinde durmalı ve her şey O’nu
gösterdiği gibi, her söz, her ifade, her beyanda da O’na göndermeler
yapılmalıydı.. O’nun rahmetinin enginliği ruhlarda muhabbet; ululuğunun ihata
edilmezliği mehâbet; maiyyetinin tatlı ve yumuşak esintileri de gönüllerden
taşan aşk u iştiyakı seslendirmeliydi. Bizim yetimâne hüzünlerimiz üzerine
müstakbel ve mütemâdi vuslat neş’eleriyle gidilmeli; muvakkat hasret ve
hicranlarımız da müebbed sürur neşideleriyle dillendirilmeliydi...

O atmosferin insanı, varlığı yorumlarken gözleri eşyâ üzerinde, basireti her
şeyin arka plânında, mânidar bir kitap gibi görüp değerlendirmeliydi gördüğü
her şeyi; bir dost, bir arkadaş gibi karşılamalıydı canlı-cansız her nesneyi. O
bir maddeci değildi, natüralist de olamaz ve hayallerle avunmayı ise hiç mi hiç
düşünmezdi. Bakışı ve yorumları, her varlık arkasındaki o Rahmeti Sonsuz ve
Kudreti Nâmütenâhî hesabınaydı. Gördüklerini net görür, her şeyle bir çeşit yol
arkadaşlığına girer ve O’na yürürdü. Ne muvakkat zevk u şevk peşindeydi ne
de içinden çıkılmaz bir tasaya teslimdi; bugünkü mazhariyetlerini yarınki dolu
dolu mükâfatların avansı gibi değerlendirir, verilenleri verileceklerin referansı
sayar; şevkinin içinden iştiyak-ı kudsîye yürür, hüznünü içli bir ilticaya çevirir
ve kanatlanırdı derin bir iman ve ümitle rahmet-i Rahmân ufkuna doğru... Böyle
birisinde ezkaza, ara sıra nefsanî heyecanlar kabarıp köpürse de, söndürürdü
bu fanî mülâhazaları ötelerin sermedî ışık tufanlarıyla; Firdevslere döndürürdü
görülüp duyulan, hayallerde canlanarak gelip tasavvurlara çarpan bütün kirli ve
sevimsiz hülyaları.

Bizim dünyamızda edebiyat, bütün bu güzelliklerin sözle ve yazıyla ifade
edilmesi şeklinde algılanmıştır. Uzun zaman destanlar bu desene göre
örgülenmiş; masallar bu anlayışa bağlı hülyaların bağrında boy atıp gelişmiş;
hikâye ve roman türü şeyler hakikatle şöyle-böyle irtibatlarını koruyarak gün
yüzüne çıkmış ve gelişmiş; ister halk ifade tarzı ister elit üslûbuyla olsun
asırlar ve asırlar boyu geçmiş nesillerin müktesebâtı arkadan gelenlere intikal
ettirilerek hafife alınamayacak hatta dahîl şeylerden bizleri müstağni kılacak
bir zenginlik oluşturulmuştur.

Şimdi bilmem ki bizler, o zenginliğin farkında mıyız ve kaynağı edep olan
bugünkü edebiyatımızla nasıl bir durumdayız? Ne var ki ben, o konuyu



edebiyatın bizcesine âşinâ uzmanlara havale ederek Bediüzzaman ifadesiyle,

“Edipler edepli olmalı.”20 deyip bu fasla da nokta koymak istiyorum.
1Bkz.: Ahzâb sûresi, 33/21.
2Bkz.: Nisâ sûresi, 4/80.
3Necm sûresi, 53/17.
4Kalem sûresi, 68/4.
5Mâide sûresi, 5/118.
6İbrahim sûresi, 14/36.
7Şuarâ sûresi, 26/80.
8Kasas sûresi, 28/24.
9A’râf sûresi, 7/23.
10Enbiyâ sûresi, 21/83.
11Hucurât sûresi, 49/1.
12Hucurât sûresi, 49/2.
13Nûr sûresi, 24/63.
14Nûr sûresi, 24/62.
15Nisâ sûresi, 4/80.
16Âl-i İmrân sûresi, 3/31.
17Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/381; Muvatta’, husnü’l-huluk  8.
18Tirmizî, birr 71; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/193.
19Tirmizî, radâ’ 11; Ebû Dâvûd, sünnet 15.
20Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.62 (İlk Hayatı).



Münazara veya Diyalektik
Belli kural ve kaideler çerçevesinde karşılıklı konuşma, herhangi bir

hakikatin/hakikatlerin vuzuh ve inkişafı adına fikir teâtîsinde bulunma
diyebileceğimiz ‘münazara’, aynı kanun ve esaslara dayanarak beyin fırtınası
yaşamanın, müşterek düşünmenin, insaflı ifade ve beyanın ayrı bir unvanıdır.
Biraz daha açacak olursak, münazara, iki veya daha fazla münazırın, herhangi
bir konuda, okunup yorumlanacak bir obje, bir nesne vesaireyi doğru okuyup,
doğru yorumlamak suretiyle gerçeğe ulaşma gayreti; münazara esnasında ortaya
konan mülâhaza ve bu mülâhazalara bağlı çağrışımların vaad ettikleri de nazar-
ı itibara alınarak tam bir hakperestlik hissiyle bütün bir düşünce gücünün
gerçeği bulmaya teksif edilmesi ameliyesidir.

Yukarıda kısmen temas edilen hususlar çerçevesinde cereyan eden münazara,
Kur’ân ve Sahih Sünnet’le tanıdığımız münazara usulüne uygun düşmektedir.
Dolayısıyla da, bu şekilde gerçekleştirilen fikir yürütmelere ve her türlü
müdâvele-i efkâra rahatlıkla “Kur’ânî” diyebiliriz ve bu türlü musâhabelere
diyalektik demek kat’iyen doğru değildir.

Günümüzde münazara adına, değişik platformlarda hemen çoğumuzun şahit
olduğu tartışmalara gelince, bunlar büyük ölçüde, Aristo diyalektiğinin tarih
boyu değişik istihâlelerden geçerek kısmen farklılaşmış versiyonlarından
ibarettir ve böylesi tartışmalara münazara ve müdâvele-i efkâr demektense,
cidal, mugalâta ve minvechin demagoji demek daha uygun düşmektedir.

Bu şekilde cereyan eden hemen bütün tartışmalarda, böylesi fikir düellosuna
iştirak eden herkesin bir kısım ön kabulleri vardır ve münazırlar, herhangi bir
hakikatin tebellüründen daha ziyade ne yapıp yapıp kendi mülâhazalarını karşı
tarafa kabul ettirmenin mücadelesini vermektedirler. Öyle ki, bu hususta
ölesiye bir gayret sarf eder; yer yer kelime ve mantık oyunlarına girer;
hasımlarını ilzam etme, mahcup düşürme… gibi yakışıksız şeylere başvurur ve
hakikate karşı hep kapalı dururlar. Hakikatin/hakikatlerin ortaya çıkmasından
daha çok, karşı tarafın düşünce, ifade ve felsefesine zıt şeyler üreterek
musâhabeyi bir cidal, bir mugalâta ve diyalektiğe çevirirler ki, artık münazırlar
satranç oynuyormuşçasına birbirini mat etme, küçük düşürme ve devre dışı
bırakma (diskalifiye) mülâhazasıyla hareket eder ve bütün gayretleriyle böyle



bir düşünce üzerinde yoğunlaşırlar. Bu tür bir musâhabeye ise kat’iyen
münazara denmez; dense dense ona zihnî ve fikrî özürlülerin tartışması denir.

Değişik platformlarda sık sık gördüğümüz gibi, bu tür tartışmalarda taraflar,
kendilerini haklı göstermek için, meşru-gayrimeşru ellerinden gelen her şeyi
yapar, mantıkî gibi görünen her yönteme başvurur; hasmını devre dışı bırakma
adına rahatlıkla yalan söyler; değişik karalamalara girer; tahrik edip onun
muvazenesini bozmak ister ve konuyu sürekli kendi ön kabullerine bağlı
götürmeye çalışırlar. Böyle bir münazara veya münakaşada taraflar birbirlerini
dinliyor gibi görünseler de dinlemiyorlardır; aksine her biri diğerinin düşünce
hatalarını ve ifade sürçmelerini yakalamaya çalışmakta ve söz sırası kendine
geldiğinde onu yerden yere vurmayı plânlamaktadır.

Bu itibarla da bu tür kimseler, ilzam edilseler de, hep o devrilmiş
düşüncelerini, harabeye dönmüş mülâhazalarını ikame etmeye çalışır; karşı
tarafın beyanlarına, mütalâalarına asla hakk-ı hayat tanımaz ve hep bir fanatik
gibi davranırlar; davranır ve görüşülen konuya bir katılımcı olmadan daha
ziyade, bütün himmetini diğer münazırın zaaflarını tespite ve onun
konuşmalarından süzüp elde ettiği mülâhazalarla ortaya farklı kombinezonlar
koyup kendini ifade etmeye, maharet göstermeye ve alkış toplamaya sarf
ederler. Beklediklerini bulur veya bulamazlar; ama böyle bir münazarada
dünya kadar zamanın heder edilmesine rağmen herhangi bir hakikate
ulaşılmadığı/ulaşılamadığı da açıktır.

Aynı zamanda, bütün bunların yanında tamiri çok zor yaralanmalar olmuş;
düşmanlıklar körüklenmiş, bencillikler daha bir azgınlaşmış, ruhlar hafakana
girmiş, haset tetiklenmiş, kinler, nefretler, münazırları çatlama seviyesine
getirmiş; derken umumî atmosfer maksadı aşan söz ve davranışlarla kirlenmiş,
insanî değerlere saygısızlıkta bulunulmuş ve fertler arası münasebetlerde
onarılması imkânsız kırılmalar meydana gelmiştir. Bizim düşünce dünyamız ve
evrensel insanî kriterler açısından bu tür karşılaşmalara kat’iyen münazara
denmez; zannediyorum buna diyalektik demek daha uygun düşecektir.

Öyle ise şimdi bir-iki cümle ile de olsa, gelip münazaranın yerine oturan
diyalektikten bahsetmek yerinde olacaktır. Bakış icmalî bir bakıştır, üslûp da
bizim üslûbumuz; ifade tarzı yadırganmamalı…



Diyalektik, kesin olmayan ve çok defa muhtemel mülâhazalara bağlı cereyan
eden hatta bazen gidip, eskilerin ifadesiyle mugalâta ve safsataya dayanan bir
çeşit tartışmanın adıdır. Ona, cedelleşme, münakaşa etme ve birbirine sataşma
sanatı da denebilir. Bazı düşünürlere göre, diyalektik, herhangi bir konuda ileri
sürülen ve doğru olma ihtimali de bulunan kanaatlerin açıklanması ve
müdafaasından ibarettir.. bilimden önce bilime yol sayılan, ama kat’iyen
bilimin evsafını hâiz olmayan bir musâhabe tarzı şeklindeki yaklaşım da
diyalektik adına ayrı bir tarif.. ve daha farklı bir sürü yaklaşım...

Diyalektik bütün Orta Çağ boyu hitabın mukabili olarak formel mantığı ifade
adına kullanılan bir sistem oldu. Hatta filozof Kant, bütün aldatıcı akıl
yürütmeleri –mugalâta da diyebilirsiniz– diyalektik olarak adlandırdı ve
tecrübî alan dışında bilgi elde etme veya ortaya koyma iddiasında bulunan
kimseler, aklen çözümü ve izahı imkânsız gibi görünen ve neticede gidip
tenakuzlara (çelişki) dayanan ne kadar birbirine ters tezler varsa, diyalektik
sayesinde o zıtlıkları aşmaya ve telife çalıştılar; belki bir mânâda problemin
üstesinden de geldiler! Hegel, diyalektiğe tarihî bir buud kazandırarak, bütün
tabiî hâdiselerin, hususiyle de mânevî derinliği olan olayların tarih içindeki
gelişmesi gibi çarpık anlayışları da ona bağlayarak sistemi bütün bütün
farklılaştırdı ve ayrı bir kalıba ifrağ etti. Daha sonraları ise, Karl Marks tarihî
maddecilik diyalektiğini işte bu telakki üzerine kurdu ki, zamanla hemen bütün
insanlık az-çok bu felsefeden müteessir olarak mantığı da, muhakemeyi de, fikir
yürütmeyi de tamamen bu şeytanî sisteme bağlayıverdi.. böylece bir kere daha
Faust, Mefisto’ya yenik düşüyor ve düşünce hayatı itibarıyla diyalektiğin
paletleri altında presleniyordu.

Oysaki bizim münazara şeklimiz, herhangi bir konuda fikir yürütmemiz çok
farklıydı ve tamamen hakkın emrinde ve hakkı tutup kaldırma istikametinde
gerçekleşiyordu. O tamamen bizim temel kültür kaynaklarımıza bağlı gelişmiş
ve “fenn-i münazara” unvanıyla bilinen bir kısım disiplinler çerçevesinde
oluşmuş ve oluşuyordu. Bu disiplinlere göre, hakkın hatırı âlî tutuluyor ve
hiçbir hatıra feda edilmiyordu. Münazırların birbirini mahcup etmesi kat’iyen
söz konusu değildi. Birbirini utandırmak bir yana, haklı çıktığında hasmını
utandırmak dahi insanî değerlere saygısızlık sayılıyordu.



Aslında böyle disiplinli bir karşılaşma ve konuşmada daha ziyade hakkın
ortaya çıkması veya vuzuha kavuşması esas kabul ediliyordu. Konu dinî olduğu
takdirde aslî ve fer’î şer’î deliller göz önünde bulundurularak münazara ona
göre cereyan ediyordu. Şayet mevzu değişik ilim dallarıyla alâkalı ise, bu defa
da konuya esas teşkil eden ilim dallarına ait sâbiteler, temel disiplinler öne
çıkarılarak musâhabe ve müdâvele-i efkâr o çizgide yürütülüyordu. Her iki
alandaki münazarada da diyalektiğe girmeden, mugalâtalara sapmadan mantık
yürütme önemli bir ahlâkî disiplindi. Böyle bir münazarada, mesnetsiz, delilsiz
ve peşin hükümlere bağlı mülâhazalardan olabildiğine uzak duruluyor; her şey
gerçek bilgi yörüngesinde götürülüyor ve konuşmanın her faslında hakperestlik
mülâhazasına fevkalâde dikkat ediliyordu. Münazırlar birbirlerine kızmıyor,
asla öfkelenmiyor, müzakere veya tartışmanın en hararetli noktalarında bile
birbirlerine olabildiğine saygılı davranıyor ve karşı tarafın kendini ifade
etmesi hususunda fevkalâde centilmence hareket ediyorlardı. Kat’iyen kimse
kimseyi hafife almıyor, onunla alay etmiyor ve hep İslâmî bir müsamaha
sergiliyorlardı.. ve o günler ne günlerdi..!



Gönül Dili Hal Şivesi
Beyan bir anahtarsa, o anahtarla açılan ışıktan dünyanın adı gönüldür. Her

sözün kıymeti onun gönül ile irtibatı ölçüsündedir. Bence dil ve dudakla ifade
edilen şeyler sadece gönül beyanının bir gölgesinden ibarettir. Ne var ki, Hak
kelâmının bir izdüşümü sayılan gönül dilini de ancak ona açık duranlar ve
ondan yükselen nefesleri duyanlar anlarlar. Mantık, muhâkeme, üslup, meânî
kurallarına riayet söz cevherinin önemli unsurlarıdır.. evet, beyanın birer rengi,
deseni, şivesi kabul edilen hakikat, mecaz, teşbih, istiâre, kinaye… gibi esaslar
söze derinlik katan mühim hususlardandır. Her biri ayrı bir süsleme ve sözü
sevdirme sanatı sayılan “muhassinât-ı lâfzıye”den cinas, seci’, iktibas… gibi
hususların ve “muhassinât-ı mâneviye”den tevriye, tıbak, mukabele, hüsn-ü
ta’lîl… türünden unsurların ifadeleri renklendirip bediî bir derinliğe ulaştırdığı
da muhakkak. Ne var ki, temelde beyanı beyan yapan, onun gönül diliyle irtibatı
ve iç ihsasların sesi-soluğu olmasıdır.

Lâfızlar mânâların kalıpları olmaları itibarıyla, bir yere kadar meânî, beyan,
bedî’ –şimdilerde bu tabirlere biraz yabancı olabiliriz– kural, kaide ve
disiplinlerinin de önemli oldukları söylenebilir; ancak, beyanda aranan gerçek
zenginlik ve enginliğin kalb ve ruhun derinliklerinden fışkırıp ortaya çıkmasıyla
“mebsuten mütenasip” olduğu da bir gerçektir. İmandan kaynaklanan bir
heyecanla mızrap yemiş bamteli gibi inleyen gönüllerdir ki, dinleyenler
üzerinde mütemâdî tesir icra eder ve bir aşk u alâkaya vesile olurlar.

Aksine, vicdan mekanizmasına mâl edilememiş, gönül diliyle
seslendirilememiş ve hal şivesiyle renklendirilememiş bütün söz ve beyanlar
ne kadar yaldızlı olsalar da yine de ruhlar üzerinde mütemâdî tesir icra
edemezler. İnsanın iç dünyası her zaman mamur, mâbedler gibi pırıl pırıl, arş-ı
rahmete açık ve hep O’nunla münasebet heyecanı içinde bulunmalıdır ki, onun
dillendirdiği mânâ ve mazmunların çevredeki akisleri de derin ve mütemâdî
olsun; gönül gözleri kapalı, ruhu bedenî ve cismanî ihtirasların baskısı altında
bulunan birinin başkasına edip eyleyeceği fazla bir şey de yoktur. Hayatlarının
her faslında O’nu görüyor gibi davranan, O’nun tarafından görülüyor olma
mülâhazasıyla oturup kalkan, Kur’ân ifadesiyle, nerede bulunursa bulunsun,
O’nun hâzır ve nâzır olduğunu soluklayan ve görüldüğünde Allah’ı hatırlatan



dırahşan çehrelerdir ki, her zaman inandıkları kadar inandırıcı olmuş;
hakikatleri ve “Hakikatü’l-Hakaik”ı hissettikleri kadar çevrelerine de
duyurabilmiş ve hep sinelerde yankılanan bir ses ve soluk olagelmişlerdir.

Kendi özünden habersiz, mahiyetindeki derinliklere karşı bîgâne, Hak’la
münasebetlerinde gerilerin gerisinde birisi oturup kalkıp bülbüller gibi şakısa,
dil döküp çevresine destanvârî şeyler sunsa da kat’iyen hiçbir gönle giremez,
hiçbir kimse üzerinde müessir olamaz; çok güzel konuşabilir, konuşmalarıyla
teveccüh ve iltifat da toplayabilir, ama muhatapları üzerinde kalıcı bir tesir
uyaramaz ve kat’iyen onları Hakk’a yönlendiremez; Allah, kendisine
yönlendirmenin şifreli anahtarını gönül diline ve hal şivesine armağan etmiştir.
Bugüne kadar ruh ve gönülden yükselmeyen ve insan ledünniyatına ulaşamayan
kuru bilgiler, söz ebelikleri, heva ve hevesleri şahlandıran dil ve akıl
oyunlarıyla bir şeyler yaptıklarını sananlar kendilerini avutmuş, başkalarını da
aldatmışlardır ama kat’iyen sinelerde sürekli yankılanan bir ses ve soluk olma
bahtiyarlığına erememişlerdir. Ses-soluk, dil-dudak, kalem ve parmak iç
ihsasların emrinde olmalıdır ki, söz gerçek değerine ulaşabilsin.

Gönül erleri her zaman söze gerçek değerini kazandırma peşindedirler.
Onlar ağlarını gerer, sürekli iç ihsaslarını ve gönüllerinden fışkıran mazmunları
avlamaya çalışır, vicdan mekanizmasından vize almayan mülâhazalara kapalı
durur, kalblerinden nebeân etmeyen sesler-sözler bülbül nağmeleri gibi dahi
olsa onları içlerinin farklı bir derinliğinde unutulmaya terk eder ve o kabîl
mülâhazalar karşısında sürekli sessizlik murakabesi yaşarlar. Gönüllerinden
fışkırdığına emin bulundukları ve hak mülâhazasına bağlı dillendirdikleri
mefhumlar aklın zahirî nazarında zehir bile olsa, onları gönül dilinden
yükselmeyen, hal şivesiyle renklenmeyen kevserlere tercih ederler; tercih
ederler, zira onlar nefsanî ve cismanî huzur peşinde değillerdir; mülâhaza
dünyalarına bağlı yürüdükleri yolda bin türlü mahrumiyet ve mağduriyet söz
konusu olsa da, onlar hep gönül ibrelerinin gösterdiği istikamete
müteveccihtirler ve gerektiğinde bütün bütün kendilerini unutmaya, hatta “ömür
billâh” yâd edilmemeye hazırdırlar. Ne nâm u nişan ne şöhret ü şân ne de servet
ü sâmân peşindedirler. Edip eylediklerine karşı sürekli vefasızlık görseler
veya hep mahrumiyetlere maruz bırakılsalar da ne alınır, ne gönül koyar ne de
kimseyi vefasızlıkla suçlarlar. Böyle davranmayı inançlarının gereği,



yürüdükleri yolun da hususiyeti sayar; karşılaştıkları olumsuzluklara bir
“eyvallah” çeker ve yol almaya bakarlar bu peygamberler şehrahında.

Tarih boyu bütün Kur’ân talebeleri hep böyle düşünmüş ve bu güzergâhta
yürümüşlerdir. Dün ve bugün o nurânî şehrahın yolcuları o yolun Sonsuz
Rehber’inin takipçileri olmaya and içmiş, hep sevgi soluklamış, başkalarına
karşı aşk u alâka mırıldanmış, herkesi kardeşlik hisleriyle kucaklamış,

Bediüzzaman ifadesiyle, kâinata “mehd-i uhuvvet”1 nazarıyla bakmış,
konuşurken gönül dilleriyle konuşmuş, konuştuklarını hal şivesiyle
renklendirmiş ve fânileri Bâkî’den ayıran noktaya ulaşmış, his ve
heyecanlarıyla hep bir farklılık resmi çizmişlerdir.

Bunlardır ki, çevrelerindeki en küçük işaretlerde bütün varlığın ruh ve
mânâsını duyar; duyduklarını çehrelerindeki imalarla, gözlerindeki mânâlarla
şekillendirir; var olmadaki derin sırları ledünnî bir sezişle sezer ve kalbin
tepelerine sağanak sağanak boşalan mânâları birer “mâide-i semâviye” gibi
karşılaştıkları herkese tattırmaya çalışırlar.. dolaşırlar vadi vadi, inançlarında
filizlenen güzellikleri sunacak sineler ararlar.. ve buldukları her müstaid ruhla
âdeta bir bayram yaşarlar. Duygularında gayet masum, en büyük başarılar
karşısında bile iddiasız, her türlü beklentiye karşı kapalı; ama pürneşe ve
püriştiyaktırlar.

Gece-gündüz hep bir sır peşindedirler.. sırlarını paylaşma onların en büyük
emelidir. Gönüllerinde duyduklarıyla gönüllerde heyecan uyarmaya çalışırlar..
âşina sinelere duygudan-düşünceden, sesten-sözden matbaa mürekkebi
görmemiş güftesiz besteler sunarlar. Soluk soluğadırlar yaptıkları işin
heyecanıyla; ne yeis ne de keder, ne tereddüt ne de inkisar; yudumlarlar amel
ve aksiyonlarının zevkini ve lezzetini edip eyledikleri işin içinde ve aramazlar
başka bir ücret aradıkları gibi ruh bilmez ve gönül bilmezlerin. Sunarlar
gönüllerinde mayaladıkları ruhu, mânâyı ve o zevkine doyulmaz mârifet ve
muhabbeti. Ön yargılı değilse, kimse kurtulamaz bu büyülü seslerin birer
inşirah çağlayanı gibi gönül yamaçlarında çağlamasının tesirinden; kimse
kurtulamaz sinelere çarpıp insan benliğinde yankılanan bu ledünnîliğin
cazibesinden…

Gökler ötesi ifadelerin akisleri sayılan bu tesirli gönül beyanlarına karşı hiç



kimse alâkasız kalamaz. Biz hemen tesirini görmesek de gönülden fışkıran,
hâlle farklı bir şiveye ulaşan bu beyan âbideleri bugün olmasa da yarın mutlaka
ona açık kalbler üzerinde tesirlerini gösterecek, vicdan sistemlerini bütün
derinlikleriyle tesir altına alacak.. ve bir gün şuuraltı müktesebât hâline gelmiş
bu vâridât, çok küçük bir tedâîyle de olsa ortaya çıkarak en alâkasız ruhlara
bile kendi boyasını çalacaktır.

Evet, bugün ne gönül diliyle söylenen sözler ne de hâl şivesiyle seslendirilen
beyanlar kat’iyen zayi olmamaktadır. Şimdilik zihinler onları birer disket gibi
kaydediyor, şuur değerlendiriyor, mantık ve muhâkeme besleyip büyütüyor ve
yeni kalıplara, yeni şekillere ifrağ ediyor, sonra da onları bir “vakt-i merhûn”a
emanet ediyor. Mevsimi gelince belki de kalbin o sihirli beyanları, hâlin ruhlar
üzerindeki o silinmez izleri ne duyulmadık şeyler ne görülmedik güzellikler
ifade edeceklerdir..!
1Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevî-i Nûriye s.79 (Hubab)..



İslâm’ın Engin Ufku
İslâm, ilâhî ve nebevî derinlikleri itibarıyla insan, kâinat ve ötelere, ötelerin

de ötesine ait her şeyi bütün teferruatıyla birden nazara alır ve onlara öyle
bakar: O, insanı, hayvanî-cismanî yanları, aklî-ruhî-kalbî derinlikleri, iradî-
zihnî-zevkî-hissî enginlikleri, dünyevî-uhrevî ihtiyaç ve beklentileriyle
değerlendirir; kâinatı, görünen-görünmeyen bütün yanları, ruhanî-cismanî umum
sâkinleri, tabiat ve mâverâ-i tabiata bakan buudları ve fizikî-metafizikî değişik
derinlikleriyle nazara verir; ötelerin bu dünya ile olan münasebetlerini, bu
dünyanın hususiyetlerini, öbür âlemin fevkalâdeliklerini, buradaki iman,
aksiyon, iş ve aktivitelerin inkişaf ederek ve değişip başkalaşarak bin dünya
zevkini içinde barındıran bir zevk ve “dâru’z-zevk”e dönüşeceğini
ifadelendirir ve her şeyin bir makro plâna ve bir muhit kadere göre cereyan
ettiğini gösterir.

İslâm’ın ortaya koyduğu bu plânda, en küçük bir zerre ve zerre altından –
atom ve partikül de diyebilirsiniz– iç içe en büyük sistemlere ve onların da
ötesine kadar görünen-görünmeyen, bilinen-bilinmeyen, sezilen-sezilmeyen her
şey fevkalâde bir birlik, bir tesanüd ve bir tenasüp içinde cereyan eder ve
gider Yüce Yaratıcı’ya dayanır. Yine bu plânda, dünya ve ukbâ her zaman iç
içedir ve bütün varlık birbirinin mütemmimi gibi bir mahiyet arz etmektedir.
Öyle ki, farklı çizgilerde de olsa, insanlar meleklerle aynı şeyleri paylaşır ve
dünyevîliğin sıkletiyle uhrevîliğin hiffetini aynı şekilde duyarlar.

Bu itibarla da bir mü’min, arzî olduğu aynı anda semavî, cismaniyeti içinde
de ruhanîdir.. ve seviye farklılığı mahfuz, böyle bir mülâhaza hemen herkes için
söz konusudur. Bazı kimseler İslâm’ın ruhundan istifade eder ve her zaman çok
iyi beslenirler; beslenir ve meleklerle atbaşı hâle gelirler. Bazıları –kusur,
irtibatlarındaki gevşekliğe bağlı– bu seviyeyi tam tutturamaz, taklide düşer ve
diyaneti başkalarının gölgesinde takip ederler. Bazıları da bütün bütün
cismaniyetlerinin altında kalarak onun kalbe ve ruha vaad ettiklerini hiçbir
zaman tam duyamazlar; duyamazlar ama, azıcık irtibatları varsa bunlar dahi
vicdanî ihsaslarıyla –net olmasa da– çevrelerinden pek çok şey duyar ve pek
ciddî işaretler alabilirler; alabilir ve rubûbiyetin o sırlı tasarruflarındaki nice
esrarı sezerek kendilerini şöyle böyle de olsa bir kısım ubûdiyet mülâhazaları



içinde bulurlar.
İslâm, Cenâb-ı Hakk’ın “rabbu’l-âlemîn” olması hakikati üzerinde ısrarla

durur, O’nun ulûhiyetini nazara verir ve sürekli bizleri O’na kulluğa çağırır. Bu
ilâhî sistemde, Kur’ân beyanı ve Sünnet lisanıyla o kadar çok ulûhiyet ve
rubûbiyet hakikatlerine ve bunlara bağlı olarak ubûdiyet gerçeğine vurguda
bulunulur ki, insan onun atmosferinde her zaman, kâinatın o enginlerden engin
programı yanında gayet açık ve net olarak kendi hareket plânını da görebilir.
Bu Kur’ânî sistem ve nebevî temsilde her şey o kadar yerli yerinde ve birbirini
gerektirme (telâzum) çerçevesinde ele alınmıştır ki, kâinat ve ona ait
hususiyetler, tekvînî emirler ve bunların yorumlarındaki isabet, insanoğlunun
varlık içindeki yeri, konumu, namzet bulunduğu âlem ve donanımı icabı
beklediği nimetler ya da maruz kalacağı nikmetler fevkalâde bir tenasüp
içindedirler ve her şey insana, denge, muvazene ve ahenk adına “Bundan daha
mükemmeli olamaz!” dedirtecek mahiyettedir.

Bu tenasüp ve ahengin, bu nizam ve intizamın hepsini olmasa da bir kısmını
ilim ve aklın hikmet-i vücuduna bağlayıp bazı müstesna kabiliyetlerin nazarî
plânda olsun, keşif ve tesis edebileceklerini bir anlık kabul etsek de, hiç
kimsenin bütünün parçalarıyla olan münasebetini, parçacıkların birbiriyle
uyumunu düşünüp tesbit etmesi, tesbit edip her şeyi yerli yerine yerleştirmesi
asla mümkün değildir; mümkün değildir, zira bu sistemin arka plânında bir
sonsuz ilmin, bir kâhir kudretin ve bir muhît iradenin mevcudiyeti söz
konusudur. Bu evsâfı hâiz olmayan birinin, hatta binlerin, değil sistemin
bütününü, bir parçasını dahi plânlayıp vaz’ etmeleri imkân haricidir. Aslında, o
sonsuz ilim ve kudreti, o muhît irade ve meşîeti kabul etmeyenler de tekvînî
emirlerdeki ahenk ve nizam karşısında büyülenmekte ve şaşkınlık
yaşamaktadırlar ama, işin arka plânına bakacaklarına, ya varlık ve eşyâyı –
hâşâ– tanrılaştırarak ulûhiyet arşına oturtmaktadırlar ya da daire-i rubûbiyete
ait faaliyet ve esrarı, harika birer kuvvet menbaı gördükleri “akl-ı küllî”, “ruh-
u küllî”... gibi mahiyeti meçhul bir kısım mevhum varlıklara bağlamaktadırlar.

Bu konuda da dengeyi korumak ve her şeyi “mahiyet-i nefsü’l-emriye”sine
göre değerlendirmek ancak o ilâhî sistemle gerçekleştirilebilmiş ve ortaya
konmuştur. Bu sistem, kendine has o sağlam kaynakları sayesinde hiçbir



hakikati incitmeden, hiçbir şeyi “mahiyet-i nefsü’l-emriye”sine aykırı
göstermeden her nesneyi öylesine mükemmel tarif eder ve yorumlar ki, vicdan
kendi kendine “Bütün tekvînî emirler kimin tezgahından çıkmış ve insanoğlu
hangi hikmet elinin eseri ise, bu sistem de ancak onun eseri olabilir!” diye
mırıldanır.

İslâm’ın, insan, kâinat ve eşyâya baktığı ufuktan bakamayan sınırlı ve
önyargılı düşünceler, sadece maddî dünyayı kabul eden dar idrakler hiçbir
zaman mülkü melekût içinde, maddeyi mânâ derinliğiyle, varlık ve hâdiseleri
de arka plânlarıyla göremediklerinden mülâhaza ve mütalâalarında, bu
mülâhaza ve mütalâalara dayanarak ortaya koydukları nazariyelerinde ve bu
nazariyelerinin ürünleri sayılan değişik sistemlerinde asla aklî, mantıkî, ruhî ve
kalbî boşluklardan kurtulamazlar; kurtulamaz ve sürekli boşluklarını
hissedememe boşluğuna takılıverirler.

Allah’ın ilim, irade ve kelâm… gibi sıfât-ı sübhâniyesinin âzam derecedeki
tecellisine dayanan İslâm sistemini sınırlı insan düşüncesinin ve mahdut insan
idrakinin belirleyip ortaya koyması mümkün değildir. İlâhî ilmin kendine has
ihatasıyla, rabbânî beyanın etemmiyet içinde tecellisiyle ve Hak iradesinin rıza
ufkunu işaretleyen esprisiyle mü’minlere armağan edilmiş böyle bir “vaz’-ı
ilâhî”nin değil aynını, benzerini bile göstermek imkân haricidir.. ve böyle bir
hâdise insan ilim, irade, kudret ve dehasını aşar. Aslında, şöyle-böyle kendi
maksadını ifade etme gücüne sahip olan hemen herkes az bir dikkatle, gökler
ötesinden gelen, gelip her şeyi kuşatan ve insan hayatının gerçek renk, desen ve
şivesi sayılan bu vaz’-ı ilâhînin benzeri olamayacağını rahatlıkla anlar ama gel
gör ki çokları bu açık hakikati bir türlü görmek istememektedirler.

İşte dünden bugüne o en muhteşem dimağlar.. işte onların ileri sürdükleri
iddialı eserler.. ve işte yetiştirdikleri nesiller!.. Acaba onca gayrete rağmen,
milyonlarca evliyâ, asfiyâ, ebrâr ve mukarrabîne meşcerelik yapmış böyle
kuşatıcı bir sistem ortaya koyabilmişler midir.? Hayır, aslâ ve kat’â.! Değil
böyle bir sistem, onun bazı bölümleri ölçüsünde yarım-yamalak bir şey
yaptıkları dahi söylenemez.

İslâm nizamı, insanın var edilmesinden, içinde bulunduğu kâinatla
münasebetine; dünyevî huzur ve güveninden, bütün emellerinin tahakkuk



edeceği ebedî bir âlem vaadine; ruh-beden dengesinden, bunların gidip
dayandığı gayenin net olarak ifade edilmesine; herkesin maddî-mânevî
ihtiyaçlarının karşılanmasından, –verilen şeyler ilerideki lütufların referansı–
mevsimi gelince bütün arzularının gerçekleştirilmesine kadar hemen her
hususla alâkalı mutlaka bazı şeyler söyler ve onun cevap bekleyen hiçbir
isteğini cevapsız bırakmaz.

Her şeyden evvel bu nizam sağlam bir inanç sistemine dayanmaktadır. Hiçbir
yanı itibarıyla itiraza mahal olmayan bu ilâhî nizam, bir taraftan ruhundan
fışkırıp çıkan din ve diyanet derinliği, diğer taraftan da tekvînî emirlerin doğru
mütalâası ve mütalâa edilen hususların çağın ilim ve mârifet ufku açısından
yorumlanmasıyla sürekli kendini yeniler, özle alâkalı temel atkılarını sımsıkı
korumanın yanında içtihad ve istinbata açık alanlarda da zamanın tefsirlerini
nazar-ı itibara alır; insan, kâinat ve ötelerle alâkalı konularda mütemâdiyen
düşünce ağları oluşturur ve her zaman müntesiplerinin kalb ve gönüllerini
değişik vâridâtla besler; besler ve bir gözü dünyada bir gözü ukbâda insanın
derinliklerine bazı şeyler fısıldar.

Evet, İslâm insana öyle bir bakış zaviyesi kazandırır ki, başkalarının sabah-
akşam didik didik ettikleri eşyâ ve hâdiselerin öz ve mânâsıyla alâkalı hiçbir
şey anlamamalarına mukabil o bu konuda kâmuslar dolusu bilgilere ulaşır..
canlı-cansız her nesnenin Yüce Yaratıcı’ya imâ ve işarette bulunduğunu görür
gibi olur.. seviyesine göre ihsan vâridâtıyla kendinden geçer.. ve her gününü
âdeta farklı bir Cennet koridorunda geçirir.

İslâm’ın neşrettiği ziya ve nur sayesinde insanoğlu kendini doğru
okuyabilmiş; ilâhî bir sanat eseri olduğunu anlamış; kâinatta var olan her şeyin
icmâlen kendisinde de mündemiç bulunduğunu müşahede etmiş ve çoklarının
gözünden kaçan nice engin derinliklere muttali olmuştur.

Evet, hemen her mü’min onun atmosferinde eşyâ ve hâdiselere farklı bakar,
farklı değerlendirir ve farklı sonuçlara ulaşır; varlığı, varlık içindeki
konumunu, bu konuma göre sorumluluklarını, mebdeini-meâdını ve
davranışlarına göre âkıbetini daha bir net görür; mülâhazalarına bağlı yer yer
şükranla gürler, zaman zaman muhabbetle coşar, ama mutlaka gider mehâfet ve
mehâbete kilitlenir ve saygı soluklamaya durur.



Baştan buraya kadar anlatmaya çalıştığımız hususların hepsi Kur’ân ve
Sünnet’le müeyyettir ama, her konuyla alâkalı âyet ve hadislerin böyle dar bir
makale çerçevesinde ifade edilemeyeceği de açıktır. Bu itibarla da şimdilik
işin o yanını uzmanlarına havale ederek konuyu noktalamak istiyorum.



Aydınlık Dünden Aydınlık Yarınlara
Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz:
Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz!
Kapkaranlıkken bütün âfâkı insaniyetin,
Nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin.
(M. Âkif)
Biz, asırlar ve asırlar boyu hayatımızı, hemen her zaman teneffüs

edegeldiğimiz bir sonsuzluk mülâhazasına bağlı yaşadık. Yapıp ettiğimiz her
şey bizde, zaman üstü hisleri tetikliyor, hayallerimizi harekete geçirip bizi pırıl
pırıl bir geçmiş ve mutlu bir gelecek içinde dolaştırıyor, ruhlarımıza
yaşadığımız/yaşayacağımız yılları-asırları o farklı güzellikleriyle duyuruyor ve
bizi engin bir temâşâ zevkine dönüşen hülyalar içinde gezdiriyordu. Yaşanan
her güzellik ve onların hatırlattıkları, çağrıştırdıkları, bir gül gibi nefis
kokularıyla ufkumuzu sarıyor, yumuşak bir ipek gibi başımızı okşuyor, bize
âdeta fâniliğimizi unutturuyor ve gönül gözlerimize bekâ ziyası çalarak
ruhlarımıza ötelerin neşvesini tattırıyordu. Öyle ki, çok defa burayı ve öteleri
bir çağlayanın bu başı ve öbür ucu gibi görüyor ve hiç mi hiç bir bitiş ve
tükeniş mülâhazasına takılmıyorduk.

Bir bir gelen varlıkların geldikleri gibi bir bir gidişini –kaynağı varlık ve
hâdiselerin kendi kültür ortamımıza göre yorumu– gayet normal ve yumuşak
buluyor, hatta bu sırlı seyahati bir vuslata bağlı telâkki ettiğimizden derin bir
inşirah duyuyor ve bu yoldaki hareketleri, yer değiştirmeleri, vazifeden terhis
ve hizmet zahmetinden azat olup ilâhî teveccüh ve mükâfat âlemlerine yürüme
şeklinde görüyorduk.

Günümüzde de öyle görenler vardır, ama o günler ve o günün derin insanları
bir başkaydı; bir başka görürlerdi onlar burayı ve öteleri, ölümü, Hakk’a
yürümeyi, dünyaya veda etmeyi, öbür âleme “merhaba” demeyi. Kendilerini
idrak ettikçe bir imtihan heyecanı sarardı ruhlarını, kazanıp kazanamama
hesabıyla geçirirlerdi ömürlerini. Duygu ve düşünce dünyalarında hep mehâfet
ve mehâbet, sinelerinde sevgi ve iştiyak, gözleri Hakk’ın rahmetinde, gönülleri
recâ duygusuyla meşbû, bambaşka hislerle dolar-taşar ve bu hislerle “şeb-i
arûs”a yürüyor gibi yürürlerdi bu cihanın ötesine. Onlar, çok defa korksalar da



her zaman ümitli ve hep tetikteydiler; zira biliyorlardı bu hayatın muvakkat
olduğunu, ömürlerinin kısalığını, görülüp duyulan, zevk edilip yaşanan şeylerin
fenâ ve zevâlini, kendilerine “çık” denecek zamanın belirsizliğini. Tetikte
oldukları kadar da ümitliydiler, çünkü yol belli, hedef açık ve varılacak yer de
malumdu. İmanları, mânevî donanımları, apaçık ve engin vicdanları, onlara, dar
tabiî yapılarının çok çok üstünde farklı şeyler fısıldıyor ve önlerine ışıklar
saçıyordu.

Kendilerini, kendi sınırlı duyuş ve sezişlerinin darlığına mahkûm edip
topyekün mevcudâtı, umum ilâhî âyâtı böyle dar bir perspektiften seyir
bahtsızlığı yaşayan ve ömürlerini cismaniyet ve bedenin karanlık
koridorlarında tüketenler sinelerini dövüp âh u efgan etsinler; iman erleri her
sabah, her akşam pırıl pırıl duygularla yepyeni bir âleme yürür, her zaman
ötelere açık durur, karşılaşacakları sürprizlere “eyvallah” der, belâ ve
musibetleri sabır imbiklerinde tadil ederek onları dahi birer arınma kurnası
gibi değerlendirir; güzelleri güzel görür, hamd ü senâlarla derinleştirir; çirkin
görünen şeylerin çehrelerine vicdanın ziyasından güzellikler çalar ve bütün
ömürlerini rengârenk bir atmosferde yaşamasını bilirler.

Evet, bir zamanlar biz, hayatı hep böyle duymuş, böyle yaşamış, kendimizi
ötelerin renklerle tüllenen yamaçlarında tenezzühe çıkmış gibi bir şevk u tarâb
içinde hissetmiş ve bu hislerle oturup kalkmıştık. Zira, haberdardık yaşadığımız
hayatın başlangıcından, nihayetinden, ifade ettiği mânâ ve yarınlar adına vaad
ettiklerinden. Yürüdüğümüz şehrahın gidip nereye dayandığını, evimizin yolunu
bildiğimiz gibi biliyor; bazen yol telâşına ve akıbet endişesine düşsek de, her
şeyi O’nun rahmetinin enginliğine bağlayarak, gözlerimiz hep ilerilerde,
basiretlerimiz ufuk ötesinde, düşüncelerimiz kendi iç istikametimizde
yürüyorduk hep rıza hedefine doğru... Bunun dışındaki şeylere çok fazla
takılmıyorduk; hâdiselerin şöyle veya böyle cereyan etmesi bizi meşgul
etmiyor, iç içe binlerce hesabın uyuşarak tam bir birliğe varması veya aksine
her şeyin ters gibi görünen bir çizgide akıp gitmesi hiç mi hiç hareket ritmimize
dokunmuyordu. İrademizin hakkını verdiğimiz takdirde, ilâhî inayetin
tecellisiyle her problemin halledilebileceğine inanıyor ve her zaman ruhumuzda
itmi’nan hâsıl edebilecek bir şeyler bularak yolumuza devam ediyorduk.



O zamanlar, bizim gürül gürül bir sesimiz, herkese diyebileceğimiz bir
sözümüz ve bütün insanlık için mutlaka bir şeyler ifade eden bir duruşumuz
vardı. Birbirimize karşı her zaman şefkat ve merhametle bakar, etrafımızı
muhabbetle kucaklardık. Bu itibarla da, az da olsa, ara sıra zuhur eden şeytanî
şerareleri vicdan atmosferimizde kırar, yumuşatır, bir çeşit ışığa çevirir ve
sahiplerine iade ederdik. Zaten büyük ölçüde toplum olarak hep huzur
içindeydik ve mutluluk solukluyorduk. Zevk ve lezzetlerimiz mütemâdi, keder
ve inkisarlarımız ise muvakkatti. Bir kere inlesek, on kez sevinçle gürler; bir
defa kırılıp dökülsek bilmem ne kadar şevk ü tarâb yaşardık. Beşiklerde
ninnilerle uyuyan yavrular gibi kedersiz bir atmosferimiz, dupduru emellerimiz
ve pırıl pırıl hülyalarımız vardı. Hüzünler, tasalar, üzerimizden gelip geçen ve
muvakkaten gölge eden bulutlar gibiydi ve hiçbiri kalıcı değildi; gelmeleriyle
gitmeleri bir olurdu ve ardından da her taraf yeniden ziya ile dolardı.. o günler
ne günlerdi ve o günlerde biz kendimizdik...

Gün geldi –bu meş’um dönemin başlangıcı birkaç asır öteye dayanır– millet
ruhuna bir güve musallat oldu. Kemirdi onu sağından-solundan ve delik-deşik
etti ruh ve mânâ köklerini. Büyük ölçüde yaralı, hatta bazı yanları çürümeye
yüz tutmuş bu bünyenin ayakta durması ve kendi olarak kalması çok zor
görünüyordu. Muhalif rüzgârlar sürekli onu sallıyor, sarsıyor, dalını-budağını
kırıyor, sağında-solunda çatlamalar meydana getiriyor ve onu hiçbir şey
yapamaz hâle düşürüyordu. Artık o, milletlere yön verme, dünya hâdiselerini
belirleme mevzuunda tamamen dışlanmıştı; hem de dünyanın öyle âdil,
müstakim ve hakperest bir güce ihtiyaç duyduğu bir zamanda.. evet artık onun
idare etme ve sözünü dinletme büyüsü bütün bütün bozulmuştu. Durduğu yerin
çok gerilerine çekilmiş, dünkü kapıkullarının seviyesine inmişti; sesini
duyuramıyor, dediklerini dinletemiyor ve sürekli irtifa kaybediyordu; irtifa
kaybediyor ve bu iradî, gayr-i iradî sürüklenişe bir türlü “dur” diyemiyordu.
Mütemâdiyen bir meçhule doğru kayıyor, kaydıkça başkalaşıyor ve onunla
beraber dün din kardeşi, tebaa, reâya deyip bağrına bastığı, sıyanet ettiği
toplumlarda da korkunç bir değişim, değişimle beraber bir düşmanlaşma
vetiresi yaşanıyordu.

Koskoca bir coğrafyada örfler, âdetler, gelenekler künde künde üstüne



devriliyor; iç içe birbirini tamamlayan dinî, millî usuller, asırlar ve asırlar
boyu insanlığın örnek kabul ettiği nizamlar, intizamlar, milyonlarca insanın
müşterek kanaatlerinin aks-i sadası sayılan kültürler, sanatlar ve millet ruhu,
tarih şuuru gibi değerlerin hemen hepsinin içinden ruhları sökülüp alınıyor ve
her şey birer kadavraya döndürülüyordu. Değişik ad ve unvanlarla öylesine bir
başkalaşma humması yaşanıyordu ki, yerli ve bizden olan her şey kapı dışarı
ediliyor ve onların yerlerine başkalarının kapı dışarı ettiği levsiyat
dolduruluyordu. Bu acele ve hızlı değişimle kısa zamanda, hususiyle elit sınıf
arasında o kadar çok kimse başkalaşmıştı ki, olup biten şeyler karşısında
şaşkına dönen yığınlar “Galiba bundan sonra töre bu!” deyip millî çehreleriyle
oynuyor, fanteziden fanteziye koşuyor ve sürekli kendilerinden
uzaklaşıyorlardı.

Aslında bütün bunlar, muhteşem bir medeniyetin ölüm ihtilâçları, köklü bir
milletin kendini inkâr etmesi, kabuk değiştirmesi ve ruhunun atlasını bir
zamanlar ruhsuzluk dediği derme çatma bir kısım telakkilerle becayiş
etmesinden başka bir şey değildi; değildi ve altın çağlarımızda millî ruh
mızrabıyla sinelerimizden yükselen seslerin-solukların, yüksek insanî
duyguların ve cihanları idare etme mefkûresinin bir şablonculuğa feda edilmesi
demekti.

Şimdilerde, gözlerimiz, hâlâ millî ruh kökünün sağlamlık ve canlılığında;
ümitlerimiz, Rahmeti Sonsuz’un bütün bütün yüzümüze kapanmadığına
inandığımız kapı aralığında; sinelerimiz O’nun ekstra inayetlerine müteveccih;
yüzlerce seneden beri çürüyen birer ceset görünümü arz etsek de, yepyeni bir
“ba’sü ba’del  mevt”le derlenip toparlanacağımıza da inancımız tam. Aslında
bu ümit ve imanla, şayet beklememiz bir esas ise, biz üç yüz sene, dört yüz sene
bile bekleyebiliriz. Beklentilerimizi bilen Rahmeti Sonsuz bize yeni inkisarlar
yaşatmasın!..
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TAKDİM

Bilindiği gibi Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 
daha önce yayımlanmış iki dua kitabı mevcuttu. Bunlardan 
“Dua Mecmuası”, ağırlıklı olarak âyet ve hadislerde geçen 
(me’sûrât), “el-Kulûbü’d-Dâria” ise bunlara ilâveten büyük 
zâtların öteden bu yana okuyageldikleri pek çok duanın ye-
niden tertip, tasnif ve tanzimiyle ortaya çıkmıştı.

İmzanıza açılan bu defaki “Bir Kırık Dilekçe” ise, 
çözümsüzlükten ızdırar kertesine gelmiş günün problemleri 
karşısında Hocaefendi’nin adeta o haftanın virdi olarak yaz-
dığı, Herkul.org sitesinde haftalık olarak yayımlanmış duala-
rını ihtiva ediyor. Harfî bir tercüme olmayıp biraz açıklamalı 
olarak yapılan mânâ tercümeleri ise kendisine ait değil.

“Gördüğü duaların orijinal, yepyeni olması insanda ayrı 
bir heyecan uyarır.” sözünü tasdik ettiren bu dualarda şu 
hususlar öne çıkıyor:

1. “Mü’minin en önemli güç kaynağı ve sığınağı ‘Lâ 
havle ve lâ kuvvete illâ billâh’ inancı ve ikrarıdır. Bu inanç 
ve ikrar, ‘Cennet hazinelerinden bir mücevher’ ve Azîz u 
Kahhâr’ın kuvvetini, kudretini itirafın ifadesidir. Öyle bir 
kapıya dayanmayınca müminlerin başa çıkabileceği hiçbir 
problem yoktur.” (Kırık Testi s.277)

2. İslâm âleminin karşı karşıya olduğu hâdiseler karşı-
sında mü’minler ölesiye dua etmelidir. Göğsünü çatlatır-
casına dua etmek ve kabul edileceğine inanmak lâzımdır: 
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“Benim öyle inancım var ki, bir insan gönlünü açsa ve 
kâmil imanıyla bir kere “Allah!” dese, sonra kendini onun-
cu kattan aşağı atsa, betonlar paramparça olur da ona bir 
şey olmaz. Bilhassa âlem-i İslâm’ın kan kustuğu şu günler-
de göğsünü çatlatırcasına dua etmek lâzım, buna ihtiyaç 
var.” (Kırık Testi-1/50-51)

3. Kişi nefsini sorgulamalı; kalb istikameti için gönülden 
yakarışa geçip Allah’ın hoşnutluk ve rızasını talep etmelidir. 
Bu aynı zamanda, “Yâ Hayyu yâ Kayyûm, Senin rahmetini 
dilerim. Bütün ahvâlimi ıslah eyle ve göz açıp kapayınca-
ya kadar olsun, beni nefsimle başbaşa bırakma” şeklindeki 
Nebevî duanın da muhtevasıdır.

4. Birbirimize çok dua etmek, dine karşı çok ciddî bir 
vefa emaresidir ve duanın külliyet kesbetmesi, duanın 
kabulüne en beliğ bir davetiyedir: “Ben günde en az beş 
vakit, uzağıyla yakınıyla, dostlarıma dua ediyor; onlar için 
Cenâb-ı Hak’tan ihlâs, samimiyet, vefa, mârifet ve yakîn 
istemeyi bir borç biliyorum.” (Kırık Testi-1/103-104) “Kur’ân 
dairesindekiler sadece tek bir şahıs olarak dua etmiyor, 
milyonlar ağızlar şeklinde duaya duruyorlar. “İhvânenâ, 
ehavâtinâ...” (Kardeşlerimiz, bacılarımız...) deyince, ne 
seviyede olursa olsun, işin tam altına girmişlerin yanında, 
Kur’ân hizmetinin kenarından köşesinden tutmuş, “Sade-
ce duayla bile olsa benim de payım bulunsun” diyen her 
insan, o sözün içine girer.” (Kırık Testi-1/147) “Bu kervana 
katkıda bulunanlara ve bu nimetler döneminin temsilcile-
rine şahsen ben, her gün kadın-erkek, çoluk-çocuk, genç-
ihtiyar, esnaf-memur, tüccar-talebe deyip, hatta toplumun 
bütün katmanlarını tek tek sayarak dua ediyorum.. dua 
ediyor ve hiçbir kesimi dışarıda bırakmamaya özen göste-
riyorum.” (Fasıldan Fasıla-3/153)
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5. Müslümanın duası sadece din kardeşlerini değil, 
bütün insanlığı kucaklayıcı olmalıdır: “Benim şimdiye ka-
dar bütün duam, bütün ıstırabım, insanların Allah’ı (celle 
celâluhû) bulması, O’na inanması yolunda oldu. Her gün, 
yana yakıla dua ediyorum: “Allah’ım, ne olur, bahtına 
düştüm!” diye sızlanıyor ve “Ne olur Allah’ım, insanlar 
seni tanısın, sana inansın!” diyorum. O kadar ki, bunun 
için her gün birkaç defa ölüp ölüp dirilmeye razıyım.” (Kırık 

Testi-2/96) “Bizim için en önemli dua, hatta kendi kurtulu-
şumuzu istemekten de önemli olan dua, “Allahım! Yüce 
adını dünyanın dört bir tarafında duyur! Gönüllerimizi 
ve dünyadaki bütün kullarının kalblerini imana, İslâm’a, 
Kur’an’a ve ihsana aç! Bu yolda bizleri de istihdam eyle.” 
niyazıdır. Bu sebeple biz, semadan süzülen her damlayla 
beraber yeryüzünü teşrif eden meleklerin kanadına bu du-
ayı takıyoruz.” (Kırık Testi s.177)

6. Allah tanımazların hidayeti için bile dua edilmeli.. fa-
kat din düşmanlığını meslek edinenleri Kahhar u Zülcelâl’e 
havale etmekten başka çare yok: “Ey taşı-toprağı hayata 
ulaştıran, ey şeytanlığa açık ruhları lutfedip meleklerle bu-
luşturan Rahmet Sultanı! Bizlere, bizi aşan istidatlar ve o 
istidatlarda inkişaflar ver; Seni bilmez kömür ruhlara da 
ya elmas olma yolunu göster veya hadlerini bildir!... Yok 
karşı taraf yanılıyorsa, içlerinde salâha açık ruhlardan hi-
dayetini esirgeme! Temerrüd ve din düşmanlığını meslek 
edinenlerin de birliklerini boz! Düzenlerini başlarına yık! 
Yurtlarına-yuvalarına feryad sal! Ve bütün inananları, bu 
karanlık düşünce, karanlık ruh ve kara seslerin, gayretine 
dokunduğuna inandığımız tecavüzlerine, tahkirlerine, tez-
yiflerine ve planlarına karşı kapının sadık kullarını koru...! 
(Yeşeren Düşünceler, s.1-6)



6

İşte, acziyeti önü alınmaz bir kuvvete dönüştüren sihirli 
iksirlerden bir demet!.. Ve işte, farklı zamanlarda değişik sa-
halara serpiştirilmiş dua ve yakarışlardan cem edilmiş mânâ 
yüklü bir buket!..

Define Yayınları
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Dua ve Evrâd u Ezkar Hakkında Kısa Kısa(1)

Âciz, fakir, muhtaç ve kendine yetmediğinin şuurunda 
olan kulun; tazarru, tezellül ve alçak gönüllülük içinde, Rah-
meti Sonsuz’a yönelip, hâlini O’na arz ederek istedikleri-
ni O’ndan istemesinin ayrı bir unvanı sayılan dua, kulun 
Rabbi’ne karşı iman, güven, itimat ve tevhid telâkkisinin bir 
gereğidir.(2)

j
Dua; bir çağrı, bir yakarış ve küçükten büyüğe, aşağı-

dan yukarıya, arzdan, arzlılardan semâlar ötesine bir yöne-
liş, bir talep, bir niyaz ve bir iç dökmedir. Dua eden, kendi 
küçüklüğünün ve yöneldiği kapının büyüklüğünün şuurun-
da olarak, fevkalâde bir tevazu içinde ve istediklerine cevap 
verileceği inancıyla el açıp yakarışa geçince, bütün çevre-
siyle beraber semavîleşir ve kendini rûhânîlerin “hayhuy”u 
içinde bulur. Böyle bir yönelişle mümin, ümit ve arzu ettiği 
şeyleri elde etme yoluna girdiği gibi, korkup endişe duydu-
ğu şeylere karşı da en sağlam bir kapıya dayanmış ve en 
metin bir kaleye sığınmış bulunur.(3)

j
Dua, Hakk’ın tükenmez hazinelerinin sırlı bir anahtarı; 

fakir, yoksul ve kalbi kırıkların istinatgâhı ve ıztırarla kıvranıp 
duranların da en emin sığınağıdır. Bu sığınağa adım atan, 
o sihirli anahtarı elde etmiş sayılır; onun vesayetine dehalet 
1 Bu bölüm, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin müsaadesiyle eser-

lerinden derlenmiştir.
2 Gülen, Örnekleri Kendinden Bir Hareket, Nil Yay., İstanbul 2010, s. 134.
3 Gülen, Işığın Göründüğü Ufuk, Nil Yay., İstanbul, 2010, s. 251.
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eden fakir, miskin, âciz ve muhtaçlar da umduklarını elde 
etmiş olurlar.(4)

j
Hâlis ubûdiyet ifade etmesi açısından dua, çok na-

maz kılmadan, çok oruç tutmadan daha önemlidir. Çünkü 
dua, sebepleri ve şartları nazar-ı itibara almadan, Hazreti 
Müsebbibü’l-Esbâb’tan tasavvurları aşan ve tenâsüb-i il-
liyet prensibine göre melhuz olmayan şeyleri isteme de-
mektir. Mesela, Cennet... Kendi iktidarınızla Cennet’i na-
sıl elde edebilirsiniz? Kabri nasıl aşabilirsiniz? Sıratı nasıl 
geçebilirsiniz?(5)

j
Dua, ruhun gıdasıdır, bu gıda rûha fâsılasız verilmelidir.(6) 

j
Dua, iradeyi kanatlandıran bir büyüdür; müdavimlerin-

den başkası da onun bu güçlü sırrını anlayamaz.(7) 

j
Dua, sebep ve vasıtaları aşarak, hem Allah’ın kudretine 

itimadı, hem de beşerî zaafı ilândır.(8)

j
Her hâlimizde O’na yönelmek, O’na el açmak, dert ve 

elemlerimizi O’na şerh etmek hem bir mazhariyet ve ilk 
mevhibe, hem de Hakk’ın cevabî teveccühleri adına atılmış 
önemli bir ilk adımdır.(9)

j
4 Gülen, Örnekleri Kendinden Bir Hareket, s. 140.
5 Gülen, Gurbet Ufukları, Nil Yay., İstanbul 2010, s. 39.
6 Gülen, Ölçü veya Yoldaki Işıklar, Nil Yay., İstanbul 2000, s. 224.
7 Gülen, ay.
8 Gülen, ay.
9 Gülen, Örnekleri Kendinden Bir Hareket, s. 135.
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Dua eden bir kimse, bütün gönlüyle Allah’a yönelip 
yalvarışa geçebildiği takdirde, kendine her şeyden daha 
yakın olan Rabbisine karşı, kendi beden ve cismaniyetin-
den kaynaklanan uzaklığını aşarak O’nun her zaman var 
olan yakınlığına saygısını ifade etmiş ve kendi uzaklığının 
vahşetinden kurtulmuş olur. Cenâb-ı Hak da ona, duyması 
gerekenleri duyurur, görmesi gerekenleri gösterir, söylemesi 
icap eden şeyleri söyletir ve yapması lâzım gelen şeyleri de 
yapmaya muvaffak kılar.(10)

j
İmanın zevkine ermiş ve ibadette hassaslaşmış ruhlar, 

kat’iyen duada kusur etmezler. Aksine böyleleri, ibadeti 
varlıklarının gayesi gibi duyar ve duaya da fevkalâde önem 
verirler.. Maddî-manevî sebeplere riayetin yanında gönül-
lerini Rabbilerine açıp yalvarmayı, O’na yakınlık arayışının 
sesi-soluğu gibi değerlendirir ve dualarını bir ümit, bir reca 
nağmesi gibi seslendirirler.(11)

j
Bizim acz, fakr, zaaf ve ihtiyaçlarımıza karşılık O’nun, 

bizi var eden, besleyen, büyüten, arzu ve isteklerimizi 
görüp-gözeten ve bizi asla başkalarına bırakmayan bir engin 
rahmet sahibi olması, O’na karşı tavırlarımızı devamlı ince 
ayara tabi tutmamız bakımından fevkalâde önemlidir. Biz-
ler aciz, zayıf ve muhtaç, O ise, her şeye hükmeden mutlak 
bir Hâkim’dir. Bu itibarladır ki, biz hemen her zaman, kü-
çüklüğümüzün şuurunda ve O’nun büyüklüğünü takdir his-
leriyle hep iki büklüm yaşar ve isteyeceğimiz her şeyi, kavlî, 
fiilî ve hâlî talep çerçevesinde sadece ve sadece O’ndan is-
ter ve O’na karşı müstağni davranmayı küstahça bir çalım; 
10 Gülen, Işığın Göründüğü Ufuk, s. 252.
11 Gülen, a.g.e., s. 253.
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O’nunla dua ve ibadet münasebetlerimizde lâubalî, gayr-i 
ciddî bulunmayı da bir saygısızlık kabul ederiz.(12)

j
Dua her zaman, Cenâb-ı Hakk’a arz-ı hâlde bulunma-

nın sesi-soluğu olması itibarıyla en sâfiyâne ve en halisa-
ne bir kulluk tavrıdır. Aslında bütün varlık, istidat, kabiliyet 
veya fıtrî ihtiyaçlarının dilleriyle hep O’na dua ederler. O da 
bunların hepsine, belli bir hikmet çerçevesinde cevap verir 
ve her sesi duyup ona icabet ettiğini herkese ve her şeye 
duyurur.(13)

j
“Zikrullah” yolu, Hakk’a ulaşma yollarının en kavîsi ve 

en emînidir. O olmadan Hakk’a vuslat zordur. Evet, vic-
danların şuurla O’nu anması, letâifin her an O’na dem tut-
ması ve lisanın bu armoniye tercüman olması, sonsuzluk 
yolunun yolcuları için ne tükenmez bir zâd ü zahîre ve ne 
bereketli bir kaynaktır!(14)

j
 Zikrullah, kurbet helezonunda öyle bir seyahattir ki; 

dil, duygu, gönül bir koro teşkil edip de Allah’ı anmaya du-
runca insan, bir anda kendini sırlı bir asansör içinde bulur 
ve bir lâhzada rûhların uçuşup durduğu iklime ulaşır; ula-
şır da gök kapılarının aralığından ötelere ait neler ve neler 
seyreder..!(15)

j
Evet, zikreden ve zikrinde de ısrarda bulunan zâkir, 

12 Gülen, Işığın Göründüğü Ufuk, s. 254.
13 Gülen, a.g.e., s. 254.
14 Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri, Nil Yay., İstanbul 2009, 1/183.
15 Gülen, ay.
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Cenâb-ı Hak’la mukavele yapmışçasına hıfz u himâye ve 
inâyet seralarına alınmış olur ki ْ ُכ ْ  أَْذُכ

ِ و ُ אْذُכ َ  “Anın Beni ki 
anayım sizi” (Bakara:152) ilâhî fermânı da aczin ayn-ı kuvvet, 
fakrın ayn-ı gınâ hâline geldiği bu sırlı keyfiyeti ifâde etmek-
tedir. Yani siz, Allah’ı zikr u fikr u ibadetle yâd edince, O da 
sizi teşrîf ve tekrîmle anacak.. siz dua ve münacâtlarla hep 
O’nu mırıldanınca, O da icâbetle size lütuflar yağdıracak.. 
siz onca dünyevî işlerinize rağmen O’nunla münasebetleri-
nizi devam ettirince, O da dünya ve ukbâ gâilelerini berta-
raf ederek sizi ihsanla şereflendirecek.. siz yalnız “an”larınızı 
O’nun huzuruyla şereflendirince, O da yalnızlıklara itildiği-
niz yerlerde size “enîs ü celîs” olacak.. siz rahat zamanları-
nızda O’nu dilden düşürmeyince, O da rahatınızı kaçıran 
hâdiseler karşısında size sürekli rahmet esintileri göndere-
cek.. siz O’nun uğrunda yollara dökülüp O’nu cihana du-
yurunca, O da sizi dünya ve ukbâ zilletlerinden kurtaracak.. 
siz bütün davranışlarınızda ihlâslı olunca, O da sizi gözlerin 
görmediği, kulakların işitmediği, insan tasavvurunu aşan 
hususî iltifat ve hususî pâyelerle şereflendirecek...(16) Böyle-
ce, zikir arzusu, zikir cehdi, zikre mazhariyet nimetiyle kıy-
mete ulaşacak, derken Allah da bu tevfik ve hidayet lütfunu 
hususî ihsanlarıyla daha bir derinleştirecektir ki, ِ وا  ُ ُכ ْ  َوا
وِن  ُ ُ َْכ  َ -Bana sürekli şükredin ve sakın nankörlüğe düş“َو
meyin!” (Bakara:152) emr-i rabbânîsi de işte, zikirden şükre, 
şükürden zikre bu “salih dâire”yi ihtar etmektedir.(17)

j
Kitap, Sünnet ve selef-i salihînin eserlerinde, zikrullah 

16 Buhârî, bed’ü’l-halk 8, tefsîru sûre (32), tevhid 35; Müslim, îmân 39, cennet 
5, 6.

17 Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri, 1/181.
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konusunda yapıldığı ölçüde bir başka şeye terğib ve teşvik 
yapıldığını hatırlamıyorum. Aslında o, namazdan, cihada 
kadar her ibadetin içinde can gibidir, kan gibidir.(18)

j
Zikrullahın muayyen bir vakti yoktur. Namaz bütün 

ibadetlerin pîri ve din sefinesinin direği olduğu hâlde belli 
zamanlarda edâ edilir ve edâ edilmesi câiz olmayan va-
kitler de vardır. Zikrullah ise, zamanın her diliminde ser-
best dolaşıma sahiptir ve herhangi bir hâl ile mukayyet 
değildir, ْ ِ ِ ُ ُ  ٰ َ ًدا َو ُ ُ א َو ً א َ

ِ  َ وَن ا ُ ُכ ْ َ  َ َّ  Onlar Allah’ı“ اَ
ayakta, oturarak, hatta yan gelip yatarken de anarlar.” (Âl-i 

İmran:191) fehvâsınca, ne zaman itibarıyla ne de hâl itibarıyla 
zikrullah’a tahdit konmamıştır.(19)

j
 Hak dostları evrâd u ezkâra çok önem verirler. Her gün 

bir miktar Kur’ân okuma ve değişik dualarla Allah’a niyaz-
da bulunmanın O’nunla irtibatımız açısından çok önemli ol-
duğunu söylerler. Her fert kendi gücü nisbetinde bir şeyler 
belirlemeli ve onu her gün okumalıdır, derler.(20)

j
Sahabe efendilerimizden bugüne kadar her devirde hak 

dostları zikrullahı, damarlarda dolaşan kan gibi kabul etmiş, 
değişik yollarla Allah’ı anmamayı kan yetmezliğine bir se-
bep gibi görmüş ve sürekli zikirle beslenmişlerdir. Meselâ, 
Hazreti Ali Efendimiz der ki, “Ben Rasulullah’tan şu dua-
yı ve şöyle bir tavsiyeyi duyduktan sonra artık onu hiçbir 
gece terk etmedim.” Hazreti Ali için, belki de hayatının en 
önemli, en ciddi gecesi ve onun en çok meşgul olduğu za-
18 Gülen, a.g.e., 1/183.
19 Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri, 1/183.
20 Gülen, Kırık Testi, Nil Yay., İstanbul 2010, s. 53.
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man dilimi, Nehrivan’da Haricîlerle savaştığı geceydi. Birisi 
Nehrivan’ı işaret ederek, “O gece de unutmadın mı, onca 
koşuşturma ve meşgale arasında dua ve zikrini terk etmedin 
mi?” diye sorunca Hazreti Ali’nin cevabı, “O gece bile terk 
etmedim.” şeklinde olmuştur.

Evet, belli dönemler itibarıyla bizim dünyamızda, evde, 
sokakta, camide ve hatta harp meydanlarında Allah anı-
lıyor, her fırsatta zikir halkaları teşkil ediliyor ve Cenâb-ı 
Allah’ın isim ve sıfatları yâd ediliyordu. Zikrullah, oruç 
tutarken de, zekât verirken de ihmal edilmiyordu. Hac’da 
gürül gürül zikrullah sesi duyuluyordu.. Bayram sabahları 
ovalar, obalar bir çağlayanın akışına benzeyen zikir sesle-
riyle doluyordu. Hususiyle de Kurban bayramında yüksek 
sesle tekbir getirme, şeâiri ilan etme manasına geliyordu. 
İşte bu itibarla zikrullah, hemen her ibadetin damarların-
da cereyan eden kan gibiydi; bugün de öyledir. Onsuz hiç 
olmadı; bugün de onsuz olamaz. Çünkü biz ancak onun 
sayesinde, Allah’la irtibatımızı kuvvetlendiririz. Zikrullahın, 
evrâd u ezkârın terkedilmesi bizde ciddi bir zaaf meydana 
getirir. Allah’la münasebetlerimizde bir gevşeme hâsıl eder, 
hafizanallah.(21)

j
Gece-gündüz münacat ve inleme içinde geçen bir ömür 

görmek isteyen, Resûlullah’ın hayatına baksın! Baksın ve in-
sanlık, Duanın ne demek olduğunu, Dua etmenin âdâbını ve 
Duanın, insana maddî-manevî kazandırdıklarını görsün, gör-
sün ve ibret alsın.(22)

j
Allah Resûlü, Dualarını hayatının içine paylaştırmış ve 

hep bu nurdan kristaller üzerinde yürümüştür. Dua, O’nun 
21 Gülen, Sohbet-i Cânân, Nil Yay., İstanbul 2010, s. 81.
22 Gülen, Sonsuz Nur 2/505, Nil Yay., İzmir, 2001. 
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dudaklarından eksik olmayan virdi, gönlünde tütüp duran âh 
u efganıydı. O, bir an dahi duasız olmamış, dudaklarını ıslatan 
bu kevser dolu kadeh, hiçbir zaman elinden düşmemişti. Aksi-
yon adamıydı, muhakeme insanıydı; fakat ibadet ve duada da 
eşi-menendi yoktu.(23)

j
Mutlaka herkesin evrâd u ezkâra ayıracağı bir zamanı 

olmalı ve o, bu konuda hiçbir mazeret ileri sürmemelidir.(24)

j
Duadan hiçbir zaman dûr olmayın. Yapamadığınızda 

“Biz bugün büyük bir işi ihmal ettik.” diye mutlaka hayıf-
lanın.(25)

j
Her bir müminin, evrâd u ezkârı olmalı. Meselâ ben, 

kendimi beş-on insanın okuduğu evrâd kadar evrâd oku-
maya mecbur hissetmeliyim. Ve kendi kendime demeliyim 
ki; “madem o kadar insan sana teveccüh ediyor, öyleyse o 
teveccühün hakkını vermeli ve herkesten daha çok Allah ile 
irtibatını kavi tutarak bir taraftan bu nimete şükretmeli, öte 
taraftan nimetin devamına talebini böyle dile getirmelisin.” 
Evet, böyle diyor ve bunu da tatbik etmeye çalışıyorum.

Allah’ın kendisine değişik nimetler verdiği her bir mü-
min, seviyesine göre evrâd u ezkârlarını çoğaltmalı ve mut-
laka Rabbileri ile olan münasebetlerini kuvvetlendirmeliler. 
Aksi halde bulundukları makamın hakkını eda etmemiş 
olurlar.(26) 

j
23 Gülen, a.g.e., 2/506.
24 Gülen, Fasıldan Fasıla-3, s.26, Nil Yay., İzmir, 1996. 
25 Gülen, Fasıldan Fasıla-1, s.131, Nil Yay., İzmir, 1995.
26 Gülen, Fasıldan Fasıla-3, s.25.
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Halk içinde bağırıp çağırarak başkalarına duyurma, gös-
terme yerine, duyması ve görmesi manalar üstü mana ifade 
eden Hazreti Allâmü’l-Guyûb’a, hem de tamamen halka 
kapalı ve O’na açık bir hâl ve atmosfer içinde, nefeslerimizi 
gizlilik ve içtenlikle derinleştirerek arz etmeliyiz ki, O’na iç 
dökmemiz gizliliğin büyüsünü taşısın ve sesimizi-soluğumuzu 
başka mülâhazaların şerareleri kirletmesin.. Başka her şeye 
kapanıp, içini sadece O’na açan, hâlini O’na şikayet eden 
hep O’na yakın durmanın insiyakları içinde bulunur ve 
O’nun dergahından eli boş dönmez. Evet, insan ihtiyaç-
larını, onları karşılayabilecek birine açmalı; belâ-yı dertten 
“âh” edecekse derde derman bir hekimin yanında inlemeli. 
Kul, efendisine arzuhâlde bulunacaksa, ağyâra bütün bütün 
kapanarak, aklıyla, şuuruyla, hissiyle hep O’na açık durma-
lıdır; durmalı, sesini-sözünü ona göre ayarlamalı ve kendi-
ne yakınlardan daha yakın birinin huzurunda iç çektiğini 
düşünerek nağmelerinden ses ihtizazlarına, tavırlarından 
mimiklerine kadar her hâliyle bir temkin örneği sergilemeli-
dir. Kime el açtığının farkında olan bir sadık kul, düşünce ve 
dualarını niyeti ve içtenliğiyle sık sık kalibrasyondan geçirir; 
ifade ve hislerini her türlü şerareden arı-duru tutmaya çalışır 
ve duymasını istediğinden başkalarının duymalarına karşı 
âdeta dilsiz kesilir. Yer ve zamana göre kendi sesini ve kendi 
sözlerini kendinden bile kıskanır.(27) 

j
Duanın bir mekânda hep birlikte yapılması taraftarıyım. 

Zira arkadaşlardan bazılarının tertemiz atmosferi diğerlerine 
tesir eder, huzur-u kalbe vesile olur. Bu da o mecliste bulu-
nanları biraz daha temkine, teyakkuza ve ciddiyete sevkeder. 
Diğer taraftan insanın sadece kendi kendine olması ve sec-

27 Gülen, Örnekleri Kendinden Bir Hareket, s. 135.
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cadesinde içini Allah’a dökmesinin, elbette farklı bir açıdan 
birlikte yapılan duaya fâikiyeti, üstünlüğü var. Evet, hiç kim-
senin bilmediği, görmediği bir yerde el açıp, içini Rabbine 
dökmenin değeri hiçbir şey ile ölçülemez.(28)

j
Dualar külliyet kesbedince kabule karîn olur. Münferit 

bazı kimselerin ağlayıp sızlaması umumun dertleri için ye-
terli değildir. Duanın külliyet kesbetmesi için icabında bazı 
dua ve virdler bölüştürülerek uzun süre okunur.(29)

j
Şahsen, bir insanın hata, kusur ve günahlarını yazıp 

kaydetmesine taraftar değilim. Onları herkes kendi zihnine 
yazmalı; başka kimseye açmamalı. Melekler bile bilmemeli 
hata ve günahları. Onları sadece gizli-açık her şeye nigeh-
ban bulunan Allah bilmeli. O’nun rahmeti geniştir. Kim bi-
lir, bir hadis-i şerifin işaret ettiği gibi, Cenâb-ı Hak kulunu 
karşısına alır, günahlarını itiraf ettirir: “Şunu, şunu yaptın 
ama bunları ketmettin, gizledin. Yani, açıktan açığa günah 
işleyen ve günahlarından hiç sıkılmayan fasık u facir de-
ğildin, muvakkat isyanlarının hicabını yaşıyordun. O gün 
sen setrettin, ben de bugün seni affediyorum.” der. İşte, 
ahirette “Setrettin, setrettim; kulum, seni affettim” hakika-
tini duymak ve öyle bir avantajı kaçırmamak için, yazmak 
suretiyle hata ve günah listesi yapılmasını uygun bulmuyo-
rum. Bununla beraber, bir insan, hayatın bir basamağında, 
yirmisinde, otuzunda ya da kırkında, bir gününü ayırıp ço-
cukluğundan o güne kadar yapıp ettiklerini tek tek yazsa; 
bütün hayatını gözden geçirip nefsini hesaba çekerek onun 
kötülüklerini bir bir saysa; fakat, bunu hayatının sadece o 
gününde yapsa, bu davranışı nefis muhasebesi adına ye-
28 Gülen, Gurbet Ufukları, s. 39. 
29 Gülen, Kırık Testi, s. 277-280.
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terli değildir. Çünkü, biz belki her gün, aklımıza gelen bazı 
şeylerle içimizi Cenâb-ı Hakk’a dökmeli; günahlarımızı tas-
rih etmeden, onları açıktan açığa söylemeden, kayda geç-
melerine ve o kayıtların bizi zor durumda bırakacak şekilde 
karşımıza çıkmasına fırsat vermeden istiğfar etmeli; tevbe, 
inabe ve evbe kalelerine sığınmalıyız. Her gün bir kere daha 
kendimizle yüzleşmeli, hayatımızın muhasebesini yapmalı 
ve nefsimizle hesaplaşmadan yatağa girmemeliyiz.

Bu zaviyeden el-Kulûbu’d-Daria gibi dua mecmualarına 
bakarsanız, Hak dostlarının evrâd u ezkârda mütemadi ol-
dukları gibi, nefsi sorgulama ve istiğfarda da sürekliliği esas 
aldıklarını görürsünüz. Hazreti Ali (kerremallahu vechehû), 
Hazreti Muhammed İbn Üsâme (radıyallahu anh), Muh-
yiddin İbn Arabî, Hasan Şazilî ve İmam Câfer-i Sadık gibi 
mâneviyat âleminin sultanlarının “Üsbûiyye” adıyla andıkları 
ve haftanın her günü belli bir bölümünü okudukları hizibleri, 
virdleri, gece zikirleri, duaları, istiğfarları, istiâzeleri, tesbihleri, 
tehlilleri, salavat ve na’tları vardır.

Meselâ; Hasan Basrî hazretleri, İstiğfar Üsbûiyyesini 
Cuma gününden başlatıp her gün bir bölüm okuyor. Bir 
hafta bitince tekrar başa dönüyor ve yine günlük hizbini sür-
dürüyor. Devamlı nefsini sorguluyor ve her gün defalarca 
istiğfar ediyor. Hizbine, Cenâb-ı Hak karşısında aciz, fakir 
ve muhtaç bir kul tavrıyla istiğfar ederek başlıyor. Sonra 
salât u selâm okuyor. O hazret, duanın kabulü için gerekli 
olan evsafı hâiz bir münacatta bulunuyor; öyle ki, onun her 
cümlesinde Hasan Basrî ufkunu görüyorsunuz. Nefsini en 
kötü bir adam gibi hesaba çekiyor; bir taraftan, hatanın en 
çirkinini yapmış ve günahın en büyüğünü işlemiş, böylece 
kalbî hayatını tamamen berbat etmiş ve ruh dünyasını bi-
tirmiş bir insan gibi kendisine bakıyor ve çok içli sözlerle is-
tiğfara yapışıyor. Diğer taraftan da, en büyük şefaatçi olan, 
kendisiyle teyid edilen ve ona dayandırılan her duaya kabul 
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mührü vurduran, ama kendisi payandasız kabule karin bu-
lunan “salât u selâm”a sığınıyor; af beratı almak için Allah 
Resûlü’nü şefaatçi yapıyor. Öyle ki, istiğfarı salât u selâm, 
onu da yeni bir istiğfar takip ediyor ve Hazret, sanki her 
istiğfarda nefsini bir kere daha tokatlıyor. Çok samimî bir 
şekilde Cenâb-ı Hakk’a içini döktüğü aynı anda kendiyle 
yüzleşiyor, nefsiyle hesaplaşıyor.

Bir başka hak dostu, günahlar sebebiyle âdeta dilinin 
tutulduğunu, emr-i ilahiye itaatsizliğin utancından dolayı iki 
büklüm olduğunu ve ne diyeceğini bilemez hale geldiğini, 
kulluğun hakkını verememe gafletinin şiddetiyle sesinin kı-
sıldığını ifade ettikten sonra, Cenâb-ı Hakk’a doğrudan ve 
vesilesiz seslenmeye yüzü olmadığını, onun için de, efendisi 
ve istinadgâhı kabul ettiği Abdülkadir Geylânî hazretlerinin 
Hak katında makbul ve kapıcı tarafından tanınan sesiyle 
rahmet kapısını çaldığını belirterek en samimî sözlerle içini 
döküyor. Öyle ki, münacatının bir bölümünde, “Ey günah 
ve kusurlarla âlûde kullarını çokça bağışlayan Gaffâr ve ey 
günahkarların hata ve isyanlarını setreden Settâr! Benim 
günahlarımı da bağışla. Bütün çareleri tükenen, yolları 
daralan, yüzüne karşı kapılar kapanan, doğru yolda olan-
ların izinde yürümek kendisine güçleşen, sayılı günleri ge-
çip gitmekte olduğu halde nefsini gaflet meydanlarından, 
isyan vadilerinden, sefalet ve sefahet alanlarından bir türlü 
kurtaramayan şu aciz kuluna merhamet et.” diyor ve âdeta 
“Bittim” diye inliyor.

Onları tanımayan, ruh enginliklerine vakıf olmayan 
ve onların muhasebe ufkunun nerelere vardığını bileme-
yen nâdanlar, bu yakarışları işitince, “Bu adam ne günah-
lar işlemiş ki böyle; ben o günahlara girmediğime göre bu 
sözleri söyleyemem” diye düşünebilirler. Oysa, bu sözler 
mukarrebînin gönül ızdırabını ifade etmektedir. Onlar, bi-
zim sevap vesilesi saydığımız ve fazilet olarak kabul ettiğimiz 
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pek çok söz, fiil ve davranışı kendi ufukları itibarıyla günah 
saymaktadırlar. Biz şu toplum içinde hiçbir şey yapmasak, 
sadece bir kere sokağa çıkıp evimize girsek, onların günah 
sayıp ömür boyu ağladıklarının kat kat fazlası masiyete bu-
laşmış oluruz. Gelin görün ki, o hak dostlarının gözleri bir an 
mâsivaya kaysa, onlar ömür boyu gözyaşı döker; o hatadan 
dolayı ölüm döşeğinde bile ızdırap çeker ve nefislerini sürekli 
levmederler.(30)

j
Ümit ediyorum, bugünün âbid ve zâhidleri de zikre çok 

önem veriyor ve onu artırma, Allah’ı daha çok anma yolları 
arıyorlardır. Fakat biz O’nu ne kadar anarsak analım, iba-
detlerimiz ne kadar çok olursa olsun, zikrin hakkını vermiş 
olamayız. Bundan dolayıdır ki, Efendimiz (sallallahu aley-
hi ve sellem) günün dörtte birini kendisine salât u selam 
okumaya ayıran bir zatı istihsan buyuruyor; ama yine de 
“artırsan daha iyi olur.” diyor. Günün yarısını salât u sela-
ma ayırdığında yine “artırsan” diyor ve günün içte ikisini 
zikre ayırıp salâvat okumuş olarak huzur-u Risalet penahiye 
gelince “çok iyi de, artırsan daha iyi olur.” buyuruyor. Efen-
dimiz her defasında “hel min mezîd - daha yok mu?” diyor; 
çünkü -Üstad’ın ifadesiyle- O’na ulaşmada en önemli ve-
silelerden biri, “Bismillahirrahmânirrahîm”, diğeri de Allah 
Rasulü’ne salât u selâm okumaktır.(31)

30 Gülen, İkindi Yağmurları, Nil Yay., İstanbul 2010, s. 352-54.
31 Gülen, Kırık Testi, s.67-68.
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EFENDİLER EFENDİSİ’NE

SALÂT Ü SELÂM

Allahım! Efendimiz Haz reti Muhammed’e, ailesine ve as-
habına, ilmin ve mâlûmatın sayısınca salât u selam eyle ve 
bereket ihsan et!

Allahım! Efendimiz Haz reti Muhammed’e ve O’nun kardeş-
leri olan ne bîlere, mürselîne.. mukarreb meleklere.. gök ve 
yer ehlinden –rızana nail olmaları için dua ettiğimiz– Senin 
salih kullarının hepsine.. özellikle de Hazreti Adem, Haz-
reti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti 
İbrahim, Hazreti Lut, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İs-
hak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti 
Şuayb, Kelîmullah Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti 
Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, 
Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazreti 
Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zül-
karneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr (alâ nebiyyina 
ve aleyhimüsselam)’a..

Ve Efendilerimiz Hazreti Cebrâil, Hazreti Mîkâil, Hazreti 
İsrâfil ve Hazreti Azrâil’e.. Hamele-i Arş’a.. Kerûbiyyûn’a ve 
Kirâmen Katibîn’e..

Allah Rasûlü’nün ha lifeleri Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali 
efendileri mi ze.. Peygamberimi zin amcalarından ikisi Hazre-
ti Hamza ile Hazreti Abbas’a.. Allah Rasûlü’nün ahfâdına; 
ö zel likle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed 
İbnü’l-Ha nefiyye ve Zeynü’l-Âbi dîn hazerâtına..
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Annelerimiz Hazreti Ha tice-i Kübrâ, Hazreti Âişe-i Sıddîka 
ve Efendiler Efendisi’nin diğer pâk zevcelerine.. ve kızları 
Zeynep, Rukiyye, Ümmü Külsüm ve Fâtımetü’z-Zehrâ’ya..

Muhacir ve ensardan bütün ashab-ı güzînine, tâbiîn 
ve tebe-i tâbiîn efendilerimize.. müçtehidîn-i kirâma, 
müfessirîn-i izâma, muhaddisîn-i fihâma.. evliya, asfiya, 
ebrar ve mukarrebîne.. ak tâba; hususen Hazreti Ali ve Haz-
reti Hamza efendilerimize.. Şeyh Abdülkâdir Geylânî, Şeyh 
Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh el-Harrânî, Şeyh Akîl el-
Menbicî, İmam Rabbânî, Şerh Kerhî, Ebu’l-Hasen eş-Şâzilî, 
Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufâî, Muhammed Bahâüddin 
Nakşibendî ve Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’ye.. ve 
Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan herkese, ilmin ve 
mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle...

Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’ân meşalesini 
tutuşturup canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeş-
lerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zik-
rettiğimiz zevât-ı kirâma tâbi olarak– salât ü selâm eyle ve 
bereketinle lütufta bulun.

j
1. Ey gözlerin göremediği, zihinlerin, zan ve bakışların 

ihata edemediği Allahım!

Ehl-i imana düşmanlık yapanların şerlerine karşı bizleri 
Senin o zarar verilemeyen, ulaşılamayan himayene dâhil 
et meni diliyoruz... Ey mer hametlilerin en merhametlisi, 
düzenbazların entrikalarından bizi koru; kâfirlerin küstah-
lıklarını, fâcirlerin komplolarını ve münafıkların saldırılarını 
başımızdan defet. Ey her şeye yeten, koruması hiçbir hima-
yeyle kıyaslanamayan, bütün ihtiyaçları gideren Rabbimiz, 
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dünya ve âhiret ihtiyaçlarımızı karşıla ve her türlü sıkıntıdan 
bizleri halâs eyle, tasa ve kederden kurtararak gönlümüze 
inşirah ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi, ey celâl ve 
ikram sahibi!

2. Allahım! Seçkin kullarının bir sır gibi saklayıp da sa-
dece Sana içlerini dökerken şefaatçi yaptıkları ve Senin de 
onun hatırına dualarını kabul ettiğin ism-i şerifin hürmetine, 
“imdat” iniltileriyle Senden medet bekleyenler onunla Sana 
yönelince çağrılarına icabet ettiğin nâm-ı celîlin hürmetine, 
bizim dualarımıza da icabet bu yur, isteklerimizi yerine getir. 
Acz ve ihtiyaçlarla çırpınan gönlümüzü Sana vuslat arzu-
suyla tatmin et, nefsimizi maiyyetinle sükûnete erdir. Bizi, 
Senden bir imtihan vesilesi olarak gelen sıkıntı ve zorluklara 
karşı sabırlı, hakkımızda verdiğin hükümlere razı, takdir bu-
yurduğun nimetlere kanaat edip şükürle mukabelede bulu-
nan ve Sana vuslat için can atan kullarından eyle. 

Ey günahkârlardan bile rahmet ve şefkatini esirgemeyen, 
tökezleyenlere bir kere daha doğrulup yürüme fırsatları ve-
ren, samimi isteyenlerin isteklerini yerine getiren Rabbimiz.. 
ey kendisine el açılanların en hayırlısı, en merhametlisi.. 
şikayetler ancak Seninle âdilâne hükme bağlanır, sadece 
Sana arz edilen yardım talepleri tam karşılığını bulur; her 
şeyin sahibi Sensin; Sensin el açılıp istekte bulunulan, ümit-
le kapısına koşulan; Sensin hakiki dost, Sensin beklentileri 
boşa çıkarmayan. Bizim dostumuz, ümitle rahmet kapısına 
koştuğumuz da Sensin.. dualarımızı kabul buyur, hatala-
rımızı mağfiret ey le. Ehl-i imana düşmanca davrananların 
bizi alay mevzuu yapmalarına müsaade etme, onları bize 
güldürme. Senden medet uman biz bîçare kullarını her türlü 
şer ve zarardan muhafaza et.
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3. Ey kendisine el açılıp istekte bulunulanların en cömer-
di ve ey isteyenleri boş çevirmeyenlerin, istekleri yerine ge-
tirenlerin en hayırlısı! Hata ile yahut kasden, farkında olarak 
ya da olmayarak, bilerek veya bilmeyerek, her ne hâl üzere 
yaparsak yapalım Senin mutlaka bildiğin yakışıksız işlerimizi 
ve hatalarımızı bağışla. Senin sevgini istiyor, Sana yakınlığı 
arzuluyoruz ey her şeye yakın olan Rabbimiz; Senin kom-
şuluğun (yakınlığın) ne yücedir; Senin senân ve övgün ne 
güzeldir ve Senden başka da ilah yoktur. 

Ey Rabbimiz! Dayanacak bir mazeretimiz yok ki, onunla 
Senden özür dileyelim; güç ve kuvvetimiz yok ki, günah ve 
hatalarımızın kahrediciliğine tahammül gösterelim.. fakat, 
her şeye rağmen, ey Rabbimiz ve ey Mevlamız, günahları-
mızı itiraf ediyor, onların hacâletinden ve ağırlığından biz-
leri kurtarmanı, bağışlamanı diliyoruz.. günahlarımızı affet, 
bundan sonraki hayatımızda da ayıp ve kusurlarımızı Settar 
isminin tecellisine mazhar kıl, onlarla bizi mahcup etme.. 
dualarımızı kabul buyur.. bize düşmanca tavır takınanları 
hâlimize güldürme, bizi onlara alay konusu eyleme. Ey celal 
ve ikram sahibi, Cehennemin, varıp ulaşacağımız son durak 
olmasından Sana sığınırız; Cenneti bizim için ebedî bir sığı-
nak ve istirahat mekanı kılmanı rahmetinden di leniriz.

4. Ey koruyup gözetenlerin en güzeli Allahımız! Bizleri 
her zaman korumanı ve daimî himayen altında tutmanı di-
liyoruz. Bizlere iman-ı kâmil, a’mâl-i saliha ve ihlâs-ı etemm 
lütfetmekle dinimiz ve âhiretimiz hususunda yardım et. 
Muttali olamadığımız endişe ve tehlikelerden bizi muhafaza 
eyle; karşılaştığımız hâdiselerde de bir an bile olsun bizi nef-
simizle baş başa bırakma... Ey kullarının günahlara düşmesi 
kendisine zarar vermeyen ve mağfiret etmekle hazinelerin-



24

den hiçbir şey eksik olmayan Rabbimiz! Bizlere tükenme 
bilmeyen hazinelerinden çokça ihsanda bulun ve yarlığa 
bizi! Affet bizi, lütfen bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur 
bize! Sensin Mevlâmız, yardımcımız! Kâfir topluluklara karşı 
Sen yardım eyle bize!

5. Ey yücelerden yüce Allahımız! Günlerimizin en hayırlı-
sını Sana vâsıl olduğumuz günlerimiz, amellerimizin en ha-
yırlısını son amellerimiz ve ömrümüzün en hayırlı zamanını 
da hayatımızın son ânları eyle. 

Ya Rabbenâ! Senden, şu dünya hayatında bizi her ta-
rafımızdan kuşatan bir âfiyet-i tâmme ve âhirette de Senin 
te veccüh-ü tâmmını istiyoruz. İstiyoruz, çünkü Sen lütuf, ih-
san ve kerem sahibi bir Latîf ü Kerîmsin. 

Allahım! Senin kapı kulların olan bizler katiyyen inanı-
yor ve ümid ediyoruz ki, Sen bizimle oldukça bizler helâke 
maruz kalmayacak, Rabbimiz Sen isen -ki öyle olduğunda 
şüphe yok- kulların olan bizler kaybeden olmayacağız.

6. Ey kendisine gönülden inanan kullarını her zaman ko-
ruyup gözeten Allahım! Ben nâçar kulunu, kadın-erkek bü-
tün kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı ve sevdik-
lerimizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan 
(gelecek tehlike ve musibetlerden) muhafaza buyur. 

Ey Rabbimiz! Hakkımızda kötülük düşünenlere fırsat ver-
me.. Sana iman etmiş masum kullarının aleyhinde entrika 
çevirenlerin komplolarını başlarına yık.. inananlara oyun 
oynamak isteyenlerin oyunlarını boz ve bize haksızlık yapıp 
zulmedenlere hadlerini bildir!

Yüce Allahım! Bize düşmanlık yapanlara karşı Sen bizim 
muînimiz ol.. haddini aşıp hukumuza saldıran mütecavizle-
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rin şerlerini üzerimizden defet.. ehl-i iman hakkında kötülük 
düşünen ne kadar şerîr insan varsa Sen bizi onların şerle-
rinden ve tuzaklarından koru.. Senin o zarar verilemeyen 
ve ulaşılamayan himayene bizleri de dâhil eyle.. kâfirlerin 
azgınlıklarını, facirlerin entrikalarını başımızdan defet.. biz-
leri ebedlere kadar devam edecek olan himayen altına al.. 
dünya ve âhiret ihtiyaçlarımızı karşıla!

Ey şefkati ve merhameti varlığı bütünüyle kucaklamış 
Rabbimiz! Hakkında beslediğimiz hüsn ü zanlarda bizi tas-
dik et.. et de, biz çaresiz kullarını her türlü endişe, gam, 
üzüntü, keder ve sıkıntıdan halâs eyle!

7. Ey gece karanlığı, gündüz aydınlığıyla; Kamer nuru, 
Şems ziyasıyla; sular şırıltısı, ağaçlar bir o yana bir bu yana 
sallanışlarıyla kendisine daima secde eden Yüceler Yücesi 
Rabbimiz!

Ey sevgili kullarından Nuh’u boğulmaktan kur taran, 
Davud’un zellesini mağfiret buyuran, Yunus’un tasasını gi-
deren, Eyyub’un derdine derman olan Allahımız!

Ey dünyanın günah ve isyanlarına batmış olanları kur-
taran, ey helâka sürüklenenleri kurtuluşa erdiren Rahmeti 
Sonsuz!

Ey garip ve yalnızların enîs ü celîsi, kimsesizlerin kimsesi 
olan Mevlâmız!

İşlerimizi sulh ü salâh ve felahla tanzim buyur ve biz âciz 
kullarını işlerimizde muvaffak eyle! 

Ey Aliyy (yüceler yücesi), ey Azîm (ululuk mertebelerinin 
en üstünü tutan), ey Halîm (günahkarları cezalandırmakta 
acele etmeyen) ve ey Kerîm (kerem sahibi) Yüce Yaratıcı! 
Bizim ihtiyaçlarımızı en iyi bilen Sen ve onları gidermeye en 
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muktedir olan da Sensin. Zaten hiç bir iş Sana zor gelmez; 
her şey Senin katında kolaylardan daha kolaydır.

8. Allahım! Senin güzel isimlerini, ulvî sıfatlarını, kitapla-
rında indirdiğin ve peygamberlerine bildirdiğin kelimelerini 
şefaatçi yaparak günahlarımızı ba ğışlamanı, kalblerimizi 
dupduru hâle getirmeni, nefislerimizi arındırmanı ve bizle-
ri, nimetlerinle donattığın nebîlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve 
salih kullarınla beraber eylemeni dileniyoruz.

Ey Rabbimiz! İşte el lerimiz, Sana kalkmış hâlde.. kalbleri-
miz, Sa na tevekkül duygusuyla dopdolu.. boyunla rımız eğik 
ve kıldan ince.. ve biz huzurunda kemerbeste-i ubûdiyet 
içinde elpençe divan duruyoruz.

Rabbimiz! Sen cezalandırdığın zaman mutlaka adale-
tinle muamele edersin; kaldı ki Sen yaptıklarından dolayı 
muâheze edilemeyen yegâne Zâtsın. Affına gelince, o hiç 
şüphesiz Senin fazl ve keremindendir, ona karşı hamd ü 
sena da ancak Sana edilir.

Ey her varlığa lütuf deryasından nimetler yağdıran ve ik-
ramı her ikram sahibinden sonsuz derece üstün olan, ey 
herkesi ve her şeyi şefkat ve merhametle kuşatan! Her an 
bizimle ol ve bizi hiç bir zaman yalnız bırakma; cömertlik 
ve merhametinle gönüllerimizi doyur, ikram ve rahmet yağ-
murlarından bizleri mahrum eyleme.

9. Allahım! Ululuğun karşısında ürperen ve tir tir titreyen 
mahzun bir gönülle işte yine kapına geldik. Senden bizleri 
salâha ve iyiliğe kilitlenmiş kullarından eylemeni, ebrâr ve 
mukarrebînin hayatına denk bir hayatla bize canlılık bahşet-
meni, mükerrem ibâdına lütufta bulunduğun gibi bizleri de 
nimetlerinle donatmanı, muhlisîn (ihlasa ermiş) ve muhlasîn 
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(ihlasa erdirilmiş) kullarına nasip ettiğin güzellikte bir ölümle 
hayatımızı hitama erdirmeni, sonra da bizi indinde makbul 
kullarınla beraber haşretmeni ve Senin yoluna baş koymuş 
“ilkler”in içinde Cennetine almanı dileniyoruz. 

Allahım! Dünyanın her türlü bela ve musibetine karşı bize 
afv u âfiyet ver! Olmasına hükmettiğin şeylerin şerrinden 
bizi koru. Önümüzden yahut arkamızdan gelebilecek tehli-
kelerden bizleri muhafaza buyur. Dünyada ve âhirette bizim 
için utanç vesilesi olabilecek durumlardan Sen bizi siyanet 
et ve bizleri konumunun hakkını veremeyip de sukût eden 
düşkünlerden eyleme! Amin!

10. Ey herkesi ve her şeyi şefkat ve merhametiyle ku-
şatan ve ey sürçüp düşenleri bağışlayarak tökezleyenlere 
yeniden doğrulma fırsatları veren yüce Yaratıcı! Kendisin-
den yardım talep edilebilecek yegâne zât Sensin ve ancak 
Sana tevekkül edilir. Sen, Sana yönelip dua edenlerin sesini 
mutlaka işitir, çağrılarına icabet edersin; kapına sığınıp bir 
nidâda bulunanlara da elbette karşılık verirsin. 

Rabbimiz, Senden bü tün varlığı kuşatan rahmet havuzuna 
bizi de almanı dileniyoruz; işte kalblerimiz de bu duygularla 
Senin ulu dergâhına yönelmiş vaziyette. Bize merhametinle 
muamele et.. sürçmelerimizi bağışla.. bütün günahlarımızı 
ve kusurlarımı yarlığa.. ömrümüzün geri kalan kısmında da 
bize sıhhat, âfiyet ver ve bizleri dupduru ve katışıksız salih 
ameller işlemeye muvaffak eyle!

Dualarımızı kabul buyur ve isteklerimizi geri çevirme, ey 
kendisine el açılanların en cömerdi ve ey lütufta bulunan-
ların en hayırlısı!

11. Ey rahmeti, re’feti, şefkati sonsuz Rabbimiz! Bizleri 
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büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve Senin emirlerine 
karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır.. lisanları-
mızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, hoşnut olma-
dığın bütün kirli sözlerden temizle.. kalblerimizi gös terişten 
ve iki yüzlülükten muhafaza buyur.. gözlerimizi bakmama-
ları gereken şeylere bakıp da hıyanet etmekten koru.. yüz-
lerimizi nurunun ziyasıyla aydınlat ve amellerimizi ıslah bu-
yur.. niyetlerimizi ihlâslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde 
bereket ihsan eyle. 

Ey bizatihî var olup başkasına muhtaç olmayan ve her 
şeyin varlık ve bekâsı kendisine muhtaç bulunan Hayy u 
Kayyûm! Her hâl ve tavrımızı rızan istikametinde eyle.. göz 
açıp kapayıncaya kadar hatta ondan da kısa bir süre bizi nef-
simizle başbaşa bırakma.. bizi ve dünyanın dört bir yanındaki 
kadın-erkek kardeşlerimizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı başı-
mıza gelebilecek her türlü kötü durumdan himaye buyur!

12. Yüce Rabbimiz! Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz 
günahlardan dolayı bize azap etme.. şu âciz kullarına, ga-
zabına sebkat etmiş o engin rahmet ve fazlınla muâmele 
eyle.. bizi dünyevî âfet ve rezaletlerden, âhiret azabından, 
kalbleri fenalığa esir düşmüş kötü insanların şerlerinden, 
fâcir kimselerin komplolarından, düzenbazla rın hîle ve teca-
vüzlerinden, bozguncuların kırıp dökmelerinden ve bütün 
despotların zulmünden sıyanet buyur!

Ya Rabbena! Bilebildiğimiz ya da bilemediğimiz her tür-
lü dünyevî bela ve musibete karşı bize afv u âfiyet ver.. 
insî ve cinnî şeytanların kötülük ve fitnelerinden ve nefs-i 
emmârenin zararlarından bizi koru.. önümüzden, arkamız-
dan, sağımızdan, solumuzdan yahut üzerimizden gelmesi 
muhtemel tehlikelerden ve ayaklarımızın altından tutulup 
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yerle bir edilmekten bizi muhafaza eyle!

Küfür ve dalâlete düşmekten başka her hâl için Sana 
hamdederiz ey Rahmân u Rahîm!

13. Rabbimiz! Bizleri muhafaza buyur, buyur ki Sen bi-
ricik koruyucumuzsın.. dünyanın bütün kötülüklerinden, 
bizim için ar vesilesi olabilecek durumlardan ve âhiret aza-
bından koru.. koru ki, Sen bizim korkup endişe ettiğimiz 
şeylerin üstesinden gelebilecek kadar büyük ve ulusun!

Rabbimiz! Ancak Senin inayetinle bozguncuların şerlerini 
defedebiliriz. Kötü kimselerin fenalıklarından, kâfirlerin ve 
münafıkların hile ve hud’alarından korunmak için sığınabi-
leceğimiz Senin kapından başka kapı da yoktur. 

Ey, bir belaya maruz kaldıklarında sabırları, lutfedilen ni-
metler karşısında da şükürleri pek az olan biz zayıf ve çare-
siz kulların Rabbi! Dünyanın feci ve korkutan hâdiseleri ve 
dehrin musibetleri karşısında bize inayet eyle ve kâfirlerin 
ve fesatçıların şerlerinin bize ulaşmasına mani ol!

14. Ey engin rahmetin ve münkirlere itiraz noktası bı-
rakmayan en kesin, en mükemmel delilin sahibi Rabbimiz! 
Sadece Senin dergâhının önünde ellerimizi kaldırıyor ve 
ancak Senin inayetinle içine düştüğümüz sevimsiz durum-
lardan kurtulabileceğimizi umuyoruz. Muttali olabildiğimiz 
ve olamadığımız bütün kötülüklerden Sana sığınıyor ve 
Senden eksiksiz, bol nimet ve inayet-i kâmile istiyoruz. 

Rabbimiz! Kalblerimizi Sana karşı haşyet ve reca duygu-
suyla doldur ve Senin kapından başka kapılara karşı içimiz-
de bir temayül ve ümit bırakma. Biz kullarını Sana tevekkül 
ve iltica hisleriyle rızıklandır!

Bizi, kadın-erkek bütün kardeşlerimizi ihlâsa ermiş ve 



30

erdirilmiş kullarını koruduğun gibi sıyanet buyur, ey sayı-
lamayacak kadar nimetlerin, en güzel isimlerin ve en ulvî 
sıfatların sahibi Yüce Rab!

15. Ey rahmeti kuşatılamayacak kadar geniş ve görüp 
gözetmesi başka kapılardan yardım dilenmeye ihtiyaç bı-
rakmayacak kadar eksiksiz olan Rabbimiz! Biz kapı kulları-
na merhamet buyur.. Seni hakkıyla zikredebilmemiz, Sana 
gerektiği gibi şükredebilmemiz ve en güzel şekilde ibadet 
edebilmemiz için bize yardım et.. himaye perdeni başımız-
dan aşağı sarkıtıp bizi muhafazan altına al.. kendisine gü-
vendiğimiz ve her şeyimizi emanet ettiğimiz vekilimiz ol ve 
bizi başkalarının ellerine bırakma.. bizi her zaman katında 
makbul, duru, katışıksız salih amellerle meşgul eyle.. bize 
ve dinimize karşı adavet duygularıyla oturup kalkanları da 
katından göndereceğin şeylerle oyala (oyala ki planlayıp 
durdukları kötülükleri yapamasınlar).. bizi onların kötülük-
lerinden, komplolarından ve tuzaklarından koru, ey biricik 
merhamet Sahibi!

16. Ey nimetleri, tükenip bitmeden sürekli sağanak sa-
ğanak yağan ve ey dilediği zaman Hakk’a, hakîkate cephe 
alan düşmanları helak eden ulu Rabbimiz! İşte yine kapına 
geldik; Senin zahir-bâtın (açık-gizli) nimetlerine, eksiksiz ve 
sapasağlam sıyanetine muhtacız. Bize lütufta bulun.. bizi 
(nimetlerinden) mahrum bırakma; şu kimsesiz kullarını bü-
tün şerli insanların kötülüklerinden ve endişe edip sakındı-
ğımız her türlü fenalıktan muhafaza buyur! 

Ey Yüceler Yücesi! Şayet bize karşı düşmanlık duygula-
rıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad edi-
yorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini 
yumuşat ve sinelerini daimî bir sevgiyle doldur! 
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Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalble-
rimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun 
güzelliklere çevir! 

17. Rabbimiz! Senden güzel isimlerin ve ulvî sıfatların 
hürmetine bizi affetmeni, nefislerimizi dizginlemeni ve ru-
humuzun emrine vermeni, işlerimizi kolaylaştırmanı ve in-
sanlardan ve cinlerden bize düşmanlık besleyenleri berteraf 
etmeni diliyoruz. 

Ey bütün mülk ve me lekût (varlık ve varlık ötesi) kabza-ı 
tasarrufunda bulunan Mâlikü’l-Mülk.. ey hayat sahibi Hayy.. 
ey varlığının asla bir başlangıcı olmayan Kadîm.. ey ölüm 
Kendisi için katiyen sözkonusu olmayan Bâkî! İhtiyaçlarımızı 
gider.. bize lütfunla muamelede bulun.. başımızdaki bütün 
belaları def ü ref’ eyle.. bizim yanımızda ol, bizi yardımsız bı-
rakma.. dînî ve dünyevî her türlü musibetten bu âciz bende-
lerini koru.. dünyayı en büyük derdimiz, tasamız ve kendisi 
için en fazla gayreti sarfettiğimiz bir meta’ kılma.. kılma ki 
bizim en büyük işimiz Senin rızanı kovalamak olsun. 

Bizi sevdiğin ve hoşnut olduğun amelleri işlemeye muvaf-
fak kıl, Rabbimiz!

18. Ey her türlü tasayı, gamı ve kederi uzaklaştırıp gide-
ren.. hevanın ve her zaman kötülüğü emredip duran nefs-i 
emmarenin dar mahbeslerinde sıkışıp kalanlara kurtuluş 
yolları açan, her türlü eksiklik ve noksandan münezzeh Rab-
bimiz! Bizim endişe ve tasalarımızı da gider ve bizi Sen’den 
uzaklaştıran bütün kayıtlardan âzâd eyle.

Rabbimiz! Senden bizi affetmeni.. bize âfiyet vermeni.. 
bizi sıyanetin altına almanı.. riayetinle gözetip kollamanı.. 
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inayetinle te’yid buyurmanı ve bizlerden hoşnut olmanı di-
liyoruz. 

Ey kudreti ve merhameti sonsuz Rabbimiz! Nefislerimizin 
şerlerinden ve kötü amellerin içine düşmekten Sana iltica 
ediyor, şeytanın ve ins-cin bütün mahlukatın zararlarından 
Sana sığınıyoruz. Eman dileniyoruz Rabbimiz, el-eman, el-
eman..!

19. Ey kapısına varanları geri çevirmeyen Rabbimiz! 
Kendisiyle Senin kapına gelindiğinde mutlaka icabet buyur-
duğun ve yine onunla anıldığın her zaman kullarına yar-
dımcı olduğun Nâm-ı Celîlin hürmetine istiyoruz: 

Dualarımızı kabul buyur ve ümitlerimizi boşa çıkarma. 
Senden kusur larımızı setretmeni.. günahlarımızı yarlığayıp 
bi zi mağfiret buyurmanı.. ih lâsa erdirdiğin has kullarına bu-
lunduğun gibi bizi de lütufta bulunmanı.. bize –malın mül-
kün fayda vermediği o günde işimize yarayacak ve Senin 
hoşlanmadığın kirli duygulardan arınmış- bir kalb-i selîm; 
her zaman sadece doğruyu söyleyen nezih bir lisan ve bizi 
Senin sevgine ve Seni sevenlerin sevgisine yaklaştıracak 
makbûl ameller nasib etmeni dileniyoruz. 

Rabbimiz! Hoşnutluğunu, ufkumuzu bütünüyle kaplayan 
en büyük gaye ve Cennetini de ebedî meskenimiz eyle!

20. Ey kâinatın her köşesinde Kendisine ibadet edilen 
ve bütün varlığın husûsî lisanlarla Kendisini zikredip dur-
duğu Ulu Zât! Meşguliyet sahamızı yalnızca Sana hasretti-
ğimiz ibadetlerimizle doldur ve daima varlığını duyurarak 
gönüllerimizi Sana şükür hissiyle coştur; coştur ki sadece 
ve sadece Sana ibadet etmiş olalım ve yalnız Senin huzu-
runda kullukta bulunalım. Ve bizi tevbe, evbe ve inabeler-
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le sürekli Senin kapına rücû eden bahtyarlardan eyle!

Ey yoksullara her zaman rahmet ve merhametiyle mua-
mele eden.. ey yollara koyulmuşları rehbersiz bırakmayan.. 
ey şaşırmışların önüne ışıklar saçan, onlara aydın ufuklar 
gösteren.. ve ey korku içinde yaşayanlara emn ü eman kay-
nağı olan! Bize merhamet buyur; bizi sırat-ı müstakime ir-
şad eyle ve dünyada rezil rüsvâ olmaktan, âhirette de azaba 
düçar kalmaktan muhafaza buyur!

21. Rabbimiz! Biz zayıf ve kusurlu kullar, nefislerimizi diz-
ginlemekten âciz kaldık. Bizi nezdinden bahşedeceğin tam 
bir azm ü ikdamla ve “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah - 
Gerçek havl ve kuvvet sadece Allah’tandır” hazinesinden 
lütfedeceğin kuvvetle destekle.. nefislerimizin kirlerinden, le-
kelerinden arındır ve günahlarla âlûde şu kullarını şekâvete 
götüren yollara düşmekten muhafaza eyle.. bizi, sürekli kötü-
lüğü emreden nefislerimizin merhametsizliğine ve insî, cinnî 
şeytanların acımasızlığına terk etme.. ilahî güç ve sıyanetinle 
te’yîd edip mâsivaya el açmaktan müstağni kıl.. işlediğimiz 
kötü amellerden ve kendi dar anlayışımız yüzünden teferru-
ata dair hususları da sayıp dökerek mübalağa ettiğimiz istek-
lerimizden dolayı rahmetinden mahrum eyleme!

22. Ey ilmine ve rahmetine hudut olmayan Yüce Rabbi-
miz! İlminin ve rahmetinin vüs’ati ölçüsünde bize de şefkat 
ve merhametinle muâmelede bulun.. bize rızık olarak bah-
şettiğin nimetleri hakkımızda bereketli eyle.. bizi Sen’den 
başka herkes ve her şeyden müstağni kıl –kıl ki Sen’den baş-
ka hiçbir şeye muhtaç olmayalım- .. bize engin lütuflarınla 
lütufta bulun ve (elbiselerin en güzeli olan) takva elbisesini 
giydir.. bizi zühdle, dünyevî hazları terkedip cismanî meyil-
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lere karşı koymakla ve verâ ile, bütün şüpheli hususlara kar-
şı kapanmakla zinetlendir.. bizi her hâl ve davranışımızda 
(gıll u gıştan uzak) dupduru ve Sana karşı ubudiyetimizde 
kemâl noktasını ihraz edebilmiş kullarından eyle. 

Rabbimiz, Senden muhlis (ihlasa ermiş) ve muhlas (ih-
lasa erdirilmiş) kullarını te’yîd buyurduğun gibi, biz (aciz 
ve muhtaç) kullarını da, yapıp ortaya koymaya çalıştığımız 
amellerimizde ihlâslı kılarak te’yîd buyurmanı diliyoruz. 

23. Rabbim! Celâl-i vechine layık şekilde bütün hamdler 
Sana ve lütufta bulunduğun her türlü nimetlerden dolayı 
şükür de yine Sanadır. Senden benim ve kadın-erkek kar-
deşlerimin, arkadaşlarımın üzerimize zâhir-bâtın nimetlerini 
sağanak sağanak yağdırmanı dileniyorum. 

Allahım! Bizlere, her türlü endişe ve tasa karşısında fe-
rec ve mahreç yollarını göster.. (sürekli kötülüğü emredip 
duran) nefislerimizin dar kafeslerinden ve hevalarımızın öl-
düren ağlarından bizi halâs eyle.. biz çaresiz kullarını, bize 
düşmanlık besleyip duran kimselerin tuzak ve komplola-
rından muhafaza buyur.. bizleri dünyanın her türlü cevr ü 
cefasından, rezil rüsvâ bir duruma düşürmesinden ve âhiret 
azabından koru.

Bizi ve hayatını ilây-ı kelimetullaha adamış hizmet erlerini 
hoşnutluğunla şereflendir.

24. Yüce Rabbimiz! Dünyada insî ve cinnî şeytanların ve 
fasılasız kötülüğü emredip duran nefs-i emmarenin şerrin-
den; âhirette de rezil rüsvâ olup umduklarımıza nâil olama-
maktan Sana ilticâ ediyoruz. Senden, Zatın, güzel isimlerin 
ve ulvî sıfatların hakkı için ve Efendimiz Muhammed Musta-
fa hürmetine, bize dünyada ve ukbada rahmetinle muame-
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le etmeni ve teveccühünü üzerimizden hiç eksik etmemeni 
dileniyoruz. 

Dinimizi tastamam yaşamayı, yaşamaya çalışmayı bize 
nasip et; dünyada ve âhirette biz muhtaç kullarına bahşe-
deceğin nimetlerini tamamla.. nezdinden göndereceğin en-
gin bir hikmet, faydalı bir ilim ve makbul amellerle bizleri 
serfiraz eyle.

25. Ey merhameti nihayetsiz Rabbimiz! Enginlerden daha 
engin rahmetin, karşı konulmaz ve önünde durulmaz kud-
retin hakkı için, biz nâçar kullarına, her türlü endişe, keder, 
bela, musibet ve zorluk karşısında çıkış yolları ve iç ferahlığı 
lutfet.. bizleri salih kullarının bulunduğu halkaya dâhil eyle.. 
bütün insî ve cinnî şeytanlara, haddini aşan zalimlere, des-
potlara ve kalbi hasede kilitlenmişlere karşı şu acz u fakr 
içindeki kullarını koruyup kolla; bizi yakınlığına kabul buyur 
ve sıyanetinle taltif et. Bunları Senden dileniyoruz; çünkü, 
her şeyin perçemini tutan ve eşya üzerinde tasarruf hakkını 
kudret elinde bulunduran sadece Sensin.

26. Rabbimiz! (İçimizden yükselen) şu nida mahzun ve 
münkesir kalblerin nidasıdır; o nidaya icabet edecek Yegâne 
Zat da Sensin, ey ellerini açtığında darda kalmışların dua-
sına icabet eden! Kusurlarla âlûde olsak da, gaflet denilen 
illetten bir türlü kurtulamasak da işte yine Sana el açtık.. 
va’d-i ilahîni gerçekleştir ve dualarımıza icabet buyur.. bizi 
dalalete saplananların ve gazabına uğramışların mahrumi-
yetine dûçar kılma. Sen bizim Mevlâmızsın; teveccühünle 
bizleri serfiraz kılacağını ümit ediyor ve kereminle muame-
lede bulunacağını umuyoruz, ey rahmet dalgalarıyla kainatı 
kuşatan ve ey mağfiretine had-hudud olmayan!
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27. Rabbimiz! Dualarımızı kabul buyur.. âcizliğimize, 
zayıflığımıza, düşmüşlüğümüze ve muhtaç oluşumuza mer-
hametinle mukabelede bulun.. (aşılmaz gibi görünen) zor-
lukları bizim için kolaylaştır.. gaye-i hayallerimize hakikat 
urbası giydir ve bizi dünyada ve âhirette utanılacak durum-
lara düşmekten muhafaza eyle!

Rabbimiz! Kalblerimizi ve bütün kullarının kalblerini 
imana, İslâm’a ve Kur’ân yolunda hizmete tevcih buyur.. 
sineleri bize karşı düşmanlıkla köpürüp duranlara karşı yar-
dımcımız ol ve bizi sevip hoşnut olduğun amelleri işlemeye 
muvaffak kıl...

Bütün bunları Senden, yine Senin güzel isimlerinin hakkı 
için ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa hürmetine 
dileniyoruz Rabbimiz!

28. Rabbimiz! Ümmet-i Muhammed’in başında dönüp 
duran kara bulutları kaldır.. içinde bulunduğumuz elîm du-
rumdan bizi halâs eyle.. şu âciz kullarını gam, keder, zillet, 
tembellik, çaresizlik ve ye’s musibetlerinden muhafaza bu-
yur! 

Rabbimiz! Bizi zahir-batın nimetlerinle donat.. kurbiyetin 
kahramanı salih kullarını o payeyle şereflendirdiğin gibi bizi 
de dünya ve ukba hayatında mesud eyle.. dünyada sevip 
hoşnut olmadığın işlerden, âhirette de azabına ve ikabına 
maruz kalmaktan bizleri uzak kıl.. ebedî hayatın gerçek yur-
du olan Cennetine al.. cemâlini müşahede ile lütuflandır ve 
Sana muhatap olma payesiyle şereflendir!

29. Rabbimiz! Tevfikinle bizi, sevip razı olduğun güzellik-
leri işlemeye muvaffak kıl.. düşüp düşüp kalkan bu mücrim 
kullarını günah bataklığında boğulmaktan sıyanet buyur, 
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buyur da Senin payeler üstü dostluğuna erelim.. nimetlerini 
de üzerimize sağanak sağanak yağdır.

Rahmeti her zaman gazabının önünde yüce Rabbimiz! 
Biz âciz kullarını erişilemez ve asla nüfuz edilemez hıfzın-
la muhafazan altına al.. bizi koruyup kolla, kolla ki Senin, 
kapıkullarını hiç bir zaman zayi etmeyeceğin hakkındaki ka-
naatimiz tamdır. 

Ey merhameti sonsuz yüce Rab! Sen bizi altından kal-
kamayacağımız işlerle mükellef tutma; her zaman bizimle 
ol ve hiçbir zaman bizi yalnız bırakma.. dualarımıza icabet 
buyur.. ümitlerimizi boşa çıkarma.. Sana rücû yollarını ko-
laylaştır ve tevbelerimizi kabul buyur.. bizi kapından haybet 
ve hüsrana uğrayan bir kısım zavallılar olarak geri çevirme 
Rabbimiz!

30. Merhameti sonsuz biricik Rabbimiz! Sıkıntılarımızı 
izale buyur ve bizi içinde bulunduğumuz gamdan, kederden 
kurtar.. en yakın bir zamanda biz âciz kularına nezdinden 
bir ferec ve mahrec (çıkış yolu ve ferahlık) nasip eyle.. bu 
mücrim bendelerini nefislerimizin, insî ve cinnî şeytanların 
ilkâ etmeye çalıştıkları vesveselerden, şehvet ateşinden, 
gaflet zilletinden uzak tut.. rahmetinle muamele buyur da, 
bizi günahlardan ko ruyacak elbiselerle do nat.. bize mehafet 
ve mehabet duygularıyla be raber müşahede imkanı lutfet.. 
kulaklarımıza ve gözlerimize de hakkı görmeyi ve hakikati 
duymayı müyesser kıl.

Allahım! Bizi cehalet vadilerinin dar ve boğucu atmosfe-
rine de terketme!

31. Ey inayetleri sonsuz Rabbimiz! Ey yegâne koruyucu-
muz! Bizi her zaman koruyup kollamanı ve sıyanet etmeni 
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dileniyoruz. Sen bütün mahlûkatını lütuflarınla sevindiren, 
özellikle de iyilik duygusuna kilitlenmiş kullarını gözlerin 
görmediği, kulakların işitmediği ve insan tasavvurunu aşan 
nice hususî iltifat ve hususî pâyelerle şereflendiren sonsuz 
lütuf Sahibisin!

Ey sevdiği kullarını hiç yalnız bırakmayan Mevlâmız! Sen 
bizim için lütufkâr namına lâyık yegâne Zatsın. Biz muhtaç 
kullarını riayet ve inayetinle, insî ve cinnî şeytanların asla 
ulaşamayacağı sıyanet kalene al.. etrafımızı muhafaza sur-
larınla kuşat.. düşmanlıkla oturup kalkan kötü niyetli kimse-
lerin şerlerinden bizi muhafaza buyur, ey koruyup gözeten-
lerin en güzeli, ey celâl ve ikram sahibi Rabbimiz!

32. Allahım! Şayet Senin hıfzın ve riayetin olmasaydı biz 
mutlaka helâk olurduk.. tenezzül buyurup da bizi nimetle-
rinle donatmasaydın o zaman da hüsrana uğrardık. 

Ey bütün eksik sıfatlardan berî, yüceler yücesi Rab! Biz 
kapı kulların eğer Sana itaat edebilme gibi bir paye ile mü-
şerrefsek, bu tamamen Senin lütuf ve inayetinin eseridir. 
Bütün verdiklerinden dolayı minnet Sana; iman ve İslâm 
nimetinden dolayı hamd ve şükran da yine Sanadır. 

Rabbimiz! Senden, bundan sonra da her zaman yar ve 
yardımcımız olmanı istirham ediyor, bizi yolların en sağlam 
ve en şaşırtmaz olanına hidayet buyurmanı diliyoruz. Sen 
bizim hem velîmiz, hem de biricik vekîlimizsin. Hem ne gü-
zel vekîlsin!

33. Rabbimiz! Senden, bize masivadan arınmış dupduru 
bir kalb, sürekli Senin yâdınla meşgul bir dil, iman esaslarını 
aksine ihtimal vermeyecek şekilde bilip kabullenebileceği-
miz, duyup hissedebileceğimiz ve onu kendi özümüzle bü-
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tünleştirip irfan ufkuna ulaşabileceğimiz kıvamda bir yakîn-i 
tamm, yaratıldıkları gayeler karşısında boyun büküp her 
zaman kemerbeste-i ubudiyet içerisinde emre âmâde duran 
hisler ve bizi asla terketmeyecek bir afv ü âfiyet istiyoruz. 

Rabbimiz! Günahlarla âlûde bir hâlimiz var; bizi fevtetti-
ğimiz şeyleri telafi edip yeniden toparlanabileceğimiz kâmil 
bir tevbeye muvaffak kıl ve bütün günahlarımızı eritecek 
mağfiret havuzlarına al. Gırtlaklarımıza kadar kabahatlerle 
kirlenmiş olsak da Sen seyyiatımızı, meâsî ve mesâvîmizi af-
fet.. sevmediğin ve hoşnut olmadığın şeylerin muhabbet ve 
meyillerini kalblerimizden söküp at.. bizi kendi nezdindeki 
hazinelerinle te’yid buyur, kendi kuvvetinle destekle, des-
tekle ki şu geçici dünyadan ancak Senin yardımınla emniyet 
ve selamet içinde çıkabiliriz.

34. Ya Rab! Bizi Cehennem ateşinden koru ve ebediyet 
yurdu olan Cennetinle şereflendir.. varlığını Seni sevmeye 
adamış ve nezdinde sevgiye mazhar olmuş sevgililerin dost-
luğuyla sevindir.. Seyyidü’l-Mürselîn ve Şefîu’l-Müznibîn 
olan Nebiy-yi Muhterem’e komşu eyle.. Sana kavuşup, Se-
nin cemâl-i pâkini müşahede ihsanıyla bizleri şerefyâb kıl.. 
Senden bize hep merhametinle muamele etmeni diliyoruz.. 
Biz muhtaç kapıkullarını refîk-i a’lâya al ve nimetlerinle pa-
yeler üstü payelere er(iştir)dirdiğin nebilerin, sıddıkların, şe-
hitlerin ve salihlerin maiyyetiyle şâd eyle. 

35. Merhametinin hududu olmayan yüce Rabbimiz! 
Senden dünya hayatımız itibariyle biz pürkusur kullarına 
itikatta, amelde, yemede, içmede, hâlde, sözde ve bütün 
davranışlarda dosdoğru olmayı nasip etmeni, âhirette de 
Cennetle ve sürpriz nimetlerinle sevindirmeni diliyoruz. Di-
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liyoruz zira Sen lütuf ve ihsanda bulunmakla maruf, iyiliğini 
asla esirgememek ve keremini başlarımızdan aşağıya sağa-
nak sağanak yağdırmakla da mevsufsun. Bütün işlerimizi 
en güzel neticelerle neticelendir.. bu muhtaç bendelerini 
sürpriz ve fevkalâdeden lütuflarınla sevindir.. Rahmaniyetin 
ve Rahimiyetinin muktezasını yerine getir de, ikramlarınla 
şâd olalım, ey rahmet ve şefkatiyle kâinatı okşayıp duran 
Raûf ve Rahîm! 

Allahım! Bize, kadın-erkek kardeşlerimize, arkadaşlarımı-
za, dostlarımıza iman ve Kur’ân yolunda hizmet etmeyi ko-
laylaştır, (kolaylaştır da Senin nâm-ı celîlinin ulaşmadığı hiç 
bir köşe-bucak kalmasın) ve bize istihkakımıza göre değil de 
engin merhametinin iktizasına göre muamelede bulun. 

Merhameti sonsuz ve gücü her şeye yeten Allahım, Sen 
bize yetersin; Sen her ihtiyacımıza kâfî ve vâfîsin. Kapına 
yönelenlerin teveccühlerinden haberdar bulunduğun gibi 
bizim dualarımızı da mutlaka duyar ve icabet edersin.

36. Bizi sıyanet buyur ey yegâne Koruyanımız.. dini-
mize ve dünyaya müteallik bütün işlerimizde insî ve cinnî 
şeytanların, sürekli kötülüğü emredip duran nefs-i emma-
renin vereceği zararlardan, inanan kullarına karşı kalpleri 
kin ve nefret duygularıyla dopdolu düşmanların saldırgan 
davranışlarından bizi muhafaza et, ey her zaman inayetiy-
le bizimle beraber olan Rabbimiz.. onların tuzaklarından, 
komplolarından bizi ve gönlünü Senin dinine vermiş bütün 
inananları himaye eyle.. hile ve hud’alarını başlarına çevir 
ve onları mağlup bir vaziyette gerisin geriye döndür.. bilerek 
yahut bilmeyerek işlediğimiz hata ve günahlardan dolayı bu 
hak-hukuk tanımaz insafsızları başımıza musallat eyleme.. 
kirli emellerini gerçekleştirmelerine müsaade etme ve bize, 
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ihsan çeşmenin tatlı bir suyu olan, “Gel ve endişe etme, 
çünkü sen güven içinde olanlardansın” ha kikatini tattır!

37. Ey bütün cebbar ve gaddarları azamet ve ululuğuy-
la dizginleyip durduran ve bize, yüce dinimiz İslâm’a ve 
kemerbeste-i ubudiyetle ona yürekten bağlanmış müslü-
manlara kinle, nef retle düşmanlık besleyenleri kudretiyle 
çepeçevre kuşatan Yüceler Yücesi Rab!

Sen’den, sırf Sana inandıkları için, inanan kullarına ada-
vet besleyen insafsız ve yola gelmez kimselerin ağızlarına 
gem vurmanı, ellerine kelepçe geçirmeni, ayaklarına zincir 
takmanı diliyoruz.. biz masum ve garip kullarına merhamet 
buyur da, bize karşı kin ve nefret duygularıyla oturup kal-
kan hasetçilerin menfur emellerine ulaşmalarına müsaade 
etme.. bizi nusretinle te’yid buyur.. Tâhâ ve Yâsin hakkı 
için, Peygamberlerin Efendisi yüzü suyu hürmetine, bütün 
şerlerden ve şerirlerden Senin Hâfiz (koruyup kollayan, hi-
maye eden) isminle ve sevdiğin kullarını siyanet edip koru-
duğun diğer isimlerinle bizi de muhafaza buyur!

38. Allahım! Biz, Senin müslüman kulların, mahzun ve 
kederli olarak huzuruna geldik. Sen’den sıkıntılarımızı gi-
dermeni, gam ve hüznümüzü de izale buyurmanı dileniyo-
ruz.. dileniyoruz zira Sen kapına koşanları hiç bir zaman eli 
boş geri çevirmezsin. 

Ya Rab! O sahip bulunduğun en güzel isimlerin ve en 
ulvî sıfatların hakkı için günahlarımızı mağfiret buyurmanı, 
ku sur ve ayıplarımızı örtmeni, bizi sevip razı olduğun amel-
leri işlemeye muvaffak kılmanı, Sana gönül bağlamış bütün 
müslüman kullarını haddini aşıp saldırganca davranan, düş-
manlık duygularıyla oturup kalkan ve her zaman komplo 
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peşinde koşan insanlık mahrumlarına karşı nusretinle te’yîd 
buyurmanı istirham ediyoruz. 

Gelip başımıza çöreklenen her türlü üzüntü, tasa, keder 
ve sıkışıklık hâllerinden kurtulmamız için bize nezdinden bir 
fereç ve mahreç, bir çıkış yolu gönder.. varıp Sana ulaşan 
dosdoğru yolu göster ve bize takva elbisesini giydir. Çünkü 
düşenlerin günahlarını bağışlama şanına yaraşan yegâne 
zât Sensin.

39. Ey her şeyin perçemini elinde tutan ve bütün kapıla-
rın anahtarları sadece Kendi nezdinde bulunan Yüceler Yü-
cesi Rab! Senden, bizi masivanın bütün kayıtlarından azat 
etmeni ve en hayırlı kapıları biz muhtaç kullarına açmanı 
diliyoruz. Bu pürkusur bendelerini sadece Sana, hem de en 
mükemmel bir şekilde kullukta bulunmaya muvaffak kıl.. 
Rahmet ve inayet tecellilerinle ihtiyaçlarımızı gidererek Sen-
den başka her şeyden ümidimizi kes (kes ki, aradıklarımızı 
sadece Senin kapında arayalım).. içimizde şeytanın ve her 
zaman kötülüğü emredip duran nefislerimizin taleplerine 
karşı bir ürperti uyar.. bizi hükmünden ve icraat-ı sübha-
niyenden hoşnut, sağanak sağanak yağdırdığın lütuflarının 
şükrüyle gerilmiş, Zatını ve isimlerini yadetmekten engin bir 
haz duyan ve Sana kavuşmaya karşı her zaman iştiyakla 
dopdolu olan kullarından eyle!

Rabbimiz! Engin rahmetine iltica ediyor ve bizi başka 
değil, sadece, ulu dergâhının önünde yana yakıla içini dö-
ken, yüzünü yalnızca Sana dönen, Senin emir buyurduğun 
yolda yürüyen ve bütün bunlarla sadece ve sadece Senin 
hoşnutluğunu murad eden kulların hâline getirmeni istir-
ham ediyoruz!
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40. Rabbimiz! Bizim kalblerimizi ve cihanın dört bir buca-
ğındaki bütün kullarının kalblerini imana, yakine, İslâm’a ve 
ihsana açmanı diliyoruz. Gökte ve yerdeki kulların arasında 
bizim için vüdd (hüsn-ü kabul) halket.. Senin yüce dinine 
hizmet etme mülahazalarıyla çıktığımız bu yolda işlerimizi 
kolaylaştır, umduklarımıza nail eyle ve üzerimize düşen va-
zifeleri yüzümüzün akıyla yerine getirmeyi nasip et. 

Ey her zaman gizli ve sürpriz nimetleriyle bizleri lütuf 
sağanakları altında sırılsıklam hâle getiren yüce Mevlamız! 
Bazılarını az-çok sezip korktuğumuz ve bazılarını da hiç fark 
edemediğimiz için endişe bile duymadığımız tehlikelerden 
dünyada ve âhirette bizi emin eyle.. şu kısacık fani hayatta 
altından kalkamayacağımız belalara maruz kalmaktan, kab-
rin ağır imtihanından, Cehennemin kasıp kavuran ateşin-
den, yüce Zatın, Rahman ve Rahim isimlerinin hakkı için 
bizi sıyanet buyur, ey günah ve kusurlarla âlûde kullarını 
çokça bağışlayan Gaffar ve ey günahkarların hata ve isyan-
larını setreden Settar!

41. Ey her iş Kendisinde başlayıp yine kendisinde biten.. 
ey Kendisinden başka mabud ve hakikî maksud bulunma-
yan ve kainatın bütün unsurları bir ve tek olduğuna apaçık 
delalet eden Yüce Rabbimiz!

Senden iman-ı kâmil, yakin-i tâm, ihlâs-ı etemm, tevbe-i 
nasûh, bütün günahlardan bağışlanma, vuslat yollarını aça-
cak bir marifet ufku ve zahir ve batın duygularımızı aydınla-
tacak genişlikte bir nur istiyoruz. 

Sana başkaldırma ma nasına gelen her türlü isyandan, 
günahtan ve Senin, sevip hoşnut olmadığın çirkin durumla-
rın kirletici atmosferinden bizi kurtarmanı diliyoruz. İzin ve 
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müsadesi olmadan hiçbir güç, kuvvet ve hareketin meyda-
na gelemeyeceği Yüceler Yücesi! Sonsuz güç ve kudretin 
yüzü suyu hürmetine bize vadettiğin hayırların nüzûlünü 
yine Senden bekliyoruz. İnzar ettiğin bütün şerleri de yine 
Senin o sonsuz kudretine dayanarak savmaya çalışıyoruz. 
Ey nihayetsiz merhamet sahibi Rahman, ne olur, bizi mu-
hafaza, görüp gözetme ve koruma atmosferine al; hıfzının, 
sıyanetinin seralarıyla çepeçevre kuşat.

42. Ey her şeyin zimamı yed-i kudretinde bulunan Yüce 
Rabbimiz! Biz zayıf ve âciz kullarını, olmuş ya da olması 
muhtemel her türlü tehlikeli durumdan ve Senin sevip razı 
olmadığın bütün hâllerden, fikir sapmalarından ve düşünce 
inhiraflarından muhafaza buyur.. ululuğunun nurunu insî, 
cinnî şeytanların ve durmadan kötülüğü salık veren nefs-i 
emmarenin şerleriyle bizim aramızda perde yap! 

Rabbimiz! Bütün gü nahlardan ve o günahlara götüren 
yollara düş mekten yine Senin rahmet ve inayet iklimine sığı-
nıyoruz. Münezzeh ve mualla yakınlığını lutfederek payeler 
üstü payelere erdirdiğin kurbet kahramanlarına hatırlattığın 
hakikatleri, hata, günah ve isyan mülahazaları zihinlerimize 
hücum etmeden önce, bize de hatırlat ve sakındırıp menet-
tiğin ne varsa hepsini bize çirkin göster; onların yalancı tat-
larını kalblerimizden izale buyur!

43. Ey recâ kapısının biricik sahibi.. ey bütün ümit ve 
beklentilerin yegâne mercii! Gönülden istediğimiz şeylerin 
gerçekleşmesi istikametindeki recamızla sadece Sana te-
veccüh ediyoruz; beklentilerimizi dua kabul buyur.. af ve 
cömertlik denizinden üzerimize sağanak sağanak rahmet 
yağdır, yağdır ki Senin huzur bahşeden huzuruna emniyet 
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ve selamet içinde varabilelim. Bütün lezzetleri acılaştıran 
ölüm değişik zorluklarıyla gelip çattığında, kabirde ve top-
yekün niyet ve amellerin ortaya döküldüğü hesap gününde, 
sevenlerin sevdiklerine davrandığı gibi, Sen de bize re’fet ve 
şefkatinle muamelede bulun.. rahmetine her zaman muhtaç 
bu fakir kullarını, mahşer gününün ve amellerin teraziye ko-
nulup tartıldığı ânın sıkıntı ve kederlerinden yine merhame-
tinle ferahlandır.. bütün varlığı çepeçevre kuşatan şefkatinle 
ve bitip tükenmek bilmeyen iyilik hazinenle bizleri de sarıp 
sarmala!

44. Allahım! Evvel Sen, Âhir Sen, Zâhir Sen, Bâtın Sen, 
her şeyin ilmi nezdinde olan yegâne Alîm de Sensin. Bah-
tına düştük, ne olur, Doğu ile Batı’yı birbirinden uzak tut-
tuğun gibi, inadı, lüzumsuz yere ısrarı ve arzularına uymak 
suretiyle İblis ve avenesine benzemeyi de bizden fersah fer-
sah uzak kıl. Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahları, 
Senin mukaddes sevgine mazhar olmuş kullarının günahları 
(gibi) kabul et.. Senin inayetinle bizden sâdır olmuş şayet 
bir kısım hasenât varsa, onları da kendi hata ve kusurla-
rıyla Senin sevginden mahrum kalmışların hasenatı gi bi 
değerlendirme.. âkıbetimizi ihlâsa mazhar olmuş kullarının 
akıbeti gibi eyle.. ümid ettiğimiz hususlarda da bizi haybet 
ve hüsrana uğratma, ey her isteyene veren ve Kendisini ih-
sanda bulunmaktan hiçbir şeyin engelleyemeyeceği lütuf ve 
kerem Sahibi...

45. Ey hem dünyada hem de ukbada bitip tükenme 
bilmeyen hazinelerin sahibi.. ey ihsan ve atâsıyla bütün 
âlemleri kuşatan yüce Rab! (Mukaddes ve bereketli) hazi-
nelerinin kapılarını bize de aç.. bize de teveccüh buyur ve 
nezdinden hususi bir nurla simalarımızı, sinelerimizi pür-nur 
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eyle.. Sana yaklaştırmayan ve Sen’den uzaklaştıran masiva 
adına ne varsa hepsini tecellilerinin şualarıyla gönlümüz-
den çıkar.. çıkar ki kalbimizde sadece Senin sevip hoşnut 
olduğun şeylere karşı arzu ve iştiyak kalsın. Her dem taze-
lenen sürpriz eltâf-ı sübhaniyenle biz muhtaç kullarını sarıp 
sarmala.. maiyyetini içimize öyle duyur ki onunla Senden 
başka her şeye karşı müstağni kalabilelim. 

Ve ey Rabbimiz! Mukarrebîn ve ebrara nimetlerini sağa-
nak sağanak yağdırdığın gibi bize de bol bol iyilik ve cö-
mertlikte bulun!

46. Allahım! Senden, yerde ve gökteki bütün kullarının 
kalblerinde bizim için bir sevgi zemini hazırlamanı diliyo-
ruz. Nezdinde armağanların en güzeli olan kurbet payesine 
mazhar olmuş enbiya ve mürselîne teveccühte bulunduğun 
gibi bizi de teveccüh ve hüsn ü kabul mevhibelerinle donat.. 
bizimle cinnî ve insî şeytanların; şu geçici dünya hayatında, 
onların saptırma, dalâlet yollarına çekme, tesvîl (ayartma) 
ve tezyîn (süslü gösterme) arzularının arasını meşrık ve 
mağrip arasındaki mesafe kadar uzak tut!

Rabbimiz! Kapında durup acz u fakrla beraber reca duy-
gusuyla dilendiğimiz şeyleri bize lutfedeceğine inanıyoruz. 
Sen, Raûf ve Rahîmsin; ne olur, umduklarımızı boşa çıkar-
ma!

47. Yüce Rabbimiz! Bizim için de nezdindeki hazinelerin 
kilitlerini açmanı ve esrar-ı rubûbiyetinin perdelerini ara-
lamanı dileniyoruz. Bize ulûhiyetinin esrarıyla teveccühte 
bulun.. azamet ve kibriyanla öyle tecelli et ki, gönül gözle-
rimiz Seni unutup da kendimize ve masivaya takılmaktan 
kurtulsun.. nurunun şualarıyla bütün cismanî meyillerimizi 
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siliver, siliver de hayvaniyetimize bakan yönüyle keyfiyet ve 
kemiyet darlığına dûçar kalmayalım. 

Ey Rabbimiz! Biz âciz, zayıf, garip ve muhtaç kullarına 
rahmaniyetin, rahîmiyetin, inayet ve riayetinle nazar kılma-
nı istiyoruz. Ne olur, Senin ulu dergâhına yönelen şu derbe-
der gönülleri boş çevirme!

48. Ey güzel isimlerinden birisi de ‘Mü’min’ olan ve kul-
larına her zaman emniyet va’deden yüceler yücesi Rabbi-
miz! Biz âciz kullarını da korktuklarımızdan emin eyle.. ih-
tiyacımız olan şeyleri lutfet.. bizi, ihsan ü atân ile lütuflara 
boğduktan sonra onlardan mahrum etmek suretiyle ceza-
landırma...

Allahım! Senden hoşnutluğunu talep ediyoruz. Bir kere 
‘Ben sizden razı oldum’ dedikten sonra, ne olur daha bize 
gazabınla muamele etme.. hâdiselerin mahiyet-i nefsi’l-
emriyelerine muttali olabileceğimiz şekilde gözlerimizi 
hakka’l-yakîn ufkuna aç.. bizi tevekkül ve teslim mevhibele-
rinle öyle donat ki, sadece Sana karşı mehafet ve mehabet 
hisleriyle dolalım; dolalım da Senden başka hiç kimseye 
karşı bir korkumuz olmasın.. başka yerlere değil, sadece Se-
nin ulu dergâhına yönelelim ve başka kapılarda değil yal-
nızca Senin kapında dilencilikte bulunalım. 

Ya Râb! Senin hududu olmayan merha metine sığınıyor 
ve “bazı yüzlerin ağardığı, bazılarının da karardığı” o deh-
şetli mahşer gününde bizi yüzü ağaranlardan eylemeni ve 
ebrar ve mukarrebînin seyyidi olan Efendiler Efendisi’nin 
sancağı al tında biraraya gelen dostlarının arasına almanı 
diliyoruz.

49. Ey ululardan ulu Rabbimiz! Bizi, Senin azamet ve 
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ululuğun karşısında kulluk hakikatini kavramış, yüzü her 
zaman yerde olanlardan eyle.. buudları ölçülemeyecek ka-
dar geniş olan ihsan ü atâ hazinelerinden ve hadd ü hesabı 
olmayan bereket kaynağı fazlından bize de bol bol lütufta 
bulun!

Ey her şeyin yegâne sahibi yüce Rabbimiz! Dostluğun-
la şerefyab kılarak lütufta bulunduğun kulların gibi, bize 
de teveccühte bulun; Sana düşmanlık edenleri mahrum 
ettiğin şekilde bizi de nimetlerinden mahrum etme; Sen 
mü’minlerin dostu ve yardımcısı, Senden talepte bulunan-
ların isteklerini is’af eden biricik kerem sahibisin! Zaten Se-
nin keremin sadece hâlis mü’minlere, teveccühün de eb-
rar ve mukarrebîne mahsus değildir; Sen her şeyi kuşatan 
rahmetinle dilediğini ihsan ve ikrama boğarsın... Evet, Sen 
lütuflarında sınır olmayan cömertler cömerdi, kullarının bü-
tün ihtiyaçlarını görüp onları başkalarına el açma zilletinden 
kurtaran Ganiy-yi Hakîkî ve merhamet şualarıyla bütün 
varlığı sarıp sarmalayan yüceler yücesi Rahîm ü Aliyy’sin.

50. Ey rahmetiyle bütün mevcudatı kuşatan Rabbimiz! 
Bize ve bütün müslümanlara merhametinle muamelede 
bulun.. Sana uzaklığın mahrumiyetini yaşatma.. bizi salih 
kullarından ayırma.. hâlimize acı da, bizi ne nefsimizle ne 
de Senden uzaklaştıracak herhangi bir şeyle göz açıp ka-
payıncaya kadar bile olsa başbaşa bırakma.. yardımcımız, 
koruyanımız ol ve bizi nusretinle te’yid buyur; buyur ki Sen 
koruyanların en güzelisin ve Senin gücünü aşkın hiçbir şey 
yoktur. 

Rabbimiz! Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve so-
lumuzdan gelebilecek bütün tehlikelerden bizi muhafaza 
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buyur.. sinelerimizi açığıyla-gizlisiyle, büyüğüyle-küçüğüyle 
her türlü şirkten ve şirk şaibesinden emin eyle.. bizden yüz 
çevirme.. bize şefkat ve re’fetinle teveccühte bulun.. rızıkla-
rın en güzeli olan mağfiretinle bizi yarlığa ve iyilik düşünce-
sine kilitlenmiş salih kullarından eyle!

51. Allahım! Semi’ ve Alîmsin, her sesi işiten ve ilmiyle 
her şeyi kuşatan yalnız Sensin; Sen yakarışlarımızı da du-
yar, gizli-açık bütün hâllerimizi de bilirsin. Dualarımızı kabul 
buyur ve beklentilerimizi boşa çıkarma.. ihtiyaçlarımızı gider 
ve ne olur bize terkedilmişlik hüsranını yaşatma!

Rabbimiz! Senden Cennetini dileniyoruz. Ona yaklaştı-
racak kavlî ve fiilî vesileleri yerine getirmeye bizi muvaffak 
kıl. Cennetini istediğimiz gibi rızanı da arzuluyoruz; rahme-
tinle ve fazlınla muamele buyur ve bizi Senin hoşnutluğunu 
kazanmış bahtiyarlardan eyle! Bize imanın hakikatini yakîn 
derecesinde öyle duyur ki, gönüllerimiz sadece Senin me-
habetinle dolsun ve haşyet duygumuz da yalnızca Sana 
karşı olsun! 

Rabbimiz! Bizi korktuklarımızdan emin eyle ve duamıza 
icabette bulunarak istediklerimizi ihsan et. Kıymetlerini bi-
lemediğimiz için hiç ihtiyaç hissetmediğimiz ve rahmet hazi-
nenden dilenmediğimiz nimetleri bile bize lutfeden Cömertler 
Cömerdi! İşte şimdi, ihtiyacımız olan şeyleri Senden dileni-
yoruz. Verenlerin en güzeli Sensin ve biz de Senin nezd-i 
rububiyetinden gelecek lütuflara her zaman muhtacız.

52. Allahım! Senden bizi hep hidayet üzere yaşatmanı 
ve takva duygusu ile dopdolu hâle getirmeni dileniyoruz. 
Nefislerimizin içimize akıtabileceği her türlü şer düşün-
cesinden, Seninle aramıza girip perde olabilecek ve bizi 
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Habîbinin yolundan alıkoyabilecek bütün manilerden de 
yine Sana sığınıyoruz.

Rabbimiz! Kalblerimizi topyekün şüphe, şehvet, gaflet ve 
nefsanî hazların kirlerinden arındır ve bizi her hâliyle örnek 
olan seçkin kullarından eyle.. gönlümüzü, dilimizi zikir ve 
şükür hisleriyle, hamd ü sena sözleriyle doldur; doldur da 
bütün latifelerimizle dipdiri hâle gelebilelim. 

Ya Rab! Ruhlarımızı rıza makamına yükselt ve bizi hep 
kalb ve ruhun yüce ufuklarında gezdir!

53. Ey her şeyi bilen Alîm Rabbimiz! Bizi nezd-i uluhi-
yetinden göndereceğin ilham hüzmeleriyle doyur! Ve ey 
kullarını cezalandırmakta acele etmeyen hilm sahibi Halîm 
Rabbimiz! Bu tahammülü az kullarını, sinelerini sabr-ı ce-
mille doldurmak suretiyle teyîd buyur! Ve ey yaptığı bütün 
işlerinde sayılamayacak kadar hikmetler bulunan Hakîm 
Rabbimiz! Yakîne susamış şu kullarının kapalı gözlerini de 
icraatındaki yüce ve derin hikmetlere aç! 

Ya Hayy u ya Kayyum! Ey gerçek hayatın Sahibi ve her 
şeyin varlık ve devamı Kendisine muhtaç bulunan Rabb-i 
Rahîm! Vicdanlarımızda sürekli Zat-ı Akdesini yâd etmeye 
bizi muvaffak kıl ve bütün latifelerimizi zikrinle ihya buyur.. 
bir an bile olsa doğruluktan ve doğru yoldan bizi cüdâ dü-
şürme!

Allahım! Ağaçların dallarına asılı yapraklara ve meyve-
lere varana kadar kainatta dönüp duran bütün hâdiseler.. 
insanların içlerinde gezip dolaşan hayaller, düşünceler.. 
sır ve hafîlerdeki dereceler... bunların hepsi sadece Senin 
deymûmiyetin ve kayyûmiyetinle (nihayet ve yeniden oluş 
gibi hâllerden münezzeh, ezelden ebede dâim, kâim ve bâkî 
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bulunmanla) olmaktadır. Onların tamamı Senin varlığına 
ve birliğine şahit, müşahitler için de birer delildirler. Hepsi 
Senin emrin, teshirin ve evirip çevirmenle varlığın cilvele-
rini tatmaktadır. Ya Rab! Ne olur, bizim matlubumuzu ve 
maksudumuzu da teshir buyur; Senin ulu adını ve hakkın 
sesini-soluğunu cihanın her bir bucağında i’lâ etmek olan 
maksudumuzu.

54. Ya Rab! Sen lütufta bulunanların en güzelisin; bizi 
de umduklarımıza nâil eylemeni istirham ediyoruz. Başla-
rımızdan aşağıya sağanak sağanak yağdırdığın nimetlerden 
dolayı evvel-âhir bütün hamd ü senalar Sana, bizim gibi 
liyakatsiz gönülleri iman ve İslâm’la şerefyâb kıldığın için 
bütün minnet ve şükran hislerimiz yine Sanadır; bizi iman 
ve İslâm’la şereflendirdiğin gibi ihsanla ve daha ötesiyle de 
donatmanı diliyoruz. 

Ey kudreti sonsuz olduğu gibi rahmeti de sonsuz olan bi-
ricik Rabbimiz! Biz âciz bendelerini, ihsanda bulunduğun 
lütufları geri almak suretiyle ikaba maruz bırakma.. bizi de o 
nimetlere karşı kör ve nankör durumuna düşmekten sıyanet 
buyur.. bize hoşnutluğunun mahrumiyetini yaşatma! 

Ya Rab! Ulu dergâhının önüne geldik; Sana hatalarından 
dolayı uzak düşüp de hatasını anladıktan sonra içi neda-
metle köpüren bir ihtiyaç sahibinin lisanıyla sesleniyoruz. 
Dileklerimizi de sevenlerin sevdiklerinden istemesi türün-
den sayacağını ümid ederiz. Yaptığımız duaları, artık bütün 
bütün çaresiz kalmış muzdarr bir kulunun duası gibi kabul 
buyur ve nezd-i uluhiyetine yakınlık gibi payeler üstü bir 
payeyle taltif ettiğin kullarının gözlerindeki hicabı kaldırdı-
ğın gibi, Hak ve hakikatle bizim aramıza girmiş perdeleri 
de kaldır!
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55. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! Bizim ve cihanın 
dört bir bucağındaki bütün kullarının sinelerini imana ve 
İslâm’a açmanı; hakikat ile aramıza giren bütün perdeleri 
de kaldırmanı diliyoruz. 

Rabbimiz! Şayet, Senin bu masum kullarına düşmanlık 
duygularıyla oturup kalkanların hakkı, hakikati tanıyıp hi-
dayete ermelerini murad buyuruyorsan, onları en kısa za-
manda sırat-ı müstakîme ulaştır; kalblerini iman ve İslâm 
istikametinde yumuşat ve hem bizi hem de onları razı ve 
hoşnut olduğun amelleri işlemeye muvaffak eyle!

Ey kudreti sonsuz ulu Rabbimiz! Yüce dinini bugün de 
bir kere daha yücelt.. müslümanları nusretinle te’yîd buyur.. 
bizim ve inanan kardeşlerimizin mağlubiyeti için gayret gös-
terenleri, bu menfur isteklerinde fiyaskoya uğrat.. boyun-
larındaki tasmayı, ayaklarındaki prangayı kulluklarının en 
büyük alâmeti sayan bu âciz ve fakir kullarını, kardeşlerimizi 
ve arkadaşlarımızı da azîz kıl ve tutup kaldır!

56. Kerem ve cömertliğine hudut olmayan yüce Alla-
hımız! Senden, lütuf sağanağınla bizleri de sırılsıklam hâle 
getirmeni.. kullarının kalblerini bizim Sana iman ve teslimi-
yetten nebeân eden duygu ve düşüncemize yönlendirmeni.. 
biz zayıf ve muhtaç kullarını muhafaza ve himayen altına 
almanı.. Hayy ve Muhyî ism-i celîllerinden gelen nurlarla, 
ölmeye yüz tutmuş gönüllerimize hayat üflemeni.. nezd-i 
ulûhiyetinden ekstra bir armağan olarak göndereceğin ilm-i 
ledün ile bilip duyma, duyup tanıma ve marifet ufkumuzu 
genişletmeni.. Senin nâm-ı celîlini dünyadaki her yüreğe du-
yurma istikametinde didinip duran kullarına rahmetinle mu-
amelede bulunarak açılım üstüne açılımlar nasip etmeni ve 
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kerem kapını bizler için de ardına kadar açmanı diliyoruz. 

Rabbimiz! Bahtına düştük; ne olur, hep düşe-kalka sen-
deleyerek yürüyen ve ruhları itibariyle bir paçavraya dönüş-
me tehlikesiyle her zaman karşı karşıya bulunan bu mücrim 
kullarını takva elbisesi, ihsan urbası, muhabbet ve kurb ta-
cıyla zinetlendir! Sana müştak kullarının başka her şeye ka-
pandıkları gibi, Sen de bizim dışımızı ve içimizi, Cânân mü-
lahazası dışındaki bütün fiil, duygu, düşünce ve hayallerden 
tecrîd eyle! Sevmediğin ve razı olmadığın ne kadar şey var-
sa, onların hepsinin dar mahpeslerinden bizleri kurtar!

57. Ey bilinmesi gerektiği ölçüde bilmekten fersah fersah 
uzak bulunduğumuz yüce Rabbimiz! Bizi marifet denizinin 
derinliklerine daldır; daldır ki, kalblerimiz saffet bulsun, yo-
lumuzun sonu da vuslat olsun! Bizi nurunla rızıklandır.. şek 
ve şüphenin karanlık vadilerinden uzaklaştır.. zahirimizi ve 
batınımızı ilahî inayetinle te’yîd buyur ve bizi cismaniyetinin 
altında kalıp da ezilenlerin elîm akıbetine maruz bırakma!

Ey kullarının dualarına her zaman mukabelede bulunan 
yüceler yücesi Rab! Bizim dualarımızı da kabul et.. bizi dün-
yada da, ukbada da kaybedenlerden eyleme.. her türlü bela 
ve musibetlerden sıyanet buyur ve umduklarımızın ötesinde 
sürpriz lütuflarınla sevindir!

58. Rabbimiz! Biz yoktuk; Sen varettin. Fakat biz kendi-
mize zulmettik, zulmettik de olmadık günahlar irtikap ettik, 
mesavîye girdik, Senin asla hoşnut olmayacağın vadilerde 
dolaştık. 

Ey Rab! Şimdi bütün bunları yüce huzurunda itiraf edi-
yoruz. Şayet bizi affeder ve bağışlarsan –Sen de biliyorsun 
ki– Senin mülkünden hiçbir şey eksilmeyecektir. Bize azap 
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edersen, o zaman da saltanatında bir ziyade olmayacaktır. 

Ey Kendini her kelamının evvelinde Rahman ve Rahîm 
diye tavsif bu yuran Merhametliler Merhametlisi Rab! Sen 
dilersen bizden başka azap edecek başkalarını bulabilirsin. 
Ya biz! Senden başka merhamet edecek birisini asla bu-
lamayız. (Öyleyse) rahmetinle muamelede bulun ve bize 
merhamet buyur, ey Rahîm ü Vedûd!

59. Rabbimiz! Günahlarımızdan ve hatalarımızdan dolayı 
bize azap etme! Senin azabına uğrayarak helak olma endi-
şesinden dolayı tir tir titriyoruz; bahtına düştük, ne olur, bizi 
azabından koru ve bize dünyada ve âhirette afv ü âfiyet ver. 

Ey yüceler yücesi Allahımız! Senin kapından başka sı-
ğınacak yerleri olmayan biz muhtaç kullarını içine yuvar-
landığımız bir takım yakışıksız amellerden dolayı muâhaze 
etme.. dönüp dolaşıp Sana gönül bağlamış kullarına musal-
lat olmak isteyen vatan, millet, insanlık ve din düşmanlarına 
fırsat verme.. bizi hem Senin hem de yüce habibin Hazreti 
Muhammed (aleyhi efdalüssalavât ve ekmelüttahiyyât)’ın 
asla dokunulamayan ve zarar verilemeyen himayene dâhil 
eyle ve yürüdüğümüz yolumuzu her biri birer takva âbidesi 
hâline gelmiş müttakî önderlerin yollarıyla birleştir.

Ey ihsanda bulunup kullarını mevhibeleriyle donatmak-
la hazinelerinden hiçbir şey eksik olmayan yüce Rabbimiz! 
Bizi de günahların zarar veremeyeceği sağlamlıkta bir sada-
kat, yüzünü sadece Sana çevirmekle huzur bulan bir kalb ve 
yalnızca Cemal-i bâ-kemaline ulaşmakla itmi’nana erecek 
bir ‘sır’ ile donatmanı istiyoruz.

60. Ey yüceler yücesi Rab! İşte yine Senin kalblere inşi-
rah salan huzuruna geldik. Sana teveccüh ediyor, mukad-
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des iklimine sığınıyor ve teveccühümüze teveccühle hem 
de teveccüh-ü tâmm ile mukabelede bulunmanı dileniyo-
ruz. Bize aksine ihtimal verilmeyecek kadar güçlü ve olgun 
bir iman; hiçbir şirk şaibesiyle bulanmamış berrak bir tev-
hid telakkisi lütuf buyur. Kalblerimizi, Senin için sevilenler 
dışında zerresi bile Senden başkasına tahsis edilmemiş 
dupduru bir sevgiyle donat. Vicdanlarımızı kusursuz, pâk 
ve her hususta noksansız bulunduğun mülahazasına bağ-
lanmış ve Zat-ı zülcelaline isnad edilmesinden hoşnut ol-
mayacağın sıfatlardan azade kalmış bir takdis düşüncesiy-
le mamur kıl.. ve iyilik mülahazasına kilitlenmiş mukarreb 
kullarına ihsanda bulunduğun gibi bize de topyekün gü-
nah, hata, masiyet, batıl mülahaza ve hiçbir sağlam esasa 
dayanmayan kuruntulardan kurtulma yolları ihsan et!

61. Ya Rab! Senin kudretin her şeye yetecek kadar bü-
yük, nimetlerin de bütün varlığı kuşatacak kadar umumîdir. 
Bizi de rububiyetinin nurları ve uluhiyetinin esrarıyla çepe-
çevre sarmalamanı dileniyoruz. Rahman ve Rahîm isim-
lerinin hürmetine bu muhtaç kullarını da rahmaniyet ve 
rahîmiyetinle te’yîd buyur. Senin dostluğuna her şeyden 
daha fazla ihtiyacı olan bendelerini üns ikliminin re’fet ve 
nurundan mahrum eyleme; eyleme ki, sübuhât-ı esmaiye 
ve sıfatiyende biz de eriyip tükenelim. Varlığını vicdanla-
rımıza duyur ve gönüllerimizi marifet-i tâmme ile öyle bir 
doyur ki, Seni daha iyi tanımaya vesile olabilecek ne ka-
dar malumat varsa hepsinin inceliklerine ve derinliklerine 
biz de muttali olabilelim. Ya Rab! Sen cömertliğine hudut 
olmayan yegâne Cevâd-ı Kerîm ve rahmetinin sınırları ha-
yal bile edilemeyecek kadar engin bir Rabb-i Rahîmsin! 
Ne olur, ihsanlarından bu kapı kullarını da mahrum etme 



56

ve nimetlerinle bizi de şâd ve mesrur eyle!

62. Yüce Allahım! Sen Zatıyla kâim olup başkasına muh-
taç olmayan yegâne varlıksın ve Senden başka her şey Se-
nin kayyumiyetine (ayakta tutmana) muhtaçtır. Yine Sen 
sıfât-ı sübhaniyen (mukaddes ve münezzeh sıfatların) ile 
her şeyi kuşatansın ve bütün kevn ü âlem Senin bu ihata 
dairen içinde bulunmaktadır. Esma-i hüsnası (güzellerden 
güzel isimleri) ile kainat üzerinde tecellilerde bulunan ve bü-
tün eşya, tecellilerinin değişik karelerinden ibaret olan Zat-ı 
Ecell-i A’lâ da Sensin.

Rabbimiz! Bizi nezdinden göndereceğin bir ruh ve Senin 
muhabbetine ulaştıracak bir marifetle te’yîd buyur.. kalbi-
mizde dolaylı ya da doğrudan Senin rızana ulaştırmayan/
ulaştırmayacak olan sevgiler varsa onları da sil süpür.. tat-
mak, görmek gibi havâss-ı zâhiremizi, hayal, hafıza gibi 
havâss-ı bâtınamızı ve kalbe bağlı duygularımızı, Senin em-
rine muhalefetten muhafaza eyle!

Rabbimiz! Bütün bunları dilenirken yine Senin gazabın-
dan rızana sığınıyor, cezalandırmandan  rahmaniyet ve 
rahîmiyetine iltica ediyoruz; ne olur, göz açıp kapayıncaya 
kadar bile olsa bizi nefislerimizle başbaşa bırakma!

63. Rabbimiz! Senin fikr ü zikrinden uzaklaştıracak ne 
kadar meşguliyet varsa onların hepsinden bizi uzak tut.. bu 
acz ü fakr içindeki kullarını hiçkimseye muhtaç olmayacağı-
mız, başka hiçbir kapının önünde el açmak sefaletine düş-
meyeceğimiz ölçüde fevkaladeden lütuflarınla zenginleştir; 
zenginleştir Ya Rab, zira gerçekte veren yalnız Sensin, biz 
ise Senin kapının önünde bir “nigâh-ı âşina” bekleyip du-
ran kapıkullarınız. 
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Merhameti sonsuz yü ce Rabbimiz! Sinelerimize inşirah 
salmanı, yolumuzu, peygamberan-ı izamın, sıddıkların, şe-
hitlerin ve salihlerin yolu eylemini istirham ediyoruz. Sen her 
şeye gücü yeten, her istediğini gerçekleştiren ve yakarışlara 
mukabelede bulunmak şanına çok yakışan yegâne Zatsın; 
ne olur, bizim dualarımıza da icabet eyle ve sağımızdan-
solumuzdan, önümüzden-arkamızdan, üstümüzden-altımız-
dan gelebilecek bütün tehlikelerden ve Senin azabına uğra-
maktan; aynı zamanda bunların hasıl edeceği korku, gam ve 
kederden de sıyanet buyur!

Ey isteyenlere cevap veren ve dua dua yalvaranların du-
alarını kabul buyuran Yüceler Yücesi Rab! Bizim niyazları-
mızı da kabul buyur.. kinle, nefretle oturup kalkan ve hep 
düşmanlık duygularıyla köpüren imansız ve amansızlara 
karşı yardımcımız ol.. üzerimizden sekine bulutlarını hiç ek-
sik etme, etme ki, Senden başka kimseye karşı hiçbir korku-
muz, hiçkimseden de en küçük bir beklentimiz kalmasın!

64. Ey her zaman kullarına rahmet ve merhametiyle mu-
amele eden Yüce Allahımız! Senden bu düşkün kullarına 
da merhamet edip, onları iman-ı kâmil ve marifet-i tâmme 
ile donatmanı diliyoruz. Sinelerimizde, Senin azamet ve 
ululuğunun hakkı olan hürmete kaynak teşkil edebilecek 
mehâbet, me hâfet ve vuslata karşı şevk ü iştiyak hislerini 
uyaracak yegâne Zat Sensin! Ne olur, bu lütuflarından bizi 
mahrum bırakma! Bizleri razı ve hoşnut olacağın amellere 
muvaffak kıl.. taklide takılmayarak kendi iman binasını ken-
di cehd ü gayretiyle ikame eden, bu imanın tabiî neticesi 
olarak da yaptıklarını hep arızasız ve kusursuz olarak yerine 
getiren ve haklarında yerde-gökte ‘vüdd’/sevgi vaz’ettiğin 
kullarından eyle.. sadakatı, ihlâsı, Hak huzurunda hep hür-
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met içinde iki büklüm olup mütevazi durmayı yani hudû ve 
huşûu da fıtratlarımızın bir yanı hâline getir!

Ya Rab! Sen hak kelâmında ifade buyuruyorsun ki: 
“(Kullarım!) Bana dua edin, ben de o dualarınıza cevap 
vereyim!” İşte kapıkulların olarak huzurundayız ve Sana te-
veccüh ediyor, hakkımızda vereceğin hükmünü bekliyoruz. 
Ne olur, bahtına düştük, dualarımızı kabul etmemek sure-
tiyle bizi haybete dûçar kalan zavallılardan eyleme; eyleme 
ve Yüce Kitabında vaadde bulunduğun gibi dualarımıza 
icabet eyle!

65. Ey Rabbimiz ve ey yegâne İlahımız!

Zihinlerin idrakinden âciz olduğu yücelerden yüce Zâtın, 
ulvî sıfatların, birbirinden güzel isimlerin hakkı için ve Efen-
dimiz Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahü aleyhi ve sel-
lem) hürmetine sinelerimizi tertemiz hâle getirerek pürnur 
eyle.. her şeyin başı ve bütün sevgilerin de en saf, en duru 
kaynağı olan muhabbetine mazhar kıl ve ‘mustafeyne’l-
ahyar’ diye tavsif buyurduğun seçkinlerden seçkin kulları-
nın evsafıyla bizleri de donat.. her zaman ve her yerde işiten 
kulağımız, gören gözümüz, hisseden kalbimiz ol ve nezdin-
deki ilm-i ledünden bizleri de hissedar eyle!

Ey merhameti hayallerimizin sınırlarını aşkın Merhametli-
ler Merhametlisi! Biz nâçar ve kimsesiz kullarına da şefkatle 
muamelede bulun!

Ey bize her şeyden daha yakın bulunan Yüce Rabbimiz! 
Bizleri uzaklığın yakıp kavuran soğuğundan kurtar.. bulaca-
ğını bulmuş ve başka aramalardan kurtulmuş gerçek vuslat 
kahramanlarının, gezip yüzmeden sıyrılmış temkin erlerinin 
zümresine bizi de dâhil eyle.. lâhut âleminin ferah-feza ik-
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liminin kapılarını bu müştak kulların için de arala.. hidayet 
tacıyla taçlandırarak himayene al ve sevip hoşnut olduğun 
kullarını her zaman muhafaza buyurduğun gibi bizi de ko-
ruyup kolla!

66. Allahım! Bütün eşyadan önce var olan Evvel Sensin; 
Senden önce hiçbir şey yoktu. Her şey göçüp gittikten sonra 
bâ kî kalacak Âhir Sensin; Senden sonra hiçbir şey kalma-
yacaktır. Sayısız açık delillerle varlığı meydanda olan Zâhir 
Sensin; Senden ayan hiçbir nesne olamaz. Varlığının keyfi-
yeti gözlerden ve idrakten uzak olan Bâtın da yine Sensin; 
Senden başka hiçbir şey bizzat mevcut değildir. 

Allahım! Seninle aramıza –göz açıp kapayıncaya kadar 
bile olsa– hiçbir engelin girmesine fırsat verme ve bizi hiçbir 
zaman huzurundan kovma! Bize –bizim istihkakımıza göre 
değil de– Senin keremine yakışır bir şekilde muamelede 
bulun. Ne olur, işlediğimiz günahlardan dolayı bizi azaba 
uğratma!

Ya Rab! Bu muhtaç ve müştak kullarına muhabbetinin 
halavetini tattır da, sinelerimiz inşiraha ersin.. marifetinin 
nurlarıyla zâhir-bâtın bütün latîfelerimizi öyle aydınlat ki, 
kalblerimiz bir kez daha hayat bulsun.. gönüllerimizi esmâ-i 
hüsnânın ve sıfât-ı sübhâniyenin ziyasıyla tenvir buyur ve 
bizi Yüce Nebi’nin sünnetini ihya edebileceğimiz kıvamda 
faydalı bir ilimle rızıklandır!

Rabbimiz! Bütün bunlara mazhar olabilmek için Senin 
rahmet ve merhametine iltica ediyor; havl ve kuvvetine sı-
ğınıyoruz.. Sana, Senin yüce dinine ve sevgili kullarına kar-
şı kin ve gayzla köpürüp duran insafsız ve vicdansızları da 
yine Sana havale ediyoruz!



60

67. Ey yücelerden yüce Sultanımız! 

Senden, ulu ve münezzeh Zâtının nurlarıyla kalblerimizi 
ulvî hakîkatlere açmanı diliyoruz. Salih kullarını aynı za-
manda birer idrak ve anlayış kahramanı hâline getirdiğin 
gibi bizi de nezd-i ulûhiyetinden göndereceğin marifet vesi-
lesi ilimle donat ve idrak ufku açık kullarından eyle.. dostla-
rının duyuş ve görüş hislerini nasıl inkişaf ettirmişsen, bizleri 
de öyle, sadece Seni görüp Seni duyan ve başka şeylere 
bakarken de yine Senin işaret ve emir buyurduğun çerçeve-
de bakan bahtiyar kullardan kıl!

Ey Mevlâ-yı Müteâl! Gelip Sana ulaşan yolları biz şaş-
kın kullarına da göster.. fazlınla işlerimizi kolaylaştır ve bizi 
başka değil sadece –libasların en hayırlısı olan– takva el-
bisesiyle zinetlendir. Bütün bunları Senden dileniyoruz Ya 
Rabbenâ; dileniyoruz, çünkü Sen her şeye gücü yeten, kud-
reti sonsuz yegâne zâtsın. 

Rabbimiz! Ne olur, bize de rahmet, şefkat ve merhame-
tinle muamelede bulun; bulun ve her türlü tasa, gam ve 
darlıktan çıkış yolları nasip eyle!

68. Ey merhameti sonsuz yüce Rabbimiz! Biz âciz ve 
pürkusur kullarını sevmediğin ve hoşnut olmadığın vadi-
lerde dolaşmaktan muhafaza buyur.. Senin yüce nezdinde 
mâlâyaniyat sayılan ne kadar meşguliyet varsa bizi onlar-
dan uzak tut.. ne şekilde ârız olursa olsun, bütün bulanık 
düşüncelerden ve kirli hayallerden de zihinlerimizi ve kalb-
lerimizi koru.. enbiyâ ve mürselîn efendilerimizi donattığın 
gibi, onların yürüdükleri yollarda yürümeye azmetmiş bu 
bendelerini de sürpriz mevhibelerinle donat!

Ey her şeye gücü yeten ve kullarına onların şah dama-
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rından daha yakın olan Rabbimiz! Gidecek başka hiçbir 
kapısı olmayan ve işlerini yoluna koyabilecek yegâne güç 
ve kuvvet sahibi olarak sadece Seni bilip Seni tanıyan bir 
düzine çaresiz olarak yine kapına geldik ve yine bize yar-
dımcı olmanı diliyoruz. Ne olur, bizi göz açıp kapayıncaya 
kadar hatta daha az bir zamanda bile nefislerimizle başbaşa 
bırakma.. nurunla tecellî buyurup, Sana ulaşan yolları bize 
de göster.. fazlınla bizi öyle çepeçevre kuşat ve öyle iğnâ bu-
yur ki, Senden başka hiçbir kimseye en ufak bir ihtiyacımız 
kalmasın; kalmasın da Senin hakîkî dostların gibi biz de her 
zaman başkalarına karşı müstağnî yaşayabilelim.

Ya Rab! Sana dilbeste olmuş ve Rasûlünü gönülden tas-
dik etmiş şu kullarını Yüce Nebî’nin risalet davasını omuz-
lamaya muktedir sâbit kadem insanlar hâline getir.. (getir 
ki, ufkumuzu Sadece Senin nâm-ı celîlini ve Rasûlünün 
yâd-ı cemilini âfâk-ı âleme ulaştırma gaye-i hayali tutsun 
ve kalbimiz yüce dinine hizmet etme düşüncesinden baş-
ka bütün yüklerden kurtulsun.) Aynı zamanda bizi bu ağır 
ve zor yolda inayetinle takviye buyur, buyur ki Senin işaret 
ettiğin istikâmette yürümeye muvaffak olabilelim.. bâtın ve 
zahirimizi, sevdiğin kullarının evsâf-ı hasenesi ve nezd-i ulu-
hiyetinde hoşnutluğa mazhar olmuş amelleriyle güzelleştir.. 
ulûhiyet ve rubûbiyetinin esrârından bizim üzerimize de sa-
ğanak sağanak yağdır! 

69. Ya Rabbena ve Ya İlahena! İçler acısı hâlimize merha-
met buyurup bize de re’fet ve lütufla muamelede bulunmanı 
ümid ediyor ve diliyoruz. Sana iman etmiş insanlar olmanın 
izzetini bizim gönüllerimize de duyur! İçine düştüğümüz bir 
kısım yakışıksız fiillerden dolayı bizi muâheze etmemen ve 
taksîratımızdan dolayı cezalandırmaman evvel-âhir niyazı-
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mızdır. Sen dilediğini yapmaya muktedir yegâne Zât, biz ise 
Senin bir kısım günahkar kullarınız; ne olur, cismaniyetin ve 
hayvaniyetin kirlerinden bizleri de arındır ve sâlih kullarını 
hususî inayet ve sıyanetinle nasıl te’yîd buyurmuşsan bizi 
de öyle tutup destekle! Nezd-i ulûhiyetinden göndereceğin 
fevkalade ve sürpriz tecellilerle ölmeye yüz tutmuş kalbleri-
mizi ve sönmek üzere olan ruhlarımızı ihya buyur.. maddî-
manevî hastalıklarımıza şifa ihsan et.. sinelerimizi paklaştır, 
gönüllerimizi pür nur eyle.. hâlimizi salaha erdir; hem öyle 
erdir ki, ey biricik Mevlamız ve biricik Seyyidimiz, içimiz-
de sadece sâlih düşünceler kalsın ve kalblerimiz fâsit bütün 
mülahazalardan, hatta onların kırıntılarından bile sıyrılsın!

Rabbimiz! Yüce katından öyle bir rida ile biz muhtaç ve 
müştak kullarını giydir ki, şeytanların ve durma dinlenme 
bilmeden hep kötülüğü emredip duran nefs-i emmarenin 
zararlarından emin olabilelim!

70. Yâ İlahenâ ve Ya Rabbenâ! Kalb gözü açık olan-
ların bütün eşyada ayan-beyan görebilece ği Zâhir Sen, 
gayblar gaybı Bâtın Sen, dillerde vird ü zeban Sen, esmâ-i 
hüsnasıyla malum, sı fât-ı ulyâsıyla maruf da yine Sensin. 
Senden zâhirimizi tertemiz hâle getirmeni ve batınımızı da 
nûrânîlerin içleri gibi tenvîr buyurmanı diliyoruz. Bizim ya-
nımızda ol, aleyhimizde olma.. işlerimizi yoluna koy.. sevip 
hoşnut olmadığın ne kadar kötü haslet ve ne kadar çirkin 
davranış varsa onların hepsiyle bizim aramızı –doğu batı 
arası kadar– uzak tut!

Ey yücelerden yüce ve kullarına onların şah damarların-
dan daha yakın Rabbimiz! Bizim Senden uzaklığımızı düşü-
nüp Sana avazımız çıktığı kadar yüksek sesle nida ediyor ve 
yine Senin bize yakınlığını mülahazaya alarak da kısık ses-
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lerimizle münacaatta bulunuyoruz. Ne olur, bahtına düştük, 
bizi sâlih ameller işlemeye muvaffak kıl; nebîleri, sıddıkları, 
şehitleri ve daha başka mukarreb kullarını Kendine yaklaş-
tırdığın gibi biz âciz ve muhtaç kullarını da yakınlaştır!

71. Ey hem kudretine hem de merhametine hudut olma-
yan biricik Rabbimiz! Senden nezd-i ulûhiyetinden göndere-
ceğin mukaddes bir ruhla sinelerimizi tertemiz hâle getirmeni, 
basiretlerimizi keskinleştirmeni ve aradaki perdeleri kaldıra-
rak mükaşefe yollarını bizim için de açmanı diliyoruz. Ne 
olur, Senin büyüklüğüne layık feth-i mübînleri bizim için de 
müyesser kıl ve yüce katından lütuf buyuracağın ilm-i ledün 
ve rahmanî tecellîlerle bizim kalb kâselerimizi de doldur!

Ey sevip hoşnut olduğu kullarını her zaman koruyup 
kollayan Sultanlar Sultanı! Senin hıfz u inayetinden başka 
sığınacak melce’ ve dayanağı olmayan bu zayıf ve garip 
kullarını da, önümüzden ve arkamızdan gelebilecek tehlike-
lerden sıyanet buyur; buyur ki Senin saîd kullarından olalım 
ve şekavet derelerine düşmekten kurtulalım. 

Ey zikrinden âciz olduğumuz biricik Mezkûr ve şükrüne 
tâkat getiremediğimiz yegâne Meşkûr! Bize Seni anma hu-
susunda bir an bile fütur getirmeyecek diller, muradını anla-
maya muktedir gönüller, sağanak sağanak gönderdiğin ni-
metlerine karşı hamd ve şükür duygusuyla gerilmiş zihinler 
ver.. sinelerimizi ilmine muvafık bilgi ve hikmet damlacıkla-
rıyla doldur.. günahlarımızı yarlığa.. bizi, kadın erkek bütün 
kardeşlerimizi, Habîbinin yolunda yol arkadaşlığı yaptığımız 
dostlarımızı ve yine sırf Senin hoşnutluğun için birbirimizi 
sevdiğimiz kardeşlerimizi gönüllerde birer yâd-ı cemîl hâline 
getir ve hepimizi Naîm cennetlerinin vârisleri kıl!
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72. Ya Rab! Dünyaya, ukbâya ve bu iki diyar arasında 
bir geçit sayılan kabir âlemine ait endişelerimizi emn ü ema-
na çevir.. dualarımıza icabet et.. beslediğimiz ümitlerimizi 
haybet ve hüsranla neticelendirme.. herhangi bir talep ve 
istek izhar etmediğimiz bir zamanda, Sen, rahmet ve mer-
hametinin, lütuf ve inayetinin neticesi –değerlendirilip ne-
malandırılmaya açık– bir ilk mevhibe olarak bizleri varlık 
sahasına çıkardın; hayat nimetiyle şereflendirdin ve bunla-
rın da ötesinde imanla, İslâm’la pâyelendirdin. 

Rabbimiz! İşte bir kez daha kapına geldik. Rızan istika-
metindeki arzu ve recalarımızı kabulle karşılayacağın mü-
lahazalarıyla içimizi Sana açıyoruz. Ne olur, salih kullarının 
niyazlarını kabul buyurduğun gibi bizim dualarımızı da ka-
bul buyur!

Ey bütün hamd ü senâların yegâne sahibi ve biricik 
mercii Yüce Rabbimiz! Hazinelerinden bizlere lutfettiğin 
bütün nimetler, kalblerimizi donattığın tüm zînetler ve ruh-
larımıza sevdirdiğin topyekün güzellikler için Sana hamd 
ve şükranlarımızı arzediyoruz. Bahtına düştük, hâlimize 
merhamet eyle ve lütfen bu kadar ikram ü i’zaz ve ihsanda 
bulunduktan sonra bunları geri almak suretiyle bizi ikab 
etme.. hoşnutluğundan mahrum bırakmak suretiyle ceza-
landırma! Sana doğru yürüdüğümüz rıza yolunda hususî 
inayetinle bizi teyi’d buyur ki, huzuruna yüzümüz ak ola-
rak gelebilelim.

73. Yâ Rabbenâ ve Yâ İlâhenâ! Ne olur, hâlimize mer-
hamet et.. nezdinde kurbet kahramanlığını ihraz etmiş ve 
makbul kulların arasına girmiş seçkinlerin evsaf-ı hasenesiy-
le bizim ruhlarımızı da güzelleştir.. sevip hoşnut olduğun sa-
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lih amelleri işlemeye bizleri de muvaffak kıl.. bu bendelerini 
de, sürekli Senin kapının önünde, o kapının aralanmasını 
bekleyen yüzü yerde, tevazu, mahviyet ve hacâlet kahra-
manlarından eyle.. sadakatle Senin ulu dergâhının önün-
de bekleyip duran sıddıkları doyurduğun gibi, bu marifete 
muhtaç kullarını da marifet tecellilerin ile doyur!

Rabbimiz! Bizi nezdinden öyle bir inayetle te’yîd buyur 
ki, gönüllerimiz ve ruhlarımız gerçek hayatın içlere inşirah 
salan nefesleriyle dolup taşsın.. imanın hakikatini göster.. 
yakîn zirveleriyle tanıştır; tanıştır da ihlâs ve samimiyet, fıt-
ratlarının bir derinliği hâline gelmiş salih kullarının teveccüh-
leri ölçüsünde bir teveccühle yüzlerimizi Sana çevirebilelim; 
Senin kapından başka hiçbir kapının dilencisi olmayalım ve 
Senden gayrı hiçbir şeye gizli-açık kullukta bulunmayalım. 

Yâ Rab! Bütün maksutların ve mahbubların ötesinde 
yegâne matlup Sensin! Kalbler de perçemler de Senin elin-
dedir. Bütün her şeyin, önünde-sonunda varıp dayanacağı 
biricik mercî’ de yine Sensin!

74. Kudretine ve merhametine hudut olmayan ululardan 
ulu Rabbimiz! Ömürleri vefa ettikçe dergâhının bendeleri 
olarak kalmaya, tâ elest bezminde söz vermiş yolunun bu 
yolcularını, bütün şek ve şüphelerden kurtulup imanî hiçbir 
meselede herhangi bir tereddüt ve kuşkuya düşmeyecek 
ölçüde tam bir yâkîn ile ve Sana sonsuz itimat ve güvene 
vesile olabilecek kıvamda hakiki bir tevekkülle donatmanı 
diliyoruz. Si malarımızı ve dünyanın dört bir bucağındaki 
kadın-erkek bütün kardeşlerimizin, sevenlerimizin, sevdik-
lerimizin nâsiyelerini esmâ-i hüsnanın ve sıfât-ı sübhaniye-
nin nurlarıyla tenvîr buyur ve pırıl pırıl hâle getir.. hepimizin 
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üzerine marifet tecellîlerini yağmurun semadan inmesi gibi 
sağanak sağanak indir.. sürpriz nimetlerinle bizi de sevindir, 
ey sınırsız ikramlarıyla bütün varlığı donatan Atûf ve ey her 
zaman ilahî rahmetiyle muamele edip mahlukâtın bağrına 
da şefkat hissi dolduran Raûf! 

Yüce Mevlâmız! Bizi ulu dergâhından göndereceğin gaybî 
zırhla öyle donat ki, Senin masum kullarına adavet bes-
lemeyi bir meslek hâline getiren amansız ve emansızların 
elleri bize uzanamasın! Şayet, nefislerine zulmederek ken-
dilerini kin, haset, düşmanlık ve zulüm gibi çirkin ve kaba 
sıfatların mahbusu hâline getirmiş o tali’sizlerin hidayetini 
murad buyuruyorsan en kısa zamanda onların kalblerini 
de İslâm, Kur’ân ve iman istikametinde yumuşat! Yok eğer 
ıslahları kâbil değilse, kalbleri de hakka, hakikate bütün bü-
tün kapanmış ve kapkara hâle gelmişse, ellerine kelepçeler, 
ayaklarına da prangalar vur.. çirkin ve menfur emellerine 
ulaşmalarına asla fırsat verme! Habibinin ve ashabının yal-
vardığı gibi biz de yalvarıyoruz: Ne olur, bu âciz ve korunup 
kollanmaya muhtaç kullarını, mülhitlerin tecavüzünden, 
münafıkların şerrinden, fasıkların fitnesiden sıyanet buyur!

75. Ey ululuğu ve azametiyle beraber bize bizden daha 
yakın bulunan yüceler yücesi Rab! Talep ettiğimiz şeylerin 
biricik sahibi Sensin; her zaman acz u fakr ve ihtiyaçları-
mızın ibresi de Seni gösteriyor; hâl böyle olunca biz başka 
hangi kapıya yönelebiliriz ki.! 

Bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz hadd ü hesaba gel-
meyecek kadar hata ve günahlardan dolayı Senden cüdâ 
düştük. Bu acınacak hâlimizi Sana arzediyor ve yakınlığını 
diliyoruz. Diliyoruz Rabbimiz zira biliyoruz ki, Senin lütf u 



67

keremin sadece mukarrebîne has değildir; bilakis Sen şayet 
dilersen bizler gibi isyan vadilerinde dolaşan kullarına da ih-
sanda bulunur ve nimetlerini sağanak sağanak yağdırırsın. 
Yağdırırsın zira rahmeti her zaman gazabının önünde olan 
Rahman ve sevdiği kullarını, zâlimlerin, fâcirlerin, fâsıkların, 
münafıkların ve mülhidlerin acımasızlığına asla terketmeyen 
Rahîm Sensin!

Ey selamet ve esenli ğin kaynağı, biricik mel cei miz, 
yegâne Rabbimiz! Biz mücrim kullarını bütün yaramaz ve 
uygunsuz düşünce ve davranış lardan sıyanet buyur.. top-
yekün bela ve musibetlerden koru.. dünyada da, âhirette de 
utanç verici, yüz kızartıcı, rezil rüsvâ edici hâllere düşmekten 
muhafaza et!

Ya Mevlânâ ve ya İlâ henâ! Biliyor ve inanıyoruz ki, Sen, 
kullarının ibadet ü tâatına asla ve kat’a muhtaç olmadığın 
gibi, onların işlediği masiyetler de Senin ululuğuna asla za-
rar veremez. Ne olur, bahtına düştük, kasden ya da min 
gayr-i kasdin, içine düştüğümüz kusurlardan dolayı bizi 
muâheze etme! İhlas-ı tâmma mazhar olmuş kullarının ara-
sına bizi de al ve ibadetlerimizin riya ve süm’a gibi virüslerle 
kirlenmesine izin verme! 

76. Ey bütün mevcû dâtın yaratıcısı ve yaşatıcısı olan 
Yüce Allahımız! Sen Zât-ı Ecell-i A’lâsına hiçbir arazın ârız 
olamadığı, gücünü, kuvvetini hiçbir çerçevenin kuşatama-
dığı ve hiçbir beyanın Kendisini hakkıyla ifade edemediği 
yegâne Zâtsın! Bütün âleme yerleştirdiği alâmetlerle sey-
yarelerden zerrele re kadar topyekün mahlûkat tarafından 
eksiksiz bilinip tanınan ve varlığı kendinden olan Mevcûd-u 
Hakîkî de yine Sensin! Hiçbir delil ve hiçbir burhan mev-
cudiyetini ispata kâfî gelemez. Varlığını, kullarının kalble-
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rine yerleştirdiğin imanla duyuran ve varlık âlemindeki her 
şeyden daha ayan olan Sensin! Biz, Senin kapıkulların, 
varlığımızı Sana borçlu olduğumuz gibi, onun devamı da 
yine Senin devam ettirmenle mümkün olmaktadır. İşte bu 
hislerle Sana yöneliyor, Sana tevekkül ediyor, kudretinin 
azametine, ilminin ihatasına, iradenin şümûlüne, sem’ ve 
basarının da nüfûzuna dayanarak, bize de vahdaniyetinin 
esrarını duyurmanı istirham ediyoruz. Ruhlarımızı sıfât-ı 
sübhaniyenin tecellîleri ile pırıl pırıl hâle getir ve kalblerimizi 
marifetinin nurları ile bütün kirlerden, paslardan ve ahlâk-ı 
zemîmeden temizle!

77. Ya Rabbe’l-âlemîn ve ya Ekrame’l-ekramîn ve ya 
Erhame’r-râhimîn!

Ey engin rahmet ve merhamet sahibi Rahman ü Rahîm 
Rabbimiz! Senden başka dertlerimize derman olabilecek, 
hastalıklarımıza şifa verebilecek, keder ve tasalarımızı iza-
le buyurup kalblerimizi imar edebilecek bir güç ve kuvvet 
yoktur. İstirham ediyor, el açıp dileniyoruz; içimizi Senin 
hoşnutluğuna zıt bütün şâibelerden ve ağyar düşüncesin-
den temizle.. ne kalbimizde ne de dilimizde, küçük ya da 
büyük, iddia kokan hiçbir duygu ve düşünce bırakma.. bü-
tün latîfelerimizi nezdinden lutfedeceğin esintilerle lebâleb 
doldur.. bizim gibi kendi uzaklığının vadilerinde âvâre dola-
şanlara kurbet yamaçlarında tenezzüh etme imkanları ihsan 
et.. bahşettiğin nimetlerin lezzetlerini vicdanlarımıza duyur 
ve içimizdeki şükür hislerini coştur.. zâhirimizi, bâtınımızı, 
Senin yüce huzurundan uzaklaşmamıza ve Senden uzak-
lığın karanlık çukurlarına düşmemize sebep olabilecek her 
türlü isten, pastan, kirden ve sisten arındır!
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Ya İlâhenâ ve ya Mevlânâ! Gönüllerimize rubûbiyetinin 
esrarını duyur.. ulûhiyetinin gizli enginlik ve derinliklerini an-
lamamıza vesile olabilecek bir idrak ufkuyla bizleri ma’mûr 
kıl.. sıfât-ı sübhâniyenden akıp gelen tecellî hazînelerine ba-
sar ve basîretlerimizi aç ve esmâ-i hüsnânın hakîkatleriyle 
marifet ufkumuzu genişlet, ey ezelî ihsan ve nâmütenahî 
lütuf sahibi Rabbimiz!

78. Ya Rabbe’l-âle mîn ve ya Erhame’r-râhimîn! Yüce 
nezdinden göndereceğin bir nurla simalarımızı pırıl pırıl hâle 
getir.. sadrımızı, sinemizi, kâmil imana, tastamam ihsana aç 
ve bizi, sevip razı olduğun amelleri işlemeye muvaffak kıl!

Ya İlahenâ ve ya Mev lânâ! İhlasa erdirdiğin ve nezdinde 
mak bûliyet payesiyle şereflendirdiğin kullarının kalblerinde-
ki kilitleri çözdüğün gibi bizim kalbimizin kapılarını da Senin 
marifetine ve muhabbetine aç.. sinelerimizde paslanmaya 
yüz tutmuş kilitleri çöz.. bizi kapının eşiğine yüz sürmekten 
mahrum etme ve o ulu dergâhına yüz sürüp bir dilekte bu-
lunduktan sonra da talebimizi reddetmek suretiyle bizi ce-
zalandırma!

Ya Rab! Sana sığınıyor, isteyeceğimizi sadece Senden 
istiyor ve yalnızca Sana teveccühte bulunuyoruz. Sen de 
biliyorsun ki, başka bir şey değil, Senden sadece Seni is-
tiyoruz. Zaten Rab olarak da birtek Senden razı olabiliriz. 
Ne olur, bahtına düştük, bizi cismaniyetin ve bedene kullu-
ğun derekelerinden, alt basamaklarından, kalbin, ruhun ve 
sırrın derecelerine, üst basamaklarına çıkar. Çıkaracağına 
inancımız da tamdır, zira bizi ve işlerimizi koruyup kollayan 
yegâne Zat Sensin. Biz dostluğun gereklerini ortaya koya-
masak, ahdimize sadık ve vefalı olamasak da Sen bizi ümit 
ettiğimiz hususlarda haybet ve hüsrana uğratma!
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79. Ya Ekrame’l-ek ramîn ve ya Erhame’r-râhimîn!! Sen 
bizim yegâne Mevlâmızsın. Biz de derdimizi Sana şerhedi-
yor, hâl-i pürme lâlimizi, kullukla asla bağdaştırılamayacak 
nâhoş hâllerimizi Sana şikayet ediyoruz. Bilerek ya da bil-
meyerek içine düştüğümüz günahlardan dolayı bizi azaba 
maruz bırakma, ikâba uğratma.. insî ve cinnî şeytanların 
gelip gelip inananların tepesine binmelerine, tebelleş olma-
larına da müsaade etme.. enbiyâ-i izâmı ve rusül-ü kirâmı 
koruyup kurtardığın gibi bizleri de din ve diyanet düşman-
larının şerlerinden, tuzaklarından, hilelerinden kurtar ve her 
zaman sıyanet buyur! O sevgili kullarının bazılarına doku-
nan zararı def ü ref’ etmiş, bazılarını içinde bulundukları 
sıkıntılardan çekip çıkarmış, diğer bazılarını da kefere ve 
fecerinin verebilecekleri zararlar karşısında hıfz u inayet se-
ralarına almıştın. 

Yâ Rabberrahîm! Bize dokunan ve dokunması muhtemel 
olan zararları da kaldır.. gaflet, heva ve heves gayyaların-
dan bizi de kurtar.. hata işlemekten, masiyetlere düşmek-
ten, küfrün ve dalâletin karanlık vadilerine yuvarlanmaktan 
muhafaza buyur.. marifet basamaklarındaki derecelerimizi 
yükselt.. kurbiyetinin halâvetini ve üns esintilerini gönülle-
rimize tattır.. bütün hâl, hareket, tavır ve davranışlarımızda 
ruhumuzun heykelini ikâme etmeyi müyesser kıl.. dünyada 
ve âhirette sağanak sağanak yağdırdığın ve yağdıracağın 
lütuflarının kadr ü kıymetini bilmeyi de nasip eyle!

80. Azameti ve ululuğu bütün izafî büyüklüklerin kıyas 
kabul etmeyecek kadar üstünde olan yüceler yücesi Rabbi-
miz! Senin kulun olmak ve Sana kullukta bulunmak bizim 
için en büyük şeref, en büyük pâyedir ve iftihar vesilesi ola-
rak da kâfî ve vâfîdir. Acz ü fakrımızı itiraf ederek çaresizlik 
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içinde bir kez daha kapına geldik; rahmetinle muamelede 
bulunup bizi yüce dergâhından eli boş, haybet ve hüsrana 
maruz kalmış bahtsızlar olarak geri çevirmemeni diliyor ve 
dileniyoruz. 

Ya Rab! Andolsun ki, Sen bizleri huzurundan boş çevirir-
sen, sığınacak başka hiçbir melceimiz ve necâtımıza vesile 
olabilecek hiçbir çaremiz yoktur. Ey fazlı ve lütfu bir nehir 
gibi sürekli çağlayıp duran ve ey kullarının günahları ne 
kadar büyük olursa olsun onları mağfiret buyuran merha-
meti sonsuz Rabbimiz! Gaffâr ism-i celîlin yüzü suyu hür-
metine bizi de günahlarımızdan arındırıp tertemiz, arı-duru 
bir kıvama erdirmeni.. Kerîm ve Latîf isimlerinin hatırına 
bu kapıkullarını da ihsan ve atâ sağanaklarıyla sırılsıklam 
hâle getirmeni.. kurb-u huzurundan uzak kalmaya sebep 
olabilecek her türlü mani ve engeli Seninle aramızdan kal-
dırıp uzaklaştırmanı.. nezd-i ulûhiyetinden göndereceğin 
tecellî dalgalarıyla, beşeriyetimizden kaynaklanan karanlık 
noktaları ve boşlukları aydınlatıp kapatmanı.. zâhir ve bâtın 
hislerimizi istila eden seviyesizlikleri, nâhoş huyları, kaba ve 
çirkin sıfatları bir daha geri dönmelerine imkan kalmaya-
cak şekilde silip süpürmeni... ve bizi dünya ve âhirette rezil 
rüsvâ bir duruma düşmekten korumanı istirham ediyoruz. 
Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!

81. Rabbimiz! Şayet Sen bize azap eder ve ayıplarımızın, 
günahlarımızın ortaya dökülüp utanılacak hâllere maruz 
kalmamıza izin verirsen, biz başka hangi kapının tokmağına 
dokunabiliriz; bizi bu hâllere düşmekten başka kim koruya-
bilir?! Biz Senin kapıkullarınız ve işte bir kez daha, günahla-
rımız sırtımızda bir kambur gibi, onun hacaletiyle huzuruna 
geldik. Şayet bizi hata ve isyanlarımızın karşılığı olan ikâba 
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maruz bırakır ve yüzümüzün kararmasına mani olmazsan, 
Sen de biliyorsun ki biz bunlara fazlasıyla müstehakız. Fa-
kat, dağlar büyüklüğündeki cürümlerimize, günahlarımıza 
rağmen merhametinin ve şefkatinin enginliğiyle muamele-
de bulunursan, o da Sana pek yaraşır. 

Ya Rab! Biz yapıp ettiklerimizle kendimizi beşerî yanları-
mızın esiri hâline getirdik. Ne olur, Sen, bizi hem cismaniye-
timizin hem de yaratılmışlara kulluğun esaretinden kurtar! 
Bizi ihlâs kahramanlarından eyle! Sen kullarına karşı pek 
merhametli, pek lütufkârsın; bize de lütfunla muâmelede 
bulunup dosdoğru yolu göster ve geçeceğimiz yolları düz ve 
pürüzsüz hâle getir! Ezelî ilminde kendileri hakkında ebedî 
mutluluk takdîr ettiğin bahtiyar kulların gibi bizi de Cehen-
nemden uzak tut! Cehennemin hışırtılarını bize de işittirme, 
hissettirme! Bizi de ebedî nimetlerine garket ve mahşer gü-
nünün tasa ve sıkıntılarından koru!

82. Ey keremi bir gölge hükmünde olan bütün keremle-
rin aslı ve menbaı olan Kerîm Rabbimiz! Biz, mücrim kapı-
kulların olarak inanıyoruz ki, Senin ihsanların ve lütufların 
sadece iyi ve itaatkar kimselere mahsus değildir. Bilakis Sen 
bütün kullarını görüp gözetir ve onlardan hiçbirini mahru-
miyet içinde bırakmazsın; bırakmazsın, zira Sen Ekremü’l-
Ekremînsin. 

Ya Rabbe’l-âlemîn! Senin kereminin, rahmetinin, merha-
metinin herkesi ve her şeyi çepeçevre sarıp sarmaladığı mü-
lahazasıyla biz de huzurunde elpençe divan duruyor ve bi-
zim gibi isyan vadilerinde düşe kalka yürüyen günahkârları 
da kereminden mahrum etmemeni diliyoruz; diliyoruz, çün-
kü Sen fazlı ve keremi bol, hazineleri için bitip tükenme asla 
söz konusu olmayan yegâne Zatsın! 
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Rabbimiz! Bize kötülük yapanlara iyilikle mukabelede 
bulunmamızı ve seyyiâtı hasenâtla savmamızı emreden de 
yine Sensin! İşte biz de Senden böyle bir muâmele ümid 
ediyor, hata ve kusurlarımızı setredip ihsanlarınla bizi de se-
vindirmeni diliyoruz. Bu türlü bir iyiliğin en çok yüce Zâtına 
yaraşacağında ise zerre kadar şüphemiz yoktur, ey merha-
metlilerin en merhametlisi olan ulu Allahımız!

83. Ey hiç açılmaz gibi görünen kapıları bile ardına kadar 
açmaya muktedir olan yüce Rabbimiz! Senden, arkasında 
hayır ve güzellik olan bütün kapıları en yakın zamanda bi-
zim için de açmanı diliyoruz.  Ey bütün sebepleri yaratan ve 
onlara hükmeden ulu Sultanımız! Nezdinden göndereceğin 
inayet sürprizleriyle, bize de, ümitlerimizin ve hayallerimi-
zin ötesinde maksûdumuza, matlûbumuza, mahbû bu muza 
ulaşacağımız imkanlar lutfet!

Nezdinde makbul ve mukarreb kullar gibi, bizleri de em-
redilen hususlarla meşgul olup tamamını bihakkın yerine 
getiren.. nehyedilen hususlardan yüz çevirip hepsinden içti-
nab eden.. hedefinde hep Senin hoşnutluğun olan.. insan-
ların ellerindeki şeylere tama(h) etmeyen.. peygamberâne 
bir iffet, peygamberâne bir ismet ve peygamberâne bir 
fetanet peşinde olup, her zaman Senin sâdık u masdûk 
elçilerinin yürüdükleri şehrahlardan yürüme gayreti içinde 
bulunan.. gözü-gönlü sürekli Sana müteveccih ve hiç ara 
vermeden hep ölüm ötesi hayat için hazırlık yapan salih 
kimselerden eyle!

Ya Rab! Bizi dünyada da ukbâda da utanılacak, başımı-
zı aşağıya eğdirecek ve rezil rüsvâ hâle düşürecek işlerden 
uzak tut ve öyle fecî durumlarla karşı karşıya bırakma! Sen-
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den, dostlarının yüzüne baktığın, ellerinden tutup kaldır-
dığın gibi, bizim yüzümüze de bakmanı, bizi de tutup kal-
dırmanı istirham ediyoruz. Sana düşmanlıkta bulunanların 
düştükleri, insanı yerin dibine batıracak, utanılası bir hâle 
düşmekten de yine Senin hıfz u sıyanetine sığınıyoruz. 

Ya Rabbenâ ve ya İlâhenâ! Sen de biliyorsun ki, bilerek 
hiçbir zaman Senden başkasına kullukta bulunmadık; bu-
lunmayız da. Biz sadece ve sadece Senin kullarınız. Senden 
başka hiçbir Rab tanımadık; zaten Senden başka hiçbir Rab 
da yoktur. İşte onun için huzuruna geldik, kapının eşiğine 
başımızı koyduk, ulûhiyetinin ve rubûbiyetinin ululuğu kar-
şısında boyunlarımızı büküp yüz yere sürdük. Her zaman 
el-pençe divan durmaya da âmâde bulunuyoruz; ne olur, 
biz âciz, zayıf, garip ve muhtaç kullarından merhametini 
esirgeme ve bizi haybet ve hüsrana maruz bırakma!

84. Ya Rabbelâlemîn! “Kullarım Benden bir şey dileye-
cek olurlarsa Ben onlara yakınlardan daha yakınım ve du-
alarına mutlaka icabet ederim.” buyuran Sensin ve Senin 
buyruklarının hak ve hakîkat olduğu hususunda asla şüphe 
edilemez. İşte zayıf ve âciz kulların olarak yüce dergâhının 
eşiğine başlarımızı koyduk; kendimize zulmettiğimizi ve daha 
başka günahlarımızı itiraf ediyor ve “Tevbeler olsun ya Rab-
bi! Tevbeler olsun!” diyoruz. Evet, Senin hoşnut olmadığın 
ne kadar çok günaha bulaşmışsak hepsi için bağışlanma di-
liyor, bunun için de yüce dergâhına iltica ediyoruz. Gaffâr 
ism-i cemîlinin hakkı için, ne olur, günahlarımızı ört ve bizi 
onların kirinden, isinden, pasından, tozundan, dumanından 
arındırarak zâhir ve bâtın latîfeleri dupduru insanlar hâline 
getir! Şayet kusur, hata, günah ve isyanlarımızdan dolayı 
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isimlerimiz şakîler defterine kaydolmuşsa, ne olur bahtına 
düştük, ismimizi oradan kaldır ve iyilerin, makbul ve mukar-
reb kulların isimlerinin kayıtlı olduğu kütüğe yazdır!

Ey merhametine, şefkatine, keremine, ihsan ve lütufla-
rına nihayet olmayan Rahmet Sultanı Rabbimiz! Senden, 
bize de, dostlarına bulunduğun gibi muamele etmeni dili-
yor, hoşnutluğunun şerbetiyle bizi de ferahlandırmanı di-
leniyoruz. 

Rabbimiz! Haddimizi aşarak bütün bunları Senden isteme 
cür’etinde bulunuyoruz, zira gidecek başka hiçbir kapımız 
yok ve Sen de bizim yegâne Mevlâmızsın! Hem ne güzel 
Mevlâ ve ne güzel Dostsun! Ne olur, eksik gedik de olsa 
teveccühlerimizi kabul buyur; ar ve utanç sebebi olabilecek 
durumlara düşmemize müsaade et me!

85. Ey yücelerden yüce Rabbimiz! Biz her ne kadar Se-
nin rahmetine ve keremine lâyık olmasak da, şüphesiz Senin 
rahmetin, bizim gibi hayatının çoğu düşüp kalkmakla geçmiş 
mücrimlere bile ulaşacak kadar geniş ve boldur. Ya Rab! Bizi 
de o enginlerden engin rahmetinden hissedâr kıl.. imanımızı 
kemâle ulaştırmak sûretiyle kalblerimizi itmi’nanla doldur.. 
lütfunla yakînimizi de etemmiyet vasfıyla zenginleştir!

İlâhenâ ve Mevlânâ! –Hata, kusur ve günahlarımız çok 
olsa da– asla Senden başkasına teveccühte bulunmadık.. 
Senin cemâl ve kemâlinden başka hiçbir sûrî güzellik için gö-
nüllerimizde şevk u iştiyak duymadık –inşaallah öyleyizdir.–

Ey yoluna gönülden başkoymuşları her zaman vuslat 
neş’esiyle serfiraz kılan ve adanmış ruhlardan merhametini 
hiçbir zaman esirgemeyen ve onları katiyen yalnız bırakma-
yan Rabbimiz! Dünyanın geçici ve zevâle mahkum güzel-



76

liklerine aldanıp da Rabbilerini unutanlardan olmaktan bizi 
de muhafaza buyur.. gözlere aydınlık, gönüllere de sürûr 
veren sürpriz lütuflarınla bu muhtaç kullarını da sevindir.. 
tasamızı, gamımızı, kederimizi izâle eyle.. her türlü musîbet 
ve belalardan koru ve sâlih ibâdının kalblerine yerleştirdiğin 
gibi bizim kalblerimize de Seni delicesine sevme duygusunu 
yerleştir!

86. Ey celâl ve ikram sahibi Rabbimiz! İhsan ve keremine 
sığınarak bize dünyada da, ukbâda da afv u âfiyet vermeni 
diliyoruz. Hiçbir şeyi gerçekleştirmek Senin için zor değildir; 
ne olur, başka gidecek kapıları olmayan zayıf ve âciz kulla-
rının bu taleplerini kabul buyur!

Rabbimiz! Allah tanımaz, Peygamber bilmez, Dine, diya-
nete saygı duymaz nâdanların yapıp ettikleri kötülükler ve 
zulümler tahammül edilemez bir hâl aldı. Senin bu masum 
kulların hakkında kötülük düşünüp onlara zarar vermek is-
teyenlerin emellerini gerçekleştirmelerine müsaade etme.. 
tuzak kuranların tuzaklarını başlarına çevir.. komplo peşinde 
olanları maksatlarının aksiyle tokatla.. haklarımıza tecavüz 
eden ya da etmeyi düşünen ne kadar haddini bilmez varsa, 
onların hepsini Sana havale ediyoruz; haklarından gel! 

Mallarını ve canlarını Rabbilerinin yoluna adayan mu-
habbet fedailerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kudreti 
Sonsuz Rabbimiz! Hayatını Dine hizmete vakfetmiş masum 
insanlara karşı kinle, nefretle, hasetle, adavetle diş bileyen 
amansız zalimlerin yapmak istedikleri şerlere karşı Senin 
inayetine sğınıyoruz. Ehl-i iman hakkında kötülük düşünen 
ne kadar şerîr insan varsa, Sen bizi onların şerlerinden ve 
tuzaklarından koru.. zararları bize ulaşabilecek tahrip tem-
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silcilerinin oyunlarını boz ve emellerini gerçekleştirmelerine 
fırsat verme.. sağlamlardan daha sağlam himayene bizi de 
al ve bütün şerîrlerin şerlerinden, komplocuların komplola-
rından sıyanet buyur.. kâfirlerin, fâcirlerin ve zâlimlerin ent-
rikalarını başlarına geçir ve bütün inananları ebedlere kadar 
devam edecek ve başka hiçbir korumaya muhtaç bırakma-
yacak olan hıfzınla muhafaza et!

87. Ey kudreti sonsuz, merhameti nihayetsiz, bütün 
âlemlerin yegâne sahibi yüceler yücesi Rabbimiz! Senin 
Dinine, Kitabına, Peygamberine ve masum kullarına düş-
manlık besleyen cahil, kaba, insanlık ve medeniyet mah-
rumu, zalim bir takım insanlar, iyilikte, hayr u hasenâtta 
kullansınlar diye emaneten kendilerine verdiğin gücü ve 
saltanatı, inanan insanların hukukuna tecavüz edip onlara 
karşı bir baskı unsuru olarak kullanıyor ve göz göre göre 
zorbalık, derebeyliği yapıyorlar. ‘Lâ havle velâ kuvvete illâ 
billah’ hazinelerinin tek sahibi Sensin; mutlak güç ve otori-
te yalnız Senindir; biz de izafi, gölge mahiyetindeki güç ve 
kuvvetimizden arınıp Senin asla karşı konulamayacak güç 
ve kuvvetine iltica ediyoruz.

Ne olur Yüce Mevlâmız, adavet hisleriyle oturup kalkan, 
inanmış insanların aleyhinde sürekli komplo üstüne komplo 
kuran o kimselerin düşmanlık hislerini kalblerinden söküp 
at ve bütün duyma, görme ve idrak kabiliyetlerini topyekün 
insanlığın hayrına olabilecek istikamete tevcîh buyur. Biz, 
onların yapmak istedikleri kötülükleri, vermek istedikleri za-
rarları, hile ve hud’alarını, tuzaklarını, komplolarını ancak 
Senin yardımınla def’edebiliriz. Onun için de, Rabbimiz, 
o insafsız gaddarlardan gelebilecek her türlü şerden Senin 
sıyanetine dehâlet ediyoruz. Bu haddini bilmez, insafsız tip-
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ler şayet salâh yolunu seçmezler, fitne ve fesatlarına devam 
ederlerse, Sen onların ellerini kollarını bağla.. ayaklarına 
prangalar vur.. kalemlerini yazamaz, dillerini de konuşamaz 
hâle getir.. inananların aleyhinde kullandıkları ne kadar yol-
yöntem, imkan ve malzeme varsa, hepsini ellerinden çekip 
al.. menfûr emellerine ulaşmalarına fırsat verme ve bizi o 
tiran bozması zalimlerle karşı karşıya bırakma ve nusretinle, 
hıfz u inayetinle bu âciz ve çaresiz kullarını te’yîd buyur!

88. Ey güç ve kuvvetin yegâne sahibi olan yüce Allahı-
mız! Sen Kavîsin, biz ise Senin zayıf, âciz ve muhtaç kapı-
kullarınız. Zayıf ve âcizleri Senden başka kim koruyup kol-
layabilir ve ihtiyaçlarını is’af edebilir! Ne olur, salih kullarını 
sevindirdiğin gibi bizi de sürpriz lütuflarınla sevindir ve üze-
rimizdeki nimetlerini tamamla! 

Ey her şeye gücü yeten Rabbimiz! Bize ve yeryüzünün de-
ğişik yerlerindeki bütün inananlara, özellikle de gadre, zulme 
ve haksızlığa uğratılmış mazlumlara dünyada ve ukbada tasa 
ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini bertaraf et! 

Servetine ve şefkatine hudut olmayan Ganiy-yi Mutlak 
yüce Mevlâmız! Şayet Sen bizi sevip de muhabbetini gönül-
lerimize atmasaydın, biz Seni asla sevemezdik. –İnşaallah, 
yüce Zâtını ve hikmetli icrâatını sevilmesi gerektiği ölçüde 
sevebiliyoruzdur. – Senden işte o, kalblerimize vaz’ettiğin 
ilk sevgi hürmetine mukaddes muhabbetini ve muazzez 
sevgini şiarımız hâline getirmeni ve bir daha da o sevginin 
gönüllerimizden kayıp gitmesine izin vermemeni diliyoruz. 
Allahım! Duamıza icabet buyur, merhametini sinelerimize 
duyur; servetinin ve şefkatinin tatlı tecellîleriyle de gönülle-
rimizi doyur!
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89. Üzerimizdeki lütuflarını saymakla tüketemeyece-
ğimiz, ihsanı, keremi bol, rahmeti, şefkati ve merhameti 
sonsuz Rabbimiz! Bize dünya adına verdiğin bütün ni-
metleri din-i mübin-i İslâm’a hizmet etme istikametinde 
kullanmayı nasip eyle! Bizi, kardeşlerimizi, hepimizi bütün 
mevcûdâtı kuşatan ve her şeye şâmil olan engin rahmetin-
den mahrum etme!

Allahım! Kapıkulların olarak biz, sadece Sana güveniyor 
ve ümid edip beklediklerimizi de yalnız Senden bekliyoruz; 
her hâlimizi ıslah buyur ve bizi göz açıp kapayıncaya kadar, 
hatta ondan da az bir süre kendimizle, nefsimizle başbaşa 
bırakma!

Ey kullarına her zaman hilmle muamele edip, onların gü-
nahlarını görmezden gelen ve yeniden dönüp sırat-ı müsta-
kimi bulmaları için fırsat üstüne fırsat veren yüce Mevlâmız! 
Bizler çok hatalar irtikâp ettik, çok günahlar işledik. Şimdi 
“Tevbeler tevbesi!” diyor, yüce huzurunda boyun bükü-
yor, huşû ile iki büklüm oluyoruz. Şayet bizi cezalandıracak 
olursan adaletinle muamele etmiş olursun; yok eğer onca 
günahlarımıza, kusurlarımıza ve isyanlarımıza rağmen o hu-
dudu olmayan rahmet ve merhametinle muamelede bulu-
nur ve affedersen, o da Senin fazlın olur; Senin fazlın bizim 
hayal sınırlarımızı bile aşacak kadar büyüktür. 

Rahmeti gazabının önünde bulunan, kullarının tevbelerini 
kabul buyuran ve dua dua yalvaranların nidalarına icabet 
eden Yüce Rabbimiz! Amellerimizdeki eksiklere ve sözleri-
mizdeki kırık-döküklere değil, hakkındaki hüsn-ü zannımıza 
ve rahmetine bağladığımız recâmıza göre muamele et ve 
bizim dualarımıza da icabet buyur; bizi haybet ve hüsrana 
uğratma!
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90. Allah’ım! Şayet rahmetinle sarıp sarmalamasaydın 
biz çoktan helak olurduk ve re’fet ve şefkatinle muamele et-
meseydin muhakkak hüsrana uğrardık. Allahım! Bendelerin 
olan bizler şayet Sana –eksik-gedik de olsa– kullukta bulu-
nabiliyorsak bu tamamen Senin iznin, inayetin ve lütfunla 
olmaktadır. İsyanlarımıza gelince onlar da yine Senin takdi-
rindir ve Sen onların hepsini bilir, görür, duyar ve nezdinde 
muhafaza edersin. 

Ya Rab! Sen de biliyorsun ki, -başta bu âciz benden olmak 
üzere- irtikâp ettiğimiz bir kısım günahları, cür’etimizden ya-
hut ulu Zâtının ve yüce dininin hukukunu hafife aldığımız-
dan dolayı işlemedik. Ne çare ki şeytan ayaklarımızı kaydır-
dı, şeytanın içimizdeki santrali gibi çalışan nefs-i emmare de 
hep kötülük pompalayıp durdu. 

Ya Rab! Sen affetmeyi seven bir kerem sahibisin, bir 
keremkânîsin. İşte nedamet hisleri içinde kapına geldik ve 
günahlarımızdan tevbe ediyor, “tevbeler olsun” diyoruz. Ne 
olur, dualarımızı kabul buyur ve içine düştüğümüz günah 
ve hatalardan dolayı bizi azaba maruz bırakma.

91. Allahım! Huzurunda boyun büküyor ve Senden afv 
ü âfiyet istiyoruz. Bizi hoşnutluğun, teveccühün, ilâhî nef-
haların, dostluğun, yakınlığın, muhabbetin, maiyyetin, hıfz 
u sıyanetin, koruyup kollaman, yardımınla zaferler nasip 
etmen, düşmanların acımasızlığına bırakmaman, himaye 
etmen, gözetmen ve raiyyetinden has kullarına yaptığın 
muameleyle muamele etmen, hastalıklarımıza şifa vermen, 
dertlerimize devalar lutfetmen, içine düştüğümüz sıkıntı-
lardan kurtarman ve yürüdüğümüz yolda başarılı kılman, 
maddî-manevî her türlü esaretten zincirlerimizi çözmen, 
başarı, muvaffakiyet ve düşmanlık besleyen hainlere kar-
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şı zaferler nasip etmen, onların şerrinden, tuzaklarından, 
komplolarından, fesat düşüncelerinden, fitne ve nifakların-
dan korumanla mesrur et!

Yüce Rabbimiz! Bizleri âlim, ârif, halîm, çok çok tevbede 
bulunup dergâhına teveccüh eden, âh u enînlerle kapının 
tokmağına sürekli dokunan, mütevazi, huzurunda hep el-
pençe haşyet içinde duran, Kur’ân ahlâkıyla ahlâklanan, 
vakur, ciddi, mehabetli, muhlis (ihlası kazanmış), muhlas 
(ihlasa erdirilmiş), Senin bütün icraat-ı sübhaniyenden razı 
olmuş ve Senin rızana ermiş, Seni her şeyden daha çok se-
ven ve nezdinde müstesna sevgine mazhar olmuş ve daima 
kalbi niyazla atan, dudakları münacaatlarla kıpırdayan salih 
kullarından eyle!

Ey merhametlilerin en merhametlisi celâl ve ikram sahi-
bi olan Mevlâmız! Yüce Zatı için uyku gibi ârizî şeyler asla 
sözkonusu olamayacak ve himayesine aldıklarına kat’iyen 
dokunulamayacak Azametli Sultanımız! Ne olur, bizleri hep 
hıfz u inayetinle koruyup kolla! Ey gizli ve sürpriz lütufları 
pek bol olan Allahımız! Bizi endişe ettiğimiz tehlikelerden 
de, nereden geleceği belli olmayan her türlü bela ve musi-
betlerden de muhafaza buyur!

92. Allahım, zatında yüce olan dinini bugün de dünyanın 
her bir köşesinde bir kere daha yücelt; hakkı-hakikati bütün 
gönüllere duyur.. bizim ve bütün kullarının sinelerini imana, 
İslâm’a, ihsan duygusuna, Kur’ân’a ve Hakk’a hizmete aç 
ve bizi ihlâsın özüne ermiş, hep takva hatta onun da öte-
sinde vera’ duygusuyla hareket eden, zühdü bir hayat tarzı 
olarak benimsemiş, yüce nezdinde kurbete mazhar olmuş, 
Seni sevmiş, icraat-ı sübhaniyenin hepsinden razı ve hoşnut 
olmuş ve Senin sevdiğin, hoşnut olduğun kullarından eyle!
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Ey merhameti sonsuz yüce Rabbimiz! Yeryüzünde sulh-
tan, barıştan, sevgiden, hoşgörüden, insanlıktan ve inandığı 
gibi yaşamadan başka bir arzusu olmayan kapının bu ben-
delerine kötülük ve düşmanlık yapmaktan bıkıp usanmayan 
ve menfur emellerini gerçekleştirmek için plan üstüne plan, 
entrika üstüne entrika, komplo üstüne komplo kuran hak ve 
hakikat düşmanlarından, zalimlerden çekmediğimiz kalma-
dı. Biz de nâçâr bir kez daha kapına geldik, dergâhına iltica 
ettik; rahmet, şefkat ve merhametini dileniyoruz.

Yegâne güç ve kuvvet sahibi, sultanlar sultanı Rabbimiz! 
Canlarımız gırtlağımıza dayandığında, huzurunda zaman 
zaman isimlerini, mekânlarını hususi ya da umumi tasrih 
ettiklerimiz başta olmak üzere bize düşmanlık besleyen ne 
kadar insafsız gaddar ve zalim varsa hepsini Sana havale 
ediyoruz. 

Allahım! Sen de biliyorsun ki bizim derdimiz onların pe-
rişaniyeti değildir; biz kimseye karşı düşmanlık beslemiyor 
ve hiç kimse hakkında kahriye okumayı tasvip etmiyoruz; 
sadece, kötülük düşüncesiyle yatıp kalkan kimselerin şer-
lerinden emin olmayı diliyoruz. Vereceğin hükme karşı her 
zaman boynumuz kıldan ince; şayet Sen onların hidayetle-
rini murad buyuruyorsan en kısa zamanda onları hidayete 
erdir; yok muradın bu değilse Rabbim, o hak-hukuk tanı-
maz, insanlıktan nasipsiz, tiran bozması azgın ve taşkınların 
ağızlarına gem vur.. ellerini, ayaklarını bağla.. o azgınlar gü-
ruhuna karşı gücünün ve kuvvetinin büyüklüğünü göster.. 
kalemleriyle düşmanlık yapanların kalemlerini, dilleriyle 
haklarımızı ihlal edenlerin dillerini.. kaba kuvvetle iş yap-
maya çalışanların maddi güçlerini daha kullanılamaz hâle 
getir ve hepsinin ama hepsinin kuvvetlerini, aşırılıklarını, 
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dalaletlerini, güçlerini, birliklerini, şer ve zulüm istikametin-
de kullandıkları malzemelerini, ittihat ve ittifaklarını param-
parça et; zîr ü zeber eyle!

Yüce Rabbimiz! Hayatlarını Senin masum kullarına ada-
vet etmeye bağlamış din ve diyanet düşmanlarını bütün 
teşebbüslerinde hezimete uğrat.. onları sarsıntı üstüne sar-
sıntıya maruz bırak.. birlik ve düzenlerini boz.. cemiyetlerini 
paramparça hâle getir.. hepsini bölük-pörçük et.. birbirleri-
ne düşür.. kirli emellerine ulaşmalarına müsaade etme ve o 
insanlık mahrumlarına karşı her zaman biz kullarını nusre-
tinle te’yîd buyur! Amin!

93. Allahım! Rahmet, şefkat ve merhametine sığınarak 
bir kere daha huzurunda el açıyor, korku ve endişe için-
de olan fakirlerin, yoksulların, ihtiyaçları ızdırar derecesi-
ne ulaşmış muhtaçların hisleriyle Sana yalvarıyoruz: Bize 
dünyada tastamam bir âfiyet ve ötelerde de Cennetini 
ve Rıdvanını ihsan eyle.. ne nefsimizin ne de kullarından 
herhangi birisinin acımasızlığıyla bizi göz açıp kapayınca-
ya kadar olsun başbaşa bırakma; hele bize karşı haddini 
aşanlara, adavet besleyenlere, komplo kuranlara bizi hiç 
muhtaç etme.. o türlü şerîr kimselerin tuzaklarından ve kö-
tülüklerinden bizi koru!

Allahım! Dünyada ve âhirette her türlü korku ve endişe-
den bizi emin eyle; eyle ki, sadece Senden korkalım ve Sana 
sığınalım. Bizi yakınlığınla mükafaatlandır.. salih kullarını 
koruyup gözettiğin gibi, bizi de gözetip kolla ve fâcirlerin 
hıyanetlerine, şerîr kimselerin kötülüklerine karşı her zaman 
yardımcımız ve koruyanımız Sen ol!

94. Ya Rab! Bizi, sevip hoşnut olduğun güzellikleri işle-
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meye ve gerçekleştirmeye muvaffak kıl.. marifet tecellilerini 
üzerimizden sağanak sağanak yağdır.. bize elbiselerin en 
güzeli olan takva elbisesini giydir ve nezd-i ulûhiyetinden 
göndereceğin bol ve daimî feyizlerle bizi de has kullarından 
eyle, ey bütün nurlar Kendi nurunun gölgesi olan nurların 
nuru ve sinelerde saklı duranlara kadar açık-gizli her şeyi 
bilen Alîm Rabbimiz!

Allahım! İçimizi ve dışımızı nifak, şikak, fısk u fücur gibi 
hastalıkların zulümâtından arındır.. kalblerimizi ve ruhla-
rımızı marifet nurlarınla ışıklandır.. bizi en sevdiğin işlerde 
istihdam et.. hem bizim, hem de kadın-erkek bütün kardeş-
lerimizin hâllerini en güzel hâle tebdil eyle ve bizi yolların en 
doğrusuna, nimetlerin de en güzeline eriştir!

95. Allahım! Kalblerimizi muhabbet, mehafet, Sana ve 
yüce katındaki güzelliklere karşı şevk u iştiyak hisleriyle dol-
dur.. bizi Habîbin Hazreti Muhammed Mustafa (sallalahü 
aleyhi ve sellem) ve ulu Zatına yakınlıkla payelendirdiğin 
kurbet kahramanlarının maiyyetiyle şereflendir.. fazlından 
ve rahmetinden dileniyoruz; takva ile serfiraz, seçkin ve ha-
yırlı kullarınla beraber, Firdevs cennetlerini, bizim de men-
zilimiz, makarrımız ve ikâmetgâhımız eyle!

Kullarını bağışlamayı, onların günahlarını setretmeyi, on-
ları hep rahmet ve iyiliklerle sevindirmeyi Zatına layık bir 
şekilde çok seven yüceler yücesi Rabbimiz! Lütf u keremin-
le, bizim gözyaşlarımıza da merhamet buyurup, dualarımıza 
icabet etmeni, sürçmelerimizi, tökezlemelerimizi, kapaklan-
malarımızı mağfiret buyurmanı, kusurlarımızı yarlığamanı, 
hatalarımızı görmezden gelmeni diliyoruz. 

Rabbimiz! İzzet ve hikmet sahibi, Azîz ü Hakîm Sensin! 
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Şayet azap edecek olursan biz Senin kullarınız; bir de lut-
feder merhametinle muamelede bulunursan, doğrusu o da 
Senin şanına pek yaraşır.

96. Yüce Allahımız! Gönüllerimizi sıdk, emanet, ihlâs 
ve yakîn hisleriyle buluştur ve bizi kalbleri rikkatle çar-
pan huşû ve hudû sahibi, murâkabe, heybet ve marifet-i 
tâmme ehli insanlardan eyle! Destekleyenimiz, yardım 
edenimiz ve koruyup kollayanımız Sen ol! Ne olur, biz âciz 
ve muhtaç kullarını hüsrana uğramış zavallıların düştükleri 
acıklı durumlara maruz bırakma.. kalblerimizin üzerinden 
sis ve pas perdelerini kaldır; kaldır ki hakkı hak olarak gö-
rüp bilebilelim. 

Yüceler Yücesi Rabbimiz! Senden bize nezdindeki nurlar-
dan bir nur göndermeni ve onunla zâhir-bâtın bütün hisle-
rimizi nurlandırmanı, gönüllerimizi ağyar ve masiva karan-
lıklarından arındırmanı ve yürüyeceğimiz yolları, insanlığa 
en mümtaz rehber olarak seçip vazifelendirdiğin habibin 
Muhammed Mustafa’nın nuruyla ışıklandırmanı diliyoruz. 
Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!

97. Ya İlâhenâ ve ya Mevlânâ! Cismaniyetin ve hayva-
niyetin zulümatlı dehlizlerinde şaşkın ve âvare dolaşan bu 
âciz kullarının ve bütün ümmet-i Muhammed’in gönüllerini 
lutfedip marifetinin ziyasıyla ışıklandır.. irfan güneşin kalb-
lerimizin ve akıllarımızın üzerine doğsun; doğsun ki, onun 
nuruyla yümn ü eman içinde Sana ulaşabilelim...

Ey bize her şeyden daha yakın olan sultanlar sultanı Rab-
bimiz! Ne olur, bir kısım evham perdeleri yüzünden kalb 
gözlerimizin hakkı-hakikati göremez hâle gelmesine mü-
saade etme.. bize, yakınlığının hakkını vermeyi müyesser 
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kıl ve bizi Senden uzaklığın insanı yakıp kül eden azabıyla 
cezalandırma..

Ya Rahîm ü ya Rahman, ya Hannân ü ya Mennân! Ayak-
larımızı her zaman istikamet üzere sabit eyle ve bizi selam ve 
esenlik yurdu olan Cennetinle şereflendir!

98. Allahım! Yüce nezdinden göndereceğin burhanlarla 
bizi de destekle.. hakkı-hakîkati, selim ve sâlim aklı ve apa-
çık beyanı her zaman yol arkadaşlarımız eyle.. ulu katındaki 
ulvî sırların perdesini bizim için de aralayıver.. ne olur, göz-
lerimizin nuru muhlis ve muhlas kullarına gösterdiğin güzel-
likleri bize de göster.. rahmet hazinelerini bizim için de aç, 
aç ve bizi bırakma başkalarına muhtaç!

Ey bütün mülkün sahibi olan ve keremine hudut olma-
yan rahmeti engin Rabbimiz! Yüce Zâtına yakınlıkla serfi-
raz kıldığın kulların için nezdinde tuttuğun lütuflarla biz âciz 
ve muhtaç kullarını da sevindir ve bizi mahrum ve ümit-
sizliğe yenilmiş bîçarelerden eyleme! Ya Rab, mevhibe sa-
ğanaklarınla bizi de sırılsıklam hâle getir.. ulûhiyetinin ve 
rubûbiyetinin sırlarını bize de aç ve yüce katından göndere-
ceğin inayet, sıyanet ve kilâetle bizi de te’yîd buyur...

99. Ey celâl ve ikram sahibi yüce Rabbimiz! Bize ve bü-
tün müslümanlara karşı fitne ateşi tutuşturanların, tutuştu-
rup maddî-manevî müktesebâtımızı kül etmeye çalışanların 
ateşlerini söndür. Hayatını Din’e hizmete vakfetmiş masum 
insanlara karşı  kinle, nefretle, hasetle, adavetle diş bileyen 
amansız zalimlerin yapmak istedikleri şerlere karşı Senin 
inayetine sığınıyoruz. Ehl-i iman hakkında kötülük düşünen 
insî-cinnî ne kadar zalim varsa, Sen bizi onların şerlerinden 
ve tuzaklarından koru.. tahrip temsilcilerinin oyunlarını 
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boz ve emellerini gerçekleştirmelerine fırsat verme.. Seni 
tanımaz, Peygamber bilmez, dine-diyanete saygı duymaz 
nâdanların hilelerini başlarına dola, göz boyamalarını ve 
saptırmalarını boşa çıkar; onların entrikalarına karşı sağlam-
lardan daha sağlam himayene bizi de al.

İhsan ve keremi bol Rabbimiz! Senden haşyetle ürperen 
bir gönül, zikrinle hayatdâr bir dil, azametinin ce lâlini id-
rak edebilecek bir akıl istiyor ve dileniyoruz. Bizi isimlerinin 
ve sıfatlarının nurlarıyla nurlandır; Sana kurbet kesbederek 
indinde ikrama mazhar olmuş kullarını zâhir-bâtın bütün la-
tifeleriyle bambaşka bir dirilişe erdirdiğin gibi bizi de dirilt; 
fazl u kereminin hazinelerinden, bize sürekli kaynayıp duran 
coşkun bir marifet ihsan buyur.. ve bizi Habîb-i Edîb’inle 
(sallallahu aleyhi ve sellem) beraber eyle.

100. Ey merhameti her şeyi kuşatan Rabbimiz! Bizi Ce-
hennem ateşinden ve kabir azabından muhafaza buyur; özü 
ve sözüyle sadâkate kilitlenmiş ebrâr kullarınla ve kurbetine 
mazhar kıldığın mukarrebînle beraber bizi de Cennete dâhil 
eyle; Nebiyy-i Ekrem’in rü’yetiyle gönüllerimizi nura ve 
sürura kavuştur; ulvî hakikatleri, oldukları gibi görüp idrak 
edebilememiz için gözlerimizdeki perdeleri kaldır.

Ey talihsizlerin sığınağı, ey âcizlerin güç kaynağı! Zâtına 
has korumanla şu hıfzına muhtaç kullarını muhafaza et; 
riâyet-i hâssânla bizi de gözet! Şüphesiz Sen, kendisinden 
istekte bulunulacak yegâne Zât, her konuda yardımı ümit 
edilecek ve dergâhına koşulacak biricik mercîsin. Senden 
diliyor ve istirham ediyoruz; dünya ve âhiret umuru karşı-
sında her zaman yardımcımız ol. Rahmetine bel bağlayan 
şu kullarına merhametinle muamele edeceğin konusunda, 
Senin hakkında beslediğimiz hüsn-ü zanlarımızda bizi ya-
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nıltma; zira Sen gerçek ilahımız ve şeksiz şüphesiz tek sığı-
nağımızsın.

101. Ey âcizlerin güç kaynağı, kimsesizlerin yegâne sı-
ğınağı Rabbimiz! Bize ihsan buyurduğun imkân, istidat ve 
kabiliyetleri, maddî-manevî nimetleri Din-i Mübîn’i hayatı-
mıza hayat kılma ve onu herkese duyurma istikametinde 
kullanabilmemiz için yardımcımız ol.. nezd-i Uluhiyetinden 
mahz-ı fazl olarak bize inayet buyur ve şu âciz kullarını 
ölüm ötesinin sıkıntılarından kurtararak âhiret saadetine ka-
vuştur ve ekstra bir lütufla biz biçare kullarına da Cemâl-i 
Bâkemâlini müşahede ufkunu tuttur.

Ey ihsanı hem dünyayı hem de âhireti doldurup donatan 
Rabbimiz, gönüllerimizi Zatına karşı aşk u iştiyakla, saygı 
ve haşyet hisleriyle doldur; bizi dur durak bilmeden ihlâs 
peşinde koşan ve kalbi her zaman huşû ile meşbû olan kul-
larından eyle. 

Ey, günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandır-
mayan, haddi ni bilmezlere manevî kirlerinden arınma fır-
satları veren Merhametliler Merhametlisi! Rah mâniyetine 
has bir teveccüh ve nazarla bizim dua ve yakarışlarımıza 
da icabet buyur. Şüphesiz hepimiz boynu tasmalı, ayağı 
prangalı ve elleri kelepçeli kullarınız, Senin dergâhının kö-
leleriyiz. Senden sıdk, emanet ve ismet gibi mü’min sıfat-
larını hayatımız boyunca bize yâr etmeni istiyoruz. İnsî ve 
cinnî bütün şeytanların şerlerinden, fitlerinden, dürtülerin-
den ve sürekli kötülüğü dayatan, hep çirkinliklere çağıran 
nefsin desiselerinden, vesveselerinden, tuzaklarından he-
pimizi korumanı dileniyoruz.

102. Ey sürçüp düşenleri bağışlayarak tökezleyenlere 
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yeniden doğrulma fırsatları veren yüce Rabbimiz! Sadece 
Senden yardım diliyor ve yalnızca Senden medet bekliyo-
ruz; bize yardım et ve “imdat” çağrımıza icabet buyur. Uyku 
gibi beşeri ihtiyaçlardan münezzeh bulunan Zâtına has ria-
yetinle bizi koru. Hepimizi en doğru yol olan Din-i Mübin 
üzere yaşamaya ve her hayırlı işimizde en isabetli şekilde 
davranmaya muvavvak eyle.

Ey kendisine el açılıp istekte bulunulanların en cömerdi 
ve ey isteyenleri boş çevirmeyenlerin en hayırlısı! Nasıl bilin-
meyi murad buyuruyorsan Seni öyle bileceğimiz bir marifet 
ufku nasip et bize, zâtî ve su bûtî sıfatların itibarıyla Seni “bî 
kem ü keyf” bilme hazzını duyur vicdanlarımıza. Her şeyi 
doğru görüp doğru değerlendirmemiz için, nezd-i ilahinden 
sıfatlarının ve isimlerinin nurlarını yağdır gönüllerimize. Se-
nin azamet, celâl ve ceberûtunu mülâhazaya almaktan bir 
an bile dûr olmayacak, hep saygı ve tâzimle atacak bir kalb 
ver bize; keşf ü ilhamın âhizesi, ilâhî varidâtın da mahzeni 
ve nâkilesi olacak bir lâtîfe-i rabbâniye bahşet. Her ân-ı sey-
yale Senin enfüsî ve âfâkî âyetlerine bakıp onları mütalaa 
eden bir ruh ihsan buyur. 

Ey herkesi ve her şeyi şefkat ve merhametiyle kuşatan 
Rabbimiz! Sen yegâne sığınağımızsın, Rahmâniyetine ya-
raşır bir muamele bekliyoruz Senden, merhamet et bize. 
Hakkındaki hüsn-ü zanlarımızda ve beklentilerimizde bize 
hayal kırıklıkları yaşatma; dünyaya ve âhirete ait ihtiyaç-
larımızı gider. Marifetinle, muhabbetinle ve Sana kavuşma 
iştiyakıyla gönüllerimize inşirah sal; bizi vicdan genişliğine 
ulaştır, maiyyetinle şereflendir ve hep yanımızda bulundu-
ğunun şuuruna erdir.
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103. Allahım, biz günah kâr kullarız; hatalarımız her yanı-
mızı kuşattı ve bizi çepeçevre sardı. Fakat, biz mücrim olsak 
da, Sen Halîm ü Rahîmsin; rahmetinin enginliğine çağıran 
Sen, günahkârların affına ferman çıkaran da Sensin. Ken-
dimizi idare etmekten, nefislerimize söz geçirmekten âciz 
kaldık; âcizlere, fakirlere, muhtaçlara ve ihtiyaçları zaruret 
çizgisinde bulunanlara iltifatın türünden bizleri de teveccüh-
lerinle sevindir. Hususiyle, şu muhtaç ve zavallı kulun ben, 
Abdülkadir Geylanî Efendimiz’in (kuddise sırruhû) dediği 
gibi diyorum; benim için bütün sebepler sukût etti; bütün 
kapılar yüzüme kapandı. Sen kimsesizler kimsesi ve darda 
kalanların yegâne melceisin. Günahlarım dağlar azametin-
de olsa da, Senden başka sığınak bilmiyorum; her şeyi ku-
şatan merhametine itimad ediyorum. Sen Berr ü Rahîmsin; 
sürekli iyilik edip ihsanda bulunursun, kullarına rahmetinle 
muamele edersin.

Dergâhında dilenciyim Rabbim, kapının tutsağıyım. Kul-
ların arasında her şeyini yitirmiş, iflas etmiş bir garibim; ama 
senin ihsanlarının talibiyim. Ey hilm, rahmet ve cömertlik 
tahtının sultanı Rabbim, ey Halîm, ey Rahîm, Ey Kerîm; 
hâlime acı ve bana rahmaniyetinle muamele et. Dünyada 
ve âhirette beni rüsvâ eyleme. Sen bana sonsuz nimetler 
verdin ama ben onların şükrünü eda edemedim. Beni bir 
dertle imtihan ettin ama ben sabırlı olamadım. Buna rağ-
men beni hizlana uğratmadın; sürekli hatalar içinde bocala-
dığımı gördüğün hâlde beni rezilliğe dûçar kılmadın. Halimi 
ıslah et Allahım; kalbimi nurlandır. Beni her amelinde ihlâsı 
gözeten, Seni seven ve Senin tarafından sevilen, Senden 
gelen her şeyi hoşnutlukla karşılayan ve rızana mazhar olan 
kullarından eyle.
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104. Allahım, beşeriyete ait uzaklıkları aşarak kurbet 
ufkuna ulaşan mukarrebîn kullarının gönülleri Senin izzet, 
azamet ve ululuğunun tecellileriyle dolunca, onlar iman 
esaslarını ve bilhassa, ima nın kutb-u a’zamını, aksine ihti-
mal vermeyecek şekilde bil diler, kabullendiler, duyup his-
settiler ve varıp irfan ufkuna taht kurdular.. sonra da, artık 
sadece Senin münezzeh sevgine mazhar işlere yönelip hoş-
nut olacağın amellere koştular. Rabbim, benim kalbimi ve 
kadını erkeğiyle bütün kardeşlerimin gönüllerini de izzet ve 
celâl nurlarınla doldur. Hem öyle doldur ki; dünyanın bütün 
meseleleri gözümüzde küçülüversin; dünyevî süs ve zinetler 
nezdimizde hiçbir kıymet ifade etmesin. 

Ey şefkati gazabının önünde bulunan ve merhameti her 
şeyi kuşatan Allahım, ey Raûf, ey Rahîm Rabbim! Benim 
niyazıma ve benimle beraber Sana teveccüh eden kardeşle-
rimin yakarışlarına Zâtına has lütf u kereminin enginliğiyle 
mukabelede bulun; bize merhamet buyur, lütuflarını üze-
rimize bol bol yağdır ve bizi maddî-manevî nimetlerinden 
mahrum etme. Allahım, lütf u kereminden dileniyorum; 
beni her işimde en çabuk ve kolay başarıya, sarsılmaz bir 
irfan ufkuna, maddî-manevî sağlık ve âfiyete, hakiki mu-
habbete ve Sana kavuşma iştiyakına nâil eyle.

Allahım! Kullarına karşı cömertliğin gönlümde reca hissini 
yeşertiyor, Sana teveccüh arzumu tetikliyor ve dergâhına 
koşmam için bana şevk veriyor; hata ve günahlarım ise, 
hemencecik merhametine sığınmama mani oluyor ve ba-
ğışlanma ümidimi kırıyor. Karamsarlığımı gider ve Beni 
dergâhına cezbet; ta ki, beşerî sıfâtlardan sıyrılayım, kendimi 
ötelerden kabarıp gelen dalgaların gel-gitlerine salayım; en-
dişesiz, korku suz, telâşsız ve derin bir teslimiyetle, bazen de 
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şevk u tarâb içinde marifet deryasında Sana müteveccihen 
yüzüp-durayım; daha da mâsivâya dönüp bakmayayım. 

Ey rahmetin en latif cilvelerini gösteren, kullarına sayısız 
nimetler veren, gönülden tevbe eden herkesi bağışlayan 
ve hadd ü hesaba gelmez ihsanlarla sevindiren Allahım; 
ey Hannân, ey Mennân, ey Gaffâr ve ey Mün’im.. Aslın-
da, günahlarım bile beni Senin lütufları bol kapına yön-
lendiriyor; hatalarım dahi beni Senin ululuğuna sığınmaya 
sevkediyor. Çünkü günahlarla kirlenenleri hemen cezalan-
dırmayan ve onlara kirlerinden arınma imkânları veren 
sadece Sensin. Ey kendisinden dilekte bulunulanların en 
hayırlısı, merhametliler merhametlisi Rabbim; gönlümü 
Esmâ-i İlahiye ve Sıfât-ı Sübhaniye’nin nurlarıyla öyle ay-
dınlat ki, bu sayede uluhiyetin ve rububiyetin hakkında 
“yakîn”e mazhar olayım.

105. Ey her varlığa ihsan deryasından nimetler yağdıran 
ve ikramı her ikram sahibinden sonsuz derece üstün olan.. 
ey herkesi ve her şeyi merhametle kuşatan ve kerem ü lut-
fundan günahkarları dahî mahrum bırakmayan Rabbim! 
Benim istediklerimi de ver, cömertlik ve merhametinle beni 
de sevindir; ikram ve rahmet yağmurların neticesinde be-
nim emelimi de gerçekleştir. Şu âciz bendeni eli boş, ümidi 
kırık, zavallı ve perişan bırakma. Sadece korktuğum tehlike-
lerden değil, hiç sezemediğim, tahmin bile edemediğim ve 
dolayısıyla da endişe duymadığım musibetlerden de beni 
emin eyle.

Evet, itiraf ediyorum Rabbim; Sen bana hep güzellikle-
ri emir buyurdun ama ben pek çok defa isyan ettim.. Sen 
bana kötülükleri yasakladın ve onlardan kaçınmam husu-



93

sunda beni uyardın, heyhat ki ben masiyetten uzak durma 
mevzuunda da istikamet üzere olamadım. 

İşte şimdi, perçemim ellerindedir, huzurunda boynum kıl-
dan incedir, bütün sırlarım nezd-i ilahinde bir bir bilinmek-
tedir; ne ki, ümidim sadece Sendedir. Şayet beni azapla ce-
zalandırırsan, Sana kim itiraz edebilir, zira bu kul Senindir; 
fakat eğer bendeni bağışlarsan, bu Sana daha çok yakışır, 
çünkü mağfiret etmek Senin şe’nindir.

Hâlim Sana ayan, söylediklerim bildiklerinin bir kısmını 
beyan. Beklentim ise mad dî-manevî dertlerime derman. 
Duama icabet buyur ey Rahîm ü Rahmân! İcabet buyur ve 
beni beşerî kirlerden, cismanî lekelerden, ötede utandıracak 
hâllerden temizle.. iç ve dış duyu organlarımı, bütün mele-
kelerimi ve latifelerimi Zatının nurlarıyla münevver eyle.

106. Ey her zaman güzellikler izhar edip çirkinlikleri örten 
ve en çirkin görünen şeyleri dahî izâfî güzelliklerle bezeyen 
Güzeller Güzeli! Basar ve basiretimin önündeki günah ve is-
yan perdelerini kaldır; doğruları görmeme ve eşyanın haki-
katını bilmeme mani olan bütün engelleri def’et.. şu dünya 
hayatında, gönlümü güzellik duygularıyla mamur kıl.. bana 
her zaman güzel kalmanın yollarını göster.. ve beni yeniden 
diriltileceğim mahşer gününde rezil rüsvâ eyleme!

Allahım! Sen beni önce taştan–topraktan yarattın, son-
ra da iman ve mârifet bahşederek kalbde ve ruhta yeni-
den dirilttin. Ben, bir zamanlar yoktum; var olma ihtiyaç 
ve neş’esinden de habersizdim. Sen beni cebr-i lütfîler 
tezgâhından geçirerek, talep üstü, vücud, hayat, şuur, idrak, 
irade ve gönül gibi latîfelerle şereflendirip, rahmet yurdu-
nun koridoru şu mihnet diyarına gönderdin. Verdiğin şey-
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leri istememiştim, isteyemezdim, isteyecek bir mahiyette de 
değildim. Ancak şimdilerde, bu lütuflarını anlamaya çalışı-
yor; anladıkça nimetlerinin artarak devam etmesine ihtiyaç 
duyuyor ve ıztırar çığlıklarıyla inliyorum: Ey iyilik ve ikram 
tahtının Sultanı Rabb-i Kerîm! Mebdede benden bir istek ve 
talep olmadan lütf u ihsanınla bağışladığın sayısız nimetle-
rini, Rahmâniyetinin ve Rahîmiyetinin tecellileriyle bundan 
sonra da devam ettir...

Ey kesintisiz ikramlarıyla doyduğum, hep af ve mağfi-
retine nâil olduğum Rabbim! Ümidim odur ki, gayrı Seni 
hep ihsanlarınla yâd edeyim ve bana her zaman rahmetinle 
muamele ettiğini göreyim. Allahım, hakkındaki hüsn-ü zan-
nımda beni yanıltma, reca duygumu boş bir kuruntu olarak 
bırakıp kulunu hüsrana uğratma; rahmetinin güzelliğine ve 
merhametinin enginliğine yaraşır şekilde icâbet eyle dua-
larıma. 

107. Allahım, her şeyi yaratan yegâne Hâlık Sen, benim 
sahibim ve yaratıcım da Sensin. Bütün mahlûkatını rahme-
tinin tecellileriyle payidar eylediğin gibi bana da merhamet 
buyur. Ey engin rahmet sahibi ve yegâne merhametli Rab-
bim! Sen her şeyi ihata eden ilminle benim hata ve günah-
larımı da bilirsin; ne ki, aynı zaman da Sen rahmeti bütün 
varlığı kuşatan Rahman ü Rahîmsin. Bağışla günahlarımı, 
affet hatalarımı, kabul buyur tevbemi ve yakarışlarımı...

Ey kullarını istiğfara sevk eden, sonra da onların tevbele-
rini kabul buyuran Tevvâb ü Rahîm. İşte âsi kulun, günah-
larımın ağırlığından iki büklüm hâldeyim. Onca kaçkınlıktan 
sonra bir kere daha Sana döndüm ve bağışlanma diliyo-
rum. Sen perişanlığımı biliyorsun, hâlimi her an görüyor-
sun, sürekli yanımda hâzır bulunuyorsun. Ey her günahı 
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yarlığayan Ğafûr.. ey hilm ile muamele eden Halîm.. çok 
şefkati hudutsuz Raûf.. kendisinden yardım talep edilebi-
lecek yegâne zât Sensin ve ancak Sana tevekkül edilir. Ne 
olur, göz açıp kapayıncaya kadar, hatta ondan daha az bir 
süre için de olsa beni nefsimle başbaşa bırakma. 

Ey kendisine yönelip dua edenlerin sesini mutlaka işiten, 
çağrılarına cevap veren.. ey dergâhına sığınıp bir nidâda 
bulunanlara mutlaka icabet eden Rabbim! Şimdiye kadar 
kim bilir kaç kere dua ettim, Sen niyazlarıma hemen icabet-
te bulundun. Bir fısıltıyla ya da iç seslenişle sana yöneldiğim 
anlarda dahi beni karşılıksız bırakmadın, lütfunla mukabele 
ettin. Şimdi bir kere daha Senden dileniyorum: Bendeni 
ünsünle rızıklandır; gönlüme mehafetini duyur.. ve benim 
için, dostuna şefkatle davranan, onu hep iyiliklere boğan ve 
asla yalnız koymayan bir komşu ol.

108. Ey kullarına her zaman rahmet ve merhametiyle 
muamele eden yüce Allahım! Hakkındaki yakînimi arttır, 
imanımı kuvvetlendir; hâlimi ıslah eyle ve akıbetimi güzel-
leştir.. tökezlemelerimi azalt, sürçmelerimi bağışla ve bana 
yeniden doğrulup toparlanma fırsatı ver. Hatalarımı ve gü-
nahlarımı yarlığa, ihtiyaçlarımı gider ve düşkünlüğüme, za-
yıflığıma, âcizliğime merhamet et.

Ey rahmeti sonsuz Allahım! Gönlümü Senden gelecek 
her şeye karşı hoşnutluk hisleriyle doldur; beni lütuflarınla, 
sürpriz hediyelerinle sevindir ve vicdanımı nimetlerine, ih-
sanlarına karşı şükür duygularıyla coştur. Rabbim! Senden 
sadece cömertlik ve âlicenaplık gördüm; fazl ü kereminden 
gayri bir şey hatırlamıyorum. Daha önce bol bol lütuf bu-
yurduğun nimetlerini bundan sonra da devam ettir ve beni 
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Sana kurbet kesbederek yakınlığına mazhar olmuş salih kul-
larının halkasına dâhil et.

Ey recâ kapısının biricik sahibi.. ey bütün ümit ve beklen-
tilerin yegâne mercii! Kusurlarla âlûde olan ve gaflet denilen 
illetten bir türlü kurtulamayan bu zavallı kulun, yine Sana el 
açıyor... Evet, ben talep ettiğim bu lütuflara ve payelere ehil 
değilim; fakat saygı duyulup cezasından sakınmaya lâyık 
olan da, günahkârların günahlarını bağışlama, şanına ya-
raşan da yalnız Sensin. Ne olur, beni katında makbul olan, 
tertemiz ve salih amellere muvaffak eyle; dönüp varacağım 
ve mesken tutacağım yeri güzel kılarak bendeni orada da 
ihsanlarınla mesrur et.

109. Allahım, beni, bütün mü’min kardeşlerimi, mü’mine 
bacılarımı ve arkadaşlarımı kurbiyetinin halâveti ve üns 
esintileriyle rızıklandır. Eziyet ve ızdırap veren sâiklerden 
halas eyle. Sen benim Rabb-i Rahimimsin; ben ise Senin 
zavallı ve boynu tasmalı bir kapıkulunum. Evliya ve asfiya-
ya lütuf buyurduğun faziletleri bana ve benimle beraber bu-
lunanlara da nasip et. Allahım, âkıbet açısından hayırlı olan 
dualarımı kabul buyur; beni emel ve ümitlerimde hüsrana 
uğratma. İnsî ve cinnî hasımlarımı da Sana havale ediyo-
rum, düşmanlık yapanların haklarından gel.

Allahım, işte ben mücrim kulun, pek çok hata ve günaha 
bulaşmış ellerimi kaldırıyor ve Sana yalvarıyorum. Senden 
talepte bulunmaya yüzüm olmasa da, âsî ve günahkâr bi-
rinin suçluluğu içinde ve mahcubiyetten kısılmış sesimle 
Sana hâlimi arz ediyorum.

Allahım, hakkındaki hüsn-ü zannıma göre bana muamele 
ve mukabelede bulun ve bağışla beni. Ey yegâne merhamet 
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sahibi Rahman ü Rahîm ve ey tevbeye koşan günahkârları 
mağfiret buyuran Gaffâr u Settâr! Bu bendeni de rahmetin-
le yarlığa. Rabbim, dünyada ve ukbada Sensin dostluğuna 
güvenilen Yüce Mevlâ.. Sensin kendisine ümit bağlanan 
Mürtecâ ve Sensin yegâne güç ve kuvvet sahibi. 

110. Allahım! Nice ümit ve emellerimi gerçekleştirdin, 
onca beklenti ve taleplerime cevap verdin.. beni kaç kere 
sevdiğin ve hoşnut olduğun işlere muvaffak eyledin.. has-
talıklarıma şifa lutfettin.. hasımlarının ellerine ve dillerine 
düşürmedin. Ey bu lütf u ihsanlarda bulunmasa bile, Zatı 
itibarıyla bütün hamd ve senâlar hakkı olan Meşkûr u Mah-
mud, şükürler olsun Sana. 

Allahım, i’tikad, söz ve amel bakımından şanına lâyık ol-
mayan her türlü kusurdan Zatını yüce tutma ve Sana layık 
olan sıfatları da isbat etme adına dile getirilen sözlerin en gü-
zelleriyle, renk renk, desen desen tesbîh ü takdîs ifadeleriyle 
Seni anmak istiyorum. Sırf Senin hoşnutluğunu gözeterek 
ve rızana ermiş bir kul olma ümidi besleyerek Seni tesbîh 
ü takdîs etmeyi arzuluyorum. Bu talebimi gerçekleştirmeyi 
nasip eyle Allahım; beni bu devletten mahrum kılma, rah-
metine açılan ellerimi boş koyma. Bu bendeni, hatalarını 
itiraf edip pişmanlıkla kıvranan, herhangi bir inhiraftan son-
ra yeniden toparlanıp dergâhına yönelen, büyük-küçük her 
gaflet karşısında himmet ka nat larını açıp Senin inâyetine sı-
ğınan “tevvâbîn” unvanlı kullarının arasına kat. Bu perişan 
kulunu bilhassa seher vakitlerinde istiğfara sarılarak Senin 
mağfiretini dileyen Hak erlerinin safına dâhil et; günahlar-
dan, ayıplardan, isyanlardan, kusurlardan, düşünce kay-
malarından ve zihin kirlenmelerinden muhafaza buyur.
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Ey kendisinden istekte bulunulanların en cömerdi ve ey 
talepleri yerine getirenlerin en hayırlısı Yüce Rabbim! Bi-
lerek ya da bilmeyerek işlediğim günahlardan dolayı beni 
yarlığamanı ve hususi himayene, ilahî riâyetine almanı dili-
yorum.  Sana karşı her an kulluk şuuruyla yaşayabilmenin 
kapısını ve ihsan sırrını bu nâçar kulun için de aç; bu çaresiz 
bendeni de peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve sâir 
sâlih kulların yoluna hidayet eyle. Amin!

111. “Ferdun, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, 
Kuddûs”

Gözler O’na erişemez. O’nun ilmi ise bütün gözleri ihata 
eder.

(Gözlerin görmediği her şeye nüfuz eden, her şeyden ha-
berdar olan) latîf ve habîr O’dur.

Gerçekten Rabbim dilediği kimse hakkında latiftir (dile-
diği hususları çok güzel, pek ince bir tarzda gerçekleştirir). 
Şüphesiz O alîmdir, hakîmdir (her şeyi hakkıyla bilen, tam 
hikmet sahibidir)”

Görmedin mi ki Allah gökten yağmur indirir de yer yem-
yeşil oluverir. Allah latiftir, habîrdir (lütfu boldur, her şeyden 
haberdardır).

Allah kullarına büyük lütuf sahibidir. Dilediği her kulu-
nu, bir türlü rızıklandırır. O, pek kuvvetlidir, üstün kudret 
sahibidir.

O yarattığı mahlûkunu hiç bilmez olur mu? (İlmi her şeye 
nüfuz eden, her şeyden haberi olan) latîf ve habîr O’dur.

Bu halde iken Allah size yer yurt nasib etti, sizi yardımıy-
la destekledi, sizi temiz ve helâl şeylerle rızıklandırdı, ta ki 
şükredesiniz.
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Allah kendilerinizden, insan kardeşlerinizden size eşler 
yarattı.

Eşlerinizden size oğullar, torunlar verdi ve sizleri hoş, gü-
zel gıdalarla besledi.

Allah O yüce Rabdir ki sizi yaratır, sonra rızıklandırır, son-
ra tayin ettiği vâde geldiğinde sizi öldürür, sonra da diriltir.

Allah o yüce Zattır ki sizin için yeryüzünü yerleşme yeri, 
göğü de bir kubbe yapmış;size sûret verip sûretlerinizi de 
güzel kılmış ve sizi helâl hoş nimetlerle rızıklandırmıştır.

Gerçekten Biz Âdem evlatlarını şerefli kıldık, karada ve 
denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasib ettik, onlara 
helâl ve hoş rızıklar verdik.

Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın. Sen dilediğin kimseye 
sayısız rızıklar verirsin!

Muhakkak ki Allah dilediğine sayısız rızıklar verir.

O nesneler mi üstün yoksa mahlûkları ilkin yaratan, son-
ra da tekrar hayat veren ve sizi gerek gökten gerek yerden 
rızıklandıran mı?

Söyle onlara: “Göklerden, yerden sizi rızıklandıran kim-
dir? (Onların cevaplarını beklemeden:) “Allah’tır” de!

Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. 
Düşünün; göklerden ve yerden sizi rızıklandıran Allah’tan 
başka bir yaratıcı mı var?

Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona sıkıntı-
dan çıkış kapıları açar. Onu hiç ummadığı yerlerden rızık-
landırır.

Nice canlı mahlûk var ki rızıklarını kendileri taşıyamazlar. 
Ama sizi de, bütün onları da rızıklandıran Allah’tır.
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“Ya Rabbî, burayı güvenli bir şehir yap. Buranın halkın-
dan Allah’a ve âhiret gününe iman edenleri çeşit çeşit mah-
sullerle rızıklandır!”

Bizi rızıklandır, zira rızık verenlerin en hayırlısı Sen’sin.

Onları her türlü ürünlerden rızıklandır ki Sana şükretsin-
ler!”

Şu kesin ki, Rabbin dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, 
dilediğinin nasibini daraltır.

İman edip yararlı işler yapanlara bir mağfiret ve çok de-
ğerli bir nasip vardır.

O halde rızkınızı Allah nezdinde arayın, yalnız O’na iba-
det edin ve O’na şükredin.

“Allah’ın nimetlerinden yiyiniz, içiniz, O’na şükrediniz. 
Ne hoş bir diyar! Ne iyi, ne müsamahalı ve bağışlayıcı bir 
Rab!”

Hâlâ şunu anlamadılar mı ki Allah dilediği kulunun nasi-
bini bollaştırır, dilediğinin nasibini ise daraltır.

Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları O’nun yanın-
dadır. Dilediğinin nasibini bollaştırır, dilediği kimsenin na-
sibini daraltır.

Gökten yağmur indirip size rızık olsun diye, onunla türlü 
türlü meyveler ve ürünler çıkaran da O’dur.

Zekeriyya onun yanına Mâbed’e ne zaman girse berabe-
rinde yiyecekler bulurdu.

Oysa tarafımızdan bir rahmet olarak Biz, onları her türlü 
ürünün getirilip toplandığı, güvenli, dokunulmaz bir yere 
(Mekke-i Mükerreme’ye) yerleştirmedik mi?

Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçi-
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len ekinler, salkım salkım meyveleriyle ulu hurma ağaçları 
yetiştirdik. Bütün bunlar kullarımıza rızık vermek içindir. 
Hem o su ile ölü toprağa hayat verdik. İşte ölmüş insanların 
mezarlarından çıkışı da böyle olacaktır.

Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah’a 
ait olmasın.

Asıl bütün mahlûkların rızıklarını veren, kâmil kuvvet ve 
tam iktidar sahibi olan Allah Teâlâdır.

Allahım! Bize, Kendi katından rahmet ve mağfiret ver. Bi-
zim işlerimizi de doğru yola erdir.

Allahım! İşimizde bize bir çıkış ve kurtuluş nasip et.

Ey Yüce Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ve güzellik 
ver, âhirette de iyilik ve güzellik ver, ve bizi cehennem ate-
şinden koru! 

112. Dinimizi en güzel şekilde yaşama ve onu başkaları-
na da anlatma hususunda Allah bize yeter.

Dünyamızı mamur kılma, yeryüzünde Hakk’ın muradını 
gerçekleştirme ve bu yolda karşılaşacağımız her türlü musi-
bete sabretme noktasında Allah bize yeter.

Zihnimizi ve kalbimizi meşgul eden her meseleye karşı 
–iyilik ve ikram sahibi, yegâne kerim– Allah bize yeter.

Taşkınlıkla üzerimize hücum edenlere karşı –bütün zalimlere 
hadlerini bildirme kudretine sahip bulunan– Allah bize yeter.

Hakkımızda sinsi plan lar hazırlayan ve akla hayale gel-
mez entrikalar çevirenlere karşı –cezalandırması da çok şid-
detli olan– Allah bize yeter.

Ölümün sıkıntılarına maruz kaldığımızda –kullarına hep 
hilm ile muamele eden– Allah bize yeter.
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Kabirde aşılması gereken bir akabe olan sorgu-sual esna-
sında –şefkati engin– Allah bize yeter.

Kıyamet koptuktan sonra yeniden dirilme ve hayatın he-
sabını vermek üzere toplanma vaktinde –rahmeti sonsuz– 
Allah bize yeter.

Amel defterlerinin uçuşup durduğu hesap hengamında ve 
herkesin yapıp ettiklerinin tartıldığı o dehşetli anda –çoğu za-
man sürpriz ikramlarla kullarını sevindiren– Allah bize yeter..

Sırat’tan selametle geçip ebedî saadet yurduna girme 
mevzuunda –her vakit bütün mahlukâtın ihtiyacını görüp 
gözeten– Allah bize yeter.

[Rasûl-ü Ekrem’ine “Allah bana yeter. O’ndan başka ma-
bud yoktur. Ben yalnız O’na dayanırım. Çünkü O, büyük 
Arş’ın, muazzam hükümranlığın sahibidir.” (Tevbe, 9/129) 
diyerek Kendisine sığınmasını talim buyuran Allah dünyevî 
ve uhrevî her ihtiyacımıza karşı bize yeter. (7 defa)]

113.“Ya Rabbenâ! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak 
yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma! (...) Af-
fet bizi, lütfen bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur bize! 
Sensin Mevlâmız, yardımcımız! Kâfir topluluklara karşı Sen 
yardım eyle bize!”

İnananların aleyhinde koşuşturan ve planlar kuran ne ka-
dar zavallı varsa, bütününe bizleri üstün eyle! Menfûr emel-
lerine ulaşmalarına fırsat vermemede bizleri istihdam eyle 
ve bizi nusretinle, hıfz u inayetinle te’yîd buyur!

“Ey bizim kerîm Rabbimiz, (...) işlerimizdeki aşırılıklarımı-
zı affet! Ayaklarımızı hak yolda sabit kıl ve kâfirler gürûhuna 
karşı bize yardım eyle!”
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Hayatlarını Senin masum kullarına adavet etmeye bağla-
mış din ve diyanet düşmanlarını bütün teşebbüslerinde he-
zimete uğrat.. onları sarsıntı üstüne sarsıntıya maruz bırak.. 
birlik ve düzenlerini boz.. hepsini bölük-pörçük et.. birbir-
lerine düşür.. kirli emellerine ulaşmalarına müsaade etme 
ve o insanlık mahrumlarına karşı her zaman biz kullarını 
nusretinle te’yîd buyur!

114. Ya Rab! Bizleri, dünyanın dört bir yanında insanlı-
ğın hizmeti için adanmışlık duygusu içinde koşuşturan kar-
deşlerimizi, bacılarımızı, erkeğiyle ve kadınıyla dostlarımızı 
nusretinle teyid buyur! Teyid buyur da İslam’ın ve Müslü-
manların izzetlerini koru! Din-i mübin-i İslam’ın zelîl olarak 
algılanmasını ve onu temsil eden insanların perişaniyetini 
arzu edenleri de, planlarını tersyüz etmek suretiyle zelil ve 
perişan kıl!

Rabbimiz! Bize, kardeşlerimize, dostlarımıza, insanlığa 
kurtuluş reçetesi sunan dinimize ve bu güzel dini en güzel 
şekilde temsil gayreti içinde olan Müslümanlara inayetinle 
sahip çık ve inananları katından bir güçle teyid buyur! Senin 
bu masum kulların hakkında kötülük düşünüp onlara zarar 
vermek isteyenleri emellerine ulaştırma.. tuzak kuranların 
tuzaklarını başlarına çevir.. komplo peşinde olanları mak-
satlarının aksiyle tokatla..

Ey Hâfiz ve Hafîz Rabbimiz! Ne olur, bizleri ve zikri geçen 
kardeşlerimizi, dostlarımızı, dinimizi ve bütün müslümanları 
her türlü şerden ve zarardan muhafaza buyur. İnananları 
başarısız kılma ve dinimizin ap-ak vechesini kara gösterme 
arzusuyla yanıp tutuşanların, plan üstüne plan yapanların 
ve bu uğurda kötü düşüncelerini fiiliyata dökenlerin hakla-
rından gel, onları Sana havale ediyoruz..
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115. Allah’ım! Senden, bizlere iç ve dış fetihler nasib bu-
yurmanı, bu fetihlerin müyesser olabilmesi için şânına layık 
nusretlerle bizlere el uzatmanı diliyoruz. 

Allah’ım! “İlahî yardım ve zaferin geldiği zaman”ın anla-
tıldığı Nasr sûresinin sırrını Senden diliyoruz, bu sır hürme-
tine bizlere fetihler müyesser eyle!

Allah’ım! “Biz sana aşikâr bir fetih ve zafer ihsan ettik. Bu 
da Allah’ın, senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlaması, 
sana yaptığı ihsan ve in’âmı tamamlaması, seni dosdoğru 
yola hidâyet etmesi. Ve sana şanlı bir zafer vermesi içindir.” 
buyurduğun Fetih sûresinin sırrını da bizlere bahşetmeni di-
liyor ve dileniyoruz. Bu sûrenin ihtiva ettiği “Allah’ın Fethi”, 
nusret ve yardımı; büyük başarıyı yaşatması; fevz u necâta 
erdirmesi; Mü’minleri mağfiret buyurması ve inananlara 
sekîne indirmesi gibi in’âm ve ihsanların yüzüsuyu hürme-
tine, bizleri bu sırra erdir, geçmişte yaşattığın nimetleri bir 
de bizlere yaşat!

Allah’ım! Vaadinde “Allah içinizden iman edip makbul 
ve güzel işler işleyenlere kesin olarak vaad buyurur ki: Daha 
önce müminleri dünyada hakim kıldığı gibi kendilerini de 
hakim kılacak” buyurduğun ayetin sırrını bağışla bizlere.. 
Ve biz zayıf ve kimsesiz kullarına, bu vaadini gerçekleştir.. 
Bizler böyle bir ihsana nail olmaya layık değilsek de, Sen, 
böyle bir ihsanı ve dahasını vermeye ehilsin.. Bu lütfunu ne 
olursun, bizden esirgeme.. 

Rabbimiz! Senden talep ettiğimiz yukarıdaki lütufları, ona 
olan ihtiyacımızdan dolayı, tez zamanda bizlere ihsan bu-
yurmanı bekliyor ve diliyoruz

116. Allahım! İlmimizi, imanımızı, yakinimizi, tevekkül, 
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teslim ve tefvîz hislerimizi, marifetimizi, muhabbetimizi, aş-
kımızı, Sana olan iştiyakımızı, iffet, ismet, fetanet ve hikme-
timizi artır!

117. Allahım! Baştan bu yana iyilik, hayır ve güzellik adı-
na Senden ne dilemişsem, şimdi bir kez daha onları diliyor; 
nelerden de Senin merhamet ve inayetine sığınmışsam şim-
di bir kere daha onların hepsinden Sana sığınıyorum.

118. Afv ü âfiyet ve rızan Allahım; sadece Senin sevip 
hoşnut oldukların…Ey Hâfiz ve Hafîz olan Allahım! Ne gü-
zel koruyucusun Sen. Ne olur, bizleri de her türlü şer ve 
zarardan muhafaza buyur.

119. Ey Hâfiz ve Hafîz olan Allahım! Ne güzel koruyu-
cusun Sen. Ne olur, bizleri de her türlü şer ve zarardan mu-
hafaza buyur.

120. Allahım! Zât-ı Ulû hi yetine, yüce dinine, Kur’ân-ı 
Mübîne ve Senin mü’min kulların olan bizlere düşmanlık 
besleyen, komplo üstüne komplo hazırlayan, tuzak üstüne 
tuzak kuran insaf mahrumu zalimleri Sana havale ediyoruz. 
Onları kör, sağır ve dilsiz hâle getir (ve kirli emellerine ulaş-
malarına müsaade etme.)

121. Allahım! Senin, en güzel ve nezdinde en mak-
bul kulların olan enbiya, mürselîn, evliya, asfiya, ebrar ve 
mukarrabîn hayr ü hasenat adına Senden ne dilemişlerse 
ben de o hayırları diliyor; o makbul kulların nelerden Sana, 
Senin şefkat ve merhametine sığınmışsa, ben de o şeylerin 
hepsinden Senin şefkat ve merhametine sığınıyorum. 

122. Allahım! Senden dünyada ve âhirette tastamam bir 
afv ü âfiyetle bizi de sevindirmeni diliyoruz. 
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123. Allahım! Gönüllerimizi bütün beşerî, hayvanî ve 
cismanî kirlerden arındır. Amin!

124. Büyük, Allah’tır. Her türlü hamd O’na mahsustur. 
Sabah-akşam tesbîhlerle anıl-maya layık yegâne Zât da yine 
O’dur. Salât ü selam da, Efendimiz Hazreti Muhammed’e, 
âline ve bütün asha-bınadır. 

Allahım! Yüce Kitab’ında hak ve hakîkat olarak şöyle fer-
man buyuruyorsun: “Eğer bir takım hile ve ayak oyunlarıyla 
seni aldatmaya ve hakkı bâtıl, bâtılı hak göstermeye yeltenir-
lerse, hiç endişe etme, Allah sana yeter. O’dur seni yardı-
mıyla ve müminlerle destekleyen. Müminlerin kalplerini te’lif 
etmek üzere birbirine ısındıran ve onları bir araya getiren. 
Kaldı ki, dünyada kıymet adına ne var ne yok, her şeyi bu 
uğurda sarf etseydin bile, yine de onların kalplerini birleşti-
remezdin. Ancak Allah, bir lütuf olarak onların aralarını te’lif 
buyurdu ve onları birleştirdi. Bilesiniz ki O, üstün kudret sa-
hibi “Azîz”, tam hüküm ve hikmet sahibi Hakîmdir.”

Allahım! Bugünkü kadar ihtiyacımız yok iken bizlere mu-
vaffakiyet ihsan ettin. Aramızda ittihat ve ittifak ölçüsünde 
sımsıkı bir münasebet tesis buyurdun. Şimdi o ittihat ve itti-
faka ızdırar derecesinde muhtaç iken bizleri ondan mahrum 
mu edeceksin? Allahım! Ne olur, üzerimizdeki nimetini it-
mam buyur. Bizleri ittihat ve ittifak içerisinde, Allah yolunda 
sadece Allah hoşnutluğu için çalışan kullarından eyle. Eyle 
ki, tam bir vahdet-i rûhiye içerisinde Senin yolunda yürür-
ken Sana kavuşup hoşnutluğuna erebilelim. 

Allahım! Hizmet-i imaniye ve Kur’aniye yolunda beraber 
yürümeye çalıştığımız kardeşlerimizle aramıza, her kim kas-
ten ya da kasıtsız olarak ihtilaf ve iftiraklar sokmaya çalışır.. 
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böyle yanlış bir yolda olanlara iştirak eder.. söz ve fiilleriy-
le ayrılık gayrılığa davetiye çıkarır.. bölüp parçalamak için 
kirli projeler üretir.. hayır yolunda koşturanların karşısına 
bir muhalif olarak çıkar.. ihanet eder.. şahsî menfaatlerini 
iman ve Kur’an hizmetinin âlî menfaatlerinin önüne geçirir 
ya da firak ve iftirak tohumları saçarak ayrılır giderse, şa-
yet sen böylelerinin hidayetini ve doğru yola sevkini murad 
ediyorsan, en kısa zamanda onları rıza zirvelerine çıkaran 
dosdoğru ve sapasağlam yoluna irşad buyur. Onlara hakkı 
hak olarak görüp ona ittiba, bâtılı da bâtıl olarak görerek 
ondan içtinap eylemeyi müyesser kıl. Yok şayet muradın 
bu değilse, o art niyetli kimselerin hepsini Sana havale edi-
yoruz. Fitne ve fesat yayan ağızlarına gem vur. Kirli planlar 
üreten zihinlerini darmadağınık hale getir. Oluşumlarını te-
melinden sars. Kirli tuzaklarını da paramparça hale getir; 
getir ki menfur emellerine ulaşma fırsatı bulamasınlar.

Allahım! Rasûlüllah (sallallahü aleyhi vesellem) Efendimiz’in 
ashab-ı güzininin arasını nasıl te’lîf buyurmuşsan bizim 
aramızı da öyle te’lîf buyur. Bizleri hissen, kalben ve aklen 
tam ittihat ve ittifaka mazhar eyle. Bu kullarını bir zaman 
şanı yüce peygamberlerine gördürdüğün i’lâ-yı kelimetul-
lah davasını bugün omuzlamaya lâyık insanlar haline getir. 
Allahım! Hüznümüzü ve hırsımızı gider. Lehimizde ol, aley-
himizde olma. –Sen zaten hiçbir zaman kullarının aleyhinde 
olmazsın.– Hakkımızda beslenen hüsn-ü zanları boşa çıkar-
ma. Bizi de hüsn-ü zan ve ümitlerimizde haybet ve hüsrana 
uğratma. Kapının bu muhtaç kullarını dünyada ve ahirette 
rezil ve perişan eyleme Allahım. 

Yakarışımızın sonunda Efendimiz Hazreti Muhammed’e, 
ehl-i beytine, bütün ashab-ı güzinine Senin ilmin ve 
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malûmâtın adedince salât ü selam ediyor ve onlar hürmeti-
ne dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz. Ne olur, duaları-
mızı kabul buyur Rabbimiz!

HATİME

125. Allah’ım! İhtiyaç içinde kıvrananların, içten yaka-
ranların, haşyetinle iki büklüm olanların ve bulunacağın lü-
tuf için kapı aralığından gözünü hiç ayırmayanların haleti ile 
Sana dua ediyor, hâlimi arzediyorum! 

Ey Vâcibü’l-Vücud “Al lah”; Ey ebedî hayat sa hi bi “Hayy”; 
Ey kendi kendine kâim “Kayyum”; Ey celâl ve ikram sahi-
bi “Zü’l-celali ve’l-İkram”! Sen den; beni, hizmet-i ima niye 
uğrunda dünyanın dört bir tarafında ko şuş turan erkeğiyle-
kadınıyla kardeşlerimi, dostlarımı ve sevdiklerimi mağfiret 
buyurmanı; ayıp ve kusurlarımızı setretmeni; bize, hayra 
kilitlenmiş “ebrâr” ve “mukarrebin” hayatı yaşamayı mü-
yesser kılmanı; bizleri indinde seçkin ve hayırlı zâtlar olan 
“müttakiler”le birlikte bulunmayı nasib eylemeni istiyorum.

Allah’ım! Senden diliyor ve dileniyoruz: No’lursun, bizi 
dinde sâbitkadem eyle! Yakinin zirvesine teveccüh etmeyi 
ve onu hedeflemeyi nasib buyur! Sayılamayacak kadar çok 
nimetlerin karşısında Sana şükretmeyi müyesser eyle! 

Allah’ım! İnsî ve cinnî düşmanlarımızın taşkınlıklarından; 
komplocuların komplosundan; şerîr kimselerin tuzakların-
dan; ifsada kilitli bozguncuların fesadından; sapkınların 
saptırmalarından Sana sığınırız.. 

Ey kürsüsü yer ve gökleri kaplayan Zât! Ey kudretiyle her 
şeye gücü yeten Yüce Yaratıcı! Bizleri sıyanetin altına al; 



109

riayetinle gözetip kolla; ve koruma atmosferinde muhafaza 
buyur! Bizleri, nefsimizle baş başa bırakma! Mahlukatın-
dan hiç kimseye bel bağlar durumuna düşürme! Rahmet 
hazinelerinin kapılarını bizlere aç! Bizleri hayırlı kullarından 
eyle! Bizi “Ğaniyy” ismin hatırına, Senden başkasından 
müstağnî kıl!

Allah’ım! Dünya nimetleri adına bize bahşettiğin bütün 
nimetler için Sana hamdediyor, teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz.. Bizlere lütufta bulunduğun dünya nimetlerini; imanın 
kemali, ihlâsın zirvesi, yakin-i etemm, tam bir marifet ve 
muhabbet ve Sana mülaki olma yolunda hâlis aşk ve iştiyak 
gibi uhrevî nimetlerle tamama erdir.. 

Ve bizleri -Ey Vâcibü’l-Vücud- nimetlerine mazhar ettiğin 
nebîler, sıddîkler, şehidler ve salih kişilerin yolunda yol al-
mayı nasip eyle! “Tevhid”lerle Seni birlerken; “Tesbih”lerle 
Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ve bütün kemal sıfat-
larla muttasıf olduğunu haykırırken; “Tahmid”lerle bizlere 
bahşettiğin nimetlere, hür irade ve tercihimizle Sana teşek-
kür mukabelesinde bulunurken; “Tekbir”lerle büyüklüğünü 
ilan ederken; sesimizi bu yakarmalarla yüce dergâhına ulaş-
tırırken, n’olursun dualarımızı kabul buyur! Bizleri hüsn ü 
zanlarımızda yanıltma, ümitlerimizi boşa çıkarma, ve bizleri 
dergâh-ı uluhiyetinden eli boş çevirme!

Allah’ım! Geçmişte, Evliya, Asfiya ve Ebrar’dan kimselere 
bulunduğun ihsanları tamamladığın gibi, n’olursun, bizlerin 
de başımıza yağdırdığın ihsanlarını, lütfunla tamamla! Ve 
bizleri bu güzide kullar zümresine ilhak eyle..

Ey dualara icabet eden “Mucîb”! Ey mağfiretiyle her gü-
nahı yarlıgayan “Gafûr”! Ve ey gönüllere tevbe etme duy-
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gusunu atıp tevbeleri kabul buyuran “Tevvâb”! Senden 
bizleri, katından bir güçle, havl ve kuvvet hazinelerinden, 
zâhir-bâtın havassımıza, iç-dış bütün kuvvelerimize güç kat-
manı diliyoruz. Tâ bize bahşedeceğin güçle, bizleri mükellef 
tuttuğun şeylerin altından kalkabilelim; onun da ötesinde 
–bütün hata, günah ve mesâvimize rağmen– kalb ve ruhun 
derece-i hayatında hayat sürdürebilelim..  

Allah’ım! Dünyada, bizlere âfiyet ihsan eyle; bizi her türlü 
belâdan, vebâ gibi hastalıklardan, düşmanların komplola-
rından ve insî-cinnî şeytanların taşkınlıklarından muha faza 
buyur! Âhirette de zincire vurulmaktan, ke  lepçelerle pran-
galanmaktan ve alevli Cehennem ateşine atılmaktan bizi 
halâs eyle!

Allah’ım! Rahmetinden ümidimizi kesmemize fırsat ver-
me! Siyanetinden bizleri uzaklaştırma! Ve ey kimsesizler 
kimsesi, “üns” esintilerinle dâima bizlerle ol!

Ey ihsanı için kapısı çalınmazdan evvel lütuflarını yağ-
dıran! Ey varlığı ayânlardan ayân! Ey kapısına gelen müc-
rimleri her defasından aff u mağfiretiyle karşılayan! Bizle-
re, Senin kemâline yakışır şekilde muamele buyur! Bizleri 
her türlü belâ, âfet, fitne ve imtihandan muhafaza eyle! 
Bizlere merhametinle tecelli eyle ve bizleri azabâ dûçâr 
bırakma! Bizlere, katından nusret yardımlarını gönder ve 
bizleri bu yardımı göndermemek suretiyle perişan etme! 
Ayıp ve kusurlarımıza, başkalarının muttali olmasına fırsat 
verme; onları muttali kılmak suretiyle bizleri hem dünya-
da hem de âhirette rezil u rüsva etme! Ey Rahmeti bol 
“Rahîm”! Ey engin rahmet sahibi “Rahmân”! Ey şefkati 
bol “Hannân”! Ey mahlukatını nimetleriyle perverde eden 
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ihsanı aşkın “Mennân”! Ey celâl ve ikram Sahibi “Zü’l-
celali ve’l-İkram”!

Allah’ım! Hakkımızda vereceğin kararda en ince nokta-
lara kadar ihtiyaçları görüp gözeten “Latif” isminle bizlere 
muamelede bulunup; bizlere, bahtiyar olmuşların yaşantı-
sını müyesser kılmanı; düşmanlarımıza karşı yardımlarınla 
bizi zaferyâb eylemeni diliyoruz. Gam ve kederimizden en 
yakın zamanda kurtulmak için ferec ve mahrec nasib buyur! 
Hıfz ve riayet çadırına, koruyup kollama otağına bizleri de 
dahil eyle! Gazabına liyakat kazananları ve kinle bize diş 
bileyenleri, üzerimize tahakküm kurmalarına izin verme! 
İşleri-güçleri bizlere komplo kurmak olanları bela ve mu-
sibetlerle kendilerini kendileriyle meşgul et! Bizleri, bütün 
Müslümanları ve İslâm dinini, yardım ve nusretinle te’yid 
buyur! Rüsva olmamızı ve Müslümanların zillete dûçâr kal-
masını arzulayanları, Sen zelîl eyle!

Allah’ım! Ümmet-i Mu hammed’in (sallallahu aleyhi ve 
sellem) -özellikle de dünyanın dört bir yanında iman, İslâm 
ve Kur’ân hizmetinde koşuşturan kardeş ve bacılarımın, 
kadını ve erkeğiyle dostlarımın ve sevdiklerimin- birlik ve 
düzenini temin eyle! Allah’ım! bize dirlik ver!

Allah’ım! Kalplerimizin arasını te’lif buyur ve bizlere vifak 
ve ittifak bahşeyle! 

Allah’ım! Katından bir güçle bizleri te’yid buyur, destek-
le!

Allah’ım! Sevdiğin ve hoşnut olduğun işleri yapmaya biz-
leri muvaffak eyle!

Ey Merhametliler Merhametlisi “Erhamü’r-Râhimîn”! Ey 
celâl ve ikram sahibi “Zü’l-Celâl-i ve’l-İkrâm”..
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Allah’ım! Bizim ve cihanın dört bir bucağındaki kullarının 
kalblerini imana ve İslâm’a açmanı; kullukla alakalı bütün 
davranışlarını, “ihsan” şuuruyla serfiraz kılmanı diliyoruz. 
Ve bizleri, bütün kullarının bu lütufla serfiraz olması yolun-
da istihdam eyle! Yer ve gök ehli kulların gönüllerine biz-
lere karşı vüdd vaz’ eyle! Bizleri ihlâsı kazanmış “muhlis”, 
ihlâsa erdirilmiş “muhlas”, Se ni her şeyden daha çok seven 
ve nezdinde müstesna sevgine mazhar olmuş; Senin bütün 
icraat-ı sübhaniyenden razı olmuş ve Senin rızana ermiş; 
yüce olan nâm-ı celîlin dünyanın dört bir yanında şehbal 
açması yolunda gayret gösteren kullarından ey le!

Allah’ım! Şayet bize düşmanlık besleyen kim selerin hi-
dayetini ve kalblerinin yumuşamasını takdirinde murad 
buyurmuş isen, en yakın.. en yakın zamanda onları İman, 
İslâm ve Kur’ân’a hidayet buyur! Zira hidayet murad buyu-
racak tek merci Sensin. Yok, eğer ilm-i ezelinde onların hi-
dayete ermemelerini ve kalplerinin kaskatı kalmasını takdir 
buyurmuş isen; tez zamanda ağızlarını gemle, el ve ayakla-
rına prangalar vur, onlara baskını artır ve presle sonsuz güç 
ve hakimiyetinde onları.. Yazmaz eyle kalemlerini, lâl eyle 
dillerini, işlemez kıl silahlarını, fiiliyata geçmesine müsaade 
etme potansiyel bozguncu güçlerini; kır cesaretlerini, bozgu-
na uğrat baskıcı zorbalıklarını, darmadağın eyle planlarını, 
komplolarını ve sistemlerini...

Allah’ım! Bize gayızla diş bileyen bütün düşmanlarımızın 
Sen hakkından gel, onları Sana havale ediyoruz.

Allah’ım! Hayatını Senin masum kulları na adavete bağ-
lamış bu din ve diyanet düşmanlarının bütün teşebbüslerini 
hezimete uğrat; onları sarsıntı üstüne sarsıntıya maruz bırak; 
düzenlerini boz; birliklerini paramparça hâle getir; onları 
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bölük-pörçük et; kin ve nefretlerini birbirlerine karşı kullan-
malarını sağ layarak onları birbirine düşür; kirli emellerine 
ulaşmalarına fırsat verme... Bütün bunları Senden; Zâtın, 
güzel isimlerin, ulvî sıfatların hakkı için ve Efendimiz Mu-
hammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve sellem) indindeki 
şefaati hürmetine diliyor ve dileniyoruz. 

Ey eşi ve benzeri olmayan “Ferd”; Ey ebedî hayat sahibi 
“Hayy”; Ey kendi kendine kâim “Kayyum”; Ey her şeyi hall 
ü fasl eden “Hakem”; Ey mutlak âdil “Adl”; Ey her türlü 
kusurdan münezzeh “Kuddûs”; Ey celâl ve ikram sahibi 
“Zü’l-celali ve’l-İkram”!

“Dünyada İnsanlığın İftihar Tablosu”, hesap gününde 
de günahı olanlara şefaat etme salahiyetiyle serfiraz kılınan 
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve ashab-ı 
güzinine, Cenab-ı Allâmü’l-Guyûb’un ilmi ve ma lûmatı 
adedince sa lât ü selam olsun.
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 ْ ُ ْ ِّ َ ، َو ْ ـــ ُ َ ْ َ ْق  ِّ ـــ َ ، َو ْ ُ َ ْ ـــ َ  ْ ِّ ـــ َ ، َو ْ ـــ ُ ْ ِ ْ َوَز

 ، َ َ َ ْ ُ ا ُ ْ
ِّ َ ُ  َ ، َو ْ ـــ ُ َ ْ َ  ْ ُ ـــ َ ْ َ  ْ َ ْ ٍق، َوا َّ ـــ َ ُ  َّ ُכ

 ، َ ْ ُ ْ אِئَכ ا َ ـــ ْ ِّ أَ َ ِ َِכ، َو א َ ِ  ِّ َ ِ َِכ، َو ِّ َذا َ ِ

َא  ُد  ْ َ َא   ، َ َ ْ ُ ْ  ا
ٍ
َّ َ ُ َא  ِ ِّ َ  

ِ َ א َ ـــ َ ِ َو َ ْ ُ ِ َو

ِل  َ َ ْ َא َذا ا وُس  ُّ ـــ ُ َא  ُل  ْ َ َא    ُ َכ َ َא  ُم   ـــ ُّ َ َא   ُّ ـــ َ
 ِ ِ ـــ َ َא َو ِ ِّ ـــ َ  َ َ  ْ

ِّ ـــ َ َא َرّبِ َو  ِ ّ َ اِم  و َ ْכـــ ِ ْ َوا

َرِة،  َ َ ْ اِم ا َ ِכـــ ْ ِ ا ِ א َ ْ ِ َوأَ ـــ ِ َ ٰأ َ ٍ ، َو ـــ َّ َ ُ َـــא  ِ ُ ُذ

 ١٢٥ َِכ  א َ ُ ْ َ ِد  َ َ ِ َכ َو ِ ْ ِ ِد  َ َ ِ
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َك،  ِ ْ ِ  ْ ِ وٍح  ُ ـــ ِ َא  ْ ّ ِ َّ أَ ُ ّٰ َא، اَ َ ْ َ  ْ ـــ ِّ َّ أَ ُ ّٰ َא، اَ َ ْ ـــ َ
 ، َ ِ ِ ا َّ َ ا َ َא أَْر  ، َ ْ َ ُّ َو ـــ ِ ُ א  َ  َ َא ِإ ْ ِّ َّ َو ـــ ُ ّٰ اَ

ُوَر  ُ َא َو وَر ُ ُ ْح  َ ْ َّ ا ُ ّٰ اِم  اَ َ ْכ ِ ْ ِل َوا َ َ ْ َא َذا ا
 ِ َ ِ َ ِ ِم َو َ ـــ ْ ِ ْ אِن َوا َ ِ ْ ِ  ِ َ א َ ْ אِء ا َ ْ ِ أَ ّ ِ ُכ אِدَك  َ

ِ

دَّ  ُ ْ َא ا َ  ْ َ ِْن، َو ـــ َّ ا ا َ ٰ  ِ َא  ْ ِ ْ َ ـــ ْ ـــאِن، َوا َ ْ ِ ْا

אِدَك  َ
ِ  ْ ِ َـــא  ْ َ ْ َْرِض، َوا ْ אِء َوا َ ـــ َّ ِ ا אِدَك  َ

ِ  َ ـــ ْ َ
 َ ِ ا َّ ، ا َ ِ ُ ْ َ ْ َ ا ِّ

ِ
ُ ْ ، ا َ

ِ َ ْ ُ ْ َ ا ـــ
ِ ِ ْ ُ ْ ا

 َ
ِ  ِ ّٰ ُ ا َ ِ َن َכ ُ َכ ِ َِכ  ِ ـــ َ  ِ  َ ِ ِ א َ ُ ْ ، ا َ ِّ

ِ
ْ َ ْ ا

َّ ِإْن  ُ ّٰ َ  اَ ِ
َ ْ ْ أَ ِ

ِّ َא ُכ اِئ َ ْ َ ِ َכ  ْ َ َ  َّ ُ ّٰ َא  اَ ْ ُ ْ ا

אِدي  َ ْ َ ا ْ َ َ  ، ْ ِ ِ ُ ُ  َ ـــ ِ ْ َ َא َو اِئ َ ْ َ أَ َ ا َ ِ  ُ ِ ُ  َ ـــ ْ ُכ

אِن  َ ِ ْ َ ا אٍن ِإ َ ِب َز َ ْ  أَ
ِ  ْ

ِ ِ ْ א َ  ، َ ْ َّ أَ ـــאِدَي ِإ َ  َ
 ، ْ ِ ِ ُ ُ  َ ِ ْ َ ْ َو ُ َ َ ا َ

ِ ْد  ِ ُ  ْ َ ٰاِن؛ َوِإْن  ْ ُ ْ ِم َوا َ ْ ِ ْ َوا

ْد  ُ ـــ ْ ، َوا ْ ـــ ُ َ ُ ْ َوأَْر ـــ ُ َ
ِ ْ ْ أَ ـــ ُ ْ ، َوا ْ ـــ ُ َ ا َ ْ ْ أَ ـــ ِ ْ َ َ

 ْ ُ َ َ
ِ ـــ ْ ْ َوأَ ُ َ َ ـــ

ِ ْ ْ َوأَ ُ َ َ ْ ْ أَ ـــ
ِ ََכ، َواْכ َ ْ ْ َو ِ ْ َ َ

 ْ ُ ْ ِ ْ َّ ا ُ ّٰ ْ  اَ ُ َ ُ ُ ْ َو ُ َ و ُ َ َ ْ َو ُ َ َכ ْ ـــ َ ْ َو ُ َ َّ ُ َو
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 َ
ِ َ َא  אِن،  َ ْ ِ ْ َ ا

ِ َ َא  א   ً ِ َא أَ َ  ْ َכ، َوُכ ِ َ ْ َכ ِ

َِכ،  א َ َכ ِ  ُ ـــ ِ َ א  َ َא  ِ  ْ َ ْ اِن، ِا َ ـــ ْ ُ ْ َّ ا ـــ
ِ َא َو ـــאِن،  َ ْ ُ ْ ا

 َ َא َو ْ َ ، َواْر ٍ َ ْ ِ ٍ َو َ ْ ِ ٍ َو َ ٍ َوٰأ َّ
ِ َ  ِ ّ ْ ُכ ِ َـــא  ْ ِ ْ َوا

َא  ـ ْ َ ْ َ  َ َא َو َ ُ ُ  ْ ُ ْ َא، َوا ْ ُ ْ َ  َ َא َو ْ ُ ْ َא، َوا ْ
ِّ َ ُ

َّאُن  َ َא  َّאُن  َ َא   ُ ٰ ْ َـــא َر  ُ
ِ َא َر ِة،  َ

ِ ٰ ْ َא َوا ْ ُّ ـــ ا ِ

 ِ  َ ْ ُّ َُכ ا َ ـــ ْ َ َّא  َّ ِإ ُ ّٰ اِم  اَ َ ْכـــ ِ ْ ِل َوا َ َ ْ َـــא َذا ا
اِء،  َ ْ َ ْ َ ا َ  َ َ َّ َ َوا ْ َّ اِء، َوا َ َ ُّ َ ا ْ َ אِء، َو َ َ ْ ا

א  ً َ َ ـــאٍن  َ ِب َز َ ـــ ْ  أَ
ِ  ٍّ ـــ َ ٍّ َو ـــ َ  ِ ّ ْ ُכ ـــ

ِ َـــא  َ  ْ ـــ َ ْ َوا

َِכ،  َ א َ َכ َوِر ِ ْ ِ َאِت  اِد َ ـــ ُ َא  ْ َ َ  ْ ِ ـــ ْ א، َوأَ ً َ ْ َ َو

ِء  َ َ ْ א ِ َא  اَء َ ْ ْ أَ َ ْ اَءَك، َوا َ ْ َא َوأَ اَء َ ْ َא أَ ْ َ َ ّلِ  َ ُ  َ َو

ْل  ُ ْ ، َوا َ ِ ِ ْ ُ ْ َم َوا َ ْ ِ ْ ِ ا ُ ْ َא َوا ْ ُ ْ ِم، َوا ُ ُ ْ َوا

 ْ َ ْ َّ ا ُ ّٰ َ  اَ ِ ِ ـــ ْ ُ ْ َن ا َ ْ ـــ ِ َא َو َ َ ْ ِ  ُ ِ ُ  ْ ـــ َ
 ِ ا َ َ ِ َوأَ ا َ ْ َ ِإ ْ ـــ َ א  َ َّ

ِ َ  ، ٍ َّ َ ُ  َ َّ َא أُ َ ْ ـــ َ
אِء  َ ْ ِ أَ ّ ِ ُכ אِئ  َّ

ِ ـــ َوأَ ِ א َ ْ ِ َوأَ اِئ َ َ אِئـــ َو َ ِ ْ َوأَ

 ْ َ ْ َّ ا ُ ّٰ ٰاِن  اَ ْ ُ ْ ِم َوا َ ْ ِ ْ אِن َوا َ ِ ْ ِ ا َ ْ ِ  ِ ِ  ِ َ א َ ْ ا



٧٦

ُْכ  ْ אِئَכ، َوا َ ِ  ٰ َאِق ِإ
ِ ـــ ْ ِ ِ َوْا ـــ ْ ِ ْ ِ ا ِ א َ ِ َو َّ َّא ا

 َ ِ ّ ِ ّ ِ َ َوا ّ ِ ِ َّ َ ا
ِ  ْ ِ ْ َ َ  َ ْ َ ْ ْ أَ َ  َ ِ َ  ُ ّٰ َא اَ َא  ِ

َא  ْ َ َ َر ـــ ِ َא  אَء َ ْ ُد ِ َ ـــ ْ ، َوا َ ـــ ِ ِ א َّ اِء َوا َ َ ـــ ُّ َوا

 َ َك، َو ِ ِ َْכ َك َو ِ ِ ْ َ َכ َو ِ ِ ـــ ْ َ َك َو ِ ِ ْ َ ِ َא  َ ا َ ْ أَ

ََכ  א َ ْ ْ ِإ
ِّ َ َ  َّ ُ ّٰ َ  اَ ِ אِئ َ َא  دَّ ُ َ  َ َא، َو אَء َ ْ َر ِّ َ ُ

 َ ِ  َ َ א  َ ِ  ْ ِ ْ َ َ ِإ ْ ـــ َ ْ ْ أَ َ  َ َ  ُ َ ْ َ ْ א أَ َ َא َכ ْ َ ِإ

ْ ِإَذا  َ َא    ْ ُ ْ
ِ َא  ْ َ ْ اِر، َوا َ ْ َ ْ אِء َوا َ

ِ ْ َ ْ אِء َوا َ
ِ َْو ْ ا

َِכ  ْ َ ِ َא  َّ ِ ُ َُכ أَْن  َ ْ َ اُب،  َّ َ َא  ُر  ُ َ َא  אَب،  َ َ أَ
ِ ُد

 ِ َ ِ א َ ْ ِة َوا َ ـــ
ِ َّא َא ا ِ اِر َ َ َـــא َو ا َ ُ  ِ ـــ ِ َ  ِ ِـــَכ  َّ ُ َو

 َ َ ، َو ِ ِ َא  ـ َ ْ َّ א َכ َ  َ َ א  َ ـ ِ َر  ِ ْ َ  ْ َك، َכ
ِ ْ ِ  ْ ِ َرٍة  ْ ُ ِ

َّא  وِح، َوِإْن ُכ ُّ ِ َوا ـــ ْ َ ْ אِة ا َ َ ِر  َ ْ ِ  ِ ِـــَכ  ـــא َوَراِء ٰذ َ
 َ ِ َא  ـ ْ ُّ ـــ ا ِ َא  ِ א َ َ  َّ ُ ّٰ َ  اَ ِئ ـــ ِ ُ  َ ِ ِ ْ ُ  َ ـــ ِئ ِ א َ
 ِ ْ ِ ْ ِ ا ِ א َ ـــ َ אُوِز  َ َـ اِء َو َ ْ َ ْ ِ ا ْכ َ َאِء َو َ ْ ِء َوا َ ـــ َ ْ ا

 ِ ـــ ِ َ َّ َ ا ِ َّאِر، َو َ ا ِ ِة  َ
ِ ٰ ْ ِ ا َـــא  ْ ِ ، َوأَ ِّ ـــ ِ ـ ْ َوا

َא  ْ ِّ َ ُ  َ ـــَכ، َو ِ َ ْ ْ َر ِ َא  ْ ِّ َ ُ  َ  َّ ـــ ُ ّٰ ِل  اَ َ ـــ ْ َ ْ َوا



٧٥

 َّ ـــ ُ ّٰ ـــאِر  اَ َ ْ َ ْ َ ا ـــ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ا ـــ
ِ َّ ُ ْ َ ا ـــ َ َـــא  َ َ ْ َ َو

 ِ َ ِ َ  َ َـــא ِإ ْ ِّ َ َ ِم،  َ ـــ ْ ِ אِن َوْا َ ِ ْ َ ا َא ِإ َ ْ َ َ ـــא  َ َכ

א  ً َ ْ א َوِإ ً ِ ْ َ ً َو כُّ َ َ ًא َو ِ َ ًא َو א َ َא ِإ אِن، َوِزْد َ ْ ِ ْ ا

אِئَכ   َ ِ  َ ًא ِإ א َ
ِ ْ א، َوا ً ـــ ْ ِ ً َو َّ َ َ ً َو َ ِ ْ َ ًא َو ْ ِ َو

َ ِذْرَوِة  َ ِإ ُّ َ َّ ، َوا ِ ـــ ِّ ِ ا َאَت  َّ َُכ ا َ ـــ ْ َ َّא  َّ ِإ ـــ ُ ّٰ اَ

ُذ  ُ َ ، َو ـــ َ ْ ُ  َ  ِ َّ ـــَכ ا ِ َ ِ  َ َ  َ ـــْכ ُّ ، َوا ِ ـــ ِ َ ْ ا

 ِ ْכ َ  ْ ِ ، َو ِ ـــ ْ ِ ْ ِّ َوا ِ ْ َ ا ِ َא  اِئ َ ْ ـــאُوِز أَ َ َ  ْ ِ ـــَכ  ِ

ِل  َ ْ ، َوِإ َ ِ ِ ْ ُ ْ אِد ا َ ْ ، َوِإ َ
ِ َכאِئ ْ ِ ا ْ ، َوَכ َ ِ אِכ َ ْ ا

א  َْرَض،  אَواِت َوْا َ َّ ُ ا ُّ ِ ْ َ ُכ
ِ ْ َو َ َא    َ ِّ ِ ُ ْ ا

َِכ  َ א َ َכ َوِر ِ ْ ِ  ِ َא  ْ َ ْ ٍء، ِا ْ َ  ِّ َ ُכ َ אِدٌر  َ  َ ُ  ْ َ
َכ،  ِ ْ َ  ْ ِ  ٍ َ َ أَ َ ِإ َא َو ِ ُ ْ َ أَ َא ِإ ْ َِכ  َ َِכ، َو َئَ َوِכ

אِدَك،  َ
ِ אِر  َ

ِ  ْ ـــ ِ َא  ْ َ ْ َِכ، َوا َ ْ َ َر اِئـــ َ َ َא  َ  ْ ـــ َ ْ َوا

 َ ْ َ ْ א أَ َ  َ َ  ُ ْ َ ْ ََכ ا  َّ ُ ّٰ اَك  اَ َ ـــ ِ  ْ َّ َ َא 
ِ ْ َوأَ

 ِ ِ َכא ْ ـــאِن ا َ ِ ْ א ِ א  َ ْ ِ ْ َ َ ـــא،  َ ِّ ـــא ُכ َ ْ ُّ ِ ا َ
ِ  ْ ـــ ِ َـــא  ْ َ َ

 ِ َّ َ َ ْ ِ َوا َّ َّא ِ ا َ ِ ْ َ ْ َّאّمِ َوا ِ ا ِ
َ ْ ِّ َوا َ َ ْ ِص ا َ ْ ِ ْ َوا



٧٤

 ، ْ ُ َ َ ِ ْ َأ ْس  ِ ْ َوَأ  ، ْ ُ َ א َ َأْذ ْش  ِّ َ َو  ، ْ ُ َ ا َ ْ َأ  ْ ِ ْ َ َ
  ْ ُ َ א َ ا ٰا ُ َא َ  َ  َّ َ  ، ْ ُ َ ِ ا َ َ ْق  ِّ َ ، َو ْ ُ َ َא ْل ِכ ِ ْ َوَز

אِب  َ ْ َ َأ ْ َ  َ ْ َّ א َأ َ َא َכ َ ْ َ  ْ ِّ َא، َوَأ َ ْ َ  ْ َ ْ َّ ا ُ ّٰ اَ

 ، َ ِ ِ َّ ُ ْ َ ا ِ ِ َّ ُ ْ َ ا ِ َא  ْ َ ْ َّ ا ُ ّٰ ِ   اَ ّٰ ِل ا ُ َر

َא،  َ ْ ِ َא َو َ ْ ُ  ْ ِ َّ َأْذ ُ ّٰ َِכ  اَ َ א َ ِ ِر ْ َ ِ َא  ْ ِّ َوَأ

 َ َو َא،  ِ  َّ َّ ا  ِ ِّ َ ُ  َ َو َא،  ْ َ َ  ْ َُכ  َ َو َא  َ  ْ َوُכ

 ِ ّ َ ِة  َو َ ِ ٰ ْ َא َوا ْ ُّ ِ ا َא  ِ ْ ُ  َ َא، َو אَء َ ْ َر ِّ َ ُ
 َ ِ َ ْ َأ  ِ ِ ْ َ َو  ِ ِ ٰا  ٰ َ َو  ٍ َّ َ ُ َא  ِ ِّ َ  ٰ َ  ْ ِّ َ َو

 ١٢٤ َِכ  א َ ُ ْ َ َכ َو ِ ْ ِ َد  َ َ

ُ َ ِ א َ ْ اَ

 َ ـــ ِ ِّ َ َ ُ ْ َ َوا ـــ ِ א َ ْ ُ ْ ـــאَء ا َ َك ُد ـــ ُ ـــ أَْد ِّ َّ ِإ ـــ ُ ّٰ اَ

َא  ُم  ُّ َ َא   ُّ ـــ َ َא   ُ ّٰ َא اَ َُכ  َ ـــ ْ ؛ أَ َ ـــ ِ ا َّ َ َوا ـــ
ِ אِئ َ ْ َوا

 ِ ا َ َ ِ َوأَ ا َ ْ ِ ِ ـــ َو ِ  َ
ِ ْ َ اِم، أَْن  َ ْכـــ ِ ْ ِل َوا َ ـــ َ ْ َذا ا

אِء  َ ْ ِ أَ ّ ِ ُכ  ِ א َ ْ אِئـــ َوأَ َّ
ِ ِ َوأَ اِئ َ َ אِئـــ َو َ ِ ْ َوأَ

 ، َ ِ َّ َ ُ ْ اِر َوا َ ْ َ ْ אَة ا َ َ َא  َ ِ ْ ُ َא، َو َ ُ ُ  َ ُ ـــ ْ َ ، َو ِ َ א َ ْ ا



٧٣

 َّ ُ ّٰ اَ  .﴾ ٌ ِכ َ  ٌ ِ َ  ُ َّ ِإ  ْ ُ َ ْ َ  َ َّ َأ  َ ّٰ ا  َّ ِכ ٰ َو  ْ ِ ِ ُ ُ
 ُ ْ َ א  َ َ  ُ ْ َ َو  َ ِ ِ َّ ُ  َ ِ ِ َّ ُ َא  َ ْ َ َ َو َא  َ ْ َ  َ ْ َّ َو

 َّ ُ ّٰ وَن  اَ ُّ َ ْ ُ א  َ ْ َ ُ ِإ ْ َ א َو َ َّא َא ِإ ُ َ ْ َ َ ، َأ َ ِ َא ْ ُ
 َ ِ ِ َّ ُ ْ ا  َ ِ ِ َّ ُ ْ ا  َ ِ َא  ْ َ ْ َوا َא،  ْ َ َ ََכ  َ ْ ِ  ْ ِ ْ َأ

 َّ َ  ،ِ ّٰ ِ ا ِ َ  ِ ِ، َو ّٰ ِ ا ْ َ ِ  ،ِ ّٰ ِ ا ْ َ ِ  ،ِ ّٰ ِ  َ ِ ِ א َ ْ ا

َא،  َ ْ َ َف  َ ِ ْ ا אَم  َ َأ  ْ َ  َّ ُ ّٰ اَ َّא.  َ َراٍض   َ ْ َوَأ אَك  َ ْ َ
 ْ َ א، َو َ ْ َ א ِإ َ ْ َد َ ، َو ُ َ ِ ْ َّ َد ا ُ َ ِ َأْن  אَرَك  َ  ْ َ َو

َא،  َ א َ  ْ َ َא، َو ِ َ ْ ِ َא َو ِ ْ ِ َأ َא  َ َ א َ  ْ َ َא، َو َ ِ ْ َ  َ َّ َد

 ِ َ َو  ، ِ َ ْ ِ ْ ا  ِ ِ َא َ  َ َ  َ َّ ِ ْ َّ ا  ُ َ ِ َא َ َم  َّ َ  ْ َ َو

 َّ ُ ّٰ اَ ً؛  َ َ َأْو  ا  ً ْ َ َق،  َ َ ْ َوا َא  َ َאَر  ْ َ َو َّא،  َ َل  َ َ ْ ا

 َ ِإ  ْ ُ َ ْ َ َو  ْ ُ َ َ ا َ ِ َو  ْ ِ ِ ُ ُ  َ ِ ْ َ  ُ ِ ُ  َ ْ ُכ ِإْن 

 َ ُ  ُ ْ َ ِ َو َ ْ َِכ ا ِ َ  ٰ ْ ِإ ُ ْ ُ ْ َو ِ ِ ْ א َ אِد،  َ َّ ا

 َّ َ ْ ا  ُ ِ َوَأِر אٍن،  َ َز ِب...  َ ْ َأ ِب  َ ْ َأ ِب  َ ْ َأ  ِ אَك  َ ِر

 ُ ُ ْ َواْرُز  ً ِ َא  َ ِ َא ْ ا  ُ ِ َوَأِر  ، ُ َ َא ِّ ا  ُ ُ ْ َواْرُز א  ًّ َ
 ، ْ ِ ِ َْכ  َ َ  َّ ُ ّٰ اَ  ْ ِ ِ ُ ُ  َ ِ ْ َ ْد  ِ ُ  ْ َ َوِإْن   ، ُ َ َא ِ ْ ا



٧٢

  َא  אِد َ ُ  ْ َ ِ َכ  ْ َ َ  َّ ُ ّٰ اَ َא،  אَدا َ  ْ َ ِ َכ  ْ َ َ  َّ ُ ّٰ اَ

 ١٢٠ َא  ِ  ُ ُכ ْ َ  ْ َ ِ َכ  ْ َ َ  َّ ُ ّٰ َא، اَ ِ  َ َכ َ  ْ َ ِ َכ  ْ َ َ  َّ ُ ّٰ اَ

אِء  َ ِ ْ َ ْ ا  ُ
ِ َ  ِ ِ ََכ  َ َ א  َ  ِ ْ َ  ْ ِ َُכ  َ ْ أَ  ِّ ِإ  َّ ُ ّٰ اَ

 َ ِ ّ َ ُ ْ َوا اِر  َ ْ َ ْ َوا אِء  َ
ِ ْ َ ْ َوا אِء  َ

ِ َْو ْ َوا  َ ِ َ ْ ُ ْ َوا

 ُ ْ ِ אَذ  َ َ ْ ا א  َ  ِّ َ  ْ ِ َِכ  ُذ  ُ َوأَ َك،  َ ْ ِ  َ ِ
ُ ْ َ ْ َوا

اِر  َ ْ َ ْ אِء َوا َ
ِ ْ َ ْ אِء َوا َ

ِ َْو ْ َ َوا ِ َ ْ ُ ْ אِء َوا َ ِ ْ َ ْ ُ ا
ِ َ

 َ ْ َ ْ َُכ ا َ ْ َ َّא  َّ ِإ ُ ّٰ ١٢١ أَ َك  َ ْ ِ  َ ِ
ُ ْ َ ْ َ َوا ِ َّ َ ُ ْ َوا

 ١٢٢ ِة  َ
ِ ٰ ْ َوا َא  ْ ُّ ا  ِ  َ َ اِئ َّ ا  َ َ ِ َכא ْ ا  َ َّ َّא ا  َ َ

ِ א َ ْ َوا

 ِ َّ
ِ א َ ْ ِ ْ ِ َوا َّ

ِ ا َ َ َ ْ ِ َوا َّ ِ َ َ ْ اِر ا َ ْ َ ْ َ ا
ِ َא  ْ ِّ َ  َّ ُ ّٰ اَ

ًة  َ ْכ ُ  ِ ّٰ אَن ا َ ْ ُ َ ا،  ً ِ ِ َכ ّٰ ِ  ُ ْ َ ْ ا، َوا ً ِ ُ َכ َ ُ َأْכ ّٰ ١٢٣ اَ

ُم  َ َّ َوا ُة  َ َّ َوا  ، َ ِ َ א َ ْ ا َرِبّ   ِ ّٰ ِ  ُ ْ َ ْ اَ  . ً ِ َوَأ

 َّ ُ ّٰ اَ  . َ ِ َ ْ َأ  ِ ِ ْ ِ َو  ۪ ِ ٰا  ٰ َ َو  ٍ َّ َ ُ َא  ِ ِّ َ  َ َ
ِنَّ  َ َك  ُ َ ْ َ وا َأْن  ِ ُ : ﴿َوِإْن  ُّ َ ْ َُכ ا ْ َ َ َو ْ ُ ََّכ  ِإ

 َ َّ َ  َوَأ ِ ِ ْ ُ ْ ِא ۪ه َو ِ ْ َ ِ َك  َ َّ ۤي َأ ِ َّ َ ا ُ  ُ ّٰ ََכ ا ْ َ
 َ ْ َ  َ ْ َّ א َأ א  ً ِ َ َْرِض  ْ ِ ا א  َ  َ ْ َ ْ ْ َأ َ  ْ ِ ِ ُ ُ  َ ْ َ



٧١

 ، َ ِ ِ ْ ُ ْ
ِ  ِ ــ ِ َ

ِ ْ َ ، َو ِ ِ א َ َ ِزِه، َو ْ َ ، َو ِ ِ َ ْ ُ ِ، َو ّٰ ِ ا ــ ْ ـ َ
ا  ُ َ َ ٰا ِ َّ ُ ا ّٰ َ ا َ ِ ﴿َو َ َّ ٰا ــ

ِ ؛ َو ْ ِ ْ َ َ  
ِ َ ِכ َّ اِل ا َ ــ ْ َوِإ

א  َ َْرِض َכ ْ ِ ا  ْ ُ َّ َ
ِ ْ َ ْ َ َ אِت  َ ِ א َّ ا ا ُ ِ َ ْ َو ُכ ْ ِ

 ١١٥ אٍن  َ ِب َز َ ْ ِب أَ َ ْ  أَ
ِ  ﴾ ْ ِ

ِ
ْ َ  ْ

ِ  َ ِ َّ َ ا َ ْ َ ْ ا

א  ً ِ ْ َ َو  ً כُّ َ َ َو ًא  ِ َ َو ًא  א َ َوِإ א  ً ْ ِ َא  ِزْد َא  َّ َر  َّ ُ ّٰ اَ

אِئَכ  َ ِ  َ ِإ ًא  א َ
ِ ْ َوا א  ً ْ ِ َو  ً َّ َ َ َو  ً َ ِ ْ َ َو א  ً ِ ْ َ َو

َُכ  َ ْ أَ  ِّ ِإ  َّ ُ ّٰ اَ  ١١٦  ً َ ْכ ِ َو  ً َ َא َ َو  ً َ ْ ِ َو  ً َّ ِ َو

ِه،  ِ ٰ  ِ َ א َ  َ ِإ  ِ ْ َ ِل  أَوَّ  ْ ِ َُכ  ْ َ َ א  َ  ِ ْ َ  ْ ِ

 ِ ْ َ ِل  أَوَّ  ْ ِ  ُ ْ ِ ُت  ْ َ َ ْ ا א  َ  ِّ َ  ْ ِ َِכ  ُذ  ُ َوأَ

 َّ ُ ّٰ אَك  اَ َ ََכ َوِر َ
ِ א َ َك َو َ ْ َ  ١١٧ ِه  ِ ٰ  ِ َ א َ  َ ِإ

 َ ْ
ِ  ُ ِ َ َא   ُ ِ א َ َא   َّ ُ ّٰ ١١٨ اَ  َ ْ َ ُّ َو ِ ُ א  َ  َ ِإ

 ١١٩  ٍّ َ َو  ٍّ َ  ِ ّ ُכ  ْ ِ َא  ْ َ ْ ا  ُ ِ א َ َא   ، َ ْ أَ  ُ ِ א َ ْ ا

 َّ ُ ّٰ اَ    ِ ِّ ا اَء  َ ْ َوأَ َא  اَء َ ْ أَ  ْ ِכ ْ أَ  ْ
ِ ْ أَ  ِ ْ أَ  َّ ُ ّٰ اَ

  َא  اِئ َ ْ َوأَ ٰاِن  ْ ُ ْ َوا َِم  ْ ِ ْ ا اِء  َ ْ َوأَ اِئَכ  َ ْ َ ِ َכ  ْ َ َ
َא   َ  ُ َِכ  ْ َ ِ َכ  ْ َ َ  َّ ُ ّٰ َא، اَ َ ْ َכאَد  َ ِ َכ  ْ َ َ  َّ ُ ّٰ اَ



٧٠

 َ َ َـא  ْ ُ ْ א َ َـא  َ ْ َ  َ ْ א أَ ْ َ َא َواْر َ  ْ
ِ ْ َّא َوا َ  ُ ْ َوا

﴿ َ ِ
َ ْ ْ أَ ِ

ِّ َא ُכ اِئ َ ْ َ أَ َ َא  ْ ُ ْ ﴾ َوا َ ـ ِ ِ َכא ْ ِم ا ْ َ ْ ا

َא  ْ ُ ْ َא َوا َ ا َ ْ ْ أَ ّ ِ َ َא َو ِ ْ ۤ أَ ِ َא  َ ا َ ْ َא﴾ ﴿َوِإ َ  ْ
ِ ْ َא ا َّ َر

 َ ِ
َ ْ ْ أَ ِ

ِّ َא ُכ اِئ َ ْ َ أَ َ َא  ْ ُ ْ ﴾ َوا َ ِ ِ َכא ْ ِم ا ْ َ ْ َ ا َ
َא  אَء َ ِ ْ َوأَ َא  ِ ا َ َ َوأَ َא  َ ا َ ْ ِإ  ْ ُ ْ َوا َא  ْ ُ ْ ا  َّ ُ ّٰ اَ  ١١٣

 ْ َ ْل  ُ ْ َوا  ، َ ِ ِ ْ ُ ْ َوا َم  َ ْ ِ ْ ا  ِ ُ ْ َوا َא  َ اِئ َ َ َو

 ْ ُ ْ ِّ َوأَ َא  ْ ِّ أَ  َّ ُ ّٰ اَ  . َ
ِ ِ ْ ُ ْ ا َن  َ ْ ِ َو َא  َ َ ْ ِ  ُ ِ ُ

َא  َ َ ْ ِ  ُ ِ ُ  ْ َ ْل  ُ ْ َوا  ، َ ِ ِ ْ ُ ْ َوا َم  َ ْ ِ ْ ا  ِ ِّ َوأَ

 ِ َ ْ َوا  ، ْ ُ ْ َ ْ َوا َא  ْ َ ْ ا  َّ ُ ّٰ اَ  . َ
ِ ِ ْ ُ ْ ا َن  َ ْ ِ َو

َن  َ ْ ِ َא َو َ َ ْ ِ  ُ ِ ُ  ْ َ ْل  ُ ْ ، َوا َ ِ ِ ْ ُ ْ َم َوا َ ْ ِ ْ ا

َرِة  ــــــ ُ  َّ ـــــــ
ِ َة؛ َو َ ـ ْ ُّـ َ َوا ـــ ْ ـــ َ ـ ْ َّ ا ـــ ُ ــ ّٰ َ ١١٤ اَ ِ ِ ْ ُ ْ ا

ََכ  َא  ْ َ َ َّא  َرِة ﴿ِإ ـــ ُ  َّ ــ
ِ ﴾؛ َو ُ ـ ْ َ ْ ِ َوا ّٰ ُ ا ْ َ אَء  ﴿ِإَذا 

 َ َّ َ َ א  َ َِכ َو ْ ْ َذ ِ َم  َّ َ َ א  َ  ُ ّٰ ََכ ا  َ
ِ ْ َ

ِ ًא   ِ ُ א  ً ْ َ
َك  َ ُ ْ َ א  َو ً ِ َ ْ ُ ًא  ا َ

ِ ََכ  ِ ْ َ َכ َو ْ َ َ  ُ َ َ ْ
ِ  َّ

ِ ُ َو

 ْ ِ  ُ َ ِ َ ْ َرُة ا ُّ ِه ا ِ ٰ ْت  َ َ ْ א ا َ ا﴾، َو ً ِ َ ا  ً ْ َ  ُ ّٰ ا



٦٩

 َ ْ َّ ِ َوا ـــ ِ َ ْ َّ ا َ َّـــאٍت َو َ  ۪ ِ َـــא  ْ َ ْ َ َ ـــאَرًכא  َ ُ ـــאًء 

ًא  ْ َ ًة  َ ْ َ  
۪ ِ َא  ْ َ ْ אِد َوأَ َ

ِ ْ ِ ًא  ٌ ِرْز ِ َ  ٌ ْ َ א  َ َ אٍت  َ ـــ ِ َא
 ِ ّٰ َ ا َ  َّ َْرِض ِإ ْ ِ ا  ٍ َّ ْ دا ِ א  َ وُج﴾ ﴿َو ُ ُ ْ َכ ا

ِ ٰ َכ

 ﴾ ُ ِ َ ْ ِة ا َّ ُ ْ اُق ُذو ا زَّ َّ َ ا ُ  َ ّٰ א﴾﴿ِإنَّ ا َ ُ ِرْز

َא  َّ ا. َر ً َ َא َر ِ ْ ْ أَ ِ َא  َ  ْ ّ ِ َ ً َو َ ْ َْכ َر ُ َ  ْ ِ َא  ِ א ٰا َّ َر

َא  ْ ُّ ا  
ِ َא  ِ ٰا א  َّ َر א.  ً َ ْ َ َو א  ً َ َ َא  ِ ْ أَ  ْ

ِ َא  َ  ْ َ ْ ا

 ُ ّٰ َא ا ُ ْ َ َّאِر ١١١  اَب ا َ َ َא  ِ ً َو َ َ َ ِة  َ
ِ ٰ ْ ِ ا ً َو َ َ َ

َא،  َّ َ א أَ َ
ِ  ُ ِ َכ ْ ا  ُ ّٰ َא ا ُ ْ َ َא،  א َ ْ ُ

ِ  ُ ّٰ َא ا ُ ْ َ َא،  ِ ِ ِ

 ُ ِ َّ ا  ُ ّٰ ا َא  ُ ْ َ َא،  ْ َ َ  َ َ  ْ َ ِ يُّ  ِ َ ْ ا  ُ ّٰ ا َא  ُ ْ َ
َא  ُ ْ َ אِم،  َّ َ ا ْ ِ  ُ ِ َ ْ ُ ا ّٰ َא ا ُ ْ َ ِء،  ُّ א ِ َא  ْ َכאَد َ ِ

 ُ ِ َّ ُ ا ّٰ َא ا ُ ْ َ ِث،  َ َ ْ ِ ا  ِ َ َ ْ َ ْ َ ا ْ ِ ُؤُف  َّ ُ ا ّٰ ا

אِب  َ ِ ْ َ ا ْ ِ  ُ ِ َّ ا  ُ ّٰ َא ا ُ ْ َ  ، ِ ْ َ ْ ِ َوا ْ َ ْ َ ا ْ
ِ

 َ ِ ْ َ ﴿ اَِط،  ِّ ا  َ ْ ِ  ُ ِ
ْ َ ُ ْ ا  ُ ّٰ ا َא  ُ ْ َ اِن،  َ ِ ْ َوا

 ِ ِ َ ْ ِش ا ْ َ ْ َ َربُّ ا ُ ُ َو ْ כَّ َ َ  ِ ْ َ َ  َ ُ  َّ َ ِإ ٰ َ ِإ  ُ ّٰ ا

َא﴾﴿ ْ َ ْ أَ أَْو  א  ــ ِ َ ِإْن  א  ْ ِ ا َ ُ  َ َא  َّ ﴿َر  ١١٢  ﴾(٧)



٦٨

 ْ ِ  ُ ْ ُز ْ َ א َو ً َ ْ َ  ُ َ  ْ َ ْ َ  َ ّٰ ِ ا َّ َ  ْ َ َْرِض﴾ ﴿َو ْ َوا

א  َ َ ُ ِرْز ِ ْ َ  َ  ٍ َّ ْ دا ـــ ِ  ْ ّ ِ َ ﴾ ﴿َوَכ ُ ـــ ِ َ ْ َ  َ  ُ ْ َ
ًא َواْرُزْق  ِ ا ٰا ً َ َ ا  َ ـــ ٰ  ْ َ ْ ﴾ ﴿َرِبّ ا ْ َّאُכ ـــא َوِإ َ ُ ُز ْ َ  ُ ّٰ ا

 ﴾ َ ِ اِز َّ ُ ا ـــ َ  َ ْ َא َوأَ ْ اِت﴾ ﴿َواْرُز َ ـــ َ َّ َ ا ـــ
ِ  ُ ـــ َ ْ أَ

ََّכ  وَن﴾ ﴿ِإنَّ َر ُ ـــُכ ْ َ  ْ ُ َّ َ َ اِت  َ ـــ َ َّ َ ا
ِ  ْ ـــ ُ ْ ﴿َواْرُز

ا  ُ ِ َ ا َو ُ َ َ ٰا ِ َّ א َ ُر﴾ ﴿ ِ ْ َ אُء َو َ  ْ َ ِ ْزَق  ّ ِ ُ ا ـــ ُ ْ َ
 ِ ّٰ َ ا ْ ِ ا  ُ َ ْ א َ ﴿ ﴾ ٌ ِ ةٌ َوِرْزٌق َכ َ ـــ

ِ ْ َ  ْ ُ َ ـــאِت  َ ِ א َّ ا

 ْ ُّכ ِ ْ ِرْزِق َر ـــ ِ ا  ُ ُ﴾ ﴿ُכ َ وا  ُ ـــُכ ْ وُه َوا ُ ُ ْ ْزَق َوا ّ ِ ـــ ا

ا  َ ْ َ  ْ َـــ ٌر﴾ ﴿أََو ُ َ ٌ َوَربٌّ  ـــ َ ّ ِ َ ةٌ  َ ـــ ْ َ  ُ َـــ وا  ُ ـــُכ ْ َوا

 ُ ِ א َ َ  ُ َـــ ُر﴾ ﴿ ِ ـــ ْ َ ـــאُء َو َ  ْ َ ِ ْزَق  ّ ِ ـــ ُ ا ـــ ُ ْ َ  َ ّٰ أَنَّ ا

ُر﴾  ِ ْ َ אُء َو َ  ْ َ ِ ْزَق  ّ ِ ُ ا ُ ْ َ َْرِض  ْ אَواِت َوا َ ـ َّ ا

ًא  اِت ِرْز َ َ َّ َ ا
ِ  ۪ ِ َج  َ ْ َ َ אًء  אِء  ـــ َّ َ ا ِ َل  َ ْ ﴿َوأَ

 َ َ اَب َو َ ـــ ْ
ِ ْ َّـــא ا ِ ـــא َزَכ َ ْ َ َ  َ ـــ َ ـــא َد َ َّ ﴾ ﴿ُכ ْ َُכـــ

 ِ ْ َ ٰۤ ِإ ْ ُ ًא 
ِ א ٰا ً َ َ  ْ ُ َ  ْ ـــ ِכّ َ ُ  ْ َ ًא﴾ ﴿أََو ـــא ِرْز َ َ ْ ِ

אِء  ـــ َّ َ ا ِ َא  ْ َّ َ َّא﴾ ﴿َو ُ َ  ْ ِ ًא  ٍء ِرْز ْ ـــ َ  ِّ اُت ُכ َ َ َ



٦٧

 ٌ ـــ ِ َ  ُ ّٰ ﴾ ﴿اَ ٌ ـــ ِ َ  ٌ ـــ ِ َ  َ ّٰ ًة ِإنَّ ا َّ ـــ َ ْ ُ َْرُض  ْ ا

 ُ َ ْ َ  َ ﴾﴿أَ ُ ـــ ِ َ ْ يُّ ا ِ َ ْ َ ا ُ ـــאُء َو َ  ْ َ ُزُق  ْ َ ـــאِدِه  َ
ِ ِ

۪ه  ِ ْ َ ِ  ْ ُכ َ َّ ْ َوأَ ٰאَواُכ َ ﴿﴾ ُ ِ َ ْ ُ ا ِ َّ َ ا ُ َ َو َ َ  ْ ـــ َ
 َ َ َ  ُ ّٰ وَن﴾ ﴿َوا ُ ـــُכ ْ َ  ْ ُכ َّ َ َ ـــאِت  َ ّ ِ َّ َ ا ِ  ْ ُכـــ َ َوَرَز

 َ ِ َ  ْ ُכ ِ ْ أَْزَوا ِ  ْ َُכ  َ َ َ א َو ً ْ أَْزَوا ُכ
ِ ُ ْ ْ أَ ِ  ْ َُכ

 َّ ُ  ْ ُכ َ َ َ ي  ِ َّـــ ُ ا ّٰ َאِت﴾﴿اَ ّ ِ َّ َ ا ـــ ِ  ْ ُכ َ ًة َوَرَز َ ـــ َ َ َو

 ُ َُכ  َ َ َ ي  ِ َّ ُ ا ّٰ ﴾ ﴿اَ ْ ُכـــ ِ ْ ُ  َّ ُ  ْ ُُכ
ِ ُ  َّ ُـــ  ْ ُכـــ َ َرَز

 ْ َرُכ َ ُ  َ ـــ َ ْ َ َ  ْ َرُכ َّ َ אًء َو ِ אَء  ـــ َّ اًرا َوا َ َ َْرَض  ْ ا

 ْ ُ َא ْ َ َ  ٰاَدَم َو
ِ َ َא  ْ َّ ْ َכ َ َ َאِت﴾ ﴿َو ّ ِ َّ َ ا ِ  ْ ُכ َ َوَرَز

 َّ َ ْ ُج ا ِ ْ ُ َאِت﴾ ﴿َو ّ ِ َّ َ ا ِ  ْ ُ َא ْ ِ َوَرَز ْ َ ْ ّ َوا ِ َ ْ  ا
ِ

ـــאُء  َ  ْ َ ُزُق  ْ َ ِّ َو َ ْ َ ا
ِ  َ ّ ِ َ ْ ُج ا ِ ْ ُ ِ َو ـــ ّ ِ َ ْ َ ا ـــ

ِ

ـــאٍب﴾  َ ِ  ِ ْ َ ِ ـــאُء  َ  ْ َ ُزُق  ْ َ  ُ ّٰ ـــאٍب﴾ ﴿َوا َ ِ  ِ ْ َ ِ

אِء  ـــ َّ َ ا ِ  ْ ُכ ُ ُز ْ َ  ْ َ ُه َو ُ ـــ
ِ ُ  َّ ُ  َ ْ َ ْ أُ ا َ ـــ ْ َ  ْ ـــ َّ ﴿أَ

َْرِض  ْ אَواِت َوا َ ـــ َّ َ ا ِ  ْ ُכ ُ ُز ْ َ  ْ َ  ْ ـــ ُ َْرِض﴾﴿ ْ َوا

אِء  ـــ َّ َ ا ِ  ْ ُכ ُ ُز ْ َ  
ِ ّٰ ُ ا ْ َ  ٍ ـــ ِ א َ  ْ ِ  ْ ـــ َ ﴿ ﴾ُ ّٰ ِ ا ـــ ُ
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 ، َ ِ ا َّ َّ َ ا ِ  ِ ْ َ ْ ـــא، َوا ً אِئ َ  ِ دَّ ُ َ  َ َّ َو ُ ّٰ ـــ ا ِ ْ ّ ِ َ َ
ِب  ُـــ ُّ َ ا ـــ ِ ـــ  ِ ْ ّ ِ َ אِر، َو َ ـــ ْ َ ْ ـــ ا ِ  َ ِ ِ ْ َ ـــ ْ ُ ْ َوا

َم  َא أَْכ اِت،  َ َـــ َ ْ ِ َوا אِئ َ َّ ـــ َوا ِ א َ َ ْ ِب َوا ُـــ ُ ْ َوا

א  َ  ِ  َ
ِ ْ َ َُכ أَْن  َ ـــ ْ ، أَ َ ْ ْ أَ َ  َ ـــ ْ َ َא  ، َو َ ـــِئ ُ  ْ َ

ـــ  ِ ِزَك َو ْ ـــ
ِ ـــ  ِ ـــ  ِ ْ ِ ُت، َوأَْد ْ ـــ َّ َ َ ـــא  َ ُْت َو َـــ ْ أَ

 ِ ِ ْ ََכ، َوا َدِة  ُ ُ ْ  ا
ِ ـــ َ ِ َ  ْ َ  ِ  ْ ـــ ِ َِכ، َواْכ َ َא ِ

 ١١٠  َ ِ ِ א َّ اِء َوا َ َ ُّ َ َوا ِ ّ ِ ّ ِ אِء َوا َ ِ ْ َ ْ َ ا ِ َ

 ُ ّٰ ، اَ ُ َ ُ أَْכ ّٰ ، اَ ُ َ ُ أَْכ ّٰ ، اَ ُ َ ُ أَْכ ّٰ ، اَ ُ َ ُ أَْכ ّٰ ، اَ ُ َ ُ أَْכ ّٰ اَ

ُ َ ُ أَْכ ّٰ ، اَ ُ َ ُ أَْכ ّٰ ، اَ ُ َ ُ أَْכ ّٰ ، اَ ُ َ ُ أَْכ ّٰ ، اَ ُ َ أَْכ
ِ ِ َّ َאِن ا ْ َّ َ ا ِ  ِ ّٰ א ِ ُذ  ُ أَ

ِ ِ
َّ ِ ا ٰ ْ َّ  ا

ِ ّٰ ِ ا ْ ِ

وٌس ُّ ُ ٌل،  ْ َ  ، ٌ َכ َ ٌم،  ُّ َ  ، ٌّ َ ٌد،  ْ َ
 ُ ِ َّ َ ا ُ אَر َو َ ْ َ ْ ِرُك ا ْ ُـــ  َ ُ אُر َو َ ْ َ ْ ُ ا ِرُכـــ ْ ُ  َ ﴿

 ُ ـــ
ِ َ ْ َ ا ـــ ُ  ُ َّـــ ـــאُء ِإ َ ـــא  َ ِ  ٌ ـــ ِ َ ّـــ  ِ ﴾﴿ِإنَّ َر ُ ـــ ِ َ ْ ا

 ُ ِ ْ ُ َ אًء  אِء  ـــ َّ َ ا ِ َل  َ ْ َ أَ ّٰ َ أَنَّ ا ـــ َ  ْ َـــ ﴾﴿أَ ُ ِכ َ ْ ا
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 ِ ْ َّ اْرُز ُ ّٰ ١٠٨ اَ ـــَכ  ِ َ َّכ َوَכ ِ َ ِ ـــא  ً ًّא َزاِכ
ِ
ْ َ ـــא  ً

ِ א َ
א  َّ

ِ  ِ ّ ِ َ ـــَכ، َو ِ ـــא  ً ْ אِئ أُ َ ِ ْ ِ َوأَ ا َ َ ـــ َوأَ ِ ا َ ْ َوِإ

 َ َّ َوِإ َ ْ ِإ ِ َْو َ  ، ُ
ِ َ ْ َك ا ُ ْ َ َא  ّ َوأَ ِ َ َر ْ ، أَ ِ ِذ ْ ُ

َאَءَك  
ِ ْ َאَءَك َوأَ

ِ َ أَْو ْ َ ـــא أَْو َ  ِ אِئ َ َ ْ َ ا ِ  َ
ِ َ  ْ ـــ َ

 ، אِئ َ ْ َر ـــ ّ ِ َ ُ  َ اِت، َو َ ـــ ِّ َ ْ ِـــ ا ا َ َ ْ َد ـــ ِ َّ أَ ـــ ُ ّٰ اَ

َא  א أَ َ  َّ ـــ ُ ّٰ ِ  اَ ـــ ْ ِ ْ ّ َوا ِ ـــ ِ ْ َ ا ـــ ِ اِئـــ  َ ْ َ ِ ـــَכ  ْ َ َ َو

אِة  َ َא ُ ِ َכ  ِ َא ، َوأُ َ َ
ِ ْ ُ ْ َ ا َئـــ ِ א َ ْ َي ا

ِ َ א  ً ِ َכ َرا َאِد أُ

 ُ ْ ـــَכ، َوا ِ  ّ ِ َ  َ ْ ِ  َّ ـــ ُ ّٰ ِ ا ُכـــ َ  ، ـــ ِ א َ ْ ِ ا ـــ ِ ْ ُ ْ ا

 ، َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ا
ِ א َ َא  ، َو َ ِ ِ ا َّ َ ا َ َא أَْر  

ِ ْ َ ، َواْر ّـــ ِ َ
َل  ْ َ  َ ، َو َ ْ ُ ْ ـــא َوا َ ْ ُّ  ا

ِ  َ َ ْ ُ ْ َـــ َوا ْ َ ْ َ ا ـــ ْ أَ

 ، אِئ َ َ َر ْ َّ َ ٍة  َّ َ  ْ
ِ  ْ َّ َכ ـــ ُ ّٰ ١٠٩ اَ  ِ ّٰ א ِ  َّ َة ِإ َّ ـــ ُ  َ َو

 ْ َ ِ َو ا َ ْ َ أَ ْ َ ـــ ْ ، َوأَ َ ْ َ ُّ َو ِ ُ א  َ  َ ِ ِإ َ ْ َّ َوَو

ُر  ـــُכ ْ َ ْ َ ا ـــ ُ  ْ ـــ َ َـــא  َك  ُ ـــُכ ْ ، أَ اِئـــ َ ْ ـــ أَ ِ  ْ ِ ـــ ْ ُ
اِن  َ ْ َ ِ َכ  َ ّ ِ َ ُ أَْن أُ ّ أُِر ِ َّ ِإ ُ ّٰ ِ  اَ ِ ِ َذا ُد  ُ ْ َ ْ َوا

ََכ،  ًّא 
ِ
ْ َ ـــَכ، َو ِ ْ َ ِ ـــא  ً ِ א َ  ، ِ ـــ ِ ْ َّ ِ َوا ِ ـــ ْ َّ ا
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اُب  َّ َّ َ ا ْ َّـــَכ أَ َّ ِإ َ َ  ْ ُ ، َو ـــ ِ ُ ِ ُذ  ْ ـــ
ِ ْ א َ ـــא،  ً ْ ِ َو

 ، ِ א َ ِ  ٌ
ِ א َ ََّכ  ِ َ َכ،  ْ َ ُب ِإ ُ َك َوأَ ُ

ِ ْ َ ْ َא أَ א أَ َ  ، ُ
ِ
َّ ا

 َ ْ َא َرُؤوُف، أَ  ُ
ِ َ َא  ُر  ُ َ َא   ، يَّ َ َ  ٌ

ِ א َ  ، َّ َ ٌ ِإ
ِ َא

 َ َ ْ َ ـــ  ِ ْ َ  َ ِ ِإ ْ َِכ  َ َُن،  ُّْכ َכ ا ْ َ َ אُن، َو َ َ ـــ ْ ُ ْ ا

אُه،  َ ْ َد َ ِ  ُ ِ ُ ْ َ ا ـــ ُ  ْ َ َא  َכ، 
ِ ْ ٰذ ِ  َّ ـــ َ َ أَ ٍ َو ـــ ْ َ

 ، אِئ َ َ ُد ْ َ َ َ َُכ،  ْ َ ٍة َد َّ َ  ْ
ِ  ْ َאَداُه، َכ  ْ َ

ِ ـــ  ّ ِ َ ُ ْ َوا

َْכ،  ِ  ً َ א َ َ َِכ، َو א  ً ْ ِ أُ ْ אْرُز َ  ، َّ َ َ  َ ْ َ ْ َ َ َُכ  ْ َ َא َو

 ، ِ ِ َ َכ  ِ  ّ ِ َ  َّ ُ ّٰ ا ١٠٧ اَ َאرًّ ًّא 
ِ َ ا  ً

ِ א َ אًرا  َ  ِ  ْ َوُכ

 ْ
ِ ْ ، َوا ِ ا َ َ َ  ْ ـــ ِ ، َوأَ ِ

َ
ِ א َ  ْ ـــ ِ ْ ، َوأَ ِ א َ  ْ ِ ْ َوأَ

  ِ َ א َ  ْ ـــ َ ، َواْر
ِ َ א َ  ِ ـــ ْ ، َوا ِ َّئא ِ ـــ َ ِـــ َو َئא ِ َ

 َ ْכ ُ  ِ ْ ِ ْ َאِئَכ، َوأَ َ ِ  ِ ْ ّ ِ َ אِئَכ، َو َ َ ِ  ِ ّ ِ َّ َر ُ ّٰ اَ

 َ ـــ ْ َ ْ َّ ا ـــَכ ِإ ْ ِ  ُ َ أَْذُכـــ َِכ  َرِبّ  ـــא َ ْ ـــَכ َوِإ ِ َ ِ

 ِ  ّ ِ ـــِכ ْ אِئَכ، َوأَ َ ْ َ  ْ ـــ ِ ـــ  ِ َ ْ َ ـــא أَْو َ َِدْم  ـــ َ َم،  َ َכـــ ْ َوا

 َ ْ ى َوأَ َ ْ َّ َ ا ْ َא أَ َِכ؛  ٰ ِ  ً ْ ْ أَ ْ أَُכ َـــ اِرَك، َوِإْن  َ ـــ ِ

 ً َ َ  ِ  ْ َ اَي، َو َ ْ َ ِ َو َ َ ْ ُ  ِ  َّ َ ْ ِإ
ِ ْ ِة، أَ َ

ِ ْ َ ْ ا
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 َّ ُ ّٰ ـــאُف  اَ َ َ أَ א  َّ
ِ  ْ ـــ َ אُف،  َ ـــא أَ َ  ِّ ْ ُכ ـــ ِ ّـــ  ِ ِّ َوأَ

א  َ َ א،  ً ِ َ ـــ ْ ُ ْ أَُك  َ َ  
ِ َ ْ َ َ ا، َو ً ـــ

ِ ُ َכ ـــ ْ َ َ َ ـــ  ِ َ ْ َ أَ

 ِ ْ ّ ِ َ ُ َك، ِإْن  َ ـــ ْ ِ  ٌ ـــ َ ُ ْ َ ي  ِ اِئ َ ـــ َ َك، َو ِ
َ ِ ـــ  ِ َ

ِ َא
 َ ِ  ِ

ْ ّ ِ َ َ اَك،  َ ِ  ٌ ْ َ أَ ْ َ َ  ِ  ْ
ِ ْ َ َك، َوِإْن  ُ ْ َ  ّ ِ ِ َ

َة  َ
ِ َّא َ ا ّ

ِ ا َ َ ْر  ّ ِ َ ، َو ِ َّ
ِ א َ ْ ِ ْ ِ َوا َّ ِ َ َ ْ אُذوَراِت ا َ ْ ا

 ِ
َ

ِ َ ي َو ِ َ َ  ْ َ  ْ ِ َّ اْכ ُ ّٰ ١٠٥ اَ اِرَك  َ ْ َ ِ  َ َ ِ א َ ْ َوا

َم  ْ َ  ِ ِ ْ ُ  َ ، َو ـــ ِ א َ َ ْ ِب َوا ُـــ ُّ َאَء ا ِ ـــא  َ ْ ُّ ـــ ا ِ

 ِ ْ َ  ْ
ِ א  ً ْ ُ ًא َو ـــא َ ْ ً ِإ ِ أَوَّ َ ْ َ א أَْو َ َّ َכ ُ ّٰ ُ  اَ َ ْ أُ

، َوِزْد  ُ ْ َ א  َ ِ  َ َ ِ א َّ ََכ ا َא ْ َِدْم أَ َ  ، ٍ َ َ ّ َو ِ ِ اٍل  َ ُ
َא  ـــאِن   َ ْ ِ ْ ِ َوا ْ َ ْ َא َذا ا ـــَכ  ِ َّ

ِ ِ ـــَכ َوَر ِ َّ
ِ א َ ْ َ ِ

 َ ْ َ ْ َّ ا ُ ِإ ْ ِ َ أََرى  ـــאَن، َو َ ْ ِ ْ َّ ا ُ ِإ ـــ ْ ِ  ُ َ أَْذُכ  ْ ـــ َ
א  َ א َכ ً ِ ُ ـــَכ  ِ  ّ ِ َ  ِ ـــ ْ ُ  َ ْ ِ  َّ ُ ّٰ ِ ا ُכ َ اَن،  َ ـــ ْ ُ ْ َوا

 َ ْ َّ أَ ُ ّٰ ١٠٦ اَ َِכ 
َ
ِ ْ َ  ِ َ ـــ ْ َِכ َوُو َ ْ אِل َر َ َ ِ  ِ

َ ْ َ
ٍء  ْ َ  َّ َ ُכ ْ ِ א َر َ ٍء، َכ ْ َ  ِّ ُ ُכ ِ א َ ِ َو ِ א َ ِِכ َو א َ
 ً َ ْ ٍء َر ْ ـــ َ  َّ َ ُכ ْ ـــ ِ ، َو ُ

ِ َא َر  ُ َ ْ َא َر ـــ  ِ ْ َ אْر َ
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 َّ َ َِכ،  َ َ َ َِכ َو
َ ْ َ ِ  

ِ ا َ َ ِ َوأَ ا َ ْ َب ِإ ُ ُ ِ َو ْ َ
 ْ َ ْ א َ א؛  َ ِ ُ ْ َא َوُز ْ ُّ َ ا

ِ ٌء  ْ َ َא  ْ َ َ  َ ُ ْ َ  َ َ َو ُ ْ َ
َכ،  ِ

َ ـــَכ َوَכ ِ ْ ُ  ِ אِئـــ َ َ ِ ـــ  ِ َ  ْ ـــ َ اَء  َ ـــ ِ اِئـــ َو َ ِ

 ُ
ِ
َّ ُؤوُف ا َّ ََّכ ا َא، ِإ ْ ِ ْ َ  َ َא َو ْ ِ َא، َوأَْכ ِ  ْ ُـــ ْ َوا

 ، ً َ ِ ً َכא َ
ِ א َ ـــא، َو ًّ َא ًא  ِ َ א، َو ً ِ َ ًزا  ْ َ َُכ  َ ـــ ْ ـــ أَ ِ ٰ  ِإ

 َ َ ُدَك  ُ  ِ ٰ אِئَכ  ِإ َ ِ  َ ًא ِإ א َ
ِ ـــ ْ ، َوا ً َ

ِ ً َوا َّ َ َ َو

َْכ؛  ِ  ِ ْ َ َ ْ ِ أَ ُ ِ َوُذ َئא ِ َ َכ، َو ِ  ِ َ َ ْ אِدَك أَ َ
ِ

 َ ْ َ  َ ِ َ أَْر َّـــ  َ َכ  ْ َ ً ِإ َ ْ َ  
ِ ْ ِ ْ ، َوا ـــ ِ ْ َ َِزْل  ـــ َ

 َ ِ ِإ ْ َ َّ َّـــאَك َو ِ ِإ
َ
ِ ْ َ ـــ  ِ ٰ َك  ِإ ِ ـــ ْ َ َـــ  ِـــَכ ِإ ٰذ

َא  َّאُن  َ َא  َِכ،  َא َ  َ ِ ِإ ْ َ א َ ِ أَ َئא ِ َ َכ، َو ِ
َ َـــאِب َכ

אِئَכ  َ ـــ ْ ِر أَ ُـــ  ْ ِ ـــ  ِ  ْ َ  ، ُ ـــ
ِ ْ ُ َـــא  ـــאُر  َّ َ َـــא  َّـــאُن  َ

َא  َِכ، 
َّ ِ ُ َِכ َوُر

َّ
ِ ُ ِ أُ ًא  ِ َ  ِ ِ  ُ ِّ َ א أُ َ ِـــَכ  א َ ِ َو

אِدِه  َ
ِ ِ  ُ ُ ْ ُ  ْ َ َא   ١٠٤ وٍل  ُ ْ َ  َ ْ َ َא  َ َو ِ ِ ا َّ َ ا َ أَْر

 ، ِ ا َ ــــ ُ  ِ ِ ْ ، أَ ٌ ِ ـــא َ  َ ِ ِ ْ ُ ْ
ِ  ُ ُ َ ُه َوَכ ُ ْ َ ، َو ـــאمٌّ َ

 ، َ ِ ـــ ِ א َ ْ َ ا ِ אِئ َ ْ َ ا ـــ ِ  ِ ْ َ ْ َ  َ َـــאَي، َو ُ  ْ ـــ ّ ِ َ َو
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 ُ
ِ
َّ ُ ا

ِ َ ْ َ ا ْ َא، َوأَ ُ َئא ِ َ َـــא  ِ  ْ َ א َ ْ أَ َ َن  ُ
ِ ْ ُ

 ُ
ِ َ ْ َك ا ُ ـــ ْ َ א  َ َّ ـــ

ِ َ َא  ـــ ِ ُ ْ ِ أَ ـــ َ א َ
ِ  ْ َ َא  ْ َ َ َـــא،  ِ

َس  ِّ ُ ـــאِدِر ( َ ْ ُ ا ْ َ  ُ ْ ـــ َّ َא ا ُ ِّ ـــ َ َאَل  ـــא  َ ُ -َوَכ ـــ
ِ َ ْ ا

 ُ َـــ ْ ُدو ـــ َ ّ ِ ُ אُب، َو َ ـــ ْ َ ْ  ا
ِ ـــ ْ َ َ  ْ ـــ َ א َ  ْ ـــ َ ُه)-  ُّ ـــ

ِ

 َ ْ ٌ َوأَ
ِ َ  ٌ ْ ُ َذ ُ ْ ُٰب، َذ َ ْ ُ َوا َ ْ َ ْ َ ا ْ اُب، َوأَ َ ْ َ ْ ا

 َ ْ َ  ٌ ِ ْ ُ َْכ،  َ َ  َ ْ َ  ٌ ـــ
ِ َِכ، أَ א َ ِ  ٌ ـــאِئ َ ، ُ

ِ
َّ ُّ ا َ ْ ا

َא   ُ
ِ َـــא َر  ُ

ِ َ َـــא  ـــאَن،  َ ْ ِ ْ ـــَכ ا ْ ِ  ُ ـــ ُ ْ َ ـــאِدَك،  َ
ِ

ـــא  َ ْ ُّ ـــ ا ِ ـــ  ِ ِ ْ ُ  َ ـــَכ، َو ِ َّ
ِ א َ ْ َ ِ ـــ  ِ ْ َ ، ِاْر ُ ـــ ِ َכ

َِכ  َ ْ ِ ـــ  َ َ  َّ َ َّ َو َ َ  َ ـــ ْ َ ْ ى أَ ِ َّ َ ا ـــ ْ ِة، أَ َ ـــ
ِ ٰ ْ َوا

 َ َ َِئَכ، َو َ ـــ  َ َ  ْ ِ ْ ْ أَ َ  َو
ٍ ـــ َّ

ِ
َ ِ ـــ  ِ َ ْ َ َ ْ ي، َوا ِ ـــْכ ُ

 ، ِ ْ َ ْ َ  ْ َ َא َو َא َ ْ ـــ ا َ َ  ِ َ ْ ، َوَرأَ ِ ِ ْ ُ  ْ َ َ ا  َ ـــ ٰ
ـــאِدَك  َ

ِ  ْ ـــ ِ ـــ  ِ ْ َ ْ ، َوا ـــ ِ ْ َ ْر  ِّ َـــ ، َو ِـــ א َ  ْ ـــ ِ ْ َ َ
 َ ِّ

ِ
ْ َ ْ َ ا

ِ ا َّ ، َوا َ ِ ُ ْ َ ْ َ ا ِّ
ِ
ُ ْ َ َوا

ِ ِ ْ ُ ْ ا

אُزوا  َ َ  ، َ ِ َّ َ ُ ْ אِدَك ا َ
ِ َب  ُ ُ َْت  َ َ َُכ  َ َ َ  ِ ٰ ١٠٣ ِإ

 َّ ُ ّٰ ِ ا َ ْ א َ  ، َ ْ َ ُّ َو ِ ُ א  َ  َ ا ِإ ُ ِّ َّאّمِ َوُو ِ ا ـــ ِ َ ْ א ِ
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 َ َ َ  ُ ُ ـــא َ ْ ْ ِإ َ َא  َْכ؛  ِ َאَدٍة  ِ ِ َِכ  َ ـــ ُرْؤ َ َ َك، َو ِ ـــ ْ ِ

ـــَכ،  ِ َ א َ َ ـــَכ َو ِ َّ َ َ ِ َـــא  َ ُ ُ  ْ َ ـــ ْ א َ َة،  َ ـــ
ِ ٰ ْ ـــא َوا َ ْ ُّ ا

 ْ َ ـــ ْ ، َوا َ ِ ـــ ِ א َ ْ َ ا ِ ِ ْ ُ ْ ـــאِدَك ا َ
ِ  ْ ِ َـــא  ْ َ ْ َوا

  َ ِ ِ ا َّ َ ا ـــ َ َא أَْر ـــَכ،  ِ َّ
ِ א َ ْ ِ َر אِئـــ َ َ ِ َـــא  اَء َ ِ

 ِ  َ َ ْ ِ ْ َ َوا َ א َ َ ْ َق َوا ْ ِّ َُכ ا َ ـــ ْ َ َك،  ُ ِ َ َّא  َّ ِإ ُ ّٰ اَ

אَرِة  َّ َ ْ ِ ا ْ َّ ِ َوا ِ א َ َّ اِت ا َ َ َ  ْ ِ َא  ِ א، َو َ ِّ َא ُכ ِ א َ َ
َّא  ِ َ َ  ، ُ ِ َ ـــ ْ َ ـــَכ  ِ ُ َو ِ َ ـــ ْ َ َِכ   َّ ـــ ُ ّٰ ١٠١ اَ ِء  ـــ ُّ א ِ

 ِ ِ َ  َ َא ِإ ِ ْ َאُم، َوا َ  َ  ِ َّ َِכ ا
ْ َ ِ َא  ـــ ْ ُ ْ َא، َوا ْ

ِ َوأَ

 ْ ِ  ً َ
ِ ْ َ ـــَכ، َو َ ْ ِ  ُ ـــ ِ ا َ ُ  ً َ ِ ْ َ َـــא  َ  ْ ـــ َ ِم، َو َ ـــ ْ َ ْ ا

َِכ،  َ َ َ  ِ َـــ َ َ ُ  ْ َ  ُ ُـــ ْ َ  َ א  ً ـــ ِ א َ א  ً ْ َ ـــَכ، َو ْ ُ َ
 ٍ ِ  ِ ّ ِ ُכ  ُ ُ ْ َ א  ً َْכ، َوُرو ِ  ُ َ ْ َ א  َ  ُ َ ْ َ اًدا  َ ُ َو

َא،  َُذ َ  َ ْ َـــא، أَ ْ َ َ َכ 
ِ
َّ
ِ א َ ْ َ ِ َـــא  ْ َ َِכ، َواْر َא َـــ ٰأ ِإ

 ِ ـــ ِ א َ ْ ـــ ا ِ ـــאِت  َّ ِ ُ ْ َـــא ا
ِ َـــא، َواْכ אَء َ ْ َر ـــ ِّ َ ُ  َ ـــ َ

ـــَכ  ِ َّ َ َ َو ـــَכ  ِ َ ِ ْ َ ِ َـــא  وَر ُ ُ  ْ ـــ ِّ َوَو  ، ِ ـــ ِ ٰ ْ َوا

َّא  َّ ِإ ُ ّٰ ١٠٢ اَ َِכ 
َّ
ِ
َ ِ َא  ِ  ْ ُ ْ אِئَכ، َوا َ ِ  َ َאِق ِإ

ِ ْ ِ ْ َوا
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َِכ  ْ ِ ـــ  ِ َـــא  ِ ، َو ِ ـــ ْ ِ ْ ّ َوا ِ ـــ ِ ْ َ ا ـــ ِ اِء  َ ـــ ْ َ ْ َّ ا ـــ َ
 َ ِ ِ א َ ُ ْ َ َوا ِ ِכ ْ ُ ْ َ َوا ِ ِ ْ ُ ْ אُوِز ا َ َ  ْ ـــ

ِ  ِ ِ َ ْ ا

َُכ  َ ـــ ْ َ ْ  َو ُ َ َ ْ ْ َوِإ ُ َ ْכ َ ْ َو ُ َ ْ َّא َכ َ  ْ َ َـــא، َواْد َ
َِل  َ ِ ِرًכא  ْ ُ  ً ْ َ ا، َو ً ًא َذاِכ ـــא َ

ِ א، َو ً ـــ ِ א َ א  ً ْ َ  َّ ُ ّٰ ا

א  َ َא َכ ِ ْ אِئَכ، َوأَ َ ْ َِכ َوأَ א َ ِ اِر  َ ْ َ ِ َא  ْر ّ ِ َ َِכ، َو َ َ َ
 ْ َ َك، َو َ ْ ِ  َ ِ

َّ َכ ُ ْ אِدَك ا َ
ِ  ْ ِ  َ ْ َ ْ ْ أَ َ  َ ـــ ْ َ ْ أَ

ـــَכ  ِ ِ َ  َ ـــ ْ َ َـــא َو َ ْ َ  ْ ـــ َ ْ ـــَכ، َوا ْ ُ َ  ْ ـــ ِ  ً ـــ َ ِ ْ َ َـــא  َ
 ، ِ ْ َ ْ اِب ا َ ـــ َ َّـــאِر َو َ ا ـــ ِ َـــא  ّ ِ َ  َّ ـــ ُ ّٰ ٩٩ اَ ـــ  َ َ ْ ُ ْ ا

َِّכ  ِ َ  َ ْ َא َو ، َوأَِر َ ِ َّ َ ُ ْ اِر َوا َ ـــ ْ َ ْ َ ا َ  َ َّ َ ْ َא ا ْ
ِ َوأَْد

ى  َ َـــ ـــ  َّ َ َـــא  ِ אِئ َ َ  ْ ـــ َ ـــאَب  َ ِ ْ ِ ا ـــ َ ، َواْر ِ ـــ ِ َכ ْ ا

َِכ،  ََء ِכ ِ َـــא  ْ َ َّ اْכ ـــ ُ ّٰ َ  اَ
ِ ـــא  َ َ َכ َّـــ ِ ْ ُ ْ َ ا אِئـــ َ َ ْ ا

 ٍ َ ْ َ ـــ  َ وٍل، َوأَْر ُ ـــ ْ َ  ُ ْ َ َّـــَכ  ـــَכ، ِإ ِ َ א َ ِ ِ َـــא  َ َواْر

َא  َ ُ ُ ْق  ِّ ـــ َ ِة، َو َ
ِ ٰ ْ ـــא َوا َ ْ ُّ َ ا ْ َـــא أَ

ِ ٍل، َواْכ ـــ ُ ْ َ َو

 َّ ُ ّٰ ِ ١٠٠ اَ ِ ْ َّ َ ا َ َא  א َ ْ َ ، َو ُ ِ َ ْ َא ا ُ ٰ َ ِإ ْ َِכ، أَ

 ْ ِ  ٍ ْ َ ِ َـــא  ِ َ
ِ َ ٰأ َ َא، َو َ ْ َ ْ ـــא أَ َ ِ َא  ِ ـــ ِد َ َ َّـــא  ِ أَ
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 َ َ  ً َ ِ ْ ُ َِכ  َ ِ ْ َ  َ ْ َ  ْ ِّ َאِن، َوَو ْ
ِ ْ ِر ا ُ ِ َِّכ  َ ِ

אِن،  َ َ ْ ِ َوا ْ ُ ْ א ِ َכ  ْ َ  ِإ
ِ ِ َي  ِ ْ َ ْ َ  َّ َ َא،  ِ ُ ُ َא َو ِ ُ ُ

 ِ ّ ْ ُכ ِ َא  ْ َ ُب ِإ َ ْ َ أَ ُ  ْ َ َא  אِم،  َ َْو ْ ُ ا ْ َ َـــא  َ ُ ْ َ  َ َو

َא  َْכ،  َ َא  ِ ْ ُ ِ َـــא  ْ
ِّ َ ُ  َ َِכ، َو ْ ُ  َّ َ َא  َ  ْ ـــ َ ٍء،  ْ ـــ َ

 َ َ َא  َ ا َ ْ ْ أَ ـــ ِّ َ َّאُن، َو َ َـــא  َّאُن  َ َא   ُ ٰ ْ َـــא َر  ُ ـــ
ِ َر

َא  ْ ِّ َّ أَ ُ ّٰ ٩٧ اَ ِم  َ ـــ َّ َא َداَر ا ْ ِ ، َوأَْد ِ ِ َ ـــ ْ ُ ْ اِط ا َ
ِّ ا

َאَن،  َ ْ َ َوا ـــ ْ َ ْ َّ َوا َ ْ َـــא ا ْ
ِ ْ َك، َوأَ ِ ـــ ْ ِ  ْ ِ ـــאٍن  َ ْ ُ ِ

 ، ِ َ ِ
َّ اِر ا َ ْ َ ْ ِه ا ُ ْ ُو َ   ٍ َّ َ ُ  ِ َّ ُ ِ َא َو َ  ْ

ِ ـــ ْ َوأَ

 ٍ ْ َ َة  َّ ُ  َ
ِ َ ْ ُ ْ َ ا

ِ ِ ْ ُ ْ ـــאَدَك ا َ
ِ  َ ْ א أََر َ َـــא  َوأَِر

َא  اَك،  َ ـــ ِ  ْ َّ َ َא 
ِ ْ َِכ، َوأَ َ ْ َ َر اِئ َ َ َא  َ  ْ َ ْ َـــא، َوا َ

א  َّ
ِ َא  ْ ؛ َواْرُز ِ ـــ َ ْ َّ א ِ  ِ ـــ ْ َ َ ْ َ ا ـــ

ِ َא َא   ، ُ ِ َא َכ  ُّ ـــ
ِ َ

 َ ِ و ُ ْ َ ْ َ ا ِ َא  ْ َ ْ َ  َ ، َو َ ـــ ِ َّ َ ُ ْ אِدَك ا َ
ِ ِ َت  ْ َ ادَّ

 ْ ِ ا  ًّ ـــ
ِ َِכ َو َא َ َ  ْ ـــ ِ  ً َـــ ْ َ َـــא  َ  ْ ـــ َ ، َو َ ـــ ِ ِ א َ ْ َوا

َّא  َ  ْ ِ ْ َّ أَ ـــ ُ ّٰ ٩٨ اَ َك  ِ ْ ِ  ْ ِ وٍح  ُ ـــ ِ َא  ْ ِّ اِرَك، َوأَ َ ـــ ْ أَ

َא  ِ ُه، َواْכ َ ْ َא َو َ  َ َ ْ أَْو َ اَن  َ
ِ  َ ِ ِ ـــ ْ ُ ْ ِ ا

ِ َ  ْ َ َو
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 َ ـــ ْ َ َ ْ ُ ْ َوا اِر  ِ ـــ ْ َ ْ ا  َ ـــ ِ َّ ُ ْ ا  َ ـــ َ َـــא  ا َ ْ َ َو َـــא  َّ َ َ َو

ُ أَْن  ْ َ َّא  ِ َ َِכ،  َא َ  ْ ِ  ً َ ْ َْכ َوَر ِ  ً ْ َ ـــאِر،  َ ْ َ ْ ا

 َ
ِ ْ َ َא، َو َ َ ْ َ  َ ـــ َ ْ َ َא، َو َ َ ْ َ  َ ـــ ِ ُ َـــא، َو َ َ ْ َ َد ـــ ِ ُ

َא   ُّ َ َא  َّאُر  ـــ َ َא  ُر  ُ َ َא  َא،  ِ َئא ِ َ  ْ َ אَوَز  َ َ َ َـــא، َو َ َّ َز

 ٌ ْ َ أَ ْ َ َ َא  ْ َ ْ َ َك، َوِإْن  ُ ـــ ِ َ َّא  ِ َ َـــא  ْ ِّ َ ُ ، ِإْن  ُ ـــ
ِ َر

 َ ْ َ َא َو َ ْ َ  ْ َ ْ َّ ا ُ ّٰ ٩٥ اَ  ُ ـــ ِכ َ ْ ُ ا ِ َ ْ َ ا ْ اَك، َوأَ َ ـــ ِ

 َ ِ َא  ْ َ ْ ، َوا ِ ـــ ِ َ ْ ِص َوا َ ـــ ْ ِ ْ ِ َوا َـــ א َ َ ْ ِق َوا ْ ـــ ِّ ا

 ِ ـــ َ ْ َ ْ ِ َوا ـــ َ َ ا َ ُ ْ ِ ا ـــ ْ ْ أَ ـــ
ِ َ َو ـــ ِ ِ א َ ْ َ ا ِ ـــ ِ א َ ْ ا

 َ ًא، َو ِ א َ ا َو ً ـــ
ِ َא ًא َو ِ ُ َא  َ  ْ ، َوُכـــ ِ َّ َّא ِ ا ـــ َ ِ ْ َ ْ َوا

 َ ُ ُ َא  ِ ُ ُ  ْ ـــ َ  ْ ـــ ِ ، َواْכ َ ِ و ُ ْ َ ْ َ ا ـــ ِ َـــא  ْ َ ْ َ
َא أَْن  َ ٰ َـــא ِإ َُכ  َ ـــ ْ َ א َכאَن، َو َ َّ َכ َ ْ ى ا َ َ َّـــ  َ اِن  َّ ـــ ا

َة  َ
ِ َّא َא ا ـــ َّ ا َ َ َر  ِّ َـــ ُ َ اِرَك،  َ ـــ ْ ْ أَ ـــ ِ ًرا  ُـــ َـــא  َ  َ ـــ َ َ

َא  َ א َ َ أَ ِ ُ ـــאِر، َو َ ْ َ ْ אِت ا َ ُ ُ َّא  َ  َ ُ ْ َ ، َو َ َـــ ِ א َ ْ َوا

אِت  َ ُ ُ  ِ َّא  َـــא! ِإ َ ٰ ٩٦ إ َאِر  ْ ُ ْ  ا
ٍ
َّ َ ُ ـــَכ  ِ ِ َ ِر  ُـــ ِ

  ٍ َّ َ ُ  َ ـــ َّ َא أُ ْر ِّ َ َ ـــאَرى،  َ َ  ِ ـــ َّ
ِ ا َ َ َ ْ  َوا

ِ
َّ
ِ א َ ـــ ْ ِ ْ ا
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َـــא  َ  َ ـــ אِد َ ُ ْ َـــא َوا ْ َ َ  َ ـــ אِوِز َ َ ُ ْ א ا َ َّ ـــ
ِ َ ـــَכ،  ِ ْ َ

 ْ ِ َא  َّ َא َر َّא  ِ ، َوٰأ ْ ـــ ُ َ ْ ْ َوَכ ُ َّ ـــ َ َא 
ِ َא، َو ِ  َ ـــ ِ אِכ َ ْ َوا

َْכ،  ِ  َّ אَف ِإ َ َ  َ  َّ َ ِة  َ
ِ ٰ ْ َא َوا ْ ُّ ـــ ا ِ ٍف  ْ ـــ َ  ِ ّ ُכ

אَدَك  َ
ِ  َ ـــ ْ ِ َ א  َ َـــא َכ ْ َ ْ اِرَك، َوا َ ـــ ِ ـــ  ِ َـــא  ْ َ ْ َوا

 ٩٣ אِر  َّ ُ ْ َ ا َـــ א َ
ِ اِر َو َ ـــــ ْ َ ْ َّ ا ـــ َ َـــא 

ِ ، َواْכ َ ـــ ِ ِ א َّ ا

 ْ ِ َא  ْ َ َ  ْ ـــ ِ ، َوأَ ـــ َ ْ َ ُّ َو ِ ُ ـــא  َ  َ َـــא ِإ ْ ِّ َّ َو ـــ ُ ّٰ اَ

 ْ ِ َא  َّ ُ ى، َو َ ـــ ْ َّ َאَس ا
ِ َא  ـــ ْ ِ ْ אِرِف، َوأَ َ َ ْ اِرِف ا َ ـــ َ

 ِ א  َ ِ א  ً ِ א َ َـــא  ِر،  ُّ َر ا ُ َא   ، ٍ ٍ َداِئ ـــ ِ َ  ٍ
ْ َ ِ ـــَכ  ْ ُ َ

ـــאِق  َ ِّ ـــאِت ا َ ُ ُ  ْ ـــ ِ َـــא  َ ِ َא َـــא َو َ
ِ َא  ْ ـــ ِّ َ وِر،  ُ ـــ ُّ ا

ِر  ُ ِ َא  َ َא َوأَْرَوا َ ُ ُ ْر  ِّ َ ِر، َو ُ ُ ْ ِ َوا ـــ ْ ِ ْ אِق َوا َ ـــ ِّ َوا

َא  َ ا َ ْ ْ أَ ـــ ِ ْ ـــאُه، َوأَ َ ْ َ  ٍ ـــ َ َ ِ َא  ْ
ِ ْ َ ـــ ْ ـــَכ، َوا ِ َ ِ ْ َ

ِم  َ ْ َ ْ ِ ا ِ ـــ َّ َ ا َא ِإ ِ ْ َـــא، َوا ِ ا َ َ َـــא َوأَ ِ ا َ ْ اَل ِإ َ ـــ ْ َوأَ

 ِ َ א َ َ ْ ِ َوا ـــ َّ َ َ ْ א ِ َא  َ ُ ُ  ْ َ ْ َّ ا ـــ ُ ّٰ ٩٤ اَ  ِ َّ َّא ِ ا ـــ َ ْ ِّ َوا

َِכ  ِ َ  ِ َّ
ِ
َ ِ َא  ْ ِّ ـــ َّ َك، َو َ ْ ِ ـــא  َ  َ ـــَכ َوِإ ْ َ ِق ِإ ْ ـــ َّ َوا

َא  َ ِ ْ َ َدْوَس  ْ ـــ
ِ ْ ِ ا َ ْ َك، َوا َ ْ ِ  َ ِ َّ َ ُ ْ ٍ  َوا ـــ َّ َ ُ
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 َ ِّ
ِ
ْ َ ْ َ ا

ِ ا َّ َ ا ِ َّ َ ُ ْ َ ا
ِ ِ ا َّ َ ا ِ ِر َ ْ َ ا ِ َّ ُ ْ ا

 ْ ـــ ِ
ِّ َـــא ُכ اِئ َ ْ َ ِ ـــَכ  ْ َ َ  َّ ـــ ُ ّٰ َ  اَ ـــ ِ ُ ْ َ ْ َ ا ـــ ِّ

ِ
ُ ْ ا

 ُ ـــ
ِ ُ ، َو ْ ِ

ِ َ ِכ ْ אَء أَ َ ـــ ْ ُ أَ ُכ ْ َ  َ
ِ َّ א ا َ َّ ـــ

ِ َ  ، َ ِ
َ ْ أَ

 ُ
ِّ َ ُ ، َو ْ ـــ ُ َ ْ َ  ُ ِّ َ ُ ، َو ْ ـــ ُ َ ْ َ  ِّ ـــ َ ُ ، َو ْ ـــ ِ ْ َ ِإ

 ِ  ْ
ِ ِ ْ א َ  ْ ـــ ُ َ َ ا َ

ِ  ُ ـــ ِ ُ  َ ـــ ْ َّ ِإْن ُכ ـــ ُ ّٰ ْ  اَ ـــ ُ َ ْ َ
 ْ ُ َ

ِ ْ ْ أَ ُ ْ ، َوا ْ ُ َ ا َ ْ ْ أَ ِ ْ َ َ  َّ אٍن، َوِإ َ ِب َز َ ْ ِب أَ َ ـــ ْ أَ

 ْ ُ َ َ ْ ْ أَ ـــ
ِ َـــَכ، َواْכ َ ْ ْ َو ـــ ِ ْ َ َ ْد  ُ ـــ ْ ، َوا ْ ـــ ُ َ ُ َوأَْر

 ، ْ ُ َ א َ
ِّ ْ وا ُ אَد َ

ِّ ْ َوا ُ َ َ ْ ْد َو
ِّ َ ، َو ْ ُ َ َّ ُ ْ َو ُ َ َכ ْ ـــ َ َو

 ْ ُ َ َ َ َ  ْ ـــ ِ ، َوأَْز ْ ُ َ َ ـــ
ِ ْ ْ َوأَ ُ َ َّ ُ ْ َو ُ َ َ

ِ ـــ ْ َّ أَ َوِכ

 ، ْ ُ َ ْ ـــ َ  ْ ِّ ـــ َ ، َو ْ ُ ْ ِ ْ ْ َوَز ُ ْ ِ ْ َّ ا ُ ّٰ ْ  اَ ـــ ُ َ א َ ْ ُ َو

 ْ ُ ـــ َ ْ َ  ْ َ ْ ٍق، َوا َّ ـــ َ ُ  َّ ْ ُכ ـــ ُ ْ ِّ َ ، َو ْ ـــ ُ َ ْ َ ْق  ِّ ـــ َ َو

َُכ  َ ـــ ْ َ  ٩٢  ْ ِ ْ َ َ َא  ْ ُ ْ ، َوا َ َ َ ْ ُ ا ـــ ُ ْ
ِّ َ ُ  َ ، َو ْ ـــ ُ َ ْ َ

ًא،  ا َ ْ ً َوِر َّ َ ِة  َ
ِ ٰ ْ ِ ا ً َو َ ِ א َ  ً َ

ِ א َ َא  ْ ُّ  ا
ِ  َّ ُ ّٰ ا

 ، َ ِّ َ ْ ُ ْ َ ا ِ א َ ْ ُ ْ اِء َوا َ َ ُ ْ َ ا
ِ אِئ َ ْ אَء ا َ َك ُد ُ ْ َ

 ْ ِ  ٍ َ َ أَ َ ِإ ، َو ٍ ـــ ْ َ  َ َ ْ َ َא  ـــ ِ ُ ْ َ أَ َـــא ِإ َ َِכ  َ َوأَْن 
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َא  ْ ُ ْ َّ ا ُ ّٰ ْ  [اَ ـــ ُ َ א َ
ِ ْ َو ُ َ َ ْ

ِ ْ َو ُ ـــאَد َ َ ْ َو ـــ ُ َ ْכ َ َو

 ُ ـ ِ ُـ  ْ ـ َ ْل  ُ ـــ ْ َ (٣)]، َوا ِ ِ ـــ ْ ُ ْ َم َوا َ ـــ ْ ِ ْ ِ ا ُ ْ َوا

אِدَك  َ
ِ  ْ ـــ ِ َـא  ـ ْ ـ َ ـ ْ ، َوا َ ِ ِ ــــ ْ ُ ْ ََن ا ْ ـــ ِ َــــא َو َـ َ ْ ِ

 َ ـــ ِ ِ ُ ْ َوا  َ ــــ ِ ا َّ َ َوا ـــאِء  َ َ ُ ْ َوا ــــאِء  َ َ ُ ْ َوا ـــאِء  َ َ ُ ْ ا

 ، َ ِ ـــ ِ א َ ْ َوا  َ ـــ ِ ِ ا َ َ ُ ْ َوا  َ ــــ ِ ا َوَّ ْ َوا  َ ــــ ِ ا َوَّ ْ َوا

 َ ِّ ِّ ُ ْ َ َوا ـــ ِر ُ َ ْ آِن، َوا ْ ـــ ُ ْ ِق ا َ ـــ ْ َ ِ  َ ـــ ِ ِّ َ َ ُ ْ َوا

 َ ـــ ِ ا َّ َوا  َ ـــ ِ َ ْ ُ ْ ا  َ ـــ ِ ِ ْ ُ ْ َوا  َ ـــ ِ ِ َ ْ َوا

َِכ،  َא َ  َ َ ِإ ِ ا َّ ، َوا َ ِ ُ ْ َ ْ َ ا ِّ
ِ
ُ ْ َ َوا ِّ

ِ
ْ َ ْ ا

َـــאُم،  َ  َ ـــ  ِ َّ ـــَכ ا ِ ْ َ ِ َـــא  ْ َ ْ ؛ َوا َ ـــ ِ ِ ا َّ َ ا ـــ َ َـــא أَْر
اِم،  َ ْכ ِ ْ ِل َوا َ َ ْ َـــא َذا ا اُم،  َ ُ  َ ي  ِ َّ ـــَכ ا ِ َ َכ ِ َـــא  ْ ُ َواْכ

 ٩١ אُف  َ َ  َ א  َّ
ِ  ْ َ אُف  َ َ א  َّ

ِ َא  ِّ َ َאِف  ْ َ ْ َّ ا
ِ َ َא 

 ، ِ َ א َ ْ אِء ا َ ْ ِ أَ ّ ِ ُכ  ِّ ـــ َ ْ َ ا َ ِ ِ َوَכ ّٰ َ ا َ ِ ِ َכ ْ َّ أَ ـــ ُ ّٰ اَ

 ِ َ א َ ْ אِء ا َ ْ ِ أَ ّ ِ ُכ ـــ אِدَك  َ
ِ وَر  ُ ُ َـــא َو وَر ُ ُ ْح  َ ـــ ْ َوا

 ِ َ ْ ِ َـــ  ٰاِن َوِإ ْ ـــ ُ ْ ـــאِن َوا َ ْ ِ ْ ِم َوا َ ـــ ْ ِ ْ ـــאِن َوا َ ِ ْ ِ

 َ ِ َ ْ ُ ْ َ ا ـــ
ِ ِ ْ ُ ْ ـــאِدَك ا َ

ِ  ْ ِ َـــא  ْ َ ْ ـــאِن، َوا َ ِ ْ ا
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ََّכ  ِ َ  ، ٍ ْ َ ِ َت  ْ ـــ َ َ َّא  َ َت  ْ ـــ َ َ ٍل، َوِإْن  ْ ـــ َ ِ َت  ْ ـــ َ أَ

َא  א؛  ً ِ ُ َِכ  َא  ِّ َ  َ ـــ ْ ِ  َّ ُ ّٰ ِ ا ُכ َ  ، ِ ِ َ ْ ِ ا ـــ ْ َ ْ ُذو ا

 َ ْ َ  َّ ـــ ُ ّٰ ٨٩ اَ اُب  َّ َ َـــא   ُّ ُ َ َא  ـــאَب،  َ َ أَ ـــ
ِ ْ ِإَذا ُد ـــ َ

  َ ِ ـــ ِ א َ ْ َ ا ِ َّא  َُכ َُכ  َ َ َرْأ  ْ َ َـــא، َو ْכ َ َ َ ُـــَכ  َ ْ َر

ُ، َوِإْن  َّـــ ِ ْ ُ َوا ْ َ ْ ـــَכ ا َ َ ِـــَכ،  ْذ ِ ِ َ َـــאَك  ْ َ َّ ِإْن أَ ـــ ُ ّٰ اَ

َّא  ُ أَ َ ْ َ ََّכ  َـــא، َوِإ ْ َ َ ََכ   ُ َّ ُ ْ َك َوا ِ ـــ ِ ْ َ ِ َ َـــאَك  ْ َ َ
 َ َכ َو ْ َ َ َّـــא 

ِ أًَة  ْ ـــ ُ َא-  א أَ َ َّ ـــ
ِ َ َب - ُ ُّ ِْت ا َـــ  ْ َـــ

َאُن،  ْ َّ َא ا َّ ْ أََز ِכ ٰ ِم، َو َ ْ ِ ْ ِّ ا َ ِ َכ َو ِّ َ ِ ًא  א َ ْ ِ ْ ا

َא  ْ ِّ َ ُ  َ ـــ َ ِء؛  ـــ ُّ א ِ ـــאَرُة  َّ َ ْ ُس ا ـــ ُ ُّ َـــא ا َ  ْ ـــ َ َ ْ َوَو

َُכ  َ ـــ ْ َ َّא  َّ ِإ ُ ّٰ ٩٠ اَ  ٌ ِ ٌّ َכ ُ َ ََّכ  َא، ِإ ِ َئא ِ َ َא َو ِ ُ ُ ِ

ـــَכ  َ ْ َِכ َوأُ א َ َ َ َכ َو َ ُّ َ َ אَك َو َ ََכ َوِر َ
ِ א َ َك َو َ ْ َ

َـَכ  َء َ َزَك َوِכـ ْ ـ
ِ ََכ َو ْ ِ ََכ َو َّ

ِ َ ََכ َو َّ َ َ ََכ َو ْ ُ َو

ََכ  َ א َ ََכ َوِر َ َא ِ ــــَכ َو َ َـ ـא َ ـ ِ َـَכ َو َـ ـא َ َــــَכ َوِو َ ـ ْ ُـ َو

 َ َّ
ِ َّ َ ُ ْ َح َوا َ َ ْ ـאَح َوا َ َّ َز َوا ْ ـ َ ـ ْ אَءَك َوَدَواَءَك، َوا َ ـ ِ َو

 ْ ُ َ ْ ْ َوَכ ُ َّ ـــ َ َـא  ـ
ِ َـא؛ َو اِئ َ ْ َ أَ َ אَر  َ ِ ْ ِ ْ َ َوا ـــ َ َّ َوا



٥٢

 ْ ُ ْ ، َوا ْ
ِ ِّ ـــ َ  ْ

ِ َِכ  ُذ  ُ َ ، َو ْ
ِ ِ ْ َ ـــ  ِ َرأُ  ْ َ ـــَכ  ِ َو

א  َ  َّ ، َوِכ ْ ُ َ َ ـــ
ِ ْ ْ َوأَ ُ َ َ ْ ْ أَ ـــ

ِ ، َواْכ ْ ُ َ ُ ْ َوأَْر ـــ ُ َ
ِ ْ أَ

 ٨٧  ْ ِ ْ َ َ َא  ْ ُ ْ ، َوا َ َ َ ْ ُ ا ُ ْ
ِّ َ ُ  َ َא، َو ْ َ َ َن  ُ ِ ْ َ ْ َ

اَك،  َ ِ אِء  َ َ ُّ ِ  ْ َ אُء  َ َ ُّ ُ ا ْ َ يُّ َو ِ َ ْ َ ا ْ يُّ أَ ِ َ َא 
א  َ َא  ِ ٍء ِاْכ ْ ـــ َ  ِ ّ َ ُכ

ِ َא َכא َכ،  ِ ْ ُ  ِ ّ
ِ ِ َوَو ّ

ِ َ ِ َـــא  ْ ِ א َ َ
א  َ َّ ـــ

ِ َ  ، ِ َ א َ ْ אِء ا َ ْ ِ أَ ّ ِ ُכ  َ ِ ِ ـــ ْ ُ ْ َ ا
ِ َ َא َو َّ َ أَ

َא  ْ ُّ ِم ا ُ ُ  ْ
ِ  ، َ ِ ُכ ْ َ ْ َ َوا ِ ُ ْ َ ْ َ َوا وِر ُ ْ َ ْ ا

ِ -ِإْن  ِ َّ َـــא ا ِّ ُ ِ ِ َو ِ ـــא َّ َِّכ ا ُ ِ َُכ  َ ـــ ْ َ ِة؛  َ
ِ ٰ ْ َوا

 َ ـــ ْ َ ْ َك ا َ َوُودَّ ـــ َ َّ َ ُ ْ ََכ ا َّ َ َ  َ َ ْ َ ُ- أَْن  ّٰ ـــאَء ا َ
َّא  ِ َّ أَ ُ ّٰ ٨٨ اَ  ِ ْ ُ َא   ُّ

ِ َ َא  َّא،  َ א  َ َ ُ ـــ ْ َ  َ َא، َو אَر َ ـــ ِ

َِכ  َ ْ َ ِ َא  ْ َ ، َواْر ُ ْ َ َא  َ ْ َ ْ א أَ َ ِ َא َو א َ ْ ُ ِ َـــא 
ِ َ ِد َ

َـــא  ُ َ ِ  َ ـــ ْ َـــא؛ أَ ِ ا َ ْ ـــ ِإ َ َ َـــא َو ْ َ َ  
ِ َ ِ ـــא َّ ِ ا َ ـــ ِ ا َ ْ ا

 َ َ ْ َ َא  ـــ ِ ُ ْ َ أَ َא ِإ ْ َِכ  َ َא َو َ ْ ـــ َ َא  َ  ْ ِ ْ َ َ َא،  אُؤ َ َوَر

َن،  ُ
ِ ْ ُ وَن،  ُ ـــ ِ ُ َّא  َّ ِإ ُ ّٰ َِכ  اَ ْ ٰذ ِ  َّ ـــ َ َ أَ ٍ َو ـــ ْ َ

َא  َ ْ َ ْن أَ ِ َ ٌ؛  َ ـــ ِ א َ ََכ  َא  ـــ ُ ُ ُ ٌ، َو َ ِ א َ ََכ  َא  ُ א َ ِر
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 ُ َ ْ َכ ْ א أَ َ َא َכ ِ ُ ُ  ِ ْ ُودََّك  ِכ ْ ، َوأَ ٍ َ
ِ ُ ٍء َو َ َ ٍّ َو َ َو

 ً َ
ِ א َ َא  َ ٰ َـــא ِإ َُכ  َ ـــ ْ ٨٥  أَ  َ ِ ِ א َّ אِدَك ا َ

ِ ِب  ُ ُ ـــ  ِ

َא َذا   ،ً ْ َـــ ـــَכ َو ْ ِ ًّـــא  َ ِة،  َ ـــ
ِ ٰ ْ ـــא َوا َ ْ ُّ ـــ ا ِ  ً ـــ َ ِ א َ

 ْ َ  َّ ُ ّٰ ٌ  اَ
ِ َ אُء  َ َ א  َ  َ َ ََّכ  َ اِم،  َ ْכ ِ ْ ِل َوا َ َ ْ ا

 ْ َ ، َو ْ ُ ْ ِכ َ  ٍ ْ َכ ِ َא  َ ْ َכאَد  ـــ َ ، َو ْ ُ אْرُدْد َ ٍء  ـــ ُ ِ َא  أََراَد

  ْ ُ ْכ
ِ ْ َ َ  ٍ َכ ِ ْ َ َאِ  ْ َ َ  َ َ  ْ َ ْ َو ِ ِ  ْ ُכ ْ א َ َא  ِ  َ َכـــ َ

َّא  َ  ْ ِ ْ ُه، َوأَ َّ ـــ َ َא  َ  َ َ َ  ْ ـــ َ  ِّ َ  َ َ َّـــא  ِ َ َ  َّ ـــ ُ ّٰ اَ

 ، ُ ُّ َ َא  ْ َ َ  َ َ ْ َد َ  َّ ـــ َ َא 
ِ ُه، َواْכ َ ْ َא َو َ  َّ ـــ َ  ْ َ َאَر 

 ، َ ِ
َ ْ َכ أَ ِ ْ َ  ِّ ـــ َ  ْ

ِ  ِ ِ َ ْ َِכ ا ْ ِ  ِ َא  ْ ِ َوأَْد

 َ ْ ِة َوَכ َ ـــ َ َכ ْ َّ ا ُ ُ َّـــא  َ  ْ َ ، َواْد َ ـــ ِ אِכ َ ْ َ ا ْכـــ َ َـــא  ِ َواْכ

َכ  ِ َ ِ َوَכ ا َ ْ َك ا ِ ْ ِ  ِ َא  ْ َ ْ ، َوا ِ َ َ َّ َ ا ْכ َ ِة َو َ َ َ ْ ا

ًة  َّ ُ  ْ ِ ْ َ َ  َ ـــ ْ َ ْ َك، أَ ُ ِ َ َא  اَء َ ْ َّ ِإنَّ أَ ـــ ُ ّٰ ٨٦ اَ ـــ  ِ א َ ْ ا

َِכ،   َّ َة ِإ َّ ـــ ُ  َ َل َو ْ ـــ َ  َ َـــא،  ْ َ َ ا  ْ ـــ َ َ  ْ ـــ َ ًא،  َא ْ ـــ ُ َو

 ْ ِ  ْ ُ َ َِכ،  َّ ُ ِـــَכ َو ْ َ  َ َא ِإ ِ َّ ُ َـــא َو ِ ْ َ  ْ ِ َـــא  ْأ َّ َ َ
َא،  ِ ْ ُح أَ َ َ  ِ ِ א  َ  َ ْ ِإ ِ

ِ ُ ُ ْ َو
ِ אِر َ ْ ْ َوأَ ِ

ِ א َ ـــ ْ أَ
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 َ ْ َא! أَ َ ٰ ٨٣ ِإ َא  ِ א َ ْ َ أَ َ َא  دَّ ُ َ  َ َא، َو ْ َ אْر َ َِכ،  َא َ
 ٌ ِ َ  ّ ِ ِ َ  ّ ِ َ َאِدي 

ِ ََכ  َ ـــ َ ٌّ ﴿َوِإَذا  َ َُכ  ْ َ َ َو ْ ُ
َא  ْ َ َ אُء،  َ َ ُّ َك ا ُ ـــ ِ َ  ُ ْ َ א  َ اِع﴾ َو َّ َة ا َ ْ ُ َد ـــ ِ أُ

 َ  ٍ َ َ  ِ ّ ْ ُכ ِ ـــَכ  ْ َ ُب ِإ ُ َ َ َא،  ِ ُ ُ ِ َא  ْ َ َ ْ َא، َوا ـــ َ ُ ْ أَ

אِر،  َّ َ ْ َכ ا ِ ـــ ْ א ِ َא  َ ُ َّ ُذ ُ ّٰ  ا
ِ ِّ َ ـــאُه؛  َ ْ َ  َ ُ َو ـــ ُّ ِ ُ

اِن  َ ِ ِد ـــא  َ ْ ُ َאِء، َواْכ
ِ ـــ ْ َ ْ اِن ا َ ْ ِد ِ َא  אَء َ ـــ ْ ُ أَ ـــ ْ َوا

اِب  َ َ  ْ
ِ  ً َ ْ ُ َא  َ

ِ ْ َ َُכ أَْن  َ ـــ ْ َ ؛ َو َ ِ َّ َ ُ ْ اِر َوا َ ْ َ ْ ا

 ُّ
ِ َ ْ َ ا ْ

ِ َא، َو َ ْ َ َّـــَכ  َ ِ َِכ  َאِئَכ، ٰذ
ِ َِכ َوأَْو دَّ َ َ  ِ ـــ ْ أَ

 ْ َُכ  ْ َ َא! ِإْن  َ ٰ ٨٤ ِإ َכ  ْ َ َא ِإ ْ َّ َ َ א  َ َ ْ َ َא  ِ ْ ُ  َ ، َو َ ْ أَ

ٌ أَْن  ْ ُـــَכ أَ َ ْ َ َ ـــא  َ ُ َ َא َ ً أَْن  ـــ ْ ـــَכ أَ ِ َ ـــَכ َوَכ ِ َ ْ َ
ِ

 ِ ِ َכא ْ ـــאِن ا َ ِ ْ א ِ َא، َو ْ َ ِ اْر َ ـــ ِ ا َ ْ ـــَכ ا ِ َ ْ َ ِ َ َـــא،  َ َא َ
 َّ ُ ِإ ِ ْ َ  َ َّא  ِ َ َא؛  ِ  ْ ُـــ ْ َّאّمِ ا ِ ا ِ

َ ْ א ِ َא، َو َ ُ ُ  ْ ِئـــ ْ َ
 َ ِ َא َوا َِכ؛  א َ َ ِ  َّ ُ- ِإ ّٰ ـــאَء ا َ ُق -ِإْن  َّ ـــ َ َ َ  َ َّאَك، َو ِإ

א  َ ِ א  َ َא َو ْ ُّ א ِ َא  ْ َ ْ َ  َ ، َو َ ِ ِ َ ْ ُ ْ ِ ا َ ، ِاْر َ ِِכ ـــא َّ ا

 ٍّ َ  ِ ّ ْ ُכ َ َא 
ِ َכ، َواْכ ِ ْ ُ  ِ ِ َ ِ َو ّ

ِ َ ِ َא  ْ ِ א َ َْכ، َو َ



٤٩

 ْ َ ؛  َ ِ
َ َْכ ْ ُم ا َ َ أَْכ ْ ِـــَכ، َوأَ א َ ُ ْ َ  ِ ِ َ ِ وٌل  ُ ْ َ

 ْ َ َכ،  ْ َ َـــאَب ِإ ـــَכ َوأَ َ َא ْ أَ ـــ َ  َّ َم ِإ ِ ُْכـــ  َ ـــ أَْن  ِ َ ْ َ
 َ ْ َכ، أَ ْ َ ـــאَء ِإ َ ْ أَ َ  َ َ ِإ ـــ ِ ْ ُ َِכ أَْن  َא َ  ْ ِ  ُ ْ َ
 َ ـــ ِ ْ ُ َم َو ِ ُْכ َא أَْن  َ ْ َ ْ أَ َ ؛ َو ُ ِ َכ ْ ُّ ا ـــ

ِ َ ْ ـــאُل ا َ ْ ِ ْ ا

 َ َ أَْو ْ ، َوأَ ِ َ َ َ ْ א ِ  َ َئ ِّ ـــ َّ َ ا َ ْ َ َא، َو ْ َ ـــאَء ِإ َ ْ أَ َ  َ ِإ

 ٨٢  َ ِ ِ ا َّ َ ا َ َא أَْر َّא، 
ِ َِכ  ٰ ِ

 َ ْ َ אِن  َ َّ ِب ا َ ْ  أَ
ِ َـــא  َ  ْ َ ْ اِب، ِا َ ْ َ ْ َ ا ّ ِ َ ُ َא   َّ ـــ ُ ّٰ اَ

َك  ِ ْ ِ  ْ ِ א  ً َ ـــ َ َא  َ  ْ ِّ َ אِب،  َ ـــ ْ َ ْ َ ا ِّ ـــ َ ُ َא  אِب؛ َو َ ْ ا

َك،  ِ ِ ََوا ِ  َ ِ ُ ـــ ْ َ َא  ْ َ ْ ، َوا ِّ ُ ْ َ ْ ِل َوا ـــ ُ ْ َ ْ َق ا ْ ـــ َ
 ْ ِ  َ ـــ ِ ِ אَك، ٰأ َ َ ِر ِ ِ ْ َ ـــ ْ ُ َכ،  ِ ا َ َ  ْ َ  َ ِ ِ ْ ُ
 َ َ ِإ ِ ِّ َ َ ُ َِכ،  ـــ ُ َ ِ  َ

ِ َ ْ ُ ـــَכ،  ِ  َ ِ ِ ـــَכ، ٰأ ِ ْ َ
َא  ْ ُّ  ا

ِ َא  ِ ْ ُ  َ ِت؛ َو ْ َ ْ َ ا ْ َ א  َ ِ  َ ِّ ِ َ ْ ُ َِכ،  َא َ
َאَءَك، 

ِ ـــא أَْو َ ِ  َ ْ َ  أَْو
ِ َّ ـــَכ ا َ َ َא ِ َُכ  َ ـــ ْ َ ِة؛ َو َ ـــ

ِ ٰ ْ َوا

َא!  َ ٰ اَءَك  ِإ َ ْ ِ أَ ِ ي  ِ ْ ُ ي  ِ َّ ِي ا ْ ِ ْ َ ا ِ َِכ  ُذ  ُ َ َو

ِة  َّ ِ ِ َن  ُ ِ א َ ْ ـــَכ، اَ ِ َא ْ َ أَ َ َن  ُ ِ ا َ ْ َك ا ُ ـــ ِ َ  ُ ـــ ْ َ



٤٨

 َ ـــ ِ َـــא  ْ ِ ْ ، َوأَ ِ ـــ ِ َّ ِ ا ـــ ِ َכ ْ َכ ا ِ ـــ ْ א ِ َـــא  ِ  ْ ُـــ ْ َوا

 ٍ ّ َ َ ِ َא  ِ َّ ِ ـــ َ َ  َ َ ُ َِכ، َوأَِزْح  ْ ُ اِت  َ َ َ  ْ َ  ِ ِ ا َ َ ْ ا

 َ ِ َא  ْ َ َ  َ ْ َ ـــ ْ א ا َ اِدَك  َ ْ ِ ِ  َ َ ْ َ
ِ َא  َّ ِ َك، َوأَ ِ ْ ِ  ْ ـــ ِ

 ، ِ َ ِ ـــ َّ אِت ا َ ِّ ِ َوا َ ِ َ ْ ِق ا َ ْ َ ْ ِ َوا ـــ َّ
ِ َّ ِ ا אِئـــ َ َّ ا

َـא  ْ ِّ َ ُ َـא! ِإْن  ــ َ ـ ٰ ٨٠ ِإ ِة  َ
ِ ٰ ْ ـــא َوا َ ْ ُّ  ا

ِ א  َ ِ َـــא  ِ ْ ُ  َ َو

ِء  َ ُ أُۨو ـــ ْ َ ـــــא  َ َـــــא،  ـ ُ ـ
ِ ـ ْ َـ ي  ِ َّــــ ْ َذا ا ـــ َ َ َـــــא  ِ ْ ُ َو

َِכ، َوِإْن  ٰ ِ َن  ُّ ِ َ ـ ْ ُ َّــא  ِ َ َא  َ ْ َ ْ َא َوأَ َ ْ َّ َ َك، ِإْن  ُ ِ َ
َא  َ ٰ ِـــَכ  ِإ ٰ ِ  َ َ أَْو ـــ ْ َ َ َא  ِ ْ ُ  ِ ـــ ِ َ  َ ــــ َ َـــא  َ ْ ِ َر

 َ ِ َـــא، َو ْ ِ ْ ِ أَ َّ
ِ א َ ـــ ْ ِ ْ ِد ا ـــ ُ ُ  ْ

ِ َ ـــאَرى،  َ ُ ْ ُ ا ـــ ْ َ
َك،  ِ ِ َ  ِ ِ ْ ُ  ْ ـــ ِ َא  ْ َ ْ َא، َوا ْ ِ ْ اَك أَ َ ـــ ِ ِ  ِ َّ ِد ُ ُ ْ ا

 ْ ِ ْ אِد؛ َوأَ َ
ِ ْ א ِ  ٌ ِ َ ََّכ  اِد، ِإ َ َّ اَب ا َ ْ َא أَ َ א َ ْ أَ َ ْ َوا

َْכ  ِ  ْ َ َ ـــ َ  َ
ِ َّ ِ  َ ـــ ْ َ ْ א أَ َ َ َכ َ ِ ـــא َّ ـــَכ ا َ َ ِ َـــא َכ ِ

َـא  ــــאِل َو َ ِ ـ ْ َ ا ِ ـــ َ َא  َא  ِ  ْ ُـــ ْ َـــאَدةٌ، َوا َ َوِز ـــ ْ ُ ْ ا

 َ ْ َ َـــא!  َ ٰ ٨١ ِإ ِٰل  ــــ َ ـ ْ ِ َوا ــــ َ ـ
ِ ـא َ ـ ْ ـــ ا ِ ـــאِل  َ َכ ْ َ ا ـــــ ِ َر

 َ ُ  ْ ـــ َ  ، َ ـــ ِ ِ
ُ ْ َ َوا ِ ـــ ِ ْ ُ ْ א ِ ـــא  ً ُ ْ َ ـــَכ  ُ َ َכ
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 َ ْ ، أَ ِّ ـــ
ِّ وِح َوا ُّ ِ َوا ـــ ْ َ ْ אِت ا َ َـــ َدَر َא ِإ ِ َّ

ِ א َ ـــ ْ ِ

َכ  ْ َ ُכ ِإ ْ َ َא!  َ ٰ ٧٨ ِإ َא  אَء َ ْ َر ِّ َ ُ  َ َא، َو َ ْ َ َא َو ُّ ِ َو

 ْ ِّ ـــ َ ُ  َ َא، َو ِ ُ ُ ِ َא  ْ ِّ َ ُ  َ ـــ َ َא،  ِ א َ ْ َء أَ ـــ ُ َـــא َو َ ا َ ْ أَ

 ْ
ِ ِّ ـــ َ  ْ

ِ َא  ِّ َ ، َو ِ ـــ ْ ِ ْ ِّ َوا ـــ ِ ْ َ ا ِ َـــא  اَء َ ْ َـــא أَ ْ َ َ
َאِئَכ  ِ ْ ْ أَ

ِ  َ ْ َ ْ ْ أَ ـــ َ  َ ْ َ ْ א أَ َ ْ َכ
ِ ِ ْכ َ ْ َو ـــ

ِ ِ
ْ َوَכ

 ْ ـــ ُ َ ْ َ  َ ـــ ْ َّ َ ْ َو ـــ ِ
ِ ْ َ  َّ ـــ ُ  َ ْ ـــ َ َכ َ َِכ،  ـــ ُ َوُر

َא  ِّ َ َـــא، َو َّ ُ  ْ ـــ ِ אْכ َ َت؛  ْ َ ْ א أَ َّ
ِ  ْ ُ َ ْ َ َت  ْ ـــ َ ْ َوأَ

אِت  َ ُ ُ  ْ ِ َא  ْ ِ ْ ى، َوأَ َ ـــ َ ْ ِ َوا َ ْ َ ْ َ ا ِ  ِ ِ  ُ ـــ ْ َ ـــא  َّ
ِ

اِرِج  َ ـــ َ ـــ  ِ َـــא  ِّ َوَر َـــא،  َא َ ْ َوا ـــ  ِ א َ َ ْ َوا  ِ َـــ َ َّ ا

َא  ْ ِ َِכ، َوأَ ـــ َ َ ا َ ُ َة  َّ َ َِכ َو ْ ُ َوَة  َ َ َא  ْ אِرِف، َوأَِذ َ َ ْ ا

َא  ْ ُّ ـــ ا ِ َכ  ِ ْ ُ َراَر  ْ ـــ ِ َא  ْ ِ ـــ ْ َא، َوأَ ِ ْ ـــ َ  ِ ّ ِ ُכ ـــَכ  ِ

َאُء  ْ َك َوأَ ُ ِ َ َא  َّ ًא أَ َ َ ا َو ً ْ َ َא  א َ َא! َכ َ ٰ ٧٩ ِإ ِة  َ
ِ ٰ ْ َوا

َِכ،  َ ْ َ ِ َِכ،  َא  ْ َ  َ ِ ِ א َ  َ ِ אِئ َ َא  دَّ ُ َ  َ َ َك،  ِ ِ َ
 َ َא َداِئ ؛  ً ْ َ ً َو ـــ َ ْ َ اَك  َ ـــ ِ َא  ْ َ א َو َ َא  َ ْ َرَدْد َـــ  

ِ ّٰ َوا

אِر،  َّ َ ْ َכ ا ِ ـــ ْ א ِ َא  َ ُ ْ ُذ ِّ َ  ، ِ ْ َّ َ ا
ِ א َ َא  ِ َو ْ َ ْ ا
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َאِر،  ْ َ ْ  ا
ِ
َ ـــאِئ َ  ْ ـــ

ِ َא  اَر َ ـــ ْ  أَ
ُ َزّكِ ـــ

ِ َא َر  ُ ـــ ٰ ْ َـــא َر
 ْ ِ אٍت  َ َ َ ِ َא  َ ِ ـــא َ َ ْف  ِّ ـــ َ ى، َو َ ْ َّ َ ا ِ َא  َ َ ـــ ِ ْ َوأَ

אِئَכ،  َ ْ َ  َ ـــ ِ َ َא  ْ َ ْ ـــَכ، َوا ِ َא َ َـــ  َـــא ِإ ْ ِّ َ َك، َو ِ ـــ ْ ِ

َِכ، 
َ ْ َ  ْ ـــ َ َא  ُ ِّ َ ُ ٍء  ْ ـــ َ  ِ ّ ْ ُכ

ِ َא  َ َ ِ ـــ َ ْس  ِّ ـــ َ َو

اَر  َ ـــ ْ َـــא أَ ْ
ِّ َ َـــא!  َ ٰ َك  ِإ ِ ـــ ْ ُ ـــאِت  َ ُ ُ َـــ  َـــא ِإ ئُ ِ ْ ُ َو

َز  ُـــ َא ُכ ْ ِ ـــ ْ ـــَכ، َوأَ ِ َّ
ِ ُ َـــא أُ א َ َ َـــא  ْ ِّ َ ـــَכ، َو ِ َّ ِ ُ ُر

َא  ؛  َ ْ ُ ْ אِئَכ ا َ ـــ ْ َ أَ אِئ َ َ َא  ْ ِّ َ َِכ، َو א َ ِ َאِت 
ِّ َ َ

َא  َ ُ ْ ُو ِّ َ  َّ ُ ّٰ ٧٧ اَ  ٌ ُ َداِئـــ ُ ْ ُ ، َو ٌ
ِ َ  ُ ُ ـــא َ ْ ْ ِإ َ

 ِ ِ َכא ْ ـــאِن ا َ ِ ْ ِ َـــא  وَر ُ ُ ْح  َ ـــ ْ َك، َوا ِ ـــ ْ ِ  ْ ـــ ِ ٍر  ُـــ ِ

  َ ْ َ ُّ َو ـــ ِ ُ ـــא  َ َـــ  َـــא ِإ ْ ِّ ، َوَو ِّ َـــ َ ْ ـــאِن ا َ ْ ِ ْ َوا

َِכ  َא  َ ْ ِ  َ ـــ ِ َ ْ ُ ْ ِب ا ُ ُ אَل  َ ْ َ أَ ـــ ْ َ َ א  َ َـــא! َכ َ ٰ ِإ

َـــ  َـــא ِإ ِ ُ ُ اَب  َ ـــ ْ ْ أَ ـــ َ ْ א َ ـــَכ،  ِ َא َ  َ ـــ ْ ِ  َ ـــ ِ ُ ْ َ ْ َوا

َِכ  ـــَכ؛  ِ َא  ِ ـــ َ َ َ  ْ ـــ َ َـــא  دَّ ُ َ  َ ـــَכ، َو ِ َّ َ َ ـــَכ َو ِ َ ِ ْ َ
َْכ  ِ َُل  ـــ ْ َ  َ َא؛  ْ َّ َ َ َכ  ْ َ َא، َوِإ ْ َ ـــ َ ـــَכ  ْ ِ َא، َو ْ ـــ َّ َ َ
ْ َدَرَכــــאِت  ـــ ِ َـــא  ـ ْ ُ ْ ـــَכ؛ َوا ِ  َّ ـــ ِإ َ ْ َ  َ اَك، َو َ ــــ ِ
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ـــَכ  ُ َ َ َכ ـــ ْ َ َ َـــَכ؛  ْ ُ  ُ ـــ ُ ْ َ َـــא، َو َ ْ ُ ـــَכ  ْ َ ـــُכ ِإ ْ َ
 ْ ِ  َ ـــْئ ِ  ْ َ ِ وٌل  ُ ْ َ  َ ُ  ْ ـــ َ  ، َ ـــ ِ َّ َ ُ ْ א ِ ـــא  ً ُ ْ َ
َא  ْ ِّ ـــ َ  َّ ُ ّٰ ُ  اَ

ِ َא َر  ُ ٰ ْ َא َر َك،  ْ َ َ אِدَك َوِإْن  َ
ِ

 ْ ِ َא  ْ ِ ى، َوأَ َ ْ َ ْ ِ ا
ِ َ  ْ ِ َא  ِ اِء، َواْכ َ ـــ ْ َ ْ ِ ا ّ ْ ُכ ِ

 َ ُ َو َ َّא ـــَכ ا ُ َ ْ َ  َ َא!  َ ٰ ِة  ِإ َ ـــ
ِ ٰ ْ ـــא َوا َ ْ ُّ ِي ا ْ ـــ ِ

ْه  ِّ ـــ َ ُ  َ َא، َو ِ א َ َ ِ َـــא  ْ ِ ا َ ُ  َ ـــ َ  ،ُ ـــ َ
ِ ْ َ ْ َك ا ُّ ـــ ُ َ

 َ ِ َ ْ ُ ْ َك ا
ِ ِ َ  ْ ِ َא  ْ َ ْ ، َوا ِ َ ْ ُّ َאِء َوا ِّ א ِ َא  َ َ َא

ـَכـאُن،  َ ْ َك ا ُّ ـــــ ُ َـ  َ ٌء، َو ْ ــــ َ َك  ُ ـ ُ ـ ْ َـ  َ َــــא!  ـ َ ـ ٰ ٧٥ ِإ

ُد  ُ ْ َ ْ ، َوا
ٍّ ـ َ  َ ـ ِ وُف  ُ ْ َ ْ َ ا ْ َאُن؛ أَ َ ْ َك ا ُ ـــ

ِّ َ ُ  َ َو

 َ ْ אُن؛ أَ َ ْ ُ ْ َُכ ا ِ ْ ُ  َ ، َو ُ ـــ ِ َّ َכ ا ُ ِّ َ ُ  َ ؛  ٍّ َ  َ ـــ ِ

َא  ْ َّ َ َ ِـَכ؛  َא  אُؤ َ َ َْכ َو ِ َא  ُد ُ َאٌن، ُو
ِ  ِ ّ ْ ُכ ِ ـــאٌن  َ

ِ

 ِ َ א َ َِכ، َوِإ َر ْ ُ  ِ ِ َ ِ َُכ  َ ـــ ْ َ َכ؛  ْ َ َ َא  ْ כَّ َ َ ـــَכ، َو ْ َ ِإ

َك، أَْن  ِ َ َ َכ َو ِ
ْ ـــ َ ِذ  ُ ُ َِכ، َو ِل ِإَراَد ُ ـــ ُ َכ، َو

ِ ْ ِ

َא  َ َس أَْرَوا ِّ ـــ َ ُ ـــَכ، َو ِ َّ
ِ ا َ ْ اِر َو َ ـــ ْ َ ِ َא  َّ ـــ

ِ  َ ـــ ِ َْכ
  ٧٦ َِכ  َ ِ ْ َ اِر  َ ــــ ْ َ ِ َא  َ ُ ُ  َ ِّ َ ُ ِــــَכ، َو א َ ـ ِ ـــאِت  َ

ِّ َ َ ِ
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 ِ َّ
ِ َ ْ אِرِف ا َ َ ْ َ ا ـــ ِ َא  ْ َ َ  ْ ِ َכ، َوأَ َِא ـــאَم  َ َـــא أَ َ ُّ َ َ

َא  َّ ُ َא!  َ ٰ ـــَכ  ِإ ِ َא  َ ْ ِ  َ ِ אِد َّ َـــ ا ـــא ِإ َ َ ْ َّ َ ـــ  ِ َّ ا

َא  َ  ْ َ َא، َو ُ َא َوأَْرَوا ُ א َ ْ  أَ
ِ ـــ ِ  َ ْ َ

ِ  ِ ّ
ِ א َ ْ ـــ ُّ ِدَك ا َ َ ِ

 ِ ـــ ُّ َ َ ِ ـــَכ  ْ َ َ ِإ ـــ َّ َ َ َ َّـــ  َ  ِ ـــ ِ َ ْ ـــאِن َوا َ ِ ْ َ ا ـــ َ ِ َ
 َ ْ اَك؛ أَ َ ِ ًئא  ْ َ  َ ُ ْ َ  َ َك َو َ ْ َ  َ ُ ْ َ  َ َ َو ِ َ ْ ُ ْ ا

ُت  َُכ َ َك  ِ
َ ِ ٍب، َو ُ ْ َ ٍد َو ُ ْ َ  ِ ّ ُب َوَراَء ُכ ُـــ ْ َ ْ ا

 َّ ُ ّٰ ٧٣ اَ  ُ ُّ ُ ُכ ـــ ْ َ ْ ُ ا َ ْ ُ َכ  ْ َ ، َوِإ ـــ ِ ا َ َّ ِب َوا ُـــ ُ ْ ا

ْر  ِّ َ ـــَכ، َو ْ َ َ  
َّـــאّمِ ِ ا כُّ َ َّـــ ِ َوا ـــ ِ َכא ْ ِ ا ـــ ِ َ ْ א ِ َـــא  ْ ُ ْ ا

َא  ِ اِئ َ َ َא َو אِئ َ ِ ْ َא َوأَ ِ ا َ َ َא َوأَ ِ ا َ ْ َه ِإ ُ َـــא َوُو َ ُ ُو

 ْ ِ  ْ ِ ْ َ َ َـــא َو ْ َ َ  ْ ـــ ِ אِئَכ، َوأَ َ ـــ ْ ِـــَכ َوأَ א َ ِ ِر  ُـــ ِ

َא َرُؤوُف،  ُف  ُ َ َא  َא  ْ َ َ  ْ َّ َ َ אِرِف، َو َ َ ْ اِرِف ا َ ـــ َ
ي  ِ ْ ِل أَ ـ ُ ْ ُو َ  َ ِ َ ْ َ  َّ َ َك  ِ ْ ِ  ْ ِ َداٍء  ِ ِ َא  َوَرّدِ

 ِ א  َ ْ ِّ َ َ َא  َ  ْ ِ ِ ُ ُ  َ ِ ْ َ  ُ ِ ُ  َ ْ ْن ُכ ِ ـ َ َـא،  ْ َ َــــא ِإ اِئ َ ْ أَ

 ُ ُ ْ
ِّ َ ُ  َ ، َو ْ ُ َ ُ ْ َوأَْر ُ َ

ِ ْ ْ أَ ـــ ُ ْ א َ  َّ אٍن، َوِإ َ ِب َز َ ـــ ْ أَ

 ، ٌ ِ َ ِه  ِّ ُ ُ ـــ  ِ  َ ُ  ْ َ َא   ٧٤  ْ ِ ْ َ َ َـــא  ْ ُ ْ ، َوا َ ـــ َ َ ْ ا
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َא  ِ ْ ِ أَ ْ َ  ْ ـــ
ِ َא  ْ َ ْ ًّא، َوا

ِ א َ ْ ـــא َر ً
ِّ َ َ ـــא َو ًّ

ِّ ُ َ ـــא  ً ْ ِ َو

َא  َ  ْ َ اِء، َو َ َ ـــ ُّ َ ا ِ َك  َ ـــ ْ ِ َن  َُכ  َّ َ َـــא  ِ ْ َ  ْ ـــ ِ َو

 ً ُ ُ ، َو ُ ِ ُ א  َ  ُ ـــ َ ْ َ ًא  ُ ُ َك، َو ِ ْ ِذْכ َ  ُ ُـــ ْ َ  َ  ً َ ـــ ِ ْ أَ

َא  َ  ْ َ َא، َو َ  ْ
ِ ْ ِئـــَכ، َوا َ ٰ ِ אِئَכ َو َ ْ َ ِ ًة  َ ـــאِכ َ ًة  َ

ِ א َ
َא  ِ ا َ َ َـــא َوأَ ِ ا َ ْ ِ ِ َـــא َو َ  ْ ـــ َ ْ َכ، َوا َ ْ ِ  ُ ـــ ِ ا َ ُ ـــא  ً ْ ِ

َא  ْ َ ْ אِدَك، َوا َ
ِ  َ ْ َ ٍق  ْ ـــ ِ ـــאَن  َ ِ َא  ِ اِئ َ َ َא َو אِئ َ ِ ْ َوأَ

 ِ ْ َ ْ َא َوا ْ ُّ  ا
ِ َא  َ ْ َ  ْ ِ َא ٰأ َّ ٧١ َر  ِ ِ َّ ِ ا َّ َ  ِ َ ْ َوَر ِ

َא  ِ ْ َא، َوأَ אَء َ ْ َر ِّ َ ُ  َ َא، َو אَء َ ْ ُد ِ َ ْ ِة، َوا َ
ِ ٰ ْ َوا

ِد  ُ ُ ْ َ ا ِ َא  َ ْ َ ْ א أَ َ َא  َ ْ َ ْ ْ أَ َ َ אُه،  َ ْ َ ي 
ِ َّ َא ا َ ْ ـــ ُ

 ُ ْ َ ْ ََכ ا َ َא،  ِ ا َ ـــ ُ  َ ْ َ ِم  َ ـــ ْ ِ ْ אِن َوا َ ِ ْ ـــאِة َوا َ َ ْ َوا

َא؛  ِ َ أَْرَوا ُ ِإ َ ْ َّ َ َא َو ِ ُ ُ  ِ  ُ َ ْ َّ ِ َوَز ِ َא  َ ْ َ א أَْכ َ  َ َ
אِن  َ ْ

ِ ِ اِز، َو َ ْ ِ ْ אِن َوا َ ْ ِ ْ َ ا ْ َ  ِ ْ ـــ َّ א ِ َא  ْ
ِ א َ ُ  َ َو

 َ ِ ِإ ِ  َ ـــ
ِ َ  َّ َ َك  ِ ـــ ْ ِ  ْ ـــ ِ اٍد  َ ـــ ْ ِ ِ َـــא  ِّ َ ـــאِء، َو َ ِّ ا

 َ ِ
ُ ْ َ ْ ـــאِف ا َ َْو ِ َא  ْ ِّ َ  َّ ـــ ُ ّٰ ٧٢ اَ  ِ َّ

ِ َ ْ ِـــَכ ا َ ْ َ
 ْ ـــ ِّ َ َْכ، َو َ َ  ِ َّ

ِ
ْ َ ْ אِل ا َ ْ َ ْ א ِ َك َو َ ـــ ْ ِ  َ ـــ ِ َّ َ ُ ْ َوا
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 ِ َّ
ِ א َ ـــ ْ ِ ْ ـــאُذوَراِت ا َ  ْ ِ َא  ْ ِّ َ َ ـــאِدَك،  َ

ِ  ِ ـــ ْ َ  ْ ـــ ِ

ـــאِدَك  َ
ِ ِ ِص  ـــ ُ ْ َ ْ ا ِدَك  َ ـــ َ ِ َـــא  َّ ُ َو  ، ِ ـــ َّ

ِ ا َ َ َ ْ َوا

ْر  ِّ َ َא، َو َא، َوَداِو َ َא َوأَْرَوا َ ُ ُ َِכ  ٰ ِ  ِ ْ ؛ َوأَ َ ِ ِ א َّ ا

َא  َא َو َ ْ َ َـــא  ِح،  َ ْ ِ ْ َّ ا َـــא ُכ َ א َ  ْ ـــ ِ ْ َא، َوأَ َ اِئ َ ـــ َ
ِل  ُ ْ ُو َ  َ َ ْ ُ  َّ َ َك  ِ ْ ِ  ْ ِ َداٍء  ِ ِ َא  َא، َوَرّدِ َ ِّ َ
 َ ْ َא أَ َ ٰ ٦٩ ِإ ِء  ـــ ُّ א ِ אَرِة  َّ َ ْ ِ ا ْ َّ ِ َوا ِ א َ ـــ َّ ي ا ِ ْ أَ

ـــאِن  َ ِ ِ ُع  ُ ـــ ْ َ ْ ، َوا ِ ْ َ ْ ِ َوا ْ َ ْ  ا
ِ  ُ ِ א َ ْ ُ َوا ـــ

ِ َّא ا

وُف  ُ ـــ ْ َ ْ ، َوا َ ـــ ْ ُ ْ אِئَכ ا َ ـــ ْ َ ِ ُم  ـــ ُ ْ َ ْ ٍق، َوا ْ ـــ ِ

َא  َ  ْ َـــא، َوُכ َ ِ َא ْر  ِّ َ َא، َو َ
ِ َא  ْ ـــ ِّ َ َ ـــא؛  َ ْ ُ ْ ِـــَכ ا א َ ِ ِ

 َ א  َ  َ ْ َ َא َو َ ْ َ  ْ ـــ
ِ َא َא، َو َ ا َ ْ ْ أَ

ِّ َ َـــא، َو ْ َ َ  ْ َُכـــ  َ َو

َכ  ِ َא ُ َא، َو ِ ْ ُ  ِ َכ  َאِد ُ َא!  َ ٰ َ  ِإ ْ َ  َ ُّ َو ـــ ِ ُ
א  َ َכ َכ ْ َ َא ِإ ْ ِّ َ ، َو ِ ـــ َ ِ א َّ אِل ا َ ْ َ ْ ِ َא  ْ ِّ َ َ َِכ،  ْ ُ ـــ  ِ

 َ ـــ ِ ِّ ِّ َوا  َ ـــ ِّ ِ َّ ا  َ ـــ
ِ  َ ـــ ِ ِ א َّ ا ـــאَدَك  َ

ِ  َ ـــ ْ َّ َ
ْس  ِّ َ َك  ِ ْ ِ  ْ ِ وٍح  ُ ـــ ِ َא!  َ ٰ ٧٠ ِإ  َ ـــ ِ َّ َ ُ ْ اِء َوا َ َ ـــ ُّ َوا

ًّא 
ِ ا َ َ َ ًא  ِ ُ א  ً ْ َ َא  َ  ْ َ ْ َא، َوا َ אِئ َ َ  ْ ِ َא، َواْכ َ اِئ َ َ
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ـــא  َ َـــא، َכ ْ
ِ ْ ـــَכ َوأَ ْ ِ َא  ْ ِ ـــ ْ ، َوأَ َ ـــ ِ ِ א َّ ـــאَدَك ا َ

ِ

َכ،  ْ َ َ ِإ ـــ ِ َّ َـــא ا ْ ِّ َ ـــאَءَك، َو َ
ِ َت أَْو ْ ـــ َ ْ َ َوأَ ْ َ ـــ ْ أَ

ََّכ  َْכ، ِإ ِ ى  َ ـــ ْ َّ َאَس ا
ِ َא  ـــ ْ ِ ْ َِכ، َوأَ ْ َ ِ َـــא  َ  ْ ـــ

ِّ َ َو

 ٍّ َ ٍّ َو َ  ِ ّ ْ ُכ
ِ َא  َ  ْ ـــ َ ْ َא ا َّ ٌ  َر

ِ َ ٍء  ْ ـــ َ  ِ ّ ـــ ُכ َ َ
 َ א  َ  ِ ّ ْ ُכ ِ َא  ْ ِ ْ َّ ا ـــ ُ ّٰ ٦٧ اَ א  ً َ ْ َ א َو ً َ َ  ٍ ـــ ِ َو

 ِ ُض  ِ ْ َ א  َ َא َو ِ ْ َ  َ א  َ ِ  ِ ْ ـــ ُّ ، َوا َ ْ َ  َ ُّ َو ِ ُ
لَّ  َ َ َِכ، َو ـــ ُ َאِئَכ َوُر ِ ْ َ

ِ  َ ْ َ א َو َّ
ِ َא  َ  ْ َ َא، َو ـــ ِ ُ ُ

 ْ ِ  َّ َ َ أَ ٍ َو ـــ ْ َ  َ َ ْ َ َא  ـــ ِ ُ ْ َـــ أَ َـــא ِإ ْ َِכ  َ َـــא، َو َر ُ أُ

َא  ِ ْ َِכ، َوأَ ْ َ  ْ ـــ ِ َא  ِ ْ َכ، َوأَ ْ َ ِرَك ِإ ُ ِ َـــא  ِ ْ ِـــَכ، َوا ٰذ

َא  ِّ َ ـــَכ، َو ِّ ِ َ  
ِ َ ـــא َ ِ ِر ْ َ ِ َא  ْ ِّ َ  َّ ـــ ُ ّٰ اَك  اَ َ ـــ ِ  ْ ـــ َّ َ

َא  ْ ِّ َ ، َو ُ ـــ ِ ُ ـــא  َ  َ َ ِإ ـــ
ِ َ َّـــ  َ َك  ِ ـــ ْ ِ  ْ ـــ ِ اٍد  َ ـــ ْ ِ ِ

َא  ْ َ َ  ْ ِ َْכ، َوأَ َ َ  ِ َّ
ِ
ْ َ ْ אِل ا َ ْ َ ْ َכ َوا ِّ

ِ ُ אِف  َ َْو ِ

 ْ ُ ْ َـــא اْرأَْف َوا َ ٰ ٦٨ ِإ َِכ 
َّ ِ ُ َِכ َوُر

َّ
ِ ُ اِر أُ َ ـــ ْ ْ أَ ـــ

ِ

َא  אِز َ ُ  َ َـــא، َو ِ א َ ْ ِ أَ ـــ ِ َ ِ َـــא  ْ ِ ا َ ُ  َ َـــא، َو َّ ِ َـــא، َوأَ ِ

وَن  ُ ِ ُ  ٌ ِ َ َّא  ، َوِإ ُ ِ ُ א  َ ِ אُل  َّ َ ْ َ ا ْ َא؛ أَ ِ א َ ْ ِء أَ ُ ِ
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َא  َ  ْ אِء، َوُכ َ ِ ْ ِ ْ ِ َوا ـــ َّ َ َ ْ א ِ َْכ  ِ َـــא  َّ ُ َא، َو َ اِئ َ ـــ َ
 ْ َ َא  َك؛  ِ ْ ِ  ْ ِ ًّא 

ِّ ُ َ ـــא  ً ْ ِ َא  ِ א، َوٰأ ً ْ َ ا َو ً َ َ א َو ً ْ ـــ َ
َא  ْ َ ُب ِإ َ ْ َ أَ ـــ ُ  ْ َ َא  َא،  ْ َ ٍء ِاْر ْ ـــ َ  ِ ّ ْ ُכ

ِ  ُ َ َ أَْر ـــ ُ
 َ ِ ِ ا َ ْ َ ا ِ َא  ْ َ ْ َـــא َوا ِ ْ ُ  ْ ِ َא  ْ ِّ َ ٍء  ْ ـــ َ  ِ ّ ْ ُכ

ِ

َא  ْ ِّ َ ِت، َو ـــ ُ َّ َ ا אِئـــ َ َ َـــא  َ  ْ ـــ ِ ، َواْכ َ ـــ ِ ّכِ َ َ ُ ْ ا

 َ ْ َ َ ُل  َوَّ ْ َ ا ْ َّ أَ ُ ّٰ ٦٥ اَ  ِ َ א َ ِّ ِ َوا َ א َ ِ ْ ِ َوا َـــ ا َ ِ ْ א ِ

 َ ْ ٌء، َوأَ ْ ـــ َ َك  َ ْ َ  َ ـــ ْ َ َ  ُ
ِ ٰ ْ َ ا ـــ ْ ٌء، َوأَ ْ ـــ َ ََכ  ْ َ

ََכ  َ ُدو ْ َ َ  ُ
ِ א َ ْ َ ا ـــ ْ ٌء، َوأَ ْ ـــ َ ََכ  ْ َ  َ ْ َ َ  ُ

ِ َّא ا

َِכ؛  َא َ  ْ َ َא  ْد ُ ْ َ  َ َْכ، َو َ َא  ْ ُ ْ َ  َ  َّ ُ ّٰ ٌء  اَ ْ َ
َא   ِ ُ ُ ِ َـــא  ْ ِّ َ ُ  َ ـــَכ، َو ِ َ َכ ِ  ٌ ِئ َ  َ ـــ ُ א  َ ِ َـــא  ْ ِ א َ َو

َא  َ ُ ُ  ِ ْ َِכ، َوأَ
َّ َ َ َوِة  َ َ ِ َא  وَر ُ ُ َא  َ ْح  َ ـــ ْ َّ ا ُ ّٰ اَ

َِכ،  א َ ِ אِئَכ َو َ ـــ ْ אِء أَ َ
ِ ِ َא  اَد َ ُ ْر  ِّ َ َِכ، َو َ ِ ْ َ ِر  ُـــ ِ

اِء  َ ْ َ ِ َכ  ْ َ َ ـــَכ؛ َو ِّ ِ َ  
ِ َّ ـــ ُ אِء  َ ْ ِ ِ א  ً

ِ َא א  ً ْ ِ َـــא  ْ َواْرُز

اِر  َ ْ َ ِ َא  َ ُ ُ  ْ ـــ َ ْ َّ ا ُ ّٰ ٦٦ اَ اِئَכ  َ ْ َـــא َوأَ اِئ َ ْ ِ َوأَ ـــ ِّ ا

 َ ْ َّ َ א  َ ـــَכ َכ ْ َ َא  ْ ِّ َ ـــَכ، َو ِ ْ ِ  ْ ِ َـــא  ْ ِّ َ ِـــَכ، َو َذا
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ََّכ  َא، ِإ ِ ْ َ  ْ ـــ ِ َא َو ِ ْ َ  ْ ـــ ِ اٍب  َ َ ٍء َو ـــ ُ  ِ ّ ٍء َوُכ ْ ـــ َ
 ُ ِ ُ  ْ ـــ َ َא  ؛  ٌ ـــ

ِ َ  ِ َ א َ ِ ْ א ِ ٌ َو ـــ
ِ َ ـــאُء  َ َ ـــא  َ ـــ  َ َ

َא  ْ ُ ْ َא، َوا אَء َ ْ ُد ِ َ ْ ، ِا َ ِ ا َّ ُ ا ِ َ ْ َ َ َو ِ אِئ َّ ا

אَف  َ َ  َ  َّ َ َـــא،  ْ َ َ  ً َ ـــِכ َ  ْ َ ِ ْ َא، َوأَ אَدا َ  ْ َ ـــ  َ َ
ًא  א َ َُכ ِإ َ ـــ ْ َ َّـــא  َّ ِإ ـــ ُ ّٰ ٦٣ اَ اَك  َ ـــ ِ  َ ـــ ُ ْ َ  َ َك َو َ ـــ ْ َ
َْכ،  َ َ  َ ْ َ  ً َ א َ َ َْכ، َو ِ  ً َ א َ َ ، َو ً َّ َא  ً َ ِ ْ َ ً، َو ـــ ِ َכא

َّא،  َ א  َ א َ ْ َ ـــאٍل  َ ْ َ ِ َא  ْ
ِ ْ َ ـــ ْ אِئـــَכ؛ َوا َ ِ  َ ًא ِإ ْ ـــ َ َو

 َ ْ َ َ אِت َو َ ِ א َّ ا ا ـــ ُ ِ َ ا َو ُ َ َ ٰأ ِ َّ َ ا ـــ ِ َـــא  ْ َ ْ َوا

 َ ـــ ْ َ َـــא َو َ ْ َ  ْ ـــ َ ْ אِء، َوا َ ـــ َّ َْرِض َوا ْ ـــ ا ِ ا  ْ ُودًّ ـــ ُ َ
 َ ْ ُ  َ ْ ِع؛ أَ ـــ ُ ُ ْ ِع َوا ُ ُ ْ ِص َوا َ ْ ِ ْ ِق َوا ْ ـــ ِّ ا

 ُ ـــ ْ َ ـــא  َ  ﴾ ْ َُכـــ  ْ ِ َ ـــ ْ ۤـــ أَ ِ ُ ٌّ ﴿اُْد ـــ َ ُـــَכ  ْ َ َو

 ، َ ِ אِئ َ َـــא  دَّ ُ َ  َ َ ـــَכ،  ِ א َ ِ وَن  ُ ـــ
ِ َא ـــَכ،  ْ َ َن ِإ ـــ ُ ِّ َ َ ُ

َِכ  ِّ َذا ـــ َ ِ َא!  َ ٰ ٦٤ ِإ َـــא  َ ْ َ ـــא َو َ َـــא َכ َ َ ْ ْ َد ِ َ ـــ ْ َوا

אِئَכ  َ ـــ ْ َِכ َوأَ א َ ِ  ِّ ـــ َ ِ ـــאُم، َو َ ْ َ ْ ُ ا ِرُכـــ ْ ُ  َ ي  ِ َّـــ ا

ْس  ِّ َ  ، َ َ ْ ُ ْ  ا
ٍ
َّ َ ُ َא  ِ ِّ ـــ َ  

ِ َ ْ ُ ِ ، َو َ ـــ ْ ُ ْ ا
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 ٌّ
ِ
ْ َ ٌم  ُ ْ َ ـــ  َ ْ َ  َ  ً َّ َא  ً َ ِ ْ َ َـــא  ْ ِّ َ ِـــَכ، َو א َ ِ َو

اٌد  َ ـ َ ََّכ  ، ِإ ِ ـــ ِ אِئ َ َ ِ َو ِ אِئ َ َ َد َ َـــא  َ ْ َ ْ َّ َوأَ َك ِإ َ ـــ ْ ِ

 ُّ َِכ َوُכ ا َ ِ  ُ אِئ َ ْ َ ا ـــ ْ َא! أَ َ ٰ ٦١ ِإ  ٌ ـــــ
ِ ، َوَربٌّ َر ٌ ـــ ِ َכ

ِـــَכ  א َ ِ ِ  ُ ـــ ِ ُ ْ َوا ـــَכ،  ِ َّ
ِ ُّ َ َـــ  ِإ ـــאٌج  َ ْ ُ ٍء  ْ ـــ َ

ـــ  ِّ َ َ ُ ْ َوا ـــא،  َ ِ ـــאٌط  َ ُ َـــאِت  َכאِئ ْ ا  ُّ َوُכ  ِ َّ
ِ א َ ْ ـــ ُّ ا

َא  ْ ِّ َ َ َِכ؛  א َ
ِّ َ َ  ْ ِ אِء  َ ـــ ْ َ ْ ُّ ا َ َوُכ ـــ ْ ُ ْ אِئَכ ا َ ـــ ْ َ ِ

 ُ ْ َِכ؛ َوا
َّ َ َ َـــ  ِ ِإ ْ ُ  ٍ ـــ َ ِ ْ َ َك، َو ِ ْ  ِ ْ ـــ ِ وٍح  ُ ـــ ِ

َא  ـــ َّ ا َ َ  ْ َ ْ אَك، َوا َ ِ ِر ْ َ ِ َك  ِ ـــ ْ َ  َ َّ َ َ َא  ِ ُ ُ  ْ ـــ َ
 ْ ِ אَك  َ ِ ِ ُذ  ُ َ َك؛  ِ ـــ ْ ِ أَ َ َ א َ ُ  ْ ِ  َ َـــ ِ א َ ْ َة َوا َ ـــ

ِ َّא ا

 َ َِכ؛ َو َ ُ ُ  ْ ـــ ِ َِכ 
َّ
ِ ِ ـــَכ َوَر ِ َّ

ِ א َ ْ َ ِ ـــَכ، َو ِ َ َ
 ِ ّ ْ ُכ َ َא  ْ ِ ـــ ْ َא أَ َّ ٦٢ َر  ٍ ـــ ْ َ  َ َ ْ َ َא  ـــ ِ ُ ْ َـــ أَ َـــא ِإ ْ َِכ
 ، ِ َّ

ِ َ ْ ـــَכ ا ِ َא ْ َ ِ َـــא  ْ َ َ  ْ ـــ ُ ـــَכ، َو ْ َ َא  ُ ِ ـــ ْ ُ  ٍ ِ ـــא َ
َِכ،  א َ ِ اُء  َ َ ُ ْ ُ ا ْ َ ِ َو ْ ُ ْ َ ا ْ اَك؛ أَ َ ِ  ْ َّ َ َא 

ِ ْ َوأَ

 َ ِ ِّ ِّ َ َوا ِّ ِ َّ َ ا ِ َ َא  ِ ُْכ  ْ َא، َوا وَر ُ ُ ْح  َ ـــ ْ َوا

 ِ ّ َف ُכ ْ ـــ َ َّ َو َ َّ َو َ َـــא 
ِ ، َواْכ َ ـــ ِ ِ א َّ اِء َوا َ َ ـــ ُّ َوا
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َא  َّ َא  َر ِ א َ ـــَכ، َو ِ ا َ َ ِ َא  ْכ ِ ْ ُ  َ َא، َو ـــאِو َ َ َـــא َو ِ ُ ُ ِ

َא،  اَء َ ْ َـــא أَ ْ َ َ  ْ
ِّ ـــ َ ُ  َ َـــא، َو ِ א َ ْ ِء أَ ـــ ُ ِ َـــא  ْ ِ ا َ ُ  َ

ُْכ  ـــ ْ ٍ ، َوا َّ َ ُ َِכ  ِ َ  ِ َ َכ َوَכ ِ َ ِ َכ َـــא  ْ َ ْ َوا

א  َ َ َ  ُّ ُ َ  َ  ً َ ا َ َ َא  َ  ْ ـــ َ ؛ َو َ ِ َّ ُ ْ  ا
ِ
َّ َ أَِئ ِ ـــ َ َא  ِ

 ُّ ِئ َ ْ َ  َ ا  ًّ
ِ َכ، َو ِ ُّ َ َ ِ  َّ َ ِإ ْ َ  َ א  ً ْ َ ُب، َو ُ ُّ ا

א  ً ُّ َ َ َُכ  َ ـــ ْ َ َכ، َو ْ َ ُ ِإ َّ َ َ َ َّא  َّ ِإ ـــ ُ ّٰ ٥٩ اَ אِئـــَכ  َ ِ ِ  َّ ِإ

 َ א  ً ِ א َ ا  ً ـــ ِ ْ َ ، َو ُ َـــ  َّ ـــ ِ  َ  ً ـــ ِ ًـــא َכא א َ ـــא، َوِإ ًّ َא
اَك  َ ـــ ِ ٍء  ْ ـــ َ

ِ  َ  ً َ
ِ א َ  ً َّ َ َ ِك، َو ْ ـــ

ِّ ُ ا َ ـــאِئ َ  ُ ُ ـــ ُ َ
 ُّ ِ ُ  َ א  َ َ َوَراَءُه  ـــ ْ َ  ً

ِ ـــא َכא ً ِ ْ َ ـــאَك، َو َ ِ ِر ـــ ْ َ ِ

اِر  َ ْ َ ْ אِئـــَכ ا َّ
ِ َ ِ  َ ـــ ْ َ ـــא َو َ َـــא  َ  ْ ـــ َ ؛ َو ـــ َ ْ َ  َ َو

 ٍ َ
ِ ْ َ ٍ َو ـــ َ َ ٍ َو ْ ِ َذ ّ ْ ُכ ِ َـــא  َ  ْ ـــ َ ْ ، َوا َ ـــ ِ َّ َ ُ ْ َوا

َُכ،  َر ْ ُ  ْ َّ َ َــــא  َّ ٦٠ َر א  ً َ ْ َ א َو ً َ َ  
ٍ ـــ َ ِ َא ـــאٍم  َ َوأَْو

اِر  َ ــــ ْ َِכ، َوأَ
َّ ِ ُ اِر ُر َ ــ ْ ِد أَ ُ ــــ ُ ِ َא  ْ ِ َْכ َ َُכ،  ا َ َ  َّ َ َو

ِر  ُ ِ َِכ، َو
َّ
ِ ِ ـــَכ َوَر ِ َّ

ِ א َ ْ ِ َر ِ ْ َ ِ َא  ْ ِّ ـــَכ، َوأَ ِ َّ
ِ ُ أُ

אِئَכ  َ ـــ ْ אِت أَ َ ُ ـــ ُ ـــ  ِ  َ ـــ َّ َ َ َ َّـــ  َ ـــَכ،  ِ ْ ِ أُ ـــ َ َوَرْأ
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ِب،  ْ ُ ْ  َوا
ِ
َّ َ َ ْ ـــאِج ا َ ِ َא  ْ ِّ َ ـــאِن، َو َ ْ ِ ْ َداِء ا ِ ِ َـــא  َوَرّدِ

َא  ْ ِّ َ َכ، َو ْ َ َ ِإ
ِ א َ ـــ ْ ُ ْ ِد ا ُّ َ َ اَك َכ َ ـــ ِ א  َّ َ َא  ْد ِّ َ َو

 ِ ْ َ  ِ َّ ُ  ِ َא  ْ ِ َّ أَْد ُ ّٰ ٥٦ اَ  َ ْ َ  َ ُّ َو ِ ُ  َ ـــא  َّ َ
 ْ ِ َא  ْ َכ، َواْرُز ْ َ ِب ِإ ُ ُ ْ אِء ا َ َ ِ  َ ِ َ  َّ َ ـــَכ،  ِ َ ِ ْ َ
َא  َ

ِ َא  ْ ِّ ، َوأَ ِ ْ َّ  َوا
ـــّכِ َّ אِت ا َ ُ ُ َّא  َ  ْ ِّ َ ِرَك، َو ُـــ

אَب  َ ْ أَ َ َא  ؛  َ ِ و ُ ْ َ َא  ِ َّ
ِ א َ ْ ِ ِ َא  ْ َ َ  َ َא، َو َ ِ َא َو

ِة،  َ
ِ ٰ ْ َא َوا ْ ُّ َي ا ْ ِ َא  ِ َא، َو אَء َ ْ ُد ِ َ ْ אِدِه، ِا َ

ِ אَء  َ ُد

َق  ْ َ َـــאَك  ْ َ א َر َ َـــא  ِ ْ ى، َوأَ َ ـــ ْ َ ْ
ِ  ًّ ـــ َ َ َـــא  ْ َ ْ َ  َ َو

َא  ْ َ َ ًئא،  ْ ـــ َ َُכ   ْ َـــ َא َو َ ْ َ َ  َ ـــ ْ َـــא! أَ َ ـ ٰ ٥٧ ِإ َـــא  אِئ َ َر

 َ ُّ َو ِ ُ  َ א  َ אِوَي َو َ َ ْ َ َوا
ِ א َ َ ْ َא ا ْ ََכ َא َواْر ـــ َ ُ ْ أَ

َّא  َ َت  ْ ـــ َ َ َא! ِإْن  َ ـ ٰ ِـــَכ  ِإ ٰ ِ وَن  ُّ ـــ
ِ ُ َّـــא  ، َوِإ ـــ َ ْ َ

 َ َ َא  ْ ِّ َ ُ ٌء، َوِإْن  ْ َ ِכَכ  ْ ُ  ْ ِ  ُ ُ ْ َ  َ َ َא  َ َت  ْ َ َ َو

َא  َ ْ َ ُب 
ِّ ـــ َ ُ  ْ َ  ُ ِ َ َّـــَכ  ٌء، ِإ ْ ـــ َ َכ 

ِ َא ْ ـــ ُ  ِ  ُ ِ َ
َא   ُ

ِ َـــא َر َא  ْ َ אْر َ َك،  َ ـــ ْ َ َא  ُ َ ْ َ  ْ ـــ َ  ُ ـــ ِ َ  َ َّـــא  َوِإ

َא  ْ ِّ َ ُ  َ  َّ ُ ّٰ ٥٨ اَ  َ ِ ِ ا َّ َ ا َ َـــא أَْر ـــَכ  ِ َ ْ َ ِ َوُدوُد، 
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 ٍّ ِ ُ  َ َ َ  ُ ـــ ُ ْ َ َאُه، َو َא َ ِ  ٍ ِ َ  ِ َ א َ ِ ـــ ْ א ِ ـــَכ  َאِد ُ
 ْ ِ َ ـــ ْ א َ ؛  َ ِ ُ ْ ِّ ا َ ْ ُ ْ ـــאَء ا َ َك ُد ـــ ُ ْ َ ، َو ِ ـــ ِ ِ َ ِ

אِدَك  َ
ِ  ْ ـــ َ  َ ْ َ א َر َ ـــאَب َכ َ ِ ْ َّـــא ا َ  ْ ـــ َ َـــא، َواْر אَء َ ُد

 ِ אِدَك  َ
ِ وَر  ُ ُ َא َو وَر ُ ُ ْح  َ ـــ ْ َّ ا ُ ّٰ ٥٤ اَ  َ ـــ ِ َّ َ ُ ْ ا

אَب  َ ـ ِ ْ ِ ا َ ِم، َواْر َ ـــ ْ ِ ْ אِن َوا َ ِ ْ ِ  ِ َـــ א َ ْ ـــאِء ا َ ْ ِ أَ ّ ُכ

 َ َــــ ا َ ِ  ُ ــــ ِ ُـ  َ ـــ ْ َّ ِإْن ُכ ـــ ُ ّٰ ِ  اَ ـــ َ ِ َ ْ َ ا ـــ ْ ـ َ َـــא َو َ ْ َ
 ْ ِّ َ ـــאِن، َو َ َّ ِب ا َ ـــ ْ  أَ

ِ  ْ ـــ
ِ ِ ْ א َ  ِّ ـــ َ ْ َـــ ا َـــא ِإ اِئـ َ ْ أَ

 ُّ ِ ُ א  َ  َ ْ ِإ ُ ْ
ِّ َא َوَو ْ ِّ ِم، َوَو َ ْ ِ ْ אِن َوا َ ِ ْ ِ  ْ ُ َ ُ ُ

 ، َ ِ ِ ـــ ْ ُ ْ َم َوا َ ـــ ْ ِ ْ ِ ا ُ ْ َא َوا ْ ُ ْ َّ ا ُ ّٰ َ  اَ ْ َ َو

َא  َّ ِ ، َوأَ َ ِ ِ ـــ ْ ُ ْ َن ا َ ْ ِ َא َو َ َ ْ ِ  ُ ِ ُ  ْ َ ْل  ُ ـــ ْ َوا

 َ ِ
َ ْ َא أَ َ اِئ َ َ َـــא َو אَء َ ِ ْ َא َوأَ ِ ا َ َ َא َوأَ َ ا َ ْ َّ ِإ ـــ ِ َوأَ

 ِ َא  ْ َ ْ אِدَك، َوا َ
ِ َب  ُ ُ َא  َ  ْ ِ ْ َא، َوا ْ ِ َّ أَْכ ُ ّٰ ٥٥ اَ

َِכ،  א َ َ  ِ ـــ َّ
ِ َرا ُ ِ َא  ِ ْ ـــَכ، َوأَ ِ َ َא ِ َِכ َو ْ ِ ِزَك َو ْ ـــ

ِ

 ْ ِ ْ ُ  َ ًא، َو ِ ُ א  ً ْ َ َא  َ  ْ َ ْ א، َوا ً ْ ِ َْכ  ُ َ  ْ ِ َـــא  ْ ِّ َ َو

ى،  َ ْ َّ َאَس ا
ِ َא  ـــ ْ ِ ْ َא أَ َّ َכ  َر ِ

َ اَب َכ َ ْ َא أَ ِ ُ ِ ُو
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ـــ  َ ْ ـــא َوأَ َ ِّ ـــאِم ا َ َ َـــ  َـــא ِإ َ ِ أَْرَوا ـــ ْ َك، َوأَ ِ ـــْכ ُ َو

َא  א، َو ً ْ ِ َْכ  ُ َ  ْ ِ َא  ْ ِّ َ  ُ ـــ
ِ َ َא   َّ ُ ّٰ ٥٢ اَ ـــאِت  َ َر َّ ا

 َ َ َא  ْ ِ ْ ُ أَ ـــ ِכ َ َـــא  ، َو ِ ِ َ ْ ِ ا ـــ ْ َّ א ِ َـــא  ْ ِّ ُ أَ ـــ
ِ َ

َא  ِ ْ َك، َوا ِ ْכ ِ ِ َـــא  ِ ْ ُم أَ ُّ َ َא   ُّ َ َא  ، َو
ِ ـــ َّ

ِ َ ْ ـــَכ ا ِ َכ ِ

ِن َدَوَراٌن،  ْ َכـــ ْ ِ ا  َ ْ َ  َّ ُ ّٰ ِ  اَ َ א َ ِ ـــ ْ ِ ْ ِ ا ْ َ ـــ  َ َ
 ِ ُ ْ َ ْ ـــ ا ِ  َ اٌت، َو َ ـــ َ َ َאٌت َو אِر َوَر َ ـــ ْ َ ْ ـــ ا ِ  َ َو

 َّ אٌت، ِإ َ ِ َدَر ّ
ِ َ ْ ِّ َوا

ِّ ِ ا  َ اٌت، َو َ َ َ ٌت َو َ א َ َ
 ٌ َّـــ َـــَכ َوأَِد اٌت  َ ِ ـــא َ  َّ ـــ ُ ـــَכ؛  ِ َّ

ِ ُّ َ ـــَכ َو ِ َّ
ِ

ُ ْ َ ِ

 ِ ِّ َ َ َك؛  ِ ِ ْ َ َك َو ِ ِ ـــ ْ َ َك َو ِ ْ َ ِ  ٌّ ، َوُכ َ ِ ِ ـــא َ ُ ْ
ِ

 ِ ّٰ َ ا َ ِ َ َכ ـــ
ِ ْ ُ َ أَْن  ـــ ُ َא َو َد ُ ْ َ َـــא َو َ ُ ْ َ َـــא  َ  َّ ـــ ُ ّٰ ا

َא،  َ ْ ُ َא  ِ ْ َّ أَ ُ ّٰ ٥٣ اَ  ِ َ א َ ْ אِء ا َ ْ ِ أَ ّ ِ ُכ  ِّ َ ْ َ ا َ ِ َوَכ

َא،  ْ َ َ  َ ْ َ ْ ـــא أَ َ  َ َ  ُ ْ َ ْ ََכ ا ؛  َ ْ ـــ أَ ِ ْ ُ ْ َ ا ـــ ْ
ِ َ

َא  ْ ِّ َ َ ِم،  َ ـــ ْ ِ ْ אِن َوا َ ِ ْ א ِ َא  َ ْ َّ ـــ َ א  َ  َ َ  ُ َّ ِ ْ ََכ ا َو

א  َ  ِ ْ ـــ َ ِ َـــא  ْ
ِ א َ ُ  َ ُه، َو َ ـــ ْ َ ـــא  َ ـــאِن َو َ ْ ِ ْ א ِ َـــא  َّ َـــא َر

ـــא؛  َ ِّ ـــאِن ا َ ْ
ِ ِ َو ـــ َ ِّ ِ ا ـــ ْ ـــ َوُכ َ َ ْ א ِ  َ َـــא، َو َ ْ َ ْ أَ
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َא  ْ ، َواْرُز ِ َ ْأ َّ َـــאِن َوا َ ْ א ِ َא  ْ َ ْ ِإ َّ َ َ َّא، َو َ ْض  ِ ـــ ْ ُ  َ َو

 َّ ُ ّٰ ٥٠ اَ ـــאِدَك  َ
ِ אِر  َ

ِ  ْ ِ َא  ْ َ ْ َك، َوا ِ ـــ ْ ِ  ْ ِ ًة  َ ـــ
ِ ْ َ

َא  َّ ـــ
ِ  ُ ـــ َ ْ َ َو َـــא،  اَء َ ِ  ُ َ ـــ ْ َ  ، ُ ـــ

ِ َ ْ ا  ُ ِ ـــ َّ ا  َ ـــ ْ أَ

 ِ ْ َא، َوا אَء َ ْ َر ِّ َ ُ  َ َא، َو אَء َ ْ ُد ِ َ ْ א َ َא؛  َ َ
ِ َ َ َو

א  َ ْ َ َب ِإ َّ َ א  َ َ َو َّ َ ْ َُכ ا َ ْ َ َّא؛  َ ْض  ِ ْ ُ  َ َא، َو َ اِئ َ َ
َِכ  َ ْ ْ َر ِ  ِ ْ َ َא ِإ ُ ِّ َ ُ א  َ ََכ َو ا َ ْ ، َوِر ٍ َ َ ٍل َو ْ َ  ْ ِ

 َ  َّ َ  ، ِ ـــ ِ َ ْ אِن َوا َ ِ ْ َ ا ـــ َ ِ َ َא  َ  ْ ـــ َ ـــَכ، َو ِ ْ َ َو

َא  ِ ْ َא، َوأَ َ ْ َ  ْ ِ اَك، َوٰأ َ ـــ ِ אَف  َ َ  َ َك، َو َ ْ َ ـــאَب  َ َ
َא  ِ َ א َ  َ ْ َ  َ ـــ ْ َ ْ א أَ َ  َ ْ َ ْ ْ أَ ـــ َ ََّכ  ِ َ َאَك،  ْ َ ـــ َ ـــא  َ
َـــ  َن ِإ ـــ ُ َא ْ ُ  ُ ـــ ْ َ ـــא  َ  ، َ ـــ ْ ـــ أَ ِ ْ ُ ْ َ ا ـــ ْ

ِ َ  ، ِ ـــ ْ َ ِإ

َِכ  ُذ  ُ َ ، َو َ ُّ ى َوا َ ُ ْ َُכ ا َ ْ َ َّא  َّ ِإ ُ ّٰ ٥١ اَ אِئَכ  َ ْ َ
 ْ َ َْכ َو َ َـــא  ُ َ ْ َ  ٍ ِ א َ  ِ ّ ْ ُכ ـــ ِ َא َو ـــ ِ ُ ْ وِر أَ ُ ـــ ُ  ْ

ِ

אِت  َ ُ ُّ َאُذوَراِت ا  ْ ِ َא  ْ ِّ َ  َّ ُ ّٰ َِכ   اَ ِ َ  ِ ِ َ
َא  ْ َ ْ ِت، َوا َ ـــ َ َ ْ ِ َوا َّ

ِ ـــא َ ْ َّ ِظ ا ُ ُ ْ اِت َوا َ َ ـــ َّ َوا

َك  ِ ْכ ِ ِ َـــא  ِ ْ ِت، َوأَ َ ـــא َ ْ ِ ا ّ ـــ ُכ ِ ـــאِدَك  َ
ِ ـــאِر  َ

ِ  ْ ـــ ِ
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 َ ـــ َ َא  ْ ـــ ُ ْ ٌه﴾، َوا ـــ ُ دُّ ُو َ ـــ ْ َ ٌه َو ـــ ُ ُّ ُو ـــ َ ْ َ َم  ْ َـــ
اِر  َ ْ َ ْ َ َوا ـــ ِ َّ َ ُ ْ  ا

ِ ِّ ـــ َ اِء  َ
ِ  َ ْ َ اِر  َ ْ َ ْ َ َوا ـــ ِ َّ َ ُ ْ ا

 ْ ِ َِכ، َوأَ َ َ َ ِ  َ ـــ ِ ِ א َ َא  ِ א َ َ  
ِ َـــא  ْ َ ْ َـــא ا َّ ٤٨ َر

ِه  ِ َ ِ  ْ َ َא  ؛  ِ ِ َ ْ ـــَכ ا ِ ْ َ ِ َو ِ َ ْ َאِئَכ ا َ  ْ ِ َـــא  ْ َ َ
 َ َאَءَك، َو

ِ َ أَْو ـــ ْ َ ْ ـــא أَ َ َא َכ
ِ ْ ٍء، أَ ْ ـــ َ  ِ ّ ُت ُכ ُכـــ َ َ

 َ ـــ ِ ِ ْ ُ ْ ُّ ا ـــ
ِ َّـــَכ َو اَءَك، ِإ َ ـــ ْ َ أَ ـــ ْ َ َ ـــא  َ َـــא َכ ْ ِ ْ َ

 َ ِ ِ ْ ُ ْ א ِ ـــא  ً ُ ْ َ َכ  ُ َ َ َכ ْ َ َ  ، َ ـــ ِ
ِ َّא ُم ا ِ ْכـــ ُ َو

وٌل  ُ ْ َ  َ ُ  ْ َ  ، َ ِ َّ َ ُ ْ اِر َوا َ ْ َ ْ
ِ َכ  ُ ُّ َ َ َ َو ِ َ ْ ُ ْ ا

אُل  َ ْ ِ ْ َ ا ْ ٍء، أَ ْ َ  َّ ِ ُכ َ ِ ـــא َّ َِכ ا َ ْ َ ِ  َ ـــْئ ِ  ْ َ ِ

 َ ِ َ َא َو ْ َ َـــא اْر َّ ٤٩ َر  ُّ
ِ َ ْ ُ ا ـــ

ِ
َّ َ ا ْ ، َوأَ ـــ ِ ْ ُ ْ ا

 ، َ ِ ِ א َّ אِدَك ا َ
ِ  ْ ـــ َ َْכ َو َ َא  ْ ِ א َ ُ  َ ، َو َ ِ ِ ـــ ْ ُ ْ ا

 َ َ ْ َ َכ  ِ ْ َ  ْ ـــ ِ  ٍ َ َ أَ َ ِإ َא َو ـــ ِ ُ ْ َـــ أَ َـــא ِإ ْ َِכ  َ َو

 ، َ ْ ُ أَ ِ א َ ْ َ ا ْ
ِ ا،  ً

ِ َא ً َو ـــ ًّא َوَوِכ
ِ َא َو َ  ْ ، َوُכ ٍ ـــ ْ َ

َא  ِ ْ َ  ْ ِ َـــא َو ِ ْ ِ أَ ْ َ  ْ ـــ
ِ َא  ْ َ ْ ، ِا َ ْ ـــאِدُر أَ َ ْ َ ا ـــ ْ

ِ َو

 ، ِ ِّ ِك ُכ ْ ـــ
ِّ َ ا ِ َא  ْ ِّ ـــ َ َא، َو ِ אِئ َ ـــ َ  ْ َ َא َو ِ א َ ْ ْ أَ ـــ َ َو
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 ْ ِ
ِ َ ْ ْ َوِإ ِ

ِ َ ا َ َ ِ َو ْ ِ ْ ِّ َوا ِ ْ ِ ا ِ א َ ـــ َ  َ ْ َ َא َو َ ْ َ
א،  َ ِ ا َ َ ِة َو َ

ِ ٰ ْ ِي ا ْ ِ َא، َو ْ ُّ  ا
ِ  ْ ِ

ِ ِ ْ َ ْ َو ِ
ِ ِ ْ َ َو

َא،  ْ َ ـــ َ א  َ َא  ِ ْ ِب، َوأَ ِ ْ َ ْ ِق َوا ِ ـــ ْ َ ْ َ ا ْ َ َت  ْ َ َא א  َ َכ

 ْ َ ْ َّ ا ُ ّٰ ٤٦ اَ  ٌ ـــ
ِ ََّכ َرُؤوٌف َر َـــא، ِإ אَء َ ْ َر ـــ ِّ َ ُ  َ َو

َِכ، 
َّ ِ ُ اَر ُر َ ـــ ْ َא أَ َ  ْ ـــ ِ َك، َواْכ َ ْ ِ ِز  ُ ُכ ْ َق ا َ ْ َא أَ َ

َِכ  َ َ َ  ِ َ ْؤ ُ ِ َא  ْ ُ ْ ـــَכ، َوا ِ َّ
ِ ُ اِر أُ َ ـــ ْ َ ِ َא  ْ َ ْ ِإ َّ َ َ َو

 َ ِ َ  ُ ْ اَك، َوا َ ـــ ِ א  َ  ِ َ َـــא َوُرْؤ ِ َ ْ ُرْؤ ـــ َ َאِئـــَכ  ِ ْ َوِכ

 ٌّ َא َכ َ  َ ْ َ  َ  َّ َ اِرَك،  َ ـــ ْ ِّ أَ َ َ ِ َא  ِ ـــא َ ْ ِت أَ َ ُ ُ
َא   ُ ٰ ْ َـــא َر َא  ْ َ ْ ِإ ُـــ ْ َـــא، َوا ِ َّ

ِ ا َ َ َ  
ِ ـــ َ ِ  ْ ـــ ِ  ٌ ـــ ْ َوَכ

َِכ  َ א َ َِכ َوِر َ َא ِ  ِ ْ َ ِ َِכ َو
َّ
ِ ِ َِכ َوَر

َّ
ِ א َ ْ َ ِ  ُ

ِ َر

 َ ْ َ َא  ْ ِّ َ ُ  َ َא، َو َ ْ ـــ ُ َـــא  ِ ْ َא، َوأَ َ ْ َ  ْ ـــ ِ َّ ٰأ ـــ ُ ّٰ ٤٧ اَ

 َ ْ َ َא  ْ َ َ  ْ ـــ َ ْ َ  َ َّא، َو َ ـــאِن، َواْرَض  َ ْ
ِ ْ א ِ َـــאِء  َ ْ ا

 ، ِ ِ ـــ ْ َّ ِ َوا כُّ َ َّ ِ َوا ِ
َ ْ َ ا َ

ِ َ َא  َ  ْ َ َّא، َو َ אِء  َ ِّ ا

َـــ  َ ِإ ـــ َّ َ َ َ  َ ـــَכ َو ْ ِ  َّ َر ِإ َ ـــ ْ َ  َ ـــאَف َو َ َ  َ َّـــ  َ
َא ﴿ َ ُ ْ ُو ِّ َ اَك، َو َ ـــ ِ  ْ َّ

ِ ًئא  ْ ـــ َ ََل  ـــ ْ َ  َ َك َو ِ ْ َ
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َא  َ ـــאِو َ َ  ْ َ ْ ِب، َوا ِ ْ َ ْ ِق َوا ِ ـــ ْ َ ْ َ ا ْ َ َت  ْ َ َא ـــא  َ َכ

 ْ َ َאِت  ـــ َ َ َא  ِ َא ـــ َ َ  ْ َ ْ َ  َ َ َو ْ َ ْ ْ أَ ـــ َ ـــאِوَي  َ َ
 ، َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ا ـــ

ِ ِ
ُ ْ َ ا َ

ِ א َ َא  َ َ
ِ א َ  ْ ـــ َ ْ ، َوا َ ـــ ْ َ ْ أَ

 ْ َ َא  ، َو ٍ אِئ َ  َّ ِ ُכ ْ ُ ْ َ ا ُ  ْ َ َא  َא،  אَء َ ْ َر ِّ َ ُ  َ َو

ُز  ُ ُزُه، ُכ ُ ُ ُכ َ ْ َ  َ  ْ َ َא   ٤٤  ٌ ِ א َ َאِء  َ ْ ِ ا َ  ُ ُ َ ْ َ  َ
 ُ ُ ـــא َ ْ َ ِإ ِ َ א َ ْ َ ا ِ َ  َ َ ـــ َ  ْ َ َא  ِة، َو َ

ِ ٰ ْ َא َوا ْ ُّ ا

َـــא  َ ُ ْر ُو ِّ َـــ ِزَك، َو ُـــ اَب ُכ َ ـــ ْ َـــא أَ َ  ْ ـــ َ ْ َـــאُؤُه، ِا َ َو

ِر  ُـــ ِ  ُ ـــ ْ ، َوا ِ ـــ َّ א َ ْ ِـــَכ ا َאَر ـــَכ َوِإ ِ ُّ َ َ ِ َא  َ اِئ َ ـــ َ َو

اَك»،  َ ـــ ِ א  َ א « َ ِ ْ ُ َכ ْ َ  ْ
ِ اَك،  َ ـــ ِ א  َ  َ ِ َ َכ  ِّ َ َ

َא  َّ ُ ، َو َ ْ َ ُّ َو ـــ ِ ُ א  َ  َّ ٌ ِإ َ ْ َـــא ِو َ  َ ْ َ  َ َّـــ  َ
َא  َ

ِ ْ ُ  َّ َ ـــَכ  ِ َّ
ِ
َ ِ َא  ْ

ِ ْ א، َوأَ ً ِ َدِائ ـــ َّ
ِ َ ْ ـــَכ ا ِ َא ْ َ ِ

 َ ِ َّ َ ُ ْ ـــ ا َ َ َت  ْ ـــ ُ א  َ َא َכ ْ َ َ  ْ ـــ ُ اَك، َو َ ـــ ِ  ْ ـــ َّ َ
 ِ ـــאِدَك  َ

ِ ِب  ُـــ ُ ـــ  ِ َـــא  َ  ْ ـــ َ ْ َّ ا ـــ ُ ّٰ ٤٥ اَ اِر  َ ـــ ْ َ ْ َوا

 َ ْ َ א َو َ َْכ َכ ِ  َ
ِّ َ َّ َא ا َ  ْ َ ا، َو אِء ُودًّ َ َّ َْرِض َوا ْ ا

 ْ ِ َא ، َو َ ِ ـــ َ ْ ُ ْ َ َوا ِّ ِ َّ َ ا
ِ َك  َ ْ ِ  َ ِ َّ َ ُ ْ ـــאِدَك ا َ

ِ ِ
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َل  َ َ ٍف  ُ َ  ٍ ـ ْ ِ أَ ّ ْ ُכ ــــ ِ َـא  ـ ْ ـ َ ْ َـــא ا َّـ ٤١ َر  ُ ـــ ٰ ْ َـــא َر
 َ ُ َو ُّ ِ ُ  َ ٍ َوَواِرٍد  ِ א َ ـאٍل َو َ  ِ ّ ِ ُכ َـאِزٌل، َو  َ ـ ُ أَْو 

 ِ ْ ِ ْ ِ ا ِ א َ ــــ َ  ْ ــ
ِ َِכ  َ َ َ ِر  ُـــ ِ َـــא  ْ ُ ْ ـــאُه، َوا َ ْ َ

 َ ِ  َّ ُ ّٰ َِכ ا ُذ  ُ َ ِء   ـــ ُّ א ِ ـאَرِة  َّ َ ْ ِ ا ْ َّ ِّ َوا ـــ ِ ْ َوا

ــאَدَك  َ ـ
ِ  ِ ـــــ ِ  ُ ـ

ّכِ َ ُـ ــא  َ ـ ِ َــــא  ْ ـ
ـא، َوَذّכِ َ ـ ِ ـא َ ــــ ْ  َوأَ

ِ ـــ َ
ِ ْ َ ْ ا

َא  َא َ ْ ِب َوا ُـ ُّ اِت ا َ َ َ ِم  ـــ ُ ُ  َ ْ َ َכ  ْ َ َ ِإ ـــ ِ َّ َ ُ ْ ا

 ْ َ َא   ٤٢ َـא  ـ َ ْر َّ َ ـא  َ َوَة  َ ـ َ َـא  ـ ِ ُ ُ  ْ ـ َ  ُ ــــ ْ َــــא، َوا ـ ْ َ َ
 ْ َّ َ َ ٍء،  ْ ـــ َ  ِ ّ َ ُכ ْ َ ُل  ُ ْ َ ْ ٍء َوا ْ ـــ َ  ِ ّ ُכ

ِ  ُّ ُ ْ َ ْ َ ا َ
 َّ َ ِدَك  ـــ ُ َك َو ِ ْ َ  ِ ـــ ْ َ  ْ ِ َـــא  ْ َ َ  ْ ـــ ِ َـــא، َوأَ אَء َ َر

 ِ اِئ َ ـــ َ  َ ْ ِ َא  ِ ـــאِن، َواْرأَْف  َ َ ْ ِ َوا َ َ ـــ َّ َ ا َ ـــאَك  َ ْ َ
َא  ْ ، َوأَِر ِ ِ ِ َ ِ  ِ ِ َ ْ َ ا َ ـــאِب َرْأ َ ِ ْ ِ َوا ْ َ ْ ِت َوا ْ َ ْ ا

َא  ْ َ َ  ْ ـــ ُ اِن، َو َ
ِ ْ ِ َوا ـــ َ ْ َ ْ ِم ا ـــ ُ ُ  ْ ـــ َ ـــَכ  ِ َ ْ َ ِ

ُل  َوَّ ْ َ ا ـــ ْ َّ أَ ُ ّٰ ٤٣ اَ َـــאِوِل  َ ُ ْ َك ا ِّ ِ ِ َو ِ ـــא َّ َك ا ِ ـــ ْ َ ِ

 ِ ِ َא   ٌ
ِ َ ٍء  ْ َ  ِ ّ ُכ ِ  َ ْ ُ َوأَ ِ א َ ْ ُ َوا

ِ َّא ُ َوا
ِ ٰ ْ َوا

 ِ ِ ا َ ْ َ َوأَ ِ ْ ِ ِ  ِ ُّ َ َّ اِر َوا َ ْ ِ ْ َאِد َوا ِ ْ َ ا ْ َ َא َو َ ْ َ  َّ ُ ّٰ ا
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دَّ  ُ ْ َא ا َ  ْ َ ـــאِن، َو َ ْ ِ ْ ِم َوا َ ـــ ْ ِ ْ ِ َوا ِ
َ ْ ـــאِن َوا َ ِ ْ ِ

 ِ َ ْ ِ  ِ َא  َر ُ ْ أُ
ِّ َ َْرِض، َو ْ אِء َوا َ َّ ِ ا אِدَك  َ

ِ  َ ْ َ
َـــא  اَد َ ُ  ْ ـــ ِّ َ َـــא، َو َ ُ ْ ُو ـــ ِّ َ ٰأِن، َو ْ ـــ ُ ْ ـــאِن َوا َ ِ ْ ا

א  َّ
ِ ِة  َ

ِ ٰ ْ َא َوا ْ ُّ ـــ ا ِ َא  ِّ َ َאِف  ْ َ ْ َّ ا
ِ َ َـــא  ؛  ِ ـــ ْ َ ْ א ِ

 ِ َ ْ ِ ـــא َو َ ْ ُّ ِء ا َ َ  ْ ـــ ِ َא  ِ ـــאُف، َو َ َ  َ א  َّ
ِ  ْ ـــ َ ـــאُف  َ َ

َِכ 
َّ
ِ א َ ْ ِ َر ـــ َ ْ ُ ِ ِـــَכ َو ِّ َذا َ ِ َّאِر،  اِب ا َ ـــ َ ِ َو ـــ ْ َ ْ ا

 ُ ْ َ ْ أَ ا َ َـــ  ُ ْ
ِ  ْ َ َא   ٤٠ َّאُر  ـــ َ َא  ـــאُر  َّ َ َـــא  ـــَכ  ِ َّ

ِ ِ َوَر

لُّ  ُ َ ٌد، َو ُ ْ َ  َ ٌد َو ُ ْ َ  ُ َ َ  َ ـــ ْ َ  ْ َ َא  ُد،  ُ َ  ِ ـــ ْ َ َوِإ

 ،ً ِ ًא َכא א َ َُכ ِإ َ ـــ ْ َ ؛  ٌ ـــ َ ٌ أَ ِ ُ َوا َّ ـــ أَ َ َ ٍء  ْ ـــ َ  ُّ ُכ

َة  َ
ِ ْ َ ْ ـــא، َوا ً ُ َ  ً َ ْ َ ، َو َّ َـــ א أَ ً َ ْ ـــא، َوِإ ًّ َא ًـــא  ِ َ َو

اَر  َ ْ َ ْ ـــَכ، َوا ْ َ ُ ِإ ِ ُ ـــ  ِ َّ َ ا َ ِ ْ َ ْ ، َوا ٍ ـــ ْ ِ َذ ّ ْ ُכ ـــ ِ

א  َّ
ِ ـــאِوي َو َ َ ْ ِ َوا א َ َ ْ َ ا ِ َא  َ א َ ُـــכَّ ِر ؛ َو َ َ ِ ـــא َّ ا

 ، ِ ِ  َّ َة ِإ َّ ـــ ُ  َ َل َو ْ َ  َ  ْ ـــ َ َא  ؛  ـــ َ ْ َ  َ ُّ َو ـــ ِ ُ  َ
َא،  َ ْر َ ْ ٍّ أَ َ  َّ ُ ُכ َ ْ َ َِכ  َא، َو َ ْ َ א َو َ  َ ْ َ ُل  ِ ْ َ ْ َ َِכ 

َِכ  َء َ َِכ َوِכ َ א َ ـــَכ َوِر ِ ْ ِ َאِت  اِد َ ـــ ُ َא  ْ َ َ ْب  ِ ْ א َ
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 َ
ِ ْ َ َא، أَْن  ْ ُ ْ َכ ا

ِ א َ ِ ، َو َ ـــ ْ ُ ْ אِئَכ ا َ ـــ ْ َ ِ َُכ  َ ـــ ْ َ
 ، َ ْ َ ُّ َو ِ ُ א  َ  َ َא ِإ َ ِّ َ ُ َא، َو َ ُ ُ  َ ُ ْ َ َא، َو َ ُ َא ُذ َ
َא،  ْ َ َ  َ َ  ْ َ  َ َ  َ ِ ِ ـــ ْ ُ ْ َ ا

ِ َ  َ ُ ْ َ َـــא َو َ ُ ْ َ َو

 ٍ ِ ٍّ َو َ ٍّ َو َ  ِ ّ ْ ُכ
ِ َא  َ  ْ َ ْ َא؛ َوا ِ  َ َכ َ َـــא، َو אَدا َ َو

َאَس 
ِ َא  ـــ ْ ِ ْ َכ، َوأَ ْ َ َ ِإ ِ َّ َـــא ا ْ ِّ َ ـــא، َو ً َ ْ َ ـــא َو ً َ َ

َِכ  א َ َא   َّ ُ ّٰ ٣٨ اَ ِة  َ ـــ
ِ ْ َ ْ ى َوا َ ْ َّ ُ ا ْ ََّכ أَ ى، ِإ َ ـــ ْ َّ ا

א  َ  ِ ْ َ  ْ َ َא  َ א َ ْ ِر ِ ْ اِب، أَ َ ْ َ ْ َ ا ِّ َ ُ َא  َאِب، َو ِّ ِ ا ّ ُכ

 َ ِ ُ ـــ ْ َ َـــא  ْ َ ْ ـــאِب، َوا َ ْ َ ا ـــ ْ َ َـــא  َ  ْ ـــ َ ْ اَك، َوا َ ـــ ِ

اَك،  َ ـــ ِ ـــא  َ  ِ ّ ُכ  ْ ـــ ِ  َ ـــ ِ ِ ٰأ  ، ِ ـــ َ ِ َכא ْ ا  ِ َّـــ ِد ُ ُ ْ א ِ

אَرِة  َّ َ ْ ِ ا ـــ ْ َّ ِ َوا ِ א َ ـــ َّ ِ ا ِ َא َ  ْ ـــ ِ  َ ـــ ِ ِ ْ َ ْ ُ َو

אِئَכ،  َ ْ َ ِ  َ ِ אِכ َ אِئَכ،  َ َ َכ َو ِ ْכ ُ ِ  َ ِ ِء، َرا ُّ א ِ

אِئَכ،  َ ِ  َ َ ِإ ِ א َ ْ ُ אِئَכ،  َ ـــ ْ ِ أَ ْכ ِ ِ َك َو ِ ْכ ِ ِ  َ ِذ ِّ َ َ ُ
 َ ِِכ ـــא َ َِכ،  َא َ  َ َ ِإ ِ ِّ َ َ ُ َِכ،  َא אَم  َ َ أَ ـــ ِ ِّ َ َ ُ
َא،  َ ُ ُ  ْ َ ْ َّ ا ـــ ُ ّٰ ٣٩ اَ ََכ  ا َ ْ َ ِر ِ ِ א َ َِכ،  ِ ـــ َ ـــ  ِ

 ِ َ א َ ْ אِء ا َ ْ ِ أَ ّ ـــ ُכ ِ אِدَك  َ
ِ وَر  ُ ُ َـــא َو وَر ُ ُ ْح  َ ـــ ْ َوا
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 ِ ْ َّ ِّ َوا ِ ْ ِ َوا ـــ ْ ِ ْ ِ ا ِ א َ ـــ َ  َ ْכ َ َ َو ْ َّ َوَכ ـــ َ َא 
ِ َو

 ْ ـــ ِ َـــא َو اِئ َ ْ ـــאُوِز أَ َ َ  ْ ـــ ِ َـــא  ِّ َ ِء، َو ـــ ُّ א ِ ـــאَرِة  َّ َ ْ ا

 ْ َ َّא َو َ  ْ ُ ، َواْرُدْد ْ ـــ
ِ ِ ْכ َ  َ َ ِ َ َـــא  ِ ، َواْכ ْ ـــ ِ

ِ אَدا َ ُ
 َ ، َو َ ِر ُ ْ َ  َ ِ ُ ْ َ  َ ـــ ِ ِ ْ ُ ْ َ ا

ِ ِ ْ ُ ْ ِ ا ـــ
ِ َ

 َ َـــא، َو ِ א َ َ ِ َـــא َو ِ َئא ِ َ ِ َـــא َو ِ ُ ُ ِ َـــא  ْ َ َ  ْ ُ ْ
ِّ ـــ َ ُ

 َ ِ ََّכ  ْ ِإ َ َ  َ ْ َو ِ ْ َ ﴿أَ َ ِ َ َא  ْ ، َوأَِذ َ َ َ ْ ُ ا ـــ ُ ْ
ِّ َ ُ

اٍر  َّ َ אٍر َو َّ َ  َّ َ ُכ َ ْ ْ أَ َ َא   ٣٦ َِכ  َ َא ِ  ِ ْ َ ِ  ﴾ َ ِ ِ ٰ ْ ا

ِم  َ ـــ ْ ِ ْ اِء ا َ ْ َא َوأَ اِئ َ ْ ِ أَ ِ َ ِ אَط  َ ، َوأَ ِ ِ َ َ َ אِم  َ ِ ِ

 ْ ُ َ
ِ ْ ْ أَ ُ ْ َא، َوا اِئ َ ْ اَه أَ َ ْ ْ أَ ِ ْ ، أَ

ِ ِ َر ْ ُ ِ  َ ِ ِ ـــ ْ ُ ْ َوا

َא  ْ َ ْ ، َوا ْ ِ ْ َ َ َא  ْ ُ ْ ، َوا َ َ َ ْ ُ ا ُ ْ
ِّ َ ُ  َ ، َو ْ ُ َ ُ َوأَْر

 ِ ِ א َ ْ َכ ا ِ ـــ ْ א ِ اِر  َ ـــ ْ َ ْ ِ ا
ِ َ  ْ ـــ ِ ٍ َو ِ ـــ َ  ِ ّ ْ ُכ ـــ ِ

 ْ َ  ُ
ِ ْ َ ُ َو ـــ َ ْ َ  ْ ـــ َ ـــא  َ ِ  ُ ـــ َ ْ َ ـــ  ِ َّ אِئَכ ا َ ـــ ْ َ ِ َو

 ٣٧  َ ِ ـــ َ ْ ُ ْ  ا
ِ ِّ ـــ َ  

ِ َ ْ ُ ِ ٓ َو ٰ ٰ َو ٰ  ِ َ ْ ُ ِ  ، ُ ـــ
ِ ْ َ

ْج  ِّ َ َ َن،  ُ ُ ْ َ َن  ُ ُ ْ َ  َ
ِ ِ ـــ ْ ُ ْ َ ا ـــ َ ْ َ َّא  َّ ِإ ُ ّٰ اَ

؛  َ ِ ا َّ ُث ا ْ ـــ َ  َ ْ َ َ َـــא،  َ ْ َـــא َوَכ َّ َ  ْ ـــ ِ َـــא، َواْכ َّ َ
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َّאِر،  َ ا ِ َא  ِّ َ َـــא  َّ َא َر  ٣٣  ِ َ َ ـــ َّ ِ َوا ْ َ ْ א ِ َא  ْ ُّ َ ا ـــ
ِ

 َ ِّ
ِ
ُ ْ َ ا ْ َכ أُ ِ ْ ُ ِ َـــא  ِ اِر، َوٰأ َ َ ْ َ َداَر ا َّ َ ْ َـــא ا ْ

ِ َوأَْد

 َ ِ ـــ َ ْ ُ ْ  ا
ِ ِّ ـــ َ َِّכ  ِ َ اِر  َ ِ ـــ  ِ َّא  ـــِכ ْ ، َوأَ َ ـــ ِ ُ ْ َ ْ ا

 َ ِ ِإ َـــ َّ ِة ا َّ ـــ َ ِ אِئـــَכ َو َ ِ ِ َא  ْ ِّ ـــ َ ، َو َ ـــ ِ
ِ ْ ُ ْ ِ ا

ِ ـــ َ َو

 ، َ ْ َ ْ ِ ا ـــ ِ َّ א ِ َـــא  ْ
ِ ْ َـــא َوأَ ْ َ ، َواْر ِ ـــ ِ َכ ْ ـــَכ ا ِ ْ َو

 َ ِ ِّ ِّ َ َوا ِّ ِ َّ َ ا
ِ  ْ ِ ْ َ َ  َ ْ َ ْ َ أَ ِ َّ َ ا َ َא  ْ َ ْ َوا

 ، ً َ א َ ِ ـــ ْ َא ا ْ ُّ  ا
ِ َא  ِ َא ٰأ َّ ٣٤ َر  َ ـــ ِ ِ א َّ اِء َوا َ َ ـــ ُّ َوا

ـــאِن  َ ْ ِ ْ ِ َوا ْ ُّ א ِ  َ ُ  ْ َ َא  א؛  ً
ِ َ ً َو َّ َ ِة  َ

ِ ٰ ْ ِ ا َو

 ِ َא  َ َ
ِ א َ  ْ ـــ ِ ْ ٌف، أَ ُ ْ َ ِم  َ َכ ْ ِّ َوا ـــ ِ ْ א ِ وٌف، َو ُ ـــ ْ َ

َـــא  ْ ِ ، َوأَْכ ِّ ـــ
ِ َ ْ ـــَכ ا ِ ْ ُ ِ َـــא  ِ  ْ ُـــ ْ ـــא، َوا َ ِّ ِر ُכ ـــ ُ ُ ْ ا

 َّ ُ ّٰ ُ  اَ ـــ
ِ َـــא َر َـــא َرُؤوُف  ـــَכ  ِ َّ

ِ ِ ـــَכ َوَر ِ َّ
ِ א َ ْ َ ِ

َא  ِ اِئ َ َ َא َو אِئ َ ِ ْ َא َوأَ ِ ا َ َ َא َوأَ ِ ا َ ْ َ ِإ َ َא َو ْ َ َ  ْ ِّ َ
 َ َِכ َو َא َ ِ  ُ ِ َ א  َ ِ َא  ْ ِ א َ ٰأِن، َو ْ ـــ ُ ْ אِن َوا َ ِ ْ َ ا ـــ َ ْ ِ

א  َ ْ َد َ ِ  َ ِ َ ، َو َ ُ َوَכ ّٰ َא ا ُ ْ َ ؛  ُّ ِ َ ْ َ א  َ َא  ِ  ْ َ ْ َ
 ، ُ ِ ُ َא  َא  א َ ْ َـــא َوُد

ِ ِ ِد َא  ْ ِ ، َوأَ ُ
ِ א َ َـــא  َـــא  ْ ِ ٣٥ أَ
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َא!  َ ْ َ   ٍ ـــ َ َ  ِ ْ َ  َ َ  َ ـــ َ َ  َ ْ َو َ ِ ـــ َ َ أُُذٌن  َو

ًא  ْ ِ ـــَכ  ِ َ َא ِ َِכ َو َ א َ ِ ِ َـــא  ْ ِ َْد َ َـــא،  ِ  ُ ـــ ِ َّ َ ا ـــ ْ أَ

ا،  َ ِ ْ َّ ا َ َא 
ِ َכ، َو ِ ْ ِ اَر  َ ـــ ْ َא أَ ْ َ َ ْب  ِ ْ ًא، َوا ِ َ

 َ ْ َ  َّ ُ ّٰ ٣١ اَ اِم  َ ْכ ِ ْ ِل َوا َ َ ْ َא َذا ا  ُ ِ َ َא   ُ ِ א َ َـــא 
َُכ  َא ْ َ أَ ْ َـــ ، َو َ ِِכ א َ ْ َ ا ـــ ِ َّא  َُכ ُـــَכ  َ א َ ُـــَכ َوِر ْ ِ

َכ  ِ ْ ُ ِ َא  ْ َ َـــאَك أَ ْ َ َّ ِإْن أَ ُ ّٰ َ  اَ ِ ـــ ِ א َ ْ َ ا ِ َّـــא  َُכ
 َ َ ََכ   ُ ْ َ ْ َא، َوا َ ْ َ ْ א أَ َ  ِ ّ ُכ ِ ََכ   ُ َّ ِ ْ َِכ، اَ َ َא ِ ِ َو

 ، ُ ْ َ א  َ ِ َא  َ ـــא  ًّ
ِ َّ َو ُ ّٰ ِ ا ُכ َ ِم؛  َ ـــ ْ ِ ْ אِن َوا َ ِ ْ ِ ا ـــ َ ْ ِ

 َ ْ
ِ َـــא، َو ُ َـــא َوَوِכ ُّ ِ َ َو ـــ ْ ، أَ ِ ُ ـــ ُّ ِم ا َ ْ َـــ أَ َـــא ِإ ِ ْ َوا

ًא  ـــא َ ِ א، َو ً ِ ـــ َ א  ً ْ َ َُכ  َ ـــ ْ َ َّא  َّ ِإ ُ ّٰ ٣٢ اَ  َ ْ ُ أَ ـــ ِכ َ ْ ا

  ً َ ً َداِئ َ
ِ א َ ، َو ً َ ـــ ِ א َ ـــא  ًّ ا َ َ א، َو ًّ َא ًא  ِ َ ا، َو ً َذاِכـــ

 ، ِ َ ِ א َّ ِة ا َ
ِ ْ َ ْ ِ َوا َ ِ َכא ْ ِ ا َ ْ َّ ِ َא  ْ ِّ َ َ َن  ُ

ِ ْ ُ َّא  َّ ِإ ُ ّٰ اَ

َא،  אِو َ َ َא َو ِ א َ َ َא َو ِ َئא ِّ َ  ْ َ אَوْز  َ َ َ وَن  ُ ـــ ِ ُ َّא  َوِإ

אُه،  َ ْ َ  َ ُ َو ـــ ُّ ِ ُ  َ א  َ  َ ْ َ َ َو ـــ َّ َ َ َא  ِ ُ ُ  ْ ـــ َ  ُ ـــ ْ َوا

َج  ُ ْ َ  َّ َ َِכ،  َّ ُ  ْ ـــ ِ ٍة  َّ ُ َك، َو ِ ْ ِ  ْ ِ وٍح  ُ ِ َـــא  ْ ِّ َوأَ
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 ُّ ـــ ِ ُ ـــא  َ َـــ  َـــא ِإ ْ ِّ ـــَכ َو ِ ِ ْ َ ِ  َّ ـــ ُ ّٰ ٢٨ اَ ـــَכ  ِ َ َ َכא ُ ِ

ِئَכ،  َ ِ ٰأ ُ א َ َ ِ َو َ ْ ِ ْ ِ ا َ َ ِ ِو َْכ  ِ َא  ْ َ ْ ، َوا َ ْ َ َو

 َ ، َو ُ ـ ِّ َ ُ  َ  ِ َّ ـــَכ ا ِ َ א َ ِ َوِر ِ َ ْ َכ ا ِ ْ ِ ِ َـــא  ْ َ ْ َوا

َא،  ْ َ َ  ْ َُכـــ  َ َـــא َو َ  ْ ، َوُכـــ ِ ـــ ِ َـــא  َ  َ ـــ َ َא  َ ـــא  َ َـــא  ْ ِّ َُכ
 َ َא، َو ْ َ َ  ْ ُ َא، َو אَء َ ْ َر ـــ ِّ َ ُ  َ َא، َو אَء َ ْ ُد ِ َ ـــ ْ َوا

َء،  ـــ ُّ َّא ا َ  ْ ـــ ِ َـــא اْכ َّ ٢٩ َر  َ ِ ـــ ِ א َ  َ ـــ ِ אِئ َ َـــא  دَّ ُ َ
ِب  َ ْ  أَ

ِ א  ً َ ْ َ א َو ً َ َ َـــא  َ  ْ َ ْ ، َوا ِّ َ ْ َ ا
ِ َـــא  ْ ِّ َ َو

 ُ ِ א َ ـــ َ َא َو ـــ ُ ُ ْ  أَ
ِ ِ ُس  ِ ـــ ْ َ ُ א  َّ َ َـــא  ْ ِ ْ ـــאِن، َوَز َ َّ ا

َא  ـــ ُ ، َواْכ ِ َ ْ َ ْ ِ ا َّ ِة َوَز َ ْ ـــ َّ َאِر ا  ْ ـــ َ ِّ َو ِ ْ ِ َوا ـــ ْ ِ ْ ا

َة  َّ ـــ ُ َـــא  َ  ْ ـــ َ ، َو ِ ـــ َ ْ ِ ْ َ ا ـــ ِ َ َ ـــَכ-  ِ َ ْ ْ َر ـــ ِ -

َא  َ א َ ـــ ْ ْ أَ َ ْ ُ، َوا َ א َ َ ْ ُ َوا َ א َ َ ْ ـــא ا َ ُ َ ْ َ ِة  َ َ ـــא َ ُ ْ ا

َא  َא  َ ٰ َـــא ِإ  ٣٠  ِ َ א َ َ ْ ِ ا ـــ َ א َ َ  
ِ َـــא  ْכ ُ ْ َ  َ َـــא، َو אَر َ ْ َوأَ

 َ ـــ ْ ـــَכ؛ أَ ِ ْ ِ ِ َـــא  ْ َ ْ ـــَכ، َوا ِ َ א َ ِ ِ َـــא  َ َـــא، ِاْر َ ِ א َ
 َ ْ َ ـــאِت، َوأَْכ َ ُ ْ َ ْ ِ ا ـــ ِ َ ِ  َ ْ َ َ ي  ِ َّـــ ُ ا ـــ ِ َّ ا

ٌ َرأَْت  ْ َ  َ ـــא  َّ
ِ  ِ َّ

ِ َ ْ ـــَכ ا ِ َא ْ َ ِ  َ ِ ـــ ِ ْ ُ ْ ـــאَدَك ا َ
ِ
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َא  ْ ِ ْ َ  َ َא، َو َ ْ َ א َو َ َא َכ َ  ْ ِ َ ْ א َ  ، ِ َ ْ َ ْ ِ َوا ِ ْ َّ ا

َא،  َ ْ َ َّـــَכ  ِ َ  ، ْ ـــ ِ ْ َ َ ِب  ـــ ُ ْ َ ْ َ َوا ـــ ِّ א َّ ـــאَن ا َ ْ
ِ

 ِ ْ َ َ ْ َ ا ـــ
ِ َא َא  َכ،  ِ

َ ـــ َכ ِ  ُ َ ْ َ ـــَכ، َو َ ُّ َ َ ـــ  ُ ْ َ
َא،  אَء َ ْ ُد ـــ َّ َ َ  َّ ُ ّٰ ٢٦ اَ ِة  َ ـــ

ِ ْ َ ْ َ ا ـــ ِ َא َوا ، َو ِ ـــ َ ْ َّ א ِ

َא،  َ ـــ ْ ُ  ْ ـــ
ِّ َ َא، َو אَر َ ِ ْ َא َوا َّ َא َوُذ َ ْ َ َא َو َ ْ َ  ْ َ َواْر

َא  َ ُ ُ  ْ ِّ َ ِة، َو َ
ِ ٰ ْ َא َوا ْ ُّ  ا

ِ َא  ِ ْ ُ  َ َא، َو َ َ ْ ُ  ْ ِّ َ َو

ٰأِن،  ْ ـــ ُ ْ  ا
ِ ـــ َ ْ ِ ِم َو َ ـــ ْ ِ ْ ـــאِن َوا َ ِ ْ ِ ـــאِدَك  َ

ِ َب  ُـــ ُ َو

؛  َ ْ َ ُّ َو ِ ُ ـــא  َ  َ َא ِإ ْ ِّ َא، َوَو اِئ َ ْ ـــ أَ َ َ َـــא  ْ ُ ْ َوا

 ٍ ـــ َّ َ ُ َא  ِ ِّ ـــ َ  ِ ـــ َ ْ ُ ِ َو  ، َ ـــ ْ ُ ْ ا אِئَכ  َ ـــ ْ أَ  ِّ ـــ َ ِ

َء،  ـــ ُّ ٍ ا ـــ َّ َ ُ  َ ـــ َّ َّـــא أُ َ  ْ ـــ ِ َـــא اْכ َّ ٢٧ َر ـــ  َ َ ْ ُ ْ ا

ًة  َ
ِ َא  ً َ ْ ِ َא  ِ ، َوٰأ ِ ِ  ُ ْ َ א  َّ

ِ َא  ِّ َ َא َو ْ ِّ َ َא َو ْ ِ َوأَ

אَدَك  َ
ِ א  َ ِ َت  ْ َ ـــ ْ ِ أَ َّ אَدِة ا َ ـــ َّ א ِ َא  َ  ْ ـــ

ِ ْ ، َوا ً َـــ ِ َא َو

 ُّ ِ ُ  َ א  َّ َ َא  ْ ُّ  ا
ِ َא  ْ ِ ْ ، َوَز َ ِ َّ َ ُ ْ َ ا ـــ

ِ ِ א َّ ا

َא  ْ ِ َِכ، َوأَْد א َ ِ َِכ َو ا َ َ  ْ َ ِة  َ
ِ ٰ ْ ِ ا ـــ َو َ ْ َ  َ َو

َא  ْ ِّ ـــ َ َِכ، َو א َ َ َة  َ َ ـــא َ ُ َא  َ  ْ َ ، َو ِ ْ ُ ْ ََכ َداَر ا َّ َ
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ُذ  ُ َ َّא  َّ ِإ ُ ّٰ ٢٣ اَ َא  ْ ُ ْ َ ا
ِ  ِ ّٰ ُ ا َ ِ َن َכ َُכ ِ َِכ  ِ ـــ َ  ِ

 ِ ْ َّ ِّ َوا ـــ ِ ْ ِ َوا ـــ ْ ِ ْ ِ ا ِ א َ ـــ َ  ْ ـــ
ِ َא  ْ ُّ ـــ ا ِ ـــَכ  ِ

َِכ؛  َ ْ ِ ِـــَכ َو ْ ِ  ْ ِ ِة  َ
ِ ٰ ْ ـــ ا ِ ِء، َو ـــ ُّ א ِ ـــאَرِة  َّ َ ْ ا

 ِّ َ ِ ِة،  َ
ِ ٰ ْ ـــא َوا َ ْ ُّ  ا

ِ َכ  َ ُّ َ َ ََכ َو َ ْ َُכ َر َ ـــ ْ َ َو

 ِّ َ ِ َא، َو ْ ُ ْ َכ ا
ِ א َ ِ َ َو ْ ُ ْ אِئَכ ا َ ْ ِّ أَ َ ِ َِכ، َو َذا

َא  َ  ْ ِ َّ أَْכ ُ ّٰ ـــ   اَ َ َ ْ ُ ْ  ا
ٍ
َّ َ ُ َא  ِ ِّ ـــ َ  

ِ ـــ َ ْ ُ َو

َא  َ  ْ َ َא، َو َ َ ْ ِ ِة  َ
ِ ٰ ْ ِ ا َא َو ْ ُّ  ا

ِ َא  َ  ْ
ِ ْ َـــא، َوأَ َ ِد

َא  َُכ  َ ـــ ْ َ  ٢٤  ً ُ ْ َ  ً َ َ א، َو ً ِ َא א  ً ْ ِ ، َو ً َ ِ َא  ً َ ْכ ِ

َא  َ  َ َ ْ َ ِة، أَْن  َ
ِ א َ ْ َِכ ا َر ْ ُ ِ ِ َو َ ـــ ِ ا َ ْ َِכ ا َ ْ َ ِ َא  َّ َر

א،  ً َ ْ َ א َو ً َ َ َאٍء  َ  َو
ٍ
َ

ِ ُ ٍء َو َ َـــ ٍّ َو َ ٍّ َو َ  ِ ّ ْ ُכ ـــ
ِ

ـــ  ِ َـــא  َ َ ْ َ ، َوأَْن  َ ـــ ِ ِ א َّ ـــאِدَك ا َ
ِ ـــ  ِ َـــא  َ َ ْ َ َوأَْن 

 ِّ ِ ْ ِ َوا ْ ِ ْ ِ ا ِ א َ ـــ َ  ْ
ِ ِزَك  ْ ـــ

ِ اِرَك َو َ ِ ـــאِذَك َو َ
ِ

 ِ ّ ِ ُכ َ
ِ َא ِ  ٌ ـــ ِ َ ٰأ ـــ ْ ، أَ ٍ ـــ ِ א َ َאٍغ َو َـــאٍغ َو  ِ ّ ْ ُכ ـــ ِ َو

َْכ  ِ ٍة، َو َ
ِ َכ ْ ُ ٍب  ُ ُ אُء  َ אُء ُد َ ُّ ا ا َ ٰ  َّ ُ ّٰ ٢٥ اَ ٍء  ْ ـــ َ

 َ َ َאَك  ْ َ אُه، َد َ َّ ِإَذا َد َ ْ ُ ْ ُ ا ِ ُ  ْ َ َא    ُ ـــ َ א َ ِ ْ ا
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اَك،  َ ـــ ِ  ْ َّ َ َכ 
ِ َ א َ

ِ َِכ َو ْ َ ِ َא  ِ ْ ، َوأَ ِّ ِ ْ ِ َوا ـــ ْ ِ ْ ا

ِة  َ ْ َـــא َوَכ
ِ א َ ْ ِء أَ ـــ ُ  ِ َ ـــ َ ِ َכ 

ِ َ ْ ْ َر ـــ ِ َـــא  ْ ِ ْ َ  َ َو

א  ً ْ ِ ً َو َ ْ ٍء َر ْ َ  َّ َ ُכ ْ ِ א َو َ َّ َכ ُ ّٰ ٢١ اَ ََכ  َא  ِ ا َ ُ
 ْ َّ َ َא 

ِ ْ َא، َوأَ َ ْ א َرَز َ ِ َא  َ َאِرْك  ، َو ً َ ْ ً َوَر َ َא َرْأ ْ َ َ
َא  ـــ ُ א، َواْכ ً ِ َ א  ً ْ ُ ـــَכ-  ِ ْ ُ ِ َـــא - ِ  ْ ُـــ ْ اَك، َوا َ ـــ ِ

ا  ً ِ َ َא  ْ َ ْ َرِع، َوا َ ـــ ْ ِ َوا ـــ ْ ُّ א ِ َّـــא  ِّ ى، َوَز َ ـــ ْ َّ ـــאَس ا َ
ِ

َא؛  ِ َّ ِد ُ ُ  
ِ  َ ـــ ِ ِ َא، َכא ِ َ א َ  ِ ِ َ  ِ َـــَכ   َ ـــ ِ ِ א َ

ـــאَدَك  َ
ِ َت  ْ َّـــ أَ ـــא  َ َכ َـــא،  ِ א َ ْ أَ ـــ  ِ  َ ـــ ِ ْ َّ ا َُכ  َ ـــ ْ َ َو

 ِ
َ ْ َ א  َ ُ َכ ْ َ ْ ََכ ا  َّ ُ ّٰ ٢٢ اَ  َ ِ َ ْ ُ ْ َ ا ـــ

ِ ِ ْ ُ ْ ا

 ِ ـ ِ ْ ِئَכ، أَ َ ِ ٰأ ِ َ  َ َ  ُ ـــْכ ُّ ََכ ا َכ، َو ِ ْ ِل َو َ َ ِ

אِئـــ  َ ِ ْ َوأَ ِـــ  ا َ َ َوأَ ـــ  ِ ا َ ْ ِإ ـــ  َ َ َو  َّ ـــ َ َ  َّ ـــ ُ ّٰ ا

 َّ َ ْ َّא ا َ ْج  ِّ ـــ َ ، َو َ َـــ
ِ א َ ْ َة َوا َ ـــ

ِ َّא ـــَכ ا َ َ ِ ـــ  ِ اِئ َ َ َو

 ْ ِ َא  ِّ َ َـــא، َو ا َ َ َא َو ـــ ِ ُ ْ ِ أَ ْ ـــ ِ  ْ ِ َא  ْ ِّ َ ، َو َّ َ ْ َوا

َא  ْ ُّ ِء ا َ َ  ْ ـــ ِ َّא  ِ َא، َوٰأ اِئ َ ْ ِ أَ ْכ َ  ْ ـــ ِ ِ َو ْ ْ َכ
ِ ِّ َو ـــ َ

 َ ِ ِ א َ ُ ْ ِ ا َ َّא َو َ ِة، َواْرَض  َ
ِ ٰ ْ اِب ا َ َ ـــא َو َ ِ ْ ِ َو
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َא،  َ ُ ُ  َ ُ ـــ ْ َ َُכ أَْن  َ ـــ ْ َ َא؛ َو אَء َ َ َر ِّ َ ُ  َ َא، َو אَء َ ُد

 َ ِ ِ א َّ ـــאَدَك ا َ
ِ  َ ْ َ ْ ـــא أَ َ َא  َ

ِ ْ ُ َـــא، َو َ ُ َ ُذ ـــ
ِ ْ َ َو

 ، ً َ אِد َ  ً َ ـــ ِ ْ ، َوأَ ً َ ِ ـــ َ ًـــא  ُ ُ َُכ  َ ـــ ْ َ ؛ َو َ ـــ ِ َ ْ ُ ْ ا

َُّכ، َوأَْن  ِ ُ  ْ َ  ِّ ُ َِّכ َو ُ  َ َא ِإ ُ ِّ َ ُ  ً َ َّ َ َ ُ  ً א َ ْ َوأَ

 ْ َ َא   ١٩ َא  ا َ ْ َ  َ َّـــ َ ْ َא، َوا ِ َ א َ ـــ  َ ْ ـــאَك أَ َ َ ِر ـــ َ ْ َ
َא  ْ ِ ـــ ْ ـــאٍن؛ أَ َ ِ  ِ ّ ُכ ِ ُر  ُכ ْ َ ْ َכאٍن، اَ َ  ِ ّ ُכ ِ ُد  ُ ْ َ ْ َ ا ـــ ُ
 َّ َ ِإ ُ ْ َ  َ َّـــ  َ َك  َ ـــْכ ُ َك َو َ َـــא ِذْכـــ ْ ِ ْ ِـــَכ، َوأَ אَد َ

ِ ِ

 َ ِ َא  ْ َ ْ ـــَכ، َوا ْ َ َ  َ ْ َ  َّ ِ ِإ َّ ِد ُ ُ ْ א ِ َم  ـــ ُ َ  َ َّـــאَك، َو ِإ

 َ ِ َא َد  ، ِ ـــאِכ َ َ ْ َ ا
ِ َא َرا  ، َ ِ ِ ُ ْ َ ا ِ ا َوَّ ْ َ ا ـــ ِ ا َّ َّ ا

َא،  ْ َ ، ِاْر َ ِ אِئ َ ْ אَن ا َ َא أَ ، َو َ ِ אِئ َ ْ َر ا ُ َא   ، َ ِِכ א َّ ا

َא  ْ ُّ ِي ا ْ ـــ ِ  ْ ِ َـــא  ْ ِ ـــאِد، َوأَ َ َّ َ ا ـــ ِ َ َـــא  ِ ُْכ  ـــ ْ َوا

َא،  ِ ُ ْ ْ ِإَداَرِة أَ َ َא  ْ َ َ  ْ َ َّא  َّ ِإ ُ ّٰ ٢٠ اَ ِة  َ
ِ ٰ ْ اِب ا َ َ َو

َل  ْ َ  َ » ِ ْ ْ َכ ـــ ِ ًة  َّ ُ َْכ، َو ُ َ  ْ ِ  ً ِ ـــא َכא ً ْ َ َـــא  ْ אْرُز َ
َא  ْ ِ ْ َא، َوا ـــ ِ ُ ْ َאِس أَ ْ أَْد ِ َא  ْ ِّ َ ِ»، َو ّٰ א ِ  َّ َة ِإ َّ ُ  َ َو

 ِ ِ א َ ـــ َ  َ َא َوِإ ـــ ِ ُ ْ َ أَ َא ِإ ْ َِכ  َ אِء، َو َ ـــ َّ اِرِد ا َ َ  ْ ِ



١٨

 ِّ ِ ْ َ ا ِ א  ِ اِئ َ ْ ِه أَ ُ َ ُو َ  َ ِ ْ َ َא، َو َر ُ َא أُ َ  َ
ِّ َ ُ َو

 ٌّ َ  َ ُ  ْ َ َא  ُت،  َُכ َ ْ ـــُכ َوا ْ ُ ْ ُ ا َــ  ْ َ َــא   ،
ِ ـــ ْ ِ ْ َوا

 ْ َ َא، َواْد ِ  ْ ُ ْ َא، َوا َ اِئ َ َ  ِ ْ ُت، ِا ُ َ  َ َאٍق   ٌ ـــ
ِ َ

 ْ َ ْ َ  َ َـــא، َو ْ َ َ  ْ َُכ  َ َـــא َو َ  ْ א، َوُכ َ َّ َـــא ُכ َ َ ْ َّـــא ا َ
َא  ِّ َ  َ َ ـــא أَْכ َ ْ ُّ ِ ا َ ْ َ  َ َـــא، َو א َ ْ َא َوُد

ِ ـــ ِد ِ َـــא  َ َ
ِ ُ

א  َ  َ َא ِإ ْ ِّ َא، َوَو ِ ْ َّ أَ َ אَك أَ َ ْ ِر َ ْ َـــא، َوا ِ ْ ُ  َ َ א َ َو

 ٍّ َ ٍّ َو ـــ َ  ِ ّ َج ُכ ِّ ـــ َ ُ َـــא  ََכ  א َ ْ ـــ ُ  ١٧ ـــ  َ ْ َ ُّ َو ـــ ِ ُ
ى  َ َ ْ ِ ا ْ ـــ ِ  ِ ٍن  ُ ـــ ْ َ  ِ ّ َ ُכ ـــ ِّ َ ُ َـــא  ٍب، َو ْ َوَכـــ

َא  ْ ِّ َ َא، َو َّ َ َא َو َّ َ َّא  َ ْج  ِّ َ ِء،  ـــ ُّ א ِ אَرِة  َّ َ ْ ِ ا ْ َّ َوا

َك  َ ْ َ َُכ  َ ْ َ َّא  َّ ِإ ُ ّٰ َْכ  اَ َ  ُ َ ْ َ  ٍ ْ ُ ٍ َو ْ َ  ِ ّ ْ ُכ
ِ

َא  َّ َא َر אَك   َ ََכ َوِر َ َא ِ ََכ َو َ א َ ََכ َوِر ْ ِ ََכ َو َ
ِ א َ َو

َא،  ِ א َ ْ َئאِت أَ ِّ ـــ َ  ْ
ِ َא َو ـــ ِ ُ ْ وِر أَ ُ ـــ ُ  ْ

ِ َِכ  ُذ  ـــ ُ َ َّـــא  ِإ

 ، אّنِ َ ْ ِ َوا ْ ِ ْ ِّ ا ـــ َ  ْ
ِ َאِن َو ْ ـــ َّ ِّ ا ـــ َ  ْ

ِ َِכ  ُذ  ُ َ َو

ي  ِ َّ َכ ا ِ ْ א ِ َُכ  َ ْ َ َّא  َّ ِإ ُ ّٰ ١٨ اَ אَن  َ َ ْ אَن ا َ َ ْ ُُכ ا َ ْ َ
 َ ِ ُ ، أَْن  َ ْ َ ِ أَ ِ َت  ْ ، َوِإَذا ُذِכـــ َ ْ َ  أَ

ِ ِ  َ ـــ ِ ِإَذا ُد



١٧

 َ ِ ِ ْ ُ ْ אِدَك ا َ
ِ  َ َ א َ َא ِر َ ، َواْر َ ْ ِ َ א  َ  ِ ِ  َ ْ ِ َ

 ،ٌ َ ِ ُ َכא ُ َ َא ِ ٌ، َو َ ـــ ِ ُ َوا ُ َ ْ ْ َر ـــ َ َא   ١٤  َ ـــ ِ َ ْ ُ ْ ا

َِכ،  אَد َ
ِ  ِ ـــ ْ ُ َك َو ِ ـــْכ ُ َك َو ِ َ ِذْכ َ َّא  ِ َـــא َوأَ ْ َ ِاْر

َא  ْ َ َ ّلِ  َ ُـــ  َ ً، َو َـــא َوِכ َ  ْ َك، َوُכ َ ْ ـــ
ِ َـــא  ْ َ َ  ْ ِ ـــ ْ َوأَ

َא  اَء َ ْ ْ أَ ِ ـــ ْ ، َوأَ ِ َ ِ א َّ ـــאِل ا َ ْ َ ْ א ِ َא  ْ ِ ـــ ْ َك، َوأَ َ ْ َ
 ْ ُ َ ْ ْ َوَכ ُ َّ ـــ َ َא 

ِ َك، َو ِ ْ ِ  ْ ـــ ِ  ٍ ْ ـــ ُ ِ  ِ ِّ اَء ا َ ْ َوأَ

َא  אِء، َو َ ْ َّ َ ا َא َداِئـــ  ١٥  َ ِ ِ ا َّ َ ا ـــ َ َـــא أَْر  ، ْ ـــ ُ َ ْכ َ َو

ِة  َ
ِ َّא َכ ا ِ َ ِ َـــ  َن ِإ ُ َא ْ ُ  ُ ْ َ א  َ اِء؛  َ ْ َ ْ َ ا ـــ

ِ א َ
َא،  ْ ِ ْ َ  َ َא َو ْ ِ ؛ أَْכ ِ ِ א َّ ِ ا ِ َכא ْ َכ ا ِ ْ ِ ، َو ِ َ ِ א َ ْ َوا

אُف  َ َ ـــא  َ  ِ ّ ْ ُכ ـــ ِ ، َو ٍّ ـــ َ ِ ِذي  ّ ِّ ُכ ـــ َ  ْ ـــ
ِ َـــא  ْ َ ْ َوا

َא  اِئ َ ْ ِب أَ ُـــ ُ  َ ـــ ِ ْ َ  ُ ـــ ِ ُ  َ ـــ ْ َّ ِإْن ُכ ـــ ُ ّٰ ُر  اَ َ ـــ ْ َ َو

 ِ ـــ َّ َ َ ْ א ِ  ْ ـــ ُ َ
ِ ا َ َ  ْ ـــ ِ ْ َوا َـــא،  ِ َ ْ ِ ِ َو َـــא  َ ـــא  َ ْ ِّ َ َ

א  َ  َ ْ ِإ ُ َ ُ ُ َـــא َو َ ُ ُ  ْ ِّ ِب َو ُ ُ ْ َ ا ِّ َ ُ َـــא   ، ِ ـــ َ اِئ َّ ا

 ، َ ْ ُ ْ אِئَכ ا َ ْ َ ِ َُכ  َ ـــ ْ َ َّא  َّ ِإ ُ ّٰ ١٦ اَ  َ ْ َ ُّ َو ِ ُ
َא،  ـــ َ ُ ْ َא أَ َ  َ

ِّ ـــ َ ُ َא، َو َ ُ َא ُذ َ  َ
ِ ْ َ َא، أَْن  ْ ُ ْ َכ ا

ِ א َ ِ َو



١٦

 ، َ ـــ ِ ِ א َ ْ ُ ا ـــ ْ َ  َ ـــ ْ َـــא َوأَ ْ َ ْ َّ ا ـــ ُ ّٰ ١٢ اَ ِل  َ ـــ َّ َوا

اَب  َ َ א َو َ َ ْ ِ َא َو ْ ُّ َّ ا ـــ َ َא 
ِ َא َو ْ ِّ َ َא َو ِّ َ َא َو ْ ِ َوأَ

َא!  َ ٰ ُر  ِإ َ ْ َ אُف َو َ َ א  َّ
ِ  ُ َـــ ْ ُ َوأَ َ ََّכ أَْכ ِة، ِإ َ ـــ

ِ ٰ ْ ا

وِر  ُ ـــ ُ  ْ
ِ  ُ ِ َ ـــ ْ َ ـــَכ  ِ ـــאِر، َو َّ ُ ْ َر ا ـــ ُ ُ  ُ ـــ َ ْ َ ـــَכ  ِ

َא  אِر؛  َّ ُכ ْ َ َوا ِ ِ َא ُ ْ  ا
ِ
ْ ْ َכ

ِ  ُ כَّ َ َ َ َכ  ْ َ َ اِر، َو َ ـــ ْ َ ْ ا

א  َ َ ْ ِ َא  ُ ـــْכ ُ  َّ َ ٍ ، َو َّ
ِ
َ ِ َא  َ َ ْ א ا َ َ ْ ِ َא  ُ ْ َ  َّ ـــ َ  ْ ـــ َ

 ِ אِئ َ َ ـــא َو َ ْ ُّ اِل ا َ ـــ ْ َ أَ َ َّא  ِ ، أَ ُ ـــ َ َ ِ َـــא  ْ َ َ  َ َ ـــ ْ أَ

َא َذا   َّ ـــ ُ ّٰ ١٣ اَ ِة  َ َ َ ْ ِة َوا َ ـــ َ َכ ْ َّ ا ـــ َ َـــא 
ِ ِر، َواْכ ـــ ُ ُّ ا

َא،  َ ِ ْ ُ أَ َ ْ َ َِכ   ، ِ َ ِ א َ ْ  ا
ِ َّ ُ ْ َא َذا ا ، َو ِ َ ِ ا َ ْ ِ ا َ ْ َّ ا

 ِّ ـــ َ  ْ
ِ َِכ  ُذ  ُ َ ، َو ِ ِ  ُ ْ َ א  َ وَه  ُ ْכ َ  ُ ِ ْ َ ـــ ْ َ ـــَכ  ِ َو

 ً َ ِ ً َכא َ َא ِ ً َو َ ِ א َ  ً َ ْ ِ َُכ  َ ْ َ ، َو ْ َ ْ َ  ْ َ א  َ ُ َو َ ْ َ א  َ
َא  אَء َ ْ َر َ ْ אَءَك، َوا َ ََכ َوَر ْ َ َא  ِ ُ ُ  ِ  ِ ْ َّ أَ ـــ ُ ّٰ  اَ

َכ،  ْ َ אَء ِإ َ
ِ ْ ِ ْ ـــَכ، َوا ْ َ َ  َ כُّ َ َّ َא ا ْ اَك، َواْرُز َ ـــ ِ  ْ َّ َ

 َ ـــ ْ ُ ْ אُء ا َ ـــ ْ َ ْ ُ ا َ  ْ َ َא  ، َو َ ْ ُ  َ  ُ ـــ ُ َ
ِ  ْ َ َـــא 

א  َ ِ َא  ِ ا َ َ َא َوأَ ِ ا َ ْ َ ِإ ِ َ َـــא َو ْ َ ْ َא، ِا ْ ُ ْ אُت ا َ ِّ َوا



١٥

َא  َ  ْ ِ ْ ِرَك، َوأَ ُ ِ َא  َ ُ ْ ُو ِّ َ ، َو
ِ َ א َ

ِ ْ َ ا ِ َא  אَر َ ْ َوأَ

َא   ُّ َ َא  َא،  َ ْ َ ْ א أَ َ ِ َא  َ َאِرْك  َא، َو ِ א َّ
ِ  ْ ِ ْ َא، َوأَ َ א َ ْ أَ

 ٍ َ َ أَ َ ِإ َא َو ـــ ِ ُ ْ َ أَ َא ِإ ْ َِכ  َ َא َو َ ْ ـــ َ َא  َ  ْ ِ ْ ُم أَ ُّ َ
 ْ
ِّ ـــ َ َא َو ْ ِّ ـــ َ َِכ، َو ْ ٰذ ِ  َّ َ َ أَ ٍ َو ْ َ  َ َ ْ َ َכ  ِ ْ َ  ْ ِ

 ِ ّ ِ ُכ َא  َ اِئ َ َ َא َو אَء َ ِ ْ َـــא َوأَ אَء َّ
ِ َא َوأَ ِ ا َ َ َـــא َوأَ َ ا َ ْ ِإ

َא،  ِ ُ ُ ِ َא  ْ ِّ َ ُ  َ  َّ ُ ّٰ ١١ اَ אِء  َ َ ْ ِء ا ُ  ْ ِ  ِ َ א َ ْ אِء ا َ ْ أَ

 ِّ ـــ َ  ْ
ِ َא  ِّ َ َـــא َو ْ ِ ـــَכ، َوأَ ِ ْ َ ـــَכ َو ِ َ ْ َ ِ َـــא  ْ

ِ א َ َو

اِر،  َ ــــ ْ َ ْ ِّ ا ـــ َ  ْ
ِ ِة، َو َ

ِ ٰ ْ اِب ا َ ـــ َ ـــא َو َ ِ ْ ِ ـــא َو َ ْ ُّ ا

 ِ ّ ـــאِد ُכ َ َ  ْ ِ اِر، َو َّ ُ ْ ِ ا ْ َ ِ َو ْכ َ  ْ ِ ـــאِر، َو َّ ُ ْ ِ ا ـــ ْ َوَכ

 ِ ِ َ  ْ ِ َא  ْ ُّ  ا
ِ َא  ِ א َ  َّ ُ ّٰ ٍ  اَ אِئ َ  ِ ّ ِ ُכ ْ ُ ٍ َو ِ א َ

 َ َ ْ ِ َّ َو ـــ َ َא 
ِ ، َو ْ ـــ َ ْ َ  ْ َـــ ـــא  َ ـــא َو َ ْ

ِ َـــא  ْ ِ َ ـــא  َ َـــא  َ َ ْ ا

ِء،  ـــ ُّ א ِ ـــאَرِة  َّ َ ْ ِ ا ـــ ْ َّ ِّ َوا ـــ ِ ْ ِ َوا ـــ ْ ِ ْ ِ ا ِ א َ ـــ َ
 ْ َ َא َو ِ א َ ْ ْ أَ َ َـــא َو ِ ْ َ  ْ ِ َא َو ِ ْ ِ أَ ْ َ  ْ ـــ

ِ َـــא  ْ َ ْ َوا

 ْ ِ َאَل  ْ ُ َّ أَْن  ـــ ُ ّٰ ِـَכ ا ُذ  ـــ ُ َ َـــא؛ َو ِ ْ َ  ْ ــــ ِ َא َو ِ אِئ َ ـــــ َ
 ِ ـــ ْ ُכ ْ ى ا َ ــــ ِ ـــאٍل،  َ  ِ ّ ـــ ُכ َ َ  ُ ـــ ْ َ ْ َـــَכ ا َـــא؛  ِ ْ َ
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 َ ِ ِ ْ ُ ْ ـــאَة ا َ َא َو א َّ َ َ َ ، َو َ ـــ ِ َّ َכ ُ ْ ـــאَدَك ا َ
ِ  َ ـــ ْ َ ْ أَ

َא  َ ِ ْ ُ ، َو َ ـــ ِ ُ ْ َ ْ אِدَك ا َ
ِ  ِ َא  َ ـــ ُ ْ َ ، َو َ ـــ ِ َ ْ ُ ْ ا

 ْ ِ َא  ْ ُّ  ا
ِ َא  ِ א َ  َّ ُ ّٰ َ  اَ ِ َوَّ ْ َ ا ِ ِ ـــא َّ ِ ا  َ َّ َ ْ ا

 ِ ْ َ  ْ
ِ َـــא  ْ َ ْ ، َوا ـــ ِ ْ َ א  َ  َّ ـــ َ َא 

ِ َـــא، َو َ َ ْ ِ ا ـــ
ِ َ

ِة،  َ
ِ ٰ ْ َא َوا ْ ُّ ِي ا ْ ـــ ِ  ْ ِ َא  ْ ِ َـــא، َوأَ ِ ْ َ  ْ ِ َـــא َو ِ ْ أَ

َא  ، َو َ ِ ِ ا َّ َ ا ـــ َ َא أَْر  ٩  َ ِ ِ ـــא َّ َ ا ـــ ِ َـــא  ْ َ ْ َ  َ َو

ُن،  َ ُّْכ َכ ا ْ َ َ אُن، َو َ َ ْ ُ ْ َ ا ْ ، أَ َ ِ ِ א َ ْ اِت ا َ َ َ  َ ِ ُ
َُכ  َ ـــ ْ َ َאَداَك،   ْ َ ِ  ِّ َ ُ ْ ـــאَك، اَ َ ْ َد َ ِ  ُ ـــ ِ ُ ْ َ ا ـــ ْ أَ

َכ،  ْ َ َא ِإ ُ ُ ُ א  َ ِ  ْ َ َא ٍء َوأَ ْ َ  َّ ْ ُכ َ ـــ ِ ِ َو َّ ََכ ا َ ْ َر

َא  ِ א َ َא، َو ِ َئא ِ َ َא َو َ ُ َא ُذ َ ْ
ِ ْ َא، َوا ِ ا َ َ َ  ْ ِ َא، َوأَ ْ َ אْر َ

ًّא 
ِ َ ًא  ـــא َزاِכ ً

ِ א َ  ً َ َ َא  َ  ْ َ َא، َو ِ ُ ُ  ْ ـــ
ِ  َ

ِ َ ـــא  َ ِ

 ْ َ  َ ْ َ َא  َא،  َ َ َ ـــ ْ َ دَّ  ُ َ  َ َא، َو אَء َ ْ ُد ِ َ ـــ ْ א، َوا ً ِ א َ
َא  َא َ ْ َ ا ـــ ِ َא  ِّ َ  َّ ـــ ُ ّٰ ١٠ اَ َـــ  ْ ْ أَ ـــ َ  َ ْ َ َـــא  َ َو ـــِئ ُ
 ِ َ

ِ ْ ِب َوا ِ َכ ْ َ ا ِ َא  َ َ ـــ ِ ْ ْ أَ ِّ َ ، َو
ِ א َ َ ْ ِب َوا ُـــ ُّ َوا

אِق،  َ ِّ َـــאِء َوا ِّ َ ا
ِ َא  َ ُ ُ ، َو َ ْ َ  َ ُّ َو ـــ ِ ُ  َ ـــא  َّ

ِ َو
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 ِ ّ َ ُכ ِ ٍ َوأَ ِ َ  ِ ّ َ ُכ ـــ ِ َ َא  ، َو َכ ْ َ ْ َ ا ـــ
ِ ْ ُ َـــא  َو

َא  אِح،  َ َّ ِح َوا َ َ ْ ِح َوا َ ـــ َّ א ِ َא  َر ُ َ أُ
ِّ َ ُ ، أَْن  ٍ ـــ ِ َو

 ، ٌ
ِ َ َא  ِ َ א َ ِ  َ ـــ ْ ، أَ ُ ـــ ِ َא َכ  ُ

ِ َ َـــא   ، ُ
ِ َ َـــא   ُّ ـــ

ِ َ
َّא  َّ ِإ ُ ّٰ ٧ اَ  ٌ ـــ

ِ َ ـــَכ  ْ َ َ  ٌّ ، َوُכ ٌ ـــ
ِ َ ـــא  َ אِئ َ َ ـــ  َ َ َو

َِכ  א َ ِ َא، َوَכ ْ ُ ْ َכ ا
ِ א َ ِ ، َو َ ْ ُ ْ אِئَכ ا َ ـــ ْ َ ِ َُכ  َ ْ َ

َא،  َ ُ ْ َ أَ
ّכِ َ ُ َא، َو َ ُ ُ  َ ِّ َ ُ َא، َو َ ُ َא ُذ َ  َ

ِ ْ َ ، أَْن  ِ َّ َّא ا

 َ ِ ِّ ِّ َ َوا ِّ ِ َّ َ ا
ِ  ْ ِ ْ َ َ  َ ْ َ ْ َ أَ ِ َّ َ ا َ َא  َ َ ْ َ َو

 ٌ ـــ َ ُ ْ َ َـــא 
ِ ْ ِه أَ ِ ـــ ٰ  َّ ـــ ُ ّٰ َ  اَ ـــ ِ ِ א َّ اِء َوا َ َ ـــ ُّ َوا

 ٌ َ ِ ٌ َذ ـــ َ ِ א َ َא  ُ א َ ـــَכ، َوِر ْ َ َ  ٌ ـــ َ
ّכِ َ َ ُ َـــא  ُ ُ ُ ـــَכ، َو ْ َ ِإ

َُل  ـــ ْ ُ  َ ٍل، َو ْ َ ِ َت  ْ ـــ َ َت أَ ْ َ ْن أَ ِ ـــ َ ََכ،   ٌ َ ـــ ِ א َ َو

َْכ  ِ اَك  َ ـــ َ  ، ٍ ْ َ ِ َت  ْ ـــ َ َ َت  ْ ـــ َ َ ، َوِإْن  ُ ـــ َ ْ َ ـــא  َّ َ
َم  َ َـــא أَْכـــ َـــא،  ْ َ َ  ْ َُכـــ  َ َـــא َو َ َ  َّ ـــ ُ ّٰ ِ ا ُכـــ َ ـــَכ؛  ْ َ َوِإ

َُכ  َ ـــ ْ َ َّא  َّ ِإ ُ ّٰ ٨ اَ  َ ـــ ِ ِ ا َّ َ ا ـــ َ َـــא أَْر َ َو ـــ ِ َ َْכ ْ ا

אِدَك  َ
ِ  ْ ِ َא  َ َ ْ َ ، أَْن  ِ ـــ ِ َ ْ ِ ا אِئ َ ْ אَء ا َ َك ُد ـــ ُ ْ َ َو

א  َ َא  َ
ِ ْ ُ ، َو َ ِ َّ َ ُ ْ اِر َوا َ ْ َ ْ אَة ا َ َ َא  َ ِ ْ ُ ، َو َ ِ ِ א َّ ا
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אِئ  َ ِ ْ ِ َوأَ ا َ َ ِ َوأَ ا َ ْ ْ ِإ َ ْ ِ َوا ْ َ ْ ، ِا ُ ـــ ِ א َ َא 
َא  ِ ْ َ  ْ ِ َא َو ِ ْ ِ أَ ـــ ْ َ  ْ

ِ  ِ א َ ْ אِئ َوأَ َّ
ِ ـــ َوأَ ِ اِئ َ َ َو

ٍء  ـــ ُ ِ َא  ْ أََراَد َ  َّ ـــ ُ ّٰ َא  اَ ِ אِئ َ ـــ َ  ْ ـــ َ َـــא َو ِ א َ ْ ْ أَ ـــ َ َو

 ، ِ ِ  ْ ُכ ْ א َ َא  ِ  َ َכ َ  ْ َ ُه، َو ْ ِכ َ  ٍ ْ َכ ِ َא  َ ْ َכאَد  َ אْرُدْدُه، َو َ
 ْ َ  َ َ َّא  ِ َ َ  َّ ُ ّٰ ُ  اَ ْכـــ ِ ْ َ َ  ٍ َכ ِ ْ َ ِ َא  ْ َ َ  َ َ  ْ ـــ َ َو

 َّ َ  ْ َ َאَر   ْ ِ ْ َא، َوأَ ْ َ َ אَوَز  َ َ  ْ َ َّא  َ  ْ َ َא، َواْد אَدا َ
َِכ  ْ ِ  ِ َא  ْ ِ اِر، َوأَْد َ ـــ ْ َ ْ ِ ا ّ َّ ُכ ـــ َ َא 

ِ ُه، َواْכ َ ْ َא َو َ
َّא  َ  ْ َ ، َواْد َ ِ

َ ْ َכ أَ ِ ْ َ  ِ ْכ َ  ْ ِ ِّ َو ـــ َ  ْ
ِ  ِ ِ َ ْ ا

 ِ ا َ ْ َك ا ِ ْ ـــ ِ  ِ َא  ْ َ ْ ِة، َوا َ ـــ َ َ ْ َ ا ـــ ْ ِة َوَכ َ ـــ َ َכ ْ َّ ا ُـــ ُ
ْق  ِّ َ ِة، َو َ ـــ

ِ ٰ ْ َא َوا ْ ُّ ِي ا َ ـــ ْ َא أَ
ِ ، َواْכ ـــ ِ א َ ْ ـــَכ ا ِ َ َوَכ

َא   ٦  ٍ ِ ٍّ َو َ ٍّ َو َ  َّ َّא ُכ َ ْج  ِّ َ ، َو ُ ِ ـــ َ َא  َِכ  َא  َّ َ
 ِ َ َ ْ ُر ا ُـــ אِر َو َ َّ ـــאُض ا َ َ ِ َو ـــ ْ َّ اُد ا َ ـــ َ  ُ َ  َ َ ـــ َ  ْ َ
 ْ َ َא  ؛  ِ َ ـــ َّ ُ ا ِ َ אِء َو َ ْ ِ َوَدِويُّ ا ْ ـــ َّ ـــאُء ا َ

ِ َو

 ْ َ َف  َ َ ، َو ُ َ َّ اُووَد َز َ ِ  َ َ َ ِق، َو َ َ ْ َ ا
ِ א  ً ُ ـــ  َّ َ

 ، َ ْ َ ْ َ ا
ِ ْ ُ َא  َُכ  َ ـــ ْ َ ُه؛  َّ ُ َب  ُّ ْ أَ َ ُ َو َ َ ْ َ ُכ ُ ُ
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َא   ُ ِ א َ َـــא   َّ ُ ّٰ ٣ اَ اِم  َ ْכـــ ِ ْ ِل َوا َ ـــ َ ْ َـــא َذا ا َـــא،  ا َ ْ َ
َאُم،  َ  َ  ِ َّ ـــَכ ا ِ ْ َ ِ َא  ـــ ْ ُ ْ ، اُ َ ْ ُ أَ ِ א َ ْ َ ا ْ

ِ  ُ ـــ ِ َ
 ِ ّ ُכ ِ َא  ِ َ ِد َ َّא  ِ اُم، َوأَ َ ُـــ  َ ي  ِ َّ َכ ا ِ َ ِ َכ َـــא  ْ ُ َواْכ

אِل  َ ْ َ ْ ِ َوا ـــ ِ َכא ْ אِن ا َ ِ ْ א ِ َא  ِ َ
ِ ـــ ٰأ َ َ َא، َو َ ْ َ ْ ـــא أَ َ

َّא،  َ אَب  َ א  َ ِ َـــא  ْ َ ْ ، َوا ِّ َ َ ْ ِص ا َ ـــ ْ ِ ْ ِ َوا ـــ َ ِ א َّ ا

ُه  ُّ ُ َ  َ  ْ ـــ َ َא  َـــא،  َ َ َ ـــא  َ ِ َא  ـــ ِ ُ ْ َـــ أَ َـــא ِإ ْ َِכ  َ َو

َכ،  ُ ُ ْ َ  َ ـــא  َ َא  َ  ْ ـــ َ ُة  َ ـــ
ِ ْ َ ْ ُ ا ـــ ُ ُ ْ َ  َ ُب َو ُـــ ُّ ا

َא  ْ َ َא َواْر َ  ْ
ِ ْ َّא َوا َ  ُ ْ َك، ﴿َوا ُّ ُ َ  َ א  َ َא  َ  ْ

ِ ْ َوا

 َّ ُ ّٰ ٤ اَ ﴾ َ ـــ ِ ِ َכא ْ ِم ا ْ ـــ َ ْ َ ا َ َא  ْ ُ ْ א َ َـــא  َ ْ َ  َ ـــ ْ أَ

א،  َ َ ِ ا َ َ َא  ِ א َ ْ َ أَ ـــ ْ َ אَك، َو َ ْ َ َم  ْ َـــ َא  ِ َّא َ أَ ْ َ  ْ ـــ َ ْ ا

 ً َ
ِ א َ  ِ ِ א َ ْ ـــ ا ِ َא  َ ٰ َא ِإ َُכ  َ ـــ ْ َ ُه،  َ

ِ َـــא ٰأ ِ ُ ُ  َ ـــ ْ َ َو

 ٌ ِ ٌ َכ ِ َ ََّכ  א، إ ًّ َא א  ً ُّ َ َ ِة  َ
ِ ٰ ْ ِ ا ً َو َ ِ א َ  ً َ ِ َכא

 َ ـ ِّ َ ُ  َ َـــא َو َ َ  َ ْ ََכ َوأَ ْ ُ  َ ُ أَْن  ـــ َّ َ َ َ َّـــא  َّ ِإ ـــ ُ ّٰ  اَ

َـــא  ْ ُ َـــאُم، َواْכ َ  َ ـــ  ِ َّ ـــَכ ا ِ ْ َ ِ َא  ـــ ْ ُ ْ َـــא، َوا ُّ َ َر ـــ ْ َوأَ

 َّ ُ ّٰ ٥ اَ اِم  َ ْכ ِ ْ ِل َوا َ َ ْ َא َذا ا اُم،  َ ُـــ  َ ي  ِ َّ ـــَכ ا ِ َ َכ ِ
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 َ ً ِإ َ א َ ـــ ْ ُ َאِئَכ،  َ ِ  ً َ ِ א َ אِئـــَכ،  َ َ ِ  ً َ
ِ ِئـــَכ، َرا َ َ

 ، َ ِ ِ א َ ْ اِت ا َ َ َ  َ ِ ُ َא  ، َو َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ا
ِ َא َرا אِئَכ   َ ِ

ـــَכ  ْ َ ، ِإ َ
ِ و ُ ـــ ْ َ ْ َ ا ـــ ْ َ َـــא  ، َو َ ِ ـــאِئ َّ َ ا ـــ

ِ ْ ُ َـــא  َو

 ، َ َ ْ ُ ْ َـــ َوا ْ َ ْ َ ا ْ אُن َوأَ َ َ ـــ ْ ُ ْ ـــَכ ا ِ ََכ َو ـــ ْ ُ ْ ا

َא  َ ْ َ  َ ْ َـــא، َوأَ َא َא َ َא  َ  ْ
ِ ْ َـــא، َوا אَء َ َא ُد َ  ْ ِ َ ـــ ْ ِا

 ِ ّ ْ ُכ ِ َא  ْ َ ْ َـــא، َوا اَء َ ْ َـــא أَ ِ  ْ ِ ـــ ْ ُ  َ َـــא، َو א َ َ ْ ُ َو

َא  ، َو َ ـــِئ ُ  ْ َ َم  َ َא أَْכ َُכ  َ ـــ ْ َ َّא  َّ إ ُ ّٰ ٢ اَ  ٍّ َ ٍّ َو ـــ َ
َא،  ْ َّ َ َ א  َ  َو

ِ ِ َא  ْ َ ْ א أَ َ َא  َ  َ
ِ ْ َ ، أَْن  َ ْ ْ أَ ـــ َ  َ ـــ ْ َ

 َ ْ א أَ َ َא، َو ْ ِ َ א  َ َـــא َو ْ َכ ْ א أَ َ َא، َو ْ ِ َ א  َ َא َو ْ َ َ ـــא  َ َو

َك   ُ ْ َ  َ ٰ َ ِإ َـــאُؤَك َو َ  َّ َ ـــאُرَك َو َ  َّ َ َّא؛  ِ  ِ ـــ ِ  ُ ـــ َ ْ أَ

 َ ْ َ  ، َ ِ َ ْ َ َ َא  َ َة  َّ ُ  َ َر، َو ِ ـــ َ ْ َ َ َא  َ اَءَة  َ َ  َ  ُ َّ َّ ِإ ـــ ُ ّٰ اَ

َא،  ـــ ِ ُ ْ َ أَ َ َא  ِ ُ ُ ِ ََכ  وَن  ُّ
ِ ُ َא  َ ِّ ـــ َ َא  َא َو َ ٰ َא ِإ َא  َّ أَ

َא  َ ُ ُ  ْ ُ ْ َא، َوا َ ُ َא ُذ َ  ْ
ِ ْ א َ َכ،  ْ َ א ِإ َ ْ

ِ وَن  ُ
ِ ْ َ ـــ ْ ُ َو

 ْ ِ ـــ ْ ُ  َ َא، َو אَء َ َא ُد َ  ْ ِ َ ـــ ْ َא، َوا ِ ُ ُ  ْ
ِ  َ

ِ َ א  َ ِ

 َ َّ َ ْ ِ ا ـــ َ ْ َـــא، َوا َْوا َ َّـــאَر  ِ ا ـــ َ ْ َ  َ َـــא، َو اَء َ ْ َـــא أَ ِ
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ِد  َ َ ِ َכ َو ِ ْ ِ ِد  َ َ ِ  ، َ א َ َ  
ِ ّٰ َ ا ْ ِ  ٌ َ ْ ُ  ُ َ  ْ َ ـــ  َ َ َو

 ِ اِئ َ َ אِئ َو َ ِ ْ ِ َوأَ ا َ ْ َ ِإ َ ً؛ َو ـــ ْ َِכ أَ א َ ُ ْ َ
אِن  َ ِ ْ ِ ا َ ْ ِ  ِ  ِ َ א َ ْ אِء ا َ ْ ِّ أَ ِ ُכ אِئ  َّ

ِ ِ َوأَ א َ ْ َوأَ

 َ ِ َ א َ ْ َא َربَّ ا  َ ِ ًא  ٰأ َ َ ٰأِن  ْ ُ ْ َوا

j

אُن  َ َْذ ْ ِ ا ـــ ِ  ُ ِ ُ  َ ُن، َو ـــ ُ ُ ْ اُه ا َ َـــ  َ  ْ ـــ َ َـــא   َّ ـــ ُ ّٰ اَ

َِכ  ْ ِ ـــ  ِ َـــא  َ ِ ْ ُ َُכ أَْن  َ ـــ ْ َ ُن،  ُـــ ُّ ـــאُر َوا َ ْ َ ْ َوا

َא  َא  َ
ِ َْכ ، َوأَْن  َ ِ

َ ْ ْ أَ ِ
ِّ َא ُכ اِئ َ ْ ِّ أَ ـــ َ  ْ

ِ  ، ِ ِ َ ْ ا

 َّ ُ ُ َّא  َ  َ ـــ َ ْ َ ، َوأَْن  َ ـــ ِ אِכ َ ْ َ ا ْכـــ َ  َ ـــ ِ ِ ا َّ َ ا ـــ َ أَْر

 ِ َْכ  ْ َ َא   ، َ ـــ ِ ِ َא ُ ْ אُوَز ا َ َ ِة َو َ ـــ َ َ ْ َ ا ْ ِة َوَכ َ ـــ َ َכ ْ ا

 َّ َّא ُכ َ ْج  ِّ ـــ َ ِة، َو َ
ِ ٰ ْ َא َوا ْ ُّ ِي ا َ ـــ ْ َא أَ

ِ ٍء، ِاْכ ْ ـــ َ  َّ ُכ

 ١ اِم  َ ْכ ِ ْ ِل َوا َ ـــ َ ْ َא َذا ا  ، َ ِ ِ ا َّ َ ا ـــ َ َא أَْر  ، ٍ ـــ ِ

 ِ ِ ـــאُدَك  َ
ِ אَك  َ َא ي ِإَذا  ِ َّـــ َכ ا ِ ـــ ْ א ِ َُכ  َ ـــ ْ َ َّא  َّ ِإ ـــ ُ ّٰ اَ

 ِ ْ َא، َوأَ َ َ ْ ْ َد ـــ ِ ؛ أَ ْ ُ َ ْ َ  أَ
ِ ـــ ِ ا  ُ َא َ ـــ ْ ـــא َوِإَذا ا َ َ ْ ِ َ

 َ َ ًة  َ ـــ ِ א َ אِئَכ،  َ ِ ِ  ً َّـــ ِئ َ ْ ُ َא  ـــ َ ُ ْ ْ أَ ـــ َ ْ َא، َوا َ ْ ـــ ُ
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אَن  َ ْ ُ َ َو ـــ َ ُ ٍ َو َْכـــ  ِ ِّ أَ ـــ ِ َّ ـــאِء ا َ َ ُ َא  ِ ـــאَدا َ ـــ  َ َ َو

אِدِه  َ ْ َ أَ َ َّאِس، َو َ ْ َة َوا َ ْ َ  ِّ ِ َّ ِ ا َّ َ  َ َ ، َو ٍّ
ِ َ َو

 ِ ْ  ِ َّ َ ُ ِ َو ْ ـــ َ ُ ْ ِ َوا ـــ َ َ ْ َ ا َ א  َ َّ ـــ
ِ  َ  َ ِ

َ ْ أَ

ى  َ ْ ُכ ْ َ ا َ ِ َ َא  ِ ا َ ِّ ـــ َ  َ َ ، َو َ ِ ِ א َ ْ ِ ا ْ ِ َوَز َّ
ِ َ َ ْ ا

 َ َ ْ ِ َز ِ َא َ ـــ  َ َ ، َو ِ َ ُ ْ ِ ا ِ ِ َوأَْزَوا ـــ َ ِّ ِّ َ ا ـــ َ אِئ َ َو

 ِ ِ א َ ْ ِ أَ ِ َ  َ َ اِء، َو َ ْ َّ َ ا َ
ِ א َ ٍم َو ُ ْ َ َوأُِمّ ُכ َّ َ َوُر

אِع  َ ْ َ أَ َ ، َو َ ِ ِ َّא َ ا َ אِر، َو َ ْ َ ْ َ َوا ـــ ِ ِ א َ ُ ْ َ ا
ِ

َאِم  ِ ْ َ ا ِ ـــ ّ ِ َ ُ ْ اِم َوا َ ِכ ْ َ ا ِ ِ َ ْ ُ ْ َ ا َ ، َو َ ِ ِ َّא ا

اِر  َ ْ َ ْ אِء َوا َ
ِ ْ َ ْ אِء َوا َ

ِ َْو ْ َ ا َ אِم، َو َ ِ ْ َ ا ِ ِّ َ ُ ْ َوا

َא  ِ ـــאَدا َ  َ َ ـــًא  ُ ُ َـــאِب  ْ َ ْ ـــ ا َ َ ، َو َ ـــ ِ َّ َ ُ ْ َوا

 ِ ْ ـــ َّ ِّ َوا
ِ َ ْ َכ ْ ـــאِدِر ا َ ْ ِ ا ـــ ْ َ  ِ ْ ـــ َّ َة َوا َ ـــ ْ َ ٍّ َو ـــ

ِ َ
 ٍ ِ َ  ِ ْ َّ ِّ َوا

ِ ا َّ َ ْ ِ ا ْ ـــ َّ ِّ َوا
ِ א َ َ َ ْ ِ ا ـــ َ َ ْ ِ ا أَ

 ِ َ َ ْ ِ ا ِّ َوأَ
ِ
ْ َכ ْ ِ ا ْ َّ ِّ َوا

ِ َّא َّ אِم ا َ ِ ْ ِّ َوا
ِ ِ ْ َ ْ ا

אِء  َ َ  ٍ َّ َ ُ ِ َو ّ
ِ א َ ُّ َ ا َ ْ ِوّيِ َوأَ َ ـــ َ ْ َ ا َ ْ ِ َوأَ ّ

ِ ـــאِذ َّ ا

 ، ِّ
ِ ْر ُّ ِ ا ِ َ אِن  َ َّ ِ ا ِ َ َא  َאِذ ْ ّيِ َوأُ ِ ْ َ َ ْ َّ ِ ا

ِّ ا
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ٌ َ ِ א َ َةٌ  َ
 ِ ِ َ ٰأ َ ٍ َو َّ َ ُ َא  ِ ّ ِ ـــ َ  َ َ َאِرْك  ْ َو ّ

ِ ـــ َ ِّ َو َ  َّ ـــ ُ ّٰ اَ

 ِّ َ  َّ ُ ّٰ َِכ  اَ א َ ُ ْ َ ِد  َ َ ِ َכ َو ِ ْ ِ ِد  َ َ ِ  ِ ـــ ِ א َ ْ َوأَ

 َ ّ ِ ِ َّ َ ا
ِ  ِ ِ ا َ ْ َ ِإ َ ، َو ٍ َّ َ ُ َא  ِ ّ ِ َ  َ َ َאِرْك  ْ َو ّ

ِ َ َو

אِدَك  َ
ِ  َ َ ، َو َ ـــ ِ َّ َ ُ ْ  ا

ِ ِئَכ َ َ ْ ـــ ا َ َ ، َو َ ِ ـــ َ ْ ُ ْ َوا

اُن  َ ْ َ ِر ِ ََر ْ ِ ا ْ אَواِت َوأَ َ ـــ َّ ِ ا ْ ْ أَ ِ  َ ِ ِ א َّ ا

َ ٰأَدَم  َ א  َ َّ ـــ
ِ  َ  ، َ ـــ ِ َ ْ َـــא أَ ْ َ َ ْ َو ـــ ِ ْ َ َ َـــ  א َ َ  ُ ّٰ ا

 َ ِ א َ ْ ٍط َوِإ ُ َ َو
ِ ا َ ْ ٍ َوِإ

ِ א َ ٍد َو ُ ٍح َو ُ َ َو َوِإْدِر

 ٍ ْ َ ُ َب َو ُّ َ َوأَ ُ ُ َب َو ُ ْ َ אَق َو َ ـــ ْ ِ َوِإ ّٰ ِ ا ِ َذ

 َ ُ ُ אَن َو َ ْ َ ـــ ُ ـــאُروَن َوَداُووَد َو َ ِ َو ّٰ ِ ا ِ ـــ َכ َ ُ َو

ـــ  َ ِ َ َو ْ َ َّא َو ِ ِ َوَزَכ ْ ِכ ْ َ َوِذي ا ـــ َ َ ْ ـــאَس َوا َ ْ َوِإ

 َ َ א  َ َّ
ِ  َ ، َو ٍ ْ َ ُ אَن َو َ ْ ُ ِ َو ْ َ ْ َ ْ َ َوِذي ا َ ْ َ  

ِ ِّ َوأُ

 َ َ َ َو َراِئ ْ َ َ َو ِ ا َ ـــ ْ َ َوِإ َכאِئ ِ َ َو اِئ َ ْ َ َא 
ِ ـــאَدا َ

 ، َ ِ ِ َכא ْ اِم ا َ ِכـــ ْ ـــ ا َ َ ، َو َ ـــ ّ ِ ِ و ُ َכ ْ ِش َوا ْ ـــ َ ْ  ا
ِ ـــ َ َ َ
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د    .. اد א  د ن   ا ا  ن  אز א ا   .٦
ن  כ ا ا  ا  ذو  و  אر  ى  اد כ  כ  دو
أى  ران،  او א  ا  - א "أى  ق:  אره   
ران ر  כ  ى  ا وب  א آ رو
א  כ ا ده  اد ا او  و  اد  ا אن  آ ى  ه   ! א
כ  او   אس  ا א  ده  ه  رو ر  כ ؛    و
ه  ، ا ر א ف  אر  ق  ر!..  د   א و
כ  د و د دو  ! כ ا ا دن   آ رو
رد   ! א  ز! دوز  כ  כ ده  כ اد
ه  و  روح  ا  ى،   א ا ن  و  אل!  אد  وا   -
 ،  ، אوز א  ا و  دو כ،  
ن  رو..! " ( אدق   כ  אر   و  

، ص. ١-٦) دو

دن  رن  اכ ،  او آ   دو ا
ه   א  כ  ده دכ א ،  ز !.. و ا  د

..! כ כ   א  دن  ا  אر א و  د

دفينه ياينالرى
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ن  ن כ  אر כ כ آن  ه،  א ك  אم آ כ ا 
" ده    א  א  او  ده  אده  د " ،
ه  א وا  ، ٧٤١/١) " כ ر." ( د زن ا כ אن، او  ا
ن  כ א    כ   دو  و    ه 
אر- ر،  אف- אر، ا -ا ، כ - -أرככ،  אد

אرق  א כ  כ  א  א ن  כ  ب،   د  
اوزن  ا  אرده  د כ  ر و    اد א  د رم..  اد א  د

 (٣٥١/٣- ن  رم." ( כ

א  ن ا אرد دכ  אد د  א  כ د א  .٥
 ، ا ن ا אم،  ن د ر  ر:    א א او
ى.  ه او א   ، او ا א  ( ك ا (  א ا
م!" د  א دو ر،  رم: "أ  او א اد א د א  ن،   כ
 "! א ا א   ، א א   ا  ، ا ر  او و"   ر 
پ  پ او כאچ د او ن  ن  כ כ ا  ، ر כ روم. او  د
ن  ن اك او او م ا "  (٦٩/٢ ، ." ( د د را
א،  ن د ن ده او او כ ى ا ر ى  א،  כ د
ى و  ر! כ ه دو כ درت   א !  آد د "ا
א  آ و ا  ، ، ا א כ  ا ن  אده כ  د
אدن   ، ر.    אز  ". ام أ ى ده ا ه  آچ!  
אد  א כ  ن  زو  ا ا   ز  دا ا 

، ص. ٧٧١)  رز." ( د א א   د
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ه  אر אد   אر او  אر  כ  א م  ٢. ا
כ و  א ا در  د א כ  ر. כ א ا  او  د
  ، א وارכ ر. " او   ا ز אق  א כ ا ل اد 
ه  כ  ، " د ه "ا א ا  כ כ آ و כא ا אن כ ا
ر ده  אر او אر    ، א آ ن آ א و او  כ
ده  כ  כ אك כ א ا  א  א  . او   او
 ) وار."  אج  ا زم،   כ  ا א  د א  כ  כ

(٠٥/١-١٥ ، د

ن  כ ن כ א ا ؛  ا א ر ٣. כ  
ر.   ا א   ر و  د  כ  ا ب  כ אر  א
ا  ن ا م.  כ ر د م!  א  א   ه " א  ز
אش  כ   ن  ر او א   ب  ز آ ح ا و כ ا

ر. ا כ ده  א ى د ه כ  כ  " ا א 

א  و ى   ق  אر  د  כ،  ا א  د ق  ه    .٤
כ  أن    א ، د כ כ כ ا א ر و د אره  أ
ر  ، دو ه اك آز  و اوزا  د در: " כ
א،  و  ، ص،  ا ن  אب  ن  ا او  ر،  أد א  د
 (٣٠١/١-٤٠١ ، رم." ( د رج   و  ا   
ا  א  د رق  او כ    אده   כ  ه  ه  دائ آن  "
א..."  ا א، ا ا . "ا ر א دورو ه د כ ر،  آ 
 ، او ر  او ده     ، د  (.. ر א  ، אرد )
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تقديم

א  د כ  أ ا  כ  ا  م   כ  כ 
אء  "د ردن  ى.  ا د  א  כ א  د כ  ا א  او 
رات)،  ده  ( رق آ و  " آ او  
א  ن او دن   ك ذا وه  ه  " ا  אر ب ا "ا
،  و   ن  כ כ  א ق د כ  ى  כ א او
  " כ  د  ن   آ ه  א ا ى.  ا א   اور
כ  כ    ار  ا ن  כ ز ز ا   " כ د 
وردى  כ  او   א  אد כ  أ ا  ه  אر ى  و
א  راق  כ او ه   כ   Herkul.org אزد راق  او
א  از آ ب  א ر.    او ا أد ر ا א د

. אئ دכ و  ى ا כ א   ن  א راق  او

ى   آ ه  א ا א  او כ  אل،  اور ك  א د ردכ  "כ
ده    א د رن   ا ز    ". אر אن او

ر:      او 

ة إ  ل و  א "  כ اك او   و  " .١
ك   ار،    א و ا ر.  ا ار א و ا " ا א
ر.  אده  כ ا ا ره  ا ه  و  אر   و  و 
و  כ    א  א  ك  א  א او   دا

، ص. ٧٧٢) ر." ( د
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Önsöz
1979 yılı Şubat ayında neşir hayatına giren Sızıntı dergisinde çıkmış olan

başyazıların bir araya getirilmesi ile bu kitap meydana geldi. Bu yazılar, süreli
bir neşir organında yayınlanmakla birlikte, dar aktüaliteye temas
etmediklerinden ötürü tazeliklerini kaybetmediler. İşte bundan dolayıdır ki
kitap halinde neşri isabetli olmuştur.

Sızıntı, yapısındaki küçültme sıgasının da belirttiği gibi iddiasız bir dergi.
Özlemini çektiği diyarın sadık bir mensubu olarak mahviyet ve tevazuu şiar
edinmiş. Onda benlik, sertlik veya acelecilik ararsanız bulmakta zorluk
çekersiniz.

Sızıntı bazı nağmeler mırıldanıyor, işitip anlayanlar var, anlamsız bulanlar
da. Bir şeyler sızdırıyor, ilim ve irfandan sızan birtakım faziletler; farkında
olan var, olmayan var. Şamata çıkarmıyor, sızdırdığı bile görünmüyor bazen.
Köklerde, yapraklarda, toprakta gizlenen bir ıslaklıkla hayatiyet verdiği halde,
gürültü ile, şırıltı ile akmıyor, belki de devamlılığı tercih ettiği için. Bazen
onun ruh iklimi –hele pek az olmayan sembolik ifadelere bürününce– ağyârın,
yani hazırlıklı olmayanların giremeyecekleri bir mahremiyet diyarı oluveriyor.
Bu durumlarda, ancak aynı frekansa ayarlanmış “garipler” onun remizlerini
doğru olarak anlayabiliyorlar.

Aktüaliteden uzak durması da, devamlı aktüel olmak içindir. İşlenen konular,
en az bir asırdan beridir bu milletin “gündeminde” olan ve olmakta devam
edecek olan temel meselelerdir.

Yazıları ilk defa okuyan kimse, onların âdet yerini bulsun diye yazılmayıp,
mesajla yüklü, duygu ile dopdolu olduğunu görür. Belki bazı okuyucular,
yazıların bir bütünlük teşkil etmediği zehabına kapılabilirler. Fakat bu
makaleler topluluğunu oluşturan yazılar arasında yapacağımız şu seri gezinti, bu
zannın yanlışlığını, aksine onların bütünlüğe doğru gittiğini göstermeye
yetecektir. Şöyle ki:

Sızıntı, bitkin ve tükenmiş yeni nesillerin kaybından dolayı feryatla
başlamakta, “yiğidi düştüğü yerden kaldırmaya” gayret göstermekte, bu
nesillere örnek insanın ve cemiyetin nasıl olması gerektiğini anlatmakta;
şefkatle yöneldiği bu nesle gerçek ilmin ve eğitimin nasıl uygulanması lazım
geldiğini bildirerek, medeniyet meselelerimizin tahlilini yapmaktadır.



Tespit: Kuraklık
İnsanı yücelten değerlerden habersiz yetiştirilmiş, hiçliğin koynunda süt

emen nesillerin kayboluşu karşısında avuç avuç gözyaşı ile ortaya çıkan
Sızıntı: “Senin için bu yola atıldık.” diyerek bir feryatla işe başlar.

“Neslimiz maddenin ağır baskısı altında ezilmiş ve tükenmiş bulunuyordu.
Kendisinde ne bir iç derinlik, ne de duygu ve düşünce duruluğuna delalet
eden hiçbir şey kalmamıştı.” Bir kısım aydınlarımızca yeni bir nesil
yetiştirilirken “Bin yıllık tecrübe, bin yıllık hars kumara verilircesine saçılıp
savruluyor ve bunların yerine, yirmi devletten alınan ve herhangi bir
tasfiyeye tâbi tutulmayan Sanskritçe gibi bir kültür yerleştiriliyordu.”
“Asırlarca bayraklaştırıp, başımızda taşıdığımız bütün değerlerimizi bırakıp
bin yamalı bohçaya sancak diye selam durmak “entelijansiya”mızın
anlaşılması çok zor taraflarından biridir. Bütün eğrilerin doğru ve
doğruların eğri gösterildiği çarpık bir cemiyette her hakikati bir hayal, bir
üstûre görüyor ve kendini yüceltip millet yapan bütün değerlere, köhneleşmiş
müesseseler nazarıyla bakıyordu. O halde yapılacak şey, özünden bu kadar
uzaklaştırılmış ve düşünce dünyasında tüketilmiş bir nesle, yeniden hayat
iksiri aşılamak ve onu ruh yüceliğine ulaştırmak olacaktır. Bu nesle ciddî
hiçbir şey verilmediğinden, ona şefkatle yaklaşmak gerekir. Bu nesilde yeni
bir ilim anlayışının, bir ahlakî iradenin; fevkalade bir iç müşâhede ve
hâdiselere nüfuzun; bir Hak eri olma ve rabbanîliğin geliştirilmesi yegâne
çıkar yoldur. Düşüncede tevhide, hayatta istikamete götürülmelidir.”

İlk Vazife: Yeşertme, Canlılık Verme
Bu felaket karşısında katılaşan kalbleri ve kuruyan gözleri, “Hakk’ın

rahmetinin insan gözünde damla damla akması demek olan gözyaşı” ile
sulayıp yeşertmek ister:

“Heybet, korku, saygı ve sevgi gibi insanı duygulandıran, gönül tasını
yıkayan ve kalblerden sefil arzuları sıyırıp atan, ulvî hislerin çepeçevre ruhu
sardığı ânın şehadet kanıdır gözyaşları.” Ağlamayı ve ağlatmayı
küçümseyenler ve –heyhât!– ondan nefret edenler, bu çağrıyı marazî bir
merhamet sanmamalıdırlar:

“Gözyaşları ruh inceliğinin şahitleridir. İnce insan, yüzünü gözyaşları ile
yıkayan insandır. İçi sızlamayanlar, kirpiği ıslanmayanlar, kem tâli’
hoyratlardır. Bu incelik bir havari inceliği de değildir. Şecaat ve cesaret arz



edeceği yerde, o birdenbire tunçlaşır, demirleşir; aşılmaz ve bükülmez hâle
gelir. İşte o en büyük devlet adamı Ömer (radıyallahu anh), Peygamber
halesinde en büyük devlet adamı; şiddeti, öfkesi ve nefretiyle beraber, bir
kalbi kırığın yanında, bir ‘yerdeki yüz’ karşısında çocuk gibi hıçkıra hıçkıra
ağlar ve etrafını da ağlatırdı.”

“Şimdi sizler, ey bütün tarih boyunca ağlamayı unutmuşlar! Gamsızlar,
dertsizler ve ağlanacak hâllerine gülenler! Gelin; şu çıkmazın başında durup
asırlık gamsızlığımıza bir son vererek beraber ağlayalım. Cehaletimize
ağlayalım. Kaybettiğimiz şeylerden habersizliğimize ağlayalım. Kusurdan
bir heykel hâline gelmiş mahiyetimize, duygularımızın dumura uğrayışına ve
hoyratlaşan gönlümüze ağlayalım. Bu vaziyette öleceğimize, öldüğümüz gibi
dirileceğimize, tasmalı ve prangalı büyük imtihanda, en büyük merasimde
fevç fevç geçecek olan mazinin şanlıları arasında yer bulamayacağımıza
ağlayalım.”

Örnek İnsan Ve Toplumun Vasıfları
İnsanımızın muhtaç olduğu değerlere ve kendisini sürünmekten kurtarıp

ayağa kaldıracak olan faziletlere fazlaca yer verilir: Şümullü bir “Tevbe”,
“Merhamet”, “İnsana Saygı” “Müsamaha”, “Sabır” ve “Ümit”. Bunlardan
her biri, ayrı birer makale olarak, özlenen insana şekil verme gayesine
yönelirler.

Toplumun kendi olarak düzeltilmesi konusunda, Sızıntı yazarının açık tercihi
kendisini göstermektedir: O da, yüceltilen faziletlerin, inanılan değerlerin,
samimiyetle yaşanıp topluma sirayet etmesi suretiyle, kendiliğinden milletin
kendini bulma ümididir. O, meyvesini devşirmeyeceği ağacı dikmeyi göze alan
bir bahçıvan gibi sabır, teennî ve tevekkül tarafını tercih etmektedir.

Yazarın fert olarak insan üzerinde fazlaca durması şundandır: “Her şey
evvela fertte başlar, ailede küçük bir içtimaî bütünleşmeye ulaşır ve nihayet
toplumun bütün kesimlerine hükmedecek hâle gelir.”

“Evet, sıhhatli bir toplum, onu teşkil eden fertlerin iç derinliği ve kalbî,
ruhî hayatıyla mevcut sayılır. Ve varlığını, canlılığını da ancak onlar
sayesinde devam ettirebilme durumundadır. Denebilir ki, toplum, tamamen
aile cüz’-i fertlerinin (atomlarının) ve fert izotoplarının hâl ve keyfiyetine
göre şekillenmekte ve buna göre yönlenmektedir.”

“Bu itibarla, fertlerde mevcut olan her güzellik, her kıymet ve her değer



katlanarak topluma akseder. Aksine, onlardaki her uygunsuzluk, her
yetersizlik de bir fezîa (skandal) ve bir facia olarak toplumun yolunu keser
ve onu derinden derine yaralar.”

Örnek Topluma Ulaşmanın Yolu
İ ş t e “İnsanı Yükseltmek” için de, gayret göstermek, eğitip öğretmek

gereklidir. “İlim, hars ve medeniyet mirasının yanında, mükemmel ve faziletli
insan da, yine beşerî sa’y ve cehdin semeresidir. Onun istidatlarını
geliştirme, davranışlarını planlama; iyiye ve fazilete sevk etme, hep kendi
nev’inin eliyle olmuştur. Bütün bir tarih boyunca bir nesil, diğer bir neslin
terbiyesini derpiş etmiş1 ve vazife bilmiştir. Bu itibarla öncekilerin
sonrakilere en büyük armağanı da, iyi bir terbiye olmuştur.”

“Terbiye, insanın hayvanî temayülleri dolayısıyla gayesinden,
insanlığından ayrılmasına mâni olur. Hareket ve faaliyetlerinin hududunu
tayin ederek başıboş bırakılmamasını ve yozlaşmamasını sağlar. Aynı
zamanda terbiye, insanın beraberinde dünyaya getirdiği kabiliyetleri de
inkişaf ettirir.”

“Öğrenme ve öğretme, göklere dayalı iki yüce vazifedir. Bu vazife ile
insanın ruhundaki ehlîlik ve ehliyet ortaya çıkarılır ve o, topluma armağan
edilecek hâle getirilir. Öğrenme ve öğretme imbiğinden geçmemiş fertte,
insanî meziyetler ve yükseltici hususiyetler gelişmediği için, içtimaî bir
hüviyet aramak da beyhudedir.”

“Maarifimizde Muallim”de hayata şekil veren, cemiyeti yoğuran muallimin
değeri, hususiyetleri ve hâiz olması gereken vasıfları özetlenir. Materyalist
eğitim yapan ve insanlığa karşı büyük cürümler işlemiş kötü örneklerden sonra,
“...yakın geçmişini kuşku ile karşılayan ve yeniden sebep ve neticeleri
kurcalama lüzumunu duyan bu şimdilerin irfan ordusu, hürmet duyduğumuz
muallimlik müessesesini bize iade edecek gibidir.”

Zihinleri aydınlatan, kalblere kuvvet veren, “Mutlak Varlık” tan gelen
mesajlarla ilhamları coşturan muallimler tebcil edilir. “...aslında ‘Mutlak’la
temasa geçmeye yaramayan ilimle ne yüce terkiplere varılabilir ne de
eşyanın yüzüne aydınlık getirilebilir. Böyle bir ilim, çok defa çıraklarını,
varlıktaki esrarı inkâr ettiren bir ilhad veya kalbleri tereddütlerle boğan bir
şüpheciliğe götürür. Talebesini bu hâle getiren üstad ise, ya bir mülhid veya
bir septisttir; ama kat’iyen ve asla bir muallim değildir.”



Medeniyet Muhasebesi
“Yeni Tabu”da tekniğe perestiş etmenin, çağdaş insanlığı nasıl bir çıkmaza

sürüklediği şöylece ifade edilir: “Dün bin bir heyecanla, ellerinin Yaratıcı’ya
yükselmesini, dünya nimetlerinden istifade etmemeleri için bileklerine
vurulmuş zincir sayan Batılı; kalbiyle münasebetini kestikten sonra eski
hayalî zincire bedel, bin halkalı hakikî bir tasmanın, ateşten ağırlığını
vicdanında hissetmeye başlamıştır.”

Bununla beraber, bir hayal âleminde, sırf reaksiyoncu ve pasif olan bir
tutumun zararları da “İlim ve Tekniğe Küskünlük” te şöyle izah edilir: “Bazı
kimseler, dünyayı ilme göre idare etmenin, insanın makineleşmesi ve bir
karınca topluluğu hâline gelmesi gibi, felaketler getireceğine inanırlar; bu
kat’iyen doğru değildir. İlimsiz bir geçmiş olmadığı gibi, ilimsiz bir gelecek
de tasavvur edilemez. Her şey netice itibarıyla ilme bağlıdır ve onsuz bir
dünyanın insana vereceği hiçbir şey yoktur.”

“Binaenaleyh, ilmin ve tekniğin getirdiği şeylere düşmanlık yerine, onu
insanlığın saadetini hedef alacak şekilde kurmak gerektir. İşte bugün
insanoğlunun en büyük meselesi de budur. Yoksa ne feza asrının önüne
geçmek, ne de atom düşüncesini beşerin kafasından silmek mümkün
değildir.”

“Dünya Muvazenesinde Bir Millet” yazısında da bu dünyadaki yerimiz ve
medeniyet tercihimiz hakkında şunları görüyoruz:

“Şarktan garba şenaatlerin işlendiği, mazlumun hor görülüp zalimin
alkışlandığı; süper devletlerin kendi çıkarları hesabına, yeryüzünü anarşiye
devir ve teslim edip, kargaşa ve hercümerci körükledikleri bir dönemde,
muvazene unsuru olabilecek bir milleti, kendi elimizle bitirip tüketmiş
olmanın hasretini bir kere daha çektik.”

“Onun içindir ki, bu milletin dirilmesini ve yepyeni bir dünyaya
hazırlanmasını üzerine alan zimamdarlar, şuursuz ibdâ ve inşâlara
kalkışmadan, onun kendi tarihi ve ruh köküyle temasa geçmesini temin
etmelidirler.”

Medenîliğin ölçüsü sayılan Batı medeniyetinin sefalet ve aczinin açığa
çıktığı sırada, mazisinde yüce değerleri büyük kitlelere mâl etmiş milletimizin
ona kuyruk yapılmasının zararları “Cinnet Yolculuğu”  ve “Hep Ağladık” gibi
yazılarda dile getirilir.



Bu makalelerde ifade edilen yüce değerlere ve temennilere milletçe çok
muhtaç olduğumuz bu zamanda, nefislerimizi ve nesillerimizi bu şuura
erdirmesi, duaların sahibinden niyazımızdır.

Prof. Dr. Suat Yıldırım

1 Derpiş etmek: Göz önünde bulundurmak, öncelik tanımak.



Ümit
Büyük ve ciddî istihaleler arefesinde bulunuyoruz. Toplum sancı sancı

üstüne kıvranıp duruyor ve yeni bir şeyler doğurma eşiğinde... Yıllar yılı bin
bir paradoksla kendine has çizgiden uzaklaşmış yığınlar, gelecek hakkında
oldukça endişeli ve ümitsiz. Yürekler dermansız.. zihinler fakir.. ilhamlar
sevimsiz...

Ruh dünyası böylesine sarsık ve istikbali iç içe kaos, canı dudağında perişan
kitleler, dizlerine derman, yüreklerine fer bekliyorlar. Kendisinden hayat ve
saadet umduğu havarisini, iman ve ümit mesajlarıyla karşısında bulması,
cemiyet için en hayatî bir mevzudur.

Ümit her şeyden evvel bir inanç işidir. İnanan insan ümitlidir ve ümidi de
inancı nispetindedir. Bu itibarladır ki, sağlam inanç mahsulü çok şey,
bazılarınca harika zannedilmektedir. Aslında, ümit, azim ve kararlılık, iman
dolu bir kalbe girince, beşerî normaller aşılmış olur. Bu seviyede gönül
hayatına sahip olamayanlar ise bunu fevkaladeden sayarlar.

Hele insan, inanacağı şeyi iyi seçebilmiş ve ona gönül vermişse, artık onun
ruh dünyasında, ümitsizlik, karamsarlık ve bedbinlikten asla söz edilemez.

Fert, ümitle varlığa erer; toplum onunla dirilir ve gelişme seyrine girer. Bu
itibarla, ümidini yitirmiş bir fert var sayılamayacağı gibi, ümitten mahrum bir
toplum da felç olmuş demektir.

Ümit, insanın kendi ruhunu keşfetmesi ve ondaki iktidarı sezmesinden
ibarettir. Bu sezişle insan, kâinatlar ötesi Kudreti Sonsuz’la münasebete geçer
ve onunla her şeye yetebilecek bir güç ve kuvvete ulaşır. Bu sayede, zerre
güneş; damla derya; parça bütün ve ruh kâinatın bir soluğu hâline gelir.

Âdem Nebi (aleyhisselam), semasının karardığı, azminin kırıldığı ve canının
dudağına geldiği bir devrede, ümitle silkindi, “Nefsime zulmettim.” dedi ve
dirildi. Şeytan ise, gönlünden akıttığı ümitsizlik kan ve irini içinde bocaladı
durdu ve nihayet boğuldu...

Her gönül eri ümitten bir meş’ale ile yola çıkmış, bununla tufanları
göğüslemiş; fırtınalarla pençeleşmiş ve dalgalarla boğuşmuştur. Kimisinde
ümit bir Cûdî1 tomurcuğu, kimisinde İrem Bağları, kimisinde de Medine’leşen
bir Yesrib 2 hâline gelmiştir. Bu vadide her ümit kahramanı, aynı zamanda Hak
katının azizi, halkın da bayrağı olmuştur.



Ümit ve azimle coşan bir Berberî köle, Herkül sütunlarına yeni bir nam
getirmiş ve deniz aşırı ülkelerin efsanevî kahramanı hâline gelmiştir. Ve yine
ümitle yıldırımlaşan genç bir serdar, çağlarla oynamış ve beşer tarihinde pek
az insanın elde edebildiği yüceliklere ermiştir.

Bir de, her şeyin bittiği; milletin kaddinin büküldüğü, gururunun kırıldığı
devrede, iman ve ümidin dâsitanî bir hâl alması vardır ki; inancın derecesine
göre, onu elde eden, kâinata meydan okuyabilir; elli bin defa çarkı, düzeni
bozulsa sarsılmadan yoluna devam eder; yoklukta, varlık cilvesi gösterip ölü
ruhlara can olur.

Ümitle uzun yollar aşılır; ümitle kandan irinden deryalar geçilir ve ancak
ümitle dirliğe ve düzene erilir. Ümit dünyasında mağlup olanlar, pratikte de
yenilmiş sayılırlar. Ne yiğitçe ve çalımla yola çıkanlar vardır ki, iman ve ümit
zaafından ötürü, yarı yolda kalmışlardır. Küçük bir zelzele, gelip geçici bir
fırtına, akıp giden bir sel onların azim ve iradelerini de beraber alıp
götürmüştür. Ya kendilerine ümitle bağlanılıp sonradan onlarla beraber yeis
bataklığına düşüp boğulanların hâli, o hepten yürekler acısıdır.

Aslında gerçeği bulamamış ve ona dilbeste olamamış kimselerin başka türlü
olmaları da mümkün değildir. Makama, mansıba ümit bağlamış; servete,
sâmâna gönül vermiş ve gelip geçici, yıkılıp gidici şeylerle avunup durmuş
kimselerin, er geç hüsrana maruz kalacakları muhakkaktır.

Solmayan renge, sönmeyen ışığa, batmayan güneşe dilbeste olan bir ruhtur ki;
gecesi sabah aydınlığında, gündüzü Cennet bahçeleri gibi rengârenktir.
Böylelerinin, karanlık bilmeyen ufuklarında güneşler kol gezer ve değişen
mevsimler, farklı manzaraların büyüleyici meşherleri gibi birbirini takip eder
durur. Veyahut her biri bir ulu ağaç gibi, semaya doğru ser çekmiş ve kök kök
üstüne zeminin derinliklerine inmiştir ki; ne karın, dolunun şiddeti, ne de
tipinin, boranın yakıp kavuruculuğu onları müteessir etmez. Sonsuza bağlanmış
ve ümitle dolu bu gönüller, bahar demez, yaz demez; hazan demez, kış demez,
kucak kucak meyvelerle gelir ve o görkemli kametten bekleneni mutlaka yerine
getirirler.

Bizim topyekün bir millet olarak, şuna-buna değil, dayanıp darılmayan,
azmedip yılmayan ve hele ümitsizliğe asla kapılmayan yol göstericilere; hem de
ekmek kadar, su kadar, hava kadar ihtiyacımız var. Hevesle yola çıkıp
hevâlarına göre aradıklarını bulamayınca, ya ümitsizliğe düşmüş veya
Yaradan’la cedelleşmeye girişmiş olanlara gelince; onlar bizden, biz de



onlardan fersah fersah uzak bulunmaktayız. Mamafih, feleğin geniş dairedeki
çark-ı çemberi, hiçbir zaman, yerdeki bu sefillerin kokmuş felsefelerine ve
bozuk hendeselerine göre cereyan etmeyecektir..!

Bin bir ümit tomurcuğunun tebessüm ettiği ve bin bir tohumun, toprağın
altında kara düşecek cemreyi beklediği şu günlerde, ümitten mahrum gönüllere
ümit dileklerimizle...

1 Cûdî: Hz. Nuh’un (aleyhisselam) tufandan sonra gemisi ile sahile çıktığı dağın ismi..
2 Yesrib: Medine-i Münevvere’nin Müslümanlıktan evvelki ismi.



Susadığımız Soluklar
Çok şey duyduk. Çok şey gördük ve nice nice hâdiselerin içine girip

çalkalandık. Ama üzüntüyü atıp huzura eremedik. Duygularımızla doyup
itminana ulaşamadık. Çünkü ihtiyaçlarımız başka, o ihtiyaçları gidermek için
bize verilen şeyler tamamen başkaydı.

Biz suçluya ve günahkâra inecek; kırık kalblerle inleyecek havari
bekliyorduk. Sözü dokunaklı, ruhu hararetli, ifadeleri alabildiğine ciddî
havari...

Bize takdim edeceği tesellileri emniyetle içebileceğimiz, samimiyetle gönül
derinliklerimizi kendisine açabileceğimiz bu iman ve irfanı dağlar gibi sağlam
hakikat erlerini, yıllar yılı hep bekleyip durduk. Açlıklar, hastalıklar ve
korkular üst üste üzerimize çullanırken, en utandırıcı sefaletler ruhumuzu
kemirip, irademizi aşındırırken, ışıldayan ümitlerimizle, hep onun dirilten
soluklarını kulaklarımızın dibinde duyduk ve ümitle canlandık.

Eğer bugüne kadar duyup hissettiklerimizi bulabilseydik ve eğer
bulduklarımıza inanabilseydik; çok gedikler kapanmış, çok aşılmazlar da
aşılmış olacaktı. Ama biz, bin defa bir araya geldik, bin defa ümitlerle dolduk,
bin defa bezme girmeye hazırlandık ve bin defa ahd ü peymânımızı1 bozduk;
çünkü aradıklarımızı bulamıyor, bulduklarımızda da aradıklarımızı
göremiyorduk!

Şefkate ve sevgiye susamış gönüllerimiz vardı. İnsanlık istiyordu; mürüvvet
istiyordu. Heyhât! Ruhlarımıza sefalet içiriliyor ve gönüllerimiz bin bir çeşit
hoyratlığa alıştırılmak isteniyordu. Mazlum, mağdur ve boynu bükük sağdan
sola, soldan sağa itilip kakılıyor ve bitip tükenme bilmeyen hafakanlar içinde,
kendi kendimizi yiyip bitiriyorduk. “Tagallüpler, esaretler, tahakkümler,
mezelletler; türlü ibtilalar ve türlü illetler”le sefil ve ağlanacak hâlimize
rağmen, muttasıl istismar ediliyor ve doyma bilmeyen hırslara âlet oluyorduk.

Onun için, artık herkese inanamıyor ve her gönüle dilbeste olamıyoruz.
“Dilber-i gülber”2 isterken “ruhsar-ı ahmer”3 istiyor, “fatih-i Hayber”4 isterken
yanında Kamber bekliyoruz. Buluruz veya bulamayız; canı dudağına gelmiş
bizler, gayri, safvet istiyoruz, samimiyet istiyoruz ve bu kara sevdalıların
yolunda hasbîlik istiyoruz.

Bu kadar ihmal ve hatta ihanet gördükten sonra, kuşkularımızı yenmek,



karşımıza çıkanları müsamaha ile karşılamak bize gaflet gibi görünüyor. Evet,
bütün hüsnü niyet ve hoşgörülülüğümüze rağmen, bu husustaki tereddütlerimizi
aşamıyor ve adem-i itimat5 atmosferinin dışına çıkamıyoruz.

Bizi inandırmak ve kuşkularımızı izale etmek, kahramanlarımızın samimiyet
gamzeden hareketlerinin devamlılığına bağlıdır. Onların bu inandırıcı
hareketleri sayesinde, yıllar yılı sırtımızda taşıdığımız suizan ve güvensizlik
vebalinden kurtulmuş olacağız.

Bizler, sözlerle yapılan çağrılardan, davranışlardaki alüfteliklerden;
kazanılmış zaferlere dilbeste sahte kahramanlıklardan; yaşama arzusuyla yanıp
tutuşmalardan; ikbal hırsından ve makam arzusundan bıktık. Bizler,
Heraklitimiz’den, Kafdağı’ndan su getirecek irade; davranışlarında inandırıcı
kararlılık; zaferlerinde kendi göz nuru ve el emeği ile yoğuruculuk; yaşatma
arzusuyla maddî-mânevî füyûzat hislerinden fedakârlık, hasbîlik ve
diğergâmlık6 bekliyoruz.

Düşünceleri dupduru ve pürüzsüz; yollar zikzaksız ve dümdüz olsun.
Düşünsün, yaşasın, yaşadığına tercüman olsun, anlatsın. İkiyüzlü olmasın ve
bizi aldatmasın...!

Yüzünde binlerce elem ve ızdırabın çizgisi bulunsun! Gözü yaşlı, bağrı
derin, vicdanı uyanık olsun...! Tekyenin muhasebe ve soyluluğunu; mektebin
mantık ve muhakemesini; kışlanın disiplin ve itaatini soluklasın ve bununla
kendi mükemmeliyetini bizlere ifade etsin...!

Kalbi kafasından koparılan, ruhu vicdanından edilen ve sadece belli
hassalarıyla zifafa çağrılan insanımızı, asırlık bunalımından kurtarıp onu kendi
tabiatıyla bütünleştirebilsin.!

Hakk’ın hatırını âlî tutsun; düşünce ve hizmette tekelciliğe düşmesin ve
Allah’a (celle celaluhu) varacak yolların, mahlûkatın solukları sayısınca
olduğunu bir lahza unutmasın!

Hizmette atılımlı ve ön saflarda bulunsun; ücret ve mükâfatta yerinin çok
gerilerde olduğunu hatırdan çıkarmasın. Ve hiç olmazsa bir Katon7 gibi, kendi
insanına karşı, mükellefiyetlerini yerine getirdikten sonra, makamdan,
mansıptan sıyrılarak bir kenara çekilip, ikinci bir sorumluluk ve vazife ânını
beklesin!

Bu kutlular dünyasının ilk hakikat erleri, kendilerine emaret8 teklif edilince
kaçmışlar. Ve yüklenme mecburiyetinde kalınca da, tekrar ber tekrar



kendilerini azletmiş ve başka istidat ve liyakatlilerin iş başına geçmesini
istemişlerdi...

Yeni bir diriliş projesini üzerine alanların, bu çizgide bulunmaları şarttır.
Yoksa sayılı makam ve mansıp karşısında, sayısız ve sınırsız haris gözlerin
çıkaracağı kavga, önüne geçilmez ve çok çetin olacaktır. Hele, bu hava, toy ve
genç heyecanlara intikal ettirilirse...

Bilmem ki, havari diye beklediğimiz, samimiyet soluklayan bu insanları
görebilir miyiz..? Ama, biz, âb-ı hayat9 vaad eden bu soluklara hava gibi, su
gibi muhtaç olduğumuzu, bir kere daha vurgulayacak ve Yüce Yaratıcı’dan,
“Deryada mâhinin, dağlarda âhunun”10 diliyle bizi çok bekletmemesini
dileyeceğiz.

1 Ahd ü peymân: Söz ve yemin.
2 Dilber-i gülber: Gül toplayan güzel.
3 Ruhsar-ı ahmer: Kırmızı yanak.
4 Fatih-i Hayber: Hayber Fatihi.
5 Adem-i itimat: İtimatsızlık.
6 Diğergâmlık: Başkasının menfaatini düşünme duygusu.
7 Katon: Harp zamanında ordusunu zaferlere götüren, sulh zamanında tarlasıyla meşgul olan Romalı

mütevazi kumandan.
8 Emaret: Emirlik.
9 Âb-ı hayat: Hayat bahşeden su.
10 Deryada mâhinin, dağlarda âhunun: Denizde balığın, dağlarda ceylanın.



Nerdesin
Nerdesin, yıllarca hasretini çektiğimiz kahraman? Nerdesin, hayallerimizin

güvercini, rüyalarımızın üveyki? Nerdesin “ba’sü ba’del mevt” imizin
müjdecisi? Izdırap dolu günlerimizde, uykusuz geçen gecelerimizde hep yolunu
bekleyip durduk. Ufkumuzda beliren her karaltıya, “Bu O’dur” deyip, “Seniyye-
i Veda1” türküleriyle yollara döküldük. Gurublara kadar beklediğimiz nice
günler vardır ki; kolumuz, kanadımız kırık evlerimize dönerken, zambaktan
hülyalarımızla teselli olup durduk. Her yeni gün, bizim için tasa ve kederden
esintilerle gelip ruhumuzu ezerken, düşmanlarımız esirdikçe esiriyor ve ortalığı
şamataya boğuyorlardı; gelmeyecek Mesih soluklu, Heraklit pazulu diye...

Nerdesin ve ne zaman geleceksin, esatirî yiğidim! Billahi, şu ölgün ruhların,
pörsümüş gönüllerin hayat mumları sönmek üzeredir! Eğer canlara can katan
temiz soluklarınla imdada yetişmezsen, kuruyan göllerimizde, suyu çekilen
havuzlarımızda yaprağı dökülmedik tek nilüfer kalmayacaktır. Bağban gideli,
bağ bozulalı asırlar oldu. Toprak, semaya inat, sema, “gözlerin kuruması
murat” dediği günden bu yana, zemin bir baştan bir başa çöle döndü. Bizler
uçsuz bucaksız bu beyabanda2 gördüğümüz her kervana, Yusuf’un gömleğini
sorar gibi seni sorduk ve sonra da bir sabr-ı cemil3 çekerek yeni doğuşlar
beklemeye koyulduk. Sessizliğin ve kimsesizliğin içimizi yalnızlıkla
doldurduğu, bu insiz, cinsiz âlemde, kaç defa sinekleri kartal; elsiz, ayaksız
kötürümleri İskender diye alkışladık. Arkasından koşup durmadığımız kafile
kalmadı. Ama sen, hiçbirinde yoktun! Karşılaştığımız minare kametliler,
parmak kadar düşünceye, bir mum tutuşturacak kadar iradeye sahip değillerdi.
Ruh dünyaları karbonlaşmış, fikirleri harâbâtî, bakışları miyop ve beyanları
alabildiğine dekolte idi. Onlarda, kahramanımızın çarpıcı nazarları,
kahramanımızın ızdırap ve acıları, kahramanımızın coşkunluk ve tebessümleri
göze çarpmıyordu…

Zaman bizim için hep muharrem, zemin Kerbela oldu. Sinemiz, Hüseyin’in
âh u efgânıyla inliyor. Gözlerimiz kararan ufuklarda, hilal arar gibi yolunu
gözlüyor, her yüzde seni hayal etmek, her çığlıkta senin muştunu duymak
istiyoruz. Sana hasret, sana susuz ve sana tutkunuz..!

Seni vefalı, seni hasbî, seni şuurlu ve seni hep becerikli tanıdık. Atmosferine
sığınan kemlik görmedi. Sen sadakat ve samimiyetin bestesi oldun. Gönül
verdiklerinin ağlamasıyla ağladın; gülmeleriyle de güldün. Onlar için inledin



ve onlar için sevindin. Yüce gönlüne ve yukarılarda pervaz eden ruhuna,
maddiyat ve dünyalar kement olamadı. Pürvefaydın, yürektendin..!

Kafdağı’ndan ağır bir yükün altına girerken, ne yaptığının şuuru içinde ve
kararlı idin. Onun için ne yolların sarplığı, ne de önüne çıkan kan-revan
deryalar, sende gevşeklik, sende yılgınlık ve sende vefasızlık meydana
getiremedi. Bir karasevdalı gibi girdiğin bu yolda, “Girdik reh-i sevdaya; bize
onur, bize gurur lazım değil.” demiştin..!

Hani bir keresinde, Dost’unun ayağına saplanan bir dikenle, senin hayatını
bir terazide tartmak istemişlerdi de, sen çılgına dönmüştün. Bin ruhun olsa,
onun zülfünün tek teline feda etmemeyi vefasızlık sayıyor ve isyan ediyordun!
Nerdesin Hubeyb...!

Ve yine bir defasında, senin kolunu, kanadını kırmış ve budanan bir ağaç gibi
yere sermişlerdi. Kala kala omuzların üzerinde kan kırmızı bir başın kalmıştı.
Sen Cennet hurilerinin divan duracakları bu yüce başı saklamak istiyordun. Ve
hatırlarsan şöyle diyordun: “Bu baş bu omuzlarda olduğu müddetçe, O’na gelip
çarpan şeyleri göğüslemezsem vefasızlık yapmış olurum.” Nerdesin Mus’ab..!

Hatırlarsan bir başka zaman, orduları arkana takmış ve çok uzaklara
açılmıştın. Kabına sığmıyordun. Ateştin. Tufandın. Bir baştan bir başa
yeryüzünü bir hamlede teslim almak ve yüce zimamdarına bağlamak istiyordun.
Leventlerinle bir solukta ateşgedelerin ülkesine ulaştın ve içlerine öyle bir
vaveyla saldın ki, ard arda Kisra’nın beldeleri tarumar oluyor ve toprağa
gömülüyordu. Sonra tuttun topuzunu Bizans’ın başına indirdin. Asırlarca sonra
gelecek olan, genç Türk serdarına öncülük yaptın ve Konstantiniye’ye4 giden
yolu açtın. Hızır mıydın, İlyas mıydın? Geçtiğin yerlerde güller bitiyor, ayağını
attığın harabeler, yerlerini ümranlara terk ediyordu. Dost-düşman kılıcının
gökten indiğine inanıyor, orduların seni insanlığın tedibiyle vazifeli bir melek
sanıyordu. Tam, zaferlerinin böyle üst üste kaideleştiği ve senin bu müstesna
kaide üzerinde âbideleştiğin bir dönemde, iltifat beklediğin bir ağızdan,
vazifeden affedildiğini işittin. Sarığın boynunda ve bir mücrim hüviyetinde, o
yüce ağızdan: “Halk, elde edilen zaferleri senin şahsında buluyor, hâlbuki...”5

sözlerini dinlerken, ona hak veriyor ve hakkında kesilip biçilen kararlara
inkıyadını belirtiyordun. Sonra tuttun, elinin altında bulunan birinin emrine
girerek, yüce idealin uğrunda yoluna devam ettin. Söyle, Allah aşkına! Bütün
bunlara nasıl katlandın? Senin izzet-i nefsin ve onurun yok muydu? Soluklarına
susadığım, yiğidim, Halid nerdesin...!



Bir başka defasında da seni kardeşinle konuşmaktan menetmişlerdi. Hani o
güne kadar, bir lahza kendisinden ayrılmadığın kardeşinle konuşmaktan... Savaş
meydanlarında omuz omuza, yemek sofralarında diz dize oturduğun kardeşinle
konuşmayacaktın. Emir, âlî bir divandan çıkmıştı ve sen buna riayet etme
kararında idin. Dilbeste olduğun O zât aşkına, söyle bana! Şu benim
bilebildiğim “Bilmiyorum” sözünden başka, ona bir laf ettin mi!. Değilse, o ne
sadakat, o ne vefa ve o ne irade! Nerdesin Ebû Katâde..!6

Bir defa da sen, hocanın önünde yürüyordun. Itırla yıkanmış cübbene, onun
atının ayağından bir damla çamur sıçramıştı. Sen o gün bir hükümdardın.
Dünyayı iki hükümdara az gören bir hükümdar... İranlı kapıkulun, Memlûkler
kölelerindi, “Şîrler pençe-i kahrından olurken lerzân,”7 sen tuttun, o çamurlu
cübbenin tabutuna sarılmasını vasiyet ettin. Sen nesin? Sofî misin? Derviş
misin? Yoksa yerde gezen bir melek misin? Ve ey Şîrpençe! Nerdesin...!

Gözlerim yollarını gözlerken, dilim davet türkülerini söylerken, kırık
mızrabımı gönlümün tellerine dokundurmak istedim. Heyhât! Bu muammanın
bir küçük noktasına dahi tercüman olamadım. “Ben o nağmeden müteheyyicim
ki, yoktur ihtimali terennümün.”8

Nazarlarımız ilk geldiğin yolda takılıp kaldı. Ve yıllar yıllı, bir daha
geleceğinin ümidini, içimizde besleyip durduk. Ve hayallerinle avunduk. Bu
ümit, bu azimle sonsuzlara kadar, her şafakta seni arayacak ve her kervandan
seni soracağız. İnan, ne bizim yalnızlık ve inkisarımız, ne de düşmanlarımızın
habire kudurup durması, senin yolunun delileri olmadan bizi
vazgeçiremeyecektir...!

Bu uğurda, belki bin defa aldanacak, bin defa ateş böceklerine koşmalar
dizecek, yüz bin defa zangoçlara yahşi çekecek ve vaftiz suyunu âb-ı hayat diye
içeceğiz; ama bir Mevlana anlayışı içinde, senin yolundaki yalanlara dahi
gönlümüzü çıkarıp armağan etmeden geri kalmayacağız...

Ey tatlı rüyaların sevimli kahramanı! Riyanın, şöhretin, mansıbın aydın
ümitlerimize zift sürmek istediği şu kara günlerde, ağzının diriltici iksirine
muhtaç gönülleri daha fazla bekletme...!

1 Seniyye-i Veda: Veda yokuşu.
2 Beyaban: Çöl.
3 Sabr-ı cemil: Güzel sabır.
4 Konstantiniye: İstanbul.



5 Bkz.: et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  2/491; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  16/266; İbnü’l-Esîr, el-
Kâmil fi’t-târîh 2/381.

6 Buhârî, meğâzî 79; Müslim, tevbe 53-55.
7 “Aslanlar kahrının pençesinden titrerken.”
8 “Ben öyle bir nağmeden coşup heyecanlanmışım ki, onu terennüm ve ifadeye imkân yoktur.”



Neslin Beklediği Kurtarıcı El
Neslimiz, en bunalımlı bir devreyi yaşamaktadır. Asırlarca devam edegelen

terk edilmişlik, iç içe musibetler hâlinde onun devrinde meyve verdi. O, bu
Kafdağı’ndan ağır yükün altına itilirken, anadan babadan; yurttan yuvadan;
mürebbîden ve çevreden alıp dağarcığına koyacağı herhangi bir azığı olmadan
itildi. Hem de kalbi gıdasız ve dizi dermansız olarak...

Evet, bu nesil, asrıyla zifaf olmaya hazırlanırken, bütün değerleriyle beraber
çoktan maddenin ağır baskısı altında ezilmiş ve tükenmiş bulunuyordu.
Kendisinde ne bir iç derinlik, ne de duygu ve düşünce duruluğuna delalet eder
hiçbir şey kalmamıştı. Nasıl kalır ki, bir kısım aydınlarımızca bin yıllık
tecrübe, bin yıllık hars, kumara verilircesine saçılıp savrulmuş ve bunların
yerine, yirmi devletten alınan ve herhangi bir tasfiyeye tâbi tutulmayan
Sanskritçe gibi bir kültür yerleştirilmek isteniyordu.

Bundan daha acısı da, sefil ve kaba bir zevk vaadiyle gelen bu yeni
şekillenmeye, cemiyete yön verecek olan bütün “aydın”ımızın çarçabuk intibak
etmesiydi. Doğrusu, bir ibrişim asaleti ve bir gergef soyluluğuyla, asırlarca
bayraklaştırıp, başımızda taşıdığımız bütün değerlerimizi bırakıp, bin yamalı
bir bohçaya sancak diye selam durmak; “entelijansiya”mızın anlaşılması zor
taraflarından biridir...

Günümüzün nesli, her biri başlı başına bir garabet olan hâdiseler cümbüşü
içinde, kendi “çağıyla” münasebete geçti. Önünde, yolunu ve yönünü
değiştirmiş şaşkın bir topluluk; omzunda asırların birikimi büyük ihmal ve
vebal ve bütün bunlara mukabil acısız-sancısız bir doğumla meydana gelen
anomali dinamik güç... Zavallı nesil, kimi dinleyip, kime uyacağını kestiremedi.
Nasıl kestirsin ki, o gözünü dünyaya açtığı zaman, kendinden ve kendi
dünyasından kaçanlardan başka kimseyi görmedi.

Bütün eğrilerin doğru ve doğruların eğri gösterildiği çarpık bir cemiyette o,
her hakikati bir hayal, bir üstûre görüyor ve kendini yüceltip millet yapan bütün
değerlere, köhneleşmiş rükünler ve müesseseler nazarıyla bakıyordu. Rafael
“ideler”i tasvirinde, Eflatun’a gökler ötesini gösterterek, onun dünyasını ifade
ettiği gibi, talebesine de, ayağının önünü işaret ettirerek ayrı bir dünyadan
haber verir. Yüce duygulardan mahrum neslimiz hiç olmazsa ayağının ucunu
görebilseydi..!

O hâlde yapılacak şey, özünden bu kadar uzaklaştırılmış ve düşünce



dünyasında tüketilmiş bir nesle, yeniden hayat iksiri aşılamak ve onu ruh
yüceliğine ulaştırmak olacaktır.

Ondan şikâyet etmeye; okuyup düşünmediğini tenkide hakkımız yoktur. O,
düne kadar kendine uzanacak bir inayet eli görmedi. Görseydi; öpüp o eli
başına koyacak ve getirilen şeye selam duracaktı. Aslında onda bir araştırma
ve öğrenme arzusunun olduğu inkâr edilemez. O, bu arzu uğrunda tomar tomar
gazete okuyor; saatlerce radyo dinleyip televizyon seyrediyor. Hatta
mev’izecilerin etrafında kümeleniyor; verileni verildiği kadar ve verenin
evsafına göre alıyor, değerlendiriyor. Ne var ki, insafla düşündüğümüz zaman,
ona ciddî hiçbir şey vermediğimizi göreceğiz.

Ne zaman ona doğruyu ve güzeli gösterdik...? Ne zaman ona faziletli
olmasını öğretebildik? Onu düşündürecek, derinleştirecek ve bir muhasebe
insanı kılacak, kendisine ulaştırılmış bir mesajdan bahsetmek mümkün müdür..?
Evet, onu çekip götürenlerin ve yüceltme yolunda rehberlik yapanların, kaçının
hasbîliğinden emin bulunmaktayız? Maddî-mânevî füyûzat hislerinden
vazgeçmiş ne kadar yüce kamet gösterebiliriz? Hâlbuki o, bir Herkül
bekliyordu. “Seksen küsûr senelik hayatımda dünya zevki namına bir şey
bilmiyorum...”1 diyen ve onu bu Cehennem görünümlü hayattan söküp atacağı
âna kadar, tavrını değiştirmeyen bir Herkül... Bırakın, Cennet kasırlarına gönül
kaptırmadan neslinin ateşiyle yanan hak erlerini; bu uğurda şu basit dünyayı
feda edecek kaç mürşid takdim edebildik ona..?

İşin doğrusu şu ki, ona el uzatamadık; hele gönülden asla... Ona bir mektep
bulamadık. Doğruyu okutup sevdiremedik ve onu kâinatla bütünleştiremedik. O,
kendisini ezip geçen her hâdisede, değirmene girip çıkmış gibi ezildi ve böyle
bin ezilmişlikle, kendini bu hâle getirenlerin karşısına dikildi.

Şimdi ise, Golyat’ın kesik başını tasvir eden tabloda olduğu gibi, o, kellesini
elinde tutanların karşısında iki büklüm, canının iade edilmesini beklemekte...
Evet kaybettiği her şeyi yeniden kazandırarak ruhunu ona iade etme; işte en
mühim mesele bu...!

Bu Kafdağı’ndan ağır vazifeyi kim yüklenecek; yuva mı, cemiyet mi, maarif
mi? Hâlihazırdaki durumu itibarıyla bu müesseselerden hiçbiri, bu işin
üstesinden geleceğe benzemez. Ne var ki, çok çetin de olsa, belli kadroların bu
istikamette harekete geçirilmesine şiddetle ihtiyaç vardır. Şayet insanımıza,
içinde yaşadığı şartlar muvacehesinde ve ruhuna uygun bir dünya kurma
imkânını hazırlamazsak, bu onun tükenişi olacaktır. Buna karşılık hâlihazırdaki



şartlar ve yetiştirici müesseselerin işleyişi, hiç de ümit verici değildir. Ne
asırlardan beri kayalara çarpa çarpa parçalanmış ve kırık dökük bir tekne
hâline gelmiş maarif sefinemiz, –hele öğretme disiplin ve otoritesi sarsılmış
olursa– ne bir aşhane ve yatakhaneden farkı olmayan yuvalarımız, ne de bin bir
kargaşanın kol gezdiği içtimaîmiz, neslin beklediği hava ve iklimi getirecek
hüviyette değildir.

Onda yeni bir ilim anlayışının, bir ahlakî iradenin; fevkalade bir iç
müşâhede ve hâdiselere nüfuzun; bir Hak eri olma ve rabbanîliğin
geliştirilmesi yegâne çıkar yoldur. Evet, onun düşüncede tevhide; hayatta
istikamete; sanatta tecride, tek kelime ile destanlarımızla solukladığımız sese
ve nefese ulaştırılması tek yol ve tek yön hâline gelmelidir.

Nesillerimizi, bu yüce ufka, lakaydîlikten, yılışıklıktan kurtarıp idealist
kılmakla; gülme ve eğlenmenin yerine, biraz olsun çile ve ızdırap çekmeyi
öğretmekle; nefisperestlik ve şahsî menfaat düşüncesinden sıyırarak millet ve
vatan sevgisini aşılamakla ulaştırabiliriz.

Bütün bir millet olarak, bu ağır vazifeyi yüklenecek tâli’lileri, gönül dolusu
saygılarımızla selamlıyoruz.

1 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).



Hasretini Çektiğimiz İnsan
“Milletimin imanını selamette görürsem,
Cehennem’in alevleri içinde yanmaya razıyım;
çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül gülistan olur.”1

Yıllar yılı bizi kurtaracak insanın hasretini çekip durduk.. yaramızı saracak,
derdimize derman olacak insanın hasretini... Hele havanın iyiden iyiye
karardığı ve yolların karmaşıklaştığı günümüzde, O, bizim için hava oldu; ziya
oldu; âb-ı hayat oldu. Vaslına erme ümidini yitirecek hâle gelsek bile, yine o
“mahbub-u muntazar”ı2 herkese soracak ve her yerde onun türküsünü
söyleyeceğiz.

Diyojen kendi toplumuna karşı en korkunç kötümserlik içinde, adam
yokluğunu ilan ediyordu. Bilmem ki, bizim toplumumuz bu acı gerçeği kabul
edecek kadar kendinde midir? Biz milletçe bir şeye karşı aç ve muhtacız: Bizi
bağrına basacak, acılarımızı dindirecek ve kötü tutkulardan kurtaracak
“Başyüce” insana. Aslında dünden bugüne, çekilen bütün ızdırapların
arkasında da, hep bu aranan insanın bulunamayışı vardır. Yaşatma yolunda
yaşama zevkini unutan, başı yüce dağlar gibi dumanlı, sinesi lavların kaynaştığı
kor yığını, “muzdarip insan”ın bulunamayışı...

Yakın geçmişimiz içinde, bu cinsten kaç insan gösterebilirsiniz..? Kaç insan
gösterebilirsiniz ki, yaratılışındaki esrarı kavramış? Yaratıcı’ya halife olma
inceliğine âşina bulunmaktadır?

Evet, aradığımız insan her şeyden evvel bir gönül eridir. Hayatın her
lahzasında karşılaştığı muammaları, varlığın her parçasına soran ve her
sorusuna sonsuzluktan cevap almağa çalışan yüce âlemlere dilbeste3 hakikat
eri...

Hızır arkasına düşüp âb-ı hayat arar gibi, hakikati arayan ve bulduğu yerde
kana kana içip ölümsüzlüğe eren; sonra da içinde oluşturduğu irfan peteğinde
imanın ve sevginin dünyasını kuran; dışa doğru semaî, içe doğru lâhutî, eşya ve
tabiat içindeki esrara bir dil, vicdan ve ruha bir tercüman, aklın tasavvurlar
dünyasıyla, iradenin teker teker fethettiği Cennetlerin fatihi hakikat eri...

Hakikate karşı alakasız kalan laubalîler, kâinat kitabını okuyamayan
tâli’sizler, iç dünyalarının derinliklerinden ve iradenin davasından habersiz
yaşayan nâdanlar, hiçbir zaman hasretini çektiğimiz insanın yerini



dolduramamışlardır. Ne var ki, sahnedeki boşluklardan istifade ederek, halkın
karşısına çıkan sahte oyuncular gibi, insanımızın karşısına, çeşitli devirlerde
pek çok oyuncu çıkmış ve onunla eğlenmiştir. Ama hiçbir zaman onun gönlüne
taht kuramamış ve onun beklediği insan olma iltifatını görememiştir.

Onun, gönül vermeye teşne bulunduğu insan, ilmî temâşâlarıyla, mânâ
cevherlerini yakalayan, melekler âlemine yükselip, özüyle bütünleşen; zerre
iken güneş, katre iken derya, parça iken bütün olmasını bilen; şuur ve eşya
ikiliğinden kurtulmuş düşünce adamıdır. Okuyup anlayan; irfanla özleşen,
imanla yücelme sırrını keşfeden, ruhanî zevkleriyle Cennetleri gönlüne indiren
düşünce adamı...

Gönlünü bu yüce mefhumlarla donatmış beklenen insan, Hakk’ın yanında
halkla beraberdir. Her davranışında samimiyet, her nağmesinde halka ait bir
inilti vardır.

Onda benliğin hislere tahakkümü; onda muvaffakiyetin gururu, zaferin narası
yoktur. O, en çok yüceldiği yerde, en fazla muvaffak olduğu zaman, en asil
duygular içindedir.

Şahsî menfaat ve zümre çıkarları, hiçbir zaman onun ufkunu kirletemez.
Kinler, nefretler hiçbir zaman bakışını bulandıramaz. Bu irfan erinin nazarında,
sevmek, affetmek ve sevdiklerinden gelenlere sabretmek en yüce bir idealdir.

İnsanlığa vaad ettikleri saadeti kanla, irinle getirmek isteyenlere gelince
onlar, dört kitabın da reddettiği bir yola girmiş çocuk ruhlu sefillerdir.

Keşke insanımız, bu entelektüel cücelerin aktörlüklerini idrak edebilseydi.
Belki o zaman, bu musallatlara karşı “Savulun!” diyebilirdi. Ama heyhât! O
henüz böyle bir varoluşun hakkını vermekten çok uzak bulunmaktadır.

1 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).
2 Mahbub-u muntazar: Beklenen sevgili.
3 Dilbeste: Kalbi bağlı, âşık.



Geleceğin Mimarları
Geleceği kuracak ve yükseltecek fikir işçileri, kendi ruhunda varlığa ermiş

tâli’lilerdir. Maddesini ledünniyatına1 teslim etmiş bu hakikat erleri,
alabildiğine silik ve alabildiğine sönük görünümlüdürler. Bu itibarla da onları,
dünyevî debdebe içinde bekleyenler hep yanılmış ve hep inkisar-ı hayale
uğramışlardır.

Dış görünüşleri itibarıyla oldukça mukassidirler. Ama sinelerinde bin bir
buhurdan çeşit çeşit koku neşretmektedir. Onların nilüfer tenlerini, yasemin
kokularını, onlarla hemhâl olmayanlara anlatmak oldukça zordur. “Girmeyen
duymaz, tatmayan bilmez.” Kafdağı’ndan daha ağır bir yüktür, nâdanlara hâl arz
etmek...

Nam u nişan nedir bilmez, makama, mansıba eyvallah etmezler. İçlerinde
tutuşturdukları sonsuzluk ateşi, onları her şeyden müstağni2 kılmıştır. Bir mum
gibi eriyen benliklerinde, cihanlar aydınlığa kavuşur ama onların göz
hadekaları3 şuânın zerresini bile kendi hesabına kullanmak istemez. “Yol
yapma bize, rahat yürüme başkalarına; sa’y u gayret bize, ganimet
başkalarına...” Bilmem ki, bir bilmece olan mahiyetlerini, böyle birkaç hecede
ifade etmek kabil olur mu...?

Onlar, alayişsiz ve gösterişsizdirler... Duygu ve düşüncelerini anlatmak için,
ne yüce mahfillere, ne de muhteşem kürsülere ihtiyaç hissetmezler. Derunî
duygularının simalarına aksetmesi, onlar için en yüce, en samimane bir anlatma
yoludur.

Madde ve mânâ “alaşımı” yüksek bir mahiyete sahiptirler. Fıtratla kat’iyen
tenakuza düşmezler. Maddeleri bir gergef inceliği içinde ve tamamen mânânın
emrindedir.

Dayanıklıdırlar ve darılma bilmezler. Müsamaha atmosferlerine çarpan kin
ve öfke şahapları, onların yakıcı ve eritici havalarıyla iz bırakmadan kaybolur
gider. Yunus’un diliyle “Dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüz”dürler.
Gönülsüz derken, onların kalbsiz oldukları zannedilmesin; onların içlerinde bin
bir hüznün, bin bir sevincin bilmecesi nümâyandır.4

Kendi saadetlerine karşı yabancı ve alabildiğine diğergâmdırlar. Nübüvvetin
özünden gelen bir uzantı ile daha çok başkalarının lezzet ve acılarıyla dolu ve
onlar için vardırlar.



Kararlı ve azimlidirler. Ayaklarının önünde bin bahar sökün etse, yine de yol
ve yön değiştirmezler. Onlara göre makam aldatıcı bir tahterevalli, mansıp buz
üzerine bir yazı, servet fırtınalarla yer değiştiren çer çöpten ibarettir.

Solmayan güzelliklere gönül kaptırmış bu yüce kametler için, Cennet
hurilerinin perdedarlığı5 dahi onların gözlerini kaydıramaz ve bakışlarını
bulandıramaz. Nerede kaldı ki, fenâ ve zeval içinde yuvarlanan eşya, onların
gözlerinin akına leke olsun...!

Şan ve şeref onların en çok nefret ettiği şeylerdir. Şöhret uğruna verilen her
kavgayı bir komedi, her mübarezeyi bir donkişotluk sayarlar. Gökler ötesi
âlemlerden aldıkları “Bundan evvel ‘Hakk’a teslim olmuşlar’ unvanını, size
O verdi.”6 iltifatıyla, ne Nobel ödüllerine, ne gazetelerde reklama ihtiyaç
hissetmezler. İhtiyaç hissetmek şöyle dursun, nam u nişan arama uğrunda, her
cehd, onların nazarında, insanın mahiyetine karşı bir suikast ve onu zelil
kılmadan ibarettir.

Gönül eridirler: İçleri aydın, duyguları duru, düşünceleri iç içe mârifet
peteği ve atmosferleri huzurdan bir Cennet’tir. Onlarla hemhâl olanlar saadet
bulur. Onlardan uzak kalan huzurdan da uzak kalır.

Gönülleri hür ve alabildiğine serazattır. Hiçbir fâni kement, o sülün
boyunlara tasmalık edememiştir. Ne var ki, Hakk’a esaret de onların en yüce
şiarıdır. “Kul oldum, kul oldum... Her bende, hürriyete erince şâd olur. Ben
Sana kulluğumla gıpta ve sevince erdim.”(Mevlâna) sözü, gönüllerinin hürriyet
ve esaret destanıdır. İhtiraslar onların ufkunu kirletmez. Şehvetler,
dünyalarında konaklayacak yer bulamaz. Onların geceleri, sabah duruluğunda,
gündüzleri de cennetasâdır.7

Yıllar yılı bağrı yanık ve yıkık Anadolu insanı, hep bu gönül mimarlarını
bekleyip durdu. Daha ne kadar bekleyeceğini kestirmek de oldukça zordur.
Ancak bizler, ümidimizden bir şey kaybetmeden, doğuş beklediğimiz ufka
yönelerek, Rahmeti Sonsuz’a yakarışa devam edeceğiz...

O, yıkılan kalb ve ruh surlarımızın tamirinde, bizi daha fazla bekletmesin.

1 Ledünniyat: Allah Teâla tarafından hususî şekilde iç âlemine ihsan olunanlar.
2 Müstağni: Gözü ve gönlü tok. Kimseden bir şey beklemeyen.
3 Hadeka: Göz bebeği.
4 Nümâyan: Görünen, parlayan.
5 Perdedar: Perdeci.



6 Hac sûresi, 22/78.
7 Cennetasâ: Cennet gibi.



Sen
Sen, bütün bir gül devrinin bülbülü! Sen, ölüm anlarının diriliş müjdecisi!

Sen, tarihî kahramanlıklardan süzülen asalet usâresi!1 Sen, milletin özünden
akıp akıp gelen ve onu mayalandırmak için tekrar baş aşağı O’na dönen, O’nda
eriyen ve yok olan esatirî varlık! Hasretle tutuşan gönüllerimizi birer meş’ale
yaparak, senin için şehrayinler2 tertip etmek, sana “ağıtlar” yakmak ve son bir
kere daha yoluna dökülmek istiyoruz.

Zaten, hep böyle iki büklüm olduğumuz zamanlarda seni hatırladık ve
diriltici soluklarına hasret dolu destanlar koşup durduk. Başkaca da ciddî bir
gayretimiz olmadı.

Sen, buhranlı dönemlerin celadetli ve aynı zamanda şefkatli zimamdarı!3

Sen, ölü ruhların âb-ı hayatını4 dudağında taşıyan hakikat eri! Sen, onulmaz
dertlerimizin Mesih’i ve Lokman’ı! Renklerimizin sarardığı, nabızlarımızın
durgunlaştığı ve soluklarımızın hırıltıya dönüştüğü; cenaze alayları ve kâfûrî
kokularıyla bir hâl olduğumuz şu günlerde, senin şimşekler gibi çakan
bakışlarına, yıldırımlar gibi gürleyen beyanına ve sağanak sağanak milletin
bağrına dökülüp onunla kaynaşan, onunla yeni istihale yollarını açan uyarıcı
gücüne, değiştirici iradene, “Kerbela” mağdurları gibi muhtaç ve susamış
durumdayız...

Yezid’lerin, Şimir’lerin ortalığı kan-revan seylaba çevirdiği şu yıkık dökük
dünyada, içi inilti ile dolmadık bir yurt, altı üstüne gelmedik bir memleket
kalmadı. Evet bu viranelerde duyulan sesler, ya zalimlerin “hayhuy”u veya
mazlumların âh u enînidir.

Kalk! Tarihinin boynuna vurulan bu korkunç kemende bir kılıç indir;
kördüğümü bozar gibi bu sihri boz ve milletinin bahtsızlığını gider! Soluk
soluğa Balkanlara tırmandığın, üveyik olup Trablusgarp’lara uçtuğun, Hint’tir,
Yemen’dir deyip her bucakta at oynattığın ve bir baştan bir başa adını cihana
duyurduğun gibi...

Ülkenin çölleştiği, yabancı ellerin “ekskavatör”ler gibi millî bünyeni yarıp
yarıp geçtiği; içtimaî “erozyon”ların nesilleri önüne katıp meçhullere
sürüklediği; güftesi de bestesi de Çin’den, Maçin’den gelmiş ağyâr
türkülerinin, senin insanını sarhoş ettiği şu kara günlerde gel artık..!

Gel! Yıllar yılı hep eski destanlarla avunup duran ve yeni dünyanın bin bir



hokkabazlıkları karşısında şaşırıp kalan şu kendi nesline, yeni türküler söyle;
seni ve beni anlatan yepyeni türküler... Bestesi, Bedir gibi duru ve yüce,
Malazgirt gibi içten ve ebedî yurda doğru, büyük fetih gibi, zamana yeni nâm
getirici ve âlemşümul, kurtuluş kavgan gibi yürekten ve cansiperâne olsun...!

Gel! Ve yıllardan beri ortalığı alıp götüren şu bin bir hezeyan karşısında,
fersiz yüreklere, mecalsiz ruhlara bir şeyler yapabilme azmini ve ümidini getir.

Gel! Ve tedavi oluyorum diye elli defa bağrından neşter yiyen; defalarca,
kırılmış kol ve kanatlarıyla “ortopedi”ye kaldırılan, Eyyub (aleyhisselam)
kadar dertli, Yâkub (aleyhisselam) kadar gözleri hasretle dolu, şu tâli’siz
insanına sıhhat müjdesi getir. Bugüne kadar bin bir karışıklığa sebebiyet veren
acemi ve hoyrat ellerin, yanlış teşhis ve muâleceleri, sadece onun dert ve
ızdırabını artırmıştır. Onu dertleriyle ele almalar, hep mevziî ve muvakkat
olduğu içindir ki, tâli’inin yıldızı sayabileceği her parıltı, yalancı bir mum gibi
sönüp gitmiş ve onu yeni bir inkisar ve ümitsizlik içine atmıştır.

Bundan böyle de, o, artık her hekime teslim olacak gibi görünmemektedir.
Evet o, dertlerini ve meselelerini köklü ve umumî olarak ele alacak hâzık
hekimini bulacağı âna kadar, dişini sıkıp sabredeceğe benzer.

Gel; o hekim sen ol ve senelerdir yolunu bekleyenlerin gecesini gündüze
çevir! Onları nurlu ufuklara ulaştır! Hafif bir kıpırdanışın, karışık hâdiselere
“ritim” getirdi. Çözülmez gibi görünen, nice kemikleşmiş yanlışlıklar vardı ki,
eritici soluklarında lime lime oldu. Ve milletin kalbinde bir ödem gibi
tümsekleşen irin yuvaları birer birer dağılmaya başladı. Ya, özünden doğan
gerçek “aktivite”yi ve son kararı duysa ve görselerdi...

Biz bütün bir millet olarak dolu dolu gözlerle, bu mutlu kararı hecelemekte
ve karar gününü gözlemekteyiz.

Bu tarihî kararın güç ve kalemini elinde tutan Heraklit’imize binler selam...!
1 Usâre: Öz su. Salgı.
2 Şehrayin: Şenlik. Büyük hâkimiyet ve kuvvete ait sevinç, donanma.
3 Zimamdar: Elinde yular tutan. İdare eden. İşi elinde tutan.
4 Âb-ı hayat: Su, ebedî hayata sebep olan su.



Gençlik
Ferdâ, senin, senin bu teceddüd, bu inkılap...
Her şey senin değil mi ki, zaten, sen ey şebâb...!
(T. Fikret)

Nesli tanımak, ona vereceğimizi vermek, alacağımızı almak ve bu arada ona
bağlı olarak davasının sınırlarını tespit etmek, muhakkak ki, günümüzün en
mühim meselelerindendir. En mühimdir; zira her türlü değişikliğe renklilik
katan, ayrı ayrı çağlar ve devirler açan odur.

Roma onun, Roma’da ihtilal onun, Yunan onun, Helenizm de onun. Zemin
onun âb-ı rûyuna muntazır, eflak çıkaracağı tarrakaya dembeste.1 “Acâib-i
seb’a-i âlem”2 o muhteşem heykelin kaidesi. Ay, mukavves kaşları; yıldızlar,
dudağında tebessüm... Bunları onun hakkında birer abartma saymayın; gerçek
genci bin bahâriye ile dahi dile getirmek mümkün değildir.

“Rûh-bahş oldu Mesihâ-sıfat enfas-ı bahâr,
Açtılar dîdelerin hâb-ı ademden ezhâr.”

diyen Bâki, nazarını bahardan bu bahar soluklayanlara çevirebilseydi, hilafet
saltanatının bu muhteşem şâiri kim bilir, ne diriltici şeyler söyleyecekti.

Nâdanlarca o işe yaramaz bir serseri, anarşi taraftarlarınca tahrip unsuru..
bize göre ihata edilmez muhteva... Hilkatinde afacan, ihmalinde öldürücü zehir,
Enderun terbiyesiyle, Bâbüssaâde ağası... Evet, zeminini bulursa bin badire
aşan bahadır. Şehvet pazarına düşerse nefsin esiri; herkes ona olta salar, herkes
onu elde etmek ister. Elde edebilirsen, senin için bir inşirah unsuru. Açık kapı
siyaseti güdersen, meccanî bir metâ... Gönlünü “sadece” mücerredlerle
doldurursan, bir hayalperest götürür, müşahhaslara bağlarsan bir totemci olur.
Kesebilirsen behîmî hislerden, ikinci bir fıtrat kazanır. Salıverirsen merâya,
benliğine cemre düşmüş gibi erir ve yok olur.

Tutup sahip çıkmana göre o,
“Ol bâde kim içse hemân
Kalbe doğar nur-u cihân
Verir hayat-ı câvidân.”
(Gedâyî)

zirvelerinde uçacak; terk etmene göre de,



“İç bâde, güzel sev var ise akl u şuurun;
Dünya var imiş, ya ki yok olmuş ne umurun.”

düşüncesiyle mülevvesleşecek...
Her şey olan bu potansiyel kat’iyen ihmal edilmemelidir. Nasıl edilir ki...

Bir devirde her şey damarlarındaki asil kana emanet, nesebi gayr-i sahih başka
bir devirde o, yılışık, sürtük, iffetsiz; bütün devirlere rahmet okutturacak
melanet. Bu devirde o, en acılardan acı midede seretan, gözde bir katarakt...
İnsanlığı “yapmacık”, merhameti hile; gayret ve celadeti âlemi iğfal; şecaati
göz bağcılık, “esfel-i sâfilîn”in ucunda insan azmanı bir hortlak. Mimarının
elinde ise, “a’la-yı illiyyîn”in nazenin, nazdâr sultanı; kâinatın “ahsen-i
takvîm”i, ilahî nazarın nokta-i mihrâkiyesi... O, mimarından kendine bir el
uzatılmasını istiyor. Bu el onu Acemi Oğlanlar seviyesinden alarak, Enderun
Ağalığına yükseltebilirse, kadirnâşinasların kendine reva gördüklerini teker
teker anlama imkânını bulacak ve bir daha da gayyalara sürüklenmemeye
bakacaktır.

O bizden himaye ve dirayet bekliyor. Biz ondan kalb-kafa izdivacı ve mazi
ile sarmaş dolaş olmasını... O, ruhunda çöreklenen nevrozlara hâzık bir hekim;
biz de, kafasında yıllanmış hezeyanlara bir deva bekliyoruz. O canhıraş
feryatlar içinde “Tulumbanı al, yetiş imdada, yangın var.” derken; biz
“Müsaade et, bu yangını kan ve terimizle söndürelim.” diyoruz. Ağızlar
söylemese de, gönüller mızrabını yemiş bamteli gibi çoktan bunu müterennim.

Ey ümmet-i merhûme, beklediğin subh-u kıyamet değilse ellerini boynundan
çöz, Herakles’in Promete’nin imdadına koştuğu gibi, şeytanın ateşine çarpılmış
gençliğin imdadına koş..!
1 Dembeste: Kulak kesilmiş dinleyen.
2 Acâib-i seb’a-i âlem: Yedi acaib: a. Mısır ehramları, b. Babil’de Semiramis asma bahçeleri, c. Zeus’un

heykeli, d. Rodos heykeli, e. Efes Artemis Diana mâbedi, 
f. Bodrum Mosoleus’un türbesi, g. İskenderiye deniz feneri.



İnsana Saygı
İnsanı, insan olduğu için sevmek ve ona saygılı olmak; Yaratıcı’ya saygılı

olmanın ifadesidir. Yoksa kendi gibi düşünenleri sevmek ve saymak, samimî ve
insanca bir sevgi ve saygı değil, bir bencillik ve insanın kendi kendini
putlaştırması demektir. Hele hele, temel düşünce ve tasavvurda, aynı çizgide
olup da, tıpatıp bizim gibi düşünmeyenleri horlama ve hakir görme bir
mürüvvetsizlik ve hodgâmlıktır.

Bizler, geleceğin mimar ve kurucularını, meseleleri çıkış noktalarına,
sebeplere göre değil; gayelere göre mütalaa edecek yüksek himmetli bir kadro
olarak düşünüyoruz. Mademki, aynı düşüncede olan biz bütün millet fertleri,
değişik yol ve stratejilerle dahi olsa hep aynı noktaya varmak için çırpınıp
duruyoruz, ne diye bu yüce hedefin mukaddes yolcularını karalayacağız ki?..

İnsanlığın gelecekte alacağı cebrî keyfiyet, hele içinde bulunduğumuz dünya
itibarıyla, bizi o türlü dikkat ve teyakkuza zorluyor ki, şu anda aceleden
vereceğimiz herhangi bir kararın, ileride telafisi imkânsız hatalara sebebiyet
verme ihtimali vardır. Bunun içindir ki, geleceğin mimarları, kuracakları
dünyayı, insanlık sevgi ve saygısına dayalı bir mânâ ve “görünüm” içinde
kurma mecburiyetindedirler.

Muasır dünya, getirdiği şeylerle bizi karanlık yollara saldı. Ve şu anda, ne
olduğunu bilmediğimiz bir sürü mesele ile karşı karşıya bulunuyoruz. Halline
uğraştığımız bu meseleler alabildiğine muğlak görünmekte, neticeleri de o
nispette tenakuzlarla dolu... Evet; insanlığa âb-ı hayat getirmek için Kafdağı’na
azmetmiş binlerce Hızır var; fakat hiçbirinde ölümsüzlük iksirinin emaresi
mevcut değil. Ve bu havari taslaklarının bütün gayretlerine rağmen, insanlık
ruhuna saygı ciddî tehlikelerle yüz yüze bulunmaktadır.

Bizler, yıllar yılı hep böyle didinip durduk; fakat bir türlü yarının kaidelerini
oluşturacak terkiplere ulaşamadık. Ulaşamazdık da; zira, duygu ve
düşüncelerimizin farklı şeyler vaad edişi ve farklı şeyler getirişi, bizleri,
elinde kırık bir plak ve yarım bir beste kapı kapı dolaşan müzisyenler hâline
getirmişti. Her fert, eline aldığı “doğru”nun bir parçasıyla, başka doğruları
inkâr ve herkesi elindeki parçacığa ittiba etmeye mecbur saydığı müddetçe,
telahuk-u efkâra1, yeni terkiplere ve kurtarıcı reçetelere ulaşmaya imkân var
mıdır? Hele, ikna edilmeyenlere karşı tekfîr, tecrîm,2 hatta fiilî tecavüz silahı
da kullanılacak olursa...



Bugün, usuldeki bu yanlışlıklarla varılan nokta, çok hazin ve
düşündürücüdür. Omuz omuza aynı yolda yürüyen insanlar, birbirlerini tanımaz
olmuşlardır. Doğrular ve yanlışlar, asıl kaidelerinden kaydırılarak, grupların
hevesine göre, kaypak raylara oturtulmuştur. Böyle bir curcuna içinde ne
hedefin yüceliğini ne de vesilenin ondan farklılığını seçmek mümkün değildir.

Günümüzün insanı, bahardan kâm almak için seyre çıkıp da, bir sarı çiçeğe
bağlanmış gibidir. Aslında o, vesileler için kavgaya tutuştuğu bu yolda, çoktan
hedefe varma ümidini yitirmiştir. Artık yaptığı şey sırf uğraşmak için uğraşmak
ve hareket etmek için hareket etmekten ibarettir. Mâbedde, turistlere şirin
görünmeye kendini kaptırmış mihmandar, nasıl mâbede hizmet ve Yaradan’a
kulluğu unutur; öyle de, bugün, herhangi bir klik ve partiye dilbeste olanlar,
hedef ve gayeye karşı yâd ve bigâne kalmışlardır.

Günümüzün insanı, baharın yolunda bir çiçeğin mahkûmu; deryanın peşinde
bir katrenin zebunu olmuştur. Bana öyle geliyor ki, ona yeni bir bakış
kazandıracağımız âna kadar da, bu perestişkârlığın önüne geçmek mümkün
olmayacaktır. Ama, her şeye rağmen bizler, doğruya tercüman olmakla
mükellefiz. Keşke olabilseydik..!

Gözümüze giren ve kalbimizi dolduran hava ne kadar cazip ve büyüleyici
olursa olsun, gönül verdiğimiz hakikati unutmamıza asla cevaz verilemez. Aynı
toplum içinde bulunan bizler, birbirimize yabancı kalamayız. İyinin ve güzelin
tekeli elimizde değil ki, aynı hedefe doğru bir başka yolun yolcusuna savaşımız
tecviz edilsin.

Farklı düşüncedeki birinin, yol ve sisteminin kritiğini yapabiliriz. Bu, aklın
farklı işleyişinin ifadesidir. Ama, eğer, aynı ufka ulaşmak için çırpınıp
duruyorsak, hiç olmazsa onun düşüncesine de saygı göstermeliyiz. Bu, aynı
hedefe yönelik bulunmanın, aynı imanı taşıyor olmanın, aynı terminolojiyi
kullanmanın ve nihayet her şeyin üstünde Yüce Yaratıcı’nın tebcil ettiği
mukaddes mânâya saygının gereğidir.

İnsana saygılı olalım! Onun hâvi bulunduğu yüce hakikatlere saygılı olalım.
Yaratan’ından ötürü, onu sevip saymasını bilelim. Bu anlayış içinde
geliştirebildiğimiz bir topluluk, eninde sonunda kendine gelecek ve kaybettiği
şeyleri telafi etmesini bilecektir.
1 Telahuk-u efkâr: Fikirlerinin birbirine iltihakı, geçmesi.
2 Tekfîr ve tecrîm: Küfür ve günah isnadı.



İnsanı Yükseltme
Senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvîdir:
Avâlim sende pinhandır, cihanlar sende matvîdir.
(M. Âkif)

İnsan, her felsefî ve ilmî görüşün temel mevzuudur. O hesaba katılmadan ne
bir felsefe yapmak, ne de ilimlere geçmek mümkün değildir. Fiziğiyle,
metafiziğiyle ilimlere mevzu odur ve onun dışındaki her şeyin, onunla
münasebeti nispetinde bir ağırlığı ve kıymeti vardır.

İlimler kol kol onun etrafında kümelenir ve onun çeşitli yönlerinden bahisler
açarlar. Kitaplar ona koşar, onunla dolar ve etrafa nur saçarlar.

Vücudunun biçimi ve fonksiyonlarının mükemmel ayarlanmasıyla,
inanılmayacak ölçüde ideal bir yapı olan bu varlığın özünün, uzuvlarından
hangisinin anatomisine eğilirsek eğilelim, karşısında hayranlık duymamak
mümkün değildir.

Ya iç âlemindeki derinlik ve devamlı buudlaşabilme istidadı... Kompleks bir
beyin ve maddî ölçüler içinde bulanık bir mahiyet arz eden ruh; sonra bu iki
sırlı varlığın tam bir âhenk içindeki münasebeti... Bunların her birerleri, o
muhteşem âbidenin taç tabakasındaki renklerden, billûrlaşan mânâlardır.

Biz şimdilik, ne şu muhteşem zâhire, ne de bu menşurla az buçuk
sezebildiğimiz bâtına temas etmeyecek ve sadece onu yükselten bir-iki istidat
ve kabiliyetinden söz edeceğiz.

İnsan her şeyi ile anlaşılması güç bir varlıktır. Gariplik ve tuhaflıkları
dünyaya gelişiyle başlar ve devam eder. Onun dışında her canlı dünyaya ayak
basarken, başka bir âlemde yetiştirilmiş gibi, hayat kanunlarına âşina ve en
mükemmel insiyaklarla gelir. O ise, en muhteşem ve mübeccel bir varlık
olmasına rağmen, bütün bu insiyaklardan ve hayat için gerekli fonksiyonlardan
mahrum olarak karşımıza çıkar. Onun hayvanî mevcudiyetinin mekanik nizamını
aşan her şey, akıl, zihin, irade, hürriyet, his ve iç müşâhede sayesinde burada
teşekkül eder. İç ve dış bütünlüğüne bu suretle kavuşur ve benliğine de ancak
bu yolla erer.

Onda bir niyet ve geleceğin büyük adamı olma remzinden ibaret olan bu
istidatlar, ancak talim ve terbiye ile inkişaf ettirilir. İç müşâhede ve murakabe
ile buudlaştırılır. Onu insiyaklarına terk etmek ise, en mükemmel şey olma



yolundaki bir nüveyi veya nüveler topluluğunu, en pespaye, en sefil ve en
acınacak hâlde bırakmak demektir.

Aslan, kendisi için gerekli olan pençesiyle, sığır boynuzuyla, köpek de
dişiyle dünyaya geldikleri hâlde, insan; bütün müdafaa ve taarruz vasıtalarını
kendi hazırlama durumunda buraya gönderilir.

Hayatı için gerekli olan her şeyi celbetmede, zararlı her şeyi de defetmede,
basiret ve zekâsıyla, irade ve aklıyla, icat ettiği şeyleri kullanacak ve bunlarla
ferdî ve insanî dünyasını.. huzur dolu insanî dünyasını kuracaktır. Sonra da
meydana getirdiği eserleri, gönül ve fikir dünyasında kurduğu, yaşattığı
değerleri gelecek nesillere bırakacaktır.

Böyle yapacaktır; zira o, sadece içinde bulunduğu ânı yaşamamaktadır.
Geçmiş ve gelecek zamanlar, onun nazarında diri ve mevcudiyetinden birer
parçadırlar. Onun içindir ki, geçmişten bugüne tefekkür ve ilim hayatımıza
hizmet edenler, sa’y ve gayretlerinin semerelerini bizzat görmemelerine
rağmen, fütur getirmemiş ve nemelazımcılığa düşmemişlerdir. İnsanlık için
çalışmış, didinmiş, ilim ve kültür adına yığın yığın miras bırakmışlardır. Eğer
böyle olmasaydı, bugün yeryüzünde ne ilimden, ne de medeniyetten söz etmek
mümkün olmayacaktı.

İlim, hars ve medeniyet mirasının yanında, mükemmel ve faziletli insan da,
yine beşerî sa’y ve cehdin semeresidir. Onun istidatlarını geliştirme,
davranışlarını planlama; iyiye ve fazilete sevk etme, hep kendi nev’inin eliyle
olmuştur. Bütün tarih boyunca, bir nesil, diğer bir neslin terbiyesini derpiş
etmiş1 ve bunu kendine vazife bilmiştir... Bu itibarla, öncekilerin sonrakilere en
büyük armağanı da, iyi bir terbiye olmuştur.

Terbiye; insanın, hayvanî temayülleri dolayısıyla gayesinden, insanlığından
ayrılmasına mâni olur. Hareket ve faaliyetlerinin hududunu tayin ederek
başıboş bırakılmamasını ve yozlaşmamasını sağlar. Aynı zamanda terbiye;
insanın, beraberinde dünyaya getirdiği kabiliyetleri de inkişaf ettirir ve insan
ruhunda meknî ve saklı potansiyelin ortaya çıkmasına yardım eder.

İnsanda hep iyinin ve güzelin nüveleri vardır. Kötünün ve çirkinliğin
nüveleri yoktur. Şehvet, öfke ve intikam gibi şeyler bile bir bakıma, dolaylı
güzellikler için fidanlıklar hükmündedir. Ancak, şurası da unutulmamalıdır ki,
müsbet-menfi her şeyde görülen güzellik, bir terbiye mahsulü olduğu gibi,
bizzat insanın insan olması da yine, bir terbiyeye müsteniddir. Akıl, irade ve iç



müşâhedeye bütün fonksiyonlarını eda ettirecek bir terbiyeye... İnsanı, hayvanî
mevcudiyetin fevkine çıkaran, onu illî kanunlara göre cereyan eden tabiat
karşısında otonom yapan, sonra da onu, “Mutlak, Hür ve Muhtar” olan bir
mevcuda bağlayan ayırıcı özellik onun aklî bir varlık olmasında, irade ve iç
müşâhedeye mâlik bulunmasında aranmalıdır.

Akıl, felsefî tarifiyle: “Kanun ve prensiplerden hareket ederek, umumî
olandan hususî hâlleri çıkaran bir kabiliyettir.” Hayvanla insan arasındaki
mahiyet farkının temelinde de, bilhassa bu faal akıl gözükmektedir ki, bu da
insanlığa has bir nimettir.

İnsanı insan yapan âmillerin başında akıl gelir; ne var ki o,
mükemmelleştirilmiş şekli ve olgunlaştırılmış hâliyle değil de, basit ve kapalı
olarak insana verilmiştir. İnsan, kendisi ile hayvan arasındaki bu mahiyet
farkını geliştirerek, inkişaf ettirme mecburiyetindedir. Akıl, iç ve dış dünya
arasında kordon durumuna gelip, vicdanla birleşince apayrı bir hüviyet alır.
Buna şayet “bulunuş”la “buluş”un birleşmesi denecekse, vicdan da, amelî
bakımdan hüküm veren, hareket ve istikametimizi gösteren “akıl” durumuna
gelir. Aklın zihinleşip, kendi vazifesini eda etmesinde en son gaye, en ulvî
ideal ise, Allah mârifetine ermektir. Bu mârifete eren akıl veya zihin, kemale
vâsıl olmuş ve vicdanî mükellefiyetlerin de altına girmiş demektir.

İnsanı insan yapan hususlardan biri de onun hürriyetidir: Yani, kendi
hareketlerini kendinin tayin etmesi, faal bir akla, “otonomiye” mâlik olmasıdır.
Bu sayede insan, canlı-cansız bütün tabiatın fevkine çıkar; hareketlerini kontrol
etme ve hesabını verme kabiliyetini kazanır. İnsanı makine gören ve onun
iradesini inkâr edenlerle, çok sathî ve banal görüşlü bir kısım pozitivist ve
materyalist çevrelerin, kayda değmeyen mütalaaları bertaraf edilecek olursa,
hürriyet ve insan iradesi hesaba katılmadan, ne ahlakîliği, ne de laahlakîliği
izah etmek mümkün değildir.

Demek ki, insanda hür ve muhtar bir yönün, yani, tabiattaki kanunlar
tarafından tayin edilmeyen bir cihetin mevcut olduğunu ve bunun da ahlaka
mesnet teşkil ettiğini kabul etmek, bir yüce âleme muhatap olma, sonra da böyle
bir muhatap olmaya terettüp eden mükellefiyetleri yerine getirme; dış telkin ve
iç müşâhede ile iyiyi, kötüyü tefrik etme gibi durumlardan ötürü zarurî
görülmektedir.

Daha sonra, dış âlemle alakalı kavrayışlar ve iç imtisaslar2 –mânâların
nurdan hüzmeler hâlinde vicdanda mâkes bulması ve doğrulanması– imkân



âleminin verâsına menfezler açar ki, bu devrede insan, içinde yaşadığı mekân
buudlarından yukarılara doğru yükselme hisseder. Aklın cevelanı, iradenin
kararlılığı ve müşâhedenin sağlamlığına göre “miraç” diyeceğimiz böyle bir
husus, her fert için bahis mevzuudur ve her fert elindeki kâse ve içindeki
kevsere göre bundan hissedar olur.

Bunun ötesinde ise, en kâmil dimağların, en muhteşem iradelerin ve en derin
iç müşâhede ve zevk sahiplerinin ulaştığı bir nokta vardır ki; o da, varlığımız
arkasında varlığını, irademizde iradesini, hissimizde bildirip erdirmesini bize
duyuran ve bizi bu neşveye erdiren muhteşem Yaratıcı’nın eşsiz güzelliğini
müşâhede etmektir.

Asırlardan beri insanımız, bu ulvî yolculuğa karşı yabancı ve bîgânedir. Onu,
mahiyetinin mârifetine erdirmek; aklını inkişaf ettirip iradesine fer getirmek, his
âlemini durulaştırıp tabiatın mâverâsıyla temasını temin etmek, büyük
terbiyecilerimizin vazifesidir.

Bütün terbiyecilere bir kere daha seslenip ilan ediyoruz ki; makine çarkları
arasında makineleşen neslimize, onu insan kılacak terbiyeyi vermede, şayet
biraz daha gecikecek olursanız, tarih önünde bütün bir yamyamlaşmanın
sorumlusu sizler olacaksınız.!

1 Derpiş etmek: Göz önünde bulundurmak, öncelik tanımak.
2 İmtisas: Emme, massetme.



Gözyaşları
Hak rahmetinin insan gözünde damla damla olmasıdır gözyaşları.
Dilin, duygunun ve gönlün el ele, yüz yüze birleştiği, iç içe girdiği ânın

çiçekleşmesi üzerinde jaledir gözyaşları...
Cennet hûrilerinin kulaklarındaki küpeler, göz damlalarının yanında toprak

kadar aşağı ve değersiz kalır..!
Heybet, korku, saygı ve sevgi gibi insanı duygulandıran, gönül tasını yakan

ve kalbden sefil arzuları sıyırıp atan, ulvî hislerin çepeçevre ruhu sardığı ânın
beyanıdır gözyaşları...

Bulut bulut yükselip, Hak rahmetinin eteklerinde dudak gezdiren, bu fâni
âlemin bekaya mazhar pırlantalarıdır gözyaşları...

Bu tuzak ülkesinde, böylesine pervaz edişlerle arşiyeler yapıp, nazlı nazlı
lahut âleminin kapısını çalmak başka hangi fâniye müyesser olmuştur..?

Eserinde esrarını izlemek; buldukça aramaya istek kazanmak ve Yunus
diliyle “Deryada mâhî ile, sahrada âhû ile” O’nu “anmak”, inlemek... Her yerde
O’nun haberini sormak ve sonra çözülen her düğüm karşısında buzlar gibi
erimek... Sel olup çağlamak, başını taştan taşa vurup ağlamak... Tıpkı Yunus
gibi, Celaleddin-i Rumî gibi, devrin “Büyük Dertli”si gibi yanmak,
kavrulmak... Hangi saadet bundan daha tatlı, hangi haz bundan daha içten
olabilir?

Annenin ağlaması içten içedir; riyasız, âri ve durudur. Onun her iniltisinde
binlerce ney feryadı gizlidir. Yavru da ağlar. Hem de dünyaya gelir gelmez...
İyi güne ereceğine, saadet göreceğine yahut başına geleceklere, ihmal edilişine
belki de atalarının günahına ve çevresinin körlüğüne...

Ak alınlı, ak duvaklı geline, ananın en kıymetli hediyesi ayrılık
gözyaşlarıdır. İnce gelin, hayatının sonuna kadar, o saflardan saf, inci danesi
gözyaşlarını unutamaz. Onları unuttuğu gün, anayı da unutur, atayı da...

Bir düşünün, gözü dolu bulut ana, üzerimize ağlamasa, nice olur hâlimiz? Ya
o da denizler gibi cimri olsaydı; güneş vurmadan incelmese, buharlaşmasa ve
yukarı uçmasaydı! Ya o, öyle mi? Yaz demez, kış demez; bahar demez, güz
demez daima ağlar...

Nebisinin diliyle Hak; millet haysiyetini, memleket namusunu görüp gözeten
göze denk tutar ağlayan gözü.1 Zaten “Ağlamayan gözden Sana sığınırım.”2



dememiş miydi..? Tıpkı şeytanın hilelerinden, hasis duyguların ezip
geçmesinden Allah’a sığındığı gibi...

Ermişin nazarında gözyaşları, Cennet pınarlarından daha değerlidir. Zira o
damlalar, “tamu”yu söndürecek bir iksir sayılır Rahmeti Sonsuz’un katında...

Hakk’ın sâfi nebisi Âdem (aleyhisselam), saadet kâsesini gözyaşları ile
doldurup içmedi mi?..

Dertli Nebi, Tufan Peygamberi (aleyhisselam) o katrelerle âlemi sele
vermedi mi? Yaratılış esrarına ilk dokunan Mevla’nın Halîl’i “Hasbî, Hasbî”
diyerek gözyaşlarıyla ateşi “berd ü selam”3 etmedi mi?

O incelerden ince, Hak esrarının merkezîleştiği, Faraklit müjdecisi
Ruhullah’ın hâli hep ağlamak değil miydi?

Masum resûl Dâvud’un (aleyhisselam) ağlamalı feryadı değil miydi ki, insan
derûnunda lâhutî âhenk ve sızlanışın adı olan Zebur’u tilavet ederken, en ince
gönül telleri üzerinde yüzlerce mızrabın âhı duyulurdu...

Ve son durakta, en doğru yolun başında, büyük muammanın Keşşâf’ı,
yaradılışın özü aziz Ruh, kördüğümü çözer gibi bu esrarı gözyaşlarıyla çözmedi
mi? Ta ana kucağında bin niyaz ile: “Ümmetim, Ümmetim...”4 dediği andan,
ba’sü ba’del mevt’e5 ve ötesine kadar hep aynı şey için inlemedi mi?

Şâir İkbal, bir yüksek toplulukta, ruhların huzurunda, Nebiler Sultanı’na: “En
muteber hediye” deyip, bir bardak şehit kanı takdim etmişti. Ben gökler ötesi o
âlî meclise çağrılsaydım, günahına ağlamış kimselerin gözyaşlarını alır
götürürdüm.

“Ağla ey gözlerim, gülmezem ayruk,
Dost iline varup, gelmezem ayruk.”

Kavuşmak için ağlamak ve kavuşmuş olmaktan ötürü ağlamak...
Bu ağlayış, bir yetimin, bir ümitsizin ağlayışı da değil... Bu ağlayış tam

bilememeden, öze erememeden veya visalin neş’esinden, huzurun heybetinden
doğup gelen bir ağlayıştır. Sonunda rahmetin tebessümü olduğu için de tatlıdır.
Ve yine bu ağlayış, bulup bildiğini buldurma ve bildirme yolunda olduğu için
de hüsransızdır.

“Sular gibi çağlasan, Eyyûb gibi ağlasan,
Ciğergâhı dağlasan ahvalini sormaz mı?”
(Anonim)

Anadolu insanı bu mânâda ağladı. Kurduğu ümranların çamurunu hep böyle



gözyaşlarıyla yoğurdu.
Gözyaşları ruh inceliğinin şahitleridir. İnce insan, yüzünü gözyaşları ile

yıkayan insandır. İçi sızlamayanlar, kirpiği ıslanmayanlar kem tâli’
hoyratlardır. Bu incelik bir havari inceliği de değildir. Şecaat ve cesaret arz
edeceği yerde, o birdenbire tunçlaşır, demirleşir; aşılmaz ve bükülmez hâle
gelir. İşte o en büyük devlet adamı Ömer, Peygamber halesinde en büyük devlet
adamı.. şiddeti, öfkesi ve nefretiyle beraber, bir kalbi kırığın yanında, bir
“yerdeki yüz” karşısında çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlar ve etrafını da
ağlatırdı.

O manzumede daha niceleri vardır ki, haykırışı aslanın ödünü koparmış,
ormanı velveleye vermiş; harp meydanlarında bir haykırışla bin hanümanı
harap etmiştir. Fakat Hakk’ın huzurunda, muhasebe anında öylesine incelerden
ince bir hâl almıştır ki, ancak Cennet hurileri o kadar incelikten haberdar
olabilirdi.

Uzun senelerden beri ne kadar hasretiz gözyaşlarına..! Onu, bu memleketin
taşına, toprağına, evine, mâbedine sormalı. Sormalı şu dağlara, taşlara ve
üzerinde uçuşan kuşlara... Ve bütün bir maziye sormalı, bağrına kaç damla
gözyaşı düştüğünü. Sonra mâbedlerdeki sütunlara, geniş kubbelere ve
çevredeki cidarlara da sormalı, ne zamandan beri hıçkırığa hasret olduklarını.
Seccadelere de sormalı, kaç defa gözyaşlarıyla ıslandıklarını. Bu kadar içten
uzaklaşılan, bu kadar gönüle yâd kalınan ikinci bir devir gösterilebilir mi...?

Şimdi sizler, ey bütün bir tarih boyunca ağlamayı unutmuşlar! Gamsızlar,
dertsizler ve ağlanacak hâllerine gülenler! Gelin; şu çıkmazın başında durup
asırlık gamsızlığımıza bir son vererek beraber ağlayalım! Cehaletimize
ağlayalım! Kaybettiğimiz şeylerden habersizliğimize ağlayalım! Kusurdan bir
heykel hâline gelmiş mahiyetimize, duygularımızın dumura uğrayışına ve
hoyratlaşan gönlümüze ağlayalım! Bu vaziyette öleceğimize, öldüğümüz gibi
dirileceğimize, tasmalı ve prangalı büyük imtihanda, en büyük merasimde fevç
fevç geçecek olan mazinin şanlıları arasında yer bulamayacağımıza ağlayalım!
Daldan kopan bir meyve gibi, yalnız düşüşümüze, ayaklar altında ezilişimize,
rahmetten cüdâ kalışımıza ağlayalım..!

Yukarılara doğru güvercinler gibi kanat çırpalım ve çok yükseklerde öyle bir
“ah” edelim ki, ünümüz, gözyaşlarından meydana gelen bulutları harekete
getirsin. Sonra ateşimizi söndürecek o damlalar, yağmurlar gibi başımızdan
aşağıya insin ve ateşimizi söndürsün! Kin ve nefret ateşini.. bütün dünya ve



ukbâ ateşini...
Allah’ım! Sen’den diliyor ve dileniyoruz: Gözlerimize yaş ver ve bizi ağlat!

Merhamet etmen için, Sen’den uzak kalış hasretini duyamayışımıza ağlat!
Gönlün şâk şâk oluşuna, ağyâr ateşine yanışına, öyle ağlat ki, sineler kebap
olsun; ondan bir bir feryat çıksın, meleği ve feleği velveleye versin.

Beni de ağlat; gece kadar karanlık ruhuma şefkat et de ağlat! Ağlamalarıma
dahi ağlamam lazım geldiği için ağlat! Bükülmüş şu kaddime, solgun ve ölgün
rengime, burulmuş boynuma ve kırık kalbime merhamet et de ağlat! Şu en sakin
anda, sızlanışlara cevap verdiğin dakikalarda, kapkara gönlümle değil, Sen’den
başkasına secde etmeyen başımla Sana dönüyor, titreyen dudaklarımla
ağlatmanı diliyorum.

Heyhât ki “merhamet, merhamet” diyeceğim an, bir hâil gibi günahlarım
karşıma dikiliyor ve içimde yığın yığın burkuntu meydana getiriyor. Allah’ım!
Benim uzaklığım itibarıyla değil, Sen’in yakınlığın hürmetine kalbime rikkat
ver ve öyle ağlat ki, kendimi kaybedeyim, yolunda ar ve haysiyetten geçeyim, ta
“Bu delidir.” desinler...

“Gidip boynumda zincir ile ol Ravza-i Pâk’a, o denlü ağlayayım ben ki,
görenler hep beni dîvâne sansın.” Ola ki, düşen damlalardan bir tanesi aşkına
düşmüş olur; işte o, benim için ummanlara bedeldir. Şehit kanı kadar aziz
gözyaşları içinde nefesim kesilirken varlık sırrını bana duyur! Şu kararsız
gönlümü doyur! Hicabımdan yüzümü saklamaya çalışayım. Habibine görünmek
istemeyeyim. Pişdarım ve Yüce Rehberimden kaçayım. Sonra bir âlî divan
kurulsun. Ben zülüfleri dağınık, hıçkırıkları gırtlağında düğümlenmiş, yüzü
karaların uğramadığı o divana çağrılayım “La tüâhiznâ”6 kalkanıyla huzura
varayım. Kirlerime göz yumup, “Bu da bizdendi.” desinler; dilenciye bir mülk
bağışlasınlar! Çöl yolcusunu sevindirip bir bulut ve bir meltemle imdadıma
yetişsinler! Sevincimden orada yığılıp kalayım! Gözyaşlarım içinde
boğulayım...!

1 Bkz.: Tirmizî, cihâd 7.
2 Bkz.: İbnü’l-Cevzî, Keşfü’l-müşkil 2/434; İbn Hacer, Fethu’l-bârî 11/139.
3 Berd ü selam: Serin ve emniyetli.
4 Bkz.: es-Suyûtî, el-Hasâisu’l-kübrâ 1/80, 85, 91.
5 Ba’sü ba’del mevt: Öldükten sonra dirilme.
6 “Unutarak ya da hataen yaptıklarımızdan ötürü bizi sorumlu tutma.” Bakara sûresi, 2/286.



Hep Ağladık
Ağlamak kaderimiz oldu. Yıllar yılı ağlamadan başka bir şey bilemedik.

Ölen insanımıza, yıkılan ümranımıza, târumâr olan harmanımıza ve kaidesiz
kalan ümidimize ve cesaretimize... Hayat fanusumuzu elinde gördüğümüz
Batılı, bizden çok evvel uzanmıştı musalla taşına... Onun ölümü, Nietzsche’nin,
hayalinde tanrıya ölüm biçip de “tanrı öldü” diye ilan ettiği güne dayanır.
Aslında ölen Batılı idi ve zavallı insanımızdı. Mahbesten çıkıyorum derken
bataklığa gömülen insanımız... Her şeyi red ve inkâr eden serazad insanımız...
Hangi mahbesten kurtulmuş ve neyi bulmuştu? Hiçbir şeyi... Ne kurtulduğu ne
de bulduğu bir şey yoktu. Sadece hayat ritmi değişmiş ve farklı bir çizgide
duyulan yine aynı cümbüştü.

Evet, Helene cadısı, yeni bir kalbe keman çekmişti. Kalbin kime ait olması
ne ifade eder, zafer şeytanın olduktan sonra... Christopher Marlowe’da mağdur
Doktor Faust, Goethe’de sadece Faust. Her iki toy âşığın mâşukası da
Hellenizm Melikesi değil mi? Şeytan aynı şeytan, ama anlayan kim? Evvelki
gün Truva önünde tahta at, dün Batıyı yutan bir dev, bugün bütün bir medeniyet
enkazı üzerine oturmuş ejderha. Ümitlerimizle beraber duyarlılığımızı da alıp
götüren bir ejderha...

Batıdaki kaynaşmadan, yıkılıştan bize ne; “Âb-ı pâk’e ne zarar vakvaka-i
kurbağadan?” diyecekler çıkabilir. Ama, iş, hiç de öyle olmadı. Oradaki
sarsıntı, bizi de yerle bir etti. Setler yıkıldı; köprüler çöktü; sular perişan oldu.
Cami de gitti, mihrabı da... Bu kızıl kıyametin dışında kalamadık... Keşke
kalabilseydik. Asırlar boyu geliştirdiğimiz, olgunlaştırdığımız topyekün
kıymetlerimizle, bu büyük vakuma mukavemet edemedik ve yutulduk. Yutulduk
ama, kesen, biçen, çiğneyen kendi dişlerimiz oldu.

Sonra, yıllarca ağlayıp nalan olduk, “sirişk-i çeşmimiz”1 çağlayanlardan
farksız akıp gitti... Eski hâlimize, yitirdiğimiz ikbalimize, anadan babadan
yetimler gibi ağladık. Dost vefaya yanaşmıyor, düşman cefadan doymuyor; tâli’
zebun, bizler bitik, inledik durduk. Üstümüzde enînden bir bulut, çevremizde
feryattan bir lücce2.

“Git vatan! Kâbe’de siyaha bürün!
Bir kolunu Ravza-i Nebi’ye uzat!
Birini Kerbela’da Meşhed’e at!
Kâinata o heyetinle görün! ”



(Namık Kemal)
deyip gecelere dert döküp inledik, feryattan şekvalarla bir yüce dergâha “arz-ı
hâl” eyledik. Evet, her şeyin sahibine bel bağlayıp, bacak kadar hâlimizle
minare kadar ümitler arkasına düştük, şîr-i jiyan’ın3 etrafa “savulun” diyeceği
günün ümitleriyle. İnanıyorduk ümidimize fer verene, dizimize derman getirene;
milletimize, insanımıza... Kalbimize indirdiğimiz her mızrapta iyimserliğin
nağmelerini duyuyor, gözümüzün önünde dirilişimizi kutlayan ışıkların yanıp
söndüğünü görüyorduk.

“Âbisten-i sefâ u kederdir leyâl hep
Gün doğmadan meşîme-i şebden neler doğar...”4

(Rahmî)
Nihayet biz, bin bir girdapla pençeleşmeye duralım, neslimize gülen şafaklar

ufkumuzda zuhur etti. Ama yine ağlıyoruz; dün bir harâbezâre, bugün de
lalezâre...5 Ağlıyoruz kasvetli bulutların çözülüşüne, gözü kurumuş semamızdan
sağanak sağanak yağmur dökülüşüne, zeminin burcu burcu bahar kokuşuna ve
her şeyin yeniden dirilişine... Şurada emekleyen civcivlere, beride formasını
takmış tomurcuklara, ötede bin iniltiye, bin sancıya...

Elimizde bahardan bir demet gül, gözümüz güle şebnem yetiştirmekte ve
“Asrın garipleri” olarak, “kışta gelmiş”in kapısında büyük bişareti
mırıldanıyoruz: Sümbüllerin kemer kuşandığını, tohumların başak saldığını,
gülün gamze çaktığını, bülbülün nağme attığını ve bir nevbahar olduğunu.

Attığın dipdiri tohumların, kısmen soldurduğumuz çiçekleriyle huzuruna
geldikse bizi kınama! “Sultana sultanlık, nitekim gedaya gedalık yaraşır.” Biz
kötü devrin rüzgâr vurmuş garipleri, ruh ve gönül hayatına eremedik ve
durulamadık.

“Nazardan dûr kılma bendegânı gözle Sultan’ım.”
(Ketencizâde)

1 Sirişk-i ceşm: Gözyaşı.
2 Lücce: Engin deniz.
3 Şîr-i jiyan: Yaralı aslan.
4 “Geceler hep safa ve kedere gebedir. Gün doğmadan gecenin dölyatağından neler doğar.”
5 Lalezar: Lalelik.



Bu Ağlamayı Dindirmek İçin Yavru
Senin uğruna bu yola atıldık. Acılarına ortak olmak, ızdıraplarını dindirmek,

gönlünü âbâd etmek için... Bize gönül koyma! “Ağırdan aldık”; vaktinde
imdadına yetişemedik. Ama inan; sinemizde hep Yakup’un âh u efgânını 1,
içimizde Zeliha’nın aşk u hicranını taşıdık durduk.

O âb-endam2 kametinin iki büklüm olduğunu her gördükçe, perişan kâkülün
gibi kalbim de dağılıp gitti. Buruk boynun ve mahzun bakışların karşısında kaç
defa kaddim büküldü, gözlerim doldu. Her feryadıma senin türkünden bir
nağme katıp destanını dile getirmek istedi isem de, iniltin içimi yaktı; derdin
gözümde büyüdü, içim burkuldu...

Hem de sana el uzatmaya utanıyordum... Âbâ-i kenâiseyi3 hatırlatan
yapmacık şefkatimle karşına çıkmaya ar ediyordum. Zira sana, gözümün önünde
kıydılar. Zülüflerini tarumar edip, bu hâle koydular. Beynini söndürürken,
kalbini kursağına yedirirken, görmüştüm olup bitenleri ve uzatamamıştım
günahkâr ellerimi... Sızlanışına rağmen uzatamamıştım... Kaderin Faust’un
kaderi, ama Mefiston kim..? Kim reva gördü bunları sana...?

Emin bir ülkede idin. Sıcak bir yuvan vardı. Rızkın başının ucunda ve işin
yolundaydı. Sonra şu vahşetzâra geldin ve geldiğine bin pişman oldun. Ama
gelmemek elinde değildi. Geldin ve etrafını büsbütün boş bulup hâline âşina
kimse göremedin. Âh u efgânını, sadece sen duyuyordun.

Ve sana koşanlar, sadece midenin arzu ve isteklerine koşuyorlardı. Senin
bugünkü yürekler yakan feryatların, ta o zaman başlamıştı. Ta o zaman terk
edilmiştin. Hem de “en sevimli” iken. Sen, başkalarının keyif ve eğlencesi
olarak elde idin, kucakta idin; bir gül gibi göğüste idin, dudakta idin. Ama
senin için yapılan şeylerde sana ait olanı bulmak mümkün değildi. Gariptin,
yalnızdın ve sahipsizdin...!

Dünün bugününü doğurdu ve bugünün, ne olacağı belirsiz yarınlarını
hazırlamakta. Yolların ayrımındasın yavrucuk...!

Şimdi bana müsaade et de, şu badirede bahadırın olayım. Mızrabımı senin
için vurup, feryadımı ruhuna duyurayım. Bu fırtına ve bu yangında, gerektiği an
imdadına koşamadığım için de, kaldırım taşı gibi şu mücrim başımı ayaklarının
altına koyayım ve bütün mücrimler adına senden özür dileyeyim: Bir keyif
uğruna varlığına sebebiyet verenleri, etine kemiğine bağlanıp gönlünü



unutanları, bir geçici dem için ebediyetine kıyanları, ruhuna hoyratlık aşılayıp
sefaletini hazırlayanları affeyle yavrucuk!..
1 Efgân: Acı ile bağırmalar, feryatlar ve istimdat.
2 Âb-endam: Mütenasip, ölçülü endam.
3 Abâ-i kenâise: Kilise pederleri.



Ana
Ana için derler, sonu yok ızdırabın...
Hep enîndir anada sesi, telin, mızrabın...

Fâniler arasında en muazzez varlıktır ana. O, yeryüzünde dolaşırken gökteki
bir baş ve Cennet de ayaklarının altındadır. Pabucunun tozu gözlere sürme
kadar aziz ve ayaklarına sürülen yüzler Arş eşiğindeki başlar kadar yücedir.
Ana inleyen varlıktır. Bütün bir hayat boyu inleyen ve sızlayan... Onun analığı
evlatla kâim; “anam” diyen biriyle... Evlat olmayınca ana, ana değildir. Ya
“anam” demeyince! Ananın emeli bir evlat, bazen de başka bir şeydir; mânâ
gibi, ruh gibi, ideal gibi bir şey...

Ana vardır, dünyaya getireceği yavruyu Hak yoluna adar. Ana vardır, bir
yavru ister, ister de elde etmeden inkisar içinde gider. Ana vardır, izah
edemeyeceği yavrunun hesabiyle iki büklüm olur ve “Keşke daha önce ölüp de
unutulup gitseydim.” der. Ana vardır, evladıyla âbideleşir ve başı semaya
ulaşır. Ana vardır, evladıyla derbeder ve perişan olur. Ana vardır, firavun
otağında bir milletin gözdesi. Ana vardır, Nebi hücresinde şeytan bendesi. Ana
vardır, sessiz, belirsiz ve meçhuldür; fakat güller, çemenler yetiştirir. Ana
vardır destanlara sığmaz; o, zihinlerde, sinelerde, göklerdedir. Ana vardır,
kâğıttadır, kalemdedir, romandadır...

Toprak, tohuma ana; kaynak çağlayana; Havva insanoğluna; Meryem bir
Ruh’a; Âmine bütün bir hakikate, varlığın sırrına, sırların özüne...

İyisi de var, kötüsü de ananın. İyisine canlar feda; ya kötüsüne, tâli’sizine ne
demeli.? Evladını güldürmemişe ve evladından yana gülmemişe, gün yüzü
görmemişe...

Ana-evlat iki vücut bir ruh. Evlat, ananın vücudundan bir parça, kucaklarda
“gönül yakan sevgili”, emekleyen yumurcak ve nihayet birbirini takip eden
ayrılışlarla, ana için sineyi yakan bir kor, kalbe saplanan bir mızrak...

Gelişme dönemi, tahsil hayatı, askerlik çağı.. bunların her biri, ananın
yüreğini ağzına getiren bir ızdırap dönemeci. Ana, her zikzakta bir sürü gözyaşı
döker: Yavrusunun okuma ayrılığına, izdivaç ayrılığına ve askerliğine... Evet,
o, daima ağlar, daima buhurdan gibi tüter. Teselli bulup durduğu olduğu gibi,
sel sel olan gözlerinin yaşında boğulduğu da olur. O, mukaddeslerine, vatanına,
namusuna kurban verdiği yavrusunu armağan sayar ve teselli olur. Ya bir hiç



uğruna ölene? İşte burada ananın dili tutulur.
Evet o, küffara karşı şehit olan evladına koşmalar dizer, ninni söyler, onlarla

avunur.
“Burası Yemen’dir,
Gülü çemendir,
Giden gelmiyor
Acep nedendir,
Acep nedendir. ”

Gözlerde şehit silueti, kulakta Cennet ırmakları gibi onun sesi:
“Küffar Kırım’ı aldı anam,
Düşman yurduma daldı anam,
Irzım pâyimal oldu anam,
Ben oraya giderim...”

Kırım’da küffara iltihak eden de var; Plevne’yi unutup Tuna’da tenezzühe
çıkan da var. İşte ananın belini büken de bunlardır. Eski kurbanın düşmanı, yeni
kurbanın dostu; ne desin ana bu girift bilmeceye..!

Vay benim tâli’siz anam! Kalbi rahatsız anam, kaddi bükülmüş, gözleri
dolmuş anam; dizine vurup saçını yolan anam! Kim etti bunları sana? Kim kıydı
kalbinin semeresine, gözünün nuruna? Kıralım o elleri. Su serpelim ateşine...

Artık ağlama anam! Gözyaşlarında meydana gelen bulutlar, ta Arş’a kadar
yükseldi. Bak şimdi orada şimşekler, burada rüşeymler... Dağınık kâkülünü
düzeltmek için sana koşuyorlar. Biz hepimiz senin feryadına koşuyoruz.
Dudağımızda kurtuluş nağmesi, elimizde Yusuf’un gömleği, çîn-i cebinine1,
yaşaran gözlerine sevinç müjdesi ile geliyoruz. Sessiz infiallerin dinsin diye,
kanayan yaraların onulsun diye, bütün bir mücrimler topluluğu adına af dileyip
eşiğine baş koyduk anam...!
1 Çîn-i cebin: Alın kırışıklığı.



Merhamet
Merhamet varlığın ilk mayasıdır. Onsuz, her şey bir bulamaç ve kaostur. Her

şey merhametle var olmuş, merhametle varlığını sürdürmekte ve merhametle
nizam içindedir.

Gökler ötesinden gelen merhamet mesajlarıyla, yer, düzene kavuşmuş; sema
tesviye görmüştür. Makro âlemden mikro âleme kadar her şey, hayranlık uyaran
bu âhenge ve çelik çavak işleyişe merhamet sayesinde ermiştir.

Bu hareket ve işleyişte her şeyin, ebedî var oluşta kazanacağı hâl ve alacağı
durumun provası yapılmaktadır. Ve bütün varlıklar bu istikamette bir çırpınış
içindedir. Her çırpınışta nizam ve intizam nümâyân1, her sıçrayışta merhamet
şûle-feşândır2.

Titreyen havanın letafetinde, raks eden suların kıvrılışında, burnumuzun
dibine ve ayağımızın ucuna kadar gelen bu dâsitanî3 rahmeti görmemek mümkün
mü?

Bulut, merhametten kanatlarıyla başımızın üstünde dolaşır durur. Yağmur,
kemer kuşanmış süvari gibi, onun dölyatağından kopup imdadımıza gelir.
Yıldırımlar, şimşekler bin bir tarraka ile o gizli rahmetten muştular getirir. Ve
âlem her şeyiyle “Rahmeti Sonsuz” adına bir gazelhan olur. Karalar ve
denizler; ağaçlar ve otlar, yüz yüze ve diz dize, ayrı ayrı söz ve nağmeleriyle
merhamet türküsü söyler durur.

Şu solucana bakın! Ayaklar altında ve kendi hesabına alabildiğine
merhamete muhtaç; ama o, bu hâliyle pek çok şeye merhamet etme yolunda,
yorgunluk bilmeyen bir yolcudur. Şefkatli toprak ona bağrını açar. O da, bu
sıcak kucağın her avuç toprağına yüzlerce döl bırakır. Ve toprak ana bununla
havalanır, bununla kabarır ve her yanıyla pişer ve olgunlaşır. Toprak solucana,
solucan da toprağa rahmet; ya gübre olsun diye otu, kökü yakan nâdanlara ne
demeli? Zavallı insan! Hem toprağa hem de solucana merhametsizlik ettiğinin
farkında bile değildir...!

Bir de bin bir çiçeğe cilve çakan şu arıya ve kozasına gömülüp kendini
hapseden ipekböceğine bakın! Merhamet orkestrasına uyma uğrunda, neleri
göğüslüyor ve nelere katlanıyorlar. İnsana bal yedirmek ve ipek giydirmek için,
bu koçyiğit fedaîlerin çektikleri sancıyı görmemek elden gelir mi?

Ya, yavrusunu kurtarmak için başını köpeğe kaptıran tavuğun, nasıl bir şefkat



kahramanı; açlığını yutup, bulduğu şeyleri yavrusuna yediren aç canavarın,
nasıl ayrı bir babayiğit olduğunu hiç düşündünüz mü...?

Bu âlemde her şey, ama her şey, merhamet düşünür, merhamet konuşur ve
merhamet vaad eder. Bu itibarladır ki, kâinata, bir merhamet senfonizması
nazarıyla bakılabilir. Ayrı ayrı ses ve soluklar; tek ve çift bütün nağmeler, öyle
bir ritim içinde akıp akıp gider ki, bunu görmemek ve anlamamak kabil değil.
Ve sonra bütün şu parça parça acıma ve şefkat etmelerin arkasında, bu esrarlı
koroya hükmeden, her şeyi çepeçevre sarmış geniş rahmetin sezilip
hissedilmemesi...

Veyl olsun bunlardan bir şey anlamayan tâli’siz ruhlara...!
Bütün bu olup bitenler karşısında insan, şuur ve iradesiyle; idrak ve

düşüncesiyle “konsantre” olarak bu engin rahmeti kavrama ve soluklarıyla ona
kendi nağmesini katma sorumluluğu altındadır.

İçinde yaşadığı topluma, insanlığa, hatta bütün canlılara, bir insanlık borcu
olarak merhamet etme mükellefiyetindedir. O, bu yolda merhamet ettiği nispette
yücelir; gadre, zulme, insafsızlığa düştüğü ölçüde de horlaşır, hakirleşir ve
insanlığın yüzkarası olur.

Bir bâğiyenin4, susuzluktan kıvranan zavallı bir köpeğe merhamet edip su
içirdiği için Cennetlere yükseldiğini ve evindeki kediyi, aç bırakıp, ölümüne
sebebiyet veren bir başkasının ise, yıkılıp Tamu’ya5 gittiğini, En Doğru
Sözlü’den işitiyoruz.

Merhamet edin ki, merhamete mazhar olasınız! Yerde merhamet eden bir ele,
gökler ötesi âlemlerden bin muştu gelir.

Bu sırrı kavrayan atalarımız, her yerde bin merhamet ocağı tüttürdüler.
İnsanları da aşarak, hayvanları koruma ve himaye etme vakıfları tesis ettiler.
Bu, onlardaki derin merhamet anlayışının, bir karakter, bir huy hâline
gelmesinden başka bir şey değildi.

Ayağı kırılmış bir kuş, kanadı sakatlanmış bir leylek, kim bilir hangi
merhamet erini ta ciğerinden vurdu ki; menziline varamamış garip kuşlar için,
huzur evi yapar gibi, ona, hayvanî barınaklar yapma fikrini ilham etti.

Ah! Keşke, onların, hayvanlara merhamet ettiği kadar, insanlarımıza
merhametli olabilseydik... Heyhât! Kendimize merhamet etmediğimiz gibi,
neslimizi de, alabildiğine bir umursamazlık ve merhametsizlik hissiyle
mahvettik. Evet, şu bin bir boğucu hâdisenin ve artık içinde durulmaz hâle gelen



içtimaî atmosferin, gerçek müsebbipleri bizleriz.
Bir de, merhamet duygusunun, ölçüsüz kullanılması ve suiistimal edilmesi

vardır ki, o da, merhametsizlik kadar, belki daha fazla sevimsiz ve zararlıdır.
Yerinde kullanılan merhamet, bir âb-ı hayat, bir iksir ise, onun suiistimal

edilmesi de, bir zehir, bir zakkumdur. Ve asıl olan da, işte bu terkibi
kavramaktır. Oksijen ve hidrojen, belli nispetleriyle terkibe girince, en hayatî
bir unsuru meydana getirirler. Nispet bozulduğu ve ayrı ayrı kaldıkları anda ise,
yanıcı ve yakıcı hüviyetlerine dönerler. Bunun gibi, merhametin de, hem dozu,
hem de kime karşı yapılacağı çok mühimdir. “Canavara karşı merhamet
göstermek iştahını açar, sonra döner dişinin kirasını ister.” Azgına merhamet,
onu iyice saldırgan yapar ve başkalarına tecavüze teşvik eder. Yılan gibi
zehirlemekten lezzet alana merhamet edilmez. Ona merhamet, dünyanın
idaresini kobralara bırakmak demektir...

Eli kanlı, yüzü kanlı; gönlü kanlı, gözü kanlı; hâsılı, hem deli hem de kanlıya
merhamet, bütün mağdurlara, bütün mazlumlara karşı en korkunç bir
merhametsizliktir. Böyle bir tutum ise, kurda acıyıp da, kuzuların hukukunu kâle
almama gibi bir şeye benzer ki; kurtları güldürse bile, bütün âsumânı âh u
efgâna getirir.
1 Nümâyân: Görünen, âşikâr olan, parlayan.
2 Şûle-feşân: Işık saçan.
3 Dâsitan: Destan.
4 Bâğiye: Asi, günahkâr kadın.
5 Tamu: Cehennem.



Müsamaha
İnsan, üstün yönleriyle beraber kusurları da çok olan bir varlıktır. Ona

gelinceye kadar hiçbir canlı, bağrında bu kadar zıtlıkları barındırmamıştır. O,
Cennetlerin semalarında kanat çırpıp pervaz ettiği aynı anda, beklenmedik
inhiraflarıyla gayyalara1 kadar da inen bir ucûbedir. Onda uçurumlaşan, bu
korkunç iniş ve çıkışlar arasında münasebetler aramak da nafiledir. Zira
insanoğlunda, sebepler, neticeler bambaşka bir çizgide cereyan etmektedir.

Zaman gelir, bir ekin gibi durmadan yatar-kalkar; zaman olur, heybetli bir
çınar görünümü arz etmesine rağmen, devrilir-gider de bir daha doğrulamaz.
Melekleri, hâline imrendirdiği anları az olmadığı gibi, şeytanları utandıracak
zamanları da az değildir onun.

İstidadında bu kadar inişler ve çıkışlar olan insan için, günah asıl olmasa
bile mukadderdir. Kirlenme arızî olsa dahi muhtemeldir. Kirlenip de fıtratını
ifsat edecek olan böyle bir varlık için, af ise her şeydir.

Af dileme, af bekleme ve kaçırılan fırsatlar için inleme, bir idrak ve şuur işi
olması itibarıyla nasıl kıymetli ise, affetme de o kadar, hatta ondan da ileri bir
yücelik ve fazilet işidir. Affı faziletten, fazileti de aftan ayrı düşünmek kat’iyen
yanlıştır. “Küçükten kusur, büyükten af.”  darb-ı meselini bilmeyen yoktur.. ve
ne kadar yerindedir!

Affediliş, bir tamir, bir öze dönüş ve yeniden kendini buluş demektir.
Bundan ötürüdür ki, Rahmeti Sonsuz’un katında en sevimli davranış, hareket,
bu dönüş ve arayış hafakanları içinde sürdürülmüş olandır.

Canlı-cansız bütün varlık affı, insanla tanıdı. Hak, insanda affediciliğini
gösterdiği gibi, affetmekteki güzelliği de onun kalbine koydu. İlk insan, insanlık
fıtratının gereği olan sürçmesiyle, özüne bir darbe indirirken, vicdanında
duyulan şey bir inilti ve yakarış, bu feryada semadan kopup gelen de bir aftı...!

İnsanlık ilk atası ile elde ettiği bu armağanı; ümidi, tesellisi olarak asırlarca
muhafaza etti. Her hata işleyişinde, o sihirli tahtın üstüne binerek, günahların
hacaletinden ve ümit kırıcılığından yükselip, sonsuz rahmetlere ulaştığı gibi,
başkalarının işlediği günahlara karşı da onu, gözüne perde yapma
âlîcenâplığını gösterdi.

Affedilme ümidi sayesinde insan, ufkunu saran kasvetli bulutların verâsına2

yükselip, dünyasını aydın görme imkânına ulaşır. Affın yükseltici kanatlarından



haberdar olan tâli’liler, bütün bir hayat boyu, ruhlara inşirah veren bu
zemzeme3 içinde yaşarlar.

Affedilmeye gönül bağlamış bir insanı, affedicilikten uzak düşünme imkânı
yoktur. O bağışlanmayı sevdiği gibi, bağışlamayı da sever. Hatalarının iç
âleminde tutuşturduğu ızdırap ateşinden kurtulmayı, af kevserlerinden kana kana
içmede olduğunu bilen birisinin, affetmemesi mümkün müdür..?

Hele affedilmenin yolunun, affetmeden geçtiği bilinirse... Affedenler affa
mazhar olur. Bağışlamasını bilmeyen bağışlanmaz. İnsanlara karşı müsamaha
yolunu tıkayanlar insanlığını yitirmiş canavarlardır. Bir kere olsun, kendi
günahının muhasebesiyle iki büklüm olmamış bu hoyratlar, hiçbir zaman
affedicilikteki yüce zevki idrak edemeyeceklerdir.

Hz. Mesih (aleyhisselam), taşlanmaya götürülen bir mücrim karşısında, eli
taşlı kalabalıklara şöyle seslenmişti: “İlk taşı hiç günahı olmayan birisi atsın!”
Bu bağlayıcı ifadedeki inceliği anlayan hangi fert, taşlanacak başı varken,
başkasını taşlamaya yeltenir? Keşke, hayatını başkalarının hayat muhasebesinde
tüketen günümüzün tâli’sizleri de bunu anlayabilselerdi..!

Vâkıa, mücrim cezalandırılır ve cezalandırmada şefkat dahil, hiçbir yüce
duygu, fermanı yüksek yerden çıkan bu hükmün infazına mâni olamaz. Ne var ki
kin ve nefretlerimizin mahkûm ettiği kimseleri taşlamaya dair bir hüküm
bulunduğunu söylememiz de mümkün değildir. İşin doğrusu şu ki; biz,
benliğimiz içindeki putu, bir Hz. İbrahim (aleyhisselam) cesaretiyle
kırmadıktan sonra, ne nefsimiz adına, ne de başkaları adına hiçbir zaman
isabetli karar vermeyiz…

Af, insanoğluyla gün yüzüne çıkmış ve onunla kemale ermiştir. Bu itibarla
biz, en Yüce Kamet’te, en geniş affediciliğe şahit oluruz.

Kin ve nefret ise, habis ruhların, insanlar arasına saçtığı Cehennem
tohumlarıdır. Yeryüzünü gayyaya çeviren bu kin ve nefret körükleyicilerine
mukabil, bin bir bunalım içinde, itile kakıla hep meçhullere sevk edilen
insanımızın imdadına, affedicilikle koşmalıyız. Arkada bıraktığımız şu bir iki
asır, af bilmezlerin, müsamaha tanımazların gaseyanlarıyla en kirli ve en
sevimsiz hâle getirildi. Geleceğe de bu nasipsizlerin hükmedeceğini
düşündükçe, ürpermemek elden gelmiyor.

Onun içindir ki, bugünkü nesillerin kendi evlat ve torunlarına en büyük
armağanı, “affetmesini” öğretmek olmalıdır.En kaba davranışlar, en iç



bulandırıcı hâdiseler karşısında dahi affetmesini... Ne var ki, ruhu hırçınlaşmış,
vicdanı acı çektirmekten zevk alan insan azmanlarının, affedilmesini düşünmek
de, af müessesesine karşı bir hürmetsizlik olacaktır. Evet, onları affetmek, hem
elimizden gelmez, hem de böyle bir af, insanlığa karşı bir saygısızlıktır. Böyle
bir saygısızlığı makul görecek ve gösterecek kimse de bilmiyoruz.

Belli bir geçmişiyle, düşmanlık telkinleri altında yetişen bir nesil, içine
itildiği karanlık dünyalarda hep arenaların dehşet ve vahşetini seyretti. Ufkunun
ağardığı anda, öten horozların nağmelerinde dahi, o, hep kan ve irin görüyordu.
Böylesine, sesi kan, soluğu kan, düşünüşü kan, gülüşü kan bir topluluktan ne
öğrenebilirdi. Ona verilen şeylerle, kalbinin bin bir hafakan içinde arzuladığı
şeyler, tamamen birbirine zıt ve ters şeylerdi. Senelerin ihmali ve yanlış
telkinleri altında ikinci bir fıtrat kazanmış bu nesli, onun sergilediği fitne ve
fesadın bir sel ve tufan hâlini aldığı şu dakikada bari onu anlayabilseydik!
Heyhât! Nerede o basiret...

Biz affın ve hoşgörünün, yaralarımızın büyük bir kısmını saracağına
inanıyoruz. Elverir ki bu semavî silah, dilinden anlayanların elinde olsun.
Yoksa şu âna kadar, tedavi deyip de sürdürdüğümüz yanlış muâleceler,
karşımıza pek çok komplikasyonlar çıkaracak ve bundan sonra da bizi hep
şaşkına çevirecektir.

“Bil illeti, kıl sonra müdâvâta tasaddi,
Her merhemi, her yâreye derman mı sanursun.”4

(Ziya Paşa)
1 Gayya: İçine düşenin kolay kolay kurtulamayacağı çok derin ve korkunç kuyu.
2 Verâ: Öte, başka taraf, arka.
3 Zemzeme: Nağme, hoş ses.
4 Önce hastalığı bil, sonra tedaviye başvur. Her merhemi her yaraya derman mı sanırsın.



Yollar
Yollar kıvrım kıvrım uzanır sonsuzluğa kadar. Ve yolcular vardır bu

yollarda, çağlayan sular, ağlayan bulutlar gibi.. sular gibi başını taştan taşa
vurarak koşar sonsuz ummanlara doğru. Ve ışıkla, hararetle yükselir
yükselebildiği kadar.. bitip tükenme bilmeyen bu devridaim, bu ebedî yolculuk,
bir lahza dinmeden sürer gider. Güneşler ülkesinden toprağın bağrına ve
oradan da yeniden yıldızlar âlemine göç eder durur bütün varlıklar..!

Mahlûkatın solukları sayısıncadır yollar. Ve her varlık, kendine has bir
yolda koşar durur hedefinden yana... Solucan sürüm sürüm kateder yolunu.
Kaplumbağa adım adımdır kendi yolunda. Atlar sekerek, kuşlar kanat çırparak
geçer giderler yollarından. Yıldırımların bir ayrı seyahati; güneşlerin bir ayrı
akıp gidişi vardır bu yollarda...

Ve asıl yol, insanoğluyla doğmuş, onun şuuruyla aydınlığa kavuşmuş ve onun
duygu ve düşüncesiyle sonsuzluk kazanmıştır. Ne gariptir ki; yolsuzluk da
onunla doğmuş ve yolların rağmına; bir lahza olsun, onun yakasını
bırakmamıştır. Evet, her devirde, yıldızlar arası seyahat edenlere mukabil,
bataklıkta yol arayanlar da eksik olmamıştır.

Aslında yol, yol vurup yürüyen ve yürüdüğü yolun erkânını bilenler için
vardır. Her günü ayrı bir hezeyanla geçip gidenlere, yolun varlığıyla yokluğu
müsavidir. Yolda yürüme, emniyetin ve hedefe varmanın ilk şartıdır. Bu
itibarla da, zevkli ve ümit vericidir. Ne var ki, aynı yolun, bir sürü de, inişi,
çıkışı; deresi, tepesi; sıkıntı ve ızdırabı vardır. Hele bizim yolumuz, hele bizim
yolumuz..!

“Bu yol uzaktır,
Menzili çoktur,
Geçidi yoktur,
Derin sular var.”
(Yunus)

Aşk ile çıkıp revan olanlara; yürüyüp rehberini bulanlara, dağlar dümdüz,
ovalar da pürüzsüz olur. Şimşek gibi aşar giderler kan-revan deryaları.
Cehennem ateşini söndürürler semtine uğradıklarında... Onların, takılıp yolda
kalmaları, yürürken vazgeçip geriye dönmeleri asla bahis mevzuu değildir.
“Halktan Hakk’a seyran eder, asla sapmazlar. Dikenli yolda tayeran1 eder,



dikenlere basmazlar. Ölüme, ecele dost gibi bakar asla korkmazlar. Kabre
gülerek girer, kat’iyen ürkmezler. Orayı, ejder ağzı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı
görmez; aksine orayı; ahbaba kavuşturan bir rahmet kapısı, nur kapısı, Hak
kapısı görür” tereddüt ve telaşa kapılmazlar...

Bir de, gittiği hedefi terk edip dönenler, gündüz gözü yolunu yitirenler, bir
dikende takılıp kalan, bir tümseği aşamayan tâli’sizler de vardır bu yollarda.
Yolda yürümenin zevkine erememiş ve bu mihnet yurdunu ebedî zannederek
ikamete2 karar vermiş böyle bahtsızlar için, yürüyecekleri kaldırımların
yıldızlardan örülmesinin bile bir mânâsı yoktur.

Her yolun zevki, safası olduğu gibi; çilesi, ızdırabı da vardır. Hele bu yol
sonsuzlukla kucak kucağa ve iç içe ise...

Evet, ebedî mutluluk bir ulûfe3 olmayacağı gibi sonsuz nimetler de bir
buluntu değildir. Aksine, her saadet, aşılması çok zor sarp tepelerin arkasında
ve her nimet de, bin konağı olan, uzun bir yolun en son durağındadır.

Evet, her nimet, upuzun külfetlerin gelip geçtiği yollarda gelişir ve her saadet
de, bir sürü mahrumiyetlerden sonra elde edilir.

Mısır’a hükmedebilmek için, kova gibi kuyuya salınmak, bir tutsak gibi esir
pazarlarında dolaştırılmak ve bir mücrim gibi zindanlara atılmak şart ise, bunu
değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Ve bunları görüp tatmadan da asla
hedefe varılamayacaktır.

Hikmet elinin açtığı yolu kim değiştirebilir ki..? Onu değiştirmeye kalkışmak,
fıtrata ve eşyanın tabiatına ilan-ı harp demektir. Şu sıkışmış bulutun hâline, şu
doğum yapan ananın iniltilerine ve bin bir güçlükle yuvasını örmeye çalışan, şu
kuşun, şu örümceğin sa’y ve gayretine dikkat edin! Fıtrat kanunlarının herkes
için aynı değişmezlik içinde olduğunu göreceksiniz...

İnsan ruhu da öyledir. Baş aşağı maddenin bağrına indiği günden itibaren,
aslına avdet edebilmek için, kalıptan kalıba girer; ızdırap görür, ızdırap duyar;
ızdırapla haşr ü neşr olur ve madde ile bütünleşerek ebedî saadetini örmeğe
çalışır. “İnsan, sıkıntılar için yaratılmış” ve yolunu yığın yığın ızdırabın
beklediği çileli bir yolcudur. Onun asıl kahramanlığı da, yolundaki bu
güçlükleri yenmesine bağlıdır.

Ah keşke! Bütün bunları insanımızın ruhuna duyurabilseydik! Geçeceği
dikenli yollardan, yolunu kesen gulyabanîlerden, zulümlerden, gadirlerden ve
önündeki tepe tepe vahşetlerden bahisler açarak, ona gerçeğin yüzünü



gösterebilseydik...
Evet, bu karasevdalıların yolunda “bir an bela-yı dertten cüda” kalmanın

mümkün olmadığını anlamak, hakikatin ifadesi ve bu dertliler yolunun esasıdır.
Kendi insanına hizmet yolunda koşanlara, bu hakikatin anlatılmasında zaruret

vardır. Aksine, onlar bu hakikati anlayıncaya kadar, ne yoldan ne de yolcudan
bahsetmeye imkân yoktur.
1 Tayeran: Uçuş, uçma.
2 İkamet: Bir yerde kalmak, oturmak.
3 Ulûfe: Yeniçerilere ve sipahilere dağıtılan maaş.



Kırağı Korkusu
Bir bahar gibi başlar her şey. Güzel tasavvurlar, tatlı düşünceler ve

zümrütten hayallerle... Her güzel başlangıç, neticeye ermenin ilk şartı ve ilk
sebebi olması itibarıyla da, zevkli ve ümit vericidir. Ancak, pek çok güzel
başlangıç vardır ki, “baharı görmeden hazana” erer ve geride kırağı vurmuş bir
sürü yıkık rüya bırakır gider.

Başlatılan her hayırlı iş, her hayırlı teşebbüs, kadirşinas mirasçılar ve
birleri, binlere ulaştırma sevdalısı nesiller sayesinde varlığa erer ve süreklilik
kazanır. Ve şayet, o iş ve teşebbüs, serpilip bağrında gelişebileceği bu ideal
kadroyu ve bu karasevdalıları bulamazsa, samyeli vurmuş gibi kurur ve yerle
bir olur.

Mısır’dan Roma’ya ondan da bütün Doğu medeniyetlerine ve hatta Osmanlı
İmparatorluğu’na kadar, bilumum ümran-ı âlem1 aynı kader çizgisinde doğmuş,
aynı platformda gelişmiş ve aynı hazin akıbetle kadavralaşarak tarihe mâl
olmuştur. Bir bakıma böyle olması da zarurî ve tabiî idi; zira onlar, kendilerini
devamlı kılacak özlerini çoktan yitirmişlerdi. Evet, bir şeyin var olması,
şekillenmesi ve olgunluk çağına ermesi için, ne kadar cehd ve gayret gerekli
ise, hayatiyetini devam ettirmesi ve varlığını sürdürmesi için de, en az o kadar,
belki daha fazla safvet, öze bağlılık, aşk ve vecde ihtiyaç vardır.

Bir tomurcuk, bir yumurta, bir yavru bin bir zorluklarla meydana gelir ve
varlığa erer. Sonra küçük bir ihmal, az bir gaflet ve ehemmiyetsiz bir arıza ile
mahvolur gider. Gider de, ne bahar bekleyen tomurcuktan, ne yığın yığın
müşkilleri aşarak ortaya çıkan yumurtadan ne de yavrudan eser kalmaz. Toplum
hayatı da öyledir. Bin meşakkatle elde edilen zaferler; debdebe ve ihtişama
ulaşan medeniyetler; göz kamaştırıcı ümranlar, beklenmedik bir kırağı ile yerle
bir edilir de, esefli birer rüya, hasretli birer hayal olur kalırlar.

Nedendir bu çözülüş ve çöküşler? Nedendir önüne geçilmez gibi işleyen bu
hâdiseler? Acaba, toplumları ve medeniyetleri, bu afetlere karşı koruyacak bazı
seralar bulunamaz mı.? Bulunamazsa, insanın cemadattan farkı nedir...?

Üst üste bu sorular, hazandan ürkmüş bir dimağın istifhamlarını aksettiriyor.
Belki daha bir sürüsünü bunlara ilave etmek de mümkündür.. ne var ki, kalbleri
tereddüt ve şüpheler içinde bırakmamak için, böyle bir tasvire girişmeyi uygun
bulmuyoruz.



Evet, vâkıa, her fert gibi, her toplumun da belli bir ömrü ve takdir edilmiş
bir eceli vardır. Müddetini dolduran her fert ve toplum –büyük veya küçük bir
sebeple– elveda diyerek ayrılır. Ayrılır da kimse onu durduramaz. Her varlık
bu mihnet evine birer birer gelir, birer birer gider; bu geliş ve gidişte fertleri,
milletler ve devletler takip eder. Gelenler bir yığın çare ve tedbire dayanarak
gelir. Ama gidenler, sezilmedik sebeplerle ve sessizce silinir gider.

Şimdiye kadar bu kahhâr-ı devvârın2 dişleri arasında binlerce millet ve yüz
binlerce ümran çiğnenip gitti. Kim bilir, daha nice medeniyetler, o diş ve
damaklar arasında eriyip yok olacaktır.!

“Bu bir devvâr u gaddardır.
Gözü gördüğünü hep yer
Ne şâh u ne gedâ bunda,
Ne bir ferd pâyidar olmuş.”3

(M. Lütfî)
Ancak bu geliş gidiş devr-i daimini4, mutlak bir kadercilik içinde mütalaa

etmeye de imkân yoktur. Bilakis, bu hususta hem fert hem de topluma terettüp
eden pek çok mesuliyetler vardır. Fert, iç müşâhede ve kendi kendini kontrol
etme; toplum da ona, emniyet içinde varlığını sürdüreceği bir zemini
hazırlamakla mükelleftir. Fert; aşk, hassasiyet, iç düzenleme ve kendini hesaba
çekmede ihmal gösterir; toplum da, kendisi için tehlike arz eden faktörleri
baştan sezemezse, o millet ve o toplum için ölüm emareleri belirmeye başlamış
demektir. Bu itibarla, ferdin hem kendini, hem de içinde yaşadığı cemaati;
cemaatin da, ferdi görüp gözetmesi, hayatî ehemmiyet arz eden ciddî bir
husustur.

Evet, sıhhatli bir toplum, onu teşkil eden fertlerin iç derinliği ve kalbî, ruhî
hayatıyla mevcut sayılır. Ve varlığını, canlılığını da ancak onlar sayesinde
devam ettirebilme durumundadır. Denebilir ki, toplum, tamamen aile cüz-i
fertlerinin5 ve fert izotoplarının hâl ve keyfiyetine göre şekillenmekte ve buna
göre yönlenmektedir.

Buna binaen, fertlerde mevcut olan her güzellik, her kıymet ve her değer
katlanarak topluma akseder. Aksine, onlardaki her uygunsuzluk, her yetersizlik
de, bir fezîa6 ve bir facia olarak toplumun yolunu keser ve onu derinden derine
yaralar.

Bu açıdan, fertleri, içten içe yanmış ve karbonlaşmış bir toplumda, ne



canlılık, ne sıhhat ve ne de elde ettikleri nimet ve imkânları değerlendirerek,
yeni lütuflara liyakat kazanma ve yeni ufuklara doğru açılma, asla söz konusu
değildir. Bilakis, fertlerdeki bu iç çözülme, önce onlarda, sonra da toplumun
bütün kesimlerinde zincirleme hüsranlara yol açacaktır ki; bu da, o toplumun
kendi içinde çürüyüp yok olması demektir.

“Bu şundandır; Yüce Yaratıcı, bir topluma bahşettiği nimetlerini, o toplum
kalbî ve ruhî durumunu değiştirmedikçe geri alacak ve değiştirecek
değildir.”7 Yani o cemaat, kendisine bahşedilen nimetlere mazhar olduğu
andaki safvet, samimiyet, azim, kararlılık ve hasbîlik.. gibi, yüce hasletlerini
yitirmedikten sonra, –ilâhî âdete göre– o nimetlerin alınması ve o toplumun
derbederliği asla söz konusu değildir. Aksine, bir heyet-i içtimaiye8 kendini
yücelten ve ayakta tutan bu üstün vasıfları kaybedince, orta sütun çökmüş ve
toplum çatısında tamiri imkânsız yıkıntılar meydana gelmiş demektir.

Onun içindir ki; bizler, asırlardan beri devam edegelen sarsıntı ve
çöküntülerimize, dışta sebepler arama yerine, insanımıza iç murakabe, kendi
içinde derinleşme ve kendi kendini keşfetmeyi tavsiye ediyoruz. Ve yine onun
içindir ki; makam ve mansıba dilbeste olmayı, öldürücü zehir sayıyor ve hayalî
zaferlerin ganimetini paylaşma uğrunda verilen kavgalara, cinnet nazarıyla
bakıyoruz. Ve yine onun içindir ki, bu yüce davaya gönül vermişler arasında,
şahsî çıkar arayanları ve şahsî refah peşinde koşanları, bu güzide topluluk içine
sızmış zararlılar addediyor, onlardan ve düşüncelerinden uzak kalmaya
çalışıyoruz.

Ne mutlu, geleceğin dünyasını kuracak hasbîlere! Ne mutlu, kudsîler
pazarında insanlık uğruna ateşlere atılanlara ve çarmıha gerilenlere! Bin muştu
olsun, şahsî haz ve zevklerini, içinde yaşadıkları topluma feda edenlere!
1 Ümran-ı âlem: Âlemin imarı, medenileşmesi, ilerlemesi, refah ve saadeti.
2 Kahhâr: Ziyadesiyle kahreden, yok eden, batıran.
Devvâr: Çok dönen, devreden.
3 Bu gözünün gördüğünü hep yiyen dönen gaddar bir dolaptır ki, bunda hiçbir şah, hiçbir fakir (dilenci)

ayakta kalmış değildir.
4 Devridaim: Devamlı dönme.
5 Cüz-i fertler: Atomlar.
6 Fezîa: Skandal.
7 Enfâl sûresi, 8/53.
8 Heyet-i içtimaiye: Topluluğa ait cemiyet.



Hayat Tutkusu
Hayata perestiş, ruhun sefilleşmesi ve insanın, insanî melekelerini

kaybederek içten içe çürümesidir. Yaşama zevki, insanı yüceltecek duygular
üzerine oturmuş bir dev, azim ve iradenin başına indirilmiş bir balyozdur.
Hayat tutkusu, ferdi bohemleştiren bir maraz ve toplumun boynuna takılmış bir
kementtir. Fert bu marazdan kurtulacağı, toplum da bu kemendi boynundan
atacağı âna kadar, millet meflûç ve bahtsız; vatan da bir “dârülaceze”den
ibarettir.

Yaşama zevki, daha doğrusu yaşamak için yaşama, hangi millete çengel
atmışsa, onu baştan çıkarmış, azdırmış, sonra da yerle bir etmiştir. Bu “devvâr
u gaddar”ın1 eline düşüp de sağ kalan, onun iklimine uğrayıp da erimeyen yok
gibidir.

Evet, bugün, varlıklarını sadece tarihin sayfalarında görebileceğimiz eski
kavim ve milletler, hep bu içtimaî hemoroitle kan kaybede-ede, vücutlarına
cemre düşmüş gibi eriyip gitmişler ve geride esefli, yıkık birer rüya
bırakmışlardır.

İşte ibret sayfalarıyla Pompei! İşte eski Mısır! İşte Roma! İşte Endülüs! Ve
işte koca Osmanlı İmparatorluğu... Evet, hep aynı kader çizgisinde ve birbirine
yakın felaketlerle, hem de geriye dönmemek üzere silinip giden bu medeniyet
ve bu milletler, zevkin, safânın, rahat ve rehavetin öldürücü cazibesiyle evvela
mahmurlaşıp kendilerinden geçtiler. Sonra da birer enkaz yığını hâline geldiler.

Ah! Keşke, geçmişi bütün dehşetiyle yâda getirip de bu enkaz yığınını
görebilse ve bu üst üste yıkılıştaki çığlıkları duyabilseydik!. Heyhât.! O iz’an
kimde var? O irfan nerede..? Şimdiye kadar kaç kişi bu birbirini takip eden
derslerden ibret aldı..?

Tarihî tekerrürler birbirini takip edip durdu. Sefahat ve ruh sefaletleri hep
yeni felaketler doğurdu. Ve medeniyetler kurmuş koskoca milletler, hiç ama hiç
mukavemet gösteremeden sessizce yıkılıp gittiler. Aslında gitmemeleri de
düşünülemezdi. Zira ruhlarına duyurulan gerçekleri çoktan unutmuş; çoktan bin
bir değişikliğe uğramış ve özlerinden uzaklaşmış bulunuyorlardı. Sonra da bir
istidrac2 olarak yığın yığın nimetlere mazhar oldular. Artık hayallerinde hep
yaşama sevdası; gönüllerinde rengârenk zevk ve hayatın her yönünden istifade
etme humması hüküm-ferma idi. Bu sarhoşluk ve bu hissizlikle “ilelebed”
yaşayamazlardı ve öyle de oldu. Gök, parça parça üzerlerine döküldü. Yer,



bütün gayz ve nefretiyle onların üstüne yürüdü.
İğrenç hamamları, lüks saraylarıyla müstehcenin kucağında can veren

Pompei ne açık bir dil, ne ibret-âmiz3 bir tablodur! Keşke Endülüs’e, yeni bir
ruh, yeni bir mânâ götürenler bu dili anlayıp, bu tablodan ders alabilselerdi.!
Ya şu Mısır’ın, Roma’nın, Endülüs’ün takallüs4 etmiş çehresinde, kendi
kaderini okuma imkânına sahip olan Osmanlı? Evet, bari o, sarayların duvar ve
tavanlarına altın sıvamadan; kuğu tüyü döşeklerde gecelemeden; atlas elbiseler
ve pırıl pırıl formalarıyla çalım satmadan vazgeçerek, kendini yenileyip, eski
ataları gibi ordularının başında serhat boylarına dönebilseydi.! Heyhât!
Dönmedi... Ve hükümdarın, “Asker-i Hümayun”dan ayrılıp saraylara kapandığı
aynı anda, hareketsiz kalan devlet erkânı da, içten içe birbirini kemirmeye
başladı. Rahatın ve rehavetin kucağında balmumuna dönen devlet ricalinin bu
acıklı ve esefli hâli, askere de sirayet edip onu da çürüttü. Artık, bir zamanlar,
gülbanklara sığmayan kudsîler ocağı, o dâsitanî müessese, bir kısım sefil istek
ve arzulara dilbeste, gerildikçe geriliyor ve her defasında, kendi devletinin,
kendi sarayının ve kendi hükümdarının başına boşalıyordu.

Bu, asırlarca Asya ve Afrika’ya hükmeden, batı yakasını tutup yolları
kendine bağlayan yüce ve muhteşem bir devletin çürümesi ve kokuşmasıydı ki,
gayrı bundan öte, o da, “azametli, bahtsız; şanlı, tâli’siz” devletler arasına
karışıyordu.

Ah, o ne feci bozgun, o ne ümitsizce sönüştü!
“Hayalimden geçerken şimdi; fikrim hercümerç oldu;
Salahaddîn-i Eyyubîlerin, Fatihlerin yurdu.”
(M. Âkif)

Karanlık ve upuzun yılların sahnelendirdiği, yığın yığın felaketler içinde
didinip duran ve düşe kalka yürüyen günümüzün bahtsız nesilleri, ancak
geçmişten alacakları ibret dersleriyle geleceği kurabileceklerdir. Yoksa onlar
için de aynı akıbet kaçınılmaz ve mukadderdir. Ah, keşke ders alınabilseydi...!
Ne acıdır ki, daha hayatımızın baharında iken, bizden evvelkileri batıran aynı
levsiyâta5 hem de göz göre göre gidip gömüldük ve henüz dirilmenin yolunda
iken, ölüme davetiye çıkarmaya başladık. Yani, rahata, rehavete dalarak, bu
toprak ve bu ülkenin insanlarını bütün bütün unuttuk. Ötelere ait yumuşak
yaşayışı, çekip buraya getirdik ve bedenî hazlarından başka bir şey
düşünmeyen nefsinin esiri yığınlar hâline geldik. Bin şevk yürümeye



koyulduğumuz kudsîler yolundan geriye dönerek, en büyük iş ve vazifeleri,
dünyanın aldatıcı süs ve ziynetine feda ettik. Evet, bir kelepir uğruna okçular
tepesini6 terk ettik...

“Eyvah! Aldandık. Şu dünya hayatını sabit zannettik. O zan sebebiyle de
bütün bütün zayi ettik. Evet, şu güzerân-ı hayat7, bir uykudur; bir rüya gibi
geçti. Şu temelsiz ömür de çay gibi akar gider.”8 Ve bizler, binlerce paradoksla
üst üste yara alırken, özümüze ait her şeyi yitirirken, hâla Belh hükümdarı gibi,
müdebdeb saraylarda, muhteşem koltuk ve yumuşak döşekler üzerinde,
sevgiliye vuslat türküleri söylemekle kendimizi aldatacaksak, bir gün bize de:
“Çatıda deve aranmaz!”9 diyenler çıkacaktır.

Bu mütalaamızı, herkesin ganimete koştuğu, her şeyin rahat ve rehavete feda
edildiği bir devirde, maddî-mânevî hazlarını ve füyûzat hislerini unutmaya
âmâde bulunan, mukaddes neslin dikkat nazarına arz ediyoruz.
1 Devvâr u gaddar: Durmayıp dönen ve çok zulmeden.
2 İstidrac: Kişinin hakkı ve kabiliyeti olmadığı hâlde, yığın yığın nimetlere mazhar olup bunları Hak’tan

bilmeyerek nankörlüğü yüzünden azap ve ilahî gazaba yakalanması.
3 İbret-âmiz: İbret verici.
4 Takallüs: Kasılma.
5 Levsiyât: Kirli, pis şeyler.
6 Okçular tepesi: Uhud savaşı sırasında Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ne pahasına olursa

olsun okçulara ayrılmamasını sıkı sıkıya tembih ettiği meşhur tepe.
7 Güzerân-ı hayat: Geçici hayat.
8 Bediüzzaman, Sözler s.227 (On Yedinci Söz, İkinci Makam).
9 Çatıda deve arama: Belh Padişahı olan İbrahim b. Edhem, bir gün sarayında yatarken çatıda bir gürültü

işitir, ne olduğunu sorunca yukarıdaki kişi, kaybettiği develerini aradığını söyler. Bunun üzerine Padişah;
“Çatıda deve mi aranır?” diye çıkışır. Kendisini irşad etmek için bu yolu seçen Hak dostu da: “Ya atlas
döşeklerde, Hakk’a vuslat mı aranır?” diye cevap verir. Bu sözün tesiriyle Padişah Hakk’ın rızası yolunda
dünya saltanatını terk eder.



Cinnet Yolculuğu
“Mehlikâ Sultan’a âşık yedi genç
Karasevdalı birer âşıktı.
Bir hayalet gibi dünya güzeli
Girdiğinden beri rüyalarına;
Hepsi meshûr, o muamma güzeli
Gittiler görmeğe Kafdağlarına...”
(Y. Kemal)

Neslimiz, yaşadığı dönemi bir enkaz yığını hâlinde devraldı. Yıkılmadık ve
sökülmedik hiçbir tarafı kalmamış bir enkaz yığını hâlinde...

O, iradesine kement vurulmuş, tâli’inin yüzüne zift sıkılmış; doğruların eğri,
eğrilerin doğru gösterildiği bir atmosfer içinde kendini buldu. Ve neyin ne
olduğunu sezemeden akıntıya kapılıp gitti.

Ona, bu ölüm gayyasını Batı hazırlamıştı. Rehberliğini de o yapıyordu.
Ah o fettan rehber! Bari kendisi istikamette olabilseydi... Heyhât! Batı,

kalbsizlik, ruhsuzluk ve inançsızlık içinde her gün biraz daha kasılıyor,
büzülüyor ve kurumaya doğru gidiyordu. Bütün bir tarih boyunca, mukaddes
sayıp omzunda taşıdığı her şeyi, bir hamlede silkip üzerinden atıyor ve gidip
gırtlağına kadar levsiyâta gömülüyordu. Evet, bir mahbesten kurtulmuş gibi,
Andre Gide’nin diliyle “Dünya Nimetleri”ne kavuşuyor ve kendisini visale
ermiş görüyordu: “Evet evet kapkara geçti gençliğim; içim pişmanlıkla dolu.
Toprağın tuzunu tadamıyorum. Ne de şu koca tuzlu denizinkini... Ağzım kapalı
kaldı ve ellerim meyvelere uzanamadı; çünkü dua etmek için birbirine
kenetlenmişlerdi.”

Zavallı Batılı.. bilmem ki, kendini o güne kadar var eden mazi, örf ve
geleneklerin tahtına oturttuğu “dünya nimetleri”nden umduğunu bulabildi mi?
Ne gezer... Bulduğu, hayal dünyasında bir “Yalancı Cennet” ve heder olmuş
koskoca bir gayret..!

Ve artık bu aldanmış dünyada her şey durmadan değişiyor, değişenler tekrar
değişikliğe tâbi tutuluyor; bir geliş-gidiş curcunasıdır sürüp gidiyordu...

Böyle her şeyin dökülüşü, her şeyin birkaç defa harman oluşu karşısında..
evet, bütün altüst oluşlar karşısında edebiyat, felsefe, estetik sahalarında neyin
kalıp, neyin kalmayacağını söyleyebilir miyiz? Neyin kayıplara karışacağını,



hangi nevzuhurların yarınlarımızı işgal edeceğini kestirebilir miyiz? Kendi
kendimizi hayallerle teselli ve bunun edebiyatıyla avunma, zihnimize karşı ayrı
bir tenakuz ve göz göre göre kendi kendimizi aldatma değil midir?
Eksistansiyalizm hangi derde derman olabilmiştir? İşte olup bitenler: “Harap
iller, yıkılmış hânümanlar, zâirsiz1 bucaklar, kimsesiz çöller...”

Evet, bugün her şeyden evvel, insanlığın kırılan gururunun, hırpalanan
ruhunun asıl sebebini arama mecburiyetindeyiz. Biz onu, maddenin bir mihrap
ve pozitivist düşüncenin bir fetiş hâline getirilmesinde görüyoruz.

İnsanlığın düşünce dünyasını istila eden bu davetsiz misafirler, daha doğrusu
zorbalar, onu hortlak hâline getirip kendi kendini katlettirmekten başka, bütün
ümitlerini de alıp götürmüş ve yerine bir sürü buhran bırakmışlardır...

Şimdi, bu yeni buhran dönemi bize, millî hayatiyetimizin bütün bütün sönüp
külleştiğini, hayalimizde kurduğumuz sırça sarayların karanlığa gömüldüğünü
ve geçmiş milletler gibi, bizim için de bitip tükenmenin mukadder olduğunu
iyiden iyiye hissettirdi. Hem, bütün endişelerimizi sarsacak şekilde hissettirdi.

Evet, şimdi; Ninova’yı, Bâbil’i daha iyi anlıyor; Roma’yı, Atina’yı görüyor
gibi oluyoruz. Artık tarih uçurumunda herkesi yutacak kadar büyük gediklerin
bulunduğunu açık seçik müşâhede edebiliyor ve ürperiyoruz. Peşi peşine iki
Cihan Harbi bu ürpertiye dâyelik yaptı ve onu bilhassa Batı için bir kâbus
haline getirdi.

Hiroşima’nın mezar taşında kırılan medeniyet kâsesi, bütün bir Avrupa
şehrayinindeki renkli lambaları söndüren yıldırım şerarelerine döndü. Bilmem
ki Atlantis’in yokluğun karanlıklarına gömülüşünde insanlık bu kadar endişe ve
korkuya kapılmış mıydı...? Evet, “Dünya’da bir eşi olmayan cihan harbi”
görülmedik bir ürküntü hâsıl etti. Medenî imkânlardan, fennin cadılığından,
tekniğin merhametsizliğinden ürktü insanlık. Ürktü ve kendini kitaplara verdi.
Artık, yıkılan dünyasını kitaplarla, kilise ve dualarla yeniden kurmaya
çalışıyordu. Sözler hep eski kurucular ve koruyucular üzerine söyleniyor; şiir
ve nesir şehitlerden ve kahramanlardan bahisler açıyordu.

Bir kaçış ve arayış curcunası içinde bîçare Batı, sığınak peşinde ve bir
avuntu arkasında, düşünceden düşünceye koşuyor ve bir türlü aradığını
bulamıyordu... Artık o kapana kısılmış bir fare gibi “her şeyi olduğu gibi kabul
etme” felsefesiyle teselli olmaya çalışıyor, Eksistansiyalizm türküleri söylüyor
ve ona kurtarıcı bir simit gibi sarılıyordu. Ama acaba halaskârı, onun arzu ettiği



ölçüde değişen hayat ve hâdiselere felsefe yetiştirebilecek miydi? Evet, bütün
bunlara aydınlık getirmeden Batının belini doğrultması mümkün değildir...

Bizlere gelince, gaip kıtaya göre Kanarya Adaları sekenesi. Dağların
doruklarında kalmamıza rağmen, kendimizi batmışlara imrenme içinde bulduk.
Medeniyet sefaletinin, ayaklarımızın dibinde çukurlaşma ve derinleşmesine
karşılık, zirvelerde olan bizler, ona ve ufunetli çamuruna destanlar söylemeye
koyulduk.

Keşke o kadarlıkla kalsaydık... Kendini ateşe atan kelebekler gibi, bir
yalancı mum için uçup uçup gittik; gittik ve bir daha da geriye dönemedik.

Ve insanımız, hep böyle meçhuller arkasından koşup durdu. Hep görünmedik,
bilinmedik şeylere bel bağladı. O, hayalden şatolarda, âşığına visal vaad eden
bir fettana, bir alüfteye tutulmuştu. “Mehlikâ Sultan”a âşık olmuştu... Heyhât!
Mâşuk diyarında, çoktan hazan esmiş, bağlar bozulmuş, kaynaklar kurumuş,
sular kesilmiş; surlar yıkılmış, yollar perişan olmuştu...

Acaba onu, sardırdığı bu dünyadan uzaklaştırmak mümkün olacak mıydı?
Bunu şimdiden kestirmek çok zor, ama; neylersin ki, kurtuluşumuz da yine ona
bağlı. Asırlardan beri hayal peşinde koşanlara, kendinden kaçanlara, yalnızlara
ve öz yurdunda gariplere...

Yine de bin bir tomurcuğun diriliş soluduğu şu günlerde, yurduna küsüp
gidenlerin yeniden yuvaya dönecekleri ümidini beslemekteyiz...
1 Zâirsiz: Ziyaretçisiz.



Kendimizi Tenkit
Kendimizi kontrol, sağlam seyredebilmenin, sağlam iş yapabilmenin en metin

teminatı ve en güvenilir mesnedidir. Böyle bir kontrol insanın kendi kendini
gözden geçirmesidir. Her hamle ve her irtifa bu türlü bir kontrole dayanıyorsa,
ümit verici; geçmişin muhasebesi yapılmadan gösterilen her sa’y ve gayret ise,
bir hüsran ve inkisar başlangıcıdır.

Ferdin kendi kametine, cemiyetin de kendi buudlarına göre alabildiğine girift
ve komplike meseleleri vardır ve bunlar çok derin ve çok ciddî hesapları
gerektirmektedir. Hesaplaşma çizgisinde bulunan bir ferdin fazla inhirafları
olmayacağı gibi, hesap üzerine kurulmuş ve yine hesap üzerinde işleyen bir
toplumun da, rahatsız edici yanı ve yönü bulunmayacaktır.

Geçmiş, hâle nispeten, hâl de, geleceğe nispeten bir hesap kitabıdır. Hatta bu
nokta-i nazardan, gündüz geceye; yaz kışa, dünya öbür âleme nispeten birer
kitaptırlar. İnsan bu kitapların yüzünden nikabı kaldırıp, neşredecekleri
aydınlıktan istifade ettiği nispette, doğru görür, doğru düşünür ve başı
yüceliklere erer. Bu kitaplar ve bunların ihtiva ettikleri hesaplardan habersiz
yaşayanlar ise; hüsran görür, hüsran düşünür ve hüsranda boğulurlar.

Evet, bazen, kararın verileceği güne bırakılmış bir hesap, sahibi için sadece
hizlan ve haybet olur. “Keşke kitabım verilmeseydi ve hesap nedir, onu
bilmeseydim.”1 inkisarı içindeki bir teessür ve nedametin, mücrime
(günahkâra) kazandıracağı hiçbir şey yoktur.

Hususî mânâda muhasebe, geçmişteki eksiklikleri ve noksanlıkları sezerek,
geleceği seyre koyulma ve arkada bıraktığı her yanlışlığı bir trafik işareti kabul
ederek yolun doğrusunu görmeye çalışmadır. Yoksa kaderi tenkit ve Rahmeti
Sonsuz’un rahmetini ittiham mânâsında, hâdiselerden şikâyet ve dert yanma
faydasız bir ızdırap ve elemdir.

Milletçe, bu anlayışta bir muhasebeye ne kadar muhtaç olduğumuz, her türlü
tariften vârestedir. Ancak biz, yakın tarihimiz itibarıyla muhasebe adına bir
kısım sevimsiz polemik ve düellodan başka bir şey görmedik...

Keşke, insanımıza, aydınlatıcı ve yol gösterici tenkitte bulunmayı
öğretebilseydik. Ve keşke, geçmişten ve tarihî tekerrürlerden ders
alabilseydik...!

Şimdi, mektebin, kitabın ve muallimin hesabını, yine kendi bakış açımızdan



ve kendi menşurumuzun altında arz etmeye çalışalım: Muallim, öğretici
olmazsa; mektep, hayatı ders vermezse; kitap, kâinatın sinesindeki esrarı
billûrlaştırıp aksettirmezse, o muallim tâli’siz, o mektep karanlık ve o mektepte
okuyanlar da bedbahttırlar. Ve eğer, muallim, elindeki irfan adesesiyle eşya ve
hâdiseleri tanıma yolunda ise; kitap, neşrettiği nurlarla “Elektromikroskop” ve
(x) ışınları vazifesini görüyorsa; mektep bu esrarlı cümbüşe laboratuvarlık
yapıyorsa, muallim mutlu, mektep aydın ve o mektebin talebeleri de bir kısım
meleklerdir...

Acaba, arkada bıraktığımız koskoca bir devre içinde, muallim, öğreticilik
vazifesini yapabildi mi..? Talebenin ruhunu aydınlatıp, kâinatla bütünleşmesini
temin edebildi mi? Kalbine fer verip onu yüce ideallerle donatabildi mi? Yıllar
yılı hayatı, mektepten ve muallimden öğrenmeye alışmış halkımızın, aç ve
bitkin bakışları karşısında, ona her yönüyle hayatı talim edip, ruhunu sefaletten
kurtarabildi mi..? Ona kitabı ve mektebi sevdirip, ilmin yüce gayesine âşina
kılabildi mi..?

Hâsılı; milletin, ümit ocağı deyip bel bağladığı ve bütün inkisarlarında
gözünü ona dikip, ondan bir şeyler beklediği mektep, fonksiyonunu yerine
getirebildi mi...? Elde ettiği imkânları değerlendirip, duygu ve düşüncelerimizi
rahatlıkla soluyabildiğimiz irfan yuvalarımızda, her şey olmaya müheyyâ bir
nesil karşısında, vazifesini idrak edebildi mi..?

Bu soruların hepsine bir çırpıda “evet” diyebilecek bir babayiğit gösterebilir
misiniz? Kaç hakikat eri gösterebilirsiniz ki, oturup kalktığı her yerde, kendi
kokusunu neşretmiş; girip çıktığı her menzile kendi dünyasından bir demet gül
bırakmıştır..!

Ve kaç hakikat âşığı gösterebilirsiniz ki; mektebe, kitaba susamış neslin
açlığını gidermiş, onların, soysuzlaşan ruhlarına yücelik ve fazilet dersi
vermiştir..?

Bizler, kendi hesabımıza, elde edilen fırsatlarla, gösterilen cehd arasında bir
tenasüp olmadığı kanaatindeyiz. Kanaatimiz o ki; ne ele geçen tarlanın
bütününe tohum atıldı; ne de eldeki tohumun bütünü tarlaya saçıldı. İmkânlar
kendi buudlarıyla değerlendirilmedi. Ve neslimiz beklediği kadirşinasları
bulamadı...

Yeni bir imkân doğar veya doğmaz orasını bilemeyiz. Bildiğimiz bir şey
varsa o da şudur ki; son bir kere daha insanımıza hizmet etme fırsatını kaçırdık
ve onu bir kere daha terk edilmişlikle baş başa bıraktık.



O, ruhunda taşıdığı mânâ cevherlerini işlettirecek sarrafı bulacağı âna kadar,
iki büklüm bekleyedursun. Bizler terennüm edemediğimiz nağmeden
müteheyyiç2, gözü ve gönlü bu işe bağlanmış kimseler olarak, bir hayli zaman
daha âh u vah etmeye devam edelim...
1 Hâkka sûresi, 69/25-26.
2 Müteheyyiç: Coşkulu.



Hesaplaşma
Tarih bir düzine tekerrürlerden ibaret gibidir. Hâdiseler o kadar birbirine

yakın ve benzer cereyan etmektedir ki, insan yanılıp da, hep aynı çizgide, aynı
şeylerin cereyan ettiği hükmünü verebilir.

Buna rağmen, düşünenlerin sayısı ne kadar az, düşünceler ne kadar kısır ve
gönüller, hakikatlere karşı ne kadar yabancı.!

Kim bilir, kaç defa girdaplara kapılıp gayyalara gittik ve kaç defa
fevvarelere binip zirvelere ulaştık. Kaç defa gündüzümüz kaos, gecemiz
Cehennem oldu ve kaç defa İrem Bağlarına benzeyen “sâdâbâd”larla dilşâd1

olduk.
“Hüner bir ibret almaktır, hüner irfana ermektir.”  Ama biz, ibret alamadık

ve irfana eremedik. Hâla bir kısım kakavanlardan nasihat dinliyor ve yüzde yüz
zararımıza paradokslara giriyoruz. Doğrusu, şimdiye kadar bize elli bin defa
yabancılık aşılayan ruhumuzun hasımlarına karşı, tekrar edip durduğumuz
“flört”lerden bir şey elde edemediğimiz gibi, öteden beri öcü gibi gösterilen
kendi dünyamıza karşı da insaf edip yabancılaşmadan bir türlü vazgeçemedik.

Ne olurdu, bir kere de, şu milletin nabzına elimizi koyup, kendi kendimizi
dinleyebilseydik. Heyhât! Hep milletimize düşmanlık besleyenlerden kurtarıcı
mesajlar bekledik ve hep yabancı tespitlere göre, onun hakkında hükümler
sıralayıp durduk.!

Yabancılaşma, bizde idbar 2 dönemiyle başlamış bir hastalıktır. Başladığı
günden itibaren de “rekor” seviyede bir hızla gelişmiş, artmış ve
yaygınlaşmıştır. Bir inayet eli imdada yetişmezse, önümüzdeki yıllarda bu
hızla; nereye varacağımızı şimdiden söylemek kehanet sayılmamalıdır.

Yabancılaşma, milletlerin kaynayıp birbirine karışması ve birbiriyle içli
dışlı olmasıyla başlar. Düşünce ve kültür alış verişiyle derinleşir ve kök salar.
Bu itibarla da o, hem galiplerden mağluplara, hem de mağluplardan galiplere
geçme istidadında olan bir hastalıktır. Vâkıa, bir ölçüde onun mağluplara ait
bir ruh haleti olduğu iddia edilebilir; ama, mutlak böyle olduğunu söylemek de
aceleden verilmiş bir karar olur. Bence, bu mevzuda en kayda değer şey,
yabancılaşma vasat ve zemini hazırlandığında, millî ve içtimaî bünyenin
uyarılamaması ve umumî bir alarma geçirilememesi hususudur.

Toplumlar, yabancılaşmayı sezecek ve içlerine sızma istidadında olan



zararlılara karşı parola soracak kadar basiretli oldukları devirlerde,
kendilerini korumuş ve müesseselerinin tahribine meydan vermemişlerdir. Bu
sezme ve basireti gösteremedikleri devirlerde ise, kendilerine ait öz ve mânâyı
tahribe uğratmış ve sonra da tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir.

Roma’nın zulüm ve baskısına karşı, Hristiyanlığa sarılan kitleler, daha sonra
bilerek veya bilmeyerek, Roma hayatından pek çok yeni anlayış alarak
dinlerine kattılar ve böylece, belki de yüce bir dinin özünü ifsat ettiler. Bu
alma ve aktarma işi, daha sonra da devam edip durdu ve zavallılar bundan bir
türlü kurtulamadı.

Bir taraftan, o günün mazlum, mağdur köleleri, zulüm ve istibdattan,
Hristiyanlığın himayesine sığınırken, diğer yandan, hasımlarına ait her şeyi
kullanma, bir acemilik ve bir oyuna gelme, belki de ikbal hırsına kapılma gibi
şeylerle -her ne olursa olsun!- kısa zamanda çeşitli mutasyonlarla özlerine
yabancı birer hüviyet aldılar ve bir daha da kendilerine dönemediler.

Tarih tekerrür edip duruyor: Bugün de Batıya karşı, aynı hâlet-i ruhiye
içinde, bir yığın millet göstermek kabildir. Bu milletler ister Batının teknik
üstünlüğünü, refah seviyesini elde edip, onun gibi müreffeh yaşama peşinde
olsunlar, isterse milletlerine hizmetin ancak böyle olacağına inansınlar,
özlerinden ayrılma ve kendi kendilerini tahrip etme yolundadırlar.

Karşı dünya, dünden bugüne, üstünlüğünü korumaktan başka bir şey
düşünmedi ve bu uğurda her yolu meşru, her vesileyi mubah saydı. Bugün de
aynı gayret içindedir. Arada tek fark var, o da; dünkü kölelere bedel, bugün
köleleştirilmek istenen milletlerin oluşu ve dünkü kölelerin başkaldırmasına
karşılık, onun yerinde bugün başkaldıran milletlerin bulunuşudur.

Evet eskiden; yeri, yurdu, kökü ve geçmişi olan bütün toplumlar, şimdi bu zıt
dünyanın karşısına dikilme hazırlığı içindedirler.

Yakın tarihe kadar insanımız bu zıt dünyaların meydana getirdiği kandan
seylaplar3 karşısında bile, ona hep hüsnü zan etmiş ve iyimserlikten
ayrılmamıştır. Ama üst üste cihan harpleri ve müteakip felaketler, bu karşı
dünyanın “şuuraltı” kin ve nefretlerini ortaya çıkarmış ve insanımızın gözünü
açmıştır. Artık ayan beyan herkes görüyor ki, bu dünya husumet ve
düşmanlıktan başka bir şey bilmemektedir. Zayıf olduğu devirlerde
politikasıyla, kuvvetli olduğu devirlerde de, felsefesinin temel rüknü olan:
“Hak kuvvettedir.” düsturundan hareketle, hep zulüm ve gadir cephesinde



bulunmuş; hep ezmiş ve inletmiştir.
Dinler, onu terbiye edememiş; mürşidler, azgın ruhunu uslandıramamış ve

gönlüne bir yudum samimiyet iksiri içirememişlerdir.
Yerinde o, Hristiyanlığa bir kurtarıcı simit gibi sarılmış ve yerinde, onun da

yetmediğini ilan ederek başka mahbup arkasına düşmüştür. Mesihiyyete karşı
Rönesansı böyle bir ruh hâletiyle çıkardı ve Alpler’in zirvesine yerleştirdi.
Salîb’i bayraklaştırıp yeryüzünü işgale koyulduğu zaman ne kadar
samimiyetsizse, yeni putuna karşı da o kadar sûrî ve ihlassızdır. O, ne bin bir
tehâlükle4, Anadolu’yu “çertaraf”5 Haçlılara çiğnettiği devirde, ne de dinî
duyguları zincire vurup kiliseye hapsettiği devirde, asla samimî olmamıştır.

Onun Hristiyanlığa sımsıkı sarılması, yeni bir inanç, yeni bir nizam ve yeni
bir “dünya-ukbâ” anlayışına karşı hışmının gereğiydi. Bu yeni inanç ve sistemle
mücadelede, Hristiyanlığın da yetmediğini anlayınca, Rönesansla hembezm
oldu. Bu onun “antik” devirleri imdada çağırması, ric’atı ve irtidadı idi. Yani,
yıkılırken başka bir enkaza dayanması, ölülerden medet umması ve mezarlara
müracaat etmesiydi...

Zavallı Batı, bu hâliyle, kendini kurtaracağını sanıyordu! Aslında yaptığı iş,
bir libas değişikliğinden başka bir şey değildi. Eski elbisesinin yerine, başına
geçirdiği âriye6 bir urba ile, ebedî varlığa ereceğini umuyordu. Heyhât! O,
umduklarından hiçbirini elde edemedi. Aksine, bile bile gidip gericilik
bataklığına “aborde”7 oldu. Evet, bir gayz ve kin uğruna, göz göre göre, hem
kendini hem de başkalarını mahvetti!

Haçlı seferleriyle, görme ve tanıma imkânını bulduğu yeni din ve yeni
dünyanın insanı, onu o kadar ürkütmüştü ki; mutlaka bu dünyanın hakkından
gelmek istiyordu. Zira, yeni nizamın ruhundaki müsamaha ve hoşgörünün, onu,
bir gün alıp Batı kapılarına kadar getireceğini ve hâkim kılacağını düşünüyor
ve düşündükçe de çileden çıkıyordu.

İşte o, böylesine fikrî hercümerç içinde, kendi değerlerini ve mesnetlerini
yeniden “kritiğe” tâbi tuttu. Ve yeni bir mâşuku aramaya koyuldu. Az sonra da
kendini etnografik müzelerde buldu. Ve o gün bu gün, bir daha da, gönlünü
kaptırdığı o kadîm müstehâselerden8 kurtulamadı.

Ah, bu ne öldürücü bir karardı! Keşke alçakgönüllü ve faziletli olabilse ve
ayağının dibine kadar getirilen bu yeni hayat iksirinden içebilseydi, dünyanın
veçhesi bambaşka olacaktı! Ama o, bağnazca davrandı ve kendisine



ölümsüzlük müjdesi getiren bu şefkatli eli kırdı.
Aslında bu kavga ve mücadele, hiçbir zaman samimî ve hasbî olmamış katı

bir dünyanın, özü ihlas ve fıtrîlik olan yeni bir dünyaya karşı huysuzlaşmasının
gereği idi. Bütün bir tarih boyu da devam edecekti. Kuvvetli olduğu zaman
alabildiğine azgınlaşan; zayıf olduğu devrelerde de bütün bütün müraileşen ve
ruhu yapmacıklarla dolu bir dünya, ebedî nuru temsil eden bir nizamla kat’iyen
uzlaşamadı. Ve işte tarihin, hûnîn9 sayfaları; buna bin misal meydanda...!

Nihayet içtimaî çalkantılar, onu kendine getirecek buudlara ulaştı ama, bu
defa da yıllar yılı aman vermeden ezdiği halaskârını, kendi kapısında iki
büklüm buldu. Asırlarca kendisini kıvrandıran humma, şimdi de kıskıvrak bu
yeni dünyayı yakalamıştı. “Tagallüpler, esaretler, tahakkümler, mezelletler,
türlü ibtilalar, türlü illetler.” Artık, yıkılana payanda ile koşacak, yatağa
düşene zemzem taşıyacak kalmamıştı...

Bu durumdaki bir dünyanın, başkalarına Hızır olması asla düşünülemezdi.
Hele teknik üstünlük ve maddî refah seviyesi kıstas olur ve bu da yardıma
muhtaç olanların elinde bulunursa...

Ne var ki, bu çekimserlik de bir işe yaramayacaktır. Zira, bir taraftan onun,
yüzlerce yıldan beri içinde taşıdığı hınç açığa çıkarken, diğer taraftan da,
öteden beri istismar edilegelen yeni dünyada bazı kıpırdanışlar belirmeye
başlamıştır.

Şimdi iliklerine kadar korku içinde tir tir titreyen bu gadir dünyası, biraz
daha huysuz, biraz daha tedirgin ve biraz daha gerilim içindedir. Belki de
patlayacak hâle gelen bu dünya, önümüzdeki yıllarda, yeni bir çılgınlık ve yeni
bir maceraya atılacaktır...!

Keşke, bir kin ve nefret kumkuması hâlinde, asırlardan beri kaynayıp duran
bu fitne ocağı, en son “şuuraltı”na kadar her şeyini ortaya dökmüş olabilseydi.
Belki o zaman, intibaha gelmemiz biraz daha hızlanacak ve erken kurtuluşa
erecektik. Ve bu efsanevî ruhun tebahı10 Batıyı da kurtaracaktı.

Kim bilir, belki de yine öyle olur.

“Gün doğmadan meşîme-i şebden11 neler doğar.”
1 Dilşâd: Sevinçli, kalbi hoş olmuş.
2 İdbar: Gerileme.
3 Seylap: Sel.
4 Tehâlük: İstekle atılma, can atma.



5 Çertaraf: Dört bir yan, taraf.
6 Âriye: Ödünç, iğreti.
7 Aborde: Kıyıya sığınma, batma.
8 Müstehâse: Fosil.
9 Hûnîn: Kana bulanmış.
10 Tebah: Uyarma, kendine gelme.
11 Meşime-i Şeb: Gecenin döl yatağı.



Dünya Muvazenesinde Bir Millet
Yeryüzü muvazenesinin tamamen bozulduğu, içtimaî coğrafyanın sürprizlere

hâmile bulunduğu şu günlerde, “tabakât-ı beşer”1 çapında sözünü geçirebilecek
bir yüce devlete ve âlî bir millete, ne kadar muhtaç olduğumuz her türlü izahtan
vârestedir.

Şarktan garba şenâetlerin işlendiği, mazlumun hor görülüp zalimin
alkışlandığı; süper devletlerin kendi çıkarları hesabına, yeryüzünü anarşiye
devir teslim edip, kargaşa ve hercümerci körükledikleri bir dönemde,
muvazene unsuru olabilecek bir milleti, kendi elimizle bitirip tüketmiş olmanın
hasretini bir kere daha çektik... Gerçi bu millet hiçbir zaman bütün bütün yok
olmadı. Eğer arızalı görülüyorsa ihya edilmeli ve ihya edilmelidir de... Yoksa
arenalardaki kanlı kavgalara benzer hâlihazırdaki2 bu durumun, daha ciddî ve
daha endişe verici korkunç şeylere inkılap etme ihtimali vardır.

Bu ise, sadece muvazene unsuru olabilecek bir milletin yok olmasıyla
kalmayacak; belki içtimaî coğrafyada birbirini takip eden ciddî değişikliklere
de sebebiyet verecektir. Dünyanın belli bir bölümünde, böyle bir çöküşe
sebebiyet vermenin tarihî mesuliyeti ise, o başyüce milleti, kendi tükenişiyle
baş başa bırakanlara ait olacaktır.

Bu millet, dünden bugüne binlerce badireyi atlata atlata, ve binlerce dahilî
ve haricî hıyanet şebekesiyle boğuşa boğuşa, günümüze kadar mevcudiyetini
koruyabilmiştir; ama o, şimdi, bitkin ve harîm-i ismetine3 tecavüzle karşı
karşıya bulunmaktadır.

Evet, bütün bir tarih boyu, ardı arkası kesilmeyen kinlere ve nefretlere maruz
kaldıktan sonra, yeni dünyanın çeşitli ideolojik silahlarla hücuma kalkıştığı ve
onu tüketmek için, sarının kırmızı ile tek cephe hâline geldiği şu karanlık
günlerde, onun kalb ve ruhuna sahip çıkma mecburiyetindeyiz.

Dün onun düşmanı sadece sonradan özür dileyen bir kısım mutaassıp diyanet
mensuplarıydı. Şimdi “Lanet ile anılan o cebâbirenin4 en küstahına binler
rahmet okutan” milletimize düşman firavunlar var sahnede... Vâkıa ilk
düşmanlık, salîbin etrafında toplananlarla başlamıştı. Şimdi ise o, yerini, daha
korkunç ve daha kalıcı düşmanlıklara bırakmış gibidir.

Bu millet Avrupa’ya adım attığı günden itibaren, bazı diyanet mensuplarının
kin ve husumetini üzerinde topladı. Bu husumet ve kin, Bulgarı, Sırplıyla;



Macarı, Yunanlıyla yan yana getiriyor ve bir kilise cephesi teşkil ediyordu.
Çok eskilere dayanan salîbin bu düşmanlığı, Haçlı seferleri esnasında,
milyonlarca insanın seylaplar teşkil eden kanlarıyla bile dinmemişti. Kudüs’ün
elden çıkmış olduğunu gören Frederik’ler, Rişar’lar, Filip’ler, İstanbul’un da
aynı şekilde elden çıkacağını düşündükçe kuduruyor ve kudurdukça da yeni
intikam orduları teşkil ediyorlardı.

Uzun asırlar Avrupalının vicdanında sadece kin ve nefret hisleri uyarıldı ve
Cennet’in esrarlı anahtarları diye İslam dünyasını ve hususiyle bu dünyanın
Batı karşısında son karakolu olan bu yüce milleti kana, irine boğma yolu
gösterildi.

Ehl-i salîb, amansız bir kasırga dehşeti ve bir lav şiddetiyle, bu dünyayı bir
baştan bir başa istila ediyor; bu millet ise, bu korkunç yangını bağrında
söndürüyor ve tarihî mesuliyetini yerine getiriyordu. Keşke mesele, sadece
haricî tecavüzlerden ibaret olsaydı. Gövdenin içine girmiş binlerce kurt, içten
içe durmadan onu kemiriyor ve dışın tecavüzüne yeni yeni gedikler açıyordu...

Bu boğuşma ve mukavemet asırlarca sürdü. Ne haricin Romen Diyojenleri,
ne de evin içindeki Ebû Leheb’in torunları, onun azim ve iradesine kement
vuramadılar. O, bütün bunları aştı ve her şeye rağmen emanete sadakat
vazifesini bihakkın yerine getirebildi.!

Şimdi ise, onu, yepyeni bir tarihî mükellefiyet beklemektedir. Yaptıklarına
nispeten çok daha çetin, çok daha amansız görünen bir mükellefiyet...

Şu âna kadar herkesten ve her şeyden ihanet gören bu millet, asırlardan beri
bağrında taşıdığı saf ve dupduru iman ve imanın temin ettiği yüksek heyecanla
pek çok badireyi atlattığı gibi, bu yeni imtihanı da ciddî bir tarih şuuru içinde
atlatacağı ümidini beslemekteyiz.

Ancak, her şeyden evvel, yapılması gerekli olan hususların çok iyi bilinmesi
lazımdır ki; muâlece5 adına yapılan şeylerle çeşitli komplikasyonlara sebebiyet
verilmesin.

Evet, onun asıl ihtiyaçları ve bunalımdan bunalıma götüren çeşitli
hastalıkları hakikî çehreleriyle bilinmezse, hiçbir müdahalenin kâr etmeyeceği
muhakkaktır.

Onun için, evvela illetin teşhisi, sonra tedavi yollarının tespiti ve daha sonra
da muâlece planının hazırlanması lazımdır ki; ameliyata yatırdıktan sonra
operatör arama ve neresini yarıp dökeceğimizin münakaşasını yapma garabet



ve yetmezliğine düşmeyelim.
Evvela yıkıp, sonra yapma planını hazırlamayı düşünenler, ihlaslı da olsalar,

büyük ihanet içindedirler. Mücerret bir şeyin olmasını istemek bir işe
yaramadığı gibi, yolunda isteyememek ve gayret edememek de hiçbir işe
yaramayacaktır.

Hamiyet ve gayretimiz irfanla mücehhez olmaz, azim ve irademiz derin bir
tetebbu ve vukufa dayanmazsa, fayda yerine zarar getirebilir. Zaten, senelerden
beri, milleti kurtarma istikametinde verilen bütün kavgaların, semere
vermemesinin asıl sebebi de budur; yani, hamiyetle bilginin, azimle vukufun,
samimiyetle idrakin beraber bulunamayışı...

Onun içindir ki, bu milletin ihya edilmesini ve yepyeni bir dünyada
hazırlanmasını üzerine alan zimamdarlar, şuursuzca ibdâ ve inşâlara
kalkışmadan, onun kendi tarihi ve ruh köküyle temasa geçmesini temin
etmelidirler. Onda, yeniden bir tarih şuurunun uyandırılması çok mühimdir. Ve
son senelerin ibret ve felaketlerle dolu hâdiselerinin arkasında da, hep bu idrak
edememe ve şuurdan mahrumiyet vardır.

Evet, bu mefkûre bütün ruh ve hayatımıza hâkim kılınmalıdır. Hem o kadar
hâkim kılınmalıdır ki, mektepte, kışlada, saban başında, sürü arkasında ve
memuriyet masasında; hatta beşikleri sallayan anaların ve ninelerin dudağında
daimî türkümüz ve hareketlerimizin nâzımı bulunmalıdır.

Bu anlayışla insanımıza, en seri şekilde kendi ruhu gösterilmeli ve kendi
dünyasına menfezler açılmalıdır. Onda kendi mukaddeslerine hürmet hissi
uyandırılarak, yabancı ve tahripkâr düşüncelere reaksiyonu temin edilmelidir.
Mâşerî irade kuvvetlendirilerek vukuu muhtemel kan, irin seylabının önüne
geçilmelidir. Yoksa, ileride zuhûr edebilecek bazı hâdiseler karşısında,
kendine zarar geleceği mülahazasıyla, yılanlara şirin görünmeye çalışan bir
kısım sefil ruhlar, önlenmesine gayret göstermedikleri bu büyük yangın içinde,
milletle beraber mahvolup gideceklerdir.

Bugüne kadar bin türlü ölüm-kalım mücadelesiyle varlığını devam ettiren ve
bundan sonraki mevcudiyetinin de, içtimaî coğrafya adına büyük ehemmiyeti
bulunan bu millet hem kendi hem İslam dünyası hem de devletler arası
muvazene için mutlaka kurtarılmalı ve tarihin kendinden beklediği yüce
vazifeyi eda edecek imkânlara kavuşturulmalıdır.

Yaradan, onu endişe ettiğimiz şeylerden korusun.



1 Tabakât-ı beşer: İnsanlık tabakası.
2 Türkiye’de seksenli yıllara doğru giderken yazılmıştı.
3 Harîm-i ismet: Namus ocağı, mukaddes ocak.
4 Cebâbire: Cebrediciler, mütekebbirler, zalimler.
5 Muâlece: Tedavi.



Dünden Bugüne
Kudret eli örmüştü bizi. İlahî idi nescimiz. Sağlam kaideler üzerine bir

oturuş oturmuştuk ki, Çin Seddi ayaklarımızın dibinde kalıyordu. Varlığın
madde ve mânâ uçları bizde birleşiyor; arşiyeler, ferşiyeler bu sayede gün
yüzüne çıkıyor ve anlaşılır hâle geliyordu. Eski Roma, disiplin ve düzeni ile;
Atina, ilmî mehâfiliyle kapıkulumuz olmuş, bizden erkân dileniyordu. Askerlik
bizim kışlamızda, idare bizim saraylarımızda, dışı mukassî saraylarımızda..
içtimaî, bizim toplumumuzda, semanın rengini alıyor, semalaşıyor,
semavîleşiyor ve bin türlü varlık cilvesi gösteriyordu. Yollar kıvrım kıvrım
bize uğruyor; kârbânlar ülkemiz için “şedd-i rihâl”1 ediyordu. Krallar,
tenezzühlerini bizim yamaçlarımızda ve sahillerimizde düzenliyor, servetler
yol yol ülkemize akıyordu. İremler, “Tâk-ı Kisralar” kemerimizde bir toka,
yüzüğümüze bir kaş olmuştu. Hayat düzenimiz, içtimaî âhengimiz, maddî
refahımız, huzurumuz, itminanımız ve ümitlerimizle “güneş devletleri”ni,
“ütopyaları”, “el-Medinetü’l-Fâzılaları” bir menşurdan geçirir gibi özleştirmiş,
hayalde varlık cilvesi göstermeye muvaffak olmuştuk. “Âli kavimdik, sema
peymâ idik, mefâhir idik.” bütün bir geçmiş olarak.

Sonra “kâbus-u hûn” bir korkunç dev, su menbaımıza oturdu, bağ ve
bostanımızı kuruttu. Bir umumî yıkılış ve dökülüş başladı. Burçlar çöktü, surlar
yıkıldı, göller kurudu, yollar perişan oldu. Hanümanlar dağıldı, ocaklar söndü,
ikinci bir Orta Asya göçü başladı. Göç vardı ama nereye gideceksin.! Bir sende
değil, gideceğin her yerde de yangın ve dökülüş vardı.

Göç etmedik durduk ve başımıza yıkılacak ümranın, bizim için mezar
olmasını bekledik. Ufkumuzda bir yalancı şafak, semamızda bir şimşek şeraresi
yoktu. Yer hayatsız, sema kupkuru idi ve bir “subh-u kıyamet” bekliyordu
efrad-ı millet.

Derken beklenmedik bir şey oldu. Bulutun gözü damla damla doldu... Yer
sinesini açtı, kabardı. Rüşeymler formalarını takıp, bahar naraları atmaya
başladı. Tohumlar sancıya tutuldu. Yumurtalar kuluçkaya kondu ve bizler her
vadide bin doğuş ve bin dirilişi beklemeye durduk. Olup bitenler bizim için
nevzuhur şeylerdi. “Tenasüb-ü illiyet” prensibiyle izah etmek mümkün değildi.
Zira sarf edilen güç ve emek bir tek cisme hayat nefhetmeden dahi uzak
bulunuyordu. Hâlbuki etrafımızda “cûşa-cûş” bin bahar havası ve binler diriliş
tarrakası vardı. Bu olup bitenlere mucize denmese bile, Kudreti Sonsuz’a



vermekten başka da izahı yoktu. Temiz gönüllerin, dupduru isteklerine, rahmet
seması, inayet dolu etekleri ile koştu. Ve “harap illerimizi, kimsesiz
çöllerimizi” onardı, mâmûre kıldı. Yıkılmış hânümânlarımıza enîs ve ünsiyet
getirdi. Aradaki boşluğu görmüyor gibi, nescedeceğimiz ümran devri ile, “yıkık
bir rüya” hâline getirilen mazi arasında bir “hayt-ı vuslat”2 kuruldu.

Artık yeni bir inkisara fırsat vermeyecek; bu yeniden doğuş örfânesine
katılırken, tütmeye başlamış ümit ocaklarımızı söndürmelerine müsaade
etmeyecek ve göz yummayacağız. Dirilişimiz için bölünmezliği, yekvücut
olmayı ve varoluş için hayatî bütün fakültelerin zarurîliğini dar akıllarına
sığıştıramayanlar, meslek, meşrep inhisarıyla, neticesi hüsran bir kavgaya
zemin hazırlamış olabilirler; biz buna: “Bin nefrîn!” diyerek yolumuza devam
edeceğiz.

Bu büyük iş ve davayı belli bir zümreye inhisar ettirmek isteyenler, ne kadar
yanılıyorlar.! Evet bütün bir mâşerî vicdanın uğruna baş koyacağı bu dava,
hiçbir zümrenin tekelinde kemalini bulamayacağı gibi, âlemşümul hüviyetini de
koruyamayacaktır. Mizaçların, meşreplerin oluşturduğu alaylar, taburlar,
bölükler, kendilerine has hüviyet, hava ve kabiliyetleri ile, define-misal bu
hamûleye omuz verip göğüsledikleri zaman, rahmetle münasebet kurulmuş
olacaktır. Mânâsı doğru olduktan sonra zaaf isnaddan ne çıkar. Söz Sultanı:
“Ümmetimin ihtilafı rahmettir.”3 buyurmuyor mu? Bu hazinenin taşınması
isteniyorsa, taşımak için uzanacak ellerin samimiyetine bakmak gerekir.

Hizmet bizde başlasın, bizde bitsin düşüncesinde, şeytanın desisesi olma
ihtimali vardır. Hakperestlik, Hakk’ın hatırının âlî tutulmasını iktiza eder. O
noktada Hakk’a hizmet eden her el öpülür. Her düşünce saygı ile karşılanır.
Öbür âlemde Hakk’ın inayet ve ihsanı, bizim hendesemize göre cereyan
etmeyecektir. O, salim ve iman dolu gönülleri, hakikat gamzeden simaları
arayacak ve bulacaktır.

Öyle ise, ey ebed yolunun yolcuları! Nâmütenâhi bir zaman içinde beraber
olacağınız kimselere karşı, davranışlarınızı ayarlarken, dünya ile biten kin ve
nefretlere, hodgâmlık ve hasetlere göre değil; buradan intikalle başlayan ebedî
âleme göre ayarlayınız! Ayarlayınız da, şu dirilişimizi yozlaştırmayınız! Ve
kat’iyen biliniz ki, dünya üzerinde cereyan eden bu büyük kavgada
mücadelenizin hakikî hedefini tayin etmedikçe, gerçek hasımlarınızın elinde
oyuncak olmaktan kurtulamayacak ve muvaffakiyet ümit ettiğiniz her yerde
hüsrana maruz kalacaksınız...!



Öyle ise gelin! Gören, Bilen ve Nigehbân olanın huzurunda ahd ü peymanda
bulunalım! Millet ve mazi düşmanlığı ölsün, bizler, o mezarın başında ister
imam olalım, ister mezarcı... Bu kasvetli bulutlar gitsin, bir güneş doğsun, ister
sultan olalım, ister dilenci..!
1 Şedd-i rihâl: Yolculuk maksadıyla hayvana semer vurma.
2 Hayt-ı vuslat: Bağlayıcı unsur, irtibat.
3 Bkz.: en-Nevevî, Şerhu Sahîhi Müslim 11/91.



Huzur Topluluğu
Huzur, her mahfilde sözü edilen ve asla vaslına erilemeyen bir mahbub oldu.

Esasen bu dert meyhanesinde, daima huzursuzluktan şikâyet edilmiş ve huzur
adına türküler söylenmiştir. Ne var ki, her devirde meydana gelen yeni
huzursuzluklar, bir evvelki devri aratmış ve “Hayali cihan değer” dedirtmiştir...

Huzur ve huzursuzluk, şimdiye kadar tarihin “gergin” çehresinde, bir gece-
gündüz deveranı içinde devredip durmuş, bir türlü izafî çizgiden aydınlığa ve
kat’iyete ulaşamamıştır. Nasıl ulaşır ki, burası gerçek huzur ve huzursuzluğun
yeri değil; ancak yoludur. İlk mevhibelerini değerlendirenler ve istidat
mumlarını tutuşturanlar, iradenin hakkını vermiş, nura ve huzura vâsıl
olmuşlardır. Gönül ve vicdanlarında bir aydınlık ve huzura... Var oluş sırrını
kavrayamayanlar, melekelerini şer hesabına geliştirenler ve sefil arzularına
zebun olanlar ise, karanlığa, ama mutlak karanlığa ve huzursuzluğa maruz
kalmışlardır.

İnananlar ve gerçeğin yolunda olanlar için, mutlak huzursuzluk asla bahis
mevzuu değildir. Onlar her rahatsızlık ve tedirginliğin arkasında dahi bir ümit
ve emniyet bişareti alır ve hâdiseleri gülerek karşılarlar.

İman ve ümit huzurun ilk şartıdır. Vicdanî yüceliğe erememiş, orada kendi
Cennetini kuramamış kimselerin huzurlu olması düşünülemeyeceği gibi,
geleceği ümitle bekleyen ve mutlu istikbalin hazlarıyla gönlünde Cennetler
kuranların da huzursuzluğu düşünülemez.

Bu itibarla, milletçe bütün çırpınışlarımız, insanımızı böyle bir huzur
topluluğu hâline getirme istikametinde olmalıdır. Hasis ve sefil duygulardan
arınmış, yüce âlemlere doğru pervaz eden bir huzur topluluğu... Asude vicdanlı
fertleriyle, emniyet ve saadet gamzeden aileleriyle; sulh ve sükun vaad eden
milletiyle bir huzur topluluğu...

Evet huzur, evvela fertte başlar, ailede küçük bir içtimaî bütünleşmeye ulaşır
ve nihayet toplumun bütün kesimlerine hükmedecek hâle gelir.

Öyle ise, iyinin, güzelin, ümit ve emniyetin gelmesini düşünürken de, işe,
fertle başlama mecburiyetinde olduğumuzu kat’iyen hatırdan çıkarmamalıyız.
Çünkü aileyi oluşturacak o olduğu gibi, topluma rükün ve parça olacak da odur.
Parçaları günahlardan müteşekkil bir topluluğun vaad edeceği hiçbir hayır,
hiçbir yümün, hiçbir ümit ve saadet yoktur. Bütün hayır ve saadetler, emniyet
ve huzurlar, benlik ve şahsiyetin sırlarını kavramış; zihnî ve ruhî derinliğe



ermiş fertlerin etrafında halelenmektedir. Aynı zamanda böylesine sağlam bir
rükün hâline gelen fert, iyi bir aile parçası ve mükemmel bir vatandaş olma
hüviyetini de kazanmıştır.

Böylece yüce kamet fertlerden teşekkül eden ailelerin kurdukları yuvalar
Cennet köşelerini hatırlatır. Bu saadet ocaklarında, anne-baba ve evlat olma,
doğumla başlamadığı gibi ölümle de bitmez. Öteler ve ötelerin ötesi, bu
bitmeyen oyun için ışıklarla donatılmış; en iç açıcı renklerle süslendirilmiş bir
renk ve ses cümbüşü hâlinde onlara hep yeni sahneler hazırlamaktadır. Onun
içindir ki, zaman, o sağlam yapıyı aşındıramadığı gibi, onları birbirine sımsıkı
bağlayan hürmet ve şefkati solduramayacaktır. O hane-i “ebed-müddet” devam
edip gidecektir. Alabildiğine âhenkli ve rasânetli bu yuva, istikbal vaad eden
bir milletin de temel rüknüdür. Millet bu rüknün fazilet ve nezahetiyle varlık
gösterir ve derinleşir. Bu kaideyi kaybedince de, bütün hayatiyetini kaybeder.
Ailede var olmayan millet, millet olma hüviyetini de yitirmiştir. Bütünüyle
sevgi, saygı, dayanışma ve yardımlaşma, milletin itibarî varlığına aileden
akseder ve böyle bir millet, milletlerarası muvazenenin, cihan sulh ve salahının
şahit ve nâzırı durumuna yükselir; eşya ve hâdiselere hükmeder hâle gelir.

Bu topluma ait, yapı taşlarındaki tenasüp, terbiyedeki vahdet ve gönüllerdeki
diğergâmlık hissi, parçaları öylesine sımsıkı birbirine bağlar ki, bir hücredeki
ızdırap, bütün organizmada derin bir inilti meydana getirir; parçalarda hâsıl
olan haz dahi, aynı uzuvlarda lezzetlere vesile olur.

Böyle bir toplulukta, tebaa, devleti ve rical-i devleti omuzlarında taşır.
Devlet ve rical-i devlet de, tebaanın fahrî hizmetçiliğini yapar; merhametli bir
çoban, şefkatli bir baba gibi, saadet ve hazlarını, güttüğü ve yeddiğinin saadet
ve huzurunda bulur.

Böyle bir toplulukta, patron işçinin yanındadır; yemesinde, giymesinde ve
meşru bütün isteklerinde.. bir aile efradı gibi, yediğinden yedirir, giydiğinden
giydirir ve tâkatinin fevkinde iş tahmil etmez. İşçi ise, o da işin ve işverenin
yanında; servet ve patron düşmanlığından uzak, sa’yin ve gayretin misali olma
yolundadır. İşin en iyisini yaparken, kan-ter içinde cehdedip boğuşurken,
yüceler âleminde kendisine alkış tutulduğunu ve Hak katında tebcil ve takdir
edildiğini bilir, yaptığı her şeyi gönül hoşnutluğu içinde yapar.

Böyle bir toplulukta bütün müesseseleriyle maarif, fazilet duygusunu
geliştirir; sevgi ve mürüvvet kapılarını açar; nesline, insanlığa şefkati ve
herkesle anlaşıp uzlaşmayı öğretir. Onu, merhametsiz emellerden, süflî



duygulardan, insanlık için yüzkarası olmaktan ve her türlü hoyratlıktan korur;
bilhassa mukaddes mefhumlarına karşı saygılı yetiştirir.

Ve nihayet böyle bir toplulukta, adliye, adalet felsefesiyle hükmeder;
zalimin, mütecavizin takipçisi, masumun ve mazlumun hamisi olur.

Biz, topyekün nesiller olarak, asırlardan beri beklenen bu ideal cemaati
araştırıp durmakta ve böyle bir tekevvüne sebebiyet vereceğini zannettiğimiz
her çareyi kurcalamaktayız. Kim bilir, bu yolda daha ne kadar zaman çırpınıp
duracağız.



Bizim Maarifimiz1

Her ders yılına girerken, mektebi ve muallimi düşünmeden edemeyiz. Nasıl
düşünmeyiz ki, mektep, hayatî bir laboratuvar; derslerimiz hayat iksiri; muallim
ise bu esrarlı şifahanenin kahraman üstadıdır.

Mektep bir öğrenme yeridir. Orada hayat ve ötesine ait her şey öğrenilir.
Aslında hayatın kendisi de bir mekteptir. Ne var ki biz, hayatı da ancak mektep
sayesinde öğreniriz.

Mektep, hayatî hâdiselerin üzerine irfan hüzmeleri göndererek onları
aydınlatır; talebelerine çevrelerini kavrama imkânını hazırlar. Aynı zamanda
gayet hızlı olarak eşya ve hâdiseleri keşfetme yolunu açar ve insanı düşünce
bütünlüğüne, tefekkürde istikamete ve çokta, Tek’e götürür. Bu mânâda mektep
ayn-ı mâbettir ve o mâbedin azizleri de muallimlerdir.

İyi bir mektep, fertte fazilet duygularını inkişaf ettiren, müdavimlerine ruh
yüceliği kazandıran melekler otağıdır. Talebelerine hoyratlık aşılayıp onları
canavarlaştıran bina görünümlü bir kısım harabeler ise, birer çıyan yuvasıdır
ve insanımız, asırlardan beri ters işleyen bu kabîl irfan ocakları karşısında hep
hacâletten iki büklümdür.

Gerçek muallim, saf ve temiz tohumun ekicisi ve koruyucusudur. İyisiyle,
sağlamıyla meşgul olmak onun vazifesi olduğu gibi, hayat ve hâdiseler
karşısında ona yön vermek ve hedef göstermek de ona aittir.

Bin koldan akıp giden hayatın, kendine has hüviyeti kazandığı yer mektep
olduğu gibi, çocuğun gerçek şeklini aldığı ve benliğinin sırlarına erdiği yer de
mekteptir. Dağınık bir ırmağın dar bir geçitte katlanıp kendine has ihtişamıyla
görünmesi veya ağaçtaki saf hayatî sıvının billûrlaşıp güneş hüzmeleriyle
münasebete geçmesi gibi, hayatın çokluk içinde akışı, mektep sayesinde
vahdete ulaşır; tıpkı bir meyvenin, ağacın cihetü’l-vahdetini2 izhar etmesi
gibi...

Mektebin, hayatın sadece bir parçasında insanı alakadar ettiği zannedilir;
aslında o, kâinat mektebindeki bütün dağınık şeyleri bir arada görme ve
gösterme vazifesiyle, çıraklarına daimî okuma imkânını hazırlayan, susarken
dahi konuşan bir yuvadır. Bu itibarladır ki o, hayatın sadece bir bölümünü işgal
ediyor görünse bile, bütün zamanlara hükmeden ve hâdiselere sözünü dinleten
hâkimiyetin remzi bir yuvadır. Bir çırak hüviyetiyle mektebe intisap eden her



talebe, bütün bir ömür boyu oradan aldığı dersi tekrar eder durur. Oradan
alınıp benliğe mâl edilen şeyler, birer tasavvur, birer hayal olabileceği gibi,
birer hakikat, birer hüner de olabilir. Asıl mesele ise, elde edilen şeylerin
fazilete giden yollarda bir rehber ve kapalı kapıları açan sırlı bir anahtar
olmasıdır.

Mektepte, ilim benliğe mâl edilir; insan bu sayede yaşadığı katı ve maddî
dünyanın buudlarını aşar ve bir bakıma sonsuzluk sınırına ulaşır. Benliğe mâl
edilememiş ilim ise, insanın sırtına vurulmuş bir yük, hem de mahcup edici bir
yüktür. Böyle bir bilgi, sahibinin omzunda bir vebal ve şuuru teşviş eden bir
şeytandır. Evet, fikre bir aydınlık, ruha kanatlanma vaad etmeyen her türlü kaba
belleme ve ezbercilik, benliği aşındıran bir törpü ve kalbe indirilmiş bir
darbedir.

Mektebin vereceği en iyi ilim, dıştaki hâdiselerle içteki irfanın uç uca
getirilmesinden ibarettir. Bu mektepte muallim ise, dışımızda yaşanana
içimizde canlılık kazandıran mürşiddir. Şurası muhakkak ki, hiçbir zaman
değişmeyen ve durmadan derslerini tekrar eden en büyük mürşid ve en doğru
üstad hayattır. Ne var ki, doğrudan doğruya ondan ders almasını bilmeyenler
için aracılara ihtiyaç vardır ve bu güzide aracılar da, hayatla benlik arasında
kürsü kuran ve hâdiselerin muğlak ifadelerine tercüman olan muallimlerdir.

Gazeteler, kitaplar hatta radyo ve televizyon belki insanlara bir şeyler
öğretebilirler. Ama, kat’iyen gerçek hayatı ve onun insan içinde akıp gitmesini
öğretemezler. Her gün ayrı bir sancı ve ızdırapla talebenin gönlüne inen, ders
ve davranışlarıyla onun dimağına silinmez renkli çizgiler bırakan muallim, yeri
doldurulamaz bir öğreticidir. Onun içindir ki günümüzde her şeyi kolaylaştırma
usulü sayılan Batı metoduyla talebeye bir şeyler verilebilse bile, hiçbir zaman
iyi örnekler verilemeyecek ve ilimlerin gayesi öğretilemeyecektir. Bu güzel
şeyler, ancak, siması hakikat gamzeden, bakışları alabildiğine derin ve
çıraklarına vereceği her şeyi gönül menşurundan geçiren muallim tarafından
verilebilecektir.

Havari, Hazreti Mesih’in çarmıha gerilme tehdidine rağmen ders verdiğini
görmeseydi, aslanların ağzına atılırken gülmesi lazım geldiğini nereden
öğrenecekti? İlk ve son yolun en büyük mürşidine bel bağlayanlar, onun kanlar
içinde dahi gönüllere yumuşaklık dilemesini görmeselerdi, ateşte “berd ü
selam”3 olduğunu nereden bileceklerdi...?

İyi bir ders, mektepte ve muallim önünde öğrenilen derstir. Böyle bir ders



insana sadece bir şey vermekle kalmaz; onu sonsuz bilinmeyenlerin huzuruna
yükseltir ve ona sınırsızlık bahşeder. Bu dersin talebesi nazarında her hâdise,
görünmeyen âlemler üzerinde bir kanaviçe, o da hareket eden levhalar
arkasında hakikatlerin müşahidi olur.

Böyle bir mektepte ne öğrenmeden ne de öğretmeden doymak düşünülemez.
Nasıl düşünülür ki, kanatlanan muallimin himmeti, çırağını kâh yıldızlara
yükseltir, kâh vicdanda soluk aldırır ve bu iki şey arasında duyulan hayret,
hâsıl olan düşünce, onları yaşadıkları buudların dışına çıkarır.

İşte bize göre gerçek muallim; teker teker eşya ve hâdiselerdeki nirengileri
yakalayan, bir ahize ve nâkile kontaklaşması gibi, hayat ve vicdan arasında
münasebet kuran, her şeyden gerçeği duymaya ve her dille ona tercüman
olmaya çalışan, Yunus diliyle;

“Tur dağında Musa ile,
Elindeki asâ ile,
Deryalarda mâhî ile,
Sahralarda âhû ile...”

onu söyleyen insandır.
Rousseau’nun üstadı vicdan; Kant’ınki vicdan ve aklın iltisakı... Mevlana ve

Yunus mektebinde ise üstad Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)...
Kur’ân, bu ilahî dersten nağmeler ve söyleyişler; ama bütün sözleri kesen,
çokta Bir’i gösteren, sırlı söyleyişler...

Mektep bu ışığın odaklaşacağı mukaddes yuva. Muallim bu esrarengiz
laboratuvarın sehhâr üstadıdır.. iki büklüm belimizi sihirli elleriyle
doğrultacak, ufkumuzu kaplayan karanlıkları temiz soluklarıyla giderecek
mukaddes üstadı...

* * *

Öğrenme ve öğretme göklere dayalı iki yüce vazifedir. Bu vazife ile, insanın
ruhundaki ehlîlik ve ehliyet ortaya çıkarılır ve o, topluma armağan edilecek
hâle getirilir. Öğrenme ve öğretme imbiğinden geçmemiş fertte, insanî
meziyetler ve yükseltici hususiyetler gelişmediği için, içtimaî bir hüviyet
aramak da beyhudedir.

Ancak, neyin öğrenilip, neyin öğrenilmemesi lazım geldiğini ve nelerin ne
zaman verileceğini bilmek de, en azından öğrenme ve öğretme kadar mühimdir.
Bilgi adına mevsimsiz verilmiş nice şeyler vardır ki, dimağı çepeçevre sarmış



bir sis gibidir. Böyle bir bilgi, sahibine ışık tutamayacağı gibi başkalarına da
faydalı olmayacaktır.

Bilmek zâtî bir değer ifade etse de, çok defa talibinin omuzunda bir yük ve
bir vebaldir. Hele her şeyi bilmek isteyenlerin ve sırf bilmiş olmak için ilim
edinenlerin bilgisi, onları birer malûmat hamalı yapmaktan başka bir şeye
yaramayacaktır.

Öğrenilip öğretilecek her şey, insan şahsiyetini bütünleştirici ve iç âlem ile
eşya ve hâdiseler arasındaki ince münasebeti keşfe matuf olmalıdır. Hatta
bundan da öte, öğrenilen şeye ait her parça, pratiğe sağlam bir mesnet ve yeni
terkiplere götürücü esaslı birer rehber mahiyetinde bulunmalıdır.

Şahsiyetimizle eşya arasındaki esrarı çözmeye matuf olmayan bir ilmin,
haricî dünya adına ve onunla bütünleşme hesabına bize kazandıracağı hiçbir
şey yoktur. Aynı zamanda bu durum vicdanın böyle muammalar karşısında
mahkûm olması demektir. Vicdana kol kanat olup onu seyyal kılacak husus,
onun haricî duyuşlarıyla, içteki bulunuşudur. Binaenaleyh o, bu kol ve kanattan
mahrum edilince, asla kendinden bekleneni eda edemeyecektir. Onun için,
sadece öğrenmek ve önüne gelen her şeyi öğrenmek, götürdüğü şeyler itibarıyla
hiç bilmemekten daha tehlikelidir.

Bu itibarladır ki, insanı bilgi budalası yapabilecek bilgileri öğrenmek yerine,
kâinatla bütünleşmeye götürücü şeylere gönül verilmelidir. Bu husus,
düşüncenin ilk merhalesi, öğrenme ruh ve ciddîliğinin de en sağlam belirtisidir.
Bu teminatı elde ederek ilim yoluna koyulma, insanı ezbercilik ve hafıza
müsabakasından kurtaracağı gibi, materyalizmin içine düştüğü kışırla iştigal ve
hezeyanlardan da koruyacaktır.

Her şeye merak sardıran ve her gördüğünü ve duyduğunu öğrenmek isteyen,
ciddî hiçbir şey öğrenemez. Gerçek ilim ve tefekkür “bu lazımdır” denen şeyle,
iştigal nispetinde elde edilir. Fuzuli ve sırf merak sâikasıyla öğrenilen şeyler
ise, çok defa öğrenen için öldürücü zehir tesiri yapar. Ya bunlar, tertemiz genç
dimağlara ve hele hele onun kalbî ve ruhî yapısına zıt olursa...

Gençlere, öğretilecek şeylerle onları birer hafıza hamalı kılmaktan ziyade,
yaş ve kültür durumları nazar-ı itibara alınarak, gördüğü nesnelerin ötesinde
gayeler hissettirilmeli ve öğreneceği şeyler, hazmedebileceği ölçüde
verilmelidir. Daha ilk mektepte çocuğa cihan coğrafyası, beşer tarihi veya
felsefe ile taşıyamayacağı bir yük yüklemek, ders için de, talebe için de



tâli’sizliktir.
Her gün, ilim adına, çırağını bin şüphe ve tereddütle baş başa bırakan

öğreticiye muallim denemeyeceği gibi; talebesini bir laboratuvar ciddîliği
içinde doğru neticelere götüremeyen mektebe de mektep denemez.

Aile ve içtimaî çevrenin, gence bir şey vermeyişi ve veremeyişi bir
gerçektir. Ancak bir başka taraftan, onun yüce duyguları ve iç âlemi askıya
alınmasaydı ve etraftan akıp akıp ruhuna gelen örseleyici ders ve telkinler
olmasaydı, hiç olmazsa onu, safvet-i asliyesi içinde korumak mümkün olacaktı.
Heyhât..! Günlük televizyon haberleri, siyasî polemikler, sporlar ve sporcular,
sırf merak uyarma maksadıyla tertip edilmiş yalanlar, tezvirler, her türlü
aldatmalar ve sansasyonlar o zayıf dimağları, o denli işgal etmiştir ki, bu
Kafdağı’ndan ağır yükü, değil o cılız varlıklar “benim diyen” her babayiğit
dahi rahatlıkla yüklenemeyecektir.

Bu kadar yük altında mektepteki derslerin anlaşılması; anlaşılıp kavranması
ve hayatın içine sokulması; hele hele onlarla yeni terkiplere ulaşılması asla
mümkün olmayacaktır. Bir de buna, bilgi hamalı yetiştirme programı
eklenmişse, artık vay hâline o mektebin de, talebenin de...!

Günümüzün tembel talebeleri veya bu bozuk havanın tembelleştirdiği
çıraklar, daha çok, çile çekmeden elde edilen şeylerin peşindedirler. Günlük
hayatlarında onları daha ziyade meşgul eden şeyler: Gazete haberleri, sporlar
ve sporcular, film ve artist isimleri, gençlik heyecanlarından istifade edip
onları birer insan azmanı hâline getiren bir kısım izm’li müskirat ve
mükeyyifattır4. Böylelerine bir fatihlik ve kâşiflik anlatmak en güç şeydir. Evet,
emek ve çile isteyen büyük insan olma yolu, onlara göre en menfur şeydir.
Çalışmayı, hele metod ve sistem içinde çalışmayı asla sevmezler. Bir de buna,
günümüzün renkli hâdiselerinin vitrinleştirilmesi ve sahnelendirilmesi ilave
edilecek olursa, doğruyu öğretme sancısını çekenlerin vay hâline!

Asrımız içinde cereyan eden hâdiselerin çokluğu, araştırmaların artması,
ilmî eğrilerin ihtimaliyatı yeniden hızlandırıp sahneye sürmesi; tecrübelerle
elde edilen kat’îliklere nispeten, istatistikî bir havanın daha çok revaç bulması,
insanoğlu için her şeyin kavranabilir olmasını imkânsız kılmaktadır. Esasen
böyle bir teşebbüs de, hem öğrenen için hem de öğreten için boş bir gayret ve
budalalıktır.

Günümüz, iş bölümünü, vazife taksimini ve ihtisaslaş-mayı zarurî



görmektedir. Her fert, eşya ve hâdiselerin bir bölümünü keşfe koyulacak ve
kendinden bekleneni verebilmek için o uğurda fâni olacaktır.

Şimdi bir kere düşünün! Zihni günlük hâdiselerle işgal edilmiş, ruh dünyası
kısır boğuşmaların alçaltıcı baskısı altında ezilen bir gencin gönlüne bir şey
koymak mümkün müdür? Ve hele kafasına takılan şeyler, hayvanî hisleri ve
beşerî garîzeleri tarafından hüsnü kabul görüyorsa... Allah’ın günü, onun yüce
hisleri üzerine bir balyoz gibi inen, kudurtulmuş şehevî arzu ve ihtiraslar, onda
okuma ve düşünmeye mecal bırakır mı..?

İyilik ve güzellik bilgisi, yozlaşma ve soysuzlaşmaya karşı savaşan bir ordu
gibidir. Genç, bu kuvveti, mektep ve mektep vazifesini yapan muhitinden
alacaktır... O, ancak bu lâhutî bilgiyle donatıldığı zaman, fenalıklara
mukavemet gücünü kazanır ve iradesinin kanatlarıyla yükselir.

Hiçbir şey bilmeme, gencin elini kolunu bağlayıp onu müdafaadan mahrum
bırakacak, yanlışın ve kötünün öğretilmesi ise onu felç edecektir.

Ne acıdır ki, asırlardan beri milletimizin ömür törpüsü sayılan bu hususa
karşı, henüz toplu bir kıyam ve bir seferberlik hissi görülmemektedir.!
1 Bu konudaki ilk düşüncelerimin nüvelerine, her fikrini tasvip etmesem de Celal Nuri’nin çığlıklarıyla,

yaptıklarını tasvip etmem ama Haşim Nahid’in sorgulayıcı ifadeleriyle, Muallim Cevdet’in mukayeseleri
ve merhum Topçu’nun hayatbahş soluklarıyla ulaştım. Bugün konuyla alakalı bir şeyler karalasaydım, her
şey biraz daha farklı olurdu.

2 Cihetü’l-vahdet: Birlik ciheti.
3 Berd ü selam: Serin ve emniyetli.
4 Müskirat ve mükeyyifat: Sarhoş edici ve keyif vericiler.



Maarifimizde Muallim1

Muallim, doğumdan ölüme kadar, bütün bir ömür boyu, hayatı şekillendiren
kudsî üstaddır. Milletine, kader programında rehberlik yapıp ahlak ve
karakterini yücelten ve ona ebediyet şuurunu aşılayan, melek soluklarının
mihraklaştığı bu üstün varlığa denk yeryüzünde ikinci bir yaratık gösterilemez.

Muallimin fert üzerinde tesiri, anne, baba ve cemiyetin tesirinden kat kat
üstündür. Aslında, anneyi de, babayı da, hatta cemiyeti de yoğuran odur. Onun
elinin, içine girmediği her hamur tatsız ve tuzsuz sayılır.

O, Allah’ın insanları yükseltip alçaltmasında kullandığı bir el ve bir dildir.
Evet, muallimini bulmuş bedevî bir topluluk, melekler kadar ulvîleşir ve
cemaat hâlinde muallimlik payesine yükselir. Ve yine iyi bir muallim sayesinde
Makedonya, cihanın büyük fatihlerinden birine sahip olur. Anadolu, iyi
muallimler sayesinde ümran devrine erer. Çağlarla oynayan Fatih, büyük
disiplin ve nizam insanı Yavuz ve daha yüzlercesi, böyle güzide birer üstad
elinden çıkmış nadide çıraklardı...

Muallimin elinde madenler saflaşır, som altına ve pırıl pırıl gümüşe inkılap
eder. O esrarlı elde en ham ve en değersiz şeyler, bîhemtâ elmaslar hâline
gelir. Hiçbir fabrika onun kadar seri ve onun kadar sistematik olarak iş
göremez. Karşısına aldığı yüzlerce insana, bir anda bütün duygu tayflarını
intikal ettirmek ve onların varlıkları içinde ikinci bir varlık hâline gelmek,
muallimden başka kimseye müyesser olmamıştır.

O, sırlar âleminin aşılmaz şahikalarından sızıp sızıp bize gelen mânâların
tercümanı ve varlık âlemindeki sezilmez infiallerin sesi ve sözüdür. Onun
sayesinde insan, bulutlar gibi yükselir ve rahmet olarak yere iner.

Gökler ötesi âlemlerin en emini, bir üstad ve bu üstadın getireceği haberlere
bağrını açan yüce ruh ise, en büyük bir muallimdi.. muallimlik vazifesinde,
ferdin de cemiyetin de medyun olduğu bir muallim... Bugün doğru olarak ne
biliyorsak ve ne biliniyorsa hepsi ondan; gerisi kîl u kâlden ibaret...

Muallim, gâh filozof, gâh zâhid, gâh derviş hâlinde zuhur etmiş ve yaşadığı
zamana damgasını vurmuştur. Ne var ki, herkesin “gerçek”ten istifadesi
nispetinde, her muallimin görünümü de başka başka olmuştur: İlk devirlerin
hikmet âşıkları nebilere ait nağmeleri tekrar ediyorlardı. Orta Çağ’ın
“skolastik” mürşid ve muallimleri, ilahilerine “pozitivizm” nağmesini de ilave
ettiler. Aynı devirde, Doğunun muallimleri ise, ellerindeki esrarlı menşurla,



insanı keşf ve onu kendine ulaştırma gayreti içinde idiler...
Rönesans’tan sonra, her şeyle beraber muallim de değişti. Artık o, körü

körüne eşya ve hâdiselere dalan, elindeki küçük tezgâhından çarşıdaki
atölyesine kadar, her şeyiyle hakk-ı temettu2 peşinde koşan, keşif ve icat tutkunu
toy bir âşıktı. Bu dönemde kitleler üzerinde hükmedenler, hiçbir zaman muallim
olamadılar. Evet, bu devirde kitleler aşırı telkin ve teşhirlerle aldatılarak, belli
istikametlere sevk edildiler; fakat hiçbir zaman muallim görmediler. Aslında,
bu “yeniden doğuşun” zifaf gecesinde, kalb çoktan Mefisto’ya kaptırılmıştı.

Daha sonra ise, topyekün teknik vasıtaları –teleskoptan mikroskoba kadar–
nebülözlere tırmanan merdivenler ve partiküllere sarkıtılan x şuâları hâline
getirip, her şeyi madde ile izaha kalkışan materyalizmin banal görüşlü
muallimleri gelir. Bu devirde, insanı yüceltme adına bir şey yapılamadığı için,
muallimden bahsetmek de oldukça zordur. Ancak, bu alabildiğine katı ve
karanlık dönem de, uzun sürmemiş, arkadan bir yeni tecessüs ve tefahhus3 devri
başlamıştır.

İnsanlığa karşı büyük cürümler işlemiş bir avuç sergerdandan sonra, son
asırları kuşkuyla karşılayan ve yeniden sebep ve neticeleri kurcalama lüzumunu
duyan bu dönemin irfan ordusu, hürmet duyduğumuz muallimlik müessesesini
bize iade edecek gibidir.. toplumun yüreğini hoplatacak, himmetini bileyecek;
zihinlere aydınlık ve kalblere kuvvet kazandıracak muallimliği... Evet, bu
muallimlik sayesinde talebenin öteler ötesiyle münasebete geçmesi temin
edilecek ve o yüce âlemlerden gelen mesajlarla, talebe, şahsî idrakinin kat kat
üstünde ilhamlara mazhar olacaktır. Aslında “Mutlak”la temasa geçmeye
yaramayan ilimle ne yüce terkiplere varılabilir ne de eşyanın yüzüne aydınlık
getirilebilir. Böyle bir ilim, çok defa varlıktaki esrarı inkâr ettiren bir ilhad
veya kalbleri tereddütlere boğan bir şüpheciliğe götürür. Talebesini bu hâle
getiren üstad ise, o da ya bir mülhid veya bir septisttir; ama, kat’iyen ve asla
bir muallim değildir.

Onun içindir ki, öteden beri en duru, en doğru dersi, hiç aldanmaz ve
aldatmaz olan, güzide nebiler topluluğu temsil etmişlerdir. Herkese açık ve her
yaşta müdavimleri bulunan nebiler mektebi, bütün bir hayatı içine alır ve bütün
bir hayat boyu da devam eder. Her yer bu mektebin sınıfları ve her fert de bu
irfan ocağının ya muallimi veya tâli’li bir talebesi olmuştur.

Devlet, bu mektebin “Başyüceleri”nin ders verip ders gördüğü bir



akademidir. Her ferde açık bu âlî mektepte, devlet ruh ve şuuruna vâkıf en
büyük devlet adamları yetişir. Muallimleşen bu devletin, ne Eflatun’un
filozoflarla idare ettirdiği devlete, ne de Budin’in tamamen aksi görüşteki
devlet stiline benzer tarafı yoktur. Bu, nev’i şahsına mahsus bir devlettir. Ve bu
devletin en başta gelen vasfı da devlet ricalinin çıraklıktan “Bâbüssaâde”
ağalığına kadar, yükselişin her merhalesinde, hayat ve hâdiselerden dolgun not
ala ala, o seviyeye gelmiş olmalarıdır. Yoksa, belli kademelerden geçmeden ve
her girizgahta kâinatla bir kere bütünleşmeden, idareye talip olmak, “acemi
oğlanlık” seviyesinde iken, “başkumandanlık”a gönül koymak gibi garip ve
gülünç olacaktır ki, böyle bir durum millet adına en büyük tâli’sizliktir.

Brahman yüce duygularıyla tilmizlerinin gönlünde ebedîleşen bir muallimdi.
Buda Nirvana’ya giden çetin yolda, temiz duygularıyla örnek ayrı bir
muallimdi. Konfüçyüs ahlakın, Hürmüz sonsuzluk sırrının işaretçisi birer
muallim idiler. En yüce varlıkta billûrlaşan Ömer’ler ise, büyük üstadları
sayesinde her biri başlı başına bir muallim oluvermişti...

Hâla bütün canlılığıyla insanlığın gönlünde, en temiz çizgiler hâlinde devam
eden bu muallim ve üstadları, zaman aşındıramamış ve içtimaî çalkalanmalar
unutturamamıştır. Kim bilir, belki de bir gün gide gide insanlık, yeniden bu
kadim çizgiye gidip dayanacaktır.!

Bu sırdandır ki, Yahudi, ruh köküne ondan daha yakın bir alternatif zuhur
edeceği âna kadar, Mescid-i Aksâ ile beraber, komşuları üzerinde de hâkim bir
güç olarak devam edecektir. Bu hâkimiyet, sûrî dahi olsa onun havraya
dönmesinde aranmalıdır; prensipleri aşınmış olmasına rağmen havraya
dönmesinde... Kilise de, düne kadar üzerinden atamadığı “Orta Çağ”
zihniyetinden sıyrılarak St. Ogüst’lerin arkasında yeni bir bakışa ulaşacak
gibidir.!

Kendi muallim ve üstadlarını bulup yeniden inşa dönemine geçecek olan
bizim insanımızın derlenip toparlanması ise, hepten şaşırtıcı olacağa benzer.
Elverir ki, günümüzün talim ve terbiye vazifelisi, fetih ve keşfedici bir ruha
sahip bulunsun. Mukaddes kanaat ve düşüncelerinin hakkını vererek, büyük
terkipçilere yakışır vecibeyi hakkıyla yerine getirsin: Nizamülmülk’le
Alpaslan’ı yan yana görsün. Fatih’le Akşemseddin’i, Zenbilli ile Yavuz’u
birbirinden ayırmasın. Gazzâlî’nin aydın semasında, Pascal’ı unutmasın.
Mevlana’nın sehhâr ifadeleriyle semâa kalkarken, laboratuvara uğrayıp
Pastör’ü selamlamayı da ihmal etmesin. Sözün özü, kafa ve kalb bütünlüğünü



kendisine şiar edinsin...
Neslini yüceltme sancısı çeken muallime binler selam...

1 Konuyla alakalı enbiya-i izama, hususiyle de Efendimiz’e çok şey borçluyum. İmam Gazzâlî, Bediüzzaman
ve Milas Müftüsü Sadık Efendi’yi de hayırla yâd etmeliyim.

2 Hakk-ı temettu: Menfaat; kazanmak, kâr etmek.
3 Tefahhus: Derinden inceleme, araştırma.



İlim ve Tekniğe Küskünlük
Bugün, büyük felaketler ve tehlikelerle karşı karşıya olduğumuz kadar, büyük

imkân ve ümitlere de sahip bulunmaktayız. On dokuz ve yirminci asır, hayır
adına da şer adına da en zengin ve en verimli asırlardan biri olmuştur. Bu
dönemde insanlık, elde ettiği fırsatları değerlendirebilseydi, dünyayı
Cennetlere çevirmek mümkün olacaktı...

Evet, günümüzde, zemin ve âsuman omuz omuza gelmiş bize tebessüm
atfediyor; şartlar ve vasat, daha ileri seviyede saadet ufuklarından haber
veriyor. İlim ve teknik bütün semere ve neticeleriyle insanlığın emrine girmiş
bulunuyor. Ne var ki, bizler henüz bu geniş imkânlardan gerektiği kadar istifade
edememekteyiz. Bugüne kadar salahiyetli bir kadronun, insanlığa yön verme
mesuliyeti altına girmeyişi, onun bugünkü saadetini geciktirmiş ve ebedî
saadeti hakkında da bir kısım kuşkular ve ümitsizlikler getirmiştir. Gerçek
sorumlular, mesuliyetlerini idrak edecekleri âna kadar da, bu iş sürüp gideceğe
benzer...

Şimdiye kadar, köyün, kentin, kendine göre bir hayatı vardı;
mâneviyatsızlıkla, buhranlarla ölgünleşmiş, halavetini kaybetmiş, düzensiz,
plansız bir hayat... Salgın hastalıklar, açlıklar sık sık onu örselediği gibi,
ahlakına musallat olan şeyler de onu ırgalıyor, sefaletten sefalete atıyordu. O
ise, olup biten her şeyi hareketsiz ve infialsiz seyrediyor, hayatı bundan ibaret
sayıyordu. Oysaki, bugün artık gerçekle alakası olmayan bir kısım köhne
fikirlerle yaşamanın imkânsızlığı meydandadır... “Eski hâl muhal, ya yeni hâl,
ya izmihlal.” Yaşayacağımız dünyayı ya ilmin gereği olarak önceden
planlayacağız yahut yaşadığımız dünya ile beraber gayyaya yuvarlanacağız...

Bazı kimseler, dünyayı ilme göre idare etmenin, insanın makineleşmesi ve
bir karınca topluluğu hâline gelmesi gibi, felaketler getireceğine inanırlar. Bu
kat’iyen doğru değildir. İlimsiz bir geçmiş olmadığı gibi, ilimsiz bir gelecek de
tasavvur edilemez. Her şey netice itibarıyla ilme bağlıdır. Ve o olmadan
dünyanın insana vereceği hiçbir şey yoktur.

Vâkıa, pek çok şehirlerimizde, insanın makineleştiği, insancıl duyguların yok
edildiği; düşünce ile beraber sıhhatin, sıhhatle beraber insanî faziletlerin
silinip gittiği bir gerçektir. Ancak bunu ilme ve tekniğe yüklemek de bir
haksızlıktır. Belki bunda asıl kabahati, gerçek ilim adamının, sorumluluk
yüklenmekten kaçınması keyfiyetinde aramalıyız. İçtimaî sorumluluk şuuruna



varmış ilim adamları, kendilerinden bekleneni eda etselerdi, belki de bu endişe
verici hususların pek çoğu şimdi olmayacaktı..!

İlim, eşya ve hâdiselerin bize anlattığı, tekvînî emirlerin,1 önümüze açıp
döktüğü şeylerin hissedilmesi, kavranması ve Yaradan’ın yüce maksatlarının
sezilmesi demektir. Eşyaya hükmetme mevkiinde yaratılan insan, görecek,
okuyacak, sezecek ve öğrenecektir. Öğrendikten sonra da, hâdiselere sözünü
geçirme ve onları teshîr etme yolunu araştıracaktır. İşte bu nokta, Yüce
Yaradan’ın emriyle, eşyanın insana, insanın da kendi Yaradanına teslim ve
mahkûm olduğu noktadır.

İlim, fizik, kimya, astronomi, tababet ve daha çeşitli dallarıyla insanlığın
hizmetinde ve her gün ona yeni yeni armağanlar vermektedir.

Evet, ilim ve teknik insanın hizmetindedir ve ondan korkmak için, ciddî
hiçbir sebep de mevcut değildir. Tehlike ilmîlikte ve ilme göre bir dünya
kurmada değil; tehlike cehalette, şuursuzlukta ve mesuliyet yüklenmekten
kaçınmaktadır.

Bazen bilgili ve planlı davranışların da kötü neticeleri olabilir. Buna
diyeceğimiz yoktur. Ancak bilgisizliğin ve plansızlığın, daima kötü neticeler
doğurduğu da muhakkaktır.

Binaenaleyh, ilmin ve tekniğin getirdiği şeylere düşmanlık yerine, onu
insanlığın saadetini hedef alacak şekilde kurmak gerektir. İşte bugün
insanoğlunun en büyük meselesi de budur. Yoksa ne feza asrının önüne geçmek,
ne de atom ve hidrojen bombası düşüncesini beşerin kafasından silmek
mümkün değildir.

Öyle ise, önümüzde bir tek yol kalıyor; o da, nâehlin2 elinde öldürücü bir
silah hâline gelen ilim ve onun “ürünleri”ne sahip çıkıp insanlığın dünya ve
ukbâ mutluluğunu hedef alan bir dünya kurmaktır. Aksine makineye küfür
savurmanın, fabrikaya lanet yağdırmanın kazandıracağı hiçbir şey yoktur.
Makine işleyecek, fabrika da tütüp duracaktır. Ve tabiî, kafa-kalb izdivacına
yükselmiş hakikat erleri, korku ve küskünlükten vazgeçip eşya ve hâdiselerin
içine girecekleri âna kadar, ilim de, ilmin semereleri de insanlık için zararlı
olmaya devam edecektir.

Onun içindir ki, ilim ve onun getirdiğinden korkmamalıyız. Bu korku her
çeşit faaliyeti felce uğratır. Asıl korkulacak şey, onun hangi ellerde olduğu
keyfiyetidir. Sorumsuz bir “azınlık” elinde ilim, bir felakettir ve dünyayı



Cehenneme çevirmeye yeter de artar. Einstein, atomu bir canavara kaptırdığını
ancak Hiroşima ve Nagazaki’nin savrulan külleri arasında anlayabilmiş ve
ağlaya ağlaya Japonyalı âlim dostundan özür dilemişti. Ne kadar geç kalınma...!

Ama, bu ne ilk felaketti ne de son. Canavarca düşüncenin elinde daima
denizler bataklık, akarsular zift kanalı ve atmosfer kirden bir tavan hâline
gelmiştir ve gelecektir de...

İnsanlık, meleğin elindeki silahtan zarar görmemiştir. O, zararı, canavar
ruhlardan, hakkı kuvvette görenlerden, doyma bilmeyen hırslardan görmüştür.
Bundan böyle de o, iman ve ilmi mezcedip kendi dünyasını kuracağı âna kadar
aynı şekilde devam edecektir.

İnsanımızın, içinde yaşadığı dünyayı idrak etmesi dileğiyle...
1 Tekvînî emirler: Yaratılışa, yaratmaya ait işler.
2 Nâehil: Ehliyetsiz, beceriksiz.



Yeni Tabu
Asrımızda insan dehası daha çok teknik ve teknolojinin inkişafı yönünde

seferber olduğu için, ister istemez topluluklar mistik bir hava içinde bu
istikamete kaymaya başladılar. İnsanlık bir taraftan, bu süratli ve iradesizce
kayıp gidişte, geleceğin rengârenk hayalleriyle mest ve sermest kendini
yitirirken, diğer taraftan da geçmişinden ve özünden uzaklaştıkça uzaklaştı.

Hele, elde ettiği bir kısım zaferlere, gelecekteki tasavvurları da ilave edince,
tekniğin, onun yeni “tabu”su hâline gelmesi ve müstakbel mihrabı olması
muhakkaktı. Evet, bugün, feza bir yumak gibi onun önünde açıldıkça açılıyor,
şakulî (düşey) keşiflerle mekânın derinliklerinde yeni dünyalar, yeni
medeniyetler aranıyor. Ayrıca ileri “uygarlık”larla temas hazırlıkları yapılmaya
başlandı ki, eğer bütün bunlar tahakkuk ederse, insanoğlu bu ölümlü dünyadan
kurtulacak ve hayal ettiği Cennetlere ulaşacaktır(!).

Kim bilir, belki de şimdiden yıldızlar arası seyahat acentelikleri kurulmaya
başlamıştır bile...

Rönesans’la, bir kısım hülyalara kapılan ve o günden bugüne de bir türlü bu
rüyalardan kurtulamayan beşer, tam kendine gelmeye çalışırken, bu defa da bir
tahta parçasıyla etrafında dönüp durduğu girdabı, bir feza fevvaresi1 sayarak
ona türkü söylemeye başladı:

Işık hızına ulaşmalar; zamanın tersine işlemesi ve “uzay”ın derinliklerinde
bize saadet ve ölümsüzlük vaad eden renkli dünyalar...

Aslında ileride olması beklenen –hatta bilfarz, beklenenler muhakkak da
olsa– bu şeylerden ötürü o kadar iyimserliğe ne hacet ne de gerek var. Zira
yeryüzünü keşfe koyulduğumuz günlerde de; etrafı böyle tozpembe görüyor,
altın yumurtlayan tavuklar, yağmur gibi yağan kudret helvaları, püryan olmuş
bıldırcınları hikâye ve romanlarımıza mevzu yapıp duruyorduk. Ne var ki, bu
tatlı rüyalar, az zaman sonra, esefli birer hayal olup yerlerini kâbuslara terk
ettiler.

Fezanın vaad ettiği mutluluğun da, bundan daha uzun ömürlü ve daha kalıcı
olacağına dair hiçbir teminat yoktur. Belki muvakkaten, bir kere daha insanlığın
coşmasına ve yeni bir iyimserlik hâlinin doğmasına vesile olacaktır. Fakat,
kat’iyen devam etmeyecektir. O da bir önceki yalancı ışıklar gibi tedricen
sönecek ve yerinde iz bile kalmayacaktır.



Dün, ellerinin Yaratıcı’ya yükselmesini, dünya nimetlerinden istifade etmeye
engel, bileklerine vurulmuş zincir sayan Batılı; kalbiyle münasebetini kestikten
sonra, eski hayalî zincire bedel, bin halkalı hakikî bir tasmanın, hem de ateşten
ağırlığını, bütün vicdanında hissetmeye başlamıştır.. başlamıştır ama, inancını
bütün bütün yitirip şaşkına döndükten sonra...

Günümüzdeki tepiniş ve sıçrayışlar da, hep aynı tatlı hayaller peşinde ve
tabiî olarak da aynı inkisar ve aynı bunalımların eşiğinde cereyan etmektedir.

Eğer topyekün insanlığın tâli’ ve kaderini alakadar etmeseydi, sırf merak
hissini tatmin veya muvakkaten duyguları iptal eden bir müsekkin deyip, bu son
“tabu”yu da hiç kurcalamayacaktık. Ama, insanımızın, bir kere daha tecrübeye,
bir kere daha aldanmaya tahammülü kalmamıştır.

Okyanuslara açılma, kıtalar keşfetme onu mutlu etmedi; aksine ona sefaletler
getirdi. Öyle de onun, geleceğin rengârenk dünyalarından da elde edeceği fazla
bir şey olmayacağı kanaatindeyiz. Keşke, ona vaad edeceğimiz yeni dünyalara
bedel, ruhunu mahbesten kurtararak onu, vicdanî varlığına erdirebilsek; eşya ile
arasındaki yabancılığı gidererek, kâinatla bütünleşmesini temin edebilseydik.
Heyhât biz bunu yapmadık! O ise değişip duran çevre karşısında, sinema
seyircisinin perdede cereyan eden hâdiselere yabancılığı gibi, hep eşya ve
hâdiselere karşı yabancı kaldı. Kendindeki ledünnî2 gücü kullanıp, bir arı gibi
bin bir çiçekle sözleşmesi ve harika maharetiyle irfan petekleri inşa etmesi
beklendiği her noktada o kendini âciz, rehbersiz, çevresini de, katı, camid ve
kullanılmaya elverişsiz bir kısım malzeme yığını olarak gördü ve hiçbir şey
yapamadı.

Evet, o, varlığının özü olan ruhunu, geçmiş deyip üzerine bir mezar ördüğü
kültürünü ve bütün duygu dünyasını bir haliçe gibi saran değerlerini göremedi,
bilemedi ve tanıyamadı. Rönesans şarabını içerken de, feza fevvaresine kapılıp
yukarılarda dönerken de...

Şimdi insanımıza yeni bir bakış kazandırma ve kendi kendini yenilemesine
delalet etme gibi, dev bir mesele ile karşı karşıya bulunuyoruz.

Ona, gerçek hakkındaki tercihleri nasıl yaptıracağız? İç âlemiyle dış dünyası
arasındaki kopukluğu nasıl gidereceğiz? Geçmişi hazır zamanla, hazır zamanı
gelecekle uzlaştırıp beklenen terkibi yapabilecek miyiz...?

Bunlar mutlaka yapılmalıdır. Çünkü bunların yapılmasında, insanımızın
kendine ermesi ve geleceğin ümit ve itminanı vardır. Ve bu terkiple, âfâk,



enfüsün emrine girecek, kâinat ruhun kitabı olacak, geçmiş geleceğin
meşcereliği3 hâline gelecek; insan gönlü, bu pozitif ve negatif kanatlarla
yükseklere çıkacak ve orada gerçek mutluluk ve ümidin saraylarını kuracaktır.

Geleceğe karşı gözü kapalı kalmak bir körlük ise, geçmişe karşı alakasızlık
da bir tâli’sizliktir. Evet, sadece mazinin türküleriyle avunanlar gözü bağlı
nasipsizler, geçmişin mirasını bütünüyle reddedenler de bir kısım köksüzlerdir.

Her iki anlayış da mânâsız olmakla beraber, kökünü inkâr eden
müstağriplerin4 durumu, hepten zararlıdır. Zira evvelkilerin hâlini, günde iki
defa doğruyu gösteren bir durmuş saate benzetecek olursak; ikincilerin durumu,
daha ziyade hiçbir zaman doğruyu bilmeyen ayarsız bir saati andırmaktadır. Ve
toplum için bu tipler, daha zararlı ve daha aldatıcıdırlar.

Bizler, millet olarak, içinde bulunduğumuz asra böyle iki kanadı da arızalı
olarak girdik. Toplumu temelden sarsan o günkü bunalımlar, bu arızanın
bağrında boy atıp gelişti. Daha sonra ise, içtimaî bünye büyük bir kısmı
itibarıyla erâcif yığını hâline geldi...

Şimdi onu, kendine has çizgide yeniden varoluşa hazırlayabilmek, bir
insanlık borcu ve bir vecibedir. Biz de bunu yapacağız. Ama, bu ölü bünyeyi
nasıl kanatlandırıp uçuracağız? Meselenin en mu’dil tarafı da işte burası... Bir-
iki asırlık teşhis ve muâlecelerimizde, hep yabancıların rehberliğine tâbi olduk.
Yine de aynı şeyi düşünüyorsak, şimdiye kadar Batı karşısında elli defa nakavt
edilen dünyamız, artık Batılı elin “buket” tutmayacağına, panzehir
sunmayacağına iyiden iyiye inanmış olmalıdır.

Evet, asırlardan beri izhar ettiği her canlılık emâresine karşı, Batının, onun
ense köküne indirdiği balyozlarla, yerinden kımıldayamayacak hâle gelen bu
dünya, hıyanetine inandığı bu hekime bir daha müracaat etmemelidir..!

Kaldı ki, bugün Batı, kendisi de, üst üste bunalımlardan iki büklüm ve bitkin
hâldedir. Dış görünüşü itibarıyla ne kadar görkemli ve ziynetli olursa olsun;
yıllanmış bir çınar gibi, içten içe çoktan kömürleşmeye başlamıştır. Onu hâla
muhteşem ve gürül gürül görenler ve kuvveti temsil ettiğine inananlar, bu
gerilmiş ve delik deşik olmuş asırlık ağacın içinden habersiz tufeylîlerdir.

Bu itibarladır ki, tefekkürde müflis, ruhta zelil ve sefil Batı; ne derdimizi
teşhis edecek, ne de getireceği tedavi ile bizi ölüm döşeğinden
kaldırabilecektir. Kaldı ki o, hep, eski alışkanlıkları içinde, içtimaî meseleleri,
iktisadî ve siyasî platformda ele almış ve bir türlü bunun dışına çıkamamıştır.



İş böyle olunca, dertlerimizi teşhis ve tespit için, kendi geçmişimiz, kendi
harsımız ve kendi değerlerimizin meydana getireceği kendi “gök kubbemiz”e
sığınmalıyız. Dünyanın her tarafında, fevvareler hâlinde fışkıran ilim ve irfana
ait güzellikleri alıp bağrımızda eritmeli, hazmetmeli ve süt guddelerinden
geçmiş mâyi hâline getirmeli, sonra insanımıza takdim etmeliyiz.

Aksine, hazmedilmeden ve millî şekle sokulmadan millete aktarılan şeyler,
kuşun yavrularına yedirdiği gaseyan gibi olacaktır ki; bu da kendimize has
seciye ve tabiatın ifsat edilmesi demektir.

Medeniyet ve kültür ne kadar âlemşümul hüviyet kazanırsa kazansın,
bağrında yetiştiği milletin ruh hâletini temsil etmelidir. Bu itibarla da onu, hazır
bir elbise gibi görmekten daha ziyade, dikilmemiş bir kumaş olarak kabul
etmeliyiz. Her milletin kendi kametine göre kesip biçeceği ve fakat mutlaka
kendi bünyesine uyduracağı bir kumaş...

Geleceğin mimarlarının, bu hususu nazar-ı itibara alacakları ümidini
beslemekteyiz.
1 Fevvare: Fıskiye.
2 Ledün: İç âlemdeki derinlik, gizlilik. Gizliliklere ve ilahî sırlara vâkıf olma ilmi.
3 Meşcer: Ağaçlık yer, koru.
4 Müstağrip: Garb hayranı.



Günah
Günah bir iç çöküntü, bir terslik ve fıtratla zıtlaşmadır. Günaha giren kimse,

kendini, vicdanî azaplara ve kalbî sıkıntılara bırakmış bir tâli’siz ve bütün ruhî
meleke ve kabiliyetlerini şeytana teslim etmiş bir zavallı ve tâli’sizdir. Bir de o
günahı işlemeye devam ederse, bütün bütün ipi elden kaçırır ve artık, ne bir
irade, ne bir direnme, ne de kendini yenilemeye mecali kalmaz.

Günah, iradenin yüzüne atılmış bir tükürük ve ruha içirilmiş bir zakkumdur.
Günahtan zevk alan insan, ne sefil; günahla ruhunu dinamitleyen insan ne
hoyrattır..!

Günah, insana bahşedilen bilumum istidat ve yüce duyguları söndüren bir
fırtına ve kalbî hayatı çepeçevre saran zehirli bir dumandır. Bu fırtınaya maruz
kalan kurur; bu zehirli havayı teneffüs eden de ölür.

İnsan, günah içine bir kere girmeye dursun; girdi mi, artık ne ölçü, ne kıstas,
ne de değer hükmü kalır. Bir uçağın, baş aşağı yere inmesinde, yer çekiminin
hesaba katılmaması ve fıtrat kanunlarının affetmeyeceği çizgiye varılması ne
ise, hikmet elinin koyduğu yasaklar atmosferine girmek de aynı şeydir.

Âdem Nebi (aleyhisselam), şahsî hayatında açtığı böyle bir gediği, ceyhun
ettiği gözyaşlarından meydana getirdiği ummanlar içinde yüze yüze aşabilmişti.
Şeytan ise, baş aşağı düştüğü o günah gayyasından kurtulamamış ve helak
olmuştu.

Ve, daha
“Nice servi revan canlar,
Nice gül yüzlü sultanlar,
Nice Hüsrev gibi hanlar,
Ve nice tâcdarlar.”

böyle ilk bir adımla günah deryasına yelken açmış, fakat bir daha da; geriye
dönmeye muvaffak olamamışlardır. Günah, âheste âheste eser insanın içine ve
nefsi, bir meltem okşayışıyla okşayarak gider taht kurar onun gönlüne. Sonra
da, insanın duygularını öylesine baskı altına alır ki, gayri ondan kurtulmak,
kuvvetli bir azim ve gaybî bir inayet eline kalmıştır. Bundan daha kötüsü de,
insanoğlu, içine daldığı günahlarla, kendinden o denli uzaklaşır ki, his
dünyasında en ufak bir kıpırdanma ve gönül âleminde en küçük bir duyarlılık
kalmamış olmasına rağmen, o, kendinde olup biten bu kadar değişikliklerden



habersiz ve ruhundan kopan feryatlara karşı alakasızdır.
Yığın yığın günah vardır insanın geçip gittiği yollarda. Bu yollarda, birer

kobra gibi gözetler insanoğlunu günahlar... Birinden kurtulması mümkün olsa
bile, diğerlerine kendini kaptırmadan yoluna devam etmesi, bir hayli müşkildir.
Polat gibi sağlam irade gerektir ki, aşılsın bu yollar. Yoksa diferansiyeli bozuk
bir araba ile en sert virajları aşma gayreti gibi olacaktır ki, bir çukurda gidip
“ârâm” edeceğini şimdiden söylemek herhalde kehanet sayılmaz.

Çeşit çeşittir günahlar. Başta gelenleri, En Doğru Sözlünün beyanında, şu
ürpertici diziyle çıkar karşımıza: Yaratıcı’ya eş ve ortak koşmak, haksız yere
cana kıymak, anne ve babanın hukukunu çiğnemek, yalan yere şehadette
bulunmak, cepheden kaçmak, iffetlilerin iffetiyle oynamak vs...

Bunlar, insanın düşünce dünyasına, iç hayatına, aile ve topluma karşı öyle
inhiraflardır ki, vaktinde önü alınmazsa, aile de yıkılır gider, toplum da.

Evet, tevhidle iç âlemini düzenleyememiş, yükselip içtimaî hayata girememiş
güdük ruhlardan, hem aile, hem toplum, hem de vatan çok sakınmalıdır. İç
âlemi, isten, pastan görünmez hâle gelmiş ve derununda ak’ın kara’ya karıştığı
bu tâli’sizler, bugün olmasa yarın, yurdu da yuvayı da kundaklayacaklardır.
Dünden bugüne, bu gözü ve kalbi mühürlülerin hıyanet ve ihanetleri, hiç de
küçümsenmeyecek kadar çok olmuştur.

Ne var ki, vatanın sağa sola peşkeş çekilmesinden, ormanların ve bağların
bozulup çöle çevrilmesine kadar, her türlü kötülüğü yapan, cahil, iz’ansız,
inançsız ve başkalarının kuklası bu yığınların baş sorumluları da yine bizleriz.

Evet, biz ihmal ettik. Biz bozduk. Biz inançsız ve hoyrat kıldık. Hesabını da
biz vereceğiz. Bugün hâdiselerin demir pençesinde; yarın, tarih karşısındaki
muhakememizde; öbür gün de, kılı kırk yaran Yüce Divan’ın iğneden ipliğe
hesap sorduğu hengâmda...

Bir milletin, kendi özünden uzaklaştırılması, ruhuna yabancı düşünceler
aşılanarak mihrabının yıkılması ve minberinin yerinin değiştirilmesi, tarih
karşısında ve Hak Divanında bağışlanmayacak günahlardandır.

Nesilleri, inançtan, düşünceden, hak ölçüsünden ve istikametten mahrum
birer yeniçeri yığını hâline getirip milletin nefsine, nesline, dinine ve malına
saldırtmak büyük günahtır. Sonra, bu azgınlaşmış ruha ceza veriyorum diye,
kazanlarda yeniçeri ve Bektaşî kellesi kaynatmak da, en az onun kadar günahtır.

Günahtır, nesilleri ihmal etmek. Günahtır, onların kalblerini, ruhlarını



inançsız ve itminansız hâle getirmek. Günahtır, onları geçmişine ve köküne
düşman yapmak. Günahtır, onları yabancı şaraplarla kendinden uzaklaştırmak..
ve günahtır, mânevî ve mukaddes dayanaklarından mahrum bırakmak. Günahtır,
günah...!

Bütün bunlardan daha büyük bir günah vardır ki; o da, ortalığı yangına ve
sele veren bu büyük mücrimlerin, edip eylediklerini günah bilmemeleridir.
Evet, Allah ve tarih karşısında affı kabil olmayan tek günah varsa, işte o da
budur: Günahın günah olduğunu bilmeme, günahtan ürpermeme günahı...
Toplumumuzu içten içe kemiren bu bin bir günahın başbuğu, vicdanla sezilip,
muhasebenin demir pençesine teslim edileceği âna kadar, milletin, kendi
kendini yenilemesinden ve hatta yaşamasından söz etmek oldukça zordur.

“Bu hissizlikle cemiyyet yaşar derlerse pek yanlış:
Bir ümmet göster, ölmüş mâneviyatıyla, sağ kalmış.”
(M. Âkif)



Tevbe
Tevbe kişinin kendini yenilemesi ve bir iç onarımdır. Yani, saptırıcı

düşünce ve davranışlarla bozulan kalbî muvazeneyi, yeniden düzene koyma
uğrunda, ferdin, Hak’tan Hakk’a kaçması; daha doğrusu, O’nun gazabından
lütfuna, hesabından rahmet ve inayetine sığınmasıdır tevbe.

Tevbeyi, günah duygusuyla benliğin bir hesaplaşması şeklinde tarif etmek de
mümkündür. Yani nefsin, hayatı sorumsuzca sevk ve idaresine karşı, benlik ve
iradenin, yüce dağlar gibi günahın karşısına dikilip ona geçit vermemesidir
tevbe.

Günah, muvazenesizce bir çukura yuvarlanıp gitmekse; tevbe, usulüne göre
bir hamlede hoplayıp oradan dışarıya çıkmaktır. Diğer bir ifade ile günah;
vicdanın muvakkat bir murakabesizliğinden, ruhun aldığı yara ise; tevbe,
kalbin, sürekli bir ızdıraba düşmesi ve çok ciddî olarak kendi kendini kontrole
koyulması; böylece insanî duyguların yeniden fer ve kuvvet kazanmasıdır.

Günah, insanda şeytanın hâkimiyeti ve nefsin tesiriyle olduğuna göre, tevbe,
şeytana karşı duyguların müdafaası ve ruhtaki âhenksizliği, dezarmoniyi
düzenleme gayreti demektir.

Günah erozyonlarının, ruhu törpüleyip aşındırmasına karşılık tevbe, gönül
zeminini, düşünce ve sözlerin en güzeli “kelime-i tayyibe” ile çimenlendirmek
ve o erozyonların tahribatını önlemektir. Gözlerin döneyazacağı, yüreklerin
hoplayacağı gün gelmeden, yürekleri hoplatan tevbe gayreti ne mübecceldir.!
Keşke onu, her günahın açtığı gediği kapatacak seviyede, âh u enînlerle
yapmaya muvaffak olabilseydik.!

Evet, tevbe, böyle erkekçe bir dönüşün adıdır. Aksine her söz yalan, her
davranış da bir aldatmacadır. Çünkü günahla fevt edilen şeyler giderilmedikten
ve zamanın “günah kare”sindeki boşluk doldurulmadıktan; hislerde ürperti,
ruhta ızdırap, gözlerde yaş belirmedikten sonra, işlenilen kötülüklere karşı
nedamet duyulduğunu iddia etmek tutarsız ve kabulden uzaktır.

Günahlar çeşit çeşit ve tevbeleri de başka başkadır. Millî vahdetin
zedelenmesi büyük bir günahtır. Buna göre bu cürmü işleyen kimse, hem Hak
katında hem de halk katında en büyük mücrim sayılır. Binaenaleyh, böyle bir
günahın tevbesi de, ancak, altı üstüne getirilmiş heyet-i içtimaiyenin eski sıhhat
ve birliğine kavuşturulmasıyla kabil olacaktır; yoksa içtimaî bünye korkunç
hafakanlar içinde güm güm gümlerken, onu bu hâle getirenlerin, “Nâdim ve



pişman oldum.” demeleri sadece bir aldanma ve aldatmacadır. Evet, böyle bir
günahın tevbesi, ancak, toplum içine saçılmış olan bölücü, parçalayıcı sapık
düşüncelerden dönüldüğünü, milletin her ferdine avaz avaz ilan etmekle
olacağından, sırf gizli nedametlerle affedileceğini ummak bir aldanmadır. Ve
dolayısıyla da, iç çekişmeler sürüp gidecek ve toplumdaki zaafların,
gevşekliklerin, dağınıklıkların davetiyle gelen dış baskı ve tazyikler de arttıkça
artacaktır. Zira, bir toplumun dirlik ve düzeni, yani ilahî tevfîkin onlarla
beraber olması, ancak ve ancak o toplum fert ve hiziplerinin anlaşıp
uzlaşmalarına, hiç olmazsa birbirleriyle sulh olup ihtilafa düşmemelerine
bağlıdır. Aksine, birbirine düşmüş ve dolayısıyla içtimaî ufku ihtilaflarla
kararmış bir milletin, toptan tevbe etmesi lazımdır. Böyle bir tevbe de, sevgide,
afta, müsamahada “Ruhullah”ın bağışlayıcılığına vefalı bir havari olmaya
vâbestedir. Yani, yolu ve yönü hak olduktan sonra, herkese ve her düşünceye
arka vermek, her hamleyi alkışlamak ve her fedakârlığa temenna durmakla
mümkündür. Bana öyle geliyor ki, asırlık yaralarımızın sarılmasında, bundan
daha tecrübe edilmiş bir ilaç ve daha objektif bir usul bulmak da, bugün için
hemen hemen imkânsız gibidir.

Ne acıdır ki, bütün bunlara rağmen bizler, yıllardan beri, omuzlarımızı
çökertircesine boynumuza çullanmış yığın yığın veballerin altından sıyrılıp
çıkmayı, bir perşembe akşamı merasimine bağlayarak, tevbe adına zahmetsiz ve
ucuz yollar aramaktayız! Oysaki, ferdî günahlar için, böyle kestirmeden bir
sıçrayış ve nedamet yetse bile, toplumla alakalı cürümlerde, daha sahici, daha
özlü irkilmeye, silkinmeye ve kendini yenilemeye ihtiyaç vardır.

Ah bu zahmetten kaçış ve beleşçilik..!
Toplumu meydana getiren her müessese tevbe etmeli ve tevbesi de, kendini

bitiren, tüketen ihmal ve hataları kavrama ve onları telafi etme şeklinde
olmalıdır.

İdarî kadro, kendi cürüm ve günahlarını sezerek, onlara karşı tam vaziyet
almak suretiyle tevbe etmeli, kendini yenilemeli ve dirilmelidir. Yoksa elli bin
defa nedamet şeklindeki merasimlerle, bir çuvaldız boyu yol almaya imkân
yoktur. Bin nefrin böyle bir derdi derman görenlere! Ve bin nefrin, defalarca
aynı şeylerle aldananlara...!

Adlî teşkilat, hakkaniyet ve isabetli kararlarıyla kanatlanır ve gökler ötesi
saltanatlara namzet olur. O, adalet soluduğu sürece, saatleri yıllar sayılır
Hakk’ın katında. İsabetsiz kararları karşısında ızdırap duyup iki büklüm



olduğunda da, bundan geri değildir. Bir de onun Hakk’ın üstünlüğünü hiçe
sayıp kuvveti hâkim kıldığı, hakkı kuvvete boğdurduğu anları vardır ki, o, bu
haliyle, affedilmez ve tevbesizdir...

Maarif teşkilatı da öyledir. Maarif, millî duygu ve düşüncenin havarisi ve
koruyucusu olduğu sürece, takdire layık en mübeccel bir müessesedir. Sapık ve
çarpık ideolojilere yüz verdiği müddetçe de, haramîlerden daha haramî ve
mücrimlerden daha mücrimdir. Yabancı ve tahripkâr düşüncelere karşı tam ve
ciddî tavır alacağı âna kadar da bağışlanamaz ve tevbesizdir...

Bütün siyasî kuruluşlar, gayri siyasî fertler ve cemaatler; hatta düşünürler,
yazarlar ve mürşitler, nefislerine ve hiziplerine muhabbetten dolayı inhisara
sapmış ve dolayısıyla da kendi dışlarında kalan hak ehline düşmanlık
beslemişlerse, büyük günah içindedirler ve teker teker tevbe etmeleri farzlar
ötesi farzdır.

Evet, bütün bu fert ve müesseselerin, bir kere daha kendilerini kontrol
etmeleri ve alabora olan millet vapurunda, kendi hisselerine düşen hata, günah
ve ihmalleri görmeleri, sonra da bunun telafisine gitmeleri mutlaka elzemdir.
Yoksa, bugüne kadar olduğu gibi, günahlara hep dışta namzet aramaya ve hep
karşı tarafı karalamaya devam edecek olurlarsa -maâzallah- altından
kalkamayacağımız badirelerin içine girilmesi ve silinip gitmemiz kaviyyen
muhtemeldir.

Evet, bizler en büyük günahı, herkesi suçlu ve kendimizi masum görmek
suretiyle işledik. Bu anlayıştan kurtulamadığımız sürece de, içtimaî atmosfer
sertleştikçe sertleşti ve birbirini takip eden parçalanmalar hep hız kazandı.
Binaenaleyh, bu milletin mukadderatıyla maddî ve mânevî alakalı görülen
bütün ruhlar ve kendini bu millete adamış bütün hasbî gönüller, bir kere daha
dize gelerek tevbe etmelidirler.

Makam ve mansıp sevdasına kapıldıklarına; hizip sevgisiyle kör-sağır olup
inhisara saplandıklarına; bin bir paradoksla nesilleri kalbsiz ve ruhsuz
bıraktıklarına; tagallüp ve tahakkümlere gömülüp hakkı kuvvette gördüklerine;
düşüncelerine ters gelen şeyler ilahî soluklarla beslenmiş dahi olsa, ona karşı
savaş ilan ettiklerine; şahsî çıkar ve menfaatlere dilbeste olduklarına; yalan,
tezvir, aldatma ve iğfale girdiklerine; hedeflerine varabilmek için her vesileyi
meşru saydıklarına ve her devre uyma eğiliminde bulunduklarına.. evet, bütün
bunlara tevbe edip insanlık adına son bir kere daha yemin ve peymanlarını



yenileme mecburiyetindedirler.
Ne mutlu, günahlarını idrak edip tevbeye koşanlara! Ne mutlu, nefsine karşı

sert ve acımasız, başkalarına karşı –hak ehli başkalarına karşı– müsamahalı ve
affedici olanlara..!



Sabır
Sabır, yücelme ve fazilete ermenin mühim bir esası ve iradenin zaferidir. O

olmadan, ne ruhu inkişaf ettirmekten, ne de yücelip benliğin sırlarına ermekten
bahsedilemez. Sabırla insan, toprağa, ete, kemiğe bağlılıktan kurtulur. Onunla
yüce âlemlere ermeğe namzet bir kutlu olur. Sabır, öteler ötesi saltanatlara
ulaşmak için dar bir geçit, aşılmaz bir zirve ise, gönlünü o âlemlere kaptırmış
hakikat eri de, geçilmez ve aşılmaz gibi görünen geçitlere ve şahikalara meydan
okuyan bir Heraklit’tir; en sarp yokuşları dümdüz ve ovaları da pürüzsüz gören
bir Heraklit...

Sabır, fıtratın sinesinde cereyan eden armoninin, insan tarafından sezilmesi,
kavranması ve taklit edilmesidir. Evet, o, eşya ve hâdiselerin dilini anlama ve
onlarla “diyalog”a geçme gayretidir. Bu dili anlayacağı âna kadar sebat
gösteren, sonra da, varlığın zaman seli içindeki akışıyla kendi davranışları
arasında bir köprü kurarak tabiatla bütünleşen insan ne mübeccel; kâinattaki bu
ilahî mûsıkî ne ulvî ve bu âhengin sezilip görülmesi ne âlî bir temâşâdır...!

Sabır; zamanın, eşya üzerindeki tesirinin kavranması ve vak’aların, zamanın,
keskin dişleri arasında öğütülerek, şekilden şekle, hâlden hâle girmesinin
idraki demektir. Zamanın bu sessiz eriticiliği ve değiştiriciliği karşısında,
yerinde polat ve yerinde de buz olmasını bilenler, onun cereyan çizgisinde ayrı
bir buuda yükselerek yok olmaktan kurtulurlar. Bunu idrak edemeyenler ise,
onun demir pençeleri arasında ezilir giderler.

Evet fıtrat, onu tanımayan ve yürüyüşünde ona ayak uyduramayan ayakları
kırar, ruhları da çiğner geçer. Onu tanıyan, hareket ve davranışlarıyla onun
ruhundaki sessiz infiallere dem tutan ve ona yeni yeni davudî nağmeler
kazandıranların elinde de balmumu gibi olur.

Ah, bu sırrı kavrayamayan ve bir türlü sabretmeye yanaşmayan aceleci,
yaramaz çocuklar..!

Evet, nice kendini bilmez ve fıtrat tanımaz kimseler vardır ki, yıllar yılı
doludizgin gitmiş; fakat bir çuvaldız boyu mesafe alamamışlardır. Ve nice
sessiz, gürültüsüz kimseler de vardır ki, derin nehirler gibi durgun ve
hareketsiz görünmelerine rağmen, durmadan yürümüş; adım adım ilerlemiş,
önünü kesen karanlıkları teker teker tepelemiş ve karşısına çıkan engelleri en
sezilmedik şekilde toz duman etmişlerdir; sessiz, gürültüsüz; gösterişsiz ve
âlayişsiz.. tıpkı mercan gibi; deniz derinliklerinde ızdırap görmüş, ızdırap



yaşamış, kanda boğulmuş ve zebercet ufkuna ulaşmış mercan...
Tohum bu sessizlik ve sebat içinde taşı toprağı deler, gün yüzüne çıkar.

Tomurcuk, yüz defa bağrını güneşe açar; yüz defa gecenin karanlıkları
karşısında gerilime geçer ve sonra varlığa erer. Ya yavru? Bir “rüşeym”
hâlinde anne karnında belirip karanlıktan karanlığa intikal eden yavru; onun
serencamesi hepten garip ve garip olduğu kadar da sabır ve teenni
gamzetmektedir. Evet, şekillerin ve kalıpların her çeşidine gire gire, tam dokuz
ay sonra, o gülendam kametiyle dünyaya ayak basar.

Bir de, bu muhteşem kâinatların ve koca “kozmos”un yaratılışına bakalım.
Her şeyi, bir “ol!” deyivermekle varlığa erdiren Kudreti Sonsuz’un elinde,
bütün mekân ve eşyanın, milyarlarca sene şekilden şekle, tavırdan tavra intikal
ettikten sonra belli bir vaziyete gidip ulaşması, ne kadar manidar ve ne çarpıcı
bir derstir!

Varlık âleminde her şey, ama her şey sabırlı bir bekleyiş, bitmeyen bir azim
ve direnişle, hedefine doğru adım adımdır. Acele etmeden, fıtratta cari
kanunları gözeterek ve yön-yol değiştirmeden...

A h , aceleci insan! Sabırsızlık gösteren sadece sensin. Sensin, eşya
arasındaki tertibe riayet etmeyen! Sensin, yükselirken mesafelere tahammülü
olmayan ve tırmanmada birkaç merdiveni birden atlamak isteyen! Sensin,
sebepleri gözetmeden netice bekleyen! Sensin, olmayacak kuruntulara
gömülerek hayalden sırça saraylar kuran! Sonra da yalancı vehmin ve aldatıcı
ümniyelerin altında tükenip giden! Sensin, düşünmeden konuşan, konuştuklarına
pişmanlık duyan ve birbirini takip eden pişmanlıklardan ders almayan,
uslanmayan! Bir bilsen; bu halinle, ne kadar sevimsiz ve ne kadar uğursuzsun..!
Keşke, her biri beliğ bir hatip ve her biri bir dil olan çevrendeki hâdiselerden
ders alarak, eşya arasında bulunan tertibe riayet etmeyi; sebep ve neticelerin
hakkını gözetmeyi ve hayalinle değil, imanın, azmin ve iradenle var olmayı
bilseydin...!

Sen, sabrettiğin kadar var ve Hakk’ın katında da sabrın kadarsın; Kitab’ının
güzel diye parmak bastığı en güzel haslet ve en güzel huyları, arızasız ve ara
vermeden yaşamadaki sabrın ve azmin kadar.. ve çirkin diye tespit ettiği
sevimsiz şeyler karşısında da dayanma gücün ve sebatın kadar.. nihayet,
tepeden inme başa gelenler karşısında, tavrını değiştirmeden:

“Gelse celalinden cefâ, yahut cemâlinden vefa;
İkisi de câna safâ, lütfun da hoş, kahrın da hoş.”



(İbrahim Tennûrî)
gerçeğine dilbeste, yürekliliğin ve hoşnutluğun kadar...

Bütün yükseltici şeyleri, ara vermeden sürekli olarak yaşama, alçaltıcı
şeylere karşı devamlı teyakkuz1 ve direnme; nihayet, beklenmedik anda ve
beklenmedik şekilde, seni ırgalayan ve örseleyen umum belalara karşı yılgınlık
göstermeden dayanma; evet, işte acılardan acı ve neticesi itibarıyla da
zülallerden zülal sabır budur!

Kol kanat verip yerinden ayrılmama.. mum gibi eriyip gitme; yine de yerinde
kalma...

Nerdesin azim, nerdesin irade! Nerdesin civanmertlik ve nerdesin yiğitlik!
Durmadan yön ve yol değiştirme bizi şaşkına çevirdi. Her gün ayrı bir şeye
dilbeste olma bizi bitirdi. Ve durmadan mihraptan mihraba koşma, bizi kıblesiz
hâle getirdi...

Bir Hak dostu; “Beni bir kedi irşad etti.” der. Avını beklediği delik önünde,
sabahlara kadar gözünü kırpmadan bekleyen bir kedi... Ya sen, insanoğlu!
Tavrını değiştirmeden, nazarını ayırmadan ne kadar bekledin ebedî
mihrabında..? Evet, kaç defa düzenin bozuldu, hizmetin hebâ oldu da, gönül
koymadan darılmadan yeni baştan deyip yürüdün yoluna..? Ve kaç defa,
kapılardan kovuldun, diyar diyar sürüldün de, dönüp yine başını koydun
sevgilinin eşiğine..? Yoksa sen, senden evvel gelip geçenlerin hâlleri başına
gelmeden Cennet’e gireceğini mi sandın? Oysa onlara öyle ezici sıkıntılar, öyle
kımıldatmaz ızdıraplar dokundu ve öylesine sarsıldılar ki, Nebi (sallallahu
aleyhi ve sellem) ve maiyetindeki inananlar: “Ne zaman Allah’ın yardımı?”
dediler. Bil ki, O’nun yardımı yakındır; 2 sabredip kulluğunu sürdürenlere,
canını dişine takıp günahlara karşı koyanlara, bin defa düzeni bozulduğu hâlde
ümit ve azmini yitirmeyenlere...

Evet “Cânân yolunda, dağdağa-i câna3 düşmeyenlere; Girdik reh-i sevdaya4,
gayrı bize bir şey lazım değil.” diyenlere...
1 Teyakkuz: Uyanık olma hâli, uyanıklık.
2 İktibas tam olmadığı için, meal tırnak içine alınmadı. Bkz.: Bakara sûresi, 2/214.
3 Dağdağa-i cân: Cân telaşı, cân derdi.
4 Reh-i sevda: Sevda yolu.



Son Karakol
Karakol, sükunetin, huzurun ve emniyetin remzidir. Ondaki düzen, huzur ve

orada gözlerin uyanık oluşu, umumî emniyet ve muvazenenin en büyük
teminatıdır. Ondaki kargaşa ve bunalımlar ise, arkasındaki topluluklar için en
büyük felakettir.

Anadolu, yıllar yılı kendine bağlı dünyalara karakolluk vazifesini gördü.
Geçmiş asırlarda dünya emniyet ve muvazenesinde, en şerefli vazifenin ona ait
olduğunda hiç şüphe yoktur.

Sonra, sırasıyla, onun livâları, sancakları birer birer kopup gitti. Fakat o,
bütün rasânetiyle mevcudiyetini muhafaza etti ve yerinde kalabildi. Değişen
bayraklar, yırtılan sancaklar yanında, asalet ve özünü koruma sadece ona
müyesser oldu.

Evet, bütün bir geçmişiyle, elli bin defa, temiz bünyesine mikroplar saçıldı.
Ve gülendam kameti yüzlerce defa ırgalandı; ama o, hiçbir zaman tamamıyla
yerinden sökülemedi ve mağlup edilemedi.

Haçlı zihniyetinin hortlatılmasından, Cizvit papazlarının zehirleyici ve
öldürücü gayretlerine kadar, bu karakolu yıkma ve karakol erkânını uyutma
adına ne kadar oyun varsa hepsi denendi; ama milletçe hasımlarımız hesabına
beklenen netice kat’iyen elde edilemedi. Düşman cefadan usanmıyor; karakol
da “Bu can bu uğurda” deyip dayanıyordu...

Bu mücadeleler karşısında onun sarsılmadığını iddia edemeyiz. Bu ulu ağaç
birkaç defa hazan gördü ve kurtlanan koca gövdesi birkaç defa kabuğunu
yeniledi; fakat, hiçbir zaman devrilmedi. Semasının kararıp, bağrına üst üste
hançerlerin saplandığı günlerde dahi, millî ruh kadranında, kendine ait zaman
anlayışı ve onu gösteren rakamlar daima duru ve seçkin olarak okunabildi...

Bu efsanevî ruh, asırlarca, bünyesini tahrip etmek isteyen bin bir paradoks
karşısında yerinden oynamamış ve hep Malazgirt’teki, Kosova’daki ve
Çanakkale’deki aşılmazlığıyla kendini korumuştu. Onun bu heybetli görünümü –
az dahi olsa– ruhuna cemre düştüğü ve köküne yabancı bir kurdun, bir
“dabbetü’l-arz”ın musallat olduğu zamana kadar da devam etmişti. O günden
sonra ise, artık o, içten içe yanan ve kömürleşen bir ulu çınar hâliyle, kendini
yenileyemiyor ve dirilemiyordu. Yaşlanmıştı. Vefasız dostları, amansız
hasımları vardı.



“Dost bî-pervâ, felek bî-rahm, devran bî-sükûn;
Dert çok, hemderd yok, düşman kavî, tâli’ zebûn.”
(Fuzulî)

Tam bu bin bir kâbusun kol gezdiği dönemde idi ki; ortalığı bütün şiddetiyle
beşinci kol faaliyetleri kapladı. Erotik1 düşünceye masumiyet hil’ati giydirildi.
Şehvet, en mergub bir meta hâline getirildi ve gençlik âdeta bir hezeyan
topluluğu oldu. Artık kendi ruh köküne bağlı olanlar “dogmatist” ve
“formalist”2 diye damgalanıyor; millet ve vatanını sevmek ayıp sayılıyordu. Bir
“şirzime-i kalil”3 her Allah’ın günü, çalakalem, millî ruhu ibtizal4 edici yazılar
yazıyor, milleti kendinden kaçar ve kendine yabancı hâle getiriyordu.

Bu olup bitenler karşısında, temiz Anadolu halkı, ya kendine has sabır ve
tahammül içinde beklemede veya hüsnü niyetin verdiği duru anlayışla, bütün bu
acayiplikleri “bir suskunluk içinde” karşılamaktaydı.

Birer ruh sefaleti ve aşağılık duygusu timsali sayılan zavallı
“entelijansiya”mızın durumu ise, bütün bütün yürekler acısıydı. Ona göre,
şahsiyet gamzeden öze ait her nağme ordubozanlık; müstağriplik hesabına
söylenen her türkü, Türk’e yücelik kazandıran bir madalyaydı!

Bu türlü kendinden kaçışlar ve haricî asimilasyonlarla iç değişiklikler,
endişe verici buudlara ulaşmıştı. Ve artık, millet teknesinin, sağa-sola yalpa
yapan bir vapur gibi batması her an mukadder görünüyordu. Dillerde bin bir
yabancı türkü, dudaklarda bin bir öldürücü şarap.. kimi erotizmle sarhoş; kimi
libido ile.. kimi eksistansiyalizmden medet umuyor; kimi hezeyan felsefesine
dilbeste, durmadan mihrap değiştiriyor ve mâbuddan mâbuda (!) koşuyordu.
İşte tam bu esnada, yabancı bir kısım eller, “hipnoz” görmüş bu ruhları
metrolara bindirip harıl harıl kendi dünyalarına taşımaya başladılar. Cinnet
nöbetleri içinde bütün bir nesil, Hasan Sabbah’ın yalancı cennetlerine benzeyen
bu cennetlere davet ediliyordu.!

Dün bir şaşkınlık içinde “Mehlikâ Sultan’a âşık” toy delikanlılar yerinde,
bugün eli kan, üstü kan, bağrı kan ve ne yaptığını çok iyi bilen kanlı deli bir
nesil vardı. Artık dıştaki kargaşa ve hercümerce başka sebep aramaya gerek
var mı? Tatmin edilememiş, doyurulamamış ve hatta terk edilmiş bir neslin,
çeşitli kamplara ayrılması ve birbirini kıran kırana öldürmesi gayet normal
değil mi...? Bugüne kadar onun iç inkırazını sezebildik mi? Onu soysuzlaştıran
sebeplere inebildik mi? Hâlbuki, ona canavarlık öğreten tiranlar karşısında,



sıyanet meleği gibi onun yanında olmalı değil miydik? Heyhât..! Bin bir vahşet
senaryosunun sahnelendirilmesi karşısında, sessiz ve infialsiz kaldık... Evet,
bütün bir millet olarak arenalardaki kavgayı seyreder gibi seyrettiğimiz bu
kanlı boğuşmadan hiç mi hiç bir şey anlamadık.

Sahnenin bu rengârenk aldatıcılığı, ortalığı inleten valsin korkunç
uyutuculuğu ve kostümün göz bağlayıcılığı karşısında, oynanan oyunun gerçek
yüz ve vahşetini ilk sezen, son karakolun kahraman bekçileri oldu. Bu sezme,
ümit dünyamızda yeniden kendimize gelmemizi ve kendi kendimizi idrak
etmemizi temin etti. Aslında buna bir sezme demek de uygun değildir. Bu,
düşmanı kıskıvrak yakalama ve bir zaferdir; içtimaî bünyenin, haricî bir kısım
erâciften temizlenme, arındırılma ve aslına irca zaferi. Bu zafer, kendinden
ümit edilenleri getirdiği takdirde, Türk’ün zaferler hanesinde en mualla yeri
işgal edecektir. (Böyle bir ilk tefahhus5 ve sezişe, başka bir yazımızda selam
durulmuş ve gaziler ocağının yiğit eri Mehmetçiğe teşekkürler sunulmuştu.)6

Ne var ki, yıllardan beri, bin bir saldırı ile rahnedar olmuş bir bünyenin,
böyle hemen bir muâlece ile iyi edilemeyeceği de muhakkaktı. Daha köklü ve
daha gönülden bir hareket gerekliydi ki, millî bünyeyi kemiren yıllanmış
seretanlar7 bertaraf edilebilsin...

Ve işte şimdi, bin bir ümit ve sevinç içinde, asırlık bekleyişin tulûu
saydığımız bu son dirilişi, son karakolun varlık ve bekasına alamet sayıyor;
ümidimizin tükendiği yerde, Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe,
istihalelerin son kertesine varabilmesi dileğimizi arz ediyoruz.
1 Erotik: Şehevanî.
2 Doğmatist ve formalist: Kesin fikir beyan eden ve şekilci kimse.
3 Şirzime-i kalil: Küçük ehemmiyetsiz cemaat.
4 İbtizal: Verilen bir nimetin kadrini bilmeyip kötüye kullanma.
5 Tefahhus: İnceden inceye araştırma.
6 “Asker” yazısına işarettir.
7 Seretan: Kanser.



Kahraman
Kahraman tarihin en esaslı malzemesidir. Milletlerin tarihi, kahramanla

yükselir. Kahramanı olmayan bir milletin tarihi sığ ve durgun bir göl gibidir;
büyük ve geniş de olsa, iç açıcı ve inşirah verici değildir.

Yunanlı, tarihini bir kısım esatirî kahramanların omuzlarında bayraklaştırdı.
Kadim Roma, Sezar ve onun gibilerle tarihe mâl oldu. Kartaca Anibal’in
vesâyâsı altında sesini insanlığa duyurabildi. İran Firdevsî’nin mahir, oynak ve
velûd kalemiyle en rengin ve zengin kahramanlık destanlarına ulaştı. Ve daha
niceleri niceleriyle...

Millet vardır; onun tarihi, tek sütun üzerine oturtulmuş bir kemer gibi, tek bir
kahramanın etrafında örgülenir. Millet de vardır; onun tarihi, yüzlerce kubbesi
olan bir mâbed gibi, binlerce sütuna dayanıp yükselir. Makedonya, tarih-i
kadimiyle İskender’in omuzlarında yücelmiştir; Fransa, Napolyon’un; Almanya,
Bismark’ın veya farklı bir anlayışa göre Goethe’nin.

Bizim tarihimizde ise, ne kahramanları saymak, ne de isimlendirmek mümkün
değildir. Belki ona bütünüyle “Kahramanlar tarihi” demek daha uygundur.
Çünkü bu millet, yıllarca, hasım bir dünya karşısında, yerinde taarruz ve
yerinde müdafaasıyla, o kadar çok kahraman çıkarmıştır ki; Ömer desen,
arkadan Halid’in kükreyişi duyulur. Fatih desen Yavuz’un sesi yükselir. Fetih
desen, Mohaç desen bütün bir Anadolu inler; Çanakkale’lerin uğultusu işitilir...
Tarihinde, kahramanlıkların, böylesine sıra sıra geçit yaptığı ikinci bir millet
göstermek oldukça zordur.

Batılı, bu milletin ciddî bir tarihi olmadığını söyler. Doğrudur. Hani
Malazgirt’in kanatlanan yiğitlerinin hikâyesi? Hani üveyik olup Batıya pervaz
edenlerin serencamesi? Hani her defasında Haçlıları göğüsleyenlerin mezarı ve
kitabesi? Ve hani “Yurdunu alçaklara çiğnetmeyen”lerin kümbeti ve türbesi..?

Başkaları, kendi tarihlerinin en değersiz hâdiselerini, en ehemmiyetsiz
vak’alarını ihtimamla kaydetmelerine karşılık, nerede benim geçmişimin, her
biri başlı başına bir tarih sayılan kahramanlık destanları? Molla Hüsrev
gibiler, neden “İ’tila Dönemi”nin1 tarihini yazmadılar? Neden Yavuz Selim
gibilerin askerî güç ve dehâları, idarî kabiliyet ve âlemşümul tedbirleri kendi
devirlerinde kaydedilmedi? İbn Kemal gibi muktedir bir dimağa ne olmuştu ki,
“Doruk dönemi”nin vak’alarını “Hezar-fen”2 kalemiyle tespit etmedi? Lütfedip
de, son meçhul kahramanımızın kitabesini yazan “Viranelerin Yasçısı” dertli



şairin: “Gömelim gel seni tarihe, desem sığmazsın.” mısraını duyacağımız âna
kadar, bu sorular kafalarımızı kurcalayıp durdu. Şimdi ise, tarihi yazılamayacak
kahramanların da bulunabileceğini düşünüp teselli olmak istiyoruz.

Evet, millet vardır, “tarih” deyip destan yazar. Ve kitabelerle geçmişine
ihtişam kazandırır. Bunlara, “tarih yazan milletler” diyebiliriz. Millet de
vardır, tarih yapar, destan ve türküsünü başkalarına bırakır. Öyle zannediyorum
ki, tarihî literatürlerimizin “fakr-u hâl”inin altında da, bu husus yatmaktadır.
Biz kahramanlık gösterip tarih yaptık. Onun akustiğini, kapıkulu ve
halayıklarımıza bıraktık.

Gladyatör, kendi kahramanlık mücadelesini göremez ve sezemez. Onu
arenanın çevresindeki seyirciler daha iyi görür ve daha iyi tespit ederler. Eğer
mutlaka bizim için de bir kahramanlık destanı gerekli ise, ben şahsen onu,
insaflı bir yabancının kaleminden dinlemeyi tercih ederim. Lamartin’in, takdir
dolu gözlerinden tarihimin bağrına damlayan yaşlar; Piyer Loti’ye,
mezarlarımdaki servilerin gölgesinde gömülme arzusunu uyaran güzellik ve
cazibe, Peçevî’nin üstûrelerinden daha canlı ve daha tesirlidir zannederim.
Görkem odur ki, onu başkaları beğenir; fazilet ve kahramanlık odur ki, onu
düşmanlar dahi takdir eder.

Bir de içe doğru ve benlikte derinleşen mâverâî3 bir kahramanlık vardır ki,
ne Doğu ne de Batı böyle bir kahramanlığı hiçbir zaman tanıyamadı. Bu
itibarladır ki, tarihin sayfalarına aksetmemiş bu kahramanlığı, ancak benim
ülkemde görmek mümkündür.

Evet, kahramanlığın bu çeşidini görmek için, mutlaka bu diyara seyahat
lazımdır. Zira, nefsine gurur geldi diye, sırtına bir çuval un yükleyip, halkın
içinde yürüyen devlet reisi; bir hamlede Batının en güçlü ordularını târumâr
edip, sonra kralın sarayındaki hazineler karşısında: “Dün bir berberiydin,
bugün muzaffer kumandan, yarın toprak altında hesaba hazır bir insan.” diyen,
başı dönmemiş, bakışı bulanmamış kumandan; Şarkı, Garbı halayık olarak
kullandığı bir dönemde, bir hakikat erinin atının ayağından sıçrayan çamurla
lekelenen cübbesinin, tabutuna sarılması tavsiyesinde bulunan büyük asker ve
idare adamı ancak bu ülkenin insanları arasından zuhur etmiştir.

Evet, orduların başında cihanı ezip geçen, tahtına oturduğunda dünyaları
idare eden, gece halvette4 zahid kesilen gerçek kahramanı tanımak için,
behemehal bizim ülkemize uğramak lazımdır. Çünkü tahtlarla, taçlarla başı



dönmeyenler; mebde ve müntehası aynı gidenler; önüsonu birbirine
benzeyenler; hayat ve hâdiseler karşısında değişikliğe uğramayanlar; aşkı,
heyecanı ve iniltileriyle meleği, feleği velveleye veren tâli’liler sadece bizim
dünyamızda bulunur.

İffet bizim ülkede yetişen nilüferdir. Hasbîlik bizim ilin gülüdür.
Diğergâmlık5 bizim bahçelerin lotusudur. Bizde bulunur, vâsıl olup tatmamak.
Bizdedir, yaşatma arzusuyla yanıp tutuşmak ve yaşamayı unutmak. Bizim
insanımız bilir, hizmette önde, ücrette arka sıralarda bulunmayı. Dünya, bizde
gördü, bizde tanıdı sevilmeden sevmeyi...

Fütüvvet6 bizde şehbâl açtı. Şehâmet, gayret bizde tuğlaştı. Gülbanklar,
bizde dünya ve ukbâyı bir araya getiren besteler hâline geldi. Ve asırlarca
insanımız, bu mutlak âhengin “demine, devranına ‘hû’ çekti..”

Onun için, bu ülkede münferit kahramanlık aramak beyhudedir; aransa da
bulunamaz. Bu ülkede kahramanlık sıra dağlar gibi bitevî ve her yeri zirvedir.
Bunu dost da, düşman da böyle söyler, böyle bilir.

Sen de “Görürsün, hissedersin, varsa vicdanınla imanın;
Ne müthiş bir hamâset çarpıyor göğsünde” vatanın.
Ebna-i vatanın7 ve O’na rûh veren Furkân’ın.8

1 İ’tila dönemi: Yükseliş dönemi.
2 Hezar-fen: Çok bilen, birçok sanatı birden çok derecede yapabilen.
3 Mâverâî: Öteye mensup. Diğer âlemle alakalı.
4 Halvet: Tek başına kalmak. Tenhaya çekilmek.
5 Diğergâmlık: Başkalarını düşünme.
6 Fütüvvet: Yiğitlik, cömertlik. Dostlara af ve safh ile muamele.
7 Ebna-i vatan: Vatan çocukları.
8 Furkân: Kur’ân-ı Kerim. Hak ile bâtılı, doğru ile yanlışı, iyi ile kötülüğü fark edip ayıran.



Asker
Bir bahçedeyiz şimdi şehitlerle beraber,
Bizler gibi ölmüş o yiğitlerle beraber,
Lakin kalacak doğduğumuz toprağa, bizden
Şimşek gibi bir hatıra, nal seslerimizden
(Y. Kemal)

Askerlik yüksek bir pâyedir; Hakk’ın katında da, halkın katında da... Ona
denk yüce bir topluluk ve gördüğü vazifeye denk yüksek bir vazife yoktur şu
fâni âlemde. Yüklendiği iş itibarıyla, zaman onda başkalaşır, muammalaşır ve
bir sır hâline gelir. Saati seneler sayılır askerin.. talimiyle, terbiyesiyle ve
serhat boylarında nöbetiyle geçirdiği saati.

Uhdesine verilen emanetleri görüp gözetmede onun gözü, lahut âlemini
seyretmekle doymuş ve dolmuş bir göze denk tutulmuştur, sözü lâl ü güherin1

dilinde. Ve bu noktada eşi menendi yoktur askerin...
Onu vatanın bekçisi diye anlatırlar. Bence, ona topyekûn mukaddeslerin;

mazinin, harsın, hürriyet ve emniyetin en emin muhafızı demek daha uygun
olacaktır. Zira, endişelerimiz ancak, onun mevcudiyetiyle zâil olur.
Huzursuzluğumuz onun türkü ve haykırışlarıyla huzura ve emniyete inkılap eder.

İnsanlık, askerle medeniyet ve ümrana tırmanır. Fetihler ve sonra kültür
akımları, onun sancağı ve mızrağıyla her tarafa ulaşır ve bu sayede yeni yeni
medeniyetler doğar; yeni yeni iklimler aydınlığa kavuşur. Sonra taşıyıp
geliştirdiği her şeyi, emniyet altına alma ve koruma da yine kendisine düşer. An
olur, bir sel gibi çağlar, bir tufan kesilir, temizler her tarafı. Gün gelir
buharlaşır, bir sıyanet bulutu kesilir milletinin üstünde... Dolu dolu gözleriyle
yatıştırır tozu toprağı ve sular baştan başa bütün bir çemenzârı2.

Milletlerin ölüş ve dirilişinde büyük tesiri vardır askerin. Bütün
kaynaşmalar, huzursuzluklar ve nihayet yıkılışlar, hep onun kendinde olmadığı
zamanlara rastlar. Bütün bir irfana eriş, kendine geliş ve diriliş ise, onun zinde
ve canlı olduğu günlerde görülür.. çağlayanlar gibi akıp akıp gittiği, tepeleri
düz, ovaları bereketli kıldığı günlerde...

Her milletin tarihinde asker, bir tepe varlıktır. O, dağ cesametiyle türkülere
mevzu olur, destanlara renk katar ve milletinin gönlünde, yüce burçlarda
dalgalanan bayraklar gibi huzurun ve emniyetin remzi hâline gelir. Bu mânâda



her milletin askeri vardır ve o milletin gözdesidir, canlılığı, şuuru ve
aksiyonuyla.

Bir de anadan doğma asker millet vardır. O, asker doğar, askerlik
türkülerinden ninniler dinler ve asker olarak ölür. Âşıktır askerliğe, serhad
boylarına, akına ve kavgaya.

“Râyete meylederiz kâmet-i dil-cû yerine,
Tuğa dil bağlamışız kâkül-i hoş-bû yerine
Heves-i tîr u kemân çıkmadı dilden asla
Nâvek-i gamze-i dildûz ile ebru yerine
…….
Severiz esb-i hünermend-i sâbâ reftârı
Bir peri şekl-i sanem, gözleri âhû yerine ”
(Gazi Giray)3

Sığmaz kabına ve bir çığlık olup kıt’adan kıt’aya yayılır. Denizler gibi
kükrer. Dağlarla pençeleşir, stepleri aşar, Çin Seddi’ne ayak öptürür.

O, kendini yerin tek vârisi bilir ve gözü dünya hâkimiyetindedir. “Gün
doğusundan gün batısına kadar bizimdir.” sözü, onda idealleşir ve bu uğurda
ölüm, hayatın en tatlı gayesi, en sevimli neticesi hâline gelir. “Şimdiye kadar
çok muzaffer oldum. Artık benim için Hak yolunda ölenlerin eriştiği yüce
saadetten başka bir şey kalmadı. Gayrı, akacak kanımın değeri bu olsun.”
duygusuyla öne atılır. Ordusu zafere yürürken, kendisi de Yüceler Yücesi’ne
kanat çırpıp yükselir ve beşikten o âna kadar içinde taşıdığı mânâya bir kere
daha tercüman olur: “Attan inmeyesüz!” Bu aydınlık tufanı, Lazar’ın ve
Miloş’un ülkesini de sardıktan sonra, Balkanlar’ın ona mezar olmasının ne
ehemmiyeti var..!

Asker millet, elinde taşıdığı meş’ale ile her tarafı aydınlatma yolundadır.
Mızrağının ucunda taşıdığı ışıkla, en ücra yerlere koşar insanlık için; onun
saadeti ve aydınlığa ermesi uğruna dağlara tırmanır, denizlerle boğuşur, surları
göğüsler, bir yıldırım gibi milletlerin beyninde çakar; zulmü ve zalimi tarumar
eder.

Geçilmez zannedilen surlar ve yüksek burçlar onun karşısında toz duman
olur, erir. Mütekebbir ve mağrur başlar, huzurunda iki büklüm hâle gelir. Kılıç
çalışı, gökte ve yerde velvele meydana getirir. Tuğuna ve sancağına cihan
selam durur. O âbide ruh için dost selam durur, düşman selam durur.



Muvakkat bir kadirşinaslığı içinde Monstesqieu: “Bu millet olmasaydı tarih
olmazdı.” der. Asker millet için, bu hüküm doğru fakat eksiktir. Zira bu millet,
şahidi bulunduğu yüce âlem ve büyük dava itibarıyla, tarihin de, medeniyetin
de kurucusu ve koruyucusu olmuştur.

Evet o, baştan başa insanlık ufkunun karardığı bir dönemde, bir kama gibi
zulmetleri yırtmış ve kendinden sonraki devirlere hükmünü kabul ettirmiştir;
cesaretiyle, ikdamıyla ve ölüme karşı fütursuzluğuyla...

Ve yine o, taarruzunda destanlara sığmaz bir celadet gösterir:
“Vur pençe-i âlî’deki şemşîr aşkına
Gülbangı, âsmânı tutan pîr aşkına
Ey leşker-i Müfettihu’l-ebvâb vur bugün
Feth-i mübîni zâmin o tebşîr aşkına
Vur deyr-i küfrün üstüne rekz-i hilal içün
Gelmiş bu şehsuvâr-ı cihangîr aşkına
Düşsün çelengi Rum’un, eğilsin ser-i Firenk
Vur Türk’ü gönderen yed-i takdîr aşkına
Son savletinle vur ki açılsın bu sûrlar
Fecr-i hücum içindeki tekbîr aşkına. ”
(Y.Kemal)

Müdafaasında da cansiperanedir. Hatta onun müdafaası, taarruzundan
farksızdır. Batılı; “Bütün milletlerin müdafaadan ümitlerinin kesildiği yerde
onun taarruzu başlar.” der. Bu, Malazgirt’ten Çanakkale’ye kadar, destanlaşan
bir milletin aksiyonunun en güzel ifadesidir. Palandöken’de, Rus ordusunu,
elindeki satırıyla karşılayan ninesinden, yüzünden duvağı çözüp Çanakkale’ye
koşan gelinine kadar, Batılının gözünden kaçmamıştır bu millet.

İmkânsızlığın ve yokluğun kendini boğmaya çalıştığı dönemde dahi, İngiliz
toplarına süngüsüyle cevap veren Mehmetçik, tarihe gömülürken, Ulubatlı
Hasan’la selamlaşır, Mohaç’a tebessüm atfeder, Malazgirt’ten geçip “Bedr’in
Aslanları”yla boyun boyuna gelir.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın.
Hercümerç ettiğin edvâra da yetmez o kitab…
Seni ancak ebediyetler eder istiâb...



................................................
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.
(M. Âkif)

Onun süngüsü, yüz defa iniltimizi dindirdi ve ateşimize su serpti. Yakın
tarihimizde dahi kaç defa onda mazinin tebessüm eden çehresini ve
yıldırımlaşan celadetini gördük... Eğer, atik davranıp da yıllardan beri
hazırlanan karanlık emellerin önüne geçmeseydi, bütün bir millet olarak inkisar
içinde ağlamadan başka çaremiz kalmayacaktı...

Tuğa selam, sancağa selam ve ölçülerimiz içinde onu tutan yüce başa
binlerce selam..!
1 Lâl ü güher: Kırmızı, kıymetli bir süs taşı ve mücevher.
2 Çemenzâr: Yeşillikler.
3 Gazi Giray: Kırım hanı (ö. 1607). Türk kahramanlığını ve yiğitliğini Divan tarzındaki şiire getiren bir

şâirdir.

“Gönül çeken endam yerine biz sancağa meylederiz.
Hoş kokulu kâkül yerine tuğa gönül bağlamışız.
Kalbe saplanan gamze oku ile kaş yerine,
Ok ve yay hevesi gönülden asla çıkmadı.
Gözleri ceylana benzeyen peri sûretli bir sanem yerine,
Rüzgâr gibi giden hünerli atı severiz.”



Zafer
Büyük himmetlerin, yüce gayretlerin tomurcuklaşma-sıdır zafer. Emeğin,

cehdin, ızdırap ve sancının petekleştiği noktadır zafer.
Zafer, canlılar âleminde, hususiyle insanlar arasında en tatlı ümniye, en câzip

rüya olarak, daima arzu edilen ve asla vaslına doyulmayan bir Leyla’dır.
Beşer, var olduğu günden beri, bin bir yılankavilerle zirvelere tırmanarak onu
aramış ve türkülerinde hep onu hecelemiştir.

Kim bilir, belki de bu hususlar, her varlık için “söz konusu”dur!
Evet, şayet insan, kulak kesilip varlığın sinesindeki sessiz mûsıkîyi dinlese,

her şeyin nabzının “zafer!” diye attığını duyacaktır. Zira, umum kâinatlar sırlı
bir şevkle; canlılar kendi insiyakları ölçüsünde; insanlar da kendi iradeleriyle
hep zafere tırmanmaktadırlar.

Zafer için horozlar birbirlerinin ibiklerini al kan içinde bırakırlar. Onun için
koçlar, boynuz boynuza gelir, vuruşurlar. Onun için mandalar birbirlerini
kovalayıp durur; onun için kedi, köpek birbirine diş gösterir ve homurdanır...

Bu uğurda hoş olmayan şeyler de cereyan eder; ama, eşyanın tabiatı bu! Her
nev’i, kendi zaferi ve kendi hâkimiyeti için kavga verir. Her sınıf, üstün geldiği
ve yaygınlaştığı nispette övünür ve mutluluk hisseder.

İnsanoğlu da öyledir; o da zaferlerle coşar, zaferlerle neşelenir; içinden zafer
duygusu silinince de, bir ağaç gibi kurur ve ölür.

Ağaç, canlı kaldığı sürece meyve verir; insan ise, zafer meyveleriyle
canlılığını sürdürür. Zafer duygu ve düşüncesinden mahrum bırakılınca da,
hemen pörsür ve söner. Çiçekler, yapraklar, yüce ağaçların tepelerinde ne ise,
zafer takları da insanoğlu için aynı şeydir. Çiçeksiz ağaç metruk ve garip,
zafersiz insan da bahtsızdır.

Tulû, Güneş’in zaferi; ona bağrını açıp Mevlevî gibi dönme, yerin;
menzilden menzile koşarak, her ay bir kere Bedir olma da Ay’ın...

Petek, arının zaferi; ağ, örümceğin; yukarılara doğru pervaz etme de kuşun.
Petek yapma hendesesini bilmeyen arı; ağ örme esrarından habersiz örümcek ve
uçmasını beceremeyen kuş tâli’sizdir. Ya, hayatında bir kere olsun, zafer
gülbankı dinlememiş insan...

Milletler, zaferleriyle tarihe girmişlerdir. Kültür ve medeniyet –ekşi, tatlı
meyveleriyle– hep zafer kaideleri üzerinde gelişmiştir. Ümranlar, fatih ve



muzaffer kumandanların geçtikleri yerlerde yeşermiş ve mevcudiyetlerini de,
fetih ve zaferlerle devam ettirmişlerdir.

Roma, Romalı askerin sefer ve zaferleriyle ihtişama erdi.. ve her gün
yenilenen zafer taklarıyla devlet diri ve ordu da disiplin içindeydi. Romalı
asker sefer ve zaferi unutunca, devlet korkunç bir “migren”e, Milet de onulmaz
bir “miyokardit”e tutuldu. Bundan ötesi ise, dâhilî kargaşa ve tıpkı kan
kanserine müptela bir bünye gibi, içten içe eriyip tükenme.

Atina, kördüğümü çözen muzaffer askerin omuzlarında yükseldi; yıldırım
süratiyle, bir baştan bir başa bütün cihana sesini duyurdu ve kendini tanıttırdı.
O da muzaffer askerini tarihin bağrına gömdüğü gün, bütün dünyaya karşı
fermuarını kapatarak içten içe erimeye durdu...

Artık orada da, eski yiğitler, yerlerini bir kısım iğdişlere, hakikî kahramanlar
da “mit”lere terk ediyorlardı. Alabildiğine sarsık ve zebun olan bu dönemin
Atinalısının perspektifinde, sadece eski metrukâtın mozaiği vardır. Ne gariptir
ki, Batı da, onun bu jelatinli dönemine vurulmuş ve çaputlara sarılı “Helene”yi,
ibrişim ve danteller içinde Rönesans mihrabına yerleştirmiştir. Bu hareket ise,
fecrinde tek zafer yıldızı doğmamış Batının, üstûrevî bir yıldızı popülarize
ederek, gecesinde binlerce yıldızın kol gezdiği bir dünyaya yutturmasından
başka bir şey değildir. Vâkıa Batı, hep aynı akrobatlıklarla sahneye çıkmış ve
aynı gözbağcılıkları yapmıştır. Evet, başkalarının zaferlerini, allayıp pullayıp
sahneye koymak dururken, ne gerek var zaferin yüksek ve meşakkatli tepelerini
aşmaya!?.

Anadolu insanı da, kendi yurdunu zafer takları üzerine kurdu. Öyle ki, bu
vatanın her parçası ve bu ülkede geçen zamanın her bölümü, onun zafer
türkülerinden biriyle tanınır ve biriyle yâd edilir. Yılın hiçbir günü yoktur ki,
takvim ibresi, o gün içinde Anadolu insanına ait birkaç zaferi göstermesin.

Yerinde yüce duygu ve düşüncelerin havarisi olarak, elindeki hakikat
mesajlarını dünyanın en ücra köşelerine kadar taşıması; yerinde şimşekler
çakan kılıcıyla zulüm ve zulümâtı dağıtarak “başlarda gezen” zalim ayakları
“yere indirmesi” ve yerinde ümitsiz ve karamsar ruhlara iman ve heyecan
kazandırarak, tıkanan fazilet yollarını açması, Anadolu insanının mühim zafer
sâiklerinden olmuştur. O, bu sâiklere saygılı kaldığı sürece de, canlılığını
devam ettirmiş ve onurunu korumuştur. Aksine “tagallüpler, esaretler,
tahakkümler, mezelletler...”

Bir de Anadolu insanının her türlü imkândan mahrum bırakılarak, boğulmak



istendiği dönemde, elde ettiği zaferler vardır ki, asıl onu efsaneleştiren de onun
bu zaferleridir. Evet, başka milletler için, müdafaa ümidi dahi kalmadığı en
kritik dönemlerde, onu bütün dinamizmiyle taarruzda görürüz.

Ülkesinin dört bir taraftan sarıldığı, bütün yabancı dünyaların akın akın
üzerine geldiği;

“Eski dünya, yeni dünya, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi... mahşer mi hakikat mahşer,
Yedi iklimi cihanın duruyor karşında,
Ostralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
Sade bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela...
Hani tâûna da zuldür bu rezil istila! ”
(M. Âkif)

en karmaşık, en ümit-şiken1 hallerde dahi onun “ehl-i salîb”in savletini
kırdığına ve ecdadının ruhunu şâd ettiğine şahit oluruz.

Fıtratı müteheyyiç2 bu milletin müdafaası taarruzundan, taarruzu da
müdafaasından geri değildir. Duyup doyduğu yüce hakikatleri, başkalarına
duyurmanın delisi olarak, Himalayalar’ı aştığı gibi, Alpler’e ve Preneler’e de
uzanarak, ayların güneşlerin bir başka doğup battığı bu ülkelere de, ışık ve ümit
götürmüştür. O, bu yüce vazifeyi yaparken ne kadar coşkun, ne kadar atılgansa,
kolunu, kanadını kırıp üzerine çullandıkları zaman da, o kadar yavuz ve o kadar
yamandır.

Bir de, madde ötesi, insanın kendi içinde, kendi nefsine karşı elde edeceği
zaferler vardır ki, en çok takdire şâyan olan ve semavî gülbanklarda yerini alan
da işte budur. Ferdin, kendi içinde, kendisiyle olan kavgasında muvaffak
olması... Bu vadide kazanılacak her zafer insanı derinleştirir, buudlaştırır ve
onu binlerce zaferin kahramanı olmaya namzet kılar.

Kanaatimce milletimizin, asırlarca devam edegelen zaferler zincirinin temel
rüknü de bu olsa gerektir. Yoksa sınırlı imkân ve sınırlı kuvvetlerle, bütün
cihana karşı verilen kavgadan muvaffak çıkmayı izah etmeye imkân yoktur.

Evet, bizim tarihimizdeki gerçek fatih ve muzaffer kumandanlar, hep bu içteki
zaferin kanatlarıyla yükselmiş ve o sayede Hızır’la sohbete ermişlerdir. “En



büyük cihad” unvanıyla ferdin derununda başlatılan bu kavga, daha sonra onun
bütün davranışlarını tesir altına alarak, ona yenilmezliğin sırrını öğretir. Zira,
kendi içinde zafere ermiş böyle bir el, maddenin ve kuvvetin bütün
hokkabazlıklarını bir anda yutar ve yok eder. “Tûr”un esrarını ruhuna geçirmiş
bir babayiğidin nazarında, kemmiyet bütün debdebe ve âlayişiyle keyfiyetin
zerresine râm olur.

Bundan ötürüdür ki, bizim zaferlerimiz ve bu zaferleri bize hediye eden
askerlerimiz, başkalarından tamamen ayrılır ve farklı bir durum arz ederler.

Bizde, nefsin frenlenmesi, ferdin kendi kendini yenmesi bir esastır. Bu
itibarla, nefsinin esir ve zebunu olan bir insan, İskender dahi olsa zavallıdır ve
acınacak hâldedir.

Yüce duygu ve yüksek idealleri gönüllerinde âbideleştiremeyenler, şahsî
istek ve arzularına karşı koyamayanlar; Hakk’a saygı ve Hakk’a esaretteki
zevki idrak edemeyenler, bir baştan bir başa bütün cihanı fethetseler dahi asla
zafere ermiş sayılamazlar.

Ölçülerimiz içinde muzaffer sayılan millete binler selam!
1 Ümit-şiken: Ümit kıran.
2 Müteheyyiç: Heyecanlı
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Takdim
Düşüncelere aydınlık, problemlere hâl çâresi, handikaplara açıklık getiren

yazıları ile yazarımız kendilerine has ifadeleriyle taze bir baharın müjdelerini
solukluyor.

Sancı üstüne sancı çeken toplumun insanını, girdapların yerin merkezine
doğru çekmesine, anaforların ayaklarını yerden kesip köksüz ve kararsız hâle
getirmesine karşılık, yazarımız, millî düşünce ve ruhî temâyülleri hesaba
katarak gerçek rehberlerin iklimine doğru dikkatlerimizi çekmiş ve onlara olan
hasretini şöyle dile getirmiştir:

“Ah, o aldatmayan rehberler! O özleri sâf, kalbleri aydın, başları yüce
şâhikalar gibi heybetli ve dumanlı, içlerinde bin bir ızdırabın boy gezdiği
yüce rehberler! Ufkumuzun karardığı, kaddimizin büküldüğü ve bin bir
müşkilin altında ezildiğimiz şu günlerde, onlara ne kadar hasret ve ne kadar
iştiyak içindeyiz!..”

Metafizik gerilimimizin, bu mazlumlar ülkesinin yeniden dirilişine ve
Rönesans’ına vesile olacağı müjdelenen bu eserde, insanımızın bütün dünyaya
yeniden civanmertlik dersi vereceği de ilâve edilmektedir.

Ölümsüz ruhların bazı hususiyetlerinden bahsedilirken de: “Onların
atmosferine giren Hızır’la buluşur, onlarla hemhâl olan mutluluğa erer”
denilmektedir.

Yolda kalanlar için “Yaşama zevkiyle başı dönmüş ve ruhu delik deşik
olmuş kem tali’lilerimize...” ifadesi ile hem bir ithaf yapılmış hem de orijinal
bir tarif getirilmiş, daha sonra da okuyucu yolların ayrımında âdeta şöyle
demeye zorlanmıştır.

“Toprağın sızıntıya, tohumun rüşeyme, balığın mercana ve yılanın zehire
gebe olduğu bir bahar daha idrak ediyoruz. Bakalım kimler bahardan yana,
kimler de kıştan yana çıkacak? Kimler kelepir kovalayacak, kimler mercan
avlamak için en derin noktaları kollayacak?”

Mutluluk mevzuunda bocalayan insanlara “Gerçek saadet, insan zihninin
dağınıklık ve perişaniyetten kurtulması, insan kalbinin itminan ve istirahata
ermesinden ibaret” diye bir tarif getiriliyor ve ilave ediliyor: “Hz. Mesih,
gadre uğradığı, Sokrates mahkûm edildiği, Epiktetos zulüm gördüğü hâlde
mesut idiler.”

Ruhuna akseden şekliyle, yazarımız, bayramı şöyle değerlendiriyor: “Her



bayram; bana, geleceğin rengârenk şehrayinleriyle gelir; en tatlı ve en
çarpıcı tarihî levhaları kalbime aksettirir öyle gider. Ben o gelip giden
bayramlarda, maddî mânevî irfana ermiş, duyguları itibarıyla incelmiş,
ruhuyla bütünleşmiş ve birbiriyle sarmaş-dolaş, geleceğin mutlu nesillerini
hayalen seyreder, mest olurum. Gözümün önünde, kafası fen ve teknikle,
kalbi Yüce Yaratıcı’ya iman, O’na muhabbet ve varlığa sevgiyle dolu,
itminana ermiş insanlar belirir. Onların gönlüme boşalttıkları ruhanî
zevklerini, vicdanımda hisseder ve emsalsiz dakikalar yaşarım.”

Bazı tesbitlerine kısaca temas ettiğimiz Yazarımızın bu eserini takdim
etmekle büyük bir bahtiyarlık duyduğumuzu arz ederiz.

Nil Yayınları



Aydınlık Kapıya Doğru
Bu millet, birkaç asırdan beri kendi bünyesinde akıl almaz zıtlaşmalara,

anlaşılmaz kutuplaşmalara düşerek, içten içe kendi kendini çürütmüş ve âdeta
düşmanlarının emellerine hizmet eder hâle gelmiştir. Günaltayca ifadesiyle -
Celâl Nuri ve Haşim Nahid de böyle düşünür1-: Bir kesim, kendisinin sağmalı
saydığı Anadolu’yu hep horlamış; bir kere olsun gidip orada dolaşmayı, kendi
insanı ile görüşüp konuşmayı hiç mi hiç düşünmemiş; onların dünyalarına
yükselip onlarla hemhâl olmayı, ruhlarını keşfedip anlamayı asla hatırına
getirmemiştir. Ara sıra bir kahveci Ali, aşçı Hasan, berber Süleyman’la
görüşenler olmuş ise de bu da onların diliyle alay, safvetleriyle istihzâ ve
anlayışlarıyla eğlenmek için olmuştur. Bu kesimin insanı, Frenk ruhunu
tetkikten, batı yakası zevkleriyle sermest olmaktan, Fransız ve İngiliz
edebiyatının inceliklerini araştırmaktan, kendi dünyasını düşünmeye, onun
insanıyla içli-dışlı olmaya ve onun dertlerini dinlemeye kat’iyen vakit
bulamamıştır! Şimdiye kadar ruhuna içirilen terbiye anlayışı; sevimli ve şık
matmazellerin, muhterem Saint’lerin, insanlık hayranı misyonerlerin onun
demine-damarına işlercesine ruhuna aşıladıkları prensiplerden ibarettir ve
bunlar, onda öyle bir düşünce yapısı meydana getirmiştir ki, bugün kalkıp
kendisine “mü’min!” diye sesleniverseniz, bunu yüzüne savrulmuş en büyük
hakaret sayacak ve sizi huzurundan kovacaktır.

Madalyonun diğer yüzündeki manzara da bundan farklı değildir. Vaktiyle en
duru ilhamlarla beslenen, en âşıkane heyecanlarla coşup kanatlanan Cüneyd-i
Bağdâdî, Bâyezid-i Bistamî, Ahmed Bedevî, Celâleddîn-i Rûmî, İsmail
Ankarevî, Şeyh Gâlip gibi millette içtimaî ruhu uyandıran, kitleleri irşâd edip
insanlığa yükselten, maddî-mânevî tıkanıklıkları açan ve ruhları kamçılayıp
ulvî âlemlere sevk eden hassas ruhların, feyizli dimağların, lahûtî ve ateşîn
kalblerin yerini -büyük bir kısmı itibarıyla- yine Günaltay üslûbuyla her nevî
yeniliğe muârız, terakkî ve tekâmül istikametinde atılan her adıma muhalif,
sinesi öbür âlemin heyecanlarından mahrûm, düşünceleri hakikatsiz ve her
türlü ilmî araştırmayı günah sayan sığ bir güruh almıştır. Öncekiler,
milletlerinden, millî ruhtan uzaklaşmayı yenilik ve inkılâp saymakla; sonrakiler
de şeklî bir maziye ve onun kuru ve ruhsuz yanlarına saplanıp kalmakla
milletlerine ihanet etmişlerdir. Birinciler, Frenkleşmediği için kendi
milletlerini dahi hor görecek kadar yabancılaşmış; berikiler ise sırf eski



devirlerde bulunmadığı için bir kısım teknik gelişmeleri, yeni icat ve keşifleri,
devriyle hesaplaşabilecek güçte fikir akımlarını bid’at saymış,
lânetlemişlerdir...

Oysaki, her millet, kendi ruh ve kabiliyetine uygun, kendi düşünce ve inancı
çizgisinde müessese ve teşkilât ister. Rica ederim; milletlerin idarî ve içtimaî
teşkilâtları, maarif ve düşünce akımları, asrın ihtiyaçlarının ve milletin ruhî
temayüllerinin neticesi değil midir?

Fıtrat kanunlarına muhalif bir surette millete, onun düşünce ve inanç tarzı ile
telif edilmeyen, ruh köküne zıt ve asrının ihtiyaçlarını karşılayamayacak
sistemleri, içtimaî kanunları tatbike kalkışmak tehlikeli bir teşebbüstür. Böyle
bir hareketin, milleti temelinden sarsacağında, zaafa uğratıp hasımlarının
oyuncağı hâline getireceğinde şüphe yoktur.

Bu itibarla, milleti kurtarma ve yüceltme gibi yüksek duygularla yola
çıkanlar, her şeyden önce fıtrat kanunlarıyla zıtlaşmaya düşmekten tir tir
titremelidirler. Tabiat kanunları, Yaratıcı’nın nurlu ve hikmet dolu bir kitabı
olarak, her zaman başvurulması iktiza eden bir ibret dershanesidir. Kendini
idrak etmiş, ruhuyla bütünleşmiş gönüller, bu dershanede hilkatin göz
kamaştırıcı güzellik ve inceliklerini, taklit edilmeye şayeste kanunlarını ibretle
mütalâa ve tetkikten zevk alırlar...

Hoca bu mütalâasında Celâl Nuri ile aynı çizgide şunları söyler: “Dünden
bugüne, muhtelif milletlerin ıslahat tarzları ve inkılâpları araştırıldığında
görülür ki; bir milletin içtimaî ve siyasî durumunu tanzim, terbiye ve
yükselmesini deruhte ve rehberliğini yüklenenler; hareketlerini fıtrat
kanunlarına uydurma hususunda ne kadar titizlik göstermiş; milletlerin ruhuna
ne kadar vâkıf olabilmiş ve çağın getirdiği ihtiyaçlara ne kadar nüfûz
edebilmişlerse, çalışmalarında o derece semereli olmuş ve milletlerine de o
nispette ölümsüzlük vaad edebilmişlerdir.” Bunun aksine, bir millet ve bir
ülkenin kaderine, görgüsüz ve bilgisiz kimseler hükmediyor ve fıtrat kanunları
ihmale uğruyorsa, orada da öldürücü “fasit daireler” ve buhranlar birbirini
takip edip durmuştur.

Tıpkı karada yaşayan canlıların suda boğulmaları, hayatlarını deryalarda
sürdürenlerin de sudan çıkarılınca ölmeleri gibi, milletler de millî düşünceleri,
ruhî temayülleri hesaba katılmadan zamanın ihtiyaçlarına uygun olmayan
düzenleme ve teşkilâtlanmaya zorlandığında, sudan çıkarılan balık gibi yavaş
yavaş felç olur ve ölür giderler.



Her milletin düşünce tarzı, zihniyet ve temayülleri başka başkadır. Bir
çakırkeyif İskoçla bir Fransız, bir Anglosaksonla bir Germen aynı düşünceyi
paylaşsalar bile çok farklı yapıya sahiptirler. Tek akideye bağlı bu milletlerde,
birinin saadetini temin eden sistem ve teşkilât, ayniyle diğerine tatbik
edildiğinde, ihtimal ki böyle bir durum onun inkıraz ve mahvına sebep
olacaktır.

Gelişmiş ülkelerin fen ve tekniğine muhtaç olduğumuza da şüphe yoktur;
olamaz da... Nasıl olur ki, dünya baş döndürücü bir süratle terakki ve tekâmül
yolunda dakika fevt etmeden koşuyor. Bizim de bu cereyan ve bu coşkun sele
aynı tempo içinde katılmamız ve asrını yaşayan bir millet hâline gelmemiz
zarurîdir. Bu hususta küçük bir tereddüt, az bir gecikme bizim -maâzallah-
telâfisi imkânsız bâdireler içine yuvarlanıp bütün bütün tarihten silinip
gitmemizi netice verebilir.

Ne var ki, bu umumî ve tabiî akışa uyup giderken de atılacak her adımın
kat’î, tereddütsüz, bilerek atılması ve millî düşüncenin korunup kollanması
şarttır. Evet, yolun aydınlık ve belli olması, bütün bir tarih boyunca da millî
ruhla işletile işletile şehrâh hâline gelmiş bulunması, sonra cemiyeti ayakta
tutacak müesseselerin kucaklanıp korunması, nihayet o yolda yürüyeceklerin de
azimli, şuurlu olmaları lâzımdır ki, mesafe alınabilsin ve kitleler şaşkınlığa
sevk edilmesin.

Asırlardan beri bu ülkenin yorulmuş, bıkmış ve ciddî bir bezginlikle kenara
çekilmiş yığınlarına, onları “şevk ü tarâb”a2 getirecek yönde bir şeyler
fısıldayarak, yorguna güç verilmeli, bıkmışa diriltici ruh üflenmeli ve “neme
lâzım”cılara insan olma yolları gösterilmelidir.

Bu vazife şimdiye kadar hakikate gönül vermiş ilim adamları ve hasbî
ediplerce sürdürülmüştü. Âlim ilmiyle, edip de sihirli beyanıyla, insanlık
ruhuna daveti esas alarak, bu ahlâk ve fazilet hizmetini yürütüyordu. Bundan
sonra da aynı çizgide hareket edilerek aynı neticelere ulaşmak mümkündür.
Elverir ki; inanç, fazilet, ilim ve kalem esasları ihmal edilmesin. Bunlardan
birinin ihmali topyekün milletin sarsılması ve izmihlâli demektir. Her satırı
ruha ölüm yağdıran ve her mısraı bir ruh sefaletini ifade eden:

Tahammül mülkünü yıktın, Hülâgu Han mısın kâfir?
Aman dünyayı yaktın, âteş-i sûzân mısın kâfir
Nedir bu gizli gizli âhlar, çâk-i girîbânlar



Acep bir şûha sen de âşık-ı nâlân mısın kâfir?
Sana kimi cânım, kimisi cânânım deyû söyler.
Nesin sen doğru söyle cân mısın cânân mısın kâfir?
................

(Bu kısmı almaya edebimiz müsaade etmedi)
Niçin sık sık bakarsın böyle mir’ât-ı mücellâya
Meğer sen dahî kendi hüsnüne hayrân mısın kâfir?

Nedim’in gazeli misüllü ahlâkı tahrip yolunda söylenmiş hezeyanlar, şanlı
imparatorluğun ölüm melodileri olduğu gibi... Birçoğu itibarıyla bütün bütün
şirazeden çıkmış; sevgiyi şehvette hallaç eden, aşkı cismâniyette boğan, nefse
bohemliğe giden yolları gösteren, kalbe kezzap içirip ruhun kolunu kanadını
kıran ve makalemize almayı okurlarımıza karşı hürmetsizlik sayacağımız,
günümüzün edep bilmez edebiyatı, insanımıza insanlığını unutturmuş, onu gaflet
ve sefaletlere iterek iradesini felç etmiştir.

Geleceğin imar edilmesi vazifesini üzerine alan şanlı mimarlar, cemiyetin
her kesiminde millî şuuru mayalayıcı istikamette bir seferberlik ilân ederek,
yığınları, cismanîlik girdabından kurtarıp, onlara kendilerini yenileme, ruhta
varlığa erme ve kendi medeniyetlerini kurma yolunda hayat nefhetmelidirler.

Milletimiz, bugün az çok, kendisini zulmetlerden aydınlığa çıkaracak yolları
keşfetmiş durumdadır. Bundan sonra da bulduğu bu yolda, sarsılmaz bir azim,
sağlam bir birlik şuuru ile hareket edildiği takdirde, -geçmişe de akseden
seciyemizin delâletiyle- dünya milletleri arasında gıpta edilecek bir noktaya
ulaşabileceğimizden şüpheye düşülmemelidir.
1 Zühûlle “Günaltayca” kelimesi önceki baskılarda konmamış, özür dileriz.(Yayınevi)
2 Şevk ü tarâb: Neş’e, sevinç, coşkunluk.



Çile
Çile, yüce hedeflere varmanın ve yüksek neticeler elde etmenin tek yoludur.

Hakikat yolcusu, çile ile günahlardan arınır; onunla saflaşır ve onunla özüne
erer. Çilenin olmadığı yerde ne olgunlaşmadan ne de ruhla bütünleşmeden
bahsedilemez.

Çile, hakikat erinin, her köşe başında sarmaş-dolaş olacağı acı; fakat vefalı
yoldaşıdır. Upuzun yollar onunla yeknesaklıktan kurtulur. Hayat, onunla
aydınlığa kavuşur ve kişi ancak onunla yaşamanın zevk ve şuuruna erer. Çilesiz
hayat monoton, o olmadan yürünen yollar renksiz ve bıktırıcı, bu yolların garip
yolcuları da yaşamadan bezmiş tali’sizlerdir.

Ruh, çile ile kemale erer. Gönül, çile ile inkişaf eder. Çile görmemiş ruhlar
ham, gönüller de kolu kanadı kırık ve ölgündür.

Çile, çalışmaya ve o yolla elde edilen şeylere kat kat değer kazandırır.
Çilesiz elde edilenler ise mirastan gelen mal gibidir. Gelişi emeksiz, gidişi de
üzüntüsüz olur. Evet, ancak, bin bir ızdırapla kazanılan şeylerdir ki, muhafazası
uğrunda canlar feda edilir...

Bir millet ve bir medeniyet büyük muzdarip ve çilekeşlerin öncülüğünde
kurulmuş ise sıhhatli, istikrarlı ve gelecek adına ümit vericidir. Aksine,
hayatında bir kere olsun ağlamamış, inlememiş ve sancı çekmemişlerin elinin
altında doğmuş ve gelişmişse, zayi olmaya namzet ve tali’sizdir.

Dünden bugüne insanoğlu, yer yer çilekeşlerin müşfik ve diriltici
kucaklarında, zaman zaman da tiranların zulüm ve istibdadı altında kendini
buldu ve idrak etti. Ne var ki o, var olmanın zevkine erdiği en mutlu anlarını,
başkaları için yaşayan büyük muzdariplerin vesâyâsı altında duydu ve tattı..
Kenan ilinden kalkıp bir meş’ale gibi Bâbil’e uzanan; bir güneş gibi Suriye’nin
bağrında tulû eden; arkasına takıp sürüklediği kimseler için gözünü kırpmadan
Cehennemî alevler içine giren ve “nâr-ı Nemrud”u1 göğüsleyerek ateşte Cennet
cilveleri gösteren büyük muzdariplerin.. ruhu çekilmiş ve kadavralaşmış bir
millete hayat üfleyebilmek için, yıllarca Mısır ve Sinâ arasında mekik dokuyan
ve her defasında Tûr’da dolup Mısır’da boşalan; nihayet maddenin bağrına
indirdiği darbelerle, suya ve toprağa ayrı bir yol, ayrı bir erkân öğreten büyük
muzdariplerin.. dünyadan başka gözleri bir şey görmeyen ve bütün bütün
maddeleşmiş bir toplumu özüne erdirmek ve onlara ruh iklimine açılan yolları
göstermek, daha doğrusu öbür âlem düşüncesini yeniden gönüllerde mayalamak



için, çevresinde kol gezen tehlikelere aldırmadan, yüce derslerine devam eden
ve hakkında bayağıların bayağısı hükümler kesilip biçilirken, “Hançer ile
yüreğimi yar! Senden dönmezem...” diyerek hakikati haykıran büyük
muzdariplerin.. ve nihayet gelmiş ve gelecek bütün mihnetkeşlerin2 ızdırabını,
her lâhza ruhunda yaşayan, her an yığın yığın musibetleri göğüsleyen, her an
gerilen ve her an kan-ter içinde, yeniden dolup-boşalan büyük muzdariplerin...

Evet, hep böyle ızdırap gören, ızdırap düşünen ve bir mum gibi yana yana
eriyip giden bu yüce kametlerin arkasında yürüyenler, hiçbir zaman
aldanmadılar ve hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramadılar.

Ah, o aldatmayan rehberler! O özleri saf, kalbleri aydın, başları yüce
şâhikalar gibi heybetli ve dumanlı, içlerinde bin bir ızdırabın boy gezdiği yüce
rehberler! Ufkumuzun karardığı, kaddimizin büküldüğü ve bin bir müşkilin
altında ezildiğimiz şu günlerde, onlara ne kadar hasret ve ne kadar iştiyak
içindeyiz!..

Her ideal dönem, bu türlü muzdarip ve çilekeşlerin omuzlarında bayraklaştı
ve yükseldi. Onların yerini alan gün görmemiş ızdırapsızların elinde ise yıkıldı,
yerle bir oldu; iç dünyasını bütün bütün ihmal etmiş, şehevî hislerinin esiri
gayya yolcusu ızdırapsızların elinde...

Devr-i saadet sonrasını kana-irine boğan bu çilesiz ruhlardı. Daha sonraki
devirlerde, birbirinden baskın, bütün hoyratlıkların ve azgınlıkların arkasında
da, yine hep bu ızdırapsızlar vardı.. bir kere olsun, sahip olduğu şeyler uğrunda
aç-susuz kalmayan; yurdunu, yuvasını terk etmeyen; belli bir dönemin zarurî
sarsıntılarına, sıkıntılarına mâruz kalmayan ızdırapsızlar... Zaten hayatını,
madde ve konforun levsiyatı içinde geçiren böyle ham ruhlardan, hangi
fedakârlık beklenebilir ki? Fedakârlık her şeyden evvel, nefsin sefil arzularına
karşı koymakla başlar ve toplumun mutluluğu adına, kendi saadet ve hazlarını
unutmakla kemale erer. Yoksa, her fedakârlık iddiası bir aldatmaca ve
toplumun yüzüne savrulmuş bir yalandır...

Ah, şu çile bilmeyen, ızdıraptan hoşlanmayan nefsim! Rahata, rehavete
müptelâ ve meftûn nefsim! Öbür âleme ait lezzet ve nimetleri burada yaşayıp,
burada bitirmek isteyen nefsim! Kâmil insan olmayı kimseye vermeyen ve
kemal yolunu bir türlü bilmeyen nefsim! “Gün buralara, bulut dağlara!”
düşüncesiyle sefilleşen ve var olmadaki zevkli sancıyı idrak edemeyen nefsim!
Bilmem ki sana, çilenin yükselticiliğini ve tenperverliğin3 öldürücü bir zehir



olduğunu anlatabilecek miyim..?
1 Nâr-ı Nemrud: Nemrud’un Hz. İbrahim’i (aleyhisselâm) yakmak için hazırlattığı ateş.
2 Mihnetkeş: Sıkıntı içinde olan, muzdarip.
3 Tenperverlik : Rahatına düşkünlük, tembellik.



Buhran ve Gerilim
Dünya, bir baştan bir başa kasvetli bulutlarla sarıldı. Göz gözü görmeyecek

kadar karanlık her taraf.. her gün yeni bir buhran beliriyor ufkumuzda.. her gün
taze bir mesaj alıyoruz kıyametten... Ümit ve düşüncelerimizin üstüne gelip
gelip yıkılan korkulu rüyalar ve kâbuslar, dünyamızı gulyabanîler ülkesi hâline
getirdi.

On dokuzuncu asrın son çeyreğinde başlayıp günümüze kadar süregelen
buhranlar zinciri, bilhassa en son halkasıyla, her şeyi, hatta bütün mukaddes
değerleri yutmaya hazırlanan korkunç bir girdap hâlini aldı; iyiyi kötüyle,
müfsidi ıslahçıyla beraber yutacak korkunç bir girdap!.. Girdap, her şeyden
evvel kendine dâyelik yapan suyu yutup onunla beslendiği gibi, bir asırdan beri
devam edegelen buhran da evvelâ onu bağrında besleyen maddeciliği
yutacaktır.

Evet, dünden bugüne bütün buhranlar, materyalizmin kucağında ve onun
fideliğinde boy atıp gelişti. Ne gariptir ki; yıllar yılı bunu, bağırlarında bir
“gül-ü rânâ”1 gibi besleyip duranlar, bugüne kadar onu hep, sebeplerden tecrit
ederek ele aldılar.

Keşke, bütün bir tarih boyu ona meşcerelik hazırlayanlar, neticede böyle bir
“epidemi”yle karşı karşıya kalacaklarını önceden hissedebilselerdi!.. Heyhât!
Gidip körü körüne içine gömüldükleri maddiyunluk2 gayyasında, ilelebet
kalmaya kararlı gibi bu sefil ruhlar, hâlâ iradesiz, hâlâ hissiz ve hâlâ ümitsizce
bir bekleyiş içindeler!..

Evet, dün mânâ ve ruhu “metafizik” diyerek, sarıp sarmalayıp bir kenara iten
bu banal görüşlü materyalistler, bugün de aynı bön tavır ve davranışlarıyla,
birbirinin yılanı hâline getirdikleri milletlerin boğuşmaları karşısında,
mukavemetsiz, panik içinde ve bitkindirler. Ne güvenip bel bağladıkları
tâğutları, ne de huzur ve saadetin tek vesilesi saydıkları madde, onlara
aradıklarını verememekte ve gönüllerini doyuramamaktadır. Bütün bunlardan
sonra, inadına yine de “madde”ye yahşi çekilecekse, gayri onların hesabına
bize:

“Bozulmuştur düzelmez gelse de Mehdî;
Bu mülkün emr-i ıslahı Cenâb-ı Hakk’a kalmıştır.”
(Şair Eşref)



deyip beklemek gerekecektir. Ama, acaba milletlerin, ortada kol gezen bu kadar
vebâ, bu kadar tâun karşısında dayanma ve direnme gücünü kaybetmeden,
varlıklarını sürdürebilmeleri mümkün olacak mıdır? Buna “evet” demek
oldukça zordur. Toplum, her gün bin başlı bir devle boğuşacak, her gün bin
zararlı onun kaidelerini kemirip duracak; sokaklar haramiler tarafından
tutulacak, yuva lâ-ahlâkîlikle3 delik deşik edilecek, sonra da bu hâle getirilmiş
bir yığından mukavemet beklenecek; olacak şey değildir bu!..

Ne var ki, yıllar yılı gururu kırılan, ırzı çiğnenen mağdur milletlerin, silkinip
kendilerine gelmeleri, dirilip tarihî yerlerini almaları ve ruhlarındaki
indifalarla gürleyip milletimize düşman bütün iblis ocaklarını söndürmeleri de
ihtimal dâhilindedir. Ve bize göre, mağdur milletlerin ve toplumların er geç
yapacağı da budur. “Zira beşer, esir olmak istemediği gibi ecir 4 olmak da
istememektedir.” Hele istismar edilmeyi, asla!.. Evet, bugün “Devletler ve
milletler muharebesi, tabakât-ı beşer5 muharebesine terk-i mevki ediyor”sa,
bunun altında sadece ve sadece, yüce varlık olan insanoğlunun, istismara karşı
gerilimi vardır.

Asırlardan beri sağa sola çekilerek aldatılmak istenilen milletler, artık
yabancı her düşünceye karşı fermuarını kapatarak, özünü koruma ve kendi
benliğiyle kalma yolunda ciddî gerilim içindedir. Eşyânın tabiatına, ruh ve
iradenin kaidelerine dayanan ve ilhamını da gönülde mihraklaşan ötelere ait
ışığın altında insan vicdanından alan, böyle bir gerilimi engellemeye kimsenin
gücü yetmeyecektir.. hele süper güçlerin birbirlerini gammazlayıp karşılıklı
birbirinin sırrını fâş ettikten ve yıllar yılı hep üzerine çullanıp durdukları “orta
kuşak” ülkelerinin ve bilhassa bu kuşağın pırlantası sayılan Türkiye’nin gözü
açıldıktan sonra asla!..

Senelerden beri, düşüncede, tasavvurda, ahlâkta çeşit çeşit içtimaî
erozyonlara maruz bırakılmış bu ülke, diğer memleketlere nispetle daha çok
gadre uğramış olması, mazisi ve millî harsıyla, daha çok örselenmiş bulunması
itibarıyla, “metafizik” gerilimin merkez üssü gibidir. Daha sonra, Türkistan,
Özbekistan ve yakın kuşak ülkelerinden Mısır gelir. Bir asrı aşkın bir zamandan
beri çeşitli zulüm, mağduriyet ve haksızlıklar altında sürekli inleyen bu kuşak,
öylesine bilenmiştir ki; çok yakın bir gelecekte o, polatlaşan ruhuyla, kendine
bu mezelletleri reva görenlerin karşılarına dikilecek ve onlara gerçek insan
olmanın âdâbını öğretecektir. Elverir ki bu kuşağı elinde tutan milletler,
hususiyle onların tali’li idarecileri iyi bir durum değerlendirmesi yaparak,



vukuu muhakkak bir infilak ve indifanın enkaz ve külleri altında kalmasınlar...
Meydana gelmesi kat’î görünen böyle bir indifaın, geçen asrın getirdiği

bütün bunalımların rağmına, iyi şeylerle neticeleneceği kanaatindeyiz.
Denebilir ki beşer, yirminci asra, mide ve bağırsaklarının zebunu olarak
girmesine karşılık, önümüzdeki asra, kalbiyle, ruhuyla ve insanlığıyla girebilme
hazırlığı içindedir.

Bu ise uzun bir fetretten sonra, bu mazlumlar ülkesinin yeniden dirilişi ve
“Rönesans”ı demektir. Kim bilir, belki o zaman, batmak üzere olan dünyanın
diğer kesiminin elinden tutup kaldırma fırsatı doğar. Böyle bir fırsatın elde
edilmesi çok mühimdir. Zira; bunca zaman, bu kuşağın insanına göz açtırmayan
milletlere, yeniden bir civanmertlik dersi vermek, hem geleceğin dünyasına
ayrı bir bakış zâviyesi kazandırma hem de felsefî tarihin yeniden ele alınması
bakımından oldukça önemlidir.

Keşke o gün, dost vefalı, düşman da insaflı olabilse!..
1 Gül-ü rânâ: İyi, güzel, hoş, latîf, parlak gül.
2 Maddiyyunluk : Maddecilik. Madde olmayan hiçbir şeyi kabul etmeyen, mâneviyat ve ruhaniyatı inkâr

edenlerin anlayışları.
3 Lâahlâkîlik : Ahlâk kabul etmeyen anlayış.
4 Ecîr: Ücretli, işçi.
5 Tabakât-ı beşer: İnsan tabakaları, sınıflar, gruplar.



Ölümsüz Ruhlar
Ölümsüz ruhlar, her mevsimde canlılığını korur ve ayrı bir hayat cilvesi

gösterirler. Onlar için sararıp-solma, pörsüyüp zebil olma asla söz konusu
değildir. Ne ayların, güneşlerin batması, ne de gece ve gündüzün değişip
durması onları kat’iyen eskitemez. Nasıl eskitir ki; bir buhurdanlık gibi devamlı
tütüp duran onların hayat kâseleri, Hızır’ın âb-ı hayat içtiği aynı kâsedir. Bu
iklimde benliğine doğru yelken açanlar için, her bahar canlı ve muhteşem; her
yaz şâhikalarla omuz omuza, her sonbahar ve kış, yeni gerilimlere hazırlayan
diriltici bir tazyik mevsimidir. Yeryüzünde, bin çeşit ölüm kol gezse, onlar yine
canlı ve tetiktedir. Çevreleri de onların diriltici soluklarıyla Cennet cilveleri
gösterecektir.

Meleklerle gönüldaş bu yüce kametler için, hiçbir zaman inhidam1, inhilâl2

ve inkisar3 bahis mevzuu değildir. Onlar emrolundukları için iş yaparlar. İçinde
yaşadıkları topluma karşı kendilerini vazifeli bilirler. Bu itibarla da ne iş ve
düzenlerinin bozulmasından müteessir olurlar, ne de toplumu saran tehlikeler
karşısında paniğe kapılırlar. Hele hayal kırıklığına asla düşmezler.

Gönüllere girme konusunda örümcek gibi sabırlı ve maharetli, aslan gibi
metin ve kararlıdırlar. Her yere ibrişimden tahtlar kurarak, sessiz, fakat uyanık
olarak semtlerine uğrayacak misafirleri beklemeye koyulurlar. Onların
atmosferine giren Hızır’la buluşur, onlarla hemhâl olan mutluluğa erer. Onların
bakışlarında aydınlık, düşüncelerinde hikmet, beyanlarında hakikat
nümâyandır4. Halvethânelerine bedbin ve nevmid olarak girenler, orada imana
ve ümide kavuşarak ebedî var olmanın sırrını elde ederler.

Ne uğursuz gibi görünen gecelerin karanlığı ne de üst üste yığılmış
problemlerin çokluğu onları asla şaşırtamaz. Nuh Tufanı’na uğrasalar, ihtimal
ki ayakları ıslanmadan geçer giderler. Âd’ın5 ahkâfını6 görseler, azim ve
iradelerinden hiçbir şey kaybetmeden yine hedeflerine doğru ilerlerler. Ne
Nemrud’un ateşi, ne Firavun’un gururu, ne de Sezar’ın zulüm ve istibdadı
onları korkutamaz ve sindiremez.

Onların düşüncelerinde: “Sabah olsun ortaya çıkalım.” yahut: “Karlar,
buzlar çözülsün, bahar gelsin yola revân olalım.” yoktur. Onlar “Kökleri sabit,
dalları göklerde, latîf ağaçlar gibidirler ve Rabb’in izniyle her zaman meyve
verirler.” Karda, kışta, baharda, yazda...



Güvenip bel bağladıkları Kudreti Sonsuz sayesinde ne başkalarına temenna
çeker, ne de yanıp sönen ışıklara aldanırlar. Tiranların güç ve iktidarları,
çeşitli hiziplerin hâkimiyet ve saadet vaadleri, onların bakışlarını
bulandıramaz, yol ve yönlerini değiştirtemez. Gözlerin döneceği, ayakların
bağının çözüleceği ve en bâlâ kametlerin dahi iki büklüm olacağı o dehşetli
günü yâda getirdikçe, hayat ve ona ait her şeyi istihkâr7 ederek, maddenin eline
düşmekten sakınır ve eşya putuna baş kaldırırlar. Lüks ve konfor en çok nefret
ettikleri şeylerdendir. Rahat ve rehavete gömülmeyi, kendileri adına ölüm ve
milletleri için de bir tali’sizlik sayarlar. Bu itibarla da içinde yaşadıkları
topluma karşı sürekli farklılık gösterirler. Ne var ki, metodolojilerine uyan ve
düşünce çizgilerine giren herkesle ve her şeyle, bir çeşit münasebetten de geri
kalmazlar.

Onlar, dünden bugüne, sıra dağlar gibi yerlerinde durmuş ve asla mevzilerini
terk etmemişlerdir. Mihrapların çokluğu onları şaşırtmamış, kıblenin çöküşü
onların zihnini bulandıramamıştır. Ay batmış, güneş doğmamış, teker teker
bütün yıldızlar silinip gitmiş; ama onlar yine yol ve yön değiştirmemişlerdir.
Azimli, iradeli ve kararlı olmuşlardır sonuna kadar.

Onlar, içinde yaşadıkları milletin hayat kâsesini taşıyan ruhanîler, millet de
onların azat kabul etmez bendeleridir.

Ya şu yürürken yorulup yolda kalanlara, en küçük bir engebe karşısında
ürküp geriye duranlara, iş yapmak için hep bahar bekleyenlere, en
ehemmiyetsiz tazyik karşısında azim ve iradesiyle felce uğrayanlara, kitlelerin
sevk ve idaresini kimseye vermedikleri hâlde, sürekli olarak onları yanıltan ve
şaşırtanlara, evet, bütün bunları yapanlara ne demeli..? Ne demeli, dünü ayrı
bir macera, bugünü ayrı bir mezellet ve yarını hangi hezeyânlara hamile
bulunduğu belirsiz bu tali’sizlere..?

Bunlar, bahar gelince yiğit kesilir, güneş doğunca daldan dala sekmeye
başlar, kar bastırınca sünepeleşir, gece olunca da hımbıllaşırlar. Ganimet bahis
mevzuu olunca ön saftadırlar; tehlike baş gösterince de, gerilerden daha
gerilere çekilerek kayıplara karışırlar. Fakirlik hâllerinde zahit8, imkân
elverdiğinde Karun9; pöhpöhlenince cevvâl, unutulunca da miskindirler. Hâsılı,
“Öyle bednam, öyle bedhâl, öyle kem tali’tirler ki”; onlara, milletin yüz karası
dense sezadır.

Bilmem ki daha kendine ermeden düşünceye doymuş, ülfet ve ünsiyete



boğularak imanî haz ve zevklerini yitirmiş bu tali’sizlere bir şey anlatmak kâbil
olur mu?.. Biz, şimdilik o bahsi kapatarak, zıddın, zıddı tedaisiyle10 içine
girdiğimiz bu saksağan hikâyesini burada kesmek istiyoruz.

Keşke şu perişan satırlar onlara dahi bir şeyler anlatabilseydi...
1 İnhidam: Yıkılmak.
2 İnhilâl: Çözülmek.
3 İnkisar: Kırılmak, gücenmek.
4 Nümâyan: Görünen, parlayan.
5 Âd: Hz. Hûd Peygamber’e (aleyhisselâm) isyan ettiklerinden ilâhî gazaba uğrayan ve helâk olan, Yemen

taraflarında yaşamış bir kavmin adı.
6 Ahkâf: Uzun ve yüksek kum yığınları. Yemen sahillerinden “Şemr” denilen kumluk bir vadidir. Âd

kavminin yurtları burada idi.
7 İstihkâr: Hakîr görmek, küçük görmek.
8 Zahit: Borç olan ibadetlerden, aslî vazifelerden başka dünya süs ve makamlarından feragât eden kimse.

Sofî, müttakî.
9 Kârun: Hz. Musa (aleyhisselâm) devrinde yaşamış ve malı ile mağrur olarak haddini aşmış ve Allah’ın

zekât emrini dinlemediğinden malı ile birlikte yere batmış olan dünya zengini, Rabbinin lütuf ve ihsanını
kendine mâl ederek nankörlük ve enaniyetinden dolayı bu fena sıfatı ile meşhur olmuştur.

10 Tedâî: Bir şeyin başka bir şeyi hatıra getirmesi. Çağrışım.



Yolda Kalanlar da Var
“Yaşama zevkiyle başı dönmüş ve ruhu delik-deşik olmuş kem
tali’lilerimize...”

Zannediyordum ki, gün yüzüne çıkan her tomurcuk bir çiçek olacak ve bu
çiçeklerin bütünü de, yapraklarında gamze çakan jâlelerle sonsuzluğa kadar
sürüp gidecek!.. Zannediyordum ki, yamaçlarımızı kanaviçe gibi saran goncalar
hep diri kalacak, ovalarımızı alan başaklar hep hayat soluklayacak; selvilerimiz
ince ince salınacak ve derelerimiz gürül gürül akacak!.. Zannediyordum ki,
upuzun bir kıştan sonra sürgün eden filizler, büyük muzdariplerin diriltici
solukları altında, ölümsüzlüğe erecek ve daima taze, daima canlı kalacak!..

Zannediyordum ki, aylar, güneşler ufkumda birbirini takip edip duracak ve
yurdumun seması, hiç mi hiç hüsûf ve küsûf1 görmeyecek!

Zannediyordum ki, yıllarca bahar bekleyen neslim, karlara cemre düştüğü
bugünlerde, gidip yeniden ölüm uykusuna yatmayacak. Hızır’la buluştuktan
sonra, âb-ı hayat içmeden geriye dönmeyecek!..

Zannediyordum ki, şimdiye kadar bin defa hipnoz edilen insanımız, bir daha
aynı oyuna gelmeyecek ve aynı hokkabazların iradesine teslim olmayacak!..

Zannediyordum ki, dirilen her ferdimiz, bundan böyle genç ve zinde kalacak;
bel ağrıları, baş dönmeleri onun semtine sokulamayacak. Burcu burcu diriliş
kokacak onun yaşadığı iklim ve bucaklar. Unutulacak tabutlukların yolları ve
çatır çatır çatlayacak teneşir tahtaları. Ve buhurdanlar misk ve kâfura hasret
kalacak!..

Zannediyordum ki, her an ölüm tehditleri altında, havarî gibi yola çıkan bu
hasbîler topluluğu Hz. Mesih’e çarmıh hazırlayanlara asla iltihak etmeyecek.
Servetler, şöhretler, makamlar, mansıplar onlara yol ve yön değiştirtmeyecek.
Pest şeyler gönüllerine girip bakışlarını bulandıramayacak. Onlar, hep aynı
şeyleri düşünecek, aynı şeylerin türküsünü söyleyecek ve aynı hayatı en ritmik
şekilde yaşamaya gayret gösterecekler!..

Zannediyordum ki, mazlumun âhını dindirmek, zalimin soluklarını kesmek ve
ilhad ateşini söndürmek için, Yaradan’a ahd ü peymânda bulunan bu kudsîler,
gizli-açık asla zalime yahşî çekmeyecek, şahsî rahat ve sûrî saadeti için
geçmişini küçümsemeyecek ve mazisinden kopmayacak!..

Zannediyordum ki, ruh kökümüzle olan alâkamız, gün be gün pekişecek, yüce



düşüncelerimizden hiçbiri ebediyetlere terk edilmeyecek; davranışlarımız asla
değişmeyecek ve hayatımız, şâhikalardan kopup gelen dupduru ırmakların akıp
akıp denizlere dökülmesi gibi, hep millî ruh ummanı içine dökülecek ve kendi
kendini yenilemeye hazırlayacak. Ayrı ayrı akan çaylar birbirine yanaşacak;
cetveller sonsuzluğa açılan yollarda bir araya gelecek ve alâim-i sema2 gibi,
bir sürü renk, omuz omuza bulutların ötesine doğru kavisler çizecek!..

Ve hele, sanıyordum ki, bu ses, söz ve renk cümbüşüne başkaları da koşup
gelecek ve bizlerle bütünleşecek!

Zannediyordum ki, yaşama zevki, hayat kaygısı ve tenperverlik bu yüce
topluluktan fersah fersah uzak kalacak ve asla onların atmosferine girme
imkânını bulamayacak... Onlar, sonuna kadar süt gibi duru, su gibi berrak ve
toprak gibi mütevazi kalacaklar. Kendilerinden öncekileri yiyip bitiren lüks,
israf, debdebe ve ihtişam onların evlerinden içeri giremeyecek ve onlara
hükmedemeyecek.

Zannediyordum ki, insanımız, gönül verdiği Zât’ın dostluğuyla yetinecek,
O’nun hoşnutluğuna koşacak ve başkalarına şirin görünme hevesine
kapılmayacak; “Allah bes-bâkî heves”3 deyip yoluna revan olacak...

Zannediyorlar ki, şekil ve düşünce değiştirmekle, ebedî hasımlarına karşı
şirin görünecekler! Bilmiyorlar ki, böyle yapmakla, ruhlarını ipotek ediyor ve
kalblerini de söndürüyorlar.

Zannediyorlar ki, tavanlarındaki boya, zeminlerindeki cilâ, masalarındaki
ibrişim ve yataklarındaki atlaslarla, beyan ve düşüncelerine ağırlık
kazandıracak ve öbür kıyıdakilere sempatik görünecekler! Bilmiyorlar ki, bu
hâlleriyle düşmanları karşısında daha çok maskara oluyorlar.

Zannediyorlar ki, davranışlarındaki oynaklık, düşüncelerindeki renksizlik ve
hayatlarındaki fantezilerle başkalarının gönlüne girecek ve onları kendi
düşünce çizgilerine çekecekler! Bilmiyorlar ki, bu hareketleriyle, farkına
varmadan onlara iltihak ediyor ve onların fikir atmosferleri içinde eriyip
gidiyorlar...

Toprağın sızıntıya, tohumun rüşeyme, balığın mercana ve yılanın zehire gebe
olduğu bir bahar daha idrak ediyoruz. Bakalım kimler bahardan yana, kimler de
kıştan yana çıkacak? Kimler kelepir kovalayacak, kimler mercan avlamak için
en derin noktaları kollayacak? Kimler bir muhalif rüzgârla harman gibi
savrulan mala mülke mağrur olacak ve kimler hem kendini hem de dünyaları



aşarak sonsuzluğa erecek? Kimler dünyanın değiştiriciliği karşısında balmumu
gibi eriyecek ve kimler bu devvâr u gaddarın dönüşünü değiştirecek...

Haydi, gün ola devran ola!..
1 Hüsûf ve küsûf: Ay ve Güneş tutulması.
2 Alâim-i sema: Gök kuşağı.
3 “Allah bes-bâkî heves”: Allah yeter, kalanı heves.



Mutluluk
Mutluluk, herkesin özlediği bir sevgili ve uğrunda her fedakârlığa katlanılan

yüce bir gayedir. İnsanlar arasında mesut olmak istemeyen tek fert yok gibidir.
Ama saadet nedir? İşte zorlardan zor bir mesele!..

Yunanlıya göre o, aşk ve sevda; Sezar’a göre, nâm ve şöhret; Firavun’a göre,
iktidar ve mevki; Kârun’a göre de, yığın yığın servet ve hazinelere sahip
bulunmaktır. Oysaki, bunlardan hiçbiri, ne gerçek saadet ne de onun
vesilelerinden biridir. Hakikî mutluluğu bu yollarla arayanlar, hep aldanmış ve
hüsrana uğramışlardır.

Gerçek saadet, insan zihninin dağınıklık ve perişaniyetten kurtulması, insan
kalbinin itminan ve istirahata ermesinden ibarettir. Onu, deniz kenarlarında, dağ
başlarında, tenha koruluk ve koylarda arayanlar hep yanılmışlardır. Vâkıa, bu
türlü yollardan başkasıyla, ruhunu dinlendirmesini bilmeyen avâm1 için, bunlar
da birer vesile sayılabilirler. Ama, gerçek huzur ve saadet için, ne zaman, ne de
zemine ihtiyaç yoktur. O her yerde insanla beraber ve onun iç aydınlığına, onun
hür iradesine tevdi edilmiş mukaddes bir sevgilidir. Her insan, istediği zaman,
kanatlanan ruhuyla, kalbinin sonsuz iklimlerine doğru açılıp temâşâsına
doyamayacağı âlemlere ulaşarak, özlenen mutluluğu elde edebilir.. hele, kalb
hazinesi tertemiz fikirlerle donatılmış ve lebrîz edilmişse...2 Boyce’nin
(Boys’un) dediği gibi: “Ruhunun derinliklerinde, böyle bir mihrabı olan insan
ne bahtiyardır!..”

Evet, mesut olabilmek için, önce ruhun iyice teçhiz edilmesi, gönlün pâk ve
temiz fikirlerle donatılması, sonra geçmişin kanatlandırıcı hatıralarıyla,
geleceğin isabetli ve makul ümitlerinin yan yana mütalâa edilmesi lâzımdır ki,
bu sayede, fenalıklara karşı konulabilsin.. şehevî hisleri frenleyip yükseltici
duyguları da takviye ederek, yaşanan hayatın her lâhzasını faziletli kılmak
mümkün olabilsin. Zaten ahlâkî hayatın yegâne düsturu da fazilettir. Aradığımız
saadet ise, asla faziletten ayrı düşünülmeyen ve bir bakıma onun neticesi ve
mükâfatıdır.

Ruhu kanatlandırıp pervaz ettirecek ve kalbi daima canlı tutacak tek şey,
Yaratıcı’nın hoşnutluğu düşüncesidir. Böyle bir fazilet düşüncesi olmadan
mutluluktan bahis açmak abestir ve mânâsızdır.

Bezmimize saadet mührünü basan müstesna varlık, şu hasletleriyle hem
faziletli hem de mutlu idi: O, o kadar azimli ve kararlıydı ki, Yüce Yaratıcı’nın



tasvibinden geçmeyen hiçbir şeye, bütün hayatı boyunca bir kere olsun hüsnü
kabul göstermemişti. O kadar dürüst idi ki, en ehemmiyetsiz şeylerde dahi,
kimseye haksızlık etmemişti. O kadar yüce âlemlere tutkun ve o denli ulvî
tecellîlere doymuş idi ki; hiçbir zaman lezzeti fazilete tercih etmemişti. Öyle
üstün bir idrak ve kavrayışa sahip idi ki; bir kere olsun, iyiyi kötüden tefrik
hususunda tereddüde düşmemişti. İnsanların fikirlerine karşı hep hürmetkâr
kalmıştı; ama onlardan nasihat almaya hiç ihtiyaç hissetmemişti. En anlaşılmaz
meseleleri gayet rahatlıkla halleder; bir solukta, gaflet ve dalâlette olanları
fazilet ve şerefe yükseltirdi. İfadelerinde akıl ve hikmet omuz omuzaydı; makul
ve doğru bildiklerinde fevkalâde sebat gösterirdi. O kadar muttakî idi ki; tavır
ve davranışlarındaki berraklık, muamelesindeki yumuşaklık ve duruluk
melekleri gıptaya sevk edecek kadar zarifti. Böbürlenmeler, fahirlenmeler bir
kerecik olsun, onun yakıcı ve eritici ikliminde görünme imkânını
bulamamışlardı. Şahsıyla alâkalı bütün ayıplamalara karşı mukabele etmeksizin
tahammül eder ve insanları suçlamaktan fevkalâde uzak bulunurdu. Korkaklık
semtine sokulamamış, vesvese ve tereddütlerle hiç mi hiç tanışmamıştı. Kavim
ve kabilesi karşısında nasıl yılgınlık göstermemişse, topyekün dünya ile
hesaplaştığı zaman da aynı şekilde polat gibi olmasını bilmişti. Odası, yatağı,
elbisesi ve yiyeceği şeyler gayet sâde ve fakirceydi. Ve O, içinde yaşadığı
toplumun herhangi bir ferdi görünümünde idi. Dostluğunda menendi olmayacak
kadar sebatkâr ve muhkem, vefasında herkesi minnet altında bırakacak kadar
civanmert idi...

O, bunlarla serfiraz3 ve faziletliydi. Faziletli olduğu kadar da gönlü huzur
içinde ve mutluydu.

O’nun vicdanı kadar saf ve duru bir vicdana sahip olmak için, faziletin
rükünleri sayılan bu şeylerde, O’nu örnek almak ve ruhumuzun rengini
aksettiren bu düşüncelerin kirlenip bozulmasına meydan vermemek lâzımdır.

Evet, bu türlü yüce hasletlerin hepsine sahip çıkmak, bizi faziletli kılacak,
dolayısıyla da bizlere gerçek mutluluğun kapılarını açacaktır. Aksine, bu
vadide gösterilecek herhangi bir kusur ise, fazilet dünyamızda meydana gelmiş
bir yırtık, dolayısıyla da saadetimizi bulandıran bir keyfiyet olacaktır. Nasıl ki
suyu saf ve temiz tutmanın tek çaresi, onun içine bir şey atmamak ve bulandırıcı
şeylerden uzak bulundurmaktır. Öyle de ruhun huzur ve mutluluğu, bir an olsun
onu, faziletten mahrum bırakmamaya bağlıdır.
1 Avâm: Halktan ilim ve irfanı kıt olan, okuyup yazması az olan kimse.



2 Lebrîz edilme: Ağzına kadar doldurulma, taşırılma.
3 Serfiraz: Benzerlerinden üstün.



Fazilet ve Mutluluk
İnsanımıza mutluluk vaad edenler evvelâ onu faziletlerle donatmalıdırlar.

Fazilete susamış gönüllerin mutlu olmasına imkân yoktur. Dünden bugüne selim
akıllarca, bu hep böyle kabul edilmiş ve saadetle fazilete ikiz nazarıyla
bakılmıştır. Zira fazilet, her şeyden evvel, en yüce ahlâkla serfiraz bulunarak
bütün varlığa muhabbet dolu nazarlar atfetmenin adıdır. Faziletli bir insanın
bütün varlık ve eşyâ ile bir çeşit münasebeti vardır. Böyle birinin nazarında
hâdiselerin akışı, bir bahar havası içinde ruha inşirah verici meltemler gibi
eser geçer ve onun gönlünü sevinçlerle doldurarak şâd kılar. O, her zaman akıp
giden eşyâ ve zaman selinde, yeni yeni levhalar müşâhede ederek daima hayran
ve daima mutludur. Ne güneşlerin doğup batması, ne de gece ve gündüzün
birbirini takip edip durması, onun zevklerini acılaştıramaz ve gönlüne hüzün
veremez. Hüzün vermek şöyle dursun, o her an tazelenen ve birbirinden farklı
bulunan manzaraların müşâhedesiyle, hep huzur ve mutluluk dolu dakikalar
yaşar.

Faziletli olmak, bütün bütün beşerî arzuları reddetmek ve eşyaya sırtını
dönerek bir çeşit zahitlik yapmak da değildir. İnsanı, içinde yaşadığı dünyadan
koparan böyle bir fazilet anlayışı, karamsarlık getirir ve bedbinlik kaynağıdır.
Bu ise, İbsen’in ifadesiyle: “Saadetin helâki” demektir. Aynı zamanda, bu türlü
aşırı ve yersiz endişeler, ferdin yalnız nefsini düşünüp onunla içli dışlı
olduğuna ve civanmertlik hissinden mahrum bulunduğuna delâlet eder ki; bu
kabil bir düşünce de ahlâkî hayatın yanlış anlaşıldığını ve başkaları için
yaşama meziyetinin eksik bulunduğunu gösterir.

Faziletin, cismânî ve ruhanî bütün saadetleri tekeffül1 ettiğini iddia etmek de
doğru değildir. Faziletli bir insan hasta, fakir, perişaniyet içinde bulunabilir.
İnsanlardan zulüm, hakaret, ihanet görebilir. Başından işkenceler,
mahkûmiyetler, sürgünler geçebilir. Hz. Mesih, gadre uğradığı; Sokrates
mahkûm edildiği, Epiktetos zulüm gördüğü hâlde mesut idiler... Bu itibarla biz,
mutluluğu, daha ziyade kalbî ve insanın inançlarıyla gönlünde kurduğu
cennetlerin esintisinden ibaret görmekteyiz. Evet “İman, mânevî bir Cennet
çekirdeğini taşımakta, küfür de mânevî bir Cehennem zakkumunu
saklamaktadır...”

Fazilet; insanın, kendi sınırlılığını, kâinatın sonsuzluğu içindeki
ehemmiyetsizliğini, küçüklüğünü idrak etmesi ve şahsına olduğundan fazla



değer vermemesidir. Yoksa, onun, cismânî musibetlerle sürekli olarak
hırpalanması; izzet-i nefis ve gururunun devamlı yaralanıp durması ve bir türlü
tatmin edilmeyen câhilâne hırslarla huzursuzluklara dûçâr olması gibi, alçaltıcı
sefaletlerle bütün bütün saadetlerini kaybetmesi, kaviyyen muhtemeldir.

Faziletli insan, sâlim düşünen insandır. O, “Çaresi bulunan şeylerde acze,
çaresi olmayan şeylerde de âh u vâha düşmez...” Aksine o, kaçınılması imkân
dahilinde olan şeyler için, elinden gelen her şeyi yapar ve kaçınma yollarını
araştırır. İrade ve imkânlarını aşan hâdiseler karşısında da teslim olma yolunu
seçer. Ve insanların pek çoğunun dûçâr oldukları, bencillik, pest düşünceler,
servet-sâmân kaygısı, çeşitli mansıp ve pâyelere gönül koymak gibi şeylerle
mutluluğunu ihlâl etmez...

Sâlim düşünen insan, üstesinden gelinemeyen belâlara, kaçınılması imkânsız
musibetlere, baştan hazırlıklı ve râzı bulunduğundan, hiçbir zaman saadet ve
lezzetleri acılaşmaz. O, şuur ve duyguları itibarıyla, daima pâk ve nezih
sevinçlerden; sevginin, aşkın, aileye şefkatin, kardeşlik ve dostluğun lezzet ve
hazlarından her zaman hissedar olabilir.

Evet, o, haksızlık yapmayacağı; hain olmayacağı; intikam, kin, nefret,
kıskançlık gibi düşüncelerden hep uzak kalacağı içindir ki; ekseriya,
çevresinde hürmet ve sevgi karışımı bir meltemin estiğini hissedecek ve daima
mutlu olacaktır. O, ailesine, vatanına, milletine, hatta bütün varlığa karşı
duyduğu sevgi ve alâka ile kenarı olmayan bir muhabbet deryasında, sonsuz
hazlar duyacak ve daha Cennet’e girmeden Cennet zevklerini yaşayacaktır. Bu
hazlar: Başkalarının sevinçlerini paylaşma hazzı.. onların lezzetlerini ruhunda
yaşama hazzı.. onların acı ve ızdıraplarını göğüsleyip onlara, mutluluğa giden
yolları açma hazzı.. gibi şeylerdir.

Faziletli olmak, hazır zaman gibi geçmiş ve gelecekle de münasebete
geçerek, mazinin ve istikbalin en mümtaz insanlarıyla ruhen beraber bulunup
onların tasvip ve takdirlerini gönlünde duymak ve onlarla aynı hayatı
paylaşarak, atalarımız ve gelecek nesillerle kaynaşmak ve bütünleşmek
demektir.

İşte, böyle bütün insanlık ve kâinatla alâkadar ve iç içe yaşamak suretiyle
kalb, daha bu dünyada iken ebedî mutluluğa erer ve haricî hâdiselerin onun
saadetini ihlâl edemeyeceği buudlara ulaşır.

Faziletin, gerçek saadetle olan bu derin alâkasını bizlere, insanlığın en
şerefli şahsiyetleri talim etmiştir. Gönülleri itminana kavuşturan ve akıllara



emniyet telkin eden saadet de budur. Zira bu saadet, olgun, mütevazi,
müsamahalı, ayıplara göz kapayan, kinsiz, nefretsiz olma gibi, faziletin en
sağlam kaideleri üzerinde yükselmektedir.

Tek kelime ile bu saadet, kalbî ve ruhî bir saadettir. Ve yerini hiçbir şeyin
alamayacağı kadar da köklü ve insanın özüyle alâkalıdır. Maddeye dayalı
bütün mutlulukların bu saadete ilâve edecekleri hiçbir şey olamayacağı gibi
onu unutturmaya da güçleri yetmeyecektir.

Ruhunu inançla yükseltip gönlünü faziletlerle donatanlara ne mutlu!..
1 Tekeffül: Kefil olmak, üzerine almak.



İmtihan
Bir imtihanlar zinciridir hayat baştanbaşa. Tâ çocukluktan başlar insanoğlu

için imtihanlar. Ve ruh bedenden ayrılacağı âna kadar da devam eder durur.
Anlayıp sezebilenler için bu küçük küçük imtihanlar, birer eleme ve finale
kalan ruhların tesbit edilmesiyle alâkalıdır; insanoğlunun vicdanında ve
ruhanîlerin gözünde tesbit edilmesiyle...

Çeşit çeşittir imtihanlar ve bütün bir hayat boyu, değişik boy ve derinlikte
devam eder dururlar: Mektebe alınma imtihanı, sınıf geçme imtihanı, mektep
bitirme imtihanı; evlâdın babadan, babanın evlâttan bulma imtihanı ve daha bir
sürü imtihan... Hele bunlar arasında insanî düşünce ve yüksek ideallerinden
ötürü “saf dışı” edilme ve vatandaşlık haklarından mahrum bırakılma imtihanı
oldukça ağır ve gurur kırıcıdır.

Bir de düşmanın amansızlığı ve insafsızlığı yanında, vefasız dostların eliyle
çekilen imtihanlar vardır ki; doğrusu dayanılması en güç olan imtihan da işte
budur. Zira, düşmanın hasımca vaziyeti, insanlık ve mürüvvetle telif edilmese
bile, düşmanlık mantığına uygundur. Hatta düşünce yapısı, dünyaya bakış
keyfiyeti ve değer hükümlerindeki farklılıklar çoğaldıkça da bu husumetin
artması -aynı mantıkla- tabiî görülebilir. Ne var ki, aynı kader çizgisinde kavga
verenlerin, aynı duygu ve düşünceleri paylaşanların kıskançlık ve rekabet
hissiyle, gammazlamalara düşmeleri, kat’iyen akıl ve mantıkla telif edilemez.
Hele insanlık ve mürüvvetle asla..!

Evet, böyle vefa umulan bir yerden ihanet ve cefa görmek, hem acı hem de
oldukça düşündürücüdür. Ama neylersin ki; aldatmanın akıllılık, inhisar-ı fikir 1

ve saplantıların sadakat, bağnazlığın muhafazakârlık sayıldığı bir dünyada, bu
kabîl iptilâ ve imtihanlar eksik olmayacağından, bilip dayanmadan başka da
çaremiz yoktur. Evet, fert olarak, aile olarak ve toplum olarak;

“Gelse celâlinden cefa
Yahud cemâlinden vefa
İkisi de câna safâ
Lütfun da hoş kahrın da hoş.”

deyip dayanma mecburiyetindeyiz.
Dünden bugüne, yer yer düşmanlarından ve zaman zaman da dost kılığına

bürünmüş hasımlarından, devamlı ihanet darbeleri yiyen ve sürekli olarak



hırpalanan bu millet, bütün tarih boyunca imtihanların en acı ve en ağırlarını
gördü. En korkunç hıyanetlere maruz kaldı. Gün geldi ki dört bir yandan bütün
dünya onun üzerine at sürdü ve onu ablukaya aldı. Hatta bu dönemde, onun
bütün bütün tarihten silineceği zehabına kapılanlar da oldu. Ama o, bu ölüm
kalım imtihanlarını da atlatarak bir kere daha bütün bir hasım dünyanın
plânlarını altüst etti. Belki o, bundan sonra da bir kısım imtihanlar görecek,
tekrar tekrar ırgalanacak, karşısına ateşten tepeler, kandan irinden deryalar
çıkacak; ancak, bütün bunlar onun, kendini yenilemesine ve metafizik gerilimine
yardımcı olacaktır. Zira o bunlarla dost ve düşmanını tanıyacak, bunlarla
bilenecek, bunlarla düştükten sonra doğrulup kalkmanın ve kendine gelmenin
yollarını öğrenecektir...

İnsan imtihanlarla saflaşır ve özüne erer. Hayat, imtihanlar sayesinde
yeknesaklıktan kurtulur ve renklilik kazanır. Ruh imtihan gördüğü nispette
olgunlaşır ve büyük işleri göğüsleyebilecek hâle gelir. Geçirilen imtihanın
ağırlığı ve soruların terleticiliği nispetinde, fert, insanlık mektebinde sınıf
geçmeye ve yükselmeye hak kazanır.

İmtihanın olmadığı bir yerde ferdin saflaşıp özüne ermesinden, toplumun
gerilip çelikleşmesinden bahsedilemez. İmtihanla sıkışan ve büzülen ruhlardır
ki yay gibi gerilir, ok gibi fırlar ve bir solukta hedefe ulaşırlar. Evet, sabah
akşam onların çevrelerinde dolaşıp duran endişeler, yer yer yuvalarını sarsıp
geçen açlıklar, susuzluklar, sıkıntılar, hatta mal ve canlarına gelen zarar ve
ziyanlar, beklenmedik şekilde hâdiselerin demir paletleri altında kalıp
ezilmeler, onları en sert çelikler hâline getirecek ve istikbale hazırlayacaktır.

İmtihan görmemiş ölü gönüllerin ve ham ruhların, nefisleri adına insanlığa
yükselmeleri bahis mevzuu olmayacağı gibi, içinde yaşadıkları topluma da en
küçük bir menfaatleri dokunmayacaktır.

Elmas gibi ruhların, kömür tıynetli kimselerden ayrılması imtihana bağlıdır.
İmtihanın olmadığı bir yerde, altını taştan, topraktan; elması da kömürden tefrik
etmeye imkân yoktur. Ve yine imtihanın olmadığı bir yerde, en uğursuz ruhlar en
yüce kametlerle iç içedir. İmtihanla, melekler gibi sâfi ruhlar, habis ruhlardan
ayrılır ve kendileri için mukadder zirvelere ulaşırlar.

Bunun böyle olduğunu bilen hakikate âşina bir gönül için her imtihan, insanı
gökler ötesi âlemlere uçuran bir kanat ve imtihanda görülen her sıkıntı da ona
güç ve canlılık kazandıran bir iksirdir. Böyle birinin nazarında ateşlere
atılmak, Yaratıcı’nın dostluğuna doğru atılmış en güçlü bir adım; çarmıhlara



gerilmek de O’na yükselmenin yüce birer vesilesi sayılır.
Evet, gönlünü en yüce ideallerle donatmış birisi için, her yeni imtihan onun

azmine indirilmiş bir kamçı, iradesini şahlandıran bir efsun ve gönül kadranını
aydınlatan bir ışıktır. O gördüğü her imtihanla kristaller gibi berraklaşır; yay
gibi gerilime geçer ve adım adım, gönlünde kurduğu Cennet’lere doğru
yükselir.

Kahrı-lütfu bir bilmeyen mürde gönüller2 varsın bundan bir şey
anlamasınlar. Geçen hakikatin mealine gönül vermiş idealistler, bu uğurda
çekilen ızdıraplardan daha zevkli bir şey tanımayacaklardır. Ocaklar gibi
yansalar dahi, âh u efgân edip ağyâra dert yanmayacaklardır. Ne dostların
vefasızlığı ne de düşmanın insafsızlığı onları millet ve vatan yolunda hizmetten
alıkoyamayacaktır. Ve işte, ahd ü peymânları3 da şöyle olacaktır:

“Felek esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin,
Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azîmetten.”

Ruhun şâd olsun N. Kemâl!
1 İnhisar-ı fikir: Kendi anlayışından başka anlayış tanımamak.
2 Mürde gönül: Ölü gönül. Katı yürekli, hissiz, duygusuz insan.
3 Ahd u peymân: Söz ve yemin.



Bayram
Gün doğa ülkemize 
“Bayram o bayram olur.”
Bayram bir neş’e ve sürur günüdür; bilhassa mânâsını bilenler için. İnsanlar

sevinçli ve huzurlu görünürler bayramlarda; Yaratıcı’nın affına mazhar
oldukları, cürm ü hatalardan kurtuldukları, geçmişi ve geleceği bir kere daha iç
içe yaşadıkları için...

Her bayram, milletin gönlünde bir huzur, vatanın simasında bir sürur olarak
belirir ve bir sürü hatıraları tedâî1 ettirmekle de kemale erer. Bayramların
tedâî ettirdiği bu hatıralardan gönüllere akıp gelen mutluluklar, bazen o
günlerdeki zevk ve şenlikleri gölgede bırakacak kadar renkli, derin ve
muhteşem olur.

Bizler her bayramda, geçmişi ve geleceği hayallerimizde yan yana getirerek,
muhteşem atalarımızın elleriyle, gökçek yüzlü torunlarımızın başlarını aynı
anda öper; mazi ve müstakbelin bütün mutluluklarını vicdanlarımızda duyarak
sonsuz zevklere ereriz. Karamsar ve bedbin gönüller bundan bir şey
anlamasalar bile, geçmiş dâsitanî bütün renk ve cümbüşüyle, gelecek bin şevk
ü tarâbıyla, her bayram, başlarımızın üzerinde bir gökkuşağı hâline gelir ve
bize en parlak şehrâyinler ve donanma geceleri yaşatır.

Evet, hangi saadet vardır ki, geçmişimize ait tabloların bütününü, geleceğe
ait en çarpıcı manzaralarla yan yana müşâhede etmekten doğan gönüllerimizin
mutluluklarla dolmasına denk gelebilsin!..

Duygu, düşünce ve kalbi itibarıyla, hazır zaman gibi geçmiş ve gelecekle de
alâkadar olan, onlardaki haz ve zevkleri vicdanında duyabilen insan ruhu,
bayramı böyle kanatlanmış ve zamanın üstüne çıkmış olarak, çok farklı
buudlarda idrak eder. Bu mânâda idrak edilen bir bayram, günübirlikçilerin
mesaj ve beyanlarıyla anlatmak istedikleri bayramlardan çok farklıdır. Onların,
geçmişten ve gelecekten koparılmış, alabildiğine ölgün ve solgun bayramları,
çocuklara şeker dağıtmak için tayin edilmiş birer gün olsalar bile, kat’iyen
bayram sayılamazlar.

Her bayram, bana, geleceğin rengârenk şehrâyinleriyle gelir; en tatlı ve en
çarpıcı tarihî levhaları kalbime aksettirir, öyle gider. Ben, o gelip giden
bayramlarda, maddî-mânevî irfana ermiş, duyguları itibarıyla incelmiş, ruhuyla
bütünleşmiş ve birbiriyle sarmaş dolaş olmuş geleceğin mutlu nesillerini



hayalen seyreder mest olurum. Gözümün önünde, kafası fen ve teknikle, kalbi
Yüce Yaratıcı’ya imân, O’na muhabbet ve varlığa sevgiyle dolu, itminana
ermiş insanlar belirir. Onların, gönlüme boşalttıkları ruhanî zevklerini
vicdanımda hisseder ve emsalsiz dakikalar yaşarım. O iklimde, yaşlıları çok
muhterem ve insanlığa yükselmiş, gençleri iffetli ve nefsini frenlemiş, çocukları
(günebakanlar) gibi rengârenk ve yukarıdan gelen ışıklarla yüzleri hep aydın,
kadınları bu sihirli cümbüşün hazırlayıcısı olarak tahayyül eder, iliklerime
kadar hazlara gömülürüm.

Ve yine o iklimde, idare en hassas ve usta ellerin işlediği gergefler gibi
ölçülü, nizam ve asayiş, kanaviçeden çıkmış bir nakış mevzuniyeti içinde
belirir gözümün önünde... Teb’a ve “Başyüceler” topluluğu yan yana ve âhenk
içindedir geleceğe ait bu senaryoda. Adalet coşkun ve şehbal açmıştır her
tarafta; zulüm sarsık, yılgın ve mecalsizdir. Ne zalimin “hayhuy”u duyulur o
âlemde, ne de mazlumun iniltisi...

Mektepler kâinatın sırlarını çözmeye çalışan birer laboratuvar gibi sıra sıra
geçer hayalimden bayramlarda. Ve çıraklarını gökler ötesi esrâra ulaştıran yüce
kamet muallimler görürüm o mekteplerde; yüzlerinde aydınlık, içlerinde
samimiyet ve düşüncelerinde istikamet, yüce muallimler...

Bayramlarda, davul sesi duyar gibi olurum serhat boylarında!.. Ve gürül
gürül fatih orduların tarrakaları gelir kulaklarıma; dünya muvazenesi için
tehlikeleri göğüsleyen ve devletlerarası dengeyi temin uğrunda, yaşama haz ve
zevklerini feda etmiş fatih orduların tarrakaları...

Her bayram böyle rengârenk ve gülbanklarla doğar ruhuma. Her bayram
ilhamları ve hatırlattıklarıyla mest eder gönlümü. Yunmuş, yıkanmış ve bütün
bütün yenilenmiş hissederim kendimi. Hissederim de, “Keşke hep bayram
olsaydı.” derim!..

Bazılarına göre bunlar birer hayal; bazılarına göre de, binlerce misali
geçmiş yüce bir ideal ve emareleri çoktan ufkumuzda belirmiş ölümsüz
hakikate kısa bir meâl...
1 Tedâî: Bir şeyin başka bir şeyi hatıra getirmesi. Çağrışım.



Vefa
Vefa, dost ikliminde yetişen güllerdendir. Onu düşmanlık atmosferinde

görmek nadirattandır ve hatta mümkün değildir. Vefa, duyguda, düşüncede,
tasavvurda aynı şeyleri paylaşanların etrafında üfül üfül eser durur. Kinler,
nefretler, kıskançlıklar ise, onu bir lâhza iflah etmez öldürür. Evet o, sevginin,
mürüvvetin bağrında boy atar, gelişir; düşmanlık ikliminde ise bir anda söner
gider.

Vefayı; insanın, gönlüyle bütünleşmesi şeklinde tarif edenler de olmuştur.
Eksik olsa bile yerindedir. Doğrusu, kalbî ve ruhî hayatı olmayanlarda vefadan
bahsetmek bir hayli zordur. Konuşurken doğru beyanda bulunma, verdiği
sözlerde, ettiği yeminlerde vefalı olma gönül hayatına bağlıdır. Kendini yalan
ve aldatmadan kurtaramayan, her an verdiği söz ve yeminlere muhalif hareket
eden ve bir türlü yüklendiği mesuliyetlerin ağırlığını hissetmeyen iki yüzlü ve
müraî tiplerin gönül hayatları olabileceğine ihtimal vermek sadece bir
aldanmışlıktır. Böylelerinden vefa beklemek ise, bütün bütün gaflet ve
safderûnluk ifadesidir.

Evet, vefasıza güvenen er geç iki büklüm olur. Onunla uzun yollara çıkan
yolda kalır. Onu rehber ve rehnümâ (yol gösterici) tanıyanların gözü, daima
hicranla dolar; dudaklarına vefasızlığa karşı bir damla serzeniş mahiyetindeki
şu sözler koşar:

“ Vefa umarken ondan
Doldu gözüm hicrandan
Kaldım yaya dermandan..”

Fert, vefa duygusuyla itimada şayan olur, yükselir. Yuva, vefa duygusu
üzerine kurulmuş ise devam eder ve canlı kalır. Millet bu yüce duygu ile
faziletlere erer. Devlet, kendi teb’asına karşı ancak bu duygu ile itibarını korur.
Vefa düşüncesini yitirmiş bir ülkede, ne olgun fertten ne emniyet vaad eden
yuvadan, ne de istikrarlı ve güvenilir devletten bahsetmek mümkündür. Böyle
bir ülkede fertler birbirlerinden kuşkulu; yuva kendi içinde huzursuz, devlet
teb’aya karşı uğursuzlardan uğursuz ve her şey birbirine yabancıdır, tıpkı
câmidler gibi; üst üste ve iç içe olsalar bile...

Vefa, fertlerin birbiriyle kaynaşıp bütünleşmesini temin eder. Vefa sayesinde
cüzler küll olur; ayrı ayrı parçalar bir araya gelerek vahdete ulaşır. Vefa
duygusu varıp sonsuzluğa erince, ötelerden gelen tayflar, kitlelerin yolunu



aydınlatır ve toplumun önünü kesen bütün tıkanıklıkları açar. Elverir ki o
toplum, vefa duygusuyla olgunlaşmış ve onun kenetleyici kollarına kendini
teslim etmiş olsun.

Bir düşünceye gönül mü verdin; bir ideale mi bağlandın; varıp biriyle
dostluk mu kurdun, gel?!. Öyleyse gel; diriğ etmeden ver canını o uğurda;
servetin yağma olup gitsin, fakat sen vefalı ol! Zira Hak katında da, halk katında
da en çok itibar gören “vefa” ve vefalılardır.

“Bana Hak’dan nida geldi; Gel ey âşık ki mahremsin,
Bura mahrem makamıdır; Seni ehl-i vefa gördüm.”
(Nesimî)

Âdem Nebi (aleyhisselâm), yüzüne kapanan kapıları gönlünde taşıdığı sırlı
vefa anahtarıyla teker teker açtı ve “gufran” çeşmelerine ulaştı. Aynı hâdisede
azgınlaşan İblis ise, göz göre göre gitti, kendini vefasızlık gayyasına atarak
boğuldu.

Tufan peygamberi de asırlarca süren ızdıraplı, fakat vefalı bir hayat yaşadı.
Yıllar yılı bütün tembih ve ikazlarının, cemaatinin büyük bir kesiminde tesir
icra etmemesi, onu, bağlı bulunduğu kapıya karşı vefa hissinden döndüremedi.
Ondaki bu vefa düşüncesiydi ki, yerlerin ve göklerin hışımla insanlığın üzerine
yürüdüğü hengâmda, ona bir necât gemisi oldu.

Hakk’ın dostu ve nebiler babası, Nemrud’un ateşini göğüslerken ne kadar
vefalıydı! Onun gökleri velveleye veren “Hasbî hasbî!” şeklindeki vefa
solukları, öteler ötesinden coşup gelen rahmet esintileriyle birleşince,
Cehennem gibi ateşlerin bağrı “berd ü selâm”a1 döndü.

Kudsîlerin öncüsü, gelmiş ve geleceklerin en birincisi, kimseye müyesser
olmayan semalar ötesi seyahate, ruhundaki vefa duygusu sayesinde muvaffak
oldu. Evet o, bu sayede meleklerin varıp ulaşamadığı iklimlere ulaştı ve hiçbir
fâninin eremediği devletlere erdi. Sonra da gözlerin kamaştığı ve gönüllerin
hayrette kalıp kendinden geçtiği o mutlular âlemini, ümmetine olan vefa
duygusuyla terk edip arkadaşlarının yanına döndü. Hâdiselerle pençeleşecek,
karşısına çıkan badireleri göğüsleyecek, onları da o yüce iklimlere
yükseltecekti... Dost ve arkadaşlarına karşı vefa duygusuydu O’na Cennet’leri
ve hurileri unutturan. Onlara karşı bir vefa sözüydü O’nu, başı semavî
ihtişamlara ulaştığı bir zamanda, bütün mânevî pâyeleri bir tarafa bırakarak, bu
ızdıraplı ve elemli dünyaya yeniden onların yanına döndüren!..



Bütün yükselenlerin hasenat defterleri, vefa ile kapanıp vefa ile mühürlendi.
Bütün yolda kalmışların çirkinlikler meşheri kitapları ise, vefasızlık damgasını
yedi, onunla damgalandı. Evet, üzerlerine aldıkları mükellefiyetleri, iki adım
öteye götürmeden vefasızlık edip bir kenara çekilenler, zillet ve hakaret
damgasını yiyerek aşağıların aşağısına itildiler. Mukaddes yük ve yolculuğa
çeyrek gün bile tahammül gösteremeyip yan çizenler ise o gün bugün doğru yolu
kaybetmiş sapıklar güruhu hâline geldiler.

Nihayet dönüp dolaşıp mukaddes çile nöbeti bize gelince, en sağlam vefa
yeminleriyle yürüyüp bu koca mesuliyetin altına girdik. Coşkun ve heyecanlı,
azimli ve kararlı idik. Heyhât... Beklenmedik bir dev önümüzü kesti ve bozduk
ettiğimiz bütün o yeminleri. Ve sonra, yeniden, her taraf çölleşmeye başladı.
Bütün civanmertlikler eriyip yağ gibi gitti. Güllerin yerini dikenler aldı. Aylar
güneşler peşi peşine batarken, ortalığı kasvet dolu bulutlar bastı. Bağ çöktü,
bağban öldü; “petekler söndü, ballar kalmadı.” Ve artık, insan nedretine maruz
kalan bu devrin tali’sizleri, kalbinde zerre kadar emanet ve vefa hissi
bulunmayan ölü ruhlara, destan tutup yahşi çekmeye başladı. “Ne akıllı, ne
centilmen!” diye alkışlamadıkları ham ervâh kalmadı.. ve işte, bu devreye ait
milletin yüreğinden yükselen son inilti, son inkisar ve vefasızlığa karşı isyan
ahlâkıyla gürlemiş tiz bir çığlık:

Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lâfz-ı bî medlûl;
Yalan râyiç, hıyanet mültezem her yerde, hak meçhul.
Yürekler merhametsiz, duygular süflî, emeller hâr;
Nazarlardan taşan mânâ ibâdullahı istihkâr.
Beyinler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılâb olmuş:
Ne din kalmış, ne iman, din harâb, iman türâb olmuş!
(M. Âkif)

Bu devrede, etrafı yalan ve mübalâğanın esiri bir sürü karakura bastı; her
gün birkaç defa yeminini bozan, her defasında ettiği ahd ü peymândan dönen ve
ebediyen vefa duygusundan mahrum bir sürü karakura!.. Lânet ediyor onlara yer
ve yerdekiler, lânet okuyor onlara sema ve semadakiler.

Nereden çıktı bu kadar “cinsi bozuk, ahlâkı fenâ!” Hangi hâin bunlara bağrını
açıp dâyelik yaptı!.. Hangi tali’siz bunları sinesinde büyüttü ve hangi uğursuz
ağızlar bunlara buyurun çekti!..

Ah vefa, nerede kaldın! Bıktık şu her gün birkaç defa yeminini bozup



ahdinden dönenlerden; her sözü mübalâğa, her davranışı sun’î nâmertlerden ve
vefa duygusundan mahrum uğursuz gönüllerden!.. Ve neredesiniz, ey bir vefa
düşüncesiyle sözleştiği yerde günlerce kıpırdamadan bekleyen vefalı dostlar!..
Neredesiniz, ruhuyla bütünleşmiş vefa timsali er oğlu erler!.. Neredesiniz, bir
vefa uğruna harâb olup türâb olup gidenler ve çok bereketli bir devrin ak alınlı
insanları!.. Kalkın, girin ruhlarımıza.. kamçılayın hayallerimizi ve boşaltın vefa
adına ne taşıyorsanız hepsini sinelerimize; mertliği, yiğitliği, vefayı bütün
bütün unutmuş sinelerimize!.. Bizleri bu yeniden diriliş yolunda Hızır
çeşmesine ulaştırın! Gelin, gelin de şurada burada dolaşıp duran şu üç-beş
vefalı insanı, ümitsizlik ve inkisardan kurtarın!..

Vefaya susamış neslimizin vefa düşüncesinin korunması dileğiyle...
1 Berd ü selâm: Serin ve emniyetli.



Ruhun Zaferi
İnsan, bu dünyada ruh ve beden gibi birbirinden farklı iki kuvveti temsil

etmektedir. Zaman zaman bu iki kuvvetin birleşip bir bütün teşkil ettikleri
müşâhede edilse bile, ekseriyet itibarıyla, zıtlaştıkları ve birinin zaferi
diğerinin hezimetini netice verdiği görülmektedir. Bedenî isteklerin şaha
kalktığı ve azgınlaştığı bir bünyede ruh, çelimsiz, dermansız ve cismanî
arzuların azat kabul etmez kölesi olmasına karşılık; nefsin iştihalarına baş
kaldırıldığı, kalbin akla, ruhun bedene hâkim kılındığı bir bünyede ruh, bin bir
labirenti bir solukta aşar ve ölümsüzlüğe ulaşır.

Ruh plânında çökmüş bir ülkenin, her bucağı yüzlerce zafer tâkı ve dragon
timsalleriyle süslense dahi, mezardan farkı yoktur. Evet, ruhun zafer solukları
üzerine kurulmamış bir dünya, kaba kuvvetin elinde bir oyuncak; onun faziletli
ikliminde geliştirilmemiş bir kültür, insanlığın yolunu kesmiş bir cadı ve böyle
bir ülkede yaşayan yığınlar da, buhrandan buhrana sürüklenen gözü bağlı
tali’sizlerdir. Ne var ki, şahsî haz ve zevklerinden başka bir şey düşünmeyen
ve bir türlü varlığını başkalarının mutluluğuyla birleştiremeyen ham ruhlara,
hiçbir zaman bunu anlatmak da mümkün olmayacaktır.

Ah! Ne olurdu, bir kere bunlar da nefis ve benlikleri cihetiyle yokluğa erip
ruhta ebedîleşmenin sırrını kavrayabilselerdi!..

Sinesini en yüksek mefkûre ve insanlık sevgisiyle donatanlardır ki, kalbin
enerji balansını düzeltmiş, duyguları en ulvî hedeflere doğru kamçılamış ve
kendi içlerinde ölümsüzlüğe ermişlerdir. Bir hamlede hayvanî yaşayıştan
kurtulup bedenî hazlarını aşan bu tali’liler, ruhlarını coşturmuş, kalblerini
kanatlandırmış ve nefislerinin rağmına insanî yanlarını zaferlere
ulaştırmışlardır.

Güçlü ve muzaffer insan, kendini yenen insandır. Nefis ve kötü tutkuların
esaretinden kurtulamamış sefil ruhlar, cihanlar fethetseler dahi mağlûp
sayılırlar. Böylelerinin, bir baştan bir başa dünyayı işgal etmelerine fetih
denemeyeceği gibi, istilâ ettikleri yerlerde de uzun zaman pâyidar olmalarına
imkân yoktur.

Kendini cihanın tek hâkimi görme çılgınlığıyla, feylesof Molmey’in şahsında,
ilim ve fazileti tokatlayan Napolyon, bilmem ki, ruhtaki bu hezimet ve
yenilmenin Yena’daki mağlûbiyetten daha acı ve daha alçaltıcı olduğunu
anlayabilmiş miydi?.. Merzifonlu, ordusunun Viyana’daki bozgunundan evvel,



kendi içinde yenilmişti. Kumandanın ruhundaki hezimetle başlayıp yaygınlaşan
tarihimizdeki bu ilk bozgun, onun kellesini alıp götürmeden başka, cihanın en
muazzam fâtih ordusuna, firar etme gibi o güne kadar bilmediği bir şeyi de
öğretmiş oluyordu. Aslan yürekli Yıldırım Han, Çubuk’ta değil, hasmını hakir
ve kendini yeryüzünün biricik hükümdarı saydığı gün yenilmişti... Ve daha
kimler...

Buna karşılık Tarık, Herkül sütunlarını geçip bir avuç fedaisiyle, 90.000
kişilik İspanya ordusuna galebe çaldığı zaman değil; Toleytola’da kralın servet
ve hazineleri karşısında: “Tarık dikkat et! Dün bir köleydin, bugün muzaffer
bir kumandansın; yarın da toprak altında olacaksın!” dediği ve coştuğu an,
ruhuyla kanatlanmıştı ve muzafferdi. Cihanı, iki hükümdar için az gören Yavuz,
dünyanın dört bir bucağını velveleye veren fatih ordusuyla, krallara taç verip
taç aldığı günlerde değil; Ridâniye zaferini müteakip İslâm dünyasının biricik
hükümdarı unvanıyla, İstanbul kapılarına kadar gelip de teb’anın alkış ve
alâyişini görmemek için halkın uykuda olduğu bir saati kollayıp payitahta
sessizce girdiği zaman gerçek fatih; hocasının atının ayağından sıçrayan
çamurla kirlenmiş -estağfirullah!-, ıtırlanmış cübbenin, tabutuna sarılmasını
vasiyet ettiği zaman da muzafferdi. Romalı kumandan Katon, Kartacalıları
yendiği zaman değil; ordusu zafer naralarıyla başkente girerken, kumandanlık at
ve formalarını krala teslim edip: “Ben milletime hizmet için savaşmıştım, şimdi
vazifem bitti, köyüme dönüyorum.” dediği zaman muzafferdi ve milletinin
gönlüne taht kurmuştu...

Bir ağacın boy atıp gelişmesi için kökleri ne ise, bir insanın da maddî-
mânevî füyûzat hislerinden1 fedakârlığı aynı şeydir. Ağaç, köklerinin
sağlamlığı nisbetinde serpilip geliştiği gibi, insan da menfaat düşüncesinden,
bencillikten sıyrılıp başkaları için yaşadığı sürece gelişir, yükselir ve başı
bulutlara erer. “Seksen küsur senelik hayatımda dünya zevki namına bir şey
bilmiyorum; ömrüm hep, harp meydanlarında, esaret zindanlarında ve çeşitli
çilehanelerde geçti. Çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı... Gözümde ne
Cennet sevdası, ne de Cehennem korkusu var; milletimin imanını selâmette
görürsem Cehennem’in alevleri içinde yanmaya razıyım, çünkü vücudum
yanarken gönlüm gül gülistan olur...”2 İşte ruhun zaferlerini terennüm eden
kudsî gülbank!..

Geleceğin tâcdârları, ruhun zaferleriyle saadete ermiş tali’liler olacaktır.
1 Füyûzat hisleri: Feyiz, inâyet, kerem ve manevî tecellileri elde etme hisleri.



2 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).



Garipler
“Bir garipsin şu dünyada
Gülme gülme ağla gönül!”
(Yunus)

Bir avuç gönül eri, bir düzine meçhul kudsîlerdir garipler. Ah edip inleyen,
sinesini yakıp sızlayan, gönül verdiği yüce hakikatlerden ötürü dövülüp
kovulan, her gün yığın yığın gailelerle burun buruna gelen, her dem ayrı bir
ölümle tehdit edilen, her an horlanıp hakîr görülen muzdariplerdir garipler.

Garip, yurdundan yuvasından uzak kalan, dostundan, ahbabından ayrı düşen
değildir. O, yaşadığı dünya içinde, bulunduğu toplum itibarıyla hâlinden,
yolundan anlaşılamayan; yüksek idealleri, ötelere ait düşünceleri, başkaları
uğruna şahsî zevklerinden fedakârlığı ve fevkalâde himmet ve azmiyle, kendi
toplumunun kanunlarıyla sık sık zıtlaşıp çakışan; çevresi tarafından yadırganıp
irdenen ve her davranışıyla garipsenen insandır.

Yardımlarına koştuğu yığınlar, onu, kâh azarlayıp kapı kapı kovar, kâh
derdest edip zindanlara tıkar, kâh memleket memleket sürgünlere yollar, kâh
onun için darağaçları hazırlar “Aman vermen öldürün!” der, çığlıklar atarlar. O
ise, yığın yığın tehlikelerin kol gezdiği bu atmosferde, her an ayrı bir ölümle
pençeleşir, her lâhza ayrı bir mağdurun imdadına koşar; zaman olur, bir
Heraklit gibi tehlikelerin üzerine yürür; an gelir, bir itfaiye eri gibi çevreyi
saran ateşleri göğüsler ve zaman olur, şefkatli bir ana gibi hep inler. Etraf
cefadan, garip de vefadan asla usanmaz..!

Garip, içinde yaşadığı cemiyetle içli dışlı olamadığı, onunla sürekli diyalog
kuramadığı için, -maddî açıdan- çok defa, kendini yalnız ve gurbette hisseder.
Ne var ki, baştan başa ruhunu saran diğergâmlık hissi ve başkaları adına var
olma düşüncesi, ona gurbet ve yalnızlığı unutturacak kadar derin ve çok
buudludur. Bir an yalnızlık hissedip inlese bile, ruhunda kurduğu mefkûrevî
dünyalarla, çok zaman mutlu ve bahtiyardır.

Garipler, baharda, başını topraktan erken çıkaran çemenlere benzerler.
Toprağın bağrından ortaya çıktıkları her yerde, bu şafak çiçekleri, karla buzla
burun buruna gelir ve yer yer soğuğu, donu aşarak geçip bir ulu kavga
başlatırlar tipiye, borana karşı. Evet, alaca karda beyaz tülbentleriyle, güneşe
gamze çakıp cilveler atan kar çiçekleri ne ise, gökler ötesi âlemlere göre, bin
çığlık aydınlığa koşan garipler de odur. Kara, cemre düşmeden, henüz buzlar



erimeden ortaya çıkarlar. Güç bela varlıklarını sürdürür, karşılarına çıkan
tehlikelerle pençeleşir, yara alır, hırpalanır ve çok defa dünya zevki namına bir
şey tadıp duymadan “Harap olup, türâb olup” giderler. Giderler ama gidişleri
de merdane olur. Toprağın bağrına sinip birkaç sümbülü netice vermeden
gitmezler. Onlar “bir ölür yirmi dirilirler!..”

Garipler, ölü toplumlara hayat sunmak, onlara kaybettikleri değerleri
yeniden iade etmek için, bir düzine mukaddeslerden mukaddes düşünceyle, her
Allah’ın günü toplumun kapısına dikilir, kapının tokmağına birkaç defa asılır;
sonra ruhunun ilhamlarını haykırır ve geriye dönerler. Bu uğurda, tartaklanır,
azar işitir, defalarca kovulurlar; ama kat’iyen yılmaz, usanmaz ve hele asla
darılmazlar. Onlar gözleri her an ötelerde ve bir diriliş müjdesi
beklemektedirler güneşin her doğup batışıyla. Her yeni günle, taptaze bir şevk
kazanır ve soluk soluğa köşeyi bucağı tutar, yığınlara Hızır çeşmesine giden
yolu gösterirler.

Onları anlayıp hemhâl olanlar ebedî varlığa ererler. Onlardan uzak kalanlar
“ebed-müddet” ölüp giderler. Onlar Cibril’le hem-bezm1 olmuş; Hızır’la elli
defa buluşmuşlardır. Bu itibarla, uğradıkları yerler yemyeşil ve ayaklarına
ilişen toprak hayat iksiri gibidir.

Küfürler, ilhâdlar, dalâletler onların eritici solukları karşısında buz gibi erir
gider; çorak yerler onların nefesleriyle İrem Bağlarına döner.

Onlar, daima ızdıraplıdırlar. Bağrında yetiştikleri toplumun değişip duran
duygu ve düşünceleri, bozulup giden töreleri karşısında, her an inkisardan
inkisara düşer ve iki büklüm olurlar. Ne var ki, aynı zamanda imanlı, ümitli ve
fevkalâde gerilim içindedirler. Zaman zaman yalnız, kimsesiz kaldıkları ve
toplumdan hakaret gördükleri olur. Ancak, daima neşeli ve huzur içindedirler.
Sürekli;

“Âşina bir çehre yok ve sanki etraf bomboş,
Yollar eğri büğrü ve yokuşlardan da yokuş,
Çile, ızdırap, çığlık, inilti işte yol!
Her şeye rağmen bu yol ne tatlı ve gariplik ne hoş!” derler.

Garibin kırık kalbinde ve bulanık bakışlarında bin hüzün ve bin keder
nümayândır2. İniltileriyle o, Âdem Nebi’yi (aleyhisselâm), âh u efganıyla da
Davud peygamberi (aleyhisselâm) hatırlatır. Yâd ellere düştüğü, azar görüp
dost ikliminden uzaklaştığı için, “Cüdâ düştüm güzellerden derem vâ-hasretâ



şimdi!” der sızlanır ve iştiyakla vuslat gününü, yâr ile hemdem olacağı ânı
bekler. Bekler de buhurdanlar gibi tütüp duran gönlüne rahmet ilinden esip esip
gelen yellerle, her an ayrı bir visâle, ayrı bir şevke erer. Bir de ruhunun
ilhamlarını sinelerine boşaltabilecek âşina gönüller bulursa, büsbütün coşar ve
bir çağlayana döner garip. Ve artık aşk ile girdiği bu yolda, serveti yağma olup
gitse, ocağı sönse de gam izhâr eylemez garip. Hele milletinin ruhuna saldığı
kıvılcımların, bir baştan bir başa bütün ülkeyi sardığını gördükçe, başı
Cennet’lere ermiş gibi “dost dost!” deyip sonsuzluğa pervaz eder garip!..

Bin müjde gariplere! Bin muştu, fitnenin, fesadın ortalığı kasıp kavurduğu bir
dönemde, ümit ve itminan soluyanlara, umumun huzur ve mutluluğu için şahsî
haz ve zevklerini unutanlara!

Bir de kendi ülkesinde, kendi insanına, kendi harsına karşı her gün biraz
daha yabancılaşan garipler, daha doğrusu “gariban” vardır ki, hüzün ve
ızdıraplarıyla öncekilere çok benzerler; ama bunlar, derbeder, perişan, ümitsiz
ve inançsızdırlar. Hele, kalbî ve ruhî hayatları itibarıyla tamamen fersiz ve
dermansız kimselerdir. Bunların gündüzleri gecelerinden daha karanlıktır;
geceleri zalâm zalâm üstüne3 kabri andırır. Bin bir paradoksun ruhlarını
aşındırdığı, kökten ve benlikten mahrum bu sefiller, âdeta insan-altı bir sınıfı
temsil etmektedirler. Hatta akıllarının, ruhlarına yağdırdığı endişe ve elemlerle,
hayattan lezzet alma noktasında, daha aşağı bir seviyeye itilmişlerdir. İçleri
kapkaranlık, düşünceleri sisli, bakışları bulanık ve dimağlarında yığın yığın
çözüm bekleyen bilmecelerle daha çok Cehennem’dekileri hatırlatmaktadırlar.
Onların yaşadıkları bu hayata hayat demek çok zordur. Ama nazarlarında ölüm
bir hiçlik olduğu için, bütün bütün tereddüt ve kuşkudan ibaret olan bu hayatı
tercihten başka da çareleri yoktur.

Onlar için hayat bir azap; insan olmak ayrı bir musibet; ölüm bir girdap, bir
karadelik; varlık bir kaos ve acı duymamanın tek yolu da sarhoşluktur.

Bin nefrin bu türlü düşünceye ve böyle sefillere! Yazıklar olsun bu türlü
gariplere!
1 Hem-bezm: Aynı sohbet meclisinde olmak.
2 Nümayân: Görünen, aşikâr olan, parlayan.
3 Zalâm zalâm üstüne: Karanlık karanlık üstüne.



Kendini Yenileme
Kendini yenileme, devamlı var olabilmenin ilk şartı ve en mühim esasıdır.

Sırası geldikçe kendini yenileyemeyenler, güçlü de olsalar, er geç tükenip
gitmeye mahkûmdurlar. Her şey, kendini yenileyerek canlı kalır ve varlığını
sürdürür; yenileme durunca da canı çekilmiş ceset gibi, çürümeye, hebâ olup
dağılmaya terk edilmiş olur.

Bahar mevsiminde yeryüzü, her şeyin kendini yenilediği ne muhteşem
meşherdir!1 Otlar, ağaçlar ve tırnak kadar bir parçasında milyonlarca canlıya
dâyelik yapan toprak... Çık da bir kere gez; baharın, o formalarını takıp bin
çığlık yenilenen ve gelişen canlıları arasında! Bak, nasıl ölü gibi camid şeyler,
resmîgeçide hazırlanan ordular misillü, rengârenk nişanları ve değişik değişik
silahlarıyla, bir baştan bir başa yeryüzünü şenlendirip Cennet’lere çeviriyorlar.
Ve dünya çapında, umumî yenilenmenin bir değil, binlerce, milyonlarca
misalini birden veriyorlar.

Şu kıpırdanan canlıya bak; nasıl soluk soluğa ve diriliş yolunda!.. Yerini
sümbüle terk eden şu çürümüş tohuma bak; nasıl bir yenilenme sancısı içinde...
Ya şu, tüy tüy etrafa saçılan tohumcuklar.. ve böceklerin ayaklarına tutunarak,
kendilerine göre döl yataklarına taşınan tozcuklar... Evet, her şey yenileniyor;
yenilenmeyenler de, bir daha dirilmemek üzere “harap olup türâb olup”
gidiyorlar.

Her şey gibi insanoğlu da kendini yenileme mecburiyetindedir. Devletler,
milletler duygu ve düşüncede, kalbî ve ruhî hayatta kendilerini yenileyip
gençleştikleri nisbette, dünya çapında mesuliyetler altına girip, cihanı
fethetmeye hazırlanabilirler; ilme aydınlık, tekniğe iman kazandırmak ve
insanoğluna diriliş adına mesajlar sunmak suretiyle bir fethe... Aksine, kendini
yenileyemeyen kavim ve topluluklar ise, esaret içinde ezilip gitmekten
kendilerini kurtaramazlar.

Kendini yenileme, yenilik hayranlığı ve moda düşkünlüğü ile de
karıştırılmamalıdır. Bunlardan biri, her şeyiyle delik deşik olmuş yığınların
yüzüne boya çalıp yarıkları kapama ameliyesi ise; diğeri, Hızır çeşmesinden
getirilen “âb-ı hayat” la, topluma ölümsüzlük kazandırma aksiyonundan
ibarettir.

Gerçek yenilenme, kök ve çekirdekteki safvet korunarak, verâset yoluyla
geçmişten süzülüp gelen bütün kıymetlerin hâlihazırdaki düşünce ve irfan



buğularıyla sentezleri yapılarak daha yeni, daha berrak tefekkür iklimlerine
ulaşmaktır. Yoksa, yenilik ve eskiliği, sırta geçirilen bir cepken ve ferâcede,
bir frak ve briyantinli saçta görmek, düpedüz bir aldanmışlık ve öyle
göstermeye kalkışmak da bir illüzyonizm ve hokkabazlıktır.

Kendini yenilemek, tamamen metafizik çizgide cereyan eden bir hâdise ve
ruh plânında bir diriliştir; mukaddeslerine, tarihine sımsıkı bağlılık içinde bir
diriliş... Zaten, başka türlüsüne diriliş denmez ya!..

İlimlerin gelişip inkişaf etmesini, teknolojinin yeni yeni imkânlar hazırlayıp
istifademize sunmasını en iyi şekilde değerlendirerek, elimizdeki menşûru2 sık
sık kalbimize çevirip, yeni baştan kanaat, düşünce ve tasavvurlarımızı
yoklamak, gönlümüzdeki irfan peteğine her gün başka başka şeyler ilave etmek
ve her lâhza birkaç defa, bütün kâinatları ruh prizmasından geçirerek dimağlara
“efor” yaptırtmak.. işte, gerçek yenilenme budur.

Bu yolda, kendini yenilemeye muvaffak olmuş bir fert, toplumun, pörsümez,
solmaz bir rüknü ve bu türlü fertlerden meydana gelmiş toplum da, dünya
muvazenesinin mühim bir unsuru olma durumuna yükselmiştir. Ne var ki, bütün
milleti içine alacak şekilde böyle bir yenilenme de, önceden kendini
yenileyebilmiş bir kadronun mevcudiyetine vâbestedir; gönlü iman ve ümitle
par par yanan, dimağı her lâhza yığın yığın sentezlerle ayrı iklimlere doğru
kanat çırpıp yükselen, gözünde “aydın günler”in tasavvuru kendini yenilemiş
mukaddeslerden mukaddes bir kadronun varlığına bağlıdır. Tabiî, bu kudsîler
topluluğunun, düşünce ve kanaatlerini, sonsuza kadar birer meş’ale gibi
taşıyacak ve yaşatacak “hayru’l-halef”3 nesillerin bulunması da ayrıca
ehemmiyet arz eden bir husustur.

Ömer bin Abdülaziz’in yenilenme adına teklif ettiği düşünceleri, toplumun
her kesimine mâl edemeyen Emevîler, kuvvetli rakipleri ve şiddetli fikir
akımları karşısında kendilerini ölümden kurtaramadılar. Zillet içinde ve
mülevvesin bağrında eriyip gittiler. Aynı şeyleri, ruhta ve gönülde yenilenme
yerine, çeşitli yenilikler ve ruhu aşındıran paradokslara açık kapı siyaseti tatbik
eden Abbasîler, Endülüs Emevîleri, hatta on yedinci asır sonrası, Osmanlı
Türkleri için de düşünebiliriz. Aynı kader çizgisinde eriyip giden bu çok
muhteşem ve şanlı devletler, hasımlarından yedikleri darbelerle sendeledikleri
bir zamanda, kendilerini ruh plânında yenileyeceklerine, gidip Grek
düşüncesini ve Latin felsefesini imdada çağırdılar. Bu ise, onların ölümlerini
hızlandırmadan başka bir işe yaramadı. Hele, Osmanlı münevverinin,



yenilenme adına kendini maskaraya çevirecek bir kısım yenilikler yapmaya
kalkması, Türk toplumunu bütün bütün kendine has çizgiden kaydırarak bir
ucube hâline getirdi.

Evet, ne “Nizâm-ı Cedît”4 düşüncesi, ne “yeniçeri kıyım” hâdisesi, ne de
Gülhane’deki toy karbonarilerin “Hatt-ı Hümayûn”ları Osmanlı toplumuna
kendini yenileme yolunu açamadı. Böyle bir yolu açmak şöyle dursun; aksine,
bu hareketler, Türk toplumunun başına inmiş balyozlar gibi onu cankeş edip
komaya soktu. Bu arada bir kısım müsbet kıpırdanış ve gayretlerin bulunduğunu
da inkâr etmemek gerekir. Ancak bu gayretlerin, hemen hepsi, mevziî ve
tedâfüî5 mahiyette olduğundan beklenen “yenilenme”yi getiremedi. Hatta, Türk
toplumunun açık seyreden rahatsızlıklarının, bu hareketlerle sinsileşerek, daha
tehlikeli bir hâl aldığı da söylenebilir. Evet, toplumun çeşit çeşit
rahatsızlıklarına karşı yerinde olmayan bu türlü müdahaleler, tıpkı ihtilaçlar
içinde kıvranan bir hastaya, müsekkin verip sesini kesmek veya fıtık üzerine
yerleştirilen kasık bağı nevinden şeylerdi ki, hastayı muvakkaten teskin
etmekten başka bir şeye yaramadı.

Aslında, yolunu yitirmiş ve ne yanda bulunduğu belli olmayan bu ölü ve
sersem ruhların, şimdiye kadar yenilenme adına vaad ettikleri hemen her şey,
bir aldatmaca ve yığınları saptırmadan ibaret kalmıştır.

Ah, o tekrar tekrar aldatılan yığınlar; bilmem ki, gerçek mânâda onlara,
kendilerini yenilemeyi öğretebilecek miyiz!..
1 Meşher: Teşhir yeri. Gösterme yeri. Sergi.
2 Menşûr: Adese, mercek.
3 Hayru’l-halef: Hayırlı vâris. Hayırlı evlâd.
4 Nizâm-ı Cedît: Yeni nizâm. Osmanlı Devletinde III. Sultan Selim zamanında yeni nizâmla yetiştirilen bir

askerî teşkilât.
5 Tedâfüî: Kendini müdafaa etme ve koruma ile alâkalı.



Geleceğin Fikir İşçileri
Geleceğin fikir işçileri, yarının kurucuları ve âtîdeki nesillerin rehberleri

olacaklardır. Dünya, onların harman edeceği düşüncelerle yeniden kurulacak;
gelecek, onların sundukları mesajlarla aydınlığa kavuşacaktır. Onlar kat’iyen,
zahmet ve sıkıntı bilmeyen mirasyediler gibi davranmayacak ve elde edecekleri
her şeyi, bin inilti ve terden bir lücce1 içinde elde edecekleri için de har vurup
harman savurmayacaklardır. Aksine, birler, onların elinde binlere ulaşacak;
yokluk, onların aydın gönüllerinde varlığa dölyatağı olacaktır.

Onlar, mevcudu evirip çevirme, hazırı değerlendirme gibi beleşçiliğe de
düşmeyeceklerdir. Yerinde onların her biri bir Mûsa (aleyhisselâm) gibi
elindeki asâsını en sert kayalara çalıp su çıkarmasını, en azgın ummanlara
vurup arkasındakilere değişik yol ve erkân öğretmesini bileceklerdir.

Onlar dünya karşısında, beklenmesi gerektiği yerde beklemesini, kükreyip
etrafı velveleye vermeleri icap ettiği yerde de kükremesini çok iyi
bileceklerdir. Yerinde, cansiperâne ve yıldırımlar gibi inecekler dünyaların
bağrına; yerinde de tipiye, borana tutulmaktan fevkalâde sakınıp meltemlerin
eseceği mevsimi bekleyeceklerdir. Seri ve atılgandırlar; ama hiç mi hiç
karambole hareketleri yoktur. Düşünceleri aydın, kararları isabetli,
davranışları da ölçülüdür.

Onlar her çeşit düşünce ve sistemle münasebete geçmede beis görmezler. Ne
var ki, gönülleri bir kıblenümâ gibi hep kendi mihraplarını gösterir. Evet,
sonunda, kendi iklimlerine varıp dayanmayan, en parlak fikir akımlarıyla dahi
meşgul olmayı bir bakıma abes sayarlar; tıpkı, arazilerine su vermeyen ve gidip
onların göllerine boşalmayan ırmaklarla uğraşmadıkları gibi...

Onlar milletleri adına, kuvveti hakta bilir ve hep hakkın ihyâsına çalışırlar.
Ancak, kuvvetin de bir yeri olduğunu ve bir hikmet-i vücudu2 bulunduğunu
kat’iyen hatırdan çıkarmaz ve kuvvetler muvazenesinde, hasımlarının gücüne
denk iktidara sahip değillerse, teknik olmayı da ihmal etmezler. Zeki, idrakli
fakat sığ görünümlüdürler!..

Kendi çizgilerinde olan herkesle fevkalâde içli dışlı ve gönülden;
düşmanlarına karşı da bir hayli insanca ve onları idare edecek kadar da
basiretlidirler. Gönül ve mantığın el ele olduğu onların atmosferinde, ne dostlar
ihmale uğrar, ne de düşmanlar tamaha kapılabilirler.



Öfkelendikleri zaman zulmetmeyecek kadar yumuşak; yumuşak oldukları
zaman da adaletten ayrılmayacak kadar iradelidirler. Onların bu kutlu
iklimlerinde, ne zalimlerin “hayhuy”u ne de mazlumların iniltisi duyulmaz.

Azimli ve kararlıdırlar. Bayrama erecekleri güne kadar, ne dünyaya karşı
oruçlarını bozar, ne de Cennet’lere girme arzusuna kapılırlar. Bir buhurdan gibi
devamlı tüter durur ve çevrelerine mâverâdan3 gelmiş güzel kokular saçarlar.

Onlar, içinde yaşadıkları toplumla, gökler ötesi yüce hakikatler arasında
spiral bir kordon gibidirler. Uğursuz ellerde elli bin defa sağa sola bükülüp
hırpalansalar dahi, kat’iyen kopmazlar. Defalarca Cehennemlere dalıp ateşleri
göğüsledikleri, defalarca örsten çekiçten geçtikleri için ne ateşlere atılmadan
çekinir, ne de “zulmün güllesi, bombası” karşısında paniğe kapılıp ric’at
ederler.

Onların nazarlarında, gerçek hürriyet, Hakk’a esarettedir. Bu itibarla, Hak
uğrunda, nefislerine çektirecekleri her şeyi, bir ibadet neşvesi içinde yapar ve
bundan da sonsuz bir zevk duyarlar; hele, beşerî istek ve arzularını da bütün
bütün aşmış ve gönülde varlığa ermişlerse...

Onlar, hüsnü zannın verdiği makamlara bel bağlamayacak kadar, nefisleri ile
hesaplaşma içinde ve kendilerini müdriktirler. Ne başardıkları işlerin azameti
ne de çevrenin onlarda görüp saygı duyduğu yüce mertebeler, asla onları
şımartmaz. O kudsî vazifeyi üzerlerine aldıkları ilk günde nasıl bir tevazu ve
mahviyet içinde idiyseler, her bucakta dalgalanan birer bayrak hâline geldikleri
gün de aynı asalet ve soyluluğu gösterirler.

Onlar, elde ettikleri muvaffakiyetlerin karşılığını, kendi milletlerinden
bekleme gibi bir dilencilik ve garâbete de düşmezler. İhtiyaç içinde dahi
olsalar, en sevmedikleri şey, böyle bir dilenciliktir; halka verdikleri şeylerin
kat katını onlardan geriye alma dilenciliği...

Emareleri çoktan ufkumuzda belirmiş bu vefa solukluları, bir kere daha
imdada çağırırken, Rahmeti Sonsuz’un bizi hayal kırıklığına uğratmamasını
dileriz.
1 Lücce: Su birikintisi.
2 Hikmet-i vücut: Var olma hikmeti.
3 Mâverâ: Gökler ötesi âlem.



Var Olma
Fert, muvaffakiyet ve mutluluğunu, içinde yaşadığı toplumun huzur ve güven

vericiliğine; toplum da sıhhat ve emniyetini, kendini meydana getiren fertlerin
diğergâmlık ve samimiyetine borçludur. Bin bir illetle meflûç ve bencil
fertlerden sıhhatli bir toplum meydana gelemeyeceği gibi, arızasız bir toplumun
kanatları altına sığınmamış fertlerin de saadeti söz konusu değildir. Fertler, bir
kanaviçe gibi toplumu nesceder1; toplum da, kendini oluşturan parçaları görür,
gözetir ve hususî istidatlarına göre onların yükselip semavîleşmelerine
yardımcı olur.

Ancak böyle bir mukavele sayesindedir ki; toplum, dengeli ve ümit verici
olabilir; fert de haysiyet ve namusuyla yaşayabilir. Böyle bir toplum içinde,
talebe öğrenme fırsatını, âlim de ruhunun ilhamlarını boşaltma imkânını elde
eder. Ve yine, böyle bir toplum içinde, kütüphaneler taliplerle dolar taşar ve
ilim halk kitlelerine mâl olur; düşünce ibadetlere akseder, ibadetler
düşünceleşir. Belde, fazilet beldesi olur, o beldede yaşayanlar da mutlu
insanlar...

Dört yanı düşmanlarla çevrili ve yer yer çürümeye yüz tutmuş bir cemiyet
içinde fert, namus ve izzetiyle yaşayamaz; kimse ilim öğrenip öğretemez; hiçbir
şahıs, Yaradan’ına karşı mükellefiyetlerini yerine getiremez... Hâsılı, böyle bir
toplum içinde kimse gemisini kurtaramaz! Hele, hasımları içlerine girmiş ve
onların salladıkları beşiklerde büyüyor, onların dilleriyle konuşuyor, onlara
mendil sallıyor; hatta, onların kalblerinde barınıyorlarsa...

Eskiden düşmanlıklar, umumiyet itibarıyla hariçten geliyordu. Dâhilden
olanları ise, cehalet ve bağnazlık gibi mahdut bir iki şeyden ibaretti ve izalesi
de kolaydı. Şimdi ise, bir kısım müsamahaları da milletin aleyhinde
değerlendirerek, fevkalâde düzenli ve mekanize edilmiş birliklerin, hem de
toplumun can evini hedef alan taarruzları bahis mevzuudur. Bu amansız ve sinsi
saldırılara karşı toplum duyarlılığını, fert de gerilimini kaybetmişse, işte o
zaman, Alparslan hançerlenmiş, Fatih de zehirlenmiş olur. O zaman, “Nâkus
inler beyninde Osman’ın”; o zaman, “Ezan susar, silinir fezadan yâd-ı
Mevlâ’nın..!”

Evet, endişeler ötesi endişemiz, düşman ve düşmanlıkların böyle bir baştan
bir başa toplumun damarlarına yayılması ve “kan kanseri” gibi içten içe onu
eritip çürütmesidir. Kanıyla, damarıyla, hasımları tarafından böyle kıskıvrak



yakalanmış yığınlar, düşmanlarını sezemez; kanını emen ve sinirlerini koparan
en amansız hasımlarını, dost zannederler. Milletin basireti bu kadar bağlı,
düşmanlar da bu kadar sinsi ve amansız olunca, “tahta at” surlardan içeriye
sızmış ve kale tehlikede demektir.

Bir zamanlar, milletimizin diriliş hamlelerini ezmek için durmadan boğuşup
kan döken işgalci düşünce, bizi içimizden vurmanın sırrını öğrendiği gün, artık
gözü ne Viyana bozgununu ne de Puvatya hezimetini görmez oldu. “Kale içten
fethedilir.” diyor, ona göre mevzileniyor ve ona göre yeni tabyeler
hazırlıyordu. Keşke münevverimiz, bütün bu olup bitenleri önceden
sezebilseydi! Ama ne gezer... Aslında, o devir, “entelijansiya”mızın uyuklayıp
durduğu uğursuz bir devirdi ki, bir iki ninni ile bütün bütün kendinden geçti ve
hemen hepsi rüyaların tozpembe iklimlerine açıldı.

Tam mânâsıyla bir felâket olan bu devrede, hedef değiştiren işgalci dünya,
memleketin her köşesinde “damping”e gidiyor; en bayağı fikirler “popülarize”
edilerek elmaslar gibi müşterilere takdim ediliyor; palyaçolar kaytanlı
urbalarıyla aktörler gibi çalım satıyor ve miyop bakışlı bir kısım sefil
yaratıklar havarî diye alkışlanıyordu. Buna mukabil millî ruh, erozyondan
erozyona uğratılıyor; şimal buzullarından gelen korkunç “aysberg”ler altında
ezilip gidiyordu.

Nihayet cihan harbiyle, asırlardan beri devam edegelen, kin ve nefretler -
kısmen dahi olsa- açığa çıkınca, Anadolu insanı kendini toparladı ve bütün
heyecanıyla yurdun dört bir bucağında cepheye koştu. Bu kavgada zahiren silah,
hakikatte ise millî ruh muzaffer olmuştu ve artık geriye, hâkimiyet davasını
bayrak yaparak onu yükseltme, ona sahip çıkma kalıyordu ki; bu da, her yörede
cepheye koşan ve orada asırlık hasımlarıyla hesaplaşan millet ruhunun
alkışlanması ve cephe gerisinde ortalığı velveleye veren karakuraların saf dışı
edilmesiyle kabildi. Bu yapılabilseydi, dünyamız, insan ve hürriyet sevgisiyle
yoğrulmuş ve yepyeni bir ruha kavuşmuş olacaktı. Bu yapılmadığı takdirde ise,
cepheden dönenler, zafer sarhoşluğuyla kendinden geçenler, kelepire koşanlar,
yağmada büyük hisselere konmak için tuhaf tuhaf hizipler teşkil edenler, hatta,
halkın serhatlerdeki cansiperâne keyfiyetlere bakışını istismar ederek sıçrayıp
milletin omuzlarına binenler ve bir bakıma insanımızı bağrından vuran haçlı
düşüncesinin vârisleri rahat ve rehavete erecek; buna mukabil, “Vurulup
tertemiz alnından yatanlar”, göğsünü siper edip düşmana geçit vermeyenler,
millete hizmet yolunda, candan, cânândan geçenler unutulup gidecek ve arkadan



gelen nesiller hiçbir zaman yüksek idealleri ve ideal insanı tanıma fırsatını
bulamayacaktı; ki işte bu oldu...

Öyle bir ülkede halk tali’siz, vatan da metruk sayılır. Öyle bir ülkenin bütün
müesseselerini tahlile tâbi tutsanız, onda size ait ruhu kat’iyen bulamazsınız.
Orada ne ilim aşkı, ne hakikat sevgisi, ne samimiyet ve safvet, ne de ahlâkîlik
göremezsiniz. Aksine orada, millî bünye delik deşiktir; ilmin bir hokkabazlıktan
ve ilim yuvalarının da bir sirkten farkı yoktur. Hakikati arama metoduyla,
orada, nesillere inançsızlık ve lâ-ahlâkîlik2 telkin edilir. “Yürekler
merhametsiz, duygular süflî”, bakışlar hakikatsiz ve yalancıdır o diyarda; hele
yığınlar, böyle bin buhran içinde kıvranırken, onu ayakta tutacak ruh ve mânâyı,
sarıp sarmalayıp bir kenara atarak, sadece göze-kulağa, dile-dudağa hitap eden
şeylerle meseleler ele alınıyorsa... Hâlbuki biz, ruhumuzu esaretten kurtarmak
için yedi cephede sapır sapır dökülmüştük. Yoksa, bütün bu cansiperâne
kavgalar, eşyaya bağlanıp yeni bir esarete girmek için miydi..?

Bugün, hemen her köşe başında, nesillerin yolunu kesen ve zaman zaman
onların duygu ve düşünceleri üzerinden silindir gibi geçen “eşya putu”, artık
kitlelere mihrap olma iddiasındadır. Uslulaştırılıp millî ruh çizgisine
getirilemeyen teknik ise bütün bütün bir vebâ... Onun hayatımızı istilâsının,
bizdeki fertlerin içtimaîleşip kendini millete adama gibi yüksek mefkûrelerin
henüz gelişmediği bir dönemde başlaması, toplumu uyuz ve fertleri, birbirinden
kaçan huysuzlar hâline getirdi; insan, insanın düşmanı oldu. Ağa-köylü, işçi-
patron, memur-halk, muallim-talebe, peder-evlâd birbirinin kurdu kesildi ve
cemiyet her kesimiyle ölüme itildi. Eğer ara sıra o, kendine uzanan bir inayet
eliyle belini doğrultma fırsatını bulamasaydı, bugün bütün bütün tarihten silinip
gitmişti.

Bundan ötürüdür ki onun, dış cidarları restoreye tâbi tutulurken, kemikleşen
ruhu ve karıncalanan kalbi itibarıyla da ele alınıp gözden geçirilmesinde
zaruret vardır.

Geleceği omuzunda bayraklaştırıp onu yükseltmeyi taahhüt edenler, her
hamlede böyle bir mesuliyetin ağırlığını vicdanlarında duydukları ölçüde
samimiyetlerini göstermiş olacaklardır. Bu hasbîlerin dava ve düşünceleri
hayata bağlı olmayacak; aksine, hayat onların hakikat anlayışına uyacaktır. Ve
onlar, duyulup bilinmeden şuursuzca yaşanan hayata, aşktan mahrûmiyete,
vicdanlarındaki mesuliyetsizliğe başkaldırarak “var” olduklarını
göstereceklerdir.



Rehberleriyle bu hâle gelmiş bir toplum kendini yenilemeye (Rönesans)
hazırlamış demektir. Emareleri ufkumuzda belirmeye başlamış böyle bir yeni
varoluş hakkında çok iyimser görünüyorsak; bu, Rahmeti Sonsuz’un inayetiyle
“millet ağacı”nın sıhhatine itimadımızdandır.
1 Nescetmek : Dokumak, örmek.
2 Lâ-ahlâkîlik : Ahlâk dışı, terbiye harici bir anlayış.



Diriltici Ruh
Bu ülkenin insanını, ayakta tutup yaşatacak mânâ ve hakikatler nelerdir?

Düne kadar, onu idare eden ve dinamizmini koruyan mânâ, onun düşünce
dünyasından ve iç yapısından geliyordu. Hatta onun, değer hükmü atfedilecek
biricik yönü sayılan, aksiyoncu olması dahi, zamanın itibariliği gibi, ona has bu
iç buudlaşmadan kaynaklanıyordu. Her sahada en mükemmel ve en olgun
insanların yetiştirilmesini tekeffül eden bu mânâ, yüzlerce misaliyle, âdeta bir
gergef gibi tarihimizin ruhuna nakşedilmiştir.

Selahaddin’in, Arslan Yürekli Rişar’a karşı civanmertliği, kibir ve
gösterişten kendini göremez hâle gelmiş bu mağrur hükümdarı, hayretten
hayrete sevk etmiş ve fevkalâde utandırmıştı. Alparslan’ın, Romen Diyojen’i
hüngür hüngür ağlatan mürüvvet ve âlicenaplığı; Antalya Kalesinde, barbar
haçlılara karşı göğüs göğüse erkekçe dövüştükten sonra, elde ettiği esirlerin
bütününü hürriyete kavuşturan Kılıçarslan’ın asalet ve insanlığı hep bu yüce
ruhun zaferleriydi...

Fatih’in, Bizans surları önündeki -o devre göre- en muazzam ve modern
ordusunun gücüne güç katan, ona çağının kilit ve anahtarlarını kazandıran o en
önemli kuvveti de yine, Akşemseddinlerle temsil edilen bu ruh ve iman
kuvvetiydi. Fatih, azgın maddî gücün temsilcisi değildi. O, askerî dirayet, dehâ
ve iktidarıyla, bu yüce ruh ve inancı temsil ediyordu. Öyle olmasaydı, onun
İstanbul’a girişi de Sezar’ın Roma’ya girişi gibi olmayacak mıydı..? Hâlbuki o,
Bizans’ın bu eski payitahtına, Mekke’yi fetheden kudsî ruhun affediciliği,
müsamahası, mağlûplara sonsuz haklar bahşetmesi ve civanmertliği gibi yüksek
hasletleri temsil ederek giriyordu.

Ya o, bir hamlede, Mısır’ı fethedip İslâm âleminin tek temsilcisi ve
yeryüzünün biricik halifesi olma unvanını kazanan Yavuz’un, bu büyük zafer
dönüşünde, onu tanımayanlarca, halkın nümâyişleri içinde ve zafer tâkları
altından geçeceği beklenirken, Üsküdar’a kadar gelip geceyi orada geçirmesini
ve henüz İstanbul halkı uykudan uyanmadığı bir saatte, sessizce “payitaht”a
girmesini, bu ruh ve mânâya vermedikten sonra başka neyle izah edebiliriz?

Göklerin selâm durduğu, ruhanîlerin alkış tuttuğu ve her türlü gösterişten
uzak böyle bir zafer dönüşü, ne mübecceldir! Kendini aşmış ve gönlünde bin
bir zafer cümbüşünü bir anda yaşayan böyle babayiğitler için, fâniler tarafından
alkışlanmanın, gülbanklarla karşılanmanın, mehterin “kös vurup” selâm



durmasının ne ehemmiyeti var!..
Bizi ayakta tutan bu ruh, damarlarımızda kanımıza karışıp kaynaştığı, beyin

guddelerimize taht kurup oturduğu dönemlerde, bir taraftan gönül dünyamızda
derinleştikçe derinleşiyor, diğer taraftan da, dünyanın kaderiyle alâkalı,
devletler muvazenesinde, bize ait yerimizi sımsıkı korumaya çalışıyorduk. Ah,
nasıl oldu da, bir zerresini dahi fedâ etmeyi düşünemeyeceğimiz o yüce ruh,
böyle çürüdü ve delik deşik oldu!.. Herhâlde bu faciayı, bir solukta birkaç
ülkeyi birden fethedip sonra da kendi insanının alkışlarından kaçarak, gururunu
Üsküdar topraklarına gömen hasbî ruhlarda aramamak gerektir. Faciayı,
yumurta kadar zaferini bayraklaştırarak, dünyayı velveleye veren ve
“payitaht”a bir “Amnofis” gibi giren, kendini ululuğa kaptırmış gururun kapı
kullarında, özü-sözü, karakteri belirsiz ölü ruhlarda aramak gerektir. Birinciler,
diriltici soluklarıyla, milletin hayat kâsesini ellerinde taşımalarına karşılık;
ikinciler, toplumun beyninin içine yerleşmiş birer “tümör” gibi onu her
kesimiyle bütün bütün felce uğratmışlardır.

Evet, ilim adamlarıyla, vüzerasıyla, ricâl-i devlet ve tebaasıyla bütün bir
milletin hayat ve bekâsının teminatı olan millî değerleri yıkıp geçen bu
devşirme ruhtur ki; insanlık ve mürüvvet yerine sun’îliği, yiğitlik yerine
nâmertliği, ruhî düşünce yerine kaba kuvveti, kerâmet yerine hokkabazlığı,
inanç yerine ilhad ve “reybîlik”i1 koyarak toplumu can evinden vurmuştur. Ve
artık, tamamen kendini boşlukta hisseden yığınlar, fevkalâde bedbin, fevkalâde
ümitsiz ve dermansızdırlar. Böyle bir toplumda ruh, kolsuz kanatsız; vicdan
ledünnî zevklerden mahrum ve gönül bir kısım hasis menfaatler uğruna bin bir
uğursuz heyecanın kaynağı hâline gelmiştir. Nihayet böylesine gerilerden geri
bir hayat dekoru içinde, tembellik, plânsızlık ve cehaletin kolları arasında
yetişip gelişen aşksız, heyecansız yığınlar, ses sanatkârlarının ama tamamen
ilâhiliğini kaybetmiş nefes ve soluklarıyla kudsîlerden kudsî kelimelerin
ticaretinin yapılmasını, kanaat ve düşünceleri adına çok büyük şeyler
zannederek hep alkışlayıp uykuya devam etmişlerdir.

Ah, o istismarcı yaramaz hokkabazlar! Vah, o aldatılan mazlumlardan daha
mazlum yığınlar!..

Bütün bunlar oldu ve olacaktı da. Zira toplum, kendini yenileme kertesine
gelmiş olmasına rağmen, ışıktan yoksun ve yol gösterici fikir adamından
mahrum bulunuyordu. Garp, kendisini yenilerken, onun o günkü felsefî
düşüncesini temsil eden “Descartes”ın, hür olmayan düşünceye düşünce



nazarıyla bakmamasına karşılık; bizde tefekkür, çoktan sarılıp sarmalanıp bir
kenara konmuştu. O devirde batılı düşünür, eşyâ ve hâdiselere nüfûzda, kâinat
kitabına olan aşkından, Yaratıcı’ya giden yolları araştırırken; bizde inkılâp
diye bin bir şenaatin kol gezdiği “Lâle Devri”, daha doğrusu milletçe çakırkeyf
olma devri yaşanıyordu. Dünyanın bir kesiminin, “âyât-ı tekvîniyye”yi2

düşünce menşûrundan3 geçirerek kâinatları fethetmeye koyulmasına karşılık;
beri tarafta bir girdap hâlini almış ve bütün değerlerimize meydan okuyan bir
nefsanîlik ve ruh sefaleti nümayândı…

Ve işte böyle, hasımlarının, gulyabanîler gibi uyanıp üzerine saldırması ve
dostlarının, “Bin Bir Gece Masalları” nevinden zevk ü safâ, hatta gaflet içinde
bulunmasından, zavallı insanımız her gün biraz daha kendinden uzaklaşıyor; o
güne kadar varlığının en büyük teminatı olan millî değerleri birer birer tarihe
gömüyor ve ortadan kaldırıyordu. Zira artık, büyük başarıların, cihan
hâkimiyetine ulaşmaların insan ruhuna estirdiği gurur ve kendini beğenmişliği
Anadolu yakasında gömüp “payitaht”a öyle giren ve en büyük zaferini müteakip
geceyi bir dehlizde geçirerek nefsini hırpalayan, halkın alkışları karşısında
buram buram ter döken yiğitler yoktu görünürlerde... Onların yerini, bir kısım
günübirlikçiler, sefil arzularının esiri toy ruhlar, başkaları için var olma
zevkinden mahrum dermansız gönüller almıştı...

O gün bugün kendini arayıp duran nesiller, tekrar tekrar iğfâl edilip tekrar
tekrar saptırıldılar. Görmedikleri eza, çekmedikleri cefa kalmadı. Eğer bir
inayet eli imdada yetişip de fikir ve ruh cephesinde, iman ve ahlâk cephesinde
ona diriliş yolunu göstermeseydi, o bugün, bütün bütün zayi olup gitmişti; hem
de bir daha dirilmemek üzere...

Şimdi bütün iş, ona, kendini idrak ettirip ruhuyla bütünleşmesini sağlamak ve
onu maddeye esaretten kurtarıp gönlünü yüksek ideallerle donatmaktır. Ah,
keşke bu yüce vazifeyi arızasız yerine getirebilseydik!..
1 Reybîlik : Şüphecilik.
2 Âyât-ı tekvîniyye: İlâhî kanunlar.
3 Düşünce menşûru: Düşünce süzgeci.



Buhranlarımız
Şu muhteşem kâinat kitabındaki âhenk, eşyânın birbirine destek olması ve

birbiriyle baş başa, omuz omuza vererek bir bütün teşkil etmesiyle devam
etmekte; her türlü yıkılım ve tahrip ise birbirine zıt akımların çarpışmasından
meydana gelmektedir. Cereyanlar arasındaki müsademenin şiddeti nisbetinde
de tahrip fazla olmaktadır.

İnsan cemiyetleri de öyledir; duygu, düşünce, tasavvur birliği ile bir araya
gelmiş ve aynı terbiye ile ruhta kemâle ermiş bir toplum, fevkalâde bir nizam
içinde ve istikbal vaad edicidir. Farklı düşünce ve mütalâalarla gelişmiş ve iyi
bir terbiye görmemiş yığınlar ise, içinde ihtirasların, kinlerin, nefretlerin kol
gezdiği bir kargaşa ve huzursuzluk topluluğudur.. ve bu topluluğun hayır adına
vaad ettiği hiçbir şey de yoktur. Böyle bir “telâtum-u emvâc”1 içinde ferdin
kararını bulup oturaklaşması, milletin de sükûnet ve istikrara kavuşması ise
zorlardan zor, belki de imkânsızdır.. ve hele, toplumun ana müesseseleri,
çalkantının “merkez üssü” durumunda ise... Evet, işte o zaman cemiyet, bütün
bütün nizamsız ve dolayısıyla da bin bir fezaat ve ürpertinin oynaşıp-kaynaştığı
bir kaos hâline gelmiştir. Oysaki kâinattaki ilâhî nizam ve âhenk gibi, insan
cemiyetlerinin de düzenli olması, hem tabiattaki “âlemşümûl” armoniye
uyulması bakımından, hem de fıtrat kanunlarıyla çatışılmaması açısından
lüzumlu ve zarurîdir. Kâinat kitabındaki umumî âhenge uymayan her hareket bir
fiyasko, bu yanlış hareketin kurbanı olan toplum da bir tali’sizler yığınıdır.

Bu itibarla, ard arda neticesiz tazyiklerin, misilleme adıyla karşılıklı
tecavüzlerin “fasit daire”ler teşkil ettiği bir cemiyette, anlaşmazlıkların,
kararsızlıkların ve hele, kalb ve ruh yetersizliklerinin meydana getireceği
kargaşa öyle korkunç bir kasırga hâlinde etrafı saracaktır ki; onun dehşetinden
kimse, ne olup bitenleri ne de onların gerçek sebeplerini düşünme ve araştırma
fırsatını bulamayacaktır. Ve tabiî bu arada, peşi peşine cereyan eden
müsademelerden, millet ağacı tekrar ber tekrar sarsılacak; yer yer yuvalar
yıkılıp gidecek; fertler de şaşkına döneceklerdir. Bari bu korkunç yıkılış
karşısında, inanç ve düşünce plânında toplumun imdadına koşanlar, nizam
anlayışına, yenilenme inancına, ikna kabiliyetine, ihlâs ve samimiyete sahip
olsalardı! Heyhât, ne gezer!.. Aslında, bunların hemen hiçbiri, ne berrak bir
dünya görüşü, ne bir ilk plân ve sistem, ne de bir mukadderat endişesiyle bu
işin içine girmiş değillerdi. Belki, büyük bir kısmı itibarıyla, tehlikeyi bu ilk



sezen ve irkilenler dahi, fevkalâde hissî, fevkalâde kindar ve nefsanîlikleri
uğruna her türlü tagallübe, tasalluta, tahakküme2 “evet” diyebilecek kadar ham
ruhlu kimselerdi...

Ne acıdır ki, hiçbir düşünce ve anlayışla izahı kabil olmayan bu kavgada,
daha doğrusu bu curcunada, en çok gadre uğrayan ve devamlı sarsıntıya maruz
kalan da masum halk yığınları oluyordu. Yüzlerce yıllık harsı ve tarihî
değerleriyle kaynaşmış, bütünleşmiş bu saf yığınlar, nereden gelip nereye
gittiklerini, kimin hesabına hareket ettiklerini bir türlü kestiremeden, dalâletten
dalâlete sürükleniyor ve fevkalâde bir şaşkınlık içinde yüzüp gidiyorlardı. Ve
hele, kendisinden ışık ve işaret beklediği münevverinin, mazi ve mefahirini
inkâr edişi, nesepsizliğe pey çekişi onu, bütün bütün yolsuzlaştırıyor,
soysuzlaştırıyor ve uğursuzlaştırıyordu. Nihayet, bin bir kötü niyetle
toprağımızın bağrına serpilen yümünsüz tohumlar, boy atıp gelişince, cemiyet
de her kesimiyle müsademeye hazır “düşman kamplar” hâline geldi.

Bir tarafta, her türlü “ibâhîliği”3 hoş gören ve bir çırpıda bütün
mukaddeslerini silip geçen, bütün millî değerlerini tezyif eden uğursuz ve
serâzât bir güruh ki, maazallah bunların eline düşen fert, hiçbir kayıt altına
girmeyen bir serseri; yuva, “Hollywood” artistlerinin barındığı bir pavyon;
toplum da bin bir maskaralığın kol gezdiği bir karnaval vaziyeti arz ediyordu.
Böylece de zaten asırlardan beri içtimaî erozyonlarla aşındırılmış millî ruh bu
uğursuz ellerde, tamamen felce uğratılarak yatağa düşürülmüş oldu. Keşke, bu
menfî hareketler karşısında, kendi ruhuna sahip çıkmak isteyenlerin
davranışları, yürekten, yiğitçe, merhametli ve müsbet olsaydı!.. Heyhât!..
Bunlar da, bir kısmı itibarıyla, beklenen dengeyi kuramadılar ve topluma
emniyet telkin edemediler.. aksine, bunlar da aşırılığa, kısmen aşırılıkla
mukabele ederek, pek çok güzel, doğru ve yararlı şeylere kıydılar. Bu kör
dövüşünde, nice defa hak, hem de yine hak uğruna katledildi. Kaç defa,
yanlışlar doğru, doğrular da yanlış gösterilerek kitleler aldatıldı ve yığınlar
birbirine düşürüldü. Yer yer hasım kamplar arasında patlak veren kavgalar, her
iki zümreyi de eritip tükettikten başka, millî bünyede de kapanması güç
rahneler açtı.

Evet, bu umumî curcunada, her an yüzünü ekşitip dişlerini gıcırdatan ve
karşısındakinin gırtlağına sarılmak için bahaneler arayan gözü dönmüş “mülhid
ruh” zaten bugüne kadar zararlı ve tahripkâr olmuştu. Buna karşılık,
müdafaasını mâkul bir sisteme bağlayamamış ve kine “kin”le, öfkeye “öfke”yle



mukabele eden safderûn toy ruhlar da muvazeneyi koruyamamış; yanlış
hareketlere girerek hasımlarının eline koz vermişlerdi. Ve işte böyle, bir tarafta
bütün millî değerlerini ret, mazi ve mefâhirini inkâr eden ve yabancılaşa
yabancılaşa tamamen mâhiyet değiştirmiş; hürmetsiz, sevgisiz, tarihsiz, inançsız
ve iştahlarının esiri sefil varlıklar; beri tarafta da bu hilkat garibelerine karşı,
bir ölçüde öfkeyle, tecavüzle, mukabele eden, mücadele ruh ve düşüncesini
henüz kavrayamamış heyecanlı delikanlılar... Millet, yıllar yılı, bu zıt
akımlardan meydana gelen dalgalarla pençeleşti; girdapları göğüsledi, tekrar
tekrar hırpalandı ve defalarca ümitsizliğe terk edildi...

Şimdi, bütün milletçe, bu zararlı akımları “nötr” edecek; hakikate saygılı,
Hakk’ın hatırını her şeyden üstün tutan, akıl, iz’an ve insaf sahibi; dimağı aydın,
gönlü nurlu, ruhu çok yukarılarda pervaz eden ve atalarımızdan tevârüs4

ettiğimiz bütün millî değerlerimize, örf ve âdetlerimize, sanat ve kültürümüze,
ahlâk ve terbiyemize saygılı ve hürmetkâr ve beklentisiz kendini milletini
yükseltmeye adamış fertler beklenmektedir. Bunlar asırlardan beri bizi ayakta
tutan milletin ruh kökünü ve tarihî değerlerini devirici olmayacak; bilakis
onlara, gelişen dünya şartları karşısında canlılık kazandıracak ve onları millî
bünyenin birer parçası sayarak sahip çıkacaktır. Millet benliğinin, böyle
kahrolup gitmekle yüz yüze bulunduğu bir dönemde, onun kurtarılma vazifesini
üzerine alan, “mukaddes çile”nin sahibi bu hasbî insanlar, yıllardan beri, içten
içe toplumu kemiren dâhilî kokuşma ve sürtüşmeleri bertaraf ederek, yığınlar
arasında bir “sulh çizgisi” teminiyle, bugüne kadar her kullanılışında
cemiyetimizi dâğidar eden, her iki zümrenin köhne metodlarını, zararlı
taassuplarını, inhisarcı düşüncelerini ortadan kaldırıp en olgun insanlara
yaraşır şekilde, her hayrı alkışlayacak, her kötülüğü de tesirsiz hâle
getirecektir.

Cemiyetin baş ağrılarının had safhaya vardığı, gerçek düşmanlık ve
düşmanlarımızın apaçık ortaya çıktığı, bağlı bulunduğumuz dünya ile
aramızdaki diyaloğun her gün biraz daha kuvvet kazandığı bugünlerde, milletçe
fevkalâde ümitliyiz ve dirileceğimiz inancını taşımaktayız.
1 Telâtum-u emvâc: Dalgaların birbiriyle çarpışması.
2 Tahakküm: Zorla hükmetmek.
3 İbâhîlik : Her şeyi mubah saymak.
4 Tevârüs: Mirasa konma.



Hak Düşüncesi
İnsan hayatının en yüksek gayesi, ferdin yükselip ruhuyla bütünleşmesi, “fizik

ötesi” aydınlıklara ulaşarak, Yaratıcı’nın esrarına vâkıf olması ve ruhanî
zevklere ermesidir. Bu ulvî hedefe doğru kanatlanan ruh, hep mutlu; bu
istikamette gösterilen her gayret içlere aydınlık verici ve mübeccel; bu hayatı
ele alan insan faziletli ve öyle insanların ülkesi de fazilet beldesidir.

İnsanı, hayvanlardan bir hayvan telâkki eden düşünce, ona en büyük kötülüğü
yapmıştır. Bu düşünce, evvelâ fertte yücelme arzusunu yıkmış; onu alıp fazilete
götürecek yolların bütününü tıkamış ve insan cemaatlerini, haşarat sürüleri
hâline getirerek, onları, kendilerine eğilme, kendilerini kontrol etme idrak ve
iradesinden mahrum bırakmıştır. Bu telâkkiye göre, kuvvetlinin zayıfı yok
etmesi; mücadele imkânı bulamayanların kahrolup gitmesi gayet tabiî ve
zarurîdir. “Natürel seleksiyon”dan alınan bu anlayışın, insan cemaatlerine
tatbik edilmesi, hakka hürmet hissini yıkmış; kuvveti azgınlaştırmış ve hürriyet
fikrini sınırsızlaştırarak, insanı diğer canlılar seviyesine düşürmüştür. Bu
yanlış telâkkiye göre hak, bütün müesseseleriyle kuvvete bağlanmış; kimin
bedeni, pençesi, yumruğu kuvvetli, kimin, kalemi, cerbezesi yerinde; kim, ileri
gelenlerle münasebet içinde ve varlıklı ise, o haklı görülmüş, alkışlanmış; kim
de zayıf, iktidarsız, parasız ve müdâhene bilmiyorsa, hep horlanmış ve küçük
görülmüştür. Ve tabiî, bu arada, ruhun kuvveti, hakkın kuvveti, inancın kuvveti
hafızalardan silinerek, nesillere unutturulmaya çalışılmıştır. Bu durum ise hakkı
ve ehl-i hakkı, mütegallib1 zalimler karşısında zayıf düşürmüş, dolayısıyla da
zillete uğratmıştır. Hele bunun ardından, insan nefsini şaha kaldıran, şahsî haz
ve menfaatlere düşkünlük gibi alçaltıcı düşüncelerin ruhları çepeçevre
sarması, bu iklim insanını bütün bütün zalimlerin oyuncağı hâline getirmiştir.
Artık toplumca, aç kurda karşı sevgi gösterilmekte; o da dönüp bu canlı
cenazelerden dişinin kirasını istemektedir.

Geçen asırlarda, zalimlerin konaklarının etrafında, mutluluk araştırma
uğruna, zillet gören, horlanan, buna karşılık, zulmü alkışlayan, zalime methiye
çekenlerden halkalar teşekkül ediyor; kuvvete tapanlardan kuyruklar
oluşuyordu. Daha sonra ise bunların yerine, o güne kadar zulme uğradığını
iddia eden ayrı bir güruh; hem de kin ve nefret hissiyle ortaya çıkacak ve
“Lânet ile anılan cebâbirenin en küstahına rahmet okutturacaktır.” Bu dönemde
de yine kuvvet hâkim, hak ve haklı onun elinde esir... Değişen şey, sadece



müstebit bir azınlığın yıkılması ve istibdadın tevzi’ edilmesinden ibarettir...
Eskiden zulüm ve gadrin bir veya birkaç şahıstan gelmesine karşılık, şimdi

yığınlar zalimdir. Geçmişin gaddar fertlerinin yerinde, her tarafa yayılmış
şebekeler vardır. Artık cemiyet içinde, yaşayan onlar, gülüp eğlenen onlar ve
her tarafta neşeli görünen onların uğursuz ve sarhoş çehreleri... Bu toy-düğün
içinde mazlumun iniltisini ne duyan, ne de ses veren var!..

Bu hususlar, ne ilk hâlleri, ne de acıklı ve ızdıraplı neticeleriyle bizim
dünyamızın görüp bildiği şeyler değildi. Bunlar, hemen bütünüyle ilk defa, hak
mefhumunun bilinmediği, hürriyet anlayışının suiistimal edildiği batı toplumu
içinde belirdi. Sonra da “sanayi inkılâbı” ve gelişen teknolojinin vesâyâsı
altında, dünyanın her tarafına yayıldı. Henüz gelişmemiş ülkelerin, ilme ve
tekniğe duydukları aşırı sevgi ve alâka sayesinde, hemen her yerde hüsnü kabul
ve misafirperverlik gördü. Böylece ilim ve teknolojiye gösterilen iştiyak, gidip
berbat bir “açık kapı” siyasetine incirar2 etti. Artık, parola sorulmadan, millî
bünyeye uyup uymadığına bakılmadan, her şey içeriye alınıyor, her şeye evet
deniyordu; tabiî, daha çok da içtimaî bünyeye zararlı olan şeylere... Böyle bir
devreden sonradır ki; bu ülkenin insanı, Bavyera çılgınlığı ve Anglosakson
ahlâkıyla sarhoş, aldatan aldatana, ezen ezene.. kuvvet, tek söz kesen; hürriyet
dillerde pelesenk ve her mefsedetin dayanağı!..

Bu yeni felsefeye göre, tüccar, malını istediği fiyata satmada; ihtikârcı,
mevsim kollayıp mal stok etmede; bir kısım kimseler, atalarının fatihler olarak
gittikleri ülkelere, bilmem hangi maksat ve gaye için gitmede; her gün biraz
daha azgınlaşan ve şirazeden çıkan neşriyat, hem de irfan adına, “lâ-
ahlâkîliği”3 en ücra yerlere kadar götürmede; göze, kulağa hitap eden “yayın
organları”yla, düşünce istikameti, din, dil tezyif edilmede; mektep çağındaki
gençler, her türlü yüksek duygu ve millî değerleri ezip geçerek “kargaşa”ya pey
çekmede; dinî his ve düşünceyi istismar edenler, her mırıldanışlarına karşılık,
halktan bir şeyler beklemede ve bir şeyler cerretmede4 hürdürler ve böyle
davranmakta da hem haklı, hem de akıllıdırlar! Ah, bütün mel’anetlere geçit
veren hürriyet, sen ne zalimsin!..

Evet, bugün insanlığın büyük bir kısmını kıskacı içine alan bu düşünceye
göre, çok hasta celbetme yolunu keşfetmiş bir tabip; haklı-haksız her davayı
omuzlayan bir avukat; ilim ahlâkı ve mesuliyet duygusundan mahrum ve çizdiği
projelerle sadece kazanmayı düşünen bir mühendis ve mimar; hançeresini,
halkın saf duygularını istismarda kullanan ağıtçı sanatkâr; sattığı gıda



maddelerini akla hayale gelmedik şekilde bozan ve fakat, müşteri temin
etmesini de bilen satıcı; sahte ilaçlarla, halkın sağlığıyla oynayan eczacı; yağı
patatesle, sütü su ile karıştıran mandıracı akıllı ve becerikli; buna mukabil,
kendi hakkı kadar başkalarının hak ve hürriyetlerine de saygılı olan, fazilet için
yaşayan yüksek ruhlar aptal ve muhâkemesiz!..

Temelinde, her şeyin maddeye dayandırıldığı böyle bir dünyada, hakikî insan
ve insanî cemaatler yerine, bir hayvan topluluğu, bir cismâniyet ve beden
insanlığının ikâme edilmesi, insanî değerler ve hak mefhumunun unutulması
tabiî ve kaçınılmaz olur. Oysaki insanlığın mutlu geleceği, hakka gereken
değerin verilmesine; onun, bâtılın savletinden kurtarılmasına; hürriyet
anlayışının sınırlandırılmasına; düşünenlerin, çalışanların, başkaları için
yaşayanların ve hayatlarının meyvelerini milletlerine armağan edip bir garip
gibi bu dünyadan göçüp gidenlerin hürriyetlerine arka çıkılıp onların “ilelebet”
yaşatılmasıyla mümkün görülmektedir.

Evet, artık bizler, bedenî hazlarının esiri ve alçaltıcı duygularla her gün
biraz daha sefilleşen çehreleri görmek istemiyoruz. Bizler, Hakk’a esir
olmakla, vicdanında huzura ermiş ve zalimlerin karanlık ve şâibeli işlerinden
uzak kalabilmiş, nâsiyesiyle semavî güzellikleri aksettiren, temiz sîmâları
görmek istiyoruz. İnanç ve ümidin, hizmet ve sevincin, sevgi ve insanlığın
rengârenk birer çizgi hâlinde billûrlaştığı bu çehreleri, mesut ülkenin koruyucu
melekleri sayıyor ve alkışlıyoruz.

Sonsuzluğa doğru aka aka durulmuş, tali’ine şükran hisleriyle tebessüm eden
ve deryada mâhînin, sahrada âhûnun diliyle bütün güzelliklerin kaynağı
Yaratıcı’yı araştırıp soran, ebed bezmiyle kendinden geçmiş bu hakikat erleri
ne mübecceldirler!..
1 Mütegallip: Zorba. Hak ve hukuka hürmet etmeden geçinen.
2 İncirar: Bir neticeye doğru çekilerek sona erme.
3 Lâ-ahlâkîlik : Ahlâk dışı bir anlayış.
4 Cerretme: Para toplamak.



Tufeylî
Tufeylî, başkalarının sırtından geçinen, onlara dayanarak hayatını sürdüren

bir parazit, gözü hep elin âlemin kapısında bir asalaktır. O, her gürültüyü bir
düğün, her kaynaşmayı bir ziyafet zannedecek kadar hazım sisteminin altında
kalmış bir iradesizdir. Bu itibarla, kendisine gösterilen her tebessümü bir davet
mukaddimesi, her kaşıntıyı bir sadaka verme hamlesi sayarak daima ümitlenir
ve hep yutkunur durur.

Tufeylînin böylesi, mide ve bağırsaklarının esiri bir sefil ve zavallı bir
parazittir ki, hep kendi iradesine kement atar, hep kendi ruhunu sefilleştirir.
Onun, başkaları nazarındaki sevimsizliği kat’î görülse bile, bütün bütün zararlı
olduğunu iddia etmek oldukça zordur. Vâkıa, zararlı dahi olsa, çevrenin ona
karşı sürekli nefret ve teyakkuzu, tufeylînin başkaları tarafından taklit
edilmesine mâni olacağı gibi, kısmen dahi olsa, onun tufeylîliğini de
engelleyecektir.

Ya fikren tufeylî, çocuk düşünceliler, acaba onlar için de aynı şeyleri
düşünebilir miyiz? Kendini bulamamış, benlik sırlarına erememiş, işi hep taklit
bu türlü sefil tufeylîler için... Evet, bu melanetlerin elinde, yığınlar daima
perişan, düşünceler de karmakarışık olmuştur. Dün bir toteme dilbeste, bugün
bir başkasına; yarın hangi puta destan tutacakları belli olmayan bu ham ruhların
arkasında, kitleler tamamen şaşkın, millet de derbeder olup gitmiştir.

Bunların, ne canlı bir düşünceleri, ne istikbal vaad eden bir plânları, ne de
istikrarlı bir hâlleri vardır. Hele, değişen şartlar karşısında, öze sadakati
koruyarak, hâdiselerin eksantriğinden istifade ile aksiyoncu olmak, bunlardan
fersah fersah uzaktır.

Zaten mevsimlik düşünceleriyle, neyi ve kimi tutacaklarını önceden
kestirmeleri de, âdeta imkân haricidir. Bugün yahşi çektiklerine, bir müddet
sonra lânet okumaları gayet tabiî ve olağan şeylerdendir. Dün yerin dibine
batırdıklarını, bugün bir ulu hakan gibi şişirip göklere çıkarmaları da nadir
olan vak’alardan değildir. Bu itibarla, onların, ne tutup birisini semavî
hüviyetler bahşederek melekleştirmelerine, ne de bin lânet deyip gayyalara
savurmalarına kat’iyen itimat edilmemelidir.

Evet, ne onların omuzlarında yükselenler emin olup övünmeli, ne de
tardettikleri, ümitsizliğe düşüp mahzun olmalıdır. Zira, hiçbir irade eseri
göstermeyen bu akılsız nâmertler, her gün ayrı bir meselenin havarîsi kesilip



ayrı bir nağme tutturageldiklerinden, bugün yerdiklerini yarın övmeyeceklerine,
övdüklerini de yermeyeceklerine dair herhangi bir şey söylemek âdeta
imkânsızdır.

Bir bakarsın onlar, bir hizip veya grubun en hararetli dellâlı kesilmişlerdir.
Ve o hususta müsamahasız, merhametsiz ve insafsızdırlar. İstediklerini
Cennetlere kor dilşâd1; istediklerini de gayyalara atar nâşâd2 ederler. Bir de
bakarsın, o güne kadar kavgasını verdikleri yüce ideallerin, en amansız hasmı
kesilmişlerdir. Yıllarca uğrunda cansiperâne mücadele verdikleri şeyleri, bir
hamlede yerle bir eder ve değişik şeylere destan tutmaya başlarlar. Bir
bakarsın, devâir-i devlette3 yer kapma, kelepire koşma, onlar için
mukaddeslerden mukaddes bir cihad; bir de bakarsın bu vatan ve bu millete
hizmet etmek, onların nazarında küfür ve ilhad... Bazen, sarıya elpençe divan
durup, turuncuyu alkışlamak en yüksek bir gaye; bazen ıspanak rengini
selamlayıp mora gamze çakmak biricik mefkûre...

Ah akılsız mukallit, yaramaz aptal! Sen daha ne zamana kadar tufeylîlik
yapıp başkalarının “ak” dediğine ak, “kara” dediğine kara diyeceksin? Yıllar
var ki sen, hep başkalarının tezgâhlayıp sahneye sürdüğü oyunlarla meşgul olup
onların türkülerinde kendi dünyana ait nağmeleri araştırıyor; özüne ve safvet-i
asliyene4 yüzde yüz yabancı bir sürü ecinnî düşüncesiyle uğraşıp ömür
tüketiyorsun. Seni tutup ulvîleştirecek faziletlerin kol gezdiği iklimlere
yükseleceğine, gidip şerlere gömüldün. Aradıklarını, hiçbir zaman
bulamayacağın çorak yerlerde araştırdın. Çölde gül, mezbelelikte ıtriyattan bir
şey araştırır gibi!.. Kaç defa, en aydın, en Sünnî atmosferini bırakarak, yolların
en çapraşığı ile en karanlık dehlizlere yuvarlandın. Kaç defa, Ömerlerden
kopup, Nazzamların5 arkasına düştün, Yavuzları terk edip Şah İsmaillerle
hemdem oldun! Söyle, Allah aşkına! Sen bu milletten misin, yoksa ona hasım
olanlardan mı?..

Senin siyaset ve idare anlayışın, hep başkalarını taklit ve taklitleri
alkışlamadan ibaret kaldı. Kendi düşünce çizginde, hasımlarını idare
edeceğine, onların, bin bir fezaat olan icraatlarına hayranlık duyup saf yığınları
dalâletten dalâlete sürükledin!.. Böyle yaptın; çünkü aklını kullanmıyor ve
kendi düşüncelerine itimat edemiyordun; kendi şahsiyetinden kuşku içindeydin.
Böyle yaptın; çünkü suflörün sana böyle fısıldıyordu!..

Şimdi, eğer sende bir düşünce ve irade bulunduğuna inansaydım; “Bari



arkandaki yığınlara acı!” diyecektim. Heyhât! Seni, bu kadar oynak, bu kadar
“yüzergezer” bulduktan sonra, bunu demeye dahi cesaret edemiyorum.

Ah, o bin bir sefalet içinde perişan olup giden zavallı yığınlar! Olan hep
onlara oldu. Hodgâm ve bencil bir kısım rehberlerin, hem de kör ve sağır olan
bu rehberlerin, her gün ayrı bir vadide onlara seyir ve tenezzüh vaad etmeleri;
her gün ayrı bir yalancı ışıkla onları aldatmaları, bütün bütün o zavallıların
zillet ve perişaniyetlerine sebebiyet verdi. Evet, bu tuhaf rehberler onları, bir
gün batı pınarlarının başında, bir başka gün Amerika yakasında, diğer bir gün
İran-Turan çayırlarında sürükleyip durdular. Yığınlar olup bitenlerden bir şey
anlamıyor; tufeylî, kapı kapı düşünce dilenciliğinden usanmıyor, durmadan
mihraptan mihraba koşuyor, durmadan kıble değiştiriyor.. hem de yalancı
mâbudlarından hiç mi hiç iltifat görmemesine rağmen!..

Kim bilir, belki de meselelerimiz etrafında kenetlenip kendi dünyamızı
kuracağımız, kendi siyasetimizi belirleyeceğimiz âna kadar da bu böyle sürüp
gidecektir!
1 Dilşâd: Sevinen, kalbi hoş olan.
2 Nâşâd: Mahzun, tasalı, kederli.
3 Devâir-i devlet: Devlet daireleri.
4 Safvet-i asliye: Aslî hüviyet, öz.
5 Nazzam: Felsefî meselelere çok dalmış ve Mutezile mezhebinin Basra ekolünün temsilcilerinden bir

şahıstır.



Mukaddes Azap
İnsanoğlu bu dünyada, kendini bulma, özüne erme uğrunda, tehlikeleri çok,

geçidi yok önünde sarp dağların, derin derelerin bulunduğu upuzun bir yolda,
seyahate mecbur edilmiş garip bir yolcudur. O, bilmediği bu uzun yolda,
karşısına çıkan güçlüklerle pençeleşerek, sıkıntıları göğüsleyerek, derbentleri
aşarak, varıp kendisine gösterilen hedefe ulaşmak zorundadır. Zira böyle bir
yolculuk, herkese ancak bir kere nasip olmakta ve her ferdin ölümsüzlüğe
ermesi de bu biricik seferle temin edilebilmektedir.

Aslında böyle bir seyahat, sadece insanoğluna mahsus da değildir; belki
derecesine göre her yaratık, daha ilk varlığa ererken, böyle çok meşakkatli bir
sefer zaruretini de beraber getirir. Sonra da kendine has hüviyete ereceği,
özüyle ortaya çıkacağı, hatta bazen ikinci bir varlığa dönüşeceği âna kadar da
bir lâhza durup dinlenmeden, kalıptan kalıba dökülür ve şekil değiştirir durur..
ızdıraplı, sıkıntılı ve her an birkaç defa ölüp dirilmek suretiyle...

Sular, hararet görmeden buharlaşıp duruluğa eremez. Tohum, çatlayıp
çürümeden sümbül ve başak hayatını netice veremez. Irmaklar çağlaya çağlaya,
kayalara çarpa çarpa damınır, saflığa erer ve bulutun gözündeki damlalara denk
hâle gelir... Kar-kış olmadan bahar gelmez; gelse de kadri kıymeti bilinmez.
Altın, kıymet ve parlaklığını; çelik, mukavemet ve sağlamlığını, içinde
eridikleri pota ve kazana borçludurlar. Kemikleşmiş toprak, tepesinde
yıldırımların çaktığı nisbette, dirilir, kabarır ve bin bir çiçeğe dâyelik
makamına yükselir. Karanlık, kendi zararına, aydınlıkları bağrında geliştirir;
kış, mekiğini, hep bahar hesabına hareket ettirir. Bundandır ki her kışı bir
bahar, her geceyi bir nehâr1 takip eder durur. Ölümler, dirilmek için; ızdıraplar
da daha revnaktar bir hayata ermek içindir. Fert, hayatı boyunca, elli bin defa
ölüp dirilmekle, “egonun” karanlık ve yanıltıcı baskılarından kurtularak, ruhta
ebediyete ulaşır. Cemaat, çektiği sıkıntılar ve karşısına çıkan gâilelerle
pençeleşe pençeleşe pişer, olgunlaşır ve ölümsüzlüğe erer.

Ebedî varlığa ermek için, ölüp ölüp dirilmek ne zevkli; her hırpalanışı bir
tembih sayarak silkinip kendine gelmek ne hoş; bin bir bâdire içinde ümidini
koruyarak, geleceği kucaklamak ne büyük kahramanlık!

Yaşadığı hayatı inanç ve şuurla yaşayanlar, düşüncelerinin aydınlığında
ümitten kanatlarla, uçar gibi geçer giderler; bu mihnet yurdunu ve onun kandan
irinden deryalarını. Bilirler durulup saflaşmak için buraya geldiklerini.. ve bu



uğurda, Nesimî gibi derilerinin yüzüleceğini, Mansûr gibi berdâr2

edileceklerini. Kahr u lütfu bir bildiklerinden, dermanı dert içinde
gördüklerinden, başlarına gelenleri, zevk ve hayranlıkla seyreder ve kat’iyen
paniğe kapılmazlar. Paniğe kapılmak şöyle dursun, her yeni musibet, onların
sinelerinde, değişik nağmeler meydana getiren bir mızrap hâline gelir ve onları
yeni yeni heyecanlarla coşturur. Tipi-boran, ulu dağların zirvelerinde ne ise
onlar için ızdırap da aynı şeydir. Hatta bir bakıma ızdırapsız yaşamak, onlar
için dayanılması güç bir azap ve ölümdür; hele milletleri muzdarip ve millî
değerleri de tahrip edilip duruyorsa!..

Hakk’ın en şanlı kulları, bir an “belâ-yı dertten cüdâ3” kalmadılar;
milletlerinin önüne düşüp onları aydınlığa çıkaranlar da... Günümüze kadar
terütaze fikirleri ve orijinal tespitleriyle insanlığın ölümsüz rehberlerinden biri
sayılan Ebû Hanife, saygısızca hırpalandı, zindanlara atıldı ve inim inim bir
hayat yaşadı. Ahmet bin Hanbel, âdi bir insan gibi tartaklandı ve bayağılardan
bayağı işkencelere maruz bırakıldı; hem de yıllarca!.. Serahsî, koca kâmûsunu
(el-Mebsût) hapsedildiği kuyu dibinde telif edip meydana getirdi.4 Ve daha
çileli niceleri... Bu olgun ruhlar, âdeta preslerde sıkılıyor gibi işkencelere
uğratıldıkça, başları gökler ötesi âlemlere yükseliyor ve aydınlanan
gönülleriyle, milletlerin dirilişi yolunda, ebedî birer ışık kaynağı hâline
geliyorlardı. Campanella, zindanda; Cervantes, esarette; Dostoyevski, kürek
mahkûmu iken kendilerini keşfedebilmiş ve milletlerinin gönüllerinde
ölümsüzlüğe ulaşmışlardı...

İnsanlığa hizmet düşüncesini taşıyan herkes, vazifesinin kudsî, seferin uzun,
yolların da yokuş olduğunu ve bu yolda, çeşitli şirretliklerle karşılaşacağını;
her köşe başında ölümle burun buruna geleceğini, bir canî, bir serseri gibi
hakarete uğratılacağını, hatta çok defa insanca yaşama haklarından mahrum
bırakılacağını bilip bu kudsîler yoluna öyle baş koymalıdır. Yoksa, bir kısım
çilesiz ham ruhların, çok ehemmiyetsiz sıkıntı ve mahrumiyetlerden ötürü, yol
ve yön değiştirme ihtimalleri vardır.

Ah miskin ruh! Yağmur yağsın, yalnız gök gürlemesin; etraf, zümrüt gibi
yemyeşil olsun, ama hiçbir tohum çürümesin, hiçbir dâne zâyi olmasın; analar
çocuklar doğursun, fakat ızdırap ve sancı çekmesin... Yani, feleğin geniş
dairedeki çarkı ve hikmetli nizamı senin hendesene göre hareket etsin,
istiyorsun! Hayır, hayır! Sen bu dünyaya sırf keyif sürmek, heva ve hevesine
göre yaşamak için gelmedin. İnsanî kabiliyetlerinin inkişaf etmesi,



mahiyetindeki yüceliklerin tomurcuklaşıp ortaya çıkması, içinin aydınlanıp
Hakk’ı aksettiren bir ayna hâline gelmesi için, tekrar tekrar potalara konup
ateşe arz edilecek, defalarca iğneli fıçılardan geçirilecek ve defalarca
ırgalanacaksın!

Yol bu, töre bu, gerisi aldanma ve heves!
“Gevşeklik göstermeyiniz, tasalanmayınız;
İnanıyorsanız mutlaka üstünsünüz!”

İşte yüreklere derman, diriltici nefes!
1 Nehâr: Gündüz.
2 Berdâr edilmek : İdam edilmek.
3 Cüdâ: Ayrılmış, ayrı.
4 Bkz.: es-Serahsî, Usûlü’s-Serahsî (mukaddîme) s.5; ez-Ziriklî, el-A’lâm 5/315.



İdealsiz Nesiller
Nesiller kendilerine gösterilecek yüksek hedef ve ulvî ideallerle

canlılıklarını korurlar. Hedefsiz, mefkûresiz kaldıklarında da kadavralaşır ve
birer iskelet hâline gelirler. Otlar, ağaçlar, hatta tabiattaki bütün varlıklar, canlı
kaldıkları sürece çiçek açar, meyve verir ve faydalı olabilirler. İnsan ise,
ancak yüksek idealleri, aksiyon ve mücahedeleriyle canlı kalır ve varlığını
sürdürebilir. Hareketsiz bir uzvun kireçlenip kuruması, kullanılmayan bir
maddenin paslanıp çürümesi ne ise; hedefsiz, gayesiz, dolayısıyla da hareketsiz
kalan nesillerin, delik deşik olup gitmesi de aynı şeydir.

Bir cemiyet, üzerinde kurulup geliştiği felsefe ve mânevî değerlere sımsıkı
bağlı kaldığı müddetçe, ihtişam ve dinamizmiyle pâyidâr olur. Kendine has bu
diriltici iklim ve bu esaslı kaidelerden uzaklaşmaya başladığı andan itibaren de
içten içe kokuşup çürümeye ve dağılıp gitmeye yüz tutar. Onun içindir ki, millî
vahdetimiz adına, millet fertlerinin, bir mihrap gibi her zaman etrafında
toplanıp durdukları yüksek mefkûre ve mukaddes prensiplerin korunup
kollanmasına ve “ilelebet” devam ettirilmesine milletçe gayret gösterilmelidir.

Milletin ümit kâsesini elinde taşıyanlar, her şeyden evvel, nesillerin
gönüllerini bu yüksek mefkûre ve ideallerle donatarak, onları, Hızır çeşmesine
giden yollara irşad etmelidirler. Dertsiz, davasız, gayesiz ve idealsiz nesillerin
önce içten içe yanarak karbonlaşması, sonra da bir alev, bir tufan hâline
gelerek, etrafındaki her şeyi yakıp yok etmesi tabiî ve kaçınılmaz olur. Bizler,
şu son bir iki asır içinde, bu türlü ölüm deliklerinin, hem de en korkunçlarına,
defalarca maruz kalmış bahtsız bir milletiz. Dostun vefa bilmediği, düşmanın
hıyanet ve cefadan usanmadığı hasret ve inkisar dolu bu dönemde, millet ağacı
defalarca ırgalandı; cemiyetin ruh kökü tekrar tekrar baltalandı; yığınlar her
dönemeçte başka başka devler ve gulyabânilerle karşı karşıya kaldı. Eğer bu
çeşit çeşit ölüm ağlarına her mâruz kalışımızda bir inayet eli imdadımıza
yetişmeseydi, milletçe bu Cehennem çukurlarından birine gömülmüş ve tarih
sayfalarından ebediyen silinip gitmiş olacaktık...

Gelecek günlerde, bizleri nelerin beklediğini söylemeye ve bâtılı tasvir
ederek, saf düşünceleri ümitsizlik içinde boğmaya gerek yok; millete, kendini
yenileme yolları gösterilmeli ve istikbali omuzunda bayraklaştıracak genç
kuşaklar, ulvî hedeflere, yüksek ideallere irşad edilerek gayesizlikten
kurtarılmalıdırlar.



Bu yüce vazife, mektepten mâbede kadar, bütün millî müesseselerde
hassasiyetle benimsenmeli ve imkân elverdiği nispette de kafa ve kalb
izdivacına muvaffak olmuş, aydın ve hasbî ruhlara gördürülmelidir. Zira,
mürşid ve muallim evvelâ kendi ruhunda hakikate eren, sonra da sinesinde
tutuşturduğu ilham kıvılcımlarını, çıraklarının gönüllerine boşaltan olgun
insandır. Evet, kâinatın dört bir bucağından gelen ilâhî tayflarla, dimağını
aydınlatamamış ham ruhların, kitleleri insanlığa yükseltme yolunda yapacakları
hiçbir şey olamayacağı gibi, düşünce dünyası itibarıyla etrafını saran şüphelere
“pes” demiş derbeder gönüllerin de talebelerine verecekleri herhangi bir şey
yoktur. Olsa olsa böyleleri, kuvvetin temsil edildiği müesseselerde, geçmişe ait
destan ve türkülerle teselli olur; dinî hayat adına folklor ve merasimlere sığınır
ve insanoğlunun Yüce Yaratıcı’yla olan münasebetlerinde, başkalarına ait
menkıbelerle gürler, onlarla kendilerinden geçerler; ama kat’iyen, ilhamları
coşturucu, ruhları kanatlandırıcı ve yüreklere fer verici olamazlar.

Başkalarının destan ve menkıbeleriyle coşup teselli olmak, ferdî ve içtimaî
sorumluluğunu yerine getirmemiş, âciz ve aşağılık duygusuna kapılmış
kimselere has marazî bir keyfiyettir. Bu hastalığa müptela olmuş bir cemiyette,
fatih-ruh yerini, geçmişi destanlaştıranlara, sırf eskiye ait türküleri
mırıldananlara ve bütünüyle marşlara gömülüp gidenlere bırakır. Böyle bir
toplumda dinî düşünce ve dinî mükellefiyetler, aşk ve heyecan mahrumu sefil
bir güruhun inhisarında, folklor hâline getirilerek yığınları eğlendirici ve
dinlendirici bir festival hâlini alır. Ve yine böyle bir cemiyette, kalb ve ruhun
derece-i hayatına1 giden bütün yollarda söz ve devran, görüşleri sığ,
düşünceleri fakir, himmetleri meflûç, iç dünyaları karanlık ve başkalarının
yaşadığı harikaları hikâye etmekle teselli olan bir kısım haddini bilmezlere
kalır.

Evet, mazi en üstün hislerle yâda getirilerek, atalarımıza ait kahramanlık
türküleri gönülden heyecanlarla tekrar edilmeli; ruhuyla bütünleşerek başı yüce
âlemlere ermiş kudsîler, sinelerimize taht kurup oturmalı; ama her şey bundan
ibaret sayılmamalı ve hele kat’iyen mezarlar ve mezar taşlarıyla teselli
olunmamalıdır.

Yiğitlik, önce serhatlarda destanlaşır, sonra türkülerin ruhuna siner. Hak eri
olma, aşk ve heyecanla kanatlanıp sonsuzla münasebete geçenlerin elde
edebileceği bir pâyedir; gerçeğe inanmışlık, dinî mükellefiyetleri en tabiî bir
ihtiyaç şuuruyla ve hayatın gayesi, yaratılışın neticesi olarak kabul etmekle



tahakkuk eder.
Evet, hayallerimizde ihtişama ulaşan geçmişle alâkalı her tablo, yeniden

bizleri, bir ulu millet olma yolunda harekete geçiriyor ve sa’ye şevkimizi
kamçılıyorsa, mukaddestir. Yoksa mesele günümüzle hesaplaşırken, maziyi
imdada çağırma gibi bir garabet arz edecektir ki, bu da ancak bir aldanma olur.

Bizler, mazinin gür ve pürüzsüz soluklarını, günümüzün en renkli ve canlı
besteleriyle seslendirip insanlığa yepyeni bir nağme duyurma
mecburiyetindeyiz. Bu nağme, bütün hususiyetleriyle idealizme susamış
boşluktaki nesilleri geçmişin atlas renkli kubbesi altında ve yaşadığımız
zamanın aydın ikliminde bir araya getirecek, bir millî ruh nağmesi olmalıdır.
1 Derece-i hayat: Melekleşip ulvî hisleriyle yaşama...



Gevşeyen Gerilim
Zafer zafer üstüne harman ettiğimiz günlerde haricî-dahilî, bütün millet

düşmanlarına karşı, “inanç, azim” demiş yürümüş, “hasbîlik, yiğitlik” demiş
şahlanmış bir ulu millet iken, bizi yükselten bu yüce vasıfları yitirip iç
çöküntülere mâruz kaldığımız günden itibaren, hep milletimizin düşmanlarını
güçlü, çalımlı görmüş ve kendi irademize kement vurmuşuzdur.

Malazgirt’ten İstanbul’un fethine, Çaldıran’dan Mohaç’a kadar, tarihin
sinesine serip boy boy teşhir ettiğimiz bilumum zaferlerimiz, hemen bütünüyle
inanç ve azmin kolları arasında gerçekleşmişti. Buna karşılık, her türlü sarsıntı
ve hezimetlerimiz de, bir kısım zaaflarımızın bağrında gelişip durmuştu. İç
çöküntülerimiz artıp zaaflarımızın bir girdap hâlini almasıyla, irademiz bütün
bütün felç, ruhumuz da esir oldu. O günden bugüne de bütün tarihî falsolarımıza
birer bahane bulma, millet düşmanlarını güçlü kuvvetli görme/gösterme;
milletin ümit ve azmini kırma psikozu içine girdik.

Artık, hep âlemin bize ettiklerinden bahisler açarak teselli oluyor, onların
imkân ve tekniklerini destanlaştırarak baş aşağı durumumuza izahlar getirmeye
çalışıyor; yer yer bizim dışımızdakilerin çok ilerlemiş olmalarından söz ederek
atalarımıza sövüp sayıyor ve zaman zaman da hunharlığından dem vurup
hayıflanıyor.. yani, kendimize bakacağımız yerde, başkalarının hesabı içinde
boğulup gitme gibi garip ve anlaşılmaz bir ruh hâletinin zebûnu oluyorduk.
Böyle olmak ve böyle düşünmekle, âlemin bize ettiklerinin kat katını kendimize
ettik ve sinelerde istikbal ümidi namına bir şey bırakmadık.

Şayet, bundan böyle de, her mağlubiyet ve hezimetimizi mütehakkim ve
işgalci düşmanların sayı üstünlüğü, mekanize edilmiş birlikleri, tekniği-
teknolojisi ve ihanet dolu stratejileriyle izaha kalkışacaksak, toparlanıp
kendimize gelmemiz ve yıkılışımızın gerçek sebeplerini tespitimiz kat’iyen
mümkün olmayacaktır.

Ah, ne olurdu! Bir kere de kendimize bakıp iç dünyamızı kontrol
edebilseydik!..

Rica ederim, söyleyin! Emin misiniz size düşen her şeyi yaptığınızdan;
hareket ve faaliyetlerinizi hep doğru yolda sürdürdüğünüzden; irade gücü ve iç
mukavemetinizden; bayraklaştırdığınız dava ve düşünceyi tam temsil
ettiğinizden?.. Yaptığınız her işin yerinde olduğunu; düşüncelerinizin, kin,
nefret, garaz gibi kötü huylarla zedelenmediğini; plân ve projelerinizin hata



kabul etmez bir buudda tanzim edildiğini iddia edebilir misiniz?.. Aman
Allah’ım! Bu ne büyük bir çılgınlık, ne affedilmez bir kabahat olur!..

Aslında, hep başkalarının eksik ve gedikleriyle meşgul olanlar, kendi hata ve
kusurlarını görmeyecek kadar kör; gönüllerini coşturup ruhlarına istikamet
veremeyecek kadar da iradesiz ve meflûç kimselerdir. Böyleleri her söz ve
davranışlarıyla, durmadan başkalarını gayyalara yuvarlarken, firavunlaşmış
egolarına göklerde bile taht bulamazlar. Nefsanîliğine “pes” demiş ve kendi
içinde mağlup bu derbeder ruhlar, düşünce ve iradelerini delik deşik eden bu
türlü zaaflardan kurtulacakları âna kadar da doğruyu göremeyecek, doğru karar
veremeyecek ve hele kat’iyen bellerini doğrultamayacaklardır.

Her düşüş ve hezimet, insanın iç düzeninin, ruhî âhenginin bozulmasıyla
başlar ve dönüp kendini bulacağı, duygularıyla dirileceği güne kadar da devam
eder. Kendi iç dünyalarında yıkılmış fertlerin, evvelâ ailede, sonra da
cemiyetin her kesiminde, peşi peşine sökün edip gelen bilumum bozulup
dağılmalarda, etrafı cürümlerle karalayıp kendilerini mesul görmemeleri ise,
içtimaî problemleri bütün bütün içinden çıkılmaz hâle getirmiştir.

Bırakınız Allah aşkına, başkalarını suçlamayı! Biraz da kendinize bakınız!..
Yolunuz doğru, duygularınız hüşyâr, metafizik geriliminiz tam, yüreğiniz hizmet
aşkıyla çarpıyorsa, size kimse zarar veremez ve veremeyecektir! Ne zarar, ne
de kâr kimsenin elinde değildir; o, gökler ötesi âlemlerde programlanır, sonra
da kararlarının önüne geçilmez bir ulu el tarafından tatbike konur. Özünde
duruluğa ermiş, azmi, inancı tam, hakkı tutup kaldırmada kararlı ve gözlerinde
buğu buğu muhabbet kudsîler, o yüce takdirden, şimdiye kadar hep ruhu
kanatlandıran mesajlar almışlardır.

Nice az topluluklar vardır ki, hüküm ve kuvvet Sahibinin izniyle, kitle ve
yığınlara galebe çalmışlardır. Ve nice gönül eri rabbanîler vardır ki, ruhlarını
cihada adamış; Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü, gevşeklik
göstermemiş, yılmamış; hele zaafa hiç düşmemiş ve hasımlarına boyun
eğmemişlerdir. İşte bunlardır, istikballerine meleklerin koştuğu ak yüzlüler! Ve
işte bunlardır, arkadakilere bir yâd-ı cemil1 olarak kalıp gidenler!
1 Yâd-ı cemil: Güzel hatıra.



İrade
Herhangi bir şey yapıp yapmama hususunda, karar verme gücü veya “eğilim”

diye tarif edeceğimiz “irade muhtariyeti” insan olmanın şiarı ve ahlâkın biricik
esasıdır. O olmadan ne faziletten ne de insanlıktan bahsetmeye imkân yoktur.

Bir insanda irade şuuru, onun kendi kendini idrak etmesi demektir. Bunun
aksi ise ferdin deformasyonu ve bozulmasıdır ki, böyle bir bozulmaya mâruz
kalan fert, hareketlerinde kararsız, düşüncelerinde de şaşkınlık içindedir. Onun
bu kararsızlık ve şaşkınlıktan kurtarılması, dönüp yeniden kendini bulması ve
iradesiyle bütünleşmesi sayesinde mümkün olacaktır. Yoksa onun ne ruhunda
istikrar, ne hareketlerinde denge, ne de “kendi olma” yolunda bir gayrette
bulunması kat’iyen tasavvur edilemez.

İradeli hareket, bir ilk plân ve karara muhtaçtır. Bu da zihnin hayat ve
faaliyetlerine bağlıdır. Bu itibarla, tanıyabildiğimiz varlıklar arasında, iradeli
hareket yalnız ve yalnız insanoğluna has bir keyfiyettir. Yüce Yaratıcı’nın
insanı şereflendirme ve kendi iradesine bir davetçi, bir ilk sebep kılma
maksadıyla onun derûnuna yerleştirdiği irade, öyle bir şifre çözen ve
meş’aledir ki; bu meş’ale nerede yanarsa, bütün kevn ü mekânları idare eden
Zât’ın nuru ve iradesi de orada tecellî eder. Cüz’î iradesini Yaratıcı’nın sonsuz
iradesiyle bütünleştiren insan, sınırlı iradesiyle sınırsızlığa ulaşır; iktidarsızken
güçlü, âcizken kuvvetli, katre iken derya, zerre iken güneş ve bir hiçken bütün
bir varlık kesilir!..

Evet, sınırlı dahi olsa insan iradesi, Hakk’ın nâmütenâhî iradesinden,
yeryüzünün bu en güzîde varlığına aksetmiş ilâhî bir armağandır. Bu armağanı
şifreli bir anahtar kabul edip kullanabilenler, en muğlak meseleleri çözmeye, en
karanlık noktaları aydınlatmaya, en muhkem görünen kapıları açmaya ve
hazinelerin en kıymetlisini elde etmeye muktedir olabilirler.

İrade, sadece bir düşünce olmadığı gibi, bir hamle de değildir. O, ruh
gücünün, gönül zindeliğinin, bedenî faâliyetlerin en birinci kaynağı ve dayanağı
olduğu gibi, imkânlarının sınırlılığı içinde insana, sonsuzlaşma yollarını açan
biricik sebeptir. Bu sebebi elde etmenin şuurunda olanlar, bir hamlede,
dünyalar dolusu problemleri çözmeye muktedir olabilecekleri gibi, Cehennem
kapılarını kapayıp yıldız yıldız Cennetlere uzanan yolları da keşfedebilirler.

Her dava ve düşünce evvelâ, iradenin plân ve projeleriyle varlığa erer.
Onun itici gücü ve çekici kuvvetiyle en sarp ve derin engebeleri aşarak



zirvelere ulaşır. Sonra da yine onun yukarı âlemlere bağlı esrarlı oyunlarıyla,
devamlılık kazanır ve yerinde kalır. Ay’la aramızdaki mesafe, şahlanan
iradenin kanatlarıyla aşıldı. Ağrı’nın zirvesi onunla didik didik edildi.
Okyanuslar, küllî iradenin tecellisine vesile, insanoğlunun elindeki bu
meş’aleyle aydınlandı. Önümüzdeki günlerde, fezanın büyük bir kısmı da yine
bu ışıkla nurlanıp okunan bir kitap hâline gelecektir.

İnsanoğlunun, kalbî hayatını koruyup kollaması, çevresini saran bin bir
musibete karşı mukavemeti ve şehevanî arzularını aşarak insanlığını idrak
etmesi de yine iradenin dil ve duasına bağlıdır. Azim ve iradesiyle, Rahmeti
Sonsuz’la münasebete geçen insan, O’nun kuvvetine dayanmış, himayesine
girmiş ve nefsanîliğin gayyalarına yuvarlanmaktan kurtulmuş olur. Evet, her var
oluş ve yükseliş, iradenin kanatlarına bağlı olduğu gibi, her yıkılış ve tükeniş
de, o kanatların kırılmasıyla yakından alâkalıdır.

Birer kartal gibi zirveleri kollayan Bel’am ve Bersisa’nın1 irade isteyen
küçük bir husus ve bir anlık gafletle baş aşağı olmalarına karşılık; Mısır
azizinin sarayında, dört bir yanı şehvetle sarıldığı bir zamanda, nefsin olanca
saldırılarını Hakk’ın bir bürhanıyla2 ters yüz eden Azizoğlu Aziz,3 şahlanan
ruhuyla fâni güzellik ve görkemine bir başka renk katıyor ve başı gökler ötesi
âlemlere ulaşıyordu!..

Hayatın her dönemecinde, insanoğlunun zaaflarını kollayan bir sürü ifritten
mesele ve gulyabanîler karşısında, ancak, irade gücüyle kanatlanıp kâinatları
elinde tutan, Sonsuz Kudret’le rezonans olmuş babayiğitler mukavemet
edebilirler.. her yeni hâdiseyle biraz daha bilenen, her musibetle sertleşip
gerilime geçen ve gelip etrafını alan karanlıklar üzerine bir nur tufanı gibi
yürüyen babayiğitler...

Her gürültüde paniğe kapılan, sarsıntının en küçüğüyle yıkılıp giden, dişini
sıkıp dayanması gerektiği yerde dağınıklığa düşen, duygu ve düşünceleriyle
oturaklaşamamış acemi ruhlar, muvakkaten göz kamaştırıcı ışıklar neşredip
yürekleri hoplatsalar bile, ebedî aydınlatıcı olamaz ve kitleleri şaşkınlık
berzahından kurtaramazlar. Kurtarmak şöyle dursun, böylelerinin çıkardığı her
gürültü, milletimize karşı diş bileyen bilhassa haricî hasım dünyaların tahrik
olmasına ve hizmet cephesi için şartların ağırlaştırılmasına sebebiyet
verecektir. Oysaki milletçe, asırlık kin ve nefretlerle bilenmiş hasım bir dünya
tarafından sezilmeden, hiç olmazsa belli bir süre için, aşma mecburiyetinde
olduğumuz zaman tünelini, emniyetle geçebilmemiz için:



“Dışıyla mukassî, içiyle muallâ olmak;
Fevvâre değil, girdap gibi muammâ olmak...”

gerektir. Bunun içindir ki, dört bir bucaktan gelip etrafını saran fırtınalara
“pes” demeyen ve sonsuzluk yolunda bir Hak dostuna rehberlik yapan kedi
gibi4 başı dönmeden, bakışı bulanmadan “yâ ebed!” deyip coşan ulu iradeli,
sarsılmaz yürekli, diri ruhlar olma mecburiyetindeyiz.

Rica ederim, bana, bir yumurta başında ortalığı velveleye veren
farfaracılardan bahis açmayınız!.. Bugün ruh-u perişanım, denizlerin
derinliklerinde, ızdırap yudumlayıp gözyaşı soluyan ve bir kanlı çile içinde
inleyip duran mercandan bir nağme beklemektedir.. köpek balıklarına inat,
sahildeki insanları coşturacak bir nağme.. sadece ruhların sezebileceği,
alabildiğine sessiz ve gösterişten uzak bir nağme!.. Durak5 ve beklemeleri
yerinde, gönüllere sindire sindire, bu mübarek yolun karasevdalılarının
iniltilerini aksettiren bir nağme!..
1 Bel’am ve Bersisa: Eski devirlerde yaşamış üsturevî iki ibadet kahramanı olup, ibadette çok ileri gitmiş

olmalarına rağmen şeytana aldanmış ve irade zaafı ile uzun bir süre içinde elde ettikleri her şeyi
kaybederek birer şakî olarak vefat etmişler.

2 Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Yusuf (aleyhisselâm)’a gösterilen irade bürhanı.
3 Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Yusuf (aleyhisselâm)’a gösterilen irade bürhanı. Bkz.: Yûsuf sûresi, 12/24.
4 Bir Hak dostunun müşâhedesiyle gözünü diktiği delikten ayrılmayan kedinin, beklediği şeyi yakalama

hususunda bu sabır ve sebatı, manzaraya şahit olan Hak dostunun derinleşip bütün bütün kendine
gelmesine sebep olmuştur.

5 Durak : Müzikte, bir ölçü uzunluğunda susma.



Cehalet Çıkmazı
Yeni bir vazife dönemini daha idrak ederken, yüreklerimizde Zeliha’nın aşk

u hicranı, Yakub’un âh u efganı; gözümüzü açacak, gönüllerimizi şâd edecek
müjdeler bekliyoruz.

Ölü ve karanlık yılların, önüne katıp sürüklediği yığın yığın felâket molozu
altında çırpınıp duran insanımızın yürekler acısı hâli karşısında azap çekmemek
mümkün mü?

Gidiniz! Şu bizimle aynı çizgide olan ülkeleri birer birer geziniz! Eminim,
yüreklerinize sızı inmeden geri dönemeyeceksiniz! En büyük merkezlerden en
küçük şehirlere, en kalabalık kasabalardan en ücra köylere kadar hiçbir belde,
hiçbir meskûn saha yoktur ki, cehaletin hükümran olduğuna, içtimaî sıkıntıların
birer girdap hâline geldiğine şahit olunmasın. Vaktinde tedavi yollarına
başvurulmayan, nice müzminleşmiş hastalıklar müşâhede edeceksiniz ki bugün
artık, onulmaz birer kangren hâlini almıştır.

Ne var ki, bu hastalıklar arasında, en çok millî bünyemizi hırpalayan ve
mevcudiyetimizi kemirip duran şifa bilmez dert, cehalettir. Bir şey bilmeme,
bildiği şeyleri değerlendirmeme, Hak’tan ve hak düşüncesinden mahrum
bulunma mânâsında cehalet, hemen her devir için felâket olmuştur. Her millet
gibi, bizim de perişaniyetimizi hazırlayan bu uğursuz menbâ kurutulmadan,
kitleler aydınlığa kavuşturulup, nesiller millî düşünce ve tarih şuuruna irşad
edilmeden ve bu milletin “ruh köküne” uymayan bütün menfi akımların önü
alınmadan cemiyetimizi çepeçevre saran buhranlardan sıyrılmamız ve bir fasit
daire hâline gelen hastalıklardan halâs olmamız kabil değildir.

Cehalet sebebiyle değil miydi ki; dünyanın en verimli ovalarını, en bereketli
obalarını ve yakuttan ırmaklarımızı değerlendiremeyerek, cennetlerden bir
köşe, güzel vatanımızı viranelere çevirdik. Her tarafı “Bağ-ı İrem” ülkemizin
sinesindeki çeşit çeşit hazinelerden habersiz yaşayarak, toprağımızı
değerlendiremedik ve madenlerimizi işletemedik. Bundan daha kötüsü de kendi
kendimize bir iş yapamayacağımız kanaatine gömülerek ümit ve irademizi
yitirdik. Ve milletimizi, içten içe kemirip duran cehalet, en karanlık hâliyle
bugüne kadar süregeldi.

Milletçe tam kurtulma ümidinin belirdiği, fen ve teknik düşüncenin
gelişmeye başladığı bu yeni devrede, insanımız değişik bir cehalet girdabına
kapıldı. Muasırlarımızın ilim ve teknolojisi karşısında, bir kısım dönen başlar,



bulanan bakışlar, memleketi kurtarma düşüncesiyle, gönülleri inanç, dimağları
ilim ve hikmetle, yurdun dört bir bucağını da sanat ve ticaretle mamur edip
yükselteceklerine; millî düşünceyi çiğnemek, millî seciyeyi aşındırmak ve
bütün bütün fazilet ve ahlâktan sıyrılmak suretiyle “çağdaş uygarlık düzeyi”ne
çıkacaklarını zannederek, millî ruha en amansız darbeler indirdiler. Bir bakıma
bu ikinci cehalet, ülkemiz ve insanımız için daha tahripkâr, daha tehlikeli oldu.
Zira, birincisinin, ilim karşısında sönüp gitmesine mukabil; bu ikincisi ilim ve
medeniyet adına her yere girebiliyor, her mahfilde “hüsnü kabul” görüyor ve
her yerde alkışlanabiliyordu. İlki, memleketi baştanbaşa bir virane hâline
getirerek, sadece baykuşları sevindirmişti. İkincisi ise, milletin topyekün
faziletlerini, ruh necâbetini, fedakârlık hissini silip süpürdü ve kitleleri şaşkına
çevirdi.

Geleceği hazırlamayı tekeffül etmiş mürşit ve terbiyeciler, bu her iki
cehalete karşı da savaş ilân ederek, hatta bu yolda meşru her vesileyi
kullanarak, ülkemizi ve insanımızı aydınlığa çıkarma gayretinden bir an geri
durmamalıdırlar. Bunun için de, yuvadan okula, kahvehaneden kışlaya, bütün
vatan sathı mektep hâline getirilerek, umum yurtta bir kültür seferberliği ilânına
zaruret hâsıl olmuştur. Cehalete, fikirsizliğe, taklitçiliğe, millî kültür ve
mefahirden habersizliğe karşı umumî bir seferberlik ilân edilmeli ve peşin
hükümlerle verilmiş kararlar kritiğe tâbi tutularak, ilimlere yeni bir bakış
kazandırılmalıdır.

Hiç şüphe yok ki böyle bir durumda, bu mübarek vazifenin öncüleri de
ancak, muallimler olacaktır. İnsanı, ruh-beden bütünlüğü içinde ele alan; onun
kâinat içindeki yer ve münasebetini görüp gözeten; yaratılışın gayesi
istikametinde gönülleri şahlandıran, gayb ve şehadeti bir vâhidin iki yüzü gibi
görmeye ulaşmış tali’li muallimler..!

Evet, insanın cismâniyetini inkâr eden ruhbanlık düşüncesi ve batı stili
mistik anlayış, insanoğlu için ne kadar zararlı olmuşsa, onu sadece cismâniyet
ve bedeniyle ele alan felsefî sistemler de o kadar, hatta daha fazla zararlı
olmuşlardır. İnsanoğlunun müstesna bir yaratık olduğunu, kâinat içinde mühim
bir yer işgal ettiğini ve yaratılışı itibarıyla bir kısım yüksek vazifelere,
dolayısıyla da değişik makam ve derecelere namzet bulunduğunu sezmemek,
idrak etmemek mümkün mü..?

İlimlerin her çeşidinden faydalanmaya istidâdı olan; eşyâ ve hâdiselere
müdahale kabiliyetiyle şereflendirilen; güzelliğin her çeşidini idrak edip



benimseme melekeleriyle donatılmış bulunan; lezzetlerin türlü türlüsünü seçip
ayırmasını bilen; ruhu sonsuzluk sevdasıyla sarhoş, gönlü “ebed ebed!” diye
inleyen bir varlık, nasıl vazifesiz ve geleceksiz olabilir ki..? Onu, vazifesiz ve
mesuliyetsiz, dolayısıyla da upuzun mutlu bir gelecekten mahrum görmek, bu en
şerefli varlığı diğer canlılar seviyesine indirerek, onun maddî-mânevî istidat ve
duygularını inkâr etmek ve ona yolların en buhranlısını gösterip dünyalarını
karartmak demektir. Bilmem ki insanoğluna bundan daha büyük zulüm ve
haksızlık tasavvur edilebilir mi..?

Bize göre gerçek muallim ve mürşit, işte böyle her şey olma istidat ve
melekeleriyle dünyaya gönderilen insana, doğruyu öğreten, doğru düşündüren,
onun gönlünü coşturup ruhunu kanatlandıran, yolunu kesen bütün karanlıkları ve
kara delikleri bertaraf edip onu aydın menfezlere ulaştıran tali’li insandır.

Vakti gelince, bu kutlu hakikat erinin elinde, taş-toprak, som-altın hâline
gelecek; değersiz gibi görünen şeyler kıymet kazanacak; en kararmış ruhlar
şafak aydınlığına ulaşacak; boynu tasmalı nefsin azat kabul etmez kulları
ruhlarıyla bütünleşerek birer sultan kesilecektir.

Kendini irşad ve tebliğe adamış, çıraklarını adım adım takip eden; hayatın
her dönemecinde onları, insanlığa yükseltme heyecanıyla dolup boşalan; ilimler
adesesiyle onlara mutlak hakikati gösterebilen; yer yer yıldırımlar gibi gerilen,
sonra ruhunda yumuşatıp uslulaştırdığı ışık huzmeleriyle talebelerinin
gönüllerini aydınlatan muallim ne mübarektir..!



Ak ve Kara
Yıllar var ki, cehalet, görgüsüzlük ve uyuşukluğun çevremizde meydana

getirdiği karanlık atmosferi aşarak, şanlı mazimizi aydınlatan ışık
kaynaklarından istifade edemez ve aydınlanamaz olduk. Bizler, yakın
geçmişimiz itibarıyla, atalet ve ruh sefaleti adına, alabildiğine bir bolluk, ilim
ve düşünce adına da yokluktan başka bir şey görmedik. Bu uğursuz hâl,
ülkemizi, en yıkıcı sadmelerle defalarca ırgaladı, defalarca öldürücü paletleri
altına alıp çiğnedi ve bütün hayat kaynaklarını kurutarak insanımızı sefil,
ülkemizi de çöller, bozkırlar hâline getirdi. Bundan daha acısı da, bu bedbaht
ülkenin evlâtlarının, varlıklarını kemiren, ruh dünyalarını alabora eden çeşit
çeşit hastalıklara karşı, hâlâ tedavi lüzumunu hissetmemiş olmaları, can
damarlarını koparan ve kanlarını kurutan türlü türlü illetlerden habersiz
bulunmalarıdır.

Ah zavallı vatan! Yıllar yılı kaygısız evlâtlarının şuursuz ve düşüncesiz
davranışlarından meydana gelen bu kadar musibetle, inim inim inledikten,
düşmanca tavırlarla bu kadar hırpalandıktan ve canhırâş feryatlarla bu kadar
sızlandıktan sonra, bugünkü nesillerden de aynı umursamazlığı mı görecektin!..

Vaktiyle canlı-kanlı, dinç ve kendine sahip zinde nesiller yetiştiren
dünyamız, bugün bir bakıma, baştanbaşa yosunlu viraneler ve mikroplu
hastaneler hâline gelmiştir. Bir zamanların, o kolu bükülmeyen, bastığı yerleri
titreten, hasımlarının korkulu rüyaları olan, sağlam, kuvvetli ve dinamik
insanlarının yerinde, bugün, Merakeş’ten Mısır’a, oradan da Balkanlar’a kadar,
ruhları meflûç, vicdanları dermansız, fikirleri sığ, iradeleri yetersiz bir sürü
sıska yığınlar veya canlı cenazeler vardır.

Geçmişi Cennet bu ülkede, bir uçtan bir uca en verimli ovalar, en göz
kamaştırıcı obalar bozulmuş ve sevimsizleşmiş, en mümbit vadiler bir
çoraklığa, en mahsuldar tarlalar bir dikenliğe, bağ ve bahçeler de birer sazlığa
dönmüştür.

Evet, asırlarca bizi ayakta tutan ruh ve mânâ durmadan baltalanmış, millet
özünden uzaklaştırılmış; dünyamız yabancı kültür ve telâkkilerce işgal edilerek,
bu ülkenin insanına kan kusturulmuştur. Nihayet, ümit ışıkları gibi mârifet
nurları da bu bedbaht iklimde sönüp gitmiştir. Ve ne acıdır ki, olup biten bunca
şey karşısında, okuyup düşünen “aydınlarımız” (!) bu ürpertici felâketleri, bu
acıklı manzaraları görmemek, işitmemek için fermuarlarını başlarına çekerek



göz ve kulaklarını tıkamış, hayallerinde canlandırdıkları sırça saraylarda
yaşamışlardır. Veraset kanunuyla, evlâtların atalarına uyması gibi, arkadan
gelen herkes de hemen öndekileri takip etmiş; böylece aynı lâkaytlık, aynı atalet
ve aynı umursamazlık sürüp gitmiştir. “Milliyet düşüncesi fıska bürünürken”,
vatan inkırazdan inkıraza yuvarlanırken, bu ülkenin hamiyetli ve mütefekkir
evlâtları, vicdanî mesuliyetlerden ve tarih karşısında mahkûmiyetten nasıl
kurtulacaklarını kat’iyen düşünmemişlerdir.

Ah zavallı ülkem; acaba seni canıyla, imanıyla seven evlâtların o gün
neredeydi..?

Dün, bizim çobanlarımız ve kapıkullarımız olan, bir kısım sergerdan ve
derbeder milletler, bugün ilimleri, terakkileri ve muntazam idareleriyle bize
caka satmaya başlamış, hatta fırsat buldukça haysiyetimizle oynar hâle
gelmişlerdir... Bunlardan olsun ibret alınmalı değil miydi..? Düne kadar
çevremizde halâyık gibi dolaşıp duran cahil milletler, tarihsiz kavimler,
ayaklar altında pâyimal ırklar nasıl olmuş da inkırâzdan kurtulmuş ve bugünlere
ulaşmışlardır..! Bunların hesabı, bugünün vicdanlı mütefekkir ve
vatanperverlerine düşmez mi? Bugün olsun, bunlar üzerinde durulmaz ve
milletin dertlerine derman aranmazsa, müzminleşen hastalıklarımızla, vatan
çökmeye, millet ağacı da devrilmeye yüz tuttuğu zaman gösterilecek telaşlar,
koparılacak feryatlar hiç mi hiç fayda vermeyecektir.

Birkaç asırdan beri gelip dünyamıza toslayan bütün felâketler, bu dünyanın,
kendi ruhunu kaybetmesiyle başlamıştır; etrafını saran bu kâbustan kurtuluşu da
dönüp kendi ruhunu bulmasına bağlıdır. Ne var ki, onun yetişip kendini bulması
için de çok ciddî bir terbiyeye ihtiyacı vardır. Ona bu terbiyeyi götürecek ve
onu, yıllardan beri içinde dönüp durduğu girdaptan kurtaracak zinde dimağlar,
inançla gerilmiş ruhlar, bu vazifeyi ivazsız, garazsız, âhenk içinde ve sarsılmaz
bir kanaatle sürdürdükleri takdirde, en büyük mânia ve engeller aşılacak,
dağlar dümdüz, ovalar da pürüzsüz olacak ve insanımız mutlaka kurtulacaktır.

Çok yakın zamanlara kadar, etrafımızın bin bir ızdırap ve helecanla
inlemesine karşılık, bugün altın kuşağın ruhu sayılan ülkemizin, kendisini,
canıyla, imanıyla seven evlâtlarının hizmetlerine şahit oluyor ve “arş-ı
emânımız”da1 durup bize yeniden dirilişimizin müjdelerini yağdıran kutlu
nefeslerle kendimizden geçiyoruz. Ve artık inanıyoruz ki, düne kadar bin bir
felâket ve sefaletin kol gezdiği bu ülke, inançlı, azimli, hasbî, muhabbetle coşan
ve müsamaha ile etrafına boşalan millî ruh temsilcisi vatan evlâtları sayesinde



yükselecek; onun çölleri ve bozkırları da bir kere daha İrem Bağlarına
dönecektir.

Son zamanlarda, yurdumuzun her köşesinde kendisini hissettiren samimî
gayretler, dünyaları aydınlatacak bir ışık kaynağının meydana gelmeye
başladığını göstermektedir. Millî değerlerimizin tali’li hizmetçileri, kendilerine
düşen vazifede kusur etmez, tarihî rollerini güzelce oynayabilirlerse,
milletimiz, yurdumuz, sıçrayıp dünya muvazenesindeki yerini alacak ve bugünü
değerlendirenler gelecek nesillerce bir “yâd-ı cemil”2 olarak kalıp gidecektir.

Biz şimdilerde yüce milletimizin tali’ine tebessüm eden bu rengârenk günleri
düşünüyor ve saadetle coşuyoruz.
1 Arş-ı Emân: Kurtuluş kararının takdir edildiği Yüce Divan.
2 Yâd-ı cemil: Güzel bir hatıra.



Gök Kubbe
Bu güzel ülke, mümbit vahaları, cennet gibi ovaları, latîf iklimi, bereketli

toprağı ve sinesinde sakladığı çeşit çeşit hazineleriyle çalışkan bir toplumu
saadetlerin zirvesine ulaştırabilecekken, bu kadar zenginlikler içinde kahrolup
giden insanımızın, tali’zedeler gibi, sefaletin dişleri arasında kıvranıp durması
ne ürpertici bir tablodur!

Rahmeti Sonsuz’un bu kadar bol nimetlerinden istifade edemeyen, daha
doğrusu istifade zahmetine katlanamayan ölü gönüller, inkırazın kuduz dişleri
arasında parçalanmaya mahkûmdurlar. Bir vakitler dinç ve zinde ellerde, her
bucağı Cennet’ten bir köşe nice bereketli yörelerimiz vardı ki; bilgisiz,
görgüsüz, kabiliyetsiz ve bir kısım haris ellerde, zamanla çoraklaşmaya yüz
tuttu. Bağlar bozulup tarlalar kurudu; saraylar harap olup yollar bozuldu; çaylar
bataklığa dönüp köprüler çöktü ve ülke baştanbaşa bir çöl hâline geldi...
Esasen, Hakk’ın sırlı birer mesajı sayılan “fıtrat kanunları” da hep, canlı-kanlı,
münevver ruh ve dimağların yollarını ışıklandırıp, aydınlık iklimlere doğru
onlara yol göstermelerine karşılık; yaşadığı devreye göre akort olamamış,
beceriksiz, bedbin ve mefluç gönüllerin de inkırazını süratlendirmiştir. Muhit
ve zamanın getirdiği ihtiyaç ve zaruretlere karşı lâkayt kalan veya inat
gösterenler, zamanın insafsız paletleri altında ezilip giderler de feryatlarına
kulak veren bile olmaz.

Beşer tarihi, bu hususu aydınlatan binlerce, yüz binlerce misâlleriyle ne
ibretli bir temâşâgahtır; ama ibret alan kim..?

Milletler ailelerden, aileler de fertlerden meydana gelir. Aile izotopları, fert
partikülleri ile; millet de aile molekülleri ile şekillenir ve iyi veya kötü bir
vaziyet arz eder. Fertler ne kadar seciyeli, zinde, terbiye görmüş, olgunlaşma
yoluna girmiş iseler ve belli bir gaye, belli bir hedef istikametinde faaliyet
gösteriyorlarsa; cemiyet de o nispette sağlam ve o ölçüde payidar olarak,
sürçmeden, şaşkınlığa düşmeden, emin ve süratli bir tempo ile sıçrayıp asrının
üstüne çıkabilir. Aksine, fertleri ayrı ayrı ideallere gönül kaptırmış, ayrı ayrı
yollara düşmüş bir millet ve o milletin endam aynası sayılan hükümet, daima
sendeleyecek, istikrarsızlığa düşecek, güpegündüz yolunu şaşıracak, sonra da
çeşit çeşit paradokslarla bütün bütün aşınıp gidecektir.

Nasıl ki bir insanın vücutça sağlam ve sıhhatli olduğuna dair verilecek
rapor, onun bünyesini meydana getiren dokular, uzuvlar ve ona ait bütün



duyguların her türlü kusur ve arızalardan berî olmasına bağlıdır. Zira,
bedendeki herhangi bir arıza, hücre faaliyetlerindeki herhangi bir tıkanıklık,
umum bünyede sarsıntılar meydana getirerek, sıhhatli uzuvlara bile âhenk
içinde vazife gördürmeyecektir. Öyle de; bir milletin zübdesi1 ve endam aynası
sayılan hükümeti, bir şahsa benzetecek olursak; cemiyetin küçük üniteleri onun
âzâları, fertler de hücreleri mesabesinde olacaktır. Buna göre, bir millet ve bir
devletin sağlamlığı, evvelâ onu meydana getiren fert parçacıklarının, aile
izotoplarının, canlı, ceyyid ve aktif olmalarında, sonra da bunların
bütünleştirici bir ideal etrafında birleşmelerinde aranmalıdır.

Evet, bir cemiyetin sürekli canlılığı, istikbal ve ümit vaad etmesi, o cemiyeti
teşkil eden inançlı, azimli, kararlı, hasbî, milletin ızdırabıyla başı daima yüce
dağlar gibi dumanlı ve gözlerinde buğu buğu milletini zirvelerde görme
hayalini taşıyan asil ruhların mevcudiyetine bağlıdır.

Fertlerde asalet ve fazilet düşüncesinin uyarılması, insanların “ego”nun
baskısından kurtarılarak, cemiyete yararlı birer uzuv hâline getirilmeleri de
onların yetiştirilmesini en kudsî vazife bilen, o uğurda Cehennem’in alevlerini
göğüslemeye kararlı olan, dünyanın ziynet ve debdebesine gönül kaptırmayan,
bilumûm siyasî cereyanlardan uzak kalmasını bilen, her lâhza hamiyetle gerilip
gayretle boşalan, kafası yaşadığı devri idrakle aydınlanmış, gönlü gökler ötesi
âlemlerle diyalog içinde ve kendini milletine adamış gerçek mürşid ve
terbiyecilerin feyizli iklimlerinde kâbil olacaktır.

Bu kudsîler sayesindedir ki, en büyük şehirlerden en küçük köylere kadar,
nurdan birer sütun hâlinde uzayıp gidecek olan aydınlatma ve insanlığa
yükseltme hamlesi, yıllardan beri “cerâd-ı münteşire”2 gibi etrafımızı ihata
eden karanlık gönüllerin savrulup gitmesine; geceye destan kesen yarasaların
susturulmasına; yeniden bayırlarımızı, kar çiçeği gibi millî ruh ve millî
düşüncenin sarmasına ve asırlardan beri yurdun dört bir bucağına saçılmış
çeşitli doz ve tesirdeki zehirler bertaraf edilerek, her türlü yabancılaşmaya son
verilmesine vesile olması bakımından, tarih çapında bir hamle olacaktır. Bunun
yanında, diğer sahalardaki gayretler, ne kadar ehemmiyet arz ederse etsin hep
ikinci üçüncü plânda kalacaktır.

Hiçbir zaman hatırdan çıkarılmamalıdır ki; bir millet, arz edildiği ölçüde,
kendini kurtaracak müessese ve ellerden mahrum kaldığı sürece, onun maddî
refahı, iktisat ve ticareti, ziraat ve sanayii ve daha değişik istikametteki bütün
hamleleri, batmaya yüz tutmuş bir vapurun direklerine boya çalmadan daha ileri



bir mânâ ifade etmeyecektir.
Evet, ziraat modernleştirilmeli; ticaret -meşrû çizgide- çağın icaplarına göre

ıslah edilmeli; büyük sanayiye giden yollardaki tıkanıklıklar açılmalı; ama
bütün bunlardan evvel ve mutlaka, o millet fertleri, dekolte düşüncelerden
kurtarılmalı; onun arş-ı ismetine3 uzanan şeytanî el ve kulaklar koparılmalı;
asırlardan beri “garbın kanlı kâbusu” altında ruhunu saran hafakan ve
cinnetlerden halâs edilmeli ve kendi “gök kubbe”si altında, kendi ibrişim ve
kendi kanaviçeleriyle, kendi dünyasına ait motifler ortaya koymasına imkân ve
zemin hazırlanmalıdır. Aksine, ruhunu mefistoya satmış gönüllerin, Elene’nin
kapısında, Elene’ye hasret gidecekleri mukadderdir.
1 Zübde: Kaymak, öz.
2 Cerâd-ı münteşire: Etrafı saran çekirgeler.
3 Arş-ı ismet: Milletin iffet seması.



Maarifin Vaad Ettikleri
Ülke saadetinin sağlam ve ümit verici olması, bugünkü nesillerin ciddiyetle

ele alınmasına ve geleceğe göre kalb-kafa bütünlüğü içinde yetiştirilmesine
bağlıdır. Günümüzün tali’siz gençleri, aile ihmalkârlığının bağrında hayata
gözlerini açtı ve kendini insafsız bir çevrenin, merhametsiz hâdiselerin,
öldürücü fikir akımlarının ve felç edici neşriyatın kucağında buldu. Yarınları
omuzlarında bayraklaştıracak olan bugünün dinamik güçlerini hâlihazırdaki
durumun boğucu tesirinden kurtararak onlara kendi iradeleri ile var olma ve
yaşama yolunu göstermek, zamanımızın idareci ve zimamdarlarına düşen
rabbânî bir vazifedir.

Yarınları kendilerine emanet edeceğimiz bu gençler, eğer iradeleriyle var
olma yolunda ciddî bir terbiye almaz veya alamazlarsa, diğer canlılar gibi,
hatta daha aşağı bir seviyede, şehvet, hiddet, hırs misüllü alçaltıcı hislerin ve
yetiştiği çevreden aldığı fena huyların baskısı altında kalır giderler ve bir daha
da bu mahkûmiyetten kurtulamazlar. Şehvet, öfke, hırs ve veraset kanunlarının
insan üzerindeki tesiri o kadar ciddî ve ağırlıklıdır ki; pedagojinin en yeni
esaslarına göre, çok iyi terbiye görmüş gençlerde bile az çok kendisini
hissettirmekte ve onları yanlış yollara zorlamaktadır.

İşte terbiye, pek çok maksat ve gayeler için insan mahiyetine yerleştirilmiş
bulunan bu türlü hislerin azgınlaştırıcı tesirini kırıp onları iyiye, güzele doğru
yönlendirerek zararlı gibi görünen bu duygulardan insanî kemâlâta giden yolları
keşfetmek ve fertte fazilet duygusunu, irade metanetini, düşünce kabiliyetini,
hürriyet aşkını geliştirmek içindir; Hakk’a esaret mânâsındaki hürriyet aşkını!..

Şayet, heves ve ihtirasların amansız pençesi altında hırpalanan nesillere,
kendi ruhumuzu, iç dünyamızı aksettirici böyle bir terbiye verilmez, ahlâk ve
fazilete giden yollarda onlara ışık tutulmazsa, milletimiz bugün de, yarın da
kargaşadan kurtulamayacaktır. Apaçık ortadadır ki, kendi nesillerine soylu bir
kültür ve iradî terbiye veren milletler, geleceklerini teminat altına almış ve
bütün mukaddeslerini emanet edecekleri en sağlam bekçileri keşfetmişler
demektir. Çocuklarını ahlâk ve düşünce noktasında ihmal eden cemiyetlere
gelince; bunlar, yüksek değer ve mefhumlarıyla beraber, bütün bir milleti
anarşi seylâplarıyla baş başa bırakmış sayılırlar.

Her milletin, hayatiyet ve bekâsıyla bu kadar ciddî münasebeti olan talim ve
terbiye mevzuu, hemen her ülkenin en başta gelen meselelerindendir. Bilhassa



milletlerin buhranlı anları sayılan geçiş dönemlerinde, bu husus daha da
ehemmiyet arz eder. Bu türlü dönemlerde ülke şartlarını kavrayamama,
icraatında hissi, mantığın üstünde tutma, plânlarını içinde yaşadığı krizli
dönemin baskısı altında hazırlama ve kitlelerin “hayhuy”uyla şaşkınlığa düşüp
yol ve yön değiştirme, millî bünyeyi, bir daha belini doğrultamayacak şekilde
ırgalayacak ve yerle bir edecektir. Değil bunlar gibi ciddî meseleler; bu
mevzuda en küçük bir hata, en ehemmiyetsiz gibi görünen bir dikkatsizlik, az
bir ihmal dahi, milleti altüst etmeye yetip artacaktır... Aslında bugüne kadar
cemiyet fertlerinin hazan vurmuş yapraklar gibi savrulup gitmesi de hep iyi bir
terbiye alamamış olmasından ve kültürsüzlükten kaynaklanmıştır. Yine de bu
hassas nokta, daha az ehemmiyeti olan meselelerin yanında unutulup gidecekse
“Ya sabûr!” deyip bir hayli zaman daha Heraklit’imizi beklememiz icap
edecektir.

Kanaatimce, bugün en ciddî, en derin, en büyük meselelerden daha büyük,
daha hassas bir mesele varsa, o da geleceğin nesillerini kendi ruh kökümüze
bağlı olarak yetiştirmek ve onları her türlü yabancılaşmadan kurtarmak
meselesidir! Buna göre, bugün talim ve terbiye adına gösterilecek her gayret,
yarının emniyet ve saadetini; her ihmal ve lâkaytlık da geleceğin sefalet ve
perişaniyetini netice verecektir.

Şu anda olsun, günümüzün mesulleri, kitlelerin yıllar yılı perişaniyet ve
derbederliğine sebebiyet veren hususları yeniden gözden geçirerek, ona göre
bir bakış ve geleceğe aydınlık getirecek objektif bir anlayışla çocuklarımızın
yetiştirilmesini ele almazlarsa, bu ülke ve bu millete çok yazık olacaktır.

Şimdi olsun, dünü bugünle, bugünü de yarınla iç içe ve müşterek mütalâa
edebilecek, çağını idrak etmiş nesiller yetiştiremezsek -maazallah- zamanın
insafsız dişleri arasında çiğnenip gitmemiz mukadderdir. Evet, bulunduğu
muhitin şartlarına göre duygu ve aletlerle teçhiz edilemediğinden ötürü inkıraza
uğrayıp giden canlılar gibi, yaşadığı devri idrak edememiş milletler de
yerlerini, var olmaya daha müsait başkalarına bırakır, mahvolur giderler.
Tarihte yok olup gitmiş milletlerle nesli tükenmiş bir kısım canlı fosiller,
Yaratıcı Kudret’in aynı kanunlarını göstermesi bakımından ne müthiş bir
tablodur!

Mısır medeniyeti, Roma imparatorluğu, Endülüs kültürü, Osmanlı
cihangirliği ve daha niceleri.. hep aynı gaddar dişler arasında çiğnenip
gitmişlerdir. “İşte onlar, işte peri şan yurtları!”; sönük bir renk, ölgün bir iz



ve etnoğrafik bir kısım enkaz... Genç nesilleri belli bir gaye ve belli bir ideal
istikametinde ele almayan milletler için aynı korkunç girdap bütün
ürperticiliğiyle ağzını açmış beklemektedir. Buna karşılık, çocuklarımızın
ruhunda mayalayacağımız irade gücü, terkipçi düşünce ve Hak sevgisi, onları
her türlü uyuşukluktan, yılgınlıktan, beklenmedik şeyler karşısında paniğe
kapılmaktan kurtaracak ve çalışmaya şevklerini kamçılayarak, onlarda hamiyyet
ve gayret düşüncesi uyaracaktır.

Günümüzün idareci ve zimamdarları1, ilmî ve içtimaî hayatımızı,
yaşadığımız devir itibarıyla nazar-ı itibare alma ve dünden bugüne, bugünden
de geleceğe geçiş yollarını tespit edip, yarınki nesillerin nasıl yetiştirileceği
hususunu en parlak çizgileriyle belirleme, tamim ve takip etme
mecburiyetindedirler. Böyle bir düşünce ile şahlanmış ateşîn dimağların, aşk
ve heyecanla coşan gönüllerin bu meselenin üzerine yürüyecekleri güne kadar,
vatan ve milletin geleceğinden emin olmak ve ülkenin yükseleceğini beklemek
oldukça zordur.
1 Zimamdar: İşi elinde tutan.



Nesillerin Maariften Bekledikleri
Talim ve terbiyeden ne anlamalıyız? Nesiller, nasıl ve ne suretle terbiye

edilmelidir? Onlara, neleri, nasıl ve niçin okutmalıyız? Ve bu kudsî vazifeyi
kimler görecektir?

Terbiye ile alâkalı mevzuları ele alırken, kendi kendimize soracağımız bu
suallere, inandırıcı cevaplar bulma mecburiyetindeyiz.

Hedef ve gayesi belirlenememiş bir talim ve terbiye sistemi, nesilleri
şaşkına çevireceği gibi, nelerin nasıl öğretileceği ve terbiyede takip edilecek
usûl ve metodun neler olacağı bilinmeden, gençlerin kafa ve ruhlarına
yerleştirilen şeyler de onları sadece birer bilgi hamalı yapacaktır.

Milletlerin içtimaî yapılarıyla, terbiye usûl ve esasları arasında açık bir
alâka, yakın bir bağ mevcuttur. Millet fertlerine nasıl bir terbiye verilirse,
toplum da yavaş yavaş giderek o şekli almaya başlar. Zira, bugün yetiştirilen
nesiller, yarının yetiştiricileri olarak vazife başına geçecek ve üstatlarından
aldıkları aynı şeyleri, çıraklarının gönüllerine boşaltacaklardır. Milletlerin,
cismanî varlıklarını devam ettirmelerinde evlenme ve üreme ne ise, onların
ahlâkî ve içtimaî hayatları için terbiye de aynı şeydir. Evlenme mevzuunu
sağlam esaslara bağlayamamış milletler, kendilerini inkırazdan
kurtaramayacakları gibi, cemiyetin ruhî ve ahlâkî durumuna gereğince
ehemmiyet veremeyen milletler de kat’iyen uzun süre varlıklarını
sürdüremeyeceklerdir.

Bir milleti meydana getiren fertlerden her biri, az çok diğerine tesir eder
veya ondan bir şeyler alarak onun tesirinde kalır. Bunun gibi anane ve
gelenekler, uzak-yakın çevrenin tesiri de yetişmede önemli birer yer işgal
ederler. Bir aile reisi kendi aile fertleri arasında; milleti idare edenler de,
cemiyetin çeşitli kesimleri ve fertleri arasında kuvvetli tesir ve nüfuza
sahiptirler. Buna göre, bir milletin, kabiliyeti ölçüsünde yükselmenin en son
noktasına ulaşması ve fonksiyonunu tamı tamına eda etmesi, o milleti meydana
getiren fertlerin düşünce, tasavvur, kültürüyle ve zimamdarlarının da plân,
basiret ve hasbîlikleriyle yakından alâkalıdır. İdare edenlerin eğilip fertleri
görüp gözetmeleri, fertlerin de birer içtimaî varlık hâline gelme yolundaki
gayretleri, bir taraftan “Herkes çoban ve herkes güttüğünden mesuldür.”1

prensibinin, diğer taraftan da “yaşama yerine yaşatma zevkine” göre akort
olmanın ifadesidir.



Nesillerin yetiştirilmesiyle meşgul olanlar, bu vazifeyi hangi nam altında
yerine getirirse getirsinler, üzerlerine aldıkları mesuliyetin büyüklük ve
ehemmiyetini bir an bile hatırdan çıkarmamalıdırlar. Bizler, çocuklarımızın
geleceğini teminat altına alma uğrunda, her yolu dener, her ihtimali
değerlendirir, onların hiçbir şeye muhtaç olmamaları için her sıkıntıyı göğüsler,
her zorluğa katlanır, onlara “cennet-âsâ”2 bir dünya hazırlamaya çalışırız.
Acaba onları, gerçek sermaye olan ahlâk ve fazilete yükseltemediğimiz, idrak
ve kültürle istikrara ulaştıramadığımız zaman, bütün himmet ve gayretlerimiz
boşa gitmeyecek midir?..

Evet, bir milletin en büyük sermayesi, talim ve terbiyenin bağrında gelişen
kültür, irade sağlamlığı, ahlâk ve fazilet sermayesidir. Bu sermayeyi elde eden
milletler, cihanları fethedebilecek bir silahı yakalamış ve dünya hazinelerini
açabilecek sırlı bir anahtara malik olmuş sayılırlar. Aksine, bu terbiye ve bu
anlayışa yükselememiş yığınlar, ileride verecekleri hayat mücadelesinin daha
ilk raundunda nakavt olup eleneceklerdir.

Eğer nesillerin dimağlarını yaşadıkları devrin fenleriyle, gönüllerini de
ötelerden gelen esintilerle donatarak, ruhlarında birer fener hâline
getireceğimiz tarih menşûruyla, onları geleceğe baktırabilirsek, inanın bu
uğurda sarf ettiğimiz şeylerin en küçük parçası dahi heder olmayacaktır! Heder
olmak şöyle dursun, kat kat fazlasını dahi alacağımız söylenebilir. Hatta
diyebilirim ki; nesillerin yetiştirilmesi uğrunda harcanan her kuruş, o sağlam
gönüllerde, o terbiye görmüş ruhlarda âdeta bir gelir kaynağı hâline gelecek ve
milletçe, bitip tükenme bilmeyen bir hazine elde etmiş olacağız.

İyi bir terbiye görmüş ve yetiştirilmiş nesiller, hayat mücadelesinde,
karşılarına çıkan her engeli göğüsleyebilecek, maddî-mânevî her çeşit zorluğu
yenebilecek ve hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyeceklerdir. Böyle bir idrakten
mahrum tali’sizler ise, babalarından intikal eden maddî serveti har vurup
harman savurdukları gibi, mânen de hep boşlukta, sallantıda ve karamsar bir
hayat geçirecek, sonra da sefaletin kuduz dişleri arasında kahrolup
gideceklerdir.

Bugün yolların ayrımında, kendi evlâtlarını ya insanlığa yükseltme veya
insan azmanı olmaya terk etme mevkiinde bulunan zimamdarlar, nasıl
Kafdağı’ndan ağır bir sorumluluk yüklendiklerini düşünerek, yıllar yılı
ihmallerin meydana getirdiği ciddî çürümelere karşı daha sağlam, daha tutarlı
tedavi yolları bulma mecburiyetindedirler. Yoksa bugüne kadar, çeşitli



erozyonlarla, elli bin defa varlığının en kıymetli cevherlerini meçhul denizlere
kaptırmış bahtsız nesiller, bütün bütün “kuvve-i inbâtiye”lerini3 kaybederek
tamamen verimsizleşecek ve bir daha da kendi özleriyle varlığa eremeyecek,
geçmişteki ihtişamlarına ulaşamayacaklardır.
1 Buhârî, ahkâm 1, cum’a 11; Müslim, imâret 20.
2 Cennet-âsâ: Cennet gibi.
3 Kuvve-i inbâtiye: Nebâtı bitirme, tohumu yere dikip yeşillendirme melekesi.



Utanma Ufku
Geçmişin şanlı ve ibret dolu sayfaları ve hâlin düşündürücü tabloları

karşısında, kim bilir şimdiye kadar, içlerinde burkuntu, ruhlarında hüzün
niceleri ağlayıp inledi. Niceleri şanlı, fakat gururu rencide olmuş bir milletin;
muhteşem fakat hırpalanmış bir devletin; her tarafı “Bağ-ı İrem” iken,
viranelere dönmüş bir ülkenin yürekler acısı umumî manzarasıyla âh u efgân
ederek iki büklüm olup gitti.

Kaç defa insanımız, Eyyûb (aleyhisselâm) gibi hayat çeşmesinin çağıltılarını
duyup sevindi; kaç defa Yakub’un (aleyhisselâm) hasreti içinde, Mısır’dan
gelen gömleğin kokusundan dem vurup avundu ve kaç defa, şafak sonrası, yıllar
süren bir upuzun gecede, elinde ümitten meş’ale, gözleri dolu dolu “Seniyye-i
Vedâ”1 türküleriyle güneşin yakında doğacağını mırıldanıp durdu... Aslında,
bugüne kadar bir buhurdanlık gibi tütüp duran, gözlere aydınlık bu müjdeler
olmasaydı, belki de biz ve ülkemiz bir bilinmez karadeliğe kapılarak zayi olup
gidecektik.! Evet, bin hasret ve iştiyak, bin ümit ve azimle, geleceğe açılanların
ak ikliminde, birbirini kovalayan ışık tufanları sayesindedir ki toplum, şu
karmakarışık labirentlerde özünü koruyabildi ve millet, kendi orijiniyle
bugünlere geldi ulaştı.

Nesiller, yüzleri ak, alınları açık buradan göçüp giden bu aydın simaları,
ebetlere kadar hep hayırla yâd edecek ve ruhlarında yaşatacaklardır.

Selâm; sinelerimizde “yâd-ı cemil” olarak kalıp giden dostlara! Selâm;
mukaddes mefkûresi uğrunda dünyayı ve hayatı hakîr gören ruhlara! Selâm;
yarınlar, öbür günler için toprağa tohumlar saçıp sonra da arkasına bakmadan
çekip gidenlere! Selâm; milletinin inanç ve düşünce istikameti yolunda,
Cehennem’in alevleri içinde yanmaya razı olmuş zirve insanlara! Selâm;
hayatını kan-ter içinde yaşayıp arkadan gelenlere azim ve mücadele yolunu
açanlara..!

Onlar, bütün bütün yaşama zevkinden sıyrılarak başkaları için var oldu ve
başkaları için yaşadılar. Onlar, bugün ve yarın kendilerini utandıracak
şeylerden uzak kalmasını bildi, sonra da izzetleriyle buradan göçüp gittiler.

Millet bin bir ızdırap içinde kıvranırken, onun dertlerine âşina olmayan
çehreler utansın! Yıkılan düşünce dünyası, eriyen toplum ve yitirilen nesiller
karşısında irkilmeyen ruhlar utansın! Taş taş devrilip yerle bir olan bir
muhteşem medeniyet enkazı arasında, gözü yaşarmadan, gönlü hoplamadan



dolaşıp duran gamsızlar utansın! Kurumuş sularımızı, bozulmuş bağlarımızı,
yıkılmış köprülerimizi, harap olmuş yollarımızı görmeden geçip giden körler
utansın!

Utansın, ovayı çölleştirip obayı kirletenler; etrafa habaset saçarak karayı,
denizi yaşanmaz hâle getirenler! Utansın, enkaza destan kesenler; yosun tutmuş
mihraplar, örümcekli tavanlar karşısında ürpermeyenler! Utansın, elde ettikleri
fırsatları değerlendiremeyip fertleri âtıl, müesseseleri de verimsiz bırakanlar!
Utansın, ölülerin sırtında hakk-ı temettü2 arayanlar ve kefen soymayı sanat
edinenler..!

Utanıyorum; yıkılıp giden hayâ hissinden ve ortalığı saran yüzsüzlükten!
Utanıyorum, milletime karşı vefasızlıktan ve onun çeşitli erozyonlarla aşınıp
gitmesi karşısında hissizlikten, umursamazlıktan! Utanıyorum, hakkı tutup
kaldıramamadan ve onu bâtılın savletinden kurtaramamadan! Utanıyorum,
mazinin gürültülerini ruhumda duyamayışımdan; hiç olmazsa, izzetle ölüp
gitmeyi, zilletle hayata tercih edemeyişimden! Utanıyorum, irtikâp edilen
haksızlıklardan, ufukları saran hıyânetlerden ve ruhları karartan
aldatmacalardan! Utanıyorum, mürâî çehrelerden, sahte davranışlardan,
samimiyet bilmeyen ruhlardan..!

Gönlümdeki kasvetten, duygularımdaki sefaletten, vicdanımı çepeçevre saran
zilletten utanıyorum! Milletim uğrunda şahsî zevklerimi terk edemeyişimden,
onun dertleriyle seccademi ıslatamayışımdan ve onun ızdıraplarıyla nefsimi,
yurdumu, yuvamı unutamayışımdan utanıyorum!

Keşke, toplumun mânâ ve ruh sefaleti karşısında, ürpermeyen
gönüllerimizden, yaşarmayan gözlerimizden utanabilseydik! Keşke, yıllar yılı
insanımızın cahil ve görgüsüz bırakılışından, gençliğin insafsızca ihmal
edilişinden utanabilseydik! Keşke, bugünün işini yarına, yarınınkini de öbür
güne bırakmış olmamızdan ve halledilmedik dağlar kadar problemlerden
utanabilseydik! Tarihten ve gelecek nesillerden utanmasak bile, keşke Allah’tan
utanabilseydik!
1 Seniyye-i Ved â: Medine-i Münevvere’ye girişte Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ilk defa

görüldüğü tepe.
2 Hakk-ı temettü: Kazanç hakkı.



Fecir Erleri
Yıllar var ki milletimiz, bütün müesseseleriyle bir varoluş mücadelesi

içinde çırpınıp durmaktadır. Değişik çizgi ve değişik buudlarda cereyan eden
bu mücadelede, insanımıza gerçek diriliş vaad eden çaplı hamleler olduğu gibi,
onu özünden uzaklaştıran, miyoplaştıran ve başını döndürerek yoldan saptıran
gayretler de eksik olmamıştır.

Hemen her zaman, bir yanda, ızdıraplı sinelerde, sonsuzdan gelen aydınlık ve
esintilerle ortaya çıkan ve milleti “ba’sü ba’del mevt”e götüren hakikî
mücadele; diğer yanda da his, heves ve ihtirasların bağrında gelişen
reaksiyoner, sun’î ve yapmacık mücadele devam edip durmuştur. Yıllar yılı
kültürsüz ve görgüsüz bırakılan yığınlar, bu mücadelenin hakikisinin yanında
yerini aldığı gibi, çok defa, sahtesine aldandığı da olmuş ve yıldız böceğini
yıldız, sineği kartal, saksağanı da tavus zannederek, tereddüt ve yanılmalara
düşmüştür. Ama bu yanılmalar kat’iyen uzun sürmemiştir. O, yeniden
toparlanarak kendine gelmiş ve yoluna devam etmiştir.

Evet, Sâmirî’den Müseyleme’ye, ondan da nifak şebekesinin reislerine
kadar, peygamberâne tavırlarla ortaya çıkan bilumum yalan ve bâtılın
temsilcileri, muvakkaten, cehalet ve muhakemesizliğe vize ettirdikleri
beraatlarla, bugüne kadar cemiyetin çeşitli kesimlerinde varlık gösterip
yığınları iğfâl etmişler ise de, ışığın tufan tufan yayıldığı ve karanlığın hırıltıya
düştüğü günümüzde, mihrabını bulmuş aydın gönüller için, öyle inanıyoruz ki,
artık bunlardan hiçbiri bahis mevzuu olmayacaktır. Zira bugünün insanı, artık
kat’iyen dünün insanı değildir. O, yıldızların kolları arasında sergilenen,
Yaratıcı Kudret’in donanma gecesiyle, çocukların havaya saldıkları fişeklerden
meydana gelen sun’î ışık oyunlarını birbirinden tefrik edecek kadar kendinde ve
idrakiyle iç içedir.

Şimdiye kadar insanlık tarihindeki her gerçek diriliş, ölümsüzlüğe ermişlerin
ak ikliminde bir tomurcuk gibi belirmiş, sonra da gelişip gitmişti. Nefis ve
benlikleri itibarıyla başları yokluğa ulaşmış bu devâsâ kametlerdir ki, ne
kabirden korkarak geriye durmuş, ne de hayat endişesiyle sarsılmışlardır.
Korku ve endişe şöyle dursun, dostlara visal kapısı saydıkları kabri ve ölümü
gülerek karşılamış, hatta o yoldaki vesileleri âdeta alkışlamışlardır.

Onların düşünce dünyalarında, ne varlığa bağlanıp onunla övünme, ne de
kaybettikleri şeyler karşısında mahzun olma vardır. Gönülleri ebed



melodilerine göre akort olmuş bu olgun ve doygun ruhlar, bütün gökler yıkılsa
ve onlar altında kalsalar, ihtimal ki başkalarına müthiş görünen bu manzara,
onlarda sadece hayret ve hayranlık uyaracaktır!

Onlar iç yapıları itibarıyla insanlığın başı üstünde sema gibidirler;
bulutlanınca yağmurla imdada koşarlar, açılınca da güneşten huzmelerle...
Meyvedar ağaç gibidirler; kâh çiçekleriyle yüzümüze gamze çakar
gönüllerimizi hoplatırlar, kâh meyveleriyle çevrelerine tebessüm yağdırırlar...
Bunlardır ki;

“Ötelerden gelen sırlarla coşar,
Ellerde meş’ale habire koşar,
Derin vadiler, sarp yokuşlar aşar,
Işık olur meltem olur eserler...”

Kendini aşamamış, ruhunda ölümsüzlüğe erememiş derbeder gönüller ise,
yer yer ölüm ve zevale takılıp kalırlar; vakit vakit bedenî hazlarında boğulurlar
ve zaman zaman da nefsanîlikleriyle târumâr olup giderler. Perspektiflerinde
ikbal hırsı, sinelerinde şöhret arzusu, ruhlarında şehvet hissi ve bencilliğin
kurutucu fırtınalarıyla her an hazana maruz bu tali’sizler, hep inançsız, hep
ümitsiz ve hep karamsar oldukları için, ne peşi peşine sökün edip gelen
baharlar ne de yukarılardan akıp gelen nurlar, onların gönüllerinde en ufak bir
ümit kıvılcımı meydana getiremez. Ego’nun öldürücü atmosferinde felce
uğramış bu bahtsızlar, feleğin çarkları onların hevâ ve heveslerine göre hareket
etsin isterler: Güneş arzularına göre doğsun; rüzgâr onların isteklerine göre
essin; yağmurlar gönüllerine göre yağsın... Tek kelimeyle, Hakk’ın binlerce
hikmeti sussun, onların hevesleri konuşsun dilerler..! Olmayacak şeylere gönül
kaptırmış bu serseri ve çocuk ruhlar, hiçbir zaman umduklarını bulamaz,
dolayısıyla da bedbinlikten kurtulamazlar. Onlar için;

“Emeller âdeta kuyu içinde
Hiç erilmezlerin köyü içinde
Varılmaz sâhilin “koy”u içinde,
Hicran ve yeis, yürekler pek hissiz,
Düşler kâbuslu, çevre merhametsiz...”dir.

Yer-gök farklılığı içinde birbirine zıt bu iki düşüncenin de insanımızın
hayatına maya olduğu ve onu kendi rengine göre şekillendirdiği zamanlar
olmuştur. Ancak, azim ve inançla gerilmiş ışık süvarilerinin rehberliğinde,



toplum, gönlü itibarıyla, yüksek ideallere dilbeste; ruhu itibarıyla, mızrabını
yemiş tel gibi inim inim; gözleri her zaman güneşin doğduğu iklimde ve
dudaklarında “Seniyye-i Vedâ” türküsü kanatlanıp gitmiştir. Berikilerin
arkasında ise, fertler ümitsiz, kitle derbeder ve millet de bu titrek ellerde
yıkılıp gitmekle yüz yüze tali’sizler yığını olup kalmıştır.

Şimdiye kadar, milletçe yaşadığımız bu iniş ve çıkışları göz önünde
bulundurarak, son bir kere daha, omuzumuza alıp bayraklaştırmayı
düşündüğümüz diriltici hakikati belirleyemez ve ona yürekten hizmet
edeceklerin imdadına koşmazsak, yeniden bir düzine fasit daireler içinde
boğulup gitmemiz kaçınılmaz olacaktır.



İlim
Günümüzde ilmî gelişmeler görülmedik bir hız ve seviyeye ulaştı ve çağımız

âdeta bir sürprizler çağı hâline geldi. Diyebiliriz ki; şu son çeyrek asırda, ilmin
insanoğluna armağan ettiği yeni buluş ve keşifler, önceki devrelere ait bütün
buluş ve keşiflerden daha fazla olmuştur. Gün geçmiyor ki mikro âlemden
makro âleme kadar çok geniş bir sahada, bir sürü yeni yeni şeyler ortaya
konmasın ve varlığa ait bir yığın meçhul ve karanlık noktalar aydınlığa
kavuşturulmasın. Atomlar âleminden nebülözlere, canlılar âleminden insan
uzviyatına (organizma), teknoloji ve elektronikten lazere kadar sayısız keşif ve
tespitlerin hemen her gün, gazete ve mecmualar vasıtasıyla dünyanın dört bir
bucağına yayıldığını duyuyor, ya seviniyor ya da korku ve paniğe kapılıyoruz.

Bu hız ve tempo ile gelişen ilim ve teknolojinin, çok yakın bir gelecekte,
topyekün kanaat, düşünce ve ilim anlayışına tesir edebilecek, yeni keşifler
ortaya koyacağı da gözden ırak tutulmamalıdır. Dönüp yakın geçmişimize
baktığımız zaman, dünden bugüne, çok şeyin değişmiş olduğunu görürüz. Daha
dün, herkesçe değişmezliği kabul edilen Galileo’nun mekân telâkkisi,
Nevton’un cazibe-i umumiyesi (genel çekim) yerlerini “rölativizm”e terk
ederek bugün tarihî birer faraziye (teori) hâline geldiler. Maddenin her şeyin
esası olması görüşü, bir hayli zamandan beri, herkesin kuşkuyla baktığı bir
mevzu olmuştu. Bugün ise artık madde kadar, madde ötesi şeylerin de
kendilerine has çizgide, araştırıcının perspektifine girdiğini görüyoruz. Öyle
anlaşılıyor ki, yakın bir gelecekte, madde kadar anti-madde, atom kadar anti-
atom, ilim mahfillerinin müşterek araştırma mevzuu hâline gelecek ve fiziğin
ele alındığı her yerde, mutlaka, metafizikten de bahsedilecektir.

İlim, “duyu organlarımız”la kavranan nesnelerle meşgul olur. Bunun dışında
kalan gerçekleri de tecrübelere dayanılarak elde edilen neticelerin ışığı altında
izah etmeye çalışır. Duyularla (hasse) tespit edilememiş, doğruluğu
ispatlanamamış bilgilere ise -ilmî metodolojiyle, gerçek olduğu belirleneceği
âna kadar- bünyesinde yer vermez. Meselâ gözle gördüğümüz şeylerin
keyfiyetleri bir tarafa, onların sabit birer hakikat olduğunda kimse tereddüt
etmez. Keza; kulaklarımızla duyduğumuz, dokunarak hissettiğimiz ve diğer duyu
organlarımızın sahasına giren eşya için de, aynı şeyleri düşünebiliriz... Duyu
organlarımızla varlığını sezemediğimiz “manyetik” ve “elektronik” alanların
mevcudiyetini ise pusula ve benzeri aletlerle tespite çalışırız. İlim, bugün,



sahip bulunduğu alet ve vasıtalarla, ancak bu kadarını tespit edebilmekte,
“elektrik”, “manyetik” ve “kütle-çekim” sahalarının dışına çıkamamaktadır. Bu
alanların mevcudiyet ve keyfiyetini ispatlayacak alet ve vasıtalar keşfedildikçe,
bunlar da ilmin araştırma mevzuu içine girecektir.

Bu itibarla günümüzde, ilmin her şeyi ihata ettiğini ve gidip nihaî hedefine
ulaştığını iddia etmek, hem büyük bir yanlışlık, hem de fennin ortaya koyduğu
şeyleri görmezlikten gelmenin ifadesidir. Aslında bugün, ilmin ortaya koyduğu
keşif ve buluşlara bakıldığında, bildiklerimizin, bilmediklerimizin yanında
“hiç” denecek kadar az olduğu görülecektir. Bunun aksini iddia etmek, hem
realitelere aykırı, hem de mevcutla yetinme gibi, bir himmet zaafı ve bir irticaî
harekettir. Her devirde, ilmin ulaştığı noktaları, varılabilecek en son hedef
telâkki edenler, böyle düşünmekle ilmî araştırmaların yolunu tıkamış ve kültür
hayatının simasını karartmışlardır.

Onun için bizler, bugüne kadar öğrenip bildiklerimizin, yeni baştan kritiğe
tâbi tutulmasını, eski bilgilerimizin, yeni keşiflerin ışığı altında tekrar ele
alınmasını, hem yanlışlarımızın düzeltilmesi hem de mevcut tıkanıklıkların
açılması bakımından zarurî görmekteyiz.

Evet, yeniden sema ve yeryüzünün umumî durumları; birbirleriyle olan
münasebetleri; gece ve gündüzün düzenli şekilde, ard arda gelmesi; canlı-
cansız varlıkların kendi dünyaları içindeki hususiyetleri; insan ve hayvan
organizmasının hareket, fonksiyon, hedef ve gayeleri; nihayet toprak-su,
bunların terkipleri ve canlılarla olan münasebetleri mutlaka ele alınmalı ve
modern metotlarla tahlile tâbi tutulmalıdır. Ancak bu suretle, ilmî araştırma
usûlüne (ilmî metodoloji) göre ispatlanamamış nazariyeler, yanlış tespitlerle
ortaya konmuş kaideler, yeni baştan gözden geçirilecek ve yanlışlar
düzeltilmeye çalışılacaktır.

Bir ilim adamı için usûlüne göre araştırma yapmak, ilmin haysiyetine saygılı
olmanın ifadesidir. İlim yapıyorum diyerek, ispatlanamamış faraziyelerle, ilim
yuvalarını meşgul edenler, hem yığınları aldatmış, hem de ilmin haysiyetiyle
oynamış olurlar.

En basit şekliyle ilmî bir araştırmada usûl şudur: Evvelâ mevzu belirlenerek,
öğrenilmek istenen şey açık-seçik olarak ortaya konur; sonra o mevzuda, daha
önce yapılmış araştırmaların neticeleri gözden geçirilir; daha sonra, toplanıp
değerlendirilen bu bilgilerden elde edilen sonuçlar tespit edilir; yapılan bu
tecrübelerle ortaya konan neticelerin, doğru olup olmadığını tam tayin etmek



için, bir düzine yeni denemelere girişilir; bu denemelerle, ortaya konan
nazariyenin doğrulanmadığı görülürse, yeniden başa dönülerek, daha başka
araştırmalar yapılır; bilgiler toplanır ve eski-yeni bilgiler bir araya getirilerek,
bu bilgilerin ışığı altında nazariyeye yeni şekil verilir. Böylece, tecrübelerle
gerçek olduğu ortaya konan şeyler kaydedilir; sonra da sabit bir prensip hâline
getirilmek istenen bu gerçeğin, umumileştirilip umumileştirilemeyeceği
araştırılır; umumileştirilebilecekse, onunla benzeri hâdiseler arasındaki
münasebetler değerlendirilerek bütünlük teminine gidilir.

Modern metodolojinin de benimsediği bu araştırma usûlü, ilmî tespitler için
“objektif” bir usûldür. Binaenaleyh, böyle bir usûlle araştırmaya gidilmeden,
bir şeyin doğru ve sabit olduğu iddiasında bulunmak ve ona ters gelen şeyleri
de red ve inkâr etmek kat’iyen ilmî değildir. Zan ve tahminlere bina edilerek
ortaya sürülen düşünceler, sadece birer nazariye ve bu nazariyelere
dayanılarak elde edilen umumî kaideler de birer aldatmacadır. Bu türlü zan ve
tahminlerle ilmî gerçeklere gidilemeyeceği gibi, bunlara dayanılarak, müşâhede
veya sıhhatli haberlerle teyit edilmiş ya da usûlüne göre ispatlanmış hakikatler
de inkâr edilemez.



Fikir Çilesi
Bugün hemen herkes, geleceğin mamureleri için formüller arayıp

durmaktadır. Biz, mızrabımızı bir kere daha ızdıraplı gönüller hesabına
vuracak ve “fikir çilesi!” deyip inleyeceğiz... Izdırapsız gönüllerde,
zonklamayan şakaklarda, rahata alışmış ruhlarda yapılacak tembihin tesiri ne
olursa olsun, bizler insanımızın gerçek mânâda mutluluğa ermesini, fikir
çilesiyle pişmiş şerha şerha sinelerin aydınlık düşüncelerine teslim olmada
görmekteyiz.

Bütün varlığı, sabah-akşam ruhunda hallaç edip iplik iplik savuran, sonra da
onu çeşitli kanaviçelerden geçirerek rengârenk gergefler hâline getirip teşhir
eden bu muzdarip, fakat duru gönüllerin her biri, durmadan arılar gibi dört bir
yana seferler tertip edecek, rastladıkları çiçeklerin yapraklarına tahtlar kuracak
ve onlara bal olma düşüncesini fısıldayacaktır. Yerinde emekleyecek, yerinde
kanatlanıp pervaz edecek; yüreğinde hep sancı, şakaklarında zonklama,
uyuyamadığı haftalar, dinlenemediği aylar ve istirahat etme fırsatını bulamadığı
yıllar peşi peşine uçup gidecek de o bunların farkına bile varamayacaktır.
Mevlâna anlayışıyla hep bir pergel gibi kalacaktır: Bir yanıyla halkın içinde,
diğer yanıyla da Hak’la beraber... Her lâhza, O’nun, önümüze serdiği
eserleriyle coşacak, tekrar tekrar gerilip huzuruna varacak.. sonra da tadıp
doyduğu o akıl almaz ruhanî zevkleriyle, halkın içine dönerek derin bir vazife
şuuruyla kanatlanacaktır.

Günde birkaç defa düşünce mekiğini, yerle-gök arasında gezdiren ve her
seferinde gönül atlasına yeni renk ve yeni buudlar kazandıran bu düşünce
mimarları sayesinde bizler, dimağlarımızda mihrap bağlamış küflü
düşüncelerden sıyrılmaya muvaffak olur ve yosun tutmuş gönüllerimizi
arındırarak insanlığımızı hatırlarız. Pencere ve kapıları sonsuza karşı daima
açık ve daima ebediyetle harman olan; kuşları dinleyip ağaçlarla inleyen;
yıldızları okuyup denizlerle dertleşen; esen yelden, yağan yağmurdan, uçan
kuştan, düşen yapraktan aldığı ayrı ayrı mesajlarla gönlünde Hak’la konuşan;
“yol bu!” deyip süvarisini bulmuş bir küheylan gibi çatlayıncaya kadar koşan
bu Hak katının kutluları, halk içinde gam yükünü çeken birer hamal, onların
ızdıraplarını sinelerinde yaşayan birer müşfik hekim; elemde lezzete, ızdırapta
mutluluğa ermiş birer teslimiyet eridirler.

Başlangıcı ve sonu düşünülemeyecek kadar geniş şu mekân boşluğunda,



şimşeklerin ışığı, yıldırımların gürültüsü, güneşin rengârenk cilveleri, havanın
tatlılık ve güzelliği aydınlık kollarıyla hep onların düşüncelerini sarar; bahar
çiçekleriyle, yaz olgunlaşmış meyveleriyle onlara birer fikir sofrası olur.
Duyup sezdiklerinde, tadıp bildiklerinde, Güzeller Güzeli’nden çizgiler görür
ve O’ndan fısıltılarla ürperirler. Onların irfanlaşan fikir ufkunda, nizam
kendine has diliyle bambaşka şeyler mırıldanır; ışık renklerle sarmaş dolaş
olur ve ruh bu bezme pervane kesilir. Zaman gelir, yıldızlar ayakları altında toz
ve ayakları altındaki tozlar da nebülöz olur.

Ebedleşen gönüllerinde kurup yaşattıkları Cennetlerden ötürü, ne aşk ve
şevkleri söner, ne de çektiklerinden dolayı geriye dönerler. Her sabah yeni bir
ümit, yeni bir şevkle ufkumuzda güneşle beraber doğar ve bize ötelerden bir
şeyler fısıldarlar.

Bugün topyekün dünya, hayatı güzellikleriyle kavramış, bir mercan sabrı ve
sessizliği içinde ruhunda mayaladığı gerçeği her bucağa aşılama ateşiyle yanıp
tutuşan bu kutlular kervanının yolunu gözlemektedir.

Bunlar makam ve mansıp, nam ve şeref sevdasına kapılmayacak; hep
doğruluğun, emanetin, vazife şuuru, akıllılık ve iffetin timsali olarak
kalacaklardır. Kusurlarını bilip nedametle kıvranacak; başkalarına karşı da,
Yaratıcı’nın tanıdığı müsamaha hakkını son sınırına kadar kullanacaklardır.

Servet yerine dava ve düşünce şerefinin, menfaat yerine gerçeğin, lüzumsuz
gösteriş yerine alçak gönüllülüğünün ve şiddet, hiddet, öfke yerine yumuşaklık
ve anlayışın koruyucusu olacak; istidat ve kabiliyetlerinin bütününü, evvelâ
kendi dünyalarının, sonra da umum insanlığın gerçek hayata ermesi ve
yükselmesi uğrunda seferber edeceklerdir. Yalan ve aldatmaya ruhlarında yer
vermeyecek; bencillik ve gururdan, yılandan çıyandan kaçar gibi kaçacaklardır.

Önceden belirlenmiş yüksek idealleri ve mâkul mefkûreleri istikametinde
şerefle ilerlerken, karşılarına çıkan engelleri, çelikleşmelerine vesile sayacak;
darılmalara ve kırılmalara düşmeyeceklerdir.

Ve bir gün gelecek, onların, nefis ve bencillikleri adına yokluğa erdikleri
aynı noktada, yarınki nesillerin baharı alkışlayan coşkun naraları duyulacaktır.



Kayan Yıldızlar
Ümitle şahlanıp şevkle gerildiğimiz şu günlerde, semamızda kayan her

yıldızın, beynimize saplanmış bir zıpkın gibi yüreğimizi hoplatmasına karşılık;
daha şevkli, daha canlı olmamız gerektiğini düşünüyor ve ahd ü peymânlarımızı
bir kere daha gözden geçirme lüzumunu duyuyoruz: Hak yolunda olmayı
hayatımızın gayesi bilecek; mala menala meyletmeyecektik! Ellerimiz
zonklayan şakaklarımızda, milletin yolunu aydınlatacak ve kendini yiyip bitiren
bir mum gibi eriyip gidecektik! Ayaklarımızın ucuna kadar gelen dünyayı, onun
ziynet ve debdebesini itecek; halkımızın iman, ümit ve gelecekteki mutluluğu
adına şahsî haz ve saadetlerimizi, ne burada ne de ötelerde aramayacaktık!
Gök, bütün yıldızlarıyla kaldırım taşları gibi ayaklarımızın altına serpilse, o
âlemin kudsî sakinleri de istikbal ve perdedarlığımıza koşsaydı, biz yine soluk
soluğa insanımızın imdadına koşacak ve onu yükseltme yolunda Kafdağı’ndan
ağır yükleri omuzlayarak ona hizmet yolunu seçecektik... Bayırlarımızı kar
çiçeklerinin sardığı gün gelince de, vazifemizin bitmiş olduğu şuuruyla,
dostların bulunduğu âleme yönelecek ve iştiyakla onlara kavuşmayı
dileyecektik..!

Kaoslar göğüslene göğüslene bugünlere gelinmiş ve düşünce atlasımızın
gökkuşağı gibi şu rengârenk keyfiyeti kazanması, millet uğrunda verilen
hizmetlerin, öze bağlılık içinde, yeni anlayış ve yeni tefsirlerle hâlihazırdaki
duruma gelip ulaşması için yıllarca hatta asırlarca beklenilmişti. Bu sisli
dumanlı dönemde, yamaçlarımızda açan her çiçek için ayrı bir şehrâyin tertip
ediyor; ufkumuzda beliren her yalancı kıvılcım ve şerareyi ışık kaynağı diye
alkışlıyorduk... Ve yine o günlerde, çevremizi saran isi-pası, üzerimize inmiş
“sekine”1 sayarak aldandığımız; ölüm çığlıklarını vilâdet velvelesi zannederek
kendimizden geçtiğimiz; karanlığa destan keserek ışığı lânetlediğimiz; sahteliği
ve sahtekârları göklere çıkarıp, kahramanlığı ve kahramanları yerin dibine
batırdığımız çok olmuştu.

Biz, birkaç nesil bahar nedir bilmediğimiz için, şurada burada kış
uykusundan henüz uyanmış bir iki canlının çığlığında yaz rüyaları görüyor;
kar’a cemre düşüp buzların delinmesinde bahar türküleriyle kendimizden
geçiyorduk... Derken, çevremiz yeniden, hazanla savrulan yapraklarla sarıldı.
Yıldızlar, kayan kayana; yüreklerimizi korku ve ürperti sardı. Umumî olmasa
bile, bahara ermeden böyle bir hazan erken sayılmaz mıydı? Işıkla henüz



kucaklaştık kucaklaşmadık, peşi peşine yıldızların kayması neye alâmetti?
Müseylemelerin, Esvedlerin karanlık ikliminde, aydınlık ruhların işi neydi?
Nedendi bu yolunu yitirmişlik? Nedendi bu şaşkınlık ve geriye dönüş..?

Şöhret, bakışlarımızı bulandırdı. Şehvet bir sis gibi kalblerimizi sardı. Gurur
ruhlarımızı felç edip, benlik boynumuza kement oldu. Hasbîlik ve başkaları için
yaşama düşüncesi gönüllerimizden silinip gitti; onun yerini menfaatperestlik
aldı. Hepimiz benliğin tozpembe ikliminde tıpkı birer “süpernova” gibi şiştikçe
şiştik; sonra da kendi enkaz ve küllerimiz altında ezilip gittik. Kendini benlik
anaforuna kaptıran bizler, zamanla ruh dünyamıza o kadar yabancılaştık ki;
hayatımız bütün bütün bir hezeyan oldu. Artık, pek çoğumuz itibarıyla, aydın
göremez, salim düşünemez, menfaat hislerinden sıyrılamaz ve diğergâmlıkla
şahlanamaz olmuştuk. Azgınlaşan arzularımız, Hakk’ın isteklerinin önüne
geçmiş ve yer yer ruh, nefsanîlik karşısında dize gelmeye başlamıştı. Ve tabiî,
etrafımızı saran bu kadar sis ve duman içinde, aydınlık yolun yolcularından
uzaklaştıkça uzaklaşmış ve nefsanîliğimizle yapayalnız kalmıştık. Daha acısı
da, ruhumuz akrebin kıskacında olduğu hâlde, bizler çakırkeyf ve bedenî
hazlara temannâ durur olmuştuk. Gözlerimiz bağlı, karadeliklerin boy gezdiği
iklimde dolaşıp duruyorduk, ama bunun farkında değildik.

Şimdi yeniden, bir hamlede sıçrayıp özümüzü bulamaz, dava düşüncemizle
bütünleşemez ve kaçırdığımız kafileye yetişemezsek, zamanın acımasız dişleri
arasında ezilip gitmemiz mukadderdir. Aslında biz, kendimize gelsek de
gelmesek de, doğruyu, güzeli, hasbîlik ve fazileti temsil eden kutlular, çevrenin
amansızlığına, hasımların insafsızlığına, fırtınaların şiddetine rağmen yollarına
devam etmektedirler ve edeceklerdir de. Azmin, inancın kollarında ve Hakk’ın
inayetiyle, milleti yüceltme yolunda sürdürülen bu millete hizmet yarışı,
karanlık ruhların ve karanlık düşüncelerin savulup gideceği âna kadar
durmayacaktır.
1 Sekîne: İndiği kimseye güven ve düşmanlara korku veren semavî bir kuvvet.



Zaman Muamması
Bizim, ileri ülkelerden, ne fizikî güç ne de mânevî değerlere sahip olma

bakımından herhangi bir eksiğimizin olduğu kat’iyen söylenemez. Ne var ki,
zamana sözünü geçirme, onunla içli-dışlı olma ve onun her parçasını bir
pırlanta gibi değerlendirmeden yana, onlardan geri, hem çok geri olduğumuz da
bir gerçektir.

Zaman, üzerinden geçilip gidilen bir boşluk değil; o, yakalanıp kullanılacak
bir cevher, her günkü piyasa ve pazarın en kıymetli metâı ve dünya
ticarethânesinde insanoğluna bahşedilmiş bir anapara ve sermayedir. Dün ve
bugün, zamanın sırrını kavrayanlar, eşyâ ve hâdiselere nüfuz ede ede onda var
olmanın özünü keşfettiler. Zamanı bir boşluk telâkki edenler ise, onun öğütücü
dişleri arasında eriyip gittiler.

Eğer mazideki şerefli yerimizin yeniden kazanılması, ihtişam dönemimizin
bir kere daha yaşanması ve milletler arası işlerde, muvazene unsuru olmamız
arzu ediliyorsa; evvelâ; zamana hâkim olmanın yolları araştırılmalı, bu ilâhî
sermayenin zerresi dahi heder edilmemeli ve onu, en iyi şekilde değerlendirme
usûl ve metodu nesillere öğretilmelidir.

Geçmişimizin sımsıkı elde tutulması; geleceğe ait plân ve projelerin bu
düşünce üzerinde gerçekleştirilmesi; bunlar yapılırken de her şeye, içinde
yaşadığımız zamanı idrak adesesiyle bakılması bu yolun biricik esasıdır. Yoksa
dün mutlu ve şanlı imişiz; bugüne faydası ne? Hâlihazır ve umumî durum, rahat
ve saadet bahşediciymiş; yarınlara bundan ne kalacak? Gelecek, hayaller
üzerinde sırça saraylarsa, bugünün bedbahtlarına kazandıracağı nedir? Evet,
geçmiş, başlarda bir tâk gibi görülüp onunla övünülmelidir; ama gelecek için
de ölesiye gayretlerle, o seviyede hazırlanılmalıdır ki; o şanlı maziler,
kitapların güve düşmüş sayfalarında birer süslü üstûre olarak kalmasın..!

Her zerresi bir hikmet dünyası, her lâhzası bir ders alma devresi olan varlık
-ona dikkatle bakan uyanık ruhlar için- teşhir edilen her sayfasıyla gönüllere
ilham kaynağı bir kitap; ondan duyulacak her ses de, mârifet aşılayan bir
hitaptır.

Pırıl pırıl güneşi, masmavi semayı, sonsuzluk düşüncesiyle kaynayıp duran
uçsuz-bucaksız denizleri seyretmek; yer yer zirveler ve ovalar arasında, yerin
halifesi şuuruyla çevreyi temâşâ edip durmak; teleskoplarla mekânın
derinliklerini gözetleyerek uzak yıldızlarla yüz yüze gelmek; mini mini böcekler



âlemine inerek onlarla içli-dışlı olmak; baharların, yazların, sonbaharların,
kışların peşi peşine akıp gitmesi içinde tabiat hâdiselerini sezmeye ve tanımaya
çalışmak; göz ve kulakların muhteşem dünyası üzerinde tekrar tekrar durup
düşünmek; ormanların derinliklerindeki vahşî gürültüleri, rüzgârların tatlı
esişini, ağaç hışırtıları ve yaprak sesleriyle beraber duymaya çalışmak;
ağaçların dallarında taht kurmuş gündüzün yanık bağırlı gazelhânlarını, gecenin
beliğ hatiplerini dinlemek; mâbetler ve başka sanat eserlerinin simalarında,
dâhîyâne çehreleri görmeye çalışmak; sıcağı-soğuğu, acıyı-tatlıyı, güzeli-
çirkini peşi peşine seyredip zıtlardaki bütünleştirici ruhu görmek; hayatın her
saniye, her salise, her âşiresine… başka başka tefekkür tabloları takarak
geleceğin dünyalarını, ruh ikliminde ve dış âlemde ortaya koyacağımız yeni
terkip, yeni tahlil, yeni buluş ve yeni keşiflerle selâmlamak... Evet, bütün
bunlarla var olmak, varlığın akışına hız kazandırmak, sonra da bir hiç gibi
sıyrılıp devreden çıkmak... İşte zamanla bütünleşmenin aydınlık yolu..!

Zamanın kısalığından dem vuranlar, çalışıp düşünmeye vakit bulamamadan
şikâyet edenler ve hep zamana sövüp ondan dert yananlar varsın gaflet ve
dalâletlerinde bocalaya dursunlar; zamanın her parçasına ruhunun ilhamlarını
işleyen büyük ruhlar, onu olduğundan daha fazla ve daha geniş bulmuş ve bu
ilâhî armağanı değerlendirerek eşyâ ve hâdiselerin her yanını didik didik
etmişlerdir. Gazzâlîler bu dikkat ve teyakkuzla varlığın verâsındaki gerçeği
sezerek, onda ikinci bir varlığa ermiş; Mevlânalar, zamanın coşturucu
soluklarıyla kendilerinden geçmiş ve bir velvele olarak cihanın her yanını
sarmış; Nevtonlar, bir elmanın yere düşmesi gibi en küçük hâdiseleri dahi
değerlendirerek, kâinat kitabının sinesindeki “çekim kanunu”nu keşfetmiş ve
zamanın her şeye yetebileceğini ispatlayıp ortaya koymuşlardı. Zamanla
bütünleşmiş bu üstün kametler, geçmişin mirasını en iyi şekilde değerlendirmiş,
yaşadıkları devri tekrar tekrar hallaç etmiş; görünüp bilinecek noktaya
çıktıkları andan itibaren de dünyanın dört bir yanında saygıyla selâmlanmış ve
en sert kayalar üzerinde yeşeren tohumlar gibi en iptidaî toplumların
vicdanlarında dahi kök salmışlardır.

Geleceğin bahtiyar nesilleri, zamanı en iyi şekilde değerlendirecek;
düşünürken çalışmayı, çalışırken okumayı, okurken de idealleri uğrunda hizmet
vermeyi ihmal etmeyecek; daima canlı, daima renkli olmasını bilecektir.
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Takdim
Eğer bugünün insanını tarif etmek gerekseydi, zannediyoruz “İnsanlığını

unutmuş, behimî arzularının esiri hâline gelmiş, maddenin yükü altında perişan
ve ne yapacağını şaşırmış zavallı bir varlık, avare bir mahlûk” demek uygun
olacaktı. Çağımızın teknolojisi insanı işte böyle zavallı bir hale getirdi.
Dünyamız medeniyetin rağmına modernleşiyor. Ve her modernleşme hamlesi,
medeniyetten küçümsenemeyecek bir parçayı koparıp atıyor. İşin acı tarafı da
yapılanların medeniyet hesabına yapılmasıdır. “Hâlbuki medeniyet başka,
modernleşme başkadır. Birincisinde insan, görüşleri, düşünce tarzı, insanî
yanlarıyla; ikincisinde ise, bedenî hazları yaşama vasıta ve imkânlarıyla
değişip yenilenmektedir.”

İnsanlık tarihi, günümüzde görülen birbirine zıt kutupların bir arada
bulunmasına, önceki devirlerin hiçbirinde bu kadar çok şahit olmamıştır. “Bir
tarafta egonun karanlık labirentlerinde yol bilmez, iz bilmez şaşkın ruhlar;
diğer yanda, her an sonsuzla yüz yüze ve bitmeyen bir yolculuğa karar
vermiş, daha doğrusu iç dünyasında miraca azmetmiş aydınlık gönüller…”
Diğer bir tarafta da, “yıldız avlamak için yelken açtığı göklerin
derinliklerinden, zıpkının ucunda bir ateş böceği ile geriye dönen”,
başladığını bitirememiş kem tâli’liler...

Evet, bütün bunlar “Dünkü ihmal, dünkü gaflet ve dünkü umursamazlığın
acı birer meyvesi olarak karşımıza çıktı. Yarınlar da acı-tatlı her türlü
semeresiyle bugünün bağrında gelişip hazırlanmaktadır...”

Elbette ki “Asırlardan beri her yanıyla rahnedar olmuş ferdî ve içtimaî
bünyenin, bir hamlede tamir edilip canlandırılmasına, eski dinamizmine
kavuşturulup cihanla hesaplaşır hale getirilmesine imkân yoktur. Ne var ki,
ona ait parçaları birer birer ihya ederek “bütün”e eski fonksiyonunu
kazandırmak da pekâlâ her zaman mümkün olabilir. Bunun gibi, yapacağımız
her şeyi aheste aheste ve kendi tabiî seyri içinde ele alacak olursak, bu
bizlerde bir şeyler yaptığımız inancını uyaracak ve azmimizi
kamçılayacaktır. Derken, bir gün önümüzdeki korkunç mesafeleri aşıp, yolun
sonuna vardığımızı hayret ve hayranlıkla seyredeceğiz.” Şu kadar ki,
“Yapılacak işlerde ona yetecek enerjide denge prensibi, değişmeyen ilâhî bir
kanundur ve bu kanunun istisnası yoktur. Ara sıra fevkalâdeden zuhur eden
inayetler, Hakk’ın fevkalâdeden lütufları cümlesindendir ve kat’iyen



mükellefin davranışlarına esas değillerdir. Sebepler dairesi içinde ve
irademizin söz konusu olduğu yerde iradeye sırt çevirip, sebepleri kulakardı
etmek apaçık bir cebrîlik; varlığı ve bekası çok ince hesaplara bağlı bir
kısım önemli işleri avamî projelerle ele almak ise düpedüz bir divaneliktir.”

Durum böyle olunca, “Bugün bizim şuna buna değil: ‘Ben milletimin maddî
mânevî mutluluğu için Cehennem’in alevleri içinde yanmaya razıyım.’
diyenlere... Şahsî menfaat ve bencillikleri bir tarafa iterek Hak ve millet
yolunda fâni olanlara... Toplumun ızdırabıyla kıvrım kıvrım kıvranıp, hep
inilti kovalayanlara... Elinde ilim meşalesi, her yerde bir çerağ tutuşturup
cehalet ve görgüsüzlüklerle mücadele edenlere... Üstün bir inanç ve azimle,
dökülüp yolda kalanların imdadına koşanlara.. maruz kaldıkları zorluklar
karşısında isyan etmeden, ümitsizliğe düşmeden bir küheylan gibi yoluna
devam edenlere.. yaşama arzusunu unutarak yaşatma zevkiyle şahlanan
babayiğitlere ihtiyacımız var..!”

Evet “Kendini rahata, rehavete kaptırmamış, her an her şeyden ayrılmaya
hazır, vereceği mücadelenin doğuracağı sıkıntıları önceden yaşamaya
alışmış ve bir asker gibi her an sefer emrini bekleyen bu dinamik ruhlarla
mücadele etmeye ve onları silip geçmeye kimsenin gücü yetmeyecektir...”
Zira inancımız odur ki, “Düşünceleri duru, seciyeleri temiz, vücutları dinç,
gözleri keskin, bakışları berrak; yürekleri topyekûn insanlığa karşı insanî
hislerle dolup boşalan, kendi millet ve çevrelerine karşı da sevgi, merhamet
ve hoşgörüyle bakan bu zirvedeki ruhlarla dünyamız değişecek ve Cennet-
âsâ bir hale gelecektir.”

Bu tertemiz nesillerle, insanımız “Yitirilmiş Cennete Doğru” adım adım
ilerleyecek, dün ve bugün kaybettiklerine kavuşacak, insan olduğunun farkına
varacak, hayatın mânâsını anlayacak, yaratılış gayesine ermiş olacaktır.

İşte bu kitap, sizleri bu düşünce atmosferinde dolaştıracaktır.
Nil Yayınları



Söğüt’ün Bağrındaki Diriliş
Dünya kuruldu kurulalı gündüzler geceleri, ışık da karanlığı adım adım takip

etmekte; yok olmaları varolmalar, ölmeleri de dirilmeler kovalayıp
durmaktadır. Toprağın sinesinde kendini çürümeye salmış bir tohum, sümbül
hayatını netice vermekte; kayaların bağrını döl yatağı edinmiş minik çam
çekirdeği, şartların müsamahasızlığına rağmen salkım salkım boy atıp
gelişmekte ve tıpkı hasmını yenmiş bir gladyatör havası içinde, dalların diliyle
gerilip varlığını haykırmaktadır. Nice dev çağlayanlar vardır ki, menbaları
küçük birer sızıntı; nice bitip tükenme bilmeyen ışık kaynakları vardır ki,
esasları birer zerreden ibarettir. Tomurcuk dudaklarını açıp varlığını
haykıracağı, güller, çiçekler yüzümüze gamze çakacakları güne kadar onların
varlıklarından haberdar bile olamayız. Oysaki onlar, İsrafil’in Sûr’unu çoktan
duymuş ve belli bir tempo ile dirilişe geçmişlerdir bile...

Cihanı üst üste karanlıkların sardığı bir dönemde, âdeta Kehkeşanlardan
yıldızlar derip, bununla her gün ayrı bir donanma gecesi teşkil ederek kendi
ülke ve kendi insanına hep başka başka bayram şenlikleri yaşatanlar,
üstûreleşen koca bir tarihin ilk rüyalarını cılız bir söğüt ağacının dalları altında
görmüşlerdi.

Mütevazi bir toprak parçası üzerinde, oldukça basit bir hayat yaşayan bir
a v uç insanın, hayallere sığmayan bir müthiş patlamayla, denizlerin dev
dalgaları gibi birdenbire belirip ortaya çıkmaları, hangi sebeplerle izah
edilirse edilsin, kat’iyen inandırıcı olamayacaktır.

Acaba, yağmur yüklü bulutlar gibi ellerinde ışıktan kamçılarla, kıyametler
kopararak dört bir yanı tutan bu heyecanlı sineler, akıllara durgunluk veren bu
hareket ve bu hızı nereden alıyorlardı? En sağlam manevralarla kitlelere
hükmedip, onları arkalarından sürükleyerek, cihan çapında meydana getirmeyi
başardıkları bir büyük diriliş ve bir büyük inkılapla, hâdiselerin akışını, tarihin
çehresini değiştiren onlardaki bu müthiş güç nereden kaynaklanıyordu?
Dostların vefa bilmediği, düşmanların cefadan yılmadığı, handikapların
handikapları takip ettiği çalkantılı bir devrede, her türlü imkânsızlığı aşarak
kemmiyetin bütün müesseselerine galebe çalmaları, yani “bir sineğin bir kartalı
sallayıp yere vurması” nasıl mümkün olmuştu? Rica ederim, olup biten bunca
şeye (ganimet) tutkusu, şöhret hissi, kavga hırsı, cihanı istila etme arzusu
dememiz mümkün müdür?



Hayır hayır! Bu âteşîn ruhları harekete geçiren, bu çelik iradeleri dünyanın
hâkimi kılan sır, ne bunlarda ne de bunlar gibi şeylerde kat’iyen aranmamalıdır.
Bence bu sır onların sağlam inançlarında, tarih şuurlarında ve mukaddes
ideallerinde aranmalıdır.

Uzun yıllar, sağda-solda bitkin, yorgun ve tutarsız bir hayat yaşadıktan sonra,
onu, yepyeni bir güç, taptaze bir kuvvet ve apaydın bir millet olarak cihanın
karşısına çıkaran bu inanç ve bu ideal, onun için âdeta ölümsüzlük kevseri
olmuştu.

Baharda, erimeye başlayan karın-buzun zayıf noktalarını kollayıp da, oralara
diriliş mesajları sunan toprağın, kendini bir mübarek çimlenmeye terk etmesi
gibi.. birkaç yüz çadırdan ibaret bu kutlu aşiret de, ona baştan başa bağrını açan
yeryüzü meşcereliğinde tıpkı kar çiçekleri gibi her yanı sardı ve dünyanın üç
kıtasında cihangirâne bir devlet kurmaya muvaffak oldu.

Artık söz onun, devran onundu; atını en karanlık noktalarına kadar sürecek;
her uğradığı yere gönlünün ilhamlarını boşaltacak; mazlum ve mağdurların
âhını dindirerek, sivri süngüsü ve keskin kılıcıyla bütün zalim ve müstebitleri
zapturapt altına alacak ve dünya devletleri seviyesinde cihan sulh ve
muvazenesinin en gür sesi hâline gelecekti.. ve geldi de... Tarihin tespit ettiği
en utandırıcı zulümlerden en iğrenç tecavüzlere, en kanlı ihtilallerden en ümit
kırıcı çalkantılara kadar, bin bir gailenin kol gezdiği, hezeyan ve çılgınlıklara
alkış tutulduğu, yangınların şehrayin sayılıp vahşetlere yahşî çekildiği
alabildiğine karanlık bir çağı, ense kökünden yakalayıp derdest ederek zamanın
bağrından söküp attı.

Evet o, bütün bunları yaptı. Ve yüksek inanç sistemi, ruhundaki fazilet aşkı,
herkesi hayran bırakan güzel seciye, üstün ahlâk, disiplin ruhu, itaat şuuru ve
hayatı hakir görme gibi eşsiz meziyetleri sayesinde, dünyanın üç kıtasında
yaşayan insanların hemen ekserisinin gönüllerini fethederek arkasına almasını
bildi. Böylece, bir kudsinin uğurlu elleriyle temelleri atılan bu yüksek
mefkûrevî devlet, arkadan gelen hayırlı mirasçılarla da devam ettirilince, bir
cihan hâdisesi hâline geldi. Sonra da parlaklık ve ihtişamından hiçbir şey
kaybetmeyerek bir ölçüde bugünlere kadar gelip ulaştı. O, Sezarların,
Napolyonların saltanatlarından daha parlak, daha şaşaalı ve daha uzun ömürlü
olmuştu; olmalıydı da.. zira bir yanda altın-gümüş, şan-şeref üzerine kurulmuş
bir saltanat; diğer yanda, ahlâk, fazilet, inanç üzerine kurulmuş ve insanî
ağırlıklı bir hükümranlık..! Şöhret ve servet, hiçbir zaman inanç ve yüksek



ideallere bağlılık kadar insanlık üzerinde tesirli olamamıştır ve olamazdı da.
Geçmişteki Fransa, İngiltere cumhuriyet ve hükümetleri gibi, bugünkü süper
güçler de dış yüzlerindeki ihtişama rağmen, hiçbir zaman gerçek nizam ve
âhengi idrak edememiş, çürük sistemlere dayalı istikbal vaad etmeyen
kuvvetlerdir. İskender ve Napolyon’un kandan seylâplarla kurup çevirdikleri
imparatorluk değirmenleri, arkada bir sürü inilti, bir sürü lânet bırakarak
kurucularıyla beraber yıkılıp gitmesine karşılık, söğüt çevresindeki saf
tohumlar üzerinde kanatlanan papatyalar, hâlâ salınıp durmaktadır.

Bir gökkuşağı gibi daima onların düşünce ufkunu tutan ve bir bayrak gibi hep
başlarının üzerinde dalgalanıp duran bu yüksek inanç ve “devlet-i ebed
müddet” idealinin, onlar üzerinde tesiri o kadar büyük olmuştu ki, daha o ilk
kıpırdanış dönemlerinde, altı-yedi yüz senelik muhteşem bir milletin düşünce
hareketinin, teşkilat ve idaresinin plan ve programlarının mevcut olduğu hemen
sezilebilir. Bir de bu yüksek ideal; sağlam bir dinî duygu, dupduru bir heyecan,
her işte sıkı bir disiplin, fevkalâde yiğitlik ve civanmertlik; herkesi memnun
edecek ölçüde bir idare, iyi işleyen bir adliye, cesaret ve hak ölçüsüyle gürül
gürül bir askerî teşkilatla da bütünleşince çarçabuk dünyanın efendisi
oluvermişlerdi.

Aslında bu, tarih felsefesine göre tabiî bir netice idi. Zira, bir tarafta, kin,
nefret ve türlü türlü ihtiraslarla, durmadan bir cadı kazanı gibi kaynayan,
çevrede çapulculuk yaparak zayıfları ezen millet şeklindeki yığınlar; beri
tarafta, insanlık ve mürüvvet adına mazlumların imdadına koşan, dünyayı yeni
baştan hak ölçüsüne göre planlayan, camileri, çeşmeleri, sebilleri, hastaneleri,
vakıf ve imaretleriyle yüzlerce insanî müesseseyi gergef gibi işleyen incelerden
ince ayrı bir dünya... Bu dünya, insanlık çapında, hayata yeni bir mânâ, yeni bir
tefsir getirme düşüncesiyle ortaya çıktı ve yeryüzünü saran bütün şirretliklere
rağmen, kendine has bu yüksek hayat felsefesini insanlığa kabul ettirmesini
bildi.

Dostların vefasızlığına, düşmanların ardı arkası kesilmeyen istilâ ve
ifsatlarına uğramasaydı, kim bilir daha neler yapacaktı?!

Keşke, bu mübarek dünya, duygu, düşünce, anlayış ve hayat felsefesiyle hiç
değişmeseydi! Keşke, onun yiğitliği, sadeliği ve mertliği bugüne kadar dipdiri
kalabilseydi! Keşke o, muhteşem saray ve yüksek kasırların altın yaldızlı
kubbeleri altında, baygın ve mahmur dolaşan hasım dünyanın tâli’siz
insanlarının durumuna düşmeseydi..!



Ah, o zevke dalıp özden uzaklaşmalar, firuze ve zebercet yaldızlı tavanlar
altında çalım satmalar; zümrüt gibi bağ ve bahçelerde, lâle ve zambaklar
arasında mest ü mahmur rahata ve rehavete teslim olmalar..!

Eyvah ki, bütün bunların hepsi oldu..! Ne çıkar..! Söğüt’ün gök rengi
tomurcuklarının dudaklarında yeni bir günün muştusu var..!



Mukaddes Göç
Göç, yaratıldığı günden bu yana hiç durmak bilmeyen insanoğlu için umumî

mânâda; insanlar arasında seçkinlerden seçkin aydınlık ordusu kudsîler için de
hususî mânâda ve aynı zamanda medeniyet tarihini de yakından alâkadar eden
önemli bir mefhumdur.

Evet, bir tarafta anne karnından çocukluğa, çocukluktan delikanlılık ve
olgunluğa, derken yaşlılık ve ölüme uğrayarak upuzun bir sefere çıkmış
gariplerden garip insan fertleri; diğer yanda, elindeki meşaleyle çağlara ışık
saçan, çeşitli devirlere mührünü basan; açtığı nurlu yolda arkasına düşenleri
hep medeniyetin şahikalarında dolaştıran; sinesinde tutuşturduğu kıvılcımlarla
kendine gönül verenlerin ruhlarını aydınlatıp onları iman ve ümit kuşağında
ölümsüzlüğe hazırlayan; aydınlık düşünceleriyle, karadeliklerin çehrelerinde,
Cennet’lere ait ışık ve renk cümbüşü çıkararak karanlıkların ve karamsarlığın
hükmettiği aynı noktalarda, ümit meşcerelikleri meydana getiren yüce rehber ve
yüksek kametler, hep birer yolcudurlar ve bütün bir hayat boyu göç edip
dururlar. İnançları, düşünceleri, davaları uğrunda bitip tükenme bilmeyen bir
göç...

Bir hakikatin değişik rükün ve yönlerinden ibaret olan; iman, göç ve cihad
üçlüsünün, Kutlu Beyan’da ekseriya peşi peşine zikredilmesi, bu meselenin ne
denli ehemmiyet arz ettiğinin en parlak delilidir. İnanma, hicret etme ve inancı
uğrunda vereceği mücadeleyi, bu yeni iklimde, yeni muhatap ve yeni şartlara
göre durup dinlenmeden devam ettirme.. işte kudsîlerin sabah-akşam
başvurageldikleri üç musluklu Hızır çeşmesi! Bu çeşmeden kana kana içenler,
inançla gerilecek ve karanlık bucaklara durmadan kıvılcımlar salacaklardır;
yollar sarpa sarıp çevreyi terslikler, yanlışlıklar, cahiliye duygu ve tutkuları
alınca da mal-menâl, yurt-yuva, evlad ü iyâle bakmadan “bir başka diyar!”
deyip yeniden yolculuğa çıkacaklardır.

Dava ne kadar yüksek, düşünce ne kadar yararlı ve orijinal, mesajlar ne
kadar parlak da olsa, onu ilk defa duyan ruhların irdemesi, mukabelede bulunup
zorluklar çıkarması kaçınılmaz ve bir ölçüde de tabiîdir. Buna göre, kendi
toplumunda yeni bir iman, yeni bir aşk ve heyecan uyarmak isteyen herkes, ya
mücadelesini orada açık-kapalı devam ettirecek veya hicret edip gönlünün
ilhamlarına, takdimiyle vazifeli olduğu mesajlarına başka talip ve başka
meşcerelikler araştıracaktır.



Birinci şıkta, o inanç ve düşünceye gönül veren her ferdin, fevkalâde
dikkatli, tedbirli ve yenilmişlik adına ne varsa hepsini daha baştan aşması
şarttır. Yoksa, ümit edildiği mânâda aydınlatma olamayacağı bir yana, çok defa
küçük bir dikkatsizlik, az bir yanlışlık, şartların ağırlaştırılmasına, atmosferin
de bütün bütün yaşanmaz hâle gelmesine sebebiyet verebilir... Bir heyetin
bütün fertlerinin her zaman bu denli dikkat ve teyakkuz içinde bulunmaları çok
zor, hatta imkânsız olduğundan, bu türlü durumlarda aydınlatma ve irşadın ayrı
bir iklimde devam ettirilmesi bir bakıma zarurîdir; başka şekilde hareket ve
direnmelerin de hiçbir faydası yoktur.

Öteden beri her yeni düşünce, doğduğu muhitte hor karşılanıp, aleyhinde
kampanyalar oluşturulmasına karşılık; o düşünce ve onu temsil eden şahısları
çocukluk ve gençlikleriyle bilmeyen bir başka muhit, çok defa onlara kucak
açmış ve destek olmuştur.

Bu itibarla, her kudsînin kaderinde değişmez şu çizgiler, âdeta bir fasl-ı
müşterektir: Önce iman ve aşk, sonra yığınları saran yanlışlık ve inhiraflara
karşı mücadele, sonra da gerekirse insanlığın mutluluk ve saadeti uğrunda, yurt-
yuva her şeyi feda ederek, başka aşina gönüller aramak üzere yeniden yollara
dökülmek...

Hemen her yeni dirilişte bu iki esas ve iki merhale çok önemlidir. Birinci
merhale, ferdin şahsiyet kazanması, inançla şahlanıp aşkla gerilmesi, nefis ve
benliğini aşarak Hakk’ın âzâd kabul etmez kölesi olma merhalesidir. Bu
merhaledeki cihad, bütün buudlarıyla nefsin dümenlerine karşı, benliği
yenmeye müteveccih ve insanın kendisini yeniden inşa etmesiyle alâkalıdır. Bu
itibarla da cihadların en büyüğü “cihad-ı ekber”dir. İkinci merhale ise, her
gönülde bir kor, bir alev hâline gelen inancın aydınlık tufanı, artık çevreye
çeşitli dalga boylarında şualar neşretmeye başlar. Çok defa bu safhanın
tahakkukuyla beraber hicret de gelip kapıya dayanır.

Aslında, bu devreye kadar geçirilen safhalarda dahi, ruh planında bir
hicretten bahsetmek her zaman mümkündür: İnsan, içinde bulunduğu durumdan
olması gerekli olan duruma; hareketsizlik ve dağınıklıktan aksiyon ve sisteme;
donmuşluk ve bozulmuşluktan kendini yenilemeye, bin bir günahın boğucu
atmosferinden ruh ve kalbin hayat derecesine yükselme gibi.. hususların hemen
hepsinde bir hicret mânâsı vardır ve bu mânâlarda o, hep hicret edip
durmaktadır. Kanaatimizce, ikinci hicretin, fonksiyonunu tam eda edebilmesi
de, birinci merhaledeki hicretlerin yapılıp yaşanmasına bağlıdır. Nefsinden



kalbine, cisminden ruhuna, dış şatafatlardan vicdanındaki ihtişama, özünden
özüne hicrette başarılı olanlar, öbür hicret ve ötesinde de başarılı olurlar. Bunu
tam temsil edemeyenler, çok defa diğer hicret ve ona bağlı olanları da kusursuz
temsil edemezler.

Bu mânâda hicret, ilk defa, insanlık semasının ayları, güneşleri sayılan Hz.
İbrahim, Hz. Lut, Hz. Musa, Hz. İsa gibi yüce kâmetler tarafından başlatıldı;
sonra da bu aydınlık yolun eşsiz rehberi, İnsanlığın İftihar Tablosu, zaman ve
mekânın Efendisi bu yoldan yürüyüp gitti. Kapıyı da kıyamete kadar arkadan
gelenlere açık bıraktı...

Hak yolunda ve Hakk’ın hatırı için yapılan hicret o kadar kudsîdir ki, mal ve
canlarını inandıkları dava ve o davanın eşsiz temsilcisi uğrunda feda eden
kutlulardan kutlu bir cemaatin, en çok sevilip takdir edildiği noktada, daha
değişik sıfat ve unvanlarla değil de “muhacir” unvanıyla yâd edilmesi ne kadar
mânidardır! Hatta bu kudsîler dönemine bir tarih başlangıcı aranırken; Nebi’nin
doğumu, peygamberlikle şereflendirilmesi, Medine halkının bu yüce davaya
omuz vermesi, Bedir harbi, Mekke fethi gibi... her biri ayrı bir pırlanta olan
bunca hâdise içinde, hicretin seçilmesi, üzerinde hassasiyetle durulmaya değer
önemli bir mevzudur.

Bir kere, yüksek bir mefkûre uğrunda göç eden her fert, hayatının her
lahzasında, göçe sebep teşkil eden yüksek gayenin baskısını vicdanında
hissedecek ve hayatını bu yüksek duyguya göre düzenleme mecburiyetini
duyacaktır. Ayrıca çocukluk ve gençlik dönemleriyle alâkalı horlayıcı
nazarlardan kurtulması, rahat ve endişesiz hareket etmesi de ancak bu mukaddes
göçle tahakkuk edebilecektir. Zira, kim olursa olsun, çocukluk ve gençlik
dönemini geçirmiş olduğu çevrede, o devreye has, hasımları tarafından bazı
yanlarının tenkit edilmesi ihtimaline karşılık; hicretle gerçekleştirilen yeni
muhitte, pırıl pırıl hâli, tertemiz düşünceleri, baş döndürücü fedakârlıklarıyla
devamlı takdir edilen biri olacaktır. İster bunlar isterse başka faktörler olsun,
öteden beri tarihte devir açıp-devir kapayanlar ve büyük bir ölçüde tarihin
akışını değiştirenler hep muhacir kavimler olmuştur.

Sosyologların tespitine göre, yeryüzündeki medeniyetlerin hemen hepsi göç
eden fert ve cemaatler tarafından kurulmuştur. Toynbee, göçebelerin kurduğu
yirmi yedi medeniyetten bahseder ki; bu da hemen hemen çağlar boyu
yeryüzünde, göçebe hâkimiyeti demektir. Kendini rahata, rehavete kaptırmamış,
her an her şeyden ayrılmaya hazır, vereceği mücadelenin doğuracağı sıkıntıları



önceden yaşamaya alışmış ve bir asker gibi her an sefer emrini bekleyen bu
dinamik ruhlarla mücadele etmeye ve onları silip geçmeye kimsenin gücü
yetmeyecektir.

İşte ilk kudsîler ve ilk medeniyet muallimleri! Ve işte birkaç aşiretten cihan
imparatorlukları kuranlar! Yıldırımlar gibi karanlık çağların bağrına inen bu
insanlar, rahatı zahmette; diri kalmayı, ölüm ve ötesindeki her şeyi hakîr
görmede; ebed-müddet var olmayı şartlara göre kendilerini yenilemede gördü
ve ters-yüz edilmez birer güç hâline geldiler.

Keşke, günümüzün nesillerini, rahattan, rehavetten, hazlarına düşkünlük ve
nefsanîlikten kurtararak, ruhlarını yüce duygularla donatıp daha çok ızdırap
çeken, daha çok acı ve sızı duyan ideal insanlar hâline getirebilseydik. Belki o
zaman, milletçe, küçük hesapların, hasis zevklerin tesirinde kalmayacak ve bir
kısım ehemmiyetsiz sıkıntılardan ötürü de hiç mi hiç yer ve yön
değiştirmeyecektik...



Zirvedeki Ruhlar
Düşünceleri duru, seciyeleri temiz, vücutları dinç, gözleri keskin, bakışları

berrak; yürekleri topyekün insanlığa karşı insanî hislerle dolup boşalan, kendi
millet ve çevrelerine karşı da sevgi, merhamet ve hoşgörüyle çarpan zirvedeki
ruhlar, dünden bugüne tarihi hâdiselere yön vermiş, tarihin yükünü ense
kökünde taşımış bir düzine kudsîlerdir ki; zaman, onlar ve onların sundukları
mesajlarla itibarîlikten çıkarak değer kazanır, mekân ve mekânın bağrındaki
karadelikler onların aydınlık düşünceleri sayesinde Cennet koridorları hâline
gelir.

Tek bir düşünce, tek bir anlayış, tek bir mâbuda inanç etrafında kenetlenerek,
varlık ve birliklerinin şuurunda olmaları onların en önde gelen vasıflarındandır
ve bu vasıfla hep zirvelerde dolaşır; şereften şerefe, zaferden zafere koşarlar.

Heyecanlanıp harekete geçmelerini gerektiren herhangi bir sebep olmadığı
veya kendi iç dünyaları ile meşgul bulundukları dakikalarda, yüzleri yerde,
fevkalâde sakin, uyumlu ve melek oldukları hissini uyandıracak kadar
yumuşaktırlar. Vazife başında ve düşünceleri hesabına harekete geçtikleri
zamanlarda ise, birdenbire çelikleşir, sertlerden daha sert hale gelirler.

Normal ve tabiî halleri içinde, ruhlarındaki şecaat ve yiğitliği sezmek
oldukça zordur; yumuşaklardan daha yumuşak, incelerden daha ince ve nazik
davranırlar; iş başa düşüp de hizmete çağırıldıklarında ise, birdenbire değişir,
bambaşka bir hâl alırlar. Ve hele rehberlerini bulup yollarının da doğruluğuna
inanıyorlarsa; işte o zaman, her biri birer ateşpâre kesilerek cihanın dört bir
yanını velveleye verirler. Rehber “Dur!” diyeceği âna kadar da durup dinlenme
bilmez; stepler aşar, kandan irinden deryalara dalar ve süvarisini bulmuş bir
küheylan gibi çatlayıncaya kadar koşarlar.

Şefkatli, azimkâr ve onlarla aynı duyguları, aynı düşünceleri paylaşan bir
idarecinin elinde, pas bilmez, kırılmaz birer polat gibidirler; silahı kadar ona
yakın ve son soluklarına kadar da onunla beraberdirler. Zimamdarlarına böyle
yürekten bağlı olan bu yiğitler, ondan hüsnüniyet ve hamiyet gördükleri sürece
de bir lahza vefa ve fedakârlıktan geri kalmazlar.

Yurt ve milletleri için gündüzleri soluk soluğadırlar; geceleri de uyku ve
istirahat nedir bilmezler; bütün bir hayat boyu çırpınır durur, hem Hakk’ı hem
de halkı hoşnut etmeye çalışırlar.

Herhangi bir sebeple düzenleri bozulup kuvvetleri dağılsa, şevklerini



söndürüp ümitlerini kıracak hâdiseler peşi peşine birbirini takip etse,
semalarındaki bütün yıldızlar birer birer dökülüp çevrelerinde karanlıklar kol
gezse, zerre kadar sarsılmaz; derhal Yaradan’larına döner, inançla kanatlanır
ve muhteşem geçmişleriyle bütünleşerek yepyeni bir şevkle, yeniden dirilir ve
yeniden yollara koyulurlar.

Mâbudlarıyla baş başa kaldıklarında her biri incelerden ince birer kalb ve
vicdan insanı olan bu yiğitler, er meydanlarında tamamen ayrı bir hâl, ayrı bir
hüviyet alırlar; Cahiz’in de ifade ettiği gibi, “Onlardan kaçan kurtulamaz, uçan
uçmaya fırsat bulamaz!” Onların dolaştıkları yerlerde tepeler dümdüz,
düzlükler de pürüzsüz olur. Hücuma uğramadıkça kimseye hücum etmeyi
düşünmez; hücum edince de hasımlarına aman vermezler. Arkasına düştükleri
şeyi elde edinceye kadar durma dinlenme bilmez, uyku ve istirahata iltifat
etmezler...

Nefretten nefret eder, kötülükleri iyilikle savmaya çalışır; hasımlarına karşı
dahi âdiliğe tenezzül etmez, hep mertçe davranırlar. Mağlup edip dize
getirdikleri kimseleri, hiçbir şey olmamış gibi karşılar ve onlara
centilmenlikten zevk duyarlar.

Her işlerinde akıllı ve basiretlidirler.. zekâ ve ferasetleriyle en halledilmez
gibi görünen meseleleri dahi halleder; bedbinlik ve karamsarlık içinde çırpınıp
duran sineleri ümit ve azimle şahlandırırlar. Dehâya denk bu üstün fıtratlar, o
muhteşem zekâ ve kabiliyetlerini hep millet yararına kullanırlar; kullanırlar da,
başkalarına zararlı olmadan fersah fersah uzak bulunurlar.

Ülke ve milletlerini derin bir aşkla sever; bu uğurda maddî-mânevî her türlü
füyûzât hislerinden fedakârlıkta bulunur ve bu yolda ölmeyi hayatlarının gayesi
bilirler. Milletlerinin başına gelen bir felaket, onları ta can evinden vurur;
vurur da, onlara dünya zevk ve lezzeti adına her şeyi unutturur. Bu felaketi
atlatacakları güne kadar da, evlerinde obalarında diriliş ninnileri söyleyerek
gelecek nesillerde mücadele azim ve ruhunu geliştirip, onlara, esaret altında
zilletle yaşamaktansa, izzetle ölmeyi öğreterek; dün ve bugün kaybettikleri
şeyleri onlarda kazanmaya çalışırlar.

Onların ruhlarına, inandıkları düşünce istikametinde millete hizmet aşkı o
kadar hâkimdir ki; mektepte, kışlada, tarlada saban arkasında, dükkânda alış
verişte, memuriyet masası başında, namazgâhta, seccade üzerinde, mecliste,
meclis kürsüsünde ve bakanlık koltuğunda hep onu mırıldanır, onunla oturur,
onunla kalkarlar.



İçtimaî yanları ve ma’şeri iradeleriyle fevkalâde kuvvetlidirler. Millî her
meseleyi, şahsî ve ailevî her türlü menfaatin üzerinde tutar ve bu uğurda
cansiperane mücadele verirler.

Her türlü güç ve kuvvete, her çeşit hıyanet ve ihanete karşı, en metin, en
sağlam kaleleri de o durulardan duru saf inançları ve o inançtan kaynaklanan
yüksek heyecanlarıdır. Bu sağlam sığınakları sayesinde, en aşılmaz görünen
şahikaları aşar, en dev engelleri yener, en onulmaz dertlerin üstesinden
gelebilirler.

Onların meclislerinde gece ve kıştan söz edilmez; en karanlık durumlarda
dahi, onların düşünce dünyalarında, cihanları aydınlatacak ışık kaynakları,
karı-buzu yerle bir edecek hararet ve enerji menbaları feveran edip
durmaktadır. Onların bu cennet iklimlerinin dışında, yığınlar, ümitsizlik içinde
boğulurken, onlar inanç mekiklerini bir başka ümit haliçesinde hareket ettirerek
gözlere ve gönüllere ayrı ayrı güzellikler sunar ve ayrı ayrı diriliş yollarını
gösterirler.



Millî Ruh Düşüncesi
Bir millet, dünüyle içli-dışlı olduğu, hassasiyetle özünü koruduğu sürece,

yarınlarını teminat altına almış ve varlığını en sağlam temeller üzerine oturtmuş
sayılır. Geçmişini görmezlikten gelip dününü bütün bütün unuttuğu, ruh
kökünden uzaklaşıp özüne yabancılaştığı sürece de, her esen rüzgârla yer
değiştiren çer çöp gibi savrulup durur ve kat’iyen istikbal vaad edici olamaz.

Evet bir millet, istikbalinin emanetçileri olan genç kuşaklara, müsbet ilimleri
talim ediyor gibi, iniş ve çıkışları, tırmanış ve düşüşleriyle bütün bir
geçmişlerini de öğretebiliyor; zirvelerde dolaştıkları devirleri destanlaştırarak
onların aşk ve heyecanlarını kamçılayıp onlarda yeni yeni kahramanlık duygu
ve düşüncelerini geliştirebiliyor; hasımlarından gördükleri ihanet, gadir ve
maddî-mânevî her türlü tahribatı yine onların metafizik gerilimleri hesabına
kullanabiliyorsa, geleceği adına müsbetlerden müsbet en mükemmel işi yapmış,
en büyük hamlede bulunmuş ve kendi düşünce kuşağına yükseltebildiği her
millet ferdine de ölümsüzlük iksirini aşılamış olur.

Milletçe, yepyeni bir “ba’sü ba’del mevt”  çırpınışı içinde bulunduğumuz şu
günlerde, genç nesillere, mefkûrevî geleceğimizin yanında şanlı geçmişimiz;
günümüzü idrak kutbunda inanç, düşünce, örf ve âdetlerimiz; modern ilimlerle
beraber millî kültürümüz de belletilmelidir ki; o, yaşadığı gün ve içinde
bulunduğu şartların gereği olarak yapıp ortaya koyma mecburiyetini duyduğu
her yeni terkip, yeni desen ve yeni motifleriyle özüne ve kendi dünyasına karşı
yabancılaşmasın; yapıp ortaya koyacağı her yeni eserini millî ruh kanaviçesine
göre işleyebilsin ve kendi ruh dünyasından uzaklaşmasın...

Bu itibarladır ki, millet çapında meydana getirilmek istenen her hamle ve
harekette, “tarih şuuru” raylarına bağlılığa fevkalâde önem verilmeli ve millî
kültür perspektife alınmadan herhangi bir değişikliğe gidilmemelidir. Canlılar
âleminde, tür değiştirmeye mâtuf sun’î mutasyonlar, pek çoğu itibarıyla ölümle
sonuçlandığı gibi, milletlerin hayatlarındaki özden uzaklaştırıcı değişiklikler de
hep o milletlerin ölümleriyle neticelenmiştir.

Bunun içindir ki, millet hayatında yapmayı planladığımız inkılaplar, ne kadar
yararlı da olsa, bu uğurda millî ruh kat’iyen feda edilmemeli; aksine, millet
modernize edildikçe o daha da hassasiyetle korunmalıdır. Bilhassa bin bir
paradoksun kol gezdiği günümüzde, ta beşikten başlayarak, anneler,
yavrularına, millî ruhu terennüm eden ninniler söylemeli; nineler masallarını ve



masal kahramanlarını şanlı geçmişimizin destanlarında aramalı; irfan
yuvalarımız her vesileyle, şu muhteşem fakat tâli’siz, şevketli fakat gadre
uğramış milletimizin alabildiğine parlak ve fevvareler gibi bulutlar arasında
kendine yer aradığı dönemleri en heyecanlandırıcı üslûplarla dile getirmeli;
edebiyatımız millî ruh ve millî düşünceyi hayatın her ünitesinde, o üniteye has
renk ve çizgileriyle bir dantela gibi işlemeli ve bize ait meselelerin en
küçüğünü dahi irfan semamızda bir gökkuşağı hâline getirerek nesillerin
nazarına arz etmeli; romanlarımız, piyeslerimiz bizim hissiyatımıza tercüman
olmalı, bizim türkülerimizi söylemeli; yediğimiz gıda, içtiğimiz su, teneffüs
ettiğimiz hava, kokladığımız çiçekler bütünüyle bu ülkeye ait olmalı ve ne
suretle olursa olsun, özümüzde değişikliğe sebebiyet verecek hiçbir şeyin millî
bünyemize sızmasına fırsat verilmemelidir. Vaizler kürsülerde, hatipler
minberlerde, konferansçılar geniş halk kitleleri karşısında bu millet gibi
düşünmeli, bu millet gibi heyecanlanmalı, bu millet gibi konuşmalı, bu millet
gibi sevinmeli ve bu millet gibi tasalanmalıdırlar. Yoksa, hırsla gerilmiş
hasımlarımız, bir taraftan açıktan açığa bize ait her hayrı, her güzel teşebbüsü
sinsi sinsi engelleyip, diğer taraftan da, yapacakları en küçük yardımları dahi,
millî ruhu ipotek etmeye bağlarken, milletin geleceği adına bir şey yapmamız
mümkün olmayacaktır.

Böyle olunca da bize, ruhumuzla bütünleşip kendimiz olma, kendimiz gibi
düşünme, kendi ellerimizle işleyip kendi ayaklarımızla yürümekten başka çare
kalmıyor.

Aslında, düne kadar, din, vatan, millet ve namusumuzun amansız düşmanı
olarak tanıyıp bildiğimiz şu, düşüncelerinde kindar, davranışlarında sahtekâr,
eli yüzü kanlı mürâî çehrelerin “ilelebed” bize yardım edeceklerine ihtimal
vermek ve hele bu işi devam ettireceklerini inanmak aldanmışlıktan başka bir
şey değildir.

Evet, asırlardan beri sönme bilmeyen melun ihtirasların, ölmeyen kinlerin,
bilhassa son günlerde, yurdumuzun dört bir yanında ne hain emeller peşinde
olduklarını görüp öğrendikten sonra, bize bizden başkasından yarar
gelmeyeceğine inanarak millî ruh kuşağında bütünleşmeli ve kendi dirilişimizi
kendimiz hazırlamalıyız.

Kim bilir belki de, bugüne kadar bin defa, hırs ve menfaati bayraklaştırarak
üzerimize at sürmüş, şu her türlü insanî duygu ve faziletten mahrum kin ve
nefret dünyası da bunu beklemektedir!?..



Lütuflar Ufkunda İnsan
Hayatın her lahzası yeni yeni hazineler elde edebilmek için bir kısım

fırsatlardan ibarettir. Bu fırsatları değerlendirerek aydınlıkta yaşamak veya
onları fevt ederek karanlıkta kalmak –insanoğlunu şereflendirme noktasında–
ona bırakılmıştır.

En başta hayatın kendisi de, insanoğluna bahşedilen büyük nimetlerden
biridir. Hayata gelmek veya gelmemek, insanî hüviyette varlığa ermek veya
ermemek elimizde değildir; ama, onu değerlendirmek ve bu sihirli nimetlerle
iki âlemin mutluluğunu elde etmek iradelerimize bağışlanmış ilâhî bir
armağandır.

Hayat ve hayatla alâkalı diğer fakülteleri, Yaratıcı’nın kanun ve prensipleri
çerçevesinde fethetmek, onları tanımak ve sahip çıkmak, bizler için yüce birer
vazifedir. İnsan bütün meleke ve istidatlarıyla yontulmamış bir mermere
benzer. Heykeltıraş, hayalindeki plana göre mermeri kesip, biçip
şekillendirdiği gibi, insanoğlu da kendi ruhunun heykeltıraşı olarak eline
verilen programa göre, ona ikinci bir varlık kazandırıp, vicdanındaki sırrı onun
simasına nakşedebilir. Elverir ki o, kâinat kitabına denk ve yüce hakikatin
şuurlu bir aynası olan, vicdanının derinliklerindeki sırlı yazıları okuyabilsin ve
yüksek bir himmetle, hep, en iyiyi, en güzeli takipten geri kalmasın: Kısa ve
geçici muvaffakiyetler yerine yüksek idealleri tahakkuk ettirmeye gayret
göstersin; küçük hedefler yerine, büyük maksatlar arkasında koşsun; basit
düşüncelere kapılacağına, şakaklarını zonklatacak derin fikirlerle meşgul olsun;
gelişigüzel şeyleri mütalâa edeceğine, bu dünyayı ve öteleri hazırlayacak,
ruhunu olgunlaştıracak ciddî eserler okusun...

Yüksek mefkûrelere gönül verememiş; kendini ulvî gayelere göre
ayarlayamamış; basit düşüncelerin karanlık ve zıtlarla dolu atmosferinden
çıkamamış; görüp duyduğu, okuyup düşündüğü şeylerle yeniliklere ulaşamamış
ve insanlara karşı içindeki iştiyak ve sevgi ateşini körükleyip coşturamamış
ham ruhlar, hayatta olsalar dahi yaşamış sayılmazlar.

İnsanoğlu, Yüce Yaratıcı’nın halifesi olarak büyük işler başarmak  ve değerli
eserler ortaya koymak için dünyaya gönderilmiştir. O, bu mükellefiyetin
şuurunda ise, eşya ve hâdiselerin içine girecek, onlara müdahale edecek; her
gün başka terkip ve başka tahlillerle, yeni yeni sanat eserleri ortaya koyacak..
bütün bunları yaparken de her lahza, iradesinin simasında Hakk’ın sonsuz irade



ve kuvvetini sezecek ve şükranla iki büklüm olacaktır.
Bu yüce vazifeleri görebilmesi için gerekli olan şeyler ise, ona çok önceden

verilmiştir: İnsanlığa yükselmek için irade ve heyecan; kâinat ve içindekileri
tanıyıp sevmek için merak ve güzellik aşkı; dürüstlük ve adalet için vicdan;
varlığa alâka duymak için kalb; bu lütufları yerinde kullanma ve belli bir
ölçüde, iyiyi kötüden ayırt edebilmek için akıl; nihayet, bütün bu işleri
yanılmadan, arızasız görebilmek için de vahyin aydınlatıcı tayflarıyla pırıl pırıl
bir atmosfer...

Maddî-mânevî bu kadar lütuflarla şereflendirilerek dünyaya gönderilen
insan, mahlûkat içinde eşi menendi olmayan bir varlıktır. Ne var ki o,
Yaratıcı’nın bu armağanlarını değerlendiremediği zaman, O’nun halifesi olmak
şöyle dursun, aşağıların aşağısına yuvarlanıp sefillerden bir sefil hâline
gelecektir.

Bu zaviyeden, hayatın birinci faslı bir lütuf ve ihsan; ikinci safhası ise, irade,
plan ve Hakk’ın emirleri karşısında hassasiyetle üzerinde durulup işlenecek bir
harman mesabesindedir. Evet, önceden bize verilenleri, irade şuur ve
mükellefiyetlerimizle değerlendirerek, hayatımızı zenginleştirmemiz, fazilet ve
Hakk’ın hoşnutluğuyla ona ölümsüzlük kazandırmamız, zamanın bereketli ve
canlı akışı içinde onu yeni buudlara ulaştırmamız her zaman mümkündür.

Her türlü muvaffakiyet, o yolda gerekli olan prensipleri iyiden iyiye bilip
ona göre hareket eden, devrinin şartlarını idrakle hesaplı davranan ve
çalışmalarını ara vermeden sürdüren tâli’liler için bahis mevzuu olsa bile,
görgüsüz, bilgisiz, aceleci, hele hele kendi devrini yaşamayan kimselerin onu
elde etmelerine imkân yoktur.

Her günü, yeni bir bahar sayarak durmadan çevreye tohum saçanlar ve her
fecri, feyizli, bereketli bir hazine kapısı bilerek Hakk’ın ilk ihsanlarını
değerlendirip o kapıyı açmaya çalışanlar, hayatlarını yediveren bir başak
hâline getirir ve ruhlarıyla ölümsüzlüğe ererler.



Düşünce Helezonunda İnsan
İnsan düşünce dünyasına göre şekillenen bir varlıktır. O, nasıl düşünüyorsa,

istidadı ölçüsünde, öyle olmaya namzettir. İnsan, belli bir düşünceye göre, eşya
ve hâdiselere bakışı devam ettiği sürece, karakter ve ruh yapısı itibarıyla,
yavaş yavaş giderek o düşünce çizgisinde bir hüviyet kazanır.

Aslında, düşünce, niyet ve fevkalâde iştiyak, insanın özünde çekirdekler
hâlinde bulunan istidatların inkişaf edip gelişmesinde, toprak, hava, yağmur ve
güneşin yeryüzündeki tesiri gibi bir tesir icra ederler. Sebepler dairesinde,
toprağın bağrında gelişen tohumlar için toprak, hava, su ve bunları meydana
getiren “elementlerin” tesiri neyse, insanın güzel ahlâk ve karakterinin
gelişmesinde de, düşünce ve niyet aynı şeydir.

Otlar, ağaçlar tohumlardan; kuşlar, kuşçuklar da yumurtalardan çıktıkları
gibi, yüksek ruh ve kusursuz karakterler de, güzel düşünce ve temiz niyetlerden
meydana gelirler.

Düşünce bir tohum, davranışlarımız onun tomurcukları, sevinç ve
kederlerimiz de meyveleridir. “Güzel gören güzel düşünür;” güzel düşünen,
ruhunda iyi şeylerin tohumlarını inkişaf ettirir ve sinesinde kurduğu cennetlerde
yaşar gider. Herkesten ve her şeyden şikâyet eden, etrafına, ruhunda geliştirdiği
karanlık dünyaların, ziftli menfezlerinden bakan karanlık ruhlar ise, hiçbir
zaman iyiyi göremez, güzel düşünemez ve hayatlarından lezzet alamazlar.
Cennet’e girseler bile, orada da Cehennem türküleri söyler, zebanîlerle
dertleşir ve aydınlık bilmeyen ruhlarında hep, “veyl”1 hayatı yaşarlar.

Oysaki, insan, Yaratıcı’nın halifesi olarak bütün varlığa hükmetme ve her
şeyin efendisi olma mevkiinde yaratılmıştır. Böyle üstün bir vazife ile dünyaya
gönderilen insan, bu yüksek payenin gerektirdiği bütün vasıfları da, birer nüve
hâlinde beraberinde getirmiştir. Onun, yüksek bir karakter kazanarak ikinci bir
varlığa ermesi, sonra da kendi olarak kalabilmesi, sistemli düşünmesine,
sürekli çalışmasına ve ara vermeden, kalbî ve ruhî hayatında derinleşmesine
bağlıdır; tabiî, fena ve çirkin bir karakter kazanması da, fena ve çirkin
düşüncelerine...

İnsan kendine verilen irade gücüyle, iyi ahlâk ve karakterine vesile
olabilecek ilk mevhibeleriyle2 özünü ele alıp, Yaratan’ın emirleri
istikametinde kendini yeniden kurmazsa, kendi olarak kalması bir yana, bozulup
gitmesi kaçınılmaz olacaktır. O, ya kendi düşünce ve niyet tezgahında yapıp



ortaya koyacağı vasıtalarla, kendine huzur, saadet ve her iki hayat için gerekli
olan şeyleri hazırlar; yahut, aynı düşünce tezgahında imal edeceği silahlarla,
hem kendini hem de içinde yaşadığı toplumu mahveder.

İyi düşünce ve iyi niyetlerle insan ruhunda kurulan cennetler, zamanla bütün
dünyayı sarar, her tarafı ve her gönlü İrem bağlarına çevirir. Fena düşünce ve
fena niyetler ise, Cennet’te dahi insanlara, yudum yudum kan ve irin içirirler.

Evet, canavarlık da meleklik de, önce insan ruhunda bir nüve olarak belirir;
egzersizlerle kuvvetli kanaatler hâline gelir; sonra da, önüne geçilmez bir
seylâp gibi karşısına çıkan bütün engelleri aşar ve hedefine ulaşır...

Yükselip semalar ötesine ulaşmak da, en yukarılardan yıkılıp, baş aşağı
bataklığa gömülmek de, bir imtihan gizliliği içinde insana tevdi edilmiştir.
Kader-denk pozisyonunu değerlendiren her ferdin, Sonsuz iradeden göreceği
destekle, yükselip erilmezlere erebilmesine mukabil; bu hamle ve bu destekten
mahrum bahtsızlar hep dizlerini dövüp acı akıbetlerine ağlayacaklardır.

İnsan iradesinin, sınırları itibarıyla her zaman münakaşası yapılsa bile;
insanın, Yüce Yaratıcı’ya muhatap olması; O’nun tarafından bir kısım
mükellefiyet ve mesuliyetlerin yüklenmesi; duygu ve düşüncelerini “zapturapt”
altına alarak, ruhunu kamçılayıp kalbini coşturması ve kendini yeniden
şekillendirip biçime koyması, iradesiyle irademizi destekleyen, kuvvetiyle
aczimize medet veren, servetiyle bizleri zenginleştiren Yaratıcı’nın, bizlere en
büyük armağanı olduğunun kat’iyen münakaşası yapılamaz!...

Evet, insan iktidarsız; ama, Yaratıcı’nın kuvvetiyle son derece güçlü..
imkânları dar; fakat, O’nun hazineleriyle fevkalâde zengin.. idraki sınırlı; O’nun
aydınlatıcı emirleriyle alabildiğine ihatalı.. ömrü kısa; niyet ve düşüncesindeki
sonsuzlukla ebedlere namzet.. her hayrın anahtarını ruhunda taşıyan –tabiî her
şerrinkini de– bir hazinedardır.

Bu itibarladır ki, o en yalnız ve zayıf zamanlarında dahi, kendini idare etme
ve kendine sahip çıkma gücünü asla kaybetmez; içinde bulunduğu şartları
düşünerek, varlığı ve bekâsıyla alâkalı kanunları araştırarak, iradesini bir
anahtar gibi kullanır. Bu anahtarla açtığı yollarda, ilerleye ilerleye nefsin
girdaplarını keşfeder ve onları aşmaya muvaffak olur. Ruhunu tahlil ede ede,
benliğin sırlarını kavrar. Ve bu suretle de onda, iyilik, güzellik, fazilet
düşüncesi inkişaf etmeye başlar. Altın ve elmas, belli bir ameliye görmekle
taştan topraktan ayrıldığı gibi, elmas ve altın ruhlar da ancak, bu kabil gayret ve



himmetlerle gün yüzüne çıkıp özleriyle zuhur etme imkânını bulurlar.
Bütün bir hayat boyu, insan olmayı düşünüp planlayanlar ve her zaman ruh

ve özlerini araştıranlar, bir gün, mutlaka insan olacak ve ruhlarıyla
bütünleşeceklerdir. “Arayan bulur. Israrla kapı çalana, kapılar behemehâl
açılır.” Bu, ilâhî bir kanundur. Bu kanuna göre, insanın insanlık semasına
çıkabilmesi için, temiz niyet, sistemli düşünce, sarsılmayan bir azim ve sürekli
gayrete ihtiyacı vardır. Bu hususlarda insanoğluna ilk yardım, o daha dünyaya
gelmeden önce yapılmış, daha sonraki desteklerin de sözü verilmiştir. Artık
ona, hemen her dönemeci itibarıyla çeşitli lütuflara mazhar olacağı bu sırlı
hayat yolculuğunda, sadece, döne döne yükselmek kalıyor...
1 Veyl: İnsanın mahvolacağı bir gayya.

2 Mevhibe: İhsan, sevgi, hediye.



Izdırapla Bütünleşen Ruhlar
“Parça parça sine ister dert mûsikîsine,

Yanık bir velvele doldursun ten kafesine...”

Gönlünü yüksek ideallere kaptırmış muzdarip ruhlar, bütün bir hayat boyu
buhurdanlık gibi tüter dururlar. Güneşler doğar-batar; haftalar, aylar birbirini
takip eder; mevsimler peşi peşine geçer gider de onlar idealize ettikleri
düşünceleri istikametinde bir başka bahar ararlar... Hep hazan görür, hazan
mevsimi yaşarlar, hazan türküleri dinlerler; ama ne hallerinden şikâyet eder ne
de kimseden dert yanarlar. And içip yoluna koyuldukları yüce davaları uğrunda,
her cefaya katlanır, fakat asla usanmazlar.

İdeallerinin aşkına kapılmış ve o yolda ümit verici müjdelerle coşmuş bu
aydınlık ruhlar, önlerinde yığın yığın uçurumlar, yığın yığın zorluklar
bulunabileceğini önceden hesap ederek gerilime geçtiklerinden, ne
beklenmedik şeylerle karşılaşmaları, ne imkânsızlıklar, ne de yollarını kesen
çeşit çeşit tehlikeler kat’iyen onları şaşırtamaz ve davaları hakkında şüpheye
düşüremez. Her tehlikenin bir gün mutlaka ortadan kalkacağı, yolların açılıp
imkânsızlıkları imkânların takip edeceği inancıyla, hep azimli ve kararlıdırlar.

Bu itibarladır ki onlar, en ümit kırıcı hâdiseler, en karanlık şartlar içinde
dahi, bedbinliğe, karamsarlığa düşmez; geçilmez gibi görünen engelleri şimşek
hızıyla aşar ve soluk soluğa hedeflerine koşarlar.

Çevrelerinde olup biten şeylere karşı daima tetikte ve alabildiğine
hassastırlar. Hele bu şeyler, onların düşünce dünyaları ile alâkalı ise... İçinde
yaşadıkları toplumla öylesine kaynaşmış ve bütünleşmişlerdir ki, yolunu
şaşıran bir fert, istikameti bozulan bir aile ya da cemiyeti ayakta tutan
umdelerden birinin hırpalanması onları günlerce inletir ve uykusuz bırakır...

Umursamazlık, onların en nefret ettiği şeydir. Toplumun her kesimine ait dert
ve sıkıntıları, sinelerine saplanmış bir hançer gibi hisseder ve iki büklüm
olurlar. Yüreklerinin ızdırapla çarptığı, beyin sancısıyla şakaklarının zonk zonk
zonkladığı nice geceler vardır ki, yığınlar içinde bulunmalarına rağmen, onlar
yine yapayalnızdırlar.

Onların dünyasında geceler hep hasretle gelir ve bir ömür kadar da uzar
gider. Ne var ki, bunu da sadece onlar duyar ve onlar yaşarlar.

“Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkıt ne bilir,



Müptelâ-yı gama sor kim geceler kaç saat?” (Sabit)
İnsan herhangi bir ideale, inandığı ölçüde gönül verir ve alâkadar olur.

Alâkadarlığı nisbetinde de yer yer sevinç, zaman zaman da ızdırap duyar. Bu
ölçüye göre, bağlı bulunduğu dava uğrunda bütün bir gün ve haftasını, ay ve
senesini hatta senelerini verenler olabileceği gibi, onu varlığının gayesi bilip
dünya ve ukbasını feda edenler de vardır. Öyleleri vardır ki, saçları adedince
başları bulunsa, davası uğrunda her gün birini isteseler, tereddüt etmeden verir;
verir de minnet bile eylemez... İnsanlığın İftihar Tablosu, bu hususta o kadar
hızlı ve o denli ileri idi ki, Yüce Yaratıcı, hem senâ hem de tadîl makamında
O’na şöyle diyordu: “Demek bu söze inanmıyorlar diye onların peşine düşüp
kendini helâk edeceksin!”1

Ve bu eşsiz fıtratın arkasında, daha bir sürü başyüce, bütün hayatları
boyunca hep ızdırap düşünmüş, ızdırap soluklamış, ızdırapla eğilmiş, ızdırapla
doğrulmuşlardır. Bir bakıma onların çektikleri, büyüklükleriyle mepsuten
mütenasip (doğru orantılı) olmuş; çektikçe yükselmiş, yükseldikçe çekmiş ve
her türlü kötülüklerden arınarak birer semavî bilinmez hâline gelmişlerdir.
Evet, Hak yolunda, millet yolunda çekilen sıkıntılar kadar insanı günahlardan
arındıran, ulvîleştiren ikinci bir şey daha yok gibidir. “Günahlar içinde öyle
günahlar vardır ki; namaz, oruç gibi ibadetler değil de, geçim yolundaki
sıkıntı ve maişet derdi onlara kefaret olur.” 2 Ya içinde yaşadığımız toplumu
kurtarma gayreti ve bu uğurda çekilen sıkıntılar..!

Bugün bizim, şuna-buna değil; “Milletimin maddî-mânevî mutluluğu için
Cehennem’in alevleri içinde yanmaya razıyım.” diyenlere... Şahsî menfaat ve
bencillikleri bir tarafa iterek Hak ve millet yolunda fâni olanlara... Toplumun
ızdıraplarıyla kıvrım kıvrım kıvranıp, hep inilti kovalayanlara... Elinde ilim
meşalesi, her yerde bir çırağ tutuşturup cehalet ve görgüsüzlüklerle mücadele
edenlere.. üstün bir inanç ve azimle, dökülüp yolda kalanların imdadına
koşanlara.. maruz kaldıkları zorluklar karşısında isyan etmeden, ümitsizliğe
düşmeden bir küheylan gibi yoluna devam edenlere.. yaşama arzusunu unutarak
yaşatma zevkiyle şahlanan babayiğitlere ihtiyacımız var..!
1 Kehf sûresi, 18/6.
2 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 1/38; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 6/335.



Zirvedeki Işığın Gölgesinde
İpekten kanaviçeleşmiş satırlarıyla önümüze serilmiş ve her sayfası ayrı bir

güzellik meşheri olan şu tabiat kitabını, acaba doya doya ve şuurla mütalâa
edebiliyor muyuz? Güneşin kolları arasında, her mevsim ayrı bir güzellik ve
görkemle nazarımıza arz edilen bu pırıl pırıl ve muhteşem kitap, her zaman
başvurulacak ve dikkatle tetkik edilecek bir huzur ve enerji kaynağıdır.

Zirvedeki ışığın gölgesinde ve sinelerimizde tutuşturduğumuz çırağla, bu
kitabı iyi okuyup içimizi aydınlatabiliyor, ruhumuzla varlığa erip, inançla
kanatlanabiliyorsak, bedbinlik ve karamsarlığa düşmeyecek ve kendimizi hiçbir
zaman yalnız hissetmeyeceğiz; her lahza duyacağımız ayrı bir zevk, ayrı bir
lezzetle, gönüllerimiz mutluluklarla dolup taşacak ve dudaklarımız saadet
türküleri mırıldanacaktır.

Durgun sular yosun tutar.. işlemeyen uzuvlar kireç bağlar.. çağlayanlar hep
tertemiz ve pırıl pırıldırlar. Bütün bir hayat boyu durup dinlenmeden mekiğini,
kalbi ve kafası arasında hareket ettirenler, bir gün ruhlarını çok güzel şeylerle
çimlendirdiklerine şahit olacak ve tâli’lerine tebessüm edeceklerdir. Zira,
ancak sürülen topraklar tohuma döl yatağı olabilir; bakılan bağ ve bahçeler
meyve verir.

Bağ ve bahçelerimizi saran ısırganlar, ihmallerimizin ifadesi olduğu gibi,
ruhlarımızı saran şirretlikler de bizim gaflet ve umursamazlığımızın
ürünleridirler. Aktif ve uyanık ruhlar, güzel duygu ve düşüncelerle,
gönüllerinde kurdukları Cennet’ler sayesinde, eşya ve hâdiselere bir başka
bakar, varlıkla bir başka türlü kaynaşır ve bütünleşirler. Her varlık, Kudret
kalemiyle yazılmış bir kelime veya cümle olduğuna göre, niye kaynaşıp
bütünleşmeyecekler ki..!

Her canlının bir gelişme ve değişip güzelleşme yeri olan bu dünyada, eşyaya
ruh gözüyle bakılabilse, her tarafta Kudret mucizelerinin parıldadığı
görülecektir: Ağaçlar, damarlarında hayat suyunun akıp durduğu muhteşem,
sevimli birer canlı; dal ve yapraklar, kollarını açmış yalvaran birer âbid;
toprak her lahza ayrı bir diriliş heyecanıyla fıkırdayıp duran harikalar meşheri..
ve her tarafta, hava ile, su ile, güneş ile bütünleşen yemyeşil yapraklar ve
onlardan fışkıran hayat.. derken, her şeyin, renkler, çiçekler ve tatlı meyvelere
doğru sel gibi akması...

Evet, insan, ruhuyla gözleri arasındaki perdeyi kaldırıp idrakine mâni



tıkanıklıkları açabilse, renkler, kokular ve baş döndürücü desenleriyle her
yanımızı saran tabiat kitabının güzellikleri, onun ruhuna aksedecek ve onu
nefsanîlik zindanlarından kurtararak Cennet koridorlarında dolaştıracaktır.
Böyleleri, gözlerinin gördüğü, fikirlerinin ulaşabildiği her yeri, en lezzetli
meyveler, en çarpıcı manzara ve levhalarla donatılmış bulacak; kalb, ruh, göz
ve kulaklarıyla da bu manzara ve levhalardan istifade edip kendilerinden
geçeceklerdir.

Bizlerde, zevk alma ve istifade etme duygularını var eden Kudret, çevremizi
de Cennet bahçelerine çevirmiştir. Bu münasebeti kavramanın insan gönlünde
meydana getireceği vâridât ne muhteşem ve her hâdiseyle gönüllerimizi
aydınlığa boğan Gizli Zât ne mübeccel ve ne lütufkârdır..!

Her biri ayrı bir güzellik kuşağında tecelli eden bunca oluş, dünden bugüne
hep olup durdu, ama ne dün bugün, ne de bugün yarındır. Her gün, ayrı bir
aydınlık ve ayrı nimetlerle gelmekte; gelenler ışıktan parmaklarla O’na işaret
edip geçmektedirler. Bütün bu gelip geçmelerde, her şey gibi insanoğlu da
değişip başkalaşmakta ve ayrı bir ruh, ayrı bir karakter kazanmaktadır. Yerinde
durup kaldığını ve başkalaşmadığını sananlar, içte ve dıştaki bu kadar
değişmeyi sezemeyen kör ve sağır ruhlardır. Duygu ve düşünceleriyle
kendilerini tabiatın güzellikleri içinde hisseden tâli’liler ise, bu gürül gürül
ırmağın içine dalacak, onunla kaynaşıp bütünleşecek ve soluk soluğa varıp
ummana ulaşacaklardır.

Katre iken derya, zerre iken güneş ve hiçliği içinde her şey olan bu
babayiğitler, hiçbir zaman yalnız kalmayacak, kendini garip hissetmeyecek;
kalbinin bütün kapılarını Yaratıcı’sına açıp O’nunla münasebete geçecek, O’na
dert yanıp O’nunla hasbıhâl edecek; en gizli arzularını, en derin acılarını, en
içten dileklerini O’na açacak ve O’na sığınacak.. dilini kullanmasa bile, duygu
ve düşünceleriyle dertlerini O’na fısıldayacaktır. İçinde O’nunla dertleştikçe,
daha başka içlere, içler ötesi içlere kanat çırpıp yükselecek; nihayet, gözlerin
görmediği ve göremeyeceği, kulakların işitmediği ve işitemeyeceği ve kalblerin
kavrayamadığı ve kavrayamayacağı göz kamaştırıcı iklimlere ulaşacaktır.

Kendini keşfedebilmiş böyle bir Hak erinin iç dünyası, yıldızlarla yaldızlı
sema kadar parlak ve derin, mekânlar kadar geniş, Cennet’ler kadar da iç açıcı
ve rengârenktir. Gökyüzündeki kandiller gibi, onun sinesinde de meşaleler
ışıldamaktadır. Bu meşaleler sayesinde o, bütün eşya ve hâdiseleri aydınlanmış
olarak görür ve her türlü tıkanıklıklardan kurtulur.



Her hakikat, önce kendine has soyluluk ve yücelikle bir kıvılcım gibi insanın
gönlünde belirir; sonra da bir aydınlık tufanı olarak her yanı sarar. Bu pırıl
pırıl iklimde kitleler, sonsuza giden yolları bulur, mesafelerin sırrını kavrar,
şaşkınlık ve tedirginlikten kurtulurlar.

Ruh dünyalarında aydınlığa ermiş, varlıkla bütünleşmiş bahtiyar nesillerin,
eşya ve hâdiselere yeni bir bakış kazandıracak olan bu ilâhî ışığı, dünyanın dört
bir bucağına götürmeleri dileğiyle!,



Mücadele Ruhu
Her türlü muvaffakiyetin ilk şartı iman ve mücadele gücüdür. Gönlünü

inançla donatıp, dimağını yüksek düşüncelerin meşcereliği hâline getiren
kimseler, hayatın her dönemecinde ayrı bir huzur, ayrı bir hazza ererek
kendilerini âdeta Cennet bahçelerinde hissederler. Bu iman ve mücadele
gücünden mahrum gönüller ise, en küçük zorluklar karşısında sarsılıp
ümitsizliğe düşmeye, cesaretlerini yitirip devre dışı kalmaya mahkûmdurlar.

Hayat bir bakıma, baştan başa çalışma, gayret ve mücadele demektir.
Çalışmak için güce, gayret için ümide ve kavga için de maddî-mânevî hazırlıklı
olmaya ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı hesaba katmadan, hayatın çok çetin ve
zikzaklı labirentlerinden geçmeye kalkanlar, ya dökülür yollarda kalırlar veya
bir gölge gibi hep başkalarını takip eder dururlar. Her iki halde de zelil,
derbeder ve tutarsızdırlar. Ara sıra yalancı bir saadet elde edip onunla
aydınlığa ermiş görünseler bile, hemen her zaman zillet ve sefalet içindedirler.

Böyleleri saray ve malikânelere, deste deste para ve külçe külçe altınlara
sahip olsalar dahi yine sefil, yine dilencidirler. Altın ve gümüş, özüyle
bütünleşmiş yüksek ruhlar için iyi birer hizmetkâr ise de, kendini idrak
edememiş tâli’sizler için çok kötü ve zararlı birer efendi sayılırlar.

İnsanlar, ekseriyet itibarıyla, kolay ve rahatlıkla elde edilebilen zevklerin
kucağına atılmakla, gayret ve samimiyet isteyen, meşakkat ve zorluklarla
kazanılan büyük ve sürekli nimetlerden kendilerini mahrum etmektedirler. Bu
öldürücü düşünce ile gününü gün etmek isteyen nice kimseler vardır ki,
hayatlarını hep iniş aşağı yaşamak ister; bir kerecik olsun herhangi bir zorlukla
karşılaşmayı kat’iyen arzu etmezler. İnanç ve idealden mahrum, hasbilik ve
diğergamlık bilmeyen bu karanlık ve fersiz ruhlar, çalışmayı sevmez, sıkıntıya
gelmez, zamanı değerlendirmesini bilmezler; “menn ü selvâ”1 bekler gibi
gözleri hep harikalar kuşağında.. ümitleri sığ, iradeleri mefluçtur. Yüreksiz,
günü birlikçi ve menfaatlerine düşkün olduklarından, bütün bir hayat boyu
başkalarının dümen suyuna göre hareket eder ve onların dublesi olarak
yaşarlar. Bu itibarla da durmadan yer değiştirir, kalıptan kalıba girerler.

Ne var ki, bu hercaîlikle öz ve benliklerini koruyup kendileri olarak
kalamayacakları gibi, mevcut saadet ve mutluluklarını da koruyamayacaklardır.
Kendi içinden beslenemeyen bir göl gibi, yavaş yavaş çekilecek, kuruyacak ve
yok olacaklardır.



Aslında, özü koruma istikametinde gösterilen her gayret, hem yüksek bir
zevk, hem de gelecek mutluluğun teminatı olması itibarıyla mukaddes bir
hamledir. Ancak, bu zevki idrak edebilmek için de yine, ruh köküne bağlılığa,
mazi esintili ilhamlara, inanç ve fazilete ihtiyaç vardır. Düşünce dünyasını bu
esaslar üzerine oturtamamış kimselerin, bu yüksek zevki duymalarına imkân
yoktur.

Bizce, günümüzde mühimlerden mühim bir mesele varsa o da; her düşünceye
yahşi çeken idealsiz nesillere inanç, fazilet, sabır, çalışma aşkı, mazi hayranlığı
ve geleceği hallaç etme iştiyakı aşılayarak onları yeniden inşa etmektir. Bu
düşünce platformunda gösterilen her gayret, hem bugünü hem de yarınları âbâd
edecek ve gelecek nesiller arasında bir “yâd-ı cemîl” olarak kalıp gidecektir.

Tarlaya tohum saçmadan topraktan bir şeyler beklemek abes olduğu gibi;
genç kuşakların insanlığa yükseltilmesi istikametinde, bazı fedakârlıklara
katlanmadan gidip hedefe ulaşmaya da imkân yoktur. İnsan, almadan önce
vermesini bilmelidir ki, alma mevsiminde de kat kat alabilsin...

Bir bahçıvan, şayet bahçesine değer veriyorsa, toprağının en küçük parçasını
dahi ihmal etmeden onu işler, hallaç eder; meyveli ağaçlardan bitkilere,
onlardan da güller, çiçekler ve süs ağaçlarına kadar bir sürü şey diker. Sonra
da onları, su ile, gübre ile besler.. yer yer çapa yapıp yabanî otları koparır ve
toprağın hava, güneş ve değişik boydaki esintilerle temasını temin eder ki;
bütün bunlar, bahçe sevgisiyle pratiğin bütünleşmesi mânâsına gelir.

Şimdi acaba sizler de, bu bahçıvan gibi, hayatınıza ve nesillerin hayatına
müdahale edip onu çeşitli erozyonlardan koruyabiliyor musunuz? Her taraftan
hücum eden zararlılara karşı göğsünüzü siper yapıp onu müdafaa edebiliyor
musunuz? Ve bu uğurdaki gayretlerinizde fevkalâde bir inanç ve  azimle
iradenizin hakkını verebiliyor musunuz?

Evet, isteseniz sizler de, hayatınızı yeni baştan inşa edip, ona değişik buudlar
kazandırarak başkalaşabilir; eşya ve hâdiselere bir başka zaviyeden bakıp bir
başka şekilde müdahale edebilir.. daha iradeli, daha derli toplu olabilirsiniz.
Olabilirsiniz; ama bütün bu “olma”ların bir tek yolu vardır; o da, Hakk’ın
lütuflarını iradenizin çehresinde tecellî ettirebilmektir.

Evet, içinde yaşadığınız dünyayı kendi şartlarıyla idrak edebiliyor, ümit ve
irade balansını Kudreti Sonsuz’a göre ayarlayıp ruhunuzdaki dinamizmle var
olduğunuzu gösterebiliyorsanız, vız gelir size her şey.. seller, fırtınalar,



zelzeleler... Böyle bir durumda sizi ne kılıçlar yaralayabilir, ne top gülleleri
sarsabilir, ne de ateşler yakabilir... Mevsimler peşi peşine gelir geçer; renkler
ve şekiller değişir; bahar ve yazları, sonbaharlar, kışlar takip eder durur; sizler,
inanç, ümit ve mücadele ruhunun oluşturduğu zebercetten ikliminizle hep pırıl
pırıl ve yepyeni kalırsınız.
1 Menn ü selvâ: İsrailoğullarına ikram edilen bıldırcın ve kudret helvası gibi mucizevî yemekler.



Gençlik Ruhu
Toplumlar gençlik ruhuyla canlılıklarını korur, onunla gelişir ve onunla

ihtişama ulaşırlar. Bu ruhu kaybedince de, kılcalları kesilmiş çiçekler gibi
pörsür, dökülür ve ayaklar altında kalırlar.

Delikanlılık çağında ve mektep sıralarında iken hemen her genç, millete
hizmet aşkı ve vatan sevgisi gibi duygularla sık sık gerilir; toplumun yaralarını
sarmaktan, bu ülke ve bu ülke insanını yükseltmekten dem vurur; hissizliğe ve
hareketsizliğe ateşler püskürür durur...

Ne var ki, böyle yüksek duygularla şahlanan bu gençlerin pek çoğu, bir
makam kapıp bir memuriyete geçtikten sonra, içlerindeki bu kıvılcımlar yavaş
yavaş sönmeye yüz tutar; ruhlarında bir külleşme, gönüllerinde de bir çölleşme
baş gösterir. Daha sonra ise, tamamen cismanî ve bedenî hayatın tesirinde kalan
böyle bir genç, o güne kadar gönülden bağlı bulunup toz kondurmadığı yüksek
ideallerinden uzaklaşa uzaklaşa tamamen sefil duyguların, pes menfaatlerin
zebunu hâline gelir. Bir kere de o acayip ve öldürücü turnikeye girdi mi, gayri
semavî bir inayet olmazsa, geriye dönmesi bütün bütün imkânsızlaşır ve bir
zamanlar ateş püskürüp durduğu şeylerin azâd kabul etmez kölesi olur çıkar. O
kadar esirleşir ki; vazife ve mesuliyetleriyle alâkalı bir kısım hususlarda,
vicdanının ihtarlarından dahi rahatsız olmaya başlar.

Bundan böyle o, bütün düşünce kabiliyetlerini elde ettiği mevkii muhafaza ve
âmirlerinin teveccühünü kazanma gibi çok defa insan ruhunu alçaltan pes
şeylerde kullanır ve bütün bütün sefilleşir. Bir de elde ettiği makam itibarıyla
yükselme istidadı gösteriyorsa, artık başka şeyleri görüp gözetmesi
imkânsızlaşır ve biricik totemi olan makamını kaybetmemek için, her türlü
zillete katlanır. İcabında vicdanına ters, imanına muhalif işlere girer; fayda
umduğu herkes karşısında iki büklüm olur; dün ak dediğine bugün kara demeye
başlar; bir gün önce göklere çıkardığı kimseleri, ertesi gün rahatlıkla yerin
dibine batırabilir.

Ve hele, onun başkalarına, başkalarının da ona  riyâ ve tabasbusları, zaten
yaralanmış ruhunu ve hırpalanmış iradesini öylesine sarsar ve darbeler ki;
bundan böyle onun hayır ve fazilet adına bir şey yapması mümkün değildir. Ne
acıdır ki o, dumura uğrayan hissiyatı, körelen zekâsı, bağlanan basiretine
rağmen, hâlâ kendini en iyi düşünen, en isabetli kararlar veren, en faydalı işler
yapan biri gibi görme marazî ruh haleti içindedir!



Bu duruma düşmüş herhangi bir kimseye hatalarını hatırlatmak ya da ikazda
bulunmak oldukça zordur. Böyle hodbin ruhlar, hata ve yanlışlarını gösteren
hemen herkese karşı gizli bir kin ve nefret duyduklarından ve en büyük
yanlışlarına dahi sevap urbaları giydirerek kendilerini haklı görmeye
alıştıklarından kimseden nasihat almak istemezler.

Evet, her insanda bir kısım zaaflar vardır ve bu zaafların belli iklim, belli
atmosfer, belli şartlar altında hortlayıp ortaya çıkması da bir bakıma tabiîdir.

Ancak, daha önceden bazı şeyler yaparak, ruhun bu zaaflar girdabında
boğulup gitmesini önlemek de her zaman mümkündür.

Öyle zannediyorum ki, her gençte, sağlam bir inanç düşüncesi, yüksek bir
diğergamlık hissi, sönmez bir millet ve vatan sevgisi uyarılabildiği.. sabah-
akşam mukaddes mefkûremiz etrafında ahd ü peymanlarla bir araya
gelinebildiği.. serâzât gönüllerin hayattan kâm alma arzularına karşı tahşidatlar
yapılıp, izzet ve şeref gibi değerler üzerinde durulduğu ve mukaddes
düşüncelerimiz açısından ülke ve millete hizmet sayılmayan her iş ve
meşgalenin bir abes ve bu türlü abeslerle meşgul olmanın da, zaman nimetine
karşı affedilmez bir nankörlük olduğu kanaati onların kafa ve gönüllerine
yerleştirildiği ölçüde gençler, kalbî, ruhî dağınıklığa düşmeyecek ve özlerini
koruyacaklardır.

Aksine, makam sevgisi, şöhret hissi, hayat endişesi ve tamah duygusu gibi
insanın iç dünyasını karartan hastalıklarla, her gün ümit semamızdaki
yıldızların kayıp kayıp gittiğini görecek ve iç burkuntularıyla iki büklüm
olacağız.



Öze Dönmek
Öze dönmek, şahsın kendi karakter, kendi kültür ve kendi ruh köküne

dönmesi demektir. Bu da ancak, fert ve toplumun kendi düşünce ve iradesiyle
var olması, kendi ayakları üzerinde yürümesi, kendi elleriyle işlemesi, kendi
temel kültür malzemesiyle beslenip gelişmesi, millî şahsiyetini hırpalayacak
taklitlerden sakınması; örf-âdet ve millî hususiyetler gibi asırlardan beri
kaynaya kaynaya benliğimizle bütünleşmiş şeylerin, fevkalâde hassasiyetle
korunup kollanmasıyla mümkün olabilecektir.

Öze dönme, ırkî bir tavır, kan bağıyla hareket etme ya da dış dünyaya karşı
bütün bütün fermuarını çekip kendi modeli içinde sıkışıp kalma mânâsında
anlaşılmamalıdır. O, ne zamanın dişleri arasında aşınıp giden ve maddî-mânevî
hiçbir değer ifade etmeyen şeylere gönül kaptırmışlık, ne de temelde bize ait
olmadığı halde sonradan içimize sokulmuş yabancı değerlere, bâtıl inançlara,
ruhî ve zihnî tekâmülümüzü engelleyen eskimiş şeylere bağlılıktır. Öze dönme,
dünü bugünle, bugünü de yarınla bir arada görme ve asırların birikimi kültür
menşuruyla, ayıklanacakları çıkarıp atma, geride kalanlara da sımsıkı sahip
çıkma demektir.

Bu mânâda öze dönüş, milletçe varlık ve bekâmızın önemli bir şartı olduğu
gibi, yabancı değerlerin hücumundan kurtulma ve zaman zaman millî ruh
şahikalarını bir duman gibi saran yabancı düşünce ve asimilasyonlardan da
zarar görmemenin tek yoludur. Öze dönme hamlesinde muvaffak olan toplumlar,
aynı zamanda, yitirdikleri tabiatlarını da kazanmaya, kendileri gibi düşünmeye,
kendileri gibi konuşup kendileri gibi soluklamaya muvaffak olurlar.

Ne acıdır ki, yıllar yılı bu ülkede, kendinden kaçan bir kısım müstağripler,
hep başkalarının nefeslerini solukladı, hep sun’î teneffüsle yaşadı; bir kere
olsun kendileri olarak tabiî teneffüste bulunamadı ve tabiîlikteki derin zevki
duyamadılar. Dolayısıyla da, halkla kendileri arasında ortak idealler köprüsü
kurulamadı; bu ideallere varış yolları belirlenemedi; yığınların donmuş,
hareketsiz ruhlarına onları canlandıracak iman, şuur ve heyecan aşılanamadı.
Böylece aydın (!) bir tarafta, halk yığınları diğer tarafta, herkes kendi anlayış
ve düşüncesi veya kendi hezeyan ve isyanlarıyla çürüyüp gitti. Bunun neticesi
olarak da, kalb, ruh, his ve düşünce dünyamızda kendimizi koruyup
kollayamadığımız gibi, kendilerini taklit çizgisinde bulunduğumuz milletlerden
de hiç mi hiç yararlanamadık.



Evet, belki, benliğimizin sınırlarını belirleyebilmek, özümüze ait
hususiyetleri eksiksiz ortaya koyabilmek için, belli bir ölçüde, başkalarını
bilmeye de ihtiyaç vardı; ama keşke bunu paradokslara girmeden ve özümüzü
hırpalatmadan yapabilseydik.

Kaybettiğimiz din, dil, tarih şuurunun, bir ölçüde hasımlarımızın dinî
düşünce, felsefe ve tarihlerini bilmekle alâkalı olduğunu kabul ediyoruz; ama,
rica ederim; bilip değerlendirmenin, şuursuzca taklitlerle ne münasebeti var..?

Bizde öteden beri alafranga bir zümre, herhangi bir kritiğe tâbi tutmadan her
şeyiyle batıyı taklit ederken, diğer tarafta ayrı bir grup, hep onu suçlamayı
deneyip durmuştur. Aslında her iki zümre de peşin hükümlülük içindeydi ve
hata ediyordu. Batı, ne öyle taklit edilmeli, ne de böyle yerin dibine
batırılmalıydı. O alınacak yanlarıyla alınmalı, atılacak taraflarıyla da
atılmalıydı. Gel gör ki; batı, ne taklit edilebildi, ne de eracifine karşı sınırlar
çizilip kapıların kapalı tutulması gerektiği noktada hassasiyet gösterilebildi.

Bugüne kadar kayıtsız şartsız batıya hayranlık duyanlar olsun, onu hakikî
mânâsıyla taklit edebilselerdi, kim bilir belki de belli bir seviyede batılı
olabilirlerdi..! Ama, ne onlar, ne biz, ne de bağlı bulunduğumuz şu garipler
dünyası basitlerden basit bu meseleyi hiçbir zaman kavrayamadık; bundan
dolayı da hasımlarımız tarafından tekrar tekrar nakavt edildik.

Hiç olmazsa şu anda olsun, milletin kendine dönmesini hazırlama mevkiinde
bulunanlar, onun, havadan, sudan daha çok ihtiyaç duyduğu dinini, dilini
destekleyip tarih şuuruyla gönlünü âbâd edebilselerdi!

Kendi usûl ve prensiplerine göre öğretilip hayata mal edilmeyen ilim,
aydınlatıcı ve yol gösterici olamayacağı gibi aynı tâli’sizliğe uğramış din ve
dinî kültür de kendinden bekleneni asla veremeyecektir. Dinin, fonksiyonunu
tam eda edebilmesi için, düşünce ile arasındaki mânilerin ortadan
kaldırılmasına ve pratiğe giden yollardaki tıkanıklıkların açılmasına ihtiyaç
vardır. Bu yapılmadığı takdirde, zihin ruhla bütünleşemeyecek, kalb ve kafa
arasında diyalog kurulamayacak, dolayısıyla da din fonksiyonunu tam olarak
eda edemeyecek, bir kısım zavallılar da bunu dinin yetersizliğine verecektir.

Dil de, tarihî tekâmülü içindeki ağırlığıyla ele alınıp güçlendirilmeli ve
dünya dilleri arasında iştiyakla yazılıp okunan bir lisan hâline getirilmelidir.
Dil, insanın şahsiyetini temsil eden önemli unsurlardan biridir. Ondaki kusur ve
eksiklik, kültür hayatını felce uğratır ve bir ölçüde toplumu da bedevîleştirir.



Bir milletin dili, o milletin kültürüne bekçilik yapacak kadar gelişmiş ve
güçlü değilse, o milletin başka kültürlerin işgaline uğraması ve zamanla da
bütün özünü yitirmesi kaçınılmaz olur. Meselâ insanımıza ilim-irfan dağıtma
mevkiinde bulunanların büyük bir kısmı İngilizceye âşina olduklarından,
dağarcıklarında, o dilde yazılmış eserlerden süzülüp gelen düşünceler fazlaca
bulunacaktır. Bu da onları, İngiliz ve Amerikalılar gibi duyuş, düşünüş ve
anlayışa sevk edecek; dolayısıyla da, halkla münevver arasında aşılması
imkânsız uçurumlar meydana gelecek ve zavallı yığınlar (eski-yeni) derken
şaşırıp ortada kalacaklardır.

Tarih şuuru, geçmişle geleceği bağlayan bir köprü mesabesindedir. Bu
köprüyü kurup koruyamayan milletlerin, öbür sahilde gidip nereye aborde
olacaklarını kestirmek oldukça zordur.

Bugüne kadar tarih şuurunu koruyamayan hiçbir milletin payidar olduğunu
duymadığımız gibi, başkalarına ait levsiyatı tekrar tekrar besteleyip duran
müstağriplerin payidar olacaklarına da ihtimal veremiyoruz.

Onun içindir ki topyekün millet, bir kıta sahanlığı prensibiyle millî ruh
sahillerini ve semalarını; kimseye ihlal ettirmeme düşüncesiyle millî mefkûre
atmosferini; içimize sızma istidadında olan her türlü yabancı anlayışa parola
sorma idrak ve basiretiyle de, millî kültür haremini koruyup kollamalı ve
şartlar ne olursa olsun, göz ve gönüllerimiz mutlaka kendi ülkemiz üzerinde
bulunmalı; bütün bunlarla beraber, bugünün nesilleri, hem “dün” hem de
“yarın” olmasını bilmeli ve bu anlayışla geleceği, mazi kanaviçesine göre bir
dantela zarafet ve inceliği içinde işlemelidir ki, bugüne kadar milletçe maruz
kaldığımız içtimaî erozyonlara bir daha düşülmesin; kaybedilen şeyleri telafiye
çalışırken, yeni kayıplara sebebiyet verilecek fasit dairelere girilmesin ve var
olma kavgasının verildiği aynı noktada, çeşitli dejenerasyonlarla ölüme
davetiye çıkarılmış olmasın...!



Fütüvvet Ruhu
Fütüvvet derken, tepeden tırnağa, alabildiğine genç, dinç, gözü pek ve

inançla gerilmiş yiğitleri hatırlarız: Ali’ler, Hamzalar, Alparslanlar, Fatih’ler
ve Ulubatlı Hasan’lar gibi yiğitleri... Fütüvvet, tarihi seyri içinde nasıl
anlaşılırsa anlaşılsın, o, has mânâsıyla, Allah’tan başka ilâh tanımamanın; dinî
duygu, dinî düşünce ve dinî hayat için her türlü fedakârlığa katlanmanın; batıl
inanç, batıl anlayış ve batıl davranışlara karşı baş kaldırmanın; her yerde ve
her zaman Hak’la sımsıkı irtibatta bulunup hep O’nu haykırmanın unvanı
olagelmiştir.

İradesiyle şahlanıp nefsanî arzularını gemleyebilen, her gün birkaç defa
kendi kendini hesaba çekerek davranışlarını kontrol altına alabilen, silkinip
gönül dünyasında dirilerek gerçekten var olduğunu gösterebilen ve ruhunu en
ulvî hislerle coşturup fizik ötesi âlemlerde gezdiren fütüvvet ruhunun temsilcisi
bu yüksek ruhlar, içinde yaşadıkları toplumun kılcallarında cereyan eden en
temiz kan gibidirler. Bu hayat usaresine sahip toplumlar bahtiyar sayılır; bunu
kaybedenlerse, damarları kesilip kan kaybeden bir insan gibi yavaş yavaş
hayatiyetini yitirir ve ölür giderler.

Fütüvvet ruhu, bir toplumun varlık ve bekasının en sağlam teminatıdır. Bu
ruhu temsil eden yiğitlerse, onun yüksek burçlarında dalgalanan bayraklar,
serhad boylarında uyumayan gözler ve her türlü düşmanca ses ve soluklara
karşı hassas kulaklar gibidirler. Görür, duyar, gerilime geçer ve gerekirse
tereddüt etmeden kendilerini en korkunç ölüm girdapları içine atabilirler.

Bunların dimağlarında, ızdırap dalgaları birbirini kovalamakta; ruhlarında
ümit ve hüzün esintileri arka arkaya esip durmakta; saatlerin akrep ve
yelkovanlarına bağlı olmayan zamanüstü yaşayışları, bu esintilere göre bölünüp
parçalanmakta ve nihayet, gönül mızraplarında duyulan her türlü sevinç-keder
nağmeleri de yine hep bu esintilerle çevrelerinde yankılanmaktadır.

Evet bunlar, ufuklarında beliren her şafağı, temcidler gibi en yüksek
yerlerden, en gür sadâlarla ilan eder ve etrafı velveleye verirler;
cephelerindeki bir gedik ve tâli’ bayraklarının hüzünle dalgalanışı karşısında
ise iki büklüm olur inlerler.

Bunları ne süper devletlerin güç ve kuvveti, ne de hasım dünyaların teknik
üstünlüğü kat’iyen korkutup sindiremez. Onları endişelere sevk edip ızdırapla
kıvrandıran yegâne şey, kendi cephelerinin sarsılması, kendi tabyelerindeki



handikaplar ve kendi mevzilerindeki menfi ve hesapsız davranışlardır. Cephe
sağlam, tabye mazbut ve yürekler de toplu çarptıktan sonra, her şeyin
üstesinden gelip her zorluğu yeneceklerine inanırlar.

Mukaddes düşünceler uğruna en korkunç ateşler içine atılmaya, en amansız
belaları göğüslemeye, en ifrit düşmanlarla hesaplaşmaya hazır bu yiğitler, ne
pahasına olursa olsun, başlattıkları işi sona erdirme ve milletlerine karşı
verdikleri sözü yerine getirme kararındadırlar. Bu çetinlerden çetin yolda
yürürken de, ne halkın alâkasına aldırış eder, ne de her köşe başında yollarını
kesip onları tehdit eden tehlikelerden çekinirler. Alkışları duymaz; haksız
tenkitlere kulak asmaz ve bir ömür boyu durup dinlenme bilmeden, tıpkı
küheylanlar gibi hep yüksek hedeflerine doğru koşarlar.

Nefislerine karşı fevkalâde disiplinli ve sertlerden sert; arkadaşlarının eksik
ve kusurları karşısında ise alabildiğine müsamahakârdırlar. Kimseyi tenkit
etmez.. hakikat namına olmayan tenkitleri umursamaz.. yaptıkları şeyleri sessiz
ve gösterişsiz yapar.. dostu, düşmanı tahrik edip kıskançlığa sevk etmeme
hususunda alabildiğine titiz davranırlar.

İçinde bulundukları toplumu aydınlatıp insanlığa yükseltme uğrunda onlarla
bütünleşir, onlarla içli dışlı olur, onların keder ve sevinçlerini paylaşır;
ruhlarının ilhamlarını onların sinelerine boşaltmak için durmadan yollar
araştırır ve ızdıraplarla kıvranırlar.

Hâsılı; dün, bugün ve yarınki destanlarımızın kahramanları bu yiğitler,
verdikleri mücadelenin şuuru içinde ve fevkalade sabırlı, Hızır’la arkadaş olup
“âb-ı hayat” arama idraki içinde ve alabildiğine azimli, dünyanın her türlü
ziynet ve debdebesi karşısında da yol-yön değiştirmeyecek kadar inançlı ve
iradelidirler.



Mutlu Yarınlar
“Yaşayanlar hep ümitle yaşar

Me’yus olan ruhunu vicdanını bağlar.”
(Mehmet Âkif)

Gözlerimizi yummuş, ümit meşcereliğimde çimlenen yarınlarda geziyoruz.
Varlığın dört bir yanında duyulup görülen güzelliklerin, evlerimizden çarşı-
pazara, mektep ve mâbede, kışla ve meclise; oradan da yeniden evlerimize,
hatta yatak odalarımıza, salon ve mutfaklarımıza gelip aktığını, bir buğu, bir
ışık hâlinde her yanımızı sardığını, ışığın renklerle omuz omuza verip bir
gökkuşağı teşkil ettiğini görüyor; bu semavî tâkın altından geçmek için
durmadan koşuyor ve onu bütün bir ömür boyu gönlümüzde, gözlerimizde
yaşatıyoruz.

Ufkumuzda durup bize hep göz kırpan, bizi hep arkasından koşturan ve dünya
büyükleri için kurulan tâkların bir solukta geçilip gidilmesine bedel, kanat
gerip hep başımızın üstünde duran bu semavî gökkuşağına doğru koşarken,
ömürlerimizin varlıkla kaynaşıp bütünleştiğini duyuyor; yarıp içinden
geçtiğimiz eşyanın, sağ ve solumuzda bize selâm durup, sonra da akıp geriye
doğru gittiğini ve onların yerlerini yenilerinin aldığını hayret ve hayranlıkla
seyrediyor; bütün bir güzergâh boyu, bu temenna, bu saygı ve bu el sallamalar
karşısında zevke uyanan bahtımızın tebessümleriyle kendimizden geçiyoruz.

Her tarafta öbek öbek ağaçların nazlı salınmaları; pırıl pırıl ve yemyeşil
tepelerin vakur duruşları; koyun, kuzu, keçi ve sığır gibi canlıların masum bakış
ve meleyişleri; bir yamaç ve bir vadideki köy ve köycüklerin gelin endamıyla
bizleri karşılamaları bu armoniye öyle ayrı ayrı renkler katıyor ki, biz bunları
zevkle müşâhede ediyor ve “Bir bu kadar zevke bir ömür kâfi değil...” diye
mırıldanıyoruz...

Varlığın sinesinden kopup gelen bu ses, bu renk, bu ışık ve bu canlılığın his
dünyamızda bıraktığı aks-i seda yanında, bir sel, bir dalga gibi akıp giden pek
çok hülya ve hatıranın kanaviçesinden çıkmış bir şiiri de dinler gibi oluruz.
Bazen biraz sisli-dumanlı, biraz rüzgârlı ve dalgalı olsa bile, ekseriya ruhanî
zevkleri coşturan bütün bir tabiat kitabını.. gökleri, ayı, güneşi ve yıldızlarıyla;
zemini, bağı-bahçesi, ovası-obası, ırmakları ve ormanlarıyla yudum yudum
hayalimize içirir ve dört bir yandan benliğimizi saran tarif edilmez bir haz
esintisine kapılır gideriz.



Her mevsim, ayrı bir ölüm uykusundan uyanıyor gibi gözlerimizi açıp, bazen
genç tenli, çarpıcı endamlı, mor, mavi, pembe, yeşil renklerle yüz yüze gelir;
bazen de başak ve meyve rayihalarıyla esen tatlı yaz rüzgârlarıyla selâmlaşır,
renk ve kokuların tepeden tırnağa iliklerimize sindiğini duyarız.

Gönüllere güzellik duygusunu aşılayıp geçen bu sermedî manzaralar
sayesinde, ruhlarında hazandan başka bir şey esmeyen ve hep iç dünyalarında
kurdukları fenanın, kötünün rüyalarıyla kahrolup giden bir kısım bedbinlerde
bile, ebedlere kadar devam edeceklermiş gibi bir ferahlık çağlamaya başlar..
ya inançlı ruhlarımızda..!

Zaman, masmavi dakikalar içinde akıp giderken, ruhlarımıza hayatın
musikisini duyurmak için tıpkı mızraplar gibi inip kalkar; yaprak hışırtıları,
ırmak çağıltıları, kuş cıvıltıları ve çocuk çığlıklarıyla her yana neşe olup yağan
renkli sabahların; ışıkla açılıp kapanan gözler gibi tesirli, sevgiyle çarpan
yürekler gibi heyecanlı grupların; insanları sırlı ve sihirli zaman tünellerinde
dolaştıran, tabiatın en romantik vadilerinde gezdiren, gecelerin, değişik
perdeden birer nağme olup “tın, tın!” tınladığını duyarız gönül dünyalarımızda.

Bu inanç ve ümit ufkunda müşâhede ettiğimiz her manzara, duyduğumuz her
ses, karanlığa kapanmış ruhlarımızda, iç içe girmiş perdeleri, üst üste asılmış
peçeleri kaldırır gibi, ötelerin kendine mahsus alabildiğine aydınlık,
alabildiğine yumuşak, vicdanlar kadar duru, ruhî hazlar kadar zevkli, sükûnet
tüten ve ayları, günleri, saatleri, dakikaları olmayan vadilerinde gezdirir
bizleri...

Gönüllerde esen bu tatlı sessizlik, sanki daha evvel ruhlarımızda sezip
duyduğumuz ve bir tentene arkasından hep seyredegeldiğimiz, yarı “gayb” yarı
“hâzır”, büyüleyici hülya âlemlerinin içine çeker bütün duygu ve
düşüncelerimizi.

Artık bütünüyle ruhun bir temâşâ zevkine erdiği bu noktada diller susar,
gözler kapanır, kulaklar duyduklarını duymaz olur. Ve her şey kalbin diliyle
konuşmaya başlar. Duygular, düşünceler, sevinç buğuları hâlinde insanın her
yanını sarar; inanca, ümide, iyilik ve güzelliklere uyanan ruh, bu baş döndürücü
ve göz kamaştırıcı meşherler karşısında kendini Cennet bahçelerinde tenezzühe
çıkmış gibi hisseder ve mest olur.



Mutlu Nesiller
“Gözlerimi yummuş

ümit meşcereliğimde çimlenen
yarınki nesilleri seyrediyorum!”

Yarınların iyilik ve güzellik dünyasında her şeyi Cennet ehlinin temiz
simaları gibi imrendirici, onların derin bakışları kadar ifadeli ve tenlerinin
kokuları kadar bayıltıcı buluyor, dört bir yandan taşıp gelen bu bin bir rayiha
ile taş gibi kalblerin dahi yumuşayıp eridiğini hissediyoruz.

Evet, geleceğin zihni aydın, ruhu aydın insanının elinde bütün varlık bir gül
goncası gibi açıldıkça açılacak ve bu aydınlık iklimin tâli’li insanları,
kâinatları keşfetme yolunda, yüksek himmetli fatihler gibi zaferden zafere
koşacak; nihayet bütün eşyanın insana musahhar olduğu sırrını kavrayarak,
önünde sıra sıra dizilmiş zafer tâklarının altından geçip duygu ve düşünce
sancağını Hakk’ın hoşnutluğu burcuna dikerek, kendini idrak içinde iki büklüm
olacaktır. Yani âcizliğindeki gücü, fakirliğindeki servet ve zenginliği görerek
şükür ve şevkle kanatlanıp fethedilecek başka dünyalar arayacak ve gözleri
öbür âleme uyanacağı âna kadar da rüyalar gibi tatlı bu şirin dünyasına yeni
yeni buudlar kazandırmak için çırpınıp duracaktır.

O günlere yetişebilirsek, bizim gibi dili bağlı, gönlü buruk, hisleri meflûç,
çeşitli mahrumiyetler içinde duygu ve düşünce dünyasını geliştirme fırsatını
bulamamış olanlar dahi neşeyle coşup, dâhiyane sözler etmeye başlayacak ve
bir zamanlar sinelerinde saklı bulunan emellerin, hasret ve ümit arası gelip-
giden gizli duyguların, bahtına küskün kapalı düşüncelerin ortaya çıktığını
görerek inanç ve ümitlerinde yaşattıkları o sihirli dünyaları bir kere daha bütün
ihtişamıyla yaşayacaklardır.

Evet, iç âlemlerimizde uyuklayan hisler şevkle gerilip şahlandığı ve ayn-ı
lezzet olan hayatın sabahleyin uyanan kelebekler gibi, çiçekler arasında kona-
kalka saadetine yeni buudlar aradığı gibi, her yanda çeşit çeşit lezzetlerin tütüp
durduğu bu kuşakta, kendi his ve şuur dünyalarına açılmış ruhlar, daha ledünnî
güzellikleri, hayallere karşı daha göz kamaştırıcı ihtişamları arayışa koyulur;
inançla ışıldayan gönül düzlüklerinde küme küme yıldızların dizildiğini, öbek
öbek Cennet tepeleri gibi yamaçların sağa-sola serpildiğini görür ve peşi
peşine gelip iç âlemlerini saran bu renkli düşünceler sayesinde zevk
dünyalarını söndürmek isteyen monotonlukları parçalar ve hep yepyeni



iklimlerde şevk ü tarab içinde yaşarlar.
Bu noktaya ulaşmış bir ruh, bütün bütün varlık kadehini taşa çalarak gönlüne

açılan menfezlerden hakikatin çehresini müşâhedeye dalar ve hilkatin
sınırlarından sıyrılarak bütün zamanların, mekânların, buudların dışına kaymak
arzusuyla kendine yeni bir yuva aramaya çalışır. Her sıçrayışla biraz daha
ışıklarla sarılır; her aydınlanışta varlığının esas kaynağını biraz daha
hissetmeye başlar ve “ben” dediği şeyi bütün bütün unutur. Artık kulaklarına
çarpan her seste, gözlerinin içine akan her renkte, ezelden bir tohum hâlinde
ruhuna saçılan aşkın, bir humma gibi her yanını sardığını duyar ve önüne
geçilmez bir visal arzusuyla yanar-tutuşur. Bundan sonra onun için ne renklerin
ağlayışı, ne aydınlıkların kayışı ne de somurtkan inkırazlar asla bahis mevzuu
değildir. Onun kulaklarında her ses bir ümit nağmesi gibi çınlar, özündeki her
kıpırdanış bir ölümsüzlük ritmiyle atar; lâhutîlik bütün sırlarını onun önüne
yayar; gayri bundan öte kendisini, kalbinde ve kafasında bulunan yabancı her
şeyi yakıp kül eden aşkın kolları arasında bulur ve varlığının gayesini anlar.

Evet, öyle ümit ediyorum ki, yarınki nesiller, her gün, her gece, her saat, her
saniye bu güzel hayattan böyle bin bir zevk alarak, sinelerinde büyük deryaların
büyük dalgaları gibi birbirini takip eden vuslat ve aşk dalgalarına kendilerini
salıverip, her biri küçük birer dalgayken derya olacak ve bütün bir ömür boyu
damla damla aşk ve vuslat yudumlayan bu tâli’liler, bir gün en büyük aşka, en
büyük vuslata ererek, gölgelerin aldatmasından ve kesretin dağdağalarından
bütün bütün kurtulacaklardır.



Genç Adam
Genç adam! Dön bir kere de kalbinin ve ruhunun soluklarına kulak ver! Geril

ve nefsinle hesaplaşmaya hazır ol! İçinde ağaran inanç şafağıyla doğrul ve ucu
vicdanında belirip Hakk’a doğru uzanan ışıktan yollarda yürümeye koyul! Bu
altın yol zaman ve mekânın hem içinden hem de dışından geçer. Sen, ruhunu
saran mânâ ve önündeki kutsî hedefin ışıl ışıl parıldadığını ancak bu yolda
görecek; görecek, sonra da bu sonsuz ve çarpıcı hakikatin sihirli güzelliğine
kapılıp gideceksin!

Önce, kendini keşfetmekle işe başlayacağın bu yoldaki her hamlende, sanki
unuttuğun bir kısım gerçekleri ilk defa hatırlıyor gibi olacak; iç dünyanda
buudlaştıkça buudlaşacak, baştan başa renkler, ışıklar içinde derin ve engin bir
huzur kuşağına ereceksin!

İçinde ışıldayan inanç meşalesinin aydınlığında, zaman ve mekânın her
köşesine, ötelerden gelen nurların dalga dalga yayıldığını görecek; inancın,
ışıktan, güçlü kolları arasında o kadar yükseleceksin ki; süpernovaları,
pulsarları ve karadelikleri mekânın bağrında açılıp kapanan güller, tomurcuklar
gibi görecek ve seveceksin...

Zaman zaman, ruhunun ölümsüz bir ışık gibi maddenin cidarlarını yırtarak
zaman ve mekânın dışına kaydığını vicdanında seyredecek ve kâinattaki her
şeyin ezelî bir kaynaktan aksedip geldiğini görerek coşacaksın. Nihayet, her
parlak şey üzerinde göz kırpıp geçen bütün şuaların, Sonsuz’dan gelen şavklar
olduğunu sezecek; benliğini saran buğu buğu mânâlarla kendinden geçeceksin..!
Ne var ki, her vâridât bir kısım zahmetle elde edilmekte, her nimet bir külfet
mukabili verilmekte, maddî-mânevî her muvaffakiyet de bir düzine
mahrumiyetlere bağlı bulunmaktadır. Zahmetsiz vâridât, külfetsiz nimet
olamayacağı gibi, bir kısım mahrumiyetlere katlanmadan da hiçbir muvaffakiyet
elde edilemeyecektir.

Böylesine çetin ve aynı zamanda zevkli bir yolda yürümek isteyen herkes,
önce varacağı hedefi belirleyip yapacağı şeyleri disiplin altına almalı; sonra
da, bir daha geriye dönmeme niyet, inanç, azim ve kararlılığıyla yola
koyulmalıdır ki, takılıp yokuşlarda kalmasın; şaşırıp yön değiştirmesin ve bir
kısım sıkıntılar karşısında yılgınlığa düşmesin...

Hedefi belirlenmemiş bir yolda yürümek, hem boş hem de tehlikelidir. Zira,
böyle bir yolla, asla neticeye varılamayacağından, sonunda ümidin felce



uğraması, inanç ve azmin de bütün bütün yitirilmesi ihtimali bahis mevzuudur.
Herhangi bir eseri okurken, önce rahat anlayabileceğimiz kolay

kısımlarından başlayıp aheste aheste ilerlediğimiz gibi, aşma mecburiyetinde
olduğumuz tepeleri aşarken de, onları parçalayarak, mesafelere bölerek
geçmeye çalışmalıyız ki, aşılmaz gibi görünen yollarda ümitsizliğe düşüp
yürümekten vazgeçmeyelim...

Asırlardan beri her yanıyla rahnedar olmuş ferdî ve içtimaî bünyenin, bir
hamlede tamir edilip canlandırılmasına, eski dinamizmine kavuşturulup cihanla
hesaplaşır hâle getirilmesine imkân yoktur. Ne var ki, ona ait parçaları birer
birer ihyâ ederek “bütün”e eski fonksiyonunu kazandırmak da pekâlâ her zaman
mümkün olabilir. Bunun gibi, yapacağımız her şeyi aheste aheste ve kendi tabiî
seyri içinde ele alacak olursak, bu bizlerde bir şeyler yaptığımız inancını
uyaracak ve azmimizi kamçılayacaktır. Derken, bir gün önümüzdeki korkunç
mesafeleri aşıp, yolun sonuna vardığımızı hayret ve hayranlıkla müşâhede
edecek, lütuflarını üzerimizde hissettiğimiz Zât karşısında şükranla iki büklüm
olacağız.

Havailik ve ankâ-gönüllülük ile hiçbir iş başarılamaz! Çeşitli zorluklarla
pençeleşip onları birer birer yenerek, iradelerinin çehrelerinde Hakk’ın
inayetini ispat eden tâli’liler, bir gün kendilerini zirvede bulacak ve ektikleri
tohumların yediveren başaklar gibi salındığını gördükçe, dönüp dönüp aydınlık
geleceklerine tebessüm edeceklerdir.



Paradoksların Cenderesinde
Günümüzün hayat felsefesi, topyekün nesilleri fıtrat kanunlarıyla karşı

karşıya getirdi ve onlarla çarpıştırdı. Bugünün insanı, düşünceden tasavvura,
tasavvurdan davranışlara kadar, tabiîliğin karşısında ve yapmacıklarla iç içe...
O, hiç düşünmeden hayatın hemen her kesiminde, fıtratı ve fıtrîliği hoyratça
baltaladı ve kendini sun’îlik akımlarına kaptırıp gitti. Düşünüp planlamasında,
düşüncelerini sisteme koymasında; yiyip içme ve yatıp kalkmasında, ferdî ve
içtimaî bütün davranışlarında; talim ve terbiye gibi ruhu insanlığa yükseltme
hamlelerinde ve bu husustaki sistem ve metodunda; içtimaî ve iktisadî
problemlerini halletmesinde ve dünya ile alâkalı bütün iç ve dış politikasında
hep kendinden kaçtı ve haricî kriterlerin tesirinde kaldı.

Takdir toplamak için düşündü; alkışlanmak için iş yaptı; gösteriş için evini,
bürosunu tefriş etti; görenek ve tiryakilikler uğrunda boyunu aşkın masraflara
girdi ve imkânları elversin, vermesin kendini fantezilere kaptırarak gidip
gırtlağına kadar lükse gömüldü. Eldeki imkânlar, sınırlılığını korurken;
ihtiyaçlar, altından kalkılmaz buudlara ulaştı. Ve tabiî bu uğurda haysiyet ve
şeref hırpalandı; izzet ve onur rencide oldu. Daha sonra ise, meşru, gayri meşru
ayırt etmeden her yolla kazanç teminine tevessül edildi... Kazanılan şeyler
karşılığında, her biri cihandeğer ve dağlar cesametinde pek çok şey
kaybedilmesine rağmen, çeşitli paradokslarla aşına aşına, özünü yitirmiş
günümüzün nesilleri, bunu bir türlü göremedi veya her nedense, görmek
istemedi..!

Fantezi ve lüks hayat düşüncesi, kendini beğendirme arzusu, bir kısım
görenekler ve aşağılık duygusundan kaynaklanmaktadır. Oysaki, milletleri
mutluluk içinde yaşatan, lüks ve fanteziden ziyade, ruh yüceliği, iyi ahlâk ve
fazilettir. Debdebe ve fantezilere kendini kaptırmışlık ise, bütün ahlâk ve
fazilete zıttır. Kabul edelim ki, lüks, zenginliğe alâmet ve bir kesim için de
kazanca sebep olmaktadır. Ama, rica ederim; hiçbir müspet neticesi olmayan
bu işlerden ne elde edilecektir? Böyle, her yolla servet arzusu karşısında
insanlık ve fazilet ne olacaktır? Ahlâk ve mürüvvetin yerini para ile
doldurabilecek miyiz? Evet, para ile her şey satın alınabilir; ama ahlâk ve
fazilet asla..!

Dünyevî ziynet, lüks ve debdebe gibi küçük ve mânâsız arzularla alçalmış
ruhların büyük ve mukaddes düşüncelere yükselmeleri, yüce mefkûreler



uğrunda kavga vermeye hazırlanmaları tamamen imkânsızdır. Gayret etseler
bile, kırılmış cesaretleri ve felç olmuş iradeleriyle kat’iyen bunu
başaramayacaklardır. Böyleleri, hep budalaca pohpohlara alıştıklarından,
çevrenin mürâice takdir ve alkışları, onlar için mükâfatın en değerlisi olacaktır.

Böyle bir toplum içinde varlığa erme felaket ve bahtsızlığına uğramış bir
fert, içinde yetiştiği topluma uyma ve onun mânâsız bir kısım kaide ve
prensiplerine riayet etme yolunda, pek çok iyi ve güzel şeyleri feda edecektir.
Aman Allahım! Meğer insanlar, ne budalaca düşüncelerle, ne büyük şeyleri
kaybediyor ve nelere katlanabiliyorlarmış..!

Aşırı lüks ve ziynetperestlik, insanlardan fazilet ve güzel ahlâkı alıp
götürdüğü gibi gerçek sanat anlayışı ve zevk-i selimi de bütün bütün öldürdü.
Ve artık günümüzde, güzellik telâkkisi öylesine bayağılaştı ki; bu anlayışla, ne
dâhiyane düşünceleri inkişaf ettirip geliştirme, ne de sanata yeni buudlar
kazandırma kat’iyen mümkün olmayacaktır. Hatta aramızda bir kısım fevkalâde
istidatlar bulunsa bile, bunlar, zevk ve sanat anlayışından mahrum muasırları
tarafından takdir edilmeyecekleri düşüncesiyle, çocuksu eserlerle kendilerini
küçültecek, müşteri ve alkışçıların seviyesine inecek ve hiçbir zaman inkişaf
etme fırsatını bulamayacaklardır.

Evet, böyle bir atmosfer içinde, ne güzellik aşkı, ne gönülde ilhamların
coşması, ne de sanatkârlık ruhu kat’iyen gelişemez. Böyle bir anlayış içinde,
sanat perişan, sanatkâr bir satıcı, sanatseverler de muhtevadan habersiz, dış
yaldız ve kabartmalara hayran bir sürü çocuklardır.

Dış tesir ve baskılarla ruhta köleleşmiş bugünkü nesiller, dönüp kendi
özlerini bulacakları, fıtrat kanunlarına dehalet edecekleri, varlıklarının toprak
ve tohumlarına sahip çıkacakları güne kadar da, bu eziklik ve bu perişaniyet
devam edeceğe benzer.

Günümüzün, zevksizlik ve derbederliğini görüp düşündükçe, eski devirleri
hasretle yâd etmemek elden gelmiyor. Kudret elinin hazırladığı incelerden ince
programa göre ve kudsîlerin eliyle, tekrar tekrar tabiat kazanında karıştırılıp
hallaç edilen pırıl pırıl o fıtrî hayat, rengârenk güzellikleri ve kanaviçe
zarafetiyle, uzaklaştığımız kendi yamaç ve kendi kıyılarımız gibi artık çok
gerilerde kaldı...



Pişmanlıklar Kuşağı
Arkada bıraktığı günlere bakıp da pişmanlık duymayacak az insan vardır.

İyiler, neden daha mükemmel olmadıklarını düşünerek; kötüler de, işledikleri
fenalıkların yüz kızartıcı çirkinliklerini görerek hasret ve inkisar içinde iki
büklüm olup inleyeceklerdir.

Genç kuşakları ihmal edip nefsaniliğin karanlık lâbirentlerinde yapayalnız
bırakanlar, onların her gün biraz daha azmanlaşmalarına seyirci kalanlar..
kitleleri millî kültür ve millî düşünceden mahrum edenler, çekip onları
şehevânilik bataklığında çürütenler.. fenalara ve fenalıklara yahşî çekip gününü
gün etmek isteyenler, ülkenin dört bir yanına kozmopolitlik tohumlarını saçarak
millî şuur ve millî mefkûreyi öldürenler.. özünden ve ruh kökünden
uzaklaşmayı mârifet ve medeniyet sananlar, ilim yuvalarını bu Cehennem
zakkumunun meşcereliği1 hâline getirenler.. yıllarca can alıcı hasımlarımızı
dost bilip onlara dostluk türküleri söyleyenler, göz göre göre bütün değer
hükümlerimizi yerle bir edip halihazırdaki şu hazin manzarayı hazırlayanlar..
cismanî ve bedenî hazlarını, her şeyin önüne geçirip çılgınlık ve hezeyana
girenler; bunların hâline imrenip, kelebeklerin kendilerini ateşlere attıkları
gibi, gidip gidip levsiyâta gömülenler.. medeniyet deyip, yenilik deyip çeşit
çeşit yabancı düşünceye pey-çekenler; olup biten bunca şey karşısında, bir
kerecik olsun, irkilmeyen ve ürpermeyenler.. en alttakiler, onların da
altındakiler; en üsttekiler, onların da üstündekiler… Bir gün mutlaka,
ettiklerine nadim olup ağlayacaklardır!.. Ne var ki, o günkü ah u enîn ve
çığlıklar hiçbir işe yaramayacaktır.

Çeşit çeşit nedamet düşüncelerinin bir sis gibi ortalığı sardığı o gün; keşke,
“Düşünce dünyamla bir çığlık olup her yanı sarsaydım; sarsaydım da bütün ölü
gönüllere ruhumun ilhamlarını duyurabilseydim.” deyip dövünen ve
pişmanlıklar içinde kıvranan çaplı ve çalımlı yüksek himmetlerin nedametleri
duyulacağı gibi; bütün bir hayat boyu, kayda değer hiçbir iş yapamamış, hiçbir
fedakârlığa katlanamamış ve koskoca ömür sermayesini zayi etmiş kimselerin
de pişmanlıklarla inleyip şaşkın şaşkın sağa sola tosladıkları görülecektir.

İhmallerin birer dev felaket hâlinde çevreyi sardığı, ekilen Cehennem
tohumlarının başak bağladığı, dört bir tarafın kararıp gözlerin döndüğü ve
yürekler acısı bu hazin manzaranın herkesi dağidar edip dize getirdiği o gün,
“keşke” diyecekler:



Keşke, bugünleri dünden görebilsek ve bu felaketleri hazırlayan karanlık ruh
ve karanlık çehreleri vaktinde sezebilseydik; sezebilseydik de, bugünkü
çaresizliklere ve bu âh u efgâna düşmeseydik..!

Keşke, aldatıcı ruh ve mürüvvet bilmeyen bir kısım simalarla aramızda,
aşılmaz dağlar bulunsaydı da hicranı bir dert, dostluğu bin hasret, vefasız bir
güruh arkasına düşüp ömrümüzü zayi etmeseydik..!

Keşke, sağduyulu, sağ düşünceli aydınlık yolun muhasebe insanları arasında
yerimizi alabilseydik de hesapsızlığın bağrında gelişen bugünkü anaforlara
kapılıp gitmeseydik..!

Keşke ilimlerle dimağlarımızı, inanç hakikatleriyle de gönüllerimizi
aydınlatarak Yüce Yaratıcı ve O’nun şaşmaz şanlı elçisi Ufuk İnsan’ın ak
yoluna bağlılığımızı koruyabilseydik de ruhlarımızı saran şu bin bir hezeyan,
gönüllerimizi dolduran şu iç içe gurbet ve yalnızlıkları görüp hissetmeseydik..!

Keşke, ibret dolu sayfalarıyla maziyi yâda getirip, onun aldatmayan ve
aydınlatıcı derslerinden alacağımız feyizlerle, geçmişimize yaraşır bir parlak
gelecek hazırlamaya muvaffak olabilseydik..!

Evet, bugünkü her pişmanlık, dünkü ihmal, dünkü gaflet ve dünkü
umursamazlığın acı birer meyvesi olarak karşımıza çıktı. Yarınlar da, acı-tatlı
her türlü semeresiyle bugünün bağrında gelişip hazırlanmaktadır. Bu itibarladır
ki, çok yakın bir gelecekte, milletçe ya “keşke keşke”lerle kadere taşlar
yağdırıp geçmişi hasretle anacağız yahut onu ve kahramanlarını hayırla yâd
edip tâli’imize tebessümler yağdıracağız…
1 Meşcerelik: Ağaçlık, koruluk.



Yabancılaşma
İnsan bir şeye kendini kaptırdığı ölçüde, yavaş yavaş o şeyin tesirine girer

ve onda fâni olur. Asırlar var ki insanımız, kâh makine, kâh teknik ve teknoloji,
kâh bütün eşya ve hâdiselerin tesirinde, özünden uzaklaşa uzaklaşa kendi
dünyasına karşı bütün bütün yabancılaştı. Günümüzde makine, insan
düşüncesini öylesine baskı altına aldı ki, zavallı insanoğlu, onun çark ve
dişlileri arasında sıkışıp kalarak; aşk, heyecan, insanî duygu ve düşünce, irade
ve vicdan gibi özüne ait bütün cevherleri birer birer yitirdi.

Bugünün modern insanı, duygu ve düşünceleri ile somun ve cıvata yivleri
arasında ezilip gitmiştir. Onun bir fabrikadaki vazifesi, iki vida atlayıp
üçüncüsünü veya üç vida atlayıp dördüncüsünü sıkıştırmaksa, o, bu küçük işle
öylesine bütünleşmiş, makine çarklarıyla o denli içli-dışlı olmuştur ki, bu
hâliyle dönüp insanca düşünmesi, insanca konuşması, insan gibi hissedip
insanca davranması âdeta imkânsızlaşmıştır.

Düşünmeyi öne alan mantıkçılar, insana: “Düşünen hayvan”; konuşmayı
ehemmiyetli görenler de ona: “Konuşan hayvan” demişlerdi; eğer bugünün
insanına bir ad vermek icap etseydi, zannediyorum en uygunu “vida sıkıştıran
hayvan” olacaktı. Bunun mânâsı ise, kâinatlar kadar değer taşıyan yüce varlık
insanın, bir cıvata ve somun kadar küçülüp ehemmiyetsizleşmesinden başka bir
şey değildi. Bu itibarla da ona, tek buudlu insan veya değeri düşmüş insan
demek daha uygun olacaktır.

Günümüze kadar gelen bir inanışa göre; bir kısım kimseler, kötü ruhların
tesirine girerek özlerini kaybettikleri, benliklerinden uzaklaştıkları ve onların
kuklaları hâline geldikleri kabul edilmektedir ki; batının teknik ve teknolojik
üstünlüğü karşısında başı dönen, bakışı bulanan ve medeniyet adına gidip
gırtlağına kadar onun erâcifine gömülen; özünü, şahsiyetini, benliğini yitirmiş
günümüzün ruh hastası-müstağripleri1 için aynı şeyleri düşünebiliriz.
Böyleleri, kat’iyen kendileri olarak duyamaz, kendileri olarak düşünemez ve
kendileri olarak zevk alamazlar. Bu itibarla da, bütün bir tarih boyunca birikip
gelişen örfler, âdetler, dinî duygu ve düşünceler, sanat ve edebiyat gibi hayatî
unsurlar onlara ters gelmeye başlar. Oysaki, bütün zevk ve elemler, keyif ve
kederler; hatta hayata ait bütün iniş ve çıkışlar yukarıda arz edilen hususların
halitasından ibaret bir menşûrdan2 geçirilip değerlendirildiği ölçüde duyulur,
kavranır ve yaşanır. Aksine, bütün bir hayat ve ona ait şe’nler, rol icabı, onları



temsil eden bir insan üzerinde tesir icra ettiği kadar dahi duyulup hissedilmez.
Seneler var ki batı toplumu, kendi düşünce tarzını, hayat felsefesini, duyuş ve

zevk alışlarını bizim insanımıza empoze ede ede, onu öylesine sersemleştirdi
ki; artık o, kendi gibi düşünemez, kendi gibi inanamaz ve kendi gibi okuyup
yazamaz oldu. Yirmi devletten derleyip toparladığı kültür kırıntılarıyla
meydana getirmeyi planladığı melunlardan melun bir anlayış içinde,
hareketsizliği bir ızdırap, hamle ve aksiyonu ise bin hasret oldu..! O bu hâliyle,
batının kültür ve medeniyetine sahip olduğunu ve olacağını hayal ededursun;
karşı dünya, asırlardan beri kurup durduğu emellerini tahakkuk ettirmeden
başka bir şey düşünmüyordu: O her şeyiyle değişmeliydi; inancı, düşüncesi,
kültürü, hayat felsefesi, istihsal ve istihlâkı, giyim-kuşamı ve evinin
döşemesine kadar her şeyiyle.. bir de bunlar “toplumu modernize etme ve
medenileştirme” gibi aldatmacalarla ele alınınca, özden uzaklaşma ve
yabancılaşma fevkalâde bir hızla ve çok kısa zamanda her tarafı sardı.

İsterseniz bu durumu, Sartre’ın “Yeryüzünün Lânetleri” kitabının önsözünde
beraberce gözden geçirelim: “Amsterdam, Paris, Londra gibi ülkelere, birkaç
aylığına, bır kısım Asyalı ve Avrupalı gençleri getirip gezdirecek; giyim-
kuşamlarını değiştirecek; biraz lisan biraz da batı kültürü verdikten sonra
kendi hars ve mânevî değerlerinden uzaklaştırarak yeniden ülkelerine
göndereceğiz. Artık bizim borazanlarımız hâline gelen bu gençler, gittikleri
ülkelerde bizim düşündüğümüz gibi düşünecek ve bizim söylediklerimizi
haykıracaklardır...”

Şecaat arz eden Kıptî’nin sirkatini dinlemeye ne hacet! Bu ülke insanının batı
taklitçisi ve takipçisi olduğu, üzerinde münakaşa yapılmayacak kadar gün gibi
meydanda... Nesillere dini, kültürü, tarihi unutturularak köksüzlüğe öylesine
revaç verildi ki; genç kuşaklar, kendi kültürünü bilmez; ama, onu aşağılamada
fevkalâde mahirdir.. dininden bütün bütün habersizdir; ama, onu yerden yere
vurmada müsamahasız ve peşin hükümlüdür.. edebiyattan anlamaz, nesir ve
nazım hususiyetlerine aklı ermez; ama, geçmişi karalamada alabildiğine
merhametsiz ve cüretkârdır... Rica ederim, böyle tiplerin, toplumun kaderine
hakim olduğunu düşündükçe ürpermemek mümkün müdür?. Böylelerinin el
üstünde tutulduğu bir cemiyette, gençlerin serserileştiğine ve anarşinin boy atıp
geliştiğine değil; bütün bunlara rağmen, hâlâ bu vatan ve bu milleti seven bu
kadar insanın bulunduğuna şaşılmalıdır..! Kaderin tatlı cilvesine bak ki,
milletçe bu kadar erozyonlara uğradıktan sonra, toprak hâlâ kuvve-i



imbatiyesini korumakta ve millet ağacı yeni sürgünlerle geleceği
selâmlamakta..!

Evet, “her şeyin yitirildiği” düşüncesinin hâkim olduğu ve milletçe tamamen
tarihten silinip gitmemizin beklendiği bir dönemde, toparlanıp kendimize
gelmemiz, asırlardan beri devam edegelen kemikleşmiş yanlışlıkları sezmemiz
ve millî ruhun şahlanıp kendi özüyle bütünleşmeye geçmesi hem şaşılacak, hem
de takdir ve şükranla yâd edilecek bir keyfiyettir.

Ne var ki, taklitçilik bir süre daha devam edecek; millî ruh bir müddet daha
derbeder olacak ve millet bir miktar daha acı çekecektir. Ama, bütün bunlar
kat’iyen uzun sürmeyecek; yerlerini milletçe özlenen şeylere bırakarak silinip
gideceklerdir. Elverir ki millete bahar ve diriliş vaad edenler, sözlerinde
dursun; bu çetin yolda ümitsizlik ve yılgınlığa düşmesinler..!
1 Müstağrip: Batı hayranı.
2 Menşûr: Prizma.



Medeniyet veya Mefhum Kargaşası
Eskilerce medeniyet; köy, kasaba, şehir, nerede olursa olsun, insanî duygu ve

düşünce etrafında toplanmış ruhların, insan olmalarını idrak şuuruyla bir arada
yaşamaları şeklinde tarif edilirdi. Mahiyet itibarıyla medenileşmeye müsait
olarak yaratılan insanoğlu, varlığa erdiği günden bu yana, bir ölçüde hep
medenî olabilmiş ise de, onun gerçek mânâda medenileşmesi, duygu, düşünce,
his ve irade gücüyle kendini gösterdiği anlara rastlar. Vâkıa onu, sanayideki
baş döndürücü muvaffakiyetleri; teknik ve teknolojik sahalardaki yenilikleri;
trenleri, transatlantikleri, tayyare ve feza gemileri; büyük şehir, geniş cadde ve
yüksek binaları; barajları, dev platformları, rafinerileri ve nükleer
santralleriyle medenî görmek isteyenler de olacaktır; ama, bu hususlar, insanın
insanî duygu ve düşüncesiyle bütünleştiği ölçüde, onun müreffeh yaşamasına
birer vasıta olsalar bile kat’iyen medeniyet esasları sayılamazlar.

Evet, geniş imkân ve modern vasıtalarla hayatın çehresi değişebilir, yaşama
modernize edilmiş sayılabilir; ancak, bütün bunlarla insanın medenîleştiği
söylenemez. Medeniyet, insan istidat ve kabiliyetlerinin gelişmesine müsait bir
iklim ve atmosfer; medenî insan da, o vasatta, duygu ve düşüncesi itibarıyla
inkişaf edip gelişen ve geliştirdiği yüksek duygularıyla toplumun emrine giren
insandır.

Bu itibarladır ki, o, ruhî ve zihnî bir vak’a olarak, zenginlik, lüks, saray ve
apartman gibi cismanî refah unsurlarında, istihsal ve istihlak gibi bedenî duygu
gayyalarında aranmamalı; belki, görüş tarzı, düşünce sistemi gibi zihnî
vak’alarda aranmalıdır.

Dünden bugüne bir kısım kimseler, medeniyeti, refaha hizmet eden
vasıtaların bolluk ve modernleştirilmesinde aramış ve medenileşme adına
kitlelere hep bu noktayı göstermişlerdir. Zayi edilen bunca zaman ve arkada
bırakılan koskoca bir “ömr-ü heder”den sonra olsun, o, ruhta, ruhun
tekâmülünde ve insanın kendini yenilemesinde aranmalı değil miydi? Sözün
özü, medeniyet, alınıp başa geçirilecek bir urba olmadığı idrak edilerek,
zaman-şartlar-insan üçlüsü içinde ele alınıp aheste aheste, şartlar kollanarak ve
insanın gelişmesi için gerekli olan zaman hesaba katılarak, aklî ve mantıkî bir
çizgide idealize edilmeli ve yığınlar aldatılmamalıydı..!

Medeniyet başka, modernleşme başkadır. Birincisinde insan, görüşleri,
düşünce tarzı, insanî yanlarıyla; ikincisinde ise, bedenî hazları, yaşama vasıta



ve imkânlarıyla değişip yenilenmektedir.
Ne var ki, mefhum kargaşasıyla yanıltılmış nesiller; isim ve mefhumlar

yanlış kullanıla kullanıla, önce ifade ve düşünce tarzında aldatılmış, sonra da
çarpık ve bozuk düşüncelerin zihinlere yerleştirilmesiyle din, dil, millî felsefe,
ahlâk ve kültürde saptırılmış ve dejenere edilmişlerdir. Teknik imkân ve
modern vasıtalara sahip olan bir kısım milletler, daha doğrusu her millet içinde
yarı “aydın” (!) çevreler, kendilerini medenî ve karşı tarafı da bedevî görerek
medeniyet ve kültür adına tarihin affedemeyeceği en büyük günahı
işlemişlerdir...

Aslında medeniyet ayrı, hayat standartlarının yükseltilmesi veya modernize
edilmesi ayrı şeyler olduğu gibi, tahsilli olmakla “aydın” olmak da birbirinden
tamamen farklı şeylerdir. Ciddî bir tahsil görmediği halde aydınlıkta yaşayan
çok münevverler bulunabileceği gibi, bedeviyeti sırtından atamamış dar
görüşlü, dar düşünceli okumuşların sayısı da az değildir.

Mefhum kargaşası, bazen çok uzun süre nesilleri aldatabilir. Yıllarca akların
kara, karaların ak kabul edildiği; zulmün, başına adalet tacını giydiği, adaletin
zulme unvan olduğu; zift ruhların aydınlık havarisi kesildiği, gerçek münevverin
kapı kapı kovulduğu; ve bu yengeççe yürümenin farkına varılamadığı ülke
sayısı oldukça çoktur.

Bir toplumun aydınlığa kavuşup düşünce, tasavvur, kanaat ve ifadede
kargaşadan kurtulabilmesi, hakikî mânâsıyla münevver bir kadroya sahip
olmasına bağlıdır. Münevverlik, tahsilli olmakla karıştırılmamalıdır. Bir
cemiyette, çeşitli ilim dallarında ihtisas yapmış insanlar, sanat ve maharet
erbabı bulunabilir; ne var ki, o cemiyetin aydınlığa çıkması; fizik, kimya,
matematik, hendese tahsili görmüş insanlardan daha çok, yaşadığı devri idrak
içinde, kalb ve ruhun hayat ufkuna ulaşmış, irade ve zihniyle varlığa ermiş
gerçek münevver ve güçlü iradelerle kabildir.. ötelerden gelen esintilerle,
ruhlarına mayaladıkları hakikatleri hallaç edip gönüllerinde hiç sönmez birer
ışık kaynağı meydana getiren, sonra da durmadan çevrelerine mesajlar
göndererek yepyeni bir topluma giden yolları açan ve aydınlatan, millî kültüre
yeni buudlar kazandıran gerçek münevver ve güçlü iradelerle... Medeniyet ve
toplum bunların eseri; bunlar da doğru düşünce, doğru inanç ve millî kültürün
eseridirler.

Her yeni medeniyet, yepyeni bir aşk, yepyeni bir iman hamlesiyle ortaya
çıkar. Bu aşk ve imanın olmadığı yerde medeniyetten de eser yoktur. Bir de bu



iman ve heyecanın bulunmadığı bir toplumda, istidatların gelişmesine engel
despotça müdahaleler varsa, böyle bir iklimde, çeşitli ilim dalları sayesinde
semalar aşılsa bile, medeniyetin var olduğu ufka ulaşılamaz ve orada
medeniyetten söz edilemez. Hatta böyle bir vasatta, her nasılsa ortaya konmuş
bir kısım medeniyet ürünleri dahi er-geç bozulup gitmeye ve çürüyüp yok
olmaya mahkûmdurlar.

Evet, bir cemiyette yığınlar inançsız, aşksız, mesuliyetsizse; kim olduklarını,
nerede ve niçin yaşadıklarını bilmiyorlar ise; bir baştan bir başa bütün
müesseseleriyle değişse, hayat standartları fevkalâde yükseltilse, herkes
giyiminde kuşamında değişip modernleşse de, o cemiyetin medenileştiği
söylenemez. Zira, defaatle ifade edildiği gibi, medeniyet, zihnî ve ruhî bir
vak’adır; onun ilim-teknik, giyim-kuşam, mobilya-lüks eşya, araba ve villalar
ile kat’iyen alâkası yoktur.

Eğer medeniyetin bunlarla alâkası olsaydı; o zaman bir insanı birkaç ayda,
bir toplumu da birkaç senede medenileştirmemiz kabil olacaktı. Heyhât!..
Bunca modernizasyondan sonra irfan hayatımız adına bir adım
ilerleyemeyişimiz, taklitle medeniyet olamayacağının en açık ve en acı delili
olmuştur.

Ne gariptir ki, bir kısım “geri kalmış ülkeler” entelijansiyası, bütün bu
“olmazlar” “olur” gibi göstererek geniş halk kitlelerini aldatmış ve bir kısım
modernizasyon hareketlerini medeniyet hamlesi gibi göstermeye çalışmışlardır.
Aslında, günümüzde müstemlekeci düşünce artıklarınca medenileşme hamlesi
olarak gösterilen bütün bu oldu bittiler, çok önceleri batılı dostlarımız (!)
tarafından, bizim için medeniyete giden yolları tıkamak ve gerçek medeniyet
esaslarını işlemez hâle getirmek maksadıyla ortaya atılmış; din, dil, düşünce
tarzı darbelenerek, bunların yerine nesepsiz bir zihniyet ve anlayış ikame
edilmek istenmişti. Onların bu mevzuda, bizzat muvaffak olup olmadıklarının
münakaşası bir yana, dışlaşan içtekiler, onların arzu edip de yapamadıkları her
şeyi –hem de millî reaksiyonlara sebebiyet vermeyecek şekilde– o kadar
mükemmel yaptılar ki, yüz haçlı ordusuyla bu mükemmeliyette yapılamazdı!..

Ne var ki, son birkaç sene içinde, milletin millî ruh etrafında kümelenmesi
ve kendi medeniyetini tesis istikametinde son bir-iki asrın en çaplı ve çalımlı
hareketini ortaya koyması, batı ile beraber bizdeki müstağriplerin de plan ve
düşüncelerini altüst etmiştir. Bundan öte, omuzunda geleceği bayraklaştıracak
nesillere, güçlü bir inanç, bitmeyen bir azim, ters yüz edilmeyen bir iradeyle bu



işi devam ettirip kendi medeniyetlerini korumak kalıyor.



Izdıraplı Nesiller ve Ufuktaki Işık
Yıllardır buhurdanlık gibi tütüp duran sinelerimizde birer inilti,

dudaklarımızda birer çığlık hâline gelen senin ızdırap ve acılarınla, yine senin
imdadına koşmak istedik. Çevremizde sis ve duman, önümüzde ard arda
mânialar; hissiyatımız sarsık, ruhlarımız yaralı; yer yer aksak karıncalar gibi
sekerek, zaman zaman yanıp kül oluncaya kadar ateşin etrafında pervaz eden
kelebekler gibi uçarak senin gurbet ve senin yalnızlığın için çırpınıp durduk.

Ne kadar kalbinin feryatlarına kulak verebildik, ne kadar sinelerimizdeki
çığlıkları ruhuna duyurabildik bilemeyiz; ama, hakikat olan bir şey varsa o da,
seni tam anlayamamanın ızdırabı, kendi hazlarımızı unutup sana yâr-ı vefadar
olamamanın hüzün ve azabı gündüzlerimizi gece, gecelerimizi de karanlık
karanlık üstüne kabir hayatına çevirdi.

Etrafımızı görüp sezdiğimizden bu yana gözlerimizde Mecnun’un hicran ve
hasreti, gönüllerimizde Yakub’un hüzün ve derdi, dillerimizde Kerbela
türküleri kendimizi bu dertliler yolunda bulduk ve o gün-bugün ızdırap içinde
kaynaya kaynaya bir hâl olduk.. senin ızdırabın, benim ızdırabım, insanımızın
ızdırabı ve topyekün bizim dünya, bizim âlemimizin ızdırabı... Doğrusu, bu hâle
getirilmiş bir dünyada sana ve bana başkası da yaraşmazdı ya!

Sen ve ben, mazisi kartallar gibi hep zirvelerde geçmiş şanlı bir milletin,
cihana medeniyet muallimliği yapmış muhteşem bir devletin, hasım ve hain bir
dünyanın hiç dinme bilmeyen kin ve nefretleriyle tarihten silinip gideceği korku
ve endişesini vicdanlarımızda duyup kaç defa içimiz burkuldu; kaç defa, bu
muhteşem millet gemisinin, asırlardan beri yolunu kesen ölüm girdaplarından
herhangi birine takılıp gideceği telâşıyla iki büklüm olduk...

Dünyanın dört bir yanına ışıkla beraber ürpertiler de salan ve koca
yeryüzünü hükümranlığına kâfi bulmayan dev bir milletin, birdenbire sarsılıp
alt üst olacak hâle gelmesi; bir zamanlar kendinden korkup tir tir titreyen
devletler karşısında aynı zilletle boyun büküp temennâ durması ve yüksek
kalelerin yüksek burçlarında bayraklaşan çelik yürek ve çelik iradelerin, eski
kapıkulları önünde ric’at ric’at üstüne geriye çekilip durması karşısında,
yapacak başka bir şey de olamazdı sanırım.

Ah, nerede o zafer sancaklarını yüksek burçlara dikip göklere selâm duran
polat ruhlar! Nerede, o eşya ve hâdiselere sözlerini dinletip engin zevk ve
zekâlarıyla çevrelerini Cennet’lere çevirenler! Nerede, yeryüzünün vârisleri



olma şuuruyla dünyalarına kazandırdıkları bambaşka renk ve ışık tayfları
arasında, ötelerle içli-dışlı olup bin bir rayiha içinde yaşama zevkini idrak
edenler! Nerede, o çalışmayla mutluluk, mücadeleyle haz arasında kurdukları
köprülerle milletlerini rüyalarda gezdirenler!?

İnançsızlığın, ahlâksızlığın, vatansızlığın ve milliyetsizliğin birer sârî illet
gibi dünyayı sardığı; iftirak, bağnazlık ve hakka hürmetsizliğin ruhları esir
ettiği bir dönemde, sizin aydınlık dünyalarınızı hatırlamamak mümkün mü?
Hele bir zamanlar, aynı hastalıklarla yurtlarından, yuvalarından edilen ve
bugün boyunlarında tasmalar, ayaklarında zincirler, kulaklarında zalimlerin
“hayhuy”u ve tepelerinde müstebidlerin yumrukları sağa-sola itilip kakılan
vatansız ve bayraksız yığınları düşündükçe hasretle yanmamak, ürpermemek
kabil mi?

Evet, bir baştan bir başa dünyamızın dört bir yanında harap iller, yıkılmış
hanümanlar, mezar taşlarına rahmet okutturan cansız cesetler, hasımlarının akla
hayale gelmedik hokkabazlığı karşısında apışıp kalmış irfansız ruhlar, simsiyah
bir atmosfer içerisinde yaşayan derbeder, perişan ve cahil kitleler, o tertemiz
ikliminizden gelecek ışık ve diriltici soluklara su kadar, hava kadar
muhtaçtırlar. Ve ancak bu sayede dirilip kendilerini bulacaklardır. Evet, bu
sayede mutlaka bir gün uyanıp kendilerine geleceklerine, silkinip ufuklarını
saran kanlı kâbuslardan sıyrılacaklarına inanç ve ümidimiz tamdır. Ve hele,
şafakların şafakları kovaladığı, millet içinde millete hizmet düşüncesinin
yeniden canlandığı; menfaat düşüncesi, makam sevgisi ve şöhret hissi gibi
insanı alçaltan kötü duygu ve tutkuların yerlerini, hasbîlik ve diğergâmlık gibi
yüksek hislerin almaya başladığı; zevk düşkünlüğü ve istikbal endişesiyle
sarsık ruhlara bedel, hemen her yerde yiğitlik ve civanmertlik soluklayan
kimselerin hissedildiği şu günlerde, daha da inançlı ve ümitliyiz. Hatta bu çaplı
ve çalımlı hamlelerin, geleceğin içtimaî coğrafyasında meydana getireceği
silinmez izleri bugünden seziyor ve görüyor gibiyiz.

Ne var ki, o mutlu yarınların gelmesi için yine de, maddî-mânevî hiçbir şey
beklemeden, dünyevî-uhrevî hiçbir sevdaya kapılmadan, “Yol bu, devran bu!”
deyip sarsılmadan hak bildikleri yolda yürüyen kara sevdalılara ihtiyaç olacağı
da hatırdan bir lahza çıkarılmamalıdır.



Gel
Gel ey millet ruhu ve fatihlik düşüncesi! Yıllar geçiyor ki bizler, başı açık

ve yalınayak hayallerimizle hep yollardayız ve seni bekliyoruz..! Bir upuzun
aydınlığın öncüleri sayacağımız şafak emarelerinin, peşi peşine tüllendiği şu
günlerde, rüyalarımızda ağardığın aynı noktadan çıkıvererek ışığa muhtaç
dünyalarımıza nurlar saç!

Hazanının şiddetli ve amansızca estiği yörelerde sabrın solukları kesilmiş
olabilir; ne var ki bizler, her gün biraz daha ümitli, biraz daha canlı
“emarelerin şafağı”nda ve şafakları zorlayan sebeplerin bağrında bir ulu
dirilişin gerçekleştiğini görüyor gibi oluyor ve kendimizden geçiyoruz. Gel, bu
umumî “ba’sü ba’del mevt”in son türküsünü sen söyle ve bu uzun ızdırap
bezmini de sen kapa!

Fazilete arka çevrilip rezaletin peylendiği, sevaba hacir konup günah
toptancılığının yapıldığı, iffete kezzap dökülüp haysiyetin dağa kaldırıldığı,
tarihin mıncıklanıp geçmişe salyalar atıldığı o uğursuz dönemler artık çok
gerilerde kaldı. Her gün güneş doğarken, bir yeni şevkle şahlanıp istikbale
koşanları daha fazla bekletme! Atını ışık arayanların dünyasına doğru
mahmuzla ve gel artık!

Eşyanın çehresine ziya çalıp gözlerimizden perdeyi kaldıran, kâinatların özü
o saflardan saf ruh aşkına gel! Hak katının makbul erleri enbiyâ, evliya aşkına
gel! Göklerde ve yerde kudsîlik soluklayan ruhlar aşkına gel! Âl-i Âbâ aşkına,
Şâh-ı merdân aşkına gel! Şehitler aşkına ve dört bir yanda tazim gören şehitler
efendisi Hamza aşkına gel!

Yıllardır yollara dökülmüş seni gözleyen yaşlı gözler ve sabahlara kadar
uyku nedir bilmeyip kıvranan dertli sineler aşkına, ne olur gel! Anaların
ızdırapla çarpan yüreklerine, perişan ve derbeder nesillerin ayyuka çıkan
feryatlarına, çığlık atıp inleyen çocukların heyecan ve hafakanlarına merhamet
et de gel..!

Akın karadan ayrıldığı, ışığın zulmet ordusunu tarumar ettiği, cehaletin ilmin
önünde bozguna uğradığı ve sabânın güzel kokular sürünüp herkese ve her şeye
bahar muştuları fısıldayıp dolaştığı şu mübarek günlerde ger dizginini, gel
gayri!

Karlar eriyip buzlar çoktan çözülmeye durdu; goncalar kemer kuşanıp senin
uğrunda yollara döküldü ve çiçekler sana ait türkülerle semaa kalkıp bir yüce



bayram adına çevrelerine davet gamzeleri çakmaya başladı. Yaprakların
hışırtısından ırmakların çağıltılarına, göklerin ışıkla sarmaş dolaş
gürültüsünden ormanların heybetli uğultularına kadar hemen her şeyde bu yeni
dirilişin nağmeleri duyulup seziliyor. Bak! Bayırlar, rengârenk güzellikleriyle
milletimin tâli’ine tebessüm ediyor; bağ ve bahçeler etrafa saldıkları diriltici
rayihalarla gönülleri coşturuyor ve ruhlara bahar muştuları sunuyor. Ve artık,
aylar güneşler bir başka türlü doğuyor, bir başka türlü batıyor.

Ey asırlardan beri hasretle yolunu gözlediğimiz ruh! Eğer sen bir şafaksan
gel gayri bunca emare yeter! Eğer kıyametsen, bilmem ki başka hangi alâmeti
beklersin?!

“Gül açıp bülbül öteli hayli zaman oldu;
Her yanda ağaran hayalin ruhuma doldu;
Bekletme! Bu mevsim artık mevsim-i bahar.. Gel!”

Gel şeytanın kâsesini kır; iblisler dünyasına bir velvele sal! Nemrut’a rahatı
haram edip Firavun hanümanını harap eyle! Işıktan kaçanları nurunla boğ;
yarasalara aydınlıkta yaşama âdâbını öğret! Gel, bize sonsuzluk şarabını sun ve
derbeder gönüllerimizi ölümsüzlük aşkıyla coştur! Coştur ve asırlardan beri
hicranla yanan sinelerimize “âb-ı hayat” ulaştır!

* * *
Bir yeni var oluşun tan yeri ağarırken, temcid verir gibi hep haykırıp

inliyoruz: Gel ey var oluşumuzun mâyesi, ümitlerimizin ruhu! Gel ey birkaç
asırdan beri nesillerin beklediği feleğin karnındaki mübarek yolcu! Gel ey
millet ve tarih şuuru! Gölgen başımıza düştüğü günden bu yana, bu dünyada,
hem şevkle gerilip coşanlar hem de salacağın tufandan uykusu kaçanlar var.
Henüz ışığının tam zuhur etmediği şu günlerde, gölgenle yanıp kül olanları
gördükçe, yolunu gözleyen gariplerin sana olan iştiyakları daha da artmakta ve
buğu buğu gönül gözlerini saran visal arzusuyla yürekleri bir başka atmaktadır.
Gel, visale koşan gönüllerimizi şâd eyle! Gel, aslanların yüreklerine korku
salan o müthiş naralarınla haykır! Haykır ki, vatansız ve mazisiz ruhlar
kahrolup gitsin; her tarafa zehir çalıp geçen yılanlar, akrepler deliklerine girip
saklansın ve asırlardan beri kötü duygu ve kötü tutkuların meşcereliği hâline
getirilmek istenen şu mübarek topraklar, sadece, ilmin, inancın, ahlâk ve
faziletin fideliği olsun!

Bu ülkede huzur ve nizam, yeryüzünde adalet ve emniyet, gölgen gibi seni



her yerde takip eden ve kıvrılıp açılmalarıyla sana selâm duran şerefimizin
remzi forsunun dalgalanmalarında –o forsu dalgalandıran var olsun!– cihan
sulhü ve devletler muvazenesi senin o sultanlara taç giydiren kutlulardan kutlu
silahının namlusundadır.

Senin re’yine müracaat edilmeden devletler planındaki her karar bir
aktörlüktür ve bu kararın verildiği yerlerin de tiyatrodan farkı yoktur. Senden
âdâb ve erkân öğrenmeden milletlerine baş olmuş bütün başlar, o toplumlar
için bir tâli’sizlik eseri; bu tâli’sizliğe uğramış olan yığınlar da  gaflet ve
dalâletin esiridirler.

Gel, Süleyman Nebi (aleyhisselâm) gibi, rüzgârlarla kanatlanan tahtına bin;
ilhadla çehresi kararmış dünyalar üzerine şimşekten kamçılarını sal; inkârla
gözü bağlanıp diline kilit vurulan ilmin dilindeki kilitleri çöz; dünden bugüne
hep karanlık şeyler fısıldayıp duranlara aydınlık bestelerinden bir şeyler
fısılda; akrebin kuyruğunu kırıp yılanların ağzına panzehir akıt ve çirkef olan
toprakları ruhunda taşıdığın ıtırlarla yıka, Cennet yamaçlarına çevir.

Gel, öyle sihirli oyunlar oyna, öyle sanatlar yap ki, bütün sihirbazların
kolları kanatları kırılsın ve senin harikaların karşısında bütün hüner sahipleri
apışıp kalsın! Gel, çöllere düşmüş “âb-ı hayat” arayanlara öyle bir şerbet içir
ki, suyu Hızır çeşmesinden, şekeri de gökler ötesinden getirilmiş olsun..!

Dört bir yandan misafirliğine koşanlara semadan sofralar indir ve her yanda
karanlıkta kalmış ruhları aydınlatacak meşaleler yak! Başka çerağlara ihtiyaç
bırakmayacak kadar parlak meşaleler…

Gel, hep ışınlarıyla başımızı okşayan güneş gibi üstümüzde dolaş ve
ruhlarımızı aydınlat! Yağmur yüklü bulutlar gibi hep bizi kolla , hasretle yanan
sinelerimize sular serp! Senin kehkeşanlara denk ruh ikliminde kol gezen
güneşler dünyayı da aydınlatmaya yeter ukbayı da.

Sıyrıl kabuğundan ve ışıklandır karanlığa boğulmuş dünyaları! Bağrındaki
bütün su menbalarını sal bağ ve bahçelerimize; her tarafta kevserden çeşmeler
akıt! Kendin de, bu çeşme ve pınarlara hazinedarlık yapan yüce dağlar gibi
mehabetle yerinde kal! Okyanuslar gibi medlerle kanatlan ve öyle köpür, öyle
dalgalan ki, karşı durulmaz o dalgaların her yeri alsın; o güçlü kollarınla
sarmadığın bir kara parçası kalmasın!

Evet, dünyalar yaşadıkça, geceler gündüzleri kovalayıp duracak, ölümler de
dirilişleri takip edecektir. Gel, eşya ve hâdiseler üstü ayrı bir buudda öyle bir



dünya kur ki, zamanın dişleri, onu aşındıramasın ve onun temelini öyle sağlam
esaslara bağla ki, hiçbir hâdise ile sarsılmasın ve hiçbir uğursuz el onunla
oynayamasın!

Gel, gönüllerimizde hazırladığımız tahtına otur! Duygu ve düşünce
dünyalarımıza durmadan emirler yağdır! Bizleri kapıkulu olmaya kabul et ve
cesetlerimizde can olduğunu göster!



Yararlı Ruhlar veya Vicdan Topluluğu
İnsanoğlu var edilip bu âleme gönderilirken, iyi-kötü, güzel-çirkin, yararlı ve

zararlının nüvelerini de beraberinde getirmiş ve bunlardan bir bölümüne
mahiyetinde çimlenip gelişme hakkını vermiştir. O günden bugüne de insan
mahiyetinde, geceler gündüzlerle iç içe; kömür, elmasla yan yana; aydınlık,
karanlığın arkasında; kin ve nefret, sevgiyle yaka paça; hürriyet, esarete karşı
bitmeyen bir kavga içinde; şekilcilik, ihlâs ve aşka pusular kurmakta; hakikat,
bâtılla hesaplaşıp durmaktadır. Dünya durduğu sürece de hem bu zıtlıkların
çarpışması, hem de onları temsil edenlerin hesaplaşması devam edip gideceğe
benzer.

Evet bir tarafta, egonun karanlık labirentlerinde yol bilmez, iz bilmez şaşkın
ruhlar; diğer yanda, her an sonsuzla yüz yüze ve bitmeyen bir yolculuğa karar
vermiş, daha doğrusu iç dünyasında miraca azmetmiş aydınlık gönüller…

Birincilerin kaosla başlayıp kaosla biten kâbuslu dünyalarına karşılık;
ikincilerin her dakikaları, ötelere inancın aydınlık ikliminde ve ucu gelip
sinelerine dayanan Cennet’lerin yalılarında geçmektedir.

Birincilerin, kötü görme, kötü düşünme ve hayattan zevk alamama
ızdırabıyla kolu kanadı kırık esirler hâlinde kıvrım kıvrım kıvranmalarına
mukabil, ikinciler güzel görüp güzel düşünmenin pırıl pırıl ikliminde, her an
bir başka dünyaya doğru seyahat etmekte ve bir başka mutluluğu
paylaşmaktadırlar.

Öncekiler, kendi iç dünyalarında karanlık ve karamsar oldukları gibi,
cemiyete yararlı olma liyakatini de kaybetmişlerdir. İçinde yaşadıkları millet
ne onlardan, ne de onların kabiliyetlerinden asla istifade edemez. Hatta
böyleleri, cemiyete yararlı olmaya zorlansalar bile, ihtimal ki, hep
benlikleriyle engellenecek, hep ihtiraslara takılıp kalacak, asla kendilerini
aşamayacak ve kendilerinden bekleneni yerine getiremeyeceklerdir.

Böyle muhteris gönüllerde mürüvvet ve insanlık arama beyhude; sevgi ve
anlayışa rastlamak ise tamamen imkânsızdır. Bunlar zahiren başkalarını seviyor
görünseler de, az bir dikkatle, samimî olmadıkları hemen anlaşılacaktır.

Her türlü açıklık ve açık yüreklilikten mahrum bu karanlık ruhları, anlayıp
öğrenmek de bir hayli zor, hatta bir bakıma imkânsız gibidir. İnsanca
davrandıkları aynı anda zalim ve mütecaviz; zulüm ve saldırganlıkları içinde
de fevkalâde yumuşaktırlar. Güçlü ve kuvvetli olduklarında alabildiğine



gaddar; korktukları veya desteksiz kaldıkları zamanlarda ise şahısların
ayaklarını öpecek kadar aşağılık ve miskindirler. En küçük bir çıkar uğruna
dünyaları ateşe vermekten çekinmez, en hasis bir menfaat karşısında binler ve
yüz binlerin hukukunu çiğner geçerler.

Varlıklarını dünyanın direk ve kaidesi sayan bu bencil ruhlar, bütün bir hayat
boyu hep ihtirasların mahbesinde yaşar, bir kerecik olsun eşya ve hâdiseleri
olduğu gibi görmeye muvaffak olamaz veya görmek istemezler. Kör, sağır ve
kalbsizdirler; duyup işittikleri bir aldanmışlık, görüp sezdikleri hayal ve rüya,
değer hükümleri de sarhoşça hezeyanlardan ibarettir...

Doğrusu bunlar, özleri itibarıyla fevkalade kabiliyetsiz ve liyakatsiz; içinde
yaşadıkları cemiyet itibarıyla da son derece yararsız kimselerdir. Şahsî haz ve
zevkleri açısından dünyanın tam göbeğinde ve hayatla iç içedirler; ama,
başkalarına faydalı olma, cemiyetin çıkarlarını kollama, ona gelecek zararları
göğüsleme ve çevrelerine yararlı olma noktasında onları arasanız dahi
bulamazsınız...

İkincilere gelince; bunlar, varlığa ermenin sırrını kavramış, kendi iç
dünyalarında fütuhat fütuhat üstüne derinleşmeye azmetmiş, herkesle ve her
şeyle bir çeşit sevgi ve duygu birliği kurmaya yönelmiş özünde istidat ve
liyakatli, başkaları için de hem lüzumlu hem de çok yararlı kimselerdir.
Yükselip benliklerinin zirvesine diktikleri irade sancağının gölgesinde, hep
fazilet kavgası verir, hep hasbilik ve diğergâmlık takip ederler. Düşünce
ateşiyle kavrulan ruhları, saflaşan dimağları, nebiler ışığının birer gölgesi gibi,
daha önce onların uğradıkları her yerde meleklerle akrabalığa ulaşır, onlarla
bütünleşir ve onların arasında gezerler.

Hak katında sâf sâf dizilmiş bahtiyar toplulukların merkez noktasının, hem
ilerisini hem de gerisini peygamberler tutar. Onların arkasında da bu kudsîlerin
bayrağı dalgalanır. –O bayrağı dalgalandırana ruhlar feda olsun!– Nebilerin
emir ve direktiflerini bunlar temsil ederler. Böylece merkezi tutanlar hayat
şiirini besteler; arkadakiler de, onu en tatlı melodilerle seslendirmeye
çalışırlar. Merkezdekiler, çevrelerine iyinin, güzelin, mâkulün mesajlarını
sunar ve her tarafta hakikatin meşalesini yakarlar; arkadakiler de, sonsuza
kadar hep onun etrafında döner dururlar. Merkezdekiler, “sûr”u dudağında şaha
kalkmış İsrafil gibi çevrelerine ruh ve diriliş üflerler; arkadakiler de, bu ruha
ceset giydirerek onu hayatın her ünitesinde en canlı heykeller hâlinde temsil
etmeye çalışırlar.



Bu kutluların seslerinin ulaşmadığı yerlerde ses adına duyulan şeyler birer
hırıltı, söylenen sözler de delilerin hezeyanından farksızdır. Bu yüksek
kametleri görme bahtiyarlığına erememiş körler ve onların gönüllere huzur
veren soluklarını duyamamış sağırlar, bütün bir hayat boyu bülbülün
nağmelerini saksağan sesine karıştırır dururlar da bunun farkına bile
varamazlar.

Bu kutlular, ta baştan, en yüksek hakikat karşısında iki büklüm olup yere yüz
sürdüklerinden hep O’nu bilir ve O’nun eşiğine baş koyarlar. O’nun kapısında
eğilenlerin başları ayaklarına selâm durur ve onların ayakları hep başlarının
ulaştığı noktalarda dolaşır; dolaşır da secdede bir araya gelen ayak-baş
halkası, onları miraçla noktalanan arşiye ve ferşiyelerde1 gezdirir. Hele bir de
ilham küheylanları şahlanırsa, bir solukta gökler ötesine ulaşır, Cennet’lere
uğrar, meleklerle atbaşı hâle gelir ve O idrak edilmez etrafında hayret ve
hayranlıkla uçuşup durmaya başlarlar.

Kim bilir günde kaç defa, güneşi top, bir başka yıldızı da çevkân yaparak
gök ehline sihirli oyunlar gösterirler! Kaç defa, niyazla vuslata erer, Yâr  ile
hemdem olur, nazla geriye dönerler. Kaç defa, aşkın “hayhuy” perdeleriyle
şahlanır, ruhlarında hakikî varlığa ermenin zevkini duyar ve kendilerinden
geçerler..!

Soluklarında “Hak”, düşünceleri hakikat, dillerinde ölümsüzlük muştusu,
önlerinde sonsuz saadet... Dünyayı mâmur etmeye azmetmişlerdir; ama,
hayattan kâm almayı akıllarının köşesinden bile geçirmezler. Alabildiğine hasbî
ve yürektendirler; yapıp çattıkları şeyler karşılığında herhangi bir mükâfat
istemedikleri gibi kahramanlıklarının destanlaştırılmasını da arzu etmezler.

Ne acıdır ki, bütün bir ömür boyu hayır ve fazilet adına kadehler gibi dolup
boşalan bu yüksek ruhlar, dünden bugüne bir kısım aldanmış kişiler tarafından
hep horlanıp hakir görülmüş; hep yaşama hak ve hürriyetinden mahrum edilerek
cemiyet dışı bırakılmaya çalışılmışlardır.

Yar yüreğim yâr
Gör ki neler var
Bu halk içinde
Bize güler var
....
Bu yol uzaktır



Menzili çoktur
Geçidi yoktur
Derin sular var (Yunus)

Ruhlar aydın, vicdanlar hür, sineler de imanlı olduktan sonra varsın olsun ne
çıkar!
1 Arşiye ve ferşiye: Halktan Hakk’a yükseliş ve seyrini tamamlayarak dönüp halka geliş.



Millî Düşüncenin Gurbet Yılları
Bugüne gelinceye kadar millî mefkûre ve tarihî değerlerin bu kadar garip

kaldığını hatırlamak mümkün değildir. Müntesiplerinin cehalet ve iradesizliği,
hasımlarının azim ve cür’eti karşısında gurbetlerin en acısına marûz bırakılan
koskoca bir tarihî dava, kim bilir daha ne kadar zaman bu yalnızlığını
yaşayacak..?

Yıllar yılı cehalet ve aczini aşamayan bu dünya ve onun uyur-gezer insanları,
fevkalâde azimli, fevkalâde mütecaviz ve alabildiğine şer bir dünya karşısında,
defaatle nakavt edilmiş olmasına rağmen, büyük bir kısmı itibarıyla, bir kerecik
olsun gerilime geçemedi, kendini yenileyip kendi asrı ile hesaplaşamadı ve
çağını hep gerilerden takip edip durdu. Ara sıra toparlanıp kendine gelmeye
çalıştığı görüldü ise de, bir düzine karanlık ruh, karanlık düşünce ve karanlık
beyanların “irtica, çağ dışı” yaygaraları karşısında sindi ve fermuarını başına
çekerek yeniden derin uykulara daldı.

Evet, işte bir tarafta, örfüne, an’anesine, mukaddes değerlerine bağlı; fakat,
büyük ölçüde okumayan, düşünmeyen, şayet bir problemi olursa ona harikalar
kuşağında çözüm bekleyen ve sürekli olarak hasımlarının oyun ve
gözbağcılığına gelen saflardan saf bu sadedil insanlar; diğer tarafta
yabancılaşmayı “çağdaşlık” ve “medeniyet” sayan, mukaddes değerlerini
tezyiften geri kalmayan, bir çırpıda bütün geçmişini inkâr edebilen ve kendi
dünyasına ait hiçbir şeyi bilmeyen, hatta bilmediğini de bilmeyen.. dinî duygu
ve dinî düşünceye karşı fevkalâde mütecaviz; garpçılığı sırf bir taklit, kendi
dünyasından nefreti bir aşağılık duygusu.. hâsılı;

“Şark’a bakmaz, Garb’ı bilmez görgüden yok vâyesi,1

Bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz bütün sermayesi”
kimliksiz bir yığın...

Birincilerin, arzu edildiği ölçüde faydalı oldukları iddia edilmese bile,
hüsnüniyetli ve zararsız olduklarında şüphe yoktur. Ya ikinciler  öyle mi?
Bunlar tamamen, hasım dünyanın söz ve fikirleriyle oturur kalkar, onların kin
ve nefretlerine tercüman olur; onların düşüncelerine şerhler, haşiyeler yapmaya
çalışır ve eski şerhçileri, haşiyecileri tenkit ettikleri aynı noktada, batıl
hezeyanların yorum ve izahlarıyla çürüyüp giderler.

Bunlardır ki kitap, gazete, mecmua, panel ve açık oturum gibi şeylerle efkâr-ı



âmme yapmasını, meşruları gayri meşru, gayri meşruları da meşru göstermesini
çok iyi bilirler. İsterlerse, hiç yoktan sun’î kıyametler kopararak cemiyeti
tedirgin ve yığınları da birbirine düşürebilirler. Ve yine bunlar, din ve dince
mukaddes sayılan şeyleri tahripten bir lahza geri kalmaz; yerinde mazi ve tarihi
karalayarak, nesilleri özlerinden uzaklaştırır; yerinde ilericilik adına ülke ve
insanımıza bütün bütün zararlı her şeye vize vererek, yığınları yabancı
düşüncelerle şaşkına çevirir; yerinde de bütün ahlâkî prensipleri hiçe sayıp
kitleleri zapturapt altına alan tarih kadar eski bütün beşerî disiplinleri yerle bir
eder ve anarşiye davetiyeler çıkarırlar. Bunlar ve bunların elinde
kimliksizleşen bilgisiz nesiller, zamanla birbirinin kurdu hâline gelir ve ülke
bir baştan bir başa kanlı bir arenaya döner.

Tabiî bu arada, geçmişine saygılı, yarınını kavrama peşinde ve çağıyla
hesaplaşmaya hazırlanan aydınlık ruhları, “beşinci kol”, “mürteci” gibi
yaftalarla karalayıp toplum dışı bırakmayı, ürkütüp kaçırmayı ve sahip
çıktıkları cihanpaha değerlere taraftar olmanın ayıp olduğu hissini uyararak,
koskoca bir tarihî mirası hamisiz, müdafisiz bırakmayı da ihmal etmezler.

Her gün, her hafta, dünyanın kaç yerinde ve bilmem hangi melanet
yuvalarında üretilen bin bir yalan, tezvir, iftira ve isnatlarla vatan evladının,
birbirine karşı kin ve nefretlerini bileyerek, onları hep hınçlı ve gerilim içinde
tutmaya çalışırlar.

Bütün bunları, ilhâd cephesinin tahripçi olmasında, onun profesyonel
şirretliklerinde, oyunlarını hasım dünyanın plan, düşünce ve imkânlarından
istifade ederek çok iyi oynamasında aramak uygun görülse bile, yıllar yılı
bilgisiz ve görgüsüz kalmaya mahkûm edilmiş, her fırsatta sindirilmiş, değişik
oyunlara getirilerek hep saf dışı bırakılmış ve bir türlü kalb-kafa bütünlüğüne
erme imkânını elde edememiş vatanperver kesimin, gerektiği kadar tarih
şuuruna ve mes’ûliyet duygusuna sahip bulunamamasında aramak daha muvafık
olacaktır.

Ah şanlı, tâli’siz; muhteşem, bahtsız ülkem! Bir zamanlar “Hürriyet,
müsâvaat, adalet” teranesini dilinden düşürmeyenlerin elinde hırpalanıp
durdun. Bir başka zaman yabancılarla el ele, omuz omuza milleti bölüp ülkeyi
sağa sola peşkeş çeken karbonarilerin maceralarıyla.. bir diğer zaman da hasım
dünyanın bütün nefret ve tiksintilerine rağmen, ille de onunla zifafa koşan
kimliksiz bir güruhun hevâ ve hevesleriyle..!

Sen ne zaman duygu ve düşüncede dirilerek dostlarını sevinç ve gıptaya,



düşmanlarını da infial ve öfkeye sevk edeceksin? Ne zaman, o muhteşem yerini
alarak tarihî fonksiyonlarını kusursuz yerine getireceksin..?
1 Vâye: Nasip, kısmet.



Hayret Kuşağı
Gözlerimde buğu buğu hayret, gönlümde ümit ve burkuntu dört bir yanda olup

bitenleri seyrediyorum; fırtınalarla sarsılan çamı-çınarı, devrilip kendi enkazı
altında kalanı, her şeye rağmen başaklar gibi salınışlarıyla etrafa tohumlar
saçanı ve darbelene darbelene ruhuyla bütünleşip ölümsüzlük kuşağına
ulaşanı...

Tufanları tufanların kovaladığını, dalgaları ifritten dalgaların takip ettiğini ve
ard arda sarsıntıların arkasında bir yeni varoluşa doğru yol alındığını...
Elmasın kömürden, altının taştan-topraktan ve sağlamın çürükten ayrılmaya
başladığını hayret ve hayranlıkla seyrediyorum.

Bir yanda, millî mefkûrenin bağrına damla damla kan damlatıldığını, tarih
şuurunun horlanıp geçmişe lânet yağdırıldığını; bir uğursuz düşüncenin her köşe
başını tutup ruhu ve ruh insanını hırpaladığını, yarasalara şehrayinler tertip
edip baykuşları harabelerle sevindirdiğini, akla hayale gelmedik yalan, tezvir
v e tertiplerle toplum içinde sun’î sıkıntılar meydana getirip, onun düşünce
istikametini ve çalışma gücünü felce uğrattığını, dünyanın dört bir yanında
Neron’lara rahmet okutturan, tiranların zulüm ve istibdatlarını unutturan bunca
facia varken, milletin özüyle bütünleşme gayretlerinin “irtica” yaygaralarıyla
engellenmeye çalıştığını.. diğer yanda bu kızıl kıyamet karşısında olsun, bir
türlü ayılıp kendine gelmeyenleri, sefâhet ve eğlencelerde ömür tüketenleri,
olanca güçleriyle hayattan kâm alma peşinde koşanları, başını derde sokmamak
için bukalemun gibi yaşayanları, bir kısım hasis menfaatler uğruna birbiriyle
didişip duranları, vatan ve milletin yaralarını sarma mevkiinde bulundukları
zaman bile, emmek için onun kurumuş damarlarında kan arayanları, olup biten
bu kadar şey karşısında iradelerine kement ve ağızlarına kilit vurulanları
sinemde inilti, gözlerimde kan seyrediyorum.

Özü ihlâs, samimiyet ve ciddiyet olan dinî hayatın, bir kısım soğuk
merasimlerle folklor hâline getirilişini ve bu işin figürleri sayılan gırtlak
ağalarını, cenaze ilâhîcilerini, çeşit çeşit ses sanatkârlarını, Rabbime karşı
utanç içinde ve iki büklüm seyrediyorum.

Neron’ların gayz ve tuğyanını, ruhanîlerin sessiz infiâlini,1 ezenlerin
“hayhuy”unu, ezilenlerin “âh u efgân”ını mutlak bir kısım sırlara gebe, kaderî
bir cilve deyip hayret ve teslimiyetle seyrediyorum.

Düşlere sığmayan bir yüce davayı, o uğurda her şeyini fedaya azmetmiş



tâli’lileri, geleceğin kutlu rüyalarıyla gerilip gerilip kendinden geçenleri; sonra
da “Uhud”a varmadan ters yüz olup geriye dönenleri, daha deneme imtihanında
elenip gidenleri ve yıldız avlamak için yelken açtığı göklerin derinliklerinden
zıpkının ucunda bir ateş böceği ile geriye dönenleri üzüntü ve şaşkınlıkla
seyrediyorum.

İnsan ruhunun yüceliğini, ondaki “ebediyet” fikri ve ebedî güzellikler
arzusunu, sonra da bu yüce ruhun bir kısım bedenî istekler karşısında “pes”
edişini, üç adım ötede kendine tebessüm eden sonsuzun güzelliklerini
göremeyerek cismaniyetin altında kalıp ezilişini ızdırapla seyrediyorum.

Rahmeti Sonsuz’un, cahile-görgüsüze, zalime-gaddara, mülhide-mütecavize
mehil üstüne mehil verişindeki sabır ve hilmini hâdiselerin çehresinde; zulüm
ve tecavüzleriyle “gayretullah” sınırlarını zorlayanların derdest edilip aman
verilmeyeceğini de, O’nun değişmeyen âdetinin simasında “inanç ve
ürpertiler”le seyrediyorum.

Gözlerimde buğu buğu hayret, gönlümde ümit ve burkuntu, olup bitenleri
tablo tablo seyrediyorum.
1 İnfiâl: Hareketsiz iç reaksiyon.



Aldatan Dünya
Millet eğer var olmak istiyorsa, kendi azmine, kendi iradesine, kendi

samimiyetine ve kendi fedakârlığına güvenmelidir. Başkalarına güvenip
dayanarak başkalarından merhamet dilenerek, hasım bir dünyaya itimat ederek
bir yere varılamayacağı artık ortadadır. Hatta, bu vaziyette bir yere varmak
şöyle dursun, bulunduğumuz durumu muhafaza etmemiz bile oldukça zordur.. ve
hele karşımızda, muvaffakiyetlerimizden rahatsız ve felaketlerimizi arzulayan
düşman bir dünya bulunuyorsa...

Evet, karşımızda böyle bir dünya vardır ve bu dünya, asırlardan beri
medeniyet dersi vermek iddiasıyla bizleri hep cehalet ve barbarlıkla karalamış
ve bir lahza olsun özündeki haçlı düşüncesinden kurtulamamış, kurtulma
cehdini gösterememiş ve kurtulmak istememiştir.

Bugün dünyanın dört bir yanında, firavunların zulüm ve istibdâdını,
neronların hunharlık ve şekavetini unutturacak bunca işgaller, katliamlar,
yağmalar ve çeşit çeşit haksızlıkların sürüp gitmesine karşılık, İslâm
düşmanlığında birleşen bu dünya insanları, olup biten şeyleri bir ölüm
sessizliği içinde seyretmekte ve ihtimal ki bir tiyatro sahnesinde görülüp
duyulan şeylerden müteessir oldukları kadar da müteessir olmamaktadırlar.

Hindukuş dağlarından Filipinler’e, oradan da Balkanlar’a kadar koskoca bir
dünyada, tâli’siz masumların gözyaşları, ümitsizlik içinde çırpınan yüreklerin
iniltisi, binler-yüz binler zavallı çocuk, genç ve beli bükülmüş mecalsiz
ihtiyarların, insan bozması bir kısım cellatların elinde kesilip biçilmesi, her
biri birer sanat harikası olan medrese ve mâbetlerin acımasızca yerle bir
edilmesi gibi, birbirinden büyük bu kadar dev hâdise karşısında, medeniyetin
beşiği ve kürsüsü olma iddiasında bulunan bu zalim dünyada, “artık yeter..!”
diye haykıran kaç insan gösterebilirsiniz? Kaç insan gösterebilirsiniz ki, zulme,
haksızlığa isyan ederek, riyakârca dahi olsa, eski efendilerine karşı centilmence
davranmıştır? İsyan etmek bir yana, yıllar var ki bu insafsız dünya, gazete,
mecmua, televizyon ve radyosuyla sürekli olarak mazlumları tahkir ve zalimleri
alkışlayan naralarla inleyip durmuştur.

Bizler, kendi inanç, kanaat ve anlayışımıza göre, insanoğlunun bu kadar
levsiyata gömüleceğine, bu denli bayağılaşacağına ihtimal vermesek bile,
cihanın dört bir yanında tatbik edilen haince planlar, seylaplar hâlinde akıtılan
kanlar ve her biri birer mezar hâline getirilen şehirler, kasabalar tablo tablo eşi



ve benzeri görülmedik bir vahşeti sergilemektedir.
Ah benim zavallı ve tâli’siz insanım! Sen hep hüsnü kuruntularının, dost ve

düşmanını tefrik edememenin kurbanı oldun! Her fırsatta merhametine
sığındığın şu dünya, ne senin inilti ve ızdırapların, ne de imansız ve amansız
zulümlerle ölüp ölüp dirilmelerin karşısında, kat’iyen üzüntü ve teessür
duymamıştır. Aksine, seylaplar hâlinde akıtılan kanları, yıkılan hanümanları ,
birbirine düşürülen insanları ve sefalet içinde kıvranan yığınları kendi çıkarları
istikametinde istismar etmiş ve hiçbir zaman samimi olmamıştır. Olmamıştır;
çünkü ölen de öldüren de, çocukları yetim, kadınları dul kalan da hep
Müslümanlardı. Ve bunların Müslümanlığı, her türlü medenice muameleden
mahrum bırakılmaları için kâfi bir sebepti. Evet onun nazarında, bu mazlumlar
dünyası sadece bir kısım muvazaalarda kullanılmalı ve başkaca bir değer de
atfedilmemeliydi. Ne onun varlık ve bekâ mücadelesi, ne de hak ve hürriyet
kavgası kat’iyen nazar-ı itibara alınmamalı ve desteklenmemeliydi. O, umumi
hayat mücadelesinde ayıklanıp gidecekse gitmeli; şayet kalacaksa cankeş olup
işlerine yaramalı, canlı olup bütün bütün işlerini zorlaştırmamalıydı...

Ah uğursuz dünya; ah zalim düşünce, ah aldatan şeytan! Bilmem ki ettiklerine
hiç pişmanlık duyduğun oldu mu?..

Ne var ki, sen pişmanlık duysan da duymasan da, bunların hiçbirinin cezasız
kalmayacağı, Allah’ın değişmeyen âdetine göre, mutlaka iğneden ipliğe her
şeyin hesabının verileceği bir gün gelecek ve sen maşerî vicdan karşısında
hacaletten iki büklüm olup inleyeceksin!

Keşke sen, henüz o gün gelmeden insanlığını idrak ederek yaptıklarından
vazgeçebilseydin! Keşke bizler de, hasımlarımızın bu kadar kin ve nefretleri
karşısında uyanıp kendimize gelebilseydik; kusurlarımızı görüp bizi perişan
eden faktörleri en derin, en gizli noktalarına kadar tahlil ve değerlendirmeye
tâbi tutabilseydik! Acı dahi olsa, hakikatleri haykırıp yanlış ve küflü kanaatleri
esastan düzeltebilseydik! Garaz ve inadı bir tarafa bırakarak, bu millete, onun
duygu ve düşünce dünyasına hizmet etme etrafında birleşebilseydik..!



Sevgi
Sevgi, dünyaya gelen her varlıkta en esaslı bir unsur, en parlak bir nur, en

büyük bir kuvvettir ve bu kuvvetin yeryüzünde yenemeyeceği hiçbir hasım
yoktur. Sevgi evvelâ bütünleşebildiği her ruhu yükseltir ve ötelere hazırlar.
Sonra da bu ruhlar sonsuzluk adına doyup duydukları şeyleri bütün gönüllere
hâkim kılmanın kavgasını vermeye başlarlar. Bu yolda ölür ölür dirilir; ölürken
“sevgi” der ölür, dirilirken de sevgi soluklarıyla dirilirler.

Sevmeyen ruhların olgunlaşıp insanî semalara yükselmelerine imkân yoktur.
Evet onlar yüzlerce sene yaşasalar dahi olgunluk adına bir çuvaldız boyu yol
alamazlar. Sevgiden mahrum bu sineler, bir türlü egonun karanlık
labirentlerinden kurtulamadıkları için, kimseyi sevemez, sevgiyi sezemez ve
varlığın sinesindeki muhabbetten habersiz olarak kahrolur giderler.

Çocuk, ilk defa dünyaya gözlerini açtığı zaman sevgi ile karşılaşır, şefkatle
gerilmiş ruhları görür ve muhabbetle atan kalblere sırtını vererek büyür. Daha
sonraları ise, bu sevgiyi bazen bulur bazen de bulamaz; ama bütün bir hayat
boyu hep o sevgiyi arar ve onun arkasından koşar.

Güneşin çehresinde sevginin izleri vardır. Sular buhar buhar o sevgiye doğru
yükselir; yukarılarda damlalaşan su habbecikleri, o sevginin kanatlarıyla
kanatlanır ve naralar atarak baş aşağı toprağın bağrına inerler. Güller, çiçekler
sevgiyle gerilir ve gelip geçenlere tebessümler yağdırırlar. Yaprakların
bağrına taht kuran jaleler, durmadan çevrelerine sevgi dolu gamzeler çakar ve
sevgiyle raks ederler. Koyun, kuzu sevgiyle meleşir ve birleşir; kuşlar ve
kuşçuklar sevgiyle cıvıldaşırlar ve sevgi koroları teşkil ederler.

Her varlık, kâinattaki yeri itibarıyla bu geniş sevginin bir yanını parlak bir
senfonizma ile seslendirmekte; iradî ve gayri iradî, varlığın sinesindeki derin
aşk ve muhabbeti göstermeye çalışmaktadır.

Sevgi, insan ruhunda öyle derin izler bırakır ki, o uğurda yurt-yuva terk
edilir, icabında ocaklar söner ve her vadide ayrı bir mecnun “Leyla!” der inler.
Ruhundaki sevgiyi kavrayamamış sığ gönüller ise bu işe delilik derler..!

Diğergamlık ve başkaları için yaşamak, insanoğluna ait yüksek bir duygudur
ve kaynağı da sevgidir. İnsanlar arasında bu sevgiden en çok hisse alanlar en
büyük kahramanlardır; içindeki kinleri, nefretleri söküp atmaya muvaffak olmuş
en büyük kahramanlar... Ölüm bu kahramanların soluklarını kesemez. Hazan
onların çiçeklerini solduramaz. Aslında her gün iç dünyalarında ayrı bir sevgi



meşalesi tutuşturup, kalblerini sevginin, mürüvvetin meşcereliği hâline getiren
ve duygu dünyalarında açtıkları yollar ve tünellerle bütün gönüllere girmesini
bilen bu çalımlı ruhlar, öyle yüksek bir divandan “ebed-müddet” yaşama
hakkını almışlardır ki, değil ölüm ve fânilik, kıyametler dahi onların çiçeklerini
solduramaz ve kadehlerini deviremez.

Çocuğu için ölmesini bilen anne büyük bir şefkat kahramanı; ülkesi ve insanı
için hayatını hakir gören fert bir millet fedaîsi; insanlık için yaşayıp onun için
ölen kahraman ise, sinelerde taht kurmaya hak kazanmış bir ölümsüzlük
âbidesidir. Böylelerinin elinde sevgi, her düşmanı yenebilecek bir silah, her
kapıyı açabilecek sihirli bir anahtardır. Bu silah ve bu anahtara sahip olanlar,
bugün olmasa da yarın mutlaka bütün cihanın kapılarını açacak ve ellerinde
muhabbet buhurdanlıkları dört bir yana huzur kokuları saçıp dolaşacaklardır.

İnsanların gönüllerini fethetmek için en kestirme yol sevgi yoludur. Ve sevgi
yolu peygamberler yoludur. Bu yolda yürüyenlerin yüzlerine kapılar kapanmaz!
Ezkaza, birisi kapansa bile onun yerine yüzlercesi, binlercesi açılır. Bir kere
de sevgi yoluyla gönüllere girildi mi, artık halledilmedik hiçbir mesele kalmaz.

Ne mutlu sevgiyi kendine rehber yapıp yürüyenlere! Yazıklar olsun,
ruhundaki sevgiyi sezemeyip bütün bir hayat boyu kör ve sağır yaşayan
tâli’sizlere!

Ey yüceler yücesi Rabbim! Kinlerin, nefretlerin gecenin koyu karanlıkları
gibi dört bir yanı sardığı günümüzde, Sen’in sevgine sığınıyor; şu fevkalâde
haşarı ve alabildiğine azgınlaşmış yaramaz kullarının gönüllerini, muhabbet ve
insanî duygularla doldurman için son bir kere daha kapında inliyor ve iki
büklüm oluyoruz.



Kaos ve İnanç
Bugüne kadar yeryüzünde, hemen her devirde, değişik çap ve buudlarda

kargaşalar meydana gelmiş, kargaşaları kargaşalar takip etmiş, dağlar
cesametinde çalkantılar olmuş; insanlık defaatle sarsılıp defaatle ümitsizlik ve
hayal kırıklığına uğramış.. bu vahşetzâra geldiğine elli defa pişmanlık duymuş
ve inlemiştir. -Bilmem ki gelmemesi elinde miydi..!- Sonra da çalkantılar
dinmiş; her yanda peşi peşine baharlar sökün etmeye başlamış ve acı günler
bütünüyle unutulup onların yerlerini sevinç ve neşe günleri almıştır.

Çağımızın insanı bu kargaşa ve çalkantıların en amansızlarına, en vahşi
olanlarına, en seri yayılanlarına şahit oldu. Zannederim, yeryüzü bugüne kadar
hiçbir devirde bu kadar cinnete şahit olmamıştır. Bernard Shaw’un da dediği
gibi, “Eğer diğer gezegenlerde bizim gibi canlılar varsa, dünyamızı mutlaka bir
tımarhane şeklinde görüyorlardır.” Evet, günümüzün insanı, emsali görülmedik
bunalımlar içindedir ve bu hâliyle de o, daha çok delilere benzemektedir; tabiî
dünyamız da deliler diyarına...

Bu yüzyıla kadar insanlık, yeryüzündeki hâdiseleri hep mevzii olarak tanıdı.
Bu itibarla da, sağda-solda cereyan eden harpler-darpler onu ne fazla
ilgilendirdi, ne de endişelendirdi. Oysaki bugün, mesafe ve sınırlar o kadar
daralmıştır ki, dünyanın en ücra köşesinde cereyan eden herhangi bir hâdise,
hemen her yerde derinden derine kendisini hissettirmekte; dolayısıyla da,
ruhlarda ya huzursuzluk ve endişe veya emniyet ve sevinç meydana
getirmektedir.

Ne var ki bizler, bütün iyilikseverlerin samimi gayretlerine rağmen, hep
huzursuzluk ve endişe veren hâdiselere şahit olduk. Kalb ve kafa bütünlüğünü
temsil edecek olan yeryüzünün gerçek sahipleri gelip insanlığın kaderine
hükmedecekleri güne kadar da, bütün bu huzursuzluk ve endişeler devam
edeceğe benzer. Bundan dolayı da, dünya üzerinde olup biten her şeyin insanlık
yararına ve onun maddî-mânevî saadeti adına değerlendirilip,
şekillendirilebilmesi için, bundan sonraki nesillerin de bir hayli uğraşması icap
edecektir.

Bütün bunlara bakarak, insanlığın yeniden kendini idrak edip özüyle
bütünleşmesini ütopik, hatta bütün bütün imkânsız görenler çıkabilir. Ne var ki,
bizler bunu, en ümitsiz dönemlerde dahi hep mümkün görmüş ve beklemişizdir.
Ve hele, kargaşa ve huzursuzluğun maşerî vicdanda meydana getirdiği araştırma



hissi, duyarlılık ve şuurlanma sayesinde, inancımız daha da kuvvetlendi ve
pekişti. Öyle inanıyoruz ki, çok yakın bir gelecekte bütün insanlık, tarihî
yanılmaların kurbanı olan bir kısım yüksek değerleri mutlaka arayıp bulacak ve
onlara sahip çıkacaktır. Kaldı ki o, kendini böyle bir araştırmaya sevk edecek
özündeki aslî cevheri hiçbir zaman unutmadı ve unutma niyetinde değildir.
Tarihin çeşitli devirlerinde ve bugün, her çeşit altüst olmalara, en köklü
değişmelere rağmen, değişmeyen, değişmek şöyle dursun her yeni hâdiseyle
ağırlığını daha da hissettiren Allah inancı, daima insanlığın en birinci meselesi
ve solmayan, eskimeyen en diri düşüncesi olmuştur. İnsanoğlunu başka yanlara
çekmek isteyen akımlar, onu inanç cevherinden uzaklaştırmak isteyen faktörler
ne kadar güçlü olursa olsun, onun nazarında inanç vak’ası her zaman
ruznâmenin birinci maddesini teşkil edecek ve bu husus zamanla daha da
ehemmiyet kazanacaktır.

Hristiyanlık dünyasında her geçen gün kiliselere rağbetin biraz daha artması,
belli bir aralıktan sonra İslâm dünyasında camilerin yeniden dolup taşması,
üzerinde durup düşünülmesi icap eden çok önemli hususlardandır. Bugüne
kadar, yüzlerce imparatorlukla beraber yüzlerce tacdar yıkılıp gitmiş;
Sezar’lar, İskender’ler, Napolyon’lar unutulup hafızalardan silinmişlerdir; ama
insanların sinelerindeki iman cevheri, tazeliğinden hiçbir şey kaybetmeden
çağları aşarak, günümüze kadar sürüp gelmiştir.

Bugün bir kısım kimselerce, inanç gücünün zayıf ve inanan insanların da sığ
olduğu iddia edilse bile, az bir araştırma ve küçük bir gayretle, bunun bir
aldanma ve aldatma olduğu hemen anlaşılacaktır. Bir kere, bütün resmî
istatistikler, her geçen gün, inanan insanların sayısının daha da arttığını
göstermektedir. Bilhassa Müslümanlar arasındaki kemmî ve keyfî derinleşme
ve çoğalma, daha şimdiden bir kısım inançsız kimseleri telaşlandırmaya
başlamıştır. Pekin’den Moskova’ya, oradan da bir kısım Balkan ülkelerine
kadar, inanan kimselere yapılan baskıların altında bu endişenin tohumları
yatmaktadır. Ne var ki, yapılan şeyler boş ve gösterilen gayretler de
beyhudedir. Zira;

“Hak tecelli eyleyince her işi âsân eder;
Halkeder esbâbını bir lahzada ihsan eder.”

İnanç, beşer fıtratının gereği ve onun tabiatının en önemli bir parçası ise –ki,
öyledir– bir gün mutlaka ilhad ve inkârın gayri tabiî bütün kuvvetlerini bozguna
uğratacaktır. Nasıl olmasın ki, iman sinelerde Hakk’ın yaktığı bir meşaledir ve



onu teyit eden de yine Hak’tır.
“Takdîr-i Hudâ kuvve-i bâzû ile dönmez
Bir şem’a ki Mevlâ yaka üflemekle sönmez..!”

Bundan milyonlarca yıl önce de, her şey kudret ve irade meşcereliğinde1

âdeta bir kaostu: Bir yanda dev kaynamalar, hiddetle etrafa lav yağdıran
yanardağlar; diğer yanda da narinlerden narin minik bir protoplazma, küçücük
bir sürüngen ve cılız bir bitki.. hiç beklenmedik bir anda birdenbire maratonu,
kimsenin değer vermediği bu zayıflardan zayıf varlıklar kazanmış ve “natürel
seleksiyon”a rağmen, bunlar, yeryüzünün kaderine hâkim olmuşlardı.

Bu ilk ürpertici fizikî hâdiseler karşısında, her şey insanın eşya ve
hâdiselere hükmetmesiyle noktalandığı gibi, tarihin çeşitli devirlerinde, bin bir
kargaşa ve anarşinin alıp yürümesine karşılık da yine her kavganın insanî ruhun
zaferiyle sonuçlandığını görmekteyiz.

Evet, yıllarca Avrupa’nın altını üstüne getiren çeşitli kaynaşmalar, bilhassa
Fransa ve Amerika ihtilalleri gibi nice insanın canına kıymakla neticelenen en
hunharca hareketlerle dahi bir kısım güzel neticeler elde edilmiştir. İnsanlığın
mutluluğu adına meydana gelen bu sürpriz neticeleri, o günün insanları
göremezdi. Göremediklerinden dolayı da yaşadıkları çağa “tefessüh etmiş
yıllar”2 nazarıyla bakmışlardı. Ama bizler bugün, o fırtınalı çağların
arkasındaki güzel neticeleri görüyor ve onların yanıldıklarına hükmediyoruz.

Günümüzün insanlarının da, inanç ve cesaretlerini yitirmedikleri takdirde,
bir baştan bir başa bütün dünyayı saran kargaşa ve huzursuzluğu yenecekleri
ümidini beslemekteyiz. Aslında dünden bugüne hep, en bunalımlı dönemleri, en
huzurlu dönemler takip etmiş, kaoslar nizamları doğurmuş ve aydınlıklar zulmet
zulmet üstüne karanlıkları kovalamıştır. Toplumlar, tam kimliksiz ve kaba bir
kitle hissini verdiği aynı anda, üstün vasıflı, çelik iradeli, düşüncesi aydın
birisi çıkmış ve onlara insanlığa giden yolları göstermiştir. İlk planda belki
onunla alay edilmiş, düşüncelerine karşı çıkılmıştır; ama, neticede koca kitleler
onun mayasıyla mayalanmış, onunla bütünleşmiş ve onun sayesinde apayrı bir
varlığa ulaşmışlardır...

İşte bu kuşağın en kudsîleri nebiler ve onların takipçileri..! İşte Copernic ve
Galileo, işte Edison ve Einsteinler..! Hemen hepsi de “redd ü inkârın” en akıl
almazına maruz kalmışlardır; ama, zamanın tefsiriyle, bütün hasımlarına rağmen
bir hamlede sıçrayıp zirveleri tutmuşlardır.



Dünya kuruldu kurulalı bu, hiç değişmeden hep böyle cereyan etmiştir ve
bugün için de aynı şeyler bahis mevzuudur. Elverir ki, günümüzün insanı da
inanç ve düşüncede kendini yenilemesini bilsin, gelip geçen hâdiseler
karşısında ümidini yitirmesin; maddî-mânevî, içtimaî-iktisadî krizlere
gereğinden fazla ehemmiyet vermesin ve önünü kesen dev vak’alardan ürküp
paniğe kapılmasın..!
1 Meşcerelik: Ağaçlık, koru.
2 J.J. Rousseau.



İlmin Putlaştırılması
Günümüzde modern ilim ve teknolojik gelişmeler, insanoğlunun gözlerini

öylesine kamaştırdı ki, artık o, iki adım ötesini görememekte, ilim ve
teknolojinin dışında hiçbir şeye tam güvenememekte; güvenmek bir yana,
mevcut teknik imkânlarla her müşkülünü yenip, her problemini çözebileceğine
inanacak kadar çarpık kanaatler taşımaktadır. Böyle bir aşırılığın, insanoğluna
neye mâl olacağını kestirmek zor olmasa bile, bu mevzuda verilecek herhangi
bir hüküm için zamanın tefsirini beklemeyi daha faydalı bulmaktayız. Yalnız şu
kadarını söyleyelim ki; her şeyde ifrat ve aşırılık zararlı olduğu gibi, ilmin bir
“put” hâline getirilerek bütün değerlerin ona götürülüp bağlanması da, hem
insanlık adına hem de ilimler adına fevkalâde tehlikeli ve zararlıdır.

Evet ilmin, salim düşünce-tecrübe-vicdan üçlüsüyle ele alındığı zaman
yararlı olduğunda, cemiyetin hayat seviyesini yükselterek ona, bugünü ve yarını
itibarıyla huzur, mutluluk vaad ettiğinde şüphe yoktur. Ne var ki onun, tek
başına kaldığında, sapma ve saptırmalara vesile olacağı da kat’iyen göz ardı
edilmemelidir.

Evet, zihinler sonsuzluk düşüncesinden mahrum bırakıldığı, ruh teknolojinin
esiri hâline getirildiği, kalbî hayat bütün bütün ihmale uğradığı bir yerde
ilimden de, ilmin yararlı olacağından da bahsedilemez. Aksine, böyle bir
iklimde ilim, vahşetlerin buudlaşıp devam etmesine, boğuşmaların kıran kırana
sürüp gitmesine, aldatma ve istismarların “dev” birer afet halini almasına
yardımcı olacak ve “hak” karşısında “kuvvet”e omuz verip yan çıkacaktır.

Doğrusu şu ki, ilim, insanın maddî-mânevî mutluluğunu hedef alıp, onun
bedenî-ruhî problemlerini çözmeye çalıştığı ve insanı gönül-zihin birliğine
ulaştırabildiği ölçüde faydalı ise de; bunları yapmadığı veya yapamadığı
zamanlarda faydasız, hatta bir ölçüde zararlıdır ve ondan insanlık yararına bir
şeyler beklemek de abestir.

Bugünün bütün bütün maddîleşen insanı, ilim ve tekniğe sadece şahsî hazları,
maddî refah ve rahatı itibarıyla alâka duymaktadır. Böyle bir anlayış ise onu,
her gün biraz daha ahlâkî çöküntü, ruhî bunalım ve düşüncede sığlaşmaya
götürmektedir. İşte bu insan tipidir ki, büyük bir kısmı itibarıyla gerçeği
araştırmaya ve o yolda tefekküre yanaşmamakta, hatta bunları sevmemektedir.
Şüphesiz bunda, topluma avam kültürünün hâkim olmasının, ilim adamlarındaki
beleşçilik düşüncesinin ve hasbî ruh kıtlığının tesiri çok büyük olmuştur. Ne



var ki, ruh insanı, ilham insanı, gönül insanı yetiştirememenin tesiri bundan
daha büyüktür. Ortalığı, her şeyi maddede arayan aklı gözüne inmiş
karakuraların sardığı bir dönemde, gerçeğin ilminden, ilimde derinleşip
buudlaşmaktan bahsetmek mümkün değildir. Aksine, böyle bir atmosferde
muhakeme ve tefekkür her gün biraz daha kısırlaşacak, insanlar biraz daha
aptallaşacak ve dünyanın her yanı makinelerin komutlarıyla iş yapan insanlarla
dolup taşacaktır.

Onun içindir ki, yarınları yeniden inşa etmeyi planlayanlar, öncelikle ilmin
ne olup ne olmadığını, ondan neler beklenebileceğini, onun hedef ve gayelerini
çok iyi belirleme mecburiyetindedirler. Yoksa aksaklıklar sürüp gidecek ve
ilim de kendinden beklenenleri kat’iyen veremeyecektir.

Öyle zannediyorum ki, bugün talim ve terbiye müesseselerimizden en yüksek
devlet kademelerine kadar görüp müşâhede ettiğimiz kusurların büyük bir
bölümü de, işte bu kimliği tesbit edilememiş ilim anlayışından
kaynaklanmaktadır. Kanaatim o ki, her şeyi vak’aların dış yüzünde araştıran
talim ve terbiye müesseseleri, hikmet ruhundan uzak kaldıkları ve bu
müesseselere ilim taassubu, dar kafalılık hükmettiği sürece, nesiller
sathileşmeye devam edecek, tefekkür hayatımız daha da sığlaşacak; yeni buluş
ve tespitler insanlığın kurtuluşu adına bir kısım sihirli reçeteler takdim etseler
bile, dünya çapındaki bu umumî yozlaşmanın önü alınamayacaktır.

Bir yerde, eğer ilmî keşif ve tesbitler, insanoğlunun maddî-mânevî
mutluluğunu hedef almıyor ve insanlık ruhunun emrinde şekillenmiyorsa, ilim
gayesinden saptırılmış, teknoloji insanlık aleyhinde işlemeye başlamış ve
insanoğlu rağmına her şey altüst olmuş demektir.

İnsanoğlu, kulak ardı edilebilecek kadar ehemmiyetsiz bir varlık değildir. O,
varlık adına sözü edilen her şeyin merkez noktasını tutmakta; önünde ve
üstünde başkalarına yer vermeyen Yaratıcı’nın gözdesi müstesna bir yaratıktır.
Kâinatları vareden Zât, onu, varlığın özü, hülasası ve gayesi olarak yaratmıştır.
Böyle bir mevkide yaratılan insanın gayesi de, Yaratıcı’sını arayıp bulmak,
varlığına gaybî ve uhrevî derinlikler kazandırmaktır.

Bu noktada ilme düşen vazife ise, insanın gözünden perdeyi kaldırıp ona
gerçeği göstermek ve onu yeni tefekkür ufuklarına doğru seyahate hazırlamak
olacaktır.

Bu sayede, ilmin bütün buluş ve tespitleri, insanoğlunun ruhunda, ötelere
doğru uzayıp giden birer merdiven hâline gelecek ve her gün ayrı bir iman



şuur u, ayrı bir ibadet aşkıyla şahlanan tâli’li ruhlar, bu merdivenle,
cismaniyetin dehlizlerinden kurtulacak, zamanüstü hüviyetlere ulaşarak bütün
zaman ve mekânların üstünde Sonsuz’la hemdem olacaklardır.

Artık bundan böyle, bunlar için, ne kendilerini aşağıya çekmek isteyen
tabiatın zararlı yanları karşısında yenilmek, ne de bedene ait sis ve dumanlar
içinde şaşırıp kalmak bahis mevzuu değildir. Çevrelerini saran bütün is ve
pastan arınmış bu üstün kametler, kim bilir günde kaç defa gökler ötesi
varlıklarla tanışıklığa giriyor, kaç defa meleklerle atbaşı sonsuzluk
istikametinde yarışlara katılıyor ve kaç defa, hakikatin hararetiyle bir mum gibi
eriyip o bilinmez okyanuslarla bütünleşiyorlardır..?



Yokluklar Arenası
Mazhar olduğumuz nimetlerin kadrini bilmek, yeni mazhariyetler için en

sağlam bir esas, en güçlü bir vesiledir. Sıkıntı ve mahrumiyetler, izafî değerler
ifade ettikleri için, en müreffeh bir hayat seviyesinde bile, her zaman bir kısım
mahrumiyetlerden bahsetmek mümkündür. Tabiî bunların yapıcı bir düşünce ile
ele alınmasında da mahzur yoktur. Ancak, bütün bütün Hakk’ın lütuflarını
görmezlikten gelerek hep mahrumiyetler üzerinde durmanın, hep olup biten
şeylerin fena yönlerini araştırmanın hiçbir yararı olmadığı da muhakkaktır.

Sıra sıra yokluklar arasından geçerek, yığın yığın mahrumiyet ve sıkıntıların
ekşi, abûs çehrelerini görerek; bilmem kaç ölüm koridorundan sıyrılıp
“tenezzüh ve seyir” diyebileceğimiz bu rahat ve huzur dolu günlere gelip
ulaştık.

Daha “dün” denecek kadar çok yakın bir geçmişte, hayrın, hayır
düşüncesinin susturulmak istendiğini, şerrin ve çeşit çeşit şirretliklerin çığlık
çığlık etrafı velveleye verdiğini görüyor; elimiz bağlı, kolumuz bağlı, dilimiz
bağlı ve düşüncelerimiz esir sadece seyrediyorduk. Bir evde, bir bahçede dost
ve sevdiklerimizle bir araya gelerek düşünce alış verişinde bulunamıyor; duyuş
ve hissedişlerimizle yapayalnız bırakılıyorduk. Zira, en nezih düşüncelerden
kaynaklanan ve en temiz hislerle ifade edilen şeylerden bile kuşku duyup
korkanlar vardı ve bunlar milletin kaderine hâkimdi...

Rica ederim, o zamanlar bin seneyi aşkın bir zamandan beri milletin
sinesinde kök salmış millî kültür ve tarih şuurundan, o göz kamaştırıcı
muhteşem geçmiş ve onun getirdiklerinden; gazadan, cihaddan, gazilik ve
şehitlikten söz etme imkânı var mıydı? Her biri başlı başına bir destana mevzu
olacak, güneşi batmayan o şanlı günlerden, onun birer rüya, birer hülya
değerindeki hatıralarından; varlık ve dirliğimizin bereketli kaynaklarından;
ırmaklarından, çeşmelerinden, çağlayanlarından bahis açmaya imkân var
mıydı? Şanlı tarihimizin füsunkâr güzelliklerini, onun ayrı ayrı yanlarından
taşıp gelen musiki gibi tatlı seslerini; zaferleri, zafer duygularını, hezimetleri,
nefis muhasebelerini derleyip, toparlayıp bir aynaya aksettirir gibi, millî ruh
menşurundan geçirerek maşerî vicdana aksettiren gazeteleriniz, mecmualarınız,
kitaplarınız, broşürleriniz, seminerleriniz, konferanslarınız ve bir mânâda
televizyonlarınız, radyolarınız var mıydı?

Duyguda, düşüncede birbirinden koparılmış ülke insanının birbirine hasret



giden fertlerini; yan yana ve bir arada fakat “daüssıla” ile kıvranan ailelerini;
yokun, yokluğun, hatta gölgelerin kavgalarının verildiği arenaları gördükçe lime
lime olup inleyen, yüreklerinizi duyup dinleyen ve “aks-i sada” nev’inden olsun
cevap veren var mıydı?

Bütün bu kıtlıklar döneminde yitirilen değerlerimiz, tezyif edilen tarihimiz,
yıkılan yuvamız, perişan olan insanımız karşısında ızdırap çekip sızlayan, ona
masmavi günler hazırlama yolunda düşünce çilesiyle kıvranan ve onun
sıkıntılarını paylaşan kaç insan gösterilebilirdi?

O günlerde tarih ve din düşmanlarının, gökleri keşif ve arzın tabakalarını
hallaç etme planı, dev teleskoplarla semayı arayıp taramaları ve bu yolla
ortaya koydukları yeni tespitleri, tahminlere dayalı iddiaları, –eğer o günlerde
bulunsaydı– feza gemileri, ışıkla yarışan mekikleri ve ancak rüyalarda
görülebilen ileri feza teknolojileriyle, geçmişe ait her şeyin hakkından
geleceklerini, bütün değer abidelerini yerle bir edeceklerini; insanların bakış
ve düşünce tarzlarını temelinden değiştirip varları yok, yokları da var
edeceklerini; varlık, hayat ve ölüm gibi öteden beri insanoğlunun en mühim
meseleleri sayılan mefhumlara anlaşılır ve yararlı izahlar getireceklerini; hatta
en onulmaz dertlere derman bulacaklarını, ölümü öldürüp kabir kapısını
kapayacaklarını; bütün metafizik oyunları (!) bozup varlığı, onun tek ve gerçek
esası olan (!) maddeye ve maddeci düşünceye teslim edeceklerini avâz-avâz
bağırıp herkesi susturmalarına ve insanı insanlığından utandıran
şarlatanlıklarına karşı, kim bir söz söyleyebilmiş ve kim “Yeter bu yalanlar
artık!” diyebilmişti?

Tertemiz imanî düşüncelerimiz, ondan kaynaklanan cesaret ve
fedakârlıklarımız, millet ve ülke yararına durulardan duru niyetlerimiz, aksiyon
ve kabiliyetlerimizle kendi kendimizi ifade etmemize imkân veriliyor muydu?
Ve yine o günlerde, aynı  duygu ve aynı düşünceyi paylaşan insanlar olarak bir
araya gelip uhrevî hislerle derinleşmenin, yenilenmenin ve dünyamızın kaderi
hakkında müzakerelerde bulunmanın, fikir beyan etmenin imkânı var mıydı?

Zaten o günlerde bizler, sadece hülyalarımızda yaşadığımız o tılsımlı
dünyalara, adalet ve hakkaniyetin atlas iklimine, eksiksiz, kusursuz inancın ak
yoluna girmeye karar verseydik de giremezdik. Zira, bütün köprüler yıkılmış,
yollar da perişandı... Ne bir ses, ne bir soluk, ne bir rehber, ne de bir ışık
yoktu. Tûr dağının sağında solunda Sâmiriler’in pusuları, Hira’ya giden
yollarda da Ebu Cehil’lerin gayz u tuğyanı vardı. Henüz görünürlerde ne duyan,



ne anlayan, ne de bu yanlışlıkları göğüsleyecek bir kahraman yoktu.
Hamza’ların, neyin avcılığını yapmaları gerektiğini henüz bilemedikleri;
Ömer’lerin, uyku mahmurluklarını henüz üzerlerinden atamadıkları o günlerde,
ne anlayışsızlığın tepesine inecek bir yumruk, ne de mantıksızlığa başkaldıracak
bir dimağ yoktu.

Bütün bu dizi dizi yoklukların en ızdıraplısı, en acısı ise, sağda-solda tantana
ile ilan edilen “insan hakları”, “demokrasi”, “vatandaşlık” gibi hemen herkese
serbest teneffüs hakkını veren mefhumlardan istifade etme imkânı da yoktu.
Nihayet, bütün bu yokluklardan kısa zamanda sıyrılıp çıkmanın, hatta bu uğurda
bir kısım civanmertlik ve fedakârlıklarda bulunmanın yolu da yoktu.

Bu arada ihtiraslarımız, zaaflarımız kaderimizdeki bu yokluklarla birleşince,
ümitlerimiz delik deşik oluyor ve kendimizi bir kördüğüm tâli’in pençesinde
hissediyor; hissettikçe de gevşiyor, çöküyor ve dağılıyorduk. Heyhât! O
günlerde bizi derleyip toparlayıp imanın, aşkın, heyecanın potasında
birleştirecek bir el de yoktu.

Ya şimdi, bu türlü yokluklardan, mutlak mânâda, bahsedebilir miyiz? Vâkıa
elde edilmesi gerekli olan daha bir sürü şey var; ama, bunlar destan
seviyesindeki o eski yoklukların yanında deryada katre kalır.

Bence, bugün üzerinde durulması gerekli olan en önemli yokluk, Hakk’ın
nimetlerine karşı şükür ve şuur yokluğu, o nimetleri değerlendirip daha büyük
lütuflara sıçrama yokluğu, bütün güçleri ve kuvvetleri Hak’la münasebette
görüp her şeyi O’ndan bilme yokluğu.. evet, yok olan bunlardır ve Hak erlerinin
omuz omuza verip takviye etmeleri gerekli olan esaslar, kaideler de bunlardır.

Keşke, her şeyi tenkit yerine, her nimete kendi cinsinden şükürle mukabele
ederek, o nimeti artırma yollarını araştırabilseydik! Ve keşke, şahısların,
hiziplerin himmet ve kuvvetleri yerine, Hakk’ın kesilmez ve aldatmaz
inayetlerine itimat edebilseydik..!



Bekledikleri ve Bulduklarıyla Millet
Yıllar var ki bu millet, başka şey değil, kaybettiği aşkını, imanını yeniden

kendisine iade edecek, düşüncesini sistemleştirip iradesini yönlendirecek ve
millî düşüncenin yağmalandığı günden beri bir tarafta unutulmaya terk edilmiş
koskoca tarihî mirası ve kültür hazinelerini değerlendirecek rehber zekâlar
bekliyor. Bizlerse ona, sadece, cismanî zevklere, maddî refah ve rahata giden
yolları gösteriyoruz...

Millet, dünden bugüne hep ümit ve inkisarların “gelgit”leri arasında yaşadı;
yer yer ümitle neşelenip coştu ve zaman zaman yeisle burkuntulara düşüp iki
büklüm oldu. Kim bilir, bugüne kadar kaç defa ufkunda parlayan yalancı
herhangi bir ışığı şafak zannederek şahlanıp heyecanla yollara döküldü.. kaç
defa yanıldığını görerek sarsıldı ve kaç defa yeni arayış ve bekleyişlere
dalarak daha başka kapıları zorlamaya başladı..!

Bunca arayış ve bunca bekleyişle bâri bir yere varabilseydi. Ne gezer.. o
durmadan arıyor; fakat aradığını bir türlü bulamıyor.. hatta yer yer aradığıyla
bulduğu şeyler arasındaki zıtlıklardan hezeyanlara giriyor; netice itibarıyla da
kendine rağmen, yaşama şartlarının ağırlaşmasına, toplumda bir kısım zararlı
kabuk değişikliklerine sebebiyet veriyor ve her şeyi bütün bütün içinden
çıkılmaz hâle getiriyordu.

Aslında o yıllarca evvel ruhunu yitirmişti ve aradığı da oydu. Aradığını
bulup yeni bir “ba’sü ba’del mevt”e ulaşacağı güne kadar da, bu ümit, bu
inkisar, bu hezeyan ve bu melankoli sürüp gidecekti...

Tabiî bu arada, inanç ve ümit kadrosunun, kendinden beklenenleri yerine
getirmediği ve getiremediği de üzerinde durulmaya değer ayrı bir husustu. Ne
acıdır ki, handikapları handikapların takip ettiği bu dönemde, o da,
mükellefiyetleriyle yaptıklarının farklılığı arasında eriyip gitmiş, cazibe ve
güvenilirliğini bütün bütün yitirmiş durumdaydı.

Mükellefiyetleri ona, asırlardan beri rahne rahne üstüne sağlam yanı
kalmamış millet kalesini yeniden ihya edip eski ihtişamına ulaştırma yollarını
gösteriyor; her gün birkaç defa sinesini Hakk’ın nefesleriyle doldurup İsrafil
gibi gerilerek bütün kurak ve çorak çöllere diriltici soluklar salmasını
emrediyordu... O ise, yaptığı ve yapacağı hizmetlerden ya hakk-ı temettü arıyor
veya bir pes-himmet olarak, mescid tamiri için sağda solda mendil açıp inayet
dilenenlerin durumuna düşüyordu. Hizmet ve himmetin en küçüğü dahi



mübecceldir; ama, büyük himmetlere ihtiyaç hissedildiği bir yerde mini
gayretler gerçek hizmete ihanettir.

Bu itibarladır ki, onun da, bekledikleriyle, beklediklerini elde etme uğrunda
ortaya koyduğu cehd ve gayretler arasında ciddî münasebetsizlikler ve
tutarsızlıklar vardı.

Evet, acaba bu inanç kadrosu, milletin kendi özünü idrak edip ruhunda
dirilmesini; gözünü açıp ilk cedleri gibi, eşya ve hâdiseleri yepyeni bir
anlayışla ele alıp değerlendirmesini ve birkaç asırlık tarihî tıkanıklığa bir
kısım mecralar bularak akıcılık kazandırılmasını beklerken, bu uğurda kendi
mükellefiyetlerini yerine getirebilmiş miydi? Çözüm bekleyen bunca problem
karşısında muvakkaten olsun şahsi haz ve zevklerini unutabilmiş miydi?
Milletin asırlık dertlerini temsil makamında bulunma iddialarına karşılık,
haftada birkaç defa, bu dertleri vicdanında duyup inleyebilmiş miydi? Milletine
karşı aşk derecesine varan derin bir alâka ve bağlılıktan dem vururken, senede
bir iki defa olsun evinin yolunu unutabilmiş miydi? Her fırsatta iddialı
avukatlara has bir eda ile maznun ve dinleyicilere kendini anlatmaya çalıştığı
kadar, evet o kadar olsun, peygamberlerle temsil edilen bir yüksek davada, bir
ruh ve gönül insanı olarak tıpkı rabbaniler gibi “Girdim reh-i sevdaya,
mecnunum! Bana ar-namus lâzım değil.” diyebilmiş miydi..?

Ne acıdır ki millet, rehberlerinden beklediği bu şeylerin çok azını ya bulmuş,
ya bulamamıştı; buna karşılık, onlara olan güven ve itimat duygusunu yitirmiş
ve yıllardan beri değerli bir hazine gibi ruhunda muhafaza ettiği safvet ve
samimiyetini de büyük ölçüde kaybetmişti.

Vazife ve sorumluluklarını gerektiği gibi hissedemeyen rehberler, çok defa
şahsiyetlerini ön plana alarak, verdikleri hizmette heves hendesesinin dışına
çıkamadılar ve keyfî, indî ve hissî davranışlardan bir türlü kurtulamadılar.
Arzularını fikir sanarak kitleleri, heveslerinin bağrında gelişen çoğu yanlış
şeylere davet edip onları şaşkınlıktan şaşkınlığa sürüklediler. Hak ve hakikatin
münhasıran kendi ellerinde olduğu zehabına kapılarak, başkalarını ve başka
yolları batıl görüp ilhad ehlinin öteden beri bizlere isnat ettiği bağnazlığı en
utandırıcı şekliyle kendi aralarında yaşadı, yaşattı ve Hakk’ın hatırını
görmezlikten geldiler.

Böyle bir durum ise, hayatı, rehberlerini taklitten ibaret sayan halk kitlelerini
bütün bütün şaşırttı ve onları bir hezeyan topluluğu hâline getirdi.

Zaten, yıllardan beri, Frenk fanteziyelerine aldanarak kendini batı



yamaçlarında yabancılaşmaya salmış; başka dünyalarda kendine ruh ve kimlik
arayan; tarih ve kültürüne yabancı düşüncelerin gölgesinde yaklaşan; kendi
değerlerini yabancı kriterlerle değerlendirmeye alışmış bulunan; sözün özü,
şeytanın uzattığı merdivenle Cennet’lere ulaşmayı “düşleyen” ve bu uğurda
koskoca bir tarihî mücadelenin paha biçilmez kültür değerlerini, hem de mazi
ve millete rağmen, kumara veren şu dimağları mağlata kazanı, davranışları
yapmacık, bütün işleri lafazanlık nifak şebekesi, şimdiye kadar yüz defa bu
masum yığınları sarsmış ve zihinlerini allak bullak etmişti. Arkadan, izahı
imkânsız bu dost cefası ise, onlara hem en sindirici ve söndürücü, hem de en
utandırıcı bir darbe oluyordu.

Dost vefasız olunca fenadır; cefa eden dostun ise hiçbir kitapta yeri yoktur.



Hazanla Gidip Baharla Gelenler
Son asırlarda, içeride ve dışarıda, millet ve ülkemiz hakkında, ne düşünülen

ne de söylenilen şeyler hiç de iç açıcı olmamıştır. Bu düşünce ve söylentilere
göre, devlet eski güç ve aktivitesini kaybetmiş, toplum bütün bütün
fonksiyonunu yitirmiş; kitlelerin çehrelerinde fevkalâde bir durgunluk, dalgınlık
ve bitkinlik.. en canlı dakikaları sadece geçmişi sayıklama zamanlarında, en
çalımlı halleri ona destanlar dizdikleri anlarda.. yaşadıkları asırla
hesaplaşırken maziyi imdada çağırmakla iktifa etmekte ve tahkir edildiklerinde
eski devirlerin ihtişamına sığınmakta.. alabildiğine güçsüz, alabildiğine
iktidarsız ve ayakta durabilmek için sarmaşıklar gibi hep dıştan destek arama
peşinde.. hâsılı, hangi taraftan bakılırsa bakılsın, eskilerde gücün, kuvvetin,
canlılığın, nizam ve ahengin yurdu olan bu ülke, harap illeri, kimsesiz
hanümanları, yıkılmış yolları, çökmüş köprüleri ve dize gelmiş insanlarıyla
yürekler acısıydı...

Bir ölçüde düşünüp söylenenlerin hepsi doğruydu. O kıskıvrak bir cendere
içine alınmıştı ve bir taraftan, tıpkı toprağın bağrında çürüyen kökler gibi
zeminin ta derinliklerine kadar inen öldürücü sızıntılar onu çürütürken; diğer
yandan esip savuran hazan rüzgârları onda ne dal ne de yaprak
bırakmamışlardı. Sonra da dört bir cepheden ona hücum eden çeşit çeşit
hastalıklar, alttan üstten sarsılmış bu enkaz üzerine gelip taht kurmuşlardı. Bu
durum bir taraftan bir bitiş, bir tükeniş, bir inkıraz görünürken, diğer yandan
bin bir gürültü, tarraka ve etrafı velveleye vermesiyle de âdeta bir “bâ’sü
ba’del mevt”in başlangıcıydı.

Evet, millet bünyesindeki bu yorgunluk ve durgunluğu, bu çürüme ve
kokuşmaları hemen her yerde ve hissedilir şekilde, tatlı bir canlılık, yeni bir
yeşerip çimlenme ve gönüllerimize ümit kıvılcımları salan bir başka bahar
takip ediyordu. Her yerde gülün, çiçeğin tomurcuklaştığı; kuşların, böceklerin
birer hatip gibi minberleri tutup hutbe ve münacatlarını îrâda başladıkları;
selvilerin “hû hû!” deyip salınmaya durdukları; zeminin bir baştan bir başa
rengârenk ve pırıl pırıl bir haliçeye büründüğü; pembe, beyaz, erguvan ve
kırmızıdan fistanlar giyip yeni bir bayrama, yeni bir şehrayine hazırlandığı...
Hâsılı, her şeyin kendi çevresine diriliş solukları salıp bir taze bahar
müjdelediği ve bu taze baharın geçmiş hazan mevsimiyle aynı noktada
buluştuğu, birinin alıp götürdüklerini öbürünün aynıyla getirip yerlerine



koyduğu yumuşak, tatlı, canlı fideleriyle, öteki âlemin bağ ve bahçelerinde
hazırlanmış gibi taptaze bir bahar...

Bunun böyle olduğuna inanan günümüzün nesilleri, mazi kadar derin,
inançlar kadar güçlü bir muhteşem tarihî mirasın böyle birkaç sadme ile yıkılıp
yok olmayacağını; dalları kesilse bile, kökünün bütün bütün
kurutulamayacağını; bugün darbelense dahi yarın toparlanıp kendine geleceğini
zaten biliyor ve yürekten inanıyorlardı.

Aslında, insanımızın tabiatının bir parçası hâline gelen ve tıpkı su sesi,
bülbül sesi, mehtap görüntüsü kadar onun ruhuyla, gönlüyle bütünleşmiş
bulunan, bunca örfü, âdeti, tarihî vâridâtı ve yüzlerce senelik kültür birikimi
böyle rahatlıkla bir tarafa itilemez ve ona karşı lakayt kalınamazdı...

Bir zamanlar, Hak düşüncesi ve Yüce Yaratıcı’yı her şeye tercih etme
felsefesiyle, melekleri imrendiren muhteşem medeniyetleri kurmuş; en tatlı
mûsıkîlerden daha tatlı ve Cennet esintileri gibi ruhları sarıp sevindiren bu
medeniyetler sayesinde, sabah-akşam hep tâli’ine tebessüm etmiş; ebediyete
meftun ruhuyla uhrevîliklere yönelmiş, onları sevmiş ve arzulamış; saraylarını,
köşklerini Cennet kasırlarının minyatürleri mahiyetinde düzenlemiş ve âdeta
öteleri çekip burada yaşamış.. düşüncede dürüstlerden dürüst, inancında
melekler kadar sâfi, yaşayışında saadet asrının şivesini kullanan bu millet, bir
daha dirilmemek üzere nasıl ölebilirdi ki..?

Bugün artık bu duygu ve bu düşüncelerle kaynayıp bütünleşen, mânevî
hazlarıyla, sevgiyle süslü yumuşaklardan yumuşak kalbleriyle, kendilerini
erişilmez bir güzellikler armonisi içinde bulan ve nazarları emniyet telkin edici
bir tatlılığa ulaşmış bulunan.. bin bir sıkıntı ve zahmetlerden geçe geçe pişip
olgunlaşan; yıllarca zamanın ters akışını imanla, ümitle, sabırla göğüsleyerek
zamana karşı mücadele etmesini öğrenen; defalarca rüyalardan aldıkları
ürpertilerle tir tir titreyerek teyakkuza geçen ve yine defalarca rüya ve
hülyalardan aldıkları sevindirici mesajlarla ufuklarında şafak aramaya
koyulan.. kim bilir ne kadar, emek deyip terbiye deyip terleyen; ne kadar, dikkat
deyip, tedbir deyip kıvranan.. bilmem kaç defa, dökülüp yolda kalmışlarda
yeniden doğrulup yürüme arzusu uyandırmak için yüzsuyu ve gözyaşı döküp
ağlayan; kaç defa, hazırlamaya çalıştığı, hazırladığı veya hazırladığını sandığı
ham ruhların, henüz dava düşüncesinin koridorunda dolaşıp durduklarını
görerek burkuntuyla iki büklüm olan yığın yığın muzdaripler vardır ve bunlar
ters yüz edilemeyecek kadar Hak’la irtibat içindedirler. Onlar bulundukları



hemen her yerde, donanma gecelerinde gözlerimizi kamaştıran havaî fişekler
gibi çevrelerine ışıklar yağdırır ve bin bir sihirli oyunlarla bizleri aydınlık
iklimlerine çekmeye çalışırlar; hülyalarımız ve rüyalarımız gibi şefkatli,
yumuşak, huzur verici ve pırıl pırıl iklimlerine...



Bir Devre Daha Kapanırken
Upuzun bir kuraklaşma ve çölleşmeden sonra tatlı tatlı bahar rüzgârlarının

esip yamaçlarımızın yeşermeye başladığı, yıllardan beri kanlı bir kâbus gibi
üstümüze çöken zulmetlerin bir bir dağılıp gitmeye yüz tuttuğu ve artık peşi
peşine şafak emarelerinin göz kırpıp geçtiği şu günlerde, şimdiye dek
ehemmiyet verip yaptıklarımızla, önemsemeyip kulak ardı ettiğimiz şeyler
açısından durumumuzun tetkikinde yarar olacağı kanaatindeyiz.

Evet, bugüne kadar aşılan engebelerle, aşılması gerekli olan mâniaları;
halledilmiş problemlerle, çözüm bekleyen müşkilleri; tedavi ve mualeceye
cevap veren hastalıklarla, çaresiz görünen dertleri.. bütün gayretleri ve bütün
himmetleri; bilumum sebepleri ve topyekün neticeleri inceden inceye gözden
geçirerek ruh ve irade gücümüzün, inanç ve azmimizin, iç derinliğimiz ve
Kudreti Sonsuz’la münasebetimizin derecesini anlamaya çalışmalıyız;
çalışmalıyız ki, böyle bir iç dinamizmle daha neler yapılabileceğini açık seçik
müşâhede ederek ileriye dönük kararlarımızda daha isabetli olabilelim.

Yoksa, sahip olduğumuz inanç gücü, bilgi-düşünce derinliği, azim ve irade
kuvvetiyle, sorumluluk ve mükellefiyetlerimiz arasında gerekli dengenin
mevcut olup olmadığı, yani “tenasüb-ü illiyet” prensibine göre, yapılacak
işlerle, o işlere yetecek enerjiye sahip bulunup bulunmadığımız bilinmezse,
muvaffakiyet beklediğimiz noktalarda çok defa hezimete uğrar ve beklenmedik
inkisarlardan belimizi doğrultamayız. Böyle bir duruma düşünce de ekseriyet
itibarıyla, kaderin tenkit edilmesi, “atf-ı cürm”lerle şahısların karalanması,
hizmet elemanlarının birbirini yıpratması gibi musibeti ikileştiren hususlar
eksik olmaz.

Yapılacak işlerle, ona yetecek enerjide denge prensibi, değişmeyen ilâhi bir
kanundur ve bu kanunun istisnası yoktur. Ara sıra fevkalâdeden zuhur eden
inayetler, Hakk’ın fevkalâdeden lütufları cümlesindendir ve kat’iyen
mükelleflerin davranışlarına esas değillerdir. Sebepler dairesi içinde ve
irademizin “söz konusu” olduğu yerde, iradeye sırt çevirip sebepleri kulak ardı
etmek apaçık bir cebrilik; varlığı ve bekâsı çok ince hesaplara bağlı bir kısım
önemli işleri avâmî projelerle ele almak ise düpedüz bir divaneliktir.

Bilhassa günümüzde çok önemsiz meselelerde dahi, çok dakik fizibilite
hesaplarına duyulan ihtiyaç ve gösterilen ihtimam düşünülünce, dünyanın en
önemli meselelerinden daha önemli olan ve tarih boyunca peygamberlerle



temsil edilen âlemşümul bir davanın rastlantılarla, amatörce gayretlerle
yürütülemeyeceği hemen anlaşılacaktır.

Böyle bir dava, bilgili, kültürlü, yaşadığı devri idrak etmiş, ruh dünyası
sonsuzdan gelen ışıklarla pırıl pırıl, güç ve kuvvetini Yaratıcı’nın iradesiyle
bütünleşmede arayan, kafa ve kalb izdivacına muvaffak olmuş nesillerle temsil
edildiği ölçüde ümit verici ve istikbal vaad edici olacaktır. Aksine, bin bir
zahmetle ve birer birer elde edilen şeyler, toptan yıkılıp gidecek; yıkılıp
giderken de arkadakilerin inanç ve ümitlerini de beraber götürecektir.

Bugün dünyamızda, oldukça çaplı sayılabilecek bir var oluş kavgasının
verildiği, bir ölçüde cehaletin kısmen yenildiği, yararlı bir kısım düşünce
sistemlerinin geliştirildiği ve bu sistemlerin azimli, kararlı takipçilerinin
bulunduğu, eğer bizim dünyamız için de geçerliyse; bir Rönesans’a temel teşkil
edebilecek ilmî materyal, düşünce birikimi, kültür ve sanat faaliyetlerinin ümit
verici ve sevindirici bir noktaya ulaşmış olduğu, bugüne kadar durmadan
alternatifsizliğiyle övünen küfür ve ilhadın fikir planında bütün bütün iflas
ettiği, mukallit ve gezginci ruhların, düşünce dilenciliğinden vazgeçip kendi
dünyalarına seyahate karar verdikleri birer gerçektir ve bu millete hizmeti
vazife bilenlerin başarı hanelerine kaydedilmesi gerekli olan önemli
hâdiselerdendir.

Ne var ki bütün bunlar, dünyalardan daha ağır bir ulu düşünceyi tahakkuk
ettirmede, yapılması gerekli olan şeylerin sadece bir kısmını teşkil etmektedir.
Gerçek güç ve ters yüz edilemez kuvvete gelince o, fikir urbasına bürünmüş her
türlü heva ve hevesten sıyrılarak hak düşüncesiyle bütünleşmekte, her yeni
teşebbüste şahsî arzu ve isteklerimizi bir tarafa iterek Hakk’ın hoşnutluğunu
esas almakta, bilumum yetersiz ve tutarsız davranışlarımızın çehresinde Kudreti
Sonsuz’un baş döndürücü irade ve iktidarını müşâhede edip, nefsanîlik, kendi
kendimizi putlaştırma, Hakk’ın icraatında kendimize bir pay ayırma gibi
şirklerden uzaklaşarak “Mülk Senin, sikkeyi basan Sensin; hüküm de Sana
aittir!” gibi yüksek idrak ve nezih bir anlayışta aranmalıdır.



Sağlam Geçmiş Güçlü Yarın
Şanlı geçmişimizi kendine has zevkleriyle her duyuş ve her

yudumlayışımızda, peşi peşine ihtişamlarla başımızın döndüğünü hisseder, bu
hisle gerilir; onunla bir başka hazlara uyanır ve o şanlı, namlı devirleri bütün
tazeliğiyle yeni baştan yaşıyor gibi oluruz.

Maziye dair her söz, her düşünce, her hatıra öyle sırlı bir menşurdur ki,
geçmişten esip gelen, ruhlarımızı okşayıp geçen her ses ve her izle gözlerimizin
önünde bambaşka dünyaların tüllendiğini duyar gibi olur ve kendimizi cedlerin
o velveleli hayat armonileri içinde buluruz. Buluruz da; dünü bugünle, bugünü
de yarınla iç içe tahayyül eder ve bu uçsuz bucaksız hazlarla sonsuzluk kadar
derinleşiriz.

Vâkıa, yer yer geçmişten hazan rüzgârlarının esip geldiği, hayallerimizi bir
kısım hüzünlerin sardığı da olur; ama sürekli olmayan bu sis ve duman, tıpkı
bahar bulutları gibi çarçabuk silinip gider, yerlerini göklerin ve zeminin
çehrelerinde dalgalanıp duran daha çarpıcı güzelliklere ve daha derin zevklere
bırakırlar. Aslında, gerçek zevk de, bu iniş ve çıkışların, bu med ve cezirlerin
birleştiği noktada çağlayıp duran zevktir.

Bu itibarla geçmişin hülya ve hatıralarıyla gelen hüzün ve kederler, hayatın
bütün buudlarını duyup hissetmek, her lahza var olmanın ayrı bir derinliğine
ermek yolunda çok zevkli bir “daüssıla”dır ve bizler için yaşanmış ve
yaşanacak olan bin bir hazzın beliğ bir lisanı olduğunda da şüphe yoktur. Bu
lisan, her şeyi cismaniyetin karanlık labirentlerinde ele alan bahtsızlar için,
matemle dolmuş ağlayanların dili olarak kabul edilse bile, hakikate uyanmış
gönüller nazarında o, geçmişin baş döndürücü zenginliklerine, hülyalarla
bezenmiş en tatlı, en imrendirici güzelliklerine menfezler açıp, hasret ve
hicranla yanan sinelerimize, olmuşun çehresinde olacağın mesajlarını
fısıldayan talâkatlı bir beyandır.

Evet, geçmişten kopup gelen levent naraları, nal sesleri ve at kişnemeleri,
bizlere ayrı bir inşirah ve teselli esintileriyle gelir ve hayat yolunda karşımıza
çıkan engelleri aşabilmemiz için kollarımız, kanatlarımız olurlar. Bu sayede en
acı anların yanında en tatlı saatlerle, en karanlık dakikaların ardından en
aydınlık günlerle yeni yeni ümitlere, sevinçlere erer; ışıktan ışığa koşar, ilerisi
için beslediğimiz hülyaları, emelleri, rüyaları yakalamağa çalışırız.

Kendini, geçmişin bu tatlı, bu zevkli hayal akıntılarına salıverenler için



hayat, içimine doyum olmayan kevserler gibi gönülleri yararak hislerin en derin
noktalarına ulaşır ve girdiği sinelerde eski günleri yeşerten birer tohum hâline
gelir. Sonra da, bunların iç dünyalarında en büyüleyici renkleri, en bayıltıcı
kokuları ve en imrendirici desen ve nakışlarıyla yepyeni baharlar belirir..
yarınki mutluluklara uyanmış kalblere, aşk ve ümidin bilmem kaç zevkini
birden tattıran baharlar...

Evet, insan, hayatın bin bir tecellisi içinde, geçmiş, gelecek ve ikisinin
birden onun ruhuna boşalttıkları duygu ve şuurla, varlığa daha bir başka
bakabilir; vak’aları daha değişik tahlil edebilir ve her an ayrı bir zaman
parçasını tartan hassas bir terazi gibi, bütün zamanları birden tartarcasına daha
isabetli hüküm ve neticeler elde edebilir.

Bu kuşakta o, dünden bugüne ortaya konan en parlak tabloların birtakım
uhrevî kıymetlere ulaştıklarını görür; fiziğin dudağında metafiziğe ait nağmeleri
dinler; sonra da iç içe bu seziş ve anlayışlarla her türlü takdirin üstünde
ledünnî bir hayatın zevkleriyle beslenerek, kendini sonsuz denizlere salıp,
onların maviliklerinde yüzer gibi semaların derinliklerine dalıp, yeni bir yurt
arama yolunda uçar gibi aya, güneşe, yıldızlara bakarak sonsuzluğa yelken açar
gibi olur.

Eski-yeni, dün ve yarın arasındaki bu rabıtaları bulamamış, şuraya buraya
konup kalkan, köksüzlere ve geçmişten nasipsizlere gelince, onlar, bu dalgın
bakışlarla ne bir terkip ve tahlil yapabilir, ne de bir yere varabilirler.



Erozyonlar ve Millet Ruhu
Yıllar yılı ihmale uğramış bu ülke, en büyük şehirlerden en küçük

kasabalara, en küçük kasabalardan da en ücra köylere kadar mutlaka imar
edilmeli; asırların birikimi içtimaî dertlerimiz, bir daha, bugüne kadar bir türlü
kurtulmayı başaramadığımız aynı fasit daireler içine girilmeyecek şekilde,
günümüzün inanmış, tecrübeli, mahir dimağlarınca dikkatle gözden geçirilmeli;
gelişen dünya şartları da nazar-ı itibara alınarak, şimdilerde küçük olsa bile,
büyümeğe namzet, zayıf olsa bile güçlenme yolunda ve çağıyla hesaplaşmaya
hazır, soylu, istikrarlı bir dünya kurma yolları behemehal araştırılmalıdır.

Yakın tarihe kadar, mevcudiyetimizi kemiren, varlığımızı temelinden sarsan,
sık sık bize korkulu günler, korkulu anlar yaşatan milletçe perişaniyetimizin
gerçek sebepleri, içtimaî rahatsızlıklarımızın arkasındaki ana meseleler,
kat’iyen bilinememiş; onların üzerine gidilememiş ve halledilememişti...

İçinde yaşadığımız dünyayı idrak edememenin, hatta onu çok gerilerden takip
etmenin, bilgisizliğin, görgüsüzlüğün ve zaman zaman hasımlarımızın oyununa
gelmenin bu mevzuda önemli birer sebep ve saik olduğu söylense bile, bizce,
dert ve sıkıntılarımızın gerçek kaynağı, düşünce hayatımızda fikir
dilenciliğinden kurtulamamada; bize ve tarihimize rağmen, plan ve
projelerimize, el âlemden mimar aramada; varlık ve bekamızın esasını teşkil
eden cevherlerin, en amansız erozyonlarla akıp gitmesine seyirci kalmada ve
her türlü yabancılaşmaya karşı açık olmada aranmalıdır.

Fevkalâdeden bir inayet olmazsa, son, şu bir iki asırdan beri milletimizi
kıvrandıran bu iç içe dertler, kitleler aydınlatılacağı, tarih şuurundan hareketle,
çağın şartlarına göre düşünce hayatımıza yeni buudlar kazandırılacağı, içtimaî
bünyemizde durmadan mecra değiştirip akan ve uğradığı her yeri tahrip edip
geçen bunca yabancı ve yanlış cereyanlar bertaraf edileceği âna kadar da
onulmayacağa ve bu yara kanayıp gideceğe benzer. Şayet sıkıntı, gereken
hassasiyetle ele alınmazsa –maâzallah– yapılan bunca şey, gösterilen bunca
gayret, bir gece, üç-beş sergerdanın çıkaracağı yangınla kül olup savrulacaktır.

Evet, ülkemizin, en münbit ovaları, en bereketli yaylaları ve en feyizli
ırmaklarıyla Cennet’lere çevrilmesini bütün ruh u canımızla istiyor ve
diliyoruz. Modern teknikle ziraata, yeni buudlar kazandırılmalı; yıllardan beri
emekleyip duran sanayii inkişaf ettirilip, gelişmiş ülkelerle rekabet edecek
seviyeye ulaştırılmalı; el değmemiş yeraltı, yerüstü zenginliklerimiz



değerlendirilerek, insanımızın istifadesine sunulmalı; hudut kapılarından
dünyanın dört bir yanına ihracat konvoyları akıp gitmeli; ne pahasına olursa
olsun, Türk parası dünya borsalarında, bu şanlı milletin şerefine uygun, o
mutena yerini almalı ve yıllardan beri sözü edilegelen “milletin
güçlendirilmesi” ve “halkın refah seviyesinin yükseltilmesi” gibi vaadler bir an
evvel mutlaka gerçekleştirilmelidir. Ancak, bütün bunlar yapılırken de, millet
ruhu kulak ardı edilmemeli; nesillerin kalb ve kafalarını hedef alan bilumum
talim ve terbiye müesseselerinin yabancılık hırıldamalarına meydan
verilmemelidir. Batının ilim ve irfanı, sanat ve tekniği alınıp değerlendirilmeli;
ama, millî ruh ve millî düşünce çiğnenmemeli, tarihî seciyemiz yıpratılmamalı
ve bunca yıllık ahlâk ve fazilet anlayışımız bin yıllık düşmanlarımızın
levsiyatıyla becayiş edilmemelidir.

Zaten, yıllardan beri, kitlelerin cismanî zevklerini okşayan, onları hisleriyle
vurup yaralayan ve sâri bir hastalık hâlinde her şehre, her köye, her eve girip
yerleşen batı humması, şimdiye kadar endişe edilenlerin çok üstünde ahlâk ve
fazilet anlayışımızı delik deşik etti, toplumu âdeta kurt sürüleri hâline getirdi.

Şimdi, bu eski mikrop yuvalarının dezenfekte edilip temizlenmeye
çalışıldığı, fikir ve vicdanların millî ruh iksiriyle yıkanıp, arındırılıp özüne
ulaştırılmasının düşünüldüğü ve yıllar yılı kemikleşmiş bir kısım dertlerimizin
sezilip tedavi yollarının araştırıldığı şu günlerde olsun, hâlâ, meselelerimize
dışta çözüm arayacak, ısmarlama plan ve projelerle kendi dünyamızı inşa
edecek, bu ülke ve onun gerçeklerini görmezlikten gelerek, yakın geçmişteki
küflü zihniyet ve eskimiş düşünceleri hamlelerimizde esas kabul edeceksek,
yeni yeni yol-iz bulup çıkmaya çalıştığımız o eski tarihî çukurlara, bir kere
daha yuvarlanıp gitmemiz mukadder demektir.

Bile bile böyle bir felaket uçurumuna yuvarlanıp gitmeye, ister körlük
densin, ister cinnet; tarihe karşı en büyük bir hıyanet ve millete karşı da
affedilmeyen bir ihanet olduğunda şüphe yoktur.

Onun içindir ki, millete bir kısım yüksek hedefler gösterilirken, evvela tarihî
hatalar düzeltilmeli; yanlış kanaatler milletin sinesinden sökülüp atılmalı; her
türlü sahteler, sahtelikler, sahte  dost ve sahte dünyalar kitlelere anlatılmalı..
sonra da onlara kendi düşünce ve inanç dünyalarına seyahat imkânları
hazırlanmalıdır ki; bir çukurdan çıkarken diğerine düşmesinler. Zira, nesepsiz
düşünce, gayri millî plan ve projelerle, artık hiçbir yere varılamayacağı
herkesin malumudur.
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“Zamanın Altın Dilimi” 
Üzerine

Hayat prizması. Olması arzu edilenden çok mümkün ve 
vâki olanın hesabının yapıldığı realite atlası. Henüz adı ko-
nulmamış “Lider”in kafa kâğıdı. Hep tarih yapmış, yazmaya 
fırsat bulamamış destan bir milletin ışıldayan gölgesini yere 
düşmekten koruyan ve onu “söz”ün sinesinde saklayan bil-
lur mahfaza. Mâbedden taşan mânâ ile şekillenmiş ideal ce-
miyetin ses hevengi! Evimiz, köyümüz, şehirlerimiz ve mille-
timizle öze dönüp kendimize nisbet edilebilmenin yollarının 
gösterildiği ve beklenen gençliğin cedleriyle yüz yüze getiril-
diği, müfredat ve programı Kur’ân ve Sünnet perspektifinde 
tayin ve tesbit edilmiş, inancın sihirli ikliminde kurulu okul 
veya mektepte yetişecek yeni insanın yetişmesini gaye edi-
nen düsturlar müfehresi veya prensipler indeksi. Mağdur ül-
kelerin mesaj yüklü feryadı. Cihanı sarsma ve yeniden kur-
ma vazife ve mesuliyeti daha “elest” canibindeyken kendile-
rine tevdi ve emanet edilmiş olan necip milletin cihanı sars-
maya namzet gibi görünen millî öfke narasının içinde bulun-
duğumuz asır kubbesine vuran yankısı. Aydınlarımızın gaflet 
yıllarının kurbanı koskoca bir ömr-i hederin ibret ağıtı. Zul-
me doymayan Batı dünyası karşısında çarpık bir anlayışla içi-
mizde beslediğimiz tutkunun psiko-sosyolojik analizi. Tarihî 
dinamiklere dayalı dün ve bugün sentezi. Kâbe aşkı, Ravza 
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hasreti.. Mescid-i Aksâ ve Ayasofya onda inkisar ve ümit dolu 
bir inilti: Hâl adına melâl. Ama dua ve yakarışta mucizevî bir 
güç var. Gönülden yükselen âvaz idbarı ikbal yapar.. Kamp-
larda yaşanan zaman, bahara uyananlar için hayattaki Cen-
net esintileri. “Zamanın Altın Dilimi” bunun da şehrayini. Ye-
ni insan bir beklenti: Gaye gibi, ideal gibi, gelmesi muhakkak 
ve mukadder her yakin gibi...

“Zamanın Altın Dilimi”, zarf ve mazruf münasebetini 
kavrayıp zamanı itibarilikten kurtarmanın adıdır. İnsan öy-
le bereketli bir ömür sürmelidir ki, “an” denen her kare ışıl 
ışıl yanmalıdır. Kudsîlerin hayat şeridinde bulanık kare ya hiç 
yoktur ya da çok azdır, ama o mutlaka tevbe ile yunmuş-
yıkanmıştır. Hayat bütünüyle aksiyondur. “Geçmiş zaman, 
bin bir modeliyle geleceğin rengârenk kostümlerini hazır-
lar. Gelecek, ihya edilmeyi bekleyen bir arazi gibi, yüksek 
mefkûre ve hülya derinliğinde hâdiselere bağrını açar bekler. 
İçinde bulunduğumuz zaman bir mekik gibi bu iki kutup ara-
sında gelir-gider ve kendi dilimini örer. Zamanı, en kıymet-
li dilimi itibarıyla hayallerimizde kurduğumuz geleceğin sır-
ça saraylarında veya geçmişin semavîleşen parlak sahifele-
ri arasında aradığımız sürece, onun mutlak değerlendirilmesi 
gerekli olan altın dilimini görmezlikten gelmiş; düne ve yarı-
na göz yumup, sadece bugünle bütünleşip, bugünle teselli ol-
duğumuz zaman da çok önemli iki hayatî menba kaybetmiş 
oluruz.” Şu kadar var ki, bizim geçmişimizin kendine göre bir 
ayrıcalığı vardır: O bizim daima taze, daima enfes ve daima 
en büyüleyici zaman dilimimizdir.

Mazi, istikbal denen ak güvercinin kuluçka dönemi. Yu-
murtada, semalarda pervaz eden kuşu görmek bir firaset 
ve şuur meselesi. İlâhî teennideki hikmet sırrını kavrama ve 
“her şeyin bir inayet eliyle ve bir gece sessizliği içinde yu-
maklaşıp örgüye hazır hâle geldiğini, kelepleşip tarih şuuru 
tığının ucunda ve yepyeni bir kanaviçe ile irtibatlandığını” 
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anlama ve zamanla gelen sürprizleri tecessüs zıpkınıyla avla-
ma zekâdan öte bir deha işi...

Billûrlaşma krizi devresinde görülen handikaplar ve geçiş 
dönemlerine ait kaoslar en ulvî hislerle mücehhez bir insanda, 
fıtratın zaruri bir neticesi olarak bulunan bazı süflî arzular ka-
dar normal. Esas olan bu gerçeği görmezlikten gelmek değil, 
bastırıp onların üstüne taht kurmak... Yani sekine otağında 
temkin, tedbir, murakabe ve hamleyi beraber soluklamak!

Muhterem Müellif’in aynı seriye ait diğer eserleri gibi “Za-
manın Altın Dilimi” ismiyle yayınlanan bu eserinin de kendi-
ne ait yüklendiği bir misyon var! Ferd ve cemiyet arasında 
varlığı herkesçe kabullenilmiş olan nisbeti yeniden kurcala-
mak ve böylece sosyo-biyolojiye ayrı bir buud, derinlik ve 
daha önemlisi istikamet kazandırmak. O’nda, dert ile der-
man, teşhis ile tedavi, problemler ile çözüm yolları hep bir 
arada zikredilir. Çağın ilka ettiği hastalıklara mukabil o, bir 
reçete gibidir. Neslimiz kendisine olan inanç ve güvenini kay-
betmiştir. O ruhen sarsık ve sallantıdadır. İkna için telkin, tel-
kin için de tekrar kaçınılmaz bir zarurettir. Bazı söz ve cümle-
lerin tekrarında bu hikmet gizlidir. Ve eser, bu dersi de yine 
Kur’ân’dan almıştır. Kur’ân’da içinde nice sırlar taşıyan tek-
rarlar vardır.

Seçkin eserler, dil kaosunda ıslah periliği yaparlar. Dil 
onlarla huzur, istikrar ve güven kazanır. Bu onların hep ye-
ni kalma yönlerinin bir yanıdır. “Zamanın Altın Dilimi” için 
de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Ve zannederiz, eser 
okunduğunda ifademizdeki isabet, belki eksiklik, daha iyi an-
laşılacaktır.

Nil Yayınları





Zamanın Altın Dilimi

Öteden beri hemen herkes, içinde bulunduğu zamandan 
şikâyet etmiş ve daha iyi günlerin özlemiyle inlemiş durmuş-
tur. Cismaniyet ve bedenî hazları itibarıyla kendini bohemli-
ğe salmış, “Geçmiş-gelecek masal hep, eğlenmeye bak öm-
rünü berbat etme.” diyen bir kısım bön kimseler istisna edile-
cek olursa, çoğu kimse ya geçmişe vurgun veya geleceğe tut-
kundur. Umumiyet itibarıyla genç ve serâzât gönüller daha 
ziyade hülyalarında kurdukları bir gelecekte, yaşını başını al-
mış dünün olgun insanları da hep geçmişte yaşarlar.

Aslında geçmişin ayrı bir mânâsı, geleceğin ayrı bir kıy-
meti, hâlin de ayrı bir değer ve ifadesi vardır. Zamanı, en kıy-
metli dilimi itibarıyla hayallerimizde kurduğumuz geleceğin 
sırça saraylarında veya geçmişin semavileşen parlak sahifele-
ri arasında aradığımız sürece, onun, mutlak değerlendirilme-
si gerekli olan altın dilimini görmezlikten gelmiş; düne ve ya-
rına göz yumup, sadece bugünle bütünleşip, bugünle teselli 
olduğumuz zaman da çok önemli iki hayatî menbaı kaybet-
miş oluruz.

Geçmiş, hem bugünümüze hem de yarınlarımıza kaynak 
olabilecek bereketli bir menba bugün de, geleceğin fide ve 
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fidanlarını yetiştiren mübarek bir meşcerelik ve millî bir ser-
maye iken, maziyi romantik duygu ve düşüncelere açılmış bir 
arşiv gibi görüp değerlendirmek, bugünü de serâzâd gönülle-
rin şehrayin zamanı sayıp hezeyanlar içinde geçirmek, kazan-
mak kuşağında kaybetmekten başka bir şey değildir.

Yaşayışlarını cismaniyetin mahbesinde sürdürenler, bü-
tün bir gençlik dönemlerinde, hayatlarının parlak bir tâli’ ve 
ebedî bir huzur içinde geçeceğini sanır; kendileriyle bera-
ber her şeyin de fâni olduğunu hiç mi hiç düşünmezler. Dü-
şünme mevsimi gelince de nasıl düşüneceklerini bilemeden 
“esef”ler ve “hasret”lerle inler ve şöyle derler: Meğer dünya-
ya geldiğimiz andan itibaren her şey bize veda etmeye baş-
lamış. Meğer yüzümüze gülen her şey birer “elveda” tebes-
sümüymüş de bizler anlayamamışız! Nasıl olmuş da üç beş 
saatliğine tenezzühe çıktığımız bu piknik yerine bağlanıp kal-
mışız da, iki adım ötesini görememişiz! Meğer dünyaya gel-
diğimiz aynı gün, çıkışa hazırlanma mesajını da almışız. Ve o 
gün-bugün hep bir meçhul çukura doğru kaymışız da bunun 
farkına bile varamamışız. Şimdi görüp sevdiğimiz, sevip bağ-
landığımız her şeyin, süratle bizden uzaklaştığını müşâhede 
ediyor ve “elveda” demeye fırsat bile bulamıyoruz.

Elveda gençliğe, güzelliğe! Elveda zevk u sefâya! Elveda 
neşeye, huzura, çığlığa! Elveda ümit meşaleleri arasında ça-
lımlı çalımlı yürüdüğümüz aydınlık günlere! Elveda mutluluk 
hülyalarına, saadet düşlerine! Elveda bütün arzulara, rüyala-
ra, emellere..!

Bu boğucu sis ve duman içinde bunlar, daha mezara gir-
meden ölür; ölülere karışır ve her lahza birkaç ölümü birden 
yaşarlar. Böyleleri için bir daha da bu ayrı ayrı hesapların 
uyuşarak aynı yekûna varması ve birbirinden kopan unsurla-
rın bir araya gelerek o eski günlerin bir kere daha yaşanma-
sı mümkün olamaz.
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Dünü bugünle, bugünü de yarınla bir arada mütalâa ede-
bilen ruh insanları nın varlık ve hâdiselere bakışları ise, tama-
men başkadır. Hatta bunlardan çok fazla okuyup düşünme 
fırsatını bulamayanlar bile, hayat ve ölüm hakkındaki düşün-
celeriyle diğerlerinden daha derli toplu, anlayışlarıyla daha 
derin, değerlendirmeleriyle de daha isabetli, daha tutarlıdır-
lar. Ruh insanının, her şeye derin bir alâka ile konup kalkan 
bakışları, basiret ve itinalı davranışları, vazife şuuruna sımsıkı 
bağlı hareketleri, fâni zaman ve mekânların, ebedî zaman ve 
mekânlara varacağını bilen vicdanı, ölüm girdaplarında da-
hi, onun ruhuna saadetlerin en erişilmezini duyurur.

Onun olgun ve duygun nazarında, bütün dünya ve fâni 
varlıklar, ölümsüz birer mânevî varlığa, bu âlemdeki bütün 
parlak ve göz kamaştırıcı şeyler de uhrevî kıymetlere ulaşır; 
gafletli sinelerin burkuntularına rağmen, o çiçekten çiçeğe 
konup kalkan arılar gibi, hazdan haza uçar durur.

Böylelerinin parlak çehrelerinde, tevazu’ mahviyet, va-
kar ve emniyetin birleşmesinden hâsıl olan büyüleyici hâl, 
onların meleklerle atbaşı gitmelerinin nişanı, ilhama açık gö-
nüllerinin bin bir vâridâtla dolup taşması, ruhanilerle içli dış-
lı bulunmalarının emaresidir. Onlarda fizik, metafizikle iç içe 
ve fizik metafiziği tamamlayıcı mahiyette, madde ise âdeta 
mânânın değerli bir buudu gibidir. Üzerlerinde, hem muh-
teşem devletler kurmuş şanlı bir soya mensup olmanın giz-
li, derin sezişleri, hem de Allah kelâmı, peygamber beyanı-
na açık, Kur’ân dinlemiş nurlu gecelerin uhrevî iklimlerinde 
“hû” deyip pervaz etmelerinden kalma derin bir safvet, ür-
perten bir vakar ve düşündüren bir ciddiyet taşıp durmakta-
dır. Sanki her halleriyle, sessiz ve sözsüz bir şeyler anlatmak-
ta ve en büyüleyici hutbeler irad etmektedirler.

Onların canlı ve sımsıcak dünyalarında, her şey bir baş-
ka lezzet, bir başka halâvetle doğar ve zaman üstü bir çizgide 
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cereyan eder. Geçmiş  zaman, bin bir modeliyle geleceğin 
rengârenk kostümlerini hazırlar. Gelecek, ihya edilmeyi bek-
leyen bir arazi gibi, yüksek mefkûre ve hülya derinliğinde 
hâdiselere bağrını açar bekler. İçinde bulunduğumuz zaman 
bir mekik gibi bu iki kutup arasında gelir-gider ve kendi dili-
mini örer.

Bu aydınlık dünyada, fânilerin akıp gidişinde bile, hep 
ebediyetin teselli verici nağmeleri duyulur ve varlığın ölüm-
lülükten ölümsüzlüğe kaydığı hissedilir. Burada eşya o kadar 
çarpıcı, o kadar sıcak; dört bir yana canlılık dağıtan hava öy-
le latîf, öyle temiz; bizleri ipek gibi yumuşak kollarıyla saran 
atmosfer öyle şefkatli, öyle duygulu; ötelerden göz kırpan yıl-
dızlarıyla, uyuyan hislerimizi uyaran gökyüzü o kadar muh-
teşem, o kadar büyüleyicidir ki, görüp uyanmamak, uyanıp 
arkasındaki şefkatli eli hissetmemek, hissedip sevgi ve mutlu-
luğa ermemek mümkün değildir.

Ah, iman ne müthiş bir iksir, mâneviyat ne tükenmez bir 
hazine, geçmiş ne temiz bir kaynak, gelecek ne bereketli bir 
bahçe ve hâl, bin bir dinamiğiyle ne büyük bir sermaye..!



Mâbedden Taşan Mânâ

Mâbed, insan ruhuna seslenen müphem bir lisan, gönül-
leri kendine çeken büyüleyici bir beyan ve sessiz duruşu için-
de, Yüce Hakikat adına her dille bir şeyler anlatan bir sırlı ter-
cümandır.

İnsan, mâbed de, bugünü dünle, dünü sonsuzla iç içe du-
yar.. mâbed, ibadet düşüncesi, ibadetin kaynağı ve ibade-
tin mânâsıyla dopdolu bir deryada yüzüyor gibi olur. Bir de 
mâbedin bu talâkatlı beyanına üstad, kudretli ve mahir bir 
ses refakat ederse, zevk tarif edilmez doruğa ulaşır ve gönül-
lerde inanılmaz bir tesir bırakır.

Evet, mâbedin sessiz, temkinli, vakûr, bin bir ima ve işa-
retlerle mırıldandığı mânâ; lisanını gönlünün emrine vermiş, 
gırtlağını akort edebilmiş mahir bir okuyucunun ruhundan 
yükselen ilâhî nağmelerle birleşip yağmur gibi duygularımı-
zın üzerine dökülmeye başladığı, akıp ruhumuzu doldurduğu 
zaman kendimizi bahara uyanmış güller, çiçekler gibi taptaze 
hisseder ve iliklerimize kadar var olmanın zevkini duyarız.

Sanki mâbedin dışında varlığa karşı susan ve gönül dün-
yası itibarıyla varlık ötesine kapanan bizler, mâbedi, ruhları-
mızın derinliklerinde saklı bulunan duygu ve düşüncelerimizi 
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bedenin karanlık mahbesinden kurtararak, göklere duyura-
cak bir müezzin, bir hatip gibi bulur ve onun sesin sessizliğe, 
sessizliğin sese karıştığı mübarek hariminde başımızın son-
suzluğa ulaştığını hissederiz.

Gönüllerin ışığa açık olması ölçüsünde mâbeddeki ses, 
söz ve aydınlık bazen hislerimizi coşturarak bizi lezzetten lezze-
te, heyecandan heyecana; imandan aşka, aşktan fedakârlığa 
götürür ve bize kol kanat olur yükseltir. Bazen ruhun sezebi-
leceği bir dille vuslat şevkini fısıldar. Bazen ruhlarımıza Cen-
net ırmaklarının çağıltılarını, Cennet bülbüllerinin nağmele-
rini duyurur ve salım salım salınan Cennet ağaçlarının altın-
da dolaştırır. Bazen bizleri, bütün güzelliklerin kaynağı Son-
suz Güzellik’e ulaştırmak için, tüneller açar, köprüler kurar ve 
tüp geçitlerle iki dünyanın iki yakasını birbirine bağlıyor gibi 
buradan ötelere menfezler açar; hayale bir kısım müphem ta-
savvurlar verir ve onu şahlandırır.

Mâbedde, ibadet ü taat, evrâd u ezkâr gibi hususlarda 
görülen yeknesak davranışlar, zahiren aynı sayılsa bile, bir 
manzumenin rediflerinde olduğu gibi, sonsuz duygu ve dü-
şünce nazmında, o duygu ve düşüncenin esas unsuru ve 
ayakları gibidirler. Her tekrar edişte insan, bildiğinin çehre-
sinde bilmediklerini görür, aklın idrak ettikleriyle vicdanın 
duyuşlarını iç içe yaşar ve bu aynilikte hep bir gayrilik ve ta-
zelik duyar.

Bazen mihrap, minber veya arkadaki maksurelerden bi-
risinden yükselen yeni bir ses, mâbedin o hafiften ve inceden 
tekrar edip durduğu nakaratla bütünleşince, geçeceğimiz yol-
lara, tünellere, geçitlere ışıklar saçılmış gibi olur ve yeni bir 
yürüyüş komutu almışçasına, ayrı bir buuda doğru, değişik 
bir ritimde harekete geçeriz.

Bazen minberlerden, mihraplardan yükselen seslere, ce-
maat de ruhlarının heyecanını haykırarak katılır. O zaman 
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mâbed sanki, göklerin bütün mânâ, ruh ve usaresini gönül-
lere boşaltmak için, öte öte çatlayan bir bülbül, bir ağustos 
böceği gibi bütün hamlelerini kullanarak ses olur, soluk olur, 
gerilir ve yırtılacak hale gelir. Ama yırtılmaz; yeni bir perdeye 
atlar ve çığlıklarına devam eder.

Bizler, mâbedden yükselen bu sesleri, var olmanın mâ-
nâ, gaye ve esası olarak, gönüllerimizden taşan birer feryat 
hâ linde duyar, ruhumuzun kubbesinin delindiğini hisseder ve 
âdeta birer ışık, birer hava gibi, uçup göklerin ezelî şevkine 
ulaştığımızı, iç dünyamızın ilâhî esintilerle sarıldığını sezer ve 
kendimizden geçeriz. Kulaklarımızda çınlayan her ses, gözle-
rimizin önünde tüllenen her mânâ, başımızın üstünde muh-
teşem, azametli kubbeler kuruyor gibi olur ve farkına varma-
dan kendimizi sonsuzluğa açılan heybetli kapıların önünde 
buluruz. Bu esnada her birimiz, bulunduğumuz yerlerden sıy-
rılır, yükselir, herkesin ve her şeyin üstünde kanat germiş ve 
gölgemizi cemaatin başına salmış gibi oluruz.

Bazen içinde bulunduğumuz halkada, öne-arkaya, sağa-
sola o kadar genişler, o kadar yayılır ve o kadar uzarız ki, me-
safeler sıkışır ve buudlar çatlayacak hâle gelir. Bu noktada, 
kendimizi, meleklerle, ruhanîlerle, cinlerle sayılmazlığa ulaş-
mış bir cemaat içinde ve bir bilinmez metafda tavaf  ediyor gi-
bi görür; var olmanın gerçek gayesini, hayatın hakikî lezzetini 
ve lezzetlerin sonsuzlaştığını anlar, duyar ve yaşarız.

Her defasında bu duyup hissettiklerimize esas teşkil eden, 
farklı ses, farklı söz, farklı eda ve farklı şivelerin tesir ve reh-
berliğinde yeni yeni kâinatlar keşfediyor gibi olur; gönül göz-
lerimize açılan menfezlerden, bilmediğimiz âlemlere dair gü-
zellikleri seyre dalar; ovalardan yamaçlara, tepelerden vadi-
lere doğru koşmaya başlar ve bir çocuk hiffeti içinde haykırıp 
naralar atmak isteriz. Ara sıra rehberin değişik komutlarıyla 
başka iklimlere açılır, yeni yeni temâşâlara koyulur; dağları, 



18 ___________________________________________________________________________________________________________ Zamanın Altın Dilimi

tepeleri aşar; ovalara, vâdîlere uğrar; baharla kucaklaşır, ya-
zın en tatlı râyihalarını koklar, sonbaharı selâmlar ve ikinci 
bahara yelken açarız.

Bu devr-i dâimlerin her biri ayrı bir iklimde başlar, ayrı 
bir iklimde gelişir ve ayrı bir iklimde noktalanır. Bazen aynı 
mekânda olduğumuzu hissetmeyecek kadar bulunduğumuz 
yerden uzaklaşır; rüyalarda ve hülyalarda olduğu gibi, istedi-
ğimiz yöne uçar; istediğimiz yere konar; istediğimizi elde eder 
ve istediğimiz yerlere rahatlıkla varabiliriz. Bağımızda, bah-
çemizde dolaşıyor gibi göklere açılır, en mahrem noktalara 
ulaşırız. Ulaşırız da, bütün bütün karanlıklara kapanıp aydın-
lıklara uyanan gözlerimiz, bir adım ötede vuslata erecek gibi 
buğu buğu sevinçle açılıp kapanmaya başlar.

Bu kuşakta duyuşlar, davranışlar, hatta kelime ve söz-
ler, kelime ve sözlerin meydana getirdiği ses hevenkleri, renk 
desenleri bildiğimiz mânâlardan bambaşka şeyler fısıldar-
lar bizlere. Bütünüyle tabiîlikten fevkalâdeliğe, alelâdelikten 
hârikulâdeliğe yükselebildiğimiz bu noktada, hislerimizin, et-
raftaki canlı güzelliklerle coşup “Hû Hû” dediğini duyar ve 
bu seslerin, âdeta içimizdeki aşk ateşine üfleyip onu daha da 
alevlendirdiğini hissederiz. Gönüllerimiz Mutlak Sevgili’nin 
ateşten şivesiyle dolar ve artık bütün sesler kesilir; duyulup 
hissedilen sadece ve sadece O’nun varlığından akseden ışık-
ların gölgelerinden ibaret kalır.

Asırlarca, bu mübarek dünyaya hayat üfleyen mâbed, 
bugün boynu buruk, ruhunun çizgilerini şerhedecek mânâ 
mimarlarını beklemenin yanında, ses-söz üstadı gönül erle-
riyle kuruluş niyetine esas teşkil eden buudlara ulaştırılmayı 
da beklemektedir.

Bilmem ki, bamteli kopmuş mâbedi, kim imar ederek 
eski hüviyetine ulaştırıp, yeniden gürül gürül seslendirecek? 
Kim bu hırıl hırıl sesleri akort edip ruhları coşturan nağmeler 
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hâline getirecek? Kim kaybettiğimiz mâbedi yeniden bize ia-
de edecek..?

Alâkalıların böyle bir şeye gücü yeter veya yetmez; 
mâbed hanendeleri, birkaç asırlık boşluğu aşarak sesleriyle, 
soluklarıyla mâbede refakat eder veya edemezler.. bunlar ay-
rı mesele; mâbedin asırlık gurbetine son verilmesi ise tama-
men ayrı mesele...

Biz şimdi, emarelerin aydınlığında, yıllardan beri hülya-
larıyla yaşadığımız fatih neslin, bu kördüğüme kılıç çalacağı 
günün rüyalarını görmeye başladık...



İdeal Cemiyet

İdeal bir cemiyet , ideal fertlerden meydana gelir. Parça 
ve parçacıkları günahlardan ibaret hezeyan yığınlarına gelin-
ce, bunlar, iyiye, güzele ve hayırlara kapalı bir kısım kuru ka-
labalıklardır.

İdeal insan  veya eskilerin ifadesiyle, meleklere ait vasıf-
larla serfirâz “kâmil insan”, “And olsun Biz insanı en güzel bi-
çim ve mahiyette yarattık.”1 mealindeki âyet veya âyetlerle, 
maddî-mânevî suret ve şekillerin en göz alıcısı, en mükem-
meli ve tam “ahsen-i takvîm ” sözüne uygun olarak yaratıldı-
ğının farkında; “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara arz et-
tik.. bunlar onu yüklenmekten kaçındı ve korktular da, onu 
insan yüklendi...”2 şeklindeki beyanlarla, görülüp bilinen var-
lıklar arasında sonsuza kadar yükselmenin tek namzedi ve 
her şey olmaya müsait istidat ve kabiliyetlerle donatılmış bu-
lunduğunun şuurunda ve kendisine bahşedilen ilk mevhibe-
leri değerlendirmesini bilen basiret ve idrak insanıdır.

Evet o, ilâhî birer lütuf olan ilk mazhariyetlerini değerlen-
dirip, hayatını vahiy ve ilhamların altında sürdürmeye gay-
ret ederek, iradesinin hakkını verip bu ilk ihsanları yediveren 

1 Tîn sûresi, 95/4.
2 Ahzâb sûresi, 33/7.
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başaklar gibi geliştirip ölümsüzleştirebildiği ölçüde kâmil in-
san olma yoluna girmiş sayılır.

İdeal insan ; “Hayat nedir, ölüm nedir, varlık nedir, ken-
disinin varlıkla alâkası nedir, kulluk nedir, itaat nedir, günah 
nedir, sevap nedir, musibetler  nedir ve bunların insanoğlu-
na musallat olması nedendir?” gibi bin bir bilmecenin, onun 
dimağında anaforlar meydana getirmesine karşılık, vicda-
nında çakıp duran hikmet parıltılarından, ruhuna akseden 
ilham esintilerinden örüp ortaya koyduğu nurdan helezon-
ların ta zirvesine yükselerek, oradan her şeyin perde arkası 
“melekût”unu sezer, anlar.. sonra da hayret ve hayranlığın 
hasıl ettiği sevgi ve mehabetle ruhun ilk kaynağına yönelir ve 
itminan soluklar. Bu noktaya ulaşmış bir ruh ne ihsanlarla şı-
marır, ne de mahrumiyetlerle sarsılır. Nimet ile nikmeti, kahır 
ile lütfu bir tutar, bir görür; başkalarının şımarıp küstahlaştı-
ğı, karamsarlaşıp yeisle inlediği aynı anda, o, çölde gül bitir-
mesini, kamıştan şeker çıkarmasını bilir, kaybetme kuşağın-
da dahi sürekli kazanır.

Evet o, en amansız musibetler  karşısında, en ürpertici gir-
daplar içinde dahi hep, kendini, başarı ve muvaffakiyetlere 
doğru uzayıp giden upuzun bir imtihan koridorunda yürü-
yormuş gibi hisseder.. ve en zorlu, en çetin dakikalarında da-
hi ötelerden gelen huzur ve üns3 esintilerini ruhunda duyar, 
Allah’a hamd ve senâ hisleriyle iki büklüm olur.

İdeal insan , gücü her şeye yeten, sözü her yerde geçen 
Kudreti Sonsuz’a imanı sayesinde, her zaman güven ve itmi-
nanın en erişilmezine mâlik sayılır.. ve kalbinin derinliklerine 
doğru kök salmış dupduru inancı; ruh dünyasına, akıl almaz 
buudlar kazandıran tasavvur, düşünce ve itikadı onu ihsas-
lar üstü öyle bir noktaya ulaştırır ki; eğer kendini bu derinlik-
lere aşina bir kulakla dinleyebilse “Korkma, mahzun olma! 

3 Üns: Alışkanlık, arkadaş, hemdem.
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Sana söz verilen Cennetlerle neşelen”4 veya “Selâm sana! 
Yapageldiğin güzel işlerin, güzel amellerin mükâfatı olarak 
gir ebediyet otağı Cennetlere..!”5 sesini işitecek ve zevklerin 
en erişilmezini yaşayacaktır.

İdeal insan , hayatını, yürekten inandığı ötelere göre tan-
zim edip yaşayacağından, her zaman cürüm, cinayet , zulüm 
ve rezaletlerden uzak kalmaya çalışacak ve nefsiyle mücahe-
desi sayesinde başıboşluk ve bohemliğe düşmeyecektir.. göz-
leri sürekli Dost güzelliklerinin cilvelendiği yamaçlarda, kafası 
ebedler duygusuyla sermest; gönlü, ruhanîlerin konup kalk-
masına açık bir gönül bahçesi gibi pırıl pırıl ve rengârenk.. o 
da bu tılsımlı iklimin, gezip gören, düşünüp araştıran mütalâ-
acısı ve seyyahı...

Beden ve ceset insanının, bütün bir hayat boyu cismanî 
hazlarını takip edip, nefsanî isteklerin zebunu olarak yaşama-
sına rağmen bir türlü doygunluk ve itminana ulaşamamasına 
mukabil, mefkûre insanı hep huzurlu ve itminan içinde olma-
nın yanında, ilim ve irfanıyla insanlığa hâdim, cesaret ve şe-
caatiyle yeryüzünden zulüm ve haksızlığı kaldırmaya kararlı.. 
yerinde “dövene elsiz, sövene dilsiz ”, kadirnâşinaslara karşı 
afv u safh ile kanatlı; yerinde ve şartları tahakkuk edince de 
muharebe meydanlarında tepeden tırnağa yara bere içinde.. 
vücudu delik deşik; urbası kızıl kanla boyanıp bayrak rengini 
almış.. mızrağı kırık ve kılıcı kesmez olmuş; ama yine de atı-
nı mahmuzlayıp saflar yarmasını, sineler deşip kelle alması-
nı ve bir aslan gibi zalimleri pençe-i kahrıyla lerzân6 etmesini 
bilen ruh insanıdır.

Bu ruh insanı , Allah’tan gayrı her şeyin fâni ve geçici 
olduğuna inandığı için, kimseye ve hiçbir şeye serfürû et-
mez, madde karşısında aldanmaz.. mâlik bulunduğu her şeyi 

4 Bkz.: Fussilet sûresi, 41/30.
5 Bkz.: Nahl sûresi, 16/32.
6 Lerzân: Titrek, titreyen.
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İslâmiyet ve Müslümanlık  yolunda, uhrevîlere has bir duy-
gu ve düşünce ile değerlendirir.. eşya ve hâdiseleri pamuk 
gibi hallaç eder.. mesaisini milletin mutluluğu istikametinde 
ve hususiyle de gelecek nesiller adına en hayatî noktalarda 
yoğunlaştırır ve “Yaşasın gelecek nesiller” diyerek arkasına 
bakmadan çeker gider.

O, hep Hak rızası ve doğruluk peşindedir. Ne bedeni adı-
na hakk-ı temettü, ne de ruhu hesabına keramet ve harika-
lara mazhariyet onun bakışını bulandıramaz. Allah’a kullu-
ğu en büyük değer sayar; bu değerler ölçüsü içinde en kü-
çük kulları dahi kendinden yüce bilir ve onları başına tâç ya-
par. Onlardan gelebilecek sertlik, huşûnet ve hazımsızlık ateş-
lerini basar sinesinde söndürür.. ve edeb-erkân bilmeyenle-
re, kötülüklerin, iyiliklerle nasıl savulabileceği yolunu göste-
rir. Onun bu yumuşaklardan yumuşak ikliminde, yıldırımlar, 
şimşekler ışık içinde doğar, ışık içinde gelişir ve gözlere gö-
nüllere ziya olur gider.. onun aydınlık atmosferinde her an 
ayrı bir Nemrut ’tan ateş “berd u selâm ”7 olur da haşin ve hır-
çın ruhlara ülfet  ve ünsiyet  üfler.

Öyle zannediyorum ki, bizler bir kısmımız itibarıyla he-
nüz bu seviyeyi yakalayamadık.. ve yakalayamadığımız için 
de kötülükleri iyilikle savma sını bilemiyor; sertliklere sertlikle, 
kine, öfkeye öfkeyle mukabele ediyor; heva ve heveslerimizi 
fikir sanarak sürekli aldanıyor: İslâm uğrundaki mücadelemi-
ze hislerimizi karıştırıyor ve böylece kazanma kuşağını tutmuş 
olmamıza rağmen çok defa kaybediyoruz.

Eğer İslâm’ın zâtî güzellik ve cazibesi, Kur’ân’ın da gönül-
lere hayat üfleyen o altın nefesi olmasaydı, bizim bugünkü ek-
sik ve kusurlu temsilimizle, yüce dava ve mukaddes emanetin 
hâlihazırdaki noktaya ulaşması dahi mümkün değildi...

7 Berd u selâm: Ateşin selâmetli, soğuk oluşu.



Kamplarda Zaman

Kamp larda geçen ayları, haftaları, günleri değil, bir tek 
günü, bir tek saati dahi anlatmaya kalkışsak anlatamayız. Na-
sıl anlatabiliriz ki, o, bütün benliğimize sinen, derinlemesi-
ne ruhlarımızda yaşanan ve uhrevî hazlarıyla tasavvurlarımızı 
aşan hayatın tam cennetçesiydi... Bahar bulutları gibi üzeri-
mizden gelip geçen her dakika, başımıza geçmişten hatıralar 
yağdırır.. bizler de, bu mavi hülyalar içinde kendimizi gelece-
ğin aydınlık yamaçlarına atar.. şanlı mazi deki günleri, kendi-
lerine has ışık, renk, desen, kostüm ve şivesiyle en canlı şe-
kilde bir kere daha yaşar.. zaman zaman hâlihazırdaki güzel-
likleri; hatıraların renkleri, ideallerin ışıklarıyla daha da derin 
hisseder, hatta bazen birkaç dakika gibi en dar zaman dili-
mi içinde, duygu ve düşüncelerimizi sonsuzluğun, sınırsızlığın 
sardığını duyabilirdik...

Her gece seherin bağrında ve üns esintileri içinde, su se-
si, yaprak hışırtısı, kuş cıvıltısı, bazen de tatlı bir meltemle 
uyanır; âh u enîn dinlemeye teşne seccadelere koşar ve ber-
zah koridoru için hazırlayıp gecenin koyulaştığı demlerde ışı-
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ğına koştuğumuz meşaleyi bir kere daha lebrîz8 eder.. sonra 
da imanlı gönüllerin kabirde haşri bekledikleri gibi, güneşin 
doğuşunu beklemeye koyulurduk...

Her sabah güneş, ağaçların dalları arasından sızarak, al-
tın ve yakuttan çubuklarıyla yaprakların cümbüşünü başları-
mızın üstüne salar.. gözlerimizin içine sokar; derken, en tatlı 
esintilerle, güneşli, neşeli, pırıl pırıl bir yeni gün çadır ve çar-
daklarımızın içine dolar; dolar da bizleri en baş döndürücü 
rüyalar âleminde yaşatırdı.

Kuşluktan sonra o olgun ve herkesi kendi ruhuna çeken 
sımsıcak, oldukça ağır saatler bastırır ve hepimizi çamların, 
çınarların bağrına iterdi. O incelerden ince rüzgârların do-
kunmasıyla ses veren yaprak hışırtıları arasında, çağrışımla-
rın (tedai) sergilediği zaman dilimlerinde dolaşır, yer yer sı-
cağın rahatsızlığından mırıldanan nefsin diliyle “Bu sıcakta 
harb u darbe çıkmayın!” vesveseleriyle sarsılır.. ve arkasın-
dan da “Ne olurdu, Cehennem ateşinin daha sıcak olduğu-
nu anlayabilselerdi!”9 soluklarıyla irkilir, toparlanır, kendimi-
ze gelir ve âdeta sabahın, serin, güzel, nuranî saatleri içinde 
bir başka âleme, bir başka derinliklere açılır gibi olurduk.

Böyle anlarda dünya ve dünyanın ukbaya bakan yamaç-
larını mırıldanmak için şair, iç içe bu güzellikleri resmedip 
ebedîleştirmek için ressam ve “tın tın” ahengiyle sermest ol-
duğumuz tabiî koroları duymak, onlara ses katmak için de 
mûsıkîşinas olmayı kim bilir kaç defa arzulamış, sonra da in-
kisarla inlemişizdir...

İkindi sonrası o mavimtrak saatlerde, güneşin altın ışık-
ları yavaş yavaş erimeye yüz tutar.. bizler de daha içli, da-
ha derin akşamların mor saatlerini hissetmeye başlardık. Gü-
neş, elindeki sarı mendilini çamların, çınarların üstünde bize 

8 Lebrîz: Hazırlama ve taşıncaya kadar doldurma.
9 Tevbe sûresi, 9/81.
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sallarken, gurubu bütün tahassürüyle duyar, ürperir ve ya-
vaş yavaş solan her şeyin çehresinde fenâ ve zevâlin o tit-
reten damgasını görür; tam “Ben batıp gidenleri sevmem.”10 

mülâhazasıyla sarsılıp yıkılacağımız an “Ben, boyun eğip, 
gözümü-gönlümü gökleri ve yeri yaratan Allah’a çevirdim.”11 

nefesleriyle yeniden toparlanır ve gecenin, insanları derin 
mülâhazalara salan iklimlerinde dolaşmaya hazırlanırdık.

Akşamla beraber, her zaman tatlı tatlı esen rüzgârlar biraz 
sertleşir.. bazen de poyraz gibi iliklerimize işlerdi. Ve bu esna-
da, ağaçlara taht kurmuş gündüzlerin bütün gazelhanları su-
sar, onların yerine gece bülbüllerinin sesleri duyulmaya baş-
lardı. İleri saatlere doğru daha da koyulaşıp tatlılaşan renkler, 
daha tesirli, daha büyüleyici bir hâl alırdı ki, çok defa kendi 
kendimize “Yolu bu kadar zevkli olunca, acaba Cennet nasıl-
dır?” der, tahayyürden düşüncelere dalardık. Lambaların bü-
tün bütün fersizleştiği bu alaca karanlık içinde, her şey ve he-
pimiz olduğumuzdan daha farklı görünür ve hakikatin haya-
le karıştığı bu büyüleyici atmosferde, zaten her biri birer veli 
namzedi olan kamp sakinleri, daha çok ruhanîleri andırmaya 
başlar ve bu masmavi iklim bir çay gibi içimize akar dururdu.

Yatma zamanı gelince, bir iki küçük kandilin dışında bü-
tün ışıklar söner.. fâniliğini hatırlayan ve bu yolda düşünme-
ye yelken açan gavvâs ruhlar, âdeta bir inziva demi içine gi-
rer; değişik yollardan öteleri kurcalar; ayrı ayrı dillerle, sema-
ların kapılarını zorlar ve saadet asrı insanının iniltilerine ben-
zeyen çığlıklarla gönüllere bir başka ürpertiler salarlardı...

Hele, günün belli vakitlerinde müşterek namaz, müşterek 
tesbih ve müşterek duaların aramıza bir inişi vardı ki, onlar-
la beraber, onları indiren meleğin yumuşacık, incelerden in-
ce ve pırıl pırıl ellerini âdeta başımızın üzerinde hissederdik... 

10 En’âm sûresi, 6/76.
11 En’âm sûresi, 6/79.
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Namaz ve dualar, o inanılmaz tılsımları ve ifade edilememiş 
mânâlarıyla ruhlarımızın en derin yerlerine kadar girer ve göz 
hadekalarımıza semavî seyahatin haritalarını sererlerdi.

Kamp  bence, arkadaşlarımın sevimli mevcudiyetinin, on-
lara şefkat ve muhabbetin tatlı tatlı esip durduğu bir müba-
rek bucaktı. Hepimiz orada, bir ruh kovanındaki arılar gibi, 
bir elimiz çiçeklerde, bir elimiz de peteklerde, çiçek özü ve bal 
arası gelip giderdik. Bu duygu ve düşünce, ruhumuzla öyle 
kaynaşıp bütünleşmişti ki, aradan bunca yıl geçmiş olmasına 
rağmen, ben hâlâ, o günleri bütün kalbimde, bütün canımda, 
bütün benliğimde dipdiri hissetmekteyim.

Kamplarda geçirdiğimiz o alabildiğine duygulu ve ala-
bildiğine aydınlık dakikalar; bilhassa, ibadet, sohbet ve ders 
müzakereleri esnasında öylesine renklenir, öylesine derin-
leşirdi ki, hepimiz âdeta uhrevîlerle kucaklaşır gibi olurduk. 
Cennet, ceddimizin esas yurdu olması itibarıyla, ruhlarımıza 
kendisini bir sıla hasreti içinde hissettirdiği gibi, biz de, kamp-
taki saat ve dakikaları, âhiretin o olgun, ciddî, yumuşak ikli-
mini ve bizi kullukta istihdam eden Zât’ın, bize olan vaadleri-
ni tahakkuk ettireceğini bir nûr, bir ziya tayfları içinde duyar 
ve kendi kendimize: “İşte hayat böyle olur” derdik.

Ben, böyle nurlu ve bereketli bir geçmişin ziyan olacağı-
na inanmak istemiyorum. Zira, o günler, dar bir zaman dili-
mi içinde geçip gitse de, bizim için bütün bir geçmişi rasat et-
me kuşağı ve bütün bir geleceğin de rüyalarının görüldüğü 
berzahî haritalar olmuştu.

Şimdi, ruhumdaki her hatırayı karıştırdıkça görüyorum 
ki, o yumuşak, şefkatli, sihirli, şiirli günler, hâlâ içimde dipdiri 
ve mevsim tanımadan tomurcuk tomurcuk açılan güller gibi, 
hiç durmadan solar solmaz hemen yeniden açılıyor, ruhum-
da en romantik duyguları tutuşturuyor ve zaman zaman hatı-
raları öyle canlandırıyor ki, kendimi hâlâ o üfül üfül ağaçların 
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altında hissediyor; ağustos böceklerinin sesleriyle, nur soluk-
lu, ışık soluklu talebelerin tesbih, temcid ve ilâhî sadâlarının 
birbirine karıştığını ve farklı bir koro teşkil ettiğini içimin de-
rinliklerinde duyuyor ve burkuntu karışımı bir hazla tâli’ime 
tebessüm ediyorum.

Kim bilir kampların bize açmadığı daha nice sırlar vardı! 
Biz onlardan düşünce ve tahayyül kuşağımıza girenleri yaka-
ladık ve kırık dökük arz etmeğe çalıştık. Yine de onlar, benim 
için sonsuza kadar hayatın en renkli dakikaları olarak kala-
caklardır.

Eğer ötelere seyahatimizde, herkese birer hatıra götürme 
fırsatı verilseydi, şüphesiz ben, ilklerinden başlayarak, kamp-
ların, o bahar çiçeklerine benzeyen pırıltılı, tılsımlı, hülyalı, 
mavi hatıralarını alır götürürdüm.

O günleri bizimle beraber yaşamayanlara, kampların hül-
yalı iklimini anlatmanın çok zor olduğunu bildiğim halde, yi-
ne de anlatmak istedim. Kim bilir, belki de bendeki bu anlat-
ma hissi, anlatma kabiliyetimin yetersizliğini görüp de, o gün-
leri gerçek buudlarıyla dile getirebilecek istidatları, kampları 
araştırmaya sevk etmek için olmuştur. O kadarcık olsun, ya-
rarlı olduysam kendimi bahtiyar sayarım.



Zamanla Gelen Sürprizler

Her şey gönlümüzce olmasa bile, doğruluk sancağının 
dalgalanmaya başladığı muhakkak.. hâdiseler arzu ve istek-
lerimize göre cereyan etmese de, ruhlarımıza inşirah veren 
esintilerin olduğunda şüphe yok.. evet, yer yer acı bir poyra-
zın estiği doğru; ama beri yanda, ilâhî lütufların bir neşe ve 
sevinç çağlayanı hâline geldiği de apaçık. Hâdiselerin büyük 
ölçüde bir sis ve duman arkasında cereyan ettiği her zaman 
söylenebilir; ancak dünyamızın bir bahar iklimine doğru kay-
dığı da bir gerçek...

Azıcık olsun, hâlihazırdaki durumun şikâyetlere esas teşkil 
eden yanlarından nazarlarımızı çevirip, hayalen birkaç adım 
gerilere doğru gidebilsek, şimdilerde çok karanlık ve meş’um 
gördüğümüz günlerin, nisbetler perspektifinde ne denli ay-
dınlık, nasıl ümit ve inşirah verici olduğunu sezip anlayacak 
ve tâli’imize tebessüm edeceğiz.

Dün, çöl gibi kupkuru bir zemin ve kaos  gibi kapkara bir 
sema ile çevrili bulunan bu yoksullar, bu tâli’sizler diyarı şim-
di, dört bir yanıyla ümit ışıldayan gökleri, ovayı-obayı saran 
rengârenk çiçekleri ve bu iki âlem arasında arılar gibi gelip 
giden, gelip gidip geleceğin dantelâsını işleyen ışığa uyanmış 
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insanlarıyla âdeta İrem ülkesi ... Her şey, bir “ba’sü ba’del 
mevt ” mesajı almış gibi hayat solukluyor; her şey İsrafil  ile 
hemhâl olmuş gibi pürneşe.. sular “Ya Hayy !” deyip gönül-
lere ürperti veren çağıltılarla bir bahara doğru akıyor; zemin, 
karın-buzun yol verdiği yerlerde yemyeşil fistanıyla gözleri-
mize ve gönüllerimize güzellikler saçıyor; her yanda çiçek ko-
kularına karışıp esen var olma duygusu ruhlarımıza saadetler 
üflüyor.. yıllar ve yıllar boyu hayat adına kâbus yaşayan bit-
kin yığınlar, vicdanlarında yepyeni emellerin yeşerdiğini du-
yuyor ve bir çocuk neşesi tadındaki bu yeni sabahta, iyiliğe, 
güzelliğe susamış ruhlarının bütün iştiyakıyla dirilişlerini hay-
kırıyorlar.. tıpkı, Cennet yamaçlarının huzur, neşe, sevinç ve 
endişesizliğine ermiş gibi...

Evet, hayallerimizle az gerilere gidip; inanç, ümit ve basi-
retlerimizle az ilerilere doğru bakabilsek, her sabahın bir baş-
ka zafer renkleriyle tüllendiğini; her yeni günün büyüyen bir 
hilâlle ufkumuzda kapandığını, her gecenin değişik bir do-
ğum sancısıyla gelip geçtiğini görecek ve hayretten hayrete 
düşeceğiz.

Bunlar, görülüp sezilemeyecek gibi şeyler değil; ama yine 
de bir sürü kör ve bir sürü kalbsiz, dolayısıyla da bir yığın bed-
bîn ve bir yığın da karamsar var... Kör ve kalbsizler, yüksek 
mefkûremiz adına, her şeyin bir inayet eliyle ve bir gece ses-
sizliği içinde yumaklaşıp örgüye hazır hâle geldiğini, keleple-
şip tarih şuuru  tığının ucunda ve yepyeni bir kanaviçe ile irti-
batlandığını göremiyorlar.. eşyanın tabiatına vukufları olma-
dığından dolayı, ilâhî teennideki hikmeti de sezemiyorlar.

Düşünün ki, “Ol!” dediğinde cihanları bir kerede var 
eden Kudreti Sonsuz, kâinat ı altı zamanda yaratıyor.. insanı, 
çağ lar ve çağlar geçtikten sonra varlığa nezarete memur edi-
yor.. yavruyu anne karnında –hem de onca çile ve onca ız-
dı rap la– aylarca tutuyor.. yumurtadan civcive olan o minik 
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mesafeyi haftalar içine serpiyor ve uzatıyor.. deniz derinlik-
lerinde mercana, ne kanlar ne kanlar kusturuyor; kusturuyor 
da ondan sonra gün yüzüne çıkma vizesi veriyor.. suları bir 
sırlı teenni ile bulutlaştırıyor; bulutları akıl almaz bir takdirle 
damlalaştırıp yerin bağrına indiriyor.. zeminin bağ ve bahçe-
lerini zamanın tığına takıp, mevsim atkıları arasında ve sa-
bırla bir dantela gibi örüyor; örüyor ve bize ilâhî ahlâkı ta-
lim ediyor...

Çocuksu ve aceleci ruhlar, bu teenniyi nasıl telakki eder-
lerse etsinler ezelden beri ilâhî âdetler, var olduğu günden bu 
yana tekvînî emirler, hep böyle cereyan etmiş, böyle cereyan 
ediyor ve böyle cereyan edecektir. Beklenen her şey olacak-
tır ve O’nun vaad ettiği günler doğacaktır; ama bu kaderle 
tespit edilen ölçüler içinde olacak ve mevsimi geldiği zaman 
doğacaktır.

Varlığa bu perspektifle bakan, iç dünyalarını bu inanç ve 
bu kanaatle tanzim eden dengeli ruhlar, her zaman eşya ve 
hâdiseleri daha bir değişik görmüş, daha bir değişik değer-
lendirmiş; en sevimsiz hâl ve vaziyetler içinde bile, pek çok 
sevimli şeylerin bulunabileceği inancını taşımış ve hayatları-
nın her lahzasını âdeta bir temâşâ zevki içinde yaşamışlar-
dır. Gündüzler, iyilikler, güzellikler onlara bir şey anlatmış-
sa, geceler, karanlıklar, acılar bin şey anlatmıştır; hem de ne 
dâhiyane bir eda ile...

Her gece, onların gönüllerine benzeyen emeller, hülya-
larına benzeyen arzular aşılar ve onlarda, sabahlara ulaşma 
azmini coşturur... Onlara geçmişin rüyalarını hikâye eder; rü-
yalara giden yolları açar ve en mahrem hislerini tahrik ede-
rek, en temiz hayal iklimlerinde gezdirir. Karanlıkların daha 
da koyulaşması, onlarda eşi benzeri olmayan tat ve şivede 
bir münacat ve yakarış arzusu uyarır.. derken en müphem, 
en belirsiz durumlarda en şefkatli ilâhî esintileri duyar; en 
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karanlık anlarda en erişilmez mazhariyetlere ererler. Her şe-
ye en derin hazlar sinerek, varlık ve hâdiselerin, insanı, böyle 
sürekli, güzelliğe, ümide, tatlı rüyalara doğru çektiği bu enfes 
anlarda, içinde bulunduğumuz dünya sihirli bir diyar gibi pa-
rıldar; ruhlarımıza en romantik duygular fısıldar ve hislerimiz 
üzerinde en coşturucu bir mûsıkî tesiri icra eder.

Böylece, herkesin ve her şeyin boşlukta olduğu, ruhî ra-
bıtaların bütün bütün gevşediği, arzu ve emellerin bir bir sar-
sılıp devrildiği en buhranlı dönemlerde bile biz, boşluk hisset-
mez, durgunlukla kilitlenmez; bir humma gibi ruhlarımızı dört 
bir yandan saran, aşk ve benliğimizin derinliklerinde tutuşan 
dava düşüncesiyle, her zaman değişik bir hareket ayarlaması 
yapar ve yolumuza devam ederiz.

Zaten milletçe ruhlarımızdaki bize ait mânâların kaynaşa-
rak belli bir kıvama gelmiş bulunması, kalblerimizin yumuşa-
yıp muhabbetle atması, nazarlarımızın herkesi emniyetle ok-
şayıp geçmesi, fâni yanlarımızın bu kadar lâhûtîleşmesi ve 
bu kadar tatlılaşması, ham ruhlarımızın bu kadar pişip olgun-
laşması, mevsimlerin birer merhamet çağlayanı hâline gelip 
hep bahar gibi geçmesi; zamanın, tıpkı şehrayinlerdeki havaî 
fişekler gibi başımızın üzerinde ışıklarla açılıp kapanması ve 
bizleri zümrütten kanatları altına alıp “devlet-i ebed müd-
det ” düşüncesi etrafında seyahat ettirmesi de şimdiden bize, 
firdevsî gelecekten mesajlar sunmakta ve gönüllerimizi hep 
ümit iklimlerinde gezdirmektedir.



Kine Doymayan Dünya

Yaşama mücadelesi veren ve yarınlara ulaşmak isteyen 
her millet, ancak, kendi güç kaynaklarına; kendi mânâ kök-
lerine, kendi dinine, kendi imanına, kendi azmine dayandığı 
ölçüde mevcudiyetini devam ettirebilir. Aksi halde, o milletin 
ne ayakta kalması, ne de varlığını sürdürmesi mümkün değil-
dir. Ya biz bugüne kadar öyle mi yaptık? Yıllar var ki, kanımızı 
emen, canımızı çıkaran düşman bir dünyaya yöneldik, onun-
la bütünleştik ve onu varlığımızın en esaslı unsuru saydık.. 
o kadar ki, bu dünyayı her zaman mihrabımız gibi gördük, 
kıblenümalarımızla onu aradık.. ondan merhamet dilendik ve 
ondan hayır ümit ettik. Onlar da sürekli bizim bu zaafımızı de-
ğerlendirip kendi dünyamıza, kendi tarihî dinamiklerimize iti-
madımızı sarstı, şuurlarımızı dumûra uğrattı, iradelerimizi felç 
etti ve bizi kapılarının âzâd kabul etmez köleleri hâline getir-
diler. Asırlarca, ne onlar cefadan usandı, ne de bizler vefada 
kusur ettik.. yıllar hep bir muharrem gibi gadr u efgânla akıp 
gitti ve bu cennet ülke âdeta bize bir Kerbela  oldu.

Kaybolmuş o yıllardan, devamlı kulaklarımızda uğul-
dayıp duran ve tasavvurlarımızı bir sis, bir duman gibi sa-
ran bu zalim dünyanın o günlere ait yalanlarını, vefasızlığını, 
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samimiyetsizliğini, istismarını bir kısım tedailerle (çağrışım) 
hatırladıkça, aradan bunca yıl, bunca zaman geçmiş olma-
sına rağmen, hâlâ ruhlarımızın isyanla kükrediğini, gönülle-
rimizin nefretle dolup taştığını, nabızlarımızın öfkeyle attığı-
nı hissediyor ve yenilerinin zuhur edebileceği endişesiyle tir 
tir titriyoruz. Endişe ettiğimiz şeyler zuhur etmiyor da değil.. 
işte yanı başımızda yıllarca devam eden Irak -İran  kanlı bo-
ğuşması! İşte Azerbaycan  faciası..! İşte “Harap illeri, yıkılmış 
hânümânları, kimsesiz çölleri”yle hâlâ bir kan ve irin gölü gi-
bi dalgalanıp duran Körfez  ve Irak..!

Evet, her fırsatta kendini medeniyetin beşiği, insanı, in-
sa nî değerlere taşıyan aydınlık koridorun ışık kaynağı ve dev-
letlerarası dengenin en önemli unsuru gören “batı ” dediğimiz 
bu insafsız dünya, hemen her zaman ya bizzat veya iğfal etti-
ği bir kısım çapulcularla –hem de medeniyet adına– vahşet-
lerin en utandırıcılarını irtikâp etmiş, insanlığı ışığa çıkaraca-
ğım diye, yığınları sürekli karadelikler etrafında dolaştırmış 
ve dünyanın her yanında, milletlerarası muvazeneyi bozu-
cu karanlık oyunlar oynamış, akla hayale gelmedik entrikalar 
çevirmiştir.. hele İslâm alemine karşı hiç mi hiç insaflı olama-
mış.. insaflı olmak bir yana, her fırsatta gelip gelip bu maz-
lumlar diyarına yüklenmiş ve onu bölüp parçalamıştır. Bu in-
saf mahrumu dünya, yer yer ırk ve mezhep  mülâhazasıyla bu 
koca âlemi birbirine düşürmüş, öyle kindar, öyle kanlı bir it-
tifaktır ki, zamanın hiçbir diliminde ve tarihin hiçbir devrinde 
kat’iyen haçlı  düşüncesinden kurtulamadığı gibi hilâli de hiç-
bir zaman hazmedememiştir.

Bu mağrur ve bencil dünya, her zaman kendisini me-
deniyet  kürsüsünün biricik hatibi, ilim ve düşünce hayatının 
en aldatmaz rehberi görmüş; dolayısıyla da herkesi cehalet-
le, barbarlıkla karalamış; tabiî, ona göre, bu cahil ve barbar 
yığınların(!) hakk-ı hayatı ve hikmet-i vücudu olmadığından, 
onları ortadan kaldırmada da beis görmemiştir.. görmemiş 
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ve bu vahşi, bedevi –gerçek vahşiler ve bedeviler zamanın 
tefsiri içinde ortaya çıkacaktır– milletlerin içişlerine karışmış; 
bu karışmayı da medeniyet  ve demokrasi  –bunca zulüm ve 
şenaate vize veren bu ucubeler de ne ise?– hamleleri saymış; 
kan dökmüş, kan içmiş, ülkeler yakıp yıkmış, idare şekillerine 
müdahalede bulunmuş ve kendi içindeki boğuşmaları aşabil-
diği ölçüde hemen her zaman başkalarıyla uğraşmış.. sonra 
da bütün bunları bir fazilet ve insanlık mücadelesi gibi gös-
termeye çalışmıştır.

İhtimal ki, bugün hâlâ o, sebebiyet verdiği katliamları, 
çiğ ne nen ırzları, pâyimal olan namusları, gizli-açık yağmala-
rı bir temâşâ zevki içinde seyretmekte ve bu temâşâdan da, 
are na lar da masum insanları, vahşi hayvanlara parçalatan 
nâ pâk soyu kadar olsun teessür duymamaktadır.

Bir zamanlar Orta Asya  ve Balkanlar ’da, tarihin en utan-
dırıcı, en zalim tahrip ve yağmalarını gerçekleştiren bu iki 
yüzlü dünya, mübarek soyumuzun bize emanet ve hatırası 
olan bu ülkeleri bir baştan bir başa, günahsız insanların göz-
yaşları, tâli’siz nesillerin al kanlarıyla suladığı gibi, şimdilerde 
yeni ilave, yeni sistem ve farklı usûllerle insaniyetperverliği-
ni, ruh asaletini (!) bir kere daha gözler önüne serdi ve ken-
dini ispatladı...

Ah uğursuz insanlık! Sen, hem de medeniyet, demokra-
si , hürriyet  ve insan hakları  gibi kelimelerin dilden düşürülme-
diği ve edebiyatının yapıldığı bir çağda, binlerce masum ço-
cuk, tâli’siz genç ve bedbaht yaşlıların, bir kısım modern cel-
latlar elinde böyle parçalanıp doğranmasına sessiz mi kala-
caktın? Şeytanlara rahmet okutturan bu canavarlıklara alkış 
mı tutacaktın? Nerede Batının yüksek tirajlı gazeteleri! Nerede 
Times ’ler, Washington Post ’lar, Le Fi ga ro’lar, Independent ’ler, 
Le Monde’ler, Tribune’ler, Daily Telegraph ’lar! Nerede insan-
lık için intişar ettiğini dilden düşürmeyen büyük mecmualar! 
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Nerede Observer ’ler, Stern ’ler, Newsweek ’ler, Reader ’s Di-
gest ’ler! Nerede dünya radyo ve televizyon kurumları! Bütün 
bunlar niçin sustular.! Ve yazarken de mazlumları hakir görüp 
zalimlere “bravo” çektiler!

Aman Allahım! Meğer menfaat hırsı, çıkar düşüncesi, İs-
lâm düşmanlığı  ve küfür yobazlığı  insanları ne seviyeye dü şü-
rüyormuş..? Biz hem muhteşem devirlerimizde hem de tâli’i-
mi ze yenik düştüğümüz dönemlerde insanları hep aziz bildik, 
aziz tanıdık; başkalarının da böyle davranacağı kuruntusuna 
kapıldık. Ama esefle ifade edelim ki, şimdiye kadar pek çok 
defa aldandığımız gibi, şu anda da aldatılmak istendiğimizi 
görüyor ve “yazıklar olsun!” diyoruz. Yazıklar olsun asır lar-
dan beri bize göz açtırmayan Batının kırk haramilerine! Ya-
zık lar olsun İslâm dünyasını  bir kere daha zulüm paletleriyle 
çiğ ne yip geçenlere! Yazıklar olsun denizlerimizi kirletip top-
raklarımızda kan seylapları meydana getirenlere! Yazıklar ol-
sun hunhar haydutların katlettikleri bunca günahsız insan kar-
şısında sessiz kalanlara! Yazıklar olsun semaları titreten ma-
sum çığlıklarını duyup ürpermeyenlere! Yazıklar olsun zalime, 
zulmü alkışlayana ve bu kızıl kıyametten bir şey anlamayana!

Biz, hicran dolu sinelerimizin âhıyla inledik ve bir sürü 
“ya zık lar olsun!” çektik. Bu önemsiz olabilir. Ne var ki, Gay-
re tul lah ’ın dile gelmesi böyle olmayacaktır. O konuşunca, bu-
günkü mağrur ve gaddar başlar “keşke..!” deyip iki büklüm 
olacak ve oturup ağlamaya bile fırsat bulamayacaklardır.

 “Zalimlere bir gün söyletir Kudreti Mevlâ,
  Tallâhi lekad âserakâllâhü aleynâ”12

12 “Vallâhi, Allah seni bizden üstün kıldı.” (Yûsuf sûresi, 12/91).



Bu Ülke

Bir zamanlar bambaşka güzellikleri, büyüleyici iklimi, 
ruhlara kucak açan tabiatı ve sonsuza uyanmış insanıyla bu 
ülke, kervanların konup kalktığı; seyyahların, onun altın ya-
maçlarında tenezzühe çıktığı; gönül ve ruh insanlarının Kâbe  
yolcuları gibi akın akın koşup ona geldiği ve bir ibadet neşve-
si içinde onun güzelliklerini yudumladıkları eşi-menendi bu-
lunmayan bir Cennet köşesiydi...

Evet, bu ülke ve onu ayakta tutan dinamikleri yerin-
de görmek için dünyanın dört bir yanından merak ve ziya-
ret arzusuyla coşan sineler, hep ona koşar; onun ovasında-
obasında, dağında-bayırında, bahçesinde-bağında ve melek-
leri andıran insanları arasında hayret ve hayranlıklarla dola-
şır, ayrılırken de hasret ve hüzünlerle ayrılırlardı. Bu tılsımlı 
ül ke ren gâ renk güzellikleri ve baş döndürücü ihtişamıyla mi-
safirlerini öyle büyülerdi ki, gelenler âdeta bu füsunla çarpılır 
ve bir daha da onun atlas ikliminden ayrılmak istemezlerdi. 
Vâ kıa, onun zümrüt çayırlarında yaşayanların, ülfet  ve ünsi-
yetle bazen bu füsun ve büyüleyiciliği sezemedikleri, dolayı-
sıyla da lâubaliliğe, alâkasızlığa düştükleri olurdu; ama dıştan 
gelenler için o, her zaman Cennet yamaçlarını, insanı da me-
lekleri hatırlatacak mahiyette pırıl pırıl idi.



38 ___________________________________________________________________________________________________________ Zamanın Altın Dilimi

Hele, dağlarının masmavi semalarla bütünleştiği; sahil-
lerinin gökler gibi derinleştiği; bin bir renk ve ışık oyunla-
rına mâkes yamaçlarının gölgelerle oynaştığı; şahikalarının 
mehîb duruşlarıyla birer hatip gibi, kendilerine has lisanlar-
la gürül gürül ses verip durduğu; ince ve yumuşak tabiatı-
nın kıvraklardan kıvrak o çarpıcı beyanı ve büyüleyici man-
zarasıyla, sonsuzdan gelen ve sonsuza açık olan en derin, en 
yüksek bir şiiri ruhlara fısıldadığı; mehtabının, gümüş bir fa-
nustan sızıyor gibi etrafa saldığı ışık hüzmeleriyle yeryüzünü 
âdeta semavîleştirdiği; güneşinin, bitevî urbalarını atıp bütün 
çarpıcılığı ve yakıcılığıyla, hemen her mevsim göz ve gönül-
lerimize aydınlık ve neşe salıp durduğu.. yıldızlarından her 
zaman ruhlara birer füsun, birer hayal ve birer hayretin akıp 
geldiği ve bütün bu güzelliklerin yanında tıpkı bir gökkuşa-
ğı gibi tüllenen bu bin bir renk ve âhenk cümbüşü altında, 
Sonsuz’dan gelen rabıtalarla birbiriyle sarmaş dolaş olan ve 
birbiriyle kaynaşıp bütünleşen genç-ihtiyar, kadın-erkek en 
temiz, en duru, en samimi ve en derin duygularla kaderlerine 
tebessüm edip saadetten saadete kanatlanan bu insanlar ve 
onların ülkesine denk ikinci bir dünya gösterilemezdi...

Yüce Yaratıcı onların önlerine, inanç, aydınlık ve ruhanî 
hazlar adına manzaraların en güzellerini sermiş, bu baş dön-
dürücü güzellikler karşısında onları ölümsüzlüğe uyarmış ve 
gönüllerini itminana kavuşturmuştu. Ve artık onların nazarın-
da hayat ne bir bilmece, ne de idrak edilmez, mânâsı anla-
şılmaz bir sır değildi. Onların nazarında hayat teneffüs edilen 
bir rayiha, dile-damağa karışan bir lezzet, ruhun derinliklerin-
de duyulan bir tat hâline gelmişti.

Bu ülkede ilme, inanca, düşünceye açılmış muhteşem-
lerden muhteşem tabiat kitabı  ve onu didik didik edip anla-
maya çalışan, hallaç edip özünü araştıran gayretli dimağlar, 
hüşyâr ruhlar; onun esrarına meftun doyma bilmeyen kadir-
şinas gönüller ve bütün ömrünü bu ülkeyi imara vakfetmiş 
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çelik iradeler, azimli fıtratlar dıştan gelen seyyah ve misafirle-
re rüyalar kadar tatlı en büyük hazları yaşatırlardı.

Onun ovalardan obalara, zirvelerden sahillere uzayıp gi-
den güzellikleri, sanata uyanmış gönüller üzerinde o kadar 
tesirli olurdu ki, uhrevîleşen bu manzaraları seyre dalanlar, 
seyrettikleri şeylerin müşâhedesine asla doymaz; bu fırsatı 
kaçıranlar da kendilerini levm ederlerdi.

Aradan bunca yıl, bunca zaman geçmesine rağmen, hâ-
lâ, içimizde parıldayıp duran, ışık hüzmeleri göz ve gönülle-
rimizi dolduran ihtişamıyla, o günlerle o kadar içli dışlı bulu-
nuyoruz ki; bir adım atsak hemen içine girecekmişiz gibi ge-
liyor. Ruhlarımızın böylesine geçmişle bütünleşmesi sayesin-
dedir ki, belli bir zaman dilimi içinde, bizi ayakta tutan bütün 
dinamiklerin kulak ardı edilmesine, tarih ve tarihî değerlerin 
hafife alınıp geçmişe sövülmesine, ülkenin bir baştan bir ba-
şa harabelere çevrilip vatan evladının dilenciler hâline geti-
rilmesine; iyilerin, inançlıların, faziletlilerin hor ve hakir gö-
rülüp, fenaların, münkirlerin, millet düşmanlarının alkışlanıp 
başlarda gezmesine rağmen, onlar şanlı mazilerinden kop-
madılar ve kopmayacaklar.

Evet, her şeye rağmen günümüzün nesilleri, geçmişten 
şim di lere sarkan o ebedî güzelliklerden paylarını almak için, 
ruh la rını cedlerinin dünyasına açık tutuyor; oradan gelen ışık 
tayf la rıyla yollarını aydınlatarak kendi çizgilerini bulmaya ça-
lışıyor ve ona doğru kayıyorlar. Bizimle aynı memeden süt 
em me yenler buna inanmasalar bile, en büyük tefsir ve tak-
dirlerin yazar bozar tahtası sayılan zamanın, bütün düşman-
ları ümitsizliğe, bütün dostları da sevince gark edecek olan o 
parlak yorumu er geç tahakkuk edecektir.

Evet, aradan yıllar ve yıllar geçse de, gidip de bugü-
ne kadar dönmeyen şanlı akıncı nın bir gün tıpkı ufukta tulû 
eden bir ay gibi eski yerinden bir kere daha doğacağını 
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vicdanlarımızda duyuyor ve asırlardan beri ülkemizi saran 
karanlıkların, mutlaka, yerlerini aydınlıklara terk edeceğine 
inanıyoruz.

Ne olursa olsun, muhteşem geçmişin güzellik ve füsunu 
gönül ve hatıralarımızda hâlâ o kadar canlı ki, bu ülkede, bize 
ait her şeyin sesi kısılsa, şanlı mazinin temel dinamikleri bü-
tünüyle sarsılsa, tarihin ağzına kilit vurularak tamamen sustu-
rulsa veya söyledikleri artık duyulmaz olsa bile, bizler, haya-
len şanlı atalarımızın dolaştıkları noktalarda dolaşıyor; onlar-
la kucaklaşıyor; ruhlarımızda onların soluklarını duyuyor; on-
larla kol kola zirvelere, zirveleşmelere ulaşıyor ve tarihî devr-i 
dâimler  adesesiyle şimdiden yarınki mutluluklarımızı seyredi-
yor ve kendimizden geçiyoruz.



Geçmişten Geleceğe 

Bizim Evimiz

Bir zamanlar dört bir yanından fışkıran mutluluk ve saa-
det, içinden taşan mânâ ve ruh, çevresini saran huzur ve nur-
larla, daha çok ayları, yıldızları hatırlatan o gelin endamlı eski 
evlerimizi, şimdi, hülyalarımızda yakalamaya çalışıyor; onla-
rın rüyalarıyla teselli oluyor ve o tatlı rüyaların bir kere daha 
gerçekleşmesi arzusuyla yaşıyoruz.

Bu düşünce ve bu emel kendini ırmağa salarak avuçlarını 
suya daldırıp suyun içinde güneşi yakalamaya çalışan çocuk-
ların çocuksu arzuları gibi görülebilir. Ama biz, bu rüyanın, 
bugün olmasa da yarın mutlaka tahakkuk edeceğine inanıyor 
ve yakın bir geçmişte yitirdiğimiz bütün değerlerin, yeniden, 
ferdî, ailevî ve içtimaî hayatımızda yerlerini alacakları ümidini 
muhafaza ediyoruz; ölünceye kadar da edeceğiz...

İçiyle-dışıyla ve içindeki sakinleriyle bizim evlerimiz , dün-
ya evlerinin en insanîsi, en ferahfezası, en mukaddesi ve uk-
ba düşüncesine en açık olanıydı. İnsan ona dikkatle bakınca, 
hemen her zaman çehresinde Cennet köşklerini, içinde Cen-
net hurilerini ve onun sonsuzla bütünleşen ruhanî ikliminde 
ebediyetleri görebilirdi.
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Işığını ötelerden alan, gölgesini ipek tüller gibi başlarımı-
za salan ve uhrevî güzellikleriyle sanki, fildişinden, inciden, 
mer can dan, billûrdan, sadeften yapılmış.. sırmadan, atlas-
tan, ipek ten, şal dan, bürümcükten örülmüş göz kamaştıran 
ak se su arıy la, sul ta nî kasırlar gibi olan bizim evlerimizin, öyle 
de rin, öy le bay gın bir görünüşleri vardı ki, âdeta kendileri de 
ken di gü zel lik lerine büyülenmiş gibi görünürlerdi.

Dünyaya açılan selâmlıklarıyla sarayları, yalıları, hayatı, 
dünyevî zevkleri, mâbedi ve mektebi; haremleriyle de Cen-
net köşklerini, Cennet köşelerini, tekyeleri, zaviyeleri hatırla-
tan bu sıcak yuvaların, insan ruhuyla uyuşup bütünleşmesi o 
kadar mükemmel, o kadar mânâlı idi ki, onlardan birinde ya-
şayanlar, geçmişin, geleceğin şiirini birden dinler ve ölümsüz-
lük düşüncesinin gönüllerine sindiğini duyarlardı.

Hemen her ev, iç ve dış aksesuarıyla geçmiş zamanın 
belli bir dilimini, tarihin belli bir parçasını temsil ederdi ve 
her köşesinde âdeta, değişik şekillerde, mazinin kalbinin attı-
ğı duyulurdu. Onların harimine girince bazen, elinde meşale 
dün ya nın dört bir yanına aydınlık götüren ışık süvarilerinin 
“hay huy”u, bazen ilim ve düşünce mevkiblerinin13 ruhumu-
zun derinliklerine kadar inen uyarıcı sesleri, bazen de meh-
terle coşmuş gürül gürül bir fetih ordusunun gönüllere ürperti 
salan tok nağmeleri kulaklara çarpar gibi olurdu. Çocukların 
dup du ru dünyalarından yükselen çığlıklar; gençlerin gençlik-
lerinden köpüren ümit ve neşeler; olgunların duygu ve düşün-
ce lerinden fışkıran ebed duygusu, yüksek mefkûre, ilim aşkı  
gibi ledünnî değerler; yaşlıların uhrevîleşen ikliminde sık sık 
duyulan füsunlu söyleyiş, mânâlı eda ve imalı susuşlarla bi-
zim evlerimiz, o kadar canlı, o kadar derin ve o kadar şefkat-
li idiler ki, insan onların sokaklarında kendini, Cennet’e uza-
nan kaldırımlardan birinde yürüyor gibi hisseder ve bir adım 
daha atsa hemen oraya ulaşacağını sanırdı...

13 Mevkib: Kutlu bir topluluk.
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Bu yuvalar, içleriyle-dışlarıyla, gece-gündüz hemen her 
zaman, o kadar aydınlık ve çarpıcı idi ki, onların semtinden 
geçen veya diz çöküp harimlerinde bir teşehhüd miktarı otu-
ran herkes büyülenir, az-çok bir değişikliğe uğrar; uyanan 
hisleriyle kalbinin pencerelerinden bir şeyler görüp sezmeye 
başlar ve anlayıp hissettikleriyle âdeta bir başka buuda ulaş-
mış gibi olurdu...

Bu aydınlık hanelerin belli bir bölümünde nuranîleşmiş, 
uhrevîleşmiş bir nine veya dede oturur; rüyalara sığmayan 
şanlı geçmişimizin altın destanlarından nakiller yapar.. bizle-
ri meraklandırır, imrendirir, neşelendirir ve sihirli beyanlarıy-
la hep o devirlere çekerlerdi. Bizler, onları dinlerken farkına 
varmadan, geçmişin tatlı hülyalarına yelken açar ve birden-
bire kendimizi, yiğit naraları, at kişnemeleri, muharebe uğul-
tuları ve kılıç kalkan tarrakaları içinde.. veya düşünen, çalı-
şan, iman ve ümitle ötelere açık bir huzur topluluğu arasında 
bulurduk. Böyle şahlanan hayallerimizle bütün o eski zaman-
ları, eski mekânları hep mukaddes; eski insanları Hak rızasını 
tahsil ve ülkeyi Cennetlere çevirme yolunda gerilmiş kudsîler ; 
onların ev ve konaklarını da, ruhlara sonsuzluk duygusu aşı-
layan pırıl pırıl odaları, ışık ışıl sofaları, üfül üfül bahçeleriyle 
insanlık, aşk, vefa, ilim, sanat, ahlâk gibi kudsî fazilet ve me-
ziyetlerin çimlenip geliştiği yerler olarak düşünür, tahayyül 
eder ve inanırdık.

Günümüzün, insan inleri sayılan; hodgâmlık, kıskançlık, 
ahmaklık, bunaklık yatağı; aldanan ve aldatan kalblerin mah-
besi, yıkılıp gitmiş emellerin mezarı; sönmüş aşkların, imanla-
rın, ümitlerin makberi.. konuşmaları istendiği yerde suskun-
laşanların, sükutları arzu edilen yerde usandıracak kadar ko-
nuşanların ve bu zararlı sükutları, dengesiz konuşmaları, acı 
lâubalilikleri, gafilce tavırlarıyla iyilik deyip şer işleyenlerin, 
“dışı süs, içi pis, sûreti menûs, sîreti mâkus...” barınakları-
na bedel; bin bir aydınlık içinde Cennet yalılarından kopup 
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gelmiş, her türlü dert ve sıkıntılardan arındırılmış, bütün se-
faletlerden temizlenmiş; maddiyatı mânevîyata dayalı, mal-
zemesi öteler damgalı; ruhların rüyaları kadar uzun, renkli ve 
bereketli; içinde imanın, aşkın yankılanıp durduğu mâbedler 
kadar derin, görkemli ve her biri birer melek otağı olan o gü-
nün mübarek haneleri tıpkı birer şiir, birer hülya birer mûsıkî 
iklimiydi. Geçmişin bahtiyar nesilleri, bu ışıktan hanelerin göl-
gelerinde, bütün bir tabiat ve hilkatin kaderini duyup hissedi-
yor; hayret ve hayranlıklarla kendilerinden geçiyorlardı.

Aradan bunca zaman geçmiş olmasına rağmen, insan, o 
günün mânâ, büyü ve nefesleriyle, hülyalarımıza kadar sinip 
varlığımızla bütünleşen evleri arasında veya sokaklarında ge-
zerken, çevredeki binaların birer birer mâbedleştiğini, hisle-
rin bütünüyle uhrevîleştiğini, hayatın tamamen rüyalaştığını 
duyup hissetmekte ve âdeta cihan ötesi âlemlere ulaştığı his-
sine kapılmaktadır.

Bizim nesil, o nurlu evleri ve o mutlu insanları, ancak her 
şeyin sarsılıp yerinden oynamaya başladığı, bağların bozu-
lup bahçelerin hazana uğradığı, güllerin, çiçeklerin pörsüyüp 
savrum savrum savrulduğu ve topyekün milletin koltuk değ-
nekleriyle emeklemeye durduğu tâli’siz bir dönemde idrak 
edebilmişti. Bizim yetiştiğimiz dönemde, mazinin o çalımlı, 
o âteşîni insanlarının yerinde, bütün bütün yıkılmış, bezmiş, 
ye’se düşmüş, karamsar ruhlar; Cennet saraylarını hatırlatan 
o eski evlerin yerinde de, sessizlik mûsıkîsi, sükut ilâhileri ve 
ölüm ağıtları duyuluyordu.

Evet, artık o şevk ve hareket insanlarının yerinde, uyur-
gezer inziva nesilleri; eski aşk ve heyecanların yerinde, ölüm 
hırıltıları ve ümitsizlik iniltileri; şanlı cedlerimizin ideal ve dava 
düşüncelerinin yerinde de sadece, çıkar kavgaları, refah mü-
cadeleleri göze çarpıyordu. Tabiî böyle bir atmosfer içinde 
her tarafta duyulan tek şey çöküntü, zeval ve ölüm haberleri; 
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her yanda görülen şeyler ise, mezarlar gibi evler, cenazeler 
gibi canlılar, sekerat hırıltıları gibi nağmelerdi...

Hâdiseler inanılmayacak kadar hızlı cereyan ediyor, ta-
rihten gelen bütün eski şekilleri değiştiriyor, bize ait şeyleri 
yıkıyor; en temiz çehreleri alıp götürüyor ve yerlerine, içlere 
burkuntu veren yüzler bırakıyordu. Eski kavimlerin meshine 
denk, böyle her şeyin makyajla değişme sürati içinde bir an-
da başkalaşması, o günkü nesillerin ümitlerini de beraber al-
mış götürmüş ve onları şaşkına çevirmişti.

Onun içindir ki bizim nesil, önce kendi dünyasını hülya ve 
hatıralarda aramaya başladı. Bir uzun bekleyiş ve tereddütten 
sonra da, hemen bu kül ve enkaz yığınları arasında kendi al-
tın rüyalarını, bu birkaç asırlık virane yangınlıkta eski ümran-
ları kurma hummasına tutuldu. Bu çöl ve bu bataklıkta kendi 
dünyasını kurabilmek için onu bekleyen bir sürü şey vardı: Şu 
birkaç asırlık canlı cenazelere Hızır  çeşmesinden su getirip on-
ları hayata döndürmek; yıllar yılı yalancı mumlarla teselli bu-
lup avunan aldanmış ruhları, güneşlerin kol gezdiği âlemlere 
uyarıp yollarına ışıklar saçmak; gönüllerini yeniden imanla 
donatıp sinelerinde ümit meşaleleri yakmak ve tarihin şu, en 
şanlı fakat mahzun, en mübarek fakat gadre uğramış, ilhadze-
de, dalâletzede, Avrupazede  necip milletine, onun şanlı geç-
mişinin esasları sayılan tarihî dinamikleri tanıtıp kabul ettir-
mek; evet, bütün bu Kafdağı ’ndan ağır yükler onu bekliyor-
du. O, güçlü bir inanç ve sarsılmaz bir ümitle içine sindirdiği, 
muhteşemlerden muhteşem tarihî mevkiini yeniden elde ede-
bilmek için “Ya devlet başa, ya kuzgun leşe.” deyip bu büyük 
tarihî misyonu yerine getirme mecburiyetindeydi.

Zaten bundan böyle, onun cankeş ve yarım canlı olarak 
yaşaması da mümkün değildi. Ya kendi ruhuyla, kendi dü-
şünceleriyle, kendi inançlarıyla var olacaktı veya tarih sahne-
sinden silinip gidecekti.



46 ___________________________________________________________________________________________________________ Zamanın Altın Dilimi

Aslında, bir zamanlar onu zirvelerde dolaştıran esas ve di-
namikler, bütünüyle bugün de mevcuttu. Her şey onun özü-
ne dönüp ruhuyla bütünleşmesine ve bu dinamikleri bir kere 
daha gözden geçirip değerlendirmesine kalıyordu ki; ondan 
beklenen de bu idi. Bundan ötesi,

 “ Hak tecellî eyleyince her işi âsân eder;
  Yaratır esbâbını bir lahzada ihsan eder.”

deyip Yüce Yaratıcı’nın hakkımızdaki takdirlerini intizar et-
meye kalıyordu...



Bizim Köyümüz

Eskinin köylerini düşünürken hayallerimizi saran o derin 
sessizlik, o düşündürücü sükûnet ve o büyüleyen fıtrîlik yok 
artık. Geçmişin, o dinlendiren, düşündüren köylerinde bu-
gün, sessizlik ve sükûnetin yerini radyo, televizyon, pikap mı-
rıltıları; otomobil, traktör, motopomp gürültüleri aldı; huzur 
ve sükûn delik deşik olup hudut dışı edildi.

Evet, bugün köylerimiz e kadar hemen her yerde, sessiz-
lik ve sükûnet o kadar azalmış, o kadar büzülmüş, o kadar 
ufalmış ve dar hudutlar içine sıkıştırılmıştır ki; böyle devam 
ederse ihtimal, çok yakın bir gelecekte, dinlenme ihtiyacını 
duyan kimseler, sessizlik arayışıyla birer birer ormanların de-
rinliklerine çekileceklerdir. Aslında, daha şimdiden, dev şe-
hirlerimizden köy ve kasabalarımıza kadar hemen her bu-
cakta sessizlik ve sükûnet “ân-ı seyyâle”siyle en çok aranan 
bir metâ hâline gelmiştir. Şurada-burada ona rastladığımızda 
yakalayıp gül gibi kokluyor, çekip içimize sindiriyor ve tıpkı 
bir mûsıkî gibi dinliyoruz.

Şimdilerde, uzak bir koy ve koruda duyup coştuğumuz 
bir dilim sessizlik, eski köylerimizin hemen her zaman tabiî ve 
daimî iklimiydi. O zamanlar kana kana tattığımız o sükûnet 
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ve sessizliğe, bugünkü kadar muhtaç olmadığımız için, ihtimâl 
ki, böyle bir açlığı ve susuzluğu hissetmiyorduk. O zamanlar 
biz hissetmediğimiz gibi, günümüzün, mânâsız, gayesiz, he-
defsiz ve fevkalâde gürültülü hayatıyla bütünleşmiş insanla-
rının da, ruhun asude iklimi sayılan o huzur ve sükûnet dün-
yasından haberleri yok zannediyorum!

Eski köylerimizle şehirlerimiz arasında öyle sıcak bir bağ, 
öyle tatlı bir denge var idi ki, köylü şehre ve şehirliye imren-
mez; şehirli de, köylüyü hakir görmez ve köyde oturmayı da 
ihmal etmezdi. O zamanlar küçük bir şehir sayılan köy, şehir-
linin tenezzühe çıktığı, kendini dinlediği, tabiatla sarmaş do-
laş olduğu bir ilâhî güzellikler meşheri; büyük bir köy gibi gö-
rünen şehir de, taşralı için, vahşi ormanlar, engin denizler gi-
bi biraz ürpertici ama fevkalâde zevkli, biraz yorucu fakat ala-
bildiğine eğlendirici bir “lunapark” gibiydi. Bu iki dünya bir-
birini tamamlayan farklı iklimleri, çarşı-pazarlarındaki farklı 
metaları itibarıyla, her mevsim birbirine taşınır durur ve za-
man zaman her iki tarafta da âdeta bir bayram, bir şehrayin 
havası yaşanırdı.

Bilhassa eski köylerimizde, daima lezzetli bir sessizlik ve 
sükûnet hüküm sürerdi: Sabahları güneşin ışımasıyla, en tatlı 
zevk dalgaları hâlinde gelip gönüllerimize çarpan koyun-kuzu 
meleyişleri, böcek ve kuş çığlıkları, tabiatın o içten ve derin 
mûsıkîsine ses katar.. akşamları, gurub loşluğunun örtüleri al-
tında, varlığın büründüğü o esrarengiz hâl, âdeta insanı bü-
yüler ve rüyalara salar.. geceler, hep bir sessizlik ve sükûnet 
şarkısı olarak tınlar ve alaca karanlıkla beraber dört bir yana 
yağan hülyalar, evlerimizin içine kadar sızar, her şeyi tesiri al-
tına alır; az sonra da kandillerin titrek ışıkları altında meydan, 
bütün bütün o tatlı hülyalara kalırdı.

Her türlü gürültüye karşı âdeta tecrit edilmiş gibi olan 
bu iklimde, hemen hiçbir yerden hiçbir ses sızmaz; hatta en 
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küçük bir “çıt” dahi duyulmazdı. Ne sokaklardan akseden 
serseri kahkahaları, ne sarhoş naraları, ne motor gürültüle-
ri, ne de siren çığlıkları bu şirin gecelerin derin ve ezelî şiiri-
ni hiçbir zaman bozmazdı. Ara sıra, tabiatın içinde bulundu-
ğumuzu hatırlatan bir köpek havlaması, bir çakal uluması ve-
ya bir çoban türküsüyle bu sessizliğin bozulduğu da olurdu, 
ama hemen yeniden gece, o efsanevî hâline bürünür; bizler 
de bütün şaşaasıyla ruhlarımızı saran geçmişin hülyalarına 
dalar giderdik...

Bu derunî hisler içinde, zaman zaman kendimizi, geç-
mişi yakalamak için bir muamma deryaya yelken açmış gi-
bi hisseder ve süratle o tarafa doğru aktığımızı sanırdık. Ba-
zen, elimizde olmadan sürüklenip gittiğimiz bu garip yol-
culukta, öyle bir noktaya varırdık ki; ruhumuz, âdeta bil-
mediği bir âlemden ürpertici nağmeler duyar gibi olur ve 
kendinden geçerdi. Bazen de, mazinin o pırıl pırıl hülya 
âlemlerine dalar, gördüğümüz şeylerin sağını-solunu kur-
calar, her şeyi sorgular ve her şeyi anlamaya çalışırdık. Çok 
defa bu hayalî seyahat esnasında, sanki önceden hislerimi-
ze sızmış geçmişin o tutuşturucu ve yakıcı alevleri, kapısı 
açılıp hava ile teması sağlanan yangın mahalli gibi, birden-
bire infilâk eder, parlar; her şeyi siler, süpürür götürür ve 
sadece kendisi kalırdı.

En tatlı hülyaların petekleştiği bu mübarek evlerin en 
mutena bir köşesinde, şanlı geçmişimizi bütün mânâ ve muh-
tevasıyla temsil eden anneler-babalar, dedeler-nineler bu 
umumî sessizliğe denk sükûtlarıyla hep birer vakar ve meha-
bet âbidesi gibi görünür ve bizlere o kadar tesir ederlerdi ki; 
başkalarını bilmem, ben onları, gökler ötesi âlemlerde edep 
ve erkân öğrendikten sonra, gelip aramıza katılmış ruhanîler 
gibi hatta onlardan da öte görürdüm. Onlar, daima içimiz-
den uhrevi âlemleri hatırlatan birer mânâ ve melekûtun rik-
katli birer gölgeleri gibiydiler.
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Onların oturuş ve kalkışlarına, düşünce ve davranışları-
na, aşk u şevk  ve ibadet anlayışlarına; hele Hak karşısında el 
pençe divan durup tir tir titreyişlerine bakıp da ürpermemek 
mümkün değildi.

Evet, onların, bu derinlerden derin âlemlerinden sık sık 
esip gelen ve ruhlarımızı dolduran sırlı bir mûsıkî, bazen gün-
lerce, haftalarca tesirini devam ettirir ve bizleri hep kendiyle 
meşgul ederdi.

Günde birkaç defa, çok ciddi bir merasime hazırlanıyor 
gibi onların o yürekten abdest alışları; sonra da mahşere, he-
saba koşuyor gibi namaza gidişleri.. o esnada sık sık duyulan 
âh u enînleri ve sızlanışları, bizlerde öyle bir haz ve lezzet, öy-
le derin bir halâvet ve rikkat hasıl ederdi ki; aradan bunca yıl 
geçmiş olmasına rağmen, onların ruhlarının, ruhlarımıza fısıl-
dadığı o mahrem beyan ve o sözsüz talâkatın tesiri hâlâ ken-
dini hissettirmektedir.

Hele, Hak dergâhına yönelirken o vakar ve itminan için-
deki hâlleri, o âbidevî görünüm ve duruşları, bizlere, öyle de-
rin şeyler anlatır ve gönüllerimizi öyle saygı ve mehabetle 
doldururlardı ki; çok defa onların bu teveccühlerindeki sır-
lı mânâlar bizleri de büyüler ve onların yanına çekerdi. Bu 
ciddî ve ihtişamlı dakikalar, bir haşyet faslı gibi bütün ruhla-
rımızı bürür; derken, her gün bize anlatıp durdukları Cennet-
lerin büyüleyici iklimlerine doğru yükseldiğimizi hisseder; bir 
adım daha atarak, çeşit çeşit menkıbelerle hayallerimize taht 
kurmuş Hak dostlarıyla selâmlaşır, kudsîlerin sohbetine işti-
rak eder; bir gümüş fanustan gönüllerimize dökülen ötelerin 
tılsımlı ışıklarıyla büyülenir, kendimizden geçer ve sonra da 
bütün bir ömre gaye teşkil edebilecek ruhanî zevklerin en de-
rinlerine ulaşırdık.

Uhrevî âleme kapı komşu bu dünyada, ötelerin lisanı 
sayılan ezanlar-salâlar, tesbihler-dualar, bizleri ayrı bir fasla 
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çağırır ve daha derin, daha lahutî iklimlerde dolaştırırdı. Öyle 
ki, kendimizi hep bir başka dünyada hissederek, içeriye adı-
mımızı attığımız bu âlemde sözlerin en derin ve mükemmel-
leriyle, daha doğrusu lahutîleriyle en baş döndürücü tasav-
vurlara ulaşırdık. Saygının, mehabetin, haşyetin doldurduğu 
sinelerimiz, en dindarâne mülâhazalar içinde herkesi ve her 
şeyi arınmış, temizlenmiş, kudsîleşmiş olarak görür ve bahti-
yarlığına tebessüm ederdi.

O kudsî dönemlere ait düşünce ve tasavvurlar, ruhları-
mıza öyle tohumlar saçmış ve dimağlarımıza öyle kök salmış-
lardır ki; onların tesirinden azade kalmamız kat’iyen düşünü-
lemeyeceği gibi onları içimizde hissettiğimiz sürece, geçmi-
şimizden kopmamız ve geleceğe bîgane kalmamız da müm-
kün değildir. Benim gibi, o günün köyünü ve köylüsünü az 
dahi olsa görüp tanımış olanlar, yıllar ve yıllar sonra, aynı 
şeyleri sinelerinin derinliklerinde hissedecek ve günümüzün, 
üzerine toz toprak elenmiş köy ve kasaba şeklindeki “harap 
elleri, yıkılmış hânümânları, kimsesiz çölleri...” esir ruhları, 
meflûç iradeleri, aşk u heyecansız gönülleriyle karşılaşıp da, 
gurbetlerin en acısını, yalnızlığın en hüzünlüsünü vicdanla-
rında duydukları bir zamanda, bu hicranlı hâlihâzırın yanın-
da, olmayı tahayyül ettikleri ve bu bin bir handikap karşısın-
da kurup ortaya koymayı planladıkları, geleceğin o eskilere 
denk köy ve kasabalarını, onların kudsî ve mutlu sakinlerini, 
bu sakinlerin buğu buğu huzur tüten yuvalarını, her gün eşi-
ğine baş koydukları, semalarla bütünleşen mâbedlerini, aşk 
u şevkle bestelenen ezan ve kâmetlerini, yüreklere haşyet sa-
lan dua ve tesbihlerini, arş u ferşi velveleye veren naat ve 
ilâhilerini tasavvur ve tahayyül edecek; tahayyül ettikçe güç 
kazanacak ve bir zamanlar bizlerin veya daha önceki nesille-
rin yıktıkları şeyleri yeniden inşa edeceklerdir.



Eski Şehirlerimiz

Eski şehirlerimiz , dış görünüşleri, iç derinlikleri, gelin en-
damları, çevrelerindeki bağ ve bahçeleri, çağlayan ırmakları 
ve üfül üfül havasıyla bütün gönülleri yumuşatır, bütün hülya-
ları büyüler ve semtlerine uğrayanları âdeta sarhoş ederlerdi.

Üzerlerinde ötelerden rengârenk ışıkların yağdığı, topra-
ğından ünsiyet , aşk ve sevginin fışkırdığı, sakinlerinin, onun 
bağrında her an ayrı bir vuslatı teneffüs ettikleri bu güzellikler 
galerisi şehirler, yedi iklim dört bucağın can atıp ona koştuğu 
bir Cennet köşesiydi âdeta.

Her yanıyla güzellik ve tefekküre açık; bağı-bahçesi, çar-
şı sı-pazarı, sokağı ve evleriyle huzur ve güvenin tütüp durdu-
ğu bu beldelerin hemen her yanında, Hak güzelliklerinin meş-
he ri tabiat kitabı , renk, desen, nizam ve âhengiyle köpürdük-
çe köpürür.. bütün gönüller sevmek ve sevilmeye ihtiyaç ar-
zusuyla coşar.. ruhlar çevrelerinde kaynayıp köpüren bu ni-
zam ve âhengin verdiği inşirah ve sevinçle gündelik sıkıntı-
lardan kurtulur; kitaptan kâtibe, sanattan sanatkâra, güzellik-
lerden güzelleştirene ulaşma arzusuyla buuddan buuda koşar 
ve hep derinliklere doğru süzülürlerdi...

İnsanların ilhamlı çehrelerinde, binaların büyülü edala-
rında her şeyin lâhutîliğe boyun eğdiği hissedilir ve her şey, 
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hudutlarını semavî ilhamların çizdiği bir derin iklimde yol alı-
yor gibi, mânâlı, mevzun, âhenkli ve pırıl pırıl yüzer giderdi.

Çarşı-pazar, cami-ev arasında gelip giden insanların he-
men hepsinde, onlardaki beşerî yanlara üstün gelen bir ru-
ha nî lik vardı. Belki de hepsinin yaşadığı veya hatırladığı ay-
nı duy gulardı ki, sinelerinden yükselip yüzlerine akseden mâ-
nâ ve ifadeler de bir bütünlük içinde taçlanıyordu. Hepsi de 
ruhlarını, sonsuzdan gelen güzelliklere açmış ve derin bir 
temkin, ürperten bir vakar içinde kendilerini, aşkın, imanın, 
şevkin coşturan ilhamlarına, büyüleyen rüyalarına salmış ve 
efsanevî bir zaman içinde bütün güzelliklerin kaynağına doğ-
ru kayıyor gibiydiler.

Bütün bu toparlanış, bu çağlayış ve bu kayıp gidişler, ba-
zen bir cami, bir medrese, bir tekye, bir zaviye ve bir eren-
ler meclisiyle noktalanır ve bu son durak, âdeta, bedenin, 
ruhanî ve melekutî güzelliklerini bütün hususiyetleriyle akset-
tiren bir menşur hâline geldiği nokta olurdu. İşte bu noktada 
duygular aradığı hazlara erer; ruh vuslat kapısının aralandı-
ğını duyar ve her tarafa ışıklar hâlinde sevgi yağmaya başlar, 
derken, gönüller hayret ve hayranlıkla yutkunur kalırlardı.

Hemen bütün muhteşem devirlerimizde, bu mübarek yer-
ler, iman tomurcuğunun açılıp inkişaf ettiği, duygu ve düşün-
cenin derinleşip buudlaştığı, “kuvve-i inbâtiye ”si14 harikulâde 
yüksek ve tıpkı Cennet yamaçları gibiydi. Buralarda, varlı-
ğın çehresine serpilmiş güzelliklerin küçük bir noktada top-
landığı müşâhede edilir.. sevginin inançla bütünleştiği, inan-
cın mârifete kanat açtığı ve mârifetin ruhanî zevklere ulaştı-
ğı duyulurdu. Herkes aynı duygu ve düşünceyle coşar; bü-
tün hisler, aynı dolaba bağlı kovalar gibi, aynı ırmağa dalar 
ve yükselir.. herkes istidadına göre aynı şeylerle dolar, aynı 
mecraya boşalır ve ezelî bir çağlayan içinde ebedî bir çağla-
yışa kendini kaptırır giderdi.

14 Kuvve-i inbâtiye: Toprağın bitki bitirme gücü.
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Hele, o devrin her tarafta sıkça görülen zikir ve fikir hane-
leri.. doğrusunu ifade etmek gerekirse; buralar, sihirli ve peri-
li binalar gibi, semtlerine uğrayanları büyüler, kendi dünyala-
rına çeker; onların ruhlarına girer.. sonra da görüp duydukla-
rı, duyup zevk ettikleri her şeyi, bu yeni çırakların gönüllerine 
üfleyerek onları da mest ve sermest hale getirirlerdi.

Her akşam gurûbla, bu esrarlı ülkede, etrafı saran sihir-
li ışık güneşe ihtiyaç bırakmayacak kadar parlak, gür ve öte-
ler buudluydu. Bu aydınlık dünyaya devam edenlerin çehre-
lerinde dalga dalga ışığın parıldadığını, gözlerinde hakikatin 
buğulandığını ve iklimlerinde tevhidin yankılandığını görüp 
duyanlar, bir daha da bu cennetâsâ âlemden ayrılmak iste-
mezlerdi. Onların ruhları ve özleri, aramızda bulunsalar da, 
sonsuza ulaşmış gibi olur ve bizlere hep, yeryüzüne inmiş yıl-
dızların kıymetlerini ifade ederlerdi.

Bin bir âh u vah hâlinde inleyen aşklar, sürekli cezbelerle 
coşan şevkler, yer yer çıldırtan vâridâtlar ve Cennet zevkle-
rini unutturacak ruhanî hazlar gibi mânâları geliştiren, besle-
yen, büyüten, sonra da onları müştak ve hayran gönüllere 
du yu ran bu iklim, bin bir güzellikleriyle âdeta, insanoğlu için 
en son erişilebilecek hudut gibiydi.

Evet, bu güzel dünyada ruhun mesire yerleri sayılan bu 
nurlu müesseseler, mantığın dar ve sıkıcı çemberinden kurtu-
lup kendilerini mânânın feyyaz dünyalarına salan bahtiyarla-
rın, fizik ötesi âlemlere ilk adım attıkları menziller olduğu gi-
bi, aynı zamanda cismanî hayatın ruhlarda hâsıl ettiği kör dü-
ğümlerin çözüldüğü, çeşit çeşit sertliklerin yumuşadığı ve yu-
muşatıldığı esrarlı bir iklimdi.

O günün şehirlerindeki hemen her konak, tıpkı bir mes-
cit ve zaviye gibi, ruhanî yönü ağır, ötelerle münasebeti ka-
vi ve vicdanın teneffüs edebileceği yerlerdi. Yine hemen her 
konakta, medresede ilme, irfana uyanmış, kışlada itaat ve 
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inkıyada alışmış, zaviyede kaynaya kaynaya pişip olgunlaş-
mış bir veya birkaç insan bulunurdu. Yüksek burçlar gibi va-
kur ve heybetli, mabetler gibi derin ve göz kamaştırıcı bu in-
sanlar, fert fert muhteşem bir millete mensup olmanın hakkı-
nı eda ediyor gibi, en kâmilane davranışlarla herkesi tesir al-
tına alır ve halvetlerine erenleri âdeta büyülerlerdi.

Bu mübarek şehir ve onun faziletli sakinleri arasında genç-
ler, kendilerini cihad , gaza gibi en yüksek mefkûrelere gö re 
hazırlar; orta yaşlılar, genç kuşaklara misal olmanın düşün-
ce niyetiyle kendilerinden bekleneni en mükemmel şekil de 
temsil etmeye çalışır; ihtiyarlar, o çok buudlu ve renga renk 
ömür lerini hi kâ ye etme zevkine çekilerek kalb ve kafalarında-
ki ma zi ça ğıl tılarını yeni nesillerin ruhlarına boşaltma yollarını 
araş tı rır.. hâ sı lı, herkes hayatına yeni yeni buudlar kazandır-
ma pe şin de olurdu...

Yine o zamanlar, hemen her evde, türbeler kadar aziz ve 
ziyarete açık bir veya birkaç gazi bulunur; bunlar çevreleri-
ne, Allah yolunda olmayı ve o uğurda ölmeyi anlatır; anlat-
tıklarını gaza esnasında görüp işittikleri kerametlerle süsler, 
takviye eder.. zaman zaman dinleyenleri şehitlerle görüştü-
rür, şehadeti sevdirir.. bazen de ellerinden tutar, onlarla upu-
zun bir seyahate çıkar: Götürüp onları ta Bedr’in aslanlarıyla 
tanıştırır, Uhud ’un yiğitlerine tâzim arz eder, Mute ’ye selâm 
durur, Yermuk ’u alkışlar, Malazgirt ’e uğrar ve derin bir ne-
fes alır, sonra dolu dizgin Mohaç  ovasına koşar, derken du-
rur Bizans  surları önündeki sırları hikâye eder, Mercidabık  ve 
Ridaniye ’yi anar ve eğilir; sonra da dolu dolu gözlerle Ça-
nakkale  bayırlarını gösterir “Ve işte son şeref ve fazilet müca-
delesi verdiğimiz yerler.” der inlerlerdi.

Bu tertemiz dünyada, ahd u peyman yeniliyor gibi hep 
böyle mübarek mefkûrelerle haşr u neşr olan nesiller için gerili-
min gevşemesi asla düşünülemezdi. En karanlık dönemlerde, 
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yani herkesin müdafaadan ümidinin kesildiği yerlerde dahi 
bu mübarek nesiller, akla hayale gelmedik dasitanî kahra-
manlıklarla herkesi şaşırtabilirlerdi. Hatta denebilir ki, çoban-
ların kurtlardan yana oldukları en tâli’siz dönemlerde dahi bu 
mübarek evlad-ı vatan, hep kendi olarak kaldı. Tarih şuuru-
na ters şeylere baş kaldırdı. Hasımlarıyla yaka paça oldu, he-
saplaştı.. sarsılmadı, ye’se düşmedi ve bir lahza bile fütur ge-
tirmeden, dünle bugün arasındaki münasebetleri araştırdı ve 
geçmişin kanaviçesine göre mutlu geleceğini işleyip durdu.

Yakın geçmişin, dolayısıyla da eski şehirlerimiz in bir kısım 
kusurları yok değildi. Meselâ: O günün mektepleri olan med-
reseler ihtiyarlamış, bir ölçüde fonksiyonlarını yitirmiş, mua-
sırlarının ilim, teknik ve teknolojileriyle hesaplaşacak hâlleri 
kalmamıştı. Zamanın tefsirine göre bir bakıma, saf dışı bırakı-
lan, muhakeme ve akl-ı selimden de müspet puan alamayan 
eskinin bu kudsî yuvalarıyla artık çağımızla yarışmamız müm-
kün değildi ve bu beklenmemeliydi de... Ne var ki, bütün 
menfi yanlarına rağmen, eskinin bu aydınlık yuvaları inanç, 
istikamet, millet ruhu  ve tarih şuuru  gibi öyle önemli dinamik-
lere sahip idiler ki; yakılıp yıkılacağına, günümüzün mantık ve 
felsefesine göre ıslah edilebilselerdi, belki de milletçe maruz 
kaldığımız bu günkü kültür bunalımı içine girilmeyebilirdi...

Bizler, yetiştiğimiz dönemde, şehir ve köylerimizde, muh-
teşem geçmişimize ait izlerin, ardı arkası kesilmeyen fırtına-
larla savrum savrum savrulduğunu görüyor, hasret ve hicran-
la iki büklüm oluyorduk. İşte bu esnada bile, ata yadigârı o 
mübarek beldelerimiz, maddî-mânevî havası, iklimi, tabiatı, 
ruhanî hayatı ve onu ayakta tutan dinamikleriyle bizleri ku-
caklıyor; burcu burcu mazi kokan bağrına basıyor ve avun-
duruyordu. O zamanlar bile, biz onu, çok büyülü buluyor; 
ona koşuyor ve tedailerin diliyle bize anlattıklarını zevkle din-
liyorduk. Kim bilir belki de o gün dinlediğimiz şeyler, bir gün 
gelir yine gerçek olur..!
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Şanlı geçmişin Cennet dönemlerinden, bir bir toparlan-
mış ve millet hayatıyla beslenmiş bir mukaddes birikimi ifa-
de etmeden âciz, benim perişan cümlelerimi bir tarafa bırak-
sanız dahi –ki, bence bırakmanız uygun olacaktır– onlara ait 
iz ve emareler, bugün olmasa da yarın çoklarının başını dön-
dürecek, ruhlarına heyecan salacak ve onları bir kere daha 
muhteşem maziyi gözden geçirmeye sevk edecektir.

İşte, o zamanın tâli’li nesilleri, şimdikinden daha derin, da-
ha hisli zamanlara erecek; şerefli mazisinden aldığı hızla, geç-
mi şin hülyalarına denk dünyalar kuracak.. küçük ölçü ve kü-
çük kıstaslardan kurtularak, var olmanın kusursuz ve ârı zasız, 
güzelliklerin hudutsuz ve inkıtâsız, hazların sınırsız ve pâyansız 
olanına ulaşacak ve bahtlarına tebessüm edeceklerdir.



Bizim Milletimiz

Bizim toplum yapımız, işte tâli’ deyip öğüneceğimiz, baş-
kalarının da imreneceği seviyeler üstü ve hiçbir içtimaî sis-
temin bugüne kadar arayıp da bulamadığı, bulsa da ulaşa-
madığı bir güzellikler meşheriydi. Kendi ruhundaki dinamik-
lerden güç alan, kendi öz kaynaklarından beslenen.. vesâyâ 
bilmeyen, kimseye ve hiçbir şeye tâbi olmayan; kendi ola-
rak asırlar ve asırlar ayakta durmasını başaran bu muhteşem 
içtimaî meşher, bu göz kamaştıran sistemin, bütün bir ha-
sım dünya ile hesaplaşa hesaplaşa, çağlar boyu mevcudiyeti-
ni devam ettirmesi âdeta bir harikadır. Kim bilir liyakatli tem-
silcilerini bulsaydı, belki daha asırlarca yaşayabilirdi...

Evet, dünden bugüne bu içtimaî bünyenin en ideal bir 
âhengin ifadesi olarak, mevcut sistemlerden hiçbirinin ulaşa-
mayacağı en göz kamaştırıcı neticeleri hâsıl edip ortaya koy-
ması fevkâlade bir hâdisedir. Hele yeryüzündeki mevcut sis-
temlerden hiçbirine dayanmadan; Türk sosyalizmi , Türk ko-
münizmi, Türk masonizmi  gibi utandırıcı izafetlere girmeden, 
aldatan nispetlere sığınmadan...

Aklın bir hikmet-i vücudu15 olması itibarıyla, insan dü-
şüncesinden kaynaklanan en bâtıl sistemler içinde dahi bir 

15 Hikmet-i vücudu: Varlık sebebi.
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dâne-i hakikat16 vardır. İhtimal ki, o bâtıl sistemin orta direği, 
“ukde-i hayatiye ”si17, şahdamarı da o hakikattir ve o sistem 
de mevcudiyet ve devamını o hakikat ve hakikatçiğe borç-
ludur. Bizim, tarihin derinliklerinden yapılanıp gelen içtimaî 
sistemimiz ise, tıpkı, arının, çiçek özlerini alıp, petekte en gü-
zel hendesî şekillerle şekillendirip ortaya koyduğu gibi, bütün 
yeryüzü sistemlerinin güzelliklerini özünde toplamış bir hari-
kalar galerisidir.

Bugünün insanlarının ızdırap ve buhranlarına büyük öl-
çüde esas teşkil eden, dengesiz ferdî mülkiyet ve nasıl olur-
sa olsun kazanma hakkı ile; insanlarda çalışma şevkini artır-
ma yerine, başkalarının kazancını yağmalamaya iştihâları ka-
bartma gibi birbirine zıt sistemler arasındaki çatışmaları yok 
edip cihanşümûl bir âhenk kurmak, ancak bu sistem ve onu 
temsil eden kudsîlerle mümkün olabilmiştir. Kendi nefsine ait 
hayırların idrakinde olmasına rağmen, kendi hayır ve menfa-
atlerini aşarak, kendini, mensup olduğu millete adayabilmiş 
ve mezara girinceye kadar da, ahd ü peymânına sadık kal-
maya azmetmiş kudsîlerle...

Ruh dünyasında, derinlerden derin, maddesinde fevka-
lâde zinde, dava ve gayesine ibadet hassasiyeti içinde bağ-
lı; karşısına çıkacak bütün yanlışlıkları göğüslemeye hazır ve 
bütün doğruları yerli yerine oturtarak, her doğruyu kendine 
has çizgisinde tutmaya azimli, muâşeret şekillerinin en üstü-
nüyle taçlı.. haya, hicap, iffet, ahlâk, safvet ve samimiyette 
alabildiğine ölçülü.. iç dünyası itibarıyla sönme bilmeyen bir 
vecd ü aşka açık; feyzini daima tek ve mutlak kaynak sayılan 
“altın çağ insanı ” dediğimiz, saadet asrının Kur’ân cemaatin-
den alan.. ilimde, dinde, sanatta, fikirde, siyasette, ticarette, 
askerlikte, idarede ve daha bir sürü sahada eser, görüş ve 

16 Dâne-i hakikat: Hakikat çekirdeği.
17 Ukde-i hayatiye: Hayat düğümü.
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düşünce sahibi bu kudsîler , bizim toplumumuzun mânâ mi-
marları , aydınlık rehberleri, ruhanî timleriydi ve her zaman 
bunların binlercesiyle karşılaşmak da âdiyattan sayılırdı.

Bu mübarek dünyada idareci  kadro , nefis murakabesi , 
dava düşüncesi ve fikir çilesi yle pişe pişe olgunlaşmış ve tıpkı 
sütün kaymağı gibi, kaynaya kaynaya tabiî ve fıtrî yollarla zir-
velerdeki yerini almış.. herkesi ve her şeyi aşmaya azimli, hak 
ve hakikat adına hareket etmeye kararlı; birbirinin murakıbı 
ve yönlendiricisi.. bütün kıymet unsurları iç içe tam bir mü-
kemmeliyet, asalet ve şahsiyeti aksettiren; alabildiğine muh-
teşem, mehib, mevzun birer ehram gibiydi. Her tarafta görü-
len yüzler ve gözler, soylu bir millete ait çizgileriyle imrendi-
rici ve pırıl pırıldı...

O günkü nesiller, bu temiz çehre ve temiz bakışların uyar-
dığı hatıralarda yüzerken, lezzetten lezzete konar kalkar; sı-
nırsız bir aydınlık, sınırsız bir haz içinde kendi derinliklerine 
doğru kayar ve her lahza, böyle bir millet içinde var olmanın 
hâsıl ettiği hislerle iki büklüm olurlardı.

Bu anlayış sayesinde, yeryüzünün bitebilen ve sınırlı sa-
adetleri hülyalaşır, derinleşir ve sonsuzlaşırdı. Ve yine bu sa-
yede, bura ve öteler hesabıyla yaşama arzusu hararetlenir; 
genç-ihtiyar herkes varlığa karşı derin bir alâka duymaya 
başlar.. hayatı bir lezzet gibi yaşar ve var olmanın zevkleriy-
le gerinirdi.

İhtimal ki, bu harikulâde dönemde, sema daha bir parlak, 
daha bir büyüleyici; yeryüzü daha renkli ve daha çarpıcı; eşya 
daha mânâlı, daha tılsımlı ve tabiat daha okunaklı bir kitap, 
daha talâkatli bir hatip gibiydi. O günün ruhlarının istidat ve 
genişlemesi ölçüsünde, hayat, varlık kadar güzelleşiyor, emel-
ler kadar ebedîleşiyor ve inançlar kadar da sonsuzlaşıyordu.

O nurlu dönemde, tıpkı hayatın tabiî birer semeresi gibi, 
o güzel günlerin letafeti, havası, suyu içinde doğmuş bir kısım 
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yüksek değerler, o günün insanını, tabiat, temayül ve zevk-
lerini hem de onun cismaniyet  ve nefsanîliğine rağmen, fizik 
ötesi âlemlere yönlendirir ve onu ölümsüzlüğe uyarırdı.

O günlerden gönüllerimize sızan bu mânâlar, bir mutlu 
dönemi hem bütün rikkat ve letafetiyle, hem de hasret ve bur-
kuntularıyla ruhlarımıza aksettirdiğinden, bir yandan zevkle-
re uyanıp zevkle gerinirken, diğer yandan da içimize bir dü-
zine sızıların aktığını hissederiz. Bir attar dükkânının içinde ıt-
riyat bulunmadığı zamanlarda dahi, oraya uğrayanları, eski 
günlerden kalma kokularla mest ettiği.. ve hazana uğraması-
na rağmen, mevcudiyetini devam ettirebilmiş bir gülün, bü-
tün bir gül bahçesinin özünü, esasını, rikkat ve hasretini gö-
nüllerimize boşalttığı gibi, bu mânâ ve bu hülyalar da, ya-
şandıkları zamanların bütün çeşnilerini ruhlarımıza öyle tattı-
rıp duyurmaktadırlar. Bu itibarla, kâh eskilerle beraber aynı 
zevk, aynı hazları paylaşarak köpürür, kâh o eski günlerde bir 
kısım dinamikleri yerinde kullanamayıp itile kakıla bu günle-
re sürüklendiğimizden dolayı iç geçirir ve yutkunuruz.

Fert olarak ölmezlik elimizden gelmediği gibi, sonsuza 
kadar millî ihtişamımızı sürdürmemiz de mümkün değildi ve 
düşünülemezdi. Önemli olan, milletçe, millî hasletlerimizle 
çeşit çeşit ölümleri atlatarak bugünlere kadar ayakta kalabil-
memizdir; kanaatimce soylu milletimiz, bunca asimilasyona 
rağmen hâlâ yeni yeni nesiller doğurabilme velûdiyetini ko-
rumaktadır ve mevsimi gelince doğuracaktır da.

Aslında bizim, sık sık geçmişin kapılarını aralayıp yeni ne-
sil lerin onunla tanışmasını temine çalışmamız da işte o do-
ğurganlığı hızlandırmaya yöneliktir ki; ne kadarını yapmaya 
mu vaf fak olduğumuzu, yaptıklarımızın da ne kadarının ih lâs-
la yapıldığını Allah bilir.

Evet, bizim mazi tutkumuz, sadece bir nostalji değil; 
geçmişe ve geçmişlerimize karşı bir kadirşinaslık ifadesi ve 
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geleceği onun üzerinde nakşedip şekillendireceğimiz muhte-
şem kanaviçeyi araştırma gayretidir.

* * *

Geleceğin emniyet ve güven üzerine kurulması, geçmişin 
iyi bilinip tanınmasına, hissedilip ruhlarda korunmasına bağ-
lıdır. Geçmişimizi bize en iyi duyuranların başında da şüp-
hesiz, mescidlerimiz, ezanlarımız, ilâhîlerimiz, serhad türkü-
lerimiz, mehterlerimiz ve bu kaynaklardan fışkıran sanat ve 
edebiyatımız gelir. Bugün o koskoca geçmiş büzülüp sıkışmış 
ve bunların içine sinmiş gibidir. Ne zaman mescidler, ezan-
lar, ilâhîler, mehterler kurcalansa, özlerinde geçmişin buğusu 
ve şanlı milletimizin kokusu duyulmaya başlar. Bunlar, biz-
lerle cedlerimizin gönüllerinin ortak duygu ve düşüncelerinin 
mahsûlü; müşterek hislerinin birer ifadesi, geçmişe ait aşk-
ların, şevklerin kaynağı ve hatıralarımızda yaşayan, kan ve 
damarlarımızla bütünleşen birer ruh gibiydi. Kendi derinlik-
lerimize dalarak sinelerimizdeki cennetleri görmek, mahrem 
duygularımızı coşturarak ebedî vuslata hazırlanmak için bun-
lar âdeta birer sihir, birer füsundu.

Mazi nin derinliklerinden gelen ses ve solukları dinlemek, 
bu çığlıkların yükseldiği o uhrevî âlemlerin koridorları sayılan 
mes cid ler, tekyeler, zaviyelerle ötelerin kapılarını zorlamak iba-
detin aynı zevk hâline gelmesi, vazifenin aynı mükâfat olması 
gi biy di. Evet, inanan gönüller bu yerlerde, aşkın, imanın ruhu-
nu bulur ve içlerinde öbür âlemin aks-i sadâsını duyarlardı.

Minarelerin alevden sesleri dört bir yandan duyulunca, 
ezan bir mûsıkî gibi ruhlara siner, dinleyenlerin heyecanları 
mûsıkîleşir ve artık aşkla coşan binlerce ruhun, bakışları de-
rinleşen binlerce gözün, ışığa koşan binlerce pervanenin de-
rin bir haşyet ve saygı ile O bilinmeze doğru akıp gittikleri gö-
rülür ve âdeta bütün dünyalar, onların duydukları seslerden, 



Bizim Milletimiz  _____________________________________________________________________________________________________________________
63

koştukları aydınlık iklimlerden ve soluk soluğa yaşadıkları he-
yecanlardan ibaret kalırdı. Bu ilâhî sesler, bu lâhutî nağme-
lerle lâl kesilen binlerce insanın sükûtu, inançlı gönüllerde 
bulunan aşk, şevk ve sevda dolu hisler namına da söylemek 
niyet ve mükellefiyetiyle Arş ve ferşi çınlatan bir şive ile eda 
edilirdi. Bazen umumî teveccühün tabiî bir hâl aldığı öyle za-
manlar olurdu ki, kendilerini mânânın çağlayanlarına salıp 
bütünüyle mânevîleşen bu insanlar hissiyatlarını ancak ezan-
lar ifade edebilirmiş gibi, bütün bütün susar ve ruhun derin-
liklerine ışıktan kıvılcımlar saçan o kelimelerin sihriyle büyü-
lenir, sinelerinden yükselen heyecanlara, aşk ve şevklerinden 
fışkıran seslere kendilerini kaptırırlardı ve artık gözleri hiçbir 
şey görmezdi.

Ezan sesleri, mâbed uğultuları sihirli anahtarlar gibi uyu-
yan bütün gönül kapılarını açar; açar da kendilerini bu ilâhî 
mûsıkî zemzemesine salanlar, bu seslerde, kendi ruhlarından 
yükselen nağmeleri duyar; kendi aşk ve heyecanlarını dinler 
gibi olurlardı. Hele O’na yüzünü çevirirken gönlünün derin-
liklerine yönelebilenler, dualarla, ricalarla sık sık gidip O’nun 
kapısını vuranlar; imanla, aşkla dolmuş, ruhlarının duyuş, 
düşünüş ve tasavvurlarını, ifşâ edilmedik hislerini, terennüm 
edemedikleri seslerini bu “lisan-ı Muhammedî ”de bulur; bu 
sayede günde birkaç defa dolar ve boşalırlardı...

Mâbedlerde, sinelerin dilleri çözülür gibi olur ve onun fe-
rahfeza hariminde herkes, güzeller güzeli Yüce Yaratıcı’ya 
seslenme seviyesine erer, seslenme zevkini duyar ve O’na 
karşı olan aşk ve muhabbetini gönüllerden taşan bir eda ile 
yerine getirirdi. Sanki mâbed her zaman, hep aynı ruhla ima-
nın, ümidin müterâdifi sayılan aşk ve şevki söyler gibiydi. 
Evet, onda köpüren hüzünlerde bile, bir başka şevk, bir baş-
ka haz çağlamaktaydı. Oradaki hasret ve hicran iniltileri bir 
bakıma hekime “arz-ı hâl” ve yaraya neşter vurma mânâsına 
geldiği için dolaylı bir zevk ve lezzet demekti.
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Bütün bir ömür boyu gönüllerimizde birikmiş rüyaların, 
arzuların, onun içinde tahakkuk edeceği ümidini kazandı-
ğımız ibadet, bütün dertlere devâ gibi olup da, ruhlarımı-
zı şefkatle kucaklar ve düşüncelerimize saadet ümîdi sala-
rak, inancın arka yüzündeki cennetleri gösterirdi. Nasıl olma-
sın ki, ibadetler içinde devamlı mırıldanan, sayıklanan, hay-
kırılan şeyler, ruhların vuslat arzusu, ebediyet isteği, Allah’ı 
sevme ve Allah tarafından sevilme iştiyakıdır. İbâdet, bütün 
ihtiyaçları karşılamak için Allah tarafından gönderilmiş öyle 
semavî bir sofradır ki, o sofradan istifade etmesini bilenler, 
her gün birkaç defa istidat ve kabiliyetlerine göre O’nunla 
halvet olabilirler.

Zaviye ve zikirhaneler, gönüllerde uyuyan aşk ve şevk 
ate şi ni rüzgârlar gibi körükler, tutuşturur, kızıştırır; tepeden 
tır na ğa bütün ruhları sarar ve herkesin iç dünyasında bü-
yük yangınlar meydana getirirdi. Binlerce mahrum ve görgü-
süz ruh bu âteşînî iklime girince kor kesilir, üzerindeki isi-pa-
sı atar, saykıllanır18 ve pırıl pırıl olurdu. Herkes derin bir aşk 
hum ma sına tutulmuş, derin bir hamâsetle şahlanmış gibi, be-
şe rî kayıtların cidarlarını zorlar, cismaniyetin hudutlarından 
dı şa rı ya çıkar ve namütenâhîliğe yelken açmışçasına sonsuz-
luğa, hudutsuzluğa doğru heyecanla çırpınırdı.

Uhrevî âlemlerin sofaları sayılan zaviye ve zikirhaneler, 
ötelere ait rüyaların tahakkuk edeceği, ilâhî aşkların vuslat-
lara açılacağı; ruhların yer çekiminin olmadığı kuşağa ulaşa-
cakları ve herkesin sevme ihtiyacını, sevilme arzusunu; mutlu 
olma emelini gerçekleştirebileceği gönüllerin buluşma ve hal-
leşme yerleriydi. Bu tatlı rüyada, herkesin kendi hayatı, gön-
lünün hususî iklimiyle bütünleşir, ruhlardaki vahşetler zâil olur 
gider, yabancılık bütün bütün silinir, yok olur ve her yanda, 
dost ikliminden gelen esintiler, “üns esintileri” hissedilmeye 

18 Saykıl: Cila.
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başlardı. Aklın, verâların, verâların... verâsında diye hükmet-
tiği gerçek, kalbin yaklaştırıcı dünyasında kemmiyetsiz, keyfi-
yetsiz yakınlardan daha yakın olurdu.

Yeryüzünde Hak evleri  olmaya şâyeste bu mübarek yer-
ler, bizim için imkânsız gibi görünen şeylere imkân kapılarını 
açar, aşılmaz sanılan engelleri parçalar, dağıtır, mürîdi mura-
da ulaştırma yollarını kolaylaştırır ve aklın takılıp kaldığı yer-
lerde, müdavimlerini gönlün ışıktan kanatlarıyla sonsuzluğa 
uçururlardı.

Bu aydınlık atmosferde, toplum birbirini muhabbetle ku-
caklar; onun her kesiminde tatlı bir bahar havası esmeye baş-
lar ve her yanda âdeta Cennet kokuları duyulurdu. Hatta, 
maddiyâtın boğucu ikliminden kurtulamamış beden insanla-
rı bile, bu iman ve aşk devrinin cûş u hurûşu içinde böyle bir 
topluma mensup olmanın hazzını duyar, böyle bir devri id-
rak etmekle başlarının semalara ulaştığını hissederlerdi. Evet, 
bu iptidaî insanlar bile, şimdikinden çok başka, oldukça derin 
idiler; hiç olmazsa zirvelerde yaşanan hayattan habersiz ve 
nasipsiz değillerdi. O gün, mâbed ve zaviye her insanın an-
layabileceği bir dil kullandığı gibi, örf, âdet, töre ve millî kül-
tür  de sıkı bir korunma altında ve herkese bir şeyler anlatabi-
lecek mahiyetteydi. Toplumu dört bir yandan kuşatan mânâ 
ve ruh, herkese, mutluluğun sihirli kapılarını açıyor ve gönül-
lere saadetlerin en erişilmezini duyuruyordu.

Evet, esnafıyla-memuruyla, siviliyle-askeriyle, beyiyle-
çobanıyla, bütün bir millet , binlerce duygu ve düşüncenin 
yerleşip meydana getirdiği mübarek bir telakki ve itikat ır-
mağında yüzüyor gibi, sefaya, huzura açık yaşıyor ve yarın-
ları hep ümitle süzüyordu. Bu insanların kurdukları mede-
niyet, dünya-ukba düşüncesini birden kucaklıyor; bura ve 
öteler muvazenesine bağlılığı elden bırakmıyor ve her işin-
de Allah’la beraber olmayı esas alıyordu. Asırlarca insanımızı 
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hava gibi saran, nur gibi ruhlarına nüfuz eden bu medeni-
yet  sayesindeydi ki, bu insanlar tâli’lerini seviyor, kabulleni-
yor, ona baş eğiyor ve streslere, hafakanlara girmeden, huzur 
içinde yaşıyorlardı. Bu medeniyet ahiret ve ebediyete ina-
nan, dünya ile alâkalı olduğu kadar, semalara da açık bulu-
nan bir medeniyetti. Ruh ve maddenin birleşik âleminde bü-
tün kanaatler, gönüllere öteleri rasat ettirdikleri için, bu me-
deniyet, en sağlam temeller üzerinde, en sarsılmaz ehramlar 
gibi yükseliyordu.

Bu duygu, bu düşünceyi paylaşanlar için o yine öyle yük-
selebilir; tekrarı muhal değil...



Geçiş Dönemleri ve Kaoslar

Milletlerin hayatındaki her değişme ve yenilenme de, bir 
kısım tipi-boranla beraber bahar esintileri, ölüm ve inkıraz 
gürültüleriyle beraber diriliş  naraları, bedbinlik ve karamsar-
lık hırıltılarıyla beraber ümit çığlıkları.. en uğursuz çehrelerin 
yanında en temiz simâlar, en pes hislerin yanında en ulvî he-
yecanlar, en derme çatma düşüncelerin yanında en mukad-
des mefkûreler hep iç içe olmuş ve beraber bulunmuştur.

Şayet herhangi bir toplumu, insan bünyesine benzetecek 
olursak, hastalık yapan virüs ve mikroplarla, kanın her par-
çasında mevzilenmiş tamirci ve koruyucu unsurların kıyasıya 
mücadele ve muharebesi ve tabiî bu esnada hastanın hülya 
ve hezeyanları ne ise, toplumların, var olma ve dirilme kav-
gası verdikleri dönemlerdeki kargaşa, anarşi  ve ardı arkası 
kesilmeyen çalkantılar da aynı şeylerdir.

Denebilir ki, hemen her geçiş dönemi , âdeta bir kısım 
acaipliklerin meşheri ve tersliklerin resm-i geçidi olarak gel-
miş ve kitleleri kendiyle meşgul edip öyle gitmiştir.

Bu dönemlerde, gösterdikleri canlılık ve çıkardıkları ses-
lerle yabancılık soluyanların, davranışlarıyla başka dünyalara 
ait yaratıklar oldukları hissini uyaranların, hayatlarındaki bin 
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bir tuhaflıklarla daha çok karnavalları hatırlatanların ve kar-
makarışık bir anlayışın yontup şekillendirdiği muzip çehrele-
rin, ne olduğu belirsiz bir ruh hâletinin, bütün bulanık yanla-
rını aksettiren şaşkın bakışların mebzûliyeti ölçüsünde; alabil-
diğine derin, alabildiğine duyarlı; inanç ve safvetiyle melek-
ler gibi dupduru, irade ve azmiyle sıra dağlar gibi metin; için-
de yaşadığı toplumla içli dışlı ve her ferdin hukukuna saygılı; 
varlığın sinesindeki güzelliklere karşı hayranlıklarla dolu, sa-
natın ciddiyetine inanmış ve sanatla sonsuzluk adına mesaj-
lar sunmasını bilen; heybet, saygı, nizam, terbiye ve nezaket 
gibi yüksek mefhumlarla serfiraz ruhlar da eksik olmamıştır.

Evet, kimilerin, gençliklerinin cinnet  ve hezeyanlı, cisma-
niyetlerinin karanlık ve buhranlı zamanları; kimilerin, sağlam 
bünye, doğru düşünce ve ruh zarafetiyle âdeta semavîleştiği 
“an”ları; kimilerin, olgunluğun zirvesinde bulunmalarına rağ-
men, her biri birer gayya nefsanîliğinin çukurlarına düşe kal-
ka kâbuslu ve utandırıcı bir tükenişe doğru sürüklenmele-
ri; kimilerin, mutlak hakikate uyanmış duygularıyla, bura ve 
öteler arasında gelip giderek hayat kanaviçelerine yeni nakış-
lar ve yeni nakışlar içinde düşündürücü buudlar kazandırma-
ları hep bu türlü istihale dönemlerinde müşâhede edilen zıt-
lık ve tuhaflıklardandır.

Kendini güzel görmek ve göstermek isterken teşhire takı-
lıp kalanlar; hayata biraz erken uyanmışlığı allayıp pullayıp 
“gabn-i fâhiş ”le19 satmaya çalışanlar; kendini feylesof zan-
nedip aklıyla yanılanlar; mantık ve düşünce yapıları itiba-
rıyla daha ziyade çorak yerleri hatırlattıkları halde, dâhiyâne 
tavırlarla “herkesi kör ve âlemi sersem” sananlar; güzelliği 
süse karıştırıp, güzelleşeyim derken gülünç duruma düşen-
ler; zeki görünmek için şaklabanlığa sığınanlar; hiçbir işe 

19 Gabn-i fâhiş: Bir alışverişte veyahut ticarî anlaşmada taraflardan birisinin nispetsiz şe-
kilde fazla aldatması.
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yaramadıklarını kamufle etmek için her şeyin içinde görün-
meye koşanlar; hissizlik ve duyarsızlıklarını sabır ve taham-
mül gibi göstererek ülü’l-azmane20 tavırlara girenler; fıtrat-
larının ibresi sürekli olarak mahkûm doğup, mahkûm yaşa-
dıklarını gösterdiği halde “aslan artığı üzerinde tilki kurnazlı-
ğı” sergileyenler; sarmaşıklar gibi kuvvetlilere dayanıp yük-
selenler, yükselip en devâsâ ağaçlarla boy ölçüşenler; sıkın-
tı ve üzüntünün zerresini dahi duyup hissetmemelerine rağ-
men, başkalarının yanında dert ve ızdırap nağmeleri çekip 
dava adamı taklidine kalkışanlar; doyma bilmeyen bir işti-
ha ile, sürekli, sağda-solda kemirecek şeyler aradıkları hal-
de, kendilerini ganî, tokgözlü, onurlu ve gururlu göstermeye 
çalışanlar; aslında beden ve cismaniyete ait şeylerin dışında 
hiçbir meseleye akıl erdiremeyecek kadar basit, sathî ve bi-
rer tâli’sizlik örneği olmalarına rağmen, tutarsızlıklarını ve ye-
tersizliklerini asrîlik gibi gösterip kendi kendilerini aldatanlar; 
beşerî müşâhede ve tahassüsleri, beşerî tecrübe ve istatistik-
leri her şeyin esası görüp gösteren, hatta kalbî ve ruhî hayata 
ait vâridâtı dahi bu dar perspektifle ele alıp madde ve cisma-
niyeti bütün varlığın özü sayan mâneviyatçı görünümlü ma-
teryalistler; iç dünyalarını ihmal ede ede, vicdan ve ruhları-
nı saran yüzlerce stresle gidip hezeyana sığınanlar; şefkate li-
yakat hakkını kaybetmiş, acınacak câniler ve cânilerin elinde 
inleyen mağdur yığınlar; yalnızlığın, sahipsizliğin ve köksüz-
lüğün sağa-sola sürükleyip durduğu enkazzedeler, simsiyah 
çehreler, mürüvvet bilmeyen ruhlar ve serseri güruhlar...

Tabiî, bunların yanında, düşünce ve duygularıyla gerçe-
ğe uyanıp cennetlerde yaşayanlar; bütün benliğiyle Hakk’a 
teslim olup aklını, vahyin emrine vererek düşüncede istika-
mete ulaşanlar; hizmet etme mevsiminde sürekli ön safları 

20 Ülü’l-azm: Kat’i azim, ciddiyet, sabır, sebat sahibi büyük zatlar, Hz. İbrahim, Hz. Nuh, 
Hz. Musâ, Hz. İsâ ve Hz. Muhammed (salavâtullahi aleyhim ecmaîn) bu beş peygam-
bere Kur’ân’ın verdiği unvan.
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kollayanlar, ücret alma zamanında gerilerin gerisinde kalıp 
rüyalarında dahi kelepir düşünmeyenler; sineleri aşk ve şevk-
le dopdolu, gözlerinde Yakub ’un hasret ve ızdırabı, gönül-
lerinde Leyla ’nın dert ve hicranı, ocaklar gibi yanıp tutuş-
tukları halde gam izhar etmeyenler; Kafdağı ’ndan ağır yükle-
rin altında inim inim inlerken dahi, mükellefiyetlerini yerine 
getirememiş olmanın ızdırabıyla iki büklüm olanlar; makam-
lar, mansıplar koşup ayaklarına kapandıkları halde, kendile-
rini müflis birer nefer, sefil birer hizmetçiden daha ileri gör-
meyenler; gayret ve çalışmalarına terettüp eden bütün iyilik 
ve güzellikler karşısında “Ben yaptım, ben ettim”i şirk in isi-
pası sayıp bu sis ve duman içinde Allah’a varılamayacağı-
na inananlar.. umman iken katre görünenler, güneş iken zer-
re urbasına bürünenler ve bütün bir varlığın kalbi mesabe-
sinde olmalarına rağmen, kendilerini hiç ender hiç bilenler... 
Hâsılı, bütün hayırlarla hayırlılar, şerlerle şerliler, meleklerle 
şeytanlar bu devrede hep iç içe ve beraber olmuşlardır.

Sonra da, bu kaoslu dönemi, bir yeni gün, bir yeni ba-
har, bir yeni devir takip etmiştir. Ve zannediyorum, günümü-
ze isabet edeniyle, Nebilerin vaadinde, velilerin yâdında ve 
güvercinin kanadında olan o yeni dönemin esintileri çoktan 
duyulmaya başladı bile...

Ah! Her şeyi, kendi renk ve güzellikleriyle saran o mut-
lu gelecek o kadar şirin; insanların en nezih duygu ve dü-
şüncelerinde tüllenen onun iklimi o denli temiz; genç-ihtiyar, 
kadın-erkek onun insanları öylesine duygulu; canlı-cansız, 
büyük-küçük varlığın bütün parçaları birbirlerine karşı o ka-
dar şefkatli; geçtiğimiz yollara bu güzellikleri saçıp duran cö-
mert El o kadar lütufkâr ki!.. verdiklerinde vereceklerini sezi-
yor, erdiklerimizde ereceklerimizi görüyor ve her an ayrı bir 
şükran hissiyle iki büklüm oluyoruz.
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Bu aydınlık sabahta, dört bir yana dalga dalga yayılan 
ışıkların, ufuktan evlerimize kadar her yanı sardığı o masma-
vi saatlerde, gökyüzünde bir “nâr-ı beyzâ ” hâline gelip, kıvıl-
cımlarıyla ruhlarımızı alevler gibi saran o en aydınlık dakika-
larda, sulardaki kabarcıklardan çiçeklerin yanaklarına kadar 
neşe ve sevinç olup yağan o en bayıltıcı saniyelerde, varlı-
ğın özüyle bütünleşmesini bilenler, her lahza ayrı bir güzelli-
ğe uyandıklarını duyup yaşayacak ve ebedî vuslata giden bu 
yolda her an ayrı bir visalin zevkini yudumlayacaklardır.



İnancın Sihirli İkliminde

Hayatını inancın sihirli ikliminde sürdürebilenlere göre, 
peşi peşine aydınlıkların dört bir yanı saracağı ve bir baştan 
bir başa dünyamızın yeniden cennetlere döneceği aydınlık 
yarınlar o kadar yakın ve o kadar kat’îdir ki; onu bugünkü 
hayatlarının bir parçası olarak duyup yaşayabilirler. Zira, her 
gün, ufukta tüllenen emarelerden, emarelerde ışıldayan müj-
delere; rüyalarda ağaran pırıl pırıl şafaklardan, karanlığın si-
nesindeki hırıltılara kadar hemen her şey, o mutlu geleceğin 
şivesiyle onların gözlerine ziya, iradelerine kuvvet ve ümitle-
rine de fer vermektedir.

Evet, duyguda, düşüncede uyanmış bu insanlar için, do-
ğuşları doğuşların, dirilişleri dirilişlerin takip edip durduğu 
günümüz, tıpkı bin “ba’sü ba’del mevt ”in birden cereyan et-
tiği bir dönem gibidir. Onlar, bu bin bir düğün, bin bir bay-
ram, bin bir şehrayini birden duyar, birden yaşar ve artık, sa-
dece gözleriyle kulaklarıyla değil, bütün benlikleriyle yukarı-
lardan akıp gelen ışıkların altında, menekşe renkli hâdiseleri 
vecd içinde seyr ede ede ruhlarına, zevkine doyum olmayan 
en füsunkâr güzellikleri içirirler.

Hayatın bütünüyle mânevîleşip derinleştiği, ruhun se-
ma vî varlıklar gibi kanat çırpıp sonsuzluğa açıldığı, geçmiş-
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gelecek bütün zamanların iç içe girip bütünleştiği ve her şe-
yin en içli şiirlerden daha içli, en yumuşak tüylerden daha 
yumuşak, en derin aşklardan daha derin ve en zevkli vuslat 
“an”larından daha zevkli böyle bir yaşama kuşağında, hep 
güzellikler tüllenir durur; hep güzel şeyler mırıldanır ve hep 
güzelliklere açık yaşanır.

Şanlı geçmişin hasreti, muhteşem geleceğin ümit ve işti-
ya kıy la yanıp kavrulan; izzete, onura, var olmaya susamış 
biz ler gibi berzahtaki nesiller, bu duygu ve bu düşünceyle 
ken di zamanlarını aşarak, geçmişi geleceğin yanında yeni-
den yaşar, gürül gürül şanlı maziyi, istikbalin çağıltılarıyla bir 
arada dinler; bütün o sevimli eski ülkelerin, Akdeniz ’in, Ka-
ra de niz ’in, Ege Denizi ’nin ve daha ötelerin kokusunu birden 
duyar ve kendilerini eski dünyaların bayırlarında at koşturan 
şen şakrak akıncılar gibi kanatlanmış hissederler.

Evet kaybettiğimiz bütün değerler, yitirdiğimiz duygular, 
terk ettiğimiz örfler, âdetler, düşünce tarzları ve sistemler hep-
si birden gözümüzün önünde canlanır; bütün mezardakiler 
dirilip yurtlarına, yuvalarına dönmeye ve aramızda gezmeye 
başlarlar. Darmadağınık dünyamızın birbirinden koparılıp sa-
ğa sola saçılan parçalarının yeniden bir araya geldiğini ve yıl-
lar yılı birbirine düşman, birbirinden kaçan bu iklim insanının 
küme küme özüne döndüğünü, sarmaş dolaş olup birbiriyle 
bütünleştiğini zevkle seyrederiz. Tıpkı rüyalarımızda olduğu 
gibi, bu ruh haletiyle de, görüp duymak, duyup yaşamak iste-
diğimiz her şeyi kolaylıkla yakalar ve sahip çıkabiliriz.

Böyle hülyalarımızı besleyen koskoca bir mazi  vâridâtı, şe-
laleler gibi gönül gözlerimiz önünde en büyüleyici seslerle çağ-
larken, bizler, ötelerin güzelliklerine aralanan bu perdeden 
renkleri, şekilleri, nizam ve âhenkleri daha bir başka sezerek si-
nelerimizdeki gizli ezelî güzellik aşk ve ihtiyacını derinden deri-
ne duyar ve ruhumuzun enginliklerinde bin bir zevke uyanırız.
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Kim bilir, yüksek ruh ve derin gönüller daha nice bilin-
medik şeyleri keşfeder ve nice ifadesi imkânsız kapalı tema-
yüllerimizi sezerek idrak ufkumuzu aşan mânevî güzellik ve 
hazlarla bütünleşirler.

En tatlı rüyalardan daha tatlı bu seziş ve bu hissedişler-
de, duyup haykıramadığımız, hissedip anlatamadığımız dün-
kü haz ve sevinçlerimizin, bugünkü hasret ve hicranlarımızın 
nağmeleri duyulmaktadır.

En yumuşak tüylerden daha yumuşak, koyun-kuzu me-
leyişlerinden daha içli, civcivlerin cıvıltıları kadar yuvaların 
şefkat dolu ikliminden kopup gelen bu ses ve bu nağmeler-
le ruhlarımız dinlenişe geçer, gönüllerimiz renk renk rüyalara 
dalar ve gözlerimizin önünde eski yuvalarımızın ismet ve if-
feti, kahraman cedlerimizin yiğitlik ve cesareti, incelerden in-
ce milletimizin asalet ve necabeti tüllenmeye başlar. Hayal ve 
hatıralar, mızraplar gibi gönüllerimize inip kalktıkça, bu cen-
net ülkenin bin bir güzellikleri içinde yetişip büyüyen bizler, 
kendi düşünce tarzlarımızdan, kendi idrak ve anlayışlarımız-
dan, kendi üslûp ve şivelerimizden fışkırıp sinelerimize çar-
pan kendi ruhumuzun feryat ve iniltilerini, sevinç ve çığlıkla-
rını duyar; zevkiyle-sefasıyla, kederiyle-tasasıyla kendi dün-
yamıza uyanır ve kendi ruh âlemimize kavuşuruz.



Vicdan ve Ruhun İklimi

Gerçek hayat, vicdan  ve ruh un öteler esintili duru iklimin-
de yaşanan hayattır; önü ve sonu itibarıyla da asla elemi, ke-
deri, hasreti yoktur.

Hayatı, bütünüyle cismaniyet e bağlayan düşünce; mide, 
bağırsak ve yemek borusunu insan varlığı üzerinde en hâkim 
unsurlar hâline getirmiş ve insanı bedenî hazlarının âzâd ka-
bul etmez kulu, kölesi yapmıştır.

Yıllar var ki, bu kahredici anlayış içinde insanımızın hem 
duygu ve düşünceleri, hem de ruhî ve vicdanî temayülleri 
kaynayıp gitmiştir. Cismaniyetin bu öldürücü girdabında fert, 
sadece, yiyen, hazmeden, ıtrahta bulunan, şehvetini tatmin 
yollarını araştıran tâli’siz bir mahlûk; yuva, bağrında bu çeşit 
bahtsızları barındıran bir tavla; yığınlar da, sağda-solda mün-
bit meralar araştıran sürülerden farksızdır.

Yine bu melun anlayışa göre, geçmiş-gelecek her şeyiy-
le birer masal, öteler ve ebed düşüncesi faydasız birer hülya, 
ruhanî zevkler ise, birer garip tesellisinden başka bir şey de-
ğildir. Varsa da-yoksa da hâl’i değerlendirip hayattan kâm al-
mak ve bedenî zevklerle gününü gün etmek...

Oysaki, geçmişten gelen inanç ve azmimiz, geleceğe açık 
düşünce ve tavrımız, bizlere, yaşamaktan daha zevkli, daha 
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güzel şeyler fısıldar. Bizler, gönüllerimizin ihtiyacı olan ve fa-
kat bir türlü erişemediğimiz bütün sevinçleri, saadetleri bu 
inanç ve bu düşüncede bulur; sonra da her an perde perde 
ayrı bir vuslata erer gibi oluruz.

Bu aydınlık dünyada geçmişin bağrından ve atalarımı-
zın düşünce ırmağından çağlayıp gelen şeyler, hiçbir zaman 
ölü birer hatıra ve tarihin sayfaları arasına sıkıştırılmış birer 
vak’a raporu olmadığı gibi çok eskilerden gelen bu soylu mil-
let ağacının, şanlı bir geleceği bağrında besleyip büyütmesi 
de kat’iyen bir hayal değildir. Aksine, şanlı cedlerimizden te-
varüs ettiğimiz her şey, onların kalb ve his dünyalarının ayrı 
ayrı perdeden sesleri ve bin bir ibret sayfalarıyla mazinin be-
lagatli bir lisanı olması itibarıyla, daima, yarınlarımıza ışık tu-
tan birer meşale ve bizlere var olma yollarını gösteren birer 
rehber vazifesini göreceklerdir.

Bu anlayış sayesindedir ki, hemen hepimiz, ileride elde 
edeceğimiz bir aydınlık devir ümidiyle yaşar; hatta onu, has-
retini çektiğimiz “Yitirilmiş Cennet ” sayarak rüya ve hülya-
larımızda, inançlarımızın kollarıyla yakalamaya çalışır; onun 
semalarında uçar, onun atmosferine dalışlar yapar, onun ha-
vasını teneffüs eder ve bütün bir ömür boyu ondaki yerimizi 
almak için çırpınır dururuz. Çırpınır dururuz; zira, kaderimiz 
Âdem  Nebi’nin kaderi, cebren iskâna memur edildiğimiz yer 
eski dünyalara nisbeten mahzun Serendip ; bizler ise, kadrini 
bilemeyip dün elden kaçırdığımız Cennetleri hasretlerle, işti-
yaklarla anan, arayan batızedeleriz.

Evet, Âdem Nebi , Cennet’teki memnu’ meyve ye el uza-
tınca yurdundan yuvasından oldu; kendini sıra sıra sıkıntı ve 
hasretler içinde buldu. Bizler ise, batının melun ve memnu’ 
meyvesi sayılan, onun medeniyet anlayışına, çarpıcı fantezi-
yelerine ve yalancı vaadlerine aldanarak her şeyimizi yitirdik 
ve milletler arası muvazene  unsuru olma mevkiinden, devlet-
ler arası gülünçlerden gülünç en acınacak seviyeye düştük.
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Dünkü yerimiz, şimdilerdeki hasret ve inkisarlarımız için-
dir ki, bugünkü nesiller, en büyük kahramanlıklar içinde en 
büyük fedakârlıkları, en derin aşk içinde en çaplı hizmetle-
ri, en sağlam tevekkül içinde en mantıkî sistemleriyle kaybet-
tikleri zirvelere yeniden tırmanma, rüya ve hülyalarında gö-
rüp duydukları Cennetleri elde etme; hislerinin hudutsuzlu-
ğu, duygularının sonsuzluğuyla düşünce gergeflerini geçmi-
şin kanaviçesi üzerine ve fakat bugünün renk ve desenlerine 
göre işleme mecburiyetindedirler. Yoksa daha bir süre hasret 
içinde inler dururuz.

Sinelerinde aşk u heyecan, dillerinde ölümsüzlük nağme-
leri, gönül gözleri dünü-yarını bir arada müşâhedeye uyan-
mış yolu gözlenen bu yiğitler, hiçbir yana iltifat etmeden, hiç-
bir şey karşısında dize gelmeden, kaderlerinin yazılarını ilan 
edecekleri noktalara doğru ilerlerken, dünyaları yerinden oy-
natacak bir müthiş iman, bir müthiş aşk ve bir müthiş heye-
canla yollarına devam etmelidirler ki, arkadan gelen inançlı 
nesillerin iradelerine kuvvet, ümitlerine fer verip karanlık ruh-
ları da yeis ve hasretler içinde bırakabilsinler.

Büyük ölçüde daha şimdiden, dünyanın dört bir yanın-
da aşkla şevkle gerilmiş mü’min nesiller, kendi mübarek dün-
yalarını ararken, duyup tattıkları, görüp hissettikleri Hakk’ın 
lütuflarının cazibe ve çarpıcılığı karşısında, ne fânilik ve cis-
maniyetin aldatıcılığına, ne de her dönemeçte yollarını kesen 
gulyabânîlerin çokluğuna aldırmadan tâli’li tırmanışlarına de-
vam etmekte ve zirvelerin hesabıyla dolup taşmaktalar bile.

Her gün biraz daha güçlü, biraz daha azimli, biraz da-
ha iradeli ve soluk soluğa koştukları bu yolda, ruhlarının 
ebedîleştiğini, sonsuzluk düşüncesinin bütün benliklerini sar-
dığını, cismaniyet  ve bedenin ağırlıklarından kurtularak me-
lekler gibi birer mânevî varlığa inkılap ettiklerini duyan ve bu 
yüksek ruh haletinden ayrılmayı asla düşünmeyen bu hasbî 
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ruhlar , gönül verdikleri bu aydınlık yoldan uzaklaşmayı en 
büyük günah sayacak ve görüp sezdikleri ışıklara, ruhlarını 
dolduran seslere, daha doğrusu Hakk’ın, gönüllerine saldı-
ğı ezelî vaadlere doğru ve geçmiş ömürlerimizi yeniden bi-
ze kazandırmak, her biri birer hatıra, şuraya buraya dağılmış 
bir gül devrinin bütün güzelliklerini bir araya getirmek, son-
ra da bizlere bütün zamanları birden yaşatmak için kendileri-
ni Cennet esintilerine kaptırmış gibi, alabildiğine şevkli, ala-
bildiğine neşeli, hiçbir şeye takılıp kalmadan, fevkalâde kıv-
rak, çalımlı ve tıpkı bir zafer yürüyüşüyle hayatın daha baht-
lı, daha intizamlı olduğu iklimlere koşacak ve bizlere, gönül-
lerimize, hülyalarımıza, emellerimize sığmayan en tatlı devir-
leri yaşatacaklar.



Dua ve Yakarıştaki Güç

Gece ler, o tertemiz siyah örtüsüyle bütün bir varlığı sa-
rınca, bir kısım karanlık ruhlar kendilerini her şeyden kop-
muş, yalnız ve garip hissederler. Oysaki, en karanlık anlarda, 
en tenha yerlerde, en kimsesiz çöllerde dahi O, hep bizimle 
beraberdir. O, gariplerin enîsi,21 kimsesizlerin kimsesi ve ça-
resizlerin çaresidir.

Kırık gönüllerin inkisarını bilen, onulmaz dertlere der-
man gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki 
yalnızlık ve vahşetleri silen yalnız O’dur. O’na yönelen, açı-
lacak bir kapıya yönelmiş olur; O’na yalvaran matlubuna er-
miş sayılır.

Eserlerinde O’nu bilip, vicdanında O’nu duyup tanıyan-
ların, bilip öğrenecekleri başka şey kalmamıştır. O’nun mari-
fetine erenlerin dimağında bilgi parçaları, elmas sütunlar üze-
rinde firuze kubbeler hâline gelir. O’nu tanımayan ruhlarda 
ilimler evhama inkılap eder; ilimlere mevzu teşkil eden varlık 
ise cansız cenazelere dönüşür.

O’na inancın aydınlık ikliminde bütün varlık bir baştan bir 
başa alabildiğine netleşir; eşya ve hâdiseler üzerindeki duygu 

21 Enîs: Dost, arkadaş, yâr-ı vefakâr.
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ve düşünceler durulardan duru hâle gelir ve her şey akar 
O’na ulaşır. Bu saf duygu ve düşünceler ile, O’na yaklaşıp, 
O’na yalvarıp yakarmasını bilenler insanların en tâli’lileridir.

Bunu böyle bilerek, dağ-bayır, çöl-şehir, gece-gündüz 
yalnızlığını hissettiğin vakitlerde, kalk, bütün benliğinle O’na 
yönel; kalbinin kapılarını O’na aç; büyük-küçük acı ve ızdı-
raplarını, arzu ve isteklerini bir bir O’na şerhet! Acılarının din-
diğini, ızdıraplarının, yerlerini huzurlara, itminanlara bıraktık-
larını duyacak ve ruhunun dört bir yandan iltifat esintileriyle 
sarıldığını hissedeceksin.

Belki, sen O’nu, cismaniyete ait kıstaslar içinde hiçbir za-
man görüp duyamayacaksın. Ama O, her lahza bin bir ema-
re ve işaretlerle varlığını senin vicdanına duyuracak, yakınlı-
ğını sana hissettirecek ve yer yer gönlünün dudaklarını tebes-
sümlerle süsleyecektir.

Geceler bu vâridâta açık yamaçlar gibidir. Kalbini Hak 
tecellîleri karşısında pırıl pırıl bir ayna hâline getiren haki-
kate uyanmış ruhlar, gece nin gelişiyle seccadelerinde pusu-
ya yatar ve tecellî avına çıkarlar. Sen de yapayalnız kaldığın 
zamanlarda gecenin yamaçlarını kolla! Oraların Dost’a hal-
vet yeri ve gurbet dakikalarının da halvet zamanı olduğunu 
bil; bütün hissiyatınla O’nun huzuruna gir ve kalbinin sırla-
rını bir bir O’na say, dök! Dertlerini sadece O’na aç; O’nun 
huzurunda inle ve başını O’na giden yollarda ilk eşik sayılan 
secdegâha koy ve bekle..! Gönül dünyana doğru iç içe kapı-
ların açıldığını duyacak, O’nun varlığının ışıkları altında eridi-
ğini hissedecek; deryaya düşen bir damla gibi kendi hesabı-
na kaybolup gidecek; sonra da hesaplar üstü bir kuşakta ok-
yanusların dev dalgaları ile bütünleşeceksin...

Senin varlığın içinde bir iç, için içinde ayrı bir iç ve iç 
içe içler seni, sürekli, daha derinliklere, daha genişliklere ve 
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daha zirvelere doğru çekip götürecek. Bu iç içe derinliklere 
yelken açabildiğin ölçüde, kendini ötelerin en baş döndürü-
cü bâkir iklimlerinde, Cennet’in o sonsuza açık yamaçların-
da tenezzühe çıkmış gibi duyacak ve her yeni adımda Allah’a 
yaklaşmanın ayrı bir lütfunu göreceksin.

Dıştan başka bir şey görmeyip, içindeki büyüklüklere, ih-
tişamlara, derinliklere ulaşamayan ruhlar, sürekli karanlıklar 
içinde bocalar durur ve bir türlü hasretlerden, buhranlardan 
kurtulamazlar.

Keşke onlar da, pırıl pırıl bu semalar kadar derin, cihan-
lar kadar geniş, kendi mahiyetlerindeki derinlikleri sezebilse-
lerdi..! Keşke onlar da, gerçek insanlar gibi içlerindeki aydın-
lığa açık noktaları keşfedip vicdanın dümdüz yollarında, Yü-
ce Yaratıcı’nın, gönül gözlerine saldığı ışıklarla o âlemlere ait 
sırları avlayabilselerdi.

Birer nüve hâlinde, içlerindeki bu aydınlık yolları bula-
mayanlara, bir ömür boyu en yüksek hakikatten habersiz ya-
şayanlara ve maddî mesafelere takılıp kalarak, sonsuzluk me-
safelerini sezemeyenlere, bilmem ki, acısak mı, üzülsek mi; 
yoksa, gözlerinin açılması için dua dua yalvarsak mı..?



İnsan Olmanın Düşündürdükleri

Arkadaş, var olduğun sürece her türlü kötülüğe karşı duy-
gu, düşünce ve gönlünün kapılarını kapa! Her zaman Hak öl-
çüleri içinde en iyiyi, en güzeli ve en doğruyu ara! Bütün kin-
leri, nefretleri, bencillikleri bir el darbesiyle Kafdağı ’nın arka-
sına fırlat ve sineni sevgiye, insanlığa, mürüvvete aç! Feryat 
edenlerin imdadına koş; âh u vâh edenlerin acılarını, ızdırap-
larını dindir!

Kendini, yıllardan beri yeryüzünü saran karanlıklarla sa-
vaşmaya, karanlık noktaları ilim  ve irfan meşaleleriyle aydın-
latmaya vakfet! Ve ömrün oldukça da inkârla, ilhadla, ceha-
let le savaşmaktan bir lahza geri durma!

Yoluna, Allah’ın gönderdiği ışıklar altında devam et; önü-
nü-arkanı, sağını-solunu, ruhunu-kalbini onlarla aydınlat! Ka fa 
ve vicdanın, gerçeğin bilgisinden; gönlün de iman ışık la rın dan 
mahrum olursa, kötü düşüncelerden kurtulamaz; inanç, insan-
lık ve sevgi gibi yüksek değerlere giden yolları bula maz sın...

Acı dahi olsa, doğruluktan, doğru yoldan, dürüst yaşama 
ve faziletten ayrılma! Hak sevgisine, halk alâkasına seyahat 
eden kervanlar, hep bu duraklardan hareketle, bu güzergâhı 
takiple yollarına devam etmişlerdir.
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Küçüklerine sevgi, büyüklerine hürmette kusur etme! Mil-
let fertlerini birbirine bağlayan din birliği, diyanet  birliği, va-
tan birliği, hedef birliği gibi rabıta ve değerlerin sarsılmama-
sına dikkat et; millet ruhunu aşındıran bütün ters düşüncele-
re, paradokslara, asimilasyonlara karşı koymasını bil ve özü-
nü korumaktan bir lahza geri durma!

Çalışmanın kudsiyetine inan; başkalarının, senin geçimini 
sağlamak için sana bakma mecburiyetinde oldukları vehmine 
sakın kapılma! İnsanlığın sana değil, senin insanlığa hizmetle 
mükellef olduğunu düşün ve benliğinin, ancak fedakârlığın o 
temizleyip arındırıcı ateşinde yanıp kül olduktan sonra bir şe-
ye yarayacağına, bir kıymete ulaşacağına inan!

Büyük ümitlerinin gerçekleşmesini, arzu ettiğin mutluluk-
lara ulaşmayı, Allah’ın iradesine râm olarak yaşadığın sürece 
elde edebileceğini düşün ve kendi iktidar, imkân, güç ve kuv-
vetinin yerine hep O’nun o sonsuz kudretine sığın!

Her zaman aşkın, sevginin, vefanın yumuşak iklimi-
ne koş, onların yumuşatıcı tesirlerine mutlaka itimat et! Ve, 
Hakk’ın senin mahiyetine koyduğu bu sırlı anahtarlarla en 
paslı kilitleri dahi açabileceğini asla hatırdan çıkarma!



Kendi Güzelliğiyle Geceler

Varlık ve hayata dâyelik yapmasının bilinmesi ölçüsün-
de, bu gerçeğe uyanmış gözler için, geceler daha bir derinle-
şir, güzelleşir ve âdeta bir hülyalar âlemine inkılap eder.

Gündüzün olmadığı yerde gece , gecenin olmadığı yerde 
de gündüz soğuk, sevimsiz, monoton ve bıktırıcıdır. Zaman, 
bu siyah, beyaz mekiklerle varlığını örer ve varlık onların kol-
ları arasında renklerin en çarpıcılarını elde ederek kusursuz-
luğa ulaşır.

Zamanın, o içten sükûnetine benzeyen gecelerin zahirî 
durgunluğu insanı aldatmamalıdır. Bu sükûnet ve sessizlik 
içinde, en hummalı faaliyetlerden daha önemli büyük plan-
lar, büyük projeler ve bu büyük plan ve projeler için gerekli 
olan gerilim ve dinamikler teşekkül etmektedir.

Bazılarına göre geceler, bir sis, bir duman gibi insanların 
üzerine çöküp onları bunaltan, boğan karanlıktan başka bir 
şey değildir. Bazılarına göre ise, yeryüzünde durup yıldızla-
rı, mehtabı seyrediyor gibi iç açıcı, coşturucu ve Cennet kori-
dorlarında yürümek kadar heyecan verici olur.

Dört bir yanda mışıldayan suları, yer yer ışıldayan lam-
baları, gelip gelip ruhları saran hülyaları ve tohumlar gibi 
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hülyaların bağrına saçılan inanç, azim, ümit ve güzellik duy-
gularıyla, şiir ve sanatın bütün unsurlarını toplayarak hatıra-
larda silinmez birer edaya ulaşan geceler, göğün renklerinin, 
suların seslerinin, kuş çığlıklarının akıp akıp ruhlara dolduğu, 
hayat ve varlığın daha bir muammalaştığı, derinleştiği bir sır 
âlemidir âdeta...

Işık, varlık, hayat ve kudret elinin tabiatın çehresine saç-
tığı daha binlerce güzellik, birer tohum gibi gecenin bağrında 
uyanır, gecenin derinliklerinde mayalanır, gecenin memele-
rinden eme eme büyür, gelişir ve ortaya çıkar.

Bence, hayatın asıl mûsıkîsi hep gecelerde bestelenir, ge-
celerde söylenir, gecelerin hüzünlü saatlerinde tonunu bulur 
ve karanlığın ışığı sardığı “an”lardaki en mevhum manzara-
lardan, bu manzaraların meydana getirdiği hayalleşmiş şekil-
lerden doğar.

Yıllar var ki, bu millet hep böyle bir gece yaşadı. Ruhlara 
üflediği kederi, tasasıyla; gönüllere ilham ettiği ümidi, azmi ve 
sevinciyle böyle bir gece...

Bazıları onda, sadece karanlık gördü, kapkaranlık düşün-
dü; geceye yenildi ve elendi. Bazıları, duyup dinleyeceği ses-
leri, görüp seyredeceği manzaraları bir tarafa bırakıp, diken-
ler arasında saksağan sesleriyle meşgul ola ola ömrünü tüket-
ti. Bazıları da, gecenin o derin ve mahrem fısıltılarıyla ruhuna 
seslenmesini, bütün ruhlara hitap etmesini, bütün insanî his-
leri Ezel’in o mehabetli mesajlarıyla uyarmasını bildi ve gece-
sini Cennet’in gündüzlerine çevirdi. Bu bahtiyar gönüller, bir 
taraftan ihtiyaçları, arzuları, hatta hayallere akseden istekle-
ri görüp gözetirken, diğer yandan da, buna karşı koyan ka-
ranlık ruhları, içine düştükleri his dünyasında zapturapt altı-
na almak, menfî akım ve direnmeleri tesirsiz hâle getirmek.. 
hiç olmazsa, değişik buudlardaki düşmanlıkları yumuşatmak-
la ruhlarının gücü, imanlarının derinliği ölçüsünde herkese 
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aydınlık gelecekten besteler sunmaya çalıştılar. Zaman za-
man içlerinin derinliklerinden fevkalâde yakıcı ve nefes alış 
verişleri andırır mahiyette ürperten birer inilti; zaman zaman 
da, çığlığı andıran nağmeler hâlinde, intizamlı intizamsız ve 
mûsıkîde olduğu gibi, yarım ses, çeyrek ses, hatta bazen sıra-
sız, düzensiz; fasılaları yarım süren, aralardaki sükûtlarla nok-
talanan ve bir feryat şeklinde yankılanan seslerinin; iç içe dai-
reler gibi eklenişleri, çoğalışları, değişip başkalaşışları, birleşip 
tek ses hâlinde gelişleri; sonra da rezonans noktasına ulaşa-
rak karanlıkları yırtıp ötelere varışlarıyla, yürekleri hoplatan 
öyle bir orkestra çıkarırlar ki, gecenin tavanı delinir; duygu-
lar, hisler bu menfezden dışarıya kayar ve sonsuza ulaşırlar.

Evet, gece, muzdarip ve çilekeşlerin, ızdıraplarını, içinde 
besteleyip, gönül mizmarıyla seslendirdikleri öylesine muhte-
şem, öylesine sırlı bir konservatuvardır ki, içinden yükselen 
sesler, bir solukta gök kubbeyi deler, ta ötelere geçer. Ama ne 
gariptir ki, gecenin örtüsüne bürünenlerin pek çoğu ne bu se-
si duyar ne de etrafında olup bitenlerden bir şey anlar... Du-
yup anlamaz; zira, onların nazarları vefasız, niyetleri ölü, dü-
şünceleri eğri, kanaatleri de çarpıktır.

Varlığı duyup hissetmek, ona ait güzel ses ve güzel man-
zaraların; gözleri, gönülleri doldurup ruhlarına nüfuz etmesi-
ne, eşyayı tanıyıp onunla bütünleşmeye, kalbin kadirşinas öl-
çüleriyle her şeyi kurcalamaya, daima uyanık ve duyarlı ol-
maya bağlıdır. Bu âşina ve duyarlı ruhlar, akan çaydan esen 
yele, yağan yağmurdan hışırdayan ağaç yapraklarına, gözle-
rin içine giren minik ışık hüzmelerinden semanın derinlikle-
rindeki dev ışık kaynaklarına kadar her şeyi derin bir teces-
süsle takip eder; varlığın ifade ettiği mânâları avlamaya çalı-
şır; elde ettiği hakikatleri vicdanın aydınlık ikliminde değer-
lendirir, derken bu aydınlık yolda yeni yeni düşünce buudla-
rıyla yeni yeni dünyalara uyanır ve Cennet zevklerine denk 
hazlara ulaşırlar.
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Bunların nazarında bütün varlık, mânâlarla, hislerle taş-
kın, söyleyen, anlatan, coşturan bir lisan olduğundan, gece 
olmuş, gündüz olmuş, karanlık olmuş, aydınlık olmuş fark et-
mez... Vâkıa, zâhiren bir güneş kaybetmiş sayılırlar; ama ona 
karşılık, ruhlarına açılan pencerelerden, kendilerine şefkatle 
tebessüm eden, ümitle göz kırpan milyonlarca yıldızla tanış-
ma fırsatını bulmuşlardır.

Şimdi onlar, ufkunda güneşlerin kol gezdiği iklimlere 
doğ ru kanatlanmış giderken, yıldızlar arasında seyahat edi-
yor gibi ümitli ve neşeli; imanlarında duyup, hayallerinde 
can lan dır dıkları cennetlerde geziyor gibi de tâli’lerine tebes-
süm ediyorlar.

Artık onlara göre; tavanı, tabanı inançtan, sevgiden ve 
ruhanî zevklerden meydana gelen geceler ve onlardan fışkı-
ran sesler, soluklar; şöyle böyle sezilen hareketler, düşündü-
ren sükûtlar, hepsi de o kadar mûnis, o kadar ruha yakındır-
lar ki, insan bu zevkli refakati bir ömür boyu yaşasa hazzına 
doyamaz...

Uyuyanlar uyuya dursun, hakikate uyanmış ruhlar, bül-
büller gibi, seslerinin en tesirli nağmelerini esirgemeden şakı-
yıp durmakta, güller gibi de çekinmeden kokularını dört bir 
yana salarak temiz ruhlara davetiyeler çıkarmakta ve en ka-
ranlık gecelerde dahi, hiçbir gözün seçemeyeceği en müp-
hem şeyleri, yine onların kendilerine has şive ve üsluplarıy-
la seçip ayırt edebilmektedirler.. ve onlar, gecelere gündüz 
damgasını vurarak Cennet’in aydın günlerini beklemeye ko-
yuldular bile...



Kur’ân

Varlığın en bereketli ışık kaynağı, sözün en çarpıcı, en 
kuvvetli nüktesi odur. Yeryüzündeki bütün cazibedar güzel-
likler, onun ışığının varlık üzerine akseden gölgesi; en büyüle-
yici ses ve nağmeler, o semavî solukların sadece bir perdesi-
dir. Onun ışıktan beyanları arasında tenezzüh, gönülden kir-
leri, gözlerden de günahları siler süpürür. Onun ötelere açık 
zümrütten iklimlerini temâşâ, düşünceye hikmet tohumlarını 
saçar, aklı semalar ötesi âlemlerde gezdirir.

Güneş, onun aydınlık dünyasına nispeten bir ateş böce-
ği; Ay, çehresine ışık çalınmış bir avuç siyah topraktan ibaret-
tir. O, dışının parlaklığı, içinin derinliği, muhtevasının zengin-
liği ile, gökler ötesinden gelmiş öyle bir sofradır ki; bize ula-
şıncaya kadar, onu elden ele bir gül demeti gibi taşıyan me-
lekler dahi ondan müstağni kalamamışlardır.

Yeryüzü ve onun sakinleri, bu ilâhî sofranın gelişini ihti-
yaç ve iştiyak türküleriyle karşıladı ve bu köhne kürenin dört 
bir yanı onun gülüyle, nergisiyle âdeta Cennet yamaçlarına 
döndü. Onun olmadığı dönemde kapkaranlık kesilen ova, 
vadi, dağ, dere, tepe onun her yana saldığı nurlarla aydın-
landı ve okunan bir kitap hâline geldi. Hele, onun şerh edip 
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önümüze serdiği eşyanın hakikati âdeta ruhlarımızı dolduran 
bir hitap oldu.

İki cihan saadetinin yol göstericiliği ona verilmiştir. Mut-
luluğun altın anahtarı onun elindedir. O her yerde karşımı-
za çıkıp bizleri hayret ve şaşkınlıklara sevk eden muamma-
ları çözüp aydınlatmasaydı, bu bin bir bilinmezler karşısında 
hayretten hayrete sürüklenip duracak, müşâhede ve düşün-
celerimizi telif etme imkânını bulamayacaktık. O bir Hızır  gibi 
imdadımıza yetişmeseydi, bu uçsuz bucaksız çöllerde garip, 
kimsesiz mahvolup gidecektik...

Ey bütün bir ölü dünyayı tertemiz soluklarıyla canlan-
dıran Ruh, Sen olmasaydın dünyaların Cehennem’den far-
kı neydi! Yeryüzünde Hak rahmetini temsil eden Sen.. gö-
nüllerden imansızlık zulmetini silen de yine Sen’sin! İnsanlık 
doğru yolu ve doğru yolda yürümeyi Seninle öğrendi. Öğ-
rendi de kaoslardan ve yollara takılıp kalmaktan kurtuldu. 
Varlık Seninle aydınlandı ve ruhlara ünsiyet  salan dost ve 
ahbâb hâline geldi..!

 “ Sayende azaldı zulmet-i beşeriyet,
  Benzer mi fürû’un sönük envârına Bedr’in?
  Caiz sana dense güneşi leyle-i kadrin,
  Ey nûr-ı hidayet!”
      (İsmail Safâ )

Şimdi, aç ağzını konuş ki, ağzının suyuna susamış gönül-
ler cana gelsin; diller ve dudaklara şeker şerbet erişsin! Ve 
ilk turfanda hurmalarına denk, gönüllerde turunçlar yeşer-
sin! Bak, bin-şeref başımıza ayak basışınla “İrem bağları ”na 
dönen bu ülke, zakkum ve dikenlerin işgaline uğradı. Bize 
azap olsun diye mi bilmem, nûrun gidip “Kafdağı ”nın arka-
sına saklandı.

Çilemiz bittiyse gel artık; gel ki, Sen’i bütün bütün hiçbir 
zaman unutmadık. Zemini sararan, seması kararan bu ülkede 
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hâlâ, yoksullar yuvası mâbedler Senin anber kokularınla do-
lup taşmakta, karanlık gönüller Senin meşalelerinle aydınla-
nıp ışığı tanımakta..!

Ey Mekke ’de inip Medine ’de çağlayanlaşan Nur, saklan-
mak Sana yaraşmaz; aç nurlu çehrenden nikabı..! Aç ki, çir-
kinliğe boğulan gözler güzellik görsün! Aç ki, bizler bir kere 
daha şem’ine pervane olalım!

 “ Ey hutbe-i ezeliye, ey nazilet’ül-arş..!
  Nâsût nüzûlünle ziyadâr-ı Muhammed...
  .........
  Ey nefha-i lâhût!”
           (İsmail Safâ )

Hakk’ın ezelî hutbesi olarak, Arş’dan iniyor gibi in! İn ki; 
gönüller, Hazreti Ahmed ’in aydınlık dünyasına bir kere da-
ha uyansın! Ey o ışık kaynağı Fahr-i Kâinat ’ın gönlünde zu-
hur eden Nûr; ey O’nun güneşlere taç giydiren hakiki çehre-
sine ayna olan Kitap, seslen dört bir yana; cihanlar solukla-
rınla dolsun... Hatip taslakları seslerini kessin ve kalp hutbe-
ler sussun!

Yıllar var ki, insanlık yanlış şeyleri dinleye dinleye doğru-
ları anlamaz oldu ve karanlıkta yürüye yürüye yarasalarla ar-
kadaşlığa karar kıldı... Çöz dilinin bağlarını, ruhlarımız Senin 
söz cevherinin çağlayanlarını duysun! Sal ışıklarını dünyamı-
za, insanoğlu asırlık karanlıklardan kurtulsun! İsrafil  gibi bo-
runu öttür ve yeryüzünü velveleye ver; ver ki, uykuda olan-
lar uyansın; ters yanından doğrulan bencil ruhlar kendilerine 
gelsin; kendini rahata salmış olanların ödü kopsun ve birkaç 
asırdan beri her yanı saran karakuralar savulup gitsin..!

Yağmur gibi yağ başımıza; kuraklıktan, canlarımız du-
daklarımıza geldi. Sabâ gibi Arş’ın kokusuyla es her tarafta; 
mâsiyet kokusundan ruhların midesi bulandı. Yıldırımlara bin 
ve dört bir yanda gürle; ortalığı saran haşarat kaçıp inlerine 



Kur’ân   ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 91

girsin..! Yağmazsan, esmezsen, gürlemezsen nasıl olacak ha-
limiz ve insanlığın hâli? Millet nasıl canlanacak? Mektep nasıl 
hamle yapacak? Mâbed nasıl nurlanacak? Kalb, ruh, akıl ara-
dığını nereden bulacak? Başka hangi şey bu perişan ruhla-
rın ve bu yaralı gönüllerin dermanı olacak; olacak da, meflûç 
ruhları kanatlandırıp uçuracak..? Aklın önü sıra tıkanan yol-
ları açıp düşünceye sonsuzluğu gösterecek..!

Senin olmadığın bir dünyada iradenin kolu kanadı kırık, 
his âlemi kaos  üstüne kaos; beşerî duygular bir bataklık; mu-
hakemeler tutarsız, mantık aldatan bir hokkabaz, ilim de bir 
ukalalıktır. Bu karanlık dünyada insanî değerleri aramaksa 
beyhudedir, abestir ve bir aldanmışlıktır.

Gel, nefesinden bir vefa kokusu gönder; şeytanın bütün 
oyunlarını boz ve bizlere, Âdem  Nebi’ye gösterilen tevbe yol-
larını göster!

***

Günümüzde pek çok düşünür, gelecek yılların Kur’ân ’a 
açık yıllar olabileceği hususunda hemen hemen ittifak hâ-
lin de dir. Aslında, az dikkat edildiğinde, içinde bulunduğu-
muz çağın, düşünce ve tasavvurlarımızın üstünde bir sür’atle 
Kur’ân’a doğru kaydığı hemen sezilecektir.

Evet, artık bugün, en âmiyâne bakışlar dâhi, Kur’ân’ın 
ne denli kâinatla içli dışlı olduğunu sezebiliyor, onun varlık 
adına beyanlarındaki isabeti görüyor, mesajlarındaki güç ve 
nuraniyet karşısında hayret ve hayranlıktan kendilerini ala-
mıyorlar.

Bugün, bu yüce Kitap’ın; varlığın bağrındaki sırları, ta-
biatın ruhundaki incelikleri zevkle mütalaa edilecek bir kitap 
şeklinde, ilim ve irfan erbabının gözleri önüne serdiğini, yine 
ilim ve hikmetle uğraşanlar söylüyorlar.
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Evet, varlığı didik didik edip, onun, gaye, muhteva ve 
esaslarını herhangi bir tereddüde meydan vermeyecek şekil-
de açıklayıp ortaya koyan bu Kur’ân ’dır!

İnsanın kalbî, ruhî ve fikrî hayatını tanzim edip ona en 
yüksek hedefleri gösteren ve elinden tutup gösterdiği hedef-
lere ulaştıran; lütufla, merhametle, şefkatle, adaletle muame-
leyi emredip onunla kötülükler arasında, âdeta aşılmaz en-
geller koyan yine o Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan ’dır.

Allah’ın insanoğluna bahşettiği sıhhat ve afiyeti, istidat 
ve kabiliyeti, imkân ve kuvveti en iyi şekilde değerlendirme 
ve bu mevhibelerden hakkıyla istifade etme yollarını göste-
rip insanları birbirine “bâr” olmaktan kurtaran yine bu ilâhî 
beyandır.

Bu öyle ışık kaynağı bir Kitap’tır ki; gönül verip arkası-
na düşenlerin ruhlarında hürriyet  düşüncesi, adalet anlayı-
şı, kardeşlik  ruhu ve başkaları için yaşama  arzusunu tutuştu-
rarak, etten-kemikten varlıklara melekleşme âdâbını öğretip, 
onlara, iki cihan mutluluğuna giden yolları gösterir ve bu yol-
da kapıları ardına kadar açar...

O, öyle rehber bir Kitap’tır ki; sayesinde hakikate uyan-
mış gözlerin önüne geçer, onları ötelerde gezdirir; itminan 
ve doygunluğa ermiş kalbleri mehabet iklimlerinde dolaştırır; 
mütefekkir ruhları hayret ve hayranlıklarla sarhoş eder ve te-
miz vicdanlara her an ayrı bir nefha üfler...

Bu öyle parlak bir Beyan’dır ki; ruhların en yükseği ve 
şekillerin en mükemmeliyle dünyaya gönderilen insana, mut-
luluk ve saadetin en idealini, teâlî ve terakkinin en erişilme-
zini ve yaşamanın en insancasını göstererek ona, yolların en 
doğrusuyla “insan-ı kâmil ” olma zirvelerini vaad eder.

Bu şanı yüce Kitap’tır ki; o, bütün cihan, derin bir gaf-
let ve dalâlet içinde bocalayıp durduğu bir dönemde, insan, 
fert ve cemaatlerinin birbirine karşı hukuk  ve muamelelerini, 
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hareket ve davranışlarını, vazife ve mükellefiyetlerini tanzim 
ederek, hürriyet , adalet ve müsâvât hakikatlerini, bir hamle-
de, gerçek mânâlarıyla tahakkuk ettirmiş; zulüm ve haksızlığa 
karşı mücadelelerin en çalımlısını vermiş; beşeri, hatta bütün 
canlıları içine alabilecek şekilde âlemşümul şefkat ve merha-
mete çağırarak, harp ve sulhü insanî değerler  çizgisine çekip, 
etrafında toplananları yeryüzü emniyet ve huzurunun, denge 
ve muvazenesinin temsilcileri hâline getirmiştir.

Bu öyle pırıl pırıl nûrefşân bir Kitap’tır ki; bir taraftan in-
sa na acz ve fakrını hatırlatarak onun gurur ve bencilliğini 
fren ler ken, diğer taraftan onu aşk u şevkiyle coşturarak nâ-
mü te nâ hî liklere yelken açmaya çağırır.

Bu öyle bir ilâhî nefhalar mecmuasıdır ki, her emriyle 
binlerce faydalar temin ederek ve her yasağıyla da akla, ha-
yale gelmedik zararları hatırlatarak bizleri emniyet ve güven 
yamaçlarında dolaştırmaktadır. Evet O, emanet, ihsan ve 
adalet mesajlarıyla gönüllerimizi coşturup, Cennet ufuklarını 
gösterdiği aynı anda; ahlâksızlık, münkerât, başkalarının mal, 
can, ırz ve hukukuna tecavüz gibi gayyalara çeken duygu ve 
düşüncelere karşı da tahşidat yapıp, bizleri, sürekli Hakk’ın 
sıyanet ve himaye çizgisine çağırmaktadır.

Bu öyle bir Kitap’tır ki, kendinden evvel gelip geçmiş bü-
tün peygamberleri kudsî bilmiş, onların suhuf ve kitaplarını 
mübarek tanımış, hususiyle Tevrat , Zebûr , ve İncil ’e tazimde 
bulunmuş; onlardaki ihtilaflı noktaları hal ve fasl, tağyir edil-
miş yerleri tashih, mahfuz kalmış bölümleri de tespit ederek 
bir mânâda kaybolmuş kitapları bulup ortaya çıkarmış ve o 
kitapları tebliğle serfiraz peygamberleri saygıyla anmış; husu-
siyle Hz. Musa  ve Hz. İsa  aleyhimesselâmı “Ulü’l-azm” pey-
gamberler arasında sayarak hak ve hakkâniyetin dili olduğu-
nu göstermiş.. sonra bu iki şanlı peygamberin validelerinin de 
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ilhama mazhar, ötelere açık, beşer üstü ruh ve vicdana sahip 
bulunduklarını ihtar ederek ihkâk-ı hak maksadıyla nazil ol-
duğunu bütün selim kalblere duyurmuş ve kabul ettirmiştir.

Bu Kitap, insanları türlü türlü sapıklıklardan kurtararak 
fazilet yoluna irşad edip, Allah’ın emirlerini yerine getirenlere 
gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve kimsenin tasav-
vur edemeyeceği mükâfatlar; o emirleri ihlâl edenlere de ba-
kışları bulandıracak, başları döndürecek ve yürekleri hopla-
tacak cezalar var olduğunu ifade ederek akılları hayrette bı-
rakan muvazeneler vaz’etmiştir.

Bu Kitap, düşmanlıktan başka bir şey bilmeyen münkir 
tâli’sizlerin ve dostluğun hakkını veremeyen iz’ansız dostların 
bunca tecavüz, tebdil ve tağyir gayretlerine rağmen, yeryü-
zünü şereflendirdiği günden bu yana hep olduğu gibi kalmış 
ve kitaplar arasında vahiy orijinini koruyan biricik Allah me-
sajı olmakla serfirazdır.

Kur’ân , Levh-i Mahfuz ’un en nadide pırlantası olarak 
nazil olduğu zaman, eşi-menendi olmama gibi bir mazhariyet-
le nazil olmuştu... Bugün de aynı parlaklık ve kıymetini, hatta 
daha da artırarak bütün ihtişamıyla devam ettirmektedir. Ge-
lecek yıllar ise onun, güneşlere taç giydireceği yıllar olacaktır.

Kur’ân-ı Mübîn, ilk zuhuruyla, şarkı, garbı, şimali, cenu-
bu ışıktan kollarıyla sardığında, uğradığı her yere bütün ilim-
leri de beraber götürmüş ve dünyanın dört bir yanını Cennet 
yamaçlarına çevirmişti. O gün ona sahip çıkanlar, onun o 
nurdan mesajlarını en mükemmel şekilde temsil ediyor ve in-
sanlığa “Kur’ân medeniyeti ”ne açılan yolları gösteriyorlardı. 
Bu öyle yüksek seviyede bir temsil ve gösterme idi ki, bugün 
dünyanın muallimi olduklarını iddia edenler, o gün olsalardı, 
Kur’ân talebelerine ancak çırak olabilirlerdi.

Kur’ân-ı Mecîd, öyle nurdan, ezelî ve ebedî mesajlarla 
gelmiştir ki, beden ve cismaniyetimizin yanında, kalb, ruh, 
akıl ve vicdanlarımızı da terbiye ederek bizleri geleceğin 
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insanları olmaya hazırlamakta ve bizlere hedef olarak maddî-
mânevî zirveler ötesi şâhikâları göstermektedir –ki bir kısım 
körler, sağırlar görüp duymasalar dahi– onun, aklı başında 
millet ve devletlerin sık sık başvuracakları bir kevser kaynağı 
hâline geleceğinden şüphe edilmemelidir.

Şayet günümüzün Müslümanları Kur’ân çizgisinde ve ilk 
Müslümanlar safvetinde hareket edebilselerdi, –ki bugün o 
istikamette ciddî gelişmelerin olduğu söylenebilir– bir hamle-
de sıçrayıp devletler muvazenesindeki yerlerini alacak ve tak-
lit  vadilerinde başkalarının türküleriyle teselli olmaktan kur-
tulacaklardı...

Kur’ân’ın ilk talebelerinin cihanı hayret ve dehşetlere sevk 
eden iman, ahlâk, fazilet ve aksiyonları, günümüzün insanı-
nın bir kere daha hassasiyetle ele alıp incelemesi gerekli olan 
önemli hususlardandır. Evet, bir zamanlar, Mekke ’nin yalçın 
kayaları arasında zuhur edip, bir hamlede dünyanın dört bir 
yanını aydınlığa kavuşturan birkaç bin sahabinin, Kur’ân’ın 
aydınlık ikliminde gerçekleştirdikleri büyük inkılap, her za-
man üzerinde düşünülüp değerlendirilmesi iktiza eden hari-
kalar cümlesinden bir hâdisedir ve mü’minlerin daima müra-
caat edecekleri tertemiz, dupduru bir kaynaktır.

Bu itibarla diyebiliriz ki; Kur’ân, dünden bugüne kendi-
sine gönül verenleri aldatıp şaşırtmadığı gibi, bundan sonra 
da aydınlık iklimine teveccüh edenleri aldatmayacak hayal 
kırıklığına uğratmayacaktır. Zira inanıyoruz ki, zihinler müs-
pet fenlerle aydınlandığı, gönüller Hak mârifetiyle şahlandı-
ğı ve varlık, ilim ve hikmet adesesi altında tetkik ve araştır-
maya tâbi tutulduğu sürece, ilimler adına verilen her hüküm 
Kur’ân’ın ruhuna uygunluk içinde cereyan edecektir.

Evet O, her zaman insanları ilme, ilmî araştırmaya, dü-
şünce ve düşüncede sisteme, kâinat kitabını  okumaya ve var-
lığın esrarını kavramaya davet edip yol gösteren bir kitap ol-
muş ve hakikî çıraklarını hep düşünen ve araştıran insanlar 
arasından seçmiştir.
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İşte, o geniş deryadan kısa mealler hâlinde sadece bir-
kaç damla:

“Allah’ın rahmetinin eserlerine bakınız ki, arzı ölüp gittik-
ten sonra nasıl diriltiyor; Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diril-
tecektir. O her şeye kadirdir.”22

“De ki: Göklerde ve yerlerde neler var, bakıp ibret alı-
nız! Fakat, inanmayan yığınlara, deliller, uyarılar fayda ver-
me yecek.”23

“Şüphesiz semavat ve arzın yaratılmasında, gece ve gün-
düzün deverânında, insanlara yararlı şeyleri denizde taşıya-
rak yüzüp giden gemilerde, Allah’ın gökten indirdiği yağmur 
ile ölmüş toprağı diriltmesinde, derken her tarafa canlıları 
yaymasında, rüzgârları, yerle gök arasında emre musahhar 
bekleyen bulutları evirip çevirmesinde aklını kullanıp düşü-
nen bir cemaat için pek çok âyet ve işâretler vardır.”24

“Onlar, göklerin ve yerin melekûtuna (varlığın perde ar-
kası), Allah’ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olabi-
leceğine bakmadılar mı? O halde Kur’ân’dan sonra hangi sö-
ze inanacaklar.”25

“Onlar, üstlerindeki semaya bakmıyorlar mı? Hiçbir çat-
laklığı olmadığı halde onu nasıl bina etmiş ve donatmış.”26

“Yakîne açık kalbler için yeryüzünde işaretler vardır. 
Görmüyor musunuz sizin nefislerinizde de..!”27

“De ki, yeryüzünde gezip dolaşınız... Allah ilk başta nasıl 
yaratmışsa, sonra âhiret hayatını da öyle inşa eder. Şüphesiz 
Allah her şeye kadirdir.”28

22 Rûm sûresi, 30/50.
23 Yûnus sûresi, 10/101.
24 Bakara sûresi, 2/164.
25 A’râf sûresi, 7/185.
26 Kaf sûresi, 50/6.
27 Zâriyât sûresi, 51/20-21
28 Ankebût sûresi, 29/20.
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“Göklerde ve yerde nice harikalar (deliller) vardır ki, on-
lara uğrar geçerler, ama yüz çevirerek...”29 Kur’ân  bu ve ben-
zeri âyetleriyle, insanı kâinattaki harikaları düşünmeye, var-
lığın çehresindeki ince mânâları tetkike, çevremizdeki baş 
döndürücü güzellikleri temâşaya ve dört bir yanda duyulan 
sesleri dinlemeye davet edip onun ruhunu tefekkürle şahlan-
dırdığı gibi...

“Âfâk ve kendi nefislerinde onlara âyetlerimizi gösterece-
ğiz. Böylece Kur’ân’ın hakkaniyeti onlar için iyiden iyiye bel-
li olacak.”30 fermanıyla da Yüce Yaratıcı’nın, âfâk ve enfüste 
gösterdiği baş döndürücü âhenk ve nizamı, güzellik ve ihtişa-
mı nazara vererek, seyrine doyulmayan en muhteşem tablo-
ları müşâhedeye davet etmektedir.

“Gökleri, yeri ve bunların içinde yaratıp ürettiği canlıları 
var etmesi de O’nun harika icraatındandır.”31

“Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve he-
nüz mahiyetini bilemedikleri şeylerden yaratılan her varlığı 
çift olarak yaratan Allah’ı tesbîh ve takdîs ederiz.”32

“Sen dağları görür ve onları yerlerinde duran camidler 
sanırsın... Oysaki onlar, bulutların yürüdüğü gibi yürümekte-
dirler. Bu, her şeyi sağlam yapan Allah’ın sanatıdır. Şüphesiz 
ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır.”33

“Güneş, kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. 
İşte bu Azîz ve Alîm olan Allah’ın takdiridir. Ay için de bir kı-
sım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o, eğri bir hurma dalı gibi 
hilâl olur, geri döner.”34

29 Yûsuf sûresi, 12/105.
30 Fussilet sûresi, 41/53.
31 Şûrâ sûresi, 42/29.
32 Yâsîn sûresi, 36/36.
33 Neml sûresi, 27/88.
34 Yâsîn sûresi, 36/38-39.
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“Semayı Biz kendi elimizle kurduk ve onu sürekli ge niş-
let mekteyiz.”35

“Görmez misin Allah birtakım bulutları (çıkarıp) sürüyor; 
sonra onları toplayıp birleştiriyor, daha sonra da üst üste yı-
ğıyor ve sen yağmurun bunun arkasından çıktığını görüyor-
sun. Ayrıca O, gökten içinde dolunun bulunduğu dağlar gi-
bi bulutları indirir de onu dilediğine dokundurur, dilediğin-
den de çevirip uzaklaştırır; (bu bulutların) şimşeğinin parıltı-
sı neredeyse gözleri alır.”36 gibi sihirli beyanlarıyla da, bugün 
hemen herkesin merakla takip ettiği medeniyet harikalarına 
esas teşkil eden, hatta bir kısmını henüz tam anlayamadığı-
mız, pek çok ilmî buluşlara parmak basmakta ve ehl-i insafı 
dikkate davet etmektedir.

35 Zâriyât sûresi, 51/47.
36 Nûr sûresi, 24/43.



Arkada Kalan 

Bir Buhranlı Dönem

Tarihin belli bir döneminde başlayıp, bugünlere kadar 
uzayıp gelen bir mizaç inhirafıyla, bize ait değerler hep hor-
landı, hep hakir görüldü. Bu dönemde, gönlünü bir kısım 
fantezilere kaptırmış, ruh dünyasıyla lime lime bazı gençler, 
bu güzel dünyamız ve onun, tarihin derinliklerinden gelen 
paha biçilmez değerlerini hep tiksinti duyan bir ruh haletiy-
le hatırladı.

Bizi ve dünyamızı tanımama bahtsızlığı içinde yetişen bu 
gençler, biraz alafranga  olma merakı, biraz da dünümüzü ve 
bugünümüzü çok iyi bilememelerinden, his ve heveslerinin 
tesirinde kalıyor; daha kötüsü de, his ve heveslerini fikir zan-
nediyor; bize ve geçmişimize ait şeyleri değersiz, fazla, hatta 
sevimsiz ve zevksiz buluyor, “Şarklılık  ve Asyalılık ” deyip ge-
çiyorlardı. Dünden bugüne millet çoğunluğunun, sevip say-
dığı, zevkle yaşadığı şeyler, onların hissiyatlarına ters geliyor, 
zevklerine dokunuyordu.

Artık bu serâzât gönüllere hem ailelerinin, hem de bir kı-
sım dinî, millî çevrelerin telkin etmeye çalıştıkları, dine saygı 
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ve mukaddeslere hürmet gayretleri de alâka görmeden he-
ba olup gidiyordu. Aslında onlara, devrin idrak ve anlayışı-
na göre ve çağın diliyle dinî ve millî değerleri tefsir edip yo-
rumlayacak çapta ne bir edip ve şairleri, ne de bir mütefekkir 
ve üstatları yoktu. Üstelik bunlar, hislerinin en amansız, ira-
delerinin en dermansız, nefislerinin en imansız ve tecrübele-
rinin de en yetersiz olduğu buhranlara açık gençlik dönemle-
rini yaşıyorlardı.

Vâkıa, her zaman gençlik ve çocukluk  dönemleri, beşerî 
duygu ve düşüncelerin galeyana geçtiği, her fikrin, berabe-
rinde bir kısım romantik mülâhazalar da getirdiği, muhake-
me, his ve mantığın birbiriyle çarpıştığı tuhaflıklar ve gariplik-
ler devresidir; ama o günkü gençlerin heves ve hevâ kaynaklı 
boşlukları bütün bütün farklılık arz ediyordu.

Bu gençler, milletin bütün tarihî değerlerini ret ve inkâr 
ediyor; bir çırpıda her şeyi değiştireceklerini sanıyor ve bu 
mevzuda karşılarına çıkacak bilumum problemleri rahatlıkla 
halledeceklerine inanıyorlardı. Hayat ve medeniyetin güzel-
liklerini, masmavi bir sabahın tazeliği içinde tahayyül ediyor 
ve âdeta her şeye renkli bir cam arkasından bakıyor gibi ha-
yallerle oynaşıyorlardı.

Kendi dünyalarından habersiz ve nankörce yetişen de-
ğişip başkalaşmaya açık bu gençler, çarçabuk dış tesirlerde 
kalıyor; başka iklimlere ait hususiyetlere gönül kaptırıyor ve 
başka nizamlara âşık oluyorlardı. O günleri görmüş ve o gün-
lerin alafranga  terbiyesiyle yetişmiş hemen bütün nesiller, 
içinde yetiştikleri topluma muarız yaşamayı âdeta huy edin-
mişti; ona ait hiçbir şeyi tasvip etmiyor; millî ve tarihî değer-
leri “Şarklılık ve Asyalılık ” diye ret ve tezyif ediyor, her gün 
bize ait değerlerden birine başkaldırışa geçiyor ve sonra da 
hezeyandan hezeyana yalpalayıp duruyorlardı.
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Böylece, hep aynı anlayış, hep aynı duyuş ve aynı sezişle 
yabancılaşmaya meyillenmiş bu serâzâd gönüller, hep hülya-
lı hisler içinde yüzerken “memnu”lar birer birer yok ediliyor, 
“meşru”lar, “gayri meşru”lar izafîlik telâkkisiyle askıya alını-
yor ve hayat dümdüz hâle getiriliyordu.

Belki zamanla düşünce fasılları değişiyor, ortaya yeni 
akımlar çıkıyor ve bu yeni akımlardan yeni akıntılar meyda-
na geliyordu; ama özden kaçış ve uzaklaşışta herhangi bir 
değişme olmuyordu. Aksine o sürekli, bitevî ve geri dönme-
me tabiatı içinde sürüp gidiyordu. Yakın tarihe kadar da bü-
tün seyyiat ve utandırıcılığıyla devam edip durdu.

Ancak belli bir dönemden sonra, yavaş yavaş, bu moda 
düşünceler üzerinde de hazanlar esmeye başladı; hezeyanın 
o gürül gürül sesi kısılmaya yüz tuttu ve her yerde esen serin 
rüzgârların tesiriyle sarsılıp tir tir titreyen vücutlar, kendilerine 
yeni sığınaklar aramaya koyuldular.

Artık hayatın neşesi bütün bütün kaçmış ve bir zamanlar 
çağlayanlar gibi coşan o mest ü mahmur ruhlar, şimdi karla-
rın eriyişiyle derelerin yolunu tutan boz bulanık sular gibi bu-
lanmış; dünyaları tamamen toz duman olmuş ve âdeta her 
yerde bir “son” duyulmaya başlamıştı. Ruhlar burkuntularla 
bükülüyor; gönüller hasretlerle kıvranıyor ve o eski halâvetli 
ihtişamlar bir bir veda ediyordu.

Tam bu dağılış ve çözülüş anında idi ki, Semavî Ses, bu 
alabildiğine yorgun ve tükenmiş ruhlar üstünde beyan mızra-
bını bütün yakıcılığıyla hareket ettirerek seslerin en tesirlileri-
ni ve nağmelerin en uyarıcılarını duyurdu ve onlara âdeta bir 
yeni dirilişi n sûr unu öttürdü.

İşte, o zaman, pek çok kimse, birden, tâli’in en uzak kö-
şelerine, en uzak bucaklarına uyandı ve şimdiye kadar bildiği 
bu dünyayı bir başka türlü hissetmeye, bir başka türlü duy-
maya başladı.
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Gayrı bundan böyle, bir bir kendi dünyasından kopup 
gidenler, bir bir dönüp gelecek.. hevâ ve hevesine uyarak bi-
rer birer aydınlık ve sıcak yuvalarından uzaklaşanlar, mantık 
ve muhakemenin nurlu yoluyla yeniden eski yurtlarına avdet 
edecek.. bütün bütün dağılıp uzaklaşanlar, tekrar derlenip to-
parlanacak ve bir kuru sevda uğruna mecnunlar gibi yollara 
dökülenler, birer kara sevdalı olarak tarihî mefkûreleri etra-
fında kümelenip kenetleneceklerdir.

Öyle anlaşılıyor ki, bir zamanlar utandırıcı bir göçle, ken-
di dünyalarını terk edenler, çok yakın bir gelecekte, hem de 
dinleri, dilleri, edebiyatları, idealleri, ahlâkları, sanatları, dü-
şünceleri, mektepleri ve idareleriyle ana yuvalarına dönecek 
ve asırlık bütün hicranlardan kurtulacaklar...



Tarihî Dinamikler

Bir ülkenin büyüklüğü, topyekün o ülkede yaşayanlar-
la temsil edilir. Hayatın bazı sahalarındaki kahramanları ve 
kahramanlıkları anlatıp destanlaştırmakla bir millet anlatılmış 
olmaz. Bir milleti anlamak ancak, onun bütün zamanlara ait 
hususiyetlerinin ve bütün fertlere şamil millî meziyetlerinin 
ortaya çıkarılmasıyla mümkündür.

Bu devasa işi de, bir ülke ve ona ait hususiyetleri, bir mil-
let  ve ona ait meziyetleri görüp değerlendiren “kudsî şahit-
ler ” diyebileceğimiz gerçek mütefekkir ve sanatkârlar yapar-
lar. Bütün bu millî hususiyet ve meziyetleri, eli kalem tutanlar 
yazılarıyla, ressamlar resimleriyle, şairler şiirleriyle, nâsirler 
nesirleriyle, mimarlar âbideleriyle, mûsıkîşinâslar da beste ve 
nağmeleriyle tespit eder, işler, mırıldanır, sergiler; ruhlarımı-
za duyurur ve sevdirirler.

Bu sayede, zamanın ruhunda saklı bulunan bütün gör-
kem ve ihtişam ortaya çıkar. Ve yine bu sayede, fikirsiz, his-
siz, hareketsiz ve ruhsuz geçip gittiği zannedilen belli zaman 
dilimlerinin, hiç de sanıldığı gibi boş olmadığını; içinde bu-
lunduğumuz zaman gibi onların da duygularla dopdolu oldu-
ğunu duyar, hisseder; bugünün yanında dünü ve daha önce-
ki günleri de beraber yaşarız.
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Müzeler, kütüphaneler, arşivler, muhtelif devirlerin hu-
susiyetlerini aksettiren sanat eserleri ve vesikalarıyla, o de-
virlerin miraslarını koruyan en kuvvetli hazinelerdir. Evet, bi-
zim en paha biçilmez hazinelerimiz, saraylarımız, kervansa-
raylarımız, âbidelerimiz, mâbedlerimiz, kütüphanelerimiz ve 
arşivlerimizdir.

Evet, millet olarak bütün hususiyetlerimiz, meziyetleri-
miz, karakterimiz, aşkımız, hamasetimiz ancak sanat saye-
sinde ölümsüzlüğe erer, ebedîleşir ve gelecek nesillere intikal 
eder. Sanatın takdirkâr kolları arasında yükselme şansını el-
de edememiş bütün güzellikler, harikalar, kahramanlıklar ha-
fızalardan silinip gitmeye mahkûmdur.

Üstad kalemlerin ele aldığı büyük millî eserler tarihî de-
ğerlerimiz adına milletin hafızası gibidir. Bu hafızaya kayde-
dilmiş bütün dinî ve millî değerler, nesiller boyu herkesin, 
karşısına geçip kendine çeki düzen vereceği bir endam ayna-
sı ve her zaman içine kovasını salıp “âb-ı hayat” çıkaracağı 
bir kevser kaynağıdır. Böyle bir endam aynasından mahrum 
olan milletlerin özleriyle kalmaları oldukça zor; böyle bir kay-
nağa ulaşamayanların da yaşamaları imkânsızdır.

Bizler, yeryüzünde pek çok medeniyet ler kurmuş, şan-
lı ve muhteşem geçmişi olan bir milletiz. Ancak, ne yüksek 
zevklerimizi, ne medeniyet felsefemizi, ne de tarihî zenginlik-
lerimizi, dünyaya tesirimiz ölçüsünde kat’iyen anlatamamı-
şızdır. Anlatmak şöyle dursun, layıkıyla araştırıp, öğrenip ha-
fızalarımıza nakşettiğimiz dahi söylenemez.

Daha hazini de, dünyanın dört bir yanında sahip oldu-
ğumuz toprakları, dinî ve millî değerlerimizi koruma uğrunda 
gösterdiğimiz kahramanlıkları, mukaddeslerimizi muhafaza 
yolunda elde ettiğimiz şehitlik ve gazilikleri, ebedî kalacak şe-
kilde ifade edememiş, destanlaştıramamış ve üstadca şiirlerin, 
nesirlerin ölümsüzleştiren iklimine emanet edememişizdir.
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Kim bilir, milletimizin, nice dâsitanî ve harika yanları böy-
le bir vefasızlığa uğrayarak kaydedilmedi ve unutulup gitti..! 
Firdevsî , milletinin mağlubiyet sahneleri arasından, kendin-
ce bulup çıkardığı tabloları, ifade üstadlığı nın bütün gücünü 
kullanarak “altmış bin” beyitlik “Şehnâme ”siyle destanlaştır-
dı. Eğer Firdevsî, dillere destan o şairlik otağını, soylu mille-
timin dolaştığı zirvelere kurabilseydi, kim bilir nasıl fevvareler 
gibi fışkıracak, girdaplar gibi derinleşecek ve yanardağlar gibi 
ateş olup dört bir yana savrulacaktı..!

Vâkıa, bir başka yazıda da ifade ettiğimiz gibi, kimi mil-
let tarih yapar , kimisi de tarih yazar . Ben, bizim milletimizi bi-
rinci kategoriye dâhil görüyorum; o nazımlara, nesirlere, des-
tanlara malzeme üretmiş, sonra da arkasına bakmadan çıkıp 
gitmiştir. Artık bundan böyle o malzemeyi kullanmak ve on-
ları nazımlarla, nesirlerle ve mermerlerin çehrelerinde hak-
kedeceğimiz çizgilerle ebedîleştirmek, korumaya almak bü-
tünüyle arkadan gelen nesillere kalıyor; ve bu aynı zaman-
da bir vefa borcudur da. Şayet bu borç yerine getirilmezse; 
korunmaya alınmadığı, hafızalara işlenmediği için en harika 
ve dasitanî şeyler dahi silinip gidecek ve muhteşem tarihimiz 
içinde hiçbir yazı bulunmayan görkemli, boş bir defter hâline 
gelecektir. Hatta bir mânâda gelmiştir de...

Evet, bizim şanlı geçmişimizde, başkalarının ütopyalarda 
aradığı medeniyetlerin en muhteşemi, hem de insanî değer-
lerin bütünüyle kucaklaşır şekilde teessüs etmiş ve asırlarca 
da sürüp gitmiştir.

Ne var ki, bu parlak dönemlerin tarihi o gün yazılmadığı 
gibi bugün de yazılmış sayılmaz. Bizim milletimiz dünya kar-
şısında henüz kendi kendini anlatamamış, kendi varlığına şe-
hadetini ilan edememiş ve tarihî ihtişamına omuz veren dina-
mikleri de nazara alarak, kendi medeniyet tarihini yazıp or-
taya koyamamıştır.
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Bir zamanlar, söze önem verilmiyor, iş yapılıyordu. Söz 
faslı başlayınca da, ikbal idbara dönmüş ve yazacak bir şey 
kalmamıştı. Sanki bir dönem, bir türlü fiilden fikre geçmiyor 
ve yaptıklarımızı anlatamıyorduk. Fikre geçmeye karar ver-
diğimiz zaman da, iş ve aksiyondan uzaklaşmış bulunuyor-
duk. Zaten, hayatın değişik yönlerindeki hezimetlerden ötü-
rü, fazlaca yazacak bir şeyimiz de kalmamıştı. Daha sonraki 
bir tâli’siz dönemde ise, Romalıları n barbarca düşüncelerle 
Kartacalılar a yaptıkları aynı şeyleri biz kendi tarihimize yap-
tık. Asırlar boyu milletimizi ayakta tutan bütün tarihî dina-
mikleri yıktık ve âdeta baykuşlara şehrayinler tertip ettik...

Bütün bunlardan sonra, bilmem ki, nesiller, nasıl ve han-
gi yollarla kendi dünyalarına ve kendi iklimlerine ulaşacak-
lardı? Nasıl asimilelerden korunacak ve nasıl “biz” diyebile-
ceklerdi..? Bugün olsun, o harikulâde kıymetler hazinesi ar-
şivler imizi açmaz; “eski kitaptır” diye kaldırıp bir tarafa attığı-
mız kitaplarımızı tetkik ve mütalâaya sunmaz; bir kısmını ken-
di ellerimizle yıktığımız, bir kısmını da zamanın insafsız diş-
leri arasında aşınıp gitmeye terk ettiğimiz o baş döndürücü 
âbidelerimizi, o harika mimarî  eserlerimizi tanıyıp sevmez ve 
başkalarına da tanıtıp sevdirmezsek, bir kısım zavallı gençle-
rimiz “Garb Garb” deyip kendi ülkelerinde, gurbetler içinde 
boğulup gideceklerdir.



Cedlerimizle Yüz yüze

Şanlı devirlerimizi bütün ihtişamıyla ihya edip geriye ge-
tirmek, “dün”ü bir kere daha yaşamak gibi imkânsızdır. Ne 
var ki, milletçe varlık ve bekamız, bu muhteşem devirlerle 
çok alâkalı ve içli dışlıdır. Bizim de ona karşı lâkayt kalmamız 
mümkün değildir.

Bu önemli hususu çok iyi bilen düşmanlarımız, dünden 
bugüne, bize olan düşmanlıklarını bütün bir tarih boyu bizi 
ayakta tutan hayatî dinamikleri yıkmak ve millete millet ru-
hunu unutturmak istikametinde teksif etmişlerdir.

Evet, asırlardan beri millet düşmanlarının, bu millete kar-
şı en sinsi, en şeytanî planları daima onun ruh ve vicdanını 
şanlı geçmişinden koparma, onu millî değerlerine karşı ya-
bancılaştırma ve özünden uzaklaştırma istikametinde olmuş-
tur. Zira, millî ve dinî değerlerinden mahrum edilen milletle-
rin, en emin kuvvet kaynaklarını, en müstahkem siperlerini 
kaybedeceklerini onlar da çok iyi biliyorlardı. Onun için öte-
den beri, sürekli olarak, ruh kökümüze, mukaddeslerimize, 
geçmişe ve geçmişlerimize hücum edip, onları karalamadan 
geri kalmadılar.. kalamazlardı da; çünkü bizler, o kök, o de-
ğerler ve o ölülerin semereleri ve devamlarıydık...
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Her milletin, asırlar boyu, varlığını onlara borçlu bulun-
duğu değerlere saygı duyması; onları, yerinde tazim, yerinde 
de hasretle anması gayet tabiîdir. Hele bu değerler, o milletin 
rüyaları ve hülyaları hâline gelerek nesiller ve nesiller boyu 
onların hatıralarında yaşamış; iradelerine fer, ruhlarına şevk, 
ümitlerine de payanda olmuşsa...

Bizler, bugüne kadar hatıralarımızda devam edegelen, 
çağlar ve çağlar boyu gönüllerimizde yaşayan dinî ve millî 
değerlerle ayakta kalabildik ve bugünlere gelip ulaştık. Bu iti-
barla, kaç asır sonra gelirsek gelelim kendimizi onlardan hiç 
mi hiç uzak hissetmedik. Onlar da bizden ne kadar uzak olur-
larsa olsunlar, duygu ve düşünce dünyalarımızda hep dipdi-
ri ve taptaze kaldılar.

O devirler, her şeyimizle bizlere, ruhlarımıza, güç kay-
naklarımıza, göz kamaştırıcı ihtişamlarımıza dâyelik yap-
mış mübarek zamanlardır. Onun için her millette olduğu gi-
bi bizim için de, soyunda muhteşem devirlerin temsil edil-
diği mazi , elbette pek çok yönleriyle cazibedar ve büyüle-
yici olacaktır. Ve elbette ona karşı lâkayt kalınamayacak-
tır. Kışlar, karı-soğuğu; geceler, karanlığı-yalnızlığı; gün-
düzler, aydınlığı-renkliliği; tabiat, rengârenk manzaraları-
meşherleri; şehirler, köyler sihirli iklimleri-gelin endamları; 
ufuklar, sonsuza açık buğuları-hüzünlü atmosferleri; düzlük-
ler, hülyalı güzellikleri-gönüllerimizi çalan büyüleriyle ruhla-
rımıza bir şeyler mırıldanarak, sık sık bizleri, içinde bulundu-
ğumuz zamandan uzaklaştırıp, geçmişin ferahfeza yamaçla-
rında ve onun hülya dolu iklimlerinde gezdirirken, ona karşı 
nasıl lâkayt kalınabilir ki..!

O devirler, kendi çocukluk  ve gençliğimizi yaşadığımız 
aynı anda, şanlı geçmişimizi omzunda bayraklaştıran soylu 
şehit ve gazilerimizle buluşup kaynaştığımız mukaddes diyar-
lar ve mübarek zamanlardır. O devirler, analarımızın sevgi 
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ve mehabet tüten yüzleri, atalarımızın sarsılmayan ümit ve 
emelleriyle tımar edilmiş öyle mübarek bir bahçedir ki, her 
an ayrı ayrı güzellik ve ihtişamları, her mevsim başka başka 
çiçek ve meyveleriyle hâlâ başlarımızı döndürmekte, hâlâ gö-
nüllerimize Cennet rayihaları salmaktadır.

Bizler, o eski günlerin ve o eski güzelliklerin, yeni bir eda 
ile esip ruhlarımızı okşamasından anlıyoruz ki, meğer o ilâhî 
günlerin sesi de sükûtu da, ızdırabı da zevki de, hâlin mânâsız 
zevkine-safâsına nispeten âdeta bir cennetmiş...

Yakın geçmişimizde bizler, bir hayalî gelecek adına ma-
zideki bütün güzellikleri hafife aldık ve nicelerini tahrip ettik. 
Kim bilir, bu sorumsuzca davranışlarla ne değerler yıkılıp git-
ti; ne hayatî dinamikler nesillere unutturuldu..! Bari şimdi ol-
sun, vaad edilen şeylerin birer vehimden ibaret olduğunu an-
layıp, heder olan bunca zaman, bunca sa’y için oturup ağla-
yabilseydik..! Ama ihtimal ki, henüz yitirdiğimiz bunca tarihî 
değerin kıymetini idrak edemedik...

Bizim için hep değerler dünyası olan geçmiş , daima ta-
ze, daima enfes ve daima en büyüleyici bir zaman dilimi ol-
muştur. Onun bu eskimeyişi, tazeliği ve büyüleyiciliği içindir 
ki, hep ona itimat eder ve onu severiz. Bizler, zaman zaman 
sarsılırız; zaman zaman kuvvetlerimiz zaafa uğrar, cesaretleri-
miz kırılır; ama o, solmadan, pörsümeden, bütün ihtişam ve 
debdebesiyle hep devam eder. Evet, o ihtiyarlayıp yıkılma, 
hazana uğrayıp savrulma bilmez. Yeryüzü zaman zaman şe-
kil değiştirir; karalar deniz, denizler kara, bağlar dağ, dağlar 
da bağ olur; ama kendi güzellikleriyle geçmiş, olduğu gibi ka-
lır. İşte, bizler de onu, böyle hiçbir gücün yerinden kımıldata-
madığı bu yönleriyle sever, bu yönleriyle kalbimizin en mu-
tena yerinde muhafaza ederiz.

Civanlar yaşlanır, yaşlılar ölür, ölüler çürür.. sevgiler gi-
der, aşklar söner, neşeler bulanır.. iradeler felç olur, ruhlar 
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yıpranır, gönüller kararır; ama zihinlerde birer “yâd-ı cemîl ” 
olarak yaşayan geçmişin ibret dolu, ders dolu, hayat ve can-
lılık dolu cennetleri ne sararır, ne de solar.

O, yamaçlarının güzelliği, zirvelerinin vakûr ve mehabetli 
duruşu, bahçelerinin cennetleri andıran renkliliği, çiçeklerinin 
hazan bilmeyişi ve insanının kendi özüne, kendi ruh köküne 
sımsıkı bağlı kalışıyla daima güzel ve daima sevimli olmuştur.

Bu sevimli dünya, bize ait bütün zamanlar ve o zaman-
lar içinde elde ettiğimiz kıymetlerin akıp akıp meydana getir-
diği öyle bereketli bir havuzdur ki; bizler, bu efsanevî zengin-
liğe sahip olduğumuz ve bu tükenmez hazinenin başında bu-
lunduğumuz sürece ne yokluk görür, ne de sıkıntıya düşeriz. 
Bu hazine, asırlar boyu devam edegelen ve en değerli pırlan-
talardan daha değerli, daha sağlam, daha güzel dinî ve millî 
hayatımızın esasları sayılan cevherlerin mecmû’udur. Ve yer-
yüzünde onun kıymetine denk kıymet de yoktur.

Bizler, ne zaman samimi bir yürekle ona yönelsek, he-
men onun o tılsımlı kapıları ardına kadar açılır; aradığımız 
her şeyi, onun o sihirli ikliminde bulur ve iliklerimize kadar 
âdeta, yeniden varlığa erdiğimizi duyarız ki, bir adım daha 
atsak şanlı cedlerimizle yüz yüze gelecek gibi oluruz.



Her Şey Olmaya Açık 

Çocukluk  Dünyası

Her millet , ülkesini, insanını ve millî değerlerini onlara 
emanet edeceği genç kuşakları, kendi düşünce dünyası is-
tikametinde ve kendi kültürüyle yetiştirme mecburiyetinde-
dir. Yoksa, o milletin gelecekte kendi olarak kalması müm-
kün değildir. Nesillerin yetiştirilmesi nde hemen herkesin ka-
bul ettiği iki hayatî müessese vardır ve önemleri itibarıyla, bi-
rini diğerine tercih etmek de oldukça zordur: Bunlardan biri 
yuva , öteki de mektep tir.

Duygu ve düşünceler ilk defa yuvada, birer tohum gibi 
çocukların ruhlarına saçılır, sonra da yeşerip çimlenmeye terk 
edilir. Uzun bir sessizlik ve beklemeden sonra tıpkı toprağı 
delip gün yüzüne çıkan rüşeymler gibi; göz, kulak ve his yo-
luyla onların bağrına saçılan her insanî ve İslâmî değer de öy-
le yeşerir, boy atar, gelişir ve bütün bir hayatı vesâyâsı altına 
alacak seviyeye ulaşır. Bir çocuğun, bizim duygu ve düşünce 
dünyamız adına çevresinde olup biten şeyleri değerlendire-
meyeceği söylenemez. Zira bu dönemde dahi o, kendi idrak 
ölçüleri içinde her şeyi görür, duyar, düşünür; vakti gelince 
de, ruh ve hafızasına tohumlar mahiyetinde serpilen bu şey-
ler –tabiî, içtimaî ve ahlâkî erozyonlara uğramazlarsa– çiçek 
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çiçek açar ve meyvelerini vermeye başlarlar. Seneler sonra 
dahi olsa, eskiden görüp duyduğu hemen her şey, onun ruh 
ve vicdanını tesir altına alarak, yıllar ötesinden ona seslenen 
talakatli birer nasihatçi gibi onu yönlendirir ve her zaman 
ona ışık ve burak olur.

Yıllar ve yıllar geçse de o, kendine has çocuksu düşünce-
lerle, görüp duyduğu, sezip anladığı şeyleri, yaşın-başın kazan-
dırdığı seviyeyle ve daha derince, bir kere daha hisseder, bir 
kere daha kavrar ve bir kere daha bütün benliğiyle yaşar...

İlk dönemlere ait hatıralar, çocukların zihin ve hayal sevi-
yelerine göre şekillenir, büyüyüp gelişmeleri ölçüsünde de de-
rinleşir, daha ileri buudlara ulaşır.. böylece yaş ve baş itibarıy-
la hep onlarla yaşar-giderler. Zamanla görüp duydukları, işitip 
anladıkları şeyler o minik hatıralarda, bir daha silinmeyecek 
şekilde öyle billûrlaşır ki; onlar plaklar üzerindeki iğneler gibi 
olurlar ve isteseler de, istemeseler de önceden kaydedilmiş bu 
sesleri ortaya çıkarmaktan başka ellerinden bir şey gelmez.

Hatta bizler dahi, azıcık, hülyalarımızı kurcalasak, bir sü-
rü hatıranın ses verdiğini duyacak ve irkileceğiz. Ömürlerimiz 
devam ettiği sürece de, hayatın hemen her dönemecinde ay-
nı rüya ve hülyaları tekrar ber tekrar yaşayacak, yer yer sevinç 
ve neşelerle gerilecek, zaman zaman da ürperten râşelerden37 
kurtulamayacağız. Biz ve rüyalarımız, bizden evvelkilerin eser-
leri olduğu gibi, çocuklarımız, onların rüya ve hülyaları da bi-
zim onlara bırakacağımız miraslarımız olacaktır. Bizleri insan 
yapan ahlâkımız, huyumuz; insanlar içinde arızasız yaşama-
mızı temin eden tabiatımız, mizacımız; yaşatan aşk u şevki-
miz, öldüren bedbinlik ve yeislerimiz; hatta bütün arzularımız, 
isteklerimiz bize, soy ağacı mızın damarlarından süzülüp gel-
miş saf veya bulanık kan gibidir. Şimdilerde yaptığımız he-
men her şey, o dönemde birer nüve şeklinde kalb ve ruhumu-
za saçılan tohumların hakikate inkılap etmesinden başka bir 

37 Râşe: Titreyiş, ürperti.
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şey değildir. O gün his ve zihin dünyamıza yerleşen her şey, 
zamanla benliğimizde yeşererek bizden birer parça hâline ge-
lir, bizimle beraber yaşar; bize imalarda bulunur, nasihatler 
eder, yol gösterir, sinyal verir ve mesajlar sunar. Eğer bu ilk 
nüveler iyinin, güzelin ve doğrunun nüveleri ise, sıyanet me-
lekleri gibi bir lahza peşimizi bırakmadan bizleri takip eder ve 
bizlere kurtuluş yollarını gösterirler.

Çocukluk dönemimize ait o hakikat ve rüya karışımı dün-
yalar, bugünkü hayatımız için âdeta bir kanaviçe gibidir. İs-
tikbaldeki bütün icatlarımız, keşiflerimiz, tespitlerimiz bu ka-
naviçeye göre şekillenir ve ortaya çıkar. Ne var ki, imkân 
ve şartların müsaadesizliğinden gelişme fırsatını bulamayan 
meyveler gibi, bizim, o ilk basit ve sathî bilgilerimiz de yeşerip 
olgunlaşma imkânını elde edemeyince kurur ve ölür.

Bizler, çocukluk  dünyamızla o kadar içli dışlıyızdır ki, her 
zaman o günlerin, o günkü çevrenin çırakları olduğumuzu ra-
hatlıkla söyleyebiliriz. Zaten çocukluk, gençlik ve olgunluk o 
kadar iç içedir ki, birinin nerede bittiğini, öbürünün, nerede 
başladığını kestirmek âdeta imkânsızdır.

Bizler, çocuklukta şuuraltı olan şeylerin farkına varama-
yız. Daha sonra şuuraltına yerleşen bu şeylerin birdenbire 
hissiyatlarımızla kaynaşıp bütünleştiğini ve benliğimizin bir 
parçası hâline geldiğini görür ve duyarız. Sanki çocukluk  ve 
gençliğimizde, kaderimizin rüyalarını görüyor, olgunluk dö-
neminde de onları temsil ediyor gibiyiz.

Hep sathîliklere takılıp kalan aklımız, günübirlikçilik için-
de günlük hâdiselerle gülüp eğlenirken, insanî duygularımız, 
aklın alâka göstermediği hatta lâkayt kaldığı gizli hakikatlerle 
tanışır, onlarla kucaklaşır, onlarla zaman üstü münasebetleri 
kavrar ve onların aydınlık ikliminde ölümsüzlüğe erer.

Bu itibarla denebilir ki, hayatı hecelemeye başladığımız 
ilk günlere ait, göz, kulak ve hislerimize çarpıp geçen hemen 
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her güzel şey, hiç zayi olmadan şuuraltı ve zihinlerimize yer-
leşir; sonra da alıp işleyecek, işleyip geliştirecek usta ve ma-
hir eller beklemeye başlar...

Çocuk o dönemlerde, benliğinde iz bırakan bu mânâların, 
zamanla derinleşip başka buudlara ulaşacağını sezemese de, 
mevsimi gelince o küçük tahayyüller bir bir ortaya çıkacak ve 
onun beklenen şahsiyetini mutlaka belirleyecektir.

Ancak çocukluk  ve gençlik mevsiminde duyulan ve son-
ra ruhlarda hatıralaşan her renk, her ses ve her söz karanti-
na ve korunmaya alınmazsa silinip gider ve yerlerini de baş-
ka şeylere bırakırlar. Çocuğun çocukluk döneminde şuursuz 
gözlerle süzdüğü, alâkasız bakışlarla seyrettiği ve her biri bi-
rer hakikatin nüvesini teşkil eden ne kadar iyilik, güzellik var-
sa, silik yazıların üzerinde kalemin yeniden gezdirilmesi gibi, 
ele alınıp işlenmezlerse, ilk tenbihle kapalı kalır ve ümit edi-
len meyveleri de veremez...

Evet, şayet bu ilk duygu ve düşünceler, mekteple beslen-
mez, delikanlılık muhitinde takviye görmez, olgunluk döne-
minde de aklın ve basiretin himayesine alınmazlarsa, neşv ü 
nemâ bulmadan ölür giderler.

Mekteb in ilk vazifesi, çocuğun duygu ve düşünce dünya-
sına serpilen bu iyi tohumların korunmaya alınıp geliştirilme-
si, fena tohumların da ayıklanıp temizlenmesi olmalıdır. Ol-
malıdır ki; yıllarca çocuğun şuuraltında çimlenen iyilik ve gü-
zellik nüveleri çürüyüp bozulmasın, fenalık ve kötülük tohum-
ları da boy atıp gelişmesin..! Olmalıdır ki; o, içinde tüllenen 
hatıralar hâlindeki duyguların temsilcisi ve mimarı olabilsin; 
kendi idraki ölçüsünde hafızasında yaşayan renkleri ve şekil-
leri canlandırma fırsatını bularak, vaktiyle aynı seviyede zevk 
edemediği hatta alâkasız ve isteksiz bakışlarla süzdüğü, o dö-
neme ait duygu ve düşüncelerin izlerini ve gölgelerini, tıpkı çi-
çeklere konup-kalkan arıların onlardan bal özü aldıkları gibi, 
birer birer toparlayıp kendi hayat peteğini örebilsin...
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Denebilir ki, bu vadide çocuğun ilk intibaları, ilk müşâhede 
ve ilk ihsasları ne kadar mükemmel olursa olsun, onun ruhu-
nun fakültelerini bütünüyle işleyip geliştirecek, şahsiyetli ma-
arif ve onun ışık ordusu  muallimler dir. Bu mânâ mimarları  
sayesindedir ki, çocuk yeniden kendini bulur, düşünce tarzı-
nı ayarlar, soyunun kültürüyle bütünleşir ve yüksek idealle-
re yelken açar...

Mektep, her çeşit ilim mevzuunda olduğu gibi, dinî hayat, 
memleket-millet meseleleri ve dünya hâdiseleri karşısında da 
onları zapturapt altına alacak, metotlu düşünüp, metotlu ça-
lışmaya alıştıracak ve yuvanın, onların ruhunda çimlendirdiği 
iyi ve güzel şeyleri tımar edip geliştirecek biricik müessesedir. 
Metotlu düşünce, metotlu çalışma  ilim ve hikmet açısından 
önemli esaslardır. Aklın ilhama açık hâle getirilip dosdoğru 
kullanılması demek olan hikmet, din, ahlâk ve sanatın da en 
ehemmiyetli desteği ve en mübarek kaynağıdır.

Bu çerçeve ile idealize edilen mektebin gayesi, müda-
vimlerine üstün vasıflar kazandırarak, onları, ruh ve madde 
planında bütün milletlerin üstüne çıkarmak ve bir zamanlar 
olduğu gibi onlara medeniyetler üstü medeniyet inşa etme 
yollarını göstermek... Bu gayeye ulaşmak için de, teker teker 
bütün müdavimleriyle uğraşmak, onlara mukaddesat  ve millî 
değerleri bizzat temsil ederek gösterip aşılamak; her yanı tür-
lü türlü yabancı düşünce ve asimilelerle boz bulanık hale gel-
miş ülkemizde, gerçek millî ahlâk ın, faziletli insan şahsiyeti-
nin doğup gelişmesini hazırlayıp ortaya koymak olmalıdır.

Yoksa bir kısım namüsait muhitlerde dejenerasyon a ma-
ruz kalmış nesiller zayi olup gidecekleri gibi, yuvanın, bir öl-
çüde donatıp ihya ettiği gençleri muhafaza etmemiz de müm-
kün olmayacaktır.



Koskoca Bir Ömr-i Heder

Hayatlarını cismaniyet in dar mahbesinde yaşayanlar, 
dün ya dan kâm alıp, dünya nimetlerinden tam istifade ettikle-
ri genç lik  dönemlerinde, bir kısım geçici zevkler duyup tatsa-
lar bile, hemen her zaman hicranlı ve iç içe burkuntularla kıv-
rım kıvrımdırlar. Hele yaşlanıp da cismanî hazlardan fayda-
lanamaz hale geldikleri veya dünya nimetlerinden bütün bü-
tün mahrum edildikleri zaman öyle sefilleşirler ki, doğrusu, 
bu halleriyle onlara acımamak elden gelmez.

Vaktiyle, bin bir füsunla başlarını döndüren o pırıl pırıl dün-
ye vî güzellikler ve bu güzellikler içindeki bedenî hazlar, şu hic-
ran döneminde, yer yer gelip hayallerini sardıkça ölür ölür diri-
lir ve kendilerini âdeta, birer enkaz yığını olarak hissederler.

O çakırkeyif günler, o tül pembe akşamlar, o büyüleyici 
geceler, o şen ve şakrak toplanmalar ve o rengârenk halvet-
lerden en küçük bir eser, en küçük bir emarenin kalmadığı ve 
her yanı garipliklerin sardığı şu tükeniş döneminde bunlar, 
hasretle oturur kalkar, hicranla inler ve ümitsizlik içinde yut-
kunup dururlar.

Hususiyle, bütün bir hayat boyu hep zirvelerde yaşamış 
olanlar için, o istikballer, o şa’şalı merasimler, o riyakârca 
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iltifatlar, o yüksek değer atıfları, o el pençe divan durmalar, 
o inim inim etrafı inleten alkışların birdenbire kesilmesi, on-
ların beyinlerinde inip kalkan öylesine öldürücü darbeler-
dir ki, böyleleri için ölüm çok defa yolu gözlenen bir sevgi-
li hâline gelir.

Ömür boyu hep aldanmış ve dünya hayatını sabit zan-
netmiş bu müflis ruhlar için her şey bir rüya gibi gelip ge-
çer; gelip geçer de, onlar, hiçbir şey duymamış, yaşamamış 
gibi, arkalarında hicranlı ve esefli bir hülya bırakır ve silinir 
giderler.

Evet, bütün o aldatan görkemler, o şımartan gösteriş-
ler, o alâyişlerle şişip köpüren törenler-kabuller, maskaralığa 
varan teveccühler, hakimane tavırlar, işveli edalar, şuh kah-
kahalar yerlerini, hazanla savrulan yapraklara, tir tir titreten 
poyrazlara, renklere küskün gözlere ve neşeye kapalı sinelere 
bırakıp öyle giderler.

Gözlerindeki ışıkların yavaş yavaş sönmesi, aşklarını, 
he ye can larını söyleyen ağızlarının zamanla bütün bütün sus-
ması, neşe ve sevince açık duygularının birer birer ölmesi, 
yaşama zevk ve hazzıyla çarpan kalblerinin kasvete boğul-
ması, eski günlerin neşe ve sevincini paylaştıkları kimselerin 
ölüp toprağa gömülmesi, gömülüp çürümeye terk edilme-
siyle sarsılmış bu hayatzede tâli’sizler, ya müsekkinlerle his-
lerini iptal ederek başka varlıklar gibi yaşarlar veya her da-
kika ruhlarının derinliklerinde bir ebedî yokluğu duyar ve 
ölüp ölüp dirilirler.

Hele, bütün fırsatları kaçırıp, geriye dönülmez o son nok-
taya ulaştıkları zaman, hasretleri âdeta sonsuzlaşır ve hicran-
ları da öldürecek seviyeye ulaşır.. işte o zaman “keşke!” der, 
iki büklüm olurlar; ama artık, iş işten geçmiştir.

Evet, bu esnada, “Keşke, daha önceden var olmanın 
sırlarını kavrayıp en yüce hakikate uyanabilseydik! Keşke, 
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cismaniyetin karanlık ikliminden ve bedenin öldürücü tut-
kularından kurtularak, biraz da ruhun ferahfeza dünyaların-
da kanat çırpıp pervaz edebilseydik! Keşke, millet için yararlı 
olabilme imkânlarını elde ettiğimiz ve bilhassa, onun kaderi-
ne hâkim olduğumuz günlerde, ona, kendi olma , özüyle bü-
tünleşme mevzuunda ışık, burak ve rehber olabilseydik! Keş-
ke, başkalarının oyuncağı ve aleti olarak, o utandırıcı hayatı 
yaşamaktansa, izzetle ölmeyi zilletli hayata tercih ederek, vic-
danlarımızın dupduru ve tertemiz iklimine yükselebilseydik! 
Keşke, ülke insanı ve nesillerin çeşit çeşit erozyonlarla yozlaş-
tırıldığı, soysuzlaştırıldığı o karanlık günlerde, ‘yeter bu tarihî 
yanlışlık!’ deyip gürleyebilseydik! Keşke, ilerici görünme he-
vesiyle, Kur’ân’la gelen ilâhî mesajlara sataşıp durduğumuz 
o hezeyan dönemlerinde, dillerimiz tutulsaydı da, cahil kitle-
lere şeytan ve şeytana da maskara olmasaydık..!” deyip inle-
yecekler ama beyhude...

Evet, bu ülke insanının gerçek mutluluk ve saadetini ar-
zu etmeyen bu tâli’sizler, bütün bir hayat boyu, bir kerecik 
olsun tarihî hakikatleri görmeye, onlarla yüz yüze gelmeye 
cesaret edemediler. Hele, zirveleri tutup o çalıma boğulan-
lar, hiç mi hiç bâtıl vehimlerden, modern hurafe lerden, fikir-
leri felç eden tabulardan kurtulamadılar. Daha acısı da, bu 
alîl ruhlar, kendilerini küçük düşüren bu kabil hastalıklarını 
bir türlü idrak edemediler.. edemediler de, Moliere ’in dedi-
ği gibi; hastalığını hissetmeyen hastalar gibi hep şifaya ka-
palı kaldılar.

Kendi hastalıklarını sezemedikleri gibi, milleti de hasta, 
aldanmış, aklı ermez ve cahil gördüler. Sonra da kendilerine 
tabasbus yapmayan herkese ve her şeye ilan-ı harp ettiler. İn-
sanlığın süratle yeni biri çağa doğru kaydığını, bu yeni çağın 
yeni politikalar istediğini bir türlü hissedemediler. O kadar 
edemediler ki, süratle akan bir nehrin üzerinde, bir meçhule 
doğru sürüklendikleri halde, nehrin sağında ve solundaki çer 
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çöpe takılıp kalanlar gibi, bunlar da bir kısım köhne düşünce-
lere takılıp kaldılar ve bir türlü ileriyi göremediler.

Keşke, son demlerinde olsun, çevrelerindeki karakuru-
lardan bütün bütün sıyrılıp tarihî hataları milletin gözünün 
önüne sererek, “Ey necip millet, işte sahte ve münafıkça fa-
ziletler, işte bu âlî kavmi sefil eden düşünceler ve işte asırlık 
kâbusların iç yüzü..!” deyip haykırabilselerdi! İhtimal ki, bu 
aslanca sayhalar, onların günahlarına kefaret, vatan evladı-
nın da gözünün açılmasına vesile olacaktı...

Çok yazık, bu kadarcık olsun yiğitçe davranamadılar! 
Sus ey sersem! Allah onları affetmek istemiyorsa davrana-
mazlardı ki..!



Dün ve Bugün

Bir zamanlar bizim dünyamız, kendine has renk ve ışıkla-
rı, güzellik ve derinlikleriyle müşâhedesine doyum olmayan 
bir meşher ve başlı başına bir kültür , bir medeniyet  ülkesiydi. 
Bu ülkede hayat o kadar sıcak ve yumuşak, o kadar cazip ve 
imrendirici idi ki, buraya, cihanın dört bir yanından hac  kafi-
leleri gibi kervanlar teşkil edilir ve onun yamaçlarında tenez-
zühe koşulurdu. Onu tanıyamamış olanlar, her bucakta ve 
her köşe başında ayrı bir sürprizle büyülenir gider; ona ait ih-
tişam ve güzellikleri tanıma fırsatını bulanlar da bir daha bu 
cazibe ikliminden ayrılmak istemezlerdi.

Bu dünyada şehirler, köyler maddî ve mânevî rabıtalarla 
sımsıkı birbirine bağlı ve bütün ülke köyü, kasabası ve şehir-
leriyle büyük bir kent gibiydi. Bu ideal sitedeki bütün insan-
lar, derin bir ahlâk safveti, sağlam bir din şuuru ve sarsılmaz 
bir millî vahdete sahiptiler... Ve bu sayede de erişilmez bir 
huzur ve saadet içinde yüzüyorlardı. Hemen her yerde hayat, 
o kadar hâdisesiz, o kadar nizasız ve o kadar tecavüzlere, ci-
nayetlere kapalı sürer giderdi ki, insaflı seyyahlar burada her 
şeyin mucizevî cereyan ettiği zehabına kapılır.

Burada herkes, iyilik ve güzelliklerle dolar boşalır; herkes 
birbirinin hayırhahı olduğu şuuruyla hareket eder; herkes, 
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umumun şeref, haysiyet ve namusunun muhafızı gibi davra-
nır ve herkes toplumun mesut olması yolunda, içten gelen bir 
samimiyetle, fevkalâde mürüvvetli ve fevkalâde duyarlı ol-
maya gayret gösterirdi... İmkânı olanlar, imkânlarıyla devle-
tin ve milletin emrine amade yaşar; imkânsızlar da, sağa sola 
yüzsuyu dökmeye mecbur edilmezlerdi. Evet, ikinciler bir şey 
isteme adîliğine itilmez, birinciler de verdiklerini duyurma ba-
yağılığına düşmezlerdi.

Bu ülkede bütün iyilikler, güzellikler, hayırlar tamamen 
müesseseleşmişti.. ve ülke insanı da âdeta, Hakk’ın inayeti-
ni temsil ediyor gibi, hayatın her kesiminde düşkünü, muh-
tacı, kimsesizi kucaklıyor; alîle, yolda kalmışa ve perişana el 
uzatıyordu. Bunca tırpanlanma ve hırpalanmadan sonra bi-
le, her biri birer ince mânâ ve ruhî derinliğe işaret eden o za-
riflerden zarif mâbedler, medreseler, şifahaneler, tekyeler ve 
zaviyeler şanlı soyumuzun düşünce ve şefkat buudlarını gös-
termeleri bakımından ne talâkatli birer lisan, ne erişilmez bi-
rer beyandırlar..!

Keşke bunların hiçbirini bozmadan, zayi etmeden ve ka-
dirbilmezlerin gadrine uğratmadan, hiç olmazsa birer müze-
lik eşya gibi, bulunduğumuz çağa taşıyabilseydik! Heyhat, bir 
döneme ait nesillerin takdirsizliği, hissizliği, kadirnâşinaslığı 
yüzünden, her biri başlı başına birer açık hava müzesi teşkil 
eden o koskoca tarihî hazineler ve o muhteşem güzellik meş-
herleri kaybolup gitti.

Mezarlıklar dahi onun sanatının fesahatli bir dili ve öte-
lere uzanmış rengârenk birer dalı hâline gelen mânâ ağırlıklı 
bu yüksek medeniyet, arkada bıraktığı mamurelere denk ha-
rabeleri, kitaplar gibi kitabeleri, müzeler kadar parlak kabris-
tanlarıyla hâlâ baş döndürücü bir endama sahip ve hâlâ kalb 
ve vicdan insanlarını büyülemekte...

Bugün birçok kimse, o muhteşem medeniyetten arkada 
kalan her şeye ölmüş dağılmış bir cenazenin parçaları nazarıyla 
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bakıyor. –Ölüp parçalanmayacaklar sevinsin!– Medeniyetler 
de, mezarlardaki insanlar gibi fânidirler: Bir bir gelir, bir bir 
varlığa erer, bir bir giderler. Bu geliş ve gidişte ne geleni engel-
lemek ne de gideni durdurmak mümkün değildir.

Ancak, iyilik ve güzellik düşüncesiyle doğup, öteler ve 
ebediyet mülâhazasıyla gelişen medeniyetlerdir ki, sonsuza 
kadar, gelecek nesiller için birer ilham kaynağı ve ruhanîler 
için de letafetli birer mütalâagâh hâline gelirler.. tıpkı bizler-
den milyonlarca yıl ötelerde bulunan, hatta ölüp gittikten 
sonra bile ışığı bizler ve bizlerden sonraki nesiller tarafından, 
daha binlerce sene seyredilecek olan yıldızlar gibi, bu uhrevî 
buudda gelişen medeniyet de öteler ve öteler ötesinde daha 
binlerce sene yaşayacak ve gök ehlince bir kitap gibi okuna-
cak.. gök kapılarında da bir armoni gibi duyulacaktır.

Bütün bunları görmezlikten gelerek, ne olduğu ve ne ka-
dar yaşayacağı belli olmayan yalancı mumlarla, koskocaman 
bir ışık dönemini mukayeseye kalkışmak, hatta mukayese-
den de öte, mumları yıldız, yıldızları da mum göstermek, şa-
yet bir aldanmışlık değilse, düpedüz bir tarih düşmanlığıdır.

Keşke, o ihtişam dönemine ait ömürleri, ömürlerin bir 
mutluluk armonisi içinde göklere doğru akışını ve bir bir saa-
det içinde çağlayıp geçen mevsimleri, yılları; mevsimler ve yıl-
lar içinde akıp giden rengârenk hayatı; kalbden kalbe, ruhtan 
ruha boşalan neşeyi, sevinci, itminanı ve bunlarla hususî bir 
ses, bir şive, bir terkip, bir tarz, bir üslûp hâline gelen güzel-
liklerin kemalle kutuplaşmasını, olgunluğun mücerred güzel-
likler buuduna ulaşmasını günümüzün şu kadirnâşinaslarına 
da gösterebilseydik..!

Aslında, günümüzün takdir bilmezleri gibi bizler de muh-
teşem medeniyeti, üst üste zelzelelerle, enkaz yığını hâline gel-
dikten sonra idrak edebildik. Bizler ve onlar, bu harika dünya-
yı; onun sihirli nizamları ve baş döndüren intizamları hüküm 
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sürerken.. yani bağları henüz bozulmadan, çiçekleri solma-
dan, ormanları yanıp kül olmadan, toprakları erozyonla akıp 
akıp gitmeden; küheylanları çatlamadan, süvarileri Mehlikâ 
Sultan ’a tutulmadan, gaza bâğîlik sayılmadan, gaziler sarhoş 
edilip mehter müzeye kaldırılmadan, kösler susmadan, göz-
ler hakikate kapanmadan, güneşler batıp her yanı karanlıklar 
basmadan, akan çaylar kesilmeden, çeşmelere cıva akıtılma-
dan; ilâhîler susmadan, ilâhîlik söndürülmeden; her yer me-
zar hâline getirilmeden, mezarlar mezbeleliğe döndürülme-
den.. hâsılı, her şey kıvamında iken görüp seyredemedik.

Dün milleti arkasına alıp zirvelerin zirvesinde gezdiren-
ler, torunlarının başlarına gelecek şu üst üste felaketlerin en 
küçüğüne dahi ihtimal vermiyorlardı. İhtimal vermek şöyle 
dursun, onu rüyalarında görmeye dahi tahammülleri yoktu. 
Bunda da haklıydılar, zira; dünyaya hükmedecek güçleri, ci-
hanla hesaplaşacak inanç ve imkânları buna yetecek mahi-
yetteydi. Ama işte onlar ve işte acı-tatlı hatıraları..!

Günü gelince herkes gidecek! Koca dağların yerinden 
oynadığı bir dünyada, küçük tepelere ebedî saltanat vehmet-
mek aldanmışlıktır. Evet gelen herkes gidecek; ama kimile-
ri şanlı soyumuz gibi gönüllerimizde en tatlı hatıralar bırakıp 
öyle gidecek; kimileri de milletin zihninde bir mülevves yâd 
olarak...



Tahrip Edilen Tabiat

Tabiat  baştan başa bir harikalar meşheridir; ama biz ona 
“meşher ” demektense, “kitap” demeyi daha uygun buluruz. 
Zira, onu bir kitap gibi duyar, bir kitap gibi okur ve bir kitabın 
rengârenk, canlı, yaldızlı nakışlarını temâşâ ediyor gibi hay-
ran hayran seyrederiz. Onu, her sabah yeniden boyanmış, 
süslenmiş o göz kamaştırıcı endamıyla, bir ruh, bir hayat kay-
nağı olarak karşımıza dikilmiş görür ve kendimizden geçeriz.

Hele bir zamanlar bu meşher ve bu kitap, rüyalara sığma-
yacak kadar baş döndürücü, hülyaları avlamak için kurulmuş 
tıpkı bir tuzak; yelkenlerini aşk ve muhabbet iklimine açmış 
muhteşem bir gemi ve ışıktan parmaklarıyla öteleri gösteren 
bin bir kandilli bir avize gibiydi. Zümrütten tepeleri, üfül üfül 
vadileri, içinde binler-yüz binler canlının oynaştığı, kaynaştı-
ğı ormanları, Cennet bahçelerini hatırlatan bağları, bostanla-
rı; cıvıl cıvıl kuşları, çığlık çığlık böcekleri, gökten akıp gelen 
rahmet ve bereketi, bu rahmet ve berekete karşı, yeryüzün-
de temiz sinelerden fışkırıp semalara doğru yükselen hamd ü 
senâlarıyla uhrevî âlemin bir kıyısını teşkil ediyordu...

Evet, tabiatı bu şekilde duyan, hisseden gönüller, Kud-
ret Eli’nin onun bağrından fışkırttığı ses, nağme, tat, koku ve 
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güzelliklerin tiryakisi gibi, onları görmeden, tatmadan, onlar-
la söyleşip konuşmadan edemezlerdi. Edemezlerdi, zira onlarla 
öyle hemhâl olmuşlardı ki; nasıl nefis bir yiyecek ve içecek kar-
şısında tükürük bezlerimiz harekete geçer; nasıl ney’i görünce, 
gayri ihtiyari bir şeyler mırıldanırız... Öyle de, onun mütalâasıyla 
sermest bu temiz ruhlar, ona her bakışta, ötelere ait farklı şeyler 
hisseder, farklı şeyler duyar ve hep ürperirlerdi.

Nasıl ki, bir köşk, bir yalının mimarîsi, mimarîsindeki in-
celik ve zarafeti, köşkün ve yalının ötesinde, bizlere başka 
şeyler fısıldar; öyle de bu sanat harikası tabiat meşheri  de, 
varlığının ötesinde, bir var edip gün yüzüne çıkaran, bir tan-
zim edip ortaya koyan; ortaya koyduğu her eseriyle kendisini 
hissettiren, fakat azametiyle bir türlü sezilemeyen, insan idrak 
ve ihatasının üstündeki, bütün nizam ve güzelliklerin hakikî 
kaynağını onların vicdanlarına duyurur ve mest eder.

Tabiatta mimarî , semalarla iç içe gibidir. Dağların, o mehîb 
edalarıyla başlarını semanın eteklerine dayamış gibi görün-
meleri; göklerin, bu şiddetli vuslat arzusuna karşı kendilerini 
salıvermeleri, evet bu mimarî, bütünüyle ne tatlı bir remizdir! 
İnsan hayali, çiçeklere konup kalkan arılar gibi, onun güzelli-
ğinin akislerine kona kalka ufka kadar ilerler... Oraya ulaşınca 
da, yeniden başlayacak bir seferle, yolların gökler ötesi son-
suza doğru uzayıp gittiğini sanır. Sanır da, ruhunun derinlik-
lerinde ötelere ait nağmeler duymaya başlar. Hülyalarıyla bu 
âlemde uzun süre kalmayı başaranlar; sevdasıyla yanıp tutuş-
tukları, hasretini vicdanlarında duydukları hakikî Sevgili’nin 
vuslatına erer ve bu tatlı rüyadan uyanmak istemezler...

Kalb, ruh ve vicdanlara bin bir haz ve lezzetin akıp dur-
duğu bu irfan kuşağında seyahate azmetmişler için tabi-
at, gönüllere inşirah salan manzaraları, rengârenk tepeleri, 
hülyalı dağları, baygın bahçeleri, ürperten koruları, çağıltı-
larla akıp giden çayları ve “Vahdet, vahdet!” diye denizlerle 
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bütünleşen ırmaklarıyla... evet, bütün bunlarla bilhassa, ba-
har ve yaz mevsiminde tam bir güzellik meşheri; bir keyif, bir 
neşe, bir huzur, bir hayal diyarıdır âdeta.

Bu kitap ve meşherin, her yanının ayrı bir ihtişamı, ay-
rı bir şiiri, ayrı bir füsunu vardır. O, bu ayrı ayrı güzellikleri, 
güzelliklere birer buud teşkil eden renkleri, şekilleri, biçimle-
ri ve “Olandan daha muhteşemini bulmak mümkün değil!” 
dedirtecek kadar tasavvurlar üstü endamıyla, güzellik müsa-
bakasına arz edilmiş gibidir. Bu güzellikler galerisine uyanan 
ruhlar, varlığı daha bir derin görmeye başlar ve her şeyde 
tasavvur üstü bir güzellik mûsıkîsi dinlerler... Bu sermest gö-
nüller nazarında ağaçlar “Hû” der semaa kalkar; güller, çi-
çekler, kendilerine mahsus dillerle Yüce Yaratıcı’yı ilan eder 
ve müşâhedesine doyum olmayan renkleriyle zambaklar, 
menekşeler, leylaklar; bayıltan rayihalarıyla güller, karanfil-
ler, yaseminler; büyüleyici edalarıyla kamelyalar, orkideler, 
manolyalar bizlere hep o gizli güzellikten bir şeyler fısıldar-
lar. Burada zaman öyle derince duyulur ki, insan âdeta so-
yunun yaşadığı bütün devirlerdeki güzellikleri birden görür, 
duyar ve yaşar...

Hele, bazı yerler, hiç değişmeyen mevsimleri ve hazan 
bilmeyen iklimleriyle o kadar derin, o kadar göz kamaştırı-
cıdır ki, insanlar, buralarda güzelliklerin son kıyılarına yakla-
şır gibi olur; yaklaşınca da burayla öteleri iç içe ve bir arada 
görmeye başlar: Buranın yamaçlarında Cennetleri heceler; 
buradaki nehirlerde Cennet ırmaklarının çağıltılarını duyar; 
buradaki ağaçların salınmasında Firdevs  bahçelerinin esinti-
sini hisseder... Hâsılı, buradaki bütün güzelliklerin çehresin-
de sonsuz güzellikleri duyar, müşâhede eder ve insan ömrü-
nün bu zevkleri bütünüyle yaşamaya yetmeyeceğini düşüne-
rek ebediyet arzusuyla gerilir; sonra da bu hayatî arzuyu ye-
rine getirebilecek Kudreti Sonsuz’a yönelir.
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Rahmeti Sonsuz tarafından yaratılıp insanoğlunun te-
nezzüh, müşâhede ve mütalâasına sunulan bu muhteşem ki-
tap, bu büyüleyen meşher, ne acıdır ki bugün, bir çöp yığı-
nı kadar dahi önemsenmemekte ve ihtimam görmemektedir. 
Önemsenme ve ihtimam görme şöyle dursun, dört yandan 
çölleştirme, mezbeleliğe çevirme taarruzları karşısında sarsık, 
perişan ve lime limedir.

Bugün artık, emir ve iradenin muhteşem bir arşı olan 
hava, ifritten bir duman ve kahırla dalgalanan bir girdap.. 
Hakk’ın, hayat ve lütuf kaynağı olan sular, tehlike ile çağ-
layan birer seylap ve hayata kapalı birer zift kanalı; Rahme-
ti Sonsuz’un ihsan ve keremini, hazinedarlık planında tem-
sil eden toprak, bini bereketi akıp gitmiş bir çorak, kuvve-i 
inbâtiyesi kaybolmuş bir çöl ve ekolojik denge si bozulmuş bir 
ölüm ülkesi gibi...

Bize emanet edilen her şey gibi, bu mücessem kitaba, bu 
muhteşem meşhere de yazık ettik. Yazık ettik çölleştirdiğimiz 
ovaya-obaya.. yazık ettik kirlettiğimiz denize-çaya.. yazık et-
tik toprağa-havaya.. ve yazık ettik içinde yaşanılmaz hâle ge-
tirdiğimiz ormana, bağa, bahçeye... Daha doğrusu Cennet’e 
benzeyen bu güzel dünyayı Cehennem’e çevirmekle yazık et-
tik kendi kendimize..!

Şayet insanlar, nizamını bozup kirlettikleri bu dünyayı, 
yeniden imar edip eski güzellik ve ihtişamına ulaştırmazlarsa, 
bu güzel dünyanın Nuh  Tufanı  gibi hâdiselerle enkaz yığınları 
hâlinde başımızdan aşağı dökülmesi kaçınılmaz olacaktır.



Yeniden Var Olma

Eksiksiz tam bir yenileşme, ancak, ruh, zekâ, his ve ira-
denin müşterek gayretleriyle mümkündür. Ruh gücünü, bü-
tünüyle kullanmak, geçmişten gelen bilgileri eksiksiz değer-
lendirmek, sürekli olarak ilham ve mâneviyat esintilerine açık 
kalabilmek, körü körüne taklitlere takılıp kalmamak ve her 
zaman nizamiliği takip etmek... İşte mantıkî yenileşmenin bir-
kaç dinamiği !

Ruh zinde, zekâ canlı, his hüşyâr, irade de sıhhatli ise, bu-
gün, geride veya ileride olmanın, üstte veya altta bulunmanın 
hiçbir önemi yoktur. Kim olursa olsun, ruh ve iradesiyle var 
olabiliyorsa ve yolunda ilerlemeye talip ise, bugün gerilerin 
gerisinde bulunsa da, yarın zirveleri tutacağı muhakkaktır.

Çin , o harika surlarını inşa ve o ileri ahlâkî, içtimaî pren-
siplerini hazırlayıp insanlığa takdim ettiği dönemde, Avrupa-
lı insan, henüz mağaralarda yaşıyordu. Nebiler sayesinde, 
şarkın dört bir yanı Cennet bahçelerinin ihtişamına ulaştığı 
hengâmda, Londra  şehrinin üzerine kurulduğu yerler, ayıla-
rın, kurtların, içinde serbestçe dolaşabildiği ormanlardan iba-
retti. Ninova ’da, Babil ’de, Karnak ’ta beşerî harikalar devri sü-
rerken, Sorbon ’lar, Oksford ’lar, Cambridge ’ler henüz rüyalara 
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bile girememişlerdi. Batılı “Orta Çağ ” deyip karaladığı bir za-
man dilimini –ki gerçekten de onun için öyleydi– koskoyu 
bir cehalet , bir vahşet içinde idrak ederken, İslâm dünyası , 
Endülüs ’leri, Bağdat ’ları ve Buhara ’larıyla, ileride Avrupa lı’ya 
da ilham kaynağı olabilecek Rönesansını yaşıyordu...

Cihan var oldu olalı, hiçbir şey kararında kalmamış; ge-
lenler gitmiş, gidenlerin yerlerini başkaları almış ve onları da 
da ha başkaları takip edip durmuştur. Bir zamanın azizleri, baş-
ka bir zamanın perişanları; perişan ve derbeder olanları da 
aziz leri olarak ortaya çıkmışlardır. Bu itibarla bugün aziz gö rü-
nen lerin yarın zelil, bugün zelil sayılanların da yarın aziz ol ma-
yacakları iddia edilemez.

Dün üzerinde silindirler geçmiş gibi yerle bir edilen Ja-
ponya , bugün dünyayla hesaplaşma yolunda... Dün kolu ka-
nadı kırılıp bir tarafa itilen Almanya , bugün başkalarının kor-
kulu rüyası... Öyleyse, bizim dünyamız neden yerinde kala-
kalsın! O da pekâlâ kendine gelip toparlanabilir; toparla-
nıp çağı ile hesaplaşabilir. Kaldı ki, görülebildiği kadarıyla, 
bu dünya da yeniden derlenip toparlanma, geçmişini onla-
ra borçlu bulunduğu tarihî dinamiklere yönelme ve hızlı bir 
mâneviyat topluluğu hâline gelme devresine girmiş sayılır.

Bir asırlık bilgi ve tecrübe birikiminin yanında, Avrupa ’nın 
zulüm, tahakküm ve yıllardan beri süregelen sinsice ezme 
politikalarının da onun metafizik  gerilimini bir hayli arttırdı-
ğı düşünülecek olursa vasat müsait ve şartlar da tamam de-
mektir. Buna mukabil, hasım dünya ise bohemlik, lâahlâkîlik , 
mâneviyat buhranları ve cismanî hayat cenderesinde canı 
gırtlağına gelmiş olma gibi çözülüş sebepleriyle karşı karşıya 
bulunmaktadır ki, bu hâliyle onun için, bugün olmasa da ya-
rın bir inkıraz kaçınılmaz gibi gözükmektedir.

Bir zamanlar, kısmen dahi olsa, milletimizi de saran zafer 
ve muvaffakiyet sarhoşluğu, dolayısıyla da, rahat, rehavet , 
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tenperverlik, bugün Batı topluluğunu bütünüyle kıskacına al-
mış ve adım adım onu ölüme götürmektedir. Harb ü darpten 
usanmış ve uzaklaşmış, kendini her gün biraz daha dünya-
nın cazibe ve sûrî güzelliklerine kaptırmış bu maddeci yığın-
lar, bir gün bütün bütün mukavemetleri kırılacak ve kendile-
rini, etrafında dönüp durdukları girdabın “ile’l-merkez” gü-
cüne karşı koruyamayacak, ya başka kuvvet kaynaklarına ta-
kılıp başka bir hâl alacak veya tamamen sahneden silinip gi-
deceklerdir. Varsın onlar şimdilik, dünyayı fethettiklerinden, 
onu zapturapt altına aldıklarından dem vuradursunlar; gele-
cek, onlara pek de tebessüm edeceğe benzemiyor.

Evet, Babil ’den, Mısır ’dan, Yunan ’dan, Bizans ’tan, Sel-
çuklu  ve Osmanlı ’dan sonra, batı toplumları da, bir mânâda, 
devirlerini tamamlayıp bugünkü fonksiyonları itibarıyla tarih 
sahnesinden silinecek ve yerlerini daha inançlı, daha dinç, 
daha kararlı ve hayata bakışları daha farklı bir kısım yeni mil-
letlere bırakacaklardır.

Dünden bugüne yıkılışa giden yollar hep aynı olmuştur. 
Başlangıcı, bir iki asır ötelere dayanan bizim yıkılışımız da ay-
nı çizgide cereyan etmiştir. Dinî salâbetimizi muhafaza ede-
memiş ve vahdet-i ruhiyemizi koruyamamış, ananelerimi-
zi devam ettirememiş; gelecek adına hazırlanamamış, gerile-
memiş; genç nesilleri bu çizgi ve bu anlayışa göre yetiştireme-
miş; millet olarak genç kalamamış; dolayısıyla da ardı arkası 
kesilmeyen iç ve dış sarsıntılara mukavemet edemeyerek tıp-
kı içi boşalmış bir çınar gibi devrilivermiştik.

Şimdi ise, karşı tarafın bin bir rezalet ve sefahet içinde 
adım adım bir ölüm çukuruna doğru kaymasına mukabil; biz 
ve bizim çizgimizde olan milletler, sürekli zirvelere doğru yük-
selmekteyiz.

Bugüne kadar, bâtıl üzerine kurulmuş bir dünyayı, bi-
ze hep başka türlü anlattı, başka türlü gösterdi; kuvve-i 
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mâneviyemizi kırdı ve fert fert hepimizi felç ettiler. Batı’nın 
sanayi ve teknolojik gelişmeleri karşısında şok olmuş aydın-
larımız, çağa göre kendilerini yenileyeceklerine, bize ait bü-
tün değerleri terk etmek ve duyguda, düşüncede bütün bü-
tün Batılılaşmak  gibi korkunç bir tarihî yanlışlık içine girdiler. 
Tabii, ne tam Batılılaşabildi, ne de kendi dünyalarında ka-
labildiler: Öz gitti, mânevî değerler yıkıldı, millet ağacı sar-
sıldı; ama bütün bunların karşılığı olarak, kendi değerleriy-
le Batı’yı yakalamak da mümkün olmadı. Olamazdı da; zira, 
ruh yüceliğine, insanî değerlere bina edilmemiş bir medeni-
yet, çağlar boyu mânâ ve ruhla haşrüneşr olmuş bir millet 
için bütünüyle benimsenemez ve kabullenilemezdi. Nitekim 
öyle de oldu. Oldu ama bu arada millet de kendi ruhundan 
pek çok şey kaybetti.

Bütün seyyiâtına rağmen Batı, şimdiye kadar bizlere hep 
bir fazilet kaynağı olarak gösterildi; fenalıklarına bütün bü-
tün göz yumuldu; iyiliklerinin de habbeleri kubbeler gibi des-
tanlaştırıldı.. alkışlandı ve alkışlatıldı; kitleler aldatıldı ve bu 
bâzicede38 olan da yine millete oldu.

Şimdi, yeni bir devre başlıyor. Bu devrede çözülme ve 
çökme sırası onlarda.. tabiî doğrulup kendine gelme sırası 
da bizde ve bizim gibi milletlerde. Bu yeni tekevvünün hız-
lı veya yavaş yavaş cereyan etmesi, “esbâb-ı âdiye ”39 içinde, 
Allah’ın iradesini temsil edip alkışlayanların gayretlerine bağ-
lı. İnsanlardaki gayret ve teşebbüsler birer dua farz edilecek 
olursa, Kudreti Sonsuz’un bu mevzudaki halk ve icadına, bu 
dualara icabet nazarıyla bakılabilir.

Bu itibarladır ki, ne istediğimizi çok iyi bilmeli ve isteye-
ceğimiz şeyleri sebeplere riayet çerçevesi içinde istemeliyiz.

38 Bâzice: Oyun, eğlence, oyuncak
39 Esbâb-ı âdiye: Sebepler dairesi
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Maalesef bizler, Tanzimat ’tan bu yana bir türlü, ne iste-
diğimizi belirleyebilmiş, ne de bunları usulü dairesinde ifa-
de edip tatbikatına geçebilmişizdir. Ülkenin terakkisi için bi-
linmesi lâzım gelen içtimaî ve iktisadî kaideleri hiçbir zaman 
bilememiş, milletin istidat ve kabiliyetlerini değerlendireme-
miş, onun ahlâkî ve mânevî yapısını hep kulak ardı etmiş.. 
sadece ve sadece bir zamanlar Batılı devletlerin yükselmesi-
ne esas teşkil eden dinamikleri görmüş.. görmüş ve onları de-
ğişmez, yanıltmaz esaslar sayarak bir bir kopya etmiş ve şan-
lı milletimizi mevhum bir kazanç uğruna muhakkak bir zara-
ra uğratmışızdır.

Oysaki, her şeyden evvel, asırlardan beri milletimizin ka-
nıyla, canıyla bütünleşmiş dinî, millî, ahlâkî ve harsî değerle-
rimiz korunup kollanmalı ve başkalarından alınacak şeyler de 
ona göre alınmalıydı. Böyle bir hareket daha tabiî, daha fıtrî 
olurdu; dolayısıyla da daha çok semere alınabilirdi. Ne acıdır 
ki, bizde öteden beri devam edegelen bütün ıslahat hareket-
leri nde, bu önemli husus hep ihmale uğramış ve hep göz ar-
dı edilmiştir. Rica ederim, bugün maddî terakki nin zirvesin-
de dolaşan ülkeler, daha işin başında iken, kendilerince mü-
kemmel saydıkları bugünkü kanunları hazırlayıp, o kanunla-
rı hayatlarına hâkim kıldıklarından dolayı mı yükselmişlerdir; 
yoksa, terakki ettikçe daha değişik şeylere ihtiyaç duyup ona 
göre yeni içtihat ve yeni kanunlar mı vaz’etmişlerdir..?

Aslında, her meselede onları isabetli görmek, bizim için 
doğruyu bulamama mevzuunda çok ciddi bir inhiraf; onla-
rı kopya ederken dahi, doğru dürüst kopya edememe de bir 
basiretsizlik ve bir ayıptır.

Bizler, ta Mustafa Reşit Paşa ’dan Mithat Paşa ’ya, ondan 
Genç Osmanlılar ’a, onlardan da İttihatçılar a kadar kat’iyen 
bunları düşünememiş; kendi insanımızı hep, Fransız , İngi-
liz , Alman gibi mütalâa etmiş ve onlardan aldığımız düşünce 
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sistemlerini tıpkı konfeksiyon elbise gibi, milletimizin başına 
geçirmek istemişizdir.

Tanzimat  ve onu takip eden dönemlerdeki ferman ve ka-
nun nâmeler hep bu anlayış içinde hazırlanmış, hazırlanırken 
de “Düvel-i muazzama ”ya şirin görünme hedeflenmiş.. ama 
kat’i yen toplumumuzun temel yapısı hesaba katılmamış.. bu 
fer man ve kanunnamelerin getirdikleri, götürecekleri hiç mi 
hiç düşünülememişti. “Gülhane Hatt-ı Hümayûn ”u bin bir 
tan ta na ve debdebe ile okunurken, halk kitleleri şöyle dur-
sun, bu tumturaklı kelimelerden, cümlelerden devlet ileri ge-
lenleri bile pek bir şey anlamamışlardı.

Şayet Üçüncü Selim ’den bu yana gelen devlet adamla-
rımız, çeşit çeşit ıslahat fermanları adı altında millet  ve ülke-
nin geleceğiyle alâkalı planlar teklif ederken, dinî, değerleri-
mizi ve millî kültürümüzü muhafazada da biraz olsun hassasi-
yet gösterebilselerdi, şimdiye kadar milletçe bir hayli mesafe 
almış olacaktık. Ama her ıslahat döneminde bu cihet hemen 
hemen hep kulak ardı edildi ve zaten anomali doğan Tanzi-
mat  ve Meşrutiyet lerin de doğmalarıyla ölmeleri bir oldu.

Islahat hareketleri ne başladığımız o günlerde, bizimle be-
raber yola çıkan milletler, bugün maddî terakkinin zirvele-
rinde dolaşıyorlar. Bunun sırrını keşfetmek için oturup uzun 
uzadıya düşünmeye lüzum yok. Dün, ülke içinde mesailerini 
tanzim edip mükemmel bir iş bölümü yapabilenler, belli bir 
ölçüde de olsa, kendi aralarında emniyet ve güven duygusu-
nu yaygınlaştıranlar, millî ve tarihî değerlerini koruyabildikle-
rince koruyanlar bugün birer millet oldular. Akıbeti ümit va-
ad edici olmasa bile, birer millet...

Şimdi, istirham ederim, milletimiz için muasır milletler 
seviyesinde ciddi bir mesaî tanzimi nden, mükemmel bir iş 
bölümünden ve yine bizim ölçülerimiz içinde emniyet ve gü-
ven duygusunun yaygınlaştırılmasından; her yeri başlı başına 
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eşsiz birer pırlanta sayılan o dinî ve millî değerlerimizi koru-
yup kolladığımızdan söz edebilir miyiz...?

Bütün bu menfi hususlara rağmen, insanımız hâlâ her 
yönüyle canlı, geleceğe açık, ne olduğunun ve ne olmak iste-
diğinin şuurunda, mükellefiyetlerini yerine getirmeye karar-
lı ve baştakilerin hazırlayacağı imkânları beklemektedir. Öy-
le inanıyoruz ki, şayet bir muhalif rüzgâr esmezse, milletimiz, 
tarihî tekerrürlerle açılan yollarda devletler muvazenesi ndeki 
o muhteşem yerini bir kere daha alacaktır ve Hakk’ın inaye-
tiyle bunu önlemeye de kimsenin gücü yetmeyecektir.



Kudsîler  

ve Hakikatin Elmas Kılıcı

Kudsîler ; geçmiş kitapların doğru haberleri, iddialı keha-
netlerin ürperten işaretleri, inşirah veren kerametlerin ümit 
dolu beşaretleriyle son dönemde yolu gözlenenler... Yıllar 
var ki, insanımız, bilerek veya bilmeyerek, gözlerini doğuş 
beklediği ufuklara dikti ve onları bekledi.. onlarla avundu, 
onlarla teselli oldu.. onların geleceğine dair ümidini yitirin-
ce de hazana uğramış yapraklar gibi sararıp soldu ve dört bir 
yanda savrulup durdu. Onlar, yıllar ve yıllar gönüllerimizde 
kurtuluş sabahının ışık melekleri olarak yaşadı ve ruhlarımı-
za güç, iradelerimize de fer oldular. Onlarla vaad edilen şe-
yin gerçek kuvvet ve inşirahı olmasaydı, milletçe ulaştığımız 
şu andaki noktayı elde etmek için daha seneler isterdi; hatta 
belki de hiç mümkün olmazdı.

Bizler, bir avuç toprak isek, onlar, bu çorak iklimin âb-ı 
hayatı; bizler, içinde ışığın yanıp söndüğü cam parçaları ve 
su kabarcıkları isek, onlar –Yaradan gölgelerini üzerimizden 
eksik etmesin!– zatında karanlık bu cisimlerin nurefşân ışık 
kaynakları...
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Onların varlığı geleceğin şanı, şerefi ve milletin gözü-
nün aydınlığıdır. Sırtı iki büklüm kamburlaşmış sema, onların 
alın la rın da parlayan zafer müjdeleriyle böyle rükûa vardı.. 
yıl dız lar o gün-bugün kulaklarında uğuldayan bu beşâretle 
hep yeryüzüne göz kırpmaya başladı.. yer-gök şimdiye kadar 
duyulmadık bu velvele ile doldu ve çınladı. Ve yine bu vel-
vele ile bütün yalancıların yalancı mumları söndü, dümenleri 
bozuldu ve asırlardan beri cihanı haraca kesen bilumum şey-
tanların uykuları kaçtı...

Şimdi, bütün karanlık ruh ve karanlık sineler, önceden 
yağmuru sezen romatizmalı uzuvlar gibi, feleğin döl yatağın-
da gelişen bu melek soluklardan rahatsız ve âdeta ölüm rü-
yaları görmekte. Bir kısım karanlık ruh ve karanlık sinelerin 
bilhassa son zamanlarda gösterdikleri huşunet, huzursuzluk 
ve yaramazlığın gerçek sebebi de bu olsa gerek. Aslında on-
ların bu türlü davranışları; her gün biraz daha kendi denge-
lerini bozacak, kendi politikalarını karıştıracak ve dolayısıyla 
da sadece ve sadece kendi tükenişlerini hızlandıracaktır. Bu-
gün yeryüzü muvazenesinde bunlar söz sahibi olsalar bile, 
kudsîlerin nurlu iklimine uyanamamış ve onların soluklarıy-
la beslenememiş dünyaya hâkim güçlerin, başlarındaki taç-
lar fazla ve iğreti; onlara bağlı bütün hükümranlıklar da gayri 
ciddi birer oyun ve birer akrobasidir. İhtimal son zamanlar-
da, her gün biraz daha artan bir hızla, mazlum milletlere karşı 
gösterdikleri baskı ve şiddetin asıl sebebi de, işte onların, bu 
yanlarının ortaya çıkması endişesidir.

Evet, dünyayı idare ediyor iddiasında olan bu güçler, iş 
ve icraatlarına bakılacak olursa, değil dünya muvazenesinde 
ağırlığı olan süper bir devlet, herhangi bir devlet ciddiyetiy-
le dahi telif edilemeyecek kadar basitlik ve seviyesizlik örne-
ği olmuşlardır.
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Ama öyle anlaşılıyor ki, artık bunların da suları ısındı; ya-
vaş yavaş büyüleri bozulmaya yüz tuttu ve her gün biraz da-
ha artan bir süratle kendi “son”larına doğru kaymaya başla-
dılar. Gayri bundan böyle, ne mazlum ve mağdur milletleri 
iğfal edebilecek oyunları kaldı, ne de dünya muvazenesinde-
ki yerlerini koruyabilecek güç ve iktidarları.

Buna karşılık bizim altın yamaçlarımızda ise yeni yeni fi-
danlar filiz vermeye başladı.. dağlarımız bağ, bağlarımız da 
Cennet bahçelerine döndü. Şimdi bu bağ ve bahçelerin her 
yanında yüreklerimizi hoplatan hoş sesli bülbüller şakıyor... 
Hakikat ve onun sadefi söz elmasından öyle kılıçlar meyda-
na geldi ki, bunlardan bir teki bile yeryüzündeki bütün ya-
lanları biçip-geçmeye yetecek kadar keskin ve sağlam. Ma-
deni hakikatten, suyu imanlı sinelerden bu mukaddes kı-
lıç, senelerden beri cihanın dört bir yanında zulüm soluk-
layıp geçen, geçtiği her yerde zayıfları ezen; vahşeti, vahşi-
leri utandıracak kadar ürpertici, dünyayı sorumsuzca idare 
eden güçlerin korkulu rüyaları oldu. Sisli-dumanlı düşünce-
lerin elinde ve henüz kınından tam sıyrılmamış bulunan bu 
kılıç, kim bilir bütün bütün yalınlaştığı zaman karanlık yü-
reklere ne korkular salacak..!?

Yakın tarihe kadar, gerçeği ifadeye yeltenen her dile ki-
lit vurup, hakikati haykıran bütün kalemleri kısırlaştıranlar, 
bâtılın ebedlere kadar yaşayabileceği vehmiyle, kendilerin-
den başka kimseyi kabul etmiyor, kimseyi umursamıyor, 
kimseyi dinlemiyor; sadece ve sadece kendi hezeyanlarıyla 
yaşıyorlardı.

Gün gelip de, gece ile gündüz birbirinden ayrılınca, ka-
ranlığın kadehi de gidip boşluğa döküldü. Ve ışıktan rencide 
olan gözler, ne yapacaklarını bilememenin şaşkınlığıyla ay-
dınlığa sırtlarını döndü ve şafaklara zift çalmaya başladılar. 



138___________________________________________________________________________________________________________ Zamanın Altın Dilimi

Artık hezeyan ekiyor, çılgınlık biçiyor ve kendi işlerini bitiri-
yorlardı.

Oysaki kader, hakikatin yakuttan bayrağını gönül surla-
rına çekmiş ve o burçlar üzerinden avaz avaz, birkaç asırdan 
beri kendilerini ölüm uykusuna salmış “mağaradakiler”e yeni 
bir “ba’sü ba’del mevt ” sûr u üflemeye başlamıştı bile... Gö-
nül dünyalarında, bu ilâhî davete “evet” diyen kudsîler  es-
ki söz ve nefes cevherlerine öyle bir ses ilave ettiler ki, değil 
yeryüzündeki insanlar, eğer yüce dergâhtan “Geriye dönüş 
yok!” fermanı olmasaydı, nice bin seneden beri toprağın al-
tında çürüyüp giden tenler ve ötelere ulaşmış canlar bile, bu 
çığlıkla uyanıp “Gelmemek elden gelmezdi; çağrıldık ve gel-
dik.” diyeceklerdi.



Beklenen Gençlik

Yıllar var ki, gözlerimiz yollarda ve geleceğin hülyalı ma-
vilikleri içinde varlığı en temiz ruhlardan daha temiz, düşün-
cesi çağın bütün problemlerini çözecek kadar güçlü, sinesi 
meleklerin gönülleri kadar yumuşak ve iradesi Cehennemler 
karşısında dahi “pes” etmeyecek kadar sağlam, ideal bir nesil 
bekleyip durduk. Hakk’ın inayetinin temsilcisi, böyle bir nes-
lin geleceğine dair ümidimiz olmasaydı, upuzun bir boşluk 
döneminde ye’se kapılmadan, çözülüp dağılmadan varlığı-
mızı sürdürmemiz mümkün değildi. Nebilerin vaadinde, veli-
lerin sırlı ifadelerinde onunla tanıştıktan sonra, her gece düş-
lerimizde onunla selâmlaştık; her gün hülyalarımızda onunla 
coştuk ve geldik bu günlere ulaştık.

Çehrelerinin akı, kurtuluş günümüzün sabahı bu ay yüz-
lüler , hayallerimize girecekleri âna kadar gündüzün geceden 
farkı yoktu; bizler de bu karanlık âlemin uyurgezer hayaletle-
riydik. Şafaklarımız onların emareleriyle tüllenince, daha çok 
bir mezarı andıran bu düşkünler diyarı da güllerle, çiçekler-
le kızarmaya başladı. Eğer bir muhalif rüzgâr esmezse, on-
ların ağızlarının suyuyla bir gül bahçesine dönen yamaçları-
mız, gelecekte bütün insanlık için, ruhun, mânânın tütüp dur-
duğu, dolayısıyla da huzur ve itminanın soluklandığı, ötelere 
açık tenezzüh yerleri hâline gelecektir.
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Geleceğin dünyası onlarla o kadar aydınlıktır ki, o ay-
dınlık çağa göre ay, ancak bir zerre; güneş, o devrin kutlu-
larının geçtikleri yerlere ışık saçan bir kandil; varlık bu iklim-
de, okunaklı bir kitap ve muhteşem bir meşher; dört bir yan-
da duyulan nağmeler de peygamber kardeşliğine namzet bu 
kudsîlerin dokunaklı sesleridir.

Onların yaşadığı zaman diliminde söz pazarları bulaşık-
lardan temizlenir; azgınların ağızlarına gem vurulur, bütün 
başıboşların ipleri çekilir.. söz, söz sultanlarıyla buluşur, tanı-
şır ve âlem onların soluklarıyla dolar taşar.

Evet, onlar, bir kere İsrafil  gibi sûr a üfleyince, birkaç asır-
dan beri kendilerini ölüm uykusuna salmış ne kadar uyurge-
zer varsa birdenbire dirilecek.. o güne kadar rüyalarla tesel-
li olan bütün bahtsızlar uyanacak; şurada-burada hırıltılarla 
dolaşıp duran ve şeytanın ümitsizlik bestelerini seslendirenle-
rin de sesleri kesilecektir.

Onlar, bütün peygamberlerin mutlak vârisi, insanlığın if-
tihar tablosu Nebiler Sultanı’nın da en has mirasçıları olduk-
larından, bir mânâda, tıpkı o ufuk insan gibi, Âdem Nebi ’den 
sadakat ve vefa, Nuh  peygamberden azim ve kararlılık, Hz. 
İbrahim ’den hilm u silm ve teslimiyet, Musa (as)’dan müca-
dele ve fütüvvet, Hz. İsa -Mesih’den mülayemet ve müsama-
ha tevarüs etmişlerdir.

Dünden bugüne bu vasıflardan sadece birkaçıyla bile çok 
ölü gönüller dirilmiş ve çok ümranlar kurulmuştur. Bunların 
bütününün bir anda ve bir kadroda bulunması, vesilelik açı-
sından yeni bir “ba’sü ba’del mevt ” için öyle müthiş bir kuv-
vet kaynağıdır ki, bu kaynağı temsil edenler, bugün olmasa 
da yarın, zirveleri tutup insanlığın kaderine hükmedebilirler.. 
elverir ki, Cenâb-ı Hak’la, aralarındaki misakı bozup çeşit çe-
şit inhiraflara düşmesinler...
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Evet, bugün insanlık yeni bir kurtuluş bekliyor. Öyle an-
laşılıyor ki, dünya çapındaki bu büyük işi gerçekleştirecek 
yegâne güç de, çağımızda Hak rahmetinin temsilcileri sayı-
lan, peygamber vasıflarıyla serfiraz bu altın nesil olacaktır ve 
ilklerinkine yakın bu şeref beratının sonu da bunların unvan-
larıyla mühürlenecektir.

Yer yuvarlağı onların çevkanlarının ucunda, yaratılış ga-
yesine uygun çizgiyi bulacak ve felek onların destanlarını mı-
rıldanıp duracaktır. Bunlar sayesinde yeryüzü, son bir ke-
re daha bilgisizlik ve görgüsüzlükten arındırılacak; küfür ve 
dalâlet, cehalet  ve hayâsızlık Kafdağı ’nın arkasına atılacak ve 
öteden beri, salim düşüncenin değişmez, tükenmez kaynağı 
ve Kudreti Sonsuz’un en son mesajı Kur’ân, bütün ışık tayf-
larını sanat ve ilimlerin önüne sererek, sanatkârlara ve ilim 
âşıklarına onların mübarek gayretleri içinde iman ve mârifet 
zevklerinin en erişilmezlerini duyuracaktır.

Yaşlı dünya ve kaddi bükülmüş insanlık onlar sayesinde, 
ruhu kendine has çizgileriyle; düşünceyi, ötelere ait derinlik-
leriyle; iradeyi, o baş döndürücü çap ve çalımıyla son bir ke-
re daha görüp tanıyacak, müşâhede edip anlayacaktır.

Ey, henüz ufukta küçük bir belirti iken, gönüllerimize ışık 
ve ümit salıp, dillerimizin bağını çözen mukaddes nesil ve 
ey mübarek solukları, asırlardan beri ciğeri yanmış sevdalıla-
rın merhem ve tiryaki nurlu gençlik! Kalk, seninle temsil edi-
len mânâdan gözlerimize ışıklar çal ve yalancıların mumları-
nı söndür! Kalk, hasretle yolunu bekleyenlerin, hicranla inle-
yenlerin ahlarını dindir! Kalk ve aslanlar gibi öyle bir kükre 
ki, çakallar bir daha görünmemek üzere inlerine saklansınlar 
ve yedi cihan senin velvelenle dolup taşsın! Kalk, Yaratan aş-
kına, gençliğinin hakkını ver ve karakuralara kendini ispat et! 
İspat et ve aç herkese sineni açabildiğin kadar; kalmasın ki-
nin, nefretin bozguna uğramadığı bir tek yer! Öyle insanca 
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davran ki, yılanlar, çıyanlar bile utanıp deliklerine girsinler! 
Kalk, önümüzü kesen ve istikbal adına endişelerimizi sarsan, 
ne kadar karanlık düşünce, sis ve duman varsa, hepsini eli-
nin tersiyle bir tarafa it ve bize, aşk, ümit ve mürüvvet neşi-
deleri söyle! Söyle ki, artık kâbuslu rüyalardan ve baykuşça 
çığlıklardan usandık!

* * *

Bugün, aşk, pek çoğumuzun sinesinde pas tuttu; mürüv-
vet avuçlarımızın içinde göz göre göre gül yaprakları gibi ku-
rudu ve savruldu.. ümit, kolu kanadı kırık, şurada burada sü-
rüm sürüm.. himmet ve cesaretlerimiz ise, şiddetli fırtınalar 
şöyle dursun, en küçük esintiler karşısında dahi savrulup gi-
decek kadar zayıf... Böyle bir zemin ve atmosferde, varlığı-
mızı muhafaza ve devam ettirmek için, öyle sarsılmaz irade 
ve yüksek himmetlere ihtiyacımız var ki; dünya, gülle, bomba 
olsa başında patlasa, her şeyi altüst olup bütün düzeni bozul-
sa; orduları kırılıp etrafı dağılsa, bulutlar başına ölüm yağdırıp 
yerden kaynaklar ölüm fışkırtsa, yollar bütünüyle gidip sarpa 
sarsa, köprüler yıkılıp her yanı su alsa, hiçbir şey olmamış gi-
bi atını mahmuzlayıp “ileri!” diyebilsin ve ölümün kol gezdiği 
yerlerde, kanıyla, teriyle güller bitirsin.. Süleyman  peygam-
ber gibi, rüzgârlara binip kurak ve çorak yerlere yağmur olup 
yağsın; ölü gönülleri İrem bağları  gibi donatsın.. zalimlerin 
“hayhuy”unu kessin, mazlumların imdadına yetişsin.. taşa-
toprağa altın olma yolunu gösterip kömürden elmas, zehir-
den panzehir çıkarsın.. akrebin kuyruğunu kırıp kendi ağzına 
soksun ve yılanın dişinin dibine şeker şerbet akıtsın...

Evet, öyle sihirli oyunlar göstersin ki, birkaç asırdan beri 
bütün insanlığı, hususiyle de bizim insanımızı çeşitli gözbağcı-
lıklarla tesir altına alan bilumum büyücülerin oyunları bozul-
sun.. şeytanla hemhâl olanların meclislerine ateş düşsün.. fitne  
bayraktarlığı yapanların ödleri kopsun.. kinin, nefretin ocağı 
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sönsün ve yıllardan beri bıkmadan, usanmadan din düşmanlı-
ğı yapanlar da nedametle iki büklüm olsun ve kıvransın..!

Bu irade ve himmet insanlarının gelişi, bizim milletimiz 
için olduğu gibi, bir mânâda topyekün insanlığın kurtuluşu-
nu da beraberinde getirecektir. Bugün bütün insanlık, sefil, 
derbeder ve perişandır; dünya çapında hemen her şey elden 
ayağa düşmüştür: Söz sofrası şuursuz sarhoşların elinde.. dü-
şünce, yedi dünyaya karşı dilencilik yapanların sermayesi.. 
ilim, her şeyi maddede arayanların oyuncağı.. bilim ürünleri, 
küfür hesabına istismar vasıtası... Her ağızdan yükselen ay-
rı ayrı ses, her kafadan çıkan farklı farklı düşünce görgü, bil-
gi ve töre mahrumu yığınları bütün bütün şaşkına çevirdi ve 
huzursuzluk unsurları hâline getirdi.

Şimdi, bütün bu menfî durumların yanında, ışığın ve reh-
berin de güven vermediği gece kadar karanlık bir dönemde, 
kitlelerin inandırılıp uyarılması için, kederini sözlerine karış-
tıracak, hasret ve hicranlarını gözyaşları hâline getirip kurak 
ve çorak yerlerin bağrına salacak.. her yere uğrayıp herkesi 
ziyaret edecek; uğrayıp ziyaret ettiği yerlere, gönül nağme-
lerinden mesihî soluklar gibi diriltici besteler duyuracak öy-
le söz, hâl ve gönül erleri ister ki; bu güne kadar tekrar ber 
tekrar aldatılmış ve artık kimseye güveni kalmamış kalabalık-
lar, bu yeni ses ve söze inansın, uyansın ve o sözün yankı-
ları içinde sonsuzluk arayışına geçsin; geçsin de, Cebrail  ka-
nadı takmış gibi, bir solukta “mevkib-i Arş ” olup gökler ötesi 
âlemlere ulaşsın...

Yıllar var ki, kalabalıklar, bu seviyede, onun derd ü ızdı-
rabından anlayacak ve elemlerini ruhunda duyup yaşayacak 
samimileri bekleyip durdu. Uğradığı her yerde onları aradı.. 
karşılaştığı herkese onları sordu; aradıkları hakkında tam bir 
bilgiye sahip olmasa bile, bunların, gönlündeki gamlara gam 
çekmeye namzet gönüllüler olabileceğini vicdanında duydu 
ve onların hülyalarıyla teselli oldu.
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Ey, yıllar yılı gamı pinhan edip, gam zebunu yaşayanlar! 
Bakın, artık önünüzde karanlıklar birer birer yırtılıyor ve yır-
tılan karanlıkların ötesinden bir başka nağmeler geliyor. Sa-
bahın erken saatlerinde, bizlere soluklarını böyle duyuran-
lar, önümüzdeki günlerde seslerini ta yıldızlara kadar yüksel-
teceklerdir. Duyduğunuz ses, gördüğünüz ışık yalancı şafak-
lara ait olsa bile sevinin; çünkü, bütün yalanlar gibi, yalancı 
şafağın ömrü de kısadır, çabuk geçer.. önünüzde sizi, hakikî 
Dost’a kavuşturacak gerçek bir sabah var..! Gayrı, ses, renk, 
ışık dostça selâmlayıp, dostça ses verince, gama, tasaya ne 
gerek var..!

Dilleriniz, geleceğin neşideleriyle coşsun.. gönülleriniz 
ha tif le rin sesleriyle dolsun.. göz pınarlarınızdan sevinç yaşla-
rı dö kül sün ve sağda-solda hâlâ tütüp duran iblisin sisli-du-
man lı ateşlerini söndürsün! Öyle zannediyorum ki, artık, asır-
lık hasretleriniz sona erdi. Ve şimdi, sizler, ruh âlemine açılan 
bir sırlı kapının önünde bulunuyorsunuz. Gayrı, âdeta çevka-
na dönmüş olan boynunuz mahviyet ve tevazu içinde bir hal-
ka gibi olmalı; olmalı ki, acz u fakr  Hızır  gibi imdadınıza koş-
sun.. aşk u şevk  size kanat olsun.. sonsuza yelken açan gemi-
ler gibi, bulunduğunuz sahilden ayrılırken her menzilde O’na 
enîs olup O’nun güzelliklerini seyredesiniz...

Bu ledünnîliğinizle, gelecek zamanın kapısında, sizi se-
lâm la yan melekler, “Ebedî kalmak üzere esenlikle girin ora-
ya.”40 diyecekler; vicdanlarınız da bu lütuf ve bu iltifata, 
“Hamd olsun o Allah’a ki, bizlere karşı vaadini yerine getir-
di ve bizleri arza vâris kıldı.”41 sözleriyle mukabele edecek ve 
şük ran la iki büklüm olacaklardır.

40 Bkz.: Zümer sûresi, 39/73.
41 Bkz.: Zümer sûresi, 39/74.



Gönül

Muhabbet bir Süleyman dır
Gönül taht-ı revân olmuş.

(M. Lütfi )

Gönül , insanoğlunun en önemli, en ciddî yanı; onun mâ-
ne vî varlığının ifadesi, his ve inançlarının kaynağı ve insan 
derinliklerine açılan yolların hem sona kadar uzayıp gideni, 
hem de ilk menzilidir. Gönül yolunda yürüyenler karanlık bil-
mez; gönlüyle kanatlananlar bir şeye takılıp kalmaz. Bütün 
insanî değerler  gönül yamaçlarında boy atıp gelişmiştir. İman, 
aşk, ruhanî zevkler bütünüyle gönül bahçesinin meyveleridir.

Gönül dünyasında çölleşmiş insanların duygu, düşünce, 
muhakeme ve ilim anlayışında da kuruyup gitmeleri mukad-
der ve kaçınılmazdır. Mantık, gönlün vesayetine girip onun 
kapıkulu olduğu çağlarda, bütün buudlarıyla en ihtişamlı 
günlerini yaşamış ve sayılmayacak kadar ölümsüz eserler mi-
ras bırakmıştır. Bu dönemlerde ruh maddeye hâkim olmuş, 
onu özünde eritmiş.. dünya ukba ile iç içe girip onunla bütün-
leşmiş.. bayırlarımız, ötelerin panayır yerleri hâline gelmiş.. 
veralara ait değerler buralarda fiyat ve pazar bulmuş; burala-
ra ait nesneler de öbür âlemin mizan ve ölçülerinde takdirler 
üstü değerlere ulaşmıştı. Bu dönemlerde, şeker kamıştan ay-
rılmış, tomurcuk çiçeğe gebe kalmış.. toprak ötelerden gelen 
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ışıklarla gül rengine boyanmış.. yeryüzünün lâlesi, zamba-
ğı, pa pat yası, menekşesi sinelerden kopup gelen meltemlerle 
rak set meye başlamış ve her bucakta ukba derinliklerinin bü-
yüleri duyulur olmuştu... Zihinlerin gevezeleştiği, muhakeme-
lerin cerbezeye yelken açtığı, vicdanın dilinin koparılıp, ruhun 
çar mı ha gerildiği.. daha doğrusu, gönle ait nağmelerin duyul-
maz olduğu günden beri, yeryüzü bir baştan bir başa mezaris-
tana döndü; içinde oturup kalktığımız binalar birer tabut hâ li-
ne geldi.. hayat, önü-sonu mezar bu tabut içinde ümitsizce bir 
kısım canhıraşâne kıpırdanışlar, ruh da bu sis-duman içinde 
hasret ve sevdayı bir arada yaşayan bir tâli’siz oldu.

İşte, böyle bir atmosfer içinde her biri birer yol kesici-
den ibaret olan bedenî duygu ve cismanî düşünceler, yıllar-
ca geçeceğimiz yollarda pusular kurarak, vicdana kapalı ruh-
ları avlayıp durdu ve onlara çeşit çeşit öldürücü şaraplar su-
narak, onları hezeyan yığınları hâline getirdiler. Mukayese ve 
muhakemelere kapalı, düşünmez, anlamaz, tartıp değerlen-
dirme bilmez hezeyan yığınları...

Bu itibarladır ki, şimdilerde, her zamankinden daha zi-
yade gönül hikâyeleri dinlemeye muhtaç olduğumuzun idra-
ki içindeyiz ve onlarda Hazreti Mesih ’in soluklarının diriltici-
liğini görüyoruz. Dünya var olduğu günden bu yana, her za-
man semalar ötesi âlemlerde pervaz edip yol alan tâli’liler, 
hep bu, tenini aşmış, beden kaydından kurtulmuş, melekler 
gibi kanatlı, ruhanîler gibi buudlu ve sürekli gönlünün derin-
liklerinde yaşayan ruh insanları arasından çıkmıştır. İki ci-
hanın dizginlerini elinde tutan bu gönül erleri, herkesin ka-
pı kapı dilencilik yaptığı dönemlerde, Cennet servetlerinin 
sergilendiği tepelerde dolaşmış; istiğna42 soluklamış, istiğ-
na ile gerilmiş ve istiğna ile kanatlanmışlardır. Ne dünya-
nın tozu toprağı onların ufkunu karartmış, ne de Cennetlerin 

42 İstiğna: Allah’tan başka kimsenin minneti altına girmeme, gönül tokluğu.
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rengârenk imrendiriciliği başlarını döndürebilmiştir. Her iş-
lerinde Dost’un dostluğunu peyleyerek en kazançlı ticarete 
talip olmuş ve gönlün var oluş hikmetine, mukabelelerin en 
insancasıyla mukabelede bulunmuşlardır. Daha ilk hamlede 
seslerine ötelerin soluklarını katarak aşklarını terennüm eden 
bu insanlar, ikinci hamlede nefeslerini galaksilerin kol gezdi-
ği âlemlere yükseltmişlerdir.

Gönül, Hakk’ın inayetiyle insanlık özünün birleşmesin-
den doğmuştur. Bu itibarladır ki, üzerinde Sultan mührü bu-
lunan kalb, hem ruhanî hem de cismanî âlemlerle iç içedir. 
İnsanın derinlik ve iç-dış güzelliği onun gönül hayatının ayrı 
ayrı buudlarıdır. Hatta dış yüzündeki parlaklık ve göz alıcılık 
bile tamamen, onun kalbî hayatıyla alâkalıdır. Kalbin sözü 
dimağa ulaşınca beynin çerağı tutuşur ve insan benliği güne-
şin taç tabakası gibi aydınlanır. Ruh, yüzünü tam gönül hati-
fine çevirdiği bu esnada, duygular, sırlı, sihirli bir mızrap ye-
miş gibi ses vermeye başlar.. derken, vicdan sevinç ve say-
gıyla semaa kalkar.. benlik dört bir yandan aşk ateşiyle sarıl-
dığını hisseder.. gözler, birer tulumbacı gibi en cömertçe his-
lerle bu yangının üzerine yürür ve göz pınarları çeşmeler gi-
bi çağlar gider.

İradenin elden gidip, insanın kendinden geçtiği anlarda, 
duygular muvakkat bir muvazenesizliğe girip yollarını şaşır-
salar da, gönül iki büklüm çevkâne dönmüş boynuyla hep 
O’nun huzurunda ve daha bir derin, daha bir başkadır. İn-
san, gönül dünyasında seyahat ederken ne şaşkınlığa düşer, 
ne de takılıp yollarda kalır.. gönül erinin, atının ürküp geriye 
durduğu ve ayağının takılıp bir yerde kaldığı her menzilde, 
aşk, Hızır  gibi onun imdadına yetişir.. atının dizginlerini tutar 
ve onu tereddütlerin meydana getirdiği boşluklardan berk u 
burak gibi geçirir.

İnsandaki iç ve dış duygular birer nefer, kalb ise bir ku-
mandandır; onlar birer pervane, gönül ise pırıl pırıl bir 



148___________________________________________________________________________________________________________ Zamanın Altın Dilimi

meşaledir. O hep en yüksek yerde durup emirler vermeli, sa-
ir latîfeler43 de onu dinlemelidirler. O hep kutup yıldızı gi-
bi “Hû” deyip kendi etrafında dönmeli, insanî duygular da 
onun çevresinde tavaf  edip yüz yere sürmelidirler.

Biz hepimiz gönül evinin misafirleriyiz; –O evde kendi 
sultanlığını vicdanlarımıza duyurana gönüllerimiz feda ol-
sun– canlarımızı Gönül Sultanı’na kurban etmeye azmetmiş, 
O’nun kararını bekliyoruz. O, gönül penceresinden tenlerimi-
ze hayat üflediği günden beri, mekiğimizi hep hasret ve vus-
lat gergileri arasında işletip durduk ve aşkımızın kanaviçesini 
örmeye çalıştık. Bir aralık, ruhumuz, Dost’tan gelen ılık esin-
tileri duyunca şevk u sevinçten tir tir titremeye başladı.. der-
ken, edeble başlarımızı önümüze eğerek halvet kapısının ara-
lanacağı ânı beklemeye koyulduk.

Hasret ve aşk türküleriyle yürüdüğümüz bu yolda, gönül, 
tenezzülen bize rehber oldu.. biz de, ölünceye dek bu kutlu 
rehberin arkasından ayrılmayacağımıza söz verdik.. çileli ve 
ızdıraplı olmasına rağmen söz verdik...

43 Latîfe: Duygu.



Millet Ruhunun Gurbet Yılları 

veya Batı Tutkusu

Bir kısım zararlı inatlarımızı müşâhede ettikçe, tarihî te-
kerrürlerden hiçbir şey anlamadığımızı görüyor, üzülüyor, 
utanıyor ve zaman zaman da sarsılıyoruz... Birkaç asır var ki, 
batı hayranlığı bizde böyle bir inat ve inattan da öte bir has-
talık hâlini aldı.

Bizde şiddetli bir vuslat arzusu, onlarda nazlı bir kaçış; 
bizde, bin bir kanalın içine akıp durduğu o eracif gölüne ka-
rışıp bütünleşme isteği, onlarda inatlı bir engelleme.. asırlar 
var, biz bu muhataralı sevdadan vazgeçemedik, onlarda hiç 
mi hiç yumuşamadı. Evet, biz “şeb-i arûs ” deyip inledik onlar 
ise, “Beyhude yorulmayın, kapılar sürmelidir” deyip aralan-
mış veya aralanmış gibi görünen kapıları yüzümüze kapadılar. 
Biz milletçe varlık ve bekâmızı onlara bağlı görüp, onlardan 
koptuğumuz takdirde mahvolup gideceğimiz vehmine kapıl-
dık; onlarsa her fırsatta bizi yere serip üzerimizde hora tepti ve 
haklarındaki iyilik vehmimizi suratlarımıza çarptılar...

Milletçe var olmamızın yolunu, kendi azmimizde, kendi 
mânâ kökümüzde ve kendi tarihî dinamiklerimizde aramamız 
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lâzım gelirken, biz tâli’imizin tepe taklak olduğu günden bu 
yana hiçbir zaman böyle bir yolu denemeyi düşünmedik.. 
aksine düşmanlarımızdan gördüğümüz en kahredici felaket-
leri, en utandırıcı muameleleri görmezlikten gelerek, kanımızı 
emen, ruhumuzu dinamitleyen hasımlarımızın kapısında iki 
büklüm olup onlara dilencilik ettik ve kendimize rağmen hep 
onların yanında olduk. Bunca felaket ve bunca kötülükten 
sonra olsun, yine de onların yaldızlı laflarına bakıp aldana-
cak ve ettiklerini görmezlikten gelerek arkalarından gidecek-
sek, tarih bizi affetmeyecektir.

Ne gariptir ki, onlar, dünden bugüne hep kendilerini in-
saniyetin hamisi, zulmün düşmanı, ilim ve sanatın mümessili; 
bizi de, cehalet  ve barbarlığın temsilcisi gibi gösterip, sürek-
li sefaletimizden ve onlara ihtiyacımızdan dem vurup durma-
larına karşılık, bizdeki bir kısım safderun kimseler veya kültür 
sarhoşları, bu zalim dünyayı kendi nesillerine Hızır  gibi gös-
terip devamlı alkışlatmışlardır. Onların gazete, mecmua, rad-
yo ve televizyonlarında görüp duydukları hemen her şeyi, 
fevkalâde bir lâubalîlikle kendi nesillerine anlatmış ve hatta 
bu ülkede onların düşüncelerinin kavgasını vermişlerdir.

Oysaki, batı bizi hiçbir zaman sevip kabullenmedi... O, 
güçlü olduğumuz zaman, tabasbus, riya ve entrikalarla; güç-
lendiği dönemlerde de bizi ezerek ve inleterek hep kendi he-
deflerini takip etti. Tabiî bu hedeflerin başında da İslâm’ın 
sesini kesmek geliyordu.. evet, Osmanlı  Devleti’nin başına 
açılan gâileler bunun için; çevremizde koparılmak istenen 
kızıl kıyametler de bunun içindi. Mezhep mülâhazasıyla kı-
yam edenler onun tahrikiyle kıyam ediyordu.. ırkçılık  dü-
şüncesiyle başkaldıranların arkasında o vardı. Defaatle ülke-
mizi dört bir yandan sarıp tehdit eden aynı dünya; binlerce 
masum çocuğu, tâli’siz genci, bedbaht ihtiyarı kendi toprak-
larında cellatlar gibi boğazlayan da aynı kanlı ellerdi. Evet, 
o ellerdi şeytanları bile ürkütecek cinayetleri alkışlayanlar; 
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onlardı Ermeni ye çanak tutup, Güneydoğu ’daki eşkıyaya 
yeşil ışık yakanlar!

Medeniyetin öncüsü olduğu iddiasını kimseye bırakma-
yan bu dost (!) dünya değil miydi ki, hemen her zaman bir 
kanlı kâbus gibi başımıza dikildi ve bizi ezdi, ezdirdi..! Bu 
dünya değil miydi ki, mazlumları bin bir tahkirle yerin dibine 
batırırken, zalimleri tebcillerle göklere çıkardı! Ve milletimizin 
aleyhinde değerlendirilebilecek sinek vızıltılarını top sesi gi-
bi gösterip cihanı velveleye verdi; bizim, yeri-göğü inletecek 
canhıraş feryatlarımızı duymadı veya duymak istemedi. Evet, 
bir iki asır var ki, biz, en haince planlar, en zalimce tecavüz-
lerle kahrolup giderken, yıkılan yuvalarımızdan, sönen ocak-
larımızdan yükselen çığlıkları yine sadece biz duyduk, biz in-
ledik ve biz dindirmeye çalıştık. Şu anda da fazla bir değişik-
lik olmadığı kanaatindeyiz.

Oysaki, kendini alâkadar eden en küçük meseleler kar-
şısında sağa-sola ültimatomlar çeken, donanmalar gönderen 
ve ambargolarla tehdit eden bu kendini beğenmiş kızıl ruhlu 
dünya, dün Osmanlı  teb’asına yapılan zulüm ve haksızlıkları 
nasıl bir umursamazlık ve gönül rahatlığı içinde seyretmiş ise, 
bugün de Balkanlardan Orta Asya  içlerine kadar olup biten 
binlerce faciayı aynı umursamazlık içinde görmezlikten gel-
mekte, hatta yer yer bu facia ve fazîalara sebebiyet verenleri 
alkışlamakta ve desteklemektedir.

Batı, Müslüman-Türk dünyasında bir kısım canavarla-
rın kanlı pençeleri ve onların amansız-imansız elleri altın-
da parçalanan, didiklenen binlerce masumun hak, hürriyet  
ve emniyetleri için bugüne kadar müsbet mânâda hiçbir şey 
yapmadığı gibi, bir kerecik olsun, erkekçe haykırma mertli-
ğini dahi göstermemiştir. Bari şu günlerde, etrafımızda bin 
bir hıyanetle dolaşıp duranlara “Yeter ettikleriniz elverir ar-
tık!” diyemez miydi? Demedi.. demeyi düşünmedi.. aksine, 
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Bulgaristan ’da, Batı Trakya ’da, Orta Asya ’da irtikâp edilen 
zulümleri, dökülen kanları, yıkılan hânümânları ve boğazla-
nan insanları âdeta, medeniyetin vahşete muzafferiyeti şek-
linde görüp alkışladı ve hiçbir zaman bizim hissiyatımıza say-
gılı olmadı/olamadı.

Şimdi, bütün bunlardan sonra onun, Ermeni  meselesin-
de insanî davranacağını, Türk-Yunan  münasebetlerinde Tür-
ki ye ’ye destek vereceğini, şayet bir yararı varsa AT’a girme-
mizi kolaylaştıracağını, bugüne kadar yüz kere allayıp pul la-
yıp gündeme getirdiği azınlıklar meselesinden vazgeçece ğini 
ve artık ne olursa olsun bizi sıkıştırmayacağını, aksine esir 
Türklerin problemleriyle meşgul olacağını, İslâm ve Türk 
dün ya sını istismar etmeyeceğini, ülkemize misyonerler gön-
dererek Müslümanları Hristiyanlaştırmaya çalışmayacağını, 
içimizden satın aldığı insanları başımıza musallat etmeyece-
ğini, hâsılı, bu kin ve nefret dünyasının, bütün o eski huy-
larından vazgeçip, Hazreti Mesih ’in yumuşaklık, müsamaha 
ve şefkat tavsiyelerine uyacağını beklemek apaçık bir gaflet 
ve aldanmışlıktır.

Biz nasıl düşünürsek düşünelim, o, bir zaman haçlı  ordu-
ları ve işgalci güçleriyle dilediğini yapıp yaptırdığı gibi, şim-
di de, içimizden kiraladığı bir kısım yabancılaşmış kimselerle 
kendi hedefini takip etmektedir.

Denebilir ki o, bizim için şu anda eskisinden daha tehli-
kelidir. Zira artık, “kurt gövdenin içine girdi ve millî ruh  de-
lik deşik edildi.” Bu arada bizler de, geçmişimizi onlara borç-
lu bulunduğumuz bütün tarihî dinamikleri bir kenara atarak 
gidip onların erâcif dünyalarına aborde olduk. Duygu ve dü-
şünce dünyamız en korkunç erozyonlarla yok olup gitti.. genç 
dimağlar batı kültürü ve batı değerleriyle yoğruldu.. toplum 
hemen her kesimiyle batıya göre yeniden inşa edildi –tabiî 
eğer buna inşa denecekse,– ırz çiğnendi, namus pâyimal 
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oldu; ama batı kapıları bize hiç mi hiç aralanmadı. Demek ki, 
onun beklediği bedelleri henüz ödeyemedik...

Bundan sonra da, ne onların umduklarını ödeyebilme-
miz, ne de doyma bilmeyen bu insanları tatmin etmemiz 
müm kün değildir. Biz yakın tarihimiz itibarıyla, toy Mehlikâ 
Sul tan  hayranları gibi, tehlikeli bir meçhule yelken açtık ve 
daha sonra da kenara çıkmaya fırsat bulamadık. Ne yediği-
miz tokatlar bizi uyarabildi, ne de gördüğümüz kötülüklerden 
aklımız başımıza geldi. Gayrı bunca şeyden sonra, hâlâ bir kı-
sım kimseler batıyla zifafa koşacak ve zirveleri tutanlar da bu 
se vim siz maceraya “dur!” demeyeceklerse, bize daha bir sü-
re “Yâ Sabûr!” deyip beklemek düşecektir.



Mağdur Ülkeler

Uzun yıllardan beri mutluluk ve insanca yaşamanın rüya 
ve hülyalarıyla avunup duran, fakat onu bir türlü tahakkuk 
ettiremeyen tâli’siz milletlerin başında hiç şüphesiz Orta As-
ya  Türklüğü gelir.

Bir taraftan yıllar ve yıllar boyu devam edegelen haricî 
baskılar, “tagallüpler, esaretler, tahakkümler, mezelletler” ve 
akla hayale gelmedik oyunlar, utandırıcı rezaletler; diğer yan-
dan da, bu dünyanın gaflet ve cehalete, haricî baskı ve sun’î 
ayrılıklara açık bulunması bu ülke insanını parça parça etmiş, 
birbirine düşürmüş ve her türlü hayat menbalarını kurutup 
onları yığınlar hâline getirmiştir.

Bağrı yanık, ruhu sarsık, üst üste kalbinden hançerlenmiş 
bu bahtsız insanlar, millî varlıklarını kemiren, mânâ kökleri-
ni darbeleyen ve şanlı geçmişlerini onlara borçlu bulunduk-
ları bütün tarihî dinamikleri yok eden en amansız, en iman-
sız hâdiseleri sezememiş, baskılara karşı koyamamış.. destek-
siz, kaidesiz, sağa-sola itilmiş kakılmış ve hep bir kısım meç-
hul beklentiler içinde olmuşlardır.. yer yer ümit ve avuntular-
la, zaman zaman da inkisar ve burkuntularla...

Nihayet bir gün gelmiş onların ufkunda da bir yalancı 
şafak belirivermiş.. tabiî, gerçek fecrin emareleriyle ve onu 
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zorlayan bir yalancı şafak. Herkes gibi onlar da, tam kendi 
düşünceleri ve nurlu geçmişleriyle alâkalı olmasa bile, belli 
ölçüde, hemen her düşünce ve her anlayışın çimlenip gelişe-
bilmesine müsait görünen bu yarım aydınlığı değerlendirmek 
istemiş ve hapishane koridoruna çıkmış olmanın rahatlığıyla, 
dem ve damarlarına sinmiş kirli havayı çıkarıp ciğerlerini ok-
sijenle doldurmaya çalışan mahkûmlar gibi, içlerindeki yılla-
rın kasvetini atıp hak, hürriyet  ve mürüvvet soluklamak için 
dört bir yana koşmaya ve bu arada upuzun, aydınlık ve şanlı 
geçmişlerini paylaştıkları milletlerden de bir şeyler bekleme-
ye başlamışlardır. Aslında bu onların hakkı ve onlardan evvel 
diriliş  turnikesine giren bizim gibi milletlerin de vazifesidir.

Bugün, bu ülkelere seyahat eden birinin, oradaki bîçare 
dindaşlarımızın maruz kaldıkları şeyleri, onların dünkü ve bu-
günkü sıkıntılarını, aşamayıp içinde boğuldukları problemleri-
ni, beklentilerini ve bekleyip bulamadıklarını gördükten son-
ra, inşirah ve vicdan huzuru içinde geriye döneceğine ihtimal 
veremiyor; aksine, müşâhede edeceği yüzlerce facia ve ürper-
tici levha karşısında inleyip iki büklüm olacağına inanıyoruz.

Vaktiyle, sıhhatli, dinç ve her mânâsıyla gerilimli nesiller 
yetiştiren Orta Asya , bugün hırpalanmış ve sarsık insanları, 
unutturulmuş kültürü ve ezilmiş düşüncesi, lime lime olmuş 
millet şuuru  ve ne yaptığını kestiremeyen devlet ve devlet-
çikleriyle yürekler acısı bir manzara sergilemekte. Bir zaman-
lar o kolu bükülmeyen, bastığı yerleri tir tir titreten, kuvvetli, 
sağlam, cesaretli nesillerin yerini şimdilerde, yılların kâbus ve 
korkulu rüyalarıyla sindirilmiş, büyük ölçüde mücadele az-
mi kırılmış, farklı düşüncelerle birbirine düşürülmüş, çok de-
fa huysuz ve birbiriyle kavgalı, kendi dindaş ve soydaşlarıy-
la diyaloğa kapalı tuhaf bir mizacı temsil eden yığınlar aldı. 
Bu yüzden de, gözlerimizi kamaştıran ve düşmanlarımızın iş-
tihalarını kabartan yeraltı, yer üstü zenginlikleri, geniş ova ve 
obalarıyla bu koskoca ülke kendi insanına karşı cimri, gayri 
münbit, vefasız ve âdeta bir çöl, bir çalılık...
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Şimdi bütün bunları görüp de, bu mağdur ve mazlum 
dünyanın imdadına koşmayan bizim okur-yazarlarımız, vic-
dan sahibi mütefekkirlerimiz, hayır kurumu ve hayır cemi-
yetlerimiz, vakıflarımız, hatta siyasi partiler, devlet ve dev-
let kurumları, yarın tarih huzurunda bu lâkaydîliklerini na-
sıl izah edecek ve gelecek nesillerin ittiham ve tel’inlerine ne 
cevap verecekler..? Ülke ve insanımızla çok derin tarihî bağ-
ları bulunan bu mazlum dünyanın asırlık ızdıraplarını dindir-
mek, üst üste sinesine saplanan hançerleri çıkarıp yaralarını 
sarmak en evvel bize düşmez miydi..? Gözümüzün önünde 
cereyan eden bunca trajediyi görmezlikten gelemez; görüp 
anlayamadık, diyemeyiz! Bunca hâdise, bunca facia ve bun-
ca mezalimi görmemek için sağır, kör ve kalbsiz olmak iktiza 
eder. Görüp duyuyorsak, “Adam sende!” diyemeyiz. Diyor-
sak, aman Allahım! Bu ne büyük gaflet, ne derin uykudur ki, 
İsrafil ’in sûr u gibi tarrakalar dahi uyarmıyor...?

Âh benim sevgili dünyam! Acaba bir gün seni canıyla-
imanıyla sevecek, yaşama arzusundan vazgeçip yaşatma 
sevdasıyla sermest evlatlarını görebilecek miyiz..?

Esir milletler esaretten nasıl kurtarılır? Onlara özlerini bul-
ma yolları nasıl gösterilir? Ve kendi kendilerine ayakta dur-
maları nasıl temin edilir? Bunları düşünmek bizim münevver  
ve mütefekkirlerimizin vazifesidir. Şimdiden bunları düşün-
mez, çare aramaz ve bu yeni uyanışta rehberlik rolümüzü iyi 
oynayamazsak, uzun yıllar kendinden uzak kalarak yol-iz be-
lirsizliğine uğramış bu ülkeler, değişik türden istismarcıların 
ellerine düşecek, birkaç fasıl da onların baskıları altında pres-
lenip gideceklerdir. Denebilir ki şu anda dahi, eski ağaların, 
yeni istismar yolları aramalarının yanında –getirdikleri sûrî 
demokrasiye rağmen– Avrupalılar, Amerikalılar, hatta Pasifik  
ülkeleri de, bu mağdur milletleri sağmal gibi kullanma yolla-
rını araştıracak.. bulacak veya bulamayacak.. ama bu “hân-ı 
yağma”dan mutlaka istifade etmeye çalışacaklardır.
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Şimdiye kadar defaatle işgal ve istismar edilen bu maz-
lum insanlar, bugün olsun, gönülden ele alınıp çağın gerek-
lerine göre yönlendirilmez ve kendi dünyalarına giden yollar-
da ellerinden tutulmazsa, çevrelerinde bin bir değişiklik olsa 
bile, mahkûm, mazlum ve mağdurlar hep aynı kalacak; deği-
şen sadece hâkim sınıflar olacaktır.

Kanaatimizce, yardım gayesiyle dahi olsa, bu ülkelere, 
ikinci bir kez yabancıların girmesine fırsat verilmemelidir. Ne 
pahasına olursa olsun, bu milletçe, onlara, kendi kendileri-
ne ayakta durmaları öğretilmeli ve kat’iyen istismara açık ya-
bancı destek ve kaidelerin insafına bırakılmamalıdırlar. Bir 
millet için yükselme ve ilerleme, o milletin kendi ruh ve mânâ 
kökünden fışkırarak meydana gelmişse, o, uzun ömürlü ve 
ümit vaad edici olur. Aksine, yükselme de, ilerleme de baş-
kalarının kontrolünde kalır gider.

Bugün, bu ülkelerin içinde bulundukları durumdan kur-
tulmaları için, her şeyden evvel zinde ruh, zinde dimağ, sağ-
lam iman ve sarsılmaz iradeye sahip yiğitlere ihtiyaç var. Ay-
nı gaye ve aynı ideali, garazsız, ivazsız takip eden ve her türlü 
ihtirastan âzade kalmasını bilen bu yüce kâmetler sayesinde 
aşılmaz gibi görünen mânialar aşılacak ve bir gün yollar düz-
lüğe ulaşacaktır.



Millî Öfke

Orta Asya ’daki kıpırdanışlar, birkaç asırdan beri ruhunu 
yitirmiş, paramparça olmuş bir milletin yeniden diriliş  hare-
ketleridir. Bu mübarek topluluk şu anda, can damarını kopa-
ran, kanını emen hasımlarını tanıma, bir esaret tasması gibi 
boynunda taşıdığı zincirleri kırma ve özüyle bütünleşip “ken-
di olma ” mücadelesi vermektedir. Bu mücadele ve onun 
stratejisi ne seviyede olursa olsun, onun, asırlar boyu varlığı-
nı tehdit eden ve bütün hayat kaynaklarını kurutan dünkü ve 
bugünkü düşmanlarını sezip anlaması, usulünce onlarla he-
saplaşmaya hazırlanması ve bir büyük hesap günü için tam 
bir metafizik  gerilime geçmesi bu mevzuda çok önemli bir 
adım sayılabilir. Şayet, bu ülke insanları, hasımlarının kuvvet 
ve üstün yanlarını da hesaba katarak, Allah’a güvenir ve bu 
yeniden var oluş kavgalarını akıl, mantık ve muhakeme çer-
çevesinde sürdürebilirlerse, şu bir iki asırlık kâbusları aşabi-
lir; millî ruh  ve millî seciyeleri dahilinde yükselerek geleceğin 
dünya emanetçileri arasına girebilirler.

Tabiî bu arada, millî ruh  ve millî seciyeyle alâkalı şeyler ile 
ahlâk, kültür ve düşünce adına dış menşe’li yabancı unsurla-
rın birbirine karıştırılmaması da, bu milletin bugünü ve yarını 
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açısından oldukça ehemmiyetlidir. Evet, bütün dinî ve millî 
değerleriyle yerle bir edilmiş bir dünyanın yıkıntıları arasında, 
nelerin ruh ve mânâ kökünden fışkırıp çıktığını, nelerin tepe-
den inme aşılamalarla millet ağacına ilave edildiğini tayine ça-
lışmak, millet ruhuyla alâkalı olup olmayanı belirleyip ortaya 
koymak çok önemli bir vazifedir ve mutlaka yapılmalıdır.

Orta Asya ’da yetişen hamiyetli ruhlar ve dıştan onlara el 
uzatan imanlı ve gayretli sineler, eğer bugün, bu milletin geç-
mişinden gelen hayatî unsurlarla, sonradan aşılanmış şeyle-
ri birbirine karıştırmaz ve kökten gelenlere yol verip diğerleri-
ni tasfiye edebilirlerse, bu mazlum milletlerin geleceğini temi-
nat altına almış ve bu ülkeleri aydınlık yola çıkarmış sayılırlar. 
Aksine, millet ruhundan fışkırıp çıkan değerlerle, mağduri-
yet ve mahkûmiyet dönemindeki aşılar birbirine karıştırılacak 
olursa, ihtimal bu dünya, bir kere daha öldürücü girdaplara 
kapılacak; dolayısıyla da başarı kuşağında hezimetten hezi-
mete uğrayacak, yükseleceği yerde daha derin çukurlara dü-
şecek, birleşme yolunda tefrikalardan yakasını kurtaramaya-
cak ve tam “kurtuldum” diyeceği an, bir kısım yeni sadme ve 
yeni planlarla temelinden öyle bir sarsılacak ki, –hafizanal-
lah– belki de bir daha belini doğrultamayacak...

Onun içindir ki, evvelâ, bu milletin ruh yapısını, ihtiyaç-
larını, sıkıntılarını, rahatsızlıklarını, rahatsızlık çeşitlerini tayin 
ve tespite çalışmak; sonra da nelerin ayıklanıp atılacağını ve 
nelerin bu yeni inşada birer malzeme gibi kullanılacağını be-
lirlemek icap eder ki, bugün yapılan şeyler, gelecekte yeniden 
tekrar ber tekrar bozulup yapılmasın.. evet, dünden bugüne, 
bu milletin bünyesine gelip yerleşmiş, dolayısıyla da sökülüp 
atılması gerekli olan bir yığın şey olabilir. Ama evvelâ, ne-
yin, nasıl yapılacağı planlanmalı, sonra atılacak şeyler atıl-
malıdır! Aksine, yıkmalar yapma planına göre ele alınmazsa, 
tahripler sürer gider; toplum da, birbiriyle zıtlaşan, çatışan yı-
ğınlar hâline gelir. Evet, muvaffak olmak için gayret, fatihlik 



160___________________________________________________________________________________________________________ Zamanın Altın Dilimi

düşüncesi, halaskârlık azmi ve ihlâs önemli esaslardır. Ancak, 
yol ve yöntem bilme, bugünün yanında dünü-öbür günü de 
hesaba katma ve şanlı geçmişimizi aydınlatan ışık kaynakları-
nı kulak ardı etmeme gibi hususlar da en az bunlar kadar mü-
himdir. Hamiyet ve samimiyet, ilm u irfanla desteklenmez, 
azim ve irade, araştırma ve taktiklerle derinleştirilmezse, fay-
da ümit edilen yerlerden zararlar gelebilir.

Bu itibarla, Orta Asya  Türklüğüne içten ve dıştan yardım 
eli uzatanlar, onların millî ve dinî temayüllerine, tarih şuurla-
rına ne kadar uygunluk içinde bulunabilirlerse, o ölçüde mu-
vaffak olur ve muvaffakiyetlerine de süreklilik kazandırırlar.

Bu bölük pörçük olmuş insanları, ellerinden tutup, ilmî, 
içtimaî, iktisadî, siyasî ve harsî (kültürel) bir seviyeye ulaştır-
mak için, hâl ve vaziyetin ifade ettiği mânâ ve meydana ge-
tirdiği heyecanın yanında onları devamlı, tam bir gerilim için-
de tutmak ve heyecanlarına süreklilik kazandırmak, yolun az 
ilerisinde kendilerini bekleyen “büyük hesaplaşma” adına bir 
zarurettir.

Evet, bugün, bu ülke insanında değişik sâiklerle mey-
dana gelen milliyet düşüncesini ve çağıyla hesaplaşma ru-
hunu hep canlı tutmak ve beşiktekinden bir ayağı mezarda 
en yaşlısına kadar hemen herkese, bugüne kadar, hasımları-
mız tarafından cahil bırakıldığımızı, birbirimize düşürüldüğü-
müzü, değişik yollarla tekrar ber tekrar istismar edildiğimizi, 
en utandırıcı baskılarla yabancılaştırıldığımızı, bir kısım kukla 
idarecilerin sevk ve idaresine bırakıldığımızı anlatmalı, uyar-
malı ve ona yeniden kendi olarak varlık izhar etme yolları 
gösterilmelidir.

Bu yüksek mefkûre, kalb ve ruhumuza o kadar mâl olma-
lıdır ki, evde, çarşı-pazarda, mektepte, kursta, kışlada, ibadet-
hanede, saban başında, sürü arkasında, memuriyet masasın-
da, parlamento binasında hep o düşünülmeli, o görüşülmeli 
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ve o konuşulmalıdır. Bugün bir kere daha kendimiz olarak 
kendi kendimizi yenilememiz, bütün dinî ve millî değerlere 
sahip çıkmamız, yabancılaşmanın her çeşidine karşı hazırlık-
lı bulunmamız ve çevremize de, yeniden kendilerini inşa et-
me düşüncesini uyarmamız, bu yeni diriliş  için millî bir veci-
bedir. Bu büyük vecibeyi yerine getirenlere, istikbalin kapıla-
rı ardına kadar açılacaktır ve bu kapıları kapamaya da kim-
senin gücü yetmeyecektir.



Aydınlarımızın 

Gaflet Yılları

Yıllar var ki, milletimizin kaderiyle alâkalı, ileriye dönük 
ciddî hiçbir planımız olmadı. Bu bulanık zaman dilimi için-
de, hayırları hep nevzuhur tecellîleriyle tanıdık; şerleri de, ge-
lip millete tosladığında veya çarpıp onu yere serdiğinde, yani 
bıçak kemiğe dayandığında. Dünyada olup biten hâdiseleri, 
anlayıp değerlendirmek bir yana, bunlar arasında doğrudan 
doğruya bizi alâkadar edenleri dahi sezip kavrayamadık. Se-
zip kavramak şöyle dursun, elli defa, hasım bir dünyanın kin, 
nefret ve zulüm paletleri altında preslendikten sonra bile, ço-
ğumuz itibarıyla bir “Lâ havle” çekip, etrafa bakmadan yolu-
muza devam ettik... Bari devam ettiğimiz bir yol olsaydı..!

Zaman zaman bağırıp çağırdığımız, yer yer hamaset des-
tanları kestiğimiz de olmuştur, ama hep çaresizlik içinde iki 
büklüm olduğumuz ve hasımlarımız tarafından nakavt edil-
diğimiz meş’um ve karanlık anlar da, hiç olmazsa bu uğur-
suz dakikalarda olsun galeyanlarımız bir ses getirebilseydi! 
Ne gezer..! Toplanıp bir araya geldik.. görkemli mitingler 
tertip ettik.. tumturaklı laflar ve hamasî destanlarla gönülleri 
hoplattık. Ama her şey, havaî fişekler gibi başımızın üstünde 
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birer şerare meydana getirdi, sonra da kaybolup gitti. Yığın-
lar bunun bir şey olduğunu ve bir işe yaradığını zannede-
dursun; bizler, dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören, kin-
le gerilen, nefretle yutkunan dindaş ve soydaşlarımız için sa-
dece şehrayinler tertip ettik, böylece de hem kendimizi hem 
de onları aldattık.

Biz kendi kendimize oyalana duralım, elin oğlu gürül-
tüsüz tedricî ve sistemli bir surette kitlelerin ruhuna giriyor.. 
onları istediği gibi şekillendiriyor.. istediği kalıba sokuyor ve 
cahiliyle-okumuşuyla, şuursuz yığınları istediği zaman soka-
ğa dökebiliyor.. istediğine küfrettiriyor ve istediğini başlara 
taç yapıyor.. istediğinde şanlı geçmişimize sövüyor ve sövdü-
rüyor.. istediğinde soyumuzu tahkir ettiriyor ve millet ruhuna 
küfürler yağdırıyor.. istediği zaman bizleri Çin ’lere-Maçin ’lere 
kadar kendi maceralarının arkasından koşturuyor ve istediği 
zaman beğenmediği iktidarları alaşağı etmek için sun’î buna-
lımlar meydana getiriyor; kitleleri birbiriyle vuruşturuyor ve 
arkasından da bir gece baskınıyla, cumhuriyet ve demokrasi  
adına yeni bir diktatörlüğü milletin başına musallat ediyor...

Evet, bizim safdil oluşumuz ve âlemin de hokkabaz-
lığı neticesinde millet, yıllar ve yıllar, bir türlü sonu gelme-
yen bu tarihî tekerrürler turnikesinde döndü durdu. Zirvede-
kiler, milleti sevk ve idare adına, şahsiyetli ve millî ruh  kay-
naklı bir politika belirleyecekleri güne kadar da bizim, “sâir 
fi’n-nevm” (uyurgezer) kalmamız; düşmanlarımızın da sinsi 
oyunları, gizli işgalleri ve İslâm ülkelerini içten içe fethetmele-
ri devam edeceğe benzer. Bugün yeryüzünün büyük bir bö-
lümünde söz mütegalliplerde bitiyor.. gücü temsil edenler za-
yıfa hakk-ı hayat tanımıyor.. her yerde zorbalık ve kabadayı-
lık alkışlanıyor; her insanı insan kabul edip onun hukukuna 
saygılı olmak ise, aptallık ve sünepelik sayılıyor. Süper güçle-
rin ve büyük devletlerin politikaları, hemen her zaman, zayıf 
ve güçsüzleri istismar etme, “sömürme” istikametinde işliyor. 
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Kılıfını bulduktan sonra çalıp çırpma, yeyip yutma, hatta can 
çekişenlerin sırtında hakk-ı temettü arama akıllılık sayılıyor.. 
buna karşılık, haram-helâl düşüncesi, hak-hukuka riayet gay-
reti ve insanî değerlere saygılı kalma azim ve niyeti aptallık 
kabul ediliyor.

Bu alabildiğine kör, sağır ve kalbsizce gidişe “dur!” diye-
bilmek için, bugünü-yarını aynı anda görecek kadar basiret-
li; çevresinde olup biten şeyleri sezip anlayabilecek, anlayıp 
değerlendirerek oyun ve entrikalara gelmeyecek kadar fira-
setli; oyun ve entrikalara tenezzül etmeyecek kadar mü’min 
ve düşmanlarının fikrî, hissî, ahlâkî hulûl yollarını sezebile-
cek kadar da şuurlu insanlara ihtiyaç var. Beş başı mamur 
bu engin ruhlar yetiştirilerek, bu fıtrî ihtiyaç giderilmezse, 
zalim, zulmüyle başını alıp gidecek.. mazlum ve mağdur da 
yaşama adına sürekli zillet çekecek, kendini hor ve hakir gö-
renlerin vesayası altına girip onların gölgesi gibi yaşayacak; 
dolayısıyla da hiçbir zaman belini doğrultamayacak ve sü-
rüm sürüm olacaktır. Sürüm sürüm olacaktır; çünkü, yaşa-
ma hakkı kendi elinde değil.. sürüm sürüm olacaktır; çün-
kü, şahsiyetsizdir, kimliksizdir, geçmişinden ve kendi kültü-
ründen kopuktur.

Bunun içindir ki, nesillerin eğitim ve öğretim meselele-
ri planlanırken, en az, çağın ilim, irfan ve teknolojisi kadar 
İslâmî ahlâk ve değerlere, millî kültür  ve millî terbiyeye de yer 
verilmelidir ki, gençler, mânevî ve ruhî bunalımlara itilmemiş, 
dolayısıyla da bir kısım arayışlara mecbur edilmemiş olsun.

Evet, yakın geçmişimiz itibarıyla, yeni nesillere sağlam 
bir millî terbiye  ve İslâmî ahlâk verilmediğinden dolayı ye-
tişen gençler , çoğunluğu itibarıyla serseriliğe açık ve kendi 
dünyasına yabancı, hatta düşman yetişmektedir. Günümüz-
de, Avrupa  ve Amerika ’da birkaç ay kalabilme fırsatını elde 
etmiş ve şöyle böyle bir yabancı dili hecelemeye başlamış 
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pek çok insan var ki, yapacak başka bir şey kalmamış gibi 
kendi insanını tezyif etmekte ve milletini hakir görmektedir. 
Bunlardan nicelerini görüp dinlemişizdir.. gidip, dönmüş ve 
milletlerini tezyif etmeye başlamışlardır:

“Âh ne kadar geri bir milletmişiz (!) meğer hayat batıday-
mış.. bizim ülkenin insanları âdeta canlı cenazeler.. bu mü-
tereddi yığınların, yaşadıkları çağı yakalamaları mümkün de-
ğil... Hele Müslümanlık , o bütün bütün çağ dışı.. biz, bu kılık 
ve kıyafetle varılabilecek yerlerin en yakınına dahi varama-
yız! Dünya başını almış göklerde dolaşıyor, bizler bu sıkma 
başlarla hâlâ yerde yürürken de tökezliyoruz. Milletin, yük-
selip çağıyla hesaplaşması düşünülüyorsa, bu batılılaşmadan 
geçer...” vesaire, vesaire...

Evet, işte bu düşünceler, merhametsiz yılların ve karan-
lık günlerin yabancılaştırdığı derbeder nesillerin düşünceleri 
ve bir dönemde heder olup gitmiş yığınların hezeyanlarıdır! 
Bu zihniyetteki kimselerin insanımızın kaderine hâkim olma-
sı, gelecek nesillerin tarih ve milliyet düşüncesini zayıflatmak-
ta; onları yüksek mefkûrelerden uzaklaştırmakta ve düşün-
ce hayatımıza zift gibi bedbinlikler püskürtmektedir. Açıkça-
sı, düşmanlarımız, ruh, düşünce ve ahlâk dünyamızı, içimize 
saldıkları ajanlarla tahrip etmekte ve bizleri, âdeta, dünyaya 
hâkim güçlerin kuklaları hâline getirmektedir.

Evet, bugünkü şatafat ve debdebesi itibarıyla, dünyaya 
hükmeden güçlerin bir kısım üstün yanları vardır; ama bu 
insanlık adına her şey demek değildir. Ve hele Avrupalı ve 
Amerikalı olmamak da hiç mi hiç ayıp değildir; ayıp olmak 
şöyle dursun, şanlı geçmişimizi bilen ve onu ruhunda duyan 
birisi için, böyle bir intisap hakarettir. Bir insanın, kendi mil-
let ve geçmişini reddetmesi veya hafife alması bir aşağılık 
duygusu, bu densiz şeyi yaparken milletimizin can alıcı düş-
manlarını göklere çıkarması da bir soysuzluktur. Böyleleridir 
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ki, yıllarca, mübarek milletimizi ye’se, bedbinliğe, karamsar-
lığa sürükleyip durdu ve bugünkü kahrolası yabancılaşma yı 
başımıza musallat ettiler.

Zaten, çoktan beri millî bir gayemiz, millî bir hedefimiz 
ve millî bir terbiye sistemimizin olmayışı; buna karşılık da, 
Siyonist’in yanında farmasonun, farmasonun yanında ateis-
tin, mektepten matbuâta, matbuattan da radyoya kadar –gü-
nümüzde buna, sinema, televizyon ve video da eklendi– çok 
geniş bir sahada iğfâl ve ifsat kampanyaları, yığınları sersem-
leştirmiş, kararsızlaştırmış ve yüzüp gezenler hâline getirmiş-
tir. Buna, günümüzde, bir kısım yeni mefsedet unsurları da 
ilave edilince her şey bütün bütün allak bullak oldu. Eskiden, 
nesillerin ilericileştirilmesini ve batılılaştırılmasını bir kısım ya-
bancılık aşılamak üzere kurulan yabancı okullar yüklenmişti 
ve onlar yapıyordu. O gün için, bu mekteplerin, açıktan açı-
ğa gençlerimizi Hristiyanlaştırdığı söylenemez. Ama bu mek-
teplere girip çıkanların, Müslümanlığı ve Müslümanları hafi-
fe aldıklarını da inkâr etmek kabil değildir. Müslümanlığı ve 
Müslümanları hafife almadan da öte, bu mekteplerde değişik 
bir dünyaya uyanan gençlerin pek çoğu, Müslümanlığından 
utanıyor, Türklüğ ünü saklıyor; bir batılı ve bir Frenk  gibi gö-
rünmeye çalışıyordu. Daha sonra da, büyük çoğunluğu itiba-
rıyla bu nesil, kozmopolitleşti, ateizme yelken açtı ve komü-
nizm , sosyalizm  erozyonlarıyla her biri bir vadiye sürüklenip 
gitti. Aslında bu mektep ler, ta kurulduğu günden itibaren, bu 
milletin başına musallat olmuş birer bela idi ama bizler bunu, 
yeni yeni anlamaya başladık.

Batı bu mektepleri, kendi hesabına, ülke ve insanımı-
zı fethetmenin öncü kuvvetleri sayar. Bizim ise, buna kar-
şılık şimdiye kadar, ne bir müdafaa gücümüz, ne bir sığına-
ğımız, ne de arka çıkanımız olmadı. Oysaki, bu devâsâ iş, 
ordular isterdi.. cephane isterdi, strateji isterdi ki yapılabil-
sin. Ama bunların hiçbiri olmadı.. hem de olacakken olmadı. 
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Mektep lerimizde, düşünce dünyamıza göre, güzel bir müf-
redat programı, sağlam bir terbiye sistemi, inançlı, fedakâr, 
malumatlı ve hamiyetli bir muallim ler ordusu.. evet bütün 
bunlar; öyle harika bir kuvvettir ki, bu mübarek kuvveti elin-
de bulunduran bir millet, değil sadece Avrupa  ve Amerika  ile 
hesaplaşması mevsimi gelince bütün dünyayı bile dize geti-
rebilir ve dünya muvazenesindeki eski yerini istirdat edebilir. 
“İstirdat edebilir” diyorum; çünkü asırlar ve asırlar boyu bu 
şerefli vazife, hep onun uhdesinde kalmıştı.

Biz, kendimizi ve çağlar boyu millî varlığımıza esas teşkil 
eden dinamikleri bilmiyoruz ve bilmek istemiyoruz.. belki de, 
bunları ve gerçek ruhumuzu ihsastan çekiniyoruz. Çekiniyor 
ve bir Frenk  karşısında ezim ezim eziliyoruz. İspanyalılar, or-
ta ve cenubî Amerika ’ya girdikleri zaman, bir kısım yerliler 
onları, güneşin zürriyetinden gelmiş mukaddes varlıklar diye 
alkışlıyorlardı. Bugün, batı bizim his ve düşünce dünyamızı, 
mantık ve muhakememizi, haysiyet ve onurumuzu öyle kır-
mış ve öyle felç etmiş ki, artık her frengi kendimizden mutla-
ka büyük görüyor ve onları, güneşin çocuklarıymış gibi ihti-
ramla selâmlıyoruz.

İnsana olan ihtiram, insanî duyguları harekete getirir; ca-
navarlara karşı muhabbet ise onların iştihalarını açar. Herke-
si kuzu zannedip, kuzu olmaya kalkışmak sadece çakalları ve 
kurtları sevindirir. Biz, Balkan fitnesi nde ve Cihan harbinde 
çakallığın ve kurtluğun en utandırıcılarını gördük. Overof’un 
bombaları  gönülleri delip geçerken, İstanbul  ve İzmir  sokak-
larında Rum  çocukları, başlarında Yunan  bayrakları, şapka-
larının üstünde Overof’un ismi ve panhelenizm  türküleriyle 
ortalığı velveleye veriyorlardı. Onlar veya başkaları –Allah ül-
keyi ve milleti korusun!– aynı imkânları elde ettiklerinde, ay-
nı şeyleri yapacaklarında tereddüt edilmemelidir.

Yıllarca biz, hep başkaları hakkında hüsnüzan  kesip biç-
tik –keşke o kadar da kendi içimizdeki dindarlara karşı insaflı 
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olabilseydik– ve onların kusurlarını hiç mi hiç görmedik veya 
görmek istemedik. Küstahça hâllerini mutlaka yumuşatma yol-
larını araştırdık. Hatta ülkemize tecavüz edenlerin murdar na-
aşları başında durduk, onlara tazimat ve tekrimatta bulunduk. 
Bu kadar küstahlığı görmezlikten gelmek ancak ölülerin katla-
nabileceği bir zillettir. “Estağfirullah”; Rabbi’sine ulaşmış kim-
seleri, tezyif edip haklarını çiğneyemem! İhtimal, mücahidâne 
düşüncelerle içine girmiş bir ruha konaklık yapan herhangi 
bir mezarın başında böyle bir terbiyesizlik irtikâp edilseydi, o 
mübarek ölü, huzurlu hayatına bir dakika ara vererek, bu ter-
biyesizliği irtikâp eden küstahı çarpacaktı...

Keşke, bu kadar olsun, ruhlarımızda hamiyet ve gayret 
bulunabilseydi! Ve keşke, herkesi bağrımıza basarken, bağrı-
mıza bastıklarımızdan bir kısmının, bizi ısıracaklarını da hesa-
ba katabilseydik..!



Yeni İnsan

Tarihî devr-i dâimlerle Hak inayetinin tecellîlerine açık 
yeni bir çağın sath-ı mâiline girmiş bulunuyoruz. Bizim dün-
yamız adına 18. asır, özünden uzaklaşanların ve muhakeme-
siz mukallitlerin; 19. asır, kendini değişik fantezilere kaptır-
mışların, geçmişiyle ve tarihî dinamikleriyle zıtlaşanların; 20. 
asır, bütünüyle yabancılaşanların, kendini inkâr edenlerin, 
dolayısıyla da ışık ve rehberini hep dışarıda arayanların ça-
ğı olmuştur. Dört bir yanda tüllenen emarelerin de teyidiyle, 
21. asır ise bir inanç ve inanmışlar asrı  ve bizim için bir Rö-
nesans  çağı olacaktır.

Evet, muhakemesizlerin, akılsızların ve fanteziler arkasın-
da yüzer-gezer yığınların içinden, düşünen, muhakeme eden, 
akıl kadar tecrübeye, tecrübe kadar akla ve ikisi kadar da il-
hama ve vicdana inanan, güvenen yepyeni bir insan doğa-
caktır.. her şeyiyle mükemmelin peşinde, heptenci, dünya ve 
ukba muvazenesiyle kanatlı, kalb ve kafa izdivacı na muvaf-
fak olmuş yepyeni bir insan. Elbette ki bu yeni insan ın doğu-
mu çok kolay ve rahat olmayacaktır. Her doğum gibi onun 
da sancısı, sarsıntısı, sıkıntısı olacaktır. Ama mevsimi gelince, 
bu mübarek veladet  mutlaka gerçekleşecek ve bu ay yüzlü 
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nesil Hızır  gibi birdenbire aramızda belirecektir. Sıkışmış ve 
üst üste binmiş bulutlar arasından rahmetin süzülüp geldiği, 
arzın derinliklerinden suların fışkırıp yeryüzüne çıktığı, karın-
buzun çözüldüğü yerlerde kar çiçeklerinin her yanı sardığı ve 
şebnemlerin sıçrayıp yapraklara taht kurduğu gibi, bu yeni 
insan  da belki bugün, belki de yarın, ama mutlaka gelecek...

Yeni insan , her türlü haricî tesirlerden sıyrılabilmiş ve 
ken di kendine ayakta durmaya kararlı bir şahsiyet insanıdır. 
Doğu-batı, ayağına pranga vurup onu esir edemeyeceği gi-
bi, mânâ köküne ters “izm”ler de, ona yol-yön değiştirteme-
ye cek ve hatta yerinden kıpırdatamayacaktır. Evet onun, dü-
şüncesi hür, iradesi hür, tasavvurları hür ve hürriyeti de Al-
lah’a kulluğu ölçüsündedir. Başkalarına benzemeye, başka-
larına özenmeye değil, kendi kendine benzemeye ve tarihî 
dinamiklerle bezenmeye çalışacaktır.

Yeni insan , düşünen, araştıran, inanan, ruhaniyata açık 
ve ruhanî zevklerle dopdolu bir insandır. O kendi dünyasını 
kurma yolunda, azamî derecede çağının imkânlarından ya-
rarlanmanın yanında, kendi millî ve mânevî değerlerine de 
sahip çıkarak çok farklı bir performans ortaya koyacaktır.

Şanlı geçmişindeki inananlar gibi inanacak, düşünen-
ler gibi düşünecek; onlar gibi soluklarını duyurma arzusuy-
la şahlanacak ve onlar gibi karanlıkların bağrına nurlar saça-
cak.. bunları yaparken de, derin bir vefa hissiyle bir lahza bi-
le Hak düşüncesinden ayrılmayacak.. Hakk’ı tutup kaldırmak 
için her gün birkaç defa ölüp ölüp dirilecek.. icabında yurt-
yuva, evlad ü iyâl her şeyi terk etmeye hazır olacak.. mal-can 
kaygısına, refah-saadet arzusuna kapılmadan bugün mazhar 
olduğu her şeyi, yakın-uzak milletinin istikbali yolunda tek 
zerresini dahi zayi etmeden tohumları toprağın bağrına saç-
tığı gibi, Hakk’ın inayet yamaçlarına saçacak, sonra kuluçka-
nın yumurta ve civcivler üzerine abandığı gibi bir ızdırap ve 
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bekleyiş faslına girerek inleyip kıvranacak, ürperip yakarışa 
geçecek ve her gün ölüp ölüp dirilecek. Hak yolunda olmayı, 
Hak yolunda ölmeyi hayatının gayesi bilecek ve böyle bir ga-
yeyi fevt etmiş olmayı da şahsı adına telafisi imkânsız en bü-
yük bir kayıp sayacak...

Yeni insan , insanların akıl, kalb, ruh ve duygularına ulaş-
ma yolunda, kitaptan gazeteye, gazeteden mecmua ve bül-
tene, onlardan da radyo ve televizyona kadar bütün modern 
imkânlardan -kitle iletişim vasıtalarını kastediyorum- yararla-
nacak ve kendini bir kere daha ispatlamaya çalışacak.. sadece 
kendini ispatlamak değil, aynı zamanda gaspa uğrayan dev-
letler arası muvazene deki yerini ve itibarını istirdâd edecek...

Yeni insan , ruhunun kökleri itibarıyla çok derin, içinde 
yaşadığı dünya itibarıyla da çok yönlüdür. O, ilimden sana-
ta, teknolojiden metafiziğe, her sahada söz sahibi ve kendini 
alâkadar eden her mesele ile içli dışlıdır. Evet o, doyma bil-
meyen ilim aşkı , her gün daha bir başkalaşan mârifet tutkusu 
ve idrak üstü ledünnî derinlikleriyle, ak devrin aydınlık insan-
larıyla omuz omuza ve her gün yeni bir miracın süvarisi ola-
rak da ruhanîlerle atbaşıdır.

Yeni insan , bütün varlığa karşı sevgiyle dopdolu ve insanî 
değerlerin koruyucusu ve kollayıcısıdır. O, bir taraftan insanı 
insan yapan ahlâk ve fazilet gibi esaslarla kendi yerini belir-
leyip kendini bulurken, diğer yandan da bütün varlığı şefkat-
le kucaklayacak kadar âlemşümul (evrensel) ve diğergâmdır. 
Kendisinin nasıl olmasını seçtiği aynı anda, beraber bulunma 
mecburiyetinde olduğu insan ve sair eşyanın da nasıl olması 
gerektiğini tasarlar; fırsat doğunca da bütün tasarılarını ger-
çekleştirmeye çalışır. O, çevresinde iyi olan her şeyi korur-
kollar ve onu başkalarına da salıklar.. bütün fenalıklara kar-
şı savaş ilan eder ve onları, içinde yaşadığı toplumun bünye-
sinden söküp atacağı âna kadar bir yay gibi hep gerili kalır. 
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İnanır, inanmayı herkese tavsiye eder.. ibadete “güzel” der 
ve onun gürül gürül dili olur. Okunması gerekli olan kitapları 
okur ve okutur. Ruh ve mânâ köküne saygılı gazete ve mec-
mualara omuz verir.. sokak sokak dolaşır; kendi insanının ih-
tiyacı olan her şeyin işportacılığını yapar.. ve bu hâliyle de o, 
bir sorumluluk ve mükellefiyet remzi olur.

Yeni insan , inşa ruhuna sahip ve her türlü şablonculuğun 
karşısındadır. Öze saygısı içinde kendini yenilemesini, hâ di se-
lere söz dinletmesini bilir. Ve hep yaşadığı devrin önünde yü-
rür.. yürür, iradesinin sınırları ötesinde bir gayretle, şevkli, ça-
lımlı ve Allah’a itimat içinde. Onun hayatında sebeplere ria-
yetle teslimiyet o kadar iç içedir ki, işin iç yüzünü bilmeyenler 
onu, ya esbâbperest  (sebeplere tapan, sebepleri her şey sa-
yan) veya tam cebrî (kaderci) sanırlar.. oysaki, ne o, ne de o; 
yeni insan  tam bir denge insanı dır.. sebeplere riayeti bir vazi-
fe bilir, Hakk’a teslimiyeti de imanın gereği sayar.

Yeni insan  bir fatih ve kâşiftir. Her gün benliğinin derinlik-
lerinde ve fezanın enginliklerinde yeni yeni burçlara bayrağı-
nı diker, âfâk ve enfüsün44 sırlı kapılarını zorlar. İmanı ve irfa-
nı sayesinde eşyanın perde arkasına ulaştıkça daha da şahla-
nır.. ötelerde ve daha ötelerde otağ değiştirir durur.. derken 
gün gelir, toprak sinesinde sakladığı şeylerle ona ses verir.. 
denizlerin derinliklerinde yatan cevherler onun büyülü asa-
sıyla ortaya çıkar.. semalar kapılarını ardına kadar açar ve 
ona “Buyur!” der.

44 Âfâk ve enfüs: Dış ve iç.



Ümit İkliminde

Ömrünün kısalığından şikâyet eden insanların sayısı hiç 
de az değildir. Ama acaba, bu şikâyetçiler, o kısa ömürlerini 
olsun tam değerlendirip yaşayabiliyorlar mı? Oysaki önemli 
olan ömrün uzunluğu, kısalığı değildir; önemli olan mevcu-
dun değerlendirilip yediveren başaklar hâline getirilmesidir.

Ara vermeden her gün –bir iki saat olsun– vazifesini mun-
tazam yerine getiren nice kimseler vardır ki, zamanla ortaya 
koyabildikleri eserlerin çokluğu karşısında kendileri bile hay-
rette kalırlar.

Muntazam ve kesintisiz her çalışma, hendesî (geometrik) 
bir dizi hâlinde büyür, gelişir ve buudlaşır.. tabiî semeresi de 
öyle olur. Kesik kesik ve duraklamalı çalışmalar ise, ya eserle-
ri itibarıyla sonuna kadar hep bu duraklamaların izlerini taşır 
veya netice ve semeresi yönüyle bütün bütün güdük kalır.

Kendini bir yüce dava ve mefkûreye vakfeden herhan-
gi bir insan, kendi imkân ve iktidarı ölçüsünde tedbirini alıp 
Hakk’ın tevfikine sığınarak çalışabildiği ve Montherland ’ın 
tabiriyle “zaman yiyiciler ”den uzak kalabildiği takdirde, güç 
ve takatinin çok fevkinde iş ve hizmetlere muvaffak olacağın-
dan, dolayısıyla da bir o kadar müspet neticeler elde edece-
ğinden asla şüphe edilmemelidir.



174___________________________________________________________________________________________________________ Zamanın Altın Dilimi

Vâkıa, sistemli düşünme , sistemli çalışma  ve çalışmada 
sü rek lilik  gibi fiyatı yüksek şeylere, insanların pek çoğu iltifat 
et mez ve alâka duymaz; ama bence, en kestirme ve neticeye 
en yakın yol da yine bu yoldur.

Kendilerini ucuz ve kolay yollarla elde edilen şeylere kap-
tıranlar, farkına varmadan, biraz pahalı fakat daha zevkli ve 
daha kalıcı şeyleri elden kaçırmış olurlar.

Evet, zahmetler, sıkıntılar ve belli disiplinlerle kazanılan 
şeyler hem daha uzun ömürlü, hem de her biri ayrı birer haz 
kaynağıdır. Yorulmadan elde edilen şeylere gelince, onların 
ne kalıcı müspet neticelerinden, ne de birer zevk kaynağı ol-
duklarından bahsetmek mümkün değildir.

Rahatı ararken ve rahata giderken biraz yorulmalı; bir 
şeyler inşa ederken, icabında bir kısım şeyler yıkılmalı; kazan-
madan evvel harcamalı, almadan evvel de verilmeli ki elde 
edilen şeylerin kıymeti bilinsin ve ucuza elden çıkarılmasın.



Hayattaki 

Cennet Esintileri

Bir kısım güçlükleri olsa bile, hayat, hiç de iddia edildiği 
gibi fena değil. Evet, ömür boyunca, zaman zaman bir kısım 
sıkıntılar, bir kısım hayal kırıklıklarıyla karşılaşılabilir. Ancak, 
varlıkla içli dışlı olmak, çeşit çeşit güzelliklere uyanmak, güzel 
şeyleri tanımak; en baş döndürücü, en çarpıcı şeyler arasın-
da dolaşmak; en nefis kokuları koklamak, en enfes şeyleri tat-
mak; nefes almak, kırlarda dolaşmak; inanmak, ümit etmek, 
ötelere ait bin bir güzelliği burada hazırlamak ve bin bir gü-
zellik için hazırlanmak gibi insanla, insanın duygularıyla ge-
len ne kadar güzel şey varsa, hemen hepsi de hayat vasıta-
sıyla sezilmekte, hayat vasıtasıyla kavranılmakta ve hayatla 
kazanılmaktadır.

Aslında birçok yönleriyle ölüm de güzeldir. Ancak o, ha-
yatını, düşünerek, inanarak, inandığını yaşayarak sürdüren-
ler için çok mutlu ve arzu edilebilecek kadar sevimli bir akıbet 
olsa bile, senelerini cismaniyete bağlı geçirenler için hiç de 
özlenecek bir şey değildir. Aksine o, böyleleri için fevkalâde 
sıkıcı, tatsız ve acı bir sondur.
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İnanan insan nazarında hayat, her yanıyla bin bir güzelli-
ğin kaynağı ve Yüce Yaratıcı’nın sonsuz rahmetinin bir teza-
hürüdür. Hayat sayesinde içinde yaşadığımız ve aynı zaman-
da bir parçası olduğumuz bu şirin dünyayı iyileştirmeye, gü-
zelleştirmeye çalışır, inanç ve ümitlerle girdiğimiz farklı bir za-
man buudunda, her türlü tasavvurların üstünde zevklere ula-
şır; çalışmanın aynen haz hâline geldiğini duyarız.

Bin bir renk cümbüşü içindeki şu tabiat kitabı , ondaki bu 
baş döndürücü güzellikleri sezip anlayabilecek idrak ve şu-
ur, güzelliklere uyanmış bir gönül, sonra bütün bunların ya-
nında eşyada tasarrufa sahip ve istifadeye malik olduğumuza 
emare sayabileceğimiz bir iradenin bahşedilmesi ve insanın 
da bun nimetlerin farkında olması.. evet, bütün bunlar güzel 
değil mi..?

Bundan öte olsa olsa insana, her gün ayrı bir nizam ve gü-
zellik kapısını arayıp bulmak ve onu açmaya zorlamak; yeni 
yeni temâşâlar için gerilime geçmek ve sonra da bitevî karan-
lıkları arkaya alarak sürekli aydınlıklara doğru koşmak kalıyor.



Bahara Uyananlar

Başını kaldır çevrene bak ve dünü-bugünü bir arada gör-
meye çalış! Her şeyin muntazam bir tempoyla değişip geliş-
mekte olduğunu; dün minik bir tomurcuk, kuru bir tohum-
cuktan ibaret olan filizlerin, danelerin boy atıp başak bağla-
dıklarını, ayağa kalkıp çiçekler açtıklarını görecek ve hayret-
ten hayrete gireceksin...

Evet, tıpkı baharda, otların, ağaçların, hatta bütün can-
lıların urbalarını giyip formalarını takması ve her biri kendi-
ne has renk, şekil, keyfiyet ve eda ile gözlerimizi kamaştırıp 
gönüllerimizi coşturması, başlarımızı döndürüp bakışlarımı-
zı bulandırması misillü; dünyanın dört bir yanında, değişik 
renk, değişik şekil ve değişik şivede, fakat hepsi de o tek ve 
biricik gerçek etrafında olagelen en mevzun değişmeler, en 
dengeli gelişmeler birbirini takip etmekte ve âdeta Kudreti 
Sonsuz, bütün handikaplara rağmen, iç içe baharlar gibi peşi 
peşine harikalar ve mucizeler sergilemekte.

Evet, her biri birer cansız kaya parçasına dönmüş dağlara-
tepelere, dağlarda-tepelerde kütükleşen ağaçlara, ağaçlar ara-
sında kalakalmış cansız cenazelere evlek evlek sular yürümek-
te.. yıllar yılı ayaklarımızın altında ölü gibi yatan toprak hayat 
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olup fışkırmakta.. hava, su, yeşil yapraklara, renk renk çiçek-
lere ve tatlı meyvelere doğru sessiz sessiz akıp gitmekte...

Artık, bugünün dün; yarının da bugün olmayacağını da-
ha iyi seziyor ve daha iyi anlıyoruz. Bugün ufukta bize göz 
kırpan güneş, dünkü o solgun yüzlü güneş değil. Yarının pırıl 
pırıl güneşleri de bugünün küsuftan sıyrılmaya çalışan güneş-
leri gibi olmayacaktır.

Bak daha şimdiden, her tarafta renkler, desenler ve şekil-
ler; renkler, desenler ve şekiller üzerinde billûrlaşan duygular, 
düşünceler ve anlayışlar her gün daha da netleşiyor, berrak-
laşıyor ve çizgi çizgi özüne doğru kayıyor!

Aslında bu umumî değişme ve gelişmeyi, kendimizde gö-
rüp göstermemiz de mümkündür. Rica ederim, bugünkü ne-
sil lerin dünkü nesiller olduğunu iddia edebilir miyiz? Sen dün-
kü “sen”, beriki de dünkü “o” mudur? Demek ki yarınki sen 
“sen”, o da “o” olarak kalmayacaktır.

Öyle ise bugünden iradenle diril ve bir çağlayan gibi özü-
ne doğru akmaya çalış! Zaten, etrafındaki bu canlılık ve diril-
melere adapte olamaz, duygu ve düşüncelerinle bu gürül gü-
rül akıntıya kendini salamazsan olduğun yerde kalakalıp ku-
ruman kaçınılmaz olacaktır.

Bu canlılık, bu gelişme, bu kaynaşma ne muhteşem, ne 
göz kamaştırıcı! Bu pırıl pırıl baharın alkışçıları, temsilcileri ne 
mübarek ve ümitlerin bittiği aynı noktada çölleri Cennetlere 
çevirerek iradelerimize fer kazandıran kudret ne muazzam ve 
ne mübeccel..!



İnanç ve Ümit Gücü

Ümitsizlik  ve inançsızlık , benliğin çöküşü, iradenin felç 
oluşu ve insanın iç dinamizminin boşalıp gitmesidir. Ye’se 
takılıp kalan ve kendini çaresizlikler içinde gören bir sineye, 
tedavi adına müdahalede bulunmak, tıpkı, bütün bütün kal-
bi durmuş birisine müdahale etmek gibi faydasızdır ve çare 
değildir.

Aslında, inançlı bir insanın ümitsizliğe düşmesi düşünü-
lemez, düşmemelidir de. Vâkıa, yer yer onda da bir kısım ha-
yal kırıklıkları, inkisarlar görülebilir. Ama bunların hiçbiri ka-
lıcı değildir, geldikleri gibi giderler; o da vakit fevt etmeden 
kendine gelir, doğrulur ve yoluna devam eder.

İnançlı insan, imanı, itminanı ve Hakk’a itimadı sayesin-
de, inançsızların sık sık içine düştükleri, o iradeyi felç eden, 
mantıklı düşünmeyi engelleyen, endişe ve yersiz kuruntula-
ra iten korkulara, vehimlere kapılmayacağı gibi, şeytanın, 
insanların ruhuna akıttığı bedbinlik, karamsarlık, evham ve 
Hakk’a itimatsızlık gibi öldürücü zehirlerden uzak kalmasını 
da bilecektir.

O, bütün benliğini saran güçlü imanı sayesinde, hayat bo-
yu hep, ışıl ışıl ümit ve güvenin parıldayıp durduğu aydınlık 
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noktalarda dolaşır, ışıkla haşr ü neşr olur. Üzüntü ve burkun-
tulara düştüğü zaman da, hariçte sebepler arama yerine, ru-
hunun Allah’la irtibatını kontrol eder; her işinde O Kudreti 
Sonsuz’a dayanır.. elinden geldiğince karanlık ruh ve bedbin 
gönüllerden uzak durur; inanç, azim ve kararlılık timsali şa-
hısları takip eder ve onların izinde olmaya çalışır. Böylece en 
karanlık atmosferlerde dahi şevk, neşe, sıhhat ve canlılık çığ-
lıkları olup yükselmesini bilir...

Böylelerin solukları ümit, inanç ve azim; kelimeleri, cehd 
u gayret, Allah’tan inayet, zafer ve şükürdür; davranışları 
da Hakk’ın nimetlerine yeni yeni buudlar ilave ederek fâni 
ve kısacık hayatlarına yüzlerce derinlik kazandırıp “ahsen-i 
takvîm ”e mazhar olduklarını göstermektir.



Aydınlık Yarınlara

Asırlar var ki, mazlumlardan daha mazlum, mağdurlar-
dan daha mağdur şu bizim dünyamızın insanı, değişik bu-
uddaki baskılarla gerildikçe gerildi; maruz kaldığı zulümlerle 
her gün biraz daha sertleşti ve ardı arkası kesilmeyen gadr-
lerle artık kendi olarak düşünmeye başladı. Bugün Cebel-i 
Tarık ’tan, Himalayalar ’a, Kazan ’dan Afrika ’nın içlerine, ora-
dan da Balkanlara kadar çok geniş bir sahada “tegallüpler, 
esaretler, tahakkümler, mezelletler”, türlü belalar ve türlü fe-
laketlerle inleyen yığın yığın insan vardır. Ve asırlardan beri 
devam edegelen bu inlemeler bugün yerlerini öfkeye, nefre-
te hatta patlamalara terk etmeye başlamıştır. Şimdi şu bin bir 
felaketin uyardığı bu ülke insanı, şayet maddî-mânevî mev-
cudiyetini koruyup, elindeki bütün dinamikleri kullanarak di-
rilişini tamamlayabilirse, kendisini ispatlamış olacak; hasım-
larının entrika ve şirretliklerine takılıp kalmayacaktır.

Zuhur eden emarelerin aydınlığında diyebiliriz ki; önü-
müzdeki günler, üst üste alacağı şoklarla zalim dünyanın id-
barını, bizim dünyamızın da ikbalini hızlandıracaktır. Zira bu 
dünya, artık uyurgezerlerin, eşya ve hâdiselere sırtını döne-
rek “Ya Mahşer!” deyip kendini uykuya salanların, kâinat 
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kitabının  sırlarına kapalı yaşayanların ve sürekli hasımları-
nın oyunlarına gelenlerin dünyası değil; bu dünya hakika-
te uyanmışların, varlığı didik didik edip onun esrarına yelken 
açanların, ilimlere açık yaşayanların ve her bakımdan asrıyla 
hesaplaşmaya hazırlananların dünyasıdır.

Tarih boyunca bu iklim insanı, zulümle, haksızlıkla, şirkle 
yaka paça olmuş, devamlı hak ve adaleti temsile çalışmıştır. 
Gelecekte de aynı ölçülere sadık kalarak bu tarihî misyonu 
yerine getireceğinde şüphe yoktur. Karşı tarafın bu mevzuda 
göstereceği şiddet, hiddet, kin ve nefret ise hâlâ onlardan bir 
şeyler bekleyen bu saftaki gafilleri uyarmak ve emanet devir-
teslimini hızlandırmaktan başka bir şeye yaramayacaktır.

Bizler, öteden beri, içimizdeki azınlıklara adaletle davran-
dık. Onların haklarını görüp gözettik. Eşit muamelede bulun-
duk ve kendi vatandaşlarımız gibi hür ve her türlü kayıttan 
âzâde yaşamalarını temin ettik. Tarih, bütün bunlara en sadık 
şahittir. Onlar ise, içlerindeki soydaşlarımızı, dindaşlarımızı 
daima ezdi, daima esir muamelesi yaptı, daima hicret  ettirme 
yollarını araştırdı; hatta, dinlerini, dillerini, yurt ve yuvalarını 
terk etmeye zorladılar. Bu durum ise, gelecekte, hem Allah’ın 
rahmet ve adaleti, hem de mütereddit ve mütehayyirlerin ter-
cihleri adına bizim dünyamız için avantaj demektir.

Beşer var olduğu günden bu yana, değişik bir kısım ilâhî 
prensipler vardır ve öyle inanıyoruz ki, bu prensiplere gö-
re çok yakın bir gelecekte bütün zalimler cezalarını görecek; 
bütün mazlum, mağdur ve mahkûmlar da yeni bir dünyaya 
uyanacak ve ebedî mutluluğa ereceklerdir.

Evet, zulüm üzere hayatlarını sürdüren Babil ’deki Nem-
rut lar, Mısır ’daki Firavunlar , Roma ’daki Neronlar  ve As-
ya ’daki Moğollar  günü gelince târumâr oldukları gibi, bu-
gün, dünyanın dört bir yanında inançlı insanlara zulüm eden 
modern firavunlar  da mevsimi gelince yerle bir olacaklardır. 
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Aslında daha şimdiden, pek çoğu çekilip gitmeye, arkada ka-
lanlar da bozgunun hızını kesme hesabıyla meşgul olmaya 
başladılar bile.

Allah’ın oldurduklarını kimse önleyemez; O’nun soldur-
duklarını da kimse canlı tutamaz. O bir şey murad buyurun-
ca, bir lahzada sebeplerini yaratır ve onu var eder. O, birile-
rinin yoluna su serpince yollar dümdüz olur gider.

Bugün bizim dünyamız, arzu edildiği seviyede ileri ve 
müterakki olmasa bile geri de değildir. Hele, hasımlarımızın 
su yüzüne çıkan düşmanlıkları, dolayısıyla da baskı ve zu-
lümleri, bizleri daha da uyaracak ve toparlanıp her hususta 
çağı yakalamamızı hızlandıracaktır.

İnsanımız uzun seneler kendisini ayakta tutan dinamik-
lerden habersiz yaşadı. O İslâm’ın gücünü kavrayamadı, 
Kur’ân’ın sırlarını sezemedi ve onun ruhundaki cevherleri 
değerlendiremedi. Ama bugün onun, kendi dünyasına dö-
nüşü çok farklı olacaktır. O bu dönüşüyle Kur’ân’ı semadan 
yeni inmiş gibi tanıyacak, İslâm’la ilk tanışıyor gibi onu ala-
bildiğine sıcak bulacak ve önceki nesilleri kötürümleştiren ül-
fetlerin hâsıl ettiği sathîliklere takılıp kalmayacaktır.

Bu itibarla denebilir ki, hem Müslümanlar hem de insaf 
dünyası için gelecek yıllar, Kur’ân yılları  olacaktır. Aslında sa-
ğımızda solumuzda, delinen ve çatlayan dünyaların yırtıkla-
rından dışarıya sızan hırıltılar da bunları ifade etmektedir.

 “ Gün doğmadan meşime-i şebden neler doğar.”



Sünnet  veya Hadis 

Hadis , Resûlü Ekrem (aleyhissalâtü vesselâm) Efendimiz 
Hazretlerinin akvâl, ef’âl ve ahvâlini (söz, fiil ve davranışları-
nı) bildiren ilimdir. Çokları, sünnetin takriri kısmını da ef’âli 
içinde zikretmişlerdir. Öyle veya bu şekliyle bizim arz etmeyi 
düşündüğümüz hususu çok alâkadar etmediğinden üzerinde 
durmayacağız.

Efendimiz’in akvâlinden murad, Kur’ân’ın (vahy-i met-
lûv ) dışında olan mübarek sözleridir. Fiillerinden murad ise, 
Zât-ı risaletpenâhilerinden sâdır olan ef’âldir ki, büyük bir 
kısmı itibarıyla bunlara uymakla mükellef sayılırız. Bu ara-
da, Sultânü’s-Sekaleyn  Efendimiz’in âdet kabîlinden olan iş-
leriyle, şahsı ile alâkalı sünnetlere uymak mecburiyeti olma-
sa bile, bunlara dahi halis bir niyetle ittibaın, âdetleri ibadet 
hâline getirmesi ve O’nun mübarek davranışlarıyla hedefle-
nen noktalara yönelmeyi netice vermesi bakımından sevap 
ve bereket kaynağı olacağında şüphe yoktur.

Fıkıh ilminde bu ikinci nevi fiiller bahis mevzuu de-
ğil ise de, hadis ilminde her zaman üzerinde durulagelmiş-
tir. Efendimiz’in ahvâli, hadisçilerce hadis muhtevasına da-
hil; ama fıkıhçılarca hariçtir. Fakihler derler ki; Efendimiz’in 
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ahvâli, ihtiyarî fiiller nev’inden ise, o, efâl-i nebevîyeye za-
ten dahildir. Yok, Şeref-i nev-i insanın, şemail-i şerif eleri, mi-
lad-ı nebevîleri, O’nun zaman ve mekânı gibi siyer kitapların-
da zikredilen ve şer’î hükümlere esas teşkil etmeyen husus-
lardan ise, o, fukaranın maksadının dışında kalır ve teşride 
de esas değildir. Oysaki, hadisçilere göre, Efendimiz aleyhi 
ekmelüttehâyâya izafe ve isnad edilen her şey hadistir ve ha-
disçinin iştigal sahası içine girer.

Sünnete gelince, Hazreti Ferîd-i Kevn ü Zaman  Efendi-
mize izafe olunan söz, fiil ve takrirlerin umumuna denir ki, 
usul-ü fıkıh ulemâsına göre hadisin müradifi sayılır.

Biz, burada şimdi, bu çok geniş ve şümullü mevzu üze-
rindeki söylenmesi gerekli olan hususları, işin mütehassısları-
na bırakarak Sünnetin tespitiyle alâkalı bir iki önemli mesele-
yi kuşbakışı arz etmeyi düşünüyoruz.

Sünnet , Allah Resûlü ve O’nun nurlu ashabının yaşadığı 
çağdan günümüze kadar, Kitap’ın yanında korunup-kollanan 
ve her asırda yüzlerce devâsâ insanın, kabullenip hemen her 
meselede müracaat ettiği tertemiz ilâhî bir kaynak ve teşride 
de ikinci esastır.

Kur’ân-ı Kerim, pek çok âyetiyle Hazreti Seyyidü’l-beşer  
ve O’nun sünnetine uymayı emrettiği gibi, pek çok sıhhat-
li ehâdîs-i şerife de, yine Sünnete ittibâ ın önemi ve onun 
teşrîdeki yeri üzerinde durmaktadır. Denebilir ki, hemen her 
devirde aklının altında kalıp ezilmiş bir iki nasipsiz istisna edi-
lecek olursa, sünnet, din ve dinî hayata esas teşkil etmesi ba-
kımından bugüne kadar hep Kur’ân’la beraber mütalâa edil-
miştir. O, Kur’ân’la o kadar içli dışlı ve o kadar beraberdir ki, 
ne onu Kur’ân’dan, ne de Kur’ân’ı ondan tecrit etmek müm-
kün değildir.

Sünnet , Kur’ân’ın müphem kısımlarını tefsir, mücmel 
yerlerini tafsil, mutlak olan hükümlerini takyid, âmm olan 
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kısımlarını da tahsis etme gibi Kur’ân’a ait hizmetleriyle âdeta 
onunla bütünleşmiş gibidir.

Namazlar, rükünleri, şartları, sıhhat ve fesadı sünnet ve 
âdâ bıyla; hac , ifradı, kıranı, temettüü ve bütün teferruatıyla; ze-
kât, nisabı, nevileri ve eda keyfiyetiyle Kur’ân’da mücmel ola-
rak zikredilip de, haklarında sünnetle ayrıntılı bilgi verilen me-
selelerin sadece birkaçıdır. Kur’ân-ı Kerim’de miras âyetlerinin 
âmm olarak zikredilmesine rağmen, peygamberlerin malları-
nın miras olmayacağı, birbirine mirası olanlar arasında katlin 
mirastan mahrumiyete sebebiyet vereceği sünnetle tahsis edi-
len ahkâmdandır. Bundan başka, Kur’ân-ı Kerim’de mutlak 
olarak zikredilen pek çok hüküm vardır ki, onlar da yine sün-
netle takyit edilmiştir. Bu arada, Kur’ân-ı Kerim’in bir tek keli-
me ile dahi temas etmediği ve müstakillen sünnetle ele alınan 
meseleler de az değildir. Ehlî eşeklerin ve yırtıcı hayvanların 
etlerinin haram edilmesini, hala ve teyze üzerine yeğenlerin iz-
divacının yasaklanmasını bu cümleden sayabiliriz.

Bu itibarladır ki, ilk asırdan bugüne kadar, Kur’ân’ın ya-
nında sünnet  de aynı ihtimama mazhar oldu; “Kitap” gibi 
kaydedildi, üzerinde müzakereler yapıldı ve eslâfdan ahlâfa 
kitaplar, kitapçıklar hâlinde intikal etti.

Allah Resûlü, hayat-ı seniyyelerinde, kendine itaat et-
meyi ve sünnetine uymayı dinin bir parçası sayıyor; söyledi-
ği her sözün arkadan gelecek nesillere ulaştırılmasına teşvik-
te bulunuyor.. hatta ashabına uzak yerlerden hadis dinleme-
ye gelenlere mülayim ve yumuşak davranmayı emrediyor; 
söylediği sözlerin mutlaka dinlenip bellenmesi için tahşidat 
yapıyor.. muhataplarının anlayıp ezberlemelerine yardımcı 
olmak için yerinde konuştuğu şeyleri birkaç defa tekrar edi-
yor ve yerinde de mübarek sözlerinin kaydedilmesini tavsi-
ye buyuruyorlardı.

Beri taraftan ashab-ı kiram efendilerimiz de, bütün bir ha-
yatı talim etme vazifesiyle gönderilmiş olduğuna inandıkları 



Sünnet veya Hadis  ________________________________________________________________________________________________________________187

bu Şeref-i nev’i insan  ve Ferîd-i kevn ü zaman ’ın, değil di-
nin esaslarına taalluk eden söz ve davranışlarını, O’nun tabiî 
hâl ve hareketlerini dahi hassasiyetle takip ve tesbit ediyor; 
sonra da duyup işittiklerini tekrar ber tekrar aralarında göz-
den geçirip ya hafızalarına alıyor veya defterlerine işliyorlar-
dı. O’ndan intikal eden her şeyi en mübarek bir hatıra, en 
muhteşem bir emanet sayan bu müstesna cemaat, hayatla-
rını bu mukaddes emanete karşı hep emniyet duygusu için-
de sürdürdüler.

Ayrıca, O’ndan gelen her beyan ve mesajı, sabah-akşam 
gökten gelmiş semavî sofralar kabul eden ve ilâhî emirlere 
karşı arzuyla dolu, alabildiğine kadirşinas bu topluluk duyup 
işittiği bu ışıktan fermanları âdeta, âb-ı hayat gibi içiyor ve 
tek damlasını dahi zayi’ etmiyordu. Aslında düşünceler ola-
bildiğince saf, gelen mesajlar çok yeni ve taze, sineler iştiyak-
la buhur buhur, anlatılan şeyler de ebedî mutlulukla alâkalı, 
hatta onun altın anahtarı mesabesinde olunca, ne sünnete 
karşı lâkayt kalınabilir, ne yıllanan şeyler hafızalardan silinir, 
ne de onun içine başka şeyler karıştırılabilirdi. Zaten, hayatı-
nı doğruluğu ikameye vakfetmiş ve yalanın her çeşidine ka-
palı bu ruh insanları, doğrunun tek zerresinin bile zayi olma-
sına gönülleri razı olmadığı gibi, yalan ve hilâf-ı vâkiye karşı 
da tavırları tamdı. Muhalfarz, içlerinden biri yalana tenezzül 
edecek olsaydı, yüzlerce ağızdan yükselen protesto sesi, bu 
yalancı solukları boğacak ve teşebbüs edecek başka kimsele-
rin içine de korkular salacaktı. Böyle bir tavır ve tutum az da 
olsa, bir kısım cüretkârlara karşı yapılmadı da değil...

Evet, ashab-ı kirâm, hem sünnetin tesbiti vazifesini, hem 
de muhafazasını tekeffül etmiş bulunuyorlardı. Bu hususta 
muh ke mâ ta tevfikan geliştirdikleri bir kısım tahkik metodlarıy-
la, duy dukları her şeyi kritiğe tâbi tutabiliyor, raviyi istintak 
ede bi li yor; rivayet edilen her şeye şahit istiyor ve çeşit çeşit mi-
henklerden geçirerek hadisi öyle kayıt ve tesbit ediyorlardı.
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Bu arada, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’den 
duyduğu şeyleri yazan sahabenin sayısı da az değildi. Aslın-
da hadisler de tıpkı Kur’ân-ı Kerim gibi şeref-vüruduyla be-
raber kaydediliyordu; ama gayri resmî ve hususî defterlere. 
Hadisin kayıt ve tesbitinin Ömer b. Abdülaziz ’le başladığını 
söyleme doğru olsa bile eksiktir. Zira Ömer b. Abdülaziz dö-
neminde yapılan şey devlet emirnameleriyle resmî tedvîn dir. 
Bu da tıpkı, Hz. Ebû Bekir  döneminde, hafızların hafızasın-
da, değişik cisimler üzerinde yazılı bulunan Kur’ân âyet ve 
sûrelerini bir araya getirme gibi, bir resmî cem’ ve tedvîn dir.

Yoksa, Hazreti Sahib-i risaletpenâhîleri zamanında, O’n-
dan sâdır olan her şey yazılıyordu ki, bunlar arasında, daha 
sonra çok iştihar eden Abdullah b. Amr b. Âs ’ın “es-Sahî fe-
tü’s-Sâdıka ”sı, Hemmâm b. Münebbih ’in “es-Sahîfetü’s-Sa-
hî ha ”sı, Zeyd b. Ali b. Hüseyin ’in “el-Mecmû ”u çok meşhur 
olmuş ve tedvînin resmîleşip yaygınlaştığı dönemde de, son-
raki müdevvenâta birer kaynak teşkil etmişlerdi.

Ashab-ı Kirâm, hadislerin kayıt ve tesbitine hassasiyet gös-
terdikleri ölçüde orijinalini muhafaza mevzuunda da fevkalâde 
titiz davranıyorlardı. Âişe Validemiz  hadisleri kelimesi kelime-
sine nakletmeye alabildiğine hassasiyet gösteriyor, İbn Ömer  
bir harf bile değiştirmeden rivayet etmeye çalışıyor; İbn Mes’ûd  
ve Ebu’d-Derdâ  gibi kibar-ı ashab , hadis rivayeti denince sıt-
maya tutulmuş gibi tir tir titriyor, neden sonra ağzından birkaç 
kelime çıkıyor; kendilerinden kelime karıştırma endişesiyle ba-
zıları da hiç mi hiç rivayete yanaşmıyordu.

Tâbiîn-i kirâm ’ın da bu meseleye aynı titizlikle yaklaş-
tıklarını söylemek mübalağa olmasa gerek. Saîd b. Müsey-
yeb , Şa’bî , Alkame , Sevrî  bu hassasiyetin büyük temsilcile-
rinden sayılıyorlar. Zaten daha sonraki dönemlerde, hem se-
net ve metnin tahkîki, hem de rical kitaplarının tedvîni, silik 
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sözlerin hadis cevherleri arasına girmesini bütün bütün zor-
laştırıyor idi ki; zannediyorum, dinî metinleri bu ölçüde has-
sasiyetle kritiğe tâbi tutan, İslâm ümmetinden başka bir üm-
met de yoktur.



Kâbe 

Kâbe , mü’minlerin kalbinin müşterek attığı bir mihrap ve 
“İnsanlar için vaz’edilen ilk ev...”45 takdir ve tebciliyle yücel-
tilmiş ilk mâbeddir. Temeli, yeryüzünde henüz, harcın, ta-
şın, tuğlanın bilinmediği bir dönemde, gökler ötesi âlemlerde 
planlandı ve durulardan duru bir Nebi’nin eliyle gerçekleşti-
rildi. Oturduğu zeminin o işe tahsisi, Âdem Nebi ’nin yeryü-
züne teşrifinden yıllar ve yıllar önce kararlaştırılmıştı. Öyle 
ki, bir gün melekler Hazreti Âdem ’le karşılaştıklarında “Sen, 
var edilmeden evvel bizler defaatle Kâbe’yi tavaf  ettik.”46 di-
yeceklerdir. Tufandan sonra “Hatırla o zamanı ki, İbrahim  
ve İsmail  Kâbe’nin temellerini yükseltti ve şöyle dediler: Ey 
Rabbimiz, bizden bu hayırlı işi kabul buyur!”47 ilâhî beyanıy-
la, peygamberler babası Hazreti İbrahim  ve onun oğlu İsmail  
(aleyhimesselâm), dümdüz olmuş Kâbe arsası üzerinde onu 
yeniden inşa ettiler.

Arzın merkezinden “Sidretü’l-Müntehâ ”ya kadar ins, cin 
ve meleğin her zaman çevresinde dönüp durduğu bir amûd-i 

45 Bkz.: Âl-i İmran sûresi, 3/96.
46 Bkz.: İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 1/163.
47 Bakara sûresi, 2/127.
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nuranî nin (nurdan sütun) yeryüzünde mücessem bir kesiti 
sayılan Kâbe , her lahza görünür görünmez milyarlarca temiz 
ruhun, harimine can atıp vuslat aradığı, öyle eşi-menendi ol-
mayan bir binadır ki, kıymeti semalara eşittir dense sezadır.. 
zaten o gökte ve yerde Allah’ın evi mânâsına “Beytullah ” 
olarak yâd edilmektedir.

Her yıl ehl-i iman, dünyanın dört bir yanından, uçak, va-
pur ve otomobillerle onun yumuşak; yemyeşil ve ötelere açık 
sıcak iklimine koşar ve daha yolun başında bütün günlük en-
dişe ve telaşlardan sıyrılarak, sırtındaki sade, temiz ve beyaz 
urbalarıyla tarifi imkânsız bir imrendiriciliğe ulaşır ve âdeta 
meleklerle at başı hâle gelir.

Bu kutlu yolculukta az-çok hemen herkes, bambaşka bir 
âlemin sahillerinde farklı bir dünyaya doğru yol aldığını du-
yar gibi olur ve bütün seyahat esnasında hep hayret kuşak-
larında dolaşır durur.. kâh, ulu bir çınarın duruşu gibi vakar-
lı, kâh bir korunun sükûtunu andırır mahiyette heybetli ve 
kâh bir denizin ürperticiliğini hatırlatır şekilde azametli.. ama 
mutlaka samimi ve ihlaslı.

Kâbe  yolları oldukça uzun, mesafeler de insafsızdır. Ta-
savvuf yolunun seyr u sülûku, tasfiyenin çilesi, Cennet çev-
resinin tepeleri, Cehennem civarının çukurları gibi, bu mü-
barek seferin de bir kısım sıkıntıları vardır; ama bunlar, ruhî 
gerilimin daha da artması ve iç hazırlığın tamamlanması için 
şarttır. Bu uzun yolculukta herkes derecesine göre kendini 
hazırlar.. dolabildiğince dolar.. gerilir ve büyük bir birikimle 
gider oraya ulaşır.

Bu mübarek yolculuk, eski zamanlarda, atlarla, develerle 
yapılırdı. O devirde hacılar, Kâbe ’ye varıncaya kadar yüzler-
ce makam, yüzlerce merkade uğrar.. Enbiyâ-i izâmın yaşadı-
ğı yerleri ziyaret eder; hayalen onlarla buluşur-görüşür.. evli-
ya ve asfiyanın meclislerine koşar, onların aydınlık ikliminden 
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ışık alır ve bu masmavi, mânâ dolu yollarda yüzüyor gibi yol-
culuk yapar.. bir güzellik, bir şiir, bir romantizm banyosu  al-
mışçasına ruhunun gücüyle silahlanır, mânâ âlemlerinden 
gelecek vâridâtı duymaya hazır hâle gelir ve sonra da gidip 
Hak kapısının tokmağına dokunurlardı...

Evet, bütün bir yol boyu görüp duydukları şeylerden, 
kalblerinde, ruhlarında hasıl olan en derin seziş ve duyuş ka-
biliyetleriyle gidip Kâbe ’ye ulaştıklarında, onu, başı gökler 
ötesi âlemlere uzanmış; oradan ziyaretçilerine bakıyor ve için 
için bir iştiyakla onları bekliyor bulur ve şiddetli bir vuslat ar-
zusuyla kendilerini onun kucağına atarlardı. Evet, onun va-
karlı bir yüze benzeyen cephesini ve bu nurlu çehrenin çev-
resinde mermerlere akseden gölgesini.. göklere doğru uzayıp 
giden mânâsını, etrafa ışık yağdıran atmosferini gören her 
gönül, kendince bir şeyler duymaya, bu derin simanın arka-
sındaki mânâları sezmeye ve bu mübarek yolculuğa sebep 
teşkil eden gayedeki hazzı, en derin bir ibadet neşvesi içinde 
tanımaya başlar ve zevklerin en erişilmezine ererdi/erer...

Kâbe ; bulunduğu noktaya o kadar uygundur ki, ona dik-
katlice bakan herkes, bulunduğu yerle, onun ruh ve mânâsı 
arasındaki sımsıkı rabıtayı hemen sezebilir. Sanki o, hariçten 
getirilmiş rastgele malzeme ile değil de yerden fışkırıp çıkmış 
veya gökte melekler tarafından inşa edilip bilahare yeryüzü-
ne indirilmiş gibidir. O, yanı başındaki, yanmış kavrulmuş, 
büyük-küçük, dağ-tepe ve taş yığınları arasında, bir zikir hal-
kasındaki serzâkire benzer. Çevresindeki her şey onun inilti-
leriyle inler, onunla yukarılara el kaldırır ve sonra da sessiz 
onu dinlemeye koyulur.

Kâbe , dost mahremiyetine açık bir haremlik, çevresi 
ise ağyâra da açık bir selâmlık; Safâ-Merve  hakikat seması-
nı temâşa için hazırlanmış birer kameriye, Makam-ı İbrahim  
ötelere yükselten nurlu bir merdiven, Zemzem kuyusu da bu 
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aşk meclisinde bir sâkî gibidir. Bunların bütünü aşk yolcusu-
nu birden selâmlayınca, insan âdeta uhrevîleşir, ruhuna açı-
lan pencerelerle “melekût âlemi”ni temâşâya başlar ve bütün 
bütün insan muhayyilesi, öyle geniş ufuklara yelken açar ki, 
bir adım daha atsa kendini ötelerin hülyalı mavilikleri içine 
girecekmiş gibi sanır...

Kâbe , yeryüzü binalarındandır ve gerekli materyal de ken-
di çevresinden tedarik edilerek inşa edilmiştir; ama sanki o, 
amâ’nın48 bağrında kök salıp gelişmiş ve bütün varlığın esra-
rını ruhunda taşıyan bir nilüfer gibidir; hem arzla hem de se-
masıyla doğrudan doğruya olmasa bile dolaylı bir alâkasının 
var olduğu sezilir. O, geçmiş bütün devirlerden değişik çizgi-
lerle en asil, en soylu, en eski bir tarihî pırlanta ve aynı za-
manda değerini kat kat artırarak hep yeni kalabilmiş atik ve 
antik bir binadır; Hazreti Âdem , sulbünden gelen bütün ne-
sillerin ruh, karakter ve mizaçlarında en önemli bir kaynak ol-
duğu gibi; Kâbe de yeryüzünde bina ve inşaat vak’asının ruh, 
mânâ ve muhtevasını taşıyan sırlı bir evdir.

Onun hariminde her zaman, Cennetlerden esip gelen ve 
hakikate açık gönüllere dolan bayıltıcı, Firdevsî kokular du-
yulur. Her an dünyanın dört bir yanından koşup ona gelen-
ler, onu gördükleri andan itibaren kendilerinden geçer ve bu 
umumî mihrabın etrafında, ışığın çevresinde raks eden kele-
bekler gibi pervaz eder durur ve bütün ışıkların hakikî kayna-
ğıyla daha yakından temas yollarını araştırırlar. Kendinden 
geçmiş gönül erleri nin tavafı, zahiren Kâbe ’nin çevresinde ol-
maktadır; hakikatte ise, bu deveran kalbe dayalı nurdan bir 
helezon içinde mekânsızlıkta cereyan etmektedir.

Onun iklimine ulaşan ve onunla buluşan âşık ruhlar, za-
ten özlerinde mevcut olan o yüksek düşünce ve tasavvurlarda 

48 Amâ: Varlığın eter ötesi safhası veya semâların bir bulutsu görünümünde olduğu ilk 
ân... Tasavvufta, Vâhidiyet tecellîsi.
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daha da derinleşerek onun büyüsünü daha da bir başka duy-
maya başlarlar.

Böylelerinin nazarında Kâbe , Hak katındaki yeri, insan-
lar nazarındaki mânâsı, ruhu, özü ve değerleriyle onlara şiir 
söyleyen, nasihat eden, ders veren bir üstad hâlini alır ve on-
ların ruhlarına sürekli bir şeyler fısıldar.

Kâbe  çevresinde, her vazife ve mükellefiyetin kendine 
göre bir büyüsü vardır ve imanlı sinelerin, büyünün tesirin-
de kalmamaları da düşünülemez. Her lahza onun çevresinde 
dönen, zaman zaman büyüyen ve büyüdükçe bir sel hâlini 
alıp o mübarek mekânın her yanını dolduran tavaftaki ruh-
lar; o çağlayan içinde duydukları heyecan ve cezbe ile kendi-
lerini bütün bütün unutur, ledünnî ve ruhanî bir başka âleme 
uyanırlar. Orada, her söz, her dua ve her yakarışta kendi 
aşk ve iştiyaklarının dile getirildiğini hisseder, kalblerdeki en 
mahrem duyguların, duyulmadık en mahrem kelimelerle ses-
lendirildiğine şahit olur ve bütün ömür boyu, buradaki ses, 
ışık ve mûsıkîyle bütünleşen hislerle, en erişilmez hazları, en 
ölümsüz hatıralar içinde elde ederler.



Ravza 

Ravza , bize dünyada bulunmanın ruhunu duyuran bi-
ricik binadır. Bu mübarek bina ile münasebet ve kalbî alâ-
kalarımız, bizde öyle kudsî heyecanlar hâsıl eder ki; onu dü-
şünüp, onun hakkında bir şeyler söylerken, sanki iffetiyle ta-
nıdığımız bir namus âbidesini anlatıyor gibi yanlışın en küçü-
ğüne dahi düşmeyelim diye korkar ve tir tir titreriz. Onun ay-
dınlık semtine dehalet eden her ruh, vicdanının derinliklerin-
de, Nâbi ’nin:

 “Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hüdâdır bu
  Nazargâh-ı İlâhîdir makam-ı Mustafâ ’dır bu”

na’tının yankılandığını duyar ve irkilir.

Mekke , beşer tarihi boyunca bir kısım kısa aralıkların is-
tisnasıyla, hep insanlığın mihrabı olmuştur. Mekke’nin bu hu-
susiyeti Kâbe ’den ötürüdür. Ve bu yönüyle de Kâbe mihrap-
lar mihrabıdır. Bu muhteşem mihrâbın bir de minberi var-
dır ki –Sahibine vücudumuzun zerrâtı adedince salât ü selâm 
olsun– o da Cennet bahçelerinden daha temiz olan Ravza -i 
Tâhire ’dir.

Bahçe mânâsına gelen Ravza , inanmış insanların mukad-
des şeylere karşı duydukları alâka, bu alâkadan kaynaklanan 
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duygu, düşünce ve tasavvurların sürekli değişen telakkîlerle, 
sanat-mâbed-metâf-ı kudsiyân49 mülâhazaları içinde öte-
den beri, bir çeper ve bir surla sınırlandırılmaya çalışılmış bir 
“haziratü’l-kuds ”tür.50

Bu mübarek mekân, hürmet hissi ve sanat telakkîsiyle de-
fa atle zarf değiştirmiş.. dış nakışlarıyla tekrar ber tekrar oy-
nan mış; ama kat’iyen gönüller âlemiyle alâkalı ruh ve mâ nâ-
sı na ilişilmemiş ve ilişilememiştir.

Sahibinin ruhuna doğru parçalanmış sineler gibi arala-
nan kapılar veya onun ruhundan insanlığa açılan menfezle-
rin çokluğu gibi, Ravza -i Tâhire ’nin de pek çok kapısı vardır. 
Bu kapılar arasında en namlısı da şair Nâbî merhûmun:

  “Felekde mâh-ı nev Bâbüsselâm ’ın sîne-çâkidir.”

sözüyle anlattığı “Bâbüsselâm ” (Selâm Kapısı )’dır. Selâm ve-
rip bu kutlu kapıdan içeriye girenler, iki adım ötede Gönülle-
rin Efendisi’yle karşılaşacakmış gibi bir ruh hâleti hissederler. 
Hisseder ve âdeta kendilerini bir kısım farklı esintilere salmış 
gibi olurlar.

Peygamber huzurunda bulunmanın vakar, ciddiyet ve 
tem ki niyle, namaz kılan, dua eden, salât ü selâm okuyan Hak 
âşı ğı gönül erlerinin safları arasında, tıpkı nurlu bir koridorda 
yürüyor gibi, ışık alarak, aşk u şevkle dolarak Muvâcehe ’ye51 
doğ ru ilerleyen uyanık bir insan, her adım başı, akla hayale 
gelmedik sürprizlerle karşılaşacağı hissiyle ilerler. Hele Mu vâ-
ce he , hele Muvâcehe ... Oraya ulaşan nezih ruhlar, artık göz-
leri hiçbir şey görmüyor gibi, sadece O’nu anar ve inler, sa-
dece O’nun hayal ve misaliyle teselli olurlar. Hele bir de, da-
ha önceden hazırlanmış ve hayalinde birkaç defa o eşiğe baş 

49 Metâf-ı Kudsiyân: Kudsîlerin çevresinde dönüp durduğu yer mânâsına Şâir Nâbî’ye 
ait bir söz. 

50 Hazîratü’l-Kuds: Tasavvurlar üstü bir cennet bahçesi.
51 Muvâcehe: Kıble tarafından Efendimiz’in nur-efşân kabrini çevreleyen mübârek par-

maklıklar.
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koyup vicdanının derinliği ve gönlünün sınırsızlığıyla oraya 
varmışsa.. doğrusu öyle bir tabloyu tasvir için sözün nutku 
tutulur ve beyan, aczini ifadeden başka kelime bulamaz...

İnsan, daha çok hüzünle gülümseyen bir yüze benzetece-
ği, mübarek Merkad ’in kıble cihetindeki sütrenin önüne va-
rınca, ümit ve emel heyecanıyla çırpınıp duran yüzlerce âşık 
ruhla karşılaşır. Bu alabildiğine yeşil ve sihirli nûr iklimi, dere-
cesine göre hemen herkese, bir başka âlemin kapısının önün-
de bulunma hissini verir. Öyle ki, muvâceheye ulaşan her âşık 
ruh, bir iki kadem ötede sevgilisiyle buluşacakmış gibi his ve 
heyecanla köpürür ve vicdanında aşk u şevkin kalem ve mü-
rekkep görmemiş besteleri duyulmaya başlar.. derken, o altın 
iklimin sesleri, sözleri, görüntüleri bin bir tedâi52 ile onun bü-
tün benliğini sarar ve onu zaman üstü sırlı bir kuşağa çeker 
götürür. Bu kuşağa ulaşan herkes, bugünü dünle, dünü de 
Dost’un ışık çağıyla bir arada idrak eder ve onun meclisinden 
sızıp gelen en mahrem fısıltıları duyar ve kendinden geçer...

Ravza -i Tâhire  karşısında hayat, hep bir hülya ve rü-
ya gibi yaşanır. Bütün bütün ona sırtını dönmeyen hemen 
her ruh, onun elinden aşk şarabı içmiş, mest olup kendinden 
geçmiş gibi, bir türlü bu sihirli âlemden ayrılmak istemez. Bu-
rada fikirler durur, ruhlar duyguların tesirine girer ve bütün 
gönülleri bir vuslat arzusu sarar. Burada, insanın içinde birer 
çiçek gibi açan mahrem hülyalar, âdeta insana Cennet bah-
çelerinin hazlarını ve cennetliklerin neşe ve huzurunu tattırır 
gibi olur. Burası, hassas ruhların hülyalarına matkap salmak 
için, Kudret eliyle ta ezelden planlanıp kurulmuş ve hisleri, is-
tekleri, sevgileri tutuşturan, besteleyip mırıldanan, dünyada, 
gökler ötesinin bir uzantısı gibidir. Burada, kendini inanç bu-
udlu tasavvurların rengîn ve zengîn iklimine salabilenler, uç-
suz bucaksız hülyalara dalar; yaşadıkları hayatın içinde bir 

52 Tedâi: Çağrışım.
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sır, bir hafî, bir ahfâ53 yolcusu gibi çok defa bizim için giz-
li kalan ve insanoğlunun asıl benliğini teşkil eden bir başka 
“ben”in var olduğunu duyarlar. Âdeta, şehadet âleminin, in-
ce tenteneli perdesi delinip de, her şeyin hakikatiyle beraber 
insanın özü de meydana çıkmış.. dolayısıyla herkes kendini 
uhrevîleşmiş gibi hisseder ve öbür âlemin âhengine uyar ve 
kendini firdevsî hazlar içinde bulur.

Bizler, her zaman kendimizi Kâbe ’de ibadet, Ravza ’da da 
aşk u hasret kuşağında hisseder; birincisinde kulluk sırrını id-
rakle cevap vermeye çalışır, ikincisini de samimiyet ve vefa ile 
kucaklarız. Buralarda duyduğumuz şeylerin aslını tam tefrik 
edemesek bile, en duygulandırıcı şeylerden daha duygulandı-
rıcı, en vecd verici şeylerden daha coşturucu; hülyasıyla mest 
olduğumuz bir âlemi, kendine has ahengi, şiirî büyüsüyle du-
yar ve ifadesi imkânsız hislerle yerlere kapanacak hâle geliriz.

Her zaman, aşk u şevkin gelgitleri arasında yaşanan bu-
radaki hayat, bir vuslat demi, bir “şeb-i arûs ”54 neşvesi için-
de yaşanır. Her çığlık, her inilti, dosta açılan kapıların gıcırtı-
ları gibi yüreklere ürperti salar. Ruh “vuslat” der inler ara sıra 
dost yüzü kendi çağıyla kapısının önünde el pençe divan du-
ranların, gözlerini yummuş, saygıyla bir menfez kollayanların 
hayallerine kâh açılır, kâh kapanır. Ama sürekli imrendirir, 
sürekli ümitlendirir ve daima rikkatli geçer...

Burada duvarlar, sütunlar ve aşk matkaplarıyla oyulmuş 
gibi görünen kubbeler, hatta döşemeler, sergiler hemen her 
şey, mavi, yeşil, sarı her rengin nazlı çiçeklerini andırır mahi-
yette, güzelliklerin en derinlerine açılmış yaşıyor gibidir...

Zaten her zaman nezih bir ruha benzetebileceğimiz Mer-
kad  ve Yeşil Kubbe , âşıkların duygu ve düşünce dünyaların-
daki derinliklerle yan yana gelince öyle muammalaşır ki, in-
san bulunduğu yeri Cennet’ten kopup gelmiş bir parça sanır.

53 Hafî-Ahfâ: İnsandaki mahiyeti pek fazla keşfedilemeyen duygular.
54 Şeb-i Arûs: Kutlu kavuşma, âşıkın maşukuna kavuşması anı.
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Bugüne kadar mânevî havası ve ledünnî zevkleriyle pek 
çok feyizli makam gördüm.. bir hayli mübarek mahalleri 
müşâhede fırsatını buldum. Ama bunlar arasında, ruhumda 
en derin izler bırakan Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sel-
lem) köyü -o köyün izleri ebedlere kadar gönüllerimizde ya-
şasın- olmuştur. Ruhum o beldeyi her zaman bir “dâüssıla ” 
hasretiyle kucaklamıştır. Kucaklarken de “İşte bir avuç topra-
ğını cihanlara değiştirmeyeceğim beldeler beldesi!” demiş içi-
mi çekmişimdir.

Bunlar, bir ham ruhun duyup hissettiği şeyler. İrfanla ka-
natlanıp aşkla şahlanmış büyük sinelerin duyup hissettikleri-
ni onlardan dinlemek ve onlardan öğrenmek icap eder. Bu 
mevzuda benim söylemeye çalıştıklarım ise, beceriksizliğin 
ve istidatsızlığımın çehresinde hamiyet ehlini gayrete getir-
me arzusundan başka bir şey değildir... Bu kadarcık olsun bir 
şey yapabilmişsem, onu Ruh-u Seyyidü’l-Enâm’ın teveccü-
hüne vesile sayar, kapısının tokmağına dokunur “Beni de Yâ 
Resûlallah..!” derim.



Mescid-i Aksâ 

Bazen yerdeki takdirler semadaki değerlere uymuyor. Ba-
kı yor sunuz oradaki bir kudsî burada hakir görülüyor; oradaki 
me tâf-ı kudsiyân, burada en pes ayaklar altında çiğneniyor. 
Şim dilerde Mescid-i Aksâ  bu mânâya ne ürpertici bir misal..!

Museviler ve Hristiyanlar için öteden beri takdis edilege-
len bu tarihî ünlü mâbed, Müslümanlar için de ziyareti tavsi-
ye edilen üç mescitten biri olma kudsiyetiyle serfiraz. Mescid-i 
Aksâ , Hz. Davud  ve Süleyman  peygamber döneminde al-
tın çağını yaşadı. O muhteşem devirden şimdilerin karamsar 
ruhlarına kalan sadece bir ağlama duvarı.

Bu iki ünlü nebiden sonra İsrail  milletindeki iç bozulma-
ları, devlet çapındaki çözülmeler takip etti. Bunun tabiî lâzımı 
olarak da işgaller, tehcirler, sürgünler, esaretler, vesaireler... 
Asurlar ’ın işgaline uğrayan Filistin  ve Mescid-i Aksâ , bu zu-
lüm tapanlamasının55 açtığı yaraları tedavi edemeden, önce-
kileri unutturacak şekilde, bir kez de Babiller ’in zulüm pa-
letleri altında ezilip inledi... Derken upuzun esaret yılları ve 
utandırıcı zilletler... Arkadan bir başka toparlanma faslı, onun 

55 Tapan: Tarlaya ekilen tohumun, üstünü örtmek için kullanılan ağaçtan yapılmış tarım 
aleti.
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arkasından da Romalılar ’ın kendilerine has işgal usulleri ve 
ayrı bir esaret ve zillet dönemi. Yıllar ve yıllar hep böyle düş-
man vefasızlığı, işgalci cefası ve boynunda zincir Mescid-i Ak-
sâ’nın inlemesiyle sürüp gitmiştir.

Mescid-i Aksâ , ikinci bir altın çağını, âdil halife  Hz. Ömer  
ile idrak etti. Birkaç asırlık bu yeni gül devrinden sonra haç-
lılar bir kere daha kan-irin ve alev içinde onun harimini kir-
letip kubbesine salîb yerleştirdiler. Mescid-i Aksâ’yı esaret-
ten kurtarıp Müslümanlara onurunu iade edecek güçlü bir 
iradenin beklendiği bu dönemde, Kutlu Mâbed, karşısında 
büyük tarihî şahsiyet Selahaddin ’i buldu, buldu ve kurtuldu. 
Bu mübarek mâbedin dört asırlık en son sükûnet dönemi 
ise, yüksek ruh, nezih gönül ve büyük dâhi Yavuz Selim ’le 
gerçekleştirilmiştir.

Bir zamanlar, din ve dinî hatıraların ruh ve mânâ gibi du-
yulduğu, tütüp durduğu ince ve nazlı bir mucizeler iklimiy-
di Mescid-i Aksâ ... Şimdi onu, hâlihazırdaki sessizliği, daha 
doğrusu kendisinden beklenen sese göre durgunluğu, küs-
künlüğü ve yorgunluğuyla düşünüyor, onunla bulunamama-
nın “dâüssıla ”sıyla inliyoruz.

Mescid-i Aksâ , Kâbe  ile beraber aynı zaman dilimi için-
de, gökten gelen emirlerle, yerden fışkırır gibi fışkırıp yüksel-
miş ve yerinde kudsilerin mihrabı, yerinde de onların minberi 
olma pâyesiyle çağlar ve çağlar boyu harimine girenlere ka-
natlarını açmış; en amansız, en imansız devirlerde dahi onla-
ra “Lâ zılle illâ zılluhû”56 soluklarıyla emniyet soluklamış ve 
yeryüzünün âdeta “Cennetü’l-me’vâ”sı olmuş mukaddes ve 
mübarek bir mekândır.

Bin bir hatıra ve hülyaya kaynaklık yapmış bu yüce mâ bed, 
şimdi, boynu buruk, iklimi karanlık, görüp çektiklerinden bîtap 
ve acı acı yüzümüze bakıyor gibi bir hüzün var çehresinde. 

56 Bkz.: Buhârî, ezân 36, zekât 16, rikak 24, hudûd 19; Müslim, zekât 91.
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Onu böyle müşâhede ettikçe âdeta içimize kan damlıyor ve 
nefesimizin kesildiğini hissediyoruz. O, bir zamanlar gönülle-
rimize semavîliği fısıldayan en kudsî bir mihrap, en mübeccel 
bir minber iken, şimdi kolu kanadı kırılmış, kökünden koparıl-
mış, âlemşümul ışığı söndürülmüş, kısır ve inhisarcı bir anlayı-
şın elinde sönecekmiş gibi duran bir mum ve devrilecekmiş gi-
bi duran bir garip iskelet...

Bizler, kardeşlerinden koparılmış bu mahzun mâbedi, 
ona ait levhalarda, maketlerde veya televizyon ekranları-
nı her müşâhede edişimizde, onu, o muhteşem günleri için-
de tahayyül eder, etrafındaki “hayhuy”u duymaya çalışır ve 
ken di mizi tam onun temiz atmosferine salacağımız esnada, 
bir denbire onu esir eden hain ellerin gelip ruhumuza saplan-
dığını, ciğerimizi söküp aldığını duyar gibi olur ve yerimizde 
ka la kalırız. Bu vaziyetiyle o bize hep, bir kısım kanlı deliler 
tarafından öldürülmüş, parça parça ve lime lime edilmiş bir 
mağ dur ve mazlum insan şeklinde görünür. Dostlarının vefa-
sızlığı, düşmanlarının gadr u cefası arasında sıkışıp kalmış bu 
maz lum ve mağdur varlık, sanki kesilip biçilirken, doğranıp 
sa ğa-sola saçılırken çığlık çığlık bağırmış da, sesini bize duyu-
ramamış gibi bir sitem müşâhede edilir çehresinde.

O, şaşkın ve hayret dolu gözlerimize, kendine has mah-
remiyetiyle her açılışında, vaktiyle taze, genç, alâka duyulan 
şimdi uçmuş renkleri, ölgünleşmiş manzarası; vaktiyle süslü 
ve nazlı, şimdi ihtiyar ve mecalsiz hâli, vaktiyle ibadet ü ta-
atle çınlayan kubbesi, burcu burcu ruh ve mânâ kokan çev-
resi, şimdi solmuş nakışları, kesilmiş sesi ve levsiyat işgaline 
uğramış etrafıyla âdeta, bir insanın inkıraz bulan tâli’ini mı-
rıldanmaktadır.

Evet, Mescid-i Aksâ  ki, bir zamanlar olgun ruhunu doldu-
ran bin bir hatıra ile taşkın; geniş, yaldızlı, ziyalı ve sükûneti 
üfül üfül; kulakları semada, dudakları kalbimizin kulaklarında 
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bize huzur fısıldayan dupduru bir ilâhî nefehat kaynağı iken, 
şimdi gözlerimizi yaşlarla dolduran hâli, gönüllerimizi ezen 
melâli ile bize hüzün bestesi söyleyen kekeme bir dil...

Onun bu hâle düşürüldüğünü ilk gördüğüm gün, “Ey-
vah!” dedim. Demek içinde Hz. Âdem ’ın sesinin yankılan dı-
ğı, çevresinde, Hz. İbrahim ’in soluklarının hissedildiği, kub-
be sinin altında Davud  ve Süleyman  peygamberlerin “hay-
huy”unun çınlanıp durduğu, bağrında Peygamberler Sul ta-
nı’nın sonsuza yelken açıp dost vuslatına erdiği, ikliminde 
Hz. Ömer ’in emniyet ve güven soluklarının duyulduğu, min-
berinde Selahaddin ’in tok sesinin işitildiği bu kubbe altında, 
bu duvarlar arasında artık, imanlı gönüller coşkuyla bir ara-
ya gelemeyecek, sevgiyle kucaklaşamayacak ve gürül gürül 
“Al lah” diyemeyecek! Eyvah! Demek artık bu kapılar, ne hız-
lı ne de yavaşça, ne sevinçle ne de heyecanla inanan gönül-
lere ardına kadar açılamayacak! Artık hiç kimse, oraya eme-
ği geçmiş ve orayla alâkalı hatıraların içinde yaşamış o bü-
yük ruhlarla, onun bahçesinde, onun şadırvanının başında, 
onun semaya açık kubbesinin altında bir araya gelemeyecek 
ve geçmişin hülyalarını yarınların rüyalarıyla iç içe yaşaya-
mayacak! Kimse onun ukbaya açık pencerelerinde sır araya-
mayacak, Cennet yamaçlarını andıran ikliminde ruhanîlerin 
koşuştuklarını tahayyül edemeyecek!

Demek artık, Mescid-i Aksâ ’ya ait bütün rüyalar, bütün 
hülyalar bitmiş.. çevresini aydınlatan ışıklar sönmüş, kubbe-
sini aşıp göklere ulaşan tekbir, tehlil ve temcid sadâları sus-
muştu... Taşın da, ağacın da kulakları vardır derler. Dilleri-
nin de olmasını ne kadar arzu ederdim! Evet, şu mübarek 
mâbed dili olsaydı da, dün gördüklerini bugünkü çektikleri-
nin yanında ifade edebilseydi! Belki o zaman, edenler ettik-
lerinden ürker, geri durur; vefasız dostları da ürperir, kendi-
lerine gelirlerdi!
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Ben şahsen, onun geçmişten gelen ruhunun kemirildiği-
ni, mânâsının soldurulup zebil edildiğini her gördükçe, Kudüs  
cephesinde ciddî bir bozguna uğradığımızı hissetmiş ve bur-
kuntuyla iki büklüm olmuşumdur. Kim bilir, onun renk atan 
kubbesi, kararan duvarları, hüzünle akan şadırvanı ve bunlar 
gibi konuşmayı, şikâyet etmeyi, içini dökmeyi beceremeyen 
insanları, boğulmaya dönen sükûtları içinde, ne çaresizlikler-
le bize bakmakta ve içlerinde ne acılar saklamaktadır..!

Bana şanlı geçmişimi gösteren ve onu hayallerime geri 
veren Mescid-i Aksâ ’nın duman duman o hüzünlü duvarla-
rı, çevresinden kopup bulutlara ulaşmış gibi görünen kubbe-
si, hak mahremiyeti yolunda kurulmuş ve bizlerde bir harem-
lik hissi uyaran kubbe çevresi ve her biri sonsuzluğun ayrı bu-
udlarına açılıyor gibi görünen büyülü kapıları artık, belirsiz bir 
sis-duman içinde ve renk atmış birer resim gibi görünmekte...

Mescid-i Aksâ ’nın elden çıkmış olması, mensup olduğum 
din adına gayretime dokunuyor. Onu başkalarının elinde esir 
düşmüş görmek yürekler acısı. Doğrusu, onu öyle mahfazası 
kırılmış bir inci gibi gördükçe, hafakanlar içinde kalıyorum ve 
ruhum temelinden sarsılıyor.

O, bugünkü hâliyle, çevresinde gözyaşı dökülse de ga-
rip, hariminde namaz kılınsa da gariptir. Zira Mescid-i Aksâ , 
şu anda hukuk  ve kural tanımaz bir kuvvetin demir pençe-
sinde ve esaretlerin en acısını yaşamakta. Ve eğer canlanıp 
kendimize gelebileceksek, felç olmuş iradelerimizin yeniden 
canlanması, ruhlarımızın uyanıp kendine gelmesi için bun-
dan daha dokunaklı bir tablo olamaz...



Ayasofya 

Mezopotamya  yamaçlarındaki muhteşem kubbelerin in-
şasına ait usûlün en parlak örneği, en sadık temsilcisi ve Su-
riye  ilhamlarının en can alıcı timsali, en kalıcı mâkesi Ayasof-
ya , şarkın ilk “metropolitik” kilisesi ve “feth-i mübîn”e kadar 
da Hristiyan dünyasının biricik “büyük mâbed”i büyük fetih-
le “iki bahr” arasında salîbin savleti kırılınca “Konstantiniy-
ye ” İstanbul , “büyük kilise” de Ayasofya Camii olur. Bu kutlu 
vazife ve mübarek unvan, 1934’te “fezasında ezanın susup” 
kubbesinde “Mevlâ’nın yâdının silineceği” ve asırlarca mille-
timizin ruhî hayatıyla iç içe olan ulu mâbedin, kolu kanadı kı-
rılıp bir müze hâline getirileceği âna kadar da devam eder.

Ayasofya , ilk basit şekliyle ve sıradan bir mâbed hüviye-
tiyle Konstantin  ve oğlunun eseri. Değişik aralıklarla üç müt-
hiş yangın ve eski hâline benzetme istikametinde sürekli in-
şa ve onarımlar, bu tarihî katedralin, bugünkü sisli duman-
lı durumuna denk bir tâli’sizlik... İmparator “Jüstinianus ”un 
emriyle Hazreti Meryem ’e armağan edilmek üzere, kâmilen 
tuğladan yapılması, camileşen bu büyük kilise uğrunda ser-
gilenmiş en büyük tarihî gayret misali... Mimarî güzellik, iç 
debdebe, dış ihtişam ve Meryem Valideye ithaf gibi yürekleri 
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hoplatan maddî-mânevî bütün güzellik unsurlarını ihtiva eden 
ulu mâbed, görkemine uygun muhteşem bir küşâdla ibade-
te açılır. O güne göre her şey o kadar eksiksiz, o kadar par-
lak, o kadar büyüleyici düşmüştür ki, bir tarafta kendinden 
geçip naralar atan halk yığınları, Hazreti Mesih ’i hoşnut ettik-
lerini sayıklarken, diğer yanda imparator, yapıp ortaya koy-
duğu bu büyük eserle meşhur, Hazreti Süleyman ’ı kastede-
rek “Süleyman  seni geçtim!” diye haykırmaktadır. Gariptir; 
bu şatafatlı açılış üzerinden henüz çeyrek asır geçmemiştir ki, 
ulu mâbed bu defa da şiddetli bir zelzele ile sarsılır.. o muhte-
şem kubbenin bir yanı çöker.. vaiz kürsüsü ve Hristiyanlarca 
mukaddes ekmek ve şarap dolapları paramparça olur. Der-
ken mâbed yeniden onarıma alınır.. inşa, tezyin.. çok geç-
meden, arkadan Lâtin ’lerin Konstantiniyye ’yi işgalleri ve yü-
ce mâbedi yakıp yıkmaları.. içindeki kıymetli eşyayı yağma-
lamaları ulu mâbedin bir türlü bitmeyen çileli ve sisli haya-
tından sadece birkaç satır... Yapıldığı günden itibaren hiçbir 
zaman belini doğrultma fırsatını bulamayan Ayasofya, ancak 
on beşinci asrın son yarısına doğru, gerçek sahiplerinin eline 
geçince beş asırlık bir gül devri idrak edebilecektir.

Tam akide boğuşmalarının azgınlaştığı, Bizans ’ın teme-
linden sarsıldığı, Ayasofya ’nın da mânâ ve muhtevasıyla 
müntesiplerinin elinde sürüm sürüm hâle geldiği çok buhran-
lı bir dönemde, bu defa da statiğin vefasızlığı en ürpertici şe-
kilde kendini hissettirir. Ve âdeta, Bizans’taki yıkılış çalkantı-
larına, Ayasofya’nın kubbe ve duvarları da bütünüyle iştirak 
ediyormuş gibi, kubbe ve kubbe istinatları arasında bir ifti-
rak, bir kaçış baş gösterir.

Konstantiniyye ’nin İstanbul  olma “sath-ı mâili”ne girdi-
ği bu esnada mail-i inhidam ulu mâbede, hayırlı el mimar 
Hayreddin ’in dâhiyane tedbirleri imdada koşar.. onu çevre-
sinden payandalar ve mukadder bir çöküşten kurtarır ki, ri-
vayete nazaran Edirne ’de hükümdarın karşısına çıkan koca 
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mimar: “Hünkârım! Ayasofya ’nın minarelerinin ayaklarını 
hazırladım. Artık onu cami yapmak da size kalıyor.” der; pa-
dişahın rüyalarını onunla paylaştığını gösterir. Böylece Aya-
sofya son bir kere daha ölüm çukuruna yuvarlanmayı Müs-
lüman Türk’ün kolları arasında atlatır. Ve sağlam bir zemine 
oturur; ölümsüzlüğe erer.

Fatih  ve fetih ordusu ilk cuma namazlarını Ayasofya ’da 
eda ederler.. daha sonra cami olma yolunda evolüsyon  gö-
rüyor gibi minareleri, sağında-solundaki ilaveleri ve her ye-
ni hü küm darın, devrinin sanat anlayışı içinde ona değişik bir 
bo ya çalmasıyla yüce mâbed, şekillene şekillene bugünkü 
ha li ni iktisap eder ve bugünlere gelir ulaşır...

Bağrında eda edilen ilk cuma namazından itibaren Müs-
lümanların gönlüne giren ve daha sonra günde beş defa on-
ların ruhî hayatıyla bütünleşen Ayasofya , bize o kadar ısın-
mış bizimle o kadar içli dışlı olmuştu ki; bir gün İstanbul ’u iş-
gal edip camileşen bütün kilise ve manastırları eski hâline çe-
virerek, minarelerine çan takmak isteyen “ehl-i salîb ”e karşı, 
en yüksek ve gür sadâ onun kubbesinden taşıp Anadolu ’nun 
dört bir yanında yankılanmıştı. Bu mânâlı ve görkemli kük-
reyişle milletimiz istiklale giden yolları bulmuş ve Ayasofya 
da kubbesine salîb yerleştirilmeden kurtulmuştu. Kurtulmuş-
tu ama; bugüne kadar hep ruh ve irade nesilleriyle temsil edi-
len, daha çok da bir “kuvve-i kudsiye”ye musahhar olan ulu 
mâbed, bir zamanlar, bütün bütün maddîleşen bir dünya-
dan kaçıp, mânânın temsilcisi Muhammedî ruha teslim oldu-
ğu gibi, bu defa da beş asır boyunca kendisine sahip çıkan-
ların, materyalist Batı ile zifaf sevdasına düşmeleri karşısında 
cami-kilise arası bir berzaha yuvarlanmış ve bir kurtarıcı ruh 
beklemeye başlamıştı... Ayasofya’yı düştüğü bu son berzah-
tan kurtarıp yeni bir dirilişin Arasat ’ına ulaştırmak için Hızır  
çeşmesinden su içmiş Hızır Çelebi ’lere, Ulubatlı Hasan ’lara, 
Akşemseddin ’lere ve Fatih ’lere ihtiyaç var. Yani, medresenin 
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ilim ruhuna, tekyenin gönül hayatına, kışlanın disiplinine ve 
bu sacayağını bütünleştirecek bir baş yüceye ihtiyaç var...

Ayasofya , milletimizin ruhuyla o kadar bütünleşmiş ve 
onun benliğine o kadar sinmiştir ki, aradan bunca yıl geçmiş 
olmasına rağmen onun hâlâ, o kendine has ışıktan atmosfe-
ri sessizliğe boğulmuş nurlu minareleri ve aydınlık devirleri-
ni tedai ettiren çevresi, iklimine uğrayan hemen herkese, ka-
dimden onların dostuymuş gibi bir şeyler mırıldanır, bir şey-
ler sayıklar ve bir şeyler anlatmaya çalışır.. bizler, her semti-
ne uğrayışımızda onu şanlı geçmişimizden ve muhteşem ced-
lerimizden bize intikal etmiş bir pırlanta gibi seyrederiz; o da 
gözlerimizin içine gülerek bizlere bazı imalarda bulunur ve 
ruhlarımıza bir kısım gizli duygular fısıldar.

Evet o, bugünkü hüzünlü hâli, yürekler acısı yalnızlığı ve 
zaman karşısında morlaşan mağlup hevasıyla dahi, hep ken-
dinden söz ettirmek, kendini sevdirmek isteyen bir çocuk gi-
bi, ne yapıp yapıp, bir yolunu bulup gözlere, gönüllere gir-
meye çalışmakta ve geçmişteki rengi, ışığı ve atmosferiyle bir 
şiir olup ruhlarımıza akmaktadır.

Ayasofya , hafif sisli görünüşü, ince turuncu havası ve şi-
malli tabiatıyla, Anadolu ’dan daha çok, Batı yamaçlarının 
vahşi gülleri gibi, ilk bakışta duygularımıza biraz sertçe çar-
par geçer.. ama arkadan beş asırlık dostluk ve ünsiyetin bü-
tün ışıkları, bütün renkleri, bütün incelikleri buğu buğu zevk 
dalgaları hâlinde dört bir yanımızı sarınca, onu en sıcak duy-
gularla kucaklar ve öz be öz kendi bahçemizin gülü gibi kok-
lamaya başlarız. Geçmişin hülyalı mavilikleri içinde onu, pırıl 
pırıl, taze tenli, gencecik günleriyle tahayyül eder ve gönül-
lere girdiği mânâ derinlikleriyle duymaya çalışırız. Bu esna-
da o, kendi mûsıkîsini mırıldanmak için bir mızrap gibi eski 
hatıralar üzerine inip kalkmaya başlar ve bir ses yumağı, ses 
paketi misillü bağrında sakladığı ak-kara, acı-tatlı, hoş-nâhoş 
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bin yedi yüz senelik bütün geçmişini, bütün sergüzeştini hay-
kırmak ister. İster de ağzına bant yapıştırılmış veya fermuar 
vurulmuş bir insan gibi, yutkunur.. bir şeyler anlatmaya çalı-
şır; fakat anlatamaz.. anlatamaz da hicranla iki büklüm olur.. 
mosmor kesilir ve bir tuğla yığını gibi yerinde kala kalır.

Ayasofya , asırlar ve asırlar boyu bizim dünyamızla o ka-
dar kaynaşıp bütünleşmiştir ki, ona halis bir İstanbul  nazarıy-
la bakabiliriz. Evet, dört bir yanında onu destekleyip ayak-
ta kalmasını sağlayan istinat duvarları, harimindeki irili ufak-
lı Osmanlı  hükümdarlarına ait ilaveleri, cihan devletinin dört 
asır boyu idare merkezi sayılan Topkapı  sarayının himaye, 
vesaye ve komşuluğuna mazhariyeti.. nihayet, yanı başında-
ki Sultanahmet  Camii ile bunca zaman içli dışlı yaşaması onu 
bizim dünyamızın kopmaz bir parçası hâline getirmiştir.

Her gün güneş doğarken onun minareleri arasından dal-
ga dalga ışıklar yayılır; kubbesini yalar geçer ve gider Sulta-
nahmet  Camiine ulaşır.. batarken de Sultanahmet  Camiini 
kucaklayan ziya hüzmeleri, ikindi sonrasının hüzünlü esin-
tileri ile Ayasofya ’yı okşar ve Topkapı  sarayının üstünden 
boşluğa kayar. Işık, günde iki defa, bu iki ulu mâbed arasın-
da gelir-gider.. ve âdeta Hazreti Mesih ’den Hazreti Ahmed ’e 
Hazreti Ahmed ’den Hazreti Mesih ’e birer tahiyye akisleri ser-
giler durur.

Bilhassa hüzne açık sineler bu iki mâbed arasında ve Top-
kapı  sarayı güzergâhında sürekli doğudan batıya doğru, sisli 
ve serin bir havanın estiğini duyar; bu esinti ile beraber ruh-
larına çarpan çaresizlikle burkulur ve inlerler. Bazen ufukları 
bütün bütün sis ve duman kesilir. Bazen de, hafakan hâline 
gelen ızdırapları, Kudreti Sonsuz’un inayetiyle bütünleşir ve 
birer şehadet parmağı gibi hep öteleri gösteren minareler ara-
sında, değişik bir temâşâ zevkine ulaşır ve ye’sini parçalaya-
cak bir büyü bulmuş gibi iradesine fer gelir.. ve bir adım daha 
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atınca, bizler için her zaman ardına kadar açık bulunan Rah-
meti Sonsuz’un rahmet kapısından içeriye girer.. bütün kal-
biyle ona yönelir ve “Ey açılmaz kapıları açan Rabbimiz! Şim-
diye kadar lütfedip açtığın binlerce kapı gibi, Ayasofya ’nın 
paslı kilitlerinin pasını çöz, kapılarını aç artık ve yıllardan beri 
secdesizlikten simsiyah kesilmiş zeminini secdeli başlarla nur-
landır..!” hicran dolu niyazlarıyla yakarışa geçerler.

Ayasofya ’nın bugünkü durumu, hemen herkese dâhi-
ya ne; fakat ızdıraplı bir şeyler söyletecek mahiyettedir. Evet 
onun, yüreklere oturan buruk halini, yüzümüze bakıp bakıp 
ko nu şamayan bir insanınkine benzer şekildeki melâlini her 
mü şâ hede edişimizde ruhumuzun derinliklerine, iç âlemimize 
ben ze yen emeller ve hülyalarımıza benzeyen arzular aşılar.. 
bu es nada, uykuya yatmış gibi olan bütün duygularımız uya-
nır, onu bir sabah aydınlığı içinde kucaklar.. çehresindeki 
geçmişe ait rüyalarımızı, gelecekle alâkalı hülyalarımızı bir 
kere daha temâşâ eder ve o sis-duman içinde kendimizi en 
tatlı düşlerin akıntısına salıveririz.

Bazen, Sultanahmet  minarelerinden yükselip, ta Topka-
pı  Sarayı’na kadar ulaşan ezan seslerini, Ayasofya ’dan ko-
pup gelen çığlıklar hâlinde dinler; mazinin tat ve şivesi ile gö-
nüllerimizi bir büyünün sardığını duyar ve âdeta sihirli kanat-
larla geçmişin semalarında uçuyor gibi oluruz. Bazen ezan-
la gelen tedailerle, ruhlarımıza o kadar derin şeyler siner ki, 
sanki minarelerden yükselen “emr-i bülend”e fetih ordusu 
da mehteriyle, gülbanklarıyla refakat ediyormuş gibi ihtişam 
esintileri duyulur her yanda...

Ayasofya ’nın çevresindeki o ihtiyar ağaçlar, ihtiyar duvar-
lar ve kim bilir hangi hatıralarla dolup-taşan kubbeler, kubbe-
cikler, zaman zaman ruhlarımızda öyle anlaşılmaz hisler hâsıl 
eder ki, onun bugünkü gecesinden kopup gelen bu duygu-
lar tıpkı birer matkap gibi sinelerimizi deler ve gönüllerimizde 
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silinmeyecek izler bırakır geçerler. Ne var ki, bu hâl çok uzun 
sürmez; birdenbire inanç ve ümit ufkumuzda şafaklar tüllen-
meye başlar.. ve kışın bahar emareleri karşısında bozguna 
uğradığı; gecenin, şafağın pençesinde hırıltıya düştüğü gibi, 
Ayasofya’yı saran bunca zamanlık kasvetli bulutlar da birer 
birer dağılır ve yerlerini bize ait o masmavi günlere bırakırlar.

Evet, hiçbir zaman karanlıklar ebedî olmamıştır ve ola-
maz! Hiçbir zaman boşluk sonsuza kadar sürüp gidemez! 
Hiçbir zaman sükût ilanihaye devam edemez..! Onun içindir 
ki, gönüllerimize göre olmasa bile, gecenin en karanlık dem-
lerinde dahi, bize ümitle göz kırpan ışıklar, ruhlarımızı doldu-
rup içlerimize inşirah salan ilâhî soluklar ve iradelerimize fer 
veren esinti ve kıpırdanışlar hiçbir zaman eksik olmamıştır, 
olmamaktadır ve olmayacaktır!

Bilhassa, şu anda dünyanın dört bir yanında, birbirinden 
parlak, birbirinden güzel baharlar tüllenmeye başlamıştır. Her 
yerde yeşeren bu umumî bahardan Ayasofya ’da mutlaka na-
sibini alacaktır ve alması da tabiîdir. Bizler, onun bu upu-
zun hicranlı döneminde bile, bu inancımızı hiçbir zaman kay-
betmedik. Kaybetmek şöyle dursun, her gün yeni bir ümitle 
onun kapılarının aralandığını görüyor gibi olduk, ruhlarımız-
da şehrayinler yaşamaya başladık.

Her gün, onun için biraz daha gürleşen soluklar, heyecan-
la çarpan sineler, pekişen ruhî rabıtalar, coşan arzular ve sım-
sı cak dudaklar gibi gönüllerimize konup kalkan vâridâtlar, il-
hamlar.. yıllardan beri yaşanan hafakanlarla yer değiştiren 
ümitler, aşklar, iştiyaklar, inbisatlar ise, bu mübarek fecrin al-
datmayan emareleri...

Yıllarca, ışıkların, renklerin ağlayışıyla sararıp solan ve 
yor gun düşen Ayasofya , yüzümüze hep mecalsiz mecalsiz 
bak tı ve sitemle burkuldu. Yıllarca çevresindeki çiçeklerin ek-
şi çeh relerinden şadırvanın hüzünlü akışına, güvercinlerinin 
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gamlı gamlı uçuşundan koskoca âbidenin inkıraz rengine bü-
rünmüş olmasına kadar burada her şey bir ölü evi matemiyle 
inledi ve Heraklit  bekledi.

Bu kadar çileden sonra biz ve o, gecenin şu sisli anında 
“İşteddî ezmetü tenfericî!”57 der gibi, gök kapılarının birden-
bire sırlı bir açılışla ardına kadar açılacağını; gözlerimize gö-
nüllerimize öteden ışıklar, ümitler yağacağını; boynunu büküp 
hüzün murâkabesine dalmış gibi duran selvilerin silkinip neşe 
ile salınacağını ve Ayasofya ’nın semalarında peşi peşine sö-
kün eden şafaklarla çevresini saran sislerin silinip gideceğini... 
Hâsılı bir kısım sırlı ışıkların bu karanlık geceyi delip gül devri-
ne giden yollara nurlar salacağını bekleyen bir hâlimiz var.. bir 
Fatih , bir Ulubatlı Hasan , bir Hızır Çelebi  ve bir Akşemseddin  
bekleyen inançlarımız var, ümitlerimiz var düşlerimiz var...

  Gözlerimde yaş, gönlümde hüzünden bir derya,
  Aç artık kapılarını bize Ayasofya !

57 “Karar kararabildiğin kadar! Karar ki, karanlığın açılması en çok koyulaştığı zaman 
başlar.” Bkz.: el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 1/436; ed-Deylemî, el-Müsned 1/426.



Lider 

Bin seneyi aşkın geniş bir zaman dilimi içinde hep şanlı 
devirler yaşamış ve hep güzelliklere açık bulunmuş şu müba-
rek dünya, bir iki asır var ki, buhrandan buhrana sürüklen-
mekte ve çepeçevre ruhunu saran bunalımlarla inim inim in-
lemektedir.. özünden uzaklaşma bunalımı.. tabiat değiştirme 
bunalımı.. millî, dinî ve tarihî değerleri inkâr ve tezyif etme 
bunalımı.. ve eskilerin “kaht-ı ricâl ” dedikleri seviyeli insan, 
idareci  kadro  ve lider kıtlığı  bunalımı...

Yakın geçmişi ve hâlihazırdaki durumu itibarıyla, şu kar-
ma ka rışık dünyanın gerçek mânâda bir lider tanıyıp-ta nı ma-
dığını bilemeyeceğim; bilebildiğim bir şey varsa o da, bizim 
dünyamızda böyle bir liderin olmadığıdır.

Evet, bir zamanlar, Merakeş ’ten Orta Asya  steplerine, 
ora dan da Avrupa  içlerine kadar çok geniş bir sahada mevcu-
diyet ve ağırlığını hissettiren o tunç iradelerin, o polat sinele-
rin ve o çelikten sadâların yerinde şimdi sinekler uçuşuyor.. 
evet, ateşböceklerinin yıldızlaştığı, sineklerin kartallaştığı bu 
tâli’sizler diyarında aslan inleri, tilki çalımlarıyla inliyor; bül-
bül yuvaları saksağanların elinde perişan ve her tarafta yara-
salar şehrayinler tertip ediyor...



Süleyman  çoktan göçüp gitmiş ve o muhteşem saltana-
tın yerinde iblisler satranç oynuyor.. yüreğe, iradeye, ruha 
hasret gittiğimiz şu günlerde, şimdiye kadar yolları elli defa 
gidip pusuya takılmış yığınlar, bir yenisine takılabilecekleri 
vehmiyle köşeye sıkışmış ve ümitsizliklerini, harika günler ve 
harika şahıslarla giderebileceklerini düşlüyorlar. Bu simsiyah 
yalnızlıkta herkes karanlıklara esir ve herkes birbirine teslimi-
yet salıklamakta.. tebaa yol-iz bilmez, cahil ve onurlu yaşa-
manın acemisi.. hâkim güçler insafsız ve temettü avında.. ışı-
ğa uyananlar oldukça az –Allah iradelerine fer versin– onla-
rın da çoğu beline kadar çamur içinde ve başları bulutlarda. 
Kitlelerin fikir semaları tersine dönmüş gibi; köstebek delikle-
rinde dolaşırken yıldızlar arası seyahat rüyaları görüyorlar.

Hâsılı, bu koskoca dünya başıboşların elinde ve bir baş-
tan bir başa lider sizlikle kıvrım kıvrım...

Lider, özüyle ve zati hususiyetleriyle her zaman kendini 
hissettiren ve gönüllerde yaşamasını bilen bir şahsiyettir. O, 
görünüşündeki inandırıcılığı, anlayışındaki derinliği, görüş-
lerindeki inceliği, ihatasındaki genişliği, tespitlerindeki sağ-
lamlığı.. öğrenme aşkı, öğretme istidadı ve uhdesine aldığı 
her şeyin üstesinden gelebilme yeteneğiyle –istemediği hal-
de– dikkatleri üzerinde toplayan, sevilen, sayılan, gözdele-
şen, dolayısıyla da binlerin-yüz binlerin her zaman uğrunda 
ölmeye hazır oldukları bir seviye insanıdır.

Lider, yemesinde-içmesinde, oturup kalkmasında, dav-
ranış ve muamelelerinde hep dikkatli, hep temkinli ve hep 
emniyet telkin edicidir. Doğru düşünür, doğru konuşur, doğ-
ruluğu sever ve yalandan tiksinti duyar.. sinesi vefa ile çar-
par, gözleri samimiyetle açılır-kapanır ve her zaman güven 
ve itimat soluklar...

Lider, çevresine karşı güler yüzlü, saygılı, ciddî ve ala-
bildiğine vakurdur. Onun yanında bulunanlar yakınlığın 
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lâubâliliğini görmez, uzakta kalanlar da uzaklığın mahrumi-
yetini hissetmezler. Sorumluluğunu yüklendiği toplumun bü-
yüklerini babası, küçüklerini evladı bilir ve bir kuluçka has-
sasiyetiyle, himaye ve şefkatine sığınan herkese bağrını açar, 
herkesi kanatlarının altına alır ve korur... Soluklarının duyul-
duğu daire içindekilere şefkat ve alâkası o kadar engindir ki, 
ayaklar altındaki karıncalardan, göklerde uçuşan kuşlara ka-
dar canlı-cansız her şey o incelikten aldığı nasiple şükran çığ-
lıkları atar ve iki büklüm olur yerlere yüz sürer.

Lider, vazifeşinas, hasbî ve diğergâmdır. Sorumlulukla-
rını yerine getirme mevzuunda, ne karşısına çıkan engellerin 
zorlu ve aşılmaz olması, ne de imkânların genişliğiyle gelen 
ya şa ma zevki, rahat ve rehavet onu yolundan döndüremez 
ve ona mükellefiyetlerini unutturamaz. Üzerine aldığı mesuli-
yetleri peygamberane bir himmetle yerine getirir.. hep yürek-
ten ve cansiperane davranır.. sonra da yapıp ortaya koyduğu 
hizmetler karşılığında herhangi bir ücret ve mükâfat bekleme-
den çeker yoluna gider.

Lider, üstün idraki, cesaret ve kararlılığı, sabır ve meta-
netiyle her zaman çevresinin tek dayanağı ve ümit kayna-
ğıdır. Süratli kararla isabet, dikkat u temkinle cesaret, sabr 
u tahammülle atılganlık gibi zıtlıklar onun sihirli dünyasın-
da birleşir, bütünleşir ve birbirinin tamamlayıcısı olurlar. Fe-
tanetinin aydınlatıcı tayfları altında yarınlar ve yarınlara ait 
hâdiseler, bugünkü vak’alar sırasına girer berraklaşır.. cesa-
ret ve kararlılığı sayesinde, aşılmaz gibi görülen tepeler aşılır 
ve bütünüyle yollar düzlüğe erer.. tahammül ve metaneti kar-
şısında “olmaz”lar olur hâle gelir, muhaller ve imkânsızlıklar 
toz duman olur gider.

Lider, bir ahlâk ve fazilet kahramanıdır. O, merhamet 
ve yumuşak huyluluğuyla bütün canlıların çarpan yüreği, 
atan nabzı; cesaret ve yiğitliğiyle, millet ve ülkesinin yılmaz 
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ve sarsılmaz muhafızı; his ve gönül dünyasıyla zayıfların en 
emîn sığınağı; tevazu ve mahviyetiyle kapı kapı kovulmuşla-
rın biricik teselli kaynağı; müsamaha ve af atmosferiyle sen-
deleyip düşenlerin ve sürçüp sürçüp günahlara girenlerin 
ümit çerağıdır.

Lider, adaletli olduğu zaman merhametli, merhametle 
coş tu ğu zaman da istikametlidir. İnsan ve insanca düşüncele-
ri şef kat le kucaklarken, yılan ve çıyan deliklerini tıkamayı da 
ih mal etmez.. onun dünyasında ne zalimlerin toyu-düğünü, 
ne de mazlumların âh u efgânı hiç mi hiç işitilmez. O, elinde-
ki kes kin kılıcın bir yüzüyle kobraların başlarını alırken, diğer 
yü züy le de bülbüllere yuva örme sanatını öğretir.

Lider, Ağrı dağı  kadar mehabeti, Lut gölü  kadar da haş-
yeti vicdanında duyabilen gariplikler halitası bir ruh yapısına 
sahiptir. Ona sırf mehabet noktasından bakanlar, aşılmaz bir 
zirve karşısında bulunduklarını hisseder, hayret ve hayranlık-
la ürperirler.. onu, ötelerle irtibatı, ihlâs ve samimiyetiyle ta-
nıma fırsatını bulanlar ise, ruhanîlerden biriyle diz dize olduk-
larını sanır ve kendilerinden geçerler.

Yıllar ve yıllar var ki, düşkünler diyarı şu mübarek ülke, ta-
şıy la-toprağıyla, canlısıyla-cansızıyla, mü’miniyle-kâfiriyle has-
ret le inledi ve böyle bir liderin yolunu gözledi.

Bu uğurda elli defa yalancı mumları güneş zannedip al-
kışladı.. yüz defa ateşböceklerini yıldız sanıp arkalarına düş-
tü.. ve bilmem kaç defa da kırk haramiler i Kâbe  yolcusu sa-
narak içlerine girdi. Öyle anlaşılıyor ki, daha bir süre bu hic-
ranlı arayış devam edecektir.



A
Abdullah b. Amr b. Âs  188
acz u fakr  144
Âdem (a.s.)  76, 91, 140, 190, 

193, 203
Afrika  181
Ağrı dağı  216
Ahmed (s.a.s.)  90, 209
ahsen-i takvîm  20, 180
Âişe Validemiz  188
Akdeniz  73
akıncı  39
Akşemseddin  207, 212
alafranga  99, 100
Alkame  188
Almanya  129
altın çağ insanı  59
Amerika  164, 167
amûd-i nuranî  191
Anadolu  207, 208
anarşi  67
Arasat  207
arşivler  106
Asurlar  200
Asya  182
Asyalılık  99, 100
aşk u şevk  50, 144
Avrupa  129, 164, 167, 213
Avrupazede  45
Ayasofya  205, 206, 207, 208, 

209, 210, 211, 212

ay yüzlüler  139
Azerbaycan  34

B
Babil  128, 130, 182
Babiller  200
Bâbüsselâm  196
Bağdat  129
Balkan fitnesi  167
Balkanlar  35
ba’sü ba’del mevt  30, 72, 138, 

140
başkaları için yaşama  92
batı  34
Batılılaşmak  131
Batı Trakya  152
berd u selâm  23
Beytullah  191
Bizans  55, 130, 206
Buhara  129
Bulgaristan  152

C
Cambridge  128
Cebel-i Tarık  181
Cebrail (a.s.)  143
cehalet  82, 129, 141, 150
cem’ ve tedvîn  188
cihad  55
cinayet  22
cinnet  68
cismaniyet  61, 75, 77, 116

Karma İndeks



218___________________________________________________________________________________________________________  Zamanın Altın Dilimi

Ç
çalışmada süreklilik  174
Çanakkale  55
Çin  128, 163
çocukluk  100, 108, 111, 113, 114

D
dâüssıla  199, 201
Davud (a.s.)  200, 203
değişme ve yenilenme  67
dejenerasyon  115
demokrasi  35, 163
denge insanı  172
devlet-i ebed müddet  32
devletler muvazenesi  134, 171
Digest  36
diriliş  67, 101, 155, 158, 161
diyanet  83
dövene elsiz, sövene dilsiz  22
Düvel-i muazzama  133

E
Ebû Bekir (r.a.)  188
Ebu’d-Derdâ  188
Edirne  206
Ege Denizi  73
ehl-i salîb  207
ekolojik denge  127
el-Mecmû  188
Endülüs  129
Ermeni  151, 152
esbâb-ı âdiye  131
esbâbperest  172
eski şehirlerimiz  52, 56
evlerimiz  41
evolüsyon  207

F
Fahr-i Kâinat  90
Fatih  207, 212

Ferîd-i Kevn ü Zaman  185, 187
fikir çilesi  60
Filistin  200
Firavunlar  182
Firdevs  126
Firdevsî  105
fitne  142
Fransız  132
Frenk  166, 167

G
gabn-i fâhiş  68
gayretullah  36
gece  79, 80, 84
geçiş dönemi  67
geçmiş ve gelecek  14, 109
gençlik  116, 164
Genç Osmanlılar  132
gönül  145
gönül erleri  193
Gülhane Hatt-ı Hümayûnu  133
Güneydoğu  151

H
hac  120, 186
haçlı  34, 152
hadis  184
Hak evleri  65
halife  201
hasbî ruhlar  78
Hayy  30
haziratü’l-kuds  196
Hemmâm b. Münebbih  188
Heraklit  212
Hızır  45, 89, 144, 147, 150, 170, 

207
Hızır Çelebi  207, 212
hicret  182



Karma İndeks ___________________________________________________________________________________________________________________________219

Himalayalar  181
hukuk  92, 204
hurafe  118
hürriyet  35, 92, 93, 151, 155
hüsnüzan  167

I
Independent  35
Irak  34
ırkçılık  150
ıslahat hareketleri  132, 133
ışık ordusu  115

İ
İbn Mes’ûd  188
İbn Ömer  188
İbrahim (a.s.)  140, 190, 203
idareci  60, 213
idareci kadro  60, 213
ideal cemiyet  20
ideal insan  20, 21, 22
ifade üstadlığı  105
ilim  82
ilim aşkı  42, 171
inançsızlık  179
inanmışlar asrı  169
İncil  93
İngiliz  132
insan hakları  35
insan-ı kâmil  92
insanî değerler  93, 145
İran  34
İrem bağları  89, 142
İrem ülkesi  30
İsa (a.s.)  93, 140
İslâm dünyası  36, 129
İslâm düşmanlığı  36
İsmail (a.s.)  190

İsmail Safâ  89, 90
İsrafil (a.s.)  30, 90, 140, 156
İsrail  200
İstanbul  167, 205, 206, 207, 209
İttihatçılar  132
İzmir  167

J
Japonya  129
Jüstinianus  205

K
Kâbe  37, 190, 191, 192, 193, 

194, 195, 198, 201, 216
Kafdağı  45, 70, 82, 89, 141
kaht-ı ricâl  213
kâinat  30
kâinat kitabı  95, 182
kalb ve kafa izdivacı  169
kamp  24, 27
kaos  29, 91
Karadeniz  73
kardeşlik  92
Karnak  128
Kartacalılar  106
Kazan  181
kendi olma  118, 158
Kerbela  33
kırk haramiler  216
kibar-ı ashab  188
komünizm  166
Konstantin  205
Konstantiniyye  205, 206
Körfez  34
kötülükleri iyilikle savma  23
köylerimiz  47
kudsîler  43, 60, 135, 138
kudsî şahitler  103



220___________________________________________________________________________________________________________  Zamanın Altın Dilimi

Kudüs  204
Kur’ân  91, 92, 94, 97
Kur’ân medeniyeti  94
Kur’ân yılları  183
kuvve-i inbâtiye  53
küfür yobazlığı  36
kültür  120

L
lâahlâkîlik  129
Lâtin  206
Levh-i Mahfuz  94
Leyla  70
lider  213, 214
lider kıtlığı  213
lisan-ı Muhammedî  63
Londra  128
Lut gölü  216

M
mâbed  15
Maçin  163
maddî terakki  132
Makam-ı İbrahim  192
makam-ı Mustafâ  195
Malazgirt  55
mânâ mimarları  60, 115
mazi  24, 62, 73, 108
medeniyet  34, 35, 66, 104, 120
Medine  90
Mehlikâ Sultan  123, 153
Mekke  90, 95, 195
mektep  111, 114, 166, 167
memnu’ meyve  76
Merakeş  213
Mercidabık  55
Merkad  197, 198
Meryem  205

mesaî tanzimi  133
Mescid-i Aksâ  200, 201, 202, 

203, 204
Mesih (a.s.)  146, 152, 206, 209
meşher  124
Meşrutiyet  133
metafizik  129, 158
metotlu çalışma  115
mevkib-i Arş  143
mezhep  34
Mezopotamya  205
Mısır  130, 182
millet  65, 103, 111, 133
milletler arası muvazene  76
millet ruhu  56
millet şuuru  155
millî ahlâk  115
millî kültür  65, 164
millî ruh  152, 158, 163
millî terbiye  164
mimar Hayreddin  206
mimarî  106, 125
Mithat Paşa  132
M. Lütfi  145
modern firavunlar  182
Moğollar  182
Mohaç  55
Moliere  118
Montherland  173
muallim  115, 167
mukaddesat  115
Musa (a.s.)  93
musibetler  21
Mustafa Reşit Paşa  132
Mute  55
muvâcehe  196
münevver  156
Müslümanlık  23, 165



Karma İndeks ___________________________________________________________________________________________________________________________221

N
Nâbi  195
nâr-ı beyzâ  71
nefis murakabesi  60
Nemrut  23, 182
Neronlar  182
nesillerin yetiştirilmesi  111
Newsweek  36
Ninova  128
Nuh (a.s.)  127, 140
Nuh Tufanı  127

O
Observer  36
Oksford  128
Orta Asya  35, 151, 152, 154, 

155, 158, 159, 160, 213
Orta Çağ  129
Osmanlı  130, 150, 151, 209
Overof’un bombaları  167

Ö
Ömer b. Abdülaziz  188
Ömer (r.a.)  201, 203

P
panhelenizm  167
Pasifik  156

R
Ravza-i Tâhire  195, 196, 197, 

198
Reader  36
rehavet  129
Ridaniye  55
Roma  106, 182, 201
romantizm banyosu  192
Rönesans  169

ruh  75
ruh insanı  22
ruh insanları  13
Rum  167

S
Safâ-Merve  192
Sahîfetü’s-Sâdıka  188
Sahîfetü’s-Sahîha  188
Saîd b. Müseyyeb  188
Selahaddin  201, 203
Selâm Kapısı  196
Selçuklu  130
Serendip  76
Sevrî  188
Seyyidü’l-beşer  185
Sidretü’l-Müntehâ  190
sistemli çalışma  174
sistemli düşünme  174
Sorbon  128
sosyalizm  166
soy ağacı  112
Stern  36
Sultanahmet Camii  209, 210
Sultânü’s-Sekaleyn  184
Suriye  205
sûr sesi  101, 138, 140, 156
Süleyman (a.s.)  142, 145, 200, 

203, 206, 214
sünnet  184, 185, 186

Ş
Şa’bî  188
Şarklılık  99
şeb-i arûs  149, 198
Şehnâme  105
şemail-i şerif  185
Şeref-i nev’i insan  187
şirk  70



222___________________________________________________________________________________________________________  Zamanın Altın Dilimi

T
tabiat kitabı  38, 52, 124, 125, 

176
tâbiîn-i kirâm  188
taklit  95
Tanzimat  132, 133
tarihî devr-i dâimler  40
tarih şuuru  30, 56
tarih yapmak  105
tarih yazmak  105
tavaf  17, 148, 190
tedvîn  188
Telegraph  35
Tevrat  93
Times  35
Topkapı Sarayı  209, 210
Türkiye  152
Türklük  166
Türk masonizmi  58
Türk sosyalizmi  58

U
Uhud  55
ukde-i hayatiye  59
Ulubatlı Hasan  207, 212

Ü
Üçüncü Selim  133
ülfet  23, 37

ümitsizlik  179
ünsiyet  23, 52, 89

V
vahy-i metlûv  184
veladet  169
vicdan  75

W
Washington Post  35

Y
yabancılaşma  166
yâd-ı cemîl  110
Yakub (a.s.)  70
Yavuz Selim  201
yeni insan  169, 170, 171, 172
yenileşmenin dinamikleri  128
Yermuk  55
Yeşil Kubbe  198
Yitirilmiş Cennet  76
Yunan  130, 152, 167
yuva  111

Z
zaman yiyiciler  173
Zebûr  93
Zeyd b. Ali b. Hüseyin  188





GÜNLER 
BAHARI 

SOLUKLARKEN
ÇAĞ VE NESİL - 5

M. Fethullah Gülen

NİL YAYINLARI
Copyright © Nil Yayınları, 2011

Bu eserin tüm yayın hakları Işık Yayıncılık Ticaret A.Ş.’ne aittir.
Eserde yer alan metin ve resimlerin, Işık Yayıncılık Ticaret A.Ş.’nin önceden
yazılı izni olmaksızın, elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt

sistemi ile çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır.
ISBN

978-975-315-027-39
Yayın Numarası

128
Çağlayan A. Ş.

TS EN ISO 9001:2000
Ser No: 300-01

Sarnıç Yolu Üzeri No: 7 Gaziemir / İZMİR
Tel: (0232) 274 22 15

Mayıs 2011
Genel Dağıtım

Gökkuşağı Pazarlama ve Dağıtım
Merkez Mah. Soğuksu Cad. No: 31

Tek-Er İş Merkezi Mahmutbey/İSTANBUL
Tel: (0212) 410 50 60 Faks: (0212) 445 84 64

Nil Yayınları
Bulgurlu Mahallesi Bağcılar Caddesi No:1

Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 522 11 44 Faks: (0216) 522 11 78

www.nil.com.tr



Takdim
Şu anda bir demet bahar çiçeği tutuyorsunuz elinizde. Sızıntı ve Yeni Ümit

dergilerinde yayınlanan başyazılardan derlenen bu demet, mü’min, müslim ve
muhsin bir ruhun ihlâs ve samimiyet tüten kokularını taşıyor. Bir tutam kır
çiçeği, bir küçük ağaç, bir büyük bahçe, hatta bir bahar mevsimi bile bir demet
gibi görülebilir. Yerine göre bir Güneş Sistemi, bir yıldız kümesi, bir galaksi
dahi insan ruhu için bir demettir. Bu, bakış sahibi ruhun çapına göre değişir.
Öyle ruhlar vardır ki, âlemler onda kaybolur gider. İnsandaki maddî nazar bile
nice muhteşem manzaraları yutuyor da doymuyor ve “Daha yok mu?” diyor.

“Çağ ve Nesil–5” yani “Günler Baharı Soluklarken”, her ruhun eline uygun
bir buket. Dokunan el, koklayan burun, gören göz ve hissedip düşünen ruha göre
algılanan bir bahar demeti. Bu demet, bir güzel ruhun engin inanç ikliminden
derleniyor. Kâinat çapında, esmâ ve sıfât tecellîlerine mir’at olan ruhlar vardır.
Onların zengin iklimlerinde nice günler, nice mevsimler tüllenir.

İnsan, muhtevasıyla bir kıymet ifade eder. O muhtevayı belirleyen şey de
insanın peşinde koştuğu, yolunda olduğu ve uğrunda öldüğü maksattır. Bu
maksat Allah ise, O’nun ahlâkı ile ahlâklanmak ise, bu ahlâkı, mensubu olduğu
insanlık ailesine aksettirmek, orada da yaşatmak ise, o ruhun yüceliğine pâyân
yoktur. Bu yüce ruhların iç âlemlerinde Cennet bahçeleri boy gösterir. Bu
ruhların mürebbilik yaptığı, muallimlik ettiği cemiyetler de, Cennet
bahçelerinden birer bahçe hâline gelirler. Oralar, birer zikir, fikir ve şükür
meclisidirler. Nefsin amansız kışına tutulmuş milletlerin bağrına bir bahar
beneği gibi giren bu necib gönüller, kutlu soluklarıyla, kudsî sesleriyle birer
İsrafil sûru, Cebrail sözü kesilir, tarihin bahar kapılarını açarlar. Artık, o
millet, Cennet yansıması bir kutlu bahar topluluğudur.

“Büyük Doğu”, Necip Fazıl demekti; “Diriliş” de Sezai Karakoç... Bu
dergiler birer ekoldü. Bu güzel insanlar bir kutlu geleceğin haberini verdiler,
yolunu işaret ettiler. Bir “beklenen”in portresini çağın yüzüne çizip durdular.
“Çağırmasını bilirseniz gelecektir.” dediler. “Sızıntı” ve “Yeni Ümit”  de bir
bakıma onların arkasındakiler demekti.. bu mevkutelerin “Baş”ı ve “Kalb”i,
baş ve orta sayfa yazarları da onlar demekti. Dergi bu baş ve bu kalb ile
yürüyor. Bu muzdarip başın ve bu hassas kalbin sözünü ve sesini bu dergilerle
dinliyor, bu kırık mızrabın iniltilerini bu dergilerle duyuyoruz. Böylece kafa ve
kalbler elest bezminin ezelî âhengine akord oluyor, o kudsî ruhlarda ebed



sevdası akkor hâlinde tutuşmaya başlıyor. Bu korlar cemre cemre, fert ve
cemiyet hâlinde bütün bir milletin ruhuna yayılınca, dört bir yandan bahar
naraları yükselmeye başlıyor, bahar çiçekleri boy atıyor. Diğer dergiler birer
haberciydiler. Bir bekleyişi, bir bekleneni haber verdiler. Sızıntı ise bir
haberdi. O, bekleyen olmadı, beklenen olmaya çalıştı. Zamanın beklediği oldu.
Beklenenleri yetiştirdi. Bağrında mayaladığı baharla buluşturdu bekleyenleri.

Beklenenler Bezmi’ni kuran Sızıntı, baharı soluklayan günlerin yeni ümit
iklimi garipler kuşağını yetiştirdi.

Bazı kutlu dağ zirveleri, ruhun ışık yuvaları oldular. Göklerden vuran ışık
tayflarına kalb prizması kesildiler. Bir mağara, bir ağaç tepesi, bir kulübecik
bu elmas kalblere yuva oldu. Bu yuvalardan fışkıran nurun aksettiği evler,
“Ümmü’l-Kurâ” (Şehirler Anası)’nın ailesi olan evleri kurdu. Bu aile bir
millet ve bu millet de bir medeniyet doğurdu. Doğumların ölümlere, ölümlerin
de nice doğumlara açık olduğu gibi, kâinat kucağında nice nice güneşler doğar
ve nice güneşler batar. Tarih kuşağında da nice milletlerin doğuş ve batışlarına
rastlanır. Birinci Cihan Harbi’yle batıp giden İslâm devleti, zamanın ana
rahminde yepyeni bir tarihî doğuşa hazırlanıyor. Ne muhteşem bir doğuştur bu
ki, nefsin ve şeytanın radyasyon sızıntılarına mukabil, ruhun ışık sızıntıları,
kutlu tayflar hâlinde toplanıp kalblerde yoğunlaşarak hidayet lazerleri hâlinde
küfrün, karanlığın urlarını, kanserlerini kuruta kuruta geliyor. Nefis kışının
inkâr kefenlerini yırtıp, ruhun bahar filizlerini vere vere ilerliyor. “Günler
Baharı Soluklarken”de, böyle bir gelişin destanı sunuluyor.

“Işık Evler”le giriyoruz kitabın sırlı dünyasına. Bu evler, kudsî bir
programın yürürlüğe konduğu ruh oluşum ocaklarıdır. Ruhlar, orada aslî
kaynaklarıyla temasa geçer, o kaynaktan aldıklarıyla beslenip büyüyerek
karanlık dünyaların fethine çıkarlar. Asıllarından uzaklaştırılmış, asılları
unutturulmuş ruhların ellerinden tutup, onların ebedî kurtuluşlarına ve zengin bir
medenî kuruluşa gitmelerine vesile olurlar. Bu medenî yapının planı Kur’ân,
mühendislik merkezleri mâbedler, mektebler, medreseler, tekyelerdir.
Şantiyeleri ise evler, çarşılar, pazarlar, köyler, kasabalar ve şehirlerdir.

Bu iman ve aşk dolu maceranın muhteşem destan ocağı “Işık Evler”den
sonra, bu evlerin çağırdığı, bu evlerin mayaladığı yeni bir mevsime
açılıyorsunuz. Bir şiir dünyasındasınız. Dilin sırlı mûsıkîsine kendinizi
kaptırıyor, ruhun tatlı med ve cezri içinde hiç de yabancısı olmadığınız, sanki
daha önce bulup da kaybettiğiniz bir âlemin sihirli koridorlarında, cezbedici,



büyüleyici ufuklarında dolaşıp duruyorsunuz. Hiç bitmesin istiyorsunuz bu
yolculuk. Ama her miracın bir de dönüşü var. Rehberiniz, Cibril soluklu, İsrafil
mizaçlı bir yüce ruh ise, siz de buna akraba ve âşina iseniz kavsiyeleriniz
bitmez. Her sonu, yeni bir başlangıç olarak bulursunuz. Dante’yi karanlık
ormanından kurtarıp ötelerin sırlı yolculuğuna çıkaran şair, Işık Evler
Rehberinin tuttuğu lambanın çevresinde kanat çırpan bir sinek bile olamaz. Işık
evler mimarının gönül mühendisi, kutlu doğum kahramanı, kâinat kandilinin
nuru, kutlu resul, Yüce Nebi’nin diriltici soluklarını ruhunuzun derinliklerinde
serin ve taze okşayışlarıyla duyar, bir daha dirilir gibi olur, gufranla tüllenen
ayların bayram düşüncelerine dalıp gidersiniz.

Düşlerdeki Türkiye’de mâbedlerin sırlı dünyası, tekye ile size takdim edilir.
Ümit ve endişe, hak ve kuvvet muvazenesi içinde yeni dünyalara doğru, dinin
yenilmeyen gücü Kur’ân-ı Kerim’le bir mâbeddesiniz artık. Bu mâbedin imamı,
ışık evlerin kutlu mimarıdır. Onun minberinde tarihimizin ve tâli’imizin,
medeniyetimizin ve kültürümüzün hutbesini dinliyor, tarihî devr-i daimlerin
sırrına eriyorsunuz. Bu devr-i daimde yerinizin şimdi de bahar günleri
olduğunu anlıyor, bir bayram sevinciyle kanatlanıyorsunuz. Müslümanca
yaşamanın aşkı, heyecanı, bir meltem gibi yakalayıp sarıveriyor sizi. “...
İnsanın içinden kopup gelen ve bütün bir gönlü aksettiren hiçbir şiir, hiçbir
mûsıkî, bu kadar içli, bu kadar derin ve bu kadar güzel olamaz. Bunlar, insan
ruhuna hitap eden mahrem birer lisandır, ifadeleri, bildiğimiz muayyen
kelimelerden ses ve söz almaz. Cümleleri, ötelerden akıp gelen mânâlardan
örülmüş bu dil, gerçek ruh insanlarının ve ledünnî zevk erbabının
anlayabilecekleri, malzemesi fizik ötesi sesler ve sözlerden alınmış bir ilham
dili ve bir melek lisanıdır. Bu dil ve bu beyanın dalgaları arasında, yer yer
gönüllerimizi bir umut, bir sihir ve bir sevda sarar. Gözlerimiz, ukbanın mavi,
parlak ve başımızı döndüren güzellikleriyle dolar. Derken, kulaklarımızda
aşkın ve güzelliğin çınlayan mûsıkîleri duyulmaya başlar...”

Günler baharı soluklarken, siz, bu baharı seyreder, bu bahara girer; ama, bir
türlü sırrını kavrayamazsınız. Bu baharı sezer ama bir türlü dile getirip
anlatamazsınız. Nefsin bodrumunda (emmare katında) kalıp da Ruh’un yüce
katlarında yaşanan dünyanın macerasını anlamak ve anlatmak ne mümkün.
Oradan gelen sesleri ve sızan ışıkları anlamak ve anlatmak... O, yüce ruh
saraylarının Efendileri sizi bir kıtmir gibi, kucaklarına alıp kendi katlarına
götürüp gezdirseler de, siz oraları yine de kıtmirce görür ve kıtmirce



anlarsınız, işte o kadar... Onlara, “hay hay” demek, bize de, “hav hav” demek
düşer. Bazen, avcı kıtmirleri de yol gösterirler. Bu kutlu kapının önünde kısık
sesimizle sizleri o yüce katların hay hay’larına çağırabilirsek bu büyük şeref
olur. Bu kutlu miraçta kalbiniz burak, gönlünüz refref olsun. Ruhun solmaz,
pörsümez baharına hayırlı yolculuklar.

M. Garib



Işık Evler
Işık evler, ışık süvarilerinin kışlaları, hak erlerinin halvethane ve zaviyeleri,

gözlerini ilim ve mârifetle açıp-kapayan kudsîlerin vâridât iklimleridir. Tadını,
havasını, rengini, rayihasını ötelerden alan ışık evler, dünyada, ukba
yamaçlarına kurulmuş ve fizik ötesi âlemlerin rasathaneleri gibidirler. Onların
aydınlık ikliminde en mübtedî insanlar bile, mikro âlemin en sırlı
koridorlarında rahatlıkla dolaşabilir.. ve makro âlemin en girift, en ürpertici
derinliklerini bir solukta geçer; geçer de, hareket noktasının aydınlığı sayesinde
kara deliklerin merkezine ışıktan tahtlar kurarak inanca açık sinelere tefekkür,
mârifet ve zevk-i ruhanî tayfları salarlar.

Işık evler, hangi şehir, hangi mahalle ve  hangi sokakta bulunursa bulunsun,
ötelere açık iç yapılarının remzi olan kapıları, pencereleri ve binaların ön
cephesinden caddeye sarkan cumbaları gibi balkonlarıyla, her zaman emsali
evlerden birkaç adım ötede bulundukları hissini uyarır ve sonsuza açılmaya
namzet ruhlar için âdeta birer terminal, birer liman vazifesi gördüklerini
hatırlatırlar. Gönül gözleriyle bu terminal ve bu limanlarda dolaşmasını
bilenler, gün gelir, ulaşacakları sahillerin rüyalarıyla o  kadar mâverâileşirler
ki, kâh gözlerini yumar burayı dinler, oranın diliyle cevap verirler; kâh oraya
ait soluklarla coşar, buradan nefeslerle neler neler fısıldarlar...

Işık evler, çevrelerindeki bina yığınları itibarıyla, tıpkı hâle içinde yıldızlar
topluluğuna nur âyetini tefsir eden bir mehtap veya ebedî nur, ebedî huzur
arayanları firdevslere ulaştırma yolunda kurulmuş birer han gibidirler.. dikkatle
bakanlar için her zaman, bu ışık yalılarının iç yapıları ve derinliklerinde
“Allah onların, (diğer binalardan daha ziyade) yükseltilmelerine ve (her
şeyden yüksek, yüce) isminin oralarda anılmasına, (dört bir yanda gürleyen
yasak velvelerine rağmen) izin verdi.. içlerinde sabah-akşam O’nu
tesbihlerle yâd eden öyle yiğitler var ki, ne ticaret (ve ticaretteki kazanç
cazibesi) ne de alım-satım, Allah’ı zikirden, namazlarını dosdoğru yerine
getirmekten ve zekâtlarını bihakkın eda etmekten onları alıkoymaz; (zira)
onlar kalblerin (mehafetle) ve gözlerin (hayret ve dehşetle) döneceği günden
korkar (ve tir tir titrerler)”1 hakikatinin nümâyan olduğu hissedilir.

Bu evlerde herkes hemen her zaman –tabiî, düşüncesinin berraklığı
ölçüsünde– hem kendi benliğinin derinliklerinden hem de bütün varlığın
ruhundan kopup gelen bir şiiri dinler gibi olur.. ve yine bu evlerde, uyanık her



gönül, ışık çağından günümüze kadar uzayıp gelen renk renk ve asırlara sinmiş
pek çok hatıraların, hatıraların bağrında tüllenen hülyaların inşirah veren veya
inleten birer nağme hâline geldiğini duyar, hisseder.. yer yer hüzünle
buruklaşır, zaman zaman da sevinçle kanatlanır; ama mutlaka o sihirli
dönemlerin büyüsünün tesirinde kalır ve mahmurlaşır...

Bu evlerde idrak edilen aydınlık gün ve gecelerin içinde insan âdeta bir
saadet rüyası yaşar.. bu büyülü dünyada her şeyi neşeye, sevince çeviren öyle
sihirli anlar ve dakikalar olur ki, insan, buğu buğu dört bir yandan gelip ruhunu
saran bayıltıcı mutluluklar karşısında, muvakkaten dahi olsa, dünyada olduğunu
unutur ve bu tatlı rüyadan kat’iyen uyandırılmak istemez.

Bu evlerde, imanı, ibadeti, duayı, zikri, fikri, uhuvveti, vefayı ötelere ait
derinlikleri ile duyup-yaşama bahtiyarlığına erenler, âdeta her an yeniden
doğar, baharlar gibi duygularıyla yeşerir, derken çeşit çeşit vâridâtla
dolgunlaşan o kendilerine has hava bütün gönüllerini bir saadet vaadiyle kaplar
ve çok defa onların hayra açık sinelerinde Cennet yaylalarının ferahlatıcı
esintileri duyulur.

Bu evlerde, her fecir, bir fetih ve zafer rengiyle tüllenir.. onların her
köşesinde, evrâd u ezkâr gülbanklar gibi gürler.. gönüllerde başlayıp verâlara
uzanan yolların ta öbür ucu görünür.. ve bu evlerin kutlu sakinleri her yeni
güne, itminan dolu, lezzet dolu masmavi duygularla uyanırlar.. uyanırlar da, ne
fâniliğin kırıp döken, saçıp savuran fırtınalarını duyar ne de zevalin burkuntulu
mırıltılarından müteessir olurlar. Zira, onların dört bir yanıyla nurlara açık
dünyalarında, yokun, yokluğun yeri yoktur. Onların nazarında, yeryüzündeki
bütün toplanıp-dağılmalar, gelip-gitmeler askerin kışlada, talebenin mektepte
toplanıp dağılmasından, gelip gitmesinden farksızdır. Toplanırken talim ve
terbiye için toplanırlar; dağılırken de bu kışla ve bu mektepte elde ettikleri
temiz duygu, nezih düşünce, güzel ahlâk, imanlı fazilet ve Yaratan’la
irtibatlarının mükâfatını almak için dağılırlar.

Onlar için burada geçirilen günler tıpkı bir temâşâ zevki içinde geçirilir;
ötelere seyahat da bir sıla iştiyakı ve asıl vatana kavuşma neşesiyle. Burada
kaldıkları sürece, hep iman bağ ve bahçelerinin zümrüt tepelerinde dolaşır; bol
bol irfan ve iz’anlarının meyvelerinden yerler.. ötelere davet ve terhis vakti
gelince de, bir yeni hayata uyanıyor gibi sevinçle göç eder giderler.

Işık evlerde hava kararıp, gece o sihirli atmosferiyle her yanı sarınca,
birdenbire her şeyin dili ve edası değişir; her ses, kalb atışlarının ritmine uyar,



her söz bir büyü halini alır.. açık beyan yerini remizlere, işaretlere bırakır.. ve
evin içi, sabah saatlerinde güneşe uyanan bir kovana döner.. derken sırlı ve
sihirli gelip gitmeler başlar. Çiçek-kovan arası gelip giden arılar gibi, ışık
almak, ışık vermek ve nurdan düşüncelerle petekler örmek için bu büyülü
konup kalkmalar ta gece yarılarına kadar sürer. Hemen herkesin ruhunda ayrı
bir derinlik oyan geceler, ışık evlerin ışık süvarilerine dâhiyane ilhamların
kapılarını aralar; onları dâhiyane düşündürür, dâhiyane konuşturur ve onlara,
gönüllerine benzeyen yüksek mefkûreler, hülyalarına benzeyen renkli arzular
aşılar ve sırlarının altındaki en gizli fikirleri ortaya çıkarır. Onları geçmişin
hatıraları ile mest eder ve geleceğin hülyalarına doğru şahlandırır.

Her şeye ledünni bir lezzetin sindiği ve gönüllerin, güzelliğe, ümide, neşeye,
aşk u şevke kaydığı teheccüd saatlerinde, gözden gönüle, gönülden ta fezanın
derinliklerine kadar, her yerde karanlıkların bozguna uğradığı ve her yanı
ışıktan bir atmosferin sardığı hissedilir. Bu hülyalı mavilikler içinde, evlerde,
sokaklarda, yol boylarında göz kırpan ışıklar, yıldızlarla bitevî bir tablo teşkil
ediyor gibi uç uca, yan yana gelir ve bu iki dünya arasında gelgitler başlar.. ve
her şey, herkes âdeta semavileşir... Her şeyin iç içe girdiği bu masmavi
dakikalarda ışık evler, sihirli bir ülkenin büyülü şatoları gibi, semtinden
geçenleri içine çağırır, bağrına alır.. onların gözlerine ziya çalar, gönüllerini
aydınlatır.. onları, karşı koyamayacakları mânâ anaforlarında dolaştırır..
ruhlarına varlığın ve var olmanın güzelliklerini fısıldar.. ve onların
vicdanlarına hiçbir zaman tesirinden kurtulamayacakları ilham esintileri,
semavîlik yüklü sesler ve sözler yüklerler.

Işık evler, gelmiş-geçmiş mukaddes binaların en velûdu, en doğurganıdırlar;
oralarda ışığa uyanan herkes, hemen karanlıkla hesaplaşmaya geçer.. ona karşı
kıyam eder ve bu duygusunu da her yerde bir mum yakmak suretiyle hayata
aktarmaya çalışır. Bu itibarladır ki, ışık evlerin çoğalıp gelişmesi, tasavvurlar
üstü ve hendesîdir. Hatta çok defa, kudsîlerin kudsîlik sınırlarını zorlamaları
ölçüsünde hendesî katlanmaların da aşıldığı görülür. Hem öyle bir aşılır ve
öyle bir görülür ki, ne asırlık karanlık düşünceler, ne her yerde onlar için bir
tuzak kurup bekleyen karanlık ruhlar, ne de onları yakın takibe alan dış kaynaklı
sapık zihniyetler, birer tecellî sırrıyla zuhur eden bu aydınlık evlerin çoğalma
hızını engelleyemez ve onların önünü kesemez.. nasıl kesebilir ki, onlar Kudreti
Sonsuz tarafından gündüzleri ve ortalık ağardığında nimete şükür duygusu
meşcereliğinde, geceleri de nikmetleri aşma seralarında sürekli gelişip



çoğalmaya göre programlanmışlardır... Ortaya çıktıkları günden bu yana,
gecelerin en karanlık anları bile, onların sesini kesememiş ve susturamamıştır.
Sesini kesmek, susturmak şöyle dursun, ışık evler ve ışık evlerin
derinliklerinde kendilerini huzura, sükûnete ve itminana salmış bu gönül erleri,
o aydınlık dünyalarda hep Hızır’a ait nağmeler dinlemiş ve Cibril soluklarıyla
yay gibi gerilmişlerdir. Geceler, sırlı vâridâtıyla her zaman onlara bir mûsıkî
gibi tesir etmiş ve duygu duygu onların gönüllerine damlamış; sabahlar, birer
“ba’sü ba’del mevt” yeniliğiyle onları kucaklamıştır. Onlar hiçbir zaman
mutlak boşluk, mütemadi karanlık yaşamamış; hiçbir zaman bitevî sükût ve
sürüp giden tevakkufa takılmamışlardır.

Onlar, zamanın sükûtlarla dolu, bunaltıcı ve hummalı günleri altında bile,
ruhî rabıtaları sımsıkı, arzu ve emelleri dipdiri, iradeleri de çelik gibi öyle
yiğitlerdir ki, gönüllerinin mağriblerinde de maşrıklarında da her zaman tulû’a
açık yaşamış ve varlığın sise-dumana büründüğü, her yanda hazan çağladığı,
renklerin, renklerde güzelliklerin ağlayışa kapandığı en buhranlı günlerde dahi
en içli, en ledünnî, en zevkli dakikalar yaşamışlardır.

Evet, hazan en gamlı mûsıkîlerle coştuğu, coşup gönüllere dolmaya
başladığı, insanî duygular itibarıyla saadetin tâli’sizliğe, neşenin hüzne yenik
düştüğü demlerde dahi, onlar iliklerine kadar bir aşk u vuslat heyecanıyla
tütmüş ve köpürmüşlerdir. Her zaman en tatlı neticelerle noktalanan en güzel
saatler, onların gönüllerine boşalttıkları parça parça mutlulukların yanında,
daha büyük bir saadet ümidini fısıldamayı da ihmal etmemiştir. Dolayısıyla da
onlar, her an daha derin bir aşk u iştiyak iklimine kaymış ve daha duru, daha
canlı bir vuslat heyecanıyla coşmuşlardır.

* * *

Tulû’a Doğru
Mânâ köküyle gidip ta “Dârü’l-Erkam”lara dayanan ışık evler, bir yakın

geçmişte, yine aynı safvet, aynı keyfiyet, aynı ruh ve aynı heyecanla, hem de
eskinin tat, rayiha ve lezzetiyle, birer mütevazi çardak, birer minik kulübe
hâlinde ortaya çıkmış ve ideal sinelerin hüzünleriyle imanın, ümidin, aşkın
birleştiği sınırda bir çağlayan sesi vermeye başlamıştı. Bu ses yıllarca duyup
dinlediğimiz, yeis ve hasretle buruk bir ızdırap iniltisi değil; tatlı bir hicran
sesi ve zevk ritimli bir “dâüssıla” âvâzıydı. Bu âvâzın ulaştığı her yerde cephe
sistemleri bahara kayıyor, cemreler “ba’sü ba ’del mevt” naraları atıyor;



çiçekler kemer kuşanıp bezme koşuyor, güller heyecandan mosmor kesiliyor,
nergisler gözlerini açıp-kapayıp hayat solukluyordu.. hemen her şeye dirilme
ruhunun sindiği bu esnada ışık evler, ledünnî derinliklerinde şevk-tasa, neşe-
inilti, keder-safâ buğularını karıştırıp macunlaştırarak bembeyaz bahar bulutları
gibi imrendirici, çeşitli dalga boyundaki ışık tayfları gibi bütün varlığın ufkunu
sarıcı ve en mahir ellerle en has ibrişimlerden örülmüş dantelâlar gibi gözleri,
gönülleri okşayıcı düşünce sistemleri, aşk ve heyecan meltemleri ve fecir
şakıyan beyanları ile ruhlarda silinmez izler bırakan mesajlar sunuyorlardı...

Bu ülkede yıllar ve yıllar matemle inlemeye itilmiş nesiller, ruhlarındaki
kasvetleri dağıtıp tâli’lerinin önünü kesen karanlıkları yırtacak ve onları alıp
aydınlıklara çıkaracak fevkalâdeden bir inayet eli düşleyip durmuşlardı.. ışık
evler, gökler ötesine açık o nurefşân iklimleriyle, hülya ve ümit, tahassür ve
hicran, ızdırap ve hafakan dolu bütün sinelerin böyle bir beklentisinin cevabı
oldu.. ve gönüllerimizde Cennet yamaçları gibi açtı. Bu yeni baharın dağ-dere,
ova-oba her yanında ruhlarımıza yağan sesler, peygamber solukları gibi
yankılandı ve her yeri âdeta, üzerinde Cibril’in at koşturduğu, Hızır’ın
seccadesini serip namaz kıldığı zümrütten tepeler hâline getirdi.. ve yine bu
soluklar, sanki bize, bütün bütün görüş ufkumuzu kapayan ürpertici bir sahranın
gulyabanilerle dolu derinliklerinde, büyülü sımsıcak vahalardan ve amber
kokulu geleceğin tatlı rüyalarından mesajlar sunuyordu...

Hemen her zaman nazla gerilip niyazla dalgalanan bu sesler, içinde
bulunduğumuz ızdıraplı anları, tatlı saatlere, karanlık günleri de aydınlık yıllara
çeviriyor; yer yer varlığın mânâ ve kıymetini, var olmanın sevinç ve şuûrunu
ruhlarımıza duyuruyor; zaman zaman da hayatın sığ ve anlamsız gibi görünen
yanlarındaki gizli derinlik ve muhtevanın çehresinden perdeleri bir bir
kaldırıyor; pek çok ilham ve tasavvur silsilelerini birbirine bağlıyor,
birleştiriyor, bütünleştiriyor ve gözlerimizin önüne en büyüleyici motifleri
seriyordu. Acının tatlıya bir buud teşkil ettiği, kederin keyfe derinlik
kazandırdığı, kahrın lütfa omuz verdiği bu büyülü dünyada her şey âdeta bir
lezzet olup çağlıyordu.

Bu hâl, bu seziş ve duyuş hiç değişmeden, kanunların keyfîlikten
kaynaklandığı; cebrî, keyfî, küfrî düşüncenin kanunların yerini aldığı istibdat
dönemlerinde de hep böyle oldu. Evet, baskının, baskınların ve baskın
ihtimallerinin tehdidi altında bile ışık süvarileri, hiçbir zaman ışık etrafında bir
araya gelmekten, ışık alıp-vermekten, ışık soluklamaktan, ışıkla gerilmekten ve



zulmetlerin bağrına ışık göndermekten geri kalmadılar; ama bilmem ki,
günümüzün nesillerine, o günkü körlüğü-sağırlığı ve bu körler ve sağırlar
dünyasında maruz kalınan onca çileyi, onca ızdırabı ve bu arada gerçekten
inanan insanların da duyup hissettikleri o tasavvurlar üstü ruhanî zevkleri
anlatmak mümkün olabilecek mi?

Evet, o günlerde acı-tatlı her şeyin ayrı bir zevki, ayrı bir lezzeti vardı:
Mahkemeler, takipler, tarassutlar, gözaltılar, sürgünler –hâlâ aynı şeyleri
yaşayanlara Allah sabr-ı cemîl versin!– biri biter biri başlardı da, Kur’ân
talebeleri “makam-ı hayret”te bulunuyormuşçasına, olup-biten her şeyi derin
bir temâşâ zevkiyle seyreder, kıymet sınırlarını aşan vazife ve mazhariyet
derinlikleriyle şevkten şevke girerlerdi... Hakk’ın kazası yerine gelip olanlar
olup bittikten ve elemler, acılar yerlerini keyiflere, lezzetlere bıraktıktan sonra
da, maruz kaldıkları bütün kötülükleri, bedlikleri, hoyratlıkları, hatıraların
içine sinmiş birer zevk zemzemesi hâlinde hisseder; lütfu da hoş, kahrı da hoş
Yüce Yaratıcılarına karşı minnet ve şükranla iki büklüm olurlardı.

Işık evlerin, kudret ve irade esintileriyle tohumlar gibi dört bir yana saçılıp,
zuhur ve tecellî yamaçlarında çoğalmasıyla, hikmet ve inayet düzlüklerinde
büyüyüp gelişmeleri, gelişip kabuk değiştirmeleri aynı zamana rastlar. Evet,
belli bir döneme kadar birer birer, ikişer ikişer çoğalan ışık evler, mübarek bir
zaman diliminde birdenbire hendesî katlanmaya geçer ve onar onar, yirmişer
yirmişer artmaya başlar.. ve yine aynı dönemde, küçük ünitelerin yanında, aynı
zevk, aynı rayiha, aynı tat, aynı hava ve aynı ruhta, tıpkı birerli kandillerin
yerini çok lambalı avizelerin alması gibi, bu minik hizmet yuvalarının yerlerini
daha kompleks ışık kaynakları ve birerli yıldız mahiyetindeki münferit evlerin
yerlerini de içinde güneşlerin kol gezdiği galaksiler gibi, bütün hayatı
kucaklayan entegre ışık evleri alır.

İşte bu dönem, dev nebülözler gibi, her yana kollarını salmış bulunan ışık
komplekslerinin, bütün zulmetleri bir bir yırtma, topyekün karanlıklarla
hesaplaşma; inanan insanlar arasında her türlü alâkaya merkez, bütün ruhanî
zevklere kaynak ve umum mânevî ihtiyaçlara mercî olma; her seviyedeki insanı,
aklî, ruhî, kalbî ve hissî beklentileriyle kucaklama dönemidir. Hem de bir
mübarek ışık dağının zirvesindeki gâr’dan, kutlu bir tepenin üstündeki bir
yemyeşil çam, bir bereketli katran ağacının dalları arasında kuluçkalanan ikinci
ışık dönemine; ondan, bu yeni dirilişe ilk defa sinesini açan bir mütevazi
çardak ve bir mukassî kulübeciğe ve ondan da yüzlerce, binlerce ışık yuvasına



kadar hep aynı çizgi, aynı ruh, aynı düşünce, aynı idrak ve aynı şuurla...
Artık küçük evlerin yanında –Yaratan kem gözlerden korusun!– her şeyiyle

tam tekmil dev müesseseler de, o kendilerine has derinlikleri, renkleri, havaları
v e şiveleriyle gözlerimize, gönüllerimize sinerek bize uhrevî âlemlerin
güzelliklerini yaşatmakta ve ruhlarımıza var olma sevincini duyurmaktadırlar.

Evet, bugün büyüğüyle-küçüğüyle ışık evler, yıllar ve yıllar imana, imandaki
huzur ve itminana susamış gönüllere, rahmet yüklü bulutlar gibi, gönderdiği bol
bol “âb-ı hayat” ve insanımızın gönül tepelerine saldığı mârifet, muhabbet,
ruhanî zevk şualarıyla diriliş üfleyen bir İsrafil Sûr’u ve vicdanlarını
şahlandıran Cebrail solukları olmuştur. Evet, onlara uğrayanlarda pek çok
menfî hisler silinmiş, inat ve karşı koyma düşünceleri kırılmış; müdavimleri de
kendilerini, Cennet koridorlarında temâşâdan temâşâya koşan seyyahlar gibi
görmeye, hissetmeye başlamışlardır. Başkalarının eğlenceye, zevke, sefaya
giderken duydukları keyfi, neşeyi, sevinci, tiryakiliği; kudsîler, hem de kat
katıyla ışık evlere uzanan yollarda duymuş ve yaşamışlardır. Onlar, bu ışıktan
yollarda ve yolların gerçek değerinin teminatı olan bu kutlu yuvalarda
düşünülen, söylenen, okunan şeyleri, ötelerden gelmiş ilham esintileri gibi
karşılamış, gökleri aşıp gelen soluklar gibi dinlemişlerdir..

Ve yine onlar, bu evlerde bugün hâlâ çoklarının akıl erdiremedikleri,
bilemedikleri sırlarla tanışır, sema kapılarının aralandığını hisseder gibi olur,
kapı aralarından sızıp geldiğine inandıkları vâridâtla bütün bütün uhrevîleşir,
kendilerinden geçer ve yerlere serilirler.

Bu ışıktan helezonlarda yükselmeye namzet bahtiyarlar, her zaman yüzlerce
zevk ve lezzeti birden duyar ve tadar.. ve her an ayrı bir hazzın kolları arasında
“Bir bu kadar zevke yüz ömür kâfi değil.” der, tâli’lerine tebessüm ederler.
Onların, ışık evlerin derinliklerinde duyup hissettikleri, hissedip yaşadıkları bu
rengârenk hayatı, onlarla aynı duygu ve aynı düşünceyi paylaşmayanların.. ve
hele şartlanmış dimağların, bedenine yenik düşmüş ruhların, kendi çalım ve
gururu altında ezilmiş bahtsızların duyup anlamaları mümkün değildir.

Evet, kalblerinin balansını, imana, Kur’ân’a, iman ve Kur’ân’ın gönüllere
boşalttığı irfana göre ayarlayamamış tâli’sizler, ne bu ufku kavrayabilir, ne de
gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve beşer tasavvurlarını aşan bu derûnî
hazları idrak edebilirler.

1 Nûr sûresi, 24/36-37.



Günler Bahara Kayarken
Dünya son bir kere daha yenilenme sath-ı mâiline girdi. Her yerde yenilik

düşleniyor, yenilik tasarlanıyor, yenilik konuşuluyor ve büyülü bir yenilik
adına destanlar kesiliyor. Tabiî, herkes biraz da kendi düşünce dünyasına göre
yenilik rüyaları görüyor veya gördüğü rüyaları kendi hülyalarına göre
yorumluyor.

Bu umumî değişim ve dönüşüm içinde bizim dünyamızın, hususiyle de son
bir-iki asırlık tuhaflıklarının değişmeyeceğini, başkalaşmayacağını iddia etmek
gülünç olur. Evet, bu dünyada da, kapalı kapılar bir bir aralanıyor, ard arda
tarihî yanılmalar ortaya çıkıyor, her yerde yıllanmış buz gibi düşünceler peşi
peşine deliniyor, kardan adamlar eriyor ve asırlık kâbusların, karakuraların
yerlerini ışıktan düşünceler ve aydınlık rüyalar alıyor. Kimi değişimler meltem
gibi eserek, kimileri poyraz gibi biraz serince çarparak, kimileri şimşek gibi
çakarak, kimileri rahmet gibi damla damla yağarak... Ama hepsi de mesafelerle
yarışırcasına ve bin bir handikaba rağmen yollarda...

Akıl, mugalâtanın elinden dizginlerini kurtarabilme kavgasını veriyor.. saf
düşünce, materyalist felsefe ile amansız bir mücadele içinde.. ve vicdan üç
adım ötede bir zamanlar yitirdiği Cennetleri bulabilme heyecanıyla soluk
soluğa.. bu arada, ilhadın büyüsünün bozulduğu, hezimete uğrayan inkârın gidip
müstebid ruhlara sığındığı, mantık ve muhakeme planında yenik düşen küfür ve
dalâletin ard arda gelen mağlûbiyetlerini kaba kuvvetle önlemeye çalışmaları
da üzerinde durulmaya değer ayrı bir mevzu...

Bugüne kadar hiçbir zaman inayetini üzerimizden eksik etmeyen Kudreti
Sonsuz, nihayet son bir kere daha milletimize cihan hâkimiyetine giden yolları
açmış gibi; azmin boynundaki tasmaları parçalıyor, iradenin ayağındaki
prangaları çözüyor, meflûç ruhlarımızı kanatlandırarak gönüllerimize neşeler
salıyor ve yaslı dudaklarımızda tebessümler belirtiyor. Topyekün zalim ve
gaddar bir dünyanın, bütün tarihî mağdurlar, mahkûmlar, mazlumlar hakkındaki
nisbî yumuşaması, daha doğrusu inat ve temerrütlerinin kısmen dahi olsa
kırılması, delinmesi yanında, Balkan Yarımadası’ndan Asya steplerine kadar
çok geniş bir alanda ayrı bir dönem, ayrı bir vetirenin (süreç) yaşanması da,
yukarıdaki hükmümüzü teyit eder mahiyette görünüyor.

Evet, çok yakın bir zamana kadar hürriyet ve istiklalin rüyalarına bile kapalı
bu mağmumlar ülkesinde, artık herkes, belli ölçüde de olsa, insanî değerlerden,



Müslümanca yaşamadan, dinî duygu ve dinî düşünceden, hatta dinin hayata
geçirilmesinden rahatlıkla bahsedebiliyor.. ve bir kısım istibdat dönemi
kalıntılarına rağmen, inançlarını, ümitlerini, beklentilerini hem de tereddütsüz
haykırabiliyor.

Vâkıa, her devirde olduğu gibi, günümüzde de yarasalara eş, ışığa kapalı,
karanlık düşünen, karanlık konuşan, karanlıklarla oturup kalkan, dolayısıyla da
aydınlık çağın tahayyülüne dahi tahammülü olmayan bir kısım karanlık ruhlar
bulunacaktır.. ve vardır da. Bunların, geçmişte olduğu gibi bugün de Allah’a,
Peygamber’e, dine, diyanete asla tahammülleri yoktur. Yoktur ama, hiçbir
zaman içlerinde sakladıkları bu simsiyah düşünceleri açıktan açığa ifade
edecek kadar da cesur değillerdir. Bu cesareti gösteremedikleri içindir ki, dine
saldırmak istedikleri zaman, “aşırı dindarlık” aldatmacasına sığınmış; İslâmî
hayata karşı tavır koyarken, “gericilik” yaftasını kullanmış; Müslümanı hafife
alıp Müslümanlığı karalarken de, “yobazlık” ve “softalık” isnatlarının
arkasına saklanmış ve gerçek gayelerini hemen her zaman gizlemişlerdir. Bugün
bir kısım ilhad yobazlarının din deyince esirmeleri, diyanetin hayatla
bütünleşmesini görünce çılgına dönmeleri, türban ve emsali şeylerin sözü
edilince kırmızı görmüş gergedan gibi çıldırıp hezeyana girmeleri.. hâsılı
gerçek mü’min ve hâlis Müslümana karşı sürekli tahammülsüzlükleri,
hazımsızlıkları, bağnazlıkları; hatta demokratik atmosfer ve demokratik
zeminde, her düşünce gibi dinin de gelişip ağırlığını hissettirmesini gördükçe,
bu kadarcık olsun dine müsamaha eden demokrasiden dahi sarf-ı nazar
edilebileceğini, hiç olmazsa bir kısım tavizler verilebileceğini, hatta hatta
diktatörlüğe ve şefliğe geçilebileceğini açık seçik ifade etmeleri –son Cezayir
hâdiseleri münasebetiyle, İslâmî uyanış karşısında bütün inkâr cephesinin ve
sükûtuyla onlara yakın olduklarını ortaya koyanların tavrı buna en yeni misal–
bunların düşünce dünyalarının iç yüzünü aksettirmesi bakımından ne mânidar
bir tablo ve ne utandırıcı bir keyfiyettir! Aman Allahım! Kurup putlaştırdıkları,
uğrunda neler neler feda ettikleri kendi sistemleri adına bu ne vefasızlık, ne
insafsızlık..!

Kim ne derse desin, kim nasıl düşünürse düşünsün, öyle inanıyoruz ki, çok
yakın bir gelecekte din, basiret buudlu, düşünce derinlikli vefalı temsilcileri
sayesinde, mutlaka kendini bir kere daha temiz vicdanlara, salim akıllara ve
müstakim ruhlara, küfrün, ilhadın hırçınlığına rağmen kabul ettirecek ve bir
kere daha ölümsüzlüğünü bütün cihana duyuracaktır. Böyle bir kabul ve ilan



aynı zamanda topyekün insanlığın, cihanşümul İslâmî değerlere yeniden
uyanması ve senelerden beri bir insafsız ayrılığın pençesinde kıvranan aklî ve
kalbî hayatın yeniden “şeb-i arûs”u ve beşeriyetin de son diriliş fırsatı
olacaktır.

Ne var ki, muhakkak gibi görünen böyle bir bayram, bayram ve seyrana
gidiyor gibi çok kolay olacağa da benzemez: Bahar, karın-kışın bağrında
mayalanır.. çiçekler, tipiyle-boranla savaşa savaşa yol alır.. anneler bin bir
sancıyla ve inleye inleye doğum yapar.. yavrular, her biri kendi  dünyasına göre
bu umumî ızdıraba dem tutarak dünyaya gelir.. sular, ne zorluklarla buğu buğu
yükselir ve bulutlaşır.. rahmet damlaları, donduran soğuklar ve yakıp geçen
şimşekler arasında billûrlaşır.. yağmur, gönülleri hoplatan tarrakalarla toprağın
bağrına iner.. tohumlar çatlar, ölür, sonra rüşeymleşir; rüşeymler , sertlerden
sert taş ve toprak tabakasıyla boğuşa boğuşa gün yüzüne çıkar.. saplar, filizler,
bir ömür boyu yata kalka ancak başağa, goncaya ulaşabilir.. goncalar, haftalar
ve aylarca boyunlarını bükerek Kudret’ten zuhur ve tecellî beklerler..! Evet,
var olma yolunda hemen her şey ızdırap soluklar, ızdırapla yatar-kalkar ve
ızdırap yutkunur.

Kudsîler her zaman sorumluluklarını müdrik ve geleceğin bahar çağlayanlı
yamaçlarına doğru uzanan yolların çok defa hazanla sarsılan vadilerden
geçtiğinin şuurundadırlar. Bu itibarla da, dökülüp yollarda kalanlara, takılıp
mesafelerde elenenlere karşılık onlar, Cennet’in cisme ağır, bedene dar gelen
tünel ve koridorlarından, imanın, ümidin, azmin kanatları altında ve en tatlı
hülyaların çağlayanları içinde çok fazla bir şey hissetmeden geçer-giderler.
Onlar, her zaman mutluluğun değişik bir buudu saydıkları, sıkıntı ve
ızdıraplarla o kadar içli dışlı, bin bir engeli aşma, bin bir gaile ile yaka paça
olmaya o kadar alışıktırlar ki, bir gün hayat bütün bütün gidip düzlüklere
dayansa, ihtimal onlar, böyle tek düze bir hayat yerine varlıklarını berzah ötesi
dünyalarda sürdürmeyi tercih ederler.

Hayat boyu sesleri, solukları bahar içindir. Bahar onların dillerinde yakıcı
bir nağme ve dirilten bir sihirdir. Ama, gün doğup da ortalık ağarınca ve her
yanda güller, çiçekler çığlık çığlık naralar atıp gamzeler çakınca, onların
sesleri kesilir, büyüleri bozulur ve tıpkı hazan yemiş yapraklar gibi sağa-sola
savrulur dururlar. Çünkü onlar, bu dünyayı, ukba buudlu donatmak için
vardırlar; donanmış bir dünyada ise kendilerini, etnografik müzeleri süsleyen
eşya gibi görürler.. kalb balanslarını hizmet ruhuna göre ayarlamış insanları



eşya olmaya ikna etmek çok zor olsa gerek...



Yeni Bir Dünyaya Doğru
Cihan tarihinde hiçbir devir, bu asrın son yarısında olduğu kadar teknik

buluşlarla dolu olmamış, insanoğlu da bu kadar maddî zenginliği bir arada
görmemiş ve bu seviyede teknolojik refaha ermemiştir. Ne var ki, insanın
mânâlandırılması, ihtiva ettiği cevherler itibarıyla yorumlanması ve ledünnî
değerlerine göre bir yere oturtulması bakımından da hiçbir çağda, bu dönemde
olduğu kadar tereddüde düşülmemiş, zıtlaşmalara gidilmemiş ve belirsizlik
içinde kalınmamıştır.

Bu asra doğru gelinirken, bütün ilim mahfillerine, varlık ve insana ait, o güne
kadar kabul edilen bütün değerlerin tasfiyeye tâbi tutulacağı düşüncesi hâkimdi.
Aklın her şeyi aydınlatacağı, ilmin, varlık ve eşya ile alâkalı topyekün
tıkanıklıkları açacağı, fizik, kimya, astrofizik ve biyoloji gibi ilimlerin kâinatı
bir baştan bir başa keşfedecekleri ve tabiata ait bütün problemleri çözecekleri
vehmediliyordu. Oysaki, aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen, hayal
edilen şeylerin tahakkuk etmesi bir yana, zan ve tahminlerin aksine çok ciddî
gelişmeler oldu. Max Planck’den sonra başlayıp, oldukça hızlı bir tempoyla
gelişen “dalga mekaniği” ve “çekirdek fiziği”, her şeyi maddede arayanların
ve eşyayı buğulu bir cam arkasından seyredenlerin ilim sandıkları bitevî
gümânlarını yıktı.. ve görünen âlemin yanında pek çok görünmeyen âlemlerin
bulunabileceği gerçeğini de ortaya koydu. Bugün artık, paramparça olan,
zaman-mekân-madde-enerji fanusu, kulaklarımıza alışageldiğimiz şeylerden
farklı mânâlar fısıldıyor.. ve âdeta bizi, yeni anlayış, yeni izah ve yeni
yorumlara zorluyor. Yıllardan beri ilim yuvaları üzerindeki hâkimiyetlerini
devam ettiren bizim sâir fi’l-menâm (uyur gezer) entellerimiz, yarım asır önceki
bayat şeyleri sayıklayadursunlar, dünya köklü değişmelerin ağında ve yepyeni
yapılanmalara gebe. Var olduğu günden bu yana, ölüm anaforları etrafında, hep
şüphe ve kuşku soluklayıp duran determinizm, bugün iflah etmeyen bir girdap
içinde son sözlerini söylüyor.. daha doğarken, anomali olarak doğan
materyalizm, babasının red ve inkârına uğradıktan sonra, anasının sarıp
sarmalayıp bir kilise bahçesine bırakmasının hissettirdiği nesepsizlik
duygusuyla iki büklüm.. zaten komünizmin yalancı semavî kuleleri çoktan yerle
bir oldu ve onun yedeğinde hayatı yorumlayanlar gidip hezimet gayyalarını
boyladı...

Evet, bir yandan böyle tarihî yalanlar, zamanın tefsiriyle gerçek yorumlarını



bulup birer birer tasfiye olurken, diğer yandan da, metafizik ve metapsişik
gelişmeler, beş duyu çeperlerini zorlaya zorlaya onda üst üste gedikler
meydana getirerek düşünce hayatında yeni ufuklar açmaya başladı. Orta Çağ’da
dünyanın belli bir kesimi, eşya ve hâdiselere hiç mi hiç iltifat etmediği, iltifat
etmek bir yana, ilim-irfan yuvalarının yerine sihir, kehanet ve falın tedris
edildiği hurafehaneler ikame ettiği için, daha sonraki çağlarla başa çıkamamış
ve devrilip gitmişti.. şu son çağ ise, gökleri ve gökler ötesini bütünüyle
defterden sildiği ve yeryüzüne takılıp kaldığı için bu güne kadar hep sürüm
sürüm süründü.. şimdilerde de kendi tezatlarının girdabıyla iç içe ve âdeta bir
karadelikler ağında.

Evet, ömrünü, tabiatı tahlil ve yorumlamaya vakfetmiş bu dönemin
materyalist ve bön insanı, kendi özüyle, kendi mânâsıyla hiç mi hiç
ilgilenmediği gibi, Rabb’iyle münasebetlerinde de sığ kaldığı, hatta bütün
bütün tabiata, eşyaya ve aklın oyunlarına teslim olduğu için bir bunalımlar
“fasit daire”si içine girdi. Ne acıdır ki, ilim ve teknolojinin desteğinde,
tabakat-ı beşer çapındaki umumî çalkantıların, menfaat ve çıkar uğrunda kıran
kırana boğuşmaların, vahşilere rahmet okutturacak şekilde kan dökmelerin,
kana girmelerin tabiî görüldüğü bu kanlı devrede, bizim zavallı
entelijansiyamız körkütük batı hayranı yaşıyordu. Onun batı yamaçlarında böyle
bir “mâşuk-u meçhul” adına türküler söyleyerek yanıp yakılmasına mukabil,
garbı o ürperten ruhu ile tanımış Bergson, Boutroux, Hamlin ve daha niceleri
ilim ve tekniğin her meseleyi halledemeyeceğini ilan ediyor, onları sorguluyor,
batıyı ırgalıyor ve modern çağın bütün tabularına karşı yığınları uyarmaya
çalışıyorlardı ki; biz de böyle bir uyanışın ve hele kendini bütün kesimlerde
hissettirecek şekildeki bir uyanışın yaşı yirmi beş sene ya var ya da yok.

Evet, geç de olsa, nihayet bizde de, bugüne kadar sımsıkı bağlı
bulunduğumuz o acayip tecrübî düşünceden (deneysellik) o putlaştırılan
pozitivizmden, o tuhaf akliyecilikten (rasyonalizm) aşka ve kalbî hayata; tabiata
bağlılıktan da ruhanîliğe ve uhrevîliğe doğru hızlı bir yöneliş hissedilmeye
başladı. Bu yönelişin hedefine ulaşması ise, Allah’a, ahirete ve fizik ötesine
inananların, materyalistlere ve tabiatçılara galebe çalmalarıyla
gerçekleşecektir.. ve bu galebe aynı zamanda, yılların mağduru, mahkûmu
mü’minlerin mâkus kaderlerini de değiştirecek en büyük zaferlerden biri
olacaktır.

Çeyrek asırdan beri bizim neslimiz, her yerde bu zafer esintileri altında



tabiatperestliğin; dolayısıyla da ilmî maddeciliğin iflas ve hezimetini müşâhede
ede ede, bunca zamandır ruhun, ruhaniyatın, metafiziğin, psikolojinin yerine
ikame edilmek istenen o azgın akılcılık, o her şey olma iddiasındaki ilimcilik,
kendi sahalarındaki yeni tespit ve yeni tecrübelerin ağına alınarak iddiaları
sınırlandırıldı ve ağızlarına da fermuar vuruldu.

Ne var ki, çağlar boyu, belli bir dünya tarafından hep hüsnükabul görmüş ve
âdeta bir ilâh gibi alkışlanmış bu şımarık ilimcilik, bu aptalca akılcılık, “nefs-i
emmâre”den kurtulmuş ruhlarda, âsâb, hassasiyet ve damar gibi mekanizmalar,
nefsin firavunluğuna vekalet ettikleri gibi, bunlar da teknik ve teknolojinin
kefaleti altında daha bir süre mevhum rububiyetlerini devam ettireceğe
benzerler. Ama bu, kat’iyen uzun sürmeyecektir ; zira, bugün artık yüz elli
yaşına ulaşmış batı kültürü ve batı medeniyetinin, kendi kendine verdiği mânâ
bütünüyle değişmeye yüz tutmuştur. 19. asrın yarısından itibaren başlayıp düşe
kalka bugünlere kadar gelip ulaşan ve bir kısım müstağriplerce hakikat ölçüsü
sayılan nesnelerin çoğu şimdilerde, itibarlarını yitirmiş, gözden düşmüş ve
yerlerini birer birer başka değerlere bırakmaya başlamışlardır.

Günümüzde sadece İslâm dünyasındaki düşünürler değil, batının cins
kafaları da Allah’a ve dine yöneliyor ve bu yönelişi de insan olmanın ve salim
düşünmenin gereği sayıyorlar. Bugün şairlerin ve ruhçu filozofların yanında,
tabiat âlimleri, hatta materyalistler ve bir kısım eski Marksistler bile, sürekli
fizik ötesi arayışlarıyla yeni bir bakış zaviyesi peşindeler.

Keşke Kur’ân arayan bu gönüllere, Kur’ân’la gelen mesajı, O’nun kendi
solukları seviyesinde sunabilseydik.! Herhalde bu mesaj onlarda bir sayha
tesiri icra edecekti. Ses bu kadar cılız, temsil bu kadar zayıf, samimiyet bu
kadar yıkık dökük, “Düşman bu kadar kavî, tâli’ de bu kadar zebun” olduğu
halde, dünden bugüne Philip Hitti, Jean-Paul Raux, George Bernard, Fyodor
Dostoyevski, G.M. Rodwei, Edward Montel, Descartes, Voltaire, John
Davenport, Lamark, Paskal, Dr. Gustave Le Bon, V. Hugo, Carlyle, E. Renan
gibi yüzlerce ilim, düşünce ve sanat adamı O’nun haşyet tüten mehabetli iklimi
karşısında iki büklüm olup yerlere kadar eğildiler. Bunca devâsâ kâmetin,
Kur’ân ve Sahib-i Kur’ân hakkındaki o muhteşem itirafları, o gürül gürül kabul
gören solukları, yarım asır önceki batı temerrüdünü esas alan ve onların
arkasında aptalca saf bağlayıp duran bizim entelijansiyamız için ne müthiş bir
şamardır!

Kur’ân’ın, her biri bir hüccet has talebelerinin düşünce ve beyanları mahfuz,



dünyanın değişik yerlerinde neşet eden bu en seçkin dimağların, bu en âteşînî
zekâların, Allah’a ve imana yönelişleri, mukavemetsiz, zayıf, beden varlığı
mülhidlerin, sıkıştıklarında “el-amân Allahım!” diye bağırıp-çağırmaları
şeklindeki ümitsizlik, çaresizlik ve dehşet psikolojisine de hamledilmemelidir;
evvelâ, modern batı, bugün sahip bulunduğu imkânları itibarıyla çaresizler
dünyası sayılamayacağı gibi, bu dünyada yeniden dine dönen aydınları da
şaşkınlar ve şoke olmuş insanlar listesine almamız mümkün değildir.

Çağımızda dinî duygu ve dinî düşüncenin yeniden ön plana çıkması, ne
şundan ne de bundan; o, insanın kendi kendini yeniden idrak etmesinden,
Allah’a olan ihtiyacından ve Allah’sız edemeyeceği hakikatinden; yani vicdanın
sesinin duyulmasından, varlığın perde arkası sırlarının dışarıya sızmasından,
Allah rahmetinin gönüllerimizde bir kere daha perdesiz, hâilsiz
hissedilmesinden kaynaklanmaktadır.

Aslında gerçek bir ilim adamı ve gerçek bir mütefekkirin inançsız olması ve
hele Allah’ı kabul etmemesi anlaşılır gibi değildir. Bir kere, “Zât-ı Ulûhiyet”i
inkâr etmek için varlığın perde önü, perde arkası her hâline ıttılâ’ şarttır. Hiç
kimse böyle küllî bir bilgiye sahip bulunduğunu iddia edemeyeceğine göre
inkâra, cahilce ve aceleden verilmiş bir karar nazarıyla bakılabilir. Bu
itibarladır ki, Allah’a inanmak değil, O’nu kabul etmemek insanın boyunu aşan
bir mevzudur.

Bizdeki bir buçuk asırlık müstağriplerin, o anlaşılmaz tuhaflıklarından
vazgeçerek bu gerçeği anlamalarını ne kadar arzu ederdim...



Kutlu Doğum
İnsanlığın İftihar Tablosu’nun doğumu, topyekün insanlığın da yeniden

doğumu sayılır. O’nun dünyayı şereflendireceği güne kadar akın karadan,
gecenin gündüzden, gülün de dikenden farkı yoktu; dünya âdeta umumî bir
matemhane, varlık da tıpkı bir kaostu.. O’nun eşyanın yüzüne çaldığı nur
sayesinde, zulmet ziyadan ayrıldı, geceler gündüze kalboldu; kâinat kelime
kelime, cümle cümle, fasıl fasıl okunur bir kitap hâline geldi.. her şey âdeta
yeniden dirildi ve gerçek değerini buldu.

Evet, O’nun yeryüzünü şereflendirmesi, kâinat çapında bir vak’a ve yer-gök
adına en büyük bir hâdise olduğu gibi, aynı zamanda insanlığın da yeniden
dirilişi sayılır. O, elindeki, cihanları aydınlatan nurefşan mesajıyla, dünyayı
yeniden göklere göre tanzim edeceği, varlığın perde arkası hakikatlerine
tercüman olacağı, eşya ve hâdiselere yeni tefsir ve yeni yorumlar getireceği
güne kadar varlık bütünüyle mânâsız, ruhsuz, birbirinden kopuk ve birbirine
yabancı gibiydi; cansızlar âdeta, abesler resm-i geçidinde birer figür, canlılar
“natürel seleksiyon”un dişleri arasında ve her gün başka bir ölüm ağında.. bu
kara yalnızlıkta insanlar ise, her an başka bir ayrılıkla inleyen birer yetim, birer
mazlum, birer mağdur vaziyetindeydi. O’nun neşrettiği nur sayesinde birdenbire
karanlıkların büyüsü bozuldu, şeytanlar bozguna uğradı ve dalâletler gidip
gayyayı boyladı.. eşyanın mahiyeti değişti; tahripler tamire dönüştü, inkırazlar
da onarım hazırlığı şekline girdi.. dünya üzerindeki konup-göçmeler, gelip-
gitmeler birer resm-i geçit hâlini aldı; doğumlar birer toy-düğün, ölümler de
birer “şeb-i arûs” oldu.

O’nun ışığı başlarımızı okşamaya başladığı günden itibaren, ruhlarımızda
“ebedî yok olma”nın tesiri kırıldı; hicranla çarpan sinelere dost ikliminden
vuslat muştuları geldi-ulaştı. Bütün bir insanlık olarak biz hepimiz, O’nun
gönüllerimize üflediği hayat sayesinde kendimizi idrak edip eşya ile
münasebete geçebildik.. özümüzdeki cevherleri değerlendirip, benliğimizdeki
sonsuzluk buudunu sezebildik. O olmasaydı, ne ruhumuzdaki bu derinlikleri
kavrayabilir, ne de kabirden geçip sonsuzluğa uzayan bu yolu ve bu yolculuğu
bu kadar şirin görebilirdik. Gönüllerimize aşk u heyecan salan O, gözlerimize
ışıklar çalan O ve bizleri ebedler ülkesine seyahate hazırlayan da yine O’dur.

O, bu uzun ve sırlı yolculukta, bulunduğumuz sahil itibarıyla, bizim için bir
kaptan ve rehnümâ, varacağımız âlem itibarıyla da bir mihmandar ve şefaatçi



ise, bizim de O’na karşı bir kısım sorumluluklarımız vardır ve bu mevzuda
lakayt kalmamız da mümkün değildir. Ama, ne gariptir ki, bizler asırlardan beri
bu ışık insan ve O’nun nurlu mesajına karşı hep lakayt kalmışızdır.. lakayt
kalmak bir yana çok defa saygısız davranmışızdır...

Vâkıa, dar bir dairede ve belli ölçüler içinde, merasim türünden bir mevlid,
birkaç paket şeker ve birkaç şişe güllapla.. bazen de birkaç ses sanatkârı ve
birkaç ilâhîci ile veladeti tes’id etmeye, O’nunla irtibatımızı ortaya koymaya
çalışmışızdır; ama, bunlar kat’iyen O’nun büyüklüğüyle orantılı olmamıştır;
orantılı olmak şöyle dursun, O’nun kapıkullarına gösterilen saygı ve ihtiram
seviyesine bile ulaşamamıştır. Hele Hz. Mesih’in doğum günü veya şöyle-
böyle O’nunla alâkalı gösterilen Noel, paskalya ve daha başka yortu ve
karnavallar seviyesinde bir neşe ve cûşişin yaşanması kat’iyen söz konusu
olmamıştır...

Bu mevzuda yapılması teklif edilen şeylerin “ef’âl-i mükellefîn” arasında
yeri olmadığı muhakkak; kimse de böyle bir iddiada bulunamaz. Ancak, acaba
bu Kutlu Doğum’u O’nun nurefşan mesajı adına daha derince, daha içten ve
daha ciddî olarak değerlendiremez miyiz?

Hz. İsa ile alâkalı günler, halkı Hristiyan olsun-olmasın, hemen her ülkede
âdeta neşe, sevinç kıyametleriyle kutlanır; haftalarca, hatta aylarca her mahfilde
sözler, muhavereler hep o istikamette cereyan eder.. her tarafa O’nun adına
tebrikler, hediyeler yağar.. hediye ve tebrik teatisi, o günlerde postanelerin
biricik işi hâline gelir. Telefonlar, sürekli O’nun namına zil çalar, ahizeler
O’nun namına konar-kalkar.. dört bir yan kandillerle süslenir; çarşı-pazar
renklerle-ışıklarla kahkaha atar.. evler bir arı kovanı gibi, O’na ait duygularla
uğuldar, mâbedler O’na ait neşidelerle inler.. ve her gece, âdeta şehrayinler
gibi büyüleyici ve baş döndürücü olarak geçer.

Gerçi, bu karmakarışık karnavallarda çoğu kimse ne yaptığını bilemez ve
neden, çoğu maskaralık olan bu işlerin içine girdiğini fark edemez. Ama, yine
de o günlerde her saat ve her dakikası ile dinî bir vecd içinde ve ne yaptığının
şuurunda olan bir sürü insan vardır.

Ne olursa olsun, Hz. Mesih’e ait gün ve geceler o kadar insanlığa mâl
olmuştur ki, bilerek-bilmeyerek herkes kendini o acayip törenler içinde bulur;
ibadet, eğlence veya maskaralık, Hristiyanlarla aynı duyguları paylaşır, aynı
hislerle yatar-kalkar.. hatta çam, çınar devirir, hindi parçalar, şampanya patlatır
ve körkütük sarhoş olup sokaklara dökülür...



Mübeccel veladetin böyle eğlenceli, cümbüşlü kutlanmasını ve mübarek
İslâm Dini’nin de bir karnavala çevrilmesini ne biz ne de başkası arzu etmez..
zaten bunu yapmaya da kimsenin gücü yetmez. Ancak, yalancı ve riyakâr bir
dünyanın, koskocaman insanlık âlemini nasıl bir iğfal ağına aldığını gördükçe,
“Neden acaba İslâm dünyası, aynı zamanda kendi veladeti de sayılan
Rebiyülevveli, Rebiyülevvelle gelen Nevruz-ı Sultanî’yi ve o günle gelen
insanlığın kurtuluşunu aynı heyecan, aynı cûşiş içinde tes’id etmez?” diye
hayıflanıyor ve kendi kendimizi sorguluyoruz.

Yukarıda serdedilen mülâhazalardan, Seyyidina Hz. Mesih ve
arkasındakileri tezyif mânâsı da çıkarılmamalıdır. Biz Müslümanların Hz.
İsa’ya karşı saygımız sonsuz olduğu gibi, O’nun getirdiği mesajın, bugünkü batı
medeniyetinin önemli bir rüknü olduğunda da şüphemiz yoktur. Evet,
tarihçilerin ve medeniyet felsefecilerinin de ifade ettikleri gibi, eğer Hz. İsa ve
O’nun getirdiği ruh ve mânâ olmasaydı, batı medeniyeti hiçbir zaman vücut
bulamazdı; zira onun bir esası Grek düşüncesi (matematik düşünce) diğer bir
esası Roma hukuku olduğu gibi, önemli bir rüknü de gerçek mânâsıyla Hristiyan
dinidir. Şu hususu da önemle kaydetmek icap eder ki, eğer insanlığın medar-ı
fahri Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve O’nun nurlu mesajı
olmasaydı, İslâm medeniyeti olmazdı.. İslâm medeniyeti olmayınca da “Batı
uygarlığı” doğmazdı.

Evet, eğer İslâm, o yumuşak, o müsamahakâr, o sımsıcak, o ilme açık ve
tefekkürü ödüllendiren semavî renkleri ile batı yamaçlarında tüllenmeseydi.. ve
eğer onuncu asırdan itibaren İslâm âlimleri ve bu arada Türk düşünürleri,
Greko-Latin kültürünü Avrupa’ya taşıyıp, Avrupalıya tanıtmasalardı, batı hâlâ
orta çağları yaşıyor olacaktı. Zaten, matematik, fizik, kimya, astronomi, hendese
ve tababet gibi ilim dallarının doğulu ve İslâm alaşımlı olduğunda kimsenin
şüphesi yok. Bizim dünyamızda medeniyet adına her şeyi batılı görmeye
kendini şartlandırmış bir kısım müstağripler kabul etmeseler de, batı
medeniyeti, hali hazırdaki yerini alabilmesi ve modern şekliyle var olabilmesi
için, Hz. Mesih’ten sonra tam altı asır daha bekleme mecburiyetindeydi..
bekledi, İslâm’la karşılaştı.. bu karşılaşmayı tam değerlendirdi veya
değerlendiremedi, o ayrı mesele; ama ondan mutlaka müteessir oldu, çok
yararlandı ve geleceğini onun ışığında dizayn etti.

Evet, batı, İslâm medeniyetine esas teşkil edecek olan prensipleri
benimsemese bile ondan aldığı, alıp değerlendirdiği ve bu arada İslâm’ın ona



tedai ettirdiği pek çok şey vardır.. ve bunlar yeni batı kafası ve yeni batı
düşüncesinin teşekkülünde, tahminler üstü tesir icra etmişlerdi...

Bu itibarla diyebiliriz ki:
“Dünya neye mâlikse O’nun vergisidir hep,
Medyun O’na cemiyeti, medyun O’na ferdi;
Medyundur O masuma bütün bir beşeriyet,
Yâ Rab, mahşerde bizi bu ikrar ile haşret!”
(M. Âkif)

Asırlar var ki, topyekün insanlığın medyun bulunduğu bu Zât’ı, kendi kâmet-i
kıymetine uygun bir veladet günü, veladet haftası, veladet ayı, ile tes’id
edemedik.. tes’id etmek bir yana, O’nun kapı kullarına gösterilen alâka
ölçüsünde O’na karşı tazimde bulunamadık. Aylar, yıllar ve asırlar boyu O’nun
için şehrayinler tertip edilse, her gece O’nun için yüzlerce, binlerce neşideler
söylense, yine O’nun hakkı ödenemez ve O’nun için bir şeyler yapıldığı
söylenemez. Ne var ki, “Sultan’a sultanlık, gedaya da gedalık yaraşır.”
düşüncesinden hareketle, “Hiçbir şey yapmamaktansa, az dahi olsa mümkün
olanı yapmak daha iyidir.” diyor ve “Ebedî Risalet Sempozyumu” gibi
konferansların her sene ayrı bir ülkede icra edilmesini.. ve belli bir zaman
diliminin bu işe tahsisini.. ve mümkünse önümüzdeki yılın –tabiî O’nun
dünyasında, O’na sadece bir yıl tahsis etmenin ne denli bir cimrilik ve
vefasızlık olduğunu ruhlarımızda duymanın ezikliği, ârı ve hicabıyla– “Hz.
Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) Yılı” olarak ilanını teklif ediyoruz.



Söz
İlk yaradılış, yokluğun bağrına atılan iki harf ve bir heceden ibaret olan

“Kün!”1 sözüyle başlamıştır. Tekten çoğa, vahdetten sonsuza uzayıp giden
yollar sözle açığa çıkmış ve kelimelerle aydınlanmıştır.

Kalem ilk yaratıldığında neyi yazacağını bilememiş ve hayrette kalmıştı.
Neden sonra kulağına “söz”ün sırrı fısıldanınca, o feryat etmeye, mürekkep de
ağlamaya başladı. Ve o gün-bugündür, kalem söze ulaşınca hep çığlık koparır,
mürekkep de yaş döker...

Söz olmasaydı, bizler, ezele ait hiçbir şeyi duyamaz ve Yüce Yaratıcı’nın,
gönlümüzü, gözümüzü dolduracak esrarını anlayamazdık... Söz, gönüllerde
yankılanmadan önce, insanın hayvandan, hayvanın da taştan, topraktan farkı
yoktu. Söz sayesinde kâinat bir meşher, Hak’tan gelen kitaplar da birer dellâl
kesildi. Söz, zebercet kakmalı bir taç gibi yeryüzü halifesinin başına konunca,
varlığın mânâsı ayan oldu ve biz de bütün bütün ondan ibaret hâle geldik...

Yeri-göğü bir araya getirip birbirine bağlayan, dünyayı ukba ile
bütünleştiren sözdür. Her ne kadar onun güzelliği ve yüceliği kendiliğinden
görülmese de her şey ona muhtaç, her gizli güzelliğin kaynağı da odur.

O, burçları deviren öyle bir sancak ve kaleler fetheden öyle bir bayraktır ki;
onun vesâyasına girmeyen cihangirler bir köyü bile fethedememişlerdir. Fatih
kumandanlar onun girdikleri yerlere girememiş, sultanlar onun ulaştığı ihtişama
ulaşamamış ve hiçbir fâni onun kadar uzun ömürlü olamamıştır. Gelenler
gitmiş; gidenler unutulup hafızalardan silinmiş; ama o, hep taptaze ve olduğu
gibi kalmıştır.

Söz erleri semavî bülbüllerdir. Onların dilleri, dostların sinelerinin inşirahı,
düşmanların da korkulu rüyalarıdır. Bunların dillerinden dökülen söz süngüleri,
muhariplerin kılıçlarından daha keskin, mızraklarından daha ürperticidir.
Hekimler, kılıç yaralarını, ok yaralarını tedavi edebilmişlerdir; ama, söz
yaralarını tedavi ettikleri görülmemiştir. Sözün en müessir ve en içlisini
peygamberler, sonra da derecesine göre ilhama açık saf gönüller
söylemişlerdir. Söylemiş ve yerinde karanlığın bağrına yağdırdıkları söz
oklarıyla zulmetleri delik-deşik etmiş; yerinde sinelere saldıkları beyan
kıvılcımlarıyla ruhlarda yangınlar meydana getirmiş ve yerinde de rahmet
damlaları şeklindeki kelimeleri dört bir yana saçarak her yeri Cennetlere
çevirmişlerdir.



Hele ilham üveyiklerinin kanatlandığı vakit, dudaklarından saçılan incileri
toplamak için melekler bile onlara koşmuş ve onların dizlerine kapanmışlardır.

Söz erleri güneş gibidirler; kendilerine rağmen durmadan çevrelerini
aydınlatırlar.. derya gibidirler; dünyanın en zengin hazinelerini hem de hiç
hissettirmeden sinelerinde taşır ve bir mum gibi etraflarına ışık verir; fakat,
başları önlerinde mahcup ve iki büklüm yaşarlar. Halk içinde mütevazilerden
daha mütevazi, Hak’la beraber olunca da fevkalâde uyanıktırlar. Çevrelerine
yığın yığın cevherler dağıtır dururlar da bunun farkında bile olmazlar.
Olmazlar; zira, iç dünyalarında her an daha kıymetli pırlantalar peşindedirler.
Buldukları o zebercetten nükteleri açıklarken, sesleri kıyamet sûru gibi çınlar;
sihirleri insi-cinni büyüler; meyhanedekiler de mescittekiler de her yandan
onların cevherlerine koşar.

Bugün o, Hârut ve Mârut’un büyülerini bile bozan söz sihirbazları var mıdır,
yok mudur bilemeyeceğim.. Bildiğim bir şey varsa o da, sözün elden ayağa
düşmüş olmasıdır. Günümüzde, söz sarrafı gibi görünenlerin çoğu ilhamsız,
ötelere kapalı ve Allah’tan kopuk kimseler... Bu itibarla da, beyan sanatı büyük
ölçüde başıboşların elinde.. ilham perisinin kanatları kırık ve ilhama muhtaç
gönüllerde de taklit cadıları çadır kurmuş.. bütün bunlardan dolayı dilencilere
dendiği gibi “inayet ola!” demekten başka elimizden bir şey gelmiyor.

1 Kün: Arapçadaki “Kâf” ve “Nun” kastedilmektedir.



Peygamberimiz ve Söz
Hakk’ın murad ve kelamına tercüman olma vazifesiyle gönderilmiş bulunan

Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), aynı zamanda bir Söz Sultanı’ydı.
Bugüne kadar herkesin derecesine göre ve belli ölçüde söylemeye muktedir
olduğu bir hayli güzel söz olmuştur ama; Güzeller Güzeli’nin sözlerinde bir
başka derinlik, bir başka lezzet, bir başka halâvet vardır.

O’nun beyanı o kadar tatlı, ifadeleri o kadar büyüleyiciydi ki, O (sallallâhu
aleyhi ve sellem) konuşurken başlar döner, bakışlar başkalaşır, kalbler duracak
hâle gelir, akıl ve muhakemeler teslim-i silah eder, insanî duygular dirilir ve
ruhlar da âdeta kanatlanırdı. Allah O’nun diline öyle bir güç ihsan etmişti ki,
O’nu dinleme bahtiyarlığına erenler, ifadeleri en özlü, beyanları en çarpıcı bir
Söz Sultanı’nın huzurunda bulunma mehabetiyle âdeta dilleri tutulur ve
büyülenirlerdi.. ne zaman O’nun dudaklarından hikmet pırlantaları dökülmeye
başlasa, akıl ve muhakeme erbabının nutku tutulur; ne zaman O, iyiyi, güzeli,
doğruyu anlatmaya koyulsa, ağzının şeker şerbeti dinleyenlerin ruhlarını sarar;
ne zaman O, âteşîn sözleriyle fenalıkları hedeflese, küfür ve münkeratı kendi
çirkinliklerinde boğar.. ve hele davası adına serdettiği hüccet, bürhan ve
delillerle kükrediği zaman, bütün karanlık ruhların dillerine zincir vurur ve
karanlıkları bozguna uğratırdı...

O, bütün bu mazhariyetlerin şuurundaydı ve tahdis-i nimet (şükür niyetiyle
Hakk’ın nimetlerini ilan) sadedinde bunları izharda da beis görmezdi: “Ben
nebi-yi ümmî olan Muhammed’im. Ben’den sonra nebi yok! Ben sözün ilkiyle,
sonuyla ve ‘cevâmiu’l-kelim’le serfirâz kılındım.”1 diyerek Hakk’ın
ihsanlarını sayar-döker.. ve “Ey insanlar, ben ‘cevâmiu’l-kelim’le  ve her şeyi
hall u fasl edecek son sözü söylemekle şereflendirildim.”2 nurefşân
beyanlarıyla da geçmiş ve geleceğin Hatîb-i Zîşân’ı olduğunu ilan ederdi.

Gerçekten O Efendiler Efendisi, diriltici soluklarıyla, Hak bahçesinin
güllerine ilâhiler besteleyen öyle bir bülbül idi ki, O ne zaman şakısa, gönlünü
dile getirir ve gönlünün dilinden en büyüleyici nağmeler söylerdi. O’nun
bağının taze fidanlarında filizlenmiş o tazelerden taze sözler, başkalarının
baharında açılmış tomurcuklara, başkalarının sabahında güneşe uyanmış
çiçeklere benzemezdi. O’nun söz sofrasında her şey bir gonca gibi şebnemi
burnunda yepyeni ve turfandaydı.. ve bu turfanda nimetleri bütün derinlikleriyle
tadıp tanımak, tanıyıp hazzına ermek de, sadece bu bezmin ilk tâli’lilerine



müyesser olmuştu.
O Beyan Sultanı (aleyhi ekmelüttehâyâ), söz cevherinden öyle bir kılıç yaptı

ki, o kılıcın başlar üstünde bir kere dönüp helezonlar çizmesiyle bütün yalancı
ve muzahref beyanlar kaçıp yarasaların tünedikleri yerlere saklandılar ve bütün
masallar Kafdağı’nın arkasında ankaya sığındılar. O ifade ve beyandan öyle
çeşmeler akıttı ki, bir anda cahiliye sahrasının dört bir yanı Cennet bahçelerine
döndü ve öyle çağlayanlar meydana getirdi ki, bütün imana açık gönüller
kendilerini sonsuzun okyanusuna akan o çağlayanlar içinde buluverdiler.

O’nun sözleri öteler kaynaklıydı.. eğer vahiy fitiliyle parlayan O’nun sözleri
olmasaydı, cihanlar hep kaos olarak kalır giderdi. O, tabiatın yüzündeki
perdeyi söz kılıcıyla delik-deşik etti ve şeriat kitabını da yine söz nakışlarıyla
süsledi. Söz O’nun atının terkisine vurulmuş bir meta, sadağında altın tüylü bir
oktu. O, uğradığı her yerde sözden anlayanların eteklerini mücevherlerle
doldurdu ve yayını gerip atını karanlıklar üzerine sürdü. Allah, son bir kere
daha sözlerle bir yeryüzü devleti kurmak murad buyurunca, bu devletin
başbuğluğuna o Beyan Sultanı’nı getirdi; ifade, sikke ve tuğrasını O’nun eline
verdi.

Gelmiş geçmiş ötelere açık bütün söz erleri, tecellî arşını terennüm eden
koronun birer ferdiydi; O bu bülbüller topluluğunun idarecisi oldu.. nebiler ve
veliler gelip gelip bir halka-i zikir teşkil ediyorlardı; O bu kudsîler halkasının
serzâkirliği vazifesiyle geldi.. geldi ve o tok sesiyle Arş u ferşi velveleye
verdi. O’nun sözlerle donatıp insanlığa takdim ettiği semavî sofrasındaki her
yemiş, dost bağının en mahrem noktalarından alınıp, kimseye açılmadan,
mahfazası içinde O’na sunulmuş eltaf-ı şahaneden has meyvelerdi. O’ndan
evvel o meyveleri ne başkaları bakıp görmüş, ne de onlara el sürülmüştü...

Hele, mahremlerden mahrem en has bahçelerin, en has güllerini, en latîf
nağmelerle terennüm eden bu Andelîb-i Zîşân’ın (aleyhissalâtü vesselâm)
ilham üveyki şahlandığı vakit bütün diller susar, sineler kulak kesilir ve ruhlar
O’nun beyan zemzemesi karşısında kendilerinden geçerlerdi.

Evet, O’nun sözleri, her dalgalanışıyla sahilleri incilerle bezeyen birer
deniz, gönüllere ürpertiler salarak zirvelerden dökülen birer şelale ve
derinliklerden kopup gelen fevvareler gibiydi.. ne o deryaları zenginlik ve
muhtevasıyla tavsif etmek, ne o çağlayanlara tercüman olmak, ne de o
fevvarelerin ulaştığı noktalara ulaşıp onları ihata etmek mümkün değildir.

Şimdiye kadar yüzlerce muhakkik ve edip O’nun söz cevheri etrafında dönüp



durdu.. binlerce ve binlerce mütefekkir o pırıl pırıl âb-ı hayat kaynağına
başvurdu ve nice devâsâ kâmetler, ömürlerini O’nun derinliklerini kavramada
tüketti ama; O hep ulaşılan noktaların ötesinde kaldı. Bir şairimizin Kur’ân
hakkında söylediği bir şiirde az bir tasarrufla şöyle desek yerinde olur
zannederim:

“Bikri, fikri kâinatın çak çak oldu fakat,
Perde-i ismette kaldı beyan-ı resûl henüz.”

Evet, damla, deryayı bütünüyle ifade edemediği, zerre güneşe ait
hususiyetleri tamamen gösteremediği gibi, Muhammedî hakikatin birer parçası
sayılan ulema, evliya, asfiya da –başkalarına nispeten kâmil bile olsalar– O’nu
tam temsil edemez ve aynıyla aksettiremezler.

1 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/172, 212.
2 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 1/261, 6/318; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 13/209.



Bir Millet Dirilirken
Yıllardan beri, bizim de bağlı bulunduğumuz İslâm dünyasına göz açtırmayan

ve milletimize kan kusturan düşmanlarımız, bilmeyerek Müslümanları uyardı ve
İslâmî dirilişi hızlandırdılar. Yakın tarihe kadar batının, sehhar fakat felç edici,
şatafatlı ama aldatıcı güzellikleri karşısında özünü ve tarihî değerlerini tezyif
ve inkâr eden pek çok Müslüman ülke, bugün daha objektif, daha şuurlu; hiç
olmazsa daha titiz ve daha dikkatli davranmaktadır.

Evet, daha düne kadar bir kısım illizyonlarla, “Dışı süs içi pis; sureti menûs,
sîreti mâkûs” bir şeytan ağına düşürülen yığınlar, bugün, bir yandan içinde
bulundukları bu ağ iplerinin çok zayıf ve mukavemetsiz olduğunu, diğer yandan
da bu ağların düşünceye benzeyen kuruntular hâlinde onların hayal
dünyalarında üreyip geliştiğini, örülüp bütün benliklerini sardığını anlamış
durumdalar.

Artık bugün bu mazlumlar ülkesinde hemen her millet asırlardan beri basar
ve basiretini kapayan simsiyah bir perdenin, şurasından burasından açılan
delikler ve sızan ışıklar sayesinde, dünya ve kendi çevresindeki hâdiseleri
daha bir başka görmekte ve daha bir başka değerlendirmekte. Bu yeni bakış
zaviyesi ve değerlendirme, onlara, özlerini keşfetme yollarını açacağı gibi, dinî
duygu, dinî düşünce ve tarih şuurundaki potansiyel gücü kavramalarına da
yardım edecektir. Bu sayede, yıllardan beri onları yıldıran haricî güç ve
kuvvetlerin, haricî hâkimiyet ve satvetlerin büyük ölçüde kendi gafletlerine,
kendi yanlışlıklarına hatta kendi imkân ve kendi iktidarlarına dayandığını yer
yer üzülerek –heder olup gitmiş onca yıldan ötürü– zaman zaman da sevinerek
–şu anda olsun gerçeklere uyandıklarından dolayı– görüp hissedenler çıkacak
ve bunca yıldır gözlerinin içine baka baka yeraltı, yerüstü zenginliklerini
yağmalayan kırk haramilere karşı, ihtimal, bundan sonra olsun, tavır
belirleyecek ve bir daha da aynı oyunlara gelmemeye çalışacak.

Biz, kendi dünyamızda, her gün daha da artan bir tempo ile gelişen, çoğalan
böyle bir düşünce ve böyle bir şuuru müşâhede ettikçe, kendi kendimize şöyle
deriz: Muhtemel çok yakın bir gelecekte, her gün daha da coşan, pekişen bu
heyecan ve şuur, öylesine ciddî bir feveranla kendisini hissettirecektir ki; o gün
yüzü gülmedik bir mazlum ve mağdur, ettiklerine nadim olup ağlamadık da bir
zalim kalmayacaktır.

Acaba bu umumî “ba’sü ba’del mevt” de bugüne kadar batı âlemi karşısında



İslâm dünyasının aşılmaz seddi, koruyan müstahkem kalesi olma vazifesini
yüklenmiş ve asırlarca bu mükellefiyetini şanla-şerefle ifa etmiş soylu
milletimizin vaziyet ve istikbali nasıl olacak diye düşünülebilir? Hiç şüphe yok
ki, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da, Peygamber (sallallâhu aleyhi
ve sellem) tebciliyle göklere çıkarılan Kostantiniyye fatihlerinin çocukları, yine
İslâm dünyasının önünde yürüyecek.. yine mukaddes davanın temsilciliğini
yapacak.. ve koskoca zalim bir dünyanın İslâm’ı imhaya yönelik bütün
komplolarını ters-yüz edecek, bütün planlarını parçalayacak ve onlara karşı bir
kere daha en mükemmel şekilde vasîlik sorumluluğunu yerine getirecektir.

Bunlar birer beklenti ve kuruntu değil; öyle de görülmemeli! İslâm dünyası,
ülke ve insanımızı, düne nispeten bugün daha iyi tanımakta, daha sıcak
bakmakta ve onu bu yeni dünyanın başı olarak selâmlamaktadır.. milletimize
gösterilen bu yürekten alâka, onun gelecekte eda edeceği vazife adına bir avans
ve bir ilk mukabele sayılabilir. Zira o, bağlı bulunduğu bu dünya için her
şeydir. Onun ölümü, onunla irtibatlı bu âlemin de ölümü olmuştu; ümit ediyoruz
ki dirilişi de İslâm dünyasının dirilişine vesile olur.

Bu itibarladır ki, bugün ülkemizde sürdürülen hizmetlerin münhasıran bizi
alâkadar ediyor gibi görülüp gösterilmesi kat’iyen doğru değildir.. bizim nefes
alıp verişimiz, İslâm dünyasının nefes borularının çalışması, bizim dirilişimiz
de topyekün mazlumlar dünyasının derlenip toparlanması demektir. Bu durumu,
ebedî hasımlarımız da çok iyi bildiklerindendir ki, baskılarını hiçbir zaman
üzerimizden eksik etmemekte; yumruklarının birini başımızdan kaldırırken
öbürünü indirmekte.. bir kere soluk aldırsa on defa ellerini gırtlaklarımıza
götürmekte.. bir saat güldürse günlerce ağlatma yollarını araştırmakta.. hâsılı
bize hiç mi hiç rahat vermeyi düşünmemektedirler. Evet, dünya nasıl değişirse
değişsin, içtimaî, iktisadî sistemler ne hâl alırsa alsın, cihanlar ne şekle girerse
girsin, bir kısım kimseler o haçlı seferleri sırasındaki hırçınlıklarından
vazgeçemeyecek; batı her fırsatta, o derin kindarlığı, o eski fakat eskimeyen
müsamahasızlığıyla sürekli Müslümanların karşısına çıkacak ve onlara kan
kusturmaya devam edecektir.

Bundan dolayıdır ki, bilhassa bizim insanımız, tarihin bize tahmil ettiği en
şanlı vazifeleri, en şerefli bir surette ifa edebilmek için daima zirveleri
kollama, kendi dünyasında bayraktarlığı kimseye bırakmama, devletler arası
muvazene ve dünya dengesinde, tarihî yerimizi istirdat edecek seviyede ve
sorumluluk şuuruyla hareket etme mecburiyetindedir. Bu çok önemli ve



âlemşümul hedefi yakalamak için de, milletçe ilmî, içtimaî, iktisadî ve sınaî bir
güzergâhın takip edilmesi; millî yapının kendi hususiyetleriyle bir kere daha
gözden geçirilerek sağlamlaştırılması, sağlam esaslara bağlanması; millet ve
idareci münasebetlerinin şanlı geçmişimiz çizgisinde yeniden ele alınması,
halkın rehberlerini saygıyla selâmlayıp onlara temenna durması, rehberlerin de
arkalarındaki kitleleri samimiyetle kucaklaması; güç ve kuvveti temsil
edenlerin, millete, milletin de onlara güvenip itimat etmesi şarttır.

Geleceğin büyük Türkiye’sini kurmak isteyenler, her şeyden evvel, millet
fertleri arasındaki bu güven ve itimadın tesisine çalışmalı ve mevcut olan
durumun korunmasına da fevkalâde itina göstermelidirler ki, millet fertleri
birbirinin hafiyesi olmasın ve vahdet-i ruhîye sarsılmasın...

Millet ruhunun sarsılmaması kadar, geleceğin dünyası adına, nelerin atılıp
nelerin muhafaza edilmesi lâzım geldiğini tayin de çok önemlidir. Evet, bu yeni
dünya hangi esaslar üzerine kurulmalıdır? Dünden bugüne milletçe yaşadığımız
şeylerin hangileri atılmalı ve hangileri korunmalıdır? Bütün bunlar çok iyi
araştırılmadan, aceleden karar verildiği takdirde millî ruh, millî seciye, tarihî
değerler, ahlâk ve fazilet adına çok şey kaybedeceğimiz kaviyyen muhtemeldir.

Bir millet için istiklal ve hürriyet mücadelesi ne denli önemli ise, istiklal ve
hürriyetini elde ettikten sonra, özünü koruması, millî benliğini muhafaza etmesi,
kendi olarak kalması da o ölçüde önemli ve hayatîdir. Bizim istiklal ve hürriyet
mücadelemiz, milletin ruhuna, onun mânâ köklerine, hissiyatına ve canına can
katan tarihî değerlerine sığınılarak gerçekleştirilmişti.. ne acıdır ki, milletçe
varlık ve bekâmızın esasları olan bu hayatî dinamiklere, daha sonra aynı ölçüde
saygılı kalamadık. Saygılı kalmak bir yana, onları öldürdük, tahrip ettik ve
gelecek nesilleri köksüz, mesnetsiz hatta bütün bütün tarihsiz bıraktık.

Keşke batı değerlerine saygılı olduğumuz kadar, kendi ruhumuza, tarihimize,
gelecek nesillere, ülke ve insanımıza da saygılı olabilseydik..!



Gufranla Tüllenen Ay
Hiç dinmeyen bir neşe, hiç bitmeyen bir zevk ve hiç eksilmeyen bir aşkla

tütüp giden bir ay varsa o da Ramazandır. Bir sene içinde geçen bütün nazlı
mevsimlerin, ayların özünü, ruhunu, gerçek mânâsını ve onlardan süzülmüş,
toplanmış usareleri en tatlı bir şive ile sunan Ramazan günleri, Ramazan
geceleri, her lahza, gönülleri ayrı bir haz ve ayrı bir tatlılıkla sarar, şefkatle
onları kucaklar, muhabbetle okşar ve yaşama zevkiyle coşturur.

Ramazan günleri, dünyanın her yanında, hususîyle Müslüman ülkelerde ve
Müslümanlar arasında ve hele bizim dünyamızda bütün alâkalara merkez, bütün
ruhanî zevklere meydan, bütün heyecanlara sahne, bütün terakkilere nurdan bir
helezon ve bütün insanî hususiyetlerin inkişafına açık bir fırsat, bir ganimet
alanıdır.

Geceleri ayrı bir duygu, gündüzleri ayrı bir aydınlıkla tulû’ eden Ramazan
günleri, gönüllere ayrı bir ruh çalar geçer.. ve toplumun birbirinden kopmuş
parçalarını bir araya getirir, bütünleştirir, bütün inzivazedelere cemaat yolunu
açar ve onların gurbetlerini izale eder.. herkese değişik buudda bir his ve fikir
ziyafeti verir ve herkesi bir kere daha hayata uyarır.

Ramazan, minarelerin başındaki mahyalardan camilerin derunundaki
avizelere, mescitlere uzanan yolların sağındaki, solundaki kandillerinden
evlerimizin içindeki lambalara, mü’minlerin yüzlerindeki duruluktan,
gönüllerindeki aydınlığa kadar her yerde ışıkla tüllenir. Hele, dinin yeniden
gençliğe erdiği günümüzde o, seher yellerine açık sahurları ve gizli lütufların
tecellîleriyle tüten iftarlarıyla öyle farklı bir hava, farklı bir ziya ve farklı bir
şive ile gelip gönülleri okşar ki, olsa olsa ancak, aşkın vuslat ümidiyle
kanatlanması bu kadar cezbedici, bu kadar imrendirici olabilir. Sanki Ramazan
ayına kadar ruhun sonsuzluk iştiyakı ile insan arasında bir perde varmış da
oruçla o perde aralanıyor gibi olur.. ve o âna kadar kalbin bir köşesinde sessiz
sessiz uyuyan aşk u şevk birdenbire canlanır, kabarır, köpürür; bütün benliği
sarar ve önüne geçilmez bir vuslat arzusuna inkılap eder. Bu mukaddes arzuyu
gerçekleştirme yolunda, üfül üfül bâd-ı tecellîlerin estiği seherler kollanır,
insanlar için hep ötelere açık birer menfez gibi müşahid bekleyen namaz
vakitleri olabildiğince değerlendirilir.. ruhlara revh u reyhan teravihlerle
gönüller coşturulur.. ve duygulara kâse kâse ilâhî nefahat içirilir.. derken,
herkes derecesine göre âdeta uhrevîleşir, ledünnîleşir ve birer melek hâlini



alır.
Ramazan, Kur’ân ayı olması itibarıyla bütün bir sene Kur’ân’dan uzak

kalmış olanlar bile ciddî bir susamışlık içinde, kendilerini o nurefşân iklime
atar.. Kur’ân’ın sağanak sağanak onların başlarına boşalttığı ruh, mânâ, esrar ve
eltafla benliklerinin kurumaya yüz tutmuş bütün vadilerini sular.. bir baştan bir
başa gönül dünyalarını tıpkı bir çiçek bahçesi hâline getirir ve onları var olma
zevkiyle coşturur. Onlar, Kur’ân’da bütün varlığı duyar ve dinler; duygu ve
düşünceleriyle kanatlanır.. Kur’ân’da bütün hilkatin soluklandığını hisseder,
ürperir.. yer yer ra’şelerle kendilerinden geçer; zaman zaman da gözyaşlarıyla
nefes alır, gözyaşlarıyla boşalır, aradan perdelerin kalktığını duyar, Allah’a
yakınlardan daha yakın olduklarını hisseder ve kendilerini âdeta bir zevk
zemzemesi içinde bulurlar.

Kur’ân’ın ledünnî muhtevasını ancak, onda bütün varlığın sesini duyabilenler
ve onun derinliklerinde insan ruhuna ait korku ve ümit, tasa ve sevinç, keder ve
neşe mûsıkîsini birden dinleyebilenler anlar. Onu sanki kendine inmiş gibi
dinleyebilen zamanüstü ruhlar, Onda Cennet meyvelerinin lezzetini, Firdevs
bahçelerinin renk ve güzelliğini, Reyyan yamaçlarının çağlayan ve
manzaralarını müşâhede eder ve onunla gürül gürül hâle gelirler. Kur’ân’ı,
Ramazan’ın şeffaflaştırıcılığı ve kalbin kadirşinas ölçüleriyle ele alıp onun
derinliklerine yelken açabilen saf gönüller, her lahza ayrı bir uhrevî kıymete
ulaştıklarını hisseder ve her an “bekâ”nın ayrı bir buuduyla tanışırlar. Bu
insanların düşünce ve hayatlarında “metafizik”, “fizik”i tamamlar, mânâ da,
maddenin gerçek muhteva ve değeri olur ve her şey perde arkası kıymetleriyle
ortaya çıkar. Ve yine bu insanların çehrelerinde sanki, ilâhî isim ve sıfatların
engin dairesine açık bulunmadan mülhem, gizli bir seziş, derin ve farklı bir
anlayış ve Kur’ân’la inlemiş günlerin uhrevîliklerinden kalma bir olgunluk, bir
doygunluk, bir safvet, bir içtenlik ve imanın altın zevkleriyle beslenmiş bir
letafet, bir cazibe ve bir mürüvvet çağlıyor gibi bir büyü hissedilir. Onlar,
hiçbir şey konuşmasa, hiçbir şey anlatmasalar bile, o anlamlı tavırlarından,
edalarından, endamlarından, bakışlarından, duruşlarından bu mânâlar her
zaman taşar gelir, gelir ve her tarafta yankılanır.

Kur’ân kanatlı ve Kur’ân buudlu Ramazan-ı şerif kadar gecesi ayrı nuranîliğe
ve gündüzü de ayrı aydınlıklara açık bir başka ay yoktur. İnsan, her yeni
Ramazan’la bir kere daha, hem de bütün tazeliğiyle Kur’ân’ı ve onun gökler
ötesi kaynağını, tüllenen ilâhî mârifeti ve O’nun kevn ü mekânlara dağılmış



işaretlerini, Allah aşkını ve onun inanmış simalardaki pırıl pırıl izlerini görür,
duyar ve sezer. Evet, Ramazan’da Kur’ân bütün bir kaderin yonttuğu bu pırıl
pırıl yüzlerin ve bütün bir mânânın iç derinliğini gösteren bu ışıl ışıl gözlerin
hepsinde ayrı bir uhrevîlikle parıldar.. kadın-erkek, yaşlı-genç, zengin-fakir,
âlim-cahil, aristokrat-halk hemen herkes bu mübarek zaman diliminde hayat ve
yaşayış basamakları itibarıyla Ramazanlaşır ve Ramazan’la gelen mânâları
soluklar...

Evet, herkes istidadına göre ve kabiliyetinin elverdiği ölçüde onunla değişik
bir buudda, çeşitli münasebetsizliklerden, insanı baş aşağı götüren rezilelerden
ve bütün mânevî kirlerden arınır, nurlanır.. ve Cennetlere ehil hâle gelir.
Ramazan ayı, yümün ve bereketiyle o kadar zengindir ki, gölgesine sığınan
hemen herkes onun servet ve gınasından istifade eder ve uhrevî sultanlıklara
erebilir: Gençler-ihtiyarlar, sağlam mü’minler-arızalılar, zekiler-ahmaklar,
akıllılar-deliler, eşyanın perde arkasına kapalı olanlar-açık bulunanlar, bir işe
yarayanlar-yaramayanlar, havadan nem kapanlar-yağmurun altında bile
ıslanmayanlar, hâkim olmak için yaratılmış bulunanlar-mahkûm olarak dünyaya
gönderilenler, bin bir gâile içinde dahi dimdik ayakta durmasını bilenler-en
küçük sarsıntıya mukavemet edemeyerek devrilip gidenler, hayatlarını
karamsarlık içinde ve inleyerek geçirenler-Cehennemlerin içinde bile ümit
şakıyanlar, ömürlerini başkalarına dayanarak sürdüren dermansızlar-en
onulmaz dertlerle kıvranırken dahi neşeyle gürleyen iradeler, yaşayışlarını
yeme, içme ve uyumaya göre programlamış tenperverler-yemeyi, içmeyi ve
uyumayı aşmış gerçek insanlar... Evet, bütün bu birbirinden ayrı, birbirinden
farklı sınıflar, değişik ölçülerde de olsa, onun aydınlık ikliminde mutlaka
başkalaşır, farklılaşır ve hâlinin müsaadesi nispetinde bir yerlere ulaşırlar.

Ramazan’ın güzellik ve nuraniyeti ve o nuraniyete açık gözlere akseden
varlığın mânâ dolu ihtişamı, bu birbirinden ayrı ve farklı gruplar üzerine
saldığı sır dalga boyundaki bir kısım tayflar sayesinde, o kendine has tadı,
havası, ruhu ve mânâsıyla gönüllere öyle bir siner ki, en inatçı kafalar bile
mukavemet edemez ve ona teslim olurlar.

Ramazanda, her şeyi kendi sırlarıyla bürüyen geceler o kadar munis ve tatlı,
insanın duygu ve düşüncelerini ayrı bir halâvetle kucaklayan gündüzler o kadar
sıcak ve yumuşak, inanmış simalar o kadar hisli ve derin, Allah’a davet eden
sesler o kadar şefkatli ve bunların hepsinin ifade ettiği mânâlar o kadar
duygulandırıcıdır ki, bu gufran ayına sinelerini açabilenler muvakkaten dahi



olsa, tasalardan, kederlerden bir bir sıyrılıp Cennet mutluluğunu duyabilirler



Bayram Düşünceleri -1
Ramazan öncüsü, hayırla, bereketle gelen aylar, sessiz, sakin, fakat dolu dolu

bir feyzin taşıp bütün gönülleri saracağı mübarek günlerin ufukta olduğunun
emareleri ve işaretleri gibidirler. Her inanmış gönül, bu ayların ilk günüyle
Ramazan sath-ı mâiline girdiğini duyar, yaşar ve birkaç adım ileride kendini
bekleyen bir bereket ayını olabildiğince değerlendirebilmek için şimdiden,
sesi-soluğu ve sergileyeceği kulluğu itibarıyla bütün duygularını bir kere daha
gözden geçirir.. sanki gözleri henüz uykudan uyanmamış ve yapılacak iş,
seslendirilecek mevzu ile konsantrasyon sağlanamamış da, bir kısım mırıltı ve
sayıklamalarla, bu büyük iş ve kudsî teveccühün mûsıkîsini bulma, ritmini
yakalama gayretini gösteriyor gibi olur.

Gönüller bitevi heyecanla dolup, ruhlar da kıvamını bulunca, bu üst üste
şafaklar değerindeki günlerin arkasından hilâl remziyle, fakat dolunay gibi
Ramazan doğuverir. En tatlı yeller gibi inşirahla eser.. eser, gönüllerimizi
sarar; canlarımızı, tenlerimizi ipekler gibi okşar geçer ve tıpkı bahar yamaçları
gibi gözlerimizi güzelliklere uyarır, gönüllerimizde yükselme arzusunu
coşturur.. ve şelaleler gibi, sinelerimize yumuşak, tatlı bir ürperti salar.

Nihayet bir aylık misafirlik biter, bin bir vâridâtla gelen Ramazan da gider..
gider ama, onun getirdiği ışığa uyanmış ve dirilmiş ruhlar, sürekli düşünmüş ve
haşyetle ürpermiş gönüller, vuslat arzusuyla yollara dökülmüş ve köpürmüş
vicdanlar bu defa da bayramın sımsıcak günleriyle kucaklaşırlar. Evet
kendilerini denize salan insanların, bir müddet sonra dört bir yandan su ile
sarıldıklarını duyup hissetmeleri gibi, biz de üç aylardan sonra, kendimizi
bayramın rengârenk ikliminde, huzur ve itminan tüten atmosferinde buluruz..
bulur ve onu bütün duygularımızla hisseder, bütün benliğimizle yaşar ve
mahiyetimizin bütün rükünleriyle paylaşırız.

Hemen bütün inanmış gönüller, bayramlardaki namazlardan, tekbirlerden,
fıtır sadakalarından, kurbanlardan ve ziyaretlerden birer girizgâh birer hayal
çıkışı bularak, tıpkı içleri rüzgârlarla dolmuş yelkenler gibi tatlı tatlı hülyalar
âlemine doğru kaydıklarını sanırlar. Evet, bayramlardaki umumî hava, ses, söz
ve davranışların sihriyle, insan kendini, uçan balonlar üstündeymiş de, yerden
yavaş yavaş yükseliyor, bulunduğu yerden uzaklaşıyor gibi tahayyül eder ve
bayramların garip bir füsunla üzerine boşalttığı ışıklar altında hep büyülü
yaşar.



Bayramlarda, geçmişi, geleceği, hâli iç içe duyar ve zevk ederiz.
Mâbedlerden yükselen seslerde, ziyaret ettiğimiz evlerde ve öptüğümüz
mübarek ellerde, âdeta birer büyü varmış da, bizim hafif dokunmamızla,
geçmişe bir sürü menfez birden açılıyor gibi olur.. derken kendimizi eski bir
mescitte, dedemizle, dedemizin dedesi ve onun da dedesiyle aynı safta oturuyor
gibi görür.. o gün üzerinde dudaklarımızı gezdirdiğimiz tertemiz ellerin
tedaisiyle, üst üste, arka arkaya dünya kadar mübarek ellere yüz sürmüş
olmanın sevincini yaşarız. Sarılıp kucakladığımız her dost ve ahbabı bağrımıza
basarken, çok eski ve daha eski, ondan da eski devirlerde yaşamış
yakınlarımızı da aynı anda sinemize bastırıyor ve kokluyor gibi oluruz.. oluruz
da bayramın içinden sızan her düşünce, her tasavvur, her söz ve her davranışla,
zamanın aydınlık dilimlerinden biri dirilir gelir, bütün ufkumuzu sarar, bizim
olur, benliğimizde yaşar, herkese hayalinin vüsati nispetinde  bir “ba’sü ba’del
mevt” numunesi bahşeder geçer.

Bayramlar, şanlı soyumuzun ve mübarek kökümüzün gelip bize ulaşan
mûsıkîleşmiş uğultularıdır. Bu uğultuların büyüsüyle çok defa, ulaşılması
imkânsız âlemlere ulaşır, her yere rüya kolaylığı ile girer, her tarafı hayal
süratiyle dolaşır ve pek çok zamanı katlar, birbirine giydirir, iç içe  yaşarız.
Evet, kendimizi Ramazanın sihirlerine kaptırabildiğimiz ölçüde, âdeta geçmiş
bütün ihtişamıyla canlanır, geriye gelir.. bütün kayıplarımız dirilir, bütün
yitirdiklerimiz yeniden bizim olur. O eski dupduru günleri bir kere daha
soluklar, ciğerlerimize çeker, mazinin gürül gürül çeşmelerinden kana kana su
içer ve başka bir âlemde dolaştığımızı sanırız... Hem o kadar derince ve o
kadar kendimizi salmışçasına sanırız ki, âdeta bütün mezardakiler dirilir..
bütün çürümüş, dağılmış nesneler derlenip toparlanıp cana gelir.. parçalanıp
şuraya-buraya saçılmış eşya birleşir, bütünleşir.. ömrümüzün zaman dilimleri
gelip bir kere daha ruhumuzu kucaklar.. ve dün yaşadığımız, bugün de yaşıyor
olduğumuz en derin, en engin zevklerin yanında, hatıra katmanlarıyla öyle
büyüleyici ruhanî hazlara ulaşırız ki, artık ulaşılan bu noktada lezzet ve zevk
unsurları, tıpkı rüyalarda olduğu gibi niyetlerimize, düşüncelerimize,
gönüllerimize göre durmadan değişir, arzu ettiğimiz şekilde yenilenir,
istediğimiz hâli alır ve bir iken bin olur. Her gördüğümüz, her duyduğumuz, her
hissettiğimiz şey akıl almaz bir büyü ile şekilden şekle girer; bu sayede biz de,
bir histen, bir düşünceden, bir zevkten bir başka hisse, bir başka düşünceye, bir
başka zevke geçer ve hayatımızı televvünler içinde sürdürürüz.



Bayram şafağı söküp minarelerin başında temcidler tınlamaya başladığı ve
her yanda lâhutîliğin tütüp durduğu dakikalarda hülyalarımızı coşturup köpürten
öyle sırlı şeyler duyarız ki, bunlar alır bizi derinlere, derinlerden de daha
derinlere götürür ve gönüllerimize hiçbir zaman söylenemeyen ve bir şeyler
anlattıkları hâlde kat’iyen ifade edilemeyen, hele gündelik lisanla asla
anlatılamayan en mahrem duyguları fısıldarlar.

Evet, Itri’lerin, Dede Efendi’lerin duygu ve düşüncelerinden birer usare gibi
süzülüp gelen ezanlarımız, temcidlerimiz, tekbirlerimiz ve tehlillerimizdeki
hava, üslûp ve estetik, milletimizin deminin, damarının, kalbinin müphem, çok
buudlu bir sesi ve hususî bir lisanıdır. Duygularımızın ifadesi ve gönüllerimizin
mûsıkîsi olan bu ürperten, bu coşturan ses hevenkleri, ruhlarımıza âdeta, zaman
üstü ve ötelerden gelmiş söz zemzemeleri gibi tesir eder.

Bazen müezzinin komut veriyor gibi peşi peşine çığlıkları, bazen imamın ayrı
bir fasıldan semavî nağmelerle inlemesi, bazen bütün cemaatin koro hâlinde
gürlemesi o kadar mehîb, o kadar ürpertici ve o kadar bizdendir ki, hemen
hepimiz mâbedden yükselen bu sesleri mırıldanırken, upuzun ve şanlı bir
geçmişi, hatta ondan da öte, cihanşümul bir gerçeği, ezelden ebede uzanan bir
hakikati bütün tazeliğiyle bir kere daha hisseder ve hazla geriliriz. Bilhassa
bayram günlerinde mâbed, o ipekler kadar ince ve yumuşak, kuş yuvaları kadar
canlı ve sıcak havasıyla hep, duyguların safvetini, vücudun rahatını, ruhun
itminanını, yaşamanın gayesini, hayatın macerasını, milletimizin mânâ
köklerini, kültürümüzün temellerini, dinimizin ölümsüzlüğünü, dilimizin
mûsıkîsini, hayata bakışımızı, dünya görüşümüzü, üslûp ve şivemizi fısıldar ve
bize gerçek insan olma yollarını gösterir.

Biz, hemen her zaman, mâbedde uğuldayan bu sıcak sesler içinde, göklerin
yere doğru eğildiğini, yerin gidip göklerle bütünleştiğini, yıldızların yerdeki
çiçeklere göz kırptıklarını, çiçeklerin gök ehline gamze çaktıklarını ve bu iki
âlem arasında sırlı ve sihirli gelip gitmelerin yaşandığını duyuyor ve görüyor
gibi oluruz.

Herkesi kendi ruh ve hülya derinlikleriyle bir başka âlemlere çekip götüren
bu ses, bu söz ve bu görüntüler, inanmış sinelerde imrendirici güzellikleri,
ürperten ra’şeleri, coşturan heyecanları ve dirilten soluklarıyla yankılana
dursun, namaz bitip, semavî seyahat da tamamlanıp mâbede muvakkaten veda
edilince, bu defa da Hak’tan halka “nüzûl” ediliyor gibi herkes bir başka
derinlikle yeniden insanlara döner.. onlarla kucaklaşır, bayramlaşır ve mâbed



yoluyla mazhar olduğu vâridâtı, bu kez de çarşıda-pazarda, ovada-obada, evde-
iş yerinde, mektepte-kışlada rastladığı kimselerle paylaşır.. bu suretle, saatlerle
takdir edilmiş sınırlı zaman parçalarına, kalbin vüs’ati, ruhun zaman üstülüğü
ölçüsünde sınırsızlık kazandırır, âdeta onu sonsuzlaştırır.. ve daha dünyada
iken, ebediyet ve ötelerle ne kadar derinden derine irtibatlı olduğunu ortaya
kor.

Yediden yetmişe bütün Müslümanların, bunca his, bunca hayal, bunca
heyecan duyabilmeleri ve ruhlarında bu denli yankı uyarabilmeleri için, kim
bilir başka yollarla ne kadar zamana, ne kadar düzenlemelere ihtiyaç hâsıl olur.
Ama, yine de bu semaviliğe vâsıl olabileceğine ihtimal veremiyorum. Zira
bayramların neşe, sevinç, keyif ve şevk u tarabı daha ziyade, yaşanılanla
beraber yaşanılacağa da açık olan ukba buudundan kaynaklanmaktadır. Herkes
bugün duyup tattığıyla biraz da gönüllerinin fildişi kulelerinde duyup tadacağı
şeylerin büyüsünü yaşar.. ve gelip geçici bu hayattan daha çok, iç dünyasına
daha uygun, daha yumuşak, daha sıcak, muhakkak bir geleceğin düşleri arasında
dolaşır. Aslında insan, bir bekleyişin çocuğudur. O, ömrünün büyük bir
bölümünü, ümit ümit tüllenen bekleyiş yamaçlarında geçirir. Hemen hepimiz,
özümüzdeki bir mânâ ile sımsıkı irtibatlı olan bir Cenneti bekleriz. Bu
bekleyiş, bulduklarımızı, yaşadıklarımızı beğenmeme bekleyişi değil; bu
bekleyiş, duyup tatma avanslarının çehrelerinde insan olma farklılığına, insan
olma imtiyazına terettüp eden ve istiabına tasavvurlarımızın dar geldiği ilâhî
sürprizler bekleyişidir. Bayramlar, bunun haklılığını ve isabetliliğini, kalbin
kadirşinas menfezlerinden ruhlarımızın derinliklerine fısıldayan talakatli
lisanlardır!



Bayram Düşünceleri -2
Kurban Bayramı, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’den günümüze kadar, hep bir

kahramanlık, bir fedakârlık, bir hasbîlik ve bir teslimiyet sembolü olagelmiştir.
Kurban Bayramı, tıpkı orduların savaşa gidişi gibi gürül gürül tekbirlerle gelir
ve bir velvele olur, her yanda yankılanır. Onda hem bir mûsıkî ve şiir hem de
muharebelerin bin tarraka ile gürleyen hakkı ilan sesleri iç içedir.

Kurban Bayramında evler, sokaklar, mâbedler, dağlar, taşlar tekbirlerle
lerzeye gelir inler. Minarelerden yükselen temcidler en bayıltıcı nağmelerle,
dalga dalga ta evlerimizin içine kadar gelip yayılırken, köy-kent, şehir-kasaba,
ova-oba koyun-kuzu meleyişleriyle sarsılır. O kutlu zaman diliminde hemen
herkes, her şey ve her yer âdeta dile gelir ve konuşur. Arafat bir mahşer gibi
kaynar ve köpürür, bir hesap meydanı gibi endişe ve ümit soluklar.. Müzdelife,
Mina yoldakilerin telaş ve tedarikiyle uğuldar.. Kâbe, sinesi hasretle yanan
gufrana susamışların nabzı gibi atar.. ve bütün bu sesler, soluklar Hak
karşısında divan durmuş inleyen en mükerrem kulların çığlıkları gibi gider
veraların kapılarına dayanır. Sanki ebediyet gamzeden bu seslerle, hislerimizin
sınırsızlığını, hülyalarımızın sonsuzluğunu eda ediyormuşuz gibi,
duygularımızın bütün hazineleri açılır.. ve bütün mahrem hislerimiz bağı
kopmuş tesbih taneleri gibi dört bir yana saçılır. Her yanda köpürüp köpürüp
Hak katına yükselen bu sihirli sesleri duyup ve gönüllerimizde Cennetler gibi
esen şevk ü tarâbı yaşadıkça, aşktan, şevkten ve bayramın büyüsünden
süzülmüş diriltici bir iksiri içiyor gibi oluruz.

İmana mazhariyetin, Hakk’a kulluğun, kullukta şuurun gönüllerimizi
yükseltmiş bulunduğu zirvelerden yürüdüğümüz yolu seyreder, kader kitabımızı
okur, “İşte kitap bu!” der ve tâli’imize tebessümler yağdırırız. Bu mazhariyet ve
mevhibelerin tadı, lezzeti ruhlarımızı o kadar yumuşakça sarar ki, gözlerimiz
şükranla açılır-kapanır, duygularımız baharlar gibi yeşerir.. derken ruhlarımıza
gelip vâsıl olan ilham ve ruhlarımızdan ötelere yükselen inayet kanatlı duâlar,
münâcatlar, sızlanışlar, âdeta tabiatlarımızı aşan semavî bir mânâ, bir hâl ve
bir tesire ulaşır. Öyle ki, her yeni saat, her yeni dakika, her yeni iş, her yeni
imkân daha derince yaşanmaya, daha şuurluca değerlendirilmeye layık birer
kıymet alır; alır da, ruhanî zevklerle coşmuş vicdanlar “Lütfunu artır Allahım!”
der daha da mest olmak isterler.

Bayram günleri, dinin ve meşru âdetlerin ferahfeza ikliminde ibadetlerle



hazza ve ruhanî hazlarla ibadet neşvesine büründükçe, yepyeni bir varlığa
erdiğimizi, ebedîleştiğimizi, sinelerimizin kevn ü mekanlar kadar genişlediğini
ve şuurlarımızın ilâhî vâridâtla aydınlandığını daha açık seçik duyar.. ve
maddiyatımızın bütün bütün çözüldüğünü, tamamen mânevîleştiğimizi sanırız..
sanırız da, hep imanın gönüllerimize saldığı ezelî vaadlere doğru akarız.

Bayram günlerinde yaşadığımız dolu dolu duygularla çok defa kendimizi
havada uçuyor veya neşeli, ahenkli ve pürüzsüz bir yolla ruh iklimine doğru
kayıyor gibi hissederiz. Bazen gökyüzünde hiç kanat çırpmadan sağa-sola
süzülen kuşlar gibi, bazen ağaçların başlarında ince ince salınan dallar gibi,
bazen de rüzgârların dokunmasıyla yatıp kalkan, yatıp kalktıkça da, çevreye
kokular salan çiçekler gibi incelir, zarifleşir ve şiirleşiriz.

Bazen bütün bütün rikkate gömülür ve duyduğumuz her tekbir, her tehlil, her
uhrevî ses ve sözle kendimizi öyle bir ağlamaya salarız ki, tepeden tırnağa
sırılsıklam oluruz. Bazen pürneşe kesilir ve kendimizi havaî fişeklere binmiş
ışık ışık gökyüzünde dolaşıyor sanırız.. bazen de sihirli bir seccade üzerinde
yıldızlar arası seyahat ediyor gibi oluruz. Bazen koyun-kuzu meleyişiyle rikkate
gelir, duygulanır ve bir kısım tuhaf hislerin tesiriyle içten içe mumlar gibi
eririz.. bazen de bunları o kadar tabiî, yerli yerinde ve baş döndürücü bir ahenk
içinde görürüz ki, “Böylesinden daha mükemmeli olamaz.” der kaderin sırlı
nakışları karşısında büyüleniriz.

Bazen minarelerden yükselen temcidler, ezanlar, camilerden taşıp dört bir
yanda yankılanan tekbirler, Kur’ân’lar ve bunların vicdanlarda meydana
getirdiği aks-i sadâlar öyle şiirleşir, öyle insanların içine akar ve onları
büyüler ki; zannediyorum gönül dünyamızda hiçbir zevk ne bu derinliğe
ulaşabilir ne de bu müessiriyete. Hele bu ses ve bu sözlere bir fon müziği gibi
seher yeli de karışıp esince, heyecanlarımız tarif edilmez bir noktaya yükselir,
hislerimiz de bir tûfan halini alır.

Hususiyle hac esnasında hemen her yerin umumî lisanı ve umumî şivesi olan
“tekbir”ler ve “telbiye”lerle en gizli düşüncelerimizi, en muhterem
kanaatlerimizi en yüksek bir âvâz ile ilan ederek ve en mahrem hislerimizi en
yakıcı nağmelerle dile getirerek âdeta bir mahşer provası yaparız. Bu çok
munis ve o kadar da ürperten tablolar karşısında, bu alabildiğine derin ve o
kadar da fıtrî sözlerle hep ayrı ayrı yerlerde dolaşır, ayrı ayrı vazifeler yaparız;
ama, her zaman arkamız Cehennemlere dönük, gözlerimiz Cennetlerin tüllenen
şafaklarıyla mest, kalblerimiz de ilâhî rıdvan avında olarak...



İşte bu duygularla bütün bütün hudutlarımızı aşarak, bitevî
hodgâmlıklarımızdan sıyrılarak, tahtlarımızı kalb ve ruh ufkuna kurar; dünyaya
bakan yönleriyle beden ve cismaniyetin küllerini sağa-sola savurur ve vicdanın
bir köşesinde muhafaza ettiğimiz, Cennetten getirilmiş kıvılcımları bir kere
daha tutuşturur.. ve o alev, o hararet, o ışık altında bu yeni varlığımızı yürekten
selâmlar, bahtımıza tebessümler yağdırırız.



Düşlerdeki Türkiye
Gözlerimi yummuş Türkiye’yi düşlüyorum. Yer yer ümitlerin, inkisarların,

sevinçlerin, tasaların, zaferlerin, sarsıntıların gece-gündüz münavebetiyle
birbirini takip ettiği; fakat daha çok da, baharı, yazı, sonbaharı ve kışıyla hep
güzellikler içinde salınan nazlı Türkiye’yi. Tabiat güzelliklerinin imanî
hazlarla, sanat düşüncesinin de ilâhi vuslatla bütünleşerek bizi, hayatı zevk
edip duymanın zirvelerine yükselten ve yükseltecek olan sırlı günleri ve
geceleri ile aydınlık Türkiye’yi...

Evet, mazinin o başları döndüren ihtişamı, hâlin o sertlerden daha sert
gerilmiş bir yay gibi, insanımızı Kehkeşanların merkezine fırlatacak kadar
gergin duygu, düşünce, tecessüs, tedbir ve temkini; geleceğin de lütuf
yamaçlarına kurulmuş; düne ait sevinç ve neşelerimizle, yakın geçmişe ait
hasret ve kederlerimizle, şimdilerde de yeşeren ümitlerimizle tüllenen mamur
bir dünyayı düşlüyor ve bizden sonra gelecek nesillerin tâli’lerine tebessüm
ediyorum.. tebessüm ediyorum da saadet dolu ruhumla, asırlık korkunç bir kaos
ve simsiyah bir yoklukta bin bir varlık cilvesi gösteren Rahmeti Sonsuz’a nasıl
şükredeceğimi bilemiyorum. Zannediyorum, içinde bulunduğumuz durumun
kasvetinden sıyrılıp, kudsîlerin himmetiyle, Allah’ın inayetinin bütünleştiği o
her şeyin rahmete dönüşme kuşağı sayılan ihsan noktalarına nazarları
ulaşabilenler de, temâşâlarının derinliği ölçüsünde, bizimle aynı lezzet ve aynı
halâveti duyup yaşayabilirler.

Evet, bazen böyle bir temâşâ ile duygular o kadar incelir, tahayyüller o kadar
yumuşar ve tasavvurlar o kadar zaman üstü bir hâl alır ki, insan âdeta, olmuşu,
olacağı bir anda duyar ve mazinin müstakbeldeki tenasühlerini yaşar gibi olur..
olur da dünün çelikten sesleriyle yarının elmastan nağmelerini aynı anda dinler
ve bu tek sesli, çok zamanlı koroyla kendini büyülü bir kısım zaman katmanları
içinde bulur; her şeyin sırlara bürünüp aktığı bu iklimde duyduğumuz bütün
sihirli sesler, sanki gelmiş geçmiş fâni cedlerimizin soluklarıymış da bilinmez
bir büyü ile gelip gönüllerimizin en mahrem yerlerine akıyor gibi olur ve
sinelerimizde hiç dinmeyen ebedî çağıltılar bırakırlar.

Bazen Türkiye’yi dinlerken, her şey o kadar neşe olup çağlar ki; insan,
ruhunu saran bu uğultuların tedaileri ile, asırlar öncesini ve asırlar sonrasını
aynı anda duyabilir ve bir sürü kaderî levhalar arasında lezzetten heyecana,
aşktan fedakârlığa, faziletten diğergâmlığa kadar nelere nelere sahip olur.



İnsan, Türkiye’yi dinlerken, bazen her şeyi ırmakların çağıltısı, ormanların
uğultusu, kuşların cıvıltısı ve bülbüllerin sesi gibi dinler.. bazen de her yanı
velveleye veren mehterler ve gülbanklar gibi ordu nağmeli neşidelerle...

Bazen her şey, hayallerimizi o kadar saf, o kadar duru okşar geçer ki, insan
bu cennetâsâ levhalar karşısında diz çöküp de: “Bu tablolar hiç değişmesin, bu
seslerdeki âhenk hiç bozulmasın, hep böyle kalsın Allahım!” diyesi gelir.

Bazen poyraz biraz serince eser ve ümitlerimiz hazan korkusuyla yaprak
yaprak sararır; ama bir bakarsın, hazana en açık yerlerde bile “gül açar, bülbül
öter” çiçekler nara atar ve çemenler firdevs soluklar.

Bazen, hizmet o kadar canlı, hizmet insanları o kadar duyarlı, ifadeler o
kadar sıcak, düşünceler o kadar yumuşak, hisler de o kadar coşkun bir hâl alır
ki, her hizmet eri süvarisini bulmuş bir küheylan gibi, gece-gündüz demeden
koşar ve çatlayacağı ana kadar da yorgunluğunu hissetmez. Çatlayınca da bunu
Hak rızasının bedeli bilir.. bilir ve alacaklılar gibi değil de verecekliler gibi
davranır “Bana Seni gerek Seni!” der; sonra da bütün yolların boşluğa açıldığı
böyle bir noktada varlıkların en erişilmezleri ile hemdem olur.

Bazen, hizmet erlerinin sineleri o kadar saflaşıp, o kadar semavîleşir ki, bu
saflardan saf ruhlarla her karşılaştığımızda, onları, göklerin o sırlı mânâlarını
gönüllerimize boşaltan birer ilham meleği gibi görür ve kendi kendimize:
“Herhalde insan olmaktan maksat da bu olsa gerek...” diye mırıldanırız.

Bu hizmete açık sinelerde, bazen hizmet düşüncesi o denli köpürüp ve onları
öylesine baskı altına alır ki, ruhlarının tavanı delinircesine coşar, göklerin ezelî
neşesiyle bütünleşir ve sık sık duygularının menfezlerinden rasat edegeldikleri
ötelere ait sırların harem dairesine ulaşırlar.

Hizmet erlerinin bazen sarsıldıkları ve şiddetli bir zelzelenin merkez
üssünde yaşama tâli’sizliğine uğramış cisimlerin bozulup dağılması, şuraya-
buraya saçılması gibi dağıldıkları da olur; ama, bu kat’iyen temadî etmez ve
hele “çözülme fasit dairesi” içine asla girmez. Siz, “çözüldü çözülüyor”,
dediğiniz zaman, bir de bakarsınız, bir kuvve-i kudsiyye1 ile bütün parçalar bir
araya gelmiş, o azametli kubbe tamamen eski halini almış.. bazen de düz yolda
umumî heyetten ayrılıp tek başına yürüyenler olur.. bunlar, tıpkı sürüden ayrılıp
bir miktar havada kanat gererek durduktan sonra, yeniden yoluna devam eden
turnalar gibidirler; azıcık toplumdan ayrılsalar da, hemen “Kidtu uhlek”2 der
ve gider merkeze iltihak ederler.



Bazen bu şevk dolu sineler, harikalara açık ruh güçlerinin bir örneği olarak
tevfik yamaçlarında öyle şeyler sergilerler ki; insan “İşte bunlar, onlar!” deyip
kendini nebilerin vaadinde, velilerin yâdında yaşanagelen kudsîlerin arasında
sanır ve onların şimşek bakışlarında, en yakından en uzağa kadar bütün ümit
enginliklerini birden müşâhede eder.

Bazen onların aşk u şevklerinin genişliği ile, ümitlerimiz, tasavvurlarımız,
beklentilerimiz o kadar enginleşir ki, cihan hâkimiyeti mefkûremiz göklerin ve
yerin istiab edemeyeceği genişliğe ulaşır ve fütuhat neşideleri ile inler.. inler
de, bize yepyeni bir perdenin yepyeni bir şivesi ile neler ve neler anlatır..!

Bazen onlar, bütün duyguları ile bahara uyanmış da, her şeyden kâm alma
arzusuyla bir oraya, bir buraya koşan neşenin çocukları gibi, hayallerinde
dağlar aşar, ovalardan-obalardan geçer.. tıpkı arılar gibi her şeye konar kalkar;
bin-bir güzellikle kucaklaşır ve doyma bilmeyen bir arzu ile bir ömür boyu göç
eder dururlar.

Hemen her zaman onların ruh dünyalarında öylesine engin, dinî, millî ve
vatanî bir hava hissedilir ki, onların bu ince, bu tabiî, bu nazlı, bu yürekten
tavırları karşısında en katı vicdanlar bile rikkate gelir ve onların
civanmertliklerini itiraf ederler.

Bazen onların sesi soluğu her yanda öyle mâkes bulur ki, şuurlu-şuursuz
herkes, bu sese gelecek cevabın, bütün hayatın seyrini değiştireceğine, bütün
tabiîlikleri fevkalâdeliğe çevireceğine inanır ve huysuz ruhlar daha aks-i sedayı
duymadan arş-ı emânında hissettiği sûr sesiyle hezeyana girer ve kendi
cinnetleri altında ezilir giderler.
1 Kuvve-i kudsiyye: Allah’ın fevkalâdeden lütfu.
2 Kidtu uhlek: Bir seferde, Allah Resulü’nden en geri kalıp da, sonra yeniden yetişip iltihak eden bir

sahabenin “Nerdeyse helâk olacaktım!” mânâsına gelen sözü. Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr
6/31.



Mâbedlerin Sırlı Dünyası
Bizim dünyamız, ilâhî sanatın, ilâhî sanattaki tabiî güzelliklerin baş

döndürücü mübalâğalara ulaştığı, varlığımızın esasını teşkil eden maddî-
mânevî dinamiklerdeki tenasübün büyüleyici bir armoni hâlini aldığı,
güzelliğin kemalle, kemalin de güzellik ile kuşaklaştığı bir sihir ülkesidir.
Sinesi bedîiyâta açık mütehassısları hayretten hayrete sürükleyen ve güzellik
tiryakilerini mest eden bu güzeller güzeli dünya; mâbedleri, tekyeleri ve
zaviyeleri ile daha bir büyülü derinliğe ulaşır.

Evet, ülkemiz hemen her zaman, yeryüzünde sonsuzluğun rasathaneleri bu
kutlu yuvalarla âdeta deryalar kadar mehibleşip ebediyet düşüncesi ile
dalgalanır; gökyüzü kadar derinleşip ihtişamla gönüllerimize akar. Bu ülkede
ibadet ve ibadet düşüncesi, kulluk ve kulluk felsefesi, ta eskilere, eskilerden de
eskilere dayanan camileriyle, minareleriyle, minarelerden yükselen ezanlarıyla,
gözlere ışık saçan, gönülleri hoplatan semavî edalara ulaşmıştır. Hele,
duyguların duru, düşüncelerin uhrevî, sokakların emin, çarşı-pazarın da nezih
olduğu dönemlerde o, güzellik ve cazibesine doyum olmayan Cennet yamaçları
gibi tüllenmiş ve âdeta bir semavî ülke hâline gelmiştir.

Biz, dünden bugüne bu ülkede ibadet saatlerini, ezan seslerini hep gök
kapılarının gıcırtıları gibi duymuş, dinlemiş ve ötelere açıldığına inandığımız
bu menfezlerden sonsuzluğu rasat etmeye koşuyor gibi mâbede koşmuş, ibadetle
gerilime geçmiş ve ötelerin hülyalı âlemlerine açılmışızdır. Evet, hemen her
zaman, ezan ve ibadet dakikalarında güya öbür âlemin rengârenk güzellikleri ve
meleklerin ruhlarımızı kanatlandıran nefesleri gönüllerimize doluyor gibi olmuş
ve varlığın daha bir bayıltıcı hâl aldığı o sihirli zaman parçalarında daha
esrarlı bir güzellik ruhlarımızı sarmıştır.

Ülkemiz kadar güzel, füsunlu ve biraz da gönüllerimize uhrevî rikkat salacak
şekilde hüzünlü bir başka yer görmedim.. ve göreceğime de ihtimal
vermiyorum.. bilhassa, göklerin yere tenezzül mevsimlerinde ve mâbedlerden
ışıkların boşaldığı günlerde o efsanevî güzellik âdeta tasavvurlar üstü bir hâl
alır ve bize yerin-göğün füsununu birden yaşatır...

Evet, bu büyülü günlerde mâbedlerin çevrelerine serpiştirilmiş bulunan
bütün evler ve bu evleri saran mahalleler bir bir silinir ve ortada sadece,
şerefelerindeki kandilleriyle başını yıldızlar arasına sokan minareler, minareler
arasındaki mahyalar ve bu ışık dantelâsı içinde o buğulu ve mehip



görünüşleriyle mâbedler kalır. Kalır da, günde birkaç defa minarelerinden
boşalan lâhutî sesler bütün çevreyi sarar, bütün sineleri hoplatır, herkesi ve her
şeyi kucaklar ve göklerin meçhul fakat aydınlık derinliklerinde gezdirir. Öyle
ki, herkes kendini, ötelerin ışığıyla sarılmış ve sonsuza doğru kayıyor gibi
hisseder, her an ayrı bir mârifet iklimiyle tanışır, her an ayrı bir ledünnî zevkin
eşiğine kadar ulaşır.. ve şayet bu fikrî seyahatin şuurunda ise, her an ayrı bir
irfan derinliğiyle başkalaşır ve bambaşka şeyler duyar ve yaşar.

Bu ülkenin gerçek sesi ve mûsıkîsi, günün hiçbir saatinde susmayan ve her
vakit bir değişik buudda kendini hissettiren mâbedlerden, ibadetin o her zaman
hissedilen ışıklarının büyüleyici mânâlarından ve aşk u şevkin gönüllerimizi
hoplatan derinliklerinden gelir.

Mâbed bazen, en derin ve en mahrem fısıltılarıyla içlerimize inşirah salar ve
ruhlarımızdaki ihtiyaçları, arzuları, hülyaları bir bir tatmin eder; herkesin his
ve düşünce dünyasına göre mutlaka ona bir şeyler anlatır ve dikkatini çeker...

Mâbed bazen öyle derin bir lezzet ve iştiyakla duyulur ki, sanki onun o
ışıktan ikliminde herkes ebedî yolculuğa azmediyormuş da, bir sırlı, bir
bilinmez yol telâşıyla eli-ayağı dolaşıyor, heyecandan heyecana sürükleniyor
gibi olur; olur da, yer yer dağınıklığa düşer, zaman zaman ciddîleşir, bir
yakarışın inşirahıyla dopdolu, bir diğer yakarışın endişesiyle sapsarı.. kâh
yeryüzünde mesafelerle savaşıyor gibi yol alır.. kâh göklerde zaman üstü
keyfiyetlere ulaşır ve mesafelerin üstüne çıkar.. ama mutlaka, O’nu düşünür,
O’nu sayıklar ve hep O’na ermenin yollarını arar.

Mâbed, her zaman değişik telden sesler verir ve hiçbir zaman bütün bütün
sessizleşmez.. onun aydınlık ikliminde hemen her vakit gizli-açık bir mırıltı
duyulur ama, herkes onu sezip anlayamaz. Bu mırıltılar bazen minare endamlı,
bazen kubbe görkemli nağmeler hâlinde bütün ufkumuzu sarar, her yerde “tın
tın” duyulur ve her bucak onun aks-i sadâsıyla inler. Bazen de, minarelerin
şerefelerinden, mescitlerin mihrap ve minberlerinden yükselerek havada tatlı
tatlı dalgalanır, dalgalanıp varacağı yere varır; sonra da yukarılardaki nemlerin
çiy noktasına ulaşınca yağmurlaşıp yeryüzüne geri döndükleri gibi, onlarda
değişerek, katlanarak, rahmet damlaları hâline gelerek başımıza boşalırlar.

Bazen bu sesler o kadar muammalaşır ve içimize öyle derin bir rikkat aşılar
ki, insan bu seslerle âdeta ukbayı dinliyor ve ötelerle hasbıhâl ediyor gibi olur;
olur ve yer yer ürperir, zaman zaman da sevinç naraları atası gelir.

Günde birkaç defa semtine uğradığımız veya çevresinden geçtiğimiz,



geçerken de durup doya doya seyrettiğimiz mâbed, yukarılara el açmış yalvaran
yakarış insanları gibi umumî edası, sekineye ermiş başı yerde, huşû soluklayan
âbidler görünümündeki revakları, hiç durmadan sürekli günahlarına ağlayan
muhasebe erleri endamındaki şadırvanları ve her zaman konup göçmeyi, inleyip
pervaz etmeyi canlandıran kuşları ve kuşçuklarıyla, bizim için o kadar derin
mânâlar ifade eder ve öylesine muhtevalı şeyler anlatır ki, onun bize anlattığı
bu şeylerin çok azını bile, en büyük bir filozof ve eşyanın perde arkası sırlarına
açık bir hakimden duyamayız.

Mâbeddeki bu güzellik ve mânânın, gözleri, gönülleri dolduran ve doyuran
bir mûsıkî gibi ruhlarımıza nasıl nüfûz ettiğini anlamak için imana uyanmış
olmak ve mâbedin kendine has şivesine de âşina bulunmak şarttır. Böyle olduğu
takdirdedir ki, bu kutlu bina insana o kadar işler, o kadar tesir eder ki,
ruhlarımız onun havasının, ikliminin, mânâsının sesi soluğu hâline gelir ve bu
güzellik, muhteva, mânâ âbidesinin bağlı bulunduğu altın silsileden hangi halka
ile karşılaşsa hep aynı şeyleri mırıldanır.

Mâbedler, en dâhiyane ellerden çıkmış resimler gibi öyle hislerle, mânâlarla
taşkın mübarek mekânlardır ki, insan muhtevalarıyla onları seyredebilse
kendini bir rüya ve hülya ülkesinin büyülü koridorlarında tenezzühe
hazırlanıyormuş gibi görür ve üç kadem ötede ebedî vuslata erecekmişçesine
adımlarını atar ve hep “şeb-i arûs” düşüncesiyle gezer-dolaşır, oturur-kalkar...

Mâbed, her yanıyla, ruhumuzun alışık olduğu bir nesneymiş gibi, bizim için
her zaman hisli, içli, yumuşak ve mûnis olmuştur. Onun hariminde her defasında
ayrı ayrı şeyler duymuş, ayrı ayrı şeyler hissetmiş ve ibadetlerimizle, zikr u
fikrimizle bunları dile getirmeye çalışmışızdır.

Mâbedlerin hayat ve mâneviyat tüten iklimlerinde, bütün göklerin ve gökler
ötesi ışık âlemlerin derinlik ve parıltıları ışıldar durur. Evet, oralarda,
göklerden yeryüzüne inmiş gibi durmadan parıldayan.. ve şerefelerin
çevresindeki kandillere, minareler arasındaki mahyalara ve caminin içindeki
avizelere çarparak gelip gönüllerimize akan, aktıkça da hislerimize daha bir
derinlik kazandıran bütün bir ukba âleminin cümbüşü mevcuttur.. ve bu
mâbedde, arzuları gökyüzündeki yıldızlar kadar çok, ışığa uyanmış gönüllere
öteden hep nurlar yağar...

Bütün muhteva ve mânâsı, imandan, düşünceden, duygudan, histen ve şiirden
yoğrulmuş bu dünyada, insan, murakabe gibi engin sükûtlardan, kulaklara



Cennet çağıltıları gibi gelip ulaşan seslerden, gözlere çarpıp duygulara akan
ışıklardan buğu buğu ruhları saran mânâlara kadar her şeyde gece-gündüz
devam eden, yaz-kış sürüp giden bir hülya lezzeti duyar.

Evet, ülkenin karanlıklara gömülüp gittiği dönemlerde bile mâbed o kendine
has edası, o sırlı şivesi ve o lahut endamlı üslûbuyla hep kendi şiirini
söylemeye devam etmişti. Herkes ve her şey daldığı uykulara daladursun,
karanlıkların yine karanlıklarla boğuştuğu o dönemde mâbed, Ak Çağın
hususiyetlerine bürünerek, en engin hisler ve en beliğ ifadelerle en derin
mânâları seslendirmişti.

Mâbed, sesi-sükûtu, gölgesi-ışığı, maddesi ve mânâsıyla şimdiye kadar
sessiz sessiz sinelerimize boşalttığı ilhamlarını bundan sonra da boşaltmaya
devam edecek.. ve öyle inanıyoruz ki, bütün samimi gönüllere sinmiş bu ruh, bu
şiir ve bu mânâ, ömürlerimizin ufûlüne kadar da kendine has renkleri ve
ışıklarıyla yenilenip duracaktır.



Tekye
Zaviye, dergâh, âsitâne de diyebileceğimiz tekye, ilim, fen ve edeb tahsil

ederek ruhanî seyr ile terakkiye çalışanlar için bina edilmiş veya daha sonra bu
işe müsait hâle getirilmiş mübarek bir mekân mânâsına gelmenin yanında, daha
çok hususî yollarla Allah’a yaklaşmanın araştırıldığı bir “ihsan evi”dir.

Tekyeler, ülke ve insanımız için ziyası en uzun ömürlü, vâridâtı da en
bereketli bir ışık kaynağı olmuştur. Şimdilerde idrak edilemeyen büyüklüğü,
anlayışlarımızı aşan ihtişamı ve âdeta efsaneleşen büyüleriyle ukba buudlu bir
ışık kaynağı... Gürül gürül oldukları dönemde tekyelere alıcı gözle
bakabilenler, onları o kadar tılsımlı bulurlardı ki, onun büyüsüne kapılır gider
ve kendilerini ebedî bir füsun içinde hissederlerdi. Bilhassa, aydınlık ve
inkişaf döneminde âdeta, gökten sarkıtılmış gibi duran bu nurdan avizelerin
ziyasına sığınan ruhlar, göklerin yerle bütünleşme noktaları sayılan bu yerlerde
zikr u fikirle aydınlanmış gündüzleri, derinleşmiş geceleri, Yaradan’ın
gönüllere hususî iltifatı gibi görür ve bütün benlikleriyle bu iltifatın tüllendiği
ufuklara yönelirlerdi.

Medresenin, her ferde açık olması ve bir kışla, bir mektep gibi
müntesiplerine belli seviyede bir şeyler verip bir şeyler aşılamasına karşılık,
tekye, kâmil insanlar yetiştiren bir akademi ve çıraklarına, ruhun, mânânın
kurmayları olma düşüncesini fısıldayan bir müessesedir. Bu iki müesseseye ait
vâridâtın birleşip bir çağlayan hâline geldiği dönemler bizim i’tilâ
dönemlerimiz ve altın çağımız olmuştur.. bu iki müessesenin birbirinden kopup
kendi kendilerine kaldıkları ve ayrı düştükleri devirlerde ise, biri gidip
bağnazlık ve taassup gayyalarına yuvarlanmış, diğeri de mistisizmin felç edici
ağına düşmüştür.

Bir zamanlar, tekyelerin ukbaya açık zebercetten iklimi sayesinde bu ülke bir
baştan bir başa aşk solukluyor, heyecan solukluyor, fikir solukluyor ve her yöre
âdeta uhrevî renklerle tülleniyordu. Dağ-bayır, köy-kent, şehir-kasaba kaynaşır
gibi iç içe bulunduğu bu dönemde, her yanı o kadar canlı, o kadar baş
döndürücü, o kadar büyülüydü ki görenler kendilerini bir rüyada sanırlardı.

Tekyenin mâbedi aşan ayrı bir füsunu da vardı; belki bu, mâbede resmiyetin
karışmasından ve onun, kendine ait fonksiyonlarını bihakkın eda
edemeyişindendi.. belki de başka bir şeydendi..? O her zaman aşkla, şevkle,
heyecanla tüterdi. Evet, tekyede, ibadet saatlerinin dışında da, hemen her zaman



onun özünden kaynaklanan bir güzellik, bir sihir ve bir ürperti duyulurdu. Biraz
da tekyeye devam eden büyülü ruhlardan mıydı, neydi; insan kendini onun
“üns” esintili iklimine atınca âdeta, yazın kavurucu sıcağından kurtulup, üfül
üfül esen bir ormanlıkta, ruhlara inşirah veren bir çağlayanın başında ve
rengârenk güzellikler arasında bulunduğunu sanır ve “oh!” deyip huzur
soluklardı.

Tekye, içine girdiğimiz andan itibaren –bu ekseriya böyle olurdu– bir rüya
denizi gibi büyür, çepeçevre her yanımızı sarar, göklerin sınırlarını  aşar, bütün
varlığı kucaklayacak kadar genişler; alabildiğine derinleşir, muammalaşır ve
sonsuzluk gamzetmeye başlardı. Evet, orada her şey, sonsuza açılmaya hazır
rıhtımdaki bir gemi, pistteki bir uçak veya rampadaki bir füze gibi görünürdü.
Herkes ve her şey âdeta startı bekleyen bir maratoncu gibi “pîr” veya serzâkirin
işaretini beklerdi.. işaret ve iş’âr alınca da, bütün mekân lerzeye gelir,
zakirlerin zikrine ses vermeye başlar.. gaz lambaları söner, çerağ uçar gider..
basar sem’â tâbi olur.. rü’yet lisanın arkasına saklanır.. kalb-ruh, cismaniyet ve
bedenin üstünde raks etmeye dururdu. Ritim biraz hızlanınca, kelimeler bütün
bütün “hayhuy”a inkılap eder ve hırıltılarda da sadece O duyulurdu...

Serzâkir, bazen halkanın içinde, bazen de halkanın ortasında ötelere doğru
kanatlanmaya hazırmış gibi o kadar mehîb görünürdü ki, hayallerimizde onu
tesbihin imamesine benzetir ve gökten gelen vâridâtın ondan başlayıp yine onda
noktalandığını düşünürdük. Halkalar, kalbî ve ruhî hayata sıçrama faslı
gibiydi.. gönüllerini göklere bağlamış ve kendilerini uhrevîliklere salmış
zakirler, kim bilir bu tül pembe gecelerin elinden ne kevserler ne kevserler
içerlerdi.

Kudret, tekyenin o kendine has ışıktan lisanı, insanı büyüleyen umumî
manzarası ve içindeki zikr u fikr erlerinin imrendiren hâlleriyle, her zaman
“sehl-i mümtenî” üslûbu içinde en ezelî ve en yüksek bir şiiri söyletir ve
hayatın bu kuytu yerlerdeki hazzını en bâkir buğularıyla gönüllerimize
boşaltırdı.

Tekyenin, gümüş bir fanustan sızıyor gibi dökülen ışığı her zaman ayrı bir
büyü taşırdı. Zikr u fikr için insandaki romantik duyguların coştuğu gecelerin
seçilmesinden, mekânın uhrevîliklerle dopdolu olmasına, ondan da
müdavimlerin simalarındaki esrâra ve ledünnîliğe kadar her şey çok çarpıcıydı.
Evet, sanki zikr u fikrin atlas ikliminde bir kısım sırlı âlemlerin kapılarını
zorlama ile geceler ve onun loş, ürperten, düşündüren havası beraber seçilmiş



gibiydi...
Bin seneden beri feyzini, bereketini, ışığını ve romantizmini bir baştan bir

başa ülkemize neşrederek gürleyen tekye, bilhassa çok mübarek bir zaman
diliminde, milletin hayat damarlarında kan olmuş, can olmuş akmış ve hep bir
kalb gibi, bir nabız gibi atmıştır.

Tekye, halli güç bir bilmece ve kapalı, karanlık bir bilinmez değil; o teneffüs
edilen uhrevî bir nesîm, yaşanan bir lezzet, duyulan bir haz ve ruhun
derinliklerinin rasat edildiği bir rasathaneydi. Orada, gözler, gönüller idrak
üstü aydınlıklara ulaşır ve gördüklerimiz inanılmaz bir rüya ve bir hülya hâlini
alırdı.

Bazen tekye, o güçlü tesiriyle sâlikleri, âdeta beden ve cesetlerinden
uzaklaştırır, onları bütün bütün kalbin ve ruhun bendeleri hâline getirir ve tıpkı
bahara uyanan canlıların neşeyle şuraya-buraya koştukları gibi, onları şevk u
târâbla coştururdu.

Tekye bazen, bütün mânâ ve derinlikleriyle, sezilmedik şekilde ruhlarımıza
siner, bizi, insanî muhtevamızla avucunun içine alır; şekillerimizi bozup yeni
bir hâle ifrağ etmek için sallar, çalkalar, ezer, öğütür, eritir ve âdeta uhrevîlik
adına her şey olmaya müsait bir mâyi hâline getirirdi.

Tekye bazen, o derece, his ve gönüllerimizi aşan mânâ-larla inlerdi ki,
serzâkir veya muğannînin:

“Ey tâlib-i feyz-i Hüdâ gel halkaya, gir halkaya;
Ey âşık-ı nûr-u Hüdâ gel halkaya, gir halkaya.”

sözleri, her sinede yankılanır, herkes ötelere doğru bir adım daha atar gibi olur
ve herkes sırlı bir vuslata çağrıldığını sanırdı.

Hemen her zaman bir serzâkirin rehberliğinde sevk u idare edilen bu
halkalar, kuşlar gibi kanat çırparak sonsuzluğa ulaşma yollarını araştırırken,
halkayı teşkil edenler ve pîr-i muğan bize hep güneş manzumesini hatırlatırdı..
ve bunların böyle döne döne Şemsü’ş-şumûs’a (güneşler güneşi) doğru
yükseldiklerini tahayyül ederdik.

Sinelerden kopup gelen inanç ritimli sesler ve rikkat yüklü iniltiler dalga
dalga çevreye yayılırken, en latîf ipeklerin yırtılışını andıran incelerden ince
bir letafetle ruhlara haşyet salar geçer, sonra da ebedî yolculuğa azmetmiş
kuşlar gibi gidip fezanın boşluğunda saklanırlardı. Veya biz öyle olduğunu
sanırdık...



Tekye hemen her zaman, sanki ötelere seyahatin limanı ve istasyonu gibiydi..
oraya giden herkes, ruhunun kanatları ve o kanatların buudları ölçüsünde, esmâ
ve sıfat âleminde gezinti yapmış ve zaman üstü bir yerlere girip-çıkmış gibi,
duygularının şurasına-burasına bir kısım garip şeyler bulaşmış olma hissiyle
geriye dönerdi.

Tekye, durmadan servet ve vâridâtını etrafa saçan, ikram duygusuyla
dopdolu bir bonkör gibiydi.. müntesiplerine saçtığı uhrevî cevherlerde âdeta
bir israf manzarası sezilirdi. Öyle ki, onun bu cömertliği karşısında hiç kimse
kasdî mahrumiyetten bahsedemezdi.

Esasen tekye, ruh ve mânâsıyla ve var olduğu dönemler itibarıyla, hâlâ
ruhlarımızda bir kandil gibi parıldamaktadır. Onun ışığıyla aydınlanmış
nûrefşân geçmişimizi ve onun ruhlarımıza saldığı o pırıl pırıl dönemleri
düşündükçe “gerçek hayat bu olsa gerek” diyor, içlerimizi çekiyoruz.

O günleri gören hemen hepimizin gönlünde, hislerinin derinliklerine sinmiş
öyle engin mânâlar vardır ki, aradan bunca yıl geçip her şey sustuktan ve herkes
şuraya-buraya dağıldıktan sonra bile, ruhlarımızın katmanlarında uğuldayıp
duran o mânâları hâlâ duymakta ve ürpermekteyiz.

Tekye, hatıraların, ömürlerin kapkaranlık dönemlerinde dahi, hep bir gün
geriye dönüp ruhlarımızı kucaklayacağı sinyallerini verdi.. ve o altın nefesiyle
“hele biraz sabır!” deyip inledi.

Şimdi belki, bize ait pek çok şey gibi tekyenin de sesi kısıldı.. zaviye,
dergâh, halka, mutrib bize bir şey söylemez oldu. Yahut biz onları duymaz
olduk.. duymaz olduk da, ruhlarımız onları geçmişte arıyor ve hayallerimiz
dönüp dönüp o döneme ait neşe, huzur ve itminan gecelerinden bir nefes
bekliyor.

Tekye, bize veda ederken gözümüzün içine baka baka ve sayılamayacak
kadar gurûb emarelerinin bağrında gidip ufka kapandı. Dönüşünün nasıl
olacağını şimdiden kestirmek çok zor.. ve hele, Kitap yörüngeli ve Sünnet
televvünlü hâliyle... Ama, belki de, hiç beklenmedik bir anda, tıpkı ne zaman
geleceği belli olmayan bir kuyruklu yıldız gibi, bütün hususiyetleriyle ufkumuzu
sarar ve vâridâtını bir kere daha her yana saçar.



Ümit ve Endişe
Yirminci asrın ilk yarısı Türk tarihinde eşi görülmedik hâdiselerle dolup

taştığı gibi, yirmi birinci asra girmeye hazırlandığımız onun şu son senelerini
de sevinç-endişe, korku-ümit iç içe yaşıyoruz. Her gün değişik bir ufukta, yeni
doğuşların emareleri saydığımız fecirleri temâşâya daldıkça ümitle şahlanıyor,
sevinçle naralar atıyoruz.. milletçe henüz ne olmamız gerektiğine bir türlü karar
verememiş bulunmamızı ve bir-iki asırdan beri sürekli sağa-sola yalpalanıp
durduğumuzu düşündükçe de korkuyla titriyor, endişelerle sarsılıyoruz.

Bugünkü batı medeniyetinin temel esaslarından klasik kültür, insana bir
yandan madde ve eşyayı gösteriyor, diğer yandan da onun ruhuna kozmolojinin
sırlarını, teolojinin büyülerini üflüyor ve ona madde ve mânânın terkibini
sunmaya çalışıyordu. Batılı Orta Çağ, tek buudlu bir yola girdi ve her şeyi
teolojik görüş üzerine bina etti.. etti ve bununla dünya ve varlık ötesi
muammaları çözebileceği vehmine kapıldı. Heyhât, asırlar ve asırlar boyu tek
kürekli bir sandal ile sonsuza yelken açar gibi hep bir karanlık etrafında
dolaşıp durdu ve bir çuvaldız boyu yol alamadı.. daha sonraki çağlar ise bir
zaruret varmışçasına, bunun tam aksini yaptı: Her şeyi maddeci ve tabiatçı
görüş üzerine bina etti. Yani sol yandan kürekli bir sandal ile varlığın keşfine
koyuldu.. yollar vefa etmedi mesafelere takıldı.. ve kendi çevresinde daire çize
çize başı döndü, bakışı bulandı, derken sendeledi ve devrildi.

Birincisi, kendi anlayışı içinde gözlerini göklerden ayırmadığı ve
hayalleriyle yaşadığı için yıkılmış, arkada da korkunç bir buhran bırakmıştı.
Gözü eşya ve tabiattan başka bir şey görmeyen modern çağ ise, anomali doğdu,
sürüm sürüm yaşadı ve daha gelişme döneminde ele-ayağa düştü.

Şu ilim ve teknoloji çağına gelince o, daha da ileri giderek, her şeyi dar bir
maddecilik düşüncesi ve insan merkezli bir dünya görüşüne bağlayarak bize,
asıl mânâmızı kavrayıp tanımaktan ziyade, Allah’tan koparılmış tabiat
kanunlarını düşündüre düşündüre ruhlarımızı sersemleştirdi; varlıkla
aramızdaki dengeyi bozdu ve hepimizi, çılgın bir ilim, çılgın bir teknoloji
Frankeştaynları hâline getirdi. Evet, atom bombasını, nükleer silahları icat
ettik; ama onu insanî ruh ve mânânın emrine veremedik.. insanî ruh ve mânânın
emrine vermek bir yana, onunla vahşileri utandıracak cinayetler işledik... İlim
ve teknoloji sayesinde arzın derinliklerine, semanın sonsuzluğuna açıldık; ama
insanlık hesabına bütün bunlardan nasıl yararlanacağımızı bilemedik.. ve şimdi



kendi oyunuyla yenilmiş bir sporcu veya cinleri istihdam edeyim derken onların
eline esir düşmüş bir medyum gibi, büyük basiretlerin müstehzî bakışları
altında yutkunup duruyoruz.

Evet, varlık ve eşya ile olan münasebetlerimizdeki vukuf ve derinliğe
karşılık kendi özümüz, kendi ruhumuz ve kendi iç âlemimizle
münasebetlerimizde fevkalâde sığ, alabildiğine dağınık ve acınacak kadar da
zavallı durumdayız. Kim bilir belki de bugünkü buhranlarımızı doğuran da işte
bu korkunç tezattır...

Önümüzdeki asrı derli toplu karşılamaya çalışsak da henüz yirminci asrın
tezatlarından, dengesizliklerinden ve bunların getirdiği sıkıntılardan sıyrılmış
sayılmayız. Evet, onca gayrete rağmen henüz istikrara, emniyete, iç huzura ve iç
barışa ulaşmış değiliz. Bunca yıldır üzerinde durduğumuz halde, hâlâ ciddî bir
eğitim politikamızın var olduğu söylenemez. İlimde, teknolojide, sanayide çok
kötümser olmasak da durumumuzun iç açıcı olmadığı meydanda.. ahlâkta,
edebiyatta, güzel sanatlarda hatta hukuk ve idarede, mazideki değerleri
koruyamadığımız gibi, onların ruh dünyamızla çatışmayan yenilerini bulup
buluşturup yerlerine koyamamışızdır. Bu durum ister karşı tarafın amansızlığına
ve imansızlığına verilsin, ister bizdeki idarecilerin yetersizliğine; olup bitenler
bir fiyaskodur ve tarihimizin ayıp hanesine kaydedilecektir.

Bilmem ki, çağ değişimi bunalımlarına denk şu yığın yığın buhranlarımız,
buhranlarımızdan kaynaklanan kuşkularımız, tereddütlerimiz ve
huzursuzluklarımız, ilim ve teknolojinin her derde derman olduğunu
vehmedenlere hiçbir şey anlatmıyor mu!?

Kudreti Sonsuz tarafından yaratılıp sahneye konmuş vak’aları tespit etmekten
öte bir işe yaramayan bilim –bilhassa “bilim” tabirini kullanıyorum– insanın
beden ve cismaniyetine ait bir kısım sıkıntıları giderip yine bir kısım yaşama
zorluklarını bertaraf eden teknoloji hiçbir zaman bizim gerçek beklentilerimize
cevap vermedi, veremezdi de ve vereceğe de benzemiyor.

Arkamızda bıraktığımız asrın sonlarına doğru pozitif ilimler o kadar şımardı,
o kadar küstahlaştı ki, onun bu hezeyan ve lâubalîlikleri karşısında, modern
bilimin dili ve tercümanı sayılan Ruben Alves, Paul Feyerabend, Rene
Guenon’lar onun zimamını çekme ve onu tokatlama lüzumunu duydular. Keşke,
onlar kadar olsun dengeli, rasyonel ve akl-ı selîme itibar ediyor olabilseydik!
Aslında, gelecek nesilleri makinenin azat kabul etmez köleleri olmaktan
kurtarmak ve milletimizin bir iki asırlık sekme ve sendelemelerini aşmak da



böyle bir ilmî anlayışa bağlıdır. Bu anlayışı gerçekleştirdiğimiz takdirdedir ki,
çağın televvünatıyla metafizik yeniden doğacak, insanlık ilim ve teknolojinin
esiri olmaktan kurtulacak.. derken, her yerde kâinat bir kitap gibi okunacak,
okunan şeyler birer münacat gibi hem sinelerimizin derinliklerine hem de Arş-ı
Rahmet’e ulaşacak; tabiat bir meşher gibi temâşâ edilecek, her temâşâ bir
Cennet zevkiyle ufuklaşacak ve bu inkılaplar silsilesi sayesinde tarihimiz bir
altın çağ daha yakalayacak...

Vâkıa, yirminci asrın son çeyreğinde insanlık bir kısım tabulardan sıyrılmaya
yöneldi ve belli bir ölçüde bunda başarılı da oldu; ama tam mânâsıyla eski
alışkanlıklarından kurtulduğu söylenemez. Çünkü o, hâlâ, bilim ve teknolojiyi
en hakikî bir mürşit, en yanılmaz bir rehber görmekte ve henüz bu kronik
esaretini de fark edememekte. Ne var ki, dünya değişik bir tekevvün yoluna
girmiştir ve girdiği bu yoldan geri dönmesi de ihtimal haricidir.

Evet, bugün henüz düşünce ve tasavvur dünyamızın ufuklarında tam
şafaklaşmamış, nice fecir emareleri var ki, her biri onu sezebilen bahtsızların
arş-ı ümitlerinde bir sûr sesi gibi tınlıyor ve onların imansız gönüllerinde
kıyamet ürpertileri hâsıl ediyor. Bir de bu fecirlerin güneşi doğsa, kim bilir her
taraf bu velvele ile nasıl inleyecek..! Bir gün o da olacak ama, varlığımızı
onlara borçlu bulunduğumuz tarihî dinamiklerin kolları arasında. Milletçe kendi
durumumuzu aydınlığa kavuşturmadan, dünya devletleri arasındaki yerimizi
belirlemeden, kendi düşünce sistemimizi kurmadan, kendi hayat nizamımızı
hayata taşımadan ve kendi üslûbumuzu bulmadan oturup olacak şeylerin kendi
kendine olmasını beklemek bir kuru hülya olsa gerek. Fikir hayatımızın
sistemleştirilmesi henüz emekleme safhasında, dinî düşünce formüller ağında..
İslâm’ı da, batıyı da yanlış anlayışımızdan kaynaklanan çarpıklık, sürekli bizi
belirsizliklerin ‘gelgit’ine itiyor. Dine, ilme, akla, medeniyete, varlığa, eşyaya,
ruha, tabiata ve insana verdiğimiz mânâlardan hiçbiri ne İslâmiyet’e ne de batı
felsefesine uyar gibi değil. Tali’siz bir dönemde birkaç bin senelik millî
harsımız ve dinî mirasımız, değersiz bir emtia gibi kaldırılıp bir kenara
atılırken, fevkalâde lâubâliyâne ve sorumsuzca hareket edildi.. ve yapılan
şeyler hiç mi hiç herhangi bir kritiğe tâbi tutulmadı. Tabiî, bu arada, bugünkü
batıyı batı yapan esasların da hiçbiri bize ulaşmadı.. bizim olmadı.. ve sahibini
gülünç duruma düşüren bir iki taklidin dışında batı kaynaklı hiçbir ciddî
düşünce sanatımıza, edebiyatımıza yansımadı. Yansıyanlar da modası geçmiş
şeylerdi.



Evet biz, batı illüzyonuna kapıldığımız günden bu yana o, elli defa kendi
kendini değişik şekillerde mânâlandırdı. Elli defa hakikat ölçüsü saydığı
şeyleri kaldırıp bir kenara attı ve kim bilir kaç defa istihale geçirdi... Durum
böyle olunca, o zaman, kimin, hangi devreye ait nesini alacak ve hangi batıyı
taklit edeceksiniz? Biz batıda her meselenin halledildiğini ve her şeyin
müşterek bir ölçüye bağlandığını sayıklayıp duralım; o, dün her düşüncesini
kürenin hendesî durumu içinde sınırlandırıyor, mânâlandırıyor, insanı kendi
kendine bağlıyor, dünyayı tesadüflerin kolları arasına atıyor ve ona göre
yorumluyordu. Şimdi ise, insanın, belirli bir var oluş keyfiyetinde olduğunu
(situation) ve hakikati kendi özünün derinliklerinde bulup, yine kendi kendine
göre kavrayabileceğini propaganda ediyor.. ona göre, bir bakıyorsun, kâinat
insan merkezli oluyor.. bir bakıyorsun, kâinat dahil hiçbir şeyin merkezi yok;
her nesne, onu müşâhede edenin bulunduğu yer ve görüş açısına göre değişik
merkezlerle irtibatlandırılıyor.

Einstein, sistemlerin kendilerine göre ayrı ayrı ölçü vasıtaları olduğunu ve
bu vasıtaların öteki sistemlerde işe yaramayacağını ortaya koydu.. ve o güne
kadar müdafaa edilen başka sistemleri temelden sarstı. Evet o, her objeyi kendi
hareket zaviyesinden kucaklayabileceğimizi, hiçbir şeyin objektif bir realitesi
olmadığını ispat ettiği gibi, Planck ve Heisenberg de her yerde geçerli bir
ölçünün olamayacağını iddia ve ilan ettiler.

Aslında bu görüşlerin hepsi bir zaviyeden doğru; fakat başka zaviyelerden
eksikti. Doğruya en yakın olanı ise, doğruların da eksiklerin de kendi
zaviyeleriyle ele alınmasıydı. Zaten zamanımızda en çok itibar gören düşünce
de sabit hakikatlere zıt olmayan ve bütün farklı görüşlere karşı saygılı bulunan
işte bu düşüncedir. Evet, herkes, kendi düşünce ve görüşünün sınırlı
olabileceğini kabul etmeli ve kendi tespit ettiği bir hakikatin bazı parçalarının
da, diğer görüş ve düşünce sistemleri içinde bulunacağına ihtimal vermeli ve
her zaman ihtiyatlı davranmalıdır.

İlim adamları ve düşünürler henüz bu olgunluğa ulaşmış görünmüyorlar..
kitleler ise onların iğfal ağında.. millî ve tarihî değerlere saygılı görünenlere
gelince, bu Kafdağı’ndan ağır yükü taşıyamayacak kadar çelimsiz ve
problemlerini Orta Çağ formülleriyle çözme peşindeler.. “çağ çağ!” diye
kulaklarımızı sağır eden devrimbazlardan söz etmeye ne hacet; düşünceleri
seslerinden ve sözlerinden belli, yaptıkları yapacaklarına emare.! Bir buçuk
asırdan beri yazıp çizmedik şey bırakmadılar ama alınan mesafe ortada...



Bütün bu tersliklere rağmen, milletçe, hasretini çektiğimiz mânevîlik ve
ruhanîliğe uyanışının yüzlerce emaresiyle iç içe bulunuyoruz. İnsan zekâsı, onu
inkıraza sürükleyen faktörler karşısında uzun zaman duyarsız kalamaz.. kalmadı
da.. ve hele insan ruhu hiç mi hiç yalnızlığa razı olamaz. Demek ki, arkada
bıraktığımız bir asırlık gurbet, önümüzdeki birkaç asırlık vuslata kuluçkalık
yapmış.. ümitle sarmaş dolaş geleceği kucaklayanların, sosyolojik ve psiko-
sosyolojik destekli tasavvurları ise, ayrı bir buudun doğuş emareleri... Bütün
bunlar bir yana içlerindeki elem, ızdırap ve burkuntularla hâlihazırdaki duruma
baş kaldıran karamsar ve bedbinler bile âdeta bu işin seher solukları.

Evet, herkes, her şey ve hatta materyalistler bile bugün Allah’a yöneliyorlar.
Düne kadar her şeyi maddede arayan, mânâ ve ruha karşı bütün bütün kapalı,
Marksizmin başka hiçbir alternatife tahammülü olmayan sofuları bile, bu cebrî
yönelişten kendilerini alamıyorlar. Evet, daha düne kadar, sonsuz ve sınırsız
ulûhiyet hakikatini, minik ihsaslarının tecrübe, müşâhede ve değerlendirme
çerçevesi içine hapsedip, madde ve onun mahdut dünyası dışında hiçbir şey
tanımayan bir kısım pozitivist kafalar bile bugün, uykularındaki hırıltıların
ritmini değiştirip daha munis, daha yumuşak sesler çıkarmaya başladılar. Evet
artık, maddeciler arasında dahi, genç-ihtiyar, bilgili-bilgisiz, halk-düşünce
insanı, dünya kadar dini merak eden var.. dünya çapındaki böyle bir hidayetler
korosunun, varlığın enginliklerinden getirip seslendirdiği bu çeşit çeşit
nağmeleri duydukça Allah’ı inkâr etmenin, dine karşı tavır almanın ne kadar
zor, ne kadar fıtrata muhalif ve ne kadar beşer ruhuna ters olduğunu daha iyi
anlıyor ve avazımız çıktığı kadar haykırıyoruz:

“Allah’ı ne yolla etsek de inkâr,
Neticede çıkan yine ikrâr, yine ikrâr, yine ikrâr.”



Hak ve Kuvvet Muvazenesi
Hak, bütün şubeleriyle Allah’ın “Hak” isminin değişik dalga boyundaki

şuâlarından ibarettir.. ve ne kadar saygı duyulsa değer. Hikmet, bütün
esaslarıyla Cenâb-ı Hakk’ın hususî meşîetinden gelmiş bir ziyadır; nerede
bulunursa alınmalı ve insanlığa mâl edilmelidir. Ne var ki, bir yerde hak da,
hikmet de zorba ve mütegalliplere karşı kuvvetle desteklenmelidir ki, hayata
geçirildikten sonra uzun ömürlü olabilsin.

Yakın geçmişimiz itibarıyla bizim tarihimiz, bir katliamlar, tagallüpler,
esaretler, tahakkümler ve zilletler tarihi olmuştur. Evet, bir-iki asır süren bu
karanlık dönemde gözümüzün yaşına bakılmadan milletçe katliamların en
ürperticisine, tagallüplerin en ızdıraplısına, esaretlerin en acısına, tahakküm ve
zilletlerin de en utandırıcısına maruz bırakılmışızdır. Hem de, insanlık,
medeniyet, hukuk, müsavat, sulh ve hürriyet teranelerini dillerinden
düşürmeyen, sözüm ona bir kısım insaniyetperver dostlarımız tarafından!
İnsanlık mı? Zerresini görüp duyan varsa söylesin! İnsan haklarına saygı mı?
Hakkı, hikmeti kuvvetin emrine verenlerden beklendiği kadar beklenmeli!
Şefkat ve merhamet mi? Müslümanları Hristiyanlaştırmak için, bir kısım
misyonerlerin riyakârca beyan ve davranışlarından başka bir şey işiten varsa
gelsin beri! Hürriyet mi? Bölücü ve anarşistlerin daha rahat mefsedette
bulunabilmeleri için koskocaman bir eski yalan olduğunu bilmeyen mi kaldı?!.

Bir iki asır var ki, milletimiz hep bu aldatmacalarla iğfal edildi ve bu
yaldızlı sözlerle uyutuldu.. o uyutuldu ama, yıllardan beri onu değişik
meralarda dolaştırıp ot yemeye alıştıranlar, bir an bile kendi diş ve pençelerini
bilemeyi ihmal etmediler. Keşke şu anda olsun bunu tam mânâsıyla
anlayabilseydik.! Anlayıp da, en buhranlı dönemlerimizde “Allah’a dayanıp
sa’ye sarıldığımız”, kuvvetin hikmet-i vücudunu kavrayıp kılıçlarımızın hakkını
da verebilseydik; verebilseydik de, hareket hâline geçmeyen ve geçme
istidadında da olmayan düşünce urbası giymiş heva ve heves kılıflı fantezi
şeylerden vazgeçerek, hak buudlu, hikmet televvünlü şu kudretler, liyakatler
dünyasında lâf üretmek yerine biraz da kuvvet ve aksiyonla kendimizi
anlatabilseydik! Yani koyunlar gibi canavar gölgelerinden dahi korkup
titreyeceğimize tahdis-i nimet1 nev’inden olsun, birkaç fasılda diş ve
pençelerimizden bahsedebilseydik...

Yirminci asır, insanlık için bir imtihan ve iptila asrı oldu. Harpleri



kargaşalar, kargaşaları da harpler takip edip durdu.
Birinci Cihan Harbi bir nizam ve sistem mücadelesi değildi. Onda, içtimaî,

iktisadî, idarî ve siyasî hiçbir değişiklik hedeflenmemişti.. taraflar sadece ve
sadece toprak peşinde, müstemleke arayışında ve çıkar avındaydılar. Tabiî,
yine en çok dillerde dolaşan şey de: Mazlum milletlere hürriyet,
müstemlekelere istiklal ve cihanşümul adaletin tesisi.. gibi aldatmacalardı.. ve
bunlarla, topyekün insanlık, pastırma kokusuyla kapana kıstırılan fare gibi
derdest ediliyordu.

İkinci Cihan Harbi askerî olduğu kadar aynı zamanda içtimaî buudluydu..
dolayısıyla beraberinde dünya çapında büyük komplikasyonlar da getiriyordu.
Denebilir ki, bu harpte dünya muvazenesi, o güne kadar hiç bozulmadığı
şekilde bozuldu, bütün değerler altüst oldu, topyekün kriterler değişti; derken,
insanlık tam yarım asır devam edecek olan bir bocalama devresine girdi. Bu
geniş zaman diliminde, değişik sistem arayışı ve sistem denemelerinin yanında
çok korkunç içtimaî gelgitler yaşandı: Yığınlar kâh sağa tos, kâh sola tos, bir
girdaptan başka bir girdaba koşup durdu ve âdeta bir mahşer dehşeti yaşadı.
Bugün hâlâ duyup durduğumuz, sosyalizm, komünizm, Maoizm, Leninizm,
nasyonel sosyalizm ve proletarya hâkimiyeti gibi tabirler, o karanlık günlerin
acı hatıralarıdır ve ileride, içtimaî hareketler tarihi medfeninde birer müstehâse
(fosil) olarak sık sık hatırlanacak ve bu “veyl” çağına lânetler yağdırılacaktır.

Şimdilerin zulmü, gadri, tecavüzü, tasallutu ise, perdesiz, hâilsiz,
mümaşatsız, açıktan açığa ve mazlumun, mağdurun gözünün içine bakıla bakıla
icra ediliyor. Buna ister hakkın kuvvete yenik düşmesi, isterse kuvvetin
çılgınlığı, hak ve hikmet bilmezliği densin, netice değişmez.. geçmişte beş-altı
asırda işlenmiş bütün cinayetlerin, yıkılan hanümanların, harap olan
umranların, bilmem kaç katının, şu beş-altı seneye sıkıştırıldığını ürpererek
müşâhede etmedik mi? Saraybosna’dan Cezayir’e, Habeşistan’dan Suriye’ye,
Filistin’den Asya Steplerine kadar çok geniş bir dairede, yıllardan beri görüp
duyduğumuz vahşet değil de ya nedir.? Ve daha kim bilir ne  kadar yerde
duyulmayan ne kadar zalim “hayhuy”u ve mazlum çığlıkları inleyip duruyor..?

Yeryüzünün gerçek mirasçıları dünya muvazenesindeki yerlerini alacakları
güne kadar bu fırtınaların dineceğini ve bu âh u efgânın kesileceğini beklemek
beyhude olsa gerek. Evet, belki zaman zaman bu vahşetlere sebebiyet veren
sâikler, piyonlar değişebilir ama kat’iyen anarşi dinmez ve terör bütünüyle
bertaraf edilemez; çünkü bunların arkasında dünyayı idare eden güçler var.



Dün Yunan’la, Bulgar’la, Ermeni ’yle, Slav’la her yerde kargaşa çıkarıp
başımıza gâile açanlar, şimdi de Sırplı’yla, PKK ile, Ermeni’yle, Nusayri’yle,
Râfızi’yle aynı şeyi yapıyorlar… ve vazgeçeceğe de benzemiyorlar.

Ne var ki, bütün bu fecaatler, şenaatler, bir taraftan zehirli birer  hançer gibi
sinelerimize saplanırken, diğer taraftan da hamiyet-i İslâmiye ve hamiyet-i
millîyemizi bir hayli tahrik etti.. bugüne kadar sessiz ve samit infialleriyle
bekleyişte bulunan İslâmî ve millî ruhu, İslâmî ve millî ruhun altındaki içtimaî
rabıtaları uyardı.. ve aynı kaderi paylaşan bütün mazlumları, mağdurları aynı
çizgide düşünmeye sevk etti.

Evet, böyle durumlarda, İslâmî ruh ve millî düşünce şahsî iştihaları susturur;
egonun yerini diğergâmlık ve kolektif şuur alır; derken bütün ferdî çıkarlar arka
planda kalır.. ve yine böyle hallerde, birbirini tanımayan fertler, kendileri gibi
kimselerin varlıklarını hisseder ve hemen herkes içtimaî bir varlık olduğunu
yeniden bir kere daha duyar ve yaşar.

Evet, böyle dönemlerde, mensubu bulunduğumuz milletler manzumesinin
kaderine ait meseleler, herkeste fevkalâde bir merak uyardığı için, bu
milletlerin tarihlerine, idare şekillerine, içtimaî, iktisadî, siyasî davalarına ait
çok geniş etütler yapılır ve bundan da bir kısım fikrî akımlar, cereyanlar doğar.
İmam Gazzâlî, İmam Rabbânî, Mevlâna ve Bediüzzaman gibi büyük
mütefekkirlerin eserleri, böyle buhranlı dönemlerin, sarsıntılı çağların bereketli
semereleridir. Hemen bütün dünyada, en derli toplu düşünce eserlerinin, en
seviyeli edebiyat ve sanatın doğuşu da yine, harplerin, kargaşa ve büyük
çalkantıların olduğu devrelere rastlar.

Bu itibarla, içinde bulunduğumuz ve duyup yaşadığımız hâdiselerin,
insanımızın aşk u heyecanı, fikir ve aksiyon hayatı, sanat ve edebiyat telâkkisi
üzerinde büyük tesiri olacağı muhakkaktır. Öyle ise daha şimdiden, çok büyük
tesir ve değişiklikler arefesinde olduğumuzu söyleyebiliriz.

Evet, diyebiliriz ki, bugün duyup yaşadığımız bu felaketlerde kaybımız bir
ise –inşaallah– kazancımız bin olacaktır.

Ciddî bir tenebbüh için bir değil, bin bela da olsa ne leziz!
1 Tahdis-i nimet: Mazhar olunan İlâhî lütuflara itiraf.



Yeni Dünyalara Doğru
Yıllar var ki, biz kurtuluşu hep batıda ve batılıda aramışızdır. Hatta o, kendi

iç buhranlarıyla kıvrım kıvrım kıvrandığı bedaheti, sıradan insanlar tarafından
sezildiği dönemlerde bile biz bu teslimiyetçi tiryakilikten vazgeçememişizdir.
Vazgeçmek bir yana, yerinde onun teknolojik başarıları, yerinde de boş
fantazyaları –sanırım göz bağcılıkları demek daha uygun olur– karşısında,
apışıp kalmış ve küçük dilimizi yutmuşuzdur. Bir de, batı hayranlığını bir tutku,
bir huy hâline getirenlerin durumu var ki, o, bütün bütün şaşırtıcı, şaşırtmadan
da öte utandırıcı.. bunlar, batı ile münasebetlerinde o denli ileri giderler ki;
âdeta onu semavileştirip yanılmaz, yanıltmaz tek örnek olarak görür ve onun
sorgulanmasına kat’iyen tahammül edemezler.

Bizde, bu bön yığınların büyük çoğunluğunu okur-yazar takımı teşkil eder ki,
bu mesele aynı zamanda milletimiz için bir züldür ve üzerinde ne kadar durulup
düşünülse değer. En az bunun kadar önemli bir mevzu da, bizim bu şaşırtıcı
halimizi başkalarının nasıl karşıladığı ve karşılayacağı keyfiyetidir. Şayet biz,
vaslına erilmez bir yâr-ı bîvefadârın, aşk-ı memnuu uğruna yüz elli seneden
beri sürdüregeldiğimiz bir öldürücü maratonu ve ruhumuzda hummalaşan visal
arzusunu, elin oğlu hafife alıyor, istihza ediyor ve gülüp geçiyorsa; oturup kendi
kendimizi yeniden sorgulamamız icap etmez mi? Ama, ne gezer; tahkirin en
utandırıcısına, tezyifin en lâubâlicesine hem de yüz defadan fazla maruz
kaldığımız halde, hâlâ o şımarık dünyaya şirin görünme, ona yakın olabilme,
onunla bütünleşme gibi hayaller peşinde koşuyor ve bu hedefsiz, ufuksuz
maratonda bir şeyler kazanacağımızı vehmediyoruz.. oysaki, her merhalede ayrı
bir mefistoya ruhumuzu peyliyor; benliğimizi zaafa uğratıyor ve özümüzden bir
şeyler kaybediyoruz.

Evet, keşke bu uzun ve muhataralı yolda, batı ile visale erme uğrunda bütün
tarihî değerlerimizi feda eden, içimizdeki bu özüne yabancı ve mağrur ruhlar,
âleme peşkeş çektikleri onca değerlerimiz karşısında, hiç olmazsa kayda değer
bazı şeyler elde edebilselerdi..! Heyhât, elden çıkardıkları onca şey karşısında
elde ettikleri sadece çalımdı, gururdu, bencillikti, ihtirastı, serâzâd ve çakırkeyf
yaşama felsefesiydi, gayrı meşru kazanç usulleri, kazanç iştihalarıydı...
Aslında, insanı gayeleştiren ve onun ötesindeki bütün değerler mâverâsına
kapanan bir dünya ve onun karakura insanlarından başka bir şey de
beklenemezdi.



Kaldı ki batı, bir-iki asırdan beri, kendine verdiği bu yeni mânânın, yani
maddeyi esas almanın, insanı putlaştırmanın ve insan merkezli bir dünya tesis
etmenin doğurduğu bunalımlarla iç içe ve inim inim yaşadı. Şu anda da o, dün
bin bir ihtimamla fizik ve mantık üzerine kurmaya çalıştığı hâlihazırdaki
medeniyetin “arş-ı vücud”undan sûr sesi geldiğini duydukça iliklerine kadar
ürperiyor ve korkuyla tir tir titriyor. Tabiî her medeniyet gibi batı
“uygarlığı”nın da bir sadme ve birkaç krizle devrilip yerle bir olması
beklenmemelidir. Ne var ki, bu yeni batı medeniyeti, yürüdüğü yol itibarıyla
çoktan ölüm koridoruna ve ölüm turnikesine girmiş sayılır. Çünkü bu medeniyet
maddeyi tanıdığı, insanı cismaniyetiyle değerlendirdiği, tabiatı keşif ve kâinatı
hallaç ettiği, nihayet bugünkü teknik ve teknolojik başarıları ölçüsünde, insanı
özüyle ve hakikî yüzüyle mânâlandıramadığı.. değişik sahalardaki keşif ve
tespitleri seviyesinde onun derinliklerine dalamadığı, varlık ve eşyaya
yaklaşımı “olan”ı anlamadan ibaret kalıp “olması lâzım gelen”i sezemediği,
hatta böyle bir şey düşünmediği için maddesi itibarıyla anomali doğmuştur;
mânâsı itibarıyla da ölü...

Ta baştan bu dünyanın kurulmasında esas teşkil eden unsurlardan mantık,
bağrında diyalektik felsefeyi ve mugalâtayı yetiştirdi; fiziğin biricik semeresi
ise, sayesinde toptan imhanın ne demek olduğunu öğrendiğimiz “atom
bombası” oldu. Şimdilerde mantık gibi, fiziğin de kötü ellerde, nelere
sebebiyet verdiğini ve vereceğini görüp hisseden günümüzün insanı, bütün
politik gücünü, bu canavarın dişini kırmaya ve dişinin dibindeki zehiri almaya
harcıyor. Bakalım çağın Frankeştaynları, kendi elleriyle hazırlayıp insanlığın
içine saldıkları, onunkinden bin beter çağın hortlaklarını zapturapt altına
alabilecekler mi..?

Bugün, insanlığın birkaç asırlık kemikleşmiş problemlerine çare arayan ve
yeni bir dünyanın rüyalarıyla yatıp kalkan batının, küre-i arzın âdeta
büzüldüğü, mesafelerin daraldığı, milletler arası temasların sıklaştığı ve
dünyanın muhabere ve muvasala itibarıyla küçük bir köy hâline geldiği şu
günlerde olsun, bütün tarih boyu bir bölge medeniyeti olarak kalan kendi
“uygarlığını” şimdiye kadar kendine zıt gördüğü, dolayısıyla da uzak durduğu,
başka medeniyetlerden, hususiyle de İslâm medeniyetinin o canlı ve nurlu
dinamiklerinden yararlanarak daha beşerîleştirmesi ve daha derinleştirmesi
gerekmez miydi? Batı şimdiye kadar bunu yapamadı ve hep bir ölüm girdabı
etrafında döndü durdu. Ne var ki, onun sonuna kadar böyle bir çıkmazda



kalacağı da düşünülemez; bir gün mutlaka ya bir çıkış menfezi bulup kurtulacak
veya temerrütlerinde ısrarı yüzünden zamanın dişleri arasında çiğnenip
gidecektir.

Zimamdarlarımız itibarıyla bizim durumumuzla batı arasında bir fark olduğu
da söylenemez; en son çıkmaza kadar, körebe oynuyor gibi, gözleri bağlı onu
takip eden bizdeki resmî ideolojinin temsilcileri, şayet bugüne kadar olduğu
gibi, bundan sonra da, artık kadavralaşmış ve gerilerin gerisinde kalmış batı
medeniyeti modeli karşısında, yine şaşkın, yine hayran, yine idealsiz, yine ibdâ’
ve inşâ gücünden yoksun ve başkalarının alkışçısı olarak kalacaklarsa, bunların
da, zamanın kazdığı çukurlardan birine yuvarlanıp gitmeleri kaçınılmaz
olacaktır.

Yıllardan beri bizi istedikleri gibi oynatan ve istedikleri istikamete sevk
edenlerin ellerinden kurtulmak için henüz vakit geçmiş değil; hatta düne
nispeten bugün, şartlar daha da müsait sayılabilir.. ve buhranların, sınıf
kavgalarının, sistem mücadelelerinin, bir teneffüs fasılası nispetinde kapı
araladıkları da söylenebilir... Bundan önceki asırlarda, insanı sadece beden
olarak ele alan sistemler, kitlelere yeni bir dünyadan söz edip onların
iştihalarını kabartmış, başlarını döndürmüş; bilhassa gençleri, his ve
heveslerinden yakalayarak sokağa çekmiş, hatta bu umumî curcunada, içi
geçmiş bir kısım kart entellere bile, gençlik aşısı ruh hâletiyle, akla hayale
gelmedik şeyler yaptırtmışlardı. Düşünce, idrak ve şuurunu yeninin cazibesine
kaptırmış yığınlar, kendilerine vaad edilen şeylerin olup olmayacağına
bakmadan ve uğrunda sokaklara döküldükleri meselelerin yararlı veya zararlı
olduğunu muhakeme etmeden ateşe koşan kelebekler gibi önü alınmayan bir
arzu ile gidip gidip kendilerini ateşlere attılar.. ve tabiî bu arada eski diye, nice
eskimez şeyleri de kendileriyle beraber mahvettiler.

Şimdi bütün dünya ve topyekün insanlık kanlı gözlerle, bir zamanlar,
acımadan zamanın seline attığı o eski şeyleri –estağfirullah– eskimeyen
değerlerleri, bir bir bulup çıkarma hummasını yaşıyor.. ve eğer insanoğlu bütün
bütün insanî melekelerini kaybetmemişse –ki kaybetmediği ümidini taşıyoruz–
yıllar öncesi gerdanından söküp attığı o değerler kolyesini “Doğrusu bu
yolculuğumuzda bir hayli yorgun ve bîtâp düştük.”1 ufkuna ulaşınca mutlaka
elde edecek ve aynı noktada Hızır’la buluşup “âb-ı hayat”a erecektir.

Bütün insanlık, bu buluş ve bulunuşu canlandıracak vicdan topluluğunun, Hz.
Musa gibi atılması gerekli olan adımı atıp berzahı aşmasını bekliyor. Bir adım



veya birkaç adım, onu atabilenler, Tûr’dan dönen babayiğitler gibi cihanları
aydınlatacak bir nurla dönecek ve her tarafta “ba’sü ba’del mevt”
soluklayacaklardır. Ümidim var ki, bu yeni dirilişe, gerçek ölüm bile kement
vuramayacaktır.. vuramayacaktır; zira temelinde ilâhî inayet, arkasında sonsuz
kudret ve ruhunda peygamberane bir himmet var.. enbiya tarihi ise yüzlerce
misaliyle ayrı bir levha-i ibret...

Evet, tarihte öyle milletler görülmüştür ki, herkes onların dirilmemek üzere
yok olup gittiklerini düşündüğü bir anda, bir ferd-i ferîd veya bir avuç kudsînin
üfledikleri hayat, tutuşturdukları meşale ve taşıdıkları enerjiyle bir hamlede
dirilmiş ve dört bir yanda iman, ümit ve diriliş soluklamaya başlamışlardır.
Bilhassa her zaman “Hira” bağlantılı kalabilmiş ve “Tûr”lara açık yaşamış
bizim dünyamızın insanı ruh safveti, zekâ duruluğu ve Kudreti Sonsuz’la
sımsıkı irtibatı sayesinde şimdiye kadar bin ölüm çukurunu atladığı gibi, bu
defa da önünü kesen ve aşılmaz gibi görünen şu handikapları bir bir aşacak ve
ölümsüzlük arasatına ulaşacaktır.

Aslında, daha şimdiden bir sürü başkalaşmanın var olduğundan dahi söz
edilebilir. Bir hayli zamandan beri fikrî, ahlâkî, içtimaî, iktisadî ve siyasî
hayatın çarkları, büyük ölçüde, toplumdaki bu önemli istihaleyi netice verecek
şekilde cereyan ediyor. Evet, eski dünya bütün olumsuz yanlarına rağmen döl
yatağında yepyeni bir dünya geliştiriyor. Hak erlerinin esbab dairesindeki
istek, dilek, yalvarış, yakarış, dua ve niyazlarına, Allah’ın o evvelsiz-âhirsiz,
zamansız, merhalesiz ve her zaman sebepleri aşan meşîet ve iradesinden cevab-
ı tevfîk beklemek, hem bilmem kaç yüz hikmet buudlu bir cevab-ı tevfîk
beklemek, elbette istek, dilek, yalvarış ve yakarış sahiplerinin acz u
ihtiyaçlarının gereği, Allah’ın da ululuk ve engin rahmetinin iktizasıdır...
1 Kehf sûresi, 18/62.



Dinin Yenilmeyen Gücü
Dünya değişip ne hâl alırsa alsın, ilim ve fen ne seviyede ilerlerse ilerlesin,

insanoğlunun telâkkileri ne denli değişirse değişsin, din hissi, tarih boyu, ilmî
ve fikrî hayatın şekillenmesinde, yeni yeni medeniyetlerin doğup-büyümesinde
ve insanlığın tekâmülünde en birinci âmil olduğu gibi, bugün de hâlâ o
büyüleyici gücüyle, dünyanın büyük bir bölümünde, bir numaralı müessir
olarak tesirini sürdürmektedir ve gelecekte de sürdürmeye namzettir. Bugün
yeryüzünde iki büyük medeniyetten birinin Müslümanlığa, diğerinin de
Hristiyanlığa ait olması bunun en canlı, en çarpıcı misalidir.

Bizdeki bir kısım müstağripler görmezlikten gelseler bile, batılı kendi
hesabına oldukça kadirşinas ve bugünkü medeniyet ve kültürünün kaynağına
karşı da bizi utandıracak kadar saygılı görünmektedir. Evet o, bir yandan İncil
buudlu parti ve iktidarlarıyla, kendi kültürünün bu önemli rüknüne karşı vefa
borcunu eda etmeye çalışırken, diğer yandan da Hz. Mesih adına, dünyaya
kurtuluş ve ümit mesajları sunmayı ihmal etmemekte, hatta bu mevzuda
havariyane bir gayret içinde bulunmaktadır.

Bu itibarla denebilir ki, din, medenî dünya üzerinde, her gün biraz daha
tesirini artıra artıra, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de fonksiyonunu devam
ettirecektir. Daha şimdiden, onca yıl komünizm baskısı altında esaret hayatı
yaşadıktan sonra, gücünden hiçbir şey kaybetmemiş gibi, yepyeni bir azimle
derlenip toparlanan Ortodoks kilisesi, dün komünizmaya kaptırdığı bütün dinî
ve hayatî müesseseleri birer birer istirdat etmesi (geriye alma).. Avrupa’da
peşi peşine din buudlu siyasî partilerin teşekkülü; hatta bazı yerlerde bunların
iktidar olmaları.. hemen hemen bütün batı ülkelerinde yeminlerin hâlâ büyük
bir titizlikle İncil üzerine yapılması –ilhad yobazlarının kör gözlerine, sağır
kulaklarına sokulsun!– bütün eğitim ve öğretim müesseselerinde din eğitimine
oldukça geniş bir yer verilmesi ve bu işin ciddî bir plan ve programla
yürütülmesi.. radyo ve televizyonların bütünüyle dinî propagandaya açık
bulunması, değil safvet-i aslîyesiyle ayakta duran din, onun gölgesindeki
ürpertici gücün bile kolay kolay ters-yüz edilemeyeceğini göstermesi
bakımından ne müthiş bir tablodur..!

Ayrıca, düne kadar dinin müdafileri sadece ilâhiyatçılar arasından
çıkıyordu.. şimdi, bu müdafi kadroya, biyologlar, fizyolojistler, antropologlar,
zoologlar, hekimler, matematikçiler, fizikçiler, kimyacılar, psikologlar,



sosyologlar gibi pek çok fen ve ilim adamı da katılmakta ve din gerçeğinin
ölümsüzlüğünü ilan etmektedir.

Bizde hâlâ bazı çevrelerin “pozitivizm” deyip materyalizmi müdafaa
etmeleri, materyalizmi müdafaa ederken de “Marksizm”in çerik çürük ve
modası geçmiş ütopyasına takılıp kalmaları ne hazin, ne acı ve ne utandırıcıdır!
Allah’tan, bunların propagandaları çok aptalca ve ancak çocukları
kandırabilecek seviyede olduğundan hedeflenen noktalara kat’iyen
ulaşamamakta, akıl, firaset, basiret ve iz’an insanlarına çarpıp kırılmakta;
dolayısıyla da, dünyanın gaflet yıllarına nispeten tesiri daha da mevziî kalmakta
ve bu mevziî durum da her geçen gün biraz daha daralmaktadır.

Evet, günümüzde az buçuk okuyup anlayanlar, anladıklarıyla yeni terkiplere
ulaşabilenler, pozitif ilimlerin her şey olmadığını, aksine, onun o dar ve tek
buudlu çerçevesinin dışında daha dünya kadar akıl kaynaklı, ruh kaynaklı,
vicdan kaynaklı ve ilham kaynaklı pek çok ilimlerin bulunduğunu; bazen
bunlardan birinin, bazen de birkaçının, insanlık tarihinde oldukça derin ve
silinmez izler bıraktığını, ona nispeten pozitivizmin deryada katre kaldığını çok
iyi bilirler.

Kaldı ki, pozitif ilimlerin insanlık adına ahlâkî bir hedeflerinin bulunduğunu
söylemek de oldukça zordur. Zordur; zira onların biricik gayesi maddeyi tahlil
edip tanıma ve ondan olabildiğince yararlanmaktan ibarettir. Atom fiziği ve
kimyevî reaksiyonlar, tevlid edecekleri şeyin ahlâkî neticelerinden sorumlu
değillerdir. Bu itibarla da bunlar, mü’min ve emin ellerde olmadıkları sürece,
Hiroşimaları, Nagazakileri ve daha kim bilir nice yerleri, açık-kapalı saran sis
ve duman, daha nice yerlere fezaat ve fecaat yağdırmaya devam edecektir...

Atom bombası ve NBC gibi, hayra da-şerre de alet olabilecek nice ilim
ürünü var ki, bunların iyi ve yararlı, kötü ve zararlı olmaları onları elinde
bulunduranlara göre değişir.. hayatının her lahzasını, ötelerle sımsıkı
münasebeti sayesinde, hep ayrı bir derinlik içinde ve fazilet soluklayarak
geçiren vicdan ve ruh insanının elinde en korkunç silahlar, ormanlar kadar
mehîb, ama ağaçlar kadar ruha yakın, ırmaklar kadar coşkun ama su sesi gibi
gönüllere inşirah vericidirler.. sessiz dururken merhamet endamlıdırlar ama,
gürleyişlerinde caydırıcılık soluklarlar.. evet, bin bir tarraka ile zalim ve
mütecavizlerin sinelerine korkular saldıkları aynı anda, bütün mazlum ve
mağdurların gönüllerini de meltemler gibi okşar geçerler.

Zaten, dünya çapındaki büyük düşünürler de, mutlak ve mücerret bilginin,



insana vereceği çok fazla şey olmadığında, ondaki izafî kıymetin ancak ahlâk ve
fazilet insanları tarafından temsil edildiğinde ortaya çıkabileceğinde ittifak
hâlindedirler. Einstein, “İlim bize, vak’aların birbirlerine nasıl bağlı
olduklarını ve birbirleriyle kendi şartları içinde nasıl var olduklarını gösterir;
ama, ‘olan’ın bilgisinden ibaret sayılan bu şey, bize, olması gerekeni
öğretmez.” der. Ona göre, insana, olması gerekeni de ve onun zati kıymetine
göre yüksek hedefleri de gösteren sadece dindir. Mevzu ile alâkalı şu müthiş
sözler de yine ona ait: “İnsana gerçek hedefini din tayin eder. Ancak, hangi
vasıtalara başvurulması lâzım geldiği hususunda ilmin de söyleyeceği bir hayli
şey vardır. İlim, hakikati eksiksiz öğrenmek isteyenler tarafından şekillendirilip
belli çerçevelere irca edilerek kurulur. Ama, temelde, bunun kaynağında da
büyük ölçüde yine din vardır. Ben, derin bir imana sahip olmayan herhangi bir
i l i m adamı düşünemiyorum... Aslında “Dinsiz ilim topal, ilimsiz din de
kördür.” Günümüze kadar daha niceleri, aynı duygu, aynı düşünceyi onunla
paylaştı.. o mahfuz; biz burada bir lahza durup, ilmi dinsizliklerine alet etmek
isteyen ve ömrünü başkalarını taklitle geçiren bir kısım şuursuz müstağriplere
karşı bir “Fe eyne tezhebûn; (gerçek bu iken, başınızı almış böyle) nereye
gidiyorsunuz?”1 çekerek, düşünceye küçük bir mola verip sıkılmış ruhlara
nefes aldırtmak istiyoruz...

Evet, bir batılı düşünürün de ifade ettiği gibi, biz, fikirlerin ilmî çerçevesi
dahilinde mahsur kaldığımız sürece, dünya bize, dümdüz, tek buudlu bir nizam
içinde ve hiç değişmeyen kanunlara bağlı bir mekanizma gibi görünür. Oysaki,
kâinatın, doğumu da, ölümü de öyle bir hududa dayanmaktadır ki, orada bu
türlü düşüncelerin hiç mi hiç ilmî bir değeri yoktur. Bizim buudlarımızı aşan bu
hususları anlamak için, ilmin bilmediği, fakat dinin tefsir ettiği bazı yorum ve
tespitleri nazar-ı itibara almak şarttır.

Bu şart ve lüzumu çok iyi kavrayanlardan S.J. Jean ve Eddington gibi muasır
ilim ve fen adamları –Jean’ın (Meçhul Kâinat’ı) biraz panteizm alaşımlı olsa
da, bu mevzuda mütalâası yararlı olabilecek bir eserdir– ilmî materyalizmin
akış istikametine ters yeni düşünceler üretmiş, yeni bir şehrah açmış ve ilim
dünyasına, ilimlerdeki tıkanıklığın ancak bu yolla açılabileceğini teklif
etmişlerdir. Bu yol, bütün semavî dinlerin işaret ettiği Allah’a iman yoludur.

Bu itibarla denebilir ki, tarihin hiçbir devrinde, hatta bir ölçüde pozitif
ilimler de dahil, hemen her dalıyla ilim, bu kadar Allah’a yaklaşıp imanla bu
kadar içli dışlı olmamıştır...



1 Bkz.: Tekvir sûresi, 81/26.



Mâbed
Bu ülkenin en önemli bir güzellik buudunu, hiç şüphe yok ki, dört bir yanda

şaha kalkmış gibi mehîb mehîb duran mâbedler teşkil eder.. ve mâbedin içli,
derin ukba buudlu güzelliğine denk bir başka güzelliğin bulunması da mümkün
değildir.

Mâbed, madde âleminin serhaddinden ötelere açılmak için hazırlanmış bir
liman ve insan ruhunun derinliklerine ulaşabilmek için de bir tahtelbahir
(denizaltı) mesabesindedir. Mâbede gönül gözleri açık olarak girebilen her
tâli’li, aynı zamanda upuzun bir seyahate karar vermiş ve baş döndürücü ukba
güzelliklerini temâşâya da azmetmiş sayılır. Mâbedin içinde geçirilen
zamanlar, eğer şuur, his ve kalb refakatinde geçirilebilse, saatler, dakikalar,
saniyeler, hatta âşireler ebedî bir ömrü netice verecek kadar bereketli olabilir.

Evet, mâbede adımını atan her gönül sahibi, onun tedai ettirdiklerini düşüne
düşüne ve bu düşüncelerden sinesine akan vâridâtı hissede ede, âdeta
uhrevîleşir ve benliğinin derinliklerinde, sürekli öteleri duymaya ve eşyanın
perde arkasını mırıldanmaya başlar. Mâbedde, hemen herkes, kendi gönlünde
olduğu kadar, diğer insanlardan ve çevresindeki eşyadan –estağfirullah– her
biri binlerce rüya ve hülyanın anahtarı, duygularımızla bütünleşmiş mâbedin o
ukba renkli aksesuarından en derin bir şiiri dinler, en bayıltıcı mânâ
tomurcuklarını koklar. Şiirin en güçlü unsurları sayılan ışıklar, sesler, burada
insan ruhunu bütünüyle sarar ve ebediyen hatırdan silinmeyecek edalara
ulaşırlar. Hele, mübarek gün ve gecelere ait tat ve şivenin buğu buğu her yanı
sardığı dakikalarda, mâbed, akıl almaz bir füsuna ulaşır.. ve güya göğün
renkleri, ruhanîlerin sesleri gelip gelip ruhlara doluyor gibi olur; olur da, bu
semavî büyü ile hayat ve kâinat daha esrarlı bir hâl alır. Bu sihirli dünyada
seyahate azmedenlere mâbed, en büyük mürşitler, en olgun ruh insanları gibi
varlığın perde arkası sırlarını fısıldar ve onları sonsuzun serhatlerinde
dolaştırır.

Dünyada mâbed kadar vakur, mâbed kadar mehîb, mâbed kadar sonsuza açık
ve mâbed kadar füsunlu başka bir mekân bilmiyorum. Orada, âdeta semanın
ışıkları, avize ve kandillerin ziyalarıyla bütünleşir ve gönüllere akmaya başlar.
Derken âdiyattan olan şeyler bir bir fevkalâdeleşir ve her taraf efsanevî bir
güzelliğe bürünür.

Hemen her zaman mâbedde, gizli gizli esip duran ve ancak uyanık gönüllerin



sezebileceği, vicdanın âşina olduğu ve ruhun bir ömür boyu arayıp durduğu
öyle bir “üns” esintisi hissedilir ki, insan, tıpkı çiçeklerin içine giren bir kısım
mini böceklerin lezzetle aynîleşmeleri gibi, onu ayn-ı haz olarak duyar ve
yaşar.

Mâbedin asıl sesi ve mûsıkîsi, her zaman derununda yankılanan şuur ve
idrakten gelir. Evet o, her an değişen ayrı bir duygu tufanıyla, ancak temiz
ruhların sezebileceği, ibadete ait derin mânâlardan, bu mânâların hayallerdeki
büyüleyici şekillerinden iklimine sığınan ruhlara öyle mahrem şeyler fısıldar
ki, insan, varlığın ezelî nefahatla sarıldığını hisseder; hisseder de, ruhundaki
ihtiyaçların, arzuların, beklentilerin hemencecik yerine getirileceği bir kapının
önünde olduğunu sanır.. ve bir coşar bir coşar ki; sanki bulunduğu yer yedi kat
göğün üstüymüş ve o da bu makamın şerefli sakinlerinden biriymiş gibi, en baş
döndürücü manzaraların, en ürpertici solukların ve en çarpıcı televvünlerin,
hem de bilmem kaçını iç içe görüyormuş ve duyuyormuşçasına hayretlerle
irkilir.. irkilir de, ruhunda, denizlerin derinliklerindeki dev dalgaların
yüzlercesinin, binlercesinin çarpışmasını birden yaşıyormuş gibi zevkten
ürpertiye, ürpertiden zevke geçer durur.

Mâbed hiçbir zaman bütün bütün susmaz ve susmamıştır da.. aksine o, her an
ayrı bir dalga boyunda gürleyip durmuştur. Bütün seslerin kesildiği, bütün
heyecanların söndüğü ve atmosferin hazanla tir tir titrediği dönemlerde bile o,
ruhunun derinliklerinde her zaman bir şeyler mırıldanmış ve bize ümit
soluklamıştır. Evet o; hiç durmadan hep bir şeyler fısıldamıştır; ama, bilmem ki
milletçe, onun anlatmak istediği hususların kaçta kaçını anlamışızdır.

Evet mâbedden ve mâbedin uhrevî nağmelerinden rahatsız olan bir kısım
yarasa topluluğunun, onun kendince konuşmalarına hacr koydukları dönemde
bile o, az bir üslûp farklılığıyla hep “Haydin felâha!” demeye devam etti. Hâlâ
onun, rikkatime çok dokunan o zamanki garip çığlıklarını düşündükçe, sanki
mâbed, kendi mânâ ve muhtevasını ifade etmek için, ağzını açıyormuş da, bir
kısım karanlık güçler onun kendine has sırlarını açmasına fırsat vermeyip,
ağzına fermuar vuruyorlarmış gibi gelir bana.

Çok defa önünden veya bir kenarından geçip giderken seyrettiğimiz mâbed
ve çevresindeki külliye, meşruta, imaret veya şurada burada küme küme salınan
ağaçlar, ruhlarımıza öyle derin, öyle ledünnî şeyler fısıldarlar ki, duyup
anladıklarımızın onda birini bile en büyük filozofların anlatması mümkün
değildir. Mâbedin gerçek güzellik ve derinliğini anlamak için onun gözleri ve



gönülleri dolduran Cennet ikliminde doğmak, onun aydınlık hariminde hayata
uyanmak lâzımdır. İşte o zaman mâbed her şeyiyle ruhlarınıza öyle işler ve
gönüllerinizi öyle büyüler ki, kendinizi ukbanın meşcereliklerinde sanırsınız...

Bir zamanlar mâbed, mânâlarla, duygularla dopdolu, en ledünnî hislerle
taşkın ve semtine uğrayanlarla konuşan, dertleşen, içini çeken, içini döken,
onların sevinç ve tasalarını paylaşan bir canlı gibiydi. Günde birkaç defa ona
ulaşabilenler, içlerini boşaltır, gamdan, kederden uzaklaşır ve öteler adına
azıklarını alır, sonra da bir uhrevî seyahate hazırlanmış gibi beklerlerdi. O
zamanlar mâbed, öyle bir rüya ve hülya ülkesiydi ki, insan orada bütün
derinlikleriyle gerçek huzuru ve mutluluğu bulur.. ruhî ve bedenî hazların en
erişilmezlerine ererdi. Gözleri ötelerin ufuklarında olanlar için orada her şey,
sanki daha önce bir başka yerde görülmüş, tanınmış gibi sımsıcak, içli ve âdeta
ruhlarının aksesuarı gibiydi.. oraya adımlarını atar atmaz, birdenbire
cismaniyetin panjurları aralanıyor gibi olur; o aralıkların genişlikleri
nispetinde, ötelere ait güzellikler ve ışıklar, onlardan içeriye akmaya başlar ve
gelir namaz kılanların sinelerine dökülürdü.. veya biz öyle itikat ederdik...

Hayatını, ev-iş-mâbed arası bir kanaviçe gibi ören bahtiyarlar, günde birkaç
defa, gökleri ve gökler ötesi âlemleri, hem de o baş döndürücü armonileriyle,
düşünce dünyalarından geçirir, bir meşher gibi tekrar tekrar temâşâ eder ve bu
semavî ziyafetin çevresinde, bal özü arayan arılar gibi hazdan hazza uçar
dururlardı.

Mâbedi düşünüp de, arzuları, istekleri, emelleri yıldızlar kadar çok olan
mü’min gönüllere ondan fışkıran ziyayı, nuru, lezzeti, huzuru, hazzı ve zevki
hatırlamamak mümkün mü?

Şimdi mâbed, bilhassa, ona eski fonksiyonunu kazandırmanın yolları arandığı
şu günlerde, kırılmış mızrabı ve gevşemiş bam teliyle, boynu buruk, yeniden
onu konuşturacak, gökten indiği günlerin tat, lezzet ve şivesine ulaştıracak
sihirli eller ve sihirli diller beklemekte. Öyle bir el, öyle bir dil ki, çağın bütün
vefasızlıklarına rağmen, mâbede o mümtaz şivesiyle, o ince üslûbuyla, kendi
şiirini söylettirsin; söylettirsin de, bütün uyuyan gönülleri uyarsın ve o keskin
büyüsüyle her sineye girsin. Evet, dört bir yana, binlerce telden binlerce
nağmeler yayarak cihanı öyle bir velveleye versin ki, duyanlar: “İsrafil sûra mı
üfledi, yoksa Hz. Muhammed mi (sallallâhu aleyhi ve sellem) dirildi?”
desinler…



Dinin Yenilmezliği
Günümüzde insan ilmi, insan idraki ve insan zekâsı oldukça önemli

mesafeler katetmiş olsalar da henüz işin başında sayılırlar. Evet, bugün varlık
didik didik edilmiş; eşya defaatle teleskoplarla, mikroskoplarla, x ışınlarıyla
taranmış; makro ve mikro âlemler arasında bir kısım koordinatlar tespit
edilerek kâinatın özü, esası, mahiyeti ve gidişatı hakkında iyi-kötü çok şey
söylenmiş, pek çok sır perdesi aralanmış; pek uzak mesafelerden sesler-sözler,
hareketli-hareketsiz resimler nakledilmiş ve küre-i arz değişik muhabere ve
muvasala imkânları sayesinde büzülmüş, küçülmüş âdeta bir köy, bir kasaba
hâline gelmiş veya getirilmiş; fizik, kimya pek çok buudlarıyla sokaktaki
insanın bile hayatına girmiş; metafizik ve metapsişik o esrarlı mahfazalarından
çıkıp eski cadılıklarına bedel, bizlerin enîsi, evlerimizin de şeref misafirleri
durumuna gelmiş; ama insan ilmi de, insan zekâsı da, insan idraki de henüz
çocukluk dönemini yaşamakta...

Evet, ilim ve zekânın, kâinatın başlangıcı ve sonu hakkında bugüne kadar
tatminkâr hiçbir ifadeleri olmadı. Yaratılış ve hayatın sırları mevzuunda ne
bilim ne de insan muhakemesi ciddî hiçbir açıklama getiremedi. İnsanoğlunu
öteden beri meşgul eden bu önemli hususlar, insan idraki ve insan zekâsı için
hâlâ ürperten birer muamma.. ve bütün metapsişik vak’alar da âdeta birer
hayret ufku... İnsan ilmi, insan zekâsı, ihtisaslarımız dışı (duyu dışı) idrakleri,
vahyi, ilhamı, önseziyi, birer sır yumağı sayılan rüyaları, ruhun mekân ve zaman
üstü bilgi kaynaklarını, insan benliğinin derinliklerine ıttılaı, tenasüb-ü illiyet
prensibiyle izah edilemeyecek şekilde cereyan eden metafiziğin fiziğe
tesirlerini, kerametli elleri, harika solukları ve duaları, mevcut bilgilerimizi
aşan müessiriyetlerini izah edememektedir. Bu gibi meselelerde insanlık,
büyük çoğunluğu itibarıyla hâlâ dinin teklif ettiği çözümlere sığınmakta; onlara
müracaat etmekte ve problemlerin çözümünü gökler ötesi referanslarda
aramakta.. bütün çarpıtmalara rağmen buna, vicdan ibresinin doğruyu
göstermesi diyebiliriz.

Bırakın bunları, telepati (kriptomnezi) gibi paranormal hâdiselerden olan,
yaşayan insanların henüz bilinmeyen kabiliyetlerini, ruh güçlerini, fizik ötesi
âlemlerle münasebete geçme istidatlarını bugünkü bilgilerimizle izah
edebilecek miyiz? Evet, değil insanüstü varlıkların, yaşayan insanların bile bu
gizli yanlarını, ne şuur fizyolojisiyle ne de bir başka kabiliyetle açıklamak



mümkün değildir. Dünyada pek çok fizikçi, matematikçi, astronom, biyolog,
fizyolog, psikolog ve filozof bu hâdiselerin insan şahsiyeti ve insan özünün
sonsuzla irtibatının dışında hiçbir faraziye ile izah edilemeyeceği kanaatini
taşır.

Rica ederim, “metapsişik” veya “parapsikoloji” gibi gizli ilimlerle alâkalı
hangi mesele hakkında bugüne kadar tatminkâr bir yorum getirebilmişizdir. Bu
konular etrafında dünyanın değişik yerlerinde sayısız eserler neşredilmiştir.
İçte ve dıştaki bir kısım bilim yobazları bunları kabul etmeseler de, bunlar
vardır ve gerçek araştırmacıların bunlara karşı lakayt kalmaları da mümkün
değildir.

Daha şimdiden bazı batı ülkeleri hastanelerinde dua, telkin, hipnotizma, ruh
yoluyla tedavi gibi psikoterapik sistemler, –tenkit edilecek bazı yanlarının
bulunmasına rağmen– tatbik edilmeye başlandı bile. Bunları, bir kısım
kimselerin zannettikleri gibi, üfürükçülük saymak kat’iyen doğru değildir.
Aksine bunlar batıda, modern hekimliğin usullerinden kabul edilmektedir.
Duanın, marazî durumlar üzerindeki tesirine ait bu şekildeki telâkkiler, çeşitli
hastalıklardan mesela; kemik veya periton vereminden soğuk apseye, cerahatli
yaralardan kansere kadar daha bir sürü rahatsızlıkta hem de birdenbire şifa
bulmuş yüzlerce hasta üzerindeki müşâhedeye dayanmaktadır. Bunları
aşamayanların dine hücum etmeleri ne kadar garip! Keşke daha temkinli
olabilselerdi.! Ama ne gezer...!

Aslında, insanoğlunun, ölüm, yokluk, hiçlik, kıyamet ve dünyanın toz duman
olup gitmesi karşısındaki acılarına, korkularına, endişelerine çözüm ve teselli
bulamayan ideolojilerin, bütün bu problemlere çare vaad eden dine saldırıları
da beyhudedir; zira öyle görünüyor ki, bir gün ilim de, insan zekâsı da dönüp
dolaşıp mutlaka dinin eşya ve hâdiselere bakış çizgisine gelecektir. Ne var ki,
bu arada, “ilim” deyip, “düşünce” deyip şurada burada ömür tüketenler de
kendilerine yazıklar etmiş olacaklardır.

Dinin, bütün buudlarıyla varlık ve hayat adına teklif ettiği çözümler, insan
ilminin, insan zekâsının sınırlarını aştığı için, bazılarını ve bilhassa da çağın
bilim disiplinlerine sımsıkı bağlı bulunanları zahiren tatmin etmeyebilir.. hatta
böyleleri, dinin, hassasiyetle üzerinde durduğu pek çok yüksek hakikati,
üzerinde durulmaya değmeyen bir kısım gerçek dışı hayaller, faraziyeler
görebilirler. Ancak ilim tarihine bakıldığında görülecektir ki, ilâhî kitaplarda
anlatılıp da bizim bir türlü akıl erdiremediğimiz nice mesele var ki, dün bir



çırpıda her şeyi inkâr edenler bile bugün onlara yumuşak bakıyorlar. Aslında
dinin ne onlara ne de onların teyit, tasdik ve imzalarına ihtiyacı yoktur
(vardır?). Ancak, düne kadar dinin de, dindarın da can alıcı hasmı gibi
davranan pek çok aydının (!) bugün birdenbire çark edip metafizik meselelerde,
Kur’ân’ın ezel ve ebed buudlu mesajlarını, en sağlam referanslar kabul
etmeleri de üzerinde durup düşünmeye değer bir husustur...

Vâkıa, dinin ahlâkî değerler ve fazilet açısından müessiriyetini, dünden
bugüne aklı başında hiç kimse münakaşa etmemişti ve edememişti; ama, bu
mesele günümüzde daha bir münakaşaya kapalı hâle gelmiştir.

Evet, bunca yıldır Çin’den, Maçin’den getirilen ahlâkî düşünce ve felsefenin
kitleler üzerinde ciddî hiçbir yapıcı tesiri olmadığını gördükçe dinin o
yenilmez ve âlemşümul gücü karşısında hepimiz daha da bir büyüleniyor ve
ona koşuyoruz.



Paradokslar Cenderesinde Bir Millet
Yıllar var ki milletçe pek çoğumuz, hususiyle de zirvedekiler, bir türlü

düşüncelerimizi saran vehimlerden sıyrılarak gerçeklerle yüz yüze gelmeye
cesaret edememişizdir. Yalan-doğru ayırımı yapmadan her söze kanmış,
mesnetsiz ve nesepsiz düşüncelerin tesirinde kalmış, bilim yaftalı plastize
hurafelere kapılmış ve bâtıl anlayışların kulu-kölesi olarak yaşamışızdır...
Oysaki, hakikatlere göz kapamadan daha tehlikeli bir körlük ve onları araştırıp
öğrenmemeden de daha büyük bir tâli’sizlik yoktur. Böyle bir körlük ve
tâli’sizliğe maruz kalan fert de, cemiyet de iflah olmamıştır.

Bir ülkede yığınlar hakikate karşı böylesine kör, aydınlar da vurdum duymaz
v e y a “Düşünce hürriyeti, fikir hürriyeti” deyip kimseye bir şey
anlatamıyorlarsa ya da onlara, bir şeyler anlatma fırsatı verilmiyorsa, o ülkede,
umumî inhiraflar, vicdanî ve ruhî rahatsızlıklar sürüp gidecek, dolayısıyla da
yığınlar bir türlü “infialler fasit dairesi”nden kurtulamayacaktır.

Yakın geçmişimiz itibarıyla biz, sürekli inhiraflar içinde yaşadık; defaatle
onun zehir zemberek neticeleriyle sarsıldık.. ve kim bilir kaç kere, ölüm
çukurlarına yuvarlanıp gitmekten kıl payı kurtulduk. Geçirdiğimiz badirelerden
bir tanesi dahi, mezardakilerin dirilip gelmesine yetecek kadar kıyamet
endamlıydı; ama, “Yâ mahşer!” deyip kendini ölüm uykusuna salanlar üzerinde
hiç mi hiç tesiri olmadı.

Şimdiye kadar çevremizde meydana gelen bunca kızıl-kıyametle uyanmamış
kafaların, şu andaki hâdiselerle uyanacaklarına ihtimal vermek bir hayli zor.
Görünen şu ki bunlar, hâdiseler ne kadar ürpertici olursa olsun, yatakta vaziyet
değiştirip eski uykusuna devam eden bir uykukolik gibi, bu çıldırtan gafletlerini
sürdüreceklerdir...

Bir zamanlar “Kimse başımızı ağrıtmasın, oturup biraz da keyfimize
bakalım” diye, ülke topraklarını bahşiş gibi sağa-sola tevzi ederek onun
daralmasına, büzülmesine hatta maddî-mânevî çoraklaşmasına göz yuman
bahtsızların, şu anda olsun, o korkunç tarihî hatalarıyla karşı tarafın iştihasını
kabartıp onlarda yeni yeni arzular uyardıklarının farkına varıp bu büyük
yanlışlığı tamir etmelerini ne kadar arzu ederdik..! Heyhât; ne o anlayış, ne o
idrak, ne de o basiret, “Ne olmuş, ben de bilmem, pek karanlık şimdi
hissiyat!” (M. Âkif).

Uyanıp kendine gelmek şöyle dursun, belli bir dönemde bu ülkede,



başkalarının hesap ve çıkarları çizgisinde sürekli, zafer kılıklı falsoların gururu
yaşandı.. ve bu karanlık devrede, milletçe, değişik muvazaaların ortak
paydasını bir başarıymış gibi görüp göstererek, o günün sahte kahramanlarının
yalancı destanları altında iki büklüm olup, bilerek veya bilmeyerek o günün en
merğûb metaı düzmeciliğe yahşiler çekip alkış tuttuk.

Ve işte ta o zaman defaatle tarihe yön vermiş bir milletin hayatı ruh ve mânâ
planında sona eriyordu.. ona yeni bir hayat üflemeye çalışan mesih soluklular
ise, ya sık sık dostların vefasızlığına çarpılıyor veya düşmanların husumet
ağında derdest edilip, “sabr-ı cemîl” çekiyorlardı. Şimdilerde çokları,
“Aylardır çevremizde olup biten kızıl kıyameti, bir cansız cenaze sessizliği
içinde seyrediyoruz.” diyor ve hayıflanıyorlar. Hayır, benim safderun
dostlarım! Aylardır değil, hatta senelerdir de değil; biz bir asırdan beri, daha
doğrusu can alıcı hasımlarımızın visaline koşmaya başladığımız günden beri
“cihanda sulh”ün büyüleyici atmosferinde çevremizi, sinema seyrediyor gibi
mahmur mahmur temâşâ etmiş ve zalimlerin her seviyedeki satranç oyunlarına
karşı hep alâkasız kalmışızdır.

Bu tâli’siz dönemde işin serkârı olanlar, hiç mi hiç müteşebbis olamamış,
medenî cesaret gösterememiş, üç adım ötesini görememiş, dünya gündemine
katkıda bulanamamış; hemen her zaman başkalarının ruznamesine mevzu,
başkalarının oyunlarına piyon olmuş, doğrudan doğruya milletimizi alâkadar
eden meselelerde bile başkalarının kararlarını esas almıştır. Bugünün işini,
yüzlerine-gözlerine bulaştırarak eda ettiklerine ve birkaç günlük ihtiyaçlarını
yerine getirdiklerine inanınca da, daha doğrusu sorumluluklarını yerine
getirdikleri vehmine kapılınca hemen yan gelip yatmadan başka hiçbir dertleri
olmamıştır. Bunların çoğuna göre oturmak ayakta durmaktan, yatmak
oturmaktan, uyumak da yatmaktan, kim bilir belki de ölmek yaşamaktan daha
dinlendirici, daha akıllıcaydı..!

Biri diğerini yiyip bitirmeden başka bir emel taşımayan bu ufuksuz insanların
teşkil ettiği heyet, kaynağı kendi ruhunda bunca entropiyi aşarak gelip
bugünlere nasıl ulaştı? Bence, asıl hayret edilecek husus da işte budur..!

Zerreleri arasında cazibe bulunmayan bir bütünün dağılıp gitmesi
mukadderdir. Hususiyle bu bütün cüz-i fertleri itibarıyla bozulup çözülmeye
açıksa.. evet bu dönemde, milletin önünde bulunanlar milleti, millet de onları
sevememiş; hemen herkes birbirini koltuk değneği gibi kullanmak istemiş, vâkıa
zaman zaman bir kısım çıkarlar etrafında ve dar bir dairede bir araya gelmeler



olmuş ise de, beklenen şeyler elde edilemeyince eskisinden daha beter
çözülmelere, dağılmalara gidilmiştir.

İçimizde millet fertlerinin birbirlerine karşı davranışları böyle olduğu gibi;
dünkü tarihî beraberliğimizin bedelini ödeyen, vesayemizde bulunmanın âh u
efgânını yaşayan mazlum ve mağdur milletlere karşı da aynı olmuştur:
Saraybosna’dan Somali’ye, Karabağ’dan Filistin’e, çok geniş bir dairede,
soydaşlarımızın cesetleri kan seylapları önünde sürüklenirken.. ırz çiğnenip
namus pâyimâl olurken.. Güneydoğu’da eşkıya haysiyetimize tükürüp gezerken..
Kıbrıs’ta ezelî hasımlarımız tarafından iki ayağımız bir ‘kab’a sıkıştırılırken,
biz, behimî hislerimizi yaşamış, keyfimize bakmış, deliler gibi çalıp çığırıp
oynamış ve bir Hristiyan gecesinde televizyon kanallarıyla evlerimizin içine
levsiyat akıtmadan utanmamışızdır.

Bir-iki asırdan beri milletimiz, kendi kendinin musibeti ve kendi kendinin
mağduru olarak yaşamıştır. Evet, millet ruhuna, Allah ve Peygamberine baş
kaldırmanın dışında ciddî hiçbir şeyin öğretilmediği bu karanlık dönemde,
bütün kara seslerin, kapkara ağızların yaptıkları tek şey geçmişi tezyif,
atalarımızı tahkir ve bin senelik muazzam mirası inkâr olmuştur. Yine bu
tâli’siz dönemde, en mebzul metâ, gururdur, çalımdır, cakadır. Şair-i
şehîrimizin de ifade ettiği gibi; deve izi derin gölde (!) saman çöpüne binip
yüzen bir sineğin kendini bir diritnotda zannetmesi gibi, bunlar da bir kısım
levsiyat bataklıklarında düşe kalka yürürken, kendilerini, okyanuslarda hem de
transatlantiklerde seyahat ediyor sanıyorlardı. Kanları sürüngenler gibi soğuk,
zekâları bütün bütün şehvetin ağında, keseleri sefahatle delinmiş ve hayatları,
sindirim-dolaşım-ıtrâhata göre programlanmış bu bedenin kulları, gelecekte,
tarihimizin dünüyle yarını arasında rutubetlenmiş, güvelenmiş bir bölüm olarak
hatırlanacak ve nefretlerle anılacaklardır.

Bilindiği gibi, Osmanlı’nın son döneminde bazı kimseler, bir yolunu bulur,
bir memuriyete intisap eder ve şahsî, ailevî masraflarını “Dersaadet”e
yüklemeye bakarlardı. Vali, hâkim, defterdar, üniversite hocası, asker, hekim,
postacı gibi devletin bakım-görüm mecburiyetinde olduğu değişik sınıfların
yanında ne işe yaradığı belli olmayan bir kısım nazırlıklar, müşavirlikler,
müdîr-i umumîlikler vardı ki bunlar da parazit gibi devletin sırtından
geçinirlerdi.. ve çok defa bu tufeylî güruh için iş icat ederlerdi. Meselâ;
beyefendi “Semaya yol nazırı veya müdir-i umumisi” tayin edilseydi. “Bu
memuriyetten maksat nedir? Böyle bir memuriyete intisap edenler ne iş



yaparlar?” demeden, hemen bir müsteşar, birkaç müdür, birkaç müşavir alarak
bu hayali nazırlığı teşkilatlandırmaya çalışırdı. Hatta her sene bir kısım yeni
yeni şubeler ihdas ederek dünya kadar amelimandaya maaş bağlar ve
bağlatırdı.

Günümüzde de durum bundan çok farklı değil; millete zimamdarlık
yapanların bir kısmı siyaset malulü.. hemen hepsi yorgun ve asabi.. büyük
çoğunluk, hep korkulu bekleyişlerin streslerinde.. riyâ ve tabasbus en büyük
sermaye ve mavi kart.. hemen herkes hayalî mesai ile göze girme yarışında..
rica ederim yürüyeceğine yerinde tepinmeye takılmış bu tâli’sizlerden ne
beklenir ki..?

Evet, etrafımızı saran bunca fezaî ve fecâinin tek sorumlusu bizler ve
zimamdarlarımızdır. Boş yere hilâli-haçı, müezzini-nâkûsu, imamı-papazı
çekiştirip durmayalım.. biz İncil ve Tevrat’ın, Zebûr ve suhufun kahrına
uğramadık; biz milletçe şahsiyetsizliğin, mihrapsızlığın, sürekli yüzüp
gezmenin, her gün ayrı bir âlûftenin arkasında koşmanın, bir kısım paradokslara
takılıp kalmanın ve mânâ kökümüzü baltalamanın kahrına uğradık...

Bu ülkede bir iki asırdır, bir anlayış tıkanıklığı, düşünce tıkanıklığı ve fikir
hayatımızın önünü kesen bir inkıbaz yaşanmaktadır.. belki ara sıra hükümet
şekli değiştirilerek bir kısım teselli devreleri yaşanmış, idare şekli plastize
edilerek kitlelerin hiddet ve öfkesi dindirilmiş ama, bunların hiçbiri milletin
beklentilerine cevap vermemiştir.

Aslında, idare şekli ve idare edenlerin kalb ve kafaları değiştirilmedikten
sonra hiçbir şeyin olmayacağı muhakkaktı; fakat ister fantezi densin, ister
kitlelerin kin ve nefretinin yatıştırılması ameliyesi densin, bazı şeyler yapıyor
gibi görünmeyi maslahat saydık.

Evet, son bir iki asrın insanı, Tanzimat’tan meşrutiyete, meşrutiyetten
cumhuriyete, ondan da demokrasiye uzanan yolda dünya kadar değişikliklere
şahit oldu ve olduk ama, bağı kopmuş tesellileri istisna edecek olursak, bu
sistemlerin en ilklerinin bile henüz bütünüyle toplum hayatına mâl olmadığının
münakaşası yapılabilir... Rica ederim, siyasî ideolojiye rağmen bir kısım vatan
evladının tarih şuuru ve tarihî dinamiklere dayanarak kendi gayretleriyle elde
ettikleri başarıların dışında iftiharla dem vurduğumuz aydınlık ve ilericilik
adına gösterebileceğimiz ne vardır?..

Bereket ki, Hakk’ın inayetinin temsilcisi bu bir avuç insan da vardı. Yoksa,
inkisarlarımız ümitlerimizi de alıp götürecek ve bizler hasımlarımızın tahakkuk



eden rüyaları olacaktık.
Evet, hiçbir milletin cihangirliğinin “ilelebed” devam etmeyeceği

muhakkaktır.. tabiî mânâ köküyle münasebetini devam ettiriyorsa “ilâ nihaye”
kuruyup gitmesi de. Her millet gibi biz de, bir tarihî engebeye takılıp
sendeledik, hatta belki yüzü koyun kapaklandık.. bunları inkâra mecal yok.. yok
ama, Yaratan’ın inayetiyle dirilip toparlanacağımızda da şüphe edilmemelidir.
Elverir ki, sinelerimizde, hayattan kâm almaktan daha ziyade biraz da başkaları
için yaşama arzusu yeşerebilsin. Ve meflûç insanlar gibi tir tir titreyen
iradelerimiz, yeni bir “ba’sü ba’del mevt”le canlansın, canlansın ve iradesinin
yaradılış gayesini ortaya koysun.

Biz, düşmanlarımızın sarsmasıyla değil, kendi iç sarsıntılarımızla yıkıldık..
ve yine kendi sinelerimizde tutuşturacağımız korla ve vicdanlarımızda kaynayıp
köpüren var olma aşkıyla dirileceğiz...



Bir Kere Daha Ramazanlaşırken
Gönüllerimizde hüzün ve zevki iç içe yaşadığımız bir dönemde; gözlerimizi

yummuş, ruhlarımızla yeni bir gufran ayını süzüyoruz. Bu ışık ayının hem hülya
hem de tahassür dolu ikliminde his ve hayal dünyamızı hem bir ilkbahar hem de
bir sonbahar gibi duyuyoruz.

Ramazanda her ses ve soluk derinlerden derin o ruhanî edasıyla, dünyada
yaşamak istediğimiz hemen bütün zevkleri ve gönüllerimizin iyilik düşüncesi
adına beslediği bütün ümitleri en ulvî, en coşturucu bir üslûpla söyler. Hemen
her zaman, Ramazanın nazlı günleri bir ışık yumağı gibi gelip her yanımızı
sarar ve tedai ettirdiği hülyaları, emelleri, sevinçleri, neşeleri, ziyafetleri ve
renk renk öteler buudlu televvünleriyle bize Cennetlerden demet demet
numuneler sunar.

Ramazanın başlamasıyla, düşüncelerin bir kere daha yenilendiği, duyguların
zindeleştiği ve rahmetin her türlü dalga boyu ile gidip insanın ümit ve recâsıyla
bütünleştiği, bütünleşip gönüllere sindiği onun o sihirli günlerinde ve aydınlık
gecelerinde, sanki insanın Allah’a kavuşmasına mâni bütün engeller ortadan
kalkıyor, bütün olumsuzluklar bertaraf ediliyor gibi, vuslata giden yollardaki
tepeler dümdüz, düzlükler de pürüzsüz hâle gelir...

Her zaman rahmete susamışlığını hisseden gönüllere Ramazan, toprağın
bağrına inen yağmur gibi, onların başlarından aşağıya boşalttığı his ve mânâ ile
gönüllerin kurumaya yüz tutmuş bütün yamaçlarını sular, duyguların ta
derinliklerine iner ve insan benliğini yepyeni mânâların yemyeşil meşcereliği
hâline getirir. Öyleki bu mübarek zaman diliminin hayata aksettirdiği bin bir
televvünlü mübarek zaman parçalarının, ışıktan dakikaların gözlere, gönüllere
saçtığı nurlar sayesinde bütün bütün uhrevîleşen ruhlar, artık mânâya ve
ledünniyata öyle bir uyanmış ve alışmış olurlar ki, bir daha da bu masmavi
iklimden ayrılmak istemezler.

Ramazan, fecr-i kâzibi, fecr-i sadıkı ve tulûuyla tıpkı bir gün gibi doğar
üzerimize.. daha ufukta emareleri belirir-belirmez, onun için ne tatlı, ne sıcak,
ne heyecanlı bir hazırlık dönemi yaşarız. Günler ve haftalar önce, yiyecekler-
içecekler olağanüstü ve Ramazana mahsus bir cömertlikle akar mutfaklara..
akar da, günler öncesinde, değişik çağrışımlarla bizi hep O’nun rengârenk
ikliminde dolaştırır...

... Ve nihayet; herkesin bunca sabırsızlıkla beklediği rahmet televvünlü,



gufran buudlu mübarek ay gelir.. ve onun gelişiyle herkes kendini semalara
doğru uzayıp giden ışıktan bir helezonun merdivenlerinde bulur.. bulur ve
gündüzleri ayrı bir derinlikte, geceleri de ayrı bir derinlikte O “mevcud u
meçhul”e doğru seyreder durur. Sabaha uyanırken ayrı bir temkin, ayrı bir
dikkat, ayrı bir disiplinle uyanır; akşamla kucaklaşırken de ayrı bir haz, ayrı bir
büyü ve ayrı bir füsunla buluşuruz...

Ramazanın nazlı geceleri, bütün ruhlara, gönüllere âdeta taht kurmak üzere
gelir; onda bakışlar derinleşir, muhabbetler tebessüme inkılap eder. Sürekli
iyilik duygusu soluklanır; hatta bir ölçüde bütün kötü duygular ve tutkular baskı
altına alınır; derken herkes derecesine göre bir çeşit melekleşme yoluna girer.
Gerçekten Ramazanda insanlar, Allah’la o kadar irtibatlı, kullukta o kadar
itinalı ve muamelelerinde o kadar ince, o kadar nazik bir hâl alırlar ki, bunu
görüp sezmemek mümkün değildir.

Evet onlar, her halleriyle iman nimetinin lezzetlerini, İslâm ahlâkının
büyülerini, ihsan şuurunun ledünnî hazlarını hem yaşar hem de yaşama
istidadında olan bütün gönüllere duyururlar.. duyurur ve âdeta hepimize
semavîliklerden bazı şeyler fısıldarlar.

Evet, bu doymuş ve itminana ulaşmış ruhlar, yaşanılan bu hayatın bir gün
mutlaka ebedî bir mutluluğa inkılap edeceğini; burada, Allah’ın hoşnutluğu
istikametinde gösterilen fedakârlıkların, katlanılan sıkıntıların, hatta bunların en
önemsizlerinin bile, ötede değerler üstü değerlere ulaşacağını bildiklerinden
açlığı, susuzluğu, nefsin arzularına karşı savaşı ve cismanî arzularla yaka paça
olmayı derin bir ibadet neşvesi içinde yerine getirirler. Onların düşünce
dünyalarında, iftarlar ibadetler gibi icra edilir ve âdeta teravihlerle bitevîleşir;
sahurlar teheccütle iç içe girer ve Allah’a yakınlıktan bir hisse alır.. sokaklar
cami yolcularıyla dolar-taşar.. mâbedler Kâbe gibi tekbirlerle inler.. çarşı-
pazar aynen mâbed olur; mâbed de gider Kâbe ile bütünleşir.

Böylece, bu fâni insanlar ebedî ve mânevî birer varlık seviyesine; onların
ibadet ruhuna göre programlanmış her davranışları da uhrevî birer merasim
kıymetine ulaşır.

Ramazanda hemen her gece, bildiğimiz gecelerden çok daha derin ve ukba
buudlu; gündüzler de o çarpıcı renkliliği ve temkiniyle âdeta bir irade ve azim
atmosferi olarak duyulur ve hissedilir. Oruçlu ruhlar, her gece ayrı bir visale
hazırlanıyor gibi sımsıcak, olabildiğine heyecanlı, fevkalâde yumuşak ve
şaşırtacak kadar naziktirler. Her sabah yeni bir güne uyanırken, yeni bir



arasat’a, yeni bir imtihana çağrılıyor gibi hem bir ürperti hem de ümitle
uyanırlar. Yüzlerinde tevazu ile vakarın, mahviyet ile ciddiyetin, emniyet ile
hüznün, olmak ile görünmenin karışımından meydana gelen hoş, latîf, biraz da
buruksu bir mânâ nümâyândır. Bunların her davranışında, Allah’a
mensubiyetten gizli gizli sezilen bir itminan ve olgunluk, hatta bir iftihar ve
inşirah; Kur’ân çağlayanlarında yıkana yıkana bir safvet, bir arınmışlık, bir
incelik ve bir zarafet hissedilir. Hemen hepsi de ışıktan, mânâdan yaratılmış
gibi görülüp sezilseler bile, âdeta gölgeleri andırır ve kat’iyen kimseyi rahatsız
etmezler. Ruhî saygı ve terbiye, benliklerine öylesine işlemiştir ki, upuzun bir
günü açlık, susuzluk ve arzularına başkaldırmanın cenderesinde geçirdikleri
hâlde melekler kadar ince, ruhanîler kadar da içtendirler. Korku-saygı, nizam-
rahatlık, nezaket-ciddiyet karışımı bir ruh hâli onların en bariz yanlarından
biridir. Allah’a karşı  tavırlarında hep ürpertili, hep dengeli ve hep nazik,
birbirlerine karşı da saygılı, tekellüfsüz ve yürektendirler.

Ramazanda, bütünüyle Allah’a yönelmiş her çizgisi bir büyü bu sihirli
yüzlerin ve mânâ âlemlerinden bir kısım derinlikleri aksettiren bu sırlı gözlerin
hemen hepsi de bir bilinmez âlemin ışıklarıyla pırıl pırıldır. Farklı dünyaların,
farklı iklimlerin, farklı düşüncelerin yontup şekillendirdiği bu insanlar, saf
olanı-akıllısı, mazbut yaşayanı-biraz dağınığı, uslusu-afacanı, her şeyi görüp
bileni-hiçbir şeye aklı ermeyeni, milletine yararlı olma düşüncesiyle oturup
kalkanı-hiçbir yararlı düşüncesi bulunmayanı, duyarlı olanı-alabildiğine
duygusuzu, mutlu yaşayanı-saadet arayanı, hastalıklar içinde kıvrananı-sıhhatten
sarhoş olanı, mağruru, kibirlisi-mütevazii ve muhlisiyle herkes, şaşırtacak
şekilde onda birleşir; geceyi beraber duyar, imsaka beraber uyanır, ezanı
beraber dinler, namazı beraber eda eder, iftarı beraber açar ve ihtimal, her
akşam oruçlu mü’min için müjdelenmiş bulunan iki sevinç, iki inşirahtan
ikincisini de vicdan ve imanlarında beraber duyar ve beraber yaşarlar.

Evet, topyekün bütün Müslümanlar, genci-ihtiyarı, kadını-erkeği, zengini-
fakiri, sıhhatlisi-alîli, idare edeni-idare edileni, memuru ve esnafıyla
Ramazanın o eriten, yumuşatan, yoğurup şekillendiren sihirli ikliminde bir
araya gelir.. ve gönüllere rikkat verecek bir saflık, bir içtenlikle, ancak
ruhanîlerin yaşayabileceği bir mutluluğu paylaşırlar. Hatta öyle ki, onun, çoğu
itibarıyla tâli’siz görünen fakir ve bedbaht yığınlar üzerinde bile inanılmayacak
ölçüde müspet tesirler bıraktığı müşâhede edilir.

Her şeyi böyle kendi güzellikleriyle saran Ramazan, öyle yumuşak, her



zaman bahar gibi tüten teravihler o kadar tesirli, Ramazana uyanmış ruhlar o
kadar hisli, gökteki ışık kaynaklarından minarelerdeki mahyalara kadar
üzerimize dökülen aydınlıklar o kadar duygulandırıcı ve her yanda ayrı bir
güzellik armonisiyle gönüllerimize bir şeyler fısıldayan Yaratıcı Kudret o
kadar şefkatli ki, bütün bunları duyup hissedip de bunlara karşı alâkasız kalmak
mümkün değildir.

Ramazanlardaki şeâir, sanki bizlerdeki bu duygu ve bu düşünceyi tutuşturmak
için planlanmış gibi, onda her ses ve soluk bir mızrap gibi gönül tellerinde
değişik değişik iniltiler meydana getirir. Onda, minarelerin dili sayılan ezanlar,
salâlar, temcitler insan gönlünü ibadete akort ediyormuş gibi, sık sık
kulaklarımızda uğuldar durur ve ruhlarımızı bir şeye hazırlar. Evet, salâlar,
temcitler, âdeta, birer akort, birer deneme, birer kontrol mahiyetinde icra
edilir.. ve bunlar sanki, uykudan henüz tam uyanmamış ruhların, uyku
mahmurluğu içindeki sözleri, gerçek söze ulaştırma yolunda ilk mırıltıları ve
ibadet konsantrasyonuna hazırlama ameliyeleri gibidirler. Sonra bütün
minareler, kıvamını bulmuş gibi, mâbedler konsantrasyona girmiş gibi birden
gürler.. ve yükselen sesler gider gökteki soluklarla bütünleşir.. derken bu en
içten nağmeler, dökülen şelaleler, fışkıran fevvareler gibi semanın
enginliklerinde, arzın derinliklerinde bir velvele olur inler.. inler de,
minarelerden yükselen, cami kubbelerinden taşan bu seslerin, her yanımızı
sardığını, gidip benliğimizin derinliklerine ulaştığını, hem de sadece
kulaklarımızla değil, bütün duygularımızla hisseder ve kendimizi bir mânâ ve
şiir ikliminde sanırız.. sanırız da âdeta hülyalar âleminde seyahat ediyor gibi
oluruz.

Bu hülyalı mavilikte, göklerin başımıza Ramazan yağdırdığını, camilerin
çevresindeki ışıkların Ramazan yazdığını, insanların çehrelerinde Ramazanın
tüllendiğini, atmosferin buğu buğu Ramazan koktuğunu duyar, büyülenir ve bu
sihirli havanın tesiriyle rüyalarda olduğu gibi bütün bütün ruhun emrine girer;
istediğimiz zaman göklerde uçar, istediğimiz zaman bir yere konar; istediğimiz
âlemlerde dolaşır ve en mahrem yerlere gireriz. Mukayyetken âdeta mutlak
olur, mahdutken sınırsızlaşır, zerre iken güneşlere denk hale gelir ve hiç ender
hiçken bütün bir varlık oluruz.

Ramazan, bilhassa sonsuza açık gönülleri öylesine büyüler ve onları
öylesine tesir altına alır ki; onlar, hep onu duyar, onu düşünür ve onu düşlerler.
Evet, sokaktaki insanların munisleşen çehrelerinden başı yazmalı analarımızın



aydınlık nasiyelerine, bulunduğumuz yerlerin Ramazanca aydınlatılmasından
çarşı-pazardaki ampullerin ışığına, şadırvanların başındaki kandillerden
camilerin içindeki avizelere ve minarelerdeki mahyalardan başımızın üstünde
kanat açmış gibi duran semanın yıldızlarına kadar her şeyin Ramazanlaştığını
duyar ve yaşarız.

Hatta hatırlarım; elektriğin olmadığı, camilerin bile gaz lambalarıyla
aydınlatılmaya çalışıldığı dönemde, imkânı olan aileler namaza giderken, o
zamanlar oldukça yeni sayılan lüküs lambalarını da beraber götürürlerdi. Biz,
onların böyle gürültüyle sokaktan geçtiğini duyunca, Ramazanın, lüküs
lambalarının ışığı altında mahalle aralarında dolaştığını tahayyül ederdik..
tahayyül eder ve onu ruhlarımızda daha bir derince duyardık. O günlerde bile
Ramazanın böyle garip füsunlarla üzerimize boşalttığı mânâ, hülya ve şiiri
düşündükçe bu mübarek ay hiç bitmesin isterdik.. isterdik ama, o bize rağmen
uçar gider ve arkadan da bin bir debdebe ile bayram gelirdi...



Bayram
Ruhlar bir aylık Ramazanla tam kıvamını bulur, derinleşir, meyvenin çiçeğe

yatışı gibi olgunlaşır ve yeni bir oluşum bekleyişine geçer; derken bayram
ufukta bir güneş gibi beliriverir. Bayram, bütün bir Ramazanın, hatta geçmiş
bütün Ramazanların özü, usaresi gibi bir duyguyla gelir. O, semaların en nurlu
katmanlarından süzülmüş, meleklerin incelerden ince elleriyle örülmüş,
sımsıcak, alabildiğine yumuşak bir tül gibi sarar benliğimizi.. ve kopup geldiği
âlemlerin şefkat ve duyarlılığını ruhumuza işlercesine, bir anne gibi kucaklar
hepimizi. Biz, bütünüyle onun, o da bütünüyle bizim olur.. ve gitmeyecek gibi
okşar kâküllerimizi.. dönüp gelecekmiş gibi öper alınlarımızdan.. ve veda
tavafı edasıyla uzaklaşır bizden.

Biz, bayramın bu ses ve soluklarını, bu şive ve bu nazını, meleklerle hemdem
olmuş, peygamberlerle yaşamış olanlarımızın, gönüllere inşirah veren,
dinlendiren, mutlu eden ve ebedî mutluluğa giden yolları açan sihirli uğultuları
gibi duyarız.. duyar ve Müslüman olarak yaratılmış bulunmanın hazlarıyla
tâli’lerimize tebessümler yağdırırız.

Bayramı duyup dinlemek, ruhlarımızda her zaman kevser çağıltıları hissini
uyarır. Gönüllerimizi onun yumuşaklardan yumuşak esintilerine çevirdiğimiz
andan itibaren, tıpkı rüyalarda olduğu gibi, kendimizi, gidip ta semalara kadar
uzanan aydınlık bir geçmişin ışık kaynağının ortasında buluruz. Öyle ki
atalarımızın arkada bıraktığı her şey, bizden kopup giden bütün değerler ve
varlığımızı onlara borçlu bulunduğumuz bütün dinamikler yeniden bizim olur..
derken, Ak Çağ’ın o nazlı, hülyalı günleri bir kere daha ufkumuzda tüllenir..
bizimle münasebeti olan her şey, İsrafil’in diriltici soluklarını duymuş gibi
dirilir.. ve atalarımızla beraber kendimizi sırlı bir haşrüneşr arasatında
buluruz; buluruz da, eski günlere ait bütün zaman parçalarıyla beraber,
geleceğin yaşanmaya açık zaman dilimlerini aynı anda iç içe duyar ve yaşarız.
Hatta imanın aydınlık dünyasında, zikr ü fikr, tesbih u tehlillerin
çağrıştırmasıyla henüz yaşamadığımız, görmediğimiz, hatta hatta tasavvur bile
edemediğimiz ve dünyevî hayat normlarını aşan hatıralarla dolar taşarız..
bugüne kadar henüz tanışmamış olduğumuz lezzetlerin, saadetlerin ak ikliminde
dolaşır, bilhassa günümüzde, herkesin boğulup bunaldığı dünyanın karanlık
tünellerinde, âdeta Cennet yamaçlarında seyahat ediyor gibi, var olmanın, insan
olmanın, mü’min olmanın en erişilmez zevklerini duyarız... Kulaklarımızda:



“İman mânevî bir tûbâ-i Cennet çekirdeğini taşıyor.” hoş âvâzı, gönüllerimizde
ebediyet arzusuyla meshur; tıpkı rüyalarda her gördüğümüz şeye ulaşmamız, her
duyduğumuz nesneye sahip olmamız, her düşündüğümüz zevki kolayca elde
etmemiz gibi hâlden hâle intikal eder, şekilden şekle girer ve hazdan hazza
uçarız.

Bayram, dost-düşman hemen herkese kendini en yumuşak şekilde kabul ettirir
ve daha önceden planlanmış bütün nizamları, intizamları, dizaynları bozar,
ileriye-geriye atar, onların yerine kendi ahengini kurar. Evet, başka
düşüncelere, başka ahenklere programlanmış bütün ruhlar, onun meltemlerini
duyunca, Asâ-yı Musa ve Yed-i Beyzâ (Hz. Musa’nın asâsı  ve ışık saçan eli)
karşısında büyüsü bozulmuş sihirbazlar gibi, hemen gerçek kıbleye yönelir ve
Firavun’a karşı dedikleri gibi “Artık nasıl hüküm vereceksen ver.”1 derler.

Bayram bize, her zaman söylenmesi çok zor şeyler fısıldar, ruhlarımıza
ifadesi imkânsız mânâları duyurur.. ve daha ne gizli emellerimize su serperek
onları birer filiz hâline getirir.

Bayramdaki temcid, salâ, ezan ve gizli-açık her yanda duyulan evrâd u ezkâr
kulaklarımıza âdeta, gök kapılarının gıcırtılarını aksettirir; tebrikler, tes’idler,
el öpmeler, ziyaretler ise şanlı geçmişimizden köpürüp köpürüp gelen ruhu ve
mânâyı andırır. Evet, öteler buudlu bu lâhutî ses hevenkleri, bu mazi renkli töre
v e merasimler, sanki ruhlarımızın, anlatmak isteyip de anlatamadıkları
sevinçlerini, neşelerini veya hasretlerini ve hicranlarını söylüyor gibi gelir
bize...

Bayram, hemen her zaman oldukça şümullü bir dil kullanır ve anlatılması
gerekli olan her şeyi anlatır: İnsanın toprak gibi hiçliğini ve ayaklar altında
oluşunu.. yağmurun toprağı kucakladığı gibi rahmetin de onu kucakladığını.. arı
kovanından daha canlı, kuş yuvalarından daha yumuşak yuvalarımızın şefkatini..
ruhlarımızın ötelerle olan alâkalarını, emellerini.. kalblerimizin huzur ve
itminanını.. fert planında insanın bir bilinmez noktadan başlayıp ve bir türlü
bitmeyen sırlı yolculuğunu.. yolculuğun sevindiren veya ürperten son durağını..
toplum planında milletimizin doğuşunu.. çağlar ve çağlar boyu mücadelesini..
kültür ve medeniyetini.. örf ve âdetini.. üslûp ve şivesini, hem de senede bir iki
defa ve toplumun bütün katmanlarına en beliğ bir dille anlatır.

Bu güzel dünyanın güzelliklere namzet çocukları olan bizler, kendi
ruhlarımızın ifadesi olarak bayramlarda duyup dinlediklerimizi, coşup
haykırdıklarımızı ve yaşayıp anladıklarımızı, evet, maziden bize miras kalan



varlığımızın ruh ve mânâsını daha sağlam blokajlara oturtmalı, daha sağlam
seralara alarak korumalı, geliştirmeli ve yaşatmalıyız. Zira bu bayramlar ve
bayramlara ait ruh ve mânâların gönüllerimize sinmesi, bütün bir millete mâl
olması, bunca his, bunca hayal, bunca düşünce ile bütünleşmesi için kim bilir
ne kadar zamana ihtiyaç olmuş; uğrunda ne büyük gayretler gösterilmiş ve ne
tahammülfersa şeylere katlanılmıştır!? Bizim o geçmişten, o sa’y ve o gayretten
haberimiz olmayabilir.. bayramları, iyi senarize edilmiş bir şehrayinin birkaç
başarılı aktörle canlandırılması şeklinde seyredebiliriz.. oysaki bayram, bütün
bunları aşan bir temâşâ zevki, bir televvün derinliği ile gelir. O, gökteki ilk
aşılamadan sonra, yeryüzünde çağlar ve çağlar boyu sürüp gelen mukaddes bir
hamileliğin en bereketli ürünüdür.

Bayram, hayatın içinde, fakat hayattan daha derin, daha güzel ve dünyada
gerçekleşmesi imkânsız gibi görünen bir rüyayı canlandırır ve bir gaye-i hayali
düşlemeye dair enteresan ipuçları verir.. gönüllere istedikleri, bekledikleri
günleri vaad eder.. ve insan vicdanının gizli gizli arzu ettiği fakat bir türlü elde
edemediği ebedî saadet ihtiyacına, kendine mahsus bir lisan kullanarak
cevaplar verir.

Biz hepimiz, bir ölçüde ümit ve endişenin çocukları sayılırız. Hemen
hepimiz, ileride şimdikinden daha fazla mesut olacağımız mutlu günler bekler
ve saadet sarayları hülyası ile yaşarız. Bu beklenti ve bu hülyaların
gerçekleşmesini gösteren emareleri temâşâ ettikçe ümitlenir, göremeyince de
endişeye kapılırız.

Evet, bütün bir ömür boyu kulluk dünyamızda, Cennet’e doğru uzayan
yollarda önümüzü kesen sıkıntı, meşakkat ve çeşit çeşit gailelerle; Cehennem’e
çeken tünellerde pusu kurmuş bekleyen türlü türlü arzular, iştihalar ve
şehvetlerle mücadele ede ede Cennet yamaçlarına ulaşacağımızı ümit ettiğimiz
gibi, iyi bir imtihan verip hayatımızı “Hak rızası” çizgisinde yaşayarak
geçirdiğimiz veya geçireceğimiz Ramazandan sonra da öteler adına önemli
adımlar atmaya muvaffak olduğumuz mülâhazasıyla, muvaffak eden Zât’a karşı
içimizde rahmet buudlu bir kısım beklentilerin hâsıl olması –sinelerimizde o
beklentileri hâsıl eden, niyetlerimizi dua yerinde kabul buyurup umduklarımızla
bizleri şereflendirsin!– gayet normal ve hatta Allah’a inanmış olmanın
gereğidir.

Ramazan ve bayramlar, diğer gün ve aylardan farklı olarak sanki yağmur
yüklü bulutlar gibi gelir.. eteklerindeki hayrat ve hasenat cevherlerini başımıza



boşaltır.. günahlarımızı çer çöp gibi önüne katar, gufran denizlerine sürükler ve
bize tekrar ber tekrar:

“Mevlâ bizi affede Bayram o bayram olur
Cürm ü hatalar gide Bayram o bayram olur”
(M. Lütfi Hazretleri)
dedirtir. Hislerimizin sınırsızlığı, hülyalarımızın sonsuzluğu, sanki bekaya
açık bu fâni günleri ebedîleştirmenin büyülü formülüymüş gibi onların içine
girince, bize sonsuzun sırlı kapılarını aralamış ve gönüllerimize ebediyet
duygusunu bir kere daha duyurmuş olur.

İnsan ne zaman, bayramı ve bayramla gelen sesi, soluğu dinlese, o günlere
göre çok tekerrür eden o en güzel kelimelerden, en enfes ifadelerden, en mânâlı
davranışlardan, hatta o güne ait duygu ve düşüncelerden fışkıran en latif
iksirleri içer; içer de, saadetlerin en erişilmezini elde eder.

Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki
keder de ancak, böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur,
hüzün iken beklenen bir sürura inkılap eder.

Bayramlar, biraz da namazlarla bayramdırlar. İş gelip namaza dayanınca,
bayram artık yeryüzü işi olmaktan çıkar, semavî bir mânâ ve tesire ulaşır. Öyle
ki o gün, Allah’a karşı vazife ve sorumluluklarını yerine getirmeye azmetmiş
bütün ruhlar, camiye adımlarını atar atmaz âdeta vecde gelir, her biri Allah’la
münasebetine göre sonsuza yelken açar ve basiretlerine aralanan menfezlerden
ukbayı temâşâ ediyor gibi olurlar. Gönüllerinin bütün rikkatiyle duyup
hissettiklerinden lezzet alan bu insanlar, hâlleriyle, dilleriyle, davranışlarıyla
saygı duydukları bir huzurun hakkını eda ediyor gibi ağlar, inler ve kıvranırlar..
söylemek için söz arar.. matlubu yakalamak için hâlden hâle girer.. his ve
heyecanını haykırmaya çalışır, dilleri kelimelerin yetmezliğine takılır, yutkunur
yutkunur ve “lâ havle...” çekerler.

Hele bir de insan, minberde ve mihrapta aradığı sesi bulursa, sanki duyduğu,
duyup yudumladığı şeylerle gençleşiyor, ebedîleşiyor, zaman ve mekân üstü bir
keyfiyete ulaşıyor gibi olur. Sonra da Allah’ın, gönlüne saldığı ezelî vaadlerle
kanatlanmaya başlar. Bütün benliğini saran bu derinleşmenin vecd ü sekri
içinde Cennet’e gidiyor gibi, Cennet ehline inkılap ediyor gibi, yer yer
Yaratan’ın karşısında ter döker, zaman zaman da beraatı elinde köprüyü aşmış
gibi neşeyle köpürür.. ve öyle bir büyüye kapılır, öyle bir istiğraka kendini



salar ki, bir daha da uyanmak istemez...
1 Tâhâ sûresi, 20/72.



Kanlı Kâbus
Son hâdiselerin ağırlık ve boğuculuğu altında materyalist bir medeniyetin,

İslâm’a, hilâle karşı ne denli kin, nefret ve intikam düşünceleri taşıdığını bir
kere daha görüp yaşadık ve bir kere daha ürperip sarsıldık...

Evet, görüp-şahit olduk ki, biz ne kadar şirin görünürsek görünelim,
kendimizi ona ne kadar yakın hissedersek edelim, batı bize hep uzak kaldı..
uzak kalmaya dikkat etti ve hiçbir zaman bizim yanımızda olmayı düşünmedi..
bizimle münasebetlerinde hep iki yüzlü davrandı.. ezip geçmeye gücü yettiği
zamanlarda kabadayıca hareketlerden geri kalmadı.. iktidarsız kaldığı
dönemlerde, takiyyelerin en utandırıcılarını yaptı. İslâm dünyasını hemen her
zaman bir pazar ve panayır yeri olarak gördü ve öyle de davrandı. Gülerken
ısırdı, ağlarken de merhametimizi istismar etti; fakat hiçbir zaman bu garipler
dünyasına karşı insanî hislerle yaklaşmayı düşünmedi, duygu ve
düşüncelerimize karşı saygılı olmadı.

Batı, medeniyet ve insanlık adına ne kadar iddialı olursa olsun, biz onu,
güçlü olduğu hemen her devirde gayet zalim ve hunhar, zayıf düştüğü
zamanlarda da başkalarının ayağını öpecek kadar zelîl ve sefîl olarak tanıdık.
Evet, onun dış görünüşüyle iç yapısı, gürültülü iddialarıyla insanlığa vaad
ettiği şeyler arasında hemen her zaman bir zıtlık olmuştur. O, yüksek teknoloji,
sanat, ticaret ve maddî refahta ileri olduğu ölçüde, insanî değerler, ahlâk ve
fazilette hep gerilerin gerisinde kalmıştır. Onun, medeniyet ve demokrasi
havariliği sırf bir aldatmaca, dünya muvazenesi adına gösterdiği gayretler ise
göz boyamadan başka bir şey değildir. O, asırlar ve asırlar boyu menfaat
düşüncesiyle oturmuş kalkmış, hemen her zaman çıkarları uğrunda kan dökmüş-
kan içmiş.. ve yine bu uğurda gelip-gelip bize toslamış.. girdiği her yerde kırk
haramiler gibi davranmış; çalmış çırpmış, yağmada bulunmuş.. çalıp çırptığı
şeyleri paylaşmada diğer gasıplarla uzlaşamamışsa, kendi içinde boğuşmaya
girmiş.. ve cihan harplerinde olduğu gibi yeryüzünü kan gölü hâline getirmiş..
ve kan seylaplarıyla akla hayale gelmedik kan değirmenleri çevirmiştir.

Batılı nazarında medenî dünya, batıdan ve Hristiyan âleminden ibarettir.
Başka milletler, hususiyle de Müslümanlar büyük çoğunluğu itibarıyla ya
barbar ya da yarım medenidirler. Bu bakımdan da, onları ezmek, asimile etmek;
hizaya gelmezlerse tehcir veya soykırımına tâbi tutmak gayet normaldir. Tarih,
bu bağnazca tutumun misalleriyle doludur. Bu bağnazca tutuma milletimizin



maruz kalması ise, diğer bütün milletlerin birkaç katına denk seviyededir. Zira
batı, milletimizi İslâm dünyası üzerindeki emellerine mâni görmektedir. Evet,
günü gelince uyanacak koskoca bir dünyanın, milletimizin liderliği etrafında
toplanacağını düşündükçe o, hafakandan hafakana girmekte, asabîleşmekte,
huysuzlaşmakta ve âdeta bir deli gibi sağa-sola saldırmakta.

Batı, kendi içinde Hristiyanlığa karşı lakayt kalsa da, İslâmiyet’in bahis
mevzuu olduğu hemen her yerde, hatta Hz. Mesih’i kabul etmeyenler arasında
bile, korkunç bir İslâm düşmanlığı gözlenmektedir. Daha İslâm’ın zuhuruyla
dört bir yana serpilen düşmanlık tohumları, haçlı hareketleriyle birer tufan,
birer felaket hâlini aldı. O günden bugüne bir kısım ruhanî reislerin kin, nefret
ve düşmanca gayretleriyle batılı insan, Müslümanları birer gulyabanî,
Müslüman idarecileri de âdeta birer Neron gibi görmeye başladı. Bu mevzuda
anlatılan şeyler batılı yığınları o kadar tesir altına aldı ki, değil sadece cahil
kalabalıklar, papazlarla sürekli kavga içinde bulunan dinsizler, ilim adamları,
araştırmacılar dahi, “İslâm” kelimesinin geçtiği her yerde, kinle, nefretle
gerilip, düşmanlıkla gürlediler.

Akl-ı selîm ve müspet düşünce karşısında her gün biraz daha kan kaybeden
ve bütün bütün itibarını yitiren ruhanî sınıf, halkın içinde uyanan bu kin ve
nefretlere sığınarak, İslâmiyet hakkındaki ebedî ve cibillî düşmanlıklarını
devam ettirdiler. Bugün Avrupa ve Amerika’nın pek çok önemli ilim ve
medeniyet merkezlerinde, İslâmiyet’in yeryüzünden silinmesi ve her şeye
rağmen Hristiyanlığın neşredilmesi emeliyle yanıp tutuşan binlerce mutaassıp,
bağnaz İslâm düşmanını görüp-göstermek mümkündür. Bu taassup ve bağnazlık,
Avrupa ve Amerika’nın bazı merkezlerinde sadece birer tasavvur ve düşünce
olarak da kalmıyor.. sık sık matbuata da aksettiği gibi, bugün, İslâm dünyasının
en ücra yerlerine kadar sokulup misyonerlik faaliyetlerini sürdürenlerin hadd ü
hesabı yok.. ve yine bugün, İngiltere, Fransa ve Amerika’daki İslâm’ı karalama
ve Hristiyanlığı neşretme cemiyetlerine ayrılan paralar, bizlere dehşet ve
ürperti verecek mahiyettedir. İnsan, bu uğurda sarf edilen dolar, sterlin, mark
ve frankların korkunç miktarını duydukça, kendini Orta Çağ’ın o en karanlık
yıllarında Pierre Lermit’lerin çığlıklarıyla kükremiş haçlılar arasında sanıyor.

Evet, hep medenî geçinen bu insafsız dünyanın, İslâm hakkındaki tasavvur,
düşünce ve kriterlerini duydukça insan, ister istemez şu kanaate varıyor:
Yeryüzünde İslâm’ın nuru parladıkça, hilâlin şevketi  devam ettikçe ne haçlı kin
ve nefreti yatışacağa benziyor ne de İslâm dünyası işgalden kurtulacağa...



Öyle anlaşılıyor ki, Araplar bütünüyle Hristiyanlaştırılacağı –bu hiçbir
zaman olmayacaktır ve olmasın!– Türkler de Altay dağları ötesine sürüleceği
güne kadar –Rabbim o günleri göstermesin!– batılıların baskı, boykot, ambargo
ve işgalleri –en yeni ve canlı misalini Körfez krizi münasebetiyle yaşadık–
devam edecek.. ve Rişar’ların, Barbaros Frederik’lerin torunlarını, kan içmek
üzere sık sık yamaçlarımızda görecek, tiksinecek ve ürpereceğiz...

Olanların delâletiyle olacaklar hakkında ihtimaller yürütüyor ve diyoruz ki;
bundan sonra da batı, en kaba, en derin bir taassupla İslâmiyet ve
Müslümanlara düşman olduğunu fırsat buldukça gösterecek.. İslâm dünyasının
ümit minberi, vahdet mihrabı olan Türkiye’yi tekrar ber tekrar sarsacak,
kıskaca alacak, kan kusturacak ve ona huzur vermeyecektir. Böyle yapacaktır;
zira asırlık emellerine ulaşmanın yolu bundan geçiyor. Böyle yapacaktır; çünkü
o, bu sayede ayakta kalabileceğine inanmaktadır. Bugün o, Türkiye’nin İslâm
dünyası nazarındaki nüfuz ve itibarını, kendi geleceği adına tehlikeli
bulduğundan, ne pahasına olursa olsun, Türk milletine karşı liderliğe giden
yolları tıkama kararındadır.

Evet, dünyada her şey ve herkes değişse de, batı, mağara ve dehlizlerde
yaşadığı dönemdeki İslâm düşmanlığını bütün ürperticiliğiyle devam ettireceğe
benzer...

Artık, böyle bir dünyadan merhamet bekleyenler aldanmış ve ona şirin
görünmek için kendi değerlerini, kendi mukaddeslerini tezyif edenler ise,
bindikleri dalı kesmiş olurlar. Onlarla bizim aramızdaki uçurumları doldurup
hatt-ı muvâsalayı temin etmek imkânsızdır. Onlarla bizim aramızdaki mesafe
tamamen onlara ait olduğundan, o boşluğu doldurmaya bizim gücümüz yetmez.
Zaten onlar da, aradaki bu boşluğun kapanmasından daha ziyade, bütün bütün
onlara iltihakımızı beklemekteler. Böyle bir isteğe cevab-ı sevap vermek ise,
ya bir hıyanet veya akılsızlıktır.

Şimdiye kadar açıktan açığa böyle bir talebe “evet” diyen çıkmadı. Ama,
yığınlar dolaylı yollardan hep böyle bir yok olmaya doğru itildi. İçte ve dışta
bir kısım gizli güçler, saf kitleleri hep ölüm çukurlarının çevrelerinde
dolaştırdı ve onlara özleriyle var olma fırsatını vermediler...



Tarihî Devr-i Dâimler
Bir zamanlar, güneş bu ülkede doğar, rahmet bu ülkeye yağar, güller-çiçekler

de bu ülkede açardı. Yıldızlar bu ülkeye göz kırpar, sema bu ülkeye tebessüm
eder ve öteler bu ülkeye bir başka bakardı. O zamanlar, bir baştan bir başa
dağlarımız bağ, bağlarımız da Cennet bahçeleri gibi büyülü ve rengârenkti.
Tekmil ovalarımız obalarımız, Hızır’la arkadaşlığa ermiş gibi hep canlı ve hep
pırıl pırıldı.. oralarda bin rayiha ile eserdi esince rüzgâr.. ve sabâ her yerde
misk ü amber sürünür gezerdi. Dost-düşman bin bir iştiyakla yamaçlarımızda
tenezzühe koşar.. ve Çin’den-Maçin’den kopup gelen kervanların biri konar,
biri kalkardı.

Gökteki ihtişamla yerdeki güzelliklerin ufuk teşkil ettiği bu dünyada, ışık ve
renk arası gelip giden ruhlar, neşeyle daldan dala uçuşan kuşlar gibi hep şen ve
şakrak; gönüller de Firdevslere koşmanın heyecanıyla soluk soluğa ve
sımsıcaktı. Zaman zaman, Cennetlere açık bu sihirli dünyanın kapısında,
tasavvurlarımız gidip gökler ötesi âlemlere dayanınca, sonsuzun güzellikleri
gönüllerimizde nara atmaya başlardı.

Bu yemyeşil iklimin bağı-bahçesi, gülü-çemeni hayatımız gibi
nabızlarımızda atar, dört bir bucaktan ruhlarımıza akıp gelen mânâlar,
kulaklarımıza bir sihirli zemzeme fısıldar ve bizi sürprizlere açık yamaçlarda
tenezzühe çağırırdı.

Gün gelip de dünyamızı çepeçevre saran bu ışık, ülke sınırlarını aşıp nursuz
ve ufuksuzları kuşatınca, hiç güneş bilmeyen bu karanlık dünya, bir baştan bir
başa fecir rengine büründü ve gece kuşları gibi harabelerde tüneyen
bahtsızların yüzleri gülmeye başladı.. derken gönüllere eza saksağan sesleri bir
bir kısıldı.. harabeleri okşayıp geçen ışık hüzmelerinden yarasaların gözleri
kamaştı.. bütün canavarlar inlerine girip murakabeye daldı ve bütün yılanların
zehirleri kursaklarına aktı. En karanlık düşüncelerin hüküm sürdüğü bu
yerlerde, renk ve ışıktan Cennetlere yollar açıldı. Yer yer Firdevsî esintilerin
çiçekleri okşayıp geçtiği, zaman zaman da dikenlerin güllere selâm durduğu
yollar...

Gönüllerimizde iman ve azim, dillerimizde aşk u şevk türküsü, dem o dem
şahlanmış yürürken, birdenbire bu muhteşem dünya öyle bir sarsıldı ki, altı
üstüne gelmedik hiçbir şey kalmadı. Güneş sislere boğulup kayboldu.. renkler
hüzünle inlemeye başladı.. yıldızların çehresini buz bağladı.. ay bu dehşetten



sapsarı kesildi.
Artık, esen rüzgârlar gül kokusu taşımıyor.. kuşlar, kuşçuklar neşeyle

ötmüyor.. bülbüller hüzün mırıldanıyor.. akrepler kuyruklarını dikmiş nefretle
dolaşıyor ve çalım satıyor.. yılanlar da ıslık ıslık yüreklere korku salıyordu.
Evet, yeniden çemenler ağlamaya durmuş, yeniden goncalar zünnar bağlamış ve
yeniden böcekler ağıtla inliyordu.. yeniden sesler hıçkırığa dönmüş, yeniden
sevinçler sinelerde boğulmuş ve her yanda çığlık çığlık yeisin, kederin
nağmeleri duyuluyordu.. yeniden gök-yer birbirinden kopuyor, arz başını alıp
karanlıklar içinde yüzüyor ve yeniden sema belirsizleşip kaoslaşıyordu..
mesafeler merhametsiz ve gidip Kafdağı’na ulaşmıştı, emeller sarsık ve
iradeler de felç olmuştu. Duygu ve düşünce tanımayan kaba ruhların üzerimize
saldıkları zehirli oklar sinelerimizi delik deşik etmiş ve gözlerimizi de kan
çanağına çevirmişti. Zayıf ruhlar sürekli sendeliyor, çelimsiz iradeler sağda
solda geziyor ve oturmamış gönüller de tir tir titriyordu.. akıl hayret ve
şaşkınlık vadilerinde tepetaklak, muhakeme de cinnet derelerinde hayale inci
diziyordu. Dünya ve ukba saltanatının kapılarını açan sırlı anahtarları kaldırıp
bir tarafa attığımız bu kapkara günlerde, altından hazinelerimize sırtımızı
dönüyor ve gidip bakırcılar çarşısında cevher arıyorduk.

Bu sis ve duman içinde, kurnaz tilkiler aslan postuna bürünüp çalım satıyor;
aslanlarsa gadr-ı hicranın demir pençesinde inim inim inliyor ve çaresizlik
hırıltılarıyla acz besteliyorlardı.. saksağanlar uğursuz sesleriyle –dayansın
kulaklar– habire nutuklar çekiyor; bülbüller, çorap gibi yuvaları içinde
yutkunup duruyorlardı. Her yanda sessiz sessiz ahlar yükseliyor ve her yanda
çaresizlik tesellisi içinde az buçuk canlılar dahi felç olup gidiyordu. Sabır
fitneye yenik düşmüş, tevekkül ve Hakk’a itimat sebepler karşısında nakavt
olmuş.. vicdan en tâli’siz günlerini yaşıyordu.

Evet artık, ne Cibril’in dolaştığı yerlerde hayat emaresi ne de Hızır’ın
bıraktığı yemyeşil izlerden eser kalmamıştı. Düşünce ümide inat gidip gidip
karanlık iklimlerde dolaşıyor, ümit düşünceden habersiz ve ölüm solukluyordu.

Tam bu zifiri karanlık içinde, biz bitkin, iradelerimiz de bîtâb yürürken,
asırlar ötesinden Yüce Rehber’in sesi tın tın bir kere daha duyuldu. Nağmeleri
kor gibi yakıcı, haykırışları yaman, solukları da gürül gürüldü. O, yoldakilere
“Gel gel” diyor, âvâz âvâz bir şafağı müjdeliyor ve geçmişin şanlı yamaçlarına
doğru yollar vuruyordu. Sesten, sözden anlayan herkes O’na doğru koşuyor..
mesafeler O’na ve arkasındakilere selâm duruyor ve her yana âdeta emniyet



yağıyordu. Yeniden gökler ve yer izdivaca hazırlanıyor gibi el ele ve yüz yüze
gelmişti.. yeniden ruhanîlerle insanlar aynı safta birleşiyordu. Her sıkıntılı
dönemde, varlığını başımızın üstünde bir güneş gibi hissettiğimiz Yüce Rehber
–Allah gölgesini başımızdan eksik etmesin!– bizi bir kere daha vesâyâsı altına
alıyor ve “ümmetî..!” deyip inliyordu.. vicdanlarımız da bu arş u ferşi çınlatan
sese: “Sensizlik işimizi bitirdi.. mumumuz sönmek üzere; çerağın nerde?.”
çığlıklarıyla mukabele ediyordu.

Artık, O bir güneş gibi hep başımızın üstünde dönüp duruyor; bizler de birer
sızıntı gibi bağrımızı o ışık kaynağına açıyor, O’nunla bütünleşmek ve O’nda
fâni olmak istiyorduk. O, gürül gürül bir çağlayan gibi gönüllerimize akıyor;
bizler de kendimizi o ummana salıyor ve damlaya derya neşvesini
duyuruyorduk. O, geçeceğimiz yollara ışık saçan güneşlere denk bir ışık
kaynağı, bizler de o ilâhî meşale etrafında uçuşan birer pervane.. O, dünya ve
ukba mutluluğunu atının terkisine bağlamış bir Kutlu Yolcu, bizler de O’nun
âzat kabul etmez köleleri.. O hayatını karanlıklarla mücadeleye adamış bir ışık
insan, bizler de bu kavganın “hayhuy”una dem tutan alkışçılar olmuştuk..
O’nunla dolup taşıyor, O’nu solukluyor, O’nu yudumluyor.. O’nun arkasından
coşuyor, O’na intisabın gururuyla şahlanıyor ve O’nun zaferleriyle şahlanıp
kendimizden geçiyorduk. Evet, O’nun sayesinde bir kere daha kefeni gömlek
yapıyor, bir kere daha ölüm çukurundan kurtuluyor ve bir kere daha tipiden-
borandan yakayı sıyırıp bahara eriyorduk...

Aslında bu, ilk değildi; son da olmayacaktı. Dünya kuruldu kurulalı, kışları
baharlar, geceleri de gündüzler takip edip durmuştu. Biz ve zamanımız da bu
“devr-i dâim”in dışında kalamazdık.. kalmadık da. Hatta eğer bizler, vefasızlık
edip sebepler planında bir kenara çekilseydik, bir kısım vefalı gönüller hatırına
yine her yana nurlar yağacak ve ilkinde olduğu gibi yine ışık gelip karanlığı
boğacaktı.

Şu anda yeryüzü, tekmil yağmur duasına hazırlanmış gibi, urbalar altüst
olmuş, eller aşağıya doğru çevrilmiş.. gözler ümitle açılıp kapanıyor ve yanık
sineler, güftesiz bestelerle hafakanlar mırıldanıyor... üst üste yığılıp yeryüzünü
şefkatle seyreden ruhanîlerin gözleri damla damla.. bilfarz, bulutların suyu
tükense bile, sebepler ötesi âlemlerden gelecek rahmet esintileri, yeryüzünü
Cennetlere çevirecek ve her şey gibi bizim de hasret ateşlerimizi söndürecektir.

Hele bir fasıl daha geçsin; varsa vicdan u iz’anın, sen de göreceksin sabahın
nurdan hançerini zulmetlerin bağrına sapladığı günü ve dört bir yanın diriliş



türküleriyle inlediğini.
Şimdi gel sen de dikenler içinde olsan bile, gül türküleri söyle! Çevrene

yumuşatıcı nefeslerle bir şeyler fısılda! Toparlan, gönlüne açıl ve gelip ruhunun
üzerine çöreklenen rahatlık cadısını kov! Âh u enîne hasret seccadene koş ve
iniltilerini gözyaşlarınla nefeslendir! Nefeslendir ki, bu âh u efgân ve bu
mübarek damlalar, değil muvakkat karanlık ve dünyevî ateşleri, Cehennemin
kıvılcımlarını dahi söndürüp, ateşin bağrında “berd u selâm”lara inkılap
edecektir. Çevrendeki sisten-dumandan endişe edip geri durma! Atmosferine
çarpan şahaplarla sarsılma! Feleğin dölyatağında gerinen mutlu yarınları gör ve
rüyaların Hira’sında, hülyaların Tûr’unda Sonsuz’dan gelen nefesleri duymaya
çalış! Çalış ki, gönülleri pervaneliğe alıştıran dünkü renk ve ışık, eskisine denk
bir tülleniş sath-ı mâiline girdi bile. Çalış ve çerağını, o ışıktan tutuştur; bir
karanlık bucağı da sen aydınlat! Karanlığa sövmek değil, ışık yolunda bir mum
yakmak mârifet..! Yarasaları yarasalarla baş başa bırak! Akrebin kuyruğunu
kırıp kendi ağzına sok ve her gün biraz daha ışığa doğru kayan şu tâli’li
dünyada bizlere ruhun bestelerinden bir şeyler mırıldan!



Milletin Yolunu Kesen Kanlı Kâbus
Sen karanlık düşüncelerin esiri, ikide bir zamanın çıkmazına düşen ve elli

defa burnunu yerlere sürtmeden kendine gelmeyen içi geçmiş ruh.! Sürekli
ufuksuz.! Bilinmezlere yelken açan sarhoş ve şaşkın kaptan.! Diyelim ki, bir iki
adım öteden habersiz yaşıyorsun –rakip tanımayan ve herkese tepeden bakan
hâlinden utan!– ayağının altında magmalar gibi gürleyen ve çevreye dehşetler
saçan, lavlar gibi köpürüp göklere yükselen şu kıyamet emarelerini de mi
duymuyorsun?. Söyle bana Allah aşkına, yoksa sen gerçek bir kıyamet mi
bekliyorsun! Son bir iki asırlık kızıl kıyametlerle dahi kendine gelmediğine
göre, pek uyanacağa benzemiyorsun!

Şimdi istersen uyu; çünkü bundan sonra kopacak kıyamet senin kıyametin
olacaktır! Evet, yakın bir gelecekte sen, sırtında bir kambur gibi tarihî
mesuliyetlerin, derdest edilip tarihleşeceğin gayyaya götürülürken, senin
ihmaline, senin iğfaline, senin hıyanetine uğramış, bütün ihmalzedelerin, bütün
iğfalzedelerin, bütün hıyanetzedelerin kahredici bakışları, çıldırtan çığlıkları
ve arş-ı adaleti ihtizaza getiren tazallümleriyle, ölüp ölüp dirilecek ve “Keşke,
ben de toprak olsaydım!” deyip inleyeceksin..!

Bir mutlu gelecek adına her hâdise, tıpkı bir sihirli beyan, bize bunları
anlatıyor.. sezebildiğimiz kadarıyla, vak’aların perde arkası böyle büyülü bir
değişikliği haber veriyor.. daha şimdiden kulaklarımıza kadar gelip ulaşan tatlı
bir mûsıkî veya ürperten bir uğultu, bize, ayrı ayrı bu iki hâdiseden çok sesli
bir şeyler mırıldanıyor: Bütün batı ve batı patentli medeniyetler, kâbuslu bir
bekleyişten sonra, şimdilerde ürperten bir ölüm çukuruna, bir girdaba doğru
kaymaya başladılar bile...

Sen, “çağdaşlık”, “çağ atlama” nakaratıyla kendi kendini avuta dur; kazanç,
gelir dağılımı, refah, mutluluk, keyif, neşe gibi gevezeliklerle teselli olmaya
devam et; beraberlerinde bulunmayı şeref saydığın “çağdaş” dünyaların arş-ı
nizamlarından kopup gelen sûr sesi çoktan bir korkulu rüya gibi her yanı sardı...

Aslında senin, çağdaşlığın da, çağı yakalaman da sadece bir züğürt tesellisi
ve kendi kendini aldatma; senin icraatın sırf bir taklit ve başkalarına bakıp
geviş getirme; idaren de, kurtları çobanlığa yükseltip, çobanları da
sürüleştirmekten ibaret. Yakın tarihimiz itibarıyla senin bu kabîl hataların,
sayılamayacak kadar çok, ağıza alınamayacak kadar da utandırıcı olmuştur.
Evet sen, dünden bugüne bir kerecik olsun hatalarını aşamadın.. aksine “hatamı



aşayım, onu zihinlerden sileyim” derken, ikinci bir hata işledin.. işte milletçe,
son bir-bir buçuk asırlık sarsıntı, perişaniyet ve buhranlarımız da, senin
sebebiyet verdiğin bu “hatalar fasit daire”sinin bir ürünü.. belli aralıklarla
gece baskınların, kendi milletine karşı güç denemelerin, aşağılık duygusunun
verdiği tuhaf bir ruh haletiyle, sık sık kendini ispatlama gayretlerin de onun ayrı
bir buudu! Tarihin hiçbir devrinde, hiçbir bahtsız millet, bu kadar çok felaketin,
bu kadar dar bir zamana sıkıştırıldığını görmemiştir. Ey, kinin, nefretin,
garazın, muhakemesizliğin âzat kabul etmez kölesi! Ey, kendi tarihinin
sayfalarını kanla kirleten tarihin kanlı delisi.. cinnetin de bir sınırı olmalı değil
miydi!?

Evet, yirminci asra doğru gelinirken, bütün dünyada, farklı buudlarda ve
gözle görülür şekilde ciddî değişiklikler gözleniyordu.. ve bu kaçınılmazdı da.
Ne var ki, aynı dönemde bizde, içtimaî, iktisadî, siyasî bünyenin yenilenmesi
adına, zamanın hiçbir diliminde, tarihin hiçbir çağında eşi-benzeri görülmemiş
bir ihtilal humması yaşandı. Vâkıa, çokları tarafından hâlâ büyük bir hâdise, bir
tarihî başlangıç gibi gösterilmek istenen ve insanlığa çok yararlı olduğu
vehmedilen Fransız İhtilalinden bu yana, bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde
de belli bir tempo ile devam edegelen bir yıkma, bir değiştirme, bir yeniden
şekillendirme gayretleri vardı; ama, asrımıza gelince bu hareket daha da
hızlandı, daha da aşırılaştı ve milletimiz için âdeta bir kanlı kâbus hâlini aldı.

Mâbed ve saray, kalblerden, kafalardan silinirse, insanlığın duyguda,
düşüncede hürleşeceği ve böylece insanî değerlere uyanacağı vehmediliyordu..
hatta biz, bahtsız bir zaman diliminde bu dramın acı acı yaşandığını da gördük;
gördük ama, umduklarımızdan hiçbirini elde edemedik.. elde etmek şöyle
dursun, kaybettiklerimizin haddi hesabı yok. Her şey altüst olduktan sonra,
mâbed ve saray otoritesinin vârisi olduğunu iddia eden bir sürü otorite
heveslisi türedi: Millet, halk, devlet, parlamento, işçi, bürokrat ve yer yer
kendini hissettirme çıkışları yapan askeriye bu mirasçılardan sadece birkaçı...

“Kuvvet hakta olmalı” yoksa, istibdâdı yıktık diyenler onu daha geniş bir
zemine yaymış ve önü alınmaz hâle getirmiş olurlar. Bizde de öyle oldu;
gidenler, milletin beklentilerini veremeden gittiler; gelenler de bir sürü şerlerle
geldiler.. peygamberlerin sundukları mesajlarla doğup gelişmiş bulunan
kolektif duygu ve davranış nizamını altüst eden yenilik hareketleri, mâbed
yerine apartmanı, Mâbud’un marziyatı yerine de, ferdin hevâ ve hevesini, beden
ve cismanî hazlarını yerleştirdi. Bu dönem itibarıyla idi ki, Kur’ân’ın “eşref-i



mahluk” diye tanıyıp tanıttığı insanoğlu, yiyen-içen-hazmeden-uyuyan-cinsî
arzularını yaşayan ve ıtrahta bulunan sefil bir varlık durumuna düşürüldü.. ve
yine bu dönemde, üzerinde kıymet ifade eden hiçbir çizgi ve tarihî iz, geçmişe
ait hiçbir hatıra ve olgunluk emaresi bulunmayan bu alabildiğine şapşal ve
ablak yüzlü düşüncenin elinde, eski değerlerin hepsi tapanlanıp1 gitti; yerlerine
de hiçbir şey konamadı. Zaten inkârcı ve nihilist bir dünya görüşünün
boşluğundan ve hevâî üslûbundan, başka bir şey de beklenemezdi...

Evet, diyebiliriz ki, bu sisli-dumanlı dönemde, ferdî, içtimaî pek çok şey
vaad edilmiştir; ama, bunlardan hiçbiri gerçekleştirilememiştir. Aksine, bütün
millî, dinî ve tarihî değerler yıkılmış ve onların yerini de ürperten bir mazi
hasreti ve içlerimizi endişe ile dolduran bir gelecek kuşkusu almıştır. Şimdi,
sinelerimiz her tarafta, kanlı gözlerle kendi dünyasını ve kendi üslûbunu arıyor.
1 Tapanlama: Ekilmiş tarlada, tohumun örtülmesi için toprağın düzlenmesi.



Işık Evlerde Hayat
En derin ledünni güzelliklere açık saniyeler, ruhun isteklerini çoğaltarak ve

inkişaf ettirerek geçen dakikalar, gönüllere genişlik salıp sonra da sonsuzlaşan
saatler, çağımızda dünyanın en güzel, biraz da muhataralı yerleri olan “ışık
evler”e çok yaraşır.

Her akşam, işinden, okulundan, dairesinden ayrılıp bir “vaha”ya koşuyor
gibi, ışık evlere koşup gelenler, bu evlerin kendilerine has büyüleyici
duygularına dalar, şurada-burada zihinlerine ilişen kötü duygu ve tutkulardan
sıyrılır, başları Cennetlere ulaşmış gibi derin bir huzûra ererler. Her akşam ve
her vazife dönüşü, ışık evlerin müdavimleri için, hayata yeniden dönüş ve
kendilerini idrak ediş demektir. Onlar, her yirmi dört saatte bir kere yeni bir
“ba’sü ba’del mevt”  görür, ruhlarındaki Cennetlerde dolaşır ve renkli
tâli’lerine tebessüm eder, kendilerinden geçerler.

Biz hepimiz, mâbedleşen bu ışık evlerin gölgesinde var olmanın, yaşamanın,
ümitlenmenin, ölçülü bulunmanın ne demek olduğunu daha iyi anlar, kendimizce
hayatı daha derinden kavrar ve varlığı daha farklı buluruz. Güya her gün onlara
ulaşacağımız “âna” kadar birer kadavraymışız da, onlara ulaşınca, Kudret’ten
ilâhî nefhalara ermiş gibi dirilip, başkalaşıp ötelere uyandığımızı ve birer mânâ
insanı hâline geldiğimizi hissederiz. Sanki onların içinde geçirdiğimiz her
dakika, sonsuz zamandan bir parçaymış gibi, ruhlarımızda ebediyet duygularını
deşer ve gönüllerimize hayat üfler geçer; geçer de bu sihirli esintilerin, bu
tılsımlı tesirlerin altında hayatı, daha bir başka hisseder ve daha bir başka
yaşarız.

Bizler, çok defa bu sihirli muhitte, hazların en erişilmezine, itminan ve
sükûnun en baş döndürücülerine erer, her şeyi bir aşk u şevk neşvesi içinde
tanır, duyar ve kendi kendimize: “Yoksa bu yaşadığımız hayat Cennet  hayatı
mı?” diye mırıldanırız.

Ben şahsen, ışık çağından bu yana, varlığını Cibril’in emniyetle açılıp-
kapanan kanatları altında sürdüre gelmiş bu nurdan evlerde akıp duran
zamanları, onların hususî şivesini her zaman kanımda ve âsâbımda
hissetmişimdir.

Bizler, sağımızda-solumuzda bizi tazyik eden hâdiselerin dertle mırıldandığı,
sinelerimizin isyanla sükût ettiği, zamanın, tıpkı meflûç bir insan gibi
ayaklarımızın dibinden sürüm sürüm gelip geçtiği ve simsiyah yeislerin



ruhlarımızı hırpaladığı hemen her zaman, Allah adının müzakeresiyle kanatlı bu
mübarek evlere koşmuş; koşup sonsuzun sırlı kapılarını zorlamış; Hakk’ı
zikretmek maksadıyla meleklerin teşkil ettiği bir korodaymışız gibi
gönüllerimizin aşk u hasretini mırıldanmış ve en galeyanlı hislerle
coşmuşuzdur.

Bizler, vücudumuzun, mahiyetimizin hudutları bütün bütün eriyerek, sonsuzla
aramızdaki engellerin yok olduğu, her şeyin sihirli bir açılış, bir iç içe akış ve
bir buudlanışla sırlaştığı bu ışık evlerin hakkını verdiğimiz dakikalarda,
ruhlarımızın metafizik güzelliklerle dolduğunu ve akıllarımıza hep ötelerin
gösterildiğini hissetmişizdir.

Hepimiz, pek çok ev, apartman, yalı, köşk ve villa görmüşüzdür. Ama,
bunların hiçbiri bana, her zaman, Hazreti Nuh’un tufanlar içinde yol alan
gemisine benzettiğim ve bir yeis-kasvet zemininden fışkırıp çıktıkları halde
Cennet yamaçlarına açık olan bu evlerde duyup tattığım doygun hissi
vermemiştir. Öyle zannediyorum ki, dünyada, en tesirli zevkler, en baş
döndürücü lezzetler, en canlı şiirler, en tatlı mûsıkîler ülfete, ünsiyete
yenilseler de, her zaman sonsuza açık bu ışık evler, gönüllere bakan
derinlikleri ve gözleri kamaştıran renkleriyle ebedlere kadar pâr pâr
parıldayacak ve ülfetler karşısında renk atmayacaklardır.



Müslümanca Yaşama
Her beşerî sistem ve beşerî düşünce tarzı, ne kadar uzun ömürlü olursa

olsun, zamanla eskir, bayatlar, cazibe ve güzelliğini yitirir ve bıkkınlık hâsıl
eder; ama, Müslümanca yaşama ve Müslümanca düşünce tarzı öyle değildir.
İnsan onda, eğer ruhunu tam hazırlayabilmişse, alışılmış şekil ve formüllerin
ötesinde, tıpkı baharlarda, tabiat kitabının çehresinde parıldayan bir güzellik ve
cazibe ruhunu, çağlayanlarla fışkıran sonsuzluk düşüncesini, semaların mavi
derinliklerinde tütüp duran ebediyet duygusunu bulur ve başı Cennetlere
ulaşmış gibi olur.

Müslüman olarak doğup büyümek ve ruhuyla onun hususî şivesini duyup
tatmak bir tâli’ eseri ve bir bahtiyarlıktır. Onun yumuşak, aydın ve feyizli
iklimini tanıma fırsatını bulamayanlar, bütün bir hayat boyu sevgilisinden
mahrum kalmış birinin yalnızlığı içinde, “Bu sahra benim, şu sahra senin.” der
koşar.. “Dîde giryân, sine püryân, akıl hayran”, “Şirin” der sızlar, “Leyla” der
gözyaşı döker.. gözlerinin feri biter, dizlerinin dermanı tükenir; ama neticede,
bir çuvaldız boyu dahi yol almadığını görür.. başı açık, ayağı yalın hayalleri ile
olduğu yerde saydığına muttali olur ve hasretle inler.

Bazen hiçbir şey bilmeden yola çıkıp da, belli bir süre sonra fıtrat ve
tabiatın rehberliğinde kendi ham hayallerinden kurtularak, fıtrat yolu İslâm’la
tanışanlar da çıkabilir ki, bir bakıma bunun da kendine göre bir güzellik ve bir
cazibesi vardır. Hatta ülfet ve ünsiyet gölgesi henüz üzerlerine düşmemesi
bakımından, böylelerinin Müslümanlığında ayrı bir tat, ayrı bir tazelik ve ayrı
bir taravet de olabilir. Ancak, böylesi çok ve yaygın değildir. Umumiyetle,
ondan uzak yerlerde neşet edenler, onu kendi özüyle, kendi şivesiyle bilemez
ve kendi orijini, kendi hususiyetleri ile tanıyamazlar. Zaten başından bu yana
belli yanlarıyla “âbâ-an-ced” hep vicâhî intikal eden bir kültür başka türlü de
olamazdı.

O, lâhutî soluklarını duyurabildiği dünyanın ve o dünya insanının Cenneti
gibidir. Onu şuurlarıyla tartıp tanıyanlar, onda, başka hiçbir şeyde rast
gelemeyecekleri harikalar bulur ve harikalar tanırlar. Bu şuurla onun ışıktan
ikliminde dolaşanlar, geçtikleri her yerde yol boyu sihirli çeşmelerin aktığını
görür.. suların, rüzgârların, dağların, ovaların dile gelip onunla konuştuklarını
duyar ve bütün şanlı geçmişi onun ruhuna sinmiş bir ses, bir mûsıkî gibi
hisseder.. geçen günleri, değişen renkleri, hiç geçmemiş, hiç değişmemiş gibi,



onun aydınlık atmosferinde tekrar ber tekrar yaşarlar.. ve âdeta her fâni ruh
onda ölümsüzlüğün bir buudunu bulur ve ötelerdeki ebediyetine menfezler
açmış olur...

Şurada-burada serseri gezen ruhlar, ne zaman onun ünsiyet esintili sinesine
dönseler, kendi kendilerine, “İşte rüya ve hülyalarımızda aradığımız dünya!”
der; düşünce ve ihsaslarını onun baharlar gibi engin, canlı ve renkli iklimine
salar, fâniliğe rağmen ölümsüzlüğe uyanırlar.

Onun yakuttan havası, ışığı ve sihirli atmosferine girenler, çok defa, “Neden
insanların çoğu bu cennetâsâ dünyaya karşı lakayt kalıyor ve nasıl olur da
insanlık, iliklerine kadar işleyen onun bu diriltici soluklarını duymuyor..?”
demeden kendilerini alamazlar. Evet, o, böyle derinden derine ruhun bütün
ihtiyaçlarını söylerken, en derin, en hüzünlü bir ses olarak gaflet ve
dalgınlıklarımızı delerken, nasıl oluyor da bu büyülü sese, bu coşturan soluğa
karşı alâkasız kalabiliyoruz! Nasıl oluyor da hayatı idrak ettiğimiz günden bu
yana, onun gözümüzün önünde ördüğü, parlattığı, o hoş ve gönülleri hoplatan
güzellikler şiirine karşı duyarsız olabiliyoruz!

Onun dünyasında her şey bir aşk büyüsü ile sihirli gibidir. Gündüzler, bu
masmavi âlemin büyüsü içinde doğar, aydınlanır ve sinelere bir bir boyasını
çalar, öyle gider.. geceler insanın derinliklerine matkaplar salıyor gibi en
düşündürücü duygularla gelir, gönüllere bir avuç kor atar-geçer.. sabahlar
insanı en tatlı ses, rayiha ve esintilerle kucaklar.. bağ ve bahçelerden yükselen
çiçeklerin kokuları, damla damla sağdan soldan dökülüp gelen kuşların
cıvıltıları ve yer yer gölgeler gibi bir belirip bir kaybolmaları.. zaman zaman
gerçeklerin gölgelere karışması, vakit vakit de gölgelerin gerçekleşmesi, evet,
bütün bunlar âdeta bir hayret ve ürpertinin besteleri gibidirler.

Düşünce dünyasıyla bu seviyeyi yakalayabilenler, kendilerini Cennet
yamaçlarında seyr ve tenezzühe çıkmış gibi hisseder, gönüllerinde ebedî var
olma ve aşkın nefeslerini duyar, sonsuzluk için yaratılmış olmanın hazları ile
büyülenir giderler.

* * *

Her şey doğar, olgunlaşır, devrini tamamlar ve yaprak yaprak solar-gider;
ama, İslâmiyet, hep aynı tazelik içinde parlar durur ve bir civan gibi gerilir,
gülümser.. evet, o her zaman gençtir, kuvvetlidir, canlıdır ve bizim fâniliğimizi
aşan bir üstünlüğü vardır. Ara sıra bir kısım şiddetli rüzgârlarla sarsılıp



sararmış gibi görünse de, gerçekten sarsılıp sararan onun kusurlu temsilcileri
bizlerizdir. Yoksa onun ezelî âlemi, sürekli parıltılı, tılsımlı ve göz
kamaştırıcıdır.

Onu gerçekten temsil edenlere gelince, onlar hep, derin bir vuslat hazzı
içinde coşar ve güzelliğin, cazibenin en doyurucularını, en ledünnilerini birden
ve kesintisiz yaşarlar. Her an ötelerden üstlerine dökülen ışıklarla, tıpkı bahar
yağmuruna bağırlarını açmış çiçekler gibidirler. Onların çevrelerinde her an
bir başka renk, bir başka ışık ve bir başka ahengin şarkıları duyulur. Sanki
gönüllerinin bir yanına Itrî veya Dede oturmuş da onlara mâhurdan fasıllar
söylüyor gibi, içlerinden bir kısım nağmelerin kopup geldiğini duyar.. bu sese
ses katar ve kendilerinden geçerler.

İnancın bu masmavi dünyasında, gençlik ve sıhhat eriyip gitse, yaşlılık ve
firak hissi poyraz gibi esmeye başlasa, her yandan ayrılık gonkları duyulsa; o
içli günler sönüp yerlerini serin, karlı-buzlu hicran geceleri alsa, her yandan
ayak sesleri kesilip sessizlik konuşsa; zaman, mekân, renk ve ışığın birbirine
boşalması bütün bütün esrarlaşsa, hayatın Müslümancasıyla kanatlı bir ruh,
muharebe meydanında hasımlarını bir bir yere sermiş ve sancağını düşmanın
sinesine saplamış bir muharip gibi, imanından kaynaklanan “anilmerkez” bir
güçle bütün bu menfi (olumsuz) yönleri en rahat şekilde savarak ruhundaki
Cenneti yaşayabilir. Hatta bir ölçüde bu seviyeyi yakalamış olanların ruh ve his
dünyaları, hayatın hazanında daha da güç ve derinlik kazanır.. düşünce ve
hülyaları daha da kanatlanır; sanki maddiyat ve cismaniyetten sıyrılarak ışık ve
buhar hâline gelmiş gibi semavileşir ve sonsuzlukla daha da içli-dışlı olurlar.

Hayatın bu son demlerinde, en çok sevdiğimiz şeylerden ve sevdiğimiz
kimselerden ayrılışların, ruhlarımızı sarsarak, gönüllerimizi kırarak bizler de
fânilik hissi ve ümitsizlik uyarmasına, uyarıp his dünyamızı karanlıklara
boğmasına karşılık, sinelerimizden çığlık çığlık yükselen öteler arzusunun,
ruhlarımıza kök salmış “ba’sü ba’del mevt” akidesiyle buluşup birleştiği nokta
öyle müthiş bir güç ve ümit kaynağıdır ki; insanın içinden kopup gelen ve bütün
bir gönlü söyleyen hiçbir şiir, hiçbir mûsıkî bu kadar içli, bu kadar derin ve bu
kadar güzel olamaz.

Bunlar, insan ruhuna hitap eden mahrem birer lisandır; ifadeleri de,
bildiğimiz muayyen kelimelerden ses ve söz almaz. Cümleleri, ötelerden akıp
gelen mânâlardan örülmüş bu dil, gerçek ruh insanlarının ve ledünni zevk
erbabının anlayabilecekleri, malzemesi fizik ötesi sesler ve sözlerden alınmış



bir ilham dili ve bir melek lisanıdır.
Bu dil ve bu beyanın dalgaları arasında, yer yer gönüllerimizi bir ümit, bir

sihir ve bir sevda sarar; gözlerimiz, ukbanın mavi, parlak ve başımızı döndüren
güzellikleriyle dolar, derken kulaklarımızda, aşkın ve güzelliğin çınlayan
mûsıkîleri duyulmaya başlar...



Kendi Derinlikleriyle İnsan
“Muhakkâr bir varlığım!” 

diyorsun ey insan eğer bilsen.
(M. Âkif)

İnsanın en önemli yanlarından biri, onun kendi kendinin şuurunda olması ve
kendi kendini kontrol edebilmesi olsa gerek... Ne gariptir ki, çoğumuz itibarıyla
en fazla ihmal ettiğimiz husus da budur.

Evet, sık sık kendini kritiğe tâbi tutan kaç insan gösterebilirsiniz? Kaç insan
gösterebilirsiniz ki, zaafları-kabiliyetleri, boşlukları-güç kaynakları,
kaybettikleri ve kazandıklarıyla her gün bir kere daha yeniden kendini
keşfediyor ve kendi derinliklerinde dolaşıyor? Muvakkat bir hayret, geçici bir
tecessüsle değil, hatta fenalıklarını deşeleyip kendini aşağılamak suretiyle de
değil, belki, benliğini araştırma ve tanıma ihtiyacıyla, nefsini karşısındaki bir
kanepeye oturtup, sonra da insaflı, hâzık ve rasyonel bir hekimin hastasını
muayene etmesi gibi, onu gerçekçi bir anlayışla ele alan kaç fert
gösterebilirsiniz.

Sokrates’in medresesinin alnına yazılı olduğu söylenen.. ve kendisinin de sık
sık tekrar ettiği, “Ey insan kendini bil!” sözü, dünya kadar hikmete açık ilim
yuvalarında bir bayrak gibi tüllendikten sonra, seyrini bizim tasavvuf
mekteplerimizde sürdüren, sürdürürken de, lahut buudlu az bir değişiklikle,
“Kendi benliğinin sırlarını kavrayan Rabbini de bilmiştir.” şeklini alan bu ulu
söz, bilmem kaç kadirşinas yorumcu ve kaç seviyeli temsilciye rastlamıştır..?
Ben sayılarının çok fazla olacağına ihtimal veremiyorum.

Kendinden habersiz kendine yetmezlerin ve kendini keşfedememiş dar
ufukların, başkalarını ve başka şeyleri bilmeleri imkânsız; onlar hakkındaki
hükümleri de sathî ve tutarsızdır. Bir baştan bir başa küre-i arzın temâşâsı,
dağların mehîb ve vakur konumları, nehirlerin ebediyet duygusuyla inleyen
çağıltıları, semanın her gün ayrı bir donanma gecesi gibi insanın rikkatine
dokunan, onu büyüleyen en sehhâr, en baş döndürücü armonilerden daha sihirli
ışık ve derinlikleri.. sonra bütün bu tenteneli perdeler arkasında sürekli bize
ışıyıp duran ve vicdanlarımıza gamze çakan sonsuzluk televvünleri, gerçek
mânâ ve değerlerini ancak insanın derûnundaki mârifet prizmasından
geçirilmek suretiyle elde edebilirler. Yoksa, Levh-i Mahfuz  tezgahında
dokunmuş şu her biri birer mücessem lâfız ve mânidar kelimeler mecmuası olan
topyekün varlığın bir mânâ ifade etmesi şöyle dursun, kaostan farkı kalmaz.



İnsan, dikkatleri üzerine çektiği günden bu yana, sathî ve derinden, kabaca ve
hassasiyetle, kuş bakışı ve etraflıca pek çok defa ele alınmış, üzerinde
durulmuş.. fizikî ve ruhî, cismanî ve kalbî, hissî ve aklî yanlarıyla tekrar tekrar
değerlendirilmiş önemler üstü öneme hâiz bir varlıktır. Ancak o, bazen, bal-
kaymak gibi şirin, bazen öğürtü hâsıl edecek kadar cıvık ve müteaffin.. bazen
sonsuza açık ve âdeta nâmütenâhî, bazen aptallığıyla sınırlı ve dapdaracık..
bazen tevazu ve mahviyetiyle sımsıcak, bazen kibir ve gururuyla takır takır ve
yapayalnız.. bazen olabildiğine sinsi ve hâin, bazen alabildiğine açık, şeffaf ve
emniyet buğulu.. bazen bencil ve ego yörüngeli, bazen diğergam, fedakâr ve
engin himmetli.. bazen vahşi, mütecaviz ve gaddar, bazen munis, hakperest ve
merhametli.. bazen sahte, mürai ve mütebasbıs, bazen yürekten, muhlis ve
dobradop.. bazen basiretli, müdrik ve bakış zaviyesi sapasağlam, bazen de
miyop, aptal ve şaklaban gibi birbirinden çok farklı ve birbirine zıt sıfatlarla
karşımıza çıkar. Bütün bunlara rağmen o yine insandır.. ve bu farklılıkların, bu
zıtlıkların temelde onun özüyle alâkası da yoktur. Temelde  onun özüyle alâkası
olmadığı gibi, bazılarının zannettiği şekilde onun iç güdüleriyle, korunma
insiyakıyla ve üreme sevk-i tabiîsiyle de hiç mi hiç alâkası yoktur.. ve aynı
zamanda bunları, insanın, kendi kendini ne yapmak istiyorsa o olduğu
(eksistansializm) düşüncesiyle irtibatlandırmak da kat’iyen doğru değildir.

Ondaki bu televvün, daha yaratılırken her şey olmaya müsait ve “a’lâ-yı
illiyyîn”den “esfel-i sâfilîn”e kadar hem nâmütenâhî yükselmelere hem de
korkunç alçalmalara açık hususî fıtratında.. ve mahiyetine hem ruhanîlik hem de
nefsanîlik nüvelerinin yerleştirilmesinde; dolayısıyla da, insan tabiatının
ezeliyet hedefli ve peygamber yörüngeli bir gayeye yönlendirilebilmesinde
veya yönlendirilemeyişinde.. ruhundaki insanî cevherlerin idrak edilişinde veya
edilemeyişinde.. özündeki potansiyel gücün sezilip değerlendirilmesinde veya
değerlendirilemeyişinde.. ledünnî derinlikleri araştırılırken kalbin katmanlarına
inilişinde veya inilemeyişinde.. iradenin hakkının verilişinde veya
verilemeyişinde.. şuurun perde arkası sırlarının sezilişinde veya
sezilemeyişinde.. hissin mâverâiliğe yönlendirilişinde veya
yönlendirilemeyişinde.. vicdan mekanizmasının işleyiş keyfiyetinin bilinişinde
veya bilinemeyişinde aranmalıdır.

Hayatlarını ruhun enginliklerinde, kalbin derinliklerinde ve her zaman vicdan
eksenli sürdürebilenler, yer yer tabiatlarının bir yanındaki tümseklere,
fıtratlarının çevresindeki dikenlere takılsalar da hep “a’lâ-yı illiyyîn”e doğru



yürürler. Bütün ömürlerini beden ve cismaniyetin mahbesinde geçirenler ise,
bir girdabın etrafında dönüyor gibi, her an biraz daha gayyalara gömülür ve hep
“esfel-i sâfilîn”e doğru sürüklenirler.

İnsanı sadece aklıyla, şuuruyla, şuuraltıyla, hayvanî ihsaslarıyla veya içtimaî
temayülleriyle ele alanlar, onun özüyle alâkalı hiçbir şey söyleyememiş, ciddî
hiçbir şey ortaya koyamamışlardır. Bir şey söyleyip, bir şey ortaya koymak
şöyle dursun, onu iyice müphemleştirmiş, muğlâklaştırmış ve âdeta bir ucube
hâline getirmişlerdir. Bu akl-ı evvellerin kimine göre o “düşünen hayvan”,
kimine göre, hayatı, sindirim-dolaşım-ıtrahata göre programlanmış bir
hayatzede, kimine göre de her şeyiyle cismanî hazlara göre planlanmış, şuuru
da, şuuraltı da “libido” mezbeleliği ve insanda öğürtü hissi uyaran cıvık bir
varlık...

Oysaki, mahiyetinde aklın da, şuurun da, şuuraltının da, içtimaî temayüllerin
de önemli birer yeri bulunan insan, bütün bunların verâsında, –o ister, kader de
yoluna su serperse– dünyada her şeyi aşabilecek mahiyettedir.. ve zaman zaman
aşmıştır da. Evet o, hem kendini hem de bütün cihanları aşabilecek bir iç
dinamizme sahiptir. Eğer cevherinde bulunan o sırlı, sihirli güç ve imkânları,
bütün o güçlerin, o kuvvetlerin, o imkânların gerçek kaynağına yönlendirebilse
kendini de aşar, fâniliği de aşar ve varlığın kokan, çürüyen, dağılan bütün
değersiz parçalarına, değerler üstü mânâ ve mahiyet kazandırarak onları
ebediyete namzet hale getirebilir.

Bugün, göklerdeki yıldırımları avuçlayıp insanlığın istifadesine sunan,
atomun o küçüklerden küçük dünyasına girip partiküller âlemine seyahat
düzenleyen, milyonlarca sene ötelerdeki âlemlerle diyaloga geçip bu uzak
mesafelerdeki varlıkları gören, işiten, hatta getirip gözler önüne seren..
Duygularıyla, düşünceleriyle, tasavvurlarıyla, keşif ve icatlarıyla mesafeler
üstü mesafeleri aşan insan, kendini hayvanî meralarda aramanın ve özündeki
mânâ ve muhtevayı anlayamamanın cezasını çekiyor. Onun bütün vahşeti,
bencilliği, hak-hukuk tanımazlığı, ihtirasları, nemelâzımcılığı, rahata
düşkünlüğü, rehavet zaafı bu inhirafında aranmalıdır.

Evet o, dünyaları aşan dehasına rağmen, kendini yanlış mânâlandırmanın,
yanlış yorumlamanın kahrına uğramıştır.

* * *
“Avâlim sende pinhandır,



cihanlar sende matvîdir.”
(M. Âkif)

İnsanı bedeniyle ele alan ve ona cismaniyet buudlarıyla yaklaşan düşünce,
protoplazmanın yaratılışından bugüne kadar bütün tekâmül vak’alarını, sadece
ve sadece biyolojik bir gelişme olarak görmüş, transformizm vadilerinde
dolaşmış, evolüsyonla zifaf olmuş; dolayısıyla da insanoğlunu hayvan
seviyesine indirmiş, onu hayvanlar arasında aramış ve antropolojiyi de bir ahır,
bir tavla nizamnamesi hâline getirmiştir.

Durum böyle olunca kendini hayvanlardan bir hayvan sayan insanın gaye-i
hayali ve kıymet idealleri, fayda, keyif, eğlence, şahsî çıkar, daha doğrusu
hayvanî bir mutluluk olacaktır. Dolayısıyla da bu faydayı sağlayan faaliyet türü,
bu keyfiyet ve bu neşeyi temin eden teknoloji ve bu cismanî refaha hizmet eden
imkânlar insanın değerler listesinin başına geçecek.. ve hemen her şeyin
önünde, her şeye fâik bir hızla gelişecektir. Tabiî böyle bir değerler nizamı,
daha doğrusu bu değerler kargaşası içinde de ne seviyeli bir düşünce insanı, ne
azimli bir ilim adamı, ne de gayretli bir sanatkârın yetişmesi düşünülemez.
Yetişenler de ya bir kısım şahıs ve kuruluşlara tabasbus ve dilencilikte
bulunacaklar veya devlet kapısında asalak durumuna düşeceklerdir.
Zannediyorum, yakın tarihimiz itibarıyla durum hep böyle olmuştur.

Bugün, insanımızı kıvrım kıvrım kıvrandıran maddeci medeniyetin, bütün
bunalımların kaynağı olduğu bedahetini inkâr edecek kimse çıkmaz. İlmî
vak’aları karanlık faraziyeler üzerine kuran.. fiziğin temellerini sisli-buğulu bir
zemine bina eden, plastik sanatlar ve edebiyatta bize ait her şeyi yıkan ve her
şeyin içine mutlaka bir parça hezeyan ve cıvıklık pompalayan.. bin seneden
beri “bünyan-ı marsus” gibi devam edegelen bütün içtimaî müesseseleri
temelinden sarsan.. idare ve politikayı korkunç bir yalan ve aldatma arenası
hâline getiren.. aileyi toplum bünyesinde bir kanser hücresi şekline
dönüştüren.. evet, bütün bu buhranlar yumağı medeniyetin insanlığa
kaybettirdikleri, kazandırdıklarından daha fazla olduğu gibi, bir millet olarak
bizim de, ona yelken açtığımız günden beri, hiçbir zaman onun getirdikleriyle,
götürdüklerinin yerini doldurmamız mümkün olamamıştır.

Blokajı tamamen madde olan medeniyet kılıklı bu uygarlık, insanlık için
huzur ve itminan temininden daha ziyade, sürekli hırs ve tamahı kamçılamış
obur bir “Daha yok mu?” sistemidir. Daha çok imkân, daha çok istihsal, daha
çok kredi, daha çok kazanç, daha konforlu bir hayat, daha müreffeh bir yarın ve



daha daha bir sürü şey... Doğrusu insan kendi özünü mânâlandıramayınca veya
yorumlamada yanlışlığa düşünce, her şey kendisi için yaratılan bu muallâ
varlık, böyle eşyanın mahkumu oluyor.

Faydalının; güzele, iyiye, doğruya tercih edildiği bir dünyada yaşıyoruz.. ve
zannediyorum, günümüzün tâli’siz insanlarının ard arda gelen belalardan bir
türlü bellerini doğrultamamalarının asıl sebebi de işte bu. Evet bugün, bilimi,
tekniği, teknolojiyi olduğunun üstünde değerlerle tabulaştıran, küstahlaştıran;
buna karşılık, dini, ahlâkı, fazileti, estetiği, gereksiz ve lüzumsuz gibi gören
gösteren akılsızlık, âdeta çağın dehası sayılmakta. Öyle görülüyor ki, gerçek
insanî değerleri altüst eden bu çarpık düşünceden kurtulacağımız güne kadar,
milletçe yaşadığımız sarsıntılar da, bulantılar da devam edecek.

Keşke, gerçek insanî değerlere biraz daha erken uyanabilseydik!
Evet, tarihin katmanlarına altın, gümüş madenleri gibi sinmiş ve onun gerçek

buudları sayılan mânâ ve ruh, bize, faydanın; çıkarın, keyfin, eğlencenin
değerler silsilesinde yeri olmadığını, olsa bile, sıfırın birkaç milim üstünde
olduğunu göstermektedir.

Aslında insanı, diğer canlılardan ayıran en önemli hususlardan biri de işte
budur. Evet, insanın dışındaki her varlık, kendi faydası, kendi çıkarı ve kâinat
dengesi arkasında koşturulur; ancak insandır ki, hem kendini hem de bütün
varlığı ve cihanları aşan bir mânâ ve ruhu takip eder. Hayvanlarda din duygusu,
ahlâk endişesi, fazilet mücadelesi, sanat gayreti yoktur. Kapıları sadece insan
kalbine, insan duygularına açılan bu zümrütten sarayların biricik konuğu
insandır. Evet o, din ile ikiz olarak doğmuş.. ahlâkla sarılıp sarmalanmış..
ömrünü fazilet takibine vakfetmiş ve kendini sanatla anlatmış tek canlıdır.. en
iptidai vasıtalarla yapıp ortaya koyduğu basit eserlerden ifade ettikleri mânâ ve
değerlerle gidip ta sonsuzluğa ulaşan sanat harikalarına kadar her ses ve soluk,
her renk ve çizgi, her şekil ve motif, onun fıtrat menşurundan dökülen, onun
derinliklerinden kopup gelen, ona mahsus tayflardır.

Bugün, çoğumuz, kudretin mahkumu insiyaklarla meydana gelen örümcek
ağına, bülbül yuvasına, arı peteğine, kunduz hendesesine, sivrisinek maharetine,
yılan balıklarının uzun ve dolambaçlı seyahatine ve sevk-i ilâhî ağında daha
nelere nelere.. hayretlerle bakıyor ve dehşete düşüyoruz. Oysaki asıl hayret
edilecek ve hayranlıkla alkışlanacak insandır. İnsanın öteler buudlu ufkudur,
dehasıdır ve kendi kendini aşmasıdır.

Günümüzde çokları, kendilerini zirvelere çıkaracak olan gerçek insanî



değerlere karşı kapalı olsalar da bu böyledir.. ve bunun tam anlaşılacağı güne
kadar da kim bilir, küstahlaşan bilim, şımarıklaşan teknoloji ve faydanın
dışında hiçbir değer kabul etmeyen medeniyet anlayışımız daha ne ürpertici
trajedilere sebebiyet verecek.. ve kandan, gözyaşından daha ne seylaplar
meydana getirecek..!



Yeni Yıllara Doğru
Günler gelip bahara dayandığında, bin bir ışığa gebe yaşlı dünya son kez

hamlini vaz’etmek için sancıyla kıvrım kıvrım, fakat aynı zamanda neşeliydi.
Ufukta yeni bir günün emareleri tülleniyor, şafaklar ümitlere inci diziyor ve
yıllardan beri ışığa hasret gönüller, sanki iki adım ötede kendilerini bekleyen
bir kısım sürprizlerle karşılaşacakmış gibi pür dikkat ve belirsiz bir sevinç
içindeydi...

Derken, duyguda, düşüncede, ilimde, sanatta doğumları doğumlar takip etti..
büyük-küçük, sesli-sessiz hamleler birbirine eklenip gitti.. ve bir baştan bir
başa bu garipler dünyası yeni bir “ba’sü ba’del  mevt”le yeşerip Cennet
yamaçlarına döndü.

İşte, Sızıntı da, bu velûd dönemin umumî vâridâtından sadece bir zerre, o
kutlu devrenin dört bir yanı velveleye veren gürül gürül sesinden sadece bir
nağme ve bin bir nağmeyle gerilmiş bir enstrümanın tellerinden sadece
mütevazi bir tel olarak bu çok sesli koroya iştirak etme ve bu umumî baharda,
her yanı saran çiçeklerden bir çiçek olma hülya ve rüyalarıyla “Yâ Hayy!”
deyip lütufları sonsuz Yaratan’dan hakk-ı hayat istedi.. hem de ismi gibi
iddiasız, mahviyet içinde.. deryaya karışmaya hazır bir damla, güneşle
bütünleşmeye namzet bir zerre ve binlerce-yüz binlerce ışık kaynağından minik
bir ışık kaynağı olma niyetiyle.

Bin bir doğuma açık mübarek bir dönemin sath-ı mâilinde bulunma
bahtiyarlığına ermiş bizler, iradî-gayri iradî, elimizde bu küçük mevkute,
kendimizi bir umumî hizmet çağlayanı içinde bulduk; –o çağlayanı var edip,
bizlere de onun içinde hizmet imkânı veren Rahmeti Sonsuz’a ruhlarımız feda
olsun– bulduk ve bu büyük lütuf karşısında şükranla iki büklüm olduk... O gün
bugün de biz onun sımsıcak kanatları altında olduk.. o da nesillerin tertemiz
sinelerine taht kurup, hep bir ümit, bir bekleyiş, bir arayış ve bir seziş
heyecanıyla; kâh bir katre gibi buharlaşıp “çiy noktası”na ulaştı; sonra da
rahmet damlaları hâlinde yeniden baş aşağı toprağın bağrına indi ve kâh
çağlayanlar gibi görünüp ümit mahrumu gönüllerin iradelerine fer oldu...

Onun bu yumuşaklardan yumuşak zümrüt ikliminde tenezzühe açılabilen
herkes, kuşkuların, tereddütlerin, vehimlerin ürpertici Cehennemlerinden
kurtulup, yakînin, itminanın, huzurun Cennetlerinde dolaşabildi ve alevler
içinde “berd u selâm”a erdi...



Biz çoğumuz, varlığı onun aydınlık ikliminde tanıyıp sevebildik.. eşyanın
perde arkası hikmetlerine onun rehberliğinde adım adım yaklaşarak, sırların
büyülü dünyasıyla tanışabildik.. onun kanatları altında ve onun esrara açık satır
ve sahifeleri arasında tabiat kitabının latîf manzaralarına, bu manzaraların
perde arkası öbür yanlarına ve öbür tarafın erişilmez hazlarına uyandık..
uyandık da, tanıyıp bildiğimizi sandığımız bu sınırlı âlemde, kendimizi sınırsız
âlemler içinde bulduk ve nâmütenâhîlere namzet olduğumuzu anladık...

Evet, nice gönül sahibi insanlar, onun ışıktan ve yumuşak dünyası içinde –
tabiî iz’ân ve şuurları ölçüsünde– tâli’lerini düşüne düşüne, bu âlemin âhirete
bakan öbür ucuna ulaştılar.. ulaştılar da, bağıyla-bahçesiyle, gülüyle-çiçeğiyle,
havasıyla-iklimiyle, ruhuyla-mânâsıyla, bu iki dünyayı iç içe birden yaşamaya
başladılar.

Şimdi, binler-yüz binler onun sımsıcak hariminde ve ışıktan kanatları altında,
şanlı milletimizin geçmişine ait en hisli, en tatlı günlerin rüyalarını görüyor,
varlığın bağrından kopup gelen ilâhî bir şiir dinliyor.. yaşadığı aynı hayat
içinde daha rengin, daha zengin bir başka hayatın var olduğunu seziyor ve onu
idealize etmeye, yakalamaya çalışıyor.

Sızıntı; sürekli mesaj olabilmenin gereği, değişik şartlara göre, yer yer
dalgalı ve buğulu görünümü, zaman zaman heyecanı ve müphemleşen solukları
yanında, her zaman ince, şefkatli, müsamahakâr ve masmavi havasıyla bağrını
hep gariplere açmış, yaralı gönüller için oturup inlemiş, küfre, ilhada karşı
çıkmış, bunu yaparken de kâfire-mülhide bir şeyler anlatmayı düşlemiş..
sevincini kedere karıştırıp yaşamış.. itminanı iniltilerle seslendirmiş.. kendi
düşünce çizgisine göre duyup anlayanlara; onların seziş ve idraklerine, haz ve
neşelerine göre ışıklar, renkler ve seslerle hep yeni, canlı ve orijinal motifler
arayışı içinde bulunmuş.. duyup, başkalarına da duyurabildiği; hissedip
başkalarına da anlatmaya muvaffak olduğu başarı adına nesi varsa,
okuyucusunun kerameti saymış; falso ve fiyaskolarını ise, muhtevaya omuz
verenlerin –her zaman itiraflarıyla da destekleyebilecekleri– eksikliklerinde
bilmiş.. kayda değer her hizmetini Hakk’ın inayeti sayıp minnet ve şükranlarla
soluklamış, her başarısızlığını tedbir ve temkin yetersizliğinde, Hakk’a
tevekkül ve teslimiyet eksikliğinde görmüş, nefis muhasebesinde bulunmuş..
durup-dinlenmeden, bir kerecik olsun ara vermeden sürdürdüğü bu mübarek
maratonu, gıpta edilecek şekilde noktalamıştır.

Dünden bugüne varlık ve bekasını her zaman Rahmeti Sonsuz’a bağlamış bu



minik kaynak, ilk defa neşir hayatına atılırken:
“Sıza sıza göl olur,
Akar akar yol olur”

sloganıyla kendini duyurup tanıtmıştı. –Hak indindeki makbuliyetini bilemeyiz–
Doğrusu o ki, o artık bugün yüz binlerin sevgilisi hâline gelmiştir.

Sızıntı; çıkış gayesi ve çıkaranların ruhî hayatları itibarıyla, her zaman
hakaret ve küfre kapalı kaldı. Kendi cephesinden gelen hakaret, tel’in ve
tekfirlere cevap verme bayağılığına düşmedi. Böyle bir derekeye düşmek şöyle
dursun, çıktığından bugüne bir kerecik bile tel’ine ve bedduaya “Âmin!”
demedi. Tıpkı bir derviş olgunluk ve mahviyeti içinde “Dövene elsiz, sövene
dilsiz” kalmasını bildi. Vâkıa zaman zaman düşmanın gadri, dostun vefasızlığı
karşısında belki burkuldu, inledi. Ama, kat’iyen bunlara takılıp kalmadı.. “Yâ
Sabûr!” deyip yoluna devam etti...

Artık bugün o, inananlar arasında hep vifak arayan tatlılığı, kendi cephesinde
kavgadan kaçan sükût ve vakarı, dünya ve ukbayı birden kucaklayan yumuşak
ve asude iklimiyle en çok sevilen, kabul edilen mevkutelerin başında
gelmektedir.
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Sunuş
İnsanoğlu, değişim içerisinde. Sosyal bilimciler, hiç olmazsa pek çoğu, 21.

yüzyıla doğru Sanayi Ötesi Toplumu idrak ettiğimizi vurguluyorlar. Bu
medeniyet devri, kimliklerde-kişiliklerde çalkantılara yol açıyor. Akılları,
ruhları birlikte karmaşıklaştıran süreçler ileride belki durulacak. Ama, her gün,
her vesile ile sorguluyoruz: Neyiz, nereye gidiyoruz, ne yapmalıyız?

Kişi, çağın iklimi oluşurken, çevresine, komşusuna, kendisine doğru yeni bir
serüven başlatıyor. Pozitivist paradigma enigmaya dönüşmüş. İflas ederken,
insanoğlu yaradılışından onca yıl sonra kendini keşfe çıkıyor.

İletişim Devrimi, Bilgi Çağı’nın kapısını aralarken ömrünü tamamlamış
maddecilik bizzat pozitif bilimlerin aleyhinde verdiği ifadelerle ölümünü ilan
ediyor. “Artık madde (bile) enerjileşmiş ve ruhların gezdiği buudlarda
dolaşmaya başlamıştır.” Bilgi teorisi yeniden yapılanıyor.

Tarihin bu “kaderdenk” noktasında kişiyi kimlik ve kişilik buhranlarına
düşmeksizin, ona global sorumluluğunu hatırlatacak, onu hayata döndürecek
“Işık Süvarileri”ne ihtiyaç her zamankinden fazla... İşte, Fethullah Gülen
Hocaefendi, sosyal bilimlerle ilâhî bilimleri sentezleyen, Batı ile Doğu
tefekkür sistemlerini buluşturan, ahiretle dünyayı dengeleyen, kalb ve kafayı
izdivaç ettiren birikimi ile düşünce ufkumuzda, sadece şu elinizde tuttuğunuz
kitaptaki çizgilerle kalmış olsaydı bile huzur dünyanızı yeniden inşa ediyor
olacaktı. Okudukça post-modern bir dünya realitesinden kopmadan bir sahabi
gibi yaşamanın formülünü buluyorsunuz... Geçmişle gelecek arasında âhenk
köprülerinden geçerek, kulluğu tanıyarak, mutlak özgürlüğe ulaşmanın
stratejisini gözlemleyerek...

Sürat Çağı’nda, gayesini tanımayan bir hızın, iletişim dinamiklerindeki
muhtevasına dikkat çekiyor Hocaefendi. İnsanoğlunun, genlerinin
“mühendisliğine” kalkıştığı bir ortamda hayatın giderek süflîleşmesinden ne
kadar ızdırap duyduğu belli. “Olumsuzluklar, çarpıklıklar, millî ve milletler
arası menfaatlerin kaba kuvvetle çözülmesi” derken “yenilenme” diyerek
nihilizmin dayatılması, global bir “köy” hâline düşmüş yerkürenin anarşizme
sürüklenmesi herkesin ortak ızdırabı olmalı... Ancak, Müslümanların trajedisi
daha büyük. Çünkü, çağ, “Yeni Dünya Düzeni” adı altında Haçlı medeniyetinin
son saldırısıyla inananlar için “tarihin sonu” olarak kapanmakta... Kendilerine
tercih fırsatı tanınmayan Müslüman kitleler, dayatılan bir “Medeniyetler



Çatışması’’nda ya “vuruşarak çekilecekler”  ya da “yeise teslim olup
kozalarına büzüşecekler.”  Her iki halde de hayattan kopuş, âdeta kaçışın
vazgeçilmez hafifliği olmakta...

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin bu dönüm noktasında özgünlüğü, gelenekten
damıtarak getirdiği ışıkta... “Yeis” diyor “Her türlü kemâlâtı engelleyen bir
mânia, iradeyi felç eden bir maraz ve insanı boğan bir bataklıktır.”  Öyleyse
Hocaefendi, o engin ufkuyla yerkürenin mânevî ikliminin değiştiğini, Yeni
Dünya Düzenbazlarının aslında 19.-20. yüzyıllarda Müslümanları mağdur kılan
Sanayi Toplumu, ya da emperyalist modernitenin aşılmasına çalışan bilgi çağı
insanına karşı, onun özlediği yeni medeniyetin oluşmasına karşı bir tutucu
direniş olduğunu okuyor. Müslümanın kendisi için hazırlanan “ancien regime”
tezgâhtarlarının tuzağına düşmemeleri gerektiğini haykırarak; Allah’ın hilkatten
muradı doğrultusunda filizlenecek bir 21. yüzyılın inşasında İslâm Âlemi’ne en
kısa zamanda bir “İman Şantiyesi” kurmalarını öneriyor. “Değişen Dünya’nın
Dinamikleri” derken kastettiği, budur!...

“Huysuz ruhlara rağmen”, dünyanın huzur ve barışa kavuşabilmesi için
“ayrılık, farklılık handikaplarına” karşı hoşgörü tabyasına sığınmamızı salık
veriyor.

“Medeniyetler Diyaloğu”nu sadece uluslar arası boyutlarıyla değil, o
çeşitliliği istismar ile millî ölçekte ülkemizi birbirine düşürmek yolundaki
“ihraçlara” karşı da dâhilî bir panzehir olarak görüyor. “Gönül İnsanı”na
âlemşümul sorumluluğunu hatırlatan bu feryat, mahallîlikten evrenselliğe
sıçrayan bir reçete gibi nasıl da hemen berraklaşıveriyor, akıl/vicdan atlasında!
“Anarşiste karşı pes etmememizi” öğütlüyor. “İnsanımız, inanç ve ümit
üflenerek, ilim ve mârifet pompalanarak, düşünce ve muhakeme
kazandırılarak mutlaka bir ruhî rehabilitasyondan geçirilmelidir.”  derken,
sadece Müslümanlara değil, tüm inananlara hitap ediyor. Çünkü Hocaefendi’ye
göre inanmak sevmek demektir. “İnanmak, hakikati olduğu gibi tanıma,
sevmek ise bu bilginin hayata geçirilmesi demektir.”  “İşte, bilgi çağında
ilmin; ama kaynağını bulmuş bilimin nasıl bir ‘Sosyal Entegrasyon’
metodolojisi ürettiği bu satırlarla ortaya çıkıyor. ‘Bilimselliği’, pozitivizmin
çıkarcılığına terk etmeden, onu ideolojilere kurban edenlere karşı
yaklaşımındaki farkı vurguluyor: ‘İlmî düşüncenin ruhu ve esası sayılan
şahsiyet ve karakter, ancak hakikat aşkına dayanırsa istikbal vaad eder.”
derken; modernitenin kimlik sorununu, krizlere illet etmiş yaklaşımını bertaraf



edercesine çözümün kimlikte değil, kişilikte; “öteki”ni aşağılamakla kendini
yüceltmekte, “ben”i putlaştırmakta değil; içe-öze yolculukta bulunduğunu
beyan ediyor. Değişimin bağnazlık, ihtiras ve fanatizmden insanî değerlere
doğru istikamet üzere olmasını kaydediyor. Çağın en büyük inkılabı da bu
ölçüyle ifadesini buluyor.

Bu çerçevede mânevî mirasımız, onun gönül gözüyle, “ukbaya açılan
menfezlerdir.” Süleymaniye’ye bakış açısında ilimde ve irfanda zirveye
vurmuş bir medeniyetin zarafet olgunluğunu okursunuz satırlarında... Sanıyorum
ki, Süleymaniye’yi hiç öyle okumamışsınızdır, mevcut literatürde.

Hocaefendi’nin birikimi sadece muhtevasında değil, sunuşunda da
doruklarda gezinir. Şiirselliği nesirde âdeta raksettiren bir anlatım, kelime
seçimindeki kuyumcu titizliğinde de görülür.

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin “büyüklüğü”, “İnsanlığın İftihar
Tablosu”na vefasının nasıl tevazu ile nakşedilmesinde olduğu kadar, O’nu (c.c)
tanımayan, O’na kullukta kusurlu olanlara dahi duasını esirgememekteki
âlicenâplıkta gizlidir.

“Yeşeren Düşünceler” in bu derlenişinden ben şahsen, nasibim ölçüsünde,
hikmetlerle örülü bir nurlu yol buldum.

Nicelerine yararlı olması dileğiyle...
Prof. Dr. Mim Kemal Öke



Bir Yakarış
Yüce Yaratıcı ki, vücudu bütün varlığın dayanağı, kudreti her şeyin güç

kaynağı, iradesi eşya ve hâdiselerin üzerinde akıp gittiği biricik yörünge,
mârifeti de canlarımızın cânıdır. Vücuduyla cihanlara varlık urbası giydiren..
arzı, semayı bir meşher gibi hazırlayıp gözler önüne seren ve sergileyen..
aylarla, güneşlerle, yıldızlarla her gece ayrı bir donanma gecesi teşkil eden..
ovaları-obaları, dağları-ormanları, denizleri-ırmakları, renk, şekil, ses ve
keyfiyetleriyle bir kitap gibi basiret erbabının temâşâsına sunan.. sunup ötelere
ait güzellikleri tedai ettiren.. biz fânilere, kalbin zümrüt tepelerinden Cennetleri
müşâhede yollarını açan.. mü’minlerin sinelerini inançla inşiraha kavuşturup
duygularını ibadetle aydınlatan.. kametlerini rükû ile değerler üstü değerlere
ulaştırıp alınlarını secde mührüyle süsleyen.. iyilikleri lütuflarıyla
derinleştirip, ihsana açık ruhları meleklerle atbaşı hâle getiren.. burada ve
ötede, yaramaz duyguları, yaramaz düşünceleri, yaramaz davranışları
istihkaklarına bırakmayıp affıyla, rahmetiyle karşılayan.. suçluların suçunu
bağışlayıp günahkârlara mehiller üstüne mehil veren.. her an bin bir televvün
içinde, kendi büyüklüğünü, kendi ululuğunu, her şeye yettiğini, her şeyin
hakkından geldiğini; bize de, kendi küçüklüğümüzü, kendi değersizliğimizi,
yetersizliğimizi ve tutarsızlığımızı hatırlatarak gözlerimizdeki perdeyi aralayıp
dergâhına sığınma yollarını gösteren.. ömrünü dün ve bugün arasında yalpa
yaparak geçiren mağmum ruhları, önü ve sonu olmayan arzulara, varlığımızın
özünden kaynaklanan isteklere, iştiyaklara uyaran ezel ve ebed âleminin biricik
Hükümdarı’dır.

Bu, böyle ise –ki böyle olduğuna varlık bütün zerrâtıyla şahittir– ey
boyunlarımızın tasmalarında hâlâ şe’n-i rubûbiyetinin izlerini görüp sezdiğimiz
Sultanlar Sultanı! Bize, kulluğumuzu doyururcasına duyur, nimetlerini
küstahlaşma, azgınlaşma vesilesi yapanlara da bir şeyler buyur..!

Her zaman vicdanlarımızda sessiz sessiz duran ve daha Cennete girmeden
gönüllerimize, firdevsî zevkler hâlinde akıp gelen rahmet ve nimet dünyasının
değişik dalga boyundaki bütün televvünleri, O’nun, her an, keyfiyetler üstü ve
kemmiyetleri aşan değerdeki teveccüh ve iltifatlarındandır. Eğer O’nun,
insanlara karşı bu nazar ve teveccühü olmasaydı, bizlerin kasap dükkânındaki
etlerden ne farkımız olurdu ki! Yeryüzünü köpüren denizlerle, kabaran
buharlarla, damla damla arzın bağrına inen yağmurlarla ve çağıl çağıl akıp



giden ırmaklarla hayata mazhar edip şenlendirdiği gibi, insanî melekelerimizi
ve gönül dünyalarımızı da, tecellî baharlarıyla rahmet elinden gelen vâridât ve
esintilerle ihyâ eden ve sonsuza açık tutan yine O’dur.

Taşı toprakla, toprağı-suyu mini mini canlılarla buluşturan, buluşturup dört
bir yanı Cennet bahçelerine çeviren O; etten-kemikten, kandan-irinden var ettiği
bir cismi, meleklerle, melekûtla, ruhanîlerle buluşturup tanıştıran, yarıştıran
O’dur. O’dur ki, mezbeleliklere açık dehlizlerden firdevslere, firdevslerden de
Hak cemalini müşâhedeye yollar açmış, demire ve kömüre elmas olma
yollarını göstermiştir.

Ey taşı-toprağı hayata ulaştıran, ey şeytanlığa açık ruhları lütfedip meleklerle
buluşturan Rahmet Sultanı! Bizlere, bizi aşan istidatlar ve o istidatlarda
inkişaflar ver; Seni bilmez kömür ruhlara da ya elmas olma yolunu göster veya
hadlerini bildir!

Eğer şu anda, inananların nabzı ümitle atıyor, gönülleri mutlu geleceğin
heyecanını yaşıyor, başları da ukba güzellikleriyle tutkunsa, bu vicdanlarımızda
duyduğumuz O’na ait meltemlerden ve her menzilde O’nun kendisini bize
hissettirmesindendir. Göklerin ve yerlerin nuru O’ndandır; dünya ve ukba
hazinelerine açılan menfezler, O’nun sultanlık kapısının anahtar deliği bile
olamaz. O’nun nezdindeki gerçek değerlere nispeten, heveslerimizin ağında
sürekli mıncıklayıp durduğumuz dünyanın bir sinek kanadı kadar bile kıymeti
yoktur. O’nun kıymet esaslarına göre belli bir değere ulaşmış ve aslında
bütünüyle masal olan şu cihânın bir zerresi ise ebediyetleri peylemeye yetecek
bir sermâyedir.

Ey yokluğu varlığıyla süsleyen, damlaya deryaların vüs’atini bahşeden,
zerreye güneş olma istidadını veren Ulu Sultan! Canlı-cansız, insan-hayvan,
mü’min-kâfir, şuurlu-şuursuz, tâli’li-tâli’siz her şey ve herkes Senin bayrağının
altında, varlığını soluklar –O bayrağın üzerimizde dalgalanması eksik
olmasın!– ve Senin varlığından nebeân eden nurların gölgesinde yaşar. Hususi
tevcih ve meşîetin olmasaydı, hiçbir şey var olamaz, insanlık meydana gelemez,
iman idrak edilemez, varlığın sezilemez ve imanla düşüncelerine sonsuz
derinlikler kazandırdığın tâli’li ruhlar kendilerini aşamazdı!

Yanıp sönen bütün nurların ışık kaynağı Sensin.. biz hepimiz, doğar, büyür
ve ölürüz.. Sen ise kendi kendine varsın, varlığınla da zaman ve mekân
üstüsün! Her an binleri, yüz binleri var eder.. onlarla varlığını gösterir..
onlarda gözettiğin hikmetlerde meşîet ve ilmini hatırlatır.. her şeyi değiştirerek



değişmezliğini iş’âr eder.. hedef eksenli yürüyenlere eşya ve hâdiselerin sırrını
ve yolların büyüsünü fısıldarsın! Senin adın vicdanlarımızın en aziz konuğu –O
konuk gönüllerimizin sürekli mukîmi olsun!– Zât’ın da ruhlarımızın biricik ışık
kaynağıdır. Sonsuzluk duygusuna programlanmış gibi her ufukta ebediyet arayan
sinelerimiz, Senin rahmetinin sınırsızlığını haykırıyor. Dünya, Senin buyruğunla
iki büklüm ve bir kutlu seyahat için yaratıldığı günden beri yollarda.. dağlar,
tepeler emrine âmâde olduklarını gösteren bir haşyetle el pençe ve kıyamda..
ırmaklar başları yerde ve Senin sübuhât-ı vechinle sermest, hayatla
çalkalanmakta ve “Hayy” ismini haykırmakta.. bağlar-bahçeler, kuşlar-
kuşçuklar her yerde bir nevruz canlılığıyla Senin cemalinin temâşâsına
koşmakta.. karlar-buzlar, dolular-fırtınalar, Senin azamet ve celâlinin bestesine
dem tutmakta.. gece-gündüz, yaz-kış hiç durmadan değişik lisanlarla hep Seni
anmakta.. anıp anıp renk değiştirmekte; yeşermekte-solmakta, beyazlaşıp
kararmakta.

Bütün bunları görüp Seni bilmemek bir körlük; her yerde ve her zaman Senin
lütuflarına mazhar olup Sana kullukta bulunmamak da bir nankörlüktür. Her an
Seni anmak bizim için bir kulluk borcu, her lahza ayrı bir buudda Sana koşmak
ruhlarımızın ihtiyacı, Seni tanımayanlara, Sana baş kaldıranlara gönül koymak,
hatta tavır almak insan olmanın gereğidir. Evet, Seni söylemeyenlerin sözünü
etmemek, Seni anmayanları bütün bütün unutmak, vicdanlarımızın sesi ve
kapıkulların olmamızın gereğidir.

Ey kapısının tozu-toprağı gözlerimize sürme Sultanımız.! Bizler, Senin
yolunda bulunmanın şuuruna erdiğimiz –öyle zannediyor da olabiliriz– günden
beri hep yollardayız.. başımız kapının eşiğinde.. gönüllerimizi
mihmandarlığınla coşturduk ve her şeye rağmen misafirlerin olmaya azmettik.
Teveccühlerin, gelecekteki lütuflarının referansı olarak ümit ve recalarımıza
öyle bir fer verdi ki, herkese ve her şeye sırtımızı dönerek hülyalara sığmayan
beklentilerimizle Sana yöneldik.. ayaklarımızda, Efendimiz’e ait prangalar,
boynumuzda meşîet tezgahından çıkmış tasmalar, saçımızın tek teline bile
ağyârı dokundurmayacak kadar gayûr, kararlı ve ahd ü peymanlıyız.

Eğer bizler, Senin has bahçenin kumrularıysak, bize bitmeyen bir nefes,
kesilmeyen bir ses lütfedip, bizi varlık ve mazhariyetlerimizin bedelini
ödemeye muvaffak eyle! Sen coşturursan coşar, Sen duyurursan duyarız.. Senin
semtinden kopup gelmeyenleri boş lakırdı sayar.. ve Seni anlatmayan dilden,
Seni terennüm etmeyen nağmeden Sana sığınırız.



Bunlar, hâlimizi Sana hecelemekse, dillerimizdeki ukdeyi çöz; beyanlarımızı
beyanın sayesine yükselt!. Gönüllerimizi değişmezliğe ulaştır; nefeslerimizi
kudsî nefahatinle besle ve derinleştir! Sen vermezsen biz hiçbir şeye sahip
olamayız.. söyletmezsen hiçbir şeyi söyleyemeyiz. Bu kol-kanat nerede, Senin
hoşnutluk ufkuna ulaşmak nerede? Bu gönül nerede, kenz-i mârifetine açılmak
nerede? Bu dil nerede, vasfına tercüman olmak nerede...? Utandıran
davranışlarımızdan, kulakları tırmalayan beyanlarımızdan hicap içinde ve iki
büklümüz.. iki büklümüz ama, aynı zamanda Senin engin müsamaha ve
rahmetine yönelmenin inşirahı içindeyiz. Evet günahlarımız, günahlarıyla yerin
dibine batanların isyanlarına denk, uzaklığımız kahrının dolaşıp durduğu
dairede.. ne var ki, affın bütün hataları aşıp eritecek enginlikte, yakınlığın da
şah damarımızın berisinde.. isyanlarımız itibarıyla değil, bağışlayıcı
hususiyetinle, uzaklığımız cihetiyle değil, yakınlığın letafet ve sıcaklığıyla
bizleri okşa ve maiyetini vicdanlarımıza duyur; hasta gönüllerimizi teselli
buyurup ruhlarımızı teveccühlerinle doyur.

Önümüzdeki yollar sarp ve yokuş.. her köşe başında bir sürü gulyabâni
gayzla gerilmiş hücum ânı ve hücûm bahanesi bekliyor.. dillerinde, irtica,
gericilik, teokrasi ve fundamentalizm, ellerinde gücün her çeşidi ve
hayallerinde bin bir entrika.. eğer biz onların dediği gibi dine, dünyaya, ilme ve
gelişmeye karşı isek, Sen bizi bu sapıklıktan halâs eyle..? Liyakatimiz yoksa,
yolların mütedeyyin, mütemeddin, müterakkî ve ilim aşığı insanlara açılması
için bizleri huzuruna al ve yolları aç! Yok karşı taraf yanılıyorsa, içlerinde
salâha açık ruhlardan hidayetini esirgeme! Temerrüd ve din düşmanlığını
meslek edinenlerin de birliklerini boz! Düzenlerini başlarına yık! Yurtlarına-
yuvalarına feryat sal! Ve bütün inananları, bu karanlık düşünce, karanlık ruh ve
kara seslerin, gayretine dokunduğuna inandığımız tecavüzlerine, tahkirlerine,
tezyiflerine ve planlarına karşı kapının sadık kullarını koru...!



Yeniden Yeşeren Düşünceler
Tarihî devr-i dâimler de az farkla, tıpkı gecelerin gündüzleri takip etmesi

gibi birbirini kovalar durur. “Az farkla” diyorum; zira biri “cebrî, lütfî” insan
iradesini aşan âlemşümul makro planın küçük bir bölümü olarak tecellî eder;
diğeri ise, şart-ı âdi mülâhazasıyla insan iradesine bağlı olarak.. birincisi,
uzayıp-kısalma, yeknesak, muttarid ve takvim eksenli olmasına karşılık;
ikincisi, farklı-esnek, dar-geniş, isteme, dileme, sebebiyet verme planında ve
irade yörüngelidir.

Gece ve gündüz, her yirmi dört saatte bir kere tulû ve gurûb ufkunda belirip,
dünyayı ışık veya karanlıkla kucaklayıp kuşattıkları gibi, milletlerin ve
milletimizin tarihî tekevvün ve değişimleri de, birer ikbal ve idbar
televvünüyle hep münavebeler turnikesinde cereyan etmiştir ve etmektedir.

Evet o, serkarları itibarıyla bir dönemde mânâ ile büyülü, bir başka devirde
madde ile meshur ve tâli’siz bir zaman diliminde de materyalizmin ağında
iffetzede, ismetzede, karakterzede olarak hep “değişimler” ve “oluşumlar”
arasında gelip gitmiştir.

Zaten, büyüyen, büyürken de, her yana kök salan millet ve devletleri, bir
yelpaze gibi tek plan üstünde genişleyen, hüküm ve tesiri itibarıyla da bütün
zamanları, bütün mekânları dolduran ezel kaynaklı, ebed hedefli görmek, daha
doğrusu öyle zannetmek fevkalâde yanlıştır. Her doğan büyüme açıklığına girer,
kendini genişleme pistinde ve yükselme rampasında bulur; ancak bunlar
arasında sadece, kaderin, yollarına su serptikleri büyür.. ve büyüyenler de
mutlaka ölür, ama geç, ama erken.!

Varlık ve hâdiselerle içli dışlı olabildiğimiz ölçüde, bu serencâmeyi her gün
görür ve müşâhede ederiz. Evet, hemen her gün eşya ve hâdiseleri süzerken,
eğer yapabilirsek, düşünce ve hayallerimizi, birbirinin izdüşümü gibi
sıralanmış duran veya üst üste istiflenmiş bulunan tarihî vak’alar üzerinde
gezdirdiğimizde, dünya kadar sendeleyip devrilmelerin yanında, dünya kadar
da yeşerip gelişmelerin, derlenip toparlanmaların, dirilip doğrulmaların
cereyan ettiğine şahit oluruz.

Bir bakarsınız, beklenmedik bir fırtına, bir tufanla hazan vurmuş yapraklar
veya dalı-budağı kırılmış da devrilmemek için iplikçikleriyle, çatal elleriyle
şuraya-buraya dolaşan, şu cisme, bu cisme sarılan sarmaşıklar gibi ölüm ağında
çırpınan milletler, toplumlar, hiç umulmadık bir anda, birdenbire içinde



kaynayıp duran ve dirilmek için İsrafil sûru bekleyen, her sürgünün en
görülmez tomurcuğunda, en belirsiz oyuğunda, millet ağacının tarihî
katmanlarından süzülüp gelen ve haşr u neşr hamlesine göre planlanmış bir
gelişme ve inkişaf gücüyle, yine bir sarmaşığın tutunabileceği dayanak
noktalarına koşması, geçmiş baharlarını bir kere daha yakalayıp yaşamaya
çalışması gibi, tarihî ihtişam devirlerine koştuğunu, eski izleri üzerinde yol
aldığını, bu koşma ve yol almadaki hırsını, aktivitesini görür ve hayret ederiz.

Evet, milletimizin kökü, gövdesi ve dalları, fırtına ile sarsılan bir ağaç gibi,
bugüne kadar kim bilir kaç defa sarsıldı? Kim bilir kaç defa karın-buzun
kahrına uğrayıp bet-beniz beyazlığına uğradı.! Kaç defa güneşlerin kavurucu
sıcakları altında kül rengine büründü? Ve kaç defa değişik buudlarda, yeni yeni
haşr u neşirlerle dirilişler yaşadı? Şayet hazanlar onun hayat ve canlılığının bir
yanını alıp götürdü ise, baharlar da köpüren renklerle onu öylesine kucakladı
ki, o tekevvün karşısında her şey sararıp soldu ve bütün aldatan renkler bir bir
sustu.

Şimdi, her zaman şaşırtıcı bir âhenkle, mini mini sayısız unsurlardan,
unsurlar arasındaki sessiz ve sihirli kaynaşmadan, hiç olmadık şekilde ve
beklenmedik bir canlılıkla hayata yürüyenleri görüp de sessizliğe bürünmüş
görünen bu büyülü canlılığı ve dağılmışlık hissini veren bu vahdeti, nasıl
hakiki ve ebedî ölmüşlüğe hamledebiliriz ki? Kaldı ki, öyle olsa bile, kışlar
hep bahara, geceler de nehâra gebedir...

Tarihî devr-i dâimler açısından son asra girerken, kulaklarımızda “tın tın”:
“Din pozitivizme yenik düştü –tersi dönmüş çarpık düşünceler öyle
görüyordu– ruh ve mânâ, materyalizm karşısında nakavt oldu.. atom her
şeyin esası..” ve “varlık bütünüyle madde endeksli” gibi ipe-sapa gelmeyen
mırıltılarla girdik. O günlerde henüz enerji mefhumu tam bilinmediği için cüz-i
lâyetecezzâ (atom), “küllî-i lâyüs’el” (sorgulanmaz bir tam) gibi kabul
ediliyordu. Ne var ki, daha yirminci asrın yarısına gelinmemişti ki; maddecilik,
ilk sürpriz darbeyi kendi içindeki cinlerden yedi ve sarsıldı. Evet o, özündeki
kuvvet (enerji) düşüncesiyle çarpıştı ve ona yenik düştü. Gerçi, o günlerde
enerji henüz kendine ait derinlikleriyle bilinmiyordu ama, belli ölçüde yaptığı
işlerle kendini hissettirmeye ve diş göstermeye başlamıştı. Evet, fizik enerjiyi
değil, onun yaptığı şeyleri biliyor ve onu, bir cisim ve cisimler sisteminin hâiz
olduğu mekanik işler hâsıl etme kabiliyeti olarak tanıyordu. Bu kadarcık
tanıyordu ve bu kabiliyetin ne olduğunu, umumî keyfiyet ve hususiyetlerini hiç



mi hiç bilmiyordu.
Enerjinin kendini hissettirip öne çıkmasıyla, onun madde üzerindeki

tecellilerini yakalayıp değerlendirmeye çalışan materyalist felsefenin bir
düzine meçhuller, uçurumlar, yokluklar sath-ı mâiline girmesi aynı döneme
rastlar; bu dönemdedir ki artık madde enerjileşmiş ve ruhların gezdiği
buudlarda dolaşmaya başlamıştır. Bu ise, o günkü realitelere göre,
materyalizmin şahidi gibi gösterilen bir nesnenin, maddeciliğin aleyhinde ifade
vermesi gibi bir şeydi.. evet, şayet atom sıkıştırılmış ve mini bir hacme
yerleştirilmiş bir kuvvet ise ve eğer kuvvette, uğradığı mukavemetleri tâdil
etme kabiliyeti var ise, sonra eğer bütün varlık ve hâdiseler, bu kuvvet nehri
içinde yaratılıyor ve kendi buudlarını buluyorsa, rakamlarla ifade
edilemeyecek kadar büyük kabul edilen bu gücü ortaya çıkarıp Hiroşima ve
Nagazaki’yi külleştirenler, onun, o noktadaki sihirli tesirini heceleye dursunlar,
aslında bunlar, materyalizmin ipini çekiyor ve bir fecir ezanı üslûbuyla tarihî
maddeciliğin ölümünü ilan ediyorlardı.

Gerisi malum; maddeciliğe dayalı yalancı bir sistemin künde künde üstüne
devrildiğini hepimiz beraber müşâhede ettik.. âile ve toplum düzeniyle, içtimaî
v e iktisadî yapısıyla, sanat ve estetik anlayışıyla, eşya ve insanı
mânâlandırmasıyla aldatan bir sistemin...

Onca kan-irin, onca mâlî ve bedenî zayiat ve bakıp bakıp hayıflandığımız
koskocaman bir ömr-ü hederden sonra şimdi yeniden maddeyi ve bütün varlığı
aşan düşüncelerimizle imanî derinliklerin ve dinî tasavvurların dünyasındayız.
Milletimiz, bin sene önce de yine bu kabil kargaşa ve karmaşalarla yaka paça
ola ola, o temizlerden temiz vicdanında duyduğu âlemşümul gerçeğe ve yedi-
sekiz asırlık bir muhteşem döneme “merhaba” demişti.

Milletimizin, başka bütün ölçüleri aşan bir derinlikteki kuruluşunda, en
büyük tesirin İslâm’a ait olduğunda şüphe yok. Bu millet, İslâm sayesinde,
maddî hayattan ruhî hayata, gayr-ı nizamîlikten nizama, ufuksuzluktan gaye-i
hayale, sınırlı düşünceden dünya ve ukbaları aşan nâmütenâhîliklere yönelmiş
ve kendi derinliklerinin farkına varmıştır. Evet o, bilmem hangi tarihte yitirmiş
olduğu gerçek değerlerini, üslûp, zarafet ve inceliğini İslâm’da bulmuş, ona
gönülden sahip çıkmış ve asırlar boyu da hep ukba endeksli yaşamıştı. Yaşamış
ve hareketlerini ibadet, sözlerini dua, bakışlarını merhamet ve incelik,
beraberliğini de kuvvet hâline getirmişti.. ve yine İslâm sayesinde o, hislerden
akla, mantıktan kalbe, muhakemeden ilhama yollar vurmuş.. yürümüş ve



yükselmiş.. duygusuyla, düşüncesiyle, kültürüyle, sanatıyla ve bedîi zevkleriyle
ebedî var olmanın sırlarını keşfetmişti.

Bugünkü kargaşa ve bunalımları da aynı ruhî zaferlerin takip edeceğine ve
milletçe bir “ba’sü ba’del mevt”  geçireceğimize inancımız tamdır. Evet,
beşerî sefaletlerimizi tedavi edecek, ruhlarımızı kendi derinliklerine, kendi
derinliklerinden de her şeyin gerçek kaynağına yönlendirecek geleceğin gönül
erleri sayesinde, kaybettiğimiz şeyleri yeniden elde edeceğimize yürekten
inanıyoruz. Eğer fantezi sayılmayacaksa buna bizim rönesansımız da
diyebiliriz.

Bu büyük tekevvün için bir kısım ön hazırlıklara ihtiyaç olduğunda şüphe
yok. Bu mevzuda, mektepten mâbede, mâbedden kışlaya, kışladan zaviyeye
toplumun katmanlarındaki bütün cevherler değerlendirilecek, mevcut
dinamiklerin ve birikimlerin hepsinden istifade edilecektir. Ancak bütün bu
hazırlıkları, kendi kabuğuna çekilmiş, pâyelerle müteselli, tahsisat paylaşmadan
başka bir şey düşünmeyen, dev cüsseli bilim yuvaları değil; ciddî bir hukuk
anlayışı, sağlam bir dünya görüşü, derli toplu bir millet şuuru ve esaslı bir
düşünce felsefesi ortaya koyan.. ve bütün bunları yüzlerce seneden beri devam
edegelen milletimizin kültürüyle mezcedip yoğuran seviyeli ilim ve düşünce
adamları; kalb-ruh-akıl ve disiplin esasları üzerine müesses entegre ilim
kompleksleriyle gerçekleştireceklerdir. Maddede, ruhta, dehada, aşkta hakla
birleşmiş ilim, irfan âşıklarıyla temsil edilen gerçek maarif yuvaları ve
sorumluluğun harekete geçirdiği, hareketleri de günübirlikçiliği aşan ve kendi
hazlarını, kendi zevklerini düşünmekten daha ziyade, mefkûresi uğrunda
mücadele zeminine ulaşma yollarını araştıran karakter insanı Hak erleriyle.

Şimdi, tarihî devr-i dâimler silsilesinde böyle bir dönemeçte bulunduğumuz
şuuruyla, vicdanlarımızı bir kere daha yokluyor ve tâli’lerimize tebessümler
yağdırıyoruz.



Anne1

Anne kendi dünyasında bir kutup varlıktır. Kâbe topyekün kâinat hakikatinin,
Mekke umum beldelerin, dimağ bütün bir bünyenin ruhu, mânâsı, özü ve atlası
olduğu gibi, anne de aile cüz-i ferdinin temeli, direği, esası ve Yaratıcı
Kudret’in de en önemli bir malzemesidir. Yuvada her şey onun etrafında döner,
ona dolanır ve ona dönüşür. O ise, Kutup Yıldızı gibi hep kendi çevresinde
döner ve ucu gökler ötesi bir yörüngede yol alır.

Evet anneler, dünyada ukba eksenli varlıklardır. Hilkatteki rol ve
istihdamlarıyla elde ettikleri mükâfatları, çektikleri meşakkat ve sıkıntılarıyla
gördükleri mukabele arasındaki tenasüpsüzlük bu gerçeğin en açık delili.
Bunun böyle olduğunu anlamak için uzun boylu araştırmaya da gerek yok;
onların bir ömür boyu neler ekip neler biçtiklerine, neler çekip neler
bulduklarına göz ucuyla bakmak bile yeter sanırım..

Simaları Cennetteki hurilerin yüzleri kadar uhrevî, bakışları meleklerinki
kadar derin, duyguları da ruhanîlerinki kadar durudur annelerin.. onlar, suyu,
toprağı, havası ötelerden getirilmiş mübarek bir zeminin gülleri gibi o kadar
imrendirici, o kadar sevimli, o kadar büyüleyicidirler ki, insan dikkatle
bakabilse onlarda cismaniyetini aşan, dünya ve içindekilerini aşan, hatta
kendilerini de aşan bir sihrin bulunduğuna hükmeder.

Duygu ve düşünceye açık mütecessis ruhlar, onların her zaman hisli, içli ve
şefkatle köpüren dünyalarında, firdevsî düşüncelerle beslenmiş en tatlı
rüyaların akislerini bulur ve insanî tasavvurları aşan bir zevk zemzemesine
ulaşır. Biz hemen her zaman, onların ikliminde geceleri ayrı bir edada,
gündüzleri de başka bir üslupta sekine televvünlü esintiler duyar ve
gönüllerimize, göklerin merhametinin, şefkatinin ve şiirinin döküldüğünü
hissederiz; hissederiz de, ufkumuzun bitevî meleklerle, ruhanîlerle kuşatıldığını
sanırız. Kim bilir kaç defa, onların gecenin koynunda menekşe renkli füsunlu
çehrelerinde, hilkate esas teşkil eden bir ruh ve mânânın bütün zamanları ve
mekânları aşıp bulunduğumuz yere sarkıtıldığını görmüş ve kökü sonsuzlukta
engin bir rahmetin, onların tebessüm ve teessürleriyle iç içe parıldadığını
hissetmiş; muğlak, müphem fakat celb edici bir kısım sâiklerle kendimizi
onların kucaklarına atmak istemişizdir. Kim bilir kaç defa kırılmış-dökülmüş,
buruklaşmış-garipleşmişizdir de, onların ümit ve itminan tüten, o kuş
yuvalarından daha sıcak, daha canlı, daha duru ve âdeta tılsımlı sinelerine



kendimizi salmış, onların esrarlı mırıltılarıyla hazdan hazza kanatlanmış ve
huzurla gerinmişizdir.

Onlar, bizi, her bağırlarına basışlarında karşılık beklemeyen birer vefa
kahramanı misillü büyülü bir hâl alır; biz de onlarla her şeyi aşabileceğimiz
hissiyle bir güven ve emniyet içinde gerilir, etrafı süzer; hatta herkese meydan
okuyor gibi bir tavra girer ve onlara sımsıkı sarılırdık.

Anne, gökler kadar derin.. ve içinde göklerin yıldızları kadar duygu ve
düşüncelerin kaynaşıp köpürdüğü, köpürüp lav ırmakları veya yeraltı çayları
gibi şuraya-buraya aktığı sırlı bir his yumağıdır. Evet o, acı-tatlı kaderiyle
uyumlu.. sevinçlerle, kederlerle barışık.. beklentileri olmayan, beklentilere
takılıp yavrularına gönül koymayan.. tabiatı ilâhî ahlâkla kristalize öyle bir
vefa ve şefkat âbidesidir ki; ne çektiği mihnetlerin mahşerdeki ter lüccesine
denk gelip gırtlağına dayanması, ne de evlat vefasızlığının bir poyraz gibi esip
ruhunu sarması, sarıp ona gurbetlerin en acısını yaşatması onu dize getiremez
ve ona “pes” dedirtemez...

Çocuğunun parçalayıcı neşterleri altında, ciğeri delik-deşik edilirken, bıçağı
eline kaçırıp da “Anam!” diye inleyen bir kanlı kâtilin koluna “kuzum!”
çığlıklarıyla sarıldığı hikâye edilen bir anne ciğeri üsturesini, çocukluğumdan
beri ne zaman anmışsam hep ürpermiş ve bu mini damlada anne şefkatinin
enginliğini duymaya çalışmışımdır. Hele, ebediyet ve ahirete inanan,
dolayısıyla da bedenî ve cismanî olduğu kadar uhrevî ve ruhanî yanları da olan
anneler!. Bunlar madde ve mânânın, cisim ve ruhun birleşik âleminde, gönülleri
evlatlarına karşı, tasavvurlar üstü öyle güçlü rabıtalara sahiptir ki; dünya
ehlince çok köklü ve güçlü kabul edilen alâkalar bile ona nispeten zayıf bir
gölgeden ibaret kalır. Ne var ki, imanı ve imandaki sonsuzluk zevkini
duymayanlara bunu anlatmak çok da kolay değildir.

Evet, onlardaki samimiyetin hep böyle derin kalmasını, ihlâsın kesintisiz
devam etmesini.. ve onların kalblerinin her zaman sevgiyle coşmasını,
bakışlarının alâka ve güven vaadiyle içimize akmasını, fenâ ve zeval
vadilerinde yetiştikleri halde bu kadar ebedî ve mâverâî hislerle dolup-
taşmalarını anlatmak oldukça zor olsa gerek...

Bir düşünün; bizim için onlar, ne uzun hazırlıklar dönemi geçirmiş!. Ne
aşılmaz zorluklara toslamış ve neleri aşmış?. Ne çetin hâdiselerle pençeleşmiş,
ne kadar hayal ve melâl ile oturup kalkmış?. Ne hülya ve rüyalarla dolup
boşalmış, ne kadar yeis ve inkisarlarla burkulmuş?. Ne zorluk ve sıkıntıları



göğüslemiş ve kaç türlü çileyle preslenmiş?. Ne sancılar çekmiş ve ne kadar
inlemiş? Kaç defa çığlık çığlığa ağlamış ve ne kadar ağlama dindirmiş?. Kaç
defa merhametle coşmuş ve kaç defa merhamete ihtiyaç hissetmiş?. Hâsılı
bizim için ne değerli şeyler harcamış ve ne emekler sarfetmiş.. sarfetmiş ve
sonra da herhangi bir beklentiye girmemişlerdir...

Evet bizi, varlığa ermenin hemen her safhasında kucaklayan, koklayan, öpüp
öpüp okşayan, teessür ve infiallerimizi yatıştırıp sıkıntılarımızı paylaşan;
yemeyip yediren, giymeyip giydiren, açlığını-tokluğunu, açlığımız-tokluğumuz
içinde hissedip yaşayan, mutluluk ve saadetimiz adına insan üstü bir gayretle
akla hayale gelmedik zorluklara katlanan.. bize, vücudumuzun gelişmesi,
irademizin kuvvetlenmesi, zekâmızın incelip keskinleşmesi, ufkumuzun
uhrevîleşmesi yollarını gösteren.. bütün bunları yaparken de açık-kapalı
herhangi bir beklentiye girmeyen bir varlık varsa, işte o da anadır.

Biz hayatımızın önemli bir bölümünü tâvusların renk renk tüylerinden daha
güzel, çiçeklerin sihirli dünyasından daha büyülü, kuş yuvalarından daha sıcak
ve daha canlı, en koruyucu seralardan daha koruyucu, daha emin onların
kucaklarında, onların atmosferinde geçiririz. Evet biz, korumanın-kollamanın
neşesini-heyecanını, gösterişini-hesabını, sistemini-yolunu onlarda görmüş,
onlarda tanımış, onlarda duymuş ve onlarda tatmışızdır. Hele, ihtiyaç ve
zaaflarımızın güçsüzlük, yetersizlik ve hayatın bir kısım aksilikleriyle
birleşerek üzerimize çullanışında hep onlara sığınmış ve karşımıza çıkan
handikapları hep onlarla aşmaya çalışmışızdır. Biz onlara sığınırken onlar da
gönüllerinin bütün sıcaklığıyla bizi sinelerine basmış ve hafakan dolu
gönüllerimize emniyet ve itminan üflemişlerdir.. böyle durumlarda,
zannediyorum hemen herkes, kendi gönlünden olduğu kadar, onların
bakışlarından, tebessümlerinden, mimiklerinden kopup gelen bir his tufanını,
bir şefkat esintisini ve sessiz bir şiiri dinler gibi olurdu.

Biz, onlarla geçen bu hisli, bu hülyalı gün ve gecelerin içinde âdeta hep bir
saadet rüyası yaşamışızdır. Günlerin masmavi saatlerinde hayatın en tatlı
nağmelerini, annelerin bam teli gibi ses veren sinelerinden duymuş ve
şuurlarımızın ihatası ölçüsünde “Herhalde gerçek mutluluk da bu olsa gerek.”
demiş ve kendimizden geçmişizdir.

Anne, hilkat hâdisesinin en önemli esası, insanlık dünyasının en bereketli
rüknü ve bizim de gözümüzün aydınlığıdır. Biz hepimiz, medyuniyetin en
altından kalkılmayanı ve sorumluluğun en ağırıyla onun karşısında iki



büklümüz. İki büklümüz ve şerefimiz de gökler gibi bu kamburumuzda.
Annenin pırıl pırıl çeliğine su veren kaynak, meleklerin ak güvercinler gibi

başına konup kalktıkları Cennet şadırvanları olsa gerek.! Öyle olmasaydı
ruhunun ışığı hiç gözlerimizi böylesine kamaştırabilir miydi? Onun ışığı değil,
gölgesi bile pervaneleri yakar –kendi dünyamda o yüce mahiyetin tedai
ettirdiği öldüren hislerin şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim– ziyası, –
şimdilerde daha iyi hissediyorum– karanlık gönüllerimizi aydınlatan sırlı bir
ışık kaynağıdır.

Anne, ruhundaki incelikle, yürekliliği atbaşı götüren öyle bir şefkat
kahramanıdır ki, şefkati, re’feti ve zerafetiyle ele alındığında bir tüy gibi
yumuşak, bir ipek gibi de ince ve zarif olmasının yanında, çocuklarını koruma
ve kollama hususunda bir dişi aslan gibi sert ve parçalayıcıdır.

Şu gökkubbe altında ne varsa onun eli hepsinin üstündedir.. ve Cennete giden
yol onun ayaklarının altından geçer. Allah, kitabında ona öyle bir ululuk ve
sultanlık vermiştir ki, yeryüzü sultanlıkları ona nispeten, liyakatsiz başlarda
kuru birer taçtan ibaret kalır. Zaten, onun ayağının altında yerini bulamamış
başlardaki taçların da kalıcı hiçbir değeri olduğu söylenemez.

Ey ruhlar gibi ince, melekler kadar masum ve gökler kadar da derin, yüce ve
değerli varlık, öteler sana kıymetler üstü kıymet vermekte ve senin nazını
çekmektedir. Senin ününün bestesi ta meleklerin oturup kalktığı yerlerde
duyulmakta, hayatının şarkısı Cennet yamaçlarında yankılanmaktadır. Sen her
zaman duygu kancalarının ucu ciğerinde, din cevherinin gerdanlığı da boynunda
yaşadın! Biz hepimiz senin kölelerin, sen ise şefkat, vefa ve samimiyet ağıyla
bizleri avlayıp esir eden taçsız bir sultansın! Eğer şu varlık âleminde her şeyin
kendine göre bir ruhu, bir hayat cevheri varsa, bizim hayat cevherimiz de sen
olmalısın!

Allah, kıyamet sabahında seni Zât’ının ışıklarıyla aydınlatsın! Geleceğin,
Cennet’in cuma yamaçları gibi neşeli ve vuslatın da kutlu olsun!
1 Kendi dünyasına ait ayrı derinlikleri, ayrı hususiyetleri ve ayrı mülâhazalarıyla “baba”nın, müstakil bir

mevzuda ele alınıp anlatılmasının lüzumunu şimdilik sadece hatırlatıp geçelim.



Hoşgörü
Milletçe, yeniden bir derleniş-toparlanış humması yaşıyoruz. Bir muhalif

rüzgâr esmezse, önümüzdeki yıllar bizim “varoluş yıllarımız” olacaktır.
Ancak, derlenip-toparlanmadaki üslup farklılığı; son bir-iki asırdır milletin
düşünce ve kültür hayatına girmiş bazı yeniliklerden hangilerinin atılıp,
hangilerinin alınacağı hususundaki mutabakat zorluğu; topluma yeni bir ruh
üflemedeki usûl ve metod ayrılığı; geçmişi, bütün hayatî dinamikleriyle
geleceğe taşımadaki mülâhaza nüansları dolu dolu ümitlerimizin yanında, aynı
zamanda bize sıkıntılı günler de yaşatacağa benzer.

İşte bütün bir millet olarak istikbale yürürken, her köşe başında önümüzü
kesmesi muhtemel ayrılık, farklılık ve mutabakat zorluklarından kaynaklanan
handikaplara karşı en tesirli silahımız, en sağlam sığınak ve tabyamız da
hoşgörü olsa gerek: Kusurlara göz yummak, farklı düşüncelere saygı göstermek,
affedebileceğimiz her şeyi affetmek; hatta kendi söz götürmez haklarımızın
ihlali karşısında bile, üstün insanî değerlere saygılı kalarak “ihkâk-ı hak”
etmeye çalışmamak; paylaşılması mümkün olmayan en kaba fikirler, en hoyrat
düşünceler karşısında dahi, peygamberâne bir temkinle, feverana kapılmadan,
Kur’ân’ın, kalblere nüfûz etme adına “kavl-i leyyin” unvanıyla sunduğu,
“kalb-i leyyin, hal-i leyyin, tavr-ı leyyin” de diyebileceğimiz yumuşaklıkla
mukabelede bulunmak; hatta bir kısım muhalif düşünceler ki, bize doğrudan
doğruya veya tedaileriyle bir şeyler anlatmasa bile, sırf kalbî, ruhî ve vicdanî
hayatımızı sık sık tamir ve restorasyona zorlaması itibarıyla yararlı bulmak
enginliğinde bir hoşgörü...

Zaman zaman saygı, merhamet, âlicenaplık ve bazen de müsamaha yerinde
kullandığımız hoşgörü, ahlâkî sistemlerin en ehemmiyetli esası, semavî buudlu
insan-ı kâmil ahlâkı ve diğer bütün prensiplere de kaynaklık edebilecek önemli
bir ruh disiplinidir.

Hoşgörü adesesi altında, mü’minlere ait sevaplar bir başka derinliğe ulaşır
ve âdeta nâmütenâhileşir; hata ve kusurlar ise öylesine büzülür ve küçülürler
ki, dünyalar kadarı bir yüksük içine sıkışacak hale gelir. Aslında öteler ve
öteler ötesi muamele de hep bu menşurdan geçerek gelir, bizi ve bütün varlığı
kucaklamasını bekleriz. İşte bu kucaklayış televvünündendir ki, bir bağiye,1

susamış bir köpeğe içirdiği bir yudum su ile “Gufrân Kapısı”nın tokmağına
dokununca, kendini iffete, istikamete ve Cennete uzanan bir koridorda bulmuş2..



bir sarhoş, Allah ve Resûlü’ne karşı duyduğu engin sevgi sayesinde silkinip bir
hamlede maiyyet-i nebeviyeye ulaşmış3.. ve bir kanlı kâtil, teveccühlerin en
küçüğüyle canavarlık psikozundan kurtulup, istidadını çok çok aşan payelerin
en yükseğine yöneltmiş, hatta ona ermiştir.4

Biz hepimiz, hemen herkesin bu adese ile bize bakmasını ister ve çevremizde
sürekli afv u safh meltemlerinin esmesini bekleriz. Evet hepimiz, dünümüzü,
bugünümüzü hoşgörü ve müsamahanın o eriten-değiştiren, temizleyen-aklayan
iklimine havale eder, sonra da geleceğe öyle emin ve endişesiz yürümek
isteriz.. isteriz de, geçmişimizin karıştırılmasını ve bugünlerimizle
yarınlarımızın bulandırılmasını hiç mi hiç arzu etmeyiz. Biz hepimiz, bir ömür
boyu sevgi ve saygı bekler, hoşgörü ve müsamaha umar, civanmertlik ve
muhabbet hisleriyle kucaklanmak isteriz. Evdeki afacanlığımızdan ötürü
anne-babamızdan; mektepteki yaramazlıklarımızdan dolayı öğretmenimizden;
haksızlık edip zulme uğrattığımız mağdurlardan, mazlumlardan; mahkemede
hâkim ve savcıdan; askerde komutanlardan; karakolda polislerden.. ve tabiî en
yüksek bir divanda da “Ahkemü’l-Hâkimîn”den af ve müsamaha bekleriz.

Ancak, bütün bu bekleyişler içinde beklenilen şeye liyakat da çok önemlidir.
Başkalarını affetmeyenin af beklemeye hakkı yoktur.. derecesine göre herkese
karşı saygılı olmayan saygı göremez.. herkesi sevmeyen sevilmeye lâyık
değildir.. bütün insanları hoşgörü ve müsamaha ile kucaklamayan afv u safh
görme liyakatini yitirmiştir. Komünizm, hoşgörü bilmeyen bir sistemdi.. ateizm
müsamaha tanımayan bir düşünce tarzıdır; ondan müsamaha beklemek bir
aldanmışlık, onun başkalarından saygı umması da boş bir kuruntudur.
Düşüncelerinde, yazılarında başkalarına sövüp sayan bir tâli’siz kalemin
başkalarından saygı ve hürmet beklemeye hakkı yoktur.. sövene söverler,
döveni de döverler. Bunları gerçek Müslümanlar, “Onlar, boş sözler,
münasebetsiz davranışlarla karşılaştıkları zaman âlicenâbâne geçip
giderler.”;5 “Şayet onları affeder, müsamaha ile davranır ve kusurlarını da
görmezseniz...”6 gibi gökler ötesi prensiplerle o engin sinelerinde hoşgörüyle
tâdil edip yollarına devam etseler de, kaderin adaletini temsil edecek başkaları
mutlaka çıkacaktır.

Dalâlet, küfür ve ateizme programlanmış bir kısım ülkelerde, müsamaha ve
hoşgörü olmadığı için, düşünce hürriyeti, edepli tenkit, usûlünce fikir teâtisi ve
hakperestlik anlayışı içinde tartışmak, dolayısıyla da mantık ve ilham
ürünlerinden söz etmek mümkün değildir. Bence, ülkemizde yıllardan beri tiz



perdeden bunca atıp tutmalara rağmen bir çuvaldız boyu yol alınamayışının asıl
sebebi de işte bu olsa gerek.

Evet, yıllar var ki bu ülkede –edebim müsaade etmediği için açık
söyleyemeyeceğim– akla hayale gelmedik çeşit çeşit ahlâksızlık, hoşgörü ve
müsamahadan dolu dolu nasibini aldığı halde, bir kısım Müslümanlar, hâlâ
dünkü “gerici, yobaz, teokratik düzen yanlısı” gibi yaftalarla ve şimdilerde
“fundamentalizm”le karalanmak istenmekte ve İslâm çağ dışı gibi
gösterilmeye çalışılmaktadır. Evet, bugün hâlâ dinî duygularını ifade edenlere
mürteci, yobaz, fundamentalist; millî hislerini ve geçmişi yad edenlere de,
Turancı, hayalperest damgasının vurulduğunu esefle müşâhede etmekteyiz.

Fertleri birbirine hoşgörüyle bakmayan milletlerde ve müsamaha ruhunun
tam yerleşmediği ülkelerde müşterek düşünceden ve kolektif şuurdan
bahsetmek mümkün değildir. Böyle bir ülkede, büyük küçük her düşünce,
tearuzların, tesakutların ağında birbirini yer bitirir; düşünürler de hep havanda
su döverler ve yine böyle bir ülkede kat’iyen sağlam bir düşünce ve inanç
hürriyeti teessüs ettirilemez, ettirilse de yaşatılamaz. Hatta böyle bir ülkede
hukuk devletinden de söz edilemez; sureta var görünse de bir aldatmacadan
başka bir şey değildir.

Aslında müsamaha ve hoşgörünün olmadığı bir yerde sıhhatli bir basın ve
yayından, ilmî düşünceden ve kültür faaliyetlerinden bahsetmeye de imkân
yoktur. Günümüzde bu türden görülen şeyler ise, belli bir düşünce ve belli bir
anlayışa göre sıkıştırılmış tek yanlı, tek cepheli bir kısım kısır gayretlerdir ki;
bunlardan taze, yararlı ve gelecek vaad eden bir şeyler beklemek, beyhude bir
bekleyiştir.
1 Bağiye: Kendini laahlâkîliğe salmış kadın.
2 Bkz.: Müslim, tevbe 155; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/507.
3 Bkz.: Buhârî, hudûd 4-5.
4 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/222.
5 Furkan sûresi, 25/72.
6 Teğâbün sûresi, 64/14.



Geçmişin Hülyalı Dünyası
Şanlı geçmişimizin, o dillere destan tadı, şivesi yok artık pek çok

insanımızda ve pek çok yörelerimizde.. duygularımız, düşüncelerimiz gibi hayat
felsefemiz ve zevklerimiz de bütün bütün değişmiş. . hislerimiz darmadağınık,
arzularımız vıcık vıcık, fikir hayatımız olabildiğince perişan, edebiyatımız
ruhsuz bir düşüncenin ağında lime lime, sanatımız kendinden kaçanlara ve
ruhunu şeytana peyleyenlere emanet. . şehirciliğimiz kumlarla, ağıllarla atbaşı,
mimarîmiz kunduzları güldürecek kadar estetikten mahrum ve derme-çatma..
köylerimiz, kasabalarımız, şehirlerimiz o baş döndürücü büyümenin,
genişlemenin yanında, tabiatı tahrip yarışına başarılı birer misal teşkil edecek
bedahette. . ovalarımız-obalarımız kupkuru ve korkunç bir çölleşmenin
pençesinde; bağlarımız-bahçelerimiz hayatzede olduğumuza ürperten birer
emare. . sokaklarımız karın karına girmiş binalar arasında daracık birer tünel;
pencerelerimiz delik deşik olmuş aile mahremiyetine birer rasat menfezi...
Doğrusu bu evlere ev demek, bu beton yığınlarını mesken saymak, bu
kasabaları, bu şehirleri belde kabul etmek kelimelere saygısızlık, mefhumlara
da hakarettir.

Millet olarak bizim evimiz, bizim mahallemiz, bizim sokaklarımız pırıl pırıl
ve sımsıcaktı.. bizim zevklerimiz, bizim bedîiyyât telakkimiz, bizim sanat
anlayışımız ruhumuzun bir buudu ve düşünce dünyamızın da bir derinliğiydi..
evlerimiz, tabiatın üfül üfül ve yumuşacık bağrında birer tenezzüh ve dinlenme
mahfili, mahallemiz, düşünce dünyamızın ve hayat felsefemizin
sahnelendirildiği, canlandırıldığı bir meşher ve bir sahne, sokaklarımız
camiyle, mekteple, medreseyle, tekyeyle iç içe ve ötelere açık koridorlar gibi
düşündüren, duygulandıran; bizi, olandan ve hayattan daha enfes hülyalar
içinde dolaştıran, dolaştırıp gönüllerimize en romantik duygular aşılayan bir
canlılık, bir televvün ve bir nefaset timsaliydi.. bulduklarımızı böyle bulduk,
böyle tanıdık; yıkılıp gitmiş olanları da, bulduklarımız veya henüz izleri
silinmemiş olanların adesesiyle temâşâ edip öyle değerlendirdik...

Bir zamanlar, tıpkı bir ana yatağı veya ana beşiği gibi, bağrında doğup
büyüdüğümüz tabiat anayı hep başımızın üstünde, ayağımızın ucunda,
burnumuzun dibinde hisseder; her gün, Güzeller Güzeli’nin değişik dalga
boyundaki tecellîleriyle tanışır ve güzelliklere hasret nedir bilmezdik.
İstediğimizde, evlerimizin kapılarını-pencerelerini açar, dört bir yanda tüllenen



o ilâhî bin bir güzelliğin ta yatak odalarımıza kadar akıp gelmesini sağlar ve
kulübelerimizi, evlerimizi, yalılarımızı, köşklerimizi kendi ölçüleri içinde ve
seviyeleri nispetinde kâinatın bir şirin köşesi hâline getirip bu mini
Cennetlerde zevklerin en derinini ve hazların en enginini birden yaşardık.. ve
yine istediğimizde, oturduğumuz yerden çevremize yönelir, kulaklarımızı
varlığın bağrında yankılanan ayrı ayrı nağmelerle doldurur.. ve gönüllerimize
mûsıkîlerin en enfesiyle ziyafetler çekerdik.

O zamanlar, tâvusların rengârenk tüylerinden daha güzel ve kelebek
kanatlarından daha süslü bağ ve bahçelerimizin güzelliklerini yudumluyor,
teneffüs ediyor gibi içimize çeker ve Cennet yamaçlarını andıran çevremizde
temâşâsına doyulmayan zevkler yaşardık.

Evlerimiz gibi sokaklarımız, sokaklarımız gibi de mahallelerimiz, hatta
kasaba ve şehirlerimiz, her parçasıyla, her yanıyla âdeta kalblerimizin bir
köşesi, hislerimizin bir derinliği ve düşüncelerimizin de bir hendesesiydi..
onlarda gönüllerimizin temayüllerini, arzularımızın irtibatlarını ve kendimiz
olmanın bütün enginliklerini, bütün derinliklerini bulurduk. Evlerimiz,
sokaklarımız, eski-yeni, pırıl pırıl taze veya renkleri uçmuş halleriyle, bize
sürekli bir şeyler anlatan geçmişteki engin bir mânânın şiirini fısıldayan canlı
varlıklar gibiydiler.

Sanki bu evlerde oturan, bu sokaklarda dolaşan, bu mahallelerde hayatın
takvimini yaşayan nazik, kibar, saygılı insanlar gibi, bize has konumlarıyla
bütün bu binalar, terbiye görmüş, yumuşatılmış, ince, nazik ve şarklı
çizgileriyle biraz da romantik; ama daha çok, Cennet köşklerinin koridorlarına
ve ukba yamaçlarının gölgelerine benzerlerdi.

Bu evlerden bazıları her zaman bir mektep, bir medrese, bir mâbed gibi
gürül gürüldü.. ve bu ucundan bakınca, âdeta öbür ucundaki huriler, gılmanlar
görünür gibi olurdu. Onların içinde her ses ve soluk, tedailerin sırlı vâridâtıyla
bir tomurcuk gibi yaprak yaprak açıldıkça kendimizi, ışığın, rengin, desenin en
görülmedik, en duyulmadıklarıyla karşı karşıya gelmiş hisseder ve
büyülenirdik.

Bu evlerden bazıları, şurasında-burasındaki yanıkları, zaman ve hâdiselerin
sağında-solunda meydana getirdiği yara izleri, yüzündeki tekallüsleri ve çok
eskilere dayanan mazi işveli stiliyle tehaccür etmiş bir tarih gibi karşımıza
dikilir, bize ne hikâyeler ne hikâyeler anlatırdı.

Bunlardan bazıları, analarımızın ferâcelerinin, o masumlardan masum ve



saygı telkin eden iffet televvünlü konum ve çizgileriyle daha gözlerimize çarpar
çarpmaz, içimize vakar ve mehabetle akar, ruhlarımıza temkin üflerdi.

Bazıları da, gül, çiçek, kavuniçi, karanfil gibi tatlı renkleriyle, âdeta,
sakinlerinin, güzellik, derinlik, zarafet, incelik ve olgunluğunun dışa aksetmiş
işaret ve remzi gibi görünürdü.

Köyden kasabaya, kasabadan şehre, bir müşterek inanç, bir müşterek kültür
ve ukba derinlikli bir müşterek medeniyetin mânâ, muhteva, renk ve şivesini
aksettiren bizim binalarımızı her gördükçe, hayallerimizde imanımızın ufku,
düşlerimizde ümitlerimizin öbür ucu ve kalbî beklentilerimizin en sonuncusu
tüllenirdi. Bu ev ve bu binalardaki incelik, güzellik ve sanat o kadar derin ve
tabiat kitabıyla o kadar uyum içindeydi ki, bu evlerin hemen pek çoğunda, gök
mavilikleriyle, desen desen zeminin güzellikleri baş başa, omuz omuza verip de
bir güzellik kuşağı teşkil edince, o evleri, göklerin ve yerin ışık, renk ve
desenleri arasında sallanan birer beşik sanırdınız. Öyle ki, onların önünde
oturup düşünürken veya çevreyi süzerken, kendinizi hülyalarınız ölçüsünde
göklerin mavilikleri içinde hisseder ve akıl almaz vüs’atlerin çocuğuymuş gibi
kendinizden geçerdiniz.

Bizdeki bu, gökleri ve yeri bir arada ruhlara duyurma şehircilik, bina ve
peyzaj zevkiydi ki, Piyer Loti gibi kimselerde, Cennet bahçeleri kadar âsûde
çınarlarımızın dibinde bir uzun uykuya yatma arzusu uyarmıştı.

Bizim evlerimizde, bizim sokaklarımızda oturanlar, hemen her zaman,
bağlarımız, bahçelerimiz ve ormanlarımızda, rengin her tonunda açan çiçekleri,
sesin her telinden yükselen nağmeleri duyar, görür ve varlığın tasavvurları aşan
o müthiş tenasübü karşısında hazların en erişilmezlerini yaşarlar. Evet, bir
taraftan semaya, diğer taraftan da arza açılan menfezleriyle bu ev ve konaklar,
mevcut vüs’atlerinin yüz katı genişliğinde bir temâşâ zevkine ulaşır ve bize
sınırlılıkları içinde sınırsızlığın kapısı olurlardı.

Köylerde, güzellikler ayrı bir dalga boyunda ve şehirlerde ayrı bir tenasüp,
ayrı bir armoniyle, bizim, o gönüllerimize inşirah evlerimiz, bu evler arasında
kıvrım kıvrım uzayıp giden yollarımız; mevzuniyeti içinde her birisi ayrı hür
bir kalbin müstakilliyetini ifade ediyor gibi alnı açık, başı dik o serâzat
konaklarımız, saraylarımız.. ve bütün armoninin kalbi görünümündeki
mâbedlerimiz, mâbedlerin bir köşesinde dünyanın en büyük hakikatini ilan
ediyor olmanın remzi sayılan nida edatı endamlı minarelerimiz.. sonra mâbed



ve minarenin ifade ettiği mânâ ve ruhunda sakladığı muhteva etrafında
kümelenmiş mini mini kubbeler.. bir kuluçkanın çevresinde dolaşan ve yer yer
ona sığınan civcivler gibi nispeten küçük medrese, şifahane, imaret kubbeleri..
ve her biri ayrı bir zevkle dizayn edilmiş, kimileri sessiz ve murâkabede;
kimileri gürül gürül, mutlaka ve bir şeyler anlatma peşinde bahçeleri, koruları,
çeşmeleri, şadırvanları, kameriyeleri, dört bir yanda reftâre salınan selvileri ve
her zaman kokular sürünüp esen meltemleri ve sabâlarıyla âdeta insanı
büyüleyen bir periler ülkesiydi.

O günün insanları, tebdil-i hava için şehirlerden köylere koşar, oralarda
neşe-keyif, huzur-emniyet, uzlet ve halvet zevkini arar; köylerden şehirlere göç
eder, az gürültülü olsa da, oraların seviye, vakar ve ciddiyetle tüllenen
havasını koklar; köylere nispeten daha muntazam ve daha ufuklu sayılan kent
hayatıyla tanışır, duygu ve düşüncede daha bir enginleşme elde ettikleri
mülâhazasıyla da bunu hep tekrar ederlerdi.

Bütün köyler, bütün şehirler, müşterek duygu, müşterek düşünce ve müşterek
kültürü aksettiren genel görünümlerinin yanında, toplum mozaiğinde
küçümsenmeyecek farklılıklar da göze çarpıyordu.. her köy, her kasaba, her
şehir âdeta, aynı atkılar üzerinde aynı temanın değişik şekilde işlenmesi ve
şiirleşen bir mazmunun farklı kalıplarla nazmedilmesi gibiydi.. bunların her
biri, ayrı konumu, ayrı tanzimi, ayrı şiiriyeti, ayrı şivesi itibarıyla, bir ölçüde
birbirinden farklı tarzları aksettiriyorlardı. Her biri ayrı bir bayramı, ayrı bir
donanma gecesini hatırlatan o cıvıl cıvıl canlılığı, sıcaklığı ve şevk u târâbıyla
bütün bir dünyanın minyatürü gibiydi.. uzun asırların el emeği, göz nuru, fikir
cehdi ile oluşmuş, gelişmiş, estetik derinliklere ulaşmış canlı-cansız
aksesuarıyla göz kamaştıran bir minyatür...

Hele, büyük medeniyet mimarları ve estetik zevki inkişaf etmiş üstün
peyzajcıların bunca gelip geçtikleri büyük kentler, her yanıyla âdeta bir
güzellikler armonisiydi. Her zaman bir şiir gibi gelip gelip gönüllerimize akan
bağ ve bahçelerimizin güzellikleri, ovalarımızın-obalarımızın neşeyle
gerinmesi, dağlarımızın-tepelerimizin mehîb duruşu, çaylarımızın-
çeşmelerimizin bir başka çağıltıyla gönüllerimize ses vermesi.. her yanımızda
gamze çakıp salınan zarif lâleler, öteden beri yakından tanıyıp hemhal
olduğumuz al yanaklı, derin kokulu güller, kokusundaki nefasetin yanında, gülün
dikeni gibi biraz da acımtırak haliyle “mağnem ölçüsünde mağrem”1 diyen
karanfiller, ülkemizin öz evladı ve çok bulunmasının gadrini yaşayan sevimli



papatyalar, zatî güzellikleriyle beraber tevazu ve mahviyetleriyle ayrı bir
derinlik remzi mini menekşeler, otağını her yere kurmaya tenezzül etmeyen
zambaklar, kalbimizin cidarları kadar hassas ve duyarlı ince manolyalar, yakın
akrabamız ve kapı komşumuz sümbüller, sonradan akraba olduğumuz
kamelyalar, orkideler, yanık nağmeler gibi kokuları ve ebedî güzellikleri tedai
ettiren renkleriyle sonsuzluğa meftun gönüllerimizi coşturur ve sürekli bize
namzet olduğumuz âlemi hatırlatırlardı. Bir de buna kuşların cıvıldayışları,
böceklerin vızıldayışları, koyun-kuzu meleyişleri, Allah için birbirini
sevenlerin nefesi eklenince her yan âdeta Cennet rengine bürünürdü.

Hele, yeşilliklerin korunduğu, ormanların ihtimamla muhafaza edildiği bir
mübarek dönemde her taraf tıpkı bir “bağ-ı İrem” ve her yöre açık bir
hayvanat bahçesi gibi canlı, sımsıcak ve şendi.

Bu dünyanın hemen her yanında, zaman o kadar farklı duyulurdu ki, onun
içinde geçirilen birkaç saat, bazen seneler kadar derin, bereketli, velûd olabilir
ve hatta hatıralarımızda âdeta silinmezliğe ulaşırdı.

Görüp yaşadığımız, duyup-işitip hayallerimize nakşettiğimiz hatıralara hayat
üfleyip, onları yeniden gün yüzüne çıkarıp çıkaramayacağımızı bilemeyeceğim;
ama ben, o “Yitirilmiş Cennet”i bağıyla, bahçesiyle ve içindeki bağbanıyla
hep özleyeceğim...
1 Mağnem ölçüsünde mağrem: “Gül dikensiz olmaz” mânâsında bir idyum.



Süleymaniye
Süleymaniye, muhteşem günlerin hatıraları üzerinde devasa bir menşur ve

sanatın mâbedde zirveleştiği, mâbedin gerçek sanatla buluştuğu kristal ruhlu
granit bir yapıdır. O, Mehmet Âkif ve Yahya Kemal gibi iki şiir üstadı ve sanat
dâhisinin duygularını besteleştirdikleri bir güfte ve şanlı dünlerimizin dili
dudağı sessiz bir bedîiyat tercümanıdır.

1550’li yıllarda Sinan’ın, sanat dünyasına iki şaheser armağanı vardır:
İstanbul Süleymaniye Külliyesi, Şam Süleymaniye Külliyesi. İkisi de, adına
inşa edildikleri Muhteşem Süleyman’ın ihtişamını aksettirecek seviyededir.
Şam’daki külliye, Sinan’ın bir kalfası tarafından kontrol edilir. Baraka Irmağı
kıyısında hac kafilelerine hizmet vermek için planlanmış bulunan Şam
Süleymaniye Külliyesi; camii, aşhanesi ve kervansaraylarıyla plana esas teşkil
edecek mahiyette entegre bir tesistir. Bu muhteşem külliye, tesis gayesini
gerçekleştirmedeki mükemmeliyeti, mimarîsi, hizmetleri ve daha sonraki
ilaveleriyle başlı başına sultanî bir eserdir ve müstakil bir araştırma ister...

Bizim şimdiki konumuz İstanbul Süleymaniye Camii.. geniş külliye hâlindeki
müştemilâtıyla Süleymaniye, yerleşik belde mimarîsinin en güzel örneklerinden
biri, belki de birincisi.. Fatih Külliyesi’nin geliştirilmiş, olgunlaştırılmış,
mütekâmil bir örneği ve inançtan muameleye uzanan çizgide duygu ve düşünce
dünyamızın tehaccür etmiş, granitleşmiş bir ehramı gibidir. Zaten öyle olması
hedeflenerek inşa edilmişti.

“En güzel mâbedi olsun diye en son dinin,
Budur öz şekli hayal ettiği mîmarînin” (Y. Kemal)

Sıbyan mektebinden yüksek eğitim veren medreselere, imarethanelerden
hamamlara, şifahaneden dâru’t-tıbba kadar topyekün bir hayatı kucaklayan
Süleymaniye Külliyesi, bütün o geniş gayeli mekânları, bu mekânların tıpkı
zincirin halkaları gibi birbiriyle irtibatı, el ele, omuz omuza ve diz dize bir
sanat armonisi içindeki bütünlüğüyle âdeta bir halka-i zikri, caminin de bu
halkanın serzâkiri olduğu imajını uyarmakta ve bu düşünceyi ilham etmektedir.

Bir taraftan konaklama, diğer taraftan beslenme işlerini birleştirerek, misafir
odalarından mutfağa, medreselerden imarethaneye, dâru’t-tıbdan şifahaneye,
hamamdan mescide bütün beşerî ihtiyaçların kucaklanıp karşılandığı çok üniteli
mekânları ve bu ayrı ayrı mekânların gizli bir kısım atkılarla mâbedle
irtibatlandığı, ihtiyaç ve estetiğin kutuplaşıp gökkuşağı hâline geldiği semavî



buudlu fakat arzî bir sanat harikasını görmek için, iç muhtevayı da düşünerek,
yukarıdan kuşbakışı bu mübarek hazîreyi bir kere temâşâ etmek yeter
zannediyorum. Evet,

“Sanatın ruhunu seyyâl bulut şeklinde” (M. Âkif)
görmek istersen gel Süleymaniye’yi beraber seyredelim.

Süleymaniye Camii; konumu ve yeri itibarıyla, bilhassa Yeni Cami, Galata
Köprüsü ve Unkapanı hattından bakılınca, bütün İstanbul’a hâkim, minareleşen
bir mâbed, olabildiğince derin, ürperten ve ihtişamla tüten, burayı ve öteleri
gözetlemeye açık bir rasathane gibi görünür. Öyle ki Yahya Kemal’in

“Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi,
Seçmiş İstanbul’un ufkunda bu kudsî tepeyi..
Uhrevî bir kapı açmış buradan gökyüzüne...”

sözleri mübalağa değil, hatta eksik sayılabilir. Hele iç yapı ve dahilî dizayn
itibarıyla, biraz dikkat eden hemen herkese o, bir muhteşem dönemin muhteşem
mimarının elinden çıktığını ve yine muhteşem bir hükümdarın eseri olduğunu
fısıldar ve ruhlarımıza:

“Sanki umman-ı bekânın ezelî bir mevci,
Yükselirken göğe, donmuş da kesilmiş inci!...
Dur da Ma’bûduna yükselmek için ilme basan,1

Mâbedin halini gör işte serâpâ iman!..” (M. Âkif)
nağmelerini duyurur.

Bu mübarek mâbed, dışıyla-içiyle hep bir vakar ve ciddiyetle tüllenir;
tüllenir de, ona göre basitlik sayılan plastize süslemelere kapalı kalır.. evet bir
kısım mâbed ve türbelerdeki gibi nakış, arabesk, boya ve çini süslemelere
burada fazla yer verilmez. Eğer son cemaat revakının, alt pencerelerinin
tepelerindeki lacivert zemine beyaz hatla işlenmiş kitabe.. ve mihrabın iki
yanını süsleyen panolar istisna edilecek olursa, Süleymaniye Camii’nde
Sinan’ın, dış süsleme endişesine hiç mi hiç kapılmadığı ve sanat ruhunu ihtişam
büyüsüyle soluklamak istediği hemen hissedilir.

İnsan, camiin ön kapısından, şadırvan avlusuna adım atar atmaz, revakların
sıcaklığı, şadırvanın dinlendiriciliği, kıble kapısı önündeki kubbe mukarnaslı
çıkmalar ve pembe somaki, kırmızı taş, beyaz mermerlerden, sütun
başlıklarının büyüleyiciliğiyle karşılaşır ve kendinden geçer. Şadırvan insan



ruhuna üflediğini üfler, âdeta onu konsantrasyona hazırlar ve mâbede doğru
“yürü!” der.

Camiin içine girince, ilk defa, görkemli dört fil ayağı üzerinde yükselen
muhteşem bir kubbe göze çarpar.. ve onu İslâm’ın remzi olan beş küçük kubbe
çevreler. Zannediyorum bu konumda ana kubbenin diğer beş kubbeye
inzimâmıyla ortaya çıkan altı rakamı, iman esaslarını hatırlatır; ayrıca, büyük
kubbe, İslâm’ın en temel rüknü olan tevhidi minarelere ulaştırıp ilan ederken,
beş küçük kubbe de onu kucaklar, ona destek olur ve onun varlığının birer
gölgesi gibi ona sımsıkı tutunurlar.

Camiin bir diğer büyüleyici yanı da, günün değişik saatlerinde değişik
pencerelerden içeriye yayılan ışık hüzmeleridir. Evet tam yedi kat üzere tanzim
edilmiş iki yüz dokuz pencereden her zaman camiin içine ışık akar gelir.. bu
renkli camlardan sızıp içeriye dökülen ışıklar, insanda ne romantik düşünceler
ne romantik düşünceler uyarır. Şayet, daha sonra ilave edilen bir kısım
nesepsiz nakışların tedai ettirdiği münasebetsizlikler olmasaydı, kim bilir
ruhlarımız daha neler neler hissederdi! Evet,

“Mâbedin cephe cidarındaki loş pencereler,
Güneşin sırtına bir ince tül atmış, esmer,
Mütemâdî sağıyor dahile bir gölgeli nûr” (M. Âkif)

Yeryüzünde bulunan bizler her zaman, göklere ve gökler ötesi mâneviyat
âlemlerine açılma arzusuyla, semaların derinliklerini, ötelerin ciddiyetini,
sonsuzun ürperticiliğini gönüllerimize duyuracak bir ses ve soluğa ihtiyaç
hissederiz. Tıpkı uzun bir sefere hazırlanan ruhun tam gerilime, eksiksiz zâd u
zâhireye ve yol düşüncesine ihtiyaç hissettiği gibi ihtiyaç hissederiz. Buna
duygunun, düşüncenin, ruhun gıda alması da denebilir ki, her yolcu ve her türlü
yolculuk için kaçınılmazdır. Hiç şüphesiz, bu en hayatî gıda ve mânevî besin
kaynağının semavî sofralar hâlinde inip kalktığı yerlerin başında da, derin tedai
gücü, uhrevî motivasyonu, her parçası ayrı bir Cennet kapısına menfez sayılan
aksesuarıyla mâbed gelir. Süleymaniye ise, bütün bunları tedai, tahattur ve
tahayyül ettirecek engin, rengin ve zengin bir koleksiyon gibidir.

Şimdilerde bazılarımızın gözleri, onun derinliklerine, güzelliklerine ne kadar
alışmış, ne kadar kanıksamış da olsa, bu mânâ endamlı, tarih renkli, sanat
âhenkli mâbed, hazîresine sığınan herkese, bir güzellik, bir şiir, bir romantizm
banyosu aldırtacak kadar hâlâ canlı, hâlâ cazip, hâlâ güzel ve hâlâ bir kısım



hususî duygularımızı şahlandırma adına önemli bir vâridâtın gürül gürül
kaynağı olabilme büyüsünü taşımaktadır. Evet o, cesedine yenik düşmemiş,
bedenini aşabilmiş aydınlık ruhlar için hâlâ med vaktini yaşayan bir deniz gibi
dalga dalga ve köpük köpüktür.. istersen

“Cephe dîvârına bak, camlara bak, minbere bak,
Sonra mihrap ile mahfillere, kürsîlere bak
........................................................
Dalgalansın da, denizler gibi kalbinde celâl,
Görmesin dîdelerin reng-i sivâ, reng-i zılâl!” (M. Âkif)

Süleymaniye’nin, bilhassa Haliç tarafından bakılınca, başını dikmiş, göğsünü
germiş derin derin İstanbul’a, Haliç’e, hatta Boğaziçi’ne bakan ve bir
beklentiyle yutkunan muammalı bir hâli vardır. Daha çok vakarlı bir çehreye
benzeyen heykelinin, gözlerimize, gönüllerimize sinen mânâsı ve öbek öbek
çevresini saran müştemilatıyla ruhlarımızda kendini hissettirince, insan bu
anlamlı sima karşısında garip şeyler duymaya başlar ve bu ürperten sükût
karşısında ruhunda ne ra’şeler ne ra’şeler uyanır!

Süleymaniye bulunduğu noktaya o kadar uymakta ve o kadar yakışmaktadır
ki, en âmiyâne bakışlar bile, bulunduğu yerle onun ruhu arasındaki mânâyı
hemen sezebilirler. Öyle ki, onunla yerleştiği mekân arasında o derin
münasebet eğer kavranabilse, o, öyle rastgele planlara göre ve rastgele
malzeme ile değil de, kendi iç derinliği ve dış hususiyetleriyle bulunduğu
yerden fışkırıp çıkmış gibi bir his uyarır insanın ruhunda. Mâbede açık ruhlar,
başları onun gölgesine ulaştığı andan itibaren kendilerini, seven, okşayan,
bağrına basan sımsıcak bir anne kucağında hissederler. Bu satırların yazarı için
bir mazhariyet sayılan böyle bir okşanma ve kucaklanma, hem de geçmişi
geleceğe bağlayacak köprü bir nesle hitap makamında okşanıp kucaklanma –
dinleyenler kendi tâli’sizliklerine saysınlar– diyen için böyle tasavvurları aşan
zevk ve hatıralara inkılap edince, kim bilir, hayatı her zaman uhrevî
derinlikleriyle yaşayan yüce kametler onu nasıl düşünmüş ve nasıl
hissetmişlerdir?

Evet insan, ihtişam dönemimizin bu pırlanta âbidesini, onun sağında ve
solundaki müştemilâtı, her yeri kendi ruh ve mânâsıyla mâbede sığınmaya
koşuyor bir görünüm arz eden medreseleri, şifahaneleri, dâru’t-tıbları, dâru’l-
kurrâları, dış cemaat mahalleri ve revaklarıyla hepsini birden kavrayıp ruhuna



sindirdiği zaman, daha camiye adım atmadan derin bir uhrevî sükûtun şiirini
dinler.

Süleymaniye’ye, Allah’a yükselme ve ulaşma yollarını remzediyor gibi
değişik kapılardan girilir. Bu giriş bazı yerlerden düzayak, bazı taraflardan da
biraz merdiven çıktıktan sonra gerçekleşir. Hazîreye başını soktuktan sonra
herkes bahçede bir konsantrasyon yürüyüşü yapar ve hangi yandan olursa olsun
ona ulaşmak için ِيلاَعَمْلا ُبَسَتْكُت  ِّدَكْلا  ِرَدـَِقب   “Sıkıntı ölçüsünde seviye elde
edilir.”2 düşüncesini pekiştirmek üzere birkaç merdiven daha çıkmadan
şadırvan bölümüne girilemez. Şadırvan bölümünde, mütekabil, aynı boyda ve
birbirine bakan revaklar, ukbaya açık kapılara benzeyen halleriyle, mâbede
koşanlara bir şeyler fısıldıyor gibi, onların ümitlerine tebessüm eder,
endişelerine tekallüsler fırlatır ve hep mü’minin gönül dünyasının haremi
sayılan mâbedin iç kısmına işaret ederler. Derken, herkes duygularıyla ikinci
kez beslenmiş, herkes ikinci kez azığını almış, hazları köpük köpük Dost’la
halvete yürür.. ciddî bir temkin ve olabildiğince bir edeple yürür ve kendilerini
gönüllerin harem dairesinde bulurlar.

“Bir gelişle ki; ne mübarek, ne garip âlem bu!..
Hava boydan boya binlerce hayalle dolu.
Kimi gökten, kimi yerden uçuşup her kapıya,
Giriyor birbiri ardınca ilâhî yapıya.” (Y. Kemal)

Burası iç yüzü ve mânâya açık aksesuarıyla o kadar rengin, o kadar olgun ve
o kadar geniştir ki, o âna kadar gördüğümüz kısımlar ona nispeten âdeta
mütevazi bir selâmlık gibi kalır. Mâbedin bu iç kısmı koca külliyenin en güzel,
en ferah, en gönül alıcı ve hülyalarımızı coşturan sihirli bölümüdür. Burada, o
âna kadar ruh ve mânâ adına gönüllerimize sinmiş ne büyülü şeyler duyar ve
hissederiz. Sadece biz değil, orada bizim içeriye girmemizi bekliyormuşçasına
çöküp yanlarına oturduğumuz, bizi sımsıcak tebessümlerle selâmlayan,
kalblerinin iyiliği çehrelerine aksetmiş ve hislerini yüzlerinde okuduğumuz
bütün inanmış gönüller zengini-fakiri, yaşlısı-genci, amiri-memuru, âlimi-
ümmîsi, makam sahibi-düz insanı, yerlisi ve yabancısıyla; –tabiî kimi,
deryadaki mâhinin deryayı hissetmesi nispetinde; kimisi de, dalgıçların
derinlikleri sezişi ölçüsünde– hemen herkes farklı bir temâşâ zevkine erer.
Allah’tan başkasına gönül vermemiş ve gözlerinin içine başka hayal girmemiş
bu iman ve itminan insanları, gönüllerde birikmiş sevgiyi sarf edecek sine arar,



mâbedin her yanında muhabbet ve alâka esintileri uyarır, sonra da Hak
mihmandarlığına ulaşmış bu tâli’li ruhlar ve gönülleri “gıll u gış” adına her
şeyden arınmış bu insanlar: “Bizi bu saadetlere eriştiren Allah’a hamdolsun!.
Hamdolsun o Allah’a ki, bize verdiği sözü yerine getirdi ve bizi  bu yerlere
vâris kıldı.”3 der ve bahtlarına tebessümler yağdırırlar.

Süleymaniye, dış ihtişamı ve iç derinlikleriyle, hazîresine sığınan temiz
gönüller üzerine birer mızrap gibi kalkıp indikçe, biz şanlı geçmişimizi bütün
“hayhuy”uyla sinelerimizde duyarız; o, dağılmış bir büyük ülkenin gurbetler
yaşayan bir köşesinde, sanki bu toprağın derinliklerine kök salmış ve
granitlerle bütünleşmiş de, önünde, temelinin esas harcı olan bize ait duygu ve
düşünceyi sürükleyip götürmek isteyen azgın bir kısım sellere karşı metin bir
sed gibi durmakta ve ezilmişliği, tükenmişliği kabullenmiş bugünkü nesillere
sessiz infialleriyle bir şeyler anlatmaktadır.

Ben, onu hep akıp giden, akıp gittikçe de netleşen bir dünya ve o dünyanın
merkezinde bir saltanat ve debdebe, bir ihtişam ve hâkimiyetin fihristi olarak
görmüşümdür. Bu itibarla da, onu gönlümde hep taze, ruh ve mânâsını da hep
bayıltıcı bulmuşumdur.. ve yine bu itibarla onu, ne zaman içine girsem, zaten
ruh dünyamda mevcut olan enginliği ve ihtişamıyla daha derin iç katmanlara
saldığımı ve onun büyüsünü daha derinden duyduğumu hissetmişimdir.
Diyebilirim ki, her müşâhede edişimde bu Osmanlı yetimi muhteşem mâbedi
hemen her zaman içimde hazır bulmuş, hayal âlemime açılan bir kapı gibi
hissetmiş ve ondan geçerek, geçmişin hülyalı âlemlerinde dolaşmış ve:

“Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan,
Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan”(Y. Kemal)

mısralarını duymuşumdur. Bu mânâ ve bu ruh elbette geçmişimizle alâka ve
irtibattan, mânâ kökümüze saygı ve nesep düşüncesinden kaynaklanıyordu.
Kaynaklanıyordu ki, ne zaman onun yanından geçmiş, ne zaman onun hazîresine
uğramış, ne zaman onu temâşâ zevkine ulaşmışsam, onun herhangi bir yanında,
gerçekten varmış gibi bir menfez bulmuş ve asırlar ötesinin o destanlara
sığmayan büyülü manzaralarıyla kendimden geçmişimdir.

Bu itibarla denebilir ki; Süleymaniye, o baş döndüren duruşuyla ve o hemen
dile gelip konuşacakmış gibi ilhamla tüllenen sükûtuyla ve içindeki inanmış
gönüllerin heybet tüten füsunuyla bize hep şiir söyleyen, hikmetten fasıllar
açan, ruhlarımıza varlık üfleyen ve bize dirilme yollarını gösteren bir üstad



gibi olmuştur.
Bir muhteşem dönemden geriye kalmış dünya kadar saltanat yetimi sanat

eseri vardır; ama o saltanat tâcının incisi Süleymaniye’de geçmişi görüp
dinlemek bir başkadır. Sanki bizim önümüzde çağlayıp giden zamanın değerli
bir parçası, küçük bir noktada toplanmış, sıkıştırılmış ve bu hazîrenin içine
yerleştirilmiş gibidir. Âdeta bir ihtişam dönemi ve zamanın bir altın dilimi
geçerken takılıp burada kalmış da, şimdi Süleymaniye ile o soluklanmakta.

Evet onda, tabaka tabaka birbirinin üstüne binen, katmanlaşan bir ulu
sessizlik ve güya içine günümüzün anlamsız sesleri hiç düşmemiş de bu kudsî
harim, bütün anlamsızlıklara karşı kapalı kalmış.. hep kendi içinde derinleşmiş,
kuyulaşmış gibi gelir bize.. gelir de gönüllerimizde rengin ve zengin bir eski
bestenin tesirini icra eder. Sanki, sesini kulaklarımıza doldurduktan sonra
susmuş bir enstrümanın tellerinden hâlâ bir şeyler duyuyormuş olma hissiyle
yaşadığımız gibi, bu yüce mâbedde, güya eskiden içinde icra edilmiş bir
mûsıkînin dalga dalga nağmeleri, bütün tazeliğiyle hâlâ akıp akıp ruhlarımıza
bir şeyler boşaltıyor gibi bir duygu uyarır hislerimizde.

Hülyalarının tadına alışmış her hayal çocuğu, Süleymaniye’nin kokusunu
duyar duymaz, geçmişin bütün şiirini, bütün mânâsını ve bütün zevkini birden
tadar. Evet herkes, hülya ufku ölçüsünde Süleymaniye’de rüyaya yatmış gibi,
onun herhangi bir menfezinden kanatlanarak asırlar ötesine yürür; önceki günü
dünle, dünü de bugünle bir arada görür ve ruhuna zaman üstülüğün en engin
hazlarını duyurur. Her ruhta bir çiçek gibi açılan mahrem hülyalar,
Süleymaniye’nin tedai ettirdikleriyle en derin şekilde ve birden açılır, açılır da
kendilerini bu tedailerin gelgitlerine salabilenler içlerinde bin bir haz,
dudaklarında sımsıcak bir tebessüm, uğradıkları her yere kucak kucak huzur ve
itminan taşırlar.

İnsanlar bu yüce mâbedi tam duyduklarında eğilip bir de ruhlarına
bakabilseler, onda içlerinden kopup gelen duygularını, ümitlerini, arzularını,
isteklerini besleyen bir büyü bulurlar. Bulurlar da, yaşadıkları hayat içinde ayrı
birer şahsiyetle daha var olduklarını duyarlar. Sanki hakikatin çerçevesini dar
bulup da, hayalî dünyalara pencereler açıyor gibi bir kısım mahrem âlemleri
temâşâya koyulurlar.

Süleymaniye’de her şey nazlı bir çiçek edasıyla güzelliğin son rikkatine
kadar açılmış olarak yaşıyor gibidir.. ve her güzellik umumî bir âhenk içinde,
noktasıyla, çizgisiyle, kelimesiyle, satırıyla zevke açık gönüllere hazların en



enginini sunmaktadır.
1 Temellerindeki medreselere işaret.
2 Bkz.: el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 4/505.
3 Zümer sûresi, 39/74.



Yenilenme Fantezisi
Tarihî Gedâîler devr-i dâimi içinde şimdilerde bir de yanılmalar devr-i

dâimi yaşıyoruz. Cihan harbinden sonra, hemen herkes, o güne kadar görüp
bildiğimiz, bilip tanıdığımız din-diyanet, örf-âdet her şeye nefret duymaya
başladı ve yenilik vaad ediyor kuruntusuyla bir kısım fantezi düşünce, hemen
herkesin alâka odağı hâline geldi. Bu dönemde bilhassa sol ideolojiler,
insanlığa yeni bir dünya vaad etme aldatmacasını çok iyi değerlendirdiler.
İçinde ezen-ezilen, sömüren-sömürülen sınıfların, dolayısıyla da, kinin,
nefretin, kavganın, harbin olmadığı yepyeni bir dünya ütopyasını allayıp
pullayıp propaganda etti ve topyekün yeryüzünü bir başkaldırma arenası hâline
getirdiler.

Bu kaoslu dönemde herkes sokaklara dökülüyor, herkes sihirli bir dünya ile
alâkalı bir şeyler mırıldanıyor.. ve hususiyle de gözleri buğulu, gönülleri
heyecanla dopdolu gençler, yitirilmiş bir Cenneti arıyormuşçasına her yolda
yürümeyi deniyor, her kapıyı zorluyor, o güne kadar saygı duyduğu bütün
değerleri yıkıyor, her gün bir sürü olmazlarla yaka paça oluyor ve yeni baştan
bir insanlık cemiyeti hezeyanlarıyla köpürüp duruyordu. Ve tabiî, bu serâzad ve
çakırkeyf gençlerin çılgınlık senfonilerine kartarmış entellerden iltihak
edenlerin sayısı da az değildi.

O zamanlar, bu tür yeni düşüncelerin büyüsüne kendini kaptıranların hemen
hepsi, herhangi bir tenkit, tetkik, muhakeme ve mukayeseye başvurmadan,
“yeni” deyip kendini bir kısım fantezilerin içine salıyor ve elinde kâsesi
meykeşler gibi; “yeni dünya”, “yeni düşünce tarzı”, “yeni sistem”, “yeni
toplum”, “yeni idare” diyor, durmadan tarihî dinamiklere, maziye, dine ve
atalarına saldırıyordu. Bu dönemde sadece başkaldırmanın romanı yazılıyor,
başkaldırmanın tiyatrosu yapılıyor ve topyekün sanat bir isterik düşüncenin
elinde korkunç bir yıkım yaşıyordu. Bir zümre her şeyi yıkmaya, her şeyi
değiştirmeye karar vermişti; ama nelerin nasıl değiştirileceğini, değiştirilen
şeylerin yerine nelerin ikame edileceğini düşünmeden karar vermişti. Oysaki,
değiştirilmek istenen şey ne bir at, ne bir araba, ne bir ev, ne de bir urbaydı; o,
bin seneden beri milletin canıyla-kanıyla bütünleşmiş ve benliğinin her
parçasına işlemiş bir mânâ idi. Onun için de yeniler tutmadı; eskiler sarsıldı
ama oldukları yerde kaldı... O günkü yeniler ve yenileyicilerin yıldızları birer
birer söndü ve daha üzerinden çeyrek asır geçmeden, partal birer elbise,



eskimiş birer eşya gibi ya şuraya buraya atıldı veya tarihî bir fosil olarak
korunmaya alındı.

Şimdilerde bir kısım mihraklar yine, yeniden yapılanmadan ve yeni bir
dünyadan bahsetmeye başladılar. Öyle ki “yeni” kelimesinin sihriyle ruhuna
gençlik aşılayacağı vehmine kapılmış ve aslında yeniliğe kapalı bazı içi geçmiş
ruhlar bile bu fanteziden kendilerini alamadılar. Ev değiştiriyor, elbise
değiştiriyor gibi büyülü bir metamorfozla, hemen içinde bulundukları durumdan
sıyrılıp, yepyeni bir kimliğe, taptaze bir mahiyete ulaşacakları zehabına
kapıldılar. Aslında, ilkinde olduğu gibi, şimdilerde de, bu sihirli yeniliği,
hemen herkesi alâkadar eden bir meseleymiş gibi gösterenler, yığınlar üzerinde
bu ruh haletini oldukça başarılı değerlendirdi, onun büyüsüyle çoklarının başını
döndürdü, kitleleri şaşkına çevirdi ve kendi hedeflerine yürüdüler.

Biz, bugüne kadar öyle davranageldiğimiz gibi, bu defa da yine kendi
hesabımıza harikalar kuşağında hisse arayaduralım, şimdiye kadar dünyanın her
yanını elli kere hallaç edip sömüren güçler, yeniden yapılanma düşüncesiyle
gerilmiş saf yığınların heyecan ve anilmerkez kuvvetlerini, hem de onlara
rağmen, bir kez daha kendi hesaplarına istismar ettiler bile. Evet onlar, açık-
kapalı dünyanın dört bir yanında modern çağın gerek ve icaplarına göre
çıkartmalar düzenleyerek yeni bir koloni devri başlatadursunlar, Türk ve İslâm
dünyasında bütün bu hokkabazlıkların perde arkasını sezemeyen yığınlar, âdeta
büyülenmiş gibi gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve beşerî
tasavvurları aşan harikalar kabilinden bir şeyler beklemekte. Evet biz,
hülyalarımızla teselli oladuralım, dünyada kaba kuvveti elinde bulunduranlar,
haçlı seferlerinde yaptığından farklı ve daha yumuşak bir çizgide bütün saldırı,
tecavüz ve işgallerini devam ettiriyor. O, eskiden açıktan, mertçe ve tepki
alabilecek şekilde “salib” deyip yürüyordu. Şimdilerde ise daha yumuşakça ve
daha az reaksiyon görebilecek bir üslupla hedeflediği şeyleri gerçekleştiriyor.
Hem de yerinde kendilerini demokrasi havarisi ve işgal edecekleri ülkeleri de
terörist göstererek; yerinde bizzat o ülkelerde sun’î terör meydana getirerek
(Sudan ve Irak misallerinde olduğu gibi) ve tabiî, hemen her defasında hilal’i
haç’a paravan yaparak herkesi çok rahatlıkla yanıltabilecek bir üslupla. Bu
itibarla, günümüzde yenilik adına sahneye konan şeylere “yeni işgal
metodları” dense de, bunlara kat’iyen yenilenme ve yeniden yapılanma
denemez.

Rica ederim, Körfez’de çevreye kabadayıca gözdağı vermenin.. süperlerin



petrol hisselerini bir kere daha gözden geçirerek kendilerine aslan payı
ayırmanın.. Batıya tam piyonluk yapmayan bazı ülkeleri parçalamanın ve
bazılarını da parçalama planına almanın.. komşu ve kardeş devletlerde
milletimize karşı belirmeye başlayan güveni sarsmanın ve bu dünyanın
hakimiyet merkezinin Batı olduğunu kanla-irinle bir kere daha hatırlatmanın
dışında yenilik adına ne yapılmıştır..? Gerçi bu da bir yenilik sayılır ama, hem
getirdikleriyle hem de götürdükleriyle aleyhimizde bir yenilik! Zaten kuvvetin
temsilcisi ve zulmün çocuklarından başka bir şey de beklenemezdi.

Şu anda dahi, ayyuka yükselen zulümleriyle bu gaddar dünya, bir kere daha
gerçek kimliğini ortaya koydu ama keşke bize de bir şeyler anlatabilseydi!
Saraybosna kan revan.. Karabağ, Azerbaycan feryâd u figân.. Keşmir alev
alev.. Somali istismar ağında inim inim.. Sudan baskı altında.. Filistin kaynayan
bir kazan.. Ve bu koskoca âlemde çektiren zalim ve gaddar, çeken de
Müslüman.. ne acı ki, bu bile bize bir şey anlatmıyor...

Aslında Batı, bin seneden beri bu dünyanın da hakk-ı hayatı olduğuna
inanmamaktadır. Bundan sonra da inanacağa benzemez. O sadece kuvvete,
natürel seleksiyona inanır.. onun hayat felsefesi hep menfaat ve çıkar eksenli
olmuştur; gücü yettiği zaman ezer; başa çıkamayacağını anladığı zaman da el-
etek öpmekten geri kalmaz.. yaşamayı kuvvetin tabiî hakkı sayar; zayıfı sağmal
gibi görür ve sağar.. gaddar ve gözü kanlıdır; hiç tereddüt etmeden en küçük bir
çıkarı uğruna bütün dünyayı ateşe verebilir.. fevkalâde zorba, olabildiğince
mütecaviz ve tam bir pragmatisttir.

Düşünce dünyası bu küflü felsefeye kilitlenmiş bir âlemin, ortaya ne bir
yenilik koyabilmesi ne de insanlık adına bir yeniden yapılanma
gerçekleştirebilmesi mümkün değildir. Onun bu çizgide her hareketi bir
illüzyon, her vaadi de bir aldatmacadır. Zaten dayandığı dinamikler itibarıyla
tükenmiş bir dünyanın, ne yenilenmeye ne de başkalarına yenilik düşüncesi
ilham etmeye gücü yetmez.

Eğer önümüzdeki yıllarda dünya çapında bir yenilenme söz konusu olacaksa,
hiç şüphesiz o, yıllar ve yıllar boyu, çeşit çeşit mağduriyetlerin,
mahkumiyetlerin, mazlumiyetlerin bilediği, keskinleştirdiği ve çağıyla
hesaplaşmaya hazırladığı şu bizim dünyamızda, İslâm’ın zamanları, mekânları
aşan prensipleri ve Kur’ân’ın her gün biraz daha gençleşen ölümsüz düsturları
sayesinde gerçekleşecektir. Daha şimdiden, düşünce dünyamızın ayları,
güneşleri yüzler-binler ellerinde o mutasavver dantelanın önemli bir parçasını



örgülemeye çalışıyor ve gözlerini açıp-kapayıp mutlu geleceğin rüyalarından
bahisler açıyorlar.

Az daha bekle, sen de inayetle tüllenen o günleri göreceksin.



Kutlu Zaman Dilimi Üç Aylar
Üç ayların kendilerine mahsus bir tadı, bir şivesi vardır ki, onları yılın diğer

aylarından ayırır.. her ayın güzellik ve nefasetinin zâhirî duygularımızla
hissedilip yaşanmasına mukabil, bu müstesna zaman dilimi kalble ve batınî
duygularla yaşanır. Bu aylarda gönül dünyalarına yönelen insanlar, iman ve
iz’anlarından fışkıran ışıklarla eşyanın perde arkasını süze süze, duygularıyla,
içinde ebedî bir ömür sürecekleri firdevslere uyanmış ve ulaşmış gibi olurlar.
Onlar için bu aylardaki günler, geceler, hatta saatler ve dakikalar âdeta bir
başka büyüyle gelir-geçer; gelip geçerken de derecesine göre herkese mutlaka
bir şeyler fısıldar.

Bu aylarda zaman hep uhrevî renklerle tüllenir.. insanlar tıpkı öbür âlemin
sakinleriymişçesine munisleşir ve sırlı bir derinliğe ulaşırlar. Herkes kendi iç
derinliklerinden olduğu gibi, varlığın sinesinden de ukba buudlu bir şiiri dinler
ve yığın yığın hülya ve hatıraların, beklenti ve rüyaların gurup ve tulûlarında
dolaşır. Yer yer hüzünlü, zaman zaman da neşeli tedaileriyle üç aylar, bize hem
yitirilmiş bir Cennetin hasretini hatırlatırlar hem de buğu buğu onu yeniden
bulabileceğimiz ümidiyle bütün benliğimizi sararlar. Evet, hayatımızın her
dakikasını ayrı bir saadet ve neşeye, ayrı bir gerilim ve hamleye çeviren bu
günlerdeki hatıra ve tedailer, duygularımızı sessiz bir şiire, hayatımızı da
sihirli bir güzelliğe çevirirler.

Biraz da üç aylardaki nurların gönüllere sinmesiyle sokaklardaki ışıklar,
minarelerdeki mahyalar, her taraftaki ruhanî canlılık ve mâbedlere koşan
insanların simalarındaki letâfetle dünyadakinden daha çok Cennetteki zamanları
hatırlatan bu nûrefşân zaman dilimi, kadrini, kıymetini bilenlere ayrı ayrı
lezzetler ve zevk-i ruhanîler sunar. Evet o, imanı, İslâm’ı, mâbedi ve ibadeti
duyup anlayanları; mârifet, muhabbet ve ledünnî hazlara açık olanları, değişik
dalga boyundaki ışıklarının renkleri, latîf latîf esen havasının incelikleri,
uğradığı herkesi büyüleyip geçen zamanın seslerinden toplanmış ve ruhları
sarıp okşayan o sonsuz zevk meltemleriyle kucaklar.

Hemen her sene zamanın bu altın dilimini idrak edince, âdeta, ötelerin ayn-ı
hayat olan o sevimli, neşeli mavimtırak günlerine bir kere daha kavuşur gibi
oluruz. Evet, bir kere daha gönül gözlerimizde her yan baharla tüllenir.. her
tarafta yeniden hayat köpürür.. dağ-bayır yeşerir ve renklerle kahkaha atar..
çiçekler raksa durur, bülbüller naralar yağdırır.. ve duygular gülden, lâleden



alevlerini alıyor gibi olur. Öyle ki her yanda esen bu umumî hava gönüllerimizi
bir mutluluk vaadiyle kaplar ve bize ne bilinmedik, ne sezilmedik şeyler
fısıldar. Hatta hayatları bedbinliğe, karamsarlığa kilitlenmiş insanlar bile bu
semavî şehrâyinden nasiplerini alırlar. Hele günler, o ibadetle derinleşen
saatlerini, hayatın gerçek mânâsını terennüm etmek için gönüller üstünde bir
mızrap gibi hareket ettirdiğinde, kuş cıvıltıları safvetinde ve bir çocuk neşesi
tadındaki ezan dakikalarının, Cennet güzellikleri kadar tesirli ve bu
güzelliklere meftun bir kalb gibi olgun ve dolgun ibadet saatlerinin, Hakk’ı
muhatap alma ve Hakk’a muhatap olma mânâsıyla tüten zeberced duyguların
zikr u fikirle sinelerimizi coşturan şiiri başlar.. başlar da, varlığın çehresindeki
perdeler sıyrılır ve Hakk’a yakın olmanın o kendine mahsus huzur ve itminan
dolu lezzetli, sımsıcak mavi dakikaları bizim olur. Günde beş, haftada lâakal
otuz beş defa, âdeta bir nurdan helezon çevresinde dolaşır, gönüllerimizde
miraç fırsatlarına erer ve hep insan-ı kâmil olmanın rüyalarıyla yaşarız.

Üç ayların başlangıcı, kamer birkaç gün önce zuhur etse de, rağbetlere açık
inayetle tüllenen bir perşembe akşamı “merhaba” der ve bir mızrap gibi
gönüllerimize iner. Ulu günlere ve daha bir ulu güne akort olmaya teşne
duygularımızı ilk defa uyarıp coşturan “Regâib” bir ses ve enstrüman denemesi
gibidir. Yirmi küsur gün sonra gelecek olan “Miraç” tam hazırlanmış ve
gerilime geçmiş ruhlar için âdeta, semavî düşüncelerle, gök kapılarının
gıcırtılarıyla ve uhrevîlik esintileriyle gelir. “Beraat” bu tembihlerle uyanmış
ve tetikte bekleyen sinelere kurtuluş muştularıyla seslenir. “Kadir Gecesi” ise,
bu kadirşinas insanları, tasavvurlar üstü ve ancak bin aylık bir cehd ile elde
edilebilecek feyiz ve bereketle kucaklar, onları afv u mağfiret meltemleriyle
sarar.

Üç ayların bu olabildiğince tatlı ve imrendiren sıcaklığı, imanlı gönüller için
gece-gündüz demeden devam eder. Her gün, bütün parlaklık ve canlılığıyla
bereketlerini başımıza boşalttıktan sonra gidip ufka kapanınca, arkadan
yepyeni, âsûde ve buğu buğu güzellikleriyle bir başka sabah tulû’ eder..
gönüllerimizi dolduran, iç âlemlerimizde gizli gizli bir şeyler örgüleyen,
hüşyar gönüller için oldukça hülyalı bir sabah..

Receb ayının girmesiyle Rahmeti Sonsuz’a karşı dua, niyaz, hamd u senâ ve
tam bir teyakkuzla hazırlığa geçen ruhlar, ayın sonuna doğru ötelere uyanmış
gibi tam bir temâşâ zevkine ererler.. ererler de hemen herkesin dili, edası,
üslûbu değişir ve çehrelerini bir heybet, bir haşyet ve bir ümit sevinci bürür.



Herkes daha ziyade kalb diliyle konuşmaya başlar.. beşerî sertlikler daha bir
yumuşar.. ve bunlar arasında bir hayli insan, miraç yapacakmışçasına bütün
dünyevî ağırlıklarını atar da âdeta ruh hiffetine ulaşır. Derken Hakk’a yönelmiş
bu insanların gönüllerinden taşan nuraniyet ve simalarındaki rengârenk incelik
en katı kalbleri dahi yumuşatacak ve rikkate getirecek ölçülere ulaşır.

Receb ayının girmesiyle, her zaman ayrı bir derinlikle tüllenen geceler, daha
bir büyülü hal alır ve herkese ne dâhiyâne düşünceler ilham ederler. Hele,
ondaki bu gecelerin ötelere açık menfezleri sayılan kutlu zaman parçaları, her
zaman bize, gönüllerimize benzeyen emeller ve Cennet duygularıyla coşan
hülyalar aşılarlar.. aşılarlar da, sonsuzluk arzularımızı kucaklar ve ruhlarımıza
yeni yeni rüyaların kapılarını aralarlar. Hemen her gece benliğimizde uyukluyor
gibi sessiz sessiz duran hislerimizi uyarır ve bize dünyadakinden daha derin
saadet düşünceleri ilham eder.

Kitaplarda “Şehrullâhi’l-Muazzam” diye geçen Şaban ayını, bütün varlığa
ve benliğimize sinmiş bir lezzet gibi duyar ve gönüllerimizin ümide, beklentiye,
uhrevî güzelliklere kaydığını hisseder gibi oluruz. O, gecesiyle-gündüzüyle,
insana Ramazan besteli büyülü bir mûsıkî gibi tesir eder.. kendisine sığınanları
semavî kollarıyla sarar.. bir anne şefkatiyle kucaklar ve onları rahmetin
enginliklerinde dolaştırır. Onu kendi ruhuyla idrak edenler için, sanki zaman
delinmiş de, duygularımıza zaman üstü âlemlerden bir şeyler akıyormuş gibi
olur. Öyle ki, herkes onun aydınlık dakikalarında ve onu duymanın
enginliklerinde bir adım daha atsa, kendini, bir sihirli merdivene binip ötelere
yürüyecekmiş gibi sanır. Hemen her gün, her gece, her saat ve her dakika
fıtratlarımızdaki gizli sonsuzluk arzusu ve ebediyet düşüncesiyle kim bilir kaç
defa ötelere ihtiyacımızı hisseder ve bu Allah ayının araladığı menfezlerle
emellerimizi temâşâya koşarız.

Derken sımsıcak, olabildiğince yumuşak ve hummalı dakikalarıyla Ramazan
ufukta belirir.. vicdanlar teyakkuza geçer, bütün gönüller uyanır, bütün duygular
coşar.. ve insanlar oluk oluk mâbede akar; oradan da Rabbine yürür.
Ramazan’ın gelmesiyle ruhun rabıtaları daha bir güçlenir.. uhrevî arzu ve
emeller daha bir köpürür; köpürür ve duygular üzerine bir mızrap gibi inip
kalkan bir Ramazan mülâhazası, inanmış sineleri aşkla, şevkle coşturur; onların
ruhlarında âdeta yangınlar meydana getirir. Denebilir ki, Ramazan senenin en
nurlu, en içli, en tesirli, en lezzetli günleri ve ledünnî hayatımızın da en önemli
bir iç dinamizmi olarak bütün benliğimize siner ve bize en uhrevî hazlar



yaşatır. Çarşı-pazar ve sokakların görüntüsü ötelere ait duygularla köpürür.
Minarelerin solukları gönüllerde Kur’ân hüznüyle yankılanır.. mâbedler ışıktan
fistanlara bürünür ve imanlı gönüllerin avazlarıyla inler. Evden mâbede,
mâbedden mektebe her yerde Hakk’a yönelişin sevinç ve itminanı yaşanır..
ibadetle şahlanan sineler, bütün güzelliklerini ortaya döker.. en mahrem
çizgileriyle iç dünyalarından kopup gelen aşklarını, şevklerini haykırırlar. Bu
insanlar, güya “vuslata hazırlanın” emrini almış gibi her geceyi bir “şeb-i
arûs” arefesi sayar ve her günü de engin bir vuslat duygusuyla geçirirler.

Evet, Ramazan’daki her seste bir başlangıç vaadi, her solukta bir kurtuluş
ümidi nümâyândır. İftarlar, bize bir kısım sırlar fısıldar ve ufkumuzda büyük
buluşmanın çağrışımlarıyla tüllenirler.. teravihler ümit dünyamıza neler neler
vaad ederler.. geceler, âdeta nazlı bir gelin edasıyla bize harem kapılarını
aralar ve vâridâtın her türden dalga boyuyla ışık olur gönüllerimize akarlar..
imsaklar tıpkı vapur düdüğü, uçak sesi ve füze tarrakalarıyla tınlar ve Dost’a
vuslat yolunda bir gece yolculuğunu salıklarlar... Nihayet upuzun bir gün, o tatlı
buluşmanın telaşlı ama dikkatli, heyecanlı fakat ümitle dolu saatleriyle gelir her
yanımızı sarar.

Ramazan’da hayat o kadar derin ve anlamlıdır ki, konuşulan her söz, duyulan
her ses insana, onun gönlünden fışkıran bir besteymiş gibi gelir; gelir de en tatlı
nağmeler hâlinde duygularımız süzülmeye başlar. Her zaman ruhun bir
tomurcuk gibi açılmasına ve benliğin derinliklerinde uyuyan duyguların
uyanmasına vesile olan ve bizi en büyüleyici, en enfes hülyalar âleminde
dolaştıran Ramazan, hepimizi ta iliklerimize kadar bir aşk u şevk ve bir vuslat
ihtiyacıyla yoğurur, gönüllerimize gerçek hayatın neşvesini duyurur.

Ramazan’da tam azığını alabilen herkes, burada elde ettiklerinin ötesinde,
yürüdüğümüz bu nurlu fakat biraz buğulu yolun sonunda, hep özleyip durduğu
bir ebedî saadetin var olduğunu anlar ve bütün benliğiyle O’na yönelir. Evet,
her iftar ve her imsakta insan, kendine yepyeni bir vuslat kapısının aralandığını
seziyor gibi olur ve iki adım ötede daha çaplı ve daha büyüleyici bir buluşma
ihtiyaç ve ümidini duyar; duyar da bir tarafta gurbet ve yalnızlık, diğer tarafta
da beklenti ve hülyalar onları daha engin bir büyü ile sarar ve hakiki aşkın
derinliklerine çeker. Öyle ki, onların sinelerinin enginliklerinde olduğu gibi,
mekânın sonsuzluğunda da her şeyin aşk etrafında cereyan ettiğini duyar ve
kendilerinden geçerler. Kadın-erkek, genç-ihtiyar, zengin-fakir herkes, kendi
idrak seviyesine göre, Ramazan’da önemli bir hazırlık dönemi yaşar; sonra da



hiç bitmeyecek bir yol mülâhazasıyla hep Allah’a yürüyor gibi olurlar...



Bayram
Bayram İslâmî duygu ve düşüncenin sızıp kâsesinden dışarıya çıktığı ve

köpürüp her yanı sardığı bir buluşma günüdür. Bayramların içinde âdeta, bütün
geçmişimiz uyuyor, sayıklıyor; uyanıyor ve geriniyor gibidir. Geçmişten
bugüne, bize ait hususiyetler bayramların genel havasına öylesine sinmiştir ki,
bu mübarek günleri her idrak edişimizde, benliğimizin derinliklerinde asıl
duyduğumuz şey semapeymâ olan o şanlı günlerimizdir. Gözlerimizi kapayıp
bayramları dinlerken, râyetimizin göklerde dalgalandığı günlerin lezzetini bir
kere daha duyar ve koskoca bir tarihi; daha doğrusu kendi ruhumuzu, kendi
mânâmızı, kendi değerlerimizi bir kere daha yaşarız. Bu itibarla da bayram
günlerinde âdeta, gönüllerin tasalarıyla zevklerinden meydana gelen bir
armoniyi beraber dinler gibi oluruz.

Bayram günlerinde vicdanlarımızda yer yer muvakkat tatlı bir hicran, zaman
zaman da zevkli bir dâüssıla duyar ve yaşarız. Şimdilerde bazı bayramlar bizim
için, sanki hüzün ve zevk berzahında yaşanıyormuş gibi; bir yandan en ulvî
hislerle ruhlarımızı coştururken, diğer yandan da gönüllerimize âdeta keder ve
tasa pompalamakta.. Hemen hepimiz o günlerde hem sevinmek hem de
ağlayabilmek için, ruhumuzun bütün derinlikleriyle açılarak, bir zamanlar
kaybettiğimiz Cennetlerin burukluğunu duyduğumuz aynı anda, ileride
ulaşacağımıza inandığımız firdevslerin hülyalarıyla da kendimizden geçeriz..
yani gözlerimiz bahar bulutları gibi yaşlar dökerken, ruhlarımızda da sürekli
Cennet yamaçları tüllenir. Evet, her şeye rağmen bayramların o cıvıl cıvıl
hülya ve tahassür dolu canlılığı bize, sonbaharda da, kış ortasında da bulunsak,
taptaze bir yeni bahar armağan ediyor gibi gelir. Hepimiz o aydınlık günlerde,
tatlı bir hüzün, engin bir inşirah veya coşturan bir ümit, içimizi dolduran bir
sevinçle yeniden diriliyor gibi oluruz. Oluruz da uğradığımız her yere, bizden
evvel Hızır uğramış da seccadesini sermiş gibi, kendimizi bir “ba’sü ba’del
mevt” atmosferinde buluruz.

Bayramlardaki nazlı sesler, ruhlardan kopup gelen tebessümler, her yerde
genişletilmiş bir kardeşlik yaşanıyor gibi rastgele herkesle kucaklaşmalar,
herkesle selamlaşmalar.. her yerde ikramlar, her bucakta ziyafetler ve tıpkı toy-
düğün gibi dizi dizi tes’id merasimleri ve görkemli şehrâyinler hep
iradelerimizin önünde cereyan eder ve bize âlemşümul bir kardeşlik adına
neler neler fısıldar.!



Gönüllerimiz her zaman bayramları bir ihtiyaç hissiyle arar, biz de bu
mübarek günleri bütün vâridâtıyla duymaya çalışırız.. tekbirlerle, tehlillerle
coşar; istiğfarlarla iç âlemimizi yıkar.. her yanda tütüp duran neşe ve sevinçle
kederlerimizi, tasalarımızı atar.. şifahî irfanımızın bir buudu sayılan na’tlar,
ilâhiler ve münâcatlarla nefes alır verir ve bu velûd günlerde daha ne güftesiz
besteler dinleriz. Hele duyguları, düşünceleri açısından milletimizin mânâ
kökleriyle alâkalı olduğu kadar, aile yapısı, yurdu-yuvası itibarıyla da bizim
dünyamıza açık bulunanlar bu renkli zaman dilimini bir başka duyar ve bir
başka hissederler. Obalarında, çadır-çardak köşelerinde, minderler üzerinde
veya kerevetler üstünde.. mütevazi evlerinde mangal veya sobalarının başında,
alçak minderler üzerinde.. bahçelerinde ağaçların üfül üfül dalları altında
yeşilin bağrında.. evlerinin geniş bir odasında veya köşklerinin, yalılarının
ferahfeza salonlarında, yenilen yemek ve pastalarda, içilen çay, kahve ve
şerbetlerde âdeta hep bayram duyulur, bayram hissedilir, bayram yenir, bayram
içilir ve bayram soluklanır gibi olur. Bayramın o sımsıcak ve yumuşaklardan
yumuşak ikliminde duyulan sesler, işitilen sözler, imanla doymuş ve
oturaklaşmış gönüllere çarpıp geçerek gidip ta şanlı geçmişimizin
derinliklerine ulaşır ve orada bizi her biri cihan değerinde tedailerle
buluşturur!

Bayramların herkese açık o müsamahalı saat ve dakikalarında her şeyde ayrı
bir neşe ve sevince ulaşan çocuklar, gece yarılarına kadar bayram duygusuyla
oturur-kalkar, bayram müsamahasıyla güler-oynar; cıvıl-cıvıl seslerini
duyurabilme emeliyle daldan dala seken ve her dalda çevresine ayrı bir nağme
salan bülbüller gibi yorulup bitkin düşünceye kadar akla hayale gelmedik
oyunlar sergiler ve bizlere bayram içinde ayrı bir bayram daha yaşatırlar.

Bayramlar, bütün insanî münasebetlere en pratik bir vesile, bütün ledünnî
zevklere en müsait bir zemin, kitleler hâlinde sevişip kaynaşmaya en münasip
bir vasat ve ebediyetleri duyup-yaşamaya da en elverişli bir sahne gibidirler.
Hepimiz onun, o masmavi dakikalarında, meşru cismanî hazların yanında fikir
ve his ziyafetlerinden de nasibimizi alır ve ruhumuzun armonisini dinleriz. Hele
ibadet ü taatin duyularak eda edildiği, tekbirlerin, tehlillerin her yanı sardığı ve
bayram o kendine has havası, nazı, tadı ve şivesiyle gelip dalga dalga
gönüllerimize aktığı, akıp ruhlarımızı uhrevîliğe gark ettiği zaman, artık sanki
bizi dünyanın fâni ve zâil yüzüne bağlayan kayıtlar bir bir çözülüyor gibi olur
ve kendimizi âdeta bir başka derinliğin insanları sanırız. Sanırız da, yıllardan



beri bayrama susamış gönüllerimize, bayramda neşeyle köpüren her dakika,
sağanak sağanak rahmet gibi üzerimize boşalır; kurumaya yüz tutmuş
ruhlarımızın her yanını sular ve sinelerimizin derinliklerinde uyuyan bin bir
ümit ve teselli çiçeklerine sûr olur, hayat üfler.

Biz, hemen her zaman, bayramları, inanmış insanların uhrevî zevkleri, köpük
köpük iştiyakları, dinme bilmeyen merakları ve ölümsüz beklentileriyle
karşılar, duyar.. ve kim bilir kaç zevki birden idrak ederiz? Doğrusu inanan
gönüllerin, bayramları yaşarken, tam olarak neler hissettiklerini, neler duyup
neler düşündüklerini anlayıp söylemek mümkün değildir. Zira hayatın, ukba
tecellileri içinde temiz sinelere boşalttığı hissi, zevki anlamak için en az o
sineler kadar bu gizli esintileri duyup yaşamak şarttır.

Bayramlarda mü’minlerin lahutileşen dengeli hareketlerinde, vakarla
tüllenen davranışlarında, mânâlı derin bakışlarında, vefalı ve samimiyet tüten
sözlerinde hep Cennet muhaverelerindeki o büyülü üslup sezilir. Evet, vazife
ve sorumluluklarını yerine getirerek bayram zevkine ve bayram duygusuna
uyanmış bu insanlar, öyle bir olgunluk ve enginlik sergilerler ki, her zaman
bakışlarında lahutî bir derinlik, hareketlerinde büyüleyen bir ciddiyet,
sükûtlarında ürperten bir veraîlik ve tebessümlerinde de sımsıcak bir letafet
tüllenir durur. Hemen herkes derecesine göre bayramın bu sihrinden nasibini
almıştır ve her inanmış çehrede bunu görüp duymak da mümkündür.
Mümkündür zira çoğu okumamış ve ciddî bir terbiyeden de geçmemiş bu
insanlar, tekyenin, zaviyenin, mektebin, medresenin bütün vâridât ve
müktesebatını temsil ediyor gibi her zaman bir zenginlik sergiler ve bir ruhanî
derinlikle oturur kalkarlar. Bunların çoğu o kadar rabıtalı, o kadar itinalı ve o
kadar yürektendirler ki, sanki bunlar sıradan birer insan değil de, her biri şanlı
geçmişimizin bütün değerlerini taşıyan, tartan hassas birer terazi ve asırlar
boyu toplanıp bir araya gelmiş bir dünya hazinesinin billurdan canlı
mahfazaları gibidirler. Onların davranış ve tavırlarında, üslup ve edalarında
Cennet meyvelerinin lezzetini, firdevs yamaçlarının sükûnetini, Allah cemalini
müşâhedenin halâvetini duyuyor gibi oluruz. Onların her şeye derin bir alâka
ile konup kalkan bakışları, her meselede sağlam düşünce yapıları, ruhlarının
derinliklerinde hâlâ hayatiyetini devam ettiren bir mânâ kökünün var olduğunu
gösterir.. gösterir ve gönüllerimize geçmişin gururunu, geleceğin de ümidini
fısıldar. Bu insanların hepsi, tevazu ile onurun, mahviyet ile izzetin, emniyet ile
hüznün, neşeyle temkinin halitası bir ruh hâletini paylaşır ve başka milletlerde



görülmedik bir mükemmeliyet ortaya korlar. Bunların umumî görünümlerinde
hem ebedî bir millet olmanın gizli renkleri hem de Kur’ân’a uyanmış, Kur’ân
dinlemiş olgun ruhların vakar ve ciddiyeti nümâyândır. Bunları bazılarımız
hissetmesek bile, bu böyledir; her zaman onların bakışlarından akıp ruhlarımıza
dökülmekte ve sözsüz, bestesiz bir enstrümandan yükselen nağmeler gibi
ruhumuzun derinliklerinde yankılanmaktadır.



Olanlar ve Olması Lâzım Gelenler
Son bir iki asırdan beri devam edegelen terslikler yüzünden, milletin

mecalsiz bakışlarında hayret dolu bir sabır, dehşetle tüllenen bir şefkat, endişe
tüten bir temkin, dudaklarında dua ve yüreğinde heyecan eksik olmadı.. ve
mevcut şartlar itibarıyla da eksik olacağa benzemiyor. O, şu anda da en
amansız hafakanların pençesinde köpürüp dururken, kendi kendine: “Oturup
ölümümü mü beklesem, kalkıp bir çare mi arasam, Hakk’a yönelip yakarışa
m ı geçsem, yoksa teselli buudlu şu mevcut çarelerle yoluma devam mı
etsem?” diye mırıldanıyor.. ve mânâlı-mânâsız insiyakların gelgitleri arasında
çalkalanıp duruyor. Onun bu çaresizlik ve inkisarına karşılık, günübirlikçiler,
gününü gün etme sevdasında; yığınlar, olabildiğince sorumsuz, sorumsuz
oldukları kadar da insan ve imkân israfı içinde; din ve millet düşmanlarında her
müspet hamleyi baltalama gayreti; her zaman aldanabilen kitlelerde ise, bir
orada, bir burada yüzüp-gezmeler.. işte insanımızın yakın geçmişi itibarıyla
mâkus kaderi!

Bu karanlık dönemde mantık, bütün gücüyle bir aldatma ve demagoji
vasıtası; bilim, “dediğim dedik” saplantılarıyla tezyifkâr bir müstebid; kuvvet,
her şeyi hâkimiyeti altına alma ve her şeye hükmetme azgınlığı içinde.. ve bütün
bunlara mukabil halkın vicdanı ise, akla hayale gelmedik baskılar altında inim
inimdi. Bu dönemde, din hissi, birilerince, başı sıkışan kimselerin
kullanabileceği büyülü bir kredi kartı kabul ediliyor; buna karşılık hakikî
dindarlık ise, dünyada yeri olmayan bir muamma gibi gösterilmek isteniyordu.
Daha garibi de, bütün bunlar, çağdaşlık hezeyanları içinde ve millete, millî
değerlere rağmen yapılıyordu.

Doğrusu, çeşit çeşit yokluklar kıskacında ve gerçek insan nedretiyle
kıvrandığımız bu karanlık dönem, gelecekte hep tedai ettirdiği ürpertilerle
hatırlanacak ve tarihimizin kara günleri olarak anılacaktır.. olması gerekli olan
şeylere hasret içinde, olmaması lâzım gelen çarpık düşünce, çarpık anlayış ve
çarpık davranışların ağında inleyip durduğumuz tarihin bu kapkara günleri…
Biz, yakın geçmişimiz itibarıyla ve şimdilerde, olmaması icap eden hemen her
şeyi, hem de kerhen ve yutkuna yutkuna yaşadık. Ama acaba, yıllar ve yıllar
boyu hayallerimizde yaşatıp durduğumuz o olması lazım gelen şey ne idi?

Her şeyden evvel o, upuzun bir geçmişin değerlerle dopdolu katmanlarında
birike birike, sıkışa sıkışa dünyalar kıymetine ulaşmış çok önemli bir hazinenin



hazinedarlığı şuuru; bugünü dünle, yarını da bugünle iç içe mütalâa edebilecek,
mütalâa edip değerlendirecek terkip kabiliyeti; geleceği mazinin o muhteşem
kanaviçesi üzerine sanatkârâne işleyecek zevk ve düşünce enginliği; sonra da
bu şuur, bu kabiliyet, bu derinliği eksiksiz temsil edebilecek kalb ve kafa
izdivacına muvaffak olmuş ruh nesilleriydi. Tavırlarında bir zamanlar dünyayı
idare etmiş olmanın vakar ve ciddiyeti; üsluplarında şanlı geçmişimizin
derinlik ve ledünniyeti bulunan ve varlığı didik didik edip değerlendirmede,
değerlendirip sağlam bir ukba muvazenesi kurmada ilklerin maharetini ortaya
koyan ruh nesilleriydi.. dünyanın yanında ukbaya, fiziğin yanında metafiziğe
açık anlayışlarıyla, içinde bulunduğumuz zamanı tarihe bağlayacak ve fâni
ömürlerimizi ebediyetle irtibatlandıracak olan bu kudsîler sayesinde alâkadar
olduğumuz bütün dünyevî kıymetler birer mânevî kıymete, bütün maddî
güzellikler ve görkemler de birer uhrevî derinlik ve ihtişama ulaşacaktır.

Mevcudiyetleri bizim için ilâhî bir lütuf ve Cennet ehlinin de muhavere
mevzuu bu olgun ruhların konuşmaları hep ilim ve hikmet, sükûtları müsamaha
ve ibret, düşünceleri gönül kapılarını açan sırlı birer anahtar, davranışları da
tül tül Kur’ân televvünlüdür. Çizgi çizgi çehrelerindeki mânâlarla her zaman
kendilerini saydırmasını bilen, herkese bir şeyler anlatan, anlatıp semtlerine
uğrayanları büyüleyen öyle engin gönüllerdir ki, olabildiğince dünyaya açık
olmanın yanında herkesten ziyade Allah’a yakın ve olabildiğine hür iradeli, hür
düşünceli olmanın yanında fevkalâde temkinli, itinalı ve dikkatlidirler.
Topyekün varlığı bir meşher gibi temâşâ ede ede, bir kitap gibi yorumlaya
yorumlaya ona o kadar âşina olmuşlardır ki, kâinatın sahife ve satırları
arasında, evlerinin sofa, salon, koridor ve odalarında dolaşıyor gibi rahat
hareket eder ve uğradıkları her menzilde ayrı bir vâridâta erer, ayrı bir
doygunluğa ulaşırlar.

Ayrıca onlar, ruhî saygı ve terbiyeleri açısından o kadar derin ve engin;
insanî değerlere karşı o kadar hürmetkâr ve ince; iyiliğin iyilik, kötülüğün de
kötülük getireceğine o kadar inançlıdırlar ki, uğradıkları her yerde Cennet
yamaçlarının sıcaklığı hissedilir ve kurbet esintileri duyulur. Semtlerine
uğrayanlar huzur bulur, onlarla oturup kalkanlar insan olmanın gayesini idrak
eder. Onlar, gençliklerinin enerji dolu demlerinde, olgunluklarının temkinli
anlarında ve yaşlılıklarının bilgi ve tecrübe ile köpüren günlerinde hep
çizgilerini korur ve aynı yörüngede yürürler. Çok zekisi ve o kadar akıllı
olmayanı; her zaman dosdoğru kalabileni ve ara sıra inhiraf edeni; meşru



haklarından yararlanmak isteyeni, maddî-mânevî füyûzât hislerinden
fedakârlıkta bulunanı; şahsî hayatı itibarıyla bir ölçüde mutlu yaşayanı, biraz
derbederi; en büyük zorlukları rahatlıkla aşabilecek iradelisi, maruz kaldığı bir
kısım hâdiseler karşısında sarsılanı; Allah’a intisabı sayesinde kâinata meydan
okuyanı, yer yer korku ve paniğe kapılanı; inzivaya çekilip ömrünü hülya
yamaçlarında geçiren hayalperesti, halk içinde Hak’la beraber olup muhtaç
sinelere ebediyet düşüncesi üfleyeniyle hemen hepsi, huyunun, tabiatının, mizaç
ve meşrebinin açık olduğu ölçüde iyilik soluklar ve iyilik düşüncesiyle oturur
kalkarlar. Kimi uslu uslu ve biraz da nazlı; kimi atılgan, müteşebbis ve canlı;
kimi dalgaları dinmiş denizler gibi durgun, fakat mehîb; kimi gelgitleri
bitmeyen bir derya gibi her zaman gürül gürül; ama hepsi de ta ruhlarının
derinliklerinden kopup gelen ışıklarla pırıl pırıl ve ruhanîlerle atbaşı bu
yiğitler, yakın çevreleri, topyekün milletleri ve bütün insanlık için yaşıyor
olmanın sancısıyla kıvrım kıvrım ve senelerden beri hep yollardadırlar.
Köyleri, şehirleri, bölgeleri, hatta meşrepleri, mizaçları ayrı ayrı olsa da,
imanları, hizmetleri, ülkeleri ve ülküleriyle kenetlenmiş gibi bir görünüm
sergiler ve sürekli aynı şeyleri soluklar, aynı ideali paylaşırlar.

Her gün yüzlerce badire ile karşı karşıyadırlar; ama gönüllere rikkat verecek
bir incelikle hep başkalarını düşünür ve başkaları için yaşarlar; hem de
kendilerini ve yakınlarını düşünmeyecek kadar bir diğergâmlık ruhuyla.
Ağlamaları çok, gülmeleri az, tebessümleri de mânâlıdır. Varlığın perde
arkasından sızıp gelen sırlara, dört bir yandan gönüllerini saran ilhamlara,
ilhamlarını sinelerine boşaltabilecekleri âşina muhatapların bulunmasına,
hizmetlerinin ümitle tüllenen akıbetine, Allah’ın hoşnutluğuna ermiş olma
bahtiyarlığına ve böyle bir hüsnüzan kuşağında öleceklerine ve O’na mülaki
olacaklarına tebessüm ederler.

Hemen herkesi kendi derinlikleriyle saran duyguları o kadar munis,
meleklerin nezahetini hatırlatan onların hayatları öylesine temiz, sevgiyle atan
onların sineleri o denli hassas, sesleri-solukları öyle inandırıcı ve bu saadet
hissini onlara duyuran Yüce Yaratıcı onlara o kadar yakındır ki, huzurla tüten
bu yakınlığın onların gönüllerinde hâsıl ettiği itminan sayesinde “hep güzel
görür, güzel düşünür” ve Firdevslerde yaşıyormuşçasına “hayatlarından
lezzet alırlar.”

Onların iklimine daha ilk adımımızı attığımızda göklerin bilmem hangi
devresinden, arzın hangi döneminden, insanlık tarihinin hangi bölümünden pırıl



pırıl bir zaman dilimi gelir.. bütün ufkumuzu kaplar.. ve biz onun, o da bizim
olur. Öyle ki, kulaklarımızda bütün bir geçmişin uğultularını duyar,
hayallerimizde topyekün beşer tarihinin tüllendiğini hisseder ve sinelerimizin
heyecanla attığına şahit oluruz.

Evet, onların o zaman üstü ikliminde âdeta, yitirdiğimiz her şey dönüp geriye
gelir.. kaybettiğimiz bütün değerler ve ihmal ettiğimiz tarihî dinamikler derlenir
toparlanır, yeniden bizim olur. Dünyaya açıldığımız ilk nazlı günler, çiçekler
gibi hülyalarımızda bir kere daha tomurcuklaşır.. paramparça olmuş şeref,
haysiyet ve onurumuz, tıpkı kırılmış bir kristalin, mini mini parçalarının bir
büyü ile bir araya gelip eski halini alması gibi yeniden birleşir, bütünleşir ve
tekrar eski güzelliğine ulaşır. Hülyalarımızı besleyen bu duygu ve bu
düşünceler, bizi her zaman, içinde bulunduğumuz ânın dar kalıplarından
kurtararak daha ferahfeza iklimlerde dolaştırır; dolaştırır ve ruhun hayat
seviyesinde sihirli bir âlemin erişilmez zirvelerine ulaştırır. Zaten hepimiz,
biraz da ümit ve rüyaların çocukları değil miyiz!



Hac
Hac, kasdetme ve yönelme mânâlarına gelir. Ancak onu, mutlak kasd ve

mücerret yöneliş mânâlarına hamletmek de doğru değildir. Hac, hususî bir
zaman diliminde, hususî bir kısım yerleri, yine bir kısım hususî usullerle ziyaret
etmeye denir ki; senenin belli günlerinde, hac niyetiyle ihrama girip, Arafat’ta
vakfede bulunmak ve Kâbe’yi tavaf etmekten ibaret sayılmıştır. İhram haccın
şartı, vakfe ve tavaf ise onun rükünleridir.

Her sene, dünyanın dört bir yanından yüz binlerce insan, “Beytullah”a
teveccüh edip, mübarek bir zaman dilimi içinde, Sahib-i Şeriat tarafından
belirlenmiş bazı mekânları.. hususî bir kısım usullerle ziyaret eder.. vazifelerini
yerine getirir ve günahlarından arınırlar –ki böyle bir vazife “Ona varmaya
gücü yeten kimsenin Kâbe’yi tavaf etmesi Allah’ın insanlar üzerindeki
hakkıdır.”1– fermanıyla, İslâm’ın beş esasından biri olarak gücü yeten herkese
farz kılınmıştır.

Hac, Müslümanlar arasında içtimaî birliği tesis ve tecelli ettiren öyle büyük
ve öyle şümullü bir İslâm şiarıdır ki, onun enginlik ve vüs’atini, küre-i arz
üzerinde bir başka mekân ve bir başka cemaatte bulup göstermek mümkün
değildir. Kâbe, o derin mânâ ve kudsiyetiyle, ta Hz. Âdem ve onun
yaratılışından önceki zamanlara gidip dayanan.. ve daha sonra Hz. İbrahim’le
bilmem kaçıncı kez ortaya çıkarılıp îmar edilen, millet-i İbrahimiye ile irtibatlı,
Hakikat-ı Ahmediye’nin amânın bağrında eşi, Nûr-u Muhammedî
aleyhisselâmın dölyatağı ve bütün semavî dinlerin kıblegâhı, eşsiz öyle bir
tevhid ocağıdır ki, bu hususiyetleriyle ona denk, Allah evi denebilecek ikinci
bir bina yoktur.

Her yıl, yüz binlerce insan, Allah’a karşı kulluk sorumluluklarını yerine
getirmek için, Hakk’a en yakın olacakları bir zaman diliminde, bir zirve
mekânda, eda edecekleri ibadetlerin menfezleriyle duygularını, düşüncelerini
soluklar.. ahd ü peymanlarını yeniler.. günahlarından arınır.. birbirlerine karşı
sorumluluklarını hatırlar ve hatırlatır.. içtimaî, iktisadî, idarî ve siyasî işlerini,
her yanıyla Hakk’a kulluğu çağrıştıran bir ibadet zemininde, kalblerin rikkati,
duyguların enginliği ve İslâm şuurunun med vaktinde, bir kere daha gözden
geçirip pekiştirir; sonra da yepyeni bir güç, yepyeni bir azim, yepyeni bir
şevkle ülkelerine dönerler.

Hepimiz hacca, biraz da, ruh ve duygularımızın kirlenmiş olması



mülâhazasıyla gider ve o güne kadar tanımadığımız farklı bir kapıdan, ayrı bir
mânâ âlemine açılıyor gibi yola revân olur ve geçeceğimiz yollara sıralanmış
şeâiri bir bir görür, duyar, enginliklerine iner.. ve ulu dağların mehabeti içinde
gözümüzü, gönlümüzü dolduran bunca İslâm alâmeti karşısında, daha yolda
iken Kâbe ve haccetme ruhunun perde perde sıcak ve derin esintilerini duymaya
başlarız. Sonra da, gidip ta en son noktaya ulaşıncaya kadar, otobüs
kanepelerinde, tren kompartımanlarında, gemi kamaralarında, uçak
koltuklarında, otel odalarında, misafir salonlarında, hatta çarşı ve pazarda hep
o sımsıcak meltemlerin tesirini hissederiz. Bu vasıtalara, bu yollara ne kadar
alışmış ve ne kadar kanıksamış olursak olalım; vasıtasına göre, saatler, günler
ve haftalar süren bu mavi, bu ruhanî, bu âhenkli, bu vâridâtlı yolculuktan bir
kurbet, bir vuslat, bir güzellik, bir şiir hatta bir romantizm banyosu ala ala,
ruhlarımıza, asıl kaynağından gelen gücü kazandırmış, gönüllerimizi itminan
arzusuyla şahlandırmış ve hususî bir âlemin namzedi olmuş gibi kendimizi,
bütün bu büyülü güzelliklere ulaştıracak sırlı bir kapının önünde sanırız. Bu
kudsî yolculuk ve yol mülâhazası, her zaman his dünyamıza öyle esbap üstü bir
duyuş ve bir seziş kabiliyeti bahşeder ki; bazen neşeyle tüten, bazen murâkabe
ve muhasebe duygusuyla buruklaşan bir ruh hâletiyle, âdeta kendimizi ahiretin
koridorlarında yürüyormuşçasına hep tedbirli ve temkinli hissederiz.

Kâbe; bakış zaviyesini iyi belirlemiş olanlara göre, boynu ötelere uzanmış,
bir bize, bir de sonsuzluğa bakan; yer yer sevinen, zaman zaman da kederlenen
için için bir hâli olduğu hissini uyarır. Binlerce ve binlerce senenin tecrübe,
vakar ve ciddiyetini taşıyan ve daha çok da bir insan yüzüne benzeteceğimiz
onun dış cephesini görünce, edası ve endamıyla bize bir şeyler anlatmak
istediğini, harimini açıp bize:

“Gel ey aşık ki, mahremsin
Bura mahrem makamıdır
Seni ehl-i vefa gördüm”

dediğini duyar gibi oluruz.
Kâbe; konumu itibarıyla, evimizin en mutena köşesinde, en hâkim bir sedir

üzerinde oturup evlatlarının, torunlarının neşelerini paylaşan, elemlerini
ruhunda yaşayan bir anne görünümündedir. Bulunduğu yerden çevresini temâşâ
eder; yer yer acılarla burkulur, zaman zaman da inşirahla çevresine tebessümler
yağdırır. İnsan, beldelerin anasına yaslanmış bu binaların anası çevresinde
dönmeye başlayınca şefkatle kucaklandığını, sevgiyle koklandığını duyar gibi



olur. Tavafta hemen herkes kendini, annesinin elinden sımsıkı tutmuş koşan bir
çocuk gibi hafif, güvenli ve şevkli hisseder. Evet insan, o binler ve yüz binler
içinde, uhrevî düşüncelerle onun etrafında pervaz ederken, âdeta Allah’a doğru
yürüyormuşçasına şevk u târâbla coşar ve kendinden geçer. Vücudunun
yarısından çoğu açık, urbası omuzlarında “remel” yapıp zıplayarak yürürken
her zaman telaşlı, endişeli; fakat bir o kadar da ümitli ve çelik çavak bir yol
alışın heyecanını yaşar. Dünya hesabına bu salınmışlık, bu rahatlık ve
romantizm, mübarek evin çevresindekilere tarifi imkânsız büyülü bir derinlik,
bir hayal ve bir melâl aşılar. İnsan, o uhrevî kalabalığın ukba buudlu görüntüsü
karşısında, daha tavafa girmeden o ilâhî harimin münzevî sükût ve şiirini duyar
gibi olur. Her zaman kendini Kâbe’nin çevresinde bu dönme büyüsüne kaptıran
derin ruhlar, dönerken kim bilir, ne mahrem kapıların önünden geçer.. ne
bilinmez tokmaklara dokunur ve ne sihirli panjurlar aralarlar ötelere.! Öyle ki,
bu eski fakat eskimemiş binanın çevresinde, her an yepyeni duygularla coşup
dönerken, tahayyüllerimizde açılan menfezlerden gönüllerimize akan vâridâta,
sinelerimizde çakan ışıklara ve ruhlarımızı uçuran sırra şaşarız. Her adım
atışımızda, sırlı bir kapı açılacakmış da, bizi içeriye çağıracaklarmış gibi bir
hisle hareket eder, keyfiyetini bilemediğimiz bir zevke doğru kaydığımızı sanır
ve kalbimizin heyecanla attığını hissederiz. O esnâda bulunduğumuz yerden,
Kâbe’nin gönüllerimize sinmiş olanca büyüklüğünün, derinliğinin, büyüsünün
canlanıp köpürdüğünü tepeden tırnağa her yanımızda duyar ve ürpeririz.

Bu mülâhazaları bazen, bir kısım gerçek sebeplere dayandırarak izah etmek
mümkün olsa da, çok defa kriterlerimizi, takdirlerimizi aşan vâridât ve sünuhat
karşısında sessiz kalırız. Zira Kâbe ve çevresi, maddî şartları ve dış aksesuarı
itibarıyla bir şeyler ifade etse de, muhtevası kapalı, mânâları buğulu, üslûbu da
uhrevî olduğundan herkes onun anlattıklarını anlamayabilir. Oysaki, avam-
havas, cahil-âlim, genç-yetişkin herkesin mutlaka ondan anladığı ama çok defa
ifade edemediği bir sürü şey vardır.

Kâbe, hepimizde ürperti hâsıl eden mehîb dağ ve tepeler arasında daha çok
filizlenmiş bir nilüfere benzemesinin yanında, içinde varlığın esrârını taşıyan
bir sır fanusu, Sidretü’l-Müntehâ’nın izdüşümü veya gökler ötesi âlemlerin
usâresinden meydana gelmiş bir kristal gibidir. İnsan o sır fanusunun
çevresinde şuuruyla döndüğü sürece, akıp dışarıya sızan dünya kadar gizli
şeyler hissettiği gibi, zaman zaman da, Sidretü’l-Müntehâ’ya kilitli bu
prizmadan gökler ötesi âlemleri de temâşâ eder.



Evet, hemen herkes, onun harimine sığınır sığınmaz, zaten ruhlarında mevcut
olan his ve düşünce enginliğinde daha bir derinleşerek Kâbe’yi, kendi
varlıklarını ve Cenâb-ı Hakk’ın matmah-ı nazarı bu iki unsurun birbirleriyle
münasebetlerini düşüne düşüne, içlerine açılan bir kısım sırlı kapılardan
geçerek, o güne kadar tanımadıkları en mahrem dünyalara açılırlar. Elbette ki
bu duyuş ve bu seziş, bu mânâ ve bu ruh ancak, sağlam bir iman, mükemmel bir
İslâmî hayat ve tastamam bir ihlas ve yakîn birleşiminden hâsıl olacaktır.
Yoksa, mücerret kalıpların hissesi kalıpların çerçevesine bağlı kalacaktır.

Kâbe’deki bu derinlik ve bu zenginlik sayesinde oradaki hemen her şey,
diğer zamanlarda olduğunun üstünde, hac duygusuyla renklenince, bir başka
ihtişam, bir başka mehabetle tüllenir.. tüllenir de insan onun büyüsüne
kapılarak, âdeta ışıktan bir helezonla, vuslata tırmanıyor gibi döne döne
yükselir ve özündeki bir cazibeyle gider Mâbuduna ulaşır. Bu noktaya ulaşan
ruhun eda ettiği tavaf namazı aynı şükür secdesi, içtiği zemzem de Cennet
kevseri veya vuslat şarabı olur.

Kâbe’nin çevresindeki tavafı, tasavvufî ifadesiyle, daha çok, mübarek bir
duygu, bir düşünce etrafında ve kendi içimizde derinleşme hedefli bir seyahatin
ifadesi sayılan “seyr fillâh”a benzetecek olursak, sa’y mahallindeki gelip-
gitmeleri, halktan Hakk’a, Hak’tan da halka urûc ve nüzûlün unvanı olan “seyr
ilâllah”, “seyr minâllah” mânâlarıyla yorumlamak muvafık olur zannederim.
Evet, Safâ-Merve arasındaki gelip-gitmelerde işte böyle bir mülâhaza ve bu
mülâhazadan kaynaklanan bir derin his ve arzu tufanı yaşanır.

İnsan mes’âda (sa’y mahalli) hep bir koşup aramanın, bir medet dileme ve
imdat etmenin kültürünü, şiirini, mûsıkîsini, vuslat ve “dâüssıla”sını yaşar.
Orada önemli bir şeyin peşine düşülmüş gibi, takipler aralıksız devam eder.
Aranan şey zuhur edeceği âna kadar da gelip gitmeler sürer durur. O yolda
rastlanılan her iz ve emare insanın heyecanını bir kat daha artırır.. ve sineler:

“Bak şu gedânın hâline
Bend olmuş zülfün teline
Parmağı aşkın balına
Bandıkça bandım bir su ver.” (Gedâî)

der ve Kâbe’nin çevresinde olduğu gibi hem koşar hem de içine matkaplar
salarak, Beytullah’ın çevresindeki enfüsî derinleşmeye mukabil, burada, bir
hatt-ı müstakîm üzerinde gelip gider; peygamberâne his ve duygularla,



başkaları için yaşama, başkaları için gülme ve ağlama, hatta başkaları uğrunda
ölme cehdiyle gerilir.. telaşlı fakat hesaplı, endişeli ama ümitli; semanın altın
ışıkları altında, hac mevsiminin mavimtrak saatleri içinde; yeni bir vuslatın
heyecanı ve henüz aradığını tam bulamamış olmanın tahassürüyle koşar-âheste
yürür, tepeye tırmanır, oradan aşağı iner ve yolda olmanın bütün
kararsızlıklarıyla çırpınır durur. Bazen, mes’âda koşan insanların, daha çok bir
nehrin akışına benzeyen çağıltılarına karışarak, karışıp bir koro şivesiyle
hislerini dile getirerek.. bazen de hiçbir şey ve hiçbir kimse görmüyor olma ruh
hâletiyle, tek başına sa’y ediyormuşçasına, gözünde Hz. Hacer’in silueti, elinde
gönül kâsesi ve dilinde:

İste peykânın gönül hecrinde, şevkim sâkin et,
Susuzum bir kez bu sahrada benim’çün âre su!
...............
Bîm-i dûzah nar-ı gam salmış dil-i sûzânıma.
Var ümidim ebr-i ihsanın sepe ol nâre su” (Fuzûlî)

sözleri, göklerden gelip alevlerini söndürecek bir rahmet bekler.. ve ruhunu
yakan kendi ateşiyle beraber, intizarın bitmeyen hasretiyle de kavrulur durur.
Bazen mes’âda, ötelerden kopup gelen bir meltemin serinliği duyulsa da,
genelde orada hep şevk buudlu bir hüzün, ümit ve recâ televvünlü bir aşk
ızdırabı yaşanır.

Mes’âda çok defa, hakikatler hayale karışır ve çevredeki insanlar bazen
sükûtun derinliğiyle, bazen de çığlık çığlık hıçkırışlarıyla, kâh mizana
sürükleniyor gibi, kâh kevsere koşuyor gibi zevk ve tasa ikilisiyle yer yer
yutkunur, zaman zaman da rahat bir nefes alır.. ve geliş-gidişlerine, iniş-
çıkışlarına devam ederler. Orada saat ve dakikalar o kadar nazlıdır ki, mutlaka
iltifat ve alâka isterler. Yoksa hiç var olmamışlar gibi iz bırakmadan eriyip
giderler.

Günler bayrama doğru kaydıkça, metaf, zemzem ve mes’â gizli bir gurbet ve
hasret duygusuyla lacivertleşir.. Kâbe, bize araladığı pencerelerin panjurlarını
yavaş yavaş indirir.. ve her hâdise ile fâniliğini anlayan insan, buradan göçme
zamanı geldiğinde ayrılması icap ettiği gibi, bir gün mutlaka dünyadan da
ayrılacağını düşünür ve kendi içine, kendi hususî dünyasına çekilerek âdeta bir
ruhî inzivaya bürünür.

Ama henüz her şey bitmemiştir; Hakk’a yürüyen bu insanları bekleyen hâlâ



upuzun bir yolculuk var. İnanılmaz tılsımı ve baş döndüren füsunuyla güzergâhı
kesmiş duran “Mina” onları bekliyor.. gök kapılarının gıcırtılarının duyulduğu
“Arafat” onları gözlüyor.. “Müzdelife”, onlara mini bir şeb-i arûs yaşatmadan
salıvereceğe benzemiyor.. daha ileride teslimiyetlerini soluklayıp akl-ı
meâşlarını taşa tutacakları yerler gelecek ve Allah’a nefislerinin fidyelerini
sunup, kendi duygu dünyalarında beraatlerinin bayramını yaşayacak; sonra da,
Kâbe’de, kâbe-i kalblerine yönelerek, Hak’tan yine Hakk’a, urûc ve nüzûllerini
noktalayarak “fenâ fillâh” ve “bekâ billâh” tedailerinin ilhamlarıyla
tâli’lerine tebessümler yağdıracaklar.

Postunu fedakârlık iklimine sermiş bulunan Mina, o büyüleyen parıltılarıyla,
şiirini ta Müzdelife’nin tepelerine duyurur.. onun içine girmek ister.. hatta onu
da aşarak ötelerdeki Arafat’ı selamlar.. selamlar ve  yirmi dört saatlik
misafirlerine referans verir.. ve bu bir günlük konuklarını Arafat’a emanet eder.

Bence Mina, fedakârlıkla şefkatin, emre itaatteki inceliği kavramakla
muhabbetin tüllendiği arzda semavî bir kuşak ve sımsıcak bir kucaktır. Mina,
âdeta bir teslimiyet kovanı ve bir hasbîlik yuvası gibidir. Eski hâli itibarıyla
tamamen, şimdiki durumu itibarıyla da kısmen, hemen herkesin, evsiz-barksız,
yurtsuz-yuvasız birkaç günlüğüne ikamet ettiği Mina, öyle sırlı bir yerdir ki,
ukbaya bütün bütün kapalı olmayan her gönül, o dağlar ve vadiler arasındaki
âramgâhta neler hisseder neler..! Bizler Mina’yı, her yanıyla, ruhumuzla öyle
kaynaşmış ve bütünleşmiş buluruz ki; onun, âdeta kalbimizde attığını,
damarlarımızda aktığını ve âsâbımızda yaşadığını duyar gibi oluruz. Öyle ki,
oraya daha adım atar atmaz, onun, ruhumuzla kucaklaştığını, –Allah Resûlü’ne
ilk kucak açılan yer olması itibarıyla da üzerinde durulabilir– bize ötelere
açılan yolları işaret ettiğini ve bizi tamamladığını, hatta gelip duygu dünyamıza
karıştığını hisseder ve bir ölçüde hepimiz Minalaşırız.

Biz Mina’da hazırlıklarımızı yapıp ruhumuzun kanatlandırılmasıyla
uğraşırken, “Arafat” bir baştan bir başa gelin odaları gibi süslenir ve bağrını
gelip konacak, gerilip ötelere açılacak misafirleri için tıpkı bir liman, bir
meydan, bir rampa gibi hazırlar, açar.. ve ona bir dâüssıla tutkusuyla koşan Hak
konuklarını beklemeye koyulur.. yeni bir imkân, yeni bir devran mülâhazasıyla
coşkun Hak konuklarını.

Arafat’ın öyle bir nuranîliği ve orada yaşanan zamanın öyle bir derinliği
vardır ki, o hazîrede bir kere bulunma bahtiyarlığına ermiş bir ruh, gayri hiçbir
zaman bütün bütün mahvolmaz ve kat’iyen dünyevîler gibi ölmez. Ömrünün



birkaç saatini Arafat’ta geçirmiş olanlar, bütün bir ömür boyu güller gibi açar
durur ve asla solmazlar. Onun şefkatli, aşklı, şiirli dakikaları, hep bir sabah
güneşi gibi gönül gözlerimizde ışıldar durur.. ve her yanında açık-kapalı aşkla
bilenmiş, bülbül gibi şakıyan, şakıyıp kalblerinin en mahrem noktalarında
petekleşmiş bulunan imanlarını, irfanlarını, muhabbetlerini ve cezb u
incizaplarını haykıran insanların çığlıkları kulaklarımızda tın tın öter ve ötelere
müştak gönüllerimizi coşturur. Hem öyle bir coşturur ki, bizi, en inanılmaz, en
erişilmez lezzetlere çeker.. en olgun, en doyurucu vâridâtla hislerimizi
şahlandırır.. görmüş geçirmiş varlıkların istiğnalarına benzer şekilde
gözlerimize bir büyü çalar ve bizleri özlerimizin içindeki zenginliklerde
dolaştırır.

Arafat’ta, sabahlar da gurûblar da hep derinlik soluklar ve ihtimal ki, en
yüksek şairlerin bile terennüm edemeyeceği nüktelerini kalblerimize boşaltır;
bize varlığımızın gayeleri adına neler ve neler fısıldarlar. Bence, ruhun
uhrevîleşip incelmesi için insan hiç olmazsa ömründe bir kere Arafatlaşmalı,
Arafat’ı yaşamalı ve Arafat’ın tulû’ ve gurûbunu oksijen gibi ciğerlerine
çekmelidir.

Arafat’ta insan, duanın, yakarışın, iç çekiş ve iç döküşün en ürperticilerine
şahit olur. Hele ikindi sonrasına doğru, biraz da buruksu veda havasıyla eda
edilen dualar, daha bir derinlikle tüllenir, sesler, soluklar, gökler ötesi
meleklerin çığlıklarını hatırlatan bir enginlik ve duruluğa ulaşır. İnsan, Arafat
düzlüğünde yükselen âh u efgânı duydukça, seslerdeki uhrevîlik, ebedî saadet
ümidinin hâsıl ettiği rikkat, şefkat ve recâ ile gençleştiğini, ebedîleştiğini,
büyük bir açılışa geçtiğini ve genişlediğini sanır. Hele, güneş gurûba kapanıp
da, kararan ufukların her yana buğu buğu veda duyguları saldığı dakikalarda
ümitler in cisimleşip içimize aktığını, şuurlarımızın Arafat vâridâtıyla
aydınlandığını ve tıpkı rüya âlemlerinde olduğu gibi, kalıplarımızdan sıyrılıp,
bir kısım mânevî anlaşılmazlıklara açıldığımızı.. Arafat gibi çığlık çığlığa
inlediğimizi.. batan güneşle beraber eriyip gittiğimizi.. kulaklarımıza çarpan âh
u efgân gibi birer feryat hâline geldiğimizi.. kuşlar gibi hafifleyip bir tür
kanatlandığımızı.. mahiyet değiştirip birer mânevî varlığa inkılap ettiğimizi
sanır ve hayretler içinde, olduğumuz yerde kalakalırız.

Arafat, insanların bütün bir gün, melek mevkibleri arasında dolaşıp durduğu,
otururken-kalkarken sürekli semavîlik solukladığı, Hak rahmetinin sağanak
sağanak gönüllerimize boşaldığı ve hâdiselerin hep ümit televvünlü cereyan



ettiği bir rahmet yamacı ve hesap endişeli bir Arasat meydanıdır. Dünyaya ait
her şeyden sıyrılmış ve soyunmuş insanlar, hesap, terazi, mizan endişesi ve
rahmet ümidiyle hep hayaletler gibi dolaşırlar onun düzlüklerinde.
Affolacaklarını umar, kurtuluşa ereceklerinin hülyalarını yaşar ve bu bir tek
g ü n ü , senelerin vâridâtını elde edebilecek şekilde değerlendirirler..
değerlendirirler ama, yine de bir başka yerde dua edip yakarışa geçmeleri
lâzım geldiğini de söküp kafalarından atamazlar.

Atmalarına gerek de yok, zira birkaç adım ötede bağrını açmış Müzdelife
onları bekliyor. Vicdanlarımızdan, Müzdelife’nin bizi beklediği mesajını alır
almaz, içinde bulunduğumuz ışıklardan ve ümitle bize tebessüm eden Arafat’tan
ayrılır, rükûa nispetle secde seviyesinde Allah’a yakın olmanın unvanı sayılan
Müzdelife’ye yürürüz.. sonsuza, mekânsızlığa, ebediyete ve Allah’a
yürüdüğümüz gibi Müzdelife’ye yürürüz. Tamamlanmaya yüz tutmuş mehtabın,
dağ-dere, vadi-yamaç her yanı aydınlatan ışıklarla cilveleştiği bir mübarek
mekânda ve göklerin yere indiği, arzın semavîleştiği duyguları içinde,
kendimizi, orada, Hakk’a ulaştıran ayrı bir rıhtım, ayrı bir liman ve ayrı bir
rampada buluruz. Kâbe’den beri değişmeyen halleriyle, göklerin pırıl pırıl
çehresinin, hacıların simalarındaki akislerini, Allah’a yönelmiş yalvaran bu
sadık bendelerin seslerini bedenlerimizde, ruhlarımızda, gözlerimizde ve
gönüllerimizde duyarak ötelerde dolaşıyor gibi öteleşir, meleklerle ve
melekûtla hemhâl olur uhrevîleşir ve kendimizi bütün bütün rahmetin
enginliklerine salarız.

İbn Abbas, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun, Arafat’ta ümmeti adına sarih
olarak elde edemediği önemli bir reçete ve beraati Müzdelife’de elde ettiğini
söyler. Gönlüm bu tespitin yüzde yüz doğru olmasını ne kadar arzu ederdi..!
Eğer, Hz. İbn Abbas’ın dediği gibi ise, başların secdeye varmışlığı ölçüsünde
insanları Allah’a yaklaştıran Müzdelife, bir başka feryâd u figân, bir başka âh u
zâr ister..

Müzdelife’nin hemen her yanında, lambalardan akseden ışıklarla, hacıların
parıldayan yüzleri, buğulu bakışları ve heyecanla çarpan sineleri, sadece
gecesiyle tanıdığımız o mübarek sahaya, büyüleyen ayrı bir güzellik katar. Hele
gece ilerleyince her yanı daha derin bir esrar bürür. Bir kısım kimseler ertesi
günkü zor vazifeleri için dinlenirken, sabaha kadar el pençe divan duran
insanlar da vardır. Sesini sinesine çekip duygularıyla tıpkı bir mızrap gibi
gönlünden gönül ehline nağmeler dinleten bu engin ruhlar kim bilir neler



düşünür, neler söyler ve içlerinden neler geçirirler..! Kalb sesleri her zaman
kendilerini aşan bir seviyede cereyan eder ve meleklerin soluklarıyla at
başıdır. Kalbini dinleyen ve kalbiyle konuşan bu zaman üstü insanlar, şimdi
seslendirdikleri bu gönül bestelerinin yanında, daha önce, ondan da önce,
duygu mızrabıyla gönül telleri üzerinde duyurup duymaya çalıştıkları ne kadar
nağme varsa, hepsini bir koro gibi birden duyar, birden dinler ve geçmişlerini
bu günle beraber bir zevk zemzemesi hâlinde yudumlarlar.

Ufuklarda şafak emareleri tüllenmeye başlayınca, bir gün önce Arafat’ta
yaşanan ses-soluk, his-heyecan katlanarak bütünüyle Müzdelife’ye akar.. akar
ve tan yeri bir sürü his, bir sürü iniltiye karışarak ağarır. Namaz dışı Hakk’a
yönelişler, namaz içi teveccühler.. ve namazın içine akıp kunutlaşan dualar her
biri Hakk’a yakınlığın ayrı bir buudu olarak keyfiyetler üstü bir derinlikte eda
edilirler.

Bazen dört bir yanımızı saran ve bütün duygularımızı okşayan bir ipek urba
gibi.. bazen ümitlerimize fer ve acılarımıza tesellibahş olan semavî eller gibi..
bazen ocaklar misali yanan sinelerimize su serpen birer tulumba gibi.. bazen
ruhlarımıza en yüce hakikati duyurup gönüllerimize ürpertiler salan ezanlar
gibi.. bazen yıkılmış, dağılmış eski dünyamızın parçalarını bir araya getirerek,
özümüzden, ebediyetimizden, dünyamızdan, ukbamızdan öyle mânâlar
duyururlar ki, kendimizi yeniden keşfediyor, özümüzü daha yakından tanıyor,
dünyaya farklı bir zaviyeden uyanıyor, ukbayı da ayrı bir yakınlık, ayrı bir
netlik içinde görüyor gibi oluruz.

Bu yalvarış ve yakarışlar, güneş ışınları yeni bir günün müjdesiyle ufukta
belireceği âna kadar da devam eder. Güneş doğarken de, âdeta o âna kadar
secdede olan başlar, bir başka yakınlığa ulaşmak için yeniden “şedd-i rihâl”
eder ve yollara koyulurlar. Şimdi, önümüzde daha önce de uğrayıp, vadi vadi
selâm durup geçtiğimiz Mina var. Safvete ermiş kalblerin, düz mantığa zimam
vurup ruhun eline teslim edecekleri Mina.. teslimiyete ermiş gönüllerin
inkıyatlarını ortaya koyacakları Mina.. Hz. Âdem’den Hz. İbrahim’e, ondan da
insan nev’inin Şeref Yıldızı’na kadar binlerin, yüz binlerin akıl ve mantıklarını
gemleyip muhakemelerini kalble irtibatlandırdıkları Mina.. nihayet bütün
bunlardan sonra, şeytanı taşlarken nefislerimizin de paylarını aldıkları, ayrıca
ibadetin esası sayılan taabbüdîliğin maşerî vicdan tarafından temsil edildiği
Mina... Ve şeytan taşlamanın yanında daha neler neler yapılır orada.. kurban,
tıraş, hac esvabından soyunma.. ve yol boyu derinleştirilen konsantrasyondan



sonra tam bir metafizik gerilimle eda edilen farz tavaf bunlardan sadece
birkaçı..

Hac yolcusu, evinden ayrıldığı andan itibaren, yol boyu, nefis ve enaniyeti
hesabına iplik iplik çözülür; kalbî ve ruhî hayatı adına da bir dantela gibi
ibrişim ibrişim örülür. Evet, insan bu ışıktan yolculuğunda en eski fakat
eskimeyen, en ezelî ama taptaze gerçeklerle tanışır ve hâlleşir.. ve hiçbir zaman
unutamayacağı edalara ulaşır. Hele, yapılan işin şuurunda olanlar için bu arzî
fakat semavî yolculuk, ihtiva ettiği vâridât ve hatıralarla daha bir derinleşir ve
ebediyet gamzetmeye başlar.. başlar ve güya semanın renkleri, hacıların sesleri
gelir hülyalarımıza dolar, ruhlarımızı sarar ve ömür boyu gönül gözlerimizde
tüllenir durur.

Dünyada, Kâbe ve çevresi kadar, biraz hüzünlü de olsa, ama mutlaka füsunlu
daha cazip bir başka yer göstermek mümkün değildir. İnsan, onun hariminde her
zaman efsanevî bir güzelliğe şahit olur ve her şeyi en olgun, en tatlı bir meyve
gibi koparır, yer. Oralara yüz sürme tâli ’liliğini paylaşan ruhlar, ebediyen
başka bir ibadet mahalli arama vehminden kurtulurlar.. ve oraların öteler
buudlu cazibesini ömürlerinin gurûbuna kadar da asla unutmazlar.
1 Âl-i İmrân sûresi, 3/97.



Namaz
Namaz mü’minin miracı, miraç yolunda ışığı-burağı.. yollardaki inanmış

gönüllerin sefinesi-peyki-uçağı.. kurbet ve vuslat yolcusunun ötelere en yakın
karargâhı, en son otağı, gaye ile hemhudut en büyük vesilelerden biridir.

Kıyamet gününde, ak alınlı, aydın bakışlı, secde ve abdest uzuvlarındaki
emarelerle öndekilerden de önde; elleri, yüzleri tertemiz, vicdanları
göktekilerin iç âlemleri kadar nezih olmanın yolu da yine namaz ve namaz
öncesi amellerden geçer. Aynı zamanda, Allah’a yakınlığın ayrı bir unvanı da
sayılan ve çok farklı derinlikleri bulunan bu namaz ibadetine, kulluk
düşüncesine kilitlenip ömrünü Hak karşısında geçirme mânâsına “ribat” da
diyebiliriz.

Abdest –ileride müstakillen ele alıp işleme düşüncesi mahfuz– namaz
yolunda ilk tembih ve en birinci hazırlık; ezan ise –o da müstakillen
anlatılmalı– ikinci uyarı ve önemli bir “metafizik gerilim” yoludur. Abdestle,
bedeni nâpâk şeylerden ve sezildik-sezilmedik menfîliklerden arınan insan,
ezanla vicdan ve tasavvurlarını dinler.. ilk kılacağı namazla da özündeki sesi-
soluğu bulmaya çalışır.. ve ancak cemaatle gerçekleştirilebilecek büyük
hareketin startını beklemeye koyulur.

İnsanı, arşiyeler gibi döndüre döndüre sonsuzluğun semalarında dolaştıran
ve götürüp ta melekler âlemine ulaştıran miraç enginlikli bu mübarek ibadet,
günde beş defa kendimizi içine salıp yıkanacağımız bir çay gibidir ki, her
dalışımızda bizi hatalarımızdan bir kere daha arındırır; alır ummana taşır ve
sürekli başlangıçla son arasında dolaştırır ki, bu da buudlarımız dışında bir
uhrevîleşme ve ebedîleşme temrinatı demektir.

Namazla, gece-gündüz sırlı bir taksime tâbi tutulur. Hayat, ibadet eksenli bir
zaman anlayışına göre tanzim edilir.. ve bu sayede davranışlarımızın, Hak
murâkabesi altında hüsnü cereyanı sağlanır.. derken, ibadet dışı hareketlerimiz
de, ibadet halini alır.. ibadet rengine bürünür.. ve yeryüzündeki fâni hayatımız
göklerdekilerin rengiyle tüllenmeye başlar.

Dünyevî gürültüler veya umumî sükût içinden ezanın taşacağı an; saatlerin
ibreleri, güneşin yer değiştirmesi, cami çevresindeki sesin-soluğun çoğalması,
her yanda ebediyet heyecanının yaşanması, müezzinlerin gırtlak kontrolü ve
hoparlörlerin hırıltılı-gürültülü sesleriyle belli olunca, sinelerde sessiz sessiz
konuşmalar, henüz uykudan yeni kalkmış insanların dağınıklığı içinde



sayıklamalar, dünya-ukba arası bir berzah yaşanıyor gibi buudlarımızı aşan
sözler duyulmaya başlar.. ayrıca, düşüncelerin yeni bir mecra arayış
manevraları ve henüz namaza girilmediği halde, namaz yolu mülâhazasıyla
daha bir sürü his ortaya çıkar.. dünya kadar şey mırıldanılır.. biraz sonra
gerçekleştirilmesi planlanan ibadet adına metafizik gerilim ve konsantrasyon
aranır.. ve bütün ruhî melekelerle kıvama erilmeye çalışılır.

Mescide doğru yürüyüş, yol mülâhazası, abdestle gerçekleştirilen ilk gerilim
ve akordasyon hep birer kıvama erme cehdi sayılabilir. Ezan, âdeta harem
dairesine alınma daveti, ruhumuzun derinliklerinde bizi konsantrasyona
hazırlayan ledünnî bir ses ve duygularımız üzerine inip-kalkan bir mızrap
gibidir. Her gün tekerrür ettiğinden kulaklarımız ona alışmış olsa da, düz
mantığımız ona karşı bir kanıksama hissetse de, ezan, her zaman ötelerle
aramızdaki tepelerin arkasından tıpkı bir ay gibi birdenbire zuhur eder..
yıldırımlar gibi gürler ve bir anda arzî olan nazarlarımızı semaya çevirir.. ve
derken her yanda şadırvanlar gibi ince ince çağlayan, şelaleler gibi ihtişamla
coşan yepyeni ilâhî bir fasıl başlar.. ve başlar-başlamaz da ruhlarımıza
dünyanın en enfes, en çarpıcı ve en diriltici mûsıkîsini boşaltır. Onunla da
kalmaz, bizi çağrışımların atlas iklimine çeker ve gönüllerimize aydınlık
çağların büyülerini fısıldar. Zaman üstülüğe açık hayallerimizi, tarihin değişik
dönemeçlerinde kaybettiğimiz şeyleri bulup, getirip iade etmekle coşturur.. ve
her defasında bize taptaze bir demet ses, bir demet şiir, bir demet âhenk
bahşeder. Biz, ezanı her zaman, bir mûsıkî banyosu alıyormuşçasına bütün
benliğimizle duyar ve her duyuşumuzda, bilemediğimiz bir büyü ile bir başka
tat, bir başka letafet, bir başka hazza uyanırız. Bu duyuş ve bu seziş çok defa
bizde, bir sihirli helezonla göklere doğru yükseliyor veya bir balonla çok
yukarıda dolaşıyormuşuz gibi bir his uyarır. Hele bir de ezan, usûlüne uygun ve
vicdanın sesi, soluğu olarak icra ediliyorsa.. göklerin nura gark olduğu, ruh-i
revan-ı Muhammedî’nin şehbal açtığı ve lisan-ı Ahmedî’nin arz u semayı
çınlattığı ezan dakikaları ne nurlu ve hislidir! İnsan o dakikalarda ruhunun
derinliklerine inip vicdanını dinleyebilse, ne keşfedilmedik mânâların içine
aktığını ve kendi derinliklerinde ne çağrışımların kaynaştığını duyacaktır!

Her zaman kendini yenileyip kalbî ve ruhî hayatı itibarıyla taze kalabilen
canlı vicdanlar, her ezan vaktinde, onun ilk gökten indiği dönemin halâvet ve
taravetini duyar ve minarelerden yükselen sesin içinde peygamberlerin
çağrılarını dinlerler.. gönlünde meleklerin tekbir, tehlil, şehadet korosuna erer..



ve âdeta Cibril’in dirilten nefeslerini, İsrafil’in hayat veren soluklarını duyar
gibi olurlar.

Ezanla, namaz dışı gerilim ve doyum tamamlanınca, henüz farzla gerçek
kurbet enginliklerine açılmadan evvel, ılgıt ılgıt ilâhî rahmet esintilerinin
ruhları kuşatma faslı sayılan ilk nafile namaz ve kametle, o dakikaya kadar
adım adım derinleştirilen konsantrasyon bir kere daha kontrol edilir; nihâî
huzura ait teveccüh ve temkin bir kere daha gözden geçirilir ve miraca
yürünüyor gibi namaza yürünür. O âna kadar gönlümüze çarpan, insanî
yanlarımızı alarma geçiren ve bizi ebedî mihrabımıza yönlendiren ses, söz ve
davranışlar, vicdan tellerinde hakiki gönül nağmeleri bulabilmek için bir akort
ameliyesi gibidir. İbadette asıl ses ise, o biricik mihrap karşısında, duygu,
düşünce birliğine ulaşmış ve bir imam arkasında el pençe divan durmuş; eğilip
saygı ve hürmetini ifade eden, kalkıp Hak karşısında temenna duran; yerlere
kapanıp baş ve ayaklarını aynı noktada birleştirerek Allah’a yürüyen cemaatin
müşterek davranışlarıyla başlar. Bizler cemaat şuurunu vicdanlarımızda
duyduğumuz ölçüde, peygamberlerle yaşanmış aydınlık çağların bütün güzellik
ve cümbüşünü de duyuyor ve hissediyor gibi oluruz.

Evet, namazın göklerdeki âhengiyle bütünleşmiş olanlar için imamın
arkasındaki her hareket, her söz, insanoğlu için yitik Cennet adına bir hasret ve
bir dâüssıla sesi verir, bir ümit ve bir vuslat duygusuyla tüllenir. Kendini,
namazın miraç buudlu havasına salan hemen herkes için o, Cennet
dönemlerimizin ve ötedeki Cennetlerin nazlı, hülyalı günlerinin fecir tepelerine
benzer. Bizler, his dünyamızın vüs’ati ölçüsünde, her namaza duruşumuzda,
Cennet güzelliklerinden ta bizim altın çağlarımıza uzanan bütün bir ışık
kuşağının safvetini, sükûtunu yudumlar ve neşeyle geriniriz. Bu sayede,
dünyanın bin bir dağdağasıyla dağınıklığa uğramış zihinlerimiz toparlanır..
ruhlarımız cismaniyetin kasvetli atmosferinden sıyrılır ve gönül dünyamız bir
kere daha vuslat mülâhazasıyla köpürür. Her namaz vakti ve her farz edasında
olmasa bile, ruh ve gönül erleri hiç olmazsa her gün birkaç kez, ezel ve ebed
arası gelir gider.. sık sık geçmişi geleceği birden düşünce menşurundan
geçirir.. ve geçmiş gibi görünen zamanın altın dilimlerini, geleceğin ümitle
tüllenen yemyeşil zümrüt tepeleriyle bir arada temâşâ eder.. ve başkalarının
yaşadıkları hayatla bizim ömürlerimizi aynı anda duyar ve yaşar, kevser
yudumluyor gibi içinde bin bir lezzet ve mutluluğun hatıralarını bulur. Tıpkı
rüyalarda olduğu gibi mesafeleri aşar.. zaman üstü âlemlerde dolaşır..



fevkalâdeliklerin bütün zevklerini duyar.. duygudan duyguya, fikirden fikire
geçer.. her ânı, ayrı bir mârifet, ayrı bir muhabbet ve ayrı bir zevk tufanı içinde
geçirir. (Bu mülâhazalar irfan ufku bu noktaya ulaşanlar içindir.)

Hele bir de ruh ve gönül namazlaşınca, artık bu nuranî keyfiyet evirir çevirir,
her zamanki amelimizin yerine kendi âhengini, kendi şiirini ve kendi
semavîliğini getirir ikame eder.

Günde birkaç defa, düşünce ve hülyalarımızı besleyen namaza ait sırlı ve
sihirli hareketler, her zaman bizi mâverâîliğe taşıyabilecek bir yol, bir menfez
bulur ve gönüllerimize:

“Mekânım lâ mekân oldu
Bu cismim cümle cân oldu
Nazar-ı Hakk ayân oldu
Özüm mest-i likâ gördüm” (Nesîmî)

dedirtir.. ve böylece ibadet, gönüllerde gizlenen, gizlenip kenzen bilinen o ezelî
güzellik ve bütün vâridâtların kaynağını, buudlara sığmayan derinlikleriyle bir
kere daha fâş eder. Bu itibarladır ki, namazın içinde açıktan açığa bilinen ve
net olarak görünen hususlardan daha çok, azamet ve heybet buğulu, kemmiyet ve
keyfiyetleri aşan bir his tufanı ve bir duygu anaforu yaşanır. Namazda, hep
söylenemez şeyler beyan ufkumuzu sarar.. ifadesi imkânsız hisler ruhumuza
garip bir mûsıkî fısıldar.. gündelik lisana sığmayan engin duyuşlar, düşünüşler
benliğimizi işgal eder.. ve maddî aklın, mücerret mantığın sınırlarını aşan
gaybubet renkli bir fetanet, peygamber çizgisindeki meâdî bir düşüncenin
kapılarını aralar. Bu açıdan da diyebiliriz ki, kulun namazdan daha büyük bir
ibadeti ve namaz içinde köpüren tasavvur ve tahayyüllerden daha sıhhatli ve
engin bir hali yoktur.

İnsan ruhunun, duyuş ve sezişleriyle şuhud ve vücudu aşıp gayb noktasına
ulaştığı namaz ufku, onu duyan ruhların bütün hasretlerini, hicranlarını ve
dâüssılalarını söyler. Aynı zamanda kalbin itminanını, insanî duyguların revh u
reyhanını, varlığın ezelî serencâmesini, yıldızların yeryüzünü temâşâsını,
göklerin sırlarını, ukbanın ışıklarını, Cennetin yamaçlarını, yamaçlarda salınan
ağaçlarını, ağaçların altında her zaman çağlayan ırmaklarını söyler..
rükünleriyle söyler, içindeki Kur’ân’la söyler, dualarla söyler; söyler ve
söylediklerini yepyeni bir eda ve üslupla ruhlarımıza kevserler içiriyor gibi
tekrarlar...



Kıyamdan sonra, kulluğa kilitli bu sadık bendeler, saf ruhlarının
heyecanlarını, müstakîm düşüncelerinin ra’şelerini bir kere de rükû
kürsüsünden haykırmak isterler. Azamet ve ceberudun, rahmet ve lütfun
halitasından hâsıl olan bir duyguyla ve heybete bürünmüş bir eda içinde âdeta
bir asâ gibi bükülürler.. bükülür ve iliklerine kadar işleyen bir kulluk şuuruyla
hep ilâhî azameti mırıldanır ve bir kısım gök sakinlerinin Allah’a yöneliş
üslupları sayılan rükû ile “Hazîratü’l-Kuds”ün kapılarını zorlar ve o kapıların
aralanması ölçüsünde kendi ruhî âlemlerinin derinliklerine kavuşurlar. Hacda
ve başka yolculuklarda, tepelere tırmanılması, tepelerin aşılıp düzlüklere
varılması tekbir, tehlil fasıllarıyla seslendirildiği gibi, namaz unvanı altında
ruhun miraç yolculuğu da, bir bölümden diğer bölüme geçişte hep aynı mübarek
duygu ve düşüncelerle ve hep aynı mübarek kelimelerle ifade edilir. Hemen her
rükünde, Allah’a karşı saygılı olmayı en iyi şekilde dile getirmek üzere
söylenilen tekbirlerle, tahmidlerle ve bu kelimelerin çağrıştırdığı
mülâhazalarla yüce divanın kapı tokmaklarına dokunulur; sonra da, bir eşref
saati en mükemmel şekilde değerlendirme dikkat, teyakkuz ve temkiniyle
beklemeye geçilir; geçilir ve avını bekleyen bir kedi hassasiyeti, bir örümcek
sabrıyla ilâhî vâridât ve tecelliler avlanmaya çalışılır.

Namazda rükû, kıyamdan bir adım daha ileride üzerimize nefehâtını salar,
ruhlarımıza hayattan daha güzel, cismanî zevklerden daha enfes ve bu sınırlı
dünyada gerçekleştirilmesi imkânsız bir rüyadan, hem de tasavvur
edemeyeceğimiz ölçüde bir rüyadan neler neler fısıldar. Gönüllerimize,
istediğimiz, beklediğimiz nesnelerin ötesinde zümrütten günler, saatler ve
dakikalar vaad eder. Zaten, hepimiz biraz da ümitlerimizin, mefkûrelerimizin,
hülyalarımızın, beklentilerimizin çocukları değil miyiz? Hemen hepimiz,
bugünkü tersliklerle hırpalanıp da gerçeğe uyanınca, içinde bulunduğumuz
zamanı aşar ve ileride elde edeceğimiz hayat ve saadetin ümidiyle “gelecek
zaman” der ve tebessümlerle Cennet’in yamaçlarını süzeriz.

Rükû, Hak karşısında iki büklüm olma mânâsındaki buuduyla, bütün kaddi
bükülmüşlerden bir ses alır; yer yer “Rabbim bana zarar dokundu.”,1 zaman
zaman da “Dağınıklık ve tasamı sadece Sana açıyorum.”2 der ve bize hayat
ırmağından bir çağlayış, Yusuf ilinden de bir gömlek kokusu duyurur.. duyurur,
hep hakikatlerin ötesinden gelecek hârikulâdeliklerin zuhur edeceği neşesiyle
bizleri coşturur. Hem öyle bir coşturur ki, benliğimizden fışkıran bir hamd ü
senâ tufanıyla belimizi doğrultur ve O’na, bir ara fasıl minneti daha sunarız. Bu



kısacık ayakta duruş, ilkinden farklı ve ayrı bir Hakk’a yürüme limanıdır. Bu
nurlu limanda kıyamı, kıraati, rükû tesbihlerini bir kere daha gönlümüzün
derinliklerinden geçirir; hislerimizin sınırsızlığını, hayallerimizin sonsuzluğunu
bu kısacık tevakkuf içine sıkıştırarak duymaya çalışır; bütün his gücümüzü
vâridât avlamak üzere seferber eder ve yakaladığımız “kenz-i mahfî”
tayflarıyla kendimizi daha engin ve kurbet renkli bir yeni duyuş çağlayanına
salıveririz. Namazı rükûda duyup kıyamda dinleyenlerin nasıl bir haz ve lezzete
erdiklerini, nasıl bir haşyet ve saygıyla kıvrandıklarını, nasıl bir ümitle gerilip
nasıl bir korkuyla ürperdiklerini kestirmek zordur. Bu duyuş, bu dinleyiş,
vuslata atılan adımların en ciddilerinden ilki, secde de bunun ikincisidir.

Secde, namazın içindeki mevhibe ve vâridâtın şükür zemini, erimiş
gönüllerin kulluk kalıbına tam olarak döküldükleri mehabet potası, dualarla
Hakk’ın kabulü ortasında iki nokta arasındaki doğru çizgi ve bulunup bilinecek,
bilinip sevilecek Zât’a karşı duyguların, düşüncelerin visal koyu ve buluşma
arsasıdır. Bizler, gerçek konumu içinde secdeyi duyup dinledikçe, imandan,
İslâm’dan, ihsandan süzülmüş bir usârenin, namazlarımızın kıyam, rükû ve
kavmesinden geçerek gönüllerimizin zümrüt tepelerine aktığını hissederiz.

Secdede baş ve ayaklarımızı aynı noktada birleştirerek yusyuvarlak hâle
gelir; bir yay gibi gerilir; bir ses, bir soluk olur inler ve ümitlerimizin ameller
önündeki her şeye yeten enginliğini, rahmetin her şeye sebkat eden öndeliğini
imanımızla birleştirir, bütünleştirir; bir ucu dünyada bir ucu ukbada âdeta bir
gökkuşağına benzeyen bu alâim-i sema altından geçmek suretiyle tâli’imizi
değiştirmeye çalışırız.

İnsan, secdedeki duyuş ve sezişlerin kendisini yükseltmiş bulunduğu bahtının
zirvesinden bakıp gerçeği temâşâ ettiği bu noktada, kalbinin dilini kullanarak,
hislerinin bütün kelimelerini ortaya dökerek, dünyayı biraz ahirete doğru
yönlendirip, öteleri de biraz ruh dünyasının içine aksettirerek kulluğunun
destanını okuyor gibi bir mazhariyeti duyabilir, yaşayabilir.

Evet onun, kulluk şuuruyla coşan duaları, Allah’ın rahmet ve lütuf
çağlayanlarıyla karşılaşıp birbirinin içine akıp da dua ve icabet buluşunca,
duygularımız Cennet hayatı gibi güzel, vuslat gibi engin çağlamaya başlar.
Anlayanlar için bu güzelliklerin tadı o kadar keskin, şivesi o kadar
büyüleyicidir ki, onu bir kere duyup yaşayanlar bu nimetlere ve nimet sahibine
nasıl şükredeceklerini bilemezler.

Başı yerde ve ışıktan bir helezonla en ulaşılmaz zirvelere tırmanıp ve semavî



seyahatle Hakk’a yakınlığı derinleştiren bir kurbet eri, “Hazîratü’l-Kuds”e
ermiş olma his, şuur ve mahmurluğuyla vuslatını bir başka buudla daha da
renklendirmek üzere Hakk’a tazim ve tekrimini arz ederek saygıyla başını
kaldırır ve huzurda bulunmanın bütün âdâbıyla “et-tahiyyat...” diyerek vecde
gelir; artık bir yeryüzü varlığı değilmişçesine tabiatüstü bir hal, bir mânâ ve bir
büyüye bürünür.

Öyle ki, bu engin hazlarla coşan namaz kahramanı, doyma bilmeyen bir hisle,
kemmiyet ve keyfiyet sınırlarının üstünde, niyetle derinleştirip sonsuzlaştırdığı;
yakîniyle Hak’la irtibatlandırıp hulûsuyla ebedîleştirdiği mal, can ve bütün
ilâhî mevhibeler adına Hakk’a karşı minnet borcunu edaya yönelir; gönlünün
bütün duyarlılığıyla Allah’ı anar ve inler.. Nebi’yi yâd eder, içi inşirahla
dolar.. kendisiyle aynı mutluluğu paylaşan insanları düşünür, hayır dualarıyla
gürler.. ve tekbirlerle başlattığı bu miraç yolculuğunu, dinin temeli sayılan
şehadetlerle noktalar...

Namaza alışmış ve onunla beslenen insanlar, ona hiçbir zaman doymazlar.
Doymak şöyle dursun, her namaz bitiminde “Daha yok mu?” der, nafileden
nafileye koşar; duhâ ile güneş gibi yükselir, evvâbinle gidip kurbet tokmağına
dokunur, teheccüdle berzah karanlıklarına ışıklar gönderir, ömürlerini âdeta
ibadet atkıları üzerinde bir dantela gibi örmeye çalışır ve kat’iyen içinde
yaşadıkları nurlardan, ruhlarını saran mânâlardan ayrılmak istemezler..
istemezler ve hep ibadetin vaad ettiği güzelliklere koşarlar.
1 Enbiyâ sûresi, 21/83.
2 Yûsuf sûresi, 12/86.



Sürat Çağı veya Tekarub-i Zaman
Bu asrın bir sürat asrı olduğunda şüphe yok. Böyle sürat yörüngeli bir

dünyanın, hemen her yanıyla çok değişik şeyler getirdiği veya vaad ettiği de bir
gerçek. Bir zümre için refah, mutluluk, rahat ve rehavet.. herkes için tasarı ve
aksiyon arasındaki sürenin daralması, mesafelerin büzülmesi, hızla hedefe
ulaşılabilmesi veya beklenmedik şekilde bunun engellenmesi.. birdenbire
harplerin zuhuru ve uzlaşmaların gerçekleşmesi.. işte süratle gelenler! Kim
bilir belki de ileride hâdiselerin ışık hızıyla cereyan ettiği bir dünya ile
tanışacağız; tasavvur ve tahayyüllerimizi aşan böyle bir dünyanın vâridâtı ve
tehditleri kurgu bilimlerin mevzuu olsa da hakka ve adalete teslim olmamış bir
hızdan, insanlar ürpermeli.!

Sürat, mekânın var oluşuyla başladı ve insanın yaratılmasıyla da idrak
edildi. İlk defa insanoğlunun ayağında tanıdığımız ve tanıştığımız sürat, daha
sonra onun beyin ve muhakemesine sıçrayarak gelişmesini ve genişlemesini hep
artırarak, şimdilerin muhakkak ve geleceğin baş döndürücü muhtemel hızına
doğru yürüdü.

Evet, sürat önce insan ayağı, ehlîleştirilen hayvanların sırtı, tekerlekli
arabalar, derken pedallı ve motorlu vasıtalara uğrayarak geldi, modern
makinelerin sırtına binerek yoluna devam etti. O bugün, bütün hızıyla
mesafeleri fethetme veya sıfırlamaya doğru koşuyor. Zaten, ses ve görüntü
nakli, cisimlerin intikalinin fersah fersah önünde.

Süratteki bu gelişme, aynı zamanda beraberinde bir kısım kolaylık, rahatlık
ve konforu da getirdi. Hatta zaman zaman bunların süratin önüne geçtikleri de
oldu. Bu kabil dengesiz gelişmelerin, gerçek insanî değerler adına zararı mı
oldu, yararı mı? Bu husus ileride, teknolojik gelişmelerle, maddî-mânevî insanî
değerlerin yer ve konumları mukayese edileceği daha farklı bir platformda ele
alınabilir.

Çağımız itibarıyla süratin en baş döndürücüsünü elektrikle ve ışıkla tanıdık.
Öyle ki bir taraftan, otobüsler, gemiler, trenler, uçaklarla ve bir yakın gelecek
itibarıyla feza gemileri, mekikler ve peykler sayesinde en uzak yerlere intikal
etmek için, belki birkaç saat, belki de birkaç dakika yetebilecek. Diğer taraftan
da, evimizde istirahat ederken, gelişen teknoloji ve telekomünikasyon
sayesinde –bir kere düğmeye dokunma kolaylığı içinde ses, görüntü, renk hatta
kokuların nakledilmesiyle– süratin en büyüleyicileriyle tanışacağımız ve



görülmedik bir tekarub-i zaman ve mekân yaşayacağımız günler çok uzak
olmasa gerek. Evet, bir bir eski harikaların âdileşeceği, yenilerin de çok uzun
ömürlü olmayacağı, hatta kullandığımız âlât u edevatın tamirine
yetişemeyeceğimiz o garip gelecek pek yakındır.

Öyle anlaşılıyor ki, dün insanoğlunun, zaman ve mesafelere karşı ayağıyla,
atıyla, arabasıyla elde ettiği başarılar, hâlihazırdaki seyr u seyahat vasıtaları ve
geleceğin peykleri, feza gemileri veya çok ileri telekomünikasyon teknolojisi
sayesinde şimdilerde düşünemeyeceğimiz bir hıza ulaşarak devam edecek ve
bir sürü rahatlatıcı şeyin yanında bir sürü de problem getirecek. Gerçi bilimin
araştırmalarını, ilmin tespitlerini ve medeniyetin harikalarını takdir etmemek
mümkün değil. Ama acaba, onca gayret ve onca emekle insan beyni ve kâinat
kitabı hallaç edilerek sağlanılan bugünkü sürat, süratten daha önemli gayelerin
emrine verilebilmiş midir? Her gün daha da sıkıştırılarak bir köy hâline
getirilen mekân, büzüştürülüp sıfırlaştırılmaya çalışılan zaman, hedefine
ulaşamayan ve hep onun gerisinde kalan gayesiz bir hızın elinde esir ise, böyle
bir süratin insana ne yararı olacaktır ki? Kâinâtın en ücrâ köşelerine ulaşma,
bütün eşya ve varlığı hallaç etme, dünyayı köyümüz ve mahallemiz gibi tanıma,
en gizli şeylere dahi nigehbân olma, insanî değerlerimiz, insanî ihtiyaçlarımız
ve insanî arzularımızın önünde ise, başkalarının millî, vatanî ve ailevî
mahremiyetlerine muttali olma veya millî, vatanî ve ailevî mahremiyetlerimizin
başkaları tarafından görülüp bilinmesini gerçekleştiren böyle bir çılgın gelişme
dünya çapında bir rezalet değil de ya nedir?

Şimdi, eğer sürat lizâtihî değil de, hedef ve neticeleri itibarıyla matlupsa,
acaba bugün insanımız, otobüs, tren, transatlantik ve ses süratini aşan uçaklarla,
insanî değerleri adına gerçekleştirmeyi planladıkları hedeflere, emellere
ulaşabilmişler midir? Ulaşabilmişler midir ki, biz de daha şimdiden kurgu
bilimlerle referansını aldığımız gerçek tekarub-i zaman ve mekânı bir gaye-i
hayal ve bir ideal olarak bekleyelim? Bu soruyu müspet olarak cevaplamamız
oldukça zordur. Zira, şimdilerde sürat, onunla hedeflenen gayenin çok
gerilerinde bulunmakta...

Bir dünya düşünün ki o dünyada taksiler, otobüsler, trenler, yatlar,
transatlantikler, uçaklar, bir oraya, bir buraya, gayesiz, idealsiz, hesapsız,
kalbî, ruhî hayata kapalı ve akıbet mülâhazasından mahrum bir kısım serâzad
gönülleri, tıpkı eşya taşıyor gibi alıp götürüyor, indirip-bindiriyor.. veya bu
insanlar teknolojik imkânları, lunaparklardaki çakırkeyf çocukların



kullandıkları gibi kullanıyorlar.. rica ederim böyle bir sürat veya sürat
teknolojisi ne işe yarar?

Sürat, vakit kazanmak ve az zamanda pek çok iş yapmak, pek çok yere
ulaşmak için ise, kazanılan vakit, ortaya konan iş ve ulaşılan yerler, süratin
ötesinde daha önemli gayeler için değilse, Yunus’un ifadesiyle her şey bir kuru
emek sayılmaz mı.?

Evet, eğer sürat için belirlenmiş bir gaye ve o gayeyi gerçekleştirmeye matuf
bir plan yoksa, kazanılan bütün zamanlar, bütün cehdler, bir mânâda boşa akan
çaylar, boşluğa kayan yıldırımlar ve çöle dökülen yağmurlar gibi olmaz mı?
Günümüzde, hayatın gaye ve hedeflerinden habersiz bir kısım sürat taraftarları,
birkaç saat içinde atmosferin dışına çıkan, birkaç dakika veya birkaç saniye
içinde ses, söz ve görüntülerimizi binlerce kilometre ötelere ulaştıran, ya da
binlerce kilometre öteden bize ses, söz ve görüntü taşıyan bir sistemin işleyişi
karşısında, bu muazzam sistemin arkasındaki gaye, mânâ ve neticeleri
düşünecekleri yerde, çobanlar gibi sadece hıza hayranlık duyarak, onu, vaad
ettiği bütün yararlardan tecrit edip kendi içinde yorumlamakla yetiniyorlar.
Oysaki sürat, sürat olarak sırf bir fizikî hâdisedir; gaye ve hedefleri
düşünülmeden ele alındığında da ne terakki ve medeniyetin esası, ne de insanî
değerlere götüren bir vesiledir. İnsanoğlu kendi ayaklarıyla yürüdüğü ya da
atının, devesinin sırtında yol aldığı dönemlerde mesut ve medenî olabilmiştir.
Aksine, bazı zamanlar itibarıyla da o, dünya kadar maddî ve teknik imkânlara
rağmen, kan görmüş, kanlı kâbuslar yaşamış, bilhassa günümüzde olduğu gibi,
kan kusmuş ve kanlı delilerin elinde, ölürken bile insanca ölememiştir.

Sürat, hiçbir zaman insanoğlunun en birinci ihtiyacı olmadı. İnsanlar onu,
aradıkları şeylere ulaşmak için istediler. İnsan-oğlunun mutlak mânâda sürat
aradığını veya sürat karşısında olduğunu vehmedenler, gelişen seyr u sefer
vasıtalarına veya modern muhabere, muvâsala imkânlarına taraftar olma, ya da
aleyhinde bulunma gibi tuhaflıklara girdiler. Bu insanlar arasında, sürati ve
onun elemanlarını göklere çıkarıp putlaştıranlar, teknolojik gelişmeleri takdis
ederek onları her şey sayanlar olduğu gibi, hedefsiz, gayesiz bir süratin
abesiyetini, modern imkânlara düşmanlık şeklinde ifade edenler de oldu.
Aslında, her iki zümre de, sürate takılıp kalıyor ve onu mücerret olarak
yorumluyorlardı.

Sürat, gayesini aşmamalı, hep onun gerisinde kalmalıdır. Evet sürat, insanı,
insanî hedeflere yönlendirici olduğu, bu hedefleri gerçekleştirebildiği,



beraberinde huzur ve mutluluk da getirdiği, hasretleri dindirip hicranları sona
erdirdiği, vakit fevt etmeden her arızanın üzerine yürüyüp dünyadaki umumî
âhenge ve devletler arası muvazeneye hizmet ettiği, dünyevî-uhrevî
problemlerin çözümüne katkıda bulunduğu, ilmî araştırma ve ilmî tespitleri
hızlandırdığı ölçüde mübeccel ve mukaddes ise de, bunlardan tecrid edilip tek
başına kaldığı zaman, bizim için mânâsız bir kuruntudan farkı yoktur.

Gaye ve hedefle alâkalı böyle bir düşünce tarzı, aynı zamanda bizimle
başkaları arasındaki farkı da göstererek, sürati bir fantezi olmaktan çıkarıp
yüksek bir mefkûre hâline getirir ve ideal ruhların sabah-akşam heceleyip
durdukları engin bir muhtevaya ulaştırır.



Hülyalarımdaki Yarınlar
İnsanoğlu, zaman üstü mahiyeti itibarıyla içinde bulunduğu zaman dilimini

idrak edip yaşadığı gibi, geçmiş devirleri ve gelecek zamanları da duyup
yaşayabilir. Bugün hem içinde bulunduğumuz zamanın dar hendesesine sıkışıp
kalmayı istemeyişimizden, hem de geleceğin, hayallerimizdeki çerçeveye göre
şekillenip gerçekleşmesini temin edecek olan bir sürü iç ve dış dinamiklerin
mevcudiyetinden, ruhlarımızın enginliklerinde zaman üstü duygularımızı
harekete geçirerek, bir yandan geçmiş zamanlara hulûl yollarını araştırırken
diğer yandan da hep mutlu yarınların hülyalarıyla yaşarız.. imanın, ümidin,
azmin rehberliğinde; bilgi birikimi, kültür ve sağlam bir mânâ köküne dayanma
sayesinde mutlu yarınların hülyalarıyla.

Biz, geçmişimizin feyzine, bereketine, maddî-mânevî zenginliğine
inandığımız gibi, aydınlık geleceğin enginlik ve zenginliğine de o kadar
inanmışızdır ki, daha şimdiden onun pırıl pırıl ruhefzâ iklimini, masmavi
atmosferini, her yanda tüllenen büyüleyici güzelliklerini ve bu güzel dünyayı
temsil eden ruh ve mânâ nesillerinin seslerini, sözlerini, edalarını, üslûplarını
görüyor gibi oluruz. Öyle ki, geçmiş zamanları ve eski insanları tahayyül edip,
içinde bulunduğumuz aynı atmosferi onlarla paylaştığımız gibi, geleceği de
maddî-mânevî bütün elemanları ve farklı insanlarıyla âdeta yanı başımızda
hisseder ve onları selamlarız.

İşte bu mülâhaza ve bu duygularla gözlerimi yummuş, iman, ümit ve
hayallerimin resmedip belirlediği çerçevede, geleceği insanî değerlerin
katlanıp derinleştiği, duyguların bütünüyle uhrevîleştiği, bedenin, aynı ruhî
değerleri paylaştığı ve öteden beri his dünyamızda arayageldiğimiz “Yitirilmiş
Cennet”in tasavvurlarımızı aşan, en nadide parçalarından meydana getirilmiş,
zamanın enfes bir altın dilimini gönül gözlerimle temâşâ ediyor ve onun
vâridâtının gelip gelip hülyalarıma, rüyalarıma aktığını duyar gibi oluyorum..
duyar gibi oluyorum da, o dönemin tâli’li insanlarını, engin inanç, engin
tevekkül ve engin teslimiyetleri sayesinde, ömürlerini mânevî haz ve lezzetlerin
en büyüleyici atmosferinde sürdürürken, bu engin haz ve bu lezzetlerin biricik
sahipleriymiş gibi, kalblerinin hep iyilik ve güzellikle attığını, gözlerinin
hoşgörü ve müsamaha düşüncesiyle açılıp kapandığını, dünyayı tıpkı bir
Cennet gibi duyup yaşadıklarını ve hemen her zaman kendi duygularında olduğu
kadar bütün gönüllerden, hatta topyekün varlığın içinden en rengin bir şiiri



dinlediklerini daha şimdiden tasavvur edebiliyor, ümitlerimin medlerinde
onlarla beraber saadetlerin en enginlerini paylaşıyor ve gelecek nesillerin
tâli’lerine tebessümler yağdırıyorum.

Evet, tıpkı geçmişin günleri ve geceleri gibi hissî, tatlı, rengin ve zengin
olacağı ümidini beslediğim aydınlık yarınlar, o ince ve mavi havasıyla ne
zaman gözlerimin önünde tüllense, hayal dünyama Saadet Asrı’nın boyasını
çalar; gönlüme o dönemin ışıklarının rengini ve umumî havasının mülâyemetini,
afv u safhının enginliğini, müsamaha ve diyaloğunun sıcaklığını boşaltır ve
bana iç içe mutluluk rüyaları yaşatır. Öyle ki, ümit ve iman dünyamda tüllenen
bu yeni baharın genç tenli, uzun boylu masmavi günlerinin içinde hayat,
hülyalarıma o kadar yumuşak, o kadar sıcak ve o kadar renkli boşalır ki, her
zaman onda Cennetlerin tasavvurlar üstü derinliklerini duyar gibi olurum.. olur
ve bütün varlıkla kucaklaşır, bütün canlıları şefkatle selâmlar, bütün insanları
muhabbetle bağrıma basar ve kendi kendime: “Yaratan’ın kâinatları var
etmedeki gayesi de bu olsa gerek.” derim.

Evet geçmişten suyu, geçmişten havası ve altın çağların kanaviçesi üzerinde
örgülenen bu dünyada, hoyratlık, kabalık, hırs, tûl-i emel, münakaşa, cidal,
hıyanet, ihanet, yalan, gadir, zulüm, irtikâp, ihtilas yoktur. Bu dünyada
civanmertlik, incelik, dirilme azmi, yaşama sevgisi, mülâyemet ve diyalog,
hakka karşı saygılı olma, emanet duygusu, vefa hissi, doğruluk ruhu, adalet ve
istikamet düşüncesi vardır. Bu dünyanın insanları hakikî mânâdaki kin, nefret
ve kavgayı lügatlerinden söküp atmış; hayatlarını sevgi, yumuşaklık ve
insanlarla münasebet üzerine kurmuşlardır. Onlar çevrelerindeki insanları
oldukları gibi kabul eder; farklı anlayış, farklı yorum ve farklı davranışları,
vuruşma vesilesi görme yerine, düşünce enginliklerini sergileme fırsatı bilerek
insanlara insanca yaşamanın varyantlarını gösterirler.

Bu dünyada mev’izeler, Muhammedî ruhun solukları, konferanslar, paneller,
varlığın yorumu ve Kur’ân edalı, açık oturumlar ve müzakereler de Mesih
enfâslıdır. Yolu böyle bir mev’izenin  icra edildiği yere düşen herhangi bir
kimse bir hamlede duygularında sahabîleşir. Böyle bir konferans ve panele
iştirak etme bahtiyarlığına eren kimse, herkesin ve her şeyin sevgiyle
kucaklanması lâzım geldiğini anlar. Böyle bir açık oturumdan nasibini alan
kimse de vicdanındaki birleştirici unsurların canlanmasıyla bütün varlığı
şefkatle kucaklayabilecek bir enginliğe açılır.

Gözlerimi yummuş, hayatın bir güneş gibi yeniden doğduğunu, dört bir yanın



güzelliklerle ağardığını, al, pembe, sarı çiçeklerin salınıp etrafa gamzeler
yağdırdıklarını, papatyaların raksa durup erguvanların lâleden alev aldıklarını,
çeşit çeşit güzelliklerle dolgunlaşan umumî hava ve atmosferin gönüllerimizi
saadet vaadiyle kapladığını, ruhlarımızda ebed televvünlü engin bir ferahın
çağladığını, koyun-kuzu melemesi, kuş cıvıltısı, ağaç sesi, su sesi, yaprak
hışırtısı ile dolu, anne heyecanı ve çocuk neşesi tadındaki bir “ba’sü ba’del
mevt”in, sevilen çehrelerdeki gibi büyülü ve tesirli, seven gönüllerdeki gibi
dolgun, inandırıcı, nazik ve ince tüllenişlerini duyuyor, düşünüyor, zevkten
zevke intikal ediyor ve yaşadığım zamanın dar hendesesinden sıyrılarak
kendimi bu güzellikler armonisi içine atasım geliyor. Ben atmasam da zaten,
emareleri zuhur etmiş o mutlu geleceğin renkli, sıcak, lezzetli ve mavi günleri,
hayallerimin menfezlerinden akıp akıp gönlüme boşalıyor, benim oluyor ve
bana tasavvurlarımı aşan saadetler vaad ediyor.

Aslında ben ve benim gibi düşünenler, her zaman şanlı geçmişimiz gibi engin
ve rengin geleceğimizi de bir temâşâ zevkiyle duymuş, tahayyül etmiş ve her
şeyin daha çok gönül diliyle konuştuğu, her tablonun insana dâhiyâne duygular
ilham ettiği, her çehre, her söz, her manzaranın gönüllerimizde, insanî
duygulara benzeyen emeller ve imanlı hülyalarımızın zenginliğinde arzular
uyardığı, uyarıp ötelerle alâkalı gizli fikirlerimizi, mahrem hislerimizi
gıcıkladığı ve bizi geçmişimizi hatırlatan renkli rüyalarla kucaklaştırdığı öyle
enfes dakikalarda dolaştırır ki, ne zaman onun ruh ve mânâ tüten enginliklerine
açılsak, ruhumuzun derinliklerinde uyuklayan bütün hislerimiz şahlanır, coşar
ve bize, sınırlı hayatlarımızı aşan ne hudutsuz ne hudutsuz saadetler bahşeder!

Biz hayallerimizde yaşattığımız bu dünyayı her zaman bir mûsıkî gibi duyar,
bir meşher gibi dopdolu gözlerle temâşâ eder ve hâlihazırdaki durumumuzu da
o ebedî güzellikler yolunda bir berzah sayarak, herhangi bir boşluğu atlıyor
gibi hep sıçramakla geçiririz. Bu itibarla da, biz hiçbir zaman ciddi bir boşluk
yaşamayız; ömürlerimiz, realitelerle tasavvurlarımızın dantelâsı gibi örülür ve
biz de hep güzellikten güzelliğe sıçrar dururuz. Bizim dünyamızda hiçbir zaman
rahatsız eden gürültü ve ürküten sessizlik duyulmaz; bu dünyada insan hemen
her zaman, sükût içinde bir canlılık ve hareket içinde bir sükûnet yaşar. Burada
her lahza ayrı bir mülâhazanın tesiriyle ruhun rabıtaları hep kavi, arzular ve
emeller dipdiri, görülüp duyulan şeyler de şehrâyinler gibi ruhlara inşirah
vericidir. Burada ölüm duygusu ve öteler mülâhazası, gönüller üstüne dokunan
sımsıcak bir dudak, ruhun derinliklerinde uyuyan ebediyet arzu ve iştiyakını



coşturan sırlı bir mesaj ve tahayyüllerimize kâse kâse Cennet kevserleri sunan
bir sâki gibidir. Başkaları için her şeyin sararıp solduğu, her yanın hazanla
ağladığı en kâbuslu dakikalarda biz ömrümüzün en renkli, en içli, en tesirli ve
en lezzetli anlarını yaşarız.

Bu dünyada her ses bir başlangıç söyler ve ümitle gönüllerimizi coşturur. Ve
yine bu dünyada hayat o kadar bekâ endamlı ve mânâlıdır ki, her an içinde
bulunduğumuz zamanın ayrı bir şiirini, ayrı bir mûsıkîsini dinler gibi oluruz..
her zaman ruhun daha bir açılmasına yarayan ve bizi daima en tatlı hülyalarda
dolaştıran, dolaştırıp ta iliklerimize kadar bir aşk ve vuslat ihtiyacını duyuran
bir büyünün içinde dönüp durduğumuzu sanırız. Şanlı geçmişimiz, bu sihirli
rüyanın en sağlam malzemesi, etrafta tüllenen bin bir şafak emaresi de onun en
canlı şahididir.



Sitem ve Beklenti
İnsanımız, ümit ve inkisar içinde, gözleri dolu dolu, kendini düzlüğe

çıkaracak Heraklit’ler bekliyor. Seneler var ki, bu milletin öz evlatları olan
bizler, onun aşk u nefretiyle dopdolu gönüllerimizde, birer çığlığa dönüşen
heyecanlarımızı hep haykırmak istiyor; ama bir türlü haykıramıyor ve
yutkunuyoruz. Her gün birkaç defa kendimizi var olma hülyalarına salıyor,
sürekli yokluğa çarpıyor, her çarpışta da iki büklüm oluyor ve inliyoruz. Biz
hepimiz, genç-ihtiyar, tahsilli-tahsilsiz, talebe-hoca, esnaf-memur dünya kadar
beklentileri olan aynı kitlenin sağa-sola saçılmış parçaları, yıllardan beri
fırtınalar içinde yalpa yapıp duran aynı geminin ızdıraplı yolcuları ve bir türlü
ardı-arkası kesilmeyen hâricî-dâhilî baskıların ve amansız, imansız saldırıların
ezip ezip geçtiği zamanzedeleriz. Kendimi bildim bileli ömrümüz hep çekiç-örs
arasında, duygu ve düşünce hayatımız da balyozlar altında geçti.. yeni bir
“ba’sü ba’del mevt” le doğrulup kendimize geleceğimiz ve kendimizi
yenileyeceğimiz âna kadar da, milletçe bu cendere içinde kıvranıp duracağa
benzeriz.

Kendimize gelmemiz, kendimizi yenilememiz gelecekteki varlığımızın ön
şartları olsa da, yeni bir tekevvün ve yeni bir âlem için yeni mülâhazalara
ihtiyaç olduğu da bir gerçek. Yoksa, düşünce  ve tasarılar, plan ve projeler
havada kalır. Öyle olduğundan dolayı değil mi ki, pek çoğumuz itibarıyla,
senelerden beri hep havanda su dövüyoruz. Rica ederim, onca atıp tutmalara,
onca tumturaklı beyanlara rağmen, üslup ve idare tarzında herhangi bir
yenilikten söz etmemiz mümkün mü? “Her problemi çözdük ve çözüyoruz.”
iddialarımızın üzerinden bunca yıl geçtiği halde, hâlâ bir kısım millî, içtimaî,
idarî ve iktisadî sıkıntılarla kıvrım kıvrımız. Plansızlığımız, yetersizliğimiz,
kararsızlığımız itibarıyla, zannediyorum, hâlâ Meşrutiyet yıllarının sisli
vadilerinde dolaşıyoruz. Grup ve parti çekişmelerinde hep o bildiğimiz eski
inat.. fert ve zümre çıkarlarında yıkılış dönemimizden birkaç kadem daha önde
bulunuyoruz. Üst üste bunca falso, bunca fiyaskodan sonra, ciddi bir tevbe ve
nedametle, muvakkaten olsun kendi kendimizi kontrol etmemiz gerekmez miydi?
Heyhât, ne gezer.! Günlük boğuşma ve basit siyaset oyunlarından başımızı
kaldırıp çevremize bakmaya fırsat bulamıyoruz.. dünya, başını almış bir yerlere
gidiyor; farkında olan gelsin beri.! İkazları işitmiyor, yanlışlıkları sezemiyor..
idaredeki tereddüt ve kararsızlıklarımızı, yeni bir şeyler yapıyor gibi



göstererek hem kendimizi hem de kitleleri aldatıyoruz.
İç problemlerimiz açısından fevkalâde tutarsız ve yetersiziz; dış hâdiseler

karşısında da olabildiğince bir duyarsızlık, hatta vurdumduymazlık içindeyiz.
Çevremizde zuhur eden fırsatları değerlendiremiyor, büyüklüğe sıçrama adına
elde ettiğimiz avantajlardan yararlanamıyor ve hep o istibdat dönemi kafasıyla,
biz usanmış olmasak da dost-düşman herkesi usandıracak şekilde “gericilik”,
“yobazlık”, “fundamentalizm” gibi kelimelerle Müslümanlığı ve ehl-i İslâm’ı
baskı altına almaya ve karalamaya çalışıyor ve kendi kendimize teselli
oluyoruz.

Bunlarla bazı çevreler iğfal edilerek harekete geçirilse de ülkemizi iki adım
öteye götürmek mümkün olmayacaktır; şimdiye kadar olmadığı gibi.

Oysaki, herkesin, hususiyle de zirveleri tutanların himmeti, devleti
güçlendirmeye ve milleti yükseltmeye matuf olmalıydı.. bize ve herkese düşen
de bu idi... Ne var ki, şimdiye kadar olmadı.. ve bir kısım iç ve dış mihraklarca
olmasına da fırsat verilmedi. Henüz iş işten geçmiş sayılmaz. Şu anda bile
derlenip toparlanmamız ve kaçırılan fırsatları yeniden yakalamamız
mümkündür. Ancak, yapacağımız şeyleri bilmemiz, hamiyet ve  samimiyetle
çalışmamız şarttır.

Bunun için de, evvela milletçe, nereden nereye geldiğimizi, şu anda nerede
bulunduğumuzu, hedeflerimizin nelerden ibaret olduğunu gözden geçirmemiz,
varlık ve bekâmızın temel dinamikleri üzerinde bir kere daha durmamız, ferdî
ve içtimaî rahatsızlıklarımızı tespit edip alternatif çareler üretmemiz lâzım.

Evet, yıllardan beri derlenip toparlanma adına onca gayret etmemize rağmen
dün denecek kadar yakın bir tarihte, yerle bir edilip enkaz yığını hâline gelen
bir Japonya, bir Almanya, bir Güney Kore ölçüsünde olsun kalkınamadığımızın
sebepleri üzerinde mutlaka durulmalı.. son bir-iki asırdan beri künde künde
üstüne devrilişimizin esbabı mutlaka araştırılmalıdır. Şimdiye kadar “Vur
abalıya!” kabilinden bu sebepleri hep dinde, diyanette aradık veya
hasımlarımızın bitmeyen husumetine vererek teselli olduk. İç ve dış
düşmanlarımızın içimize fitne sokarak bizi birbirimize düşürdükleri,
vuruşturdukları muhakkak.. ama din ve diyanet, başını alıp göklerde
dolaşanlarda da var. Hem de, temel disiplinleri açısından aklın bedahetiyle
çelişen, pozitif düşünceyle çatışan bir din ve diyanet... Hasımlarımıza gelince,
onların olmadığı devir ve fitne sokuşturmadıkları millet mi var.? Bence,
bunlarda teselli arayacağımıza, bir de dünden bugüne devleti idare edenler



üzerinde durmamız daha isabetli olacaktır.
Evet, bir kısım serkârlarımız itibarıyla dünyada olup-bitenleri görüp

değerlendireceğimize, geçmişimizi ve bazı hayatî müesseselerimizi
karalamakla bir yere varacağımızı zannettik. Yüz bin defa yazıklar olsun ki,
bunca zamandır bu koskoca yanlışı anlayamadık, anlayanlarımız itibarıyla da
bir eski siyasinin itiraf ettiği kadar olsun “Tarihî bir yanılgı içindeymişiz!”
diyerek, erkekçe ve gerçek bir aydın olmanın gereğini yerine getiremedik.

Bizi, şu-bu değil, gaflet, cehalet, sefâhet, batıperestlik ve geçmişimizin bir
bayrak gibi şehbal açmasını sağlayan tarihî dinamiklerimizi inkâr batırdı.
Hürriyet ve demokrasi nimetlerini –ne ölçüde bir nimetse– birbirimizi
didiklemekle değerlendirdik. Hem öyle bir değerlendirdik ki, bu didişmeyi
fırsat bilen ve kolumuzu kanadımızı kıran can alıcı hasımlarımızı bile
göremedik.. göremedik ve sürekli hasis ihtiraslar peşinde olduk ve birbirimizi
didikledik durduk. Değişik milletleri, belli ölçüde yükselten, mutlu eden, hatta
ümitlendiren ve şevklerini artıran insanî hak ve hürriyetleri saygısızlığa ve
başkalarına tecavüze vesile saydık. İlk mektepteki mini bir talebeden
üniversitedeki öğretim görevlisine, sokaktaki hamaldan kuvveti temsil eden
zirvedekilere kadar herkes, kendi vazife ve sorumluluğunu bir yana bırakarak
siyaset humması yaşamaya başladı. Mekteplerde saf dimağlara siyaset
pompalandı. On yaşındaki çocuklardan, hayızdan-nifastan kesilmiş acûze-i
şemtâlara kadar herkes kendini diplomasiye saldı! Bu yanlış telakki ve
çerçevesi belirlenememiş siyaset mülâhazasıyla fertler ve toplum defaatle nifak
ve şikakla sarsıldı.. kitleler şaşkına döndü ve devlet zaafa uğratıldı. Altı
asırdan beri hamâsî kahramanlıklarıyla destanlara mevzu olan bir kısım güç
kaynakları bile bu levsiyattan nasiplerini aldılar.

Evet, bazı hayatî müesseseler için AIDS ölçüsünde tehlikeli sayılan siyasî
ihtiraslar, vatan ve ülke bölünmezliğine, din ve devlet düşüncesine kilitli
olması gereken toplumun, o can damarı mesabesindeki birimlere dahi sirayet
etti; etti ve başlarını döndürdü, bakışlarını bulandırdı ve iç kaymasına uğrattı.
Bu arada, başı çekenlerin pek çoğu “devletin parası deniz...” mülâhazasıyla
hareket ederek millete, can alıcı hasımlarından çekmediklerini çektirdiler. Öyle
ki, hiç beklenmedik kimseler bile çalıp çırpmaya başladı ve hiç umulmadık
zatlar gırtlaklarına kadar bu levsiyata girdiler. Hatta bir kısım fırsat ve
imkânları elde eden idareciler, bu masum, masum olduğu kadar da sarsık, bu
mübarek, mübarek olduğu kadar da istismara açık milletin yaralarını



saracakları yerde, onun kurumuş damarlarındaki kanı emebilme yollarını
araştırdılar.

Bütün bu olumsuz durumları başkası değil biz hazırladık. Milletimize,
ızdırapların en utandırıcılarını biz çektirdik.. ve çektiriyoruz da. Öyle ise hem
bir sorumluluk, hem de asırlık günahlarımıza kefaret olarak onu kurtaracak,
yükseltecek ve devletler arası muvazenedeki eski konumuna ulaştıracak da yine
bizim imanla çarpan sinelerimiz, dünyaya açık dimağlarımız, ruh ve mânâ
köklerimizdeki rasanet ve çelik pazularımız olmalıdır.

İslâmiyet, geleceğe yürümemiz adına âdeta hayatî bir dinamiktir. Ona
sığınma sayesinde önemli bir kuvvet kaynağını elde etmemiz her zaman
mümkün olacaktır. dinin o lâhûtî ve sarsılmaz gücü bir kere daha ortaya
çıktıktan sonra, böyle bir kaynağa karşı lakayt kalmak tam bir aldanmışlıktır.
Hele topyekün bir dünyanın dine yöneldiği bir dönemde böyle bir lâkaydîlik
affedilir gibi değildir. Bu mülâhazamızı, “Dinin Yenilmez Gücü”  başlığı
altında başka bir yerde ifade etmeye çalıştığımız için bu faslı da burada
noktalamak istiyoruz.



Kolektif Şuur
Milletlerin hayatında en buhranlı dönemler, içtimaî değişim ve yeniden

tekevvün aralıklarında görülür. Tıpkı bazı canlıların geçirdiği “metamorfoz”
hâdisesine benzer şekilde, yenilenme süresince sancılar, sıkıntılar, zincirleme
infialler, bazı şeylerin atılıp yeni bazı şeylerin geliştirilmesi gibi... Kitleleri
gerilime sevk eden hâdiselerle, toplumda ferdî ve içtimaî bunalımların
yaşanması kaçınılmaz olur. Bir de, yapılacak işler, daha önceden denenmiş bir
kısım sabiteler esas alınarak yapılmıyorsa, dünya kadar yanlışlıklara
girilebilir.. yer yer mantık ve muhakeme hisse yenik düşebilir.. varsa, şöyle
böyle uyulması düşünülen planlar, onların dışına çıkılabilir.. ve sığ, küçük
projelerin dar çerçevesi içinde umumî âhenk bütün bütün altüst olup, genel
tasavvur ve düşüncelerin hilâfına akla hayale gelmedik handikaplarla
karşılaşılabilir; dolayısıyla da yığınlar, hatta onları idare edenler, aklî ve
mantıkî olmaları gerektiği yerde –günümüzde çokça müşâhede edildiği gibi–
hissî hareket ederek yapma kuşağında çeşit çeşit yıkmalara sebebiyet
verebilirler.

Milletlerin yeniden yapılanma veya inkılap dönemlerinde, sık sık
“kaderdenk noktalarının” yaşandığı çokça görülen hâdiselerdendir. Evet, her
şey olabilme imkânları söz konusuyken, kitlelerdeki heyecan ve
zirvedekilerdeki hırs yüzünden, o âna kadar gerçekleştirilen her şeyin yıkılıp
gittiği ve yeniden başa dönüldüğü hiç de az görülen vak’alardan değildir. Bir
kere, değişim ve inkılap dönemlerinde, fertler, normal zamanlardaki
durumlarından daha farklı bir hâl alır: Belli istikamette hareket eden, bir
yerlere varmak isteyen, çevresindeki her şeyi de alıp aynı yöne sürükleyen
kitlenin ayrılmaz bir parçası olarak tamamen ferdîlikten sıyrılır ve maşerî bir
varlık hâline gelirler. Artık böyle zihnî bir değişiklik geçiren bu insanlar,
akıllı-uslu fert mantığıyla değil de, kitle mantığının tesirinde hareket eder ve
onun direktifleriyle oturur kalkarlar.

Böyle bir mantık, düşünme-taşınma, bugünü-yarını beraber hesap etme,
bütünü-parçayı bir arada görme özellikleriyle her zaman tavsiye edegeldiğimiz
“kolektif şuur”dan tamamen farklıdır ve ona rağmen bir anlayış ve hareket
tarzıdır. Bunlardan birinde his, heyecan ve dolayısıyla da dengesizlik söz
konusu olmasına karşılık; diğerinde mantık, muhakeme, disiplin ve temkin
esastır. Zahirde, her iki keyfiyet ve davranış tarzı da gelecek adına vaad ettiği



şeyler itibarıyla aynı görünse de, bunlardan birinde, çok defa hareketin özüne
ve hedefine ters neticelerin meydana gelmesi kaçınılmaz olmasına mukabil;
diğerinde hiçbir zaman o ölçüde falsolar, fiyaskolar bahis mevzuu değildir.

Milletçe, ahlâk ve içtimaî hayatımızın âhenkle yürümesinin yanında varlık ve
bekâmızın çok önemli esaslarından biri sayılan “kolektif şuur”un ruhu ve
temeli dinî karakterimiz ve millî seciyemizdir. Bu açıdan da, kitle
hareketlerinde her zaman müşâhede edilen yanlış ve falsolu davranışlara
karşılık, kolektif şuurun disiplinli ve temkinli fertlerinin his ve heyecan yüklü
hareketleri, onların alelâde zamanlardaki davranışlarına nispeten, değerler üstü
değerlere ulaşır ve fevkalâdelikler arz eder.

Her zaman, yüksek mefkûre ve yüce gayeler hedeflenerek
gerçekleştirilebilen hamle ve hareketler, fertleri yoğurur, şekillendirir ve birer
maşerî varlık hâline getirir. Herhangi bir hareketin planlayıcıları, şayet, hissin
önünde akla, heyecanın önünde müşâhede ve tecrübeye değer verir ve
projelerini ilâhî mesajın aydınlığında gerçekleştirebilirlerse, çok defa hissî
mantıkla hareket eden yığınlar dahi, duygu ve düşünce itibarıyla bu mantık ve
muhakeme hareketinin tesirine girip, iş ve icraatlarında tedbir ve temkine
ulaşarak, istikamet ve îtidâl insanlarıyla aynı çizgiye gelirler; düşünce ve
temkin itibarıyla birkaç kadem önde bulunan seviye insanları da, onlarla aynı
his ve heyecanı paylaşarak engin bir harman oluştururlar. Böylece, her zaman
fikir ve tedbir insanı olamayanlar dahi, şuur ve idraklerine sızan bu şekildeki
bir anlayışı paylaşmak, belli ölçüde kolektif şuur potasında yoğrulmak, hayatî
bir mayalanma ve istihaleden geçmek suretiyle ideal bir toplumun fertleri olma
seviyesine yükseleceklerdir. Böyle bir süreç içindeki bütün oluşumlar, sırlı bir
kısım kuvvetlerin tesirinde meydana geliyor gibi görünse de, aslında bütün
bunları hayatî bir menşee ircâ etmek mümkündür. Bu menşe’ din ruhuyla
beslenmiş millî seciye ve karakterdir. Geçmişten bugüne, bu millî seciye
sayesinde milletimizin bütün fertleri aynı duygu ve düşünceyi paylaşmış, aynı
mülâhazalarla oturup kalkmış, aynı heyecanları yaşamış, aynı değerlerin
kavgasını vermiş ve aynı mefkûreyi gerçekleştirmek için yarışmışlardır.

Evet fertler ve kitleler üzerinde başka faktör ve sâiklerin tesiri olsa da,
milletin kendi ruh ve mânâ kökleriyle münasebete geçmesi söz konusu edildiği
yerde bunlar çok sönük kalırlar. Millet fertlerinin maddî-mânevî tarihî
dinamiklerle alâkası devam ettiği sürece, bu insanlar, tarih şuuruyla sık sık
atalarının ruh feveranları içine girerek ve ayniyet ölçüsünde bir misliyetle,



benzeri kahramanlıklar sergiler ve yeni bir düşünce tarzı, yeni bir dünya görüşü
ve topyekün dünyanın, içtimaî coğrafyasına müessir olabilecek yepyeni
kriterler ortaya koyabilirler. Bu konuda, dünya ile hesaplaşma tarihimiz
açısından, Mute’den Kadisiye’ye, Malazgirt’ten Çanakkale’ye; devletler arası
muvazenedeki yerimiz itibarıyla da Medine’den Şam’a, Şam’dan Bağdat’a,
oradan da İstanbul’a uzanan çizgide dünya kadar misal göstermek mümkündür;
ama biz okuyucunun firaset ve tedailer dünyasına güvenerek bu hususu şimdilik
noktalayıp geçiyoruz.

Şimdilerde, ülkemiz, bağlı bulunduğumuz dünya ile beraber bir kısım
değişim ve dönüşümler sath-ı mâiline girmiş sayılır. Peşi peşine inkılapların
yaşanacağı böyle bir geleceğe yürürken, millet ruhunun muhafaza edilmesi,
ferdin de kitlenin de tedbir ve temkin eksenli bir anlayışa getirilmesi, yığınları
feveran ve provokasyonlara sürükleyecek düşünce, eğilim ve davranışlara
meydan verilmemesi, varsa, mevcut tahrik odaklarının üzerine gidilmesi en az
irşad ve cihad kadar belki ondan da önemlidir. Duygu ve düşünce itibarıyla,
kolayca, sevgiden nefrete, beraberlikten ayrılığa, müşterek hareket etmekten
dağınıklık ve başıbozukluğa düşebilecek yığınların, acelecilik ederek veya bir
kısım maceracı ruhların tesirinde kalarak hem kendilerini hem de mensup
oldukları milleti olumsuzluklara itmelerine kat’iyen fırsat verilmemelidir.
Verilmemeli ve nazarlar sürekli Kitap ve Sünnet’in samimi temsilcilerine
çevrilmelidir. Vahiy yörüngeli kolektif şuurun da birer aydınlık rüknü sayılan
bu insanlarda, nâm u nişan yerine mahviyet, tevazu ve hayalet, hodgamlık yerine
diğergamlık, şahsî çıkar mülâhazası yerine toplumun menfaatlerini düşünme
esprisi hâkimdir.

Bunlar, toplumun bugünüyle ve yarınıyla o kadar alâka-dardırlar ki; yerinde,
düşüncelerini kahramanca haykırmalarına karşılık, zaman zaman “kuluçka”,
“folluk” deyip yumurta ve civcivlere zarar vermemek için tir tir titrer, akla
hayale gelmedik tezyiflere, tahkirlere katlanır ve bir “lâ havle..” çekerek,
köpük köpük magmalar gibi his ve heyecanlarını sinelerine hapseder, sonra da
hiçbir şey olmamışçasına yürür giderler. Gerektiğinde güle güle ölüme doğru
yürümekten, hayretengiz bir yiğitlikle başkaları için kendilerini feda etmekten
ve yine bir itfaiyeci gibi yerinde seve seve kendini ateşlere atmaktan geri
durmayan bu hissî ruhlar, yaptıkları her şeyi bir vazife şuuru ve ibadet
neşvesiyle yapar.. yapıp ettikleri şeyler karşısında kimseden şükran beklemez..
yardım edilecek kimselerin yardımına vaktinde koşmamayı affedilmez bir



nakîse ve vefasızlık sayar ve tereddüt göstermeden kendilerini sorgularlar.
Bunlar, her zaman ümitle yaşar.. ümitlerine göre idealize ettikleri plan ve

projelerini destekleyecek, gerçekleştirecek maddî-mânevî dinamikleri
değerlendirmede kusur etmez.. bütün bunlardan sonra da, ihlâsa mazhariyet ve
Allah hoşnutluğu dışında hiçbir beklentiye girmez.. hizmetine ve talepsiz
sancılarına terettüp eden mükâfat, mevhibe ve vâridâtı da, her zaman ya bir
“istidrâc”1 endişesi veya “tahdîs-i nimet”2 mülâhazasıyla hatırlar; korkularını
yutkunarak, sevinçlerini de Hakk’a itimadın neşideleri hâline getirip
mırıldanarak ifade eder ve hep birer temkin insanı olarak yaşarlar.

Bunlar, aynı zamanda boş birer teslimiyet insanı da değillerdir. Allah’a
tevekkül, teslimiyet ve tefvizleriyle beraber, çevrelerinde olup biten hâdiseler
karşısında son derece duyarlı; duyarlı oldukları kadar da infiallerinde keskin
ve kararlıdırlar. Ne dünyevî işlerinde ne de ahirete ait meselelerde, kat’iyen
hislerine takılıp kalmaz.. hamle ve hareketlerini ilâhî emirlerle tartar.. akıl ve
mantıklarında beşerî idrak seviyesini gözetir, varlık adına tespitlerini ona göre
yapar ve yorumlarlar.. varlığımızın tabiat içindeki yer ve konumunu
belirleyerek eşya ve hâdiselerle zıtlaşmayı netice veren davranışlardan sakınır
ve hep tekvînî emirlerle uyum içinde kalmaya çalışırlar.

Evet, bizim olacağı ümidini beslediğimiz aydınlık geleceğe emin adımlarla
yürüyebilmemiz için, sadece hülâsasını sunacağımız şu hususları çok hayatî
kabul ediyoruz:

* Bütün millet, hususiyle de aydınlarımız, geçmişimizle mutlaka
barışmalıdır.

* Gelecek adına gerçekleştirmeyi planladığımız her türlü yenilenme ve
inkılaplar, tarihî dinamiklerimiz ve mânâ köklerimiz esas alınarak
projelendirilmelidir.

* Böyle hayatî bir meseleye kat’iyen politika bulaştırılmamalı ve çıkar
mülâhazaları karıştırılmamalıdır.

* Ayrıca, her şeye rağmen, bu istikamette hareket ve hamlelerin bir kısım
komplikasyonları da olabileceği endişesiyle hep tedbir ve temkinle yürünmeli;
gençlik heyecanı ve maceracıların sorumsuzca davranışlarına meydan
verilmemelidir. Hem öyle meydan verilmemelidir ki, onur ve gururlarımızın
rencide edilmesi karşısında bile, yüce mefkûremiz hatırına heyecanlarımızın
ağzına sabır fermuarları vurulmalı ve diş sıkıp her şeye katlanılmalıdır.



* Yıkmadan önce, yıkılacak şeylerin yerinde nelerin yapılmak istendiği
kararlaştırılmalı; sonra varsa, o eski, köhne, geçersiz şeyler yıkılmalıdır. Her
zaman “yıkmak yapmak içindir” felsefesiyle hareket edilmeli, yıkılacak şeye
kazma çalmadan evvel, yapılacak ne ise, mutlaka onun maketi dikilmelidir.

* Yapılacak her işte, karar ve aksiyon, ilim, irfan ve tedbirle beslenmeli;
azim ve gayret de, araştırma ve vukufla desteklenmelidir ki, yapmaları yıkmalar
takip etmesin.

Şu anda yolların ayrımında ve yine bir “kaderdenk” noktasında
bulunduğumuzda şüphe yok. Hâl ve konumumuzun nezaketini idrak ederek,
içinde bulunduğumuz zaman dilimini, büyük düşünce, büyük plan ve
peygamberâne bir azimle değerlendirebilirsek, dünyada her milletten daha fazla
olan kaderdenk noktasındaki şansımızı bir ikbal yıldızı hâlinde parlatabiliriz.

Hâlihazırdaki perişaniyetimiz, içtimaî, iktisadî tutarsızlıklarımız, bunların
yanında iç ve dış fesat odaklarının sürekli körükledikleri kargaşa; bütün bunları
zamanla aşacağımıza inancım tamdır. Sukûtlar hiçbir zaman sürekli olmamış..
hâdiseler hep aynı istikamette cereyan etmemiş.. geceler ebedendâm sürüp
gitmemiş; gitmemiş ve zaman gelmiş harabeler yeniden umranlarla tüllenmiş..
hâdiseler dairevî cereyan etmenin cilveleriyle daha önce ağlattıklarını
güldürmüş.. geceler gündüzlere yenik düşmüş ve her yan ışıkla kahkaha atmaya
başlamıştır.

Düşüş ve doğruluşumuzun daha umumî bir serencâmesi, ayrı bir perspektifle
ayrı bir yazının konusu...
1 İstidrâc: Allah’ın bir kimsenin, karşılığında ahiretteki azabını artırmak üzere dünyadaki arzu ve isteklerini

yerine getirmesi.
2 Tahdîs-i nimet: Şükür maksadıyla Hakk’ın nimetlerini ilân.



Dirilmek Bizim de Hakkımız
İnsanoğlu var olduğu günden beri, hep inişlerin esiri, çıkışların da fatihi

olagelmiştir. Bu umumî serencâme içinde nebiler ise, sonun hatırlatılması ve
başlangıcın muştusuyla, kaderin yollarına su serpmiş ve ilâhî icraata
perdedarlık vazifesini eda edegelmişlerdir.

Evet, yer fiziğindeki değişimler gibi, milletler tarihinde de sürekli, dönüşüm
“devr-i dâimler”i yaşanmış ve her zaman zirveler düşüşlerle noktalanmış,
çukurlar da şâhikalarla nefes almıştır. Yani hâdiseler hiçbir zaman aynı çizgide
cereyan etmemiş, aksine geceleri gündüzler, kışları da baharlar takip
edegelmiş; yer yer bazı milletler, bayramlarla-seyranlarla kucaklaşırken,
bazıları da matemlerle, inkisarlarla kıvrım kıvrım yaşamış.. ve zaman gelmiş
her şey tersine dönmüş; gülenler ağlamış, ağlayanlar da gülmüş...

Zaten, dünden bugüne hemen her zaman bizde, ümit daha önde, beklentiler
ilâhî inayet destekli; yeis ve inkisar ise, birkaç adım geride ve Allah’tan kopuk
kalblerin isi-pası olarak bilinegelmiştir. Evet yeis her türlü kemâlâtı engelleyen
bir mânia, iradeyi felç eden bir maraz ve insanı boğan bir bataklıktır. Bundan
dolayıdır ki Kur’ân, sürekli talebelerini imana, ümide, azme uyarmış ve her
zaman onların gönüllerine diriliş üflemiştir. Şu anda dahi, milletçe, ruhumuzun
derinliklerinde bu nefhaları duyar gibiyiz. Bu da mutlaka bir gün bizim de
dirileceğimiz demektir.

Gerçi, bir-iki asırdan beri, topyekün millet olarak çözülmelerin,
dağılmaların ağında ve sürekli gelgitler yaşadığımız bir gerçek. Ne var ki, aynı
durumun, bundan önce de, defaatle yaşandığını tarih söylüyor. Evet eğer, bugün
düşmüş veya komaya girmişsek, daha önceleri de kim bilir kaç defa oksijen
çadırlarında misafir olmuş, beyin kanamasından geriye dönmüş, ölümle yüz
yüze gelip selâmlaşmışızdır.! Kaldı ki bizimle beraber başka toplum ve başka
milletler de aynı badireleri atlattı.. aynı ölüm ağlarına girdi-çıktı ve aynı
gaileleri hem de yutkuna yutkuna yaşadı. Mazi bir bakıma bu tarihî tekerrürler
devr-i dâiminin arenası gibidir.

Doğuda Çin surlarının inşa edildiği, peşi peşine modern şehirlerin
kurulduğu, her tarafta engin bir sanat ruhunun soluklandığı; dinin, baştan başa
bu dünyayı bugünkü seviye ölçüsünde, hatta ondan da ileri şekillendirdiği,
fazilet ve ahlâkın mâbedden sokağa, sokaktan saraya her yerde tedris edilip
hayatın bir parçası hâline getirildiği dönemde bugünkü Batı, hâlâ mağaralarda



yaşıyordu ve günümüzdeki Hint fakirleri gibi sürüm sürümdü. Sakyamuni-
Buda, brahmanlar arasında tarihi değiştirecek en ciddi yenilenmeleri
gerçekleştirirken, Fransa’da hâlâ Triceratoplar yaşıyordu. Bacon Osvald’ın
dediği gibi, İsrailoğulları, peygamberleri sayesinde âlemi yeniden
şekillendirirken, Londra’nın kurulduğu ormanlarda kurtlar, ayılar serbestçe
dolaşıyordu. Bunun gibi, Atina’da, Teb’de, Ninova’da, Babil’de, Karnak’ta
şahlanan insan düşüncesi harikadan harikaya koşarken, bugünkü Sorbon’un,
Oxford’un, Heildelberg’in bulunduğu dünyada, sanat, edebiyat ve ahlâk
kaidelerinin bilinmemesi bir yana, Sokrat’ın, Eflatun’un, Homeros’un ismini
bile duyan yoktu.

Hele hele, fert ve yığınların, cehalet, fakr u zaruret ve kısır çekişmelerin
pençesinde inim inim inlediği böyle bir vasatta, sıhhatli bir toplumdan, istikbal
vaad eden bir devletten bahsetmek ise kat’iyen mümkün değildi.

Miladi onuncu asra doğru, İslâm’ın ilk fatihleri iman, aşk, sanat ruhu, inşa
düşüncesi ve nizam heyecanıyla, dünyanın en önemli üç kıt’asında üst üste ilmî,
idarî, siyasî, hukukî ve kültürel inkılapları gerçekleştirirken, hatta dört ve
beşinci hicrî asırlar itibarıyla çok seneler sonra Batı’ya ışık tutacak bir
rönesanstan söz ederken, bugünkü Avrupa, karanlıklar içinde çırpınıp duruyor
ve hayvanlarla aynı hayat şartlarını paylaşıyordu ki; aradan asırlar ve asırlar
geçtikten sonra o, kendi dünyası itibarıyla bu dönemi her hatırlayışında ona
karanlık çağlar diyecek ve ilim, sanat, edebiyat, felsefe adına onu silip
tarihinden atacaktı.

Bugün bütün Orta Doğu ve Asya, böyle bir düşüş ve yorgunluk devri
geçirmektedir. Şu anda böyle bir çözülme ve dökülmenin neresinde olduğumuzu
kestirmek pek zor; ama ona da devrini tamamlamak üzere olduğu nazarıyla
bakılabilir. Ayrıca toplumun her kesimi az-çok böyle bir fetretle sarsılsa bile,
dağılma ve çözülmenin merkez üssü, hep zirvelere münhasır kalmıştır. Gerçi
düz fertler de bağı kopmuş tesbih taneleri gibi sağa-sola saçılmış ve kitleler
tehlikeli bunalımlara itilmiş; ama saf halk yığınları her zaman millî ve mânevî
değerlerine karşı saygılı kalabilmiş ve millet ağacı da hiçbir zaman tam
devrilmemiştir. Devrilmek bir yana, en korkunç fırtınalara maruz kaldığı
dönemlerde bile o, bağrında sessiz sessiz geleceğe yürüyecek sürgünleri
beslemiş ve hep vefa soluklamıştır.

Evet, Orta Doğu ve Asya milletleri, künde künde üstüne devrilirken bile,
hiçbir zaman bütün bütün kendi mânâ köklerinden uzaklaşmamış.. doğrulup



kalkamayacak şekilde yıkılmamış.. ve bir daha var olma maratonuna
giremeyecek ölçüde elenmemiştir. Bu açıdan da o, tarih boyu görüp gözettiği
mazlum ve mağdur bir dünyayı da yanına alarak, bir kere daha muasırlarıyla
hesaplaşması ve hatta öne çıkması mümkün olacağı gibi, Batı’nın mütecaviz,
imansız ve amansız politikalarına son vererek elde edeceği pek çok
avantajların yanında, demokratik hak ve hürriyetlerden de tam yararlanarak
aynı çizgiyi paylaşan milletlere öncülük de edebilir.

Bugüne kadar, İslâm dünyasına göz açtırmayan ve belini doğrultmasına fırsat
vermeyen zalim ve gaddar güçler, az dahi olsa, bunu hissetmiş olacaklar ki, şu
anda fevkalâde bir korku ve telaş içindeler. Bugün, milletimizin, Asya’daki
mağdur ülkeleri, hatta mazlum İslâm dünyasını arkasına alıp, bu çok geniş
coğrafyada, Devlet-i Âliye rolünü oynayacağını düşündükçe, bu hasım âlemin
uykuları kaçıyor; kaçıyor ve yeni işgal stratejileri planlıyor, kendi hesabına
ittifak senaryoları hazırlıyor ve bizim hesabımıza da, akla hayale gelmedik
ihtilaf ve iftirak mizansenleri tanzim ediyor. Biz şimdilik, bütün bunları ümitle
çarpan sinelerimizle değerlendiriyor, olup bitenleri “tarihî tekerrürler” devr-i
dâiminin bir parçası olarak yorumluyor; sonra da yer yer Hak inayetinin engin
tezahürlerini, derin bir temâşâ zevki içinde seyrediyor ve:

“Takdîr-i Hudâ kuvve-i pâzu ile dönmez,
Bir şem’a ki Allah yaka üflemekle sönmez”

deyip geçiyoruz.
Hâdiseler, yıldırım süratiyle cereyan ediyor.. umumî durum, her dakika

başkalaşma sath-ı mâilinde.. anlayış ve bakış zaviyeleri sürekli değişiyor..
siyasî ve iktisadî değişimler, en keskin tahmin ve kehanetleri bile yanıltacak
şekilde belirsiz ve hiss-i umumînin önünde.. en cins kafalar bile, önümüzdeki
ay ve yıllarda nelerin silinip gideceğini, nelerin istikbalde de var olacağını
kestirememenin heyecan ve hafakanlarıyla kan-ter içinde ve hep kararsız.
Elbette böyle bir dünyada fırtınalar kadar meltemlere de şans tanımak icap
eder. Biz, birkaç asırdan beri kasırgalarla kavrulmuş bir millet olarak sabâ
beklentisi içindeyiz ve kış faslını bitirdiğimiz ümîdiyle bahar rüyaları
görüyoruz.

Bu aşamada bize düşen şey, milletimizin mânâ seviyesini yükseltmek.. onun
fikir ve his cephelerini canlı tutmak.. talim ve terbiye müesseselerini, çağın
gereklerine göre bir kere daha gözden geçirmek.. mâbed-mektep-tekye



arasındaki kopukluğu gidererek, varlık ve bekâmızın bu temel dinamiklerini
yeniden hayata geçirmek ve gelecek adına planladığımız dünyayı kendi
değerlerimiz üzerine bina etmektir; hem de hiçbir mantıkî boşluğa meydan
vermeden kendi değerlerimiz üzerine bina etmektir.

Böyle şümullü bir tasarının tatbikini, bir hamlede gerçekleştirmek mümkün
görünmeyebilir. Doğrudur da; zira her şeyden evvel bu bir takvim ve zamana
vâbestedir. Ne var ki, bir şeye başlamak, aynı zamanda o istikamette yol almak
mânâsına da geleceğinden, hâlihazırdaki kıpırdanış ve oluşumları ciddî birer
hamle sayabiliriz. Bundan sonrası için de, kendini milletine adamış, maddî-
mânevî her türlü beklentiye kapalı, bitip tükenme bilmeyen bir aşkla dopdolu,
imanlı, azimli, ümitli bir hasbîler kadrosuna ihtiyaç var. Elindeki büyük
projeleriyle ülkeyi bir baştan bir başa imar etmeye kararlı, büyük düşüncelerin,
büyük tasarıların fikir mimarlarına... Ve gurubları tulû’lar gibi değerlendiren,
çevre karardıkça daha bir şevklenen, engeller ve mânialar çoğaldıkça
peygamberâne bir azimle coşan hasbîler kadrosuna.



İnanan Gönüller
İnsanlık almış başını kinle, nefretle bir yere gidiyor. Herhalde buna

“yuvarlanıyor” demek daha uygun olur.. neticenin ne olacağını ve bu gidişin
nereye varacağını şimdiden kestirmek oldukça zor. Çok kötümser davranıp
âkıbetin Cehennem olduğunu söylemek doğru olmasa da, Cennet demek de biraz
fazla iyimserlik olsa gerek. Sineler öfkeyle atıyor, gururlar çifteli, düşünceler
paramparça ve muhakemeler de derbeder. Diyalog arayışları fevkalâde sun’î
ve çıkar hedefli; tartışma ve münazara meclisleri âdeta birer harp meydanı,
birer ateş hattı ve birer vahşi arena.. toplumu değişik kamplara bölmek ve
kitleler arası gerilimi artırmak için gerekli her şey var. Tavırlar kaba, ifadeler
mütecaviz, yığınlar birbirine karşı müsamahasız. “Vefa yok, ahde hürmet hiç,
emanet lafz-ı bî-medlûl; / Yalan râiç, hıyanet mültezem her yerde, hak
meçhul...” sevinen düşmanlar, ağlayan da milletimiz.

Bu gidişe “dur” demek ve bu yuvarlanışı önlemek için sevgiyle çarpan,
müsamaha ile oturup kalkan sinelere ihtiyaç var.. kendini insanlığın dünyevî-
uhrevî mutluluğuna adamış “Gözümde ne Cennet sevdası, ne Cehennem
korkusu; milletimin imanını selâmette görürsem Cehennem’in alevleri içinde
yanmaya razıyım.”1 diyebilecek inanmış ve seven sinelere...

Sevgi, insan ruhuna hitap eden sözsüz-kelimesiz evrensel bir lisandır. O,
gönülleri büyüleyip kendine çeken, hiç kimsenin hatta en vahşi ruhların bile
karşı koyamayıp teslim olduğu sihirli bir güç kaynağıdır.. evet böyle bir güç
kaynağıdır ve hiçbir şeyden anlamayan bedevîler bile, onun o yumuşaklardan
yumuşak munis dilinden mutlaka bir şeyler anlar ve mest olurlar.

Sevgide peygamberâne tesirin güç ve sihri vardır. O, kendine mahsus
beyanıyla benliğimizin enginliklerine yağmaya başlayınca, onunla anlatılmak
istenen şeyleri ruhumuzun bütün derinliklerinde duyar ve verilecek mesajı
hemen kabullenmeye hazır hâle geliriz.

Gönüller sevgiyle attığı, çehreler samimiyetle tüllendiği ve gözler
kendilerini o büyülü tebessümlere saldığı zaman, insan hiçbir şey konuşmasa
da, derunundaki kitabı bütün fasıllarıyla, bablarıyla muhataplarına intikal
ettirmiş sayılabilir.

Sevginin sesi soluğu, samimiyet ve sıcaklığın derecesine göre, hemen
ekseriyetle hislerimizi coşturur ve bizi itimattan teslime, teslimden kabule,
kabulden güvene yükselterek ruhlarımıza en beliğ hitapların, en meşhur



kitapların anlatamayacağı en enfes mânâları fısıldar.
Sevginin müphem nağmeleri gönül yamaçlarında her zaman bir bülbül sesi

gibi duyulur ve bir beşik ninnisi safvetiyle bütün benliğimizi sarar.. hem öyle
bir sarar ki, onun karşısında sevinçten, neşeden, bir çocuk gibi diz çöküp
hıçkıra hıçkıra ağlayasımız gelir.

Sevgi, o sımsıcak anne kucağı gibi havası ve her kapıyı açabilen anahtarlar
gibi büyüsüyle, bütün varlığın usâresini ve her türlü ledünnî alâkanın mânâsını
gönüllerimize boşaltan bir sihirli musluktur. O saf musluktan akan muhabbet
kevserini duyabildiğimiz ölçüde, duygularımız öylesine şahlanır, ruhlarımız o
denli heyecanlanır ve köpürür ki, benliğimizin tavanı delinip de göklerin ebedî
neşvesine erecekmişiz gibi oluruz.

Gönüller, sevginin dirilten havasını teneffüs ettikleri, sevgi çağlayanlarında
arındıkları, sevgiyle sarmaş dolaş oldukları, sevgi kokladıkları ve sevgi
solukladıkları nispette, insan olmadaki engin derinlikleri duyar ve duyurur;
sonsuzluğa namzet olmanın sırlarını kavrar ve sevginin derinliğine göre
muhabbet ve alâka halkaları, genişleye genişleye topyekün varlığı kaplar; hatta
gider ta sonsuza ulaşır, sonsuzun rengini alır ve her yerde “O’ndan ötürü”
deyip çevresine sevgi ve iltifat yağdırırken, her yerde bundan ötürü aranan,
sevilen biri hâline gelir.

Sevgi, bizden önce de vardı. O insanoğlunu varlığa uyaran ilk nağme ve
içinde sallandığı ilk beşiktir. Biz burada, sevgi adına, eski bir perdenin yeni bir
şivesini, eski bir nağmenin yeni bir usûlünü, az bir telaffuz farkıyla, basit bir
üslup kaydırması yaparak, kin, nefret, iğbirar ve üslup çığırtkanlığını tadil eder
mülâhazasıyla bir kere daha mırıldanmak istedik.. kim bilir, bundan sonra da
daha niceleri, yeni bir ifade farkı ve yeni bir seslendirme ile ne ateşten
nağmeler mırıldanacak, ne yanık türküler söyleyecek ve şehrâyinlerdeki havaî
fişekler gibi çevrelerine ışıklar yağdıracak.. ve hep sevgi düşünecek, sevgi
konuşacak, sevgiye âşina gönüller arayacaklardır.

İnsan, sevginin o “sehl-i mümteni” büyülü yoluna bir kere giriverse,
başkaları için aşılmaz görülen gayzın, nefretin en sarp tepelerini aşar.. önünü
kesen kandan-irinden deryaları geçer.. Cennet yamaçları gibi bahar
iklimlerinde dolaşır, sevgi tüten ruhlarla kucaklaşır.. ömrünü hep kuş yuvaları
gibi sımsıcak, anne sineleri gibi emniyetli bir atmosferde geçirir.. ve insan
olmanın bütün avantajlarını yaşar.

İnsanların intikam ve düşmanlığa yenik düştüğü, yığınların boğuşma ve



kavgaya sürüklendiği, hakkın, kuvvet karşısında susturulduğu ve kuvveti elinde
bulunduranların, kendileri gibi düşünmeyenlere Tiran’lar gibi davrandığı,
zalimlerin, gaddarların alkışlandığı, iltifat gördüğü, mazlumların, mağdurların
itilip kakıldığı, itilip kakılırken de sarsık, ama ümitli bir bekleyiş içinde
bulunduğu günümüzde her şeyden evvel ve her şeyden sonra bir kere daha
“sevgi” diyoruz. Diyor ve sevginin hayatımızın ritmini değiştireceğine; bizi
alelâdeliklerden fevkalâdeliklere, basitlikler içinde bocalayıp durmaktan
seviyeler üstü seviyeye yükselteceğine inanıyor ve ilk çocukluk dünyamızda
duyup-yaşadığımız o dupduru hülyaları bir kere daha yakalayacağımız ümidini
besliyoruz.

Biz, duygu ve düşünce ufkumuzu, sevgi, saygı ve anlayışla donatabildiğimiz
ölçüde, zannediyorum, çevremiz de farklılaşacak.. eşya ve hâdiselerin rengi
değişecek.. gerçek insanî değerler ortaya çıkacak.. “eşref-i mahlûkât” olmakla
elde edilmiş bulunan onca avantaj zebil olup gitmekten kurtulacak.. tarihe mâl
olmuş bütün dinî ve millî güzelliklerimiz dirilip geriye dönecek; hatta gelip bir
kere daha bizim olacak.. ve dün yaşadığımız hayatı bugünkü ömrümüzle yeni
baştan bir kere daha yaşayacak; zaman üstü en engin lezzet ve hazların hepsini
birden duyacağız..

Keşke, iman ve iman içindeki o derin sevgiye ilkler gibi biz de
uyanabilseydik.
1 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).



Bizim Dünyamız veya Cehennemde Berd ü
Selâm
Bazılarına göre şimdilerde, hemen her yerde âdeta bir kaos yaşanıyor. Böyle

bir dünyada, ne bir güzellik ne de bir iyilikten bahsetmek mümkün değildir.
Tabiî, imandan, mârifetten, histen, aşk u şevkten söz etmeye de imkân yoktur.
Zira bu dünyada duygular bulanık, düşünceler çarpık, yaşamak
Cehennemdekine denk; sesler kesik kesik ve yeis dalgalı, nağmeler alerjik, bam
teli kopuk, mızrap da kırık... Bir zamanlar hep huzur ve itminanla gürleyen o
doygun sinelerden, arı kovanları gibi işleyen ve bal petekleri gibi lezzetlerin
dile damağa aktığı sohbet meclislerinden artık eser yok.. şimdilerde, o seslerin,
o solukların, o kuş yuvaları gibi sımsıcak, cıvıl cıvıl evlerin ve o saat gibi
işleyen idarî mekanizmanın yerinde ürperten bir sessizlik, çıldırtan bir yalnızlık
ve damla damla gönüllere akan bir gurbet, bir inilti, bir hasret ve bir inkisar
var.

Evet, bir zaviyeden bakınca, topyekün dünyanın hâli işte böyle içler acısı!
Oysa bizim imana, ümide, ebediyete açık dünyamız, varlığa ait bütün

güzelliklerin dalga dalga gelip ona aksettiği, aksedip duygularımızı sonsuza
uyardığı, bilhassa mânâ köklerini koruyabilenler için dünya ve ukba
düşüncesinin iç içe olduğu öyle sihirli bir âlemdir ki, onu kendi buudlarıyla
duyup hissedenler, zannediyorum, bir daha da ondan ayrılmayı düşünmezler.

Bu dünyada, durgunluk içinde her zaman bir canlılık ve dinamizm, alacakar
görünümü altında da baharları zorlayan bir hayatiyet söz konusudur.
Gözlerimizi kapayıp bu dünyayı basiretlerimizle süzerken, hemen her zaman
mışıldayan sular, üfül üfül esen meltemler, akıp akıp gözlerimizi dolduran
renkler, ışıklar ve her yanda burcu burcu kokular duyar gibi olur; seslerden,
görüntülerden süzülüp gelen, demetleşen mûsıkîlerin en enfeslerini dinleriz.

Bu dünyada, gaye eksenli bir hayat ve bu hayatın tabiî ve ezelî şiir unsurları
sayılan iman, sevgi, aşk ve ruhanî zevkler, hatırlardan silinmeyecek edalara
ulaşır; şuuraltı mahzenlerimiz, uhrevî mutlulukların nüveleriyle dolar taşar.
Hele inancın, benliğimizi sarıp aydınlattığı, cismaniyetimizi yumuşatıp
ruhanîleştirdiği saat ve dakikalarda.. mübarek gün, hafta ve aylarda, çevremizi
bütünüyle lahutileşmiş görür ve kendimizi yerde değil de, âdeta göklerde
dolaşıyor gibi hissederiz. Bu engin ruh hâletiyle geçirdiğimiz ukba perde



aralıklı ve zaman üstü lahzalarda, sanki tül tül ötelerin renkleri, gidip ebediyete
ermiş olanların sesleri ruhlarımıza doluyormuşçasına kendimizi lâmekânî
hisseder ve tasavvurlarımızı aşan bir vâridât tufanıyla sırılsıklam oluruz.

Değişik dinler, düşünce sistemleri ve hayat felsefeleri arasında, bizim
dinimiz, bizim düşünce sistemimiz, bizim hayat felsefemiz ve bizim dünyamız
kadar füsunlu, renkli, doyurucu ve aklî, mantıkî, hissî boşluklara takılmayan bir
ikinci âlem bilmiyorum. Bu dünyada, her zaman, ayrı bir dalga boyuyla akıp
gelen varlık ötesi ışıklar, sık sık ruhlarımızı sarar.. gönül gözlerimizi ötelerin
güzelliklerine çevirir.. ve duygularımızı ebediyetle irtibatlandırarak bize
sonsuzun büyülü iksirinden içirir.. endişelerimizi yatıştırır.. korkularımızı
giderir.. fenâ ve zeval düşüncesiyle gelen şokları kırar ve sinelerimizde birer
inşirah olarak esmeye başlar.

Bazen bu dünyada, her şeyin gölgelenip bir kül rengini aldığı da görülebilir..
bir kısım kopukluklara düşülüp buruklukların yaşanması söz konusu olabilir;
ama bunlar kat’iyen kalıcı değillerdir.. ve hele insan ruhundan kaynaklanmaları
asla bahis mevzuu olamaz; zira bu sıkışma ve kararmaların arkasından hemen,
iman, mânevî bir Cennet Tûbâ’sı gibi bütün vâridâtını gönüllerimize boşaltır,
boşluklarımızı alır ve iradelerimiz üzerindeki o harika, güçlendirici tesiriyle
âdeta bizi yeniden ihyâ eder.

Hemen herkesin kendi ruh enginliklerinde sezebileceği bu tat, bu neşve
doğrudan doğruya Sevgililer Sevgilisi’nden geliyormuşçasına, temas ettiğimiz
her şeyde, içimizde köpüren her duyguda, dilimizden akan her beyanda bir
sonsuzluk televvünü duyar ve bir âb-ı hayat yudumluyor gibi oluruz. Hem öyle
bir oluruz ki, ihtimal, ötelerin üveyikleri sayılan zîşuur kanun-u emrîler bile,
uçuştukları o mahrem yollardan çekilerek “Yürüyün top sizin, çevkân sizin”
deme lüzumunu duyarlar.!

Evet, bu dünyada huzur ve itminan neşideleri ve şevk u târâb mûsıkîsi hiçbir
zaman bütün bütün susmaz.. onun susması bir akort tevakkufu, beste beste hayatı
yorumlayışı da bir kevser zemzemesidir. Bu dünyanın esas mûsıkîsi, şiiri,
güzellikleri, onun, her şeyi ve herkesi sevgiyle kucaklayan insanlarının
sinelerinden, o sinelerin ışık kaynağından ve bu ışık meşalesini her zaman
lebrîz eden şuurdan, duyarlılıktan, aramadan ve nihayet gökte ve yerde aranılır
olmaktan kaynaklanmaktadır. Bu ölçüde ledünnîliğe ve enginliğe ulaşmış
ruhlara öteler, kim bilir, ne derin ve mahrem şeyler fısıldar, ne nağmeler
duyurur ve ne çıplak hakikatlerle buluşma zemini hazırlarlar.!



Evet o, bir taraftan ruhlardaki bütün arzuları, bütün hülyaları her türlü
beklentileriyle doyurur, beklenilecek sırlara uyarır, yeni istek ve yeni sezişlerin
kapılarını aralar; diğer yandan da, insanî ufkun sınırlarını nazara verir ve onun
ebedden, ebediyetin kaynağından müstağnî kalamayacağını hatırlatır. Vicdanını
dinleyebilen herkes, bu gizli ve meçhul âlemlerin “uğultusu” diyebileceğimiz
fısıltı ve işaretleri dinleyip anlayabilir.. ruhlarının derinliklerinde ve
vicdanlarının katmanlarında, harfsiz, kelimesiz ama, mutlaka açık olarak
dinleyip anlayabilir.

İnsan ruhu her zaman uyanık, aktif ve onun vicdanı da bir kısım sırlara
programlanmış kompüter gibi tuşlarına basacak uzman eller beklemektedir. Bu,
her insan için hemen her zaman böyledir. Dünya döner, asırlar değişir, zaman
başkalaşır, hâdiseler renkten renge girer; ama insanın iç âlemindeki bu
zenginlik, bu nizam hiçbir zaman değişmez. Ancak, bütün bu güzelliklerin,
gözlere, gönüllere nasıl sindiğini ve sineceğini, ruhlara nasıl nüfuz ettiğini ve
edeceğini, bakış zaviyelerimizi nasıl yönlendirdiğini ve yönlendireceğini,
bizim bu ledünnîlikleri nasıl duyduğumuzu ve duyacağımızı tam anlayabilmek
için, kalbî ve ruhî hayat lâboratuvarlarında enfüsî analiz ve sentezlere
ihtiyacımız var. Bunu gerçekleştirebildiğimiz takdirde, her şey ve her hâdise
bize o kadar işleyecek; ruhumuz, varlığın, varlık ötesi âlemlerin bir müşahidi,
bir değerlendiricisi durumuna yükselecek; seneler ve seneler boyu bu doğuş ve
kabullenişlerin lezzetli teselsülü sayesinde bizde öyle silinmez izler
bırakacaktır ki, o zaman, halis Allah kulları için, hayatın nasıl bir tatlı zemzeme
hâlinde duyulduğu ve insan olma farklılığı kendi kendine ortaya çıkacaktır.
Aksine her şeyi günümüzde olduğu gibi bir kısım çarpık kıstaslarla, ölçüp-
değerlendirmeye kalktığımız takdirde, kendi kendimizle tenakuza düşecek ve
ruhlarımızda, aslında mevcut olmayan bir kaos yaşayacağız.

Bizim dünyamız, insan üstü bir ressam tarafından çizilmiş, mânâlarla,
hislerle, gayelerle taşkın bir resim gibi her zaman kendini duyuran bir rüya ve
hülya ülkesi derinliği, mahrem ve rahat bir Cennet köşkü şefkat ve âsûdeliği ve
bir rıza ikliminin anlaşılmaz büyüleriyle tüllenir.

Bu dünyanın hayat ve mâneviyat zenginliğine, bütün yıldızlar ve onların
içinde yüzdükleri sema, bütün veralar ve onların ötesindeki rengârenk ukba, bir
aksesuar gibi dahildir.

Bu dünyada gökler, yeryüzüyle içli dışlı; ahiret, bu âlemin ve bu âlemde
devam eden uzun bir yolculuğun ebedî istirahatgâhı, ölüm bir vuslat vesilesi,



vefat günü de bir “şeb-i arûs”tur.
Arzuları, yerdeki kumlar, gökteki yıldızlar kadar çok olan insanoğluna,

büyüleyen güzellikleri ve öteleri gösteren işaret ve işaretçileriyle bu dünya,
ışıktan, renkten, mânâdan, ruhtan, lezzetten örülmüş bir sihir âlemi gibidir. Her
gün, bin türlü ayrı vâridâtla açılır-kapanır; her gün farklı bir nefasetle ruhlara
siner; her zaman en kıymetli mânâları gözler önüne sererek bizi âdeta
meşherlerde dolaştırıyor gibi sevindirir; bir kitabı mütalâamıza sunuyor gibi
ilimden düşünceye köprüler kurar, dimağlarımızı besler ve bir lahza bile bizi
yalnız bırakmaz.

Bu dünyada, sesler, sözler, en tesirli nağmeler şeklinde hissedilir.. güller,
çiçekler, kokularının en enfesini esirgemeden çevrelerine neşreder.. canlılar
birer arkadaş olur, cansızlar da birer vefalı dost.. ve her şey bir Cennet
olgunluğu içinde doğar, gelişir ve devam eder...



Huysuz Ruhlar
Vuslat gecesinden daha değerli, sabah aydınlığından daha neşeli günlerin

esintileriyle pürheyecan oturup kalktığımız ve gece ile gündüzün savaşının
aydınlık lehine gelişmeler gösterdiği; ilâhî rahmet ve sevginin sağanak sağanak
başımıza boşaldığı; zerrenin güneş, damlanın derya olma yoluna girdiği; aczin
aynı kuvvet, fakrın servetler üstü servet seviyesine ulaştığı; gökler ve yer arası
diyalogun yeniden canlandığı şu günlerde, şeytanî ruh ve şeytanî şerarelerin
harekete geçtiği de bir gerçek.

Evet, günümüzde yüzlerce olumlu iş ve olumlu teşebbüs arasında bir hayli
de olumsuz vak’a ve çarpıklık var. Âdeta karşılıklı iki oluşum ve iki süreç
(vetire) yaşanıyor. Gerçi çağımızda herhangi bir yeni oluşumun temsilcileri
henüz tam tekmil ve organize olmuş görünmüyorlar; ama ışıktan ve aydınlıktan
hoşlanmayanlar keramet ölçüsündeki hassasiyetleriyle böyle bir şey sezmiş
olacaklar ki, farklı uçlarda bulunsalar da, muhakkak bir tedirginlik içindeler.
Bugün, ferdî seciyeleri itibarıyla kararsız, tamirden daha çok tahribe açık..
fırsat bulduklarında hemen tecavüze geçen, yetmediklerini anladıklarında da
sünepeleşen.. kafaları günlük meselelerle malemâl; alternatif düşünce üretme
yerine bütün güçlerini tahrip ve tenkide hasretmiş dünya kadar insan var. Çoğu
hasta, zayıf, fikir ve ruh fakiri, yıkmadan hoşlanan bu insanların, bir kere daha
insan olarak dirilip kendilerini bulmaları için, zamanın çıldırtıcılığına rağmen
daha bir süre aktif bekleme icap edecek.

Bu ham ruhlar her zaman olmuşlardır, tabiî ki bugün de olacaklardır; hatta
düşünceleri itibarıyla müstehâseler hâline gelseler bile, yarın da varlıklarını
sürdüreceklerdir.

Yıllar ve yıllar var ki, bizi çepeçevre kuşatan, mânâ köklerimizi koparıp ruhî
dinamiklerimizi delik deşik eden bu anarşist ruhlar, her fikri karalamış, her
yeni oluşuma karşı çıkmış, herkesi küçük düşürmeye çalışmış, ilimleri
saplantılarına alet etmiş, kâinat ve kâinattaki nizamı görmezlikten gelmiş, imanî
ve dinî değerleri ehemmiyetsiz saymış veya çarpık düşüncesine göre
yorumlamış, pratikte yararlı olmayan her şeyi, inanç, fikir ve fazilet de olsa,
gereksiz ve fantezi kabul etmiş, ferdî karakterlere, günlük basit işlerdeki
başarılarıyla değerler üstü değerler vererek taltif etmiş ve öteden beri devam
edegelen bütün insanî kriterleri yıkarak bir değerler karmaşasına sebebiyet
vermişlerdir.



Bu tahripkâr ruhlar büyük ölçüde ve bilhassa da, araştırmayan, düşünmeyen
kitleler üzerinde daha olumsuz tesirler icra etmiş ve bu uğurda her vesileyi
değerlendirerek saf yığınların ta benliklerine sokulup onları felce uğratmış,
çürütmüş ve kendilerine rağmen, bir kısım çarpık düşüncelerin kulu-kölesi
hâline getirmişlerdir.

Onlara göre, bu millet tepeden tırnağa sefalet içinde ve bu koskoca dünya
âdeta yapayalnızdır; düşünceleriyle, inançlarıyla, başarılarıyla, hezimetleriyle,
sevinçleriyle, kederleriyle yapayalnız. Bunlara göre, bu öldürücü yalnızlık,
herkesin ümitlerini kemiriyor, kollarını-kanatlarını kırıyor ve onları
gulyabânilerin cirit attığı ölüm çöllerinde aç, susuz ve dermansız dolaştırıyor.

Bu karanlık ruhlar, öteden beri, duygularıyla, düşünceleriyle hep kargaşanın
yanında olmuşlardır.. kargaşanın yanında olmuş ve sürekli topluma anarşi ruhu
pompalamışlardır. Dinden bahsederken, millî değerlerimiz üzerinde dururken,
geçmişi konuşurken hep anarşist bir üslûp kullanmış; nizamın aleyhinde olmuş,
bediiyatımıza saldırmış, sanat telâkkimizi yerden yere vurmuş ve her fikrin, her
sistemin bozuk olduğunu iddia etmişlerdir.

Anarşi ruhunun sabit bir yeri ve makamı yoktur. Bu itibarla da o her yere ve
her kesimin içine girebilir.. her urbaya bürünüp her makamda görünebilir.
Fakir olur, servet düşmanlığı yapar.. zengin olur, yığınları istismar eder ve her
zaman istibdat soluklar.. işçi olur, işinden, gelirinden şikâyet eder.. öğretmen
olur, serseriliğe prim verir.. sorumluluk yüklenir, makamını şahsî çıkarları
adına kullanır.. güçlü olduğu zaman zalim kesilir ve yığınları ezer geçer.. hep
kolay kazanma yollarını araştırır, gerekirse yeraltı dünyasıyla iş birliğinden
geri kalmaz.. küçüktür, en hasis çıkarlar için herkesin ayağını öper.. büyüktür,
hiçbir düşünceye ve hiçbir kimseye saygı göstermez.. dindar görünür,
saldırgan, mütecaviz ve lânetçidir.. dinsizdir, dini de dindarı da karalamadan
bir an bile geri durmaz.. kışlaya girer, hünkarının kellesini isteyen bir kanlı
yeniçeri olur.. ilmiye sınıfı arasına sızar, dinî ilimlerle iştigâli irtica sayar,
müspet fenlerle meşguliyeti de küfür.. istihbaratı eline geçirir, yabancı
örgütlerin ülke aleyhine çevirdikleri fırıldaklarla uğraşacağına, İmam-Hatib’i,
Kur’ân Kursu’nu, ülke yararına eğitim faaliyeti gösteren millî ve vatanî
kuruluşları yakın takibe alır.. bugünü yaşar, yarınlar umurunda bile değildir..
yüksek bir mefkûresi olmadığından her şeyi kendi egosuna veya zümre
çıkarlarına göre planlar.. ledünniyâta açık görünür, ebedîlik düşüncesini
karartır.. varlığı insana düşman gösterir, kalbleri yalnızlık ve gurbete boğar..



“hizip” der, “mezhep” der, “zümre” der, “-ci”yl e , “-cu”yla toplumu
kamplara ayırır ve herkesin ruhuna kin ve nefretler fısıldar.. medyaya sızar,
toplumu sun’î gündemlerle meşgul eder; şov yapar ve kitleleri gerilimden
gerilime sürükler. Hatta milletin değişik kesimlerini karşı karşıya getirir,
vuruşturur, sonra da bir kenara çekilerek Neron gibi keyif çıkarır. Sızabilirse
mülkiyeye, idareyi dejenere eder.. nüfuz edebilirse adliyeye, adalet ruhunu
yıkar ve haramilere pâyeler verir.. başını sokabilirse terbiye yuvalarına,
vicdanları harabelere çevirir ve insanları birbirinin kurdu hâline getirir..
yuvaya girse, çocukların hakkından gelir ve o Cennet köşesini Cehenneme
çevirir.. camiye ayağı düşse, milleti sokağa döker, dini de diyaneti de
cinayetlerine vesile yapar.

O, toplum bünyesinde, mukavemetin, iradenin, ruhî güç, ruhî sistemin en
büyük düşmanıdır ve milletimiz için AIDS virüsünden daha tehlikelidir. Onun
benliğinde, kötü duygu, kötü düşünce sürekli galeyandadır. O her zaman doyma
bilmeyen bir kin ve nefret duygusuna, bir karanlık görme, karanlık düşünme
hastalığına müptelâdır ve ihtimal ki, bu hastalığının çaresi de yoktur.

Onun dostluğuna kat’iyen güven olmaz; öyle ki, iyilik yaparken bile içine az
da olsa kötülük bulaştırmayı ihmal etmez. Severken ısırabilir, okşarken canınızı
yakabilir. Ona bir şey anlatmak mümkün mü, değil mi bilemeyeceğim; ama
böyle bir şeye teşebbüs edenlerin peygamberâne bir azim içinde bulunmaları
şarttır.

Milletlere zaman zaman musallat olan bu virüs, inançsızlıkla, ihtirasla,
şehvetle, şöhretle beslenir. Bu yollarla duygulara, düşüncelere bulaştıktan
sonra, kurbanlarının elini-ayağını, dilini-dudağını, gözünü-kulağını tesiri altına
alır ve onlara her istediğini yaptırır.

Her zaman azınlıkta olan, fakat tahribin engin avantajlarını
değerlendirdiğinden dolayı güçlü görünen bu anarşiste karşı “pes” etmemek
lâzım. Pes etmek bir yana, o mutlaka yakın takibe alınmalı ve toplum
bünyesinde onun öldürdüğü, söndürdüğü kesimlere sürekli hayat üflenmeli,
aydınlatılmalı ve rehabilitasyon uygulanmalıdır. Evet, inanç ve ümit üflenerek,
ilim ve mârifet pompalanarak, düşünce ve muhakeme kazandırılarak mutlaka
bir ruhî rehabilitasyondan geçirilmelidir.!

Kudsîler de en az anarşist kadar, hatta onun da önünde ve tabiî, insanlığı,
sevgisi, aşkı, müsamahası ve temsil zenginliğiyle hayatın her biriminde
bulunmalıdır ki, toplum anarşi virüsüne karşı yalnız bırakılmamış olsun. Zaten,



her zaman Allah diyen, sevgi diyen, şefkat diyen ve iradesini Sonsuz’un
iradesiyle bütünleştiren hak erlerinin başka türlü olmaları da düşünülemez.



Dünyamızın Ledünnîliği
İnanç, ümit ve uhrevî derinlikleriyle bu dünyanın, onu tanıma bahtiyarlığına

erenler için, hâlâ tam keşfedilememiş öyle bir büyüklüğü ve büyüsü, el
sürülmemiş öyle bir temizlik ve cazibesi vardır ki, onu enginliğiyle duyup
yaşayanların bir daha da ondan ayrılmaları mümkün değildir. Daha önce başka
anlayış, başka düşünce ve başka sistemlerle tanışmış kimseler, bizim
dünyamızın inançlarını, inançlarındaki âhengi o kadar tılsımlı bulurlar ki,
kendilerinden geçer ve âdeta onun ledünnî derinlikleri karşısında çarpılırlar.
Bizim, ülfet ve alışkanlıklarımız yüzünden, her şeyi âdiyattan sayıp öyle
değerlendirmemize ve laubalice davranmamıza karşılık, başkaları bu dünyayı o
kadar büyülü, o kadar harikulâde bulurlar ki, hayret makamına yükselmiş gibi,
her şeyi engin bir temâşâ zevkiyle seyreder ve zevkten zevke girerler.

Bu sözlerimden, bizim bu dünyaya ait değerleri hiçbir zaman anlamadığımız
ve anlayamayacağımız mânâsı çıkarılmamalıdır. Ben bu ifadelerimle,
milletimizdeki ülfet, ünsiyet ve alışkanlıkların; idrak ve mârifetimizin, şuur ve
vicdanî duyuşlarımızın önünde bulunduğu hususunu vurgulamak istiyorum..
yoksa, bu dünyada da, bize ait değerleri idrak ve mârifet menşurundan geçiren
ve her şeyi saf bir duygu olarak ruhlarının enginliklerinde duyan nice kimseler
vardır ki, hayatlarını âdeta Cennet koridorlarında geçiriyor gibi duyar ve tıpkı
Cennetlikler gibi yaşarlar.

İster, yenilikleriyle her zaman ayrı bir düşünce ve zevk ufkunda seyahat eden
yeniler, ister eskimeme büyüsünü elde etmiş ve yeni kalmanın bütün
avantajlarını değerlendiren işin içindekiler ve kadîmler, her gün bize ait
güzellikleri bir kere daha, tıpkı güneşin tulûu gibi yepyeni bir günün neşvesiyle
duyar, her zaman arzın ve arzdakilerin, göklere ve gökler ötesine vefasını
düşünür, vefasını soluklar.. soluklar, sonra da iman ve imanın vaad ettiği ukba
dalga boylu ışıklar altında ümitle, sevgiyle gerinir, saygıyla, heybetle
ürperirler.

Hemen her zaman, göklerin ve yerin barışık ve iç içe olduğu bu âlem, sık sık
bütün vâridâtıyla sevdiğimiz Zât’ın teveccühü gibi ruhlarımıza siner ve öyle
büyüleyici bir güzelliğe bürünür ki, bazen ihatalarımızı aşan ve fizikî
dünyalara sığmayan bu ledünnî mazhariyetleri birer rüya sanır ve bu tatlı
rüyadan uyanıp da her şeyin uçup gideceği endişesiyle titreriz.

Hele bazen, her yanı bilinmedik şekilde ekstra mevhibelerin sardığı dakika



ve saatlerde, gün ve gecelerde her şey birdenbire farklılaşır.. umumî atmosfer
göklerle rekabet ediyor gibi bir füsuna bürünür.. ve bu nuranî atmosferde fizik
ötesi derinliklere ulaşan ruhlar ve mekânda lâmekânîleşen duygular, başlarını,
bizi ruhanîlerden ayıran sınırların verasına uzatır, orada miracın gölgesini
yaşar ve ukba üveyikleriyle söyleşirler.

Bu hülya denizi bazen, bir haz ve zevk zemzemesi hâlinde, ötelere açık bütün
gönülleri öyle bir sarar ki, bu enginliklere ulaşan insanların sineleri, ayıyla,
güneşiyle, yıldızlarıyla bütün kâinatları kucaklayacak kadar genişler,
sınırsızlaşır ve rahmet arşına parlak bir âyine hâline gelir.. gelir de, kadirşinas
gök ehli onları, yeryüzüne saçılmış yıldızlar gibi temâşâya koşar; yerdekiler de
bu canlı sükûnun lisanıyla en enfes manzaraları seyrediyor ve en lâhûtî bir şiiri
dinliyor gibi temâşâ ve zevk arası gelir-gider, hayatlarının ebediyet dantelasını
örerler.

Bu hülyalı sükûn içinde nerede olursanız olunuz, öteler ve ötelerin vâridâtı
hep sizinle beraberdir.. uğradığınız her yerde ötelerin incilerini toplar ve her
zaman onların başınıza yağdığını hissedersiniz.. evet evinizde.. obanızda.. iş
yerinizde.. halvetinizde, celvetinizde ışıklarını, renklerini tıpkı bir gökkuşağı
gibi ufkunuzu tutmuş görür ve kendinizi sürekli bir semavî “tâk” altında
yürüyor sanırsınız.. sanır da, aydınlık sevgiyle beraber, vuslat aşk içinde bir
gümüş fanustan sızıyor gibi, dünyevî ve maddî âlemlerin ziyalarını bastıracak
şekilde ve âdeta bir ışık tufanı gibi her yanınızı sarar, her yana füsun ve hayal
dolu hüzmelerini salar ve her şeyi kendi dalga boyuyla bürür.

Zaten, her zaman çevresini, imanla, iz’anla temâşâ edebilenler için kâinat,
dört bir yanıyla, maddî gözlerle görülmeyen, maddî kulaklarla duyulmayan,
ancak vicdanla, basiretle sezilebilen, ruhanî zevklerle bezenmiş öyle bir
meşher, sonsuzluk nağmeleriyle gürleyen öyle bir beste ve her satırı pek çok
kitap muhtevasını aşkın mânâlarla dolu öyle bir kamustur ki, onu temâşâ eden
Cennetlere uyanmış gibi olur.. onu dinleyen hurilerin korosuna iştirak etmiş
sayılır.. onu okuyan dört kitabın ittifak ve iltika noktalarını paylaşma
bahtiyarlığına erer.

Bakınız; Yaratıcı Kudret, gözlerimizin önüne, mârifet, muhabbet ve aşkla
dolu mânâlarla, tıpkı bir canlı gibi göğsü kalkıp inen, mevsimlere göre
rengârenk fistanlarla süslü ne güzel bir zemin sermiş.! O zeminin bağrında, her
zaman kulaklarımıza sonsuzdan nağmeler fısıldayan, fısıldayıp yüreklerimizi
hoplatan ve çağıltılarıyla “ebed ebed!” deyip akan ne çaylar ve ırmaklar



fışkırtmış.! Duygularımızı, düşüncelerimizi büyüleyip başlarımızı döndüren ve
şairane ilhamlarımızı coşturan semaları renklerle, ışıklarla nasıl büyülü bir
esrar yumağı hâline getirmiş.! Arzı bizim için âdeta bir gelin odası gibi
bezeyerek, hayatı halli güç bir muamma olmadan çıkarıp, yaşanan, teneffüs
edilen, koklanan, duyulan, zevk alınan ve her zaman arzu edilen bir lezzet,
arkası ümitle beklenen bir ruhanî haz ve revh u reyhan seviyesine
yükseltmiştir..!

Bu sihirli dünya, görüp sezebildiğimiz kadarıyla âdeta, inanılmaz bir rüya
manzarası; üzerindeki eşya ise, özündeki güzellikleri cömertçe gözlerimizin
önüne seren bir Cennet yamacı gibidir. Bu farklı bakış ve seziş sayesindedir ki;
bizler, muvakkat hayatlarımızın sınırlı hazlarını aşmak ve bütün varlığın
solmayan güzelliklerinden paylarımızı almak için, fâni ruhlarımızı her zaman
sonsuza açık tutup, gönüllerimizde ebedin tat ve şivesini duyuyormuşçasına
hayatın saniyelerini, seneler hâline getirebiliriz.. evet her ruh, nuranîleşmiş
böyle bir saniye ve salise sayesinde –tabiî o hali kendine mâl edebildiği
ö l ç ü d e – “ b e k â billâh” mülâhazasıyla ebedîleşebilir ve ebediyetin
vâridâtından bol bol yararlanabilir.

Bir gün her şeyin sesi kesilse, varlık bütün bütün dilini yutsa ve bize bir şey
söylemese, yahut biz onları duyup bir şey anlamasak, şimdilerde gönüllerimizi
dolduran o muvakkat aydınlığın izleriyle ruhlarımız, sürekli o nurlu dakikaların
arkasından koşacak ve gözlerimiz her yeni ufukta, o ışıktan saniye ve saliseleri
araştıracak, sinelerimiz de kâh hakikatlerin, kâh ümitlerin tutuşturduğu
meşalelerle hep par par parlayacaktır...



Acı Gerçekler ve Ümit Dünyamız
Şimdiye kadar dünyanın değişik yerlerinde, farklı felsefe, farklı hareket ve

farklı akımlarla temsil edilen, birbirinden çok ayrı hürriyet, kardeşlik ve eşitlik
düşüncesinin gerçekleştirilmek istendiğine şahit olduk.. konuyla alâkalı çeşitli
beyannameler dinledik.. rengârenk vaadlerle ümitlendirildik.. defaatle
yitirdiğimiz Cennete ulaşacağımız ümidiyle şişirilmiş ihtilal manifestolarıyla
avunduk ve avutulduk.. ve kim bilir kaç kere, ırk, millet ve coğrafya hudutlarını
aşkın tam hürriyet, tam eşitlik, tam kardeşlik hülyalarıyla kendimizden geçtik ve
coştuk.. hatta zaman geldi bütün dünyayı yalın bir insanlık mefhumu etrafında
örgüleyeceğimiz vehmine kapılarak “dünya kardeşliği” bile diyebildik...

Ne var ki, şimdiye kadar, bunlardan en küçüğünü, en önemsizini bile
gerçekleştiremedik.. gerçekleştiremedik; zira bu teşebbüslerin ve daha doğrusu
da bu iddiaların hiçbirinde, eşya ve insanın ruhuna müdahale edebilecek
müessiriyete sahip değildik. Oysaki, böyle bir müessiriyet çok önemliydi; ama
biz, bir taraftan beşer tabiatına karşı savaş ilan ederken, diğer yandan da insan
ve eşyaya ait bir kısım hususiyetleri sürekli gözardı ediyorduk.

Muhtelif coğrafî bölgelerde, birbirinden farklı iklimlerde, ayrı ayrı
kültürlerle beslenmiş, değişik ırk ve milletlerin, onca farklılığını hesaba
katmadan, tesbih tanelerini ipe diziyor gibi onları bir araya getirebileceğimiz
veya getirilebileceği vehmine kapıldık.. onca ayrılıkları yok sayarak,
hülyalarımızda yaşattığımız Cennetin sırlı anahtarlarını elde etmişçesine
kendimizi şımarıklığa saldık.. ve naralar atarak ortalığı velveleye verdik.

Oysaki, yazılan, söylenen ve deklare edilen şeyler, donanma gecelerinde
yanıp-sönen havaî fişekler gibi yanmasıyla sönmesi bir oluyor; ifade edilmesini
müteakip hemen unutuluyor, derken ölümlü vaadlerin yerini ölümsüz inkisarlar
ve ızdıraplar alıyordu. Eşitsizlik azalmıyor, artıyor.. mevcut baskı her yerde
daha ciddi esaretlere inkılap ederek devam ediyor.. insanî hak ve hürriyetler,
amansız harp ve istibdatların dişleri arasında eriyip gidiyor.. ve tabiî topyekün
insanlığın Cennet beklentileri de Cehennemî görüntülere çarpıp kırılıyordu ki;
bu da, bizim gibi güçsüz milletler için, âdeta, bir mazlumiyetten başka bir
mazlumiyete, bir mağduriyetten başka bir mağduriyete intikal adına birer ara
fasıl mahiyetinde idi.. ve ilan edilen her yeni “İnsan Hakları Beyannamesi”yle
bir kere daha ümitleniyor, seviniyor ve arkasından da yeni inkisarlara düşüyor
ve yeni beklentilere koyuluyorduk...



Şimdilerde de değişen bir şey yok; yirmi birinci asra girerken, yine dünyanın
yarısından fazlası, beklentileriyle pürheyecan; maksadının hilâfına maruz
kaldığı şeylerle inim inim ve çektiklerinin ızdırabını ümit ve hayallerindeki
mutluluk vehimleriyle tâdil ederek yaşamaya çalışıyor.. tabiî buna yaşamak
denecekse!.

Dün Asya Steplerinden Balkanlar’a, Hindistan’dan Kırım’a, Belçika
Kongosu’ndan, Merakeş’e kadar müstemlekecilerin –tabiî suret-i haktan
görünerek– yerli halka çektirdikleri aynı fecâyi ve fezayii, bugün Cezayir’den
Somali’ye, Filipinler’den Dağıstan’a, Saraybosna’dan Karabağ’a aynı
ürpertiyle müşâhede ediyor ve iki büklüm oluyoruz. Öyle anlaşılıyor ki, tarihî
hâdiselere “dur!” diyecek ve onlara kendi boyasını çalacak, tarih yapmaya
namzet seçkin bir millet veya seçkinler topluluğu zuhur edeceği, zuhur edip
tutarlı ve kalıcı politikalar üreteceği, maddî-mânevî güç kaynaklarımızı
keşfedip ortaya çıkaracağı âna kadar da bir kısım kanlı kâtillerle temsil edilen
bu kanlı arenalar daha bir süre devam edecek.

Evet, bizim dünyamızın, şu beyanname-bu beyanname, şu tarihli kararlar-bu
tarihli kararlardan daha çok bu ölçüde güçlü, kararlı, yüksek performans sahibi
insanlara ihtiyacı var.. yaşadığı devirle sımsıkı irtibatlı.. engin bir tarih
şuuruyla içli dışlı ve yay gibi gergin.. toplumun gizli ve dağınık bütün
ızdıraplarını toplayıp bir güç kaynağı hâline getirmede fevkalâde basiretli ve
muzdarip.. her zaman iradesini tarih rüzgarlarıyla kanatlandırmasını bilen ve
eli dümende, gözü pusulada, sonsuza yelken açmış aşk, şevk ve irade
insanlarına... O insanlar ki; onlar, geçmişin tomurcuk ve meyvesi, geleceğin de
fikir işçisi, mimarı ve müessisidirler. Onlar, istikbale yürürken, karşılarına
çıkan bütün olumsuz dalgaları kıra kıra yürür ve her zaman arkalarındakilerin
sinelerinde bir kalb gibi ritmik ve bir nabız gibi sımsıcak atarlar.

Güçlü fikirler, yerinde beyanlar, muhtevalı beyannameler ve isabetli
kararlar, her zaman, güç ve kuvvetini ilâhî irade ve meşiete vesile yapan,
sebeplerde kusur etmemekle beraber her şeyi Kudreti Sonsuz’dan bilen,
Allah’ın kendilerine olan bütün lütuflarını, son santimine kadar yine O’nun
rızası istikametinde ve mefkûreleri uğrunda kullanan bu nezih ruhlar sayesinde,
ayrı bir derinliğe ulaşır, her kesimce hüsnükabul görür, kalıcı olur ve istikbal
vaad eder. Onların, bu umumî gayretleri, tarihî dinamiklerle desteklendiği ve
millî kaynaklarla beslendiği ölçüde de genişler, ayrı bir enginliğe erer ve
süratle netice verir.



Toplumu yeniden inşa edecek kahramanları tarih ve daha evvelki cemiyet
doğurur, emzirir, şekillendirir; daha sonra da toplumu, tarihi ve milleti  bu
kahramanlar hazırlarlar.. her parçası aydınlık, her düşüncesi rehber ve hiçbir
zaman bizim şaşkın ve dağınık isteklerimizin esiri olmayacak olan, aksine hep
cesetlerimizde can, iradelerimizde fer, dimağlarımızda da idrak ve basiret
usâresi bu kahramanlar...

Bin yıllık mübarek bir geçmişin mânâ ve muhtevasını fevkalâde bir
ihtimamla koruyacağına inandığımız bu hikmet erleri, gelecek nesillere de
sürekli millet ruhunu aşılayacak, onun her zaman taze-canlı kalmasını
sağlayacak ve bir kere daha “devlet-i ebed müddet.!” diyeceklerdir.

Ancak, bunun süratle gerçekleşebilmesi için de, toplumun değişik kesimleri
arasındaki farklılıkların ortaya çıkarılmaması, hakperestliğin bir şiddet silahı
hâline getirilmemesi, Allah’ın kullarına karşı, şeytana arka çıkılmaması şarttır.
Değişik bir ifade ile, başkalarının başını yarıp putunu kırmaya yöneldiğimizde
“Putun en büyüğü nefsimizdir.”  mülâhazasıyla elimizdeki baltayı bu en büyük
düşmanımızın başına indirerek, bizi endişe ile seyredenlerin yüreğine su
serpilmesi esas olmalıdır.



Hicret
Hicret engin gayeli mukaddes bir göç.. inanç, duygu ve düşünce zenginliğiyle

beslenerek gerçekleştirilen böyle hedefli bir göç, hulûsun derinliği ölçüsünde
insanın semavî seyahatlerine denk sayılabilir. İnsanlığın İftihar Tablosu, bu
seyahatin hem semavî olanıyla hem de arzda cereyan edeniyle
şereflendirilmiştir. Bunlardan birincisi, has çerçevesiyle O’na mahsus ve
başkasına müyesser değil; ikincisi ise, belli şartlar altında, kıyamete kadar
herkese açık bir şehrahtır.. Peygamberlik semasının ayı-güneşi o büyük insana
kadar, binler ve yüz binlerin yürüyüp gittiği feyiz ve bereketiyle pırıl pırıl bir
şehrah. Hiç şüphesiz bu mukaddes göçün “tarihin kulağına küpe”
diyebileceğimiz en anlamlısını da, sadıklardan sadık arkadaşlarıyla, beşerin
Medar-ı İftiharı gerçekleştirmişti.. O, ayağını sağlam basabilecek emin bir
mekâna yerleşmek, vefalı dostlarına pürvefa yardımcılar bulmak, arzın
göbeğinden göğsüne sıçrayarak orada sitesini kurmak ve yepyeni bir tarih ve
medeniyet projesiyle iç içe derinlikleri olan evrensel bir dine insanları
ulaştıracak köprüler hazırlamak için, emri öteden, böyle bir göçe katlanmıştı.

Plan ve proje geniş ve sema buudlu.. mebde’ ve netice arasındaki mesafeler
insafsız.. bir baştan bir başa iblis ve gulyabaniler güzergâhı bu uzun yolda, her
yanda kötülük duygu ve tutkusu, her dönemeçte bir yığın fitne ateşi.. evet, bütün
bu olumsuz şartlara rağmen, gönülleri ümit, itminan ve inşirahla coşturmaya
yetecek kuvvet kaynağı ki “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.”1 dilinde ve
gönlünde.. Allah’a dayanmış, tevfike râm olmuş ve bu uzun yola koyulmuştu..
koyulmuştu ve yürüyecekti arkasına bakmadan.. yürüyecekti arkasındakileri
bırakmadan...

O gün, Mekke’nin inkârcı ve dayatmacı zorbaları karşısında her yol
deneniyor, her çareye başvuruluyordu; ama bu gaye ve vazife insanına göre,
yapılanlarla olanlar arasında tenasübün bulunmadığı da bir gerçekti. İşte bu
tenasüpsüzlük, zaten, vazife şuuru ve hizmet aşkına kilitli Hazreti Sahib-i
Risaleti, Mekke’nin dışında yeni muhataplar aramaya sevkediyordu. Tâif bu
mülâhazanın ilk rüyası, peygamberlik davasının Mekke dışındaki ilk konağı ve
bir sürü eza ve cefaya rağmen, tek bir mü’min tesellisiyle mağmum fakat ümitli
geriye dönülen ilk hicret ülkesi olmuştu. Sonra Mina’nın sarp, ürperten fakat
candan Akabelerinde taşradan gelenlerle “sırran tenevverat” kuşağında
cereyan eden gizli görüşme ve âşina sineler arama. Aranan kimdi onu kestirmek



çok zordu; ama bulunan Medine’nin altı tâli’lisi olmuştu. İlklerden bu altı
bahtiyar, insanlığın mâkus kaderinin değiştirilmesinde, nübüvvet elinin
kullandığı ilk manivela olacaktı. Beşerin ebedî halaskârı hakkında bütün
bildikleri, sırf Siyon cakası bir kulak dolgunluğundan ibaret olan: “Allah son
bir peygamber daha gönderecek ve İsrailoğulları O’nun bayrağı altında
cihanla bir kere daha hesaplaşacaklar.” söylentisiydi. Gerçi bu ümniye
onların işine fazla yaramamıştı; ama Medine yerlilerinin sinelerindeki hakikat
tutkusunu yönlendirmeye ve ateşlemeye yetmişti. Bu basit malumat o zaman, bir
büyük gerçeğin kuluçkası ve cevher madeni olmuş, mevsimi gelince de,
ebedlere kadar “Ensar” nâm-ı celîliyle serfiraz olacak Medine halkının
etekleri mücevherlerle dolmuştu.

Bu ilk altı kutluyu, daha sonra, ayrı bir on bahtiyar takip etmiş, müteâkip
sene de, içinde kadınların da bulunduğu yetmiş kişilik bir kudsîler topluluğu
ikrarlarını ilan, teslimiyetlerini ifade ve Resûlullah’ın çağrısına “evet”
demenin yanında, Efendimiz’i Medine’ye davet etmek üzere, yine bir kuytu
yerde o Ebedî Halaskâr’la görüşmüş, biat etmiş ve O’na “Buyurun
beldemize!” demişlerdi. Ciddiydiler; O’nun getirdiği her şeyi kabullenecek,
O’na teslim olacak, nefislerini, kadınlarını, çocuklarını koruma mevzuunda
gösterdikleri aynı hassasiyeti O’na karşı da gösterecek, O’nu bağırlarına
basacak, koruyacak ve canlarından aziz tutacaklardı. Bunun karşılığında da
Allah onlara Cennet vaad ediyordu. Anlaşma tamam.. Resûlullah mütebessim..
Ensar memnun.. ve Medine’nin kapıları da Muhacirlere ardına kadar açıktı.

Üçer-beşer Mekke boşalıyor.. açık-kapalı herkes Medine’ye akıyor.. hicret
edenlerin fedakârlığı, Ensar’ın îsâr ruhuyla bir başka televvüne ulaşıyor ve
derken arz yolculuğu âdeta miraçlaşıyor, semavîleşiyor ve mekân üstü
âlemlerde meleklerin seyahati çizgisini buluyordu. Tabiî, arzdaki bu semavî
yolculuğun en son kafilesi de yine peygamberlik kafilesinin sonuncusuyla
noktalanıyordu. Ama her mazhariyetin maruziyet çizgisinde cereyan esprisiyle,
O’nun hicreti de “Belanın en çetini hep peygamberlerin başına...”2 esasına
göre gerçekleşiyor ve o korkunç ölüm vadileri teslimiyet ve tefviz kanatlarıyla
aşıla aşıla münevver beldeye ulaşılıyordu.. hem öyle bir ulaşılıyordu ki, ne
Sürâka’nın o günkü ruh haleti itibarıyla sirkatinden daha karanlık
düşüncelerine, ne Sevr Mağarasının içinde ve dışındaki çıyanların ağına, ne de
yoldaki haramilerin fiilî insafsızlığına maruz kalınıyordu. Sürâka sahabeliğe
namzet bir dosta dönüşüyor.. Büreyde arkadaşlarıyla beraber İslâm’la



tanışıyor.. ve derken o Gül İnsan, tipinin-boranın estiği yollarda, her yanı gül
bahçesine çevire çevire köyüne yürüyordu...

Duyguları kan, düşünceleri kan, gözleri kan bir sürü kanlı deli Mekke’de
esire dursun; Allah Resûlü, Medine halkının “seniyye-i veda” türküleri
arasında otağını, bugünkü yeşil kubbenin bulunduğu bir kutlu yere kuruyor ve
mescitle iç içe mübarek hanesine yerleşiyordu.. yerleşiyor, sonra da İlâhî mesaj
ve ruhunun ilhamlarıyla çevreye hayat üflemeye başlıyordu. –O hayatın
kaynağına da, onu üfleyene de ruhlarımız feda olsun!–

Hazreti Âdem, hicret mânâ ve ruhunun vaad ettiği uhrevî enginliğe ulaşmak
için, Cennetten dünyaya uzanan bir uzun sefere çıkmış.. Hazreti Nuh, karalardan
sonra denizlerde de ürperten bir seyahate katlanmış.. Hazreti İbrahim, Babil,
Hicaz, Kenan ili deyip durmadan dolaşmış.. Hazreti Musa, anne evinden
Firavun sarayına, oradan da Mısır ve Eyke arasında hep mekik dokumuş
durmuş.. Hazreti Mesih eski peygamberlerin geçtiği bütün köprülerden geçmiş..
ve bu dönemin ilk kudsîleri de eski dünyanın hemen dört bir yanına irşad
ekipleri tertip etmişlerdi.

Çağın kudsîlerine gelince; onlar “Kim Allah yolunda hicret ederse,
yeryüzünde gidecek, barınacak birçok yer ve genişlik bulacaktır. Kim
evinden Allah rızası için ve Resûlullah’ın yolu deyip ayrılıp da yolda ölecek
olursa, onun mükâfatı Allah’a aittir.”3 diyerek dünyanın her yanına dağılacak
ve asrın gerektirdiği usûl ve metodlarla soluklarını her tarafa duyuracaklardır.
Onların bu hicretleri sayesinde imana, Kur’ân’a uyanacaklar olabileceği gibi,
vicdanlarında dostluğu ve diyalogu duyanlar da bulunacaktır.

Evet onlar, Hira Dağından ruhlarına akseden mirası, gezip her yerde
soluklayacak.. ümitsizlikle uyuşmuş gönüllere diriliş yollarını gösterecek..
mantıkla ilâhî vâridâtı birden duyup, herkese duyuracak.. kalb ile Kur’ân
arasındaki engelleri kaldırarak şu birkaç asırlık ayrılığı sona erdirip en büyük
buluşmayı sağlayacak ve hareketlerinin tamamen iman, aşk ve heyecan yarışı
olduğunu günümüzün sarsık, yeisle kıvrım kıvrım ve tutarsız çocuklarına
öğreterek, onları fâni hayatın dar ve boğucu atmosferinden kurtarıp bir kere
daha onlara var ve hür olma yollarını, sevme ve saygılı davranma adabını
öğreteceklerdir.
1 Âl-i İmran sûresi, 3/173.
2 Tirmizî, zühd 57; İbn Mâce, fiten 23; Dârimî, rikak  67.
3 Nisâ sûresi, 4/100.



Hülyalarımızdaki Yarınlar
Geleceği kendi derinlikleriyle duymak, anlamak, şimdilerde hülya gibi

görünse de, o bir gerçektir; ama, inanç, ümit, azim ve kararlılıkla beslenen bir
gerçek. Hülyalarımızdaki bu gerçeğin en belirgin özelliği ise, herhalde, birkaç
asırdan beri elimizden kaçırmış bulunduğumuz huzur, itminan ve sükûnetin
avdet etmesi olacaktır. Bunlara “geleceğin belirgin özelliği” dedim; çünkü
günümüzde en çok özlenen onlar. Evet bu ülkede motor gürültüleriyle delik
deşik edilen, klakson sesleriyle yırtılan, radyo çığlıklarıyla paramparça olan ve
silah seslerinin tehdidi altında bulunan, katil âvâzı ve mazlum iniltileriyle, her
zaman sinelerimizin rikkatinde kendini hissettiren ve bizim de en çok özlemini
çektiğimiz şey, işte bu huzur, sükûn ve itminandır. Seneler var ki, arzu ve
hülyalarımızın onlarla buluşma anlarını bir lezzet gibi duyuyor, bir güzel koku
gibi teneffüs ediyor ve bir mûsıkî gibi yudumluyoruz.

Bizimle aynı memeden süt emen hemen herkesin, bazen bir mûsıkîden daha
derin tesirlere sahip olan böyle bir sükût ve huzur bekleyişi içinde olduğu ve
olacağı kanaatindeyim. Şimdilerde, bir koruya, bir bahçeye, hatta firdevslere
girmeye denk böyle bir mazhariyeti imkânsız görsek de, gelecekte bunun, bizim
tabiî ve daimî iklimimiz olacağında –inşâallah– şüphem yok. Günümüzün
karanlık atmosferi içinde bunları hayal görenler, ihtimal bir gün, o huzur ve
itminanı teneffüs edip, yudum yudum yudumlarken de onların kadrini
bilemeyecek; kim bilir belki de yine karanlık görecek, karanlık düşünecek ve
ruh dünyalarında hep karakuralarla haşr ü neşr olacaklardır.

Aslında, huzur ve itminan tüten bir hayat anlayışının düşlenmesi, duyulup
hissedilmesi, biraz da içinde bulunduğumuz patırtı-gürültü, kin-nefret, kan-irin
ve gözyaşlarıyla duman duman çevremizi saran atmosferden sıyrılmamıza bağlı.
Evet, hâlihazırdaki durumumuz itibarıyla, huzur, emniyet ve sükûnetten o kadar
mahrum bulunuyoruz ki, senenin birkaç ayını, bir koruda, bir koyda, okyanusun
enginliklerinde bir transatlantikte geçirmedikten sonra, onu birazcık duymamız
mümkün değildir. Hatta bazen böyle bir inziva bile gerçek huzuru hatırlatmaya
yetmeyebilir. Onu tam duyup özleyebilmek için, daha ciddi tecerrüdlere ve
insanî mülâhazalarımızı coşturacak, kanatlandıracak ortamlara ihtiyacımız
olduğunu zannediyorum.

Yıllar ve yıllar boyu bu ülkede, böyle ledünnî bir huzur ve emniyet
hükümferma olmuştu.. sabahlar, bembeyaz tomurcukların çiçeğe yürümesi gibi



mahmur bir canlılık; kuşluklar, hummalı bir faaliyetin “hayhuy”unun yaşandığı
bir çalışma aşkı; akşamlar, kuş yuvalarından daha sıcak, daha yumuşak ve daha
canlı olan evlerimizde bir bayram neşvesi; geceler, sonsuzluk duygu ve
tutkularıyla köpüren birer vâridât ırmağı.. elhâsıl, her an ayrı renk, ayrı tat ve
ayrı şivede herkesi bayıltan bir huzur ve sükûnet çağlardı.

Vâkıa, eksik, kusurlu ve tamire ihtiyacı olan bir sürü yanlarımız da vardı;
ama yine de hayatın her ünitesi; köy-kent, kasaba-şehir, asker-sivil, kadın-
erkek, genç-ihtiyar, ilmiye sınıfı-halk hemen her kesimiyle, azimli, ümitli, huzur
aşığı ve emniyet vaad eden bir ülkenin kesitleri, bir milletin cüz’î fertleri olma
görünümünü sergiliyordu.. hiçbir sersem gürültü, hiçbir gayesiz çığlık, hiçbir
çılgın heyecan milletin bu ezelî sükûnet şiirini bozmuyor, bozamıyor; hiçbir
yabancı ses ve soluk onun huzur dünyasının atmosferinden içeriye sızamıyor ve
hemen her tarafta millî ruh kokan nazlı itminan esintileri hissediliyordu.

Bu açıdan mutlu gelecek, maziden tevarüs ettiği, o burcu burcu huzur kokan,
üfül üfül emniyetle esen hususî havayı temsil edebildiği ölçüde –ki ben onun
temsil edilebileceği ümidiyle dopdoluyum– geçmişin hülyalı günlerini bir kere
daha yaşamamız mümkün olacaktır. Öyle ki, o mutlu zaman diliminde, ne
toplumun değişik kesimleri arasında müsademe ve kavga, ne zalim “hayhuy”u
ve mazlum âh u efgânı, ne ruhları rencide eden çığlık, ne yüreklere inen
hıçkırık, ne kan-irin ve gözyaşı, ne de toplumu her gün tasalara boğan terör ve
anarşi olmayacaktır.. olmayacaktır ve bu ülke insanı, o esâtirî hâline bürünerek,
gökler ötesinden gelip gönlüne dökülen sevgi ve müsamaha tayflarıyla âdeta bir
sükûnet ve huzur faslı yaşayacaktır.

Evet, o gün kin, nefret ve düşmanlıklar susacak, hiç olmazsa sesi kısılacak;
gördüğümüz her manzaradan, duyduğumuz her ses ve soluktan gönüllerimize
uhrevîlikler sızacak ve bütün varlık bir mûsıkî neşvesi içinde duyulup
hissedilecek. Tepeden tırnağa benliğimizi saran güzelliklerin gölgesinde, güzel
görecek, güzel düşünecek, güzel yaşayacak ve her şeyi içimizin güzelliklerine
göre yorumlayıp, imanlı olmanın bütün avantajlarından yararlanacak ve
muvakkat hayatımızı sonsuza göre dizayn edeceğiz. Kim bilir, belki de
ruhlarımıza, fevkalâde mahrem, sese-söze kapalı ve kelimelerin ifade
edemeyeceği ölçüde mânâları duyuracak ve gerçek insanî derinliklerimizle
renklendirdiğimiz bir sırlı zaman ve atmosfere ererek bütün insanları, hatta
topyekün varlığı, gönüllerimizi dolduran bir lezzetle duyup idrak edecek ve
beşer tabiatından kaynaklanan bir kısım rahatsız edici söz ve görüntülere de



bütün bütün kapanarak, ömrümüzü, Cennet koridorlarında yolculuk yapıyor gibi
bir zevk zemzemesi hâline getireceğiz.. getireceğiz, zira bu sükûnet ve huzur
zaten, bizim geçmişten tevarüs ettiğimiz kültürün her parçasında mevcut ve
millî karakterimizin de önemli bir buudunu teşkil etmekte.

Evet, her döneme ait o dönemi yükselten değerlerin, başarıların; o değerleri
temsil eden ve o başarıları ortaya koyan insanların bakış zaviyelerine göre
varlığın taşıdığı mânâların; o mânâları değişik yorumlamalarla derinleştiren
düşüncelerin.. evet bütün bunların ayrı ayrı birer zevk enginliği, birer tadı,
birer neşvesi ve ruhlarımıza sinen birer tatlı hatırası var.. biz onların bütününü
birden duyup hissediyoruz. Bizim olacağına inandığımız gelecekte de duyup
hissedeceğimize inanıyoruz. Yani yeniden bir kere daha, ruhlarımızın sükûnet
ve huzurla dolup taşacağına, eşyanın perde arkasının gönüllerimize açılacağına
ve çıplak hakikatlerin esbabın önüne geçerek, bize şimdiye kadar olanından
daha fazla bir şeyler fısıldayacağına kanaatimiz tamdır.

Çok yakın bir gelecekte, hemen herkes, aradığı her şeyden daha ziyade,
sükûnet, emniyet ve huzura koşacak.. her yerde onları soluklayacak ve en içli
bestelerini onların etrafında örgüleyecektir.. örgüleyecektir; zira insanlık var
olduğu günden beri, her türlü mahrumiyete rağmen varlığını sürdürmüştür; ama
huzur, emniyet ve muhabbetsiz edememiştir. Küreselleşme sath-ı mâiline girmiş
bir dünyada, iç içeleşen insanların bundan müstağnî kalmaları mümkün
değildir.

Zaten, bu duygu ve düşünceler, daha şimdiden, bazılarımızın ruhlarında öyle
kök salmış ki, gelecek yılların onların fideliği olacağında zerre kadar şüphem
yok. Bu mânâlar, gönüllerimize öyle nakşolmuş ki, daha bu günden onları
dillerimizde bir tat ve gönüllerimizde de birer heyecan olarak duymaya
başladık bile. İhtimal ki şimdilerde, birer ümit, birer heyecan olarak
duyduğumuz bu şeyler, gelecekteki hayatımız adına bize üst üste direktifler
yağdırarak, gönül yamaçlarımızı sevginin, aşkın ve müsamahanın yeşerdiği
birer altın çayır hâline getireceklerdir.



Kalblerin Sultanlığına Doğru
Son bir-iki asırdan beri insanlık hep ızdıraptan ızdıraba sürüklendi, hep

ölüm çukurlarının çevresinde dolaştı ve kurtuluş ararken de hep felaket buldu
ve felaketlerle yoğruldu. Bu meş’um zaman diliminde, dünyanın hemen her
yerinde toplumları idare eden güç, devletlerden, hükümetlerden daha ziyade,
şahısların, grupların, sınıfların, holdinglerin, mafyaların kazanç hırsı ve ikbal
arzusu oldu. Tabiatıyla, böyle bir dünyada, her şeyin kıymet hükmünün para ve
yaşama seviyesiyle ölçüleceği de bir gerçekti.

E v e t gerçek değerlerin altüst olduğu böyle bir dünyada, insanların
itibarlarının, onların paralarıyla, servetleriyle, yazlık-kışlık villalarıyla
ölçülmesi gayet tabiîydi.. ve öyle de oldu; maddî varlık ve imkânlar küstah bir
gladyatör gibi ellerini yukarıya kaldırarak, ilim, fazilet, düşünce ve cesaretin
üzerinde tepindi ve onları yendiğini ilan etti. Oysaki, servet u sâmân, ilim, akıl,
fazilet ve cesaretle birleşince bir değer ifade etse de, tek başına kaldığında bir
şeye yaradığını söylemek oldukça zordur.. hatta ondan da öte bazen bir
canavarlık vesilesi hâline gelmesi bile söz konusu olabilir. Ne acıdır ki,
günümüzde, toplumların gerçek hayat dinamikleri sayılan bilgi, düşünce, ahlâk
ve cesaret gibi hususlar, şayet maddî imkân ve kazanca dönüştürülemiyorsa
fantezi ve aptallık emaresi sayılmakta.

Hâlbuki eğer, bir toplumu teşkil eden fertler, hayat projelerini beden ve
cismaniyete göre planlıyor, ömürlerini zevk u sefa vadilerinde sürdürüyor,
zenginlik ve refahtan başka bir şey düşünmüyorsa, böyle bir toplumda,
çalışkan, azimli, mahir ve sağlam karakterli insanlar kadar, hatta onlardan da
fazla, gayesizler, düzenbazlar, çıkarcılar, heyecansızlar, iki adım ötesini
göremeyen miyoplar ve cahiller hâkim duruma gelir. Bu da, ahlâk ve fazilet
telakkisinin, sanat düşüncesinin ve tecrübenin, dolayısıyla da ülke ve millet
için yararlı karakterlerin ve yüksek performansların dışlanması demektir.
Şimdilerde ülkemiz dahil, dünyanın hemen her yerinde böyle bir çarpıklığın
yaşandığı da bir gerçek.

Bugün büyük ölçüde insanlık, geçmiş asırlarda olduğundan daha zengin ve
daha geniş imkânlara sahiptir; ama bunun yanında onun, hiçbir dönemde maruz
kalmadığı ölçüde, ihtirasların, ihtiyaçların, fantezilerin ve tiryakiliklerin esiri
hâline geldiği de bir vak’adır. Bugün o, cismaniyet ve bedenini yaşadıkça daha
bir yaşama arzusuyla çıldırmakta; içtikçe susamakta, yedikçe oburlaşmakta,



daha fazla kazanma hırsıyla akla hayale gelmedik spekülasyonlara girmekte, en
hasis çıkarlar karşısında ruhunu şeytana peylemekte ve gerçek insanî
değerlerden âdeta uzaklaşmaktadır.

Evet, ömrünü gelip geçici bir kısım maddî değerler peşinde koşmakla eriten
günümüzün modern insanı, aslında daha çok kendini tüketmekte ve ruhunun
derinliklerindeki yüksek duygularını kaybetmektedir. Öyle ki, böyle birinin
ufkunda, ne iman enginliğine, ne mârifet zenginliğine, ne de muhabbet, aşk,
zevk-i ruhanî televvünlerine rastlamak mümkündür. Nasıl olur ki; o, yaptığı
hemen her işin neticesini, maddî kazanç, cismanî rahat ve bedenî hazlar
açısından değerlendirmekte ve bütünüyle uhrevîlikleri, ledünnîlikleri “es”
geçmektedir. Onun düşünce ve faaliyet ufkunu dolduran hususlar sadece ve
sadece: Nasıl çalıp çırpacağı, ne alıp ne satacağı, nerelerde nasıl eğleneceği ve
nasıl keyif çatacağı… gibi şeylerdir. Tabiî, bütün bu arzu ve isteklerin
gerçekleşmesi için meşru yollar ve meşru dairedeki kazançlar yetmiyorsa, gayri
meşru vesileler değerlendirilecek, spekülasyonlara girilecek.. ve şayet yer üstü
dünyalar bu korkunç iştihaları tatmine kifayet etmiyorsa yer altı dünyalarına
inilerek köstebekçe yollara girilecektir. Bence, günümüzün insanı, insanî
yolculuğunu böyle bir inde sürdürmektedir ve o, mutlaka bu açmazdan
kurtularak kendi çizgisini bulma mecburiyetindedir. Yoksa handikaptan
handikaba sürüklenecek ve kat’iyen “kendi” olamayacaktır. Komünizmden
kurtarsanız gidip anarşizme yuvarlanacak, ateizmden uzaklaştırsanız koşup
monizme sarılacak, Darvinizm’den koparsanız neo-Darvinizm’e yapışacak.. ve
her zaman kimliksiz, şabloncu ve yükselip serkâr olma yerine başkalarına
kuyruk olmanın mücadelesini verecektir. Ve işte bunlardan ötürüdür ki o,
birkaç asırdan beri ömrünü hep buhranlar ağında tüketmekte; siyasî ve idarî
buhrandan kurtulsa, gidip ahlâkî buhrana aborde olmakta, ondan sıyrılsa
ekonomik bunalımların ağına düşmekte, toparlanıp ondan da kurtulabilse, bu
defa da kendini askerî buhranların arenasında bulmakta ve kendi
olumsuzluklarıyla kendini yiyip bitirmektedir. Bu tersliklerden kurtuluşun
çaresi de, bir kere daha yeni baştan inanmak gibi, sevmek gibi, ahlâk gibi,
metafizik düşünce gibi, aşk gibi, ruh terbiyesi gibi dinî, millî ve tarihî
dinamikleri gözden geçirme olsa gerek.

İnanmak, hakikati olduğu gibi tanıma, sevmek ise bu bilginin hayata
geçirilmesi demektir. İnanmayanlar mutlak hakikati ne bulabilir ne de
bilebilirler. Onların “İnandım” demeleri iç dünyalarıyla bir zıtlaşma,



“Buldum” demeleri de bir mugalâtadır. Aslında inanmayanlar tâli’siz,
sevmeyenler de cansız cesetlerdir. İnanma en önemli bir aksiyon kaynağı ve
ruhun bütün varlığı kucaklaması, tabiatı kuşatması ise, muhabbet de gerçek
insanî düşüncenin en esaslı unsuru ve lahutî bir buududur. Bu itibarladır ki,
önümüzdeki yıllarda, dinî ve millî kültürümüzün fidelerini dikme ve yetiştirme
misyonunu yüklenenler, evvelâ inanç mihrabına yönelmeli, sonra da sevgi
minberine yürüyüp, muhabbet soluklarını dünyanın her tarafına duyurmaya
çalışmalıdırlar. Bunu yaparken de müessiriyetlerini, ahlâk ve fazilet
anlayışlarının derinliklerinde aramalıdırlar.

Ahlâk, dinin özü, esası ve ilâhî mesajın da en önemli bir umdesidir. Ahlâklı
ve faziletli olmak eğer bir kahramanlıksa –ki öyledir– bu meydanın gerçek
kahramanları da peygamberler ve onları yürekten takip edenlerdir. Hakikî
Müslüman olmanın en bariz vasfı ahlâklı olmaktır. Akıl ve hikmet gözüyle
bakabilenler için Kur’ân ve Sünnet, âyet âyet, fasıl fasıl ahlâktır.
“Müslümanlık huy güzelliğidir.”1 buyuran Mücessem Ahlâk ve Yüce Kamet
bu gerçeği en veciz şekilde ortaya koymuştur. Millet olarak biz, bir ahlâk
sisteminin mensupları ve bir ahlâk destanının çocuklarıyız. Hiçbir düşünce,
hiçbir fantezi bizim ahlâkımızı sarsamaz ve sarsmamalı; biz onunla dünyaları
aşıp ebedlere ulaşmayı düşlüyoruz.. ve Allah ihsanlarının ayrı bir derinliği
sayılan metafizik gücümüzle de bunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz.

Metafizik düşünce, aklın topyekün varlığa açılması ve onu perde-önü, perde-
arkasıyla kavrama cehdidir. Aklın veya ruhun, varlığı bu şekildeki kucaklaması
söz konusu olmasa, her şey paramparça olur ve cansız cesetler hâline gelir. Bu
itibarladır ki, metafizik düşüncenin yok olması veya yok kabul edilmesi bir
bakıma aklın da tükenişi demektir. Bugüne kadar her büyük oluşumun, metafizik
düşüncenin kolları arasında geliştiğini söyleyebiliriz.. Hind ve diğer doğu
ülkelerinde bu böyle olduğu gibi; bizim dünyamızda da, Kur’ân’ın dünya
görüşü çerçevesinde bu hep böyle olagelmiş ve bu sayede üst üste değişik
medeniyetler gerçekleştirilmiştir. Metafizik düşünce, insan ruhunun varlığa
açılması, tabiatı istilâsı ve her şeyi kucaklaması ise, metafiziği ilimlerle
çarpıştıranlar, galiba, kaynakla o kaynaktan fışkıran çağlayanı birbiriyle
çarpıştırdıklarının farkında değiller.

Metafiziği, varlık gerçeğinin aşkla sezilip duyulması şeklinde de
yorumlayabiliriz ki, buna göre aşk, topyekün kâinatı, bütün varlık ve hâdiseleri,
tam bir bitevîlik içinde görüp duymanın, sezip sevmenin adı olur.. evet gerçek



aşıklar, ne servet u sâmân ne de şöhret ü nâm peşindedirler. Onlar, aşkın, kendi
kendini yakıp kavuran ve kül edip savuran fırtınaları arasında “berd ü selâm”
soluklar ve yok oluşların çehresinde sevdiklerinin simasını okuma,
varlıklarının savrulan külleri arasında mâşuklarını duyma ve seven-sevilen,
arayan-aranan vahdetine ulaşma peşindedirler. Tasavvufî ifadesiyle, onlar hep
“fenâ fillâh” vadilerinden “bekâ billâh” yamaçlarına doğru bir seyahat içinde
ve sürekli aktiftirler. Elbette ki böyle bir ufka kavuşmak, ciddî bir ruh
terbiyesine bağlıdır.

Ruh terbiyesi, kısaca insanın yaratılış gayesine yönlendirilmesi demektir.
Aynı zamanda ona, ruhun bedenî ve cismanî baskılardan sıyrılarak kendi özüne,
kendi kaynağına yönelmesi ve yaratılışının gayesi istikametinde bir seyr-i
ruhanî gerçekleştirmesi de diyebiliriz ki, konumuz şimdilik öyle bir bahse açık
değil.

Günümüzde, bütün ruhî dinamiklerini yitiren ve kendi özünden uzaklaşan
tâli’siz nesiller, kendi akıl ve kendi muhakemelerinin kurbanı, perişan ve
derbederdirler. Ne olursa olsun bizler, bu neslin bakış zaviyesini ve temâşâ
ufkunu değiştirme mecburiyetindeyiz.. ve değiştireceğimize de inanıyoruz. Bu
mevzudaki gayretlerimiz hafife alınsa da biz olabildiğince ümitliyiz. Elverir ki
iradelerimizi ibadetle besleyip nefis muhasebesiyle kontrol altında tutabilelim.
Bize bu yolda sadece yürümek düşer. Biz nereye yönelirsek –kemmiyetsiz,
keyfiyetsiz– Allah oradadır. Gözlerimizi yumup geleceğin altın yamaçlarına
tohum saçma bize, saçılan bu tohumların hayata yürümesi de O’na aittir.

Bizim, şuurlu bir hizmet ve ihatalı gayretlerle, bu dünyanın içinde, huzurla,
emniyetle, sevgiyle esen bir başka dünyanın meydana geleceğine ve hayatın
gerçek saadet çizgisini bulacağına inancımız tamdır. Ve tabiî, gelecekteki
nesillerin, para, ikbal, şöhret, makam ve her türlü iştihanın çok üstünde bir
büyük sevgiye müteveccih olacağına da.. işte bu kalblerin sultanlığı sevgisidir.
1 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/182.



Ümit Ufku
İmanlarımız ve ümitlerimizle dopdolu, irade ve azimlerimizle yay gibi

gergin, hülyalarımızla yarınların yemyeşil yamaçlarına sarkmış, tatlı bir ruhî
temâşânın çağrıştırdıklarını şuurlarımızın lisanına dökerek bir kere daha
“gelecek” diyoruz. Mânâ ve ruhla mamur bir kökün; fil dişinden, sadeften,
inciden, mercandan, billurdan inşa edilmiş bir geçmişin; sırmadan, şaldan,
ipekten, atlastan, canfesten örülmüş bir kültürün üzerindeki sis bulutlarının
aralandığını, sihirli bir dünyanın uzaktan gözlerimize, gönüllerimize büyüler
çalıp geçtiğini âdeta müşâhede ediyor ve insiyaklarımız itibarıyla, tıpkı
mızrabını yemiş bir “bamteli” gibi ruhlarımızda ürpertiler hâsıl edecek olan
heyecanlı günlerin arefesinde bulunduğumuz velvelesini duyar gibi oluyoruz.

Biraz realite, biraz da hayal, yürüyoruz yarı tekye, yarı mektep
koridorlarında; yarı medrese, yarı kışla komplekslerinde; yarı his, yarı mantık
yamaçlarında.. yürüyoruz ve gönlümüze göre geçmiş-gelecek zamanların
şiirini, mûsıkîsini ve âhengini yaşıyoruz. Kalblerin yumuşayıp tamamen iyilik
kesileceği, hislerin tıpkı deryalar gibi buhar buhar yükselip “çiy” noktasına
ulaşacağı, gözlerin bulutlardan daha cömert hâle geleceği, toprağın hayatla
köpürüp renkleneceği, yeryüzünün kuş yuvaları gibi huzur ve sevgiyle tüteceği,
duyguların melekleşeceği ve insanların ruhanîlerle atbaşı hale geleceği
ümidiyle, yolda olmanın bütün icaplarına riayet ederek, inançlı ve pürneşe
yürüyoruz hayatı bir kere daha duyabileceğimiz ufuklara.

Zaten şimdilerde, geçmiş ve geleceğin birbiriyle kucaklaşacağı; hâlin, bu iki
mübarek zaman dilimine dert dökeceği ve ütopyalara ilham kaynağı olacak
mekânın o mutlu koyunda, bir zamanlar yitirdiğimiz Cennetlere ermenin sevinç
neşideleri besteleniyor.. eşya, varoluş gayesinin hikmetlerini mırıldanıyor.. ay,
güneş ve yıldızlar eski hatıraları hikâye ediyor.. öteler o mutlu günlere
tebessümler yağdırıyor.. ve her yanda tasavvurlarımızı aşan “şehrâyin”
hazırlıkları yaşanıyor. Görünüş ve ruh enginlikleri davranışlarından, sükût ve
imanları beyanlarından daha üstün, zaman üstü tasavvurlarıyla sonsuza açılmış
ruhların konup kalktığı bu iklim, bir muhalif rüzgâr esmez ve her şeyi harman
gibi savurmazsa –Allah’a sığınalım esmesin ve savurmasın!– bu zamanî ada,
var olduğu günden beri insanoğlunun aradığı ada olacaktır; çevresindeki
rıhtımları, limanları ve rampalarıyla insanları ebediyete taşıyan ada.

Evet, şu anda bile çevremizdeki eşyayı, içinde var olup geliştiği tarihin bir



parçası olarak kurcalayıversek, her şey nutka gelip konuşacak ve bize gelecek
adına neler ve neler anlatacaklar. Evet biz, bize ait zamanı, üzerinde anahtarı
kurulma bekleyen bir saate veya hareketsiz bir sarkaca benzetebiliriz. Durgun
fakat potansiyel bir hareket kaynağı olan bu zaman üstü zaman, zembereğinin
azıcık sıkışması veya sarkacın hareket ettirilmesiyle “balans” sağa-sola gelip
gitmeye başlayacak ve akrep-yelkovan start almış maratoncular gibi hemen
harekete geçerek bize tâli’lerimizin takvimini söyleyecektir. Hatta denebilir ki,
bize ait zaman şu anda dahi, geçmişe doğru köküyle bütünleşme, geleceğe
doğru kendine yeni ufuklar arama hareketine geçti bile; hikmet buudlu, âheste,
ritmik ve peşi peşine baharlar vaad eden harekete.. tıpkı mûsıkîden derin bir
eda, engin bir söyleyiş ve iç çekişlere benzeyen nağmeler gibi ses çıkaran bir
harekete.

Bu hareketin temel dinamiği iman ve ümit, devamının teminatı da onun aklî,
mantıkî ve hissî boşluklara meydan verilmeden peygamberâne bir hususiyet ve
peygamberâne bir azimle sürdürülmesidir. Gerisi bizi alâkadar etmez; alâkadar
ediyor gibi tavırlara girmek Rabbimize karşı sû-i edeptir. Zaten hâlihazırda
olanları ve dünden bugüne hayatiyetlerini sürdüren dinamiklerin tasavvurlar
üstü müessiriyetlerini düşünecek olursak, en küçük sebeplerin nelere vesile
olduğunu ve en küçük gayretlerin ne büyük bedellerle mükâfatlandırıldığını
görür, hayrete düşeriz. Düşünün ki, bize ait değerler, zamanın insafsız dişleri
arasında onca çiğnenmesine ve zamanelerin kahr u tedmirine rağmen selâmetle
gelip asrımızın sahiline ulaşabiliyor ve biz de “kendi medeniyet unsurlarımız,
kendi kültür elemanlarımız” diye onları hemen alıp değerlendirebiliyoruz;
hem de milletin duygu ve düşünce yamaçlarında serpilip geliştikleri çağlardaki
tazelikleriyle alıp değerlendiriyoruz: Kimi neyle semaa kalkmaya hazırlanan
bir Mevlevî gibi, kimi halka-i zikirde konsantrasyonunu tamamlamış bir
serzâkir gibi, kimi cihanın kapılarını açmaya zorlayan bir cihangir gibi, kimi de
dünyaları aydınlatmaya namzet bir ilim, irfan meşalesi gibi.. evet bir kere,
hayallerimizde, o sihirli dünyaya fazla değil yarım adım atıversek, tarihî
tevarüslerimiz, bir bölümüyle bize İbn Haldun gibi konuşacak; diğer bir
bölümüyle Evliya Çelebi gibi hikâyeler anlatacak; Bâkî gibi bizleri söz
zirvelerinde dolaştıracak; Şeyh Galip gibi şiirleştirilen ruh ve mânâ ikliminden
bizlere demet demet güller sunacak; Fuzûlî gibi gönüllerimizi şiirin
girdaplarında seyahat ettirecek; Nedim gibi duygularımızı nazmın fevvârelerine
bindirerek nefislerimize havailikler yaşatacak; Mevlâna gibi derinlik, Yunus



gibi sadelik, Âkif gibi samimiyet, Yahya Kemal gibi şiir soluklayacak.. Osman,
Orhan ve Hudâvendigâr gibi cihad ve gaza ruhundan nağmeler mırıldanacak;
Fatih ve Yavuz gibi devletler muvazenesinde yerimizi almaya yürümenin âdâp
ve erkânını öğretecek.. hâsılı, çok sesli bir koro gibi bin senelik tarihimizin
usârelerini getirip gönüllerimize boşaltacaktır.

Bu ruh ve mânâ atmosferinde tabiatı düzene sokulmuş, şehirlerinin,
kasabalarının, köylerinin mimarî durumu bir kere daha gözden geçirilmiş;
fertleri, iman, aşk, vefa, ilim, sanat ve ahlâk gibi insanî değerlerle donatılmış
bu dünya, yakın bir gelecek itibarıyla, samimiyetle çarpan şen gönüllerin
durağı, gerçekleşmiş millî emellerin meşheri, en engin muhabbet ve aşkların
ırmağı, sanat ve sanatseverliğin otağı, iltifatlarla göveren mârifetlerin ummanı,
çiçeğinin sözünü yerine getiren meyvelerin bahçesi-bağı, beklentilerinde
çevrelerini yanıltmayan hasbilerin son durağı, yürekleri birbirine karşı
sımsıcak atan eşlerin, babalarına karşı saygıyla iki büklüm evlatların,
evlatlarına karşı şefkatle tir tir titreyen ebeveynin vatan-ı aslîsi, ikametgâhı, hiç
olmazsa uğrağı hâline geleceğinde şüphe yok.

Evet burası bir gün, herkesin birbirini kendi gönlüne göre tartıp, tanıyıp,
davrandığı, ruhî-bedenî, dünyevî-uhrevî görüp gözettiği, nasihat ve morale
ihtiyaç hissettiğinde birbirini hayırhahlıkla kucakladığı, yararlı sükûtları ve
faydalı konuşmalarıyla birbirinin hissiyatına saygılı olduğu, şuurlu alâkaların,
sımsıcak hüsnü niyetlerin ruhları coşturduğu üfül üfül insanlık esen öyle bir koy
hâline gelecektir ki; orada yaşama bahtiyarlığına erenler, orayı, dünya ve
Cennet ortası, her yanıyla bütün kirlerden arınmış, bütün sefaletlerden
temizlenmiş; maddiyatı, mânevî ve ruhanî şeylerden, malzemesi gözlerin
görmediği, kulakların işitmediği ve tasavvurların ulaşamadığı madde ötesinden
sürekli ruhların uçuştuğu bir âlem olarak duyacak ve tâli’lerine tebessümler
yağdıracaklardır.

Hiç şüphesiz böyle bir dünyada, tabiat daha ruhanî.. ovalar-obalar daha bir
uhrevî asudelik içinde.. yalnızlık aynı vuslat.. her şey birbirine karşı sımsıcak
ve cana daha yakın.. hisler daha derin ve duyuşlar daha bir bekâ buudlu
olacaktır; atkıları ve kanaviçesi ruh ve mânâdan alınan böyle bir dünyada
ömürler daha rantabl yaşanır; aşk u şevk gönüllerde birer humma gibi duyulur;
her şey inanmış insanların simaları gibi parıldar ve yer yer çevreyi saran
karanlıklar gözlerin karası gibi ışığın en önemli rüknü hâline gelir.

Böylesine içli, hülyalı ve şevkle tüten bir dünyayı, onun ruhundaki bir



büyüyle, sanki içinde bulunduğumuz bu âlemde herhangi bir yere değil de,
inançlarımızın enginliğinde duyduğumuz bir ülkeye, bir saadet ülkesine seyahat
ediyor gibi yürürüz şevk u târâbla bütün bir yol boyu.. yürürüz gönül
bağladığımıza O’nun gösterdiği çizgide ve O’na ulaşma gayreti içinde.
Ümitlerimizle O’na dayanarak; beklentilerimizi O’nun lütuf bahçelerinden
dererek. Her şeyi olduracak, her şeye erdirecek O ise ümitsizlik de ne demek?
Gül bahçesinde dikenden bahsetmek ayıp olmaz mı? Tâvusun tüyleri arasına
saksağan kuyruğu sokuşturmak da niye?.

Bizler O’nun kapısında boynu tasmalı kapıkullarıyız –O bizleri bu duygudan
ayırmasın;– gayemiz de kendisini bize tanıtmasının vefa borcunu eda etmektir.
Sığındığımız kapı O’nun her zaman, herkese açık olan kapısıdır. Kapının
önündekilere el uzatıp onları içeri alacak ve gönülden-sırdan geçen bir uzun
yolculuktan sonra her şeyi farklı görüp, farklı duyacağımız vuslat koyuna
ulaştıracak da yine O’dur.



Hürriyet
İnsan var olduğu günden bu yana hep hürriyet arayışı içinde olmuştur. Bu

arayış yer yer onun kendi iradesini sezişi ve onu tam gerçekleştirmeye
çalışması, zaman zaman da dinle, devletle, hatta örf, âdet ve ahlâkla savaşması
şeklinde cereyan etmiştir ve bu savaş bazen, liberalizmin aldatan şivesiyle,
bazen, nihilizmin ifratkâr çığlıklarıyla, bazen ateizmin mütecaviz
hezeyanlarıyla, bazen de komünizmin bohemliğe kaçan mülâhazalarıyla ifade
edilmiştir.

Evet, başta İngiltere olmak üzere, bazı Avrupa ülkelerindeki işçi
hareketlerinde bayraklaştırılan hürriyet düşüncesiyle, on sekizinci asırda
Fransız ihtilaliyle tanıdığımız hürriyet telâkkisi birbirinden farklı olduğu gibi,
kapitalistlerin hürriyet anlayışları da komünistlerinkinden çok farklı bir
görünüm arz etmiştir. Carlyle ona farklı bakmış.. Goethe onu değişik şekilde
tefsir etmiş.. Ruskin onunla alâkalı garip yorumlar getirmiş.. Hölderlin onu sırlı
bir büyü gibi göstermiş.. Marx onu insanda hayvanî duyguların salıverilmesi
şeklinde anlamış.. Nietzsche ise, onunla alâkalı yorumlarını bir çılgınlık
felsefesi şeklinde ortaya koymuştur.

Günümüzdeki hürriyet telâkkisi ise, geçmişteki bu değişik mülâhazaların
yeniden yorumlanması ve bu yorumlara göre kitlelerin mantık, muhakeme
görünümlü, ama his ve heva yörüngeli serâzad ve çakırkeyf olmaları şeklinde
algılanmaktadır.. ve tabiî böyle bir anlayışın beraberinde bir hayli olumsuzluk
getireceği de kaçınılmazdı ve öyle de oldu. Bu dönemde dine karşı farklı bir
tavır sergilendi.. milliyet fikri fısk u fücurla eş tutuldu.. tarih ve tarihî hâdiseler
değişik bir menşurdan geçirilerek değerlendirildi.. idare, iktisat ve siyaset
bütün insanî değerlerin önüne çıktı; çıktı ve insan ekonomik bir hayvan olarak
yorumlandı.. hülâsa çağımız farklı bir deha veya çılgınlığın elinde âdeta, bir
gariplikler çağı hâline geldi. Bu arada, sinema, tiyatro ve edebiyat bu yeni
anlayışın propaganda müesseseleri olarak, medeniyetin levsiyatını da
güzelliklerini de, tabiî daha çok da levsiyatını, toplumun hemen her kesiminde
en mükemmel şekilde temsil ederek, hasımların gözlerimizi kamaştıran o
büyülü dünyalarını (!) hayatımızın bir parçası hâline getirdi –şimdilerde yatak
odalarımıza soktuğu da söylenebilir– ve bizi kendi milletimize, kendi
değerlerimize rağmen, içinden çıkılmaz bir yabancılaşmaya sürükledi. Öyle ki,
kendi tarihî dinamiklerimizden, mânâ köklerimizden habersiz yaşarken, hatta



yanı başımızdaki komşuda olup biten şeylere karşı lakaydâne davranırken,
Amerika, Avustralya veya Uzak Doğu’daki insanların evlerinin en ücra
köşelerindeki iç çekişlerini ve heyecanlarını merak eder ve duyar hale geldik..
ve tabiî bu arada ahlâklarını benimseyip taklit etmeyi ve levsiyatlarını yakın
takibe alıp izlemeyi de. Bu yeni telakki bir illüzyon ölçüsündeki
müessiriyetiyle, toplumu derdest edip öyle avucunun içine aldı ki, bugün, pek
çoğumuz itibarıyla istesek de artık onun cazibesinden kurtulmamız mümkün
değil...

Bu dönemde maruz kaldığımız çılgınlıklar, bundan önceki çağların dehasının
önüne geçti. Öyle ki, kendi örf, âdet ve geleneklerimizi tamamen kapı dışarı
ederek ülkeyi bir baştan bir başa âdeta serbest bölge hâline getirdik. Bu
bulanık dönemde haysiyet ve şerefimiz payimâl oldu; millî gururumuz defaatle
rencide edildi ve varlığımızın esası sayılan tarihî dinamikler bir bir
bünyemizden sökülüp atılarak, bu ölümsüz değerlerin yerleri çocuksu
heveslerle, aptalca fantezilerle doldurulmaya çalışıldı. İnançların yerine
ruhlarımıza ilhad pompalandı.. her yerde nihilizm, halaskâr bir düşünce gibi
alkışlandı.. kalbî ve ruhî hayatımız tezyif edilerek hemen her kesimde kaba
cismaniyet ve beden nesilleri yetiştirilmeye çalışıldı. Derken, nefsanîlik aldı
yürüdü.. ve çakırkeyf nesiller kendilerini, uyuşturucudan müstehcenliğe kadar
hemen her toplumu çürüten bir korkunç levsiyat içinde buldular.

Cinsî hayat, en masum tasvirlerde bile, temiz ruh ve safî gönülleri baştan
çıkaracak açıklığa ulaştı –edebimiz buna “hayâsızlık” demeye müsaade
etmiyor– öyle ki, bütün insanî duygular, diş-damak-yemek borusu ve tenasül
uzvunun âzâd kabul etmez köleleri şeklinde yorumlandı veya öyle gösterildi.
Annesinin memesini emen masum yavruların en masum davranışlarında bile
Freud’çu düşüncenin izleri arandı veya bulunduğu iddia edildi. Böylesine cinsî
temayüllere zimamı kaptıran insan şuuru, artık üniversite kürsülerinde,
araştırma merkezlerinde, okul laboratuvarlarında, gazete, mecmua ve porno
kasetlerinde, hatta yatak odalarına kadar girebilen radyo ve televizyonlarda hep
bedeni aramaya, bedeni dinlemeye ve bedeniyle oturup kalkmaya başladı.
Böyle bir atmosferde, iffet, namus ve hicabın, cismaniyetin azgınlığına karşı
mukavemet etmesi oldukça zordu; zordu, zira, nefsanî duygular, çeşit çeşit
tahrik, teşvik primleri ve insan tabiatını baskı altında tutan bir kısım dürtüler
yüzünden sürekli bir açlık yaşıyordu. Şimdilerde, tamamen bedenî bir varlık
hâline gelmiş ve her zaman iştihalarını tatmin peşinde koşan, koşan ve asla



doyma bilmeyen bu insan bozmalarının şuurlarındaki ihtilaç ve mücadeleleri
bir düşünün; bunları en kahramanca karşı koymalarla bile aşamayacakları
beşerî zaafların gayyalarında görecek ve acıyacaksınız..

Şayet ona da çizgi denecekse, hayatlarını bu çizgide sürdürenler, sürdürüp
bu acayip hürriyet mülâhazasıyla (!) bu yüzsüzler yolunu yol kabul edenler,
ahlâk ve faziletin yerine, hayatın “dinamo”su deyip cinsiyeti yerleştirdiler. Ne
acıdır ki, bunu planlayıp gerçekleştirenlerin yüzlerinde, en küçük bir hayâ
emaresine rastlamak da mümkün olmadı. Kim bilir, böylelerinin karanlık
dünyasında, daha ne değerlerin altüst olduğunu görecek ve ürpereceğiz! İlhadla
yaygınlaşan bunalımlar, Allah’la irtibatsızlıktan kaynaklanan tatminsizlikler,
bedenî ve cismanî hayatın öne çıkmasıyla meydana gelen türlü türlü illetler –
adlarına temas etmeyi hayâ anlayışımla telif edemediğim için bilhassa bu
illetleri tasrih etmedim– uyuşturucu ağına yakalanmış nesillerdeki inkırazlar..
bohemleştirilen gençlik, otel sakinlerinden farksız hale getirilen aile, anarşiye
açık yığınlar –gerçekleşmesin inşâallah– ufukta görülen bu olumsuzlukların
sadece birkaçı...

Eğer hürriyetin, bu kabil yanlış yorumlara açık mânâlandırılmasından
vazgeçilmez ve onun suiistimal edilmesine karşı gerçek çerçevesi
belirlenmezse, milletçe daha çok kurbanlar verir ve ruhî erozyonlara maruz
kalarak kat’iyen belimizi doğrultamayız. Bu ölçüsüz serbesti, yakın bir
gelecekte genç nesillerin iflâhını şimdi olduğundan da fazla keseceği gibi,
onları bunalımdan bunalıma atacak ve inkırazlara sürükleyecektir.

Bizden evvel de dünyanın değişik yörelerinde, böyle ser-âzadlar hürriyeti
yaşandı; ama levsiyatı görülünce hemen çaresine bakıldı. Bir zaman ömürlerini
hürriyet rüyalarıyla geçiren A. Comte’lar, E. Renan’lar, C. Maurrus’lar bu aşırı
ve çılgın hürriyet telakkisinin bir kısım insanî değerleri tahrip etmesi ve kendi
aleyhinde işlemesi karşısında âdeta birer hürriyet düşmanı kesildiler. Bunların
ilk hallerinin ifrat olduğunda şüphe yoktu.. ve tabiî son durumları itibarıyla da
gidip tefritin en korkuncuna saplandılar.

Şimdi yaşanmış bunca fezâyi ve fecâyii görmezlikten gelerek “hürriyete had
ve sınır!” diyenleri, hürriyet düşmanı sayarak sorgular, hatta onları
cezalandırmaya kalkarsak, bizim hürriyet telakkimizle yetişen çakırkeyif
nesiller de hem bizi, hem de türlü türlü illet ve iptilalarla kendilerini ve tabiî
aynı zamanda milletimizi cezalandıracaklardır.



Kuvvetin Çılgınlığı
Bir dünyada yaşıyoruz ki, ışık-karanlık iç içe, nur ve kir bir arada, ahlâk ve

fazilet lâahlâkîlikle atbaşı, buğu buğu nezahet levsiyat tufanına karşı ve ümitler
adım adım inkisarların arkasında.. evet zamanın hiçbir diliminde, bu çağda
olduğu ölçüde, böylesine ürpertici bir hacimde, bu denli sistemli ve bu çapta
baş döndürücü bir çözülüş ve oluşum mütekabiliyeti yaşanmamıştır. Her şey
âdeta, şimşek süratinde ve gök gürültüsü dehşetiyle o kadar hızlı ve o kadar
tepeden inmece cereyan ediyor ki, birbirine zıt düşüncede olanlar, ümit ya da
inkisarlarını, kabul veya tepkilerini ifade edebilme fırsatını dahi elde
edemiyorlar.

Güç ve kuvveti temsil edenler, teknolojik imkânları kin, nefret ve hırslarının
emrine vererek, geçmiş dönemlerde bir asra sığıştırılamayan yakıp yıkmaların
en korkuncunu birkaç güne sıkıştırabilmekte ve bir hamlede en sağlam
sistemleri yerle bir edebilmekte, bir nefhada rejimleri değiştirip yerlerine yeni
rejimler ikame edebilmekte ve kaş-göz arasında en köklü düşünce tarzlarını, en
metin anlayışları toz-duman ederek yığınları mesnetsiz hale getirebilmekte,
inançlara had koyup düşünce hürriyetini sınırlayabilmekte; bilhassa son
zamanlarda medyanın gücünü de yanlarına alarak hakkı bâtıl, bâtılı hak
göstererek toplum çapında bir değerler kargaşası meydana getirmektedirler.

Dünya var olduğu günden bu yana, zamanın hiçbir döneminde insan şahsiyeti,
insan onuru, din, milliyet, aile, ahlâk, fazilet ve hukuk mefhumları bu ölçüde
lâubâlilikle ve böylesine bir insafsızlıkla mercek altına alınmamış,
sorgulanmamış ve Karakuşî kararlarla mahkûm edilmemiştir.

Bütün bu olumsuzlukların yanında bence, bin bir çarpıklığın iç içe yaşandığı
bu çağın en belirgin özelliği; hakkın kuvvete feda edilmesi, menfaat
mülâhazasının bütün değerlerin önüne çıkması, katı ırkçılık düşüncesinin
evrensel değerlerin yerini alması, millî ve milletler arası problemlerin kaba
kuvvetle çözülmeye çalışılması gibi hususlardır. Gerçi kuvvetin de bir hikmet-i
vücudunun bulunduğu muhakkak.. ama, ona dayanılarak çözülmeye çalışılan
problemlerde aklın, mantığın, muhakemenin hatta dehanın değerlendirilemediği,
değerlendirmek bir yana kulak ardı edildiği de bir gerçek. Bundan dolayı da
dünyada güç kullanılarak gerçekleştirilen pek çok inkılap ve değişimin, yeniden
aklî ve mantıkî bir platforma oturtulabilmesi yolunda bazen seneler harcanmış
da yine başarılı olunamamıştır.



Evet, kuvvet, hakkın elinde, mantık ve muhakeme rehberliğinde bir kısım
problemleri çözebilecek potansiyel bir güç sayılsa da, his yörüngeli kaba
düşüncenin elinde her zaman bir tahrip aleti olagelmiştir. Evet, İskender’in
başını döndürüp bakışlarını bulandıran, Napolyon’un dehasını delik deşik
eden, Hitler’i çağın deli tekesi hâline getiren işte bu kuvvet çılgınlığıdır. Ne
acıdır ki, günümüzde, hak da, mantık da, muhakeme de bu çılgın kuvvet
karşısında beraber yenik ve âdeta bir esaret yaşamakta.

Zannediyorum, günümüzde yaşanan kaoslar zincirinin ve her biri birer anafor
hâlindeki hâdiselerin arkasında da yine bu azgınlaşmış kuvvet var.. insanî
değerler, insanî düşünce, mantıkî olma ve hakka karşı saygılı bulunmanın yerini
alan kaba kuvvet. Kuvveti temsil edenlerin hakka teslim olacakları, onları takip
eden yığınların da gündelik endişelerin anaforlarından sıyrılarak, yaşadıkları
dünyayı “net” görebilecekleri âna kadar da bu kaosların devam edeceği zaruri
görünmektedir.

Çok yakın bir gelecekte, kendi zaruret ve kanunlarıyla, bizi de çepeçevre
içine alacak gibi görünen bir globalleşme sath-ı mâilinde olsun, uyanıp
kendimize gelmez ve başkalarıyla beraber yaşama mecburiyetinde olduğumuz
bir dünyanın, hak-kuvvet-akıl-mantık eksenli ve şaşırtmaz, yanıltmaz muvazene
unsurlarından biri hâline gelmezsek, daha bir süre başkalarının dümen suyuna
göre hareket etmemiz kaçınılmaz olacaktır.

Evet, gözlerimiz her zaman, geçmişin rasat noktalarını kullanarak geleceğin
ümitle tüllenen ufuklarında olmalıdır. Yoksa, bu çarpıklıklar böyle devam ettiği
sürece, yıllardan beri içinde bocalayıp durduğumuz girdapları gölgede
bırakacak daha büyük değişim veya kargaşa dalgaları bizi önüne katıp öyle bir
sürükleyecektir ki –maâzallah– bir daha belimizi doğrultmamız çok zor
olacaktır. Önümüzü kesmiş bizi bekleyen gâileleri aşmamız için, kendisi için
yaşamayan diğergam ruhlara ihtiyaç var. Evet, bugünkü insanlığı, kendini
düşünmeyen ve kendisi için yaşamayan kahramanlar kurtaracaktır.

Bu kahramanların sevgiyle tüllenen ışıktan düşünceleri, büyük çoğunluğun
ruhlarını sardığı gün tabakat-ı beşer çapındaki fırtınalar dinecek, hasret ve
hicranlar sona erecek.. ve devletler arası dengedeki yerimizi istirdat etmemiz
sayesinde, ciddî ve âdil bir disiplinle, tabiî ve tam bir hürriyet düşüncesine
bağlılık içinde ilâhî bir muvazene sırrına erilecek.. toplum planında maruz
kaldığımız buhranlar, içtimaî krizler ve milletler arası münasebetlerdeki
devâsâ problemler birer birer çözülecek.. sevinç ve tasa, felaket ve saadet



arasındaki ezelî âhenk yeniden teessüs ederek, bize ve bütün insanlığa, hiç
olmazsa onun büyük bir kısmına, milletler arası muvazenede önemli misyonlar
yüklendiğimiz günlerin şivesiyle bir şeyler mırıldanacak.. ve bir kere daha
ruhlarımıza, yararlı insan olmanın mânâsını duyuracaktır.

Evvelâ milletimiz, sonra da topyekün insanlık hesabına böyle bir ufka
ulaşma gayreti, dünya barışı, dünya sulhü, dünya nizamı ve evrensel disiplinler
adına var oluş gayesi ölçüsünde önemli esaslar ve insanlığın beklentileridir.
Bu beklentileri gerçekleştirme istikametinde her hamle, hakkı tutup kaldırma
yönündeki her hareket Allah’a doğru atılmış en isabetli bir adımdır. Bu
istikamette atılan her adım, küçük de olsa, beklenen büyük oluşumun bir
parçasını teşkil etmektedir. Evet, bu izafî gayret ve nispî çırpınışlar bütünüyle
mutlu geleceğin havuzunu besleyen birer sızıntı mesabesindedir. Biz onun sıza
sıza göl olacağı, aka aka yollar vuracağı günlerin rüyalarıyla yaşıyoruz.



Zamanı Bir Başka Duyuş
İçinde bulunduğumuz kutlu zaman dilimini tam duyabilmek için, evvelâ ruh

ve vicdanların gökler ötesi böyle bir mûsıkîyi ve şiiri hissetmeye hazır
olmaları lâzımdır. İç âlemleri, dış çevreleri ve hayat televvünleri itibarıyla
âfâkî ruhlar onu sadece gökte değişen hilâller şeklinde takip ederler.

Günümüzde umumî atmosfer; radyolarla, televizyonlarla, klaksonlarla; uçak,
tren, vapur, otomobil, tramvay gürültüleriyle; âsâbımızı bozan münasebetsiz
sirenler ve ciyak ciyak reklâm ve propaganda vasıtalarının çığlıklarıyla o kadar
ciddi kirlendi ki, esaslı bir ameliyat-ı ruhiye ve fikriye geçirmeden, hatta yeni
baştan bir kere daha bütünüyle uhrevîleşmeden bu mübarek ayların
semavîliğini ve bu aylarda ötelerin bayıltan mûsıkîsini duymak çok zor, belki
de imkânsızdır.

Mânevî kirlerden arınmış, semavîliklere açık nezih ruhlar, bilhassa içindeki
bazı gecelerle daha bir zirveleşen bu mübarek zaman dilimini, âdeta bir lezzet
gibi duyar, bir gül gibi koklar, bir mûsıkî gibi dinler ve bir kevser gibi
yudumlarlar. Azıcık dikkat edebilsek hemen hepimiz, bu ayların ufkumuzda
tulûunu, tıpkı semavî bir koruya veya uhrevî bir koya giriyor gibi en büyüleyici
şekilde hisseder; ötelerde seyahat ediyormuşçasına bütün benliğimizle köpürür
ve nâsûtiyetimizin hudutlarına sığmaz hale geliriz.

Aslında bir zamanlar, bu bizim en tabiî hâl ve iklimimizdi: Eskiden senenin
hemen her mevsiminde yudumlayıp dolaştığımız o ledünnî zevk ve uhrevî
hazlara, şimdilerde, pek çoğumuz itibarıyla fevkalâde aç ve susuz bulunuyoruz.
O zevk ve hazları, geçmişe ait enginlikleriyle duyabilmek için, gündelik
duygulardan ve düşüncelerimizi saran isten-pastan arınmamız, sonra da ümit ve
beklentilerimizde daha bir derinleşmemiz icap ediyor. Bunu başarabildiğimiz
sürece, varlığın içinde her zaman gizli, büyülü, ince ve gönüllerimizi rikkate
getiren pek çok gerçeği duyabilir ve sınırlılığımızı aşabiliriz. Hele, insanı
sürekli ledünnî ufuklarda gezdiren mübarek gün ve gecelerde...

Evet, varlığı gönül kulağıyla dinleyebilenler için mübarek gün ve geceler,
âdeta ötelerin diliyle bir şeyler mırıldanan birer şair, birer bestekâr hâline
gelir ve bizlere ne harikulâde şeyler fısıldar. Duyup hissettiğimiz esintiler,
cismaniyetimizi kuşatan başka görüntü ve başka gürültüleri bir tarafa iterek,
gönlümüzün derinliklerinden, ukbaya açılan hususî menfez ve koridorlarla bizi,
öbür tarafın meçhul ve büyülü yamaçlarına ulaştırır ve temâşâ zevkiyle âdeta



mest eder. Böyle bir mülâhazalar dünyasında sabahlar, Cennete ilk adım atışın
mest ü mahmurluğu içinde; öğlenler, Sevgiliyi temâşâ ile günün yorgunluğunu
atma hazzıyla; akşamlar, bir alaca karanlık içinde vuslata yürüme neşvesiyle;
geceler, halvetin idrakler üstü güzellikleriyle tüllenir ve her biri ayrı bir tat,
ayrı bir neşe ile gelir geçer gönül ufkumuzdan.

Hele, Regâib, Miraç, Beraat kandilleri gibi gece âleminin taçları ve zamanın
Allah’a en yakın zirveleri ya da O’na açılmanın rıhtımları, limanları, rampaları
sayılan o mübarek gün ve gecelerde, gönüller ayrı bir duyarlılıkla parıldar; ruh
sonsuza doğru bir başka türlü kanat çırpar; her şey verâların ezelî şiirine dem
tutar; her yanı tam bir uhrevîlik büyüsü kaplar; her sineyi, dillerin ifadeden âciz
kaldığı bir naz ve niyaz zemzemesi sarar. Hususî bir kısım tecellilerle ötelerin
kapısı, penceresi, menfezi hâline gelen mekân; ümit ve beklentilerin yakarışlara
dönüşüyle billurlaşan zaman ve yeni nazil olmuş gibi, her sûresi, her maktaı,
her âyeti ve her cümlesinde hemen herkese yepyeni bir hayat vaadiyle âvâz
âvâz çağıldayan Kur’ân, bizlere, iman ve ümitle yemyeşil tepeler, Cennette
cuma yamaçları gibi rü’yete açık zirveler ve susamış gönüllerimize hayat suyu
gibi iksirler içirerek, ruhlarımıza mü’min olmanın tasavvurlar üstü
avantajlarını sunarlar.. sunar ve Rabb’e yönelik sinelerde ne telâffuzları
çatlatan mânâ ve muhtevalar, ne ifadelere sığmayan tecellilerle tüllenirler.

Öyle ki, ruhlardaki bu enginlik ve zenginlik, görüp hissettiğimiz her şeye
rengini çalarak bizi bütünüyle veraîleştirir.. ve kendimizi, uhrevîlerin teşkil
ettiği bir halka-i zikirde mehabet yudumluyor ya da Cennetlerin ferahfeza
ikliminde, huri ve gılmandan müteşekkil bir korodan neşideler dinliyor gibi
buluruz.

Hele, bazılarımız itibarıyla ve bazı zamanlarda, ruhlarımızı saran bu zengin
uhrevîlik, bizi, içinde bulunduğumuz dar zaman buudları dışına çekerek,
içimizde hep hasretini duyduğumuz Cennetin kapısının önüne kadar sürükler..
sürükler de, âdeta kendimizi, fevkalâde mahrem, asla duyulup görülmemiş ve
kelimelerle ifade edilmeyen bir sihirli âlemin sahilinde sanırız. Böyle bir ruh
hâleti içinde biz bir şey düşünüp konuşmasak da, öteler kendi sesinden bize
güftesiz besteler sunar ve: “Ben kulağınızda bir ihtizaz, gözlerinizde bir ışık,
sinelerinizde de bir haz olarak hep içinizdeyim.. içinizde ve duygularınıza
açık limanlarda, rıhtımlarda, rampalardayım. İsteseniz beni avuçlarınızın
içine alıp sahiplenebilirsiniz...” derler. Ötelere, ötelerin de ötesine uzanan bu
köpük köpük duygular içinde gönüllerimize yağdığına inandığımız uhrevî



ışıkların; her zaman his ve yakarışlarla tüten umumî havanın; mor, pembe,
beyaz, sarı sokaklarda ve mahyalardaki kandillerin; günde birkaç defa
ruhlarımızda sonsuzu rasat etmeye koştuğumuz mâbetlerin; bizimle aynı duyguyu
paylaşan ve hislerimize tercüman olan tertemiz insanların.. evet bütün bunların
hemen hepsinin ayrı ayrı birer mevcudiyeti, birer ruh ve mânâsı, birer lezzeti
ve birer büyüsü olduğunu duyar gibi oluruz. İşte bu mânâ ve muhteva ile
dopdolu ruhlarımız, asıl kendilerine döndüklerinde, her şeyden daha engin olan
iç dünyalarının derinliklerini temâşâya dalar ve çevrelerindeki eşyayı daha bir
farklı duymaya başlarlar.

Evet, varlık, insan ve ötelerin daha mükemmel duyulup hissedildiği bu
mübarek günler, dimağlarımızda en kudretli düşünceleri tutuşturur,
ruhlarımızda en zevkli şiirleri besler, gönüllerimize en sırlı vâridât kapılarını
aralar ve bize en mahrem hislerimizi ifade etme imkânını hazırlar.

Bu mübarek zaman diliminin mehabetiyle bazen hemen pek çoğumuz susar ve
âdeta kendi iç dünyamızla hasbıhâle başlarız. Kim bilir, belki de böyle bir
sessizleşme, güven, sevgi, itibar ve herkesi kucaklama yolunda en beliğ
sözlerden daha anlamlı tesirler icra ediyordur. Evet bazen, murâkabe, his,
mârifet mülâhazası ifade eden böyle heybetli bir sessizlik en derin sözlerden
daha müessir olabilir.. ihtimal bizim en çok hasretini çektiğimiz işte bu sâmit
talâkattir.!

Eskiden beri bu kutlu zaman dilimi yaşana yaşana ruhlarımıza öyle işlemiştir
ki, o daha ufukta belirir belirmez, kalbimizin dudaklarında ne şeker-şerbet
şeyler duymaya başlar, ne engin mânâların bir beyan zemzemesi hâlinde içimize
aktığını hisseder ve ne enfes düşüncelerin kalemlerden akan mürekkeplere
karışıp nakış nakış kâğıtların üzerine döküldüğüne şahit oluruz. Olur ve
hâlihazırdaki mevcudiyetimizin yanında, olmayı düşündüğümüz, iman ve
ümitlerimizde tomurcuk tomurcuk açan günleri sayıklar, arzu ve emellerimize
göre yepyeni dünyalara doğru kanat çırpıp uçtuğumuzu sanırız.

Biz hepimiz, bu mübarek ayları ve o ayların zirve gün ve gecelerini imanlı
gönüllerimize her zaman akseden ışık tayfları şeklinde görmüş ve sevmişizdir.
Aradan yıllar ve yıllar geçse, insanların düşünce ve tarz-ı telakkileri değişse
de bu mübarek gün ve geceler, bizleri hep aynı duygu ve düşünce yamaçlarında
dolaştıracak ve gönüllerimize aynı ilhamları boşaltacaklardır.



Ve Gönüller Rikkatle Çarparken
Bu mübarek günler ve geceler, her şeye ve herkese kendi rengini, kendi

tadını ve kendi şivesini katar; kucakladığı her şeyi yumuşatır, hülyalaştırır ve
tasavvurlarımızı aşan derinliklere ulaştırır. Çarşı-pazar, ev-mâbed, okul-kışla
hemen her yerde sezilen derin bir büyü, mü’minlerin simalarında parıldayan
uhrevîlik, bakışlarından süzülen ilâhîlik.. ve bilhassa gece saatlerinde
gözlerimizin içine gülen rengârenk ışıklar, bize hep bir başka buudda yaşıyor
olmanın nağmelerini fısıldarlar. Evlerinde, iş yerlerinde, mâbedlerde
gördüğümüz, karşılaştığımız her sima, hep bir vuslat yolculuğu yaşıyor gibi, yer
yer aşk u melâlle, zaman zaman da ümit ve beklentilerle dalgalanır ve bir duygu
çağlayanı hâline gelerek sonsuza akar.

Hele, gönüllerimizde ibadet ü taat coşkusu arttıkça, her şeyi daha farklı
duyma ve yaşama kabiliyetimiz de âdeta köpürür ve bizi kendi ummanı içine
çeker. Böyle anlarda, cismanî rabıtalarımız bütün bütün zayıflar, ruhlarımız
gündelik alâkalardan kurtulur ve kendimizi, topyekün varlığı rasat edeceğimiz
bir noktaya yükselmiş sanırız. Artık, ovaları-obaları, dağları-bayırları, içinde
neşet ettiğimiz evleri, ikliminde ahirete hazırlandığımız ibadethaneleri; hâsılı
canlı-cansız her şeyi O’nun ellerinden akıp gelmiş güzellikler olarak kucaklar,
sever, oksijen gibi ciğerlerimize çeker ve “oh” ederiz.

Her zaman bir ışık tufanı gibi doğan bu nurlu gün ve gecelerde, mü’minlerin
oturuş-kalkış ve umumî edalarında büyüleyen bir iman, bir mârifet, bir aşk ve
bir ledünnîlik tüllenir.. iman, mârifet ve aşkla beslenen ruhanî hazlar, bütün
maddî zevklerin ve lezzetlerin önüne çıkar.. herkes kendi irfan eksenine göre
bir mukaddes ufka doğru yol almaya başlar.. bu yolda, her gün katettiği
merhalenin sonunda küçük bir vuslata ulaşır ve bu mübarek seferini âdeta
taçlandırır. Ruhlarını, her gün böyle bir vuslat ve bütün bu vuslatların
çağrıştırdığı büyük visalin hülyalarıyla besleyenler duygularına akan
güzelliklerden, ibadetlerin bağrında tomurcuklaşan ümitlerden, bütün inanmış
gözlerde ve gönüllerde çağlayan mânâlardan elde ettikleri hazlarla ledünnî bir
sessizliğe gömülür, kendilerini ötedeki buluşmanın rüyalarına salar ve füsunlu
bir ırmak içinde yüzüyor gibi zaman üstülüğe açıldıklarını sanırlar.

Ar tık ruhların aradığı haz denizine ermiş bu tâli’liler, her an gönül
gözlerinde ayrı bir büyü ile tüllenen ledünnî güzellikleri ve Sevgili’nin
bakışlarında açılan çiçekleri, O’nun cemâlin-den akseden ışık hüzmeleri gibi



duyarlar.. duyar ve âdeta kendilerini çeşit çeşit meyvelerle, güllerle, çiçeklerle
üfül üfül esen bir bahçede bulur ve kopardıkları meyvelerin, güllerin,
çiçeklerin üzerinde, bir ömür boyu eşiğine baş koydukları Zât’ın istikbalinin,
ikramının sıcaklığıyla kendilerinden geçerler. Hatta burada ulaşamadıkları bazı
nimetlerin, değişik bir buudda vaad esintileri ve mükâfat dalga boyuyla akıp
geldiğini seziyor gibi duygu dünyalarında Rahmeti Sonsuz’un o derin ve ezelî
şefkatiyle kucaklaştıklarını hissederler. Bu ruh hâletiyle, hayatı daha değişik
duyar, daha içten sever, çevrelerinde O’nunla irtibatlandırabildikleri her şeyi
rikkatle kucaklar, sevgiyle okşar ve tıpkı bir gül gibi koklarlar.

Kadınlar-erkekler, gençler-ihtiyarlar, bilenler-bilmeyenler , düz insanlar-
bilgeler bu aydınlık gün ve gecelerde zariflerden zarif halleri ve incelerden
ince tavırlarıyla masallarda olduğundan daha parlak bir şekilde bu mübarek
zamanın mânevî güzelliklerine bürünür, inanmış olma mehabetini bir peçe gibi
yüzlerine asar, gözlerini ötelerin ışıklarıyla açar-kapar, gezdikleri her yere
kendi koku ve boyalarını çalar, duygularının derinliklerinde âdeta uhrevîleşir
ve birer melek kesilirler. İnsan onların çehrelerinde, minarelerdeki mahyaları,
sokaklardaki kandilleri, sanki onların süzülmüş bakışları, saçılmış incileri,
dağılmış duyguları sanır; sanır ve onları, hayalinde ruhanîleri resmettiği gibi
görür.

Evet, iman, aşk, arzu ve hülyaların; ümit, lezzet ve vuslatların dalgalandığı
bu temiz simalar, müştak, hayran, mutlu ve sessizdirler; ama ruhlarındaki
mânâları duyuran tavırları, davranışları, bakışları her zaman çevrelerine,
insanda lâhûtîliğin erişilmez bir buudu gibi tecelli eder ve sezip anlayanları
âdeta büyüler.

Bazılarımız bu aydınlık mevsimde, her zamanki dar mantıklarımızdan
sıyrılarak, bir kudsî âleme davet edilmiş gibi kendimizi sevinç, coşku, heyecan
ve ağlamaya salarız.. bazılarımız yıldızlar arasında, ayla-güneşle atbaşı, bir
seyahate çıktığımızı tahayyül eder ve soluklarımızın meleklerin soluklarına
karıştığı zehabına kapılırız. Öyle ki, gönüllerimiz olabildiğince yumuşar,
gözlerimiz yaşarır; içimizde çok defa mevcudiyetlerini hissettiğimiz
kördüğümler gevşer ve nefsin ukdeleri çözülür; derken gözyaşlarımız
ruhumuzun derinliklerine sinmiş bütün problemleri önüne katar, sürükler ve
vicdanlarımız “Oh elhamdülillâh!” der.

Herkes, kendi gönlünü dolduran mânânın enginliği ölçüsünde, o “ân”a
kadar, cismaniyetinin baskılarından ötürü görmeye muvaffak olamadığı bir



kısım derinlikleri hissetmeye başlar; gençler güç, kuvvet ve zindeliklerinin
hakkını verme duygusuyla şahlanır.. orta yaşlılar tecrübe ve bilginin ruhlarında
hâsıl ettiği temkine göre daha rantabl olmaya çalışır.. ihtiyarlar, ebediyete,
ebedî saadete ve ruhların uçuştuğu âlemlere hazırlanma duygusuyla coşar.. ve
herkes kalbinin gözlerini açar, sanki o “ân”a kadar tam duyup hissedemediği
kendi kaderini duyar, kendi tâli’iyle sevinir veya kederlenir ve kendi
istikbaline yönelir; gözleri, içinde bulunduğu zamanın vaad ettikleriyle güler ve
yüzü buğu buğu mânâlarla derinleşir.

Cami ve minarelerde yükselen şeâiri ilan sesleri bu umumî ahvale ayrı bir
tat, ayrı bir zenginlik katar.. öyle ki, artık esen rüzgârdan yağan yağmura kadar
her şey O’nun kokusuyla yüzlerimizi yalar geçer ve gönüllerimize ölümsüzlük
iksiri gibi siner. Hele seher yeli! Hele seher yeli! O, sonsuzluktan bir nefes gibi
kendini hissettirir.. O’ndan bir haber ve bir lütuf gibi yüreklerimizi hoplatır;
hoplatır, zira ona böylesine yöneldiğimiz bu büyülü dakikalar, iman, aşk ve
ümitlerimiz sayesinde, ebediyet gerçeğinin usâreleri gibi gelir, gönüllerimize
boşalır; ruhumuzun derinliklerinde tûbâ-i Cennet tomurcuklarını meyveye uyarır
ve bizi hep kalbimizdeki Cennetlerin yamaçlarında dolaştırır.

Allah her zaman güzel ve lütufkârdır; ama biz, belli zaman dilimlerinde bu
mânâyı daha bir derince hissederiz. Evet, ruhlarımızın bahar faslı sayılan bazı
mevsimlerde O, kalbimizin bütün heyecanını kendine çeker.. güzelliğini,
cazibesini mukavemet edilemez bir seviyede hissettirir.. ve bizi her an ayrı bir
lütufla yeniden bir kere daha ihyâ eder. Ben, bu mübarek gönüllerde, bu yolla
duyulan zevk ölçüsünde başka bir zevkin bulunacağına ihtimal vermiyorum..
vermiyorum, zira bu ruhanî zevk, insandaki ilâhî aşk ve alâka ile, Rahmeti
Sonsuz’un ihsan dalga boyundaki teveccühlerinden kaynaklanmaktadır. İnsanın
aşk ve alâkasının yürekten ve ebedî olması ölçüsünde, O’nun teveccüh ve
ihsanları da sınırsız ve nâmütenâhidir.



Değişen Dünyanın Dinamikleri
İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hep bir “değişim” ve “dönüşüm”

süreci yaşamaktadır. Yerinde istihâle ve tekâmül de diyebileceğimiz bu
“değişim” ve “dönüşüm” değişik dönemler itibarıyla, o dönemin hususiyetleri
açısından bazı farklılıklar arz etse de, temelde, ayniyete yakın tam bir misliyet
içinde, hem de fasılasız devam edegelmiştir.. bir kısım teferruat farklılığıyla
hâlâ devam etmektedir.. bundan sonra da kesintisiz devam edeceğe benzer.

Bu itibarla da geleceğin vaad ettikleri, zaruretleri ve kendine has kuralları
bizi, belli noktalara zorlayıp, belli hususlara yönlendirip; mukavemet edilmez,
karşı durulmaz, söz dinletilmez sürpriz hâdiselerin şaşkınlığına düşürmeden;
düşürüp sendeletmeden, sersemleştirmeden kendimiz olarak yerimizi almamız
lâzımdır ki, zamanın dişleri ve hâdiselerin insafsız dişlileri arasında kalıp
ezilmeyelim.. ezilmeyelim ve gönüllerimiz imanla dopdolu, gözlerimiz de
ümitle pırıl pırıl, takılıp yollarda kalmadan hep istikbale yürüyelim.. evet
yürüyelim ki, mevcudiyet ve bekâmız adına karşı koymaya çalıştığımız bugünkü
olumsuz istihâleleri unutturacak daha büyük “değişim” ve “dönüşüm”
dalgalarına kapılıp çer çöp gibi şuraya-buraya sürüklenmeyelim. Aslında, o
dalgalar, bütün dehşetiyle yerlerinden kopup dünyanın üzerine yürümeye
başladılar bile...

Evet, ahlâkta bencillik, iktisatta ferdiyetçilik, toplum fertleri arasındaki
münasebetlerde ırkçılık, her türlü faaliyette faydacılık esasları üzerine bina
edilmiş bir dünyanın geleceği adına iyimser olmak hayli zor olsa gerek. . zira
böyle bir dünyada kuvvet ve kuvvetli mütecâviz. . insanlar egoist. . madde
tapılan bir nesne. . altın, gümüş, petrol aldatan buzağı. . bu melun sistemin
dümenindekiler birer Sâmirî ve bu düzende servet sahipleri de birer
Karun’dur. Doğrusu, böyle bir sistemin dişleri arasında kalıp ezilenlerin
geleceğe yürümesi çok zor, hatta imkânsızdır.

İnsanlık olarak yakın geçmişimiz itibarıyla görüp-bildiğimiz ve hususiyle de,
şimdilerde daha bir “net” müşâhede ettiğimiz odur ki; Allah’ı unutup maddeye,
kuvvete, şehvete, ırka ve çıkara tapan bu dünya bir ölüm sath-ı mâiline
yuvarlanmakta ve bir kıyamete sürüklenmektedir. Eğer gelecek adına tek
tesellimiz yeryüzü mirasçıları, kaynağı mehâfet, mehabet ve muhabbet yeni bir
ahlâk nizamı, iktisat anlayışı, sermaye telâkkisi, emek felsefesi, iffet aşkı ve
sorumluluk ruhu ortaya koyarak insanlığın, kendini bir kere daha



yorumlamasına imkân hazırlamazlarsa, cihan harplerini unutturacak ölçüde yeni
felaketler yaşamamız kaçınılmaz olacaktır.

Bazıları, böyle bir projeyi gerçekleştirmeye gücümüzün yetmeyeceği
mülâhazasıyla, bu konudaki her tasarıyı bir hayal ve her teşebbüsü de abesle
iştigal sayabilir. Ancak, bugüne kadar gerçekleştirilen işler düşünüldüğünde,
bunların hiç de yapılması planlanan şeylerden geri olmadıkları görülecektir.
Evet, dönüp az gerilere bakabilirsek, son yarım asır itibarıyla, santim santim de
olsa, milletçe tırmanılan zirvelerin ne kadar yüksek olduğu kendiliğinden ortaya
çıkacaktır. . çıkacaktır ama, gel gör ki, ümitsizlikten tereddüde, tereddütten
ümitsizliğe yuvarlanıp duran ve düşünce hayatında bir türlü istikamet ve
kararlılığa ulaşamayan bir kısım karamsar ruhlar, bunu hiçbir zaman görüp
kabullenemeyecek ve son birkaç asırlık şaşkınlıklarından kurtulamayacaklardır.

Bugün toplumumuz, hemen her kesimiyle âdeta bir seferberlik yaşıyor.. evet,
dünya ile hesaplaşma yolunda belirlenen veya idealize edilen hedeflere
ulaşabilmek için büyük çoğunluk kan-ter içinde ve harıl harıl.. öyle ki artık o,
ideallerine göre değersiz kabul ettiği gündelik hayatın muvakkat lezzet ve
keyifleri yerine, ebedî lezzetlere yöneliyor.. milletçe ebed-müddet var olma
uğrunda rahatı bırakıp zahmete talip oluyor; lezzeti atıp elemi alıyor ve sürekli
ebedî kıymetlere doğru yürüyor; sırlı, temkinli, kan kusa kusa ve yol-yön
değiştirmeden...

Bütün tarih boyunca var olma mücadelesi vermiş; dahası, her zaman
devletler arası muvazenede önemli misyonlar eda etmiş, hatta çağlar
açmış-kapamış bir milletin ahfâdı olarak bizler, insanlık çapında pek çok
istihâle ve tekâmüle imza atmış olmanın onurunu taşıyoruz ve bundan sonraki
“değişim” ve “dönüşüm”lerin sırlı anahtarları sayılan cehd, gayret, temkin,
vefa gibi, bu milletin ruh enginliklerinde her zaman müşâhede ettiğimiz
değerlerin ne ifade ettiğinin de farkındayız. Geçmişte olduğu gibi bugünkü
nesillerin de, kendi arzu ve isteklerinden fedakârlıkta bulunarak, maddî-mânevî
füyûzât hislerinden vazgeçip, yaşamaktansa yaşatmayı tercih edeceklerine
inanıyoruz.

Zaten, bir dönemde bizdeki gelişmeler, daha sonra Batıdaki Rönesans
hareketi, sanayi inkılabı ve teknolojik başarılar da, hep bu hummalı istek,
şuurlu gayret ve engin vefanın bağrında doğup gelişmemiş midir? Mücadele
etmek ve mefkûresi uğrunda ölmekten ancak beden ve cismaniyetin kulları,
miskin ve mendebur olan ruhlar kaçar.. yüksek gaye-i hayallere dilbeste olmuş



seviyeli gönüller için, hedefin mânâsını kucakladıktan sonra, zahmet, meşakkat
ve ölümün ne önemi olur ki..?

Yakın geçmişimiz itibarıyla bu ülkede yeniden, bir diriliş humması
yaşanmaya başladı; hem de topyekün dünyaya bazı şeyler vaadetme çizgisinde
bir diriliş humması. Bu, bir baştan bir başa bütün âlemde hâkimiyet kurma
sevdası olmasa da, yeniden şekillenme süreci yaşayan bir dünyaya, kendi
kültür zenginliğimiz ve medeniyet telâkkimizden katkıda bulunma mânâsına bir
vaad ve bir açılmadır. Bu sayede gelecek, bizim hesabımıza daha munis, daha
yumuşak, daha bilinir ve daha tanınır hâle gelecektir. Aksine, içinde
olmadığımız ve yapılanmasında katkıda bulunmadığımız bir âlem, bize hep
yabancılığını hissettirecek ve bir üvey ana gibi, bağrına basarken dahi
vefasının ölçüsünü ortaya koyacak, belki de öpüp kokladığı aynı anda
çimdiklemeyi de ihmal etmeyecektir.



İlim Düşüncesi
Her zaman bir coşkun sel gibi kükreyerek istikbale akan ve yerinde göz

kamaştıran bir bahçeye de benzetebileceğimiz, her yanından canlılık fışkıran bu
dünya, insanın mütalâasına sunulmuş bir kitap, temâşâsına arz edilmiş bir
meşher ve nihayet müdahale etme hakkıyla bizlere tevdi edilmiş bir emanettir.
Böyle bir emanet karşısında insanın vazifesi ise, mütalâasına sunulan bu kitabı
okuyup perde önünü ve perde arkasını kavrayıp yorumlamak; bu sırlı meşheri
tetkik edip ihtiva ettiği mânâları değerlendirmek ve bu emaneti bugünkü-yarınki
insanların yararlanabileceği şekilde işletmek iradesidir. Siz isterseniz, varlık
ve insan arasındaki bu münasebete “ilim” de diyebilirsiniz..

İlim, tek başına herhangi bir milletin malı değildir. Hele Batılıların asla.!
İlmin çocukluk dönemi ile insanlığın çocukluk dönemi aynı zamana rastlar.. ve
o, aynı düşünce yamaçlarının, aynı gayret vadilerinin ürünüdür. Batı, bilhassa
tecrübî ilimleri yeni bir değerlendirmeye tâbi tutacak olgunluğa ulaştığında, o
güne kadar diğer milletlerin düşünce salıncaklarında, hususiyle de Asya
kavimlerinin beşiklerinde hem de ne nazla sallana sallana belli bir kıvama
gelmiş bulunan bilim, yeni Batı medeniyetinin ilk hamlesi, belki de ilk rampası
sayılan Rönesansla, yarınların ilim düşüncesine de açık hâlihazırdaki şeklini
almıştı.

Batı onu, eski kaynaklarından “özümleyip” alırken, ilim ahlâkıyla alâkalı
hususları da ihmal etmemişti. Gerçi o, ilmin neşet ettiği yerleri ve geçiş
yollarını belli ölçüde çarpıttı; ama onun menşeindeki ahlâkîliği, aşk u şevki,
azim ve kararlılığı ilmin orijini gibi hep göz önünde bulundurdu. Zaten bilim de
bir müze malı, bir şöhret plaketi ve başkalarının temâşâsına sunulan bir meşher
metaı olarak da alınamazdı. O, içinde geliştiği toplumun damarlarına kan gibi
yayılacak ve ona değişen her günün havasını fısıldayacak bir hayat cevheri gibi
alınmalıydı.. ve bir ölçüde öyle de alındı. Aksine o, sadece yazılı metinler
olarak aktarılacaktı ki, bence kitaplarla, disketlerle aktarılan bilgiye hakiki
bilgi demek mümkün değildir.

Eğer gerçek ilim, hiçbir çıkar gözetmeden zekânın sonsuzluğa
yönlendirilmesi, mutlak hakikatin keşfedilmesi istikametinde varlığın tekrar ber
tekrar yorumlanması ve hedefe ulaşma konusunda gerekli koordinatların yerli
yerinde kullanılması ise –ki Batı Rönesansa yürürken meseleye böyle
yaklaşmıştı– onu bu dinamiklerinden tecrid ederek bir yere varılamayacağı



açıktır. Eğer Batı insanının ruhuna gerçeğin aşk ve fikrini aşılayan Hristiyanlık
ise, farklı bir buudda, kısmen de olsa, bir dönemde bizim de gerçekleştirmeye
muvaffak olduğumuz büyük yeniliğin temelinde, nâmütenâhilik esasına dayanan
dinî düşünce ve bu düşünceden doğan acz u fakr derinlikli aşk u şevk vardı. O
güne göre bilimin önemli bir kaynağı sayılan vahiy derinlikli ilim düşüncesi,
çağın devâsâ kametleri tarafından kusursuz temsil edilebiliyor ve sonsuzluk
duygusuyla meshur bu aşkın düşünceler, hem de araştırmaya hiç mola vermeden
hep “nâmütenâhi” diyorlardı. Bu ölçüde bir temsil sayesinde akıl, mantık
birer aydınlık kaynağı gibi çevreye ışık yağdırıyor ve bu nurların ruhlara
sinmesiyle toplum çapında yepyeni bir ilim düşüncesi meydana geliyordu.
Cemiyetin hiçbir kesiminden tepki almayan ve bütün fertleri tarafından ilâhî bir
mesaj gibi kabul edilen, hatta bir ibadet neşvesiyle üzerinde durulan ilim
düşüncesi, eğer bu ilk feveran esnasında, Asya’daki hercümerç ve
Anadolu’daki haçlı tahribatına maruz kalmasaydı –Allah bilir– dünya
bugünkünden çok daha aydınlık, düşünce hayatı daha engin, teknoloji daha
mûnis ve ilimler daha ümit vaad edici olacaktı. Zira, İslâm’ın insanımıza
kazandırdığı sonsuzluk düşüncesi, insanlığa yararlı olma mefkûresi, eşya ve
hâdiselere müdahale etme sorumluluğu dünyada her yerde bulunandan daha
fazla bizde vardı...

Evet, ilmî düşüncenin ruhu ve esası sayılan şahsiyet ve karakter, ancak
hakikat aşkına dayanırsa istikbal vaad eder. Bu da, yapılan işlerde herhangi bir
hırs, çıkar düşüncesi ve dünyevîlik bulunmamasına bağlıdır. Böyle herhangi bir
çıkar düşüncesi, menfaat mülâhazası gözetmeden varlık ve eşyayı temâşâ edip
tanıma, tanıyıp değerlendirme, hakikat aşkının bir diğer adıdır ki; ona sahip
olanın ulaşamayacağı şahika yoktur. Bunun aksine, menfaat tutkusu, şahsî çıkar
mülâhazası ve bir kısım ideolojik saplantılar içinde, hakikat aşkı
gelişemeyeceği gibi, ilmî düşünce de gerçekleştirilemez; gerçekleştirilemez
zira böyle saplantılar anaforu içinde verilen mücadele hakka karşı bir savaştır
ve tabiî bu savaşın mağduru da ilimdir, insanlıktır.

Evet, ihtiraslar ve egoizmanın baskısı altında oluşturulan organizasyonlarla
ne sağlam bir düşünce, ne ilim sistematiği, ne de netice vaad eden bir aksiyon
meydana getirilemez. Getirilmesi bir yana bir zift gibi içimizi saran bu baskıcı
güçler, bizi temel düşüncelerimize zıt bir noktaya sürükleyecekleri gibi,
“taassup”, “bağnazlık”, “fanatizm” sözcükleriyle ifade edeceğimiz dış baskı
ve zorlamalar da hakikat mülâhazasına açık düşünceleri hayata geçirmemize



imkân vermeyecektir. Zaten, bir mülâhazayı düşünmeden hemen kabullenmek,
bir şahsı veya bir zümreyi bilâ kayd u şart başkalarına tercih etmek, bazı
kimseleri pohpohlayıp göklere çıkarmak, zamanla akl-ı selimden ve riyâsız
ruhlardan tepki alacak davranışlardandır. Bir düşünceyi, bir şahsı kabullenmek,
hatta onu başkalarına tercih etmek her şeyden önce bir inanç işidir; hem de bir
kısım gerçek sebeplere dayanan bir inanç işidir. Önce inanmayan sonra
kabullenemez.. kabullenmeyen takdir edemez.. muhabbet duymayan beraber
olamaz.. aşık olmayan herhangi bir şeyin arkasına düşemez. Şimdi siz, bütün bu
olmazları hiçe sayarak dış baskılarla bazı şeyleri gerçekleştirmeye kalkarsanız,
maksadınızın aksiyle tokatlar yer; sevdirmek, kabul ettirmek istediğiniz
kimselere karşı nefret uyarır ve tepki toplarsınız. Ama ne acıdır ki, bugün
bağnazlık ve ihtiras bazılarının gözlerini kör ettiğinden aklın bedahetine rağmen
çokları gül ararken dikenlere takılmakta ve sevgi arkasında koşarken nefretlere
körük çekmekte..

Bence, günümüzün aydınlarının, hatta mektep ve medyanın, eğer insanımıza
bir iyiliği olacaksa, bu iyilik onu bağnazlık, ihtiras ve fanatizmin öldürücü
atmosferinden kurtararak gerçek insanî değerlere yönlendirme şeklinde
olmalıdır. İlk dönem itibarıyla bizde daha sonra Batıdaki yenilenme
hamlelerinde, bu kabîl duygu ve tutkulardan arınma hareketi birinci ameliye
kabul edilmişti. Oysaki son bir-iki asırdan beri, bizdeki “değişim” ve
“dönüşümler”i planlayanlar, eğer, daha işin başında, maşerî vicdanda böyle
bir arınma şuuru ve başkaldırma düşüncesi uyarabilselerdi, bugün, beklenen
inkılapların en büyüğü gerçekleşmiş olacaktı.

Hâlbuki, bizdeki hemen bütün yenilikler, bazı kimselerin, biraz da dış
manipülasyon ve baskılarla bir kısım bayağı arzulara hizmetten ibaret kalmıştı..
evet bu tâli’siz dönemde bazı aydınlar ve bazı imkân sahipleri, sırf kendi keyif
ve çıkarları için hem birkaç asırlık birikimi hem de çok ciddi bir metafizik
gerilimi hiç olmayacak şekilde israf edivermişlerdi. Rica ederim, ilim
düşüncesinin önemli bir dayanağı sayılan düşünce ve ilim hürriyeti, bir kısım
ilim ağalarının heveslerini gerçekleştirmek ve ideolojik saplantıları olan bazı
kimselerin işlerini kolaylaştırmak için midir? Ama ne acıdır ki, yıllardan beri
bu bahtsızlar ülkesinde pek çok iş hep böyle olagelmiştir.. bir kesim burnunu
dikmiş, dişlerini sıkmış ve avazı çıktığı kadar: “Yobazlar, gericiler, dünyayı
Orta Çağ karanlıklarına sürüklemek isteyenler, falanın düşmanları, filanın
düşmanları!” diye bağırmaya başlamış; buna karşılık diğer bir kesim de, aynı



eda ve üslûpla: “Küfür yobazları, fanatik mülhidler, muhakemesiz
mukallidler, imansız zındıklar!”  karalamalarıyla, bu kategori içinde mütalâa
edeceği binlerce, milyonlarca ruhu rencide etmiş ve vicdanları baskı altına
almıştır.

Şimdi sorarım size; insanların beynine vura vura, onlara kendi düşüncelerini
kabul ettirmeye çalışan ve fikirleri baskı altına almak isteyen bir toplumda, ilim
aşkından, yenilikten ve kolektif şuurdan bahsetmek mümkün müdür? Ruhların
böylesine ezildiği, düşüncenin çelimsiz kaldığı, aşkın öldürüldüğü ve insanî
değerlere saygının sıfırlandığı bir cemiyette olsa olsa yılanların, akreplerin,
ezilme ve öldürülme korkusuyla iğne ve dişlerini geçirip zehirlerini
boşalttıkları gibi, ısırmalar, sokmalar, zehir kusmalar ve öldürmeler olur...

Yeryüzü, insana insanca davranmayı, insanî değerlere saygılı olmayı,
sevgiyi, aşkı, müsamahayı dinlerle, hususiyle de İslâm diniyle tanımıştır. İnsaflı
bir bakış ve muhakemeli bir tarayışla Kitap, Sünnet ve Selef-i Salihin’in
yaşayışları incelendiğinde, İslâm’ın, ahlâk, fazilet ve aşk etrafında örgülendiği
görülecektir. Bilhassa İslâm’ın kitabı Kur’ân, insafla mütalâa edilebilse O’nda,
ilim aşkı, insan sevgisi, adalet duygusu ve nizam düşüncesinin nümâyân olduğu
müşâhede edilecektir. Vakıa, bazı ahvalde dinin temel kaynağı olan bu mübarek
kitap, bir kısım çıkarcıların elinde bir kazanç vesilesi veya kin, nefret ve gayzla
oturup kalkan insanların dilinde bir intikam alma ve tatmin olma vasıtası
yapılmak istenmiştir; ama bu iş ve bu düşünceler o kitabın sesi, soluğu değildir;
onu kendi hesaplarına konuşturmak isteyen bahtsızların homurtularıdır.. zaten,
bütün sermayesi bu kabil homurtulardan ibaret olan bir kısım ses ağalarından
ve sanatkârlardan başka bir şey beklemek de mümkün değildir.

Bir garip husus da şudur ki; Allah’ın, kâinatın bağrına serpiştirdiği ruh, mânâ
ve muhtevayı dile getiren bu ezelî hutbeyi istismar etmek isteyenler
uyarılacağına, dinin ruhuna cephe alındı ve o temizlerden temiz kaynak bulanık
gösterilmeye çalışıldı.. derken, yılan, akrep zaafı türünden zaaflar çatışması
başladı.. ve bu mübarek dünya bir baştan bir başa şuursuzca vuruşmaların
arenası hâline getirildi. Artık her yanda, hırsların, kinlerin, nefretlerin
“hayhuy”u duyuluyor ve her taraf “mukabele-i bilmisil” kaide-i zalimanesinin
homurtularıyla inliyordu. Ve tabiî arada kaza kurşunuyla giden yine bizim
şerefimiz, pâyimâl olan bizim ruhumuz, sürüklenip bir kenara itilen bizim ilim
aşkımız ve öldürülen de bizim ilim düşüncemizdi.

Bu garip dönemin karakteristik özelliklerini şöyle hülasa etmek mümkündür:



Düşünceler olabildiğine dekolte, davranışlar alafranga ve sun’î, üslûp taklitçi
ve hemen her zaman tahakküm edalı, başkalarını yok edip onun yerine geçme
düşüncesi hastalık hâlinde, herkeste korkunç bir kindarlık, her yerde zalimce
düşüncelerin –onlara da düşünce denecekse– vuruşması ve her kesimde
birbirini yutmakla beslenme hırsı...

Aslında, bunlar bizim dünyamızda olmamalıydı; zira bizim kitabımız adalet
ahlâkı ve adalet aşkıyla gelmiş ve o güne kadar duyulmamış bir derinlik ve
belagatle, müntesiplerine sürekli peygamberlik ruh ve mânâsını talim etmiştir.
Onun neşrettiği nur sayesinde, niceleri kendilerini aşarak başkaları için yaşama
çizgisine ulaşmış.. ve her biri, insanlığı sonsuza taşımaya azmetmiş birer ışık
süvarisi olmuştur; her şeyi sonsuzluk aşkı etrafında örgüleyen ışık süvarisi.

Bunun böyle olması gayet tabiîydi; zira Kur’ân’la gelen bu din, bütünüyle
mükemmel ve gaye-i hayal diyebileceğimiz bir sistemin adıdır.. ve bu sistemin
esası, imandır, muhabbettir, aşktır, Allah rızasını arama yoludur.. ve her zaman
inkılap ve tekâmül tabiatlı ve tekâmül tabiatı da sonsuza açık olma
hudutsuzluğunu hâizdir. Onun Peygamberi’nin hayat-ı seniyyeleri, bütün bu
hususiyetleri ifade eden en canlı örneklerle doludur. Ama gel gör ki, bugün O,
ağızları levsiyatla köpüren bir kısım inkârcıların hasmane tavırlarıyla,
dostluğun gerektirdiği vefayı gösteremeyen birkaç düzine dost kılığındaki
bilgisiz, görgüsüz cahillerin umursamazlığı arasında âdeta bir berzah hayatı
yaşamakta.. O’nun düşmanlarının ne düşündüğü bellidir. Bari dostları vefalı
olabilseydi!

Evet, bizim bilgi aşkımızı söndüren, kolumuzu-kanadımızı kırıp irademizi
felç eden en büyük düşmanımız veya milletçe esaretimizin gerçek sebebi, işte
bu vefasızlığımızdır. Düşmanların cefadan usanacağını bekleyeceğimize, keşke
biraz da “vefa” diyebilseydik!



İlim Aşkı
Yeniden ilim aşkını ve düşünce iradesini elde etmeye çalışırken, realiteler

gömezlikten gelinmemeli ve tecrübeler de gözardı edilmemelidir. Evet, realite
duygusu, aklın nezaretinde, vicdanın kontrolünde; görme, işitme, tatma, koklama
ve dokunma kabiliyetlerimizle aynı çizgide değerlendirilmeli.. ilim yuvaları,
bilim araştırma merkezleri ve bu istikametteki konferans, sempozyum, panel
şeklindeki çalışmalar hep bu düşünceye omuz vermeli ve gönüllerimizde ilim
aşkı, ilim heyecanı uyarılmalıdır. Sebepler dairesinde sebeplere riayet bir
vazife, onları görmezlikten gelmek ise bir cebrîliktir. Orta yol, sebepleri
gözetmede en küçük bir boşluğa dahi meydan vermeyecek kadar tedbirli ve
temkinli olmak, Allah’a itimat ve güvende de başka hiçbir şeye takılmama
ölçüsünde mütevekkil bulunmaktır. Sebep-netice, illet-mâlul arasındaki
münasebetler muteber sayılmalı; ama düşünce dünyamızda koyu bir
determinizmaya da yer verilmemelidir. Olsa olsa orta yol mülâhazalı bir şartlı
determinizmaya kapı aralanabilir. Böyle bir tevil esnekliği ne derece mâzur
görülür bilemeyeceğim; ama bizim dünyamızda da, “illiyet” ve “tenasüb-ü
illiyet” prensipleri üzerinde bu kadar olsun durulmuş ve değişik
değerlendirilmelere gidilmiştir.

Eğer cebrî determinizma, aynı sebeplerin, aynı ortamda aynı neticeleri
doğurmasının adı ise, şartlı determinizmaya mülâhaza dairemizin açık olduğu
kendi kendine ortaya çıkacaktır. Şimdi bu mülâhazaları bizim ölçülerimiz
içinde ele alacak olursak, fizik dünyasında cereyan ettiği ölçüde olmasa bile,
içtimaiyatta dahi belli nispette sebep-sonuç meselesi her zaman söz konusu
olabilir. Bu itibarla da, bugünkü hareket ve davranışlarımızın toplumda, yarın
ne tür bir netice vereceğini şimdiden düşünmemiz icap edecektir. Bununla,
ferdî ve içtimaî hayatımızın, bir nizam ve âhenk içinde sürüp gitmesi için,
önceden bir planın bulunması ve konuyla alâkalı her şeyin bu plan çerçevesinde
gerçekleştirilmesi lâzım geldiğini vurgulamak istiyoruz.

Evet, bugünkü toplumun yarınki varlığı, bugünkü devletin yarınki bekâsı,
hatta devletler arası muvazenede yerini alması, işte böyle bir plan ve böyle bir
ilk teşebbüse bağlıdır ki, bu da, bugünle beraber yarınların, yarınki netice ve
sonuçların çok iyi resmedilip belirlenmesi, değişik ihtimal ve alternatifleriyle
dosyalanıp disketlere alınmasıyla mümkün olacaktır. Yoksa, içte ve dışta
sürpriz hâdiselerle karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır.



Eğer bugünkü mektepler, mekteplerdeki müfredat programı; üniversiteler ve
bu yüksek ilim yuvalarında sistem; bakımevleri ve kimsesiz çocuklarla alâkalı
projeler; okullardaki talebeler ve onlarla ilgili tasarılar; camideki cemaat,
kışladaki asker, karakoldaki polis, devlet dairesindeki memur, fabrikadaki işçi
ve bunlarla alâkalı temel disiplinler bugünümüz ve yarınlarımız açısından
nazara alınıp, sebep-sonuç mülâhazasıyla değerlendirilmezse, yarın bu
müesseselerin yetiştirdiği çıraklardan hiçbirinin kargaşaya alet olmayacağına
teminat verilemez.. beş başı mamur insan yetiştirdiğimizden söz edilemez..
toplumun huzuru adına güvence verilemez.. mâbed, misyonunu yerine
getiremez.. okul, mâbed kudsiyetine ulaşamaz.. kışla, peygamber ocağı olma
imtiyazını koruyamaz.. ve yığınlar derbederlikten kurtulamaz.

Her şey, bir başka âlemde hazırlanıp imdadımıza gönderilecekmişçesine
evlerimizde oturup sürpriz şeyler bekleyemeyiz.. dahası, hayatın içinde miyiz,
değil miyiz bunu çok iyi belirlememiz gerekir. Eğer bir toplumda: “İnsan bu
dünyada vaktini iyi geçirmeye bakmalı.. gelecek adına çok fazla kafa yormaya
gerek yok.. (Ömer Hayyamca) geçmiş gelecek masal hep; eğlenmene bak
ömrünü berbat etme.. ye-iç hayatın keyfini çıkar.. dünyayı sen mi
kurtaracaksın?. Çok fazla düşünme delirirsin.. Allah’ın nimetlerinden istifade
etmek de bir ibadettir...” gibi –bazıları düşünce olarak doğru olsa da–
mülâhazalar söz konusu ise, o toplum ruhta ve mânâda ölmüş demektir. Böyle
bir toplumda aydına ve idareciye düşen vazife, o toplumu her kesimiyle bu
korkunç düşünce inhirafından ve ruh kaymasından kurtarıp onu yüksek
hedeflere yönlendirmek ve ilim düşüncesiyle aydınlatmaktır. Aksine, kitlelere
gerçek ilim aşkı ve düşünce ruhu aşılama yerine onları günlük politikalarla
sersemleştirir ve iktidar değişmeleriyle her şeyin farklılaşacağına inandırmaya
kalkarsak, toplumu bütün bütün problem kaynağı hâline getirmiş oluruz.
Kaynağı toplum olan problemleri ne gücün düşüncelere baskısıyla, ne de
zirvedekilerin sandalye münâvebeleriyle halletmek mümkün değildir. Kaldı ki
bu problemleri bir kere çözseniz bile, değişen şartlar, farklılaşan dünya sürekli
karşınıza yeni yeni problemler çıkaracaktır. Bu itibarla da, her köşe başında
önümüzü kesmiş bizi bekleyen bu problemlere karşı, hakikat aşkı, ilim aşkı,
düşünce aşkıyla mücadele etme mecburiyetindeyiz.

Varlık, her zaman bir değişim ve tekâmül süreci içinde bulunduğuna göre –
biz bu tekâmülü, evolüsyoncuların anladığı mânâda bir değişim ve dönüşüm
şeklinde düşünmüyoruz– bizim varlık ve hâdiselerin dışında kalmamız, kendi



kendimizi her şeyden tecrit etmemiz mânâsına gelir ki, bu da kâinatın dönen
dolaplarıyla müsademe etmek demektir. Aslında kâinattaki bu yenileşme ve
gelişme esprisini kavramadan ne hilkati, ne insanoğlunun misyonunu, ne de
insan gerçeğini anlamak kabil değildir.

Bu âlemde sürekli, cansızlar hayata koşar.. hayat şuur ve idrake yürür..
karanlık-ışık tenavübü bir devr-i dâim içinde döner durur.. ve her şey birbiri
üzerinde basamaklaşarak gider bir mârifet ufku teşkil eder.. evet, büyük-küçük
bütün ırmak ve çayların akıp denizlere ulaşması misali, eşya ve hâdiseler de
tıpkı bir çağlayan gibi hiç durmadan sonsuza akar.. ve ummana ulaşmak için
hep başını taştan taşa vurarak koşar; koşar ve her şeyin, hepimizin gaye-i hayali
sayılan biricik hedefe ermeye çalışır. Bizim de, böyle iktidar ve
mukavemetimizi aşan bir gayret ve hamleyle, şuur ve irade destekli böyle bir
çağlayana kendimizi salarak geleceğe akmamız lâzım. Aksine varlık ve hayat
kendi tekâmül vetirelerini yaşarken, yürüyen merdivenlere uygun
binilmediğinde ve dönen kapılar usulünce geçilmediğinde başa gelen şeyler
gibi, kâinattaki umumî ahenge tevfikî hareket edilmeden gerçekleştirilmek
istenen her teşebbüsün de, “oluşum, gelişim” ve tekamülden bir tekme yiyerek
bir kenara itilmesi mukadderdir.

Biz, mübarek bir dönemde kendi tekamülümüz adına, Batı da kendi
Rönesansı hesabına, insanoğlunun birkaç bin senelik bilgi birikimini
değerlendirerek, yukarıda temel dinamiklerini arz etmeye çalıştığımız esaslar
muvacehesinde biz de onlar da belli noktalara ulaştık ve belli bir yere geldik.

Şimdi eğer, bir yeni oluşumdan doya doya nasibimizi almayı düşünüyorsak –
ki mutlaka düşünmeliyiz– yukarıda sık sık dolaylı da olsa temas ettiğimiz
dinamikleri bir kere daha gözden geçirerek, bunları mutlaka toplumun her
kesimine mâl etmeliyiz.

Evet, bu esaslar ve bu esasların ifade ettiği ruh ve mânâ zımnen dahi olsa
toplumun ruhuna sindirilmeli, örflerimiz, âdetlerimiz içinde yeşerip kök
salmaları sağlanmalı; aile, mektep, mâbed, kışla gibi toplumun hiçbir kesimi bu
ruh ve bu mânâdan mahrum bırakılmamalıdır. Çocukların ruhu daha ilkokul
sıralarında bu mânâ ve bu ruhla yoğrulmalı, onlarla şahlandırılmalı ve daha
sonraki dönemde de doz ayarlaması yapılarak onların ruhlarına hep aynı duygu
ve aynı düşünce mutlaka içirilmelidir.

Aslında, ilmin kendisinden daha mühim olan bir şey varsa o da, ilim
zihniyeti ve bu zihniyetin dayandığı prensiplerin ruhlara nakşedilmesidir. Çok



erken yaşlarda başlayıp, belli dozlarla gençliğin ruhuna duyurulmaya çalışılan
bu husus en az ana sütü kadar önemli ve o kadar da yararlıdır. Dahası bu ilim
aşkı ve ilim ahlâkı, yediden yetmişe toplumun her ferdine behemehal
aşılanmalıdır ki, cemiyetin değişik kesimleri arasında, düşünce, felsefe ve
kültür farklılığından dolayı sürtüşmeler olmasın ve yığınlar teâruzların ve
çekişmelerin ağında müsademe ve çözülmeler yaşamasın..

Bu hususun ahlâkî buudu, başlı başına tahlili gerektiren bir konu olması
itibarıyla şimdilik “ileride hususi bir tahlil” deyip geçiyorum.



Aşk Ahlâkı
Milletimiz, bir-iki asırdan beri, bir yandan çeşit çeşit buhranlar içinde

kıvranırken, diğer yandan da, disiplinli-disiplinsiz hummalı bir gayretle, eğitim
faaliyetleri, vakıf ve dernek çalışmaları, medya kuruluşları ve mâbedleriyle
kendi olarak dirilmenin yollarını ve çarelerini aramakta. Bu millet, eğer,
bundan birkaç asır önce, Sonsuz Nur’un neşrettiği ledünnîliğe, aşk ahlâkına,
ebed için yaratılmış bulunan ve ebede açık olan insanlığın Allah’a yönelme
hamlesine bağlanabilseydi, o, bugün yeryüzünün söz götürmez varisi ve
devletler muvazenesinin de en hakim unsuru olacaktı.

Batının karanlıklar içinde yüzdüğü bir dönemde, cihanları aydınlatan bizim
medeniyet ve rönesansımız, işte bu ledünnîliğin ve bu aşk ahlâkının eseri
olmuştu. Eğer bundan sonra da böyle bir beklentimiz varsa, bu yine aynı
dinamikler sayesinde gerçekleşecektir. İslâm düşüncesinin insanlığa armağan
ettiği bu anlayış, kahrolası bir yanlış maddecilik telâkkisi ve kuvvetin gelip
hakkın yerini almasından ötürü, doğru yorumlanamadı.. nurunu tam
neşredemedi.. bu yüzden de bazı dönemler itibarıyla kendinden bekleneni
veremedi.. bu olumsuzlukların, büyük ölçüde günümüzde de bahis mevzuu
olduğunu söyleyebiliriz.

Ne var ki, dünya döne döne, Kudreti Sonsuz’un vazettiği fıtrî çizgiye doğru
kaymakta ve insanımız da, kendi özünü bulma, kendi değerleriyle yeniden
dirilme konusunda kararlı görünmekte. Hatta bu mevzuda onun bir hayli mesafe
aldığı da söylenebilir. Bir diğer yaklaşımla buna millet ruhunun diriliş
hamleleri de diyebiliriz ki; bu hamleleri şu şekilde özetlemek mümkündür:

Tali’siz bir dönemde, topyekün insanlık olarak gidip maddeciliğe aborde
olma sonucu, düşünce hayatımızda insanın zatî değerlerini yıkarak insanoğlunu
“eşref-i mahlûk” tahtından alaşağı etmiş, alaşağı etmek bir yana, hayvanlardan
herhangi bir hayvan derekesine ittirip sözde eski telâkkileri sorgulama adına,
onu hor görmüş ve bütün insanî değerlerin altını üstüne getirmiştik. Ne acıdır
ki , telafisi çok zor bu büyük yanlışlığı yaparken, ne korkunç bir cinayet
işlediğimizin farkında bile değildik.. değildik ve o gün-bugün de hâlâ o
sadmenin tesiri ile sarsık, kararsız ve “teşettüt-ü ârâ” içinde bulunuyoruz.

Oysaki, insan denen bu yüce varlık, haklarına kat’iyen dokunulamaz,
hürriyetlerine ilişilemez, her türlü tebcil ve takdiri aşkın, dünya kadar
hususiyetleri olan müstesna bir varlıktır. Merhum Âkif’in ifadesiyle; “Onun



mahiyeti hatta meleklerden de ulvîdir / Avâlim onda pinhândır, cihanlar
onda matvîdir.”  Onu hor görme, varlığın yaratılış gayesini hor görme, onu
tezyif etme de hilkatin ruhunu tezyif etme demektir. O, hor görülüp tezyif
edilmeyecek kadar âli olduğu gibi, asla feda edemeyeceği bir kısım
hususiyetleri de olan müstesna bir yaratıktır: Onun hürriyeti elinden alınamaz..
ona tahakküm edilemez.. o kat’iyen zulme uğratılamaz.. ve hele asla
sömürülemez; zira bunların hepsi, insanlık mânâsını tahkir ve insanî ruha
haksızlıktır; dolayısıyla en büyük ahlâksızlıktır.

Bu itibarla da, günümüzde insanî değerleri, zannediyorum bir kere daha
gözden geçirmek icap edecektir.

Evvela, bizi biz yapan kaynaklarımız ve temel düşüncelerimiz, insana
saygıyı emretmekte ve ona değerler üstü değer vermektedir.. değer vermekten
de öte, insanı “eşref-i mahlûk” tahtına oturtarak, onun iradesini, haklarını ve
hürriyetlerini selamlamakta ve onun dünya ve ukba mutluluğunu bir dantela gibi
bu dinamikler üzerinde örgülemesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Evet İslâm, insanı; imanı, mârifeti, muhabbeti, aşkı ve ruhanî zevkleriyle, bir
mânâda meleklerin dahi önünde görür ve onu sevmeyi Yaratan’la münasebetin
önemli bir ifadesi bilir.. ve tabiî ona karşı saygısızlığı da sahibine karşı ciddi
bir hürmetsizlik telâkki eder. Bu itibarla da bizim en başta yapmamız gerekli
olan şey, insanoğlunun elinden alınan değerleri yeniden ona iade etmek ve bu
değerleri “ebed-müddet” koruyacak nesiller yetiştirmek olmalıdır.

Sâniyen, birlikte hareket etmek de çok önemlidir. Her ferdin, şahsî duygu,
şahsî düşünce ve hissiyatını yüksek bir idealin emrine vererek, onun etrafında
aklî, mantıkî, kalbî, ruhî birleşme mânâsında bir kolektif şuur. Aslında hakiki
mânâda bir ahlâkîlik veya lâahlâkîlik de, ancak dört başı mamur böyle bir
toplumun ferdi olmakla ortaya çıkacaktır. Toplumdan kopuk olan münzevîlerin
ahlâkîlik veya lâahlâkîliklerinden söz edilemez. Kaldı ki, toplum içinde
bulunup toplu yaşamaktan kaynaklanan bazı olumsuzluklara katlanmayı İslâm
cihad saymıştır. Zaten, gerçek bir ahlâk toplumu da, herkese kendi ihtiyarıyla
dünyevî ve uhrevî mutluluk vaad eden ve kendi iradeleriyle bir mefkûreye
teslim olan topluluktur. Böyle bir toplum içinde, imanın birleştiriciliği, aşkın
eriticiliği, gayenin yüceliği, ego kaynaklı olumsuzluklara yol vermez ki, kaynağı
egoizma olan lâahlâkîlik o bünyede boy atıp gelişsin.

Bir kere, inancın, aşkın, ihlâs hedefli yaşamanın hâsıl ettiği aşkınlık, ferdi,
kendine ait hususî yanlarıyla toplum içinde öyle yumuşatır ve eritir ki, o kendi



olarak kalmanın yanında, âdeta umumîleşir ve damla iken derya, zerre iken
güneş ve hiç ender hiç iken de her şey olma ufkuna ve zenginliğine ulaşır. Bu
açıdan denebilir ki, varlık, yokluktan geçer; zenginlik fakirlikle beslenir; kudret
aczin bağrında tomurcuklaşır ve nikmet, aynı nimet olur, şükür de şevke inkılap
eder. Bu yolda hizmet, memuriyetlerin en yücesi; gaye, Yaradan’ın hoşnutluğu,
netice de uhrevî mutluluktur. İşte bu saflardan saf mülâhazaya, az dahi olsa,
şahsî çıkar veya cemaat menfaati, cemaat düşüncesi karıştırıldığında, ferde de,
heyete de hayat veren sonsuzluk rabıtaları kopar, derken fert çizgisinden
uzaklaşır, cemaat da sarsıntıya girer ve kazanma kuşağında kaybetme “fasit
daire”leri işlemeye başlar.

Evet, her işini, Allah’la irtibatlandırıp götüren bir heyette, ferdî emeller,
şahsî hırslar ve kaygılar olmaması gerektiği gibi, gidip sonsuzla noktalanmayan
gaye-i hayaller ve mefkûreler de olmamalıdır. Gerçek bir cemaat, fertleri
ebediyete teslim olmuş öyle mukaddes bir topluluktur ki; Bediüzzaman’ın
yaklaşımıyla: Onlar, Allah için işler, Allah için başlar, Allah için konuşur,
Allah için görüşür, lillâh, livechillâh, lieclillâh rızası dairesinde hareket
ederek ömrünün saniyelerini seneler hâline getirir ve fâniliğin çehresine bâkîlik
damgasını vururlar. Evet, onların bütün çalışmaları, fevkalâde içten,
olabildiğince bir duruluk içinde ve hep sonsuza müteveccihtir.1

Bu itibarla da denebilir ki, her kalabalık, cemaat değildir. Hatta fertleri
birbirine karşı olan bazı yığınlar; cemaat olmak şöyle dursun, onların çokluğu,
kesir sayılarının çarpımlarında olduğu gibi azalma ve küçülme vesilesidir.
Hakikî cemaat ruhuyla serfiraz olan peygamberlerin arkadaşları, kemmiyet
itibarıyla az oldukları halde güçlü bir cemaatten bekleneni yerine
getirebilmişlerdir. Hatta bir Hz. Ebû Bekir ve Ömer’i, tek başına bir cemaat ve
millet kabul etmek kat’iyen mübalağa değildir. Hz. Mesih’in bir avuç
havarisine de en güçlü ordulardan daha güçlü nazarıyla bakılabilir. Aslında,
bütün bir tarih boyu, tam kıvamında olan bu ölçüdeki bütün “azlar”, kıvamında
olmayan dünya dolusu yığınlardan daha güçlü ve bereketli olmuşlardır.

Ayrıca ahlâk aşkı, ruhî hayatın disipline edilmesinin en önemli yolu olduğu
gibi, toplum içinde istikrarın en ehemmiyetli unsuru ve ahengin de en hayatî
esasıdır. Doğruluk, emniyet, hakperestlik, sözünde durma, medenî cesaret,
başkalarına karşı saygılı olma ve mâneviyata bağlılık gibi hususlar, ahlâkın özü
ve ruhun da temel dinamikleridirler.

Millî tarihimizin bize armağan ettiği ahlâk anlayışı –son birkaç asrın ahlâk



adına benimsediği muzahrafatı söz konusu etmezsek– bizi bütün milletlerin
önüne çıkaracak kadar zengin ve sağlam bir ahlâk anlayışıdır. Önümüzdeki
yıllar itibarıyla hayatımızı bu anlayışa göre tanzim edebildiğimiz takdirde, pek
çok millî problemimiz kendiliğinden aşılmış olacaktır ki, o zaman daha doğru
düşünebilecek, daha verimli çalışacak, daha hızlı ve âhenkli yürüyecek, daha
pratik olacak ve tabiî düşünce hayatımızdaki birkaç asırlık boşluğu da daha
süratli doldurabileceğiz.

Buna muvaffak olabilirsek, ülkemizin geleceği daha bir canlı, daha bir sıcak
ve daha bir renkli olacağa benzer...
1 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.21 (Üçüncü Lem’a).



Toprak
Dış yüzü itibarıyla ve sathî bir bakışla, toprak; yer kabuğunun atmosferle

teması sayesinde peşi peşine sırlı şekillenişi, bitki ve hayvanlara var olma ve
yaşama ortamı teşkil edecek mahiyetteki kucaklayıcılığı ve sıcaklığı, bir
miligramıyla milyarlarca canlıya dayelik yapan zenginliği, bir hektar genişliği
ve on santim derinliğindeki bir parçasında tonlarca bakteri barındıran
civanmertliği, bakterilerin fıtrî vazifelerini rahat görebilmeleri için mini
böceklerin ve solucanların sürekli hallaç edip işledikleri, parçalayıp
bakterilere sundukları pek çok ilâhî tecellinin aynası öyle muhteşem bir tezgâh,
öylesine sırlı bir kimyahane ve iç içe öylesine baş döndürücü canlı bir biyoloji
laboratuvarıdır ki, aynadarlığı ve gördüğü hizmetler açısından bütün semalara
denk tutulsa değer...

Bu itibarla da denilebilir ki, toprak, bütün kâinatların ve hususiyle de
yerkürenin en değerli unsuru, en sihirli maddesidir.. hava-su-ziya bir mânâda
onunla kâimdirler ve onun için vardırlar. Onun bu öneminden ötürüdür ki,
bağrında biz ve bizimle alâkalı milyonlarca varlığın neşet edip geliştiği bu
mütevazi fakat semaları aşkın unsurun, Kur’ân-ı Kerim’de sık sık üzerinde
durulur.. âdeta bütün göklere denk tutulur.. mebdeimiz olarak tebcil edilir..
ukbaya ulaştıran bir köprü, bir liman, bir rampa olarak da hep dikkatlerimize
sunulur.. sunulur ve satır aralarında onunla temsil edilen ilim, hikmet, inayet
hatırlatılmak üzere “...Bundan sonra O, yeryüzünü yayıp döşedi.. ondan
suyunu, otlağını çıkardı. Dağları direkler olarak oturtup (arzı)
sağlamlaştırdı.”1 buyurulur ve yerküre ile atmosfer arasındaki münasebet, arz
tabakalarının kendi içinde suları muhafaza edecek mahiyetteki tanzimi, sonra
belli bir mîzân ve nizamla o suların dışarıya püskürtülmesi, bundan nehirlerin
meydana gelmesi, bu nehirlerden de bağ ve bahçelerin sulanması, sonra da
bütün bu suların değişik zeminlerde buharlaşarak yeniden emre âmâde hâle
gelmesi ihtar edilir ki; Kur’ân’da bu çizgide şeref-nüzul olmuş pek çok âyet
vardır.

Toprağın, muhteva ve zenginlik itibarıyla özel ihtimama mazhariyeti ve
hayatla şenlendirilmesi, hususiyle beşerî hayatla değerler üstü değerlere
ulaştırılması yerküre ile ilgili hâdiselerin, hatta kâinatla alâkalı vak’aların en
önemlilerinden biri sayılır. Günümüzde bu hususiyetler ve bu hususiyetlerin
ihtiva ettiği hikmetli nizam, inayetli denge tam anlaşılamamış olsa da, Allah



ezelî fermanında bu hususiyetleri değişik buudlarıyla sürekli vurgular, bize ve
diğer şuurlu canlılara engin ihsanlarını hatırlatır; düşünce dünyalarımızda
varlığa, varlığın perde arkasına menfezler açar ve bizi inancın, itminanın ferah-
feza ikliminde gezdirir: “Allah, yeri enine-boyuna döşeyip (dengeleyen) onda
oturaklaşıp istikrara ulaşmış dağlar ve (çağlayan) ırmaklar meydana
getiren.. yine değişik meyvelerden kendi aralarında çift çift yaratandır.. ve
geceyi gündüze bürüyüp örten de O’dur. İşte bütün bunlarda düşünenler için
ibretler vardır.”2

Kur’ân-ı Kerim’de yeryüzünün bu özelliklerini farklı üsluplarla ifade eden
daha pek çok âyet göstermek mümkündür. Bu âyetlerin hemen hepsi, dünyanın
insan hayatına elverişli hâle gelmesi için, yeryüzünün sürekli bir değişim ve
dönüşümden geçirildiğini göstermektedir ki, bu uzun değişim ve dönüşüm
sürecinin her merhalesini, Kudreti Sonsuz, bazen birbirinden farklı bazen de
birbirinin aynı canlı türleriyle şenlendirmiş; ilim, irade ve hayat sıfatlarının
değişik tecelli boylarıyla denizleri, ırmakları birer hayat çağlayanı ve bilhassa
toprak tabakasını da altıyla-üstüyle bir canlılar meşheri ve mahşeri hâline
getirmiştir.

Toprak, hayat bakımından o kadar büyülü bir muhteva ve iç yapıya sahiptir
ki; o, bu iç ve dış zenginlikleriyle her zaman yekpare bir canlı kabul
edilebileceği gibi, onun bir kimyahane, bir fizik araştırma merkezi, bir canlı
biyoloji laboratuvarı olduğunu söylemek de mümkündür.. evet, toprak; hava-su
ve ziyanın nokta-i iltisakı, bunların bize yararlı şekilde ulaştırılmasının
regülatörü ve santralı, nihayet her şeyi bizim hesabımıza faydalı hâle getiren ve
istifademize sunan bir istihale fabrikasıdır. Bu itibarla da ona, her şeyin nokta-i
mihrakiyesi, özü, hülâsası ve hayatın da en önemli unsuru nazarıyla bakabiliriz.
Yerkürenin temel unsurlarından sayılan gazlar, ateşler, ilk tekâmül merhalesini
topraklaşarak idrak etmiş ve ona inkılapla tabiî miraçlarını tamamlamışlardır.
Bu süreç sonunda, insana uzanan yol da yine toprakta başlamış, toprakta bitmiş
ve toprak üstü bir hâl alarak semavîleşmiştir.

Toprak, hemen her zaman o rengârenk ovaları-obaları, üfül üfül bağları-
bahçeleri, ürperten görünüşleriyle dağları-tepeleri, gönüllere haşyet salan
denizleri-ırmaklarıyla hep yitirdiğimiz Cennetleri hatırlatmış ve gönüllerimizin
“dâüssıla” tutkusuna karşı her zaman bizim için önemli bir teselli kaynağı
olmuştur. Hep onun çehresinde kaybettiğimiz Cenneti hatırlamış buruklaşmış ve
onun büyüleyen güzelliklerinin çağrıştırdığı ahiretin bağ ve bahçelerini



düşünmüş, teselli olmuşuzdur.
Yeryüzünde toprak, Kudreti Sonsuz’un elinde mevcut seviyeye gelebilmesi

için –dünyada her şey esbap eksenli olduğundan dolayı bu böyledir–
milyonlarca yıl geçmiştir. Onun bitki örtüsüyle süslenmesi, canlılarla
şenlenmesi, insanoğluyla duyulan, hissedilen, yaşanan ve bizimle her şeyi
paylaşan bir varlık hâline gelmesi de yine milyonlarca yıl almıştır.

Şimdi, tam Cennetlerin parlaklığını aksettirecek ölçüde kıvama erdiği bir
sırada, ondaki dengeleri altüst edip, hâlihazırdaki mevcudiyetleri milyonlarca
seneye vâbeste, onca âhengi ve âhenk unsurlarını yok edenler bilmem ki
milyarlarca yıllık bir tecelli sürecinin hâsıl ettiği netice ve semereleri tahrip
ettiklerinin farkındalar mı? Keşke mesele sadece bazı türleri ortadan kaldırıp,
bazı dengeleri tahrip etmekten ibaret olsaydı! Heyhat! Tahrip, tasavvurları
aşkın bir hâl aldı ve arz üzerindeki bazı önemli unsurların yok edilmesiyle,
arkada kalan diğer canlı ve cansız elemanlar arasındaki dengeler de bozuldu..
ve toprak ana bir kere daha kendi evlatlarının ihanetine uğradı.

Evet, yeryüzünde, bir kısım canlı-cansız türlerin yok edilmesiyle genel
dengenin bozulması, ister kasıtlı, ister ekonomik zaruretlerden dolayı, isterse
cahillikten ötürü olsun, bu, üzerinde neşet edip geliştiğimiz yerküreye ve toprak
tabakasına apaçık bir ihanet ve kendi dünyamızı, kendi barınağımızı yaşanmaz
hâle getirmekten başka bir şey değildir. Er-geç şeriat-ı fıtriye bu ihanetimize
karşılık verecek ve bu zulmümüzden dolayı bizi mutlaka cezalandıracaktır..
cezalandırıp bütün bütün bize arkasını dönecek ve bu küskünlükten de canlı-
cansız herkes ve her şey nasibini alacaktır: Atmosfer zararlı gazlara yenik
düşecek.. gökten rahmet yerine asit yağmurları yağacak.. yağmur yağsa bile
toprakları önüne katıp denizlere sürükleyecek.. bitki örtüsü bütün bütün bahar
beklentilerimizle beraber hazan yemiş gibi sağa-sola savrulacak.. ve her zaman
bir anneden daha şefkatli olabilen yeryüzü, İsrafil sûruyla ürpermiş gibi kendi
öz yavrularını şuraya-buraya saçarak kendini Cehennemî bir çölleşmeye
salacaktır.

Yaratılış itibarıyla her zaman, hava ile  omuz omuza, su ile sarmaş dolaş
toprak; memuriyetinin gereği ovaları-obaları, bağları-bahçeleri, gümüşten
ırmakları ve altın çayırlarıyla hep bir anne gibi üzerimize titremiş, hatalarımızı
bir baba mukavemetiyle göğüslemiş ve bir dönemde yitirdiğimiz Cennet
mülâhazalarını gönüllerimizde sürekli diri tutabilmiş en sıcak, en vefalı, en
candan öyle bir hayat kaynağıdır ki; onun o ciddi vefa tavrıyla emrimize âmâde



bir vazifeli olduğunu göremeyenler, onda olduğunun üstünde bir kısım büyüler,
sırlar vehmederek, tıpkı Ganj Havzası insanının, Ganj Nehri’ni takdis etmeleri,
Amazon halkının, Amazon’u kutsal saymaları ve bir kısım Kanada yerlilerinin
Niagara’ya bazı ilâhî vasıflar yakıştırmaları gibi, ona da yaratıcı bir güç
nazarıyla bakmışlardır.

Oysaki, küre-i arz da, toprak tabakası da sırf ilâhî tecellilerin bir aynası ve
bizim onda temâşâ ettiğimiz harikulâdelikler de böyle bir aynada tecessüm
eden ilâhî vâridlerdir. Bu önemli hususu Bediüzzaman’ın yaklaşımıyla şöyle
özetlemek mümkündür: “Yerküre âlemin kalbi olduğu gibi, toprak unsuru da
arzın kalbidir. Tevazu ve mahviyet gibi insanı en yüce hedefe ulaştıran
yolların remzi topraktır. Hatta toprak, en yüksek göklerden o gökleri
Yaratan’a daha kestirme bir yoldur; zira toprak kâinatta Cenâb-ı Hakk’ın
rubûbiyetinin tezahürüne, sonsuz kudretinin baş döndüren faaliyetlerine ve
Hayy u Kayyûm (hayatı veren ve onu devam ettiren) isimlerinin tecellilerine
en uygun, en müsait bir zemindir. Cenâb-ı Hakk’ ın rahmet arşı su üzerinde
olduğu gibi, hayat ve ihyâ (hayatı verme) arşı da toprak üstündedir.. ve
toprak her türlü ilâhî tecelliye en parlak, en şeffaf bir aynadır.”3

Evet, kesif (şeffaf olmayan) bir şeyin aynası ne kadar latîf olursa, üstündeki
suretleri o kadar açık gösterir. Nuranî ve latîf bir şeyin aynası da ne kadar kesif
olursa o ölçüde ilâhî isimlerin cilvelerini daha parlak aksettirir.. meselâ;
havada güneşin sadece zayıf bir ziyası görünür; su aynasında ise, daha parlak
bir yansıma söz konusudur.. toprağa gelince, onda ziya ile beraber, güneşin
yedi rengi de temâşâ edilir.

Toprak bu engin muhteva ve zenginliğine rağmen, hep tevazu ve mahviyetin
remzi olmuş ve hep dudaklarını ayaklarımızda gezdiregelmiştir. Ruhunda
toprağın bu mahviyet ve tevazuunu duyup da baş ve ayaklarını aynı noktada bir
araya getirerek halka hâline gelenlerin o, her zaman alınlarından öper ve
onların ruhlarına Hakk’a yakınlığın sırlarını duyurur.. duyurur ve gönlünü gül
bahçesine çevirmek isteyenlere “Toprak ol toprak ki gül bitiresin; zira
topraktan başkasının gül bitirmesi söz konusu değildir.” mazmununu fısıldar.

Yeni bir nefesin gelip ruhlarımızı saracağı; ağacın, insanın, toprağın, suyun,
yerin, göğün akıp gönüllerimize dolacağı; dolup yeni bir “şeb-i arûs”a ereceği
günlerin yakın olduğu ümidiyle...
1 Nâziât sûresi, 79/30-32.
2 Ra’d sûresi, 13/3.



3 Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevi-i Nuriye s.223 (Şûle).



İlâhî Günleri Düşünürken
Ne zaman Yüce Yaratıcı’nın sonsuz kudretine güven ufkundan, nebilerin

vaadinde, velilerin yâdında olan günleri, şafakların doğru sözlü şahitleriyle
mülâhazaya alsak, geleceği âdeta kendi hususî rengi ve deseni ile görüyor gibi
olur; ümitlerimizin bir kere daha dirildiğini hisseder, bir zamanlar yitirdiğimiz
Cennetlere doğru uçtuğumuzu sanırız. Varlıklarımız, tabiatın ruhuyla,
gönüllerimiz de dinin şefkat ve kucaklayıcılığıyla iç içe olduğu halde
uçtuğumuzu sanırız.

Evet, her gün bir emaresi zuhûr eden şafakların da ifade ettiği gibi,
önümüzdeki yıllar, şimdiye kadar gelip-geçen günlerden daha içli, daha sıcak
ve daha parlak olacağa benzer. Eğer muhalif bir rüzgâr esmez ve emareleri
zuhûr eden şafaklar, bizim yanlış stratejilerimizin tozuna-dumanına yenik
düşmezse yakın bir gelecekte ülkemiz daha mamur, dünya daha tılsımlı, hayat
daha büyülü ve topyekün varlık daha ilâhî bir görünüm arz edecektir. “Tarihî
tekerrürler” devr-i dâimi içinde ara sıra zuhûr eden, bizim de “eyyâmullah”
diyeceğimiz o müstesna zaman diliminin, ruhların son haddine kadar açılmasına
müsait ve gönüllerimize ebediyet ruhunu duyuracak kadar da renkli olacağı
ümidini beslemekteyiz.

Kim ne derse desin, biz ne zaman, olacağı olmuşu yüksek kulelerin
tepelerinden temâşâ etmişsek, derlenip-toparlanıp yepyeni bir millet olmanın
yankılarını, mazi kanaviçesi üzerinde işlenen ümranların ihtişamını, istirdad
edeceğimiz millî itibarımızı, devletler arası müzakerelere esas teşkil edecek
konuları, konuşulan sözleri, düşünülen meseleleri ve bütün bunlarla renklenen
o sihirli zamanı, onun rikkatini, havasını, ilhamlarını, harikalarını görüyor,
duyuyor, hatta yaşıyor gibi oluruz.. isterseniz siz bunlara gönüllerimize sızan ve
yer yer heyecanlar şeklinde köpüren imanın, ümidin, azmin ve önsezilerin
solukları, söyleyişleri ve haykırışları da diyebilirsiniz.

Bir bahar geldiğinde nasıl kendine ait renkleri, kokuları, tatları ve
sıcaklığıyla gelir; çevremizdeki güller, çiçekler ve çemenler nasıl bütün
yeryüzündeki baharı hülasa eder, mânâsını ruhlarımıza boşaltır ve ihtişamını
gönüllerimizin kadirşinaslığına bırakır; öyle de, duygu, düşünce ve
davranışlarımızla beslenen yarınlar da, bize bütün çeşnilerini sunar ve bizi
tasavvurlarımızı aşkın dünyalarda gezdirirler.

O ilâhî günlerin en güçlü referansı hiç şüphesiz imanın, ümidin, azmin



yanında, tohumun, toprağın bağrında sıkışmasına denk ızdırap günlerindeki
sancı, hafakan ve heyecanlarımızdır. Gelecek günler bunlarla yeşerip bunlarla
var olacak, bunlarla yâd edilip bunlarla anılacaktır. Evet, yarınların neşe,
sevinç ve sürûru, hep geçmişin çile, ızdırap ve sıkıntıları üstünde tüten sıcak
bir buğu, dalgalanan canlı bir ışık ve âheste âheste açan rengârenk bir tomurcuk
gibi hatırlanacaktır; hem de gönüllere ra’şeler salacak kadar bir enginlik
içinde...

Mademki vicdanlarımızda böyle bir baharın şafak emarelerini duyup
hissediyoruz; öyleyse daha şimdiden onu, ruhlarımızın enginliğinde yaşayabilir
ve gönüllerimize açılan vuslat pencerelerinden temâşâ ederek ona hoşâmedîde
bulunabiliriz.. bulunabilir ve yüreklerimizi şevkle hoplatan bu kabil duyuş ve
sezişlerle en ciğersûz hâdiseler karşısında dahi hep neşe soluklayabiliriz.
Gerçi ilâhî isimlerin rengârenk bir aynası ve ebedî âlemlerin de sırlı koridoru
sayılan bu pırıl pırıl dünyanın bütün güzelliklerini duyup yaşayamayacak,
ilelebet onunla beraberliğimizi sürdüremeyecek, hususiyle de onun ihtişamlı
dönemlerini idrak edemeyeceğiz; ama, ömrümüzü, ebediyete olan imanımız,
ümidimiz üzerinde şekillendirerek, aşk u şevkin kanatlarıyla sonsuza
uçabilecek ve bir kere kaybettiğimiz ebediyeti, ihtimal yüz kere, bin kere
duyabileceğiz. Böyle bir ruh haleti ve ebediyete inanç eksenli düşünce
sayesinde, beklentilerimizin hemen her çeşidini, millî mefkûremizi, onu
gerçekleştirme adına ortaya koyduğumuz stratejileri, uğrunda ömrümüzü
adadığımız davamızı, gözlerimizi açıp-kapayıp beklediğimiz saadetimizi ve her
zaman ermeyi planladığımız zevklerimizi kat katıyla duyup yaşayabiliriz.
İleride mutlaka ereceğimize inandığımız mutluluğu, gönüllerimizin
yamaçlarında birer Cennet manzarası ve Cennet çağıltıları şeklinde duyup
yaşayacaksak artık geriye kayda değer ne kalıyor ki.? Böyle bir saadet vaadi ve
bu ölçüde bir duyuş ve hissediş, şimdiki bulanık bin bir lütuftan daha iyi değil
mi.? Zannediyorum gönüllerimizde tüllenen ve bütün beklenti ufuklarımızı
kuşatan böylesine engin bir saadet vaadine karşılık, halihazırdaki bütün
zevkler, safalar feda edilse de değer..

Aslında, O’nun aşk u şevki ve O’nun derdi ile yaşayanlar, bir de her derdi
unutup gönüllerini O’na vuslat arzusu ile doldurabilseler, içlerinin
derinliklerinde ebediyet duygularının estiğini duyacak, kesintisiz zevk-i
ruhanîlere erecek ve “Bir bu kadar zevke bu ömür kâfi değil” diyeceklerdir.

Evet O’na olan aşk u şevkimiz, her yerde ve hemen her zaman O’nu arayan



bakışlarımız, bu bakışlarla çevremize bile yumuşaklık hissettirmemiz ve bu
derûnîliklerle her şeyi şefkatle kucaklamamız, rikkatle sevmemiz, bu ölçüde
insan olmaya has öyle zevkli enginliklerdir ki; duyup tadanların –bu
numunelerin daimî asıllarına iştiyak dışında– zannediyorum ruhlarında herhangi
bir arzu kalmayacaktır.

Şimdilerde, hâdiselerin umumî manzarası ve hayatın geçmiş dönemlere
nispeten daha farklı bir çizgiye girmesiyle, inanan gönüllerden taşan aşk u şevk
ve her ruhta hissedilen diriliş humması hemen her yerde yan yana.. öyle ki her
vadide binlerce dil, alevden nefesleriyle karbonlaşmış düşüncelere hayat
üflüyor ve topyekün dünya, ışıkların kol gezdiği iklimlere doğru kayıyor ki; bu
Hızır soluklular çevrelerine böyle sürekli hayat üfledikleri ve dünya da yoluna
devam ettiği sürece ışığa muhtaç bütün gönüller bu parıldayan yüzleri ve onlara
ait yürekleri delen sözleri er-geç duyacak ve tıpkı karanlıklarda kaynaşıp
duran, ışığı sezince de hemen ona koşan pervaneler veya her zaman güneşe
yönelen çiçekler gibi, kaynağı sonsuz kadar eski, şu çağdaki televvünleriyle de
yepyeni sayılan bu ışığa koşacak; derken bütün kalbler aynı hummayla coşacak,
bütün ruhlar da yeniden bir kere daha dirilecek ve dünya, büyük ölçüde ukba
buudlu bir şehrâyine dönüşecektir.

Bu kudsîler her zaman, çevrelerinde bulunan veya uzaktan onlara koşan
milyonların sükût ve tasvibi içinde, ışığa açık kalblerinde yeşerttikleri hisleri,
sanki yalnız kendileri adına değil de, gelmiş-geçmiş ve gelecek bütün kudsîler
hesabına ifade ediyormuşçasına coşkun ve engin bir mesuliyet duygusuyla,
seslerini daha bir tiz perdeden duyurmak ve daha güçlü haykırmak isteyecek ve
tâkâtlerinin son haddine kadar âvâzlarını yükseltip ruhlarının derinliklerindeki
mânâları, mezardakilere bile duyuracak şekilde gürleyeceklerdir. Evet, bütün
iç âlemleriyle mâneviyata uyanmış ve mânâ ikliminin vâridâtıyla doygunluğa
ermiş bu insanlar, mahiyetleri tıpkı müktesebatlarıymış gibi ruhlarından
yükselen sesleri, aşklarından fışkıran sözleri ve iç âlemlerinden taşan hisleriyle
en katı duyguları delecek, en paslı kilitleri açacak ve en sert gönülleri bile
yumuşatacaklardır. Yumuşatacaklardır ; zira onlar, hep içlerinden doğan öteler
buudlu ve lâhût derinlikli nağmeleriyle, kendi ruhlarının sesini, kendi aşk u
şevklerinin bestelerini mırıldanacak ve bütün bir insanlık namına imanlarını,
ümitlerini, heyecanlarını, dâüssılalarını ve vuslat arzularını
seslendireceklerdir. Onların gelecek adına ve sonsuza davet hesabına bütün
çağrıları, bütün yönelişleri, bütün recâları, bütün duaları ve samimiyetle



gerilmiş ruhları, sanki bizim bugüne kadar söylemek isteyip de
söyleyemediğimiz, duyurmak arzu edip de duyuramadığımız ve hep kör-aksak
bıraktığımız hususların ifade edilişi, seslendirilişi, yorumlanışı gibi olacaktır.

Herhâlde, o çağın insanları bizde olduğundan daha zengin duygularla
birbirlerine yönelecek, daha aşkın seslerle birbirlerine hitap edecek ve hep
aynı aşk u şevki söyleyeceklerdir. Zaten dünden bugüne böyle ilâhî günlerde
her zaman, bir sevenler, bir de sevilenler olmuştur. Sevenlerin hep Mecnun,
sevilenlerin de Leyla olduğu böyle dönemlerde, bütün aşklar, şevkler,
güzellikler, nizamlar Cemâl-i Sonsuz’un çok perdelerden geçmiş gölgesinin
gölgesi.. olması mülâhazasıyla, önce her şeyin asıl kaynağı O, sonra da
derecesine göre her şey sevilmiş, koklanmış, sinelere basılmış ve O’nun mührü
olarak da takdis edilmiştir.. ve böyle dönemlerin tâli’li insanları da, ömür boyu
sevmek, sevilmek duygularıyla yaşamış, çekilen sıkıntıları da bir ebedî
mutluluk adına tırmanılması gerekli bir helezon ve ruhun beslenme yolu kabul
ederek hep inşirah soluklamışlardır. Hele bir de gönüllerde uyanan mârifet,
muhabbet ve aşk u şevki körükleyecek bazı sâikler söz konusu olunca, onların
ruhları âdeta sonsuza yelken açıyor gibi kanatlanmış ve zaman üstü, mekân üstü
bir kıvamla Fuzûlî’leşerek;

“Min cân olsaydı âh men-i dil-şikestede;
Ta her biriyle bir kez olsaydım feda sana.”

demişlerdir.. demelidirler de; zira, belli bir noktadan sonra, kendi güç ve
zenginliğiyle ayağa kalkan ruhlar, kendilerini ifade serbestiyetine ulaşan
duygular, varlığı bin bir menfezle O’na açılan kapılar şeklinde temâşâ eden
mantıklar ve muhakemeler öyle bir aşkınlığa ererler ki; artık madde, metafiziğin
önünde bir hudut, bir engel olmaktan çıkar, inceleşerek şeffafiyet kazanır ve
âdeta mânânın bir aksesuarı hâline gelir.

Burada deryadan bir damla şeklinde ifade edilmeye çalışılan duygular,
düşünceler, ümitler, beklentiler, sevinçler, inşirahlar pek çok millî
rüyalarımızın gerçekleşeceği, imanların mârifetle derinleşeceği, mârifetlerin
aşk u şevke dönüşeceği, aşkların iştiyakların ruhanî lezzetlere inkılap edeceği
bir yeni ışık çağından sadece birkaç katredir.. deryayı gösteren birkaç katre.
Şimdilik uzak gibi görülen bu rüyalar âlemi, her şahsın istidad ve kabiliyetine
göre başka başka görülse, hissedilse de, her şeyin, bir müşterek duyuş ve seziş
çerçevesinde cereyan ettiğinde şüphe yok. Herkes böyle bir oluşumu, kendi
duyuş, kendi seziş ve kendi gönlünün enginliğine bağlı devam ettiredursun;



iman ve azmin imkânsızlıkları “olur” hale getireceği, bütün virajları düzeltip
tepeleri sileceği ve patikaları da şehrahlara çevireceği ilâhî günler yakındır.

Öyle zannediyorum ki, maddenin ve maddeci düşüncenin banallaştırdığı
iptidaî ruhlar bile –eğer Allah’ın kendilerine bahşettiği insanî değerleri
inatlarının emrine vermezlerse– bu iman ve aşk u şevk döneminde, Allah’a
intisabın diriltici gücünü idrak ederek bu umumî oluşum insiyaklarına
kendilerini salacak ve bu ilâhî günleri tıpkı bir hayat usâresi gibi
yudumlayacaklardır.
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Takdim
“Ruh ufuksuz yaşamaz...”

(Yahya Kemal)

“Çağ ve Nesil” serisi yedinci kitaba ulaşmış. İlk kitabın çıktığı zamanı
hatırlıyorum. Onu, kitaptan öte bir şey; kıymetli bir emanet, sırlı bir mektup gibi
taşırdık elimizde. Bizim neslin ‘hakikate uyanmış’ fertleri için bir vird, bir
başucu kitabı olmuştu ‘başyazı’ların ilk toplamı. Kim bilir kaç kez okuduk
oradaki yazıları, kaç kez de bir dost halkasında okuyup müzakere ettik... Her
paragrafında, ‘yazı’nın gösterdiklerinin ötesinde anlamlar, derinlikler
arayarak... Ve kitaptaki her yazı, bizim için bir tefekkür penceresi, dahası bir
yol haritası olurdu. Kendimize gönderilmiş bir mektup bilirdik bu yazılardan
her birini. Satır aralarında gönlümüzün yaralarına denk düşecek merhemler
arar, sesimizin yankısını bu dâvudî seste bulmaya çalışırdık... ‘Tarifsiz bir
boşluk’ içinde geçen o günlerde; kaosu, buhranları ve ümitsizliği tuz buz eden,
insanı tutup ümide, aşka ve hayata çağıran; yeniden diriliş heyecanı duyuran
yazılardı bunlar. Yepyeni, farklı ve etkileyici bir üslupla karşı karşıyaydık:
İçten, duygulu, kararlı ve doğal... Alışageldiğimiz hayat ölçülerini ters yüz
ediyor, bizim için yeni ve taptaze kavramlardan söz açıyordu yazar. İçinde
yaşadığımız kaos günlerinde “Susadığımız Soluklar”ı haber veriyor, “Neslin
Beklediği Kurtarıcı El”in niteliklerini sıralıyor ve “Hasretini Çektiğimiz
İnsan”ı tanımlıyordu: Bu, “yaşatma yolunda yaşama zevkini unutan, başı yüce
dağlar gibi dumanlı, sinesi lavların kaynaştığı kor yığını, muzdarip insan”dı...
Yeniden bir huzur topluluğu hâline gelebilmemiz için kişinin, ailenin, okulun ve
toplumun bütün katmanlarının kendisiyle “Hesaplaşma”sını öneriyor, insanları
“Tevbe”yle arınmaya; “Merhamet”e ve “Müsamaha”ya çağırıyordu. Biz
gençler için erişilmez, sihirli bir dünya resmediyordu bu kitap, hâlihazırın sert
ve acımasız atmosferini sezerken bir yandan da düşüncemizde geçmişin ölmez
renkleri canlanıyor, önümüzde kelimenin gerçek anlamıyla bir ‘ufuk’
beliriyordu...

Yaklaşık yirmi yıl önce, ilk gençliğin ‘kararsız’lığı içinde kendine bir ufuk
arayan ve Çağ ve Nesil’de bulduğu özgün ve duru sesin büyüsüne kapılan bu
satırların yazarı, bugün bu kitaplardan yedincisine, “Işığın Göründüğü Ufuk”a
‘takdim’ yazmanın heyecanını yaşıyor.

“Işığın Göründüğü Ufuk”, yoğun olarak ‘İnsan’, ‘İslâm’ ve ‘hayat’ ana fikrini



çevreleyen yazılarından oluşuyor. Fethullah Gülen Hocamız, o mukaddes
hüznünün içinden sesleniyor. Yine, âşinası olduğumuz duru ve içten
anlatımıyla, o kuşatıcı bakışı ve sürekli ümit dağıtan düşünceleriyle... Onun
bütün eserleri, bir ümit manzumesinin parçaları gibidir. Zaman ve koşullar ne
olursa olsun, asla karamsarlıktan söz açmaz o; devirden yakınmaz ve sürekli
“tüllenen bir ufku” işaret eder. Onun sembollerle örülü düşünce atlasında,
“ışık” önemli dokulardan biridir. Işık nurdur, ebedî şarkının nağmeleriyle
yıkanmaktır; gelecektir, sınır bilmez ufuklardır... Mukaddes hüznünün gurbeti
içinde, sürekli şevk çağıltıları duyan “gönüller ustası”, bu şevkle hep ‘ufukların
tadı’nı kovalar. Ufuklardan seslenir ve şehre inip “feryâd u figân” koparmak
ister. Tıpkı 13. yüzyılda, gecenin sonunda bir horoz ötüşü gibi beliren Yunus
Emre’nin tavrıdır bu. Yunus’un “Her dem yeniden doğarız / Bizden kim
usanası” deyişi gibi... Yazar, onun sesini andıran yerli, sıcak ve dupduru bir
sesle konuşmaktadır. Bir ümit ve yeniden var oluş sürecinin perdesini
aralamaktadır.

Işığın Göründüğü Ufuk’ta, daha ilk bakışta ‘Çağ ve Nesil’ serisinin diğer altı
kitabındaki ‘genel’ kavramlardan çok ‘özel’e inildiği, ‘insan’ ve ‘İslâm’
merkezli bir düşünce evreninin ayrıntılarına inildiği fark ediliyor. Bu evrenin
en önemli vurgusu, İslâm’ı yeni bir bakış ve kavrayışla ele almanın
vazgeçilmezliğidir.

İslâm’ın kendi orijiniyle ve daha yeni indirilmiş bir din gibi taptaze temsil
edilmesi, insanın yeniden, ebedî var olmanın sırrına ermesiyle mümkün
görünmektedir. “İslâm” diyor, yazar: “Kökleri yerin derinliklerinde ve hiçbir
fırtına ile devrilmeyecek kadar sağlam, dalları da dört bir yana açılmış ve
her mevsim yeni yeni meyveler vaad eden bir ağaç gibidir.” “Eğer
hasımlarının husumeti ve önyargıları, dostlarının da cehalet ve vefasızlığı
olmasaydı, bugün topyekün insanlık onun sunduğu semavî sofraların
çevresinde birleşip birbirleriyle el sıkışacaklardı.”

Işığın Göründüğü Ufuk’ta Fethullah Gülen Hocamız, İslâm’ın bütün renkleri
ve büyüleyiciliğiyle insanlığa ulaşabilmesini, onu temsil yeteneğine sahip
insanların varlığına bağlıyor. İslâm insanı, “cismaniyetin karanlık
atmosferinden sıyrılıp kalbî ve ruhî hayatın büyülü atmosferine açıldığında,
ebedî var olmanın sihrini de bulmuş olacaktır. Bu insanın en büyük hususiyeti,
“imanı ve bu imanı başkalarına duyurma gayreti”dir. “İnsan, kâinat ve topyekün
varlığı, hatta varlığın perde arkasını yeniden yorumlamış, duygu ve



düşüncelerimizdeki tıkanıklıkları açmış” bir insan olmalıdır o.
Hayatı “Cennet yamaçlarında seyahat ediyor gibi duyan” bu insanların

gözleri önünde geçmiş, bütün o büyüleyici renkleriyle tüllenir, ümitlerinin
zirvelerinde mutlu gelecek kucak açar ve onları beklemeye durur. Ve onlar,
hâlin dar mahbesinden kurtulup dünü, bugünü, yarını katlayarak iç içe yaşar ve
âdeta melekler gibi zaman üstü olmanın bütün hazlarını birden duyarlar.

İnsanlığı imana, irfana, istikamete ve huzura ulaştıracak “mesuliyet
nesilleri”nin en mümeyyiz vasfı “temsil”dir. Onlar önce kendi nefislerinde
apaydınlık bir dünyaya uyanmış olacaklar ve yeryüzünde kendi kişisel
Cennetlerini kuracaklardır. Bu kişisel Cennet nasıl bir hayat öngörmektedir?
Şüphesiz çok renkli, çok sesli ve dolu dolu bir hayat... “Mesuliyet nesilleri,
varlık kitabını yeniden bütün derinlikleriyle hem de duyarak, hissederek, bir
mûsıkî gibi seslendirecek, bir meşher gibi temâşâ edecek; bütün eşyayı fasıl
fasıl, paragraf paragraf tahlile tabi tutup kâinatın ruhundaki gizli hakikatleri
ortaya çıkaracaklardır.”

Işığın Göründüğü Ufuk bize kendimizi, İslâm, insan ve hayat telâkkilerimizi
yeniden gözden geçirme mecburiyetini hatırlatıyor.

Anlaşılan o ki, İslâm dünyasındaki bütün kargaşanın, kısır döngülerin,
buhranların kökeninde, İslâm’ı yanlış ve güdük kavrayışımız yatıyor. İslâm’ı,
kendi özünde barındırdığı ‘evrensel’ nitelikleriyle kavrayıp hayata taşımadıkça
mevcut tıkanıklıkların aşılması ve Müslümanların bir yeryüzü Cennetinde
yaşamaları da muhaldir. “İslâm” anlayışındaki kavrayış eksikliği, insana
bakışta da olumsuz sonuçlar ortaya çıkarıyor. Oysa İslâm, “insanlarla alâkayı
onların Allah’ın sanat eserleri olmaları” esasına bağlamıştır. Bu anlayışın
temeli “insana saygı”dır. İslâm’ın evrenselliği, diyor Işığın Göründüğü Ufuk
yazarı, “İnsanları dış yüzlerindeki hırçınlıkları ile değil, iç âlemlerindeki o
lâhutî genişlikleri, o aktif âhenkleri ile ve her zaman iyileşmeye açık yanları
ile görmeyi gerektirir.”

Fethullah Gülen Hocamız, son yıllarda ısrarla seslendirdiği hoşgörü ve
diyalog kavramlarını bu kitabında temellendiriyor. Bu şümullü kavramları, çok
yalın bir ifadeyle “Herkesi kendi konumunda kabul etme” formülüne
bağlayabileceğimizi dile getiriyor. Bir gönül insanının ruh gezintileri
diyebileceğimiz bu eserde öne çıkan önemli bir tema da “sevgi.” Hocaefendi,
“Gelin, gönüllerimizle konuşalım” diyor ve düşüncelerinin temelini, her şeyin
mayasını teşkil eden ‘sevgi’ye dayandırıyor. Ona göre Allah, insanları



birbirine bağlama konusunda sevgi’den daha güçlü bir irtibat unsuru, bir zincir
yaratmamıştır. “Aslında dünya, köhne bir harabeden ibarettir, onu taptaze ve
canlı kılan, sevgidir. Kâinatlar bir sevgi şiiri, yerküre de onun kafiyesidir.
Dünyada hiçbir değerin, sevgiye karşı koyması ve onunla rekabet etmesi de
mümkün değildir.”

Işığın Göründüğü Ufuk’u bir “kendini yenileme kitabı” olarak görebilir, bu
niyetle okuyabilirsiniz. Ben, hem düşüncelerimi, kanaatlerimi yeniden gözden
geçirme ihtiyacı duydum kitabı okuyunca; hem de bir ‘ufuk insanı’nın engin
düşünce coğrafyasında dolaşmanın, her adımda bir sürprizle karşılaşmanın
heyecanını yaşadım. İçim ümitle doldu; sevgiye ve insanın ‘ölmez’ yanlarına
olan inancım kavîleşti. Yahya Kemal’in “Ruh ufuksuz yaşamaz” dizesini daha
derinden kavradım. Bu kitabı okumaya duran herkesin aynı tadı, aynı heyecanı
duyacağını ve ruhunda bahar esintileriyle yeni yürüyüşlere çıkacağını
düşünüyorum.

Benim kendimce “Gençliğin el kitabı” diye adlandırdığım “Çağ ve Nesil”
serisinin daha nice kitaplara ulaşmasını dilerim. “Gönüller ustası”, ruhunun
ilhamlarını okurlarından esirgemesin ve biz, geçici karaltılara aldanıp
önümüzde hep aydınlık bir ufkun durduğuna olan inancımızı asla yitirmeyelim.

Ali ÇOLAK



İslâm’ın Büyüsü
Yeryüzündeki insanlık macerası, İslâm’la hedefine ulaşmış ve evrensel bir

kurtuluş mesajı olarak yerine oturmuştur. Var olduğu günden beri yaratılış
muamması karşısında sürekli didine-çabalaya iki büklüm olmuş felsefe, ancak
İslâm’ın ortaya attığı değişik düşünce sistemleri sayesinde belini
doğrultabilmiş ve bir kısım olumlu şeyler mırıldanmaya başlamıştır. Arz ve
semadaki devasa cisimler, vahyin onların çehrelerine saçtığı nurlarla
karmakarışık birer kozmik unsur olmadan çıkarak, temâşâ edilen meşherlere,
okunan kitaplara ve baş döndüren armonilere dönüşmüşlerdir; dönüşmüş ve
kendi hikmetleri çerçevesinde, tabiatlarının maverasını haykıran talâkatlı birer
lisan hâline gelmişlerdir. İslâm’ın Hızır çeşmesi gibi sürekli fışkırıp duran
kaynağından bir yudumcuk olsun nasibini alabilen bahtiyar gönüller, ebedî var
olmanın zevkini duymuş ve büyük ölçüde tabiatlarından kaynaklanan yalnızlık
ve ümitsizlikten kurtulmuşlardır.

İslâm’ı kendi orijiniyle duyup yaşayanlar, gönül dünyalarında birer Cennet
kurmuş ve hayatlarını Firdevs’tekiler gibi zevk etmeye başlamışlardır. Onu
kendine has çerçevesiyle duyup yorumlayanlar bir yana, bir kerecik olsun onun
gölgesiyle tanışanlar bile, yok olma endişelerinden ve yalancı vaadlerin
karanlık labirentlerinden kurtularak, muvakkat dahi olsa rahat bir nefes
alabilmişlerdir. İslâm’ın, ona inananlar için önünü açtığı bir düşünce ve
vaadettiği hayat seviyesinin ötesinde bir yaşama biçimi varsa o da,
mü’minlerin Cennet’teki hayatları olmalıdır. Yaratıcı Kudret, ta ötelerin en son
noktasına kadar onun yoluna su serpmiş ve İlâhî İrade ona, dünya-ukba
Süleymanlık mührünü vermiştir. İşte bu sayededir ki, sultanlar adalet
soluklamaya başlamış, kuvvet hakkın hamisi hâline gelmiş, ilmin önü sonuna
kadar açılmış, hür düşüncenin boynunda zincirler paramparça olmuş, şeytanlar,
boynuzlarını atıp mâbede koşmuş; melikler, zulüm ve ceberuttan vazgeçerek,
melekleşme yoluna girmişlerdir.

İslâm’ın ruhundan fışkıran hikmet sayesinde –buna İslâm felsefesi de
denilebilir –genel düşüncenin rengi değişmiş; yeryüzü aydınlık bir atlas hâline
gelmiş; varlık ve hâdiseler âdeta, talâkatlı bir hatibe, ateş-zeban birer vaize
dönüşmüş; toprak, herkesi ve her şeyi şefkatle bağrına basan bir anne hâlini
almış; sular, aşk ve vuslat çağıltılarıyla gönüllerimize sonsuzun nağmelerini
duyurmaya başlamış; dağlar o mehîb hâlleriyle, ovalar obalar o mütevazı



tavırlarıyla, fizikî yapılarını aşkın bir derinliğin sesi-soluğu olmuş; bağlar-
bahçeler, rengârenk edalarıyla bize tebessümler yağdırmaya durmuş; güller-
çiçekler, cömertçe gözlerimize, gönüllerimize güzelliklerin en nefislerini
sunarak başlarımızı döndürmüş, bakışlarımızı bulandırmış; ruhlarımıza var
olmanın en engin zevklerini yaşatarak, Hakk’a teslim olmuş bahtiyarlara
mutluluğun en enfesini duyurmuşlardır.

İslâm’ın insanlığa Yaradan’ın en büyük armağanı olduğunu idrak edemeyen
tâli’sizler –bu, bazen ona karşı bir ön yargıdan, bazen de Müslüman
görünenlerin tutarsızlığından ve kötü örnek olmalarından kaynaklanabilir– onun
sunduğu mesajı anlayamaz, vaadettiklerini duyup hissedemezler. Hatta bazen,
böylelerinin onun etrafında dönüp dolaşmaları bile bu olumsuz neticeyi
değiştirmez; çok yakındırlar ama, uzaklardan daha uzak sayılabilirler. Hep ona
bakar dururlar ama, bakışlarında dalgındırlar, asla onu anlayamazlar. Yakınlık
onlar için uzaklık vesilesi olmuştur; görmek de hissetmemeğe sebep.. neylersin,
tabiat bu..! Diken, gülün yanında olsa da yine dikendir ve batar; saksağan, gül
bahçelerinde bülbüllerle yan yana bulunsa da, hep kendini kendi sesiyle ifade
eder. Işığa lânet okuyanların sayısı hiç de az değildir.. nizamla savaşanları yer
yer hepimiz gördük.. gül kokusundan içi bulanıp yere yıkılan birini her
hatırladığımda içim bulanır.. hâsılı herkes, kendi karakterinin gereğini sergiler
vesselâm...

İslâm’ı tanıyan ve duyan bir aydınlık ruh, bütün eşyada sonsuzun çağrısını
duyar ve ebed neşvesiyle coşar.. onun âsûde iklimine adım atan ayaklar baş
olur; alınlarla parmak uçlarının birleşik noktası sayılan secdede mehafet ve
mehabetle yüz yere süren bu çehreler, günde birkaç defa meleklerle atbaşı
hâline gelir.

İslâm’a teslim olmamış başlardaki taçlar iğreti ve emanet, onun referansını
almayan söz ve beyanlar ise üstûreden farksızdır.. onunla beslenmeyenlerin
gönülleri boş, tâli’leri de karanlıktır; bunlar, zaman zaman parlayıp, bazı
gözleri kamaştırsalar da, uzun süre parlak kalmaları ve hele çevrelerini
aydınlatmaları asla söz konusu değildir. Bütün zamanları kucaklayabilmek ve
sürekli renk atmadan kalabilmek aşkınlığa bağlıdır. Zamanı ve mekânı
aşamayan sözler, düşünceler, sistemler, er geç miatlarını doldurur  ve hazan
yemiş yapraklar gibi savrulur giderler; tabiî, sahiplerinin ad ve unvanlarını da
beraber alır götürürler.

İslâm, hem sabittir, hem de değişken ve gelişken; o, kökleri yerin



derinliklerinde ve hiçbir fırtına ile devrilmeyecek kadar sağlam, dalları da dört
bir yana açılmış ve her mevsim yeni yeni meyveler vaadeden bir ağaç gibidir.
Meyve verdikçe kızarır ve her kızarışında yeni bir çağı âbâd eder.

Dünyevî-uhrevî lezzetlerin özü-üsaresi onda, ebedî var olmanın sihri de
ondadır. Onun âleme sunduğu ışık karşısında güneş bir kıvılcım gibi kalır ve
gönüllerde çimlendirdiği mânâ bahçelerinin yanında İrem Bağları yalancı
masallara dönüşür.. akıl, mantık ve hislerimize sunduğu enginlik karşısında
koskoca kâinatlar dar bir koridor hâlini alır.

İslâm’ın insan düşüncesine armağan ettiği o taptaze sözler, düşünceler,
ışıklar, bütünüyle semavîdir; hiçbiri başka kaynaktan alınmamış, başka
fikirlerden beslenmemiş, yabancı ışıklarla başkalaştırılmamış, başka
cereyanlarla bulandırılmamış ve fitili, başka çerağlardan tutuşturulmamıştır;
aksine, ondaki her ziya, her bereket, her güzellik, her zevk, gökler ötesi
âlemlerin el değmemiş turfanda semerelerindendir. Eğer hasımlarının husumeti
ve ön yargıları, dostlarının da cehalet ve vefasızlığı olmasaydı, bugün topyekün
insanlık onun sunduğu semavî sofraların çevresinde birleşip, birbirleriyle el
sıkışacaklardı. Düşmanlar, inada kilitlendi, dostlar da, onun ufkunu kirletti, o
da bizi o semavî vâridâtından etti; etti ve sadefinin içine saklanan inci gibi
gidip, mahfazasına gizlendi. Güneş, ona teveccüh edenlerle ziya alış verişi
yapar; çiçekler, göz kırpmadan güneşe bakabildikleri sürece renk renk urbalara
bürünür ve salınırlar. Ağaçlar, su ile, toprak ile, hava ile temaslarını
sürdürdükleri müddetçe canlı ve revnakdar kalabilirler.. her şey, ama her şey,
teveccühü ölçüsünde teveccühle şereflendirilir ve eğilimlerine göre
mükâfatlandırılır. Gönüller İslâm’a kulak vermeyince o da sesini duyurmaz;
davranış ve temsil sözü derinleştirmeyince, onun da sesi kısılır ve kat’iyen
ruhlarda teveccüh uyaramaz. Söz, temsil kanatlarıyla uçurulabildiği ölçüde
gönüllerde heyecan uyarır ve bütün enginlikleri aşarak gider her istidada ulaşır.
Sineleri her zaman saygıyla İslâm diye çarpanlar, oturup kalkıp onun
heyecanıyla yaşayanlar, kendi gönülleri de dahil, ne kalebentler aşmış, ne
beldeler fethetmiş ve ne vicdan medeniyetleri kurmuşlardır.!

Bizler, birkaç düzine yıkık-dökük ruh, gözümüz gönlümüz İslâm’ladır;
ölürsek, onun kolları arasında ölmek isteriz; yaşarsak, sadece onun ikliminde
yaşamayı düşünürüz. Bizim yaşama enerji ve hararetimiz ondan, yaşama aşk ve
şevkimiz de ondandır. Zira, her şeyin yıkılıp gittiği ve unutulup hafızalardan
silindiği şu fâni âlemde, sarsılmayan ve hep yerinde duran, onca sararıp giden



değerlere karşılık renk atmadan sürekli taptaze kalan sadece odur. Onun
bayrağının kendi renkleriyle dalgalandığı her yerde huzur ve emniyet solukları
duyulur. Onun hutbesinin okunduğu iklimlerde evrensel insanî değerler teminat
altında sayılır. O, göklerdeki nizamın yerde bir iz düşümü, melekler arasındaki
ahengin de cismaniyet âleminde renkli bir fotoğrafıdır. Onun ritmiyle oturup
kalkanlar, kâinattaki umumî ahenge de uymuş sayılırlar; sayılır ve eşya ve
hâdiselerle müsademeden kurtulurlar.

O, en taze sözlerle, som altın gibi cevherlerden örülmüş öyle bir danteladır
ki, nizam adına ne atkılarındaki resanete ulaşmak, ne de nakışlarındaki zerafeti
yakalamak kabildir. Onda gökler ve gökler ötesi âlemlerin ahengini,
nabızlarımızın atışı ve kalblerimizin ritmiyle birden duyar ve dinleriz; sırrı ona
intisabda, kalbimizin vüs’atini göklerin derinliklerinden daha engin bulur ve
haşyetle ürpeririz. Hiçbir ruhî sistem, hiçbir cereyan, hiçbir felsefe, onun
ruhlara verdiği derinlik, sıcaklık ve yumuşaklığı veremez. Ruh-beden, madde-
mânâ, dünya-ukba mutluluğunu Allah ona bağlamış ve onun yedeğine vermiştir.

Vicdanın dilini dinlemeyenler, onu anlayamazlar.. gönül gözleriyle
bakmayanlar, onu kendi orijiniyle göremezler.. Gazzâlî’nin ifadesiyle, “Akl-ı
meâş, akl-ı meâd’e dönüşmez.” ve Mevlâna’nın deyişiyle, “akl-ı türâbî, akl-ı
semavîye inkılap etmezse”, en yüksek mantıklar bile mantıksızlığa düşmekten
kurtulamazlar. İnsanlık, var olduğu günden beri hep akıl ve kalb zıtlaşmalarının
gürültüleriyle yaşadı. Şimdilerde olsun, eğer yeni bir “şeb-i arûs”la akıl ile
kalbin izdivacını gerçekleştiremezsek, daha uzun süre bu iç çelişki devam
edeceğe benzer.



Hayatın Gayesi
Bu hayatın yaşama külfetine değip değmemesi büyük ölçüde, varlığın

gayesinin bilinip bilinmemesine bağlıdır. Hatta diyebiliriz ki; varlık ve insan
mülâhazamızın zaman zaman bize hatırlattığı hayat muamması, daha çok
duyularak, hissedilerek, yaşanarak, belli ölçüde ve âheste âheste netleşmekte
ve belirginleşmektedir.

Aslında, hilkatte ilk ve icmâlî gaye bellidir; bu gaye insan, kâinat ve Allah
gerçeği karşısında; iman, mârifet ve zevk-i ruhanî ufkuna ulaşarak insan olma
farklılığını ortaya koymaktır. Böyle büyük ve mücmel bir planın tahakkuku ise,
ancak ve ancak sistemli bir düşünce ve disiplinli bir aksiyona bağlıdır. Henüz
tafsîlî düşünceye kapalı böyle basit bir ilk plan ve ilk hareket, düşünce ve
aksiyon “salih daire”sinin (doğurgan döngü) ilk halkasını teşkil eder, sonra da,
kalbin lâhûtî ufkuyla aklın hikmet maşrıkları arasında bir sürü salih daire
yaşamaya başlar. Derken aksiyonlar daha komplike düşüncelere doğru geniş
zaviyelere ulaşır, düşünceler de daha büyük projelere dönüşerek devam eder.

Hiç şüphesiz böyle bir sürecin en muhteşem üstadı, en güçlü rehberi, en
bâriz karakteristiği de sağlam bir iman, şuurlu bir amel ve her amelde engin bir
murâkabe anlayışıdır. Bu sayededir ki, herkesin gafletle, hatta pek çok kimsenin
sarhoşça kendini içine saldığı pek câzip hayat cereyanları, bu vasıflara hâiz
olanlara, hayatın gerçek mânâsını temâşâ imkânını veren birer rasathaneye
dönüşürler. Çünkü onlar, düşünür; düşüncelerini aksiyona çevirir; aksiyonu
yeni fikir çileleriyle derinleştirir ve her gün farklı bir doğumun sancılarıyla
kıvranır dururlar; kıvranır durur ve ancak ızdırapla zonklayan beyinlerin
doğurgan olacağına inanırlar. Evet onlar, şartlar ne kadar amansız, acılar ne
kadar aşkın ve ruh ne kadar hafakanlar içindeyse, döl yatağındaki fikirlerin de o
kadar güçlü, o kadar tutarlı ve o kadar çalımlı olabileceği inancındadırlar.

Bu itibarla da onlar, fikir sancısıyla oturur-kalkar.. varlığı her gün yeni
baştan bir kere daha hallaç eder.. yerinde onu bir kitap gibi okur, yerinde bir
meşher gibi temâşâya alır.. ve yerinde de iplik iplik örgülediği düşünce
dantelasına nakşederler. Zaten, kâinat kitabının ruhundaki hikmet de hep bunu
resmetmekte ve insanın yaratılış gayesi de hep bunu göstermektedir.

Her şeyden evvel üzerinde durulması lâzım gelen şu ki, var olma, mutlaka
kadri bilinmesi gereken önemli bir nimet basamağıdır. Evet, mademki biz varız
ve bizimle beraber, bizi alâkadar eden dünyalar dolusu nimetler de var; elbette



bu nimetleri devşirme, değerlendirme ve onları daha başka nimetlerin
basamakları hâline getirme de bize düşmektedir.

Öyle ise her şeyden evvel, bütün istidat ve kabiliyetlerimizi hem de son
kertesine kadar bu istikamette kullanarak ve Kudreti Sonsuz’un isteyip
dilemesine birer davetçi mesabesinde bulunan iradelerimizin ses ve soluklarını
mırıldanarak, iradî varlıklar olduğumuzu mutlak ortaya koymalıyız. Zaten bizim
vazifemiz de, bu engin varlık çağlayanı içinde kendi yerimizi, kendi
sorumluluklarımızı, kâinat ve kâinat ötesi münasebetlerimizi düşünmek ve ruhî
mantığımızı, varlığın perde arkası değerlerini araştıran bir hikmet kaynağı
hâline getirmemizdir. Bunu yapabildiğimiz takdirde, kendimizi daha farklı
duyacak, daha farklı görecek, daha derin hissedecek, derken bütün varlık ve
hâdiselerin dilinin çözüldüğüne, bize bir şeyler anlattıklarına ve bizimle
diyaloğa geçtiklerine şahit olacağız.

Eğer yanılmıyorsam, gerçek hayat adına yakalanması gerekli olan ufuk da
işte budur! Biz kâinatın en önemli bir canlı aksesuarı, hatta ruhu, özü, usâresi;
topyekün varlık da bu özün bir inkişaf ve inbisatı... Öyle ise denebilir ki, bizim
asıl sorumluluğumuz, konumumuzun gerektirdiği bir zaviyeden, varlığın bütün
satır ve sayfalarını okuyup değerlendirerek, ruhumuzun derinliklerindeki hikmet
aktivitemizi ortaya çıkarmaktır.. çıkarıp ve dış yüzü itibarıyla doğmak-ölmek
arasında ızdırap çekmekten ibaret olan cismanî yaşayışın dağdağalarından
sıyrılıp, kalbî ve ruhî hayata vaadedilen mânevi enginliklerde tecellî ve zevk
avlamaktır.

Aslında, bu elemli hayatı yaşamaya değer hâle getiren de, herhalde, bu fâni
yolculuğun her merhalesinde, ayrı bir neşveye ulaşmak ve farklı bir lütfa
mazhariyet olsa gerek. Bunu başarabilen kimseler, her an ayrı bir tecellî ile
mest ve sermest; ruhlarının, tıpkı bir şiirin, bir mûsikînin kendi mecrâsındaki
akışının cezbesiyle pürheyecan karar noktasına koşması gibi, haz
yudumlayarak, zevk soluklayarak hep O’na koşarlar.

Evet, bizim için gerçek saadet, haricî tatminlere bağlı, gelen-kesilen, akan-
duran saadet değildir; bizim için hakiki saadet, ruhumuzdan fışkıran, Allah
münasebetiyle derinleşen ve Cennetle noktalanan ebedî saadettir.. evet, işte,
içimizden taşıp dalga dalga bütün varlığımızı saran bu neşve bizim
neşvemizdir. İçimiz İlâhî tecellilerin bir güzergâhı, vicdanımız bu tecellîleri
avlamaya çalışan bir seherî, ömrümüz hep pusuda ve gözlerimiz tâli’imizin
ufkunda en küçük emareleri teveccüh teşrîfâtıyla karşılarken, ruhlarımız da



sürekli “Kadem bastın gönül tahtına Sultanım safâ geldin.” (M. Lütfi)
neşideleriyle zevk ü şevkimizi seslendiriyor.

Bizim bugünkü nesilleri, böyle bir iman ve anlayışa, böyle bir yorum ve
neşveye yükseltecek rehberlere ihtiyacımız var. Genç nesiller ancak, bu ufkun
erleri arkasında koşarken, gençliklerini de, o gençliğin gaye ve hedefi
çizgisinde doya doya yaşayacak.. ruhlarının sonsuzla bütünleştiği ufuklarda,
fena ve zevâli aynı bekâ gibi duyacak.. ömürlerinin sâniye ve sâliselerine
cihanların sığabildiğini hayretle temâşâ edecek.. ve her şeyin çehresinde ayrı
bir ebediyet televvünü müşâhedesiyle ayrı bir bekâya erecek.. ve bu hayatın
gerçekten yaşanmaya değdiğini anlayacaklardır.. anlayacak ve her şeyin kendi
ruh semalarında tulû ve gurûp ettiğini müşâhede ederek, galaksiler arası
seyahat ediyor gibi sürekli kendi derinliklerinde, sonsuzun temâşâ menfezleri
arasında gelip gidecek ve bu fâni hayatı pek çok buudlarıyla birden yaşamaya
çalışacaklardır.



Din Ufku
Hakikat sevgisinin bir yanını ilim, diğer yanını da din teşkil eder. Evet,

insanın idrak ve şuuruyla, varlık arasındaki münasebet ve alâkanın bir tarafında
hakikati keşif ve tesbit, öbür tarafında da ona karşı belirlenecek tavır söz
konusudur. Birinci hususu, dinin bilgi kaynakları da dahil ilim takip eder. İkinci
hususu ise, din belirler. Temelinde, varlığın tahlil ve izahı, hakikat keşfetme
aşk ve iştiyakı olmayan ilim kör ve onun tesbitleri de çelişkiden hâli değildir.
Ferdî, ailevî, içtimaî bir çıkar mülâhazasıyla elde edilmeye çalışılan ilmin, her
zaman bir kısım tıkanıklıklarla karşılaşması mukadder olduğu gibi, bir zihniyet,
bir düşünce, bir parti ve bir doktrine bağlı olarak ulaşılan bilginin de gidip er-
geç sarpa sarması kaçınılmazdır. Din; kendi içindeki bilgi kaynaklarıyla engin
bir ilim havzı olması itibarıyla, hakikat aşkı, hakikat tutkusu açısından hayatî
bir unsur, önemli bir dinamik ve bilginin ufkunu aşan konularda da açık üsluplu,
ama derin edalı yanıltmayan bir rehberdir.

Ne var ki her zaman ilmin, belli düşünce, belli cereyan ve belli doktrinlerin
yedeğine verilerek, ufku sığlaştırılıp, hazımsız, mütehevvir, kavgacı ve
hakikatin yolunu kesen bir gulyabanî hâline getirilmesi mümkün olduğu gibi,
semavî bir gerçek olan dinin de, fanatik düşüncenin elinde kin, nefret, gayız,
intikam hislerine me’haz gösterilmesi her zaman ihtimal dahilindedir. Bir
objenin kendi zıddı gibi vehmedilmesi ne büyük çelişki!

Şimdi bir bilim yuvası düşünün ki –aslında o, mâbet gibi mukaddestir– şu
şekilde veya bu şekilde herhangi bir felsefî cereyana takılmış, hatta ona esir
olmuştur. Orada ilim, hür olmayan bağnaz bir düşüncenin elinde tutsak
demektir ve cehaletin en lânetle anılanına rahmet okutturacak kadar da
melundur. Ve bir din ki, siyasî-gayri siyasî bazı hiziplerin çıkarlarına vasıta
yapılmak istenmektedir; artık mâbet o hizbin daraltılmış mâlikânesi, orada
ibadet de bir tür teşrifat merasimi hâline getirilmiş demektir ki; böyle bir
durumda, dinin de, diyanetin de lâhutîliğine kıyıldığında şüphe yoktur.

Evet, bir toplumda eğer bazıları “ilim” diyor ve bilim yuvalarını kendi
villalarıymışçasına arzularının, heveslerinin, ideolojilerinin vitrini gibi
kullanıyorlarsa, o ilim yuvaları çoktan mâbet olmadan çıkmış, arzuların,
hırsların, nefretlerin bilendiği bir arenaya dönüşmüştür. Yine bir cemiyette
eğer bazıları “dindarlık” diyor ve kendileri gibi düşünmeyenlere; düşünmeyip
onlarla aynı siyasî mülâhazaları paylaşmayanlara kâfirlik, zındıklık, münafıklık



sıfatlarını yakıştırabiliyorlarsa, böylelerinin temsilinde din –günahı bu sahte
temsilcilere ait– insanları Allah’dan uzaklaştırma, onların gönüllerini karartma
ve ümit kapılarını yüzlerine kapama gibi tamamen onun maksad-ı tenziline
muhalif bir fobi hâline getirilmiş demektir. Doğrusu, kinle, nefretle, gayızla
köpüren ağızlarda ve ruhları karartan kalemlerde din düşmanlığı ne ölçüde bir
bağnazlık ve şeytana sunulmuş onu memnun eden bir armağansa; “din” deyip
falan görüşü, filan düşünceyi kritik adına sıkılarak havaya kaldırılmış
yumruklar da o ölçüde bir yobazlık ve gök ehlini hüzne boğacak bir cehalet
örneğidir.

Görünümü ne olursa olsun bir insan, hakikî imanın ne olduğunu, vicdanın ne
ile seslendiğini bilemiyor, ilâhî aşk ve muhabbetten nasipsiz, Allah nezdinde
büyük olan şeyleri büyük, küçük olan şeyleri de küçük görüp, küçük kabul
etmiyorsa, böyle birini tam dindar görmek, dinin semavîliğine ve evrenselliğine
karşı en büyük bir saygısızlık olsa gerek. Dinin de, ilmin de en büyük düşmanı,
hevâ, heves ve bir kısım arzularımızın, yerinde fikir zannedilmesi, yerinde de
bir dindarlık gibi gösterilmesidir. Bu husus insanlarda geniş zeminli bir
boşluktur ve bu boşluğun kaynağı da onların zaaflarıdır.. bu zaafların başında
da, olduğumuzun üstünde görünme ve yeteneğimizin kat kat fevkinde
beklentilere girme zaafı gelir. İşte bu zaaftır ki, mâşerî vicdanın kutsal kabul
ettiği ilim ve dine ait bir kısım değerlerle doldurulmaya çalışılmaktadır. Daha
doğrusu din bazılarınca, kendi boşluklarını doldurmada tıpkı bir dolgu maddesi
gibi kullanılmak istenmektedir. Vicdanın, böyle beşerî bir zaafa karşı, hakka
kilitlenmiş en güçlü silahı hakikat aşkı ve ilim sevdasıdır.. evet, bilgiç görünen
dimağların yosununu, dine taraftar gibi görünen düşüncelerin de pasını silecek
bir iksir varsa, şüphesiz o da Allah aşkı, O’ndan ötürü bütün varlığa sevgi ve
hakikat aşkıdır. Gönüller aşkla coşup, ruhlar muhabbetle şahlanınca, bütün
beşerî boşluklar, zaaflar ya tuz-buz olur gider veya yararlı birer hayat iksirine
inkılap ederler.

İnsanları Allah sevgisine ve varlıkla münasebete taşıyan hakikat aşkını,
yeryüzü, peygamberlerle tanıdı ve benimsedi. İlk günden itibaren, her nebi,
yolundakilere birer aşk emiri olarak rehberlik yaptı ve onlarla muamelelerini
a ş k kaneviçesi üzerine örgüledi, derken gidip bu ilâhî aşk havzı içinde
eriyerek, misyonuyla hedeflenen gerçek değerine ulaştı. Hazreti Mesih, insan
sevgisine dayalı bir hayat şiiri besteledi ve bu duyguyu değişik şekillerde
seslendirerek misyonunu sürdürdü. İnsanlığın İftihar Tablosu, Fuzûlîce bir



nefesle ifade edecek olursak, “Âşıklar leşkerine mîr-i livâdır sühanım
(sözüm)” diyerek dünya evini şereflendirdi ve ömür boyu da hep sevginin
sesi-soluğu olarak inledi durdu.. bu ilâhî sevgi önü alınmaz bir aşkınlığa
ulaşınca da, gözü aşk u muhabbetin öteler televvününde ukbaya yürüdü. Kur’ân
sesinde ve mûsıkîsindeki büyüleyiciliğin yanında –imanla ve iyi bir
konsantrasyonla okunabilirse– aynı zamanda bir baştan bir başa aşkın sesi-
soluğu, iştiyak ve vuslatın da birleşik noktasıdır. Hakikat tutkusu, ilim sevdası,
araştırma cehdi, sorgulama ciddiyeti, murakabe gayreti Kur’ân’ın hemen her
sûresinde, mü’min gönüllerin dikkatini çekecek kadar üzerinde çokça durulan
konular oldukları gibi, dikkatli ruhların her uğrayışlarında, yeni yeni cevherler
buldukları birer pırlanta yatağı gibidirler. Kur’ân’ı dikkatle takip eden her
düşünce seyyahı, mutlaka kendini bu pırlanta yataklarından herhangi birine
ulaştıracak bir damarda bulur ve kim bilir hazzına doyulmayan ne yol
mülâhazalarına ulaşır...

Ama ne gariptir ki, bütün acılarımızı dindirecek, asırlık yaralarımız üzerinde
panzehir tesiri icra edecek ve muhteva itibarıyla zenginlerden zengin bu kitap;
tutkusu başka, aşkı başka, sevdası başka; araştırmalarında sathî;
değerlendirmelerinde çarpık; sorgulamaları hep başkalarına yönelik; duyguları
hırs ve menfaate kilitlenmiş; aklı, mantığı hislerinin önünde; muhakemesi
kaprislerine yenik; iç derinlik ve muhtevadan ziyade “vitrin, vizyon” arası gelip
giden ne ruh fakirleriyle temsil edildiğinden –vebali biraz da bakanın nazarının
matlaştırmasında– onun durulardan duru safvetine gölge düşmekte ve
mütereddit ruhlarda da şüpheler hâsıl olmaktadır. Doğrusu, ahiret yolunda ve
metafizik yamaçlarda görünseler de böyleleri, gözlerini maddî çıkar kör
ettiğinden, ruh ile mânâ ile yoğrulmuş bir dünyayı kendi çerçevesiyle
kavrayamayacak ve aksettiremeyeceklerdir. Dahası bunlar, başkalarının değişik
zaafları üzerine kurulmuş dünyalarına bakarak, aynı silahla silahlanma, aynı
malzemeyi kullanma gibi hatalara düşecek ve bir mânâda “ötekiler” dedikleri
insanlarla aynı şeyleri paylaşmak suretiyle, onlarda görüp ayıpladıkları
fenalıkları, birkaç gün sonra milimi milimine taklit edecek ve santim santim
onları izleyeceklerdir. Böyle hedefsiz ve gayesiz bir mücadeleden şimdiye
kadar kimse kârlı çıkmamıştır. Aksine herkesin, ayrı bir hüsran âh u vâhıyla
inlediği böyle bir mücadelede millî ruh kaybetmiş ve zarar eden de bizler
olmuşuzdur.

Kur’ân, yeryüzüne engin bir denge anlayışıyla inmiştir; o, ferdin, fertle, aile



ile, toplumla, sonra da bütün bir varlıkla münasebetlerini dengelemiş ve
müntesiplerine umumî ahenge giden bir yolu salıklamıştır. Biz ise, onun ruhunu,
kendi mantığımızın dar çerçevesine sıkıştırarak, evvelâ o çok genişi daraltmış,
evrenseli mahallîleştirmiş; sonra da aşkını, âdiyatın zeminine indirerek onun
gökçek yüzüne üst üste küsûflar yaşatmışızdır. Said b. Cübeyr, Ebu Hanife,
Ahmed İbn Hanbel, İmam Serahsî... gibi yüksek mefkûre insanları zulme
taraftar olmak şöyle dursun, ona karşı en küçük tavize dahi meyletmeden her
zaman, Allah’a açık vicdanlarının sesine-soluğuna göre karar vermiş ve
saraylardaki zevk ve safâ yerine, zindanlardaki cefâyı –estağfirullah– Hakk’a
kullukla gerçek derinliği bulmuş düşünce ve vicdan hürriyetini seçmişlerdi.

Evet, hedefli yaşayanlar hedefli ölürler; ölünce de mezarları gönüller, hatta
bütün bir maşerî vicdan olarak orada ebedlere kadar yaşarlar. Bu yüksek
ruhlara mukabil, çıkarlarının esiri kurnaz geçinen tâli’sizler ise, dünyada her
şeyi boş verir ve hep hevâlarının, heveslerinin tasmalı köleleri olarak kalırlar
ki, bunların yaşamaları bir zillet, arkada bıraktıkları tam bir melânet, akıbetleri
de felaket üstüne felakettir.

Kur’ân’ın sadık bir talebesi –siz ona, bir mefkûre insanı da diyebilirsiniz–
kendi aşk u şevki, heyecan ve tutkularının ötesinde başkalarını da terkisine alıp
sonsuza taşıyan bir ebediyet süvarisidir. O, düşünce dünyasına göre idealize
ettiği ufkuna doğru ilerlerken, başkalarının realite dedikleri pek çok şeyi
çiğner-geçer; çiğner-geçer de bir kısım mefkûrezedeler onu deli sanır.

Aslında, gaye ve hedef bizim için, önümüzü kesip bizi duygularımızdan
yakalayan ve madde ile, menfaat ile, çıkar ile, şöhret ile çepeçevre sarılı bu
dünyanın dışında, bir ruh âleminin, bir metafizik atmosferin göbeğine fırlatan
bir mancınık gibidir. Ona, şöyle veya böyle kilitlenen herkes, bugün olmasa da
yarın, tıpkı rampadaki bir füze gibi gidip Hak katındaki yörüngesine oturması
mukadderdir. Din, bütünüyle bu ideal tipi besleyen bereketli bir kaynak,
Peygamber de bu mübarek kaynağın şefkatli sunucusu, ciddiyetli temsilcisi ve
onun semavî orijinine en uygun yorumlar getiren bir tefsircisidir. Bu itibarla da
O, arkasındakilerine hep en iyiyi, en mükemmeli, en beşerî olanı salıklayan ve
vaz’ettiği prensiplerle en uzak geleceğe açık bulunan bir müceddid, bir
müşerri’ ve bir inkılap insanıdır. Kur’ân’ı kendi derinlikleriyle görmeyenler, o
Zat’ı da, Kur’ânî derinliklerin en mâhir dalgıcı olarak kabul edemeyenler,
sözüm ona, kendi derinliklerinde –ona da derinlik denecekse– boğulmuş öyle
bahtsızlardır ki, yer yer Kur’ân’da kendi sığlıklarının aks-i sadâsıyla sarsılır



geriye durur; zaman zaman tarihsellik hezeyanına sığınır ve kendi boşluklarını
seslendirirler ki, bunların çoğunun yorum ve temsillerinde din, daha doğrusu
diyanet ya üstûrelerle delik-deşik olmuş bir ucûbe, ya da zamana yenik düşmüş
ve çağıyla savaşan –hâşâ– çağ dışı bir sistemdir.

Oysaki Kur’ân, derinliğinin sırrı duruluğu öyle engin, öyle zengin bir
kaynaktır ki, her muhatap onu, kendi idrak seviyesinin ufkunu aşkın bulup daha
ilk kademde böyle bir kaynağa sahip olmanın itminanına erebilir. Sonra da
idrak ufkunun inkişafıyla onu hep, bir gökkuşağı gibi ve ulaştığı her noktanın
ötesinde, ulaşılması imkânsız bir tâk gibi müşâhede eder. Diyanet ise, işte bu
ışık kaynağının, zeberced bir prizmadan hayatın içine akan, onu yoğuran,
şekillendiren öyle aşkın bir yorumudur ki, onu duyup hissedenler, onda hep
seviyemizin söylendiğini gördükleri hâlde yine de taklidi imkânsız bir “sehl-i
mümteni” ile karşı karşıya kalırlar.



Varlığın Mânâ Buudu
Varlığın mânâ buudu, ona açık olanlar için kat’iyen bir vehim, bir hayal, bir

kuruntu, bir hezeyan değil; o bir vak’a ve bir iç sistemdir. Varlığımızın, kabul
edilir şekildeki izahı, hayatımızın sırrı, yaratılışımızın gayesi, ebediyetle
alâkalı arzularımızın gerçekleşmesi ve bütün bu hususlarla alâkalı
düşüncelerimizin inandırıcı ve tatmin edici olabilmesi, vehimlerimizin,
kuruntularımızın eriyip gitmesi ancak böyle bir mânâ buuduyla kabil
görünmektedir. Mânâ buudu icmâlî imanın yolu, mârifetin, onu zirvelere taşıyan
ışıktan helezonu, aşk u iştiyakın burakı, cezb u incizabın da çağrısıdır. Her
mü’minin kâinat görüşü, her mârifet erinin yol azığı, her aşığın iç dinamizmi,
her hak erinin sönmeyen heyecanı hep o buudun engin havuzundan beslenir.
Köklerini böyle bir mebde’ ve kaynağa salmış ruhlar, gönüller ve bu ruhlardan,
gönüllerden taşan duygular, düşünceler öyle metafizik bir manzume teşkil
ederler ki, bu sayede, mikro âlemden makro âleme kadar her şey anlaşılır bir
tertibe girer ve âdeta her kelimesi yerli yerine oturmuş düzgün bir cümle hâline
gelir.

Sebepleri, sâikleri bahis mevzuu olmadan herhangi bir şeyin sevilmesi, ona
âşık olunması düşünülemeyeceği gibi, herkesin, her zaman mânâ buuduna açık
bulunması da söz konusu değildir. Bazıları, daha doğarken ona açık olarak
doğar, bütün bir ömür boyu bu istidadını geliştirir ve belli bir devreden sonra
da topyekün mekânları, zamanları kuşatacak bir istiâba ulaştırırlar. Bunlar,
sonsuz denecek ölçüde, mânâ ve metafizik derinliğe bir iştiha içinde hayatlarını
sürdürür ve yol boyu hiç doyma bilmeyen açlar gibi yaşarlar. Aynı yollarda,
âlemin elde ederek doygunluğa ulaştığı, bulup ülfet ettikleriyle zaman zaman
isteksizleştiği maddî ve cismanî fenomenlere bedel bunlar, realitenin sınırlarını
aşkın, kalbî hayatlarıyla doludizgin hep sonsuz bir iştiyakla yepyeni yollarda
yürür, farklı menzillerde konaklar, uğradıkları her menzili o andaki hâli ve
öncekiler sonrakilerle olan münasebetleriyle bir hikmete bağlar; mârifet,
muhabbet ve zevk-i ruhanî adına sürekli bir arzu, bitmeyen bir iştiyakla Mecnun
gibi “Leyla” der dolaşır ve ufuktan ufka koşarlar.

Yaratılanın Yaratan’la böyle bir aşk u iştiyak münasebeti, fâni ve gelip
geçici varlıkların başkalaşma ve özüyle ikinci bir var oluşa ererek sonsuzlaşma
ufkudur. Diğer bir yaklaşımla böyle bir münasebet, aşığın kendi varlığından
sıyrılarak, nurânîleşip, mânevîleşip, mâşukunun varlığında eriyerek bütün bütün



O’nun iradesine teslim olmasıdır. İşte, böyle mânevî bir zirveleşme
sayesindedir ki, bu noktaya ulaşan her ruh, kendi safveti ölçüsünde şeffaflaşır,
zerre iken bütün varlığı istiâb edecek bir genişliğe ulaşır ve topyekün
kâinatların bir “ahsen-i takvîm”i hâline gelir. İmanla başlayıp mârifetle gelişen,
muhabbetle derinleşip aşkla sonsuzlaşan böyle bir münasebet, Hakk’ın bizde
aradığına bizim bir çeşit cevabımızdır ki; böyle bir münasebet içinde her
zaman kemmiyetsiz-keyfiyetsiz Allah görünür ve hep sonsuz bir huzur
dalgalanır durur. İnsanlığın İftihar Tablosu’ndan bütün enbiyâ ve evliyaya
uzanan çizgide binlerce ruhu, hatta çizgi farklılığı içinde Musset’ten Pascal’a,
St. August’tan Jeans’a kadar binlerce aşk kahramanını pervaneler hâline getiren
böyle bir haz ufkuna karşılık; insanın düşünce atmosferini karartan, onun
gönlünü kasvetle bürüyen, hatta bütün bir hayatı onun için kuyu içinde kuyu
hâline getiren firavunca zulüm ve çalım, nemrutça inhiraf ve çarpıklık,
Nietzsche’ce hezeyan ve çılgınlık, Schopenhauer veya Maarrî’ce ufuksuzluk ve
bedbinlik ise tam bir felaket mustatilidir. Birincilerin bu dünyayı, insanî
kemalât ve semavîleşmenin bir helezonu gibi kullanmalarına mukabil, ikinciler,
kendi ruhlarında hâsıl ettikleri karanlıklara gömülerek kendilerini ebedî ölüme
mahkûm etmişlerdir.

Daha baştan mânevî hayata açık olanlar, ya da sürpriz bir inayetle sonradan
böyle bir ufka uyananlar –yer yer yolları karanlıklara uğrasa da– hep ışıkla iç
içe yaşar ve ömür boyu ziya avlarlar. Öyle ki bunların her sıkıntısı yeni bir
açılmanın başlangıcı, her ızdırapları da bir yeni vilâdetin doğum sancısıdır.

Evet, yeryüzünde hemen bütün inşirahlar her zaman, sıkıntıyla beslenmiş ve
tazyiklerin bağrında gelişmiş; her aşk u şevk dönemi de bir ızdırap ve çile
faslıyla gerçekleşmiştir. Yunan düşüncesi kemalini tefekkür ve tecessüs
vadilerinde aşk u ızdırapla elde ettiği gibi, Rönesans hareketi de hakikat aşkı
ve araştırma iştiyakıyla beslenerek gelişmiştir. Bu ölçüde diğer tarihî
tekerrürler devr-i dâiminin mânâ buudu ise üzerinde hususî olarak durulmaya
değer ayrı bir konu...

Bizim dünyamızda sonsuzluk tutkusu, hakikat aşkı, sistemli tefekkür ve
tecessüs başka hiçbir millette olmayacak ölçüde bir patlama dönemi yaşamış
ve doğrudan doğruya ya da dolaylı yollarla asırlarca cihana ışıklar saçmıştır.
Böyle bir altın çağın arkasının getirilmesini çok arzu ederdik.! Ama ne acıdır
ki, sayılamayacak kadar pek çok sebepten ötürü zaman, sonraki dönemlerde
bizim aleyhimizde beklenmedik acı yorumlar ortaya koymuştur. Bugün yeniden



zamanın cereyanına kendi boyamızı çalabilmemiz için insan üstü gayretlere
ihtiyaç var. Böyle bir gayret sergileyip çile ve ızdırapla gerçek karakter ve
istidadımızı öne çıkararak, düşünce ve hayat dantelamızı ona göre
örgüleyeceğimiz âna kadar da sürüm sürüm olmamızın yanı başında, ne kendi
orijiniyle dinî hayat, ne sanat, ne ilim ne de kendi kaynaklarımızdan beslenen
bir ahlâkî hareket mümkün görülmemektedir, mümkün görülmemektedir; zira
mârifet ve aşk sermayesinden mahrum fertler gibi, aynı mahrumiyeti yaşayan
milletler de çökmeye, çözülüp dağılmaya mahkûmdurlar.

Evet, mânâ derinliği olmayan ve metafizik düşünceye kapalı bulunan ruhlar,
gün gelir bütün bütün hayatî dinamiklerini kaybederek, tamamen hazan yemiş
yapraklar gibi savrulur giderler.

Bir millet bu hâle gelince, yavaş yavaş kültür hareketleri durgunlaşır, genç-
ihtiyar her kesimiyle toplum yorgunlaşır, ilim yuvaları şablonculuğa teslim
olur; düşünce ve ilim sözcükleri gerçek mânâ ve muhtevalarını yitirir.. ve her
şey tâli’sizleşen ilim yuvalarının aktörlerine bir caka ve çalım vesilesi hâline
gelir. Oysaki, Eski Yunan’ da olduğu gibi hicrî 4. asırda, bütün İslâm
dünyasında ve batının Rönesansa yürüdüğü yıllarda o müthiş gelişmeler hep
bin bir sancının bağrında filizlenmiş; hakikat aşkı ve mârifet sevdasıyla
beslenmiş; sanatla, teknolojiyle resimlendirilmiş, sonra da toplumların ruh ve
mânâ değerleriyle uzlaştırılarak tarihe emanet edilmiştir.

Bir-iki asır var ki, bizim dünyamızda tam bir körlük, ciddî bir ruh zaafı ve
kalb aritmisi yaşanmaktadır. Öyle ki gözler hiçbir şey görmemekte, kulaklar
hiçbir şey işitmemekte, vicdanlar da, her şeyi maddede arayanların “hayhuy”u
arasında kendi seslerini duyuramamaktadır. Böyle bir dünyada ilim kör, diyanet
topal, sanat mefluç, idare teâruzlar-tesâkutlar ağında tutarsız, siyaset çıkar ve
alkışa endeksli, ilim adamları madalya ve plaket peşinde, genç nesiller
çakırkeyf, serâzat ve hezeyan içinde, kuvvetliler de istibdat ve zulme kilitli,
buna karşılık yığınlar da meskenet ve zilletle inim inimdir. İşte böyle bir
toplumda, okuyan, düşünen, araştıran, sanat düşleyen çok insan olabilir; ama
bunlar içinde çeşitli sefaletlere başkaldıran ve gönüllerinin derinliklerinde
inzivaya çekilerek kendi ruh gücünü keşfetmeye çalışan insan sayısı fevkalâde
azdır. Buna karşılık, her biri bir putun peşinde, her biri bir beklentinin
tarassudunda, ilme saygısız, ahlâka karşı bîgâne, hakikat tutkusu itibarıyla sığ
ve kendi değerlerine sahip çıkma açısından da olabildiğine vefasız fertler de
sayılmayacak kadar çoktur. Gariptir, böyle bir toplumda, hafife alınan ve her



zaman küçük görülen halk yığınları hem sesleri, hem sözleri, hem de
şahsiyetleri itibarıyla; kafaları kalbleri kadar karışık, duyguları düşünceleri
kadar tutarsız ve sürekli mihrap değiştirip duran bir kısım elit kesimden daha
istikrarlı bir görüntü sergilemektedirler.

Zannediyorum millet olarak bizim başka şeye değil, bizi böyle bir fakirlik ve
uyuşukluktan kurtaracak ve bize kendi ruhumuzun sesini duyuracak “ateşten
sine”lere ihtiyacımız var. Öyle anlaşılıyor ki, bu samimî sineler her biri âdeta
bir magma gibi gönüllerinden fışkırtacakları lavlarla, milletimize her yerde
yeni mecralar meydana getirip, bizi tâli’imizin ufkuna yönlendirecekleri âna
kadar hep bu durgunluğumuzun dezavantajlarını yaşayacak, günde birkaç defa
ölüp ölüp dirilecek ve kat’iyen belimizi doğrultamayacağız. Her yerde
metafizik ve mâneviyata yönelmenin başladığı şu günlerde, Allah’tan,
iradelerimize fer, ufuklarımıza da aydınlık bahşetmesini diliyoruz.



Kaos ve İnancın Sihirli Dünyası
Günümüzde herkes öfkeye programlanmış gibi kin solukluyor, nefretle

yutkunuyor; sabit ve kararlı bir ihtirasla hasım saydığı herkese lânetler
yağdırıyor.. gazete sayfalarına akan mürekkepler, televizyon ekranlarında
şekillenen sûretler, radyolarda tınlayıp duran elektromanyetik dalgalar, dağ-
dere, ova-oba her yerde birer şeâmet çığlığı gibi kulaklarımızı tırmalıyor, birer
ürperten fotoğraf gibi gözlerimize çarpıyor ve gönüllerimizde cerihalar açıyor.
Her gün, her gece duyup irkildiğimiz bunca gayız destanı ve bunca şeâmet
çığlığının içlerimizi bulandırmasına karşılık çare arayanların sayısı yok
denecek kadar az; onların düşünceleri de dönüp dolaşıyor, paraya, maddî
refaha ve ikbale bağlanıyor. “... duygular süflî, emeller hâr/Nazarlardan
taşan mânâ ibâdullahı istihkâr.” (Âkif) Böyle bulanık bir bakış zaviyesi
açısından pek az bir kesim müstesnâ millî olanın olmayandan, kapitalizmin
komünizmden, onun da liberalizmden farkı yok.. hayatı, yeme-içme, uzanıp
yatma ve kazanıp keyif çatma telâkkisine bağlamış böyle kimselerle, fıtratın
değişmez sınırlarının mutlak mahkûmu diğer canlılar arasındaki mesafe her gün
biraz daha daralmakta, iki yaka arasındaki temel farklar bir bir kaybolup
gitmekte ve insanoğlu kendine rağmen yeni güzergâhlar aramakta.

Dinin, diyanetin, ahlâkın, hür düşüncenin, bize ait esprisiyle sanat
telâkkisinin hafife alındığı; gücün, kuvvetin azgınlaşıp sınır tanımaz hâle
geldiği; hislerin, heveslerin fikir sûretine büründüğü ve bu yalancı
düşüncelerin zorla başkalarına kabul ettirilmeye çalışıldığı... evet böyle
korkunç bir taassubun iç dramını anlamada zorlandığımı itiraf etmeliyim.
Aydınlanmanın bir hayli yaygınlaştığı, entelektüelizmin tiz perdeden
seslendirildiği günümüzde, nur ile zulmet, ilim ile cehalet arasında bulunması
beklenen uzaklığın aksine, ikisinin de aynı noktada birleşmeleri bize karanlık
bir terkibi gösteriyor ve ciddî bir problemin var olduğunu haykırıyor. Böyle bir
çelişki de bizde, bazı kimselerin hissî iradelerinin, aklî ve mantıkî iradelerinin
çok çok önünde bulunduğu hissini uyarıyor.

İşte bu ölçüde zıtların iç içe girdiği, toplumun değişik kesimlerinde üst üste
kaosların yaşandığı, farklı mahreçli karanlık oyunların dünyanın çehresini
kararttığı, bütünüyle yerin altının üstüne hükmetmeye başladığı, polemik ve
diyalektiğin olabildiğine revaç bulduğu, bilhassa medya vasıtasıyla
dedikodunun en mergûb bir metâ gibi hüsnükabul gördüğü, herkesin birbirinin



kurdu hâline geldiği, birlik ruhunun sarsılıp her tarafı karakura gibi hiziplerin
sardığı, ümitlerin yıkılıp iradelerin felç olduğu, ruhların ihtiraslara yenik
düştüğü böyle karanlık bir dönemde, kendi mânevî âlemimize yönelerek kendi
iç dünyamızı dinlemeye, cismaniyetin karanlık atmosferinden sıyrılıp kalbî ve
ruhî hayatın büyülü atmosferine açılmaya şiddetle ihtiyacımız olduğu
kanaatindeyim. Âhesterevlik etmeyip bir an evvel kendine dönebilenler kendi
iç dünyalarının büyü ve füsununu duyacak; dönemeyip arafta veya kendilerine
göre öbür kıyıda kalan tâli’sizler ise, bugüne kadar sürdürdükleri kini, nefreti,
iftirayı, tezvîri, aşağılamayı, iftirak ve ihtilâfı devam ettirip, güneşlerin kol
gezdiği ve gezeceği iklimlerde bile karanlık şeyler düşleyecek, karanlık
düşüncelerle homurdanacak, kendilerine hep karanlık izbeler arayacak ve
karanlıklarla oturup kalkacaklardır.

Keşke, her tarafa ışığın sağanak sağanak yağdığı, yaşadığımız mübarek gün
ve gecelerin feyzini onlar da duyabilselerdi.. keşke onlar da, ilhadı, ateizmi,
fitneyi, fesadı sinelerinden söküp atarak, kim olursa olsun, herkesin anlayışına
ve herkesin özel konumuna saygılı olabilselerdi! Belki bir gün bu beklentiler
gerçekleşecektir ama, bir zamanlar oturup kalkmış materyalizm soluklamış,
inkâr-ı ulûhiyetle köpürüp durmuş, yer yer gidip anarşizm ve nihilizm
bataklıklarına saplanmış, Allah, peygamber, din ve diyanet düşmanları bu
dirilten havayı hiçbir zaman soluklayamayacaklardır. Ah ne olurdu ya Rab,
keşke kendini onlara da duyurup gönül dillerinin bağını çözüverseydin..!

Her millet ve her toplumda ilhada açık insanlar vardır ve yer yer bunların
gemi azıya aldıkları da çok görülmüştür. Ama, bir başka millet veya toplumun,
bu kabil boşlukları ve zaafları ölçüsünde, bizde olduğu kadar güçlü sığınakları
olmamıştır. Evet, onların da yumuşatan düşünceleri, uzlaştıran inançları,
sevinçle köpüren günleri-geceleri, bayramları-seyranları vardır ama, bu günler,
bu geceler, bu bayramlar, bu seyranlar lahutîlik adına bomboş, neşe ve sevinç
adına bir parlayıp bir sönen havaî fişekler gibi gelip geçici, ruhanî zevkler
adına da hiçbir şey vaad etmeyecek ölçüde muvakkat ve cismanîdir. Evet,
onların dünyasında ne Allah’la münasebetin mehâfet ve mehabeti duyulur ne de
ruhun zaman ve mekân üstülüğü hissedilir; her şey yalancı ve muvakkat bir
sevinçle başlar, çılgınca bir nefsanîlik içinde cereyan eder; sonra da elemli
birer hatıra, esefli birer rüya ve yıkık birer hülyaya inkılap eder gider.

Bizim, Allah’la sımsıkı olma esasına dayalı mânevî atmosferimizde her ses,
her söz, her davranış bir ninni gibi duyulur, bir mûsıkî gibi dinlenir ve bir



yağmur gibi başımızdan aşağı boşalır; boşalır da, sırılsıklam oluruz onun
vâridâtıyla. Belli zaman ve eşref saatlere îmâ ediyor gibi her gece hilâlin ayrı
bir kalıba girmesi, her gün güneşin ayrı matlaa kayması, duygularımızı,
düşüncelerimizi yeni bir zaman dilimine uyararak, hayallerimizi sürekli
arkasından koşturup bize kevserler gibi hatıralar sunar. Gözlerimizin önünde
geçmiş, bütün o büyüleyici renkleriyle tüllenir, ümitlerimizin zirvelerinde
mutlu gelecek kucak açar bizi beklemeye durur ve hâlin dar mahbesinden
kurtulan bizler dünü-bugünü-yarını katlayarak iç içe yaşar ve âdeta melekler
gibi zaman üstü olmanın bütün hazlarını birden duyarız. Bizimle aynı memeden
süt emmeyenler, aynı duygu ve düşünceyi paylaşmayanlar, ne şimdilerde içinde
mest u mahmur olduğumuz o lâhûtî derinlikleri ne de kevserler gibi
yudumladığımız zevk u neşveyi duyup anlamaları mümkün değildir.

***

Bu coğrafyanın tâli’li fakat biraz mağdur; bahtiyar ama zulme uğramış büyük
milleti olan bizler, inancımız, düşünce ufkumuz ve millî üslûbumuz, başka
milletlerde olmayacak ölçüde, millî ruh potasında şekillene şekillene, işlene
işlene öyle incelmiş, öyle zarifleşmiş ve öyle evrensel değerlerle bezenmiştir
ki, fazla değil, birkaç celse bile bizimle oturup kalkanlar bu farklılığı hemen
anlayabilirler. Zira bu farklılıkta her zaman bizim gönüllerimizin mukaddes
hüznüyle, ruhlarımızın şevk çağıltıları duyulur. Evet, bize kulak verenler,
hemen her zaman, bizim beyan ve üslûbumuzda tatlı ve romantik bir hicranın
ümitle seslendirilen bestelerini, zevkli ve ebedî bir dâüssılanın da vuslat
nağmelerini dinlerler. Evet biz, bir yandan “Ey sâki aşkın nârına yandıkça
yandım bir su ver.” diye mırıldanırken, bir yandan da “Parmağım aşkın balına
bandıkça bandım bir su ver.” der, hüznümüzü, tasamızı gülücüklere çeviririz.
Dillerimiz bazen aşk bazen de melâl söyler; aşk u melâl başkaları için birer
ızdırap sayılsa da, biz onlarda Mevlâna’lar gibi hep kopup geldiğimiz âleme
iştiyakın şiirini dinleriz. Aşk ve melâl bizde, içli, gamlı bir sonsuzluk
arzusundan kaynaklanan ruhun lisanıyla bir yakarıştır. İnançlarımız,
duygularımız bizi hep ötelerin sihirli âlemlerinde dolaştırdığı için hemen her
zaman hüzün ve neşeyi iç içe duyar; ağlamaları, gülmeleri, aynı sesin farklı
perdeleri gibi dinler; sinelerimizin tasayla inip kalkmasına yüzlerimiz
gülücüklerle cevap verir, gözlerimiz yaşlarla dolup taşarken vicdanlarımız
İrem Bağları gibi güllerle kızarır.

Her fert için müyesser olmasa da, Allah’la irtibat bizim en tabiî tavrımızdır..



ve O’nunla münasebet ömrümüzün bütün hatıralarını zevk u şevke çeviren bir
büyü gibidir. O’na ait duygularla atan sinelerimiz sürekli bir temâşâ hülyasıyla
dolar boşalır; gönüllerimizde en acı hazanları bahar neşvesiyle iç içe yaşarız.
Ruhlarımız her zaman, Hak’la münasebetin gereği olarak bir kısım hususî duyuş
ve zevk edişlerin insiyakıyla en imrendirici tavırlara bürünür; bürünür ve bize
hemen her an, hüzün ve kederlerle dolup taştığımız dakikalarda bile ayrı bir haz
ve ayrı bir inşirahı duyurur. Haz veya hüzün, inşirah veya gam, imanla çarpan
sinelerimizde istihalelere uğrayarak bize zevklerin en tabiîsini ve beklentilerin
en reel olanını söyler. Gerçi bazen, bizim de, başkaları gibi gelip geçtiğimiz
hayat güzergâhında yumuşak saatlerle sert dakikaları, tatlı haftalarla acı günleri
ve gece-gündüz münavebesi içinde gelip geçen aydınlıklarla karanlıkları iç içe
yaşadığımız olur; olur ama, inançlarımız, Hak’la irtibatlarımız ve ümitlerimiz
sayesinde kahırların elinden ne lütuflar ne lütuflar yudumlar ve ne erişilmez
zevklere ereriz! Kahrı, lütfu bir bilmeyenler azap içinde azaplarla
kıvranadursunlar, biz kendi atmosferimizde her şeyin engin bir rahmete inkılap
edeceğini görür; acı tatlı yanlarıyla bütün bir hayatı kevserler gibi yudumlar,
yediğimiz-içtiğimiz her şeyde, oturup-kalktığımız her yerde kendi iç âlemimizin
değişik dalga boyundaki nuranî inkişaflarıyla, kederlerimizin sevinçler
karşısında küçüldüğünü, elemlerimizin lezzetler içinde eriyip gittiğini ve
ömürlerimizin en renkli televvünlerle öteler hesabına birer sırlı mahzene
aktığını duyar; fâniliğimizin ebediyete inkılap etmesi hazzıyla, ağlarken bile
çevremize gülücükler yağdırırız.

Bizim dünyamızda inançlar, inançların bağrında doğup gelişen beklentiler
hayatımızla o kadar iç içedir ki, ömrümüzün her faslı bizi bir dua, bir niyaz, bir
namaz durağında kanatlandırır ve ahiretin kapısına kadar götürür; götürür ve
gönüllerimize Cennet güzelliklerini içirir. Bu sayede her gün birkaç defa
Cennet kokularını duyar gibi oluruz. Öyle ki, biz kendimizi hayatın gündelik
seyrine salsak bile, gün boyu minarelerden yükselen ezan sesleri, temcid
nağmeleri, camilerin pencerelerinden taşan kâmet, tesbih, tahmid ve tekbir
sadâları bizi hep kendi iklimine çeker, ruhlarımıza kendi boyasını çalar,
gönüllerimizi bir tambur gibi seslendirir, bir ney gibi inlettirir ve bir mûsıkî
neşvesiyle coşturur; coşturur da, ta iç dünyamızın derinliklerinden köpürüp
gelen, bütün duygularımıza yayılan, düşüncelerimizi Cennet yamaçları gibi
renklendirip dilimize, dudaklarımıza ilham çağlayanları gibi akan sırlı bir
ledünnîlikle büyülenir ve olduğumuz yerde kalakalırız.



Bu büyü ve ledünnîlik, bin bir feyiz ve bereketin sağanak sağanak yağdığı
mübarek gün ve gecelerde daha bir aşkınlığa ulaşır. Öyle ki, çevremizdeki her
şey bir neşeye bürünür, her taraf daha bir uhrevîleşir ve ruhlarımızın metafizik
hedefli heyecanları gider kendi zirvelerine, tasavvufî ifadesiyle kemâlâtlarının
arşına ulaşır. Etrafımızı duyup dinleyebildiğimiz ölçüde bizler tıpkı çocuklar
gibi seviniriz, çocuklar da kendilerini saf neşenin lunaparklarında sanırlar;
sanır ve hep bir bayram sevinci yaşarlar.

Böyle bir dünyada sabahlar, yolu beklenen birer misafir gibi kapımızdan,
penceremizden içeriye akar; akşamlar, birer sevgili gibi gelir
halvethanelerimizde yanımıza oturur; geceler, Dost’la vuslatın çağrışımlarıyla
çınlar durur.. ve her vadide O’na yükselmiş eller, O’ndan gelecek vâridleri
yakalamak için, ruhunun gücüyle metafizik gerilime geçer “Tut elimden ey Dost
tut ki edemem Sensiz.” der inlerler.

Böyle bir dünyada, namazlar, dualar, gülbanklar gibi gürler ve uhrevî  bir
derinliğin sesi-soluğu olarak uğuldar.. gecelerin halveti bir ipek gibi
ruhlarımızı sarar.. nabızlarımız, müşâhede muştusu almış bir sinenin
heyecanıyla atar.. ve belki de bazılarımız, en içten duygularını, en içli
sesleriyle, ifade edeceği mazmunu ifade edebilmek için çatlayıncaya kadar öten
bülbüller gibi açık-kapalı her yerde şakır durur.. hâsılı, herkes kendine göre
bitmeyen bir melâl ve sevinç, dinmeyen bir aşk ve heyecanla durmadan bir
şeyler mırıldanır.. kendi ruhunun ra’şelerini dinler ve dinletir.. aşk u melâlle
inler ve başkalarını da inletir. Evet, bir taraftan o, ruhunun heyecanını ve
gönlünün ilhamlarını çevresine aksettirerek hem boşalıp hem de kendini son bir
kez daha ifade ederken, diğer taraftan da herkesin müşterek hissiyatına
tercüman olarak söylemek isteyip de ifade edemediğimiz müphem mânâları
söyler.

İşte bu ölçüde bir iman ve ümitle, bir aşk ve ledünnîlikle, dünü-bugünü-
yarını birden yaşama ufku, hayata öyle bir derinlik kazandırır ki, ukba eksenli
her gönül, kendini bir his ve fikir zemzemesi içinde bulur ve hâdiselerin sıkıcı,
boğucu bütün tesirinden kurtulur. Bence, bütün insanî alâkaların en sağlam
esası, duyulan bütün zevklerin en temiz kaynağı ve bütün aşkların, iştiyakların,
cezbelerin, incizapların menbaı da işte bu iman ve bu ümittir. Bu iman ve bu
ümidi elde eden her gönül eri, zaman üstü olmayı bütün derinlikleriyle duyup
yaşayabilir.

Evet, insan, bu ufku yakalayabildiği ölçüde, varlığı daha bir farklı duyar,



eşyayı daha bir farklı değerlendirir ve her şeye sinmiş Sonsuz’dan gelen
tecellîlerin renk, tat, koku ve şivesiyle âdeta kendi içinde erir ve yeni bir
“ba’sü ba’del mevt”le ikinci bir varlığa erer. İç müşâhedelerin, varlığın perde
arkasına açık olduğu böyle eşref saatlerde insan var olmanın bütün zevklerini
duyar ve bir mârifet banyosu almış gibi yabancı şeylerin sıkletinden bütün
bütün kurtulur. Zaten, böyle aşka susamış ve iştiyakla şahlanmış gönüllere yer
yer öteler sağanak sağanak şefkatle boşalır; kuruma endişesiyle titreyen bütün
sineleri sular ve hayalleri ne çiçekler ne çiçeklerle bezer!

Bu inanç ve bu ufuk insanlarının, upuzun bir cehd ve imsak dönemine terettüp
eden bu hâllerine bazılarımız akıl erdiremeyebilir; ama bütün bunlar, birer
kalbî, ruhî ve hissî vak’adır. Hayatın bin bir tecellisi içinde, Sonsuz’un
ruhlarımıza boşalttığı bu aşkı, bu şevki, bu şiiri, bu mûsıkîyi, aktif imsak ve
büyük cehd kahramanlarından başkası da anlayamaz. Bunu anlayamayanlar bizi
de anlayamazlar. Bu ince ve nazlı hayatın uzağında kalanlar, kendi
uzaklıklarının karanlıklarını yaşayadursunlar, hakikati müşâhede adına bakış
zaviyesini yakalayabilmiş basiretler, her zaman bu vâridâtı bütün dalga
boylarıyla duyar, kevserler gibi yudumlar ve dünyevî hayatlarını Cennetler gibi
yaşarlar.

Biz, döne döne duyup yaşadığımız bu zevk ve bu lezzeti, bir bayram sevinci
içinde kim bilir daha kaç defa anlatacağız? Kaç defa anlatırsak anlatalım –
anlatanın ifadelerindeki rekâket mahfuz– hep zevkle dinleyecek ve onları
paylaşmaya çalışacağız.



Kendi Değerleriyle İnsan
Allah’ın sıfat, isim ve fiillerinin en esaslı bir nokta-i mihrâkiyesi, en parlak

aynası, varlık ağacının en mükemmel meyvesi, bütün kâinatın özü, usâresi
sayılan insan; muhteva derinliği ve iç zenginliği itibarıyla bütün mükevvenâta
denk, damla görünümünde bir derya, zerre çerçevesinde bir güneş, nokta
ölçüsünde koca bir kaside ve tırnak kadar hâliyle bütün bir varlığın atlası, en
beliğ hutbeler istiabında inkişafa açık bir kelime-i câmia ve bir sırr-ı ilâhîdir.

İnsan, inkişaf etmesi ve ettirilmesi ve yaratılış gayesine göre açılması
ölçüsünde o Yüceler Yücesi’nin en parlak aynası, en talâkatlı tercümanı ve bu
sınırlı âlemde sınırsızlığın da bir menşurudur. Eşya ancak, onun idrak ve
basiret nurları sayesinde temâşâ edilen bir meşher, okunan bir kitap hâline
gelmiştir. Denebilir ki o, bu potansiyel zenginlik ve derinliğiyle bütün
kâinatların ruhu ve topyekün eşya içinde Yaradan’ı en net ve iltibassız
gösteren, O’nun en sadık bir şahidi ve hassas bir kıblenümâ gibi yanıltmayan
bir hâliknümâsıdır.

Yörüngesini bulmuş veya rampasına oturmuş hakikî bir insan, Hakk’ın şahidi
olduğu gibi yoldakilerin de rehberidir; onu bulan Hakk’ı da bulmuş ve bütün
dağınıklıklardan kurtulmuş olur. Onu müşâhede eden, dolayısıyla da olsa,
değişik tecelli dalga boylarında her şeyi görüp duymuş demektir.. evet
düşünceleri inançları gibi dupduru; tavırları, davranışları, düşünceleri
çizgisinde ve her işi rıza hedefli bir insan, görüldüğü hemen her zaman Hakk’ı
hatırlatır, iradî olmasa da uğradığı her yerde Hakk’ın şahidi olduğu hissini
uyarır.

İlk defa donanım ve mevhibeleriyle, sonra da bu donanım ve mevhibeleri
inkişaf ettirip aşkınlığa ulaşmasıyla melekler üstü ufuklarda pervaz eden
İnsanlığın İftihar Tablosu, varlık ağacının hem çekirdeği hem de meyvesiydi.
İnsanoğlu, mensup olduğu bu ağaç ve onun bu müstesna meyvesiyle ne kadar
iftihar etse azdır. Aslında “insan-ı kâmil” denince ilk akla gelen de O’dur.
Varlık âleminde, O’nun kadar insanî muhtevasıyla zirveleşen bir ikinci insan
göstermek mümkün değildir. Ne var ki, bu yüce meyve de yine, insanlık
ağacının meyvesidir. İnsanoğlu “eşref-i mahlûkat (yaratılanların en şereflisi)”,
Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm ise bu en şerefli türün iftihar tablosudur.

Bu uçsuz-bucaksız kâinatlar, malzeme değeri-zaman değeri-ibdâ ve inşa
değeriyle, getirilip insana bağlanınca, O’nun kıymet-i hükmiyesinin bütün



varlığı aşkın olduğu kendi kendine ortaya çıkacaktır. Hatta sadece dünya değil,
ukba dahi O’nun inkişaf etmiş hakikati adına planlanmış dense sezadır. O bu
âlemle münasebetlerini devam ettirdiği aynı zamanda öbür âlemi de duymuş,
oradaki beklentileriyle buradaki acıları, kederleri yumuşatmış ve o müthiş
imanının enginliği ölçüsünde daha Cennete girmeden, vicdanının
derinliklerinde hep Cennetleri yaşamış ve bu duygularını yol arkadaşlarıyla da
paylaşmıştır. Bir kere daha tekrar etmeliyim ki O, bu enginliğine rağmen bir
insandır ve insanlık tûbâsının da en nurlu meyvesidir.

Gerçi insan, maddesi ve cismaniyeti itibarıyla bu mazhariyetlerden uzak
görülmektedir. Hatta kendi mahiyetinden habersiz yaşadığı dönemlerde, diğer
canlıların altına bile düştüğü söylenebilir. Ne var ki aynı insan, akıl, iman,
vicdan ve ruhuyla şu varlık meşherinin dikkatli bir seyircisi, eşya ve hâdiseler
kitabının şuurlu bir mütalâacısı, varlığın satır aralarındaki esrarının da
müdakkik bir gözlemcisi ve yorumcusudur. Bu itibarla o, ne kadar önemsiz
görünse de, en âlî şeylerden daha aziz, Hakk’a kulluğu içinde sultanlara taç
giydiren bir sultan ve küçüklüğüne rağmen kâinatlardan daha muhtevalı,
eskilerin ifadesiyle bir “nüsha-i kübrâ”dır.

Böyle en üstün donanımlarla dünyaya gönderilen ve mahiyetindeki istidatlara
göre en hayatî hedeflere yönlendirilen bu değerler üstü değerleri hâiz
insanoğlunu, ifratlara, tefritlere sapmadan muhteva ve konumuna uygun ele alıp
tahlil etme değişik din ve sistemler içinde sadece İslâm’a nasip olmuştur.

İslâm’a göre insan, insan olması itibarıyla üstündür. “Doğrusu Biz
insanoğlunu çok şerefli yarattık.” O, Allah’a, peygambere intisabıyla bu ilk
pâyeyi silinmeyecek şekilde perçinler. “İzze t ; Allah’a, Resûlüne ve
(dolayısıyla da) mü’minlere aittir.”  Hele inancı istikametinde ortaya koyduğu
cehd ve gayretlerle o, âdeta, yeryüzünde Hakk’ın gözdesi gibidir. “Bizim
yolumuzda gayret gösterip mücahede edenlere, Biz de mutlaka muvaffakiyet
yollarını gösteririz; şüphesiz Allah ihsan erleriyle beraberdir.” , “İman edip
salih amel işleyenlere Hazreti Rahmân insanların gönlünde sevgi yaratır.”…
gibi fermanlarıyla Kur’ân-ı Kerim, hep insanın farklı buudlardaki bu
üstünlüğünü seslendirir. Evet, imanı, mücahedesi, salih ameli, yaratılışıyla
mazhar olduğu her şey, ondaki insanî değerler üzerine kurulmuş birer bünyan ve
onun mahiyet atkıları üzerinde işlenmiş birer dantela gibidir. İnsan, daha sonra
elde edeceği mazhariyetlere, şöyle veya böyle, irade, cehd, gayret unvanları
altında birer bedel sunar ama, insanlık dediğimiz ilk mevhibe hiçbir karşılık



ödenmeden elde edilmiştir ve tamamen cebrî-lütfî ilâhî bir bağıştır.
Bütün insanî münasebetler bu çerçevedeki mânâ ve muhteva üzerine kurulur

ve hep onların üzerinde cereyan eder. İnsan olduktan sonra, kadın olsun erkek
olsun, genç olsun ihtiyar olsun, siyah olsun beyaz olsun herkes muhteremdir,
masûndur ve dokunulmazlığı söz konusudur; Irzına el uzatılamaz, malına
tecavüz edilemez, yurdundan-yuvasından çıkarılamaz, hürriyeti elinden
alınamaz, inançlarını yaşaması engellenemez; dahası kendisinin bile kendine
karşı bu olumsuzlukları irtikap etmesine müsaade edilemez ve Allah tarafından
kendisine bahşedilmiş bu insanî değerleri zedelemesine fırsat verilemez;
verilemez zira o, bütün bu değerlere emaneten mâliktir. Gerçek mülk sahibi ise
Allah’tır. O sadece bu emanetleri O’na karşı korumakla mükelleftir. Öyle ki o,
kendine tevdî edilen bu emanetleri hep gözleri gibi aziz bilecek.. kılına bile
dokunmayacak ve dokundurmayacak.. gerekirse o uğurda savaşacak ve
ölecektir. “Kim malı uğrunda ölürse o şehittir, kim canı uğrunda ölürse o
şehittir, kim yakınları uğrunda ölürse o şehittir ve kim yurdu-yuvası uğrunda
öldürülürse o da şehittir.” buyuran Söz Sultanı, insana ait bu önemli hakların
dokunulmazlığını vurgular ve yaratılışı itibarıyla insanoğlunun bu fâikiyet ve
üstünlüğünü ortaya koyar. Şimdilerde insanlık böyle bir anlayışın neresinde?
Zannediyorum böyle bir konu bu makalenin çerçevesini aşar.

İman ve sonrası mülâhazalarda da insan, yine en mümtaz bir mazhariyeti
hâizdir. Evet, kâinat ve eşya karşısında insan, semalardan daha derin ve
meleklerden daha âlîdir. Yerde ve gökte bulunan her şey, kimisi doğrudan
doğruya kimisi de dolaylı yollarla ona musahhar kılınmış ve bu konuda ona
tasarruf imkânı verilmiştir. Bu musahhariyet ve tasarruf imkânı, insanı bu
dünyaya bir misafir olarak gönderen Yaratıcı’nın, onun aczine ve ihtiyacına
merhameten tamamen ona bir ihsanıdır. Böyle bir ihsan da ancak, iman şuuruyla
sezilip mü’min vicdanıyla değerlendirilebilir. İmanının enginliği ölçüsünde
eşyanın perde arkasına uyanmış bir mü’min, bu koskoca kâinatları kendi sarayı
gibi görebilir ve canlı-cansız içindeki eşyayı da emrine verilmiş birer vazifeli
kabul edebilir.

Bunun bir adım ötesinde, vicdan mekanizmasını harekete geçirip iradesinin
hakkını vererek, kalb ve ruhun hayat derecelerinde seyahatler tertipleyip,
mânevî zevkler yudumlayan kâmil insanların durumları söz konusudur ki, işin
gidip böyle bir mazhariyete dayanmasındaki mânâyı kestirmede zorlandığımı
ifade etmeliyim. Potansiyel değerlerini inkişaf ettirip bu zirvelere ulaşan insan



için denecek bir şey varsa, o da ifadenin Âkifçesiyle şöyle olmalıdır:
“Onun mahiyeti hatta meleklerden de ulvîdir.
Avâlim onda pinhandır, cihanlar onda matvîdir.”

Şimdi acaba, bunca mevhibe ve mazhariyetlerle şereflendirilen insandan
beklenen nedir? Bence asıl önemli olan da işte budur. Böyle bir konu üzerinde
durulur ya da durulmaz, o ayrı mevzu; ama keşke, insan olmaya terettüp eden
böyle önemli bir sorumluluğun şuurunda olabilseydik..!



İnsanı Sevmek
Sevgi yaşatan bir iksirdir; insan sevgiyle yaşar.. sevgiyle mutlu olur ve

sevgiyle çevresini mutlu eder. İnsanlık sözlüğünde sevgi bizim canımızdır; biz
birbirimizi onunla hisseder, onunla duyarız. Allah, insanları birbirine bağlama
konusunda sevgiden daha güçlü bir irtibat unsuru, bir zincir yaratmamıştır.
Aslında dünya, köhne bir harabeden ibarettir, onu taptaze ve canlı kılan
sevgidir. Cinlerin, insanların sultanları; arıların, karıncaların, termitlerin bile
kraliçeleri, bu sultan ve kraliçelerin de tahtları vardır. Krallar, kraliçeler belli
yol ve belli usullerle seçilir ve gelir tahtlarına otururlar. Kimsenin intihabına
ihtiyaç duymadan gelip gönüllerimize taht kuran bir sultan varsa o da sevgidir.
Dil-dudak, göz-kulak onun bayrağını çektikleri ölçüde birer kıymet ifade
ederler; sevgi ise kendinden kıymetlidir. Sevginin otağı sayılan gönül onun
sayesinde kıymetler üstü kıymete ulaşmıştır. Sevgi sancağının gidip önünde
dalgalandığı kaleler, kan dökülmeden fethedilmişlerdir. Sevgi askerlerinin
ulaşabildiği yerlerdeki sultanlar, muhabbet çerisinin sıradan birer neferi hâline
gelmişlerdir.

Biz, gözlerimizde sevginin zaferleri, kulaklarımızda onun davulunun,
kösünün sesi bir atmosferde yetiştik. Gönüllerimiz hep onun bayrağının
dalgalanma heyecanıyla attı. Sevgiyle o kadar içli-dışlı olduk ki, neticede
hayatımızı bütün bütün ona bağlayıp ruhumuzu da ona adadık. Artık biz
yaşarsak sevgiyle yaşar, ölürsek sevgiyle ölürüz. Her nefeste, bütün
benliğimizde onu duyar; soğukta onunla ısınır, sıcakta da onunla serinleriz.
Bizim harb ü darbimizde güm güm sevgi davulunun sesi duyulur; sulh u
sükûnumuz da yine sevgi mehteriyle şölenleşir.

Bin bir fenalığın kol gezdiği şu fevkalâde kirlenmiş dünyada, her zaman
temiz kalabilmiş bir şey varsa o sevgi, onca sararıp solan gülendam şeylerin
yanında hiç renk atmadan güzellik ve cazibesini koruyabilmiş bir dilber varsa o
da yine sevgidir. Dünyada hiçbir millet ve hiçbir toplumda ondan daha gerçek,
daha kalıcı bir şey yoktur. Onun ninniden daha yumuşak, daha sıcak sesinin
hissedildiği yerlerde bütün sesler soluklar kesilir, bütün enstrümanlar susar ve
en tatlı nağmeleriyle sessizlik murâkabesine dalarlar.

Varlık bilinip görülme fitilinin, sevgi çerağından tutuşturulması sonucu
meydana gelmiştir. Eğer Hakk’ın yaratma sevgisi olmasaydı, ne aylar, ne
güneşler ne de yıldızlar meydana gelirdi. Kâinatlar birer sevgi şiiri, yerküre de



bu şiirin kafiyesidir. Tabiat kitabı ve eko sistemde her zaman sevginin gür
solukları duyulur. İnsanî münasebetlerde de hep onun bayrağı dalgalanır durur.
İnsanlar arasında her zaman revacını koruyan bir akçe varsa o da sevgidir.. ve
sevginin değeri kendindendir. Sevgi, en saf altınla bile tartılsa ondan ağır gelir.
Altın da, gümüş de değişik borsa ve piyasalarda her zaman değer
kaybedebilirler ama; sevginin kapıları her zaman bütün olumsuzluklara
kapalıdır ve hiçbir haricî müdahale onun iç ahengini bozamaz. Bugüne kadar,
bütün bütün kine, nefrete, düşmanlığa kilitlenmiş canavar ruhlardan başkası da
ona karşı koymayı, onunla savaşmayı düşünmemiştir. Bence, canavar ruhları
uysallaştırmanın biricik iksiri de yine sevgidir. Dünyevî zenginliklerin tesir
alanının dışında nice problemler vardır ki, sevginin büyülü anahtarından başka
hiçbir şeyle çözülememiştir. Zaten, dünyada hiçbir değerin, sevgiye karşı
koyması ve onunla rekabet etmesi de mümkün değildir. Altının, gümüşün,
dövizin, çekin, senedin kartelleri hemen her maratonda muhabbet fedaileri
karşısında nakavt olagelmişlerdir. Evet, maddenin patronları, onca gürültü,
patırtı, şov ya da ihtişama rağmen gün gelmiş sermayeleri bitmiş, pazarları
sona ermiş, ocakları sönmüştür ama, sevginin çerağı her zaman par par yanmış
ve ışık olup bütün gönüllere, ruhlara akmıştır.

Muhabbet rahlesi önünde diz çöküp ömrünü sevgi meşk etmeye adamış
tâli’liler, hiçbir zaman sözlüklerinde, kine, nefrete, gayza, komploya yer
vermemiş ve ölümleri pahasına da olsa düşmanlığa başvurmamışlardır;
vurmazlar da. Onların muhabbetle iki büklüm olmuş boyunları her zaman
sevgiye selâm durmuş ve sevgiden başkasına kıyam etmemiştir. Hele onlar
birer sevgi küheylanı gibi şahlandıklarında, düşmanlık duygusu saklanacak in
aramaya durmuş; nefret, gayzından çatlamış; kin, öldüren bir yutkunmaya
dönüşmüş ve komplo gelip sahibinin boynuna dolanmıştır.

Bugüne kadar şeytanın en tehlikeli oyunlarını boşa çıkaran bir büyü varsa o
da sevgidir. Nebiler; firavunların, nemrutların, şeddatların gayız ve öfke
ateşlerini sevgi kevserleriyle söndürmüşlerdir. Bütün hak dostları, şirazesi
kopmuş bir kitabın eczası gibi şuraya-buraya saçılmış disiplinsiz ve asi ruhları
sevgiyle bir araya getirmiş ve insanî münasebetler alış verişinde
buluşturmuşlardır. Sevginin gücü her zaman Hârût ve Mârût’un sihrini bozacak
kadar aşkın olmuş ve Cehennem ateşini söndürecek kadar da tesirli. Bu itibarla
da sevgi silahına sahip olan birinin artık bir başka silaha ihtiyaç duyacağını
sanmıyorum.. evet sevgi, namlusundan fırlamış mermi ve top güllelerini bile



tesirsiz hâle getirecek kadar güçlüdür.
İnsanın insanları sevip çevresine alâka duyması, hatta bütün varlığı şefkatle

kucaklayabilmesi, biraz da kendini bulup bilmesine, kendi mahiyetini keşfedip
Yaratıcısıyla olan münasebetini duymasına bağlıdır. O, kendi derinliklerini,
kendi özündeki cevherleri duyup hissedebildiği ölçüde, aynı hususların
başkalarında da bulunduğunu düşünür, hem Yaradan’ a nispetin hatırına hem de
mahiyetindeki cevherlere karşı kadirşinas davranma hissiyle her varlığı daha
bir farklı görür daha bir farklı duyar ve daha bir faklı değerlendirir. Aslında
bizim birbirimizin kadrini bilip birbirimize karşı saygılı davranmamız, her
birerlerimizde meknî ve meknûz bulunan cevherlerin bilinmesiyle yakından
alâkalıdır. Peygamber beyanı olarak kitaplara geçen “Mü’min mü’minin
aynasıdır.”1 sözünü, daha da genişleterek, “İnsan insanın aynasıdır.” şekline
getirip bu son mülâhazayı o ifadeye bağlayabiliriz. Bunu yapabildiğimiz
takdirde, hemen herkes, kendinde mevcut olan cevherler adesesiyle, diğer
insanlarda bulunan derinlikleri, enginlikleri, zenginlikleri sezip duymasının
yanında bütün bu önemli mevhibelerin hakikî sahiplerine bağlanmasını da bilir
ki, bu da, bütün varlık âleminde görülen güzellik ve cemal, sonra da sevgi ve
alâka adına ne varsa hepsi O’na ait demektir. Bu inceliği sezebilen bir ruh,
Mevlâna gibi: “Gel, gel aramıza katıl; biz Hakk’a gönül vermiş aşk
insanlarıyız! Gel gel bize katıl da sevgi kapısından içeriye giriver, giriver ve
evimizde bizimle beraber otur... Gel birbirimizle içten konuşalım..
(gönüllerimizle sarmaş dolaş olalım da) kulaklardan, gözlerden gizli
konuşalım.. Güller gibi dudaksız ve sessiz gülüşelim.. Tıpkı düşünce gibi
dudaksız-dilsiz görüşelim.. Mademki hepimiz biriz, birbirimize dilsiz-dudaksız
gönülden seslenelim.. Mademki ellerimiz kenetli, gel bu hâlden bahisler
açalım; El-ayak, gönül hareketlerini daha iyi anlar, öyle ise gel dilimizi tutalım,
titreyen gönüllerimizle konuşalım..” der ve gönül dilinden bize destanlar sunar.

Bizdeki bu duygu derinliğini, bu insanî alâka zenginliğini ne Yunan ve Latin
düşüncesinde, ne Grek ve Batı felsefesinde görmek mümkündür. İslâmî
düşünce, hemen hepimizi bir cevherin değişik tezahürleri şeklinde görür ve her
birerlerimizi bir hakikatin farklı yüzleri şeklinde mütalâa eder. Zaten, Allah
birliği, peygamber birliği, din, dil birliği, ülke, millet birliği... gibi fasl-ı
müşterekler etrafında bir araya gelmiş insanlar –hadisin ifadesiyle– bir
vücudun ayrı ayrı uzuvları mesabesindedir. El, ayağa rakip olamaz.. dil dudağı
ayıplayamaz.. göz kulağın kusurunu göremez.. kalb kafa ile cedelleşemez... eğer



bunların bütünü bir vücudu tamamlayan unsurlarsa, biri iki görmek gibi bu
çarpık müşâhede de neyin nesi.! Dünyamızın, Cennet hâline gelmesinin ve
Cennet kapılarının ardına kadar açılmasının, açılıp bize “buyurun” edilmesinin
önemli bir vesilesi sayılan aramızdaki birliği bozmak da neden.! Birlik ve
beraberlik, Allah’ın muvaffak kılmasının bir yolu ise, bu ihtilaf ve iftirakın
mânâsı da ne!? Ne zaman, bizi birbirimizden uzaklaştıran duyguları,
düşünceleri, ruhumuzdan söküp atacak ve birbirimizi kucaklamak için yollara
döküleceğiz!

Ayrı ayrı mizaç ve meşrep gibi, Allah’a ulaştıran yollar da mahlûkatın
solukları sayısıncadır. Herkes ayrı bir anlayışa, ayrı bir yoruma bağlanır, ayrı
bir yoldan yürür, ayrı bir köprüden geçer; ayrı bir merdivenle yükseleceği yere
yükselir, ayrı bir helezonla ulaşacağı zirvelere ulaşır.. herkes farklı nağmelerle
coşar, farklı enstrümanlar kullanır; ama hepsi de Hakk’ı hoşnut etmeye ve
dünyayı Cennetlere çevirmeye koşar. Koşma alanı bu kadar geniş ve hedef de
her yola açık ise bu hırgür de neden!? Hele bir de hasımlarımız, aramızdaki bu
ihtilaf ve düşmanlıkları aleyhimizde değerlendiriyorsa...

Konuyla alâkalı düşüncelerimi bir şairimizin şu enfes sözleriyle noktalamak
istiyorum:

“Zen merde, civan pîre, kemân tîrine muhtaç,
Eczâ-i cihan cümle birbirine muhtaç.”

1 Ebû Dâvûd, edeb 49; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 2/325.



İç Derinlikleriyle İnsan
Varlığın özü, usâresi insan; kâinatların fihristi ve hülâsası da insandır.

Mevcudatın merkez noktasını insan tutar; canlı-cansız diğer her nesne ise onun
çevresinde iç içe halkalar teşkil ederler. Öyle ki, Yüce Yaratıcı bir mânâda her
varlığı ona bağlamış, onu da, vicdanındaki nokta-i istinat ve nokta-i istimdadı
duyurarak kendi “câzibe-i kudsiyesi”ne. İnsan mazhariyetleri itibarıyla, bütün
varlık içinde, eşyayı, hâdiseleri ve tabiî her şeyin arkasında Kudreti Sonsuzu
söyleyen bir dil ve kâinatlar genişliğinde vüs’ate sahip bir gönüldür. Varlık
onunla yorumcusunu bulmuş, madde onun idraki sayesinde incelmiş ve mânâ
kesilmiştir. Onun eşyayı temâşâsı tamamen bir hususiyet, kâinat kitabını okuyup
yorumlaması bir imtiyaz ve her şeyi Yaratıcı’ya bağlaması da bir mârifettir. Bu
ufku itibarıyla onun, susup murakabe yaşaması bir tefekkür, ağzını açıp
konuşması bir hikmet, her şeyi yorumlayıp ona son noktayı koyması da bir
muhabbettir.

Varlığa hükmedip tasarrufta bulunma konumunda yaratılan o, maddede
mânânın bütün hususiyetlerini ortaya çıkarıp yaratıcıya armağan eden de odur.
Odur, insan-kâinat-Allah münasebetini duyup, sezip anlayıp mârifete bağlayan;
odur kendi potansiyel güç ve derinliklerinin sırrını kavrayıp damlada deryayı,
zerrede güneşleri aksettirme mazhariyeti ile meleklerin bir kadem önüne geçen.
O, yeryüzünü şereflendirmesi ile, ayağı, kendinden evvel gelenlerin başlarına
taç, onun küre-i arzda yaratılması da, bu maddî kitlenin semalara karşı kıvanç
vesilesi olmuştur. Varlık bütünüyle bir geniş derya, o, bu deryanın en kıymetli
incisi; kâinat iç içe meşherler âlemi, o ise bu meşherlerin temâşâcısı; eşya ve
hâdiseler, bir dengeler armonisi, o ise bu baş döndüren ahengin hassas bir
müşahididir. Onun imana bağlı düşünce ve şuurunun aydınlığında, sessizlik
içinde ve zulmetlerle kuşatılmış görünen varlık gündüz gibi aydınlandı ve
gönüllerimizde Cennet duygusu uyaracak bir güzelliğe büründü.

O, yerkürede otağını kuracağı ana kadar melekût ufuklarında Hakkı ilan
bayrağını melekler ve ruhanîler taşıyordu; onun teşrifiyle bir başka şekilde
livalaşan o bayrak, mülk burçlarında dalgalanmaya başladı ve göklere nispeten
bu mini küre, ötelerin ufku hâline gelerek semalara denk bir vaziyet aldı. İman
onun sevinç kaynağı, İslâm yaşam programı, mârifet yol azığı, muhabbet de iç
dinamiği olduğu sürece o hep başlarda taç olageldi; tabiî zemini de onun
neşrettiği nura muhtaç.. bu, Hakk’ın ona bir ihsanıydı; sebebi de başka değil,



yine O’nun has teveccühü. Bu hususî teveccüh onu “mevcut durumdan daha
bedîi, güzeli ve çarpıcısı olamaz” sözleri ile anlatılan bu güzellikler
meşherinin en nadide gülü ve Cennetin bir gölgesi sayılan dünyanın da biricik
bülbülü olma şerefiyle şereflendirdi.

Evet, bu iç içe galeriler mecmuası, onun için nizama tâbi tutuldu ve dizayn
edildi dense mübalağa edilmiş sayılmaz. Bu cihan o nadide güle bahçe, varlık
deryası da o inciye sadef olmak için yaratıldı denmesi de abartı değil, vak’anın
mütevaziane ifadesidir. Doğrusu, topyekün varlık; bir mânâda, insan için,
i n s a n ı n emrinde ve bir tamamiyet içinde insanla yorumlanıp
seslendirildiğinden, âdeta ona bağlı; insan da her şeyi onun emrine musahhar
kılan Yaratıcı’ya muhtaç olması açısından, insan ve Allah arasında öyle sıkı bir
münasebet hissedilmektedir ki, bundan, yaratılıştan gaye insan ve onun
ubûdiyeti olduğu hemen anlaşılabilmektedir.

Aslında insanın ihtiyaçları, varlığı içine alacak kadar geniş ve ebedlere
uzanacak kadar da derindir. Her şeyden evvel o ebet için yaratılmıştır; ebede
namzettir. Arzuları, istekleri sınırsız, beklentileri de sonsuzdur. Bütün dünyalar
ona verilse açlığı giderilemez ve emelleri de sona ermez.. o, açık-kapalı her
zaman dünyanın ebediyetini temenni ettiği gibi, başka ebedî bir yurdun
mevcudiyetini de beklemektedir. Azıcık kalbinin menfezleri açık olan herkes,
Cenneti ve Cennet bütün ihtişam ve güzellikleri ile Cemâl’inin küçük bir
gölgesi olan, o güzeller güzeli Yüce Yaratıcı’yı görmeyi de arzu eder.

Evet, varlık ve hâdiselerin çehresindeki hakikatleri duyup sezebilen ve
kâinat içindeki konumunun farkında olan herkes yoldadır ve aynı zamanda o
kendine karşı kadirşinas, Rabbisine karşı da saygıya açık demektir. Varlık
içinde, bulunduğu konumun şuurunda olmayana gelince, onun ne kendine karşı
ne de Rabbine karşı saygısının olduğu söylenemez; saygısının olması bir yana,
böyle biri hakikî mânâsıyla Rabbini bilemez; bilse de ululuğu ölçüsünde ona
tazimde bulunamaz. Hakikî insanlık, kul ile Rabbisi arasındaki münasebetin
bilinip değerlendirilmesine bağlıdır. Aksine böyle bir münasebet sezilip
değerlendirilmediği yerde, potansiyel değerleri itibarıyla meleklerden dahi ulvî
sayılan insanın, 1 ُّلََضأ ْمُھ  َْلب  ِماـَعْنَْألاَك   fehvâsınca, en sefil varlıklardan daha
aşağılara sürüklenme ihtimali söz konusudur.

Evet, umumi mânâda iman unvanıyla ifade edilen bu nispet, büyük bir
mütefekkirimizin ifadesiyle, insanı insan, hatta sultan yapan bir payedir. Böyle
bir nispetin bulunmayışının diğer adı olan küfür ise, onu, canavar bir hayvan



hâline getirir ki, bu türden fertlerin teşkil ettikleri toplumlarda, büyük ölçüde,
kinler, hiddetler, şehvetler, hırslar, yalanlar, riyalar, kıskançlıklar, aldatmalar,
komplolar hükümfermadır ve herkes âdeta birbirinin kurdudur. Zaten, bu kabil
fena huylara yenik düşmüş yığınlara da kat’iyen millet ve toplum denemez;
dense dense bunlara şuursuz kalabalıklar denir. Diyojen güpegündüz, elinde
fener çarşılarda insan aramaya çıkarken, ihtimal bu kabil yığınlara karşı tenbih
ya da tepkisini ortaya koyuyordu. Aynı mülâhazayı bir başka zaviyeden
değerlendiren “Düşünceler” yazarı Mark Orel: “Her sabah insanların içine
girerken kendi kendime düşünürüm; yine bu gün insan şeklinde birtakım
yaratıklarla karşılaşacağım. Eğer onları ürkütmeden ya da onlar tarafından
ısırılmadan akşam edebilirsem mutlu sayılırım.” der. Bu tespite, büyük kadın
Râbia Adeviye’nin yaklaşımı ise daha ciddî ve daha sertçedir: “Ben
sokaklarda pek insan görmüyorum; gördüğüm, dükkanlar önünde bazı tilkiler,
kurtlar ve zaman zaman da birbirleri ile hırlaşan daha başka yaratıklardır.. bir
aralık yarım bir insan gördüm ve ona göre kapandım.” Bu mülâhaza
sahiplerinden hiçbirinin, bu şekildeki düşünceleriyle bütün insanları karalamak
gibi bir niyetlerinin olmadığı açıktır.

Bu kabil mülâhazalarda, daha ziyade mahiyetindeki insani değerleri, birer
sefalet unsuru hâline getiren kimselerin iç dünyaları resmedilmek istenmiştir.
Eğer insanlar, sık sık şemaillerini yaratılış gayelerine, sîretlerini de sûret
çerçevelerine göre gözden geçirip gaye ile hâl, muhteva ile şekil farklılığını
gidermeye çalışmazlarsa, Râbia Adeviye’nin ve Mark Orel’in gördüğü şekilde
müşâhede edilmeleri ihtimalden uzak değildir.

Bazen de, bu insanlar arasında, dışı muntazam, içi oldukça perişan ve
derbeder kimselerle de karşılaşırız ki, bunlar da ayrı bir türü temsil ederler.
Bir düşünür bunları, caddeye bakan yanı ve arka tarafı birbirinden farklı
binalara benzetir. Bu binaların ana yola bakan cepheleri temiz, güzel, görkemli
ve göz alıcıdır; ama, arka tarafları kirli, perişan, bakımsız ve tiksindiricidir.
Cadde tarafından baktığımızda ona “iyi” der ve değerler üstü değer veririz.
Arka tarafını gördüğümüzde de biraz önce göklere çıkardığımız bu binayı yerin
dibine batırırız. İnsanlar içinde de böyleleri vardır; onları tek yanlarıyla ele
aldığımızda hep yanılırız; yanılır da bazen göklere çıkardığımız birisi için bir
müddet sonra arz üzerinde bile yer bulamamanın darlığına düşeriz. Aslında her
zaman iyi kabul ettiğimiz kimselerin çok fena yanları, fena saydıklarımızın da
çok iyi tarafları bulunabilir. Önemli olan onu, olduğu gibi görüp, iyi yanlarıyla



bir yere oturturken, arka cephesini de mahiyetine uygun hâle getirme gayreti
içinde bulunmamızdır.

İnsanoğlu kendi sıfat ve tavırlarının çocuğudur. Onun iyi veya kötü
vasıflarından hangisi galebe çalarsa o da, o türden vasıf ve davranışlar
göstermeye başlar. Bazen canavar duygulu bir insan hâline gelir; öz kardeşini
bile dişler.. bazen ay yüzlü bir Yusuf’a dönüşür, zindanları aydınlatır  ve
Cennet koridorlarına çevirir. Bazen öyle melekleşir ki, ruhanileri bile gıptaya
sevk eder. Bazen de şeytanları utandıracak şirretlikler sergiler. Mevlâna:
“Bazen melekler bizim nezahet ve inceliğimize imrenirler; bazen de şeytanlar
küstahlığımızdan ürperirler.” derken, zannediyorum, insanoğlunda birbirinden
çok uzak bu iki yakanın, aynı zamanda ne kadar iç içe olduğunu vurgulamak
istemişti.

Evet insan bazen semavîleşir ve gökler kadar bir derinliğe ulaşır; bazen de o
kadar bayağılaşır ki, yılanlara-çıyanlara rahmet okutturur. O, ne esnek ve
eksantriği geniş bir varlıktır ki, çeşitli meziyetlerinin yanında bir sürü de
rezileleri; sinesinde dünya kadar güzellikleri barındırdığı aynı anda dünyaları
aşkın fenalıklara da açıktır.. iman, mârifet, muhabbet, ruhanî zevkler ona kalbi
kadar yakın; insanları sevme, herkesi kucaklama, iyilik duygusu ile oturup-
kalkma, hayatını başkalarını yaşatmaya bağlama, kötülükleri iyiliklerle savma,
sevgiyi sevip ruhundaki düşmanlık duygusuna karşı her zaman savaş
vaziyetinde bulunma ona kendi ruhunun sesi-soluğu kadar sıcak; hırs, kin,
nefret, şehvet, iftira, yalan, tezvir, riya, komploculuk, çıkarcılık, bencillik,
korkaklık, şöhretperestlik.. gibi fena duygular da ona pusu kurmuş, zayıf
anlarını kollamaktadırlar. O, iyi vasıf ve olumlu davranışlarıyla kâinatların
efendisi olabilme kıvamında iken, bazen kötü duygu ve kötü tutkuların
pençesine düşerek bayağılardan bayağı bir tutsak hâline gelebilmektedir. İşte
böyle bir insan zâhiren hür görünse de, hakikatte zavallılardan zavallı bir
köledir. Aslında insan, kendi içinde sürdürdüğü savaşta –ki din buna “cihad-ı
ekber” diyor– başarılı olduğu ölçüde hür ve faziletlidir. Onun, kendi
mahiyetindeki potansiyel derinlikleri inkişaf ettirmesi ve Hak’la münasebete
açık ikinci bir tabiata ulaşması, ruhunun derinliklerinde gerçekleştirdiği bu
savaşı kazanmasına ve başı-ayakları aynı noktada birleşerek halka hâlini
almışlık içinde bir tevazu ve mahviyetle bu zaferi duymasına bağlıdır.

Afâkîlikten sıyrılıp kendi içine eğilemeyen, ruhundaki derinliklerin yanında,
mahiyetindeki çukur ve boşlukları göremeyen ve her gün kendini yeniden bir



kere daha inşa edemeyen iradesizler, hep mesafe almadan bahisler açsalar da
iç âlemlerinde sürekli yerlerinde sayar, hatta kımıldadıkça biraz daha geriye
kayarlar. Ömür boyu, gözlerini-kulaklarını, dillerini-dudaklarını, ellerini-
ayaklarını kendi egolarının esaretinden kurtaramamış böyleleri, hep tutsak
olarak yaşayıp tutsak olarak ölür giderler de bunun farkına bile varamazlar.
Doğrusu, hayvanî tabiatlarının esiri hâline gelmiş bu insanlar acınacak
durumdadırlar. İnsanlığını koruyup geliştirmiş olanlara karşı sevgi ve alâka
onların hakkı; berikilerine karşı gösterilecek muhabbet ve alâka da onları fena
duygu ve tutkuların esaretinden kurtarma şeklinde olmalıdır. Böyle bir tavır,
Allah’ın mükerrem olarak yarattığı insana karşı sevgi ve O’ndan ötürü alâka
duymanın ifadesidir... ve insan sevilmek için yaratılmış bir varlıktır.

1 A’râf sûresi, 7/179.



Kur’ân’ın Sihirli Ufku
Sonsuzun, kelime ve harfler dünyasında parıldayan ışığıdır Kur’ân. İns ü

cinnin duygu, düşünce ve his atlasında melekutun sesi-soluğudur Kur’ân. Gün
gelip de O, en müstesna bir sadef içinde inciye dönüşünce, işte o zaman, söz
sarraflarının gözleri de, sararıp solmayan ve renk atmayan bir güzellikle
buluştu. Kur’ân, ziya olup varlığın çehresine yağacağı güne kadar, her yanıyla
ayrı bir renk, desen ve ahenk meşheri olan şu koca kâinat bir gulyabanîler
ülkesi; her satırı, ‘Mele-i A’lâ’nın farklı bir sırrına sadef sayılan bu varlık
kitabı da bir kısım evrak-ı perişandan ibaretti. Kur’ân bir güneş gibi doğunca –
hiç olmazsa olumsuz ön yargıları olmayanların nazarında– o güne kadar bütün
ufukları karartan küme küme bulutlar dağılıp gitti ve varlığın o güzellerden
güzel endamı ortaya çıktı; çıktı ve bütün eşya, okunup zevk alınan bir kitabın
paragraf, cümle ve kelimelerine dönüştü.. O’nun sesinin duyulmasıyla gönül
gözlerine nurlar indi.. ve ruhlarda köpüren duygular da, o duygulara tercüman
olan diller de, ışık türküleri söylemeye başladı.

Evet, gözlerin, gönüllerin O’nunla aydınlandığı günden itibaren, kâinat ile
alâkalı nice bin seneden beri çözüm bekleyen bilmeceler, iç içe problemler,
birer birer çözülür hâle geldi ve insan-varlık-Yaratıcı münasebeti ayın on
dördü gibi ortaya çıktı; derken, bütün muammalar mânâ urbaları giyerek hikmet
yörüngelerine oturdular.

Sağlam bilgi ve sağlam düşüncenin başı Kur’ân, doğru ifadenin, mantıkî
beyanın esası da yine Kur’ân’dır. O’nun ilk muhatab-ı zîşânı, bütün
peygamberlerin efendisi, o Furkan-ı Zîşan da bütün semavî, gayri semavî
kitapların sultanıdır.. öncekiler, O’nun gelip geçeceği yollara işaretler koymak
ya da bayraklar dikmek için gelmişlerdir; sonrakiler de –biraz da kendi
ruhlarının desenine göre– O’na şerh, haşiye ve dipnot düşmek için... eskiler,
misalî fotoğraflarında, yeniler de, O’nun vücudî resimlerinde, meydana
getirdiği büyük tesir ve inkılaplarda O’nu görmüş, O’nu tanımış ve O’na “Söz
Sultanı” diyerek saygıyla dillerini yutmuş ve karşısında el pençe divan
durmuşlardır. Kur’ân, değişik dalga boyundaki ışık ve renklerini yeryüzüne
salarken, kadirşinas ruhlar da gözlerini ondan hiç ayırmamış ve bütün gönülleri
ile O’na yönelmişlerdir.. evet O, bir çağlayan gibi göklerden gönüllere
boşalırken, hüşyar sineler de, bağırlarını O’na açıp, damlasını bile zayi
etmemeye çalışmışlardır.



O, bir hamlede en kuytu yerlere bile sesini duyurmuş ve şerare yapan bütün
uğursuz hırıltıları bastırmış.. ön yargılı olmayan her düşüncede kevser
çağıltıları duygusu uyarmış.. ve fethettiği sinelerde hicran ateşlerini
söndürerek, bütün ruhlarda vuslat arzu ve ümidini coşturmuştur. Sopsoğuk
tabiatlar O’nunla hararetlenmiş, ebet arzusuyla yanıp tutuşan gönüller de
O’nunla serinlemişlerdir.

Her yeninin eskiyip partallaştığı, her tazenin sararıp renk attığı şu fâni
dünyada, her zaman rengârenk ve taptaze kalabilen bir şey varsa, o da
Kur’ân’dır. Evet O, indiği günden beri, onca muhalif rüzgâra, beklenmedik
soğuğa, buza ve vakitsiz yağan kara, yer yer sertleşen atmosfere, değişen
şartlara rağmen hep orijinini koruyup semavî kalabilmiş tek kitaptır. Bundan
dolayıdır ki Kur’ân, ne zaman kendi lisanıyla heyecan köpüren sinelerden
yükseliverse, ruhlarımızda âdeta semadan henüz inmiş bir ilâhî sofra ve
Cennet’ten gelmiş bir demet turfanda hurma hissini uyarır; ne zaman O,
özündeki cevherleri etrafa saçsa, inanmış gönülleri bütün dünyevî servetlere
karşı istiğna ufkuna yükseltir. Kur’ân, ilâhî sözlerden nazmedilmiş bir beyan
gerdanlığı, ilim feyezanlı beşer idrakinin son durağı ve lâhûtî ibrişimlerden
örülmüş bütün varlığın haritasını resmeden incelerden ince bir danteladır.
O’nun sesinin duyulduğu bucaklarda söz şeklindeki bütün ifadeler birer
hırıltıya dönüşür; O’nun bayrağının dalgalandığı burçlarda inananların
ruhlarına ışık, şeytanların başlarına da taşlar yağar ve oralarda ruhanîler iç içe
şehrayinler yaşarlar.

Kudreti Sonsuz, iki cihan mutluluğunu O’nun kılavuzluğuna bağlamıştır.
O’nun rehberliğine başvurulmadan kat’iyen hedefe ulaşılamaz; O’nun
vesayetine sığınmayan yolcular da dökülür, yollarda kalırlar. Arkasına
aldıklarını, şaşırtmadan, yanıltmadan maksada ulaştıran en son, en kâmil söz
O’dur.. her zaman, herkes tarafından gayet kolaylıkla tilavet edildiği hâlde,
söylenmesi imkânsız olan da yine O’dur. O’nu kendi derinlikleriyle sinelerinde
duyanlar, duyulması gereken her şeyi duyup hissetmiş olurlar. O’nu tam tadıp
zevk edenler de, birer “arş-ı Rahman” sayılırlar. Ve onların sesleri, her zaman
meleklerin solukları ile iç içedir.

Kur’ân’ın yeryüzünü şereflendireceği güne kadar, gelmiş-geçmiş her nebi,
kendi çağını aydınlatacak çerağı O’nun ışık kaynağından tutuşturmuş ve
çevresindeki amansız çölleri O’ndan birkaç damla ile Cennetlere çevirmiştir.

Hatta, O’nun gölgesinin gezindiği en karanlık devirler bile, birer altın çağ



hâline gelmiştir. Aslını duyup yaşayanların dönemleri ise Cennet sabahlarından
farksızdır. O’nun eşiğine baş koymuş olanlar meleklere eş, O’nun aydınlık
ikliminde canlı-cansız her varlık da kardeştir.

Kur’ân’ı tam duyabilmiş bir sinenin ilhamları karşısında koca deryalar
damla gibi kalır ve O’nun nuruyla aydınlanmış bir dimağ yanında güneş bir
mum ışığına dönüşür. O’nun gönüllerimizde duyulan nefesi canlarımıza can ve
eşyanın yüzüne çaldığı ziya ile bütün varlık da iç içe Hakk’a bürhandır. O’nun
soluklarının duyulduğu en kuytu yerler bile İsrafil’den sur sesi almış gibi
birdenbire dirilir; O’nu kendi şivesiyle duyan gönüller Cebrail’den nağmeler
duymuş gibi gerilir; dirilir ve gerilir, zira “Bu Kitap, iman edenler için,
onların Rabbleri tarafından basiretleri açan bir hidayet ve bürhandır..”1

Evet O, insanî melekeleri ölmemiş kimseler için tam bir rahmet ve hikmet
kaynağıdır.

Kur’ân, kat’iyen beşeriyetin çocukluk dönemlerinde mahallî risaletler
çerçevesinde kalıp zaman ve mekân hudutlarını aşmayan, aşamayan diğer
beyanlar gibi değildir; O, bütün zamanları, mekânları aşan ve itikaddan en
küçük âdâbına kadar, bütün insanlığın ihtiyaçlarını cevaplayan engin ve zengin
bir mucizedir ve O, bu derinliğiyle bugün dahi herkese ve her şeye meydan
okuyabilecek güçtedir.

Kur’ân, indiği dönemdeki ilk muhatapları olan hedef kitlenin bütün
muarazalarını onların yüzlerine çalmış ve onlardan, benzer muhtevada bir
kitap, bir sûre, hiç olmazsa bir ayet getirmelerini istemişti. Bu ilk muarızlar
O’nun beyan gücüyle büyülenmiş yer yer O’na sihir demişler; bedî’ üslûbuna
çarpılıp şiir demişler ve eşyanın perde arkasından verdiği haberler karşısında
aptallaşıp, onu kehanete bağlamak istemişlerdi ama, kat’iyen O’nun benzerini
getirememişlerdi. Nazım, nesir sözün her türlüsünü konuşan, konuşmayı seven
konuşma üstadı o günkü muarızlar, dillerini yutup ve kuyruklarını kısıp
inlerinin bir köşesinde sessizlik ve hacalet murakabesine daldıkları gibi, bu
ifrit çağın inatçı münkirleri de, eskilerden tevarüs ettikleri muaraza ruhunun
yanında, onca demagoji, diyalektik ve karşı çıkma taktiklerine rağmen, acz ve
öfke içinde yutkunup durmaktan başka hiçbir şey yapamamışlardır. Zaman
değişip durmuş, asırlar başkalaşmış, telâkkîler farklılaşmış, muaraza ve
mücadele hissi daha bir hararetlenmiş ama, Kur’ân, bunca muaraza yolları ve
muarızlar karşısında hâlâ dağlar gibi metin, deryalar gibi zengin ve gökler gibi
de derin o vakur ve müessir hâliyle gönüllere ürpertiler salmakta ve başları



döndürmektedir. O, ruhlarımıza taht kurduğu günden bu yana geçen bin dört yüz
küsur sene içinde, değişik dönemler itibarıyla pek çok söz sultanları yetişmiş,
beyan saltanatları kurulmuş; farklı sistemler, farklı ekoller, farklı fikir
cereyanları sözlerin en sihirlileri, beyanların en büyüleyicileriyle kendilerini
ifade etmek ve Kur’ân’ı yıkmak için bütün cephanelerini kullanmış, her tabyaya
başvurmuş ve sürekli bu Kitap’la savaşmışlardır ama, O’nun kâinat, eşya ve
insanla alâkalı ortaya koyduğu esaslardaki tenasübü, izahlardaki derinlik ve
inandırıcılığı, vâkî istifhamları cevaplamadaki ilmîliği karşısında hep yenik
düşmüşlerdir. Evet Kur’ân, kâinata, eşya ve insan hakikatine fevkalâde çarpıcı
bir uslûpla farklı bir bakış ortaya koymuştur ki, bu bakışla O, topyekün varlığı
ve varlık içinde insanı bir bütün olarak ele alır ve tek bir noktayı bile ihmal
etmeden her şeyi yerli yerine oturtur. Parçaların bütünle münasebetlerini,
bütünün kendi cüzleri karşısındaki yerini en ince özellikleriyle sergiler.. ve bu
koskoca ‘kitap’ ve muhteşem meşherle alâkalı insanın içinden geçen en küçük
sorulara dahi değişik cevaplar verir. O, varlığın perde önü ve perde arkası
esrarını en ince teferruatına kadar tahlil ederken, zihinlerde herhangi bir
şüpheye kat’iyen mahal bırakmaz; evet Kur’ân, o inceden inceye tafsillerinde,
ne akıllarda, ne mantıklarda, ne kalblerde, ne de hislerde herhangi bir boşluğa
meydan vermez; O, insanın akıl, şuur, his ve idrakini öyle bir kuşatır ve
dediklerini öyle bir kabul ettirir ki, O’nun bu aşkın tesiri karşısında âdeta
insan, sıfat dairesini aşmış da Hazreti Zât’a açılmış hak yolcuları gibi hayretten
dehşete, dehşetten kalaka yürür, haşyetle iki büklüm olur ve kendi kendine,
“Rabbin kelimelerini yazmak için denizler mürekkep olsaydı, hatta ona bir
misli daha ilave edilseydi, denizler bitip gidecekti ama, O’nun (teşriî ve
tekvînî emirleriyle alâkalı) kelimeleri bitmeyecekti.”2 diye mırıldanır.
Kur’ân, işte bu tükenmez kelime hazinelerinin altın anahtarı, iman da, bu esrarlı
anahtarın dişleri ya da şifreleridir. Ben, bu anahtar ve bu şifreleri elinde
bulunduran birinin kâinat, eşya ve insanla alâkalı temel meselelerde başka bir
şeye ihtiyaç duyacağına ihtimal vermiyorum.

Kimse, benim, bu perişan sözlerimle Kur’ân’a methiye düzdüğüm vehmine
kapılmamalıdır. Evvelâ, ben kim oluyorum ki, O’nu methedeyim.

“Onu vasfederse vasfeder Hazreti Vassaf;
Dün ve bugün melekûtta ruhanîler saf saf.
Bir ta’zim ederler ki O’nu, sanırsın tavaf.”

O’ndaki bu harikulâde mazhariyetleri mücerret söz cevherleri açısından



göremeyenler çıkabilir; ancak vicdanlarını kullananların, hiçbir zaman
yanılmadıkları da açıktır. Hele bir de şimdiye kadar O’nun cihan çapındaki o
müthiş tesirine bakabilmişlerse...

Evet Kur’ân, yeryüzünü şereflendirdiği o ilk dönemde, hem ruhlarda, hem
akıllarda, hem de gönüllerde tasavvuru imkânsız öyle bir tesir icra etmiştir ki,
O’nun o ışıktan atmosferinde, yeniden hayata uyanan nesillerin mükemmeliyeti,
O’nun hakkında başka mucizeye ihtiyaç bırakmayacak ölçüde bir harikadır ve
bu insanların, dinleri, diyanetleri, düşünce ufukları, ahlâkları, kulluk esrarına
vukufları ve mârifetleri açısından benzerlerini göstermek de mümkün değildir.
Doğrusu Kur’ân, o çağda, sahabe unvanıyla öyle bir nesil yetiştirmiştir ki, bu
nesil meleklerle eş değerdedir dense mübalâğa edilmiş sayılmaz. Aslında O,
bugün bile, yürekten kendine yönelenlerin gönüllerini aydınlatmakta ve O’na
ruhunu açabilenlere varlığın en mahrem sırlarını fısıldamaktadır. Öyle ki, kalb,
şuur, his ve idrakleriyle O’nun atmosferine girenlerin birdenbire duyguları,
düşünceleri değişmekte ve herkes belli ölçüde de olsa kendini, bir farklı
âlemde hissetmektedir... Evet, insan O’na bir kere yürekten yönelebilse, bir
daha da tesirinden kurtulamaz. Kur’ân, atmosferine çekebildiği talebesini öyle
yumuşatır, öyle inceltir, öyle yoğurur ve şekillendirir ki, insan kendi kendine
bir şey olacaksa, ancak bunun sayesinde olur; hatta çok defa, olmazlar bile
O’nun gölgesinde tabiî bir oluşum sürecine girer; girer ve herkesi dehşete sevk
eder. Kur’ân; “Eğer dağlar yürütülecek olsaydı bu Kur’ân’la yürütülürdü,
yeryüzü paramparça olup ve ölüler konuşturulabilseydi, o da yine bu
Kur’ân’la olurdu.”3 der; der zira O, kalblerde, şuurlarda, hislerde, akıllarda
öyle bir tesir icra etmiştir ki, O’nun bu müessiriyeti, dağları yürütmekten,
yerküreyi paramparça etmekten, ölüleri konuşturmaktan ve nice bin seneden
beri çürümüş cesetlere can vermekten daha geri değildir.

Her biri birer kalb ve ruh kahramanı olan sahabî topluluğu, Kur’ân’ın feyyaz
ve bereketli ikliminde neşet etmiş aşkın bir cemaattir. Onlar, arzın büyük bir
bölümünde ve insanlığın beşte biri üzerinde o denli derin bir tesir icra
etmişlerdir ki, dağları söküp atma, cansız cesetlere hayat olma ve arzı semaya
bağlama ölçüsündeki bu harika işte, onlarla boy ölçüşecek bir başka toplum
göstermek mümkün değildir. Kur’ân’a gönül veren, O’nun semavî
disiplinleriyle yoğrulup şekillenen; daha doğrusu, ruhta, mânâda Kur’ân’laşan
bu insanlar, o Furkan’la olmazları oldurmuş; ölü ruhlara ebedî var olmanın
yollarını açmış; arzın şeklini değiştirmiş; temas ettikleri toplumlara ötelerin



zevkini duyurmuş; düşünceler üzerindeki zincirleri kırmış; ağızlardaki
fermuarları çözmüş; hilkatteki müstesna yeri açısından insanoğlunu yeniden
Allah’ın oturttuğu tahta oturtmuş; ona yitirdiği itibarını iade etmiş; kâinat, eşya
ve insanı yeni baştan yorumlamış; tekvînî emirlerle teşriî kurallar arasındaki o
derin ve sırlı münasebeti bir kere daha vurgulamış; kalb, irade, his ve şuurun
nihaî gayelerini belirleyip ortaya koyarak, insan ruhundaki izafî, nisbî ve
potansiyel değerlerin inkişaf ettirilme usûl ve esaslarını harekete geçirip düz
insanı, insan-ı kâmil olmaya yönlendirmiş ve böylece ona, gözünün iliştiği,
duygularının ulaştığı, kalbinin hissettiği her şeyde Kudret ve İradesi Sonsuz’un
mevcudiyetini duyurmuş ve her şeyi götürüp, gerçek Sahibine bağlamıştır.

Bir mü’min, bu ölçüde gözü-gönlü açık, duyguları ve ruhu uyanık, düşünce
ve zihni de Allah’a bağlı ise, o kimse, cismaniyete ait bütün basitliklerden
uzaklaşmış; hayatı daha bir başka şekilde duymaya başlamış ve duygular
dünyasının sınır ötesine uyanmış sayılır ki, böyle bir hakikat eri, her nesnede,
varlığın her parçasında Allah’ın ilminin dalgalandığını, Kudret elinin işlediğini
hisseder ve bir ürperti duygusu, bir yakınlık şuuruyla ümit ve haşyeti iç içe
yaşar; dünyevîliği içinde öbür âlemin en son noktalarında dolaşır. Nefes
alırken ümit ve beklentilerle alır, verirken de mehâfet ve mehabetle verir. Hep
Kur’ân’ın haritalandırdığı çerçeve içinde ve çizgiler arasında gezinir, gezinir
ve hayatını sürekli maiyyet televvünlü yaşar.

1 Bakara sûresi, 2/2.
2 Kehf sûresi, 18/109.
3 Ra’d sûresi, 13/31.



Kendi Ruhumuzu Ararken
Birkaç asırdan beri tamamen üslûbunu yitirmiş şu dünyada herkes bir şeyin

peşinde; biz de kendi ruhumuzu arıyoruz. Bu aramayı devam ettirebilirsek,
kendimiz olarak dirileceğimiz günlerin çok yakın olduğunu söyleyebiliriz.. evet,
insanımızın kendine, kendi değerlerine yöneleceği günler yakındır. Bir tâli’siz
dönemde, sımsıcak dünyasını terkederek çok garip arayışlara giren son birkaç
nesil, kâh gidip maddeye ve makinaya sığındı.. kâh değişik fantezilere tav oldu..
kâh kendini en çılgınca hezeyanlara saldı ve ömrünü cinnetler içinde geçirdi..
kâh vahşileşti: Kan döktü, kan içti, kan düşündü, kan konuştu ve kanlı deliler
gibi yaşadı. Onun bu dağınıklığı, bu gaddar ve amansız ortamın edip
eylediklerinin dayanılmaz hâle geldiği günümüze kadar da devam etti.

Ancak şimdilerde o, az dahi olsa, boşlukta bulunduğunun farkına vararak
alternatif düşüncelere kapı aralamaya, imandan söz edip, geçmişe değerler
atfetmeye başladı.. evet düne kadar Allah’ı, Peygamber’i ağzına almazken,
hatta milleti tahkir edip tarihî değerlerimize söverken, bugün o, pek çok
düşüncesini ruh ve mânâ ile bezemekte, ifadelerini metafizik ibrişimleriyle
örgülemekte.. milletçe bizim renk, bizim desen ve bizim âhengimizi vaad eden
bu kutlu günler, kesintiye uğramadan bir çeyrek asır daha devam edebilse,
devletler muvazenesinde milletimizin ikbal yıldızının parlayacağı muhakkaktır.

Bugüne kadar ruhî güçlerini yitirenler yitirdiler ve bir hiç uğruna, tıpkı
münbit olmayan topraklarda çürüyüp giden tohumlar gibi, heder olup gittiler.
Evet bugüne kadar olan oldu.. ve tarihi yanlış yorumlamanın cezası olarak da
pek çok kurban verildi, ırz çiğnendi, namus hırpalandı, millî ismet ve iffetimiz
defaatle sarsıldı. Bundan sonra olsun, niyetlerimizi bir kere daha gözden
geçirmeli, dileklerimizi iyi tutmalı ve geleceğimiz, kanla, gözyaşıyla
sulanmaması için duygu, düşünce ve hizmet mantığında boşluklar bırakmamalı
ve hep tetikte olmalıyız. Belli bir ölçüde kasırgaların dinmeye başladığı ve
ufkumuzda peşi peşine emareleri emarelerin takip ettiği şu dönemde, elimizdeki
imkânları evirip-çevirip değerlendirmeli, zamanın ölü noktalarına bile hayat
üflemeli ve ona kendi hesabımıza mutlaka bir şeyler konuşturmalıyız. Esrarı,
büyüsü, muhtevası ve sonsuzluğu hakkında yeni yeni bir şeyler hissetmeye
başladığımız şu varlık kitabı ve kâinat meşheri, kendi sesini, soluğunu,
hikmetini bütün bütün gönüllerimize duyuracağı ve ilimlerin diliyle milletçe
ruhlarımıza hayatımızın gayesini fısıldayacağı güne kadar aktif sabır içinde,



temkinli ve askerî ifadesiyle, “teyakkuz”da olmalıyız; olmalıyız ki, milletimizin
ikbalini istemeyen haricî düşmanlarımıza takılarak yakını uzak etmeyelim ve
kazanma kuşağında kayıplara sebebiyet vermeyelim.

Evet, milletimize vaad edilen ilâhî günlerin, bin bir şafak emaresiyle renk
renk tüllendiği şu durgun görünümlü aktif zaman aralığında, geleceği omuzunda,
kendi renk ve kendi deseninden livâlarla temsil edecek aydınlık nesillerin ruh
ve mânâ hamurunu, kendi teknemizde, kendi üslûbumuzla yoğurmalıyız ki;
milletimiz, geçmişten gelen düşünce zenginliği ve tarih şuuruyla, dipdiri olarak
yeni oluşumlara taşınabilsin. Biz, milletçe bu çok önemli işi gerçekleştirmeye
çalışırken, bilerek veya bilmeyerek, bu hayatî gayretlere karşı çıkmak
isteyenler olabileceği gibi, onu küçümseyenler, hafife alanlar, hatta yanlış
bulanlar da çıkabilecektir. Bütün bunlara karşılık, biz de, bir taraftan
iradelerimizi, –ondaki şer eğilimlerinin kökünü kurutarak ve hayır meyillerini
coşturarak– güçlendirmeye gayret edecek; diğer taraftan da, her teşebbüsümüzü
ihlas eksenli götürmeye çalıştığımız aynı anda, plan ve projelerimizde de aklî
ve mantıkî boşluklara meydan vermeme titizliğini göstereceğiz. Biz inanıyoruz
ki, hedefimiz Hak hoşnutluğu, yol azığımız da iman ve ihlas olunca, Allah bizi,
yol boyu inayet avanslarıyla şahlandıracak ve nerede olursak olalım, hep O’nun
ekstra tecellileriyle besleneceğiz.

Evet, gözlerimizi kapayıp Hakk’a kulluk neşvesi içinde, dünyanın dört bir
yanına saçacağımız tohumlar, O’nun inayetiyle bir gün mutlaka hayata
yürüyecek; hatta çürüyüp gittiğini zannettiklerimiz bile, mevsimi gelince
yediveren, yetmişveren başaklar gibi salınıp kendi tâli’lerinin bestelerini
mırıldanacaklardır.

Yürüyeceğiz istikbale –Allah’ın inayetiyle– iman, ilim atbaşı; düşünce,
ibadet iç içe; sebeplere riayet ve tevekkül sarmaş-dolaş; ümitlerimiz hareket
kaynağı, sabır arkamızda koşturan bir yol arkadaşı; nikmetler aynı nimet,
nimetler de beklentisiz gelen avanslar gibi her şeyin gerçek kaynağına itimat
referansı..

Biz yürüyeceğiz; O da, gözlerimizde öteler dalga boylu ziya tecellileri,
kulaklarımızda sözlerin en doğrusunu bulandırmadan alma yeteneği ve
sinelerimizde hikmet televvünlü ilhamlarıyla bizi hep koruyup kollayacak ve
yol yalnızlığına bırakmayacaktır. Elverir ki, O’nunla aramızdaki Hâlık-mahlûk
münasebetini bozmayalım ve O’nun iltifatlarını, ülfet ve sürekliliğin renkleri
uçuran, tazelikleri solduran hazan esintili atmosferine terk etmeyelim.



Hep yürüyeceğiz, günümüzde bütün bütün durgunlaşmış ve hantal yığınlar
hâline gelmiş şimdilerin insanından, dünyaya yepyeni şeyler vaad eden aydınlık
nesilleri bulup çıkarmaya doğru.. şunu-bunu karalamadan, kimseye çamur
atmadan; daha çok düşüncelerimizi aksiyona göre planlayarak, aksiyonlarımızı
da cankurtaran ekiplerin üslûbuyla sürdürerek.. kansız-irinsiz, kinsiz-nefretsiz
yolcuların da bulunduğunu göstermek için, yollara da, yollardaki tersliklere de
takılmadan hep yürüyeceğiz. Bin bir türlüsüne şahit olduğumuz cinayetlere,
şekâvetlere af ilan edeceğiz iddiasında değiliz; olamayız da. Umumun
hukukunun söz konusu olduğu yerde gönüllerdeki af duygusu adalete inkılap
eder ve yaşama üslûbu, insanlık dışı davranışlara kapalı hâle getirilir. Evet,
iyilikler ve iyiliklere taşıyan köprüler, o köprüleri geçebilme duygusuyla
dopdolu insanların mükafatlandırıldığı şehrahlar hâline getirilmesi insana
saygının ifadesi olduğu gibi, kötülere ve kötülüklere yol verilmemesi de, insana
karşı ayrı bir ihtiramın ifadesidir. Evet, her zaman insanlar, iyiliğe
imrendirilmeli, kötülüğe, kötü yollara karşı da uyarılmalıdır ki; hiç kimse: “Suç
bizde değil, biz bu yollara itildik...” demesin.

Aslında böyle düşünenler, mevcut sefalet ve perişaniyetlerinin
sorumluluklarından sıyrılmak için böyle tutarsız mazeretlere sığınmaktadırlar..
daha doğrusu bunlar, insan olma farklılığını kavrayamamış mütefessih ve
derbeder ruhlardır. Evet, gerçek insanî ruh taşıyanlar, içinde neşet edip
geliştikleri topluma ait bir kısım sorumluluklar yüklenme mecburiyetindedirler.
Böyle bir sorumluluk şuuru insanî ruhun, insanî idrakin ve insanî düşüncenin
gereği; insanı bu hayatî dinamiklerle donatan Zât’ın da emri ve isteğidir.
Vicdan bütün bütün tefessüh etmemiş, şuur dumura uğramamış, idrak de
körelmemişse, insanın böyle bir sorumluluğa karşı lakayt kalması düşünülemez.

Bizler, hakikî insan olma mülâhazası açısından, kendimizi hâlihazırdaki
bütün tersliklerin sorumlusu biliyor ve yarınki dünyaların huzur, emniyet ve
istikrarı adına, son bir kere daha “insan” ve “kültür” diyoruz.. diyor ve
ruhumuzdaki gerçek hürriyetin ilk merhalesi ve son noktaya ulaşmanın da
biricik meşalesi “iman”ın önceliğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Evet, azgınlaştırılmış nesillerin, yeniden insanlığa kazandırılmasında ilk
merhale ve en birinci iş, onların imanlarını, imanlarının sürekliliğini ve o
imanın, vaad ettiği şeylerle beraber insanın tabiatının bir derinliği hâline
getirilmesidir. Nesillere iman kültürü aşılanarak onlara, varlığın perde önü,
perde arkasını izah etmek, ruhlarına duyurmak ve onların, imanın sımsıcak



atmosferinde her şeyi şefkatle kucaklamalarını sağlamak, yakın tarihimiz
itibarıyla bir türlü zapturapt altına alamadığımız, çözülüp gitmelerini
önleyemediğimiz nesillere kurtarıcı bir iksir olacaktır. İmanla böyle bir
temizliğe ermeyen ruh, vahşetten tamamen sıyrılamaz, tecavüzden kendini
alamaz; insanları sevemez, onlarla uzlaşamaz ve hele asla semavîleşemez;
semavîleşmesi bir yana, böyle birinin ihtiraslara bulaşması, ömrünü kinler,
nefretler içinde geçirmesi; her zaman kirlenip kararması, körelip
duygusuzlaşması, kabalaşıp hoyratlaşması kaçınılmazdır. Evet, iman, insanın
varlığı daha bir farklı duymasını, dinlemesini, yorumlamasını sağlar, ona
sonsuzun mârifet ve sevgisini aşılar, varlıkla birleştirir, kin, nefret ve zaaflarını
tadil eder, dağınıklıktan hâsıl olan bin bir ızdıraptan kurtarır.

Günümüzde imanla böyle bir enginliğe ermiş; şimdilik cılız, fakat ümit ve
istikbal vaad eden her seviyedeki nesillere, mutlaka hizmet zevki aşılanmalı,
onlarda, karşılıksız, menfaatsiz, beklentisiz ve içinde şöhret, makam, mansıp
vaadi bulunmayan vazife ve sorumluluk duygusu geliştirilmelidir ki; ne
devletten, ne halktan, ne de bir kısım güç odaklarından destek alma, ikbal
bekleme mülâhazasına girmesinler.. girmesinler ve her yerde millî düşünce
meşalemizi tutuşturacak ilim ve irfanla mamur kompleksler belli arzulara, belli
ihtiraslara takılıp kalmasın; hep rıza eksenli, istihdam mülâhazalı, ruh iffeti ve
diğergâmlık duygusuyla devam etsin.

Bu konuda, hakikat aşkının ayrı bir önemi olduğu da mutlaka
vurgulanmalıdır. Okuma, düşünme, çalışma, araştırma; hakikate hakikat olduğu
için bağlanma sevdasıyla birleşince, zannediyorum cihanları fethedecek bir güç
hâline gelir. Hakikat aşkı, asırlardan beri, belli konularda da olsa, bazı
milletleri göklere yükselttiği hâlde, biz bu durumu, duygularına, düşüncelerine
zincir vurulmuş ruh mefluçları gibi, bazen imrenerek ve özenerek, bazen de iç
çekerek hep uzaktan temâşâ etmişizdir. Şimdilerde, bu önemli hususun belli bir
kesim tarafından heceleniyor olmasını takdirle karşılasak bile, ciddî bir ilim
zihniyetiyle ele alındığını söylememiz oldukça zordur. Biz, ruhlarda maddî-
mânevî semavîleşme düşüncesi meydana getirecek olan, ahlâkî ve kültürel
buudlarıyla hakikate iman blokajı üzerinde oturmuş ilim zihniyetine muhtacız.
Düşüncenin sürekli inkişafı, bilginin pratiğe dönüşmesi, dönüşüp gelişme vaad
etmesi şimdiye kadar ancak böyle bir ilim zihniyetinin iticiliğiyle
gerçekleşmiştir ve gerçekleşecektir. İlim zihniyeti bir esastır, ilim ve teknoloji
ise, onun sadece iki küçük ürünüdür. Bir dönem itibarıyla bizde, şimdilerde de



bir bölümü itibarıyla Batı’da var olan bu ölçüdeki ilim zihniyetine, bugüne
kadar sahip çıkmış ne seviye insanlarına, ne azim kahramanlarına, ne yüksek
performanslara ve harcanmış ömürlere şahit oluruz!

Geleceği yeniden inşa edecekler de yine bu kahramanlar arasından
çıkacaktır. Onlara, hakikat aşkını, ilim sevgisini, araştırma ruhunu ve yenilenme
esprisini iyi öğretebildiğimiz ve onları, ruh ve mânâ köklerine ait olanla-
olmayanı birbirinden tefrik edebilecek seviyeye yükselttiğimiz ölçüde, bu
daracık, kirlenmiş, tersliklere yenik düşmüş aynı dünya içinde daha geniş, daha
temiz ve uhrevî güzellikleri çağrıştıracak daha âhenkli ve geniş bir dünya inşa
edeceklerdir.

Bu dinamiklerle irtibatlandırılarak hakikat aşkına ulaştırılan nesillerin kendi
milletlerinin kahramanları olmalarına mukabil, ruhzede, mânâzede derbeder
yığınlar, milletimiz için her zaman bir âr ve ayıp vesilesi sayılacak ve
toplumumuzun tâli’ini karartacaklardır.

Geleceğe damgalarını vurma konumunda bulunan aydınlarımızın, ellerindeki
imkânları değerlendirerek, müstakbel nesilleri, kalblerin sultanlığına
hazırlayıp, kaybetme çukurlarını kazanma zirveleri hâline getirecekleri ümidini
besliyoruz.



Karamsarlık ve Vicdan Çağı
Her şeyi olumsuz yanından ele alıp değerlendirme ve her hâdise

münasebetiyle karamsarca yorumlar ortaya koyma da diyebileceğimiz
bedbinlik, insanoğluyla beraber var olmuş, bugünlere onunla taşınmış ve dünya
devam ettiği sürece de elini onun yakasından çekmeyecek âfet ölçüsünde bir
beşerî hastalıktır. “Nice servi revan canlar / Nice gül yüzlü sultanlar / Nice
cihangirler, nice hanlar”  bu gaddar hastalığın pençesinde, hazana maruz
yapraklar gibi savrulmuş, içi karbonlaşan çınarlar gibi devrilmiş, zelzele ile
çözülen kayalar gibi sağa-sola saçılmış ve “harâb olup, türâb olup
gitmiş”lerdir: Gidenler gitmiş ama, iltihaklar bitmemiş; bu ölüm yolculuğu ve
bu ölüm kervanı bugün bile binlerce isteklinin –olmaz olsaydı– hâlâ en mergûb
metâı..

Bedbine göre varlık her zaman, bir ölüm anaforu etrafında dönüp durmakta,
dünya bir meçhule, bir belirsizliğe doğru kaymakta ve toprak tabakası bir kısım
kaygan faylar üzerinde her zaman yüreklere korkular salmakta, insanlar
birbirlerini avlamak ve birbirlerini yemek için yekdiğerlerine tuzaklar
kurmakta; günler her an biraz daha kararmakta ve her şey bir kaos içinde doğup,
bir kaos içinde batmaktadır. Evet, ona göre kâinat, her an altüst olabilir.. arz,
zelzelelerle delik-deşik hâle gelebilir; köyler, kasabalar, şehirler, bağırlarında
binlerce insanı barındıran birer mezarlığa dönüşebilir.. toplum, değişik
kesimleriyle daha ciddî kaymalara girebilir.. bugüne kadar olan oldu; bundan
sonra da daha bir sürü değerin altı üstüne gelebilir, altı üstüne gelen her şey
“ilelebed” öyle kalabilir... Önümüzdeki yıllarda zuhur edecek harpler-darpler,
ihtilaller-inkılaplar, dünyanın, medeniyetlerin ve milletlerin sonu olabilir.. evet
bedbin, her şeyi böyle görür, böyle duyar, böyle yorumlar ve şeâmetli
çığlıklarla sürekli saçını-başını yolar... Bin bir fecâyi ve fezayiyle eski
devirler ve eski hâdiseler bir yana, 93 Harbi, Balkan Savaşı, Birinci ve İkinci
Cihan Muharebeleri, Rusya’daki kargaşa, Avrupa’daki sarsıntı ve Pasifik’teki
kızıl-kıyametler bu karamsar ve isterik ruhlarca, hep sonun başlangıcı ve
kıyametin şafak emareleri sayılmıştır.

Oysaki, onların vehmettikleri gibi ne bütün savaşları, ne de ihtilal ve
inkılapları mutlak olarak olumsuz görmek doğru değildir.. olumsuz sayılmaları
şöyle dursun, çok defa harp ve ihtilale sebebiyet veren sâiklerin insanî hedefli
olmaları, savaşçı ve ihtilalcilerin de hüsnüniyetli hareket etmeleri sayesinde,



fevkalâde müspet neticeler de elde edilegelmiştir. Hele bu oluşumlar, iyiyi,
doğruyu, güzeli tespit edip belirlemeye; azgınları durdurup mütecavizleri
bertaraf etmeye; köhne telâkkileri yıkıp varlık ve eşyayı yeniden yorumlamaya
matuf ise, yararlı olduklarında kat’iyen şüphe yoktur. Bir kere, başta
peygamberlerin hareketleri ve sonra da yeryüzündeki bütün değişim ve
dönüşümler, netice itibarıyla hep insanlık hesabına yararlı olagelmişlerdir.
Evet, ne peygamberlerin gerçekleştirdikleri inkılaplara, ne İslâm öncülerinin
tahakkuk ettirdikleri değişim ve yeniliklere ne de altın soyumuzun tarihi
hercümerç etmesine tahrip ve yıkım diyebiliriz. Rica ederim, bedeviyet içinde
bocalayıp duran bir topluma medeniyet yollarını göstermeyi ve çöldeki müptedî
insanları, medenî milletlerin muallimi hâline getirmeyi nasıl yıkım ve tahrip
kabul edebiliriz! Fatih’in İstanbul’u alarak, eskimiş ve köhneleşmiş Bizans
düşüncesinin yerine Rönesansa giden bir yolu açmasını yıkım ve tahrip
sayabilir miyiz? Tarık’ın Endülüs’e yeni bir ruh ve mânâ götürmesini İspanya
hesabına muvakkaten bir kıyamet saysak bile, temelde bu hareket, koskoca
Batı’da önemli bir “ba’sü ba’del mevt”i netice veren bir kıyamet değil midir?
Alparslan, Malazgirt meydan muharebesiyle Kostantiniye’ye giden yolları
açmasaydı, Doğu’nun ilim düşüncesi, ilim ahlâkı ve sanat telâkkisi Batı’ya
nasıl ulaşacaktı ki.?

Varsın çarpık ve müşrik düşünce, tevhid cereyanını tahrip saysın;
putperestlik, mücerret hakikatlere inanmayı yıkım kabul etsin; tepinmeyi
yürüme sayan çelimsiz iradeler, “eski hâl, eski dekor” demeye devam
ededursun, bizim bütün bunların birer yenilenme, tazelenme ve sonsuza açılma
hamleleri olduğuna inancımız tamdır. Ne var ki dünya; özü, esası, mayası
itibarıyla, hayrın yanında şerri, iyinin yanında kötüyü, güzelin yanında çirkini,
yararlının yanında zararlıyı da ihtiva ettiğinden, bazen varlık ve hâdiselerin
ruhundaki güzelliklerden, tenasüplerden, hakkaniyetlerden, istikametlerden
daha çok, yine insan iradesiyle meydana gelen kötülükler dikkati çekmekte ve
netice itibarıyla da, hayra açık bir hayli şey şer gibi görülebilmektedir.

Bu açıdan, bazı harp ve inkılapları; yaşlanmış, mukavemetini yitirmiş, mail-i
inhidam bir kısım düşüncelerin, sistemlerin –dış yüzü itibarıyla ürpertici olsa
da– tasfiyeye tâbi tutulması ve bertaraf edilme ameliyesi saymak daha yerinde
bir tesbit olsa gerek. Bu tasfiye ameliyesi ve hayatî değişim, bir kısım çelimsiz
v e dermansız ruhları endişeyle sarssa da, içleri hayat ve enerji ile dopdolu
olanlar için her zaman yepyeni bir ufka ulaşma adına birer donanım vesilesi



sayılabilir.
Aslında topyekün insanlık tarihi, bir değişimler-dönüşümler, dolayısıyla da

hayatî hamleler tarihidir. Tarihî teşekkül ve tekevvünlerde hâli kucaklayamayan
ve geleceğe de açık olmayan pek çok toplum ve millet, bu değişim ve dönüşüm
sürecinde dökülüp yollarda kalmaya mahkumdur; buna karşılık hâlin
kahramanları ve geleceğin düşünce mimarları ise, her zaman bu çetrefilli
yolları rahatlıkla aşmış ve istikbalin ferahfeza iklimine ulaşmışlardır; bundan
sonra da ulaşacaklardır.

Hazreti Musa ve Yûşâ’nın, bütün eski Filistin ve Şeria çevresinde böyle bir
değişim ve dönüşüm başlatmaları; Hazreti Mesih’in Havarileri’nin Filistin’leri
ve Efes’leri aşarak kadim Roma’yı temelinden sarsmaları; ilk İslâm
mücahidlerinin bir çığlık olup nokta-i istinatsız yüreklere korkular salmaları,
netice itibarıyla uğranılan ve ulaşılan yerlerde birer bahar rüzgârı ve bahar
selleri gibi bir tesir icra etmiştir. Evet ulaşılan bütün bu yerlerde yıkılacaklar
yıkılmış ve köhneleşen düşüncelerin yerine daha canlı, daha taze düşünceler,
disiplinler ikame edilmişse, bunu tahrip değil, tamir saymak icap eder.

Öteden beri zâhirperest ve bir kısım sathî düşünceler, bazı olumsuz gibi
görülen hâdiseleri hep karanlık görmüş, karanlık yorumlamış ve simsiyah
mülâhazalarla seslendirmişlerdir. Oysaki, onların o kapkara gördükleri olaylar
şimdilerde, bağırlarında Cennetâsâ baharları geliştiriyor.. her yanı kaplayan
kar gibi, buz gibi vak’alar, bir umumî doğuş ve dirilişin bestelerini
mırıldanıyor.. her zaman yeryüzünde müşâhede ettiğimiz o yaygın hırçınlıklar
ve tabakât-ı beşer çapındaki krizler, bunalımlar, ruhların derinliklerinde ve
muhakemelerin katmanlarında âlemşümul sulh ve emniyet düşüncesini ortaya
çıkarıyor ve her şey âdeta hülyalarımızdaki dünyaların gerçekleşmesini
hızlandırıyor.

Aslında her değişim ve dönüşüm –temel dinî, millî dinamikler ve ana esaslar
korunduktan sonra– medeniyetlere ve millî olanlara düşman değildir. Aksine –
tırnak içi mülâhazamız mahfuz– her büyük çalkantı ve inkılap, büyüklüğü ve
şümulü ölçüsünde, yeni düşünce sistemlerine ve yeni medeniyetlere kapı
aralayan birer hayatî hamledir. Zaten bu karşılıklı beslenme ve desteklenme
özelliğinden değil midir ki, her iki oluşum da birbirini yok etmeden günümüze
kadar devam edegelmiştir. Bundan sonra da, daha yıllarca ve yıllarca devam
edeceğe benzer. Bazı hâdiselerin çirkin olan dış yüzleri itibarıyla, tarihi
yorumlayan ve sorgulayanlar, hayallerini kirlettikleri o levsiyât içinden sıyrılıp



çıkamadıkları sürece, karamsarlıktan kurtulamayacak ve tarihî hâdiseleri
yorumlama adına ortaya attıkları vehimleri ile de pek çok kimsenin kafasını
bulandıracaklardır. Onlar, bu yanılgıları içinde bocalayadursunlar, geceleri
gündüzler takip edecek.. kar-buz, dolu-fırtına, sinelerinde baharları
besleyecek.. ve “Şu istikbal inkılabâtı içinde en yüksek ve gür sadâ (Hakk’ın)
sadâsı olacaktır.”1

Evet, bir kere daha hatırlatalım ki, bugüne kadar devam edegeldiği gibi,
bundan sonra da, yeryüzünde kavgalar bütün bütün dinmeyecek; ama hiç
olmazsa belli bölgeler itibarıyla azalacak.. hayallerimizdeki evrensel barış tam
gerçekleşmeyecek; ancak şimdikine göre biraz daha yaygınlaşacak.. inkılap ve
ihtilal fırtınaları yer yer endişelerimizi sarsacak; fakat, ihtimal daha insanî bir
mülâhaza ile cereyan edecek..

Hâsılı, bundan sonra da zaman kendi yorumlarını ortaya koyacak ve herkes
de bundan nasibini almaya devam edecek.. daralan, büzüşen geleceğin
dünyasında, toplumlar ve milletlerarası münasebetler zamanın referanslarına
göre gerçekleşecek.. inkişaf eden ilim, mantık, muhakeme ve ilham en amansız
değişim ve dönüşüm anaforlarını bile yumuşatarak, munisleştirerek insanî olan
şeylerin sınırlarını koruyacak ve çağı bir vicdan çağı hâline getirecektir.

1 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.126 (İlk Hayatı).



Ruh Ufku veya Metafizik Düşünce
Yıllar var ki bu ülkede, ruh da ruh ufku da sürekli anlamsız görülmüş hatta

hafife alınmış ve horlanmıştır. Bilhassa bir kısım müstağriblerle, bazı inkılapçı
geçinenler “değişim” ve “dönüşüm” adı altında, varlık ve bekâmızın özü, esası
sayılan metafiziği de, ruhu da, ruhun getirdiklerini de her zaman küçümsemiş ve
bütün bunlara düşman kesilmişlerdir.. düşman kesilmişlerdir; zira bunlar, ne
ruha ne de ruh ufkuna dair hiçbir şey bilmemektedirler. Aslında, her şeyi
maddeye irca ederek muhakemelerini hep fizik endeksli sürdürmek isteyenlerin,
ne ruhu, ne metafiziği ne de mânevî olanı görmeleri mümkündür. Ruhu, mânevî
olanı görmeleri bir yana çağdaş pozitivistler, rasyonalistler kadar olsun,
bunların maddeyi ve eşyayı görüp değerlendirdikleri dahi söylenemez.. evet
bunlar, tasavvur ve tasarıları itibarıyla olabildiğine sathî, mantık ve
muhakemeleri cihetiyle fevkalâde sığ; üslupları açısından da hep çocuksu ve
hırçındırlar.. akılları ihsas dünyalarıyla sınırlı; ilhamları madde ile çevrili;
düşünce ufukları da olabildiğine dar ve tek buudludur.

Ruh, mânâ ve metafizik, bizden, ihsaslarımızı aşkın ve içgüdülerimizin
ötesinde daha engin ufuklar istediği için, bir kısım maddeci banalların bunları
anlayamayacağı, dolayısıyla da bunlardan hoşlanmayacağı muhakkaktır. Diğer
bir yaklaşımla bu, ruh ufkunu, metafiziği anlamayanların düşünce çizgisini
aşağıya çekmek gayretlerinden de kaynaklanabilir. Evet, bu küçük insanlar
ruhu, mânâyı, metafiziği devreden çıkarınca, kendilerine entel görünme fırsatı
doğacaktır. Bunların sürekli; çoktan Avrupa’da ruh ufkunun da metafizik
düşüncenin de kaldırılıp bir kenara atıldığından dem vurmaları, işin içyüzünü
bilmeyen kitleler için, her zaman bir aldanma ve kayma vesilesi teşkil edebilir;
hatta fanteziye açık bir kısım hercâi gönüllere müessir de olabilir. Ancak,
bugünkü Batı’nın oluşumunda önemli bir esas sayılan bilim düşüncesi –temelde
maddeciliğe müesses olsa da– hiçbir zaman ruh, mânâ ve metafiziğe karşı
bütün bütün kapanmadı. O, her zaman, ruh ve mânâ mazmununu, pozitivist ve
rasyonalist felsefe ile tam telif edemese de ne Eflatuncu düşünceden tamamen
uzaklaşabildi; ne Paskal ve S. J. Jean’ı görmezlikten geldi; ne de Bergson’un
metafizik dünyasından uzak kalabildi.. evet hemen her dönemde bu türden
düşünce ve ilim adamları, hep bugünkü Batı’nın oluşumunda birer temel unsur
olarak vazife görmüş ve nâzım rol oynamışlardır. Oysaki, bizdeki “değişim” ve
“dönüşüm”lerde ruh ve mânâ ufku bütün fakülteleriyle eski bir metâ imiş ya da



anlaşılmaz bir kısım paradokslardan ibaretmiş gibi ya kaldırılıp bir kenara
atılmış veya tahkir ve tezyif edilerek “ilericilik”, “aydınlık”, “Batıcılık” gibi
bir zümre tarafından kutsanan mevhum ve izafî değerlere kurban edilmişlerdir.
Hem de yerlerine hiçbir şey koymadan kurban edilmişlerdir.

Eğer ruh ufku varlığın perde arkasına açılma ve metafizik de varlığı bir küll
hâlinde ele alıp değerlendirme ise –ki genelde öyle olduğu kabul edilmekte– o
olmadan ne varlık ve hâdiseleri kendi çerçeveleri içinde, hakikatlerine uygun
olarak yorumlayıp seslendirmek, ne de kâinatın özünü, Yaratıcı’yla alâkasını
ve bizim O’nunla münasebetimizi idrak etmemiz mümkün olacaktır; zira kâinat
ve onun ruhunu bilmek, hele bu bilginin pratikte neye yaradığını kavramak,
bilimin ortaya koyduğu esaslar içinde, farklı branşlara göre, ayrı ayrı usûl ve
metodlarla tahlil ve tetkik etmekle bu birbirinden kopuk bilim parçacıkları
kat’iyen bize beklediğimiz neticeyi vermeyecektir.. beklediğimiz neticeyi
vermesi bir yana; varlığın mânâ ve muhtevası bütün bütün kaynayıp gidecek ve
tetkike aldığımız eşya, karşımızda bir kısım cansız resim ve şekillerden ibaret
kalacaktır. Onun için biz, varlığı ruh ufkuyla duymayı ve metafizik bir mercek
altında temâşâ etmeyi, onu bütün buudlarıyla görmenin ve değerlendirmenin
biricik yolu olarak görüyor; böyle bir yolu ihmal etmeyi de, mantığı tâkatinin
üstünde işleri yorumlamaya zorlama; aklı, mahsusât fanusu içine hapsetme ve
muhakemeyi de duyular dünyasıyla sınırlandırma sayıyoruz ki, kendimizi
dinleyebildiğimiz, ruhumuza kulak verdiğimiz ölçüde, vicdanlarımızın buna
isyan ettiğini duyacak, mantık ve muhakemelerimizin bize başkaldırdığına şahit
olacağız...

Bugüne kadar hemen her büyük düşünce akımının temelinde metafizik ve ruh
ufkunun müessiriyeti mutlaka söz konusudur. Bütün eski dünya Samilerden
İbranilere; Aramilerden Turanilere; Tevrat’tan Vedalara, Upanişatlardan
Avestalara ve Gatarlara ve yeni dünya Zebûr’dan İncil’e, Kur’ân’dan Sünnet’e
metafizik bir çağlayan içinde ve ruh ufkunun vesayetinde gelişmiş ve
şekillenmiştir. Kant’tan Hegel’e, Leibniz’ten Jean’a metafizik kahramanlarını
inkâr etmek bugünkü Batı’nın özünü bilmemek demektir.

Modern ilim düşüncesini, ruhla, mânâ ile savaştıranlar, eşyanın perde
önünden de perde arkasından da hiçbir şey anlamayan, fizik-metafizik
sınırlarını kavrayamamış ve tefekkür yetenekleri bulunmayan muhakemesiz
mukallidlerdir. Hâlbuki, bilimin de, ilmin de beslendiği temel kaynak metafizik
düşünce ve ruh ufkudur. Tarih boyu bütün ilmî hamleler bu kaynaktan beslene



beslene gelişmiş; ilim düşüncesi onun büyülü, engin ve sonsuzluk televvünleri
ve gönüllerimize akan ilhamları sayesinde bugünlere gelip ulaşmıştır.

Eğer bundan sonra bir kere daha ilmin aydınlık atmosferinde yeni bir dünya
inşa etmeyi düşünüyorsak –ki düşündüğümüze şüphe yok– bunu ancak, o engin
metafizik mülâhazalarımızla vicdanlarımızdan ruh ufkunu temâşâ ede ede
gerçekleştirmemiz mümkün olacaktır. Zaten yakın tarihimiz itibarıyla böyle
önemli bir hususu ihmal ettiğimizden dolayı değil midir ki, onca çabaya
rağmen, milletimizde bir türlü ne ilim aşkı, ne ilim düşüncesi, ne de Batı
standartlarında bir ilim felsefesi geliştirememişizdir.. geliştirememişizdir;
çünkü hakikat aşkı, ilim aşkı ve ilim düşüncesiyle kitlelerin gönlüne
inememişizdir.

Bugün, ilim veya bilim adına kullandığımız esaslar, hayat-kâinat ve varlık
felsefemiz, başkaları tarafından daha önce ortaya atılmış nazariyelerdir.. ve
bunların nüveleri de kat’iyen bizim mantığımız, bizim muhakememiz, bizim
sancılarımız ve bizim gayretlerimizin ürünleri değildir. Bizim ızdıraplarımızın,
bizim fikir çilelerimizin, bizim ilhamlarımızın ve bizim hafakanlarımızın
doğurmadığı şeylerden istifade etmeye kalkmak –hele doğrudan doğruya
olursa– ruh velûdiyetimizi öldürmek ve düşünce hayatımızı kısırlaştırmak
demektir.

Gerçek ilim düşüncesi, metafizik tecessüs ve ruh ufku sayesinde; varlığın
herhangi bir parçası ve kâinatın herhangi bir disiplini karşısında, her zaman o
parça ve o disiplini eşyanın bütününe bağlayan âlemşümul bir görüşü, bir
yorumu bize anlatan düşüncedir. Böyledir; zira o, bütünü birden kompoze
edebilmenin sihirli formülünü ihtiva etmektedir.. evet, parçanın verdiği ilham
ve sezişler bazen belirsizliğe, izah edilmezliğe takılıp kalmalarına mukabil,
bütün, kendi tamamiyetinin referansı sayılır.

Sanat düşüncesinde ruh ufku ve metafizik âdeta buud farklılığının remzi
gibidir.. hatta denebilir ki, sanat telakkisi gerçek renk ve derinliğini ancak
böyle bir ufuk sayesinde ortaya koyabilir. Zira sanatkârın yaptığı şey; bizim iç
duygularımızın varlıkla münasebetini yakın takibe alma ve bu ihsaslarla içinde
köpürüp-duran his, heyecan ve hafakanlarını yorumlayıp seslendirme,
seslendirdikten sonra da bunları uygun kombinezonlar içinde bize sunarak
benliğimizde sürekli, her şeyin, kendi asıl kaynağına karşı çırpınıp durduğunu
resmetmektir. Değişik bir ifade ile sanatkâr; eşyadan herhangi bir unsur ve
kâinattan herhangi bir televvün karşısında, duygularına akan ve ruhunu saran



ilhamları birbirine bağlayarak, kaynaştırarak ve bütün nomen ve fenomenleri
bir araya getirip, her şeyi bir küll hâlinde bize takdim edebilen bir metafizik
kahramanıdır.

Evet, parçaların ihsası, gerçek bir ilmî düşünce referansı olmadığı gibi,
hakikî bir sanat ufku ilham etmekten mahrumdur. Yakın tarihimiz itibarıyla
sanat düşüncesindeki “kemkümler”imiz, tutarsızlığımız, bir türlü “biz”
olamayışımız, monotonluğumuz, dolayısıyla da tatminsizliğimiz böyle bir
perspektif darlığından kaynaklansa gerek.. evet varlığın, bir bütün hâlinde
müşâhede, mütalâa ve değerlendirme rasathanesi de diyebileceğimiz böyle bir
ruh ufkumuz olmazsa, sanat dâhileri yetiştirmemiz şöyle dursun, sıradan
sanatkârlarla sanatta tatmin ufkuna ulaşmamız kat’iyen söz konusu
olamayacaktır.

Bi r kere daha hatırlatalım ki, ilmin de, düşüncenin de, sanatın da, hatta
fazilet, ahlâk ve kültürün de beslendikleri en önemli hayatî kaynak, böyle bir
ruh ufku yoluyla ulaşılacak gerçek metafizik felsefedir. Güç ve müeyyideleri
kendi düşünce zeminimizin ürünü böyle bir felsefe ile, parça parça olan bilgi
kırıntıları bütün hâline gelecek ve lâhut dairesinden imkânın en uçtaki sınırına
kadar her şey mahrutî olarak duyulup hissedilecek ve çok yeni yorumlarla daha
enginlere açılma imkânları doğacaktır.

Bu itibarla da diyebiliriz ki, ruh ufku olmayan, dolayısıyla da kendi metafizik
düşünce sistemini kuramamış milletler, kat’iyen şablonculuktan kurtulamaz;
kendileri olamaz ve hiçbir zaman kendi âidiyetlerini hissedemezler. Sürekli bir
hercâilik içinde bir o tarafa, bir bu tarafa yönelir.. bazen “ötekiler” dediği
kimselerden bir şeyler dilenir, bazen de berikilerden.. ama, hep bir ruh ve kalb
aritmisi ile sarsılır durur.. ve arkadan gelenlere de sadece ve sadece zikzaklar
çizme metrukâtı miras bırakır. Evet, dünden bugüne iyi bir metafizik düşünce
ile kendi şahsiyetlerini inşa edememiş milletler ve kimlik bunalımıyla ruhta
lime lime olmuş yığınlar, yolun sonunda kendi kendilerini de inkâr etme
mecburiyetinde kalmışlardır.

Birkaç asırlık taklitlerimiz, bu taklitlerden kaynaklanan kararsızlıklarımız,
hem bizi, hem yetiştirdiğimiz nesilleri hem de arkadan gelenleri şaşkına
çevirmiş, farklı düşüncelerin çarpıştığı arenalara itmiş ve millet fertlerini
birbirinin kurdu hâline getirmiştir.

Biz şimdi, gözlerimiz ufuklarda, milletçe bizi, inançsızlıktan, sebatsızlıktan,
kararsızlıktan ve taklitçilikten kurtararak, kendi metafizik düşünce sistemimize,



kendi sanatımıza, kendi ahlâkımıza kavuşturacak irade erlerini ve dünü-
bugünü-yarını bir nokta gibi görüp değerlendirebilecek ruh kahramanlarını
bekliyoruz.



Buhranlar Ufku ve Beklentilerimiz
Bir iki asır var ki toplumumuz, kendi kendini inşa mülâhazasıyla, tarihte

emsali görülmemiş bir ihtilal humması içinde çırpınıp durmakta. Bilhassa son
iki yüz seneden beri aydınımız, toplumun genel dokusunu birkaç defa bozup,
değiştirdi, değiştirip başkalaştırdı; hatta bazen, her on-on beş senede bir,
öncekilere ait olanlarla beraber, kendi getirdiklerini de altüst ederek sürekli
bir “değişim” ve “dönüşüm” humması yaşadı; yaşadı ve çağlar çağlar boyu,
insanımızın kaderine hükmeden, hükmederken de her zaman muallâ yerini
koruyan dinî, millî ve tarihî değerlerimizi temelinden sarsarak her şeyi yerle
bir etti.

Öyle ki, bu tâli’siz dönemde mâbed muhtevasından uzaklaştı.. medrese bütün
bütün delik-deşik oldu.. bedîi telâkkilerimizin sembolü saraylar villalara
inkılap etti.. eski saraylı şimdiki villalı, bütün bütün kendini taklit ve
şablonculuk cereyanına saldı.. ulemâ, dine hizmet edeceğine ölmüş düşünceleri
hortlatarak, yeni i’tizalî, cebrî, mürciî, müşebbihî fantezilere kapıldı.. siyasiler
iktidar olma hırsıyla, ülkeye hizmeti, olumlu politika üretmeyi ve kalkınma
projeleri hazırlamayı bir kenara bırakarak birbirini bitirip tüketme yolunu
seçti.. “Devletin parası deniz....” mülâhazası, bir kere daha büyük çoğunluğu
pençesine aldı ve kitleleri birer mesavî yığını hâline getirdi.. “el elden çözüldü
yar elden gitti” gel gör ki, gaflet bitmedi; tarihten gelen insanî mülâhazalarımıza
rağmen, demokrasiye rağmen, hatta halka rağmen sürekli levsiyat içinde
dolaşıldı ve akla hayale gelmedik gariplikler irtikâp edildi.

Göz göre göre millete bunları yapanlar hain miydi? Hayır! Satılmış mıydı?
Sanmıyorum.. ahmak mıydı? Hiç zannetmem.. ne idi öyleyse? Bu muamma
karşısında bir şey söylemek oldukça zor; ama sanıyorum bunlar, kendilerini
kendilerinden başka bir şey olma fantezisine kaptırmışlardı.. mâneviyatsız,
muhteviyatsız, şurada-burada teselli arayıp duruyor ve kendilerini âdeta yeyip
bitiriyorlardı. Ruh dünyaları karbonlaşmış, içleri bomboş, olabildiğine sathî ve
dekolte, fikirleri cılız, bakışları miyop, bakış zaviyeleri çarpık ve beyanları da
alafranga idi.. camiye sırtlarını dönmüş, kiliseden kabul alamamış, ilmin
şemasına takılıp kalmış, teknolojinin “elifbe”sini aşamamış, “müzebzebîne
beyne zâlik”1 fehvâsınca bir orada-bir burada; ne tam orada-ne de tam burada;
medeniyet düşünceleri ve kültür “yaşamları” itibarıyla a’râfa düşmüş ve hep
bir berzah hayatı yaşıyorlardı.. bari şimdilerde bir farklılaşma olsaydı; ne



gezer. Aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen, hâlâ istikrar kazanmamış ve
oturmamış bazı müesseselerimiz, sanki oturma adına yeni kurbanlar istiyor gibi
bir hâlleri var. Ben, bunca hırpalanmış bir milletin, yeniden bir kere daha kan
kaybına tahammül edeceğine ihtimal vermiyorum. Ancak, görünen o ki, bir
kısım eski iş bilmezlerin mirasçıları ve hakkı kuvvette gören gücün kulları, her
şeyi bir kere daha altüst etme niyetindeler.. hem de birkaç asırlık bunca yanlış
ve hatadan ders almamışçasına ve: “Önce yıkalım, sonra neyi, nasıl
yapacağımızı düşünürüz...” gibi çocuksu mülâhazalarla...

Bizim gibi bir zaman, batılılar da, ferdiyetçi ve liberal düşüncelerle, eski
değişik kültürlerden ve dinlerin ruhundan kaynaklanan kolektif duygu ve hareket
nizamını tahrip ederek toplumları bütünüyle yalnızlığa ve bunalıma itmişlerdi.
Öyle ki, zaten varlığını berzahta sürdüren mâbedi bütün bütün cankeş edip
devre dışı bırakmış.. o dev katedralleri, mimarideki ferdiyetçilikle, yalı ve
villa mimarisiyle küçülterek apartman seviyesine indirmiş.. mektebi çevreye
sis ve duman püskürten bir inkâr ve ilhad yuvasına çevirmiş.. kışlayı, bu
anlayışı hem de kendine rağmen totaliterize eden ve koruyan bir bekçi hâline
getirmiş.. ve her şeyi aşırı ferdiyetçiliğe göre planlayıp mâşerî vicdanı da
kolektif şuuru da öldürmüş.. derken bir arada yaşayan grupların yerine, serâzat
ve çakırkeyf fertleri ikame ederek ortamı iştihaların, ihtirasların, dolayısıyla da
kinlerin, nefretlerin, iğbirarların kol gezdiği bir kanlı arenaya döndürmüştü.. ne
var ki o, oldukça erken yanlışlarını anladı ve anlayınca da, hemen süratle
durumunu gözden geçirerek bu büyük tarihî hatadan geri dönüverdi...

Keşke biz de, her türlü ifrattan, tefritten uzak kalarak, fantastik alafranga
saiklerin tesirine girmeden ve umursamazlığın derin derelerini aşırılığın
korkunç uçurumları hâline getirmeden, akl-ı selime tutunarak, vicdanla
beraberliğimizi sürdürmek suretiyle, muhakemenin yanında tecrübe ve
müşâhedeyi de yanımıza alıp bir yerlere varmayı planlayabilseydik..! Ama, ne
acıdır ki, onca emek-onca semek, göz nuru ve düşünceyi de içinde barındıran o
korkunç levsiyata girmeyi biz de denemek istercesine, kendimizi o kokuşmuş
çamurun içine salıverdik.. oysaki onlar “tarihî bir yanılgı” diyerek kendilerini
inkâr saydıkları o koskoca hatadan hemen sıyrılıverip, kendi dinlerine, kendi
kültürlerine ve tarihî dinamiklerine dönerek bu büyük yanlışta ısrar
etmediklerini ortaya koymuşlardı...

Evet, bugünkü Batı, kuruluş dönemi itibarıyla, geçmişini çok iyi
değerlendirdi.. tarihî metrukâtı karşısında alacağı şeyleri almada, atacağı



şeyleri de atmada fevkalâde titiz davrandı.. davrandı ve şimdiye kadar gelmiş-
geçmiş değişik medeniyet ve kültürlerin usâresini alarak bugünkü dünyasını
onun üzerine kurdu. Aslında başka toplum ve başka milletler de aynı şeyi
yapmışlardı. Bırakın diğer hususları, sadece din açısından meseleyi ele alacak
olursak, dünya büyük çoğunluğu itibarıyla bugün yeniden dine yönelmeye
başlamıştır. Evet, Hristiyanlık âlemi –mevcut kaynakları itibarıyla her zaman
münakaşaya açık olsa da– yirmi birinci asra birkaç kadem kala, yeniden
kiliseye yönelmekte; Uzak Doğu insanı bir kere daha Vedaların sihirli havasıyla
Brahmanizm’i yorumlamaya çalışmakta; yeni “Mahayana” ve “Hinayana”larda
Budizm’in ruhunu aramakta ve koskocaman dev bir ülkede Konfüçyizm’in
ahlakîliğini soluklamakta, bu itibarla da Yakın Doğu ve eski İslâm ülkelerinin
bu umumî yönelişten doya doya nasiplerini almalarından daha tabiî ne olabilir
ki.?

Ancak, düşmanların amansızlık ve insafsızlığı, dostların da vefasızlık ve
idraksizliği yüzünden bu koca dünya, daha bir süre bunalım ve hafakanlarla
yutkunup duracağa benzer. Bu da, birkaç asırdan beri bizi demir pençesinde
kıvrandıran buhranların devam edeceği mânâsına gelir.

Öyle de olsa, zaman er-geç kayıp ilâhî takdirdeki yörüngesine oturacak..
dünya yeniden şekillenecek ve cihanın çehresi bir kez daha değişecek. Ve tabiî
bütün bunlar, zamana hakikî derinliğini kazandıran ilim, irfan kahramanları
sayesinde gerçekleşecektir. İman ve aksiyon dinamizmini harekete geçirerek
yeniden bir inanç, sevgi, aşk, mantık ve muhakeme devri başlatacak olan kalb
ve kafa mimarlarıyla. İmanları dağlar gibi metin, ümitleri her zaman
fevkalâdeliklerle iç içe, hiçbir güç ve kuvvetin “pes” ettiremeyeceği kadar
ilâhî inayetlerle destekli, bir o kadar da bunun şuurunda olan bu esâtirî
kahramanlar, bin bir ızdırap içinde kıvranan ve her gün daha bir derinleşen
iştiyak ve beklentilerle, milyonların, problemlerinin çözümünde kendilerine bel
bağladığı son aydınlık süvarileridir. Öyle ki bunlar, duyulup hissedildikleri her
yerde ruhlarda heyecan ve gönüllerde de sonsuzluk duygusu hâsıl edecek..
senelerden beri bütün beklentileri boşa çıkmış ve ciddî bir ruh sefaleti içinde
inleyip duran, inleyip dururken de her zaman bir Heraklit bekleyen yığınlar, bu
Mesih solukluları duyunca, sûr sesi almış gibi yeşerecek bir “ba’sü ba’del
mevt”e yürüyecektir.

Aslında daha şimdiden bir hiss-i kable’l-vukû (önsezi) ile topyekün dünya,
onları sezdiği her yerde, onlara yöneliyor, onları dinliyor, onlara güven



besliyor ve kurtuluşu adına Hak inayetinin onlarda temessül ettiğine inanıyor
gibi.. bundan dolayı da, gittikleri her yörede iltifatlara mazhar oluyor,
alkışlanıp takdirle karşılanıyor ve köpük köpük aşk u heyecanla
selâmlanıyorlar.. selâmlanıyorlar ama hâllerinde, ne takdir edilip
alkışlanmanın hâsıl ettiği şımarıklık, ne çevrelerindeki hüsnüzan tufanına karşı
küstahlık, ne de ferdî enaniyetlerini besleyen âidiyet mülâhazası ile bir fâikiyet
tavrı yok onlarda, olmayacak da; inşaallah onlar hep sade yaşayacak, sade
düşünecek ve sade konuşacaklardır. Gönül verdikleri yüce hakikat sayesinde,
hayatları hep ukba buudlu ve öteler televvünlü cereyan edecek.. içtimaî
münasebetleri hep meleklerinki gibi garazsız ivazsız olacak.. ve tabiî
üsluplarında da asla alafrangaya girmeyecek; düşüncelerini kendi
enstrümanlarıyla seslendirecek.. sözlerinin belagatini samimî olmalarında
arayarak düşüncelerini ihlâsla besleyecek; hiçbir zaman cümlelerini süsleme
lüzumunu duymayacak ve beyanlarında da asla dekolteye sapmayacaklardır..
halktan birer insan olarak onlar gibi oturacak, onlar gibi kalkacak, hislerini
onlar gibi seslendirecek ve onlar gibi konuşacaklardır. Hatta bazen her şeyi
tavır ve davranışlarının cereyanına salarak muhataplarını gönül diliyle
ağırlayacak ve onlara hâlin en tabiî, en fıtrî bestelerini sunacaklardır.

Onlar, tarihî “yanılgılar”ı düzeltmek, eskiye ve yeniye ait güzel şeylerden bir
dünya kurmak, semavîlikle arzîliği bir kere daha buluşturmak için hep ölesiye
bir gayret içinde olacaklardır. Samimiyetlerinin derinliği ölçüsünde hizmetten
başka bütün mülâhazalara karşı kapalı kalacak, yanlışlara karşı alternatif
düşünceler sunacak, kimden gelirse gelsin doğrulara arka çıkacak, tahribe ve
tahripçiye karşı inşa ve imarın yanında olacaklardır. Onlar iyi şeylerin
horlanması, insanî değerlerin hafife alınması, tarihî dinamiklerin tezyif
edilmesi karşısında hep ölür ölür dirilirler. Her insana karşı –onun her
düşüncesini paylaşmasalar bile– her zaman saygılı, ince, zarif birer üslup
insanıdırlar. Yeni bir mezhep, yeni bir yol ve yeni bir sistem peşinde
değillerdir; ama eskilere yeni derinlikler kazandırarak en eski kıymetlerden en
yeni şeyler ortaya koyacak kadar da duygu, düşünce, his ve mantık zenginliğine
sahiptirler.

Herkesin maddî güce ve kaba kuvvete sığındığı günümüzde onlar, maddeyi
kendi çerçevesinde kabulün yanında, sadece ve sadece ruha, maneviyata, ilâhî
inayetlere güvenirler. Milletçe kurtuluşlarının, maddî zaferlerden ve ülkeler
elde etmekten daha çok, insanları kucaklamadan, onların ruhlarına girmeden ve



gönüllerin kapılarını aralamadan geçtiğine inanırlar. Bugüne kadar
düşmanlıklarla bir türlü açılmayan gönül kapılarının, mutlaka muhabbetle
açılacağına öylesine inanmışlardır ki, sevginin en küçük bir parçasını
dünyalara değiştirmezler.

Herkesin her fırsatta, kin, nefret, sertlik ve huşûnet sergilemesine karşılık,
onlar, olabildiğince hoşgörü ve müsamaha ile davranır, her zaman evrensel
barışa giden yolları araştırırlar.. araştırır ve bunu hayatlarının gayesi bilirler.
Bu itibarla da şununla-bununla uğraşma yerine bütün mücadele güçlerini kendi
nefisleri üzerine teksif ederek sürekli kendi boşlukları, kendi zaafları ve kendi
tutarsızlıklarıyla savaşırlar.. savaşır ve gönüllerini ihtiras, kin, nefret, intikam
hissi gibi menfî duygulardan temizleyerek hep iyilik duygusuyla yatar-kalkar ve
kötülükleri iyilikle savarlar.

1 Nisâ sûresi, 4/143.



Buhran ve Kahramanlar
Bugün hemen bütün dünyada olduğu gibi, bizim toplumumuzda da iç içe

bunalımlar yaşanmakta. İnanç bunalımı, düşünce bunalımı, kıstas bunalımı,
sistem bunalımı, ahlâk bunalımı, aile bunalımı, idare bunalımı, rejim bunalımı
gibi... Her biri tek başına en güçlü devletleri dahi sarsacak kadar derin, değişik
ölçüde pek çok bunalım. Bazı yerlerde aşılabilecek seviyede hafif, bazı
yerlerde ise daha başka buhranlar da doğuracak kadar kesif bu bunalımlar,
bugünün ve yarının insanını tehdit eden en büyük problem olsa gerek.
İdareciler, içtimaiyatçılar, terbiyeciler ve ilâhiyatçılar baş başa verip bu
bunalımlardan sıyrılma yollarını mutlaka araştırmalıdırlar.

Millet ve ülkemizi tıpkı bir karabasan gibi saran bu bunalımların kökleri,
Batı’da, mânevî değerlerin tezyif gördüğü, geçmişin horlandığı, metafiziğin
ilim yuvalarından kovulduğu, cismaniyetin putlaştırıldığı, insan bencilliğinin
azdırıldığı, ruhun bedene, kalbin kursağa, düşüncenin demagojiye kurban
edildiği ve insanların maddîleştirildiği Rönesans sonrası döneme dayanır. Bu,
bir Rönesans mesâvisi değil, onun ve onunla gelen hür düşüncenin
sûiistimalinden doğmuştur.. doğmuştur ve o gün-bugün de ufuksuzlaştırılan ve
ego merkezli yığınlar hâline getirilen kitleleri, sadece maddeye, konfora, fizik
dünyaya yönlendirmiş ve onları ruhtan, metafizikten ve insanî değerlerden
uzaklaştırmıştır. Tabiî bu, aynı zamanda insanın kendi özünden de kopması
demektir ki, bu kopuş, onu bütün bütün problem yığını hâline getirmiştir.
Milletler, kıvrım kıvrım.. fertler ve aileler, çözülmenin ağında.. demokratik
kitle “örgütleri” çaresiz ve panik içinde.. ölçüler alabora.. inanç, ahlâk, aile ve
gençlik en ürpertici sarsıntıların merkez üssünde perişan.. ve çoklarınca
ümitler inkisarlara yenik durumda.. bütün bunlara karşılık, bu üst üste
olumsuzluklara tepki duyanların tavırları da sadece bir teşhir ve bâtılı tasvir,
sadece bir karalama ve ümitleri karartma gayretinden ibaret...

Bu itibarla da, kötülükler ve levsiyât başıboş.. toplum iki büklüm ve sürekli
kan kaybetmekte.. onu yönlendirme mevkiinde bulunanlar gaflet içinde..
“Yürekler merhametsiz, duygular süflî, emeller hâr / Nazarlardan taşan
mânâ ibadullahı istihkâr.”  (Âkif) Evet, toplum, dertlerine derman olacak usta
eller beklemesine mukabil, onun dertleri, sıkıntıları, problemleri, bir yerlere
varma ve belli şeyler elde etme mülâhazasına göre yorumlanmakta, birilerini
karalamaya vesile yapılmakta, arzu edilmeyen iktidarları bertaraf etme yolunda



kullanılmakta, hatta pek çok millî ızdırap politize edilmeye çalışılmaktadır.
Bütün bunların yanında olumlu bir kısım gayretlerin söz konusu olduğu da
söylenebilir; ne var ki o da, üç-beş münevverin perakende cehdine ve birkaç
insanın pasif tepkisine münhasır kalmaktadır. Buna karşılık, büyük çoğunluk, ya
her şeyi devletten beklemekte veya bu düzensizliğin harika bir inayet eliyle
düzeleceği şeklinde hüsnükuruntular içinde bulunmakta.

Oysaki, devlet ve hükümet yanında, gönüllü kuruluşlara, hatta teker teker her
ferde pek çok sorumluluklar düşmektedir. Bu cümleden olarak, cehaletle
savaşmak, eğitimle çeşitli sapıklıkların üzerine yürümek, modern ilimlerle
düşünceye ışık tutmak ve din hakikatini kendi orijiniyle telkin ve temsil ederek
ruhların Allah’la irtibatını sağlamak öncelikle üzerinde durulması gerekli olan
hayatî konulardandır. Şu anda Türkiye ve dünyadaki genel durum, böyle mânevî
bir kalkınma hareketinin bir an evvel başlatılması gerektiği istikametindedir.

Böyle mübarek bir harekete, toplumun elit kesimi, seçkin düşünce insanları,
ilim adamları ve imkân sahipleri omuz verdikleri ölçüde, semere almak her
zaman mümkün olacaktır. Tamamen dinî, millî ve ahlâkî değerlere yönelik
böyle bir seçkinler hareketi, bugün olmasa da yarın mutlaka hedefine ulaşacak
ve millet, bu iç içe bunalımlardan kurtulacaktır.

Mesele sadece, aydınımızın, eğitimden medyaya her vesileyi
değerlendirerek, millet ruhu ve tarih şuurumuzun usârelerini toplumun
bünyesine aşılamasına kalıyor. Evet, geleceğimizi yeniden inşa edecek düşünce
mimarlarının maddeye ve makineye kilitlenmiş dünyamızı biraz da ruhî hayata,
metafiziğe ve mânevî değerlerimize yönlendirmeleri yetecektir. Onun gerçek
ızdırabı, bu konudaki açlığıdır ve bu açlık, giderileceği âna kadar da onu tatmin
etmek mümkün olmayacaktır. Bu açıdan da eğer o, tabiatından kaynaklanan ve
geçmişinden gelen hakikatlerle doyurulmazsa, olumsuz arayışlarını sürdürecek
ve olmadık yerlerde çareler arayacak, efsanelere, hurafelere girecek, derken
bulduğu her şey onun buhranlarını bir kat daha artıracaktır.

Bu itibarladır ki, milletçe, aşırı maddîleşmeye, insanımıza maddeci
düşüncenin hâkim olmasına, din hakikatinin aşındırılmasına ve kültür
geleneklerimizin yok edilmesine kat’iyen fırsat vermemeliyiz. Bir yandan bu
konuda ciddî ve sıkı dururken, diğer yandan da, beşerî münasebetleri hep canlı
tutmalı ve önce kendi içimizde, daha sonra da bütün bir dünyaya karşı oturup-
kalkıp hoşgörü soluklamalı ve diyalog çağrısında bulunmalıyız. Farklılıkları
müsamaha ile karşılamalı, her düşünceye saygılı olmalı, eğitime olduğundan da



fazla önem vermeli ve bu konuda hiçbir fedakârlıktan geri kalmamalıyız.. geri
kalmamalı ve düşünce sistemimizi besleyen kaynakları bir kere daha gözden
geçirip, çağımızı, akıl, tecrübe ve vahyin tayfları altında tekrar tekrar
yorumlayarak, tekâmüle açık, ilme inanan ve vicdana saygı duyan yeni bir
toplum inşa etmeliyiz.

Elbette ki böylesine hayatî bir oluşum, bir kısım kahramanlar isteyecektir;
inandığı dava uğrunda kendini feda edecek kadar seviyeli kahramanlar. Her
“değişim” ve “dönüşüm” bir küreden diğer bir küreye geçmek ve aşılmaz bir
uçurumu atlamak gibidir ki, böyle bir hamle kat’iyen tehlikesiz olamaz. Bu
ölçüdeki bir hamle şöyle dursun, âdiyattan en küçük hareketlerin bile
kendilerine göre bir kısım riskleri vardır. Zaten biz bu dünyaya kendi
saadetimizi yaşamak için gelmedik. Varsa böyle bir şey mutlaka ondan
kurtulmalı; çevremizdeki insanlara, hususiyle de gelecek nesillere mutluluk
vaad etme adına yaşama zevkine “elveda!” diyerek yaşatma aşkıyla gerilime
geçmeliyiz. Bu bizim, burada bulunuşumuz adına en mukaddes bir hedeftir. Biz,
az dahi olsa, bugün sahip bulunduğumuz bütün değerleri, kıymetleri,
mukaddesleri, bizden evvel gelip-geçmiş ve bize böyle bir dünya inşa etmek
için kendini tehlikelere atmış, hatta ölmüş ölmüş dirilmiş Allah inayetinin
temsilcisi kahramanlara borçluyuz.. ve tabiî bizden evvelkilerden aldığımız
bütün bu değerleri, hayatımız pahasına dahi olsa, bizden sonrakilere, emanette
emin insanlar gibi devretme mecburiyetindeyiz.

Bugüne kadar her medeniyet birkaç düzine kahramanın eseri olmuştur.
Bundan sonra hep böyle olacaktır. Günümüzde, değişik fırtınalar ve türlü türlü
illetlerle sarsık bulunan bu dünyanın, o eski tül pembe günlere, mehtaplı
gecelere, buğu buğu sevgiyle köpüren geleceklere ve dirilişleri dirilişlerin
takip edeceği çağlara ulaşması da bu kahramanlar sayesinde gerçekleşecektir.



Kaos İçindeki Işık
İçinde bulunduğumuz çağ, vaad ettiği müspet ve güzel şeylerin yanında,

bizim için hep bir ızdırap ve inkisar çağı oldu. Sadece bizim için de değil;
onunla tanışırken, henüz kalbî, ruhî, fikrî ve ilmî hazırlığını tamamlayamamış
milletler, âdeta, muratlarına ermeden ve umduklarını bulamadan bağırlarından
hançerlenen âşıklar gibi, ümitleri ye’se, iştiyakları da hicrana dönmüş ve iki
büklüm olmuşlardır. Bilhassa bizim insanımızın hâli bütün bütün yürekler
acısıdır.

Evet o, asırlar boyu, devletler muvazenesindeki yerinden koparılıp
atılmanın, hep başta yaşamışken ayak olmaya zorlanmanın hafakanları içinde
şaşkın ve âdeta bir berzah hayatı yaşadı. Hiçbir millet ve toplum çerçevesine
yerleştirilemeyecek kadar gariplikler ve tuhaflıklar içinde sürdürdüğü bu
şeâmetli yolculukta, tıpkı kumarda kaybeden birinin, “belki kazanırım”
mülâhazasıyla “bir daha, bir daha...” dediği gibi, her şeyi çarçur etme ruh
hâletiyle iflastan iflasa sürüklendi.. bari bunca zaman içinde bir kere
kazanabilseydi, ya da küçük bir kazanma ümidi olsaydı..! Ne gezer.. o hep
kaybetti ve kaybettikçe de, daha bir hırsla neticesi belirsiz bu oyunun aldanan
rekortmeni hâline geldi.

Vaktiyle hep ötelere yönelip semavîlik arayan başlar, dualarla göklere doğru
kaldırılan eller ve O’ndan başkasına karşı, almak için değil vermek için
yaratıldığına inanan gönüller, şunun-bunun kapısında zilletle dilenen
sergerdanlar hâline geldiler. Bir zamanlar atalarımızın, sonsuza yürüme
rampaları sayılan mâbed, ruhanîliği çarmıha gerilerek, Allah’a açık şeffafiyeti
merasimlerle karartılarak, mânâ ve muhtevası şekle kurban edilerek pek çok
mezar-ı müteharrikin uğradığı bir güzergaha dönüştürüldü. Varlığın bir kitap
gibi yorumlandığı, bir meşher gibi temâşâ edildiği ve bir laboratuar gibi her
şeyin kurcalandığı mektep, kapkaranlık dogmaların tutsağı ve küflü şablonların
kafalara yerleştirildiği bir izbeye döndürüldü.. eşya hor görüldü.. tabiat yanlış
yorumlandı.. ekolojik denge bozuldu.. ve dünya yaşanmaz bir Cehenneme
çevrildi. Mâbedle beslenemeyen, mekteple aydınlanamayan ve kâinatla içli-
dışlı olamayan ve dolayısıyla da gönle ümitler yağdıracak ufukları bulamayan
nesiller, kendilerini değişik çılgınlıklara salarak hezeyanda ve yakıp-yıkmada
teselli aramaya başladılar. Evet, pek çoğu itibarıyla günümüzün nesilleri, bütün
bütün ebedîliği temâşâ etme istidat ve kabiliyetini kaybetmiş gibi ufuksuz,



idealsiz, mazisiz ve geleceksiz, dar bir zaman dilimine sıkışmışlığın
hırçınlığını yaşamakta.

Eski ülke, eski kent, eski mahalle ve eski yuvanın yerini alan iğretilik,
ruhsuzluk ve zevksizlik içinde hayata gözlerini açan, açarken de ilk defa para,
şöhret, şehvet, riya, rahat tutkusu ve egoizma ile tanışan nesillerin başka türlü
olmalarını beklemek de herhalde hayal olurdu. Hayatla böyle bir ortamda
tanışan bu olabildiğine aç ve kendi ruhî derinliklerine kapalı insanlar, beden ve
cismaniyeti her şey saydı ve onların bütün bütün insanî isteklere cevap
vereceğine inanarak onlara tıpkı din ölçüsünde bağlandı, heva ve heveslerine
teslim oldular.

Bu arada İslâm ruhunun, mefkûresiz, aşksız, heyecansız temsilcilerinin, din
ve diyanet adına yapıyor gibi göründükleri hemen her şeyde “hakk-ı temettü”
aramaları, mübarek dinimizin semavîliğini bütün bütün kararttı ve mütehayyir
kitlelerin metafizik heyecanını ve din-i hakka açık temiz fıtratların insiyaklarını
başka arayışlara sevk etti.. ve dahası bir kısım yalın kılıç ve palalarla kalblere
iman kazacakları vehmine kapılanlar, zaman zaman da dini politize ederek bu
Allah ve Cennet yolunun mânâ ve muhtevasını bütün bütün değiştirdiler.

Akıl, ilim ve vahyin meyvesi sayılan bir medeniyete öncülük ettikleri
iddiasında bulundukları aynı anda, yer yer düşmanlık, kin, nefret, kıskançlık ve
saldırganlığa başvurmayı da ihmal etmediler; hatta böyle davranmayı dinin
gereği gibi göstererek bir mânâda mesâvî-i ahlâkı kutsadılar. Zaten böyleleri
kat’iyen hüdâ erleri olamazdı; olsa olsa bunlar, cinayetlerini heva ve
hevesleriyle besleyen caniler olabilirlerdi ki, yaptıkları da böyle bir karakterin
gereğiydi. Aslında zaman zaman beyanlarına da akseden düşünceleri, onların
tasavvur ve tahayyüllerini ele veriyordu ki, o da bize her meydanda, her
sokakta kurulmuş otomatik idam sistemlerini işletmeye hazır, duyguları kanla
köpüren, eli kanlı, gözü kanlı bir kısım kanlı delileri çağrıştırmaktaydı..
çağrıştırmaktaydı; zira çok iyi tanıdığımız, gönüllerinde aşkın, vefanın, imanı
takdirin ve insana saygının bulunmadığı bu bulanık ruhlardan başka bir şey de
beklenemezdi. Evet böylelerinden güven, hakka hürmet, herkese hakk-ı hürriyet
beklemek beyhudedir.

Bütün olumsuzlukların yanında, istediğini istediği zaman göklere çıkaran ve
dilediğinde gayyalara batıran; bâtılı tasvir edip sâfî zihinleri şirazeden
çıkarmada kurgu-bilimlerde olduğundan da ürpertici ve o ölçüde de bir büyüye
sahip bulunan bir kısım medya ise, âdeta bu bin bir menfîliğe tuz-biber



olmaktadır.. evet bugün genç-ihtiyar, kadın-erkek, okumuş-okumamış, hemen
herkes bu devvâr u gaddârın elinde bir oyuncak ve bu sihirbazın meshûr bir
piyonu. O, elindeki ruhsuz bir kısım cenazelere güzellikleri çirkin, çirkinlikleri
güzel gösterebiliyor.. küçüklükleri alkışlattırıp büyüklüklere lanet
yağdırtabiliyor.. bedeni ve cismaniyeti ruhun ve kalbin önüne çıkararak,
vicdana kezzap döküp insan hissiyatını köreltebiliyor.. gıybet, iftira ve
dedikoduya prim vererek dünya kadar bühtan bağımlısı yetiştirebiliyor.

Bunca mesâvînin önünde, arkasında veya yanında bulunan yarım aydınlar ise,
daha çok eski dönemlerin, göğüslerinde sıra sıra madalyaları, sırmalı
elbiseleri, kaytanlı urbalarıyla çalım satan saltanat ağalarını hatırlatmaktalar ki,
bunların pek çoğunun dili kafasından daha büyük.. muhakemeleri yabancı
şablonlara emanet.. insana saygıları burunlarından alıp-verdikleri soluklarının
renginde.. ülke meseleleriyle münasebetleri menfaatleri nispetinde.. ve milletin
geleceği adına plan ve projelere gelince, kafaları ve himmetleriyle mepsuten
mütenasip (doğru orantılı). Ancak, dünyadaki umumî değişim ve dönüşümden
onların da nasiplerini almaları mukadder gibi görünüyor.

İç içe bunca karanlığın yanında bir de inancı, ümidi, azmi, aşk u iştiyakı ve
kararlılığıyla bir altın nesil var ki, her şeye rağmen, hayatı değerler üstü
değerlere taşıma, varlığa ruhanîlerin soluklarından ses katma, herkese
meleklerin kanatlarından bir tüy takma gayesi peşindeler.. peşindeler ve bugüne
kadar kâbusa teslim olmuş, oturup-kalkıp serap kovalayan yığınlardan ayrılarak
kendi ruhlarının âbidesini inşa etmekteler. Çehrelerinde evliya, asfiya ve
enbiyânın boyası, ruhlarında alev alev ebediyet humması, uğradıkları her yere
mesîhî bir ruhla peygamberlerin sevgi, aşk ve muştularını götürüyor ve dört bir
yanda tarihin bin senelik ruh ve mânâsını seslendiriyorlar. Ellerinde yeni bir
hikmet mâyesi, gönüllerinde Hakikat-ı Ahmediye humması, birkaç asırdan beri
bizimle beraber bütün insanlığın da üstünü örten ve her yerde insanî duyarlılığı
felç eden cehalet, gaflet, bağnazlık ve aymazlık perdelerini parçalayıp,
rahmetle hakikatin buluşacağı noktaya doğru uzanan yollara su serpip
ikbalimize akan hâdiselerin cereyânını kolaylaştırmaya çalışıyorlar.

Ümit ediyoruz ki, onlar iman ve aşkla Rahmeti Sonsuz’a gönüllerini açtıkları
ölçüde, İlâhî inayet de onlara el uzatacak ve onlara semavîleşme yollarını
açacaktır ki, bu da hepimize yetecektir. Heveslerin yüksek duygulara, yüksek
duyguların da vahye ve akl-ı selîme ulaşacağı bu nokta, küllî irade ile buluşma
noktasıdır ki, mevsimi gelince herkes böyle bir buluşmayı vicdanının



derinliklerinde duyacak ve bu ölçüde bir netice için çekilen her şeyin çok
önemsiz kaldığını mutlaka anlayacaktır.



Kaosun Ötesindeki Dünya
Ülkemiz yeniden bir mânevî bunalım içine çekilmek isteniyor.. hakikî veya

sun’î buhranları buhranlar takip ediyor.. toplum üst üste gelen bir sürü gâile ile
yorgun ve sarsık.. kitleler şaşkınlık içinde.. elli noktada elli ayrı fitne ateşi.. ve
şeytan bu iç içe yangına habire körük çekmekte. Kökü çok eskilere dayanan bu
buhranlar döneminde, millî ve içtimaî krizler bir türlü yakamızı salmamış ve
yığınlar hep kaoslarla baş başa bırakılmıştır. Din politize edilmek istenmiş,
ahlâk kirletilmiş, kültür târumâr edilmiş, sanat ideolojilerin gelgitlerine
terkedilmiş ve siyaset en amansız kavgaların arenası hâline getirilmiştir.
Böylesi toz-duman içinde ümitlerimizi kurmak ve mutlu geleceğimizi kendine
has çizgileriyle hakkını vererek soluklamak oldukça zor olsa gerek. Hatta
bazılarınca imkânsız bile görülebilir.

Biz, gücümüz yettiğince, günümüzün bin bir patırtı-kütürtü ve kısır
döngülerinden sıyrılarak, imanlarımızın aydınlık ikliminde, iradelerimizin
alınlarında ter, bir kere daha ümitlerimizin yemyeşil tepelerini temâşâ etmek
istiyoruz.

Evet, güzel sesli, latîf edalı müezzinlerin, ruhlara göklerin derinliğini,
enginliğini, tadını, şivesini, merhametini, şefkatini ve semavî esintilerini
boşaltarak bütün sineleri ötelerin sihirli vâridâtıyla dolduracağı; doldurup bizi
bütünüyle uhrevîleştireceği o tılsımlı günler ve geceler yakındır.

O gün, şimdilerde her yönüyle çökmeye yüz tutmuş, sarsık, fersiz, durgun ve
çaresizlikten sürekli geçmiş günleri sayıklayan, ağzını her açışında bir sürü
şikâyetle boşalan somurtkan ve ölgün yüzlerin yerinde, gökçek çehreler, ümitle
parıldayan gözler, inşirahla çarpan sineler, bir gözleri dünyada, öteki ukbada
ve ruhlarında kurdukları muvazeneyi dünyaları üflemeye azmetmiş şen-şakrak
azim ve irade insanları olacaktır. Aslında bu ülke ve insanımızda millî ve dinî
değerlerimiz hiçbir zaman tamamen terk edilmemiş ve tarih şuuru da
unutturulamamıştı; milletin bazı kesimleri durgun ve yorgun görünse de, onun
duygu ve düşünce ufkunda sürekli geçmişin şanlı günleri tüllenip durmuş ve en
perişan, en bitkin olduğu dönemlerde bile onda hep yeniden var olma aşk ve
ümidini şahlandırmıştı.

Evet, toplum tamamen kendi özünden koparılamamış, içtimaî ve ruhî
erozyon, her yerde ve her zaman aynı ölçüde tesirli olamamış.. hazan her şeyi
bütün bütün kurutamamış, bağlar bitevî bozulmamış, asmalar kırılmamış,



çiçekler de bütünüyle solmamıştı. Yol kenarlarındaki ışıklar tamamıyla
sönmemiş, hedef karanlığa yenik düşmemiş ve milliyet mefkûresi zihinlerden
silinmemişti.. bin seneden beri mâbedlerle, türbelerle, zaviyelerle,
gönüllerimize, ruh, mânâ ve şiiri boşaltan diller susmamıştı.. toprak, belli
ölçüde de olsa “kuvve-i inbâtiye”sini koruyabilmiş, sular safvetiyle çağlamış,
atmosfer hiç bulutsuz kalmamış, bulutları vuslata taşıyan rüzgârlar dinmemiş ve
tohumlar da çürümemişti. Gün gelip de bahar yelleri esmeye; ovalar-obalar,
yeşil, beyaz, pembe renklere bürünmeye; lâleler, zambaklar, papatyalar reftâre
salınıp gönüllerimize akmaya ve erguvanlar kırmızı alevlerini yeniden
tutuşturmaya başlayınca, her şey, hiç hazan görmemiş ve hiç kara-kışa yenik
düşmemiş gibi dirilip hayata koştu.. ve bir zamanlar yaşadığımız muvakkat
kesinti de âdeta mütemâdî var oluşun sihirli dinamizmi hâline geldi.

Şimdilerde toplumun hemen büyük bir kesimi, karşılıklı iyilik ve terbiye
salih dairesi (doğurgan döngü) içinde, birçok müşterek duygu ve düşünceyi,
birçok müşterek zevk ve ümidi paylaşarak, hem kendimize hem de topyekün
dünyaya açık kendi evrensel değerlerinin muvazenesiyle meşgul. Bugüne kadar
gerçekleşen hülyalar gibi, mevsimi gelince bu rüya da gerçekleşecek ve o gün,
mazi kadar derin, onun ihtişamlı günleri kadar da canlı, göz kamaştırıcı bir
tekevvün içinde yüzlerce duygu, yüzlerce düşünce birbirine karışarak debisi,
dünyaya yetebilecek bir ırmak oluşturarak “ebed-müddet” istikbale akacağı
ümidindeyiz.

Terkibinde madde-mânâ, fizik-metafizik, dünya-ukba unsurlarını ihtiva eden
bu yeni oluşum, varlık ve eşya ile içli-dışlı Allah’la da hemhâl olanların
insanlığa en büyük medeniyet armağanları olacaktır. O günün tâli’li insanları,
bugüne kadar eşi az görülmüş bu irtifa sayesinde hep kaderlerini sevecek;
bugünü değerlendirmenin yanında geleceğe açık olmasını bilecek; şimdilerde
gönüllerine akseden eksiği-gediği de inanç ve ümitleriyle doldurarak
ömürlerini hep üveyikler gibi gökyüzünde yüzerek geçireceklerdir.

Dünyevî ve maddî olduğu kadar, ahiret ve ebediyete de inanan bu insanların
inşa edecekleri dünyadaki huzur ve itminanı duymak için, cihanın dört bir
yanından, turist kafileleri gibi huzur kafileleri, hem de bir Piyer Loti iştiyakıyla
selvilerimizin gölgesine koşacak ve içtimaî harimimizin vaad ettiklerine can
atacaklardır. Böylesine ruh ve maddenin birleşik dünyasında sonsuzluk
yudumlayıp dolaşan ruhlar, gönüllerini, zaman ve mekânları da aşarak, ta
ebediyetlere saldıkları için, her şeyin hakkından gelmeye yeten, inanç, tevekkül,



teslimiyet ve Hakk’a itimatları sayesinde hep dolu dolu yaşayacak;
kaybettikleri veya elden kaçırdıkları bir kısım küçük şeyleri de bir terbiye
teşrîfâtı ve gönül safvetiyle geçiştirecek, elemin kalıcısını hiç mi hiç
duymayacaklardır.

Elbette ki bu mâverâîliğe, şimdiye kadar gelmiş-geçmiş emsallerinde olduğu
gibi öyle bir hamlede, bir nefhada ulaşılamayacak; bütün bu güzelliklerin,
gönüllerin hendeselendirdiği o amudî (dikey) ufku tutabilmesi, şuuruyla ona
sahip çıkması için, kalblerin bu mazhariyeti hazmedecek ölçüde sevgiyle
yumuşaması, sinelerdeki aşk ve heyecanın bakışlarda tebessümleşmesi, belli
nispette de olsa, fâniliğin aşılıp ruhların ezelî ve mâverâî hisleri duyabilmesi
şarttır.

Aslında, böyle bir mazhariyet için kim bilir daha ne tür ciddî hazırlıklara
ihtiyaç var ve ne ağır sıkıntılara katlanmak icap edecek.! Evet, insanlığı
mukadder o zirvelere taşımak isteyenler, kim bilir ne zahmetlere katlanacak, ne
gâilelerle yaka-paça olacaklar.! Ne hayal ve melâl mevsimleri yaşayacak, ne
olumsuzluklarla karşılaşacaklar.! Nice rüya ve hülya, nice plan ve proje heba
olup gidecek.! Ve kaç defa ümitsizlik ve inkisarla burun buruna gelecekler.!
Kaç defa kaba kuvvet gelip onların nezaket ve zarâfetlerine toslayacak; kaç
defa taassup ve mantıksızlık bir kezzap gibi temsil ettikleri akl-ı selîmin
üzerine akacak.! Kaç defa onların gözünün içine baka baka menfaat ve çıkar
duygusu millî ve tarihî değerleri, şurada-burada âdî bir metâ gibi peyleyecek.!
Daha ne kadar merhaleler aşılacak, ne kadar çileler çekilecek, ne kadar ham
ruhlar olgunlaşacak.! Ne kadar mağrur ve mütekebbir ruhlar tebaha gelip ezelî
ve ebedî hakikate uyanacak.! Ne kadar gönül merhamet ve insanlık duygusuyla
doygunluğa ulaşacak ve ne kadar ilâhî tevfîkin imdada koşmasına yakarışlar
çekilecek..!

Kim bilir bize bu koskoca mirası bırakanlar, ne kadar ağlayıp inlediler.?
Bugün evirip-çevirip istifade ettiğimiz değerleri elde etmek için ne
cenderelerden geçti ve ne ölümlerle yaka paça oldular.? Şimdilerde har vurup
harman savurduğumuz millî ve dinî değerlerimiz, kim bilir onlara neye mâl
oldu.?

Rahmeti Sonsuz’dan niyaz ederiz ki, gerçek bedeli dünyalarla ölçülemeyecek
kadar büyük olan o ulu günlerin hakikî fiyatlarını bizden talep etmesin...



Geçmiş ve Gelecek
“Ne harâbî, ne harâbâtîyim
Kökü mâzide olan âtîyim.”

(Yahya Kemal)

“Muştular geleceğe, selâm şanlı mâziye.”
(Kırık Mızrap)

Hiç şüphesiz bir topluma yapılacak kötülüklerin başında, o toplumu,
bugünkü ve yarınki varlığının en hayatî kökleri sayılan mazideki değer ve
dinamiklerinden koparmak gelir. Yıllar var ki milletimiz, hep böyle sinsi bir
planla karşı karşıya kaldı; hatta ona o zenginlerden zengin tarihi unutturularak
âdeta bu koskoca millet millî hafızadan mahrum bırakıldı. Aslında biz millet
olarak, bu bölgede var olduğumuz günden itibaren eskilerden tevârüs ettiğimiz
her şeye kendi boyamızı çalarak, onları yepyeni kıymetlere ulaştırdık ve
tamamen kendimize mal ettik.

Üzerinde bulunduğumuz bu topraklar, çevremizde çağlayıp giden ırmaklar,
dört bir yanımızda salınan ağaçlar, gönüllerimize ürpertiler salan mehîb
zirveler, sımsıcak ve yumuşak ovalar-obalar ve her uğrayışımızda, âdeta bir
ahiret koyuna uğramış gibi bizi uhrevîleştiren mezarlar ve o mezarlar içinde
ibretli bir sessizlikle yüzlerce seneden beri yatan ölüler, o kadar bizimdir ve o
kadar duygularımızla içli-dışlıdır ki, onlarsız edemeyiz.. aksine ne zaman
onlardan uzak kalsak, ruhlarımızın ciddî bir “dâüssıla” ile sarsıldığını hisseder
ve hemen onlara koşmak isteriz.

Evet biz, işte bu ölçüde gönüllerimize sinmiş bu topraklar üzerinde onun
havası ile, suyu ile beslenerek yirmi birinci asrın sahillerine ulaştık. Biz, bu
toprakların çocukları, mübarek tarihin mirasçıları ve torunları olmakla
övündüğümüz ölülerimizin de dalları, sürgünleriyiz.

Bu itibarla da, o kendine has rengi, deseni, şivesiyle geçmişimize hayranlık
duymamız ve onunla alâkalı yitirdiğimiz değerlerin hasretini çekmemiz gayet
normaldir. Eğer gayri tabiî bir durum varsa o da, bu konudaki
vurdumduymazlıktır. Mazi; şekil, keyfiyet ve öz bakımından bizim duygu ve
düşüncelerimizin kaynağı, şimdiki mevcudiyetimizin kökü, yarınki bekamızın
da esasıdır. Bu açıdan da o, bizden ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın, her zaman
bize bizden daha yakın olacak ve gönüllerimizin en mutena yerinde hep bir
sevgili gibi kendisini hissettirecektir. Eğer bugün, millet olarak varlığımız söz



konusu ise, bunu büyük ölçüde o şanlı geçmişe borçluyuz. Biz, onun o engin
çağlayanları içinde aka aka durulmuş ve gökten inen yağmur damlalarına denk
bir safvete ermiş; onun vadilerinde rötuşlana rötuşlana şekillenip kendimiz
olmuş ve millet ruhunun en son basamağına ulaşmışızdır. Bu itibarla da, gelişip
içinde kıvama erdiğimiz böyle bir zaman dilimine karşı lakayt kalmamız,
topraktan sökülüp atılan ve hava ile, su ile irtibatı kesilen bir filiz gibi kuruyup
gitmemiz, hatta yok olmamız demektir.

Ömürlerimiz vefa ettiği sürece biz böyle mübarek bir zaman dilimine karşı
lakayt kalmayacak, evet kuruyup gitmelere karşı hep maziye ve onun
değerlerine sığınarak yaşama azmimizi bileyip geleceğe yürüyeceğiz. Bu
bitmeyen yolculukta, geceler her zaman o füsunlu hâlleriyle, gündüzler mor,
menekşe renkleriyle, çevremizdeki canlı-cansız nesneler kendi orijinleriyle;
köylerimiz, kasabalarımız, şehirlerimiz, bizim duygu ve düşüncelerimizden
fışkırıp çıkmış bize ait hususiyetleri ve hislerimize benzeyen çehreleriyle
gönüllerimize sürekli geçmişi fısıldayacak ve ruhlarımıza bütün zamanları
birden yaşama tılsımlarını üfleyeceklerdir.. üfleyeceklerdir zira geçmiş bizim
çocukluğumuzun beşiği; gençliğimizin altın çayırları; olgunluk dönemimizin
silinmez izleri; ölülerimizin mezar şeklindeki otağları ve ümitlerimizin,
emellerimizin masmavi ibrişimleri ile örülmüş, örülüp Cennet bahçelerine
dönmüş bir sonsuz ülke ve bir sihirli diyardır. Evet, maziye her yönelişimizde
onu, ruhlarımızı değişik ilhamlarla coşturan bir ilham meleği, gözlerimizin
içine gülen Firdevs bahçeleri ve gönüllerimizi şahlandıran çok sesli bir mûsıkî
gibi duyar; onun hem bugüne hem de yarınlara galebe çaldığını bir iç müşâhede
ile hisseder ve hâlihazırdaki varlığımızın da, yarınki bekamızın da anilmerkez
(merkezkaç) bir hareketin uzantıları olarak gidip ona dayandığını görür; ondan
fışkıran hâlin ve ondan kaynaklanacak olan istikbalin o bereketli çağlayanları
karşısında döner döner ona selâm durur ve yine de bir şey yapamamış olmanın
ezikliği ile onu kalbin kadirşinaslığına emanet ederiz.

Bilhassa, üst üste inkisarların yaşandığı, yolların gidip bütün bütün sarpa
sardığı, havanın kararıp ufukların sarardığı, ümitlerin sarsılıp iradelerin
çatırdadığı, hizmetlerin, dikenli tarlalar ve çakıllı yollarda yürüme ölçüsünde
zorlaştığı dönemlerde mazi, o kadar sıcak, o kadar yumuşak, o kadar aydınlık, o
kadar masum, o kadar diri ve o kadar kucaklayıcıdır ki; ona sığınınca
birdenbire aşılmaz gibi görünen tepeler dümdüz, düzlükler de pürüzsüz hâle
gelir; gelir de âdeta zindandan Firdevsî yamaçlara açılıyor gibi kendimizi rahat



ve huzur içinde hissederiz. Dahası, onun içimize saldığı ümit kıvılcımlarıyla
geleceği de öyle düşlemeye başlar, içinde bulunduğumuz durumu iki Cennet
arasındaki bir berzahta yürüyor gibi görür ve geçilmesi gerekli olan bir
köprüden daha fazla önem de atfetmeyiz. Böylece, realitede yitirdiğimiz şeyleri
bir ölçüde imanlarımızda, ümitlerimizde, duygularımızda, düşüncelerimizde
dipdiri olarak bulur ve Cehennem gibi durumlarda dahi sürekli “berd ü selâm”
yaşarız.

Bir iki asır var ki bazıları kendilerini, temelleri olmayan muhayyel bir
geleceğin visal duygularına salarak, nice mânâ köklerimizi harap ettiler.
Uğrunda onca günaha girdikleri o hayalî âtî, onların vehmettikleri şartlar içinde
hiçbir zaman gerçekleşmedi; daha sonra nasıl gerçekleşeceği, hangi kriterlere
göre gerçekleştirileceği ve hangi sabitelerle doğrulanacağı da belli değildi.

Oysaki, yaşanmış bir mazi, maddî, mânevî bütün dinamikleriyle esas
alınarak geleceğin ona göre imar edilip şekillendirilmesinde bu belirsizliklerin
hiçbirisi söz konusu değildir; değildir, zira her şeyden evvel böyle bir kabulde
bir ruh ve mânâ kökü, bir kültür ve medeniyet temâdîsi bahis mevzuudur. Dün,
millî varlığımıza esas teşkil eden dinamikler, yarınki varlığımız konusunda da
bize ışık tutacak, ümitlerimize fer verecek, iradelerimizi güçlendirecek ve her
zaman bizi şahlandıracaktır. Aksine, şanlı geçmişimize ve ona hayat bahşeden
kaynaklara gözlerimizi kapadığımız takdirde zamanın yüksek debili seylâpları
ve hâdiselerin amansız dalgaları karşısında her zaman zaafa düşüp sarsılmamız
ve önü alınmayan bozgunlar yaşamamız kaçınılmazdır.

Hâlbuki mazi, bizim hatıralarımızda hep taze, hep pırıl pırıl ve hep güzeldir.
Elbette ki bunda, onun içinde olmayışımızın, o günkü insanlarla aynı şeyleri
paylaşmayışımızın tesiri büyüktür. Ama bir küll hâlinde mazi, bu kabil
psikolojik mülâhazaların çok üstünde hep bir nezahetin, bir safvetin remzi ve
unvanı olagelmiştir. Bundan sonra da ne o günkü muvakkat ve dar zeminli
mesâvî, ne de bazı miyop bakışlı insanların yorumları onun renklerini
solduramayacak, o derin ve duru kaynağı bulandıramayacak ve hiçbir güç onu
yerinden oynatamayacaktır.

Şimdi eğer, bizim şu içinde bulunduğumuz dönemdeki düşünce tarzımız, bu
sağlam zemin üzerine oturtulamamış ve ona böyle sağlam bir zeminde geleceğe
açılma imkânı sağlanamamışsa, her şey, gece ve gündüzlerin değişmesi, yaz ve
kışların dönüp durmasıyla sürekli sarsılacak; doğanların yaşlanması, yaşlıların
ölmesi, yeşilliklerin sararıp solması, baharların hazanın pençesinde inlemesi



ve lezzetlerin acılaşıp elemlerin azgınlaşması misillü, toplumun ruh safveti de
bozulacak, millet ruhu kozmopolitizme esir düşecek, renkler birbirine karışacak
ve bütün değerler altüst olacaktır. Böyle bir durumda ise, bütün aşkların,
muhabbetlerin sönmesi, insanî alâka ve irtibatların gevşemesi, içtimaî
ızdırapların artması ve sarsıntıları sarsıntıların takip etmesi kaçınılmazdır.

Mâzi, tıpkı bir Kutup Yıldızı gibi hep yerinde duran güçlü bir referanstır.
Evet, her şeyin değişip durmasına karşılık o hep yerinde durur, başkalarına yol
gösterir ve izâfîliğin gerçeğe en yakın bir yanını temsil eder. Öyle ki o, her
zaman merkezî bir nakış gibi yöresindeki bütün atkılara açık bulunur; uzak-
yakın bütün tâlî nakışçıklar ise belli münasebetlerle onunla irtibatlanır ve onun
ruh ve mânâsına göre şekillenirler. Bu açıdan mazi, temel esprisi itibarıyla
zaman üstü bir muhtevaya sahip bir öz ve bir aslî cevher gibidir. Bu öze ve bu
cevhere sahip çıkabilen milletler, onu yerinde kullanabilen kimyager uzmanlara
ve cevherfürûşân sarraflara benzerler ki; asırlar ve asırlar boyu, din, ahlâk,
kültür, sanat ve millî seciye gibi hayatî unsurlar hazinesinden, bugünleri ve
yarınları adına akla hayale gelmedik en nadide eserler meydana getirir ve
başkalarına göre yok sayılan bir zeminde hep varlık cilvesi gösterirler..
gösterir, itibarî ve izafî nesneleri hakikî kıymetlere ulaştırır, azı çoğaltır, darı
genişletir, tabiî görüneni fevkalâdeliklere yükseltir ve sınırlı şeyleri sınırsız
hâle getirirler. Hatta bunca tahribata rağmen biz bile, ne zaman ağzımızı açıp da
“mazi” desek, sihirli bir kelime söylemiş gibi, tasavvur ufkumuza dünya kadar
kapı aralanır ve âdeta bir büyü bizi çok sıkıldığımız bir zeminden, tahayyülleri
aşkın ferahfeza bir iklime çıkarır ve geleceğin o dolgun, taşkın esintileriyle,
düşünce ufkumuza yeni yeni renkler katarak, iç dünyamızda bize ne “ba’sü
ba’del mevt”ler yaşatırlar; yaşatır da, bu kelimenin çağrıştırdığı şeylerle
kendimizi her yerde rahatlıkla uçan bir balonla, bir zirveden diğer bir zirveye
uçarak geçiyor sanırız. Bu mülâhaza ile de, geçmişi, içinde neşet ettiğimiz bir
dünya, geleceği de yeni bir dirilişle başlayacak olan ukba gibi düşünür ve her
zaman gönüllerimizde Cennetlerin füsununu duyarız.



Bir Demet Yol Mülâhazası
Derinleşmiş bir ruhun gönül yamaçlarına akseden en canlı ışıklar, daha çok

yol mülâhazası ve murâkabe anında kendilerini hissettirirler. Bu dünyanın
şartlarına göre yaratılan insanoğlunun, dönüp kendini Var Edene yönelmesi,
mesafelere takılmadan sürekli O’na doğru ilerleyebilmesi oldukça dikkat,
temkin, titizlik ve kararlılık isteyen bir konudur. Hemen herkesin, böyle önemli
bir mevzuda, iptidaî ve basit bir fikri bulunsa da, yine de böyle birinin, insanlık
kafilesinin rehberliğini derpiş etmiş kimselerin yol belirleyiciliğine itimat
ederek, her zaman onların arkasında yol alması, onların merkezî hareketlerinin
insiyaklarına kendini salarak sürekli hedef arkasında koşması icap eder ki,
hedefe ulaşanlar için çok avantajlı, dökülüp yollarda kalanlar için de helâket
sayılan böyle hayatî bir seyahati arızasız gerçekleştirebilsin. Şayet bu
rehberler, o sahanın tecrübeli, bilgili, mârifet eksenli ve vicdan ufuklu üstadları
iseler, tereddüt etmeden onların rotasına girilmeli ve hep onların
yörüngelerinde hareket edilmelidir; edilmelidir, zira onlar, her zaman Hakk’a
ulaştıran en kestirme yollarda yürür.. geçit veren veya vermeyen zirveleri çok
iyi bilir.. halvete erebilecekleri ufukları kollar.. vuslat koyları etrafında dolaşır
durur.. sürekli hedeften aks-i sadâlar alır.. bu sesleri kırmadan, çarpıtmadan
arkalarındakilere intikal ettirir.. ve bu uzun seyahatte kendi üzerlerine ve
takipçilerin başlarına kabarıp boşalabilecek dalgalara karşı da âdeta birer
dalgakıran gibi her şeyi göğüslerler.

Işık-karanlık arası sürüp-giden bu uzun seyahatte, her zaman hedeften
gelebilecek bir kısım tecelli paketleriyle karşılaşmak mümkün olabileceği gibi,
mukadder bütün vâridlerin, yolculuk sonrası bir iltifat teşrifatına bırakılması da
söz konusudur. Öyle ki, her yolcu bu uzun yollarda bazen, uzakta, hayal meyal
çakan bir şuâ ile ürperir.. bazen, sadakat testine tâbi tutuluyormuşçasına ömür
boyu bir tek şûle ile dahi karşılaşmaz.. bazen, geçtiği yollarda, her tarafın
ışıklarla tüllendiğini temâşâ eder.. bazen, aralanmış bir gaybî panjurdan gizli
gizli gözetiliyor olduğunu hisseder gibi olur ve haşyetle göz-kulak, dil-dudak
kesilir; kesilir ve imanı sayesinde kendine açılan böyle bir tarassudu, maiyete
yaklaştığının emaresi gibi değerlendirerek göğüsleyeceği ipe iyice yaklaşmış
bir koşucu gibi daha bir heyecanlanır ve daha bir şahlanır.. hatta böyle bir
seyahatte meleklere iştirak ettiği hissiyle öyle bir coşar ki, kalbinin ritminde
bütün göklerdeki âhengin sesini duyabilir.



Bu yolda; basiret ve idrak erbabına, yerinde sağanak sağanak ve yerinde
çiseleme ve çiy şeklinde gelen vâridler, hep aynı değer, aynı evsaf, aynı renk,
aynı şive ve aynı dalga boyunda gelmezler. Yol boyu her zuhur ve tecelli,
inancı ve ihlâsı ilk şart olmak üzere her hizmet erinin, ufkunun berraklığı,
gönlünün şeffaflığı, idrakinin enginliği ve metafizik yanının derinliği ölçüsünde
sık sık karşılaşacağı birer seyahat armağanıdır. Bu armağanların kimisi,
mahfazasından bellidir ve şuurla buluşur-buluşmaz da hemen şükre dönüşür..
kimisi, motif ve sembol ambalajlıdır; ancak dikkat ve basiret nurlarıyla
çözülebilir.. kimisi, cismaniyet ve beden ufkuna çarparak simsiyah bir örtüye
bürünür ve Hak’la münasebetimizi yenilememizi ve olumlu yorumlara kapıların
aralanmasını bekler.. kimisi de günah ve hatalarımızın alacakaranlığında, yer
yer Hak rahmetinin enginliği sayesinde ümitlerimizle buluşsa da, çok defa yeis
ve hicranlarımızın rengine boyanarak –bunu biraz da havf ve recânın birbirine
galebesi belirler ve icabında farklı bir tablo da ortaya çıkabilir– düşünce
ufkumuza bir zift gibi akmaya başlar.

Bu armağanlar, davranışlarımızı belli bir çerçeve içine zorlayan tavırlar,
tembihler, ikazlar hangi dalga boyunda gelirse gelsin, böyle bir yolda yürümeye
muvaffakiyeti vuslata davet sayanlar, en derin uykularda olsalar da, bir gün
mutlaka uyanır, ruhlarının, ezelî âşinası bulunduğu Sonsuz’un sesini duyar ve
ömürleri vefa ettiği sürece de hep bu iltifat çağrısı arkasında koşar dururlar.
Böyle bir maraton için, eğitimli atletler gibi gerilmiş her gönül eri, bilhassa
bâd-i tecellinin estiği geceleri, Hakk’a yürüme mevzuunda birer rıhtım, birer
liman, birer rampa kabul ederek, seccadesiyle hasbıhâle geçtiği o en aydınlık
dakikalarında, gönlünün heyecanlarını gözyaşlarıyla yoğurup ruhunu besleyen
gönül saksısına bir kuvve-i imbâtiye gibi boşaltabilmişse, artık, rahmet arşının,
onun adına iltifatlarla boşalmasında şüphe edilmemelidir...

Her ferde, liyakatinin kat kat üstünde iltifatlarda bulunma âdeti olan Rahmeti
Sonsuz, hiç mümkün mü ki, O’na koşan vefalı yolculara –hâşâ!– alâkasız
kalsın.. ve harem-i hâssına ihlâs sermayesiyle yönelenleri hususî
teveccühleriyle ağırlamasın..! Aslında, böyle bir ilâhî âdet olmasa ve hiç
kimseye iltifatta bulunma sözü verilmese bile, herkes o Ezel ve Ebed Sultanı’na
intisap etmiş olmayı, önceden alınmış bir avans gibi kabul etmeli ve her nefes
alış-verişinde bir sadakat kahramanı gibi sürekli O’nu soluklamalıdır. “İşler
yolunda gitmedi, gökten vâridât inmedi.” diye çocuklar gibi küsme tavrına
girmemeli; rıza bilmez seviyesizler gibi müteessir olmamalı; yolun zorluğunu



ve uzunluğunu düşünerek mesafelere yenik düşmemelidir; aksine, hep “Sular
gibi çağlamalı, Eyyûb gibi ağlamalı.” gezip dolaştığı her yerde sadece O’na
gönül bağlamalı; O’nu görme, O’nu duyma, O’nu bilme mülâhazalarıyla oturup
kalkmalı ki, ebediyeti peyleyebilecek kredilerini çocuk oyuncağı türünden bazı
şeyleri elde etme yolunda harcamış olmasın; olmasın ve Allah’ın lutfettiği
genişlikleri his ve hevesleriyle daraltmasın; rahmetin her şeyin önünde olma
esprisine himmetin her şeyi kucaklayan genişliğiyle mukabele ederek zımnî bir
ilâhî mukavelenin gereklerini, tabiî O’nun büyüklüğü ve kendi küçüklüğü
ölçüsünde yerine getirebilsin..

O’na doğru uzayan bir uzun yolda herkes, biraz da karakterini teşkil eden
hususların sevki ile bazen yer de değiştirebildiğinden; hatta yer değiştirirken
kaymalara da maruz kaldığından her vakit konumunu koruyamayabilir,
koruyamayabilir ve bazen gidip dairenin en dış çemberine çarpacak kadar
merkezden uzaklaşabilir. Öyle ki; dünya kadar insanın iltifat sağanaklarıyla
zevkten zevke girdiği aynı anda o, olup biten inkişafları tıkanma, fütûhâtı
inkıbaz, başarı şehrayinlerini şov, gülbankları da mağlupların tesellisi
sayabilir. Hemen her dönemde, muvakkaten kervandan ayrılan böyle
mütehayyirler olmuştur ve olacaktır da. Ancak, pek çoğu itibarıyla çok defa
böyle, geçici kopukluğun ruhlarında hâsıl ettiği ürperti ve gerilimle, sıçrayıp
bir hamlede merkezdeki yerlerini almış, hatta ayrılık hasretinin sıcaklığı ile,
daha farklı bir bütünleşme, bir kıvam sergileyebilmişlerdir. Ne var ki, böyle
bir metafizik gerilim elde etme için, iradî olarak kafileden ayrılmayı tasvip
etmek de mümkün değildir; zira her ayrılış, aynı zamanda bir kayma ve
durdurulamayan, hatta dönüşü olmayan bir akıntıya kapılma ile de
sonuçlanabilir. Bu itibarla da, genel kitle ile aramızdaki mesafe boşluğunu ufkî
aşabiliriz mülâhazasıyla, akıbeti meçhul böyle bir maceraya girilmesi kat’iyen
tecviz edilemez. Yukarıda işaret edildiği ölçüde iradî olmayan ve kasda iktiran
etmeyen her sürçme ve devrilmenin “ba’sü ba’del mevt” vaad eden bir yanı
olsa da, her zaman aynı neticeyi istihsal etmek söz konusu olmayabilir.
Muhtemel bir füyûzât hissi ve ruhî kıvam adına, muhakkak gibi görülen böyle
bir felakete vicdanın “evet” demeyeceği kanaatindeyim.

Kafile içinde kalmak, genel çizgiyi korumak, rehberi ve işaretçileri takip
etmek sayesinde, insan zaman zaman sarsıntılara düşse ve merkezle irtibatında
tezelzüller yaşasa da, her defasında, çekim gücü yüksek bir kısım aydınlık
ruhlarla karşılaşabilir ve yolda bulunma şuurunu sık sık bileyerek her zaman



canlı, taze ve güçlü kalabilir.. kalabilir ve sürekli yol alan bir toplumla
müşterek hareket etme esprisi sayesinde hep zirveden zirveye sıçrayarak,
yoldaki işaret ve işaretçilerin gösterdikleri ışık kaynağına karşı hâsıl olan
iştiyakla, her gün, her saat, her dakika ruhunda köpüren yeni bir diriliş neşvesi
duyabilir.

Böyle bir seyahat kahramanı, hiçbir zaman işini, rastlantıların eşdeğerde
olmayan akıntılarına bırakmaz. El verdiği kimseler hep, kendini sarpa
uğratmayacak merkezî şuuru kullananları arar.. her zaman, ciddî, vakarlı,
temkinli ve çizgi çizgi ruhunun derinlikleri çehresinde tebessümleşmiş kafile
başlarını takip eder.. sadakat, sorumluluk ve mükellefiyet kahramanı diğergâm
ruhların arkasında olur.. ve her işinde ihlâsla hep ilerilere, daha ilerilere
geçmek için kalbinin bütün heyecanıyla çırpınır-durur.. çırpınır-durur ve
kabiliyetine göre bir taraftan amudî (dikey) veya ufkî (yatay) mesafelerle
savaşırken, diğer taraftan da mazhariyetlerinin şuur ve idrakinde olarak, tıpkı
Kutup Yıldızı gibi sürekli kendi çevresinde döndüğü hissiyle, aksiyon-düşünce
iç içe pek çok zamanı birden yaşar.

Hâsılı, sabredilip yoldan çıkılmaz ve yol mülâhazaları da, hedefe ulaştırma
ümidini, yönlendirici rolünü tam oynayabilirse, topyekün kafile ve onun
molekülleri sayılan fertler, şuurî, gayri şuurî bu kafileler ırmağının ona doğru
akıp gittiği ummana, bugün olmasa da yarın mutlaka ulaşır ve azimlerinin
alnındaki ter damlalarını kevserlere dönüşmüş olarak yudumlarlar. Evet, dış
yüzü itibarıyla, kendi iradeleriyle değil de, kitlenin insiyakıyla
sürükleniyormuş gibi görünen kalabalıkların yol alışı, şuurlu merkezî hareketin
tesiri sayesinde, ferdî aksiyonu çok aşkın pek çok zafer ve vuslat projesinin
birden gerçekleştiği çok vuku bulmuştur.

Yollarda her zaman tekrarlanan, tekrarlandığından ötürü de ancak, şuurlu
bakışlarca seçilebilen bu durgunluk görünümündeki aksiyonlar, bu dar mekanlı
sıkışık kıpırdanışlar, bu hafif ve sessiz ilerleyişler, bu halk albenili cehdler,
gayretler, sığlıklarında ummanların ürperten derinliklerini, sükûtlarında
göklerin hareket ve enginliklerini, basitliklerinde ruhanîlerin semavîliklerini
saklamaktadırlar.. saklamaktadırlar ve ümit edilmedik bir yerde, ümit ve
beklentileri aşkın sürprizlerle kahramanlarının karşılarına çıkacaklarında da
şüphe yoktur. Bütün bu cehdler, gayretler, fedakârlıklar aka aka veya kaynaya
kaynaya mevsimi gelince mutlaka kıvama erecek ve uğrunda canların feda
edildiği hakikat, karşı tepelerin arkasından zuhur eden bir dolunay veya



yüzlerce şafak emaresiyle geliyor olduğu müjdesiyle, tulûunu gözlemeye
koyulduğumuz bir güneş gibi yavaş yavaş belirecek ve gözlerimizin içine
gülerek bize ömürlerimizin ikbalini fısıldayacak, ışık hüzmeleriyle içimize
akacak ve çehrelerimize kendi boyasını çalarak, alıp bizi kendi dünyasında
eritecektir.



Gönüller Sevgi Arıyor
Eski düşünce kendini yenileyememenin kurbanı oldu; yenisi ise, tepkilerle,

fantezilerle kendi kendini yiyip bitirdi. Her iki düşüncenin de kendi içinde bazı
tutarlı yanları olduğu muhakkak; ama hep karşı karşıya ve çekişmeli
olduklarından birbirlerini nakzetmenin yanında, toplum hayatında da sürekli
buhranlara sebebiyet verdiler. Eski düşünce, toplumun temel dinamiklerinden,
örf, âdet ve geleneklerine kadar hemen her meselede bütün bütün dışa
kapanarak her şeyi kendi içinde aradı, kendi doğrularına dayandı ve bunların
dışındakilere hakk-ı hayat tanımadı.. hatta bazı durumlarda o, hemen her
yeniliğe karşı çıktı.. zamanın yorumlarını görmezlikten geldi.. aklın hikmet-i
vücudunu kavrayamadı.. çağı kendi muhtevası ve mânâ basamağı itibarıyla
değerlendiremedi.. derken, bir zamanzede olarak asrına yenik düştü ki; bu da,
lakayt, lâubâli, fütursuz, endişesiz o toy Faust’un Mefisto’ya bir kere daha
mağlup olması demekti.

Doludizgin eski düşüncenin yerini almaya yürüyen yeni anlayış ise, geçmişe
ait her şeyi düşman ilan ederek dünya görüşünü ve hayat felsefesini kinler,
nefretler üzerine kurdu; sonra da kavga ile besledi. Öyle ki, bir kasırga gibi
esip geçtiği her yerde bütün eski değerleri silip-süpürüp götürdü ve mânevî
yapısı itibarıyla bütün toplumu âdeta çölleştirdi. Bu korkunç içtimaî
erozyondan sonra, Âkif’in ifadesiyle geriye sadece, “Harâp eller, yıkılmış
hânumanlar, kimsesiz çöller / Emek mahrumu günler, fikr-i ferdâ bilmez
akşamlar.” kalıyordu. Eski düşünceyi her parçasıyla, atılmaya müstahak bir
partal urba gibi gören bu alabildiğine aceleci, bu fantastik ve bu banal telâkki,
geçmişten gelen her şeye baş kaldırmayı çağın hikmeti sayarak, atılması
düşünülecek bazı üstûrelerin yanında koskocaman bir tarihî mirası da yere
çaldı.. tekmeledi.. yerinde bütün bir mazinin yüzüne tükürdü.. hatta cedlerimize
sövdü.. o muntazamlardan muntazam inanç sistemimizi hafife aldı.. an’ane ve
geleneklerimizle alay etti.. cihan hakimiyeti uğrunda ortaya koyduğumuz bütün
hamleleri bâğîlik saydı.. ve can alıcı hasımlarımızı güldürme adına tarihî
mefâhirimizi bir komedi gibi yorumladı ve seslendirdi... Allah’a imanı boş bir
teselli ve aldanmışlık, ibadet ü tâatı ömrü, zamanı israf, aşk u şevki hezeyan,
ruh köküne bağlılığı nostalji sayan bu çarpık felsefe, eskiden tevârüs ettiğimiz
her şeyin suratına yumruklar hâlinde kalkıp indi ve “eskiyi unut, yeniyi tut”
nakaratıyla gönül dünyamızda mânâ köklerimizin zeminini paramparça etti.



Eski düşünce bazen, yanlış yorumları itibarıyla ilme, hür düşünceye karşı
çıkıyor ve toplumu yaşadığımız çağın gerisine çekmek istiyordu ki, bu apaçık
bir taassuptu. Yenisi ise, korkunç bir kin ve nefretle geçmişten gelen bütün
değerlerimizin üzerine yürüyerek, ruh kökleriyle çağlar ötesine kök salmış bir
millete, mazisizlik ve nesepsizlik aşılamak hummasına tutuldu. Her iki anlayış
da oldukça saldırgan, müsamahasız ve bir kısım beşerî, hatta millî realitelerden
habersizdi. Birinciler, bazı ahvalde her yeni düşünceye lânetler yağdırıyor ve
çağın yorumlarına karşı kapalı kalmada ısrar ediyordu; ikinciler ise, eski
saydıkları her şeyi deviriyor ve devirdikleri şeylerle bir gün millî kimliklerinin
de yıkılıp gideceğini fark edemiyorlardı. Birincilerin, hiçbir değişiklik ve
inkılaba tahammül edememelerine karşılık, ikinciler, bize ait her şeyden
uzaklaşmayı inkılap sayıyor ve körü körüne her türlü “değişim” ve “dönüşüm”e
“evet” diyebiliyorlardı. Bir gün geldi bazı kesimler itibarıyla “Ne din kaldı ne
iman; din harâp iman da serap oldu.” (Âkif). Aslında geçmişin belli bir
diliminde yaşandığı gibi, günümüzde de bu iki cereyan ve bu iki düşünce tarzı
bütün önleyici gayretlere rağmen hâlâ iç içe fakat birbiriyle yaka-paça; öyle ki
aydınlanma iddiasında bulunanlar karanlıklara yenik.. bazı inanmış gönüller ise
aklın bedahetiyle savaş içinde.. demokrasi ve insanî değerlerin müdâfii
görünenler, kendi aralarında bile her türlü değere karşı fevkalâde saldırgan..
Allah’la münasebeti kimseye bırakmayan –az da olsa– bir kısım nâdânlar ise,
ellerinde “Dâbbetülarz” mührü herkese bir küfür damgası basmakta.. hürriyet
kahramanları, gezdikleri her yerde ellerinde esaret tasmaları.. bazı saf
mü’minler kendi değerlerine düşmanlık içinde.. bilenler, bilmeyenlere karşı
çalım çakıyor ve gurura esir.. bilmeyenler, bilenleri hilkat garibesi görüyor..
evet, her iki kesim de birbirine karşı olabildiğine gergin ve öfke solukluyor,
pür hiddet ve patlamaya hazır bir bomba gibi...

Gerçi, her iki cephenin de bir kısım haklı yanları var; ama itidal
korunamayıp ifrat veya tefritlere girildiğinden, kazanma kuşağında hep
kaybetmeler yaşanıyor. Dine, diyanete sahip çıkanlar, sırtlarını, yüzlerce yıllık
muhteşem bir geçmişin, mânâ, öz ve usâresine dayadıklarından, yerli olmanın
verdiği bir haklı gururun yanında, gönüllerini kine, nefrete kaptırdıklarından
ötürü, haklılıkları içinde haksızlık ediyor ve sevap yolunu günahlarla
kirletiyorlar. Ayrıca, o mânâ, o ruh ve o özün ne ölçüde bir samimiyetle temsil
edildiği her zaman münakaşası yapılacak ayrı bir konu. Şayet, öz ve mânâ
dediğimiz şeyin muhtevası kaybolmuş da onun yerine alışkanlıklar gelip



oturmuş; şuur uçup gitmiş de tahtı insiyaklara kalmış; dolayısıyla da toplumda
bütün tekâmül yolları tıkanıvermiş; yenilenme istidadı körelmiş; inşa gücü
durmuş; düşünce, sanat ve araştırma aşkı sönmüş ve her şey nirvanaya dönmüş
gibi bir durum söz konusu ise, bu ahvâl içinde “Cemiyet yaşar derlerse pek
yanlış / Bir ümmet göster, ölmüş mâneviyatıyla sağ kalmış.” (M. Âkif)

Esasen toplumumuzda, tıpkı metafizik mülâhazalar gibi, bir medeniyet, bir
kültür, bir sanat istidadı bulunmakla beraber bu potansiyel dinamikleri pratiğe
geçirecek hakikat âşığı kahramanlar bulunmadığından, ciddî mânâda varlık
içinde bir yokluk yaşanmakta; onca imkâna rağmen, herkes âdeta çaresizlikle
kıvranmakta; hemen her yerde sürpriz inayetlere bağlı görünen pasif bir
beklentiye rastlanmakta ve insan şuuru, insan iradesi bir kısım mitolojik
muhayyileler elinde kırılıp atılacak değersiz birer oyuncak derekesine
düşürülmektedir. Doğrusu, bu ölçüde bütün değerleri altüst olmuş bir cemiyetin
yığından farkı yoktur. Bu ise, insan gibi mükerrem bir varlığın sürü, ona ışık
tutanların da çoban sayılmaları mânâsına gelir ki, bu da hem insana hem de
onun öncülerine en büyük bir saygısızlık demektir.

Özündeki cevherleri itibarıyla fevkalâde zengin, ancak bütün bu mevhibeleri
kullanamamaktan ötürü fakirlerden fakir bu birinci zümreye karşılık, ikinciler,
alabildiğine maddeci, alabildiğine pozitivist veya müfrit birer rasyonalist ve
realisttirler ki, sadece ellerinin tuttuğu, gözlerinin gördüğü, kulaklarının işittiği
şeyleri kabul eder ve bunu her zaman o baş döndürücü mantık oyunlarıyla
kitlelere kabul ettirebilirler. Ve bunlar her zaman bir kısım çocuksu
düşünceleri rahatlıkla avlayabilirler; avlayıp onlara pozitivizmin,
rasyonalizmin, realizmin o baş döndürücü şaraplarını içirerek, muhatap
aldıkları hemen herkesi sarhoş edebilirler. Aslında bunların ortaya attıkları
düşüncelerin tutarsızlıkları açık olsa da, ifratkâr, cerbezeci ve bastırmacı
üslûpları yüzünden dünden bugüne saf kitleleri, hususiyle de inancı zayıf,
başkalarının mantığıyla oturup kalkan ve din-diyanet mevzuunda şüphelerden
kurtulamayan yığınları hep aldatagelmişlerdir.

Yıllardan beri bir kanlı kâbus gibi millet ruhunun üzerine çöken ve onu
çökerten fikir şeklindeki bu evham kümelerini parça parça edip dağıtmadıktan
sonra, hiçbir zaman hakikatle yüz yüze gelemeyecek, hakikat aşkını
duyamayacak ve kendi ruhumuzu keşfetme imkânını bulamayacağız. Aslında, bu
evham bulutları, insan muhayyilesinin uydurup, ruhun hakikatler dünyasına
soktuğu, ona mâlettiği, onun gücünün tezahürü gösterdiği öyle vâhi fakat



yerleşmiş, öyle tutarsız ama zihne mâlolmuş bir tabular mecmuasıdır ki, vahiyle
bilenmiş akıl ve fikrin darbeleriyle paramparça edileceği güne kadar bu üst
üste tersliklerden sıyrılmamız mümkün olmayacaktır. Dünküler, ses-soluk
olarak bizi ifade ediyorlardı ama, bize ait olan değerlerin, değişen dünya
şartlarına göre, yoruma açık yanları itibarıyla yeniden yorumlanmaları, yeniden
seslendirilmeleri lâzım geldiğini değerlendiremiyor ve kendi şartları içinde
genişleyen bir dünya karşısında âdeta büzülüyor, daralıyor ve
yetersizleşiyorlardı. Evet, temel disiplinler olarak dünkü değerlerimizin
kıymet-i zâtiyeleri mahfuz, ama, zamanın sesine-soluğuna açık olanların, içinde
bulunduğumuz zaman diliminin memelerinden beslenerek inkişaf ettirilmesi de
bir gerçekti. Şimdi acaba biz, zamanın yorumlarını da yanımıza alarak yeni bir
içtimaî telâkki, alternatif bir ilim anlayışı, farklı bir hukukî inkişaf ve bilinenin
ötesinde apayrı bir araştırma zihniyeti ortaya koyabildik mi? Ben bu konuda
olumlu bir şey söyleyemeyeceğim.. ve zannediyorum, yenilikçilerin seslerini bu
kadar yükseltmelerinin asıl sebebi de işte bu konuda, yerli görünenlerin
şimdiye kadar net bir şey söyleyememiş olmalarıdır. Evet, bazı dönemler
itibarıyla birer değer ifade eden, fakat bugün için genel maslahatlarla çatışan
ve hikmet-i vücudu kalmamış bir kısım telâkki ve anlayışlar, devrimci geçinen
bazı mefkûresiz ruhların, her zaman olumsuz şekilde değerlendirebilecekleri
birer sermaye hâline gelmiştir. Ve işte bu noktada düşmanlıklar el ele ve
ifratlar da bağırlarında tefritleri beslemektedir.

Zaten, yıllardan beri sık sık ortaya atılıp hemen her vesile ile kavga
denemeleri yapan bu kör ve topal cephelerin ne ilkinin ne de sonuncusunun
yarınları yeniden inşa adına hiçbir gayretleri olmadı.. olamazdı da; zira her iki
kesim de henüz ismi konmamış “bir hiç”in kavgasından başlarını kaldırıp
ileriye bakma fırsatını bulamıyordu.. bulamıyordu ve milletin en hayatî
kaynakları “teâruzlar-tesâkutlar” ağında harcanıp gidiyor; onlar ise yıkılıp
giden onca değerin enkazı arasında birbirlerine karşı zafer işaretleri
yapıyorlardı. Ve zannediyorum, geçmişe sırtını verdiği aynı anda geleceğe
yürüyen ve dünyayı bir kere daha ilim ve hikmetin birleşik noktasında
yorumlamaya namzet hakikat erlerini yetiştireceğimiz âna kadar da bu körler ve
topallar dövüşü sürüp gidecek...

Genel ahvâl böyle bir olumsuzluğu gösterse de, biz, bilmem kaç yüz senelik
o şanlı geçmişin özünü, mânâsını koruyarak geleceğe doğru şahlanan, bahar-
yaz, sonbahar-kış demeden her mevsimi kendi hususiyetlerinin üstünde



değerlendirebilen.. ve millet ağacını senenin her gününde meyve verecek bir
Cennet sidresi hâline getiren yarının hakikî sahibi bu alperenleri hep bekleyip
duracağız. Gün gelip de bu alperenler kendilerini ifade etme fırsatını bulunca,
dünya yeni bir sürece girmiş olacak ve hemen herkes eşya ve hâdiseleri daha
bir farklı görecektir. Ve işte o zaman kinler, nefretler, gayzlar bir bir sönecek..
taassup putları üst üste yıkılacak.. bağnazca düşünceler götürülüp mezbeleliğe
atılacak.. münasebetsiz tartışmalar yerlerini insanca musahabelere bırakacak..
öfke ile sıkılan yumruklar, bugüne kadar gerçek bir hasım gibi gösterilen
insanları sımsıcak kucaklayan ellere dönüşecek.. ve insanoğlu yükselen kendi
değerlerini bir kere daha yeniden keşfedecektir.

Kim nasıl düşünürse düşünsün, ben gözlerimi yummuş hep sağanak sağanak
sevginin yağdığı, herkesin sevgiyle oturup sevgiyle kalktığı o günleri tahayyül
ediyor ve tâli’ime gülücükler gönderiyorum.



Zıtlıklar Arenası
Yıllar var ki, toplum olarak pek çok garip oluşumun hem “fasit” hem de

“salih” dairelerini birden yaşıyoruz. Bir yandan geçmişteki inkırazlara rahmet
okutturacak kadar büyük çöküşlerin en ürperticileriyle künde künde üstüne
devriliyor ve millî, ahlâkî, ruhî temellerimizi, mânâ köklerimizi kendi
ellerimizle tahrip ederek bir yerlere varacağımızı sanıyor; diğer yandan da,
değişik şafak emareleri aydınlığında ve ümitlerimizin ufkunda her şeyi bir
sabah neşvesi, bir bahar canlılığı içinde duyuyor ve iç içe zıtları beraber
yaşıyoruz.

Evet, günümüzün baş döndürücü teknolojisi ve onun vaad ettiği lüks ve
müreffeh hayata koşan çağımız, sadece geçmişten tevârüs ettiğimiz değerleri
devirmekle kalmadı; kararlı bir tahrip duygusu –buna sosyal hezeyan demek
daha uygun olur zannediyorum– ve vefasızlık hissiyle şanlı mazimizden bize
intikal eden topyekün inanç sistemimize, an’ane ve geleneklerimize, millî ve
dinî dinamiklerimize karşı da apaçık bir savaş ilan etti; etti ve millet ruhunu
hem Allah’ından, hem Peygamberinden hem de tarihinden kopararak, ona ne
hicranlı, ne hicranlı yıllar yaşattılar. Bu arada pek çok toy düşünce yeni bir
kimlik hummasıyla hezeyandan hezeyana koşadursun, bir hayli kimse de bir hiç
uğruna harâb olup türâb olup gitti. Bu dönemde her gün yeni bir kıble arayışı,
her sabah yeni bir mihraba yöneliş âdeta milletimizin kaderi oldu.. kitleler
tabular arası gelgitlerin şaşkını bir oraya koşarak, bir buraya koşarak
ömürlerini hiçler arkasında tüketti ve aylar, yıllar heder olup hiçliğe döküldü.
Bu arada ailenin, geleneksel o mukaddes hazîresi, hem de bir fantezi uğruna
paramparça edilerek hanelerimiz âdeta zıtlıkların çarpıştığı bir arenaya
dönüştürüldü. O kuş yuvalarından daha yumuşak, daha sıcak evlerimiz, gelinip
konulan, konulup göçülen han ve otel odalarına döndü. Bu tâli’siz barınaklarda
yaşadığını vehmedenlerse, hep gerçek ve kalıcı saadete hasret, muvakkat zevk u
safânın hazlarıyla coştu ve ömürlerini cismaniyetin dar mahbesinde geçiren
bedenzedeler gibi yaşadılar.. iradeleri dermansız, gönülleri inançsız, ruhları
aç, ufukları karanlık, ümitleri de sarsık olarak...

İlim ve teknoloji adına çağa damgasını vuran milletlerden alınması gerekli
olanı alacaklarına Çin’in-Maçin’in levsiyatına talip olanlar, kendi ahlâkî
değerlerini ayaklar altına aldı ve varlık içinde yokluğun dilenciliğiyle her
kapıda ayrı bir tese’ül örneği sergilediler; sergiledi ve kara bahtlarının öldüren



girdapları içinde ruhsuz emellerinin esiri olup gittiler. Hem de, yakın bir
gelecekte bir baştan bir başa dünyaya hükmedeceklerini, yıldızlar arası seyahat
acenteleri kuracaklarını, varlığın esrarını çözeceklerini, adı konmamış
keşiflerle insanın ömrünü uzatacaklarını; hatta ölüme çare bulacaklarını,
ihtiraslarının acılarını aşıp tam doygunluğa ereceklerini, yaşadıkları hayatın
bugünkü zevk u safâsına yeni derinlikler kazandıracaklarını hayal ettikleri bir
dönemde... Bugün, gözleri hâlâ bu yalancı hülyaların büyüsüyle meshûr dünya
kadar insan var; dünya kadar insan var ki, gözlerini hakikat güneşine kapayıp
vehimlerinde yaktıkları mum ışığıyla hayatı götürmeye çalışmaktalar. Ama, ne
hayat vehme ve hayale bina edilecek kadar basit ne de insanı bekleyen bu
upuzun yolculuk bir yalancı mumla geçiştirilecek kadar önemsizdir. Bir yakın
gelecekte kim bilir hangi bilinmedik sâikle ümitlerinin bağı bütün bütün
çözülünce, topyekün beklentiler, ipi kopmuş tesbih taneleri gibi dört bir yana
saçılacak, sağlı-sollu bütün güzergâh beklenmedik şeylerin işgaline uğrayacak,
uzaklar yakın, yakınlar uzak olacak, rüyalar yıkılacak, bütün vehimler ve
hayaller enkaz altında kalacak, işte o zaman ne o iddialı buluşların, ne
tumturaklı felsefelerin ne de o tül pembe ümitlerin hiçbiri kalmayacak; hatta
bugün müzelerde, antik çağlara ait teşhir edilegelen eşya değerinde bir hatıra
kıymetiyle dahi kalmayacak.

Bilmem ki, varlık-yokluk arası yapayalnız kalmış ve varlığın hiçbir yanından
inşirah verici hiçbir cevap alamayan bu bahtsızlara ve bunca yolun, hep
mevcudiyetine yürüdüğü bir kavşakta gurbete, hicrana takılıp kalanlara acısak
mı, azarlasak mı, yoksa oturup onların hâllerine ağlasak mı..?

Sisin, dumanın gönüllerine oturduğu, çeşit çeşit tersliklerin iradelerini felç
ettiği ve ölüm girdapları etrafında dönüp durmayı hayata yürüme zanneden bu
bahtsızlara mukabil aynı arenada bir de, gönül gözleri ötelerin temâşâsında,
duyguları Hakk’a yönelişin heyecanıyla köpük köpük, elleri, sinelerinin bütün
zenginlikleriyle Allah’a açılmış ve yağmur yüklü bulutlar gibi kendilerini
salmak için esinti intizarına dalmış ruhlar var. Gönüllerindeki iffet duygusu
çehrelerinin her çizgisinde nümâyân; insana saygı ve hürriyet hissi
davranışlarının en belirgin rengi; üslûpları ve ifadeleri her gönülde sonsuzluk
duygusu uyaracak kadar sihirli; tavırları, Hak’la irtibatlarını aksettiren harfsiz,
kelimesiz birer beyan; beşerî münasebetleri sımsıcak ve ruhanîlerinki kadar
içten; evleri, mektepleri, kışlaları âdeta birer mâbed, mâbedleri de o
derinlerden derin ledünnîlikleriyle Cennet kevserleri sunan mukaddes birer



sebil; intizara dalmış ruhlar. İşte bunlar ellerinde hep kâseler, temiz vicdanların
kendilerine yönelmelerini bir fırsat aralığı gibi bekleme heyecanı içinde;
karşılık, destek ve tesir intizarına girmeden bulutlar gibi herkesin başında
dolaşarak; yağmur olup her tarafa akarak; toprak gibi şak şak olup filizlere
bağırlarını açarak, yerinde başlar üstünde, yerinde ayaklar altında, kendi
adlarına yaşamayı unutup hep yaşatma sevdasıyla oturur-kalkar ve her yana
diriliş üfler dolaşırlar. İşte bunların yontup şekillendirecekleri dünya ve
gelecek nesillere emanet edecekleri tarihî miras, hem bu milletin hem de
yarınki kuşakların yüzlerini güldürecektir. Aşk u şevkimizi yeni bir dirilişle
ebedileştirecek ve geleceği imar etme adına iradelerimize fer verecek böyle bir
“oluşum”, fevvareler gibi coşan aşkın, Cennet zevkleriyle at başı hâle gelmiş
ibadet neşvesinin ve varlığımızı ebedilik şarkılarıyla seslendirecek olan azmin,
ümidin, imanın bir son meyvesi ve ebede yürümenin de rampası ve rıhtımı
olacaktır.

Hâsılı, şimdilerde bir yandan üzerimize sürekli ışıklar yağarken, diğer
yandan da hep pis kokulu dumanlar yükseliyor. Neylersin, şimdiye kadar hükm-
ü kazâ sürekli böyle cereyan ettiği gibi –dileriz uzun sürmesin– bundan sonra
da hep böyle devam edeceğe benzer.

“Her şey akar; su, tarih, yıldız, insan ve fikir;
Oluklar çift; birinden nur akar, birinden kir.
Akışta demetlenmiş büyük-küçük kâinat;
Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!”
(N. Fazıl)



Mülâhazalarımızın Yeşil Kubbesi
Varlığın özü, yaratılışın en anlamlı nüktesi  Hazreti Muhammed’dir. O,

yaratılış ağacı itibarıyla hem bir ilk hem de son gibidir. Varlık bir şiir gibi
O’nun adına nazmedilmiş; vücudu ise bu manzumenin âdeta en son kelimesi
gibidir. O’nun dünyayı şereflendirmesi, insanlığın yeniden doğuşunun remzi;
peygamberliği, eşya ve hâdiselerin aydınlanıp gerçek değerleriyle ortaya
çıkmasının vesilesi; hicreti, insanlığın kurtuluş yolu; mesajı da dünya ve ahiret
saadetinin köprüsü olmuştur. Mü’min gönüller O’nun sayesinde varlığı bir
meşher gibi temâşâ edip değerlendirebilmiş, bir kitap gibi okuyup
yorumlayabilmiş ve O’nun aydınlık ikliminde yollar bulup Hakk’a
yürüyebilmişlerdir. O’nunla hakikate uyanan ruhlar, sürekli ebediyet soluklar
durur.. O’nu sîretinin derinlikleriyle kavrayabilenler, bütün ilimlerin özünü,
usâresini elde etmiş sayılırlar.

Aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen O hâlâ ufkumuzda yeni doğmuş bir
yıldız gibi pırıl pırıl ve bütün varlığı aydınlatabilecek güçte güneş gibi –
aslında O, güneşe de taç giydiren bir ziyadır– güçlü bir ışık kaynağı.. vazife
ufku, gönüllere kulluk şuurunu sunan bir hikmet nüktesi, sevgiyle doygunluğa
ulaşmış ruhu, varlığı birbirine bağlayan bir büyüklük emaresi.

İnsan ne zaman O’nu çağrıştıran iklime girse, kanının sevgiyle aktığını
duyar.. O’nun atmosferine adımını atar atmaz, kendini Allah’a giden yolların
ortasında bulur. O’nun köyünü ziyaret bile âdeta, Işık Çağına ulaşma adına bir
rıhtım, bir liman, bir rampa gibidir; bu rıhtım, bu liman, bu rampa inanmış
gönülleri O’nunla diz dize gelme bucağına ulaştırır ve doygunlaşmış ruhlara
yeni bir aşk u şevk üfler. İnsan O’nu kaç defa ziyaret etmiş olursa olsun,
müntesiplerinin derbederliğinden ötürü o mübarek hazîreyi ne kadar sönük
görürse görsün, ne zaman, o yeşil, o âhenkli, o romantik, o sevgiyle tüten
“metâf-ı kudsiyân”a adım atsa, ruhu hep bir güzellik, bir şiir, bir mûsıkî
banyosu almış gibi o hususî âlemin derinliğini, zenginliğini duymaya başlar..
kalbi, bir vuslat mülâhazasına teslim olur, ritim değişikliğine girer ve neşe-
hüzün arası bir sürü duygu gelgitleri yaşar.

Evet insan, o mehabetle tüllenen mekân, onun çeperi sayılan mübarek mâbed
ve “Sidretü’l-Müntehâ”ya doğru fırlamış gibi bir edası olan yeşil kubbe
karşısında, her zaman İslâm dünyasının umumî ahvaliyle alâkalı en derin
mülâhazalara gömülür, en içten duygularla buluşur ve bin bir his tufanıyla



sırılsıklam olur. Bazen o kudsî mekânı bir buğu bürür; mâbedin her yanını bir
hüzün sarar.. ve işte o zaman “Kubbe-i Hadrâ” şaha kalkmış gibi bir hâl alır..
ruhumuzla konuşur.. el açıp bağrındaki misafirin arkasına geçerek semalara dil
döker; döker ve bize hasret ve hicranlarımızın destanlarını sunar. Bazen orada
her yanı âdeta bir ışık sarar.. mescid, ayın etrafındaki hâleye döner ve kubbe,
gök ehline sevinç tahiyyelerini takdim ediyor gibi bir vaziyet alır. Bazen onun
göklere bakan ve için için bekleyen öyle derin bir görünümü olur ki, o hâliyle
onu umumî tasalarınıza bir tercüman tahayyül edebileceğiniz gibi,
sevinçlerinizi dile getiren bir gazelhân şeklinde de düşleyebilirsiniz;
düşleyebilir de onun o derûnî sükûtu, o sessiz infiali içinde ne duyulmaz şeyleri
duyar, ne sezilmez şeyleri sezer ve kendinizi âdeta, bulunduğunuz mekânın
buudlarını aşmış da bir başka derinliğe açılmış gibi sanırsınız.

Yeşil kubbe ve onu çevreleyen mübarek mâbed; bir yandan etrafındaki irili-
ufaklı dağlar-tepeler, hep sonsuzluk duygusuyla esip duran çöller-vahalar ve
her zaman ötelere açık gibi duran uçsuz bucaksız beyâbân; diğer yandan da
göklerin nâmütenâhiliğiyle o kadar mükemmel bir uyum içindedir ki, sanki bu
mübarek kütle, semada programlanmış da, daha sonra bulunduğu yere
resmedilmiş gibi bir görünüm arz etmektedir. Evet, hem en derin göklerden
daha derin “Kubbe-i Hadrâ”, hem çevresinde onu kucaklayan o sırlı arsa, hem
de tabiat kitabının o “Buk’a-yı Mübareke”yi teşkil eden satır ve sahifeleri,
âdeta titizlikle seçilmiş, mükemmel bir şekilde yerli yerine yerleştirilmişçesine
bu maddî-mânevî pek çok şeyin halitası, göklerin ve yerin âdeta birleşik
noktası gibi bir görünüm sergilemektedir. Az buçuk o mekânın Sahibi’ne açık
bulunan ruhlar –O Sahib’e canlarımız kurban olsun– başlarını o iklime uzatınca
kendilerini gök ehliyle iç içe sanırlar. Bir de âşıkların has bahçesi sayılan
muvâceheye varınca, kendilerini, o makama yakışır ve ora ile uyuşur o kadar
temiz çehre ve o çehrelerden buğu buğu yükselen engin bir heyecan içinde
hissederler ki, zaman zaman kalbi duracak hâle gelir. Aslında orada o sekteyi
yaşayanların sayısı hiç de az değildir.

Muvâcehe, âşıklar için her zaman bir liman ve bir rampa vazifesi görür.
Oraya ulaşan her âşık gönül, oradan âdeta denizlerin enginliklerine ya da
göklerin derinliklerine açılıyor gibi bir büyülü zaman koridoruna girer.. girer
de o mübarek buk’anın o masumlardan masum hâlini ve sevimli görünümünü
bir şiir gibi dinler, bir kevser gibi yudumlar ve her saniye ayrı bir zevk
banyosu yapar.



Muvâcehede zaman o kadar aydınlık, o kadar gönül alıcı ve o kadar
hülyalara açıktır ki, oraya ulaşan saygılı bir gönül, Asr-ı Saadet’te
yaşıyormuşçasına, Nebi’nin o temizlerden temiz çehresini ve vahye açık
sinesinin heyecanlarını duyar gibi olur.. gök kapılarının gıcırtılarını, Cibril’in
kanat çırpışları içinde, Kur’ân’ın tok sesini muhatapların heyecanlı tavırları
arasında duyar ve kendini bir kutlu çağın bereket sağanakları arasında
sırılsıklam hisseder; eder de bu umumî armoniye o da gözyaşlarıyla katılır.. ve
o güne kadar gönlüne sinmiş Ravza duygusunun, daha bir derince her yanını
kuşatması karşısında oracıkta eriyip merkade akmayı düşünür.

Aslında, orada görülüp duyulan her şey çok içlidir. Orada mekân, mekin her
şey mutlaka insana bir şeyler fısıldar durur. Âşıkların ağlama ve inlemelerinin
yanında, mekânın o tâli’li ama suskun sütunları; muvâcehenin hüzünlü fakat
mütebessim hâli; iki adım ötede parmaklıklar arasından hayallerimize doğan
mübarek merkadin –hâşâ– metâf-ı kudsiyânın pürvefa bir mihmandar edasıyla
gönül gözlerimize tebessümler yağdırması o kadar sıcak ve tesirlidir ki,
içlerinde bu mahrem muameleyi duyan her gönül ölümsüzlüğe erdiğini sanır.
Hatta o melekler güzergâhını böyle bir gönülle duyup bu gözle temâşâ edenler
için sanki orada canlı-cansız hiçbir şey yokmuş da, sadece mehabet televvünlü
bir sessizlik ve ziyaret heyecanıyla umumî bir bekleyiş varmış gibi, o makama
adımlarını atar-atmaz kendilerini oranın tesirinde bulur ve onu dinlemeye
koyulurlar.. o da onlara kendi usûlünü, kendi sükûtunu meşk ediyor gibi,
onların duygu dünyalarına, o güne kadar asla yaşamamış oldukları en bâkir
hisleri aşılar ve ruhlarına elli türlü çağrışım menfezi aralar.

Ravza’nın bağrında insan her zaman, gözlere çarpan ve gönülleri saran bir
büyüyle karşılaşır. Hislerinde, düşüncelerinde bir başka âlemin esintilerini
duyar.. gönlünün derinliklerinde hayalî kapılardan geçer.. en mahrem
iklimlerde dolaşır ve arzın minberinin dibinde Hak beyanıyla şekillenen o ezelî
hutbeyi hem de Hatîb’inin ağzından dinliyor gibi dinler ve O’na ümmet olmanın
mutluluğuyla yerlere kapanır.

Böyle bir duyuş ve seziş, böyle bir zevk ve heyecan elbette bir inanç, bir
kanaat, bir teveccüh ve derince bir sezinin birleşmesinden meydana
gelmektedir. O inanç, o kanaat, o teveccüh ve o seziyi yakalayanlar için
Peygamber Köyü, Mescid-i Nebevî, âşıklar durağı muvâcehe neler söyler neler
söyler..! Evet, konsantrasyonunu tamamlamış ziyaretçiler için Ravza, orada
insanların his ve heyecanlarının çok üstünde kendine has hâli, içli sükûtu,



vakarlı görünümü ve ledünnî derinliğiyle ötelere hep var olma zevkinin şiirini
söyler.. göklerdeki korodan mûsıkîler dinletir ve yürekten kendisine
yönelenlerin gönüllerine korlar salar ve herkese bir aşk u vuslat demi yaşatır.
Sonra da yine o derin sessizliğine gömülür ve sizi vuslat otağında hüzünlü bir
yalnızlık melâline terk eder.. terk eder de, o dakikaya kadar sanki size hiç esrar
perdesi aralamamış gibi o kadim bikrinin iffetine bürünür.. bürünür ama,
gönüllerinize ikinci çağrının davetiyesini bırakmayı da ihmal etmez.



Işığın Göründüğü Ufuk
Işık, karanlıklarla savaşarak gerçek derinliğine ulaşır.. güzellik, çirkinlikler

içinde daha bir belirginleşir.. iyiler, fâikiyetlerini tam olarak ancak kötüler
arasında ortaya koyabilir; hiç olmazsa bazıları için bu böyledir.. toplum, huzura
ihtiyaç hissettiğinde onu daha iyi duyar; duyar ve onun için ölür ölür dirilir.
Rahatı, gerçek derinlikleriyle ancak meşakkat görmüşler anlayabilir; Cenneti de
sırat yaşamış, sırattan geçmiş olanlar.. karanlığın en azgın ânı ışığın şafağını
soluklar.. gündüzler, döl yatağı dönemini gecenin bağrında geçirirler; baharlar
da karın-buzun sinesinde. Sebepler bütün bütün tesirsizleşince, ruhları Kudreti
Sonsuz mülâhazası sarar, “meşakkat teysîri celbeder” fehvâsınca, sıkışma da
her zaman ferahfeza iklimlere açılmanın önemli bir rıhtımıdır.

İç içe bunalımlarla sarsılıp çeşitli kaoslar fasit dairesi içinde kıvrandığımız
şu günlerde, rahatı, huzuru daha iyi anlayabiliyor.. ışığın kadrini daha içten
takdir edebiliyor.. imanı ve Hakk’a kulluğu, o derin güzellikleriyle daha net
görebiliyor.. kaynağı iman, vicdanlarımızdaki hakikî güveni daha engin
duyabiliyor.. iyiliklere karşı arzularımızın köpürdüğünü, kötülüklere karşı da
tiksinti duyduğumuzu daha açık hissediyor ve tam bir iyilik banyosu yapmak
için kendimizi, şu aydınlık günlerin çağlayanlarına salarak son bir kez daha
Ramazan diyoruz.

K i m bilir, şimdiye kadar kaç defa Ramazan görmüş, Ramazan duymuş,
Ramazan yaşamışızdır ama, değişik olumsuzlukların milleti çepeçevre kuşattığı,
iradelerimizin çatırdayıp azimlerimizin sarsıldığı ve gurbet içinde gurbetler
yaşadığımız böyle kasvetli bir zaman diliminde, hırpalana hırpalana tam
mazlumlaşmanın, her gün ayrı bir saldırı karşısında buruklaşmanın hâsıl ettiği
farklı bir hisle –bu biraz da kulluk insiyaklarımızdan kaynaklanıyor–
sinelerimizi Rabbimize açıp en içten duygularla sızlanıyor ve “Ey
Müsebbibü’l-esbâb, sebepler bütün bütün uçup gitti! Düşmanların cefâsı,
dostların da hâl bilmezliği acz ve zaafımıza inzimam edince yol
mülâhazalarımızı yoldakilerin hayreti sardı; bahtına düştük, bizi takılıp
yollarda kalan yalnızların tâli’sizliğine uğratma!” diyoruz; diyor içimizi
çekiyor; maruz kaldığımız ızdırapları duyma ölçüsünde, ihtiyaç ve ıztırar
hâliyle O’nun kapısının tokmağına dokunuyor; böyle bir tevhid mülâhazasına
iltifatlarının ifadesi sayılan teveccühlerini, yine O’na olan itimat ve
güvenlerimizle bekliyoruz ki, bu seviyede tabiatlarımızın derinliklerinde



duyarak bir başka Ramazan yaşadığımızı hatırlamıyorum ve yaşayacağımıza da
fazla ihtimal veremiyorum.

Evet, şimdiye kadar bu mübarek ayı, değişik iltifat esintileriyle defaatle
idrak ettik ve defaatle Ramazanlaşmaya çalıştık; millet olarak şanlı günlerin
içli ve derin Ramazanları.. harb u darblerin yaşandığı o tozlu-dumanlı günlerin
sisli atmosferinde, ziyası ve bereketiyle maytaplar gibi yanıp-sönen buruk
Ramazanları.. maddî-mânevî iç içe yoklukların ortalığı kasıp kavurduğu hazanlı
Ramazanları.. azimlerimizi ümitlerimize bağlayıp “Hak tecelli eyleyince her işi
âsân eder / Halk eder esbâbını bir lahzada ihsan eder” duygularını
mırıldanarak, iftar-sahur arası gelip-gidip fevkalâdeden bir kapı aralanacağı
ümidiyle hep aktif bekleyişte bulunduğumuz canlı fakat yetim Ramazanları...
Evet, hem birbirine benzeyen hem de benzemeyen bütün bu Ramazanlar, birer
inkisar ve burkuntu faslı da ihtiva etmesiyle hep aynı tulû ile tüllendi ve gidip
aynı gurûblara kapandı; kapandı ve bize o hicranlı günler adına bir seher
yıldızı şarkısı sunup geçti.

Şüphesiz, bugüne kadar gelip geçen hemen her Ramazan, sezilebilen veya
sezilemeyen ziyası, nuru ve kendine has tadıyla âdeta başlarımızın üzerinde
melek kanatlarının rikkatli sesiyle gelip geçti. Vicdanlarının derinlikleriyle bu
yumuşak sesleri duyan hüşyar gönüller, hemen her zaman bir eşref saate
koşuyor gibi, beraberinde bir ebedî doğuşun müjdesini de getiren Ramazana
yöneldi ve onu duymaya çalıştılar.

Bazen konjonktüre göre, o günlerin ve gecelerin ilham ettiği mânâlar ile,
tıpkı havada yumuşakça yüzen kuşlar gibi rahat, âhenkli, mevzun, hallerinden
memnun, aynı düzen üzerinde, belli bir ufka yürüyüş neşvesiyle, hep
güzelliklere konup-kalkarak; çevrenin isinden-pasından, içlere bulantı
levsiyatından alabildiğine uzak ve yaşadıkları hayatın daha muntazam, daha
anlamlı, daha derin bir geleceğe aktığı hissiyle dopdolu ve gergin.. bazen de,
ümidin, neşenin sonbaharını yaşıyormuş gibi tam bir inhizam içinde; iradeleri
sarsılmış, azimleri kırılmış, beklenti ufukları daralmış, ruh atlasları renk atmış,
korkunç bir çözülme ve bir ayrışma ile sürekli bir irtifa kaybederek, ruh ve
mânâ dinamikleri itibarıyla kendi semalarının üveyki iken, ayaklarının altındaki
arzın sürüm sürüm tâli’sizleri hâline gelmişlerdir.

Şimdilerde, türlü türlü baskı ve dayatmalar, tagallüpler, tahakkümler,
istibdatlar bize varlığımızı yeniden keşfetme imkânını verdi. Evet, her uzvunda
ayrı bir ağrı, ayrı bir sızı bulunan bir muzdaribin her an bütün mevcudiyetini



duyması gibi, biz de yıllardan beri yaşadığımız mağduriyet, mahkûmiyet ve
mazlumiyetler yüzünden, sessiz ama derinden, âheste âheste fakat kararlı,
sımsıkı hak mülâhazasına bağlı, ancak hakkın da hiçbir zaman birileri
tarafından bağışlanacak bir sadaka olmadığı şuuruyla ve tam bir metafizik
gerilim içinde geleceğimiz adına yepyeni günlere kapı aralayan bir Ramazanla
el eleyiz.. el eleyiz ve meltemler gibi yumuşak, hareketsiz akan yüksek debili
suların görünüşlerindeki sessizlik ve tabiî mehabetine denk bir kararlılıkla
gözleri gönülleri doldura doldura kendi özümüze doğru yürüyoruz. Evet,
bizimle aynı duyguyu paylaşanlar bazen, havada kanat çırpmadan duran kuşlar
gibi mevzun, kendilerinden emin, daha yüksek irtifalara açık ve geniş intihab
yelpazeleriyle; bazen, her şeye rağmen bir kısım seçenekleri –li hikmetin–
kullanmadan aktif bekleyişleriyle; bazen de, kendilerinden beklenenin kat kat
üstünde bir temkin ve ciddiyetle hep dilbeste oldukları mefkûrelerine
yürüyorlar.

Yürüyorlar oruçla, teravihle, mâbetle meleklerin Hakk’a yürüdükleri gibi..
fevkalâde yumuşak, olabildiğine rikkatli, gözlerinde yaş, sinelerinde ürperti
bütün samimiyetleriyle yürüyorlar durmadan. Sabahlara kadar kendilerine
rağmen par par yanıp eriyen mumlar gibi, çevrelerine ışık saçıp hep karanlık
yudumlayan, yaşamaya boş verip ömürlerini yaşatmaya adayan bu kahramanlar,
ellerinde milletin mânâ ve ruhunu seslendiren enstrümanları, dillerinde
geçmişimizin özünden, usâresinden süzülüp gelmiş argümanları bize muhteşem
günlerimizi iade etme gayreti içinde çırpınıp duruyorlar. Biz de onların bu
ulü’l-azmâne gayretlerini, bu gayretlerle yükselen zamanı, gelip geçici bir âna
sıkıştırılmış vakitçik olarak değil de; özüyle, vâridâtıyla, vaad ettikleriyle
hiçbir zaman tam geçmeyen, bir ucu en kadîmlerden daha kadîm ve mazinin
şanlı bir döneminde, diğer ucu da sonsuza namzet ve hâle yaslanmış birbirinden
muhteşem bütün devirleri, zaman ve mekan üstü, ruhun rasat noktasından, derin
bir temâşâ zevki içinde seyrediyor ve iman sayesinde ne olmazların olur hâle
geldiğini hayretle müşâhede ediyoruz.

Gerçeğe açık bu rüyalarda, onları çağrıştıracak sâikleri bulabilenler için, her
yeni gün kim bilir ne bilinmezlere kapılar aralar, bize ‘‘Buyurun!’’ eder,
mağmûm gönüllerimize inşirah üfler ve bizi kendimize ve hâle takılı olmadan
kurtararak imanın, ümidin en ferahfeza iklimlerinde gezdirir.

Ramazan, hem en münasip bir dua, münâcât ve Hakk’a yönelme mevsimi,
hem de çok canlı bir tedai kaynağıdır. Onun gökkuşağı gibi rengârenk



atmosferinde, gönüller her zaman buhurdanlar gibi tüter; her seher bir şehrayin
gibi tüllenir; her koyda yüzlerce bülbül öter. Ramazanın ışıktan ikliminde her
hâl, her tavır, her duygu, her ibadet, bize sadece şanlı geçmişimizden bazı
sesleri, bazı sözleri, bazı düşünceleri, bazı mülâhazaları taşımakla kalmaz;
onun sihirli atmosferinde bazen ta öteler ötesinden dahi neler duyar ve neler
dinleriz.! Hele bu Ramazan, bir uzun imsak döneminden sonra, asırlar boyu
süregelmiş bir sessizliği yırtan Ramazan ise... Ramazanın böyle bir aydınlık
kaynağı olduğuna inanan bizler, küçüklüğümüz ölçüsünde değil, Ramazanın
büyüklüğü ve Hak rahmetinin enginliği nispetinde onda öyle bir âhenge erer,
öyle yerli yerine oturur ve öyle ufkî bir derinliğe ereriz ki, gönlümüz Hakk’a en
yakın olmanın huzurunu duyar ve bütün benliğimiz yer yer O’nun rahmet
tecellileri karşısında ra’şelerle ürperir, zaman zaman da üns esintileriyle
sarıldığımızı hisseder gibi olur;

“Ey Rab Seni bilmemek hasret, yakınlık ateş,
Sinelerde yanan kor ocaklardakine eş..
Hele aşkın hele aşkın, aşkın tam bir Cennet.!
Ne olur aşkınla dirilmeme inayet et!”

diye mırıldanır, ufkumuzla bütünlüğümüzü gözden geçirir ve içinde
bulunduğumuz havaya öyle uyarız ki, hem en saf neşelerle coşan bir çocuk, hem
de bin âhı birden duyabilen bir hassas ruh gibi, iki kutuplu bir dünyanın merkez
noktasında, elemi zevklerine eş, endişeleri sevinçleriyle at başı, ümitleri her
zaman temkine dayalı, korkuları recâ payandalı, ikilemler içinde ama mutlaka
tevhid hedefli en engin duygularla ufuktan ufuğa koşarız; koşar ve âdeta
ruhlarımızın kubbesi çatlayıp da açıkta kalacakmışız gibi bir hisle ürpeririz.

Bazen, bu mübarek günler içinde yaşadığımız kutlu saat ve dakikalar, iç
dünyamızı öyle ifşa eder ve sırlarımızı öyle açığa vurur ki, ifade etmeye
muktedir olamadığımız düşüncelerimizin böyle net seslendirilmesi karşısında,
sevindiğimiz aynı anda, gözün, kulağın kalbin önüne geçmiş olmasını
düşünerek, haddimizi aşmış olma mülâhazasıyla da iki büklüm oluruz.

Ramazan esintileri bazen o kadar hâle uygun, yumuşak, mûnis ve beklenenin
üstünde cereyan eder ki, gönüllerimiz çok defa tartamadığımız hislerle dolar-
taşar ve biz sırlı bir akıntıyla kendimizi Cennetlere taşıyan bir köprüde veya
bir mecrada sanırız; sanırız da, bu akıntı kesilecek, bu seyahat sona erecek;
erecek de farkına varmadan rıhtımına kadar ulaştığımız bu Cennet koridorundan



dökülecekmişiz mülâhazasıyla ürpeririz. Ne var ki arkadan hiç beklenmedik
şekilde daha derin bir tedai ve kabaran yeni bir dalgayla, tekrar hudutlarımızı
aşarak kendimizi onun cebrî-lütfî çağlayanları içinde bulur; hiçbir şey olmamış
gibi bu enfüsî seyahat ve müşâhedeye devam ederiz. Ramazanda hemen her
gece, uzun bir yolculuğa hazırlanıyor olma çağrışımlarıyla yataklarımızdan
fırlar, bedenin arzularına bir noktada kerte vurur, dünyaya kapalı, Dost’a açık
duygularla O’na mahrem olacakmışız gibi bir hisle koşar ve sevinçle köpüren
bir hâl alırız; alırız da dört bir yandan gelip benliğimizi saran bir kısım sihirli
esintilerle gündelik düşüncelerden bütün bütün sıyrılır ve âdeta uhrevîleşiriz.
Bu türlü ahvalde çok defa eşref saatler ruhlarımıza kendi büyülerini üfler ve
gönüllerimizde Sonsuzun ateşini tutuştururlar. Böyle anlar bize, o kadar içli, o
kadar tatlı, o kadar munis ve o kadar yumuşak gelir ki, böyle bir süreçte
zamanın saniyeleri, saliseleri o kendilerine has nefasetleriyle ruhlarımızın
derinliklerine sindikçe, bir vuslat çağına girdiğimiz hülyalarına kapılarak
varlığımızın kubbesi çatlayacakmış da öteye geçecekmişiz gibi olur. Aslında,
“Cânı Cânan dilemiş vermemek olmaz ey dil / Ne nizâ eyleyelim o ne
senindir ne benim” mülâhazasını paylaşanlar için bu tabiî bir vetiredir.

Bu ledünnî hisler içinde ömrün dakika ve saatleri o kadar halâvetli geçer ki,
onların üzerimizden böyle sür’atle gelip geçmelerinden âdeta rahatsızlık duyar
ve “keşke bu şirin zaman parçacıkları hiç geçmese, zaman çağlayanı bu kadar
hızla akmasa; akmasa da, iftar vaktinde yudumladığımız soğuk bir şerbeti, akıp
geçtiği her noktada duyup zevk ettiğimiz gibi bu kutlu dakikaların saniye, salise
ve âşirelerini de öyle hissetsek” temennisinde bulunuruz.

Güneş her sabah bizim bu duygularımız üzerine doğar; her öğlen
minarelerden yükselen ezanlarıyla bizde bu hisleri çağrıştırır geçer; her gurûp
ruhlarımıza hem sevinç hem de hüzün kâselerini birden sunar; her gece, bir
halvet büyüsüyle gelir ve bizi bürür; bürür ve dilimizin bağını çözer, bize
içimizi dökmemizi fısıldar. Biz de bu sese, seccadelere koşarak, hasret ve
hicranlarımızı söyleyerek, sevinçlerimizi mırıldanarak, bazen inleyerek, bazen
de çığlık çığlık seslerimizi yükselterek cevap veririz.

Böylece düşünce ufkumuzda hep aynı ruh, aynı mânâ ve sürekli O’nunla
irtibat yollarını araştıra araştıra bir koca ay, “gitme” deyip yalvarmamıza
rağmen çeker-gider; çeker-gider ama, onun hilâlinin gurûba kapanmasını
müteakip de, güneşler gibi ufkumuzu aydınlatan bayramla yüz yüze geliriz.



Yeri ve Sorumluluklarıyla İnsan
Eğer insanoğlu yeryüzünde Allah’ın halifesi, bütün yaratılanlar arasında

Hakk’ın gözdesi, topyekün varlığın özü, usâresi ve Yüce Yaratıcı’nın en parlak
aynası ise –ki bunun böyle olduğunda şüphe yoktur– onu bu âleme gönderen
Zât, kâinatların ruhundaki esrarı keşfetme, dünyanın bağrındaki gizli kuvvet,
kudret ve potansiyel imkânları ortaya çıkarma; her şeyi yerli yerinde kullanarak
kendisinin ilim, irade, kudret.. gibi sıfatlarına şuurlu bir temsilcisi olma hak,
salâhiyet ve kabiliyetini verecektir ki, o, varlığa müdahale ederken ve hilâfet
vazifesini yerine getirirken aşamayacağı herhangi bir engelle karşılaşmasın,
eşya ile münasebetlerinde çelişkiler yaşamasın, hâdiselerin koridorlarında
rahat dolaşabilsin, mahiyetine dercedilmiş bulunan istidatları inkişaf ettirmede
zorlanmasın, ebedlere kadar uzayıp giden arzularını, emellerini
gerçekleştirmede beklenmedik mânialara takılmasın.

İnsanoğlunun, bugünkü başarılarıyla ve eserleriyle farklı bir donanım ve
imkânlarla dünyaya gönderildiği açıktır. Evet onun, kendisinden kaynaklanan
onca münasebetsizliğe rağmen, bugün ulaştığı nokta ve elde ettiği
muvaffakiyetlere bakılacak olursa, herhangi bir engele takılmadığı, yaptığı bazı
işlerde yanlışlıklara girse de pek çok başarıya imza attığı, iradesinin hakkını
yerine getirip varlığı yeniden şekillendirmeye gittiği, dünyayı imar ederek
farklı bir konuma getirdiği, bilerek veya bilmeyerek, Cenâb-ı Hakk’ın, “Ben
yeryüzünde bir halife yaratacağım...”1 tebşiriyle anlattığı ve yeni bir
vazifeliler kadrosuna işaret buyurduğu semavî ihbarına tam bir ayna olduğu
ortadadır.

Gerçi o bazen, meleklerin keşif ve müşâhede yoluyla ileri sürdükleri fesat
endişesini doğru çıkardığı da olmuştur; ama, böyle kısmî şerlere karşı, onunla
gerçekleşen geniş, kalıcı ve Cennet neticeli hayırların sayısı da az değildir.
Evet, onun dünyasında nisbî fenalıklara karşı her zaman izafî hayırlar da devam
edegelmiştir. İnsanlığın ayları, güneşleri sayılan salih kullar, evliya, asfiya ve
enbiya ile, bir kısım kötülüklere, fenalıklara mukabil; hayırlar, güzellikler de
her tarafa yayılmış, her yanda yaşanmış ve Allah’ın insana emanet ettiği hilâfet
mührünün hakkı, hususiyle de yaratılış gayesinin şuurunda olanlarca kat katıyla
eda edilmiştir. Yaratılış esprisini kavramış bir mü’min, farklı yaratılışıyla
mütenasip farklı düşünce, farklı inanış ve farklı davranış sorumluluğuyla –ki
beklenen de odur– bu âleme gönderildiğini anlar ve tavırlarını ona göre



ayarlar. Böyle davranması gerektiği insanın zahirî ve batınî donanımından
anlaşıldığı gibi, Kur’ân’da onun gerçek kıymetiyle tavırları, davranışları
arasındaki münasebetin sık sık vurgulanmasından da anlaşılmaktadır. Yüce
Yaratıcı Kur’ân’da: “Ben cinleri ve insanları başka değil, (Beni bilip) Bana
kullukta bulunsunlar diye yarattım.”2 diyerek, insan olarak yaratılışın, hilâfete
mazhariyetin, farklı donanımın en önemli gayesini vurgulamaktadır. Böyle bir
ilk hatırlatma, hem önceki nimetlere karşı bir umumî sorumluluk ve teşekkür
çağrısı hem de hilâfet vazifesinin temel yörüngesini nazara verme adına önemli
bir tembihtir.

En şümullü ifadesiyle kulluk da diyebileceğimiz ubudiyet, varlık ve eşya ile
hem-âhenk olmanın, dünya ve içindekilerle uyum içinde bulunmanın, kâinatın
sırlı koridorlarında yürürken şuraya-buraya takılmadan yol almanın, sözün özü,
otağını tekvinî esaslarla teşriî emirlerin birleşik noktasında kurmuş bulunan
insanoğlunun, iç âhengiyle varlık arasındaki dengesini korumanın semavî
unvanıdır. Esasen bu âhenk ve bu denge sağlanmadan, insanın insanî değerlere
saygı içinde ve onları koruyarak yoluna devam etmesi de mümkün değildir.

İnsan, yaratılış gayesine uygun hareket ettiği ölçüde varlık ve hâdiselerle
olan münasebetlerini korumada da başarılı sayılır. Aksine, yaratılış gayesine
uygun davranmayan ya da kısmen dahi olsa sorumluluklarını aksatan, kendi
hedefsizliği ve başıboşluğu yanında, kâinatın dönen dolapları, işleyen çarkları
karşısında sürekli müsademeler yaşar ve bir mânâda kendi evi, kendi sarayı
sayılan bu dünyayı içinde yaşanılmayan bir Cehenneme çevirebilir. Daha
bugünden bazıları, çok yakın bir gelecekte dünyanın, böyle bir Cehenneme
çevrileceği endişesiyle tir tir titriyorlar...

Şurası da bir gerçek ki, âdi sebepler planında varlığın tâbi olduğu cebrî
kanunlarla, insanın iradî genel davranışları arasındaki uyumu, ancak ve ancak
kâinatları bir meşher, bir kitap gibi hazırlayıp insanoğlunun istifadesine sunan
Zât bilir. Böyle bir bilgi kaynağından gelen mesajlar çerçevesinde teşriî
emirlere uyum, tekvinî esasların esrarına vâkıf olmanın ve onlarla hem-âhenk
bulunmanın da biricik yoludur. Evet insan, ancak bu sayede, bütün varlığın
bağlı olduğu kanunlarla müsâdemeden ve boşluklar yaşamadan kurtulur ve
kendi evinde, kendi sarayında bulunmanın huzurunu duyar. Aksine, insanın
Yaratıcı’sından kopması, O’ndan uzaklaşması onu üst üste kopma-uzaklaşma,
varlık ve hâdiselerle müsâdemede bulunma fasit dairesi (kısır döngü) içine
çekecektir ki, böyle birinin iflâh olması mümkün değildir.



İnsanın, Yaratıcı’ya halife olma aktivitesi, O’na inanıp ibadet  etmeden eşya
ve hâdiselerin esrarına vâkıf olmaya, ondan da tabiata müdahale etmeye kadar
fevkalâde geniş bir dairede cereyan eder. Hakikî bir insan bütün bir ömür boyu
evvelâ, imanıyla duygu ve düşüncelerini planlar, değişik ibadet çeşitleriyle
ferdî ve içtimaî hayatını düzene sokar, genel muameleleriyle aile ve toplum
münasebetlerini dengeler ve arzın derinliklerinden semanın enginliklerine
kadar her yerde nev’inin bayrağını dalgalandırarak gerçek bir halife olmanın
gereklerini yerine getirip iradesinin hakkını eda etmeye çalışır; çalışır ve
yeryüzünü imar eder, varlıkla insanoğlu arasındaki âhengi korur, arz ve
semanın zenginliklerini arkasına alarak, Yaradan’ın emri ve izni dairesinde
hayatın rengini, şeklini, şivesini daha bir insanî seviyeye getirmeye gayret eder.

İşte, özünde Allah’a kulluk mânâsını da ihtiva eden gerçek hilâfet budur.! Ve
bu aynı zamanda en küçük bir cehdle en büyük bir ihsanın birleşik noktasıdır.
İnsanı, kestirmeden böyle bir noktaya ulaştıracak hamlenin adı da ibadettir.
Bazılarının zannettiği gibi ibadet sadece bir kısım belirli hareketleri yerine
getirmekten ibaret değildir; o şümullü bir kulluk ve kapsamlı bir sorumluluğun
unvanıdır.. ve hilâfet namıyla, insan-kâinat-Allah münasebetinin en açık, en net
ifadesidir. Eğer ibadet insanoğlunun bütün esaretlerden sıyrılarak Allah’a
bağlanma şuurunu kalbe yerleştirmesi, varlığın her parçasında O’na ait
güzellikleri, O’na ait nizamları, O’na ait âhenkleri görüp, duyup hissetmenin
adı ve unvanı ise –ki öyle olduğunda şüphe yoktur– o herkesle ve her şeyle
beraber Hakk’a müteveccih olmanın, her şeyi O’na bağlamanın; bağlayıp her an
O’nunla nazarî-amelî irtibatlarını yenilemenin en sıhhatli ve en kestirme
yoludur. Şuurla böyle bir yolda yürüyen hiç kimse, kendisinin bir memur,
vazifesinin de hilâfet gibi bir pâye ile şereflendirilmenin hakkını eda etmekten
ibaret olduğunda tereddüt etmez; etmez ve şu muvakkat dünya hayatını dolu
dolu yaşayıp yaşatmaya; köşe-bucak uğradığı her yere, gayret ve samimiyet
mürekkebiyle nâmını yazmaya; elinin ve ününün ulaştığı her noktaya
duygularını soluklamaya; zamanın, mekânın her parçasını ona bağladığı
düşüncelerini nakşetmek suretiyle bütün dünyaları doldurabilecek bir derinliğe
ulaşmaya ve sonsuzu peylemeye yetebilecek bir niyet enginliğiyle yaşamaya
çalışacak ve böylece, ebediyetlere namzet olmanın huzuruyla kevn ü mekânları
aşan, Cennetlere ulaşan en derin ruhanî hazlar içinde dolaşacaktır.

Hele bir de bu insan, tekvinî esaslarda ve teşriî emirlerde, vazife ve
sorumluluğu öne çıkararak, yaptığı iş ve hizmetlerin sonuçlarına bağlanmaktan



daha çok, onların özünü ve ruhunu takip edebiliyorsa, ne neticelerin umduğu
gibi çıkmayışı onu inkisara uğratır ne de kulluk iştiyakından ona bir şey
kaybettirir; yaptığı her hizmeti derin bir ibadet neşvesi içinde yerine getirir ve
var olmanın en üst kademesi sayılan hakikî mü’minler zirvesine ulaşmanın
şükrüyle oturur-kalkar; oturur-kalkar ve asla ye’se düşmez, paniğe kapılmaz ve
yol mihnetiyle bıkkınlık yaşamaz.. ye’se düşmek, paniğe kapılmak, bıkkınlık
yaşamak bir yana o, nefs-i amelin özündeki o derin lezzetlerle daha bir
şahlanarak, Mevlâna edasıyla: “Kul oldum, kul oldum, kul oldum / Kullar azat
olunca sevinir / Ben ise kul olduğum için şâd ve mesrurum” der, iş ve amelin
değerini, ona terettüp eden netice ile değil de, doğrudan doğruya yaptığı
vazifenin sıhhati, onun hâlisane eda edilmesi ve Hak rızasına muvafık
düşmesiyle ölçer ve değerlendirir. Böyle davranarak kulluğunun enginliğini,
onu ücretlerle, mükâfatlarla irtibatlandırarak daraltmaz, dünyaya ait sonuçlarla,
ilâhî ve uhrevî amelleri dünyevîleştirmez; aksine onu, hep sıfırın sonsuza
nispeti içinde mütalâa eder ve ruhunda duyduğu bu ölçüdeki bir nispetin
genişlendiriciliğiyle yaşar. Duyguları, düşünceleri ve kalbiyle bu genişliği
duyup hisseden biri, Hakk’a kul olmanın rahatlığına erer ve değişik baskılardan
kurtulur; kurtulmakla kalmaz, vicdanında ezmeyen, zelil kılmayan bir kapının
bendesi bulunduğunu duymakla insanlığını kurtarmış ve gerçek hürriyetini elde
etmiş olur. Onun ilk cebrî lütufları değerlendirmesi istikametinde böyle
davranması bir vazife, Allah’ın değişik dalga boyundaki lütuflarını devam
ettirmesi ise ikinci bir ihsandır.

Eğer insan, yeryüzünde Allah’ın halifesi ise –potansiyel olarak insanoğlu bu
mazhariyetin biricik namzetidir– o, Allah için işleyecek, Allah için başlayacak,
Allah için küsecek, Allah için sevecek, O’nun izni dairesinde varlığa müdahale
edecek ve ele aldığı her işi O’na niyâbet mülâhazasıyla yerine getirecektir.
Dolayısıyla da, ne başarılarıyla gururlanacak, ne yenilgileriyle ümitsizliğe
düşecek, ne kabiliyetleriyle övünecek ne de üzerindeki Hak mevhibelerini
inkâr edecek; her şeyi O’ndan bilecek ve gördüğü işleri birer istihdam sayarak,
her yeni başarısıyla güven yenilemesi mânâsında yeniden bir kere daha
Rabb’ine yönelerek itimat ve vefasını haykıracak ve günde birkaç defa Âkifçe
ifadesiyle kendi kendine: “Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol... / Yol
varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.”  sözleriyle nefes alıp verecektir.
Sürekli gerilimde, her zaman azimli, daima şevk içinde, hep vazife şuuruyla
oturup kalkacak ve her zaman hareketlerini, hamlelerini kulluk gayesine



bağladığı için de ne zafer ve başarılarıyla küstahlaşacak, ne de hezimetleriyle
inkisarlar yaşayacaktır. Düz yolda yürürken veya yokuş aşağı inerken nasıl bir
heyecan ve rahatlık içinde ise, en sarp yokuşlara tırmanırken de aynı azim ve
aynı kararlılığı gösterecektir.

Evet o, bir yandan hilâfet vazifesini yerine getirme uğrunda, aklî, kalbî, ruhî,
hissî bütün melekelerini harekete geçirerek her türlü tasavvuru aşkın bir
performans sergilerken, diğer yandan da, sorumluluğu kapsamına girmeyen
neticeler konusunda olabildiğine mütevekkil, teslimiyet içinde, yeni hamleler
peşinde, alternatif oluşumlar adına ümitlerle dopdolu ve hep Allah’la irtibat
peşindedir.

İşte gerçek mü’min ve tam bir hakikat eri örneği! Bu çizgide niceleri gelip
gitmiş ve geçtikleri yerleri Cennetlerin koridorları hâline getirmiş.. ve niceleri
de bu yollarda Hakk’ın vaad ettiği günlere doğru yürüyorlar. Gelip geçenler de,
yollarda onları takip edenler de kendilerine ait özelliklerin kahramanları olarak
yaşadılar ve yaşıyorlar. Küçük bir menfezle bile bu imtiyazlıları temâşâ etmek
epey zaman alacak.. onlar ve siz müsaade ederseniz; bu konuyu başka bir
zamana bırakalım.
1 Bakara sûresi, 2/30.
2 Zâriyât sûresi, 51/56.



İnanmış İnsanın Nitelikleri
Günümüzde her şeyden daha çok, Allah’a karşı vazifesini yerine getirme

şuuruyla gerilmiş mesuliyet nesillerine ve topluma rehber olabilecek ideal
insanlara ihtiyaç var. İnsanlığı, birkaç asırdan beri içinde bocalayıp durduğu
ilhad, cehalet, dalâlet ve anarşi gayyalarından kurtararak, imana, irfana,
istikamete ve huzura ulaştıracak ideal rehberlere. Hemen her bunalım
döneminde, dinî, fikrî, içtimaî, iktisadî ve ahlâkî buhranlarla kıvranan yığınlara
ışık tutmuş, insan, kâinat ve topyekün varlığı, hatta varlığın perde arkasını
yeniden yorumlamış, duygu ve düşüncelerimizdeki tıkanıklıkları açmış bu cins
dimağlar sayesinde, şimdiye kadar insanoğlu elli defa kefeni gömlek yapmış..
elli defa eşya ve hâdiseleri yeni baştan yorumlamış.. sığ mantıklar nazarında
renk atmış, matlaşmış ve abes rengini almış varlık kitabını yeniden bütün
derinlikleriyle hem de duyarak, hissederek bir mûsıkî gibi seslendirmiş.. bir
meşher gibi temâşâ edebilmiş.. bütün eşyayı fasıl fasıl, paragraf paragraf
tahlile tâbi tutup kâinatın ruhundaki gizli hakikatleri ortaya çıkarmıştır.

Bu kutluların mazhar oldukları en önemli hususiyetleri, imanları ve bu
imanları başkalarına duyurma gayretleridir. Bu iman ve gayretleri sayesinde
onlar, her şeyi aşıp Allah’a ve gerçek huzura ulaşabileceklerine, dünyayı
Cennetlere çevirip ötelerde de otağlarını firdevslere kurabileceklerine inanır
ve âkıbetlerinin zevkiyle hayatı da, hizmeti de âdeta Cennet yamaçlarında
seyahat ediyor gibi duyarlar.

Aslında, imanın derecesi ne olursa olsun, hiçbir sistem, hiçbir doktrin, hiçbir
felsefe onun insanoğlu üzerinde olumlu müessiriyetine denk bir tesir ortaya
koyamamıştır. İman, kendi çerçevesiyle bir insanın gönlüne girince, o kimsenin
kâinat, eşya ve Allah hakkındaki düşünceleri birdenbire değişir, derinleşir ve
bütün mevcudâtı bir kitabın sayfaları gibi çevirip değerlendirebilecek bir
genişliğe ulaşır. O güne kadar şöyle-böyle çevresinde görüp fakat alâka
duymadığı, hatta cansız ve mânâsız bulduğu bütün eşya birden canlanır, birer
dost, birer arkadaş şekline bürünür ve şefkatle onu kucaklarlar. Bu sımsıcak
atmosferde insan kendini, kendi kıymeti ölçüsünde duymaya başlar.. varlığın
şuurlu biricik parçası olduğunu idrak eder.. kâinatın sahife ve satırları arasında
kıvrım kıvrım uzayıp giden yolların sırrına erer.. eşyanın perde arkasına dair
esrarı sezer gibi olur.. derken, üç buudlu mekânın dar mahbesinden kurtulur ve
kendini sonsuzun enginliklerinde bulur.



Evet her mü’min, imanının derecesine göre her zaman benliğinin
derinliklerinde köpürüp duran düşünceleri sayesinde, sınırlılığı içinde
sınırsızlaşır, zaman ve mekânla mukayyetken, kayıtsızlığın üveyki hâline gelir,
mekân üstü varlıkların safına ulaşır ve meleklerden nağmeler dinler.
Başlangıçta bir damla sudan, karmakarışık gibi görünen bir bulamaçtan
yaratılan bu küçük görünümlü büyük yaratık, ruhundaki ilâhî nefhanın inkişafına
zemin hazırlanabildiği ölçüde, inbisat eder; yere-göğe sığmayan, önü-sonu
olmayan ve iki kutup arasındaki kemmiyete denk keyfiyetlere ulaşan aşkın bir
varlık hâline gelir. Bizim aramızda dolaşır, bizimle oturur kalkar; ayakları
ayaklarımızı bastığımız yerde, başı da başımızı koyduğumuz secdegâhdadır ama
o, başıyla ayaklarını aynı noktada bir araya getirdiği ve bir halka hâline geldiği
secdeyi kurbet yolunda bir rampa gibi kullanır ve bir hamlede Allah’a en yakın
olma ufkuna ulaşır.. ruhanîlerle aynı semalarda kanat çırpar ve dünyevîliği
içinde uhrevîler gibi yaşar. Böyle bir gönül, insanî duygularının gelişmesi,
genişlemesi nispetinde her zaman ferdiyetini aşar; âdeta küllîleşir ve bütün
inananları kucaklar.. herkese el uzatır.. ve topyekün varlığı en içten duygularla
selâmlar. Karşılaştığı her şeyde ve herkeste ilâhî tecellîlerden renkler görür,
desenler temâşâ eder ve sesler dinler.. her zaman değişik bir frekansta göklerin
“hayhuy”u ile murakabeye dalar; meleklerin kanat seslerini duyar gibi olur..
yıldırımların ürperten tarrakalarından kuşların inşirah veren nağmelerine,
denizlerin mehabetli dalgalarından ırmakların sonsuzluk duyguları uyaran
çağıltılarına, tenha ormanların büyülü iniltilerinden göklere başkaldırmış gibi
duran şâhikaların heybetli edalarına, yemyeşil tepeleri her zaman okşayıp geçen
sihirli meltemlerden, bağlardan, bahçelerden taşıp her tarafa yayılan baygın
râyihalara kadar çok geniş bir güzellikler atlasını görür, duyar, dinler ve
“meğer hayat buymuş” der bütün eşya ile, eşyanın ruha benzeyen mânâsıyla o
da gürler; soluklarını, dualarla, tesbihlerle gerçek değerlerine ulaştırmaya
çalışır. Her zaman başı yerde, gözü bir nigâh-ı âşina beklentisiyle hep
kendisine açılacağı ümidini taşıdığı kapının aralığında; ümitle gözlerini açar-
kapar.. iştiyakla kapının arkasını kollar.. gaybetin ve gurbetin savulup
gideceğini, huzurun ve kurbetin bir sekine gibi gelip ruhunu saracağı eşref
saatleri bekler.. ruhundaki vuslat arzusuna cevaplar bulmaya çalışır.. bazen hep
uçarak, bazen de yerlerde sekerek, herkesle ve her şeyle içli dışlı O’na doğru
koşar durur. Her konakta yeni bir vuslat gölgesiyle “şeb-i arûs” yaşar.. her
dönemeçte ayrı bir hasret ateşini söndürür ve aynı anda yeni bir kıvılcımla



tutuşur, yanmaya başlar.. kim bilir, kendini günde kaç defa “üns” esintileriyle
kuşatılmış bulur ve kaç defa bu vâridâtı duymayanların yalnızlıkları ve acıklı
halleri karşısında burkulur.

Evet, bu ölçüde enginleşmiş ufuklu bir ruh, her zaman kendini yepyeni
âlemlere açılma rampalarında, olabildiğine gerilimli ve insanî normları aşkın
bir azim ve kararlılık içinde duyar.. sahip olduğu iman ve o imanın arkasındaki
kuvvet sayesinde daha ne mazhariyetlere ereceğini ve ne başarılara imza
atacağını düşünür.. ufku açık, önü açık, iradesi hür ve gönlü huzur içinde
yorgunluğunu hissetmeden koşar durur. Uğradığı her konakta, kendisine ve
çevresine alâkası daha bir artar ve derinleşir. Tam farkına varır veya varamaz;
ama ruhunu dinlediğinde, sürekli kendini, bitmeyen, tükenmeyen bir huzur sath-ı
mâilinde görür; başkaları için söz konusu olan onca gurbet ve yalnızlık sâikine
rağmen o, kat’iyen yol yalnızlığı ve gurbet yaşamaz; yaşamaz, çünkü nereden
geldiğini, niçin geldiğini, nereye sevk edildiğini bilir ve dünyadaki bütün
toplanmaların, dağılmaların farkında, gayesi ve hedefi belli bir kulvarda
koştuğunun da şuurundadır; ne yol meşakkatini duyar ne de başkalarının
yaşadığı korkuları, endişeleri ve ızdırapları yaşar. Allah’a  güvenir, ümitle
şahlanır ve mutlu yarınların masmavi hülyalarıyla zirveye ulaşma neşvesini
yudumlar durur.

Evet, bu engin iman kahramanları, imanlarının derinlikleri ölçüsünde bir
yandan, âlemin düşe-kalka yürüdüğü yollarda, Cennet yamaçlarında tenezzühe
çıkmışçasına huzur soluklayarak yol alırlar, diğer yandan da Hak’la irtibatları
sayesinde, bütün kâinatlara meydan okuyabilir, her şeyin üstesinden gelebilir;
kıyametler kopsa bile endişeye kapılmaz ve karşılarına Cehennemler çıksa da
korkup geriye durmazlar. Başlarını her zaman dimdik tutar ve Allah’tan başkası
karşısında kat’iyen eğilmezler. Kimseden çekinmez, kimseden bir şey beklemez
ve hiç kimsenin minneti altına girmezler. Kazandıkları ve başarıdan başarıya
koştukları zaman, bir taraftan imtihan geçiriyor olma endişesiyle tir tir titrer;
diğer taraftan da şükran hisleriyle iki büklüm olur ve sevinç gözyaşlarıyla
boşalırlar. Kaybettikleri zaman sabretmesini bilir, azimle gerilir ve bilenmiş
bir irade ile “yeni baştan” der yola koyulurlar. Ne nimetler karşısında
küstahlaşır ve nankörlük ederler ne de mahrumiyetlere dûçâr olduklarında
ye’se düşerler.

İnsanlarla muamelelerinde peygamberâne bir kalb taşır; herkesi sever, her
şeyi kucaklar; başkalarının kusurlarını görmezlikten geldikleri aynı anda,



kendilerini en küçük hataları karşısında bile sorgulayabilirler;
çevrelerindekilerin yanlışlarını sadece normal hallerde değil, öfkelendikleri
zamanlarda bile bağışlar ve en huysuz ruhlarla dahi geçinmesini bilirler.
Aslında İslâm da, kendi müntesiplerine, elden geldiğince affetmeyi, kine,
nefrete yenik düşmemeyi ve öç alma duygusuna kapılmamayı salıklar ki, zaten
sürekli Allah’a doğru yürüyor olma şuurunda bulunanların başka türlü olmaları
da her halde düşünülemez.. başka türlü davranmaları, düşünmeleri bir yana,
onlar oturur kalkar hep başkaları için hayır yolları araştırır, hayır dileklerinde
bulunur, ruhlarındaki sevgiyi hep canlı tutmaya çalışır, gayza, nefrete karşı  da
bitmeyen bir savaş sürdürürler. Hata ve günahlarını pişmanlık hararetiyle yakar
kül eder ve günde birkaç defa, mahiyetlerindeki kötülük duygularıyla yaka-paça
olurlar. Gönüllerinden işe başlayarak, her bucakta iyilik, güzellik fidelerinin
boy atıp gelişmesine ortam hazırlar ve Râbiatü’l-Adeviyye felsefesiyle, zehir
olsa da, herkesi ve her şeyi şeker-şerbet gibi kabul eder; üzerlerine kinle,
nefretle gelenleri bile tebessümlerle ağırlar ve en mütecaviz orduları sevginin
yenilmeyen silahıyla püskürtürler.

Allah, onları sever, onlar da Allah’ı.. hemen her zaman sevmenin
heyecanıyla coşar, sevilme duygusuyla da mest ü mahmur yaşarlar. Tevazu
kanatları sürekli yerde ve gül bitirme neşvesiyle toprak olmaya teşne
bulunurlar. Başkalarına saygılı oldukları kadar onurlarına da düşkündürler;
müsamaha, şefkat, mülâyemet ve inceliklerinin bir zaaf şeklinde
yorumlanmasına asla müsaade etmezler. Gerekirse, bir an bile tereddüt
etmeden hayatlarını istihkâr ederek ahirete yürümesini de bilirler. İnançlarını
yaşarken, kimsenin tenkit ve takdirlerine kulak asmazlar; asmaz sadece ve
sadece kendi düşünce atlaslarının rengini soldurmamaya dikkat ederler;
ederler, zira onlar iyi mü’minler olmaya azmetmişlerdir.



Mefkûre İnsanı
Çağın insanı, gayesizliğin mefkûresizliğin kurbanı olmuştur. O bazen

mefkûresizliğiyle iradesinin üzerine yatarak olduğu yerde kokuşmuş kalmış;
bazen de iradî olma adına etrafını yakıp yıkmış, bir anarşist, bir nihilist gibi
davranmıştır. Doğrusu o, durgunlaşınca içten içe kendini yeyip bitirmiş,
harekete geçince de din, diyanet, ahlâk ve adalet gibi değerleri yıkıp yerle bir
etmiştir.. evet, onun kabuğuna çekilip münzevîleşmesi de sosyal çevre ile
münasebete geçmesi de hep bir problem olmuştur.

Bu midesi aktif, beyni pasif, hisleri sürekli galeyanda ve kalbinin
mevcudiyetinden habersiz cismanî varlığın, gündelik dedikodu dışında kalıcı,
ruhlara inşirah verici ve onu geleceğe taşıyıcı kayda değer hiçbir yanı, hiçbir
düşüncesi, hiçbir tavrı ve hiçbir projesi yoktur. Zayıf olduğu zaman her şeyi
suskunlukla geçiştirir. Güçlendiği zaman da değişik tahrip yollarıyla kendini
ifade etmeye çalışır; yer yer hazanla savrulan yapraklar gibi esintilere göre
şurada-burada sürüklenir durur, zaman zaman da çer çöp gibi sıkışıp kaldığı
yerde gelen üzerinden geçer, giden üzerinden geçer.

Yıllar var ki bu meş’ûm hava âdeta insanımızın tabiatı hâline geldi. Evet o,
duygusunda, düşüncesinde ve gaye-i hayalinde daralıp, büzüşüp dar bir fânusun
içine girmeye razı olduğu günden beri ya aşağılık komplekslerine kapıldı ya da
hezeyanlarla boşalmaya çalıştı.. ve her iki durumda da millî karakteriyle
savaşıp durdu. Maalesef şimdilerde de bu savaş, daha farklı bir buudda bütün
hızıyla devam ediyor. Düşünün ki âlem, yeni bir çağ mülâhazasıyla projeden
projeye koşarken biz büyük ölçüde hâlâ birbirini takip eden buhran fasit
daireleri (kısır döngüler) içinde kıvranıp duruyoruz. Düşüncelerimiz dağınık,
duygularımız süflî, davranışlarımız tutarsız, yüreklerimiz de merhametsiz..
yığınlar mânâsız gelgitlerin ağında birer oyuncak, toplum her gün ayrı bir
mihrap peşinde ve rehberler de gaflet içinde. Öyle ki hangi müesseseye bir göz
atsanız, içten içe kaynadığını görür ve ürperirsiniz. Evet bir düşünce hayatını
ya da ahlâkı, kültürü, sanatı, siyaseti, iktisadı, hukuku içiniz burkulmadan
seyredemezsiniz.

Bir dönemde, bizimle aynı kaderi paylaşmış, aynı mazlumiyet ve
mağduriyetleri yaşamış çevremizdeki toplumlar da, bize özeniyormuşçasına,
he r türlü mesâvîde âdeta bizime atbaşı.. hatta bazı olumsuzluklarda fersah
fersah bizim önümüzde oldukları bile söylenebilir. İçten içe birbirini yemeler,



sürekli harb u darp, peşi peşine ihtilaller, her zaman kuvvetin hak üzerindeki
hakimiyeti ve şuursuzca taklit bu koskoca dünyanın âdeta alın yazısı. Zaten,
kartalların yenik düştüğü bir mücadelede serçelerden başka bir şey de
beklenemezdi.

Böyle iç içe sadmelerle sürekli sarsılan, sarsıldıkça her gün biraz daha su
alan millet gemisini onarıp uzun seferlere hazırlamak için bugüne kadar inanç,
azim ve ümidini koruyabilmiş yüksek mefkûreli, uzun soluklu, yaşamasını
yaşatmaya bağlamış ve maddî-mânevî füyuzât hislerinden fedakârlıkta
bulunabilecek babayiğitlere ihtiyaç var.. birkaç asırdan beri dünyanın üzerine
çöken değişik dalga boyundaki tazyikleri, farklı görünümdeki baskıları
parçalayıp dağıtacak, hiç olmazsa yumuşatıp hafifletebilecek, polat iradeli
babayiğitlere. Kendi kurtuluşlarını kurtarmaya bağlayan, ikbal ve geleceklerini
başkalarının mutluluğu adına toprak gibi ayaklar altına serebilen; hava gibi
herkesin demine damarına karışıp, her bünyede kan gibi deveran edip duran; su
gibi hasret ve hararetlerin üzerinde çağlayıp her yana hayat üfleyen; sonra da
bütün hareketlerini ruhunun derinliklerinde mefkûreleştirebildiği bir mesuliyete
bağlayan; ferdî sorumluluk sınırlarını aşkın bir merhamet iradesi ve bütün
insanlığı kucaklayacak enginlikte bir şefkatle bize yitirdiğimiz ruh ve mânâyı
kazandırmaya çalışan; çalışıp son bir kere daha bize insanî muhtevamızı
hatırlatan bu yüksek idealler sayesinde öyle zannediyorum ki, bütün insanlığın
yüzü gülecek, şu birkaç asırlık muzdariplerin ızdırapları dinecek ve belki de
dünya yeniden bir kez daha mihverine oturacaktır.. tabiî bu arada, bunca
zamandır mefkûresiz yaşayan âvâre ruhlara da birer örnek teşkil edeceklerdir.

Zaten, insanların müşterek kaderi de, onlara ayrı kalma, ayrı yaşama fırsatını
vermeyecek şekilde bir program ihtiva etmektedir. Biz, gözlerimizi yumup
kulaklarımızı tıkasak da hâdiseler, aramızdaki pek çok müşterek noktayı değişik
yollarla kafamızın içine sokarak bizi, münferit hislerden daha çok müşterek
l e z z e t ve elemler atmosferine çekip vicdanlarımıza içtimaîliğimizi
hatırlatmakta. Zira, bizim her hareketimiz, şöyle veya böyle herkesi alâkadar
ettiği gibi, âlemin en ücrâ bir köşesinde meydana gelen herhangi bir hâdise de
bizi alâkadar etmektedir. Böyle bir iç içelik, biraz da insanın insan olmasından,
onun duygularından, düşüncelerinden ve uzak-yakın çevresinde cereyan eden
hâdiselerin müşterek tesirinden, sözün özü başkalarıyla beraber yaşama
kaderinden ve paylaşma konumunda yaratılmış olmasından kaynaklanmaktadır.
Aslında insanoğlu, fıtratının bu ölçüde cebrî beraberliğe programlandığı sırrını



kavrayabilse, kaderin hükmünü de yanına alarak daha hızlı hareket edebilir.
Ayrıca o, niyet ve iradesiyle kendini bu tabiî akışa saldığı takdirde, tabiîliğe
aklî, mantıkî ve iradî bir derinlik de kazandırarak, bir yandan insan olma
esprisini ortaya koyarken, diğer yandan da dileme ve niyet etme sevabını elde
edecek ve iradesini kendi ebedîleşme mefkûresini çözen bir anahtar hâline
getirecektir.

Onun içindir ki, “ebed-müddet” var olmayı düşünen herkes, mutlaka
başkalarını da kurtarıp kucaklamayı ülkü edinmelidir ki, ebediyet yolunda
kurtarıp kucakladığı herkes tarafından da kucaklanabilsin. Bunun aksine, kendi
kurtuluşlarını başkalarını yıkma üzerine bina eden bencil, harîs ve merhametsiz
ruhlar, sevmedikleri gibi sevilmemişler ve her kesim tarafından istiskal
edilegelmişlerdir. Ayrıca, yararlı insanın yararı herkesten evvel kendine,
zararlı insanın zararı da kendinedir. Tabiatında yararlı olma cevheri bulunan
bir insan, tabiat ve karakterini sergileyip gönlünün diliyle kendini ifade ettiği
her yerde, granitler gibi en sert gönüllerde bile taht kurabilmiş ve herkesin
“vird-i zebânı” olagelmiştir.

Bencil, hırslı, kindar, merhametsiz davranan ve kendi varlığını sürdürme
adına, yarasalar gibi hep harabeleri kollayan muhteris kimseler, hep ferdî
dünyalarının dar mahbesinde kalmış ve müşterek bir dünyanın enginliğini
hiçbir zaman duyamamışlardır. Hatta onlar o kendi daracık âlemlerinde bile
asla huzur içinde olamamışlardır. Kalb ve vicdanlarında her zaman kaybeden
bu insanlar, her şeyden evvel kendi içlerinde insan olma değerlerini kurutmuş
ve kalblerini öldürmüşlerdir.

Evet, sadece kendilerini düşünüp başka herkese karşı kapalı yaşayan bu
kimseler, birer miskinlik örneği ve ölüm-hayat arası sürüm sürüm öyle canlı
cenazelerdir ki, ne hayatın sıcaklığını duyabilirler ne de yaşatmanın hararetini.

Gerçek hayat, bugünün ve yarının insanları düşünülerek planlanan ve onlar
için yaşama gayesiyle mefkûrelendirilen hayattır. İşte baştan sona kadar hayatın
her basamağına hakim olan böyle bir şuur, bir idrak, bir his, hakikî insan olma
karakterinin tam resmi ve hadd-i tâmmıdır. Bu öyle bir resimdir ki, firasetle
ona bakabilen herkes, bu fotoğrafın arkasında bütün bir varlıkla ne derin ve ne
sıcak bir alâkanın bulunduğunu rahatlıkla görebilir. Bu resimde, insan, hem
kendine hem de başkalarına kalb gözüyle bakar ve bakıp gördüklerini de
vicdanın kadirşinaslığı ile değerlendirir. İşte insan böyle bir bakış zaviyesi
sayesinde, kendi iç dünyasını daha iyi temâşâ ettiği gibi, aynı menşurla



çevresini de daha yakından görüp tanıma imkânını yakalar ve herkesi, her şeyi
daha mülâyim, daha yumuşak ve daha sıcak bulur. Ne var ki, böyle bir iç
derinlik, hemen birdenbire elde edilemez. O, vicdanlarımızın derinliklerinde
uzun bir mayalanma döneminden sonra ortaya çıkan bir merhamet tezahürü ve
gönlün dilinden bir insanî çağrıdır. Bu çağrı, gönül adamının vicdanından
fışkırır, her yana kendi boyasını çalar ve zamanla da her şeyi kendi diliyle
konuşturmaya başlar. O doğrudan doğruya kalbden yükseldiği için de dıştaki
şerarelerden ve şurada-burada havayı kirleten parazitlerden de asla müteessir
olmaz.

Göklerde ve yerde hüsnükabule açık, iman esaslı, ihsan derinlikli bu çağrıya,
bir gün bütün ruhanîlerin saygıyla yöneleceği, gök kapıları aralanarak ona
iltifat ve teveccühlerin yağacağı muhakkaktır. İşte esas o zaman bütün gönüller
merhametle atacak, merhametle düşünecek, merhametle konuşacak, merhametle
davranacak ve bütün varlığı merhametle kucaklayacaktır.. ve zannediyorum,
yeryüzü, bu ölçüde bir merhametin pırıl pırıl aynası hâline geldiği işte o gün
bizler de, hayatı daha içten sevecek, sevdirecek ve başkalarına ebedileşme
yollarını gösterme uğrunda nefsimize ait hasis şeylerden bütün bütün sıyrılarak,
vicdanın müşâhede ufkuyla hem kendimizi hem de bizim dışımızdakileri daha
farklı görebilme zaviyesini yakalamış olacağız; yakalamış olacak ve sadece
yapabileceğimiz iyilik ve güzellik düşüncesiyle yetinmeyip, elimizden
gelmeyen iyiliklere, güzelliklere de ulaşmaya çalışacak ve bu konuda sürekli
erilmez zirvelerin hülyalarıyla oturup-kalkacağız. Ulaşılmazlar ulaşılır hale
gelince “tahdîs-i nimet”le gürleyecek; takatimizin sınırlarını zorlayan aşkın
mefkûreler karşısında da hep ümitten soluklarımızı imanla kanatlandırarak aktif
bekleyiş içinde olacağız.

Her halde iyilik aşkıyla kendi sınırlarını zorlayan böyle bir ruhî seviye,
insanın en derin yanı ve kayda değer en engin yönü olsa gerek. O, bu yanı ve bu
yönüyle Hak katında da, halk katında da değerler üstü değerlere ulaşacaktır ki,
işte onun “ahsen-i takvîm”e mazhariyeti de bu derinliği itibarıyladır. Bu
ölçüde, Allah ile iyi münasebetin neticesi olarak herkese karşı duyulan böyle
bir alâka, ferdiyet planında bir mefkûre; “Beni şehit eyle, milletimi aziz eyle.”
sözleriyle seslendirilen düşünce yüksek bir millî mefkûre; “Milletimin imanını
selâmette görürsem Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım.”1

ifadeleriyle dile getirilen civanmertlik aşkın bir mefkûre; hayatına kastedenlere
karşı; “Allah’ım ümmetimi bağışla, onlar beni bilmiyorlar.”2 kelimeleriyle



ifade edilen âlemşümul şefkat ise mesuliyet eksenli, merhamet derinlikli
kuşatan bir mefkûredir.

Kanaatimce, toplumumuzun şimdilerde, şuna-buna değil, bu ölçüde mefkûre
kahramanlarına ihtiyacı var. Önce kendi milletimize, sonra da bütün bir
insanlığa merhamet duygusuyla ellerini uzatabilen ve ellerini Rabbine her
kaldırışında başkalarını dileyen mefkûre kahramanlarına. Böyle büyük bir
ihtiyacı başkaları karşılayamayacağına göre, konumumuzun gereği kendi
içimizden başlayarak onu seslendirmek de yine bize kalıyor.
1 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).
2 Buhârî, enbiyâ 54; Müslim, cihâd 104-105.



Fesada Açık Ruhlar
Aklın, mantığın ciddî biçimde yara aldığı ve hislerin, heveslerin

muhakemenin önüne geçtiği günümüzde, her zamankinden daha fazla dikkat
etme konumunda olan bizlerin, çevremizde meydana gelen hâdiseleri, gerçek
sebep ve sâikleriyle yerli yerine oturtabilmek, oturtup değerlendirebilmek için,
kine, nefrete, düşmanlığa dayalı ve propaganda eksenli kitap, broşür, makale ya
da sempozyum, konferans, panel, açık oturum gibi... belli ideolojiler etrafında
yazılıp-çizilen fikir suretindeki heveslerden daha çok, düşünce namusu ihtiva
eden objektif mülâhazalara ihtiyacı var. Yıllar var ki, sırf bir kısım ideolojik
endişe ve hizip çıkarlarıyla alâkalı gayız ve öfke hıçkırıkları diyebileceğimiz o
tiksindiren homurdanışları dinleye dinleye düşünce istikametimiz bozuldu..
beşerî münasebetlerimiz, herhangi bir ciddî sebebe dayanmayan bazı vâhî
kaygılarla temelden sarsıldı.. ve milletçe, çevremizdeki onca güzelliklere
rağmen hep bir kısım çirkinliklere takılıp kaldık; takılıp kaldık da iyilikleri
bütün bütün görmezlikten gelerek sürekli kötülükleri öne çıkardık.. hatta daha
da ileri giderek, pek çok evrensel insanî değerleri politik veya ideolojik
mülâhazalarımıza feda edip kuruntularımızı âlemşümul kıymetlerin tahtına
oturttuk.. gün geldi, prim yapacağı mülâhazasıyla düşmanlıkları körükleyip
diyalog ve hoşgörüye karşı ilan-ı harp ettik.. cumhuriyet ve demokrasi
nimetlerinden, bizim gibi düşünmeyenlerin istifadelerinden rahatsızlık duyarak
her zaman bayraklaştırdığımız sistemi bile sorgulamaya kalktık.

Evet, bütün bunları yaptık ve aslında bunlar, bir döneme ait, Allah’a, O’nun
Peygamberi’ne ve öldükten sonra dirilmeye inancını yitirmiş nesillerin
dramıydı. Rıza Tevfik’in ifadesiyle, belli çevrelerce, Türklük ruhu apaçık ve
zorla hem Allah’ına hem de Peygamberi’ne isyana itiliyordu. Geleceğin sonsuz
karanlıkları karşısında, inançsızlıkla tir tir titreyen ve şaşkınlıkla gidip bir
oraya bir buraya toslayan, insanî ve ahlâkî yanları itibarıyla, cismaniyetine
nispeten tıpkı felçli uzuvlar gibi nahifleşmiş; millî değerleri açısından
alabildiğine renksiz ve silik, tarihten tevârüs ettiği şeylere karşı fevkalâde
saygısız ve mütecâviz; sürekli kendi hezeyanlarını takdis edip dururken, dinî ve
millî her şeyi tekrar tekrar süzgeçten geçirme lüzumundan bahsedecek kadar
lâubâli veya septist; yazarken, konuşurken işporta mefhumlarıyla düşünecek
ölçüde bayağı ve ağzını açtığı her yerde, az buçuk firaset sahiplerince hemen
kendini ele veren bu fikirzedeler, kendileri açısından altın çağlarını yaşasalar



da vatan evladına hep kan kusturduklarında şüphe yoktur. Millet onların gayız
ve nefret bombardımanları karşısında hep inim inim inledi; onlar da bir türlü
doyma noktasına ulaşamadıkları o Cehennemî kin ve hiddetleriyle sürekli
homurdanıp durdular.. homurdanıp durdular ve hiçbir zaman varlık ve insanın
gerçek muhtevasına, vicdanın sesine soluğuna, ruhun enginliğine yönelemediler.
Yönelemezlerdi de, zira bunların ne bir ufukları ne de gaye-i hayalleri vardı..
egoları etrafında dönüp durmayı yol alma sanıyor.. ve tıpkı, her zaman
sandalının bir yanındaki küreği kullanan kayıkçı gibi, aynı noktada daire çizip
duruyorlardı. Kafalarındaki çarpık ve anarşik düşünceleri, dillerinden dökülen
gayız ve nefret ifadeleri; kitap, gazete, mecmua sahifelerinin yanında televizyon
ekranlarını karartan beyan ve üslûplarıyla bu duyguları kara, düşünceleri kara,
ifadeleri kapkara tâli’sizler, dünden bugüne kendileriyle beraber milletimizin
tâli’ yıldızını da karartıyorlardı.

Bilmem ki, bunlara birer düşünce anarşisti demek nasıl olur?. Kendi
fikirlerinin dışında –ona da fikir denecekse– her türlü otoriteye karşı çıkan, her
türlü iktidarı reddeden, Bakunin’in ifadesiyle, hiçbir ayırım gözetmeden sadece
yıkmayı düşleyen ve hedeflediği her şeye kaba kuvvetle ve bir hamlede
ulaşmayı planlayan; ilhamlarını Neronlar, Firavunlar, Leninler, Mussoliniler,
Hitlerler, Francolar, Salazarlar veya Proudhonlar, Nietzscheler,
Schopenhauerler, Kamular, Marcuseler... gibi büyük ölçüde ömürlerini insanî
değerlerle savaşmakla geçirmiş canilerden alan bu düşünce ma’lûlü bahtsızlara
başka bir isim bulmakta zorlandığımızı itiraf edelim. Tamir ve inşa zemininde
böyle hep tahripte bulunan, yıkmayı yapma sanan, her zaman müstatil bir cinnet
örneği sergileyen bu insanları, günümüzün nesilleri böyle tanıdığı gibi,
geleceğin insanı da böyle tanıyacak ve onları tarihin büyük anarşistleriyle
beraber yâd edecektir.

Evet, duyguda, düşüncede, inançta, felsefede, tabiat “bilimler”inde hep
materyalistçe davranıp anlayış ve inançlarımızı yıkarak bizi gönül dünyamızda
ilhada, fikir hayatımızda teşettüte, örf, âdet ve geleneklerimizde tahribe iten,
hatta kısmen muvaffak da olan bu insanlara dense dense anarşist denir; ama
kat’iyen aydın ve entelektüel denemez; zira bunlarda anarşist ruhların bütün
hususiyetlerinin var olduğu söylenebilir.

Bunlar, güçlü oldukları zaman zalim ve baskıcı; iktidarsız hâle geldikleri
zaman hırçın ve hilebaz; başkalarının boşluklarını değerlendirmede fevkalâde
mahir ve kurnaz; kendi kusurlarını örtbas etmede olabildiğine cerbezeci ve



şarlatan, hasım kabul ettiklerini yıkmada hep karalamacı ve karalamalarında da
kararlıdırlar.

Evet, her yerde ve hayatın her biriminde kavgacı tabiatlarıyla düşüncelerini
belli eden ve firasetli insanlara kendilerini ele veren bu olabildiğine zayıf, ama
tahribin kolaylığındaki avantajları değerlendiren; bu oldukça mantıksız, fakat
mugalâta ve demagojinin bütün türlerini bilen; bu tamamen muhakemesiz, ancak
her zaman değişik çığırtkanlıklarla mevcudiyetlerini hissettiren bu kör ve topal
yığınlar, bütün oyunlarını müstakim düşüncenin kendi içindeki tutarsızlığı ve
zaafları üzerinde oynamaktadırlar.. oynarken de sanki bu ülkede yalnız onlar
düşünüyor, onlar konuşuyor, onlar karar veriyor ve onlar kitleleri yönlendiriyor
gibi bir imaj uyarılmakta; buna karşılık saf vatan evladı ise, kendi zaaf ve
tutarsızlığının ağında bin bir ihtilaçla kıvranmakta ve hep sessiz infialleriyle
içten içe kendini yiyip bitirmekte. Böyle olunca da, her yerde sadece bu bir
avuç anarşistin sesi duyulmakta, onların izleriyle karşılaşılmakta, onların
tahriplerinin endişesi yaşanmakta ve her olumlu hamle onların planlayıp ortaya
koydukları engebelere takılmakta...

Acıdır, dün olduğu gibi bugün de bütün toplum yine onların uğursuz
çığırtkanlıklarıyla inliyor, devlet, yer yer onların velvelelerinin şaşkınlığını
yaşıyor, din ve diyanet onların şarlatanlığıyla sık sık hırpalanıyor; ahlâkîlik
onların dünyasında bir ayıp gibi gösteriliyor ve sanat o uğursuz atmosferde
hislerin, heveslerin oyuncağı hâline getiriliyor...

Hâsılı, bu anarşist ruh rahatlıkla her yere girebiliyor, her şeye karışabiliyor,
bütün değerlere dokunabiliyor ve tıpkı kanser hücreleri gibi metastazla ulaştığı
her uzvu kendine benzetiyor ve ona kendi üslûbunu dayatıyor. Evet o, her zaman
açık-kapalı komünist usûl ve yöntemleriyle içtimaî âhengimizi sarsıyor; dine
saldırıyor ve onu çağ dışı ilan ediyor. Sanatı yozlaştırıyor ve onu kuralsızlığın,
kanunsuzluğun mezbeleliğine çeviriyor. Düşünceye musallat oluyor ve onu
hevânın, hevesin yedeğine vererek kirletiyor. Aslında, yaptığı şeylerle, inanç,
düşünce ve sanat telâkkimizi bozan bu anarşist ruh, her şeyden evvel bizim iç
âhengimizi bozuyor ve ümit ufuklarımıza sisler, dumanlar püskürtüyor.
Böylece, inanç ve beklentilerimizdeki koskoca bir dünya, onun için bir
tımarhane –bu onun umurunda olmasa bile– bizim için de bir zindana
dönüşüyor.

Tımarhane deyip delilere telmihte bulundum. İşin doğrusu, bu darmadağınık
ruhu, bu hiçbir kalıba uymayan hilkat garibesini ne sıhhatli dimağlar



kategorisinde mütalâa etmek ne de hasta ruhlar albümünde bir çerçeveye
oturtmak mümkündür. Akıllı deseniz, her zaman selim mantığa, ilmî
müşâhedeye ve vahye karşı ciddî tavırları sizi yalanlar. Şizofreni demeye
kalksanız, aldattıkları yığınların tekzibine uğrarsınız. Paranoyak olduğunu
düşünseniz, temâdî tenakuzu karşınıza çıkar. Narsist diyecek olsanız, meseleyi
ferdîliğe incirar ettirmiş (indirgemiş) olursunuz.. evet bunlar hiçbir kalıba
uymazlar; pek çok kalıp içinde görünseler de tam bir kalıpsızlık örneğidirler.

Genç nesilleri ele geçirdikleri yerlerde, önce onları baştan çıkarır, sonra da
onlardan şikâyet etmeye başlarlar. Kamu yararına deyip başına geçtikleri her
işte, kendi çıkarlarını düşünür ve başkalarına boş verirler.. kendilerinden iş ve
hizmet beklendiği her zeminde hizmetten daha çok laf üretirler.. emniyet ve
asayişe –Allah göstermesin– müdahale etme fırsatını bulsalar, bütün düzeni
kendi ruh atlaslarına çevirirler.. adalete el atsalar, hukuku o müşevveş
düşünceleriyle yorumlar, umumî nizamı altüst ederler.. yollar onları vatan
müdafaasına çekip götürse, cephede kelepir kovalar, cephe gerisini de
kabadayılık arenasına çevirirler.. mihrabı, minberi ele geçirseler, kendilerini
Allah’ın vekili görür ve halkı kapı kulları sanırlar; ağızlarını her açtıklarında
ya kinle, nefretle boşalır ya da insanlara beddua ve kahriyeler okurlar.

Hâsılı, bunlar nerede ve hangi meslekte olurlarsa olsunlar, her zaman yıkıcı,
insafsız, bencil ve kendi doğrularının azat kabul etmez köleleri gibi davranır ve
herkesi değişik yanlışlıklar içinde görüp göstermeye çalışırlar. Zayıf düştükleri
zaman kavgada yenilmiş çocuklar gibi tehditlerle teselli olur ve hep karşıya
zarar verme fırsatını kollarlar. Kuvveti elde ettiklerinde herkesi ezer geçer,
herkesi ağlatır ve çevrelerindeki mazlum iniltilerini bir ney gibi dinlerler.
Bunların, ruhlarımızda cefa endişesiyle iç içe yaşayan dostlukları ayrı bir
ızdırap; müsamaha, afv u safh bilmeyen düşmanlıkları ise ayrı bir ızdıraptır.
Bunlar sadece davranışlarıyla değil, sırf yâd edilmeleri ile bile elli türlü
kabalığı, hoyratlığı birden çağrıştırırlar.

Bunların belirli bir yolu, mezhebi, felsefesi yoktur. Aslında teşhisi,
çerçevesi belli olmasa da bunlar birer hastadır ve hastalıkları da, mizaçlarını
uyaracak değişik hâdiseler karşısında her zaman nüksedecek türdendir. Ne
zaman hafakanlarının kabaracağı, ne zaman hezeyanlarının köpüreceği hiç belli
olmaz. Uslu uslu otururken, bir bakarsın yakınındakilere tekme-tokat sallıyor,
uzaktakilere de yazılarıyla, sözleriyle hakaretler yağdırıyor. O, ne millî
göründüğünde doğrudur ne de milliyetsizliğinde; zaman zaman millî görünme



lüzumunu duyar, önüne geleni milliyetsizlikle karalar.. yer yer evrenselliğe
bürünür, millî ruh taşıyan herkesi faşistlikle suçlar.. dini kabul ediyor gibi
göründüğü aynı zamanda, rahatlıkla bütün dindarlara “mürteci” diyebilir.. insan
haklarından söz ettiği aynı anda, bazı kimselerin o haklardan mahrum edilmesi
gerektiğini vurgular ve zımnen de olsa onların, insan olmanın avantajlarından
yararlanmayı hak etmemiş bir alt sınıfa mensup olduklarını ima eder.

O , toplumu oralıya-buralıya ayrıştırır ama, ne oralıdır-ne de buralıdır; o,
kinin, nefretin esiri, imanın ve imanlının da en amansız hasmıdır; hasmıdır ve
kendinin o tahripçi iradesi dışında hiçbir iradeye tahammülü yoktur. Bundan
ötürü de, içinde bulunmadığı, bulunamadığı, bulunup alkışlanamadığı en olumlu
teşebbüslerin, en ideal projelerin –tabiî bütün bunlarda onun menfaatleri söz
konusu değil ve ona bir pâye ve itibar kazandırmıyorsa– hep düşmanı
olagelmiştir.. düşmanı olagelmiştir, zira onun şahsen ne bir teşebbüs kabiliyeti,
ne bir inşa gücü ne de bir proje üretme istidadı vardır. O sarmaşıklar gibi hep
başkalarına dayanarak ayakta durmaya çalışır, onlardan beslenir, sonra dört bir
yandan onları sararak hava ve ziyalarına mâni olur.

O, bir başarısızlık örneğidir, başarısızlığı kadar da başarı düşmanıdır. Şöyle
veya böyle o, kendisinin içinde bulunmadığı hiçbir işi ve muvaffakiyeti
hazmedemez. Bu itibarla onun hazmedemediği bir hayli insan vardır ve o bütün
bunları düşman ilan etmiştir; gücü yettiklerini ezer, yetmediklerine çamur atar;
en masum vatan evladını dahi karalamada bir an bile tereddüt etmez. Belki de
onun en başarılı olduğu husus da işte budur. Değişik demagoji ve mugalâtalarla,
o kapkaranlık düşüncelerini bazen en aydın kimselere bile rahatlıkla kabul
ettirebilir.

Aslında, bu karanlık ruh, hep kendi yalancı hülyalarıyla beslenir ve
vehimleriyle ayakta durur. Kinle, nefretle kendini ifade eder ve bütün
oyunlarını karşı cephe kabul ettiği kesimin zaafları üzerinde oynar. Yaptığı her
iş tahrip olduğundan, bazen az bir güç ve imkânla büyük işler başarıyor gibi de
görünebilir. Hatta, yaptığı bu şeyler onun his dünyasına birer başarı gibi
aksettiğinden sürekli onu cesaretlendirir ve onda daha büyük bir tahrip arzusu
uyarır.

Doğrusu bu düşünce anarşisti bir insan ruhu zararlısıdır ve bu zararlı
karşısında şimdilerde bizim her şeyden evvel, bugünümüzü, yarınımızı iyi
görüp iyi değerlendirecek; ülke meselelerini dar politikacı mantığıyla değil,
milletin ana problemlerini çok iyi kavramış ve alternatif çözümler üretebilen;



sözden daha çok davranışlarının eri; icmalî planda düşüncesi hareketlerinin
önünde, tafsilî planda hareketleriyle yeni düşünce ufuklarına açılabilen ruh
kahramanlarına, analitik zekâlara; yılgınlık bilmeyen güçlü iradelere
ihtiyacımız var. İşte böyle hiçbir branşın tek ve dar görüş planına mahkûm
olmayan bu gerçek bilgi ve tefekkür nesli sayesinde, bugün olmasa da yarın –
inşaallah– düşünce ufkumuzu kirleten ve millî üslûbumuzu karartan tarihî bir
zararlının tesir ve teşevvüşünden kurtulacağımızı ümit ediyorum.



Düşünce Kaymaları
Yıllar var ki toplumumuzda sürekli bir düşünce kayması yaşanıyor ve her

gün daha da yaygınlaşan bir üslûp bozukluğu bütün duygu ve düşünceleri âdeta
esir alıyor. Beyanlar fevkalâde dekolte, ifadeler olabildiğine mütecâviz,
davranışlar bayağılardan bayağı, eda büsbütün yırtık; bu şirâzesizliğe esas
teşkil eden hisler ve mantıklar ise akreplerin niyetleri kadar karanlık... Neyi
dinleyecek, kime güvenecek ve hangi düşünceye itimat edeceksin.? Her zaman
tenkide ve tahribe kilitlenmiş bu kavgacı ruhlar arenasında, en masum
düşünceler, en tutarlı planlar ve projeler bile bazen teâruzların, tesâkutların
insafsız dişleri arasında çiğnenip bir kenara atılmakta ve en mukaddes değerler
hep pâyimal olup gitmekte.

Nedir acaba, insanımıza insanî değerler açısından bu ölçüde irtifa
kaybettiren sebepler?. Nedir acaba bizi birbirimizin kurdu hâline getiren
sâikler..? Şayet bu üslûpla –tabiî, buna da üslûp denecekse– bir yere varılmak
isteniyorsa çok yanlış; hele bu yolla bir kısım yüksek mefkûrelerin
gerçekleştirilmesi düşünülüyorsa o da bütün bütün bir aldanmışlık.. ama ne
acıdır ki, biz yıllardan beri hep peşi peşine aldanmakta, hep akla hayale
gelmedik yanlışlıklar yapmaktayız. Hem de yaptığımız şeyleri dünya çapında
büyük başarılar gibi göstererek büyük yanlışlıklar yapmaktayız. Öyle ki, âleme
örnek olacak, dünyanın şeklini değiştirecek, hiç olmazsa ülkemize çeki-düzen
vereceğiz yâveleri en çok bu dönemde duyulan fantezilerden oldu. Ama, işte o
tiz perdeden atıp tutmalar ve işte huzursuzluğun pençesinde kıvranan bu
mübarek ülke ve mağdur millet!

Doğrusu, bu şirâzesizlikle ne dünyanın düşünce haritasını değiştirmek ne
kendi toplumumuzun idbarını ikbale çevirmek ne de insanımıza yeni ufuklar
açabilmek mümkün olacaktır. Bence, bu hafakanlı çevrelerin, her biri birer
hezeyan ve ihtilaç sayılan düşüncelerinden doğsa doğsa ancak kargaşa doğar.
Ama kat’iyen yenilik doğamaz. Aslında bugüne kadar olanlar, bundan sonra
olacakların aldatmaz emaresi ise, böyle bir konuda, daha fazla bir şey
söylemek de abes olsa gerek...

Orijinal bir konuyu tahlil ettiğimiz iddiasında değiliz; bu mevzu şimdiye
kadar değişik mahfillerde defaatle ele alındı.. bilmem kaç kere teşhis ve tesbit
imbiğinden geçirildi.. nice zengin karîha ve güçlü kalemlere iştigal mevzuu
oldu.. hatta ne kapsamlı anketlerle üzerinde duruldu.. ve farklı platformlarda



farklı değerlendirmelere tâbi tutuldu; ne var ki bu teşebbüslerden hiçbiri
beklendiği ölçüde yararlı olmadı.. olmadı ve hâlâ pek çok kimse düşünce ve
zekâ kıymetini bu üslûp bozukluğu uğrunda harcamakta; bilgi, kültür, cesaret ve
mantığını hislerinin yedeğinde götürmekte ve âdeta hep insanî değerlerle
savaşarak ömrünü tüketmekte. Zaten bu fikren yetersiz, kalbî hayatları itibarıyla
bomboş, muhakemeleri açısından fevkalâde tutarsız, hikmet ve ilim fakiri
kimseler, biraz da hilekâr, hasis, şöhretperest, makam-mansıp-menfaat düşkünü
iseler, bunların başka bir çizgi takip etmeleri de mümkün değildir.. başka bir
çizgi takip etmeleri şöyle dursun böyleleri, gözlerini diktikleri noktaya ve
kilitlendikleri hedefe ulaşabilmek için kanmak bilmeyen bir susuzluk ve
doymak bilmeyen bir oburlukla, sürekli bu cismanî açlık ve susuzluğu giderme
peşinde koşacak; ara sıra elde ettikleriyle sevinseler de, çok defa fevt ettikleri
fırsatlardan ötürü kıvrım kıvrım kıvranacak, her biri insanoğluna bahşedilmiş
eşsiz birer mevhibe sayılan ruhlarındaki yüksek hislerini söndüre söndüre
nefsanîlik vadilerinde hep sürüklenip duracaklardır.

Zaten, bu ölçüde, insanî mantık ve muhakemesini, vicdan ve vicdana bağlı
ilahî mevhibelerini yitirmiş bu kalb ve düşünce fakirlerinin, dünyanın yükselip
daha bir yaşanır hale gelmesine ve insanoğlunun mutluluğuna herhangi bir
katkıda bulunmaları ya da milletleri için yararlı olabilmeleri ve hele onları
yeni ufuklara yönlendirmeleri kat’iyen söz konusu değildir; değildir zira, hiçbir
zaman, kendini iç derinlikleriyle duyamamış ve varoluş hedeflerini
kavrayamamış; dahası sevmeyi unutmuş, saygıya boş vermiş, fazileti fantezi
saymış ve sürekli ne kazanacağını, nasıl kazanacağını, kimi çarpacağını ve
hangi yollarla refahın doruğuna ulaşacağını düşlemiş durmuş böyleleri, ihtimal
hayır yapmaya niyet etseler bile hep şerlere sebebiyet vereceklerdir. Zira, kirli
ruh ve mülevves tabiatlardan temiz şeylerin meydana gelmesi hiç görülmemiştir
veya ender vak’alardandır.

Gerçi daha önceleri de insanlık defaatle düşünce inhirafları ve ruh kaymaları
yaşayagelmiştir ama, konu hiçbir zaman bu ölçüde bir sosyal gâile hâline
gelmemiştir; gelmemiştir, çünkü günümüzün insanı bütün zekâ gücünü,
muhakeme kabiliyetlerini nefsi ve hevâsı hesabına kullanmakta ve hakka,
hidayete karşı da kararlı bir savaş sürdürmekte. Ayrıca o, bütün bunları zekâ
ve bilgisinin her şeye yettiği ve yetebileceği kanaatiyle yapmaktadır...

Aslında ben, bugünkü insanların dünkülerden daha zeki ve daha mantıklı
oldukları kanaatinde değilim. Hatta bir mânâda günümüzün zekâ



şampiyonlarının, muhakeme dahilerinin uzak-yakın dünkü insanlara nispeten
daha aptal ve daha banal olduklarını düşünüyorum. Günümüz teknolojisi ve
ilmî imkânlarının vaad ettiği onca avantaja karşılık, o imkânların onda birine
bile sahip olmayan eski insan ihtimal daha kabiliyetli, daha muktedir ve daha
tutarlıydı. Herhalde bir Kabil, günümüzdeki emsaline nispeten daha becerikli
bir kâtil; Nemrut daha onurlu bir müstebid; Kârun daha atılgan ve müteşebbis
bir kapitalist; Firavun daha dengeli bir mütemerrid; Sokrates daha disiplinli bir
düşünür; Leonardo daha derin ve ufuklu bir sanatkâr; Shakespeare daha hülyalı,
daha fettan bir edip; Goethe daha fâik bir tasvirci; Nietzsche, gözü daha kara
bir âsi; Sartre daha mübâlâtsız ve mümâşâtsız bir nefis tahlilcisiydi.. evet,
bunlardan her biri kendi felsefî çizgisinde –iyi ya da kötü– daha çaplı ve daha
çalımlıydı.

Oysaki günümüzde, ne kendini tamamen hurafelerden kurtarmış kabul eden
aydınlar, ne de dini ve metafiziği kendi derinlikleriyle kavradığını sanan ruh ve
mânâ insanları, hem de sahip bulundukları onca modern imkânlara rağmen,
kat’iyen selefleri seviyesinde başarılı olamamışlardır.. başarılı olamamadan da
öte, her şeyi maddede arayan aklı gözlerine inmiş maddeciler de, her şeyi
mânâya ircâ etme konumunda bulunan mâneviyatçılar da, muhakemeleri
itibarıyla alabildiğine sığ, azim ve iradeleri açısından fevkalâde kararsız;
insanî değerlere saygı bakımından eskilerden daha geri, hevâ ve hevesleri
itibarıyla olabildiğine hercâi; her sabah ayrı bir cereyanın zebunu, her akşam
ayrı bir anlayışın meftûnu; sürekli gelgitler içinde ve hep istikrarsız; bazen
ateist ve nihilist, bazen kapitalist ve liberalist; bazen uysal ve aşamayacağı
güçler karşısında iki büklüm, bazen de serseri ve âsi; ama her zaman dengesiz
ve hedefsizdirler. Aslında böylelerinin, her an ayrı bir akıntıya kapılıp bir
meçhule sürüklenmeleri ya da herhangi bir yanlışın cenderesinde preslenmeleri
mukadderdir. İşte kara bahtlarının rüzgârlarıyla, hazan yemiş yapraklar gibi
savrulup zebil olan bu zavallıları kurtarmaya da kimsenin gücü yetmeyecektir.

Öyle tahmin ediyorum ki, bu sosyal zıvanasızlığı –belki de buna içtimaî
paranoya demek daha uygun olacak– yarınlara ait tehditleriyle görebilenler,
daha şimdiden ürperip titremeye başlamışlardır bile. Ancak, kim ne kadar
ürperip titrerse titresin, çare ve çözüm adına ortaya atılan düşünceler, dönüp
dolaşıp yine sosyalizm, kapitalizm, liberalizm... gibi doktrinlere gelip
dayanmakta. Arızanın hakikî merkezi ve inhirafların gerçek sebepleri tespit
edileceği âna kadar da, zannediyorum biz hep bu fasit daire içinde dönüp



duracağız, toplum da bir türlü bunalımlardan kurtulamayacak.
Evet, o, siyasî buhranlardan sıyrılırken iktisadî krizlere gidecek, askerî

handikapları aşarken idarî kaoslara sürüklenecek ve hep öldüren bu
“kısırdöngü”ler içinde harâb olup-türâb olup gideceğiz. Şayet önümüzdeki
günlerde de bu mantıkla –daha doğrusu bu mantıksızlıkla– hareket edilecek
olursa, bir çuvaldız boyu yol almamız mümkün olmayacak; paneller,
konferanslar dönüp dolaşıp yine “fert” ve “devlet” makûlesine gelip
dayanacak; “Hürriyetçi bir düzen mi yoksa devletçi bir nizam mı? Kapitalist
bir sistem mi, sosyalist bir idare mi..?” mülâhazaları asla aşılamayacak.. sonra
da bir sürü diyalektik, bir sürü mantık oyunu, derken onca kaybedilmiş yıllar ve
heder olup gitmiş imkânlarla kendi egoizmamız etrafında daireler çizip
durduğumuz görülecektir. İsterseniz şimdi birkaç asırdan beri milletçe,
yapılması gerekirken her ne hâl ise bir türlü yapılamayan hususların bazılarını
arz etmeye çalışalım:

Biz, bir-iki asırdan beri millet olarak onca yenilik teşebbüslerimizin
yanında, kendi millî kültürümüze dayanarak kendi ahlâk sistemimizi
kuramamış; kendi metafizik mülâhazalarımızı geliştirip sistemleştirememiş;
Allah, kâinat ve insan gerçekleri açısından kendi iç dünyamızı aksettirecek bir
sanat telâkkisi ortaya koyamamış ve mânâ köklerimize göre bir talim ve terbiye
sistemi geliştirememiş bir milletiz.

Dünyada hemen her ahlâkî sistemin özünü, sağlam bir inanç, hazmedilmiş
hürriyet duygusu ve yaygınlaştırılmış bir mesuliyet şuuru teşkil eder ki, bunların
hemen hepsi de metafizikle alâkalı konulardır. Küfür ve ilhadın hakim olduğu,
insanların hürriyet duygularının öldürüldüğü, gönüllerden sorumluluk hissinin
sökülüp atıldığı bir toplumda metafizikten bahsetmek mümkün değildir. Böyle
bir ortamda ahlâktan söz etmek ise bütün bütün imkânsızdır. Kendi metafizik
düşünce sistemini kuramamış toplumlar, böyle bir metafizik mülâhazaya göre
kendi iç kimliklerini belirleyememiş fertler, zamanla ruhlarını, inançlarını
yitirecekleri gibi, uzun zaman kendi soy kütüklerini korumaları da mümkün
olmayacaktır.

Oysaki biz, millet olarak tarih boyu bizi besleyen o bereketlilerden bereketli
kendi hayat kaynaklarımızı kendi ellerimizle kuruttuk.. kuruttuk ve bütün bütün
ithalata yöneldik. Öyle ki, dünyanın dört bir yanından getirip dayatmalarla
herkese kabul ettirmeye çalıştığımız o tuhaf milliyet telâkkisi, o acayip hayat
felsefesi ve ruhumuzu yaralayan o garip sanat anlayışıyla topyekün milletin



hafızasını karıştırdık, birkaç bin seneden beri par par yanan kendi
meşalelerimizi söndürerek yarasalar gibi âdeta karanlığa teslim olduk.

Şimdi bizim, şuna-buna değil, şu felsefe bu felsefeye de değil, bize
kaybettiğimiz kendi ruhumuzu kazandıracak; bizi belirsizliğin anaforlarından
kurtarıp kendi ahlâk, kendi anlayış ve kendi törelerimiz çerçevesinde yeni bir
hakikat aşkına, ilim telâkkisine ve düşünce derinliğine ulaştıracak sihirli bir
reçeteye ihtiyacımız var. Bu reçete, yüzlerce senelik millî hayatımızdan
süzülüp gelen kendi metafizik mülâhazalarımız, kendi ukba buudlu hayat
felsefemiz ve Allah-kâinat-insan gerçeğiyle alâkalı nübüvvet eksenli kendi
sesimiz, kendi soluklarımızdır. Öyle zannediyorum ki, yitirdiğimiz değerleri
elde edeceğimiz güne kadar da kendi üslûbumuzu bulabilmemiz, kendi
konumumuzu belirleyebilmemiz ve düşünce kaymalarından kurtulmamız
mümkün olmayacaktır.



Karamsarlığa Bir Neşter
İnsanoğlu var olduğu günden beri, çok defa hep başka bir dünya özlemi

içinde bulunmuş ve zaman zaman da yaşadığı dönemi yerden yere
vuragelmiştir. Böyle bir mülâhaza, vicdandaki ebet arzusu veya yitirilmiş bir
cennete iştiyaktan kaynaklanması itibarıyla bir açıdan tasvip görebilir, hatta
takdir de edilebilir. Ancak içinde bulunduğumuz zamandan şikâyetin sesi-
soluğu olması ya da ümitsizliğin ve karamsarlığın aks-i sadâsı gibi duyulması
açısından böyle bir mülâhazayı tasvip ve takdir etmek bir yana, mutlaka
üzerinde durulması gereken bir hastalık olduğu kanaatindeyim. Hususiyle böyle
bir mülâhaza, bütün yerleşik düşüncelere, millet ruhuyla test edile edile
gelişmiş ve kökleşmiş örflere, âdetlere karşı ise, onun marazî bir ruh haletinin
tezahürü ve sosyal bir paranoya olduğunu düşünmek daha yerinde olacaktır.

Bilhassa günümüzde, tamamen paradoksal mülâhazalarla, geçmişten bugüne
umumun kabul ettiği her şeyi sorgulama, hatta her eskiyi, eskimiş sayarak
kaldırıp atma ve şayet varsa beğenilmeyen şeylerin yerine yeni, olumlu ve millî
ruh televvünlü değişik alternatifler ikame edileceğine, isyancı bir ruh
hırçınlığıyla “Şimdilik her şeyi yıkalım; ille de bir şey yapılacaksa onu sonra
düşünürüz” şeklinde tahrip eksenli hareket edilmektedir.

Böyle isyancı ve hezeyan televvünlü bir düşünce tarzı; devrini tamamlamış,
artık gitmesi gereken köhne fikir ve anlayışların ayıklanıp atılması ve onların
yerini de ter ü taze yeni yorum, yeni fenomenlerin alması arzu, iştiyak ve
hasretinden tamamen farklı olduğu gibi, iyi-kötü demeden hemen her şeye
rahatlıkla intibak edebilen zayıf karakterlere karşı, mutlaka gösterilmesi gerekli
bir tepki de değildir. Bence böyle bir tavrın temelinde isterik bir hafakan, fikrî
bir teşevvüş, avamca bir tehevvür, bir ruh hezeyanı ya da fantastik
mülâhazalarla yeni bir şeyler söyleyebilme cehdi söz konusudur ki, böyle
davranan bir şahıs bazen kelime ve mefhum hokkabazlığı, bazen de değişik
ibham ve iğlâklarla, bir yandan kendi sığlığını saklamaya çalışırken, diğer
yandan da –onlara da fikir denecekse– fikirlerini anlaşılmaz hale getirerek hep
kendini peyleme peşindedir; peşindedir ve her sözü, her düşüncesi, her haliyle
hep yeni meftunlar aramakta ve her zaman nefsinin meftunu olarak oturup
kalkmaktadır.

Duygu ve düşüncelerinde, sürekli bir iç diyalektik ve birbirini nakzeden
tezatların kol gezdiği böyle bir ruh malulü için sözü edilen durumlar tabiî kabul



edilse de bu şekilde çarpık bir ruh hâletinin birer tereddüt ve teşevvüşe
dönüşerek bütün toplumu tesiri altına alması karşısında sessiz kalınamaz.

Bazen bu tarz ve bu üslûp, değişik buhran ve bunalımlar içinde bulunup da
sık sık kendi nefsiyle hesaplaşan ve kendi düşüncelerini tenkit edip sorgulama
cesaretini gösteren seviyeli dimağ ve dâhi ruhların alternatif sistemler arama
gayretinde de görülebilir. Ama, bu iki şey, serâ ve Süreyyâ farklılığıyla
birbirinden uzaktır ve birinin, ülü’l-azmâne bir cehd olmasına karşılık, diğeri
tahrip yörüngeli bir hezeyandır. Birinci düşüncenin temsilcisi, yapma azmiyle
gerilmiş öyle bir düşünce mimarıdır ki, her yıkması bile bir inşa temeli teşkil
eder. İkinci anlayışın bahtsız mümessili ise, duyguları, düşünceleri ve tavırları
itibarıyla hiçbir zaman kendi olamamış; ömrünü hep gelgitler içinde geçirmiş;
yapma düşüncesi bile yıkma eksenli tipik bir tahripçidir. Her zaman “Ben bir
aydınım, ben bir entelektüelim…” yaveleriyle oturup kalkar. Biraz ateizmin,
biraz komünizmin, biraz da nihilizmin tesiriyle tam Araf insanı ve tam bir
berzahlıktır. Duygularıyla, düşünceleriyle bu melez tip, ne tam şarklı
kategorisine girer ne de garplı; aksine o, her iki dünyanın da mük’ap cahilidir
ama; halini hissettirmeyecek kadar da pişkindir. “Şark’a bakmaz, Garb’ı
bilmez, görgüden yok vâyesi/Bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz bütün
sermayesi!” (Âkif) ona göre biçilmiş bir kaftan gibidir.

Bu sıkılmaz düşünceye göre –sağcı da olabilir solcu da– toplum hatta bütün
insanlık, ürperten bir yıkılış sath-ı mâilinde.. tarihî tekerrürler devr-i dâimi
içinde öteden beri devam edegelen belalar, musibetler kabaran deniz dalgaları
gibi müstevlî ve amansız.. bütün idareciler Sezar’lar kadar müstebit,
Napolyon’lar kadar bencil.. bütün kitleler de böyle bir saygısızlığa müstahak
şuursuz yığınlardır.

Böyle olunca, şimdiye kadar doğup gelişen ve parlayıp sönen medeniyetler
gibi, yirminci asrın “uygarlık”ları da bir bir sönecek ve dünya son bir kez daha
kara deliğe dönüşecektir. Zaten bu menhus medeniyet daha şimdiden kendi ruhu
ve kökleri sayılan önceki “uygarlık”lardan tevârüs ettiği mânâyı yerle bir etti
bile. Bugün dünyanın pek çok yerinde fert tam bir kokuşmuşluk örneği.. aile
kendi cüz’i fertleriyle bir çözülme içinde ve darmadağınık.. ana-baba bir
zamanlar sırf bir keyif eseri olarak varlığına sebebiyet verdikleri evlatlarının
keyif ve heveslerini yaşaması karşısında olabildiğine lâubâli, hatta onların
ruhlarının katili.. ruhun değerleri ayaklar altında çiğnem çiğnem ve saygısızlığa
emanet.. kalb ve vicdan terbiyesinin yeri sözlüklerde bile unutulmuş gibi.. ve



nesiller hevâ-yı nefsin elinde birer oyuncak.. “Yürekler merhametsiz, duygular
süflî, emeller hâr/Nazarlardan taşan mânâ ibâdullahı istihkâr.”  (Âkif)
Ömürlerini yeme-içme ve zevk u safâ haralarında geçiren bu ruhsuz cesetler,
sürekli bir şekavet girdabı etrafında döndüklerinin farkında bile değiller.
Köyde-kentte yuvalar bütün bütün his, şefkat, iz’an ve şuur mahrumu.. sokak,
her dönemecinde bir sürü cadı kazanı pek karanlık bir gayya.. mektep, her
yönüyle boşluğa emanet ve muhalif rüzgârlarla nereye savrulacağı belli
olmayan bir ucube.. mâbed, soğuğu-sıcağı duymayan, duyup irkilmeyen
insanların ârâm ettiği bir gölgelik.. aşk u heyecan ocağı zaviyeler, folklorik
merasimlere teslim birer küllük.. kuvvet, gadr u zulmün kulu-kölesi ve hakkın
tepesinde amansız bir balyoz.. hürriyet, zulme kilitli ruhların lütf u ihsanı..
nizam ve güven kaba kuvvetin hendesesine göre planlanmış ve her yerde çığlık
çığlık âh u efgân...

Her biri bir karamsarlık resmi böyle bir tablo karşısında ne ümit kalır ne de
azim. Bâtılın bu ölçüde resmedilmesinden kim ne bekler bilemeyeceğim;
bildiğim bir şey varsa o da böyle bir tasvir karşısında en temiz dimağların bile
bulanması, ümitlerin felç olması ve iradelerin de gümbür gümbür yıkılmasıdır.
Vâkıa, iddia edilen şeylerin bazıları doğru da olabilir. Meselâ; yıllardan beri
eşiğine baş koyup vefa ahd ü peymanında bulunduğumuz gaddar bir dünyanın
dilenciliğinden bir türlü kurtulamadığımız; geçmişten tevârüs ettiğimiz
inançlarımız, örflerimiz, âdetlerimiz gibi değerlerimizi terk edip kısmen de
olsa kendi ruhumuzdan uzaklaştığımız; ilim ve teknoloji transfer ediyor gibi
yabancı ahlâk ve anlayış transfer ettiğimiz doğrudur.. evet, millet gemisinin üst
üste sadmelerle sarsıldığı bir vâkıa; ama duygu, düşünce ve vicdanlarımızda
dirilme azmimizi felç etmeye, felçli göstermeye hakkımızın olmadığı da bir
gerçek.. hatta, haktan haksızlıktan bahsetmek bir yana, ümit ve iradelerimizde
olumsuz tesirler icra edecek her söz ve düşünce, her hareket ve davranış yüce
mefkûremize karşı en büyük bir saygısızlık ve ihanettir.

Kaldı ki, iman, azim ve düşünce hayatımızda –bir kısım zorluklar söz konusu
olsa da– her zaman ciddî bir rejenerasyonun var olduğu da apaçık. Evet,
şimdilik çelimsiz görünse de, hemen her yerde iradeler, varoluş gayelerinin
dantelalarını örüyor, her yanda yükselen tevbeler, inabeler, münacatlar ve
bunlar kadar mukaddes saydığımız, hak yolunda koşan hak erlerinin solukları,
bir yeni türden gök ehline ne besteler ne besteler dinletiyor..! Dünyanın dört bir
yanında, Hakk’a yalvarışlarla çınlayan kubbelerdeki aks-i sadânın –bir hadisin



işaretine binaen– göklerde meleklerin muhaveresine mevzu teşkil ettiğini
söylesem, zannediyorum mübalağa etmiş sayılmam. Bazılarımız itibarıyla,
liyakatsizlik ve konumunun hakkını verememe her zaman söz konusu olsa da,
dost firaseti ve düşman tecessüsünün birleşik noktasında duyulan sesin bizim
diriliş neşidelerimiz olduğunda da şüphe yok.

Evet, şimdilerde yürüdüğümüz yolların bizi ulaştırdıkları meydanlardan,
rıhtımlardan ümitlerimizde yaşattığımız enginliklere açılacağımız inancıyla –
bütün bir toplum olarak öyle olmasak da– tıpkı Cennet yamaçlarında tenezzühe
çıkmış gibi, ruh iklimimiz itibarıyla şevk ü tarab içindeyiz. Çok yakın bir
gelecekte, güneş, ay ve yıldızlar bizim yamaçlarımızda, hayâ, iffet, vefa,
sadakat, ilim aşkı, araştırma ruhu çiçekleri üzerinde doğup batacak. Gelip
geçtiğimiz her yerde, bizim için kurulmuş bir tâk gibi hep gök kuşağının altında
yürüyecek ve iç içe güzellikler yudumlayıp geçeceğimiz günler dizi dizi
yollarda. Evet her yüzde tertemiz iffet duygusu, her sinede aşk u şevk feveranı,
her tavırda ayrı bir uhrevî derinlik duyacağımız ve bir temâşâ zevkiyle
güzellikten güzelliğe koşacağımız; koşup ak bahtımıza tebessümler
yağdıracağımız günler, horozu ötmüş şafaklar gibi ufkun beri tarafında.

Günümüzde, saygısızlığın filizlenişine, hatta bir meşelik gibi her yanı
sarmasına ve egoizmanın bütün ruhlara hükmetmesine karşılık, her tarafta
hürmetin boy atıp gelişeceğine, her yanda mahviyet, tevazu ve inceliğin üfül
üfül eseceğine inancımız da tamdır ve sürprizler sağanağının sökün edeceği
günlerin arefesinde bulunuyoruz.

Bugüne kadar hayata gözlerini açan genç nesiller, hep kendi dünyalarında
erozyon yaşıyor, boşluktan boşluğa sürükleniyor ve üç buudlu bir mekan ile,
geçmişten gelecekten koparılmış silik, renksiz, tek buudlu bir zaman telâkkisine
mahkûm ediliyorlardı. Oysaki şimdilerde aynı insanlar, ruhlarını
kanatlandırabilecek ufuklu ve gayeli düşünceleri sayesinde, kendi iç
derinliklerine yönelip kâinat ve insanı bir kere daha yeniden keşfetme sürecine
girdiler bile. Millet ruhu ve ahlâkî değerler, o kendilerine has çizgileriyle gelip
bir kere daha gündeme oturdu; hem de şuur, his, irade ve latîfe-i rabbâniye
derinlikleriyle. Ve artık pek çoğu itibarıyla, genç nesillerin çehresinde pırıl
pırıl ve masmavi bir hayâ nümâyân; davranışlarında dupduru bir samimiyet ve
vicdanlarında da köpük köpük bir heyecan var. Işıl ışıl her yüzde parlayıp
duran uhrevî güzellik ve kalblerin derinliklerinde köpürüp taşan aşk u şevk bu
yeni oluşumun yanıltmayan emarelerinden sadece bir ikisi.



Bugün bu ölçüde kendini hissettiren bu temizlerden temiz nesil, yüklendiği
sorumlulukları derin bir vazife şuuru ve hizmet aşkıyla yerine getirmekte ve
yitirdiğimiz Cennetleri bize iade edecek gibi görünmektedir. İşte bu evsaftaki
gençler, bir yandan her gün ferdî planda daha bir derinleşip enginleşirken,
diğer yandan da hendesî bir genişleme ile Allah’ın ayrı bir lütfunu
seslendirmekte. Evet işte bu ölçüde, milletin mutluluğunu kendi
mahrumiyetlerine bina edip, yaşamayıp yaşatan, uyumayıp uyaran ve bin bir
mahrumiyet içinde başkalarının vicdan ve ruhlarını doyuran çağın kudsîleri bu
hasbîler, bir yandan kendi mesuliyetlerinin gereklerini yaşarken, diğer yandan
da toplumun sıkıntılarına çareler arayıp onların ızdıraplarını paylaştıkları
sürece, çok yakın bir gelecekte şu birkaç asırlık hafakanların dineceğinde
şüphe edilmemelidir.

Aslında, her kaba şeyi, her kirli nesneyi ateşin yumuşatıp temizlemesi gibi,
şu birkaç asırlık musibetler, belalar, sıkıntılar da bu millette bir temizlenme
duygusu uyarmış ve ona kendi safvetiyle ayakta durabilme düşüncesini ilham
etmiştir. Dün, içinin kirliliğinden ötürü, ayağına bir pranga, boynuna da bir
tasma takıp onu levsiyatın esaretine salan kader –o kader hep adildir– bugün de
gönlündeki ümit emareleri, irade ve azminin çelikleşmesi sayesinde ona,
yeniden milletler muvazenesindeki yerine ulaşmada mutlaka rehberlik
yapacaktır.

Öyleyse şimdilerdeki safvetimizi bozmadan, milletçe kendi aşk u
heyecanımızı, yine kendi sesimizle seslendirir ve ruhumuzdaki cibillî cesaretle
ayağa kalkabilirsek, sûrunun sesi ta eski yıllara dayanan yeni bir “ba’sü ba’del
mevt” yaşamamız mukadder demektir. Hiç şüphesiz böyle bir diriliş yolu da,
imanın, aşkın, ihlâsın, hamiyetin bütün duygu, düşünce, tavır ve
davranışlarımıza aksetmesinden geçer...



Kaos ve Yeşeren Ümitler
Hiçbirimiz, zamanın, bize ait çerçevesi içinde kalmaya razı değilizdir; ya

hayallerimizle geçmişin enginliklerinde seyahat eder hamaset soluklarız ya da
ümitlerimizle hep geleceğe doğru kanat çırpar; iman, Hakk’a güven ve O’na
itimatla kurguladığımız senaryoları yaşarız; yaşar ve nice film gibi dünyalara
açılır, hayallerimizde nice filmler çevirir, nice hakikatle hiçbir bağlantısı
olmayan hülyalara girer ve nice zihnî görüntüler arkasında koşarız.

Ferahfeza bir geçmişi olan, daha doğrusu böyle bir geçmişi olduğunu kabul
eden herkes, zaman zaman iç âleminde geçmişe seyahatler tertip eder ve sürekli
mazinin ovalarında-obalarında, köylerinde-kasabalarında dolaşır ve bir türlü
eski günlerin çerçevesini aşamaz. Genç, dinamik ve dünyaya açık nesiller ise,
biraz yaşama ümidi, biraz mazisizlik, biraz da hayalperestliklerinden ötürü, hep
kendilerini geleceğin tül pembe rüyalarına salar ve şimdilerde bulamadıkları
âsûde iklimleri istikbalin koylarında ararlar.

Her iki mülâhaza içinde de birer hakikat payının bulunduğu muhakkak; ancak,
hem geçmişi kendi değer ve dinamikleriyle bugünlere taşımak, hem de geleceğe
ta m hulûl edebilmek, bugünün, bir santiminin dahi zayi edilmeden rantabl
değerlendirilmesine bağlıdır. Evet, duygularımızın daha duru, düşüncelerimizin
daha engin, gönüllerimizin daha sevinçli, ruhlarımızın daha coşkun,
bünyelerimizin daha sıhhatli, zamanımızın daha bereketli, ekonomimizin daha
dinamik ve devletler arası münasebetlerimizin daha tutarlı, daha imrendirici
olduğu bir çerçeve içinde, geleceğin plan, proje, strateji ve uygulamalarını
bugünden başlatabilir ve her mevsimde gerçekleşmesi gerekli olanı da
gerçekleştirebilirsek, geçmiş-gelecek-hâl bir vahidin üç yüzü hâline gelir ve
biz bu birkaç zamanı, hem de kendi derinlikleriyle aynı anda yaşayabiliriz.

Türk tarihinin altın çağları hep bu esprinin kavrandığı zamanlara rastlar.
Şimdi eğer sesimizi tutarak, hafızalarımızı harekete geçirerek kendi tarihî
perspektifimize sahip çıkabilirsek, bir zamanlar dalga dalga dünyanın dört bir
yanına yayılmış kendi sesimizi, kendi sözümüzü derleyip-toparlayıp bir kere
daha dinleyebilir; teneffüs ettiğimiz atmosferden ebediyetin enginliğini
duyabilir ve onu duyabildiğimiz ölçüde de içlerimize sevinç olup akan
tâli’imizin tebessümleşen emin ve âsûde dünyalarını, tıpkı ciğerlerimizi
oksijenle doldurduğumuz gibi, huzur ve itminanla doldurabiliriz. Başka
dünyalarda bin bir hesabın uyuşup bu yekûne varması, birbirinden farklı, ama



birbirinin tamamlayıcısı, bütün vâridât kaynaklarının bütünleşerek aynı noktaya
akması bile duygularımıza kat’iyen bu zenginliği veremez.

Bir zamanlar, bu değerler bize o kadar yabancılaşmıştı ki, bu ayrılığı
hissetmeyecek kadar vahşileşen duygu ve düşüncelerimizle, bizden kopup giden
şeyler karşısında “elveda” deme ölçüsünde olsun vefa hissimizi ortaya
koyamamıştık. Evet, elveda yüksek mefkûremize! Elveda büyük millet olma
şuuruna! Elveda dünya muvazenesindeki yerimize! Elveda tarihin ruhuna
hürriyet, hak, adalet anlayışını üfleyen gönüllere! Elveda şefkat, merhamet ve
istikamet atkıları üzerinde örgülenmiş esâtîrî millete! Elveda hayat felsefemize
ve toplum telâkkilerimize! Elveda bütün değerlerimize ve değerler üstü değer
taşıyan kriterlerimize diyememiştik.. diyememiş ve koskocaman bir tarihin
yağmalanmasına ve şurada-burada çürümeye terk edilişine sessiz kalmıştık.
Dahası, bu dünya en hoyrat tecavüzlerle sarsılırken, sarsılıp her gün kendi
özüyle alâkalı yüzlerce cevherin sağa-sola saçılışını, her şeyin ürperten bir
tükenişi haykırdığını duyamamıştık.

Keşke, temel dinamiklerimizin bir bir sarsıldığı, büyük millet olma
büyüsünün bozulduğu ve bize ait birkaç bin senelik ölçülerin, değerlerin,
güzelliklerin, tıpkı seylaplar önünde sürüklenen kütükler gibi devrilip gittiğini
o ilk gün fark edebilseydik.! Ve keşke, her biri kendi kendine bir güzellik
unsuru onca ruh ve mânâ köklerimizin, bu köklerle örgülenen nizamların,
ahenklerin, insanımızın ortak ve kolektif anlayışından doğan medeniyet
telâkkimizin, değişip dağılacağını, başkalaşıp kendi kendini yok edeceğini daha
önceden sezebilseydik!

Vaktiyle bütün benliğimizle sevip değer verdiğimiz, millî ve dinî
hasletlerimizin, götürülüp tarihe gömüldüğü o dönemde, hafızalarımızdaki
bulanık resimlerde, soluk hatıralarda ve hasret renkli birkaç çizgide olsun
vefamızı ifade edebilseydik! Heyhat, millet hafızası ham hayaller ambarına
döndürüldü ve millet ruhu şeytana armağan edildi.

Bir zamanlar, hep aşk u şevk, muhabbet ve birbirine karşı gönülden alâka ile
irtibatlı milletimiz, o meş’ûm dönemde, sürekli zeval ve fânilik duygularıyla
sarsıldı ve müthiş bir çaresizlik ile kaderinin acı tecellileri karşısında, Yakup
gibi: “Tasa ve dağınıklığımı Sana şikâyet ediyorum Allah’ım.”1 deyip inledi.

Mazi, bir bilgi, bir düşünce, bir ahlâk ve bir kültür harmanı ise, o, taze, canlı
ve bugün olan yanlarıyla topluma mâl edilip mutlaka hâlleştirilmelidir. Bu
yapılmayıp da onun kötü yanlarının bahse konu edilmesi ve ondan intikam



alınması ne mümkündür, ne de yararı vardır. Bence, bunca yıllık mazlumiyet,
mağduriyet ve perişaniyetin, hamiyetli ruhlarda üst üste heyecanlar hâsıl ettiği
bir dönemde, daha azimli ve daha şuurluca yaşadığımız çağın üzerine giderek
ona mutlaka kendimizi ifade etmeli ve dünyayı yeniden şekillendirecek kendi
mânâ köklerimize sahip çıkmalıyız. Geleceği belirleyecek bu perspektiftir.. ve
şu yaşlı, tutarsız, dermansız dünyanın da buna ihtiyacı vardır. Kim bilir, belki
de bizim dirilişimiz bütün dünyanın da dirilişi olacaktır.

***
Şimdilerde zaman, geçmişi geleceğe taşıyan; taşıyıp aşılayan bir rüzgâr gibi

esiyor. Hâdiseler, ümit ve azimlerimizi şahlandıran birer ses ve birer nefes
olarak ruh ufkunda, tıpkı Cennet kapılarının gıcırdayışlarını aksettiriyor gibi
gelip gelip gönüllerimize çarpmakta. Öyle ki, bir füze ile semanın mavi
derinlikleri içinde seyahat ediyormuşçasına dolaştığımız her yerde, varlığın
O’na bakan yanlarıyla beslenen ve o muhteva zenginliğiyle çağlayıp
vicdanlarımıza akan, çehrelerimizde tebessümleşen, dillerimizde aşk u şevkin
“hayhuy”u hâline gelen ve bir tatlı serinlik ile hicranlarımızı vuslata,
hasretlerimizi maiyete ulaştıran; derken bize, kendi var oluşumuz içinde zaman-
üstü, mekân-üstü “oluşum”ların kapılarını aralayan bir lâhutîlikle iç içe
yaşarız.

Aslında, şimdilerde dünya, tarihin dölyatağında gelişen ve her bucakta
renklerin en büyüleyicisine, seslerin en tesirlisine kapanan öyle bir nevbahar
arefesinde bulunuyor ki, her gün birkaç defa âtiyi iman ve ümitlerimizin
ufkunda güneşler gibi temâşâ ediyor ve ilâhî ihsanların, meleklerin kanatlarında
yağmur damlaları gibi, ova-oba her vadiye sağanak sağanak boşaldığını
duyuyor, yıldırım ve şimşeklerin kol gezdiği yerlerde sürekli rahmetle sarmaş
dolaş oluyoruz.

Dünyanın en güzel coğrafyalarından biri olan bu altın kuşak ve onun
incelerden ince insanına gösterilen alâka, her zaman onun gerçek değerinin pek
çok altında olmuştur. Bu dünyanın böyle duyulup değerlendirilmesinde zaruret
vardır. Kendimizi ve dünyamızı bu seviyede hissedebildiğimiz takdirde, ona
karşı bugüne kadar yapılan aynı vefasızlıkların tekerrür etmeyeceği
kanaatindeyim.. öyle zannediyorum ki, dünün olabildiğince mazlum, mağdur,
mahrum nesilleri, geleceğin de fikir işçileri, kendi insanlarının ve kendi
dünyalarının güzelliklerini, şimdiye kadar duyduklarının kat kat üstünde
duyacak, Kudreti Sonsuz’la aralarındaki münasebeti daha bir derinleştirecek ve



“tarihî yanılgılar” sürecinde meydana gelmiş bulunan bütün uçurumları aşacak
ve bütün olumsuzlukları yenebileceklerdir.

Tamamen kendi kaynaklarımızla beslenmeye yöneldiğimiz o tül pembe
günlerde varlığın tadı, kokusu, rengi, şivesi ve ifade ettiği mânâlar, engel
tanımaz bir aşkınlık içinde surlardan ve burçlardan taşarak her eve, her köye,
her kasabaya, her şehre akacak ve liyakatlerimiz ölçüsünde yatak odalarımızda
dahi bize, kendi şölenlerinin neşvesini yaşatacaklardır.

Geçmişin bir bölümünde milletimizin, değişik baskılar altında gelişme
fırsatını bulamayan duyguları, düşünceleri, hayatı yorumlamaları, ebediyet
mülâhazaları, kendine has o ledünnî derinliği ile mevsimi gelince yeniden
yeşerecek, tomurcuklar gibi açacak ve dünyanın herhangi bir yerinde
bulunmayan meyveleriyle herkese gerçek hayatın letafet ve nefasetini
sunacaklardır. Evet, mevsimi gelince, herkes, var olmanın, yaşamanın, hayatı
mârifet ufkunda sürdürerek Allah’la münasebetin; O’nu bilip yürekten
sevmenin ve ruhanî hazlar zemzemesi içinde bütün acıların, ızdırapların,
yeislerin ve inkisarların hakkından gelebilecek ve o parlak kaderini tevekkül ve
teslimiyetle düşüne düşüne, içinde ömür sürdürdüğü, ahirete göre dar bir
koridor sayılan dünyayı, Cennet yamaçlarında seyahat ediyor gibi duyacaktır.

Evet, inanan sineler ve kendi derinliklerini sezebilen ruhlar, karşılaştıkları
herkese, temâşâ ettikleri her manzaraya candan birer dost rikkatiyle eğilecek ve
böyle bir beraberliğin neşidelerini mırıldanacaklardır.. mırıldanacak ve
dolaştıkları her yerde, varlığın perde arkasından ruhlarına akan mânâları
duyarak: “Öyle bilmezdim kendimi/O ben miyim ya ben O mu?/Âşıkların
budur demi.” (Gedâî) diyecek ve duygularının şiirler gibi nizamîleştiğini,
düşünmelerinin ruhanî lezzetlere inkılap ederek onun bütün benliğini sardığını
duyacak.. ve her biri âdeta bir bayram arefesi o hisli, o sıcak ve o yumuşak
günlerin, o zengin ve dupduru gecelerin, her şeyi neşeye, sevince çeviren
atmosferinde hemen herkes: “Olandan daha câzibi ve daha enfesi yok!”
mülâhazasıyla, sürekli hayretten hayranlığa gelip gidecek ve bir tığ gibi kendi
kaderinin dantelasını örecektir.

En iyi dönemlerde bile bazen her yan biraz sisli ve biraz dumanlı
görünebilir; ama rica ederim bu, sağanak sağanak başımızdan aşağıya dökülen
nimetlerin çeşitlendirilmesi, yeknesaklığın hâsıl ettiği bıkkınlığın giderilmesi,
duyduğumuz zevkleri, lezzetleri pozitif olarak hep aynı derinlikte
duyabilmemiz; geldikleri gibi giden, gidince de yerlerini negatif hazlara terk



eden sıkıntıların, ızdırapların mânevî zenginliklere dönüşmesi değil midir?
Zaten, bu kabîl sıkıntı ve ızdıraplar, her zaman mutluluklarla köpüren o uzun
saadetli günlere nispeten çok az yer işgal etmektedir. Şairin “Gam karar
eyleyemez hande-i hurremdir bu.” dediği gibi, başa gelen şeyler bir bir gelir ve
hep tahammül çerçevesi içinde kalır.. ve tabiî dünyalar kadar vâridât bırakır
öyle gider.

Aslında bunlar, Allah, insan sonra da varlık ve hâdiselerin Hak’la
münasebetini kavrayabildikleri ölçüde, hayatın keyfine, lezzetine, neşesine ve
ruhanî hazlarına o kadar açılırlar ki, her gördükleri, her duydukları, her
değerlendirdikleri şey, onlara pek çok irfan kapısını birden açar ve nazarlarını
sürekli varlık ötesi hakikatlere çevirir. Hem öyle bir çevirir ki, artık böyleleri
her gün, her hafta yeniden bir kere daha hayata uyanır; mütemadiyen ışıktan
yollarda yürür; ufkî geçişlerle dünya-ukba sahilleri arasında gelir-gider ve
duyup zevk ettikleri her şeyi bir saadet vaadiyle paylaşırlar. Onların, Yüce
Yaratıcı’nın lütuflarına açık duyguları, emme-basma tulumbaları gibi her zaman
onların ruhlarına itminan ve huzur pompalar. Yer yer hâdiseler, gönül diliyle,
onlara hayatın mûsıkîsini duyurmak için bir mızrap gibi onların ses veren
tellerine dokunur; dokunur ve onlara çok az kimseye nasip olmuş çocuk neşesi
tadında ve âşık bir kalb gibi dolgun ne zevkler, ne lezzetler ilham eder!

Onların ufkunda her mevsim, bir sabah ihtişamıyla doğar; her saat apaydın ve
yumuşak, vaad ettiği şeylerle de inşirah dalga boylu, cıvıl cıvıl ve olabildiğine
lezzetli, ebediyet televvünlü olarak gelişir ve onların içine akar. Onlar
hayatlarından memnun, kaderlerinden hoşnut ve sürekli bir dua tavrıyla içlerini
Yaratan’a boşaltır ve hiçbir psikoterapiyle ulaşılamayan bir ruh ve irade
mukavemetine ulaşırlar. Ara sıra havanın kararıp, zirveleri dumanların tuttuğu
zamanlarda da, dilleriyle, edalarıyla birdenbire değişir; recâ ile Hakk’a el
kaldırır; mehâfet ve mehabetle boyunlarını büker; O’nun şefkatine sığınır ve
kalb diliyle O’na ne nağmeler sunarlar.! Gönüllerinin duruluğunda emeller ve
hülyalarının enginliğinde arzularla, hayatları uhrevî buudlu ve tâli’leri
gökyüzündeki yıldızlar gibi pırıl pırıl hep aşkın yaşarlar.

Bazen, hemen herkes için, dolu dolu lezzetlerin her yana sindiği ve her şeyi
fevkalâdeliklere yükselttiği öyle müstesna zamanlar olur ki, insan tâli’ kuşunun
başına konduğunu hissediyor gibi olur.

Aslında dikkat edilse bu coşkun hayat çağlayanı, her zaman duyulabilir.. her
zaman gönüller, ruhların uçuştuğu âleme geçebilir.. ufuklar sürekli yol



gösterebilir.. ışık her zaman karanlığı bozguna uğratıp onun otağına oturabilir..
ve aşkla yanan sineler her zaman ebedî vuslatın elinden şerbetler içebilir.
Yeter ki, zaviye belirlenip, kalbin balansı da ona göre ayarlansın...
1 Yûsuf sûresi, 12/86.



Kaos ve Ramazanlaşan Ruhlar
Günümüzün insanı fevkalâde bıkkın, tedirgin, yarınlarından endişeli ve her

an beklenmedik bir kısım sürprizlerle karşılaşılacağı paniği içinde iki büklüm.
Şüphesiz bunda, bazı karamsarlık tellallarıyla, bazı medya kuruluşlarının, birer
uğursuzluk ve ümitsizlik enstrümanı gibi Allah’ın günü kapkaranlık fikirler –
onlara da fikir denecekse– döktürmelerinin tesiri çok büyük.. belki de, bu
kapkaranlık tablonun gerçek müsebbibi de işte bunlar; zira bunlar, ne zaman
ağızlarını açsalar hep öfke, kin, nefret ve gayz mırıldanmakta; mırıldanırken de
sanki şuuraltı mahzenleri patlamış da, içlerinde olan her şey şuraya-buraya
boşalırcasına, milletin ruhuna her gün ayrı bir şeâmet pompalanmakta; hem de
hiç tavır değiştirmeden, yanlış-doğru tefrik etmeden, yapılan bu şeylerin millete
neye mal olduğu hesaba katılmadan, kararlı bir nefret ve ihtiras mantığıyla her
gün sürekli aynı şeyler tekrar edilmekte. Dahası, toplumun bazı kesimleri
diğerlerine karşı potansiyel suçluymuş gibi gösterilerek bunlar arasında ısrarla
kavga ortamı hazırlanmakta; hatta her şeyi bütün bütün çıkmazlara sürükleyip
devleti çaresizlik içinde göstererek bir kısım antidemokratik oluşumlara kapı
aralanmakta ve davetiyeler çıkarılmakta...

İşte böyle kararsız bir ortamda, aklı, mantığı hislerine veya kaba kuvvete
yenik heyecan insanlarının yanında, şöyle-böyle düşünen kimselerin bile bazen
bu umumî havanın gerginliğinden, bazen sahip oldukları kuvvetten ötürü akla,
mantığa, muhakemeye riayet edememelerinden; bazen de çaresiz hâle gelmiş
yığınların yeni bir dünya hasretinden, mevcut sıkıntı ve huzursuzluk daha bir
şişerek veya öyle gösterilerek, toplumun hemen her kesimini bir kısım alternatif
arayışlara sevk etmekte ki, böyle bir kaos içinde bulunan kitlelerin neler
yapabileceğini ve yaptırabileceğini kestirmek zor olmasa gerek.

Bereket dört bir yanda böyle iç içe bunalımların yaşandığı bir dönemde, son
bir kere daha kendimizi Ramazanın o sımsıcak atmosferi içinde buluyor;
herkesin düşe kalka o tozlu-dumanlı yollarda yürüdüğü aynı anda, kendimizi
cennetâsâ bir iklimde hissediyor ve bütün bütün mânevîleşerek ruhlarımızda
“berd ü selâm”lara erdiğimizi duyuyoruz.

Evet, bazı kimselerin en insafsız şekilde zamanı ve zemini karartıp her şeyi
Cehenneme çevirdikleri günümüzde, başımızı kaldırıp iman gözüyle bakabilsek
bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Hak rahmetinin, gökteki hilâlin efsunlu
beyanı, mâbed ve minarelerin sihirli ifadesi ve mahyaların esrarlı diliyle, bir



kere daha gönüllerimize aktığını ve ruhlarımızı mâneviyatın ferahfeza
iklimlerine ulaştırdığını duyup hissedecek, tâli’lerimize tebessümler
yağdıracağız. Aslında böyle bir uhrevîleşme, üç ayların ufukta belirmesiyle
başlar ve Ramazana kadar da her gün-her gece, ona hazırlayıcı bir şive ile tulû
eder ve mevsimi gelince de insanlara nur ve huzur aşılayıcı bir edaya ulaşır.
İşte Ramazan, böyle üç aylık bir Hızır’la yolculuğun en son halkasını, Allah’a
yakın olmanın en net ufkunu ve öteleri vicdanî bir temâşâ ile temâşâ etmenin de
en açık tarassut noktasını teşkil eder. Zira Ramazan; varlığın olanca
güzelliklerinin, daha net bir şekilde inanan insanların gönüllerine boşaldığı,
onların ruhlarındaki inceliğin, letâfet ve nuraniyetin gürül gürül ifade edildiği
bir teveccüh ve iltifat ayıdır.. evet onun o cıvıl cıvıl hâli, bütün gök ehlinin
bizlere karşı teveccühünün bir aks-i sadâsı gibidir. Ramazanı idrak eden
mü’min gönüller, her zaman semanın derinliklerinde perde perde yükselen o
melekûtî seslere cevap veriyor gibi kendilerini bir aşk ve heyecan içinde bulur;
iman, mârifet ve muhabbetleri ölçüsünde ruhanî zevkler adına ne mûsıkîler ne
mûsıkîler dinlerler. Ramazan mûsıkîsinin en tabiî unsurları sayılan mü’min
gönüllerin, kendilerini ifade esnasında o içten sesleri ve her lahza değişik bir
tedai ile bütün benliklerini saran ledünnî zevkleri bilhassa gece saatlerinde
öyle edalara ulaşır ki, konsantrasyonunu tamamlama bahtiyarlığına ermiş her
ruh, kendi kendine: “Yoksa  Cennet, Ramazanın arka yüzü mü?” diye mırıldanır
ve onu âdeta Hakk’a vuslatın bir koyu gibi duyar. Hele sahurlar, sahurlardaki
salâ ve temcidler bu umumî havaya kendi boyalarını çalıp gönüllerimize
uhrevîlikler yudumlattırdıkları o derin dakikalarda –bu derinliği herkes
sezemeyebilir– bizlere ne sürpriz şeyler, ne sürpriz şeyler anlatırlar.

Evet, bir yandan minarelerden taşıp evlerimizin içine akan tekbirler,
tehliller, temcidler; diğer yandan sahur telaşıyla bir oraya-bir buraya koşup
duran çocuklar, gençliklerinin gerçek bedelini ödeme temkiniyle hareket eden
delikanlılar; yüzlerinde-gözlerinde hep inanmış olmanın vakar ve ciddiyeti o
mehabet âbidesi yaşlılar, evet, her biri belli ölçekte, tıpkı bir koronun farklı
enstrümanlarıymışçasına ayrı ayrı olmanın yanında müşterek ritimleri, aynı
tondaki heyecanları, gönül gözleri eşyanın perde arkasında o içten hâlleriyle o
kadar derin, o kadar muhtevalı ve o kadar yürektendirler ki umumî tavırları hep
Cennet yamaçlarında Hak cemalini temâşâya koşan insanları düşündürür ve
hatırlatırlar.

Dünyada Ramazan günleri kadar füsunlu, onlar kadar renkli ve derin bir



başka zaman dilimi gösterilemez. O her gelişinde yeni bir şive, yeni bir eda,
yeni bir zenginlikle gelir; gelir ve bitevîliği ile kendine has renk renk dilimlere
ayrılır: Onda seherler her zaman, göklerin derinliklerinden gelen bir mavilikle
tüllenir.. sabah ezanları, sabah namazları başka vakitlerde olmayan bir büyüye
dönüşür.. gündüzler iç içe ümitlerin, beklentilerin sırlı koridorları gibi
oruçluları bir vuslat hissine çeker.. iftar saatleri, dil-damak lezzetlerinin
çehresinde içten içe her zaman şeb-i arûsu çağrıştırır.. teravihler ruhlarımıza
Dostla halvet olmanın toyunu-düğününü duyurur.. evet Ramazan o bitevî
ışıktan, renkten parçalarıyla duygularımıza sürekli ayrı ayrı şeyler fısıldar.. tam
bir yekparelik içinde ötelerin bayıltan renkleriyle gönüllerimizin yamaçlarına
boşalır ve bizlere zaman ve mekan üstü ne harikulâdelikler ne harikulâdelikler
ihsas eder; eder de, çok defa kendimizi bu dünyanın dışında büyülü bir âlemde
dolaşıyor sanırız. Öyle ki, günün her saatinde ve gezdiğimiz her yerde,
ötelerden gelip ruhlarımıza boşalan bir ilâhî mevhibe sağanağını duyar, tıpkı
çiçeklerin içine girip onların özünü, usâresini emmeye çalışan, çalışırken de
hep ayrı bir zevke eren arılar gibi her lahza ayrı bir feyiz ve bereketin
doygunluğuyla yaşar ve ayrı bir lezzeti paylaşırız. Böylece, Ramazanın o
kendine has esintileri, günün hiçbir saatinde tamamen dinmeden hep sürer gider
ve Ramazanlaşan gönüllerimizde; o ezelî teveccüh, o hususî ve ekstradan
iltifatlarının yanında; evde, sokakta, mâbette, mektepte, kışlada duyduğumuz
müşterek heyecanlardan, hayallerimizde derinleşip üstûreleşen manzaralara;
iman ve kabullerimizin kesip biçip şekillendirdiği duygularımızdan,
mantıklarımızın, muhakemelerimizin temkinli yorumlarına kadar nice konuda
bir sürü resim tüllenir ve ruhlarımızı sarar; sarar da hislerimizi, arzularımızı
her lahza ayrı bir hazza uyarır ve ayrı bir zevk olur gönüllerimize boşalır.
Ramazanlaşan gönüller bu vâridleri bazen doğrudan kendileri duyarlar, bazen
başkalarının duygularında veya simalarında hissederler; bazen de, kendi
kapalılıkları yüzünden sürekli onlarla konuşmak, şiir söylemek, mûsıkî
dinletmek isteyen o mübarek saatleri, dakikaları ne duyar ne de zevk ederler.
Böylece içinde arka arkaya semavî sofraların inip kalktığı bir zaman dilimi hep
çay gibi akar gider de bir damla ölçüsünde olsun kendini ifade etme fırsatını
bulamaz.

Ramazanları anlayan insan aklı, duyan insan vicdanı, zevk eden de insan
kalbi olduğuna göre, varlığı görüp hissetmek, duyup değerlendirmek için göze,
kulağa, mantığa, muhakemeye ihtiyacımız olduğu gibi, Ramazanı duyup zevk



etmek için de akıl, şuur, kalbin harekete geçirilmesine, harekete geçirilip
uyanık tutulmasına ihtiyaç hatta zaruret vardır.

Zira çok defa, en aydınlık günlerin içine girer-çıkar, en renkli saatleri tekrar
tekrar yaşarız da bunların farkına bile varamayız. Bazen de iyi bir
konsantrasyon sayesinde, o ölçüde parlak ve renkli olmayan dakikaları öyle bir
duyar ve yudumlarız ki; kendimizi Cennet bahçelerinde ve kevserlerin başında
sanırız.

Her şeyden evvel, bu mânevî güzelliklerin gönüllerimize akıp, içlerimizde
birer zevke dönüşmesi için, bakış açısı ve teveccühün çok iyi belirlenmesi
gerekir. Bu yapılabildiği takdirde, Ramazan birdenbire öyle farklılaşır ve bize
o kadar derince işler ki, duygu dünyamızın tomurcuklar gibi sürekli inkişaf
ettiğini duyar ve kendimizi mânâlarla, hislerle taşkın bir atmosfer içinde
hissederiz; ederiz de çevremizdeki her şeyin dili birdenbire çözülür ve birer
hatip gibi ruhlarımıza en duyulmadık hutbeler irad eder ve bugüne kadar hiç
söylenmedik sözler söylerler; seherler-sahurlar, ezanlar-namazlar, minareler-
mahyalar, sokaklar-sokaklardaki lambalar, her yerde yükselen Kur’ân sesleri,
hafız nağmeleri, imamın solukları-cemaatin çehresi, çocukların çığlığı-
yaşlıların temkini.. evet bütün bunlar ruhlarımıza neler söyler neler!. Söyler de
o harfsiz, kelimesiz beyanlarıyla gönüllerimize türlü türlü ziyafetler çekerler.

Hemen her Ramazan; arzuları kâinatlar kadar geniş, emelleri ebedler kadar
engin gönüllerimize, en sürpriz hisler ve mânâlarla sağanak sağanak boşalır;
yağmurla dirilen toprak gibi ruhlarımızı harekete geçirir, duygularımıza yeni bir
“ba’sü ba’del mevt” vaad eder, vicdanlarımızı daha bir duyarlı hâle getirir ve
lezzet olur oluk oluk içimize akar.. hem bütün kederlerimizi, acılarımızı
unutturacak şekilde öyle bir çağıltıyla akar ki, onu hep bir şiirden, bir histen ve
iç içe hayallerden örülmüş gibi görür; başka bir derinleşme kaynağı arama
vehminden kurtulur, ruhlarımızın Hakk’a kullukla elde ettikleri hürriyet zevkini
paylaşır ve “Kul oldum kul oldum; Hakk’a esarette gerçek hürriyeti buldum.”
der neşe ile çığlıklar atarız.

Ramazan, hemen her zaman o kadar aydınlıklarla gelir ki, bütün bütün
kirlenmiş ve gönül dünyasında iç içe karanlıklar yaşayan nefsin âzat kabul
etmez kapı kulları bile, mutlaka onun atmosferinde bir şeyler duyar; bir şeyler
söyler ve duygu, düşünce dünyalarında farklı edalara ulaştıklarını hissederler.

Evet, bir kısım gafil gönüller uyuklamaya devam etse de; lâubâli ruhlar
serâzat yaşamalarını sürdürse de; ölü vicdanlar ülfete, ünsiyete yenik düşse de



Ramazan, o ışıktan, renkten, sesten şivesiyle en paslı kilitleri bile çözerek,
ezanları, salâları, sahurları, iftarları ve teravihleriyle sessiz sessiz içlerimize
akacak ve en katı gönüllere dahi mutlaka bir şeyler söyleyecektir..
söyleyecektir; zira Ramazan onu söylettirecek güçte ve nuraniyette, insan da
bunları seslendirecek fıtrat ve istidattadır.



Bayram
Bayram, bütün bir Ramazanın özü, usâresi ve ötelerin sihirli vâridâtıyla gelir

boşalır başımızdan aşağı ve bize bitiş içinde başlangıcın müjdesini verir.
Böyle bir müjdenin duyulup hissedilmesi, fertten ferde, toplumdan topluma
değişebilir; geçirilen Ramazanın derinden duyulması, gönüllerin Ramazan
rengine boyanması, şuurların ötelere ve ötelerin de ötesine uyanması ölçüsünde
bayram da daha bir nazlı gelir, daha bir farklı yaşanır ve daha bir büyülü geçer.

Gönüllerin derinliğinde duyulan bir bayramda her ses, her soluk, her hareket,
her davranış ruhlara tesir eden müphem, fakat sihirli öyle beyan tarzlarıdır ki,
azıcık ifade ve hâlden anlayanlar için daha müessiri olamaz. Genç-ihtiyar,
kadın-erkek, âlim-cahil, talebe-muallim, işçi-esnaf gönlünün menfezleri az açık
olan hemen herkes belli bir seviyede bu beyanın sihriyle oturur kalkar ve
bulunduğu her ortam da bayram rengiyle tüllenir, bayram sevinciyle tebessüm
tebessüm bütün gözleri okşar ve gönüllere kevserler gibi akar.

Bayram, her kesimden insana fevkalâde mûnis gelir.. hemen herkesin içine
işler.. herkese kendini dinletir ve ne yapar yapar herkesi mutlaka kendi
atmosferine çeker. Kimseye karşı cebir kullanmaz, protokollere bağlı kalmaz,
açık-kapalı kendisini kabul etmeyenleri tehdit etmez, ama herkes ona yürekten,
gönüllü ve selim fıtratının tabiî insiyakları ile koşar; koşar ve onu kutlamaz,
sadece yaşar.

Bayrama eren bütün inanmış gönüller, onun senelere denk ışıktan
saniyelerini yaşarken, kendilerini hep sevincin, neşenin bürüdüğü sırlı bir
atmosferde sanır ve gezip dolaştıkları her yerde, yukarılardan başlarına bir
şeylerin boşaldığını, boşalıp ruhlarının derinliklerine kadar her yanlarını
sardığını duyar; bütün benlikleriyle o vâridâtın kaynağına yönelir; derken,
canlı-cansız çevrelerindeki her varlığın eriyip gittiği ihsaslarıyla kendilerini
ötelerin davetlisi birer misafir gibi düşünerek hep sınırlarını aşkın yaşarlar.
Böyle ruhanî bir atmosferde kendi mevhibelerini duyup seslendirmesini
bilenler, mârifet ufuklarının aydınlığı ve zenginliği, aşk u şevklerinin canlılık
ve harareti ölçüsünde, hayatlarına bu engin hislerini karıştırarak, her zaman,
kendileriyle beraber çevrelerindekileri de lezzetten heyecana, aşktan insanî
münasebetlere sürükler dururlar.

Ramazanda çok defa, her ses, her soluk, her davranış bize, âdeta
beşiklerimizin başında ninni söyleyen annelerimizin içli nağmeleri gibi gelir.



Bazen bu sözleri, bu düşünceleri o kadar ince, bu tavırları ve bu davranışları o
kadar yumuşak buluruz ki, gezip dolaştığımız her yerde, aldığımız bu nezaket
banyosuyla kendimizi kuşlar gibi hafiflemiş, ruhanîler gibi de mekân üstü bir
hâl almış zannederiz.

İnsan, bayramda karşılaştığı birinden gördüğü muameleyi, karşılaşacağı daha
başkalarından da göreceği mülâhazasıyla, gün boyu, realitenin elinden
yudumladığı zevk ve lezzetlerin yanında, iyiliğe bu kadar açık insanlardan
göreceği mutasavver hazları da doya doya yaşar; realitelerle tasavvur ve
tahayyül dünyasından kendine göre yepyeni bir âlem inşa ederek, mekânın dar
üç buuduna karşılık ve zamanın izafîlik esprisine dayalı göz görmemiş, kulak
işitmemiş, dünyevî aklın sınırlarını aşkın bir sihir dünyasında dolaşır durur.

Evet bayram, bazen tam bayramlaşabilmiş insanlarla o kadar aşkınlığa erer,
o kadar ledünnîleşir ve o kadar Cennet’in cuma yamaçlarına dönüşür ki, insan
yer yer onu kendi dublesi, zaman zaman da melek tüylerinden örülmüş kanatları
gibi hisseder ve gezdiği her yerde bu gizli refikin azizliğini görür ve heyecanını
yaşar. Gerçi bayram, bir ölçüde herkese kendi boyasını çalar; herkesi kendi
gibi söyletir ve herkese hükmettiğini bar bar bağırır ama, onun bazı ruhlar
üzerindeki tesiri daha bir başkadır.

Bazen bayram, minarelerin gülbanklar gibi gürleyen sesinde, mihrapların
ukba buudlu iniltisinde o denli farklılaşır ve aşkınlaşır ki, o eşref saatlerde
hemen pek çok kimse, göklerin bütün mânâ ve usârelerinin üzerlerine
boşaldığını ve ötelere ait esrarın sağanaklaştığını sanır ve her an ayrı bir
Cennet duygusu yudumlar durur.

Hemen her bayram, onda füyuzât hislerimizi coşturacak âmillerin güçlülüğü
nispetinde, onu başımızın üstünde ışıktan, renkten, mânâdan, ruhtan örülmüş bir
kubbe gibi tahayyül eder ve kendimizi, o kubbede bulunan irili-ufaklı
menfezlerden sonsuzu temâşâ etme konumunda hissederek, imanın mü’minlere
kazandırdığı bu engin mülâhaza sayesinde, bu daracık zaman ve mekânın ne
kadar çok buudlu olduğunu düşünür; çok kanatlı, çok buudlu melekler gibi
duygu ve düşüncelerimizle bir yerde fakat çok aynada, hâl fânusu içinde ama
kanatlarımızı hem maziye hem de âtiye açılmış görür, çok zamanlılığı ve çok
mekânlılığı birden yaşarız, hatta bazen bu mülâhaza daha da genişleyerek
bizimle beraber başkalarını da içine alacak vüs’ate ulaşır ve bütün bir
inananlar olarak, henüz vicdanlarımızda imanî bir nüve mahiyetinde varlığını
hissettiğimiz Cennette, ruhların uçuşup durduğu tepelerde, onlarla beraber kanat



çırpıp sonsuza uçtuğumuzu düşler; liyakatlerimizi aşkın bu bin bir vâridât
karşısında her birerlerimiz, “Değildir bu bana lâyık bu bende / Bana bu lütf
ile ihsan nedendir?” mırıltılarıyla hayretlerimizi ifade eder ve kendi
kendimize “Meğer bayram buymuş!” deriz.

Bazen, Rahmeti Sonsuz’a olan inançlarımızın feveranı sayesinde,
vicdanlarımızda patlayıp çevremize yayılan ışık tufanları, etrafımızdaki maddî
çeperleri darmadağınık edip her yanı öyle bir nura gark eder ki, vicdanın çok
menfezli o engin rasathanesinden gökleri bütün derinlikleriyle temâşâ eder gibi
olur, varlığın perde arkası esrarına ulaşır, bu dar âlem içinde yeni âlemlerin
inkişafını yaşar, tecessüs ve hayallerimizde de olsa, şu birkaç buudlu mekânın
üstüne çıkarak, mekânların “lâmekân” olduğunu, cümle cisimlerin cân
olduğunu, Hak tecellilerinin ayân olduğunu duyar gibi olur, iliklerimize kadar
üprerir; mehabet ra’şelerinin yanında muhabbetin sıcaklığını da hisseder ve
“Ey Rab Senin varlığını duymak bir Cennet / Ne olur beni de bu duygu ile
âbâd et.” der, ona intisapla yaşamanın ne erişilmez bir pâye olduğunu zevk
eder.. “Hazîretü’l-Kuds”e daha yakın olma yollarını araştırır.. hep O’na koşar..
O’na bağlı yaşar.. O’ndan ötürü her şeyi kucaklar.. baharları zevkle temâşâ
eder.. çiçekleri koklar.. varlıkla hasbihâl içinde olur.. zaman gelir, dağlarla,
tepelerle, ovalarla, obalarla söyleşir.. hayat ve varlık karşısında mü’min
olmanın bütün hususiyetlerini ortaya koyar.. ve sık sık en nazlı dilekler, en içten
iniltilerle O’nun kapısının tokmağına dokunur, sonra başımızı o kapının eşiğine
koyarak içimizi sadece O’na dökeriz.

Ezanlar, kâmetler, namazlar, dualar, münacatlar, istiğfarlar, iç murakabeler
farklı yöntemlerle o kapıya yönelmenin birer remzi ve işaretidir. O kapının
önünde yükselecek bu ses ve bu davranışlar, ruhun solukları olması ölçüsünde,
ötelerde nasıl kabul görür onu bilemem ama, biz, bazen varlığımızın, o duyuş
ve söyleyişler içinde eriyip gittiğini hissederiz. Öyle ki bazen, içimizden
kaynayıp gelen duyguları ifadeye kelime yetiştiremediğimizden fokur fokur
kaynayan bir sükûta gömülür ve sessiz infiallerimizle, bu içli, bu derinden, bu
ledünnî durumumuza bir yerden cevap verileceğini, bizim susmamıza bedel,
ötelerin sesinin gürül gürül yükseleceğini beklemeye koyuluruz. Meleklerden
mi, ruhanîlerden mi, yoksa kendi vicdanlarımızın meçhul bir menfezinden mi
kopup geleceğini beklediğimiz böyle bir sesi net duymasak bile, mutlaka cevap
verildiğine ve verileceğine inancımızla, ürpertilerimizde onu duyar gibi olur,
haşyetle sarsılır veya sevinç gözyaşlarıyla boşalırız.



Hemen her zaman, böyle bir ruh hâliyle, hayata bakışımızın değiştiğini, her
varlık ve hâdisenin bir farklılaşma süreci yaşadığını görür gibi olur, içine
sürüklendiğimiz bu fevkalâdelikler karşısında, bizden olmayanların hiçbir
zaman duyamayacakları, bizi anlayamayanların kat’iyen anlayamayacakları
neler duyar ve neler hissederiz..!

Bu duygu ve bu hisler sayesinde bazen, erken dönemlerde ve iptidaî bilgiler
mahiyetinde ruhumuzun derinliklerine yerleştirilen o mukaddes fakat müphem
gerçeklerin, kuvve-i inbatiyesi iman ve nur olan kalb yamaçlarında, nasıl
çiçekler gibi açtığını, bir çocuk safvetiyle kabullendiğimiz o mücerret
hakikatlerin ne kadar varlığımıza ait olduğunu duyar ve içlerimizde sessiz
sessiz uyuyan esrarın nasıl tomurcuklaştığını, nasıl meyveye yürüdüğünü
hayretler içinde zevk ederiz.

Hâsılı, her bayram bizim dünyamızda, bir dolunay gibi doğar.. ufkumuzu bir
gökkuşağı gibi tutar.. ışık kaynağı ötelerden, bize donanma gecelerinde
göremeyeceğimiz şehrayinler yaşatır.. arz üzerinde uğradığı hemen her dairede,
bir teşrifat üslûbuyla bizler gibi bütün başkalarını da ayağa kaldırır.. şivelerin
en mükemmeli, nağmelerin en tatlısıyla ruhlarımıza demet demet besteler
sunar.. ima ve işaretleriyle meraklarımıza kapılar aralar ve gönüllerimize
uhrevîlikler fısıldar.



Ölümün Hatırlattıkları ve Ötesi
İnsanoğlu, ölmek için var olur, dirilmek için ölür ve ebediyeti duyup

yaşamak için de dirilir. Bir bir gelinir bu dünyaya.. bir bir yürür herkes bu
upuzun hayat yolunda.. onca müştereklere rağmen herkes kendi kaderiyle
oturur-kalkar.. kendi kaderini yaşar ve programlandığı çerçevede, daha sonra
bir başka hayatı duyup yaşamak için arkasına bakmadan yürür ebediyete.

Evet insan, dünyaya daha ilk adımını attığı andan itibaren, onun için geriye
sayma başlamış demektir. Hatta embriyolojik sürecin mebdei, bir mânâda onun
için sonun başlangıcı sayılabilir. Çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık
dönemleri bu vetirede sadece birer konaktırlar. İnsan nasibi ölçüsünde ya bu
konakların hepsine uğrar ve bir süre misafir olur veya yürüyen bir trenden
dışarıya atılıyor gibi, ümit edilen menzile ulaşılmadan, herhangi bir meçhul
noktada, kendisine cebrî bir çıkış verilir ve onun için dünya ile alâkalı her şey
biter. Her gün bu kabîl hâdiselerle, duyguları delik deşik ve düşünceleri allak
bullak yolculuklarını devam ettirenler ise, son durak mülâhazası veya gerçekten
O’na yaklaştıklarından ötürü, sürekli ense köklerinde yokluğun sopsoğuk elinin
dolaştığını sanır, onun rengiyle sararır, her an sürpriz bir bitişin şokuyla tir tir
titrer, hazan yemiş yapraklar gibi sarsılır ve her zaman kendilerini amansız bir
çözülüşün pençesinde hissederler.. ederler de, günler, haftalar, aylar ve yıllar
ilerledikçe, daha bir artan hafakanlarla kıvrım kıvrım kıvranır, işittikleri her
seste ölüm ağıtlarından nağmeler dinler ve ruhlarındaki Cehennem zakkumunu
besleyen esintiler ölçüsünde, her gün birkaç defa ölür ölür dirilirler.

Mevsim dönüp de hayatın sonbaharı gelip çatınca, âdeta her şey ve herkes
tarafından terk edildiklerini hisseder.. bütün varlığın kendilerine arka çevirip
onları yalnızlığa attığını sanır.. dört bir yanın poyrazla inlediğini duyar gibi
olur ve hazanla sararıp düşen her yaprakta kendi makûs kaderlerinin yazılarını
okur.. çığlıklarını dinler, inkisarla iki büklüm olur.. buruklaşır.. ve hele ötelere
inançları da yoksa, ruhlarının alacakaranlığında hayatlarının gurûb sonrasını
tahayyülle sürekli yutkunur ve ölüm terleri dökerler.

Artık, ne çevrelerinde neşeyle köpüren hayat, ne varlığın rengârenk
güzellikleri, ne kuş cıvıltıları, ne ırmak çağıltıları, ne koyun-kuzu meleyişleri,
ne de tabiat meşherinin o temâşâsına doyulmayan manzaraları onlara hiçbir şey
ifade etmez.. etmez ve onlara göre artık her ses bir ölüm ağıtı.. her güzel
manzara plastize bir hüzün paketi.. her doğum, bir ölüm referansı ve doğumlar



ölümlere emanet.. her sevinç de bir aldanmışlık ve teselli mırıltısıdır. Bunların
iç dünyalarında elemleri elemler kovalar, kâbuslu rüyalarda olduğu gibi
gönülleri ve dilleri sürekli korkulara takılır, “kemküm” eder. Her zaman
bakışları bulanık, başları dumanlı, yaklaşan sonun şokuyla hezeyandan
hezeyana sürüklenir ve daha mezara girmeden hep kabrin sadefleşmiş kemikleri
arasında yılanlarla-çıyanlarla âdeta saklambaç oynarlar. Yer yer burunlarının
yokluğa değdiğini ve ufalanıp toz toprak hâline geldiklerini hisseder ve her biri
ayrı ayrı kendi kaderinin ağında “Keşke anam beni doğurmasaydı!” der, inler.

Gönüllerini imanla donatmış ve kalblerinin balansını ötelere göre ayarlamış
“İman hem nurdur, hem kuvvettir, hakikî imanı elde eden adam kâinata meydan
okuyabilir.” duygu ve düşüncesiyle tam bir metafizik gerilim içinde bulunanlara
gelince; onlar, çocukluklarını bir zevk zemzemesi içinde duyar ve her zaman
var olma şevkiyle haykırır.. gençliklerini Yusuf gibi birer iffet ve irade
kahramanı olarak disiplinlerle geçirir.. olgunluk çağlarını arkadan gelenlere
örnek olabilecek davranışlarla süsler ve yollardaki reflektörler gibi sürekli düz
yolda yürümenin lazım geldiğini vurgular.. yaşlılık dönemlerini de “ulü’l-
azmâne” bir kararlılık, ciddiyet içinde ve nebileri hatırlatan bir itminanla,
cennet koridorlarında seyahat ediyormuşçasına inançla, azimle ve ümitle
sürdürürler.

Başkalarının kaybetme hezeyanlarıyla çıldırıp durduğu, en amansız gibi
görünen demlerde, onlar, her zaman imanlarının, ümitlerinin meyvelerini
devşirir ve bütün hassasiyetleriyle burada var olmanın, ötede de ebedî
kalmanın neşvesini duyar ve âdeta ömürlerini bir şiir, bir hayal ikliminde
yüzüyor gibi geçirirler. Öyle ki, Allah’a ve ötelere imanın herhangi bir faslı,
herhangi bir ifadesi karşısında, sihirli balonlarla, fezanın sonsuzluğunda ötelere
yürüyor gibi ruh-efzâ bir seyahat yaptıklarını sanırlar. Kendini duygularının,
düşüncelerinin büyüsüne kaptırma ölçüsünde her inançlı ruh, şöyle ya da böyle
cismaniyetten uzaklaşıyor ve ruhanîliğin enginliklerine açılıyor gibi olur ve
ötelerin tasavvurları aşkın bütün romantizmini birden duyar.

Evet, her imanlı gönül, varlığın, her zaman güzelliklerini temâşâ ettiğimiz şu
esrarlı meşherinde ne harikalara, ne harikalara şahit olur!. Ne büyülü sesler
duyar!. Ne aşkın şeylerle yüz yüze gelir!. Gelir de yol boyu, kendisini
selâmlayan nice güzelliklerden iltifat görür.. nice ses hevenkleriyle büyülenir,
kendinden geçer ve âdeta rüyalarda olduğu gibi, her gördüğü, her duyduğu, her
düşündüğü şeye çarçabuk ulaşır ve kendini sürekli bir zevk çağlayanı içinde



hisseder.. hisseder ve ömrünün bitmesini kat’iyen istemez.. dünyaperest ruhlar
gibi değil; varlığın tenteneli perdesinin arkasındaki hakikî güzelliklere,
Güzeller Güzeli’nin cemalinin değişik dalga boyundaki tecellilerine vurgun
olduğundan dolayı ömrünün bitmesini istemez.

Daha doğrusu bunlar, ötekilerin, o dünyalarını karartan ruhlarındaki
Cehennem zakkumuna bedel kalblerindeki iman çekirdeği sayesinde kendilerini
her zaman, ahiret âlemi ve onun zevkle tüllenen manzaraları ile yüz yüze,
Cennet ve onun Hakk’ı temâşâya açık yamaçlarında tenezzühte sanır ve bir
bakıma, fiziği-metafiziği, dünyayı-ukbayı, ruhu-bedeni bir bütün hâlinde duyar
ve yaşarlar.

Gün gelip de öteler perde aralayınca, düşüncedeki Cehennem tohumu,
kapkaranlık bir kâbus gibi her yanda kendisini hissettirir.. magmalar gibi
köpürür ruhlara korkular salar.. bir sis, bir duman gibi bütün ufukları kaplar..
azap olur canları yakar.. musibet olur sağanak sağanak yağar.. ve tabiî
gönüllerdeki tûbâ-i Cennet çekirdeği de dal-budak salar.. bağrında göverip
geliştiği gönüllere tebessümler yağdırır, revh u reyhanla tüllenir.. yapraklarına
tutunanları sırlı asansörler gibi huzura, emniyete, rıdvana ve ebediyete taşır..
Cennetle buluşturur, Hak Cemali’nin temâşâ edildiği ufka ulaştırır. Hâsılı her
iki zümre de sinelerinde taşıdıkları çekirdek ve tohumun inkişafıyla
vicdanlarında icmâlen duydukları şeyleri, tafsilen ve fiilen görüp yaşayacakları
ayrı bir buuda intikal eder de her şeyi ayan beyan görmeye başlarlar:

Evet, hele “Sûra üfürüldü mü, işte o gün çok çetin bir gündür; (bilhassa)
kâfire (hiç de) kolay değildir.”1 Ya o “Göklerin yarılıp parçalandığı,
Cehennemin köpürüp alevlendiği ve Cennetin yaklaştırıldığı an, her nefis,
dünyada ne hazırlayıp oraya sunduğunu (mutlaka) bilecektir.”2

“(İşte) O gün kişi kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve
oğullarından kaçar (kaçar; çünkü) o gün herkesin, başından aşkın bir işi
var.. yüzler vardır o gün  parıl parıl, gökçek ve sevinçle mütebessim.. yüzler
de vardır, karanlık  ve toz-toprak bürümüş, işte onlar kâfirler ve
mücrimlerdir.”3

“Şüphesiz kâfirler için zincirler, bukağılar ve çılgın alevler hazırladık.
İyilikle oturup kalkanlara (gelince, onlar) kadehlerle kâfûr karışımı
(kevserler) içerler.”4

Arzın darmadağınık olup, yıldızların bağı kopmuş tesbih taneleri gibi sağa-



sola savrulduğu o dehşetli gün, dimağlardaki Cehennem tohumu ve gönüllerdeki
Cennet çekirdeğinin ayrı bir inkişaf faslıdır: Evet bir yanda: “Hayır hayır! Yer
çarpılıp paramparça olduğu, meleklerin saf saf (olup durduğu) ve
Cehennemin getirildiği o gün (evet işte o gün) insan her şeyi anlar (anlar
ama) onun için (artık anlamanın) ne yararı var ki? (O) keşke bu hayatım için
(bir şeyler hazırlayıp) gönderebilseydim, der.. artık O’nun azabı gibi kimse
azap edemez ve O’nun gibi kimse zincire vuramaz.”5 Ürperten bir tablo; diğer
yanda da: “Ey itminan içindeki nefis! O senden, sen de O’ndan razı olduğun
hâlde dön Rabbine! (Dön) kullarım arasına katıl ve Cennetime gir!”6

Nimetlerin bayıltan güzellikleri, musibetlerin ürperten çirkinlikleri ve yol
boyu, tûbâ-i Cennetin üfül üfül esintileri, Cehennem zakkumunun da sam yeli
gibi iliklere işleyişi hissedilir: “O gün nice yüzler ışıl ışıl ışıldar ve Rabbi’ne
bakar; nice yüzler de vardır ki, ekşir, asıklaşır ve belinin kemiklerinin
kırılacağını sanır; (sanır ve iki büklüm olur).”7 İkincilere: “Haydi
yalanladığınız şeye doğru yürüyün! Yürüyün, gölgesi olmayan ve alevden
korumayan üç buudlu (katmerli) Cehennem karanlığına! O karanlık ulu
ağaçlar gibi kıvılcımlar salar. O (kıvılcımlar) kalın urganlar gibidirler. O
gün Hakk’ı yalanlayanların vay hâline!.”8 Birincilere de âdeta tebrikler
yağdırılır ve: “Şüphesiz müttakiler gölgeler (altında), çeşmelerin yanında ve
iştihalarının çektiği meyvelerin başındadırlar. (Onlar) amellerinizin
mükâfatı olarak afiyetle yeyin, için!. İşte biz iyilik edenlere böyle karşılık
veririz.”9 müjdeleriyle karşılanırlar.

Evet “Vaad edilen (o büyük) hakikat gelip çatınca, küfredenlerin bakışları
donakalır. ‘Vah bize! Biz bundan gafilmişiz; daha doğrusu biz zalimlerin ta
kendisiymişiz’ (derler ve onlara) siz ve Allah’tan başka bütün taptıklarınız
Cehennemin yakıtlarısınız ve oraya döküleceksiniz denir.”10 “Kendilerine
tarafımızdan saadet vaad edilenler ise, işte onlar, Cehennemden
uzaklaştırılmışlardır. (Öyleki) Cehennemin hışırtısını bile duymazlar. Onlar,
canlarının istediği nimetler içinde ebedîdirler. En büyük korku bile onları
tasalandırmaz.. ve melekler onları: ‘İşte bu, size vaad edilen sizin
gününüzdür’ (muştularıyla) karşılarlar.”11

Müttakiler, bir de kitaplarını sağdan alma sevinciyle coşar, neşe çığlıkları
atar ve şükranla iki büklüm olurlar: “Kitabı sağdan verilen: ‘İşte alın, okuyun
bu kitabı! (Zaten) ben böyle bir hesapla karşılaşacağıma inanıyordum’ der.



Ve artık  o, hoşnut olacağı bir yaşayış içinde, (meyvelerin) salkımları
(burnunun dibine) kadar yaklaşmış Cennettedir. Ve onlara: Geçmişte
yaptığınız amellere karşılık, afiyetle yeyin, için, denir. Kitabı soldan
verilenler ise: ‘Âh keşke, bana bu kitap verilmeseydi! Keşke hesap nedir
bilmeseydim!. Ve keşke ölüm işimi bitirmiş olsaydı! Malım hiçbir işe
yaramadı. Güç ve hâkimiyetim yok olup gitti”12 der hasretle inler.

Artık “mücrimler, şaşkınlık ve azap içindedirler. O gün (onlar) yüzükoyun
sürüm sürüm ateşte sürüklenirler; (sürüklenirler de onlara): ‘Tadın ateşle
teması’ denir.” 13 “Müttakilere (gelince) Cennetlerde, ırmakların başında,
Kudreti Sonsuz Melik’in nezdinde, sıdk makamında (birer yâd-ı
cemil)dirler.”14

Bir yandan gözlerin görmediği, kulakların işitmediği nimetlerin sağanak
sağanak yağması, diğer yandan da Cehennemin gayzla gürleyip öfkeyle
köpürmesi ve mazhariyetlerine imrenilecek, istihkaklarından ürperilecek
insanlarla her şey ebediyete akar durur: “Takva erbabına geleceğin en güzeli
vardır: Adn Cennetleri, ardına kadar kapıları açılmış, (onlar da, bu
Cennetler içinde) tahtlara yaslanmış olarak (çeşit çeşit) meyveler ve
içecekler isterler. Yanlarında da, gözleri eşlerinin üzerinde, dilberler
vardır.”15 “(Orada) azgınlara da en kötü bir azap (söz konusudur): Gider
Cehenneme yaslanır; o ne kötü bir istirahat döşeğidir! Tadıp duymaları için
(onlara) kaynar bir su ve bir de irin (verilir), bu türden daha çift çift
azaplar...”16

Kimileri ferih fahûrdur. Değişik mazhariyet ve iltifat sağanakları karşısında;
kimileri de buruk, ekşi ve hezeyan içindedirler: “Defterini sağdan alanlara
gelince, nereden bileceksin ki, (o büyük mazhariyeti)?. Onlar dikensiz sedir
ağaçları, salkım salkım muzlar arasında ve upuzun gölgeler altında çağlayıp
duran ırmakların başındadırlar.”17 “Kitabını soldan alanlara gelince,
nereden bileceksin ki (o korkunç mahrumiyeti)?. Onlar iliklerine kadar
işleyen kaynar bir su içinde, serinlik ve rahat vaad etmeyen kapkara bir
dumanın gölgesinde (bekler dururlar); zira onlar dünyada, şımarıklık içinde,
günahlarda hep ısrarlı idiler.”18

“(Artık) o gün, Cennetliklerin ebedî kalacakları yer en hayırlı bir yer,
dinlenecekleri makam da en güzel bir makamdır.”19 Gönüllere akan zevkleri
yudumlar ve kendi kendilerine: “Bizden üzüntüyü gideren Allah’a hamdolsun!



Şüphesiz bizim Rabbimiz, günahları bağışlayan ve şükürlere de karşılık
verendir. O’dur ki, bizi böyle bir makama yerleştirdi.. bir makam ki, (insana)
ne yorgunluk ârız olur ne de usanç gelir.”20

1 Müddesir sûresi, 74/8-10.
2 Tekvîr sûresi, 81/11-14.
3 Abese sûresi, 80/34-42.
4 İnsan sûresi, 76/4-5.
5 Fecr sûresi, 89/21-26.
6 Fecr sûresi, 89/27-30.
7 Kıyâmet sûresi, 75/22-25.
8 Mürselât sûresi, 77/29-34.
9 Mürselât sûresi, 77/41-44.
10 Enbiyâ sûresi, 21/97-98.
11 Enbiyâ sûresi, 21/101-103.
12 Hâkka sûresi, 69/19-29.
13 Kamer sûresi, 54/47-48.
14 Kamer sûresi, 54/54-55.
15 Sâd sûresi, 38/49-52.
16 Sâd sûresi, 38/55-58.
17 Vâkıa Sûresi 56/27-31.
18 Vâkıa sûresi, 56/41-45.
19 Furkan sûresi, 25/24.
20 Fâtır sûresi, 35/34-35.



Merhamet Çağrısı
Bizimle aynı kaynaktan beslenmeyen, aynı memeden süt emmeyen ve

geçmişten gelen aynı değerleri paylaşmayanların, ızdıraplarımızı anlamaları
mümkün olmadığı gibi genel tavırlarımız karşısında kendilerini hayretten
alamayacakları da açıktır.. açıktır; zira bugünü ve yarını sadece fizikî çerçevesi
ile değerlendirip hayatı da münhasıran cismanî yanlarıyla ele alanlara göre,
bedenin o sığ ve muvakkat zevk u sefâsından başka bir şeyin duyulup
hissedilmesi mümkün değildir; mümkün değildir ve bu çarpık telâkkiye göre,
cismaniyet ve bedenin dışında kalan konular üzerinde durmaya bile değmez.. ne
dünümüzün ne de uzak yarınlarımızın herhangi bir kıymet-i harbiyesi yoktur.
Geçmiş de, gelecek de hâli kaybetmiş toplumların teselli sığınağıdır. Varsa da
bugün-yoksa da bugün; gerisi ömrü berbat etmektir. Evet, kendini böyle dar bir
perspektife hapsetmiş bir zihniyetin “Benim bildiğimi bilseydiniz az güler, çok
ağlardınız.”1 ufkuyla alâkalı mülâhazaları anlaması çok zordur. Oysaki bu
beyanın sahibi Söz Sultanı, neye ağladığını çok iyi bildiği gibi, ebet için
yaratılan ve donanımı ile ebede namzet bulunan, iç dünyası itibarıyla da, iman,
mârifet, muhabbet ve zevk-i ruhanî dışında hiçbir şeyle tatmin olmayan olgun
ruhlar da neye ağladıklarını ve neyin arkasında olduklarını çok iyi
bilmektedirler.. ve bunlar için de, oturup ağlamayı gerektiren dünya kadar
sebep var.

Evet, bugün hemen herkesi derinden alâkadar eden inanma ve huzura erme ya
da kendini inançsızlığa salıp ızdıraplar içinde kalma davasının yanında, çözüm
bekleyen yığın yığın içtimaî, iktisadî, siyasî ve kültürel problemler var.. toplum
hayatında pek çok huzursuzluğun kaynağı sayılan hakkaniyetsizlikler,
adaletsizlikler var.. insanî değerler açısından ve insaf esaslarına göre yeniden
gözden geçirilip paylaştırılması gerekli olan haklar var.. sonsuzla alâkalı
ümitlerimiz, emellerimiz ve bu ümitlerimizi, emellerimizi gerçekleştirme
mevzuunda aşılmaz gibi görünen kaba kuvvet tahşidatı ve antidemokratik
engeller var... Hâlâ pek çok meselede hisler akla, mantığa hükmetmekte ve
nizamlar, intizamlar kuvvetin ölçü tanımazlığına emanet.. ve hâlâ, dünyanın pek
çok yerinde yanlış kabul edilen şeyler veya insanî kusurlar kanla, gözyaşı ile
yıkanmakta.. zaman zaman insanların iradeleri de, düşünceleri de hiçe sayılarak
yığınlar zorla Cennete götürülmeye çalışılmakta, ya da hoyratça Cehenneme
itilmek istenmekte.. her gün yeni yeni kamplar oluşturulmakta, her takım kendi



mantık ve kendi doğrularının kavgasını vermekte ve her düşünce kendine göre
bir hayat tarzı resmetmekte.. dahası herkes bu dar resme uydurulmaya
çalışılmakta ve öyle yaşamaya zorlanmakta.. hâlâ yüzlerce yerde, ferdî şuur
ezilmekte, içtimaî irade felç edilmekte ve vicdanın gözlerine kezzap
dökülmekte...

Oysaki, ferdî ve içtimaî bunalımlardan sıyrılmanın ve toplumları kıvrandıran
değişik tazyikleri hafifletmenin en kestirme yolu onların vicdanlarına
müdahaleden vazgeçip onlara kendi şuurları ve iradeleri ile var olma
esaslarının gösterilmesidir. Evet, kitlelerin insan olarak kalmaları ve insanî
değerlere yönlendirilmeleri, toplumda vicdan mekanizmasının canlı
tutulmasına, irade ve şuurun saygı görmesine bağlıdır. Fert, kendi şuur ve
iradesi ile var olduğu ve başkalarını da kurtarabilecek kıvama erdiği ölçüde
gerçek vatandaş sayılabilir. Fertleri bu ölçüde donanıma sahip olmayan
toplumlarda içtimaî, iktisadi, siyasî veya idarî problemlerden sıyrılmak
mümkün değildir. Evet, parçaları yetersiz, tutarsız ve lehimle bir araya
getirilmiş yığınlara millet denilemeyeceği gibi millet görünümündeki bu
şirazesiz eczanın herhangi bir istikbal vaad etmesi de söz konusu değildir.
Milletçe kurtulabilmemiz için, fert fert kurtarıcı bir ruhla tam bir metafizik
gerilime geçmemiz şarttır. Millî tâli’imizin ikbal yıldızı, başkalarını kurtarmak
için kenetlenmiş ellerin semaya kalktığı noktada içlerimize inşirah veren bir
sürprizle belirecektir.

Ruhlarımızda, inancın o kendine has derinliklerini duymamız;
ibadetlerimizde iradelerimizin ter, ızdırap ve sancısını yaşamamız;
hareketlerimizde ahlâkî olmamız; his, irade, şuur ve gönül hayatımız itibarıyla
yeniden dirilmemiz, dirilip her şeyi kalbin kadirşinaslığı ile tartıp
değerlendirmemiz bizleri arzu edilen kıvama taşıyacak esasların özetini teşkil
etmektedir. İşte bu esaslarla biz, enginleşip ferdiyet sınırlarını aşan bir duyma,
bir dileme ve dilediği şeylerin şuurunda olma, hatta bunun bir adım daha
ötesinde her şeyi sonsuzla irtibatlandırıp semavî kriterlerle değerlendirme
sayesinde tam açılıma geçecek ve insan olmanın bütün avantajlarını paylaşarak
“ahsen-i takvîm”e mazhariyetimizi bir kere daha seslendirmiş olacağız.
Zannediyorum bu temel espriyi kavrayabilmiş bahtiyarlar, başkalarını
kurtarmaya namzet olmaları ölçüsünde, kendi geleceklerini de teminat altına
almış olacaklardır.

Evet, bir kere daha hatırlatmalıyım ki, toplumu kurtarma hedefine göre



planlanamamış ferdi kurtarma projeleri neticesiz ve akîm kalacağı gibi fertlerin
irade, şuur ve gönüllerinde öldürdüğümüz değerleri toplumda var etmemiz de
mümkün olmayacaktır. Evet, kurtarıcılık hedeflenmeden kurtulma plan ve
projeleri birer kuruntu, ferdî dirilişi baltalayarak milletçe bir yere
varılabileceği zannı da bir avuntudur.

Bu itibarla biz, evvelâ kendi el ve ayaklarımızın bize ait olduğunu şahsî şuur
ve iradelerimizde belirleyip, sonra da başkalarıyla el ele tutuşarak maşerî şuur
ve irade ile bütün problemlerimizi çözebileceğimize inanıyoruz. İşte bu şekilde
davranma sayesinde, bir taraftan hep başkalarına hayat iksiri sunarken, diğer
yandan da ferdî hayatımızın verimliliğini koruyarak, hatta artırarak maddî-
mânevî yükselişimize süreklilik kazandıracağımız kanaatindeyiz. Evet, biz
inanıyoruz ki; bir düşünce, bir plan ve bir gayret ne kadar diğergâmlık ifade
ediyor ve ne kadar başkalarını tutup kaldırmaya matuf ise, o ölçüde tutarlı ve
istikbal vaad edicidir; zira insanları yaşatan kurtarma mefkûresidir; öldüren
veya felç eden de menfaat tutkusudur. Ömürlerini şahsî çıkar uğrunda tüketen
insanlar her zaman kirli politikalar içinde olmasalar da bir gün mutlaka
kirlenmeleri kaçınılmazdır. Hayatlarını başkalarına diriliş üflemekle canlı
tutanlar ise, herkesin yapraklar gibi hazanla savrulduğu yerlerde bile gezer,
çevrelerine hayat iksiri sunarlar.. ve işte bunlar, her zaman dünya ve ukbayı
içine alacak olan çok yönlü bir maratonun “rıdvan”a namzet
kahramanlarıdırlar.

Başkalarının varlık ve bekâsını, sırf kendi çıkarlarının kaynağı olması
itibarıyla kabullenmiş görünen “kirli politikacı”nın ne dostluğuna güvenilebilir
ne de düşmanlığından emin olunabilir. O, oturur kalkar sadece çıkarlarını
düşünür. Onun için el öper-etek öper ve hiç olmayacak insanlar karşısında bile
hep serfürû eder.. çıkarları onu gerektiriyorsa, gücü yettiklerini ezer-geçer; baş
edemeyeceği kimseler için de sürekli komplolar planlar durur.. kuvvetli olduğu
zaman hep amansız davranır; zayıf düştüğü dönemlerde de iğrenç bir
mütebasbıs kesilir.. o, başkalarına karşı hep samimiyetsiz olduğu gibi, çok defa
kendi oyunlarına yenik düşerek kendi kötü akıbetini de hazırlamış olur. Ona
sorarsanız, aklı sıra, âlemi aldattığına, herkesi idare ettiğine ve yolunca
davrandığına inanır. Oysaki zavallı, hep gülünç duruma düşmekte ve
yarınlarına ait itibarını delik deşik etmektedir. İnsanların bazılarında böyle
ruhu yitirilmiş bir aldatan zekâ, aslında çok ciddî bir zaaf ve onulması güç bir
ruhî rahatsızlıktır. Böyle bir zaaf ve rahatsızlıkla mâlûl kimseler, kalıcı ve



başkalarına yararlı herhangi bir işleri ve hizmetleri olmasa da, bazen idareli ve
kurnaz davranarak, bahar-yaz, sonbahar-kış hemen her mevsimde bir kısım
primler elde edebilirler.. edebilirler ama, gelecekleri adına da ne itibar ne
kredi; yeniden kendilerini bir tabasbus içinde ve el-etek öpme kuyruğunda
bulurlar.

Buna karşılık bir hizmet erinin davranışlarının temelini, uzun bir hazırlık ve
fikir çilesinden sonra, onun vicdanından kaynaklanan hak arayışı hedefli bir
merhamet çağrısı teşkil eder. İşte bu çağrı, hemen her zaman ferdî sorumluluğun
çok üstünde ve içtimaî vazife şuurunun sınırlarını zorlayacak kadar aşkın ihlâs
derinlikli bir çağrı ve tam bir gönül adamı işidir. Bu gönül adamı, her hayırlı
işin önünde, her işinde kendi çizgisinde; bütün davranışlarında dupduru ve
berrak; çevresinde olup bitenler ne denli amansız olursa olsun, hiçbir zaman
bulanmayacak kadar kendi temelinden kaynaklı ve yol-yön değiştirmeyecek
kadar da kararlı; iç ve dış duyguları itibarıyla Hakk’ı görüp Hakk’ı duymaya,
Hakk’ı bilip Hak’la olmaya kilitlenmiş ve halkla beraberliği de, böyle bir
temâşâ noktasından duyup değerlendirme kıvamında tam bir uhrevî-dünyevîdir..
evet, böyle bir dünyevîliğin her menfezinden ahiretin şahikalarını müşâhede
etmek mümkün olabileceği gibi, onun yaşadığı hayat da hemen her varyantıyla
ona bir ahiret koyu asudeliğini tattıracak kadar berrak ve engindir. Öyle ki bu
saflardan saf açık gönül, başkalarının bilmem ne kadar sene sonra kavuşmayı
düşledikleri bir mutlu sona daha şimdiden ulaşmış, Hak beraberliğine ermiş ve
Mele-i Âlâ’nın sakinleriyle diz dize, omuz omuza gelmiş sayılır ki, bu da onun
hep kazançta olduğunu gösterir. Evet bu gönül adamı hep içten ve derin; hep
büyük projeler peşinde, yüceliklere namzet.. ve oturup kalkıp merhamet
düşünmekte, merhamet konuşmakta ve sürekli kendini merhametle ifade
edebilme fırsatlarını kollamaktadır.. herhangi bir ayırım yapmadan hemen
herkesi bir ebedî mutluluğa kavuşturma konusunda o kadar yürekten ve
coşkundur ki; böyle bir mefkûreyi gerçekleştirme mevzuunda, dünyevî menfaat,
çıkar veya makam, mansıp mülâhazaları bir yana o, mânevî hazları ve ötelerle
alâkalı füyuzât hisleri adına da hep fedakârca ve hep aşkın yaşar. Hem kendi
ruh dünyasında hem de toplumla münasebetlerinde, hem kendi iç âlemini
tahlilde hem de çevresindekileri görüp gözetmede sürekli bir Yüce Güç’ün
huzurunda bulunma ruh hâli sergiler ve herkesin ölüp gittiği yerlerde o üst üste
dirilişler gerçekleştirir.

O, nefsinin istemediğini başkaları için de istememenin çok ötesinde kendine



hoş gelen her şeyden başkalarının yararlanabilmesi için çırpınır durur, hatta bu
uğurda ölür ölür dirilir.. ve ufkunun enginliği ile bir yandan zalimlerin kalbinde
bile merhamet duygusunu harekete geçirmeyi başarırken, diğer yandan da
mazlumların yanında bulunmayı Hak’la beraberliğin en önemli bir vesilesi
sayar ve hep onlara bir nokta-i istinat olur.

Yaşatma tutkusu, kahramanımızın davranışlarını belirleyen önemli bir
faktördür. Böyle bir misyona ehliyet arayışı onun her zamanki kaygısı.. en
yüksek hırslardan daha yüksek bir hırsla Hak hoşnutluğunun arkasında olması
ise onun en bariz vasfıdır. O ölüp ölüp dirilirken bile, diriltme şuurunun hazzı
ile ne bir acı duyar ne de herhangi bir sarsıntı yaşar. Elde ettiği başarılarını
Hak inayetinin bir tezahürü kabul eder ve her gün birkaç defa kendini sıfırlar..
dahası, vesile olduğu işlere arzuları, hisleri karışmış olabileceği mülâhazasıyla
tir tir titrer ve “Bana Seni gerek Seni.” der inler.

Yıllar var ki biz, işte bu kutlu ellerin, altı üstüne gelmiş ve “Harap eller,
yıkılmış hânümanlar, kimsesiz çöller.” sözcükleriyle resmedebileceğimiz bir
âlemi yepyeni bir dünyaya çevirecekleri günü hep bekleyip durduk. Bu iman,
bu ümit ve bu azimle daha yıllarca beklemeye de kararlıyız. Her zaman temiz
gönülleri merhametle donatan Rahmeti Sonsuz, birkaç neslin soluklayıp
durduğu o ümitle şahlanmış gönüllerimizi dilerim inkisara uğratmasın..!
1 Buhârî, küsûf 2; Müslim, küsûf 1.



Beşinci Kat
Bugün medeniyetin bin bir gürültüsü, yaşadığımız kentteki mimarînin

soğukluğu ve şehirlerin her gün biraz daha yabancılaşması karşısında pek
çoğumuz, büyük kentlerin, dev metropollerin dışında ayrı bir iklim, sessiz bir
bucak, tabiata açık bir koy arama mülâhazasıyla neler düşünür, nelere katlanır
ve ne planlar, ne projeler yaparız.. yaparız da, senede hiç olmazsa belli bir
müddet, belki her ay birkaç kez, içinde bulunduğumuz atmosferden sıyrılarak ya
bir ormanın üfül üfül iklimine, ya bir korunun sessizliğine, ya bir koyun
asudeliğine ya da bir çağlayanın tabiatla çağıldayan harimine koşarız.. koşar ve
varlığı duymaya çalışır, tabiatı bir mûsıkî gibi dinler.. gözümüzle, gönlümüzle,
hatta bütün duygu ve uzuvlarımızla şehirlerin dışındaki farklılığı yudumlar ve
kendimizi bir kere daha hissederiz.

İnsanlardan kaçma mânâsına değil, insanlığı bütün derinlikleriyle duyma
yolunda böyle bir uzlet, insanın paslanan, kendinden saykıllaşan özüne seyahati
demektir. Ben şahsen, böyle bir duyuş, böyle bir tadış ve böyle bir hissedişi
değişik esinti buudlarıyla birçok defa yaşadım.. zevk ettim.. fırsat el verirse
yine de yaşamayı düşünürüm.

Ancak bütün bu düşünce ve mülâhazalar mahfuz, fakir, bu kabil özlemlerle
sık sık, harimine koştuğum kerameti kuruluş gayesine ve içindeki masumlara ait
bir yer var ki, orası hemen her zaman ruhuma, ırmakların çağıltılarını,
ormanların uğultularını, tabiat kitabının fısıltılarını birden boşaltmış ve
gönlümde varlığın bir birleşik noktası gibi duyulmuştur. Öyleki, oraya ne kadar
alışmış ve onun güzelliklerini ne kadar kanıksamış da olsam, onun harimine her
girdiğimde veya oraya ulaşma yol mülâhazasına daldığımda, âdeta bir mûsıkî,
bir romantizm banyosu almış ve hususî bir maneviyat âleminin varlığını
kalbimin kadirşinas katmanlarında duymuş gibi, ruhumda bir metafizik gerilim
ve gönlümde bir şahlanış hissetmişimdir. Evet, sanki oranın, ferahfeza
ikliminden kalblerimize, sürekli bir şeyler sızıyormuşçasına, ben ve
arkadaşlarım o mekânda her zaman bir neşe ve zevk hissetmişizdir. Geleceğin
değerlendirmecileri bu sırlı mekânı hangi ad ve unvanla anarlarsa ansınlar, biz
oraya “Beşinci Kat” demiştik. Beşinci kat olması, beş rakamıyla mukayyet
değildi; o sadece bir çizgiydi.. bu müsemma onuncu, on beşinci kat da
olabilirdi; ama değildi ve o, sadece mevcut binanın en üst katında bir çekme
daireden ibaretti.



Beşinci Kat her zaman, bulunduğu yerden başını göklere kaldırmış gibi,
semaları gözeten ve hep öyle tepeden bakıp, istikbal edeceği misafirleri
bekleyen, için için bir hâli ve bir teşrifat edası içindeydi. O, güvenli bir insan
çehresine benzeyen cephesi ve değişik maksatlara açık girintili-çıkıntılı başı
secdede Hak kullarını andıran arka bölümleriyle, hep bize heybet fısıldamış,
ruhlarımıza ra’şeler salmış ve her zaman ümit rengine bürünerek gözlerimizin
içine gülmüştür.

Beşinci Kat, sırtını sağlam bir zemine dayamış gibi oldukça rahat
görünümlü.. ve bazen küçük bir dağ zirvesi heybetiyle, bazen de çömelmiş orta
boy bir tepe şeklindeki hâliyle hep bize mehabet gamzetmiştir. Hatta o,
çevresindeki ona nispeten küçük binalar, altında ve üstünde dört bir yanını
saran ağaçlar arasında, kalbimizin her zaman duyup hissetmeye hahişkâr olduğu
bir manzara konumundadır. Onun, göklerin mavisi ve yerin yeşilliklerinin
birleşik noktasındaki bu müstesna konumu, bize hep annelerimizin şefkatini,
babalarımızın irade ve kuvvetini, gençlik duygularımızın his ve hayal dolu
saatlerini hatırlatır. Bu müstesna mekânda her zaman, dört bir yandan kopup
gelen tabiatın o kendine has natürel ses ve solukları, yanı başınızda veya biraz
aşağılarda, tabiatın nağmelerine göre kısmen rötuşlanmış çocukların
çığlıklarının çiğ çiğ üzerinize dökülüşü; bulunduğunuz yerin mânevî havası ve
şivesiyle birleşerek size alabildiğine derin o şanlı geçmişimizin her telden
nağmeleri gibi gelir. Bu nağmeler sanki, zuhur ettikleri zamanın atmosferini
delik deşik edip kendi “oluşum” şartlarını aşarak, zaman üstü bütün
vâridâtlarını, tarih hareminin el değmemiş bütün mahrem sırlarını, gelecek
günlerin tat ve şivesiyle macun hâline getirip size sunduğunu sanırsınız;
sanırsınız da, dünü tahayyül ederken, ayaklarınızın günümüzün zeminine
bastığını ve gönüllerinizin de yarının ufuklarında attığını duyarsınız.

Evet, hassas ve duyarlı bir ruh, bu masmavi iklime hemen her yönelişinde,
tozlu, dumanlı ve oldukça bulanık bir âlemden sıyrılıp, gökler kadar derin,
yerler kadar zengin, analarımızın bağrı kadar sıcak bir güzellik ufkuna yürüyor
gibi olur. Bu şefkat ve güzellik âleminin havası, ziyası, tadı, şivesi o kadar
munis ve o kadar yumuşaktır ki, o tarafa doğru, otobüs, taksi veya bir başka
vasıta ile hemen her seyahat âdeta, ruhun zaferine doğru bir yolculuğu gibi
duyulur.. ve ciğerlerimizi oksijenle doldurmak için, ulaştığımız zirvenin
tertemiz havasını yudumluyor gibi bir hâl alır. Hiç şüphesiz bu temiz iklimi
ziyaret, kalbimizin en derin noktalarına sinmiş en silinmez hatıralar gibi hâlâ



taptaze durmaktadır. Öyle zannediyorum ki, bütün dünyanın zevkleri, lezzetleri,
hiçbir zaman bize, bu çok farklı unsurların birleşmesinden meydana gelen
ledünnî hazları veremeyecek ve dünyada hiçbir zaman parçası da o mekânda
geçen saniye ve saliselerin gölgesine ulaşamayacaktır. Hatta o mekân olduğu
gibi kalsa, onun o mübarek müdavimleri de oraya gelip gitmelerini devam
ettirse, ben şahsen, bugüne kadar sürüp gelen o farklı geçmişin bundan sonraki
ömrümde hep aynı çizgide kalsam bile ruhuma vaad ettiği yeni şeyleri
duyacağıma emin değilim. İhtimal bu mekânın, kuruluş niyet ve mülâhazalarının
çizgilerini tam aksettirdiği o ilk günlerin havasını, tadını, şivesini duymak
mümkün olmayacağı gibi, onun gerçek derinlik ve zenginliğinin ana unsurları
sayılan ve bugün çoğu itibarıyla göçüp gitmiş o eski müdavimlerin eksikliği de
hep derinden derine hissedilecektir.

İlk günler itibarıyla orada, o kadar bizim dünyamıza ait bir terbiye ve
nezaket ve bir teşrifat anlayışı göze çarpardı ki, oraya ömründe bir kere
uğrayanlara bile mutlaka bir şeyler bulaşırdı –estağfirullah– onların ruhlarına
bir kısım ledünnîlikler sinerdi, sinerdi de, aradan yıllar ve yıllar geçse dahi,
bir gün onlar da mutlaka ruhlarının derinliklerinde kuluçkaya yatmış hatıraların
tedaileriyle hülyalarında o mânâ iklimine yönelir ve uhrevî zevkleri adına ne
nağmeler ne nağmeler dinlerlerdi...

Evet, insan eğer bütün bütün kör değilse, bu mekâna uğradığında mutlaka
onun yüzüne, gözüne, sözüne, edasına bir ruh, bir mânâ, bir şiir siner ve ona
nice nezih hayal âlemleri kapılarını aralardı. Doğrusu bu mekân hemen her
zaman, duyguları besteleyen, düşünceleri besleyen ve ruhları coşturan büyülü
bir yerdi. Bu hususî mekânın ruhlarımızda hâsıl ettiği his zenginliği sayesinde,
şehir hayatının zahmet ve sıkıntılarıyla iki büklüm ve ard arda solup giden
günlerimizin duygu ve düşünceden yana ne kadar fakir geçtiğini anlamak için
herhalde psikoloji uzmanı olmaya gerek yoktu... Evet bugün, tıpkı yük arabaları
ve nakliye vasıtaları gibi tıklım tıklım dolu ve korkunç bir sıklet altında geçen
hislerimizin hiçbirini duya duya yaşayamıyor, onların varlıklarını kendi
derinlikleriyle sezemiyor ve âdeta kendi zenginliklerimize karşı kapalı
yaşıyoruz. Oysaki Beşinci Kat ve o mânâdaki yerler, pekâlâ hislerimizin inkişaf
edip gelişmesi için müsait birer ortam teşkil edebilir ve edebiliyordu da.

Her gün çok değişik yerlerden gelen farklı insanlarla karşılaşmak.. haftada
birkaç defa mantık-muhakeme dudaklarından farklı kültürlerin usârelerini
yudumlamak.. her gelene teşrifat merasimini eda ederken onlara, bu mekânı, o



günün çok yönlü yeni ilhamlarıyla bir kere daha yorumlamak.. çevrenin temâşâ
noktalarını, ziyaretçilerin ilmî, idarî, siyasî, felsefî kimliklerinin çağrıştırdığı
muhteva ile yeniden bir kere daha tefsir etmek.. günün değişik saatlerinde, ilâhî
iltifatların farklı tecellî matla’larını vicdan menfezlerinden tekrar tekrar
müşâhedenin zevkini yaşamak.. tulûu gözlemek, gurûbu seyretmek, mehtapla
konuşmak.. yıldızlarla hasbıhalde bulunup hayal peyklerine binerek galaksiler
arasında dolaşmak bu mekândaki hususî derinliği açısından görmenin,
hissetmenin, duymanın, içe sindirmenin, değerlendirmenin değişik dalga
boyunda farklı öyle televvünleri idi ki, buraya ulaşan hemen herkesin
bakışlarını yontar, şekillendirir; fikirlerini biler ve enginleştirir; ruhlarını
inceltir ve şeffaflaştırır ve hususiyle de bu katın mânevî haz ve tiryakilerine
kitapların verdiğini ve vereceğini aşkın öyle bir mârifet bahşeder ki kıtmirleri
müstesna bu güvertenin kutlu sakinleri, tesbihle yükselen nefesleri âdeta bir
çiçek kokusu gibi duyar.. tekbirle kanatlanan âvâzı, ışık huzmeleri gibi göz
bebekleriyle emer.. hamd ü senâları, göklerin üzerimize titreyen gölgeleri gibi
hisseder.. ve Allah’a teveccühü kalbin en saf ve  ritmik vuruşları gibi
duyarlardı.

Bu mübarek hazîrenin –biz öyle zannediyor da olabiliriz– hariminde az dahi
olsa, ârâm etme imkânı bulan hemen bütün misafirler, müstahdemler, talebeler,
değişik programlar münasebetiyle bir akşamlığına gelip konan, konup göçen
ashab-ı mesalih, burada koklanan, duyulan, sezilen veya öyle olduğuna inanılan
umumî havayı bozmamak, başkalarının konsantrasyonuna dokunmamak, herkese
açık bir kısım mânevî zevk ve lezzet kanallarını münasebetsiz şerarelerle
kirletmemek için, gezip dolaştıkları her yerde kırılabilecek kristaller
varmışçasına, olabildiğine nazik ve kibar davranır, dikkatle oturur kalkar ve
âdeta bir ruhanîler topluluğu manzarası sergilerlerdi. Öyle ki bunların,
gözlerinin önünde sanki nihaî buudu masmavi bir ukba derinliği, başlarının
üstünde ruhanîlerin kanat çırpış sesleri, düşüncelerinde bütün bunları temâşâ
edebilme genişliği ve gönüllerinde bunları ve dahasını tatma enginliğiyle her
şeyi kucaklamaya yeten bir insanî derinlikleri vardı.

Aslında hemen her atmosfer, her çevre, biraz da ona uyulunca, onun ruhuna
nüfuz edilince ve onunla aramızdaki sevgi bağları tam sezilince netleşir,
derinleşir, âdîlikleri aşarak fevkalâdeliklere ulaşır, derken, içindekilere daha
bir talâkatle seslenir ve onlara ruhunun enginliklerinden gelen en mahrem bir
mûsıkîyi dinletir. Beşinci Kat’ın bize, hemen her zaman bu vâridâtın en zengin



bir sâkisi olduğunda şüphe yoktur. Evet o, oturduğu yer ve konumuyla bu
mânânın mücessem bir heykeli gibidir.

Beşinci Kat ve onu omuzlarında taşıyan bina, bulunduğu nokta ile o kadar
ciddî bir uyum içindedir ki; sanki onun plan ve projesi acemi, amatör bazı
kimselerce değil de –aslında bu öyle olmuştu– ruhanîlerin ilhamlarıyla
müeyyed bir dimağ, hem de onun bütün hususiyetlerini, çevresiyle
münasebetlerini, bizim ruh dünyamızla derin alâkalarını kompüter tekniğiyle
değerlendirmiş de öyle tatbik etmiş gibi, fevkalâde tenasüp içinde bir görünüm
arz etmektedir.

İnsan, ne zaman onun üfül üfül esen iklimine adım atsa, daha temelinin ilk
atıldığı gün toprakla buluşan ve yanı başlarında yükselen binayı takip
edercesine her gün santim santim büyüyen ağaçların, ince ince salınışlarını, bir
mûsıkîye dönüşen hışırtılarını duyar, o bina ve o ağaçlara emeği geçmiş
insanların hayalleriyle karşılaşır.. birkaç adım daha ilerleyince, her yanda
salınan selvilerin, çamların, kavakların ve salkım söğütlerin serin ikliminde
kendini bulur ve onların hoşâmedîlerini almış gibi ilerler. Ana binayı aşıp da,
ona nispeten oldukça küçük ve âdeta bir yavru, bir çocuk gibi sevimli, masum
Beşinci Kat’a ulaşınca, kendini münzevî bir sessizlik ve sâkit bir şiirin
büyüleyiciliği içinde bulur.

Beşinci Kat’a hem merdivenlerle çıkılır hem de asansörle.. merdivenlerden
çıkarken, hemen her katta kapıları koridora açılan pek çok odalarla karşılaşılır.
Bunlar bizim, eşiklerini pek fazla aşıp, aşındırdığımız yerler değildir. İç
âlemleriyle bize meçhul ve sakinlerine malum bu odalarda okul veya yurt
talebeleri kalır. Birer birer bütün katlar aşılınca, sonunda insan kendini terasla
iç içe bir mekânda bulur. Burası oldukça geniş ve ferahfeza bir yerdir. Buranın
rahatlatıcı havasını çok iyi bilen bizler, asansörü kullanmıyorsak, merdivenleri
birer-ikişer sıçrayarak çıkar ve âdeta bir an evvel yukarının temiz ve âsûde
havasını teneffüs etmeye koşardık..

Burası, gerçekten de binanın en güzel, en aydınlık, en ferah, en büyüleyici ve
gönüllerimizi uhrevî hülyalarla süsleyici müstesna bir yeriydi. Buraya ulaşınca,
şehir, büyük bir bölümü itibarıyla âdeta ayaklarımızın altında kalır.. deniz
gözlerimizi okşar, serinliğiyle bizi selâmlar.. ve çevredeki tümsekler, tepeler
gıptayla bizi seyrederlerdi. Binanın içinde dolaştıkça, kendimizi daha bir
büyülenmiş hisseder ve her yanımızı âdeta uhrevî esintilerin kuşattığını
sanırdık.. ve hele her köşede kalblerinin safveti yüzlerine vurmuş, hisleri pırıl



pırıl gözlerinde nümâyân, yüzleri tâli’lerine tebessümle süslü bir sürü temiz
çehreyle karşılaştıkça, kendimizi varlığın perde arkasında seyahat ediyor gibi
anlaşılmaz bir derinlik içinde bulur ve ne hayaller yaşardık.!

Beşinci Kat’ın en önemli güzellik unsuru sayılan bu kutlu sakinler, hemen
hepsi de hâlinden memnun.. ömürleri pür neşe.. günleri okuyup düşünme-
düşünüp Hakk’a yakınlık arama hisleriyle dopdolu.. ve birer derinlik
namzetleriydiler. Yanlarına gelen misafirler, onlar için ayrı bir haz vesilesi ve
onlara hizmet de payeler üstü bir payeydi. Bu katı şereflendiren kutlu konukları
memnun etmek için, âdeta onların çevrelerinde fır döner ve tıpkı halâyık gibi
onların hizmetlerine koşarlardı.. hatta bir mânâda gelen misafirler, onların
hayatlarının yeknesaklığını tadil ettikleri için, her zaman gelen konukları minnet
ve şükranla karşılar, uğurlarken de, en mükemmel teşyi törenleriyle
uğurlarlardı.

Bu temiz insanları, bu ölçüde hayata bağlayan, onlara yaşamayı sevdiren ve
başkalarına faydalı olma duygusuyla coşturan hiç şüphesiz onların din hisleri,
ahiret itikatları, Allah’la olan içten münasebetleri, geçmişten tevarüs ettikleri
medeniyet telâkkileri ve millî üsluplarıydı. Hem onların bu ledünnî hâlleri hem
de yanlarına gelen farklı kültürlerin, farklı anlayışların yontup şekillendirdiği o
ayrı ayrı insanların hâli ve tabiî mekânın hususiyeti orada bulunan hemen
herkese öyle dokunur, derecesine göre herkesin ruhunu öylesine büyüler ve
herkesi öylesine kendi sükûtuna çekerdi ki, biraz duyarlılığı olan her ziyaretçi,
içeriye girdiği andan itibaren bir daha bu sihrin tesirinden kurtulamazdı.

***
Ben Beşinci Kat’ı, bir deniz gibi her şeyi içine alıp eriten bir dev kentin

ortasında veya bir kenarında, o koca ummana meydan okuyan ve hep dalgaların
üzerinde kalmasını bilen bir nilüfer gibi tahayyül etmişimdir.. ve bu mülâhaza
ile de onu, onca değişen şeye rağmen hiç değişmeden varlığını sürdüren ve
sürekli ruhuma en enfes rayihalar neşreden şirin bir çiçek gibi koklamış ve
tasavvurlarımı aşkın bir nefasetle içime aktığını hissetmişimdir. Hatta ben,
onun sekine ve ruhanîlere açık iklimini, gönüllerimizin zaman ve mekân üstü
âlemlere yükselmesinde bir rıhtım, bir liman, bir rampa gibi görmüşümdür.

Her şeyin normal mecrasında olduğu dönemlerde veya değişik med ve
cezirlerle bütün mecraların ve eksenlerin kendilerine rağmen kaymalar yaşadığı
günlerde ne zaman, Beşinci Kat’a girmişsem, onun genel havasının ve canlı-



cansız aksesuarının ruhuma ilham ettiği mânâlar sayesinde his ve fikirlerimin
daha derin tabakalarına inmiş ve onun büyüsünü daha derinden duymuşumdur..
evet, bu mekânda her zaman içime açılan bir hayal kapısı bulmuş ve ondan
geçerek kendi küçük ve mahrem dünyamın mahfazası içine oturmuşumdur.
Aslında, onun içindeki bu derunî his ve duygular, elbette ki pek çok müşâhede,
hatıra, tevafuk, müzakere, musahabe ve dünya kadar acı-tatlı hâdiseden
kaynaklanıyordu. Hatta bu iç ve muhteva, binanın fizikî yapısının
yorumlanmalarına da aksediyordu. Öyle ki, bize göre bu bina, sanki herhangi
bir insan eliyle yapılmamış da, yerin derinliklerinden fışkırmış, arz ve göklerin
pek çok sırlarını ihtiva ediyormuşçasına alabildiğine derin görünürdü. Fakir
bazen onu, ayakta Mâbud’a kıyam eden bir âbid, bazen bir dağın zirvesinde
secdeye kapanmış bir mahviyet insanı, bazen de Yaratıcısı’na el açmış
yalvaran bir gönül eri gibi tahayyül ederdim.

İşte bütün bu hislerin, ruhumda hâsıl ettiği enfüsî mülâhazalarla ben, bu
mübarek mekâna içindeki kutlu sakinleri, o fevkalade temkinleri ve sükût
içindeki talâkatlarıyla her zaman bana şiir söyleyen, mûsıkî dinleten, esrar
meşk eden, ders veren birer hatip, birer edip, birer bestekâr, birer heyecan
insanı olarak görmüşümdür veya hep öyle görmek istemişimdir.

Bu katta, herkesin, aklını kullanması, iradesini şahlandırması, ruhunu
dinlemesi ve ferden-ferdâ maveraîliklere açılması önemli bir esas olmakla
beraber, sık sık kendisine başvurulan, akıl danışılan, dert yanılan ve bir ölçüde
bazı proje ve planlarda müracaat edenlerin tevazu mahviyet ve terbiyelerinin
gereği merci görünümünde biri de bulunurdu.. bulunur ve teker teker bütün
“ashab-ı mesalih”i dinler.. kendince, danışılan şeylerde danışmanın hakkını
vermeye çalışır.. dertlilere “çare” diye mutlaka bir şeyler söyler.. ashab-ı
mesalihin gönlünü hoş tutar.. bazen de iş ve problem bombardımanı karşısında
bunalımdan bunalıma girer; başkalarının derdine çare bulayım derken kendisi
çaresizlikle inlerdi. Bütün bunlar bazen anlaşılır, bazen de anlaşılmaz; ama
mutlaka bir devr-i fâni gibi hiçbiri uzun zaman hükmünü devam ettiremez.. bir
bir gelir, bir bir gider ve yerlerini zevkli hatıralara bırakırlardı bizde; bir
başka gün veya ikinci bir kez binadan içeriye girdiğimizde, bütün bu olanlar,
geride hiçbir sır bırakmamış gibi, koca bina, yine o eski şiirli, sihirli hâline
bürünerek, ruhlarımız üzerinde, içine ilk girilen bir mâbed gibi tesirli olurdu.

Hiç şüphesiz Beşinci Kat’ın en önemli mekânı, onun o geniş salonu ve
değişik istihalelerle salon hâline getirilmiş bulunan teras katıydı. Çepeçevre



hemen her tarafın ve denize kadar bütün ufukların temâşâ edilebildiği bu yer,
her yanı camekanlarla kapalı, hem açık hem de kapalı diyebileceğimiz bir
gariplik içinde ve umum binanın ruhunun özü gibiydi. Motorla işleyen mini bir
şadırvanla küçük bir şelale de, bütün tabiat unsurlarını bağrında toplama gibi
bir tabiîlik duygusunun eseri olarak, onun bir yanına yerleştirilmişti ki, orayı
görünce insan tam bir “tabiat meşheri” demese de tabiatın önemli bir kesitiyle
karşı karşıya bulunduğunda şüphe etmezdi... Zaman zaman bu mini şadırvandan
sular akar ve şelale de böyle bir kata göre biraz da tiz perdeden
diyebileceğimiz o gürül gürül sesiyle bu umumî senfoniye ses katınca
camekânların önünde o âna kadar uyuyor zannettiğimiz ağaçlar, çiçekler bu
mûsıkîyle uyanırmışçasına raksa geçer veya bu umumî manzaranın
çağrıştırmasıyla biz öyle hayal ederdik ve hepimizin yüreklerinin ritminin de,
ona göre atmaya başladığını duyar gibi olurduk.. kim bilir hislerimizi hangi
takdir ifadeleriyle dile getirir ve kendi kendimize tabiatın bu küçük kesitinde,
umum varlığı bütün güzellikleriyle mülâhazaya alır ve “Kâinatta hâlihazırdaki
mevcuttan daha baş döndürücüsü olamaz.” diye mırıldanırdık.

Beşinci Kat’ın misafirlere mahsus ve her zaman uğranılmayan diğer
odalarında olduğu gibi bu büyük mekânlarda da düzgün çerçeveli, içinde
önemli yazılar, manzaralar, hatta ışıkla derinleştirilmiş Kâbe ve Ravza
resimleri önemli birer yer işgal ederdi. Bu arada “Devlet, kalem ve kılıçla
vardır.” esprisini aksettiren özel bir harita da bütün bir duvara tek başına sahip
gibi görünürdü. Bütün bunlar seri imalat veren bir tezgahtan çıkmış gibi basit
şeyler değildir; bu kattaki hemen her şey, suyu, havası, yeşili, dekoru ve daha
değişik aksesuarıyla Beşinci Kat’ın ruh, mânâ ve edasına çok yakışan farklı
renkte çiçekler gibiydi. Tedai ettirdikleri şeyler itibarıyla, orada cereyan etmiş
dünya kadar hâdiseyi ve oradan gelip-geçmiş pek çok insanı hatırlatırlardı.
Mini müze yüzlerce hatıranın bir diskete sıkıştırılmış resmi veya kodlanmış bir
hatıralar albümü gibiydi.. bundan dolayıdır ki, buradaki eşya, zatî değerleri
itibarıyla değil, şifresi oldukları hatıralar açısından ele alınmalıdır. Ben bir
gün, bunların mutlaka böyle değerlendirileceğine inanıyorum. Zira bu mekân
biraz da, her biri bir hülyanın resmi bu hatıralarla genişlemekte ve bütün
mekânlara, zamanlara açılan bir hayal ülkesi hâline gelmektedir.

Her sabah, Beşinci Kat’ta bütün aydınlığıyla bir başka yaşanır.. öğlenler,
sıcaklığını daracık sokakların başına boşaltarak, yanına en ince meltemleri alır
ve onun üstüne yığar.. akşamın alaca karanlığı bir sürü vâridâtın muştusu ile



onu rikkatle okşar geçer.. ve bütün bunlar, bizi günde birkaç defa, nimetlerin
çehresinde O’nu anmaya, duymaya çağıran âdeta birer “eşref-i saat” olurdu.

Ben bazen, bir koltuk üzerine oturur; bir yandan şelaleye bakar, bir yandan
da ağaçların, çiçeklerin nazlı nazlı salınmalarını seyreder ve hayalî resimlerle,
aradaki boşluğu da doldurup, terastaki bu raks ve cümbüşün yerdeki ağaçlarla
bitevîliğe erdiğini tahayyül eder ve hepsinin bir bütünlük içinde el ele, omuz
omuza verip “Yâ Hû” dediklerini, yatıp kalkıp çevrelerine gülücükler
yağdırdıklarını hayalen duyar; imanın sevginin darları nasıl genişlettiğini,
mânâsız gibi görünen şeyleri nasıl mânâlandırdığını, mütenahiyi ne denli
eb’âda sığmaz hâle getirdiğini düşünür ve Rabbime şükrederdim.

Güneşin ışınları, günün hemen her saatinde bu salondan ayrılmama ısrarını
gösterir; binanın içine sızmak için her yandan pencereleri zorlar ve bu mekânı,
her yandan hüzmelerini başına sararak bir güneş otağı hâline getirirdi. Bu
salonun, minder veya kanepeleri üzerinde oturup düşünürken, burada
dinlediğim uhrevîlik; sanki üst üste yığılıp katmerleşmiş, güya senelerden beri
içine hiçbir yabancı duygu, düşünce girmemiş, sürekli kendi ruh ve mânâsıyla
derinleşe derinleşe koyulaşmış, sabitleşmiş gibi gelirdi bana; gelirdi de
gönlümün üzerinde bir mûsıkî tesiri icra ederdi. Hatta, bir enstrüman sustuktan
sonra, uzun zaman kulaklarımızda, az önce onun tellerinin veya tuşlarının susan
iniltilerini hâlâ dinlediğimiz gibi, saatler ve saatler boyu, orada vuku bulan bir
derinliği duygularımızla dinler ve bu mekânı içinde terennüm edilen güzellikler
ve derinliklerle dopdolu sanırdık.

Burada hemen her zaman yapılan ibadetlerin, müzakere edilen konuların;
düşünce ve inanç dünyamızla alâkalı tahlillerin, terkiplerin; daha başka içtimaî
münasebetlerin bir rüya ve hülyası hissedilirdi.. evet ben, bu müstesna
mekânda, çok defa esrarlı bir akımla ürperdiğimi, sırlı bir sükûnet, bir
sekineyle irkildiğimi hatırlarım. Eskiden burada tasavvufî bir duyuşla, halvette
vâridât tecellileri yaşayarak sık sık hülyalarımın tepesinin delindiğini hissetmiş
ve hayretler yaşamışımdır. Yaşamış ve yalnız kaldığım bazı dönemlerde,
buranın tadının, neşvesinin ve hususî esintilerinin ne kadar farklı estiğini
duymuş ve bu buk’anın her yanından fışkıran mânâların çevreyi kuşatmasına
şahit olmuşumdur.

Fakir, sistemli hülyalarımın tadını ilk defa Beşinci Kat’ta duydum.. ve kendi
kendime: Meğer bugünkü hülyalarımla geçmişteki hayallerimin nokta-i iltisakı
bu mekânmış dedim. Doğrusu ben, Beşinci Kat’ta kaldığım sürece, çok defa



akl-ı meâşım durur.. düşüncelerim bağdaş kurup oturur.. gönlüm gider
anlaşılmaz bir vuslat lezzetine dayanır ve ben orayı âdeta, Dost’a ulaşmanın bir
rampası sanırdım. Öyleki, ruhumun derinliklerinde çiçekler gibi açan hülyalar,
Cennet güzelliklerinin sırlı birer yansıması gibi gelirdi bana.

İçinde daha çok kalıp istirahat ettiğim odacık herkese açık bu mübarek
mekânla hem iç içeydi hem de ondan ayrıydı. Çocukluğumdan beri ruhumda
taşıdığım o eski rüyalarımı derinleştirmek için bu hücrenin hususî hazırlanmış
gibi bir hâli vardı. Bu odacık aynı zamanda, henüz keyfiyetlerini
keşfedemediğim bir düzine düşünceye de beşik ve meşcerelik gibiydi. Öyle ki,
o henüz tam zapturapt altına alınmamış duygularımı, düşüncelerimi bağrına
basıyor, sallıyor, besliyor, büyütüyor ve aklımın önüne koyuyordu. Kim bilir
bu odada, kaç defa o eski hülyalara dalıp, yaşadığım hayatın içinde, biri
bedenimle, diğeri de inanç, kanaat, düşünce ve hayallerimle iki hayatı birden
yaşadım. Evet, sanki bu gündelik hayat bana yetmiyordu da, hülya kılıcıyla onu
paramparça ediyor ve daha engin bir âleme açılıyor gibi, maziye, geleceğe
birden tutunuyor ve kendime göre yepyeni bir hâl inşa ediyordum.

Evet, hemen her zaman ömrümün ahengine uysam da, bu odada benliğimin
içinde bulunan gizli hayatımla kalmayı tercih eder, sonra da ondan yeni bir
hayata realite köprüleri kurar; aklım, mantığım ve duygularım hep geleceğin
ufuklarında kendime göre bir âtî dantelası örmeye çalışırdım. Bu itibarla da
burası, her zaman ikinci ve daha zengin olan hayatımın inkişaf etmesine,
genişleyip kendini aşmasına müsait ve ruhumu, hülyalarımı besleyen büyülü bir
köşecikti.. burada hep, gönlüme göre geçeceğini ümit ettiğim bir istikbal ufku
önüme açılır ve bana sürekli yeni doğuşlardan dem vururdu. Zaten, benim gibi
hayalperestlerin kuruntu dünyalarında, geleceğin vaad ettiği şeyler gökleri
dolduran yıldızlar kadar çoktur. Katı realistler yadırgayadursunlar ben, her
zaman böyle bir hayal üstünde toplanıp dağılan ideallerimin pırıl pırıl
çehrelerini temâşâ eder; küçük odamla beraber o koca binanın ve o binayla
beraber dev kompleksin ve onunla beraber de bütün bir şehir ve hatta kâinatın
sırlı bir kısım ittisal noktaları var olduğuna inanırdım.

Aslında, bu küçük oda gibi o koca binanın da hangi bölümünde olursam
olayım herkes her zaman duymasa bile ben, ledünnî bir şiirin, ruhanî bir
ilâhînin ve alelacele Dost’a vuslat hazırlığının heyecanını duyar gibi olurdum.
Evet, kim bilir kaç defa, bu kapıları harice kapalı, kendi içinde sırlı mekânın
herhangi bir köşesinde kendini kendi hayalî zevklerinin çağlayanına salmış ve



kendi enfüsî ahengiyle dopdolu, gönlünü derinden duyup hissetmeye çalışan,
ama kolu kanadı kırık bir insan gibi, bir değişiklik ve bir başkalaşma iradesi
duymuşumdur.

Kim bilir, benimle beraber daha niceleri, ruha pek çok şey vaad eden bu
âlem içinde, ne derin idrakler ufkuna ulaşmış ve ömürlerini yıldızlar arasında
seyahat ediyor gibi geçirmişlerdir. Ben bu mekânda hep zamanın çok farklı ve
saatler üstü geçtiği kanaatini taşıdım.. taşıdım ve çok kere bir rikkat ve titreyiş
içinde bulundum. Doğrusu bu mekân, pek çok kimsenin de kendi içlerinde
hissettikleri gibi, benim gönlümün içini de âdeta aksettiren bir yerdi.

Burada, canlı-cansız her şey nazlı birer çiçek gibi güzelliğinin son damlasına
kadar açılmış renk renk letafet soluklar ve her motif umumî bir ahenk içinde
rengini, çizgisini, resmini, manzarasını, şiirini hep büyülü bir lezzetle
ruhlarımıza duyururdu. Tıpkı bir paragraf içinde, her cümlenin umumî ifade ve
ahenge destek olması gibi, burada her şey bir “sehl-i mümteni” edasıyla umumî
hedefi aksettiren ince bir remz ve sembol gibiydi.

Fakir, değişik şehirlerde pek çok farklı mekânlarda ikamet ettim; ne hayal ve
melâller gördüm ama, bütün bunlar arasında, hafızamda en derin izleriyle her
zaman kendini hissettiren sadece Beşinci Kat oldu. Ve zannediyorum, hafızamın
unutmamaya kararlı olduğu o bir sürü hatıralar zinciri de yine hep Beşinci
Kat’ta cereyan etti. En derin murâkabelerime, en derin muhasebelerime daha
çok bu mekân şahit oldu. Ömrümün vefa edip etmeyeceğini bilemem ama,
yarınki hülyalarımın da orada süzülüp realitelere dönüşmesini, duygularımın
orada yontulup, şekillenip ideallerimdeki dünyanın her yanına yayılmasını arzu
ediyorum.



Gel Gönüllerimizle Konuşalım Demiştik
Gönüller arası iç içe uzayıp giden pek çok gizli yollar vardır. Herkes kendi

ufkunda seyahat ederken, bilerek ya da bilmeyerek bir sürü de kesişme ve
“örtüşme” noktalarında beraberlik yaşanır ve ne sürpriz hâdiselerle
karşılaşılır. İnsan için nisbî hakikatler sayısınca hedefler olduğu gibi, o
hedeflere yükselmenin ve ulaşmanın da farklı pek çok merdiveni, köprüsü,
helezonu vardır. İnsanî melekeleri gelişmiş uyumlu mizaçlar ve evrensel
değerlere saygılı gönüller, sürtüşmeden, kavga etmeden, birbirini karalamadan
yürürler kendi izafî hakikatlerinin semalarına; hem de, herhangi bir trafik
problemiyle karşılaşmadan. Bunların dünyasında farklı renkler, farklı şekiller,
farklı kültürler, farklı düşünceler ve farklı kanaatler, sathî (yüzeysel)
görüntülerle alâkalıdır. Onların derinliklerinde ise her zaman sessiz bir
canlılık, dengeli bir hareketlilik ve şiirimsi bir hareket vardır ve imrenilen bir
sükûnet ve huzur örneği sergilerler. Bunlar, üst taraflarındaki zaman zaman
köpürmeleri, birbirini takip eden dalgaları, ara sıra belli ölçüde de olsa
homurdanmaları ve yeşil, mavi, siyahımtırak renkleriyle tıpkı engin denizleri
andırırlar. Satıhlarında belli farklılıklar yaşansa da, derinliklere inildikçe her
şey silinir gider; ne köpükten eser kalır, ne homurdanmadan bir ses, ne de
renklerden bir çizgi.

Biz, bir sürü garip, yıllardan beri gönüllerimizde hep bu enginliği duymaya
çalıştık; insanları bir kısım farklı sâiklere bağlı dış yüzlerindeki hırçınlıkları
ile değil, iç âlemlerindeki o lâhûtî genişlikleri, o canlı sükûnetleri, o aktif
âhenkleri ve her zaman iyileşmeye açık yanları ile görmek, kabul etmek istedik.
Daha başka türlü düşünmemiz de mümkün değildir; zira Müslümanlığın âmir
hükümleri de bunun böyle olmasını gerektiriyordu ki, bu, aynı zamanda onun
evrenselliğinin ifadesiydi. Biz de, her zaman onu böyle duymaya, böyle
hissetmeye ve bütün mülâhazalarımızı onun bu esprisine bağlamaya çalıştık.
Öyle ki, bir yandan kendi dinimize, kendi hayat felsefemize sımsıkı sarılırken;
diğer yandan da başka dinî telâkkilerin, felsefî görüşlerin mevcudiyetini birer
realite olarak görüp, “herkesi kendi konumunda kabul ve herkese saygı”
sloganıyla sürekli beraber yaşamanın yollarını araştırdık. Bu temel felsefeye
bağlılık sayesinde de hiç kimseyi, din, iman, mezhep ve düşünce farklılığı gibi
hususlardan ötürü hor görmedik.. incitmedik. Onca tecavüze uğradığımız,
ısırıldığımız, tahkire, tezyife maruz kaldığımız hâlde mukabelede bulunmadık;



hem de bir hayli mukabele sebebi olmasına rağmen mukabelede bulunmadık;
bulunmadık ve her türlü şetme, şamataya “eyvallah” deyip, “mukabele-i bil
misil”e zalimce bir kaide nazarıyla bakarak, insanlardaki daimî keramet ve
şerefi, onların muvakkat kin, nefret, gayz ve vahşetlerine feda etmeyi hiç mi hiç
düşünmedik. Bu duygu, bu düşünce ve bu anlayışımızı herhangi bir iltibasa
meydan vermeyecek şekilde ifade edebilmek için, yer yer başlarımızı, kaldırım
taşları gibi, insanî duygular taşıdığına inandığımız hemen herkesin ayaklarının
altına koyduk. Böyle bir tavır hazm-ı nefis adına olması tevazu ve mahviyettir;
ve bu şekilde davranırken, şayet dinimiz adına zillet gösterip, bilmeyerek
günahlara girmişsek, onu da Allah affetsin! “İnsana saygı” deyip inledik ve
kimse varlığımıza takılıp tereddüt yaşamasın diye de, hep hümâ kuşu gibi
sadece gölgemizle var olma yolunu seçtik. Gönüllerini hoş tutmaya çalıştığımız,
düşüncelerini saygıyla karşıladığımız ve her fırsatta yüzlerine tebessümler
yağdırdığımız kimselerden de, insanca davranmalarını ümit etmenin ötesinde
herhangi bir beklentiye girmedik. Aslında bu kadarcık beklenti de, insanî şekil
ve surete bizim bir “hüsnüzan” armağanımızdı; vermemezlik edemezdik.

Evet, gözlerimiz hemen herkesin üzerinde; gönüllerimiz de bütün insanlığın
heyecanıyla çarparken, bir anne şefkati derinliğinde alâkamıza karşılık hiç mi
hiçbir talebimiz olmadı. Zaten böyle bir talep olsaydı, yetmiş iki milletle bu
ölçüde ve bu kadar içten bir münasebeti devam ettirmek de mümkün olmazdı;
zira karşılık ve bedele bağlanmış alâkalar, münasebetler kat’iyen devam vaad
edemez. Bu mülâhaza ile biz de, insanlar ile olan münasebetlerimizi sonsuza
kadar devam ettirmek için, onlarla alâkamızı Allah’ın sanat eserleri olmaları
esasına bağlama yolunu seçtik. Hep bu espri içinde oturup kalktık ve herkese
kadeh kadeh sevgi sunduk; –ihtimal, ifratımız bazılarının başlarını döndürdü ki,
sevgiye nefretle mukabele etmeye başladılar– her fırsatta sinelerimizi açıp
insanî duygu ve düşüncelerimizi gözler önüne serdik. Sevgi çağlayanlarımızdan
herkesin istifade etmesi için değer değmez kriterlerini müzakere konusu dışında
bırakarak kriterler üstü yaşamaya çalıştık. Sonra da akıl gözünün salim
düşünce ile buluşup birleşeceği eşref saati beklemeye koyulduk. Zannediyorum,
insan unvanıyla yaratılmış bir varlıktan bu kadarını da beklemek hakkımızdı.
Bunun aksi, insan olarak dünyaya gönderilen ve potansiyel zenginlikleri ile
melekleri bile aşkın bulunan bir varlığa karşı saygısızlık olurdu.

İşte, yıllar ve yıllar boyu hep bu derûnî hislerle sevgi kurnalarımızı sonuna
kadar açık tutarak, belli bir zaman dilimi itibarıyla kinle, nefretle, düşmanlıkla,



gayzla, komplo duygusuyla kirlenmiş bir zeminde muhabbet fidelerinin çoğalıp,
gelişip her yanı saracağı hülyalarına kapıldık. Aynı hülyaları bizimle paylaşan
toplumun büyük çoğunluğu da;

Ses ver yiğidim, yoksa beni duymuyor musun?
Yıllar var ki, hep hayalinle oynaşıyorum;
Kalkıp geleceğin inancıyla yaşıyorum...
...............................
Ümitle ışıldayan gönlüm seni bekliyor;
Kâh göklerde uçup, kâh yerlerde emekliyor.
...............................
Her tarafta harap eller, baykuşlara bayram,
Köprüler bir bir yıkılmış, yollar yolcusuz;
Gelip uğrayanı kalmamış, çeşmeler susuz..
.................................
Tıpkı rüyalarda olduğu gibi diril, gel!
Beyaz atının üzerinde bir sabah erken;
Gözlerim kapalı ruhumda seni süzerken,
Tıpkı rüyalarda olduğu gibi diril, gel!

gibi gönülden çığlıklara ses verdi ve milyonlar, bu masmavi mefkûrenin
büyüsüne kapılarak, her yerde sevgi mırıldanmaya başladı. Öyle ki, bu sevgi
sağanağı zaruret ölçüsünde bir beklentiye bağlandığından, başlangıçta küçük
bir iki sızıntıdan ibaretken, zamanla bir çağlayana dönüştü; dönüştü ve hemen
her kesimin ümit dünyasında yepyeni bir dirilişin remzi olarak anılır oldu.

Allah’ın büyüklüğünün ayrı bir tecellî buudu.. O, bazen, çok küçük
varlıklara büyük işler gördürerek, esbabın önemsizliğini vurgular ve farklı bir
üslupla kendi ululuğunu hatırlatır. Bu süreçte, biz de hep aynı şeyleri yaşadık.
Öyle ki, Kudreti Sonsuz, bir kısım sıradan, düz insanlara, gönüllerin kapılarını
ardına kadar açtı ve sevgi saltanatında onlara âdeta Süleymanlık bahşetti;
bahşetti de kinin, nefretin, kavganın temsilcisi bütün şeytanî ruhlar, geçici de
olsa şoka girdiler ve ifritten emelleri ile hezeyan yaşamaya başladılar. Artık
her yerde söz hoşgörü kahramanlarınındı; onların elinde taş-toprak som altın
kesiliyor, kömür elmasa inkılap ediyor, zehir de şeker-şerbete dönüşüyordu.
Onlar, toplumun kendisi olma istikametindeki bu hızlı değişimiyle mest ü
mahmur, toplum da yeniden kendi derinliklerini keşfetmekle ferih fahurdu. Evet,



incelik bir kere daha zarafetle buluşmuş ve yıllardan beri kan, irin ve
gözyaşından bıkmış gönüller, bir âsûde şafağı duyuyor gibi, tâli’lerine
tebessümler yağdırmaya başlamışlardı. Artık herkes, bu gök kubbenin altında
oturup kalkıp gönül hikâyelerinden bahisler açıyor ve tabiî gönüllere inşirah
veren bu gerçek beyan karşısında, söz şeklindeki cadı mırıltıları da saklanacak
kuytular arıyordu. Her yerde ışık karanlıkları boğuyor ve her yerde kinin,
nefretin uğultularının yerini en ince tellerden nağmelerle sevgi ve insanî
münasebetler alıyordu. Gayz ve nefret, eli kolu bağlanmış ölümünü bekliyor,
kin ve düşmanlık duyguları, daralıp büzüşmenin inkisarını yaşıyordu.

Biz de kendi kendimize seviniyor ve çok yakın bir gelecekte, hâlâ
insaniyetinin şuurunda olan kimselerin, gönüllerine Cibril’in kanatlarından
tüyler takarak, meleklerin uçuşup durdukları iklimlere ulaşacaklarını ve
dünyaya ruhtan, mânâdan bestelenmiş yepyeni bir ses duyuracaklarını bekliyor
ve sabırsızlanıyorduk; içinde kavga hırıltıları olmayan, yalana, iftiraya, tezvire,
karalamaya bütün bütün kapalı, göklerin en üst tabakalarından yepyeni bir ses...

Ama ne acıdır ki, tabiatları düşmanlığa, tecavüze, anarşiye, iftiraya
kilitlenmiş marjinal bir kesim; güçleri ve tesirlerindeki fevkalâdelikleri tahrip
yanlısı olmalarında ve çığırtkanlıklarında marjinal bir kesim, gulyabanîler gibi
yolları tuttu ve kendi aklıyla hareket etmeyen bir kısım mütehayyir ve
müteredditleri de yanlarına alarak kendi yaptırdıkları anket neticelerine göre
toplumun yüzde seksen beş ve doksanının çok olumlu bulduğu bu mübarek
süreci kundaklamaya kalktılar. Onunla da yetinmeyip, bu bir fırsattır diyerek
dine hücum etti ve bütün dindarları karaladılar. Hemen herkesi bir ideolojinin
insanı gibi göstererek, kimini dinci –o da ne demekse– adı altında, kimini de
bir tarikat mensubu gibi göstererek irtica çığırtkanlığıyla her yerde fitne ateşleri
yaktılar ve bir zaman kızıl bayraklar altında toplanıp millete, devlete
yağdırdıkları aynı küfürleri bu defa da dindarlara karşı kullandı ve içlerini
boşalttılar. Tutup tutmaması ayrı bir konu,

“Zalimin zulmü varsa, mazlumun da Allah’ı var;
Bugün halka cevretmek kolay, yarın Hakk’ın divanı var.”

Sükûtumuz, üslûbumuza emanet.. misliyle mukabele, bizim kitabımızda
zalimce bir kaide.. dövene elsiz, sövene dilsiz davranma, vicdanlarımızla
aramızdaki mukavelenin gereği.. ne yapalım, Allah, ısırmak için bir diş,
parçalamak için de vahşi bir pençe vermemiş, elimizden bir şey gelmez ki...!
Ayrıca, herkes kendi karakterinin gereğini sergiler, karakterimize rağmen farklı



bir tavır takınmayı kendimize karşı saygısızlık saydık ve böyle bir saygısızlığı
irtikâp etmemek için, gürül gürül konuşacağımız bir yerde sadece yutkunmakla
iktifa ettik.

Aslında, bizim şuna-buna mukabelede bulunmamıza da ihtiyaç kalmamıştı;
zira onca yaygaraya rağmen, toplumun yüzde seksen küsuru, yapılanları birer
çığırtkanlık olarak görmüş ve soylu bir millete yakışan o muhteşem tavrını bir
kere daha ortaya koymuştu; koymuş ve bizi üslûbumuza aykırı hareket etme
mecburiyetinde bırakmamıştı. Biz de, son bir kez daha “cebrî lütfî”, kendi afv u
safh çerçevemizde kalarak, herkesi sevgiyle kucaklama ahd ü peymanımızı
bozmamış oluyorduk.

Evet, son bir kere daha bazıları, kendi ruh atlaslarını ortaya koymuş, biz de,
kendi ledünniyâtımızı ifade edebilme fırsatını bulmuştuk. Bundan sonra da hep
böyle davranacak ve karakterimize saygılı olmaya çalışacağız. Üç beş günlük
bir dünya için baş yarmayacak, göz çıkarmayacak, kem söz söylemeyecek,
gönül kırmayacak ve Yunus edasıyla herkese sevgi çağrısında bulunacağız;
bulunacak ve milletimize karşı münasebetlerimizde hep şu sözlere bağlı
kalacağız: “Senelerden beri çektiğim bütün eza ve cefalar, maruz kaldığım
işkenceler, katlandığım musibetler, hepsi de helâl olsun!. Seksen küsur senelik
hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Ömrüm harp
meydanlarında, esaret zindanlarında, memleket hapishanelerinde geçti. Aylarca
ihtilâttan men edildim. Divan-ı Harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bana
zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, türlü türlü ithamlarla mahkûm
etmek isteyenlere ve zindanlarda bana yer hazırlayanlara hakkımı helâl ettim.”1

Evet, ben de bir mü’min olarak, bu duyguları paylaşacağıma söz veriyorum.
Kimseye küsüp darılmayacağıma söz veriyorum.. ölümü gülerek
karşılayacağıma söz veriyorum.. celâlden gelen cefayı, cemalden gelen vefa ile
bir bileceğime söz veriyorum. Allah’a ait hukuka karışamam ama, bana ait
hiçbir haktan dolayı kimseden davacı olmayacağıma söz veriyorum.
1 Bkz.: Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).



Kendimizi Dinleme Zamanı
İç içe aydınlık günlere doğru, ümitlerle dopdolu yol alırken, birdenbire

sağda solda yeniden karanlık çağrıları duyulmaya başladı.. ve “Acaba yine o
eski kavgalı günlere mi dönüyoruz?” diye ürperdik hepimiz. “İnsana saygı,
herkese ve her şeye sevgi, bütün dünyaya karşı hoşgörü..” ne sihirli sözlerdi
bunlar.! Onları ne kadar da sevmiş ve beğenmiştik; sevmiş, beğenmiş ve
karşımıza çıkacak olumsuzlukları düşünmeden uslu uslu ve güvenle yürüyorduk
geleceğe.. evet, işte böyle yürüyorduk ki, ansızın önümüze kinden, nefretten,
öfkeden ifritler dikildi ve her yana saldıkları kapkaranlık düşünceleri ile bütün
ufukları kararttı, köprüleri yıktı ve yolları da yürünmez hâle getirdiler;
getirdiler ve yer yer ışık temsilcileri gibi görünüp karanlık oyunlar oynadılar;
zaman zaman da, katrandan renklerini ortaya koyarak aydınlık düşüncelere
karşı açıktan açığa savaş ilan ettiler; savaş ilan etti ve en müspet düşünce ve
teşebbüsleri dahi karalamaktan geri kalmadılar. Aslında bunlar, karanlığın
birer figüranı iken de karanlıktılar, ışık gibi göründüklerinde de; hemen her iki
durumda da şeytanın define parsalar saçıyor ve fitne ateşlerine körükler
çekiyorlardı.

Evet bizler, bazılarımız itibarıyla bir hayli zamandan beri, her şeyi
bırakarak, aramızdaki kardeşlik ve dostluk duygusunu tahribe yöneldik..
gözümüz o kadar dönmüştü ki, kendi kendimize kıydığımızı hiç mi hiç fark
edemiyor; dahası bütün duygu, düşünce ve davranışlarımızı götürüp
düşmanlığa bağlıyorduk. Artık, hep onunla oturup kalkıyor ve sürekli
düşmanlık solukluyorduk.. oysaki, kardeşliğe, dostluğa ne kadar ihtiyacımız
vardı..! Vardı ama, bir türlü onu gerçekleştiremiyorduk. Keşke
gerçekleştirebilseydik..! Ama ne gezer… Eğer bugüne kadar millet fertleri
arasında böyle bir kardeşlik ve dostluk tesis edebilmiş olsaydık, bugün
karşımızda bulunan o dağlar cesametindeki problemleri bir hamlede aşacak ve
sesimizi ta yıldızlara duyuracaktık. Ama yapamadık veya yaptırmadılar;
yaptırmadı ve bizi birbirimizin kurdu hâline getirerek sürekli vuruşturdular ve
hemen herkese, her fikre karşı çıkan birer çağzede durumuna düşürdüler.
Bugün, bazılarımız itibarıyla herkese ve her düşünceye karşı tavır alıyor, bizim
gibi düşünmeyen hemen herkesi karalıyor ve bu gidişle bir gün yapayalnız
kalacağımızı ve kendi boşluklarımızın tutsakları hâline geleceğimizi hiç mi hiç
düşünmüyoruz, düşünmüyor ve geleceğin muhtemel Cennetlerini Cehennemlere



çeviriyoruz. Hâlbuki azimlerimize, ümitlerimize esas teşkil edecek ne kadar da
çok sebep ve sâik var..! Demek ki bazılarımız, akılları, muhakemeleri hislerine
yenik düştüğünden, duygu dünyalarında hep çelişki yaşıyor ve temel
düşüncelerinde sürekli krizlere takılıyorlar. Doğrusu, düşünce ve davranışları
itibarıyla birbirini yıkmaya planlanmış böyleleri, aynı toprağın çocukları
olsalar da, kat’iyen sıhhatli bir millet hâline gelemezler; gelemez ve
“teâruzların, tesâkutların (iç çelişkiler ve dökülüp dağılmalar)” ağında esir
olarak yaşar ve esir olarak ölür giderler.

Bilmem ki, millet olarak kendi kendimizi sorgulama zamanı gelmedi mi.?
Yoksa, bu hissizlik böyle sürüp gittiği takdirde –hafizanallah– çok yakın bir
gelecekte kendi enkazımız altında kalıp ezilmemizden korkulur. Aslında böyle
bir ihtimalden korkmalı, titremeli ve birbirimize sımsıkı sarılmalıyız. Millet
olarak bizim en önemli, en kayda değer yanımız, fert fert birbirimize karşı
fevkalâde saygılı olmamız ve en esaslı bir güç kaynağımız da kalb, his, şuur ve
irade planında tesanüdümüzdür. Temelde bu hususların her ikisi de gelip,
birbirimizi kendi konumlarımızda kabule dayanmaktadır. Nedendir acaba,
bütün dünyaya dostluk mesajları sunup ve topyekün insanlıkla beraber yaşama
projeleri ürettiğimiz bir dönemde, hemen her millete, hem de hiç tereddüt
göstermeden vermeye hazırlandığımız o geniş dostluk mesajlarının öşrünü
(onda bir) olsun kendi milletimizden esirgiyoruz?

Evet, herkese dostluğa “eyvallah!” ama, ondan evvel, birbirimize karşı
beslediğimiz kin, nefret, düşmanlık ve yobazlık duygularını yok etmemiz
gerekmez mi..? Kin, nefret, düşmanlık ve yobazlık kimde bulunursa bulunsun –
ki bu, bir dindar olabileceği gibi, bir ilim adamı da olabilir; bir idareci
olabildiği gibi, bir düşünür ya da bir lider de olabilir– çok ciddî bir kusur ve
ayıptır. Ve böyleleri, Hak nazarında da, halk nazarında da kayıplar yaşıyor
demektir; hem de kazanma kuşağında kayıplar.

İnsana saygı, insan olmanın gereğidir; onu sevmek de, Hak hatırının ve millet
hatırının. Sözleriyle, tavırlarıyla insanlara karşı saygısız davrananlar, kendi
karakter ve seviyelerini ortaya koymuş olurlar; insanlardan nefret eden ve
onlara karşı düşmanlık besleyenler de vicdanî kimliklerini. Yüksek karakterler,
toprak gibi yüzleri yerde ve hep alçakgönüllüdürler. Her yerde meltemler gibi
eser ve herkesi serinletirler. Onların nazarında sevgi ve saygıdan daha değerli
bir şey yoktur.. onlar sevmeyi-sevilmeyi, sevilip gönüllerde bir yer tutmayı
cihan hükümdarlıklarına tercih ederler! İşte böyleleridir ki, onlar, hayatlarını



hep başkalarının mutluluğuna bağlar, yaşatmak için yaşar ve hep ülü’l-azmâne
bir tavır içinde bulunurlar.

Aslında herkes için iyi düşünüp iyi dileklerde bulunanların, her zaman bu
düşünce ve dileklerinin kat kat karşılığını elde edecekleri de âdetullahtandır.
Evet onlar, öyle bir karşılık peşinde olmasalar da, bir verir on alırlar ve insan
olmanın bütün avantajlarından yararlanırlar. Kendini kine, nefrete, düşmanlığa
salanlar ise, her zaman kendi insanî değerlerini dinamitlemiş ve gönüllerdeki
yerlerini de yıkmış olurlar. Ömrünü kötü duygu ve tutkuların kıskacında
sürdürmek hem bir azap, hem de bir seviyesizliktir. Herkesin iyi yanlarını
görüp, herkesi kucaklamak ise, hem bir seviye, hem de bir kahramanlıktır: Kin,
nefret, öfke ve hırs duygularını kontrol altına alma kahramanlığı. İşte bu
kahramanlardır ki, nefislerine köle olma ve şeytana ırgatlık yapma zilletinden
kurtulur ve bir anda Allah’ın onurlu birer kulu ve kendi iç dünyalarının da
efendileri hâline gelirler.

Toplum olarak bir hayli zamandan beri arzularımızın esiri ve nefislerimizin
de köleleri olduk.. ve pek çoğumuz itibarıyla, bugün hep şeytanın dürtüleri ile
oturup kalkıyor, herkese karşı rahatsızlık duyuyor ve herkesten rahatsız
oluyoruz. Bu şekilde davranmakla da –farkına varalım varmayalım– hızla
insanî değerlerden uzaklaşıyor ve iç dünyamızda sürekli krizler yaşıyoruz.
Evet, pek çoğumuz itibarıyla, birer sevgi otağı olan gönüllerimize, kötülük
duyguları gelip taht kurdu. Ruhlarımızı nefret ve düşmanlık hisleri sardı. Artık
birbirimizi sevemiyor, kucaklayamıyor ve hoş göremiyoruz. Otağını hep
harabelere kuran baykuşlar gibi, yıkıp dökmekten ve harabeler görmekten âdeta
zevk alıyoruz. Herkese ve her şeye hücum ediyor, korkunç bir hırsla hep tahrip
peşinde koşuyoruz. Allah’a, ülkemize, insanlara saygısızlık ediyor ve
affedilmeyecek günahlara giriyoruz. Hatta bazen, bütün bu yaptıklarımızın, bir
hizmetmiş gibi alkışlanmasını bile bekleyebiliyoruz. Şimdilerde güneş her gün
bir zulüm, bir tecavüz, bir haksızlık ve bir hezeyan üzerine doğuyor. Geceler de
hep karanlık geçiyor. Âdeta bir günah toplumu olmaya azmetmiş gibi bir
hâlimiz var. İnsanî duygularımız, nefsanîliğin çok çok gerisinde; hissîliklerimiz,
mantık ve muhakemelerimizin önünde; sevgi ve hoşgörü de, düşmanlıklarımızın
kanlı hançerleri altında paramparça. Peşin hükümlerle mahkûm ettiğimiz
insanların hadd ü hesabı yok. Ne zaman ne yapacağımız, kime küfredip kimi
hakarete boğacağımız belli değil. Müstatil bir cinnet içindeyiz ve toplumsal bir
şizofreni yaşıyoruz. Zulme doymuyor, tecavüzden utanmıyor ve sürekli günah



işliyoruz.
Hakk’a saygısızlık günahı; insanlara kin ve nefret duyma günahı; fikirlere

hürmetsizlik etme günahı; toplumun içine ihtilâf ve iftirak tohumları saçma
günahı; karanlık görme, karanlık düşünme günahı; kendimizi masum,
başkalarını mücrim kabul etme günahı; herkesi Cehennemlik ya da yobaz sayma
günahı; olumlu her hareketi baltalama günahı; kendi insanî değerlerimizi tahrip
etme günahı.. ve daha nice günahlar… Bence, artık bütün bu günahlardan tevbe
etme zamanı gelmiş olmalı..

Öyle ise gelin, şu ışıktan günlerin ufkumuzu sarmasını iyi bir vesile sayarak,
bütün günahlarımızdan tevbe edelim ve bir arınma süreci başlatalım.. bundan
sonra olsun, insanlara karşı saygılı davranıp, insanî değerleri korumaya
çalışalım.. fikirlere hürmet edip, kim olursa olsun, herkesi kendi konumunda
kabul edelim.. geçmişi, kötü yanları ile kendi tarihselliğine gömüp, dünkü
kavgaları şimdilerde yeniden kavga vesilesi yapmayalım.. toplumu değişik
kamplara, gruplara ayırmadan vazgeçip, her fırsatta birlik ve beraberliğimizi
vurgulayalım… Hâlâ gönüllerimiz, az da olsa, insanî duygularla çarpıyor ve
pazularımız da kuvvetli ise, gelin, o heyecan ve o güçle birbirimizi
kucaklayalım. Kırıp parçalayıp, sağa sola saçtığımız kendi parçalarımızı bir
araya getirerek, bunları bir daha kopup dağılmayacak şekilde birbirine bağlama
yollarını araştıralım.. bizim için her zaman birer kaba yol kesici ve gulyabânî
sayılan kinden, iğbirardan, gayzdan uzaklaşarak, bizi halka sevdirecek ve
Hakk’a ulaştıracak kalbin dilini anlamaya çalışalım…

Eğer bu mübarek ülkenin Cennetlere çevrilmesi isteniyorsa –ki, istendiğinde
şüphe yok– böyle bir şeyi ancak, o Cennetleri önce kendi gönüllerinde kuranlar
başarabileceklerdir. Aksine, ruh ve gönül dünyaları nefsanîliğin pençesinde ve
insanı basitleştiren, seviyesizleştiren duygulardan kurtulamamış olanlar,
dünyayı Cennetlere çevirmeleri bir yana –farz-ı muhal– yolları firdevslere
uğrasa, ihtimal, oranın da çehresini karartır ve zindanlara çevirirler.

Gelin son bir kere daha, ufukların ilâhî teveccühlerle nurlandığı, ruhlarımızı
ötelerden gelen ışıkların sardığı ve her yanda Cibril’in soluklarının duyulmaya
başlandığı, derken ilaçla dertlinin buluştuğu, şerbetle hastanın uyuştuğu şu
mübarek günlerde el ele tutuşalım, gönüllerimizle konuşalım ve avaz avaz
sinelerimizin seslerini ta yıldızlara duyurmaya çalışalım.



Fanteziler ve İhtiyaçlar
Yıllar var ki milletçe, hakikî ihtiyaçlarımızı görmezlikten gelerek,

ihtiyaçmışçasına bir kısım fanteziler arkasından koşup durduk. Bazen neyin
ihtiyaç olduğunu kestiremeyerek, bazen de bir kısım lükslerimizi ihtiyaç
zannederek, hayatımızı bütünüyle bu kabîl lükslere bağlayıp sürekli tenakuzlar
(çelişki) yaşadık. Böyle bir çelişki hangi sâiklere dayanırsa dayansın biz, onca
ciddî ihtiyaca rağmen, her zaman bir kısım fanteziler peşinde olduk. Dahası,
bazen peşinde bulunduğumuz şeyler ihtiyaçlarımızı gidereceğine, onları daha da
artırdı; artırdı da, tıpkı susuzluktan ciğeri kebap olmuş birinin hararetini
giderme yolunda deniz suyu içe içe, içme-susama fasit dairesinde zebun olup
gittiği gibi, biz de, herhangi bir ihtiyacımızı gidermeyen bir kısım fantezilerin
bağımlısı olarak bütün enerjimizi bir hiç uğruna kullana kullana, gölgelerin azat
kabul etmez köleleri hâline geldik.

Bu itibarla da millet olarak, şu anda başka şeye değil, bizi içinde
bulunduğumuz bu “körebe” oyunundan kurtarıp, her zaman tabiatlarımızla
bağdaşabilecek olan o köklü dinî, millî, ahlâkî, terbiyevî disiplinlerimizi
hayata geçirmeye ihtiyacımız var. Şimdi, hem ortada zaruret derecesine gelmiş
böyle bir ihtiyacı, hem de bu ihtiyacı karşılamanın biricik yolu o sağlam
medeniyet telâkkimizi, o mazbut millî tabiatımızı ve o zengin kültür yapımızı
görmezlikten gelerek, bir kısım fanteziler arkasından koşmamız, kendi millî
değerlerimizi ihmal ve millet ruhunu tahrip değil de ya nedir..?

Bizim medeniyet telâkkimiz ve kültür anlayışımızda, insan ve insanî değerler
her zaman öncelikli konular olagelmiştir. İş böyle iken, her biri birer elmas
sütun mahiyetindeki kendi kültür kaynaklarımızı kulak ardı ederek; zenginlerden
zengin o koskoca tarihî mirasımıza rağmen, farklı ve mânâ köklerimize ters bir
dünya görüşü ortaya koymak, bilmem ki hangi mübrem ihtiyaçlardan
kaynaklanmaktadır.? Ama gel gör ki, toplum olarak, yıllardan beri kendi iç
âlemimizi, mânâ köklerimizi ve dünden tevarüs ettiğimiz değişik
zenginliklerimizi hesaba katmadan ve tamamen bir kısım fantastik mülâhazalar,
ya da bazı kimselerin lüksü olarak, hazır bir elbise gibi nice nesepsiz şeyleri
alıp başımıza geçirerek, hem millet yapısındaki tenasübü hem de millî
endamımızı berbat etmişizdir. Evet, körü körüne benimseyip millete de
dayattığımız nice şeyler olmuştur ki, ya tamamen bir basiretsizlik ve cehalet
sâikiyle, ya da başkaları öyle istediği için bu yabancı unsurlar gayet rahat gelip



bize ait değerlerin yerlerine oturmuşlardır da, kılımız bile kıpırdamamıştır.
Çok acıdır, bu meş’um dönemde zekâlarımız, hevâlarımızla heveslerimizin
emir kulu, mantıklarımız göreneklere tâbi, iradelerimizin kolu-kanadı kırık,
muhakemelerimiz de başkalarını taklide bağlı olmanın darlığı içinde, lüksten
lükse koşan birer çağzede gibi hep sürüm sürüm yaşamışızdır.

Evet, milletçe bu karanlık dönemde, hemen her zaman mantıkî boşluklarımız,
ahlâkî zaaflarımız ve entelektüel yetersizliklerimiz üçgeninde, tıpkı Bermuda
Müsellesi’ne kapılmış gibi kendimizi ölüme salmış ve âdeta birer cansız
cenaze görünümü sergilemişizdir.. bu arada bazı aydınlarımızın durumu ise,
bütün bütün yürekler acısıdır. Evet, varlık ve hâdiseleri bir bütün hâlinde
görememe zaafı, terkip ve tahlil zaafı, şablonculuk ve taklit zaafı ve kendi
kendini inkâr zaafı içinde her yanıyla hiçliğe emanet bu dönemin aydınları, yol
alıyorum vehmiyle hemen her zaman gidip mesafelere takılmış ve birer yol
garibi gibi, bir oraya bir buraya toslamış durmuşlardır. Kimseyi suçlamaya
hakkımız yok; göz göre göre yoldan çıkan bizlerdik. O koskoca tarihî
sorumluluk da bize aitti. Hele kat’iyen kimse kabahati bilime, teknolojiye ve
değişik türden düşmanlarla sarılı bulunduğumuza yüklemeye kalkmamalıydı.
Onları ortaya atan, şekillendiren ve bütünüyle hayatı onlara bağlayan, başta
yarım aydınlarımız olmak üzere bizlerdik. Bilim, bilim olarak masum, teknoloji
de günahsızdı. Bu itibarla da, eğer mutlaka bir mücrim aranacak idiyse, o bizim
aramızda aranmalıydı.

Evet, insan, kâinat ve topyekün hâdiseleri gerçek sahiplerinin referansı
çerçevesinde bir türlü değerlendirememe ve yanlış mânâlandırma sonucu her
şeyi tabiat ve esbaba bağlayan, en açık şeyleri bile anlaşılmaz hâle getiren,
ifadeleri gayet vâzıh kâinat kitabını, dizaynı olabildiğine mükemmel dünya
sarayını ve o kitabın okuyucusu, sarayın da nezaretçisi sayılan insanı gayesiz
gören ve gösteren bizlerdik. Bizler, hiçbir şeyi temelde doğru
yorumlayamadığımız gibi, varlığın mâverâsını da bir türlü göremedik;
dolayısıyla da, eşya ve tabiat adına hilâf-ı vâki bir sürü yorumda bulunduk. Ne
varlığı analitik bir mülâhaza ile ele alabildik, ne de varlık ötesi gerçeklerle
alâkalı tutarlı bir şey söyleyebildik. Yanlış gördük, yanlış  değerlendirdik ve
yanlış sonuçlar karşısında hep apışıp kaldık. Derken, bu zincirleme hatalarla
sürekli zincirleme günahlara girdik.. cezasını geri kalmışlıkla, fakirlikle, türlü
türlü iftiraklarla çekeceğimiz zincirleme günahlara.

Oysaki eğer, daha ilk yenilenme rüyaları görmeye başladığımız günden



itibaren, maddeyi de mânâyı da kontrollü olarak ele alıp atbaşı götürebilseydik,
hem zihnî ve ruhî faaliyetlerimiz, hem de fizyolojik hareketlerimiz dengeli bir
çizgi takip edecekti. Evet, daha o ilk günlerde hiç olmazsa bir parça okuyup
düşünebilenler; matematik, fizik, kimya, astronomi ve biyolojiye olduğu kadar
metafizik mülâhazalara, dine-imana ve kendi düşünce çizgimizde estetiğe;
sözün özü, temel kültür kaynaklarımıza yönelebilselerdi, bugün çok daha farklı
ve insanlık adına daha yararlı neticeler elde etmiş olacaktık. Ama ne gezer.!
Biz, büyük ölçüde ikinci şıkkı tamamen ihmal ederek, ihmalin de ötesinde, her
zaman o türlü düşüncelerin aleyhinde bulunmayı aydınlığın gereği saydık. Öyle
ki, en önemsiz şeyler karşısında fevkalâde duyarlı davrandığımız hâlde, zihnî,
ruhî, kalbî aktivitelerimizi bütün bütün görmezlikten gelerek, bilim ve düşünce
adına da, din-iman ve bütün metafizik mülâhazalar hesabına da, Einstein’ın
yaklaşımıyla, bir sürü kör bir sürü de topal yetiştirdik. Bilim ve araştırma
mevzuunda duyarlı olmak elzemdi ve o hususta kat’iyen kusur edilmemeliydi.
Buna “eyvallah” ama, ne gariptir ki biz; insan, varlık ve hâdiselerle alâkalı
konularda –gücümüz nispetinde de olsa– meselenin fizikî buuduna fevkalâde
ihtimam gösterirken, metafizik yanını bütün bütün görmezlikten geldik ve
geliyoruz. Her şeyi maddeye, kaba güce ve ekonomiye bağlıyor ve bunları,
dünyayı Cennetlere çevirmenin biricik temel unsurları sayıyoruz.

Aslında böyle bir mülâhaza ile maddeyi, kuvveti, ekonomiyi hafife aldığımız
zannedilmemelidir. Ama eğer, bugün insanlık ciddî bir huzursuzluk içinde ise,
nesiller her gün biraz daha kargaşaya kayıyor ve ırz çiğneniyor, namus pâyimal
olup gidiyor ve herkes birbirini ısırıyorsa, siz bütün bu olumsuzlukları ve bu
korkunç boşlukları, madde ile ve onun vaad ettiği refahla kat’iyen
dolduramazsınız. Zaten onca gayrete rağmen doldurup “toplumsal” barış ve
güven adına bir şey yapılamadığı da meydanda. Ama acıdır, belli bir süreden
beri biz, dünyevî mülâhazaları ve maddî refah unsurlarını her şeyin önüne
çıkararak, tıpkı materyalistler gibi, hatta daha da ileri giderek, maddeyi hayatın
–olmazsa olmaz– esası gibi görmeye başladık.. mâneviyatımıza musallat olan
hurafelerden sıyrılmaya çalışırken –elbette ki böyle bir gayreti her zaman
alkışlarız– gidip materyalizm hurafelerine saplandık ve kendi kültür
mirasımızın önemli bir bölümünü bütün bütün inkâr ettik. Dahası, zamanla
kendi millî çizgimizden tamamen saparak, temel dinamiklerimiz açısından da
kendimizi değişik krizlerin ağında bulduk; sürekli yeni krizler doğuran bir
krizler ağında. Ve bir daha da –dengemizi bulup– bu fasit daireden



sıyrılamadık. Öyle ki; maddenin o katı, sıkıcı ve bunaltan dar çemberinden
kurtulalım derken, ya ifratlara girerek eşyayı, tabiatı, hatta bütün fizikî
mülâhazaları kaldırıp bir kenara attık ve kendimizi tuhaf bir mistisizme saldık.
Ya da maddenin yerini, lüzumunu ve kendi çerçevesinde önemini vurgulayalım
derken, gidip gırtlağımıza kadar maddeciliğe ve tabiatperestliğe gömüldük.
Belki ruhçulukla gelen bir kısım hurafelerden kurtulduk; ama bu defa da ya tam
bir materyalizm üstûresine ya da natüralizm putuna takıldık; yani, cinden
kaçarken şeytanın ağına düştük.

Daha kötüsü de, böyle bir düşünce hercümerci içinde bazılarımız, bütün
bütün imanlarını yitirdiklerinden, insan, eşya ve kâinat gerçeklerini tamamen
duyguların ihsas dairesine veya dünyevî aklın sınırlı çerçevesine inhisar
ettirerek “madde” diyor, “pozitivizm” diyor, “natüralizm” diyor ve bunların
dışında hiçbir şeyi kabule yanaşmıyor; bazılarımız da, ilk filozofların akıl ve
nefis mütalâalarına benzeyen değişik mârifet nazariyelerinin arkasından
koşuyor; insan, kâinat ve eşya ile alâkalı hemen her mülâhazayı irfana bağlıyor;
aklı da, insan duygularını da ve bu duyguların varlığı –kendi ihata
çerçevelerinde– ihsaslarını da görmezlikten geliyordu. Evet, temel referans
kaynaklarımıza karşı alâkasız kaldığımız bu dönemde, sürekli bir fikir
keşmekeşliği içinde bocalayıp duruyor ve hemen her zaman birbirimizle
uğraşıyorduk. Derken, upuzun yıllar hep böyle kısır çekişmelerle gelip geçti;
ama, biz bir çuvaldız boyu bile yol alamadık.

Şu anda dahi kavga vesilesi o eski miras etrafında dedikodu etmeden öte bir
şey yapamıyor; bazen tamamen tahribe programlanmış gibi sürekli yıkmaya
koşuyor, bazen de sûret-i haktan görünerek tahriplerimizi birer inşa şeklinde
gösteriyor ve o yıllanmış teâruzlarımızı, tesâkutlarımızı hep devam ettiriyoruz.
İşte böyle bir mantıkla şimdiye kadar, bir hamlede, bir nefhada yıkıp yerle bir
ettiğimiz nice âbidevârî değerlerimiz oldu ki, onları yakıp yıkarken, hep
yerlerine daha iyilerini ikame edeceğimiz hülyalarıyla oturup kalkıyorduk.
Heyhat!. Daha iyilerini ikame etmek bir yana, bilmem kaç asır oldu,
yıktıklarımızın sahtelerini bile henüz ortaya koyabilmiş değiliz.

Oysaki, varlık Hakikî Sahibi’ne bağlanarak bu kör dövüşüne bir son
verilebilir ve O’na imandan kaynaklanan güç, disiplin, fazilet ve hikmetle
yepyeni bir diriliş gerçekleştirilebilirdi. Böyle bir teşebbüs bundan sonra da
olmayacak demek değildir. Ama, bu yön ve istikametteki bazı “hudâyinâbit”
oluşumlar müstesna, şu ana kadar ciddî bir şey yaptığımızı söylemek oldukça



zordur. Aslında mesele dönüp dolaşıyor ve gelip, bir iman ve diriliş neslinin
yetiştirilmesine dayanıyor. Sadece içinde bulundukları günün hesabına bağlı
kalmayıp, yarınları ve daha sonraki günleri de düşünen; inanç, disiplin, faaliyet
ve aktiviteleriyle bugünün insanları oldukları gibi, bütün davranışlarını götürüp
sonsuza dayayan ve upuzun bir geleceğin muhasebesine bağlayan bir iman ve
disiplin neslinin yetiştirilmesine.

İstikbal vaad eden sıhhatli bir toplum için bu evsaftaki insanların
yetiştirilmesi çok önemlidir. Aksine, fertleri itibarıyla sadece kendilerini
düşünen ve himmetleri açısından da aile çerçevesini aşamayan bir toplum,
cemiyet vasfını yitirmiş ve bir yığına dönüşmüş sayılır. Sağlam bir millet
olabilme, o milleti teşkil eden fertler arasındaki âhenkle mepsuten mütenasiptir.
Böyle bir âhenk de, gönüllerden fışkıran köklü bir kardeşlik ve sevginin
mevcudiyetine, hem de bugüne kadar olandan çok daha farklı ve aşkın bir
kardeşlik ve sevginin mevcudiyetine bağlıdır. Zaten şimdiye kadar
yapılanlardan daha müessir, daha güçlü, daha farklı yeni bir şeyler söyleyip,
yeni bir şeyler yapamayacaksak; farklı bir şeyler yapıyormuş gibi yüksek sesli
ve yüksek frekanslı bağırıp çağırmanın da bir anlamı olmasa gerek.

Hâsılı, bugün toplumumuz, o muhteşem geçmişini üzerine bina ettiği kendi
temel dinamiklerine yönelerek yeniden hayata “bismillâh” deme
mecburiyetindedir. Aksine, eğer o, dinî ve millî değerlerini canlandırıp hayata
geçiremez ve kendi kültür mirası itibarıyla dirilemezse, bugün içine
sürüklenmiş olduğu kaoslardan, sırf bir kısım maddî imkânlar ya da teknolojik
güç ve ilmî aktivitelerle sıyrılması zor görünmektedir. Bence bugün içinde
bulunduğumuz değişik krizlerden sıyrılabilmek için, milletimizin hemen her
kesiminde yeniden bir iman, bir aşk, bir heyecan ve bir ümit duygusu uyarmaya
ve dinin kendi orijinalitesine uygun, çağın idrakine göre yeniden
seslendirilmesine ihtiyaç vardır. Bir din, kendi ruhu açısından susturulmuş ve
kendi ilâhî orijinalitesinden uzaklaştırılarak her şeyi maddeye ircâ eden banal
bir telâkkinin yorumlarına hapsedilmişse, o dinin kendinden bekleneni vermesi
mümkün değildir; insanlığa yeni bir mesaj sunması da. Allah’ın dünyada da,
ötede de insanları mutlu etmek için gönderdiği din, şahısların keyfine ve şahsî
yorumlarına tâbi olamaz.. o, dünyevî ve geçici bir kısım menfaatlerin,
çıkarların ve muvakkat mutlulukların esasları gibi “algılanamaz”.. hele
kat’iyen, bazı şahısların isteklerine ve bazı devirlerin gereklerine göre tevil
edilerek, mesaj alanı daraltılamaz. Aksine, böyle yaptığımız takdirde onu



öldürmüş olur ve kendi arzularımızı, isteklerimizi; hatta hevâ ve heveslerimizi
onun yerine ikame etmiş sayılırız.

Yakın tarihimiz itibarıyla onun bir türlü kendini ifade edememesini şu
hususlara bağlamak mümkündür: Bazı müntesip ve dostlarının taassubu,
ufuksuzluğu ve vefasızlığı; düşmanlarının da kin, nefret, husumet ve ilhad
yobazlığı.. evet o, her zaman bu iki engele çarptı, beklenmedik inkisarlara
uğradı ve gölgede kaldı. Oysaki din, kendi olarak konuşmak, kendi olarak
gönüllere girmek ve kendi olarak söyleyeceklerini söylemek için gönderilmişti.
O, kimseyi tevkil etmemişti ve kimsenin de onun namına konuşmaya hakkı
yoktu. Ama gel gör ki, her şeyde “uzmanlık” ve “ihtisas” dediğimiz bir çağda,
pek çoklarımız itibarıyla, utanmadan ve sıkılmadan onun hakkında rahatlıkla
konuşabiliyoruz. Keşke uzmanlığa saygı hissimizden o da nasibini alabilseydi.
Aslında, bu kadarcık olsun, onun da böyle bir vefa beklentisi gayet tabiîydi.
Ama, bilmem ki o, bu beklentinin öşrünü bulabildi mi..? Bu konuda söylenecek
daha çok şey olabilir, ancak daha fazlası, bu makalenin istiap haddini aşar.



Bir Sorgulama
Ey nefis!
Sıyrıl hazan duygularından ve bir yeşillik ol, uçuşsun kuşlar, kuşçuklar

çevrende.. bir su kaynağı ol, koşsun bütün bağrı yanıklar semtine.. mumlar gibi
eri ve etrafına ışıklar saç; hem öyle bir saç ki, mehtabı temâşâya dalmış
olanlar, onu bırakıp da senin ikliminin pervanesi olsunlar. İnsanları tıpkı bir
anne gibi öyle sıcak ve içten kucakla ki, hışmından korkanlar bile, tereddüt
etmeden kendilerini senin kucağına atsınlar. Allah’ın sana ihsan ettiklerini sen
de saç cömertçe etrafına; saç ki, insanı insanlara, Cennet’e ve Allah’a
yaklaştıran en sırlı formül civanmertliktir. Bu formülü ruhuna mal edip
kullanabilirsen, mezhebi kin, nefret, düşmanlık olan en kaba ruhlar bile, bir gün
mutlaka senin atmosferine girebilmek için kuyruklar oluşturup bekleyeceklerdir.

Sen her zaman bulutlar gibi olmalı ve kesmelisin güneşin yakıp kavuran
sıcaklığını.. mevsimlere takılıp kalmadan, sağanak sağanak boşalan yağmurlar
gibi söndürmelisin herkesin ve her şeyin hararetini; hiç olmazsa çiselerin
okşayıp geçtiği gibi bağı-bahçeyi, ovayı-obayı, dağı-tepeyi; sen de okşamalısın
bütün kurak gönülleri ve ruhları.. herkese açık öyle tatlı bir su kaynağı
olmalısın ki, her zaman çevrende testilerin sesi duyulsun.. hasretle yanan
gönüller aradıklarını senin ikliminde bulsun. Sen ağzını açıp da ruhunun
ilhamlarını seslendirince, hikmetli söz avcılarının kalemlerindeki mürekkepler
bitsin ve kitapların sayfalarını renklendiren o nefis duygular ruhanîlerin
mezamiri hâline gelsin.. gayzların, öfkelerin, kinlerin, nefretlerin hançerlerini
bileyip hemen herkese saldırdıkları, her şeyi yakıp yıktıkları dönemlerde sen,
en öfkeli ruhlar dahil, gelip bağrına sığınan bütün yurtsuzların-yuvasızların en
içten hâmisi olmalı ve vesayetine koşanları hayal kırıklığına uğratmamalısın...

Günümüzde olduğu gibi, bazı ifritten mütemerrid düşünceler milletçe bizi
birbirimize ulaştırabilecek olan yolları yürünmez hâle getirip köprüleri
yıktıklarında dahi sevgilerinden, müsamahalarından ve gönül heyecanlarından
mânevî yollar ve köprüler kurarak ulaşılabilecek her noktaya ulaşmaya çalışıp,
kat’iyen mukabele-i bilmisil (bir davranışa aynı ile karşılık verme)
mülâhazalarına takılıp kalmamalısın; ölsen bile mutlaka Müslüman karakterinin
gereklerini yerine getirmeli ve başına atılan taşları, atmosfere çarpıp eriyen
meteorlar gibi ışığa çevirerek etrafına maytap ziyafetleri çekmelisin. Çevrende
hiddetle, şiddetle yükselen bütün sesleri yumuşatarak onlardan sevgi



güldesteleri meydana getirmelisin; getirmeli ve ne yolların harap olmasından,
ne de köprülerin geçilmez hâle getirilmesinden kat’iyen söz açmamalısın.. söz
açıp geçmişteki kin ve nefret virüslerini harekete geçirmemelisin. Bu yol,
peygamberlerin yolu ve insan-ı kâmil olmanın da en sağlam köprüsüdür.
Şimdiye kadar bu yolda yürüyenlerden hiç kimse takılıp yollarda kalmamış;
kalmadığı gibi, herhangi bir kabalık ve hoyratlık karşısında da tavrını
değiştirmemiştir. Aslında, eğer bir insan, insanlığının şuurunda ise, ne kinler,
nefretler, kabalıklar, ne de değişik türden hamlıklar onun düşünce istikametine
ve tavırlarına tesir edemez; etmemelidir de. Gerçi bir kısım toslamalar
karşısında yol ve yön değiştiren Müslümanlar da vardır ama bunlar, duygu ve
düşünceleri itibarıyla henüz dalgaları dinmemiş ve oturaklaşamamış ham
ruhlardır. Ben, böyle hazımsız ruhların başkalarına bir şey verebileceğini
zannetmiyorum. Böylelerinin, değişik türden hâdiseler karşısında tavırları hep
karşılık verme ve tokmak yemiş davul gibi gürültü çıkarma şeklinde
olagelmiştir ki; günümüzde insanlar arasında çokça yaşanan hırgürün en önemli
bir sebebi de bu olsa gerek..

Mahviyet, tevazu, hazm, olgunlaşmış, oturaklaşmış insanların dâimî hâlidir.
Şartlar ne olursa olsun, böyleleri, her zaman gökler gibi derin, deryalar gibi
engin, dağlar gibi mehîb ve sağlam, toprak gibi de mütevazidirler. Ne
çevrelerinde olup biten şeylerden müteessir olur, ne değişik ihtilatlarla bulanır,
ne de fırtınalara boyun eğer; aksine, toprak gibi yüz yere sürer, her şeye ve
herkese dâyelik yaparlar. Onlar, potalarda eriyip kaynayıp özünü bulmuş altın
gibidirler; granitleri eriten fırınlara bile girseler mahiyet değiştirmezler. Ve
onlar öylesine yanıp kül olmuşlardır ki, artık hiçbir ateşten müteessir olmaz ve
hiçbir kor karşısında “pes” etmezler. Zaten külü yeniden yakmayı ve som altını
potalara koyup eritmeyi de kimse düşünmez.

Ey nefis! Herkesin derdini vicdanında öyle derince duyup yaşamalısın ki,
artık bu konuda kimsenin senden hiçbir beklentisi kalmasın.. onların acılarını
öylesine içten hissedip ağlamalısın ki; ağlamaya durmuş bütün gözlerin yaşları
kurusun.. onlar için öyle yanıp yakınmalısın ki, ızdıraptan ciğeri kebap olmuş
böyle biri karşısında, bütün muzdaripler acılarını unutsun.

İşte kendisini bu ufka ayarlayabilmiş bir bahtiyar, kendi adına tasavvurları
aşkın bütün güzelliklerin kadir gecesini idrak etmiş sayılır ve yerde gökte Allah
halifesi olma pâyesi ile anılır.

İnsanın tabiatında hem safâ, hem de keder vardır; kederi iradenin



mahbesinde sıkıca tutup, safâyı bir murad güvercini gibi uçurabildiği en son
noktaya kadar uçurabilen, kâmil insandır ve âdeta o, bir yandan zindancı, diğer
yandan da bir kuşbazdır. Bağlayacağını bağlar, salıvereceğini de salıverir.
Evet, iradelerimizle hevâ ve heveslerimizin sesini kesmek bir yiğitlik,
gönüllerimizi herkesi misafir edecek kadar geniş tutmak da bir babayiğitliktir.

Ey nefis! Her zaman yiğitçe davran ve hep babayiğitlik arkasında ol! Kendini
kritik etmede vicdanını bir mihenk taşı gibi kullan; pota görmüş bir altın gibi o
sapsarı çehrenle gül herkesin yüzüne.! Herkesin yüzüne gülerken de, sakın iyi
bir sarraf olmayı kulak ardı etme.! Mahiyetin itibarıyla sen bunların hepsine
açıksın; gökteki ilk maceran da bunun en açık delilidir. Orada melekler senin
beşiğini sallarken gıpta ninnileri söylemiş, şeytanlar da haset merasimlerinde
zangoçluk etmişlerdi. Sen, daha o ilk gün hem korkunç bir hasetle karşılaştın,
hem de takdirkâr nazarlara çarpıldın. Nazar değdi mi değmedi mi onu bilemem
ama, âkıbetin uçmak ile noktalansa bile, bir sendeleme yaşadığın muhakkak:
memnû’ meyveye elini uzatırken iftar vaktini belirlemedeki içtihad hatanla –bu
bir mukarreb hatasıdır– kendini dünya zindanında, hayır hayır! Hazreti
Ahmed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) dâyelik yapacak olan toprağın bağrında
buldun. “Hakikî şecerenin hikmeti, dünyaya gele Muhammed Hazreti.” (M.
Lütfi) sözü, senin ekşi çehreli kaderinin tatlılardan tatlı ilk meyvesini işaretler..
evet, eğer Cennet’te kalsaydın, inkişafa kapalı semeresiz bir ağaç gibi kalacak
ve o potansiyel zenginliğini hiçbir zaman duyamayacaktın. Oysaki, oradan
ayrılıp da çadırını dünyaya kurunca, bu toz-toprak ülkesi seninle bir gülistana
döndü.. ve sürgün edildiğin bu köhne diyar, enbiya, evliya sürgünlerinin bağı
bostanı hâline geldi. Sonunda, meleklerin gıptası bütün bütün takdire dönüştü
ve şeytanların kıskançlığı da, dönüp bir zıpkın gibi onların bağırlarına
saplandı.

Şimdi gel, kendi değerlerini koruma altına al! Hakk’a kurbet yolu sayılan bu
sürgünü en iyi şekilde değerlendirmeye bak ve Hakk’a yakınlık vesilelerini
O’ndan uzaklaştıran sebepler hâline getirme! Kin, nefret, gayz, hırs, haset ağına
düşerek, ebedî hasmın olan şeytanı sevindirme! Şayet bir gün yanılıp da kendi
çizginin altına düşersen, Âdem Nebi gibi davran; doğrul, kendine gel, suçunu
itiraf et. Hakk’ın her zaman açık olan kapısına yönel ve hatalarına bir dakika
bile yaşama hakkı ve şansı tanıma! Günahla bozulup başkalaşan insanî tabiatını
tövbe iksiriyle yeniden ihya et, ayağa kaldır ve bir kere daha Allah’a doğru
şahlandır! Bütün bunları yaparken de, topyekün insanların tabiatının da aynı



olduğunu, sen hata yaptığın gibi, onların da aynı şeyleri yapabileceğini düşün
ve bütün mücrimleri mazur gör! Hatta nefislerine yenik düştüklerinden ötürü,
elinden geliyorsa onlara acı, kucakla ve yardımcı ol! Zinhar kendini
başkalarının günah muhasebecisi gibi görüp de, şunun bunun hatalarıyla meşgul
olma! Yanlışlıklarla meşgul olmak hoşuna gidiyorsa, bu hobini kendi
günahlarına karşı kullan ki, âlemin küçük lekeleri sana, senin yağlı karalarını
unutturmasın!

Uğradığın herkese, gül kokularıyla esen yeller gibi uğra.! Geçtiğin yollarda
burcu burcu senin kokun duyulsun. Mumlar gibi yan, eri, başkalarını aydınlat,
ama kat’iyen bu büyük fedakârlığı kendi çıkarlarına bağlama! Dolaplar gibi
dön ve inle, bütün yanan yüreklerin ateşini söndür, ama kendini hiç düşünme!
Bir buhurdanlık gibi için için hep kavrul, çevrene güzel kokular neşret, ama
hâlinden asla şikâyet etme! Her zaman yüzün yerde olsun, Hakk’ın sana olan
lütuflarını, başkalarına karşı tefâhur vesilesi yapma; aksine, onu muhtaçlara
verilen avanslar gibi gör, ücretini peşin almış olmanın hicabını duy! Eğer
kalkıp da, hizmet ve gayretlerini, hakkınmış gibi başkalarının teveccühüne
bağlarsan, döner, çevrenden iltifat beklemeye başlarsın. Bu ise tedavisi çok zor
ve herkesi senden ürkütüp kaçıran öyle bir hastalıktır ki, ısrar ettiğin takdirde,
her gün maksadın aksiyle tokatlar yer ve insanları kendinden uzaklaştırmış
olursun.. şayet gönül huzuru istiyorsan o, istiğnâ, tevazu, mahviyet ve
kanaattedir. Kendini büyük görenler, kendinde olağanüstü yetenekler
vehmedenler, herkesten teveccüh bekleyenler, hırsla çalımla oturup kalkanlar,
huzur yolunda olsalar da, bir gün mutlaka huzursuzluğa kurban giderler.

Ey nefis! Eğer yüreğin varsa, içindeki düşmanlığın yüzüne tükür! Vefasızlığı
kapından kov! Zulmü ayaklarının altına al, çiğne; Hakk’ın her yerde hazır
olduğu mülâhazasıyla hayâsızlığın nefesini kes; kötülük hislerini ilâhî intikam
inancıyla frenle; hevâ ve hevesin istikametinde değil, her zaman Hakk’ın hoşnut
olabileceği yolda bulunmaya çalış! Allah’ın seni her zaman gözettiğini düşün;
ağaçlar gibi titre ve tabiatını bozup seni çirkinleştiren, ruhuna yabancı ve
kalbinin sırtında da bir yük sayılan ne kadar günah, hata ve mâsiyet var ise,
savur gitsin gidebileceği yere.! Unutma ki, tabiatını değiştiren ve ruhunu
kirleten bu şeylerden sıyrılmak adına göstereceğin her gayret bir cihad gibi
değerlendirilecek ve seni adım adım Allah’a yaklaştıracaktır. Aksine, hep
O’ndan uzaklaşman, gurbetin en acılarını yaşaman ve kimsesizliğin vahşetinde
boğulup gitmen kaçınılmaz olacaktır.. hem de, amel defterinin hasenât hanesi



bomboş, kalbî ve ruhî hayatın itibarıyla da karanlık ve loş olarak. Öyle ise
doğrul, kendine gel, insanî değerlere sahip çık, sabırsızlık edip yitirdiğin
Cennet’i bir de umursamazlığa kurban etme!

Bugün önceden kaybettiğin şeyleri yeniden elde etme yolunda ortaya
koyacağın her gayret, toprağa saçılan tohumların başağa dönüşmesi gibi,
mevsimi gelince yirmiye, otuza katlanarak mutlaka geriye dönecektir. Öyle ise
hiç durma, tohum saçar gibi her yana iyilikler, güzellikler, faziletler saç;
kötülüklere kilitlenmiş duyguların paslarını çöz ve hayatını başkalarının
dünyevî-uhrevî mutluluğuna bağlayarak yaşa.! Yaşa da , şahsî hesap ve
çıkarların, ruhunu öldüren mahbesinden kurtul! Nefsin adına her zaman sıkıntı
çek ve başkalarına rahatlık dağıt!.. Dert dinle; dert yaşa, dertlerle inle ama,
herkese derman olmaya çalış! Bütün insanlara sineni sevgiyle öyle bir aç ki;
kinle, nefretle donacak hâle gelmiş, kendi kendilerinin mazlumu ve tir tir
titreyen bütün nefiszedeler senin sıcaklığına koşsun!

Irmaklar gibi hep yüz yere sür ve hayat ol çağla! Ay ve güneş gibi herkesi ve
her şeyi ışığınla kucakla ve başlarını okşa! Sana yönelen ve senden bir şeyler
bekleme imasında bulunanları asla hüsnüzanlarında yalancı çıkarma! Hizmette
hep önlerde koş, mükâfat tevziinde de arkaların arkasında saklanmaya çalış;
Allah için yapılan şeylerin dünyevî menfaatlere bağlanmasından yılandan-
çıyandan uzak durduğun gibi uzak dur! İstemeyerek de olsa, bu türlü duygu
inhiraflarına düşmeyi kalbin hesabına bir kirlenme kabul et ve bir dakikalığına
dahi olsa böyle bir kirlenmeyi varlık içindeki o müstesna insanî konumuna
karşı en büyük hürmetsizlik sayarak, hemen bir iç arınma kurnasına koş!

Her zaman iyilik duygularıyla otur-kalk ve hep güzelliklere tercüman ol!
İyilik ve güzellik yolunda yürüyen ayaklar baştan daha yüce, ihsan hisleriyle
çarpan gönüller de Kâbe kadar kutsaldır. Aslında, senin mahiyetin bir Kâbe,
hedefin Hak rızası; yolun da, Hakk’a ulaşma istikametinde kudsiyânın dönüp
durduğu bir metâftır. Sen bu çizgini koruduğun sürece ünün gökler ötesi
muhaverelerin mevzuu olacak ve nâmın ruhanîlerle anılacaktır. Öyle ise, bu
insanî çizgideki hızını daha da artır, artır ki, insanî değerlerin aşındığı bir
dünyada bu kabil gayretlere su kadar, hava kadar ihtiyacımız var. Hep hayır
düşün, hayır konuş ve hayırlı işler istikametinde koş!

Bayraklar, hareket hâlindeki insanların omuzlarında daha bir güzel
görünürler. Arılar, bal yaptıkları müddetçe mübarek kabul edilirler. Askerin
yürüyüşü, duruşundan daha mehîbdir. Kalk, askerler gibi bayrak taşı, arılar gibi



kovanını balla doldur ve amelmanda olma sevimsizliğine düşme! Her zaman
insanlığa hizmette emre amade bulun ve göçüp gitmeye de hazır ol! Ne zaman
göç emri geleceği belli olmasa da o, muhakkak ve mukadderdir. Öyle ise hep
tetikte ol, günahlardan arın; meçhul çağrıya kapını arala ve beklemeye dur.



Huzur Ufku
İnsanoğlu, yeryüzüne ayak bastığı günden beri hep huzur rüyaları görmüş,

huzur sayıklamış, huzur arkasından koşmuş ve huzur uğrunda ne kavgalar, ne
kavgalar vermiştir.? Bazen onu, çok çalışıp çok kazanmada ve maddî refahta;
bazen gönlünce yaşamakta ve sınırsız hürriyette; bazen geniş teknolojik
imkânlara sahip olmada ve konforda; bazen de yeme-içme ve cinsî arzularını
tatminde görmüş ve hayatını bunları elde etmeye ve bunlara sahip olmaya
bağlamış.. böyle sisli, dumanlı yolda yer yer ümitlenmiş, zaman zaman da hayal
kırıklığı yaşamış ve yeisle kıvranıp durmuş, ama hiçbir zaman o mahbub-u
muntazara ulaşamamıştır; ulaşamazdı da, zira onun, arkasından koşup durduğu
huzur, imanlı faziletin bir meyvesiydi ve ancak mükemmel bir imanla elde
edilebilirdi. Bu, aynı zamanda peygamberlerin çağrısının da esasıydı.

İşte bu huzur çağrısının özünü, ferdin bütün benliği ile Allah’a yönelip O’na
teslim olması teşkil etmektedir ki, bu ölçüde teslimiyete muvaffak olmuş bir
mü’minin, ne sürekli nefsanî arzularına esir olup kalması, ne de Allah’tan
başka herhangi bir şeyden korkup endişe duyması söz konusudur. Çünkü artık o,
sevip gönül bağlayacağı maksud ve mahbubunu bulduğu gibi, her zaman ululuğu
karşısında mehabet ve saygı duyacağı bir Kudreti Nâmütenâhî’nin himayesine
de girdiğinden huzur içindedir; huzur içindedir, zira o bilmektedir ki, o Sonsuz
Kudret ve İnayet, kim olursa olsun Kendisine yönelenleri hiçbir zaman yüzüstü
bırakmaz ve perişan etmez.

Bundan dolayı mü’min, hep üfül üfül huzur içindedir ve emindir. Her şeyi
O’na bağlayıp yürüdüğü takdirde hedefe ulaşacağından, yol boyu güven içinde
bulunacağından ve ötelerde de iç içe “şeb-i arûs”lar yaşayacağından, o,
gönlünde imanın vaad ettiği güven, his ve şuurunda teslimiyet esintileri,
iradesinde ilâhî meşîetin yönlendirmeleri ile aşar nefsanîliğin bütün
gayyalarını, hevâ ve heveslerin azgın iştihalarını ve yürür Kur’ân’ın
rehberliğinde varlığın gayesine doğru. Evet, Kur’ân’ın atmosferine girip O’nun
rehberliğine sığınanlar, her zaman ruhlarında derin bir itminan ve sarsılmayan
bir güven duyar ve sürekli emniyet soluklarlar. Vicdanlarını dinlerken, varlık
ve eşyayı temâşâ ederken, uzak-yakın yarınları, yani sonsuza kadar bütün bir
istikbali düşünürken, hatta Berzah’ı, Mahşer’i, Sırat’ı, Cehennem’i, Cennet’i
mülâhazaya alırken, fevkalâde bir vazife şuuru ve sorumluluk duygusu
taşımalarının yanında, derin bir recâ hissiyle de dopdoludurlar ve recâ



duyguları da gönüllerindeki imanın derinliği ile mebsûten mütenasip (doğru
orantılı)’tir. Onlar, inançlarının enginliği ölçüsünde her şeyi öyle farklı bir
rahmet aralığından temâşâ ederler ki, eğer perde açılıverse, ötede görüp
yaşayacakları şeyleri, burada duyup hissettikleri bütün müteşâbihi bulacak veya
dünyevî darlığın gereği, icmalen duyduklarının tafsilleriyle karşılaşacak ve
tâli’lerine tebessümler yağdıracaklardır.

Evet iman, dünyevî-uhrevî mutluluğun bir sihirli anahtarıdır ve ömrünü onun
gölgesinde geçiren herkese hayırla çene kapama vaad eder.. apaydın bir berzah
hayatı sözü verir.. yumuşak ve ılık bir mahşer muştusunda bulunur.. ruhlarımıza
sevindiren bir Mizan serencâmesi fısıldar.. ümit ve temkin derinlikli Sırat
maceramızı gönüllerimize duyurur.. Cennet, rıdvan ve rü’yet unvanlarıyla
tasavvurları aşkın değişik sürprizlere kapılar aralar ve en sıkıntılı, en ızdıraplı
anlarımızı bile unutturacak ölçüde Tûbâ-i Cennet’ten neler ve neler sunar bize.!

Aslında mü’min, bütün benliğiyle Allah’a yönelince, O’ndan gayrı her şey
gözünden silinir gider. Bütün yalancı güçler, kudretler havası alınmış balonlar
gibi söner. Zaman zaman sahte ziyalarıyla gözlerimizi kamaştıran bütün fâni
ışıklar, gelip gönüllerimize vuran O’nun nûru karşısında birer birer kararır ve
her tarafta: “Bugün mülk ve milk, O mutlak ve galip olan Allah’ındır.”1 sözü
duyulmaya başlar ki; böyle bir noktaya ulaşmış gönül, bütün sahte güçlerin,
kuvvetlerin, rahmetlerin, inayetlerin aldatıcı vaadlerinden kurtulur, sadece ve
sadece O’na teveccüh eder ve imdadı da O’ndan bekler.. zorda kaldığında veya
musibetlerle sarsıldığında O’na güvenir, O’na dayanır.. her çeşit tehdit
karşısında, bütün varlığı kuşatan O’nun inayet, rahmet ve nusretinin serasına
sığınır.. zayıf düştüğünde, O’nun o aşkın kuvvetinin vesayetine girer.. ezkazâ
günahlarla kirlenince, hemen O’nun mağfiret kurnaları altında arınmaya koşar..
zaman zaman ufkunu saran sis ve dumanı O’na iman, itimat ve teslimiyetle
darmadağın eder. Dolayısıyla da hiçbir hâdise karşısında dize gelmeden yürür
istikbale.. ferdî, ailevî, içtimaî her bir problemini vicdanında O’nunla irtibata
geçerek çözer ve hiçbir zaman ruhunda aşılmayacak bir vahşet, bir yalnızlıkla
karşılaşmaz.. yer yer halk içinde muvakkat bir kısım gurbetlere maruz kalsa da,
iman ve teslimiyeti sayesinde her zaman kendini “üns esintileri” içinde
hisseder; başına gelenleri kaderden atılan ikaz taşları şeklinde değerlendirir..
ve böyle bir alış- verişi de hep rıza ve sabırla karşılar.

Allah’a imanı ve imanda mârifeti ona, her şeyle muârefe ufkunu açar.. ve bu
sayede o, canlı cansız bütün varlığı âdeta kardeşleri gibi görür.. onlarla



münasebete geçer.. eşyaya müdahale eder ve vicdanında kendine bahşedilmiş
bulunan hilâfet payesini bütün enginliğiyle duyar.. her şeyin kendisi için
yaratılmış olduğunu idrak ederek minnetle iki büklüm olur.. meleklerin şuuru ve
kâinatların ruhuyla el ele olduğunun farkına varır.. ayağını bastığı zemini,
içinde dolaşıp durduğu ovayı-obayı ata ocağı gibi sımsıcak bulur ve annesinin
kucağındaymışçasına kendini rahat hisseder.. varlığı maddeci ve natüralist
mülâhazaların resmettiği gibi değil, her şeyi Allah’a nispet eden bir mü’min
gözüyle değerlendirir ve herkesten, her nesneden bir muârefe karşılığı görür..
münasebete geçtiği her şeyden emniyet mesajları alır ve emniyet ifade eden
tavırlarla karşılık verir.. kimseden ürkmez, kimseyi ürkütmez; herkesi kardeşi
gibi kucaklar.. bütün eşyaya tebessümler yağdırır; suyu, havayı ve daha değişik
nimetleri Hak’tan gelmiş birer armağan gibi yudumlar.. toprağı ve onun
yetiştirdiklerini misk ü amber gibi koklar.. bağı-bahçeyi, dağı-taşı, otu-ağacı,
gülü-çiçeği âdeta canlı varlıklarmışçasına gönül diliyle selâmlar.. rast geldiği
canlıları, bu misafirhanede refakatine tahsis edilmiş arkadaşları gibi okşar.. ve
her hâliyle yeryüzüne, bir uzlaşma ve uzlaştırma çağrısı ile geldiğini ortaya
koyar.

İşte herkesi ve her şeyi o engin imanıyla bu çerçevede gören bir mü’min, her
zaman kendini bütün insanları kıskandıracak ölçüde çok buudlu bir huzur
atmosferi içinde hisseder ve imanlı yaşamanın tariflere sığmayan zevkleriyle
kendinden geçer.. evet, ne kavga ne nizâ; bütün enerjisini duyup zevk ettiklerini
başkalarına da duyurma ve o derûnî hislerini herkesle paylaşma, gücü yettiği
nispette ufukların körlüğünü açarak bütün insanları bu zevk zemzemesine
ulaştırma istikametinde çırpınır durur.. ve yaşatma gayretiyle her zaman birkaç
adım yaşamanın gerisinde bulunur. O, oturur kalkar Cenâb-ı Hakk’a sonsuz bir
güven duyar ama, halkı da karşısına almaz. Evet o, bir yandan kendi izafî
gücünü Allah’ın kudretiyle beslerken; diğer yandan da mü’minlerin
himmetlerini yanına almayı ihmal etmez.. ve kendisine karşı çıkması muhtemel
bütün güçleri kendi iktidarının birer derinliğine dönüştürerek, hiçbir şeye
takılmadan yürür uçuyormuşçasına hedefine.. imanla huzura erme, inandırıp
Hakk’ın hoşnutluğunu kazanma hedefine.

Doğrusu, fertleri bu ölçüde doygunluğa ulaşmış, birbirini seven-sayan ve
birbirine gönülden bağlı bulunan böyle bir toplum, huzura namzet bir
toplumdur. Huzura namzettir zira, artık onun fertleri arasında insanları
huzursuzluğa ve ayrılıklara sürükleyecek faktörler silinip gitmiştir. Zaten



onların arasında asalet, soy sop, bölge, muhit farklılıkları ve imtiyazları gibi
hususlar kat’iyen söz konusu değildir. Herkesi ve her şeyi mutlak bir menşein
vesayetinde gören, kabul eden bu insanlar tam mânâsı ile birer kardeştirler.
Kur’ân, “Mü’minler, başka değil, birbirlerinin kardeşidirler.” 2 derken, işte
bu derin gerçeği hatırlatır. Aynı zamanda bu, sûrî bir kardeşlik de değildir;
Nebi ifadesiyle, birbirlerine karşı sevgide, merhamette, gönülden davranmada
bir vücudun uzuvları ölçüsünde kavî bir irtibat içindedirler ve her zaman
birbirlerinin acılarını ruhlarında duyar, müteellim olur, sevinçlerini de paylaşır
ve onlarla aynı mutluluğu beraber yaşarlar.

Evet onlar, birbirlerinin gözü-kulağı, dili-dudağı, eli-ayağı gibidirler. Bu
toplumda her fert, hayatını diğerini yaşatmaya bağlamış, onun mutluluğu adına
oturup kalkmaktadır. Dolayısıyla da, onların arasında yalnızlığa düşme ve
perişan olma kat’iyen söz konusu değildir. Birinin canı yansa hepsinin ciğeri
“cız” eder. Birinin sevinç şölenine herkes neşeyle katılır. Yine, bu toplum
içinde anneler-babalar, azizler gibi ihtiram görür; çocuklarsa, saksılardaki
çiçekler gibi ihtimamla büyütülür. Eşler, ötedeki ebedî beraberlik
mülâhazasıyla, en ileri yaşlarda bile birbirlerine karşı hep ilk günün neşvesiyle
davranırlar. Ve hayatlarını hissî münasebetlerin çok çok ötesinde, kalbî ve
mantıkî bir çizgide devam ettirmeye çalışırlar. Bunlar, gözlerinin içine yabancı
bir hayal girmeyecek kadar da birbirlerine karşı vefalıdırlar. Aile içindeki bu
âhenk geniş bir aile sayılan millet için de aynen geçerlidir; böyle ailelerden
müteşekkil bir millette herkes birbirini sever-sayar, birbirine şefkatle bakar..
herkes için iyilik düşünür ve elinden geldiğince kötülükleri savmaya koşar.
Kimseye suizanda bulunmaz, kimseyi zan altında tutmaz.. kimsenin ırzıyla,
namusuyla, şerefiyle uğraşmaz.. tahminlere, ihtimallere binaen insanları takibe
almaz, tutuklamaz.. ve fertleri birbirlerine karşı casus olarak kullanmaz.. ve o
toplumun bir kesimi, varlığını diğer kesimi yıkmaya bağlamaz.. hele hiç kimse,
bir kısım aşağı insanların işi olan komploya, yalana, tezvire, iftiraya kat’iyen
başvurmaz. Çünkü, bu huzur toplumunda her fert, insanî değerleri korumaya ant
içmişçesine, bütün olumsuzluklara karşı savaş vaziyetindedir.. ve bu toplum,
bir vicdan ve huzur toplumudur.
1 Mü’min sûresi, 40/16.
2 Hucurât sûresi, 49/10.



Ölümün Öteki Yüzü
Çoğu kimse ölüme, her şeyin sona ermesi, bir yok olma, bir inkıraz, bir

çözülüp dağılma ve topraklaşma nazarıyla bakar ve kat’iyen onunla yüz yüze
gelmeyi arzu etmez. Hastalık, yaşlılık, harb u darp, trafik kazaları ve deprem
gibi ölüm sebebi sayılan hâdiseler zuhur ettikçe, o da tir tir titrer; kabrin
yalnızlık ve vahşetini düşünerek ürperir ve hayatını tahammül edilmez bir
azaba çevirir.. evet böylelerine göre, insan ölünce her şey biter. Ceset toprağa
dönüşmek üzere ebedî istirahatgâhına tevdî edilir. Her şey ve her yer yokluğun
karanlığına gömülür; şairin ifadesiyle: “Artık güneş görünmez olur, rahatça
dal, ölüm sonu gelmez bir uykudur.”  Ebed için yaratılan, ebede namzet
bulunan bir insanın böyle bir telâkki ile ne kadar muzdarip olacağı açıktır.
Böyle bir ebed arzusunu, vicdanını dinleyen biri: “Bütün dünya benim olsa,
gamım gitmez, nedendir?” diyerek seslendirir ki, üzerinde durulmaya değer.

Oysaki ölüm, bir yok olma, bir inkıraz, bir çözülüp dağılma, bir hiçlik, bir
tükeniş olmadığı gibi, kabir de bir topraklaşma çukuru, bir yalnızlık ve vahşet
hücresi değildir. Ölüm, yaratılırken belli bir plan, program, hikmet ve
maslahata göre yaratılan insanın, yine bir plan ve programa bağlı olarak bir
buuddan başka bir buuda intikali, bir hâl değişikliği geçirmesi, amellerinin
ürünlerine göre farklı bir sürece girmesi ve neticede vatan-ı aslîsine dönerek,
inanç ve davranışlarının belirleyiciliği ile tabiî, müstakim ruhların iç içe
vuslatlar koridoruna girip, Yaratan’la “bî kem u keyf” yüz yüze gelip
görüşmeye yürümesi ve rıdvan yudumlaması demektir. Keza kabir de, görülüp
zannedildiği gibi karanlık bir kuyu, yoklukla muhat bir çukur ve tecrid odası
değil, aksine, aydınlıklara açılan bir kapı, insanı nuranî âlemlere taşıyan bir
koridor ve ruhun ötelere yükselmesi adına bir rampadır. Hazreti Şâhid-i Ezelî
karşısında resmigeçit vazifesini tamamlayan veya asker olarak bulundukları bu
dünyada engin bir hizmet şuuruyla imanlarını ibadetlerle, ibadetlerini de
ihsanla derinleştirip ebedî bir mutluluğa tam hazırlanmış olanlar yürürler bu
koridordan gözlerin görmediği, kulakların işitmediği tasavvurları aşkın
saadetlere.

Evet ölüm, bizim için, her zaman ruhun dolaşıp durduğu çok buudlu bir
mekâna ve çok derinlikli bir zamana kulluk vazifesinden terhis mânâsına,
Cenâb-ı Hakk’ın “Haydi şimdi bütünüyle bana gel!” demesinden başka bir şey
değildir. O’nu gönülden tanıyıp sevenler için bu “gel” deyişin üslûbunda öyle



bir iltifat ve öyle baş döndürücü bir teveccüh vardır ki; “Ey gönlü itminana ve
huzura ermiş ruh! Sen O’ndan, O da senden razı olarak dön Rabbine.! Katıl
has kullarıma ve gir Cennetime!”1 şeklindeki çağrıyı alan ruh, bir dakika bile
burada kalmak istemez. Zira bu çağrının mânâsı, dünyanın sıkıntı, dağdağa ve
boğucu havasından sıyrıl.! Yitirdiğin Cennet’e ve ruhun asıl yurduna dön,
demektir. Ölümü, bu mânâda bir iltifat çağrısı kabul edenler, dünyaya gelişi bir
memuriyet ve askerlik, ondan ayrılışı da bir terhis, bir ikinci doğum ve bir
ebedî varoluşa uyanma şeklinde anlar ve merdane yürürler kabre doğru. Azrail
arkadaşlığını, İsrafil dostluğuyla bir bilir, Allah’a yürüme ânının her lahzasını
Cebrail rehberliğinde miraca yükseliyor gibi zevk ederler. Aslında mü’min,
ölüp mezara gömülmeyi, sümbül vermek için toprağın bağrına saçılan bir
tohum ve insan olmaya koşan bir sperm gibi görür.

Hangi tohum vardır ki, toprağa atılmış da başağa yürümemiştir.! Hangi
sperm vardır ki, “rahm-i mâder”e düşmüş de, orada yokluğa mahkûm olmuştur!
Allah, insanı kendi ruhuyla şereflendirmiş ve onu bir ebediyet üveyki olarak
donatmıştır. Ceset çürüyüp dağılsa da ruh, O’nun varlığının gölgesinde
ebedlere kadar yaşayacaktır. Zaten canı, Can Sahibi’nin aldığını bilenler için
ölüm âdeta bir baldır, bir kaymaktır. Onlar için ölüm ve mezar bir perde;
bitmeyen bir cümbüş vardır, o da az ileride. Daha şimdiden onlar, imanları,
inanç zenginlikleri ve mârifet ufukları ölçüsünde gönül dünyalarında Naîm
Cennetleri’nin en mûtena yerlerinde karşı karşıya oturmaktadırlar
mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerinde.. döner durur çevrelerinde çelik
çavak gençler, ellerinde kevserlerle köpüren testiler, sürahiler, kadehler...
Onlar, ne bir baş ağrısı duyar ne de sarhoşluk hissederler.. ve tercihi
kendilerine ait, başlarının üstünde istedikleri kadar meyveler... Canlarının
çektiği kuş etleri, sadefleri içinde inciler gibi el değmemiş elâ gözlü eşler..
dal bastı kirazlar.. salkım salkım dolgun muzlar.. uzayıp giden gölgeler..
şakır şakır çağıldayan sular.. ardı arkası kesilmeyen ve yasakla
sınırlandırılmayan meyveler... (Bu yaklaşık mealler, Vâkıa’dan.)2

Her zaman iyiliğe kilitlenmiş bu insanlar, “Salarlar kendilerini öyle
koltuklara ki, orada ne güneş sıcağı görürler ne de zemheriri.. Cennet
ağaçları salar gölgelerini her yandan üzerlerine.. ve meyveleri devşirilmeye
hazır sarkmıştır burunlarının dibine.” (Bunlar da, İnsan sûresinin bir-iki dar
meali.)3

“O gün mutlulukla tüllenen öyle yüzler vardır ki, emeklerinin neticeleriyle



lütuflandırıldıklarından ötürü o yüksek Cennet’te tam bir hoşnutluk
içindedirler.. ve bulundukları yerde boş söz de işitmezler... Orada fışkırıp
akan kaynaklar, (oturmaya müsait) yüksek kanepeler, içmeye hazır (dolu)
kadehler, yaslanılacak yastıklar ve nefislerden nefis döşemeler vardır.”
(Gâşiye’den bir kırık meal.)4

“İşte bunlar, mükâfatları, içinde devamlı kalacakları altından ırmaklar
akan ‘Adn Cennetleri’dir. (Dahası) Allah onlardan, onlar da Allah’tan
hoşnutturlar ve bu rıza makamı da, sadece Rabbi’ne karşı saygılı ve haşyet
içinde bulunanlara mahsustur.”  (Beyyine’den incelikleri düşünülmeden
alınmış ayrı bir meal.)5

E v e t , “Bunların mükâfatları, Adn Cennetleri’dir; girerler oraya
kollarında altın bilezikler, süslenmiş olarak incilerle ve elbiseleri de
ipektendir. (Girerken de) ‘Hamdolsun, bizden her türlü tasayı, kederi gideren
Allah’a; doğrusu Rabbimiz Gafûr’dur, yarlığar hepimizi; Şekûr’dur,
yaptıklarımızın kat katıyla mükâfatlandırır bizi’ derler.” (Fâtır’dan kısa bir
alıntı.)6

Eğer, sırf cismaniyet adına dahi olsa, ölümün arka yüzü bu ise, bu ten
kafesinin parçalanıp dağılmasına ağlayıp inlemek değil, bizi dar bir zindandan,
genişlerden geniş bağlara bahçelere alıp götürdüğü için sevinmeliyiz;
sevinmeliyiz zira, gönüllerimizde kendini hissettiren ve rüyalarımızın
menfezleriyle her gece ruhlarımıza tebessümler yağdıran o büyülü ve baş
döndüren âlemin biricik köprüsü var. O da ölümdür; O’nun emri ve izni
dairesinde gelen ölüm... Ölümün hakikatini kavramış gönlü imanla, duyguları
da aşk ve heyecanla köpük köpük bir muhabbet kahramanı bin can ile koşar
Sevgili’ye. O’na kavuşunca da, dünyevî benliğiyle şekerler gibi erir ve şerbete
dönüşür. Farklılaşır ve uhrevîlerin letâfetine ulaşır... Ruhanîlerin “hayhuy”u ve
meleklerin kanat sesleriyle banyo yapar. Başkalarının, nefsanî kirleriyle
çevrelerinde tiksinti uyardıkları bitevî ve tulûu, gurûbu olmayan kederlerle
yoğrulduğu kesintisiz bir zamanda o, gül gibi elden ele dolaşır ve uğradığı her
yerde misk ü amber gibi koklanır. Cân Hükümdarı da, ona başları döndüren,
gözleri kamaştıran ebedî sultanlıklar bahşeder.. onu her zaman yeni yeni
teveccühlerle iltifatlandırır.. hususî muamelelerle ağırlar.. Cemaliyle ufkunu
aydınlatır.. hoşnutluğundan besteler dinletir ve ruhuna kâse kâse güzellikler
içirir. Var olmayı ganimet bilip değerlendirmiş bir mârifet eri; imanı ve aşk u
şevki ölçüsünde ahiret pazarının her menzilinde incilerin, elmasların gördüğü



teveccühü görür; hayatını suiistimal edenlerin, zifiri karanlıklarda ürkek ürkek
dolaşmasına karşılık o, hep ışık görür, ışıklarla hasbıhal eder; ışık
atmosferinde sabahlar ve akşamlar; ışık yudumlar ve ışıklar içinde sermest
dolaşır; onun ufkuna asla gece uğramaz ve onun mağriblerini kat’iyen gurublar
karartamaz. Otağını böyle bir ufka kuran bahtiyar, hemen her zaman insanî
duygularının yaratılışına gaye teşkil eden şahikalarda dolaşır; irade ufkundan
şuur zirvesine, şuur zirvesinden kalb arşına yükselir ve yükseldiği her burçta
kendini ayrı bir mevhibe sofrasının başında bulur ve ayrı bir temâşâ zevkinin
vecdini yaşar. Bunlar idrakleri aşkın öyle lütuflardır ki, bir kısmını dünyada
bazı gönül erleri duysalar da, tamamını yaşayıp hissetmek ahirete mahsustur.

Bu hususiyete mazhar olacak bir mü’min, hiçbir petekte bulamayacağı balı,
hiçbir yerde elde edemeyeceği kaymağı, orada dili damağı arasında bulur. Bu
bildiğimiz göklerin ve yerlerin bulunmadığı o sihirli dünyada her şey, bütün o
feyizler ve güzellikler kaynağı etrafında sabahlar-akşamlar; sadece O’nu görür,
O’nu bilir, O’nu duyar ve O’nun câzibesiyle kendi mahiyet çizgisinin üstüne
yükselerek, O’nun varlığının ziyasına bağlanır ve pâr pâr parlamaya başlar.. ve
“Bir şûlesi var ki şem-i cânın / Fânûsuna sığmaz âsumânın.” (Gâlib)
hakikatinin mücessem bir misali olur.

Eğer bütün bu mazhariyetlere ölüm köprüsünden geçilerek ulaşılabiliyorsa,
bence ölüm insanın en tatlı emeli olmalı.. ama hayata çağrı ve ona mazhariyet
bize ait olmadığı gibi, ölümü arzu etmek ve istemek de bizim hakkımız değildir.
Yaratan çağırınca severek O’na koşarız; “Hele az daha durun” dediğinde de,
vuslata karşı sabır mülâhazasıyla dişimizi sıkar dayanırız.
1 Fecr sûresi, 89/27-30.
2 Bkz.: Vâkıa sûresi, 56/15-33.
3 İnsan sûresi, 76/13-14.
4 Ğâşiye sûresi, 88/8-16.
5 Beyyine sûresi, 98/8.
6 Fâtır sûresi, 35/33.



Dua
Dua; bir çağrı, bir yakarış ve küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya, arzdan,

arzlılardan semalar ötesine bir yöneliş, bir talep, bir niyaz ve bir iç dökmedir.
Dua eden, kendi küçüklüğünün ve yöneldiği kapının büyüklüğünün şuurunda
olarak, fevkalâde bir tevazu içinde ve istediklerine cevap verileceği inancıyla
el açıp yakarışa geçince, bütün çevresiyle beraber semavîleşir ve kendini
ruhanîlerin “hayhuy”u içinde bulur. Böyle bir yönelişle mü’min, ümit ve arzu
ettiği şeyleri elde etme yoluna girdiği gibi, korkup endişe duyduğu şeylere karşı
da en sağlam bir kapıya dayanmış ve en metin bir kaleye sığınmış bulunur.

Bizim ümit ve arzularımız birer başarı ve muvaffakiyet sâiki, korku ve
endişelerimiz de olumsuz davranışlarımıza karşı birer temkin ve teyakkuz
vesilesidir. Biz, Allah’ın geleceğimizle alâkalı takdir buyurduğu şeyleri
bilmesek de, her zaman ümit ve endişelerimizi, azim ve kararlılıklarımızı o
takdirin birer emaresi ve kavlî, fiilî, hâlî dualarımızı da –şart-ı âdî planında–
onun bir vesilesi sayarız. Zira, Hazreti Sâdık u Masdûk’un beyanıyla; sonuçta
herkesin elde edeceği netice, büyük ölçüde o kimsenin davranışlarına bağlı
olarak gerçekleşmektedir. Ne var ki, duada Hakk’a teveccühü kendi
isteklerimize bağlayıp, kendi arzularımızı öne çıkarmamız da doğru değildir.
Doğru olan, bir kulluk şuuruyla Hakk’a yönelip, tevazu ve mahviyet içinde, acz,
fakr ve ihtiyaçlarımızın lisanıyla O’na arz-ı hâlde bulunmaktır.

Aslında dualarımızla biz, beşerî isteklerimizin gerçekleştirilmesinden daha
çok, Rabbimiz’e saygımızı, güvenimizi ve O’nun gücünün her şeye yettiğini
itiraf eder; son noktayı bazen bir sükûtla, bazen de –esbâba tevessül
mülâhazası mahfuz– her şeyi O’ndan bekleme durumunda bulunduğumuzu
vurgulama adına: “Ne hâlimiz varsa hepsi de Sana ayân / Dua, kapı
kullarından miskince bir beyan..” mânâsına hâl-i pür-melâlimizi dile getiririz.
Evet, bazen Kur’ân-ı Kerim, bazen de sözleri lâl ü güher Söz Sultanı’ndan
alıntılarla istediklerimizi Hakk’ın dergâhına sunar ve ebedî mihrabımız olan
O’nun kapısına yönelerek, ruh dünyamızı şerh eder, içimizi O’na döker ve
“huzurun edebi” diyerek ağzımızı sımsıkı kapatarak sükût murakabesine geçeriz
ki, bazılarınca böyle bir hâl –ihlâs ve samimiyetin derecesi ölçüsünde– en
belagatli sözlerden daha beliğ ve en yüksek ifadeleri aşkın bir beyan ve bir arz-
ı hâl sayılır. Allah, gizli -açık her hâlimizi bildiğine göre, duada sözden daha
ziyade öz önemli olsa gerek.. zaten Cenâb-ı Hak da: “Kullarım Beni senden



sorarlarsa; bilmeliler ki, Ben onlara çok yakınım; Bana dua edenin duasına
icabet ederim.”1 mazmununca O, arzu ve isteklerimizi bilmede, bize bizden
daha yakındır. Bu itibarla da, istek ve dileklerimizi huzur mülâhazasına
bağlayarak, sessizlikle seslendirmek, hususiyle de o seviyenin insanları için
ayn-ı edebdir. İster gayb telâkkisi, ister huzur mülâhazası, bize bizden daha
yakın olan Rabbimiz: “Siz Bana dua edin ki, Ben de icabet edip karşılık
vereyim.”2 buyurarak, bizi duaya teşvik etmekte ve dua etmemeyi anlamsız bir
istiğna ve bir kopukluk saymaktadır.

Dua eden bir kimse, bütün gönlüyle Allah’a yönelip yalvarışa geçebildiği
takdirde, kendine her şeyden daha yakın olan Rabbisine karşı, kendi beden ve
cismaniyetinden kaynaklanan uzaklığını aşarak O’nun her zaman var olan
yakınlığına saygısını ifade etmiş ve kendi uzaklığının vahşetinden kurtulmuş
olur. Cenâb-ı Hak da ona, duyması gerekenleri duyurur, görmesi gerekenleri
gösterir, söylemesi icap eden şeyleri söyletir ve yapması lâzım gelen şeyleri de
yapmaya muvaffak kılar. Bu paye aynı zamanda nafilelerle ulaşılan öyle hususi
bir yakınlık (kurb) payesidir ki, artık böyle bir mazhariyetle şereflendirilen
“kurb” kahramanının görmesi, gözler ötesi bir gözle, işitmesi kulaklar ötesi bir
kulakla, diğer aktiviteleri de kendi benliğinin üstünde farklı bir kimlikle
gerçekleşmeye başlar; başlar da bir hamlede gider, ayrı bir buudun insanı olma
seviyesine yükselir; derken, her fırsatta Rabbi’yle dua ve icabet alışverişinde
bulunur, yalvarış ve yakarışa, O’nun sonsuz kudretine itimadın ifadesi olarak
sımsıkı sarılır ve sırtını sarsılmayan bir güce dayamış olmanın güveniyle,
dilinde dua yürür en olumsuz gibi görünen şeylerin üzerine.

Bu itibarladır ki, imanın zevkine ermiş ve ibadette hassaslaşmış ruhlar,
kat’iyen duada kusur etmezler. Aksine böyleleri, ibadeti varlıklarının gayesi
gibi duyar ve duaya da fevkalâde önem verirler.. maddî-mânevî sebeplere
riayetin yanında gönüllerini Rabbilerine açıp yalvarmayı, O’na yakınlık
arayışının sesi-soluğu gibi değerlendirir ve dualarını bir ümit, bir reca nağmesi
gibi seslendirirler. Böyle bir yakınlık atmosferinde, çok defa ümit ve beklenti
neşvelerinin yanında, bazen de mehabet ve endişe esintileri hissedilebilir.
İnsan, her şeye O’nun sonsuzluk ve sınırsızlığı içinde baktığı aynı anda,
kalbinin râşelerle ürperdiğini duyar gibi olur ve hemen temkin ve teyakkuza
geçer. Duada, her zaman iç içe yaşanan bu iki hâl, insanın mârifet ufkunun
vüs’atiyle mebsuten mütenasip (doğru orantılı) inkişaf eder. Kur’ân, mü’min
tabiatındaki bu hisler halitasını: “Rabbinize huşû ile ve içten içe duada



bulunun.”3 diyerek, kat’iyen O’ndan müstağni kalınamayacağını, ululuk, azamet
ve ceberûtuna rağmen, rahmet ve inayet kapılarının da ardına kadar herkese
açık bulunduğunu vurgular ve duanın önemi üzerinde ısrarla durur.

Bizim acz, fakr, zaaf ve ihtiyaçlarımıza karşılık O’nun, bizi var eden,
besleyen, büyüten, arzu ve isteklerimizi görüp-gözeten ve bizi asla başkalarına
bırakmayan bir engin rahmet sahibi olması, O’na karşı tavırlarımızı devamlı
ince ayara tabi tutmamız bakımından fevkalâde önemlidir. Bizler âciz, zayıf ve
muhtaç, O ise, her şeye hükmeden mutlak bir Hâkim’dir. Bu itibarladır ki, biz
hemen her zaman, küçüklüğümüzün şuurunda ve O’nun büyüklüğünü takdir
hisleriyle hep iki büklüm yaşar ve isteyeceğimiz her şeyi, kavlî, fiilî ve hâlî
talep çerçevesinde sadece ve sadece O’ndan ister ve O’na karşı müstağni
davranmayı küstahça bir çalım; O’nunla dua ve ibadet münasebetlerimizde
lâubalî, gayriciddî bulunmayı da bir saygısızlık kabul ederiz; ederiz de, O’na
teveccühlerimizde her zaman ümit ve endişe, mehabet ve beklenti
mülâhazalarımızı beraber götürmeye çalışırız. O’nun bize çok yakın ve
dualarımıza icabet edeceğini düşünürken, ululuk ve azametini rahmetinin vüs’at
ve ihtişamıyla iç içe duyar.. haşyet ve râşelerle ürperir.. tavırlarımızı yeni
baştan gözden geçirir.. ses tonlarımızı ayarlar.. hâzır ve nâzır birinin huzurunda
bulunduğumuz mülâhazasıyla zevk ve temkini aynı anda hisseder ve yaşarız. Bu
mânâda dua her zaman, Cenâb-ı Hakk’a arzıhâlde bulunmanın sesi-soluğu
olması itibarıyla en sâfiyâne ve en hâlisane bir kulluk tavrıdır. Aslında bütün
varlık, istidat, kabiliyet veya fıtrî ihtiyaçlarının dilleriyle hep O’na dua ederler.
O da bunların hepsine, belli bir hikmet çerçevesinde cevap verir ve her sesi
duyup ona icabet ettiğini herkese ve her şeye duyurur.

Ne var ki, dualarımıza cevap verilmesini, bizim isteklerimizin aynıyla yerine
getirilmesi şeklinde anlamak da doğru değildir. Biz bazen, sadece bugünü,
hâlihazırdaki heves ve arzularımızın gereğini düşünerek kendi talep
çerçevemizi daraltmış, yarınları ve bizimle münasebeti olan daha başka şeyleri
gözden çıkarmış olabiliriz. O ise, hem bizim için hem her şey için, hem
bugünümüzü hem de uzak-yakın yarınlarımızı iç içe görüp gözeterek, bizim
daralttığımız hususları açar, genişletir; dünya-ukba vüs’atine ulaştırarak,
merhamet ve hikmetinin derinliğine göre çok buudlu cevaplarda bulunur.. evet
O, hâlihazırdaki durumumuzu aydınlatırken yarınlarımızı karartmaz.. bugünün
ışıklarını yarınların zulmeti hâline getirmez ve bize iltifatlarda, teveccühlerde
bulunurken başkalarına kat’iyen mahrumiyet yaşatmaz.. herkese ve her şeye çok



derinlikli cevaplar verir, dualarımızı duyduğunu, isteklerimizi nazar-ı itibara
aldığını gösterir.. ve huzuruyla gönüllerimize tasavvurlarımızı aşkın ne
inşirahlar, ne inşirahlar verir..

Bütün bu mülâhazalara açık bir gönül, ellerini açıp yakarışa geçince,
kendisini gören, soluklarını duyan, içinden geçenleri bilen ve iniltilerini
değerlendiren her şeye Kâdir, her şeye Hâkim, istediğini istediği gibi yapan,
yaptığı her şeyde farklı hikmetler gözeten birinin var olduğunu düşünür; O’nun
merhameti, iradesi, meşieti sayesinde her şeyin üstesinden gelebileceği
inancıyla gerilir ve en karanlık anlarında bile sürekli huzur yudumlar, itminan
soluklar ve ümitle oturur-kalkar. Bu çerçevede günde birkaç defa O’na
yönelmek, kalbin gözü-kulağıyla fizik ötesi şeyleri görüp işitmeye çalışmak o
kadar derin ve anlamlıdır ki, bir kere bu mazhariyeti duyup tadan birinin, bir
daha da o kapıdan ayrılması düşünülemez. Bu mazhariyeti tam yakalayamasak
da, son bir kez daha o Yüce Dergâh’a yöneliyor ve O’nun kapısının tokmağına
dokunarak inliyoruz:

Ey, varlığı canlarımızın cânı, nuru gözlerimizin ziyası Yüce Varlık! Sen
tenlerimize can vermeseydin, bizim çamurdan, balçıktan ne farkımız olurdu.!
Sen gözlerimize ziya çalmasaydın, kâinatları, eşyayı nasıl değerlendirebilir ve
Seni nasıl bilebilirdik.! Sen bizi önce taştan-topraktan, sonra da iman ve
mârifet bahşederek iki kez var ettin. Sana kâinatın zerreleri adedince hamd ü
senâda bulunsak, yine de hakkıyla şükür vazifesini yerine getirmiş
sayılamayız...

Ey, her zaman güzellikler izhar edip çirkinlikleri örten ve en çirkin görünen
şeyleri dahi izâfî güzelliklerle bezeyen Güzeller Güzeli! Gönüllerimizi güzellik
duygularıyla mamur kıl ve bize her zaman güzel kalmanın yollarını göster!

Ey, günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmayan, haddini
bilmezlerin ayıplarını görmezlikten gelerek onlara mânevî kirlerinden arınma
fırsatları veren Merhametliler Merhametlisi! Bizi günahlarla, hatalarla
kirlenmekten koru; kirlendiğimizde de mağfiret ve merhametini bizden
esirgeme! Biz, Senin var etmenle var olduk ve Senin lütuflarınla ayaktayız. Her
zaman Senin cömertliğini soluklamakta ve Senin ihsanlarını yudumlamaktayız.
Dimağlarımıza aydınlık veren Sen; gönüllerimizi iman zevkiyle mamur kılan da
Sensin. Akıl Seni buluncaya kadar şaşkınlıklar içinde bocalayıp duruyor, nefis
de bâğîlikler peşinde koşturuyordu. Aklı rehber hâline getiren Sen, nefsin
arzularını frenleyip, ona itminan ufkunu gösteren de Sensin.. Senin lütuflarınla



kendimizi bulduk ve şurada-burada zayi olup gitmekten kurtulduk.
Gönüllerimiz Senin mârifetinle itminana erip oturaklaştı.. düşüncelerimiz

Sana teslim olmakla öldürücü hafakanlardan sıyrılabildi. Bizler hemen
hepimiz, ellerimiz Senin kapının tokmağında boynu bükük dilencileriz –Allah,
bu dilenciliği sonsuza kadar devam ettirsin–. Dualarımızla Seni mırıldanıyor,
içlerimizi çekiyor ve vereceğin cevabı bekliyoruz. Bugüne kadar Senden başka
bizi duyan, yüzümüze bakan ve şefkatle başımızı okşayan olmadı. Ne bulduk, ne
gördükse Sende bulduk, Sende gördük ve Sana inancımız sayesinde hayretten,
dehşetten, gurbetten ve yalnızlıktan kurtulduk. Bütün benliğimizle son bir kere
daha Sana yöneliyor, af ve afiyet dileniyoruz.

Kalb katılığından, gafletten, başkalarına bâr olmaktan, aşağılıktan,
aşağılanmaktan, miskinlikten; cehaletten ve faydasız bilgiden; ürpermeyen
gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul edilmeyen duadan; nimetlerinin zeval
bulmasından, lütuflarının değişip başkalaşmasından; ansızın bastıran azabından,
gelip çatan gazabından Sana sığınıyoruz. Senden her zaman, yalvaran diller,
haşyetle ürperen gönüller istiyoruz. Tevbelerimizi kabul buyur, bizi
günahlardan arındır, dua ve isteklerimize cevaplar lütfeyle! Delil ve
bürhanlarımızı hedefine yönlendir, kalblerimizin ufkunu aç, dilimizi doğruluğa
bağla ve gönül kirlerimizi temizle! Allah’ım, Senden her işimizde sebat, Kur’ân
yolunda kararlılık ve nimetlerine karşı da duyarlılık hissi bekliyoruz. Kapına
yönelenleri boş çevirme, itaatte bulunanlara bol bol karşılık ver, Sana baş
kaldıranlara da doğru yolu göster.. muzdariplerin dualarını icabetle taçlandır,
sıkıntıda bulunanları lütfunla şâd eyle, hasta ruhlara hususi muamelede bulun,
küfür ve ilhad içinde bocalayanlara da nurunu göster; göster de kalmasın hiçbir
yanda muzlim bir nokta..!
1 Bakara sûresi, 2/186.
2 Mü’min sûresi, 40/60.
3 A’râf sûresi, 7/55.



Hususî Bir Açıdan İman
Tarifler çerçevesinde veya bilim ve mârifet nazariyesi açısından iman; “emn

ü eman” kökünden türetilmiş, inanmak, güven vaad etmek, başkalarının
emniyetini temin etmek.. ya da emin, güvenilir ve sağlam olmak mânâlarına
gelen bir kelime. Allah’a inanmak, O’nu tasdik etmek ve doğrulamak, vicdanî
itiraf ve kalbî iz’anda bulunmak da, dil geleneği açısından bu mübarek
kelimeye yüklenen mânâlardan sadece birkaçı.

İman edene mü’min denir. Mü’min; tarifler çerçevesinde yukarıda
gördüğümüz hususların tam bir tasdikçisi ve temsilcisidir. –Burada amel-iman
münasebeti, amelin imanın tarifine girip girmemesi konuları üzerinde de
durulabilir ama, biz şimdilik onları geçiyoruz– Evet mü’min; sağduyusu, basiret
ve firaseti, vahiy ile aydınlanmış dupduru ve tertemiz aklı, engin ve objektif
anlayışı, sağlam ve kuşatıcı görüşü, sorumlulukları adına titizlik ve duyarlılığı,
kötülüklere karşı azim ve kararlılığı, bütün bir ömür boyu yücelikler peşinde
olması ve yüksekleri kollaması, her zaman dipdiri tutabildiği hissi, şuuru ve
iradesi, her şeyin özüne nüfuz edebilme hususundaki tecessüsü ve hâdiseleri
yorumlamadaki derin idraki, Allah’a itimat edip güvenmesi ve insanlar
arasında bir güven insanı olarak tanınıp bilinmesi, Hakk’ı gönülden tasdik edip
her zaman O’na karşı vefalı kalabilmesi, emanette emin olarak tanınması ve
herkesin her zaman başvuracağı bir emniyet insanı şeklinde hatırlanması,
hatırlanıp maşerî vicdanca kabul görmesi, duyulup görüldüğü her yerde
Hakk’ın yâd edilmesine vesile olması ve semtine uğrayanları hâliyle, diliyle
O’na yönlendirmesi açısından “Mutlak zikir kemâline masruftur.” esasına
binaen tam bir tasdik, iz’an ve temsil kahramanıdır.

Her inanan insan, aynı seviyede bir iman ve İslâm kahramanı olmasa da, her
fert için inanma hissinin ne kadar önemli olduğu açıktır. Bir kere bu his,
yaratılışı itibarıyla insanın tabiatında var olan en yüksek değerdir.
İnanmayanlar, cismanî ve bedenî zevk u safayla doymaya, tatmin olmaya, daha
doğrusu avunmaya çalışsalar da, kendilerini sürekli bir boşlukta hissederler.
Boştur onların nazarında bütün zamanlar ve mekânlar, bugünler ve yarınlar..
ruhunda derinden derine böyle bir boşluğu hisseden biri, hezeyana dönüşen
hafakanlarını;

“Bütün boşluk; zemin boş, âsuman boş, kalb ve vicdan boş;
Tutunmak isterim, bir nokta yok pîş-i nigâhımda.”



(Tevfik Fikret)
şeklinde dile getirir. Küfrün ürperticiliğini ve imanın vaad ettiği huzuru,
itminanı haykıran bir mü’mine gelince: “İmansız olan paslı yürek sinede
yüktür.” (M. Âkif) der ve kestirir atar. Bu paslı yüreklerin pasını çözmeye
karar vermiş bir gönül eri ise: “Hakikî zevk, elemsiz lezzet, kedersiz sevinç
yalnız imanda ve iman hakikatleri dairesindedir;”1 öyle ise, “Hayatın zevk ve
lezzetini isteyenler, onu imanla hayatlandırmalı, farzları yerine getirmekle
bezemeli ve günahlardan uzak durmakla korumalıdırlar;”2 zira, “Bir kimse bâkî
hayata tam yönelebildiği takdirde, dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı da olsa; o,
bu dünyayı Cennet’in bir bekleme salonu mahiyetinde gördüğünden her şeyi hoş
karşılar, her şeye katlanır ve şükreder.” (Az bir tasarrufla Bediüzzaman’dan)3

der; reçete mahiyetindeki sözleriyle ufkumuzu aydınlatır ve imanın büyüsünü
gönüllerimize duyurur.

Muhteva ve özü itibarıyla iman; can âleminden koparılıp ruhlarımıza
sunulmuş bir yemiş, duygularımıza içirilmiş bir kevser, gönül dudaklarımızla
emilen bir mânâ, his, şuur, idrak pergeli ve cetveliyle sinelerimizde
şekillendirilmiş nurdan bir âbidedir. Gönlünü ve duygularını imanla, mârifetle
onarıp ihya eden bir iman kahramanı, düşünce dünyasını Cennetlere çevirmenin
sırrını keşfetmiş, ebedî mutluluk yoluna girmiş ve başka arayışlardan da
kurtulmuş demektir. Zira, “Her zaman imanda mânevî bir Cennetin, küfür ve
dalâlette de mânevî bir Cehennemin mevcudiyeti söz konusudur..4 evet, iman
mânevî bir Tûbâ-i Cennet çekirdeğini taşıdığı gibi, küfür de içinde mânevî bir
Cehennem tohumu saklamaktadır.” (Siyakın üslûba tesiri çerçevesinde küçük
bir değişiklikle Bediüzzaman’dan).5

Aslında bir ruh imanla kanatlanmışsa, artık o ne başka eşiğe baş koyar, ne de
başkalarına dilencilik yapma zilletine düşer.. kimseden korkmaz, kimseye baş
eğmez ve imanın gücü ölçüsünde her şeye karşı yiğitçe davranır. Evet, “İman
hem nurdur, hem kuvvettir; hakikî imanı elde eden adam kâinata meydan
okuyabilir ve hâdiselerin tazyikatından kurtularak her zaman mutlu olabilir.”6

Çünkü, “İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül de saadet-i
dâreyni (dünya-ahiret mutluluğu) netice verir.” (Bir-iki kelime değişikliğiyle
Üstad Bediüzzaman’dan.)7 Böyle bir iman âbidesi, her zaman gönlünü, gökler
ötesi âlemlere ulaşmak için bir helezon gibi kullanır ve onunla meleklerin,
ruhanîlerin iç içe bulunduğu melekûtî derinliklerde kanat çırpar durur. Zaman



olur, melekler ve ruhanîler onun kulaklarına bir şeyler fısıldar ve zaman gelir
o, ruhanîlerin boyunlarına mârifet gerdanlıkları takar ve bulunduğu âlemin
müşârun bil-benânı (parmakla gösterilen) olur. Hele bir de o, imanını irfanla
derinleştirip irfanını da ruhanî zevklerle bezeyebilmişse.. evet işte o zaman,
melekleri bile imrendiren ufuklarda pervaz etmeye başlar.. hep Hakk’ın hoşnut
olacağı zirveleri kollar.. sürekli Cennetliklerle oturur kalkar ve “a’lâ-yı
illiyyîn” rüyaları görür. Nûr-u iman ile a’lâ-yı illiyyîne yükselip, Cennet’e
lâyık bir kıymet almak hakikî mü’minin kaderi; küfrün zifirî dünyasında
aşağıların aşağısına (esfel-i sâfilîn) düşüp Cehennem’e ehil hâle gelmek de
kâfirin mâkus tâli’idir. (İkinci şık başlı başına bir konu ama, zannediyorum
tahliline bu sahifeler yetmez…)

Hakikî mü’mini kendi derinlikleriyle görebilenler, onda Hakk’ı hatırlar..
onun nefeslerini duyan İsa Mesih’e uğramış gibi canlanır ve onun gönlünden
yükselen sesleri dinleyenler, Beyan Sultanı’nın meclisine ermiş gibi söz
şarabıyla mest ü mahmur hâle gelir. Evet, iman ve imanın vaad ettikleriyle
donanımını tamamlamış bir ruhun, artık başka herhangi bir şeye ihtiyacı
kalmamıştır. Allah’a intisabı sayesinde o, aczi içinde Hakk’ın kudretiyle güçlü,
fakirliğiyle beraber O’nun servetiyle zengin ve küçüklüğüne rağmen de
ululardan bir uludur. Çünkü o, ihtiyar ve iradesinin yetersiz kaldığı noktada,
Efendisinin sonsuz iradesine dayanır. Üstesinden gelemeyeceği konularda
O’nun kudretine itimat eder.. dünyevî hayatı itibarıyla sarsıldığında, ebedî
hayatının bağ ve bahçelerine sığınır.. ufkunu ölüm endişeleri sardığında,
kendini ebedî hayatın ferah-feza iklimlerine atar.. akıl ve idrakiyle çözemediği
problemler karşısında da, Kur’ân’ın “hall ü fasl” eden aydınlık iklimine
müracaat eder.. ve hiçbir zaman yeis yaşamaz, boşluk hissetmez; karanlığın
mütemadî olanıyla karşılaşmaz; hayatını bir zevk zemzemesi şeklinde duyar,
yaşar ve ömrünü Yaradan’a şükürlerle yedi-yetmiş-yedi yüz veren başaklara
çevirir.

Mükemmel bir mü’min, sadece kendi donanım ve şahsî kıvamına da bağlı
kalmaz; o, peygamberâne bir azimle herkese açılır, herkesi kucaklar ve kendini
ihmal edecek ölçüde hayatını başkalarının dünyevî-uhrevî mutluluğuna bağlar
ve hep bir sahabi gibi yaşar; yaşar da, tıpkı mumlar gibi özündeki aydınlatma
usâresiyle sürekli çevresini nura gark eder ve kendine rağmen bir yol izler..
evet o hep, gece gibi karanlık iklimleri kollar.. zulmetlerle yaka paça olur.. her
zaman par par yanar.. yandıkça içi “cız” eder boynu bükülür ama, ne sürekli



yanması, ne de yanıp tükenmesi, onu başkalarını aydınlatmadan alıkoyamaz.
İman yolunun başına sancağını sağlamca saplayabilmiş iman eri, bir hamlede

arzı aşar.. gider semalara ulaşır.. yıldızlarla hasbihâl eder.. güneşle
münasebete geçer.. ayla arkadaşlık kurar.. ve yürür fezanın derinliklerinde
“Refîk-i A’lâ”ya doğru. Yürürken de, her zaman tevazu içinde yüzü yerde ve
mahviyet soluklamaktadır.. evet o, gönlüne meleklerin kanadından tüyler takmış
gibi, her zaman akıl almaz irtifalarda kanat çırpar durur; kanat çırpar durur
ama, ne irtifaların baş döndürücülüğü, ne de ruhanîlerle at başı hâle gelme,
onun o durulardan duru düşüncelerini bulandıramaz. Başı her zaman bir Âdem
Nebi duygusuyla sinesi üzerinde buruk, dudaklarında hiç dinmeyen bir efgan ve
ümitleriyle de kıpkırmızı güller gibidir. Güneşe bakar gibi Hakk’a yönelince
renklerle köpürür; O’nun mehabetini duyunca da, Sûr sesi almışçasına sabahın
şebnemli yaprakları gibi terler.

Onu temâşâ edenler, onun her hâlinden Hakk’ı müşâhedeye menfezler bulur,
sonsuza yönelir ve dünyalarını bir sevda yuvasına çevirirler. O, ışığa hasret en
karanlık gecelerde ve hazanla sarsılmış bağlarda-bahçelerde çeşit çeşit ışık
oyunları gösterir ve çevresine gönlünün mânâlarından demet demet güller,
çiçekler sunar.

Bazen duygularını heybet ve mehafetle yoğurur, kavrulmuş sinesini
gözyaşlarıyla serinletir; bazen de ümit ve beklentilerinin yollarına su serpiyor
gibi yaş döker, hülyalarının çarçabuk gerçekleşeceği tefe’ülü ile sevinç
murakabesi yaşar. Ne var ki, imanının enginliği ölçüsünde, her zaman ötelere
açık bulunur. Kalbinin ritmine ayak uydurur, mantığını kalbinin kanatlarından
tüylerle kanatlandırır; düz akıl ve dünyevî idrakin takılıp yolda kaldığı aşılmaz
gibi görülen engebeleri bir hamlede aşar ve mânâ dünyasının şâhikalarına
ulaşır.

İman erleri gam ve keder sâikleriyle kuşatıldıkları zamanlarda bile hep huzur
içindedirler. Onlar, ne devamlı gam çeker  ne de kederin süreklisini bilirler.
Allah’a intisap ve O’na dostlukları sayesinde, rahatlıkla gamın boynunu kırar;
kederi, kendi küdûreti içinde boğar; varsa tasalarını “hüzn-ü mukaddes”
renkleriyle bezer ve sıkıntıların arka yüzündeki uhrevî güzelliklerin tül pembe
renklerini temâşâ ile, elemleri lezzetlere, ızdırapları da doğum sancılarının
vaad ettiği inşirahlara bağlayarak, dudaklarından dökülen “of”ları ânında
“oh”lara çevirir ve en muzdarip hâllerinde bile çevrelerine kalblerinin diliyle
sevinç neşideleri dinletirler. Bir kere de bu çizgiyi yakalayıp ilk nefeslerini



böyle uhrevîleştirince, ikinci kez soluklanmada, kalblerini dimağlarına bağlar,
akıllarını gönül diliyle konuşturur ve seslerini ta yıldızlar ve yıldızlar ötesi
âlemlere duyurarak, vicdanlarının zirvelerinden bütün ruhanîlere, bugüne kadar
duymadıkları ne ezanlar ne ezanlar dinletirler. Bu ezanları mü’minin kendisi de
duyup zevk edebilir; elverir ki, ufkunu dalâlet kirlerinden temiz tutabilsin...
1 Bediüzzaman, Sözler s.159 (On Üçüncü Söz, İkinci Makam); Şualar s.470 (On Dördüncü Şua).
2 Bediüzzaman, Sözler s.155 (On Üçüncü Söz, İkinci Makam).
3 Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevi-i Nuriye s.38 (Lâsiyyemalar).
4 Bkz.: Bediüzzaman, Şuâlar s.658 (On Beşinci Şuâ, İkinci Makam).
5 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.16 (İkinci Söz).
6 Bediüzzaman, Sözler s.334 (Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Üçüncü Nokta).
7 Bediüzzaman, Sözler s.335 (Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Üçüncü Nokta).



Küfrün Bir Yüzü
Küfür; Allah’ın nimetlerini görmezlikten gelerek nankörlük etme anlamında

bir kelime. Bir hareke farkıyla kefr, herhangi bir şeyin üzerini örtüp gizleme
mânâsına gelir ki, tohumun toprağın bağrında, tomurcuğun da yapraklar
arasında saklanması bir kefr olduğu gibi, onca delil, şahit, nimet, ihsan.. gibi
inanma ve sevme sâiklerine rağmen insanın, bütün bunları görmezlikten gelerek
Allah’ı inkârı ya da O’na karşı alâkasız kalması da hem bir küfür ve küfran
hem de tam nankörlüktür.

Din açısından küfür, başta Allah inancı olmak üzere iman esaslarının
bütününü veyahut bir kısmını inkâr etmeye denir ki, temelde, âfâkî-enfüsî
şahitleri görmeme, her yandaki işaret ve işaretçilerden bir şey anlamama,
hissetmeme gibi bir körlük, bir sağırlık, bir kalbsizlik ya da değişik sebeplerle
bir inat, bir tuğyan ve bir temerrüdün mevcudiyeti demektir. Sebep ne olursa
olsun, gönlünde küfür tohumu bulunan biri bu hissini; düşünceleri, sözleri ya da
tavırlarıyla açığa vurunca kendini belli etmiş olur. Burada, küfrün temel
esprisine ters bir açığa vurma söz konusu olsa da, “nefsü’l-emir”deki hakikatin
örtbas edilip, hilâf-ı vakiin ilan edilmesi açısından yine de bir gizleme, bir
saklama ve bir setretme var sayılır ki, isterseniz siz buna hakikati gizleyip
O’nun hilâfını ilan etme de diyebilirsiniz..

İman; inanılması gerekli olan şeylere tam bir bölünmezlik içinde inanıp
iz’anda bulunmanın unvanıdır. Küfür ise, bunlardan herhangi birini kabul
etmemenin adıdır. İman, bütün inanç esaslarının eksiksiz kabul edilmesinden
ibaret bir fenomen olmasına karşılık küfür, bunlardan tek birinin olsun inkâr
edilmesiyle gerçekleşebilen bir hâdisedir. Bu itibarladır ki, imanla küfür
sadece birbirine zıt değil, aynı zamanda birbirinin tersidirler. Dolayısıyla da
bunlar için hiçbir zaman bir ortak nokta ve orta çizgi söz konusu olamaz.. evet
“El-menziletü beyne’l-menzileteyn”, Kur’ân mantığına ters mesnetsiz bir
iddiadır. Bir insan ya kâfirdir ya da mü’min. Günah, insanı imandan
çıkarmadığı gibi, bazı cürüm ve cinayetler de, Hak’tan uzaklaşmaya birer
vesile teşkil etseler de, kat’iyen küfür sayılmazlar.

İman, insanı değerler üstü değerlere yükselten fevkalâde önemli ve hayatî bir
intisabın unvanı; küfür ise, onun zıddı ve tersi olarak içine düşen tâli’sizi
değersizliğe mahkûm eden ve onun ufkunu karartan korkunç bir olumsuzluğun
adıdır. İman, en baş döndürücü irtifaların bile ona nispeten kuyuya dönüştüğü



semavî bir yükseklik ve zirve; küfür ise, en derin kuyuların bile onun yanında
kubbeleştiği ürperten bir çukur ve göçüktür. Yakasını ona kaptıran bir tâli’siz,
ömür boyu hep bir uçurumun kenarında bulunuyor gibi sürekli ürperir, titrer;
vicdanındaki boşluğu bir gayya, bir Cehennem gibi duyar ve ölümü de her
zaman ebedî bir yıkılıp gitme şeklinde hisseder. Tabiî ötede de, burada duyup
hissettiklerinin tecessümüyle karşılaşır ve bir lanetlik gibi gezdiği hemen her
yerde lanet sağanaklarına maruz kalır. “İnkâr edenler ve hayatlarını inkârla
noktalayanlar var ya, işte ötede, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların
lanetleri üzerlerine olanlar onlardır.” 1 gerçeğini gözleriyle görür ve çırpınır
durur bir boşluk içinde; ne tutunacak bir dal bulabilir, ne de şefkatle kendine
uzanan bir el. Vurunur, dövünür bir çaresizlikle.. ve çığlık çığlıktır sürekli ama;
artık hiçbir şeyin fayda vermeyeceği de açıktır.. evet “İnkâr edip küfre
düşenlerin ne mallarının ne de evlatlarının o gün, Allah’ın vereceği cezayı
savma adına hiçbir yararı olamaz/olmayacaktır.”2

Aslında, küfürle karartılmış bir ömrün ya da çiçeği, meyvesi dökülmüş bir
hayatın, bu dünyada cezası vicdan azabı, sürekli boşluk ve tasa; ötede de bütün
bu menfî mülâhazaların tecessümünden ibaret olan pek çok hasret ve hicran
buudlarıyla Cehennem ateşidir. Evet, küfürle geçen bir hayatın içinde,
muvakkat bir zevk ve lezzete bedel her zaman dünyalar kadar elem, keder,
hasret ve hicran mevcuttur. Bir yerde, Bediüzzaman Hazretleri’nin de belirttiği
gibi, bütün varlığa halife olabilme pâyesiyle şereflendirilmiş bulunan insan,
hayattan lezzet alma noktasında, arıdan, sinekten daha aşağı ve örümcekten
daha iktidarsızdır.3 Onun bütün kıymet ve değeri Allah’a imanında ve O’na
intisabındadır. Ama ne acıdır ki, küfürle bütün bu güç, kuvvet, zenginlik ve
ötede namzet olacağımız her şeyi kaybeden bir tâli’sizin nazarında, geçmiş ve
gelecekle beraber işte bu iman bir masal sayılmakta ve ebedî mutluluk da bir
aldatmaca kabul edilmektedir. Aslında böyle inanıp böyle düşündüğü için çok
defa onun hep yokluk hafakanlarıyla kıvranıp durması ve “Şu vahşetgâha
geldim ama bin pişmanım.” deyip inlemesi kaçınılmazdır.

Ne var ki o, kimi zaman mâlâyani şeylerle kendini avutmaya çalışır; kimi
zaman “çare” der lehviyata sığınır ve hayat-memat realitelerine karşı ömrünü
hep körler-sağırlar gibi geçirir. Ama nafile.. her zaman çevresinde, kafile
kafile arkasından göçüp gidenlere muttali oldukça, ufkuna sürekli matemler
yağar.. canlı-cansız her şey ona yetimler gibi görünür.. her tarafta yokluğun
hırıltılarıyla ürperir.. ve hele bir de ruhundaki öldüren bu boşluklara, kalben



alâkadar olduğu kimselerin hasretleri, hicranları da inzimam edecek olursa işte
o zaman bütün bütün kamburlaşır, iki büklüm olur ve kendini kahreden öyle bir
yalnızlığa salar ki, bir daha da ya geriye döner ya da dönemez.

Evet, yol olarak inançsızlığı seçmiş bir tâli’sizin nazarında, yaşamak iç içe
hasret, hicran ve gurbet; ölüm de ürperten bir yokluktur. Her zaman,
beklenmedik bir sürü hâdisenin sürpriz tehditleriyle karşılaşma durumundaki
böyle bir bahtsızın, her adımda ayrı bir irkilme duyacağı ve sürekli ürperip
duracağı açıktır. Aslında  bütün bunlar, bir inançsızın küfürle kirlenmiş dünya
hayatından sadece birkaç satır.! Onun adına öbür âlemi düşününce dillerimiz
tutulur, başlarımız döner ve kendimizi bir dehşet murakabesi içinde buluruz:
Evet böyle biri için öbür âlem, buram buram hicap ve pişmanlık terlerinin
döküldüğü meçhul bir alan, haşyetle herkesin ürperdiği müthiş bir Arasat,
solukları kesen bir sorgulama arenası, geçilmesi çetinlerden çetin bir köprü ve
aşılması zorlardan zor öyle bir akabedir ki, bunlardan her birisi tek başına
insanı çıldırtacak birer hâdise sayılabilir.

Evet, eğer bir insan kalbini küfürle kirletmiş, düşüncelerini hevesata
bağlamış, insanî melekelerini de nefsinin yedeğine vermişse o, göklerin üveyki
olmaya namzet iken, kolunu-kanadını kırmış, yerlerde sürüm sürüm bir
sürüngen hâline gelmiş ciğeri kan içinde bir tâli’sizdir. Bütün hayatını
Cehenneme çevirmiş böyle birinin: “Hürüm, serâzâdım, kendi hayatımı
yaşıyorum...” gibi tesellileri ise realite planında hiçbir şey ifade etmeyeceği
açıktır. Farkında olsun olmasın o, şeytanın azat kabul etmez kölesi hâline
gelmiş ve nârı nur zannetmekte, yakını uzak sanmakta, kısayı uzun görmekte ve
gelip geçici şeylerin ötesinde de hiçbir şeyi sezememektedir.

Her şeyi maddeye bağlayan, maddeyi de yenilmez, değişmez bir güç kabul
edip Yüce Yaratıcı ve O’nun sonsuz ilim, irade ve kudretini görmezlikten gelen
böyle biri, hayatını da tabiatın dar kuralları içinde yorumladığından, kendi ilmi,
iradesi ve inkişaf kabiliyetleri adına, genişi daraltmış, nihayeti olmayanı
sınırlandırmış ve her şeyi bugün ve bugünün şartlarından ibaret olan dar bir
alana sıkıştırmak suretiyle, geçmişsiz, geleceksiz bir hayatın boynu tasmalı,
ayağı prangalı kölesi hâline gelmiştir. Böyle birinin, temkinsiz, dikkatsiz,
dünsüz, bugünsüz muvakkat bir hayatın “hayhuy”u içinde ömrünü –Nurlar’daki
beyan çerçevesinde– israf edeceği ve meyhanelerle, kumarhanelerle,
hapishanelerle hayat ufkunu karartacağı açıktır. Ne acıdır ki, netice itibarıyla
Cennetlere namzet bir mahiyette yaratılan bu insan, onca istidat, kabiliyet ve



donanımına rağmen Cehenneme ehil hâle gelmekte, göz göre göre Allah’a
götüren şehrahtan çıkarak şeytanî mülâhazaların patikalarında sürüm sürüm
olmakta, elindeki kevser dolu kadehleri müskirat kâseleriyle değiştirmekte,
diriler arasında ölüler gibi yaşamakta ve ömrünü cismanî iştihaların
gayyasında körler ve sağırlar gibi geçirmektedir.

Tamamen bir şeytan yolu olan küfür çıkmazı, ırmak başında insanı
susuzluktan öldüren, bahar mevsiminde ruhları hazan tasasına boğan, gündüzün
rengini karartıp geceleri kabre çeviren öyle ifritten bir yoldur ki, o yolun âb-ı
hayatı hicran ve gözyaşı, neticesi hasret ve nedamet humması, vaad ettiği de bir
serap ve öldüren bir azaptır. “Hayatlarını küfre bağlamış olanların hâli, ıssız
çölde serabı su zanneden susamış birinin hâline benzer ki, gelip ona
ulaştığını sandığında, orada su namına hiçbir şey
bulamaz/bulamayacaktır…”4 Bulamama bir yana, sürekli olarak, hiç de arzu
etmediği şeylerle karşılaşacak, hicranla kıvranıp duracak ve nedamet
duygularıyla yutkunarak: “Yâ Rab, (diyecek) ne olur beni dünyaya geriye
gönder de, zayi ettiğim ömrümü telafi yolunda iyi işler işleyeyim...” Bu hicranlı
talebe verilen cevap fevkalâde müskittir: “Hayır, hayır! Bu onun söyleyip
durduğu bir kısım lakırdıdan başka bir şey değildir.”5

Bundan sonra artık o, zülâl yerine zakkum yudumlayacak.. “Yandım!”
dedikçe, hasret ve hicranları daha bir artacak.. serinleme beklediği her yerde
ocaklar gibi yanacak ve işte her şeyini kaybettiği böyle bir noktada, nerede,
nasıl yanlış yaptığını anlayacak ama, “ve ennâ lehü’z-zikrâ”6 fehvasınca böyle
bir anlama da pek bir işe yaramayacaktır.
1 Bakara sûresi, 2/161.
2 Âl-i İmrân sûresi, 3/10.
3 Bediüzzaman, Lem’alar s.153 (On Yedinci Lem’a, Sekizinci Nota).
4 Nûr sûresi, 24/39.
5 Mü’minûn sûresi, 23/99-100.
6 Fecr sûresi, 89/23.



Nifak
İnanmadığı hâlde inanıyor görünmek, akide ve düşüncelerinde münkir

olmasına rağmen farklı bir tavır ve kanaat sergilemek, her zaman duruma göre
hareket edip sürekli iki yüzlü davranmak demek olan nifak; ferdî, içtimaî bir
riyakârlık ve bir ruh hastalığıdır. Bu hastalığı taşıyan mürâî ve münafık, her
zeminde ayrı bir tavırda bulunur, her yerde farklı bir görüntü sergiler ve o
rengârenk davranışlarıyla âdeta birkaç hayatı iç içe birden yaşar. Münafığın
gerçek renginin ne olduğunu, ne türlü bir düşünce ve kanaat taşıdığını kestirmek
çok zor; hatta imkânsızdır. O, kendine göre ters görüp “öbürleri” dediği hemen
herkese karşı düşmanca duygular besler.. onlar hakkında açık-kapalı kötülük
düşünür. Ama bu duygularını her zaman dışarı vurmaz; gerektiğinde hakikî
hislerini gizleyerek onların düşünce ve kanaatlerine saygılı görünür.. onlara
karşı olabildiğince yumuşak davranır.. ve onlardan biriymiş gibi hareket eder.
Ne var ki o, hemen her zaman, içten içe de güm güm gümler ve mevhum
hasımları için ne komplolar ne komplolar planlar.. planlar da, hasım kabul
ettiği kesim veya kimselerin sıkıntılı hâl ve kritik durumlarında gerçek niyetini
hemen ortaya koyuverir. Sonra da başkalarının, “hüsnüzan”na binaen ardına
kadar açık bıraktıkları kapıdan içeriye girerek akla hayale gelmedik
kötülüklerin hepsini yapar. Din, iman düşmanlarının açıktan açığa diyanet ve
mukaddesata sürekli hücum etmelerine karşılık o, çok defa dinî, millî ve vatanî
değerlere saygılı görünerek her zaman ehl-i imanı aldatmaya çalışır.. her zaman
sinsi davranır ve moda tabiriyle “takiyye”lerde bulunur.. yerinde herkesi dostça
kucaklar ama, fırsat bulunca da arkadan hançerlemeyi ihmal etmez.

Münafık, konuşurken yalan söyler; bugün vefa sözü verdiği bir konuda
bakarsınız, ertesi gün hemen sözünden döner; sizin itimat ve güveninize
hıyanetle karşılık verir ve hemen her zaman en haince düşmanlık duygularını
dostane tavırlar içinde icra eder. Bu itibarla da o, din, iman ve Kur’ân düşmanı
bir münkirden daha tehlikelidir; tehlikelidir zira, sizin gibi düşünüyor görünüp,
düşmanca duygulara karşı tedbirli olma ve teyakkuzda bulunma hislerinizde
gevşeklik hâsıl ederek yanınıza kadar sokulur, yüzünüze güler; fırsat bulunca da
yılan gibi ısırır ve akrep gibi de sinsice sokar.

Münafık, aslında hiçbir şeye inanmadığı hâlde, duruma göre “Benim Allah’a
ve ahiret gününe inancım tamdır.” diyerek kendine mü’min süsü verir ve her
zaman ehl-i imanı aldatmaya çalışır. Ne var ki, her aldatma hareketinde aldanan



da onun kendisidir; zira mü’minler firasetlidirler ve imanın nuru ile, gördükleri
her şeyi doğru görürler.. “Evet ehl-i iman ne kadar âmî ve cahil de olsa, aklı
derketmediği hâlde, kalbi öyle hodfuruş adamları gördüğünde soğuk görür
ve onlardan nefret eder.”1 Kur’ân-ı Kerim bir yerde kendi kendini aldatan bu
tip kimseleri şöyle resmeder: “Öyle insanlar da vardır ki bunlar, Allah’a ve
ahiret gününe inandık derler; oysaki bunlar asla inanmış değillerdir
(inanmış değillerdir ama, akılları sıra böyle yapmakla) Allah’ı ve ehl-i imanı
aldatmayı kurarlar. (Aslında onlar bu tavırlarıyla sadece) kendi kendilerini
aldatmışlardır, ama bunu fark edemezler.”2 Yine Kur’ân’ın tespitine göre
bunlar, kalben hasta kimselerdir. Hisleri malûl, idrakleri tutarsız, şuurları
kapalı, iradeleri de nefsanî temayüllerinin emrindedir. Vicdanî
mekanizmalarıyla tamamen meflûç olan bu insanlar, hastalıkları ile o kadar
uyuşmuşlardır ki, onları tedavi etmeye kalksanız tepki alırsınız, ilâç verseniz
tokat yersiniz, kurtarmak isteseniz hakarete maruz kalırsınız…

Onlarla karşılaştığınızda yer yer kendinizi tam bir mülhit ve münkirle, zaman
zaman da bir reybî (şüpheci), bir sofistle (safsatacı, mugalâtacı) yüz yüze
gelmiş sanır ve irkilirsiniz. Münafığın bu hastalığı bazen öyle şiddetli bir
şüphe, bir kuşku ve bir telâşa dönüşerek dışarıya vurur ki, onun o hâli
karşısında ürpermemek elden gelmez. Bu hasta ruh, her zaman fevkalâde bir
korkuyla sarsılır; çok defa da içine kapanarak kendine göre mevhum düşmanlar
icat eder ve bu mevhum düşmanlar karşısında tir tir titremeye durur. Bazen
münafık, her ses ve her sözden irkilir, her hareketi kendi aleyhinde bir tecavüz
hamlesi gibi görür, her kıpırdanışı da kendisine karşı bir baskın teşebbüsü
şeklinde yorumlar ve bar bar bağırarak etrafında kıyametler koparır.
Böylelerinin bu garip görüntü ve ruh hâletleri Kur’ân-ı Kerim’de şöyle tasvir
edilmiştir: “Sen onları gördüğünde kılıkları-kıyafetleri karşısında hayrete
düşer (ve bunları bir şey zannedersin); konuşmaya kalktıklarında
(kendilerini dinletirler), sen de dinlersin. (Ne var ki bu kimseler, ruh
dünyaları itibarıyla) içleri bomboş kuru kütükler gibidirler. Her sesten
ürker, her sayhadan pirelenir ve her şeyi aleyhlerinde sanırlar.” 3 Bazen de
o, bir orada bir burada bulunma telâşıyla sürekli kararsız davranır,
tereddütlerle dolar-boşalır, her şeyi ve herkesi farklı görür, farklı yorumlar,
hiçbir şeye ve hiçbir kimseye karşı güven duymaz. Bu gibi durumlarda eğer
güçlü ise, hasım kabul ettiği cepheyi hem kendinin, hem sistemin, hem bütün
insanlığın düşmanı gibi gösterir.. gösterir ve değişik vehimlerle, ihtimallerle



zihninde mahkum ettiği bu mevhum cephe insanlarını hemen bitirmek veya
bitirtmek ister: çığırtkanlık yapar, iftiraya tezvire başvurur, moda tabiriyle
yargısız infazlarda bulunur ve ne yapıp yapıp onların hakkından gelmeye
çalışır. Hele bir de medyatik gücü varsa, o ipe-sapa gelmeyen vehim ve
kuruntularıyla haftalarca, hatta aylarca kamuoyunu meşgul eder, hem öyle bir
eder ki, yığınlar artık başka şey düşünemez hâle gelirler. Eğer güçsüz ve
bunları yapabilecek durumda değilse, vehimlerinin bağrında besleyip
büyüttüğü o düşman kampı karşısında, riyâdan tabasbusa, tabasbustan da
aldatmaya her türlü melânete başvurur, her zaman iki yüzlü davranır –birkaç
yüzlü de denebilir–. Ve kafasında kurduğu vehmî cepheler arasında sürekli
gelgitler yaşar, herkese ayrı bir yüz gösterir ve tipik bir yüzsüzlük örneği
sergiler. İlâhî Beyan’da onun bu zikzakları ve yüzüp gezmeleri ise şöyle
seslendirilmiştir: “Bu hâlleriyle onlar, mü’minler ve münkirler arasında
mütemâdî gelgitler yaşarlar; ne sonrakilerle tam bütünleşebilirler ne de
öncekilerle. Her kimi de Allah şaşırtmışsa, artık sen ona çare bulamazsın.”4

Münafığa göre, tek doğru insan kendi, tek doğru düşünce de onun
düşüncesidir. Evet ona göre, doğrunun biricik mikyası onun çarpık kriterleri,
müşevveş şuuru, endazesiz idraki ve her zaman yanıltan hisleridir. Varlığı ve
varlığın perde arkasını böyle bir ruh hâletiyle değerlendiren –bilhassa “temâşâ
eden” demiyorum– böyle bir hasta ruh nazarında, her nesne olduğundan çok
farklı ve hemen herkes de, kendisinden endişe duyulması icap eden potansiyel
bir düşmandır. Evet ona göre, bütün bir fizikî dünya ve onun metafizik buudu,
yerleri-gökleri, ayları-güneşleri, yıldızları-nebulaları, dağları-dereleri,
ovaları-obaları, bağları-bahçeleri, canlıları-cansızları, insanları ve
hayvanlarıyla simsiyah bir fon üzerinde aldatan yalancı ışıklar, ürperten
resimler ve ruhlara dehşet saçan görüntülerden ibarettir. O, ruhundaki maraz ve
mizacındaki inhiraftan ötürü, âfâkî ve enfüsî her hâdiseyi, sisli-buğulu, tozlu ve
dumanlı görür: öyle ki, onun o zifirî düşünce karanlığında, bazen iman ve
imanın vaad ettikleri, Allah’la insanın Hâlık-mahlûk münasebetleri, ruhun
ebediyet arzusu ve ukba mülâhazaları üzerinde ya hiç durulmaz ya da onun
vicdanını saran sis ve dumandan ötürü kat’iyen oldukları gibi hissedilmezler.
Bazen de o, iradî olarak bunları hissetmemek için kendini keyiflere, neşelere,
eğlencelere ve oyunlara salar ve âdeta bütün insanî derinliklere karşı hep
kapalı kalmak ister; ister de, dalıverir cismanî zevk ve safâya, şehvete, hevâya
ve en derin uykulara.. sonra da kaçar, aklının getirip önüne serdiği



realitelerden, mantıkî istidlâl ve istinbatlardan. Vehimlerle oturur kalkar.. sırf
kuruntularını yaşar.. ve bu öldüren kâbustan uzaklaşmayı da asla düşünmez /
düşünemez.

Münafık nazarında, insanı yükselten gerçek değerlerin ve insanoğlunun Hak
nezdindeki konumunun hiç mi hiç önemi yoktur. Onun için varsa da yoksa da
zevk u safâ ve her çeşidiyle cismanî arzular: O, yaşamak için yaşar.. en değerli
sermayesi olan ömrünü nefsanî isteklerinin ağında tüketir.. hayatını yolda
bulmuş bir metâ gibi kullanır.. ölümü ve ötesini kat’iyen düşünmez.. ebedîlik
vehmiyle sürekli değişik arzular arkasında koşar.. zevklerinin bulanmasından,
bulandırılmasından fevkalâde rahatsızlık duyar.. ve hep keyiften keyfe, neşeden
neşeye sıçrar durur; sıçrar durur da, bir gün realitelerle, tûl-i emellerini
besleyen vehimlerinin delinebileceği endişesiyle tir tir titrer.

Münafık, kendi gibi düşünmeyenleri aptal ve beyinsiz kabul eder ve elinden
geldiğince onlardan uzak durmaya çalışır. Meşru-gayrimeşru her vesileyi
değerlendirir; çalar-çırpar.. haram-helâl demeden yer-içer; sonra da yan gelir
kulağı üzerine yatar; yatar da cismaniyeti adına olsun, bunca nimetlerle kendini
tanıttırmak isteyen Zât’ı bir kerecik olsun hatırlamaz; O’nu tanımayı, anmayı ve
O’na teşekkür etmeyi asla düşünmez ya da düşünemez.. münafık, varlık-eşya-
Yaratıcı konularında tutarsız bir yol takip ettiği gibi, insanlarla münasebetinde
de fevkalâde bencil, hodgâm ve nefisperesttir: menfaat ve çıkarlarına
dokunabilecekleri vehmiyle bazen, aynı kulvarda koşan herkesi, hatta en
yakınlarını bile düşman kabul eder.. ve hemen onlara karşı savaş vaziyetine
geçer; “harp hiledir” mülâhazasıyla entrikalar çevirir.. komplodan komploya
koşar.. rakip ve düşman ilan ettiği kimseleri aldatmaya çalışır.. yalan, iftira,
tezvir gibi gayriinsanî her yola başvurur.. ve başa çıkamayacağını anlayınca da,
hemen taktik değiştirir ve onlardan biriymiş gibi görünmeye çalışır.. mü’minler
arasına girer.. kendine onlardan daha iyi bir mü’min süsü verir ve onlarla
bulunduğu sürece de, ayrı düşmemeye, farklı düşünmemeye dikkat eder.. hatta
onlar üzerinde fevkalâde olumlu hisler uyarır. İnkârcılar arasına dönünce de,
açıktan açığa küfrünü ilan ederek, onlardan daha ileri bir tavır sergiler.. hâsılı
o, her ortamda farklı bir görüntü ve farklı bir düşünceyle renkten renge girer ve
kılık değiştirir durur. Onun bu davranışlarıyla alâkalı Kur’ânî tespit de
şöyledir:

“Bunlar, mü’minlerle karşılaştıklarında, ‘Biz de iman eden kimseleriz’
şeklinde konuşurlar. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında da, ‘Emin olun,



biz sizinle beraberiz; onlarla sadece alay ediyorduk’ derler.”5

Evet işte bu hâliyle münafık, hiçbir zaman kendi olamaz, sâbit bir kimliğe
bağlı kalamaz ve bazı cinler ve şeytanlar gibi, her an ayrı bir şekil ve suretle
insanların karşısına çıkar. O, hayatını farklı anlayışlara bağlı yaşadığından
ötürü de, hemen her cepheye hem yakın, hem de uzak kalmaya ve iki cephe
arasında ortak bir nokta bulup orada ayakta durmaya çalışır. Bazen de, böyle
müşterek bir nokta bulabilme telâşıyla bir oraya-bir buraya gelir gider..
sezilme endişesiyle korkular yaşar ve sürekli yalpa yapar durur. Bu şekildeki
bir seciyesizlik, yaşana yaşana, zamanla onun mahiyetinin bir derinliği, daha
doğrusu bir çukuru ve bir uçurumu şekline dönüşerek, onda ikinci bir tabiat
hâlini alır.

Aslında her insan, bir hadisin de işaret ettiği gibi, doğarken, imana, itikada
açık ve “insan-ı kâmil” olmaya müstaid olarak (İslâm fıtratı üzere) doğar; onun
daha sonraki menfî ve müspet şekillenmesini ise, büyük ölçüde, ana-babası
veya sosyal çevre belirler. Bu iki güçlü sâikle o, ya “a’lâ-yı illiyyîn”e doğru
yürür ya da onca mükemmel donanımına rağmen, baş aşağı “esfel-i sâfilîn”e
sürüklenir. Esfel-i sâfilîne sürüklenme, inançsızlıktan, iman etrafındaki şüphe
ve tereddütlerden, Allah’tan gafil bulunmaktan, mânâya ve metafizik
mülâhazalara karşı kapalı kalmaktan, bir kısım ahlâkî zaaflardan ve cismanî
arzulara yenik düşmekten kaynaklanmaktadır. Bu sebep ve sâiklere daha
başkalarını ilave etmek de mümkündür. İlaveye gerek yok, bunlardan her biri
bile tek başına, insanı/insanları yere serebilecek güçte bir hastalık âmilidir ve
böyle bir virüsü taşıyan kimsenin ayakta kalabilmesi de çok zordur. Bunların
bütünüyle yaralanmış ve sarsılmış bir ruhun iflâh olması ise tamamen
imkânsızdır. İşte böyle bir tâli’siz, gün gelir bütün bütün istikrarını kaybeder..
özünden uzaklaşır.. vicdanıyla tenakuza düşer.. iman ve imana müteallik
şeylerden sıkılır.. dinden diyanetten ürker.. kitaba kuşkuyla bakar.. doğruyu
gösteren delil ve burhanlardan kaçar.. her gün ayrı bir havada yaşamaya
başlar.. “Dün dündü, gelip geçti; bugün bugündür, mutlaka yaşamalı ve keyif
çıkarmalı; yarınlara gelince, onlar da cismanî arzulara göre planlanmalı ve
gerisi düşünülmemelidir.” der ve her şeyi içinde bulunduğu âna inhisar
ettirerek, sınırsızı sınırlandırarak ve genişi de daraltarak, ömrünü bir
zamanzede olarak geçirir.

Münafık, ne toplumun ıslâhını düşünür ne de salâha alâka duyar; o, şahsî
çıkar ve mutluluğunun –ona da mutluluk denecekse– dışında hiçbir şeyi



önemsemez ve gözü hiçbir insanî değeri görmez; evet o, başkalarını düşünmez..
beraber yaşamasını bilmez.. paylaşmaya gelmez.. fedakârlıktan hiç anlamaz..
fazilete güler geçer.. ve başkalarını yaşatma hissini aptallık sayar.. hatta bazen
başkalarının saadetlerinden rahatsızlık bile duyabilir ve onlara karşı kötülükler
planlar.. onlar için hep fesat düşünür, ifsada koşar.. ve kendine ters gelen her
şeye ve herkese ne amansız ne imansız taarruzlarda bulunur.. ona insanca
davranması ve çevreyi yakıp yıkmaması söylenince de, hemen bir diğergâm
ıslahçı gibi gürler ve kendisinin tam bir salâh insanı olduğunu haykırır. Onun bu
türlü iki yüzlülüğünü ise Kur’ân şöyle resmeder: “Onlara, ‘Yeryüzünde ve
insanlar arasında fesat çıkarmayın’ dendiğinde, ‘Biz barışçılarız; ve ortalığı
düzeltmeden başka bir işimiz de yok.’ derler.”6 Böyle der, fesadı da, salâhı da
çarpıtarak demagoji yapmaya kalkarlar. Aslında hareketlerini kendi çıkarlarına
bağlamış bulunan bu hasta ruhlar, kendi menfaatleri çerçevesindeki her şeyi
salâh, aksini de fitne ve fesat sayarlar.

Evet münafıklar, bütün işlerini şahsî menfaatlerine bağlamışlardır. Çıkarları
öyle davranmayı gerektirdiği bir yerde, rahatlıkla her türlü bozguncuyla
anlaşabilir, münkir ve mülhitlere arka çıkabilir ve bir müfsit, bir anarşist gibi
davranmada da asla beis görmeyebilirler. Onlar, her konuya nefsanîlik
açısından yaklaşır ve her şeyi egoizmaya bağlı değerlendirirler. Ölçüleri
bozuk, kıstasları ayarsız, kriterleri de yanlıştır: akı, kara görür; güzele çirkin
der; zulmü alkışlar, zalimle sarmaş-dolaş yaşar; ışığa söver, nura savaş açar;
inanıp emniyet insanı olmayı aptallık sayar; hileyi, iğfali akıllılık kabul eder ve
her işinde tahribin kolaylaştırıcılığına sığınarak güçlü görünmeye çalışır.
Aslında, münafıkların kendi aralarında da sağlam bir birlikten söz etmek
mümkün değildir; ama, doğruyu eğri, eğriyi doğru görme, münkeri mâruf,
mârufu da münker bilme ve ehl-i imana karşı mütemadî kin duyma tabiatları,
muvakkaten de olsa onları bir araya getirebilir. Ne var ki, böylesi bir
beraberlik, kat’iyen kalbî bir beraberlik değildir; aksine onlar, duyguları ve
düşünceleri itibarıyla hep bir dağınıklık örneği sergilemektedirler.

Münafıkların, iman, emniyet, tevekkül ve teslimiyet konularındaki tenakuzları
da diğer çelişkilerinden farksızdır. Onlara iman deyince, “Şu aptalların
inandığı gibi mi inanacağız?” derler. Böyle bir karşılık vermede Müslümanları
hafife aldıkları açıktır. Ancak, onlar böyle bir mukabele ile, kendilerince daha
farklı bir inanma şekli olabileceğini vurgulamak istemektedirler: evet onlar,
aydındırlar, imanları, din telâkkileri ve İslâmî anlayışları da farklı olmalıdır (!)



Onlar hakikî dindar (!), dinin emirlerini kemâl-i ciddiyetle yaşayanlarsa dinci –
o da ne demekse!–, onlar samimî, her işinde Allah’ın hoşnutluğunu takip
edenlerse istismarcıdırlar. Bu itibarla da onlar, dinî anlayış ve İslâmî
telâkkilerinde kat’iyen başkalarıyla aynı seviyede olmazlar. Böyle bir eşitlik,
onlar için zül, onların o modern “kast” anlayışları açısından da kendilerine
hakaret ihtiva etmektedir. İşin doğrusu bunların, imanla da, tevekkülle de,
teslimiyetle de alâkaları yoktur ama, açıktan açığa “inanmıyoruz” demeye
cesaret edemediklerinden ötürü bu kabîl demagojilere sapmaktadırlar.

Hâsılı münafıklar, güçlü kuvvetli olup fırsat da bulunca, açıktan açığa millî
ve dinî değerlere karşı savaş ilan ederler. Zayıf düştükleri ya da toplumdan
tepki alabilecekleri durumlarda da, bir yandan akla hayale gelmedik sinsi
komplolarla düşmanlıklarını devam ettirirken, diğer yandan da, imandan,
İslâmiyet’ten bahisler açarak dinin istismar edildiğinden dert yanar ve “Biz de
mü’miniz, hem de hakikî mü’min.” demeyi ihmal etmezler. Ancak böyle
demeleri de fazla uzun sürmez. Kendileri gibi düşünenlerle baş başa kalınca,
“Biz temelde sizinle beraberdik ama, inananlarla alay ediyorduk”7 –bu da
yine Kur’ân’ın tespitidir– der ve çıkarlar işin içinden.

Kur’ân, nifak çizgisi üzerinde daha geniş durur. Ancak, şimdilik biz böyle
bir makalenin istiâb çerçevesinde kalarak, ondan pek az alıntıyla iktifa ettik.
Küfür gibi nifakın da bütün hususiyetleriyle anlatılması koca bir mücellet ister.
Onu da uzman araştırmacılar yapabilir.
1 Bediüzzaman, Mektubat s.467 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Kısım).
2 Bakara sûresi, 2/8-9.
3 Münâfikûn sûresi, 63/4.
4 Nisâ sûresi, 4/142.
5 Bakara sûresi, 2/14.
6 Bakara sûresi, 2/11.
7 Bakara sûresi, 2/14.
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Takdim Yerine
Gönüllüler Hareketi
Anadolu’nun bağrından yükselen dertli, içli, samimî ve muhrik bir ses,

sinelere kor salan bir sadâ 1960’lı yıllardan itibaren, batısından doğusuna
doğru bütün ülkeyi sarmaya başladı. Allah’ı kullarına sevdirmek suretiyle
O’nun rızasını kazanmayı hedefleyen, o yüce gayeye yürüdüğü yolda ilim, iman,
ihlâs, ihsan ve aksiyonu cem’ eden o derunî sesin sahibi, ulaşabildiği her
plâtformda toplumun meselelerini dile getirdi. İnsanımıza faydalı olma, onların
dertlerini paylaşma, problemlerini çözme aşk, şevk ve heyecanıyla diyar diyar
dolaştı. Sürekli, cehalet, fakirlik ve ihtilâf gibi milletimizin önünü kesen
hastalıklara karşı çareler aradı, tekliflerde bulundu. Düğün merasiminde,
cenaze evinde, cami kürsüsünde, konferans salonunda ya da başka herhangi bir
yerde, nerede bir imkânını bulduysa, hemen o zamanı ve mekânı Hak ve
hakikate tercüman olmak için nimet bilerek değerlendirdi. Dahası, “Madem
onlar gelmiyor, biz ayaklarına gidelim!” deyip kahvehane köşelerinde dahi bir
sohbet halkası teşkil etti ve her fırsatta, muhataplarını “millet ruhu”na ve “tarih
şuuru”na yeniden hayat suyu vermeye çağırdı.

Nağmeleri kor gibi yakıcı, solukları da gürül gürül bu insan Muhterem
Fethullah Gülen Hocaefendi’den başkası değildi. O, uzun bir aradan sonra bir
kere daha kollardaki ümitsizlik zincirlerini kırıyor; kalbleri kasvete boğan yeis
bulutlarını dağıtıyor, tünelin ucundaki ışığı gösteriyor, yoldakilere “Gelin,
gelin!” diyor ve âvâz âvâz bir şafağı müjdeliyordu. Muştusu verilen fecrin ilk
şualarını gönül gözüyle görebilenler için, yeniden gökler ve yer izdivaca
hazırlanıyor gibi el ele ve yüz yüze geliyor.. bir kere daha ruhanîlerle insanlar
aynı safta birleşiyor ve her yana âdeta emniyet yağıyordu. Çok geçmeden,
sesten, sözden anlayan herkes ona doğru koşmaya başlamıştı.

Hocaefendi’nin, o aşkın heyecanı, gözyaşları, hıçkırıkları, mehâbet ve
mehâfet tavırları; ağlayan, kıvranan, bu hislerini açığa vurmamak için çoğu
zaman yutkunan ve dudaklarını ısıran vaziyeti; bazen gözyaşlarının ve
hıçkırıklarının ritmine yetişemeyen kalbinin duracak hâle gelmesi ve hatta
bayılması; derd u ızdırabı, insanlığa karşı sevgisi ve içini kavuran şefkati..
semalara doğru açılmış kollarıyla âdeta herkesi kucaklaması ve onun
çırpınışlarına dem tutan kürsünün lerzeye gelmiş gibi tir tir titremesi... ve



samimiyeti; evet, her şeyden önce samimiyeti, dinleyenleri cismâniyetlerinden
öylesine uzaklaştırıyordu ki, o konuşurken gözler yaşarıyor, bakışlar
buğulanıyor ve hemen herkes kalb ufkuna, ruhun hayat derecesine yükseliyordu.
Artık, Hocaefendi nerede hitap edecekse, hüşyar gönüller saatlerce öncesinden
camiyi ya da salonu dolduruyor; o da bu teveccüh ve güven kredisini insanlığın
hayrına kullanmak üzere muhataplarını sürekli “mesuliyet duygusu, eğitim
seferberliği, kolektif şuur, birlik ruhu ve diyalog arayışı”na davet ediyordu.

O’nun bu teşvikleri ve milletin aydın geleceği adına ortaya koyduğu
teklifleri, Anadolu insanının gönlünde çabucak hüsn-ü kabul gördü. Yoklukta
varlık cilvesi göstermeye alışmış bu asil milletin fedakâr fertleri önce cehalet
düşmanını alt etmek için mutlaka gerekli olan eğitim seferberliğini başlattı.

Diğer yandan, bir diğer hasım olan fakr u zarurete karşı, kolektif şuur,
beraber çalışma ve ortak iş yapma gibi hep birlikte millî kalkınmaya
götürebilecek dinamikleri harekete geçirdi. “Küçücük bir dükkânda tek başına
kendi ekmeğini kazanma” fikrine mahkûm esnafımız ilk defa üçerli-beşerli
ortaklıklar kurma ve kasabalarının, illerinin, hatta ülkelerinin dışına açılma
cesareti gösterdi.

En az ilk ikisi kadar zararlı bir hastalık daha vardı ki, o da iftirak, ayrılık,
insanların birbirine “öteki” nazarıyla bakması ve fertlerin bir araya gelmeyi,
birbirine dostluk eli uzatmayı asla kabul etmemesiydi. Sağcı-solcu, Alevî-
Sünnî, lâik-antilâik.. bir sürü kamp vardı ve bir tarafta yerini alan için diğer
yandaki sadece bir “muhalif”ten ibaretti. Buna rağmen, eğitim seferberliğine ve
kolektif şuura “evet” diyen insanlar, seneler sonra bir ilki daha
gerçekleştiriyor; herkesi kendi konumunda kabul, diyalog, hoşgörü, sevgi ve
birlikte dostça yaşama... gibi kulağa hoş gelse de tatbikine uzun süre
rastlanmayan idealleri reel hayata taşıyorlardı.

O’nun çağrısına koşanlar mesuliyetlerinin yetiştiriciliği altında zamanla
“Günümüzün Karasevdalıları” oluveriyorlardı; öyle ki, gönül dünyalarında
sürekli Hak mülâhazası köpürüp duruyordu; beyanlarında ise, derin bir Allah
aşkı, varlık sevgisi ve insanlara karşı da bir muhabbet, bir şefkat, bir
müsamaha, bir af nümâyândı. Hak rızası, onların kilitlendikleri biricik hedef;
eşya ve hâdiseleri doğru okuyup doğru yorumlamak vazgeçemeyecekleri bir
tutku; insanları sevip herkese sine açmaları da tabiatlarının gerçek rengiydi. Bu



kara sevdalılar, toplum içinde “onlar” ve “biz”, “ötekiler” ve “bizimkiler”...
gibi bölücü, parçalayıcı ve kavgaya sürükleyici mülâhazaların tamamen
dışındaydı.

Her biri tam “Bir Gönül İnsanı Portresi” ortaya koyan bu kutlular, kalbî ve
ruhî hayata programlı, maddî-mânevî bütün kirlerden uzak durmaya kararlı,
cismânî ve bedenî isteklere karşı her zaman teyakkuzda; kin, nefret, hırs, haset,
bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş birer tevazu ve
mahviyet âbidesiydiler. Onlar, benlik, gurur, şöhret gibi kalbi öldüren hislere
karşı sürekli tetikte bulunuyor.. kendilerine nispet edilen güzellikleri “Her şey
O’ndan” deyip gerçek Sahibi’ne veriyor.. iradeye vâbeste işlerde de her zaman
“ben”den kaçıp “biz”e sığınıyorlardı. Hatta, “intisab ve âidiyet enaniyeti”ni
çağrıştıran ve bir gruba mensup bulunma gururunu işmam eden “biz”den de
vazgeçerek daima “O” diyorlardı, O’nu gösteriyorlardı.

İşin tabiatının gereği, belli süre sadece kendilerini ve yakın çevrelerini
aydınlatmakla meşgul görünen bu “Hakk’a Adanmış Ruhlar”, daha sonra,
hakikî derinlik ve ruh güçlerini öne çıkararak, tıpkı yağmur yüklü bulutlar gibi,
sevinç olup, neşe olup, ümit olup, sevgi olup sağanak sağanak her yana
boşalarak muhabbete, hoşgörüye susamış kupkuru gönülleri Cennet bahçelerine
çevirme humması yaşadılar.

Bir zamanlar, herhangi bir “üsve-i hasene” bulabilmek için elinizde mumla
dolaşırdınız; dolaşırdınız da birkaç insandan başkası görünmezdi gözlerinize.
Misal insan, örnek adam aradığınızda Saadet Asrı’na, İslâm Tarihi’nin bazı
altın kesitlerine ya da son dört yüzyılın birbirinden kopuk çok kısa dönemlerine
koşmakta bulurdunuz çareyi. Mâzinin parlak devirleri sığınak olurdu size.
Fakat, bu hasbîler hüsn ü misallerini kendi içlerinden çıkarma eşiğini de
aştılar. Enbiyâ-ı izâmı ve ashâb-ı kirâmı “numune-i imtisal” bilen bu ay
yüzlüler, zaman geldi kendi içlerinden de model insanlar çıkarmaya başladılar
v e “Örnekleri Kendinden Bir Hareket”in öncüleri oldular. Madem –İmam
Rabbânî’nin ifadesiyle– “Melikin atiyyelerini ancak onun matiyyeleri
taşıyabilir”di; öyleyse onlar, omuzlarındaki mukaddes yükü taşıyacak keyfiyette
olmalıydılar; oldular da. Fedakârlık, hasbîlik, cömertlik, iffet, şefkat,
merhamet... denildiğinde bu erdemler için menkıbe kitaplarında örnek aramak
zorunda kalmamalıydılar; kalmadılar da. Kendi içlerindeki misallere bakmaları
ve arkadaşlarını görmeleri yetmeliydi onlara; yetti de. Enbiyâ, sahabe ve



evliyânın ahir zaman mümessilleri gibi davranarak seleflerinin mânevî
değerlerini, ruhî derinliklerini bu çağa yansıttılar. Genciyle yaşlısıyla,
kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla olgunuyla bu aydınlık ruhlar kendi modellerini
kendi içlerinden çıkarır oldular, Allah’ın inayet ve keremiyle...

Evet, eğer bu yazının istiab haddini aşmayacak olsaydı, dünyanın en ücra
köşelerinde dahi bir meşale tutuşturmaya gayret eden bu devrin Mus’ab’larını,
şu asrın Hanzala’larını, onların hicret destanlarını, ihlâs ve samimiyetlerini,
akılları hayrette bırakan teşebbüs ve faaliyetlerini anlatırdım. En kirli
ortamlarda bile tertemiz kalmasını bilen iffet âbidelerinden; bombaların-
kurşunların kulakları delen uğultusuna rağmen öğrencilerini yetiştirmekten geri
durmayan, hicret mahallini terk etmeyi hiç mi hiç düşünmeyen cesaret
timsallerinden; aylarca aç-susuz kalsa, maddî imkânsızlıktan dolayı üç aile
haftalarca tek bir evi paylaşsa da şikâyet nedir bilmeyen beklentisizlerden dem
vururdum. Ölümcül hastalıkların bütün bütün çirkinleştirdiği kara kıt’anın
bağrından nur gibi fışkıran, sıcacık nefesleriyle deldikleri demir perdenin
arkasında kardelenler büyütmeye çalışan, Yeni Dünya’nın başları döndüren
modern tuzaklarına boyun eğmeden tevazu, mahviyet ve ilk günkü
samimiyetleriyle kalmasını başaran hak yolcularından tablolar sunardım. Ne
var ki, takdim yerine karaladığım şu sözleri daha ziyade uzatmamak için sizi bu
bahadırları hayalen de olsa ziyaret etmeye çağırarak, gönlünün dilini
konuşturabilen edîblerimizin bu numune-i imtisalleri hâvi cilt cilt kitaplar
yazmaları dileğiyle iktifâ edeceğim. Bir hususu daha belirtmek isterim ki; usta
kalemlerce mutlaka anlatılması gereken bu hareketi ele alan beyan üstadları
destan yazmış değil, sadece vak’ayı rapor etmiş olacaklardır; zira, o destan
hâlihazırda yaşanmaktadır.

İşte, öğrendiği hakikatler neticesinde kendini insanlığın mutluluğuna adamış
hasbîler sayesinde hemen hepimiz, kendi şive ve kendi edâmızı yeniden
bulmuş; pür-neşe, bir dostluk ve diyalog sürecine girmiştik. Uzun bir dönemden
sonra ilk defa sevgi günlerinin şafak emareleri belirmişti millet semamızda.
Birbirimizle kucaklaşıyor, birbirimizden haberdar olmanın, birbirimize
kavuşmanın, hatta birbirimizi bir kere daha keşfetmenin inşirahıyla hep sevgi
türküleri söylüyorduk. O döneme ait gazete sayfaları dostluk fotoğraflarıyla
pırıl pırıl; haber bültenleri “herkesi kendi konumunda kabul” ve “mutlu yarınlar
için el ele” anlayışının aydınlattığı salonlardan anekdotlarla apaktı. Bu ülke



insanı bir kere daha birbirine zeytin dalı uzatmaktaydı.
Keşke böyle bir vetireyi ümit, hayal ve beklentilerimizin enginliğiyle devam

ettirebilseydik.! Heyhât! Sayıları az da olsa, ülkemizde “huysuz ruhlar” da yok
değildi ve onlar, birer gulyabanî gibi her köşe başını tutmuşlardı. Hayatını
şiddete, hiddete, kine, nefrete bağlamış ve düşmanlıktan başka bir şey
düşünmeyen bu marjinal grup, dostluk, sevgi ve kardeşlik istemiyordu. Onların
emel ve arzusu, bu millet fertlerinin sürekli kavga etmesi; pozitif enerjisini,
birbirleriyle vuruşmak suretiyle tüketmesiydi. Maalesef, Türkiye’deki barış
atmosferinden hoşlanmayan dış mihraklar ve onların içimizdeki piyonları
“düğmeye bastı”, hoşgörüye pusu kurdu ve diyaloğu komploya getirdiler.
Ayaklandılar ve “hoşgörü”, “diyalog”, “sevgi”, “kavgasız bir dünya”... gibi
kavramlara karşı âdeta savaş ilân ettiler. Toplumu oluşturan fertlerin
birbirlerine karşı güvenlerini sarstı; milletin değişik kesimleri arasına sûizan
ve kuşku tohumları saçtılar... ve tül pembe hayallerimizi “Çatlayan Rüya”ya
çevirdiler.

Bir daha dirilmez sandığımız bütün kötü duygu ve fena tutkuları yeniden
hortlattı, her şeye saldırdı, her fikir ve düşünceye muhalefette bulundu ve bir
anarşist tavrıyla her hayırlı faaliyete tecavüz ettiler. Kinin, nefretin, gayzın,
öfkenin güdümünde vahşetten vahşete koştu; sevgiye, hoşgörüye uzanan
köprüleri yıktı, seven ruhları sindirdi, muhabbetle çarpan sinelere nefret
aşıladı, birlik ruhunu kesip biçti; dahası, en yararlı sözleri, beyanları sağa-sola
çekti, böldü, parçaladı, montajlarla farklı kalıplara soktu ve tahribin en
utandırıcı örneklerini sergilediler. Sonra da eğitim ve hoşgörü temsilcileri
hakkında akla hayale gelmedik iftira ve tezvirlerle, onların en samimî
davranışlarını dahi evirip-çevirip hiç olmayacak bir kısım gayelere, hedeflere
bağlayarak bütün hayırlı işleri âdeta kundakladılar.

Meselâ; Muhterem Fethullah Gülen hakkında –kendisi hiç hoşlanmadığı ve
hatta tiksinti duyduğu halde– “cemaat lideri, tarikat şeyhi” gibi yakıştırmalarda
bulundular; onu sevenleri de “cı”, “cu” ekleriyle türettikleri yakışıksız
ifadelerle adlandırdılar. Defalarca tekzip edilmelerine rağmen iftiralarından
vazgeçmediler. Meseleyi bir çete veya terör örgütü havasına sokmak için her
fırsatta “cemaat, tarikat” lâflarını medya yoluyla boca ettiler.

Oysa onlar da biliyorlardı ki; nasıl, namaz kılmak için insanlar değişik



camilerde bir araya geliyorlar; hiç kimsenin baskısı olmadan ve organizeye de
gerek kalmadan ibadet gayesiyle tabiî bir beraberlik meydana getiriyorlar.
Aynen öyle de bu gönüllüler, milletimizin maddî ve mânevî kalkınmasına
hizmet maksadıyla tabiî bir şekilde bir araya gelerek, güvenip itimat ettikleri
bir zatın millet yararına uygun gördükleri sözlerini tasvip ederek; birçok alanda
müesseseler kurarak faaliyette bulunmuş, özellikle eğitim yuvaları açmış ve
eğitimimize katkıda bulunmuşlardır ve bulunmaktadırlar. Herhangi bir beldede
bu şekilde bir okul açılıp başarılı da olunca, o diğer yerlerdeki insanlara da
örnek olmuş, onlar da orada benzer faaliyetlere girişmişlerdir. Daha sonra, bu
insanların dünya barışı adına ortaya koydukları hayırlı teşebbüsler diğer
ülkelerin vatandaşları tarafından da kabul görmüş; onlar da kendi ülkelerinde
aynı yolu takip etmişlerdir. O kadar ki, bazı Hıristiyanlar, Musevîler, Budistler
bile bu işi benimsemiş ve topyekün insanlığın mutluluğu için aynı şekilde
çalışmak gerektiğine inanmışlardır. Öyleyse, bir yerdekini diğerinin beğenip
model almasıyla boy atan ve gelişen, bu insanların duygu ve düşünce
beraberliği, bir örgüt, hatta bir cemaat değildir. Fertlerin, mânevî duygu ve ulvî
düşünce açısından takviye edilmeye, kitlelerin de hedefsizlikten kurtarılarak
yüksek mefkûrelerle irtibatlandırılmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde insanların
bir kere daha kalbî ve ruhî hayata yönlendirilmesine matuf bir sivil toplum
teşebbüsüdür.

Ne var ki, iftira, itham ve yakıştırmalarla resmî makamları aleyhte
kışkırtanların arkasında, cinnî şeytanlardan ders alan birtakım habis ruhlar
vardı. Onlar, hem İslâm’a düşmandı, hem de yolsuzluklardan sıyrılmış,
meselelerini halletmiş ve dünya muvazenesinde gerçek yerini almış bir Türkiye
istemiyorlardı. Türkiye’nin bulanık bir hava içinde bulunması, kendi
maksatlarını gerçekleştirmede onlara daha muvafık geliyordu. Bundan dolayı,
imanın ne olduğunu bilmeyenler, onun hâsıl ettiği zevk-i ruhanîyi tadamayanlar,
Cennet’in lezzetlerini, Cehennem’in işkencelerini ruhunda hissetmeyenler,
insanlığın ızdırabını bir defa olsun vicdanında duymamış olanlar en hâlis gayret
ve faaliyetleri başka mecralara çekiyorlardı.. devlet, hükümet, siyaset diyerek,
bütün hayatlarını bu yolla elde edecekleri menfaate bağlamış bulunanlar, iman,
Kur’ân ve millet adına çekilen ızdırapları da aynı kategoride
değerlendiriyorlardı…

Meselâ, halkın zihninde, eğitim faaliyetlerinin maddî kaynağı ile alâkalı



şüpheler hâsıl etmeye çalışıyorlardı. Hâlbuki herkes görüyordu ki; bu
hizmetler, İstiklâl Harbi’ndeki fedakârlığı, bugün bir başka şekilde ortaya
koyan milletimizin hizmetleriydi ve kaynağı da onların yürekleri, kendi el
emekleriydi. Anadolu’nun bütün hayırsever insanlarının desteği vardı bu
okulların arkasında. Ülkemizin en gözde üniversitelerinden mezun olarak burs
miktarı bir maaşla çalışan gencecik öğretmenlerin alın teri vardı. Bilim
Olimpiyatlarında ilk defa ülkemize madalyalar kazandırarak iradeleri felç eden
ümitsizliği ve damarlara sinen aşağılık kompleksini yenen gençlerin beyin
sancıları, uykusuz geceleri ve buluşları/projeleri vardı.

Kaldı ki, böylesine göz önünde ve sayıları yüzleri aşan eğitim kurumu
hesabına bir başka yerden gelme para iddialarını doğrulayacak tek bir belge
gösterilememişti, gösterilemezdi de. Çünkü, milletin helâl katkılarından başka
herhangi bir kaynak yoktu.. değirmen samimiyet, hasbîlik, beklentisizlik, alın
teri, gözyaşı ve fedakâr esnafın hayır duygusuyla dönmekteydi. Dünyanın
değişik yerlerinde konuyla ilgili ilmî çalışma yapan sosyologların ve siyasal
bilimcilerin de sıkça ifade ettikleri gibi; bu teşebbüsler, hiçbir dış güce
dayanmayan, el kapısı çalmayan, bağımsız bir sivil toplum faaliyeti, bir
“Gönüllüler Hareketi”ydi.

Nasıl olmasındı ki; daha 1970’li yıllarda, Hocaefendi o müesseseleri maddî-
mânevî destekleyen insanlara “Bana sorarsanız; gelin bu milleti kimseye borçlu
hâle getirmeyin. Bu necip millet kendi yarasını kendisi sarabilecek güçtedir.
Gelin, sine-i millete müracaat edin; ama sakın birilerine bağımlı hâle
düşmeyin.” demişti. O, sözünü bitirir bitirmez de, adı ebediyen hayırla ve
hayranlıkla anılacaklardan birisi olan Yusuf Bey kalkmış, hem yanaklarından
domur domur yaş dökmüş ve hem de şöyle mukabelede bulunmuştu: “Hocam
sen üzülme; biz evlerimizi, dükkânlarımızı satacak; gidip kendi insanımızdan
dilenecek, ama ‘el’lere borçlu olmayacağız.”

Evet, yerli birkaç kurumu ya da yabancı bir devleti arkasına almadan bir şey
yapmaktan âciz olanlar, Allah’ın inayetinden ve halkın teveccühünden başka
hiçbir güce dayanmayan bu aksiyonu anlamakta zorlanabilirler. Almadan
vermesini bilmeyenler, başta kendi milleti olmak üzere bütün insanlığa hizmet
için fedakârlık yapma duygusunu idrak edemeyebilirler. Fakat görülen o ki;
muhterem Fethullah Gülen’in teşvik ettiği bu gayretlerin bir halk teşebbüsü
olduğunu ve ‘değirmeninin suyu’nun da bu vatanın tertemiz bağrından geldiğini



aslında herkes çok iyi biliyor. Ne var ki, bu Anadolu pınarını istedikleri yöne
akıtamayan yerli görüntülü yersiz-yurtsuz güçler kıskançlık, haset ve kin
sâikiyle onu kurutmaya çalışıyor.

Gülşen’den Küçük Bir Demet
Peki, şeytanî bir senaryo, plânlı bir kampanya, insafsız bir taarruz, korkunç

bir gürültü ve mesnetsiz bir sürü iddiayla, bütün hayırlı işleri (hoşgörü ve
diyalog anlayışını) kundaklama sıtmasına tutulanların kin, nefret ve düşmanlık
oklarına maruz kalan o sımsıcak dostluk, kardeşlik ve sevgi günleri bir garip
“Şubat soğuğu”na yenik düşerken, o komplo döneminin çirkinlikleri karşısında
ve sonrasında Hocaefendi ne yaptı?

Tabiî ki, ortaya konan onca güzel iş ve gayretin baltalanması ve onca olumlu
gelişmenin tahrip edilmesi karşısında çok üzüldü; olup bitenler ne zaman aklına
gelse, hayalinin yüzünü başka tarafa çevirmeye ve bir “kâbus” olarak
düşündüğü realitelerden kaçarak hafakanlarını bastırmaya çalıştı. Uzaklarda
olmasına rağmen, değişik vasıtalardan zihnine akan meş’ûm bilgilerle inledi,
kıvrandı ve kim bilir günde kaç defa Rabbisine el kaldırıp, “Rabbenâ feracen
ve mahracen.” deyip ağladı. Her mazlum gibi önce Allah’a, sonra da Anadolu
insanının pâk vicdanlarına sığındı. Bağırıp çağırmadı, hak iddiasına düşmedi,
kötü sözlere aynıyla mukabelede bulunmadı; hatta çok uzun bir sürede ancak
temelleri atılan dostlukların bir çırpıda iftiralara kurban verilmesine karşılık
muhataplarına darılmak şöyle dursun, aksine onları mahcup etmemek için
hususî gayret gösterdi. Yazılarında sürekli “Gelin Bir Kere Daha Kendimiz
Olalım”, “Gel Gönüllerimizle Konuşalım” çağrısı yaptı; atf-ı cürümlere
sığınmadı, “Ey Nefis” deyip bitevî kendini sorguladı. Ayda bir yazdığı
makalelerle kalbden kalbe yol buldu, sevenleriyle hasbıhâl etti; dertlerini içine
gömdü, hep güzellikleri dile getirdi. Ve o kendine yakışanı yaparak hem bir
üslûp ve edep dersi verdi; hem de duyabilenler için “Sükûtun Çığlıkları”yla
konuştu.

Şöyle dedi; “Yıllar var ki, sükûtun çığlıkları hep sesimin önünde
uğulduyor; zulmü lânetlemek, zalimin yüzüne tükürmek, müfterîye ağzının
payını vermek, mütecâvizin sesini kesmek, komplocuya “yeter artık” demek
ta dilimin ucuna kadar geliyor ve tabiatımın cidarlarını zorluyor; ama,
kimseye bir şey diyemiyor/demiyor; Allah’ın görüp bildiğini düşünüyor, olup



bitenleri kaderin mutlak adaletine bağlıyor, bir iki yutkunuyor; sonra da
yeniden bütün hiddet ve şiddetimi her zaman muhabbetle çarpan kalbime
emanet ediyor; karakter, düşünce ve üslûbumun hatırına herkesin yalan-
doğru sesini yükselttiği durumlarda ben bir “Lâ Havle” çekip “buna da
eyvallah” demekle yetiniyor, hayret ve dehşet televvünlü sessizliğime
gömülüyorum.”

Doğrusu, Hocaefendi’nin sessiz gibi duruşu, –kendi ifadesiyle, her mü’minde
olması gereken– bir karıncayı bile incitmeyecek kadar incelik ve şefkatinden,
emniyet ve güven felsefesinden, insanî değerlere saygısından, herkese
merhametinden ve her işini Allah’a havale etmesinden ileri gelmekteydi.
Üzüntüsü, sitem ve serzenişi de kat’iyen kendi nefsiyle alâkalı değildi. O,
kendilerine hizmet madalyası verilmesi gerekirken bir cani muamelesi gören
adanmış ruhlar, vatandan uzakta milletinin kültür elçiliğini yapan fedakârlar
adına üzülmekteydi. Onun gönlünün ezelî şiiri, daha doğrusu sessiz çığlıkları
da hemen her zaman ışığa çağrı ve karanlığa karşı da aydınlatma ruhuna
bağlıydı.

Yeisin, yol kesen bir gulyabanî, acz ve çaresizlik düşüncesinin ise ruhu
öldüren birer hastalık olduğunu; şanlı geçmişimizde yol alanların, hep imanla,
ümitle yol aldıklarını, kendini bedbinlik ve ümitsizliğe salanların da yollarda
kaldıklarını ifade ederek “Kaos, İmtihan ve Ümit”i bir arada
değerlendirmenin lüzumuna dikkat çekti. Olup bitenleri, yapılanlara ceza,
kadere rıza, günahlara kefaret ve yeni bir kısım Hak inayetlerine vesile
sayarak, Allah karşısında her zaman iki büklüm olmak, belâ ve musibetlerle
yüz yüze gelince hep dimdik durmasını bilmek gerektiğini vurguladı.

Dünya gâilelerinden ve ukbâ endişelerinden kurtulma adına, içinde
bulunduğumuz ânı bir “Dua Zamanı” kabul ederek ağyâra bütün bütün
kapanmaya, “Münâcât Yerine”  sayacağımız iç sızlanışlarımızla Kimsesizler
Kimsesi’ne yönelmeye çağırdı ve duanın, konumuna göre, belli sorumlulukları
olanlara bir güç kaynağı, günaha girmişlere bir arınma kurnası, darda
kalmışlara bir çare, musibetzedelere bir inayet eli, acz u fakr ve ihtiyaç içinde
kıvrananlara bir hazine anahtarı, dertmend olanlara bir tabip, ümidini
yitirenlere bir recâ esintisi, mazlumlara-mağdurlara da bir havale çağrısı
olduğunu söyleyerek hep dua ve tazarruu nazara verdi.



Mânâ kökleriyle ve geçmişten tevârüs ettiği değerlerle yükselip
gönüllerimize taht kuran Türkiye’mizi her anışında “İşte mânâ ve iç
güzellikleri itibarıyla serhaddi olmayan, aşkın, büyülü ülke.. bizim ülkemiz”
deyip oturup-kalkan ve kalbi hep “dâüssıla” ile titreyip duran Hocaefendi,
vatansızların öz yurtlarında hasret ve hicran yaşadığı dönemlerde bile hep
gönlünün pencerelerinden içine akan “Özündeki Sihriyle Bizim Dünya”nın
büyülü güzellikleriyle meşgul oldu ve onun çehresinde daima farklı şeyler
okudu. Maddiyatları mâneviyat destekli, düşünceleri ukbâ eksenli birer örnek
karakter adamı olan atalarımızı ve onların yaşadıkları altın çağları her
hatırlayışında “Eskimeyen Millî Ruh”u bir kere daha hayranlıkla yâd etti.

“Allah Sevgisi”nin, bütün problemlerimizin, dert ve sıkıntılarımızın tek
devası olduğunu belirterek, Allah’ı seviyor gibi sevmekle, Allah’tan ötürü
sevmek arasındaki derin uçurumu gösterdi. Muhabbetin mebdeinde tevbe,
inâbe, evbe, teyakkuz, sabır gibi sevgiye giriş esasları; müntehasında da aşk,
şevk, iştiyak, üns, rıza, temkin... gibi konumunun hakkını verme hususlarının söz
konusu olduğunu; “seviyorum” diyebilmek için kendinden, kendi isteklerinden
arınmak, muhavere ve müzakerelerini hep O’na bağlamak, O’nu ihsas eden
hususlar çerçevesinde dönüp durmak, O’nun tecellî edeceği mülâhazasıyla göz
kırpmadan beklemek, bir gün mutlaka teveccüh buyurur düşüncesiyle yıllar ve
yıllar boyu durduğu yerde kararlı durmak gerektiğini beyan etti.

Beyan ve Üslûp
Aziz Müellif, cümleler arasında bazılarının başlıklarına referansta bulunarak

birer paragrafla özetlemeye çalıştığım birbirinden kıymetli bu makaleleri,
tedavi maksadıyla gittiği Amerika’da; kaderin hükmüne inkıyâden, neticesinin
hayır olacağı recâsıyla hasret ateşine katlandığı diyâr-ı gurbette ve hastalıklar
içinde yazdı. Bu yönüyle, elinizdeki bu kitabı meydana getiren her yazıya bir
gurbet ve hicran mektubu denilebilir.

Diğer taraftan, Çağ ve Nesil serisinin sekizinci halkasını teşkil eden
“Örnekleri Kendinden Bir Hareket” aynı zamanda bir vuslat kitabıdır. Çünkü,
bu serinin ilk kitaplarında mazisini, kimliğini, inancını ve hemen her şeyini
kaybeden bir nesli, peşinden sürüklendiği buhranlar anaforundan kurtarıp
yitirdiği Cennet’e ulaştırma; âdeta bir mahiyet deformasyonu geçiren
günümüzün derbeder insanını içinde bulunduğu girdaptan çıkarıp helezonik bir



miraç çizgisinde öteler ötesine, karanlıklardan aydınlığa, yerin derinliklerinden
göklerin enginliğine, kölelikten hürriyete taşıma ve ruhunun önüne yepyeni
ufuklar koyma çırpınışları hâkimdi. O ilk makalelerde “Nerdesin” çığlıkları ve
“Gel” çağrıları duyuluyordu. Bu kitapta ise davete icabet ederek koşup gelen
“Karasevdalılar” ve “Adanmış Ruhlar”la buluşmuş olmanın sevinci
hissediliyor. Bundan dolayı, evvelki eserler, bir arayış ve dua nağmesi; bu ise,
bir kavuşma ve şükür ezgisidir.

Muhterem Hocamıza göre beyandan maksat, Yaratıcıyla-yaratılan arasındaki
münasebeti keşfedip ortaya koymak, enfüsî ve afakî tefekkürü kelimelerin
diliyle seslendirip varlığın perde arkasını anlamaya çalışmak ve her şeyi O’nu
gösteren bir ayna olarak değerlendirebilmektir. Bu sebepledir ki, onun hangi
yazısını okursanız okuyun, hülyalarınızı besleyen, büyüten, onlara
nâmütenâhînin menfezlerini gösteren ufuklu, seviyeli, kıvamında ve mânâ
kökleriyle irtibatlı bir beyan müşâhede edersiniz. İnci gibi dizilmiş cümleleri
kevser niyetine içerken, gönlünüzde endişeli bir sessizlik içinde bulunan
ebediyet arzularınıza cevaplar verildiğini görür; duygularınızın, ifadesi
imkânsız hissî zenginliklere ulaştığını ve ruhunuzun cismâniyet eb’âdına
sığmayan enginliklerde dolaştığını sezersiniz.

Hocaefendi’nin makalelerinde beyan, yalnızca mânâların vuzuhu, kelimelerin
sesi ve belli maksatların ifadesi değildir; o, aynı zamanda düşüncelerin dili,
hislerin mûsıkîsi, kalbin heyecanı ve Allah’a muhatap olmanın da tercümanıdır.
Onun seviyeli ve hedefli hitabı, mantığın uyanışını, ruhun şahlanışını,
kelimelerin sihrini ve beyanın ezelî macerasını gösteren bir büyü tesiri icra
eder ve muhataplarına, dinimizin ululuğunu, milletimizin zenginliğini,
fertlerimizin ismet ve iffetini, fatihlerimizin cehd u gayretini, millî üslûbumuzu
ve millî şivemizi duyurur.

Muhterem Müellif, en ciğersûz hâdiseler karşısında dahi tam bir istikamet
insanı portresi ortaya koyarak, onca saldırıya rağmen asla kendi nezih
üslûbundan taviz vermemiş; her zaman yüksek karakterinin gereğini sergilemiş;
“müsbet hareket” düsturunu kendi tavır ve davranışlarıyla şerhetmiş; zalimce
bir muamele kabul ettiği “mukabele-i bilmisil”i, kötülüğe kötülükle karşılık
vermeyi aklından bile geçirmemiş ve bütün bu hususiyetleri, yazdığı değerli
makalelere içirerek bize yakışan üslûbu irşad buyurmuştur.



Hocamız, her makaleyi, bir annenin doğum sancılarıyla kıvranması gibi,
ızdıraplarla kıvrım kıvrım kaleme almaktadır. Zira, fikir namusu veya düşünce
iffeti de diyebileceğimiz; ulvî hakikatleri anlatmada, fantastik ve muğlak ifade
avcılığı yapmama, pespâye sözlere ve bayağı ifadelere yer vermeme, kullandığı
her kelimeyi bir kuyumcu titizliğiyle seçerek dilin safvetini koruma, okuyucuyu
mutlaka hayra ve güzele yönlendirme gibi hususlarda çok hassas
davranmaktadır.

Sanki o, şehadet âleminde olup bitenlerin misal âlemine akseden siluetlerini
oranın gözüyle seyretmekte ama anlatırken –okuyucuyu da düşünerek–
alışageldiğimiz dili kullanmaktadır. Dolayısıyla, müşahhasın dar kalıplarında
boğulmamakta, sürekli mücerredin enginliğinde yol almaktadır. Onun
yazdıklarını okurken, öteleri seyredip orada gördüklerini buranın lisanıyla
anlatan bir zatı dinlediğiniz hissine kapılırsınız. Bu yüzdendir ki, sembollerin
bambaşka bir hüviyete büründüğünü görür, soyut kavramların çok şık bir elbise
giymiş gibi önünüzde poz verdiğine şahit olur, kâinatın her parçasının bir hatip
misali sizinle konuştuğunu duyarsınız.

Makalelerin her birine yansıyan üstün şiir lezzeti, derin mûsıkî havası,
kelime ve terkip zenginliği, her cümlede size göz kırpan belâgat inceliklerinin
sıralanışı, edebî sanatların kullanımı, bazen duygu yoğunluğuna göre devrilen
cümleler ve bütün bunlarda kat’iyen bir sunîliğin, zorlamanın bulunmaması gibi
hususiyetler vesilesiyle bambaşka bir okuma zevki tadarsınız. Onun
üslûbundaki okuyucuya hürmet, bütün canlılara merhamet, Yaratan’dan ötürü
yaratılanlara karşı muhabbet ve her satırda kendini hissettiren mahviyet sizi
öylesine sarar ki, aklınız doyarken ruhunuzun da mutlaka beslendiğini
duyarsınız. Âdeta ağlayan bir kalbin yanaklarından süzülen damlalardan,
kanayan bir vicdandan akan katrelerden meydana gelen cümlelerle nakış nakış
işlenmiş olan her yazıyı bir dua, bir münâcât ya da bir hutbe gibi defalarca
sesli sesli okumak; okuyup onları herkesle paylaşmak ve duymayanlara da
duyurmak istersiniz. Ve çoğu zaman “keşke” demekten kendinizi alamaz;
“Keşke, hoşgörü anlayışına karşı hasımca davrananlar da bu sesi duysalardı.
N’olaydı, milyonda bir ihtimali dahi değerlendirip diyalog gayretlerinin altında
menfî garazlar arayanlar, müsbet düşünmeye hiç yanaşmayan ve dolayısıyla
önlerindeki binlerce güzel örnekten hiçbirini göremeyenler de bir kerecik olsun
“Sükûtun Çığlıkları”na kulak verselerdi. Ne olurdu, kendi vehimlerinin isi-



dumanıyla kirleneceklerine şu nurlu ifadelerin ışık yağmurlarıyla yunup
yıkansalardı.” dersiniz.

“Örnekleri Kendinden Bir Hareket” isimli bu başucu kitabı vesilesiyle,
düşünce dünyamıza kazandırdığı eşsiz eserlerden dolayı muhterem Hocamıza
sonsuz şükranlarımızı arz eder; bundan sonra da, önümüze dizdiği işaret
levhalarıyla yolumuzu aydınlatması intizarı içinde olduğumuzu belirterek, zat-ı
âlilerine Cenâb-ı Allah’tan sağlık, sıhhat ve afiyet dileriz. Ayrıca, bu kitabı
neşreden Nil Yayınevi’ne ve dizgi, tashih, baskı, dağıtım gibi tüm safhalarda
emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Dualarınıza vesile olması istirhamıyla...

Osman Şimşek
Aralık 2003



Bir Gönül İnsanı Portresi
Gönül insanı, ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mânâ

kahramanıdır. Onun derinlik ve enginliği, bilgi ve müktesebatıyla değil; gönül
zenginliği, ruh safveti ve Hakk’a kurbeti itibarıyladır. Ona göre, bilgi adına
ortaya atılan ilimlerin kıymeti, insanı hakikate ulaştırmada rehberliği
ölçüsündedir ve yine ona göre, varlık, eşya ve insan gerçeğini anlamamıza
yardım etmeyen malûmatın ve hele, pratik yararı olmayan nazarî bilgilerin hiç
mi hiç önemi yoktur.

Gönül insanı, kalbî ve ruhî hayata programlı, maddî-mânevî bütün kirlerden
uzak durmaya kararlı, cismânî ve bedenî isteklere karşı her zaman teyakkuzda;
kin, nefret, hırs, haset, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle
gerilmiş tam bir tevazu ve mahviyet âbidesidir. O her zaman hakkı tutup
kaldırma peşinde; mülk ve melekût âlemiyle alâkalı duyup hissettiklerini
başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan bir diğergâm, olabildiğine sabırlı
ve temkinli; konuşup gürültü çıkarmadan daha çok, inandıklarını yaşayan,
yaşadıklarıyla başkalarına da örnek olan bir iman ve aksiyon insanıdır: o, dur-
durak bilmeden sürekli koşar.. Hakk’a yürüyenlere yürümenin âdâbını öğretir..
iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanar ve yanarken de
asla gam izhar eylemez; eyleyip ağyârı âhına âgâh kılmayı düşünmez.. her
zaman içten içe yanar ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfler.

Gönül insanının hedefinde hep öteler tüllenir durur. O, Hak rızasına
bağlanmış, sürekli ilerleyen ve sürekli mesafelerle yaka paça olan öyle bir
iman insanıdır ki, matlûbuna ulaşacağı ana kadar hep bir küheylan gibi koşar;
koşarken de herhangi bir beklentiye girmez.

Gönül insanı, öylesine içten bir hakikat eridir ki, oturup kalkar sürekli
yeryüzünde hakkı ikame etmeyi düşünür ve onun hatırı söz konusu olduğunda da
rahatlıkla bütün arzularından, isteklerinden vazgeçebilir. O, herkese sinesini
açar, herkesi şefkatle kucaklar ve toplum içinde hep bir sıyanet meleği
görüntüsü sergiler. Ne var ki, Allah’tan başka kimseden de bir şey beklemez.
Tavırları, davranışları itibarıyla herkesle uyum içinde olmaya çalışır; hiç
kimseyle cedelleşmez, hiç kimseye karşı düşmanlık beslemez. Zaman zaman
kendi içtihatları, kendi düşünceleri ve kendi mesleğine, meşrebine göre bir
kısım tercihlerde bulunsa da, kat’iyen başkalarıyla rekabete, sürtüşmeye



girmez. Aksine, dini, ülkesi, ülküsü adına hizmet eden hemen herkesi sever..
bütün olumlu faaliyetlerinden ötürü herkesi alkışlar.. alkışlar ve hem onların
anlayışlarına hem de konumlarına saygılı kalmaya alabildiğine itina gösterir.

Gönül insanı, kendi gayret ve aktivitelerinin yanında, Cenâb-ı Hakk’ın tevfik
ve inayetine de fevkalâde önem verir.. her hareketinde tevfike mazhar olma
yollarını araştırır.. Kur’ân’da, Allah’ın inayetine vesile sayılan birliğe-
beraberliğe olağanüstü ihtimam gösterir.. hareket çizgisi doğru olan hemen
herkesle müşterek bir iş yapmaya koşar.. dahası, böylesine bir vifak anlayışı
adına çok defa kendine rağmen bir yol izler. Birlikte rahmet olduğunu, ihtilâf ve
iftirakla bir yere varılamayacağını düşünür, alabileceği herkesin himmetini
yanına alır ve hep ilâhî inayet sağanaklarına açık durmaya çalışır.

Gönül insanı, bir Hak âşığı ve Hak rızası sevdalısıdır. Nerede ve hangi
şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerini O’nun hoşnutluğuna bağlar..
O’nu memnun etme yolunda ölesiye bir hırs gösterir.. ve böyle bir hedefe
ulaşmak için de bütün varını feda edebilir, dünyevî-uhrevî her şeyden
vazgeçebilir. Gönül insanının düşünce dünyasında “benim yapmam”, “benim
başarmam”, “benim sonuçlandırmam”... gibi merdud mülâhazaların asla yeri
yoktur. O, yerine getirilmesi gerekli olan şeyleri kim yaparsa yapsın, kendi
yapmış gibi memnun olur, onların başarılarını kendi başarıları sayar ve
arkalarında yürür.. öncülük yapma şeref ve pâyesini de onlara bırakır. Dahası,
iman ve insanlığa hizmet yolunda başkalarının kendinden daha başarılı, daha
liyakatli olabileceklerini düşünerek, onlara daha rahat hareket etme ortamı
hazırlar; sonra da bir adım geriye çekilip, “insanlardan bir insan olarak” yoluna
devam eder.

Gönül insanı, her zaman kendiyle yaka-paça ve kendi ayıplarıyla meşgul
bulunduğundan kimsenin eksiğiyle-gediğiyle uğraşamaz/uğraşmaz. Başkalarıyla
uğraşmak bir yana, her fırsatta iyi bir insan olma örneği sergileyerek, onları
daha yüksek ufuklara yönlendirir ve herkese bir hüsnümisal olur: İnsanların
ayıplarına kusurlarına göz yumar.. onların olumsuz tavırlarına tebessümle
karşılık verir, kötülüklerini iyilikle savar ve elli defa rencide edilse de, bir
kerecik olsun kimseyi kırmayı düşünmez.

Gönül insanı, hayatını iman-ı kâmil yörüngeli ve ihlâs donanımlı yaşamayı
en birinci mesele bilip, duyguları, düşünceleri ve davranışları itibarıyla



öylesine Hak rızasına kilitlenmiş bir hakikat eridir ki, bütün dünya ve
“mâsivâ”yı ona verseniz, yine de onu kat’iyen hedefinden döndüremezsiniz;
hatta Cennetlerle bile ona yol ve yön değiştirtemezsiniz.

Gönül insanı, aynı yolda yürüyüp, aynı mefkûreyi paylaşanlarla asla
rekabete girmez.. onlara karşı kat’iyen kıskançlık duymaz.. aksine, onların
noksanlarını giderir, eksiklerini tamamlar.. ve onlara karşı hareketlerinde hep
bir vücudun uzuvlarından herhangi bir organmış gibi davranır: Tam bir îsâr
rûhuyla, makam, mansıp, pâye, şöhret, nüfûz, müessiriyet... gibi maddî-mânevî
hemen her konuda yol arkadaşlarını öne çıkarır ve kendi gerilerden gerilere
çekilerek onların başarılarının dellalı gibi davranır, mazhariyetlerini alkışlar
ve muvaffakiyetlerini de bir bayram sevinciyle karşılar.

Gönül insanı, çok defa kendi yol ve yöntemine bağlı kalıp bütün
faaliyetlerini şahsî mizaç ve mezakı çizgisinde götürse de, başkalarının
düşünce ve hareketlerine karşı hep saygılı kalmaya çalışır.. paylaşmaya,
beraber yaşamaya açık durur.. oturur kalkar aynı mefkûre insanlarıyla müşterek
hareket etme yollarını araştırır.. müşterek projeler geliştirir.. ve “ben” yerine
“biz”i ikame etme gayreti gösterir.. dahası, başkalarının mutluluğu yolunda
rahatlıkla kendi saadetini feda edebilir.. ve bunları yaparken de kimseden
herhangi bir teveccüh beklemez.. hatta böyle bir beklentiye girmeyi kendi
hesabına bir sukût sayar; sayar da, yılandan-çıyandan kaçtığı gibi önde
görünmekten, namdan-şandan kaçar ve unutulma murâkabesine dalar.

Gönül insanı, kimseye tecavüz etmez, saldırıya saldırıyla mukabelede
bulunmaz. En kritik durumlarda bile hep “itidal-i dem”le hareket eder ve ne
olursa olsun, bir gönül eri olmanın gereklerini tamı tamına yerine getirmekten
asla geri durmaz. Her zaman fenalıklara karşı iyilikle mukabelede bulunur..
kötülükleri kötülerin işi sayar ve bir iyilik âbidesi gibi davranır.

Gönül insanı, hayatını Kur’ân ve Sünnet çizgisinde Hak dostluğu (vilâyet),
takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşar.. benlik, gurur, şöhret gibi
kalbi öldüren hislere karşı sürekli tetikte bulunur.. kendine nispet edilen
güzellikleri “her şey O’ndan” deyip gerçek Sahibi’ne verir.. iradeye vâbeste
işlerde de her zaman “ben”den kaçar, “biz”e sığınır.

Gönül insanı, hiç kimseden korkmaz. Hiçbir hâdise karşısında telâşa
kapılmaz; “Allah’a dayanır, sa’ye sarılır, hikmete râm olur.” ve doğru bildiği



şeylerden asla geriye durmaz..
Gönül insanı, kimseye gücenmez; hele Hakk’a dilbeste olanlara kat’iyen

kırılmaz. Yol arkadaşlarını herhangi bir fenalık içinde gördüğünde onlardan
uzaklaşmaz.. perdeyi yırtmaz.. onları utandırmaz; utandırmak bir yana, böyle bir
fenalığı gördüğünden ötürü büyük bir hata işlemiş gibi kendini kınar ve kendine
sorular yöneltir.

Gönül insanı, mü’minlerin farklı yorumlara açık tavırlarından dolayı onlar
hakkında sûizanda bulunmadan kaçınır; görüp duyduğu şeylere iyi yorumlar
getirir ve kat’iyen olumsuz mülâhazalara girmez.

Gönül insanı, hareket ve faaliyetlerini, bu dünyanın bir ücret yeri değil de,
bir hizmet mahalli olduğu mülâhazasına bağlar.. ve her zaman memur bulunduğu
sorumlulukları fevkalâde bir disiplin içinde yerine getirir.. netice ve sonuçla
meşgul olmayı da Hakk’a karşı bir saygısızlık sayar. O, dine, imana ve
insanlığa hizmeti, Hak rızası yolunda en büyük bir vazife bilir ve ne kadar
büyük işler başarsa da, bundan nefsi adına maddî-mânevî herhangi bir pâye
çıkarmayı hiç mi hiç düşünmez.

Gönül insanı, ne düzeninin bozulmasından ye’se düşer, ne de bütün
insanların ona karşı olmasından dolayı sarsıntı yaşar.. “Bu dünya, darılma
dünyası değil, bir dayanma âlemidir.” diyerek dişini sıkar, sabreder, maruz
kaldığı durumlardan kurtulmak için de alternatif çıkış yolları arar ve en kritik
anlarda dahi değişik stratejiler üreterek hep azm ü ikdamda bulunur.

İnsanî değerlerin hor görüldüğü, dinî düşüncede kırılmaların yaşandığı, her
taraf başıboşların gürültüleriyle inlediği günümüzde, başka bir şeye değil, bu
kabîl gönül insanlarına hem de hava kadar, su kadar ihtiyacımız olduğunu bir
kere daha hatırlatıp bu faslı da noktalayalım.



Gelin Bir Kere Daha 
Kendimiz Olalım
Gelin, milletçe gönüllerimizi cehaletten, kabalıktan, bağnazlıktan, kinden,

nefretten, hasetten arındırarak, dinî desen ve millî renklerimiz çerçevesinde
yeniden kendimiz olalım. “Erbaîn”ler çıkarırcasına, gece-gündüz sürekli
nefsanî arzularımıza karşı durarak, kalblerimize ve ruhlarımıza rahat bir nefes
aldıralım.

Gelin son bir kez daha, bizi Hak’tan uzaklaştırıp cismâniyetin esiri hâline
getiren nefis ve şeytanın bütün karanlık oyunlarına “yeter” diyerek, inancımızın
gücüyle, Kudreti Sonsuz’un birer nüve şeklinde mahiyetimize yükleyip
genlerimize işlediği “ahsen-i takvîm”e mazhariyetin esasları sayılan iç
dinamiklerimize yönelip insânî husûsiyetlerimizin gereklerini yerine getirelim.

Zaten eğer, içinde bulunduğumuz şu kritik günlerde, bütün bilgi, görgü ve
müktesebâtımızı insan, kâinat ve Yaratıcı münasebetlerine bağlayarak gerçek
ilim ve mârifete yönelmezsek, ilim adına bir kısım vehimlere kurban gitmemiz,
kazanma kuşağında kaybetmemiz ve “Onlara, kendisine âyetlerimizi verip
duyurduğumuz densizin kıssasını da anlat; anlat ki o, sahip olduğu bilgisine
rağmen, sıyrılıp (tekvînî veya tenzîlî) âyetleri (idrak çerçevesinin) dışına
çıktı. Derken şeytan onu kendine uydurup kendine benzetti; o da onun

arkasına takıldı ve azgınlardan biri oldu.”1 âyetinde anlatılan talihsizin
durumuna düşmemiz kaçınılmaz olacaktır. İlimlerin evhama dönüştüğü,
hikmetin abeslere inkılâp ederek tam bir tereddüt kaynağı oluşturduğu, bütün
varlık ve eşyanın ürperten cenazeler hâlini alıp içlerimize korkular saldığı bir
duruma düşmenin ise, düz cehaletten daha tehlikeli olduğu açıktır.

İnsanı, haktan, varlığın hakikatinden uzaklaştırıp kendi özüne de
yabancılaştıran gayesiz, hedefsiz bilgi ve müktesebâtı, bir meçhul şairimiz
şöyle ifade eder:

“Ümmî kalıp cazibe-i dîne incizâb,
Evlâ değil mi âlim olup çekmeden azâb.”

Öyle ise gelin, bilmeyi bilelim; kendi özümüzü keşfetmeye çalışalım ve
vicdanlarımızı mârifetle harekete geçirerek el ele, gönül gönüle hep beraber



Hakk’a yürüyelim. Suların döne döne ve değişe değişe ummana yürüdüğü gibi
“Biz hepimiz Allah’a aidiz –bu aidiyete ruhlarımız feda olsun– ve mutlaka

O’na döneceğiz.”2 mülâhazasıyla, varlığımızı değerler üstü değerlere
yükseltecek üst üste süreçlerden (vetîre) geçip kendi mahiyetimize münasip bir
şekil almaya, ruhumuzun ufkuna ulaşmaya veya özümüzle bütünleşmeye daha
ciddî gayretler gösterelim.

Evet sular, ummandan, mini mini nem parçacıkları halinde ayrılır;
enerjilerini kullana kullana, mahiyetlerinin müsaadesi çerçevesinde zıtlıkları
aşar, “çiy noktası”na ulaşır.. birbiriyle bütünleşir ve ayrı bir mahiyet alırlar;
ardından da bin bir tarraka ve ışık oyunları içinde yeniden baş aşağı toprağın
bağrına boşalır; arzın derinliklerinde rezervi azalan veya tamamen biten
havuzları doldurur; kuruyup ciğeri yanmış ovanın-obanın imdadına koşar;
bağların-bahçelerin yüzünü güldürür ve geçtiği her yerde yolunu gözleyenlere
tebessümle mukabelede bulunurlar. Her şeyle ve herkesle sarmaş-dolaş olur,
hemen bütün muhtaçları şefkatle kucaklar ve hiçbir ayrım gözetmeden hemen
hepsinin hararetini giderirler. Sonra da, yeniden, derin bir birleşme tutkusu ve
kendi havuzuna ulaşma sevdasıyla, çaylar-ırmaklar oluşturarak yürürler değişik
çağıltı mûsıkîleriyle göllere-deryalara.. her zaman bir gözü atmosferin
derinliklerinde, diğeri arzın enginliklerinde, bitmeyen bir aşk u şevkle döner
dururlar yer-gök arasında.. hem de edip eylediklerini başa kakmadan, kimseyi
mahrum bırakmadan, herkesi, her şeyi, her yeri sevindirir ve bütün muhtaçların
yüzlerini güldürürler; güldürür, insaf ve insaniyetimize tenbihlerde bulunarak,
bizi iradelerimizin hakkını vermeye çağırırlar.

Aslında, canlı-cansız ekosistemin bütün unsurları birbirleriyle el ele, omuz
omuza öyle bir birlik içindedir ki, dahası olamaz: Evet, en küçük ve önemsiz
görünen yaratıklardan en dev ve cesametli varlıklara kadar her şey ve her
nesne, bir vücudun uzuvları gibi belli bir plân çerçevesinde, hep birbirinin
imdadına koşmakta, birbirine yardım ellerini uzatmakta hatta çok defa
hayatlarını hep başkalarını yaşatmaya bağlı sürdürüp tam bir dayanışma ve
yardımlaşma örneği sergilemektedirler: Güneş, o dev cesameti ve o her şeyi
kucaklayan sımsıcak atmosferiyle, tıpkı şefkatli bir anne gibi, tesir alanına
giren hemen herkesi ve her şeyi sıyanet kanatları altına almakta, hiçbirini
mahrum etmeden hemen hepsini görüp gözetmekte ve vâridâtını onların



başlarına boşaltarak türlü türlü ışık-renk oyunlarıyla her zaman emre âmâde
olduğunu haykırmaktadır. Toprak, su, hava ve bunları teşkil eden daha küçük
elementler, apaçık birer hizmetkâr gibi, bizim ve daha başkalarının imdadına
koşmakta, yaşamamıza, varlığımızı sürdürmemize kol-kanat germektedirler.
Bağlar-bahçeler, bağlarda-bahçelerde meyveler-sebzeler, semâvî sofralar
şeklinde önümüze konup-kalkmakta ve bize ziyafetlerin en nefislerini
sunmaktadırlar; sunmakta ve kâinatta cârî umumî ahenk adına ruhlarımıza
teâvün ve tesânüt duyguları fısıldayarak gönüllerimizi yüksek insanî değerlere
uyarmaktadırlar.

Öyleyse gelin, bütün varlık ve eşya, varlık ve eşyanın arkasındaki ruhanîler
ve melekler gibi biz de, el ele, gönül gönüle birbirimizi candan kucaklayalım
ve iradelerimizin hakkını eda etme azmiyle, içimizdeki kin, nefret, ihtiras,
düşmanlık, şehvet... gibi hayvanî hisleri söküp atarak, ruhanîlerin o tertemiz
havasına dem tutmaya çalışalım.. kalbî ve ruhî hayat ufkuna otağlar kurarak hak
yakınlığına açık duralım.. ve içlerimize akan arz u semanın güzelliklerinden,
lâhut âleminin o el değmemiş güllerinden, çiçeklerinden hazırladığımız
buketlerle sevgiye ve güzelliğe aç gönüllere bayram şölenleri yaşatalım..

Gelin, cismâniyet ve nefsanîliğin o boğan, bunaltan dar mahbesinden
sıyrılarak, biraz da ruhların ferah-feza ikliminde kanat çırpıp pervaz etmeyi
deneyelim: Sürekli Allah için işleyip Allah için başlayalım.. Allah için
görüşüp Allah için konuşalım.. ve O’nun hoşnutluğuna götürmeyen her
davranıştan da uzak durarak, ömürlerimizi bütün bütün O’nu memnun etmeye
adayalım: Ellerimizi-ayaklarımızı, gözlerimizi-kulaklarımızı, dillerimizi-
dudaklarımızı O’nun istediklerine bağlayarak, her hamle ve her hareketimizde
O’nun sadık bendeleri olduğumuzu haykıralım.. ömrümüz oldukça hep hak aşkı,
insanlık sevgisiyle oturup kalkalım.. dünyadan göçüp gideceğimiz zaman da
birer aşk ve muhabbet şehidi gibi, ruhanîlerin uçuşup durduğu âleme gidiyor
olma şuuruyla ayrı bir aşkınlık neşesi ortaya koyalım...

Gelin, bütün benliğimizle Hakk’a yönelip Hak’ta buluşalım.. böyle bir nokta
itibarıyla unutulacak şeyleri bütünüyle gönüllerimizden çıkarıp atalım ve
tutulup korunması gereken değerleri de birer göz nuru gibi canlarımızdan daha
aziz bilerek, sinelerimizin nefse ve şeytana kapalı en mahrem yerlerinde
sımsıkı korumaya alalım; ulaşmasın, ulaşamasın ona hiçbir hain düşünce ve
zalim el, ilişemesin hiçbir menfur emel.



Gelin, vicdanlarımızın Hakk’a ulaşma heyecanını bir iman derinliği, bir
“şeb-i arûs” neşvesi gibi duyup, bu neşveyi sinelerimizin en yüksek
tepelerinden bir ezan edasıyla haykırarak, bin bir yabancı gürültüyle
sağırlaşmış bütün kulaklara yepyeni bir ezel bestesi duyuralım; duyurup bütün
gönülleri coşturalım. Bir yandan çehrelerimizin kirlerini gözyaşlarıyla
giderirken, diğer yandan da sinelerimizi en mahrem duyguların heyecanlarıyla
coşturabildiğimiz kadar coşturup bütün samimiyetimizle; “Dil bir beyt-i Hudâ
ise, temizledik onu mâsivâ kirlerinden; ey can, doğ artık ruhlarımıza ve bize
yalnız olmadığımızı duyur; duyur ve gurbetlerin en acısıyla kıvranıp duran
gönüllerimizi mârifetinle doyur.” diyerek varlığımızı bir kere daha cihanlara
haykıralım.

Gelin ne olur.! Öyle bir canı kucaklayalım ki, kucaklamaya ve beraberliğe
değsin ve neticede asla pişmanlık duyulmasın. Bence, fânilik kirlerinden
arınmanın ve ömür boyu melekler gibi tertemiz yaşamanın yolu da bu olsa
gerek.. gelin hep bu yolda olalım ve yok olup gitmekten kurtulalım. Zaten, yazda
doğup kışta ölenlere, baharda hazan endişesiyle tir tir titreyenlere gönül
vermeye de değmez ya...

Gelin, bütün insanlar karşısında, tıpkı meyveli ağaçlar gibi olalım; olalım ve
semtimize sokulanları, gölgeden daha başka şeylerle de mükâfatlandırarak,
bütün vâridâtımızla onların başlarına boşalıp duralım ve tabiî kendimiz de her
zaman toprakla sarmaş-dolaş kalalım...

Gelin, güç, kuvvet, servet, hâkimiyet ve daha değişik imkânlar gibi, bir kısım
zahirî fâikiyet unsurlarını, Hakk’a karşı birer medyûniyet, tevazu ve mahviyet
vesilesi sayarak, Allah’ın ihsan ettiği bütün bu mazhariyetleri, O’na bağlı
görme idrak ve şuuruyla ölçüp, biçip, değerlendirip onları gönüllerimizde iki
büklüm olma duygusuna çevirelim; çevirip bütün tavır ve davranışlarımızı Hak
karşısında rükû ve secde hâliyle, insanlar karşısında da saygı ve muhabbetle
bezeyelim.

1 A’râf sûresi, 7/175.

2 Bakara sûresi, 2/156.



Hakk’a Adanmış Ruhlar
Hayatlarını Allah rızasını kazanma yolunda, O’nu sevip O’nun tarafından

sevilme idealine bağlamış adanmışların en çarpıcı yanları, en önemli güç
kaynakları, maddî-mânevî herhangi bir beklentilerinin olmamasında
aranmalıdır. Onların hesap ve plânlarında, ehl-i dünyanın çok önem verdiği
maliyet-kâr-emek-kazanç-servet-refah... gibi hususların hiçbir kıymeti yoktur;
asla değer ifade etmezler ve ölçü de kabul edilemezler.

Adanmışın mefkûre kıymeti, dünyevî değerlerin o kadar üstündedir ki,
hedefe –o, garazsız-ivazsız Allah’ın hoşnutluğudur– kilitlenmiş böyle birine
yörünge değiştirtmek çok zor, başka bir bedele bağlamak ise âdeta imkânsızdır.
Aslında o, kalben, fâni ve zâil şeylerden tamamen sıyrılarak bütün bütün bâkiye
müteveccih olma yönünde öyle bir değişim yaşamıştır ki, bir daha da dönüşüp
başka bir şey olması ya da yükselip başka bir hâl alması –mefkûresinin üstünde
herhangi bir yükseklik tanımadığı için– mümkün değildir. O, kendini tamamen,
insanlara Hakk’ı sevdirme ve Hak tarafından da sevilme gayesini
gerçekleştirmeye adadığı ve hayatını da başkalarını yaşatmaya bağladığı, gelip
geçici beklentilerden sıyrılıp bir mânâda hedefini daraltarak kıymetlendirdiği
ve dağınıklıktan kurtulup tevhid-i kıbleye muvaffak olduğundan ötürü, toplum
içinde “onlar” ve “biz”, “ötekiler” ve “bizimkiler”... gibi bölücü, parçalayıcı
ve kavgaya sürükleyici mülâhazaların tamamen dışındadır ve kimseyle açık-
kapalı herhangi bir problemi yoktur. Problemi olması bir yana o, hep çevresine
yararlı olma mülâhazalarıyla oturup-kalkmakta, içinde bulunduğu toplumla
sürtüşmemeye fevkalâde ihtimam göstermekte, toplum içinde görüp sezdiği
arızalar karşısında da bir savaşçı gibi değil de, bir mürşit gibi davranarak,
fertleri fazilete, yüce ahlâka yönlendirme istikametinde aktiviteler ortaya
koymakta ve elden geldiğince, siyasî nüfuzdan ve ne sûretle olursa olsun hâkim
olma, idare etme düşüncesinden uzak durmaktadır.

Bilgi, bilginin değerlendirilmesi, sağlam bir ahlâkî telâkki ve bunun, hayatın
her alanına hâkim kılınması, imanlı fazilet ve onun vazgeçilmezliği... gibi
hususlar adanmış ruhların en önemli derinliklerini teşkil eder. Onlar, yarınları
ve hususîyle de ahiretleri adına bir şey vaad etmeyen nam u nişan, çıkar eksenli
soğuk propaganda ve şov türü tavır ve davranışlardan sürekli uzak durur;
ufuklarının enginliği ölçüsünde her zaman bilgi ve düşüncelerini temsille



mânâlandırarak, kendilerini merakla takip ve taklit edenleri yüksek insanî
değerlere yönlendirme hesabına ölesiye bir gayret sergilerler. Bunu yaparken
de, kendilerine herhangi bir pay çıkarmayı hiç mi hiç düşünmez ve yılandan-
çıyandan kaçtıkları gibi şahsî menfaat ve çıkarlardan uzak durmaya çalışırlar.
Zaten onların iç zenginlikleri de, bu türden reklâma, ağız kalabalığına,
vitrinciliğe ihtiyaç bırakmayacak ölçüde “ilel-merkez” bir güce sahiptir.
Ayrıca onların ruhlarından sızıp dışa vuran o şeker şerbet davranışları da,
ağızlarının tadını bilen herkesi büyüleyip arkalarından koşturacak mahiyettedir.

Bu itibarla da onlar, hiçbir zaman kendilerini anlatmayı düşünmez;
kredilerini yükseltme adına reklâma, propagandaya başvurmaz ve tanınıp
bilinme hususunda asla hırs göstermezler. Bunun yerine bütün güç ve
kuvvetleriyle kalbî, ruhî hayat seviyesine ulaşmaya çalışır ve bu konudaki
aktivitelerini de ihlâsa bağlar; sadece ve sadece Allah’ı hoşnut etmeyi
düşünürler. Tabir-i diğerle bunlar, bütün faaliyetleriyle Allah rızasını hedefler
ve ölesiye bir gayretle bu yüce hedefe ulaşmak için sürekli çırpınır durur ve o
peygamberâne azimlerini dünyevî neticeler, hırs ve insanların teveccühü gibi
hususlarla asla kirletmezler.

Günümüzde, doğrudan doğruya, iman, İslâm ve Kur’ân tenkide tâbi tutulup
sorgulandığı için, himmetler de bütünüyle bu taarruz noktalarına teksif
edilmesine, fertlerin, İslâmî duygu ve düşünce açısından takviye edilmesine,
kitlelerin de hedefsizlikten kurtarılarak yüksek mefkûrelerle
irtibatlandırılmalarına ihtiyaç var. Fertleri her türlü arayıştan vâreste kılacak
böyle bir ihtiyacın karşılanması ise, ancak ve ancak imanın kendi renk, kendi
desen ve kendi şivesiyle yeniden gönüllerde canlanmasına bağlıdır. İsterseniz
siz buna, insanların yeniden kalbî ve ruhî hayata yönlendirilmesi de
diyebilirsiniz. Bazılarının her şeyi, içtimaî yapının değiştirilip
dönüştürülmesine, dönüştürülüp yeni kalıplara ifrağ edilmesine bağladığı bir
dönemde, böyle bir yaklaşım fevkalâde önemlidir. Zira, diğer mülâhazada
muhtemel bir kısım vuruşmaların, sürtüşmelerin, ayrışmaların bahis mevzuu
olmasına karşılık, böyle bir yönelişte her zaman, anlaşmalar, uzlaşmalar ve
dayanışmalar söz konusudur.

Hak rızasına adanmış ruhlar, böyle bir tevhid-i kıble mülâhazasından ötürü
aklî ve mantıkî hayatları adına herhangi bir boşluk yaşamazlar. Aksine onlar,
her zaman mantık, muhakeme ve ilimlere karşı açık durur ve bunu da gerçek



imanın gereği bilirler. Ne var ki, bunların dünyevî tutkuları ve cismânî arzuları
–herkesin istidadına göre– Hakk’a yakın durmalarının enginliğinde ve bir
okyanus mahiyetindeki tevhidî mülâhazalarının derinliğinde tamamen eriyip
gittiğinden, onların bu isteklerinin yerini, farklı bir desen ve şiveyle Hak
hoşnutluğundan kaynaklanan bir zevk-i ruhanî almıştır. Bu itibarla da, Hak
rızasına adanmış ruhlar, kalbî ve ruhî hayatın zirvelerinde meleklerle fizik ötesi
bir havayı solukladıkları aynı anda, dünyalılarla da örfâneler teşkil ederek
hasbıhâlde bulunabilir ve dünyevîliğin meşru bütün gereklerini yerine
getirebilirler. Bu açıdan da onlar, hem dünyevî hem de uhrevî sayılırlar.
Dünyevîlikleri, sebepler dairesinde bulunmalarından ve sebeplere riayet etme
sorumluluğundan, uhrevîlikleri de her meseleyi kalbî ve ruhî hayatlarına göre
değerlendirmelerindendir. Kalbî ve ruhî hayatın belli ölçüde dünyevîliği
tahdîdi, tamamen bir terk mânâsına gelmediği için, onların dünyadan bütün
bütün kopmaları da söz konusu olmasa gerek. Dünyadan kopmaları bir yana,
onlar, her zaman dünyanın tam göbeğinde durur ve ona hükmederler; ama bu
duruş hiçbir zaman dünya için ve dünya adına bir duruş değildir. Aksine bu
duruş, Allah adına esbaba riâyet ve her şeyi ötelere bağlama hesabına bir
duruştur.

Esasen, bedeni kendi çerçevesinde, ruhu da kendi ufkunda tutmanın; ya da
hayatı, kalb ve ruh hâkimiyetine bağlı götürmenin yolu da bu olsa gerek. Sınırlı
beden hayatının çerçevesi cismâniyetin darlığı ölçüsünde, aksine her zaman
sonsuza açık bulunan ruhî hayatın ufku da nâmütenâhîliklere müteveccih
olmalıdır. İşte insan, bu seviyedeki hayat ufku itibarıyla eğer, hep müteal
düşüncelerle oturur-kalkar; hayatını onu bahşedene bağlı götürür, yaşatmayı
yaşamanın en önemli derinliği sayar ve hep zirveleri kollarsa, ister istemez
müteal bir programın uygulayıcısı hâline gelir; dolayısıyla da, belli çerçevede
şahsî hazlarını ve zevklerini sınırlandırmış olur.

Şüphesiz hayatı bu ölçüde bir derinliğe bağlı götürmek oldukça zordur; ama
bu zor iş, kendini Allah’a adamış, O’nu tanıtıp sevdirmeyi hayatının gayesi
hâline getirmiş; sabah-akşam bir eli insanların kalb kapılarında, diğer eli de
Hakk’ın kapısının tokmağında hiç bitmeyen bir mekik hareketiyle gelip gidip
herkesi Hak’la buluşturmaya çalışan ruhlar için gayet kolaydır.

Aslında, her zaman sinesinde Yaradan’a imanın sıcaklığını duyan, bazen



haşyet, bazen de muhabbetle çevresine gönlünün dilinden bir şeyler anlatmaya
çalışan biri için, hiçbir meselede zorluk söz konusu olamaz. Böyle bir gönül eri
daha baştan, O’na tahsis-i nazar edip sırf O’nu düşündüğü, O’nunla münasebete
geçme yolları araştırmasına, her vesileyi O’na ulaşma istikametinde
değerlendirmesine mukabil, Allah da ona, özel teveccühte bulunur, onun, nezd-i
ulûhiyetindeki konumunu nazara vererek, herkesin ona saygılı olması
gerektiğini hatırlatır ve arzî küçük bir vefayı, semâvî vefanın kat katıyla
mükâfatlandırır. İşte o semâvî iltifattan tek damlaya sıkıştırılmış koca bir
derya: “Sabah-akşam Rabbilerine, sırf O’nun cemal ve rızasına müştak niyaz
edip duranları sakın yanından uzaklaştırma! Ne sen onlardan ne de onlar

senden sorumlu değilsiniz...”1 Burada Allah’ın, peygamberini ikaz edip
“kovma!” dediği bu kimseler, Resûlullah meclisinin müdavimleri ve
kendilerini Hak hoşnutluğunu tahsile adamış ruhlardan başkaları değildi.

Adanmışlığın yürekten ve samimî olmasına göre her zaman, böylelerine
Cenâb-ı Hak tarafından özel bir teveccüh söz konusudur. Evet bir insan,
gönülden Allah’a bağlanması ve O’nu hoşnut etmeyi hayatının gayesi hâline
getirmesi ölçüsünde iltifat görür, takdir alır ve gökler ötesi âlemlerin muhavere
mevzuu olur. Böyle birinin bu dünyadaki her samimî düşünce, söz ve davranışı,
ötede, “talihin gülen yüzü” diyebileceğimiz ışıktan bir atmosfere dönüşerek,
kaderinin tebessümler yağdıran sahifeleri hâline gelecektir. Yelkenlerini ak
bahtının rüzgârlarıyla doldurmuş işte böyle bir talihli, O’na tahsis-i nazar
etmesi ölçüsünde yüzer hususî teveccüh esintileriyle ve hiçbir şeye takılmadan
hep O’na doğru. Böyleleriyle alâkalı Kur’ân’ın ortaya koyduğu resim temâşâya
değer bir resimdir: “Onlar öyle bahtiyar yiğitlerdir ki, ne ticaret, ne alış
veriş alıkoymaz onları Hakk’ı anmaktan, namaz kılıp zekât vermekten.. (Nasıl
alıkor ki) onlar, kalb ve gözlerinin dehşetle hâlden hâle gireceği bir (müthiş)
günün endişesiyle hep korkar dururlar. Allah da onlara, bu hâllerine karşılık
mükâfatların en güzelini verir ve dilediğine (fazlından) daha da fazlasını

lütfeder.”2

Omuzlarından bütün gam ve keder yüklerini atmış ve Hakk’a teslimiyetle
bütün sıkıntılardan kurtulmuş bu kabîl âzâd gönüllerin, artık arayıp bulacakları
hiçbir şey kalmamıştır; zira kalb ve ruh dünyaları itibarıyla onların
mazhariyetlerinin yanında bütün fâni nimetler, zevkler, safalar bulaşık masalar



üzerinde boş kâselerden farksızdır. Onların gönül dünyalarında tüllenen
güzellikler karşısında, dünya ve içindekiler yalancı bir masaldan ibarettir.
Zaten baharda yeşerip de yazda renk atanların başka türlü olması da
düşünülemez. İşte her zaman bu gerçeğin şuurunda olan bekâ yörüngeli ruhlar,
ebedî maiyyet vaad etmeyen her şeye bir iptal çizgisi çeker ve arkalarına
bakmadan yürürler gönül koridorlarıyla sonsuzun bağ ve bahçelerine..
takılmazlar dünyaya ve dünyevîliklere…

1 En’âm sûresi, 6/52.

2 Nûr sûresi, 24/37-38.



İslâm’ın Gölgesinde Hayat
İslâm’ın gölgesinde hayat, insanın ilâhî lütuflara mazhariyetinin bir değişik

unvanıdır. Hayatını Kur’ân’a bağlı yaşama bahtiyarlığına erememiş kimselerin,
İslâm’ın gölgesinde yaşamanın büyüsünü anlamaları mümkün değildir. Onu,
kendi nev’i şahsına mahsus çerçevesiyle duyup yaşayanlardır ki, ömürlerini
Cennetlerin bekleme salonlarında geçiriyor gibi, gözlerini açar-kapar
etraflarına sürekli tebessümler yağdırırlar. Hamd ederler İslâm’ın gölgesinde
bulunduklarına, çevrelerini tefekkürle müşâhede edip sürekli iman
solukladıklarına, görüp duydukları her şeyin Kur’ân’ı çağrıştırması karşısında
Furkan mırıldandıklarına; eşya ve hâdiseleri derin bir temâşâ zevkiyle seyredip
içlerine akan yorumlarla kendilerinden geçtiklerine...

Onlar Kur’ân’ın aydınlık dünyasında düşünce hayatları adına oluşturdukları
ahenk sayesinde, hep doğru görür, doğru düşünür, hâdiseleri doğru yorumlar;
anladıklarında anlamanın zevkini yaşar, anlamadıklarını da Allah’a itimadın
gereği bir hikmete bağlar ve hiçbir zaman mütemadi sıkıntı, kaos ve bunalımla
karşılaşmazlar. Aksine, sevinç ve neşe veren durumlarını hamd ü senâlarla
mânâlandırır, derinleştirir; “belâ” ve “musibet” diyecekleri dış yüzü ekşi
hâdiseleri de “Yahu bu da geçer.” esprisiyle yumuşatarak herkesin buhranlarla
kıvrandığı en karanlık durumlarda bile, şevk u şükürden rengârenk dantelâlar
örerek semtlerine uğrayanlara Cennettekilerin şevk u târâblarını yaşatırlar.

İslâm’ı, tam kendi derinlik, kendi renk ve kendi deseniyle temsile çalışıp
Kur’ân’la içli-dışlı olduğumuz ölçüde, biz hemen hepimiz, âdeta hayatımızın
onunla yükselip derinleştiğini, farklılaşıp uhrevîleştiğini duyup hisseder; onun
sayesinde varlığın gayesini, yaratılışın hikmetini, insan olmanın sır ve
mânâsını, buraya gönderilişimizin hedefini, gideceğimiz yerin kıymet ve
değerini anlar.. ve bir ucu gönüllerimizde nurdan bir helezonla, fânilerin
Bâkî’den ayrıldığı ufka ulaştığımızı duyar gibi olur ve kendi kendimize “Meğer
hakikî hayat buymuş.” diyerek talihimizin gülen yüzü karşısında kendimizden
geçeriz.

Biz, herkesin varlık, eşya ve hâdiselerin ürperticiliği ve dehşetiyle yalnızlık
ve gurbetler yaşamalarına karşılık, İslâm’ın aydınlık ikliminde, Allah’a itaat ve
inkıyatla, kâinatta cârî umumî hareket arasındaki uyumu, iç içeliği kavrar, idrak
eder; bu koca dünyayı hânemiz gibi görür, her nesneyle bir ülfet havası yaşar,



her varlıkla bir tür muâşakaya girer ve böyle bir bahtiyarlığa
mazhariyetimizden ötürü Allah’a gönül dolusu hamd ü senâlarda bulunuruz.

Kur’ân’ın, gözlerimize, gönüllerimize saçtığı nurlar sayesinde, bütün varlığı,
aklın zahirî nazarındaki fotoğraflarından daha farklı, daha muhtevalı, daha
anlamlı ve daha zengince görür ve âdeta şu üç buutlu mekânda buutlar üstü
yaşıyor gibi kendimizi bir sihirli âlemin temâşâsında sanırız. Böyle bir temâşâ
herkes için aynı seviyede olmasa da, bir ölçüde hemen hepimiz, imanın
gönüllerimizde hâsıl ettiği zenginlik ve Kur’ân’ın düşünce dünyamıza saldığı
ışıklarla, başkalarının içinde sıkışıp bocaladığı ve çok defa bunalımdan
bunalıma sürüklendiği bu dünyayı, zahir vüs’atinin kat kat üstünde ve
genişlerden geniş bulur; kendilerini her zaman zindanlarda ve prangalar içinde
vehmedenlere karşılık, kendimizi ucu-bucağı olmayan sarayların onurlu
misafirleri gibi sımsıcak istikballerin atmosferinde zannederiz.

Aslında, İslâmî düşünce atlasında, bu kadar ferah-fezâ bulup zevk ettiğimiz
bu dünya, üzerinde tenteneli bir perde gibi tüllenip durduğu, güzelliklerin
gerçek meşheri ötelerin sadece bir buudundan ibarettir.. evet, İslâm’ın düşünce
atlasında, onca ihtişamına rağmen bütün fizikî âlemler, metafizik dünyaların
yanında tene nispeten can gibi, evimiz-köyümüz karşısında da cihan gibidir. Bu
atlasta, her şey başka bir âlemde başlar ve bu âlemden sonra da renk, şekil,
desen değiştirerek sürer gider.. ve yine bu atlasta, bütün debdebesiyle şu koca
dünya sadece bir menzil, onun nimetleri de iştah açma türünden birer
kahvaltıdan farksızdır. Berzah, herkesin buğulu bir cam arkasından akıbetini
seyrettiği bir istasyon veya rıhtım.. mahşer, gönülleri ürperten ve ayakların
bağını çözen –içinde rahmete bağlı ümitler esse de– korkunç bir güzergah, daha
ötesi ise ya sürekli tüllenip güzelleşen firdevsî bahçeler veya her an değişik
gayzlarla köpürüp duran bir gayyâ.. dünyanın sona erişiyle başlayan “Gözlerin

görmediği, kulakların işitmediği ve insan tasavvurunu aşkın...”1 sözlerine
emanet belirsizliğiyle öbür âlem, bu upuzun yolculuğun son durağı.. dünyadaki
mütemadi gelip gitmelerin bir adım ötesi olmayan karargahı ve mü’minlerin de
mutluluk otağıdır.

İslâm’ın düşünce atlasında bu dünya, her şey olmadığı gibi ölüm de bir son
değildir; o, muvakkat bir nefes alma veya akıbeti yakından görme faslıdır; kabir
ise, oradan başlayarak değişik mekânlara yolların uzayıp gittiği bir garipler



hanı ve mutlak akıbetin hem endişe hem de ümitlerle derinden derine duyulduğu
kapalı bir koridordur.. evet kabir, kimileri için ümitlere açık sevindiren bir
durak olmasına karşılık, kimileri için de yılan-çıyan arkadaşlığına bağlı bir
zindandır. Onun bir saray olarak duyulup yaşanması da, bir zindan hâline
getirilmesi de bizim buradaki duygu, düşünce ve davranışlarımızla yakından
alâkalıdır. Burada istikamet ve gayret, ötede ebedî saadet.. işte bütün bu
mülâhazaları “Dünya ahiretin mezrasıdır.” sözüyle özetlemek mümkündür.

Böyle bir anlayış enginliğiyle bir Müslüman, her zaman başkalarıyla iç içe
yaşasa da, her şeyi farklı görür, farklı duyar, farklı değerlendirir ve her hâliyle
sürekli bir farklılık sergiler. Her şeyden evvel böyle bir ufuk itibarıyla o,
yeryüzünde Allah’ın halifesidir. Bütün dünya ve içindekilerin, onun tasarrufuna
verildiğinin de farkındadır. O her zaman, vicdanının derinliklerinde: “Hani

Rabbin meleklere ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti.” 2

gerçeğinin yankılandığını duyar; “Arz ve üzerindeki her şey sizin emrinize

musahhar kılınmıştır.”3 ilâhî teveccühüyle iki büklüm olur ve zaman üstü
derinliklerden kopup gelen baş döndürücü bu iltifat ve nişanı ilk defa duyuyor,
ilk defa elde ediyor gibi sevinçle karşılar, bugüne kadar verilenleri bundan
sonra verileceklerin referansı sayar ve koşar soluk soluğa peygamberlerin
yürüdüğü yolda. Yürür bu yolda ve Hakk’a güvenip dayanmada da asla kusur
etmez; sebeplere riayeti ise esbap dairesi içinde bulunanlara Allah’ın yüklediği
bir sorumluluk olarak görür, dolayısıyla da bütün sa’y u gayretlerinin neticesini
de sadece ve sadece Allah’tan bekler. O, hayatını böyle dengeli bir anlayışa
bağlı götürdüğünden, sürekli Allah’ın himayesinde bulunduğu şuuruyla her
zaman huzur, emniyet ve itminan soluklar. İşte böyle bir tasavvurdan doğan
gönül rahatlığı ne hoş.! Böyle bir ufkun hislere saldığı neşe ve sevinç ne latîf.!
Ve Allah’a güvenip O’na itimattaki kuvvet ne sağlam bir dayanaktır!

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, yeryüzünde, belli ölçüde de olsa, fesadın
giderilmesi, milletler arası kalıcı bir barış ve diyaloğun sağlanması, bütün
bütün huzursuz hâle gelmiş insanlığın yeniden arayıp özlediği huzura
kavuşabilmesi, insanî hayatla kâinat ve tabiat arasındaki uyumun keşfedilip,
toplumların ve milletlerin yaşama biçimlerine aksettirilebilmesi, evet bütün
bunlar ancak ve ancak gönüllerin Allah’a yönelmesinin bir başka unvanı olan
“İslâm’ın gölgesindeki hayat”la mümkün görülmektedir. Eğer bugün İslâm’ın



vaad ettiklerini bütünüyle göremiyorsak, bunu onun yetersizliğinde değil, onun
dost ve müntesiplerinin vefasızlığında, aymazlığında; ona hasmâne tavır alan
cephenin de kin, nefret, iğbirar ve ön yargılarında aramalıyız. Zira Cenâb-ı
Hak: “Biz bu Kur’ân’ı bir şifa ve rahmet kaynağı olarak ceste ceste

indiriyoruz.”4 buyurarak, onun bütün dertlere derman, bütün sıkıntılara çare
olduğunu hatırlatıp ona yönelmemizi istemekte ve “Doğrusu bu Kur’ân,

insanları yolların en sağlam ve en eminine ulaştıran bir rehberdir.” 5

fermanıyla da bize her kapıyı açabilecek, her problemi çözebilecek sırlı bir
anahtar vermektedir; vermektedir ama, çoklarımız, hâlâ anlaşılmaz bir temerrüt
ve cehalete takılarak, hazineler kıymetindeki bu anahtarı bir türlü
değerlendirememekteyiz. Gariptir, herhangi bir alet ve cihaz bozulduğunda, o
alet ve cihazın firmasına ya da o konudaki uzmanlara başvurduğumuz hâlde,
nedense, aynı usulü kalbî ve ruhî hayatımızla alâkalı problemler karşısında
uygulamaya bir türlü yanaşmamakta ve Yaratıcı’nın tavsiye ve direktiflerini
almayı düşünmemekteyiz. Oysaki “Yapan bilir, üreten onarır.” fehvâsınca, çok
kıymetli ve kıymetli olduğu kadar da kompleks bir yapıya sahip olan
insanoğlunun, zahirî ve bâtınî yanlarıyla alâkalı hemen bütün problemlerinde,
kendini “Alîm” ve “Habîr” olarak tanıtan Zât’a müracaat etmek icap ederdi;
böyle hareket aklın ve mantığın yolu olduğu gibi genel davranışlarımızda da
tenakuza düşmemenin gereğiydi. Allah, kalbî ve ruhî problemlerimizi giderme
konusunda bize sürekli Kur’ân’ı referans olarak göstermekte, İslâmî hayatı
salıklamakta ve “Şu bir gerçektir ki, Allah gönüllerin her yanını bilir. O,
yarattıklarını hiç bilmez olur mu? İlmi her şeye nüfûz eden Lâtif O, her

şeyden haberdar olan Habîr de O’dur.”6

Bugün insanlığın büyük bir kısmının, İslâm’a karşı alâkasızlığı ve Kur’ân’ı
duymazlıktan gelmesi, istikbalde onun talihsizliği olarak tarihe geçecektir.
Zannediyorum geleceğin nesilleri bu konuyu değerlendirirken: “Keşke azıcık
basiretlice davranılsaydı.!” diyerek hep teessüf ve telehhüfte bulunacaklar;
bulunacaklar ama, o gün böyle bir hasret ve inkisar neye yarar ki..! Önemli olan
bugün, o büyük gerçeğin duyulması ve o tarihî yönelişin gerçekleştirilmesidir.
Bakalım günümüzün “kaderdenk” noktasındaki nesilleri bunu başarabilecekler
mi.? Keşke başarabilseler..!

Günümüzün nesillerinin son bir kere daha İslâm’a ve Kur’ân’ın seslendirdiği



ruh ve mânâya yönelmesi onların yeniden doğuşu olacaktır. Evet, İslâm’ın
kitabı Kur’ân, insanî değerler, varlık, kâinat ve hayat hakkında en orijinal
fikirlerin, hiçbir zaman eskimeyen disiplinlerin ve hep ter ü tâze kalabilen
esasların biricik kaynağıdır. Onun, günümüzün toplumlarına da, yeni ufuklar
açacağına, onlara alternatif düşünce sistemleri sunacağına ve insanımızın
ızdıraplarını dindireceğine inancımız tamdır. Elverir ki, varlık içindeki yer ve
konumumuzu bir kere daha gözden geçirerek mazhariyet ve mevhibelerimizi
yerli yerince iyi değerlendirebilelim. Aslında birkaç asırlık uzun bir uykudan
sonra bizdeki böyle bir “ba’sü ba’del mevt”  dünyanın da rengini
değiştirecektir.

Şurası da bir gerçek ki, tarihte İslâm âleminin hemen her dirilişi, onun bir
yandan kendini, diğer yandan da umumî hayat kanunlarını, varlık ve tabiatın
esrarını dinî düşüncesiyle telif ettiği, tekvînî emirlerle teşriî emirler arasına
sokuşturulan zıtlıkları aştığı, dinin yanında eşya ve hâdiselere açık durduğu
dönemlere rastlar; çöküşü ve çözülüşü de bu telif ve terkibi kavrayamadığı ve
koruyamadığı zamanlara. O, büyük ölçüde bugün de, insan, kâinat ve Allah
arasındaki münasebeti tam kavrayamadığı ve koruyamadığından dolayıdır ki,
ızdıraplar içinde kıvranmakta, iç içe şaşkınlıklar yaşamakta ve bunalımdan
bunalıma sürüklenmektedir. Onun, bu şaşkınlık ve bunalımlardan kurtulmasının
yolu ise, çağdaş bilgilerin ışığı altında İslâmî tefekkürü bir kere daha harekete
geçirerek, bütün varlığı kuşatan “sünnetullah” ve onun cereyanıyla, teşriî
emirler vasıtasıyla düzenlenen insan-Allah münasebetindeki uyumun yeniden
ortaya konması olsa gerek. Yakın geçmişte bu münasebet tam kavranamamış,
tekvînî kanunlarla, teşriî emirler arasındaki irtibat sezilememiş, hatta yok farz
edilmiş; derken hayattaki âhenk bütün bütün bozularak her şey içinden çıkılmaz
bir hâle gelmiştir.. evet biz, varlıkla aramızdaki âhengi bozmuşuz; Allah da
lütfettiği nimetleri elimizden almış; işte hepsi bu kadar. Bu Allah’ın
değişmeyen bir kanunu ve “sünnetullah”tır. “Bir toplum (değişik iç
deformasyonlarla) kendi kendini değiştirmedikçe, Allah ona lütfettiği

nimetlerini değiştirecek değildir.” 7 Değişmeden, hem Allah hem de varlıkla
olan münasebetlerimizde olduğumuz yerde durup, olduğumuz gibi kalmamız,
korunmamızın da en selâmetli yoludur. Bu önemli işi de şimdiye kadar sadece
hakikî Kur’ân nesli –üzerinde durmayı düşünürüm– başarabilmiştir..



1 Bkz.: Buhârî, bed’ü’l-halk 8, tefsîru sûre (32) 1, tevhîd 35; Müslim, îmân 312, cennet 2-5.

2 Bakara sûresi, 2/30

3 Câsiye sûresi, 45/13

4 İsrâ sûresi, 17/82.

5 İsrâ sûresi, 17/9.

6 Mülk sûresi, 67/13, 14

7 Enfâl sûresi, 8/53



Her Şeye Rağmen 
Bizdeki Ramazanlar
Bir başkadır bizim dünyamızda Ramazan ve oruç. O, gelirken yolu gözlenen

nazlı bir misafir gibi gelir; giderken de –bayramlar muvakkaten sinelerimizi
serinletebilir– içimize bir gurub burukluğu salar öyle gider. Ramazan, bizim
dünyamızda o kadar sıcak, o kadar candan ve o kadar bizimle uyuşmuştur ki,
onu her misafir edişimizde, bin seneden beri gele-gide, millî töre, millî kültür
ve millî karakterimizle kaynaşmış, bütünleşmiş, bizimle içli-dışlı olmuş bir
kardeşle, bir arkadaşla karşılaşıyor gibi oluruz.

Millet olarak hemen her Ramazanda, kendimize ait bir derinliği yeniden
keşfediyor olmanın sevinç ve inşirahıyla âdeta bir milât yaşar; hayata baştan
başlar ve Ramazanı, özündeki ruh ve mânâ itibarıyla tam kavrayabilmişsek
gençleşir, dinçleşir ve Hakk’a kulluğa bir kere daha “vira bismillâh” deriz.

Ramazanda bizim dünyamız, onu sahiplenen talihli insanların çehrelerinden
mâbetlerin nûrefşân harîmlerine, minarelerdeki pırıl pırıl mahyalardan bizi
gökler ve gökler ötesi ziyâ kaynaklarına bağlayan gönüllerimizdeki aydınlığa
kadar her şeyiyle âdeta bir renk ve ışık ülkesidir. Hele mübarek gün ve
gecelerde bu ziya ve renk diyarı, öyle büyülü bir hâl alır ve ülfetle bütün bütün
kör olmamış gözlere öyle şehrâyinler öyle şehrâyinler gösterir! Bu dünyada,
günün hemen her saatinde, farklı bir mânâ ile ışıldayan yuvalarımızdan, inanan
sakinleri sayesinde daha çok cami revaklarını andıran çarşı-pazarlarımıza, her
biri birer mâbet koridoru gibi sırlı ve derin sokaklarımızdan tesbih ve
tehlillerle inleyen ibadethanelerimize, mâbetlerdeki his ve heyecan tufanından
mü’minlerin o sarmaş-dolaş hâllerine kadar hemen her şeyde, insan âdeta
ötelerin güzelliklerini temâşâ ediyor ve firdevsî mûsıkîler dinliyor gibi olur.

Dinin gönüllerde kendini tam hissettirmesi; hayatın iman, mârifet, muhabbet
ve rûhanî zevklere bağlı sürdürülmesi bu mûsıkînin temel unsurlarıdır.
Hayatlarını bu unsurlarla mânâlandırabilenler, kendilerini öyle bir zevk u şevk
zemzemesi içinde bulurlar ki, dahasını tasavvur etmek mümkün değildir.
İsterseniz siz buna, yürekten Hakk’a yönelen kimselere, O’nun tarafından
bahşedilmiş avans ya da inanmanın özündeki Cennet çekirdeğinin bir tür
duyulup hissedilmesi de diyebilirsiniz.. asıl elemsiz lezzet ve mütemadî hazza



gelince, onların yeri burası değildir; onlar kalb selâmetiyle son durağa ulaşmış
ruhlara, Allah’ın sürprizleri olarak sunulacaktır.

Ramazanda ve hele bizim ülkemizdeki Ramazanlarda, inanmış sinelerden
kopup gelen, mâbetlerde yankılanıp sokak, çarşı-pazar her tarafa ulaşan
tekbirler, tehliller, temcitler, gönülleri öylesine rikkate getirir, öylesine
yumuşatır ve onları öylesine bütünleştirir ki; kaderin bu talihli bendeleri
sayesinde herkes, âdeta ülkenin bir baştan bir başa pek çok köşesi, maksûresi,
mahfili bulunan büyük bir mâbede dönüştüğünü, genç-ihtiyar, kadın-erkek,
köylü-kentli bütün insanımızın da bu geniş caminin cemaati hâline geldiğini
sanır. Öyle ki o, bu engin mülâhazalarla sıçrayıp bir adım daha atıverse, bütün
yeryüzünü bir mescit, Kâbe’yi bir mihrap, Ravza’yı bir minber ve umum ehl-i
kıbleyi de bu geniş mâbedin cemaati gibi tasavvur ederek, Hz. Ruh-u Seyyidi’l-
Enâm’ın arkasında namaz kılıyor olmanın zevkini duyabilir.

İşte her şeyin bu ölçüde zaman ve mekân üstü bir derinliğe ulaştığı ve her
anın ayrı bir “eşref saat” seviyesine yükseldiği Ramazan ve ondaki bütün
dakikalar; hususiyle Rabb’e yürüme ve yükselme rıhtımları, rampaları sayılan
sahur, iftar ve teravih vakitlerinde her hareket ve davranış öyle büyülü bir hâl
alır ki; âdeta gökler ve gökler ötesi âlemlerin ışıkları, sesleri başımıza
dökülüyor gibi olur ve bize kendi tesbih, tehlil ve hamd ü senâlarımız içinde,
annelerimizin yüreklerinden kopup gelen ninniler kadar içli ve sıcak,
meleklerin tazim ve tebcilleri kadar da derin ve mehîb mülâhazalardan ne
büyülü mazmunlar fısıldar..!

Dünyada bizim Ramazanlarımız kadar –şimdilerde biraz hüzünlü, biraz
buğulu olsa da– füsunlu, derin ve geceleri ayrı bir şölen, gündüzleri de ayrı bir
şölen olanını hiç görmedim ve göreceğime de ihtimal vermiyorum. Bizim
Ramazanlarımız –semâvî özü mahfuz– örf ve âdetlerimizden aldığı farklı renk,
farklı desen ve farklı ışıklarıyla, yirmi dört saatimize kendi boyasını çalar, bize
kendi şivesini meşk ettirir ve saygıyla harîmine girenlere günün her saatinde
ayrı bir gök davetiyesi sunar.. ve hele tamamen Ramazanlaşanlar için o, öyle
büyülü bir edaya bürünür ve öylesine uhrevîleşir ki, onun bu sihriyle
büyülenmiş kıvamında bazı ruhlar, kendilerini “yemez-içmez, göz açıp
kapayıncaya kadar olsun Yaradan’a muhalefet etmez” çerçevesiyle ifade
edeceğimiz semâvîler arasında sanırlar. Gerçekten de onların üzerlerinden
zaman geçer mi-geçmez mi o ayrı bir konu; ama bu talihlilerin kendilerinden



geçip hayret yaşadıkları açıktır...
Her zaman ve herkes için olmasa da, bizim dünyamızdaki bu derin

Ramazanlarda, köylerin-kentlerin sınırları bütünüyle silinir gider, topyekün
ülke büyük bir mâbedin veya geniş müştemilatlı kompleksin muhtelif hicirleri,
maksûreleri, mahfilleri ve sofalarıymışçasına bir bütünlük arz eder; arz eder de
kendimizi ülke çapındaki büyük bir cemaatin safları arasında sanır; onların
soluklarını duyar gibi olur.. onlarla aynı şeyleri mırıldanır.. aynı havaya dem
tutar.. aynı his tufanını yaşar.. ve hayallerimizin vüs’ati ölçüsünde bazen ta
“Mele-i A’lâ”da göklerin sırlarına açık ruhlarla saf birliğine erer; hem öyle bir
erer ki, bir hamle daha yapıp sıçradığımızda, ebedî hayatın “hayhuy”unu
duyacakmış gibi oluruz.

Ramazanı, tam Ramazanlaşıp kendi derinliğiyle duyabildiğimiz ölçüde,
bütün benliğimizi bir yumuşaklık, bir sıcaklık sarar.. her yanımızda tatlı tatlı
duygu meltemleri esmeye başlar.. ve o, âşina olduğumuz bir nefes gibi bize aşk
u vuslattan neler neler söyler!

Bizim Ramazanlarımızda, hiçbir zaman tamamen dinmeyen bir uhrevîlik
heyecanı çağlar; gecelerin esâtîrî güzelliklerinden, seherlerin sihirli
dakikalarına; gündüzlerin Ramazanlaşmış çehrelerinden gurubların rü’yet
yamaçlarını hatırlatan renklerine kadar her an ayrı bir duygu tufanı köpürür
durur: Seherler, o kendilerine mahsus büyülü ve mahrem edalarıyla bizlere,
arzu ve ihtiyaçlarımızın yerine getirileceği koyları gösterir.. ve oralara ulaşma
yollarını fısıldar. Gündüzler, hemen her zaman canlı, fakat yumuşaklardan
yumuşak, bir hayli sesli, ama sımsıcak bir esintiyle gelir, bizi kucaklar, en az
günde beş defa namaz ve niyazdan fışkıran bir lezzetle kendilerini hissettirir,
sonra da gurubun tüllenen renkleri arasında henüz bitmemiş bir faslı, daha
sonra gelip tamamlama vaadiyle son gülücüklerini başımıza boşaltır öyle
giderler. Akşamlar, her zaman bir şölen ihtişamıyla ufukta belirir, hem beden
hem de ruhlarımıza ait iç içe işlerle alâkalı bir sürü telâşla kendilerini duyurur,
her yanımızı iftar ve teravih heyecanıyla sarar, bize gizli bir âlemin kapısının
önünde bulunduğumuzu ihsas eder, gönüllerimize aşk kıvılcımlarının yanında
vuslat heyecanları da üfler ve ruhlarımıza mü’mince yaşamanın bütün
zevklerini duyururlar. Geceler, bir sessizlik büyüsüyle ufkumuzu tutar, bize
Yâr’la halvet olma duygusunu fısıldar, aşkın yaşama yollarını gösterir ve



duyabilenler için Cennet nağmelerinden besteler sunarlar. Bizler her zaman,
gecelerin ne dediklerini anlamasak da, onlar hep bir şeyler söylemeye devam
ederler. Bu sözler, bazen halka halka birbirine eklenerek öyle edalara ulaşır ki,
bütün bütün kör ve sağır olmayanlar, bu harfsiz ve kelimesiz hutbeler
karşısında dillerini tutar, hayret murâkabesine dalarlar.

Bizim hislerimiz, bizim düşüncelerimiz Ramazana bağlı olarak değişip
derinleştiği gibi, Ramazan da, bizim hülyalarımız ve bizim tasavvurlarımızla
farklı mânâlara, farklı muhtevalara ulaşır ve hislerimizin, fikirlerimizin
derinliğiyle mebsûten mütenasip (doğru orantılı) o kadar beliğ şeyler söyler ki,
onun îrad ettiği o muttasıl hitabeleri, hiçbir hatip, hiçbir edip, hiçbir mütefekkir
ve hiçbir filozofun eserinde görmek mümkün değildir. Ne var ki, onun bu derin
ve muhtevalı sözlerindeki inceliği kavramak için de İslâm’ın dilini anlamaya
ihtiyaç vardır. Bu dili tam anlayabildiğimiz takdirde Ramazan, gecesiyle-
gündüzüyle, orucuyla-teravihiyle o kadar gönüllerimize nüfuz eder ve
benliğimize işler ki, ruhumuz ondaki derûnî sesleri-solukları, minarelerden
yükselen ezan ve temcitler gibi duymaya başlar; başlar da artık his, şuur ve
hülyalarımızdan örülmüş böyle bir dünyadan ayrılmayı asla düşünmeyiz.

Şimdilerde, doğrudan doğruya böyle bir Ramazanın aydınlık ikliminden
mahrum bulunsam da, pırıl pırıl ışıklarıyla âdeta gökyüzünü andıran cami
çevrelerini, Ramazana hoş-âmedî etme mânâsında, minarelerde mahyalaşan
mü’min duygularını, mâbetleri tıklım tıklım dolduran mü’minlerin nûrefşân
simalarını, samimane gürleyen sinelerini, heyecanla atan nabızlarını tahayyül
edebiliyorum. Ramazanlaşan insanların güvenle tüllenen çehrelerini, kimseden
esirgemedikleri o sımsıcak bakışlarını, çevrelerine yağdırıp geçtikleri
tebessümlerini, herkese açık ve sıcak tuttukları gönüllerini, iyilik hislerini,
mü’mince tavırlarını hayalimde canlandırıp onların duygularını
paylaşabiliyorum.. bin seneden beri devam edegelen inanç, anlayış, duygu,
düşünce ve telâkkilerimizden süzülüp; örf, âdet ve törelerimizin potasında
yoğrula yoğrula bugünkü kıvamına ulaşmış kültür zenginliklerimizin temsil
edildiğini görür gibi oluyor ve kendimi rahatlıkla bir sahur misafiri, bir iftar
davetlisi gibi düşünebiliyorum.. derin bir ibadet neşvesi içinde camiye giden
dırahşan çehreleri, şadırvanların başında uhrevîliğe hazırlanan o heyecanlı
ruhların “hayhuy”larını ve kullukla iki büklüm olmuş bu tertemiz insanların
niyetlerini sezebiliyorum.. evet, Türkiye’de Ramazanlaşan herkesi ve her şeyi,



kendine has şivesi, kendine has üslûbuyla tasavvur edebiliyor ve tamamen
uhrevîleşen o atmosferi bütün zenginlikleriyle duyabiliyorum..

İsteyen Ramazanda dahi kinle-nefretle oturup kalksın, isteyen iman ve İslâm
gerçeği karşısında bulantılar yaşasın, isteyen ışığa lânetler yağdırsın, isteyen
sevgiye, diyaloga, hoşgörüye savaş ilân etsin, Ramazan bütün ışığı ve bütün
büyüsüyle bize kendi sesinden, millî törelerimizi, mânevî zenginliklerimizi
duyurmakta; duyurup aç gönüllerimizi en bereketli semâvî sofralarla
doyurmakta, en karanlık ruhlara karşı dahi hep açık durmakta ve gölgesiyle
kinlerimizi, nefretlerimizi eriterek ruhlarımızı uhrevî esintilerle serinletmeye
devam etmektedir. Şu anda bir baştan bir başa bütün ülkede sadece o, kalıcı bir
şeyler konuşuyor ve herkes onu dinlemeye koşuyor. Mâbetler onu terennüm
eden bülbül sesleri ve bu seslerin meftunu heyecanlı gönüllerle dolup taşıyor.
Kubbelere çarpıp akisler yapan ve minarelerden taşıp ta gök kubbeye ulaşan
bin senelik sesimiz-soluğumuz bir kere daha arzdan semaya yeni bir sağanak
töresi peşinde. Biz, Ramazanı bütün benliğimizle duymaya çalışıyoruz; o da
bize, en içli, en duygulu, en derin anlarıyla kâse kâse sevgi, alâka ve heyecan
ikram ediyor.. gönül açlığımıza salkım salkım ümit ve emeller sunarak bütün
mağmum yüzleri güldürüyor.

Bu itibarla da, Ramazanın bizi terk etmesini hiç istemiyoruz; biz istemiyoruz
ama, bir bir gelen her şeyin sırası gelince bir bir gittiği gibi, o da aramıza
sevindiren bir konuk olarak gelip bir müddet kaldıktan sonra, bir misafir gibi
de ayrılıp gidiyor.. ve ardından da bu muhteşem ayın bütün vâridâtına vâris-i
has olarak bayram geliyor...



Bir Kere Daha Bayram
Ramazan gelirken bin nazla ve dolu dolu düşüncelerle gelir. Gece-gündüz

hep gufranla tüllenir durur. Mîâdı dolunca da kendini duyura duyura gider. Ne
var ki Ramazanlaşan ruhlara tam bir boşluk yaşatmamak için de bizi, hayrı,
bereketi, neşesi sıkıştırılmış bir gün diyebileceğimiz bayrama emanet eder.
Ramazandan sonra bayramın gelişi sürpriz olmasa da, yine de o alışılmışın çok
çok üstünde bir canlılık ve ülfetlerin eskitemediği bir eda ile ufukta belirir; bir
dolunay gibi yükselir ve gözlerimize, gönüllerimize kâse kâse heyecan sunar.
Ramazanla sıcak alâka kurabilmiş hemen herkes bayramı, ilâhî ihsanların bir
tevzi zamanı füsunuyla duyar, onu olabildiğine tılsımlı bulur ve onun bu semâvî
cazibe ve büyüsüyle muvakkaten dahi olsa, Ramazanın ayrılış şokunu oldukça
hafif hisseder ve koca bir gufran ayının vedasıyla engin bir ihsan gününün
şölenini iç içe yaşar.

Bizler, bayramı hemen her zaman süratle doğan, bir hamlede gelip tepemize
yükselen ve âdeta göz açıp-kapama sürati içinde de ömrünü tamamlayıp guruba
yaslanan bir bedir gibi duyarız. Çarçabuk gelir, çarçabuk gider ve
hasretlerimizi, hayallerimizdeki resimlerine emanet eder. Ancak böyle
fevkalâde dar bir zaman dilimine sıkıştırılmış bayram o kadar zengin, o kadar
muhtevalı ve o denli cömerttir ki, onda haftaların, ayların vâridâtının meknuz
bulunduğunu söylemek mübalağa olmasa gerek. O her zaman semadan ufkumuza
tıpkı bir avize gibi sarkıtılır; sinelerimize neşe olur akar, semâvîliğe açık
gözlere ışık ziyafetleri çeker.. Ramazanı saygıyla uğurlayanlara göklerin saygı
mesajlarını sunar.. ve hemen herkese –gönlünün vüsati ölçüsünde– ukbâ
güzelliklerinden neler ve neler fısıldar.!

Bayram, dünya ve ötelere ait güzelliklerin birbirine karıştığı, insanların
bütün bir Ramazan boyu değişik ibadetlerle melekleştiği, meleklerin bu
benzerliğe teveccüh ve iltifat olarak bayramlaşan o temiz ruhlar arasında
tenezzül dalga boyuyla uçuşup durduğu ve her şeyin lâhutî bir güzelliğe
büründüğü öyle büyülü bir gündür ki, onu tam duyup yaşayabilenler kendilerini
uyanmak istemedikleri bir rüya âleminde sanırlar. Bu mübarek günde
Ramazanın yaşandığı hemen her yer ruhanîlerin yıldızlar arası dünyalarda
duyup zevk ettikleri mânevî ihtişama denk bir füsuna bürünür, ve o engin mânâ
ve muhtevasıyla gönüllere işleye işleye mü’minleri, açılabildikleri kadar alır



kalbî ve ruhî hayatın derinliklerine götürür, onlara ayları, güneşleri,
kehkeşanları içine alabilecek vüsate erme rampaları hazırlar, ve herkese “kenz-
i mahfî”ye pırıl pırıl bir ayna olabilme düşüncelerini fısıldar: Öyle ki,
derecesine göre hemen herkes bayramın tedâî ettirdikleriyle uçmaya hazır
kuşlar gibi gerilir, herhangi bir derinliğe açılıyormuşçasına boyunlarını uzatır..
ve uçup ulaştıkları/ulaşacakları zirvelerin hayretiyle hep mest ü mahmur
dolaşır ve bu tek dünya gününü âdeta Cennet zamanlarına çevirirler, evet onlar
böyle bir hayret sermestisi içinde, her nesnede Hakk’a ait güzellikleri görme
büyüsüyle mest, zaman sükûtun lisanıyla en beliğ hutbeler îrad etmekte ve
hemen bütün mekanlar da, bayram rengi ve bayram deseniyle onlara bestesiz,
güftesiz en saf bir mûsıkîden en nefis nağmeler sunmaktadır. Zannediyorum
eğer bayramın seslendirdiği bu mûsıkîyi ve bayramlaşan insanların edalarından
dökülen şiiri çözmek, dile getirmek mümkün olsaydı, en enfes şiirlerin
bercesteleri bile bu büyülü nağmelerin yanında renk atmış, sararmış kupkuru
birer lâkırdıya dönüşürdü.

Bazen bayramın gelişiyle-duyanlar için-dört bir yanı öyle bir “üns” esintisi
kaplar ki, insan görüp temâşâ ettiği her çehrede ötelerin vefasının tüllendiğini
görüyormuşçasına ve hem burası hem de öteler, her iki âlemin birleşik
noktasında bulunuyor olma hülyalarıyla zevkle gerilir, haşyetle ürperir ve
kendini bir havf-recâ zemzemesi içinde bulur. Bazen insan, bayramda her şeyi
olduğundan çok farklı duyar ve farklı değerlendirir: Öyle ki o kendine
hükmeden bir kısım duygu anaforlarıyla göklerin ve yerin iç içe girdiğini,
arzdan kopup bir ölçüde semâvîleştiğini, ruhanîlerin arasına girip onların
dünyalarını paylaştığını sanır; açılır, genişler, “lâ mekânî” bir hâl alır ve
kendini sahili olmayan derinliklere salmışçasına mahiyetin sınırlarını çok aşkın
bir serhadde ulaşmış gibi olur.

Bayramda duygular o kadar yumuşar, ruh öylesine hafifler ve mantık gönülle
o denli içli dışlı olur ki, insan bazen bu seviyedeki bir farklılaşma karşısında
hayretten hayrete girer. Kim bilir belki de ona bu ölçüde insanî değerleri
hatırlattığından ötürü bayramın daha sık gelmesini arzu eder... Bütün imanlı
gönüller bayramı duyarlar ama o, bizim ülkemizde daha bir nazlı, daha bir
sevimli, daha bir şirin ve daha bir candandır; zira yüzlerce seneden beri hep
aziz bir misafir gibi gelen, başımıza yümnünü, bereketini boşaltan ve bizi
şefkatle kucaklayan bayram, o kadar bizim olmuştur ki onu hep evlerimizde-



odalarımızda, mâbedlerimizde-sokaklarımızda bizden biri gibi duymuş ve
sinelerimizi açarak muânakasına koşmuşuzdur. Evet bayram her gelişinde
duygu, düşünce, his ve şuurlarımıza öyle derince tesir eder ve benliğimizi öyle
yumuşakça sarar ki, onu tıpkı teneffüs edilen bir koku, dilimizde-damağımızda
dolaşan bir lezzet, gönüllerimizde duyulan bir haz ve ufkumuzda tüllenen bir
şölen gibi hissederiz; biz hissederiz, o da günün hemen her saatinde bize,
harflerle, kelimelerle kayıt altına alınamayacak ne sözler ne sözler söyler, her
şeyi evirir çevirir kendi uhrevî güzelliğinin cazibesine bağlar, hafıza, hayal ve
hatıralarımızı en enfes resimlerle süsler ve bir gün çekip gitse de,
hayalhanemizde her zaman en tatlı rüyalar gibi hep taptaze kalmasını bilir.

Biz, günümüzdeki bayramları, önceki bayramlara nispeten daha bir
ehemmiyetli, daha bir kucaklayıcı ve bir mânâda da koruyucu görüyoruz. Her
şeyden evvel o, bizleri, günlük hayatın gündelik dedikodularından, “yaşamın”
kirli yanlarının tozundan-toprağından uzaklaştırarak, hatta arındırarak kendine
benzetir ve aktüalitenin isi-pası içinde bunalmış günümüzün insanına öteden
iksirler sunmak suretiyle, onu gerçek insanî değerlere uyarır; uyarır ve her
yanını saran kirli duygularını, mülâhazalarını eriterek, çözerek onu talihinin
gülen yüzüyle buluşturur.

Bilhassa, hayatını kalb ve ruh seviyesinde götürebilenler için bayram bazen
öyle şaşaalı ve pırıl pırıl gelir ki, insan onu yaşamadan-duymadan asla bıkmaz
ve gündüzün gitmesini, gecenin gelmesini, uykunun gelip hayatın üzerine
abanmasını kat’iyen istemez. Nasıl ister ki bayram, mü’minlere servet ve
vâridâtını israf derecesinde ikram eder ve onunla şöyle-böyle uzak bir
tanışıklığı olanları bile o sihirli armağanlarıyla sevindirir, ve miadını
doldurarak gidip guruba kapandığında da zihinlere bıraktığı fotoğraflarla tedâî
menfezlerini açık tutar ve her fırsatta duygularımıza bir sürü şey söyler: Öyle ki
insan ne zaman onun adını ansa, birdenbire hafızasında yüzlerce çağrışım
vetiresi başlar, onun ismiyle zihinlerimizde bir sürü mefhum şekillenir., en taze
mânâlar sökün eder gelir ve kendilerine has çerçeveye oturur, duygularımızda
garip kıpırdanışlar belirir ve hayallerimizin vüs’atine göre, zamanın bilmem
hangi diliminde yaşadığımız bayramları bütün saniye, dakika ve saatleriyle bir
kere daha yaşar ve o nefis zaman parçacıklarını, yaşadığımız hayatın birer
derinliği gibi duyarız. Evet, onu anınca hayalimizde cemaatle tıklım tıklım
camiler belirir.. kulaklarımızda tekbir ve tehlil avazı uğuldar durur.. aşk u



şevkin coşturduğu gönüllerden taşan çığlıklar birer mızrap gibi sinelerimize
kalkıp inmeye başlar. Çocukların cıvıl cıvıl sevinçlerini, yaşlıların vakur ve
murâkabeyi andıran duruşlarını, kadın-erkek, genç-ihtiyar herkesin neşeyle
köpürüp sevgiyle birbirini kucakladıklarını bütün canlılığıyla bir kere daha
duyar ve kendimizi zaman üstü bir âlemin, her iklime açık büyülü bir koyunda
sanırız.

Ben şimdilerde, milletçe yaşadığımız o mübarek günlerin hasretiyle hep
içimi çekip dursam da, bir zamanlar bayramlarla aydınlanmış, renklenmiş o
müstesna zaman dilimlerini saat, dakika ve saniyeleriyle duyup tadabiliyor ve
dostlarla el ele, gönül gönüle bulunduğum o “eyyâmullah”ı bütün letâfetiyle
hissedebiliyorum., evet, o mübarek günleri, kendi insanımızla, cami hariminde,
şadırvan başında, mâbed yolunda bütün hususiyetleriyle önce nasıl duymuşsam,
bunca uzaklık ve bunca toz dumana rağmen o günkü revnaktarlığıyla ruhumda
bir kere daha yaşayabiliyorum.

Evet o eski günlerde hemen herkes, heyecanla dopdolu, saygıyla
karşılayacağımız bir telaş içinde, bir oraya-bir buraya koşar, yer yer toparlanır,
zaman zaman dağılır, bayramın ebediyet buudlu güzelliklerinden tam nasip
alabilme atmosferinde, namaz, va’z u nasihat, Allah’a iç dökme, cami
avlusunda dostlarla sarmaş-dolaş olma ve onlarla hasbıhal etme gibi konularla
kendini farklı hallerle ifade eder, gün boyu Allah ve Peygamber’e açık durur,
başkalarıyla münasebetlerini sevgi ve şefkate bağlı götürür, çevresine basiretle
bakar, her şeyi kalbiyle değerlendirir, vicdanıyla tartar, ve sabahtan akşama
kadar çeşitli aktivitelerle o mübarek günün tek santimini dahi heder etmemeye
çalışırdı...

Ruhlarımız o bayramları bir şiir, bir mûsıkî gibi dinlerdi ve o günlerde
hemen herkese ve her yerde, kâse kâse bayram ruhu sunulurdu. Çehrelerdeki
beşâşet, sinelerdeki genişlik birbirine denk israf hududunda bir cömertlikle,
hep verme ve dağıtma yarışında bulunur, ne olursa olsun herkes o aydınlık
günleri çocuklar gibi pür-neşe ama mutlaka bir temkin tavrı içinde yaşar ve
derinleştirirdi.

Dünya durdukça o bayramlar da bütün canlılığıyla hafızalarımızda yaşayacak
ve gelecek yeni bayramlarımıza birer model teşkil edeceklerdir; model teşkil
edecek ve ömürlerimizin en ak çizgileri olarak her zaman kanatlarını



hayallerimizin ufkuna gererek, en karanlık, en tozlu-dumanlı günlerde dahi
hafızalarımızda bize şehrâyinler yaşatacaklardır. Bizler yıllarca, o nurefşân ve
rengârenk günlerin füsunuyla yaşadık. Bir gün –Allah göstermesin– her şeyin
sesi kesilse, ruhanî hazlarımıza zift püskürtülse ve bütün zevklerimiz acılaşsa,
biz yine gönüllerimizin derinliklerinde duyduğumuz o rengârenk bayramları
hatırlayacak, onların yıllarca yaşanmış olmasını, bundan sonra da o tür
bayramların yaşanabileceğine emare sayarak, her zaman canlı duracak ve duygu
dumuruna düşmemek için de sık sık hatıralar albümündeki o bayram
fotoğraflarını karıştırarak nisyanla savaşta heyecanlarımızın yanında olmaya
çalışacağız.



Mâbedlerin Büyülü Dünyası veya Mâbed
Medeniyeti
Bizim medeniyetimizin en önemli buudunu mâbed kültürümüz teşkil eder.

Bizde mâbedler, bütün çevre ve müştemilâtıyla tamamen kendi medeniyet ve
kendi kültürümüzün ürünüdür. Bu mâbedler, o kadar ruh ve mânâ köklerimizle
irtibatlı, onların gölgesinde hayat o kadar bize ait ve o denli sıcaktır ki,
şehirlerimize, şehirlerimizde belli semtlere, hatta köylere ve kentlere birer ufuk
teşkil eden bu mâbedler, bulundukları yerlerin sakinleri için birer ana kucağı
kadar şefkatli ve birer yuva kadar da sıcaktırlar. Dört bir yandan gidip mâbede
dayanan yollarda mü’minler, günde birkaç defa âdeta vuslat havası yaşar ve
Allah’a ulaşıyor olmanın neşvesini duyarlar.

Bizler, nerede olursak olalım, hemen her zaman mâbedlerin gönüllerimize
boşalttığı ruh ve mânâyı tabiî bir ihtiyaç çerçevesinde, su gibi, hava gibi
yudumlar, teneffüs eder ve bu iklimden yükselen her ses ve sözü, büyülü bir
şiir gibi dinleriz. Anadolu –belli bir dönemde onun bu husustaki ihtişamı
muvakkat bir küsûfla kararmış olsa da– ondaki mâbedler ve bu mâbedlerin
müştemilâtı, kendi aralarındaki mânevî bir râbıta ve değişik sırlı alâkalar ile
tek bir mâbed gibidir. Bu büyük mâbedin, teessüs gayesine bağlı kendine göre
hizmetlileri, ihtiyar heyetleri ve müdavim cemaatleriyle Allah rızası çizgisinde
ve hedef birliği yörüngesinde öyle sağlam bir duruşları ve öylesine inandırıcı
bir mahiyetleri vardır ki, bu sihirli kompleksle ilk defa karşılaşan hemen
herkes, onu dayandığı uhrevî esasları ve her yanında tüllenen lâhûtî çizgileriyle
olabildiğine mucizevî bulur ve âdeta ona büyülenir.

Mâbedler, büyük çoğunluğu itibarıyla bulundukları yerlerde yalnız
değillerdir; bunlar, çevrelerindeki medreseler, imarethaneler, misafirhaneler,
hatta bazıları itibarıyla tekyeler, zaviyeler, şifahaneler, hamamlar ve
kervansaraylar... gibi tamamlayıcı müştemilâtlarıyla bir bütündürler. Onları bu
mülâhaza ile temâşâ eden kimse, her şeyi tastamam düzgün bir insan çehresiyle
karşılaşmış gibi olur. Ondan, ruhuna akseden çok farklı ima ve işaretlerle
ürperir ve o iklime açık durabildiği ölçüde ondan sımsıcak hoşâmedîler aldığı
hissine kapılır. Evet, Mâbud’a açık gönüller için birer iman ve İslâm atlası gibi
duran bu mâbedlerin harîminde, her zaman aşk u şevkin, ümit ve emniyetin en



büyüleyici şiirleri duyulur, en nefis besteleri işitilir.
Bu mâbedler dünyasında, doğudan batıya doğru gidildikçe, günün hemen her

saatinde insan göklerin nura gark olduğunu, arzdan semaya “kelime-i
tayyibe”lerin yükseldiğini, yerlerin semâvîleştiğini ve göklerin renk ve desen
olarak bütün derinlikleriyle arza aksettiğini görüyor gibi olur ve râşelerle
yerinde kalakalır. Evet, her an ayrı bir arz dairesinde,

“Gök nura gark olur nice yüz bin minareden,
Şehbâl açınca ruh-u revân-ı Muhammedî;
Ervah cümleten görür “Allahu Ekber”i,
Aks eyleyince Arş’a lisân-ı Muhammedî.”
(Yahya Kemâl)

hakikati tüllenir ve bütün gönüllere dalga dalga ibadet duygusu, şefaat hissi,
rahmet esintisi yayılır. Mâbedler, kuruluş gayeleri çizgisinde heyetleri,
şekilleri, kubbeleri, minareleri ve harîmindeki mü’minlerin aşk u heyecanları,
temkin ve ciddiyetleriyle hep yukarılara işaret eder, ötelerin izdüşümü gibi
görünür ve âdeta öteleri gösterirler. Pencerelerden dışarıya akseden
aydınlıktan, gökyüzündeki yıldızlarla iç içe girmişçesine sürekli bizlere göz
kırpan mahyalara kadar her şey, ukbânın menfezlerinden sızıp bizi saran bir
büyü gibi kendine bağlar ve bize tasavvurlarımızı aşkın neler ve neler fısıldar.
Biz, her zaman onların çehrelerinde ebediyet âleminin güzelliklerini, kalbî ve
ruhî hayat ufkunun aydınlığını, şanlı geçmişimizin renk ve desenini görüyor gibi
olur; oralardan yükselen ses ve sözler içinde Hakk’a çağıran kelimelerin
büyüsünü duyar, uzak ve yakın geleceğimizle alâkalı beklentilerimiz adına
yanıltmayan sinyaller alırız.

İşte bu ölçüdeki zengin ufku itibarıyla bütün mâbedler, bir eğitim
müessesesi, bir riyazet ocağı; his dünyamızda öteleri duyma hesabına birer
tarassut ve tecessüs rasathanesi ve değişik kulluk çeşitleriyle Hakk’a yükselme
rampaları gibidirler. Günde birkaç kez bu rampalara uğrayanların ve onların
hususî vâridâtıyla kendilerini yenileyenlerin yolda kalmaları, onlara tavır
alanların da Hakk’a varmaları söz konusu olmasa gerek.

Ruh dünyamızın aynaları sayılan mâbedler, kuruluşlarına esas teşkil eden
fonksiyonlarını eda ettikleri; imanlı gönüllerin, uhrevîlik teneffüs etmek üzere
günde birkaç kez koşup onlara sığındığı; sabah-akşam minarelerde ruh-u revan-
ı Muhammedî’nin şehbal açtığı; şadırvanların başında abdest alanların iç



çekişlerinin su çağıltılarına karışıp Allah’a yükseldiği; güvercinlerin kanat
sesleriyle mü’min sinelerden yükselen iniltilerin birer koro teşkil edip
revaklarda yankılandığı; gönüllerin o mübarek hazîrelerde her gün Kur’ân ve
ilâhilerle banyo yapmaya devam ettiği; gözyaşlarının, musluklardan akan
sularla yarışlar yaşadığı; alınların secdeye teşne bulunup, ruhların secde
gölgesinde serinlediği sürece bu mâbedler medeniyeti, insanlık âleminin, tıpkı
bir metâf gibi ziyaretgâhı olmaya devam edecektir.

Bizim medeniyetimizin sikkesi ve mührü sayılan bu mâbedler, şuradan-
buradan alınmış herhangi bir hendesî şablon ve plâna değil de, şeâiri ilân
esprisine bağlı engin, uhrevî buudlu, bizlere öteleri rasat etme imkânını veren
bir blokaja oturtulmuş gibidirler. Onların çehrelerine dikkatle bakıldığında, bu
çehrelerde, engin ruh zenginliğimizi, buğu buğu sonsuzluk duygularımızı,
mücerredin çerçevesinde iman esaslarına ait tasavvurlarımızı, İslâm şeâirinin
renkli çizgilerini, kendi yolumuzda sevinç ve kederlerimizi aksettiren işaretleri,
ümitlerimizden fışkıran ışıkları, zaferlerimizden taşan renkleri, hamaset
destanlarımızdan en canlı motifleri, kendi romantizmimizden aşk u vuslatları
temâşâ edebiliriz. Kezâ, bu mâbedlerin çehrelerinde, büyük niyetlerin nurlarını,
yürekten nezirlerin televvünlerini, ana-babaya armağan edilmiş olmanın
saygısını, evlât hatırasına inşa edilişin şefkatini, bir hasret ve bir hicrana karşı
teselli olmanın izlerini, hatalara kefaret duygusunun solgun renklerini, değişik
mazhariyetlere ait şükranın parıltılarını görmek de mümkündür.. evet, bir uçtan
bir uca bu mâbedler medeniyetini ne zaman temâşâ ve dinlemeye koyulsak,
yukarıda söz konusu edilen hususlardan hiç olmazsa birkaçıyla karşılaşır ve bu
Hak evlerini bizden biri gibi buluruz; biz öyle buluruz, onlar da karşılaştığımız
her yerde bizim üzerimizde âdeta birer canlı hissi uyarır ve hayallerimize,
heykellerinin arkasındaki ruh ve mânâyı aksettirirler.

Bu mâbedler zinciri içinde, hükümdarlık remzi olarak koca koca tepeleri
hatırlatan pek muhteşemleri olduğu gibi, sıradan insanlara işaret eden orta
vüs’attekileri ve ince, zarif hâlleriyle çocuklar ya da gençler için yapılmış gibi
görünenleri de vardır. Ne var ki, en büyük ve muhteşeminden en küçük ve en
mütevaziine kadar hemen hepsi, aynı ruh, aynı mânâ ve aynı iç muhtevaya
bağlılık açısından âdeta bir bütünün parçaları gibidirler. Onlar bize, hep aynı
şeyleri mırıldanır, aynı hususlara göndermelerde bulunur ve aynı meseleleri
hatırlatırlar; biz de dillerinden anlayabildiğimiz ölçüde onları birer mûsıkî gibi



dinler, ifade ettikleri mânâları paylaşır ve onların harîminde bulunduğumuz
sırlı zaman içinde bizimle beraber Hazreti Kâdiyü’l-hâcât’a el kaldırıp
yalvardıklarını duyar gibi oluruz.

Bu mâbedlerden kimileri otağını, herkes tarafından görülebilen yüksek bir
tepeye kurmuş, muhteşem ve fevkalâde görünümü ile içlerimize haşyet salan
manzarasının yanında hayallerimizde dünya ve ahiretin birleşik noktasında
duruyor olma hissini uyararak, arzularımızı, iştiyaklarımızı, dâüssılalarımızı
harekete geçirip bizi bulunduğumuz zaman ötesine çağırır ve bize kendi iç
sırlarından neler ve neler duyururlar.

Kimileri, ince, zarif, yumuşak ve annelerimizin kucağı kadar sıcak
iklimleriyle bizlere bağırlarını açmış gibi durur ve ezan çağrısına ihtiyaç
bırakmayacak şekilde gönüllerimizi ezelî şefkatin nağmeleriyle kendilerine
çağırırlar.

Kimileri, postunu düzlüğe sermiş, herkese açık ve günün her saatinde
semtine uğrayanlara hoşâmedîleriyle elleri göğsünde “eyvallah” diyen bir
dervişe.. kimileri, ilim ve araştırmaya açık ufukları, herkese tesir edecek
şekilde vakur duruşlarıyla bir müderrise.. kimileri de halkvârî eda ve hâlleriyle
hemen her yerde karşılaşacağımız bizim insanımıza benzerler.

Her biri kendi çapında “Sidretü’l-müntehâ”nın birer gölgesi gibi duran bu
kutsî mekânlar neye benzerlerse benzesinler, bunların hemen hepsi de bizim
ülkemizin özünden-usaresinden, ruhundan-mânâsından süzülüp çıkmış gibi bir
edaya sahiptirler ve bizim mânâ köklerimizle, iç muhtevamızla o kadar uyum
içindedirler ki, onlarla ne zaman karşılaşsak, his, idrak veya şuuraltı
müktesebatımızdan bir kesitle karşılaşmış gibi oluruz.

Bu mâbedler aynı zamanda, inşa edildikleri yerler itibarıyla da sırlı bir
kısım hususiyetleri haizdirler: Onların, o mehabetli ve ledünnî görünüşlerinin
yanında, incelik, güzellik, zarâfet, ihtiyaç ve estetik gibi yanları itibarıyla da
öyle fevkalâde ve mükemmel hâlleri vardır ki; eğer sağlarına-sollarına
münasebetsizce yerleştirdiğimiz o hoyrat beton yığınlarını görmez ya da yok
farz edersek, onları bulundukları mekânlarla uyum içinde en enfes birer sanat
harikası olarak bulur ve büyüleniriz; evet insan, pek çoğu itibarıyla bu sihirli
mekânlara doğru yürürken, kendini bir zirveye doğru yükseliyor gibi hisseder..
ve mâbedde hakikîsine ulaşacağı bir terakkînin ilk basamaklarında bulunduğunu



sanır. Bilhassa mâbede bağlı eskiden kalma nâzım plânların korunduğu
yerlerde, insan yol boyu mâbed hedefli cadde ve sokaklarla, pek çok mescid
mücâviri evlerin önünden geçerken hep Allah’a yürüyor gibi Allah evine
yürür.. yürüdükçe içi açılır.. her adımda yeni bir inşirah duyar.. bazen uzun
bazen de kısa, ona götüren bütün yolları, duygularında, düşüncelerinde
mâbedleştirerek her şeyi zâtî kıymetlerinin çok çok üstünde değerlere ulaştırır.

Geçtiği mahalleleri, yürüdüğü sokakları, uğradığı bina önlerini, gölgesine
sığındığı duvarları tıpkı tanıdığı insanların yüzleri gibi görür; görür ve âdeta
onlardan selâm alır, onlara selâm verir, hepsinden yakınlık duyar, hepsine
yakınlığını duyurur.. önünden geçtiği pencereler ışıl ışıl gülücüklerle ona
hoşâmedîde bulunur.. uğradığı her yer ve birbirinden ayrı sayılan her mesafe
şuurlu birer varlık, hatta bir yol arkadaşı gibi ona refakat eder.. sonra da onu
başka refiklere bırakıyor gibi el sallar ve ayrılır. Gelip mâbedin revaklarına
veya mâbedi çevreleyen bahçeye ulaştığında da, şadırvan kurnalarından
boşalıp dört bir yanda yankılanan su çağıltısı, kanat sesi, ağaç hışırtısı, kuş
cıvıltısı ve abdest alanların iç çekişlerinden hâsıl olan koro şeklindeki bir
hoşâmedîyle karşılanır.. her şeyi, her sesi, her nağmeyi, her güzelliği bir kevser
gibi yudumlar.. ve harem dairesine yürüyormuşçasına, kapalı ve olabildiğine
mahrem bir kısım hislerle kendisiyle öteler arasında gelir-gider.. sonra da
tamamıyla ebedî mihrabına kilitlenir ve sadece O’nu sayıklar. Artık ne su
çağıltısı, ne kanat sesi, ne ağaç hışırtısı, ne de kuş cıvıltısı; tekbirlerle gönlüne
akan mânâları duyar ve ürperir.. tehlillerle nefes alır-verir ve soluklanır..
tesbihlerle dolar boşalır.. her seste, her sözde O’nu duymaya çalışır.

Evet, namaz yolcusu, gidip bu noktaya ulaşınca artık bütün bütün bulunduğu
mekânın havasıyla mest olur ve tasavvurları aşkın lâhûtî bir lezzetle kendini
iştiyak ve temkinin gel-gitlerine salar ki, bir mânâda “haremgâh-ı ilâhî” de
sayılan fizikî bu son durak, duyup hissedenler için canlı-cansız aksesuarıyla
âdeta ötelerin nağmeleriyle inler.. insanları huzura hazırlar ve daha ötesine
biler.. evet, hüşyâr gönüller için burada her şey hususî lisanıyla O’nu anar ve
her tavır ve davranıştan O’na ait gizli bir kısım fısıltılar duyulur.

Hele bir de bu namaz yolcusu, ezanla, kametle ve niyetle bütün bütün
dünyevî duygulardan arınıp, “Allahu Ekber” diyerek Rabbinin karşısında el
pençe divan durabilmişse; işte o zaman, bütünüyle semâvî bir hâl alır ve
kendini, enbiyâ, asfiyâ ve evliyânın, Hak karşısında kemerbeste-i ubudiyet



içinde bulundukları saflar arasında hissetmeye başlar.. ve önündeki imama
uyduğu aynı anda, imamlar imamı Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’a da iktida
etmiş olmanın sonsuz hazzını duyar.. kalbinin saffeti ölçüsünde bedenî
isteklerine ve cismanî arzularına karşı tamamen kayıtsızlaşır ve âdeta Hak
hoşnutluğuna abanmış gibi olur.. gönlünü tamamen O’nunla doldurur; hiç
olmazsa doldurma gayreti içine girer.. bulunduğu hâlin boyasına boyanır.. işte
böyle birinin bu şekildeki ledünnî insibağı namaz süresince onu hep huzurun
mehabetli yamaçlarında dolaştırır ve ona, dünyada ulaşılması imkânsız mehâfet
ve muhabbet ziyafetleri çeker.

Mâbedin bu iç derinliğinden ötürüdür ki onu, kalben inkişaf etmiş kimseler
âdeta, Hakk’a yürümenin rampası gibi görür.. değil günde beş defa, ona her gün
onlarca defa uğrasalar da, her zaman taptaze bir ümit, bilenmiş bir azim ve
bembeyaz hülyalarla uğrar; her uğrayışlarında iç içe vuslatlar yaşar, her
ayrılışlarında da hicranla ayrılır ve hasretlerini de bir kere daha uğrayacakları
mülâhazasıyla serinletirler.. gözleri mâbedde, kulakları minarelerde,
ömürlerini minarelerden yükselen çağrıya bağlılık içinde geçirir ve hep mâbed
ufuklu yaşarlar.



Çatlayan Rüya
Milletçe birbirimize karşı saygının, sevginin, insanî münasebetlerin yeniden

canlandığı yakın geçmişteki o kısa dönemde, bir baştan bir başa bütün ülkede
her şey daha bir farklı görünüyor ve daha bir sıcak hissediliyordu. Ara sıra bir
kısım münasebetsiz ve can sıkıcı sesler duyulsa da, toplum hemen her kesimiyle
âdeta bir nevruz heyecanı yaşıyor ve upuzun yaz rüyaları görüyordu.

Hemen hepimiz, hatıralardaki altın günlerimizi, bugünler içindeki kendi şive
ve kendi edamızı yeniden bulmuş gibi pürneşe, birbirimizle kucaklaşıyor,
koklaşıyor; birbirimizden haberdar olmanın, birbirimize kavuşmanın, hatta
birbirimizi bir kere daha keşfetmenin inşirahlarıyla hep sevgi türküleri
söylüyorduk. Hülya ve rüyalarımızda her gün biraz daha derinleşen sevenler ve
sevilenler dünyasından pırıl pırıl renkli fotoğraflar, her yerde teneffüs edilen
sımsıcak hava, her yanda tüllenen derin bir şefkat ve merhamet, yürüyorduk
kinin, nefretin bulunmadığı-bulunamayacağı günlere. Ümitlerimizi,
beklentilerimizi bütün canlılığıyla içimizde duyarak her şeyin bizcesine
açılıyor ve benliğimizi saran bir büyü ile, bir zamanlar hayatımızı onun
etrafında örgülediğimiz sevgi, saygı ve hoşgörü günlerine dalarcasına
“eyyâmullah” diyeceğimiz altın çağlarımıza abanıyor ve yakın geçmişimiz
itibarıyla, milletçe bir türlü gerçekleştiremediğimiz sevgiyi sevme, nefretten
nefret etme ve sinelerimizdeki düşmanlık duygusuna karşı tavır alma
istikametinde ümitle, iştiyakla durmadan koşuyor ve kendimiz olmaya
çalışıyorduk.

İhtiyarlamaya yüz tutmuş ruhlarımıza gençlik aşılamaya, renk atmış
duygularımıza imanlarımızın boyasını çalmaya ve hâlâ yaşadığına inandığımız
saatlere zamanın sihrini duyurmaya; duyurup akrep ve yelkovanı bir hayli
zamandan beri bağlı bulundukları paslı zembereğin tesirinden kurtarmaya
ihtiyaç vardı ve bunlar mutlaka yapılmalıydı.! İhtiyaç duyulan bu hususlar tam
yapıldı veya yapılmadı o ayrı bir konu ama, yapılmak istenenler işte bunlardı.

Yakın geçmişimiz itibarıyla biz, işte böyle bir diyalog vetiresi (süreç) içinde
hep günlerin bahara kaydığını görür gibi oluyor; yeşeren ümitlerimizle
kendimizden geçiyor ve bu ince, nazlı, yumuşak havanın, toplumun hemen bütün
kesimlerince benimsenip yaşanabileceği hülyalarıyla oturup kalkıyor; her
hamleyi az ilerideki sevgi günlerinin şafak emareleri gibi değerlendiriyor ve



âdeta bir “şeb-i arûs”a hazırlanıyormuşçasına seviniyor, heyecanlanıyor,
ümitlerimizin ufkuna doğru kanat çırpıyor ve gönüllerimizin zarını yırtacak
seviyedeki bir neşe ve cûşişle yitirdiğimiz saatlerin, günlerin bize iade
edildiğini/edileceğini duyar gibi oluyorduk.

Keşke böyle bir vetireyi ümit, hayal ve beklentilerimizdeki enginlik ve
zenginliğiyle devam ettirebilseydik.! Aslında ettirilmemesi için zahiren hiçbir
sebep de yoktu. Yoktu ama, doğrusu biz bu konuda ümit ve hayallerimizin çok
çok gerisinde kalmıştık; kalmış ve her şeyi iyimserlik, hoşgörü ve hüsnüzanna
bağlı değerlendirerek pusuda fırsat kollayan kini, nefreti, gayzı, öfkeyi,
bağnazlığı, yobazlığı bütün bütün düşünemez olmuştuk; mazur da sayılabilirdik;
zira bizler medenî bir dünyada, aydınlar arasında tarihten kalma bu mel’un
düşüncelerin bütünüyle ölüp gömüldüğünü; iyiliklerin, güzelliklerin,
faziletlerin ve evrensel değerlerin peşi peşine “ba’sü ba’del mevt” lerinin
yaşandığı bir dönemde bunların bir daha da hortlatılamayacaklarını
sanıyorduk.. keşke yanılmamış olsaydık!. Ne var ki biz, insanlara saygıya ve
hüsnüzanna takılarak yanılmıştık...

Bir daha dirilmez sandığımız bütün kötü duygular, kötü tutkular yeniden
hortlamış ve birer gulyabâni gibi her köşe başını tutmuştu; işte bu duygu ve
tutku sergerdanları, bir Karmatî hezeyanıyla her şeye saldırıyor, bir Hâricî
mantığıyla her şeyi ve herkesi kesip-biçiyor; bir anarşist tavrıyla her şeye
tecavüz ediyor; kinin, nefretin, gayzın, öfkenin güdümünde vahşetten vahşete
koşuyor; sevgiye, hoşgörüye uzanan köprüleri yıkıyor, yolları harap edip
yürünmez hâle getiriyor, seven ruhları sindiriyor, sevgiyle çarpan sinelere
şiddet, hiddet aşılıyor; çevresine şefkatle bakan çehrelerdeki tebessümleri
karartıyor ve değişik çevre ve kesimlerin birbirleriyle olan iltisak noktalarını
kırıyor, yıkıyor; onlar arasındaki birlik ruhunu kesiyor, biçiyor, parçalıyor ve
ulaşabildiği bütün gönüllere düşmanlık tohumları saçıyorlardı..

Evet, bunlar, önce, toplumu teşkil eden fertlerin birbirlerine karşı
güvenlerini sarsıyor; milletin değişik kesimleri arasına sûizan ve kuşku
tohumları saçıyor; sonra da hoşgörü temsilcileri hakkında akla-hayale gelmedik
iftira ve tezvirlerle, onların en samimî davranışlarını dahi evirip-çevirip hiç
olmayacak bir kısım gayelere, hedeflere bağlayarak bütün hayırlı işleri âdeta
kundaklıyorlardı. En olumlu gayretler etrafında şüpheler uyarıyor; diyalog



adına ortaya atılan tekliflerde başka maksatlar arıyor; en yararlı sözleri,
beyanları sağa-sola çekiyor, bölüyor, parçalıyor, montajlarla farklı kalıplara
ifrağ ediyor ve tahribin en utandırıcı örneklerini sergiliyorlardı.

İşte bu şeytanî gayretler, millet çoğunluğu üzerinde müessir olmasa da,
öteden beri hayatını şiddete, hiddete, kine, nefrete bağlamış ve düşmanlıktan
başka bir şey düşünmeyen marjinal bir kesimi ayaklandırmaya yetmişti.
Ayaklandılar ve “hoşgörü”, “diyalog”, “sevgi”, “herkesi kendi konumunda
kabul etme” ve “kavgasız bir dünya”... gibi kavramlara karşı âdeta savaş ilân
ettiler. Yüreklerdeki ümitleri sarstı, insanların birbirine karşı güven ve
itimadını yıktı, toplumun değişik kesimlerini birbirine bağlayan esasları
parçaladı, dağıttı ve yerle bir ettiler.

Herkesi aldatamadıkları, her sineye giremedikleri, her dimağda şüphe
uyaramadıkları ve çoğunluğu iğfal edemedikleri muhakkaktı; ancak bu kesme-
biçme, bölme-parçalama ve her şeyi hurdahaş etme gayretleri tamamen de
neticesiz kalmamıştı. Eski kavgalı günlerden henüz sıyrılmış bulunan ve fakat
durduğu yerde biraz da iğreti duran pek çok kimse, yeniden sarsılmış ve
bunların hoşgörü çağrılarıyla alâkalı bütün duyguları, düşünceleri alt-üst
olmuştu. Bu da, yıllardan beri kardeşlik, dostluk ve diyalog adına ortaya konan
gayretlerin hebâ olması ve bu çizgide gayretlerle gerçekleştirilmesi muhtemel
diyalog ve barışa giden yolların muvakkaten de olsa yürünmez hâle gelmesi
demekti...

Şimdilerde ben, bugüne kadar yapılan onca güzel iş ve gayretin
baltalanmasını ve onca olumlu gelişmenin tahrip edilmesini ruhumda olsun
duymamak için, olup bitenler ne zaman aklıma gelse, hayalimin yüzünü başka
tarafa çeviriyor ve realitelerden kaçarak hafakanlarımı bastırmaya çalışıyorum.
Doğrusu şu anda, kalbimde sıkışmalar hâsıl eden, tansiyonumu yükselten,
vücudumda tavattun etmeye karar vermiş hastalıklara taarruz gedikleri açan
böyle öldürücü hayallere karşı yapacak başka bir şey de düşünemiyorum. Ne
var ki, ben onlardan ne kadar uzak durmaya çalışsam da, yine de olup bitenler,
herhangi bir boşluktan sızıp düşünce dünyamın içine giriyor, bazen bir zehirli
ok gibi kalbime saplanıyor; istemediğim hâlde zihnime akan bu meş’ûm
bilgilerle inliyor, kıvranıyor ve kim bilir günde kaç defa Rabbime el
kaldırıyor, “Rabbenâ feracen ve mahracen.” deyip sızlanıyorum...



Bazen, toplumun değişik kesimleri arasındaki sevgi ağlarının yırtıldığını
görür gibi oluyor; bazen gelip duygularıma çarpan hoşgörü ve diyalog
etrafındaki homurtularla ürperiyor; kin ve nefret aktörlerinin öldürücü
darbeleri altında inleyen dostluk ve kardeşlik hislerinin acı talihlerini
düşünüyor ve irkiliyorum. Bazen de hiçbir şey düşünmeden olduğum yerde
kalakalıyorum.

Kardeşlik ve dostluğa açık o sımsıcak günlerin, şimdilerde uçmuş renklerini,
gönüllerde soldurulmuş nakışlarını, karartılmış ufuklarını her tasavvur ve
tahayyül edişimde, ölüme yürüyen bir insanın çehresini ya da inkıraza yüz
tutmuş mâil-i inhidam bir binanın hâlini temâşâ ediyor gibi oluyor ve hiçbir şey
yapamamanın çaresizliği içinde sadece inleyerek tepkimi ortaya koyuyor ve
gönlümü bununla serinletmeye çalışıyorum. Bir duygu, bir düşünce, bir anlayış,
bir felsefe bu kadar hoyratça bir muameleye maruz kalınca ne kadar iflâh olur
ve ne kadar var olma gayesini edâ edebilirdi, onu her şeyi yakından takip eden
insaf dünyasının insafına bırakıyorum.

İddialar mesnetsiz olsa da, taarruz insafsız, koparılan gürültü korkunç,
kampanya plânlı, komplo şeytanî ve bütün bu hareketlerin hedefi de dostluk,
kardeşlik ve sevgiydi. Bir kere daha Çanakkale işgali yaşamıştık; ama bu defa
Çanakkale içinde vurulan, işte bu değerler olmuştu. Toplum ne kadar sağduyulu
hareket etse de, gönüllerden birçok şey kopup gitmiş ve değişik kesimlerin
birbirlerine karşı güveni büyük ölçüde sarsılmıştı. Bu korkunç gürültü ve
yaygaradan sonra artık, insanlar eskisi gibi birbirini sevemeyecek, birbirine
güvenemeyecek, gönül rahatlığı içinde bir araya gelemeyecek, gelseler bile
birbirlerini yürekten kucaklayamayacaklardı. Otel lobileri ya da değişik
toplantı salonları artık tebessüm alış verişi göremeyecek, insanlar gönülden
birbirlerinin elini sıkamayacak, sineler şefkatle çarpamayacak ve o sımsıcak
günler bir garip Şubat soğuğuna yenik düşecekti. Demek ki, artık gönül kapıları
o eski sıcaklığıyla herkese aralanamayacak, gözler tebessüm cimriliğine
gidecek, dudaklar da sevgi mırıldanmayacaktı.

Sanki, gelecek adına görülen rüyalar bitmiş, birlik-beraberlik hülyaları
yıkılmış, sinelerdeki ümit ışıkları sönmüş, emniyet soluklayan nefesler
susmuş/susturulmuş, –Allah bu garip sessizliği bir daha göstermesin– her şey
endişe verici bir sükûta teslim olmuş gibiydi... Ben her gün birkaç kere
hayalimle bu ürperten resimleri seyrediyor ve kırılıp dökülen, parçalanıp sağa-



sola saçılan sevgi, beşerî münasebetler, hoşgörü, diyalog ve birbirimizi
anlama... gibi kazanılmış güzelliklerin horlanıp hakir görülmesi karşısında iki
büklüm oluyor ve inliyorum.. iki büklüm olup inliyorum çok ciddî gayretlerle
elde edilen başarıların altının oyulmasına; o sevgi atmosferinin delinip
yırtılmasına, toplumun değişik kesimleri arasında yeniden kavgaya start
verilmesine; kinin, nefretin mergup bir metâ gibi gelip baş köşeye oturmasına;
sevginin, merhametin, şefkatin ve bunlara bağlı olarak da gelecek adına
ümitlerimizin kapı kapı kovulmasına; sinelerde uykuya yatmış düşmanlıkların
bir kere daha hortlatılmasına.. evet bütün bunlar karşısında kaddim bükülüyor;
kendimi âdeta öldürülmüş bir sürü güzel şeyin mezarı başında tahayyül ediyor,
acıyla kıvranıyor ve ürperiyorum.

Ne var ki, olup biten bunca kemlik, bunca kötülük ve bunca vefasızlığa
rağmen hâlâ o günlerin avdet edeceğini gösteren ve onları bize geri veriyor gibi
görünen saatlerin emâreleri de başımızın üstünde. Yarısı uçurulmuş bir bina
veya eksik kalmış bir mısra gibi imara azmi şahlandıracak, kalemi bir kere
daha coşturacak bir hayli ışık var geçtiğimiz yollarda. Yıkılıp giden, sökülüp
atılan o ümit dünyasından geriye kalan her parça bize: “Allah’a dayan, sa’ye
sarıl, hikmete râm ol... / Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.” (Âkif)
diyor gibi. Gerçi mevcut durum, bir yıkık rüyaya benzeyen hâliyle bana oldukça
dokunuyor ve yapılanlar çok gücüme gidiyor; ama yürüdüğümüz yol millet yolu
olduğuna göre, neye maruz kalırsak kalalım, başımıza gelen her şeyi sabırla,
tevekkülle karşılamaya kararlıyız. Gönül gözlerimizle milletimizin mutlu
yarınlarını süzerek, yaşatma zevkiyle hasret ve hicranlarımızı tadil edip, yolda
bulunmanın hakkını vermeye çalışacağız.

Bir kısım yobazca düşünceler, yürüdüğümüz yolları yürünmez birer patika
hâline getirse de, hâlâ her tarafta salınıp duran yeşillikler, gönüllerimizde yol
yürüme heyecanı uyaran yol arkadaşları, insanî duygularıyla diyaloğa açık
sineler; el sıkışmasını, kucaklaşmasını ve etrafına tebessümler yağdırmasını
devam ettiren gönül insanları; günahını bilen vicdanlar, hatalarına pişmanlık
duyan ruhlar, geleceği mantık ve muhâkeme üzerine bina etmek isteyen
dimağlar mevcudiyetlerini devam ettirdikleri sürece, ruhumuzun sarsılan
sistemlerini yeniden derleyip toparlayacak ve “yeni baştan” deyip herkesi
sevmeye devam edeceğiz.



Şimdilerde hemen her yanda duyulan o sun’î ağıtların, solgun nefeslerin
pörsüttüğü duygular, düşünceler, mevsimi gelince yeniden canlanacak ve her
yanda bir kere daha bahar nârâları duyulacaktır.

Ben bunca yıkılış, kırılış ve dökülüş karşısında imanımın gereği olarak bir
gadr u efgânı, bir azim ve diriliş duygusunu dile getirmeye çalıştım.
Beklentilerimin, Hz. Kâdiyü’l-hâcât dergâhında birer dua yerine geçeceği
ümidini besliyorum.



İnanan Sarsılsa da Devrilmez
“Gevşeklik göstermeyin, tasalanmayın;
Eğer iman ediyorsanız üstünsünüz.”1

Hâlihazırdaki tablo oldukça ürpertici; ancak iman, ümit ve Allah’a teveccüh
sayesinde aşılmayacak gibi de değil. Eğer insan, güneşe doğru yürür veya
uçarsa, gölgesini arkasına almış olur; sırtını güneşe dönerse bu defa da
gölgesinin arkasında kalmış olur. Bu itibarla gözlerimiz hep sonsuz ışık
kaynağında olmalıdır. Evet her şey, Âkifçe ifadesiyle: Allah’a dayanıp, sa’ye
sarılıp, hikmete râm olmaktan geçmektedir. Ülkede iç içe kriz yaşandığı bir
gerçek; ancak, sebepleri bilinip, iman, ümit ve azimle karşı çıkıldığında, bu
kabîl krizler hemen her zaman aşılmış; aksine problemler vehim ve hayallerle
köpürtülüp ya da onlar üzerinde politika yapıldığında şişmiş, büyümüş,
olduğunun üstünde bir görünüme ulaşmış ve psikolojik tahribatıyla içinden
çıkılmaz hâle gelmiştir.

Günümüzde, tarihî tekerrürler devr-i dâimlerinden biriyle daha karşı karşıya
bulunuyoruz; her tarafta üst üste felâketler, her yerde toplumu sarsan
musibetler; depremler, seller, yangınlar, trafik faciaları ve bilmem daha ne
belâlar.! Sonra değişik türden zulümler, istibdatlar, komplolar, cinayetler,
vicdanlara baskılar.. ve onca mazlumiyetlere, mağduriyetlere rağmen “belâ-yı
dertten” ah etmeyen iradesizler, sessizler.. buna karşılık insanlara zulüm ve
gadirde bulunan, zulmederken de ağlayıp-sızlayıp mazlumu haksız göstermeye
çalışan şarlatan zalimler.. değişik sâiklerden ötürü her zaman öfkeyle oturup-
kalkan muvazenesiz yığınlar; onları her an biraz daha şiddete, hiddete iten
farklı çevreler: Mütegallipler, vurdumduymazlar, idare bilmezler ve
tahrikçiler.. aldatmayı akıllılık, hırsızlığı mârifet sayan hortumcular;
hortumculardan pay alan fırsatçılar.. teşriî masûniyete sığınan haramhor
ahlâkzedeler.. tekvînî masûniyet (!) gücünü “Hak kuvvettedir.” deyip sonuna
kadar kullanan Yezid ve Şimirzâdeler.. rüşvetçiler, irtikapçılar, ihtilâsçılar,
silah kaçakçıları, uyuşturucu şebekeleri ve uyuşturucular.. ve daha adı
konmamış ne mel’un organizasyonlar..!

Evet, bugün hemen her bucakta ürperten bir hazan ve her yerde insanî
değerler ayaklar altında; ne insana saygı var ne de evrensel değerlere. Üç-beş



tane saygılı gibi davranan bulunsa da, onlar da gösterdikleri saygıya ücret
peşinde. Kitleler, her kesimiyle hemen her yerde yığın telâkki edilmekte;
yığınların hâli ise en acı şekliyle gelip yüreklere oturmakta. İş-aş-ekmek vaadi
seçim zamanlarında sıkça duyulan sözlerden. Bugüne kadar onunla da yüz yüze
görüşüp tanışma imkânı olmadığından şimdilerde o türlü vaatlere de kimse
itibar etmiyor. Her yerde ilim Allah’a emanet!. Mârifet Kafdağı’nın arkasında..
sanat ideolojilere kavaslık yapıyor.. pek çoğu itibarıyla ilim yuvaları taklide
teslim.. hakikat aşkı, ilim tutkusu, araştırma şevki iltifat görmeyen gayretler..
iltifat görmeyen bir kısım gayretler de ihtimal birer hobiden ibaret..
bugünümüzü-yarınımızı emanet edeceğimiz hayatî müesseselerde hayattan eser
yok.. propagandalara bakınca, dünyalara yetecek kadar bir güce sahip gibiyiz;
oysaki realiteler bir kasabaya bile yetmediğimizi haykırıyor. Ahlâkî değerler,
sorumluluk duygusu, hak düşüncesi, adalet mülâhazası açısından dünya
standartlarının çok çok altında olduğumuz apaçık: Çoğumuz itibarıyla ne ar, ne
hayâ, ne hakka saygı ne de düşünceye hürmetimiz var.. Allah korkusu, fazilet
hissi çoktan unutulmuş.. kuldan utanma ise şimdilerde o can sıkan duygudan da
(!) kurtulma peşindeyiz.. bir yığın kalbsizler, ruhsuzlar hâline geldiğimiz
yüzlerimizden okunuyor; çoğumuzda ne merhamet ve şefkat hissi ne de hürmet
duygusu kaldı. Dini, diyaneti eski-püskü, partal bir müessese kabul edenlerin
sayısı hiç de az değil.. her yerde dinî duygular harap, dindarlık makhur; her
tarafta lâubâlîlik ve ahlâkî çöküntü; her yanda iç içe hıyanet ve her bucakta âh u
efgân.. insanî duygular açısından erozyona uğramış ruhlarda hissizlik,
hareketsizlik.. veya “Âlemi ben mi kurtaracağım?” mazeretleri.. müteessir
gönüller heyecanlarının esiri ve muvazenesiz.. “Gün bugündür, dem bu
demdir.” diyenlerin sayısı belli değil.. hayatını köşe dönmeye veya köşe
kapmaya bağlamışların adedini Allah bilir. Bütün bunlara karşılık azıcık duyan
ve düşünen kafalar ise, kaba kuvvetin balyozları altında inim inim.. millete
hizmet edenlerin kaderi ezilmek ve samimiyetle çarpan sinelere karşı her köşe
başında ayrı bir şeytanî tuzak.. şimdilik sessiz duranlara bir şey diyen yok..
yarın, öbür gün ne olacak, onu da bekleyip göreceğiz...

Hemen her fırsatta iman, İslâm ve insanî değerlerin karşısına çıkan marjinal
fakat çığırtkan bir kesim var ki dine, imana düşman oldukları kadar hür
düşünceye, gerçek demokrasiye, insan haklarına karşı da fevkalâde saygısızlar.
Bunlar, kendilerine ters gelen her düşünce, her görüşe karşı hemen savaş ilân



etmekte; farklı görüş taşıyan hemen herkesi karalamakta; haysiyetleriyle,
şerefleriyle oynamakta, hatta baş edemedikleri düşünceleri kontrgerillâlarla
ortadan kaldırarak muhalif her sesi kesmekteler. Hele bunların içinde öyle
tipler var ki ne fikir namusu tanırlar ne de ruh iffeti. Bugün doğru dediklerine
yarın rahatlıkla yalan diyebilir; bugün alkışlayıp göklere çıkardıklarını yarın
yerin dibine batırabilirler. İki yüzlü bu fıtrat garibelerinin hiç değişmeyen bir
yanları varsa o da, her zaman yüzüp gezmeleri ve her zaman yılan gibi
zehirlemekten lezzet almalarıdır. Hele bazılarında bir küfür yobazlığı var ki hiç
sorma!. Ne Allah bilir ne de Peygamber tanırlar.. bunlar basiretleri açısından
kördürler görmezler, kulakları sağırdır işitmezler. Ne ruhla münasebetleri
vardır, ne de beyinle ciddî bir alâkaları, ne Allah’a karşı saygı taşırlar, ne de
Peygamber hürmeti bilirler.. çoğu öyle mük’ap cahildir ki; bilmezler,
bilmediklerini de bilmezler, ama kendilerini bilir sanırlar.

Hâsılı, bugün, olmamasını arzu ettiğimiz ne kadar menfilik varsa, her yerde
diz boyu, hatta ondan da öte; yıllardan beri milletçe beklediğimiz şeylere
gelince onlardan da hiç mi hiç haber yok. Manzara bu olunca, ümitten, azimden
söz etmek de oldukça zor; ama biz milletçe bu zoru aşma mecburiyetindeyiz.
Bugün başımıza gelenler, gelecekte de katlanarak karşımıza çıkabilir.. ülke bir
baştan bir başa mezaristan hâlini alabilir.. milletin azmi, ümidi tıpkı bir kefen
gibi onun başına geçirilebilir.. ırmaklar Revân Nehri’ne, çöller Kerbelâ’ya,
düşmanlar Şimir’e, aylar muharreme dönüşebilir.. kundaklamayı kundaklamalar
takip edebilir.. dev yangınlar olabilir, yangınlar evlerimizin-barklarımızın
yanında, beklentilerimizi, plânlarımızı da kül edebilir.. dost-düşman herkes
bizi yalnız bırakabilir; yalnız bırakmaktan da öte hiç ummadığımız kimselerce
arkadan hançerlenebiliriz. Evet, işte düşmanların böyle esirip köpürdüğü,
dostların vefasızlık gösterip bizi bütün bütün terk ettiği durumlarda dahi
kat’iyen teslim olmamalı, eğilmemeli; iman ve ümitlerimize dayanarak dimdik
ayakta durmalı ve bir küheylan gibi hız kesmeden çatlayıncaya kadar koşmasını
bilmeliyiz.

Hatta hâlihazırdaki fecâyi ve fezâyi şimdikinin kat katına ulaşsa.. etrafımız âh
u efgân ile inlese.. çevremizdeki çığlıklar gidip tâ âsumana dayansa.. yaşanan
ızdıraplar magmalar gibi köpürüp yüreklere vursa ve bütün bir millet
çaresizlikle kıvranıp dursa.. düşünen başlar üzerinde kılıçlar kavisler çizse,
beyinler balyozlarla ezilse.. dört bir yanda sadece zalimlerin “hayhuy”u



duyulsa.. en canlı, en temiz vicdanları simsiyah bir yeis sarsa.. hanlar devrilip
hânümanlar yerle bir olsa.. ay batsa, güneş sönse, nazarlarla beraber gönüller
de karanlığa gömülse.. kuvvet gemi azıya alsa, hak kaba kuvvetin paletleri
altında kalıp ezilse.. her yerde dişli dişini gösterip gezse, zayıf dilini tutup
sessizlik murâkabesine dalsa.. bütün mukavemetsiz ruhlar bir bir yıkılsa ve
kalbzedeler üst üste devrilse...

Her şeye rağmen biz duruşumuzu, tavrımızı değiştirmeden konumumuzun
hakkını vermeli, yerimizde durmalı, herkesin başvuracağı bir güç, bir ümit
kaynağı olmalı ve sönmeye yüz tutan bütün meş’aleleri yeniden tutuşturmaya
çalışmalıyız.

Allah’a inancımız tam ise, ümit, azim, kararlılık şiarımız olmalı; millete
hizmet de vazifemiz. O kadar Hakk’a saygı duymalı ve o denli hayatımızı
başkalarının mutluluğu içinde görmeliyiz ki, yemeyip yedirdiğimizi, giymeyip
giydirdiğimizi ve kendimize rağmen yaşadığımızı görenler, emanette emin bir
kısım kimselerle karşılaşmanın mutluluğunu yaşasınlar. Biz o denli nezih
yaşamalıyız ki; haramlar, gayri meşrular değil hayatımızı, rüyalarımızın ufkunu
bile kirletmemeli.. aslında böyle bir kirlenme, kim bilir belki de hiç
beklenmedik şekilde ne irtifa kayıplarına sebebiyet veriyordur..! Konumunun
hakkını veremeyip bulunduğu noktadan kayanların iflâh olduğu hiç
görülmemiştir. Kaldı ki biz, değil bir kısım dünyevî mülâhazalar, yaşama
sevdasını ya da menfaat ve çıkar düşüncesini dahi intihar sayma konumundayız.
Dahası biz Cennet’i bile kulluğumuza gaye yapmaktan kaçınmalı ve bütün
gönlümüzü Hak rızasının engin vâridâtına bağlayarak şahsî isteklerimize karşı
kat’î bir tavır alma durumundayız. Hiçbir zaman almayı düşünmeden hep
vermeli, geriye döneceğini beklemeden de sürekli ihsanda bulunmalıyız.. ve
“Cânan” deyip sefere azmettiğimiz bu kutlular yolunda hiç ama hiç mi hiç “can”
sevdasına düşmemeliyiz.

Dünden bugüne bu kutlular yoluna baş koyanlar dört bir yanda düşmanlık
duygularının körüklendiği, dost gönüllerin bile vefasızlık edip hasımları
sevindirdiği, varlığını kine, nefrete bağlamış ruhların diş gıcırdatıp hiddetle
üzerlerine geldikleri durumlarda bile ne yeis, ne sarsıntı, ne öfke ne de
düşmanca duygularla onlara karşılık vermeyi düşünmemiş; kötülükleri hep
iyilikle savmış; fena muameleleri hüsnühâl, yumuşak beyan ve farklı ihsanlarla
rehabilite ederek, âdeta bütün kırılmaları ve tahribatı tamire çevirmiş ve yıkma



düşüncelerine yapma hamleleriyle mukabelede bulunmuşlardır. Bu itibarla da –
maâzallah– bir gün ülkede her şey alt-üst olsa, yığınlar gidip karanlıklara
gömülse, yollar harap olup köprüler yıkılsa; bu insanlar paniklemeyi inanç ve
iradelerine karşı saygısızlık sayarak yeis ve durgunluk içinde ölüm görüntüleri
sergilemektense, başkalarının yaşama hislerini harekete geçirmek için uçma
gayretlerinde bulunacak ve her hâlleriyle, yürüyebilene yolların açık olduğunu
haykıracaklardır.

Ben inanıyorum ki, bu azim kahramanlarına, bugün olmasa da yarın mutlaka
bir inayet eli uzanacak.. yollarını kesen tipi-boran dinecek.. kar-buz eriyip
gidecek ve çevrelerindeki birkaç asırlık o kupkuru çöller Cennetlere dönecek
ve mutlaka talih onlara da gülecektir.

Yeis, yol kesen bir gulyabanî, acz ve çaresizlik düşüncesi ise ruhu öldüren
birer hastalıktır. Şanlı geçmişimizde yol alanlar, hep imanla, ümitle yol
almışlardır. Kendini acz ve ümitsizliğe salanlar da yollarda kalmışlardır.
Hissizler, hareketsizler yol alamazlar.. uyuyanlar hedefe ulaşamazlar.. hele
azmini, iradesini yitirenler asla uzun zaman ayakta kalamazlar.

Şimdi eğer, yarınlarımızı düşünüyor ve dipdiri geleceğe varmayı
düşlüyorsak, yolların yürünerek alınabileceğini ve zirvelere azim, irade ve
plânlarla ulaşılabileceğini asla hatırdan çıkarmamalıyız. Ulaşılmaz gibi
görünen zirveler şimdiye kadar defaatle aşıldı; defaatle yüksek tepeler azmin,
iradenin ayaklarına yüz sürdü ve onlarda ulaşılmaz şahikalara ulaşma azmini
coşturdu. Aslında hangi devirde olursa olsun yürüdüğü yolun, yöneldiği
gayenin ve dayanıp bel bağladığı kuvvetin farkında olanlar bu şuur ve kendi iç
dinamikleri sayesinde tekrar tekrar o zirveleri aşmış ve o şahikalara
ulaşmışlardır. Arz onların ayaklarının altında küçüldükçe küçülmüş, gökler
onların irfanlarına sine açmış, mesafeler onların gayretlerine selâm durmuş ve
karşılarına çıkan engeller de onları hedefe taşıyan birer köprü hâline gelmiştir..
evet bu babayiğitler karşısında karanlıklar her zaman bozgun yaşamış,
musibetler rahmete inkılâp etmiş, sıkıntılar kurtuluş yolu olmuş, tazyikler de
birer terakki rampası...

İşte böyle birinin bugününü bütün bütün yıksalar, o yönelir yarınlara ve
yoluna o kulvarda devam eder; yarınlarını da yok etseler atını mahmuzlar ve
öbür günlere koşar. Baş edemezler böyle biriyle ve edememeliler de. Zira o



imanı, azmi, ümidi sayesinde, bozgunlar yaşadığı ya da yıkıldığı durumlarda
bile hep bir başka muvaffakiyet ve zaferin projeleriyle serinlemiştir. Ve yine
böyle biri, önünde kinlerin, nefretlerin kudurup durduğu, ufkunu üst üste
karanlıkların sardığı anlarda bile asla ümitsizliğe düşmemiş ve paniğe
kapılmamıştır. Zira o, ne sadece dün, ne bugün ne de yarındır. O bütün bu
zamanların hepsine sözünü geçirme konumunda bir “sahibülvakt” ve bir

“ibnüzzaman”dır.2 Bilir yaşadığı zamanın dilini, bildiği gibi dinin ruhunu,
Kitab’ının esrarını. Görüldüğü ve hissedildiği her yerde hatırlatır Saadet
Çağı’nın insanlarını. O, duyguları, düşünceleri, iffeti, ismeti, vefası, sadakati
ve eğilip bükülme bilmeyen sağlam karakteriyle âdeta granitten bir âbide
gibidir; çevresinde her şey üst üste devrilse –alimallah– tırnak kadar bir
parçası dahi kopup düşmez.

Öyle ümit ediyoruz ki; işte bu sağlam karakter sayesinde, bugün olmasa da
yarın mutlaka, hicranla yanan sinelerin hicranı dinecek, asırlardan beri iki
büklüm yaşayanlar bellerini doğrultarak var olduklarını haykıracak, zulmetlere
yenik ruhlar dirilip çevrelerini saran karanlıkları kovacak ve herkes olağanüstü
bir gayret ve performansla kendi ruh ve mânâ köklerinin kılavuzluğunda bütün
engelleri aşarak, özüyle bütünleşip talihinin zirvesine ulaşacaktır.

1 Âl-i İmrân sûresi, 3/139.

2 Tasavvufta bu kelimelere yüklenen farklı mânâlar mahfuz, “sahibülvakt” içinde bulunduğu dönemin
hâkimi, “ibnüzzaman” da kendi çağının çocuğu, demektir.



Münacât Yerine
Yıllar var hasret kaderimiz oldu. Bulunduğumuz yerde kalmaya hâlimiz

müsait değil. Çırpınıp duruyoruz çaresizlik içinde. Dört bir yandan kuşatılmış
gibiyiz ve düşürülmek istenen bir kaledekilerin heyecanını yaşıyoruz. İçte-dışta
ihanet düşünceleri diz boyu; vefa beklediğimiz sinelerde kin, nefret ve hıyanet.
Düşmanlık duygularıyla esirip duranların adedini Allah bilir; vefasız dostların
sayısı ise ondan daha az değil. Hakk’ın gazabına çarpılıp rahmetinden mahrum
kalma endişesi bazıları için ürperten bir his. Duygu, düşünce istikametini
koruyamama, sürekli hâlden hâle girip durma ve bir kısım olumsuzluklar fasit
dairesi içinde telâş yaşama her günkü hâlimiz. Ne mehâbet hissi, ne mehâfet
duygusu, öldüren bir korku ile tir tir titriyor ve iç içe panikler yaşıyoruz.
İnançlarımız zayıf; mârifetten hiç haberimiz yok; sağlam itikadın, mârifetle
inkişaf eden imanın gücünden ne anladığımız belirsiz.

Ey Rab, gizli açık hâlimiz bu.. ve hâl-i pürmelâlimiz sana ayân; gaye,
düşünce ve iç hesaplarımıza da Sen nigehbansın; bilirsin ne yapıp ne
düşündüğümüzü. Ne yaptıklarımız ele alınacak gibi ne de düşündüklerimiz.
Her yanımızda bir sürü yara-bere, muzmerâtımız ise mesâvi defterlerimiz gibi
kapkara. İktidar ve iradelerimiz Sana emanet. Çaresizliğimiz her hâlimizden
belli. Her zaman iç içe hayretler yaşıyor ve bir türlü isabetli karar
veremiyoruz. Yaptıklarımız sadece bizim ve bugünün değil, bütün bir tarihin
yüzünü karartacak kadar çirkin ve olabildiğine geniş alanlı. Hâlimiz, mazimizle
mukayese edilince simsiyah ve gelecek adına ümitlerimizi alıp götürecek kadar
da belirsiz, bulaşık ve iç bulandıracak mahiyette. Yürüdüğümüz yollar yürünür
gibi değil. Yol dediklerimiz patikadan farksız. Önümüzde bir sürü kapı; kapılar
kapalı ve arkalarında da sürgü var. Varılacak nokta bilmem kaç konak ötede.
Dertlerimiz en güçlü bedenleri bile yere serecek kadar amansız ve müzmin;
sıkıntılarımız en uzun solukları kesecek ölçüde ciddî ve kronik. Öyle gurbetler
yaşıyoruz ki emsali görülmemiş. Öyle hasretlerle kıvrım kıvrımız ki, benzeri
sebkat etmemiş. Bir sürü garipleriz, bakmıyor kimse yüzümüze; âcizleriz yok
elden tutanımız. Canımız çıkacak şekilde dört bir yandan sıkıştırılmış gibi bir
hâlimiz var. Yakın kabul ettiklerimiz katmerli bir vefasızlık içindeler ki
düşmanların kinini, nefretini aşkın; düşmanın iftirası, isnadı, tazyiki
lütfedilecek sabra kalmış. Birbirimize karşı duyduğumuz kin, nefret, haset ve



hazımsızlık vahşilerin vahşeti seviyesinde. Her olumsuzluk bizi bulunduğumuz
noktadan aşağıya doğru çekiyor; kendimize takılıyor ve sürekli irtifa
kaybediyoruz.

Ey Rab! Tam yolda değiliz; “dâllîn”den sayılmayacağımızı ümit ederim.
Zihnî, fikrî, ruhî boşluklar içinde bulunduğumuz muhakkak. Anlayış ve düşünce
fakirleri olduğumuzda ise hiç şüphe yok. Kendi iç dünyamızla ayakta
durduğumuz söylenemez. Fakr ve cehaletlerimizin yanında hele bir de tefrika
zaafımız var ki hiç sorma.. Senin ölçü ve kıstasların muvacehesinde
günahlarımız, tarihin en günahkârlarını arattıracak seviyede. Maruz kaldığımız
musibetler, helâk olmuş kavimlerin başlarına gelenlere denk. Bütün bunlardan
bir şey anlamayanlar serâzad ve çakırkeyf; anlayanların hüznü, kederi ise
yürekleri çatlatacak ölçüde. Gelip gelip kendi ürettiğimiz problemlere
takılıyor; yapalım derken yıkıyor ve kendi enkazımız altında kalıyoruz. Kötülük
düşüncesine bağlı meyillerimiz tabiatımız hâline gelmiş ve olabildiğine azgın;
iradelerimiz çelimsiz, yüreklerimiz de bomboş. Dertmend olanların his
dünyaları perişan, sineleri çatlayacak gibi, duyguları feveranda, ama hepsi de
çaresizlik içinde ve suskunluk murâkabesi yaşıyor: Hiddetlerini yutkunarak
geçiştiriyor, öfkelerini “lâ havle”lerle atmaya çalışıyor ve ufku görünmez,
upuzun karanlık bir vetirenin düşe kalka yolcuları olarak düşerken “of” ediyor,
kalkınca da sabır taşlarını bile çatlatacak yeni bir beklentiye giriyorlar.

Yıllar var, hep başkalarına bağlanıp kaldık ve affedilmeyen bir sürü
günahlar işledik; Seni tanımama, kendimizi bilememe, dine vefasızlık, millet
ruhuna da saygısızlıkta bulunma günahı. Oysaki Seni söylemeyen her şeyi
unutmaya, Sana saygısızlık edenlerin üstüne bir çizgi çekmeye vicdanî ahd ü
peymanımız vardı. Öyle davranamayıp ruhumuzun bütün kaidelerini yıktık;
maddî-mânevî dünyamızın şeklini değiştirdik; millî ve dinî hayatımızın
âhengini bozduk; derken bütün değerlerimiz bağı kopmuş tespih taneleri gibi
sağa-sola saçılıp gitti. Kendi özümüzü inkâr ettik. Birer materyalist, natüralist
mukallidi hâline geldik. Hevâ-yı nefsimize uyduk, akla hayale gelmeyecek
hatalar işledik. Hatalarımızı sezemedik, günahlarımızı göremedik ve
durumumuzun vahametini değerlendirerek bir türlü Sana yönelemedik.

Meçhul bir rıhtımdan yanlışa açılmamız üzerinden yıllar ve yıllar geçti.
Bulunduğumuz yerden uzaklaştık, ama mevhum hedefe de asla ulaşamadık;
sürüm sürüm yollardayız; ne dizimizde derman kaldı ne iradelerimizde fer.



Azimlerimiz iki büklüm; kanatlarımız kırık; yol-iz bilmezlerin gurbet, hayret ve
dehşeti içinde “Bir kapı” deyip inliyor ve vicdanlarımızda “Siz mi geldiniz?”
şeklinde değerlendireceğimiz bir emare ve bir işaretin yankılanacağı “eşref
saati” bekliyoruz. Beklerken de yer yer ettiklerimiz karşımıza dikiliyor ve tam
ümitlendiğimiz bir sırada kendi kendimize: “Nerede o mazhariyet nerede siz?”
diye mırıldanıyor; bir kere daha sendeliyoruz.

Ey Yüce Dost, seneler var ışığına hasret gidiyoruz ve kopkoyu bir
gölgedeyiz; ne simalarımızda renk kaldı, ne düşüncelerimizde hayat. Kendi
vehimlerimizin cinnetini yaşıyor ve sürekli kendi kendimizi mıncıklıyoruz. İki
büklümüz, harekete geçip doğrulamıyor ve bir türlü beklenen yenilenmeyi
gerçekleştiremiyoruz. Ektiklerimizi küfür fırtınaları tehdit ediyor. Yeşeren
düşüncelerimiz nifak rüzgârlarının baskısı altında. Bir türlü ayaklarımız
üzerinde duramıyor, bir türlü tevhid-i kıbleye muvaffak olamıyor ve bir türlü
zihnî, fikrî teşevvüşten, ikilemden kurtulamıyoruz. Bir sürü başıboşlar hâline
geldik; bu hâlimizle İslâm’ın çehresini karartıyor; çevremizdeki mütereddit ve
mütehayyirleri de şüphelere sevk ediyoruz. Konuştuğumuz sözler, kalb ve kafa
izdivacından doğmuş nesebi sahih beyanlar değil; yazıp-çizdiklerimize
gönüllerimizin sesi diyemeyeceğim. Her hâlimizde ayrı bir ukalâlık ve iddia
nümâyan. Çoğu hareketlerimiz mele-i a’lânın sakinlerini utandırmaya karşılık
şeytanları sevindirecek mahiyette. Affına sığındık, bize nezdinden bir ışık
gönder ve zulmetlerin oyununu boz ve bir Süleyman lütfeyle ki çevremizi saran
bütün şeytanları zincire vursun.

İfritten bir devirdeyiz; dinde tahripler yaşıyoruz ki emsali görülmemiş.
Milliyet düşüncesi en talihsiz yorumlar ağında olabildiğine derbeder; mânâ
köklerimiz, insafsız hasımların darbeleri yanında vefasız dostların ihanetiyle de
paramparça. Selâmet-i kalb ve istirahat-ı ruh isteyenler “Yâ mahşer” deyip
uykuya çekilmiş; mânâya bağlı görünenlerse rüyalarla teselli olma peşinde;
uyurgezerlerin haddi hesabı yok. Her yerde bir sürü günah işleyen arsız, bir
sürü de bu arsızlığı seyreden hissiz var. Günahkâr tevbe bilmiyor,
seyredenlerden de samimî bir ses yükselmiyor.

Senin yolundan ayrı düştüğümüz günden itibaren, bizi biz yapan bütün
değerleri de bir bir yitirdik; yitirdik iman yolunu, İslâm’ın getirdiklerini,
Cennet’e yürüme üslûbunu.. sonra da dağılıp döküldük ve ayaklar altında



pâyimal olduk. Düşüncelerimizde boşluk, sözlerimizde tutarsızlık,
tedbirlerimizde kararsızlık her hâlimizle âdeta bir sevimsizler topluluğu hâline
geldik. Şimdilerde, her şey o denli alt-üst oldu ki, inayetin olmazsa Mehdi bile
gelse bu işler düzelecek gibi görünmüyor...

Senden uzaklaşalı asırlar oldu; çok kapı tokmağı tıklattık, çok kimseye
müracaat ettik. Perişaniyetimizi görecek, dertlerimize derman olacak kimse
çıkmadı. Kaçkın olmanın hicabıyla beraber kimsesizliğin sefaletiyle de hep
kıvranıp durduk; ama dahasına takatimiz kalmadı. Biraz da ıztırarların evirip-
çevirmesiyle şu anda boynumuzda kulluk tasması huzurunda el-pençeyiz. Ben
şimdilerde dahi Seni tam anladığımızı ve dergâhına gönülden yöneldiğimizi
söyleyemeyeceğim –dergâhın uludur, kıtmir kulundur–. Anlayıp yönelebilseydik
her şeyi hâle bağlar ve “hâlimiz ayan” der sükûtla içimizi dökerdik. Ama,
mücrim de olsak, rahmetinin enginliğine çağıran Sen, günahkârların affına
ferman çıkaran da Sensin. Dua adına konuşmamıza müsaaden olmasaydı, böyle
bir teveccühe yeltenemez ve huzurunda içimizi dökme saygısızlığında
bulunmazdık...

Ey Yüce Yaratıcı, bunca zaman yâd ellerde dolaşıp yabancılık yaşadıktan
sonra sırtımızda yılların vebali, perişan bir dil, kırık bir kol ve kanatla nihayet
kapına yöneldik –ben öyle sanabilirim– bir yandan mahcubiyet yaşarken bir
yandan da Sana dönmüş olmanın sevinci içindeyiz. Huzuruna nasıl gelirsek
gelelim gönüllerimiz Seni bulmanın heyecanıyla çarpıyor ve nabızlarımız da
ümitlerimizin ritmiyle atıyor. İşte böyle bir ruh hâletiyle bütün duygularımızı
Senin hakkındaki reca ve beklentilerimize bağlayarak “Meded ey keremler
kânı, kaçkınları affet, ihtiyaçları zaruret kertesinde rahmete muhtaç olanları
affet.” deyip inliyoruz.

Yeis ümitlerimize çelme takma peşinde, düşüncelerimiz plânsızlığın
cenderesinde ve hemen hepimiz müterakim ihmallerin doğurduğu bir çaresizlik
içindeyiz. “Kimsemiz yok” diyemem; çünkü Sen varsın; tamamen nâçar
kaldığımızı söyleyemem; zira Sen çaresizlerin çaresisin. Ey sevgisi bütün
sevgilerin önünde Sultanlar Sultanı, bizi bir kere daha yakınlığına kabul buyur
ve Senden hususî iltifat bekleyenleri kendi uzaklıklarıyla baş başa bırakma;
bırakıp hicranla yakma. Bizden önce de binler-yüz binler kaçak yaşadı; sonra
döndü bunlardan bazıları Senin merhametine el açtı; el açtı ve başını eşiğine
koyup gözyaşlarıyla içini sadece Sana döktü. Sen de onların hepsini şefkat



kurnalarında arındırdın, sonra da alıp hususî sıyanetinde barındırdın. Bunca yıl
sonra bizler de, durmuş kapında Senin kulların olduğumuzu mırıldanıyor,
iltifatta bulunup kabul ettiklerine teveccüh buyurduğun gibi bize de bir kapı
aralayıp “Geçin içeriye” diyeceğin anı intizar ediyoruz.

Senin kapına yönelmek, gözden günahları, gönülden pasları silmenin biricik
yoludur. Kapına yönelen mücrimleri sevgi ve merhametine konuk etmek Senin
usûlündür. Sana yönelirken yol zâd u zahiresini ve kapına dayanıp durma
iradesini de yine Senden bekliyoruz. İradelerimize fer, sinelerimize genişlik
lütfederek bu uzun maratonu yüzümüzün akıyla bitirmeye bizi muvaffak eyle.
Böyle bir lütuf yıllardan beri süregelen bir upuzun geceyi gündüzlere çevirecek
ve bize hayatın görülüp duyulması gereken öbür yüzünü de gösterecektir.
İsyanlarımız dağlar azametinde, kulluğumuz ölçülere gelmeyecek kadar küçük;
ama Sen istersen damlayı derya, zerreyi güneş ve hiçleri de cihan değer
seviyelere yükseltebilirsin. Senin rahmet kazanındaki bir damla Sultan
Süleymanların bütün hazinelerinden daha değerlidir. Bütün varlık Senin
cömertliğin sayesinde her istediğini rahatlıkla bulabilmektedir. Küçük bir
teveccühün bütün dilencileri sultanlar seviyesine yükseltmeye yeter. Şimdi aç
hazinelerinin kapısını ki dünya hükümdarlarının gözleri servet görsün; saç
kendi bağının güllerini ki her taraf ıtriyat çarşısına dönsün. Gönüllerimiz,
rahmetinin gazabına sebkat ettiği mülâhazasıyla çarpıyor, gözlerimiz bir ışık
beklentisiyle açılıp kapanıyor. Devrildiğimiz ve bize ait her şeyi de
devirdiğimiz günden beri bizi kaldırıp eski konumumuza yükseltecek inayetinin
tecellî edeceği ümidi olmasaydı, asla ayakta kalamazdık.

Senden uzaklık her şeyimizi alıp götürdü; düşüncelerimiz ufuksuzluğa takılıp
kaldı. Akıllarımız her gün ayrı bir fantezinin peşinde ve hezeyandan hezeyana
koşup durdu. Kalblerimiz kendi özlerine rağmen karardı ve simsiyah kesildi;
canlarımız gırtlakta, başımızı kapının eşiğine koyuyor Senden yeni bir diriliş
dileniyoruz. Sergerdanlığımız riayetine bir çağrı, tutarsızlığımız irade ve
kudretine bir davetiye, yalnızlık ve gurbetimiz himayene bir sığınma dileğidir;
bizi maiyyetine yükselt ve yakınlığınla şereflendir.

Ey Merhametliler Merhametlisi, hâlimizi sadece Sana açıyor, içimizi yalnız
Sana döküyor ve son bir kere daha en içten iniltilerle engin rahmetinin kapısını
tıklatıyoruz; tıklatıyor ve “Meded ey Kafile-sâlâr-ı rusül huz biyedî.!” diyoruz.



Meded ey gizli açık her hâlimizi bilen.! Meded ey hayat ve kaderimize
hükmeden.! Meded ey ilk kapı ve ilk-son mercî; Senden ayrı düştüğümüz şu
meş’um dönemde hiç kimse imdadımıza koşmadı; feryadımızı duyup şefkatle el
uzatan da olmadı; hep hicranla inledik ve hasretle yutkunup durduk. Eyyub’a
hayatın ırmağının çağı göründüğü, Yakub’a Yusuf’un gömleğinden kokular
gelip ulaştığı şu günlerde, tıpkı o hasretkeş Nebi gibi tasamızı, dağınıklığımızı
Sana arz ediyor ve rahmetinin ihtizazını bekliyoruz.

Aslında, herkesin kapılarını yüzümüze kapadığı ve çığlıklarımıza kulaklarını
tıkadığı dönemlerde dahi, Senin kapıların müracaat eden herkese açık, lütuf ve
ihsanların sağanak sağanak, teveccühlerin de başımızın üzerindeydi.. yoldan
çıkan biz, yolsuzluk yaşayan biz, ufkumuzu karartan da bizdik.. ey bizi hiçbir
zaman terk etmeyen Rabbimiz, şu renk atmış simalarımıza, şu tekleyen
nabızlarımıza, şu ritmi bozulmuş kalblerimize ve şu yürekler acısı hâlimize
merhamet buyur da, içinde bulunduğumuz kahredici şu sıkıntılardan bir çıkış
yolu göster ve dirilmemize izin ver.. çaresizlikle kıvranırken dahi ümitle
çarpan sinelerimize, yaşlarla dolan gözlerimize, hacâletle kızaran yüzlerimize
şefkatle teveccüh buyur, bir kez daha kapı kullarını bağışla...

Problemlerimizin bütün bütün çözülmez bir hâl aldığı, işlerimizin her gün
biraz daha çetrefilleştiği, yapma teşebbüslerimizin bile yıkımlara sebebiyet
verdiği ve iç içe yanlışlıklar ağına takılıp kaldığımız bir kapkara zamanda ey
her hâlimize nigehban olan Efendimiz, ruhlarımıza, Zâtına sığınma ihtiyacını
tam duyur, gönüllerimizi yakarış hissiyle coştur; solgun ve tadı-tuzu kalmamış
dualarımızı hususî teveccühlerinle renklendirerek onları kabul ufkuna ulaştır.
Âcizlere, fakirlere, muhtaçlara ve ihtiyaçları zaruret çizgisinde bulunanlara
iltifatın türünden bizleri de teveccühlerinle sevindir. Ve bu bîçarelere çare ol.
Kurtuluşumuz Senin hususî iltifatına kalmış; ümidimiz Sensin, beklentilerimiz
de Sendendir.

Hatalarımız bütün denizleri kirletecek kadar cesim ve ürpertici; Sana karşı
tavırlarımız mahvolmuş kavimlerin hâllerinden birkaç kadem daha ileri; kalbî,
ruhî hastalıklarımız cüzzamdan, kanserden daha amansız; dertlerimizi dergâhına
açıyor, dermanı da Senden ümit ediyoruz. Sen kimsesizler kimsesi ve bizlerin
melceisin. Senden başka ilâh yok ki ona el açıp yalvaralım. Kapından gayri
kapı yok ki varıp ona dayanalım. Senden başka sığınak bilmiyor, Senden başka
güç ve kuvvet de tanımıyoruz. Gören, bilen, duyan sadece Sensin; aç ufkumuzu



ve bize kendimiz olma idrakini lütfeyle. Amellerimizi ihlâsla derinleştir ve
ümitlerimizi de ye’sin insafsızlığına bırakma...



Özündeki Sihriyle 
Bizim Dünya
Realitelerin boz-bulanık rengine rağmen, insafla bakanlarca bu dünya hâlâ

önemli bir cazibe merkezi konumunda. Onu, yazı-kışı, güzü-baharı, gecesi-
gündüzü, iklimi-tabiî örtüsü, insanları-kültür zenginliği ve maddî-mânevî
atmosferi ile bütün cihanlara denk tutmak mübalâğa olmasa gerek.

Dünyanın hiçbir yerinde, geceler-gündüzler bu ülkede olduğu kadar büyülü,
zaman burada hissedildiği kadar esrarengiz, mevsimler bu ölçüde ılık, tabiat da
bu kadar canlı ve bu kadar yumuşak değildir. Cihanın en nadide yerlerinde ve
en müstesna coğrafyalarında gün gelmiş gündüzler matlaşıp sararmış, geceler
karanlığa gömülüp ışıksız kalmış, günler birbirine karışıp bidüziye bir hâl
almış; ama bu dünyada –tabiî görüp duyabilenler ve hayatını kalb ve ruh
çizgisinde sürdürenler için– hiçbir şey eskimemiş, değişmemiş ve hele asla
sihrini, cazibesini kaybetmemiştir. Aksine onda baharlar her zaman haşr u neşr
naraları atıp durmuş; yazlar rengârenk güzellikleriyle gelip gönül ufkumuza
oturmuş; sonbaharlar monotonluğu yırtan nevhalarıyla dirilişe dayalı bir zevali
hatırlatmış; kışlar sinelerimizde aşk u hasret duygularını coşturarak ruhlarımıza
ye ni “ba’sü ba’del mevt” ler fısıldamış ve bizi sürekli tabiatlarımızın
emelleriyle buluşturmuşlardır.

Gönül adesesiyle bakıldığında bu ülkede gelmelerin-gitmelerin,
değişmelerin-dönüşmelerin, farklılaşmaların-başkalaşmaların değişik mânâlar
ifade ettiği görülür.. ve hayat her zaman in’itafları çok bir mecrada,
olabildiğine yüksek bir debiyle özüne ulaşmak için tıpkı çağlayanlar gibi hep
ebediyet endamlı mehîb görüntüler sergiler durur. Sıkışıp daraldığında, gerilip
debisini daha bir yükseltir ve aşar aşılmaz gibi görünen engelleri.. yürür
köpüre köpüre havzında kendince.. kaynağından fışkırdığı gündeki safvetiyle;
hatta daha bir arı-duru hâl alarak.. sonra çağlar ve hayat soluklar geçtiği her
yerde.. yaşatır yaşamaya istidadı olanları ve koşar visâle sevgilisinden ayrı
düşmüş bir âşık gibi.. derken erer vuslata, vuslatta ebedî huzura.
Gönüllerimizde hayatın rengi, deseni, şivesi budur ama, anlamaz bunları
anlamayanlar bizi; bizim mânâ köklerimizi, duyduklarımızı, düşündüklerimizi,
mefkûre ve hedeflerimizi.



Aslında, bizim dünyamızda doğup büyümek, kökleri geçmişin derinliklerinde
bulunan onun ruh ve mânâsını duymak bir imtiyaz ve bir bahtiyarlıktır. Böyle
bir imtiyaz ve bahtiyarlığı tam sezebilmek, biraz bu dünyanın ruh ve mânâsı
sayılan o zengin mirasımızın takdir edilmesine, biraz da ona, Mecnun’un
Leylâ’ya baktığı gibi bakılmasına bağlıdır. Gönüllerdeki aşk u iştiyakı;
güzellik, melâhat, endam ve tenasüp karşısında parlayıveren bir kor veya
tutuşan bir çerağ diye yorumlarlar; bu yaklaşım doğru olsa da eksiktir; zira en
büyük aşklar her zaman ruh inceliği, duyarlılık ve ihsas derinliğiyle mebsûten
mütenasip inkişaf edegelmiştir. Kaba ve duyarsız ruhlar bazı şeylere karşı
temayül izhar etseler de kat’iyen sevmesini bilemezler. İhsasları körelmiş
kimseler her zaman aşk u iştiyak deyip dursalar da asla vefalı olamazlar.
Herhangi bir şeyi sevmek onu doğru tanıyıp duymaya bağlıdır. İç
hususiyetleriyle tam bilinmeyen güzellikler insanlar üzerinde muvakkat bir
alâka uyarsa da ebedî irtibat vesilesi olamaz.. bu kabîl alâkalar gelip geçici
heyecanlara sebebiyet verseler de birer aşk kıvılcımı hâline gelemezler.

Allah’ı bilmeyenler O’nu hiçbir zaman sevemediler/ sevemiyorlar.
Peygamberini gerektiği gibi tanıyamayanlar O’na karşı saygılı
olamadılar/olamıyorlar. Bu ülkeyi sırf coğrafî bir çerçeveden ibaret görenler
de vatan sevgisinin ne demek olduğunu bilemiyorlar; bilmeleri de mümkün
değil. Herhangi bir toprak parçası yeraltı-yerüstü zenginlikleriyle kıymet
kazandığı gibi; bir ülke de mânâ kökleriyle ve geçmişten tevârüs ettiği
değerlerle yükselir; gelir gönüllere taht kurar. Onu bu ölçülere bağlı duyup
sevenler “ülkem” der oturur-kalkar ve hummaya tutulmuş gibi hep “dâüssıla”
ile titrer dururlar.

Gerçi, çöl bile olsa, hemen herkes doğup büyüdüğü, suyunu içip havasını
teneffüs ettiği ve âşina olduğu yerleri sever; oralara karşı daha bir derin alâka
duyar. Ama bizim kendi dünyamızla alâkalı aşk u iştiyakımız, sırf orada
dünyaya gelip, orada neş’et etmemize bağlı değildir. Biz, içinde doğup
büyüdüğümüz yerleri bize vilâdet mahalli olmasının çok çok ötesinde ve başka
yerlere kâbil-i kıyas olmayacak şekilde ayrı bir derinlik ve ayrı bir büyüyle
duyar; bağrında bulunduğumuz zaman, onu annelerimizin sineleri kadar sıcak
hisseder; ayrı kaldığımız durumlarda da hep hasretle hatırlar, iç zenginliklerine,
tadına, şivesine ve sihirli coğrafyasına derin bir özlem duyarız. Ona bizim
ufkumuzdan bakmayanlar ve onu derinlikleriyle tanımayanlar, daha doğrusu



bizimle aynı memeden süt emmeyenler, onun bu büyülü derinliklerini hiçbir
zaman anlayamazlar; anlayamamışlardır da.

Kim onu nasıl duyup nasıl yorumlarsa yorumlasın, biz bu sihirli dünyada,
cihanın en muhteşem coğrafyalarında bulamayacağımız güzellikleri bulur, kendi
zenginliklerimizi duya duya yaşar, kendi şivemizin sihriyle büyülenir ve her
günkü basit hayat içinde madde ötesi ne derinlikler ne derinlikler temâşâ
ederiz! Aslında hemen hepimiz, hem bugünümüzü, hem gelecek adına
beklentilerimizi, hem de kendi hayat felsefemizi ve geçmiş zenginliklerimizi,
bunları çağrıştıran izler, işaretler ve emareler arasında daha bir derince duyar
ve daha bir farklı şekilde hissederiz.

Evet geçmişin zevk ve telâkkilerine göre örülmüş bir mimarî doku
karşısında; inanç, duygu, düşünce ve estetik anlayışımızı resmeden bir dekorla
yüz yüze geldiğimizde; soylu bir tarihin ölümsüz işaretleri sayılan mâbetler,
medreseler, zaviyeler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar ve bedestenlerin sırlı
dünyasına açıldığımızda geçmişimize ait ruh ve mânânın sağanağına tutulmuş
gibi olur ve olduğumuzdan daha fazla bir vüs’ate ereriz; ereriz de işte o zaman
hislerimiz, gider heyecanlarının serhaddine ulaşır.. ruhî melekelerimiz,
tahayyül gücümüz, zaman üstü mülâhazalara yükselir ve hemen hepimiz âdiyat
türünden duyduğumuz şeylerin yanında olağanüstü sesleri, sözleri
duyabileceğimiz bir ufka ulaşır ve düşünce dünyamız itibarıyla, dünün,
bugünün, yarının halitasından, fakat bu zaman dilimlerinden hiçbirine uymayan,
ama hepsinden bir kısım çizgiler taşıyan daha sihirli bir dünyanın göbeğinde
buluruz kendimizi. Derken her şeyi ile bizim olan bu dünyada her nesne, her
renk, her desen ve her şive değişerek âdeta bir başka hâl alır: Gurup etmiş gibi
görünen güneş yeniden doğar.. mehtap, yıldızlar, arşı seyahate çıkmış gibi
dolaşır başımızın üstünde ve bize gülücükler yollar.. her taraf üzerimize
tebessümler yağdırmaya başlar.. ve yıllanmış karanlıkların büyüsü bir kez daha
bozulur; bozulur ve aydınlık ordusu karşısında zulmetler üst üste bozgunlar
yaşamaya durur.. bahar nâralar atar, bütün güzelliklerini ortaya döker.. kurumuş
gibi görünen çeşmeler gürül gürül akmaya başlar.. bulutlar eğilir arzı kucaklar;
otlarla, ağaçlarla konuşur.. yağmur solmaya yüz tutmuş her yeri şefkatle okşar
geçer.. rüzgârlar bir toy-düğün havası içinde gelir hepimizi ve her nesneyi tatlı
bir serinlikle kucaklar.. dağlar-taşlar, her yanda ötüşen kuşlar bize görüntü, ses
ve nağmelerden ne armağanlar, ne armağanlar sunarlar; sunar ve yaşadığımız



zaman dilimi içinde daha önce yaşanmış olan ve yarınki hayat adına da
yaşanması düşlenen ışıktan günlerin kıvrımları arasında hiçbir zamana ait
olmayan, ama bütün zamanların özü-usaresi sayılan ruhtan, mânâdan bestesiz ve
güftesiz en enfes mûsıkîler dinletirler.

Ben ne zaman, iman ve ümitlerimin ışığında bu mübarek dünyayı düşünsem,
kendi kendime, “İşte mânâ ve iç güzellikleri itibarıyla serhaddi olmayan, aşkın,
büyülü ülke..” der, onun içinde bulunuyorsam talihime tebessümler yağdırırım;
uzaklarda isem, derin bir iştiyak ve “dâüssıla” ile inler hayalimin
menfezlerinden onu temâşâya koşarım; koşar ve hasretlerimden sıyrılmaya
çalışırım. Bana göre o her zaman, en güzel ülkelerden daha güzeldir. Bütün
dünyayı kirletebilen çirkinliklerin işgaline uğradığında dahi hiç değişmeden
güzeller içinde her zaman bir tane olarak kalabilmiş ve müşârun bil-benân
(parmakla gösterilen) bir ülkedir.

Evet, hiçbir şey onun mânevî ufkunu kirletmemiş ve hiçbir levsiyât iç
safvetini bulandıramamıştır. Zaman gelmiş kinler, nefretler, gayzlar, hizip
kavgaları her yanı sarmış, demokrasinin kolu kanadı kırılmış, hür düşünce
öldürülmüş, iman, İslâm ve Kur’ân en vahşi saldırılara maruz kalmış; her yerde
hazan yelleri esmiş; bağlar bahçeler bozulmuş, çiçekler renk atmış, güller yasa
gömülüp kan ağlamış; en taze fidanlar kırılmış, en gür selviler devrilmiş; hazan
vurmuş ve yapraklar savrulmuş; ama bu dünya, o derinlerden derin iç
zenginliği, mânevî deseni, ruh ve mânâ gücüyle hep rengârenk olarak kalmış;
kendi evlâtlarına gülücükler yağdırmış, onların ağlamalarını tebessüm
fasıllarıyla tadil etmiş, realitelerin acı ve sert fırtınalarını özünün ümide açık
büyüsüyle yumuşatmış ve en Cehennemî hâllerde dahi sinesine sığınanları sırlı
bir “berd ü selâm”la serinletmiştir.

Bu ülkede kendine yer arayan, düşmanlık, husumet, kavga ve nefret gibi
yabancı ve kâfirce düşünceler hiçbir zaman onda daimî ikamete muvaffak
olamamış; ihtilâf ve iftiraklar da hedeflerine ulaşamamışlardır. Gayz, nefret,
sevgi ve mülâyemete yenik düşmüş; haset ve ihtiras kendi kendini yiyip
bitirmiş; varlık ve bekâsını bu türlü duygulara bağlayan talihsizler de asla
payidar olamamışlardır. Kirler ve kirliler geldikleri gibi savulup gitmiş,
sonunda orada sadece ve sadece hakikî insanlar ve insanî değerler baki
kalmıştır.



Gerçi bazen, hemen hepimiz, beklenmedik bir kısım hâdiselerden rahatsızlık
duyarak, güzel ülkemizde bu kabîl şeylerin olmamasını dilemiş ve “Nasıl
oluyor da kalbe ve ruha açık bir dünyanın insanları, hem de o zengin tarihî
miraslarına rağmen bu kadar kalbsiz ve hissiz olabiliyorlar?” diye
hayıflanmışızdır. Ancak bu mülâhaza ve ona sebep olan durum uzun sürmemiş,
vakt-i merhunu gelince, her şey yeniden olması gerekli şekli almış; kalb
hareketlenmiş; ruh kendi şivesiyle konuşmaya başlamış; hissizlik yerini
duyarlılığa bırakmış ve her şey bir kere daha özündeki edâya ulaşmıştır.
Aslında bizler ara sıra onun ufkunu karartan sis-dumanı hesaba katmayacak
olursak o, bütün zamanların lezzet, tat, şive ve güzelliklerini birden bize
sunacak kadar büyülü bir zenginliğe sahiptir: Biz her zaman onun sabahlarında
nevbaharları koklar; gündüzlerinde yazın rengârenk güzelliklerini temâşâ eder
ve guruplarında da en tatlı hüzünlerle sonbaharları duyarız. Onda her zaman
sihirli görünen gece ve gündüzler, bin bir nazla değişip duran mevsimler öyle
taze, öyle ince ve öyle yumuşaktır ki, onları duya duya, koklaya koklaya âşinası
olmuş gönüller, her sabah bir yeni güne uyanırken, en tatlı bir sesle “ba’sü
ba’del mevt”e çağrılıyormuşçasına yerlerinden fırlar, ezan ve temcit sesleri
eşliğinde kendilerini Cennetlere uzayan bir şehrahın ortasında bulurlar.

Bizim hislerimiz açısından bu dünyada her şey, çok defa tam sezemediğimiz
bir büyüyle hep tül pembe görünür. Onun hiçbir zaman renk atmayan mânevî
deseni; insanlarının gönül safveti; büyük çoğunluğun yerinde duruşu ve göz
dolduran tavırları; çarşı-pazarının geçmişten tevarüs ettiği soylu çizgileri; cami
ve minarelerinin, revak ve şadırvanlarının büyülü görüntüleri; mâbet
harimlerinin hemen hiçbir zaman değişmeyen o sımsıcak atmosferleri; şadırvan
başlarında “hû hû” deyip abdest alanların, damla damla revaklara boşalan kuş
cıvıltılarıyla karışıp bir koro teşkil etmeleri; teşkil edip içimize akması gibi
durumları ve daha değişik büyülü hususiyetleri kâmil mânâda ancak bu ülkede
görmek mümkündür. Ne var ki bunun böyle olduğunu duyabilmek de çok defa
herkese müyesser olmamaktadır. Böyle bir duygusuzluk onlara Allah’ın bir
mekri olmasa da, haklarında bir mahrumiyet emâresi olduğunda şüphe yoktur.
İhtimal bu bahtsızlar, ara sıra biraz serince esen rüzgârlara, sertçe esen hazana,
mevsimsiz kara-buza, doluya-tipiye-borana tutulduklarından dolayı bu Cennet
köşesini, muvakkat hâdiselerin ekşi yüzüyle yorumluyorlar..!

Oysaki bu kabîl şeyler hep gelip geçicidir; muvakkaten ufkumuzu karartsalar



da geldikleri gibi gider ve yerlerini bu dünyanın özündeki o pırıl pırıl tılsımlı
güzelliklere bırakırlar; bırakırlar da her taraf yeniden kendi tabiatının sihirli
endamıyla tüllenmeye başlar.. ve bir anda bütün gönüllere huzur ve inşirah
veren bir sihir kaplar her yanı. Derken ufkumuzdaki bütün sis ve duman silinir
gider.. gökyüzü bir baştan bir başa bembeyaz bahar bulutlarıyla dolar.. yağmur
yağmasa da çiy olur ve yapraklar üzerine çöken tozun-toprağın yerini gelir
şebnemler alır. Şafakları şafaklar takip eder ve ufukta gönüllerimizin diline
âşina beyaz çehreli günlerin yüzü görünür; görünür de ovalar-obalar, şehirler-
köyler, sokaklar-çarşılar bütünüyle mânevîleşir.. ve mânevîleşen bu dünya
ötelerin koridoru hâline gelir. Duyuşlar, sezişler daha bir koyulaşır ve böyle
bir duygu tufanının içimize boşalttığı incelik, şefkat ve şiirin seviyesi
idraklerimizi aşar; arzu ve hülyalarımızla realiteler arasındaki uçurumlar bir
bir kapanır ve bazı rüyalarda olduğu gibi artık hayatı istediklerimize göre duyar
ve yaşarız. Düşünce ufuklarımız Cennet yamaçları gibi renklenir..
somurtkanlaşan duygularımız, kuruyup çatlayan gönüllerimiz, kuraklıktan renk
atan çiçekler gibi yıkılmak üzere olan ruhlarımız sûr sesi almışçasına derlenir-
toparlanır ve kendi ufkuna doğru yürür.. her şey ve herkes farklı bir duruşa
geçer ve diriliş nâraları atmaya başlar...

Kendi vatanında vatansızların hasret ve hicran yaşadığı dönemlerde, ben hep
gönlümün pencerelerinden içime akan bu dünyanın bu tür büyülü
güzellikleriyle meşgul oldum ve onun çehresinde hep farklı şeyler okudum.
Ümitlerin kapkara düşüncelere yenik düştüğü şu günlerde dahi, içimden kopup
gelen, bana his ve inanç dünyamın esrarını söyleyen enfes bir mûsıkî dinliyor
gibiyim. Her zaman ümit ve imanıma bağlı tutmaya çalıştığım gönül dünyamda
tatlı birer hatıraya inkılâp etmiş bütün o muhteşem mâzimi ve bir gün mutlaka
geri geleceğinden hiç şüphe etmediğim şanlı geleceğimi gönül gözlerimle
temâşâ ediyor ve zamanın bu iki kanadıyla alâkalı en enfes görüntüleri, en
bayıltıcı renkleri, en göz kamaştıran ışıkları birden duymaya çalışıyor ve
hâlihazırdaki durumun onca darlığına rağmen, kalbî ve ruhî hayatım itibarıyla
en geniş meydanlardan daha geniş alanlarda tenezzühe çıkmış gibi bir rahatlık
hissediyorum. Günümüzdeki bütün sevimsizlikleri zamanın yorumlarına ve
gelecek adına vesile-i ümit sayılan aydınlık nesillerin takdirlerine havale
ederek, inanç, ümit ve hüsnüzannımın ışık, gölge ve meltemleri arasında gelip
gidiyor, Allah’a itimat ve yakînimin araladığı menfezlerden –kapı aralığından



diyebiliriz– tam net ve vâzıh görünmese de, müstakbel bir saadetin duygularımı
okşadığını hissediyor ve bir zamanlar insafsızlığımıza kurban giden ruhumuzun
ölüm döşeğinde, şimdilerde tarihin yüzünü karartan bir kaba ve karanlık
düşüncenin can çekiştiğini müşâhede ediyor ve ona yakılan ağıtları ruhumun
derinliklerinde tarihin diriliş neşideleri gibi dinliyorum.



Örnekleri Kendinden 
Bir Hareket
Bu yazıda, anlatılması bir vefa borcu, dile getirilmesi çok zor bir destandan

söz etmek istiyorum. Ama bilmem ki, rüşeymleri, filizleri ve fideleriyle
dünyanın dört bir yanını tutmuş önemli bir ihyâ hareketini bu ölçüdeki bir
makale çerçevesinde ifade etmek mümkün olabilecek mi? Hiç zannetmiyorum...
Bu konudaki bilgim videolardaki müşâhedelerimden ibaret; olaya şehadetim
duyduklarıma bağlı; kalemim karîhama esir; olup bitenlerin ifade edeceği mânâ
bilmem hangi zamana merhun.. şimdi bu şartlar altında ne anlatılabilir onu siz
söyleyin. Bu itibarla da, benim konu ile alâkalı yapıp edeceğim olsa olsa bir
gül ya da bir çiçeğin resminde umum gülleri, çiçekleri anlatmaya yeltenme gibi
bir şey olabilir. Bu ise, ölü bir gül resminde koca bir gülistan ve çiçek
bahçesini, hem de her bir gül ve çiçeği özel deseni, farklı şivesi ve çarpıcı
edâsıyla anlatmaya kalkışma olacaktır ki, böyle bir yolla gülistanın da, çiçek
bahçesinin de ifade edilemeyeceği açıktır. Öyle de olsa, çağın bu destan
hâdisesi adına kalb ve kalem erbabını harekete geçirmek için böyle bir cür’et
izharına ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Bazı erbâb-ı himmetin “vira bismillâh”
demeleri, konuyla alâkalı böyle bir perişaniyet sergileme sonucu
gerçekleşecekse, bence maksat hâsıl olmuş demektir.

Öyle ise ifade ve üslûp ne seviyede olursa olsun çağın bu önemli hâdisesi
mutlaka anlatılmalıdır; her şeyden evvel tarihe not düşmek ve bu kahramanlığı
gerçekleştiren adanmışlara vefa borcumuzu edâ etmek için anlatılmalıdır.
Aksine, çok kısa zamanda, dünyanın dört bir yanında duyulup hissedilen bu
yumuşak esinti, bu sımsıcak hava, bu taptaze düşünce ve bu sevgi, hoşgörü
meltemleri anlatılmazsa vefa, civanmertlik, diğergamlık gibi yüksek hasletlere
karşı da saygısızlık gösterilmiş olur.

Bu hareket yazılacak ve üzerinde ciddî durulacak bir hâdisedir; birkaç
düzine kara sevdalı, kimsenin düşünmediği ve akledemediği bir dönemde
hasret ve hicran mülâhazalarına takılmadan, “gurbet” ve “yâd eller” demeden,
hedef Hak rızası açıldılar dört bir yana; azimli, kararlı ve güvenle dopdolu
olarak.. gönüllerindeki ülke tutkusunu, memleket sevdasını hizmet aşkıyla
bastırarak. Allah yolundaki mücahedelerini, çok az insanın duyabileceği



şekilde duydu, yaşadı ve peygamber havarileri gibi: “Girdik reh-i sevdaya
cünûnuz...” (Nigârî) deyip yürüdüler mağriplere maşrıklara... Gençliğin,
gençlik ruhundaki dünyevî arzu ve emellerin karşı konulmaz bir cazibe ile
herkesi kendine çektiği, cismâniyetin insanî duygu ve düşünceleri baskı altına
aldığı, hayatın o en mavimtırak demlerinde, değişik istek ve dürtüleri bastıran
başka bir vuslat iştiyakıyla uçup gittiler âdeta her yana yüreklerinde ilk
saftakilerin heyecanı. Bu uçup gidiş talihsiz bir dönemde rüyalarına giren
yalancı bir dünya güzelinin arkasına düşmüş; ömür boyu hayal avlamış, hicran
yaşamış ve kendi benliğinden uzaklaşmış, ama hiçbir zaman menzil-i maksûda
ulaşamamış o toy sevdalıların gidişi gibi de değildi. Bu gidiş yürekten, his,
şuur ve irade ayaklı; ihlâs ve samimiyet derinlikli bir gidişti. Siz isterseniz
buna, iman her zamanki dinamikleri, aşk u şevk tabiî hâlleri, adanmışlık
mefkûreleri, Sonsuz Nur rehberleri, candan cânandan geçmişlerin kendilerini
dünyaya anlatma cehdi de diyebilirsiniz. Evet bunlar, ne kendilerine takıldı, ne
de önlerini kesen engeller karşısında dize geldiler; yüreklerinde renk atmayan
tek sevda Hak rızası ve Hakk’a vuslat arzusu yürüdüler dünyanın en ücra
köşelerine. Onlar yürüdü; yollar övündü, ruhanîler sevindi ve tabiî şeytanlar da
dövündü... Yürüdüler ne atları vardı ne arabaları, ne silahları vardı ne de
cephaneleri. Güç kaynakları, sinelerinde her zaman magmalar gibi köpürüp
duran o müthiş iman ve heyecan, ufuklarında insanlığın mutluluğu ve tabiî rıza
ve rıdvan; bahtları sahabî ve havârî bahtına eş; iffet ve ismetleriyle de
ruhanîlerle kardeş bir tavra ulaştılar hemen fecrin arkasından; ulaştı, destanlık
birer konu ve solmayan birer hatıra oldular.

Götürdüler ulaştıkları her yere sonsuzdan oluk oluk nur; tüttürdüler her
yanda ocaklar; alevinde, korunda, dumanında huzur. Bozuldu zulmün, karanlığın
büyüsü. Uykusu kaçtı ilhad yarasalarının ve homurdanmaya durdu karanlıklar
bitevî.. körüklendi bir kez daha yalan, iftira, tezvir ocakları.. gemi azıya aldı
kaba düşünce ve yobazlık.. fikir üzerine atlar sürüldü ve inanca öldüren
pusular kuruldu. Ama nâfileydi bütün bu çırpınışlar; sarmıştı ışık her yanı;
sarmıştı sonsuzdan gelen nurlar umum cihanı. Artık dem aydın ruhların demi,
devran da onların devranıydı. Gerçi ortalık biraz toz duman, ufuklar da sisliydi;
ama artık karanlık ve kaba düşüncenin büyüsü bozulmuştu.

Söz şimdi aydınlık ruhlardaydı. İnsanlık bunlarla yeniden kendini keşfedecek
ve varlık hiyerarşisi içinde hakikî yerini alacaktı. Bu itibarla, onlar yolları



gözlenen bir nesildi; gittikleri her yerde insanlık onları, onlar da tevazu ve
mahviyet duygusuyla başları ayaklarının bulunduğu noktada Allah’ı tâzim ve
insanlara saygı mülâhazasıyla sürekli iki büklüm, gözleri Rahmeti Sonsuz’un
kapı aralığında ışık sağanaklarının sökün edeceği ânı bekliyorlardı.
Günümüzün insanı konuyu nasıl değerlendirirse değerlendirsin onlar âtinin
çocuklarıydı; nurlu geleceğin karnı da onların sırlarına gebeydi. Her biri kendi
çapında birer diriliş havârîsi olan bu kutluların ellerinde dostluk buketleri,
dudaklarında kardeşlik neşideleri vardı. Onların en keskin kılıçlardan daha
keskin dilleri suyunu Kur’ân çağlayanından almış ve sözleri de uhrevî
buutluydu. Bu sözler zulmetleri paramparça ediyor ama kimseyi yaralamıyordu;
kulaklarda Kevser çağıltıları bıraksa da kimseye hasret yaşatmıyordu.

Aslında bunların ne ele ne de dile ihtiyaçları vardı. Çerağlar gibi parıl parıl
simalarıyla görüldükleri her yerde Allah’ı hatırlatan bu temiz çehreler öyle
büyülü idiler ki, onların hâllerinden süzülen mânâlar karşısında beyanın dili
tutuluyor ve lisanlar da sessizlik murâkabesine dalıyordu. Onların ışığı değil,
gölgeleri bile pervaneleri yakıyor ve nurları semtlerine uğrayanların gözlerini
kamaştırıyordu. Biz “Hâlin yanında dilin, beyanın sözü mü olur.! Temsil
konuşunca tebliğe hâcet mi kalır!” deriz ki doğrudur. Onlar bu doğrunun
temsilcileriydi. Her zaman yeryüzünde yığın yığın güzel insan olmuştur; ancak
bu sonuncuların edâ ve şivesi çok başkaydı. Onlara eşleri-menentleri yok
diyemem. Ne var ki, “göster” denince de hemen bir şey söyleyemem. İhtimal,
“bunlar ruhanîlere benziyor” der geçerim.

Bu aydınlık ruhları kime benzetirsek benzetelim, onların neşrettikleri nurlar
sayesinde kupkuru çöller İrem bağlarına döndü.. pek çok kömür ruh, elmasa
inkılâp etti.. taştan-topraktan tabiatlar, altın ve gümüş olma pâyesine yükseldi..
ve haklı olarak şimdilerde herkes onlardan söz ediyor; onların vaad ettikleri
sevgi, kardeşlik ve hoşgörünün gerçekleşeceği günleri bekliyor. Bugün sadece,
zulmeti-ziyayı birbirine karıştıranlar, hayatlarını cismâniyet mahbesinde
geçirenler onların aleyhinde atıp-tutuyor.. yarasalar onlardan rahatsız.. kurtlar-
çakallar onlara diş gösteriyor.. ve divanelerde tedirginlik var. Ben bütün
bunları bir mânâda tabiî karşılıyor ve “herkes kendi karakterinin gereğini
sergiler” diyorum.

Ne olursa olsun, şurada-burada bir sürü mum söndürene mukabil onlar,
uğradıkları her yerde ışığa teşne gönülleri öteden nurlarla aydınlatıyor; temiz



fıtratları eşya ve hâdiselerin perde arkasına uyarıyor ve bozulmamış seciyelere
evrensel insanî değerleri duyuruyorlar.

Bir zamanlar Kur’ân sayesinde kıtalar arası engeller aşılarak kalıcı bir
sevgi, saygı ve diyalog gerçekleştirildiği gibi, şimdilerde de bu kutsîlerin
gayretleriyle yeni bir anlaşma ve uzlaşma zemininin oluştuğuna/oluşacağına
inancım tamdır. İnsanlık geçmişte milletimizi hep gülen yüzü ve gülen talihi ile
tanıdı; işte bu, günümüzde de bir kez daha niye olmasın ki.! Kaldı ki daha
şimdiden, bu mefkûre muhacirlerinin uğradığı hemen her yerde, insanlar
arasında âdeta bir sevgi seli çağlamaya başladı bile. Hemen her bucakta
duyulur, hissedilir şekilde iç içe huzur ve itminan esintileri var. Dahası, her
yanda âhenk ve istikrarın sarsılmaz blokajları diyebileceğimiz sulh adaları
oluşuyor.

Kim bilir belki de çok yakın bir gelecekte, kendini yaşatma mefkûresine
adamış bu hasbîler sayesinde, kalb-kafa bir kere daha sarmaş-dolaş olacak;
vicdan-mantık birbirinin farklı derinlikleri hâline gelecek; fizik-metafizik
kavgadan vazgeçerek kendi alanlarına çekilecek ve her şey kendi tabiatındaki
güzellikleri kendi diliyle ifade etme fırsatını bulacak; teşriî emirlerle tekvînî
esasların iç içeliği bir kere daha yeniden keşfedilecek; insanlar birbirleriyle
gereksiz yere kavga etmenin nedâmetini duyacak; çarşıda-pazarda, mektepte-
yuvada bugüne kadar bir türlü tam gerçekleştirilemeyen huzur atmosferleri
oluşturulacak ve huzur esintileri duyulacak; ırz çiğnenmeyecek, namus pâyimal
olmayacak, gönüller sürekli hürmet ve saygı soluklayacak; kimse kimsenin
malına, ırzına kem gözle bakmayacak; kavîler âdil davranacak, zayıflar-âcizler
insanca yaşama fırsatını bulacak; kimse zan ile tevkif edilmeyecek; kimsenin
evi, iş yeri saldırıya maruz kalmayacak; hiçbir masumun kanı akıtılmayacak ve
hiçbir mazlum ağlatılmayacak; ve herkes Allah’a karşı saygı duyup insanları
sevecek.. işte o zamandır ki, Cennetlerin koridoru konumunda olan bu dünya
yaşanmasına doyulmaz bir Firdevs hâline gelecektir.



Günümüzün Karasevdalıları
Yüksek düşünceleri, yüce gayeleri, büyük ve evrensel projeleri ancak, her

zaman yüksek uçabilen, uzun soluklu; yürüdüğü yolda hız kesmeden yürüyen,
durduğu yerde kararlı duran, uhrevî zevklerle gerilmiş karasevdalılar
gerçekleştirebilir. Şimdilerde bizim şuna-buna değil, bu seviyede düşünen,
inanan, düşüncelerini hayata geçirerek önce kendi milletini, sonra da bütün
insanlığı aydınlığa çıkarıp, onların Hak’la buluşmalarını sağlayabilen, kendini
hakikate adamış ruhlara ihtiyacımız var. Düşünülmesi gerekli olan şeyleri
düşünüp, bilinmesi icap eden şeyleri bilen, bildiklerini hemen pratiğe
dönüştüren ve bütün ölü ruhları yeni bir “ba’sü ba’del mevt” e hazırlama
azmiyle sûru dudağında İsrâfil gibi gezen; gezip her yerde herkese hayat
üfleyen; ifade kabiliyeti var ise beyan gücüyle, eli kalem tutuyorsa kalemin
diliyle, bediiyyâta açıksa herhangi bir sanatın desen ve çizgileriyle, şairse
şiirin sihriyle, mûsıkîşinassa değişik beste ve nağmelerin büyüsüyle her zaman
ruhunun ilhamlarını haykıran, her fırsatta iç ihsaslarını seslendiren, dili
gönlünün derinliklerine bağlı, gönlü de samimiyetle çarpan en yüce hakikate
adanmış ruhlara...

Bu kahramanları, sahnedeki örnekleriyle değerlendirecek olursak; bunlar
hacca gidiyor gibi dünyanın dört bir yanına seyahatler tertip eder, seyahatlerini
hicret ruhuyla taçlandırır; uğradıkları herkese hâl ve gönül diliyle bir şeyler
fısıldar, çevrelerine hep sevgi mırıldanır, karşılaştıkları ruhları sevgiye uyarır
ve yürür, sinelere sevgiden tahtlar kurarlar. Dirilir onlar sayesinde muhabbete
susamış ruhlar ve dinler onları bütün dirilen gönüller. Hem bu duygu ile göç
edenler hem de onları kabullenenler, her türlü dünyevîlikten uzak ve tamamen
ihlâs edalıdırlar: Söyleyenle dinleyen, özündeki ruh ve mânâyı sergileyenle onu
temâşâ eden, elinde hayat kâsesi taşıyanla toparlanıp kendine gelen ve
destekleyeniyle desteklenen arasında herhangi bir çıkar ilişkisi bahis mevzuu
olmadığı gibi, Allah rızasının dışında herhangi bir mülâhaza da kat’iyen söz
konusu değildir. Bu derin ve gönülden münasebetler, tamamen evrensel insanî
değerlere dayanmakta ve bu değerlere karşı duyulan müşterek saygıdan
kaynaklanmaktadır.

Bizler, yakın geçmişimiz itibarıyla, sağlam bir ruh köküne bağlı
bulunduğumuzu, tarih boyu pek çok yüksek medeniyetler kurduğumuzu bütün



bütün unutarak mazisi olmayan bir millet görünümü sergilemeye başladık.
Dahası, bir kısım komplekslere girerek kendimizi de, geçmişimizi de inkâr
ettik. Hatta bazılarımız itibarıyla millî kimliğimizden utanır hale geldik.
Böylece her gün biraz daha kendimizden uzaklaşarak âdeta yabancı değerler
bağımlısı olduk. Şanlı geçmişimiz itibarıyla her zaman, düşünen, konuşan,
kendini ifade eden, uğradığı her yere inanç ve estetik telâkkilerini aksettiren
âbideleriyle tarihin “yâd-ı cemil”i olmuş bir milletin; evet bu ölçüdeki bir
bilinirliğin, şehametin, ihtişamın zirvelerinden; bilinmezliğin, tanınmazlığın,
saygı duyulmazlığın çukurlarına yuvarlanması ne hazindir!

Bu millet böyle hazin bir duruma müstahak değildi ve bu meş’um durum
“ilelebed” böyle sürüp gidemezdi de. O, şimdiye kadar elli defa ölüm
çukurlarını –Allah’ın izniyle– diriliş şehrahlarına çevirmiş, elli defa inkıraz
gibi görünen durumları yenilenme vesilesi gibi değerlendirmiş ve her zaman
olağanüstü bir performans göstererek –bir kısım beden insanı menfaatçiler,
gününü gün etmek isteyen çıkarcılar veya millî ve dinî değerlerimizi inkâr eden
küfür yobazları istemeseler de– aydınlık geleceğe yürüme adına yepyeni
yöntemler geliştirmiş ve hemen her sarsıntıdan sonra, bir kere daha “vira
bismillâh” deyip ayakları üzerine doğrulmuş; kendine ait duyguları ve
düşünceleriyle yeniden dört bir yana açılabilmiştir. Şöhret u şandan uzak, her
türlü âlâyiş ve gösterişe kapalı, tevazu ve mahviyetle kanatlı, sadakat ve
emniyet edalı, nefsanî arzular karşısında da fevkalâde mukavemetli bu hamiyet
erleri, atalarından tevarüs ettikleri tarih şuuruyla dinî ve millî değerlerimizi
dünyaya tanıtmanın havarileri olmuş ve tıpkı ilkler gibi: “Girdik reh-i
sevdaya...” diyerek zahmeti rahata tercih edip çağın en önemli hâdiselerinden
birini gerçekleştirmişlerdir.

Bugün, dünyanın dört bir yanında kızaran güller renklerini bu ay yüzlülerden
ve bu ay yüzlülerin ruhlarında taşıdıkları mânâlardan almakta; içtimaî coğrafya
onların düşünce kanaviçelerine göre çağ edalı bir dantelâ gibi örgülenmekte ve
bütün insanlık âdeta onların kadim fakat eskimeyen bestelerini mırıldanmakta.
Bu tertemiz duygu ve düşünceler mebde’lerine ait görüntüleriyle küçük birer
damla gibi görünseler de, işin ruh ve mânâsını kavrayabilenlerce, her zaman
değişik vâridâtla köpüren engin denizler mahiyetindedirler.

İşin tabiatının gereği, belli süre sadece kendi çevrelerini aydınlatmakla
meşgul görünen bu ışık süvarileri, şimdilerde, hakikî derinlik ve ruh güçlerini



öne çıkararak, tıpkı yağmur yüklü bulutlar gibi, sevinç olup, neşe olup, ümit
olup, sevgi olup şakır şakır her yana boşalarak muhabbete, hoşgörüye susamış
kupkuru gönülleri Cennet bahçelerine çevirme humması yaşıyorlar. Denebilir
ki, bugün yeryüzü, bir baştan bir başa, onların saçtıkları tohumlarla yeni bir
bahara hâmile ve bir kutlu vilâdet heyecanı içinde; tekmil insanlık da böyle bir
oluşumun “hissi kable’l-vuku” esintileriyle gelen bişaretlerle coşkun mu
coşkun. Sesler, nağmeler farklı farklı olsa da, vicdanlarda duyulup sezilen hep
aynı mânâ.. ve seherlerde esen yeller Eyyub’a hayat ırmağından bir ses,
Yakub’a Yusuf’un gömleğinden İbrahimî bir koku duyurmakta.

Bu bizim, son bir kere daha geriye dönüşümüz, hakikî konumumuza
yürüyüşümüz sayılabileceği gibi, bütün insanlığa alternatif bir diriliş mesajı da
sayılabilir. Aslında bugün, değişik buhranlarla kıvrım kıvrım hafakanlar
yaşayan milletler de, ümit adına böyle bir meltem beklemekteydi. Ne mutlu,
böyle bir meltemi harekete geçirecek olan merkezdeki kutlulara!. Ne mutlu, bu
diriliş esintilerine karşı sinelerini açıp bekleyenlere!.

Biz, sevgiye açık ve kendilerini, insanî değerler âbidesini ikame etmeye
adamış bu kahramanlarla bir gün mutlaka dünyanın renk ve deseninin
değişeceğine ve insanlığın rahat bir nefes alacağına inanıyoruz. İhtimal,
geleceğin dünyasında, insanî düşünce son bir kere daha ışığını onlarla
parlatacak.. insanî emeller onlarla realize edilecek ve ütopyalara inat pek çok
hülyalarımız da onlarla gerçekleşecektir.. evet bir gün bütün bunlar mutlaka
olacak ve mevsimi gelince, o gönlü boş, talihi karanlık kimseler, bu aydınlık
ruhlar karşısında diz çöküp af dileyecek ve ettiklerine nadim olup
ağlayacaklardır. Ne var ki, kaçırdıkları fırsatları da hiçbir zaman telâfi
edemeyeceklerdir. Keşke duyguları süflî, düşünceleri azgın, tavırları da haşin
bu kaba ruhlar; bir yakın gelecekte, çaresiz vicdan azabıyla kıvranacakları gün
gelmeden, hakperestlik ve kadirşinaslık duygularına sığınarak biraz daha insaflı
olabilselerdi; insaflı olup yarınlarını karartmasalardı..!

Günümüzde fedakârlığın sahâbîcesiyle, dört bir bucağa, yedi cihana
yetişmeye çalışan ve her zaman yaşama tutkularını baskı altına alıp yaşatma
hisleriyle hareket eden ve hareket ederken de gösterişe-âlayişe girmeyen; her
halleriyle tevazu ve mahviyet diyen bu esâtirî kahramanlar, bütün
olumsuzluklara rağmen, o hiçbir zaman dinmeyen aşk u şevkleri, sürekli



köpürüp duran himmet ü heyecanları ve insanlığa hizmet iştiyaklarıyla tarihte
emsali az görülmüş bir civanmertlik sergilemekte; uğradıkları herkese
gönüllerinin dilinden bir şeyler fısıldamakta; her yere taze fideler dikip her
yanı Cennetlere çevirmekte; her zaman canlı, her zaman hızlı, her zaman müthiş
bir performans göstererek kendilerini ifade etmeye çalışmakta ve tabiî herkesi
sonsuza çağırmaktadırlar; imanlı, azimli, kararlı ve gelecek adına da ümitle
dopdolu olarak... Yürüdükleri yol yürünmez gibi görünebilir; ne var ki onlar,
zaten bunun böyle olacağının farkındadırlar. Evet onlar bir gün yolların bütün
bütün sarpa saracağını; bütün köprülerin yıkılacağını daha baştan hesaba
katmışlardı; biliyorlardı zaman zaman bir kısım gulyabanîler tarafından
yollarının kesileceğini.. çevrelerinde kin, nefret ve düşmanlık fırtınalarının
estirileceğini; evet yürüdükleri yolun doğru olduğuna inançları tamdı ama,
akla-hayale gelmedik bazı şeylerle engellenebileceklerini de hiçbir zaman göz
ardı etmemişlerdi. Bu itibarla da onlar, bütün olup biten bu şeyleri ve
olacakları Hak yolunun hususî meşakkatleri sayıyor ve heyecanlarından hiçbir
şey kaybetmeden sürekli koşuyor; endişelerine takılan menfilikler karşısında da
Allah’a teslim oluyor, imanın o sarsılmaz kalesine sığınıyor, yaşadıkları çağı
ve hâdiseleri iyi okumaya çalışıyor ve Cenâb-ı Hakk’ın muvaffakiyet vaadine
güvenerek yürüyorlardı/yürüyeceklerdi rıza ufkuna doğru.

Aslında, kalb-kafa bütünlüğü mülâhazasına bağlı yaşayan, özü-sözü doğru bu
insanları, şimdiye kadar inandıkları değerlerden vazgeçirmeye kimsenin gücü
yetmediği gibi, onları Allah rızası yörüngesinde hareket etmekten ve bu
duygularını da, Yaratan’ı, bütün cihanlara anlatma gayretine bağlamaktan
alıkoyamazdı. Onlar böyle bir sorumluluk duygusu ve vazife şuuruyla ömür
boyu sıradağlar gibi dimdik yerlerinde durabilmiş, her zaman tipiye-borana
meydan okumuş, sürekli karla-buzla savaşmış ve her mevsim meyve veriyor
olmanın sırrını keşfederek hep gül yetiştirmiş ve gül türküleri
söyleyegelmişlerdir.

Onlar, hareketleri itibarıyla her zaman bir saat gibi ahenkli, beyanları
itibarıyla da heyecan, tazelik ve istikamet örneğidirler. Ne hareketlerinde bir
aritmi ne de sözlerinde bir halâvetsizlik vardır. Kalbleri bir melek kalbi gibi
saf ve duru, dilleri de iç derinliklerinin sadık birer tercümanıdır. Bu itibarla
da, onlar hemen her zaman tavır ve davranışlarıyla imrendirici, söz ve
beyanlarıyla da heyecan uyandırıcı olmuşlardır. Onların gönül dünyalarında



sürekli Hak mülâhazası köpürür durur; beyanlarında ise, derin bir Allah aşkı,
varlık sevgisi ve insanlara karşı da bir muhabbet, bir şefkat, bir müsamaha, bir
af nümâyândır. Hak rızası, onların kilitlendikleri biricik hedef; eşya ve
hâdiseleri doğru okuyup, doğru yorumlamak, vazgeçemeyecekleri bir tutku;
insanları sevip herkese sine açmaları da tabiatlarının gerçek rengidir.

Onlar, o derinlerden derin aşklarıyla Hakk’a bakan duruşlarını
seslendirdikleri aynı anda, sevginin sırlı ve sihirli anahtarlarıyla da paslanmış
ve küflenmiş gibi görülen en katı kalbleri, en sert tabiatları balmumu gibi
yumuşatarak içine girer ve Yüce Yaratıcı’nın teveccühüne mazhariyetin hakkını
eda etmeye çalışırlar. Sevilirler, severler; en amansız ve imansız saldırılar
karşısında dahi peygamberâne bir azimle sarsılmadan, hep dağlar gibi
yerlerinde dururlar; çevrelerine bakarken de göklerin gözleriyle bakarlar; ne
hışımla gelip çarpan fırtınayla devrilir ne de en müthiş zelzeleyle sarsılırlar.
Gelen dalga ve sağanaklara bağırlarını açarlar; gidenlere de bir avuç toprakla
dahi olsa cömertlik saçarlar.

Bu koçyiğitler, Hak rızası gibi en büyük bir işe gönül vermiş olmanın
şuurundadırlar ve ona ulaşma uğrunda da her şeyi göğüslemeye kararlıdırlar.
Şahısları itibarıyla hep mum gibi başları önlerinde küçük görünümlü, yanıp
aydınlatmaya teşne ve iddiasız göründükleri aynı anda her zaman gerilimde ve
kanatlarını germiş bekleyen üveyikler gibi ruhanîlerle yarışmaya da hazırdırlar.
Onlar, duruyor gibi göründükleri zamanlarda bile, iç aktiviteleriyle hep canlı,
hep kararlı ve hep hummalıdırlar. Yer yer, denizler gibi çevrelerini
dalgalarıyla sularlar, zaman zaman da uzakları buharlarından oluşan bulutlarla
serinletirler. Yakın-uzak her tarafa âb-ı hayat sunar ve nice yıldan beri sürüm
sürüm hale gelmiş cansız cesetlere diriliş üfler gezerler. Oturur-kalkar hiç
durmadan çevrelerine ruhlarının diliyle gönül hikâyeleri söyler ve her türlü
dedikoduya ve toplum içinde kin-nefret uyaracak tartışmalara karşı sürekli
kapalı dururlar.

Ve yine onlar, her zaman insanlara yararlı olma hülyalarıyla yaşarlar;
insanlığın değişik bunalım ve mânevî ızdıraplarını ruhlarının derinliklerinde
duyar; semtlerine uğrayanlara sürekli açık durur; dert dinler, dertlerle inler,
dertli sineler arar; kendileri gibi muzdarip gönüllerle el ele vererek âh u efgân
dindirmeye koşarlar. Yerinde fitne-fesat ateşleri üzerine yürür; dikenler
arasında da olsa mutlaka gül diker ve hep gül türküleri söylerler.



Bazen o gül renkleri filizinden dışarıya fırlamış tomurcuklar gibi bin bir
ızdırabın teessürüyle kan rengine bürünür; bazen hafakandan çatlayacak hale
gelir, nağmeleri âdeta bir çığlığa dönüşür; ama her şeye rağmen, ellerini
göğüslerine kor, bir “eyvallah” mırıldanır ve yürürler hedeflerine doğru
çevrelerine tebessümler yağdırarak; yürürler ve uğradıkları her yer, Cennet
bahçeleri gibi yeşerir.. el verdikleri kimseler âb-ı hayat içmiş gibi dirilir..
himmet elleri “yed-i beyzâ” gibi göz kamaştırır.. gayretleri bütün sihirbazların
büyülerini bozar ve gezip uğradıkları yerlerde en firavunca düşünceler dahi
dize gelir.

Onlar, iman kaynaklı öyle bir vâridât ve zenginliğe sahiptirler ki, Karun’un
hazineleri onların servetlerine nispeten çer çöp gibi kalır; hatta eğer isteseler,
bu ilâhî servet ve gınâ ile cihanları bile peyleyebilirler. Onların ömürlerinin
kazanç ve mevhibe kefesi her zaman dopdolu; ziyan kefesi ise, şeytanları
çileden çıkaracak mahiyettedir.

Onlar, ömür sermayelerini nerelerde değerlendireceklerini çok iyi bilirler..
ve fâni şeyleri bâki hakikatlerle değiştirmede fevkalâde mahirdirler. Vakitlerini
asla boş geçirmez; iş ve hizmette geri kalmayı ise kat’iyen hazmedemezler.
Himmetleri âlî, iradeleri güçlü, azimleri de mütemâdîdir; iman ve aksiyon
onların en önemli birer kalb ve davranış disiplinidir. Allah’tan başka kimseden
korkmaz, kimseden endişe duymaz ve her zaman dimdik dururlar; dimdik durur
yürürler fevkalâde bir tevazu ve mahviyet içinde cihanları aydınlatmaya doğru.
Her zaman yüzleri yerde ve alçak gönüllüdürler. Bazen o semâvî
düşünceleriyle rüzgârlar gibi eser ve her tarafa tohumlar saçarlar; bazen de her
yana yağmurlar gibi boşalır, yeryüzünde hayat olur akarlar. Ne işlerinin iyi
gitmemesi, ne ticaretlerinin kesada takılması, ne üst üste krizlerin, buhranların
ümitleri alıp götürmesi kat’iyen onları sarsamaz. Sık sık ahd ü peymanlarını
yeniler ve Allah’ın kendilerine lütfettiği maddî-mânevî her çeşit nimeti; şeâiri
ihyâ mânâsına ruhlarının âbidelerini ikame etme yolunda harcarlar. Din-diyanet
nerede ve Yaratan’ın teveccühü hangi yönde ise hep orada durmaya çalışır ve
sürekli O’nun isteklerini yerine getirme istikametinde koşarlar. Bunu yaparken
de dünya işlerinde başarılı olmaya fevkalâde özen gösterirler. Öyle ki, o
koçyiğitleri sadece bu yönleriyle görüp tanıyanlar, onları Ahiret-bilmez
dünyalılar sanırlar. Hak rızasıyla irtibatlarını gördüklerinde de, onların aşk u



heyecanıyla ürperir ve kendilerini ilk saftakilerin arasında zannederler.
Onlar boş durmayı ve avare ömür tüketmeyi hiç mi hiç sevmezler. Sürekli

hareket halinde ve her zaman din ü dünyayı imar peşindedirler: okuyup yazma
biliyorlarsa, bir şeyler karalayarak, bilmiyorlarsa bilene bir kalem armağan
ederek, ne yapıp yapıp hizmet kervanına iştiraklerini devam ettirmeye
çalışırlar. Her zaman ilmi sever; âlime karşı saygılı davranır; aklı başında ve
kalbi hüşyâr kimselerle oturur-kalkar ve sürekli, sohbet-i Cânan’la nefes alır
verirler.

Yeryüzünde hakikî insan kalmasa, dört bir yandan ufukları toz duman
kaplasa, sokaklar bütün bütün çamur seylaplarına yenik düşse; her tarafı
dikenler sarsa ve zakkumlar gülleri gölgede bıraksa; meydanlar saksağanlarla
dolsa ve saksağan sesleri bülbül nağmelerini bastırsa, bal kâselerinin etrafında
eşek arıları uçuşup dursa; ormanların ürperten vahşeti sokaklarımızda kol
gezse, ilme hürmet kalmasa, mârifet kapı kapı kovulsa, insanlık bütün bütün
vefasızlığa kurban gitse; dostluklar yıkılıp dostlar düşman tavrını alsa onlar
sarsılmadan hep yerlerinde durur ve “Her şey devrilebilir ben ayaktayım ya.!
Her taraf kupkuru çöle dönmüş; gözyaşları gibi bir kaynağım olduktan sonra ne
ehemmiyeti var.! Yürümek için Allah iki ayak lütfetmiş, iş yapmak için de iki
pençe; iman gibi bir sermayem var, gönlüm gibi de bir serhaddim.. dünyaları
imara yetecek fırsatlar değerlendirme bekliyor; Rabbime dayanıp bunlarla
cihanı Cennetlere çevirebilirim.. toprağa atılan her tohum birkaç başak
verdikten sonra, gelecek adına gam u keder de niye.! Ve hele bir de, Allah
ötede birleri binlere ulaştıracağını vaad ediyorsa!.” der yürürler hedeflerine
doğru, harap olmuş yollara ve yıkılmış köprülere rağmen. Yürür ve ırmaklar
gibi geçtikleri her yere hayat götürür, herkesin ve her şeyin ateşini söndürür..
ateş gibi kendilerini yeyip bitirme pahasına başkalarını soğuktan korur.. mumlar
gibi erir gider; erir gider ama, binlerce göze ışık olur akarlar. Kâh leylîler gibi
pusuya yatar ve bağırlarını rahmet esintilerine açarlar, kâh eşref-i saatlerde
âhlarla inler ve ızdırap rıhtımlarından ekstra inayetlere yürürler. Onların
yürüdükleri bu yol, hak dostlarının gelip geçtiği bir güzergahtır ve bu yolda
yürüyenlerin de yolda kaldıkları hiç görülmemiştir.

Onlar her zaman imanlı, ümitli, pür-heyecan ve her şeylerini Hak yolunda
bezledecek kadar da cömerttirler; burada bir verip, ötede onlarcasını elde
edecekleri ümidiyle ömürlerini hep verme şölenleriyle geçirirler. Onların



nazarında, dini koruma, kollama ve onu dünyanın dört bir yanında imrendirecek
seviyede temsil etmeden daha büyük bir pâye yoktur. Bu yüce pâyeye ermeyi
hayatlarının biricik gayesi bilir ve dünyada bulunmalarını da sadece ve sadece
ona bağlı götürmeye çalışırlar. Hep bu duygularla nefes alır verir; her zaman bu
düşüncelerini projelendirme etrafında bir araya gelir ve bir araya gelişlerini de
Hak’la irtibatlandırarak derinleştirirler.. “Mele-i A’lâ”nın sakinleri de, onları
tebrik neşideleriyle alkışlar ve teyit dilekleriyle yollarına sular serper.

Onlar, hiçbir zaman kendi rahatlarını düşünmez; sürekli “Allah” der,
“fazilet” der ve insanî değerler arkasında koşarlar, peygamberâne bir tavırla
herkese sinelerini açar ve her zaman başkaları için yaşarlar. Onların bu
ölçüdeki hasbîliklerine karşılık Allah da, ellerin-ayakların işe yaramadığı çetin
bir günde, bu gönül insanlarına melek kanadından tüyler ihsan ederek dünyada
onları beklenmedik muvaffakiyet sürprizleriyle şereflendirir; ötede de vuslat
gölgesiyle serinletir.. kutsîler arasına alır.. özel konuklarına gösterdiği iltifatı
gösterir.. sonra da bütün bu lütuflarını hoşnutluğuyla taçlandırır.



Eskimeyen Millî Ruh
Biz, düşüncelerin hayata dönüştüğü, hayatın, bütün zamanları aşkın bir hızla

akıp gittiği, rüyalara sığmayan bir aydınlık geçmişten geliyoruz. Bugüne kadar
pek çok defa aşılmaz gibi görülen bâdireleri –Hakk’ın inayetiyle– aştık;
geçilmez kabul edilen engebeleri geçtik ve gelip bugünlere ulaştık. Ne
önümüzü kesen tersliklere takıldık ne de yol boyu karşımıza çıkan ifritten
handikaplara pes ettik. Yürüdük yolumuza her şeye rağmen.. azmimizi biledi
karşılaştığımız engeller.. iradelerimize fer kaynağı oldu hasımların kini,
nefreti.. imanın yenilmez gücü ve imanlı ruhların sımsıcak sineleri eritti
yollardaki karı-buzu.. ve şimdi semalara açık yamaçlarda, başları döndüren
mini mini baharlar tülleniyor.. hâlâ, karın-kışın hükmettiği yerleri de mü’min
ruhların sıcaklığı yumuşatıyor ve hazanla inleyen yerlerdeki mağmumları ümit
neşideleriyle dayanmaya çağırıyor.

Aslında biz, hayatı hep böyle duyduk ve hâdiseleri de hep böyle yorumladık.
Ne dün ne de bugün, karı-buzu, tipiyi-boranı başkalarının yorumlayıp
paniklediği gibi ekşi çehreleriyle hiç mi hiç duyup hissetmedik. Öyle ki en
karanlık dönemlerde dahi “Hak şerleri hayr eyler / Sen sanma ki gayr eyler /
Arif onu seyr eyler / Mevlâ görelim neyler / Neylerse güzel eyler.”  (İbrahim
Hakkı) deyip yürüdük Hakk’a kendimizce...

Gönüllerimiz acz u fakr düşüncesine kilitli, dillerimizde şevk u şükür
türküleri ve ellerimizde ihtiyaç tezkeresi dayandık Kudreti Sonsuz’un kapısına.
Allah’ın izniyle, ne yıkılma, ne devrilme; köpürüp Cehennem gelse üzerimize,
kurtulma telaşı değil, kurtarma azmiyle karar verdik kendimizi o magmaların
içine salmaya.

Biz hep böyle düşündük ama, içimizde bir hayli devrilenler de oldu. Bunları
görüp duydukça her zaman içimiz kanadı. Dimdik duramamışlardı tipi-boran
karşısında.. önce kalblerinin ritmi bozulmuş, sonra başları dönmüş, bakışları
bulanmıştı.. ve yer değiştirmişlerdi bir kısım yalancı vaatlere kapılarak.
Bunlar, tarihî bir yanılgıyla geçmişten tevârüs ettikleri değerleri şuraya-buraya
saçıp başkalarının el ve eteklerindeki çakıl taşlarına talip olmuşlardı. Evlerini,
köylerini, şehirlerini, neden kaynaklandığı belli olmayan maceralara kurban
ediyor ve her biri birer Cennet köşesi hânelerinin ruh ve mânâsını söküp
dışarıya fırlatıyor ve o mübarek yuvaları kaba, hoyrat birer madde meşheri



hâline getiriyorlardı; getiriyor ve altından, gümüşten, billûrdan, mercandan,
yakuttan, zümrütten değerlerimizin yerlerini bakır kırıntılarıyla doldurma
fantezileri yaşıyor ve sırmadan, atlastan, ipekten, bürümcükten, kadifeden,
canfesten örülmüş bediî zevklerimizin akisleri sayılan o muhteşem güzellik
unsurlarının yerlerini de şunun bunun çuluyla, partalıyla kirletiyorlardı. Her
yanıyla bir hülya iklimi, bize ait o büyülü saraylar zincirini, dünya ve ukbânın
birleşik noktası sayılan ve her yanıyla tam bir uyum içinde bulunan o ruh ve
mânâ renkli kendi atlasımızı, resim denemesi yapan çocukların kirlettikleri
tuvale benzetiyorlardı..!

Şimdilerde o şanlı geçmişimiz ve onun hakikî ruhu, mânâsı sayılan dinî, millî
değerlerimiz; tıpkı bir canlı misillû hafakanlarla çarpan kalbi ve ağlaya ağlaya
kan çanağına dönmüş gözleriyle bize yönelip rikkatle yüzümüze bakıyor ve en
içten iniltilerle “Hâlâ beni hatırlamayacak mısınız?” dercesine –bütün bütün
yitirmemişsek– insaflarımıza sesleniyor gibi bir hâli var. O yönelip bize
sesleniyor veya biz öyle farz ediyoruz, çok önemli değil; önemli olan bunca
hasret ve bunca hicrandan sonra hâlâ ona “dâüssılalar” yaşatmamızdır.

Aslında, ne hasımların ardı-arkası kesilmeyen ihanetleri, ne de dostların
vefasızlığı, onun, benliğimizde meknûz şuuraltı ihtişamına hiç mi hiç
dokunamadı ve onun renklerini asla solduramadı. Aksine o hep kadirşinas
gönüllerle hasbıhal etti ve mânâ köklerine bağlı vicdanlara kendi sesinden ne
besteler ne besteler sundu! Kim ne derse desin o hâlâ, değişik çağrışımlara açık
hülyalarımıza, harfsiz-kelimesiz, fakat çok engin, çok muhtevâlı, en renkli
beyanlardan daha beliğ hutbeler îrad etmekte ve bir gün mutlaka geriye
döneceği bişâretiyle yüreklerimizi hoplatmaktadır.

Bize göre, geçmişten tevârüs ettiğimiz millî ve dinî değerler, milletimizin
canı-kanı mesâbesinde ve olmazsa olmaz hususlardandır. Biz onları yaşarken
âdeta, mazinin kalb atışlarını, hâlin hesap, plân ve aktivitelerini, geleceğin de
ümitlerini, hülyalarını duyar ve kendimizi cedlerimizin “hayhuy”ları arasında
sanırız; sanırız da bu büyülü rüyadan bir daha da uyanmak istemeyiz. Kim bilir
şimdiye kadar kaç kere geçmişin sessizlikten örülmüş melodileriyle değişik
hafakanlarımızdan sıyrılmış ve yürüdüğümüz o upuzun ve çetrefilli yollarda,
onun refâkat ve vesâyetinde serinlemişizdir.! Kaç kere hülyalarımızın
menfezleriyle onu temâşâ etmiş ve atalarımızın azm u ikdâmıyla şahlanıp



kendimiz olmaya doğru yürümüş ve hemen her zaman sağlam düşünen, yaşadığı
dönemi iyi okuyan, okuduklarını da doğru yorumlayan o üstün karakterlerin
vesâyetine koşmuşuzdur..!

Gerçi onlar da bizim gibi insandı; onların da bir kısım zaafları vardı. Yer
yer nefsanîliğe yenik düşüyor, zaman zaman ruhî âhenkleri bozuluyor ve bazen
ciddî denecek ölçüde aralarında hır-gür yaşıyor ve birbirlerine düşüp kavga
ettikleri de oluyordu; hatta bazen tamamen istikamete kilitlenmişlerin yanında
bir kısım aldatanlar, dimdik duranların yanında eğri-büğrü oturanlar; hiçbir
zaman haktan, adaletten şaşmayanların yanında benciller, kıskançlar, zalimler
de bulunabiliyordu. Ne var ki, bu olumsuzlukların hiçbiri yaygın ve mütemâdî
değildi.

Aslında, peygamberler müstesna, insanoğlu hiçbir dönemde melekler gibi
sürekli müstakîm kalamamış, nefis ve hevâsı karşısında kıvamını koruyarak her
zaman dimdik duramamış ve irtifâ kaybetmeden hep yüksek uçuşlarını devam
ettirememiştir. Onun, Hak’la münasebetlerini ruhanîlerle atbaşı götürdüğü aynı
anda, ervâh-ı habîse ile en pes şeyleri paylaştığı, nefsanî arzuların önünde
hazan yemiş yapraklar gibi sağa-sola savrulduğu ve cismâniyetin çekim alanına
girerek gidip baş aşağı bir yere kakıldığı hiç de az değildir. Aslında, bunun
garipsenecek bir yanı da yoktur. Onca gayret ve temkine rağmen, bugün dahi
çok yakınımızda bulunan bazı kimselerin inhiraflarından, her zaman içimizi
kanatan değişik münasebetsizliklerinden, Hakk’ın çiğnenmesi karşısında
vurdumduymazlıklarından, yaramaz düşünce, yaramaz söz ve yaramaz
tavırlarından şikâyet etmiyor muyuz.! Hem de bunca aydınlanma, bunca eğitim
gayreti ve bunca caydırıcı müeyyidelere rağmen...

Bu itibarla da geçmişi bugünle ve cedlerimizi de bizimle mukâyese etmek
doğru olmasa gerek. Geçmiş çok farklı ve atalarımız da örnek birer karakter
insanı idiler. Onlar, yürekten inandıkları Allah’a gönül vermiş birer ruh insanı,
bütün süflîliklerden ve bayağılıklardan arınmış birer nezâhet âbidesi;
maddiyatları mâneviyat destekli, düşünceleri ukbâ eksenli öyle pırıl pırıl
simalardı ki, yaşadıkları dönem bir altın çağdı dense mübalâğa edilmiş
sayılmaz. İşte bu mülâhazalara bağlı biz ne zaman o büyülü dönemi ansak,
hayallerimizde bütün ülke birdenbire mâbetleşir ve sokaklardaki insanlar âdeta
ruhanîleşir; derken dört bir yana ışıklar yağmaya başlar.



Şimdilerde, hülyalarımıza küçük mumlar gibi mini ışıklar salan bu rüyanın
bir gün mutlaka gerçekleşip bir aydınlık tufanına dönüşerek bütün dünyaları
ışığa gark edeceğine inancımız tamdır.



Dua Zamanı
Âciz, fakir, muhtaç ve kendine yetmediğinin şuurunda olan kulun, tazarru,

tezellül ve alçak gönüllülük içinde, Rahmeti Sonsuz’a yönelip, hâlini O’na arz
ederek istediklerini O’ndan istemesinin ayrı bir unvanı sayılan dua, kulun
Rabbi’ne karşı iman, güven, itimat ve tevhid telâkkisinin bir gereğidir.

Bu mülâhazalar çerçevesinde, O’na yönelen kul, sımsıkı havf u reca
duygularına kilitlenir; “Başkalarının nazarlarından uzak, gönülden sadece
Rabbi’ne yalvarır ve gizliden gizliye O’na dua eder.”  Bu mazmuna bağlılık
duada bir esastır ve bu esas ancak Şâri’in açıp genişletmesi ölçüsünde, açıp

genişlettiği yerlerde tecviz, hatta teşvik edilebilir.1

Allah bize, “Hem endişe içinde hem de ümitlerle dopdolu olarak yalnız
O’na yalvarın; bilin ki, O’nun rahmeti, kalbleri ihsan şuuruyla çarpan

kimselerle beraberdir.” 2 ferman ederek, hem teveccüh edeceğimiz kapıyı
gösterir hem de o kapının önünde durmanın adabını öğretir.

Aslında, her hâlimizde O’na yönelmek, O’na el açmak, dert ve elemlerimizi
O’na şerh etmek hem bir mazhariyet ve ilk mevhibe hem de Hakk’ın cevabî
teveccühleri adına atılmış önemli bir ilk adımdır. O, “Kullarım Bana
isteklerini yöneltirlerse, bilmelidirler ki, Ben yakınlardan yakınım; Bana dua

ile yönelenin duasına icabet ederim.”3 buyurur. Elverir ki, bu iç dökme ve
yakarış “Siz, dua ve niyazlarınızı gönülden, hâlisane ve Hak rızasına

bağlayarak yapınız.”4 medlûlü çizgisinde icra edilsin. Evet, halk içinde
bağırıp çağırarak başkalarına duyurma, gösterme yerine, duyması ve görmesi
mânâlar üstü mânâ ifade eden Hazreti Allâmü’l-Guyûb’a, hem de tamamen
halka kapalı ve O’na açık bir hâl ve atmosfer içinde, nefeslerimizi gizlilik ve
içtenlikle derinleştirerek arz etmeliyiz ki, O’na iç dökmemiz gizliliğin
büyüsünü taşısın ve sesimizi-soluğumuzu başka mülâhazaların şerareleri
kirletmesin..

Başka her şeye kapanıp, içini sadece O’na açan, hâlini O’na şikâyet eden hep
O’na yakın durmanın insiyakları içinde bulunur ve O’nun dergâhından eli boş
dönmez. Evet, insan ihtiyaçlarını, onları karşılayabilecek birine açmalı; belâ-yı
dertten “âh” edecekse derde derman bir hekimin yanında inlemeli.



Kul, efendisine arz-ı hâlde bulunacaksa, ağyâra bütün bütün kapanarak,
aklıyla, şuuruyla, hissiyle hep O’na açık durmalıdır; durmalı, sesini-sözünü
O’na göre ayarlamalı ve kendine yakınlardan daha yakın birinin huzurunda iç
çektiğini düşünerek nağmelerinden ses ihtizazlarına, tavırlarından mimiklerine
kadar her hâliyle bir temkin örneği sergilemelidir.

Kime el açtığının farkında olan bir sadık kul, düşünce ve dualarını niyeti ve
içtenliğiyle sık sık kalibrasyondan geçirir; ifade ve hislerini her türlü şerareden
arı-duru tutmaya çalışır ve duymasını istediğinden başkalarının duymalarına
karşı âdeta dilsiz kesilir. Yer ve zamana göre kendi sesini ve kendi sözlerini
kendinden bile kıskanır.

Bir kulun, dua ve niyazlarını hâlinin saffetine bağlamasının yanında,
nabızlarının “Allah, Allah” diye attığı dakika ve saniyeleri kollaması; mübarek
gün ve geceleri ilâhî mevhibelere açık kutlu vakitler sayarak dolu dolu
yaşaması; ve bilhassa, Hak rahmeti sağanaklarının nüzûl emare ve işaretleri
sayılan namaz saatlerini, iftar zamanlarını, secde ve rüku hâllerini santim zayi
etmeden değerlendirmesi; sonra, arzu ettikleri olmuş-olmamış, şartlar aleyhine
dönmüş veya lehinde cereyan etmiş, ciddî bir vefa hissiyle ara vermeden
yaptıklarını devam ettirmesi hem duanın kabulü için bir esas hem de sadakat ve
samimiyetin gereğidir.

Hakk’a inanan bir insan için, yaz gününü kar bastırmış, baharı hazan vurmuş,
gündüzler kör kabirler gibi kararmış, her tarafı çeşit çeşit karakura basmış
hiçbir önemi yoktur; Allah, “Siz, muztar kalıp ıztırar diliyle dua ettiğinizde,

sizi kara ve denizlerin karanlıklarından kurtaran kim?!.”5 diyerek kendini,
gücünün her şeyi ihatasını hatırlattıktan sonra ne önemi var zalâm zalâm üstüne
dört bir yanın kararmasının.. ne önemi var, Kudreti Sonsuz “Çaresiz kalıp da
O’na yalvaranın duasını kabul ederek sıkıntılarını gideren Allah’tan başka

kimdir?”6 deyip mevcudiyetini vicdanlarımıza duyurduktan sonra!
Kur’ân, varlığın tercümesi; hâdiselerin tercümanı; makro ve mikro âlemlerin

müfessiri; bu dünyada âlem-i gaybın lisanı; insanoğluna ilâhî iltifatların senedi;
İslâmiyet’in özü, esası, nur ve ziyası; uhrevî âlemlerin haritası ve ona
inananların vesile-i saadeti olduğu gibi aynı zamanda açık-kapalı, doğrudan
doğruya ve dolaylı olarak bir dua mecmuasıdır.

Kur’ân, Fatiha sûresiyle lâl ü güherlerini saçmaya başladığı andan itibaren,



hamd ü senâ ile bir dua mukaddimesi vaz’eder ve sırat-ı müstakîm talebiyle işe
başlar. Bakara sûre-i celîlesi zımnî dua şivelerinin arasında sesini sarahatinin
nağmeleriyle yükselterek “Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de hasene

ihsan eyle!”7 der ve bizi duaya çağırmanın yanında, Cenâb-ı Hak’tan ne
istenileceği konusunda da irşad eder. Birkaç sayfa sonra, “Rabbimiz!
Üstümüze sağanak sağanak sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl, kaydırma ve

kâfirler güruhuna karşı bize yardım eyle!”8 istimdat edâlı beyanıyla, zor
şartlar altında mü’minlere sığınacakları sera ve siperleri gösterir.

Daha bir sürü dua televvünlü beyandan sonra sûrenin Miraç armağanı son
âyetinde “Rabbimiz! Eğer unuttu veya hata ettiysek, bundan dolayı bizi
muaheze etme. Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük
yükleme. Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz şeylerle bizi sorumlu tutma. Bizi
affet; kusurlarımızı bağışla; bize merhamet buyur; Sen bizim mevlâmızsın,

kâfirlere karşı bize yardımda bulun.”9 ifadeleriyle daha şümullü bir
çerçevede, her zaman vird ü zebanımız olması gereken bir dua ve niyazı ihtar
eder. Âl-i İmrân sûresinin ilk sayfasında “Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten
sonra kalblerimizi zeyğe uğratıp kaydırma ve nezd-i ulûhiyetinden bizlere

hususî rahmette bulun.”10 diyerek mü’minler için en hayatî bir duayı
hatırlatır. Birkaç âyet sonra “Ey Rabbimiz! Bizler Sana inandık,

günahlarımızı bağışla; bizi Cehennem azabından koru.”11 çığlıklarıyla el
açıp yalvaran müttakilerin niyaz ve teveccühlerini referans göstererek bizi bir
kez daha duaya çağırır. Birkaç makta sonra havarîlerin, “Ey Rabbimiz! Biz
Senin indirdiğin kitaba iman edip gönderdiğin elçiye tâbi olduk; bizi Hakk’ın

şahitleri olarak kaydet ve tesbit buyur.”12 şeklindeki içinde sorumluluk da
bulunan yakarışlarına dikkatlerimizi çeker. Sonra nebiler çevresinde saf
bağlayıp mücadele veren “ribbiyyûn”un “Ey Rabb-i Kerimimiz!
Günahlarımızı ve bilmeyerek içine düştüğümüz aşırılıklarımızı affeyle;
bizleri doğru yolda sabitkadem kıl ve küfr ü küfran içindekilere karşı bize

yardımcı ol.”13 diyerek bu defa da rabbanilerin dilinden bir dua armağan eder.
Sûrenin sonuna doğru açtığı tefekkür faslını “Ey Rabbimiz! Bizler ‘Rabbinize
inanın!’ deyip imana çağıran, iz’ana davet eden münâdîyi işittik ve ona
icabet ettik. Artık Sen de bizi affeyle, kusurlarımızı bağışla, (canımızı alırken



de) bizi ebrar sırasında vefat ettir.”14 fermanıyla içinde hüsn-ü akıbet dileği
de bulunan bir niyazla noktalar. Kendi kendine haksızlık ettiği mülâhazasıyla
ürperen gönüllerin “Rabbimiz nefsimize zulmettik, şayet kusurumuzu

bağışlayıp bize merhamet buyurmazsan apaçık maruz-u hüsran oluruz.”15

inkisar içinde sızlanışlarıyla ruhlarımıza ra’şeler salan farklı bir çığlığı
hatırlatır. “Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatır. Biz de yalnız Allah’a dayanırız.
Ey Rabbimiz! Bizimle şu ‘münkir’ topluluk arasında artık ver o adil

hükmünü; (ver de) haklı-haksız açığa çıksın.”16 gayretullaha çağrı edalı
beyanla, bütün bütün küstahlaşmış inkârcı bir toplum karşısında, gönlü
itminanla çarpan, dili ihkâk-ı hak mırıldanan bir nebinin teslimiyet derinlikli
yakarışlarıyla ruhlarımıza farklı bir talep üslûbu fısıldar.

Kur’ân, sık sık, biraz da konumlarına göre, nebîlerin yakarışlarından, iç

çekişlerinden ve yardım taleplerinden, “Velimiz Sensin yarlığa bizi..”17,

“Rabbimiz! Bizi o zalimlerin zulmüne maruz bırakıp işkence etme..”18, “Sen
bütün noksan sıfatlardan münezzehsin; doğrusu ben kendi kendime

zulmettim, affını bekliyorum”19 … dar çerçeveli kareler sunar ve açık-kapalı
yüzlerce âyetle bizi kendimizi sorgulamaya, arz-ı hâle, olumsuz yanlarımızdan
dert yanmaya çağırır; çağırır ve duanın, konumuna göre belli sorumlulukları
olanlara bir güç kaynağı, günaha girmiş olanlara bir arınma kurnası, darda
kalmışlara bir çare, musibetzedelere bir inayet eli, acz u fakr ve ihtiyaç içinde
kıvrananlara bir hazine anahtarı, dertmend olanlara bir tabip, ümidini
yitirenlere bir reca esintisi, mazlumlara-mağdurlara da bir havale çağrısı
olduğunu gösterir. Dünya gailelerinden ve ukbâ endişelerinden kurtulma adına
hep dua ve tazarruu nazara verir ve onu gönlünün gözleriyle süzüp, ruhunun
diliyle mırıldananları sürekli Hakk’a teveccüh ve niyaz koylarında gezdirir.

Kur’ân’ın bu dua televvünlü ufkuna muhazi olarak, dua, tazarru ve niyaz
sultanı Efendimiz’in hayat-ı seniyyeleri de âdeta bir yalvarış ve yakarış
dantelâsı mahiyetindedir; O, sabah kalktıklarında, akşamı idrak ettiklerinde,
geceleri Hak karşısında divan durduklarında, abdeste yöneldiklerinde, namaza
yürüdüklerinde, bu miraç ölçüsündeki ibadeti eda esnasında, ezanı
dinlediklerinde, kametle kıyam ettiklerinde, Hakk’a kurbet vesilesi sayılan her
ibadetin içinde ve sonunda, yeme-içme, uyuma, yolculuğa çıkma, seferden



dönme, düşmanla karşılaşma, arzî ve semâvî belâ ve musibetlere maruz kalma
esnasında, sürpriz vak’alarla karşılaştığında, harika hâdiseleri müşâhede
anında, hastalık ve rahatsızlıklara müptelâ olduğunda, keder ve sevinç
vesilelerinin zuhuru hengamında hep el açar, Rabbine yönelir; yerinde şükür ve
senâlarla gerilir, yerinde tazarru ve niyazla iki büklüm olur ve sürekli O’na
yalvarırdı. Bu icmâlin tafsil ve teferruatını dua mecmualarına havale ederek
geçiyorum.

Dua, Hakk’ın tükenmez hazinelerinin sırlı bir anahtarı; fakir, yoksul ve kalbi
kırıkların istinatgâhı ve ıztırarla kıvranıp duranların da en emin sığınağıdır. Bu
sığınağa adım atan, o sihirli anahtarı elde etmiş sayılır; onun vesayetine dehalet
eden fakir, miskin, âciz ve muhtaçlar da umduklarını elde etmiş olurlar.

Gök ehlince elden ele dolaşan dua, bir muztarrın tavır ve davranışlarıyla
sergilediği hâl duasıdır. Sıkışmış, canı gırtlağına gelmiş bir perişan ve
muzdariptir ki, O’na yönelip düşünürken, içini O’na dökerken, ne deyip ne
ettiğinin, nerede durup ne istediğinin farkındadır. Böyle birinin duasıyla,
gözleri kurumuş sema beklenmedik şekilde salar gözyaşlarını ve ağlamaya
durur. Çevreyi tehdit eden hortumlar yol değiştirir, her şeyi alabora eden
dalgalar diner ve selâmet ufku görünür. Kırılan faylar sürpriz kararlara teslim
olur ve faylardan boşalan gazlar atmosfer içinde eriyip gider. Böyle bir duanın
meydana getirdiği meltemle arz dirilir, feza aydınlanır. Sineler inşirahla atmaya
başlar; otlar-ağaçlar semâa kalkar; güller-çiçekler etrafa tebessümler
yağdırmaya durur.

Dua, sebepler üstü kutsal bir talebin Yüceler Yücesi’ne arzı ve Hakk’ın
gizli-açık her şeye nigehban bulunmasına iz’anın da bir unvanıdır. İnsanlar,
cinler ve melekler bilhassa iktidar ve ihtiyarlarını aşan bütün konularda –
sebepler dairesinde esbâba riâyet mülâhazası mahfuz– ellerini O’na açar..
içlerini O’na döker.. nâçâr kaldıkları yerde “çare” der inler.. dertlerine derman
arayanlar da dermanı O’ndan bekler ve her zaman gönül gözleriyle günebakan
çiçekler gibi O’na bakar ve O’nunla muamele içinde bulunurlar.

Ey çaresizler çaresi! Sebeplerin sukût ettiği, içtimaî ahvalin boz-bulanık bir
hâl aldığı, her yanda zalimlerin “hayhuy”unun duyulduğu, yığınların çaresizlikle
kâh sağa, kâh sola toslayıp durduğu şu karanlık günlerde, zulmet zulmet içinde
kıvrananlara nezdinden bir ışık gönder.. sonsuz kudretinle bütün zulüm ve



haksızlık ateşlerine bir su serp.. şeytanın ocaklarını söndür ve iblislerin
boyunlarına çözemeyecekleri tasmalar geçir. Ufuklarımızdaki ilham esintileri
bir yere takıldı, gönüllerimizde heyecanlar söndü, dillerimizde bir kekemelik
var; rahmet ilinden bize dirilten bir meltem gönder.. hakkındaki recâ ve
hüsnüzannımızı rahmetinin serhaddine ulaştır ve bizi o ufkun ümitli dilencileri
kabul ederek gönüllerimizi imanî heyecanla şahlandır ve dillerimizdeki bağları
çöz; çöz ki hâlimizi arz ederken yeni bir günah işlemeyelim.

Mücrimiz, düşkünüz, derbederiz. Ve yakın tarihimiz itibarıyla hiç bu kadar
dağılmamış, bu kadar zaafa düşmemiş, bu kadar Senden uzak kalmamış; sürekli
“Sen Sen” diyenler dahil asla bu ölçüde Sensizlik yaşamamıştık.

Ey talihsizlerin sığınağı, ey âcizlerin güç kaynağı, ey dertlilerin tabibi ve ey
yolda kalmışların hâdîsi ve yol göstereni! Bir kere daha Sana dehalet ediyor ve
içimizi son bir kez daha Sana döküyoruz. Boş şeylerin arkasından koşup
durduk; olmayacak hülyalara gönül bağladık. Ümit ettiklerimiz yüzümüze
bakmadı ve bel bağladıklarımız asla bizi umursamadı. Bugüne kadar Senden
başka sesimizi duyan, başımızı okşayan olmadı. Duygularımızla alay edildi;
düşüncelerimiz cürüm sayıldı. Her yanda kundaklamalar yaşandı.. her tarafta
fitne ateşleri körüklendi.. yananlar ocaklar gibi yandı ve yapılanlar ismet-i dine
dayandı.

Şu anda duygularımız derbeder, davranışlarımız ahenksiz, ruhlarımız kirli,
ayaklarımız titrek, ellerimiz mefluç, çoğumuz itibarıyla ümitlerimiz sarsık,
havalar boz-bulanık, mağripler hicranla tül tül, maşrıklar lütfuna kalmış... İşte
böyle bir dağınıklık içinde Sana geldik. Böyle gelenlerin ilki değiliz, sonuncusu
da olmayacağız. Rahmetin, bu garip pişmanların ümit kapısı, bizler de bu
kapının önündeki liyakatsiz dilenciler. Şimdiye kadar gelip Senin kapında
ihtiyaç izhar edenlerden boş dönen hiç olmamış; hiçbir kaçkın ve pişman da o
kapıdan kovulmamıştır. O kapı Senin kapın, onun başkalarından farkı da her
gelene affındır. Bizi hilm ü silminle güçlendir. Zalimlere de varlığını duyur.

Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! Şu anda binler,
yüz binler Senin karşında divan durarak ellerimizi Sana açıyor ve külliyet
kesbetmiş niyaz edalı soluklarımızla, kullarına her zaman açık bulunan, hiç
olmazsa aralık duran rahmet desenli kapının tokmağına inleyerek dokunuyor ve
“Biz geldik” diyoruz. Herkesi ve her şeyi görüp gözettiğine, her sese ve



herkese merhamet ettiğine gönülden inanarak kaçkınlığımızı muvakkat dahi olsa
görmüyor, günahlarımızı af çağlayanların içinde tasavvur ediyor,
karıştırdığımız haltlara değil, Senin afv u safhına bakıyor ve ümitlerimizi ona
bağlıyoruz; bağlıyor ve Sen varsan –ki aslında kendinden var olan sadece
Sensin– bizim terk edilmemiz söz konusu olamaz. Enîsimiz Sen isen, çevrenin
vahşetinden bize ne! Her yanda şeytan ve avenesi içten içe homurdanıp
duruyorlarmış, Sen bizimle olduktan sonra ne ifade eder ki! Sen her şeyin
biricik hâkimisin ve hükmünü engelleyecek bir güç de yoktur. Sen saltanat
dairen içinde en küçük şeyleri görür, en cılız sesleri işitir, hiçbir şeyi ve hiçbir
kimseyi cevapsız bırakmazsın.

Şimdi biz de, bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla
rahmetinin vüs’ati genişliğindeki kapına dayanıyor, son bir kere daha hâlimizi
arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir
kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran
dertlerimize derman.. icabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

* * *

Arz-ı Hâl
Arz-ı hâl etmek üzere artık kapının önündeyiz. Gözlerimiz zuhur edecek

teveccüh tayfları ufkunda, dudaklarımızı Zât’ını tazimle süsleyip sinelerimizin
âhlarını mırıldanarak, kulak kesilmiş takdirlerinizi bekliyoruz. Ayrı
düştüğümüz o talihsiz günlerde aklımızı hevâ kapıp götürdü, kalblerimizi
şeytan okları delip geçti, hem sarsık hem güçsüzüz. Evvela mârifet ve
muhabbetle gönüllerimize hayat üfle ve bu mevhibelerini yeni iltifatlarla
taçlandır. İnayetinle elimizden tut ve bizi şu birkaç asırlık sefaletten kurtar. Her
yerde pusuya yatmış din düşmanları, dine-imana taarruz bahaneleri icat ediyor
ve saldırı fırsatları kolluyor. Kapının kulları geçinen bir kısım densizler ise,
insanların diyanet hislerini kullanarak dünya peşinde koşuyor. Dört bir yan, kin
ve nefret hırıltıları, hırs ve makam homurtularıyla inim inim.. kitleler şaşkın,
istikbal sis ve duman, yollar amansız, yol kesenler imansız, aldananlar ise hadd
ü hesapsız; ya katından bize bir ışık ve burhan gönder, ya da artık bu yolu
nezdine döndür...

Vücutlarımız rüzgârla sarsılan ağaçlar gibi tir tir, yüzlerimizde inkisar
çizgileri ve gönüllerimiz de burkuk mu burkuk.. adem-i kabul endişelerimizi



engin müsamahana bağlayarak haremgâh-ı sübhâniyeye yürüyor gibi Sana
yaklaşma heyecanı içindeyiz. Sen şimdiye kadar o dergaha kimleri kabul
etmedin ki.! Kabul etmekle de kalmadın isyanlarını, tuğyanlarını, küstahça baş
kaldırmalarını afv u mağfiretinin çağlayanına salarak alıp onları baş köşeye
oturttun; oturtup pişmanlıkla o tir tir sinelere yeniden diriliş kevserleri içirerek
onlara ebedî varolma zevkini duyurdun. O kapıdan ne mütemerrid küstahlar ne
de sürekli baş kaldırmış asiler kovulmadı, geriye döndürülmedi. Bir kere “Ya
Rab!” diyene binlerce lütufta bulundun.. adını dil ucuyla ananları bile sürekli
yâd edilme hil’atleriyle şereflendirdin. Bütün bunlar ümitlerimize fer verdi,
gönüllerimizi Sana koşma heyecanıyla şahlandırdı. Ellerimiz yukarıda,
ruhlarımız afv u safh intizarı içinde.. söze ne hacet hâlimiz Sana ayan...

Sen biliyorsun, biz de bunun farkındayız; ömrümüzün hasenât kefesi bomboş,
pek çoğumuz itibarıyla bir ihlâs bezginliği içindeyiz. Çoğumuz gafil, bedbin,
dünsüz-yarınsız sefil birer hâlzede gibi aktüalite ile iç içeyiz. Her hâlimizde
âlâyiş, gösteriş, köpük köpük hevâ ve heves; sürekli zevk ü sefâya, makama,
mansıba, şöhrete, şana ve dünyevî hülyalara oynuyoruz. Yığınların rüya ve
hülyaları ekonomi ve refah; taptıkları da dolar, dinar ve euro. Ruhlar meflûç,
kalbler kötürüm, basîret âmâ, düşünceler kirli, davranışlar da tam buna göre...
Gece ve gündüz gibi iki yüzlü yaşıyoruz, ak görünüyor kapkara davranıyoruz;
idare ve siyaset deyip hem ışık türküleri söylüyor hem de karanlık ağıtları
mırıldanıyoruz. Devirlere, dönemlere göre renkten renge giriyor, bukalemunları
şaşırtacak mârifetler (!) sergiliyor ve aldatmayı beceri kabul ediyoruz. Bazen
başımıza bir beyaz külah geçiriyor, bazen belimize zünnar bağlıyoruz; bazen
minarelerin başında tevhidi ilan ediyor gibi bar bar bağırıyor, bazen de
“lâyüad ve lâyuhsâ” şürekâya selam duruyoruz.

Zulüm ve lütuf duyguları içimizde âdeta yan yana, kahramanlık gösterileriyle
cebânet tavırları aynı kalbde sarmaş-dolaş; hile, hud’ayı aklın en önemli
derinlikleri sayıyoruz.. kendi hile ve komplolarına yenik düşenlerimizin ise
hadd ü hesabı yok. Ellerimiz-ağızlarımız, gözlerimiz-kulaklarımız, dillerimiz-
dudaklarımız yaratılış gayelerinden fersah fersah uzak ve âdeta nankörlüğe
kilitli; eller memnû meyvelerde, ağızlar harama açık duruyor; gözler
başkalarının kusur müfettişi.. yalan revaçta, hıyanet âdiyattan bir şey, hakkın
ismi var sadece; adalet “sayyâd-ı bîinsaf”ların hazırladığı kapanların önüne
saçılmış birkaç dane gibi bir şey; vefa Kafdağı’nın arkasında, ahde hürmet



unutulup da bir köşede kalmış mı bilemiyorum; buna karşılık haksızlık
firavunları utandıracak dorukta. “Lânetle anılan cebâbire”ye rahmet
okutturacakların sayısını Allah bilir... Gerçi insan olduğunu fark edenlerin
adedi de az değil; ama, canavarlaşan ruhların yanında bunlar deryada birer
damla kalır. Zannediyorum nefis, sırtında taşıdıklarına hiçbir dönemde bu
kadar başarılı küheylanlık gösterisi yapmadı. Binler-yüz binler nereye
koştuğunun ya da koşturulduğunun farkında değil; yollar kıvrıla kıvrıla bir
meçhule uzanıyor, yolcularsa bir hedefe doğru yol aldığını sanıyor. Mesafeler
amansız, yürüyenler iz’ansız, plânlar birer kuruntu, yapılanlar ise havanda su
dövme.

Her durakta bir sürü hain düşünce rengârenk masallar üretiyor.. masallar
birer büyü gibi dinleyenleri uyutuyor.. bâtıla açık şuuraltları, aldatan rüyalar
görüyor. Bu rüyalarda küfre şahlık urbaları giydiriliyor; diyanete ise cadı
elbiseleri. Mazi karanlık birkaç fotoğraf karesine hapsediliyor. Gelecek ve
hususiyle de ebediyet âlemleri yokluk zindanları gibi gösteriliyor. Ruhun
gözlerine kezzap dökülmüş.. vicdan mekanizmasına civa akıtılmış. Çevrede
serpilip gelişen yeşilliklerin çehresine zift serpiştiriliyor.. ve her şey, ama her
şey olduğundan başka gösterilmeye çalışılıyor.

Bugün pek çoğumuz itibarıyla küçük bir Cennet olan gönül dünyamızda,
cismânî arzular gelip yuva yapmış; sırrın kontak noktaları, nefsanî arzuların
ağına takılmış; çoklarının o simsiyah alınları gibi bahtları da kapkara.. bunlar,
diriler gibi görünseler de ölü sayılırlar. Aslına bakılırsa, şu anda
çektiklerimizin arkasındaki sâiklerin hepsi çizgi çizgi bu fotoğrafta mevcut.

Biz çok erken bir dönemde aldatıldık, şu anda da bir aldanmalar fasit dairesi
(kısır döngüsü) içinde bulunuyoruz. Önce şu hayat bize şeker-şerbet gibi
gösterildi; sonra da, zehirle kirletilerek kâse kâse ruhlarımıza içirildi. Bugünkü
karın ağrılarımız dünkü tükettiğimiz kâselerden, yarınki sancılarımız da –
Allah’tan fevkalâde bir sıyanet olmazsa– bugün yudumladığımız o semm-i
katilden olacaktır.

Tedaviye muhtaç aliller, ruhun perişaniyetiyle sarsık zeliller ve günahlarla
Müslümanlığın ayıbı hâline gelmiş kirlileriz; ama, bizi arınma kurnalarına
götürecek yollar perişan, köprüler de çoktan yıkılmış.. biz kansızlıkla
kıvranıyoruz ama üzerimizde kan emen bir sürü sülük var; zafiyetle tir tir



titreyip duruyoruz ama tepemize inip kalkan balyozlar da eksik olmuyor. Çok
defa, hevâ, heves fırtınaları karşısında hazan yemiş yapraklar gibi savrulup
duruyoruz.. rüzgârlar sert esiyor, barınaklar iğreti; hülyalarımız pamuk gibi
yumuşak, realiteler ise tipi-boranla soluklanıyor.

Doğru-dürüst hiçbir şey olamamışız, her şey olmuşluğun hesaplarıyla oturup
kalkıyoruz. Ortada mülk yok, saltanat yok, Süleymanlık rüyaları görüyoruz. Ne
gönülden Ramazan olabildik, ne de oruç; ama her zaman sahur davulu gibi güm
güm ötüp durduk. Boyumuzun kat kat üstünde bir gurur âbidesi gibiyiz. Amansız
hâdiseler karşısında karton gibi bir hâlimiz var; gel gör ki, granit olduğumuz
iddiasındayız.

Makam sevgisi, şöhret hissi, rahat etme düşüncesi, tenperverlik duygusu
boyunlarımızda âdeta çelikten bir kement; her biri birer gayya olan bu
duygulardan bir türlü kurtulamıyor ve mahiyet-i nefsü’l-emriyemize göre
kendimiz olamıyoruz. Dünya ve ukbâ kazancı adına ne ciddî bir hesap ne de
tutarlı bir plâna sahibiz. Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz;
kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz.
Zamanı suçlama, şartlara lanetler yağdırma da ayrı bir avunma yolu. Suç ve
günah bize ait, zamana sövmenin âlemi ne.! Zehri içen biziz, kimyacıya
küfretmek de neden!?. Devran ne bize ne de başkasına bir kötülükte bulundu;
biz kendi devranımızı yıkıp târumar ettik. Yanlış okuma, yanlış yorumlama ve
yanlış anlama bizi kuralsız bir toplum hâline getirdi. Dağınık, derbeder ve
kullanılmaya müsait bir hâlimiz var; gelen başımıza basıp geçiyor, giden
başımıza basıp geçiyor. Biz, “mevcutla iktifa” deyip istirahate çekilmişiz.
Şeytanları şehrâyinlerle sevindirecek, melekleri üzüntüye boğacak bir tuhaflık
içindeyiz. Zahirî hâlimize bakılacak olursa, her yanımızda kıyamet ışıkları
çakıp duruyor. Bu kıyamete “dur” diyecek seher yolculuğuna azmetmiş
olanların ağzında birer fermuar var. Topraklarımıza Hârût-Mârût büyüsü
düşmüş gibi anlaşılmaz ihtilâçlar yaşıyoruz. İnsanlar birbirine yabancı, vifak
ve ittifak nikâhı Allah’ın buğz ettiği talâka emanet, nefsanî duygularımız yeni
fırtınalar çıkarma cephesi oluşturma peşinde ve hepimiz şahsî düşüncelere
ipotek gibiyiz.

Bütün bunlara rağmen, bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz. Kendimiz
edip kendimiz bulsak da, rahmetin, istihkaklarımıza lütuf televvünlü haklar
bahşedecek vüs’atte. Eğer göz kamaştıran güzelliklerle dönüp duran şu



kâinatların etekleri mücevherlerle dolu ise, bu Senin rahmet ve servetinin
sınırsızlığındandır. Eğer tabiatı gereği şu kuru zemin İrem Bağları gibi
rengârenkse, o da Senin engin keremindendir. Gözlerimiz o geniş rahmetinin
tüllenişinde, düşüncelerimiz her tarafa serpiştirdiğin kereminin tecellîlerinde..
ümitlerimizi bir kere daha şahlandırarak, teveccüh ve yakınlığını, uzaklıklarıyla
görünmez, duyulmaz hale getiren biz kullarına yakın olduğunu duyur. Vicdan
kültüründen mahrum şu derbeder gönüllerimizi mârifetinle doyur.

Bize, her şeyde Seni okuyan gözler, her nağmede Seni duyan kulaklar ihsan
ederek düşünce ve beyanlarımızı varlığına tercüman kıl! Yakınlığını
gönüllerimize öyle duyur ki, ömrümüzü hep “Sen, Sen” demenin zemzemesi
içinde geçirelim.

Bizler, bir zamanlar yoktuk; var olma ihtiyaç ve neşesinden de habersizdik.
Sen bizi cebr-i lütfîler tezgahından geçirerek, talep üstü, vücud, hayat, şuur,
idrak, irade ve gönül gibi latîfelerle şereflendirip, rahmet yurdunun koridoru şu
mihnet diyarına gönderdin. Verdiğin şeyleri istememiştik, isteyemezdik,
isteyecek bir mahiyette de değildik. Ancak şimdilerde, bu lütuflarını anlamaya
çalışıyor ve Hâlikımızın bîhemtâ bu atiyyeleri altında iki büklüm matiyyeler
olarak, ihtiyaç ve ıztırar çığlıklarıyla inliyor ve bunca şeyden ciddî haberdar
olamamanın hacâletiyle iki büklüm oluyoruz.

Hâlimiz Sana ayan; dün ayrı bir isyan, bugün ayrı bir isyan; ne
iradelerimizde fer kaldı ne de dizlerimizde derman; her şeye rağmen
kararttığımız kaderimiz Senin elinde; liyakatimize göre değil, istihkakımıza
bakarak ne olur, sun ihsan üstüne ihsan, ey dertlerimize derman!

Üst üste musibetler kümelenmiş tepemizde.. yürüdüğümüz yollar zikzaklı ve
yokuş.. bizler günah yolunun yorgunları, hiç de iç açıcı olmayan günlerin
elinden zakkumlar yudumladık.. içimiz dışımız yara bere, enerjimiz bitmek
üzere; yük ağır, akıl şaşkın, ruh bitkin, ümit mumu sönmek üzere –onu Sen
hiçbir zaman söndürme– yollarda dökülüp kalanlar gelip gelip sinelerimize
oturuyor.. oturma niyetinde değiliz ama, uzun zaman ayakta durabilecek gibi de
görünmüyoruz. Sen bize her zaman yaptığın gibi sürprizden kapılar arala ve
ekstra ihsanlarınla bizi bir kere daha inayetinin gölgesinde serinlet ve ümit
çerağlarımıza nezdinden sönmeyen bir ışık gönder.

Bizden evvel, binlercesinin bu kabîl dileklerine icabet edip onlara lütfundan



kapılar araladın ve başlarına sağanak sağanak ihsanlar yağdırdın.
En son başvurulacak merci Sensin, arz-ı hâlimiz de Sanadır. Huzuruna gelip

iç çekişlerimize, içten olup olmadığını bilemediğim gözyaşlarımıza, bükülmüş
kaddimize, renk atmış benzimize merhamet buyur ve bize iman ve mârifetteki
neşeyi son bir kez daha duyur.

Dua edenlere cevap veren Sen, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren Sen,
devrilenleri kaldırıp doğrultan Sen, çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi
eden de Sensin! Senden ayrı kalışımız ruhumuza renk attırdı; nefsanîlik ve
gaflet, ibadetlerimizin mânâ ve özünü alıp götürdü; samimiyetsizlik
dualarımızın kolunu-kanadını kırdı. Sinelerimiz bomboş, düşüncelerimiz
tutarsız, kalbî ve ruhî hastalıklarımız bizi yere sermek üzere.. ey kimsesizler
kimsesi, bize Eyyub’un hayat ırmağından bir çağıltı gönder, Mesih diyarından
da bir nefes.! Hayır hayır! Bizi Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın nefehâtıyla yeniden
dirilişe erdir.. yakınlığınla gözlerimizi aydınlat ve bizi uzaklığımızın
zulmetlerinden kurtar.

Hepimiz önümüze atacağın bir lokmaya muhtaç, boynumuzu bükmüş böyle
bir teveccüh bekliyoruz. İşimiz sürekli tuğyan ve her hâlimiz isyan olsa da
gözlerimiz kamerin o sürpriz tulûu gibi ekstra bir doğuş intizarında. Hak
dostları, Sana vasıl olunca hayret yaşarlar; bizse Seni tam bilememenin
hayretleriyle şaşkınlık içindeyiz. Var eden Sensin, yok eden de Sen; uzak tutan
Sensin, yaklaştıran da Sen; Sen bizi biz etmeseydin biz bu duyduklarımızı
duyamaz ve bize imanın neşesini tattırmasaydın şu söylediklerimizi
mırıldanamazdık. Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz,
bize yakınlığını duyur ve benliğimizde Sana karşı yaklaşma heyecanları uyar.

Talep ettiğimiz şeylerin biricik sahibi Sensin; her zaman acz u fakr ve
ihtiyaçlarımızın ibresi de Seni gösteriyorsa başka hangi kapıya yönelebiliriz
ki.!

Ey Rabb-i Rahîm! Biz güçsüz, hasımlarımız azgın; şeytan ve avenesi bir
cephe oluşturmuş ki, Sen inayet etmezsen bunlarla baş etmemiz mümkün değil;
her yanda düşmanlarımız gayzla köpürüyor; dostlarsa suskun ve temkin
murâkabesinde. Sadece o kadar mı?. Hayır, bir sürü de dost kılığında düşman
var ve hepsi de tam tekmil taarruz vaziyetinde. Hâdiseler acımasız cereyan
ediyor; hicranla geçen zaman bir türlü bitmiyor.. mekan da, zamanın rengine



bürünüyor. Bazen seherlerde esen yeller bile kasvetle esiyor; bazen de Sana
niyaz içinde bir fecir aydınlığı ruhumuzu sarıyor. İnşirah duyup biraz
seviniyoruz; biz sevinirken hasımlarımız da ha bire ha esiriyor; bu defa bize de
olduğumuz yerde kalakalıp yutkunma düşüyor.

Bütün bunları Sana açıyor, içimizi Sana döküyor ve nazar-ı merhametine
dehalet etmek istiyoruz. Aslında, Sen varken başkalarından yardım istemek şirk
ve şuna-buna el açmak da bir saygısızlıktır. Yaralarımızı saracak Sen,
ızdıraplarımızı dindirecek de Sensin. Sensin kin ve nefretle atan kaskatı
kalbleri yumuşatacak; Sensin nifak gel-gitleri içinde bocalayıp duranlara
istikamet üfleyecek. Nazarî insanlıktan amelî insan olmaya yükselememiş
bahtsızların talihlerine de bir ışık yak. Uzakta duranları daha da uzaklaştırarak
tazib etme; dudakları Seni tazimle süslü kulların yakarışları arasında bizim
dileklerimize de icabet buyur.

* * *

Sen Fâil-i Muhtarsın
Ey Rab! Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona

ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve
bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen
kalblerimizi iman ve itminanla doyur. Ciddî bir yol almış sayılmasak da yıllar
var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler
beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalâtü vetteslîmât)
perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin
darlığına mahkûm.. ibadet ü tâat kültür televvünlü.. duygular, düşünceler
fantezilere emanet.. mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî
mülâhazalara dayalı. Ölenler bir hiç uğruna ölüyor, öldürenler işledikleri
cinayetleri mücahede sayıyor.

Ey Rab! Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle
teveccühte bulun.. iç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi
Sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle; halâs eyle ve eşiğine baş
koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalblerimize ışık,
iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulûs istiyoruz.
Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını
duyur. “N’olur ya Rabbî, n’olur ya Rabbî, neyin noksan olur ya Rabbî.” (M.



Lütfî) Rahmet Senin sıfatın, inayet âdetin, af şanın; bizler de o rahmet, o inayet
ve o mağfirete muhtaç kullarınız. “Kerem kıl, kesme Sultanım keremin
bînevâlerden / Keremkâne yakışır mı kerem kesmek gedâlerden.” (M. Lütfî)
Senin kapının genişliği başımızı sokacak başka kapı aramaya ihtiyaç
bırakmamıştır. Başımızı o kapıdan içeriye sokabildiğimiz kadar sokuyor,
sesimizi edep ve temkinle kalibre ediyor ve Senden arızasız ibadet ü tâat adına
bir güç, masiyetler karşısında sarsılmayacak sağlam bir irade ve musibetleri iyi
değerlendirebilecek bir idrak ve bir basiret istiyoruz. İstediklerimizi ver ve
bizi kendi darlığımıza mahkûm etme.

Biz her şeyimizle Seniniz; Sana hamd ü senâda bulunuyorsak, Senin
lütfettiğin uzuvlarla bunu yapıyoruz; kulluğuna koşuyorsak, boynumuzdaki acz ü
fakr tasmasının gereğini yerine getiriyoruz. Bunlar Sana göre değil, bizim
tutarsızlığımız çerçevesinde çırpınışlar.. evet, nerede Senin ululuk ve azametin,
nerede bizdeki kulluk? Nerede o altından kalkılmaz lütuf ve ihsanlar, nerede
bizdeki o kırık kol ve kanatlar?..

Ya Rab! Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve
ihsaslarımızın darlığıyla baş başa bırakma; akıllarımızı inhiraf ve
sürçmelerden, nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, gönüllerimizi de hevâ
ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle. Kapının kullarını; ilimde kibr u
gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru.
Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç
içe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır!
Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten
muhafaza buyur.

Rabbimiz! Senin bize sahip çıkıp sıyanet etmen, düştüğümüzde tutup
kaldırman, kirlenen mahiyet-i insaniyemizi sık sık yıkayıp, arındırıp nezdindeki
gözü sürmeliler arasında kabul buyurman, Zât’ın için bir nakîse sayılmaması
yanında bizim için çok şey ifade etmektedir. Gerçi cürüm cürümdür ve ceza
ister. Biz de öyle bir cürmün prangalı mahkûmları sayılabiliriz. Ne var ki Sen,
azap edecek pek çok kimse bulabilirsin; fakat biz, affedecek birini asla
bulamayız. Ey affı tecziyesinin önünde rahmet tahtının sultanı! Bizi bir bilinmez
ve bulunmaza bırakarak tazib etme. Eğer bir zaman Senden kaçıp –aslında
kaçınılmazdan kaçmışız– akla-hayale gelmedik levsiyâta girdi, mahiyet
deformasyonları yaşadı, haddimizi bilmezlik edip Sana baş kaldırdı, hevâ u



nefislerimize uyup kirlendi ve kendimize kıydı isek –ki bu ahsen-i takvîm
dilrubâları için bir intihardır– şimdi bin bir çaresizlik içinde, ama
ihtiyaçlarımızın şuurunda olarak, boynumuzda hâkimiyetinin tasmaları,
ayaklarımızda ıztırar prangaları, ellerimiz göğüslerimizde günahlarımızı itiraf
ediyor; bir kez daha kapının kulları olduğumuzu mırıldanıyor, “merhamet”
deyip inliyor ve ululuğuna yakışır bir muamele bekliyoruz.

Bizleri bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir âlemde
yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde
nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu
yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine
ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her hâlimizden belli; bizleri yara-bere almadan
hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bugüne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh
dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı
Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz.

Yeni bir azim ve ümitle bir kere daha Sana yöneldik. Başımızı ayaklarımızla
buluşturduk ve bir sürü beklentiye koyulduk. Arzu ve isteklerimizde bize
inkisar yaşatma! Bize sevginden kâse kâse şerbetler sun ve gönüllerimizi
iştiyakınla coştur! Sinelerimize öyle bir aşk u şevk koru saç ki, kalmasın
kararımız; başımız kapının mübarek eşiğinde, nabızlarımızda Seni duymanın
heyecanı, gönüllerimizde aşk u vuslat hafakanı, gözlerimiz çağlayıp gitsin ve âh
u efgânlarımız gökleri titretsin.

Bundan sonra olsun, artık oturup kalkıp hep Seni düşünelim.. her şeyi Sana
bağlayıp öyle sevelim.. vuslat hülyalarıyla yaşayıp Sana karşı iştiyakla
köpürüp duralım. Senin için kıyam edip, Senin için oturalım.. her şeyin
çehresinde Seni okuyalım; her nesneden Sana ulaştıran yollar bulmaya
çalışalım.

Bugüne kadar başka hülyalar peşinde koşa koşa yorulduk. Sensizlik canımıza
tak etti.. meğer, mülâhazalarda Sen olmayınca en geniş yollar ne kadar da
daralıyormuş, şehrahlar nasıl da sevimsiz patikalara dönüyormuş...

Sen artık, bize bir kere daha gurbet yaşatma; bizi Sensiz ve ışıksız bırakma!
Senin yolunda gibiyiz; ama ciddî bir azığımız yok; ömür sermayemiz yabancı
hülyalar, yalancı rüyalar arkasında hebâ olup gitti. Huzurundayız; fakat elimiz
boş, gönlümüz boş, hasenât defterimiz bomboş; ama bütün bu boşluklara



yetecek sihirli bir iksirimiz var; hakkındaki hüsnüzannımız.. evet, cürmümüz
dağlar cesâmetinde; ümitlerimiz ise, ufkun onların üzerine oturduğu her şeyin
üstünde.

Yürüyeceğimiz yollarda yüzlerce firavun, yüzlerce nemrut, yüzlerce Ebû
Cehil pusu kurmuş bize diş biliyor; varsın bilesin, hepsinin hakkından gelecek
Sen varsın ya.! Aczimiz mutlak, fakrımız açık, ihtiyaçlarımız sınırsız; ama
hiçbir endişemiz yok. Zira, istemeden verdiklerine, ettiklerine bakıyor,
isteklerimizin verileceğine, ihtiyaçlarımızın da giderileceğine gönülden
inanıyoruz.

Seni bilenlerce Sen, bugüne kadar –tabiî ki hikmetinin çerçevesinde– her
isteyene istediğini verdin ve Sana bel bağlayanları hiçbir zaman hayal
kırıklığına uğratmadın. Sana doğru bir adım atanı on katı yakınlığınla
şereflendirdin. Sana gelirken yolda sürçüp düşenleri, yolunun delisi sadık
bendelerin gibi arındırıp mükâfatlandırdın. Şimdiye kadar Sana misafir olmuş
da ziyafet görmemiş, kapının tokmağına dokunmuş da cevap almamış kimse
yoktur.

Muhtaçlar ve muztarlar olarak şimdiye kadar bir hayli yol teptik, bir hayli
kapı çaldık ve nihayet gelip Senin inayet arsana çadır kurduk. Sen, ihtiyaç nedir
bilmediğimiz, ıztırardan anlamadığımız bir âlemde bize vücut verdin, can
verdin, şuur verdin, vicdan verdin. Şimdi giderilmiş olan bu ihtiyaçlarımızın
farkındayız ve Senden bir kere daha günahlarımıza değil, yüzümüze bakıp

“Haydi siz de seçkin kullarım arasına girin ve lütuflarımı paylaşın.”20

diyeceğiniz eşref saatleri bekliyoruz.
Rahmetinin vesâyetine sığınırken, lütfundan sürpriz ihsanlar beklerken,

kirlettiğimiz üstümüze-başımıza, gönlümüze-ruhumuza bakmıyor; Senin her
nasılsa, uzun zaman takılıp yollarda kaldıktan, ya da yolda bulunmanın erkânına
saygısızlık ettikten sonra, toparlanıp Sana gelen birine gösterdiğin/göstereceğin
mukaddes memnuniyet ve münezzeh sevince dayanarak aynı muameleyi
bekleme cür’etinde bulunuyoruz.

Bir süre ayrı düştükten sonra dönüp Sana gelenleri kovmayacağını vaad
ediyorsun –aslında kovduğunu da hiç duymadık ya–. Sana yönelenlere hep
“gelin, gelin” diyorsun. Ey Rab! Böyle emekleye emekleye sürünmeyi de gelme
kabul edeceksen, müsaade buyur “Biz de geldik” diyelim. Geldik ve Sana,



yolların amansızlığını, nefis, şeytan ve hevânın imansızlığını, bizim de
dermansızlığımızı şikâyet ediyoruz. Bilhassa, her zaman hatalara açık duran,
mâsiyetlere meyyal bulunan ve ululuğuna karşı hep saygısız davranan serkeş
nefsimizi Sana şikâyet ediyoruz. Yığınlar, onun zehirli hançeriyle yaralı ve
bitkin, hep onun dümen suyundalar; işleri eğlence ve oyun, hâlleri gaflet ve
dalâlet, arkasından koşup durdukları şan-şöhret, zevk u safa ve rahat, hedefleri
de çıkar ve menfaat. Her birini birer öldüren virüs kabul ettiğimiz bu mikroplar
şimdiye kadar nice “serv-i revân canları, nice gül yüzlü sultanları”, nice
hanları ve hakanları yere serdi ve saltanatlarıyla beraber yerle bir etti.

Sen elimizden tutmazsan, bu mekkâr, bu gaddar hasımlar karşısında kendi
kendimize ayakta duramayız. Aksine maiyyetinde olursak, o zaman da hiçbir
şeyden korkmayız. Bizleri şeytanın bu kabîl ağlarına takılıp helâk olmaktan,
kalbimizi şeytana kaptırmaktan, şeytana kalb kaptıranlarla beraber bulunmaktan
muhafaza buyur. Bize yeni bir “ba’sü ba’del mevt”  lütfeyle; başlarımız
önümüzde, boynumuz buruk, gönüllerimiz kırık, Senden ayrı düşmenin
hacâletiyle iki büklüm ama fevkalâde ümitli ve Senden eminiz. Bizi bir daha
yalnız bırakmamanı diliyoruz. Nedametlerimizi gönül heyecanlarımız ve
gözyaşlarımıza emanet ederek bize ruhta, gönülde, sırda diriliş bahşetmeni
diliyoruz. Kabul edersen bu Senin şanındandır. Reddedersen bu da bizim için
apaçık bir hüsrandır. Şanına düşeni yapman ne hoş.! İstihkakımıza göre
muamelen ne acı..!

1 Bkz.: En’âm sûresi, 6/63; A’râf sûresi, 7/55.

2 A’râf sûresi, 7/56.

3 Bakara sûresi, 2/186.

4 Bkz.: Zümer sûresi, 39/2.

5 En’âm sûresi, 6/63.

6 Neml sûresi, 27/62.

7 Bakara sûresi, 2/201.

8 Bakara sûresi, 2/250.

9 Bakara sûresi, 2/286.

10 Âl-i İmrân sûresi, 3/8.

11 Âl-i İmrân sûresi, 3/16.



12 Âl-i İmrân sûresi, 3/53.

13 Âl-i İmrân sûresi, 3/147.

14 Âl-i İmrân sûresi, 3/193.

15 A’râf sûresi, 7/23.

16 A’râf sûresi, 7/89.

17 A’râf sûresi, 7/155.

18 Yûnus sûresi, 10/85.

19 Enbiyâ sûresi, 21/87.

20 Bkz.: Fecr sûresi, 89/29-30.



Mü’min Ufkunda Zaman
Mü’min ufkunda zaman hep bir büyü ile cereyan eder; çok defa

fevkalâdeliklerle tüllenir ve sihrini tam duyabilenlere zaman ve mekân üstü
neler ve neler fısıldar! Hakikî bir mü’minin, bütün bir ömrünü ya da bir yılını
değil; bazen değişik vâridât ve televvünleri itibarıyla bir gününü bile tavsîfe
gücümüz yetmez. Dahası, biz bir şeyler anlatabilsek de, imandaki sırrı tam
tadıp duymamış olanlar onu körler ve sağırlar gibi dinleyecek ve hiçbir şey
anlamayacaklardır. Parmağı bala banmamış, damağı onunla tanışmamış, gözü
gül görmemiş ve burnu onu koklamamış birine baldaki tadı, güldeki renk ve
kokuyu tarif etmek mümkün olmadığı gibi, inanmayana, mü’min ufkunda
zamanın nasıl bir sihirle cereyan ettiğini anlatmak da öyle imkânsızdır.

Mü’min ufkunda zaman hep bir sihirle gelir gider; hele bazı vakitlerde ruh,
şartlı reflekslere bağlı hareket ediyormuşçasına birdenbire teyakkuza geçer;
insanî melekeler bir yerden sinyal almış gibi toparlanır; bütün lâtifeler
heyecan, telaş, ümit ve endişe ile uyanır ve her hâlleriyle âdeta karşı konulmaz
bir emre âmâde olduklarını îmâ ederler. Bütün pencereler sımsıkı kapalı,
panjurlar inik, perdeler de çekili olduğu hâlde, bazen ezanla beraber, bazen de
ezandan evvel, fecrin o sihirli esintileri camı, tülü, perdeyi delip geçerek gelir
gönüllerimizi sarar ve bir temcid sesiyle bizi Hak huzuruna çağırır. Gözlerimizi
açar-açmaz ilk defa minarelerin cümbüşüyle –kerameti şerefelerden yükselen o
nurlu kelimelere ait– bir mûsıkî banyosu yapar; sonra, namaz için özel tahâret
kurnaları altında taabbüdî arınmadan geçer; ardından da yüz yere sürüp içimizi
Rabbimize dökeceğimiz namazgâha yürürüz.

Namaz hemen her zaman, o kendine has büyüsüyle, pencerelerden süzülüp
içeriye girerek alışık olduğumuz bir misafir gibi –ev sakinlerinden daha sıcak
bir misafir gibi– seccadelerimizde bizi karşılar ve henüz başladığımız o taptaze
güne kendi boyasını çalarak gelecek saatlerin mânevî hazzını ruhlarımıza
duyurur ve mü’min ufkuna ait ilk sihirli farklılığı ortaya koyar. Böylece,
bütünüyle Allah’a açık duygularımızla başlarız güne. Duyarız bir Cennet sabahı
neşvesini bütün benliğimizle. İbadet, evrâd u ezkâr, kahvaltı ve daha bir sürü
meşgale ve sorumluluk bu ince, nârin ve yemyeşil başlangıcın birer devamı
hâlini alır; biz istemesek de her işimize sirayet eder, her davranışımızı kendi
şivesiyle konuşturur. Derken, hareket ve faaliyetlerimiz ukbâ edalı bir inceliğe



bürünür; zâhiren başkalarıyla aynı zaman dilimi içinde, aynı mekânda, aynı
şeyleri paylaşıyor gibi görünsek de, niyet ve nazarlarımızın farklılığıyla hamle
ve hareketlerimizde hep Allah’a emanet olmanın esrarını duyarız. Çevremizi,
O’na ait tecellîlerle sürekli tül pembe görür.. her simada O’na işaret eden
çizgiler müşâhede eder.. bu mülâhazalarla dünyevîlik-uhrevîlik arasında gelir-
gider ve inançlarımızın davranışlarımıza aktığını duyar gibi oluruz. Böyle bir
ledünnîlikle idrak ufkumuza giren hemen her şeyi daha munis, daha sıcak, daha
içli, daha anlamlı bulur ve karşımıza çıkan herkesi, her nesneyi bağrımızda
büyüttüğümüz çocuklarımız gibi okşar, koklar ve inançlarımız sâyesinde
kendimizi olabildiğine genişlemiş, sihirli bir atmosfer içinde sanırız: Canlı-
cansız bütün eşya renk, şekil, desen, mahiyet değiştirip de başkalaşmış gibi
güler yüzümüze.. ve ruh olur, mânâ olur akar içimize. Taş-toprak, ağaç-yaprak,
gül-çiçek, kuş-böcek.. her şey ama her şey gönül ufkumuzdan ruhlarımıza
sürekli bir şeyler fısıldar. Bütün tekvînî emirler, satır satır, paragraf paragraf
birer mesaja dönüşür, his ve şuurlarımıza harfsiz-kelimesiz “sehl-i mümteni”
ne hutbeler, ne hutbeler îrad eder. Teneffüs ettiğimiz hava, yudumladığımız su,
çiğnediğimiz lokma, gözlerimizden gönüllerimize akan güzellikler, bize, bütün
bunlarla mahiyetlerimizin münasebetlerini, tat ile tat alma duygularımızın
muâşakasını, hayatla umumî atmosferin aynı hesap ve aynı hendeseye göre
hareketlerini söyler ve ruhlarımıza mârifet kevserleri içirir.

Böylece, günün ilk dakikalarından itibaren hayatımızı duya duya yaşar ve
sürekli fecir şivesiyle oturup kalkmaya başlarız; derken, saatlerin ilerlemesiyle
bu neşve ve heyecan az da olsa, zeval rengine bürünür.. ve işte tam bu esnâda
yepyeni bir bekâ esintisiyle öğlenin o serinleten gölgesi düşer üzerimize; düşer
ve bizi, günün iş, meşgale ve daha değişik aktiviteleriyle akıp giden o sımsıcak
dakikalarında “Arş-ı Rahmet”in izdüşümü diyebileceğimiz bir mâbede veya
herhangi bir namazgâha çağırır. Bu çağrıya uyup bir kere daha yüz yere sürmek
için “Hazîretü’l-Kuds”ün gölgesi böyle bir mekana doğru yürürken, hemen her
adımda vicdanlarımızın eline tutuşturulan mârifet, mehâbet ve muhabbet
kâselerinden kevserler yudumlar, varacağımız yere derin bir yol zevki içinde
ulaşır, revaka adım attığımızda farklı hazlarla ürperir.. şadırvanın başında ayrı
bir inşirahla serinler.. bizimle aynı duygu ve aynı düşünceyi paylaşan aydınlık
simalarla bir arada bulunmanın neşe ve sevinciyle soluklanır, uhrevî
mülâhazaların ra’şeleriyle iç çeker ve yürürüz bir kere daha gün ortasında iman



ve İslâm farklılığının vâridâtını duymaya. İçinde, yemek, çay, sohbet ve gelme-
gitme adına belli ölçüdeki değişik aktivitelere bağlı uzun bir ruhî dinlenme
faslıyla, beden, cismâniyet ve “akl-ı meâş”ın kalbin sırtına yüklediği
ağırlıklardan sıyrılır.. gönlümüzün merkezle irtibatını yeniler; oldukça ciddî bir
mânevî donanımla yeniden işimizin başına döner ve bir gözümüz dünyada,
diğeri ukbâda, ikindinin o masmavi dakikaları gelip çatacağı ana kadar hep
dünyevîler gibi, fakat bütün bütün uhrevîliğe bağlılık içinde soluk soluğa
çalışır-koşturur, yazar-çizer, okur-düşünür, öğretir-öğrenir, alır-satar, plânlar-
uygular, hâl hatır sorar-gönül alır ve âdeta dünya ve ukbâ iç içe yaşarız.

Bu sihirli dakika ve saatler, kim bilir, bizim duyup sezemediğimiz daha neler
neler ifade ediyordur.! Ama itiraf etmeliyim ki, ben hemen her zaman, bu
nefislerden nefis, tatlı ve derin dakikaları kendi değerleri çizgisinde dile
getirememe, resmedememe hicabı içinde oldum; hicabı içinde oldum, zira,
mü’mince duyulan bu dakika ve saatleri kusursuz ifade edebilmek için ciddî bir
şiir kabiliyetine; Müslümanca bu hareketler içindeki âhengi resmedebilmek için
mücerredi tasavvur edebilme istidadına ve her zaman üzerimizde büyüsünü
hissettiğimiz zaman parçacıklarını kendi letâfetleriyle duymak için de
mûsıkîşinas olmaya ihtiyaç vardır. Benim böyle bir istidat ve kabiliyetim
olmadığına göre, ihtimal bu perişan sözlerimle mü’minlere ait zamanın o
nurefşân çehresini karartmış bulunuyorum. Eğer bu perişan beyanlar söz
üstatlarını harekete geçirme vazifesini görecekse, dolayısıyla maksadın hâsıl
olduğunu düşünerek teselli de olabilirim...

İşte böyle bir teselli ile mü’min ufkunda zamanı hecelemeye devam
ediyorum: Derken zaman akar, saatler saatleri takip eder; biz yorgun, gündüz
yorgun, güneş solgun; bir sürü tebeddül, tagayyür, ümit ve inkisar
çağrışımlarıyla birdenbire ufukta ikindi beliriverir. “Salât-ı Vustâ” farklılığıyla
bize gürül gürül bir “hazır ol” çeker.. cismânî bitkinliğimizi atabilmemiz için
ruhlarımıza “revh u reyhan” ufkunu gösterir; bizleri yorgun olmayan dakikaların
ferahfezâ iklimine çağırır ve gönüllerimize, gurupta renk atmış güneşe bedel,
bir ezelî ışık kaynağından kâse kâse ziya içirerek ebediyet iştiyakıyla yanıp
tutuşan ruhlarımızı ufuk ötesi âlemlerin sihriyle baş başa bırakır. Böylece,
günün son çeyreğinde seccadelerimizle bir kere daha selâmlaşır; selâmlaşmak
da ne demek, koklaşır; onlara yüz sürer; ses, soluk ve sızlanışlarımızı emanet
eder.. ve ayların, güneşlerin, yıldızların, emrine âmâde bulundukları Zât’ı,



bütün varlık adına ve insanî ufka yaraşır şekilde el pençe divan durarak
tazimde bulunur.. bu tazim ve tebcîli rüku ile derinleştirir.. secde ile kendi
uzaklığımızı aşarak O’nun yakınlığına yürür.. ve böylece ufkumuza damlamaya
başlamış akşamın alaca tahassürlerini O’nun huzuruyla ve huzurunda bulunuyor
olma ümidiyle yumuşatır; vedâ rengine bürünen hicranlı gün bitimini yeni bir
vuslat faslına çevirerek o Ulu Dergâh’ın kapısını tıklatıp “Biz geldik” şeklinde
mırıldanır ve herkesin iç içe yalnızlıklar yaşadığı saniyelerde inşirahlarla,
sevinçlerle soluklanır ve ciddî bir iç temâşâ ile ufkumuzun enginliğine dalar
gideriz. Biz, bu ledünnî dalgınlığı yaşayaduralım, yoğrük bir eda ile dört bir
yanda akşam ezanları yankılanmaya başlar. Sevinci tasasına galip bu gurup
gurbeti esnasında, minarelerden yükselen semâvî sesler nazla gelip içimize
akar ve sinelerimizde bir kurbet çağrısı gibi duyulur. Biz bu çağrıda hemen her
zaman bir göç ve intikal edası hissederiz; hisseder ve gündüzden geceye,
hareket ve faaliyetten sükûnete, değişik aktivitelerden istirahata geçişi
bedâhetin çehresinde okuduğumuz gibi, dünyadan ukbâya, hizmet ve vazifeden
ücret almaya, cismâniyetin dağdağalarından rûhâniyâtın ferahfezâ iklimlerine
göç edeceğimizi de işaretlerin dilinden dinliyor gibi oluruz. Bütün bunları
duyup dinlerken, sürekli gözlerimizden gönüllerimize ve gönüllerimizden de
his, şuur ve idraklerimize sımsıcak mânâlar akar; akar da, bu olabildiğine nazlı
ve hülyalı dakikalarda iç müşâhedelerimizle âdeta ayrı bir âleme açılıyor
olmanın zevkini duyarız. Bir yandan her şeyin ve herkesin derin bir sükûnete
teslim olmuş gibi sessizleştiği, diğer yandan zaman ve içindekilerin daha bir
içli hâl aldığı bu kasvetli veya durgun gibi görünen saatlerde çok defa
realitelerle hülyalar birbirine karışır.. varlık bütün hey’etiyle tıpkı bir hayalet
hâlini alır ve insanlar da âdeta ruhanîlere dönüşür.

Yavaş yavaş koyulaşan karanlığın, mü’min ruhlarda çağrıştırdığı mânâlarla,
gece ve gündüzün iltikâ noktası diyeceğimiz bu esrarlı dakikalarda, bir kere
daha kendimizi, göklerin sihirli sesleri ve ötelerin esrarlı ışıkları arasında
seccadelerin üzerinde buluruz. Biyolojik hayatın yorgunluğuna karşılık insanî
ruhun günü ibadetle bitirme şevkiyle şahlandığı bu yeni fasılda, acz u
ihtiyaçlarımızı daha derinden duyar, şevk u şükrü beraber yaşar ve Yaratan’ın
ululuğu karşısında, tepeden tırnağa hislerle dopdolu olarak koşarız yeniden
yüzümüzü yerlere sürmeye ve içimizi O’na dökmeye.

Derken, karanlıklar her tarafı kaplar; her şey daha bir lacivertleşir;



çevremizdeki nesneler yavaş yavaş silinir gider.. ve işte o zaman arkada
bıraktığımız gündüzü, ruhumuzdaki ebedî aydınlık ihtiyacıyla daha derinden
hisseder ve bütün benliğimizle, her saati, her dakikası, her saniyesi sonsuz bir
saadeti kazanmaya yetecek koskoca bir günün iyi değerlendirilip
değerlendirilmediği mülâhaza, muhasebe ve telâşıyla oturup kalkmaya durur..
ve ebedî zulmet, mütemâdî yokluk ve daha bir sürü boşluğa ait seslerin,
mahiyetimizin nefsanîlik pencerelerinden içimize sızıp ruhumuzun üzerine
çullanmasına karşılık, toparlanır ve “Nasıl olsa önümüzde upuzun bir gece
var!” der, seccadelerimizde pusuya yatıp tecellî avlamaya çalışacağımız yeni
eşref saatler beklemeye koyuluruz. Ardından da hepimizi derin derin düşünceye
salan füsunlu gece gelir.

* * *

Füsunlu Geceler
Gün batıp herkes yuvaya dönünce, çarşı-pazar dört bir yanı düşündüren bir

sessizlik kaplar; bir mânâda her şey susar; sadece gece konuşmaya başlar ve
bunu da büyük ölçüde leylîler anlar. Leylîler için bir başkadır gecelerin
harfsiz, kelimesiz mırıltıları!. Evet o, ufkumuza otağını kurup kendini
dinletmeye durunca, bizler de onun o sessiz mûsıkîsi karşısında kendimizi ne
keşfedilmedik duygulara salar ve ufkumuzu aşkın ne hülyâlarla oturur kalkarız.
Her gece, hemen herkes ve bütün eşya yerli yerinde durduğu halde, biz
duygularımızın derinliği, merkezle irtibatımızın sağlamlığı ve canlılığı
ölçüsünde, anne-baba ve çocuklarımız... gibi bütün aile fertlerini, evin iç ve
dış aksesuarını hemen her akşam daha farklı görür, en içten ve en tabiî
alâkalarla onların üzerlerine eğilir, bütün benliğimizle bu yeni dünya ile
bütünleşir ve o dar ferdiyet âlemimizi onlarla genişleterek, her yanıyla çok iyi
tanıdığımız o her günkü hânemizi ilk defa müşâhede ediyormuşçasına sımsıcak
bir Cennet köşesi gibi duyar ve zâhirî ihsasların, kaba mantığın büzüp daralttığı
bu malum mekânı, tahayyüllerin sihirli atmosferinde olabildiğine genişlemiş
bulur, sık sık Allah’la münasebetin, kalb ve idrak ufkumuzda hâsıl ettiği tesirler
karşısında hayretten hayrete girer ve mehâbetle ürpeririz.

Hemen her akşam gecenin, varlığın üzerine çullanıp her şeye kendi rengini
çalarak ufuklarımızı karartmasının hüznü yanında, o sımsıcak yuvalarımızın
Cennetlere açık menfezlerinden öteleri tahayyül, hatta derecelerimize göre



temâşâ edebilmemiz ölçüsünde içimize uhrevî lezzetlerin aktığını hisseder gibi
olur ve âdeta öbür âlemin başımızın üstünde dönüp durduğunu sanırız. Biz, tam
bu hülyalı maviliklerde yüzerken –sözüm yüzebilenler için– birdenbire
minareler en derin füsunla son bir kez daha gürler ve her yanı velveleye
verirler. Onlardan yükselen sesler mâbed harîmini aşarak gelir tâ evlerimizin
içinde bizi bulur ve yatak odalarımıza kadar her yana şiirini, şivesini boşaltır,
bize en tatlı işâ şerbetleri sunar. Biz de, bütün benliğimizle ona mukabelede
bulunur ve yatıp istirahat etmeyi yatsıyla uhrevîliğe bağlar; uyku ile ölümü
kardeş görme mülâhazasıyla, gönlümüz, gözümüz Hak’ta, duygularımız O’na
kilitli, huzurunda bir kere daha huzur arar; o günkü sergüzeştimizin
muhasebesini gözden geçirir; istiğfar, tevbe ve inâbelerimizle, şer
düşüncelerinin ayaklarına zincir vurur, önlerini keser; tazarru, niyaz ve
dualarımızla da hayır temayüllerimizi güçlendirir; gönüllerimizi birer “Beyt-i
Hudâ” gibi mâsivâ kirlerinden temizleyerek Sultan’ın teveccüh ve tecellîsine
hazır hâle getirir; böylece uyku ve istirahatimizi dahi ibadet rengiyle bezemeye
çalışırız. Buna muvaffak olmamız ölçüsünde de, cismâniyetimizin tabiatı gereği
yer yer ufkumuzu saran kasvetlerden sıyrılır ve huzur soluklamaya başlarız.
Derken, yatak odalarımıza kadar evimizin her yanı sımsıcak bir anne kucağına
döner.. ve zaman, mekân birbiriyle öylesine kaynaşır ve bütünleşir ki; bazen
onları âdeta tek bir şeyin iki ayrı yüzü sanırız. Hatta çok defa kendimizi de o
vahdet içinde, zaman-mekân vâhidinin en önemli buudu ve en temel unsuru gibi
görür; “ibnüzzaman”, “ibnülvakt” olma ufkunu aşarak zamanı da, mekânı da
kendi çocuklarımız ve emirber neferlerimiz gibi tahayyül ederiz. Böyle bir
mülâhaza ile kalblerimiz, ruhlarımız değişik semâvî vâridâtla dolar-taşar ve
zaman bize en mahrem sırlarını fâşetmeye başlar.

Her zaman bir büyü ile gelip başımızın üstünden geçen o canlı geceler, hep
aynı çerçevede karşımıza çıkıyor gibi görünseler de, mevhibeleri ve
çağrıştırdıklarıyla, bize farklı ses ve soluklarla neler ve neler mırıldanırlar.
Na’tlar dinleriz onlardan; münâcâtlarıyla coşarız; onların karanlık sinelerinden
fışkıran ışık hüzmeleriyle hayretler yaşar ve sükutlarında da en duyulmaz
sesleri duyarız.

Gecelerin öyle füsunkâr bir güzelliği vardır ki, içlerinde cereyan eden hemen
her şey alışılmış ve bellenmiş olmasına rağmen, onlar bu sihirleriyle ötelere
gündüzlerden daha açıktırlar ve tıpkı bir “şeb-i arûs” koridoru olmaları



itibarıyla da âdeta birer tahayyül, istiğrak ve muâşaka atmosferi gibidirler.
Onların o sırlı ve sihirli iklimlerinde her zaman Cânan ilinden gelen esintilerin
inceliği ve bu inceliği duyan ruhların vecd ü heyecanı hissedilir; hissedilir de
gönül, bütün leylîlere o kendine has temâşâ ufkundan, İbrahim Hakkı gibi:

“Ey dîde nedir uyku gel uyan gecelerde,
Kevkeblerin et seyrini seyrân gecelerde.
Bak hey’et-i âlemde bu hikmetleri seyret,
Bul Sâni’ini ol âna mihman gecelerde.”

diyerek seslenir ve onları sonsuzu rasat etmeye çağırır.
Bu çağrıyla kimileri hemen toparlanır, tâ göklere kadar bütün âfâkı rasat

etmeye durur; mehtaptan işaretler alır; yıldızların büyülü edalarıyla kendinden
geçer;

“Dinle de yıldızların şu hutbe-i şîrînini,
Nâme-i nûrunu hikmet, bak ne takrîr eylemiş.
Hep beraber nutka gelmiş Hak lisanıyla derler:
“Bir Kadîr-i Zülcelâl’in haşmet-i sultânına,
Birer bürhân-ı nur-efşânız vücûd-u Sâni’a;
Hem vahdete, hem kudrete şahitleriz biz!
...
Böyle yüz bin dil ile yüz bin bürhân gösteririz;
İşittiririz insan olan insana..
Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü;
Hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen âyetleriz biz!”1
(Bediüzzaman)

der ve bütün bir gece boyu hayret, hayranlık arası gelip gitmeye başlar..
Kimileri koşar seccadesine; el pençe divan durur; tesbihten hamd ü senâya

yürür; tekbirlerle gürler, tâzimâtını tâ göklere duyurur. Saniyelerini seneler
hükmüne getirir ve saatlerine de ebediyetleri sıkıştırmaya çalışır...

Kimileri yürür sessizce seccadesine; yatar pusuya; dalar vuslat hülyâlarına;
uzaklaşır kendi sahillerinden ve gözleri ufuklarda Sultan’a kurbet yolları arar..

Kimileri hep tenha yerleri kollar; her zaman gönlünden tütüp duran
iştiyaklarla gürler; hasret ve hicrandan dert yanar; vuslat intizarlarını
dillendirir ve sabahlara kadar bir buhurdan gibi tüter durur..



Kimileri ak çağların hasretiyle yanar kavrulur ve “Acaba talih bir kere daha
yüzümüze gülmez mi?!” der inler..

Kimileri çaresizliğini âh u efgânla seslendirir; deliler gibi dolaşır durur;
fecrin tulûuna ve fecir süvarilerine türküler söyleyerek teselli olmaya çalışır..

Kimileri de geleceğin aydınlık günleri yolunda projeden projeye koşar ve
oturur kalkar şafakların sökün edeceği eşref saatleri bekler.

Hâsılı, her tarafta yüz bin muzdarip dolaplar gibi inler, neyler gibi sızlar ve
o kapkaranlık gecelerde akla hayale gelmedik sesten-soluktan, renkten-ışıktan
dünyalar kurar ve hâle tepkilerini dile getirmeye çalışır.

Evet, bizim ufkumuzda gece de gündüz de ışığa açık ve hep rengârenktir;
bizler sabahtan akşama, akşamdan sabaha hemen her zaman büyüsünü
ruhlarımızda duyduğumuz o altın saat, altın dakika ve altın saniyelerde sürekli
hasret-vuslat arası gel-gitler yaşar.. ebediyet beklentisiyle oturur kalkar.. ve
meyvelerini ilerde toplayacağımız, tatlarını ötelerde duyacağımız, gurub
bilmeyen masmavi günlerin hülyâlarıyla köpürür durur.. sonsuzun o
tasavvurları aşkın zevkleriyle mırıldanır ve ömrümüzün ışıktan dakika, saniye
ve saliselerinin çok farklı, olabildiğine derin ve rengârenk şekillere bürünerek,
bizim hesabımıza bir ebediyet havzına boşaldığına/boşalacağına inanırız; inanır
ve yapmaya çalıştığımız şeylerin bir santiminin bile zayi olmayacağını
düşünürüz. Dünyada yaşadığımız o nurefşân günlerin, o aydınlık saatlerin, o
aşklı, şevkli, şiirli zamanların bir başka âlemde güller gibi açacağını, ağaçlar
gibi çiçek ve meyvelerle salınacağını; orada bütün güzelliklerin tasavvurları
aşkın bir uhrevî derinlikle devam edeceğini düşünür ve bu dar âlemi öteler
vüs’atinde duyuyor gibi oluruz.

İman, tevekkül, teslim ve ebedî saadet çizgisindeki hayatımız bize, her zaman
en erişilmez güzellikleri, en derin zevkleri duyurarak bizi hemen her an en
cazibedar, en zevk-efzâ şeylerden müstağni kılmıştır/kılar. Bizler iman ve
ümitlerimiz sayesinde hep masmavi geçen ömrümüzde zamanın hemen her
parçasından en seviyeli nesirlerle, en büyüleyici şiirlerle anlatılamayacak öyle
şeyler dinleriz ki, kendi kendimize: “Yoksa bunlar ruhanîlerin muhavereleri
mi?” diye düşünürüz.

Bu ışıktan dünyada, bu sihirli ufukta ve o nurefşân saat, dakika ve
saniyelerde bizim duyup anlayabildiklerimiz bunlar.. kim bilir, zamana kendi



düşüncesinin boyasını çalabilmiş zaman ve mekân üstü ruhlar ondan daha ne
derin ve ne renkli şeyler dinliyorlardır... Ne var ki, belli ölçüde de olsa, kendi
enginliğiyle zamanın o büyüleyici esrarını duyabilmek için zihnî, fikrî, ruhî,
hissî ve kalbî bir rehabilitasyona ihtiyaç olduğunu da unutmamak lâzım. Böyle
bir rehabilitasyonun en kestirme ve yanıltmayan yolu da, Hazreti Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm’a teslimiyetle kalb ve ruhun zümrüt tepelerinde seyahat olsa
gerek...

1 Bediüzzaman, Sözler s.214-215 (On Yedinci Söz, İkinci Makam).



Dün-Bugün-Yarın
Bir zamanlar bu mübarek dünya; rengi, deseni, havası, insanı, ruhanî iklimi,

millet olarak kendi kimliğini koruma azm ü gayreti, geçmişten tevarüs ettiği
değerleri, kökleri semaviliğe dayanan âdetleri, an’aneleri ve bütün bunların
mecmuundan kaynaklanan maddî-mânevî güzellikleriyle bambaşka bir âlemdi.
Çarşısı-pazarı, caddesi-sokağı tıpkı birer mâbed harîmi, cami ve mescitleri de
âdeta Kâbe’nin izdüşümü gibiydi. Bu dünya insanları, uğradıkları her yerde,
duyguları, düşünceleri ve gönül enginlikleriyle ruhanîleri hatırlatan
olabildiğine derin, incelerden ince, fevkalâde nazik ve hâllerinden memnun
çehrelerle karşılaşır; onların sımsıcak mukabeleleriyle banyo yapmış gibi olur
ve böyle bir ülkede bulunma bahtiyarlığıyla hep “şükür” mırıldanırlardı.
Yükselen hemen her seste, her solukta göklerin merhameti, meleklerin
mehâbeti, annelerin şefkati duyulur ve her bucak bir güven koyu gibi tüllenirdi.
Burada yer yer insanlar Hakk’ı tazim duygusuyla ciddîleşir, zaman zaman da
şükranla gürler ve hep tebessüm düşünür, tebessüm söylerlerdi. Bu mütebessim
simaların dolaştıkları hemen her yerde tılsımlı bir meltem esiyormuşçasına,
hâdiselerin tazyikinden bunalmış gönüller ve muvakkat bazı olumsuzluklarla
sıkışmış ruhlar bu sihirli atmosferde Cennet gölgeliklerine sığınmış gibi bütün
hafakanlarını atar, mânevî bir banyo almış gibi rahatlar ve serinlerlerdi.

Mektepler her zaman, ilim, irfan parıltılarıyla ışıldar durur; mâbedler birer
haremgâh-ı ilâhî nuraniyet ve mehâbetiyle gün boyu tıpkı bir mürşit, bir
muallim gibi çevresine ışıklar saçar; gelip bağrına sığınanlara semâvî
üslûbuyla bir şeyler fısıldar; kürsüler, minberler mukaddes feyizlerin mahall-i
feverânı gibi lâhût edalı beyanlarla gönüllere râşeler salar; evler, konaklar
buralardan taşıp gelen meltemlerle, mektebin, mâbedin, minberin, mihrabın
ışıklarının, seslerinin ulaştığı hepsinin tıpkı bir mâbeyni gibi ruh ve mânâ ile
inlemeye durur; caddeler, sokaklar İslâmî ruhun, o ak alınlı, aydın ruhlu hakka
açık temsilcileriyle her zaman mektep ve mâbed vâridâtının meşheri olma
görüntüsünü sergiler; derken her taraf âdeta birer mescit harîmi ve birer
medrese revakı hâlini alırdı.

O günün insanları, günümüzde olduğu ölçüde ne yalan bilir ne tezvirde
bulunur, ne iftira ile başkalarını karalar ne de komplo gibi bayağılıklara
tenezzül ederdi. Ara sıra insanî değerlerden habersiz, halka da Hakk’a da



saygısı olmayan birkaç sefilin sefalet hırıltıları veya gadr u zulüm “hayhuy”ları
duyulsa da, toplumun hemen büyük çoğunluğunun temel karakteri, böyle aşağılık
ruhların sermayesi sayılan bayağılıklara karşı hep kapalı bulunurdu. Onlar
arasında ahlâksızlık, hiçbir zaman millet çehresini karartacak şekilde alenîleşip
yüze vurmaz; fenalıklar uzun boylu yaşama imkânı bulamaz; hayâsızlık kat’iyen
yaygınlaşamaz; günah ve isyan istidadı, gücünü denese bile gizlilik içinde
dener; bu denemelerse asla tutmaz, tutsa dahi devam etmez; doğmasıyla ölmesi
bir olur ve onun yerini de hayat boyu unutulmayan bir nedamet hissi alırdı. O
günün insanları hata işlesin işlemesin arınmak niyetiyle sık sık tevbe ve inâbe
kurnaları altına koşar; dua ve niyazlarla sürekli iradelerini güçlendirir ve her
zaman Hakk’a yakın durmaya çalışırlardı.

O toplumda, herkes herkese güvenle bakar, güvenilir olma konusunda
olabildiğine titiz davranır ve kimse kimseden endişe duymazdı. Nadir de olsa,
başkalarının onları aldattığı olurdu ama, onlar kat’iyen kimseyi aldatmaz,
aldatmayı düşünmez; birine hile ve hud’ada bulunmayı insan olma hakikatine
karşı en büyük saygısızlık kabul eder ve itibarlarını bir namus gibi korurlardı.
Onların arasında “dediğim dedik” kaba kuvvetin sesi soluğu fazla duyulmazdı;
yer yer bir kısım münasebetsiz çıkışlar veya başkaldırmalar olsa da, bu tür
kimselerin önüne birer kemik atılıverince hemen sesleri kesilir ve âhenk de
yeniden teessüs ederdi.

Başka yerlerde, başka zamanlarda kuvvetin hâkim, hukukun derbeder,
keyfiliğin hükümfermâ olmasına mukabil bu mübarek toplumda, hukuk esas,
adalet şâyi, insanlar birbirine yardımcı ve kuvvet de her zaman hakkın
emrindeydi. Bir vücudun uzuvları gibiydi millet fertleri; birbirlerine saygılı
davranır, biri diğerinin önem ve lüzumuna inanır; paylaşmasını bilir; farklı
düşünce ve mütalaaları zenginlik sayar, hürmetle karşılar ve değişik
düşüncelere karşı da saygı ufuklarını her zaman engin tutarlardı. Kimse
kimseye “mürtecî” demez; kimse kimseyi küfür ve dalâlet yobazlığıyla
karalamaz; çok dar aralıklı bazı dönemler müstesnâ, hiç kimse herhangi bir
baskına uğrayacağı endişesini duymaz ve birilerinin gelip tepesine bineceğini
asla düşünmezdi. Sinelerinde ahde vefa hissi, emanet düşüncesi, şefkat ve
merhamet hâkimdi. Yalan, bir lâfz-ı kâfir kabul edilir, gadr ü hıyanetin
telaffuzundan bile utanılır; zulüm ve tecavüz her zaman tiksintiyle karşılanır ve
cana kıymak da canavarlık sayılırdı.



O zamanlar, günümüzün problemleri sayılan hortumlama hiç mi hiç bilinmez;
spekülasyona sadece bazı Frenkçe sözlüklerde rastlanılır; haram yeme,
haramîlik sayılır; çalma-çırpma da eşkıyalık kabul edilirdi. Dahası, bu türlü
levsiyâta bulaşmak sadece o münkerâtı işleyenler için değil, onların aileleri,
mensup bulundukları oymakları, ikamet ettikleri köyleri, kasabaları için de
birer ar sebebi telakki edilirdi. Dinî duygu, dinî düşünce onların iliklerine
kadar işlemiş bir ruh ve can; ahlâk “olmazsa olmaz” en yüce hakikat ve diyanet
de insan olmanın zaruri bir gereği sayılırdı. Herkes hemen her zaman “iman”,
“ilim”, “mârifet” mülâhazalarıyla oturup kalkar; ve çok defa mehâfet ve
mehâbet soluklardı. Kimse kimsenin hukukuna tecavüz etmez, kimseye
haksızlıkta bulunmaz; kazara böyle bir şeye maruz kaldığında da, hak ölçülerine
bağlılık içinde “Zulme zulümle mukabele edilmez.” felsefesiyle hareket eder ve
hep Müslümanca davranırdı. Defaatle aldatılsa dahi alçakların işi saydığı
aldatmaya asla tenezzülde bulunmaz, gördüğü vefasızlıkları, beklentisiz bir
vefa duygusuyla yumuşatmaya çalışır; hoyratlık ve kabalıkları “karşı tarafa
ders” deyip centilmenlikle savar ve kendisine yapılan bütün kötülükleri de tek
yanlı kalmaya mahkûm ederek, fena sonuçlar doğurması muhtemel bütün
olumsuzlukları “lâakal” yarıya indirirdi.

Son birkaç asır var ki, bütün bütün olmasa bile biz, toplum olarak bu yüksek
insanî değerlerden bir hayli uzaklaştık. Millî düşünce ve karakterimizde üst
üste kırılmalar oldu. Bizi biz yapan inançlarımızın, düşüncelerimizin
çehrelerinde renk atmalar, matlaşmalar, hatta bazılarımız itibarıyla kirlenmeler
görülmeye başladı. O eski güleç ve gökçek yüzlerin yerlerini, abus, şikâyet
edalı, somurtkan; çok defa kinle, nefretle moraran ve öfkeyle kızaran simalar
aldı. Sanki bir zamanlar, o olabildiğine canlı, neşeli, sımsıcak ve herkese açık
bu incelerden ince millet fertlerinin yerini özü, usaresi ve ruhu itibarıyla
karbonlaşmaya yüz tutmuş fevkalâde sert, kaba, kırılgan, insan görünümünde
bir kısım cisimler almıştı.

Vâkıa, böyle bir durum herkes için hiçbir zaman söz konusu olmamıştı;
olmamıştı ve içten içe çürüyenlerin, değişip başkalaşanların ve millî kimliğini
inkâr edenlerin yanında sağlam ruh, bozulmamış karakter, mânâ köklerine bağlı
saf ve dupduru kalmış bir hayli insan da vardı; vardı ve bunlar, uyaran bir ışık,
samimî bir ses, içten bir diriliş çağrısı ve çağın sesiyle bir ezan bekliyorlardı;
bekliyorlardı ve mânâ köklerinden sızıp gelmiş mülâyemet hissi,



cibilliyetlerindeki iyilik duygusu, herkese saygılı davranma tavrı ve afv u safh
enginlikleriyle, kendilerini ifade edecekleri bir eşref saat intizarında idiler.
Aslında, arzu edilen ölçüde olmasa da bir hayli zamandan beri bu insanlar,
geçmişten tevarüs ettikleri yüksek duygu ve düşünceler etrafında yer yer bir
araya geliyor, vifak ve ittifak denemeleri yapıyor; bunlarla Hakk’ın ekstra
lütuflarına davetiyeler çıkarıyor ve İsrâfil’den sûr sesi almışçasına bilerek
veya bilmeyerek yavaş yavaş, ama âhenkle bir dirilişe doğru yürüyorlardı.
Tuzlu denizler içinde tatlı su akıntılarına benzeteceğimiz bu temiz ruhlar,
görünüşleriyle o kadar inandırıcı, o kadar içten, o kadar tevekküllü ve
teslimiyet içinde idiler ki, her göründüklerinde Hakk’ı hatırlatıyor ve insanlar
üzerinde her zaman büyülü bir tesir uyarıyorlardı.

Bunlar sadece insanlarla değil, yer-gök ve bütün varlıkla uyum içinde,
herkesle barışık, dostluğa dost, kine, nefrete düşman; paylaşmaya açık, menfaat
ve çıkar düşünceleri gibi şeylere kapalı; gözlerinde ümit parıltıları,
gönüllerinde aşk u heyecan, çevrelerindeki kızıl kıyamete takılmadan
yürüyorlardı hakikî insan olma ufkuna. Ahirete ve ebediyete inançları
yürektendi; belli yanları itibarıyla dünya ile alâkaları da tamdı. Hâdiseleri iyi
okuyor, yorumlarını burası ve ötelerin birleşik noktasına bağlıyor, her zaman
gönüllerinin renk ve desenine göre yaşamaya çalışıyor ve ötelere müteveccih
ulü’l-azmâne bir duruş sergiliyorlardı. Talepsiz kendi kendine gelen zevklere,
lezzetlere, zayıflara bahşedilegelen birer avans nazarıyla bakıyor ve gördükleri
iltifatları da tenezzül dalgaboylu birer teşrifat usulü kabul ediyorlardı.

Ne var ki, şimdilerde henüz dar bir kesimce duyulup hissedilen bu mânâların
umuma mal edilmesi, hiç olmazsa çoğunluk açısından benimsenip yaşanması;
yaşanıp kıvama ermesi için büyük ölçüde hakikat ve araştırma aşkına, tahlil ve
terkip aktivitesine ve sürekli bir beyin fırtınasına ihtiyaç olduğu da açıktı. Günü
gelip de bunlar gerçekleşebildiği takdirde, dimağlar ilimle donanmış olacak,
muhakemeler birer mârifet havzı hâline gelecek, kalbler yumuşayıp sevgiyle
atmaya başlayacak.. ve işte o zaman hakikî insan olmanın farklılığı da bütün
vuzûhuyla ortaya çıkacaktı.

Bu itibarla, bu seviyeyi yakalamak ve bu ufka ulaşmak önemli olduğu kadar
da zor görünüyordu. Bizden evvelkiler, bayrak diktikleri zirvelere yükselmek
için kim bilir ne zahmetlere katlanmış; ne kadar aktif bekleyiş içinde bulunmuş;
ne uçurumlarla karşılaşmış; ne hayal ve melâller yaşamış; ne emekler ortaya



koymuş; ne kadar terlemiş; ne çileler çekmiş; ne ciğersûz hâdiselerle sızlanmış;
kaç kere ölüp ölüp dirilmiş ve kaç kez çaresizlikle iç çekip inlemişlerdi..?

Evet, insanın kendi olarak kalması oldukça zor, kendini keşfedip yükselmesi
gerekli olan noktaya ulaşması ise zorlardan da zordur. Böyle bir iş, her şeyden
evvel iman ister, araştırma cehdi ister, ızdırap çekmek ister, aşk ister ve var
olabilme ümitleri yanında yok olma ihtimalleri de söz konusu ise “kader-denk”
noktasını yerinde değerlendirmek ister…

Bugüne kadar, bu zorlardan zor işi bir hayli insan başardı. Bu başarılar ve
bunların kahramanları, gelecekteki muhtemel muvaffakiyetlerin de referansı
sayılabilirler. Bizler, şimdilerde durmuş, yıllardan beri rüyalarını gördüğümüz
o aydınlık âtî ile gelecek sevgi, merhamet, şefkat, anlayış ve herkesin konumuna
saygıdan örülmüş ışıktan çağların hülyaları ile teselli oluyor ve her fecri, fecir
süvarilerinin ortaya çıkacağı bir eşref saat heyecanıyla bekliyoruz.



Kaos, İmtihan ve Ümit
Günümüzde hâdiseler, sırf dış yüzleri itibarıyla değerlendirilmekte; sürekli

korku, telâş, endişe ve ürperten bir belirsizlik var olup biten her işte. Niyetler
olabildiğine karanlık, söz ve davranışlar aldatıcı, emeller hırsların güdümünde
ve şu koca dünya fevkalâde hassas dengeler üzerindeki o iğreti duruşuyla
birkaç macerapereste emanet. Kimin ne yaptığı, ne yapacağı belli değil; arzular
başka, sözler-vaatler başka; aldatan aldatana. Kimse inanmasa da, öldürenler
ve ezenler bir sürü bahane uydurabiliyor; mazlum ve mağdurlar ise olup biten
şeylerden bütün bütün habersiz. Ölene şehit diyorlar, kalana da gazi. Aslında
bunlarla teselli olmak için de imana ihtiyaç var. Böyle bir desteği olmayanlar
da ödüllerle, madalyalarla avutuluyor.

Her yanda yürekler tıpkı kamış kalemler gibi cızır cızır.. ve cızırdayan bu
kalemler, kan rengindeki mürekkepleriyle tarihin en kirli sayfalarından birine
ne utandıran notlar düşüyor: Her tarafta toz-duman, her bucakta kan, irin ve
gözyaşı. Gövdeler canlara kalkan, canlar yaşama heyecanı ve ölüm hafakanıyla
tir tir.. ezenler kan kokusu almış köpekbalıkları gibi av peşinde; her gördüğüne
saldırıyor ve herkese diş gösteriyor. Mazlumlar-mağdurlar ise, sürekli
şaşkınlık içinde ve beyhude eforların yorgunu. Her yanda kurt ulumaları, çakal
sesleri; bu seslere açık sinelerde ise çaresizlik iniltileri. Hayattan kâm almak
şöyle dursun, dört bir yandan gelip ruhlara çarpan acı haberlerle yığınlar
sürekli tedirginlik içinde. Umumî atmosfer bugünkü insanların yüzleri gibi
simsiyah; hâdiseler de tıpkı onların kafaları gibi hep sisli-dumanlı.. ne
yaşamanın hakkı verilebiliyor, ne de hayat kendi derinlikleriyle duyulabiliyor..
sürekli emel, elem arası gel-gitler yaşanıyor, insanlar da her an ayrı bir acı ve
ızdırapla ölüp ölüp diriliyorlar.

Yer yer hâllerinden şikâyet ettikleri de oluyor; ama, o da musibeti
ikileştirmeden başka bir şeye yaramıyor. Hemen her zaman ayrı bir düşünce
kayması ve bakış inhirafı içindeler; içindeler ve öyle derin bir gaflet yaşıyorlar
ki, ihtimal sûr sesiyle dahi uyanmayacak gibiler...

Bunların yanında, gözleri fizik ötesi âlemlere açık, başları mumlar gibi
önlerinde ve gönüllerinden kopup gelen çığlıklarla Hakk’a arz-ı hâl edenlerin
sayısı da az değil. İmanları sağlam, ümitleri pek, her işlerini hesaba bağlı
götüren, hesapları da tam bu insanlar, hâdiselerin sadece dış yüzlerine bakarak



ve her şeyi hâle sıkıştırarak değil; varlığı, varlık içinde de kendilerini doğru
okuyarak, doğru yorumlayarak onları maddî-mânevî bütün derinlikleriyle ve bir
küll halinde mütalaa ediyor; çirkin gibi görülen şeylerin arkasındaki
güzellikleri de seziyor; ızdıraplara terettüp eden ledünnî zevkleri duyuyor ve
sürekli musibet kâselerinden kevserler yudumluyorlar.

Aslında, nâhoş görünen her ilâhî icraatın gizli bir kısım güzel yanları da var;
evet bazen öyle ilâhî iş ve faaliyetler oluyor ki, dış yüzleri itibarıyla insan
onlarda hiçbir güzellik göremiyor; ama, iç yüzleri, neticeleri ve herkese, her
şeye bakan farklı yanları itibarıyla bunlar o kadar yerinde ve nefistirler ki, bunu
böyle görüp sezebilenler, ah-of yerine, “Dahası olamaz.” deyip hayranlık izhar
ediyorlar.

Evet, karın-kışın bağırlarında baharları beslemeleri, rüzgârların çok geniş
alanlı aşılama fonksiyonları, yeryüzündeki değişik tebeddül ve tagayyürlerle
yeni yeni güzel manzaraların oluşması ve bize vahşice görünen pek çok
hâdisenin, ekosistem açısından getirdikleri o kadar güzeldir ki, duyup sezenler
için bunlara hayran olmamak mümkün değildir; değildir ve bunların hemen
hepsi de mükemmel, yerinde ve fevkalâde güzeldirler; ama her şeyin, kendi
heva ve heveslerine göre cereyan etmesini isteyenlere bunları anlatmak çok zor
olsa gerek...

Gökte ve yerde ne varsa hepsinin, ilmî bir programa göre Yaratan’ın
meşîetine bağlı cereyan ettiğini sezip anlayanlar, her şeyi daha farklı görür ve
daha farklı değerlendirirler. Onların ufkunda guruplar tulû televvünlü,
felaketler saadet renkli, elemler muvaffakiyet edalı, elde olmayan mazlumiyet
ve mağduriyetler de müstakbel mutlulukların vesilesidir. Onlar, hâdiselerin o
ekşi çehrelerinden daha çok gülen yüzüne bakar ve olayların acı yanları
yanında tatlı taraflarını da görmeye çalışırlar. Dolayısıyla da, onların o
aydınlık dimağlarında, yerinde toprak altın kesilir; zehir, şeker-şerbet olur;
tipi-boran rahmet rengine bürünür; elemler emellerin koridorları hâline gelir ve
ızdıraplar da birer doğum sancısına dönüşür. Hatta umumî ölümler ve geniş
alanlı musibetler onların nazarında birer yeni bahar mesajı gibidirler. Onlar,
ağaçlar üzerindeki kurumuş dalların budanmasına, taze filizlere yol açma
nazarıyla bakarlar.. ve saygıyla karşılarlar kaderden gelen kesip biçmeleri.
Dahası, olup bitenleri ettiklerine ceza, kadere rıza, günahlarına kefaret ve yeni



bir kısım Hak inayetlerine çağrı mevsimi, teveccüh vesilesi sayar ve her zaman
Allah karşısında iki büklüm olurlar; olur, belâ ve musibetlerle yüz yüze
geldiklerinde hep dimdik durmasını bilirler. Zaten onlar bu dünyaya, herhangi
bir rüzgârla sürüklenip gelmediklerinin şuurundadırlar ve en şiddetli
fırtınalarla savrulup gitmeyecek kadar da konumlarının hakkını verme adına
sabit-kademdirler. Öyle bir duruşları vardır ki, ne harp ü darp ne de kıyamete
denk hâdiseler onları –Allah’ın sıyanetiyle– asla yerlerinden kımıldatamaz.

Şerler, böylelerinin atmosferinde hayır rengini alır; ızdırap ve acılar da
onların saflaşıp özlerine ermelerini netice verir. Havaların kararması, ortamın
yaşanmaz hâle gelmesi onların gerilimlerini artırarak daha bir teyakkuza sevk
eder. Zalimlerin zulmü, müstebitlerin ardı arkası kesilmeyen dayatmaları,
aleyhlerinde komploları komploların takip etmesi ve bir ölçüde sebeplerin
sukûtuyla çarelerin bütün bütün bitmesi onları daha bir yürekten Çaresizler
Çaresi’ne yönlendirir ve kendi kendilerine: “Nâçâr kaldığın yerde / Nâgâh
açar ol perde / Derman olur her derde” (İ. Hakkı) der; her şeyi daha iyi okur,
daha iyi değerlendirir ve kaybetmeler kuşağında iç içe kazançlar yaşarlar.

Yıllar var bizler, hep bu anlayışa sadık kalmaya çalıştık: Fitne ve fesada
karşı koymak şiarımız oldu. Milletin selâmeti adına, tecavüzlere, tasallutlara
ses çıkarmadan fenalıkları sürekli iyiliklerle savmaya uğraştık. Bize
zulmedenlere, akla-hayale gelmedik komplolar kuranlara tek bir sözle olsun
mukabelede bulunmadık. İftira ve tezvire kilitlenmiş olanlara dahi bir kerecik
olsun “Allah onları kahretsin.” demedik.

Dünya peşinde koşmayı, sâfiyane Allah yolunda bulunma ile telif
edemediğimizden, O’nun rızasına bağlılık içinde îlâ-yı hak mecburi
seçeneğimiz oldu. Yürüdüğümüz yolda hep başkaları için yürüdük ve her
zaman onları yaşatma mülâhazaları, yaşama arzularımızın önünde bulundu.
İnanmış ve sevgiyle atan sinelere refakatin dışında dünyevî zevk, lezzet adına
bir şey duyup tatmadık. Dünyaya ait büyük-küçük herhangi bir talebimiz
olmadığı gibi, dünyevî sayılan yanları itibarıyla –siyaset dahil– her şeye karşı
bilerek mesafeli durmaya fevkalâde gayret gösterdik. Saf Allah hoşnutluğunu
bulandırır ve Rabbimizle kulluk münasebetlerimizi zedeler mülâhazasıyla
makam, mansıp düşüncelerini kalbî ve ruhî hayatımız adına birer kirlenme
sayarak bu tür arzu ve beklentilerden hep uzak durduk.



Evet biz, tâ baştan itibaren hep böyle davrandık; ama, insanları kendilerine
medyun edip bu medyuniyeti de bir koz gibi kullanmak isteyen bazı çevreler,
ayrıca her güzel şeyi kendilerine mal etme peşinde koşup duran ve müspet
hiçbir hizmetleri olmadığı hâlde her olumlu işin önünde görünmek isteyen hasta
bir kısım mütegallip zorbalar, aslında meziyet sayılan bazı millî faaliyetlere ve
onların temsilcilerine karşı –ma’şerî vicdan “evet” dese de– iftira, isnat ve her
türlü tezvire başvurmadan geri kalmadılar. Bu tür hareket etmekle onurumuzu
kırmak, ma’şerî vicdan nezdinde bizi ademe mahkûm etmek istediler. Böyle
davrananların sayısı belki azdı; ama, yapılanların keyfiyet ve temâdîsi oldukça
ürperticiydi. Bunların hemen hepsi de onur kırıcı şeylerdi ve iffetli yaşamış
insanları fevkalâde rencide edecek mahiyetteydi. Ne var ki, kendini milletine
adamış bir mü’min için bunlar mutlaka ve mutlaka katlanılması gerekli olan
şeylerdendi. Bu itibarla da bana göre, gönül erleri, geçmişte olduğu gibi
gelecekte de olması muhtemel bu kabîl densizlikleri gülerek karşılamalı;
“Hoştur bana Senden gelen / Ya hil’at ü yahut kefen / Ya taze gül yahut diken
/ Lütfun da hoş, kahrın da hoş.” demeli ve her zaman dimdik durmalıdırlar.

Bizim için önemli olan, milletimiz ve onun onurudur. Eğer millet derbeder,
kitleler fakr u zaruret içinde inliyor, toplum tefrikaya yenik, yığınlar birbirini
yiyor ve haramiliğe prim verilip şekavet de alkışlanıyorsa, işte o zaman bize
oturup ağlamak düşer.. evet, kendini milletine adamış hasbî bir ruh, şahsı veya
yakınlarının maruz kaldığı tecavüzler, tahkirler karşısında değil, dinine,
diyanetine, mukaddes değerlerine dokunulduğu zaman hafakanlara girer; bir
itfaiyeci edasıyla “çare” der, sağa-sola koşar ve gözü başka bir şey görmeyen
sevdalılar gibi gerekirse her şeyini feda eder; feda eder de, kat’iyen millî ve
dinî değerlerine toz kondurmaz. Yürüdüğü yol mazlumların, mağdurların yolu
olmuş; ömür boyu hep çile çekmiş ve dünya zevki namına hiçbir şey tatmamış;
sürgün yaşamış, zindanlarda çürümeye terk edilmiş; değişik baskılarla sürekli
preslenmiş; her zaman bir haydut ve şaki muamelesi görmüş... Önemsemez
bunların hiçbirini; önemsemek bir yana, böyle şeyleri düşünmeyi bile düşünce
adına israf kabul eder ve oturur kalkar milletin problemlerine çözüm bulmaya
çalışır.

Zulme maruz kalır, haksızlığa uğrar; ama o, ne zalimi görür ne de
gadredenler üzerinde durur; hâlini her şeyi bilen “Allâmü’l-Guyûb”a havale
eder ve yürür Hak rızası hedefli yoluna. Yürüdüğü yolda musibetlerin biri



gider, diğeri gelir ve belâlar da sağanak sağanaktır tepesinde. Ne var ki, o
bütün bunları, Hak’la münasebetleri açısından kendi kusur ve eksikliklerine
verir; maruz kaldığı bu şeylerin, günahlarına kefaret olacağını düşünür; kısmen
de olsa hatalarından arındığı/arınacağı ümidiyle acı çekerken dahi sevinir;
dahası, olup biten bu şeylerin bir kısım sürpriz sonuçları olabileceği
mülâhazasıyla da içinde bulunduğu o ızdırap karelerini ve bunların bütününden
hâsıl olan gâile ve bâdireler silsilesini Cennet yolunun yokuşları gibi algılar;
başkalarının âh u vâh ettiği en canhıraş durumlarda bile sürekli şükranla gürler
ve “Bırak bîçâre feryadı belâdan, kıl tevekkül; zira feryat, belâ-ender, hata-
ender belâdır bil / Belâ vereni buldunsa eğer, safâ-ender, vefa-ender, atâ-ender
belâdır bil / ...Cihan dolusu belâ başında varken ne bağırırsın küçük bir
belâdan, gel tevekkül kıl / Tevekkül ile belâ yüzüne gül, tâ o da gülsün; o

güldükçe küçülür, eder tebeddül.”1 der kendini sorgular. Zulümden zulme
koşanlar, hayatlarını kin, nefret, iğbirar ve intikam hisleriyle karartanlar kararta
dursunlar; o, kendi gibi hareket eder; gayzları mülâyemetle savmaya çalışır; en
insafsızca tecavüzleri gülücüklerle tesirsiz hâle getirir; yılmadan, usanmadan
hep insanca tavırlar sergiler; her şeye rağmen başına gelenleri de, istihkakına
binaen rahmetin yol verdiği kaderin adaletine bağlayarak rıza ile karşılar;
karşılar ve hemen toparlanır, kendine gelir, yanlışlarını görmeye çalışır ve bir
kere daha yaşama düzenini hüsn ü âkıbete göre plânlayarak yürür Hak
hoşnutluğuna.

Başa gelenlerin gerçek sebeplerini keşfedemeyenlere gelince; onlar, yer yer
çevrelerinde suçlu arar, zaman zaman kadere taşlar atar; varsa Hak’la bir
parçacık münasebetleri onu da zedeler ve yanlışla oturur, yanlışla kalkarlar..
derken yeni yeni hatalarla daha değişik zulümlere de davetiyeler çıkarırlar.

Fertler için söz konusu olan bütün bu hususlar, aynıyla toplumlar için de vâki
ve vârittir: Bugün yeryüzünde zulümleri zulümler takip ediyor; güçlüler
güçsüzleri eziyor; kuvveti elinde bulunduranlar, kimsenin gözünün yaşına
bakmadan önüne gelen herkese saldırıyor. Bu kabîl saldırı ve tecavüzler
esnasında bir sürü masum gadre uğruyor; bir sürü insan ölüyor veya esarete
dûçâr oluyor ve bütün bu hâdiseler, dış yüzleri itibarıyla yürekleri kanatacak
mahiyette cereyan ediyor. Ne var ki, kader açısından bakınca mesele hiç de
öyle değil; biz, bazen şöyle-böyle üzülebiliriz; ama, her şeyde kaderin



adaletinin olduğu da bir gerçek: Bir kere her şeyden evvel, dünkü zalimler
bugün zulümlerinin cezasını çekiyor, mazlumlar ve onların yakınları da ebedî
saadet inancıyla serinliyor ve teselli oluyorlar.

Evet, bugüne kadar o zalimler, önlerine gelen herkesi eziyor, kendileri gibi
düşünmeyenlere kan kusturuyor ve ettiklerinin bir gün gayretullaha
dokunacağını hiç mi hiç düşünmüyorlardı. Ezilip horlananlarsa, hiçbir şey
yapamama hafakanlarını, sadece onları Allah’a havale etmekle yatıştırmaya
çalışıyorlardı. Yıllar hep böyle Muharrem gibi geçti; gözyaşları da Revân
Nehri gibi çağlayıp durdu.. derken yapılanlar ilâhî izzete dokundu ve Allah
zulmedeni de, zulmü alkışlayıp zalimi seveni de, haksızlıklar karşısında sessiz
kalanı da toptan tedip etti/ediyor ve edecektir de. Atalarımız “Zulüm ile âbâd
olanın âhiri berbat olur.” demişlerdir ki tarih bunun yüzlerce misaliyle
mâlemâldir. Dahası, iğneden ipliğe her şeyin hesabının sorulacağı bir gün var
ki, o gün vay hâline o zalimlerin..!

Biz, şimdi her şeyi Sahibine havale ederek bir kere daha:

“Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah’ı var,
Bugün halka cevretmek kolay, yarın Hakk’ın divanı var.”

deyip geçelim. Allah dünkü zalimleri bugün cezalandırdığı gibi, günümüzün
gaddarlarını da çok yakın bir gelecekte mutlaka tecziye edecektir. Bugün,
şahlar, şehinşahlar gibi yaşayanlar, günü gelince sürekli ızdırapla kıvranacak
ve sefalet içinde yutkunup duracaklardır. Bu dünya, var olduğu günden beri her
zaman yarısı ışık, yarısı da karanlık olagelmiştir. Bugün karanlık yaşayanlar,
yakın bir gelecekte –eğer iradelerine emanet edilen dinamikleri iyi
kullanırlarsa– aydınlıklara yürüyecek, içinde bulundukları zamanı günahlarıyla
kirletenler de karanlıklara yuvarlanacaklardır.

Şimdilerde bize, geceleri hep seher kuşları gibi inleyip durmak ve âh u
enînlerle gök kapılarını zorlamak düşüyor. Kim bilir belki de, toplarla,
tüfeklerle çözülemeyen problemler hiç umulmadık şekilde bir gün gözyaşlarıyla
ve Hakk’a yakarışlarla çözülecektir. Aksine eğer bir an evvel kendimize
dönüp, kendi değerlerimizi, kendi dinamiklerimizi harekete geçirmezsek, daha
uzun süre mahrumiyetler içinde kıvranıp durmamız kaçınılmaz olacaktır. Evet,
bugün kendini rahata salanlar şimdilerin miskinleri, yarınların da zelilleri
olmaya mahkûmdurlar. Ömürlerini hissiz ve hareketsiz geçirenler, çevrelerinde



ölüm sûrları ötmeye başlayınca çaresizlikle hep şaşkınlık yaşayacaklardır;
yaşayacaklardır ama, yaz ve bahardaki fırsatları fevt edenler, kışta âh u vâh
etmiş ve nedamet duymuşlar neye yarar ki..! İnsan, bugününü, gelecekte “keşke
keşke” demeyecek şekilde değerlendirmeli ve yarınlarını karartmamaya
çalışmalıdır.

1 Bediüzzaman, Mektubat s.22-23 (Altıncı Mektup).



Allah Sevgisi
Sinelerin düşmanlığa yenik düştüğü, ruhlarda bulantıların yaşandığı, kinin,

nefretin bütün bütün azgınlaştığı, herkesin birbirinin kurdu hâline geldiği şu
meş’um ve kapkara günlerde bizim, sudan, havadan daha çok sevgiye,
merhamete ihtiyacımız olduğu açıktır. Şimdilerde sevgiyi unutmuş gibiyiz;
şefkat de sözlüklerde müracaatçısı olmayan garip bir kelime. Yok birbirimize
merhametimiz, insanlara sevgimiz. Acıma hislerimiz körelmiş gibi,
yüreklerimiz kaskatı ve ufkumuz düşmanlık duygularıyla simsiyah.. ve simsiyah
görüyoruz herkesi ve her şeyi. Hoşgörüden nefret eden bir sürü tiran bozması
var her köşe başında. Diyaloğa lânet yağdıranların sayısı da az değil. Çoğumuz
sürekli kavga vesilesi arıyor; yalan, iftira ve tezvirlerle birbirimizi karalıyor;
dişle, pençeyle veya kan kokan sözlerle kendimizi ifadeye çalışıyoruz.

Fertler arasında da, yığınlar mabeyninde de ürperten bir kopukluk var; “biz”,
“siz”, “ötekiler” diye başlıyoruz başlarken söze. Bitmiyor parçalayıp bölme
hıncımız. Gece televizyon ekranlarındaki gaseyanlarımızı Arap’ın “Yâ Leylî”si
gibi gündüz devam edeceğiz imalarıyla noktalıyor, hezeyana boğduğumuz
hissiyatları “arkası yarın” der gibi yeni bir cedelleşme randevusuyla öldüren
gerilimlere emanet ediyoruz. Kopuğuz birbirimizden ve her hâlimize aksediyor
bu çözülüp dağılmalar. Bağı kopmuş tesbih taneleri gibi saçılmışız sağa sola;
çekiyoruz birbirimizden, çekmediğimiz kadar gâvurlardan.

Aslında, biz Allah’tan koptuk, O da bizi birbirimizden kopardı. İnanıp
sevemedik O’nu, sevilmesi gerektiği kadar; O da söküp aldı ruhlarımızdan
sevme hissini. Şimdilerde, O’nsuzluğa mahkûm o bomboş sinelerimizde,
sürekli bencillik hırıltıları, “sen”, “ben” homurtuları, “mürteci”, “küfür yobazı”
lakırdıları ve oturup kalkıp birbirimizi tepeleme projeleri üretiyoruz.
Lânetlenmiş gibi bir hâlimiz var; hepimiz sevme-sevilme fakiriyiz; açız şefkate,
merhamete, mürüvvete. Sevmemişiz ki O’nu, aldı elimizden sevgiyi, saygıyı. Şu
anda olsun dönüp de O’nu sevebilsek, sevdirecek O da bizi birbirimize. Ama
uzağız sevginin asıl kaynağından; yürüdüğümüz yollar bizi O’na götürmüyor;
belki daha da uzaklaştırıyor. Yıllar var ruhlarımıza sevgi yağmıyor; bir
zamanlar o sağanak sağanaktı. Gönüllerimiz kupkuru çöller gibi; iç âlemimizde
bir sürü boşluk.. boşluklar da âdeta yılan-çıyan yuvası. Bütün bu
olumsuzlukların bir devası var; o da, Allah sevgisi...



Allah sevgisi her şeyin başı ve bütün sevgilerin de en saf, en duru
kaynağıdır. Hep O’ndan akar gelir, akıp gelecekse sinelerimize şefkat ve
muhabbet. O’nunla olan alâkamız sayesinde güçlenip pekişecektir her türlü
insanî münasebet. Allah sevgisi bizim dinimiz-imanımız, odur cesetlerde
canımız. Yaşadığımızda hep onunla yaşadık. Günümüzde de eğer yaşamayı
düşünüyorsak ancak onunla yaşayabiliriz. Varlığın özü, esası O’nun sevgisidir;
neticesi de Cennet şeklinde o ilâhî muhabbetin bir açılımı. O sevgiye bağlı
yaratmıştır yarattığı her şeyi ve sevilme zevk-i ruhanîsine raptetmiştir varlık ve
insanlarla münasebetini.

Muhabbetin tecellî alanı ruhtur; biz onu nereye ve neye yönlendirirsek
yönlendirelim o hep Allah’a müteveccihtir; kalbdeki dağılma ve kesrette
boğulmaların ızdırabı ise bize ait, bize râcidir. Her şeye karşı duyduğumuz ve
duyacağımız sevgi ve alâkayı tamamen O’na bağlayıp aşk u muhabbeti gerçek
değerine ulaştırabildiğimiz takdirde, hem değişik dağınıklıklara düşmekten
kurtulacak hem de dış yüzleri itibarıyla sevilip alâka duyulan şeylerden ötürü
şirke düşmemiş olacağız; olacak ve bütün varlığa karşı muhabbet ve
münasebetlerimizde doğru yolda yürüyenler gibi kalacağız.

Putlar, onlara tapıldıkları için putperestlerce mâbud telâkki
edilegelmişlerdir; Allah ise Allah olduğu için mâbud ve mahbubtur. O’nun
ulûhiyeti de, rubûbiyeti de bizim O’na ubûdiyetimizi gerektirmektedir. Biz her
zaman Hakk’a kullukta bulunur, O’nu sevdiğimizi dillendirir;
mazhariyetlerimizin şükrünü eda eder ve her hâlimizle O’na karşı alâka, irtibat
ve münasebetlerimizi seslendirmeye çalışırız.

Mecazî muhabbetlerde cemal, kemal, şekil, şekilde tenasüp, ululuk, ihtişam,
servet, iktidar, makam, mansıp, ikbal, evlâd ü iyal, soy-sop... gibi hususlar
birer sevgi vesilesi kabul edilegelmişlerdir. Bazen bunlara karşı duyulan aşırı
muhabbet ve alâka ile şirke girenler de olmuştur ki, büyük ölçüde bütün
putperestliklerin arkasında böyle bir inhiraf söz konusu olabilir. Böyleleri çok
defa cemale meftun olur, kemali alkışlar, eda ve endama vurulur, ululuk ve
ihtişam karşısında zillet gösterir; servet ve iktidar uğrunda insanlık ve
hürriyetlerini feda eder, makam-mansıp hırsıyla el-etek öper.. ve her an değişik
ihsan ve iltifatlarıyla, teveccüh ve ikramlarıyla kendini bize tanıttıran gerçek
cemal ve kemal sahibi, ululuk ve azamet tahtının biricik sultanı, Ganiyy-i
Mutlak ve Muktedir-i ale’l-ıtlak Zât’a karşı gösterilmesi gereken sevgiyi ve



alâkayı bir sürü âciz mahlukata dağıtarak muhabbet gibi bir cevheri bâd-i heva
harcamanın yanında, çok defa karşılık göremeyeceği bir mâşukun alâkasızlığı,
değmezliği, vefasızlığı, onu avucunun içine alması, ona baş eğdirmesi, kul köle
hâline getirmesiyle ölür ölür dirilir.

Mü’minlere gelince onlar, evvelen ve bizzat Allah’ı severler ve şayet
duyacaklarsa O’ndan ötürü başkalarına karşı alâka duyarlar. Hakk’ın tecellî ve
teveccühlerinin hatırına herkesle ve her nesneyle bir çeşit münasebete geçer,
O’nun namına onlara takdirler yağdırır ve aşk u alâkalarını ilan ederler.

Aslında O nazar-ı itibara alınmadan şuna-buna, şu nesneye-bu objeye
duyulan alâka darmadağınık, gelecek vaat etmeyen, kararsız, neticesiz bir
sevgidir. Mü’min herkesten ve her şeyden evvel O’nu sevmeli, diğer bütün
sevimli şeylere de O’nun isim ve sıfatlarının değişik renk, değişik desen ve
değişik edada birer tecellîsi olarak alâka duymalı, takdirlerle alkışlamalı ve
O’ndan ötürü öpüp öpüp yüzüne-gözüne sürmeli ve her temâşâ ettiği şeyde “Bu
da Senden.” deyip âdeta bir vuslat faslı yaşamalıdır. Ne var ki, bunu böyle
görüp böyle duymak için de;

“Cemâlini nice yüzden görem diyen dilber,
Şikeste âyineler gibi pâre pâre gerek..” (Anonim)

fehvâsınca hep bir beyt-i Hudâ gibi tertemiz kalabilmiş gönüllere, her simada
Hakk’ı okuyacak âşina dillere ihtiyaç vardır. Zatında, okuyabilenler için her
varlık mücellâ bir ayna ve manzum bir kasidedir; hele sırr-ı Rahmâniyet’i
aksettiren insan siması..

“ Seni Hak âyine-i Zât etti
Zât-ı Yektâsına mir’ât etti.” (Hâkânî)

sözleri ayn-ı hakikat ve insana konumunu hatırlatan önemli bir irşattır. Bu
itibarla insan eğer o gizli güzelliğin sırlı bir aynası ise –ki öyle olduğunda
şüphe yok– hep gönül gözleriyle O’na müteveccih olmalı, her zaman pusuda
bekleyip tecellî avlamaya çalışmalı ve kendini daha derin sevgi iklimlerine
alıp götürecek esintiler beklemelidir; beklemeli ve O’na ulaşmak veya O’nu
hoşnut edip sevdikleri arasına girebilmek için kurbet yolunun bütün
argümanlarını kullanmalı, O’nun teveccüh vesileleri arasında,
buldum/bulacağım ümidiyle hep koşturmalı ve gönlü her zaman o “Kenz-i
Mahfî”nin kilidinde bir anahtar gibi dönüp durmalıdır. Bu suretle, eğer



muhabbet bir Süleyman, gönül de taht-ı revân ise, er geç sultanın gelip tahtına
oturacağı muhakkaktır.

Bir de tahtla Süleyman buluştu mu artık insan hep O’nu düşünür, iç
mülâhazalarında O’nunla hasbıhal eder, yudumladığı suda, çiğnediği yemekte,
teneffüs ettiği havada gayet açık ve net olarak hep O’nun teveccühlerini duyar;
O’nun yakınlığının sıcaklığıyla oturur kalkar. Kurbet-sevgi arası gel-gitler
münasebeti daha da kızışır ve sinesi ocaklar gibi yanmaya başlar. Yer yer aşk u
muhabbetle alevlenir, zaman zaman vuslat iştiyakıyla yanar tutuşur; ne var ki,
aşkını da, iştiyakını da O’ndan gelen bir armağan bilir ve kat’iyen gam izhar
eylemez; gam izhar edip ağyarı âhından âgâh eylemez. İçten içe fırınlar gibi
yanar; fakat, ne alev çıkarır ne de duman.. namus gibi saklar aşk u iştiyakını ve
sır vermez halden anlamayan nâdanlara.

Bu yol herkese açık olsa da yolcunun samimî ve kararlı olması şarttır.
Herhangi bir mü’min bütün cemallerin, kemallerin, azametlerin, ululukların,
ihtişamların, ihtişam üstü ihtişamların O’na ait olduğunu görüp hissedebildiği
takdirde bütün bu vesilelerin gönülde hâsıl ettiği alâka, muhabbet ve iştiyakla
O’na yönelir ve O’nu zatına münasip bir sevgiyle sever ki işte bu tutku –ve
tabir yerindeyse– bu sevda O’nadır ve tevhid edalı bir aşk u iştiyak kaynağıdır.
Zaten, tevhide kilitli ve İslâmî esaslara bağlı bir sinede sevgi inhirafı da
düşünülemez.. ve hele asla muhabbet kaymaları olmaz ve olamaz. Bir muvahhid
O’nu O olduğu için sever ve sevgisini de dünyevî-uhrevî hiçbir mülâhazaya
bağlamaz. O, her zaman gönlünde köpürüp duran sevgi fevvarelerini, aşk u
iştiyak çağlayanlarını Kur’ân’la, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi
ekmelüttehâyâ)’nın vaz’ettiği düsturlarla filtre ve test eder ve bunları insanî
heyecanlarla yürüdüğü yollarda birer bariyer gibi kullanır, aşk ateşiyle cayır
cayır yandığı zamanlarda bile hep istikamet soluklar; O’nu her şeyin gerçek
mâliki, sahibi, görüp gözeteni, esmasıyla mâlum, sıfatlarıyla muhat bir Zât
olarak kendine has münezzehiyeti, mukaddesiyeti, mübecceliyeti içinde derin
bir aşkla sever; severken de kat’iyen şatahat ve laubaliliğe girmez.

* * *
Muvahhid mü’min, her şeyden evvel, her şeyden sonra, her şeyin önünde, her

şeyin arkasında mutlak Mahbub, mutlak Maksud, mutlak Mâbud olarak Allah’a
dilbeste olur; O’nu diler ve her hâliyle O’nun kulu olduğunu haykırır; sonra da



O’ndan ötürü, başta İnsanlığın İftihar Tablosu olmak üzere –ki O, Hakk’ın
matmah-ı nazarı, memur-u sadığı, Zât, sıfât ve isimlerinin yanıltmayan
tercümanı, divan-ı nübüvvetin hâtemi, risaletin özü, usâresi olması itibarıyla
O’nun hatırına sevilenlerin başında gelir– bütün nebileri, velileri, O’nun
saflardan saf berrak aynaları, daire-i ulûhiyetin has bendeleri olmaları ve
O’nun maksatlarını takip ve temsil etmeleri, dahası hilâfet-i tâmme unvanıyla
dünyanın imar, tanzim ve dizaynına nezarette bulunmaları yönüyle; gençliği, şu
fâni hayatı tam duyup değerlendirebilme adına Hak tarafından insanlara avans
mahiyetinde bahşedilmiş bir parametre olması cihetiyle; bu âlemi, O’nun güzel
isimlerinin bir tecellîgâhı ve sıfât-ı sübhâniye tezahürlerinin meşheri, öteki
dünyaların da bir mezraası olması açısından; anne-babaları, birer şefkat ve
merhamet kahramanı olarak evlâtlarının bakım ve görümünü yüklenmeleri,
evlâtları da ebeveynlerini görüp gözetme hissiyle onlara gönülden yakınlık
duymaları mülâhazasıyla… sever ki bunlar Allah’a karşı samimî alâka
duymanın birer ifadesi olarak değerlendirilebilir ve Allah’tan ötürü bir sevgi
sayılabilir.

Müşrikler sevdiklerini Allah gibi severler, mü’minler ise Allah’tan ötürü
onlara karşı alâka duyar ve sinelerini açarlar. Allah’ı seviyor gibi sevmekle,
Allah’tan ötürü sevmek birbirinden çok farklı şeylerdir. Böyle Hak yörüngeli
bir sevgi, iman kaynaklı, ibadet edalı, ihsan televvünlü kutsal bir sevgidir ve
kâmil mü’minlerin şiârıdır. Cismâniyet ve nefs-i emmâre üzerinde temellenen
şehevânî muhabbetlerin, aşkların –ona da aşk denecekse– insan tabiatında
meknûz bulunan fısk u fücûrun sesi-soluğu olmasına mukabil, Allah’a karşı olan
aşk ve alâkadan başlayıp sonra her şeyi kuşatan sevgi ve o sevgiyle oturup
kalkan muhibbin âh u vâhı, gökte meleklerin yudumlamaya koştukları kutsal bir
iksir mesâbesindedir. Hele bir de muhabbet, maddî-mânevî bütün varlığı
sevgiliye bağışlayıp kendine hiçbir şey bırakmama seviyesine yükselmişse –ki
buna sevda da diyebiliriz– işte o zaman gönülde sadece mahbub mülâhazası
kalır; kalb, ritmini ona bağlar, nabızlar o âhenkle atar, hisler bu âhenge dem
tutar, gözler yaşlarla bu sevdayı dillendirir, kalbden, gözyaşlarının sır
vermesine ve sinenin serinlemesine sitemler yükselir. Gözler çağlarken gönül
ağyara dert yanma vefasızlığından iki büklüm olur ve ağlamalarına inler.
Latîfe-i rabbâniye, içi kanarken, sinesi yanarken ağyara dert sızdırmamaya
çalışır, çalışır ve kendi kendine;



“Âşığım dersin belâ-yı aşktan âh eyleme
Âh edip âhından ağyarı âgâh eyleme.” (Anonim)

diye mırıldanır. Aslında muhabbet bir sultan, tahtı gönüller, sesi soluğu da en
tenha yerlerde ve sadece O’na açık dakikalarda seccadelere boşalan ümit,
hasret ve hicran iniltileridir.

Hakk’a ulaşmanın rampaları sayılan bu kuytu yerlerdeki O’na ait iniltiler ve
sızlanışlar dışa vurularak hâl bilmezlerin oyuncağı hâline getirilmemelidir.
Muhabbet ya da aşk u hayret eğer o her şeyi bilen Sevgili uğrunda ise, o sadece
O’nun bildiği en mahrem bir yerde kalmalı ve yuvasından uçurularak nâmahrem
gözlere gösterilmemelidir.

Mecazî muhabbet çocukları sokak sokak dolaşır, sevgiciklerinin dellâllığını
yapar; rast geldiklerine dert yanar; mecnun gibi davranır ve sevdiklerini dillere
düşürürler. Hak âşıkları gürültüsüz ve içtendirler; başlarını O’nun eşiğine kor,
içlerini O’na döker ve yer yer kendilerinden geçerler; ama, kat’iyen sırlarını
fâş etmezler. Ellerini-ayaklarını, gözlerini-kulaklarını, dillerini-dudaklarını
O’nun emrine verir; kalbleriyle hep sıfât-ı sübhâniye matla’larında dolaşırlar.
O’nun ziyâ-i vücudu karşısında âdeta erir ve bir muhabbet fânisi hâline
gelirler: Duydukça daha derinden O’nu, yanarlar cayır cayır; yandıkça “daha!”
derler.. yudumlarlar kâse kâse aşk şarabını; kandıkça “daha!” derler. Neler
duyar neler hissederler gönüllerinin tepelerinde; duydukça “daha!” derler..
doymazlar bir türlü sevgiye; sever-sevilirler, “daha!” derler. Onlar “daha”
dedikçe Hazreti Mahbub da onlara perdeler aralar, basiretlerine görülmedik
şeyler sunar ve ruhlarına ne sırlar ne sırlar duyurur. Artık onlar duyarlarsa her
zaman O’nu duyarlar, severlerse hep O’nu severler, düşünürlerse O’nu
düşünürler ve her şeyde O’nun cemalinden, tasavvurları aşkın cilveler temâşâ
ederler. An olur bütün bütün kendi havl ve kuvvetlerinden uzaklaşarak
iradelerini O’nun iradesine bağlar, temayülleriyle O’nun isteklerinde erir ve bu
yüce pâyeyi de O’nu gönülden sevip sevdirmeyle, bilip bildirmeyle
değerlendirirler. Sevgilerini O’na itaatle seslendirir, aşklarını O’na vefa ve
sadakatle dillendirir ve kalblerinin kapılarını ağyar düşüncesine karşı sürgü
sürgü üstüne öyle bir sürgülerler ki giremez artık başka hayal o beyt-i mâmura.
Onlar bütün benlikleriyle Hakk’a nâzırdırlar ve O’nu takdir ve tebcilleri de
kendi idrak ufuklarını çok çok aşkındır. Bunun yanında, böyle bir vefaya
Hakk’ın teveccüh buyuracağına da ümitleri tamdır. Öyle ki, Hak nezdindeki



yerlerini kendi nezdlerinde Hakk’a tahsis ettikleri yerle irtibatlı görür ve O’nun
karşısında her zaman dimdik durmaya çalışırlar.

O’nu delice severken kat’iyen alacaklılar gibi davranmaz; her zaman
verecekli olma hacâlet ve hulûsiyle, Râbiatü’l-Adeviye gibi: “Zâtına yemin
ederim ki, Sana Cennet talebiyle kulluk yapmadım; Seni sevdim ve kulluğumu
ona bağladım.” der, yürürler O’nun ulu dergahına coşkun bir aşk sermayesiyle;
yürür ve hep O’nun kendilerine olan lütuf ve ihsanlarını yâd ederler.
Kalbleriyle sürekli O’na yakın durmaya çalışır, akl u fikirleriyle de O’nun
merâyâ-yı esmâsında müşâhededen müşâhedeye koşar; her şeyde muhabbetten
sesler dinler, her çiçekte aşk u şevkten ayrı bir rayiha ile mest olur, her güzel
manzarayı O’nun güzelliğinin tecellîsinden akisler gibi temâşâya alırlar. O’na
karşı hep sevgi düşünür, sevgi duyar, sevgi konuşur, bütün eşyayı bir sevgi
şöleni gibi seyreder ve bir sevgi armonisi gibi dinlerler.

Muhabbet, bu ölçüde otağını kalb yamaçlarına kurunca artık bütün zıt
hâdiseler aynı şeymiş gibi duyulur; huzur-gaybet, nimet-musibet, acı-tatlı, rahat-
mihnet, elem-lezzet hep aynı sesi verir ve aynı edada görünürler; zira, seven
gönül cefayı-safayı bir bilir, derdi derman gibi görür, ızdırapları kevserler gibi
yudumlar; zaman ve hâdiseler ne kadar amansız olursa olsun, durur o
kımıldamadan durduğu yerde en derin bir vefa duygusuyla. Gözleri hep
kendisine aralanacak kapı aralığında, yatar pusuya ve değişik dalga boyundaki
teveccüh ve tecellîlere açık durmaya çalışır. Sevgisini O’na saygı ve itaatle
taçlandırır. Kalbi sürekli O’na inkıyat duygusuyla çarpar ve sevdiğine muhalif
düşme korkusuyla tir tir titrer; titrer ve devrilmemek için de yine o biricik
istinad ve istimdat kaynağına sığınır. Onun bu ölçüde sürekli sevdiğiyle
muvafakat arayışı içinde olması, zamanla onu gökte ve yerde herkes tarafından
sevilen bir mahbub hâline getirir. Onun hesabında sadece Hak vardır; ötelere
göre de olsa beklenti içinde bulunmayı aşkına ihanet sayar; ama kendi kendine
gelen iltifat ve teveccühleri reddetmeyi de saygısızlık kabul eder ve ne gelirse
öper, başına kor sonra da “Bunların istidraç olmalarından Sana sığınırım.” der
inler.

Seven için aşk u iştiyak en yüksek bir pâye, sevgilinin arzu ve isteklerinde
eriyip gitmek de en erişilmez bir mazhariyettir. Muhabbetin mebdeinde tevbe,
inâbe, evbe, teyakkuz, sabır gibi sevgiye giriş esasları; müntehâsında da aşk,



şevk, iştiyak, üns, rıza, temkin... gibi konumunun hakkını verme hususları söz
konusudur. Seviyorum diyebilmek için kendinden, kendi isteklerinden arınmak,
muhavere ve müzakerelerini hep O’na bağlamak, O’nu ihsas eden hususlar
çerçevesinde dönüp durmak, O’nun tecellî edeceği mülâhazasıyla göz
kırpmadan beklemek, bir gün mutlaka teveccüh buyurur düşüncesiyle yıllar ve
yıllar boyu durduğu yerde kararlı durmak sevgi yolunun ilk âdâbıdır: Bu yolda
bütün bütün sevdalanmaya muhabbet ve aşk; sürekli köpürüp duran arzu, istek,
neşe ve sevince şevk; bütün bunların, insan tabiatının önemli bir derinliği
hâline gelmesine iştiyak; Sevgili’nin her türlü muamelesini gönül hoşnutluğuyla
karşılamaya rıza; duyma, hissetme, maiyyette bulunma mazhariyetinden ötürü
kendinden geçme... gibi hislere karşı dikkatli ve ölçülü davranmaya da temkin
demişlerdir.

Yukarıdaki hâllerden birinin insan gönlüne tam hâkim olmasına göre onun
tavırlarında da bir kısım değişiklikler olur: Yer yer gidip âh u efgânla
inleyeceği tenha koylar arar ve içini O’na döker; zaman zaman değişik iç
mülâhazalara dalarak O’nunla hasbıhal eder; firaktan dert yanar ağlar, visal
ümidiyle inşirahlara açılır, sevinç gözyaşlarıyla serinler. Bazen görmez
çevresinde olup biteni, kesrette hep vahdet yaşar; bazen de huzurun mehabetiyle
bütün bütün silinir gider, kendi ses ve soluğunu bile duymaz olur.

Sevgi, mârifetin bağrında boy atar, gelişir; mârifet ilimle ve iç-dış ihsaslarla
beslenir. Arif olmayan sevemez; ihsasları kapalı bilgisizler de mârifete eremez.
Bazen sevgi Allah tarafından kalbe atılarak iç ihsasların harekete geçirilmesi
de söz konusu olabilir –ki hepimiz bazen böyle ekstradan lütuflar bekleriz–
ancak, plânlarını harikulâdeliklere bina ederek durgun bir bekleme başka,
kıvrım kıvrım sancı içinde aktif bekleme daha başkadır. Hak kapısının sadık
bendeleri beklentilerini harekete bağlar, dinamik bir duruşa geçerler; geçer ve
o durgun gibi görülen halleriyle cihanlara yetecek bir enerji üreterek müthiş
aktiviteler ortaya koyarlar.

Bunlar, âşık u sadıklardır ve belli hususiyetleri haizdirler: Sevgili’nin her
muamelesini gönül hoşnutluğuyla karşılar ve Nesîmî gibi;

“Bir bîçare âşıkem ey Yâr Senden dönmezem,
Hançer ile yüreğimi yar Senden dönmezem..”

der, hep bir vefa tavrı sergilerler. Her zaman ciddî bir vuslat arzusuyla kıvranır



dururlar; ama, hallerinden de asla şikâyet etmezler. O’ndan başka bütün
beklentileri kafalarından söker-atar, hep maiyyet rüyalarıyla oturur kalkarlar.
Sohbetlerini hep sohbet-i Cânan hâline getirir ve O’nun adıyla seslerini-
soluklarını melekûtî bir derinliğe ulaştırırlar.

Sevgi onların canıdır; onlar, bedensiz durabilirler ama cansız edemezler.
Onlara göre, cesede can hükmediyorsa artık o tende sadece Yâr sevdası olur,
ağyar bulunmaz. Bu konumlarıyla onlar dünyanın en fakir ve en iktidarsızı
olsalar da şahlara taç giydirecek bir mansıba sahiptirler. Küçüklükleri içinde
büyük, aczleri yanında muktedir, ihtiyaçlarına rağmen dünyaları peyleyecek
kadar servet sahibi ve sönük bir mum gibi görünmelerine mukabil güneşlere fer
verecek birer enerji kaynağı mesabesindedirler. Herkes onlara koşsa da onların
nereye ve kime koştukları bellidir. Sığmazlar mahiyet zenginlikleriyle
cihanlara. Küçük bir kıvılcıma, kıvılcımdan da öte bir hiçe dönüşürler
yöneldiklerinde O’na.

“Bir şûlesi var ki, şem-i cânın,
Fânusuna sığmaz asumânın.”

diyen Galib bu ufka tercüman gibi konuşur.
Bunlar O’nsuz geçen ömrü hiç mi hiç hesaba katmaz ve O’nsuz hayatı hayat

saymazlar. Bir ömr-ü heder görürler sevmeden yaşamayı ve bir avunma kabul
ederler O’nunla alâkası olmayan keyifleri, neşeleri, hazları. Oturur kalkar her
zaman aşk u şevkten dem vururlar; Fuzulî edasıyla aşk u iştiyak bilmeyenleri de
başka türlü (!) bir şey görürler.



Orada Uzakta Bir Cami
Orada uzakta buğu buğu mazi kokan bir cami vardı. Aslında hemen her

mescit, cemaati, gelip gideni ve Hakk’a açık ufkuyla yeryüzünde gökler ötesine
en yakın bir mekan, ötelere bakan bir rasathane ve bir mânâda “Sidretü’l-
müntehâ” nın izdüşümü olsa da, o farklı cami –kerameti cemaatine ait– her
zaman bağrından yükselip tâ dışarılara kadar akseden içindeki köpük köpük his
tufanı, müdavimlerinin dupduru heyecanı ve harîminde sürekli duymaya alışık
olduğumuz o aşk u şevk insanlarının âh u efgânıyla âdeta bir farklılığın remzi
olmuştu. Harîmine girdiğimiz andan itibaren oradaki sesleri-solukları,
tehlilleri-tekbirleri, gönüllerimizin muhabbetle köpüren hisleri gibi yumuşak,
sımsıcak bulur ve âdeta kendimizi bir başka âlemde sanırdık.

Rengini, desenini, şivesini içindeki cemaatin sinelerindeki heyecandan,
onların çehrelerindeki samimiyet ve nurâniyetten, ümit ve beklentilerindeki
derinlikten alan bir mânâda o seyyar ve seyyal mâbed, her zaman bize
annelerimizin kucağında duyduğumuz şefkati, babalarımızın azim ve
kararlılığını, secde ile aydınlanmış çehrelerin ledünnîliğini ve Cennet yolunda
olmanın lezzet ve halâvetini hatırlatırdı. Bizler hemen her cuma, insanların akın
akın o mâbede koştuklarını görünce, âdeta kendimizi geçmişten gelip başımıza
boşalan bir sürü hayal sağanağı altında sanır; içinde bulunduğumuz zaman
dilimini aşarak gider geçmişin sırlı koridorlarında dolaşır.. yer yer mutlu
geleceğimizi ümitle süzer, zaman zaman diriliş günlerimizi temâşâya dalar ve
tadına doyulmadık hülyalarla banyo yapmış gibi olurduk. Doyamazdık o güzel
insanlarla bir arada bulunmaya, kubbe ve duvarlarda yankılanan hıçkırık
seslerine, sinelerden kopup gelen ve bakışlara akseden ümitlere ve altın
çağlarımıza ait seslerin, sözlerin, mülâhazaların çiy çiy başımızdan aşağıya
dökülüşüne. Hemen her cumalanışımızda gönüllerin sesi-soluğu diyeceğimiz
heyecanlar, birleşik kaplar hesabı, ondan ona, ondan da bir diğerine boşalır
gibi olur ve her sinede aynı seviyeye yükselir; derken, caminin içinde âdeta bir
duygu tufanı yaşanırdı.

İç içe girerdi duygular, düşünceler ve dar gelirdi içinde bulunduğumuz
zaman hepimize; yırtılır gibi olurdu yaşadığımız çağın kılıfı; dökülüverirdik
ışıktan çağlara ve dinlerdik ruhumuzun sesinden kendi gönüllerimize ait altın
neşideleri geçmişin dili, geçmişin şivesiyle. Çok defa mâbedden içeriye



adımımızı attığımız andan itibaren, dört bir yanımızda bir sürü sihirli kapı
aralanmış gibi olurdu; olurdu da duyardık beş yüz sene, bin sene önce yaşamış
cedlerimizin “hayhuy”unu; yüreklerimize ürpertiler salan naralarını ve her
yanda bir velvele olup yankılanan gülbanklarını. Unuturduk bu veba ve tâun
çağının bütün olumsuzluklarını; unutur ve kendimizi bir itminan, bir serinlik, bir
emniyet, bir şefkat ve bir güzellik ortasında hissederdik.

Zaman zaman oradaki o inanmış insanların mânâlı bakışları, duruşlarındaki
mehâbetli havaları ve Allah huzurunda bulunuyor olma haşyetleri, mâbedin
ötelere açık kendine has derinliğiyle birleşince, her şey öyle baş döndüren bir
büyüye ulaşırdı ki, hemen çoğumuz kendimizi bir zirveye doğru yükseliyor veya
bir zafere koşuyor sanırdık. O sihirli dakikalarda hemen herkes ruhunun
derinliklerinde mânâsını kavrayamadığı bir neşe ve bir sevinç hissederdi;
derken kederler dağılır gider, sineler gamdan âzâde bir hâl alır ve bize ait
günlerin bir yenisini daha idrak etmiş gibi hem mazi hem de gelecek olurduk. O
esnada duyduğumuz her ses, her soluk bize, dupduru bir çocuk çığlığı gibi
tesirli, bir aşk iniltisi gibi içten ve bir mûsıkî faslı gibi de heyecan verici
gelirdi.

Ben, yıllar önce saf bir Anadolu insanı hissiyatıyla duyup tattığım o günkü
ruh ve mânâyı, cami harîmini aşıp tâ sokaklara ulaşan o zamanki cûşiş ve
heyecanı, hafızamda pırıl pırıl izler bırakan anlamlı görüntüleri, bugünkü
mantık ve felsefemden onlara hiçbir şey ilave etmeden tazimle korumakta ve
kendi kendime “Keşke o altın günler hep devam etseydi.” hasretiyle
inlemekteyim. İnlemekteyim ama, biliyorum ki, benim de içinde önemsiz bir
çizgi veya değersiz bir nokta olarak bulunduğum o büyülü ve şeker-şerbet
günleri artık geriye getirmek hiçbir zaman mümkün olmayacak; o birbirinden
farklı haz ve zevk resimleri asla bir araya gelmeyecek ve bir açılıma merkezlik
yapan o toplanıp dağılmalar kat’iyen bir daha geriye dönmeyecektir. Belki
bundan sonra da pek çok mâbed yine dolup boşalacak, kubbelerde yine hak
dostlarının sesleri yankılanacak, her yerde diller sürekli Hakk’ı söyleyecek;
ama ihtimal ki, mebde’e ait o halâvet, o tarâvet ve o canlılık bir daha asla
duyulmayacaktır.

Uzaktaki o camide, bize ait öyle bir terbiye, öyle bir nezaket ve teşrifat
keyfiyeti hâkim idi ki, biz orayı her zaman muhteşem geçmişimizin birkaç
kareye sıkıştırılmış bir vitrini gibi duyar, onun harîmindeki her sesi ve soluğu



bir şiir gibi dinler, gelip kulaklarımıza çarpan âh u vâhı da Cennetini yitirmiş
Âdem Nebi’nin feryad u figânına benzetirdik.. ve orada hep kendimizi
söylerdik; söylerdik de bazen söz ve düşünceler öyle bir aşkınlığa ulaşırdı ki,
yer yer Yakup Nebi gibi hasret ve hicranla sızlar, zaman zaman da Yusuf’a ait
gömleğin kokusunu almış gibi sevinçlerimizi gözyaşlarıyla şiirleştirirdik.

O mâbedde bir araya gelen gönüllerin hemen hiçbirinde yeis ve inkisar
yoktu, olmazdı da; dayanırlardı birbirlerine duygu ve düşünce tufanıyla ve bir
set oluştururlardı ümitsizlik sel ve fırtınalarına karşı. Hele orada kin, nefret,
gayz, hiddet ve asabiyete asla rastlanmazdı; zira kalbler selim, duygular
dupduru, insanî münasebetler sımsıcak ve bakışlar da emniyet vaad ediciydi. O
mâbedin harîmine bile günlük dedikodu, dünya ve ukbâ adına yararı olmayan,
bizim “güft ü gû” dediğimiz hiçbir muzır mülâhaza sokulamazdı.

Orada insanlar her zaman sadece Hak mülâhazası ve Yaratan’ın hoşnut
olması düşüncesiyle bir araya gelir, samimiyetle birbirini kucaklar, kendi
aralarında alâka ve irtibatlarını yeniler; hep aynı dilden aşk u şevk besteleri
söyler ve dinler, aynı havadan şefkat ve tefekkür nağmeleri mırıldanırlardı. Bir
büyüsü vardı veya biz öyle sanırdık o mâbedin; bizim geçmiş dünyalarımıza,
altın çağlarımıza, hatta göklere ve gökler ötesine açık hülyalı ikliminde insan
oraya adımını atar atmaz, harîmindeki umumî hava hemen ona kendi boyasını
çalar, hiss-i müşterek lisanıyla kendi sesinden bir şeyler fısıldar ve onu da kısa
zamanda kendine benzetirdi.

Ben şimdilerde o dopdolu günleri hatırlayıp ruhumda canlandırınca, histen,
heyecandan yana fakirlerden fakir, çok defa sisli-dumanlı bugünkü gurbetimle
ürperiyor; kendime acıyor ve âdeta bir “dâüssıla” yaşıyorum. O zamanlar hep
ulvî hislerle oturur kalkar, sürekli uhrevîliğe açık durmaya çalışır, Allah’a
yönelen her gönülle yeni bir vilâdet neşvesi yaşar, çok defa çocuklar gibi
sevinir ve her günü daha derin bir farklılık içinde duyardık. Görüp şahit
olduklarımız, duygularımızı daha bir biler, basîretlerimizi keskinleştirir,
ruhlarımızı inceltir; bizi Hak kapısının ayrılmaz bendeleri olmaya hazırlar ve
âdeta hepimizi birer kulluk tiryakisi hâline getirirdi.

O cami günlerinin, hatta saatlerinin şiirini, mûsıkîsini dinleyen ve bunun
hava gibi, su gibi, ekmek gibi aziz olduğunu duyup anlayan Hakk’a açık
cemaatte de –kerameti onların böyle bir ruh hâliyle bir araya gelmiş



olmalarında– ince bir anlayış, enderûnî bir nezaket ve derin bir irfan müşâhede
edilirdi: Herkes birbirini tıpkı güller gibi koklar, uzun zaman gurbet yaşamışlar
gibi sarmaş-dolaş olur, iç çeker ve hasret giderirlerdi. Konuşmalarında hisli
bir kalbin çarpışları gibi pürheyecan, tavırlarında karşı tarafı kırarım
endişesiyle incelerden ince, yüzleri çiçekler gibi sürekli mütebessim, hep nazik
ve enderûnîydiler.

Aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen, bugün hafızamda hâlâ bütün
canlılığıyla dipdiri duran o pırıl pırıl albümün hangi sayfasına baksam, gönlüm
ürperir, gözlerim yaşlarla dolar ve “Hey gidi günler!” der inlerim. Çok uzak bir
geçmişte de olsa, ne zaman hayalimde, o günkü cemaatin o mavimtırak ve
semâvîleri hatırlatan hâlleri belirse, günümüzün hiçbir şey ifade etmeyen
kaskatı realitelerinden uzaklaşarak o ümit ve iman insanlarının arasına dalmış
gibi olur ve âdeta ferahlarım. Hülyalarımdaki o günün canlı resimleri bana
göre en olumsuz sesi-sözü, havayı-atmosferi bile evirip çevirip yumuşatacak
kadar derindi, sıcaktı, içtendi ve ledünnîydi.

Daha çok uhrevîlere benzeyen o saf ve duru insanların, sinelerini
çatlatırcasına kendilerini zorlayan heyecanları, hıçkırıklarla mehâfet ve
mehâbet resimleri çizen tavırları; ağlayan, kıvranan, bazen bu hislerini açığa
vurmamak için yutkunan hâlleri, ötelere açılmış gibi derinleşen bakışları;
kürsüye, minbere, kürsü ve minberdeki kimselere mev’ize ve hutbeler ötesi
değişik şeyler fısıldayan temkinleri, samimiyetleri, o kadar derin, o kadar
anlamlı ve o kadar sıcaktı ki, bunca yıl sonra ne zaman hayalimle o günlere
açılsam, kendimi ruhanilerin içinde sanır ve “Meğer hayatın hakikî tadı, şivesi,
lezzeti o günlerdeymiş..” derim.

Bir atmosfer, ona tam uyulunca ve içine girilip bütün hususiyetleriyle
teneffüs edilince vuzuha kavuşur, bize bir şeyler söyler, söyledikleri anlaşılır
hâle gelir ve dinleyip temâşâ edenler için de bir mânâ ifade eder. Aksine, o
atmosfer, içine girmemiş olanlara, ne bir şey söyler ne de bir şey duyurur. Evet,
bizimle aynı havayı teneffüs etmeyenlerin ne o camiyi ne de içindeki cemaati
kendi derinlikleriyle duyması mümkün değildir.

Ben o zamanlar, henüz genç denecek bir yaşta idim. Her şeyi bütün
teferruatıyla düşünememiş olabilirim; ama, yine de o gelişmemiş avamca
hislerimle, o günlerin ifade ettiği mânâyı, her şeyin akış istikametini ve o



toplanmaların-dağılmaların vaad ettiklerini duyuyor gibiydim: Yeni bir sabaha
doğru yürüyen bu insanların ufkunda peşi peşine gelecek akşamları, her yanı
saracak zifiri karanlıkları ve arkasından da yine Allah’ın inayetiyle bütün
engellemelere rağmen üst üste sökün edecek olan fecirleri ve geleceğin “fecir
süvarileri”ni –Hakk’ın inayet ve rahmetine güvenim sayesinde–
hissedebiliyordum. Evet, bir yandan bize ait o günlerin, mîadlarını dolduran
güller gibi bir bir solacaklarını, her yanı kendine has deseniyle ürperten bir
hazanın saracağını, ardından da yeni sürgünleri, yeni tomurcukları ve yepyeni
edasıyla peşi peşine nevbaharların geleceğini tahmin üstü bir kanaatle sezer
gibiydim.

O camilerdeki onca âh u vâhın kubbelere çarpıp anlamsız şeyler gibi yere
döküleceğine; o kadar hasret ve hicranla sızlamaların heba olup gideceğine;
öylesine gönülden iç çekip sızlanmaların zayi olacağına; o denli içten duaların
kabul görmeyip reddedileceğine; akan gözyaşlarının boşluğa akacağına ve o
aydınlık sinelerde köpürüp duran heyecanların cevapsız kalacağına ihtimal
veremiyordum.. inancım tamdı, her zaman bir çağlayanı hatırlatan o his ve
heyecan tufanının, o mütemadî içten bekleyiş ve ümidin, o kararlı duruşun ve
sabır mantığının bir gün mutlaka kendi dilleriyle bütün dünyaya bir şeyler
anlatacaklarına.. inanmıştım Rahmeti Sonsuz’un kapısında el-pençe divan
durmuş, içini O’na döken kapı kullarının yakarışlarına O’nun cevap vereceğine.
O her zaman vefalılara vefa muamelesinde bulunmuş, kendisine yönelen sadık
bendelerini de asla inkisara maruz bırakmamış, sa’ye sarılıp hikmete râm
olanların hep yanında olmuştu, oluyordu ve olacaktı. Eğer şimdilerde, uzak ve
yakın yarınlar adına sinelerimiz ümitle çarpıyorsa, bu, O’na olan
itimadımızdandır. Eğer bir kısım esbâb-ı âdiyenin çok büyük neticeler
doğuracağını bekliyorsak bu da bizim acz ü fakrımız ve O’nun kudret ve
gınâsındandır. O eski günlerde, camilerde bir araya gelen tertemiz gönüllere
Cenâb-ı Hakk’ın hususî bir teveccühü olacağını hep bekledik, bekliyoruz ve
bekleyeceğiz o zamanki hülyalarımızla ve şimdiki muhakemelerimizle. Zaten
Hakk’ın kapıkullarına da o kapıda her zaman imanla, ümitle beklemek düşer.



Minarelerin Sesi
Minarelerin sesi asırlardır milletimizin sesi olagelmiştir. Biz, o seslerin

çağlayanlar gibi üzerimize döküldüğü bir dünyada doğup büyüdük. O altın
seslerle güne başladık, onlarla gün boyu yaşadık, onlarla oturup kalktık ve hâlâ
onlarla oturup kalkıyoruz. Aslında o sesler, günde beş defa bize, kim
olduğumuzu ve nasıl bir konumda bulunduğumuzu hatırlatır; biz de onlarla
derlenir-toparlanır ve varoluş gayemize, gerçek insanî ufka yöneliriz.

Bu semâvî çağrı bizim dünyamızda, gökten indiği andan itibaren hep kendi
orijiniyle gürleyip durdu, asla susmadı ve onca münasebetsiz hırıltıya rağmen
ona icabet de hiç mi hiç kesilmedi. Her şeyin künde künde üstüne devrildiği
dar bir zaman diliminde, bir kısım alafranga düşüncelerin tesiriyle onda da
muvakkaten bir alaturkalaşma oldu ise de, o hemen bütün zaman ve mekânlarda
kendine has örgüsü ve şivesiyle hep devam etti ve gelip bugünlere ulaştı.
Bundan sonra da –inşaallah– “ebed müddet” böyle sürüp gidecektir.

Her zaman gürül gürüldür minarelerin sesi bizim dünyamızda. Bu ses, her
gürleyişinde pek çok mü’min gönlü âbâd, bir hayli şeytanî hânümânı da târumâr
etmiştir.. evet minarelerin sesi duyulunca, arza ruhanîlerle beraber itminan ve
sekine iner, bu esnada habis ruhlarsa kuyruklarını kısar ve saklanacak yer
ararlar. Arz u semâda bir velvele olur minarelerin sesi duyulunca; kimileri ona
koşar, kimileri de ondan kaçar. Yarasalar rahatsız olur, güvercinler ona dem
tutmaya durur. Gönüller pür heyecan şahlanır, nefislerse yeisle yutkunur.

Minareler bazen bulundukları yer itibarıyla yalnızdırlar, tek başlarına söze
başlarlar. Ne var ki, sağa-sola doğru birkaç adım atınca, daha başka seslerin de
onlara eşlik ettiği duyulur. Bazen de minareler birbirlerine yakın bulunuyor
olmanın hakkını eda sadedinde, vakit “tık” deyince hepsi birden gürler.. ve ayrı
ayrı enstrümanlar gibi birbirinden farklı sesler çıkarırlar. Sesler birbirinden
farklıdır ama yine de bir korodaki âhenk bütünlüğü içinde hep bir beraberlik
arz ederler. En azından biz onu öyle duyar, öyle hisseder ve öyle anlarız.

Sabah ayrı, öğlen ayrı, akşam ayrıdır minarelerin o ince, o narin ve o içten
sesleri. Ruh ve gönüller üzerindeki füsunlu tesirleriyle her zaman farklı birer
mûsıkî faslı gibi boşalır başımızdan aşağı bu lâhûtî sesler ve soluklar. Onları
duyar duymaz da –en azından inanan gönüller için bu böyledir– ayaklarımız



yerden kesilir gibi olur, derken bulunduğumuz zaman ve mekânla alâkamız
kalmamışçasına yürürüz bir sihirli derinliğe doğru. Yürürüz o sesleri mırıldana
mırıldana Firdevslere yürüyor gibi mâbede... Varıp Hak karşısında el-pençe
divan duracağımız âna kadar da gönüllerimiz hep bu seslerle çarpar, dil ve
dudaklarımız da sürekli onlara eşlik eder.

Minarelerin sesleri, bir yandan kulaklarımıza çarpıp bizi semâvîliğe
çağırdıkları aynı anda, diğer yandan da göklerin derinliklerine doğru

yankılanarak “Sözlerin en temiz ve en güzel olanı O’na yükselir.”1 fehvâsınca
semâ kapılarını aşar ve gider tâ ötelere, ötelerin de ötesine ulaşırlar; ulaşırlar
da geçtikleri her kapı ve ulaştıkları her noktada hummalı bir faaliyet başlar:
İnsanlar fevç fevç abdeste koşar, tâzim u tekrîmle namaza yürür ve herkes bir
çeşit vuslat yaşar; buna karşılık gök ehli de ihtimal, safvetlerinin derinliğiyle
mütenasip, olabildiğine bir temkin ve huşû içinde, ona yönelir ve kendilerince
Hakk’a tebcîlât ve tekrîmâtlarını arz ederler.. evet, bu seslerin büyüsüyle
hemen herkes, olduğundan ve bulunduğundan daha farklı yeni bir duruşa geçer;
yeni bir duyuş, yeni bir sezişle öteleri daha anlamlı bir temâşâya koyulur. Öyle
ki, bu seslerin ulaştığı hemen her yer âdeta ruhanîlerin metâfı hâline gelir.
Herhalde semâ sakinleri de yerdekilere gıpta etmeye dururlar.

Minarelerden yükselen o lâhûtî âvaz, bazen bize bir sûr sesi gibi gelir, uyarır
hepimizi içinde bulunduğumuz dünyevîlikten; akseder dil ve dudaklarımıza o
büyülü kelimeler; mırıldanırız aynı şeyleri hep beraber ve sihirli bir koro
oluşur bulunduğumuz kuşakta. Şehbal açar peygamber unvanı Hakk’ı yâd
etmenin yanında. Dalgalanan bir bayrağa dönüşür gökyüzünde bu altın sesler;
onların gölgesinde ötelere açılma hissi belirir sinelerimizde; belirir de, ne
zaman mâbede yürüsek, kanatlarını germiş, semânın derinliklerine doğru açılan
kuşlar gibi sanırız kendimizi.

Minarelerin sesini bazen yitirdiğimiz Cennet’e bir çağrı gibi duyar ve
koşarız binlerce yıllık yitiğimizi bulmaya, o öldüren hasretten kurtulmaya
doğru: Minareler “Allah büyüktür” der, biz de Firdevs’e gidiyor gibi mâbede
yürürüz. Onlar gürler “kelime-i şehadet”le, biz de “İşte hedef bu” der
köpürürüz gönülden. Onlar haykırır o Sonsuz Nur’u, ışık yağar öteden
gözlerimize, gönüllerimize. Ardından “Yürüyün Hakk’ın rahmet ufkuna,
meleklerin istiğfar sağanağına!” diye inler minareler; coşarız pürheyecan bir



kere daha ve günahlardan arınmaya yürürüz. Ürpeririz “Haydin kurtuluşa!”
sesleriyle, duyarız duyulmadık neşe ve inşirahı, koşarız namazgâha çocuklar
gibi sevinçle...

Minareler hep aynı şeyleri söyleseler de, değişik kesimlerce birbirinden çok
farklı algılanır bu sesler: Çocuklar, bir ninni gibi dinler; hasta ve alîller,
Hakk’a teveccüh daveti şeklinde yorumlar; yaşlılar, rahmetle tüllenen bir âleme
hazırlanma tenbihi olarak algılar; gençler, iradelerini hatırlatma çağrısı gibi
duyarlar bu sesleri. Evet, kelimeler-sesler aynı olsa da duyup
değerlendirmelere göre farklı farklıdır minare seslerinin ruhlara çarpıp
yankılanışı. Anne sesleri gibi rikkatle okşar-geçerler körpe dimağları; şefkatle
kucaklarlar dertle kıvrananları; yıldırımlar gibi gürlerler feverandaki
duyguların tepelerinde ve herkese onların ufku itibarıyla demet demet mesajlar
sunarlar; onlar, gönüllere sundukları bu şeyleri bir daha kimsenin söküp
atamayacağı şekilde de âdeta altın çivilerle mıhlarlar. Fecrin ışıktan
sinyalleriyle başlayıp tâ yatma zamanına kadar devam eden bu uhrevî nağmeler,
inanan gönüllere kâse kâse mûsıkî kevserleri sunar durur ve üst üste zevk
fasılları yaşanır bütün bir gün...

Bazen minarelerin sesleri, birer kıvılcım gibi gönüllerimizin üzerine saçılır
ve ardından hayallerimizde sönmeyen birer meş’aleye dönüşür.. bulunduğumuz
yerle varacağımız ufuk arasındaki bütün mesafeleri aydınlatarak, korku ve
endişelerimizi siler, süpürür, götürür ve gönüllerimizde apak yol mülâhazaları
ve hedef iştiyakı uyarır. Hatta, bazen alır bizi tâ teşrî çağında gezdirir; Nebi
(sallallâhu aleyhi ve sellem) mescidine ulaştırır; Bilâl’in (radıyallahu anh)
sesiyle buluşturur ve bize âdeta zaman üstü olmanın hazlarını duyurur; duyurur
da ilklerle ezan seslerini paylaşır gibi olur ve kendi kendimize: “Bu ses onların
sesi, bu velvele de onların velvelesi; öyle ise bütün bunların bir arkası da
olmalı...” diye mırıldanır; “tayy-i zaman”, “tayy-i mekân” yapmış gibi o
aydınlık günleri bütün tarâvetiyle şu yaşadığımız zamanla iç içe duyar ve böyle
bir bahtiyarlığa bir kere daha “eyvallah” çekeriz.

Minarelerin sesi çok defa bize, bezm-i ezeli, “bî kem u keyf” Hak’la
muhavereyi, ruhlarımızın O’na verdiği sözü hatırlatır; hatırlarız “Elestü bi

Rabbiküm = Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”2 istintâkını; cevaplarız fiilen
“Evet Rabbimizsin.” diyerek. Sonra da O’na en yakın duracağımıza inandığımız



bir rasat noktasına koşar, en içten inleyiş ve sızlanışlarla yenileriz ahd ü
peymanlarımızı, bir kere daha yeni bir vefa faslına “vira bismillâh” diyerek.

Bazen minarelerin sesi, o kadar dokunaklı, o kadar derin ve o denli
büyüleyici bir ahenge ulaşır ki, en katı kalbler bile dayanamaz da muvakkaten
dahi olsa onlar da kapı aralayıverirler.. ve akar bütün teşne gönüllere en güzel
semâvî kelimelerle örgülenmiş ses hevenkleri; akar ve birer ruh gibi bütün
insanî duyguları tesiri altına alır. Sûr sesi almış gibi canlanır vicdanlarımız,
dirilir iradelerimiz ve koşarız böyle bir imtiyazla serfiraz olmanın hakkını eda
etmeye.

Bazen minarelerin sesi bir meltem yumuşaklığıyla dalga dalga her yana
yayılır; derken üstümüzde yağmur yüklü bulutlara dönüşür. Sonra da “çiy”
noktasına ulaşmış nem habbecikleri gibi dökülmeye durur başımızdan aşağı.
Meleklerin kanat seslerine karışmış gibi başımızdan aşağı boşalan bu nağme ve
ışık tufanı karşısında kendimizi âdeta bir ziya çağlayanı içinde sanırız. Alır
götürür bu ışık çağlayanı bizi yolların Cennet’e açıldığı kavşağa. Tetikler
iştiyaklarımızı, heyecan salar sinelerimize; benliğimizin hudutlarını aşıyor gibi
oluruz ve kanatlanırız mevcudiyetini vicdanlarımızda duyup hissettiğimiz
Firdevslere doğru.

Minarelerin bu olabildiğine tatlı, içli ve biraz da “dâüssıla” edalı seslerini
her duyuşumuzda, annelerimizin şefkat kokan nefeslerini ve o yumuşaklardan
yumuşak ninnilerini duyar gibi olur, kendimizi hülyalarımızın oluşturduğu o
engin şefkate salar; sonra da gönüllerimizin derd ü hicranını dökmeye durur;
çocuklar gibi içimizi çeker ve ne hülyalara dalarız!

Bizim için ezanlar her zaman, gönüllerimizle konuşan sihirli birer beyan
olmuştur. Minareler ne zaman onlarla gürlese, ruhlarımızı kendi iklimlerine
çeker, onları kendi dünyalarında dolaştırır, herkesle, onların anlayabilecekleri
bir dil kullanarak konuşur ve ne yapıp yapıp kendilerini onlara ifade ederler.
Bu seslerin ne mânâya geldiğini, neye çağırdığını, niye çağırdığını bilenler bilir
ve her zaman onu/onları severler; bu itibarla da minareler o lâhûtî sesleriyle ne
zaman gürleseler, onlar da soluklarını tutar ve derin bir haşyetle o sesleri
mırıldanmaya dururlar. Bu seslerin aynı ölçüde onlara âşinâ olmayanlar
üzerinde de ciddî tesirleri söz konusudur. Hele onlar içten, samimî, usta bir
sesle ve gönül-dil uyumuyla icrâ ediliyorlarsa.. evet, işte o zaman:



“Gök nura gark olur nice yüz bin minareden,
Şehbal açarak (açınca) Ruh-u Revân-ı Muhammedî..
Ervah cümleten görür “Allahu Ekber”i,
Akseyleyince Arş’a lisan-ı Muhammedî.”
(Yahya Kemâl)

mazmununca arz u semâ inler o soluklarla; inler de çok defa biz bu fâni seslerin
ötelere bir şeyler ifade etme gayretiyle insan üstü bir hâl aldıklarını tahayyül
eder ve bu nefeslerde âdeta birer sermediyet şivesi duyar gibi oluruz. Bu ses ve
bu mutasavver şive uykuda olan bütün hislerimizi uyarır; bizi lezzetten haşyete,
vazife şuurundan haz alaşımlı mehabet ufkuna çeker, gönüllerimize beşiklerin
başında mırıldanan ninniler safvetinde en masum zevkleri duyurur.

Bir ân gelir ki, bizim bulunduğumuz zaman dilimi itibarıyla bütün minareler
seslerini keser; ama müezzin, uhrevî heyecanlarımızın biraz daha devam etmesi
için farklı fasıllarla gönlünün dilinden daha değişik şeyler meşk etmeyi
sürdürür: Kametle bizi Hak karşısında divan durmaya çağırır.. yeri geldiğinde
“tekbir” ve “tahmîd”de imama eşlik eder.. “Allahümme Ente’s-Selâm ”la,
mü’minlerin herkese esenlik vaad ettiklerini haykırır.. gönüllerimizi, tesbih,
hamd ü senâ ve tekbirle son bir kez daha şahlandırır ve bize başlarımızı
döndürecek yeni yeni uhrevî pencereler açar; hem öyle bir açar ki, kendini bu
çağlayana kaptırmış pek çok kimse, iç insiyaklarıyla Kudreti Sonsuz karşısında
hemen diz çöker ve yakarışa geçer.

Kametten, böyle bir yakarış faslına kadar mâbedin içindeki ses-söz, harem
dairesinde bulunuyormuşçasına olabildiğine yumuşak, ince, narin, haşyet edalı
ve edep televvünlüdür. Hele bu sesler ve sözler hüşyar ruh ve ötelere açık
gönüllerin iniltisi ise...

Biz ne zaman yer yer cemaatin de ses kattığı bu nazlı nağmeleri dinlesek,
göklerin ruh ve mânâsının tıpkı şelâleler gibi üzerimize döküldüğünü ve bu
hamd ü senâ, tesbih u tekbir zemzemesiyle banyo yapmış gibi arınmış ve hiffet
kazanmış olduğumuzu sanırız.

Ezanla, kametle Hakk’ı ilana doymamış gibi sürekli bir şeyler bulup
söyleyen bu sesler, bazen okudukları evrâd u ezkâr, münâcât ü naatlar ve
bunların her birine göre başvurdukları eski-yeni makam ve usullerle her
ağızlarını açışlarında bize dünyalar dolusu altın mülâhazalar bahşetmiş gibi
olurlar; bizi şanlı geçmişimizin yamaçlarında dolaştırır; kendi düşünce



dünyamızın mefkûre atlasında konuk eder; bugünkü şiveyi dünkü üslûbuyla
harman yaparak bize gönüllerimizi büyüleyen değişik ses ve söz demetlerinden
ne buketler ne buketler sunarlar.

Evet biz, bu ses ve bu sözlerde mübarek bir milletin bütün bir geçmişini, bu
koskoca geçmişte oluşup gelişen değişik değerler manzumelerini görür, duyar,
dinler; o dağlar cesametindeki millî vâridâtımızın –hayallerimizde olsun–
temâşâsıyla âdeta mest olur ve kendi kendimize: “Meğer ne âlî bir
kavimmişiz!” diye mırıldanırız; mırıldanırız zira, minarede başlayıp mâbedin
içinde noktalanan bu sesler bazen o kadar mazi televvünlü, o kadar millî ve o
kadar bizden birer nağme gibi duyulur ki, bu ses ve bu sözlerin her bir
demetinde bütün tarihimizi ve onun arkasındaki atalarımızın o enginlerden
engin his ve heyecanlarını duyuyor gibi olur ve kendimizi onların arasında
sanırız; sanırız da bu seslerin ve bu sözlerin bitmesini hiç mi hiç istemeyiz.

Ama her şey gibi, onlar da mevsimi gelince bizim bulunduğumuz yer
itibarıyla biter ve yerlerini büyülü bir sükûta terk ederler. Biraz mutmain biraz
da buruk olarak ayrılırız olduğumuz yerden. Ayrılırız mağribe doğru açıldıkça
yeni ses hevenklerinin yükseliyor olduğu tahayyülleriyle ve “Nasıl olsa bu
sesler bir müddet sonra gelip yine minarelerimizde gürleyecektir”
tasavvurlarıyla...

1 Fâtır sûresi, 35/10.

2 Bkz.: A’râf sûresi, 7/172.



Sükûtun Çığlıkları
Yıllar var ki, sükûtun çığlıkları hep sesimin önünde uğulduyor; zulmü

lânetlemek, zalimin yüzüne tükürmek, müfterîye ağzının payını vermek,
mütecâvizin sesini kesmek, komplocuya “yeter artık” demek tâ dilimin ucuna
kadar geliyor ve tabiatımın cidarlarını zorluyor; ama, kimseye bir şey
diyemiyor/demiyor; Allah’ın görüp bildiğini düşünüyor, olup bitenleri kaderin
mutlak adaletine bağlıyor, bir iki yutkunuyor; sonra da yeniden bütün hiddet ve
şiddetimi her zaman muhabbetle çarpan kalbime emanet ediyor; karakter,
düşünce ve üslûbumun hatırına herkesin yalan-doğru sesini yükselttiği
durumlarda ben bir “Lâ Havle” çekip “Buna da eyvallah” demekle yetiniyorum.

Gerçi böyle davranmak çok defa zalimi cesaretlendiriyor, müfterîyi daha da
küstahlaştırıyor, mütecâvizleri saldırganlığa sevk ediyor; ama, ben kendi
kendime: “Ne de olsa bunlar da insan, bir gün insan olduklarını düşünür ve bu
tür münasebetsizliklerden vazgeçerler.” diyor –bu bir hüsnüzan belki de
kuruntu– herkesin insafa geleceği bir eşref saat beklemeye koyuluyorum;
koyuluyor ve içimde oluşan değişik dalga boyundaki hafakanları ve çok defa
mülâyemet hislerimi zorlayan fırtınaları sebepler üstü nevzuhur beklentilerle
yumuşatmaya, göğüslemeye çalışıyor; hatta yer yer derûnî bir sükût
murâkabesine dalarak âdeta kendi his dünyamın dışına kaçıyorum. Zaman
geliyor ki, içimi kanatan bir kısım şeyler karşısında kendime acıyor, bazen de
âleme karşı saygılı olayım derken kendime saygısızlık yaptığım hissine
kapılıyorum; kapılıyorum ama, yine de her zaman bir zıpkın gibi sineme
saplanan onca yalan, onca tezvir, onca şeytanî plân karşısında dönüp nefsime:
“Tâ baştan derdi derman kabul ettiğine göre, bu şikâyet tavrı da neyin nesi?
Dişi olan elbette ki ısıracak, pençesi olan da parçalayacak; hakkı kuvvette
görenler mevcut olduğu sürece bunu değiştirmeye de kimsenin gücü yetmez;
öyleyse herkesi hoş gör.” deyip çığlıklarımı içime gömüyor ve duygularımı
sükûtun nevhalarıyla dillendiriyorum.

Zaten benim gibi düşünenlerin ve benim durumumda olanların başka türlü
davranmaları da mümkün değil; evvelâ, edânîye baş eğmesek de, “Hükm-ü
kazaya can iledir inkıyâdımız.” (Bâkî).. saniyen, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki,
düşmanlığa kilitlenmiş kimselerin hadd ü hesabı yok, kinle-nefretle oturup
kalkanlar, lânetle anılan cebbarlara rahmet okutturacak kadar insafsız, –benim



olup bitenleri kalbimde yumuşatmam realiteleri değiştirmez– çokları ağızlarını
her açışlarında firavunların gayzıyla köpürüyor; dinmiyor hiddetleri-şiddetleri
ve doymuyorlar yakıp-yıkmaya, asıp-kesmeye, sorgusuz infaza; hemen her
zaman bir “He-man” edasıyla kılıçlarını göklere doğru kaldırıyor ve “Güç
bende!” diyorlar. Dünya bir baştan bir başa “hak, hürriyet, demokrasi, insan
hakları..” gibi nakaratlarla inliyor; ama, hak kaba kuvvetin elinde zebûn,
hürriyetin boynunda üst üste esaret tasmaları, demokrasi uygulayıcıların keyfine
göre yorumlanan bir ucûbe.. şimdilerde bunların böyle olduğunu anlamayan
kalmadı ama, yıllardan beri bu gibi değerleri istismar edenler, hâlâ hiçbir
şeyden haberleri yok gibi aynı nakarâtı tekrar edip duruyorlar hem de
yaşlarından, başlarından, konumlarından utanmadan; işsiz-güçsüz, amelmanda
miskin miskin otururken hak, hürriyet, demokrasi diyor; hakları hürriyetleri
tarumar eden bir başkası da aynı şeyleri mırıldanıyor. Pâye, mansıp ve koltuk
kapmada aynı sihirli kelimeler kullanılıyor, dahası çalıp çırpmalar onların
farklı yorumlanmalarıyla meşru gösterilmeye çalışılıyor. Ezenler ezdiklerini
onlara dayanarak eziyor, kayırdıklarını da yine onlara getirdikleri özel
yorumlarla kayırıyorlar.. evet, onlarla dünyada değişik idarelere müdahale
ediliyor, onlarla ülkeler işgale uğruyor; onları ikâme bahanesiyle insan kanı
dökülüyor, ırz çiğneniyor, namus pâyimâl oluyor, cinayetler işleniyor, failler
meçhul kalıyor, insanlara baskılar uygulanıyor, düşüncelere sansür konuyor,
özel yaşama karışılıyor, inançlara saldırılıyor, akla-hayale gelmedik
hayasızlıklar irtikap ediliyor ve münkerâta prim veriliyor; her zaman hak-hukuk
deniyor ama, çiğnenen de yine onlar oluyor.

Ben şimdilerde, olup biten bunca fezâyi ve fecâyii, o kendime has dar
tarassut ufkumdan seyrediyor ve içimden “Ey Rab, ne kadar Halîm’sin! Bunca
tagallüp, bunca tahakküm, bunca baskı ve bunca hakla, hürriyetle, demokrasiyle
alaya rağmen Sen bütün bunları yapanlara mehil üstüne mehil veriyorsun.” diye
mırıldanıyor; bir kere daha, “Lâ Havle” çekiyor ve artık tabiatım hâline
geldiğini zannettiğim o hayret ve dehşet televvünlü sessizliğime gömülüyorum.
Vâkıa, haksızlık, zulüm ve tecavüz karşısında mutlak sükût şeytana mum yakma
mânâsına gelir ve Nebî beyanıyla mezmumdur. Ne var ki, bir mü’min hiçbir
zaman mutlak mânâda susmaz; eli-kolu bağlansa ağzını kullanır; ağzına fermuar
vurulsa heyecanlarıyla duygularını seslendirir; bütün bütün tecrit edilip
çevreyle alâkası kesilse içten içe hafakanlarla gürler ve sürekli magmalar gibi



köpürür durur. Öyle ki, eğer onu iç infialleriyle deşifre ediversek, sinesinde
her zaman şimşeklerin çakıp durduğuna şahit olur ve yıldırımların
gürültüleriyle ürpeririz.

Onun sessiz gibi duruşu, bir karıncayı bile incitmeyecek kadar incelik ve
şefkatinden, emniyet ve güven felsefesinden, insanî değerlere saygısından,
herkese merhametinden ve her işini Allah’a havale etmesinden ileri
gelmektedir. Her şeyden evvel o bir denge insanıdır. İçinde en korkunç heyecan
dalgalarının telâtumlarını duyarak oturup kalktığı durumlarda bile, ciddî bir
sorumluluk duygusuyla olabildiğine itidalli ve basiretlidir. O, tahayyülleri
mantık ve muhakemesinin önünde, aklına esen her şey dilinin ucunda, ulu orta
konuşan ve ne yaptığını bilmeyen, söz ve davranışlarıyla her şeyi yakıp
yıktıktan sonra hesap endişesine kapılan, sonra da tahribatına mazeretler
aramaya kalkan akılsız bir çocuk değildir. Bilakis o, konumunun farkında, ne
yapıp neler söylediğinin şuurunda bir gönül, bir akıl ve bir temkin insanıdır.
Ağzını açma fırsatı verildiğinde âlemşümul insanî değerleri dillendirir; dilini
tutup susması gerektiği yerde de sürekli heyecan soluklar, dua ve niyazla oturur
kalkar, çevresine şefkatle bakar ve herkese gülücükler yağdırır. Hiçbir zaman
kadere küsmez, Cenâb-ı Hakk’ı insanlara şikâyet ediyor gibi onlara dert
yanmaz; aksine, nefsini sorgular ve nerede yanlış yaptığını bulmaya çalışır.
Izdıraplarını sinesine gömer, hâlden anlamayanlara ızdıraptan söz etmez; içten
içe fırınlar gibi yansa da yutkunur fakat asla ses çıkarmaz; ölür ölür dirilir ama
bunu kat’iyen kimseye hissettirmez.

Bu itibarla da hiç kimse onun nasıl bir alev topu ve bir kor yığını olduğunu
tamamıyla bilemez; onu da kendileri gibi görür, kendileri gibi sanırlar. Oysaki,
eğer onun inancı, tabiatı ve yaşatmaya adanmış o hasbî ruhu müsaade etseydi de
sinesinin heyecanlarıyla bir kere olsun gürleyiverseydi, bütün saksağanlar
seslerini kesip kuytu bir yer aramaya duracak ve bütün yarasalar da karanlık
inlerine çekilip sükût murâkabesine dalacaklardı. Ama o, tam bir güven ve
emniyet insanıdır, karakterinin gereğini yerine getirmede de fevkalâde
hassastır. İncinse de kimseyi incitmez, kendisine zulmedilse de o asla can
yakmaz.

Aslında, onun ruh dünyasında her zaman birbirinden daha ürpertici hüzün
resimleriyle, milletini içinde bulunduğu gâilelerden kurtarma humması iç
içedir; hafakan ve ızdırapları dâim, beyin fırtınaları ve diriliş hamleleri de



mütemâdîdir. Onun gönlünün ezelî şiiri, daha doğrusu sessiz çığlıkları hemen
her zaman ışığa çağrı ve karanlığa karşı da aydınlatma ruhuna bağlı cereyan
eder. Heyecanlarını aksettiren bir mısra dudaklarından hüzünle damlarken,
diğeri bir diriliş neşîdesi gibi gürler. Bu itibarla da onun infial ve
helecanlarında her zaman, içindeki o müthiş çalkantıların âsârı müşâhede
edilir.

İşin aslına bakılacak olursa, biz hayatı hemen her zaman hep bu şekilde
yaşama peşinde olduk ve belki de böyle yaşamaya mecbur edildik; heyecan ve
ızdırap hem kaderimiz hem de talebimiz oldu. Şahsımız hesabına yaşamayı bir
bencillik saydık ve çok defa böyle bir telâkkiyi de tiksinti ile karşıladık.
Başkalarını yaşatma ve ebedî saadete hazırlama âdeta tutkumuz oldu; hem öyle
bir oldu ki, bu dünyadan göçtükten sonra eğer yeniden bir kere daha bu âleme
dönme söz konusu olsaydı ve bu yeni hayatın seçeneği de bize bırakılsaydı, biz
yine “yaşatma” diyecek ve gerçek insanî ufka kilitlenerek her yanda insanlığı
“ba’sü ba’del mevt” ‘e götürecek mülâhazalarla nefes alıp verecek.. horlanıp
hakir görülmelere aldırmayacak.. irtica yaygaralarına pabuç bırakmayacak..
iftira, tezvir ve çeşit çeşit isnatlarda bulunanlara küsmeyecek, gönül
koymayacak.. en amansız ve imansız tecavüzleri, tasallutları dahi sinelerimizde
yumuşatacak, içimiz ağlarken gülmesini bilecek.. ve kimse incinmesin, insanlar
rahatsız olmasın diye hafakanlarımızı içimizde baskı altına alıp sustuğumuz
aynı anda his dünyamızdaki magmaların gürültüleriyle oturup kalkacak ve
hemen her zaman insan olarak yaratılmış olma özel konumuna göre bir duruş
içinde bulunmaya çalışacaktık...

Bu itibarla, zannediyorum, bizi susuyor görenler de bir şey yapıyor sananlar
da yanılıyorlar: Biz hiçbir zaman tamamen susmayız, ruhumuzun derinliklerinde
sürekli ızdırap ve ümit, her şeye katlanma ve var olma gayreti iç içedir. Bazen
heyecanlarımızın dozu azalsa da, hiçbir zaman daimî inkıta söz konusu değildir;
yarım ses, yarım soluk, çeyrek sancı, çeyrek hafakan sinelerimiz sürekli içinde
kor bulunan bir mangal gibidir. İmanımız bize her zaman farklı şeyler fısıldar,
vicdanlarımız ayrı ayrı telden nağmeler dinletir. Ne var ki, bizimle aynı inanç
ve aynı mefkûreyi paylaşmayanlar bütün bunlardan ne bir şey duyar ne de bir
şey anlarlar.

Ben şahsen, bu hafakan ve heyecanları her hatırlayışımda öldüren bir



mahkûmiyetin, çıldırtan bir mazlûmiyetin ve amansız bir mağdûriyetin kurbanı
olan bir kısım masum ağızların söylemek isteyip de söyleyemedikleri şeylerin
gırtlaklarında düğümlenip onları boğuyor gibi olduğunu tahayyül etmiş ve
ürpermişimdir. Kim bilir belki onların da söyleyecekleri ne güzel şeyler vardı.
Ama bilmeyen, bilmediğini de bilmeyen, dahası kendini biliyor zanneden bir
tür mük’ab cahiller her türlü imkânı kullanarak hiçbir zaman onlara kendilerini
ifade etme fırsatını vermediler; vermezler de, zira o zaman, Âkif’in:

“Şark’a bakmaz, Garb’ı bilmez, görgüden yok vâyesi;
Bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz bütün sermayesi!...”

sözleriyle ortaya koyduğu bu fikir ve ilimzedelerin ne kadar boş olduklarını
herkes anlayacak, düşünebilenler her şeye vakıf olacak ve böylece hakkı
kuvvete bağlayıp her işlerinde zorbalığa başvuranlar, sermayesi bağırıp
çağırma olan bir kısım çığırtkanlar ve bulanık suda balık avlayanlar gerçek
kimlikleriyle bilinecek ve işte o zaman salim düşünceye karşı diyalektikle,
demagojiyle mücadele veren bu densizler bir bir devrilecek; sözün özü
yalancının mumu sönecek ve bugüne kadar değişik yol ve yöntemlerle
aldatılanlar da bir daha aldanmayacak. Bu ise, gürültüyle, kaba kuvvetle
dünyayı idare etmek isteyenlerin iflası demektir ki, ben onların böyle bir şeye
göz yumacaklarını hiç zannetmiyorum; neticede söz dönüp dolaşıp ne olursa
olsun bugün için bazı kimselerin susturulmasına gelip dayanıyor ve tabiî bu
arada bir hayli kimse de bütün bütün susuyor...

Ne var ki, bugün şöyle böyle kendini ifade edemeyenler bir gün mutlaka
sinelerindeki heyecan ve ızdırabı çevrelerine duyuracak, hâlleriyle olsun
kendilerini anlatacak, şimdilerde hafakanlarla yutkunmalarına karşılık günü
gelince sükûtun o en müessir şiirlerini inşad edeceklerdir. Kim bilir, belki de
işte o zaman, birkaç asırdan beri şefkat, merhamet, adalet... gibi gerçek insanî
değerleri unutmuş pek çok kaba ve haşin tabiat umulmadık şekilde yumuşayacak
ve insan olarak yaratılmış olmanın gereklerine yönelecektir.

Öyleyse, varsın bir müddet daha zulüm âbâd olsun, hak ve adalet ayaklar
altında çiğnensin, mazlum âh u efgânla inlesin, mağdur sesini duyurma peşinde
koşsun ve sineler Kudreti Sonsuz’un konuşacağı “eşref saat” ümidiyle ızdırap
ve heyecan soluklasın.. mesele bizim için bir çile doldurma ve inleme ise,

“Henüz bitmemiş terennümler var



Ki, sükûtunda intizar inler.” (Fâik Ali)
fehvâsınca, daha bir hayli nevha-i sükûta ihtiyaç var ve ihtimal işte bu sükûtun
arkasında o beklenen bahar...
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Takdim
Kabul etmek gerekir ki, bugün bütün bir insanlık âlemi olarak “gürültü çağı”

denebilecek ölçüde sükûnetten uzak bir hayat yaşıyoruz. Dünya bir baştan bir
başa en münasebetsiz seslerle inliyor. Medeniyet harikaları dediğimiz
otobüsler, trenler, tramvaylar, grayderler, dozerler, vapurlar, uçaklar, radyolar,
televizyonlar... atmosferimizi kirletip huzur ve sükûnumuzu delik deşik ettikleri
gibi, bizi de sanki kendilerine benzettiler; bugün hemen pek çoğumuz itibarıyla
dillerimiz kalblerimizin önünde, seslerimiz makineleri aratmayacak şekilde
dem tutuyoruz âdeta bu umumî gürültüye.

İnsanın, özünden uzaklaştığı, kendine yabancılaştığı; sükûtun vakarından,
derûnîliğinden, kalbleri tesir altına alan o müthiş büyüleyici tesirinden mahrum
kaldığı böyle bir dünyada değişik toplumlar ve o toplumlar içindeki farklı
görüş, farklı düşüncedeki gruplar sürekli kinle, nefretle, öfkeyle oturup
kalkıyor; akla-hayale gelmedik ifnâ ve itlâf projeleri arkasında koşuyor. Her
millet ve o milletin içindeki farklı kesimlerin her biri, “öteki” dediği şahıs ve
grupların, kuş gribine maruz kanatlılar gibi yakalandığı yerde hakkından gelmek
istiyor; mütemadiyen intikam hissiyle homurdanıp duruyor; yeni yeni düşmanlık
senaryoları üretiyor ve hep öldüren bir kin ve nefret duygusuyla yatıp kalkıyor.

Bu atmosferde neş’et eden insanın sevgiden haberi yok, sevmeyi silip atmış
sözlüğünden ve hafızasının hiç renk atmayan en canlı mazmunu “antipati”.. o bu
hâliyle hiç mi hiç nefrete doymuyor, kinden usanmıyor ve öfkesini aşamıyor;
öfkesini aşmak bir yana bu tür şeytanî duyguların tesirinde sürekli haksızlıktan
haksızlığa koşuyor; bâtılı hak göstermeye çalışıyor ve o eski tiranların bir ömür
boyu işledikleri mesâvîyi rahatlıkla bir iki aya veya bir iki seneye
sığıştırmasını biliyor. Bu zaviyeden o, melekeleri itibarıyla meflûç,
muhakemesi açısından mâlûl ve her şeyiyle öyle bir derbeder ki, ne sıhhatli
düşünebiliyor ne normal bir insan gibi davranabiliyor ne de tutarlı bir fikri var.
Bazen cinnete denk tehevvürlere girerek etrafını yakıp yıkıyor; bazen de hiç
dinmeyen o gayz ve öfkesiyle kendisini yiyip bitiriyor.

Şimdilerde dünyanın pek çok yerinde fertler de böyle, toplumlar da böyle ve
idarî mekanizmayı elinde bulunduran zimamdarlar da böyle. Çoklarının huzura,
güvene savaş ilân etmiş gibi bir hâlleri var; hem kendi huzurlarını dinamitliyor
hem de umumî emniyeti sarsıyorlar. Dört bir yanda yükselen âh u efgân gidip ta



ayyuka dayanmakta, zalimler sürekli kin, nefret soluklamakta; mazlum,
iniltilerini –hâlâ mevcudiyeti söz konusu ise– mâşerî vicdana duyurmaya
çalışmakta, hukuk hem de “hak” diyenlerin ayakları altında ezilmekte ve kaba
kuvvet lânet ile anılan cebbarlara rahmet okutturacak kadar tuğyan içinde.

İşte böyle bir dünyada hâdiseler karşısında mü’mince bir duruş nasıl
olmalıdır? Bu şartlar altındaki hakikî ve kâmil bir mü’minin ıslah ameliyesi,
harekat tarzı, aksiyon anlayışı hangi çerçeve içinde ele alınmalıdır?

İşte bu can alıcı sorunun cevabı “sükûtun çığlıkları” mazmununda gizlidir.
O mazmunun ifade ettiği derin muhteva ise kanaatimizce elinizde tuttuğunuz bu
kıymetli eserin sayfa ve satırları arasında meknuz bulunmaktadır.

Bu sebeple, eldeki bu kıymetli eser mütalaa edildiğinde görülecektir ki,
sükûtun çığlıkları mutlak sessizlik demek değildir. O, hâdiseler karşısında iradî
bir tavır belirlemenin, iradî bir tercihte bulunmanın; inandığı değerlere
bağlılığın, kendi karakterine saygının tabiî bir neticesi olarak iradî bir duruş
ortaya koymanın adıdır. Bundandır ki, hakikî ve kâmil bir mü’minin hiçbir
zaman mutlak mânâda sustuğu görülmemiştir; onun eli-kolu bağlansa ağzını
kullandığı; ağzına fermuar vurulsa heyecanlarıyla duygularını seslendirdiği;
bütün bütün tecrit edilip çevreyle alâkası kesilse içten içe hafakanlarla
gürlediği ve sürekli mağmalar gibi köpürüp durduğu müşâhede edilmiştir.

Evet, hakikî ve kâmil bir mü’minin sessiz gibi duruşu, başka değil, bir
karıncayı bile incitmeyecek kadar incelik ve şefkatinden, emniyet ve güven
felsefesinden, insanî değerlere saygısından, herkese merhametinden ve her işini
Allah’a havale etmesinden ileri gelmektedir. Zira o, konumunun farkında, ne
yapıp neler söylediğinin şuurunda bir gönül, bir akıl ve bir temkin insanıdır.
Ağzını açma fırsatı verildiğinde âlemşümul insanî değerleri dillendirir; dilini
tutup susması gerektiği yerde de sürekli heyecan soluklar, dua ve niyazla oturur
kalkar, çevresine şefkatle bakar ve herkese gülücükler yağdırır. Hiçbir zaman
kadere küsmez, Cenâb-ı Hakk’ı insanlara şikâyet ediyor gibi onlara dert
yanmaz; aksine, nefsini sorgular ve nerede yanlış yaptığını bulmaya çalışır.
Izdıraplarını sinesine gömer, hâlden anlamayanlara ızdıraptan söz etmez,
incinse de kimseyi incitmez, kendisine zulmedilse de o asla can yakmaz.

Görüldüğü gibi çığlıklarını içine gömüp duygularını sükûtun nevhalarıyla
dillendiren irade kahramanlarının en büyük dayanakları, en önemli güç



kaynakları Sonsuz Merhamet Sahibi Zât’ın kendilerine lütfedip ihsanda
bulunduğu şefkat hissidir. Zira şefkatte öyle bir güç vardır ki, onunla en katı
kalbler yumuşar, en mütemerrit ruhlar dize gelir ve en korkunç düşmanlıklar
bile onun karşısında “pes” eder. Kini-nefreti çözecek bir iksir varsa o şefkat;
şiddeti, hiddeti, düşmanlığı ters yüz edecek bir silah varsa o da yine şefkattir.
Bu sebepledir ki, sinesinde bu hissi taşıma bahtiyarlığına ermiş biri herhangi
bir karşılık beklemeden sevgi ve merhamete muhtaç herkese şefkat elini uzatır;
gücü yettiğince devrilenleri tutar kaldırır; üşüyenleri ısıtır; yalnızların,
gariplerin vahşetini giderir ve kimsesizlere kimse olur. Körler onunla
körlüklerini aşar, sağırlar onunla duymaları gerekli olan en önemli şeyi duyar
ve ihtimal hep zulüm ile gürleyip duranlar bile onun sükûtî beyanlarıyla
dillerini yutar, muvakkaten dahi olsa kendilerini sorgulamaya dururlar.

Hâsılı, nur ve zulmetin peş peşe, güzel ve çirkinin iç içe olduğu ve süratli bir
ışık karanlık devr-i dâiminin yaşandığı günümüzde, muvakkat fırtınalarla
sarsılsak da dâimî meltemlerin ümit ve beklentisi içindeyiz. Her ne kadar
enaniyet ve egoizmin, kibir ve hasedin gemi azıya aldığı, insanlığın sevgiye
hasret gittiği buhranlar çağının kabuslu yıllarını yaşıyor olsak da kalbin
soluklarıyla bir gün bizim de dirilişe ereceğimize, şafakların üst üste attığı bir
büyülü dünyanın yeniden insanlığı kucaklayacağına inancımız tam. Şeytan ve
onun çağdaş takipçilerinin ağında, kendi değerlerine bîgâne nesillerin sefâhet
yolunda tükenişi karşısında içten içe burkuntular yaşasak da, Allah karşısındaki
konum ve duruşunun şuurunda; hakikat aşkı, ilim ve araştırma iştiyakıyla
serfiraz; Müslüman ufkundan dünya ve içindekileri yeni bir bakış açısıyla
tekrar ber tekrar okumaya tâbi tutan; tâbi tutup eskimeme cehdi ve yenilenme
gayreti içinde olan bir diriliş neslinin ufukta belirdiği de apaçık. Gafletle geçen
upuzun yılların ardından, hayali cihan değer bir büyülü dünyanın yeniden inşa
edildiğini, kendimiz olduğumuz/olacağımız günlerin pek yakın olduğunu
hissediyor ve seziyoruz. Tabiî bütün bunların da alabildiğine sessiz ve
gösterişten uzak, ızdırap yudumlayıp gözyaşı soluyan, sessiz çığlıklarla inleyip
duran muzdarip gönüllerle gerçekleşebileceğinin de farkında bulunuyoruz.

İşte bu sebeple sizi beyanların en güçlü ve en müessiri olanına, “Sükûtun
Çığlıkları”na davet ediyoruz.

“Sükûtun Çığlıkları”nı, o sessiz çığlıkları duyabilmeniz, hatta ondan da öte
o sessiz çığlıklara dem tutabilmeniz, ortak olabilmeniz ümid ve duasıyla,



hayırlı okumalar…

Nil Yayınları



Işık-Karanlık Devr-i Dâimi
Dünya var olduğu günden beri nur, zulmetin peşinde, ışık, karanlıkla yan

yana, gündüzler geceleri takip etmekte ve güzel-çirkin iç içe. Şeytan, ilk günden
itibaren insanoğluna musallat, ruh, cismaniyetle karşı karşıya. Zulüm-adalet
savaşı hiç mi hiç dinmedi ve kargaşa her zaman nizamla kavga içinde oldu.
Dalâlet, hidayet birbirine rağmen genişledi, daraldı. Cehennem patikaları ile
Cennet şehrahları yan yana kulvarlar gibi uzayıp gitti.. ve gecelerin döl
yatağında da sürekli müstatil fecirler oluşup durdu...

Şimdi de öyle; gün oluyor, çepeçevre zulmetlerle kuşatılıyor ve sesimizi
yükseltip avaz avaz, “Her yer karanlık... / Mağrip mi yoksa makber mi yâ
Râb!” (A. Hamit) diye bağırasımız geliyor. Bir de bakıyorsunuz dört bir yan
pırıl pırıl ve her tarafa ışıklar yağıyor; tulû tulû üstüne bin bir parıltı gecenin
bağrında ve karanlık derdest ışığın ağında. Öyle ki görüp hissettiklerinizle
kendinizi Cennet koridorlarında sanıyorsunuz; herkes, elinde Firdevs’ten bir
demet gül, yürüyor gönlünce yollarda Allah’a emanet.. bir an geliyor ki
ufkunuzu saran çirkinliklerle –bu biraz da hâdiselerin dış yüzüne bağlı– içiniz
bulanıyor.. derken ardından hiç beklenmedik şekilde yine bir kısım güzellikler
sökün ediyor. Kendinizden geçiyor, şevk u şükürle geriliyorsunuz. Şeytanı
çileden çıkaracak “Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem.” diye
gürlediğiniz gün, saat, dakika ve saniyelerin sayısı hiç de az değil; ne var ki,
ruhun bedene, aklın da nefse yenik düştüğü uğursuz zamanlar da hemen hemen
ona denk...

Zulmün “hayhuy”u, zalimlerin ürperten hırıltıları, kaba kuvvetin saygısız
çığlıkları, fısk u fücûrun sürekli ruhları kemirmesi, yalanın tervîç edilip
hıyanetin âdiyâttan sayılması ve aldatmanın akıllılık zannedilmesi... gibi helâk
edilmiş eski kavimlerin azgınlıklarına denk onca küfür ve dalâletin yanında bir
de bakıyorsunuz, yeniden insanî değerlere yönelen yönelene; o zaman da
izbelerde uğultu, yarasalarda telaş başlıyor ve saksağan yuvalarında bile âdeta
bülbüller şakıyor. Evet, Cehennem’e sürüklenenlerin hadd ü hesabı yok,
Cennet’e yürüyenler de onlardan az değil...

Yeni bir çağla beraber bir kısım mütegalliplerin bütün dünyayı en korkunç
kaoslara sürükledikleri muhakkak.. onca fezâyi ve fecâyii irtikâp ederken
aydınlanma, medeniyet, modernite, demokrasi, insan hakları... gibi yaldızlı



kelimelerle “Herkesin kör ve âlemin sersem.” (Z. Paşa) yerine konması ayrı
bir saygısızlık örneği; dahası olup biten bunca şeye “Dur!” diyecek birinin
çıkmayışı, topyekün mazlumlar, mağdurlar adına öyle bir ızdırap ki hiç sorma.!
Bu arada pek çok millet ve hususiyle de bunlar arasında bazı toplumların inim
inim inlediğinin görmezlikten gelindiği de apaçık.. tabiî bütün bunlara “Yeter
artık!” diyecek yiğitçe bir sesin yükselmeyişi ise, hepimiz için ayrı bir
bahtsızlık.. yaşama hakkı, konuşma hakkı, kendini ifade etme hakkı... gibi
hukukun, kuvvetlilere has bir imtiyaz hâline geldiğini bilmeyen kalmadı..
kanunların, kuvvetlileri sıyanete göre vaz’edilişi, cezaî müeyyidelerin zayıflara
karşı uygulanışı, ahvâl-i âdiyeden.. her yanda bir sürü tiran, hepsi de
birbirinden yaman; onlar gibi düşünmediğiniz takdirde ezilmeniz mukadder..
bunlara karşılık “hak” demeye veya “demokrasi”yi telaffuz etmeye kalksanız;
“medeniyet”, “modernite”, “çağdaşlık” deyiverip sindirirler sizi ve herkesi;
bunlar da şimdilerde olağan hâdiselerden...

Evet, yıllar var ki hemen her yerde, zayıf, güçsüz ve geri kalmış ülkeleri
büyük ölçüde kaba kuvvet idare ediyor, hem de hiç kimseye hesap vermeden.
Bir baştan bir başa şu koca İslâm dünyasında şimdiye kadar emsaline az
rastlanan mazlumiyetler, mağduriyetler en feci şekliyle yaşanıyor. Sürüm sürüm
yığınlar, sürüm sürüm milletler.. ne hakka saygı var, ne de insanlara merhamet;
her yerde kan-irin, her yerde ürperten bir vahşet...

Bütün bunlar olup durdu ve olmakta; ama, bir de madalyonun öbür yanı var:
Her şeyden evvel şimdilerde zulüm gidip ta ayyuka dayandı ve “gayretullah”a
dokunma çizgisinde.. birkaç asırdan beri süregelen “Tagallüpler, esaretler;
tahakkümler, mezelletler / Riyâlar, türlü iğrenç ibtilâlar, türlü illetler.”  (M.
Âkif), uyarmaya başladı uyuyan bütün toplumları.. artık her yanda bir sürü
meşale par par.. ve bu aydınlıkta her şeyi doğru görüp doğru okuyan bir hayli
insan var.

Dün hep kâbuslarla oturup kalkmamıza karşılık bugün, aydınlık geleceğin
rüyalarıyla pırıl pırıl farklı mülâhazalarımız bulunmakta. Geç de olsa gayrı
“yarınlarımız” diyebiliyoruz; kendimiz gibi düşünüyor ve kendi üslûbumuzla
yürüyoruz yürüdüğümüz yollarda. “Hak rızası” diyenlerin sayısı her şeye
yetecek kadar; hakka yürekten bağlanmışların ise hadd ü hesabı yok. Her gün
arz üzerinde ışık haddinin giderek genişlemesine mukabil, zulmetlerde de



sürekli bir büzüşme var. Dünya durmadan dönüyor ve pek çok şey de süratle
değişiyor. Hâdiseler böyle cereyan ettiği takdirde bugün olmasa da çok yakın
bir gelecekte semavîliğin gelip kapımızı çalacağından şüphe edilmemelidir.

Kim bilir belki de, önümüzdeki günlerde rahmet arşından başımıza düşecek
olan o “bir damla Ramazan” gibi vakt-i merhûnu gelince, umumî inayet ve
şefkat de gelip sağanak sağanak başımıza boşalacak. İşte o zaman, asırlardan
beri âdeta kupkuru çöllere dönmüş bu mazlumlar diyarı, pervanelerin ışığa
koştuğu gibi herkesin göç edeceği bir hayal ülkesine dönüşecektir.

Her yanda mâkus kaderimiz değişmiş gibi bir hâl var; kendi değerlerimize
daha yakın duruyor ve onları daha iyi tanımaya çalışıyor, tanıdıkça da daha bir
yürekten seviyoruz. Hayranlık duyuyoruz İslâm’a ve onun getirdiklerine; dahası
onu, gökler ötesinin bize bir şefkat ve vefası gibi görüyoruz. Ona sahip
çıktığımız şanlı günleri gururla yâd ediyor; ona karşı vefa ve sadakat içinde
bulunanları alkışlıyor; azimle, ümitle aydınlık geleceğe yürüyenlere de:
“Yolunuz açık olsun…” diyoruz.

Sürekli yollardayız ve yol mülâhazaları âdeta birer ziya, birer ışık
hüzmesine dönüşerek içimize akıyor.. hedefte Hak rızası var, yol meşakkati ve
yorgunluk umurumuzda bile değil.. Nâm-ı Celîl-i İlâhi’yi duyup dirilenleri
gördükçe biz de onlarla beraber bir kere daha dirilir gibi oluyoruz.
Gönüllerimizde inşirah fasılları birbirini takip ediyor; sinelerimiz ayları,
güneşleri, kâinatları istiâb edecekmişçesine genişliyor ve yol boyu
karşılaştığımız her şey, ebedlere namzet olduğumuzu mırıldanıyor.

Şimdilerde inanmış gönüller son bir kere daha gökler ötesine yönelmiş gibi..
her yanda uhrevîlikler tülleniyor ve ruhlara âdeta ötelerin kokusu gelip sızıyor.
Bütün varlığın bir nabız gibi O’na bağlı attığını duyar gibiyiz.. ve yer yer
ötelerin sıcaklığı sarıyor her yanımızı.. her nesne, kendi varlık mertebesi ve
özel konumu itibarıyla bize hayatın ayrı bir şiirini, ayrı bir mûsıkîsini
duyuruyor. Her şeyde ve herkeste dünkünden farklı bir büyü
seziliyor/seziyoruz. Ufuklar daha aydın, gözler daha keskin, varlık hakkında
yorumlar daha tutarlı; sanki her yanda mâneviyat âleminin ışıkları parıldıyor ve
mutlu yarınlar daha şimdiden herkese kendi şivesini, kendi desenini aşılıyor.
Daha düne kadar tıpkı mezarlık görünümündeki bu dünya, şimdilerde kıpır
kıpır hayatla tülleniyor ve bir “ba’sü ba’de’l-mevt” şöleni yaşanıyor her yanda.



İnsanların çehrelerinde daha belirgin bir uhrevîlik var. Artık hiçbir şeyi, “halli
müşkil” bir bilmece gibi görmüyor; aksine bütün varlığı canlı ve anlamlı bir
resim gibi temâşâ edebiliyor, bir kaside gibi seslendirebiliyor ve hemen her
nesneyi daha bir farklı duyuyoruz.

Görüp hissettiğimiz her şey, imanın ziyası sayesinde bir Cennet manzarası
gibi pırıl pırıl ve ebediyet televvünlü. Zaman, mekân, varlık ve hâdiseler
dünden daha yumuşak ve mûnis görünüyor.. gönüllerimiz âdeta daha aydınlık
günlerin ileride olduğunu meşk ediyor. Farklı farklı da olsa, pek çok kimse,
hiss-i kable’l-vuku (önsezi) ufkundan aydınlık bir geleceği temâşâ ediyor gibi..
ve idbârını ikbâle çevirecek bir şifreyi elde etmişçesine içten içe pürneşe; her
adımında yeni bir şey kazanıyor olmanın sevinci ve yürüdüğü bu yolla dünya
muvazenesindeki yer ve konumuna ulaşacağının güveni var hâl ve tavırlarında.

Dahası, bu iman ve recâ ile kabri, mahşeri, sıratı aşıp Cennet’e ulaşacağına
da ümidi tam. Gönülden inanmış Allah’ın kendisini yalnız bırakmayacağına ve
O’nun inayetiyle dünya-ukbâ handikaplarını aşacağına.. ve görüyor dünyanın
döndüğünü, ışığın da karanlığın da yer değiştirdiğini.. geceleri gündüzlerin
takip ettiğini.. karın-kışın bağrında baharların geliştiğini.. zorluklardan sonra
kolaylıkların meydana geldiğini/geleceğini.. ve bir gün önce ağlayanların ertesi
gün mutlaka güleceğini. Sabah ola, hayrola; kim bilir yarınlar daha nelere
gebe..!



Müslüman Ufkundan Dünya 
ve İçindekiler
Dünya, insanoğlu için şu sonsuz fezada âhenkle yüzüp giden mükemmel bir

seyahat gemisi; içinde var olduğumuz, varlığımızı duyduğumuz, Vareden’i
bildiğimiz sımsıcak bir yuva; canlı-cansız aksesuarıyla cıvıl cıvıl ve rengârenk
bir meşher; ayrı ayrı dillerle yazılmış milyonlarca, milyarlarca kitaptan oluşan
muazzamlardan muazzam bir kütüphane; analarımızın her zaman şefkatle
tüllenen odalarından daha sıcak, onların ninniler söyleyip salladıkları
beşiklerden daha güvenli, daha yumuşak; her yanıyla Cennet bahçelerinin pırıl
pırıl bir izdüşümü ve ufku itibarıyla da görebilenler için ötelere açık
donanımlı, seyyar bir rasathanedir.

Ayrıca dünya, bütün kâinatların özünü-usâresini, mânâ ve maddesini
mahiyetinde cem etmiş bir numune âlem; topyekün varlık ve hâdiselerin
zenginlerden zengin en muhtevalı bir sayfası; cin ve insin tenezzühü için
ihtimamla hazırlanmış ferah-feza bir mesire yeri ve öteler adına da âdeta bir
prova salonu gibidir; iyilik de kötülük de onun bağrında boy atar gelişir, günah
da sevap da onun dağında-bağında yetişir; sonra da bütün bunların ürünleri
öteki âlemin pazarlarına gönderilir.

Bu açıdan da o, hem bir mezraa hem bir fabrika hem de ahiret pazarlarına
açık tam bir ticarethanedir. Ekilecek şeyler burada ekilir ve burada biçilir.
Ötelerin yol azığı burada tedarik edilir, Cennetlerin o nuranî aksesuarları
burada hazırlanır, ukbâ panayırlarında teşhir edilecek ürünler buranın
tezgâhlarında üretilir, -öyle yapıp ötelere ulaştırana canlarımız feda olsun-
orada enzâr-ı âleme arz edilir; sonra da ebedî saadet saraylarında bâkî bir
surette mü’minlere sunulur.

Dünya, ılgıt ılgıt şefkat tecellîlerinin kesintisiz esip durduğu, rahmet
sağanaklarının gelip gelip üzerimize boşaldığı âdeta bir yağmur ormanı, ışık ve
güzellik dalgalarının ufkumuzda sürekli tüllendiği ve belli bir çerçevede
ötelerin bütün debdebesini, ihtişamını aksettiren bir sinema perdesi gibidir.
Görürüz olduğumuz yerden ötelerin hüzme hüzme ziyasını; kışlarla-baharlarla
müşâhede ederiz ölümü, “ba’sü ba’de’l-mevt”i ve verâsını: Her gece fert
planında, her kış toplumca ölüme yürür, her gündüz ve her baharda da yeniden



bir kere daha diriliriz. Teksirler devam eder durur ve bize mütemadiyen öbür
âlem hatırlatılır.

Dünyada bazen güzelliklerin yanında çirkinlikler, iyilikler arasında
kötülükler, ışığın arkasında karanlıklar ve yararlılarla beraber zararlılar da
bulunabilir; ama güzel görüp güzel düşünenler için bunların içlere inşirah
veren ve göz kamaştıran kısmı her zaman daha güçlü ve kalıcı, daha cazip ve
imrendiricidir. Buna mukabil, sevimsiz görünen ve içimizi bulandıran şeyler
ise, hem sonuçları hem de daha başka yanları itibarıyla güzel ve hayır
edalıdırlar. Aslında bu tür eşya, insanî hislerimize değişik nağmelerle bir
şeyler fısıldayan, azimlerimizi bileyen ve iradelerimize farklı sürprizler vaad
eden, her zaman mânâlı fakat muvakkat, olabildiğine bereketli ama vâridâtı
ötelere akan, yumuşak, ılık birer hayır kaynağıdır. Bunlar tıpkı suyun atomları
gibi kendi kendilerine kalınca yakıcı olmalarına karşılık sabır, teslimiyet ve
rıza ile farklı terkiplere ulaşınca can-feza birer iksire dönüşürler.

Üzerinde varlığımızı duyup yaşadığımız bu dünya, hem kâinatlara nispeten
hem de emellerimiz açısından gayet küçük, fakat her şeyin kalbi mahiyetinde;
fezadaki kehkeşanlara göre bir zerre, ama cihanlar kıymetinde; esir deryası
içinde yüzüp duran varlık heyet-i umumiyesi karşısında bir damla, fakat bütün
semavat ağırlığında muhtevalı bir cirimdir. Bütün esmâ-i ilâhiye ve sıfât-ı
sübhaniyenin câmî ve şeffaf bir aynası sayılan insanoğlunu o misafir etmiş, o
ağırlamış ve onun ötelere sıçrayabilmesi için de âdeta bir rampa vazifesi
görmüştür/görmektedir.

Onun yer ve konumunu, Hak nezdindeki kendi mevki ve duruşuyla müşterek
mütalaa edip değerlendirebilen inanmış gönüller, bu küçük damlacıkla kâinat
çapındaki nâmütenâhî deryaları peyleyebilir; semavata nisbeten bir zerrecik
görünümündeki bu mini âlemle güneşlere sahip olabilir ve onun üzerinde
geçirdikleri o dar zaman dilimine sıkıştırılmış kısacık ömürlerini ebediyet
âlemlerinin bir nüvesi hâline getirebilirler. Elverir ki, kendilerine emanet
olarak verilen mahiyet-i insaniyedeki cevherleri hem de tek zerresini dahi zayi
etmeden yerinde değerlendirebilsinler.

Evet, bu dünya fânîdir; misafir olarak bir bir gelenler, miadları dolunca
arkalarına bakmadan bir bir giderler. Gidenleri yeni gelenler takip eder ve o
tıpkı bir han gibi dolduğu aynı anda boşalır, boşalırken de daha başka



konuklarla dolar-taşar. Gelenler, askere duhul ediyor gibi gelir; gidenler de,
ölüm tezkeresiyle asıl vatanlarına avdet ederler. İnsanlık var olduğu günden
beri ne gelmelerin ardı arkası kesildi ne de gitmeler durdurulabildi; bu itibarla
da, buraya niye geldiğini ve nereye namzet olduğunu bilmeyen bir kısım
bahtsızlar hemen her zaman vilâdet neşideleriyle coştukları aynı anda ölüm
ağıtlarıyla irkildiler; bir an sevinçle soluklansalar da sürekli kederlerle
yutkundular ve bir gün ümitle şahlanmaya mukabil, günlerce yeisle kıvranıp
durdular; ne ağlamaları dindi ne de gülmeleri; bir kere “Oh!” dedilerse, birkaç
kez “Ah!” edip inlediler...

Eşya ve hâdiselere iman gözüyle bakanlar için ise durum çok başkadır:
Onlar, kendilerini buraya Gönderen’i bilir, O’na yakın durmaya çalışır;
gidecekleri yeri mâmur kılma mülâhazasıyla oturur-kalkar ve yol boyu hep
huzur soluklanırlar. Bu ölçüde her şeyi O’na bağlayınca, kâinat da, içindekiler
de birdenbire renk, şekil, mahiyet, şive değiştirir; tat olur, lezzet olur ve ışık
olur gönüllere akarlar. İşte bu zaviyeden dünya, hedefinde ebediyet, insanları
sonsuz mutluluğa götüren bir gemiye, bir tayyareye; içinde milyonlarca,
milyarlarca kitap bulunan zengin bir kütüphaneye; başları döndüren, temâşâsına
doyamayacağımız bir meşhere dönüşür ve büyüler herkesi.. talâkatli bir lisan
kesilir, çağırır O’na hepimizi.. renkten, ışıktan oyunlarla duyurur gönüllerimize
O’nun nurunu, ziyasını.

Aslında, iman nuruyla bakabilenler için, şu iç içe güzellikler Hakk’ın zâtına
birer burhan; insan ise, o burhanları gören, duyan, okuyan, seslendiren bir
tercümandır. Bütün eşya, onu akıl, şuur, his ve gönlüyle yerli yerinde
değerlendiren tâli’lileri fizik ötesi âlemlerin derinliklerine uyarır; zamanla
onların ruhlarına melekûtî sırlar akmaya başlar, zihinleri âdeta bu sırların havzı
hâline gelir, kalbleri de tecellî avlama rasathanelerine dönüşür. Böylece
Yaratan’ı bilmezlikten kaynaklanan zulmetler bir bir yırtılır veya büzüşür;
nurlar gelir her yana otağlar kurar.. geniş bir “halka-i zikir” hâlini alır kâinat ve
bütün eşya.. şiirler, mûsıkîler dinleriz harfsiz, kelimesiz canlı-cansız her
nesnenin dilinden ve Yaratan’a imalar alırız her şeyin tavrından, duruşundan.

Öyle ki, ne zaman varlığı, kapsayan bir nazarla temâşâya alsak fizikî âlemler
delinip de içinden ruhumuza eşyanın perde arkası sırları akıyor gibi olur ve
dikkatlerimizi hep ötelere, ötelerin de ötesine çeker; gönüllerimize murâkabe
hissi aşılar; aşılar da, bulunduğumuz yerde hayret ve hayranlık yaşayan bir



dervişe dönüveririz. Biraz dünya, biraz ukbâ; biraz madde, biraz mânâ; biraz
hakikat, biraz hayal görüp hissettiğimiz ve temâşâsına dalıp tetkikine
koyulduğumuz her şeyle o kadar mükemmel uyuşuruz ki, onlarda, bütün bir
tabiat kitabı ve içindekilerin, bütün insanlık ve onun maceralarının şiirini
dinler gibi olur ve büyüleniriz.

Evet, canlı-cansız bütün eşya birbiriyle o denli uyum içinde ve öylesine bir
intizam ve âhenk göstermektedir ki, çok defa onu temâşâ ettiğimizde, kendi
kendimize: “Acaba bizim gibi bunların da türlerine göre birer ruhları var da bu
münasebet ve bu nizam onlardan mı kaynaklanıyor?” diye düşünürüz. İster
nezaretçi melekler gibi birer ruhları olsun ister olmasın, biz onlara ne zaman
dikkatlice baksak, hemen, hem birbirleriyle hem de bizimle olan o sıkı
münasebetlerini anlar, bir şeyler söylemek istediklerini duyar gibi olur; onların
en tatlı mûsıkîlerden daha büyülü sükûtî nağmelerini dinlemeye koyulur, en
derin söyleyişlerden daha derin imalı suskunlukları karşısında soluklarımızı
tutar; uyuyan bir çocuğu uyarma endişesiyle sessizleştiğimiz gibi sesimizi
keser, duyup hissettiklerimizi, akıl, mantık ve muhakeme filtresi görmemiş saf
mülâhazaların enginlerden engin o geniş alanına salıveririz; salıveririz de artık
hayal hanemizde her nesne âdeta bir kari, bir mugannî, bir kasidehâna dönüşür
ve bize ne füsunlu şeyler ne füsunlu şeyler anlatırlar: Kimi eşya, hayallerimizde
birer Mevlevî semâzeni gibi canlanır; kimisi bir fasıldan başka bir fasıla geçiş
peşrevi yapıyormuşçasına bize âhenk meşk eder; kimisi dudaklarında ney,
ruhlarımıza hasret ve hicran günlerimizden derlenmiş yanık besteler sunar;
kimisi de bize, gümbür gümbür mehter edasıyla dünyaya kendimizi ifade
ettiğimiz i’tilâ döneminden güftesiz, bestesiz marşlar dinletir.! Evet, hemen her
nesne, yeri, konumu, duruşu ve türü adına, farklı ima ve işaretlerle mutlaka bize
bir şeyler anlatır; biz de, onları dinleyip çözmeye, anlayıp yorumlamaya ve
sırlarını sırlarımız gibi duymaya çalışır; hepsiyle hasbıhal eder, hepsini sever,
okşar; onları, sevdiklerimizi kucakladığımız gibi kucaklar ya da gider
kendimizi onların o sımsıcak iklimlerine salıveririz.

Aslında, iman gözüyle bakınca, bütün varlık ve hâdiseler bize o kadar
tanıdık, o kadar yakın görünürler ki, onları âdeta birer dost, birer arkadaş sanır,
yüzlerine şefkatle bakar; onların çehrelerinde her şeye ve herkese şefkatle
bakıldığını okur ve Yaradan’a dolu dolu hamd ü senâlarda bulunuruz.



Bazıları ilk nazarda biraz ekşi suratlı, biraz kaba, biraz da bize kapalı
görünse de, biz, bakışımızı imana bağlayıp düzeltince, onlar da birdenbire
değişiverir, yumuşar, munisleşir ve candan birer ahbap oluverir.

Bazıları, hemen her zaman, bir kısım insanlar gibi hep mütebessim, gökçek
yüzlü, sıcak tavırlıdırlar ve bağırları da herkese açıktır; sizinle diyaloğa
geçmeleri için bir kere yüzlerine bakmanız yeter; siz bakıverince onlar da
hemen açılır ve size içlerini dökerler.

Kimileri, gülüp oynayan çocuklar gibi neşeyle oturur kalkar; etraflarına
gülücükler yağdırır ve sürekli çevrelerinde bir lunapark havası estirirler.

Kimileri, tepeden tırnağa baş döndüren süsleri ve ziynetleriyle size
unutamayacağınız dakikalar yaşatır ve âdeta “Yine gel!” derler.

Kimileri, beklentilerimizin çok çok üstünde önümüze serdikleri ziyafet
sofralarıyla olabildiğine cömert davranır ve atmosferlerinden ayrılmamızı asla
istemezler.

Kimileri, her zaman tatlı ve sıcak olmayabilirler; ama, şayet bir dikenle
elinizi kanatmışsalar, ne yapıp yapıp bir gül vermeyi de ihmal etmezler.

Evet, görüp tanıyabildiğimiz canlı-cansız her varlık, meleklerin Âdem
Nebi’ye (aleyhisselâm) saygı inhinâsı nev’inden bize karşı bir çeşit tâzimle
doğrulur; ihtiva ettiği fayda ve maslahatlarla âdeta emrimize âmâde olduklarını
ifade eder ve olanca sırlarını aklımızın önüne seriverirler. Bunların, idrak
ufkumuzu çok çok aşkın madde-mânâ halitası, örgü ve deseni iman ve
iz’anlarımıza emanet, her biri Yaratan’a birer emare ve işaret, O’nu gösteren,
O’na göndermelerde bulunan, durmadan O’nu söyleyen öyle bir hâlleri vardır
ki, insan onların arasında kendini Cennet’in koridorlarında sanır. Öyle ki, biz
onları, –biraz da hususiyetlerini bilerek– ne zaman temâşâya koyulsak,
duygularımızın âdeta tabiata karıştığını, her şeyin esmâ ve sıfât rengine
büründüğünü, bütün varlığın mânevîleştiğini, şiirleştiğini duyar gibi olur ve
kendimizden geçeriz. Görüp müşâhede ettiğimiz her şey daha bir derinleşir,
daha bir nuranîleşir ve daha bir büyülü hâl alır. Hatta; gördüğümüz objeler
âdeta bir büyü ile birdenbire uhrevîleşir; arz Cennet’in izdüşümü gibi tüllenir
ve o baş döndüren ihtişamıyla bütün gökler yere inmiş gibi olur.

Böyle bir büyü ile topyekün varlığı hisli, derin bir kalb gibi duyar ve
yürüdüğümüz bu hayat yolunda, sanki maddî ve dünyevî bir yere değil de,



gönülden inandığımız ve her zaman içimizde tesirini hissettiğimiz, bütün dünya
saadetleri onun mutluluk deryasının tek bir damlasına denk olmayan/olamayan
farklı bir âleme yürüyormuşçasına yürürüz sonsuza ve ebedî mutluluğa. Duyarız
ermişlerin erdikleri şeyleri ruhumuzda ve tıpkı Cennet’tekiler gibi: “Hamd
ederiz bizden her türlü tasayı, endişeyi gideren Allah’a.. o Allah ki, bizi en
güzel bir yerde iskân etti. Artık bizim için ne bir usanç, ne de yorgunluk söz

konusu...”1 diye mırıldanırız.
Bu kadar güzellik, nefaset ve cennet-âsâ keyfiyetin yanında, dünyanın bir de

nefsimize, heva ve heveslerimize bakan yanı vardır ki, o yönü itibarıyla bir
hayli kirli, çirkin ve sevimsizdir; bundan dolayı da o lânetlenmiştir. Biz burada
dünyanın o yüzünden hiç söz etmedik, etmek de istemedik; zira daha başta size,
mülâhazalarımızı mü’min ufkuna bağlı götürmeye söz vermiştik. Şayet o ufuktan
bakacak olursak, dünyanın, yazıda belirtilen çerçeveye tam oturduğu
görülecektir.

1 Fâtır sûresi, 35/34-35.



Paranoya İhtiyacı
Milletlerin kaderine hükmeden/hükmetmek isteyen kaba kuvvet temsilcileri,

öteden beri, ideolojileri adına veya yaptıkları kötülükleri meşru ve mâkul
gösterme hesabına yığınlarda her zaman ürperti hâsıl edecek şeyleri
kullanagelmişlerdir; yani, “İdeoloji tehlikede…”, “Modernite tehdit altında…”,
“Her yanda demokrasi düşmanları var…”, “Laiklik gitti, gidiyor…” gibi
yâvelerle sürekli saf halk yığınları arasında korku ve telâş uyarmış ve ülkeyi
bir baştan bir başa âdeta tımarhaneye çevirmişlerdir.

Bunları yapanların ya kendileri de paranoyak veya gaye ve hedeflerine
ulaşabilmek için böyle toplumsal bir paranoyaya ihtiyaç hissediyorlar;
hissediyor, bazen aldatabildikleri veya robotlaştırdıkları insanlarla şöyle-böyle
bir terör estiriyor; bazen gelecek adına saf kitleleri endişe ve telâşa sürüklüyor;
bazen kitle imha silahları ve NBC yalanlarıyla herkesi aldatıyor/aldattıklarını
sanıyor; bazen de irtica yaygaralarıyla hiçbir şeyden haberi olmayan yığınlar
arasında korku ve telâş meydana getirip, onları türlü türlü vehimlere, daha
doğrusu toplumsal paranoyaya sürüklüyorlar.

Millet, aslı-astarı olmayan vehimlerle kıvranıp durmuş, toplum paranoya
yaşamış, onların umurunda bile değil; onlarca önemli olan, o bir avuç oligarşik
azınlığın mutluluğu, onların çıkarları ve kaba kuvveti elinde bulunduranların
hâkimiyet ve istibdadıdır. Bunlar, postmodern işgallerine, tagallüplerine,
tahakkümlerine “Sistem tehlikedeydi…”, “Resmî ideoloji sarsıntı
yaşıyordu…”, “Nükleer silahların insanlığı tehdidi söz konusuydu…”, “Çağdışı
görüntüler temâşâ zevkimize ilişiyordu...” diye bir kısım bahaneler bulup,
sonra biraz da bunları yalanlarla besleyince, artık top onların, çevkan onların,
istedikleri gibi hareket edebiliyor ve istedikleri her yere rahatlıkla müdahalede
bulunabiliyor; cinayetler işliyor, ocaklar söndürüyor ve bütün bunları saf
yığınların ruhunda uyardığı paranoyaya emanet ediyorlar.

Paranoya, her şeyden şüphe etme, şundan-bundan kötülük geleceği endişesi
içinde bulunma, kendini güvensiz hissetme ve vehimle oturup kalkma hastalığı.
Bazen buna, bencillik, kibir, gurur, yaptıklarını beğenme gibi hususların da
inzimam etmesi söz konusu olur ki, artık o zaman böyle biri tam bir psikopat ve
bir deli demektir.



Hekimler, psikopatlar arasında paranoyak bünye gösterenlerle alâkalı
bilhassa şu hususlara dikkat çekerler: 1. Kendine fevkalâde değer verme; kibir,
gurur ve çalım… gibi tavırlarla “ben” hipertrofisi; 2. Herhangi bir haksızlığa
uğrama, zulme maruz kalma düşüncesi uyaran güvensizlik ve aşırı şüphecilik
marazı; 3. Düşünce çerçevesini belirleyecek olan muhakemelerindeki yanlışlık
ve hatalardan ötürü vehim yaşama; sonra da içine düştüğü evhamı güçlendirme
adına saçma ve gayr-ı mantıkî deliller üretme hastalığı; 4. Nihayet herkesi
tutarsız ve güvensiz gördüğünden sosyal uyuşmazlık ve emniyetsizlik bunalımı.
Eksik veya tamam, onlara göre paranoya, bazen bu emarelerin hepsiyle, bazen
de bir-ikisiyle kendini hissettirir ki; her zaman halkla beraber olsa da böyle
birinin cinnetinde şüphe yoktur.

Paranoya, müstaid ruhlarda hafiften başlar, yavaş yavaş gelişir; derken
değişik telkin, tesir, evham bombardımanı ve yanlış muhakeme sebebiyle
zamanla tam bir cinnet-i müstatil hâlini alır ve kahreden bir evhama dönüşür:
Böyle bir maraza yakalanan insan, zulme uğrayacağı vehmiyle oturur-kalkar;
herkesin kendisi için kötülük planladığı endişesiyle kıvranır durur.. ihtimallere
hüküm bina ederek pek çok kimseyi potansiyel suçlu görmeye başlar ve
böylelerini bertaraf etme stratejileri üretir; “Onlar bana zulmetmeden ben
mutlaka onları ezmeliyim.” diyerek masum insanlara karşı savaş ilan eder; kan
döker, kan içer ve zamanla âdeta bir kanlı kâbus hâlini alır. Bazen kendi
kuruntularını ideal sayarak bunları ihyâ, ikâme ve tâmim uğruna her türlü fezâyi
ve fecâyii irtikâp eder. Bununla da kalmaz, hâkimiyetinin temâdîsine engel
gördüğü veya öyle vehmettiği kimselere karşı her zaman hasmâne bir tavır
içinde bulunur; fırsat doğduğu ve gücü yettiği zaman da bunların hakkından
gelmeyi asla ihmal etmez.

Paranoya, bir korku, şüphe ve vehim hastalığı olarak bütün suiniyetlerin,
suizanların da kaynağı gibidir. Onun ikliminde şekillenir bütün ayrıştırıcı
düşünceler, “biz” ve “ötekiler” mülâhazaları. Orada kararlaştırılır nâhak yere
infazlar ve en dırahşan nâsiyeleri karalamalar. İrtica ile alâkalı bütün klişeler o
evham atmosferinin ürünüdür. Akla-hayale gelmedik bütün baskınlar o vehim
atmosferinin boşalması, her şeyin dışa vurmasının da bir ifadesidir.

Paranoyak, kendinden başka kimseyi tanımaz; vefasızdır, ahd ü peymânına
asla güven olmaz; kat’iyen adalet tanımaz ve hakka karşı da fevkalâde
saygısızdır. Dahası o, bu kabîl değerlere bağlı yaşamayı aptallık sayar.



İnanıyorum dese de inancı yoktur; bu itibarla da hâlis mü’minlerin en samimâne
davranışları arkasında dahi dünyevî bazı mülâhazaların olabileceği kuşkusuyla
oturur kalkar. Zaman zaman en masum hareketlerden dahi işkillenir ve en
yararlı gayretleri bile kuşkuyla karşılar ve sorgular.

Paranoyak, aynı zamanda sırf kendini gören, kendini düşünen, kendi cismanî
arzuları arkasında koşan bir hodgâm ve bir bencil; kendine hayranlık duyan ve
her hâlükârda kendini, kendi davranışlarını, eda ve endamını beğenen bir
narsistir; kendisinin ortaya koyduğu düşünce, tedbir ve çözümlerin dışındaki
her şeye karşı tenkitleri hazırdır. O, yazılıp-çizilen şeylerin hepsini yanlış
bulur, söylenen sözlerin tutarsız olduğunu iddia eder ve her şeyi, herkesi
kapkara gösterir; çünkü hiç kimse o değildir. Ortaya konan düşünce, tedbir ve
çözümler onun kafasından çıkmamıştır; o yazıları o yazmamış ve o sözleri de o
söylememiştir. Bu itibarla da, bunların hiçbirinin doğru, yerinde ve isabetli
olması düşünülemez.

Paranoyağın dışında her şey; bütün yerler-gökler, dağlar-taşlar, çağlayan
sular-uçuşan kuşlar, her yerde kıpır kıpır hareket eden canlılar ve bir üst
basamaktaki insanlar, hatta velîler ve peygamberler… evet, her şey ve herkes
onun nazarında göründüğünden farklıdır ve mutlaka kuşkuyla karşılanmalıdır.
Gariptir, o, bu hâliyle bir çelişki yaşadığının da farkında değildir; bir taraftan
her şeyi, her nesneyi ve herkesi göründüğünden farklı vehmederken, nefsanî
arzuları ve cismanî dürtüleri açısından zevklerine olabildiğine düşkün bir
bohem, diğer yandan da çıkarlarının delisi bir hodbin; kin, nefret ve öfkelerinin
esiri bir tâli’siz ve şehevânî duygularının da âzât kabul etmez bir kölesidir:
Canının istediği her şeyden kâm almak ister; bir ömür boyu cismanî istekleri
arkasında koşturur durur; hayvanî hislerini yaşamada ölesiye bir tehâlük
gösterir; salar kendini her türlü müstehcenlik ve levsiyâta.. ne ar ne hayâ ne
millî kültür ne de toplum kuralları; görmez, gözetmez bunları, gördüğü kadar
olsun bir saniyelik nefsanî tatminini... Benlik, bir baş belası denecek ölçüde
kuşatmıştır bütün ufuklarını; kibir, çalım, caka, başkalarını küçük görüp
aşağılama onun her zamanki hâli; herkese ve her şeye hükmetme humması ise
lâzım-ı gayr-i mufârıkıdır. Elinden gelse bütün dünyayı hâkimiyeti altına almak
ister; bir kere de bunu o mel’un kafasına koymuş ise, gerçekleştirmek için her
çareye başvurur, her vesileyi değerlendirir ve gözünü kırpmadan her mesâvîyi
rahatlıkla irtikâp edebilir: Yalan söyler, âlemi aldatır veya aldatmaya çalışır;



verdiği sözlerde durmaz, döner; emanete hıyanet eder, akla-hayale gelmedik
entrikalar çevirir, cinayet işler; masum, gayr-i masum demeden herkesin kanına
girer; icabında kendisi gibi düşünenleri bile öldürür; ne yapar yapar, sun’î
düşman cepheleri oluşturur ve bütün bunlar insanları aldatmaya yetmediği
takdirde ar, namus, şeref, hukuk, demokrasi, adalet, insan hakları demeden
“Kuvvetin de lâyüs’el bir hakkı var.” mülâhazasıyla yürür bir gece kaba
kuvvetle hedef kitlenin üzerine...

Paranoyak hiçbir zaman evrensel insanî değerleri görmez ve görmek istemez.
O, bu değerleri, hasım ilan ettiği cepheye karşı kullanabildiği takdirde dilden
düşürmez; aksine, kendi kirli düşüncelerini gerçekleştirmeye engel gördüğünde
de gözünü kırpmadan din, iman, kültür, ahlâk, hukuk her şeyi yerle bir eder,
sonra da üzerinde tepinir. O, hayâ hissi olmayan bir yüzsüzdür; ne ettiklerinden
utanır, ne de planladığı kötülüklerden; utanmak şöyle dursun, o, yerinde başarılı
komplolar kurmayı, değişik entrikalarla ötekiler dediği kimseleri bertaraf edip
devre dışı bırakmayı, farklı yol ve yöntemlerle halkın malını iç etmeyi akıllılık,
mârifet ve başarı sayar; sayar ve herkesin gözünün içine baka baka yer, yutar;
sonra da yan gelir, kulağı üzerine yatar.

Paranoyağın davranışları da, zihnî yapısı gibi sisli-dumanlı ve değişkendir:
Sımsıcak göründüğü durumları olduğu gibi sopsoğuk kesildiği zamanları da az
değildir. Düşünce teşevvüşlerine denk renk değişiklikleri de hayret vericidir;
bir bukalemun gibi çok rahatlıkla her şekle, her kılığa girebilir ve her kesimden
görünebilir. Eğer Müslüman görünmek ona dünyevî bir şey kazandırıyorsa,
hemen dindarlık taslamaya durur ve bir mü’min gibi davranır; ezkaza rüzgârlar
muhalif esmeye başlarsa, o zaman da asıl kimliğine döner ve kabalıkların en
hoyratçasını gösterir. Şartlar ve ortam, gücünü kullanmaya elverişli olduğunda,
karşı cephe dediklerinin hiçbirini iflah etmez, hepsini ezer-geçer. Güçsüz
düştüğü veya gücünü kullanamadığı durumlarda ise, hiç tereddüt etmeden
herkesin elini-ayağını öper ve tam bir zillet tavrı sergiler.

Paranoyak, aklen de hissen de mâluldür. Bu maraz hâli onda hem bir tabiat
hem de gaye gibidir; bu itibarla da, her zaman bir seciyesizlik örneği
sergilemenin yanında, tıpkı bir kısım frengili ve AIDS’liler gibi sürekli
virüsünü başkalarına da bulaştırma hummasıyla yaşar; yaşar ve bir
paranoyaklar cephesi oluşturmak için elinden gelen her şeyi yapar: Yerinde



kendine karşı mevhum düşmanlar üretir, yerinde hemen herkesin ciddî bir tehdit
altında bulunduğu vehmini uyarır; gerekirse kendisi de bizzat, terör türü bir
kısım eylemler tertip ederek saf kitleleri böyle bir tehdidin var olduğuna
inandırır. Her zaman hile, hud’a düşünür.. yalan söyler.. sürekli iki yüzlü
davranır.. çok defa suret-i haktan görünür, herkesi aldatmaya ve kafasında
kurguladığı şeylere onları da inandırmaya çalışır; bütün bunları yaparken de
elinden geldiğince kendinden emin görünmeye olabildiğine özen gösterir;
gösterir ama, yine de her tavrından güvensizlik, telâş ve tedirginlik dökülür.

Aslında o her hâliyle tam bir yalandır; oturuşu-kalkışı, ağlayışı-gülüşü,
şiddeti-mülâyemeti, sevinci-kederiyle mücessem bir yalan. Hep olduğundan
farklı görünmeye çalışır; düşündükleri gibi konuşmaz, gerçek niyetini hep saklı
tutar ve birbirinden farklı karakterler sergiler. Bu kadar çok varyasyonlu
yaşadığından ötürü de, bir gün gerçek yüzünün ortaya çıkacağı endişesiyle
sürekli yüreği ağzına gelir ve ölür ölür dirilir. Bu itibarla da, paranoyağın
yayıp yağını çıkarmak istediği zâhirde başkalarıdır; ama, hakikatte o acayip
iğneli fıçı içinde yayılan ve hırpalanan da yine kendisidir. Bu açıdan da, o, yer
yer değişik zevk ü safa ve gülüp oynamalarla avunmaya çalışsa da, pek de
mutlu olduğu söylenemez.

Paranoyağın iç dünyası tozlu-dumanlı ve fesada açık olduğundan onun en
olumlu işlerinde dahi hep bir bozgunculuk ve fesat söz konusudur; ne var ki o,
bu fesada “fesat” demeye de hiçbir zaman yanaşmaz; yanaşmaz ve değişik
demagojilerle fesadı “salâh” göstermeye çalışır. Oturur kalkar bozgunculuk
yapar, insanları birbirine düşürür, milletin farklı kesimlerini yer yer karşı
karşıya getirir, düşman kamplar oluşturur; sonra bu bölünmüşlüğü, bu
çözülmüşlüğü kendi hesabına değerlendirmeye durur. O, kendi gibi
düşünmeyenleri veya çıkarlarına engel gördüklerini, yerinde antidemokratik
olmakla suçlar, yerinde moderniteyi tehdit ediyor gibi gösterir; bunlar da
yetmezse ne yapar eder, irtica yaygaralarıyla herkesin sesini keser ve mutlaka
planlarını gerçekleştirir. Yalandır bunların hepsi, fesattır onun bütün yaptıkları,
iki yüzlülüktür her işi ve bir aldatmacadır her tavrı, her düşüncesi. Ama ne
kadar insan vardır bütün bunları sezip anlayan!?

Paranoyak tam bir delidir; ne var ki, o bunun farkında değildir. Aksine o,
kendini akıllı ve bilgili sanır; dolayısıyla da kendinden başka herkesin bir
mânâda beyinsiz ve muhakemesiz olduğuna inanır. Öyle sansa ve öyle inansa



da, hiçbir zaman onun mutlu olduğu söylenemez; zira o, her an kendini ayrı bir
düşman cephesi karşısında ve dünya çapında terörist örgütlerle kuşatılmış
olarak vehmeder. Korkar ve titrer hayalinde îka ettiği bu saf saf düşmanlardan.
Başa çıkamayacağını düşünür ve çevresindekilerden yardım dilenmeyi dener;
onları da aynı düşmanların düşmanlığına, insanlık için bir tehdit unsuru
olduğuna inandırması lâzımdır.. evet, ona göre, düşüncelerinin, tasarılarının ve
operasyonlarının meşru görünmesi adına herkesin aynı ölçüde vehme ve
hezeyana itilmesi zarurîdir; zira onun planlarının gerçekleşmesi adına
toplumsal, hatta uluslararası bir paranoyaya ihtiyaç vardır. Bunun için de
mutlaka şöyle-böyle, gazeteleriyle-mecmualarıyla, televizyonlarıyla-
radyolarıyla bütün medya kuruluşları harekete geçirilmeli; çeşit çeşit tehdit
unsurları sıralanmalı; demokrasinin, insan haklarının, cumhuriyet esaslarının
tehlikede olduğu üzerinde durulmalı; yığınlar, ülkenin ellerinden uçup gideceği
yalanına inandırılmalı; saf halk kitleleri üzerinde toplumun dört bir yandan
kuşatıldığı vehmi uyarılmalı ve ne yapıp ne edip herkes delirtilmelidir ki
zirvedeki müstatil cinnet yadırganmasın.

Evet, ezenlerin, başkalarına hükmetmek isteyenlerin, gözlerine kestirdikleri
değişik coğrafyaları işgal edenlerin toplum/toplumlar çapında böyle bir
paranoyaya ihtiyaçları var. Kinin, nefretin, hırsın, din düşmanlığının delirttiği
bu insanların, idare etmeyi düşledikleri kimseleri korkutarak, ürküterek,
telâşlandırarak, vehim ve hezeyana sürükleyerek kendilerine benzetmeye
çalışmaları bence bu cinnet mantığına göre normaldir. Aslında böylelerinden,
başka bir şey beklemek de aldanmışlık olur.

Maalesef bugün, Çin Seddi’nden Merâkeş’e, Kapadokya’dan okyanus ötesi
ülkelere kadar hemen her yerde iflâh etmeyen bir paranoya
yaşandığını/yaşatıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun için birkaç düzine
terörist lâzımsa, paranoya ihtiyacıyla kıvranıp duran mütegallipler, kaba kuvvet
temsilcileri, ülkeleri sömürmek isteyen postmodern müstemlekeciler bu işi
kiralık birkaç kanlı kâtille yaptırabilecekleri gibi, üç-beş zavallıyı aldatarak
veya robotlaştırarak da arzu ettikleri her renkte, her desende bir sürü terörizm
imal edebilirler.

Şimdilerde kısmen de olsa bunu başarmış sayılırlar. Evet, bu kadar alınıp
satılan, kiralık kanlı kâtil veya aldatılmış beyinsiz bulunduktan sonra, her yerde



terör adıyla bir fitne ateşi tutuşturabilir, değişik yörelerde suikastlar
planlayabilir, dinî duygu ve dinî düşünceyi kullanarak bazı kıt akılları provoke
edebilir; böylece hem bütün bir toplumu hatta insanlığı evham ve hezeyana
çekmiş olur hem de yakıp yıktıklarına, asıp kestiklerine ve üzerine çullanıp
ezdiklerine karşı tutarsız da olsa bir bahane bulmuş sayılırlar.

Dünya çapında bütün bu işleri planlayanlar ister birer paranoyak, ister birer
psikopat olsun çok fark etmez. Ortada bir gerçek var ki o da; dünyanın bazı
bölgelerinde bir kısım kaba kuvvet temsilcilerinin, dünyaya hükmetme ve kendi
ideolojilerini hâkim kılma hırsıyla; bazı yerlerde de küfre kilitlenmiş bir kısım
muannitlerin, küfürlerini, temerrütlerini, din-iman ve Kur’ân düşmanlıklarını
sürdürebilmeleri için, yığınların vehimlendirilmesine, toplumsal paranoyaların
yaşanmasına, kitlelerin hezeyana çekilmesine ihtiyaçları var. Bana öyle geliyor
ki, bütün toplum gerçekten cinnet yaşasa dahi, kaba kuvvetin temsilcileri, yalan
söylemekten, halkı aldatmaktan, dimağlara vehim pompalamaktan ve herkesi
kendilerine benzetmekten vazgeçmeyeceklerdir.



Hak Karşısındaki Konumu 
ve Duruşuyla İnsan
İnsanoğlunun yaratılışı, varlığa farklı ve derin bir ses katmıştır; o, yaratılış

ağacını tamamlama vaadiyle gelmiştir dünyaya. Ruh ve cismin birleşik
noktasına otağını kuran mihnet yurdunun bu çileli yolcusu, her biri varlığının
ayrı bir derinliği sayılan bu iki cevheri dengeli tutmada oldukça zorlanmış ve
bir sancak gibi dalgalandığı aynı anda devrilme telâşları yaşamıştı/yaşıyor;
sonra da özel bir inayetle doğrulup gaye-i fıtratı, netice-i hilkati
diyebileceğimiz hedefine yürümüştü. Onun hayatı âdeta bir dantelâ gibi hep
sevinç ve keder atkıları üzerinde örgüleniyordu. Dünyaları-ukbâları peyleyecek
cevher onun ruhunda idi; ama, ebedî hasmı şeytan da her zaman ense kökünde
onu çarpmak için fırsat kolluyordu. Bu itibarla da o, ebediyetleri peylemeye
çalışırken peylenme tehlikesiyle de karşı karşıya bulunuyordu; öyle ki, bir
yandan sarraflık yapıp herkesin eteklerini mücevherlerle dolduruyor; diğer
yandan da sürekli başının üstünde o uğru ve şakînin gölgesini hissediyordu.

Onun varoluş takdiri herkese ve her şeye bişaretti; ama, hususî donanım ve
konumu da, beraberinde bir hayli sorumluluğu gerektiriyordu. O mutlaka farklı
yaratıldığını doğru okuyup donanım ve konumuna göre bir tavır almalı ve
mahiyetiyle mütenasip bir duruşa geçmeliydi. Aksine, irtifa kaybından ötürü
cezalandırılması söz konusuydu. Onu, özel bir takdirle planlayan, maddî-
mânevî duygularla donatıp bir hilkat harikası hâline getiren Zât, ondan şeklinin-
şemâilinin, edasının-endamının takdir ve şükrünü istiyordu.

Evet insanoğlu, iç ve dış donanımı, –kaynağı Hak inayeti– güzellerden güzel
sureti, vicdanî genişliği, mahiyet zenginliğiyle bir kıvam örneği ve “ahsen-i
takvîm” âbidesidir: O her yanıyla bir hilkat mucizesi, her uzvunda tam bir
tenasüp nümâyân, zâhir ve bâtın âhengiyle de baş döndüren bir mükemmeliyet
içindedir. Onun iç ve dış duyu organlarının, bu mükemmel yapının hendesesine
göre planlandığı apaçık. Dünya-ukbâ derinlikleriyle –şart-ı âdî planında– her
iki âlemi de mamur kılabilecek bir keyfiyeti haiz.. mahiyet ve donanımı
herhangi bir fânî güç ve tâkate verilemeyecek kadar harika, olabildiğine değerli
ve o Aşkın Kudret’in en bariz remzi.. eli-ayağı, gözü-kulağı, dili-dudağı,
kafası-dimağı, eti-kemiği, damar sistemi, mafsalları, sinir ağları; ruhu-kalbi,



hissi-zihni, şuuru-aklı, mantığı-muhakemesi, ümitleri ve emelleriyle o Müteâl
Kudret’in en güzide eseri; kâinatların bir misal-i musaggarı; mülkün-melekûtun
özü, usâresi, sınırlılığı içinde kevn ü mekânlar kadar bâtınî vüs’ati, zâhiren dar
bir çerçeveye sıkıştırılmış küçük görünümlü olmasına rağmen zenginlerden
zengin muhtevası ve canlılar âlemi şiirinin bir bercestesi, diğer bir mânâ
itibarıyla kafiyesi; mükemmellerden mükemmel öyle bir tanzim içindedir ki,
onda ne göze ilişen münasebetsiz bir çizgi ne de zevk-i selimi rahatsız edecek
bir aykırılık söz konusudur. Aksine o, hacmi, şekli, heykeli ve hendesesi
bakımından olabildiğine ölçülü, düzgün ve pürüzsüz; hareketleri, tavırları,
oturup kalkışı, konuşması, mimikleri, yiyip içmesi, sesi-sözü, yürüyüşü,
oturuşu-kalkışı ve değişik pozisyonlardaki duruşuyla harikulâde, “Allah
vergisi” denmeye sezâ ve eskilerin ifadesiyle bir “nüsha-i kübrâ”dır. Öyle ki,
kör olmayan her göz, sönmemiş her hissiyat ve fikredebilen her akıl ondaki bu
iç içe güzellik ve endam karşısında kendisini hayretten alamaz ve Yaratan’ın
ondaki nâmütenâhî rahmânî tecellîleriyle olduğu yerde kalakalır...

Bütün bunların ötesinde, Allah’ın insanı hilâfet pâyesiyle şereflendirmesi
onun için mansıplar üstü bir mansıptır. Kur’ân-ı Kerim insanı Allah’ın halifesi
olarak zikreder. Buna göre, yerlerde, göklerde ne varsa, her şey bir mânâda
onun için var edilmiştir. Musahhardır varlık ve bütün eşya onun emrine. Evet,
mikro varlıklar o mini dünyalarıyla, makro âlemler o baş döndüren
mehâbetleriyle, bir zaviyeden insanoğlu için var edilmiş ve onun
maslahatlarına muvafık yaratılmışlardır denebilir. Böyle bir teshîr ve emre
âmâde kılma ne insanın yapabileceği türden bir iştir ne de şuursuz eşya ve kör
tabiata havale edilebilecek gibidir. Bu geniş alanlı ve olabildiğine kapsamlı
musahhariyet, sonra hilâfet unvanıyla umum varlığa müdahale hakkı, ancak ve
ancak Allah’ın lütfu ve yaratmasıyla olabilir.

Ayrıca, hangi mânâda olursa olsun, eğer, gökler-yerler, dağlar-dereler,
ırmaklar-denizler ve onlarda yüzen gemiler, mikro dünyalar-makro âlemler
insana musahhar kılınmış ve onun okuyup değerlendirmesine, değerlendirip
yorumlamasına sunulmuşsa –ki öyle olduğunda şüphe yok– bu da insanın her
şeyden daha değerli ve nezd-i ulûhiyette özel bir kıymeti haiz bulunduğunu,
hatta Allah’ın hususî bir kısım mükerrem ibâdı müstesnâ, insanoğlunun her
şeyden daha üstün olduğunu gösterir. Bu itibarla da ona ait hiçbir şey, dünyevî
hiçbir değer karşısında feda edilemez; zira o, bedeli bulunmama imtiyazıyla



dünyaya gönderilmiş farklı bir varlıktır...
Elbette ki insan bu aşkın mazhariyetleri, o küçük cirmi, o ehemmiyetsiz

maddesi ve cismaniyetiyle ihraz etmemiştir, edemez de; zira o, beden ve
cismaniyeti itibarıyla bütün varlık karşısında bir zerre bile değildir. Ne var ki,
ahsen-i takvîm sultanı bu hususî yaratığın, özü, mahiyeti, iç donanımı ve
bilhassa o “nefha-i ilâhî” olan ruhuyla, bütün kâinatlar karşısında bir fâikiyeti
söz konusudur.. ve bu yanı itibarıyla da, “Onun mahiyeti meleklerden de
ulvîdir / Avâlim onda pinhandır, cihanlar onda matvîdir.” (M. Âkif)

Zaten o, varlığa müdahale etme, bazı şeylerin şeklini, mahiyetini değiştirme,
eli ulaştığı ölçüde çevresini bediî zevklerinin rengine-desenine göre boyama
salâhiyetiyle bu dünyaya gönderilmiş bir halife ve hususî bir misafirdir. Aksine
bir kısım maddeciler gibi, onu, yiyen-içen, cismanî zevklerini takip eden, sonra
da yan gelip yatan bir varlık olarak düşünür ve öyle de görürseniz ona hakaret
etmiş ve onu küçük düşürmüş olursunuz. İnsan, horlanacak ve küçük görülecek
önemsiz bir varlık değildir; o, Kudreti Sonsuz’un, varlığına câmî bir ayna
olarak yarattığı harika bir cevherdir. Evet, âlem-i mülk ve melekûtun Sahibi
kendini bir kere de –istiğnası müsellem– onunla ifade etmek istemiş; onu
Zât’ına mücellâ bir mir’ât edinmiş ve kalbini esrar-ı sübhaniyesine bir mahzen,
lisanını da hakaikına bir tercüman kılmıştır. O, istediği için böyle olmuştur;
istemeseydi ne insan ne de bir başka nesne var olamazdı.. ve O, kayyûmiyetiyle
burada durdurmasaydı hiçbir şey duramaz, hiçbir varlık da olduğu gibi
kalamazdı. İnsanoğlu, Cenâb-ı Hakk’ın varlığa talâkatli bir tercümanı, topyekün
varlık da, okuyup değerlendirmek, yararlanıp şükretmek için ona Yüceler
Yücesi’nin ayrı bir lütfu ve armağanıdır: Bütün semalar ve ondaki aylar,
güneşler, yıldızlar; bütün küre-i arz ve ondaki canlı-cansız her varlık: hava, su,
toprak, topraktaki değişik madenler; ağaçlar-otlar, kuşlar-kurtlar, ovalar-obalar
ve her yanda tüllenen güzellikler, tüllenip herkesi büyüleyen renkler, iç içe
desenler, çeşitli telden nağmeler, her bucakta duyulan sihirli şiveler,
Yaratan’dan, “Halifem!” dediği zata, onun donanım ve konumunu işaretleyen
birer teveccüh ve iltifattır.

Bütün bunları, kendilerine has derinlikleriyle duyup hissedebilenler,
aczlerinin çehrelerinde Rabbilerinin sonsuz kudretini okur; fakr u ihtiyaçlarının
simalarında O’nun servet ve zenginliğinin eserlerini görür; tefekkür ve şükür
arası gelgitler yaşar, sürekli mârifetle soluklanır, bir aşk u şevk çağlayanı gibi



gürler; sonra da yürür mihrabına ve Yaratan’ı karşısında iki büklüm olur.
Zamanla böyle bir ruh, bir mârifet ve muhabbet tiryakisi hâlini alır; sever O’nu
yürekten, saygıyla anar andığı zaman. Gönlünde magmalaşır aşk u iştiyak;
dilinde içinden süzülüp gelen her biri bir kor iştiyak neşîdeleri, lisanında
varlığın özünden fışkıran hikmet şiirleri, gözlerinde O’nun sonsuz güzelliğinin
değişik dalga boyunda farklı tecellîleri; O’nu söyler her zaman bülbüller gibi
şakıyarak; O’nu mırıldanır nazmında, nesrinde, “Bu O’nun hakkı” diyerek ve
bir ihsan eri edasıyla O’nu görüyor gibi olmanın mehâfet ve mehâbetiyle oturup
kalkmaya durur hayret ve hayranlık duyarak; duymalıdır da, zira o bunları
görecek, duyacak, seslendirecek kıvamda yaratılmıştır. O, zâhir ve bâtın
hâsseleriyle, yaratılanlar arasında bir farklılığın remzi ve bir teveccühün de
işareti gibidir.

O, yaratılışından itibaren sayılamayacak kadar iltifatlar görmüş; meleklere
mihrap olmuş; isimler ufkunda Müsemmâ-yı Akdes muhaveresine ermiş,
“emanet-i kübrâ”yı yüklenmiş; arzın imarına yürümüş; orada ebediyet
düşüncesiyle bir kere daha dirilmiş; ahlâk-ı ilâhî ile tam tahalluk ederek
“safiyyullah” unvan-ı celîlini almış; tabiatının gereği olarak bir kere sürçmüşse
de iradesinin hakkını vererek hemen doğruluvermiş; emre itaatte inceliği ilk
kavrayan olarak, Rabbine karşı o muvakkat muhalefetini her zaman nedamet
hisleriyle hatırlamış ve derinden derine inlemiş; Cennet’ten uzaklaşırken bile
oraya dönüş kurallarını elinde sımsıkı tutmuş ve bütün düşme haybeti yaşayan
bizler gibi kimselere doğrulup yoluna devam etme örneği olmuştur. Ufkunun
karardığı günlerde bile o, Cennet’e, ebedî saadete ve ilâhî cemâli temâşâya
namzet olduğu ümidini hiç mi hiç yitirmemiştir; yitirmemiş ve elli türlü
devrilme ihtimaline rağmen elinden geldiğince ayakta durmaya çalışmış ve hep
Rabbine yürümüştür.

Aslında bu, bütün mü’minlerin de kaderi, macerası, mecburi yolu, tabiî
güzergâhı ve Hak’la münasebetleri çerçevesinde hayat hikâyesidir: İnsan,
Allah’a inandığı, inanması ölçüsünde O’na saygılı olduğu, nimetlerine karşı
şükürle mukabelede bulunduğu takdirde gün gelir başı gökler ötesi âlemlere
ulaşır, ruhanîlerle aynı atmosferi paylaşır, istidadı müsaitse gider meleklerle
selâmlaşır. “Cennetü’l-Me’vâ” der ilerler ve mevsimi gelince yürür
“Sidretü’l-Müntehâ”da ikamet eyler...



***

İnsanın Konumu
İnsan, Allah’la münasebetlerinin yanında, Hakk’ın “emanet” dediği

mükellefiyetin de biricik emanetçisi konumundadır. Keza, hilâfet pâyesi
zımnında, mahlukat üzerinde tasarruf ve hükümranlık hakkı da yine niyâbeten
ona tevdi edilmiştir. Bu itibarla da, bütün mazhariyet ve mükellefiyetlerinin
yanında ona emin, sadık ve ismet gayreti içinde olma gibi sorumluluklar da
yüklenmiştir. O, Allah’a karşı emin, doğru; insanlara karşı güvenli, mutemet;
kendisine karşı sorumlu ve afîf; elinin altındaki her şeye ve herkese karşı da
merhametli ve güvenilir olmalıdır ki, aslında hilâfet ruhu da işte bu esaslar
üzerinde dönüp durmaktadır; dahası, insanoğlunun diğer canlılardan farklılığı
da büyük ölçüde yine bu hususlara dayanmaktadır. İşte bunlarla o, varlık
üzerindeki gerçek fâikiyetini ortaya koymuş olur. Bunlar sayesinde, hayatını
gönlünün çizgisinde sürdürür. Bunlarla, ötelere ait istek ve beklentileriyle
tavırları arasındaki farklılığı aşar.. ve bunlarla kendisine olumsuz bakanlara en
ikna edici cevaplar vermiş olur.

Aksine o, böyle bir güven, doğruluk ve ismet gayreti sergileyemez, kendisine
emanet edilen mahiyet-i insaniyeyi insana yakışır şekilde koruyamaz, zâhir-
bâtın hâsselerini yaratılış gayesi istikametinde kullanmaz/kullanamaz, din ve
dünya işlerinde Hak rızasına kilitlenip elinden geldiğince mefsedetlerden uzak
duramaz ve başta insanlar olmak üzere herkese, her şeye karşı bir halife ve
emanetçi gibi titiz davranmazsa, potansiyel olarak yeri “a’lâ-yı illiyyîn” iken,
bir hain, bir gâsıp, bir şakî, bir mütecaviz gibi aşağıların aşağısı mânâsına
“esfel-i safilîn”e yuvarlanıverir.

Evet, bir insanın gerek ilâhî hak ve vazifeleri, gerek kendine karşı
sorumluluk ve vecibeleri, gerekse başkalarının haklarına saygılı davranması...
gibi hususların hemen bütünü onun insan olma farklılığıyla dünyaya
gönderilmesine terettüp eden sorumlulukları cümlesindendir. Ne var ki, bunlara
tam riayet edebilme de büyük ölçüde vicdanın hayatiyetine ve genişliğine
kalmış bir şey. Vicdanı dar kimselerin bu sorumlulukları arızasız yerine
getireceklerini beklemek beyhudedir.

Vicdan, cehalet, kibir, gurur, bencillik gibi şeylerle daralır, büzüşür ve bir
hodgâmlık dehlizine dönüşür. Vicdan genişliği, ilim, mârifet, muhabbet,



mehâfet ve diğergâmlık hisleriyle mâmur gönüllere Allah’ın semavî bir
armağanıdır. Bir vicdan, bilgiye âşık, mârifet tiryakisi, muhabbet soluklu ve
Yaratan’dan ötürü herkese karşı da alâka duyuyorsa, o vicdanda içtimaî ruh
belirmeye başlamış demektir ki, biz buna vicdan genişliği veya inkişafı
diyoruz. Böyle bir ruh-u içtimaîye, insanın her türlü bencilce tavırlardan
sıyrılarak isminin özündeki ünsiyete yönelmesi demek de mümkündür. Böyle
bir ünsiyetle o, Rabbini “Celîs ü Enîs” görür, O’ndan gelen rahmânî
teveccühlerle bütün varlığın ünsiyet solukladığını duyar gibi olur. Her şeye ve
herkese hep sıcak mukabelede bulunur. Derken, sadr u sinesi cihanları istiâb
edecek kadar genişler; buna karşılık, ruhunda kibir, gurur, bencillik alanları da
daraldıkça daralıverir. Bu suretle o, bir mahviyet ve tevazu insanı hâline
gelirken, ferdî muhiti de birdenbire ruhanîlerin atmosferine dönüşür ve o
atmosferde sürekli ruhanîlik esintileri duyulmaya başlar.

Aslında bir içtimaî heyette genişlik ve kuşatıcılık fertten başlar; fert, engin
ruhlu ve engin vicdanlı ise, toplum da aynıyla o mükemmeliyeti aksettirir. Fert,
duyguları itibarıyla dar, düşünceleri benlik çıkmazında ve mülâhazalarında da
egosunu aşamıyorsa, bu tür parça ve parçacıklardan sağlam bir heyetin
oluşması düşünülemez; hele büyük ve yüksek bir milletin teşekkülü asla.! Zira
bir toplumu hakikî mânâda büyüten, yükselten, o toplumu meydana getiren
fertlerdeki içtimaî ruh genişliğidir.. ve o toplumun istikbal vaad etmesi, uzun
ömürlü olması ve devletler arası muvazenede kayda değer bir hizmet görmesi
de böyle bir ruh-u içtimaîye bağlıdır. Düşünce ufukları itibarıyla fertler kendi
egolarını aşamamış, aşanlar da bunu gerektiği gibi seslendirememiş,
seslendirip mensup oldukları heyet-i içtimaiyenin her kesimine mâl
edememişlerse, böyle bir milletin zamanla kuruması, çözülmesi ve başkaları
tarafından yutulması kaçınılmazdır. Tarihinin en karanlık ve en perişan
günlerini yaşayan, bahtsız bir coğrafyanın zamanzede çocuklarının bugün, bunun
en acı örnekleriyle yüz yüze bulunduklarını söyleyebiliriz.

Bizim dünyamızda bu olmamalıydı; zira, iman gibi dünyaya meydan
okuyacağımız bir dinamiğimiz vardı. Bediüzzaman’ın ifadesiyle “İman hem nur
hem kuvvettir; hakikî imanı elde eden adam kâinata meydan okuyabilir.” Ama,
ihtimal iman hususunda bizim ciddî bir kısım problemlerimiz var; bunlar,
imanın o yenilmez gücünü belli ölçüde sarsıyor, belki de kırıyor ve İslâm’la
tam bütünleşmemize, onu tabiatımızın bir derinliği hâline getirmemize mâni



oluyor. Dolayısıyla da, sürekli bencilliğimize takılıyor; gururumuzla,
kibrimizle, kendi güç kaynaklarımızı hebâ ediyor; çıkar duygularımız, şöhret
marazımız, makam hırsımız, kaba kuvvet kullanma zaaf ve boşluğumuz bizi,
içinde bulunduğumuz toplumdan koparıyor, vicdan ufkumuzu daraltıyor ve ruh-u
içtimaîmizi öldürüyor. Öyle ki, bir türlü millet fertleriyle yürekten bir araya
gelemiyor, onları kendimiz gibi duyamıyor, zevk-elem paylaşamıyor, aksine
sürekli taarruz duygularıyla oturup kalkıyor ve birbirimizi yiyip bitiriyoruz.

Oysa bir zamanlar, hep aynı şeylere inanıyor olmamız bizi birbirimize
sımsıkı bağlıyor, ibadetlerimiz her gün birkaç kez bizi yan yana getiriyordu.
Yüksek mefkûrelerimiz ve Hakk’a adanmış ruhlarımız sayesinde hem Hakk’a
hem de halka her zaman yakın duruyorduk. Allah’a kul olma duygumuz bizi
şuna-buna kulluk zilletinden kurtarıyor ve bize hakikî hürriyeti soluklama
imkânı veriyordu. Düşünce ve inanç dünyamız itibarıyla âdeta bir hülya âlemi
yaşıyorduk: Namaz kılıyor, Allah’a intisapla soluklanıyor; oruç tutuyor, O’nun
yakınlığına yürüdüğümüzü hisseder gibi oluyor; zekât veriyor, kendimizi
Allah’ın lütfettiği mal-mülk üzerinde birer emanetçi gibi görüyor ve karşı
tarafa minnet etmeye bedel, hakkını alıp bizi sorumluluktan kurtardığı için
minnettarlık duyuyor.. ve hemen ferdî her vazifemizde çevremize ipekler gibi
yumuşak davranıyor, herkese sımsıcak mesajlar gönderiyor ve ömrümüzü ruh-u
içtimaînin o ferah-feza ikliminde Cennet’e ermişler gibi geçiriyorduk. Herkesle
beraberdik, acılarımızı bugün duyduğumuz ölçüde asla hissetmiyorduk ve
vicdanlarımızın vüs’ati sayesinde, içten içe toplumun her yanında üfül üfül
huzur esiyordu. Kibir târumâr, bencillik paramparça, gurur ayaklar altında,
kıskançlık kapı kapı kovulan bir lanetlik, kin, nefret şeytana ve şeytanî evsafa
karşı caydırıcı bir silah gibiydi ve her yanda bir kardeşlik ruhu nümâyândı.

Aslında, Hakk’ın azamet ve kibriyası karşısında, “Konumum ve durumumun
icabı bu olmalı…” deyip el-pençe divan duran, ayağını bastığı aynı noktaya iki
büklüm olup yüzünü süren ve kendini insanlardan bir insan görerek onlarla
beraber bulunmayı millî ve içtimaî ruhun gereği sayan birinin, insanı küçülten,
onun vicdanını daraltan ve mahiyet-i insaniyeyi cismaniyetin dar zindanına
hapseden gururla, kibirle, bencillikle, hırsla, kinle, nefretle ne alâkası olabilir
ki ve olamamalıdır da. Bunun yanında o, başkalarına karşı da zillet
göstermemeli ve hiçbir kimseye serfürû etmemelidir. Zira o, günde birkaç defa
koşup Allah’ın huzurunda yerlere yüz sürmesine rağmen âzam-ı mahlukata baş



eğmeyecek kadar aziz ve sultanlar karşısında eğilmeyecek kadar da hürdür.
Başta namaz olmak üzere ibadetleriyle o bir miraç yolcusudur; miraç ise,
semalar ötesi, ötelerin de ötesi âlemlere yükselmenin unvanıdır. Her gün birkaç
kez secdeleriyle melekler burcuna yükselip ruhanîlerle selâmlaşan, yürüyüp
Hakk’a kurbet ufkuna ulaşan bir gönül eri, artık bulacağını bulmuş, bütün
mevhum ve bâtıl şeylerden de kurtulmuş demektir. Böyle biri için ne sultanların
ne kralların ne de imparatorların hiçbir önemi yoktur. Çünkü o, her gün lâakal

kırk defa “Malik-i yevmi’d-din”1 unvanıyla Sultanlar Sultanı’na intisabını
dillendiren bir hürdür ve bu hürriyeti de alınıp satılmayacak, hiçbir şeyle
değiştirilmeyecek kadar semavî bir kıymeti haizdir

1 Bkz.: Fâtiha sûresi, 1/4.



İslâm Dünyası
İslâm dünyası, var olduğu günden bu yana, tarihin hemen hiçbir döneminde,

şu andaki hâl-i pürmelâli ölçüsünde bir tâli’sizlik yaşamamış ve bilebildiğim
kadarıyla, bu seviyede asla ufkunun gerisinde de kalmamıştır. Bundan daha
kötüsü de o, bugün bulunması gerekli olan nokta ile durduğu meş’um yer
arasındaki mesafeyi görüp değerlendirebilecek durumda dahi değil. O, her şeye
rağmen olabildiğine rahat; ne dert ne fikir sancısı ne yapıcı bir düşünce ne niyet
ne de gönülden kopan bir heyecana sahip; aksine ufku bir sis gibi gamsızlıkla
muhât; yaşama azmi kendi vicdanının darlığı içinde.. ve yarınlar adına -cismanî
arzuları müstesna- ne bir emeli var ne de endişesi; kimi yerde cebbârlara
kavaslık yapıyor; kimi yerde modern bir dilenci; kimi yerde fakr u zaruret
pençesinde kıvrım kıvrım; kimi yerde de cehalet ve bağnazlıkla sürüm sürüm...

İslâm dini, müntesiplerine, faziletli olmayı, onurlu yaşamayı, ilme açık
durmayı, varlığı güzel okumayı, kâinat ve eşyayı didik didik etmeyi, teşriî
emirler gibi tekvînî esasları da en mükemmel şekilde yorumlayıp
değerlendirmeyi emrediyormuş, onun umurunda bile değil; birkaç umurunda
olan varsa da, onlar da ağızlarında fermuar, dinlenilmeme mahkûmu. Ayrıca bu
dünyada, başka toplumlardan tevârüs edilen sefâhet en mergup bir meta ve
teknolojik imkânlar onu terviç etme seferberliği içinde. Şaşkınlık yaşıyor
başıboş kitleler, uyuşturucu ve fuhuş ağında bütün genç nesiller; çürüyüp
gidiyorlar “Gönlümce yaşayacağım.” hülyalarıyla.

İnsan, islâmî dinamiklerin güç ve zenginliğine bakınca, her yanıyla mamur
iller, cennetlerin izdüşümü kentler, firdevsleri andıran köyler-kasabalar, mutlu
ve ümitli insanlar, hakikat aşkıyla gerilmiş araştırmacı ruhlar, ilim sevdasıyla
kitaplar ve laboratuvarlar arasında gelip giden leylîler-nehârîler, çalışma
yolunda uykusunu dakikalara düşüren seherîler ve Hakk’a adanmış ruhlar
görmek istiyor... ama ne acıdır ki, görülen şeyler, görülmesi arzu edilenlerin
tam aksine. Şimdilerde, bu koskoca coğrafyada, ne bir zamanlar cihanı baştan
başa imar eden o ruh ve mânâ mimarlarına denk birkaç düzine entelektüel ne de
yıkık-dökük yanlarımızı tamir edecek birkaç çırak göstermek bile mümkün
değil…

Oysaki bu dinin mensuplarının, dünyada herkesten bahtiyar; öbür âlem
itibarıyla da her zaman ümitvâr; her meselede topyekün dünyanın önünde;



imanı, azmi, kararlılığı ve yarınlar adına orijinal projeleriyle âleme rehberlik
yapacak ve günümüzün problemlerini çözecek bir konumda ve kıvamda
olmaları beklenirdi. Doğrusu biz de, ilim ve mârifetin onun ikliminde
aranmasını, güzel ahlâk ve evrensel insanî değerler mevzuunda da onun örnek
alınmasını beklerdik..! Beklerdik ki, adalet, hukukun üstünlüğü, inanç ve
düşünce hürriyeti telaffuz edildiğinde herkesin hayalinde bu dünya tüllensin;
ama, ya şimdi öyle mi.? Hayır, ne gezer! Bugünün mü’minlerinde iman değişik
arızalarla delik deşik; azmin boynunda kement, iradenin kolu kanadı kırık; ilim
ve mârifet ideolojilere emanet; güzel ahlâk ve seciyeden sık sık söz edilse de,
realiteler “Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.” diye haykırıyor; adalet
peylenebilen meta gibi bir şey; hukuk kaba kuvvetin vesâyetinde ve gücü
zayıfları ezmeye yeten bir tahakküm ve tasallut vasıtası; hürriyet, kardeşlik,
eşitlik henüz görebilme bahtiyarlığına eremediğimiz çeyrek düzine meçhul.
İnsana, insanî değerlere saygı, konferansların, panellerin bir türlü gün yüzü
görmeyen yaldızlı konuları.

Bütün bunların yanında, bu koca coğrafyanın, ilimde, teknolojide, sanatta,
ticarette gerilerin gerisinde bulunduğu da ayrı bir gerçek. Dünyadaki itibarımız
da onun gibi bir şey.. bunca olumsuzluklara rağmen bari birbirimizle barışık
olsaydık; heyhât.! Günümüzde bu koca dünya, hiçbir kimsenin üretimde rekabet
edemeyeceği tuhaf şeyler üretiyor: Kin, nefret, iğbirar, birbirini karalama ve
bütün planlarını düşmanlık üzerine kurma; her millet kendi içinde de böyle,
birbirleri arasında da. Evet, yıllar var ki, sürekli kendi içimizde hep hasım
cepheler oluşturduk; sun’î düşmanlıklar, sun’î tehlikeler icat ettik; yığınları
birbirinin kurdu hâline getirdik ve bir zamanların o mübarek coğrafyasını âdeta
gulyabaniler vadisine çevirdik.

Yüce dinimiz, dünya ve ahiret saadeti vaad ediyormuş; bize yüksek insanî
ufuklar gösteriyormuş; hayatımızı anlamlaştırıyormuş.. bunların hiçbiri
kendilerine has o büyüleyici tesirleriyle bu dünya insanına bir şeyler ifade
etmiyor veya ettiğini ben göremiyorum; görüp bildiğim bir şey varsa, o da,
inananların zaafı, vefasızlığı ve mülhitlerin de korkunç husumeti.. öyle ki, din
adına bir faaliyette bulunsanız, daha ilk adımda ilhadı karşınızda bulursunuz;
ikinci adımda inançlarınız, ümitleriniz ve metafizik mülâhazalarınızdan ötürü
alay konusu olursunuz, en azından densiz bazı çevrelerin levmine uğrarsınız;
diyalog, hoşgörü ve herkesle kucaklaşma dediğinizde, farklı bir kesimce yaylım



ateşine tutulur ve günümüzün Haricîleri diyebileceğimiz kimselerden tehditler
alırsınız; dininizi tam yaşamaya kalksanız, bugüne kadar müspet ne tür bir
başarı ortaya koydukları belli olmayan bazı güçlerin taarruzuna maruz
kalırsınız; kalır da elli türlü komplo ile karşılaşırsınız.. bütün bunların yanında
dine-diyanete sövüp sayanların, geçmişinizi karalayanların, millî değerlerinizi
hiçe sayanların, atalarınıza hakaret yağdıranların o hiç dinmeyen densizlikleri
de kan olur, irin olur içinize akar ve size hicran dolu anlar yaşatır.

Bütün bu olup bitenler karşısında, kim bilir niceleri, “Artık bu dünyadan
hayır gelmez, gelecek bundan daha kötü olacaktır!” diyerek gidip yeis
bataklığına gömülür; niceleri yaşama ümidini yitirir ve kendini bütün bütün
salıverir..! Aslında iman ve ümitle beslenmeyen bir ruh için bu durum normal
de sayılabilir; evet, eğer bugün yapılan şeyler yarın bir bir yıkılacaksa,
insanlığa hizmet eden hasbîler birer eşkıya gibi takibe maruz kalacaksa; herkes
kendi heva ve hevesine göre bir dünya kurmaya kalkacaksa, bunları yaparken
de kendi kriterlerine göre ters gördüğü her şeyi yerle bir edecekse –ki bir iki
asırdan beri bu tâli’siz coğrafyada işler hep böyle cereyan etmektedir– ne
kimsede ümit kalır ne de azim ve irade.

Gariptir, bu tâli’i karartılmış dünyada, din, diyanet, ahlâk ve fazilet adına
ortaya konan her olumlu hizmeti kuşkuyla karşılayan, bu yolda faaliyet
gösterenleri suçlu gibi fişleyen ve herkesi şakî gören bir kısım tiran bozmaları
ve onların şakşakçıları, nedense, bir türlü bu koca dünyanın yürekler acısı
durumunu görmemekte veya görmezlikten gelmekte. Oysaki, bu coğrafyada
ürperten bir durgunluk var; asırlardır dimağlar bir şey üretmiyor; güç
kaynakları muattal.. her taraf harabe ve baykuşlara bayram.. dahası, sanki bu
koca dünya, işsizlerin, güçsüzlerin içinde barındığı ufûnetli bir han..!

Şimdi arzu ederseniz, benim ifadelerime muvakkaten bir nokta koyarak İslâm
dünyasının o yüreklere oturan ahvâl-i pürmelâlini merhum Âkif’in her zaman
vicdanlarda ürperti hâsıl eden o içli mısralarına bırakalım:

“ Musallat, hiç göz açtırmaz da... kanlı kâbusu,
Asırlar var ki, İslâm’ın muattal, beyni, pazusu.
“ Ne gördün, Şark’ı çok gezdin?” diyorlar;
gördüğüm: Yer yer
Harâb iller, serilmiş hânümanlar, başsız ümmetler;
Yıkılmış köprüler, çökmüş kanallar, yolcusuz yollar;



Buruşmuş çehreler, tersiz alınlar, işlemez kollar;
Bükülmüş beller, incelmiş boyunlar, kaynamaz kanlar;
Düşünmez başlar, aldırmaz yürekler, paslı vicdanlar;
Tagallüpler, esaretler, tahakkümler, mezelletler;
Riyalar, türlü iğrenç iptilâlar, türlü illetler;
.....................................
Cemaatsiz imamlar, kirli yüzler, secdesiz başlar;
“ Gazâ” namıyle dindaş öldüren biçare dindaşlar;
Ipıssız âşiyanlar, kimsesiz köyler, çökük damlar;
Emek mahrumu günler, fikr-i ferdâ bilmez akşamlar;
Geçerken ağladım geçtim, dururken ağladım durdum; 
Duyan yok, ses veren yok, bin perişan yurda başvurdum.
.....................................
Derinlerden gelir feryadı yüzbinlerce âlâmın;
Ufuklar bir kızıl çember bükük boynunda İslâm’ın.
.....................................
İlâhî! Gördüğüm âlem mi insaniyetin mehdi?
Bütün umranı tarihin bu çöllerden mi yükseldi,
Şu zâirsiz bucaklar mıydı vahdâniyetin yurdu;
Bu kumlardan mı, Allah’ım, nebîler fışkırıp durdu?...”

Vâkıa, hâlâ bu mağmumlar dünyasında azmini, ümidini koruyanlar da eksik
değil; bugün hemen her yerde hakikat âşığı, ilim sevdalısı, hizmet eri ve
mefkûre nesli diyeceğimiz bir hayli insan var. Ama ne acıdır ki, bunların da
sesleri hareketlerinin önünde ve faaliyetleri gürültülerinin çok gerisinde.
Bağıra-çağıra yürüdüklerinden bazen hayırdan daha çok şerre sebebiyet
veriyor; vehimle oturup kalkanları evhamlandırıyor, ilhada kilitlenmiş ruhları
endişelendiriyor ve oldubitti İslâm’dan nefret edenleri tahrik etmiş oluyorlar.
Derken, her yanda anlamlı-anlamsız bir kısım sesler yükselmeye başlıyor;
homurdanmaları homurdanmalar takip ediyor; zaman geliyor, yabancı servisler
ve değişik lejyonlar harekete geçiriliyor, neticede o güne kadar yapılan her şey
yıkılıyor; yollar tutuluyor, köprüler tahrip ediliyor; her şeyde bir kere daha
gerisin geriye dönülüyor ve yapılan onca iş ve hizmet bir kin, bir nefret, bir
gözü dönmüşlük tuğyanıyla hebâ olup gidiyor.. şimdiye kadar hep böyle oldu;
aynı toplum içinde çeşitli kamplar oluştu.. kamplar arasında atışmalar-
tartışmalar yaşandı.. zaman geldi, söz düelloları kaba kuvvet vuruşmalarına
dönüştü ve derken ak-kara bütün bütün birbirine karıştı.



Oysaki İslâm’ın temelinde akıl, mârifet ve hikmet önemli birer yer işgal
ederler. Tefekkür, tedebbür, istidlâl, içtihat İslâm toplumları için olmazsa
olmaz esaslardandır. Cenâb-ı Peygamber (aleyhi ekmelüttehâyâ) ümmetini
Kur’ân vesâyetinde aklın ve muhakemenin rehberliğine çağırır ve “İnsanın

kıvamı, tamamiyeti aklıyladır; akılsızın dini de yoktur.”1 buyurarak bize her
işimizde aklî ve mantıkî davranmayı salıklar. Zaten O, her zaman ilmin yanında
olmuş, ulemâyı tebcil etmiş –yerinde açılabilir– ve dünyada ilk defa, kadın-
erkek ilmin herkese farz olduğunu söylemiştir. “Hikmet Müslümanın yitirilmiş

malıdır, nerede bulursa alsın.”2 diyen de O’dur.
Ama ne gariptir ki, O, ümmetine yüzlerce âyet ve hadisle ilmi, hikmeti

emredip ısrarla üzerinde durduğu hâlde, birkaç asırdan beri Müslümanlar bunu
bir türlü anlayamadı; ilme, mârifete ve sanata karşı hep kapalı kaldılar; kapalı
kalmanın da ötesinde, düşünce ve araştırma itibarıyla öylesine kısırlaştı,
durgunlaştı ve kendilerini saldılar ki, gün geldi başkalarının vesâyetine girme
bile onları uyarmadı –bugün dünyanın hâlihazırdaki durumu vesâyet sayılır–
uyanıp göremediler çevrelerinde olup biteni. Yok haberi çoklarının hakikatten,
hakikat aşkından, araştırma sevdasından. Ben, bu dünyada ilimde, teknolojide
başkalarına bağımlı yaşamadan hicap duyan birine rastlamadım. Varsa birkaç
insan, onlar da seslerini duyurabilme konumunda değiller. Allah’a kulluğumuz,
iman konusundaki samimiyetimiz ise diğer olumsuz yanlarımızın tam dengi.
İbadetlerimize gelince, onlar da büyük ölçüde kültürel faaliyetlerimiz türünden
folklor gibi bir şey veya geleneklerimizden bir gelenek. Bari geleneklerimize
saygılı olabilseydik; ne gezer, onlar da zamana emanet...

Vaziyet böyle olunca, bu dünyada ne İslâm’ın özünden ne teşriî emirlerin
doğru kavranmasından ne de tekvînî esasların iyi okunup iyi yorumlanmasından
kat’iyen bahsedilemez. Bu itibarla, içinde bazı Müslüman kümelerin bulunduğu,
rengi, deseni bozulmuş, şivesi anlaşılmaz hâle gelmiş bu karanlık coğrafyada,
bizim başka bir şeye değil, yeniden hakikat aşkının, ilim ve araştırma aşkının
uyarılmasına, dinin vicdanlara bir kere daha kendi orijiniyle duyurulmasına
ihtiyacımız var. Bu dünyayı, şu anda içine düştüğü o korkunç gayyadan ancak,
kendi terbiye sistemimizle yetişmiş zinde dimağlar, aynı iman ve aynı gayeyi
paylaşan Hakk’a adanmış ruhlar; garazsız-ivazsız “hizmet” deyip koşan irade
erleri ve her türlü gâileyi aşmaya kararlı ilim, mârifet ve azim kahramanları



kurtarabilirler; maddî-mânevî, dünyevî-uhrevî beklentisi olmayan, ilim, mârifet
ve azim kahramanları. Bugüne kadar hep onların geleceği ümidiyle yaşadık;
sonsuza dek de öyle yaşama niyetindeyiz.

1 ed-Deylemî, el-Müsned 3/217; el-Heysemî, Zevâidü Müsnedi’l-Hâris 2/803.

2 Tirmizî, ilim 19; İbn Mâce, zühd 15.



Hakikat Aşkı
Bir şeyin aslı, esası demek olan hakikat, görülen, duyulan ve akledilip

kavrananın ötesinde neyin ne olduğunun, ne ifade ettiğinin ve neyi gösterdiğinin
apaçık bilinmesi demektir. İnsan, kâinat ve eşyanın, aslı, esası nedir? Bunlar
hem teker teker hem de hepsi birden ne ifade ederler; atomlardan nebulolara,
insanın en küçük parçacıklarından maddî-mânevî derinliklerine kadar bütün bir
varlık ve ondaki nizam, âhenk, güzellik ve hikmet arkasında acaba neler var?
Bütün bu gerçekler, rastlantılara verilemeyeceğine göre, mutlaka zerreden
seyyârâta her şeyin dayandığı/dayanacağı bir hakikat olmalıdır. Her şeyin gidip
istinat ettiği böyle bir hakikat vardır ve onun kendine has evsâfıyla tanınması da
her insan için bir vecibedir. İşte böyle bir vecibeyi derin bir iştiyak ve alâka
ile takip etmeye “hakikat aşkı” denir.

Topyekün varlık, eşya ve hâdiseleri hallaç ederek her nesnenin özüne,
esasına, mahiyetine muttali olma hissi, heyecanı, cehdi, gayreti ve tutkusu da
diyebileceğimiz böyle bir aşk, Hakikatler Hakikati’ne ulaşmanın da en emin
yoludur. İnsanın ruh dünyasında böyle bir heyecan ve arzunun uyarılması ve
onda her varlığın arkasındaki mânâyı anlama his, merak ve düşüncesinin
harekete geçirilmesi; geçirilip azm u iradenin şahlandırılması, hakikat aşkı
adına ilk mırıldanışlar ve ilk kıpırdanışlardır. Onun, âfâk ve enfüsü tam bir
ibadet neşvesi ve ciddiyetiyle okuyup değerlendirmesi, yeni ilmî gelişmeler ve
farklılaşan bakış zaviyeleri açısından varlık ve hâdiseleri bir kez daha gözden
geçirmesi, bunları yaparken de karşılaştığı bütün sıkıntılara katlanması; kararlı
tavırları, beyin sancısı; bir kısım muğlak ve mûdil meselelerle yüz yüze
geldiğinde ye’se düşmemesi, panik yaşamaması ve ne olursa olsun hakikate
ulaşmayı hayatının gayesi bilmesi ise bu konuda olmazsa olmaz esaslardandır.

Böyle bir yolda yürümeyi; varlık ve hâdiseleri, her şeyin önünü arkasını
düşünüp değerlendirme mânâsına “tedebbür”, her zaman beyin fırtınası
ölçüsünde mürekkep düşünme de diyebileceğimiz “tefekkür”, her nesneyi ve
her hâdiseyi basiretin engin ufkunda test etme mânâsında “tebassur” ve durma-
dinlenme bilmeyen bir azimle zamanın çıldırtıcılığına karşı dişini sıkıp
dayanma demek olan “tesabbur” şeklinde de özetleyebiliriz.

İnsan, bu mülâhazalarla kâinat, eşya ve hâdiseleri okuyabildiği takdirde
zamanla, uzak-yakın çevresindeki her şeyin dili çözülüverir; her nesne ona



kendi konum ve mânâsıyla alâkalı çeşit çeşit kasideler sunmaya başlar; içini
döker, Yaratan’a işaretlerde bulunur ve arkasındaki engin mânâlarla onun
ufkuna ışıklar, gönlüne de inşirahlar salar: Elektronlar, atomlar, o harikulâde
faaliyetleri, muntazam hareketleri ve baş döndüren âhenkleriyle; moleküller,
kendi mini dünyalarında muvazzaf birer memur gibi çelik-çavak ve nizamî
faaliyetleriyle; protoplazma, çekirdeği ve onu çevreleyen zarıyla tıpkı bir
konak, bir saray mükemmeliyetindeki mahiyet ve işleyişiyle; kalb, mide,
ciğerler ve böbrekler, ifa ettikleri yüzlerce vazifeleriyle; dimağ, ruha bağlı ve
Yaratan’ın emriyle ortaya koyduğu binlerce aktivitesiyle; vicdan mekanizması,
latîfe-i rabbâniye, zihin, irade ve şuur gibi farklı derinlikleriyle; insanoğlu,
iman, mârifet, muhabbet, aşk u şevk, kurbet, vuslat unvanları altında Yaratan’la
münasebetleriyle; karada-denizde milyarlarca canlı, farklı farklı yaratılışları,
yaşama serüvenleri, eko-sistem içindeki yerleri, kendi aralarındaki
yardımlaşmaları, belli maslahatlar çerçevesinde sınırlı mücadeleleri, ama
mutlaka umumî âhenge hizmetleriyle; yerküre, güneşle olan o hassas ve
incelerden ince münasebeti, onunla arasındaki mesafesi ve bir zırh, bir sera
gibi çepeçevre onu kuşatan atmosferi, bu havakürenin ihtiva ettiği farklı farklı
nispetlerdeki gazları, yaşamaya müsait konumu, donanımı ve bağrından
fışkırtılan vâridâtıyla; güneş, o ürperten görünümü, başları döndüren enerjisi,
harareti, ziyası, arz üzerindeki canlı-cansız her şeyle alışverişi ve değişik dalga
boyundaki şualarıyla; büyük-küçük bütün kâinatlar, aynı mânâ, aynı
muhtevadaki azametli hâlleri, gönüllere ra’şeler salan derinlikleri ve gelip
vicdanlara akan hikmet ve maslahatlarıyla herkese hakikat adına türlü türlü
mesajlar sunmakta, hakikate ulaşma yolunda ruhları şahlandırmakta ve tefekkür
edebilenlere doyulmaz dakikalar yaşatmaktadırlar.

Evet, her gün görüp temâşâ ettiğimiz o en güzel meşherlerden daha güzel, en
muhteşem saraylardan daha muhteşem, en muhtevalı kitaplardan daha
muhtevalı, en mevzun ve muntazam sistemlerden daha muntazam, en şaşaalı
mesîre yerlerinden daha büyülü ve hemen her zaman taptaze ve rengârenk
hâliyle şu yeryüzü –ona bir mânâda cennetlerin izdüşümü, Firdevslerin sihirli
koridoru da diyebiliriz– bütün o cazibedâr derinlikleriyle insanî duygularımıza
akseden birbirinden farklı tecellî dalga boyundaki güzelliklerin en enfesleriyle
başlarımızı döndürmekte ve gönüllerimizi hakikat aşkıyla coşturmaktadır.

Eğer insan, tabiat ve hayata ait hususiyetleri biraz ön yargısız, biraz da



insafla tetkik edebilse, görüp duyduğu, bakıp mütalaa ettiği canlı-cansız her
nesneye karşı öylesine derin bir hayranlık duyacaktır ki, müşâhede ettiği şeyleri
bir daha ve bir daha temâşâdan kendini alamayacak; belki de, bir sevdalı gibi
sürekli varlığın özüne ulaşma hülyalarıyla oturup kalkacaktır; oturup kalkacak
ve her yeni tetkik, yeni tahlil, yeni terkiple varlık ve eşyanın ötesindeki
hakikatlerin/hakikatin meraklı bir araştırıcısı ve âşık bir keşşafı hâline
gelecektir. Kim olursa olsun, kâinat ve içindekilere böyle bakıp böyle
yorumlayan her meraklı ve hüşyar dimağ, farklı görür gördüğü her şeyi;
başkalaşır onun nazarında renkler, desenler, şiveler; bir vecd ü istiğrak yaşar
arz u semayı her temâşâ edişinde; büyülenir güllerin, çiçeklerin revnakdâr
güzellikleri karşısında. Yıldırımların tarrakalarından, kuşların-kuşçukların o
içli ve narin nağmelerine kadar her seste Yaratıcı Kudret’e tebcil neşidelerinin
yükseldiğini duyar gibi olur ve yürür daha ilerilere en derin iştiyaklarla. Yürür
ve yer-gök arasındaki sırlı münasebetten atmosfer hâdiselerine, yağmurların
içlere inşirah salan yumuşak seslerinden çayların-ırmakların çağıltılarına kadar
hemen her şeyde tadına doyulmayan bir sermestî yaşar; yaşar da bütün bu
hâdiselerin arkasında o topyekün varlığı kuşatan sonsuz irade ve merhametin
mevcudiyetini duyar ve çocuklar gibi sevinir.. çocuklar gibi sevinir ışık-gölge
münâvebeleri, gecelerin-gündüzlerin sırlı deveranı, her biri birer kudret
kelimesi otların-ağaçların büyülü hâlleri, meyvelerin tat ve kokuları ve insan
ruhunun bunları duyup zevk etmesi karşısında. Sevinir ve aradığı hakikate
yaklaşan bir meraklı, sevdiğinin kokusunu duyan bir âşık gibi yer yer ümit
mırıldanır, zaman zaman da “Daha var” deyip yoluna devam eder; devam eder
de, ırmakların çağıltılarından ormanların içten içe iniltilerine, tenha koruların
sessiz murakabelerinden başlarını semaya dayamış gibi duran dağların mehib
duruşlarına, bağ ve bahçelerin o nefis görüntülerinden insanoğlunun iç içe
derinliklerine kadar hemen her şeyde, kitaplarla ifade edilememiş ne derin
hakikatleri idrake muvaffak olur..!

Gün gelir o, uzak-yakın çevresinde görüp duyduğu her şeyin ses, soluk, renk,
desen, hey’et, ruh ve mânâsında, idraklerimizi aşkın ve tariflere sığmayan o
ezel ve ebed Sultanı Müteâl Mevcud’un göz kamaştıran şaşaalı tecellîleriyle
yüz yüze gelir; kendini farklı bir duyuş ve seziş zemzemesi içinde bulur; yürür
daha ilerilere ve gider her şeyin farklı lisanlarla “Allah mâbûd, Allah maksûd,
Allah mahbûb” dediği ufka ulaşır. İşte o zaman bütün zahmetler rahmete inkılâp



eder; arama, yürüme meşakkatleri de zevkli bir seyahate dönüşür.
Zaten böyle hüşyar bir ruh için bir baştan bir başa bütün tabiat, topyekün

varlık ve umum eşya bir güzellikler meşheri, bir sanat ve bedîalar galerisi ve
bir zevk u safâ seyrangâhıdır. Bu meşhere ve bu galeriye gönül gözüyle
bakabilenler, bu seyrangâhı da iman nuruyla temâşâ edenler kendilerini
cennetlere uzanan bir koridorda yürüyor sanır; sinelerinde duyup hissettikleri
hakikat-i ezeliye cezbiyle çok defa kendilerinden geçer ve temâşâ iradelerini
basiretlerine bağlayarak yeni ufuklara doğru koşarlar. Görüp tanıştıkları her
varlıktan farklı bir merhaba alır, değişik mârifet dersleri dinler ve yol boyu
uğradıkları canlı-cansız her varlığın dilinden, dudağından dökülen mârifet ve
muhabbetleri yudumlaya yudumlaya dolaşır dururlar vadi vadi; selâm verir,
selâm alırlar her şeyden. Daha bir yaklaştıklarını hissederler her adımda
arkasından koştukları Hakikatler Hakikati’ne. Duyarlar hususî bir teveccüh
gördüklerini ve âdeta O’ndan mesajlar alıyor gibi olurlar pekişen ve güçlenen
imanları, mârifetleri sayesinde. Mevsimi gelince de, O’nu görüyor gibi olma
ufkuna ulaşır ve görülmezleri görür, duyulmazları duyarlar ve ayrılmak
istemezler bu zevk u şevk, mehâfet ve mehâbet koyundan.

İşte böyle bir hakikat aşkı zamanla insanda ciddî bir araştırma iştiyakı hâsıl
eder ki, herhalde üzerinde durulması icap eden önemli konulardan biri de bu
olsa gerek...



İlim ve Araştırma Aşkı
İlim ve araştırma aşkı, ilâhî isimleri, o isimler arkasındaki Zât’ı yakından

tanıma, tanıyıp yakınlığına ulaşma ve canlı-cansız karşılaşılan her nesnede
O’ndan esintiler duyup hissetme adına zevkli, mukaddes bir iştiyak ve
heyecanın unvanıdır. Böyle bir heyecan taşıyan kimse ne gecelerin karanlığına
takılır ne de gündüzlerin gürültü ve velveleleriyle dağınıklığa düşer; geceyi
ayrı bir temâşâ ufku görür, yürüyeceği noktaya yürür; gündüzü de ayrı bir fırsat
faslı olarak değerlendirir ve hep aksiyon soluklar. O, hakikate ulaşma ve inayet
görmenin zahmetli bir yolculuğa bağlı olduğunun farkındadır. Meşakkat ve
sıkıntıların nebiler yolunun zâdı, zahiresi, sermayesi olduğunu çok iyi bilir.
Yarınları ve yarınki nesilleri aydınlatmaya koşarken, mumlar gibi erimesinin
gerektiğine yürekten inanmıştır. Ömür tüketir varlığı doğru okuyup doğru
yorumlama yolunda.. ve bilgisini mârifete, mârifetini de yakîne ulaştırma
azmiyle dur-durak bilmeden koşar varlık şiirinin değişik fasılları arasında.

O, her zaman yeni bir şeylere ulaşma peşindedir; ufku, hedef ve imkânlarının
fersah fersah önünde; hızı ve irtifaı en yüksek uçanlardan daha yüksek;
sermayesi bir damla olduğu durumlarda dahi gözlerinde her zaman engin
deryaların o mehâbetli görüntüleri; kanatlarını ümitle açar-kapar ve bu uzun
yolculukta tek kuruş sermayeye sahip olmasa da, dünyanın hazinelerini
ayaklarının altında hissediyor gibi yürür hedefine. Bu itibarla da, o şimdilerde
ne durumda olursa olsun, taşıdığı bayrağın yarın yükselip göklerde
dalgalanacağında şüphesi yoktur.

Dün muasırları sürüm sürümken o yine böyleydi; didik didik ediyordu eşya
ve hâdiseleri durup dinlenme bilmeden: Çağdaşları her şeyi uzaktan uzağa
seyrede dursun, o her gün yeni yeni tespitleriyle yürüyordu varlığın özüne ve
özlerin de özüne doğru. Bir dönemde böyle çalımla yürürken niye birdenbire
durduk bilemeyeceğim; ama bugün bizim o muhteşem mirasımızı onların
sahiplendiği açıktır. Evet, bu kez biz duraklamaya geçtik onlar yürüdü; yürüdü
ve kökü bize ait esasları değerlendirerek nice keşiflere imza attılar. Her şeyin
özüne, esasına ulaşamasalar da, çağın ilim ve teknoloji harikalarının arkasında
onların olduğu muhakkak...

Bizler, uzak geçmişimiz itibarıyla oldukça parlak, şimdilerde ise
zavallılardan daha zavallı birer zamanzede olmamıza karşılık; onlar, o



kapkaranlık mazilerinden intikam alıyormuşçasına, ellerinde ilim meşalesi
fersah fersah önümüzdeler ve insanî değerlerde olmasa da ilim ve
araştırmadaki fâikiyetleriyle bize karşı caka yapmaktalar. Bize ne olmuştu da
böyle gerilerin gerisinde kalıvermiştik.! Oysaki çok sağlam bir geçmişimiz,
güçlü ve her zaman geçerli dinamiklerimiz, ilmi ve araştırmayı ibadet sayan bir
dinimiz vardı; bu açıdan da, ne ilimlere ne de varlık ve hâdiselere hiç de
yabancı değildik; ama her nasılsa bir kere cehalete, bağnazlığa, tembelliğe
yenik düşmüş; sonra da kahreden bir taklit ve şablonculuğa takılıp kalmıştık!..

Ne günlerdi; biz kendimizdik, bütün araştırmalarımız da bizceydi. İbadet
sayıyorduk düşünmeyi, araştırmayı ve öğretmeyi; hür düşünceli ve hakka
ulaşma azmiyle gerilmiş binlerce ilim âşıkı şehit vermiştik.. harıl harıldık her
alanda.. Hakk’ın kâinat kitabındaki şifrelerini çözme yolunda yarışır gibi bir
hâlimiz vardı. “O maziler sanki bir yıkık rüya şimdi.” (M. Âkif)

İlk Müslümanlar, yeryüzünde İslâmiyet’i neşrederken, bir yandan bütün
himmetleriyle gönülleri aydınlatmaya çalışıyor ve insanlara, o döneme hâkim
değişik istibdatlardan sıyrılma yollarını gösteriyor, diğer yandan da
ulaşabildikleri her topluma yeni bir ilim anlayışı, tefekkür tarzı ve araştırma
usulü sunuyorlardı. İslâm’ın zuhuru üzerinden henüz bir asır geçmemişti ki,
Âkif’in ifadesiyle: “Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi / Aczin ki,
ezilmekti bütün hakkı, dirildi / Zulmün ki, zevâl aklına gelmezdi, geberdi...”
Evet, onun gür sesinin ulaştığı her yerde, firavunluklar tarumar olup gitti ve her
bucakta hak ve adaletin bayrağı dalgalanmaya başladı. Putperestliğin yerini
tevhid düşüncesi ve Allah’a kulluk alırken, taklit ve üstûreler de bir bir
yerlerini ilim aşkına ve araştırma iştiyakına bırakıyorlardı.

O gün her ilim, ilim kabul ediliyor ve hepsi de bu aşk ve iştiyaktan nasibini
alabiliyordu: Bir taraftan âlet ve belâgat ilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, usul-i
hadis, usul-i fıkıh ve usûliddin gibi ilimler yeni bir dinî sistemin, bir hayat
felsefesinin ve bir ukbâ mülâhazasının dili, tercümanı olarak ortaya konurken –
burası o konuyu açmanın yeri değil– diğer taraftan da matematik, geometri,
kimya, tıp, astronomi, ziraat ve şehircilik... gibi pek çok fen o güne kadar çok
iyi bilinmeyen farklı bir çerçevede yeniden vaz’ediliyordu. O dönem itibarıyla,
bu ilim dallarının hemen hepsinde, araştırma sevdalısı bir hayli mütefekkir,

filozof ve kâşif göstermek mümkündür: Muhammed b. Zekeriyya er-Râzî’den1



Kûfeli Cabir’e2, Fârâbî’den3 İbn Sina’ya4, Fezârî’den5 el-Bettânî’ye6, İbn

Yunus’tan7 Zehravî’ye8, Gazzâlî’den9 İbn Rüşd’e10 kadar daha yüzlerce
deha... bizim burada işaret ettiklerimiz, kimya, matematik, geometri, tıp,
astronomi, mûsıkî, fıkıh, usul-i fıkıh, tasavvuf... gibi ilim dallarında sistemler
geliştirmiş ilim adamı, düşünür, filozof ve kâşiflerden sadece birkaçı…
Bunların insanlığa armağan ettikleri eserler çağları aşacak nitelikte ve Batı
Rönesansına öncülük yapacak mahiyettedir. Bunun böyle olduğunu içimizdeki
bir kısım haricîler kabul etmeseler de, münsif ilim dünyası artık bu konuda
farklı düşünmektedir.

Şimdi isterseniz, Haydar Bammad, Josef Bertrand ve Gustave Le Bon gibi
mütefekkirlerin bazı tespitleriyle konuyu biraz daha açalım: Milâdî sekizinci ve
dokuzuncu asırlar, değişik ilim ve fenlerin fevkalâde inkişaf ettiği aydınlık
çağlardır. İlim tarihi bu asırlar itibarıyla Şark’ı oldukça parlak anlatır. Şöyle
ki, dünyanın dört bir yanında koyu bir cehaletin hükümfermâ olduğu bu
dönemde İslâm dünyası altın çağını yaşamaktadır. İlim adamları ve
araştırmacılar, devlet ricaliyle yan yana ve el üstündedirler. Abbasî Me’mun
döneminde, devlet tarafından yerkürenin küreviyetini ispatlama karar altına
alınır. Bu karar daha sonraları Benû Musa (Muhammed, Ahmed, Hasan)
tarafından Sancar sahrasında gerçekleştirilmeye çalışılır. İlim tarihinde
keyfiyeti çok iyi bilinen bu tecrübe, bir de Kûfe sahrasında denenir ve bu
konuyla alâkalı günümüzdeki bilgilere yakın sonuçlar elde edilir.

Oysaki İslâmiyet gelmeden önce o günkü Orta Doğu’da İskenderiye
mektebinin devre dışı kalmasıyla pek çok ilmî alanda bir duraklama yaşandığı
gibi, astronomiyle alâkalı bilgiler de astrolojik üstûrelere yenik düşmüştü. İlmî
araştırmalar durmuş, insanlarda ilim aşkı tamamen sönmüş ve müsbet düşünce
de gurbet yıllarını yaşıyordu. O dönemde dünyanın en güçlü ilim merkezi
sayılan Konstantiniye’de ilim yuvaları ruhların cinsiyet tayiniyle meşgul
oluyordu; Avrupa’nın durumu ise, tamamen yürekler acısıydı.

İşte böyle bir çağda Müslüman ilim âşıkları, eski ilmî mirastan ellerine
geçen bütün bilgi kırıntılarını derin bir iştiyakla gözden geçiriyor, onlardaki
hataları düzeltiyor ve gelecek nesilleri hayret ve hayranlığa sevk edecek yeni
tespitler ortaya koyuyorlardı.

Çok erken denecek dönemde, tecrübî usulleri vaz’edenler Müslümanlar



olduğu gibi, bugün hâlâ Avrupa ülkelerinde kullanılan bir kısım alet ve
sistemlerin keşfi de yine Müslümanlara aittir; usturlap, ilim dünyasına
Muhammed b. İbrahim el-Fezârî’nin armağanı; zîc ise, aynı isimdeki eseriyle
Ebû Abdullah Muhammed el-Bettânî’nin hediyesi; ilim âleminde “cebir”
isminin her zaman Cabir’le beraber anılması rastlantı değil; ilim dünyasında,
Benû Musa’dan Muhammed’in adı ikinci derecedeki denklemlerin çözülmesi
usulüyle, Ömer b. İbrahim’in ismi de üçüncü derecedeki denklemlerin halli
usulüyle anılmaktadır; ay ve güneş tutulmalarının devrî olduğunu söylemekle bu
konuda en doğru astronomik tespitlerde bulunan meşhur Ali b. Yunus olmuştur
ki, bu zat aynı zamanda kendi “Zîc-i Hâkimî”si ve Nasîruddin et-Tûsî’nin “Zîc-
i İlhânî”siyle zamanı ölçen, yıldızların yerlerini belirleyen ve saatlerde ilk
rakkas uygulamasını gerçekleştiren binli yılların en namlı astronomudur.

Şimdilerde, bu ilim ve araştırma âşıkı insanlar bizim dünyamızda çok fazla
bilinmeseler de münsif Batılılarca hep takdirle anılmakta ve ilim öncüleri
olarak yâd edilmektedirler. İlim adamları, Lablas’ın, İbn Yunus ve Bettânî’nin
gözlemlerinden yararlandığını söylerler. Hem niye olmasın ki, Batı dünyası
asırlarca İbn Yunus ve Bettânî’nin sistemlerini kullanmış, üniversitelerinde
talebelerine İbn Rüşd’ün felsefesini, İbn Sina ve Râzî’nin tıbbını okutmuş,
Zehravî’nin cerrahi aletlerini kullanmış ve cerrahi yöntemlerini
uygulamışlardır. Göz anatomisiyle alâkalı eski köhne düşünceleri yıkarak
onların yerine, günümüzdeki bilgilere çok yakın tespitlerde bulunan el-Hâzin’i
ilim dünyasında bilmeyen yok gibidir...

Müslümanlardaki bu ilim ve araştırma aşkı, zikredilen hususlar ve
benzerlerine de münhasır değildir; onlar, edebiyattan diğer sanat dallarına,
ziraatten bahçeciliğe, sulama kanallarından meyve aşılamaya kadar o günün
dünyasınca bilinmeyen pek çok konunun da öncüleri ve rehberleri olmuşlardır.
Dünyanın, Yunan mitolojileriyle avunup durduğu bir dönemde Doğu, o
zenginlerden zengin ve ince üslûbuyla Batı’yı âdeta büyülemiştir. Batı sanatta
gayenin yükselticiliğini, tecridin sihirli atmosferini Müslümanlarla
tanıyabilmiştir. Bağ-bahçe tımarı, o ince peyzaj farklılığı bizim dünyamızın
Batıya armağanlarıdır. Orta Doğu ve diğer sıcak ülkelerin çok değişik
meyvelerini Avrupa milletlerine Endülüs Müslümanları tanıtmışlardır.
Hayvanat bahçeleri, balık havuzları da yine bu cins kafaların insanlığa
hediyesidir. O gün, Endülüs Müslümanları tabiata müdahale haklarını



kullanarak öyle mükemmel bahçeler hazırlamışlardı ki, buralarda en vahşi
hayvanlardan en nadir bulunan kuşlara kadar her türlü canlıyla karşılaşmak
âdiyattandı. Bu geniş alanların olabildiğine mükemmel dizaynı ve zenginliği,
şelâlelerin büyüleyici görüntü ve sesleri karşısında onları temâşâ edenler âdeta
kendilerinden geçerlerdi.

İlk Müslümanlar ilim ufukları, hakikat tutkusu ve araştırma aşklarıyla varlık
ve eşyayı didik didik etmiş, çağlar boyu birer kaynak olarak herkesin
başvuracağı çok önemli tespitlerde bulunmuş, uğradıkları her yeri kendi engin
zevklerine göre yeniden şekillendirmiş ve tıpkı Cennetlerin koridorları hâline
getirmişlerdi. Herkes onlara ve dünyalarına imreniyor, yüreklerinde kin ve
nefret taşımayanlar gönüllü olarak onların vesâyetine koşuyordu. Zaten öylesine
geniş bir husumet cephesi karşısında da sırf kaba kuvvetle onca zaman ayakta
kalınamazdı.

Günümüze doğru gelirken yavaş yavaş o aşk u iştiyak söndü. O beyin
fırtınaları tamamen dindi ve her şey tersine döndü.. ve bu millette öldüren bir
yorgunluk yaşanmaya başladı. Geçmişin oldukça cahil ve her zaman gözümüzün
içine bakan çoban toplumları ilmî seviyeleri, araştırma ciddiyetleri, maddî
terakkî ve teknolojik üstünlükleriyle bizi vesâyetlerine çağırır oldular. Acaba
onlar şu anda bulundukları bu noktaya nasıl gelmişlerdi?. Bütün dünya ile
oynayacak bu korkunç gücü hangi yollarla elde etmişlerdi?! Bence bütün bu
meselenin kestirmeden tek bir cevabı var; o da: Dün bizim geçtiğimiz yollardan
geçerek..!

Bu itibarla, bize ve bütün eğitimcilere sadece, insanımızda, bir kere daha
kendi soyumuzla tanıdığımız hakikat ve ilim aşkını uyarmak, bir kere daha
onları, araştırma azm ü iştiyakıyla şahlandırmak kalıyor. Ne var ki, bu koca
coğrafyada böyle bir şeyi başarmak için de, zinde dimağlara, hakka adanmış
gönüllere, garazsız, ivazsız ve hiçbir gaile karşısında sarsılmayacak kadar da
yürekli babayiğitlere ihtiyaç olduğu bir gerçek; şahsî, ailevî, siyasî ve
ekonomik herhangi bir menfaat mülâhazası olmayan ve her türlü beşerî
ihtiraslardan uzak babayiğitlere...

1 Milâdî doğum tarihleri:
4 864

2 815



3 870

4 980

5 796

6 858

7 950

8 936

9 1058

10 1126



Şafaklar Üst Üsteydi
Dünyanın karanlıklara yenik düştüğü bir dönemde ufkumuz hep renklerle

tülleniyordu ve peşi peşineydi fecir şölenleri. Doludizgindi ışık süvarileri
ellerinde pâr pâr meşaleler, dirilişe çağırıyorlardı insanları uğradıkları her
yörede.. diriliyordu semtlerine uğrayanlar İsa Mesih nefesi duymuş gibi.. ve
yeşeriyordu geçtikleri yerler Hızır uğramışçasına. Bir gözleri dünyada, bir
gözleri ukbâda; halkın içinde Hakk’a müteveccihti bu büyülü çehreler.. akılları,
kalbleri el eleydi şu dünya macerasında; kâh burada, kâh ötede o sihirli
seyahatleriyle her gün ayrı bir şehrâyin yaşıyorlardı âdeta...

Gökler bu dünya ile iç içe ve dudak dudağaydı.. şehirlerimiz, köylerimiz
semaların tabakaları gibiydi. Kıtadan kıtaya geçme yakınlığı gibi tahayyül
ediyorduk âsuman katmanları arasında seyahati ve çocuklar gibi en tatlı
hülyalarla geçiyordu gecelerimiz-gündüzlerimiz. Her şafak ve tulû ile var
olduğumuzu bir kere daha duyuyor, bir kere daha yeniden diriliyorduk. Düşünce
ufkumuzda hep Cennet meltemleri esiyor ve üzerimizde ruhanîlerin kanat
sesleri duyuluyor gibi oluyordu. Bütün bir geçmişi bu günle, bu günü de yakın-
uzak gelecekle iç içe yaşıyor, muasırlarımızın zaman darlığından değişik
bunalımlarla kıvrandıkları aynı anda biz, Cennetin ferah-feza yamaçlarında
dolaşıyor gibi hep huzur ve neşe solukluyorduk.

Her zaman sonsuzdan ışıklarla pâr pâr bu dünyada, uhrevî derinlikleriyle baş
döndüren köylerimiz-kentlerimiz ve gelin odasına benzeyen pırıl pırıl
yuvalarımız vardı. Bu dünyada, gül dikenle barışık, kedi güvercinle yan yana,
bülbül saksağanla arkadaş ve her şey ebediyet türküsü meşk ediyor gibi bir
derinlikle salınıyordu. Görüp duyduğumuz hemen her şeyle sûr sesi almış gibi
bir kere daha derlenip toparlanıyor, daha bir hızlı O’na yürümeye duruyor ve
yürüdüğümüz yolların gidip ta semalara dayandığını duyar gibi oluyorduk.
Bilhassa kalbî ve ruhî hayat yörüngesinde yürüme bahtiyarlığına ermiş aydınlık
ruhlar için bu dünyada yaşamak âdeta bir imtiyazdı.

Her fecirde sonsuza çağrı ezan sesleriyle yeni bir “ba’sü ba’de’l-mevt”
yaşıyor ve duygularımız taptaze, gönüllerimiz olabildiğine hüşyâr, ruhlarımız
da meleklerle atbaşı, dini, gökten ilk indiği günün taravetiyle duyuyor, birkaç
adım ötede Sonsuz Nur’un tebessümlerini görür gibi oluyor ve saygıyla
olduğumuz yerde kalakalıyorduk. Hep ötelerin derinliğiyle düşünüyor,



yaşamayı meleklerin temkiniyle değerlendiriyor ve her zaman Hakk’a âşinâ
gönüller gibi oturup kalkıyorduk.

Bizim o günkü bu sihirli dünyamız âdeta zeminin hayat kaynağı, göklerin de
kalbi mesabesindeydi; bu kalb her zaman ritmik atışlarıyla “Hû” deyip duruyor
ve canlı-cansız aksesuarıyla her an bize Cennet güzelliklerini hatırlatan akla-
hayale gelmedik sürprizler sunuyordu. Pırıl pırıldı her taraf; bakıp bakıp
çevremize, duyuyorduk varlık ve eşyanın çehresinde öbür âlemin göz
kamaştıran ihtişamını...

Gecelerimiz hep bir “seher” nuraniyetiyle geçiyor, gündüzlerimiz ise
Firdevs yamaçları gibi apaydındı; apaydındı üstümüze abanmış atmosfer ve
onun çevrelediği tabiat, apaydındı bahar-yaz-sonbahar-kış ve bütün hilkat.
Bizler bu renkli iklimde, dua ve niyazlarımızla her zaman iradelerimizi aşan
isteklerde bulunuyor ve oturup-kalkıp sürekli O’nu hoşnut edecek şeyler
mırıldanıyorduk. Duygularımız canlı, gönüllerimiz mızrabını yemiş bam teli
gibi tir tir, her zaman O’na farklı telden ne besteler ne besteler sunuyorduk. Yer
yer yüreklerimizden kopup gelen ve sinelerimizden yükselen âh u enînler
Yakub’un (aleyhisselâm) içli feryatları gibi bir çığlık olup yükseliyor; esen
rüzgârlar da Yusuf’un (aleyhisselâm) gömleğinden kokular sürünüp esiyordu.
Her bucakta tertemiz duygularla örgülenen şeker-şerbet sözler, “kelime-i
tayyibe” gibi salih amellerin eşliğinde, kendi ufku itibarıyla âdeta “çiy
noktası”na yükseliyor, sonra da daha değişik bir Hak inayetine dönüşerek
sağanak sağanak başımızdan aşağıya boşalıyordu. O günler mü’minlere vaad
edilen günlerdi ve o yerler Kâbe’den, Tûr-i Sînâ’dan kopup gelen yerlerdi,
bizler de yeryüzü mirasçıları tâli’lilerdik...

Bir gün geldi, düşmanların amansız saldırıları dostların vefasızlığıyla
birleşince, biz de durduğumuz yerde duramaz olduk. Üst üste sarsıntılar
yaşadık, sonra da birdenbire devriliverdik. Kim bilir belki de, maruz
kaldığımız o hıyanetlere uğramasaydık, bu dünya kıyamete kadar o kendine has
güzellikleriyle hep tüllenip duracaktı..?

Ne acıdır ki, bir uğursuz dönemde, bu aydınlık dünyanın bütün ışık
kaynakları tahrip edildi.. meşale tutan eller kırıldı.. hak söyleyen ağızlara
fermuar vuruldu.. ve gelip hayat kaynaklarımızın başına bir kısım gulyabanîler
oturdu. Ve artık güneş kendi rengiyle doğmaz olmuştu; ay, çehresindeki



lekelerin gölgesinde bir garip gibiydi; zemin de, ifritlerin cirit attığı bir vahşet
alanı hâlini almıştı. Olan olmuştu ve gayrı ne bildiğimiz türden güller açıyor,
ne çiçekler çevreye kokular saçıyor ne de bülbüller ötüyordu. Huzur ve neşe ile
etraflarına tebessümler yağdıran insanların yerinde de kine, nefrete, düşmanlığa
yenik düşmüş kara ruhlu karakuralar ve gayzla homurdanan mağmumlar vardı.
Bütün kalb ve ruh insanları o aydınlık çağla beraber sanki gidip kayıplara
karışmıştı. Bomboştu köy-kent, ova-oba boş olduğu kadar dimağlarımız ruhtan,
mânâdan ve kendi değerlerimize saygıdan...

Yığınlar bir illüzyona maruz kalmış gibi ayakta uyuyor; zimamı elinde
tutanlar her gün ayrı bir fantezi peşinde.. kendi değerlerinden kaçan kaçana ve
toplum çapında âdeta bir bozgun yaşanıyordu. Ne soy ağacına saygı kalmıştı ne
de onun meyvelerine itibar; ağacın köküne baltalar inip kalkıyor ve bin senelik
mirasımız ecdada inat çöplüğe atılıyordu. Münafıklık en mergup bir metâ hâlini
almış ve her taraf nifakla inliyordu. Aldatma maharet sayılıyor; takiyye,
profesyonel takiyyecilerin elinde Müslümanları karalama adına altın çağını
yaşıyordu. Mülhidler her zamankinden daha kurnaz, daha hızlı, buna karşılık
pek çoğu itibarıyla mü’minler ise ibadet yorgunu, hizmet bezgini, ücret
bağımlısıydı.. ve tabiî sabır, azim, fedakârlık ve kararlılık bekleyen konular da
fevkalâde zuhurlara emanet edilmişti. Aslında, harikulâde tecellîlere inanan
insan ne kadar kalmıştı onu da Allah bilir!

Yakın tarihimiz itibarıyla bu ölçüde dağınıklığa maruz kalmış bir toplum
olarak derlenip toparlanmamız mümkün müydü.? Bir daha kendimiz olarak
kendi ayaklarımız üzerinde durabilecek miydik? Zâhirî esbaba bakılınca olumlu
bir şey söylemek oldukça zordu; ne var ki inanan gönüller için sebepler her şey
demek de değildi. Hak, inayetiyle tecellî buyurunca ne olmazdı ki! Bugüne
kadar insanoğlu kaç defa kara-buza yenik düştüğü aynı anda sürpriz baharlarla
karşılaşmış; kaç defa en korkunç yangınların bağrında “berd ü selâm”a şahit
olmuştu. İnsanoğlu yöneleceği kapıya sadakatle yöneldiği, içini O’na açıp
derdini O’na şerh ettiği her defasında içinde bulunduğu ölüm çukurlarını
yükselme rampaları hâline getirmiş ve bir hamlede, bir nefhada ulaşılmaz gibi
görülen zirvelere ulaşıvermişti. Neden bir kere daha olmayacaktı ki!..

Evet, şimdiye dek samimiyetle O’na yönelenlerden hiç kimse geriye boş
dönmemişti ve O’na karşı müstağni duranlardan da asla kurtulan olmamıştı. İşte
bütün bu mülâhazalarla bizler şu anda, yüzümüz kara, ama gönüllerimiz tir tir,



ümidimizi O’nun rahmetinin enginliğine bağlayarak, yetersizliğimizi-
tutarsızlığımızı ve tabiî çaresizliğimizi O’na açıp bizi yepyeni semavî bir
takvimle farklı bir diriliş faslına ulaştırmasını diliyor, arzu ve emellerimizi de
inayetine emanet ediyoruz



Kalbin Solukları
Kalbin solukları harfsiz, kelimesizdir ama, biz en tesirli beyanı, en

büyüleyici mûsıkîyi de onlardan dinleriz. Henüz dillere düşmemiş, gelip
kulaklara ulaşmamış, kalem uçları ve daktilo tuşlarıyla tanışmamış; ama bütün
bu yolların hepsiyle kendini ifade etmenin çok çok üstünde öyle nefis bir şivesi
vardır ki kalb soluklarının, onlara sahip olanlar artık başka şeyler yazıp
çizmeye ve onların dilinden anlayanlar da daha tesirli bir beyan aramaya
ihtiyaç hissetmezler. Eğer fesahat ve belâgatla kendilerini ifade etmeye çalışan
edipler ve değişik üslûp insanları ya da kitlelere tesir adına demagojiden
demagojiye koşan beyan şarlatanları kalbin soluklarındaki o derinlerden derin
büyüyü sezebilselerdi, böyle dolambaçlı ve hatarlı yollarda ömür
tüketeceklerine kendi sinelerine yönelir ve düşünce mızraplarıyla kalblerinin
nağmelerini almaya çalışırlardı...

Ama neylersin, çağ bir gürültü çağıydı; âdeta insanlar da onun diliyle
kendilerini ifadeye çalışıyorlardı: Evet, bugün dünya bir baştan bir başa en
münasebetsiz seslerle inliyor. Medeniyet harikaları dediğimiz otobüsler,
trenler, tramvaylar, grayderler, dozerler, vapurlar, uçaklar, radyolar,
televizyonlar... atmosferimizi kirletip huzur ve sükûnumuzu delik deşik ettikleri
gibi, bizi de kendilerine benzettiler; bugün hemen pek çoğumuz itibarıyla
dillerimiz kalblerimizin önünde, seslerimiz makineleri aratmayacak şekilde
dem tutuyoruz âdeta bu umumî gürültüye. Ülke bir baştan bir başa tıpkı sağırlar
ülkesi, bağıran bağırana.. sesimizle-soluğumuzla birilerini bastırmaya çalışıyor
gibi bir hâlimiz var. Ne düşünceye saygı kaldı ne de insanî hissiyata hürmet; laf
ebeliği ve kelime oyunlarıyla çok geniş alanlı gürültü çıkaranlar âdeta başarılı
addediliyor ve ödüllendiriliyor. İsterse deyip ettikleri hiçbir menfaat vaad
etmesin ve hiçbir mantıkî kurala da uymasın; şöyle-böyle ses getiriyor ve
yığınları harekete geçiriyorsa iş tamamdır…

Bir zamanlar sükût ve sessizlik bizim en tabiî hâlimiz ve her zamanki
iklimimizdi. Belki çokları farkında değildi bu huzur atmosferinin ve bu
sessizlik mûsıkîsinin, şimdilerde sezemedikleri gibi bu tiz perdeden
gürültüleri. O zamanlar bu sükûnet ikliminde sadece seslerin en tabiîleri
duyulur ve bir şiir ve mûsıkî gibi dinlenirdi. Bu hâl her gün birkaç kez o natürel
seslerle banyo yapan insanların ruhuna öyle sinmişti ki onların ikliminde asla



gürültü kirliliği olmaz ve hiç kimse bağırıp çağırmaya iltifat etmezdi. Her yer
lebâleb sükûnetle dolar-taşar ve herkes sessizlik soluklardı. Onların ikliminde
saygı ve terbiye edalı öyle bir sükûnet hâkim idi ki, o atmosfere bir kere
uğrayıp bir iki damla sessizlik yudumlayanlar bir daha da oradan ayrılmayı
düşünmezlerdi.

O zamanın insanları henüz medeniyet harikalarıyla tanışmamışlardı ve bu
geveze varlıkların mârifetlerinden haberdar değillerdi; her taraf sessizdi;
onların durumu da milimi milimine bu umumî hava ile tam örtüşüyordu. Gezip
dolaştıkları her yerde süt gibi bembeyaz bir sükûnet yudumluyor, uğradıkları
herkesten sükût işaretleri alıyorlardı. Ömürlerini her türlü münasebetsizliğe
kapalı bir ledünnîlik içinde geçiren o dönemin tâli’lileri, her zaman ayrı bir
eda, ayrı bir hava ve ayrı bir şivede öyle bir sükûtîlik sergilerlerdi ki, nadiren
de olsa, çevrelerinde meydana gelen haricî gürültüler bu sessizlik şiirinin
âhengini kat’iyen bozamazdı.

Konuşmaları icap ettiği yerde bu insanların da bazen konuştukları olurdu ama
onların söz ve beyanları daha ziyade hâllerinden süzülen mânâları açmaya
mâtuf, müphem hisleri şerh etme istikametinde ve gözsüzlere pinhân hakikatleri
avamîleştirme yönünde olurdu. Ağızlarını sık sık açmazlardı; açtıklarında da
sükûtî durumlarında işleyip örgüledikleri düşünce dantelâlarını serer-sergiler
ve kendilerini dinleyenlere sessizliğin fikir kristallerinden ne hikmet cevherleri
ne hikmet cevherleri sunarlardı.

Bu tertemiz atmosferde, ne gelip o pırıl pırıl havayı delen bir şerare, ne
yırtık bir ses ne de münasebetsiz bir gürültü duyulurdu. Ara sıra bütün bütün o
iklime yabancı bir ses ve soluk bu havayı yırtsa da o insanlar ve onların büyülü
atmosferi âdeta bir sihirle yenileniyor gibi hemen değişir, o eski esâtirî hâline
bürünür ve yeniden kendini meşk etmeye dururdu; dururdu da gönül dilleriyle
ifade ettikleri o sükûtî hitabelerle, meleklerin gökten dökülen ilhamları gibi
ulaşabildikleri bütün ruhları mest ederlerdi. Onlarla tanışma bahtiyarlığına
erenler “duydum, dinledim, okudum, öğrendim ve inandım” yerine “gördüm,
hissettim, büyülendim ve bende oldum” derlerdi. Onların hâl ve gönül
derinliklerine bağlı bu fâikiyetleri sayesinde idi ki dilleri bilinsin-bilinmesin,
ne demek istediklerini herkes rahatlıkla anlar ve onlara büyülenirdi. Halkla içli
dışlı olmaları bir yana, çekilip bir köşede iç murâkabelerini yaşadıklarında
dahi hâlleri ve görüntüleriyle gönüllere korlar saçar ve ruhlarda bir sûr sesi



gibi duyulurlardı. Her zaman Hak’la irtibat içindeki bu dupduru insanların
susması, bilemediğimiz bir sırla kalbî ve ruhî suskunluğa maruz kalmış
kimseleri harekete geçirme adına âdeta bir komut gibiydi. Onlar, gönüllerindeki
mahfî hazineleri tavır ve davranışlarıyla ortaya dökünce, bir dilin susmasına
bedel o anda pek çok dil birden çözülür, önyargısız müsait gönüller dinlemeye
durur ve her yanda müthiş bir heyecan köpürmeye başlardı. Onların bu
sessizliği, ruhları coşturan öylesine derin bir mûsıkî idi ki, o atmosferi yaşayan
herkesi önüne katar, istediği yöne sürükler, onlara hiç kimseden
duyamayacakları nağmeler duyurur ve adı konmamış sürprizler yaşatırdı.
Çevreleri onların bu sükûtî hitabelerinden pek çok şey alır, ifade ve beyanlarla
daraltılmamış farklı mazmun, farklı mefhum, farklı mantukların engin
ufuklarında dolaşır ve gönülleri ölçüsünde bir derinlik yaşarlardı.

Hele o sükûtîler içinde öyleleri vardı ki, onların bakışlarından dökülen
ışıkları, yüz çizgilerinden akan mânâları ve tılsımlı tavırlarındaki derinliği
görebilenler hemen büyülenir ve bir daha da onlardan ayrılmak istemezlerdi.
Böyle sükûtî bir şiirle dolmuş ve doymuş kimseler dinî düşünce ve mü’mince
mantığın ortaya koyduğu açıyla her şeyi daha bir farklı duyar ve daha engin bir
temâşâ zevkine ererlerdi.

Ben şahsen, iz bırakan o büyük sükûtîleri “idrak” diyebileceğim çerçevede
tanıyamadım; dolayısıyla da gerektiği ölçüde yararlandım diyemem; ama yine
de itiraf etmeliyim ki, bir alıcı olarak bütün kabiliyetsizliğime rağmen, onların
ikliminde bulunduğumda yer yer çiy damlaları gibi ruhuma akan bazen müphem,
bazen muğlak fakat her zaman büyüleyen bir eda içinde öyle sırlı şeyler görüp
hissetmişimdir ki, aradan yıllar geçtiği hâlde onları her yâd edişimde hâlâ
ürperirim. Onların, o harfsiz-kelimesiz, sessiz ve sözsüz beyanları her şeye
rağmen beni öylesine mest etmiş idi ki, bugün dahi o dırahşan simaları
hatırladıkça gözlerim dolar ve ruhumda o sükûtîlikten nağmeler duyulmaya
başlar. Kendi tabiat havzımın sınırlarını zorlamaya durur ve olduğumun yanında
olabileceğimin hülyalarına dalarım.



Bir Bakış Açısı
Bir kitabullah-ı âzamdır serâser kâinat,
Hangi harfi yoklasan mânâsı hep Allah çıkar.
(R. M. Ekrem)

Kendine ve çevresine bakmasını bilenler için her zaman dalga dalga gelip
gözlere akan, damla damla gönüllere süzülen varlığın ruhundaki o büyüleyen
güzellikler, özündeki âhenk, mânâsındaki şiiriyet; kalbleri sevgiye, aşka,
alâkaya uyaran öyle bir güce sahiptir ki, bu ledünnî hazzı duyabilenlerin artık
dünyada zevk edecekleri hiçbir şey kalmamıştır dense mübalâğa edilmiş olmaz.
Onlara, görüp okudukları her şey kâse kâse muhabbet sunar.. coşturur insanî
duygularını ve ruhlarında sönmeyen bir heyecan uyarır.

Farklı bir edaya bürünür böyle bir bakış ve duyuş karşısında bütün kâinat ve
içindekiler.. dili çözülür eşya ve hâdiselerin.. canlı-cansız her şeyin üzerine bir
kısım füsunlu ışıklar yağıyor gibi olur.. mekân âdeta kendi buudlarını aşar ve
bir başkalaşır; zaman daha bir derinleşerek uhrevî bir güzelliğe ulaşır. Her şey
böyle nefislerden nefis bir eda ile kendini ifade etmeye durunca, Vareden’e
karşı içimizdeki sevgi, aşk ve alâka da debisini artırarak bize vuslat neşideleri
mırıldanmaya başlar.

Hislerimizin heyecanla köpürdüğü, duyuş ve sezişlerimizin değiştiği, idrak
ufkumuzun derinleşip farklılaştığı bu türlü durumlarda çok defa gündelik
alâkalardan sıyrılır; bütün bu olup bitenlerin perde arkasına yönelir ve
öteleşmenin ruhlarımıza kazandırdığı genişlikle şu her zaman görüp temâşâ
ettiğimiz kâinatları, bağrında yaratıldığımız tabiatı, Sevgili’nin kaleminden
dökülmüş harfler, kelimeler, şiirler gibi duyar ve mırıldanır; O’nun neyinden
dökülen nağmeler gibi dinler ve heyecanlanır; O’nun tığından çıkmış dantelâlar
gibi temâşâ eder, hayret ve takdirlerle karşılar; sonra da karşılaştığımız bütün
bu şeyleri öper öper başımıza kor, koklar koklar yüzümüze-gözümüze sürer ve
bu vuslat koridorunda vuslat demlerine denk unutulmayacak dakikalar yaşarız.
Duyarız O’na karşı aşk u alâkanın her şey olduğunu ve bütün cismanî, bedenî
hazlara fâik bulunduğunu.

Hele bazı zamanlarda ahvâl ve şartlar gönülleri öylesine yumuşatır,
derinleştirir ve semavîleştirir ki, ihtimal böylelerine o esnada “Cennet’e



giriniz!” diye teklif edilse, iç içe yaşadıkları bu aşk u vuslat atmosferinde
kalmayı tercih edecek ve kendilerine yapılan teklife hemen “Evet”
demeyeceklerdir. Her şeyden evvel onlar burada, gönüllerinin genişliği
ölçüsünde bir cennet yaşadıklarından her gün duyup zevk ettikleri bu cennet
rüyasından uyanmak istemeyeceklerdir. Sâniyen bu vefalı gönüller, bizzat
mahbub, maksud ve matlub olan Zât’a müteveccih yaşadıklarından, Firdevs bile
olsa başka bir şeye yönelmeyi ufukları ve mazhariyetleri itibarıyla saygısızlık
addedeceklerdir. Zaten, öteki Cennet de, olsa olsa burada mü’min vicdanlarda
nüve hâlinde duyulan cennetlerin bir inkişafı olabilir. Onu da icmâlin rahmet
buudlu tafsîli sayar ve “Henüz meyve derme mevsimi değil.” der, her şeyi iman
ve ümitlerine emanet ederler.

Aslında hemen hepimizin ruhunun aradığı, belki de çok defa bilmeyerek
arkasından koştuğu bir şey varsa, o da, çevremizden aldığımız/alacağımız
uyarılarla Hakk’a karşı duyacağımız aşk u alâkadır. Dünyanın, ruhlarımızda
hayranlık uyaran güzellikleri; canlı-cansız her varlığın birbiriyle olan içten ve
sıcak münasebetleri; bütün sevmeler, sevilmeler, ümitler, tatlı hülyalar, arzular
ve iştiyaklar O’nunla olan o sırlı alâkanın bir yansımasından ibarettir. Tadıp
duyduğumuz dünya nimetleri, yaşadığımız değişik haz “ân”ları, gönüllerimizde
O’nun teveccühünün birer tecellîsidir.

Yaşamayı sevimli ve câzip kılan O’dur; biz, O’nun içimize attığı muhabbet
kıvılcımıyla severiz hayatı. Bu itibarla da bize, mûnis, yumuşak ve sıcak
görünen her şeyde evvelâ O’nu sever, O’na karşı alâkamızı bir kere daha
yeniler, sonra da kendi zevklerimizi, şevklerimizi yorumlamaya çalışırız.
O’nunla başlarız her şeye; O’nunla devam ettiririz devam ettirilecek her
işimizi: Kendimize karşı duyduğumuz her alâkada O’nun aşk ve muhabbetiyle
heyecanlanır; müşâhede ettiğimiz her şeyde görüp duyduğumuz değişik işaret ve
emarelerle ürperir; ağzımızı açıp bir şeyler mırıldanırken O’nun dilimize
armağan ettiği kelimelerle O’nu duyar ve eğer gidip kör bir inada
saplanmamışsak, her zaman O’ndan neler ve neler dinleriz. Sonsuzun
güzelliklerine bürünmüş ne gül-endam şeylerle karşılaşır; ne çehreleri O’nun
ziyasıyla süslü varlıklarla tanışır; ne zevkine doyulmayan temâşâlara erer ve ne
sır koylarında dolaşırız.

İşte böyle birine her nasılsa o zamana kadar ihmalinin körlüğüne emanet gibi
görülen bütün kapalı kapılar ardına kadar açılır, o âna kadar duyulup



hissedilmedik pek çok şey bir sürpriz edasıyla ortaya çıkar; birdenbire varlığın
buudları değişir ve insan âdeta yerini, konumunu bir kere daha keşfeder ve bir
kere daha tâli’inin gülen yüzüyle karşı karşıya gelmiş olur. Bundan sonra onun
nazarında esen rüzgârdan yağan yağmura, çağlayan ırmaklardan dalga dalga
homurdanan denizlere, gökyüzünü süsleyen yıldızlardan yerdeki güllere,
çiçeklere kadar her şey Sevgili’den birer mesaj hâlini alır ve gözlerde,
gönüllerde o rengârenk güzellikleriyle tüllenmeye durur.

O, her şeyiyle güzeldir; O’na ait olan ve O’ndan gelenler de güzeldir. Hem
öyle güzeldir ki, hüşyar bir gönül, görüp temâşâ ettiği her şey üzerinde O’ndan
bir kısım imâ ve işaretler aldıkça damarlarında kanı çekilir gibi olur ve
O’nunla bir anlık vuslat adına canını feda etmeyi dahi az bulur.

Elbette ki bu konuda herkesin duyup zevk etme ufku farklı farklıdır.
Çevrelerine basiretleriyle bakabilen ve ihsasları itibarıyla derinleşip mârifet
ve ruhanî hazların zirvesine ulaşan hassas ruhlar, sathîler sathîliklerinde
emekleye dursunlar, kim bilir ne engin hayaller içinde yüzer durur ve
tâli’lerinin sonsuza açık ufuklarında ne sırça saraylar kurarlar.

Ben her şeyi ancak kendi idrak ufkumun darlığı içinde duyup hissedebildim;
hissedebildiklerimin de kim bilir kaçta kaçıyla şu anda karşınızdayım!. Kalbî
ve ruhî hayat kahramanlarının her şeyi daha farklı zevk edip
değerlendirdiklerini/değerlendireceklerini düşünüyorum. Her zaman yer-gök
farklılığı kadar farklı istidatların bulunabileceğine ve bunların, varlığı değişik
temâşâ rasathanelerinden rasat edebileceklerine inandım. Onları takdir ederken
kendi zevk ufkumu sorgulamayı da ihmal etmedim. İmrendim o evirip-çevirip
insan olmanın bütün avantajlarından istifade etmesini bilen vicdan
kahramanlarına ve onların ekstra mazhariyetlerine...

Onlar nerede dururlarsa dursunlar, ben nerede bulunursam bulunayım, yine
de kendimce hayatımın en tatlı rüyalarını, varlık ve hâdiseleri öbür yüzleri
itibarıyla okumaya çalıştığım demlerde gördüm; gördüm ve o küçük ölçülerim,
ayarsız kriterlerimle ne elde ettiysem onu insan olarak yaratılmış olmama
Allah’ın en büyük armağanı saydım.

Bazıları görüp duyduğu şeylerle yetinir ve vardığı nokta her neresi ise orayı
mârifet ve ruhanî hazların serhaddi sanır; oysaki o, istidadı müsaitse, bir hamle
daha yapıp himmetini bir kez daha şahlandırıverse daha değişik bir çerçeveden



kim bilir ne farklı sesler, sözler duyacak, ne göz kamaştıran renklerle
karşılaşacak, ne büyüleyici güzelliklerin temâşâsıyla kendinden geçecek ve
“Meğer serhat orası değilmiş de burasıymış.” diyecektir. Onunla da iktifa
etmeyip bir kere daha gerilse ve görüp müşâhede ettiği şeylerde derinleşiverse,
içine akan farklı mânâlar karşısında “Hayır hayır, her şey şu anda ulaştığım
noktada mündemiçmiş.” diye mırıldanacak ve orasını her şeyi doğru görüp
doğru okumanın son sınırı sayacaktır.

Allah’ın kelimâtı da, cümleleri de, o kelimât ve cümlelerden meydana gelen
tekvînî ve teşriî kitapları da sonsuzdur, çok buudludur ve ihata edilemeyecek
ölçüde bir muhtevaya sahiptir. Bu sonsuzluk, bu çokluk ve bu zenginlik
istidatlara, gayretlere emanettir. “Herkesin istidadına vâbestedir âsâr-ı feyzi”
ve herkesin teveccühü kadardır ruhundaki inkişafı...



Fânîliklerle Kuşatılan Ruhlar
Dünyayı sadece fânî yüzü ve kendi darlığı içinde duyanlar, vicdanın onca

genişliğine rağmen hayatlarını zindanda geçiriyor gibi onu karartmış sayılırlar.
Bunlardan pek çoğu, böyle bir darlığı her hissedişinde, ya daha parlak ve
muhteşem kabul ettiği maziye vurgun yaşar ya da hayallerinde şekillendirdiği
tül pembe bir gelecek rüyasıyla teselli olmaya çalışır. İçinde bulunduğu en
eşref gün ve saatlere sözünü dinletip onlara gönlünün boyasını çalarak kalb ve
ruhun ferah-feza iklimlerine yükseleceğine, ya “teselli” deyip hâli ve istikbali
görmezlikten gelerek geçmişe sığınır; ya da köksüz, temelsiz bir yalancı âtî
tasavvuruyla avunur durur. Bütün bunların teselli adına bir şey ifade
etmediği/etmeyeceği açıktır; ama gel gör ki, o bir türlü bunu anlamamaktadır.

Evet, gelecek asla unutulmamalı, o her zaman millî ruh desenimize göre
değişik ihyâ ve inşâ projelerine esas kabul edilmeli ve ona saygı duyulmalı;
şanlı geçmişimiz de hep hayırla yâd edilmeli, ruh ve mânâ köklerimiz hatırına
da her zaman müracaat edilecek bir kaynak sayılmalıdır. Bütün bunların
yanında, daha çok da içinde bulunduğumuz zaman üzerinde durulmalı ve evrile
çevrile değerlendirilmelidir ki, bence bazılarını sıkan ve bunaltan darlıktan
kurtulmanın yolu da bu olsa gerek.. yoksa, ne “Her yer karanlık!” deyip geçmiş
adına bir kısım üstûrelere sığınmakla ne de eşyanın tabiatını görmezlikten
gelerek âtî hesabına tutarsız hülyalara dalmakla kat’iyen bir yere varılamaz.
Şimdiye kadar bu tür hülyalar hasret, hicran ve inkisarlarımızı artırmaktan
başka bir şeye yaramamıştır.

Ama ne acıdır ki, bazı kimseler, bulundukları durumun darlık ve sıkıcılığını
iman ve Hak’la münasebetlerini güçlendirerek aşacaklarına, sürekli gelgitler
yaşayarak boş kuruntularla ömür tüketmektedirler.

Böyleleri için hayat çok kısa ve sınırlıdır; onun ne insanın emellerine cevap
verecek bir vüs’at ve derinliği ne de hislerinin enginliği açısından ümit vaad
eden bir yanı vardır. O fevkalâde vefasızdır; ne yemeye doyar ne de yedirmeye
“Eyvallah!” eder. Senin olup olmadığı belli değildir; bir ömür boyu sırtında
taşırsın da bilinmedik bir dönemeçte “Allah’a ısmarladık” demeden çeker
gider. Evet, kimsenin elinde miadını gösteren bir senet yoktur. Yaş ortalaması
denen sınır kime vefa yüzü gösterir, o da belli değildir. Mukadder gibi görülen
ömrü son damlasına kadar yaşayanların sayısı belli şart ve belli ortamlara göre



farklı farklıdır: İnsan herhangi bir sabah veya akşam ya da günün belirsiz bir
saatinde, kendi hâlinde, her şeyden gafil, karşısına çıkacak sürprizlerden
habersiz, bir yolda yürürken, şu veya bu şekilde bir iş görürken derlenip
toparlanma fırsatını dahi bulamadan tutuştururlar eline tezkeresini ve Yunusça
ifadesiyle “Bindirirler cansız ata / İndirirler zulmete / Ne ana var ne ata /
Örtüp pinhân ederler.” Biter onun için her şey; kopmuştur arkada
bıraktıklarından; maldan-menâlden, evlâd ü iyâlden. Bir hiçle karşılaşırlar
ömür çerçevesinde ağlayıp sızlayanlar veya cenazesine koşanlar.

Ne gariptir ki, bir ömür boyu böyle bir sonun hesabı hiç mi hiç
yapılmamıştır. Bu itibarla, o güne kadar devam edegelen ve bir yekûna varması
hayal edilen o bin bir hesaba bağlı kombinezonun bir daha meydana gelmesi de
asla mümkün değildir. Ona ait hesaplar defteri kapanmış ve bütün o dar
hesapları altüst edecek yeni bir muhasebe faslı başlamıştır. Buna her şeye
“elveda” faslı da diyebiliriz; hayata elveda, güzelliklere elveda, tadıp
doyamadıklarımıza elveda, gidip gurûba kapanan bütün ümit ve beklentilere
elveda faslı... Bütün arzuların sönüp kül olduğu, bütün hülyaların serâba
döndüğü, bütün emellerin dibe vurduğu, bütün hüzünlerin daha bir koyulaştığı
ve bütün ideallerin yıkık bir rüyaya dönüştüğü böyle bir durumda, kim olursa
olsun, o kendini iyiden iyiye sallantıda hisseder; belki de yıkılır dize gelir;
ama, artık yapacak fazla bir şey de kalmamıştır.

Devrilip toprağın bağrına gömüleceğini tahayyül ettikçe kara kara
düşünmeye durur; her şey gibi fânîliğin onun hakkından da geleceği
mülâhazasıyla ecel terleri döker, çaresizlikle inler; inler sırça saraylarının
yıkılıp gitmesi, hülyalarının altüst olması, gülüp eğlenmenin, sevip sevilmenin
ve hayattan kâm almanın sona ermesi karşısında. Artık ruh dünyasında hazan
uğultularıyla esmektedir esen her rüzgâr ve hayat boşalma sesleri vermektedir
ona göre her yanda. Böyle bir boşluk hissiyle onun nazarında, milyonlarca-
milyarlarca insanın müşterek duygu, düşünce ve tecrübesinden örülmüş nizam
ve intizam da diyebileceğimiz kültürler, medeniyetler, felsefeler de gidip aynı
müphem ve belirsiz boşluklara akmaktadır. Gelenler tıpkı gölgeler gibi
gelmekte, gidenlerse hayallere karışıp yok olmakta.. ve böylece bir zamanlar
toz pembe görünen her şeyin ve bütün hayatî aktivitelerin yerlerini bomboş
çerçeveler, silik çizgiler ve sopsoğuk yokluklar almaktadır.



Artık, ne o her zaman renklerle tüllenen güzelliklerden bir parıltı ne o pırıl
pırıl simalardan bir eser ne de o baş döndüren cazibelerden bir iz kalmıştır...
Görünmüştür gayrı o yalancı rüyanın dibi ve en sevimli çehreler yokluğun ezip
geçtiği yollarda hazan yemiş yapraklar gibidir.

Evet, kimilerince, ölümle insan ruhunda açılan oyuklar öyle derindir ki,
böyle bir boşluğa açılan her ruh orada kendi yokluğuyla ürperdiği gibi, diğer
insanların, milletlerin, hatta bütün varlık ve kâinatların gidip hiçliğe
dökülmesiyle de irkilir ve dehşetler yaşar. Böylelerinin mızraplarından sürekli
hasret ve hicran nağmeleri yükselir.. hep âh u vâhlar duyulur çevrelerinde ve
“Şu vahşetzâra geldim ama bin peşimanım.” şikâyetleriyle inler o karanlık
iklim.

Genç olsun ihtiyar olsun, hayatını beden ve cismaniyetin darlığında
yaşayanlar için böyle bir hicran ve inkisar kaçınılmazdır. İçki, kumar, eğlence
ve çakırkeyf yaşama iptal-i his nevinden belki bazılarını avutabilir, ama
mutluluk adına onların da kat’iyen bir şey ifade ettiği söylenemez; aksine onlara
müptelâ olanların her zamanki hâlleri stres, çılgınlık, hafakan ve cinnettir.
Kıvranırlar iç içe ızdıraplarla her an; kapkaranlık duygularla soluklanırlar
muttarid ve hezeyan yaşarlar sürekli...

İmandır, ümittir, vicdan genişliğidir insanı kendi darlığından kurtarıp kalb ve
ruhun ferah-feza iklimlerinde dolaştıran.. ilhad, inkâr, şek ve tereddüdün sisini-
dumanını silip herkese rahat bir nefes aldıran.. zindanları saraylara çevirip
insana Firdevs esintileri yaşatan.. ve bu küçücük insanoğlunu kâinatlara denk,
hatta onları da aşkın vüs’ate ulaştıran... Bilmem ki, cismaniyetteki darlığa
takılıp ruhundaki genişliği göremeyen günümüzün görme özürlülerine bunları
anlatmak mümkün olacak mı..?



Bir Büyülü Dünya Vardı
Pırıl pırıldı o dünya apaydın ufukları, apaydın insanlarıyla. Dört bir yandan

herkes merakla ona koşar ve bir kere onun nurefşân iklimiyle tanışanlar da
ülkelerini bırakır gelir onun ovasında, obasında yaşarlardı. Bu dünyada geceler
meleklerin iklimi kadar nurlu, gündüzler de Cennet yamaçları gibi şendi. Gam-
keder iğreti dururdu gelip üzerlerine çökse de. Sevinç-neşe tamdı en tozlu-
dumanlı durumlarda bile. Genç-ihtiyar herkesin yüzünde, gözünde parıldayan
ışık, gamzeden vefa ve samimiyet sayesinde o ülkede hayat âdeta bir şölene
döner ve her hâliyle ruhanîler iklimini andıran o dünyada yaşama, ütopyaları
aratmazdı. Civanmertti, yiğitti insanları. Vefa soluklanırdı her bucakta. Yerde
kalmazdı mazlumun ahı ve haddi bildirilirdi zalimin anında.

İnanılmaz bir incelik, bir terbiye göze çarpardı her yanda. Sıradan insanlar
bile hiç mi hiç kaba davranmaz ve hep bir centilmenlik sergilerlerdi her zaman.
Şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun, rüzgârlar ne kadar muhalif eserse essin,
onlar, asla itidali elden bırakmaz, herkesin öfke ile köpürdüğü durumlarda dahi
içinde neş’et ettikleri toplumun saygı kurallarına göre hareket eder ve kat’iyen
kaba davranmazlardı. Mâbed, mektep her zaman kendi mânâlarının kat kat
üstünde bir ışıkla tüllenir, çarşı-pazar her yanda dolaşan enderunîleriyle bu
mânâya farklı bir lezzet katardı.

Nazar mı değdi, yoksa bizde nazarlar mı sathîleşti; toplum yavaş yavaş
karbonlaşmaya başladı. Zamanla içimizden bazıları ve yakınımızda bulunan bir
kısım nankörler kendi değerlerini, kendi ruh ve mânâ köklerini baltalamaya
durdular. Nefret ediyorlardı kendi özlerinden ve bağrında neş’et edip
geliştikleri millet ruhundan. O güne kadar saygı duyduğumuz her şey horlanıyor
ve yüzlerce senelik tarihî müktesebat ve millî kazanımlar değersiz bir metâ gibi
sokağa fırlatılıyordu. Herkesi büyüleyen, çevremizdeki hasımlarımızı bile
hayran bırakan en füsunlu yanlarımız bir kısım müstağriplerce âdeta iç
bulandırıcı nesneler gibi algılanıyordu. Yer yer bizi ayakta tutan temel
dinamikler bir bir budanıyor ve ruhumuza inat çöplüğe atılıyordu.

Böylece her gün biraz daha millî ruhun benzi sararıyor, tarihî renkler
matlaşıyor ve milletin ufkunu her yandan korkunç bir kozmopolitlik sisi-dumanı
sarıyordu. Gün geldi, çoklarının, düşünceleriyle beraber eda, endam ve
üslûpları da değişti. Yüreklerindeki nurla beraber ufuklarındaki ışıklar da



karardı ve her yanda fitili-yağı millet ruhundan asırlardan beri par par yanan
meşaleler söndü, onların yerini içi boş kandiller aldı. Artık, her yerde, ruhlarda
bir gevşeme, iradelerde sendeleme ve heyecanlarda da tekleme göze
çarpıyordu.

Âdeta bütün bir tarih boyu harıl harıl koşan at da, yiğit de yorgun düşmüştü.
Her tarafta bir çözülme manzarası hâkimdi ve her yanda hazan ağlamaları
duyuluyordu. Çevreden yükselen husumet homurtularına içte ve vesâyetteki
çatlak sesler de katılınca vatan evlâdına oturup ağlamak kalıyordu. Fuzûlî’nin
ifadesiyle:

“Dost bîvefa, felek bîrahm, devran bîsükûn,
Dert çok, derman yok, düşman kavî, tâli’ (de) zebun(du).”

Her tarafta öyle bir sam yeli esiyordu ki hiç sorma..! Ne yeni nesillerde
direnme gücü kalmıştı ne de hayatî müesseselerde tâkat. Peşi peşine
devriliyordu miadı dolmuş gibi her şey.. ve anında devrilenlerin yerini bir
kısım derme çatma şeyler alıyordu. Gayrı nilüferin başında toprağa kök salıp
göklere ser çeken o muhteşem ağaç çürümeye yüz tutmuştu; yenileyemiyordu
kendini ve karşı koyamıyordu içten-dıştan bünyesini kemiren parazitlere.
Koyamazdı da, yorgundu, sarsıktı ve üzerine baltalarla gelenlerin haddi hesabı
yoktu. Bin senelik bir hınçla geliyorlardı üzerine.. kesip biçiyorlardı
keyiflerince. Dilim dilim koparıyor ve paylaşıyorlardı aralarında. “Evvelâ
başı” deyip onu koparıyor, sonra göğsünü yarıp kalbini çıkarıyor; ardından
kolunu-kanadını buduyor; bilmem kaç kere öfkeyle homurdanıyor ve dinme
bilmeyen bir gayz ve hınçla gelip gelip bu enkaz üzerine çullanıyorlardı.
Hakkından gelindiğine inandıkları zaman bile bir türlü yakasını bırakmıyor;
dirilir, kalkar, bütün oyunlarımızı bozar vehmiyle başında nöbet tutarcasına onu
sürekli gözaltında bulunduruyorlardı.

Bununla da yetinmiyor, bölgede onun şuuraltı müktesebatına karşı savaş ilan
ediyor, onu hafızalardan silmek ve herkese unutturmak istiyorlardı. Onun
hatırlanması, şöyle-böyle zihinlerde yeniden canlanması korkutuyordu
evhamzedeleri, paranoyakları. Ona karşı hayallerinde oluşturdukları ürperten
kurgular aslında onların uykularını kaçırıyor ve hayatı onlar için yaşanmaz hâle
getiriyordu.

Ama yıkan için de, yıkılan için de olan olmuş ve dünyanın en önemli bir



denge unsuru yerle bir edilmişti. Ne var ki, kin, nefret ve gaflet öylesine derindi
ki, kimse bölgede huzur bendinin yıkıldığının farkında değildi. O gün olup
bitenler, bugünleri gören vicdan insanlarının sinelerine birer zıpkın gibi
saplanıyordu ama onların da yapacakları fazla bir şey yoktu…

Artık bir zamanlar o taptaze, o olabildiğine canlı ve huzur edalı olan
mübarek ruhun ne rengi ne deseni ne de ümit vaad eden bir yanı kalmıştı. Yerle
bir olmuş ve İsrafil sûru bekler gibi bir hâli vardı. Böyle bir sûr olur muydu ve
o dirilir miydi, bilemem. Bizim ölüden diri, diriden ölü çıkarılacağı konusunda
itikadımız tamdı; ama görünen o ki artık asırlarca bölgede muvazene unsuru
olan o ruh ve onun çelik iradeli temsilcisi hiçbir mazluma kanat geremeyecek,
hiçbir düşkünün elinden tutamayacak, hiçbir azgına dur diyemeyecek, hiçbir
felaketi göğüsleyemeyecek, hiçbir çığlığa cevap veremeyecek ve hele kat’iyen
“Ben de varım!” diyemeyecekti.. dolayısıyla da gayrı hiç kimse merak edip bu
efsanevî ruhu görmek için bölgeye gelmeyecek, kimse bu dünyadan huzur iklimi
diye bahsetmeyecekti; zira orada görülen bütün tatlı rüyalar sona ermiş,
emeller dibe vurmuş, gürül gürül olduğu döneme ait sesler kesilmiş, mehter
susmuş, kös de rafa kaldırılmıştı... Gurbet derindi, dönüşü olabilir miydi
bilinemezdi ama hasımların onun hakkından gelmiş ve onu bütün bütün bitirmiş
gibi bir hâlleri vardı.

İşi bitirilen ve sonra da derin bir çukura itilen, şair-i şehîrimizin hüzünlü
kaleminden damlayan iki kızanla bir zeybek değildi. Önce kıyılan sonra da
kıyım kıyım hâle getirilen bölgede muvazene unsuru ruh ve Asyalı bir yiğitti;
evet,

“ Bir yiğit vardı gömdüler şu karşı bayıra...
Arkadan kefenini, gömleğini soydular.
“ Aman kalkar!” deyip üstüne taşlar koydular,
Bir yiğit vardı; gömdüler şu karşı bayıra.

Yiğidim, hele anlatıver olup biteni!
Sen dertli, vatan dertli, oturup ağlayalım...
Ağlayıp da sinelerimizi dağlayalım,
Yiğidim, hele anlatıver olup biteni.
…………..
İradelerde çatırtı, ruhlarda müthiş şok,
Tarihi yağmaladı bir düzine tâli’siz;



Değerler altüst oldu, mukaddesat sahipsiz,
İradelerde çatırtı, ruhlarda müthiş şok.
Tıpkı rüyalarda olduğu gibi diril, gel!
Beyaz atının üzerinde bir sabah erken;
Gözlerim kapalı ruhumda seni süzerken
Tıpkı rüyalarda olduğu gibi diril, gel!”

Ümit ve beklentilerimizin rengi, şivesi ne olursa olsun, yıkık bir rüyaya
dönmüş o altın çağların ruhumda birer hicrana dönüşen elemini dindirmede
zorlanıyor ve yer yer gözyaşlarımla serinlemeye çalışıyorum. Sağda-solda
şafak emareleri arıyor, iç içe hatıralara inkılâp etmiş hülyalar içinde dolaşıyor
ve tam bir çerçeveye oturtamadığım, belki de sığdıramadığım o tasavvurları
aşkın pırıl pırıl çağları ciddî bir dâüssıla ile bir kere daha yâd ediyor ve
inliyorum. Hâdiselerin daha bir karmaşıklaştığı ve her şeyin boz bulanık bir hâl
aldığı şu günlerde bazen bütün bütün mazileşiyor, aydınlık günlerimize
yöneliyor, onların üzerine abanıyor ve yaralı gönlümü yaşaran gözlerimle
nefeslendirerek “Meğer ne âlî bir milletmişiz!” diyor, yüzümü, gözümü o
muhteşem köke sürer gibi bir hülyaya dalıyorum.



Eskimeme veya Yenilenme Cehdi
Bu dünyada fertler gibi toplumlar da duyguları, düşünceleri, var olma cehd

ve heyecanlarıyla toprağın kuvve-i inbâtiyesine yaslanmış, havaya, güneşe,
suya dayanmış bir tohum gibi önce filizlenmeye durur, ardından tomurcuğa,
başağa yürür; miadı dolunca da ama hızlı, ama yavaş sallanır, yamulur,
bağrında varlığa erdiği toprağa bir kere daha “Merhaba!” der ve kendini onun
ağûşuna atar. Belli sistem, belli düşünce ve belli felsefe temsilcilerinin kaderi
de bundan farklı değildir; gürül gürüldürler hayatlarının baharında; çevrelerine
güller gibi gülücükler salarlar gençliklerinde ve olgunluk çağlarında; renk atar
ve sararıp solarlar kendi hazanlarında. Kendi iç dinamiklerini iyi kullanmak
suretiyle, kimileri uzun ömürlü kimileri de kısa, yürürler mukadder
akıbetlerine.

Gün dönüp de ikbalin yerini idbar alınca, bütün hayatî aktiviteler de durur,
nabızlar teklemeye başlar, renkler hazan yemiş yapraklar gibi sararır, hisler-
heyecanlar diner ve her yan âdeta bir ölüm melodisiyle inler. Böyle bir
çözülüşü bazen “ani’l-merkez” hareketin güçsüzlüğüne, bazen temsilcilerin
mefkûresizliğine, bazen hedefe tam kilitlenememeye, bazen ruhlarda
dünyevîliğin ağır basmasına, bazen de ilk günkü samimiyetin korunamamasına
veririz ama, kim bilir, belki de gerçek sebep bunlardan biri, belki hepsi, belki
de “Kudret-i Kâhire”nin esbap üstü meşîetidir. Bunlardan hangisi olursa olsun,
insan yöneleceği kapıya yürekten yönelmez, gereken ciddiyet ve gayreti
göstermez, her zaman daha engin mülâhazalarla bir tekâmül peşinde
bulunmaz/bulunamaz, dahası her an yeni derinliklere açılma azmi içinde
olmazsa, onun için renk atma da, sararıp solma da, hatta çürüyüp dağılma ve
kendi enkazı altında kalıp ezilme de kaçınılmaz olur.

Evet, gözler hep zirveleri kollamalı, kanatlar “daha yukarılar” deyip her
zaman gergin bulunmalı, himmetler “ulü’l-azmâne” bir çizgi takip etmelidir ki,
zirvelere ulaşma, şahikalarda dolaşabilme mazhariyeti de gerçekleşebilsin.
Yoksa, duraklama ve çözülüp dağılma mukadder demektir. Kur’ân, kendi eser-i
mucizesi sayılan aydınlık çağın o güzidelerden güzide topluluğuna:
“Mü’minlerin kalblerinin, Allah’ı ve O’nun tarafından indirilen hakikatleri
duyarak haşyet hissedip, yumuşayıp daha derin bir dirilişe erme vakti hâlâ



gelmedi mi..!”1 diyerek onları çerçevesi verilmeye çalışılan böyle bir “ba’sü
ba’de’l-mevt”e çağırmaktadır. Bu çağrıya uyarak mü’min, canlılığını korumak
için her zaman yükselip derinleşme aşk u heyecanı içinde bulunmalı, mefkûresi
adına hep yüksekleri kollamalı ve tamamiyet peşinde olmalıdır ki sıyanet
görsün, devrilmesin ve yaşadığı sürece de hep taze kalabilsin...

Zira her zaman taze kalabilenlerde dehrin öldürücülüğüne karşı dirilme azmi
hiçbir zaman dinmez.. ve böyle biri hangi çağda yaşarsa yaşasın İslâmiyet’i
gökten indiği günün taravetiyle duyar, gözleri hep ihsan mülâhazasıyla açılır
kapanır, ne tür bir zirvede dolaşırsa dolaşsın hiçbir şahikayı son karargâh
görmez. Hatta o, gidip bir gün Allah indindeki, melekler nezdindeki baş
döndüren aşkınlıklara ulaşsa dahi her zaman yüzü yerde, gözleri ufuk ötesinde,
kanatları gergin ve yüksek uçma azm ü ikdâmı içinde bulunur; bulunur ve
arzlılara semavîlik törelerinden çeşit çeşit dersler sunar.

Tabiat ve cismaniyetlerine yenik düşenlerin, onca yaşama ve hayattan kâm
alma tutkularına rağmen, eskiyip partallaşmalarına karşılık, bu irade ve azim
insanları bütün bir ömür boyu dipdiri ve canlı kalmasını bilir ve her zaman
değişik ölümsüzlük tavırları sergilerler. Okur ve yorumlarlar eşya ve
hâdiseleri, görüp değerlendirdiği gibi nebilerin. İrtifadan irtifaa geçerler
takılmadan arzın cazibesine ve sürtünme handikabına. Yürürler Allah’a
yürüdükleri gibi ilklerin, beklentisiz ve pazarlıksız. Doymazlar imandaki
neşveye, mârifetteki hazza ve Hakk’a gönül vermedeki lezzete. Hakk’a
ulaşanları duyup görme onları daha bir şahlandırır; dökülüp yolda kalanları
müşâhede ise bunları daha yürekten Allah’a yönlendirir.. yönelirler O’na,
gördükleri hissizler, heyecansızlar karşısında, kulakları teşriî emirlere kapalı
sağırlar ve tekvînî emirleri okuyamayan bahtsızlara rastladıkça.. onların
bugünleri pırıl pırıl, tâli’leri aydınlık ve akıbetleri de hep nûrefşândır.

Her günü yeni bir diriliş faslı gibi göremeyenler, varlığı içinde bulundukları
devrin büyüteçleri altında okuyup değerlendiremeyenler, her gün yeni bir âlem
keşfediyor gibi kendini bir kere daha derinden mütalaaya
almayanlar/alamayanlar ve insan, kâinat, Allah hakkında hemen her zaman
dilimine daha engin mülâhazalarla bakamayanların zamanla hissiyatları
açısından yaşlanmaları, neşelerini yitirip bir ölgünlüğe girmeleri, aşk u
şevkleri adına bir humûdet yaşayıp kıvamlarını kaybetmeleri mukadderdir.



Böyleleri bir yanılgı olarak kendilerini taptaze ve dipdiri görseler de her
zaman bir tükeniş vetiresi içinde sayılırlar. Farkına varsınlar varmasınlar,
yüreklerinde yükselme azminin bulunmayışına terettüp eden bir bitişle karşı
karşıyadırlar. Dahası, anlamaz bunlar irtifa kaybettiklerini, inişe geçtiklerini ve
–Hafizanallah!– gidip bir yere kapaklanacaklarını...

Böyle kahreden bir durum, fertler için olduğu kadar aynıyla toplumlar için de
söz konusudur; evet, fertler gibi toplumlar da birer rüşeym şeklinde doğar,
gelişir, olgunlaşır, hatta bazen ebediyet gamzediyor gibi bir hâl alır ve
“müşârun bi’l-benân” olurlar. Bazen de mebde’deki hayatî dinamikler aynıyla
değerlendirilemez, özden uzaklaşmalar başlar, kendi olarak kalmanın yanında
yenilenme vetiresi işletilemezse her şey künde künde üstüne devrilir; ne renk
kalır ne de desen, hisler-heyecanlar söner, her yanda hazan çağlamaya başlar
ve bir muhalif rüzgârla da bütün bütün yıkılır gider. Aksine, böyle bir toplum,
konumunun farkında olur, durduğu yerde sağlam durur, kendi hayatî
dinamikleriyle münasebetlerini korur ve sürekli kendini yenileyebilirse, tabir-i
diğerle yırtılan, çatlayan ve kırılan yerlerini vaktinde tamir ederek mukadder
gibi görünen çözülmelerinin önünü alabilirse, bir ilâhî atâ olarak ömrünü
uzatabilir ve yaşadığı süreyi hep bir gençlik neşvesi içinde geçirebilir.

Aslında İslâm, müntesiplerine öylesine tazelerden taze bir ruh ve öylesine
engin bir yaşama neşesi bahşetmiştir ki, bu ruhun farkında olanların ve bu
neşeyi duyanların öyle kolay kolay devrilip gitmeleri söz konusu değildir. Bir
mü’min için iman bütün güçlerin üstünde ilâhî bir güç kaynağı, İslâmiyet insanî
aşkınlığın son durağı, Hak rızası da bu sönmeyen neşenin ve bu renk atmayan
canlılığın paha biçilmez armağanıdır.. ve bu donanım ve desteklerle bir
mü’minin hazana yenik düşmesi, bir sürprize kurban gitmesi –Allah’ın
inayetiyle– çok uzak bir ihtimaldir...

Cedlerimiz bu neşe ve bu saadet duygusuyla dipdiri ve her zaman bir
tekâmül peşinde idiler. Durdukları yerde “sabit-kadem” ve değişme
fantezisinden uzaktılar; kalbî ve ruhî hayatları itibarıyla da sürekli “ba’sü
ba’de’l-mevt”ler yaşıyorlardı. Her gün yeni bir duyuş, yeni bir seziş, âfâk ve
enfüse ait yeni bir keşif ve yepyeni tahlil ü terkiplerle imanlarını bir kere daha
derinden duyuyor, bir kere daha Hak tevfîkine dayanarak inançlarını yeniden
inşa ediyor ve irfanlarının derinliği ölçüsünde bir aksiyon sergiliyorlardı. Her
zaman Allah’ı anıp ürperiyor, tekvînî ve teşriî emirlerin mânâ, muhteva ve



özünde derinleşiyor ve hep yükseklerden uçuyorlardı.
Onlar öyleydi, biz de böyle; uyanmamız sûr sesine bağlanmamışsa ihtimal

bir gün biz de dirilebiliriz...

1 Hadîd sûresi, 57/16.



Sefâhet
Zevk u safâ düşkünlüğü, hafif meşreplik ve bunaklık da demek olan sefâhet,

günümüzde çok yaygın ve âdeta teşvik görmekte. Ülkemiz dahil hemen her
yerde gırtlağına kadar sefâhete gömülmüş bir sürü sefîh var ve bunlar, içinde
neş’et ettikleri toplumların bünyesinde âdeta birer virüs yığını. Akıl, mantık,
muhakeme ve dinî kurallar yerine cismanî arzu ve nefsanî zevklerine bağlı
hareket eden bu densizler, sürekli hayvanî zevkler peşinde ömür tükettikleri
gibi çevrelerindeki pek çok iradesiz kimseleri de aynı levsiyât içine çekerek
onları da çürütmektedirler. Bugün, “Geçmiş gelecek masal hep, eğlenmene
bak, ömrünü berbat etme.” (Ömer Hayyam) diyen bir sürü serâzât var.
Dünsüz, yarınsız ve kural tanımaz bu çakırkeyf nesillerin zevk u safâ adına
nerede duracaklarını ve gidip daha nelere dalacaklarını bugünden kestirmek
mümkün değil. Hele bir de televizyon, radyo, bazı medya kuruluşları ve bir
kısım karanlık eğlence yerleri bunların hayvanî hislerini gıdıklıyor ve cismanî
arzularını şahlandırıyorsa..!

Hayatlarını nefsanîliğe bağlı sürdüren, davranışları hayvanî içgüdülere
emanet ve ciddî bir ruh sefaleti içinde bulunan böyle sefîhlere, dinî, millî ve
ahlâkî değerleri anlatmanın çok zor olacağı kanaatindeyim; anlatamazsınız
bunlara hayatlarını, zamanlarını, imkânlarını israf ettiklerini; herkese, hususiyle
de gençlere kötü örnek olduklarını ve toplumu çürüttüklerini.. çekip
alamazsınız onları içinde bulundukları bu bohemlikten ve insanı insanlığından
utandıran ruh sefaletinden. Ne edep hissinden ne hesap endişesinden ne de
insanî değerlere saygıdan eser göremezsiniz bu tâli’sizlerin tavır ve
davranışlarında. Hayattan kâm alma, kadın-erkek birbirinden yararlanma
bunların en birinci işleri.. düşünmezler yuvayı, anne-baba olmayı, millete
faziletli evlât yetiştirmeyi. Siz, kadına değerler üstü değerler atfeder, analığıyla
Cennet’i onun ayaklarının altına indirirsiniz; hayat arkadaşı olarak onu ötelerde
ebedî refîka-yı hayat pâyesiyle sarsılmaz bir tahta oturtursunuz; kızınız görür,
gözünüzden aziz bilirsiniz; “bacınız” der, üzerine tir tir titrersiniz.. bu önemli
hususların hiçbiri onların nazarında bir şey ifade etmez; onlar bu muallâ varlığı
sadece hayvanî iştihalarına göre değerlendirirler. Bu menhûs iştihaya göre,
cazibesini koruduğu sürece o, hep ağa düşürülmeye çalışılan bir av, letâfet ve
zarafetini yitirince de yerlerde sürüm sürüm sürünen bir zavallıdır; bir



zavallıdır o, kaşını, gözünü, mimiklerini kullanamayacak hâle geldiğinde ve
cismaniyeti itibarıyla artık çevresinde bir türlü alâka uyaramadığında...

Bu konuda erkeğin de ondan çok farkı yoktur; bu çarpık alâka ve tehlikeli
meylin karşılığı da dünyada inkisar üstüne inkisar, ötelerde de ebedî
hüsrandır.. evet, böylelerinin, ahireti yitirmenin yanında, kalıcı bir dünya
zevkine ve huzura ermeleri de söz konusu değildir. Dünyaya müteveccih ve
geniş imkânlar içinde olmalarına rağmen, ne yuvada mutluluk ne aile fertleri
arasında sıcak bir münasebet ne de yarınlar adına bir saadet vaadi; bomboştur
onların yürekleri, hisleri ve iğretidir o sûrî beraberlikleri. Birbirinden kopacak
gibi dururlar yan yana durduklarında; birer düşman tavrı alırlar ayrılıp heva ve
heveslerine göre ayrı ayrı yollara girdiklerinde. Onca beraberliğe rağmen
zerresi yoktur vefanın üzerlerinde ve endişe duymazlar arkada bıraktıkları
yetimlerinden. Azıcık olsun bunun aksi söz konusu olsaydı bugün en zengin ve
en medenî gibi görünen ülkelerde boşanan aile ve yıkılan yuva nispeti yüzde
altmışlara hiç ulaşır mıydı?..

Zaten bu karanlık ülkelerde, hayat ta baştan yanlış mayalandığı için bu tür
sonuçları da tabiî görmek icap eder. Bizim dünyamız da dahil, şayet insanlık bu
konudaki yanlışlarını görüp hatalarını düzeltmezse, bu ölçüdeki bir izmihlâl
ahlâkı daha uzun yıllar devam edeceğe benzer. Bugün İslâm ülkesi
görünümündeki yerlerde bu tür bir ruh sefaleti çok geniş alanlı görünmese de,
çaresine bakılmazsa, aynı sefâhet seylâplarının bu dağınık coğrafyayı işgal
etmesi de kaçınılmazdır. Daha şimdiden bazı çevrelerde hayâ, iffet ve utanma
hissi bilmem kime emanet.. haram-helâl mülâhazası modası geçmiş telakkiler
gibi.. dinî esaslar ve ahlâk, insanın elini-kolunu bağlayan birer zincir, fazilet de
anlamsız bir lüks âdeta.

Bu tür mülâhazalarla tamamen kendini salmış bu insanlar, yerinde en
rezilâne davranışların bile müdafaasını yapabiliyor; fazilet-rezalet ayrımını,
hayır-şer farklılığını bir telakki ürünü gibi görüp gösteriyor ve ahlâkî hiçbir
endişe taşımayabiliyorlar, taşımadıkları kadar orman komşuları. Bu tam bir
fecâat ve fezaat ama, –maalesef– onlar bunu hissetme yeteneğine dahi sahip
değiller. Heyecanla çarpan sineleri var ama şehvet duygusuyla; her anları ayrı
bir his tufanıyla geçiyor ancak nefsanî zevkler hesabına. Öyle bir gaflet ve
dalâlet içindeler ki, onların yanında Nuh kavmi, Ahkâf şaşkınları, Semûd
sergerdanları, Sodom, Godom sefilleri, Pompei rezilleri çok hafif kalır. Ne ar



ne hayâ ne iffet ne de evrensel insanî değerler, silinip gitmiş hepsi. Hakk’a
karşı vefasızlar; saygıdan haberleri yok; işleri-güçleri yalan, hıyanet ve her
davranışları apaçık riya.. isterseniz gerisini Âkif söylesin:

“ Hayâ sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde...
Ne çirkin yüzler örtermiş meğer o incecik perde! 
Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafz-ı bî medlûl;
Yalan râyiç, hıyanet mültezem her yerde, hak meçhul.
Yürekler merhametsiz, duygular süflî, emeller hâr;
Nazarlardan taşan mânâ ibâdullahı istihkâr. 
Beyinler ürperir yâ Rab, ne korkunç inkılâb olmuş:
Ne din kalmış ne iman, din harab, iman türab olmuş! 
Mefâhir kaynasın gitsin de, vicdanlar kesilsin lâl...
Bu izmihlâl-i ahlâkî yürürken, kalmaz istiklâl!”

Varlık ve imkân onları yoğa çekiyor; maddî refah daha bir sefilleştiriyor.
Nimetlere karşı nankörlüğün yanında bir körlük yaşıyorlar ki âdeta cinnet.. evet
bunlar maddî imkân, konfor ve müreffeh hayat adına her şeye sahipler ama iman
ve yakîn problemleri var. “Ahsen-i takvîm”e mazhariyetin farkında değiller.
Her hâllerinde bir ruh sefaleti göze çarpıyor ve sefâhet diz boyu.. hayır hayır,
gırtlaklarına varacak derinlikte!. tavırlarına bir başıboşluk hâkim ki, bu
hâlleriyle onların iradelerinden söz etmek dahi çok zor. İç boşluklarını ya içki,
kumar, eğlence ve uyuşturucuyla gidermeye çalışıyorlar veya anlamsız bir
kısım aktivitelerle.. hele bunların arasında büyü, yoga, meditasyon ve daha
bilmem ne şeytanî oyunlarla avunanlar var ki emsallerini en koyu cahiliye
dönemlerinde bile görmek mümkün değildir...

Bu hilkat garibelerinin tavırları o kadar anormaldir ki, ne bir psikolog
tetkikine ne de bir psikiyatrist psikanalizine ihtiyaç hissetmeden insanlık adına
nerede durduklarını hemen anlayabilirsiniz. Çılgınlık ve hezeyan en mümeyyiz
vasıflarıdır bunların.. cismanî ve nefsanî arzular arkasından koşmak her
zamanki hâlleri.. yaşama tutkusu da, mefkûre ölçüsünde dertleri ve davaları.
Yorgun, bitkin ve bezgin bir görüntü sergilerler işe yarar bir çağrıya muhatap
olduklarında. Bin bir mazeret beyanına kalkarlar bir hizmet teklifi karşısında...

Onca zevk u safâya rağmen ruhen bomboş ve kalben de hep bir tatminsizlik
içindedirler; her hâllerinde bir boşluk nümâyândır, bu itibarla da bir hayalet
gibi kendilerini kovalayan streslerden, anguazlardan bir türlü kurtulamazlar;



kurtulmak bir yana, ruh boşluğundan sıyrılalım derken daha derin bir kısım
çukurlara yuvarlanırlar. Aldatan bir oyundan, öldüren başka bir eğlenceye,
cismanî bir gayyadan, nefsanî başka bir veyle yuvarlanır dururlar da rahat nefes
alabilecekleri yere kat’iyen ulaşamazlar. Ömürleri sürekli bir fasit daire içinde
cereyan eder de her ne hâlse bir türlü bunu fark edemezler. Zannediyorum,
hakikî imana yönelecekleri âna kadar da bunu asla anlayamayacaklar.

Aslında bunların problemleri Allah’tan kopmakla başlamış; çareyi sadece
cismanî zevklerde aradıklarından daha da derinleşmiş ve onulmaz bir hâl
almıştır. “Kim kendine Allah’ın nimeti gelip ulaştıktan sonra (bunun yerine
başka bir şey koyarak) onu değiştirirse böylesi için Allah’ın azabı çok

şiddetlidir.”1 mealindeki ilâhî beyan tam böylelerinin durumunu
resmetmektedir. Ama bilmem ki onlar bunu anlayabilecekler mi.? Ben hiç
sanmıyorum; zira bunlar neyi yitirdiklerinin de nerede yitirdiklerinin de hiç mi
hiç farkında olamadılar; olamadılar ve hep kendilerini gerçek insanî
değerlerden uzaklaştıracak fanteziler buldular. Bütün varlık ve eşya, Kur’ânî
ifadeyle sürekli hakikati, Hakikatler Hakikati’ni hatırlattığı ve Allah yoluna
imada bulunduğu hâlde onlar, sağa-sola döndü durdu ve Hakk’a ulaştıracak
yolun dışında yollar, yöntemler aramada ömür tükettiler.

Evet, bugün insanlığın en önemli problemi imansızlık ve irfansızlık
problemidir. Hayatın hemen her alanında olumsuz tesirleri görülen bu problem
halledileceği âna kadar da insanoğlu kendini kahreden bu ruh sefaletinden ve
her çeşidiyle sefâhetten sıyrılamayacak, kat’iyen kalıcı bir mutluluğa
eremeyecek ve dağınıklıktan kurtulamayacaktır. Ekonomik durumu ve maddî
refahı iyi olabilir; ama o asla değişik bunalımlardan, hezeyan türü şeylerden ve
bilmem daha adı konmamış ne çeşit çılgınlıklardan sıyrılamayacaktır. Bugün
çok geniş imkânlara sahip öyle ülkeler, öyle milletler ve öyle devletler var ki,
buralarda bunalım doruk noktada, hezeyan şeytanları utandıracak çizgide,
çılgınlık ise ahvâl-i âdiyeden bir şey...

Bu ruh sefaleti ve bu mâneviyatsızlık devam edecek olursa, bizim dünyamız
da bu ruhî çöküş ve çözülüşten mutlaka nasibini alacaktır –almasın inşâallah–
zira;

“Bu hissizlikle cem’iyyet yaşar derlerse pek yanlış
Bir millet göster, ölmüş mâneviyatıyla, sağ kalmış.”



(M. Âkif)
Batılı ülkelerde çanlar çoktan çalmaya başladı ve aklı erenler daha şimdiden

değişik çözülüş senaryolarından bahsediyorlar. Bilmem ki bütün bunlar, bizim
için kendi ruh ve mânâ köklerimize dönme zamanının gelip geçtiğini
göstermiyor mu? İnşâallah çok geç kalmamışızdır..!

1 Bakara sûresi, 2/211.



Enâniyet veya Egoizm
Enâniyet, değişik kullanım şekilleriyle “ben” mânâsına gelen “ene”den

türetilmiş bir kelime.. insanın kendisi, özü, şahsiyeti mânâları yanında, ona,
varlık, eşya ve hâdiseler hakkında tefrik, temyiz, okuma ve değerlendirme
imkânı da veren “ene”; aynı zamanda bilme, inanma ve bu çerçevedeki ferdî ve
içtimaî sorumluluklar karşısında insanı bir muhatap durumuna yükselten
unsurdur. Ene’yi, nefis yerinde kullananlar da olmuştur ki, bu yönüyle o, insanın
gerçek kimliği, hakikati, daha da önemlisi kendi mahiyeti dahil pek çok hakaiki
ölçüp belirlemede mühim bir unsur (vâhid-i kıyâsî), sınırlılığıyla sınırsızlığa
ışık tutan bir projektör, tenâhîsi içinde Nâmütenâhî’ye bakan doğru sözlü bir
şahit ve açılmaz gibi görülen mânevî kapıları açabilecek sihirli bir anahtardır.
Bu anahtarı kullanmasını bilenlere Allah, varlık, eşya ve esrar-ı ulûhiyete ait
öyle derin sırlarını açar ki, bu sayede “ene” –ben ve ego da diyebilirsiniz–
insanın en nuranî derinliği hâline gelir ve “Kenz-i Mahfî”nin lisan-ı fasîhi olur.

Onu bilmeyen ve mahiyetinden haberdar olmayanlara gelince, onlar için
“ene” öyle bir gayya ve bir girdaptır ki, şimdiye kadar ne dev cüsseleri yutmuş,
nice Herkülleri yere sermiş, ne hanlar devirmiş ve ne hanümanları yerle bir
etmiştir. Yükselenler onun acz u fakr kanatlarıyla yükselmiş, çakılıp yerinde
kalanlar da onun çalım, gurur ve iddialarının kurbanı olmuşlardır. O, imanla
doğru okunmadığı, mahiyetine acz u fakr esaslarına göre bakılmadığı veya
kendini kendine mâlik saydığı, sayıp aynadaki sureti hakikat sandığı durumlarda
kibre girmiş, gurur mırıldanmış, bencillikle gürlemiş, kini, nefreti ve hiddetiyle
hayvanları aratmamış, şehevânî istekleriyle hep bohemler gibi yaşamış, çalım,
caka ve başkalarını hafife alma türünden komplekslerden kurtulamamış ve
kendi kendinin meshûru olmuş, çeşit çeşit illetlerle mâlul bir özürlü; şahsî
hazlarından gayrı bir şey düşünmeyen/düşünemeyen hodbin bir gurur
âbidesidir. Kendini güçlü hissettiği ve fırsat da yakaladığı zamanlarda, gözünü
kırpmadan herkesi ezip geçen bir tiran bozması, hak ve hürriyetler konusunda
saygısız bir nemrut ve Allah, Peygamber tanımayan bir nankördür. Zayıf ve
güçsüz olduğu ya da ihtiyaçlarla kıvrandığı durumlarda ise o, kapıkulu saydığı
kimselerin bile ayaklarına kapanacak kadar zelillerden zelil zavallının tekidir.

Aksine o, Allah’a imanla tenevvür edip acz u fakrını kavradığı, beden ve
cismaniyetin uydusu olmaktan sıyrılıp kalbî ve ruhî hayat ufkuna yöneldiği, şevk



u şükürle şahlanıp Hak rızasına kilitlendiği takdirde de âdeta müzekkâ bir ruha
dönüşür ve öteki yanı itibarıyla bütün fena huyların menşei olmasına mukabil
bu derinliği açısından güzel ahlâkın (mehâsin-i ahlâk) en temel unsuru hâline
gelir.

Şimdiye kadar pek çok mutasavvıf ve kelâmcı, bazen “ene” unvanıyla, bazen
de “nefis” namıyla bu konu üzerinde durmuş ve önemli açıklamalarda
bulunmuşlardır. Mevzuun tafsilatını onlara havale ederek, burada birkaç cümle
ile de olsa Üstad Bediüzzaman’ın bu hususla alâkalı mülâhazalarına temas
etmek istiyorum:

O, Kur’ân-ı Kerim’deki emanet hakikatinin1 pek çok yönlerinden birinin de
“ene=ego” olduğunu ifade sadedinde; “ene”nin Âdem (aleyhisselâm)
zamanından günümüze kadar insanlık âleminin etrafında dal-budak salmış hem
nuranî bir Tûbâ-i Cennet hem de müthiş bir Zakkum-u Cehennem çekirdeği
mahiyetinde olduğunu vurgular ve ona bu iki âlemin de kapılarını açacak bir
anahtar nazarıyla bakar. Ona göre “ene”nin bu birbirinden ayrı derinliklerinin
temsilcileri ve bu temsilcilerin teşkil ettikleri cereyanlar da vardır. Bunlardan
biri silsile-i nübüvvet cereyanı, diğeri de diyaneti kabul etmeyen felsefe
akımıdır. Din tanımayan ve diyanete baş kaldıran felsefî cereyan/cereyanlar bir
zakkum ağacı gibi çevrelerine her zaman şirk ve dalâlet zulmetleri neşretmiş ve
insanlığın ufkunu karartmışlardır. Onlardan, aklı biricik esas kabul edenlerin
dünyasında dehriyyûn, maddiyyûn ve tabiiyyûn... gibi kimseler yetişmiş ve
bunlar saf yığınların baştan çıkarılmalarına sebebiyet vermişlerdir. Kuvvet ve
şiddeti öne çıkaranların atmosferinde Nemrutlar, Şeddatlar, Firavunlar boy atıp
gelişmiş ve kitlelere kan kusturmuşlardır. Hayatı, cismanî ve bedenî arzulara,
isteklere bağlı götürenlerin çizgisinde insanın süflî hislerini gıcıklayan
tanrıçaları, totemleri ve putlarıyla bohemliğe açık ruhların başlarını döndürmüş
ve yığınları akla-hayale gelmedik sapıklıklara sürüklemişlerdir.

Nübüvvet cereyanına gelince o, “kuvve-i akliye” dalında enbiyâ, mürselîn,
evliyâ ve sıddîkîn meyvelerini yetiştirmiş; “kuvve-i dâfia” dalında âdil
hâkimleri, melek gibi melikleri semere vermiş; “kuvve-i câzibe” dalında da
suret ve sîret güzellikleriyle serfiraz ismet kahramanlarının gelişmesine ortam
hazırlamıştır. Bu açıdan, peygamberlik ufku itibarıyla “ene”nin bir kulluk
unvanı ve esrar-ı ulûhiyetin de bir aynası olduğunu söylemek mümkündür. Öyle



ki, bu yörüngede “ene” kendini bir abd bilir, Yaratan’ın hizmetinde olduğunu
düşünür; O’na karşı hâlisâne kulluğa yönelir ve hemen her zaman O’nu hoşnut
etme arkasından koşar. Aklına aldanıp nefsine yenik düşenler, güzeli, çirkini
birbirine karıştırıp egoyu sabit bir hakikat şeklinde mütalaa edenler,
dolayısıyla da, Hakk’a kul olacaklarına değişik mâlihülyalara dalarak cismanî
hazlarından başka bir şey düşünmeyenler, varlık ve hâdiselere insanca bakıp
onu muhteva enginliğiyle duyamayanlar, duyamayıp kendi bencilliklerinin
darlığında heba olup gidenler egoizm gayyaları içinde boğuladursunlar,
“ene”deki sırrı anlayanlar yürürler Hakk’ın inayet gölgesinde O’nun rıza ufkuna
doğru…

“Ene”nin olumsuz yanıyla alâkalı bir derinlik sayılan Frenkçe “egoizm” de
dediğimiz “enâniyet”, kendine düşkünlük, yalnız kendini düşünme, her
faaliyetini bir kısım şahsî çıkarlara bağlı götürme, her işi bencillik
mülâhazasıyla ele alma ve o mülâhaza ile bitirme de diyeceğimiz bir ruh
hastalığının unvanıdır. Böyle bir karakter, başkalarından söz edildiği, onlara
teveccühte bulunulduğu hemen her yerde feveran eder, kıskançlıklara girer –
üzerinde durulabilir– hırsla kıvranır; hızını alamaz gıybete, iftiraya başvurur ve
“onlar” dediği kimseleri karalamak için elinden gelen her melaneti irtikâp eder.

Bazı kimselerde, bunun bir iki adım daha ötesinde, kendini mutlak üstün ve
eşsiz görme, hatta kendine “gaye insan” nazarıyla bakma, aptalca hüsnüzan ve
teveccühlere takılarak bir görüntü sergileyebilmek için maskaralık
diyebileceğimiz fantezilere girme ve “ben” merkezli bir dünya kurarak kendini
anlatma, meziyetlerini sayıp dökme cinneti söz konusudur ki, bunu da muzaaf
enâniyet anlamında “egosantrizm” sözcüğüyle ifadelendirebiliriz. Böyleleri her
hâdiseyi kendi bakış açılarına göre yorumlar, herhangi bir konuyu, onun
enginliği ve derinliği çerçevesinde değil de, kendi egoizminin darlığı içinde ele
alır, değerlendirir; sonra da, kendince çıkardığı hükümleri başkalarına da
dayatmaya çalışır. Aslında, bu tipler kendi heva ve heveslerine öylesine
kilitlidirler ki, kendilerinden başkasını görmez/göremez, kendi hülyaları
dışında hiçbir şey bilmez, bilmek de istemez; kimseyi sevmez ve hayırla da yâd
etmezler. Kendilerini insanî fazilet ve meziyetlerin merkezine oturttukları için
her zaman redd-i müdahale hissiyle gergin ve kavgaya hazır bir hâlleri vardır.
Hele bunların arasında nefsine âşık ve taparcasına ona bağlı bir kısım narsisler
bulunmaktadır ki, bunlar tıpkı çocuklar gibi, gördükleri her nesneye sahip



olmak ve başkalarına ait şeyleri elde etmek için sık sık onlarla kavgaya tutuşur
ve mütemadi hır-gür çıkarırlar.

Böylelerinde hiç mi hiç içtimaî sorumluluk hissi gelişmemiştir; onlar, hemen
her zaman heva ve heveslerine göre hareket ederler. Olabildiğine kibirli ve
gururludurlar; herkesi hafife alır ve âleme tepeden bakarlar. Bir de bu hasta
ruhlar, çevrelerindeki saf yığınlar tarafından alkışlanıyor, ferdî bencillikleri
herhangi bir cemaate mensubiyetle besleniyorsa –buna “cemaat enâniyeti” de
denebilir– daha bir derinleşir, nemrutlaşır ve akla-hayale gelmedik fenalıklara
sebebiyet verebilirler. Firavun böyle bir ruh hâletiyle “Ben sizin en yüce

rabbinizim.”2 sözleriyle hırlamış, bir başkası “ B e n de ihya eder ve

öldürürüm.”3 deme cür’etinde bulunmuş; bir diğeri ise “Ben bu serveti kendi

imkân ve kendi bilgimle elde ettim.”4 hezeyanlarıyla gürlemiştir. Günümüzde
çokça bulunduğu gibi, kimileri de mânâ âleminin devâsâ kametlerinin dahi
telaffuz etmediği/edemediği “Ben Mehdiyim.”, “Ben Mesihim.”, “Ben kutbum,
kutb-u irşadım”, “Ben gavsım”... türünden saçmalıklarda bulunmuş; sürekli ben
merkezliliğin karakteristik hırıltılarıyla kibrini, ucbunu, fahrini, makam
sevdasını ve nefis muhabbetini seslendirmiş ve kulluğun esası olan acz u fakr,
tevazu, mahviyet ve hacâlet... gibi hususlardan habersiz cahil kitleleri iğfal
etmişlerdir.

Aslında bunlardaki sefalet ve ruh sukutuna sebebiyet veren hep aynı
şeylerdir: Şeriat mantığından habersizlik, mütemerrit nefs-i emmârenin
güdümünde bulunma, şöhretperestlik ve bohemce yaşama arzusu... Gel gör ki,
bu zelil insanlar, her zaman kendilerini farklı yaratılmış gibi görüp gösterir ve
çevrelerine birer misyon insanı olduklarını empoze etmeye çalışırlar. Böyleleri
herkesi sıradan, hor ve hakir varlıklar sayar ve onların da bir şeyler
yapabileceklerini kat’iyen kabul etmezler. Hele bir de etraflarında bu duyguyu
sık sık tetikleyen bir kısım müdâhinler varsa –ki her zaman var olmuştur–
bunlar öylesine bir büyüklük hissine kapılırlar ki, herhalde bu ölçüdeki bir
enâniyeti ifade için “mük’ap bencillik” sözü bile yetmeyecektir. Zannediyorum
böylelerinin hâline en uygun isim “megalomani” olacaktır.

Pöhpöhe açık ve alkışa teşne bu tiplerin sapık hislerine, aldanmış
yandaşlarının iddiaları da inzimam edince ortaya en tipik bir narsis çıkar.
Sever kendini Allah’ı gerçekten sevenlerin sevdiği kadar.. tapar hevasına



putperestlerin tanrıçalarına taptığı seviyede.. yanında Peygamber’den
bahsedildiğinde dahi rahatsızlık duyar; “O’nun temsilcisi ve izdüşümüyüm.”
gibi hezeyanlarla –kendi inanmasa da– çevresini bir kısım muğlak ve müphem
şeylere inandırmaya çalışır. Bütün hareket ve faaliyetlerinde hep takdir ve
tebcil beklentisi içindedir. Damlasının derya, zerresinin güneş gösterilmesini
arzu eder. Dahası, etrafını kendisine karşı çok derin bir medyuniyet içinde
görmek ister; ister ve herkesin her şeyine gözünü dikerek, meşru ve gayri meşru
bütün arzularının yerine getirilmesi beklentisine girer. Bekledikleri
gerçekleşmeyince de çevresini yakar-yıkar, şuna-buna gönül koyar, en
yakınlarını bile vefasızlıkla suçlar ve altından kalkılamayacak, is’âf
edilemeyecek hak iddialarında bulunur. Zaten başkalarıyla da her zaman kavga
içindedir; hasetle kıvranır durur.. gıybetle, iftira ile boşalır.. kinle, nefretle
sürekli hafakanlar yaşar; “Ne kendi eyler rahat ne halka verir huzur.”
(Anonim) Yıkılıp gitse de cihandan mirasçıları onu kabre kadar götürür.

1 Bkz.: Ahzâb sûresi, 33/72.

2 Nâziât sûresi, 79/24.

3 Bakara sûresi, 2/258.

4 Kasas sûresi, 28/78.



Kibir
Böbürlenme, kendini beğenme ve çok defa bir fâikiyet mülâhazası içinde

bulunma diyebileceğimiz kibir, kişinin, bir kısım farklı özellikleri varmış gibi
davranması, oturuşu-kalkışı, nefes alıp verişi, el-ayak hareketleri ve
mimikleriyle hep bir farklılık peşinde bulunması, farklılık soluklanması, üstün
bir karakter olduğunu ifade etmeye çalışması... gibi tavırlarla bencilliğin
(egoizm) dışa vurması sayılan bir çeşit cinnet ve ruhî bir rahatsızlıktır. Böyle
bir hasta her zaman kendini olağanüstü görmenin yanında çok defa, başkalarını,
hususiyle de meslek, meşrep, yol-yöntem açısından kendine/kendilerine rakip
saydığı kimseleri küçük görür ve gösterir; onlara karşı sürekli fâikiyet
hezeyanları yaşar; başkalarına ait fazilet ve meziyetleri duymaya asla tahammül
edemez; edemez ve duydukça öfkeden çatlayacak hâle gelir.

Böyle bir hasta, sürekli “ben” mülâhazalarıyla soluklanır, her zaman
tafralarla köpürür durur; kendinin değerler atlasında bulunmayan hiçbir
düşünce ve davranışa iltifat etmez ve karşısında vahy-i semavî dahi olsa şahsî
yorumlarına öncelik tanıyarak yine kendini ifade peşinde koşar.. ve ne yapar
yapar hemen her mülâhazayı evirir-çevirir kutsal (!) saydığı kendi düşünce ve
istinbatlarına bağlar.

İşte böyle bir aldanmış, zamanla daha da ileri giderek çevresindekileri
halâyık görmeye başlar.. horlar ve hafife alır herkesi.. umulmadık beklentilere
girer; beklediklerini bulamayınca da kırar geçirir en sâdık kapıkullarını;
bezdirir candan takdirkârlarını ve kaçırır en vefalı yâranlarını; kaçırır zira
böyle biri mukaddeslere saygısızlık yapanları affetse de, bağışlamaz şahsına
hürmet, tâzim, ihtiram ve saygıda kusur edenleri; ademe mahkûm eder
hayalinde kendisine tasarladığı makam, mansıp ve pâyeleri şöyle böyle sağda
solda seslendirmeyenleri.

Bu hasta tip, başkalarının büyüklük ve meziyetlerine tahammül edemese de,
yine de kendilerinden bir şey umduğu kimselerle aynı karelerde bulunmayı asla
kaçırmaz; dünyevîlerin arkasından koşturur durur ve düz insanlarla bir arada
bulunmayı, aynı kareye düşmeyi kendine zül sayar. Bu insanlar anası-babası,
amcası-dayısı bile olsa kat’iyen onlarla anılmayı istemez. Tevazuu hiç
düşünmemiştir; hikmetten tamamen habersizdir; bazı şeyleri okumuş gibi
görünse de bilgisi sırf bir gümandan ibarettir. Görünme, bilinme, söze-sohbete



konu olma, öldüren bir hırs ölçüsünde onun en büyük arzusudur. Konuşmaların
dönüp dolaşıp kendisine dayanmasını, muhaverelerin onun meziyetleri etrafında
cereyan etmesini, hatta hayatının romanlara konu olmasını bekler; bütün bunlar
olmayınca da hırçınlaşır, çevresini vefasızlıkla suçlar, “Kadirbilmez nankörler,
gerçeği görmez aymazlar, densizler, dirayetsizler…” der; kibrini nefrete,
öfkeye çevirir; patlamaya hazır bir gayz küpü hâline gelir.

Mütekebbirin hiçbir fikri, hiçbir işi, hiçbir tavrı normal değildir; düşünürken
her şeyi kendini beğenmeye, ucbe bina eder. Hareket ve davranışlarında hep
çalımlıdır. Sürekli fâikiyet mülâhazalarıyla oturur-kalkar. Onun evi mutlaka
lüks, arabası son model, yalısı tam deniz kenarında ve rıhtımda da yatı
olmalıdır. Aslında bütün bunlar onu zavallı bir lüks, bir fantezi tutsağı hâline
getirmiştir ama, o bunun farkında bile değildir; farkında değildir ve kibrini,
gururunu okşayan bu şeylere ulaşma uğrunda ölür ölür dirilir; akla-hayale
gelmedik sefilliklere girer; yerinde el-etek öper, yerinde zulmeder, can yakar,
hânümanlar yıkar, dahası bütün bu çılgınlıklarını “ahvâl-i âdiye”den
hâdiselermiş gibi görür.

Mütekebbirler arasında Karun gibi servetle büyüklük taslayıp “Bu

imkânlara ben ilmim ve irfanım sayesinde kavuştum.”1 diyen, sonra da yerin

dibine batırılanlar olduğu gibi, İblis edasıyla, “Ben ondan hayırlıyım…”2

diyenler, daha da küstahlaşıp “Ben de öldürür ve diriltirim.”3 şeklinde

mırıldananlar, bütün bütün şirazeden çıkarak, “Ben sizin yüce Rabbinizim.”4

hezeyanına girenler de olmuştur. Eski çağların Firavun ve Nemrut… gibi
tiranları, modern devirlerin Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini… gibi zorbaları ve
“Ben yarattım, ben yaptım, her şey bizim eserimiz...” türünden sözlerle
çılgınlıklarını haykırıp duranlar hiçbir dönemde eksik olmamışlardır. Bunların
yanında, kibrine dinî bir kisve giydirerek kendisinin müçtehit, müceddit, kutup,
gavs, hatta Mehdi ve Mesih olduğunu iddia eden aldanmış delilerin sayısı da az
değildir.

Bunların hemen hepsinin ortak yanı, kendilerini olağanüstü varlıklar ve
çevrelerindeki kimseleri de sıradan yaratıklar görmenin yanında, başkalarına
ait fazilet ve meziyetlere tahammül edememe, bütün iyilikleri ve güzellikleri
kendilerinden bilme, her türlü kötülüğü ve olumsuzluğu da mümkünse halâyık



saydıkları kimselere fatura etme gibi bir gayretlerinin bulunmasıdır. Bunlar,
şöyle-böyle tasarruf daireleri içinde meydana gelen her güzel şeyin kendilerine
mâl edilmesini isterler; başkalarının eliyle ortaya konan olumlu işleri de ya
gasp edilmiş hakları gibi görür, kendilerine mâl etme yollarını araştırırlar ya
da ciddî bir kıskançlık hissiyle en nadide şeyleri dahi çirkin göstermeye
çalışırlar. Ülkeyi alıp ilerilere götürme, toplumu çağın en seviyeli milleti
hâline getirme, insanların ufkunu açıp yaşadıkları asrı iyi okumalarını sağlama,
hatta topluma çağ atlatıp onu bütün milletlerin önüne geçirme gibi çok önemli
ve hayatî hizmetleri, şayet kendileri o işin içinde yok iseler, mel’un sayarlar;
lanet okurlar olup bitenlere ve bu önemli faaliyetlerin kahramanlarına.

Bu marazî ruh hâletinin arkasında bazen soyluluk, bazen zenginlik, bazen
maddî-mânevî pâye ve mansıp, bazen saf yığınların ölçüsüz takdir ve
şımartması, bazen güç ve kuvveti elinde bulundurma, bazen de siyasî, içtimaî
ve idarî statü farklılığı... gibi şeyler bulunmaktadır. Bu tür hastalar, şayet iyi
bir eğitim ve rehabilitasyonla gerçek insanî değerlere, kalb ve ruh ufkuna
yönlendirilmezlerse, toplum içindeki konumları ve kültür ortamları itibarıyla
bazılarının firavunlaşması, bazılarının nemrutlaşması, bazılarının karunlaşması,
bazılarının da Mehdilik ya da Mesihlik iddialarına kalkışması kaçınılmaz olur.
Görmezler hakikati.. doğru okuyamazlar gördükleri şeyleri.. yanlıştır bakış
zaviyeleri.. çarpıktır değerlendirmeleri. Çünkü onlar küstahlaşmış ve Zât-ı
Ulûhiyet’e mahsus büyüklüğü “kibir” unvanıyla O’nunla paylaşmaya
kalkışmışlardır. O da, “Dünyada büyüklük taslayanlara, âyet ve işaretlerimi

doğru okuyup doğru anlama imkânını vermem.”5 fermanı gereğince onları
korkunç bir mahrumiyete mahkûm etmiştir.

Kibir, imana giden yolda insanın önünü kesen bir set, “Kalbinde zerre kadar

büyüklük hissi bulunan kimse Cennet’e giremez.”6 mazmununca da ebedî
saadet yolunda aşılmaz bir engeldir. Bu maraz, bir kalbe yerleşmeyedursun,
onun ötelere nâzır bütün ışıklarını söndürür ve onu başkalarına ait her türlü
fazilet ve meziyetlere karşı bir tepki yumağı hâline getirir. Böyle bir hasta
oturur-kalkar benlikle homurdanır, çevresinden saygı ve hürmet beklemeye
koyulur. Zamanla bulduklarıyla yetinmez de “daha” der durur. Umduklarını
bulamayınca da hafakandan hafakana girer. Sık sık çevresini kadirnâşinaslıkla
suçlar. Bazen bütün bütün kendini hezeyanlara salıp, yer yer soyundan-



sopundan bahisler açarak, zaman zaman ilm ü irfanından dem vurarak veya
başarılarından söz ederek, hatta mâneviyata açık bir ortamın çocuğuysa veya
hakkında öyle bir kabul söz konusu ise evliyâ, asfiyâ ve ebrârdan olduğuna imâ,
işaret ve –cinnetinin derecesine göre– açık beyanda bulunarak kutbiyet ve
gavsiyetini seslendirir ve evirir-çevirir ifadelerini şöyle-böyle kendi
fâikiyetiyle noktalar.

Kibrin, Allah ve Peygamber tanımazlık şeklindeki en kabacasını, “İblis
dışında bütün melekler Âdem’e secde ettiler; o kibrine yediremedi “Iıh..!”

dedi ve küfrü seçenlerden oldu.”7 beyanında da görüldüğü gibi şeytan ortaya
koydu. Kendilerine kitap verilenlerin bir kısmı da “Demek size ne zaman
nefislerinizin hoşlanmadığı bir kısım mesajlarla peygamber geliverse,
böbürlenecek, ona kafa tutacak, sonra da kiminiz onu yalan sayacak, kiminiz

de öldürmeye kalkacaksınız.”8 beyanında görüldüğü gibi şeytanı takip ettiler.

“Büyüklük tasladı ve mücrimler gürûhundan oldular.”9 mazmunu etrafında
şeref-nüzul olmuş âyetler âdeta bu türden devrilmiş pek çok kavmin kara yazısı

gibidir. “Kibre girdiler, zira onlar kendilerini fâik ve yüce görüyorlardı.” 10

ifadesi de bu konuda ayrı bir tâli’sizliğin şahidi. “Biz; Karun, Firavun ve
Hâmân’ı da helâk ettik, zira Musa (aleyhisselâm) onlara apaçık mucizelerle
gelmişti ama, bu (mütekebbir)ler o yerde büyüklük tasladılar ve

(inanmadılar) ama başlarına gelecek şeyin de önüne geçemediler.”11 beyan-
ı sübhanîsiyle sunulanlar ise, tarihî bahtı karalardan sadece birkaçı.

Kur’ân âyetlerinin ışığında bu türden lanetlenmiş daha pek çok tiran
zikredilebilir ama, biz o konuyu mevzu ile alâkalı hazırlanmış ve hazırlanacak
olan ansiklopedilere havale edip geçmek istiyoruz. İşin özü, kibirli insan hakka
kapalı, insanlara kapalı, hikmete kapalı, ilâhî mârifete kapalı; şeytana açık,
küfre açık, halk nazarında menfur, riya, süm’a, hıkd u haset gibi İblis kaynaklı
mesâvî ile kirlenmiş –üzerinde durulabilir– bir bahtsızdır. Bu tür bahtsızlardan
şimdiye kadar iflâh olan görülmemiştir. Aksine hayatını kibir ve gurur zeminine
bina edenlerin akıbetleri hep küfürle noktalanmıştır.

Kur’ân-ı Kerim’in, “Allah, mütekebbir ve kaba kuvvet temsilcisi

cebbarların kalbini işte böyle mühürler.”12 fermanı konuyla alâkalı ne
ürpertici bir tehdittir..!



1 Kasas sûresi, 28/78.

2 A’râf sûresi, 7/12.

3 Bakara sûresi, 2/258.

4 Nâziât sûresi, 79/24.

5 A’râf sûresi, 7/146.

6 Müslim, îmân 147; Tirmizi, birr 61.

7 Bakara sûresi,2/34.

8 Bakara sûresi, 2/87.

9 A’râf sûresi, 7/133.

10 Mü’minûn sûresi, 23/46.

11 Ankebût sûresi, 29/39.

12 Mü’min sûresi, 40 /35.



Haset
Bir mânâda çekememezlik ve kıskançlık da diyebileceğimiz “haset”,

herhangi bir insanın şeref, ikbal, başarı, hatta sağlık, afiyet, zenginlik, eda,
endam, güzellik, bilgi, zekâ, mutluluk... gibi vasıflar ve mazhariyetler
karşısında duyduğu hazımsızlık hissidir ki, buna kestirmeden, bir ferdin
kendisinde olmasını istediği değişik vasıf veya mevhibelerin, başkasında
bulunması karşısında duyduğu bir iç rahatsızlık da diyebiliriz. Rahatsızdır
böyle biri kendine nispet edilmeyen faziletlerden, meziyetlerden, başarılardan;
kederlenir hasım yerine koyduğu insanlara gelen nimetlerden; sevinir onların
maruz kaldıkları musibetlerden.. ne “hüsn-ü aklî”ye saygı duyar ne de “hüsn-ü
şer’î”ye; zira o, altında kalıp ezildiği ifritten egoizması ve dünyalara sığmayan
kibriyle bütün fâikiyetlerin, farklılıkların kendine nispet edilmesi kuruntularıyla
oturur-kalkar ve geçmiş devirlerdeki ilâhî mevhibeler hakkında bile nasıl
olmuş da ona rağmen farklı bir zaman diliminde ortaya çıkmışlar diye
düşünerek sürekli iç homurdanmalar yaşar.

Aslında böyle bir ruh hâleti taşıyan kimsenin cinnetinde şüphe olmamakla
beraber şimdiye kadar bir kısım psikanalizcilerle bazı psikologların dışında,
açıktan açığa bu delilere “deli” diyen de çıkmamıştır. Evet, bir kısım
psikanalizciler, haset duygusunu belli aşamalara ayırır ve şöyle bir sıralama ile
ele alırlar: Değişik rekabet hisleriyle dışa vuran kıskançlık; hazımsızlığa
hazımsızlıkla mukabele şeklinde ortaya çıkan çekememezlik ve gidip hezeyana
dönüşen, sonra da bir tufan hâlini alan daha müthiş haset hissi... Bu sıralama,
potansiyel kıskançlık duygusunun değişik terbiye yöntemleriyle kontrol altına
alınmaması durumu itibarıyladır. İnsanları, his, şuur ve şuuraltı dünyalarıyla iyi
okuyup iyi değerlendirebilen iç derinlikli rehberler ve insan sarrafı terbiyeciler
vasıtasıyla, onun zararlı bir şekilde ortaya çıkmasına fırsat verilmeyebilir. Bu
his önceden sezilerek, hoşgörü ve başkalarına ait meziyetlere tahammül ufkunu
göstermek, kendi meziyet ve mevhibelerine yönlendirmek suretiyle tâdil
edilebilir ve böylece kıskançlığın derecesi azaltılarak hasetçinin kendini harap
etmesi kısmen de olsa önlenebilir. Üzerinde daha farklı bir üslûpla durma
mülâhazası mahfuz bu da bir görüş. Siz isterseniz, yine bir psikanalizci
mülâhazasıyla buna, insanın bir kısım iç zaaflarının belli şahıslarda haset
dürtülerine dönüşmesi de diyebilirsiniz…



İster öyle ister böyle, haset marazının –kem nazar dışında– kıskanılan
kimseye hiçbir zararı yoktur, olamaz da. Şayet bir zarar söz konusu ise, o da
hâsidin kendisine râcidir; zira kıskançlık, kıskanılandan daha çok kıskananın
işini bitirir; evet böyle biri, her zaman rahatsızlık içindedir çekemediği
kimselerde gördüğü güzelliklerden, değişik ilâhî lütuflardan rahatsız olur; olur
da oturur-kalkar hasım kabul ettiği şahsın mazhariyetleri karşısında kinle,
nefretle homurdanır durur; Hakk’ın ona teveccühlerini içten içe sorgular.. duaya
inanıyorsa, kıskandığı kimseye beddua eder; ihtimal onun için büyüye,
kahriyeye başvurur ve kendi hayatını çekilmez bir azaba çevirir.

Bir insanda haset marazı mevcutsa, onun için bir sürü çekememezlik sebebi
hazır demektir: Bazıları için aynı kulvarda koşma; bazılarınca karşı taraf kadar
başarılı olamama veya beklediği ölçüde başarılarının karşılığını görememe;
kimilerince de bencillik ve kibri zaviyesinden hep hasmına göre kendine biçtiği
seviyenin gerisinde kalma... gibi hususlar birer hazımsızlık sebebidir. Böyle bir
hâsid, Hakk’ın takdirine rıza göstereceğine, kaderî planların kendi heva ve
hevesi istikametinde cereyan etmesini arzu edercesine sürekli hezeyan yaşar;
açık-kapalı her zaman kaderi tenkit eder; ilâhî icraatı sorgulama küstahlığında
bulunur.. kıskançlık hafakanları itibarıyla kendi yaşama atmosferini
elektriklendirir ve kendi eliyle gider öldüren bir darlığın kulu-kölesi olur.
Rahatsız eder çevresini ve onlar tarafından rahatsızlığa maruz kalır.. böyle bir
darlık içinde geçirdiği her dakika, her saat patlamaya hazır bir bomba
görüntüsü sergiler ve bu hâliyle en yakınlarını dahi bîzar eder.

Hastalık böyle sürüp gittiği takdirde zamanla mahdut kimselere karşı olan bu
çekememezlik hissi büyür, genişler; sonra da düşünce ve hissiyat ufkunu
tamamen kuşatarak onu bütün iyiliklere, güzelliklere sövüp sayan bir saldırgan
hâline getirir. Öyle ki, artık böyle birinin bütün sözleri, beyanları döner-
dolaşır, hep gelir hasım/hasımlar konumundaki şahıslara takılır. Bir mü’min
için müzakere ve muhaverelerde “sohbet-i Cânân” ne ise, kıskançlık
pençesinde kıvranıp duran bahtsız için de bütün negatif mülâhazaların gelip
kıskanılan (mahsûd) şahsa dayanması aynıdır. Bazen hasmını hafife alarak,
bazen onun hakkında gıybetlere girerek, bazen de iftiralar ile karalayarak hep
ona karşı düşmanlık duygularıyla oturur-kalkar.

Nefsin azad kabul etmez kölesi böyle bir zavallı, her gün beş defa camiye
gitse veya ömrünü zâviye ve halvethanelerde geçirse ya da gidip Haremeyn-i



Şerifeyn mücâvir ve misafirliğiyle serfiraz olsa da, içindeki bencillik hissini,
kibir duygusunu, görünme zaafını, alkışlanma arzusunu söküp atacağı âna kadar,
onun hakikî insan olmayı duyup zevk etmesi çok zordur; zordur, zira o, ruh
dünyasındaki bu olumsuz şeylerle Arapların “dâü’l-udâl” dedikleri iflâh etmez
bir rahatsızlığın pençesindedir.. ve bu hâliyle bir şey dinleyip bir şey anlaması
da mümkün değildir; mümkün değildir çünkü, onun tahayyülleri kirli,
tasavvurları basbayağı, fikirleri de sisli-dumanlıdır. Doğru göremez, doğru
düşünemez, doğru değerlendiremez; iyiliklere kötülük der, –kendine ait
değilse– güzellikleri çirkin görür ve kendisine nispet edilmeyen en önemli
insanî değerlerin gerçekleştirilmesine karşı dahi savaş ilan eder. Dahası,
gücünü, kendi değerlerini yükseltmeye sarf edeceğine, başkalarının başarılarını
karalama, küçük gösterme ve tahrip etme istikametinde kullanır.. böyle davranır
ve çok defa hasımlarını yakmak için tutuşturduğu ateşte içten içe cayır cayır
yanar da bıkıp usanmaz çekememezlik adına tutuşturduğu fitne ocaklarını
körüklemekten.

Karşı tarafı küçük düşüreyim diye çırpınır durur, ama küçük düşen de yine
kendisi olur; böylece kendi hakkında zamanla bütün kazanma kuşaklarını birer
kaybetme arenasına çevirir. Başkalarına zindan projeleri hazırlarken, koskoca
dünyayı kendine zindan eder.. mânevî hayatının nurlarını söndürür ve körkütük
bir hazımsızlık heykeli hâline gelir; gelir ve pîri sayılan İblis’i sevindirir.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), kıskanma ve çekememe konusunda
oldukça sert ifadeler kullanır ve ümmetinin bu ruhî rahatsızlıktan –bir mânâda
“sedd-i zerâyi” mülâhazasıyla– uzak durmalarını salıklar. İşte o nurefşan
sözlerden mealen birkaçı:

“Hasetle iman bir kalbde beraber bulunmaz.”1

“Ateş odunu yakıp kül ettiği gibi haset de iyilikleri öyle yer bitirir.”2

“Benim ümmetime de geçmiş milletlerin hastalıkları bulaşacaktır; o
hastalıklar, şımarıklık, küstahlık, servet çokluğuyla övünme, birbirine sırt

dönüp uzaklaşma ve çekememezlikti.”3

“Hasede girmedikleri sürece insanlar hep hayırla oturur-kalkarlar.”4

Bir başka yerde benzer ruhî rahatsızlıklar üzerinde durur, suizandan uzak
durma vurgusunda bulunur ve hasedin tehlikesini hatırlatır.



Konuyla alâkalı O’ndan şerefsudur olmuş daha bir hayli nurefşan beyan
göstermek mümkündür; ama biz onlardan “cevâmiu’l-kelim”den sayılan bir
pırlanta daha zikretmekle yetinmek istiyoruz:

“Zinhâr dedikodu ile ömür tüketmeyin; başkalarının kusurlarının takipçisi
olmayın; birbirinize karşı çekememezlik ve kıskançlığa girmeyin ve sakın

sakın kin gütmeyin.”5

Bütün İslâm ahlâkçıları uzun uzadıya haset üzerinde durmuş, herhangi bir
insan üzerindeki ilâhî nimetlerin zâil olmasını istemeyi kalbsizlik saymış ve bu
İblisçe mülâhazayı ciddî ciddî sorgulamışlardır.

Evet, ötelerde ilk işlenen günahlardandır Hazreti Âdem’e karşı bu kıskançlık
oyunu.. Kabil’le yeryüzünde bir kere daha yenilenir ve sonra figüranları
insanoğlu, şeytan bu çirkin oyunu teksir eder durur. Öyle görünüyor ki,
Goethe’nin ifadesiyle kıyamete kadar da tekerrür edip duracak. İblis, Hazreti
Âdem’i çekememişti, Kabil de Habil’i. Firavun, Hazreti Musa’yı, bir kısım
densiz diyanet mensupları Hazreti İsa’yı ve nice kendini bilmezler de İnsanlığın
İftihar Tablosu Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ı.. çekemedi, kendi ufuklarını
kararttılar; bugün de çekemiyor ve hayatlarını azaba çeviriyorlar; iyiliklere,
güzelliklere çirkin deyip daha bir çirkinleşiyorlar; hayırları baltalıyor, dünyayı
şerler arenasına çeviriyorlar.

Diğer hastalıklar gibi haset rahatsızlığının da erken teşhisi çok önemlidir.
Eğer rahatsızlık dışa vurmadan sezilir; kıskanılan kimse veya bir başkası
tarafından kıskanç adam değişik rehabilitelerle kalbî ve ruhî hayata
yönlendirilebilirse bu öldürücü duygu belli ölçüde de olsa baskı altına alınmış
olur.

Haset, bir kötülük saplantısı, bir yıkma ve yok etme hissidir; aklî, mantıkî
yollarla bunun kıskanç kimseye hiçbir şey kazandırmadığının anlatılması yararlı
olur. Hemen tesir etmese de zamanla bir şey ifade edeceği, hiç olmazsa bu
duygunun frenlenmesini sağlayacağı söylenebilir. Ayrıca, kıskanç kimsede
başkalarına yararlı olma hissinin uyarılması, yaşama duygusu yerine yaşatma
mefkûresinin geliştirilmesi faydalı olabilir. Ve tabiî her şeyden evvel, hayatı
Allah rızasına bağlı götürme ve O’nu hoşnut etme cehdi içinde bulunma
istikametindeki rehabilitasyonların onu bir nefis zebunu gibi yaşamaktan, bir
beden ve cismaniyet hamalı olmaktan kurtarması –Allah’ın izniyle– her zaman



ihtimal dahilindedir.
Bu arada haset edilen kimselere de, mazhar oldukları nimetleri paylaşma ve

herkesi faydalandırma; kıskanma ve çekememe konumunda bulunan kimseleri
görme-gözetme ve gönüllerine girme; hazımsız olduklarına ihtimal verdikleri
kimseler hakkındaki iyi düşünce ve mülâhazalarını onlara ulaştırma; ellerinden
geldiğince Bediüzzaman’ın ifadesiyle, “Sebeb-i mesuliyet ve hatar olan
metbûiyete, tâbiiyyeti tercih edip, imamet ve öncülük işinde başkalarını
rahatsız edecek şekilde önde görünmeme; Allah’ın ihsan ve lütuflarını herkesin
görüp bileceği tarzda kullanarak iştihaları kabartmama...” gibi bir hayli iş
düşmektedir. Bütün bunlarla çekememezlik marazının önü alınır mı-alınmaz mı,
o, Allah’ın bileceği bir şeydir; ben, bu konuda yapılmasının yararlı
olabileceğine inandığım bazı hususları açmaya çalıştım. Hakikati Allah bilir ve
Müessir-i Hakikî de yalnız O’dur.

Ayrıca şu hususa işaret etmede de yarar var; hasedin böyle zararlı olanının
yanında gıpta mânâsına gelen bir türünü de Sahib-i Şeriat mahzursuz görmüş ve
şöyle buyurmuştur: “İki kimseye hasette (gıpta) zarar yoktur: Kendisine
bahşedilen serveti Allah yolunda infak eden imkân sahibi ve Allah’ın

lütfettiği ilmi yaşayıp başkalarına da öğreten kimse.”6 Ne var ki, Kur’ân’ın
has talebelerinin, ismiyle aynı olduğu gibi, algılanmasıyla da mahzurlu,
çekememezliğe hem-hudut olan böyle bir ruh hâletinden uzak durmaları daha
uygundur. Bundan başka hakta, dinî hayatta ve Allah rızasını kazanmada
yarışma duygusu diyebileceğimiz “tenâfüs” Kur’ân-ı Kerim’ce alkışlanmış ve
takdir edilmiştir. Rıza ne hoş ufuk, onu “i’lâ-yı kelimetullah” ile yakalama ne
kutsal bir vazife ve o hususta rekabetsiz yarışma ne mübeccel bir iştir..!

1 Nesâî, cihâd 8.

2 Ebû Dâvûd, edeb 44; İbn Mâce, zühd 22.

3 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 9/23; el-Hâkim, el-Müstedrek  4/185.

4 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/309.

5 Buhârî, nikâh 45, edeb 57, ferâiz 2; Müslim, birr 28-31.

6 Buhârî, ilim 15; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 266-268.



Kendi Değerlerine Bîgâne Nesiller
Bugün hem biz hem de bizimle aynı kaderi paylaşan milletler, tarihin en

bunalımlı dönemlerinden biriyle yüz yüzeyiz. Öyle ki tabakat-ı beşer çapındaki
sarsıntıların biri atlatılamadan ufukta bir ikincisi beliriyor. Her yerde
kırılmaları kırılmalar takip ediyor, her taraf ruhun çığlıklarıyla inliyor. Kitleler
şaşkın ve yığınlar her gün farklı buhranların sürprizleriyle tir tir titriyor. Eğer
Allah’ın sonsuz rahmetine ve O’nun vaad ettiği “eyyâmullah”ın tahakkuk
edeceğine itimadımız tam olmasaydı, ihtimal, ardı arkası kesilmeyen bu üst üste
sarsıntılarla biz de devrilip gidecektik; devrilip gidecektik ve gözleri her
zaman üzerimizde olan gelecek nesillerin ümitlerini de beraber alıp
götürecektik.. bazılarını alıp götürdüğümüz de söylenebilir.

İnsanda, ümidin ve Allah’a karşı beklenti içinde olmanın tek kaynağı imandır
ve O’nunla her zaman münasebet içinde bulunmaktır.. dahası bu münasebeti
zamanla insanî tabiatının bir derinliği hâline getirmektir. Maalesef, bazılarımız
itibarıyla biz, bir karanlık fasılda imana karşı hep lâkayt kaldık, Hak’la
münasebetteki gücü ve büyüyü tam sezemedik; cismanî ve maddî ufkumuzun
tesirine takıldık, kulak dolması nazarî mülâhazalardan sıyrılıp amelînin
enginliklerine bir türlü açılamadık. Hatta bazen, kendi fikrî ve amelî
dünyalarımızın yamaçlarında bulunmayı, dolaşmayı ar ve ayıp sayarak, bazen
de bir kısım fantezilere girerek, ruh ve mânâ köklerimizle alâkalı nice değerleri
eski birer eşya gibi kaldırıp bir kenara attık.. ve milletçe inkişaf etme
kabiliyetlerimizi, cihanları fethe yetecek heyecanlarımızı yabancılaşma
yönünde kullandık; kullandık ve yıllar yılı kendi dünyamıza karşı hep bîgâne
kaldık; inançlarımızın Allahçasına, dünya-ukbâ ve öteler ötesini onunla
tanıdığımız “Şeref-i Nev-i İnsan ve Ferîd-i Kevn ü Zaman”a karşı bîgâne
kaldık; hatta bazılarımız itibarıyla O’na hasmâne bir tavır aldık. Arş u ferşi
birbirine bağlayan, ins ü cinnin kurtuluş fermanı, kâinat kitabının en doğru
yorumu, “Levh-i Mahfuz”un, “Beyt-i Mâmur”un sesi-soluğu ve teşriî esasların
biricik kaynağı Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın sesinin kesilmesine de bîgâne
kaldık.

Dahası, bu mübarek kaynaktan fışkıran, lâakal onun münbit ve bereketli
atmosferinde boy atıp gelişen örflerimize, âdetlerimize, geleneklerimize hatta
millî karakterimize ve millî tabiatımıza yabancılaştık, kendimizi yenileme azm



ü heyecanını yitirdik ve heyecan yorgunu yığınlar hâline geldik. Bilmiyor
çoğumuz imanın, İslâm’ın Kur’âncasını, Allah’la münasebetin
Peygambercesini, dinin olmazsa olmaz ruhunu, temel dinamiklerini ve Nebi
mesajlarıyla seslendirilen özünü, mahiyetini. Yok böylesine boş vermiş
kimselerde en küçük bir öğrenme arzusu, kendini test etme azmi ve bir kısım
önemsiz hobilere karşı duyulan alâka kadar öz değerlerini bilme merakı...

Bütün bunlara karşılık biraz bilmişlerimiz ise “Bazen sükût da bir töredir.”
deyip sessizlik murâkabesine dalmakta ve her şey kendini bilmezlerin elinde
âdeta içinden çıkılmaz bir hâl almakta. Tahkike kapalı ruhlarda sürekli
tezebzüb rüzgârları esiyor; yığınlarda, kendilerini fetret boşluklarına salmış
gibi bir hâl var; arzı görmüyor, semayı dinlemiyor ve boş yâvelerle ömür
tüketiyorlar. Bir milletin üstünlük ve istikbal vaad ediciliğini onun geçmişten
tevârüs ettiği dinî ve millî değerler belirler. Bu değerlere saygı duymayan ve
sahip çıkmayan toplumların akıbeti hüsrandır; hüsrandır ve bu mâkûs kaderi
değiştirmeye de kimsenin gücü yetmez. Kendi değerlerine sahip çıkma ve mânâ
kökleriyle irtibatını devam ettirme sayesindedir ki, toplum ve onu teşkil eden
fertler kendilerini daha derinden duymaya başlar. İlim adamları, mütefekkirler
ve sanatkâr ruhlar, alanları çerçevesinde kendi inanç, kendi düşünce ve kendi
duygularını kitap kitap, nakış nakış işlemeye koyulur ve her sahada ruhlarının
âbidelerini ikame ederek saf yığınlara kendilerini okuma ve mütalaa etme
ortamı hazırlarlar. Nokta-i istinat olurlar onlara ve korurlar onların düşünce
iffet ve ismetlerini, korudukları gibi kendi namuslarını.

Evet, eğer eli kalem tutanlar, kitap, broşür ve makaleleriyle; ressamlar bu
alana ait kurallar çerçevesinde ebruları, tezhipleri, hatları ve resimleriyle;
mimarlar inanç ve düşüncelerimizi aksettiren plan ve projeleriyle; şairler ve
nâsirler beyan güçleriyle; mûsıkîşinaslar sinelerinden boşalıp ruhlarına akan
besteleriyle kendi inanç, kendi his ve kendi düşüncelerinin âbidelerini ikame
etmezlerse yığınlar kendilerine ters, geçmişlerine ters, ruh ve mânâ köklerine
ters cereyanlara itilmiş olurlar. Doğrusu işte böyle bir ortamda yetişen bîgâne
nesillerin akıbetini düşününce ürpermemek elden gelmiyor.

Aslında, günümüzün insanının yapıp ortaya koyduğu/koyacağı her müspet şey
onun yarınki nesillere en büyük armağanı olacaktır. Atalarından gelecek böyle
bir armağandan mahrum kalan fakir ve nokta-i istinatsız nesiller, pek çok orta
malı mülâhazaların ve değişik serseri düşüncelerin tesirinde kalacak ve bugün



olmasa da yarın mutlaka kendilerine edeceklerdir. Dünden bugüne gerektiği
ölçüde bir hassasiyetle üzerinde durulmadığı içindir ki, pek çok dinî ve millî
değerlerimiz unutulup gitti; şöyle-böyle kalanlar da matlaştı, renk attı ve zaten
heyecan yorgunluğu yaşayan nesillerde artık heyecan uyarmaz oldu.

Bugün koskocaman bu tâli’siz coğrafyada inançlar ve onların hayata hayat
olması kat’iyen kendine has derinlikleriyle duyulup zevk edilmiyor. İslâm’ın
her şeyin üstesinden gelecek o büyülü gücü, bilinmesi gerektiği ölçüde
bilinmiyor ve onun ruhlara vaad ettiği şeyler kendi enginlikleriyle görülmüyor.
Oysaki bir zamanlar bu dünyada cedlerimizin gerçekleştirdikleri o uhrevî
derinlikli medeniyet kendine has rengi, şekli, deseni ve ruhuyla çok iyi
biliniyor, bilindiği ölçüde yaşanıyor ve müntesiplerine semavîleşme yollarını
gösteriyordu. Ya şimdilerde öyle mi.? Bilebiliyor muyuz bize ait değerlerin
kıymetini.. kendi düşünce atlasımızın renk ve çizgilerini? Heyhât, meş’um bir
dönemde bin senelik muhteşem bir geçmişin bütün vâridâtını bir kısım partal
eşya gibi kaldırıp bir kenara attık ve mâşerî vicdanda yeri doldurulamayacak
boşluklar meydana getirdik.

İmanı, İslâm’ı derinlemesine duyamamış saf yığınların sorumsuzca
hareketleri bir ölçüde kabul edilebilse de, şöyle-böyle okuyan, yazıp çizen,
belli şeyleri olsun duyup hissetme konumunda bulunanları mâzur görmek
mümkün değildir. Acaba bunlar biraz daha hassas olamazlar mıydı? Dinin
özündeki güzellikleri, bugünümüz ve yarınımız adına onun vaad ettiklerini,
diyanetin bağrında filizlenip gelişen ruhî tekâmülü çevrelerine anlatamazlar
mıydı? Diyelim ki, bazıları bu değerleri duyup zevk edecek seviyeye henüz
gelememişlerdi; kendilerini bu işin bir numaralı mümessili gibi görenler ve
diyanet adına hep bir fâikiyet mülâhazasıyla oturup kalkanlar, gönül diliyle,
beyan maharetleriyle ve varsa sanat kabiliyetleriyle bu altın mülâhazaları
herkese duyurmalı değiller miydi?

Ben bize ait o güzellikleri, kalbinin dili, semavî orijini ve özündeki
nefasetiyle –bir iki müstesnanın dışında– seslendiren kimseye şahit olmadım.
“Ruhî ve kalbî hayat” deyip sık sık onunla gürleyen, hatta ondan ötürü muhalif
gibi gördüklerine karşı kinle, nefretle köpürenlerin ses ve soluklarında da
vicdanı rahatlatacak bir nağmeye rastlamadım. Dahası, münhasıran diyanetin
temsil edilmesi için hazırlanmış zeminlerde bu işin temsilcileri konumundaki



zevat arasında dahi, “Yüce mefkûremi i’lâ ve ilân için yaşayacaksam dünyada
kalmama değer, yoksa benim diğer canlılardan farkım ne..?” diyecek kadar
sinesi samimiyetle çarpan ve yaşatma yörüngeli yaşayan pek fazla adanmış
ruhla da karşılaşmadım.

Dini, kendi çarpık anlayışlarına göre yorumlayan ve diyaneti semavîliğine
aykırı kılık ve kıyafetlere sokanlardan bir şey beklemediğimiz muhakkak, “Bu
din benim dinim; bu kültür benim kültürüm; bu tarih benim tarihim!” diyenlerin
olsun, bütün değerlerin renk atması ve matlaşması karşısında heyecanla
köpürmeleri gerekmez miydi!?



Kendi Kültür Dünyamız
Bizler dünkü kültür ortamında yetişen nesilleriz; yarınki kuşaklar da,

şimdilerde bizim oluşturduğumuz/oluşturacağımız irfan atmosferinin çocukları
olacaklardır. Bugünkü nesiller, bağrında neş’et edip geliştikleri dinî, millî ve
içtimaî atmosferden renk ve çizgiler taşıdıkları gibi yarınki kuşaklar da
bugünkü sosyal çevreye ait hususiyetlerle kendilerini ifade edeceklerdir.. evet
bizler, dünkü kültür ortamının çocuklarıyız, yarınki nesiller de bugünün
ferzendeleri olacaklardır. Hâl, geçmişin bir açılımı, gelecek de onun imkân
planında önemli bir derinliğidir; ne geçmişsiz olunabilir ne de geleceksiz
kalınabilir. Bu iki zamandan biri köklerimize ev sahipliği yapıyor, diğeri de
sürgünlerimize; ne sürgün köksüz olabilir ne de kökü görmezlikten gelebiliriz.

Geçmişimiz, pırıl pırıl aydınlık da olabilir, bazı yönleriyle sisli-dumanlı da;
ne olursa olsun o bizim geçmişimizdir. Mazinin bir kısım olumsuz yanlarını bir
yere kadar sorgulasak da onu bütünüyle karalamamız kat’iyen doğru değildir.
Böyle bir davranış ondan aldığımız ve alacağımız ışığı söndürmek demektir.
Bu ise, cedlerimize saygısızlık olmasının yanında, hem bugünkü nesillere hem
de yarınki genç kuşaklara karşı apaçık bir ihanettir.

Şimdilerde ruh ve mânâ köklerimize saldırıp geçmişimizi tamamen karanlık
göstermek isteyenler, farkındalar veya değiller, genç kuşakları millî hislerden
uzaklaştırıp onları kimlik bunalımına sürüklemektedirler. Şayet böyle bir şeyi
bilerek ve planlı yapıyorlarsa, bu açıktan açığa yarınki nesillere karşı işlenmiş
en büyük bir cinayettir. Bir kere, geçmişinden kopmuş toplumların gelecek
adına bir şey vaad etmesi mümkün değildir. Aslında geçmişiyle irtibatını
koparmış nesillerden bir şey beklemek de beyhudedir; zira, mânâ köklerinden
kopmuş milletleri fıtrat hiçbir zaman affetmemiştir. Hususî bir inayet
olmamışsa, fıtrattan tokat yiyenler de asla iflâh olmamışlardır. Âkif merhumun
ifadesiyle:

“İşin hakikati, fıtrat ne kâr arar ne de zarar,
Bekâ-yı nesle bakar hep bekâ-yı nesli arar.”

Neslin bekâsı ise onun kendi olarak ayakta durmasına, kendi ruh köküyle
irtibatını devam ettirmesine, kendi kaynaklarından beslenmesine bağlıdır.
Şimdiye kadar kendini, kendi değerlerini inkâr eden milletlerden iflâh olan,



kendi olarak kalanlardan da bütün bütün tarihten silinip giden görülmemiştir.
Her milletin geçmişten tevârüs ettiği kültür değerleri onun kanı-canı

mesabesindedir. O, bu değerler sayesinde kendi gibi düşünür, kendi gibi
hareket eder ve her zaman kendi olmanın rahatlığı içinde bulunur; hayatını da
daha bir engince ve daha bir net duyar. Asırlar ve asırlar boyu öyle duymuştuk
hayatımızı ve kendi kültür değerlerimizle farklılığımızı. O zamanlar, baharlar-
yazlar, geceler-gündüzler tenâvübî bir ıttıratla gelip üstümüzden geçerken
kendimizi ne hayalî çağlayanlara salar, ne enfes çağrışımlarla heyecanlanır,
içimize akan ne engin mânâlarla ürperir ve hayatı ne derince duyardık. Öyle ki,
mazi olduğumuz aynı anda hâl, hâl ile hemhâl bulunduğumuzda da geleceği
yaşar.. ve âdeta bir mevsimde her şeyin üç defa çiçek açtığına şahit olur; tek bir
nağmede bilmem kaç mûsıkî faslını birden duyar, bir mehter gürlemesinde
umum tarihî sergüzeştimizi birden dinler.. ve kendi kendimize “Meğer dünümüz
ne muhteşem, o günlerimiz ne büyülü, o zamanki ufkumuz ne yüksek,
hülyalarımız ne derin, mülâhazalarımız da ne şahane imiş!” der –kerameti o
dönemdeki ruh ve mânâ derinliğine ait– her şeye yetebilecek bir moral
yüksekliği ve derin bir sevinç hissederdik...

Benimle beraber, önü-sonu itibarıyla birkaç nesil, “Geçmiş gelecek masal
hep / Eğlenmene bak, ömrünü berbat etme.” (Ömer Hayyam) felsefesinin
topluma/toplumlara dayatıldığı bulanık bir dönemde hayata gözlerimizi açtık.
Büyülü gösterilmeye çalışılan bir hâzır zaman adına düne ait her şey tahrip
ediliyor ve hakikî bir gelecekten daha ziyade muhayyel ve fantastik bir istikbal
hülyasıyla bütün millî ve dinî değerlerimiz çok ağır şekilde sorgulanıyor;
üzerinde mazi damgası bulunduğu için en değerli şeyler dahi birer partal eşya
gibi kaldırılıp şuraya-buraya atılıyor ve saf yığınlara bize ait her şey âdeta
unutturulmak isteniyordu.

İhtimal, bütün bunları yapanların çoğu, ne yaptıkları işin –buna cinayet
demek daha uygundur– farkında idiler ne de bu kör dövüşünde harap olup-türap
olup giden nesillerin. Yıllar ve yıllar boyu koskoca bir milletin onca fikir
cehdi, onca gönül heyecanı ve onca göz nuru meyveleri diyeceğimiz mübarek
bir birikim çerçöp gibi sağa-sola saçılıyor ve bir daha da hatırlanmaması için
üzerine âdeta zift ve katran saçılıyordu: Dine üstûre deniyor, diyanet sürekli
hafife alınıyor, geçmişe lanetler yağdırılıyor ve o en aydınlık günlerimiz,
gençliğe simsiyah tablolar içinde gösteriliyordu.. hâlâ da gösteriliyor denebilir.



Ne var ki, birkaç asırlık onca gayrete rağmen, bunların çok da başarılı
oldukları söylenemez: Evet çok geniş alanlı ciddî bir kısım sarsıntılar yaşandı.
Ak günlerin ve ak düşüncelerin üzerine ziftler atılmaya çalışıldı. Bir ölçüde
toplumca belli bunalımlara girildi ama büyük çoğunluğun ruhunda bize ait
değerler her zaman kıymetlerini korudu/koruyor.. ve üst üste onca sarsıntı, onca
kıyım ve onca tahribe rağmen, cedlerimizden bize intikal eden kültür
hazinelerimiz –bekledikleri saygıyı tam görebilmeleri bir “vakt-i merhûn”a
bağlı– hep oldukları gibi kaldılar.

Bu hazineler milletimizin canı ve onun bekâsının da teminatıydı.. millet
bütün bütün yok edilemediği –Allah öyle bir şeye maruz bırakmasın!– ve millî
ruh da öldürülemediği sürece, o hazine, toplumun hafızasında hep yaşayacaktı
ve yaşadı da. Kim bilir, belki hem biz hem de o millî ve dinî değerler,
unutulduğumuz ve unutuldukları sanıldığı bir anda, tamamen sürpriz bir
tezahürle yeniden ortaya çıkar ve bize bayramların en büyüğünü yaşatırlar.
Geçmiş, şu mağmumlar dünyasına kapılarını bir kere daha aralar ve hepimiz bir
kere daha hülyalarıyla yaşadığımız o tılsımlı dünyalara kavuşuruz.

Aslında daha şimdiden, bir mânâda da olsa, o muhteşem âlemlerin kapıları
aralanmaya başladı bile. Ara sıra bir kısım simsiyah kederler gelip gelip
sinelerimize otursa da çevrede olup-bitenlerden aldığımız sevinçler de
onlardan geri değil. Görebilenler için geçmişin, o parlak ve muhteşem
günleriyle geleceğin nurefşan yılları daha şimdiden bir buluşma koyu arıyor
gibi. Bu itibarla da, eğer birkaç adım ötede, muhteşem günlerinize ait konum ve
seviyenizle yüz yüze gelirseniz hiç şaşırmamalısınız; zira, bizler şimdiye dek o
kadar sürprizler yaşadık ki, böyle ekstradan bir lütfu dahi tabiî görmeye
başladık.

“ Hak tecellî eyleyince her işi âsân eder,
Halk edip esbabını bir lahzada ihsan eder.”
(İbrahim Hakkı Hazretleri)



Buhranlar Çağı
Yerinde bunalım ve kriz sözcükleriyle de ifade ettiğimiz/edeceğimiz buhran,

ferdî olduğu kadar içtimaî bir marazdır; çok defa bütün değerleri altüst eden,
zincirleme sarsıntılara sebebiyet veren ciddî bir maraz.. buhran bazen,
ekonomik hâdiselerdeki âhengin bozulması, iktisadî dengelerin sarsılması,
bütçenin açık vermesi ve enflasyonun başını alıp gitmesi şeklinde ortaya çıkar
ki, bu, bir kısım ciddî tedbirlerle her zaman aşılabilir; bazen sosyal çalkantılar
ve içtimaî hercümerç şeklinde zuhur eder ki, bu tür infilâk ve patlamalar da
illetin bilinmesi ve yerinde basiretli müdahaleler sayesinde bastırılabilir; millî
ve mânevî değerlerin aşınması, ruh ve mânâ köklerinin tahrip edilmesi, dinî
değerler adına iç içe yozlaşmaların yaşanması da diyeceğimiz ahlâkî bunalıma
gelince, onun aşılması ve savılması çok kolay olmasa gerek... Şu anda, bizim
de içinde bulunduğumuz coğrafyanın yürekler acısı hâl-i pürmelâli böyle bir
buhranın çeşitli derinlikleriyle en canlı misali.

Bu bahtsız coğrafyada bir kısım devlet ve devletçikler, maalesef birkaç
asırdan beri hep bunalımlar fasit dairesi (kısır döngü) içinde dönüp durmakta;
bir buhran girdabından sıyrılırken daha ifritten başka bir anafora kapılmakta ve
âdeta ömrünü “ehvenüşşerreyn” avuntularıyla tüketmekte... İhtimal bu dünya,
akl-ı selim, kalb-i selim, hiss-i selim birleşik noktasında Rahmeti Sonsuz’un
himayesine sığınacağı ve O’na yürekten teslim olacağı âna kadar da bu
buhranlardan kurtulamayacaktır. Kurtulamayacaktır; zira o, her şeye rağmen
hâlâ koskoyu bir maddecilik peşinde, aşırı bir bencillikle mâlul; hep yaşama
tutkusuyla oturup kalkmakta; her şeyi kuvvette görme kabalığına kilitli, Hakk’a
karşı fevkalâde saygısız; başkalarını ezme ve onları halâyık gibi kullanma
fâikiyeti mülâhazasıyla gözlerini açıp kapamaktadır. Evet, bu koca dünyanın
serkârları, hak duygusunu geliştirip yaygınlaştıracaklarına hakkı kuvvete
bağladı, onun yedeğine verdi ve zayıflara her türlü zulmü reva gördü.. ilmî ve
teknolojik üstünlüğü, geri kalmış yığınları ezmede ve sömürmede kullandı..
hukuku, âcizleri sindirme vasıtası hâline getirdi.. evrensel insanî değerleri hep
keyfince yorumladı.. ve işte bütün bunlar, her zaman sağa-sola çekilebilecek
yığınlar için birer buhran vesilesi oldu.

Denebilir ki, şimdilerde bu coğrafyanın insanı cahiliye döneminde
olduğundan da beter buhranlar içinde kıvranmakta, âdeta fevkalâdeden kurtarıcı



bir el beklemekte, çeşit çeşit yalanlara aldanmakta, yalancı mumlar arkasında
koşmakta ve böylece çare olarak başvurduğu her yol ve yöntemle bunalımlarını
daha da derinleştirmektedir.

Bugün dört bir yanda yükselen âh u efgân gidip ta ayyuka dayanmakta,
zalimler sürekli kin, nefret soluklamakta; mazlum, iniltilerini –hâlâ mevcudiyeti
söz konusu ise– mâşerî vicdana duyurmaya çalışmakta, hukuk hem de “hak”
diyenlerin ayakları altında ezilmekte ve kaba kuvvet lanet ile anılan cebbarlara
rahmet okutturacak kadar tuğyan içinde; lâahlâkîlik, Sodom ve Godom’da
olanların bilmem kaç kadem önünde.. Âkifçe bir ifade ile arz edecek olursak:

“ Hayâ sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde
Ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde;
Vefâ yok.. ahde hürmet hiç.. emanet lafz-ı bî medlûl;
Yalan râiç, hıyanet mültezem her yerde, hak meçhul.
………..
Beyinler ürperir yâ Rab ne korkunç inkılâp olmuş,
Ne din kalmış ne iman, din harap iman türap olmuş...”

Bu hâl böyle devam ederse, kim bilir daha nice haklar çiğnenecek, nice
vicdanlar susturulacak; ne zulümler alkışlanacak, ne ifritten tiranlara yahşiler
çekilecek ve nice hayâsızlıklar işlenecek..!

Her şeye rağmen bizim insan mahiyetinde mündemiç bulunan iyilik
nüvelerinin bir gün mutlaka inkişaf edeceğine, ne olursa olsun, insanoğlunun
dönüp bir kere daha kendini keşfedeceğine, aklını, gönlüyle buluşturacağına,
evrensel insanî değerlere yöneleceğine ve bütün olumsuzluklara “Yeter!”
diyeceğine inancımız tamdır.. hakkı ihtiraslarına kurban edenlerin, kuvveti her
şey sayanların, hâdiseleri kendi vicdanlarının darlığıyla yanlış okuyanların bir
gün mutlaka ettiklerine pişman olup ağlayacaklarını daha şimdiden görür gibi
oluyoruz.

Bir dönemde bu bahtsız dünyaya edenler etti; insanlara Allah’ı, ahireti
unutturdu ve onları âdeta sorumsuz birer azman hâline getirdiler. Oysaki, dünya
da haktı ahiret de.. hayat da haktı ölüm de.. haşir de haktı hesap da.. sual de
haktı mizan da.. Cennet de haktı Cehennem de.. bugün de haktı yarın da... Bütün
bu duyguları söküp attılar sinelerden. Şimdilerde, hiçbir değer tanımayan,
dinden habersiz, imandan nasipsiz, alabildiğine serâzât, olabildiğine çakırkeyf;
kanun bilmez, nizam tanımaz, Cehennem zakkumu gibi bir kısım asi ruhlar



karşısında çoğumuz çaresizlikle kıvrım kıvrımız. Doğrusu, her zaman kan
düşünen, kan düşleyen, kan döken, kan içen, millet malını hortumlayan,
kapkaççılığı meslek hâline getiren, uyuşturucuyla genç nesilleri zehirleyen,
silah ticaretiyle canileri destekleyen bu hilkat garibeleri karşısında
ürpermemek mümkün değil. Şu anda olsun, keşke bu onulmaz gibi görünen
problemlerin çaresi sezilebilseydi.! Heyhât hâlâ derin bir körlük içinde
çokları, görmüyorlar boşluk içinde kıvranan yığınların yürekler acısı hâlini.

İç içe boşluk yaşanıyor koskocaman bir coğrafyada; inanç ve irfan boşluğu,
her şeye heva ve hevesle başlayıp hezeyanla bitirme boşluğu.. ruh ve mânâ
köklerine yabancılaşma boşluğu.. sistemli düşünememe boşluğu.. Allah’tan
kopuk yaşama boşluğu.. kapkaranlık bir akıbet boşluğu.. her şeyi beden ve
cismaniyete bağlama boşluğu.. millî ve dinî değerlere yabancılaşma boşluğu..
ve kahreden daha bir sürü boşluk... Bunca boşlukla insanca yaşanır mı
yaşanmaz mı o ayrı dava, bu hezeyanları sezemeyecek kadar körkütük
yaşayanların hadd ü hesabı yok...

Kitleler, kendilerini alıp götüren girdaplar içinde meş’um akıbetlerinden
habersiz gibi.. yığınlar kargaşaya açık duruyor.. kaba kuvvet temsilcileri her
problemi kan dökerek, kan içerek çözebilecekleri hülyalarıyla oturup
kalkıyorlar. Kalbini Mefisto’ya kaptırmış serseri ruhlar bohemce yaşama,
fuhuş, uyuşturucu ve serâzât hayat peşinde. Bunlardan hiçbiri kendilerine
benzemiyor; giyim kuşamları ruhlarının deseni gibi.. yemeleri, içmeleri,
eğlenmeleri delilerinkine denk. Bu hâlleriyle sözde içlerindeki boşluklardan
kaçıyorlar; ama farkına varmadan daha derin gayyalara yuvarlanıyorlar.

Maddî imkânlar ve refah, ruhlarda nimet hissi, ihsana saygı düşüncesi
uyaracağına, yığınları daha da çılgınlaştırıyor ve hayatı yaşanmaz hâle
getiriyor. Cehennem yaşıyor gibi bir hâl içinde kitleler; bunalımlar bunalımları
takip ediyor ve hayat âdeta bir buhranlar yumağı. Muvazene diyenlerin çoğunda
dahi endâze bozuk; yanlış düşünüyor, yanlış değerlendiriyor ve yanlış
mualecelerde bulunuyorlar.

Her şeye rağmen bize düşen, hakkı hak bilmek, vicdanlardaki onca darlığı
aşarak gönüllerimizin enginliğiyle herkese açılmak, sürekli Hak’la beraber
bulunma mülâhazasıyla kendimiz gibi olmak, bütün insanlara sinelerimizi
açmak ve elimizden geldiği ölçüde çevremizi Allah’a ve O’na imandaki



inşiraha uyarmaktır. Zira, kalblerin ancak Allah’ı anmak ve O’na uyanmakla
itminana ereceğine ve oturaklaşacağına inancımız tamdır. İnanıyoruz ruhların
O’na yönelmekle ızdıraplardan sıyrılacağına; O’nunla münasebetleri sayesinde
lâhûtî bir farklılığa ulaşacağına; açlıklarının zâil olup hafakanlarının
dineceğine.. evet, insan ruhanî ve cismanî ızdıraplardan ancak O’nu bulmakla
sıyrılır.. sonsuz arzular ancak O’nunla elde edilir; O’nu bulan her matlubuna
nail olur ve her sıkıntıdan kurtulur.. evet, Allah düşüncesi fikre hâkim olunca
insan aradığı en önemli şeyi elde etmiş ve daha sonra sahip olacağı
mevhibelerin de referansını almış sayılır.

Böyle birinde hissiyat, “ümit burcu” der, O’na yönelir. Korku-endişe, rahmet
sarmallarıyla taaddüle uğrar, ayn-ı recâ olur; tevekkül-teslimiyet, engelleri
dümdüz, düzlükleri de pürüzsüz hâle getirir. Arzu, istek ve emeller, gözleri hep
O’nun kapısında, uçabildikleri kadar yüksek uçar, hep ruhun “Sidretü’l-
Müntehâ”sı etrafında döner durur ve ağlarını sürpriz iltifatlara açık tutarlar.



Şefkat
Günümüzde topyekün dünya ve hususiyle de bizim coğrafyamızdaki

milletler, şimdiye kadar olanlardan çok farklı ve öncekilerle kıyas
edilemeyecek ölçüde tehlikeli bir dönemeçten geçmekte. Öyle ki, her an bütün
dengelerin alt-üst olması, milletlerarası muvazenenin bozulması ve bir kısım
hercümerçlerin yaşanması kaçınılmaz gibi görünüyor. Değişik toplumlar ve bu
toplumlar içinde farklı görüşteki, farklı düşüncedeki grupların hemen hepsi
sürekli kinle, nefretle, öfkeyle oturup kalkıyor; akla-hayale gelmedik ifnâ ve
itlâf projeleri arkasında koşuyor. Her millet ve o milletin içindeki farklı
kesimlerin her biri, “öteki” dediği şahıs ve grupların, kuş gribine maruz
kanatlılar gibi yakaladığı yerde hakkından gelmek istiyor; mütemadiyen intikam
hissiyle homurdanıp duruyor; yeni yeni düşmanlık senaryoları üretiyor ve hep
öldüren bir kin ve nefret duygusuyla yatıp kalkıyor.

Bu atmosferde neş’et eden insanın sevgiden haberi yok, sevmeyi silip atmış
sözlüğünden ve hafızasının hiç renk atmayan en canlı mazmunu “antipati”.. o bu
hâliyle hiç mi hiç nefrete doymuyor, kinden usanmıyor ve öfkesini aşamıyor;
öfkesini aşmak bir yana bu tür şeytanî duyguların tesirinde sürekli haksızlıktan
haksızlığa koşuyor; bâtılı hak göstermeye çalışıyor ve o eski tiranların bir ömür
boyu işledikleri mesâvîyi rahatlıkla bir iki aya veya bir iki seneye
sığıştırmasını biliyor. Bu zaviyeden o, melekeleri itibarıyla meflûç,
muhakemesi açısından mâlul ve her şeyiyle öyle bir derbeder ki, ne sıhhatli
düşünebiliyor ne normal bir insan gibi davranabiliyor ne de tutarlı bir fikri var.
Bazen cinnete denk tehevvürlere girerek etrafını yakıp yıkıyor; bazen de hiç
dinmeyen o gayz ve öfkesiyle kendisini yiyip bitiriyor.

Şimdilerde dünyanın pek çok yerinde fertler de böyle, toplumlar da böyle ve
idarî mekanizmayı elinde bulunduran zimamdarlar da böyle. Çoklarının huzura,
güvene savaş ilân etmiş gibi bir hâlleri var; hem kendi huzurlarını dinamitliyor
hem de umumî emniyeti sarsıyorlar. Hele bir de şiddete ve cebre başvurmaları
var ki, onları gören, “istiklal mücadelesi” veriyorlar sanır. Böylece,
üzerlerinde binlerce mazlumun ahı, intizarı birer lanetlik gibi yaşıyor, sonra da
birer mel’un gibi bir bir devrilip gidiyorlar.

Gerçek bu!.. ve biz ne o köpürüp duran nefreti, öfkeyi dindirebiliyor ne de
değişik türden saldırganlıklara “Dur!” diyebiliyoruz. Yok bunları yapacak güç



ve imkânımız, dört bir yanımızı saran fitne ateşlerini söndürecek iktidarımız.
Ne var ki, elimizde sadece henüz insanlığını bütün bütün yitirmemiş kimselere
rahatlıkla verebileceğimiz bir iksirimiz var: “Şefkat”. Onunla önümüzdeki
handikapları aşmaya çalışacak ve onun sıcak kanatları altında yolumuza devam
edeceğiz.

Şefkat şimdiye kadar onu gönülden temsil edip doğru seslendirenler
sayesinde bilmem kaç defa şeytanî fitneleri önledi ve insanlığı ölüm
çukurlarına yuvarlanmaktan kurtardı!.. ve kaç defa Cehennem çukurları gibi
görünen uçurumları Firdevsî bahçelere çevirdi!.. Evet, herkese ve her şeye
karşı duyulan karşılıksız sevgi ve alâka; mazlumların, mağdurların maruz
kaldıkları sıkıntıları göğüsleme ve bir anne içtenliğiyle onların üzerine titreme
de diyebileceğimiz “şefkat”, ilâhî ahlâkın farklı bir tecellîsi, göktekilerin sesi-
soluğu ve bütün annelerin sımsıcak nefesinin ayrı bir unvanıdır. Sinesinde bu
hissi taşıma bahtiyarlığına ermiş biri, herhangi bir karşılık beklemeden sevgi
ve merhamete muhtaç herkese şefkat elini uzatır; gücü yettiğince devrilenleri
tutar kaldırır; üşüyenleri ısıtır; yalnızların, gariplerin vahşetini giderir ve
kimsesizlere kimse olur. Körler onunla körlüklerini aşar, sağırlar onunla
duymaları gerekli olan en önemli şeyi duyar ve ihtimal hep zulüm ile gürleyip
duranlar bile onun sükûtî beyanlarıyla dillerini yutar, muvakkaten dahi olsa
kendilerini sorgulamaya dururlar. Onun bu sihirli derinliğine işaret sadedinde
Beyan Sultanı, “Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat göstermeyen bizden

değildir.”1 buyurur.. buyurur ve onu âdeta bir mü’min şiarı sayar.
Şefkatte öyle bir güç vardır ki, onunla en katı kalbler yumuşar, en mütemerrit

ruhlar dize gelir ve en korkunç düşmanlıklar bile onun karşısında “pes” eder.
Kini-nefreti çözecek bir iksir varsa o, şefkat; şiddeti, hiddeti, düşmanlığı ters
yüz edecek bir silah varsa o da yine şefkattir. Şefkat eden insan, ötelerin dilini
kullanan ruhanîlere eş bir gönül insanı ve cehennemler gibi köpüren öfkeleri
söndürmede de mânevî bir itfaiyecidir. O, şefkat lisanıyla konuşurken zulüm ve
adavetin dili tutulur; yakıp yıkmaya kilitlenmiş ruhların da eli-kolu bağlanır.. ve
yolsuzlar yola gelir. Onunla yumuşayıp yola gelmeyenlerin de hakkından Allah
gelir…

Şefkat, insanı enginleştiren bir histir ve insan ancak şefkat sayesinde
başkalarının sevinç, neşe ve huzurunu duyup anlayabilir.. anlar ve onların



maruz kaldıkları olumsuzluklar karşısında sorumluluklarını tam hisseder.
Şefkatin hâkim olduğu bir atmosferde sosyal münasebetler daha bir hızlı gelişir
ve içtimaî dayanışma âdeta kendi kendine teessüs eder. Böyle bir toplumda
herkes birbirini sevgiyle kucaklar. Fertler ve gruplar, aralarında gönül kazanma
yarışı yaşarcasına birer rikkat ve samimiyet insanı hâline gelir. Böylece gönül
bağları daha bir güçlenir ve işte o zaman başkaları için yaşamadaki o engin
zevk de duyulmaya başlar.

İsterseniz konuyu biraz daha açalım; eğer şefkat, uzak-yakın çevremizde
görüp duyup hissettiğimiz muhakkak acıları göğüsleme, giderme ve muhtemel
sıkıntıların önünü keserek bunların yerine sevinç, sürur ve neşe ikame etmenin
unvanı ise, o bizim için fevkalâde önemlidir. Bir kere sinesi bu yüksek
duyguyla çarpan biri, her zaman merhamet hissiyle oturur kalkar.. herkese ve
her şeye yumuşaklardan yumuşak bir nazarla bakar.. mağduru-mazlumu, annenin
evlâdını, kuşun yavrusunu bağrına bastığı gibi bağrına basar.. himaye ve
sıyanete muhtaç kimseler etrafında her an kuşlar ve kuşçuklar gibi kanat çırpar
durur.. icabında yemez yedirir ve canını tehlikeye atar, onları korur.. hatta
gerektiğinde o uğurda seve seve kendini bile feda edebilir.

Aslında, varlık şöyle derinden bir mütalaaya alınsa ve onun sinesine kulak
verilse, her yanda şefkatin tüllendiği görülecek ve her taraftan şefkat
nağmelerinin yükseldiği duyulacaktır. Kâinat ve eşyanın temel atkıları şefkat,
ona nihâî güzelliğini kazandıran da şefkattir: ağaçlar mücessem birer rahmet,
meyvelerse tecessüt etmiş birer şefkattir.. insan bir âyine-i rahmâniyet, iman
nuranî bir şefkattir.. dünya bir vesile-i saadet, ukbâ bütün ihtişamıyla bir
meşher-i şefkattir. Hâsılı, her şeyin mebdei de müntehâsı da rahmettir,
şefkattir...

Eğer her zaman o yüksek uçan enbiya, evliya ve asfiya gibi tarihî
şahsiyetlerin canlara can nuranî menkıbeleri doğru okunabilse, onların o
aydınlardan aydın hayatlarında hep şefkatin köpürüp durduğu görülecektir..
evet, onlar her zaman şefkatle soluklanmış, şefkatle oturup kalkmış ve birer
şefkat kahramanı olarak yaşamışlardır. Bu böyledir; zira şefkat, insanı dikey
(amûdî) olarak Allah’a yükselten nuranî bir rampa ise, gönlü şefkatle çarpanlar
da sonsuza yükselmede sıraya girmiş, o baş döndüren irtifaın üveyikleridir.
Böyleleri, tevfik burakına binmiş öyle gök yolcularıdır ki, bugüne kadar
onlardan hiçbirinin yolda kaldığı görülmediği gibi, sinesi kinle, nefretle,



merhametsizlikle çarpanlardan da hiç mi hiç hedefe ulaşan olmamıştır. Bir
parça zahmete katlanıp, susamış bir köpeğin susuzluğunu gideren ahlâksız bir
kadının Cennet’e; aksine, evindeki kediyi aç bırakıp onun ölümüne sebebiyet
veren bir tâli’sizin de Cehennem’e gittiğini Hazreti Sâdık u Masdûk beyan
ediyor.. evet, Cennet bir şefkat otağı, Cehennem de bir gayz u nefret zindanıdır.
Burada ortaya konan her güzellik Cennet’te farklı derinlikleriyle sahiplerini
beklediği gibi, her çirkinlik de Cehennem’de ürperten buudlarıyla bahtsız
müstehaklarını gözlemektedir.

Şefkat de, gayz u nefret de bu dünyaya ait birer realite olsalar da, varlığın
özü, usaresi şefkattir. Eğer kâinatın mâyesi böyle bir şefkat olmasaydı ne insan
ne de başka bir şey vücuda gelemez, gelenler varlıklarını sürdüremezdi;
ezilmeleri ezilmeler, devrilmeleri devrilmeler takip eder ve bütün varlık bir
kaos sarmalına dönüşürdü. Her yandan yalnızlık feryatları duyulur, her taraf
vahşetle inler ve dünya âdeta umumî bir matemhane hâlini alırdı. Eğer bugün
biz varsak ve varlığımızı sürdürebiliyorsak, bu O’nun şefkatinden; eğer
birbirimizi seviyor ve başkaları tarafından seviliyorsak, bu da O’nun
rahmetindendir.

Her şeyden evvel insanî duyguları tetikleyip gönüllerimizi heyecanla
şahlandıran şefkat olduğu gibi, duygu ve düşünce dünyamızda iyilik etme,
ihsanda bulunma, başkalarını kucaklama hislerini harekete geçiren de yine
şefkattir. Şefkatle gürleyen bir sine, Cenâb-ı Hakk’ın rahmâniyet ve
rahîmiyetinin gölgesinde hep bir enginlik sergiler, hep incelerden ince davranır
ve hep içten hareket eder. Her zaman sevgi yolunda yürür; yol boyu hayır ve
ihsan duygularıyla köpürür durur.. Allah da onun sinesini açtıkça açar, ihsan
hissini kat kat lütuflarla mükâfatlandırır ve merhametinin genişliğine göre ona
özel teveccühlerde bulunur. Ümit ederim, Allah’ın, gönüllerimizde şefkat
hissini uyaracağı ve bizi içinde bulunduğumuz kabalıklardan kurtaracağı günler
çok uzak değildir...

1 Tirmizî, birr 15; Ebû Dâvûd, edeb 58.



Hatıralar İkliminde 
Küçük Bir Seyahat
Acı olanı da var hatıraların bal-kaymak gibi tatlı olanı da. Acı hatıralar çok

defa mürûr-u zamanla birer zevkli hikâyeye dönüşür ve her hatırlanışında
insana çok keyifli anlar yaşatır. Tatlı olanları ise, bizi o eski nur-zulmet
münâvebesi içinde görüp tattığımız zamanlarda, ikamet ettiğimiz farklı
ikametgâhlarda, koşup durduğumuz değişik güzergâhlarda ve kadim dost, sadık
yol arkadaşlarıyla paylaştığımız gün ve gecelerde dolaştırır durur.

Şimdilerde geriye dönüp bakıyor; yer yer durgun sular gibi hayatımın sükûtî
demlerini, gaye ile bütünleşmemiş mefkûresiz günlerini, sabâvete kurban
edilmiş alacakaranlık gecelerini tahayyül ediyor ve o günkü dimağıma takatinin
üstünde sorumluluklar yükleme hülyalarına giriyorum; bazı şeyler karşısında
âhesterevlik ettiğimi düşünüyor, hızımı gözden geçiriyor; bazen zamanı geriye
işletiyor, aykırılıklara yeni bir şekil vermeye çalışıyor; bazen realiteleri
hayalin güdümüne veriyor; bembeyaz ve pırıl pırıl dakikalar arkasından
koşuyor ve onları bugünkü mülâhazaların şivesiyle başkalaştırmaya
çalışıyorum.

Bugünkü gibi hatırlıyorum doğup büyüdüğüm köyü-kenti, sokağı-mahalleyi;
koyun kuzu meleyişlerini, kuş cıvıltılarını, çoluk çocuk çığlıklarını; yıllarca
gelip gidip eşiğini aşındırdığım mütevazi mektebi, öğretmenlerimi ve onların
ince tavırlarını. Hiç unutmadım bir cami harîminde geçirdiğim yılları,
tarihleşmiş bir mâbedin bağrında tünediğim sıkıntılı günleri; çok uzak kentlere
hesapta olmayan seyahatlerimi; sonra hesaba giren ve bir vazifeye dönüşen
Murad-ı Sânî beldesindeki imameti; cami penceresiyle mihrap arasındaki gel-
git nefasetini; acemiliğime bağlı bir darlık içinde, hata-savap atbaşı, dinim,
diyanetim adına mutlaka bir şeyler yapabilme heyecanımı; beni aşan kaderin
sırlı planları çerçevesinde bir “vakt-i merhûn”a bağlı sevkleri, insiyakları –
buna kendi iradem açısından boşu boşuna çırpınma da diyebilirim– vazife
deyip irşad adına ulaşabildiğim her yere ulaşma azm ü gayretini; evet, bütün
bunların düşünce dünyamda bıraktıkları derin izler vardı ve unutamazdım
hiçbirini...

Unutamazdım bir dehşetli ihtilalle herkes gibi benim de şok yaşadığımı,



mesnetsiz tehditleri, sağduyunun sahâbetini, yeniden derlenip toparlanma
mevsimini.. sonra gelip kapıma dayanan içinde yeni ihtilal teşebbüslerinin,
hastalıkların ve hava değişimlerinin de bulunduğu oldukça maceralı vatanî
vazifemi; tebdîl-i hava vesilesiyle maskat-ı re’sim olan beldeye, anneme,
babama kavuşup onlarla geçirdiğim nefis Ramazan günlerini, Erzurum
camilerindeki vaaz u nasihatleri; haddimin fevkinde gösterilen alâkayı ve
bunların içimde oluşturduğu –tabiî idrak ufkuma göre– tahdîs-i nimet
mülâhazalarını.. acı-tatlı ve iç içe bu hatıraları unutmam mümkün değildi.

Unutmam mümkün değildi sürpriz terhisi, Erzurum’da biraz hasret
giderdikten sonra ilk gözağrım sayılan suyun ötesindeki beldeye yeni azimeti ve
orada yaşadığım acı-tatlı günleri; ardından bir başka beldeye tayini, oradan da
İzmir’e cebrî tavzîfi ve bu beldenin hizmete açık zaman, mekân ve insanını..
cami penceresine bedel senelerce bir tahta kulübede, cihan saltanatına
değişmeyeceğim ızdıraplı fakat aydınlık günleri...

Evet, icmâlen de olsa bunların hepsini dün yaşanmış gibi hatırlıyor, dönüp
arkada bıraktığım –bana ait yanlarıyla boş olsa da– o dopdolu günleri, hizmet
irtibatıyla içinde bulunduğum yerleri hayalen temâşâ ediyor, o zamanlarda
dolaşıyor, dostlarla selâmlaşıyor, bir kere daha aynı şeyleri paylaşıyor ve dünü
bugünle beraber yaşıyorum.

Bu upuzun sergüzeştim içinde ciddî bir şey yaptığımı söyleyemem; kaynağı
tamamen vifak ve ittifak onca şeyi görmezlikten gelerek de hiçbir şey olmadı
diyemem. Tavsiye ve teşviklere “Evet!” diyen bir hayli hizmet eri hatırlıyorum,
hatırlıyor ve hayırla yâd ediyorum. Yakından tanıdığım ve tanımadığım,
hatıralarımın başköşesini tutmuş bu aydınlık simaları, kadınıyla-erkeğiyle bu
adanmış ruhları hep çağın kudsîleri diye yâd ettim ve edeceğim. O müsait
zemin ve bu vefa âbidelerini hedeflerine tam yönlendirmek mümkün oldu mu
olmadı mı; net bir şey söyleyemeyeceğim, söylemem de mümkün değil; ne var
ki şahsî yetersizliğimi, bazı dost kılığındaki kimselerin vefasızlığını ve her
zaman hasmâne bir tavır alanların da tahribatını hesaba katınca daha farklı bir
tablo da imkânsız gibi görünüyor.

İmkânsız gibi görünüyor ama ben hemen her gün kendimle yüzleşiyor,
kendime göre üslûp hataları icat ediyor ve “keşke”den “keşke”ye sıçrayıp
duruyorum. Baş edemediğim bir sürü şeye maruz kaldığım, âleme malum.. ben



onları şimdilerde birer tatlı hikâyeye çevirip şeker-şerbet gibi yudumlasam da,
her yeni handikapla o günlerdeki vefasızlıkları, ardı arkası kesilmeyen zulüm
ve cefaları derinlemesine bir kere daha ruhumda hissediyor ve sinemden bir
zıpkın yemiş gibi inliyorum.

Aslında, bir mânâda o gün bugün o ızdıraplar hiç mi hiç dinmedi. Hatta bazı
çevrelerin kinleri, nefretleri, yapılan güzel işlerle mebsûten mütenasip (doğru
orantılı) şişti, büyüdü, azgınlaştı ve kan kokan, kan düşünen bir hâl aldı.
Allah’ın lütufları arttıkça ve artıp bütün dünyayı sardıkça, dine, diyanete ve
şanlı geçmişimize düşman ruhların gayzı da âdeta magmalar gibi köpürüp her
yanda yangınlar çıkarmaya başladı. Unutmadım, unutamıyorum o Haziran
fırtınalarını, bant furyalarını, karalama kampanyalarını; hukukun hiçe
sayıldığını, vicdan hürriyetinin ayaklar altına alındığını; sun’î cepheler
oluşturulduğunu; küfür ve küfran temsilcilerinin tuğyanları yanında bir kısım
müteşeyyihînin “haseden min ındi enfüsihim” komplolarını.. keşke bütün
bunları unutabilseydim; unutabilseydim de “kelâm-ı nefsî” ile dahi olsa onlara
karşı infial ruh hâletine girmeseydim!

Ne var ki, onca tecavüz, komplo ve bunlara bağlı baskılar, inanan insanları
asla sindiremedi; her inkıtadan sonra onlar bir kere daha “vira bismillâh” deyip
daha bir ciddî dinlerine, diyanetlerine hizmete koyuldu ve duraksamadan
yürüdüler Allah rızasına doğru. Hiç hatırlamıyorum kinin, nefretin dindiğini,
şiddetin ve baskının hız kestiğini; buna mukabil gurbet hissi ve gariplik
duygusuyla inandıkları değerler uğrunda heyecan kaybetmeden koşturanların
tevakkufa geçtiklerini. Boşa gitmedi bütün bu gayretler; gün geldi sağanak
sağanak Hak inayetiyle her taraf nevbahara döndü ve bize de sevgi ve şefkat
hislerimizi ifade etme imkânı doğdu.

Yıllardan beri birbirine küs yaşayan farklılaştırılmış ve düşman kutuplar
hâline getirilmiş pek çok kimse bu yeni sevgi atmosferine koşmaya başladı. Bu,
onların kendilerine yönelmeleri, kendilerini bir kere daha keşfetmeleri demekti.
Çok iyi hatırlıyorum, birbirinin elini ürkek ürkek sıkan kimselerin, biraz
beraber bulunduktan sonra “Meğer hep aynı düşünüyormuşuz!” ve “Meğer
birbirimize ne kadar da yakınmışız!” dediklerini. Bütün bunlar, Cenâb-ı
Hakk’ın değerlendirmemize sunduğu fırsatlardı; ama bilmem ki bu fırsatları tam
değerlendirebildik mi.! Keşke değerlendirebilseydik! Evet, bir dönemde şöyle-
böyle ayrıştırılmış, sun’î gerginliklere çekilmiş ve yıkmaya kilitlenmiş değişik



kesimlerin birbiriyle kucaklaşmaya ve sarmaş dolaş olmaya başladığı ve kendi
kendimize reva gördüğümüz gurbet yıllarını arkada bıraktığımız o günler çok
verimli günlerdi; ama acıdır, yapılan onca olumlu işin görülmemesi, takdir
edilmemesi bir yana, o istikametteki aktiviteler birer cinayet gibi gösterilmek
istendi; istendi ve bir mânâda dinamitlendi.

Şimdilerde o fevkalâde büyülü ve ümitle tüllenen günleri, saatleri ne zaman
düşünsem, “Keşke o sevgi ve diyalog çağlayanının önü hiç kesilmeseydi.!
Keşke o ışıktan zamanın bağrına kurşun sıkılmasaydı!” deyip iki büklüm
oluyorum. Ne kadar arzu ederdim, o nazlı nazlı bir araya gelişlerin, o yürekten
birbirini selâmlayışların ve o sımsıcak akşamların devam etmesini! Hâlâ
hatırlayabiliyorum, o samimî hislerin, o gönüllerden kopup gelen seslerin, o
temel değerlerimize saygı çerçevesinde ortaya konan düşüncelerin iç
dünyamızda uyardığı heyecanı, millî birlik ve beraberliğimiz adına hâsıl ettiği
imanı ve ümidi. Eğer bir gün şeytan gelip aramıza girmeseydi ve fena huylara
açık tabiatlardaki düşmanlık duygularını hortlatmasaydı, mızrabını yemiş bam
telinden yükselen sesler gibi her yörede duyulan o heyecanlı nağmeler, o
birbirine ulaşan eller ve birbirinin meziyetini mırıldanan diller hep aynı şeyleri
söylemeye devam edecek ve o mütekabil saygı, hürmet teâtîleri hep sürüp
gidecekti.

O günlerle alâkalı görüp duyduklarım, elemiyle-lezzetiyle bütün
yaşadıklarım, bizimle aynı duyguları paylaşmayan dar alanlı hafızalardan
silinip gitse ve sönük, renksiz, neşvesiz bir geçmişe inkılâp etse de, onlar
benim için çağrıştırdıkları ve gelecek adına vaad ettikleriyle hâlâ hayal
dünyamın en renkli resimlerini ihtiva etmekte ve bana lezzetine doyulmayan
dakikalar, saatler yaşatmaktadırlar. Hâdiselere hep aynı zaviyeden baktığım,
onları aynı şekilde hecelediğim sürece de o canlı resimlerin hülyalarımı her
zaman süsleyeceğinde hiç şüphem yok. Bu açıdan, ihtimal ne zaman bir kısım
handikapla karşılaşacak olsam ya da şöyle-böyle bir muhalif rüzgâra maruz
kalsam, hemen bir sessizlik murâkabesine dalacak, sükûtun nağmeleri içinde
hep o günleri dinleyecek ve o rengârenk resimlerle, o değişik fotoğraf
kareleriyle teselli olmaya çalışacağım, çalışıyorum da; çalışıyor ve kendimi
yığın yığın insanın en içten bir cûşişle sergiledikleri o sevgi ve alâka çağlayanı
içinde hissediyorum. Her bir araya gelişte ilk görüşüp tanıştığımız o tertemiz
yüzleri görüyor gibi oluyor ve ruhumu saran kasvetlerden bir bir sıyrılıyorum.



Yakın bir geçmişe kadar devam edegelen hep ümitle tüllenmiş o âhenkli,
hatta biraz da âlâyişli toplanmalar-dağılmaların farklı bir çizgide de olsa hâlâ
devam ettiğini düşünüyorum. Şartların, konjonktürün gerektirdiği farklılık
mahfuz; aynı üslûp, aynı eda, aynı düşünce ve aynı mülâhazaların binlerce, yüz
binlerce sevgiyle çarpan sine tarafından temsil edildiğinde tereddüdüm yok;
ama ben o günlerle öylesine dolu ve yapılan işlere öylesine kurulu idim ki, o
zamanlar icra edilen aktivitelerin içinden geçerek kendimi dünyaları aşan,
gidip ta Hak rızasına ve onun gaye ölçüsündeki vesilesi sayılan “Nam-ı Celîl-i
İlâhî”yi ilana dayanan bir cereyan-ı mütemâdî mecrasındaki kudsîlerin
yedeğinde görüyordum. Bu mülâhaza ile kim bilir kaç defa kendi kendimi “ve
kelbühüm bâsitun zirâayhi bi’l-vasîd” mazhariyetiyle pâyelendirmiş ve “Bu
kadarını olsun herhâlde lütfederler.” demiş müteselli olmuşumdur.

Yaşadığım o süreçte, diyaloğa açık ve sevgiyle çarpan sinelerin heyecanı
ruhuma öyle işlemiş, her gün şahit olduğum o güzel tablolar hafızama öyle
hakkedilmiş ve gönlümde öyle derin izler bırakmıştı ki, aradan yıllar
geçmesine rağmen hâlâ onları bütün canlılığıyla iç dünyamda duyabiliyor; o
günlerde duyup işittiğim sesleri, sözleri bütün tazeliğiyle ruhumda hissediyor
ve yer yer nükseden hasret ve hicran duygularımı onlarla bastırmaya
çalışıyorum.

Kim bilir belki de şu anda, o elemleri, acıları gitmiş ve her şeyiyle lezzete
inkılâp etmiş hatıralar yumağı içindeki canlı, renkli, ümitle tüllenen geçmişe ait
hatıra karelerini, içimde yaşatmak ve arkadan geleceklere emanet etmek için,
defter-i mesâvîm gibi simsiyah ve perişan satırlarımla farkına varmadan
karartıyor da olabilirim…

O günlere ait, her yanda tüten ruh ve mânânın, tasavvur ve heyecanın o dar
zaman diliminde kalmasına, sevgi söyleyen, hoşgörü mırıldanan ağızların
susmasına, birbirine kavuşan sinelerde tütmeye başlamış aşk u alâkanın
sönmesine, şefkatle açılıp kapanmaya başlamış gözlerin ebediyen kapanıp
gitmesine, diyaloğa açık ruhların mevsimsiz bir hazanla savrulup devrilmesine
gönlüm razı olmadı; dayanamazdım, meltemlerin yerini şimal rüzgârlarının
almasına; iyiliğe, güzelliğe ve sevgiye açık atmosferimizin kinle, nefretle
delinmesine; baharı hazanın vurmasına, millet ruhunun muhalif fırtınalarla
sararıp solmasına ve “ba’sü ba’de’l-mevt” imize yeniden kefen biçilmesine..



doğru durulmalı, doğru konuşulmalı, ortaya konan güzellikler müştak bütün
gönüllere duyurulmalı ve bu dirilişin önünün alınmasına meydan
verilmemeliydi.!

Birkaç düzine gönüllü ve Hakk’a adanmış ruh, insanlığı gerçek insaniyete
uyarma azm ü niyetiyle –bunu Allah’ın gerçekleştireceğine inançları tamdı–
yollara dökülürken, ellerinde kendi dünyalarından sönmez meşaleler dört bir
yana açılırken “millet-i ebed müddet” mülâhazasıyla açılmışlardı. İnsanlığa
diyecekleri pek çok şey vardı ve onu mutlaka demeliydiler.. işte bu
mülâhazayla idi ki, hepsinin sinesi de yüce mefkûreye, yüceler yücesi Allah’a
yürüme heyecanıyla çarpıyordu. Bütünü olmasa da büyük çoğunluğu itibarıyla
toplum bu heyecanla coşkun ve tam bir metafizik gerilim içindeydi. Bu hâl
umumî sulh, sükûn ve evrensel insanî değerler adına mutlaka daha da ilerilere
götürülmeli ve emanette emin haleflere emanet edilmeliydi.. milletinin
kaderiyle alâkadar ruhların derin bir ittifak ve ittihat sürecine girdiği, inanan
sinelerin bu heyecanla coştuğu, her yanda diyalog sevdalılarının seslerinin
duyulduğu, birkaç asırlık hülyalarımızın gidip hakikat ufkuyla kutuplaştığı o
kutlu günlere ait aktiviteler bence hiç durmamalı; milletine hizmete adanmış
ruhlar asla heyecan yorgunluğuna düşmemeli; dünyevî mutluluk, refah ve saadet
onların uhrevîlik mülâhazalarının önüne geçmemeli; her zaman ışıkla parlayan
bu simaların nurları hiç sönmemeli; “Hak rızası hedef, i’lâ-yı kelimetullah gaye
ölçüsünde vesile.” deyip yollara düşenlerin birliği kat’iyen bozulmamalı;
gittikçe büyüyen, genişleyen, derinleşen bu gönüllüler hareketi, her diriliş
dönemindeki ilklere has safvetini, samimiyetini, sadakatini korumalı ve Seyyid
Nigârî gibi:

“ Cânân dileyen dağdağa-yı câna düşer mi,
Cân isteyen endişe-i cânâna düşer mi;
Girdik reh-i sevdaya cünûnuz... 
Bize namus lâzım değil,
Ey dil ki bu iş şâne düşer mi!..”

deyip arkalarına bakmadan hep insanlığı kucaklamaya doğru yürümelidirler.
Ben şimdilerde hâlâ hafızamda dipdiri tutmaya çalıştığım, o günlerdeki

faaliyetlerin ve o mütemâdî koşturmaların, bugün de şartlar ve konjonktürün
gereği aynı çizgide olmasa bile mücâvir bir kulvarda devam ettiği ümit ve
hülyalarıyla oturup kalkıyorum. Hâlâ, o zevk u şevk akşamlarının yaşandığını



düşünüyor, sevgi soluklayıp duranların nefeslerini duyar gibi oluyor ve
ruhumun kubbesinde yankılanan o aks-i sadâlarla müteselli oluyorum. Ömrüm
oldukça da hep bu hülyalarla yaşayacağım.



Seni Bir Kere Daha 
Derince Duyduk
Vilâdetin, insanlığın da vilâdeti oldu. Dost-düşman herkes doğrularını,

yanlışlarını Senin neşrettiğin nur sayesinde görüp değerlendirme imkânını elde
etti; etti ve belli ölçüde de olsa itminana ulaştı. Biz hepimiz, gönüllerimizde
hissettiğimiz Cennet’i ve ondaki ebedî saadeti, ancak Senin o semavî beyanın
vasıtasıyla doğru anlayıp doğru duyabildik; duyabildik ve o füsunlu beyan
çağlayanın sayesinde Hak muradını anlama ufkuna yöneldik.

Eğer bugün şöyle-böyle gözlerimiz Hakk’ı takdis ve takdirle açılıp
kapanıyor ve gönüllerimiz vuslat heyecanıyla çarpıyorsa, bu yüksek duygu ve
düşünceleri tetikleyen Sensin.. Sensin bize gerçek insan olma zirvelerini
gösteren, ruhlarımıza sevda korları saçarak bize aşk u vuslat neşvesini birden
tattıran; tattırıp iklimine saygıyla yönelenlere hakikî var olma sırrını duyuran..
dahası, milyonlarca, milyarlarca insanın takrîr, takdîr ve tasvîbini arkasına
alarak, insaflı ruhlara bir kısım sâbiteler vererek herkese kendi olarak kalma
yollarını gösteren.

Senin sayende mâneviyâta ve sevgiye uyanan gönüller, sanki sadece sevgi ve
saygı solukluyormuşçasına ruhlarından yükselen ulvî sesler ve insanî
enginliklerini dillendiren sözlerle asırlar ve asırlar boyu insanî değerlerin
yanıltmayan temsilcileri oldular. Büyük çoğunluğu itibarıyla insanlık âlemi
onların seslerinde ve sözlerinde, o güne kadar keşfedemediği vicdanının
heyecanlarını duydu ve kendi iç derinliğine muttali oldu. Evet, Senin sayende
birbirinden oldukça farklı görünen bütün insanlar, hatta bir mânâda cinler ve
ruhanîler, o zamana dek bir türlü hissedemedikleri, hissedip söyleyemedikleri,
söylemeye muvaffak olup da yerli yerince dillendiremedikleri her şeyi
seslendirebiliyor ve büyük ölçüde pek çok problemi çözebiliyordu…

Sen –gönüllerimiz tahtın– dünyayı şereflendirdiğin andan itibaren
insanoğlunun “ahsen-i takvîm” remziyle ifade edilen mânâ ve mahiyet
derinliğindeki esrarı deşifre ederek dilleri çözdün; saksağanlara bülbül olma
âdâbını öğrettin ve dost-düşman hemen herkeste farklı zaviyelerden de olsa
kendilerini iç derinlikleriyle duyup ifade etme düşüncesini uyardın. Evrensel
insanî müştereklerin ortaya çıkmasını sağlayarak binlerce yorumu ve anlayışı



bir potada mezcedip, bir ruh etrafında toplayıp herkese kendi gönül ufkundan
pek çok şeyler duyurdun. Bu sayede topyekün insanlık, hatta cinler ve ruhanîler
Senin mesajından süzülen öz ve mânâlarla, kalıplaşmış anlayışlardan sıyrılarak
bir değişimler vetiresine giriverdi. Herkes farkına varsın-varmasın, büyük
çoğunluğu itibarıyla insanlık, Senin ortaya koyduğun iman sistemi ve
gösterdiğin insanî hedefler sayesinde pek çok yenilikler gerçekleştirdi ve pek
çok başarıya imza attı.

Senin insanlık ufkunda tulû edeceğin güne kadar her yer karanlıktı; herkes
yokluk vahşetiyle tir tir titriyordu ve üst üste çözüm bekleyen problemlerle de
tedirgindi. Senin, bütün problemleri çözen, bütün ihtiyaçlara cevap veren ve
bütün emelleri gerçekleştirme vaadiyle içlere inşirah salan mesajınla bir anda
ruhlar ümitle şahlandı. Yeisle kıvranan gönüllerde ümit esintileri duyulmaya
başladı ve her yanda teselli nağmeleri yankılandı. Öyle ki, artık her tarafta bir
meltem tesiriyle duyulan bu sihirli nağmeler, mağmum gönüllere sürekli saadet
vaad ediyor; hep sevmek ve sevilmekten dem vuruyor; sönmüş gibi görünen
insanî alâka ve irtibatları canlandırıyor, aşk u muhabbeti körüklüyor; asırlardan
beri sinelerde uyuyagelen yüksek insanî duyguları uyarıp harekete geçiriyor ve
bütün insanları bir kere daha kendi iç derinlikleriyle buluşturarak onları kendi
kadirlerini takdir etmeye yönlendiriyordu.

Senin o içten ve samimî solukların, sevgiye, ümide, mutluluğa susamış
gönülleri canlandırıyor; mesajını saygıyla karşılayan teşne sinelerde kudsî bir
heyecan meydana getiriyor, yüksek ruhları, Hakk’a kulluk hummasıyla ciddî mi
ciddî tecessüslere, tefahhuslara sevk ediyor ve aydınlık arayan dimağların
yürüdüğü yollarda par par parlıyordu.

Sen hemen her zaman herhangi bir bent ve engel tanımayan o müthiş imanın,
azmin, cesaretin, kararlılığın ve arkana aldığın vefalı arkadaşlarınla bütün
insanlığa sesini duyurma gibi seviyeler üstü ve aşkın emeller peşinde olmuştun.
Öyle ki, hayat-ı seniyyenin hemen her faslında şahsî imkân ve iktidarının çok
çok üstünde bütün insanlığı ebedî saadete erdirme niyet ve cehdiyle hep soluk
soluğa yaşadın ve o engin vefa ve sadakatin adına hiç mi hiç duraksamadın;
duraksayamazdın da, zira Sen bütün insanî rüyaların gerçekleşmesi, çalışıp
çabalamaların bir değer ifade etmesi, ebediyete teşne ruhların arzularının
yerine getirilmesi mesajıyla gelmiştin. İnsanlığın kalbî, ruhî ve bedenî
ihtiyaçlarının karşılanması, sevme-sevilme hülyalarının gerçekleşmesi, burada



ve ötede mutlu olma emellerinin tahakkuk ettirilmesi vaadi, Senin mesajının
önemli bir derinliğini teşkil ediyordu.. ve Sen bu hususlarda kararlıydın.

Mesajın evrenseldi ve hemen herkes duyup değerlendirdiği ölçüde onu kendi
gönlünün hususî iklimine olabildiğine uygun buluyordu. O, özündeki tabiîliği,
ihtiva ettiği teşriî emirlerin tekvînî kurallara uygun olması, kalb, ruh ve aklın
birleşik noktasında bu letâife muvafık bir hâl alması ve bunların hepsine ait bir
şive hâline gelmesi sayesinde, her vicdan onu fıtratına uygun buluyor ve onun
aydınlık ikliminde varlığın sırlarına daha bir derince muttali oluyordu. Evet,
Senden duyduğumuz, tavır ve davranışlarında okuduğumuz her şey, kaynağı
onca müteâl olmasına rağmen, bizim kavrayıp zevk edeceğimiz, anlayıp
yorumlayacağımız çerçevede tenezzül dalga boyuyla her zaman bizi kucakladı,
hissiyatımızı okşayıverdi; gönül iklimimizde yetişmiş gibi yakınlığını bütün
benliğimize duyurdu ve sinelerimizin bir yanından fışkırıyormuşçasına
sıcaklığını hep hissettirdi. Mahiyet-i insaniyemizi kucakladı, gözlerimizin içine
baktı, tat ve şivesiyle bizi tepeden tırnağa mest ederek âdeta büyüledi. Bunlar,
Senin hususiyetlerindi ve bu konuda Sen bînazîrdin.

İnsanlar arasında özel karakterlerin ve hususî kültürlerin üstünde, hiç
kimseye ters düşmeyecek şekilde fâik, hatta müteâl bir üslûpla herkese
seslenebilen, seslenip müstaid ruhları tesir altına alan ve kendine mahsus
remizlerle, işaretlerle, îmalarla sınırlı ifadeleri katlayıp muzaaflaştıran, daha
derinleştirip birer mük’ap beyan hâline getiren Sen, arkadan gelenlere eşya ve
hâdiselerin sihirli kapılarını araladın, hatta bazılarına o kapıları ardına kadar
açtın ve inanan gönüllere ötelerin erişilmez neşvesini duyurdun. Hâlâ
ruhlarımızda mahremiyetlerini koruyarak mahfuz bulunan semavî armağanların,
çağın gereklerine göre bir kısım yeni açılımlarla her seslendirilişinde Seni bir
kere, bin kere daha yâd ediyor, –tahtın sinelerimizin en mûtenâ tepesi– huzur-u
mehâbetinde saygıyla iki büklüm oluyoruz. Bu Senin hakkın, sineleri vefa
hisleriyle çarpan kapıkullarının da vazifesidir.

Sen, Yüce Yaratıcı’nın bütün kâinatlara eşi-menendi bulunmayan bir
armağanısın; mesajın ve öğretilerin de O’nun emanetidir. Bunu böyle bilenler
Seni her zaman canlarından aziz saydı ve ömür boyu Sana karşı hep medyuniyet
solukladılar; solukladı ve vefalarının karşılığını da kat kat buldular.

Ama, bir gün geldi nereden çıktıkları belli olmayan, bilmem hangi kültürün



çocuğu bir kısım densizler kalblerindeki küfrü telaffuz etmeye durdu ve Sana
sataşmaya başladılar: Zâtına –yüz bin defa hâşâ– “bede..”, öteler ötesinin sesi-
soluğu kutlu mesajına “çöl ka....” ve, Seni dar bir zaman dilimine hapsederek
“o güne ve o kavme aitti” deme küstahlığında bulundular; cesaretlendirdiler
kinle-nefretle köpüren bir dünyayı.. kapı araladılar saygısızca karikatürlere ve
küstahça resimlere. Sen kendi dünyanın vefasızlığıyla, hasım bir cephenin
saldırısına birden maruz kalmıştın. Atalarımızın mübeccel gayreti mahfuz,
milletçe Seni anlatamamıştık. Şimdilerde küfür ve küfranın Senin dünyanda
tetiklendiğini düşündükçe kendi kendimize hayıflanıyor, “Meğer ne kadar da
vefasız insanlarmışız!” diye mırıldanıyoruz.

Her şeye rağmen, ruh ve mânâ kökleri sağlam; genlerinde atalarının safveti;
suyu, toprağı, havası yeni bir gül devrine açık bu dünyanın er-geç dönüp-
dolaşıp Senin şefkat ve merhamet ikliminde yeni bir “ba’sü ba’de’l-mevt”e
ereceğinde şüphem yok. Daha şimdiden, binler-yüz binler böyle bir “eşref
saat” beklentisiyle nefes alıp veriyorlar.

Ne benim ne de başkalarının Senden af dilemeye yüzümüz yok; ama
kereminin enginliğinde de hiç şüpheye düşmedik. Ufkumuzun karardığı, her yanı
hazanın sardığı, yolların yıkılıp köprülerin harap olduğu durumlarda bile
gözlerimiz izlerini takipten hiçbir zaman dûr olmadı. “Azîzim, rehberim, pîrim,
efendim, şem’-i tâbânım / Ziya-i himmetimdir her iki âlemde devrânım /
Benimle müttefiktir bu recâda cümle ihvanım.” (Ketencizâde) deyip Sana
karşı vefa ve sadakatimizi seslendirmeye çalıştık. Eksiğimiz, kusurumuz
hadsizdi; ama yine de Senin engin müsamahan yanında deryada damla kalırdı.
Öyle ise gel;

Kerem kıl, kesme Sultanım keremin bînevâlerden,
Keremkâne yakışır mı kerem kesmek gedâlerden!..
(M. Lütfî)



Gafletle Geçen Yıllar
Gaflet; dalgınlık, dikkatsizlik, kendinde olmama; gafil de çevresinde olup

bitenlerden habersiz, her zaman şaşkın ve halkla münasebetleri açısından da
dikkatsiz yaşayan demektir. Uyur-gezer gibidir gafil; yürür, fakat yürüdüğünün
farkında değildir. Bir şeyler yapar ama, ne yaptığını tam kestiremez.
Hedefsizdir, çok defa abesle iştigal eder; eder de hep yürüdüğü yollara ve
içinde yaşadığı zamana yenik düşer. Doğrusu, onun davranışlarında bir gaye
aramak da beyhudedir; zira o bakıp da görmeyen, işitip de anlamayan öyle bir
şaşkın ve öyle bir dalgındır ki, bazen etrafında cereyan eden kızıl kıyamet
hâdiselerden bile habersiz yaşar.

Yıllar var ki, bu tâli’siz coğrafyanın insanları –ona da yaşama denecekse–
hep böyle yaşadı; gafletle oturdu, gafletle kalktı, bir gaye-i hayali olmadı ve
sürekli gününü gün etme peşinde koştu.

Aslında, böylelerinin hiçbir zaman başka türlü olmaları düşünülemez; bunlar
yer-içer, yan gelir kulakları üzerine yatarlar; ne maziyi görürler ne de
müstakbeli; Ömer Hayyam edasıyla: “Geçmiş gelecek masal hep / Eğlenmene

bak, ömrünü berbat etme!” der, kendilerini “bel hüm edall”1 gayyalarına
salar ve hilkat seviyelerine rağmen bir hayat yaşarlar. Ne minarenin sesini
duyar ne mâbedden bir şey anlar ne de varlık ve eşyanın ifade ve beyanına
kulak verirler. Kâinat kelime kelime, satır satır, paragraf paragraf bir şeyler
anlatırmış; her yandan üzerlerine sağanak sağanak nimetler yağarmış; yer yer
nankörlüklerinden dolayı arz u sema hâdiseleriyle ikaz edilirlermiş; her hâdise
fasih beyan onlara neler ve neler anlatırmış... onlar bütün bu olup bitenlerden
hiçbir şey anlamaz, hatta çok defa bu mütemâdî ikazların, bu devamlı
tenbihlerin farkına bile varamazlar. Farkına varmak bir yana, bazen ilâhî
tenbihlere isyan ve küfranla mukabelede bulunur; ihsan ve lütuflar karşısında
da daha bir gaflete gömülür ve bohemlik soluklamaya dururlar.

Gafiller, nimete nimet demez, ihsanı ihsan bilmez, ikaza kulak vermez; belâ
ve musibetlere gelince, azıcık inançları varsa, onu da kadere verir ve takdiri
taşa tutarlar; yoksa, tabiî sebeplere bağlar, temerrütlerine devam ederler. İş
dönüp de ilâhî lütuflar söz konusu edilince, her şeyi kendilerinden bilir ve
“ben, ben” diye nefes alıp vermeye başlarlar. Aksine işleri bozulup düzenleri



alt üst olunca da, âh u vâh edip ellerini ovuşturur ve inlemeye dururlar. Ne var
ki artık iş işten geçmiştir; geçmiş ve dünyevî perde kapanmış, yeni bir perde
açılmıştır. Bu perde daha ürpertici ve daha müthiştir; evet, “Ahiret azabı çok

daha çetin ve daha şiddetlidir.”2

Ama ne acıdır ki, gafil, ne burada başına gelenlerden ne de ötede kendini
bekleyenlerden haberdardır; gafletle oturur, gafletle kalkar.. düşünmez bugünü-
yarını.. tanımaz hakkı-hukuku, çiğner çiğneyebildiği herkesi.. bir fitne olur eser
her yanda ve katar karıştırır her tarafı. Gücü yettiklerini ezerken, gafildir,
düşünmez onu da ezecek bir güçlünün bulunduğunu. Kendince ters gördüklerini
değişik ad ve unvanlara bağlayarak haklarken de kendi akıbetini hiç mi hiç
hesaba katmaz. O, fevkalâde şımarık ve küstahtır. Zulüm ile âbâd olacağını
sanır ama, kendini acı bir son beklemektedir; bu acı son en hafifinden hüsran ve
nedamettir…

Şüphesiz onun bu türlü tavır ve davranışlarına karşı iman ve mefkûre
insanlarına da düşen bir kısım sorumluluklar vardır: Bir mü’min, “Nasıl olsa
Allah’a inanıyorum.” diyerek yan gelip yatamaz. Horlanıp hakir görülmeyi tabiî
karşılayamaz. Haklarının elinden alınması karşısında sessiz kalamaz.
Vazifesidir Allah’a dayanıp peygamberâne bir azim içinde bulunması, bir
hikmet eri gibi iradesinin hakkını vermesi, iman serasına sığınıp Hak rızasına
müteveccih olması, “Ben de varım!” deyip bütün imkân ve kabiliyetlerini
düşünce dünyasının ihyası adına harekete geçirmesi, her zaman ciddî bir
sorumluluk şuuruyla hizmete âmâde bulunması, kalbî, ruhî, aklî, mantıkî bütün
güç kaynaklarını ferdî ve millî dirilişi istikametinde kullanması... evet, bu
icmâlî hususların hemen hepsi bir mü’min için çok önemlidir.

Bu itibarla da diyebiliriz ki, dine-diyanete saygılı, ülke ve ülküsüne
kilitlenmiş yüksek karakter ve derin mefkûre insanları yetiştireceğimiz güne
kadar, ehl-i gaflet ve dalâletin baskı ve dayatmalarına karşı koymak mümkün
olmayacaktır. Birkaç asırdan beri devam edegeldiği gibi bundan sonra da
insanımız sürekli iğfal edilecek.. tiranlar zayıfları ezmeden geri durmayacak..
insanî değerlere saygısızlık devam edecek.. Allah’ın adı unutturulmaya
çalışılacak.. Resûl-i Zîşân’a açık-kapalı hakaretler yağdırılacak.. ırz ve namus
mülâhazaları hafife alınacak.. fuhuş revaç bulacak ve bohemlik şahlandırılarak
saf yığınlar cismaniyetin azat kabul etmez köleleri hâline getirilecektir.



Evet, hep imanlı ve ümitli olmalıyız ama, bir o kadar da azimli ve kararlı
duruş içinde bulunmayı ihmal etmemeliyiz. Yıllarca ve yıllarca içte ve dışta ruh
ve mânâ köklerimize düşman olanlara karşı gösterilen acz ü zaaf, millî
değerlerimizi tezyif eden bir toplumu ve bazı kesimleri daha da cesaretlendirdi;
masum ve mağdurların ezilmesini biraz daha kolaylaştırdı. Bir büyüğün ifade
ettiği gibi, aç kurtlara karşı tahabbüb gösterildi ve onların iştihaları kabartıldı.
Sonra da onlar dönüp dişlerinin kirasını istemeye durdular. Ezdiler bizi ve
omuzlarımıza basıp bir yerlere yükseldiler, ancak hiçbir zaman insanca
davranmadılar. Aksine, her defasında kendi bâtıl düşüncelerini dayattı ve
herkesi kendilerine benzemeye zorladılar.

Ne var ki, bütün bunlara rağmen, birkaç asırlık bu acı serencâme bundan
sonra da hep böyle devam edecek demek değildir; dünya var olduğu günden bu
yana, ışık her zaman karanlığı kovaladı durdu.. geceleri sürekli gündüzler takip
etti.. zaman dairevî cereyanıyla dün ağlattıklarını ertesi gün güldürdü.. ve
kapkara günler bağırlarında ne nevbaharlar ne nevbaharlar yetiştirdi.

Millî ses muvakkaten kesilse de hiçbir zaman tamamen susmaz/susturulamaz.
Ağzına fermuar vurulsa da, o mutlaka değişik enstrümanlarla kendini yine ifade
eder ve maksadını çevresine behemehal duyurur. Gafiller uyansın-uyanmasın,
o, mutlaka bir gün minarelerden yükselen sesler gibi ta yatak odalarımıza kadar
gelip ulaşacak ve bize kendimiz olmamızı fısıldayacaktır.

Bugüne dek yüz defa kefeni gömlek yaptığımız gibi, son bir kere daha
silkinip kalkmamız ve kendi ayaklarımız üzerinde durmamız neden mümkün
olmasın ki!? Şimdi müsaade ederseniz konuyu bir eski nazımla noktalamak
istiyorum:

Ey mâyesi nurlarla yoğrulmuş millet!
Hele dişini sık, az daha sabret!
Aman sönmesin sinendeki himmet!
Son durağın “devlet-i ebed müddet”...
Hiç durma yürü ki yollarda gözler!
Durmuş şehit baban yolunu gözler, 
Geril, koş, seni bekliyor pürüzler,
Şahlan ki sevinsin kederli yüzler...

1 “Hâsılı onlar hayvanlar gibi, hatta onlardan da şaşkındırlar. İşte asıl gafil olanlar onlardır.”
(A’râf sûresi, 7/179) âyetine işaret edilmektedir.



2 Ra’d sûresi, 13/34.



Allah Karşısındaki Duruşuyla Mü’min
Mü’min; inanan, güvenen, emin bir geleceğe namzet olan, çevresine emniyet

vaad eden ve iç içe farklılıkları bulunan özel konumlu bir âbide insandır. O,
bütün bir ömür boyu her işini Allah tarafından görülüyor olma mülâhazasına
bağlar ve her zaman imrendiren bir incelik ve nezaket içinde bulunur. Bu engin
ve derin duyuş ve duruşuyla o, halk karşısında da Hak karşısında da hep nazik,
terbiyeli, hatırnaz ve incedir. Öyle ki, hayatıyla tehdit edilse, değişik baskılara
maruz kalsa ve iftiraya uğrasa da, meşru müdafaanın dışında herhangi bir
kabalığa asla tenezzül etmez. Evet, o, Allah’a kul olmanın benliğinde hâsıl
ettiği zarafet ve derinlikle bütün tavır ve davranışlarında fevkalâde kibar,
olabildiğine temkinli, dediklerinin-ettiklerinin farkında, her konuda ciddî mi
ciddî, aynı zamanda rahat, mülâyim ve herkese sinesi açık müstesna bir
insandır.

O, bir yandan, imanın iç dünyasında oluşturduğu genişlik ve zenginlikle
karşılaştığı hemen herkesi kucaklar, onlara kâse kâse sevgi sunar ve şefkatle
bağrına basar; Allah’a yakın olmanın bütün güzelliklerini rast geldiği herkese
gösterir ve elinden geldiğince onların ruhlarına duyurmaya çalışır; diğer yandan
da, Hak’la karşılaşacağı günün hülyalarıyla yer yer sevinir, kendinden geçer,
zaman zaman da derin bir mehâbet hissiyle ürperir ve böyle bir müthiş buluşma
heyecanıyla râşeler yaşamaya durur: Görmez çevresindeki kin, nefret sisini-
dumanını.. duymaz haset ve iftira fırtınalarının ruhuna çarpıp kırılan esinti ve
dalgalarını.. ve bütün bu olumsuzlukların hâsıl ettiği/edeceği stresleri,
hafakanları. Zira o artık öyle bir huzurdadır ki, durduğu o muallâ yer itibarıyla
silinir gider düşünce ve tasavvur dünyasındaki bütün münasebetsizlikler ve
pırıl pırıl bir hâl alır kalb, ruh ve his dünyası. Aslında, her gün birkaç defa
nâsezâ-nâbecâ ve yakışıksız şeylerden arınan birinin başka türlü olması da
düşünülemez. İç dünyası ötelerden gelen mevhibelerle dopdolu, tavırları her
zaman böyle bir zenginlik ve derinliğe ayarlı, yürüdüğü yol belli, hedefi hiçbir
şeyle becayiş edilemeyecek ölçüde müteâl, inancı tastamam, nazarında
büyükler hep büyük, küçükler şefkatle koklanan birer gül ve değerler
cetvelinde de her şey yerli yerinde ise, yok demektir bu incelerden ince ruh
yapısında en küçük bir yırtık ve sökük...

Zaten o, mefkûresini ifade etmeyen her türlü plan ve projeden, netice



itibarıyla Allah’a götürmeyen dağınık düşüncelerden, lağv u lehv sayılan
davranışlardan ve boş lakırdı, boş mülâhazalardan uzak mı uzak; sükûtu fikir,
konuşması zikir, zâhir ve bâtın hâsseleriyle hep O’na kilitli, melekler kadar
teveccühü derin ve arı duru, her zaman yüksek uçmaya hazır ve gerilimi baş
döndürücü, fakat aynı zamanda kendi plan ve projelerini gaye ölçüsünde öne
çıkarmayacak kadar da yöneldiği Yüce Dergâh’a saygılı, gözleri hep ufuk
ötesinde, himmeti dağları delecek kadar yüce, hayatının gerçek deseni kabul
ettiği inançlarını yedi cihana duyurma gayretiyle tam bir metafizik gerilim
içinde, yaptığı ve yapacağı işlerin gerektirdiği nezaketin de farkında kusursuz
bir basiret insanıdır.

Yetirir o dapdaracık ömrünü hem dünyayı imar etmeye hem de ukbâyı
peylemeye; boşuna zayi etmez kendine ilk bahşedilen mevhibelerin en
küçüğünü ve meşgul olmaz dünya ve öteler adına bir şey vaad etmeyen
“mâlâyâniyât”la.. rahatlıkla bağışlayabilir kendine lütfedilenlerin bütününü
Hak rızası yolunda.. bağışlar ve bir pulunun boşa gitmemesi konusunda da
olabildiğine titiz davranır. Çalışıp kazanırken hak ölçülerine ve haram-helâl
mülâhazalarına fevkalâde dikkat ettiği gibi, edip eylediği işlerin birer
çağlayana dönüşüp ötede Cennet ırmaklarını oluşturması için de her zaman rıza
hedefli, “i’lâ-yı kelimetullah” yörüngeli hareket eder, dikkatli ve hesaplı
davranır; damlasını deryalara çevirme yollarını araştırır, zerre ile güneşleri
peylemeye çalışır ve bir ömür boyu gelip geçici şeyleri ebedîleştirmek için
çırpınır durur.

Herkesi ve her şeyi O’ndan dolayı sever, her zaman sevgi soluklar ve
çevresinde sevgiden bir atmosfer oluşturur. Koşar ağlamaları dindirir, âh u
vâhları keser, ızdıraplara panzehirler çalar ve gülmeye çevirir feryâd u
figânları.. hamd ü senâlara döndürür çaresiz sinelerden yükselen iniltileri..
rıdvan meltemleri hâline getirir etrafta esip duran alevden fırtınaları. Âlemin
inlememesi için hep inler durur ve başkalarının ağlamaması için de
gözyaşlarını ceyhun eder. O kendine, başkaları için bir şey ifade etme
durumuna göre değer verir ve onun nazarında “ben” değil her zaman “biz” söz
konusudur. Hodgâm değil diğergâmdır; beden insanı değil bir ruh ve mânâ
eridir. Çiğnetmez kalbini cismine ve ruhunu da bedenine. Peygamberâne bir
iffet ve ismet peşindedir. Meşru dairenin zevk ve lezzetlerini yeterli bulma
mevzuunda öyle bir disiplin kahramanıdır ki, nefis ve cismaniyetle mücadelede



iradesinin hakkını vererek –Allah’ın izniyle– bir hamlede her engeli aşar ve
gider ta ruhunun ufkuna ulaşır.

Böyle biri, iyilikleri ve güzellikleri temsilde, fenalıkları ve çirkinlikleri
aşmakta öylesine ciddî, öylesine azimli ve öylesine kararlıdır ki, ihtimal bu
tavrıyla o çok defa meleklerle atbaşı hâle gelmekte ve bir kere daha onlara

“Sübhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ”1 dedirtmektedir. Zira o, ilk
mevhibe olarak Hakk’ın lütfettiği şeylerin hiçbirini yaratılış gayesine (mâ
hulika leh) aykırı kullanmamış ve her zaman emanette emin bir emanetçi gibi
davranmıştır; Allah da onu maiyyetiyle şereflendirmiştir.

Evet, her fert için vücud bir emanet, onun yüksek insanî değerlerle donanımı
ayrı bir emanet; Cennet arzusu ve oraya girebilme istidadı, yöntemi, daha
ötesinde Hak cemâlini müşâhede edebilme kabiliyeti apayrı birer emanettir.. ve
bunların hepsi de Yaratan’ın belirlediği çizgide kullanılmaları gayesine bağlı
olarak insana bahşedilmişlerdir. Bu itibarla, günahlar, hatalar, beden ve
cismaniyetin güdümünde yaşama gibi bayağılıklar, bu ilk mevhibelere karşı
öyle saygısızca şeyler, öyle hıyanet ve cinayetlerdir ki, bunların her biri
şeytanları sevindirse de “Mele-i A’lâ”nın sakinlerini utandıracaktır.

Onun içindir ki, gönülden O’na inanmış her mü’min, O’nun bu ilk
armağanlarını, daha sonraki lütuflarına erme adına önemli birer vesile bilir ve
değerlendirir.. ve bunlarla gerçek kimliği olan Hakk’a kulluğu, O’nun
yakınlığını ve O’nun hoşnutluğunu elde etmeye çalışır. Aksine, tam
inanamadığından dolayı ilk mevhibeleri görmeyen ve onları iman, mârifet ve
muhabbet yolunda değerlendiremeyenler ikinci ve sermedî lütuflardan da
mahrum kalırlar.

Aslında böyleleri, bütün bütün ahiret hayatlarını ihmal ettikleri gibi, dünyada
da hiçbir zaman tam mutlu olamazlar; inkâr kaynaklı bir sürü problem altında
hep inim inimdirler ve kat’iyen streslerden, hafakanlardan kurtulamazlar.
Depresyonlar yaşar, cinnet nöbetleri geçirir, paranoyalarla kendi huzurlarını
dinamitler ve öteki âlemlerin aydınlık bir koridoru sayılan bu güzel dünyayı
kendileri hakkında Cehennem’e çevirirler.. evet bunlar, diğer insanları
sevemez, hatta farklı mülâhazalarla kendilerinden başka herkesten nefret eder,
nefret ettiklerinden nefret görür; her zaman hırsla kıvranır durur, umduklarını
elde edememenin inkisarıyla inler; ölüm korkusuyla tir tir titrer; daha çok



yaşama arzusuyla nelere nelere katlanır; çok defa bu karmakarışık hislerle
sıhhatlerini bozar ve zihnî teşevvüşlere girerler. Akı kara, karayı ak, iyiyi kötü,
kötüyü iyi görmeye başlarlar. Kendileri gibi düşünmeyenleri düşman ve hain
görür, sürekli hıyanet kâbuslarıyla yatar-kalkar ve vicdanlarındaki Cehennem
zakkumundan dolayı daha Cehennem’e gitmeden Cehennem ızdıraplarıyla
kıvranır dururlar.

Hakikî mü’mine gelince o, Allah’ın kendisine lütfettiği her şeyi yedi, yetmiş
ve yedi yüz veren başaklara çevirir.. bunları O’na yükselmenin merdivenleri
hâline getirir, Hak hoşnutluğuna (rıza ufku) ulaşmada birer rampa gibi kullanır..
ve yürür Cennet mirasçılarıyla beraber inşirahla tüllenen akıbetine doğru…

1 Meleklerin, “Sübhansın yâ Rab! Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi
hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan Sensin.” mealindeki sözlerine işaret edilmektedir. (Bakara
sûresi, 2/32).



Belki Bir Gün Biz de Dirileceğiz
Yıllar var ki bu mağmum coğrafyada hemen her zaman bir diriliş esintisi ve

fevkalâdeden bir sur sesi bekleyip durduk. Allah daha fazla bekletmesin; fakat
biz, yitirdiğimiz değerleri elde edeceğimiz güne kadar hep böyle aktif bir
bekleyiş içinde bulunmaya kararlıyız. Ama acaba, böyle önemli bir beklenti
adına, mevcut donanımımız, metafizik gerilimimiz, Hak karşısındaki duruşumuz
yeterli mi.! Değilse, böyle pasif bir duruşa beklenti denmeyeceği açıktır; o
hâlde, eğer beklediğimiz “ba’sü ba’de’l-mevt” duyguda, düşüncede, kalbî ve
ruhî hayatta kendimiz olma şeklinde bir diriliş unvanı ise –ki öyle olduğunda
şüphe yok– beklentilerimizle beraber durumumuzu bir kere daha gözden
geçirmemiz icap edecektir. Zira, hâlihazırdaki tavır ve davranışlarımızla
beklentilerimiz arasında illiyet kanununa göre bir tenasübün bulunması,
olmazsa olmaz esaslardandır. Aslında bu büyük beklenti, cahillere,
mefkûresizlere, dava düşüncesinden mahrum olanlara ve hikmet fakirlerine
göre bir iş değildir; o, ilm ü irfan erbabına ve hakikate adanmış ruhlara göre
bir gaye-i hayaldir.. eğer bir gün mâkus tâli’imiz değişecekse, şart-ı âdî
planında “Allah’ın izniyle” işte bu kahramanların eliyle değişecektir. Şimdiye
kadar hep öyle oldu –Allah bilir– bundan sonra da yine öyle olacaktır; öyle
olacaktır ve haricî-dahilî düşmanlar saldırılarına devam edecek, dostlar
beklenen vefayı göstermeyecek, tahribatları tahribatlar takip edecek, ruh ve
mânâ köklerimiz sürekli hırpalanacak, gönüller sevgiye hasret gidecek, her
yanda ölüm iniltileri duyulacak.. ve tabiî bunca olumsuzlukların yanında her
yana hayat üfleyen diriliş süvarileri de hiçbir zaman eksik olmayacaktır.

Tarihin değişik dönemlerinde bizim coğrafyamızda çok farklı kırılmalar,
dökülmeler yaşandı.. defaatle insanımıza zehir içirildi ve onun gözlerine kezzap
döküldü.. millî ve dinî değerleri elinden alınarak ona gurbetlerin en acısı
yaşatıldı.. güneşi çalındı, ayı söndürüldü ve iç içe küsûflara maruz bırakıldı..
onun, bir yandan düşman cefasıyla kıvranırken diğer yandan da dost
vefasızlığıyla inlemesi hiç mi hiç eksik olmadı; yıkılıp giden şer gürûhunu
arkadan yenileri takip etti ve her zaman gelenler gidenleri arattı. Öyle ki, ne
müstebit tiranların baskıları sona erdi ne de din düşmanlarının kin ve nefreti;
sona ermedi ve bu dünyayı onun hakkında Cehennem’e çevirdiler.

Bugün de hiçbir şey değişmeden aynı tagallüpler, tahakkümler, tasallutlar



devam etmekte; insanımızın ümit ışıkları söndürülmeye çalışılmakta, hak ve
adalet çiğnenmektedir. Fert, devlet/devletler ve toplumlar olarak inandığını
yaşamak isteyenlere fırsat verilmemekte; hatta onlara engizisyon
uygulanmaktadır. Tabiî bütün bunlara rağmen göz doldurucu bir keyfiyette
olmasa da gelecek adına vaad ettiği değişik buudlardaki ba’sü ba’de’l-mevtleri
işaretleyen ümit meşaleleri de par par yanmakta ve her şeyi sevgiye ve saygıya
göre yorumlayan günümüzün o aydınlık ruhları onca gayz, nefret ve tecavüzlere
takılmadan ve hız kesmeden yüksek insanî değerlerimizi ihya istikametindeki
yolculuklarını devam ettirmektedirler. Aslında, Allah hiçbir zaman, baskıcı
zalim ve tiranlara karşı kapısının sadık kullarını –İnayetini üzerlerinden eksik
etmesin!– yalnız bırakmamıştır.

Gerçi yer yer bâtıl düşünce çevreyi gürültüye boğmuş, sürekli esmiş
savurmuş, etrafta panik hâsıl etmeye çalışmış, hakkın sesini-soluğunu kesmek
için yapmadık şey bırakmamıştır ama toplumdaki sinmeler de hep gelip geçici
olmuş ve arkasından hakikatin sesi daha bir tiz perdeden duyulmaya
başlamıştır. Allah, bazı dönemlerde zalimlere mehil üstüne mehil verse de, çok
defa “gayretullah”a dokunma durumlarında onları derdest edip cezalandırmış,
mazlumları tutup kaldırmış ve onlara derlenip toparlanma yollarını göstererek
böylelerini ilmî, içtimaî, aklî, kalbî ve ruhî diriliş yollarına uyarmıştır.

İşte, Allah’ın tutup desteklediği/destekleyeceği bu kimseler, bugün olmasa da
çok yakın bir gelecekte sevgiden ve merhametten oluşturdukları değişik
enstrümanlarla ruhlarında sürekli köpürüp duran o derin şefkat hislerini
mutlaka seslendirecek; bulundukları her yerde birer sıyanet meleği gibi,
karşılaştıkları mazlumları, mağdurları kucaklayacak; bütün zalimlere, tiran
bozması müstebitlere ve o acımasız gaddarlara “Bugün sizi kınayıp serzenişte
bulunacak değilim (değiliz). Allah ettiklerinizi bağışlasın; O merhametlilerin

en merhametlisidir.”1 diyecek ve o zamana kadar hep kan düşünmüş, kan
konuşmuş, kan dökmüş ve kan içmiş en kanlı delilere dahi sinelerini şefkatle
açmadan geri kalmayacaklardır.

Evet, bir gün mutlaka, böyle engin bir rahmet tecellîsini temsil edecek olan o
mefkûre insanları, o iman ve aksiyon kahramanları ve o Allah’la
münasebetlerinde temkin ve teyakkuz erleri, tecessüm etmiş birer inayet
şeklinde dört bir yanda belirecek ve bize kâse kâse diriliş şerbetleri



sunacaklardır.
Şimdi, eğer Allah, böyle bir dirilişi bu tür seviye insanlarıyla

gerçekleştirecekse, ilk defa sebepler planında onları ba’s edecek, sonra da
mukadder görünen o umumî ba’sü ba’de’l-mevtle hepimizi ihya edecektir.
Gayesiz ve hedefsiz mü’minlerin, his ve heyecan yorgunu kimselerin, kendileri
tam diri olmadıkları gibi diriliş adına başkalarına bir şey ifade etmeleri de söz
konusu değildir; bir kere Allah, Kendisine yürekten yönelen kimseleri ihya
edeceği ve bu kimseleri başkalarının dirilişine vesile kılacağı vaadini onların
peygamberâne azim ve kararlılığına bağlamıştır. Bunlar, sarsılmayacak bir
imana sahip, durdukları yerde hep sağlam duran, sağdan soldan gelen tazyiklere
asla aldırmayan, belâ ve musibetler karşısında hiçbir zaman sarsılmayan;
aksine çevrelerindekilere karşı her zaman moral kaynağı olan, hizmet ve vazife
anında ta ilerilerin ilerisinde bulunan, ücret ve mükâfat takdirlerinde ise
gerilerin gerisine çekilerek sessizlik murâkabesine dalan öyle samimiyet
âbideleridir ki, Allah özel bir teveccühte bulunacaksa işte bunlara bulunur ve
birilerine hayat nefhedecekse onların soluklarıyla eder.

Zaten, kendilerini insanlığın ihyasına adamış bu ba’sü ba’de’l-mevt
kahramanları, Allah’ın onlara ihsan ettiği kabiliyet ve kapasitelerini,
mefkûrelerini ikame etme istikametinde son santimine kadar kullanmada
kararlı, hep en yüksek fedakârlık hisleriyle kanatlı, üzerlerine aldıkları emaneti
görüp gözetmede olabildiğine emin, her zaman derin bir teslimiyet duygusuyla
Hakk’ın takdir ve teveccühlerini aktif bir sabır içinde beklemektedirler ki,
gerçekten Hakk’a adanmış bir ruhun yapması gerekli olan da işte bunlardır.
Böyleleri derlenip toparlanmak, doğrulup ayakları üzerinde durmak adına ifa
etmeleri gereken her şeyi yapsalar da, sonucun bir “vakt-i merhûn”u olduğu
realitesine binaen yıllar ve yıllar boyu beklemesini de bilir ve asla paniğe
kapılmazlar.

Evet, bazen bütün sorumluluklar yerine getirilmiş olmasına rağmen doğrulup
kendini ifade etme ve bir diriliş eri olduğunu ortaya koyma hemen
gerçekleşmeyebilir. Bu bazen, diriliş bekleyen kimsenin henüz tam kıvamına
ulaşamayışından, ulaşıp bütün enerjisini kendi ruhunun âbidesini ikameye teksif
edemeyişinden kaynaklanır; bazen de üzerine lâzım olmayan şeylerle meşgul
olup dağınıklığa düştüğünden konunun vetireye farklı düşmesine sebebiyet
vermiş olabilir.



Aslında dirilip kendimiz olmamız bir ilâhî atiyye ise –ki öyledir- henüz o
atiyyeyi taşıyacak güce ulaşamadan verildiği takdirde, kadri bilinemeyeceği
için gelmesiyle gitmesi bir olacak ve telafisi çok daha güç yeni bir kısım
mahrumiyetlerin yaşanmasına sebebiyet verecektir.

Ayrıca, eğer Cenâb-ı Hak, maddî-mânevî lütuflarını, insanların iradelerinin
hakkını vermelerine bağlamışsa –ki biz öyle olduğuna inanıyoruz- onlar
imkânları dahilinde olan her şeyi değerlendirecekleri âna kadar muhtemelen
ilâhî teveccüh de gecikmiş olacaktır.

Bu konuda diğer bazı hususlar da şunlardır: Bazen bu yolun yolcuları, kendi
güç, kuvvet ve kabiliyetlerini her şey sayıp onlara güvenme gafletine
düşeceklerinden veya düşme durumunda bulunduklarından Cenâb-ı Hak onları
şirkten sıyanet etme adına her isteyip dilediklerini hemen vermez ve “cebrî
lütfî” bir tevcihle onların yüzlerini tevhide çevirir. Bazen de, her şey yerli
yerinde olmasına rağmen diriliş erlerinde tam bir teveccüh olmayabilir; işte
böyle bir durumda Cenâb-ı Hak, onları değişik baskı, saldırı ve tazyiklere
maruz bırakarak, ızdırar ruh hâletiyle Kendine yönelmeleri ve bir muztar
içtenliğiyle O’na içlerini dökmeleri için belli bir süre onların diriliş
gayretlerine aynıyla cevap vermez. Bazen de, bu diriliş erleri, şöyle-böyle belli
bir kısım dünyevî beklentiler içine girip gönüllerini makam, mansıp, pâye,
ikbâl düşüncelerinden arındırıp tam bir hasbîlik ortaya koyamayabilirler; bu
açıdan da böyleleri bütün bütün ağyâr mülâhazasından sıyrılıp hâlisâne bir
teveccühle O’na yönelecekleri âna kadar diriliş nefhasını da elde
edemeyebilirler.

Bütün bu hususların yanında, bu yoldaki hasların hamlardan ayrılması, zalim
ve gaddarların da toplumun her kesimi tarafından bilinip tanınması çok
önemlidir ve böyle bir ilâhî imhalle her zaman yanılabilen ve yanıltılabilen
yığınların bazılarında ehl-i ilhada taraftarlık hissiyle –bu biraz da her şeyin
ayân beyan ortaya çıkmamasından kaynaklanır– ba’sü ba’de’l-mevt
kahramanlarına karşı tavır almalar olabilir; bu itibarla ak-kara birbirinden
ayrılacağı, âlim-âmî herkesin nerede durduğu/duracağı belli olacağı âna kadar
herkese bir teemmül fırsatı verilir; dolayısıyla netice de biraz gecikmiş olur.

Sebep ne olursa olsun bize, kurallarına göre ve hikmet dairesinde vazifemizi
yapıp ötesini Allah’a havale etmek düşer. Her diriliş eri bilmelidir ki, o, Allah



ve Resûlü’nün çağrısına icabet ettiği takdirde Cenâb-ı Hak da ona diriliş
yollarını gösterecek ve onun dökülüp yollarda kalmasına asla meydan
vermeyecektir.

1 Yûsuf sûresi, 12/92.



Muvakkat Fırtınalar 
ve Daimî Meltemler
Üç aylarla beraber zaman beklenen eşref günlere, eşref saatlere de kayıyor

gibi.. gerçi hâlâ şerlere açık o “eyyâm-ı nahisât”a1 dâyelik yapan uğursuz
günlerin gölgesi üzerlerimizde ve yer yer fırtınalar şiddetli esmeye devam
ediyor; tahribe kilitlenmiş bir kısım çılgın ruhlar hız kesmeden yıkmalarını
sürdürüyor ve her yanda fitne ocakları tutuşturarak inanan insanların seslerini
kesmeye çalışıyorlar; ama, büyük çoğunluk itibarıyla bizler –inşâallah
öyleyizdir– sürekli güzellikleri kolluyor, güzellikler arkasında koşuyor,
hülyalarımızı güzelliklerle süslüyor ve neşelerimizi gıcıklayan en derin
hazlarla ötedeki saadet saraylarına ait kapıların aralandığını hissediyor ve
gıcırtılarını duyar gibi oluyoruz.. duyar gibi oluyor ve bulunduğumuz yerden
Cennetlere atlıyormuşçasına masmavi ve aydınlık bir dünyayı temâşâ etme
noktasında bulunuyor olma ruh hâletiyle dıştaki tipi-borana rağmen –zaman
zaman da olsa– kendimizi bir haz zemzemesi içinde sanıyoruz. İmanın ve
Hakk’a itimadın içimize saldığı nurlar sayesinde ne çevremizde oluşturulmak
istenen gürültü ve velveleyle sarsılıyor ne her yanı saran toz duman karşısında
panikliyor ne de üst üste üzerimize gelen zulme, zalime ve zulümâta “eyvallah”
ediyoruz. Allah’a güveniyor, hikmetle donanıyor ve her yörede soluklamaya
çalışıyoruz dini-diyaneti, Hak rızasını ve kendi kültür değerlerimizi.

Şimdilerde her yeni gün ve onun içindeki nevzuhur inayetler –O inayetler
arkasındaki yed-i Kudret’e ruhlarımız feda olsun!– bizleri bütün dünyayı
kuşatan bilmem o kaç asırlık sisten-dumandan arındırıp güzellikleri, nefaseti ve
imrendiriciliğiyle hepimizi ve inanan herkesi âdeta Cennet kasırlarını hâvî bir
âleme yükseltiyor gibi.. umurumuzda değil sağımızda-solumuzda kuduran
kinler, nefretler ve gayzla köpürmeler. Öyle ki, herkesi korkutan, zayıf
yüreklere ümitsizlik salan en korkunç fırtınaları, tayfunları, tipileri-boranları
ayaklarımızın altından geçip giden ve kılımıza bile dokunmayan “ahvâl-i
âdiye”den hâdiseler gibi görüyor ve yürüyoruz hız kesmeden yüce
mefkûremizin tüllendiği zirvelere, her zaman ruhumuzda canlandırdığımız
aydınlık günler istikametinde ve atalarımızın kalb ve ruh dünyaları iklimine
doğru.



Biz inanç ve ümitlerimiz sayesinde, bir gün mutlaka kendimiz olarak dirilip
kendi ayaklarımız üzerinde duracağımız imanıyla yaşadık ve her zaman yeni bir
varoluşa pencerelerimizi hep açık tuttuk. En amansız dönemlerde, en imansız
hâdiseler karşısında bile tâli’imizi hep tevekkül, teslim ve belki de tefvîze
bağlayarak inandık vaad edilen ilâhî eyyâmın doğacağına, inayet elinin hem bu
dünyayı hem de öteleri hakkımızda mamurelere çevireceğine ve burada
yapılanların ötelerdeki bağ ve bahçelere döküldüğüne/döküleceğine. Biz, ilâhî
lütuflar olarak inananlara bahşedilen bu ekstra ihsanların çehresinde hep zuhur
edecek ilâhî ihsanlardan mesajlar aldık ve ilâhî teveccühlerin gölgeleriyle
sevindik; sevindik ve o kaskatı kederleri âdeta hiç mi hiç duymadık. Dahası,
hemen hepimiz kendi gönlümüzün derinliklerinde olduğu kadar yürüdüğümüz
yol ve istihdam edildiğimiz işlerin çehresinde de uhrevî bir şiiri dinlediğimizi
söylesek mübalağada bulunmuş sayılmayız. Gerçi böyle bir duyuş ve seziş
biraz da insanların his dünyalarının enginliğinden kaynaklanmaktadır; ama, yine
de her inanmış gönül o çok ulvî mefkûre ve derin hatıralarının enfes bir şiir
hâline geldiğini duyar gibi olur...

Hele zamana emanet bazı hislerle köpüren tatlı gün, saat ve dakikaların
insana vaad ettiği öyle mutlu anlar vardır ki, kadirşinas gönüllerce bu zaman
dilimlerinin her bir parçası insan ruhuna Cennet yamaçlarının zevkini
duyuracak kadar rengin ve zengin geçer. Varlık ve hâdiseleri böyle bir zevk
zemzemesi içinde temâşâ eden bir aydınlık gönül, çevresindeki muhtemel kızıl
kıyametleri ve en hoyratça davranışları bile ipek gibi yumuşatır, iç aydınlığında
nuranî bir farklılığa ulaştırır; olumsuz hiçbir şeyle karşılaşmamış gibi geçtiği
yerlere gülücüklerle boşalır ve sürekli kinle, nefretle, gayzla homurdananlara
insan olma ufkunu gösteren imalarda bulunur.

Vâkıa, bazı ahvâlde bu seviye yakalanamayabilir, bazen de kendi
hamlığımıza bağlı çevreyi sisli-dumanlı görebiliriz.. bazı hâl ve hâdiselerin bir
kısım bulantılara sebebiyet verdiği de olur.. ne var ki, bunların hiçbiri kalıcı
değildir; gönüllerde iman, teslim, tevekkül tamsa, bütün bunlar geldikleri gibi
gider ve bize yeni bir mukavemet ruhu armağan ederler. Aslında bu tür seviye
insanları için hayat her gün bir kere daha taptaze duyulmakta, tabiî ahvâle karşı
olduğu gibi sürprizlere de açık bulunmakta ve ağlamalar içinde gülmeler,
elemler arasında lezzetler ve ızdıraplar arkasında daimî hazlar var etmektedir.
Böyle olunca da hemen her zaman mü’minin ufkunda yazlar tıpkı baharlar gibi



diriliş naraları atmakta, sonbahar ve kışlar da yeni bir “ba’sü ba’de’l-mevt”
muştusuyla gurublara tulû boyası çalmakta, mevsimler farklı birer saadet
vaadiyle birbirini takip etmekte ve bu atmosferde âdeta her zaman bir sevinç ve
ferah heyecanı çağlamaktadır.

Öyle ki bu iklimde sabahlar, sürekli bir haşr ü neşr neşvesi içinde gelir;
gündüzler, her yanda farklı bir lezzetle kendini hissettirir; akşamlar, ufuk
ötesine panjurlar aralar; geceler, ruh ve kalbin dilini çözen birer büyü ile her
yanı sarar; sarar da saat, dakika ve saniyelere en katı gönülleri bile yumuşatıp
rikkate getirecek bir nuraniyet ve bir semavîlik ifâza eder. Herkes istidadına
göre bu mânevî atmosferde kim bilir ne dâhiyâne mülâhazalara girer ne
söylenemeyecek şeyleri mırıldanmaya durur ne derin hülyalara dalar ve ne
mâverâî ufuklara yönelir; geçmişin semavîliklerine kanatlandığı aynı anda
geleceğin en tatlı rüyalarında dolaşır ve ötelerin el değmemiş mülâhaza bağ ve
bahçelerinden neler ve neler derer.

Evet, bizler, o derin inanç ve ümitlerimiz, o engin nazar ve teveccühlerimiz
sayesinde O’nunla münasebetlerimizi sürekli derinleştirir, çok defa
tasavvurlarımızı aşkın şeyler duymaya başlar, bulunduğumuz atmosferin âdeta
uhrevîliklerle tüllenmeye durduğunu ve dört bir yandan şefkatle kuşatıldığımızı
hisseder gibi olur ve bulunduğumuz yeri ahiretin bir koridoru sanırız; iç
âlemimize göre şekillenen bu hususî dünya olabildiğine büyülü bir diyara
dönüşür ve bize ötelerin nuranîliğini duyurur.

Bu itibarladır ki bizim ufkumuz hiçbir zaman bütün bütün kararmaz; üst üste
zulmetler her yanı sarsa da, kalb gözlerimiz çok defa ötelerin ziyasıyla par par
parıldar; bulunduğumuz yerin hakkını verip o ezelî ufkumuza müteveccih
olduğumuz sürece asla gurbet yaşamayız. O’nun ekstra inayetleri sayesinde her

zaman bir “rükn-ü şedîd”e2 yaslanır ve en dev dalgalara bile meydan
okuyabiliriz. Bazen ters gibi görünen bir kısım insafsız hâdiselerle zamanın
önümüzü kestiği hatta bazılarımızın ruhî rabıtalarını sarstığı da olur ama gelip
sinelerimize çarpan hortumlar, tayfunlar bizim mukavemet sistemimizi
güçlendirir, geldikleri gibi gider ve bize biz olmanın hususiyetleriyle alâkalı ne
armağanlar ne armağanlar bırakırlar. Böylece, gam gider, kederler lezzetlere
inkılâp eder; “hayhuy”ların yerini “Elhamdülillah”lar alır ve çevremizdeki
hâdiseler âdeta bir saadet vaadiyle tüllenmeye başlar.



Şimdiye kadar iman, ümit ve Hakk’a teveccühümüz sayesinde her şeyi böyle
görüp böyle değerlendirdik. Bundan sonra da durduğumuz yerde böyle durup,
her şeyi böyle yorumlayacağımız ümidini taşıyoruz.

Öyle ise, ey o her zaman kinle, nefretle esen muhalif rüzgâr! Artık ne taraftan
esersen es!.. Yakında sana da diyecektir o Kudret-i Kâhire: Yetişir ey küstâh,
gayri hırıltını kes..!

1 “Eyyâm-ı nahisât”, fırtınalara, kasırgalara gebe uğursuz günler demektir; bu ifadeyle, (Fussilet sûresi,
41/16) âyetine atıfta bulunulmaktadır.

2 “Rükn-ü şedîd”, yıkılmaz bir dayanak, sağlam bir kale ve güvenilir bir yer mânâlarına gelmektedir; bu
tabirle, (Hûd sûresi, 11/80) âyeti ima edilmektedir.



Bizim de Kendimiz Olduğumuz Günler Vardı
Bugüne kadar çok lütuflar gördük Hak elinden.. ve ne ışıktan günler yaşadık

O’nun teveccühünden!.. Zaman zaman bir kısım olumsuz yanlarımızdan ötürü
hafifçe hırpalansak da, ekseriya özel iltifatlarla günlerimiz hep güldü.. biz de
dolu dolu sevinçlerle köpürdük; köpürdük ve liyakatlerimizin kat kat üstünde
ne sürpriz inayetlere şahit olduk.. ne görünmezleri gördük ne erişilmezlere
erdik ve ne paha biçilmez mazhariyetlerle pâyelendirildik. Sağanak sağanak
ötelerden gelen değişik dalga boyundaki lütuflar ve yalnız olmadığımızı
haykıran ak alınlı hâdiseler hiç mi hiç eksik olmadı. Ara sıra ruhlarımızda bir
gurbet hissi belirse de, bizi yalnız bırakmayan Dost’un yüzlerce hâdise ile
yakınlığını duyurması ve ufkumuzun enginliği ölçüsünde maiyyetini
hissettirmesi sayesinde atmosferimiz yeniden aydınlanır ve gönüllerimiz şâd
olurdu. Silinir giderdi bütün kederler ve tasalar; inşirah yağmaya başlardı
ruhlarımıza; bırakırdık kederi, tasayı ve çocuklar gibi sevinirdik. Hâdiseleri
yakından takip edenler için O’nun iltifatları mütemadî ve teveccühleri de
kesintisizdi. Öyle ki, her zaman ufkumuz aydın ve mağriblerimiz de maşrıklar
gibi pırıl pırıldı...

O’nun bize en büyük teveccühü sayıyorduk biz olarak kalmamızı ve biz
olarak yaşamamızı; zira bu sayede kendimiz gibi düşünüyor, kendimiz gibi
davranıyor, hemen her zaman kendi sesimizle soluklanıyor, ruh ve mânâ
köklerimizden fışkıran disiplinlere bağlı hareket ediyor ve kendi kültür
değerlerimizi yine kendi üslûbumuzla seslendiriyorduk; seslendiriyor ve
kat’iyen kendi kendimize yetmediğimizin ifadesi sayılan fantezilere
girmiyorduk. Kendimiz olmayı her zaman bir lezzet gibi duyuyor ve bu sayede,
O’ndan gelen ilâhî lütufları da semavî bir armağan gibi değerlendiriyorduk.

O zamanlar biz kendimizdik; zirvelerde dolaşma tabiî hâlimiz ve bu aydınlık
atmosfer de değişmez iklimimizdi. Bu nurefşan dönemde sık sık tadıp
duyduğumuz, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan ilâhî teyit ve ruhanî hazlara o
kadar alışıktık ki, düşünce ve hayallerimizle ne zaman bu dünyanın o rengârenk
ikliminde seyahate çıksak kendimizi cennetlerin koridorlarında sanır ve bir
daha da bu atmosferden ayrılmayı asla düşünmezdik.. o zamanlar biz
kendimizdik ve o pırıl pırıl günler de bizim günlerimizdi.

Şimdilerde o rengârenk ledünnîlikten ve o çerçevede duyup yaşadığımız



ruhanîlikten ne kadar uzak olduğumuzu tam kestiremiyorum. Ne var ki, ara sıra
belli sâik ve çağrışımlarla o altın zaman dilimlerine hayalî bir seyahatte
bulunsam, ne kadar değiştiğimizi, ne kadar başkalaştığımızı acı acı hissediyor
ve ürperiyorum; ürperiyor ve kendi kendime, “Eyvah! Ne kadar başkalaşmış,
ne kadar kendi ruhumuzdan uzaklaşmış, ne kadar renk atıp soluklaşmış ve bir
kısım fanteziler uğruna ne kadar kendi kendimize etmişiz!” diye düşünüyor ve
hayıflanıyorum.

Gerçi bir mânâda, o zamanlar itibarıyla, ufkumuz dediğimiz noktayı bütün
bütün unutmadık. Düşünce ve tahayyül dünyamızda, hafıza merkezlerimizde
hâlâ bize ait ince, zarif, yarı açık yarı kapalı bir hayli hususiyetler ve renkler
tülleniyor; ama her zaman içimizi kanatan hızlı bir başkalaşmanın sürüp gittiği
de muhakkak...

Önceleri içimizde hep lezzetli bir ledünnîlik hükmederdi; düşüncelerimiz
ufuklu ve muhteşem, duygularımız süt gibi dupduru, ifadelerimiz metafizik
derinlikli, üslûplarımız da meleklerin muhaverelerinden bir şive kapmış gibi
sürekli semavîlikle tınlar ve çevreye ilham edalı ne büyüleyici şeyler
fısıldardı.. o zamanlar dünya bizi dinlemeye koşar, ruhanîler sükût
murâkabesine dalar ve ihtimal melekler de bu armoniye dem tutarlardı. Bu
sayede bizler çok defa arzda semavîlikler yaşar, dünyada ukbâ derinliklerini
duyar ve âdeta kendi hâlimize imrenirdik.

Hâsılı, o zamanlar iç derinliklerimizden gündelik davranışlarımıza kadar her
tavrımızda ayrı bir tat, ayrı bir şive, ayrı bir lezzet ve ince, zarif, latîf bir
bizdenliğin duyulup sezilmesiyle âdeta büyülenirdik. Bu şiirimsi atmosfer o
kadar sihirli ve tesirliydi ki, hiçbir yabancı mülâhaza, hiçbir fantezi onu ihlâl
edemez; hiçbir ağyâr düşüncesi bu atmosferi delemezdi; dolayısıyla da ifade ve
beyanlarımızda, tavır ve davranışlarımızda yabancılıkla alâkalı hiçbir dekolte
renge, desene rastlanamazdı. Her zaman atmosferimizi renkli bir derinlik kaplar
ve nazlı bir buğu sarardı. Nadiren de olsa bir kısım ses, görüntü ve daha
değişik aykırılıklarla karşılaşılsa da, arkasından bütün çevre yine kendine has o
sihirli ve esatîrî hâle bürünür ve kendi rengi, kendi deseniyle tüllenmeye
dururdu. Öyle ki, bütün olumsuzluklar, buluta yükselen nemler gibi çiy
noktasına ulaşır, yağmura dönüşür ve sağanak sağanak gönül yamaçlarımıza
boşalırdı; boşalırdı da bütün iç âlemimizi saran bu ledünnîlik, görme duyma



dünyamıza kendi boyasını çalar ve bize ufuk ötesinden neler ve neler fısıldardı.
Böyle bir ledünnîlik bazen ruhumuzu ağzına kadar doldurur, bizi değişik hülya
âlemlerinin ferah-fezâ iklimlerinde dolaştırır ve fizikî dünyaların onca
darlığına karşılık ruhlarımıza kâinatlar genişliğinde ışıktan âlemler vaad
ederdi.

İmanımızın gücüyle ve metafizik mülâhazalara açık bulunmamız sayesinde
eşya ve hâdiseleri farklı görür, tabiatı dinin rengine boyanmış bir ilâhî kitap
gibi duymaya başlar, her varlığı, her nesneyi birer semavî mesaj gibi dinler,
yorumlar, mânâlandırır ve idrak ufkumuza giren her nesnenin elinden kâse kâse
mârifet, muhabbet, zevk-i ruhanî ve aşk u iştiyak kevserleri içerdik.

O günler gönlümüze öyle enfes şeyler nakşetmişti ki, tarihî değerlerimiz bir
bir devrilip her taraf harabezâre döndükten sonra bile hâlâ bize ait o
güzelliklerin tat ve halâvetini ruhlarımızda hissediyor ve bu tatlı rüyanın hep
böyle sürüp gitmesini diliyoruz; diliyor ve geçmişte mazhar olduğumuz
nimetleri birer referans kabul ederek, verilenlerin çehresinde verilecekleri
okur gibi oluyoruz.

Bugünkü bütün çırpınmalarımız, yazıp çizmelerimiz, gönüllerimizde her
zaman dipdiri duyup hissettiğimiz gelecekteki o sihirli dünyalar içindir. Evet,
gazeteler, kitaplar, mecmualar ve kendimizi ifade etme adına başvurduğumuz
diğer vasıtalar hep o sihirli dünya içindir. Yıllardan beri bizi, kendimiz olma
hülyaları arkasından koşturan bu mecmua (Sızıntı) da, özümüze ait sese-soluğa
ulaşma konusunda bizim için farklı bir enstrüman oldu; evet o, yer yer
ruhumuzun heyecanlarını seslendiren bir dil, zaman zaman da bizi ruh
kökümüzle irtibatlandıran bir dal oldu ve bize bir hayli turfanda meyveler
sundu.

Ben, onun hâlâ ruhunu yitirmediğine inanıyor, daha uzun süre sesimize-
soluğumuza tercüman olabileceği düşüncesiyle oturup kalkıyorum. Zaman her
şeyi soldurup tesirsiz hâle getirdiği gibi bir gün onun da böyle bir hükm-ü
kazaya maruz kalacağı izahtan vârestedir; ama, ben ona hissiyatımıza tercüman
olması istikametinde ve Hakk’a bakan, Hakk’ı gösteren hizmetlerinde uzun
ömürler dilemeyi bir vefa borcu biliyorum.



İnsanlık Sevgiye Hasret Gidiyor
Bugün insanlık olarak insanca davranmayı unutmuş gibi bir hâlimiz var.

Varlık içindeki farklılığımızı ifade etmekten çok uzak bulunuyoruz. Melekleri
imrendirecek o muhteşem donanımımıza rağmen habîs ervahı bile utandıracak
işler yapıyoruz. Kinle-nefretle oturup kalkıyor, gayzla köpürüyor ve birbirimize
hep intikam hisleriyle bakıyoruz. Sevgi adına sinelerimiz bomboş, düşmanlık
sisi-dumanı sarmış bütün duygularımızı ve yıllar var habersiziz muhabbetin o
büyülü tesirinden. Düşüncelerimiz mütemadiyen kötülük duyguları üretiyor.
Etrafı yakıp yıkma, her şeyi kendimize benzetme ve “öteki” dediklerimizi baskı
altına alma âdeta ahvâl-i âdiyeden. Çoğumuz itibarıyla akla-mantığa rağmen
hep hislerimizin güdümünde yaşıyoruz. Bizim gibi düşünmeyenleri ezme,
susturma en bariz şiarımız. Bazı problemlerin farklı çözüm yolları da
olabileceğini hiç mi hiç düşünmeden bildiğimize gidiyor ve yapmalar yolunda
ne yıkmalara ne yıkmalara sebebiyet veriyoruz. Birbirimizin gönlüne girerek
can diliyle, gönül beyanıyla kendimizi ifade etme, geçmişte kalmış demode bir
yöntem gibi...

Bencilliğimizin ürettiği bir sürü muhalif düşünce ve onların temsilcileriyle
karşı karşıya bulunmanın hafakanlarıyla oturup kalkıyoruz. Sürekli
hiddetleniyor, nefretle köpürüyor ve gücümüz yeterse kalkıp tepelerine
biniyoruz. Ezebildiklerimizi eziyor, güç yetiremediklerimizin şeref ve
haysiyetiyle oynuyor, hatta varsa medya güç ve imkânlarımızla onları yerden
yere vuruyor, ölümden beter şeylere maruz bırakıyoruz.

Bu tür olumsuz şeyler karşısında, şimdilerde bütün dünyada duyulan ya
zalimlerin “hayhuy”u ya da mazlumların âh u efgânı. Yıllar var ki mazlumlar,
mağdurlar diyarı bazı ülkeler sürekli baskı altında ve halklar inim inim. Akıllar
durgunlaştırılmış, his ve heyecanlar söndürülmüş, çoğunluk kendi değerlerine
karşı yabancılaştırılmış ve herkes birbirinin kurdu hâline getirilmiş. Farklı
düşünce ve farklı anlayışların birer ihtilaf ve iftirak sebebi sayıldığı bu kabîl
toplumlarda vuran vurana, kıran kırana önü alınmaz kavgalar çıkarılıyor,
insanlar birbirine düşürülüyor. Biri ötekinin gözünü çıkarıyor, canına kıyıyor;
o da berikinin üzerine canlı bombalar veya bomba yüklü arabalarla yürüyor.
Her yerde farklı bir vahşet yaşanıyor ki vahşilerinkine denk, hatta ondan da
ileri...



Kalmamış çoklarında insanî ruhtan eser.. felç olmuş gibi vicdan
mekanizması: İradeler zalimce planlar peşinde; mârifetullah rasathanesi sayılan
zihinler kirli duygulara teslim; sevginin o dupduru kaynağı his dünyası, yılan-
çıyan yuvası; potansiyel olarak Hakk’ı müşâhede menfezi sayılan gönül, bütün
bütün ışığı söndürülmüş bir dehliz ve bütün insanî sistemler, varoluş
gayelerine aykırı bir yolsuzluk gurbeti içindeler.

Gerçi tarihî tekerrürler devr-i daimi içinde benzer olumsuzluklar hep
yaşanageldi ama bu seferki tahribat ve mesavî, biraz da küreselleşen dünya ve
gelişen ileri teknolojinin katkılarıyla çok farklı ve ürpertici oldu. Allah’ın günü
televizyon ve internet ekranlarına, gazete ve mecmua sayfalarına baktıkça
dehşetle ürperiyor ve çok defa yüzümüzü başka bir tarafa çeviriyoruz. Biz
gözlerimizi kapasak, kulaklarımızı tıkasak da elimizde olmayarak zihnimize
nüfuz eden bir kısım olumsuzluklar yine sinelerimize bir zıpkın gibi saplanıyor,
kalb ve ruhumuzda onulmaz yaralar açıyor. Bazen yığın yığın mesavîyi birden
duyuyor, kan ve gözyaşı içinde kıvranan insanlarla beraber kıvranıyor ve
yıkılıp yerle bir olan umranlarla beraber biz de yıkılıyoruz. Hazan esiyor gibi
her yörede.. kuruyup dökülen yapraklar gibi insanlar.. Âkif ifadesiyle: “Harâb
iller, serilmiş hânümanlar, başsız ümmetler / Yıkılmış köprüler , çökmüş
kanallar, yolcusuz yollar / “Gazâ” nâmıyle dindaş öldüren bîçâre  dindaşlar/
Ipıssız âşiyanlar, kimsesiz köyler, çökük damlar / Emek mahrûmu günler ,
fikr-i ferdâ bilmez akşamlar!..” İçimize akan şeyler birer çığlığa dönüşüyor ve
bir şey yapamamanın ızdırabıyla inlemekle yetiniyoruz.

Oysaki, herkes ve her şey, bizden kendilerine uzatılacak bir el bekliyor;
bekliyor ama çok defa kayıtsızlığımız veya aczimiz karşısında en derin
inkisarlarla bir kere daha yıkılıyor.. yıkılıyor hissizliğimiz, hareketsizliğimiz
karşısında ve feryatları cevapsız kaldığından dolayı. Az dahi olsa bunları
duyup hissedenler de var ama onlar da güçsüz ve imkânsız. Bu itibarla da, olup
bitenleri gördükçe ölüp ölüp diriliyorlar; duygularını, Suzî’nin “Yağmıyor
yağmurlar, bitmiyor lale / Acep bu hâlimiz  böyle mi kala / Rahmet
deryasından gelen bu ile / Vakitlerde esen yeller perişan!..” suzişi
nağmeleriyle seslendiriyor ve oldukları yerde kalakalıyorlar.

Bütün bunlar karşısında insan, inkisarla sarsılıyor ve “Demek artık yığınlar
hep böyle birbirini yiyecek.. kitleler birbiriyle sürtüşüp duracak.. kimse
kimseyi gönülden sevmeyecek.. insanlar birbirini düşünmeyecek.. mağdura



kimse el uzatmayacak.. mazlumun başı okşanmayacak.. fertler birbirine
bağırlarını açmayacak.. kimse bulunduğu yerde güvenli olmayacak.. dünyanın
kaderine, kan düşünen, kan konuşan, kan döken kanlı deliler hâkim olacak.. ve
çağ yeniden bir kere daha tiranlar çağına dönecek..” diyesi geliyor. Bu böyle
sürüp gidemez; sürüp gitmesi, insanlığın ve insanî değerlerin ölümü demektir.

Öyleyse gelin, yolların ayrımında bulunduğumuz şu günlerde bir kez daha
Yunusların, Mevlânâların ses ve soluklarında yankılanan şu evrensel ilâhî
çağrılara kulak vererek gönülden “sevgi” ve “kardeşlik” diyelim.! Gelin, insan
olma farklılığını, rengi ve deseniyle bir kere daha bütün cihana gösterelim.!
Gelin, garazların, kinlerin, nefretlerin dünyanın çehresini kararttığı şu günlerde
bütün samimiyetimizle gönülden bir kez daha sevgi ve diyalog diyelim.! Gelin,
vicdanlarımızı ilâhî rahmet vüs’atine göre bir genişliğe ulaştırarak ardına kadar
herkese sinelerimizin kapılarını açalım.! Gelin, kendimizi kurumaya, yok
olmaya mahkum birer damla gibi görmekten sıyrılarak, çağlayanlarla
bütünleşip derya olmaya yürüyelim.! Mademki hepimiz insanız, genlerimizde
Âdem Nebi’nin genleri ve özümüzde de Hakikat-i Ahmediye’nin usâresi var
demektir; öyleyse gelin, bütün şeytanî dürtülere baş kaldırarak yeryüzünün
halifesi olduğumuzu ve göklere ulaşmaya namzet bulunduğumuzu, cihanları
velveleye verecek bir sesle haykıralım ve insan olma farklılığını bir kere daha
meleklere duyuralım.! Gelin, yürüdüğümüz yolları birer şehraha çevirerek el
ele, gönül gönüle hep Allah’a yönelelim.



Hayali Cihan Değer
Başkaları ne düşünürse düşünsün, bana göre bizim dünyamız, büyülü iklimi,

oturduğu zemini, dağı-deresi, bağı-bahçesi, ovası-obası, mamureleri ve
meralarıyla, o kadar şirin, o kadar sıcak, o kadar yumuşak ve o kadar sihirlidir
ki, onun özüne nüfuz edenler ona âşık olur ve bir daha da ondan ayrılmayı
düşünmezler. Şahsen ben ona mensubiyetimi bir imtiyaz, bir bahtiyarlık saydım
ve içinde iken hep onunla serinledim, uzakta bulunduğum dönemlerde de onun
hayalimdeki renkli resimleriyle müteselli oldum.

Benim nazarımda bu dünya, güzel insanları, sımsıcak tabiatı ve coğrafî
konumu itibarıyla cennetlere uzanan koridordan farksızdır. Zaten altın çağları
itibarıyla o, Firdevslerin bir izdüşümü şeklinde algılanır ve bütün cihanlara
denk tutulurdu. O zamanlar Çin’den-Maçin’den seyyahlar gelir, onun o
nefislerden nefis havasını yudumlar, atmosferindeki ledünnîliği duyar, moral
bulur ve ayrılırken de gönüllerini bir kere daha gelme vaadiyle teselli
ederlerdi.

O zamanlar bu dünyanın insanları, şimdikinden daha çok eşya ve hâdiselerle
içli dışlı, varlıkla sarmaş dolaş, tabiatla da cankardeş gibiydiler. Evlerinin,
yurtlarının-yuvalarının, köylerinin-kasabalarının dört bir yanı tabiata açık,
iklimleri her zaman ferahfezâ ve çevreleri de bir tabiat meşherinden farksızdı.
O ev, o köy, o kasaba ve o şehirdeki insanlar o semavî ufukları, o pırıl pırıl
duyguları ve maverâî ruhlarıyla içinde yaşadıkları bu dünyayı o kadar Cennet’e
yakın görürlerdi ki, bir adım daha atsalar kendilerini onun içinde bulacak
sanırlardı. Bundan dolayıydı ki onlar, mezarlarını o bir adımlık yolda önemli
bir konak sayar ve ahiretin ilk menzili kabul ettikleri kabristanları ufuklarının
renk ve deseniyle süsler, aklın zâhirî nazarında ürpertici görünen o saha-yı
müthişi sevimli bir tenezzühgâha çevirirlerdi.

Biz, biz olduğumuz dönemde, evler, caddeler ve sokakların, o evlerde
oturanlara, o cadde ve sokaklarda dolaşanlara öyle sıcak bir bakışları ve öyle
anlamlı bir tavırları vardı ki, onlara kendi ruh ufkundan bakanlar, onların bize
ait bazı şeyler mırıldandıklarını duyar gibi olurlardı. Bu dünyada hemen
herkes, kendi gönlünden yükselen veya inançları, hülyaları, şuuraltı
müktesebatından süzülüp gelen bir mûsıkî ile kendinden geçer, her zaman farklı
bir mânâ meltemiyle heyecanlanır ve değişik bir neş’e ve sevinçle köpürürdü.



Gerçi o zamanlar da hüzne, kedere sebebiyet verecek bazı olumsuzluklar söz
konusuydu ama, bu durum fazla uzun sürmez ve hemen arkadan bu müstesna
dünyanın o enfes tabiatı, kendine has rengi, deseni ve her zaman büyüleyen zâtî
keyfiyetiyle bütün tozun-dumanın önüne geçer, vicdanlara bir kere daha kendini
hissettirir ve en ifritten hazanları pırıl pırıl baharlara çevirirdi. Bu itibarla da
günlerimiz, gecelerimiz her zaman sımsıcak ve mavimtrak, aylarımız, yıllarımız
da hep apaktı…

O zamanlar hayat bizim için yepyeni bir güzellikle başlar, çevremizde her
şey bahar naraları atmaya durur, meltemler Yusuf Nebi’nin gömleğinden
kokular getirir, ırmaklar Eyyub Nebi’nin hayat havzıyla çağlardı.. ve bu
dünyada âdeta bir ukbâ neşvesi yaşanırdı. Gündüzler ışığını güneşten, gönüller
de ziyasını gökler ötesinden alırdı. Gönül gözleri, günebakan çiçekler gibi hep
onu kollar, ruhlar günün eşref saatleri sayılan namaz vakitlerine kurulu yaşar ve
sineler hep onun aşk u heyecanıyla çarpardı. Böylece günün her parçası farklı
bir şehrâyin ve bir şölen gibi duyulur; her hafta, her ay, her sene bu millete
aidiyeti cihetiyle farklı bir renklilik içinde gelir geçer; geliş geçişleriyle o
tâli’li insanların başlarını okşar ve onlara her mevsim kim bilir kaç kere
Cennet koridorlarında yürüdüklerini hatırlatırdı. Bu bahtiyarlar dünyasında her
sabah âdeta bir “ba’sü ba’de’l-mevt” yaşanır, her öğlen, ayrı bir sıcaklıkla
başlar üzerinde kendini hissettirir, her ikindi, bir meltem serinliğiyle dört bir
yanı sarar, her akşam, bir sükût mûsıkîsi gibi gönüllerin derinliğinde duyulur
ve bütün bir gün ötelere açık pencereleriyle herkese bir temâşâ zevki sunardı;
sunardı da bu derinlik ve bu renklilik bir mânâda herkesi büyüler ve en katı
kalbleri dahi ipekler gibi yumuşatırdı.

O günkü nesillerin her zaman pırıl pırıldı kalbleri, sımsıcaktı atmosferleri..
ve her tarafta sağlam bir güven ve huzur nümâyândı. Şimdilerde çokça şahit
olduğumuz eşkıyalık, çetecilik, anarşi, zorbalık, derin devlet ve fâili meçhul…
gibi konular hiç mi hiç bilinmezdi. Bilinmezdi, zira o zamanlar her yanda
nizam, âhenk, hakkâniyet, adalet ve merhamet hâkimdi…

Hırs, haset, haksız kazanç, ihtikâr, rüşvet, iltimas, dolandırma, kandırma,
hortumlama türü hususların bazıları hiç bilinmez, bazıları da sadece
sözlüklerde görülürdü. Zira o günün tâli’li insanları fevkalâde kanaatkâr,
haramdan uzak, helâle kilitlenmiş ve hep hak duygusuyla oturup kalkarlardı…



Az görülürdü onlarda düşmanlık duygusu, cinayet ve intikam hissi, fitne ve
fesat organizesi ve hükmetme sevdası; zira onlar, ciddî bir diyalog gayreti, bir
hoşgörü felsefesi, bir sevgi ahlâkı ve bir şefkat anlayışına kurulu idiler.

O günkü insanlar baskıcı idareyi kadîm tarihten kalmış bir tiranlık gibi
görür; despotizmayı, firavunluk şeklinde algılar ve lanetle yâd eder; başkalarını
damgalama veya fişlemeyi, alçakların işi sayar ve ömürlerini tevazu, mahviyet
ve îsâr ruhuna bağlı sürdürür; her zaman fütüvvet ruhuyla gürler, fedakârlık ve
samimiyetle soluklanırlardı.

O aydınlık dönemde, içki, kumar, uyuşturucu ve kaçakçılık kat’iyen
günümüzde olduğu kadar yaygın değildi. Sokak çocuğu, tiner, bali vesâir çağın
problemlerini sözlüklerde bile göremezdiniz. Zira o gün her yanda kalb, ruh,
akıl insanları, düşünen dimağlar, samimî gönüller, ülke ve millet için ihlâsla
çarpan yürekler vardı.

Bu prototip insanların yaşadığı atmosferde ne yukarıda sayılan türden
levsiyat olabilirdi ne de fısk u fücur, fuhuş, hayâsızlık ve bohemlik gibi insanı
insanlığından utandıran inhiraflar. Her şeyden evvel, ismet, iffet, fazilet, ilâhî
ahlâk ve hesap duygusu o bahtiyarların en mümeyyiz vasfı ve en tabiî
hâlleriydi. Onlar, çizgileri belli, yol haritaları düzgün ve insanî derinlikleriyle
de böyle bir şehrahta yürümeye hazır idiler. Doğru yaşadı, doğru yürüdü ve
arkadan gelenlere yâd-ı cemîl oldular. Bilmem ki biz o yolun neresindeyiz?..



Kâbuslu Yıllar
Medet Allahım medet, medet ki çok bunaldık!
Bıraktık doğru yolu, yolsuzluğa takıldık.

***
Muhteşem geçmişimize ve ümitlerimizde tüllenen aydınlık geleceğimize arka

çevirerek iddialarla avunan bir toplum hâline geldik. Bu meş’um dönemde,
ortaya kayda değer herhangi bir eser koyamadık –öyle bir gayretimiz oldu mu
onu da Allah bilir– ama cihanları yeni baştan inşâ ediyor gibi bir tavrımız var.
Âlemin uçarak geçtiği yerlerde düşe-kalka yürüdüğümüz açık; gel gör ki,
sürekli Süleyman tahtının vârisi olduğumuz iddiasındayız.. ve henüz kendi ses
ve şivemizi belirleyememişken dünyaya bir şeyler anlatma peşindeyiz.
Çoğumuz itibarıyla, iş ve beceri adına birer amelmanda ve zamanzede
olduğumuzda şüphe yok; ne var ki, gürültümüzle yeri-göğü inletiyoruz. Hele bir
tür hamâset destanlarımız var ki hepsi de “Şehname” edalı. Hakkı bâtıl, bâtılı
hak göstermedeki cedel ve diyalektik kabiliyetimize diyecek söz bulamıyorum.
Bu donanımla (!) hedef seçtiğimiz ve infazına karar verdiğimiz mazlumların
Allah yardımcısı olsun.

Çoğumuz birer gösteriş budalası.. her işimizde riya diz boyu; şöhret hissi ve
fâikiyet iddiası ise ondan da aşkın.. sürekli içimizde köpürüp duran bencillik
duygusuyla, karşı taraf dediğimiz kimseleri âdeta birer kapıkulu gibi görüyoruz.
Halkın yüzde sekseni için takdir ettiğimiz seviye ve konum, en katı kast
sistemlerinde henüz adı konmamış bir bayağılığa eş. Ötekiler dediğimiz bu
unvanzedelerin en küçük kusurlarını bahane ederek saç ve sakallarını yolup
önlerine döküyoruz. Tabiî kendimize gelince daha farklı davranıyor ve levsiyât
içinde yüzdüğümüz durumlarda bile burnumuzdan kıl aldırmıyoruz.

Bazen unutuyoruz insan olduğumuzu, çamurdan, balçıktan yaratıldığımızı!
Aşkın birer varlık gibi görüyoruz kendimizi; görüyor da yere-göğe sığmayan bir
teâzum duygusuyla en olmaz beklentilere giriyor ve en erişilmez pâyeler
arkasına düşüyoruz; umduklarımızı elde edemeyince de hezeyanla köpürüyor ve
etrafımızı yakıp yıkıyoruz. Bazen daha da ileriye giderek, bize ait olmayan
işlerde bile şöyle böyle bir kısım irtibat noktaları bularak herkesten alkış
bekliyoruz.. dahası yüzümüze, gözümüze bulaştırdığımız işlerde –buna



falsolarda da diyebiliriz– bile bir kısım demagojilerle kendimizi aklamaya
çalışıyor ve âdeta mutlak masumiyet iddiasında bulunuyoruz.

Yıllar var, bir türlü sâlim aklın gereklerini yerine getiremiyor,
iradelerimizin hakkını veremiyor ve hep hata üstüne hatalara giriyoruz.
Hırçınlıkla oturup kalkıyor, kinle nefretle gürlüyor, kaba kuvvetle herkesi
sindirmeye çalışıyor; sindirilmeyenleri de potansiyel suçlu sayıyor ve ademe
mahkum ediyoruz. Yok insanlara şefkatimiz.. habersiziz diyalogdan ve
hoşgörüden.. saygılı olamıyoruz farklı düşünce ve farklı anlayışlara. Sürekli
nefsanîliklerimizin arkasından koşuyor ve herkese çifte ve tekme savuruyoruz.

Bugüne kadar bir sevgi dili oluşturarak veya bularak kendimizi bu dille ifade
etmeyi hiç düşünmedik; bazılarımız itibarıyla düşünsek de, onu da yüzümüze-
gözümüze bulaştırdık! Ne olurdu sanki, bir kere de düşünce, söz ve
beyanlarımızı vicdanlarımızın kadirşinas imbiklerinden geçirerek “biraz daha
nezaket” deyip, o kaba tavır ve davranışlardan sıyrılıp ince ve imrendirici
olabilseydik!. Ve “onurumuz, gururumuz” dediğimiz aynı anda, başkalarının da
bu tür şeyleri mırıldandıklarını/mırıldanacaklarını kulak ardı etmeseydik!.. Ne
olurdu, makam, mansıp, nâm u nişan ve menfaat kaygısına düşmeden her zaman
insanî ufkumuzu koruyarak bir kere daha meleklere “lâ ilme lenâ illâ mâ

allemtenâ”1 dedirtebilseydik; dedirtip yaratılışımızdaki farklılığı tavır ve
davranışlarımızla ortaya koyarak o muhteşem donanımımızın gereğini yerine
getirebilseydik!

Heyhât ki, bunların hiçbirini yerine getiremedik ve bir türlü kendimiz
olamadık; olamadık da hep beden ve cismaniyetimize yenik düştük. Öyle ki,
köpürüp duran hevâ ve heveslerimizle şeytanları sevindirsek de ruhanîleri
sürekli küstürdük. İhtimal, şimdilerde bu hâlimize muttali olan hasımlarımız
bize bakıp bakıp bayram ediyor ve perişaniyetimizi gören ehl-i iman da için
için inkisarlar yaşıyor.. nasıl olmasın ki, bugün büyük ölçüde hak yolunda
görünenlerde bile hakperestlik hissi sönmüş gibi. Çoklarımızda korkunç bir
hissizlik ve hareketsizlik nümâyân.. toplumca ciddî bir heyecan yorgunluğu
içindeyiz.. farklı bir görüntü sergileyenlerin heyecanı da nefsin güdümünde
olma gibi farklı bir gâilenin riskleriyle mâlul.. pek çok kimse me’yus ve gelip
ruhlarına çarpan bir sur sesiyle sarsık.. bunların ümit ufukları da kıyamet
emareleriyle toz duman...



Seherler, inayet çağrısıyla gürleyecek diller bekliyor; ama bütün diller
suskun. Gökler, gözyaşlarından oluşacak bulut intizârı içinde, ancak o hususta
da bir kuraklık yaşıyoruz ki, sorma gitsin.. çoğumuz, fırtınalara maruz çer çöp
misali sağa-sola savrulup duruyoruz ve şirazesi kopmuş bir kitabın eczası gibi
darmadağınık ve pâyimâliz.

Bilmem ki bu kırılıp dökülmeden yakın bir zamanda kurtulabilecek miyiz;
kurtulup bir kere daha ruhumuzun sesini feleklere duyurabilecek miyiz?!. Âh bir
bilsem, ne zaman Allah karşısında yeniden yerimizi, konumumuzu kavrayarak
“Yâ Hay” deyip dirileceğiz! Aslında O’nun kapısına yönelmeden hakikî varlığa
erilemeyeceği de açıktır. Evet, Allah’a dayanmadan, sa’ye sarılmadan ve
iradenin hakkı verilmeden dirilmek imkânsızdır. Sineler O’na yönelmeli, diller
O’nu anmalı, gözyaşları ceyhun olup akmalı ki, hazan bahara dönüşsün ve
beklenen umumî diriliş de gerçekleşsin...

1 Bakara sûresi, 2/32.



Şeytan ve Çağdaş Takipçileri
Şeytan, Allah’ın rahmetinden uzak düşmüş, işi azgınlık ve azdırma; varlığını

fitne, fesat, nifak ve şikak ekseninde sürdüren lanetlik bir tâli’sizdir. Şeytânettir
onun her işi ve şer peşinde koşar sürekli; koşar ve insanlarda kötülük
duygularını tetikleyerek, onları iyilikten, güzellikten ve faziletten uzaklaştırarak
âdeta kendine benzetip aveneleri hâline getirir. Dinî emirlere başkaldırma,
Allah ve Peygamber’in dediklerini tersine çevirme, menhiyât yollarına su
serpip insanları bohemleştirme onun en çok üzerinde durduğu hususlardandır. O
her zaman ve her yerde kanun ve kural tanımamazlığı yeğler atmosferine
girenlere.. böylelerinin hırslarını şahlandırır, cismanî ve bedenî arzularını
kamçılar, onlara sürekli çalma-çırpma yollarını gösterir, zevk u safâ ile
başlarını döndürür ve pek çoğunu kendi gibi iblisleştirir.

Belli hikmet ve maslahatlar için insanın varlık atlasına yerleştirilmiş bulunan
bir kısım insanî hisleri olumsuzluk istikametinde kullanmada onun eşi-menendi
yoktur.. o, kirli atmosferine girme bahtsızlığına maruz kalanlara güzellikleri
çirkin, çirkinlikleri de güzel göstermede fevkalâde mâhirdir. Avladığı
tâli’sizleri iğfal ve propagandalarıyla öylesine beden ve cismaniyetin kulları-
köleleri hâline getirir ki, artık böylesi zavallıların bir daha da hakikî insan
olma ufkuna yönelmeleri âdeta imkânsızlaşır...

İnsanoğlu bu muzır mahlûku ilk defa Hazreti Âdem’e secde hâdisesinde
Allah’a başkaldırmasıyla tanısa da, bu bahtsızın sergüzeştisi, –Allahu a’lem–
iç problemleri ve düşünce çelişkilerine bağlı olarak çok daha eskilere
dayanmaktadır. O, tabiatındaki potansiyel kıskançlık hissi, aldatma cibilliyeti,
benlik duygusu, isyan ruhu ve şöhret zaafıyla –bütün bunlarda iradesi bir şart-ı
âdî– günümüzdeki takipçileri gibi isyan ahlâkıyla sürekli köpürüp duran,
fesada kilitlenmiş, bayağılardan bayağı bir varlıktır. Onun iç dünyasını ve
mahiyetini teşkil eden esas unsurlarında sürekli kötülük duyguları kaynayıp
durduğu için yörüngesine giren ins ve cinden herkese de aynı şeyleri mırıldanır.
Hususiyle de bir kısım karakter problemi olanları kendine benzetmeye çalışır
ve böylelerine mütemâdiyen şeytanî mülâhazalar üfler.. onların dem ve
damarlarında dolaşır.. ve bu bahtsızlara hep negatif şeyler fısıldar. Bu
zavallılar, iç dünyalarında şekillenen söz, beyan ya da yazıya dökülen düşünce
şeklindeki olumsuzlukları kendi fikirleriymiş gibi sanırlar ama bütün bu



menfîliklerin arkasında şeytanî dürtülerin olduğu açıktır. Bu itibarla da,
insanlara karşı ve hususiyle de ehl-i imana karşı kin ve nefret taşıyan, onları
baştan çıkarmaya çalışan, yer yer bir kısım zayıfların hayvanî hislerini
tetikleyerek bunları bohemliğe sürükleyen, kendi gibi düşünmeyenlere saldıran,
yerinde kargaşa çıkarıp genel havayı geren ve değişik kesimleri karşı karşıya
getiren, her zaman nifak ve şikak peşinde koşan, Kur’ân ifadesiyle, mü’minlerle
bulunduklarında onlardan görünen, radikal küfür babalarının yanlarına
döndüklerinde de gerçek düşüncelerini ortaya koyan bu tür fitne örgütleri ve
şeytan aveneleri de mecazen şeytan kabul edilegelmiştir ki, Kur’ân’ın

şeyâtîne’l-insi ve’l-cinni1 ayetinde deşifre ettiği insî şeytanlar da işte
bunlardır.

Hazreti Âdem’e secde emrine “hayır” diyerek isyan bayrağı açan, hatta daha
da ileri giderek Hakk’a karşı diyalektik ve cedele girişen şeytan ne ise,
günümüzün modern Mefistoları da onun izinde hemen her zaman sürekli iyiye-
güzele başkaldırmakta, Allah’ı, Peygamber’i unutturmaya çalışmakta ve şeytanî
mülâhazaların gelişip güçlenmesine zemin hazırlamaktadırlar. Goethe’nin de
Faust kitabında ifade ettiği gibi, dünden bugüne şeytan ve insan mücadelesi,
küfür ve iman retleşmesi hiç dinmemiştir ve dinmeyecektir de... Bu mücadele
çerçevesinde bazen zemin küfür ve ilhada müsait hâle getirilmiş ve mülhidler
bütün bütün küstahlaştırılmış, bazen mü’min gönüller kaba kuvvetle
sindirilmiş, bazen bir kısım şımarık ruhlar kendilerinden başka kimseye hakk-ı
hayat tanımama despotizmasına girmiş, bazen de günümüzde pek çok emsaliyle
ürperdiğimiz türden ne zulümler ne zulümler işlenmiş ve işlettirilmiştir!..
Düşünmemişlerdir bu tiranlar kendilerinden daha güçlü bir “Kudret-i
Kâhire”nin mevcudiyetini.. düşünmemişlerdir zalimin zulmü varsa mazlumun
da Allah’ı olduğunu, bugün insanlara cevr u cefâda bulunanların yarın sürüm
sürüm hâle gelip inleyeceklerini. Bundan daha acısı da, hayatlarını zalim ve
müstebitlerin güdümünde sürdüren tâli’sizler, olup bitenlerden hiç mi hiç bir
şey anlamamışlardır; anlamamış ve hep başlarındaki tiranların emellerine
hizmet etmişlerdir. Fark edememişlerdir ne duruma düştüklerini ve ne bayağı
işlere itildiklerini. Böyleleri için ne hoş söyler Namık Kemal: “Muîni zalimin
dünyada erbâb-ı denâettir / Köpektir zevk alan sayyâd-ı bîinsâfa hizmetten.”
İşin doğrusu, böylelerinin sonu da her zaman çok acı olmuştur ve olmaktadır.
Atalarımız, “Şeytanın dostluğu darağacına kadardır!” derler. Bunların akıbeti



de işte hep böyle noktalanmıştır. Bunlar dünyada hiç gülmedikleri gibi
geleceklerinden de asla emin olamamışlardır; olamazlardı da, zira insî-cinnî
şeytanlar onların ruhlarını çarpmıştı.. evet, onlar bir kere daha Mefisto’nun o
sinsi oyununa gelmişlerdi.. aldanmışlardı dost görünen düşmanlara ve
kendilerinden sandıkları yabancılaşmış ruhlara.

Şimdilerde bu gariplerden garip dünyaya musallat olan mülhidler, münkirler,
bohemler, şehvet simsarları, hak ve adalet bilmez tiranlar; tâli’siz yığınlara
şeytanların yapmadıklarını, yapamadıklarını yapmaktadırlar. Öyleki,
düşünceleri olabildiğine kirli, ağızları bozuk, içleri kin ve nefretle köpürüp
duran bu şer şebekeleri, kendileri gibi düşünmeyenlere sürekli saldırmakta,
herkese bir çeşit kara çalmakta, istediklerini göklere çıkarırken istemediklerini
de rahatlıkla yerin dibine batırmaktadırlar. Âkif merhum, lanetle anılan bu
müstağriblerden bazıları hakkında ağır bir üslûpla da olsa şunları söyler:
“Üdebâmız ana-avrat sövüyor birbirine / Türlü adlarla çıkan nâmütenâhi
gazete / Ayrılık tohumları saçıyor bol bol memlekete…” Evet bu, evvelki gün
öyle olmuştu.. dün de öyleydi.. şimdi de öyle...

Allah, bizleri, “Şeytanın arkasına takılıp gitmeyin; o sizin için apaçık bir

düşmandır ve sizi hep hayâsızlık ve çirkin işler yapmaya teşvik etmektedir.”2

diyerek ondan uzak durmaya çağırmış.. “(O lanetlik küstah, Allah’ın kendisini
kovmasına karşılık) Ben de Senin kullarından bir kısmını kendime râm
ederek her zaman onları saptıracak ve çeşit çeşit kuruntularla

avutacağım.”3 beyanıyla bu mel’ûnun hıncını hatırlatarak bizi teyakkuza sevk
etmiş.. “Sen beni lanetlediğin için ben de Senin kullarının yolunu keserek
sürekli onları gözlemeye koyulacağım; onlara pusular kuracak, sonra da kâh
önlerinden, kâh arkalarından, kâh sağlarından, kâh sollarından gelerek

onları ifsat edeceğim.”4 fermanıyla, ortaya konan şeytanî kine ve nefrete karşı
da temkinli ve sağduyulu olmaya davet etmiştir. Keşke bütün bunları
anlayabilseydik!..

1 En’âm sûresi, 6/112.

2 Bakara sûresi, 2/168-169.

3 Nisâ sûresi, 4/118-119.

4 A’râf sûresi, 7/16-17.



Kendi Çizgimizi 
Heceleme Yolunda
Bir zamanlar “din” denince ilk defa akla bizim dinimiz geliyordu ve her akla

gelişinde de vicdanlar saygıyla ürperiyordu. Her şeyden evvel onun sâlim
vicdanlarda bıraktığı iz çok derindi ve her türlü çarpık değişime-dönüşüme
meydan okuyacak kadar da güçlüydü. Onun hedefinde cihan sulhü ve insanlığın
ebedî mutluluğu söz konusuydu. Vaadettiği şeyleri gerçekleştirmede öyle güçlü
argümanları vardı ki, onu deliliyle-medlûlüyle tanıyanlar, dünyada en
erilmezlere ermiş sayılırlardı. O Allah’tan gelmiş, insanları Allah’a çağıran
öyle güçlü ve inandırıcı bir ses idi ki, ön yargısız olmak şartıyla, bu sese kulak
verenler bir daha da onun tesirinden kurtulamazlardı; kurtulamazlardı, zira bu
seste her zaman dünya ve ukbâ mutluluğu yankılanmaktaydı ve bu seste
insanları melekleştirmenin şifreleri gizliydi. Bu ses, semalar ötesinin sesiydi ve
örgülediği sistem de İslâm diniydi.

Bu din sayesinde insanlık iç içe en bereketli inkılâplarla tanıştı ve en hayatî
değişimlere şahit oldu. Oydu mutlak sulh ü salâha giden yolları gösteren ve
oydu asırlardan beri üst üste yığılmış beşerî problemlere nihaî çözümler
vaadeden. Düşünün ki, asırlar ve asırlar boyu onun aydınlık çehresini
karartmak ve gelip gelip önünü kesmek isteyen onca mütecaviz ve saldırgan
kimselere rağmen, o hâlâ biricik ümit kaynağı olma konumunu muhafaza ediyor
ve kendine sığınanlara ölümsüzlük iksiri sunuyor…

Karanlık bir dönemde ondan kopanlar veya bir inat uğruna ona karşı çıkanlar
kendi tâli’lerini karartadursunlar, o her zaman en taze ve gönüllere itminan
aşılayan mesajlarıyla yoldakilere biricik ışık kaynağı ve güven bunalımı
yaşayanlara da âdeta bir emniyet otağı oldu ve olmaya da devam ediyor. Kim
ne derse desin, bu dinin hakikî temsilcileri sayesinde bütün dünya bir gün bu
büyük gerçeği mutlaka anlayacak ve onun üfül üfül huzur esen iklimine
koşacaktır. Kim bilir belki de, o ilk diriliş çağlarında olduğu gibi bu din bir
kere daha hepimizi bağrına basacak ve şu can çekişen dünyaya yeni bir hayat
üfleyecektir!.. El verir ki, bu dinin müntesipleri kendi tereddüt ve zikzaklarıyla
ona ümit bağlayanları inkisara uğratmasın ve mâşerî vicdanda ona karşı
oluşmaya başlamış güveni sarsmasınlar.



Bu din, bir dönemde gırtlağına kadar gaflet, cehalet ve dalâlet içinde
bocalayıp duran yığınları bir hamlede, bir nefhada bulundukları durumdan
kurtararak, onları idrak üstü ufuklara yükselttiği gibi günümüzün dağınık ve
hedefsiz yığınlarına da mutlaka ilham kaynağı olacak ve onlara insan olmanın
farklılığını haykıracaktır.

Evet bu din, o sağlamlardan sağlam semavî yapısıyla bir gün, bu çağın ipe-
sapa gelmeyen yığınlarını da gerçek insanlığa uyaracak ve özündeki ilâhîliği
herkese duyuracaktır.. duyuracaktır zira bu din, bir kısım mücerret ölçü,
prensip ve nazariyelerden ibaret içi boş bir sistem değildir; o, insan tabiatıyla
içli dışlı, onun maddî-mânevî ihtiyaçlarına cevap verecek zenginlikte bir
sistemler mecmuası; fert, toplum hemen herkese aydınlık bir gelecek vaadeden
gökler ötesi âlemlerin sesi-soluğudur.. ve şimdilerde o, kendine has şivesi ve
herkese tesir eden büyüsüyle, bir dönemde insanlığı ulaştırdığı semavîliğe bir
kere daha ulaştırmak suretiyle ona dünya ve ukbâ kapılarını açacak sırlı bir
anahtar sunmaktadır.

Günümüzde olduğu gibi o, bir kısım vefasız müntesipleri ve can alıcı
hasımları yüzünden kendini tam ifade edemese de, bir eşref saat ve eşref zaman
diliminde kalb ve kafa izdivacına muvaffak olmuş bahtiyar tilmizleri sayesinde
bir kere daha sesini göklere ve gökler ötesi âlemlere duyuracak ve o günün
insanlarına iç içe “şeb-i arus”lar yaşatacaktır.

Aslında bunlar, en muzlim dönemlerde gerçekleştiğine göre neden bir kez
daha gerçekleşmesin ki?!. Bir kere, kendi keramet ve kıymet-i ruhiyesine
uyarıldığı takdirde insan yine aynı insan.. o gün olduğu gibi bugün de hedef,
dünya ve ukbâ saadeti.. bu gayeyi gerçekleştirmek için disiplinler aynı
disiplinler.. geriye sadece iman, ümit ve azimle gerilmiş temsilcilerin “Vira
Bismillâh” deyip işe koyulmaları kalıyor… Kalbler Allah’ın elinde, bakarsın
bir gün o da oluverir. “Hak tecellî eyleyince her işi âsân eder / Halk eder
esbabını bir lahzada ihsan eder.”  (İbrahim Hakkı) Kaldı ki günümüzde bu
kıvamdaki temsilcileri de bütün bütün yok sayamayız. Gerçi biraz heyecan
yorgunluğunun yaşandığı ve biraz da âhesterevlik ettiğimiz muhakkak; ancak
çok önemli projelerin tahakkuk ettiği/ettirildiği de bir gerçek.

Her şeyden evvel, bugün, dünyanın dört bir yanında bize ait o kadar değerli
şeyler ihya edildi ki, bunları görmezlikten gelmek bir nankörlük, görüp de hâlâ



karamsarlık yaşamaksa bir tâli’sizliktir; bir tâli’sizliktir, zira son dönemler
itibarıyla kaç hâdise gösterilebilir ki bu kadar hızlı gerçekleştirilmiş!. kaç
diriliş vardır ki bu kadar seri tahakkuk ettirilmiş!. ve kaç düşünce ve dünya
görüşü vardır ki bu kadar kısa zamanda kitlelere mâl edilebilmiş! Bu itibarla
da yeryüzü aynı yeryüzü, insanlık aynı insanlık, mefkûre aynı mefkûre, dün
gerçekleşen o müspet hâdiseler bugün niye gerçekleşmesin ki?!. Hele bir de
özü sözü bir o beklenen aydınlık temsilciler, değişik fıtratlara göre seslerini
şöyle böyle bir duyuruverseler, duyurup selim düşünce ve ruhları kendi
değerlerine uyarabilseler, işte o zaman, asırlardan beri ışık bekleyen bütün
insaflı vicdanlar içinde bulundukları o dünyevî darlıklardan sıyrılarak bu
aydınlık ruhların ferahfeza iklimlerine koşacak ve çok farklı bir hayatla
tanışacaklardır.

Gerçi günümüzde bu tür diriliş hareketlerine karşılık bir kısım beden
insanlarının olumlu her şeyi sabote etmeleri de bir gerçek.. bilhassa, tamamen
dünyaya kilitlenmiş oligarşik bir azınlığın her şeye karşı çıkma gibi bir tavrı
var ki hiç sorma gitsin. Evet, böyleleri kendi düşünce dünyalarına –ona da
düşünce denecekse– ters düşen en olumlu şeyleri bile yerden yere vurmakta ve
en masum hareketleri dahi karalamaktan geri kalmamaktadırlar. Bunlar bazen
“gericilik” gibi kelimelerle, bazen de “irtica” ve “mürteci” gibi yâvelerle din
ve diyanet adına ortaya konan her şeye saldırıp her gün yeni bir fitneye
sebebiyet veredursunlar, gerçek insanî değerlere uyanmış temiz vicdanlar bütün
bunları da her zaman tebessümlerle karşılamış ve böylelerinin bile –insan
olarak yaratılmış olmanın kerameti– bir gün ettiklerine nâdim olup özür
dileyebilecekleri beklentisiyle “Ya Sabûr” deyip durmuşlardır.

Şimdilerde bize, Allah’a dayanmak, azmimize azim katarak doğru bildiğimiz
yolda yürümek ve elimizden geldiğince herkesi şefkatle kucaklayıp onlara dahi
içimizde köpürüp duran insanî muhabbeti duyurmak düşüyor ki, gayri bundan
ötesi Hakk’ın takdirine rıza ve zamanın çıldırtıcılığına karşı da aktif sabır ve
temkine kalıyor.



Ne İdik Ne Olduk
Bir zamanlar bizim dünyamızda her şey çok renkli ve çok derindi; öyle ki, bu

âlemde her zaman sağlam bir dünyevîliğin yanında engin bir uhrevîlik göze
çarpardı. Onun atmosferine girenler, idrak seviyelerine göre burayı ötelerle
beraber yaşar ve kendilerini bir enginliğin üveyki gibi görürlerdi. Bazen umumî
hava bir kısım olumsuzluklarla kararsa da, onun atmosferinde hiçbir zaman
rahatsız edici bir sis ve duman görülmezdi. Hele şimdilerde olduğu ölçüde bir
kirlilik asla söz konusu olmazdı.. bazen ufkumuzda bir kısım bulutlanmalar ve
içtimaî kırılmalar müşâhede edilse de, arkasından hemen bu tür menfîliklere
sebebiyet veren şiddetler, hiddetler, öfkeler diner ve yeniden gönüller arası
ruhî münasebetler teessüs eder, derken her şey bir kere daha yerli yerine
otururdu.

O zamanlar ilhad ve küfür bu kadar açık, bu kadar saygısız, bağnazlık ve
taassup da bu kadar derin değildi. Hemen herkeste ve her kesimde tam olmasa
da şöyle-böyle insan olarak yaratılmış bulunma şuuruna vâbeste bir merhamet
ve şefkat hissi hâkimdi. Yer yer bu insanlarda da belli sebep ve sâiklere bağlı
bir kısım hırçınlıklar ve feveranlar meydana gelse de, biraz sonra havaya
hemen “hilm u silm” duygusu hâkim olur; sabır o güçlü tesirini ortaya koyar;
derken biraz önceki taşkınlıklar, feveranlar da yerlerini sımsıcak bir
mülâyemete bırakırlardı.

Bu böyleydi, zira bu dünya insanları, hemen herkesi kendileri gibi düşünür,
başkalarından bekledikleri saygı ölçüsünde ve daha fazlasıyla onlara karşı
saygılı olmaya çalışır; bir adım daha atarak onların elem ve lezzetlerini
paylaşır ve arzu eden herkese kalblerinin kapılarını ardına kadar açarlardı.
İnsaflıydı onlar; adalete önem verir ve hakkı tutup kaldırmada âdeta
yarışırlardı. Evet onlar, önce kendi millet ve vatandaşlarına, sonra da bütün
insanlığa karşı fevkalâde âdil ve merhametliydiler; başları sıkıştığında kurt-kuş
gelip onların şefkatlerine sığınırdı. Ne kendi aralarında ne de başkalarına karşı
kat’iyen hır-güre sebebiyet vermez ve hır-gür çıkaranları da önce diplomasiyle
sonra da insanî bir zecirle yola getirmesini çok iyi bilirlerdi.

Bağrında yetiştikleri kültür ortamının yanında, kendi ruh ve mânâ köklerine
dayanmaları, an’ane, gelenek ve dinî değerlerinden beslenmeleri sayesinde çok
defa kendilerini cennetlikler arasında ve Cennet koridorlarında yürüyor gibi



görür, hep öteler mülâhazasıyla yaşar, ufuklarına akan mâverâîliklerle
kendilerinden geçer ve tâli’lerine tebessümler yağdırırlardı. Aslında onların
böyle güzel görüp güzel düşünmeleri en olumsuz şeylerin arka planında dahi
bazı güzelliklerin bulunabileceği inançlarından kaynaklanmaktaydı. Bu itibarla
da onlar, gidip gidip çirkinliklere takılma yerine, elden geldiğince her şeyin
güzel yanlarını görmeye gayret eder, topluma zarar vermeyen çirkinliklere göz
yumar, şunun-bunun ayıplarıyla uğraşma saygısızlığına girmez; sürçen ve
düşenlerin elinden tutar ve bir kıblenümâ gibi herkese insanî ufkunu göstermeye
çalışırlardı. Böyle davranırlardı, zira onlar, şimdilerde bazılarımızda
görüldüğü gibi özlerinden kopmamış ve kendi değerlerine karşı da
yabancılaşmamışlardı. Onların nazarında madde-mânâ, dünya-ukbâ tıpkı bir ruh
ve ceset gibiydi; birinden bakınca öbürü, ondan bakınca da beriki görünürdü.

Evet onlar, o ruhî ve fikrî zenginlikleri sayesinde asla ikilem yaşamaz; ilim-
din ayrılığıyla uğraşmaz, fizik ve metafiziği birbirine zıt mütalaa etmez ve din ü
dünya farklılığına takılmazlardı. Aksine bunların hepsini, aynı hakikatlerin
farklı yüzleri gibi görür ve her şeyi, herkesi barıştırmaya açık aydınlık
ufuklarının enginliğinde hep huzurla soluklanırlardı. Bakış açıları bu kadar
geniş o temiz vicdanlar, varlık, eşya ve hâdiseleri her zaman doğru
yorumlamaları neticesinde, görüp duyduklarından, duyup
değerlendirdiklerinden gönüllere akan mânâ ve mazmunlarla rengârenk
dantelalar örgüler ve hep mâverâî derinliklerde dolaşırlardı; dolaşır ve her
şeyin, herkesin dilinden farklı türküler dinler ve varlığın bağrında köpürüp
duran bir şiir ve bir sevgi tufanıyla kendilerinden geçerlerdi.

Her zaman kendi millî çizgilerini koruyan ve kendileri olarak kalmada
kararlı bu gökçek yüzler, atalarından tevârüs ettikleri değerlerle o kadar içli-
dışlı olmuşlardı ki, geçmişi, içinde bulundukları zamanla beraber yaşar, hâli
bir sermaye gibi değerlendirir, geleceği de ümit, iman ve azimlerine emanet
ederek gerçek bir mevcut gibi görürlerdi.

O günler bizim altından günlerimizdi.. ve gecesiyle-gündüzüyle, baharıyla-
yazıyla, sonbaharıyla-kışıyla her şey millî ruh yörüngeliydi. Bize ait o günlerde
her mevsim farklı bir güzellikle gelir ruhlarımızı okşar, her gün ve gece de bir
şölen canlılığıyla hissiyatımız üzerinde tüllenir dururdu.

Eyvâh ki o günler bir bir karardı, o güzellikler de peşi peşine sararıp soldu



ve dört bir yan yeni bir bahara emanet gidip hazana teslim oldu.. eyvâh ki garip
bir “Bâd-ı hazân esti bağlar bozuldu / Gülistanda katmer güller kalmadı /
Şecerler kırıldı bârlar döküldü / El atacak dahi dallar kalmadı!” (M. Lütfî
Efendi) Biz, bilinmedik şekilde bir nazara mı çarpıldık, yoksa bir kere daha
şeytanın oyununa mı geldik!.. Geldik de, değiştirme, dönüştürme gibi bir
misyonumuz olmasına rağmen korkunç bir değişim ve dönüşüme mi uğradık?!.
Dimağlarımız şeytanî kurgularla lebâleb; dillerimizde yabancı türküler.. ve
aynı zamanda ifadelerimiz de fevkalâde kirli. Doğrusu çok ciddî şekilde
yabancılaşarak kendimizden uzaklaştık ve “eski-yeni” deyip birbirimizin kurdu
hâline geldik; öyle ki düşüncelerimiz sürekli kin ve nefret üretiyor..
mülâhazalarımız şeytanın vesveselerine denk.. kararlarımız da tam ona göre.
Oturup kalkıp her zaman nifaka, şikaka kürek çekiyoruz.. etrafımızı yakıp
yıkmayı mârifet sayıyor ve hesaplarımızı hep ihtilaf ve iftirak yörüngesinde
götürüyoruz. Yok özbeöz kardeşlerimize insafımız, olduğu kadar can
düşmanlarımıza.. yok en küçük bir şefkatimiz öz vatandaşlarımıza. Öyle ki,
bazen en küçük menfaat mülâhazası veya makam, şöhret sevdası gibi bir his, en
sevdiklerimize karşı münasebetlerimizi kesip atmamıza yetiyor.

Çoklarımız için bugün demagoji en mergup metâ ve geçerli akçe..
diyalektikte ise doğrusu üzerimize yok. Öyle bir ifade tarzımız ve üslûbumuz
var ki, ağzımızı her açışımızda bir sürü çam deviriyor ve bir sürü de ruhun
kanına giriyoruz. Bazılarımızca din ve mukaddesâtın hafife alınması ahvâl-i
âdiyeden.. kimisi, rahatlıkla -yüz bin kere hâşâ- Allah’a saldırabiliyor;
Peygamber’e dil uzatıp O’nu küçük görebiliyor.. -tabiî onun densizliği- Kâbe,
Ravza deyip ulu orta konuşabiliyor. Bu açıdan da denebilir ki, eski tiranlar bile
dine-diyânete saygısızlıkta bu kadar ileri gitmemişlerdi.. evet, firavunlar,
nemrutlar bile hiçbir zaman bu ölçüde bir seviyesizliğe düşmemişlerdi. Eski-
yeni diktatörlerin, tiranların ağızları hiçbir zaman bu kadar yırtık, düşünceleri
bu kadar kirli ve beyanları da bu kadar saygısızca olmamıştı. Dahası, geçmişin
o cebbar sîmâları, bazıları itibarıyla ulûhiyet iddiasında bulundukları hâlde her
zaman hasımlarına kendilerini ifade etme imkânını vermiş ve onları dinleme
centilmenliğinde bulunmuşlardı.

Keşke içimizdeki bir kısım Allah Peygamber düşmanları da bu kadar insaflı
olabilselerdi.. ve keşke bu endâzesiz ağızlar çağımızın bir kısım despotları
yerine şanlı geçmişimizin aydınlık şahsiyetlerini örnek alabilselerdi!.. Ama kim



bilir belki de bunca inhiraf ve kaymalardan sonra bir gün biz de kendi millî
yörüngemizi bulur ve yeniden kendi derinliklerimize uyanırız!..

“Âbisten-i safâ vü kederdir leyâl hep,
Gün doğmadan meşîme-i şebden neler doğar”
(Rahmi)



Tam Ramazanlaşma Zamanı
Dünya varolduğu günden bu yana hep döne döne yoluna devam ediyor.. ışık-

karanlık münavebesi her zaman aynı.. ne geceler mütemâdî ne de gündüzler;
bazen her yanı, kalıcı gibi görünen müthiş bir karanlık basıyor; bazen de ışık
gelip karanlığın önünü kesiyor.. zaman oluyor her yan güllük ve gülistanlığa
dönüyor; bir de bakıyorsun her tarafta hazanlar esiyor. Öyle meş’um zamanlar
oluyor ki, her şey künde künde üstüne devriliyor ve insanî değerler ayaklar
altında kalıyor; öyle günler de geliyor ki, “başlarda gezen ayaklar suya eriyor”
ve pâyimâl olan değerler başlara taç yapılıyor. Gün oluyor, sinelerden sevgi
bütün bütün silinip gidiyor, saygı kinlere, nefretlere kurban ediliyor; kalbî ve
ruhî hayat bütün bütün unutuluyor, insanlar birbirleriyle olan münasebetlerinde
korkunç krizler yaşıyor, her ifade ve tavır, ürperten bir kopuşun sesi-soluğu
hâline geliyor. Bir de bakıyorsun, bütün bu olumsuzluklar bir bir zâil oluyor ve
gönüller yeniden şefkatle atmaya duruyor. Öyle sisli-dumanlı anlar oluyor ki,
dört bir yan hezeyanla köpüren insanların çığlıklarıyla inliyor, hayat âdeta
cehennem koridorlarındaki yürüyüşe dönüyor ve öyle aydınlık dönemler de
oluyor ki insanlar meleklerle atbaşı hâle geliyor...

Şimdilerde de tarihî tekerrürler devr-i dâiminin böyle uğursuz bir faslıyla
karşı karşıya bulunuyoruz. Öyle ki, olup bitenlere dönüp bakınca kendimizi
âdeta bir karanlık tünelde yol almaya çalışıyor gibi görüyor ve ümit-recâ
dengesini koruyamaz hâle geliyoruz –en azından bazılarımız için bu böyle– ve
yeniden toparlanıp yola devam etme adına ne gayretler ne gayretler
sarfediyoruz. Bazen üst üste öyle zifirî karanlıklar yaşıyoruz ki, bu türlü
durumlarda devrilip gidenlerin hadd ü hesabı yok; ayakta kalanlar ise meseleyi
Rahmeti Sonsuz’a havale ederek “Kim bilir, belki de bu sis ve duman, bu
ifritten hâdise ve müterâkim karanlıklar umumî bir uyanış ve aydınlanmanın
vesilesidir.” deyip teselli oluyorlar.. inşaallah böyleleri düşüncelerinde
doğrudurlar!.. Herkesin kendi inanç ve karakterinin gereğini sergilemesi
tabiîdir ve bu itibarla da, onların öyle, bunların da böyle olmasını normal
görmek gerek…

Olup biten şeylerin arka planına kapalı olanlar değişik kâbuslarla inleye
dursun; biz, bu üst üste zulmetler ve çözülmeler karşısında her gün biraz daha
bilenen bir azm ü ikdamla: “Ey ümidini yitiren tâli’zedelere “leyl-i mâtem”!



“Karar kararabildiğin kadar, zira karanlığın en amansızlaştığı an, şafakların da

sökün edeceği andır.”1 deyip, ümitle dört bir yanın aydınlanacağı
“Eyyâmullah”ı bekleyeceğiz. Aslında bizler, dünden bugüne bu iman ve ümit
sayesinde hiç mi hiç mütemâdî inkisar yaşamadık, kalkıp doğrulamayacak
şekilde devrilmedik ve devrilmeyeceğimiz inancıyla Allah’a dayanarak hep
ayakta kalmaya çalıştık.. evet, en fırtınalı durumların her şeyi yerle bir ettiği
dönemlerde bile, bir gün mutlaka göklerin rahmetle üzerimize
boşalabileceğiyle soluklandık.. ve Sûr sesi almış gibi hep bir “ba’sü ba’de’l-
mevt” heyecanı yaşadık.

Kan ve gözyaşlarının çağlayanlara dönüştüğü, mazlum âh u efgânı ve zâlim
hayhuylarının gidip “arş-ı gayret”e dayandığı –bizler öyle görüyor olabiliriz–
şu kasvetli günlerde de ilâhî rahmetin değişik tecelli dalga boyundaki farklı
teveccühlerinin, her zaman olduğu gibi bir kere daha bizleri kendi yalnızlık ve
gurbetlerimizle başbaşa bırakmayacağına dair inanç ve ümidimiz tamdır.
Aslında, bunun böyle olmasını gerektiren sâikler de yok değil; bugün pek çok
kimsenin uzlaşma arayışı içinde olması, bazı kesimlerin bir sevgi dili
oluşturma peşinde koşması, kitlelerin sürekli bir diyalog hummasıyla oturup
kalkması yanında, Ramazan’ın o binbir rahmet esintisiyle gelip ufkumuzda
tüllenmesi ve kendine has vâridâtı, rengi, deseni ve şivesiyle bir kez daha
bizliğimizi hatırlatması... bu sâiklerden sadece birkaçı.

Değişik hâdiselerin “cebr-i lütfî” çerçevesinde bizi daha anlayışlı olmaya
çağırdığı şu günlerde, Ramazan’ın da sürprizler yapıp kalblerimizi
yumuşatacağını ve bize bir kere daha “ahsen-i takvîm”e mazhariyetimiz
ufkundan sesleneceğini düşünüyor ve ümitleniyoruz.. zaten hep ümit edegeldik
bu rahmet ayında fena duygu ve düşüncelerden sıyrılabilmeyi, arınıp kendimiz
olmayı ve bir kez daha “birlik” ve “beraberlik” diyebilmeyi.. evet, bu ayda
şimdiye kadar pek çok sivri yanlarımız törpülendi, sertliklerimiz kırıldı ve
insanî taraflarımız öne çıktı. Öyleyse bir kere daha neden olmasın ki! Her
şeyden evvel Ramazan, insanların, insanî derinliklerini ortaya çıkaran, zamanın
ötelere açık en bereketli, en sihirli bir buududur. Öyle ki onu tam yaşayan ve
duyan ruhlar, kendilerini gökler ötesi âlemlerin üveykleri gibi hisseder ve
meleklerin hayhuyunu duyar gibi olurlar.

Evet, Ramazan’ın o sihirli, canlı, pırıl pırıl gündüz ve gecelerinde insanların



pek çoğu kendilerini âdeta bir uhrevîlik içinde hisseder, bir saadet rüyası
görüyor gibi olurlar; olur ve her şeyin bir çocuk neş’e ve sevincine büründüğü
o aydınlık zaman diliminde daha bir mûnisleşir, daha bir derinleşir ve
birbirleriyle kucaklaşabilecek safvete ulaşırlar. Öyle ki, o güne kadar çok defa
tesirini sürdüre gelen nefsânî ve şeytânî dürtüler ve bunlardan kaynaklanan
kinler, nefretler büyük ölçüde yatışır, sonra da onların yerlerini sımsıcak bir
mülâyemet ve masmavi bir ruhânîlik alır.

Her zaman olagelenlerin üstünde bilhassa bu ayda, imanın herkesi evirip
çevirip kendine benzetmesi, ibadet ü taatin Ramazan’da daha netçe duyulan
ışığı ve uhrevî albenisi; orucun insanı ruhânîleştiren o büyülü tadı, şivesi;
minarelerden yükselip dört bir yanda yankılanan ezan, temcid ve salâların
ruhlara işleyen o lâhûtî sesi.. ve bütün bunlarla metafizik gerilimlerini
tamamlayan mü’min gönüllerin heyecanlarından süzülüp gelen ve her tarafta
kendini hissettiren bir semâvîlikle umumî atmosfer öylesine yumuşar, öylesine
büyülü bir hâl alır ki, inanan insanlar kendilerini âdeta cennetlerin
koridorlarında seyahat ediyor sanırlar. Aslında, hemen her zaman Ramazan’ın o
uhrevî neş’esine, o ruhânî lezzetine ve o ilâhî enginliğine açık ruhlar, onun
atmosferinde öylesine derinleşir, öylesine onunla bütünleşirler ki, günün her

faslı böyleleri için âdeta bir Reyyân2 olur.
Evet, her sene Ramazan hilâli o ince ve nazlı hâliyle ufukta belirince, inanan

ruhlarda da bir yenilenme duygusu belirir.. ardından da bir değişim ve
dönüşüm sürecine girilir; girilir de pek çok mü’min, gerçek insan olma
farklılığını daha bir derince duymaya, daha bir disiplinli olmaya gayret eder..
ve elden geldiğince hep kalb ve ruh şehrahında yürümeye çalışır. Derken,
böylelerinin dünyasında hayat uhrevî bir renk alır.. dört bir yan masmavi
kesilir.. hemen her bucak, o idrâk edilemez nefâsetiyle ötelerin o enfes
desenine bürünür.. ve mü’min gönüllerde âdeta ebedî ferahlamanın
çağlayanları duyulmaya başlar. Bu sayede onların saat, dakika ve saniyeleri
birer eşref saate dönüşür.. ve zamanın her parçasıyla öbür âlemden neler
peylenir neler peylenir!..

Ramazan, bir yandan ezanı, temcîdi, iftarı ve sahuruyla hep gürül gürül bir
zaman dilimi olmasının yanında, aynı zamanda inanan ruhlarda hâsıl ettiği sükût
ve temkîn hâli, murâkabe ve muhâsebe duygusuyla da, mü’minlerin tavır,



davranış ve düşüncelerinin kontrol altına alındığı ve insanların kendilerini
ifadede “kelâm-ı lafzî”den “kelâm-ı nefsî”ye geçtikleri çok derinlikli bir
sessizlik mevsimidir. Öyle ki, derecesine göre hemen her mü’min, onda elde
ettiği ve edeceği mârifet vâridâtı ve aşk u iştiyak mevhibesiyle, muvakkaten
dahi olsa fâniyât ü zâilâta bütün bütün kapanır.. kalbindeki, kafasındaki kiri-
pası siler, atar; ufkunun derinliği ölçüsünde farklı bir mahiyet kazanıp,
potansiyel olarak “ahsen-i takvîm” numara ve drobuna göre durduğu yerle
durması gerekli olan yeri bir kere daha gözden geçirir ve o muhteşem
mahiyetine yeni inkişaf alternatifleri aramaya durur; durur da daha çok ruh
ayağıyla yürümeye başlar.. kalb diliyle konuşur.. varoluş gâyesi etrafında daha
net, daha açık mülâhazalara ulaşır ve görüldüğünde hep Hakk’ın hatırlanacağı
büyülü bir mahiyet alır.. derken, Ramazanlaşan bu insanları gören hemen
herkes, “Allah” der, duygularını haykırır ve onlarla beraber bulunmayı Hakk’ın
kendisine bir lütfu sayar, şükranla gerilir.

Aslında, Ramazanlaşan bu mü’minlerin her hâlleri, en katı kalbleri dahi
yumuşatıp rikkate getirecek kadar anlamlı, derin ve tesirlidir. Onlar,
atmosferlerini paylaşanlara hâl diliyle neler fısıldar neler fısıldarlar; fısıldar
da ne yapıp yapıp onların ruhlarına mutlaka bir şeyler aşılayıp hemdemlerini
şöyle böyle kendilerine benzetirler.

Bizler ne zaman bu pırıl pırıl simalara baksak, aydınlık dünlere ait ruh ve
mânânın asâlet ve nefâsetini görmenin yanında, nûrefşân geleceğimizin de
yanıltmayan emâreleriyle karşılaştığımız kanaatine varır ve âdeta kendimizden
geçeriz. Bu hâlleriyle çok defa onlar alır götürürler bizi olağan olandan,
olağanüstü güzelliklere; aradığımız huzur ve güvene; gönülden birlik,
beraberlik ve kardeşliğe.. sükût ve incelikleri sözlerinden daha parlak ve
tesirli bu hâl insanları, istesek de istemesek de ruhlarımızın derinliklerine öyle
nüfûz ederler ki, önyargısız olanlarımız için onlara hayran kalmamak mümkün
değildir. Aslında Ramazanlaşan insanlar o kadar nurânîdirler ki, bazı densizler
onları görmezlikten gelseler veya onları karalamaya çalışsalar da onların
çehrelerindeki aydınlığı karartamayacak ve onların yürüdüğü yolun ışıklarını
asla söndüremeyeceklerdir.

Her şeyden evvel, Ramazanlaşan bu mü’minler, hep Hak’la irtibat
içindedirler; sürekli ziya avlama peşindedirler ve peygamberlerin de
yedeğindedirler; bu itibarla da yolları aydın, ufukları nurlu ve iradeleri de ilâhî



meşîet vesâyetindedir. Bu açıdan onlar, başkalarının maruz kaldığı boşluklara
maruz kalmaz, endâzesizliğe düşmez ve mütemâdî karanlık derbederliği de
yaşamazlar. Bazen sendelese veya ise-pasa bulaşsalar da, arkadan hemen bir
imsak ve iftarla, bir namaz ve niyazla yeniden toparlanır ve kendi derinliklerine
yönelirler.

İfadelerin, düşüncelerin tamamen şirâzeden çıktığı, toplumun hemen her
kesimiyle gerilimlerin gel-gitlerine çekildiği, her yanda garazların, nefretlerin
avaz avaz yükseldiği şu alacakaranlık günlerde, Ramazan’ın hepimize kendi
şivesiyle seslenerek, milletçe bizi kendi ruh asâletimiz ufkunda bir araya
getirip kaynaştıracağını ümit ediyoruz. Hak rahmetinin ondaki engin tecellisini
hiç yanıltmayan bir referans ve insanımızın yanlışlıklarda inat etmeyeceğini de
bir esas kabul ederek şu nurlu Ramazan atmosferinin gölgesinde insanımıza son
bir kez daha sesleniyoruz: Gelin, en azından şu rahmet ayında kendimiz gibi
olalım.. ve bizi bizlikten çıkaran kinlerden, nefretlerden sıyrılarak millî
karakterimizin gereklerini dost-düşman herkese bir kere daha haykıralım...

1 Bkz.: el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 1/436; ed-Deylemî, el-Müsned 1/426.

2 Lügat itibarıyla “susuzluğunu gidermiş, suya kanmış” demek olan “Reyyân”, orucun hakkını verenler için
tahsis edilen Cennet kapısının ismidir.



Buhranlı Günler 
ve Ümit Atlasımız
Bugünlere gelinceye dek insanlık pek çok güzel şeyler ortaya koydu ve pek

çok harika buluşlara imza attı. Bir mânâda onun bu gayretleri sayesindedir ki
günümüzün insanı, hiçbir dönemde olmadığı kadar geniş imkânlar, maddî refah
ve konfor içinde yüzmekte.. en azından potansiyel olarak bu böyle. Daha
şimdiden yarınlar adına bir şeyler söylemek doğru olmasa da tahminlerini
seslendirenlere göre dünya; cismaniyet ve beden insanlarınca bir bakıma
Cennet’i unutturacak kadar cazip hâle gelecek.. insanlar, peşin zevk ve
lezzetlerini öne çıkaran bir his ve tutku ile “Geçmiş, gelecek masal hep /
Eğlenmene bak, ömrünü berbat etme” (Ömer Hayyam) deyip hayatı, yeme, içme
ve yan gelip yatmadan ibaret görecek ve tercihlerini sürekli dünyevî refah ve
konfor istikametinde kullanacaklardır.

Aslında, daha şimdiden pek çok gelişmiş ülkede bunları görmek mümkün..
ve onlara imrenen koskoca bir dünya da onların peşinde.. bugün hemen herkes
“maddî refah ve konfor” diyor ve bunların dışındaki değerleri de asla
görmüyor ve görmek istemiyor. Ne var ki, ilimlerin o baş döndürücü
gelişmelerine, teknolojinin her gün insanoğluna yeni yeni imkânlar sunmasına
ve refah, saadet vaadeden onca esbaba rağmen günümüzün insanı çok da mutlu
görünmemekte; mutlu görünmek bir yana o her zamankinden daha fazla bir
huzursuzluk ve bunalımlar içinde.. zaten başka türlü olması da düşünülmezdi;
zira, iman, irfan ve Allah münasebetiyle desteklenmeyen, derinleştirilmeyen,
anlamlandırılmayan mücerred dünyevî imkânların ifade edeceği çok fazla bir
şey de yoktu.

Bu itibarla da, günümüz insanının şuna buna değil, ne yapıp yapıp yeniden
“ahsen-i takvîm” deseninin ifade ettiği çizgiye yönelerek kendini son bir kez
daha okuması gerekmektedir. Buna, onun kalbî ve ruhî hayatı açısından
farklılığını kavrayarak Yaratıcısıyla münasebetini gözden geçirmesi ve
yaratılış gayesine uygun kendi yörüngesine oturması da diyebiliriz. Görünen o
ki, kendini doğru okuyacağı âna kadar da insanlığın derlenip toparlanması ve
beklediği mutluluğu elde etmesi mümkün olmayacaktır. Hele bir de o, gerçek
problemlerini bilemediğinden mânevî açlıklarını lüksle, konforla ve cismanî



hazlarını tatminle gidermeye çalışıyorsa!..
Ülkeden ülkeye ve toplumdan topluma problemlerin vehamet derinliği

değişse de, bugün hemen bütün insanlık çok ciddî açmazlarla karşı karşıya
bulunmaktadır.. evet, hemen her yerde ve her millette iman ve mârifet adına
boşluk yaşayan kitleler, bilerek bilmeyerek bohemce bir hayat içine itilmekte,
sürekli hayvanî hisleri tetiklenmekte ve “çakırkeyf” hâle getirilmektedir.
Böylesine serâzâd, kuralsız ve ölçüsüz yığınlarda ise, sâlim ruh, sâlim düşünce
ve sâlim muhakemenin olamayacağı açıktır. Bu tür yığınlarda olsa olsa
şehevânî duygularla tatmin hissi, alkol ve uyuşturucuyla avunma duygusu olur.
Böyle bir toplum ise mânen ölmüş ve ölmeden mezara girmiş sayılır.

Bir ölçüde insan olma hissini yitirmiş bu tür derbeder ruhlarda, bir kısım
sapık alışkanlıkların, sinir rahatsızlıklarının, streslerin ve depresyonların
bulunması ahvâl-i âdiyedendir.. ve maalesef bugün topyekûn bir dünya ile
beraber İslâm coğrafyası da bu illetlerle malûl ve çaresizlik içinde en tâli’siz
günlerini yaşamaktadır. Bu dünyada fertler hasta ve sarsık, yuva perişan ve
dağınık, yığınlar hezeyan içinde ve saldırgan, kaba kuvvet temsilcileri de zalim
ve insafsız; kimse bilmiyor işin nereye gittiğini ve insanlığı nasıl bir akıbetin
beklediğini…

Evet, bu iç içe belirsizliklerden ve bunalımlardan ötürü bilmiyor çokları ne
yaptığını, neye hizmet ettiğini ve nasıl bir çözülüşe doğru gittiğini.. yok
çoklarının haberi bu korkunç problemlerin arka planından, millet çapındaki
dejenerasyonun gerçek sebeplerinden ve yığınlardaki ruhî deformasyondan.
İllet/illetler tam bilinmiyor, dolayısıyla tedavi yöntemleri de büyük ölçüde
yanlış.. derdi teşhis edebilmiş kaç insan var, bu her zaman münakaşaya açık bir
konu.. onların da kaçına konuşma hak ve imkânı veriliyor Allah bilir...

Bütün bunlardan dolayıdır ki onca refah imkânına rağmen insanlık mutsuz,
bezgin, yorgun, hafakanlar içinde ve vicdan darlığıyla kıvrım kıvrım. Ürperten
bir boşluk içinde fertler, yığınlar: Fıtrata ters düşme boşluğu.. Sahibini
bilememeden kaynaklanan gurbet boşluğu.. iman ve irfandan haberdar olmama
boşluğu.. ve nefsânîlik gayyâlarına sürüklenme boşluğu. Bu itibarla da o, her
zaman Cehennem koridorlarında yolculuk yapıyor gibi bir endişe içinde ve
fevkalâde tedirgin. Ne ömrünü lüks binalarda geçirmesi ne de giyim kuşam,
kılık-kıyafetindeki fantezileri onun bu boşluklarına karşı hiçbir şey ifade



etmiyor. Yer yer sarhoşluk hezeyanına sığınılıyor, zaman zaman cismânî ve
bedenî arzular arkasında tatmin aranıyor ama nafile, bunların hiçbiri onun
içindeki boşluğu doldurmaya yetmiyor; yetmiyor ve günümüzün mânevî
dayanaktan mahrum nesilleri hezeyandan hezeyana sürüklenip duruyor.

Geçmişinden kopmuş, geleceğiyle irtibatsız, suça açık bu başıboş ve âdeta
cürüm makinesi hâline gelmiş çılgın yığınlar yüzünden hemen her yerde mal-
can emniyeti tehdit altında, ırz ve namus kaygısı taşıyanlar endişe içinde,
güvenlik sorumluları da her gün karşılarına çıkan çeşit çeşit şekavet
şebekeleriyle baş edememenin mahcubiyetiyle iki büklüm. Allah’ın günü bütün
bunları televizyon ekranlarında veya gazete sayfalarında gören kimseler,
“Acaba insanlığın sonu mu?” endişesine kapılmakta ve semavî bir tokat
yiyecekleri korkusuyla tir tir titremekte. Böyleleri haksız da sayılmazlar; zira
bir dönemde Sodom ve Gomore böyle bir ruhî çözülüş ve dibe vurmanın
öşrüyle yerin dibine geçirilmişti.. Nuh Nebi’nin kavmi bugün yaşanan temerrüd
ve hayâsızlığın çeyreğiyle sulara gark edilmişti.. Âd, Semûd ve Eyke halkı
bugün yaşananlara şahit olsalardı ihtimal hicaplarından yerin dibine girerlerdi;
girerlerdi, zira Âkif’in ifadesiyle:

“Hayâ sıyrılmış gitmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde...
Ne çirkin yüzler örtermiş meğer o incecik perde!
Vefâ yok, ahde hürmet hiç, emanet lafz-ı bîmedlûl;
Yalan râic, hıyanet mültezem her yerde, hak meçhûl.
Mefâhir kaynasın gitsin de, kesilsin vicdanlar lâl...
Bu izmihlâl-i ahlâkî yürürken, kalmaz istiklâl!”

Bu tür realiteler muvacehesinde mevcut bâdirelerden sıyrılmanın ve dalâlet
seylaplarına kapılıp helâk olmadan kurtulmanın biricik çaresi de Allah’a iman,
haşr u neşr inancı, hesap akîdesi ve kendimiz olma istikametinde milletçe yeni
bir “ba’sü ba’de’l-mevt” çağrısı olsa gerek. Aksine, dünden bugüne
başvurduğumuz muâlecelerin hiçbir işe yaramadığı açıktır.. evet,

“Muzdarip bütün toplum, ilacı bunun iman,
İmana aç ruhlara başka bir derman azap...”

Bekleyip göreceğiz; belki bir gün Cenâb-ı Hak bizim de gözlerimizi açar.
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Takdim

Büyük Türkiye’nin Geleceğine Bir Katkı 
veya Çocuk Terbiyesi

“Biz, bizden evvelkilerin ekip biçtikleriyiz; 
bizden sonraki nesiller de bizim gayretimizin semeresi olacaklardır.” (F.G.)

Ziyade derinliği olan eserleri, bunlarla elektriklenerek aksiyona geçen
hamiyetler ve bunların ortaya koydukları sayısız maarif müesseseleriyle
memleketimizin irfan ve fikir hayatında müstesna bir yer tutan muhterem

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Çekirdekten Çınara adlı bu son eseri,1 bir
takdim yazısı hazırlamak üzere bana intikal ettirilince kitabı önce baştan sona
bir kere okudum.

Gördüm ki bu iş o kadar kolay değil. Çünkü, terbiye gibi müfredatı fazla
zengin olan bir sâhanın pek çok meselesine âyet ve hadisler çerçevesinde öz
olarak yer verilmiş ve birçok mesajlar dercedilmiş. Muhtevanın tamamına
okuyucunun dikkatini çekmek mümkün değil, bazılarını tercihin de zorlukları
var, çünkü hepsi önemli. Buna rağmen, eserde, ilk sayfalardan son sayfalara
kadar şuurla, sistemle tekrar edilen birkaç hususla, dikkatlere arz edilmesinde
gerek duyduğumuz bazı noktaları, –müellifinin üslûbuna uygun olarak– tekrarlı
ve vurgulu şekilde nazara vermeyi uygun gördüm.

İlk belirtmek istediğim husus, nice zenginlik ve inceliklerle dantelleştirilmiş
böylesi sıra dışı bir kitaba “Çekirdekten Çınara” isminin, pek mütevazı
kalmış olmasıdır. Bu sebeple, dış kapağa yansımayacak bile olsa, kanaatimi,
okuyucularla paylaşmak üzere, sözün başında, –kitabı daha okurken, gayr-i
ihtiyari aklıma geliveren– “Büyük Türkiye’nin Geleceğine Bir Katkı veya
Çocuk Terbiyesi”  ismini daha uygun bulduğumu belirtmek istiyorum. Kitaba;
biraz da, yurdumuzda istikbale matuf, tamamıyla milletimizin yararı adına uzun
vadeli projelere göre adım atan, aksiyon ortaya koyan, bir kişinin eseri olarak
bakarsak teklif edilen ismin uygunluğu anlaşılır.

Bu çerçevede, eseri, en az Türkiye çapında yeni bir aksiyonun, yeni bir
başlangıcın startı olarak görmek mübalağalı olmaz. Nitekim müellifin müteakip



ifadeleri arasında şu cümlelere de rastlayacağız: “Aile cemiyetin en önemli
rüknüdür. Bu rüknün sağlamlığı millet ve devletin de sağlamlığı demektir.
Öyleyse milletin ve devletin bu temel rüknü kat’iyen projesiz ve plansız
bırakılmamalıdır.”

Tekrarla vurgulamak isterim: Bu eser, ismine bakılarak piyasada onlarcasına
rastlayacağımız, çoğu kere terbiye vak’asını yeterince kavrayamamış kişiler
tarafından, batılı yazarlardan anlaşılmadan aparılmış, –nice pasajlarında bizim
dünyamıza, Türkiye’nin içtimaî şartlarına uyum sağlamayan– çocuk terbiyesi
kitaplarıyla karıştırılmamalıdır.

Sözün başında isme takılmamızın esas mühim sebebi eserin muhtevasıdır:
Okuyucunun anlayacağı, alacağı, –pratiğe aktarılmasının şahsî gücü ve

imkânı dahilinde bulunduğuna ikna olacağı– çok mesaj var.
Ve hemen belirteyim: Eserde, terbiye meselesi, anlaşılması gereken çap ve

vüs’atte ve kendi şartlarımıza uygun muhtevada vaz’edilmiştir. Okununca
görüleceği üzere, terbiyenin gayesi ferd ve aile planında iyi ve mükemmel
kişilere ulaşmakla sınırlı değildir. Asıl gaye, Hocaefendi’nin orijinal
ifadesiyle: “Büyük Türkiye’nin geleceğine bir katkı –ki bu her vatandaşın
mefkûresi olmalıdır– ideal fert ve ideal ailelerin mevcudiyetine vâbestedir.”
Bu telâkkinin sevkiyle, kitapta öncelikle “evlenme” ve “aile” bahislerine yer
verilmiş, terbiye ile ilgili bahisler müteakiben ele alınmıştır.

Sistematik
Eserin sistematiği de dikkat çekici. Terbiye hâdisesi, belli yaşa gelmiş

çocukların eğitilmesi gibi hayatın bütününden kopuk münferit bir vak’a olarak
algılanmaz. Bilakis, âyet ve hadislerde yer verildiği üzere, anne olarak
seçilecek kadında aranacak evsaftan başlatılıp ölünceye kadar safha safha
devam eden uzun bir vetire olarak telâkki edilir. Ve bu anlayışın gereği olarak;

Giriş’te okuyucuyu, terbiye meselesinin ehemmiyeti, vüs’ati gibi hususlarda
ikna etmek üzere, umumi meselelere yer verilir. Sözgelimi “Ahlâk anlayışımız”
diye başlayan bu kısımda “Milletlerin Yıkılışı”, “Yüksek Ahlâk”, “Dünya
Hayatının Ziynetleri”, “A’lâ-yı İlliyyin-i İnsaniyet” vs. şeklinde biri diğerinden
uzak gibi görünen başlıklar altında mü’min kişiyi ikna edici âyet ve hadis
ağırlıklı delillerle terbiyenin ehemmiyeti üzerine birbirini tamamlayıcı bilgiler
sunulur.

Sonra terbiye vetiresinin safhaları ve meseleleri içerisinde yer alan



“Evlilik”, “Aile”, “Terbiyede hassasiyet”, “Çocuğun dinî eğitimi”, “Nasıl
anlatmalı?”, “Terbiyenin buudları”, “Kur’ânî ve Kur’ân dışı terbiyenin
mukayesesi” gibi birbirinden ehemmiyetli ve bir o kadar da ilgi çekici yedi
konu işlenir.

Muhteva ile ilgili bu kısa açıklamadan sonra, çalışmada ehemmiyet arz eden
bir iki hususa dikkat çekmek istiyorum.

Ailenin Önemi
Muhterem Gülen’e göre, terbiye denilince akla ilk gelen şey ailedir. Çünkü

“Aile, talim ve terbiyede en birinci ocak, en birinci mektep, en birinci
okuldur.” “Terbiye, yuvadan başlamalı ki kalıcı olsun. Yuva terbiye esasları
üzerine kurulmamışsa, cemiyetin terbiyeli olması da düşünülemez.” Hele
Büyük Türkiye’yi kuracak nesil söz konusu ise, her aile bu terbiyeyi vermeye
lâyık olamaz. Çünkü “İdeal nesiller için her şeyden önce ideal bir yuvaya
ihtiyaç var.” “Aile cemiyetin en önemli rüknüdür. Bu rüknün sağlamlığı, millet
ve devletin de sağlamlığı demektir.”

Böylesine üzerine titrenen ailenin merkezinde kadın yer almaktadır. Bu
sebeple:

Aile reisinin ilk sorumluluğu “müslimât, mü’minât, kânitât, sâdikât, sâbirât,
hâşiât, mütesaddıkât, sâimât, hâfizât, zâkirât”tan ve “sâlihât”tan bir hayat
arkadaşı seçmektir. İdeal ailede anne-baba, birer terbiye ustası olmalıdırlar.
Çocuğun terbiyesinde gerekli olan sorumluluk duygusuna, bilgilere sahip
olmalıdırlar: “Anne baba olmak isteyen herkes belli bir seviyede psikoloji,
pedagoji ya da en azından Kur’ân’ın bu mevzudaki mücmel prensiplerini
bilmeli... insan, mutlaka iyi nesiller yetiştirmenin yollarını öğrenmelidir.”

Bu, aslında yetkililere de bir mesajdır. Devletimiz bazı Avrupa
memleketlerinde olduğu üzere, bekarlara, anne ve babalıkla ilgili (terbiye,
sağlık, ev ekonomisi gibi) bilgilerin verildiği bir kısım kurslardan geçmeyi,
evlenme ruhsatı için şart koşan kanuni düzenlemeler yapabilir. Devletten bunu
beklemekle birlikte, gerçekleşinceye kadar, fertlerin kendi kendilerini
yetiştirmesi gerekir. Kitapta yer alan bu tavsiyelerin gittikçe artan bir kesafetle
yankı bulacağına inanıyoruz.

Çocuk Miktarı
Ailenin öncelikle gayesi neslin devamı; yani çocuk elde etmek ise de kitapta:

“Mühim olan derinliktir, ağırlıklı, çaplı olmaktır.” denilerek kaliteli nesil, iyi



terbiye verilebilen nesil terviç edilir: “Müslümanlar adet çokluğundan ziyade
her şeyi Allah’la münasebete, keyfiyete, iç derinliğe bağlamalıdır.” denir. Yani
asrın her şeyi rakamlara dökme çıkmazına düşmeden, herkese, ideal seviyede
terbiye verebileceği miktarda çocuk yapması tavsiye edilmiş oluyor.

Terbiyeden Önce Tefekkür
Esere ikna edici bir yön kazandıran husus, okuyucuya hep tefekkürü,

muhakemeyi, niçin, neden, sebep aramayı teklif etmesidir. “Terbiyeden önce
düşünmek! Neyi iyi, neyi kötü görüyoruz... Çocuklarımızın nasıl yetiştirilmesini
düşünüyoruz?... Gece geç vakitlere kadar şurada burada vakit geçirmesine nasıl
bakıyoruz... Hangi saatte eve gelirse gelsin kapımızı açacak ve sinemize
basacak mıyız?”

Böyle bir tefekkür, kişi için nefis muhasebesidir, bir bakıma terbiye terbiye
diyen, çocuğun, eğitimi için nice fedakârlıkları göze alan bizler bu soruları hiç
sorduk mu? Çocuklarımıza vermek istediğimiz mukaddes değerler var mı, varsa
bunlar nelerdir? Bunları hiç sormadıysak veya sorulunca düşünmeden verilecek
cevabımız hazır değilse, kendimizde bir eksiklik yok mudur?. Bu laçkalığın
uyarısı çarpıcı:

“Tabiat boşluğu sevmez. Sizin boş bıraktığınız gönlü başkaları doldurur ve
siz, hiç farkına varmadan mürted anne veya babası olabilirsiniz.”

Din Eğitimi
Çocuk terbiyesinde din eğitimi öncelikli bir yere sahiptir, geniş yer verilir.

Ayrıca bunun metod ve muhtevası üzerinde de ısrarla durulur.
Kur’ân öğretilmeli, ama bu, “sadece ibare ve lâfızlarıyla oyalanma değil..

aksiyon öncelikli, pratik eksenli Kur’ân talebeliği” şeklinde olmalı. Çocuk
korku ile tehdit ile ezbere değil, içten gelen arzu ile öğrenmeye sevk edilmeli.
Kur’ân öğretimi, hep yapıldığı gibi, kuru bir ezberden ibaret olmamalı, mutlaka
ilâhî maksatlar öğretilmeli, çocukta “Kur’ân’ı öğrenme merakı
uyandırılmalıdır.” “Ben, ruhsuz Kur’ân okumanın, insanımızı duygusuz hâle
getirdiği kanaatindeyim.” denir.

Bu sadedde, öğreticinin formasyon ve metoduna da dikkat çekilir. Sözgelimi
“Yirmi beş yaşındaki bir gence on beş yaşı çocuğuna verilmesi gereken dinî
bilgi”nin mahzurları hatırlatılırken “her camide çocuklara zebani gibi görünen
bazı haşin yaşlılar”a temas edilerek bu işte, vetire kadar eğitimcinin de önemi
vurgulanır.



Din eğitimi bahsinde verilen en mühim mesaj, Allah’ı tanıtmada,
mekteplerde okutulan bütün ilimlerden, hususen fen ilimlerinden istifade
edilmesi noktasındaki ısrarı ve ikna edici açıklamalarıdır. Çocuk hikâyelerinde
bile Allah zikrinin geçmesinden rahatsızlıklarını televizyon ekranlarına
getirecek kadar mukaddesat muhalefetinin gemi azıya aldığı bir dönemde, çocuk
eğitimi üzerine eline kalem alacaklara fevkalâde stratejik ve fevkalâde hayatî
bir hedef gösterilmiş olmaktadır. Hamiyet sahiplerinin bu mesajın gereğine
göre hareket edeceklerinden emin olabiliriz.

Büyüklerin Formasyonu
Eserin ismiyle ahenktar olmamakla birlikte gayesiyle muvafık olan bir yönü,

çocuk değil, büyüklerin, yani terbiyecilerin, yani anne ve babaların formasyonu
üzerinde ağırlıklı olarak durmasıdır. Kitap şayet “Anne Babaların Terbiyesi”
adını taşısaydı muhtevaya daha uygun düşerdi. Ancak böylesi bir isim nasıl
algılanırdı? En azından kendini yeterli bilenler –ki çoğu insanımız böyledir–
veya bu hususu hiç düşünmemiş olanlar, tepki ile karşılayabilirlerdi ve eserin
tesiri sınırlı kalabilirdi. Ama öyle yapılmamış, büyük bir ustalıkla, çocuğa
verilmesi gereken idealler konusunda ikna edilen anne ve babalara, o ideallerin
aktarılmasının öncelikli şartının “örneklik” olduğu işlenmiş, baştan sona hemen
her bahiste, “terbiyevî sorumluluk” ile “terbiyede başarının terbiyecinin örnek
olmasına bağlı olduğu” temaları üzerinde ısrarla durulmuştur. Bir başka ifade
ile Kur’ân ve hadisten kaydedilen nasslar aydınlığında İslâmî bir aile nasıl
kurulur, İslâmî ailede anne ve babanın birbirleriyle, çocuklarıyla münasebetleri
nasıl olmalıdır, ailede dinî hayat nasıl sürdürülmelidir, gibi hususlar öz olarak
işlenir.

Evet aynen katılıyoruz: Büyüklere öğretim, nazarî olabilse de “küçüklere
öğretim” fiilen göstermekle, öğreteceğimiz her hususu şahsî hayatımızda
yaşayarak onlara göstermekle mümkündür. Nitekim, bütün terbiyecilerce
bilindiği üzere, çocuğun hayatında taklit esastır ve taklitçilik onlarda,
büyüklere nispetle kat kat fazladır, iyi-kötü her şeyi çevreden görerek, taklit
ederek hayatlarıyla bütünleştirip meleke hâline getirirler.

İşte bu sebeple, ele alınan bütün bahislerde, ibadetten beşerî münasebetlere,
ahlâkî erdemlere... Allah’a yakarışa varıncaya kadar –çocuğa verilmek istenen
ve dinin de emrettiği– bütün güzelliklerin, ilâhî emirlerin, anne ve babalar
tarafından fiilen işlenerek yetiştirilen nesle örnek olunması, lisan-ı kâlden önce



lisan-ı hâlle ders verilmesi gereği işlenir, tekrar edilir, tarihten misaller verilir.
Söylediklerini yaşayışına aksettiremeyen, gözünden bir damla yaş gelmeyen

birisinin Allah’a: “Seni andıkça gözyaşlarım ceyhun olur.” demesine benzetilir
ve bunun “Allah’a karşı bir yalan, bir mürailik” olduğu söylenir.

Muhterem Gülen Hocaefendi, bütün dünyanın takdirini kazanan
başarılarındaki sırrı da keşfetmemize yardımcı olan şu ifadeye de yer verir:
“Evet sözler, insanın iç âlemine, ledünniyatına, davranışlarına tercüman olursa
duyduğumuz, düşündüğümüz, intikalini kararlaştırdığımız şeyler, rahatlıkla
muhatabımızda mâkes bulur. Aksine...”

Bu sadedde hatırlatılması gereken bir uyarı da: “Müspetlerde örnek
olunduğu gibi menfilerde, yasaklarda da hassas olunmasıdır.”

Murâkabe
Eserde anne ve babaya terettüp eden çocuğa yönelik en mühim terbiyevî

eylemlerden biri olarak murâkabe üzerinde durulur. Ailenin, çocuğu başıboş
bırakmayıp, yakın takibe alması, çocuğu, verilmesi gereken idealleri alacak
şekilde yönlendirmesi tavsiye edilir. Sadece “çocuğun okuduğu kitapları
tanımak, arkadaşlarını tanımak, hatta bunları önceden tayin etmek, belirtmek
yeterli değildir. Defter, kalem alacağı yer, terzi, berber, din telkini yapmalı,
Allah’ı telkin etmeli, televizyon kullanımı dahi kontrollü olmalıdır.”

Dahası, anne-baba, çocuğun yanındaki muhaverelerine bile dikkat etmeli, bu
muhavereler çocuğu ilgilendiren, ona vermek istediğimiz esaslar çerçevesinde
olmalı, Allah merkezli olmalıdır.

Bir kısım çevrelerin, insanın en çok yönlendirilmeye muhtaç olduğu bir
safhayla ve zamanımız gibi başıboşlara köşe başı tuzakların kurulduğu bir
ortamda sistemli olarak, her Allah’ın günü “çocuklara, gençlere müdahale
edilmemesi”, “karışılmaması”, “onların serbest bırakılması” gibi
propagandaların yapıldığı ve bunun tesiriyle anne babaların ne yapacağını
şaşırdığı bir hengamda, Hocaefendi gibi ilmiyle, ihlâsıyla güvenilir bir zatın bu
uyarısı, çölde yolunu yitirene bir pusula ve âb-ı hayat hükmüne geçecektir.

Büyük Türkiye idealine uygun nesil yetiştirme aşkına sahip olan nice samimî
muhiblerin, bu ideal için önce kendi yaşayışlarını değiştirme gayretine
gireceklerine ve bunun tatlı semerelerinin kısa zamanda millî hayatımızda
görüleceğine, hissedileceğine şahsen inanıyorum.

Kaynaklar



Eserde yer verilen fikirlere ve tavsiyelere güven veren husus, her bölümde
ele alınan ana fikrin âyet ve hadislere dayandırılmış olmasıdır. Ulemanın
ittifakına binaen bu nevi eserlerde bilhassa Kütüb-i Sitte’den muktebes
hadislerin sıhhat durumunu belirtmeye ciddî bir gerek olmamasına rağmen zayıf
olanlar muttarıdan belirtilmiş, bir dipnotta özrü de kaydedilmiştir.

Kaynaklar arasında bazı Şiî büyüklerinin hususen İmam Cafer’in yer alması
ve onlara sıkça atıf yapılması çalışmanın bir başka değişik yönünü teşkil
etmektedir. Bu tutum, sadece o büyüklerden de istifadeyi sağlamıyor, aynı
zamanda Safevi Şiiliğinin getirdiği taassupla birbirinden kopan Şiî ve Sünnî
dünya arasında köprü kuruyor, muhabbet ve kardeşlik kapılarını aralıyor.
Bediüzzaman’ın başlatmış olduğu bu tavra Müslümanların sistematik şekilde
birbirlerinden koparıldığı zamanımızda gerçekten ihtiyaç var.

Tam Güven Veren Tavsiyeler
Eserin sıradan terbiye kitaplarından farklı olan ve burada belirtilmesi

gereken bir hususiyeti, ileri sürülen fikirler, tavsiye edilen düsturlar ve
gösterilen hedef veya öngörülen pratiklerde kesin ifadelere yer verilmiş
olmasıdır.

İfadeler kesindir, çünkü kaynakları âyet veya hadistir. Muhterem Gülen, bir
yerde bu hususu açıklama ihtiyacı duyarak: “Değer hükümleri ve yargılarında
çok katı ve tereddütsüz cümleler kullanıyorsak, bu konuya Kur’ân ve Sünnet
perspektifinden bakabildiğimiz inancı ve en azından o istikametteki kavi
zannımıza bağlıdır.” der.

Bu, bizce mühim bir husustur. Çünkü, mü’min kişi için güvenilecek, itimat
edilecek düstur ve istikametlerin kaynağı kudsî olmalıdır; yani Kur’ân’dan veya
hadisten gelmiş olmalıdır. Hocaefendi’yi sevenlerin, itimat edenlerin
yurdumuzdaki çokluğu ve bunların ekseriyetle tuttuğunu koparacak gençler
olmaları ve hatta şuur ve entelektüel seviyeleri göz önüne alındıkta, “Büyük
Türkiye” idealine uygun nesil yetiştirmede daha kesif, daha sistemli yeni bir
dönemin başlayacağını, eserin neşrinin, üçüncü bin yılın başına rastlamasının
manidar bir tevafuk, bir fe’l-i hayr olduğunu söylemek münasip olur. Şahsen,
80 öncesi yıllarda sınırlı bir dinleyici kitlesine vaaz suretinde sunulan fikirlerin
yeni bir bin yılın başında kitaplaştırılmasında şöyle bir mesaj hissediyorum:

– Ey Büyük Türkiye Leyla’sının Mecnunları! İdealinizi en az Mecnun
kadar sevin. Ancak bu Leyla’ya kavuşmanın yolu başkadır, mecnunluğu



bırakın, derlenip toparlanın! En azından yakın geçmişte yaşanan
tecrübelerden ibret ve istifade ile akl-ı selime, ilmin irşadına dönelim.
Geçmişte bazı müesseselere ve siyasete fazla güvenip atalete düştük, afaka
aldanarak derûnu ihmal ettik. Şimdi sorumluluğumuzu müdrik olarak,
çocuklarımızın dinî terbiye vesair formasyonu ile bizzat daha yakından
ilgilenelim, her evi bir mektep hâline getirelim.

Ben bu mesajın büyük kitlece alınacağına, en azından hamiyetli muhiblerin
faaliyetlerinde dahilî ağırlıklı yeni bir dönemin başlayacağına inanıyorum.

Başarı mı?
Bundan şüphe etmiyorum.
Bütün dünyaya Anadolu’nun sesini, bin yıllık tarihinde i’lâ-yı kelimetullah’a

alem yaptığı hilal-yıldız bayrağını taşıyan kahramanlar için hac yolunda ölecek
karınca teşbihini muvafık bile bulmuyorum. Yapılanlar, yapılacakların
delilidir.

Büyük Türkiye’nin geleceğine katkıda ifadesini bulan “i’lâ-yı kelimetullah”
ideali’nin asri Ferhat’ları, Şirin’in Ferhad’ından maşuklarına lâyık nispette çok
daha güçlüdürler. Evet, bunlar, bütün enerjileri hâsıl eden ve dizginleyen şeyi:
irade enerjisi’ni keşfetmiş bahadırlardır.

Kim bilir belki de, Hocaefendi’nin diğer bütün aksiyonlarını bin türlü iğfal
ve iftira kampanyaları ile boşa çıkarmaya çalışan zihniyet, İslâm’ı anlamamada
direnerek, bu kampanyalara bir yenisini daha ekleyecek..! Kitabın insaf ve
hassasiyetle okunacağını umarım. Şüphesiz böyle olduğu takdirde, geleceğimizi
kuran dinamiklerden birisi olacağı muhakkaktır.

Üsküdar, 7 Ocak 2000
Prof. Dr. İbrahim CANAN

1 Eser ilk defa Feza Gazetecilik A.Ş. tarafından 2000 yılında “Çocuk Terbiyesi” adıyla basılmıştır . Aslında
bu eser, Hocaefendi’nin 1980 öncesi vaizlik döneminde, çocuk terbiyesi üzerine cami kürsülerinden
yaptığı konuşmaların, ses kasetlerinden yazıya aktarılıp tashihten geçirilmiş şeklidir.



Giriş
1. Ahlâk Anlayışımız
Okuyucularımızla bir kısım konularda önceden mutabakata varmamız

gerektiğini düşünüyorum. Zira bir kısım temel meselelerde anlaşamadığımız
takdirde bu kitaptan istifade etmenin kolay olmayacağı kanaatindeyim. Evet
ailede eğitimle ilgili konuları ele alırken, yurdumuzda-yuvamızda, köyümüzde-
kentimizde, yığın yığın ahlâksızlığın yaşanmasından rahatsız olmayanlarla,
ahlâk anlayışında mutabakat temin edilebilir mi?

Doğrusu, her şeye rağmen biz hâlimizden memnun ve çevremizdeki mesâvî
de bizi müteessir etmiyorsa artık ne söylenebilir ki? Evlatlarımızın,
torunlarımızın, yeğenlerimizin ya da kendilerine dayı, amca, yakın komşu
olduğumuz kimselerin ahlâk çöküntüsü karşısında kalbimizde bir ürperti
hissetmiyorsak ahlâkî konuları müzakerenin bir faydası düşünülebilir mi?

Tarih boyunca hiçbir toplum ahlâksızlıkla pâyidar olmamıştır. Bunun
istisnasının var olup olmadığını bilemeyeceğim ama, uzun zaman tarih
tarafından dışlanmadan ayakta kalabilmiş milletlerin ahlâkî değerlere saygılı
olduklarında şüphe yoktur.

2. Milletlerin Yıkılış Sebepleri
Geçmiş medeniyetlere bir göz atıldığında, hemen hepsinin çöküşü, İrem

barajına musallat olan fare gibi, ahlâkî bir kemiriciye bağlanabilir.
Ahlâksızlıkla sessiz sessiz toplum değerlerinin altı oyulurken bazen hiçbir şey
hissedilmeyebilir. Hissedilince de iş işten geçmiş olur; tıpkı çok duyarlı
olduğumuz noktalara metastaz yapacağı ana kadar kanseri fark edemediğimiz
gibi.. öyle ki çok defa onu fark ettiğimiz an, ötelere yolculuk da başlamış olur.

Ferdî bünyede kanser ne ise, milletlerin hayatında da ahlâksızlık aynı şeydir.
Başta devleti idare edenler, sonra da aile reisleri, maarifçiler ve topyekün
millet böyle bir ahlâkî çözülüşe karşı gafilse, topyekün millet gümbür gümbür
yıkılır gider de, bunları ihtimal millî kıyametin tarrakaları bile uyarmaz. Kim
bilir belki de bazıları, hayat buymuş diye, enkaz içinde barınan varlıklar gibi
onu da tabiî kabul ederler.

Evet, tarih boyu, yıkılışların temelindeki sebeplere inildiğinde genel olarak
şunlar görülür: Gençlerin bohemleşmesi ve bu serâzâd ruhlarda behîmî hislerin
yaşanma arzusu ve şehevânî duygulara inhimak.. toplumun dünyayı esas maksat



yapıp, ahireti unutması, Allah’tan uzaklaşıp Kur’ân’a sırt çevirmesi..
yüreklerden mehâfet ve mehâbet hissinin silinip her şeyin cismaniyete incirar
ettirilmesi...

Osmanlı’ya kadar pek çok devletin yıkılışında bu unsurların hemen hepsi söz
konusudur. Mânevî boşlukların hâsıl ettiği buhranların üzerine onları iyice
azdıracak dünyeviliklerle gidilmiştir; gidilmiş ve bir fasit daire içine
girilmiştir. Oysaki, dert; milletin mâneviyatını kaybetmesi, Kur’ân ve İslâm
esaslarından uzaklaşması ve Allah’ı unutmasından kaynaklanıyordu. Derd-i
derûnuna derman arayanlara dert kaynağından derman sunuluyordu. Oysaki,
insanın bir yanını madde-dünya teşkil ediyorsa, diğer tarafını ve hatta özünü
mânâ-ukbâ teşkil etmekteydi. İnhiraf noktası açıktı; her şey maddeye inhimak ve
mânâyı ihmalden kaynaklanıyordu. Böyle bir eksiği yine maddeyle kapamak
imkânsızdı. Aslında ikisi birlikte ve kendi buudlarına göre ele alındığı, yani
Allah’ın hukuku Allah’ın azametine göre yerine getirildiği, Kur’ân’ın hakkı o
ölçekte kabul edildiği; dünyaya dünyanın çapına göre, ukbâya da ukbâ kadar
değer ve ehemmiyet verildiği takdirde her şey dengelenecekti.

Kur’ân-ı Kerim: “Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak)
ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma.”1 buyurmaktadır.
Evet, Allah’ın lütfettiği sıhhat, zindelik, servet ve dimağ değerlendirilerek
ahirete hazırlanmalı, ancak dünyadan da nasip unutulmamalıdır! Kur’ân’ın
ölçüsü budur. Dünya-ukbâ muvazenesi bu prensibe göre düzenlenebilseydi
belki bu denli payimal ve böylesine perişan olmayacaktık. İşte bu sebeple
kendine bakan yönüyle dünyevî unsurların, ferdi, Allah’ı anmaktan alıkoyduğu
günümüzde, ailede terbiye konusunu işlerken, öncelikle, ahlâkî prensiplerde
mutabakata varılabilecek hususların tespitinde zaruret var.

Her milletin, bir yükselişi bir de tedennîsi olmuştur. O millet yüceltici
prensiplerle yükselmiş, düşüren sâiklerle de devrilmiştir. Çünkü kâinattaki
kanunlar şartlı bir cebrîlik içinde cereyan eder. Allah, kâinatın bir parçası olan
tabiatı da zahiren bu cebrî kanunlara tâbi yaratmıştır. Bu sebeple de tabiatta ve
âyât-ı tekviniyedeki kanunlara riayet etmek gerekmektedir. Şayet onların
müsamahasına güvenerek bir kısım vazifelerinizde kusur ederseniz, onlar
tarafından elimine edilir ve yok olursunuz. Onlarda affedicilik yoktur. Allah
sizi affeder; ama “âyât-ı tekviniye”, diğer bir tabirle “şeriat-ı fıtriye”deki
kanunlar hiçbir zaman affedici değildirler. Bu kanunlar açısından yöntem doğru
tayin edildiği takdirde, Allah sizi “a’lâ-yı illiyyîn”e çıkarır; ancak sebeplere



riayette kusur edilirse (özel bir muamele söz konusu olmadığı takdirde) bu
sefer de esfel-i sâfiline düşürür.

Baştaki probleme yeniden dönecek olursak, şu sorulara cevap bulmak icap
edecek: Ahlâkın bozulmasında ciddî âmillerin ve bazı objektif sebeplerin
bulunduğuna kânî misiniz? Hakikaten bir ahlâk buhranı bulunduğuna inanıyor
musunuz? Hâlihazırdaki şu keşmekeş ve hercümerç yaşantı bir ahlâksızlık
mıdır; yoksa normal bir durumun tezahürü müdür?

3. Başka Milletleri Taklit
Ahlâkî çözülme sebebiyle yıkılan milletlerin durumu ile alâkalı Resûl-i

Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) ümmetini uyararak şöyle buyurmuştur:
“Sizden evvelkilerin yolunu adım adım, karış karış, arşın arşın takip
edeceksiniz.”2 buyururlar.

Ahlâkta çöküntü yaşayan toplumların yıkılışlarında, dünyaya aldanma,
beden-ruh dengesini kuramama ve kendini ayarlayamama gibi plansızlıklar söz
konusudur. Maalesef bu arıza, ta tarihin derinliklerinde başlamış, çağlar boyu
nesilden nesile intikal etmiş; daha sonra bütün bu mesâvîyi batı tevârüs etmiş
ve biraz medeniyet fantezileriyle süsleyerek kendi mukallitlerine intikal
ettirmiştir. Bu açıdan, yukarıdaki hadis-i şerif, oldukça mu’cizbeyan sayılır.
Evet, vahy-i gayr-i metluv olarak Allah Resûlü’ne ilham edilmiş, o da bunun
kelime kalıplarını belirlemiştir.

Burada, ayrı bir noktaya daha temas etmeden geçemeyeceğim: Bazı ülkelere
ve bu ülkelerin insanlarına baktığımızda, maddî imkânlar noktasında bunları
mesut-müreffeh görür ve bütün problemlerini aştıklarını sanırız. Hâlbuki batılı
insan her zaman huzursuzdur ve saadet aramaktadır; ama bir türlü
bulamamaktadır. Bir kere, batıda intihar oranı başka yerlere nispeten oldukça
yüksektir. Erkek ya da kadın olsun, insanları intihar eden bir milletin mesut
olması düşünülemez.

Rabat’ta “Ailenin Tanzimi”  adı altında İslâm’da aile mevzuuyla alâkalı bir
konferansta Amerika’daki boşanma oranının % 40 olduğu belirtiliyordu. Bugün
bu rakamlar daha da artmış olabilir. Dünyada, dejenere olmuş milletler içinde
en dengeli görünen Amerika’dır. Belli konularda duyarlı olduğu için batının
erâcifine tam girmemiş sayılabilir. Bununla beraber, orada da durum bu
merkezdedir.



4. Mükerrem Varlık
Her şey insanlığın saadetine matuf olmalıdır. İnsan yeryüzünde Allah’ın

halifesi ve O’nun matmah-ı nazarıdır. Allah, kâinatı insana göre düzenlemiştir.
Bu itibarla da medeniyetler insan için olmalı ve her medeniyette insanın
mutluluğu hedef alınmalıdır. Bir kere o en muazzez varlıktır. Kur’ân-ı Kerim:
“Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil
vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık; onlara güzel güzel rızıklar verdik;
yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.”3 buyurur.
Kur’ân’a ait bu gerçeği Şeyh Gâlib bir dizesiyle şöyle vurgular:

“Hoşça bak zatına kim, zübde-i âlemsin sen
Merdûm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.”
Evet, Allah nazarında insan, mükerrem bir varlıktır. Yeryüzündeki bütün

medeniyetler, bütün siyasî, iktisadî, kültürel sistemler onun değerini kabul
hamlelerinden başka bir şey değildir. Bu açıdan insanın mutluluğu hedef
alınmadan kurulan sistemlerin hiçbir kıymeti yoktur ve insanlık adına hiçbir şey
vaadetmeyecektir.

5. Batıda Kilise Hâkimiyeti ve Ruhbanlık
Bu konuda İslâm ile batı dünyası arasında mühim bir fark söz konusudur.

Batıda ilmin galebesiyle Hristiyanlığın ve ruhbanlığın sultası yıkılmıştır. İslâm
âleminde ise batının aksine, ilmin ilerlemesiyle dine yöneliş daha da artmıştır.

Rönesans ve Reform öncesi Avrupa’da, kilise hâkimiyeti altındaki fertlere
ağır vergiler uygulanıyor.. kilisenin devamlı değişen kanunları karşısında
herkes tedirgin, herkes huzursuz ve yarınlarından endişeliydi.

Ruhânî liderlerde ciddî bir ilim düşmanlığı vardı ve ilmî buluşlara hiç mi
hiç müsamaha göstermiyorlardı. Hemen bütün ilmî buluşlar, keşifler
mahiyetlerine bakılmadan tereddütsüz reddediliyordu. Değişik keşif ve
tespitlerinden ötürü engizisyonlarda çok ağır cezalara çarptırılanların sayısı hiç
de az değildi.

İnsanlar, bu baskıcı anlayışa karşı hiçbir şey söyleyemiyorlardı. Az bir
aristokratın dışında hemen herkesin, hususiyle fakirlerin ezilmesi, kadın hakları
diye bir şeyden söz edilememesi, hatta değişik iş yerlerinde kadının yarım
insan sayılarak yarım ücretle çalıştırılması neticesinde, hemen her sınıfta dine
karşı bir küskünlük hâsıl olmuştu.



İşte bu umumi antipatiden ötürü değişik yerlerdeki Reform hareketleriyle
kiliseye ait her şey gümbür gümbür yıkılmış, kilise bu sarsıntıyla yıkılırken,
ahlâkî değerler de yerle bir edilmişti.

6. İslâm’da Din-Devlet İlişkisi
İslâm dünyasında hiçbir ilim adamı küstürülmemişti. Dinin hiçbir zaman ne

devlet ne de millet üzerinde baskısı söz konusuydu. Her zaman kuvvet hakkın
emrinde, umera da halkın hizmetindeydi. Hak adına söylenen bir söz karşısında
hükümdarlar dahi dize gelebiliyor ve hakkı kabule teşne olduklarını
gösteriyorlardı.

Fatih hazretleri ile Hızır Çelebi arasındaki muhakeme bu konudaki
örneklerden sadece bir tanesi...

Hz. Ömer, Hz. Ali gibi raşit halifeler (radıyallâhu anhüm), bir Yahudi ile
hâkim huzurunda murafaa olabiliyorlardı. Kuvvetin hakta görülmesi sayesinde
bu dünyada hiçbir zaman batıda olduğu ölçüde ceberut söz konusu olmamıştı.
Bundan dolayı da dinden kimse küskün değildi. Başkalarının ütopyalarda
aradığı bir hayat bu dünyada bir realite durumundaydı...

7. Ahlâkî Prensipler
Neyi iyi, neyi kötü görüyoruz? Çocuklarımızın nasıl yetiştirilmesini

düşünüyoruz? Bu konuda gerçekleştirmeyi tasarladığımız bir plan ve proje var
mı?

Oğlumuzun nasıl yetişmesini düşünüyoruz? “Ben çocuğumu şöyle görmek
istiyorum.” deyip sonra da bunu tahakkuk ettirmek için ne yapıyoruz? Gece geç
vakitlere kadar şurada burada vakit geçirmesine nasıl bakıyoruz? Ve hangi
saatte eve gelirse gelsin kapımızı açacak ve sinemize basacak mıyız?

Neyi, nereye kadar kabul ediyor; neye ahlâk diyor, neye ahlâkın dışı
diyebiliyoruz? Nelere iyi, nelere kötü nazarıyla bakabiliyoruz?

Çocuklarımıza nereye kadar müsaade edeceğiz? Kılık ve kıyafetlerine
karışma mevzuunda bir prensibimiz olacak mı?

Olanlardan hoşnut değilsek şu ana kadar neler düşündük? Başvurduğumuz bir
çare oldu mu? Çare arama yolunda ne kadar kapı çaldık, kaç mütehassısa
başvurduk, kaç damla gözyaşı döktük? Bu konu bizi bir yakınımızı, bir
komşumuzu ya da milletimizi alâkadar edebilir; ancak bütün bu konularda
gerçekten bir çözüm arayışı içerisinde olduk mu?



Bu mevzuda bir hesabımız, bir planımız yoksa, demek ki biz de Resûl-i
Ekrem’in hadis-i şeriflerinde ifade buyurdukları gibi adım adım, karış karış,
arşın arşın bizden evvelkilerin izine takılmış, onlara uymuş ve aynı gayyalara
sürüklenmişiz demektir. Aslında bütün bunların temelinde Allah’ı, Resûl-i
Ekrem’i ve Kur’ân’ın prensiplerini bir yana itip heva ve hevesimize kulluk
etme vardır.

Bugün hemen hepimizin, az çok müşteki olduğu bir evladı vardır. Acaba
onun bir kısım zikzakları karşısında ne düşünürüz? Sadece düşünebilmek bile
çok mühimdir. Evet şöyle-böyle mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Kendimize
dönerek: “Hakikaten biz bu mevzuda ne yapabiliriz?” sorusu üzerinde
durmamız gerekiyor. Tabiî kendimizi de; acaba biz müsamahalı, haşin, yoksa
vurdum duymaz birisi miyiz? Evimizde olup bitenleri bir ölü hissizliği,
sessizliği içinde seyretmekle mi yetiniyoruz, yoksa her gün evde bir çözüm
arayışında mıyız?

Bu soruları daha da çoğaltabiliriz. Meselâ; bir kayyim gibi çocuğumuzun
arkasına takılıp, onun arkadaşlık kurduğu kimseleri tanıma gayreti gösteriyor
muyuz? Her zaman ona iyi bir vasat hazırlayabiliyor muyuz? Bugüne kadar onu
ne tür arkadaşlarla tanıştırdık? Biz tanıştırmadıksa o kimlerle gezip tozuyor?
Sadece okula kaydettirmek veya muallime teslim etmek ya da bir Kur’ân
kursuna yerleştirmek yeterli midir? Hatta sadece camiyi göstermek, imamla
tanıştırmak yeterli midir?

Bu iç içe soruların, bu sorulara cevap aramanın yanında, kendi hayatımızın
düzeni, derinliği, içtenliği, kararlılığı ve bize ait albenisi de çok önemlidir.

8. Planlı ve Prensipli Yaşama
Daha baştan hayatımızı bir “prensipler” mecmuası olarak takdir ve tayin

edebilme ve ona göre yaşayabilme çok önemlidir. Evet “Benim bu yılım şöyle,
gelecek yılım böyle, daha sonraki yılım da şu şekilde planlanmıştır.”
diyebilmeliyiz. Bunu diyebildiğimiz takdirde, hep tasarladığımız ve
projelendirdiğimiz bir kısım malumlarla yüz yüze gelecek, rahatlıkla karar
verecek ve kat’iyen şaşkınlığa düşmeyeceğizdir. Ama eğer geleceğiniz adına
bir kısım karar ve prensipleriniz yoksa; yarından itibaren, şaşkınlık içinde bir
kısım meçhullere sürüklenmeye hazır olmalısınız. Şöyle bir, bu yığın yığın
meçhullerin birden üzerinize geldiğini düşünün; ihtimal ellerinizi dizlerinize
vuracak ve eseflerle inleyeceksinizdir. Öyleyse bütün bunlar meydana



gelmeden evvel mutlaka verilmiş bir kararınız olmalıdır.
Şimdi bütün bunların üzerine çıkarak bir buçuk milyar İslâm âleminin

durumuna bakmalıyız. Babaların yandığı aynı ocakta ve alevleri göklere
yükselen aynı ateş içinde, evladın, ahfadın da yandığını, biri yanarken
öbürünün, olabildiğine bir umursamazlık içinde olduğunu görüyoruz. Aynı
çamurun içine göz göre göre bir millet ya da milletler batarken, arkadan
gelenler de tıpkı bir yığın gibi, hiç mi hiç sağına-soluna bakmadan yürüyüp
aynı bataklığa batmakta, sefalete yürümekte ve hafızalarda sevimsiz bir hatıra
olarak kalmakta.

Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem), o mu’cizbeyan ifadesi ile bizi
ikaz sadedinde yukarıda da geçtiği gibi şöyle buyurur: “Sizden evvelkilerin
yolunu adım adım, karış karış, arşın arşın takip edeceksiniz.”4

Onun bu ifadesinden, “Vaziyet alın, dikkat edin, mayınlı tarlada yürür gibi
yürüyün; her an bir infilakla yüz yüze geleceğiniz endişesiyle hep temkinli
olun!” ikazını çıkarmak mümkündür.

Merhum Âkif’in, âlem-i İslâm’ın tasviri adına şu dokunaklı mısralarını
kaydedip geçelim.

“Hayâ sıyrılmış inmiş: Öyle yüzsüzlük ki her yerde...
Ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde!
Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lâfz-ı bî medlûl;
Yalan râiç, hıyânet mültezem her yerde, hak meçhul.
Yürekler merhametsiz, duygular süflî, emeller hâr;
Nazarlardan taşan mânâ ibâdullahı istihkâr.
Beyinler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılâb olmuş:
Ne din kalmış, ne iman, din harab, iman türab olmuş!
Mefahir kaynasın gitsin de, vicdanlar kesilsin lâl...
Bu izmihlal-i ahlâkî yürürken, kalmaz istiklâl!”
Sadece bir yerde değil, her yerde kargaşa ve izmihlâl ahlâkı. Öyle ki bundan

tedirgin olanlar bile, onun radyoaktif tesiriyle hissizleşmiş, duygusuzlaşmış gibi
olup bitenlerden âdeta habersiz...

9. Yüksek Ahlâk
Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur: “Ben ancak,

mekârim-i ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.”5 Üzerimizde Hakk’ın



nâmütenahî nimetleri, bizim de inkişaf ettirme durumunda olduğumuz
kabiliyetlerimiz var. Evet biz Mele-i A’lâ’nın sakinleri arasında yerimizi
alabilecek şekilde kabiliyetlerle techiz edilmiş bulunuyoruz. O sonsuzdan gelen
lütufların kadrini bilmek O’na karşı tazimin, bunca potansiyel imkânlarla
donatılan şahsımıza karşı da saygılı olmanın gereğidir. İlâhî kitaplar bu mesajın
sesi-soluğu, nebiler bu gerçeğin en doğru temsilcileri, o altın zincirin son
halkası ise bu hakikatin en parlak burhanı ve ahlâk-ı âliyenin en müstesna
sultanıdır.

Kur’ân-ı Kerim, Kalem sûresinde, “Her hâlde Sen, ahlâkın –Kur’ân
buudlu, ulûhiyet eksenli olması itibarıyla– ihatası imkânsız, idraki nâkabil
en yücesi üzeresin.”6 Şuarâ sûresinde de: “Bu, senden evvel gelen
peygamberlerin ahlâkıdır.”7 buyrularak, O’nun bu derinliğine ve enginliğine
işaret edilmiştir.

10. Dünya Hayatının Ziynetleri
Kur’ân-ı Kerim’de Kehf sûresi: “Servet ve oğullar, dünya hayatının

süsüdür; ölümsüz olan iyi işler ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha
hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır.”8 buyrularak, genel anlamda
mal ve evladın dünya hayatının ziyneti, debdebesi, ihtişamı olduğu vurgulanır,
hafife alınmaz konumu hatırlatılır. Evet bunlar, dünyanın dünyaya bakan
yönleridir ve onun bu ciheti solan, pörsüyen, bozulan, rahatsız eden cihetidir.

Demek ki dünya malı bizzat iftihar edilecek bir şey değildir. Hadd-i zatında
evlat da kendisi ile iftihar edilecek bir şey değildir. Ancak bunlar, ahirete,
Allah’a müteveccih olunca kıymetler üstü kıymetlere ulaşır ve bâkiyât, sâlihât
sırasına girerler. Sâlihâta dönüşünce de, burada bir tohum iken ahirette
semalara ser çekmiş ağaçlar gibi salkım salkım meyveleriyle arz-ı endam
ederler.

Arz etmeye çalıştığımız bu hususlar, Kur’ân-ı Kerim’in bizim için vaz’ettiği
prensipler olarak en doğru yöntemi tayin eden hayatbahş hususlardır. Bunlar,
sadece Kur’ân’ın eczahane-i kübrası ve Resûl-i Ekrem’in uğurlu, bereketli
elleriyle ördüğü, temsil buyurduğu sistem içinde mevcuttur. Vahyin, Sünnetin
ulvî sadasına kulak kesilip, onunla hayatbahş olmak ise tamamen bir nasip
meselesidir.

11. Merhametli Olmak



Kur’ân-ı Kerim, –Hz. Eyyûb (aleyhisselâm) misalinde olduğu gibi9–
insanların değişik problemler karşısında, Allah’ın rahîmiyetine sığınmaları
gerektiğine işaret eder. Evet, O’nun rahmâniyet ve rahîmiyetine sığınmak;
nefsimize, ailemize, sokağa saldığımız çocuklarımıza, yakınlarımıza karşı hem
O’nun rahmetinden bir istimdat hem de aczimizi, zaafımızı ilân sadedinde
O’nun, her şeyin hakkından gelebileceğini kabul ve itiraftır. Ayrıca merhamet
aynı zamanda bir vesile-i merhamettir. Merhametli olunursa, Allah da
merhamet eder. Bozulmalar, tefessüh etmeler karşısında duyarlı olunursa, O da
bozulacak şeyleri korumaya alır.

Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle ferman eder: “Yerde
bulunanlara merhamet edin ki Mele-i A’lâ’nın sakinleri de –veya Allah– size
merhamet etsin.”10

Esas ölüm ve felaket, trafik kazaları vs. meydana gelen felâketler, ölümler
değildir. En büyük ölüm ve felâket, insanın özünü gaflete salması,
duygusuzlaşması ve gönül dünyasında ölmesidir. Evet en büyük belâ, evin
içindeki yangını bilememe, çocuğun çürüyüp gitmesi karşısında duygusuz ve
hissiz olmaktır.

Anne-baba, evin içindeki mânevî yangından habersiz iseler, bundan daha
büyük tâli’sizlik, bundan daha büyük gaflet, bundan daha büyük dalâlet olamaz.
Böyleleri hâllerine ne kadar ağlasalar yeridir ama, ağlamak için de yine gönül
gerek.

12. A’lâ-yı İlliyyîn-i İnsaniyet
Ahlâkî sukût, en korkunç bir musibettir. Bu sebeple, Kur’ân’ın ahlâk

prensiplerinin, bugünün bunalmış insanlarına karşı en önemli bir şifa kaynağı
olduğunu düşünüyoruz.

Kur’ân-ı Kerim: “Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu
aşağıların aşağısına itiverdik.”11 buyurur.

Bu âyet-i kerimeyi şöyle anlamak da mümkündür: Biz insanı önce ahsen-i
takvîme mazhar kıldık; sonra da onu esfel-i sâfilîne ittik. Yani onu nefsiyle
sürekli mücadele edeceği, ara sıra düşse de çok defa iman ve amel-i salih
cenahlarıyla uçup, a’lâ-yı illiyyîn-i insaniyete (insanlığın en yüce mertebesine)
çıkacağı bir vaziyete dûçar ettik.

Bu âyet-i kerime bize kol kanat geriyor, kollarımızdan tutuyor, bizi a’lâ-yı



illiyyîn-i insaniyete çıkarıyor.. evet, düşmüşlükten, sukûttan, aşağıların
aşağısına yuvarlanmaktan, acizlikten, beceriksizlikten a’lâ-yı illiyyîne
çıkarıyor. Kur’ân’ın bu hususlarla alâkalı ışıktan mesajlarını önümüzdeki
bölümlerde arz etmeye çalışacağız.
1 Kasas sûresi, 28/77.

2 Buhari, enbiyâ 50; i’tisam 14; Müslim, ilim 6.

3 İsrâ sûresi, 17/70.

4 Buhari, enbiyâ 50; i’tisam 14; Müslim, ilim 6.

5 İbn Abdilberr, et-Temhîd 16/254; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 10/191.

6 Kalem sûresi, 68/4.

7 Şuarâ sûresi, 26/137.

8 Kehf sûresi, 18/46.

9 Bkz. Enbiyâ sûresi, 21/83.

10 Tirmizî, birr 16; Ebû Dâvûd, edeb 58.

11 Tîn sûresi, 95/4.



Birinci Bölüm 
EVLİLİK

Evlilik
1. Aile Terbiyesi
Bir önceki bölümde üzerinde ciddî ciddî düşünmemiz ve anlaşma

sağlamamız gereken bir kısım hususları irdelemiştik. Herkesin mutlaka
üzerinde durup düşünmesi çok elzem olan bu hususlara; “Umumi ahval
hakkında kanaatiniz nedir? Etrafınızda cereyan eden hâdiseleri nasıl
değerlendiriyorsunuz? Kabul etmediğiniz gayr-i ahlâkî davranışlara karşı
tavrınız nedir? Ahlâkî problemlerin çözümü konusunda ne düşünüyorsunuz?”
gibi sorularla dikkatleri çekmeye çalışmıştık.

Dünyanın mevcut durumundan memnun değilsek, bazı olumsuzluklar içimize
bir mızrak gibi saplanıyorsa; bu ortamı hazırlayan, sonra da bütün bu şeylere
vaziyet eden kimselerden hoşnut değilsek; çare ve önerilerimiz nelerdir? Evet
bütün bunları bilmemizde zaruret var.

İnanan insanlar, namaz kılmamayı ve onu hafife almayı, oruç tutmamayı ve
onu sıkıntılı bulmayı, sokaklarda avare gezmeyi ve şuna buna dalaşmayı –
bazıları bunları hürriyetin gereği görseler de– lâahlâkilik saymaktadırlar.
Binaenaleyh biz Kur’ân-ı Kerim’in ışığı altında ve onun prensipleri
çerçevesinde analiz ederek ahlâkı, ahlâksızlığı; terbiyeyi ve ondan ne
anladığımızı ortaya koymaya çalışacağız.

Ahlâkın en önemli esası inanç ve akidedir. Ancak her şey, sadece akideden
ibaret de değildir. Akide eğer pratik hayatla, yani amelî aktivite ile takviye
edilmez ve insan, inandığı şeylere göre bir çizgi takip etmezse, o inanç sadece
bir kanaat olarak kalır. Bu durum, ferdin ne şahsî hayatında ne de ailevî ve
içtimaî hayatında etkili olmadığı gibi yönlendirici de olamaz. Gerçi iman bir
ışık ve kuvvet kaynağı, imansızlık bir zaaf, bir boşluktur ama, hakikî iman,
gücünü amelle ortaya koyar. İnanmamış bir insanın toplumuna faydalı olduğu
görülmemiştir; faydalı olanlar da o kadar nadirdir ki, sayıları parmakla
gösterilebilecek kadar azdır. Meselâ, biri inanmaz ama, iffetlidir. Temel
kıstaslarımız açısından böyle zatlar faziletli sayılır mı sayılmaz mı
bilemeyeceğim. Çünkü gerçek fazilet, imana ve muhasebe duygusuna dayalı



olan fazilettir. Evet Allah’a, ahirete, kitaplara, haşre ve neşre, Cennet ve
Cehenneme iman, hayatımızı biçime koyan ve ona melekler seviyesinde bir
şekil veren, sonra düzenli yaşamamızı temin eden çok önemli unsurlardır.

İnanılan bu hususların gereğini yerine getirmek çok hayatîdir. Ahiret,
dünyada var oluşun hesabını vermenin mahkemesi, burada bizi insan olarak
yaratan ve en mükemmel biçime koyan Allah’a şükredip etmediğimizin hesap
mahallidir. Dünyada yığın yığın zalim, nankör ve Cenâb-ı Hakk’ı anlamamada,
O’nun gözler önüne serip teşhir ettiği sanatlarını görmeme hususunda ısrar
eden, hatta gözlerini kapayıp görülecek onca güzelliği görmezlikten gelen;
binlerce renk, ses, desen, şive, nizam ve ahenge rağmen bir hayli körler,
sağırlar, kalbsizler de var.. Allah, işte hem bunlar için hem de inananlar için
haşr u neşir yapacak, cennetini, cehennemini hazırlayacak; iyi, faziletli, kalbî ve
ruhî hayata açık, maâliyâta (yüceliklere) müştak hislerle yaşayan insanları,
hesapları görüldükten sonra, bu dünyada nasıl “a’lâ-yı illiyyîn-i insaniyet”e
çıkmış, mükemmel, faziletli kimseler olarak yaşamışlarsa, ahirette de faziletli
insanlara vaadedilen cennetlerle serfiraz kılacaktır.

Evet mü’min, işte bunları düşünen ve hayatını ona göre tanzim eden insan
demektir. Bu itibarla evvelâ, hem fertte hem de cemiyette akide ‘inanç’ çok
sağlam olmalıdır ki, saptıran değişik hisler karşısında imanın gücüyle istikamet
korunabilsin. Bazen inanıyor bazen inanmıyor görünen fertlerin teşkil
edecekleri ailede de, toplumda da hayır yoktur. Böyle bir cemiyette ve onların
teşkil edeceği millette de hayır yoktur. İnsanlar evvelâ çok iyi inanmalıdırlar
ki; dahası, yarına çıkacağına inancından daha kat’î bir şekilde dünyanın yarını
olan ahirete gidileceğine de inanmalıdırlar ki, Allah’a yakın, topluma da yararlı
birer unsur hâline gelebilsinler.

Evet hemen her ferdin, çalışmadığı zaman aç kalacağı endişesini taşıdığı
kadar; amel etmediği, iş yapmadığı ve pratikte inancını yaşamadığı zaman
Allah’ın huzurunda ağır bir sorguya çekileceğine inanacak kadar sağlam bir
akideye sahip olması çok önemlidir. Böyle bir imana sahip olan fert, bu
kanaatin meydana getireceği bir kuvve-i anilmerkeziye (merkezkaç kuvveti) ile
salih amellere yönelecek ve yüzünün akı ile Allah’ın huzuruna çıkabilmek için
yerlere yüz sürecektir.

Böyle fertlerden meydana gelen aileler konusunu ayrı bir bölümde; ailenin
çeşitli yönlerini, aile içinde yetişecek gençlerin, delikanlıların, küçüklerin,
daha küçüklerin nasıl ahlâk-ı âliye-i İslâmiyeyle mütehallık kılınmaları



gerektiğini Kur’ân-ı Kerim’den âyetler ve Sünnet’ten bazı hadislerin ışığı
altında ileride ele alacağız.

Evlat ve mal dünyanın süsü, ziynetidir.1 Değerlendirilebilirse, ahiretin de
zâd-u zahîresidir. Allah, insanların gönüllerini bunlarla sevince, sürura
ulaştırır. Bunları göze ziynet, kalbe gıda yapar. İnsan bu ziynetleri gördükçe,
pratikte dünya mutluluğunu, ümitlerinde de ötelerin saadetini duyabilir. Ne var
ki siz bu ziynetleri eğer bakileştiremezseniz, mutlu olamazsınız; olsanız da
buruk yaşarsınız.. evet evladınız, torununuz, dünyanız sizi rahatsız edebilir.
Aksine fâni ve zâil olan bu şeyleri bakileştirip kâinatın Yaratıcısı adına bakıp
gördüğünüz, O’nun yolunda ve O’nun istediği istikamette kullandığınız ve
geliştirdiğiniz zaman, son zannedilen her noktanın bir başlangıç olduğunu
göreceksiniz. Dünya hayatının hitama erip kapanmasıyla biten bütün fâni ve zail
ziynet, debdebe, ihtişam öbür âlemin açılmasıyla en mükemmel şekle
bürünerek orada da devam edecektir.

2. Yuvanın Önemi
Bir millet ve bir toplumun mükemmeliyeti aileden, eşlerin el ele verip

kurdukları yuvadan başlar. Bu itibarla terbiye, yuvadan başlamalı ki kalıcı
olsun. Yuva terbiye esasları üzerine kurulamamışsa, cemiyetin terbiyeli olması
da düşünülemez. Hatta kusursuz bir talim ve terbiye politikası ideal insan
yetiştirmede çok önemli olsa da, yuva, verdiği ve vereceği şeyler açısından hep
önemini koruyacaktır.

Yuvada ve hususiyle de, şuuraltı beslenme döneminde iyi beslenebilmiş
dimağlar, ciddî muhalif rüzgârlara maruz kalmazlarsa, ileride bazı küçük
tembihlerle şuuraltı müktesebatlarının kahramanları olarak karşımıza çıkıp bizi
şaşırtabilirler. Evet yuvada başarı, umum hayatta başarının ilk merhalesidir.. ve
bu merhale de sağlıklı bir izdivaca bağlıdır.

3. Evliliğin Gayesi
Aile, bazı yazarların anladığı gibi bir çocuk yapma fabrikası değildir; o,

toplumun en hayatî bir parçası ve milletin de ilk nüvesidir. Dolayısıyla da o, ne
bir kuluçka makinesi, ne de cismanî arzuların tatmin vasıtasıdır. O, kutsal bir
müessesedir. Kutsiyetin en belirgin çizgisi de nikâhtır. Belli prensipler
çerçevesinde, meşru bir akitle çiftlerin bir araya gelmesine nikâh denir ki; bu
hedefi, gayesi belli bir anlaşmadır. Allah, nikâh prensipleri için olmayan bir
araya gelmelere “sifah” ve “zina” nazarıyla bakar.



Din, “nikâh” adı altında böyle bir meşru birleşmeyi iyi bir milletin temeli,
rüknü, esası kabul eder. Ancak, meşru birleşmeler bile bir gayeye bağlıdırlar.
Maksatsız, gayesiz, gelişigüzel evlilikler meşru sınırları zorlayacağından bir
Müslüman bu konuda oldukça hassastır. Evet, izdivaçtaki hedef, Allah’ı hoşnut
ve Resûlullah’ı memnun edecek bir neslin yetiştirilmesi olmalıdır.

Hedefi ve gayesi olmayan izdivaçlar, niyetsiz ameller gibi bereketsizdirler.
Gaye olmayınca bazen dinine-diyanetine bakılmadan hiç tanınmayan birisiyle
sırf boyuna posuna bakılarak evliliğe benzeyen bir araya gelmeler uhrevî
derinliğinin olmaması yanında çok defa imtizaçsızlıklar ve geçimsizliklerle
sonuçlanır. Hele bir de, Kur’ân’a inanan ve inanmayan, Resûlullah’ı (sallallâhu
aleyhi ve sellem) tanıyan ve tanımayan iki kişi bir araya gelmişse.. evet, aileler
arasında inanma ve inanmama açısından zıt düşünceler söz konusu ise, dinî,
fikrî sürtüşmeler kaçınılmaz olur ve telâfisi imkânsız uyuşmazlıklar baş
gösterir.

“Gayeli izdivaç”, enine-boyuna düşünülerek, hissin yanında aklî-mantıkî
olan izdivaçtır. Ve evlenmede “maksat” düşünülerek hareket edildiğinden
ailede huzur vardır. Neticesi düşünülmeden ve bir gaye gözetilmeden yapılan
evliliklerin neticesinde ise, değişik sıkıntılar söz konusudur. Böyle bir yuvada,
aile fertleri sürekli huzursuzluk yaşarlar.

Din, bir taraftan evlenmeyi meşru kılıp onu teşvik ederken diğer taraftan da
meseleyi gaye ile sınırlandırmaktadır. Zaten insanın her işinde ve davranışında
bir gaye olmalıdır ki, teşebbüs ve atılımlarında da kararlı olabilsin ve o hedefe
ulaşmaya çalışsın. Şayet o bir gaye gözetmiyorsa, mesaisini de tanzim edemez
ve hiçbir zaman hedefe ulaşamaz. Buna “metod”, “usûl” ya da gayeyi nazara
almanız itibarıyla “finalite” de diyebilirsiniz. Şu bir gerçektir ki, hareket ve
davranışlarımızda gaye gözetmiyorsak, başarı şansımızı da büyük ölçüde
kaybetmiş sayılırız.

4. Evlenmenin Şartları
Din, izdivaç konusuna, tahminlerin üstünde önem verir. Buna paralel olarak

İslâm fıkıhçıları da “nikâh”ı mühim bir mesele olarak ele almış, konuyla
alâkalı ciltlerle kitap yazmış ve hassasiyetle üzerinde durmuşlardır. İzdivaç
veya nikâh meselesini farz, vacip, sünnet, haram, mekruh kategorilerinde
mütalaa etmiş ve biraz da şahısların özel durumuna bağlamışlardır. Bu, şu
demektir: Herkes gelişigüzel evlenemez; bir seviyeye gelen insan evlenme



mecburiyetinde; hatta bazı kimselerin evlenmesi vacip iken; bir başka
vaziyetten ötürü bir diğerinin evlenmesi mekruhtur.

Binaenaleyh, bunları hiç hesaba katmadan, sadece cismanî durumu nazar-ı
itibara alarak izdivaç yapan bir insanın, ileride cemiyete yararlı bir aile veya
bir çocuk kazandıracağı da şüphelidir.

İslâm hukukçularından Hanefiler ve Malikiler bu konuda birbirlerine yakın
sayılırlar; aradaki farklı düşünceler teferruata aittir. Bu büyük İslâm
hukukçularının tespitleri ile arz edecek olursak, nikâhla alâkalı, ana hatlarıyla

aşağıdaki gibi bir tasnif ortaya çıkar.2

a. Farz Olan Evlilik
Zinaya düşme ve haram irtikâp etme tehlikesi karşısında bulunan bir kimse,

mihir ödeme gücüne ve ailesini geçindirecek kadar nafaka temin etme imkânına
sahipse; hatta bazılarına göre oruç da tutamıyorsa onun evlenmesi farzdır.

Yani harama düşmemek için evlenmek esastır ve haramla yüz yüze gelen
birinin başvuracağı tek çare evlenme olmalıdır. Gayr-i tabiî yollarla izdivaçtan
kaçmak, tabiatla savaştır ve böyle bir savaşa kalkışanın yenik düşmesi de
kaçınılmazdır.

b. Vacip Olan Evlilik
Şayet evlendiği takdirde mihir ödeme ve aileyi geçindirme gücüne sahip,

haram irtikâbı söz konusu değil ama sırf bir “endişe” olarak bahis mevzuu ise
onun evlenmesi de vaciptir. Bu tevcih de yine bazı fakihlere aittir, umumun
görüşü ve içtihadı değildir.

c. Sünnet Olan Evlilik
Herhangi bir tehlike söz konusu değil, evlenmeye de arzu ve rağbet varsa,

kısaca böyle birinin evlenmesi de sünnettir.

d. Haram Olan Evlilik
Evlenmekle haram irtikâp edecek; evini geçindirebilmek için gayr-i meşru

kazanç yollarına girecek, irtikâp, ihtilas, rüşvet... gibi muharremâtı irtikap
edecekse, bu insanın evlenmesi de haram ya da en azından mekruhtur.
Zevcesine zulmedecek kadar dengesiz biri için de aynı mütalaayı serdedenler
vardır.

e. Mekruh Olan Evlilik



Bazılarına göre harama girme, cevir ve zulümde bulunma kat’î değil de
ihtimal dahilinde ise bu durumdaki birinin evlenmesi de mekruhtur.

f. Mübah Olan Evlilik
Helâlinden kazanan, zinaya düşme ihtimali bulunmayan, mihir verecek güce

ve nafakaya da gücü yeten temkinli ve tedbirli birinin izdivacı da memduh veya
mübahtır. Böyle birisi ister evlenir, isterse evlenmez.

İmam Şafiî (radıyallâhu anh) diyor ki: Nikâh, haddizatında bir muamele, yani
mübah bir iştir. Fakat haramdan kaçınmak için vacip olur. Aslında burada Şafiî
mezhebi de Hanefîlerin mülâhazalarına yakın bir görüş ortaya koymaktadır.
İmam Ahmed İbn Hanbel, geçimini temin edebilsin, edemesin; ailesini
geçindirsin, geçindiremesin, mihir verebilsin, veremesin; zinaya düşme
tehlikesi karşısında herkesin evlenmesinin farz olduğu görüşündedir. Esasen bu
görüşler tetkik edildiğinde birbirlerine çok da uzak olmadıkları görülecektir.

Bu hususlarla, izdivaçta dinin nasıl bir kısım gayeler takip ettiğini,
evlenmenin basit, hissî bir mesele olmadığını göstermeye çalıştık. Şayet bu
önemli iş, mantıkî, hissî boşluklara sebebiyet vermeyecek şekilde sağlam
esaslara bağlanmazsa, mahkeme kapıları, dul ve sahipsiz kadınlar, ortada
kalmış çocuklar bu işin kaçınılmaz sonucu olacaktır. Din, bütün bunların önüne
ta baştan bir set koyarak, neticesi bu türlü olumsuzluklara müncer olan bir
izdivacı haram, mekruh gibi kategorilerle zapturapt altına alır; his ağırlıklı bir
meselede akıl, mantık ve muhakeme yolunu öne çıkarır.

Bizim burada, vurgulamak istediğimiz husus, evlenmenin çok ciddî bir
müessese olduğu, onunla toplumun en önemli unsuru olan ailenin teşekkül
ettirildiğinin vurgulanmasıdır. Bu itibarla evlilik düşünülürken ferdin
cismaniyetiyle alâkalı alelâde bir durum olarak değil; bütün bir toplumun, hatta
topyekün bir milletin saadetini alâkadar eden dinî, millî ve âlemşümûl bir
mesele olarak düşünülmelidir. Bu konuda ferdin bedenî ve nefsânî durumunu
alâkadar eden hususa gelince, bu sadece gaye-i uzmâ’nın husule gelebilmesi
için Allah tarafından insana lütfedilmiş bir prim ve bir bahşiştir. Tabir caizse,
bu bir avans olarak değerlendirilmeli ve insanlık neslinin bekası, millî
istikbalimizi bayraklaştıracak yüksek karakterli fertlerin yetiştirilmesi gibi
mühim hizmetin peşin mükâfatı olarak görülmelidir.

Doğrusu İslâm dini, bu konuya oldukça önem vermektedir denilebilir. Öyle
ki, izdivaçta her şey, inceden inceye düşünülecek, bin türlü hesap yapılacak ve
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hiçbir yanlışlığa meydan vermeyecek şekilde hassas davranılacaktır..
davranılacaktır ki, kurulan yuva, yuva yıkımını netice veren sebeplere bina
edilmesin.

g. Delillerin Münakaşası
Hasen derecedeki bir hadis-i şerifte Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve

sellem) şöyle buyurmaktadır: “Evlenin, çoğalın; ben kıyamet gününde sizin
çokluğunuzla iftihar ederim.”3

Başka bir hadis-i şeriflerinde de: “Velûd olan yani çok doğum
yapabilecek kadınlarla izdivaç yapın.”4 buyurmaktadır.

Konuyla alâkalı bir âyet-i kerimede de şöyle buyrulur: “Aranızdaki
bekârları (hürlerle mümkün olmasa da) kölelerinizden ve cariyelerinizden
elverişli olanlarla evlendiriniz. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile
onları zenginleştirir. Allah, (lütfu) çok geniş olan ve (her şeyi) bilendir.”5

Nikâh yapma imkânına sahip bulunmayan, yani infak edemeyen ya da mihir
veremeyen, daha doğrusu bir aileyi geçindiremeyen kimseye gelince, Allahu
Teâlâ onu, fazlıyla zengin kılacağı ana kadar sabretmeli, iffetiyle yaşamalı ve
harama girmemelidir.

Bu son nas ve onun yorumları, diğer delillerle zahiren çatışıyor gibi görünse
de temel espri açısından aynı gerçeklerin vurgulandığında şüphe yok.

Şöyle ki: “Evlenin, çoğalın, zira ben, kıyamet gününde sizin çokluğunuzla
iftihar ederim.”6 hadis-i şerifi, –mazmunu mahfuz– mefhum-u muhalifi ile
şunları hatırlattığı söylenebilir: Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
şayet izdivaçla iftihar edeceği bir nesil hedeflenmemişse, o izdivaç ya da
çoğalmanın hiçbir anlamı yoktur. Evet terörizme ya da sefahete bulaşmış, başı
secdesiz, vicdanı paslı, gözü kanlı bir nesil ile Resûl-i Ekrem’in iftihar
etmeyeceği açıktır. O’nun, çoğalmasını istediği nesil, Allah indinde de makbul
olan, O’nun rızasını kazanmaya teşne bulunan din-i mübîni yaşayan ve yaşatan
bir nesil olmalıdır. Kur’ân-ı Kerim, değişik nûrefşan beyanlarıyla bu
mülâhazaya en sağlam referanstır: “Servet ve oğullarınız, dünya hayatının
süsüdür; ebediyet vaadeden iyi işler ise, Rabbinin nezdinde sevapça daha
hayırlı, ümit bağlamaya da daha lâyıktır.”7 Evet işleriniz ahirete müteveccih
ise siz Rabbinizden, o da sizden hoşnut olacağı bir yola girmiş sayılırsınız.

Bu mütalaa ile vardığımız sonuç şudur: Evlenmede asıl hedef, Allah’ı ve



Resûlü’nü hoşnut edecek bir neslin yetiştirilmesidir. Onun için mütedeyyin,
milletine âşık, ailesine sımsıkı bağlı, çocuklarının terbiyesi üzerinde
hassasiyetle duran kimseler, değişik çarpık düşüncelere rağmen, yoluna ve
usûlüne uygun şekilde çocuk sahibi olma konusunda kat’iyen tereddüt
etmemelidirler. Zira böyle bir neslin çoğalması ümmet-i Muhammed’in yüzünü
güldürecektir.

Buraya kadar serdedilen mülâhazalarla alâkalı Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) gençlere yaptığı şu tavsiye de oldukça önemlidir: “Ey
gençler topluluğu! İçinizden evlenme imkânına sahip bulunanlar evlensin.
Evlenemeyenler ise oruç tutsun. Çünkü bu, harama karşı siperdir.”8

Evvelâ oruç, umumi mânâda bir perhiz vazifesi görür. Mide ile beraber
diğer beşerî duyguları da zapturapt altına alıp Allah’ın emrettiği istikamette
kullanmayı kolaylaştırır.

Sâniyen, izdivaç ciddî bir hâdisedir.. ve insanın, düşünüp taşınmadan hemen
karar verip yapmaya teşebbüs edeceği basit bir iş değildir. Akıl, mantık
süzgecinden geçirilmeden aceleye getirilmiş evliliklerde huzursuzluk çokça
görülen bir hâdisedir. Huzursuz bir ailede yetişen çocukların, gerekli terbiyeyi
alamayacakları, anneli-babalı, fakat yetim gibi büyüyecekleri, bazen de anneye-
babaya hatta cemiyete düşman, hissiz, duygusuz yetişecekleri kaçınılmazdır.

Çoğu batılı ülkelerde durum bu merkezdedir.
Evet buralarda izdivaç ciddî bir mesele olarak ele alınmamakta ve gerekli

disiplinler içinde gerçekleştirilmemektedir. Bu çok ciddî ve hayatî hâdise,
insanların bazı ihtiyaçlarını karşılamaya matuf, yeme-içme-ıtrahta bulunma
türünden bir vak’a gibi algılanmakta, gaye çerçevesi daraltılmakta ve tamamen
mânâsızlaştırılmaktadır. Bugünkü Avrupa, dünkü Roma’nın dolaştığı
uçurumların kenarında dolaşmakta ve adım adım ölüme yaklaşmaktadır;
yaklaşmaktadır zira ailenin bozulduğu, fertlerin dejenere olduğu hiçbir millet
ayakta kalamamıştır.

Kilise, bu problem karşısında ne düşünür, sosyal bilimciler ne derler,
terbiyeciler ne düşünürler, bunları bilemeyeceğim. Bildiğim bir şey varsa o da,
bu hissizlik, bu mantıksızlıkla malul toplumların uzun ömürlü olamayacağıdır.

Merhum Kutub, konu ile ilgili bir izlenimini şöyle nakleder: “Ben
Amerika’da onların dinî hayatını tetkik esnasında enteresan şeylerle
karşılaştım. Bir keresinde, kadın-erkek karmakarışık kiliseye girdiler,



ibadetlerini yaptılar. Papaz dua ettikten sonra onları, dans edip, eğlenecekleri
ve daha başka şeyler yapacakları bir başka salona aldı, ışıkları söndürdü.
Onlar eğlenirken o da zevkten dört köşe oluyordu. Evet papaz onları kiliseye
getirdim diye seviniyordu.”

Oysaki kiliseye gelmek gaye olmadığı gibi, camiye gitmek hatta Kâbe’yi
tavaf etmek, Beytullah’ın etrafında dönmek de gaye değildir. Gaye, Allah’ı
hoşnut etmek ve Allah’ın dediği yolda olmaktır.

Hekim olan bir arkadaşım ihtisası münasebetiyle Amerika’ya gitmişti.
Geldiğinde intibalarını şöyle anlattı:

“Amerika’da bütün büyük şehirlerin merkezlerinde, kalabalık cadde ve
çarşılarda bulunan kiliselere gidenlerin büyük çoğunluğu yaşlı, iki büklüm,
oturduğu yerde uyuklayan kimselerdi. Acaba Amerika gençliği tamamen
tefessüh mü etmiş, diye düşündüm.

Sonra da New York’un dışında bir kiliseye gittim. Kilise bir tepenin başında
bulunuyordu. Oraya vardığımda, gençlerin o kiliseye âdeta aktığını, kadın-erkek
herkesin oraya geldiğini gördüm. Kilisede papaz devamlı olarak onlara nasihat
ediyordu; ama onların nasihate aldırdıkları yoktu. Herkes kendi keyfine
bakıyordu. Kilisenin içinde bulunmaları kârdır diye, papaz onların her hâline
göz yumuyordu. Kimisi eroin, kimisi morfin kullanıyor, kimisi de daha başka
işlerle meşgul oluyordu.”

Bilmem ki bu şekilde kiliseye gelmenin ne faydası vardır? Evet eğer kiliseye
gitmek, o insanı ruhanileştirmiyor, onun insanî duygularını harekete geçirmiyor
ve onu insanca yaşamaya sevk edemiyorsa, oraya gitmenin bir mânâsı, bir
gayesi de yok demektir.

5. Evlilikte Fıtrat Prensipleri
a. Her Hayrın Başı: Bismillah
Bizim ölçülerimiz içinde yuva kurmayı başaran eşler çok mühim bir hâdiseyi

gerçekleştirmiş sayılırlar. Böyle bir yuva, yerinde bir mâbed, yerinde bir
mektep gibi vazife görür ve topyekün bir millete diriliş üfleyen bir “Beytullah”
hizmeti verir. Allah’ın vaz’ettiği prensiplere bağlı bu kabîl yuvalar bazen
umum bir toplum için DNA vazifesi görmüştür.

Burada bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz yemek yerken
“Bismillahirrahmanirrahim” deriz. Hatta bunu gönülden söylersek bereket
hâsıl olacağına inanırız. İçimizde iyi inanmış olanlar çok defa bu bereketi



açıkça da müşâhede etmişlerdir.
Keza bizler, çok işlerimizde, şeytanın şerrinden Allah’a sığınır ve Cenâb-ı

Hakk’ın bizi korumasını dileriz. En mahrem meselelerimize kadar her hususta
bu disiplinlere dikkat ederiz. Böyle bir istiâne ve istiâze sonucu dünyaya gelen
çocuklarımızın iyi, salih olacağına ve neticeye şeytanın parmak
karıştıramayacağına inanırız.

Bu istiâne ve istiâzeyi yapmayan birinin, küçük gibi görünen böyle bir ihmal
sonucu başına öyle gaileler gelir ki, o, nereden geldiğini bilmez ama, onların
altında ezilir gider. İnsan, bu konuda hiçbir noktayı ihmal etmemelidir.
Yapmakla mükellef olduğu büyük-küçük her şeyi yapmalı, tâbi tutulduğu
imtihanın bütün şartlarını yerine getirmeli, dinin kendisine yüklediği
sorumlulukları yerine getirirken fevkalâde hassas ve titiz davranarak asla
gaflete düşmemelidir.

Bazen bir anlık fütur, tıpkı dümen ve direksiyondaki kimsenin küçük bir
gafletinin sebebiyet verdiği bir akıbeti netice verebilir. Evet mü’min, her an
Allah’a dayanıp, Allah’a sığınmalıdır. En basit bir muamele gibi görünen
nikâhta dahi hep bu duygu ile hareket etmelidir. Nikâh, Allah adına yapılır,
Allah’a bağlanmadan yapılan nikâhın bereket getireceği, hayra vesile olacağı
düşünülemez. Evet nikâh mânevî bir bağdır; kerameti de Allah’la
irtibatındadır.

Bu itibarla nikâh, Allah adına olacak ki, bereketli olsun. İçinde dua olacak
ve Allah’ın vaz’ettiği prensipler çerçevesinde gerçekleşecek hatta mihir
söylenecek ki istikbal vaad etsin. Allah kendi adı anılan nikâhı meymûn ve
mübarek kılar. Böyle bir nikâh, Allah’ın teminatı altındadır. İhtimal, istikbal
vaadedicidir ve eşler arası imtizaca da vesiledir.

Günümüzde eşler arası çok sık şekilde boşanma hâdiselerine şahit olunmakta
ve evliliklerde ciddî bir bereketsizlik, uğursuzluk ve hayırsızlık görülmektedir.
İşlerin Allah adına yapılmaması, gelişigüzel ve hedefsiz olması, her şeyin sırf
şehevî hislerini tatmin esasına bağlanması ve bütün bütün insanî değerlerin
gözardı edilmesi, Batı aile sistemini temelden sarstığı gibi bizi de ırgalamış
sayılabilir. Umumi ahval onu göstermektedir. Cenâb-ı Hak’tan inayet ola...

b. Eş Seçme
Evliliğe teşebbüs edecek kimsenin düşüneceği ilk husus, kendi duygu ve

düşüncesine uygun bir eş araştırmaktır. Şimdilerde pek çok genç bu hayatî işi



sırf hisleriyle değerlendirmekte ve sokakta, çarşıda, pazarda tanıştığı biriyle
hemen yuva kurmaya çalışmaktadır. “Nedir, ne değildir, evlenme ve yuva
kurma mantığı nasıldır?..” gibi mülâhazalar gözardı edilerek gerçekleştirilen
izdivaçların bir felâket getireceği açıktır. Oysaki, kendileri dışında konuya
daha farklı bir gözle bakan, daha başka hesap ve kıstaslarla değerlendiren
kimselerin reylerine, görüşlerine müracaat edilebilirdi ve yararlı da olurdu.

Bazen böyle hissî bir mülâhaza ile gerçekleştirilen bir evlilik, cennet köşesi
telâkki edilen yuvayı bir cehennem çukuruna çevirebilir. Bildiğimiz,
tanıdığımız birçok insan vardır ki bunların dinî salâbeti, aşkı, heyecanı bizce
müsellemdir ama, bu mevzudaki münasebetsizlikten ya da bir hesapsızlıktan
bütün hane halkı derin bir bunalım içindedirler ve âdeta kaos yaşamaktadırlar.

Böyle bir ailede, çekişme ve sürtüşmelerin ardı arkası kesilmez. Erkek
dinini yaşamak ister, kadın rahatsız olur. Bunun aksi de her zaman söz
konusudur. Dolayısıyla da böyle bir ailede kadın ve erkek hiçbir zaman vahdet
teşkil edemezler, yuvayı paylaşamazlar, aksine hep farklı kutuplar gibi yaşarlar.
Böyle bir ailede birbirine zıt iki çeşit kitap, iki çeşit gazete okunur, iki çeşit
hikâye anlatılır, iki çeşit aile toplantısı yapılır. Kadın bir şey ister erkek onu
reddeder. Kadın din der, iman der, ahlâk der; erkek bunları kavga vesilesi
yapar. Böylece bu ailede dual bir hayat yaşanır; buna da yaşama denecekse!

Bu çarpışma ve boğuşmada çocuklar bazen bir tarafa bağlanır, bazen de bu
iki cephe arasında hissiz, duygusuz; cemiyete ve aileye düşman hâle gelirler.
Binaenaleyh, erkek veya kadın izdivaca adım atarken, bu konuyu çok iyi
düşünmeli, gerekirse tecrübe sahipleriyle istişare etmeli ve tercih sebeplerini
çok iyi belirlemelidirler.

Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem), konuyla alâkalı şöyle ferman
eder : “Kadın dört şeyden dolayı alınır: Malı, soyu sopu, güzelliği ve
dindarlığı; sen dindar olanını seç ki huzur bulasın.”9

Din, en önemli bir tercih sebebidir. Şayet biri cemal sahibi, diğeri de orta
güzellikte ama dinî duygusu mükemmel iki aday söz konusu olursa, ahlâkî ve
dinî fâikiyet tercih sebebi olmalıdır. Evet aile hayatı, sadece dünyaya ait bir
hayat değildir; o evlatlarla, torunlarla devam eden ve ahirette de beraberliği
söz konusu olan bir hayattır. Aslında iyi bir yuva, dünyada cennet köşelerinden
bir köşe olabilecekken, bazı yanlışlıklardan ötürü kabre çevrilmiş ve tabiî
ötelerin mutluluğuna götüren yolları da yıkıp harap etmiştir.



Bu itibarla, müstakbel eşin dinî düşüncesine, ameline, özellikle de akidesine
mutlaka dikkat edilmelidir. Akide hususunda bir yanlışlığı, bir inhirafı olan
erkeğe kızını veren bir kimse, meydana gelecek bütün olumsuzluklardan mesul
sayılır. Aynı durum erkek için de söz konusudur. Hatta, erkeğin ciddî bir akide
problemi varsa, mesele temelden olumsuz demektir; zira nikâhın geçerli
olmasında iman temel bir rükündür. Allah’a inanmayan, dinî emirleri hafife
alan bir insanın ciddî bir “iman” problemi vardır. Dolayısıyla da nikâh akdinin
varlığı için en önemli bir unsur yok demektir.

Sadece makam, mevki, mansıp, şöhret, para, maaş mülâhazalarına
bağlanarak gerçekleştirilen bir izdivacın dini de diyaneti de hafife aldığı
açıktır.. ve böyleleri kazanma kuşağında kaybetmişlerdir. Bir kere izdivaçta
öncelikle aranan husus dinî vasıftır. Dinin temeli akidedir. Akidesi olmayan bir
kimseyle izdivaç hiçbir zaman gerçek mânâsı ile bir izdivaç değildir; o, sadece
bir araya gelmedir.

Bu tespitlerimiz elbette ki dindarlar ve dinin kanunlarını, kıstaslarını kabul
edenler içindir. Şunu bir kere daha belirtmeliyim ki, izdivaç, dünyevî-uhrevî
mutluluğun çok önemli bir dayanağıdır; böyle ciddî bir konuda yanlış yapan her
iki dünyasını da karartmış olur.

Her şeyden evvel çevrenizi, dinî duygularla iyi beslenememiş çoluk çocuk,
evlad-ı iyal sarmış ise, zaten işe vaziyet etmeniz çok müşkül olacaktır. Bir
inayet eli, harikulâde kabilinden imdadınıza yetişir, sizin ihmallerinize,
yanlışlarınıza terettüp eden çarpıklıkları düzeltirse ona, “Allah’ın inayeti” der
ve devamını dileriz. Ne var ki, bu her zaman da böyle olmayabilir...

c. İyi Evlat Yetiştirme
Anne ve baba, iyi evlat yetiştirme konusunda mutlaka mutabakat

sağlamalıdırlar. Çocuk yetiştirme kabiliyet ve istidadı olmayan, olsa da
sorumluluk yüklenmeyen bir anne ve onların hiçbir problemiyle meşgul
olmayan bir babanın vesayetindeki çocuklar anne ve babaları olsa da
yetimdirler.

Allah’ın, şefkat, merhamet, incelik ve hassasiyetle donattığı, donatıp
çocuklarını yetiştirme konusunu tabiatının bir derinliği hâline getirdiği anne,
ruhundaki bu potansiyeli mutlaka onları hakikî insanlığa yükseltme
istikametinde kullanmalıdır. Zaten o fıtratı itibarıyla bir muallime, bir
mürebbiye ve bir mürşidedir. Onun en önemli vazifesi çocuğunu yetiştirme



olmalıdır. “Allah, anne ile çocuğunun arasını ayıranı kıyamet gününde
sevdiklerinden ayırır.”10 hadisi de annenin çocuk terbiyesindeki müstesna
rolünü gayet net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Anne, donanımının gereğini yerine getirirken baba da hilkat ve konumunun
icabı daima temkinli, dirayetli, kiyasetli ve dikkatli olması gerekmektedir. O
siyasetle, memuriyetle, ticaretle, ziraatla vb. işlerle meşgul olur ve biraz da
tabiatının gereği ailedeki ayrı bir boşluğu doldurur. Evet o, gücü, mukavemeti
ve farklı yapısıyla ayrı işlere namzettir. Zaten kadimden beri o hep hususî bir
sorumluluğun insanı olagelmiştir. Ormandan ağaç kesmeden alın da, saban
sürmeye; arpa, buğday ekip biçmeden inşaatlardaki ya da fabrikalardaki bütün
ağır işlere kadar her şey ona bağlı devam edegelmiştir. Böyle ağır işlere,
bedeniyle, iradesiyle mukavemet edebilecek erkek bence yerini korumalı, kadın
işleriyle kadınlaşmamalı ve kadını da takatini aşkın ağır işlerle
uğraştırmamalıdır.

Ayrıca erkek, bir mukavemet âbidesidir ama, bir şefkat kahramanı değildir.
Şefkat, annenin en önemli derinliğidir; o, dokuz ay karnında gezdirir çocuğunu.
Dünyaya getirir yüz zahmetiyle, bakar büyütür bin meşakkatiyle. Gece inlediği
zaman hemen kalkıp imdadına koşar.. ağladığında da bağrına basar.
Tabiatından kaynaklanan bir iştiyak ve insiyakla onu yaşatmak için yaşar. İşte
bir tarafta kadın diğer tarafta da erkek, teşkil ettikleri aile vahdetiyle cennet
saraylarını hatırlatan öyle bir yuva kurarlar ki bu yuvanın çehresinde öteleri
temâşâ edebilirler.

Batıda erkek bir dairede, kadın da bir dairede çalışır. Bu durumda çocuklar
ya başkasının yanında ya da çocuk kreşlerindedir.. evet erkek ve kadın da
çalışınca, çocuklar belli ölçüde de olsa yalnızlığa, sahipsizliğe terk edilirler.
Sonra bu insanlar kendi kendilerine şöyle teselli olurlar: “Orada çok şefkatli,
bilgili kimseler var. Çocuklara bizden daha iyi bakıyorlar.” Oysaki çocuğun,
bütün bunların ötesinde istediği daha başka şeyler vardır.

Kreşte çocuğun elbisesini yıkayabilirler.. yemeğini vaktinde yedirebilirler,
teneffüs etmek istediğinde dışarıya çıkarıp gezdirebilir ya da lunaparklarda
elinden tutup dolaştırabilirler; ama bunu yapanlar hiçbir zaman çocuğun annesi,
babası olamaz, onun en çok muhtaç olduğu şefkati ona veremezler. Şefkat,
çocuğun, annesinin yüzünde okuduğu, sinesinde bulduğu, babasının kucağında
hissettiği cibilli alâkadır. Bunu vermedikleri takdirde onu başka hiçbir



fanteziyle tatmin edemezler.
Böyle eğitim yuvaları veya kreşlere terk edilen çocuklar bir yana, çıraklık

devresinde bir ustaya veya kalfaya teslim edilen çocukları ele alalım; eğer bu
usta ve kalfa şefkatten uzak ve biraz da haşin ise, mütemadiyen huşûnet gören
bu çocuklar, zamanla öylesine duygusuz, öylesine katı ve öylesine merhametsiz
yetişirler ki; yabancılar şöyle dursun, annelerine babalarına karşı dahi kaba
davranmadan geri durmazlar. Böyle sert insanların, çıraklık devresinde, o
masum çocukların mülayim ruhlarında icra ettiği menfi tesir bu ölçüde olumsuz
neticeler tevlid ederse, daha dünyaya gelir gelmez götürüp yabancı kucaklara
teslim ettiğimiz çocukların, o yabancı nazarlar altında ne hâl alacaklarını
kestirmek zor olmasa gerek.

Her zaman kendisini bize Rahmân ve Rahîm olarak tanıtan, Kur’ân-ı
Kerim’de tam yüz on dört defa “Bismillahirrahmanirrahim” kelâm-ı mübecceli
içinde Rahmâniyet ve Rahîmiyetini anlatan Allah, bu mübarek isim ve
sıfatlarıyla annede tecelli etmiş gibidir. Evet Allah’ın Rahmâniyet ve
Rahîmiyetiyle bir haneye tecellisini, annenin bin bir ihtimamla çocuklarının
üzerine eğilmesi ve onları görüp gözetmesi şeklinde mütalaa edebiliriz. Böyle
bir mazhariyetin dünyada hiçbir şeyle değiştirilemeyecek kadar yüce olduğunda
şüphe yoktur.

Bir dönemde üniversitede eğitim gören, hatta yüksek lisans ve doktora
yapan, ama terör odaklarının eline düşmüş bazı gençler oldu ve anneyi babayı
ağlatan, onların ciğerini dağlayan merhametsiz, duygusuz nesiller yetişti; ancak
bunlar birer istisna idi ve okumanın, okutmanın aleyhinde delil teşkil edecek
şeyler değildi. Kimse evladını, bir kurşunla vurulsun ya da toplumun huzurunu
kaçırsın diye yetiştirmez; yetiştirmez ama bazen onların hiç beklenmedik
cereyanlara kapılıp gitmelerini de önleyemez. İşte ister böyle sürpriz
olumsuzluklar, ister muhtemel tehlikeler karşısında anne-baba her zaman yuvayı
bir koruyucu sera gibi kullanmalı, çocuklarının ahlâkî eğitimlerini öncelikli
hedef yapmalı ve çocuklarının zayi olmasına fırsat vermemelidirler.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, anne-baba, hisli, şuurlu, vatanına milletine,
dinine sımsıkı bağlı bir neslin yetişmesi için gerekli olan her şeyi yapmalı ve
onun aklî, kalbî, hissî, mantıkî boşluk yaşamasına fırsat vermemelidirler. Şayet
anne-baba dindar, Kur’ân’a bağlı, İslâm’ı bilen kimseler ise çocuklar da –
İnşaallahu Teâlâ– şuurlu yetişecek ve milletlerinin ikbal yıldızını
parlatacaklardır.



6. Annenin Yüksek Fazileti
Anne, bir milleti yetiştiren ailenin en önemli unsurudur. O, İslâm nazarında o

kadar mukaddestir ki, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Cennet,
annelerin ayakları altındadır.”11 buyurur.

Öyledir, zira anne, bir milleti yoğuran mukaddes bir el ve toplumun ilk
hücresini teşkil eden yuvanın da kurucusudur; içinde cıvıl cıvıl çocukların
etrafa saadet ve neş’e aksettirdikleri bir yuvanın kurucusu...

Bu yönüyle İslâm, anneye öyle yüce bir pâye verir ki, bunun ötesinde ona
yeni pâyeler vermeye kalkışmak, o mukaddes varlığı hoyratlaştırmak onun
başındaki zeberced kakmalı tacı alıp yerine cam parçalarıyla süslenmeye
çalışılmış bir külah geçirmek gibi olur. Kadını ve erkeği yaratan Allah, onların
kâmet-i kıymetlerine göre onları teçhiz buyurmuş ve istidatları açısından da
verdiğini vermiştir. Kadın maddeten zayıf ve nahiftir. Kadın hâdiselerden daha
çabuk etkilenir. İşte bu tabiattaki birini, yaratılışına mülâyim gelen işlerden
uzaklaştırarak onun incelik, zerafet ve saygınlığıyla telif edilemeyen işlerde
istihdam etmek açıktan açığa ona bir zulümdür.

Aslında kadın dediğimiz bu nazik varlık öyle şeylerle teçhiz edilmiştir ki, o
yönüyle erkeğin fersah fersah önündedir. O bir şefkat kahramanıdır; evlatları
uğrunda öyle titrer ki bu konuda erkek onunla yarışamaz. Bu durum sadece
insanlık âlemine mahsus da değildir; tavuğun bütün sermayesi kendi hayatı
olduğu hâlde, yavrusunu köpeğin ağzından kurtarmak için çok defa kendini feda
eder. İşte bütün canlılarda yavrularına karşı, Allah tarafından verilen bu engin
şefkat duygusu, anneler için öyle muallâ bir sermayedir ki, bunu onun elinden
alıp da ona hangi pâyeyi verirseniz veriniz, Allah’ın verdiğinin yanında çok
sönük kalacaktır.

Her şeye mahrûtî bakıp geçtiğimiz bu bölümde, yuvanın nasıl kurulması
gerektiği konusunda bir fikir vermeye çalıştık. Akide, İslâm’ın pratik yönü,
eşlerin dini-diyaneti, mesai taksimi, yardımlaşma ve çocukların iyi
yetiştirilmesi konuları üzerinde durduk; ve Resûl-i Ekrem’in iftihar edeceği bir
ümmet olma gibi hassas konulara vurgulama yapıp geçtik. Önümüzdeki
bölümde aile çerçevesi üzerinde durmak istiyoruz.
1 Bkz.: Kehf sûresi, 18/46.

2 Bkz.: el-Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’ 2/228; İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid 2/2.

3 Abdurrezzak, el-Musannef 6/173; el-Beyhakî, Ma’rifetü’s-süneni ve’l-âsâr 5/220.



4 Ebû Dâvûd, nikâh 3; Nesâî, nikâh 11.

5 Nûr sûresi, 24/32.

6 Abdurrezzak, el-Musannef 6/173; el-Beyhakî, Ma’rifetü’s-süneni ve’l-âsâr 5/220.

7 Kehf sûresi, 18/46.

8 Buhârî, savm 10, nikâh 2; Müslim, nikâh 1, 3.

9 Buhârî, nikâh 15; Müslim, radâ’ 53.

10 Tirmizî, büyû’ 52, siyer 17; Darîmî, siyer 39.

11 el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 1/102. Aynı manadaki hadis için bkz.: Nesâî, cihâd 6; İbn Mâce, cihâd 12.



İkinci Bölüm 
AİLE

Aile
1. Nasıl Bir Aile?
Bir önceki bölümde cemiyetin en mühim rükünlerinden biri olan aile veya

yuvanın dinî prensiplere bağlılığı üzerinde durmuş ve her şeyin en mükemmel
şekilde gerçekleştirilebilmesini, mükemmel bir plana bağlayarak, bu fevkalâde
önemli işin daha düşünce safhasında iken ciddiyetle ele alınması gerektiğini
hatırlatıp geçmiştik. Evet herhangi bir iş plan safhasında iken ciddiyetle ele
alınmaz ve sağlam bir mantığa bağlanmazsa daha sonraki dönemlerde altından
kalkamayacağımız problemlere sebebiyet verebilir. Şayet bir bina yaptırırken
ihtiyaç ve estetiği ile bir plana bağlanmamışsa; sonradan “boz-yap”lardan
başımızı kaldıramayız.

Aile, cemiyetin en önemli rüknüdür. Bu rüknün sağlamlığı millet ve devletin
de sağlamlığı demektir. Öyleyse milletin ve devletin bu temel rüknü kat’iyen
projesiz ve plansız bırakılmamalıdır. Zira bu konuda bir ihmal topyekün millet
adına bir ihmal sayılır. Onun için biz aile üzerinde ciddiyetle durulması lazım
geldiğine inanıyor ve bunu oldukça önemli görüyoruz.. ve meşru olmayan bir
araya gelmelerden toplumun yara alacağı inancımızı bir kere daha vurgulamak
istiyoruz.

Evet hevesler, keyifler, ihtiraslar, kıskançlıklar üzerine bina edilen hedefsiz
bir yuva istikbal vaadetmeyeceği gibi millet bünyesinde de potansiyel bir
olumsuzluk unsuru olarak kalacaktır. Böyle bir yuva ihtimal; sürekli sokak
serserisi yetiştirecektir. Zira o kurulurken yümün ve bereket getireceği hesap ve
planıyla kurulmamıştır. Biz bu plana nikâh diyoruz ve nikâha giden yolda
nefsânîlik ve heveslerin bir yana bırakılarak mantığın, fikrin ve kalbin hâkim
olması gerektiğini düşünüyoruz ve yine böyle bir izdivaçta dinî duygu, dinî
düşüncenin esas alınmasının çok yararlı olacağına inanıyoruz. Kadın ve erkeğin
Allah’la münasebeti yoksa, onlardan meydana gelecek çocukların da şuurlu,
hisli, dengeli, düzenli ve sorumluluk duygusu taşıyabileceklerine ihtimal
verilemez. Eğer, her şeye rağmen iyi neticeler elde edilirse –ki edilmesi çok
zordur– onu da Cenâb-ı Hak’ın fevkalâdeden bir ihsanı sayar ve minnetle iki



büklüm oluruz.
Aslında yaşadığımız şu kevn ü fesat içinde her şey, bir sebebe bağlıdır.

Sebepleri gözeterek takip ettiğimiz konuları –Allah’ın tevfik ve inayetiyle– çok
defa düşündüğümüz tarzda elde edebiliriz. Teşebbüs ve değişik
mualecelerimizi, sebepleri görmezlikten gelerek ele aldığımızda sonuç hiç de
arzu edilen şekilde olmayabilir. Bu itibarla eğer haybet ve hüsrana düşmek
istemiyorsak, her meselede, sebepleri, mukaddimeleri, kemal-i dikkatle ele
alacak, ondan sonra Cenâb-ı Hak’ın lütfuna, inayetine güvenerek sonuçların
sıhhatli olmasını da sadece ve sadece O’ndan bekleyeceğiz.. evet, karar
verirken Allah’a güven tam olmalı ama bu noktaya kadar da fiilî dua
mahiyetindeki davranışlarda, sebeplere tevessülde kusur edilmemelidir.
“Esbaba tevessül mâni-i tevekkül değildir.” sözü bunu anlatır ve aynı zamanda
İslâmî bir kuraldır. Biz aile gibi ciddî bir müessesenin kuruluşunda da bu
prensiplere riayet etmenin gerekli olduğuna inanıyoruz.

Ailenin bu şekilde kurulması mevzuu benimsendikten sonra mükemmel
nesiller elde etme konusundaki prensipler de bir şey ifade edecektir. Ama
meselenin temelinde bir bozukluk varsa, daha sonraki mualecelerin tesiri de o
nispette azalacaktır. Temelinde yümün ve bereket olan bir ailede; yani mazbut
kadın, mazbut erkek, müslim kadın, müslim erkek; mü’min kadın, mü’min erkek;
sorumluluklarını yerine getiren kadın ve erkeğin bir araya geldiği bir yuvada
her şey yerli yerindedir ve bu yuva cennet köşelerinden bir köşedir.
Zannediyorum böyle bir çatı altında meydana gelen o yavruların cıvıl cıvıl
bağırıp çağırmaları dahi Allah nezdinde meleğin tesbihi gibi mukaddestir ve
dua mesabesindedir.

Kur’ân-ı Kerim, mesut bir toplumu, kadınıyla erkeğiyle ele alırken –ki,
yukarıda onun bir-iki mübarek cümlesini iktibas etmiştik– konuyu şöyle
resmeder: “Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar; mü’min erkekler,
mü’min kadınlar; taate devam eden erkekler, taate devam eden kadınlar;
doğru (sözlü) erkekler, doğru (sözlü) kadınlar; sabreden erkekler, sabreden
kadınlar; mütevazı erkekler, mütevazı kadınlar; sadaka veren erkekler,
sadaka veren kadınlar; oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar; ırzlarını
koruyan erkekler, (ırzlarını) koruyan kadınlar; Allah’ ı çok zikreden erkekler,
zikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için hem bir mağfiret hem de
büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”1



Bu erkek ve kadınlar, milletin en küçük hücresi olan ailede mü’min ve
müslim olarak bir araya gelmiş, Allah’a güvenmiş, gönülden O’na yönelmiş ve
Allah maiyetine ermiş, ibadet ü taat içinde hayatlarını geçirmektedirler.

Evet sözlerinde, davranışlarında sadık olan erkekler, sadık olan kadınların
ne ağızlarından çıkan sözler davranışlarını yalanlamakta, ne de davranışları
ağızlarından çıkan sözlerine ters düşmektedir. Öyle ki onların teşkil ettiği
yuvanın içinde hilâf-ı vâki hiçbir şeye rastlanmaz. O evde her şey doğru,
olduğu gibi görünmektedir. Dolayısıyla da bir insan, endam aynasının
karşısında kendisine çeki düzen verdiği gibi, çocuk da bu evdeki sıdk
(doğruluk) tabloları karşısında hep kendisine çeki düzen verecek, hilâf-ı vâki
herhangi bir beyana ve ters sayılabilecek herhangi bir davranışa şahit
olmayacaktır. O evde meydana gelen her şey doğrudur. Çünkü o evde sâdık ve
sâdıkalar vardır.

Sabreden kadınlar, sabreden erkekler, ibadet ü taatin ağırlığına, başlarına
gelen musibetlerin amansızlığına karşı dişlerini sıkıp dayananlar, günahlar
karşısında kararlı davranıp iffetlerini koruyanlar, masiyete girmeyi cehenneme
girmeye eş kabul edenler kullandıkları hâl diliyle, bütün çevrelerinin yanında,
çocuklar üzerinde dahi öyle müessir olacaklardır ki, zannediyorum dilleriyle
anlatacakları her şey böyle bir beyanın yanında sönük kalacaktır.

İçleri Allah’a karşı saygıyla dolup taşan, her zaman haşyetle tir tir titreyen,
ciddî bir hayatın ve müthiş bir akıbetin kendilerini beklediği düşüncesiyle
mükellefiyetlerini en iyi şekilde yaşamaya çalışan, hayatlarının her lâhzasında
yolun sonuna erip de, “ahirete gel” davetini bekleyen haşyet ve saygının
tüllendiği böyle bir evde çocuğun göreceği şey de hep ciddiyet, vakâr,
hassasiyet ve titizlik olacaktır. Böyle bir ailede çocuklar, yüzlerde yumuşak bir
endişe ve onu takip eden bir tatlılık, Allah ululuğunun mehâbeti ve cennet
ümidinin yüzlerde hâsıl ettiği neşeyi iç içe görecek; rahat fakat temkinli; mutlu
ama ufuklu; zevk u sefa içinde fakat istikbalin insanları olarak neş’et
edeceklerdir.

Bir evde iyiliğe açık, sadaka veren erkek ve sadaka veren kadın
bulunmalıdır; bulunmalıdır ki, çocuklarında cömertlik ruhu gelişebilsin. Evet
önce biz cömert olmalıyız ki onlar da olsunlar. Fakir, şöyle bir hâdiseye şahit
olmuştum: Sürekli kadın, efendisinden, efendi de hanımından gizli sadaka
veriyordu. Karşı karşıya geldikleri zaman birbirlerine ne diyor, nasıl
düşünüyorlardı bilemem!? Ama bir şey varsa o da bunlardan biri mütesaddık



(sadaka veren erkek), öbürü de mütesaddıka (sadaka veren kadın) idi. Bu
ailede neş’et edecek çocuklar mütesaddık ve mütesaddıka olmaya namzet
idiler.

Allah’ın emrettiği oruç disiplinini yerine getiren kadın ve erkekten meydana
gelen aile, bundan da meydana gelen cemiyet ve millet huzur ve emniyetin
başka bir buuduna adaydır.

Bütün bu sıfatlarının yanında bu insanlar, ırz ve namuslarını koruma,
iffetlerine toz kondurmama konusunda da fevkalâde hassastırlar. Yaşarlarsa
dinleri, namusları için yaşarlar. İşte dünya ve ahirette mesut olanlar da
bunlardır. Kur’ân-ı Kerim’in kadın ve erkeği müşterek ele alarak, bu iki
varlıkla örgülediği yapı, kanaviçesini bulmuşsa yapıların en mukaddesidir. Bu
iki rükünden meydana gelen ailede, millî ruh meltemleri esiyorsa, onların
evlatlarında, torunlarında da aynı esintiler hissedilecektir. Bu havanın bütün
aile fertlerinde, yani toplumun hücrelerinde devamı nispetinde içtimaî salâh söz
konusudur. Aksine bütün beklentiler bir kuruntu olur.

Şimdi bir fezleke mahiyetinde toplum, izdivaç, aile, mesut yuva konularını
farklı bir zaviyeden hulâsa etmeye çalışalım.

2. Çocuk Sahibi Olma
Konuya nassların ışığı altında baktığımızda görüyoruz ki, Kur’ân-ı Kerim

Allah’ın sevdiği, seveceği, hoşnut olacağı kimselerin çok olmasını istiyor.
Aslında, bütün nebiler, salihler ve diğer makbul insanlar da, tertemiz
nesillerinin çoğalmasını istemiş ve bu mevzuda sistemler geliştirmişlerdir.

Kur’ân-ı Kerim, Hz. Zekeriyya’nın, en samimî hislerle Allah’a yakarış ve
yalvarışını, sûre-i Âl-i İmrân’da şöyle dile getirir: “Orada Zekeriyya, Rabbine
dua etti. Rabbim, bana nezdinden tertemiz bir zürriyet ihsan eyle! Şüphesiz
Sen duayı hakkıyla işitensin, dedi.”2

Dikkat edilecek olursa, Hz. Zekeriyya, sadece “zürriyet” değil, “tertemiz
zürriyet” diyerek kayıtladı. Bu, “Allah’ı hoşnut, Nebiyi memnun ve babayı
mesut edecek, millet içinde mühim bir rükün olacak ‘tertemiz bir zürriyet’
ihsan eyle.” demekti. Hz. İbrahim –Allah’ın salât ve selâmı kâinatın
Efendisi’ne ve O’nun üzerine olsun– de oğlu Hz. İsmail’le Kâbe-i Muazzama’yı
inşa ederken Cenâb-ı Hakk’a şöyle yalvarıyorlardı: “Ey Rabbimiz! Bizi Sana
boyun eğenlerden kıl! Neslimizden Sana itaat eden bir ümmet çıkar.. bize
ibadet usullerimizi göster ve tevbelerimizi kabul et; zira tevbeleri kabul



a.

b.

c.
d.

eden, O çok merhametli olan ancak Sensin.”3

Onların zürriyetinden yüzlerce nebinin yanında, insanlığın yüzünün akı Hz.
Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) neş’et etmesi, Cenâb-ı Hakk’ın bu
önemli duayı kabulünün ifadesidir. Ayrıca, bütün sulehâ-yı ümmet de hep şöyle
yalvarmış ve Allah’tan salih nesiller istemişlerdir: “(Ve o kullar): ‘Rabbimiz!
Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva
sahiplerine önder kıl!’ derler.”4

Bunlar gibi daha değişik nasslarda, aile kurmanın semeresi olarak tertemiz
nesillerin istendiğini görmek mümkündür. Evet bu duaların hemen hepsinde,
tertemiz masum, günahsız, cürmü olmayan, müslim ve mü’min nesillere dikkat
çekilmiştir. Öyleyse konu, hanemizde neş’et edecek kimselerin çokluğu değil,
keyfiyet derinlikleri ve mânâ köklerine bağlılıklarıyla, Allah nazarında makbul
olmalarıdır. Böyle bir makbuliyete ermenin de belli yolları ve yöntemleri olsa
gerek.

Şimdi, bunlardan birkaçına hafifçe kapı aralamak istiyoruz:

3. Aile Reisinin Vazifeleri
Çocuğun doğumundan önceki tedbirler

Bunlardan bir kısmı mesken, yiyecek-içecek, giyecek gibi maddiyatla ilgili
meselelerdir.

Talim ve terbiye
Çocuğa güzel bir ismin verilmesi, süt emzirme, nafaka ve terbiyenin yaşa-

başa göre planlanması.
Terbiyede sorumluluk duygusu.
Aile büyüklerinin yeni nesillere güzel örnek olmaları ve ahlâk-ı âliye-yi

İslâmiye’yle mütehallik bulunmaları.
Şimdi de bunları birer birer açmaya çalışalım:

a. Çocuğun Doğumundan Önceki Tedbirler
aa. Tohumun Temiz Olması

Tohumun temiz bir zemine bırakılması, sonra da bırakıldığı yerde gelişirken
temiz bir hava ile havalandırılması, temiz şualarla şualandırılması, temiz su ile
sulanması ve tımar edilmesi yetiştirilmek istenen neslin kaliteli yetişmesi
bakımından çok önemlidir. Bu mülâhazayı teyit sadedinde Resûl-i Ekrem’den



nakledilen şu hadis başlı başına bir önem arz eder: “Şaki, daha anasının
karnında tâli’sizdir; said, anasının karnında da tâli’lidir.”5

Evet, çocuğun, daha anne karnında iken said ya da şaki olduğu hükmü ifade
edileceği ana kadar her türlü tedbir alınmalıdır. Yavrunun sperm ve yumurta
buluşması anından itibaren gıdası, annesinin davranışları; anne ve babanın daha
önceki ve daha sonraki tavırları da onun şaki ve said yazılmasında önemli
vesilelerdir.

Şurası çok iyi bilinmelidir ki, bizim irade ve davranışlarımız hesaba
katılmadan hiçbir takdir söz konusu değildir. Bizim nasıl hareket edeceğimiz,
nasıl adım atacağımız, bu adımların neleri tevlit edeceği Yüce Yaratıcı
tarafından bilinmiş ve iradelerimiz de hesaba katılarak her şey ona göre
programlanmıştır. Nice çocuklar vardır ki, neş’et ettikleri ortam ve
müsebbipleri açısından dünyaya geldikleri andan itibaren tâli’sizdirler. Ancak,
Allah’ın kendi lütfu ve atâsıyla onların hâlini saadete çevirmesi istisnâî bir
durum teşkil eder.

Evet her şey daha tohumun atıldığı andan itibaren başlar. O yumurta iken şaki
veya saidse, bundan haram bir lokmanın, anne-babanın fücûrunun tesiri
küçümsenemez. Tohum besmelesiz atılmışsa, ondan hayırlı bir semerenin
meydana gelmesi Allah’ın lütfuna kalmıştır. Eğri bir teşebbüsten doğru sonuç
elde etmek muhal olmasa da çok zordur. Mümkün değildir demiyoruz; zira, Ebû
Cehil’den dahi İkrime gibi birisi meydana geldiğine göre, yaşantısı çok menfi
olan ailelerden bile bazen inançlı insanlar çıkabilir.

Ayrıca “Sizi bir tek candan (Âdem’den) halkeden, ondan da yanında
huzura eresiniz diye eşini (Havva’yı) yaratan O’dur. (Âdem) Eşi ile
(birleşince) o hafif bir yük yükleniverdi (hamile kaldı). Onu bir müddet
taşıyıp da hamileliği ağırlaşınca, Allah’a: Andolsun bize (salih) kusursuz bir
çocuk verirsen, sana ziyadesiyle şükrederiz, diye dua ettiler.”6 âyeti bir
yandan doğum öncesi anne-babanın bir kısım arzu ve isteklerinin olabileceğini
ortaya koyarken diğer yandan da onların Allah’a teveccüh edip salih evlat
istemeleri gerektiğine irşad ediyor.

bb. Lokmanın Helâl Olması

Anne-babanın vazifelerinden biri de kendi rızıklarına dikkat etmeleri
gerektiği gibi çocuklarına da hoş, tayyib, helâl bir rızık yedirmeleridir. Bir



Müslümanın aile efradına haram ya da şüpheli şey yedirmesi söz konusu ise, o
kimsenin evlenmesinin haram ya da mekruh olduğunu –itiraz yanı açık–
hatırlatmıştık. Evet bir kimsenin başkasına haram yedirmeye hakkı yoktur.

Bu itibarla, bakım ve görümüyle sorumlu bulunduğumuz çocuklarımıza ve
diğer aile fertlerine hoş ve tayyib nesnelerden yedirme mecburiyetindeyiz.
“Umum-i belva” diyerek haram veya şüpheli şeyler yediremeyiz. Zaman
değişse, asır başkalaşsa herkes gayr-i meşru yollarda bulunsa da biz
yediremeyiz. Aslında, yanlış yollarla elde ettiğimiz kazanç da, o kazançla
beslenen çocuklarımız da, cehennem zakkumu gibi bir gün mutlaka bizim
başımızı ağrıtır, belki de kan kusturur.

Daha önceki vazifelerimizi yapmış isek dünyaya gelen, her yeni misafirin
belli ölçüde şekavetlere kapalı bir said (saadete namzet) olduğunu
bekleyebiliriz. Ama, yediğimiz haram, içtiğimiz haram, giydiğimiz haram ve
hayatımız haramlarla iç içe ise, çocuğun saadet ihtimalini yok etmişiz demektir.

Evet, haram yiyor, haram içiyor, haramla besleniyorsak, ruh dünyamızı
şeytana açık tutuyor sayılırız. “Şeytan insanın damarlarında kanın hareketiyle
hareket eder.”7 fehvâsınca o, insanın kan damarlarında dolaşır. Alyuvarlarına,
akyuvarlarına biner. Dolayısıyla nesle de nesebe de şerârelerini bulaştırır.

Bu açıdan ta baştan itibaren, çocuğun bakımı-görümü, yiyeceği, içeceği,
giyeceği her şey dinin meşru kıldığı daire içinde kalınarak yerine getirilmeli,
haram yedirilmemeli, haram içirilmemeli ve haram giydirilmemelidir.

Hadislerde gördüğümüz kadarıyla, Allah’ın Kâbe’sini tavaf ederken, sırtında
haramdan elde edilmiş elbise, içinde haram lokma bulunan bir insan, “Lebbeyk
Allahümme lebbeyk” derken –ki bu cümle hac esnasında ve ihramda
bulunulduğu müddetçe insanın söyleyeceği mukaddes kelimelerdendir– Allah

(celle celâluhu), ona “La lebbeyke ve la sa’deyk!” diyecektir.8 Bunu, “Lebbeyk
de, sa’deyk de senin olsun” şeklinde anlayabiliriz.

Onun için bir elbisenin ipliğinin bile haram ve şüpheli olmamasına dikkat
etmeli, bilmeyerek olanından da Allah’a sığınmalıyız ve gönlümüz her zaman
tir tir titremelidir. Kat’iyen bilmeliyiz ki, ektiğimiz her tohum ya zakkum olup
başkalarını zehirleyecek ya da kökü yerin derinliklerinde, dalları semaları tutan
mübarek bir ağaç gibi meyveleriyle, gölgesiyle, dallarıyla, yapraklarıyla
insanlığa, hatta daha başkalarına nesiller boyu hizmet edecek; insanın
mutluluğuna ve yeryüzünün imarına katkıda bulunacaktır.



b. Talim ve Terbiye
Allah Resûlü’nün tavsiyeleri çerçevesinde, çocuğa, sevimli, mânâsı düzgün

iyi bir isim koymak, anne-babanın ilk vazifelerinden biridir. Peygamberimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) isim koymaya özel önem vermişlerdir,
“Peygamberlerin isimleri ile isimleniniz. Ayrıca Aziz ve Yüce olan Allah
nezdinde isimlerin en sevimlisi Abdullah ve Abdurrahman’dır. İsimlerin en
doğrusu Hâris (kâr getiren, ahireti  kazanan) ve Hümâm (himmetli,
azimli)dir. En çirkini de Harp (savaş, şiddet) ve Mürre (cimrilik, acı)
isimleridir.”9 buyurmuş ve aynı zamanda “Âsiye” (isyan eden) gibi savaş ve
düşmanlık ifade eden isimleri iptal etmiş yerine “Cemile” (güzel) ismini

koymuştur.10

Daha sonra süt emzirme ile ilgili hukukî prosedür ve ardından da sütten
kesildiğinde çocuğun nafakasının temini ve terbiyesinin deruhde edilmesi
meseleleri gelir.

Her yeni doğan çocuk temiz bir fıtrat üzere doğar.11 Evet âdeta o, yazısız bir
kâğıt gibidir. Ona her şeyi siz yazacaksınız; ama Allah’ın hoşuna giden
hususları yazacaksınız. Bunlar, meleğin değer verdiği, mahşerde geçerli olan,
hesapta mizanın sağ kefesine konunca kıymet ifade eden nakışlar olacaktır.
Allah’ın hoşnutluğu istikametinde ve peygamber çizgisinde nakışlar..

Anneye-babaya düşen, bu yazı ve nakışları mevsiminde, hem de
silinmeyecek şekilde çocuklarının ruhuna yazıp nakşetmektir. Evet çocuk sahibi
olan her anne ve baba, günlük hayatlarının bir bölümünü çocuklarının talim ve
terbiyesine ayırma mecburiyetindedirler. Talim ve terbiyenin diğer mahfillerini
daha sonraki bölümlerde ele alacağız.

Aile, talim ve terbiyede en birinci ocak, en birinci mektep, en birinci
okuldur. Anne ve baba talim ve terbiye için ayırdıkları zamanı, evrâd u
ezkârlarına ve diğer şahsî vazifelerine mutlaka tercih etmelidirler. Çocukların
yetiştirilmesinde, Allah’ın öğretilmesi, onların yaşlarına ve kültür seviyelerine
göre Allah’a iman fikrinin kalblerine yerleştirilmesi, anne-babanın maddî-
mânevî füyuzat hislerinin önünde geldiği gibi pek çok şahsî vazifenin de
önünde gelir. Bu itibarla siz, evinizde âsi-tâği ya da âsiye-tâğiye çocuklarınızı
ihmal ederek Kâbe-yi Muazzama’yı ziyarete gitseniz, vazife size arkadan
seslenecek ve “Buradaki ciddî ve ehem vazifeyi bırakmış nereye
gidiyorsunuz?” diyecektir.



Ayrıca babası çocuğa dinini diyanetini, okuyup yazmasını, Kur’ân okumasını,
hatta biniciliği, yüzmeyi ve devrine göre atıcılığı da öğretmelidir. Beyindeki
güç ve kuvveti sadece pazulara hasreden sporları değil, hayat ve sıhhat için
faydalı ve yarınlarına mukaddime nevinden her biri kendi sahasında önem arz
eden bütün sporları öğretecektir.

c. Terbiyede Sorumluluk Duygusu
İmamiye kaynaklı bir alıntıyı bu konuya serlevha yapmak istiyoruz. İmam

Zeynu’l-Abidin “Risaletü’l-Hukuk”unda şu tavsiyelerde bulunuyor:
“Sa’yinin semeresi çocuğunun senden olduğunu, hayrının ve şerrinin de sana

raci olacağını bileceksin.”
Hz. Peygamber Aleyhissalâtu Vesselâma vefatından bir süre önce vefat

edeceği hissettirilmişti. Bunun üzerine O (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir gün
sahabe topluluğuna, “Kul, dünya ile ahiret arasında muhayyer bırakıldı da O,
ahireti tercih etti.”  deyivermişti.. bu işaretle anlatılmak isteneni hemen
kavramış olan Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh): “Anam, babam, sana feda olsun

ya Resûlallah!”12 demiş ve ağlamıştı.. evet o, kulun Hz. Peygamber olduğunu
anlamada gecikmemişti. Bundan başka Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) Veda Haccı esnasındaki bir hutbesinde de yine: “Yakında beni sizden
soracaklar, tebliğ vazifemi yaptım mı, nasıl cevap vereceksiniz?”
buyurmuşlardı; buyurmuşlardı, zira O, önemli bir vazife yapmıştı ama, bunu
hakkıyla yapıp yapmamış olmanın endişesi içinde bulunuyordu. Böyle bir
endişeye mahal olmadığını icraatı haykırıyordu; oradaki bütün gönüller de hep
birden haykırdı, koca meydan onunla yankılandı ve her yanda: “Sen vazifeni
yaptın, risaletini tebliğ ettin, sorumluluğunu hakkıyla yerine getirdin.” itirafları
duyuldu. O da parmağını yukarıya doğru kaldırdı ve üç kere: “Allah’ım şahit
ol, Allah’ım şahit ol, Allah’ım şahit ol!”13 dedi.

O, ümmet dairesinde genişliği olan bir sorumluluğu derin bir endişe ile dile
getiriyor ve ashabının, şehadetini alıyordu. Şimdi acaba bizler de, kendi
sorumluluğumuz altında bulunan ve bakıp görmekle mükellef olduğumuz
çocuklarımıza karşı; “yakında beni sizden soracaklar, nasıl cevap verirsiniz?”
diyebilecek durumda mıyız? Ya da onlardan, “vazifenizi yaptınız” cevabını
alabileceğimizi ümit edebiliyor muyuz? Değilse vay hâlimize... Onun için
büyük İmam Zeynü’l-Abidin, “Allah huzurunda sen, onlardan sorguya tâbi
tutulacaksın.” diyor, sonra da titreyerek, Cenâb-ı Hakk’a yönelerek:



“Allah’ım, çocuklarımın terbiyesi, te’dibi ve onlara iyilik yapmam
hususunda bana yardımcı ol!” diyor. Zira bir insanın en mühim, en ciddî
meselesi, aile efradını evc-i kemalât-ı insaniyeye yükselterek onlara ebedî var
olmanın hazlarını duyurmaktır.

Bazen çocuğumuza hediyeler alır ve onu sevindirmeye çalışırız. Hatta hacca
gidip Kâbe veya Resûlullah’ın huzurunda bulunduğumuz zamanlarda dahi onları
hep gönlümüzde duyarız. Mukaddes işler, en önemli hizmetler bile onları
unutturamaz. Aslında çocuklarımızı en iyi hatırlama şekli, onlara âdâb-ı
İslâmiye ve âdâb-ı Muhammedî’yi (sallallâhu aleyhi ve sellem) vermek
olmalıdır. Ahirette onların, ebedî sevinmesine vesile olan böyle bir armağan
ölçüsünde başka bir hediye olmasa gerek. Yine İmamiye menşeli bir hadis-i
şerifte Resûl-i Ekrem şöyle buyurur: “Çocuklarınıza ikramda bulunun ve
onları en güzel şekilde terbiye edin.”14 Evet, Resûl-i Ekrem’in yolunu ihya
istikametinde bir terbiye, çocuğa sunulmuş en büyük armağandır.

d. Güzel Örnek Olma
Her mü’min anne-baba, çocuklarını gayet tabiî olarak Kur’ân-ı Kerim’e göre

çerçevelemeye ve resmetmeye çalıştığımız, o en ideal toplumun sıhhatli ve
mükemmel bir parçası şeklinde yetiştirmeyi düşünürler. Ne var ki onların bu
hisleri, pratik hayatlarına aksetmez ve namaz, hac, oruç, zekât... gibi ibadetlerle
derinleştirilmez ya da daha doğrusu, ağızlarıyla söyledikleri güzel sözler
sonradan güzel davranışlarla pekiştirilmezse; pekiştirilip davranışları
sözlerinden daha doğru görülmezse; söyledikleri sözlerin tesiri şöyle dursun,
bazen aksü’l-amel yapması bile söz konusudur. Sözlerinin çocukların üzerinde
nüfuzunu arzu eden bütün babalar ve anneler, söylemek istedikleri şeyleri
evvelâ kendileri kemal-i hassasiyetle yaşamalı, sonra onu başkalarından
istemelidirler.

İmam-ı A’zam’a atfedilen bir menkıbeyi, konumuza ışık tutması bakımından
zikredip geçeceğim:

O dönemde bir çocuğa bal dokunuyordur; çocuğa onca “yeme” tavsiyelerine
rağmen, o yine bal yemeye devam eder. Derken bir gün elinden tutup Hz.
İmam’ın huzuruna getirir ve “Bu çocuk bal yiyor; biz yememesini istememize
rağmen o yemeye devam ediyor.” derler. Hz. İmam: “Götürün, bu çocuğu 40
gün sonra bana getirin.” der. Kırk gün sonra yeniden getirilir. İmam çocuğu
karşısına alır ve bal yememesini tavsiye eder. Çocuk kalkarken babasının elini



öper ve “Babacığım, bir daha bal yemeyeceğim.” der. Oradakiler: “Ya İmam,
ilk getirdiğimiz zaman niçin nasihat etmeyip de, bizi kırk gün beklettiniz?” diye
sorduklarında, İmam onlara şöyle cevap verir:

“Siz, çocuğu bana getirdiğiniz gün ben bal yemiştim. Eğer kendi yaptığım bir
şeyden onu vazgeçirmeye çalışsaydım ihtimal nasihatim mâkes bulmayacaktı.
Bu kırk gün içinde, ben onu vücudumdan atıp da öyle nasihat etmek istedim.”

Doğru sözün yanında doğru hareket çok mühimdir. Çünkü çocuğun nazarında,
davranışlarımızla sözlerimiz arasındaki tezat, onun bize olan güvenini sarsar.
Hayatta, bir kez olsun yalanınızı ya da davranış ve söz çelişkinizi yakalayan
çocuk, bunu zihninde taşıdığı sürece, siz onun nazarında güvenilmez biri olarak
kalırsınız. İleride küçük bir hoşnutsuzluk hâsıl eden davranışınızda o husus,
şuurüstüne çıkar ve siz evladınızın nazarında tiksinti duyulan biri gibi
algılanırsınız. Dolayısıyla da sözleriniz onda hiç mi hiç mâkes bulmaz.
Öyleyse, davranışlarımızı öyle ayarlamalıyız ki, onlar bizi evlerinin içinde
baba, anne değil de birer melek farz etmeliler. Bizde ciddiyet, bizde vakar,
bizde hassasiyet görmeli ve sonuna kadar bize güvenmelidirler. İşte duygu ve
düşüncelerin böylesi bir yolla intikalini başaran anne ve babalar en başarılı
muallim sayılırlar.

4. Anne-Baba Sorumluluğu
Herkes kendi sorumluluk alanının mesulüdür ve elinin altındakilerden

sorumludur. Bakıp görme, görüp gözetme mevzuunda bütün başarılar onun
hasenat hanesine, bütün olumsuzluklar da seyyiat hanesine yazılacaktır.

Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem) Buhârî ve Müslim’de yer alan
bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar: “Her birerleriniz râî ve hepiniz
elinizin altındakinden sorumlusunuz: Devlet reisi bir râî ve elinin
altındakilerden sorumludur. Her fert, ehl ü ıyâlinin râîsidir ve râiyetinden
mesuldür. Kadın beyinin hanesinin râîsi ve gözetiminde olan şeylerden
sorumludur. Hizmetçi efendisinin malının râîsi ve elinin altındakilerden
mesuldür. Her birerleriniz râî ve  her birerleriniz râiyetinden
sorumludur.”15

Mevzu, çocukların birer emanet kabul edilmesiyle alâkalı olunca şu hadisin
de konumuzla irtibatlı olduğu söylenebilir: “Her doğan İslâm fıtratı üzere
doğar. Sonra ebeveyni onu Hristiyanlaştırır, Yahudileştirir veya
Mecusileştirir.”16



Evet her doğan çocuk, her şey olmaya müsait temiz bir fıtratla doğar, doğar
ve kabiliyetlerini inkişaf ettirmek üzere size teslim edilir; yani onları terbiye
etme işi size bırakılır. Sonra o çocuklar anne-babasına tabi olarak ya Yahudi,
ya Nasranî ya da Mecusi olurlar. Tabiî burada şu hususu ilâve etmek de
mümkündür: Kimisi de anne-babaya veya içinde bulunduğu ortama göre mürted
ve dinsiz olur. Öyleyse neslin yetişmesi hususunda, anne-babanın din ve
diyaneti çok mühim olduğu gibi, terbiye mevzuunda da din ve diyanetin esas
alınması o kadar önemlidir.

Şu bir gerçek ki, her şey olmaya müsait ve müstait dünyaya getirdiğimiz
çocuklarımızı, kendi ruh ve mânâ köklerimize göre şekillendirmezsek ayrı bir
kalıbın insanı olarak yetişmeleri kaçınılmazdır. Dolayısıyla da hiç farkına
varmadan mürted babası olabilirsiniz. Öyle ise mevsiminde onlara mutlaka
kendi ruhumuzun özünü, usâresini aşılayarak onların yabancılaşmalarını
önlemeliyiz. Bağ ve bahçenizdeki ağaçlara aşı yapıyor, ilmin ve tekniğin
gereklerine göre varlığa müdahale hakkımızı kullanarak daha iyi semere almaya
çalışıyoruz. Odundan, taştan, ağaçtan, topraktan daha aşağı olmayan
çocuklarımıza bu kadar olsun, kendi esaslarımız çerçevesinde ihtimam
göstermemiz gerekmez mi? Onlar, alâkasızlığın bodurlaştırması ve bozma
gayretlerinin azgınlaştırması gibi iki dezavantaja karşılık, ebeveynin vereceği
iyi şeyler gibi tek avantaja sahip bulunuyorlar. Evet, olumlu müdahale olmazsa
kokuşurlar, başkalarının elinde de fesada uğrarlar. Her iki hâlde de bize
rağmen bir çizgi takip ederler. Hususiyle günümüzde anne-baba bütünüyle
dünya işlerine daldıklarından evlatlarını tamamen ihmal etmişlerdir. Hatta bu
asır ölçüsünde çocukların ihmal edildiği ikinci bir asır göstermek mümkün
değildir.

Yine İmamiye menşeli bir hadiste,17 Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) şöyle ferman ediyor: “Ahir zamanda babalarından ötürü evlatların
vay hâline!” Bu söz üzerine sahabe şaşkınlık içinde sorar:

– Müşrik babalardan ötürü mü onlara kıyıldı da heder oldular?
– Hayır mü’min babaları onlara kıydı.
– Nasıl oldu ya Resûlallah?
– Babaları onlara ferâiz-i dini, yani dinin temel rükünlerini öğretmediler.
Bu hadis-i şerifi biraz tasarrufla şöyle açabiliriz: Şu küçük dünya hayatı

adına ferâiz-i din terk edildi. Sorumlular, din eğitim ve öğretimini bütün bütün



ihmal edip sadece maddî hayatı nazara verip himmetlerini o noktada
yoğunlaştırdılar. Küçük bir dünya menfaati uğrunda kalbî ve ruhî hayatlarını
ihmal ettiler.

Kur’ân okutmak, onun ruhunu öğretmek, din ve diyaneti talim etmek vaktini
alır diye, dinî bilgileri öğretmeyi önemsemediler.

Yukarıdaki hadisin mânâsı şu âyetle de tam bir uyum arz etmektedir: “Yoo
yoo siz ücreti ve lezzeti peşin olanı çok seviyor, ahiret (veya neticeyi)
umursamıyor (görmezlikten geliyor)sunuz.”18

Allah Resûlü sözlerini şöyle devam ettiriyor: “Ben onlardan berîyim, onlar
da benden berî olsunlar.”

Yani, “Evladını ihmal eden, çocuğunun heder olup gitmesine göz yuman,
dahası bir neslin mahvolması karşısında titremeyen anne-babalardan ben
uzağım; onlar da benden uzak olsunlar.” Ruhen ölmemiş bütün babalar
zannediyorum bu sert uyarı ve tembih karşısında ürperir ve tir tir titrerler;
titremelidirler de. Böyle önemli ve hayatî bir sorumluluk kendisine
anlatıldığında Halife Ömer bin Abdülaziz bayılıyor ve yirmi dört saat kendine
gelemiyordu. Hatta vefat edecek diye oturup başında Kur’ân okuyorlardı.
Kendine geldiğinde de hıçkırarak Allah’tan korktuğunu söylüyordu. Evet o,
elinin altında bulunanların mesuliyetini omuzlarında hissediyor ve hukuklarına
tecavüz ettim endişesiyle sarsılıyordu.

Ya biz? Şu şahsî zevklerini esas alarak kurduğu yuvada vücutlarına
sebebiyet verdiği yavruların ruh ve kalblerini ihmal eden anne-baba şeklindeki
merhametsizler... Acaba, ne kadar ayılıp-bayılmalı ve ne kadar titremeliyiz!?

Gerçi bu mevzudaki bütün hadisler, tergib ve terhib nevinden olup; sevdiren
ve ürküten prensipler türünden irâd buyurulmuştur. Biz de konuya bu açıdan
yaklaşıyoruz. Ama bu mevzuda tabiî ki yapacağımız bir kısım şeyler de var;
çocuklarımızı yetiştirme, şekillendirme konusunda İslâm’ın ve Kur’ân’ın bize
yüklediği sorumluluklar var. Daha önce prensipler hâlinde sıraladığımız ve
ileride açmayı düşündüğümüz hususlar ki, çocuklarımızın hisli, derin, ahlâklı
ve dindar olmaları ve bizim de o hanede, aziz bir peder, azize bir valide olarak
duyulup hissedilmemiz, kabul edilip saygı görmemiz; hatta her hâlimizle bir
bilge gibi algılanmamız gibi sorumluluklarımız, oldukça önem arz etmektedir.

a. Çocuklar Arasında Adaleti Muhafaza Etme
Bu konuların başında da çocuklarımızdan birini diğerine tercih etmeme



prensibi gelir. Evet, bu konudaki küçük bir kusur, bizi, çocuklarımız üzerinde
tesirsiz hâle getirmeye yeter. Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu
konudaki şu irşatları ne manidardır:

Numan ibn Beşir’in (radıyallâhu anh) babası yani Hz. Beşir –baba da, evlat
da Müslümandı ve Ashab-ı Bedir’dendi– geldi ve dedi ki:

– Ya Resûlallah, başka çocuklarım da var; ama Numan başka. Müsaade
ederseniz servetimin şu kadarını Numan’a vermek istiyorum.

Hz. Peygamber;
– Diğer çocuklarınıza da o kadar verdiniz mi, diye sordu. Beşir,
– Hayır, dedi.
Allah Resûlü bu defa, umuma tevcih-i kelâm ederek şöyle buyurdular:
– Allah’tan korkun ve evlatlarınıza karşı âdilane muamelede bulunun.
Sonra da Beşir’e dönerek:
– Sen, çocuklarının hepsinin sana aynı derecede hürmet etmelerini ister

misin?
Beşir de:
– Evet isterim, deyince,

– O hâlde, böyle yapma.19

Yani sen de sadece bir evladını değil hepsini gözet. Sen onlardan birine
teveccüh ve ihtimam göstersen, ona hediye verip atiyyede bulunsan bu defa
diğerlerinin sana karşı birr (iyilik) duygusu azalır ve itimadı sarsılır.

Allah Resûlü, meseleye esaslı bir çözüm teklif ediyor ve muhtemel bir
problemi temelden hallediyor. Evet, aynı hanedeki çocuklardan birinin
diğerlerine tercihi, evvelâ diğer çocuklarda tercih edilen kardeşlerine karşı
kıskançlık hissini uyarır ve kardeşleri birbirine karşı düşman hâline getirir. Bu
meseleleri, psikolojinin dar prensiplerine dayanarak izah etmeye çalıştığımızı
düşünmeyiniz. Biz burada, Kur’ân-ı Kerim’in ruhlarımıza duyurmak istediği
gerçeklerin evrenselliği, insan tabiatına uygunluğu, mâkuliyeti, mantıkiyeti ve
insaniliği üzerinde duruyoruz.

Bilindiği üzere Yusuf (aleyhisselâm) rüyasında yıldızların, ayın ve güneşin
kendisine secde ettiğini görmüştü. Bu sevinilecek ve iftihar edilebilecek

durumu babasına açtığında, babası, “Evladım, bunu kardeşlerine anlatma!”20

demişti. Nübüvvet derinliğiyle insan tabiatını bilen bu büyük insan, böyle bir



meselenin kardeşlerinde kıskançlık hissini uyaracağını hissetmiş ve böyle bir
rüyayı anlatmanın, henüz tezkiye-yi nefse erememiş kimselerde kıskançlığa
sebebiyet vereceğini düşünmüştü. Maalesef neticede endişe ettiği şeyler
gerçekleşmiş, kardeşleri Yusuf’u (aleyhisselâm) ölmek üzere bir kuyuya atmış
ve bu olayla peygamber hanesinde bile çekememezliğin insanı ne hâle
getireceğini ortaya koymuşlardı.

Evet, çocuklardan birini diğerlerine sevgi vb.. hususlarda tercih etme,
kardeşlerde kıskançlık hissi uyaracağı ve hiç de farkına varılamayacağı şekilde
baba ve annenin farklı muamelelerinden ötürü, şuuraltı bir nefret duygusu
uyaracağı açıktır.

Bu mülâhazaları, sevgilerimizin-nefretlerimizin, dostluklarımızın-
düşmanlıklarımızın sebep, saik ve şuuraltı kaynaklarıyla düşündüğümüzde daha
iyi anlarız: Çok samimî ve sıkı fıkı olduğunuz bir arkadaşınız vardır. Ama, her
nasılsa bir defasında size îsar hissi izhar edememiş ve bir noktada
hodkâmlığıyla hiç de beklemediğiniz bir davranış sergilemiştir. Siz, isteyerek
veya istemeyerek bunu hafızanızın bir tarafına yerleştirirsiniz. Hemen her
hâdise, insan dimağında bir iz bırakır geçer, sonra başka hâdise ile
hortlayıverir. İşte siz şuuraltınızda sessiz sessiz uyuyan o sevimsiz duyguları
çağrıştıracak ve ateşleyecek bir hâdise karşısında birdenbire hırçınlaşır ve
şöyle dersiniz: “Zaten ben sizin böyle olduğunuzu önceden anlamıştım.”

Şimdi bir de bu türden menfi olayların üst üste yığıldığını, birkaçının birden
hortladığını düşününüz. Uzun bir maziden gelen bütün bu bulantıların hemen
hepsini birden o insanın yüzüne vurur, sonra da nefsinizi müdafaa etmeye
durursunuz. İşte çocuğun dimağına veya hafızasına ya da şuuraltına yerleşen
düşünceleri depreştirecek, sizin çocuklar arasındaki herhangi bir olumsuz
tavrınız, o çocuğu size karşı hırçınlaştıracak sonra da onun sizleri bütün bütün
dinlememesini netice verecektir.

Aslında bu, konunun sadece bir yönünü teşkil etmektedir. Meseleyi çocuğun
bütün hayatını içine alacak şekilde ele alacak olursak iş daha da karmaşıklaşır.
Hele bir de siz her şeyi onun çocukluğuna verir de duygularının ileride nasıl bir
hâl alacağını hesaba katmazsanız, bir gün hiç farkına varmadan kendi
yanlışlarınızın altında ezilir gidersiniz. Çocuğun evde şahit olduğu hilâf-ı vâki
davranışlar, sözler, mütenâkız hareketler –ki siz çocuğun bunları çoğu zaman
anlamadığını düşünürsünüz– oysaki bunlar bir deftere kaydediliyor gibi onun
hafızasının bir tarafına silinmeyecek şekilde kaydedilir. Zamanı geldiğinde de



onlar bütünüyle birden ortaya çıkar. Bu bazen öyle bir çıkış olur ki aileyi, anne
ve babayı da önüne katarak sürükler.

Binaenaleyh anne-baba olmak isteyen herkes, belli bir seviyede psikoloji,
pedagoji ya da en azından Kur’ân’ın bu mevzudaki mücmel prensiplerini
bilmeli ve ondan sonra yeni bir hayata “bismillah” demelidirler.

Evlat, çocuk yetiştirme basit bir mesele değildir. Ben arıcılığa merak ettiğim
bir devrede, gittim arıcılık kursu gördüm. Arılarla uğraşmanın bile ne kadar zor
olduğunu müşâhede ettim. Bunun gibi insan, mutlaka iyi nesiller yetiştirmenin
yolunu öğrenmeli topluma iyi elemanlar kazandırmalıdır. A’lâ-yı illiyyînden
esfel-i safilîne kadar gelgitler yaşayan potansiyel büyük bir varlığın terbiye
edilip insanlığa yükseltilmesinin ne denli önemli olduğunu hiç kimse
unutmamalıdır.

b. Çocukları Ciddiye Alma
Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) çocuklar üzerinde çok ciddî

dururdu. Çocuklar kendisini istikbal edince, o da bir büyük insan gibi onlara
iltifatta bulunur; kimisini sırtına, kimisini kucağına alır ve müsavi
muameleleriyle hemen hepsini hoşnut edecek bir tavır sergilerdi.

Bazen bir sokaktan geçerken, çocuklar oyun oynuyorsa, Allah Resûlü onları
büyük insan yerine koyar, onore eder ve onlara “Es-selâmu aleyküm” derdi;

onlar da “Ve aleyküm selâm ya Resûlallah”21 mukabelesinde bulunurlardı.
Allah Resûlü çocuklara oldukça fazla değer verirdi. Şayet bir çocuğa, “Sana
filan zaman şunu vereceğim.” diye söz vermişse, bir büyük insanla ahitleşmiş,
sözleşmiş gibi, vaadettiği vakitte mutlaka sözünü yerine getirirdi.

c. İtimat Duygusu Kazandırma
İnsanlık adına utandırıcı düşüncelerden biri de, “Babana dahi itimat

etmeyeceksin.” felsefesidir ve yanlıştır. Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve
sellem), hep “itimat etmek” fikrini telkin eder ve çevresindeki çocuklar onunla
alâkalı âdeta “itimat” dışında hiçbir şey bilmezlerdi. O, herkesin, nazarında
“Emin” bir insandı; çocukların nazarında da... Elbette böyle fertlerin teşkil
edeceği millet de emin olacaktı.

Ayrıca Allah Resûlü: “Allah, çocuğuna merhamet etmeyene merhamet
etmez.”22 buyurur ve ümmetini kalb ve gönül insanı olmaya çağırırdı; “Onları
seviniz, onlara söz verdiğiniz zaman behemehal yerine getiriniz; onlar sizin



sözlerinizle davranışlarınız arasında zıtlık görmesinler; çocuk böyle bir şeye
şahit olmasın.” mealine bağlı tavsiyeleriyle, terbiyede en ideal noktalara işaret
buyururdu.

Yine İmamiye menşe’li bir hadis-i şeriflerinde Allah Resûlü: “Sizden
biriniz çocuğuna bir şey vaadederse behemehal onu yerine getirsin.”23

buyurur ki; bu, “Çocuktur, yalan söylesem, aldatsam da bir şey olmaz.” demenin
ne kadar yanlış olduğunu tasrihtir.

Evet, her aldatma ve hilâf-ı vâki her beyan, birer tohum hâlinde onun
kafasında, bugün olmasa da yarın birer zakkum ağacı gibi zuhur edecek ve sizin
terbiye gayretlerinizi tesirsiz hâle getirecektir. Anne-baba her zaman müstakîm
olmalıdır. Zaten sırat-ı müstakîm erbabı olan sizlerin her davranışından sadece
doğruluğun dökülmesi de bir esastır.

Evet çocuklarınızın sizin hakkınızda “yalan söyledi”, “ahdinden döndü”,
“dünya malına tamah etti” vb. şeyler söylemesine veya düşünmesine kat’iyen
meydan vermemelisiniz. Onlar sizi her zaman îsar (başkalarını kendine tercih)
hasleti içinde, mutasaddık, mü’min, müslim, sâbir, hâşî, iffetli görmeli ve
tanımalıdırlar.

d. Terbiyede Tedricilik
Çocuk; bilmesi lazım gelen şeyleri bilmeli, bilmemesi gereken hususları da

öğrenmemelidir. Kalbî, ruhî hayatı itibarıyla bilmesi gereken dinî, millî şeyleri
bilmeli ve yaşına-başına göre faydalı bilgilerle meşbû bulunmalıdır. Bu konuyu
ileriki bölümlerde daha etraflıca ele almayı düşünüyoruz.

Tıpkı dünyaya gelen çocuğun beslenmesinde, çocuk doktorlarına müracaat
edip “Şu haftanın, şu ayın gıdası nedir?” diye konuyu bir rejime bağladığımız
gibi bu mevzuda da ehil kimselere müracaat ederek, “Beş yaşında çocuğum var
ne yapayım?”; “On yaşında çocuğum var ne yapayım?”; “On beş yaşında
çocuğum var ne yapayım?” hâl arziyle uzmanların düşüncesi alınmalı ve her
mevzu onların mütalaalarına bağlanmalıdır.

Evet her anne-baba ehline, mütehassısına giderek, reçete alıp çocuğunu o
reçete ve kurallarla yetiştirmeye çalışmalıdır. Çocuğunuz lise seviyesine
gelmişse, delilsiz, mesnetsiz “Allah vardır.” demeniz, bazen Allah’ı inkâr
etmesinden başka bir şeye yaramayabilir. Belki o noktada biraz da felsefe ile
memzuç ilimle dinî bilgiler müşterek verilmelidir ki, tesir icra etsin. Ama,
çocuğunuz daha ilk mektepte iken felsefe dersi vermeye kalkarsanız, onun



kafasını bütün bütün bulandırmış olursunuz. Öyleyse bir hekim gibi çocuğun
seviyesini, devrini, kültür muhitini bilerek ona göre bir şeyler verme
mecburiyetindesiniz.
1 Ahzâb sûresi, 33/35.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/38.

3 Bakara sûresi, 2/128.

4 Furkan sûresi, 25/74.

5 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 3/107, 8/323. Yakın ifadeler için bkz.: İbn Mâce, mukaddime 7.

6 A’râf sûresi, 7/189.

7 Buhârî, i’tikâf 11, 12, bed’ü’l-halk 11, edeb 121, ahkâm 21; Müslim, selâm 23, 24.

8 el-Bezzâr, el-Müsned 15/221; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 5/251.

9 Ebû Dâvûd, edeb 61; Nesâî, hayl 3; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/345.

10 Müslim, âdâb 14; Tirmizî, edeb 66; Ebû Dâvûd, edeb 62.

11 Buhârî, cenâiz 80, 93, tefsîru sûre (30) 1, kader 3; Müslim, kader 22-25.

12 Buhârî, menâkıbü’l-ensâr 45, fezâilü ashâb 3; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 2.

13 Buhârî, hac 132; Müslim, hac 147; Ebû Dâvûd, menâsik 57.

14 Bkz.: İbn Mâce, edeb 3; el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 1/389.

15 Buhârî, ahkâm 1, cum’a 11; Müslim, imâret 20.

16 Buhârî, cenâiz 80, 93, tefsîru sûre (30) 1, kader 3; Müslim, kader 22-25.

17 Zeynü’l-Abidin’e atfedilen hadisler, hususiyle Kütüb-ü Sitte’de bulunmadığından, her defasında böyle bir
izahta bulunmada tenkitçilere karşı fayda mülâhaza etmekteyiz.

18 Kıyâmet sûresi, 75/20.

19 Buhârî, hibe 12; Müslim, hibât 9.

20 Yûsuf sûresi, 12/5.

21 Ebû Dâvûd, edeb 135, 136; İbn Mâce, edeb 14; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/235.

22 el-Bezzâr, el-Müsned 12/15.

23 Bkz.: Ebû Dâvûd, edeb 80; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/447.



Üçüncü Bölüm 
TERBİYEDE HASSASİYET

Terbiyede Hassasiyet
Kuracağınız ya da kurduğunuz bir yuva, Allah’ı (celle celâluhu) ve

Resûlü’nü (sallallâhu aleyhi ve sellem) hoşnut edecek çerçevede ise istikbal
vaadedici sayılır. Diğer bir ifade ile yetiştireceğiniz nesiller, Resûl-i Ekrem’e
ümmet olma yolunda ise, onların önü açık siz de mutlu sayılırsınız; aksine
yetişen nesiller sokaklara emanet ve dinin-diyanetin karşısında; hatta caminin,
cemaatin, mâbedin düşmanı ise, onlar tâli’siz, siz de sorumlu sayılırsınız. Bu
evvelâ çocuklara, sonra da topluma karşı bir haksızlıktır. Hiç kimsenin böyle
bir haksızlığı irtikap etmeye hakkı yoktur. İslâm’a düşman yetişecek, haram
yiyip haram içecek, gayr-i meşru davranışlarıyla genel kuralları çiğneyecek
nesillerin hesabını bize sorarlar. Kendi mânâ köklerine bağlı mefkûre sahibi,
derin, ufuklu, merhametli ve insana saygılı nesiller yetiştirmek bizim başta
gelen vazifelerimizdendir. Bu önemli vazife, yuvanın şuurlu kuruluşuyla
başlayıp, sonra da bir ömür boyu, akıl, mantık ve muhakemeye bağlı
sürdürülmesi şeklinde hulâsa edilebilir.

Bu itibarla aile, din ruhuna dayalı, akıl ve şuur eksenli bir müessese olarak
ele alınmalı ve Allah’ın hoşnutluğu esas alınarak devam ettirilmelidir. Resûl-i
Ekrem ümmetinin çokluğuyla iftihar edeceği tembihinde bulunur. Bu açıdan,
O’nu tanımayan bir nesil, ne kadar da çok olsa Allah nezdinde, Allah nazarında
bir kıymeti olmadığı gibi, Resûl-i Ekrem’e göre de herhangi bir kıymeti haiz
değildir.

Onun için bizler bir taraftan meyelan-ı şerrin kökünü, Allah’a teveccüh,
istiğfar ve nedametle kesecek; diğer taraftan da dua, ibadet ve hayırlı işlerle
meyelan-ı hayra kuvvet verebilecek hamlelerle, soluk soluğa sürekli Allah’a
teveccüh edecek, fiilî, kalbî ve kavlî lâzım gelen her şeyi yaparak, aktif
bekleyişimizi devam ettireceğiz.

Kur’ân-ı Kerim’de, “De ki: Pis ve kötü ile temiz ve iyi bir değildir; pis ve
kötünün çokluğu (baş döndürücü ve) hayretengiz olsa da (bu böyledir).
Öyleyse ey akıl sahipleri! Allah’tan korkunuz ki kurtuluşa eresiniz.” 1

buyrulmaktadır.



Evet bazen, kötülerin ve kötülüğün çokluğu dikkatinizi çekip sizi hayrete
sevk edebilir; ama bilmelisiniz ki, Allah nazarında habisle tayyib hiçbir zaman
müsâvi olmamıştır. Öyleyse siz her zaman, neşrettikleri mânevî rayihalarıyla,
size Cennet’i tedai ettirebilecek bir neslin yetişmesine ehemmiyet vermeli ve
“tayyib”i takip etmeli, “tayyib”e baba, muallim ve mürebbi olmaya
çalışmalısınız.

1. Vehen İlleti
Resûl-i Ekrem sahih bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar: “İleride, ehl-i

kitap ve diğer milletler, tıpkı aç kimsenin sofranın başına koştuğu gibi sizin
üzerinize üşüşeceklerdir; üşüşüp ağzınızdaki lokmaları almak
isteyeceklerdir.” Yani cüzdanınızı elinizden almak, kazandığınız şeylerin
üzerine oturmak için, tıpkı bir sofraya üşüşür gibi başınıza üşüşeceklerdir.
Sahabi sorar: “O gün bizim azlığımızdan mı böyle olacak ya Resûlallah!?”
Allah Resûlü, “Hayır; bilakis siz o gün fevkalâde çok olacaksınız; ama Allah,
düşmanlarınızın kalbinden size karşı olan mehabeti çıkaracak; (yani
hasımlarınız nazarında saygısız hâle gelecek, emniyet telkin edemeyecek ve
ağırlığınızı hissettiremeyeceksiniz. Aynı zamanda Allah sizin kalbinize
‘vehen’ koyacak.” buyurur.

Sahabi yine sorar: “Vehen nedir ya Resûlallah?”
Efendimiz; “Vehen, (gelip geçici yanları itibarıyla) dünya sevgisi, dünyayı

birinci planda ele alma ve ölümden ürkmektir.”2 buyururlar.
Evet bir toplum, dünyayı, nefislerine bakan yanlarıyla maksudun bizzat

olarak ele alır, kalbiyle, ruhuyla ona yönelir; Allah’ın rızasını da bir tarafa
bırakırsa, yani dünya ve onun içindekilerini Allah’a tercih ederse o “Lâ ilâhe
illallah” dese de, kalbî ve ruhî istikametinin var olduğu söylenemez. Burada
Allah Resûlü, “Allah kalbinize ‘vehen’ koyacak, siz de o zaman hasımlarınız
karşısında yenileceksiniz.” derken, bir başka hadis-i şerifte de, kalblerdeki
mehabetin alınması adına “Emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l münker”in
yapılmaması; kitap, haşir-neşir akidesinin anlatılmaması gibi önemli bir ihmale
dikkatleri çeker.

Öyleyse, gayet imanlı, olabildiğine maddî-mânevî açıdan güçlü, dağları
delecek kadar iradeli, dünyayı nefsine bakan yönüyle istihkâr edecek kadar
basiretli, vehene gönlünde yer vermeyecek ölçüde Rabbâni ve düşmanları
karşısında tepeden tırnağa mehâbet, şebâbet dolu bir neslin yetiştirilmesi bizim



için en büyük gaye olmalıdır.

2. Kadının Vazifesi
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Allah, kadınların ve çocukların

haklarının ihmalinden ötürü gazaplandığı kadar hiçbir şeyden
gazaplanmamıştır; yani gayret-i İlâhi’ye en çok dokunan, kadınlarla
çocukların durumudur.” buyurmaktadır. Kadın vazifesini yapmadığı, kendi
vazifesinin dışında değişik fantezilere daldığı, çocukların ihmal edilip
gençlerin baştan çıkarıldığı; şehvet metâı hâline geldiği zaman gayretullahın
harekete geçmesinden endişe duyulmalıdır.

Evet, kendi iradeleriyle kendilerini günahlara salmış, perişan, derbeder ve
behîmî hislerinin zebûnu bir nesil, Allah’ın gazabına maruz bir nesildir.
Öyleyse her aile reisine düşen ilk vazife, evvelâ seçeceği hayat arkadaşını
“müslimât, mü’minât, kânitât, sâdikât, sâbirât, hâşiât, mütesaddıkât, sâimât,

hâfizât, zâkirât”tan3 ve “sâlihât”tan4 seçmek olmalıdır. İşte böyle mazbut bir
muallime, mürebbiye, hayatta kendisiyle her şeyi dertleşebileceği,
paylaşabileceği bir cins-i sâni dünyevî uhrevî mutluluğun en önemli esasıdır..
evet insanın, dünyevî uhrevî duygularını şerh ettiği zaman bu duygularını
anlayabilecek kafa ve kalbe sahip bir eşinin olması çok önemlidir. Dolayısıyla,
o evde neş’et edecek çocuklar, o muallime ve mürebbiyenin nezareti altında
yetişmiş olacaklardır.

3. Keyfiyeti Öne Alma
Adet çokluğunun, diğer bir tabirle kesretin ehemmiyetinin sınırlı bulunduğunu

Kur’ân-ı Kerim şöyle tebarüz ettirir: “Andolsun ki Allah, birçok yerde (savaş
alanlarında) ve Huneyn savaşında size yardım etmişti. Hani çokluğunuz
(başınızı döndürmüş) size kendinizi beğendirmişti ama, hezimete uğramadan
kurtulma adına da hiçbir işe yaramamıştı; (öyle ki) yeryüzü bütün
genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonunda (bozularak) gerisin geri
dönmüştünüz.”5

Huneyn Gazvesi, Allah Resûlü’nün Mekke fethini müteakip gerçekleştirdiği
bir gazveydi. İlk planda Müslümanlar Hevazin karşısında, kendileri gibi
davranamamışlardır. Kur’ân’ın işaret buyurduğu o gün o kudsiler, Allah’ın
inayetlerinin temadisine bakarak: “Bu İslâm ordusunun karşısında kimse
duramaz.” diye düşünmüşlerdir. Ancak Hevazin okçularıyla yüz yüze



geldiklerinde bir muvakkat sarsıntıdan kurtulamamışlardı. Demek ki kudsîler
dahi olsa, böyle düşünenler olabiliyor ve tabiî, adet çokluğunun o kadar önemli
olmadığı da ortaya çıkıyor.

Evet mühim olan derinliktir, ağırlıktır, çaplı olmaktır. Ancak onlar
mukarrebin oldukları için, orada muvakkaten sarsılıp geriye çekilmeleri onlara
göre bir günahtır, bize göre değil. Burada vurgulanmak istenen, dünyanın
neresinde ve hangi devrinde olursa olsun, kesretin mühim olmadığıdır ki,
Kur’ân-ı Kerim de bize bunu anlatıyor. Bu âyetin, neshedilmesi ve hükmünün
geçmiş olması düşünülemeyeceğine göre hangi coğrafyada olursa olsun,
Müslümanlar adet çokluğundan daha ziyade her şeyi Allah’la münasebete,
keyfiyete, iç derinliğine bağlamalıdırlar.

Ümmet-i Muhammed olarak çok az ve zayıf da bulunsanız, eğer Allah’a
yönelebiliyor ve hep bir şeyler anlatmak heyecanıyla yaşıyorsanız, Allah’ın
tevfik ve inayetiyle mutlaka muvaffak olursunuz. Aksine evlerinize çekiliyor,
O’nunla olan münasebetlerinizi unutuyorsanız, –Allah muhafaza buyursun– sayı
itibarıyla ne kadar çok olursanız olunuz bu hiçbir kıymet ifade etmeyecektir.

4. Çocuğa Karşı Vazifeleriniz
a. Terbiye Vasatı hazırlama
Çocuklarımızın mükemmel yetiştirilebilmesi için vasatın da mükemmel

olması şarttır. Evet, her çocuk ortama göre şekillenir ve bir mânâda o, ortamın
çocuğu sayılır. Unsurların başında yuva gelir. Sâniyen mektep, sâlisen arkadaş
ve dost çevresi, râbian ders mütalaa arkadaşlığı gelir. Hayat-ı içtimaiyede,
terzi dükkânı, marangoz atölyesi, ütücü dükkânı, elbise temizleme merkezi ve
diğer iş alanlarını da zikredebiliriz. Siz çocuğun gezip tozacağı bu vasatı, iyi
belirleyememiş, onun insiyaklarını bu istikamette geliştirememiş iseniz,
çocuğunuzun bir gün mutlaka herhangi bir virüs kapması kaçınılmazdır. Evet bu
çocuk, vasat bozuk olduğu takdirde bir gün kat’iyen bozulacaktır. Onun için
vasatı, hanenizden başlamak suretiyle, yolun her menzilinde ve hayatın her
ünitesinde çocuğunuzun mükemmel yetişmesine müsait hâle getirmelisiniz;
çünkü, olan olduktan sonra zamanı geriye işletip durumu düzeltmemiz mümkün
değildir.

b. Haram Lokma Yedirmeme
Çocuğun, anne karnındaki teşekkülünün ilk döneminden başlayarak onun



helâl ve meşru rızıkla beslenmesi de fevkalâde önemlidir. Kat’iyen bilmeliyiz
ki, çocuğun gelişme sürecinde, Allah’a bağlama mecburiyetinde olduğumuz
herhangi bir hâdisedeki kopukluk, negatif bir “olgu” olarak –muvakkaten dahi
olsa– çocuğa da aksettiği çok görülen vak’alardandır.

Damarlarınızdaki bir parça haram ya da şu veya bu şekilde elde ettiğiniz
şüpheli bir nesne –aynı şeyler hanımınız için de söz konusudur– o çocuğun
muvakkat veya müebbet kayma sebeplerinden biri olabilir.

c. Kem Nazarlara Karşı Koruma
Çocuk dünyaya geldikten sonra, gıdasına, bakımına, görümüne dikkat

ettiğimiz gibi, onun kem ve hâin nazarlardan korunması da çok önemlidir.
Meselâ, duyguları kirli, düşünceleri kirli, tavırları kirli, sözleri kirli,

mücrim ve günahkâr gözlerin ifraz ettiği şerârelerle, o çocuğun ince bir kısım
duygularının dumura uğrayabileceği mutlaka hesaba katılmalıdır.

Bütün bu hususlar, Allah’la, dinle, aranızdaki münasebetlerin ifadesi olarak,
çocuğumuza karşı yapmamız gereken vazifeler cümlesindendir. Bu vazifeleri
titizlikle yerine getirirsek, melekler gibi bir toplum hâline gelebiliriz.

d. Aile Ortamını Düzenleme
Hadis-i şerifte; “Çocuğun ilk söyleyeceği söz ‘Lâ ilâhe illallah’

olmalıdır.”6 buyruluyor.
Çocuk daha iki-üç yaşındayken ağzından çıkan ilk sözün tabiî olanı “anne-

baba”, irâdîsi de “Allah”7 olmalıdır. Çünkü Allah (celle celâluhu) Evvel’dir,
Allah Ezelî’dir, Allah Ebedî’dir. Sonra bu esaslı atkı üzerine diğer şeyler bina
edilecek, yaşına ve idrak ufkuna göre vatan, toprak, bayrak, hürriyet, istiklâl
vb. terimler de bunun etrafında örgülenecektir. Şayet, çocuk ilköğretimde
okuyorsa ona göre malumat verilecek.. lisede okuyor, felsefe ve sosyal
bilimler, içtimaî bilimlerle iştigal ediyorsa, o seviyenin malzeme ve
materyaliyle takviye edilecek... Bir evde, Allah’a karşı saygı var ise ve sıkça
Allah’tan bahsediliyorsa, çocuğa diyeceği şeyi dedirtme konusunda hedefe
kilitlenmiş sayılırız. Evet bir evde, Allah denilip rükua ve secdeye gidiliyor,
Allah denildiğinde ayakların bağı çözülüyorsa çocuğun ilk kelimesinin “Allah”
olması da kolaylaşacaktır. Çünkü böyle bir evde her şey yörüngesinde sayılır.

e. Muhabbetin Dozunu Ayarlama



.

2.

Cenâb-ı Hak, bir çocuk ihsan edince, –Kur’ân’ın bir âyetinde de ifade
edildiği gibi– bütün kalbimizle ve sınırsız bir muhabbetle ona yönelerek –hâşâ
ve kellâ– Allah’ı sevme ölçüsünde bir alâka ifratına da girmemeliyiz.

Allah, nazarında bu, bir nevi şirk sayılabilir. Evet, doğrudan doğruya evlat
sevgisine inhimak edip Allah’ı unutmanın büyük bir yanlış olduğu şüphesizdir.
Ayrıca, bir yönüyle çocuğa karşı sizi böyle hesapsız hareketlere sevk edecek
derecede bir sevgi de zararlıdır. İşte Allah nezdinde memnû’ olan sevgi de bu
olsa gerek. Allah’a karşı göstereceğiniz muhabbeti, herhangi bir fâniye tevcih
ettiğinizde o sevgi bazen gayretullaha dokunabilir.

Evet şu hususlardan ötürü sevgide itidal çok önemlidir:
1Gönüllerin sultanı Allah’tır. Gönülde O’nun muhabbetinin yerini hiçbir

muhabbet almamalıdır.
Kat’iyen bilmeliyiz ki, bu yavru, Allah’ın bize bir emanetidir. Bizim o

yavruya duyduğumuz sevgi ve alâka, o emanetin bakım ve görümü için verilmiş
bir avans ve bir teşvik primidir. Evet, sizin o yavruya karşı sevginiz, sadece
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın bir hediyesidir ve Allah’ın size tevdi ettiği o
emanete kusursuz bakmanız için verilmiştir.

f. Güzel Örnek Olma
Yetiştirme durumunda olduğumuz çocuklarımıza karşı duygularımız,

düşüncelerimiz, sözlerimiz, kalbî hayatımız, davranışlarımız hep örnek olma
hedefine bağlanmalıdır. Evet onların mükemmel şekilde yetişmesini istiyorsak,
bu hususa fevkalâde dikkat etmek zorundayız. Meselâ, onların namaz
kılmalarını arzu ediyorsak, namazı gözlerinin önünde kemal-i ihtimam ile eda
etmeli, Allah’a karşı edebin sınırları konusunda tavrımızı ortaya koymalıyız.
Hep doğru söylemeli ve yalandan uzak olmalıyız. Onların uygunsuz söz
söylemelerini arzu etmiyorsak, o evin içinde, uygunsuz hiçbir söz söylenmemeli
ve onların hafıza lügatlerine uygunsuz kelimeler kat’iyen yazılmamalıdır. Aziz
olmalarını, namuslu yaşamalarını, ırzımız kadar başkalarının ırzına, namusuna
karşı hassas olmalarını düşünüyorsak, aynı vaziyetin o evin içinde yaşanmasını
sağlamalı ve bu işin ilk kahramanları biz olmalıyız.

Kur’ân-ı Kerim okumalarını, Kur’ân’ın hakikatlerine aşina olmalarını
istiyorsak, o evin içinde sabah akşam, hem de onların duyacağı şekilde Kur’ân
müzakere etmeli, Kur’ân’ın o muallâ mevkiine ihtiram göstermeliyiz ki, onları
çelişkiye itmeyelim.



Binaenaleyh söz, duygu, kalbî heyecanlar ve davranışlar evde en müessir
eğitim esaslarıdırlar ve mutlaka değerlendirilmelidirler. Yoksa meseleyi
sadece, başkasına havale ederek “şuna bir şeyler anlatın” demeye bağlarsanız
çocuğa hiçbir şey anlatamazsınız.

g. Çocuklara Kadirşinaslık Hissi ve Allah Sevgisi Kazandırma
Bilindiği üzere çocuk, ilköğretim devresine, bazen onu da aşacak daha ileri

bir seviyeye kadar ibadet ü taatle mükellef değildir. Binaenaleyh, o, bu
dönemde namazında, orucunda ve sair dinî vecibelerinde yaptığı kusurlardan
ötürü tedip edilmez; edilmemeli ve hele asla itap görmemelidir.

Ancak, şu da bilinmelidir ki, henüz mükellef olmadığı bu devrede, ona
anlattığımız şeylerin hiçbirisi, ömür boyu onun hatırından, kafasından,
kalbinden çıkmayacaktır. Onlara karşı kadirşinaslığımız da bu ölçüde
pekiştirilmesi gereken bir husustur. Evet, çocuklarımızın kadirşinas olmalarına
dikkat etmemiz çok önemlidir. Onlar, kendilerine gelen ihsanları bilmeli, nimet
karşısında Allah’a da, insanlara da mutlaka teşekkür etmelidirler. Kadirşinaslık
hissi, sonraları daha da derinleşerek Allah’ın nimetleri karşısında onu, hep
hamd ü sena eden biri ve insanlardan gördüğü iyilikler karşısında da
müteşekkir biri hâline getirecektir. Evet, çocuklarımızda iyilik etme ve iyilik
bilme duygularını geliştirerek onları birer sarraf gibi cevâhir kadrini bilir hâle
getirip Mabud-u Mutlak’ı bütün cemâlî ve celâlî tecellileriyle kafalarına
yerleştirme mecburiyetindeyiz. Nihayet o, yer yer Allah büyüktür dediği gibi,
insanların ihsanları karşısında da kadirşinas davranacaktır. Hatta zamanla
kadirşinaslık, onun karakteri hâline gelecektir ve böylece her nimet karşısında
içinden gelerek “teşekkür ederim” diyebilecektir.

Bu konuyla alâkalı diğer bir husus da, çocuğumuza, nimetleriyle bizi
perverde eden Allah (celle celâluhu) şefkatinin, Rahmâniyetinin ve
Rahîmiyetinin anlatılmasıdır. Allah’ın bizi nasıl beslediğini, baktığını,
büyüttüğünü, bize nasıl sevgi verdiğini anlatacak ve “O çok şefkatlidir, bizi
korur, bütün belâlardan muhafaza, himaye ve vikaye eder.” diyerek çocuklarda
O’na karşı güven, itimat ve sevgi hissini coşturmalıyız. Hatta en küçük
yavruların, dahası haşaratın, Allah’ın şefkatiyle, re’fetiyle, rahmetiyle
beslendiğini uygun bir dille ona anlatarak Rabbiyle münasebetini sağlama
bağlamalıyız.

Böylece, o çocuğun zihninde, bütünüyle kâinat Rahmân ve Râhim isimlerini



tilavet eden bir varlık hâlinde tecessüm etmeye başlayacaktır ki, o evin
içindeki bütün nimetlerin bir sahibi olduğu duyulup hissedilecek, o nimetlere
karşı onların o inkişaf etme sürecindeki vicdanları şükür hissiyle dolup taşacak
ve o hane âdeta bir şükür tezgahı gibi işleyecektir.

Ancak, bütün hu hususlarda ona, yaşına göre hitap edilmelidir, meselâ:
“O vermezse nar ağacı nar vermez.
O sahip olmasa hayvanların memelerinden süt akmaz.
O’nun rahmeti olmasa gökten bir damla yağmur düşmez.
O merhamet etmezse yerde bir ot bitmez,
O istemezse biz konuşamayız,
O gördürmezse biz göremeyiz,
O duyurmazsa biz duyamayız,
O çalıştırmazsa ağzımız ıslanmaz,
Midemiz çalışmaz, böbrekler iş görmez..
Evet bütün bunların sahibi O’dur evladım..
Biz yapmadık bunları, her şey O’ndandır
Ve O’nun gözetimindedir.
Öyleyse evladım, bu nimetleri bize veren,
Bunları böyle hazırlayan
Allah’a karşı içimiz sevgiyle dolup taşarsa,
O da bunları artıracaktır.
Ama eğer nankörlük edersek,
O da nimetlerini ya kesecek,
Ya da onlardan istifade etme imkânını

Elimizden alacaktır.”8

diyecek, sürekli rehabilitasyonda bulunacağız.
Evet, bütün bunları hem davranışlarımızla, hem sözlerimizle, hem

bakışlarımızla, hem de bütün heyecanlarımızla, bir hatip gibi ona duyurmaya
çalışacağız.

h. Lisân-ı Hâl ile Anlatma
Terbiye ve talim adına yapılan işlerin en tesirlisi davranışlarla ifade

edilenidir. Evde hayatı uygunca tanzim etmenin, çocuklara bir fikir verme
bakımından önemi münakaşa edilmeyecek kadar büyüktür.

Bir teheccüd namazını –mümkünse– onun uyanık olduğu saate rast getirme,
sadece Mevlâ-yı Müteal’in sizi gördüğü o karanlıkta, tıpkı Resûl-i Ekrem gibi

“tekallübât”9 sizi sarıp da kıvrım kıvrım kıvranırken, çocuğunuzun mütecessis
nazarlarının şuuraltı sermaye açısından ne ilhamlara erdiğini kestiremezsiniz.
O, “Niçin o inkisar, neden o ağlama, neden o kalb burkuntusu?” diyecek; şayet



bunları sesli düşünecek olursa, siz de ona Allah’ın huzuruna çıkıp da
nimetlerinden mahrum kalacağınız, azabına dûçâr olacağınız endişesini
taşıdığınızı anlatacaksınız. Hem sevgi ve ümit dolu bakışlarınızla hem de
endişeli hâlinizle Allah’a karşı saygınızı onun ruhuna duyuracak ve hep onun
gözetiminde olduğunuzu vurgulayacaksınız. Kendinize tanzim ettiğiniz bu hayat
şeklini ve şayet var ise iç derinliklerinizi ona hissettirmeye çalışacaksınız.
Aksine henüz ruhunuzda yer etmemiş ya da size ait olmayan şeyleri anlatmaya
uğraştığınız zaman, ona emniyet telkin edemeyecek ve müessir
olamayacaksınız.

Hz. Âişe’ye (radıyallâhu anhâ), “Resûl-i Ekrem’in ahlâkı neydi?” diye
sorulduğunda; “Siz Kur’ân okumuyor musunuz? O’nun ahlâkı Kur’ân’dı.”10

buyurmuşlardır.
Bu hadis açısından Resûl-i Ekrem’in durumunu biz şöyle anlıyoruz: Resûl-i

Ekrem’in bir hayat tarzı, bir yaşayışı vardı ki, Kur’ân da işte bu kâmil insanın
yaşayışını bize anlatmaktadır.

Evet, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kur’ân’ı bize intikal
ettirirken, yaşayıp hayat hâline getirdiği Kur’ân’ı bize intikal ettiriyordu.
Ortada, hayatlaşan bir Kur’ân ve okunan bir hayat vardı. Onun için de, O’nun
kavlen-fiilen anlattıkları tertemiz vicdanlarda, gönüllerde mâkes buluyor,
herkes kabul ediyor, hüsnükabul gösteriyor ve onları yaşamaya çalışıyordu.

Bu itibarla bizim davranışlarımız başka, sözlerimiz de başka olmamalıdır.
Aslında buna, amelî münafıklık denir. İç-dış farklılığı çocuğu riyakârlık,
mürâilik ve dual bir anlayışa iter, Kur’ân’ın ifadesiyle, onu bir orada-bir

burada “müzebzeb”11 hâle getirir.
Siz, çocuğa Allah’ın nimetlerini anlattıkça, o da Allah’a karşı sizinle beraber

şükran hissiyle, hamd hissiyle dolacak ve; “O sizin anlattığınız bizi yaratan,
insan yapan ve sayısız nimetleriyle nimetlendiren, sıhhat lütfeden, anne-baba
veren, her gün değişik nimet sofralarını gönderen; havayı, suyu, toprağı,
ağaçları yaratan, yaratıp emrimize veren Allah’a binlerce hamdolsun.”
diyecektir.

Hele bir de yer yer bunları telkin eder, evdeki konuşmaları, muhavereleri bu
yörüngede götürürseniz her şey bir başka güzelliğe ulaşır. Çocuğa karşı çok
şefkatli olmanın ayrı bir yeri vardır terbiyede. Allah Resûlü, yanında hususi
hizmetini gören kimselere o kadar şefkatli davranırdı ki, ona nispeten anne ve



babanın alâkası sönük kalırdı.
Enes b. Malik (radıyallâhu anh) naklediyor: “Hz. Peygamber’e on sene

hizmet ettim; yapmadığım bir şeyden ötürü ‘Niçin yapmadın?’, yaptığım bir
işten ötürü de ‘Neden yaptın?’ dediğini hatırlamıyorum. Bana hiç itapta
bulunmadı.”12 Evet o ağyara bile böyle şefkatli davranıyor ve anne-baba üstü
muamelede bulunuyordu. Kendi torunlarına, evlatlarına ise o kadar refik, o
kadar şefik, o kadar ince kalbliydi ki, ancak yine O bu kadar aşkın olabilirdi.

i. Şefkat
Çocuk, sopadan, tehditten, azaptan değil, eğer bir şeyden korkacaksa,

ebeveyninin şefkatini kaybedeceğinden korkmalıdır. Babasının yüzünü
ekşitmesi, annesinin sımsıcak yüzünün buğulandığını müşâhede etmesi veya
sezmesi onu dengeye getirecek en büyük bir müeyyide gibi algılanabiliyorsa,
yeter ve artar zannediyorum. Ancak çocuğun size güvenmesi, acılarını,
elemlerini paylaştığınıza inanması çok ehemmiyetlidir. Öyle ise, o ağladığı
zaman yapabiliyorsanız oturup içten ağlayınız, hiç olmazsa üzüntüsünü
paylaşınız. Ölüp giden bazı insanlar için semanın size ağladığı, arşın titrediği

gibi13 çocuklar müteessir oldukları zaman siz de teessür izhar edip, onların
üzüntülerini paylaşınız. Böylece onların nazarında daha bir ulvîleşirsiniz ve
söylediğiniz, anlattığınız sözler onlarda tesir icra eder ve onların gönüllerine
öyle bir girersiniz ki, artık hiçbir güç oradan sizi söküp atamaz. Daha sonra
söyleyeceğiniz her söz de onların, gönüllerinde hep mâkes bulur.

Evet eğer, onların melek-misal yetişmelerini düşünüyor ve sizi gelecekte en
mükemmel şekilde temsil etmelerini bekliyorsanız böyle yüksek bir mefkûre
ancak bu yollarla gerçekleştirilebilir.

j. Otorite
Evin içinde, otorite boşluğunun yaşanmaması da çok hayatîdir. Hanede

ahengi sağlayacak bir otorite olmazsa, yuva idarî keşmekeşlikten, çocuklar da
ikilemden kurtulamazlar.

Allah (celle celâluhu), Kur’ân-ı Kerim’de: “Allah’ın insanlardan bir
kısmını diğerlerine farklı kılması sebebiyle, bir de mallarından harcama
yaptıkları için, erkekler kadınların koruyup kollayıcısıdırlar. Onun için
sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah’ ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi
(kimse görmese de namuslarını) muhafaza ederler. Baş kaldırıp hep serkeşlik



yapmalarından endişe ettiğinizde, onlara uzun uzun öğüt verin; (gerekirse
bir taktik olarak) onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla da yola
gelmezlerse, incitmeden) okşayınız. Eğer yola gelirlerse, artık onların
aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.” 14

buyrulmaktadır.
Erkek, evin içinde, belli hususlar itibarıyla düzenin ve genel ahengin

sorumlusudur. Hatta denilebilir ki o, pek çok konuda birinci derecede
mesuldür. Aslında, çocukların da böyle bir sorumlu insana ihtiyaçları vardır.
Evin içerisinde sorumluluk bilincini açıkça gören çocuk, hayatı itibarıyla
dağınıklık ve sorumsuzluğa düşmeyecektir. Aksine bir evde iki sorumsuzun
bulunması ve iki yerden ayrı ayrı emirlerin gelmesi, çocuğun efkârını allak
bullak edecektir.

Ayrıca, çocuk ebeveynin birinden korktuğu zaman diğerine sığınabilmeli ve
bu sığınacağı yer de anne kucağı olmalıdır. Böyle bir paylaşımda çocuk babada
mehâfet ve mehâbeti ya da şefkat ve merhameti, annede de aksini bulacak,
yerinde ürperecek, yerinde ümitlenecek; ama kat’iyen yalnızlık
hissetmeyecektir. Aksine evde aile hayatı, böyle bir birliğe bağlanamamışsa
çelişkiler sürüp gidecek ve kadının kendine göre bir baş, erkeğin de kendine
göre bir baş olduğu böyle bir yuvada çocuklar hissiz, duygusuz, haşin ve
yörüngesiz yetişeceklerdir.

Kanaatimiz odur ki, ideal nesiller için her şeyden evvel ideal bir yuvaya
ihtiyaç vardır. Evet her şeyden evvel yuva, Allah’a bağlanmalıdır. Ebeveyn
veya onlardan biri Allah’ın halifesi olarak bu işi ele alınca, O’na bağlılık
sayesinde aile fertleri o kadar aziz, onurlu ve meselelere hâkim olacaklardır ki,
dahası olamaz ve böyle bir yuvada problem de söz konusu değildir.

5. Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak
a. Konuşma Âdâbı
Burada ele alacağımız ilk husus, doğrudan doğruya ‘ahlâk-ı âliye-i

ilâhiye’yle (Cenâb-ı Hakk’ın yücelerden yüce ahlâkı) ahlâklanma konusudur.
Bütün düşüncelerimiz, davranışlarımız, hatta hayat arkadaşımızla yan yana
geldiğimizde, sohbet ve değişik münasebetlerimizde, mütemâdiyen üzerinde
duracağımız hususlar, daha sonraki dönemlerde, çocuğun şuuraltına
yerleşmesini düşündüğümüz konular olmalıdır.

Elbetteki bir evde, dünyaya ait işler, hayatımızla alâkalı mevzular da



konuşulacaktır. Ne var ki çocuğun yanında bu meseleler dahi görüşülürken, hep
onun mevcudiyeti nazar-ı itibara alınmalıdır. Dahası mümkünse, onu
ilgilendirmeyen, ona faydası dokunmayan konular, onun yanında anlatılmamalı
ve hele onu bir sıkıntı cenderesi içine alabilecek konulardan mutlaka
kaçınılmalıdır. Evet, belli bir dönemde, onun ruh ve kalbinde yeşerip gelişecek
hususlar çok iyi belirlenmeli ve o, mukavemet eşiğini aşan tahammülfersa
şeylere maruz bırakılmamalıdır. Evde, işyerinde, yanımızda bulundukları
hemen her zaman, konuşma ve görüşmeler onların mevcudiyetine
bağlanmalıdır.

İmkân elverdiği ölçüde onların yanındaki konuşmalarımız, Hz. Allah’a, O’na
imana, O’nun nimetlerini anlatmaya ve O’nun dinine dair olmalıdır. Prensip
olarak evde, çocukların yanında, sadece daha sonra onlarda görmek istediğimiz
meselelerin muhavere ve müzakeresi yapılmalı ki, anne-babanın en önemli
meselelerinin neden ibaret olduğu şuuruyla yetişsinler. Bu tavsiyeler bir reçete
olarak kabul edilirse, çocuğun gelecekteki problemlerinin büyük bir kısmı
halledilmiş olur. Elbette ki daha sonraki devirlerin de kendilerine göre
problemleri olacaktır; yeri geldiğinde onların da üzerinde duracağız.

b. Re’fet ve Şefkatte Ölçü
Burada değinmek istediğimiz diğer bir konu da; çocuklarda re’fet ve şefkat

duygusunu geliştirme, onları birer merhamet kahramanı olarak yetiştirmek
meselesidir. Bu konuda da yine en kestirme tesir yolu, bizzat temsildir.
Sözgelimi, kapımıza gelip el açan bir insana, efendi hanımından evvel, hanım
efendinin yanında, her ikisi de ellerine, eteklerine koydukları şeylerle ona
koşmaları ve derin bir teessür içinde olabildiğine bir ihtimamla onun üzerine
eğilerek onu dinlemeleri, çocukların şefkatli yetişmeleri adına müessir bir ders
olsa gerek.

Çocuklardaki şefkat duygusunun tevarüs yoluyla elde edilmesi de söz
konusudur. Meselâ bazı çocuklar daha küçükken bile gözleri yaşlıdır. Bu hâl
onların daha sonraları biraz hisli, ince, rikkatli olacaklarına alamettir. Gerçi
bazen onlar da, sırf dikkat çekmek, aileye isteklerini kabul ettirebilmek için
ağlar gibi yaparlar; ama incelikten kaynaklanan ağlamalar her zaman farklıdır.
İster öyle, ister böyle, çocukların cömert, rikkatli, şefkatli olmasını
düşünüyorsak, yuvamızın, sıcak, yumuşak ve burcu burcu şefkat tütmesini
sağlamalıyız.



Çocuğun cimri, halk diliyle eli sıkı, dünyaperest, maddeye bağlı yetişmesi,
bazı şartlara bağlı olarak onun bencil, çıkarcı, hırslı, mütecaviz ve âsi bir hâl
alması yolunda ilk sebepler sayılırlar. Böyle bir çocuk, eğer ilâhî ahlâka bağlı
yetiştirilmiyorsa, bu durum o çocuğun hem dünyası hem de ahiretteki sonsuz
hayatı adına da bir tâli’sizliktir.

Evet, merhamet ve şefkat çok önemlidir. Cömertlik ve civanmertlik bu ruh
hâlinin bir tezahürüdür. Şefkat kahramanları hep kazançta, merhametsizler de
hüsrandadırlar. Cömert, fasık olsa dahi cennete gidebilir. Cimri, mü’min dahi
olsa cenneti kazanma ihtimali düşüktür. Bu sebeple, çocuklarda şefkat ve acıma
hissi geliştirilmeli, verme ve ihsanda bulunma duygusu artırılmalıdır ki, hırsa
kapılıp dünyaya dalmasınlar ve dünyaya daldıklarından ötürü de Allah’ı ve
insanları unutmasınlar. Evet çocuğa vermesini öğreteceksin ki maddeci
olmasın; ruhî, kalbî, sırrî hayatı itibarıyla Allah’a bağlı olsun. Ancak bir kere
daha hatırlamalıyız ki, verme, fiilen gösterilmez, sözlerle desteklenmezse
müessir olmaz. Davranışlarımızla anlattığımız zaman sözlerimiz onların
nazarında meleklerin solukları gibi tesirli olacaktır.

c. Mükâfat
Diğer bir husus da, çocuklarımızı muvaffakiyetleri nispetinde

mükâfatlandırmamız konusudur. “Nispet” kelimesini özellikle kullanıyorum.
Çünkü, büyük bir muvaffakiyette o muvaffakiyet ölçüsünde, küçük bir başarıda
da o başarı nispetinde ödül, adaletli olma müessiriyetinin yanında “sa’y
ölçüsünde semere” esprisine de uygun düşer. Evet ister dinî hayat, ister
dünyaya ait meselelerinde –tabiî meşru olanlarına– her muvaffakiyetin
behemehâl mükâfatlandırılması ilâhî ahlâkın gereğidir.

Bu zaviyeden “anne-baba” biraz da mütefekkir, bilge ve terbiyeci demektir.
Bilecek, düşünecek, bakacak, kollayacak ve üzerlerine titreyecektir. Evet eğer
anne-baba arabalarına, bağlarına-bahçelerine ehemmiyet verdikleri kadar
çocuklarına önem vermezlerse, o çocuğun duygu ve düşüncelerinde güdük
kalacağı ya da bodurlaşacağı açıktır. Bu itibarla, daha önce arz ettiğimiz
prensiplerden re’fet, şefkat, kadirşinaslık, Hakk’ın nimetleri karşısında serfürû
ve inkıyadın yanında, hakikî malikiyetin ve sahibiyetin bir nevi tezahürü olan,
“çocukların her hâline vaziyet etme” konusunda da yine temel kaynağa müracaat
etme mecburiyetindeyiz.

Bu temel kaynak Allah (celle celâluhu) ahlâkıdır. Allah, dünyada iyi işler



işleyene ahirette cennet, kötü işler yapana da ceza verir.
Kur’ân-ı Kerim, “Eğer şükrederseniz, Ben de (nimetlerimi) artırırım; eğer

nankörlük yaparsanız azabım çok şiddetlidir.”15 buyurur.
Allah’ın ahlâkıyla mütehallik olarak çocuğa karşı tutum ve davranışlarımızı

o kadar ölçülü ortaya koymaya çalışacağız ki; Allah da bizi yalnızlığa itmesin.

d. Çocuğu Yarına Hazırlama
Son olarak belirtilmesinde yarar gördüğümüz bir diğer husus da şudur:

Çocukların, içinde geliştikleri muhiti hesaba katarak yaş, seviye, bilgi ve kültür
durumlarına göre ele alınması. Çocuk beş yaşında ise ona vereceğimiz dinî
bilgiler, tıpkı beslenmede takip ettiğimiz usulde olduğu gibi farklı
uygulanmalıdır. O, yedi yaşına geldiği zaman vereceğimiz bilgi başka, on
yaşına geldiğinde vereceğimiz de başka olmalıdır.

Ancak önemli olan bir husus var ki o da, telkin edeceğimiz her şey, bir
bakıma çocuğun içinde bulunduğu yaş-baş ve dönemin bir sonrasına ait
olmalıdır; zira o, içinde yaşadığı zamanı zaten nasıl olsa görüp duyacak ve
yaşayacaktır. Bu açıdan, mevcut çevrenin verdiği ya da mualliminden öğrendiği
şeyler çizgisinde ise yeterli sayılabilir. Öyleyse bizim terbiye adına ona
kazandıracağımız seviye, onun daha sonra yaşayacağı hayata ait olmalıdır.

Hz. Ali (kerremallahu vecheh): “Çocuklarınıza, içinde bulunduğunuz zamanın
bilgi ve kültürünü değil, daha sonraki devrin âdâb ve erkânını öğretiniz; zira
onlar, sizin içinde yaşadığınız zamandan başka bir zaman için yaratıldılar.”
buyurmaktadır. Bu prensip, umumi bilgi ve kültür açısından ele alınacak olursa,
“Şu andaki malumat ve kültürle iktifa etmek dûnhimmetliktir.” demek olur ki,
zamanla başkaları gelir sizi geçer ve siz de çok gerilerde kalırsınız. Bu
prensibin talim ve terbiye açısından ele alınması, çocuğun içinde yaşadığı
zamanı aşıp daha sonraki dönemleri nazara alarak, ona göre bir çizgi takip
etmesini kolaylaştırır. Evet, çocuk, altı yaşında iken yedi yaşına ait terbiye
verilmeli ve yedi yaşına varınca da sekizinci yaşın programı uygulanmalıdır.

Özet olarak şöyle denebilir; beş yaşına kadar bir çocuğa verilen dinî ve millî
eğitim, ortalama akıl bâliğ olma yaşı sayılan on beş yaşına kadar kademe
kademe artırılarak devam ettirilmeli ve verilecek terbiye mutlaka yaşa-başa
uygun şekilde verilmelidir ki hazımsızlık olmasın. Yirmi yaşına ulaşmış,
gençlik döneminin tam ortasındaki bir gence “on beş yaş dinî eğitimi”ni
vermeye kalkarsanız, onun din, iman, ahlâk adına her şeyini alt üst etmiş



olursunuz. Her seviyedeki bünye farklı bir rızık, bir gıda istediği gibi fikir,
akıl, his, şuur, idrak ve gönül gibi lâtifeler de inkişafları ölçüsünde, belli
seviyede beslenme isterler.

Siz, yetiştirmekle mükellef olduğunuz bir muhatabın içtimaî, fikrî ve aklî
seviyesini anlamadan ona bir şeyler vermeye kalkarsanız o kimseyi duyguları
itibarıyla manen itmiş, uzaklaştırmış olursunuz. Bugün bir kısım yanlış
uygulama ve eğitime rağmen bazı gençlerin hâlâ fikrî, hissî, duyguları sağlam
ise bu, tamamen Cenâb-ı Hakk’ın onlara bir inayetidir; ya da bunlar henüz
fikren gelişmemişlerdir; yirmi beş yaşındadırlar ama on yaşında veya on beş
yaşındakiler gibi yaşadığı devrin çok çok gerilerinde bulunuyorlar demektir.
İşte böyle biri, günlerden bir gün seviyesini aşkın dinî, millî, içtimaî herhangi
bir farklı mülâhaza ile karşılaşırsa –Allah muhafaza buyursun– kendi değerleri
adına sarsılıp irtidat etmesi kaçınılmaz olur.

Terbiye ve terbiye adına rehberliği yaşla başla atbaşı veya bir iki kadem
önde götürme adına din, şu tavsiyelerde bulunur: Çocuğa şayet on beş yaşında
namaz kılması farz ise, siz onu on yaşında namaza alıştırın demektedir. Bu, onu
oruç tutmaya da, mükellef olduğu dönemde birkaç sene evvel alıştırın mânâsına
gelir. Diğer bütün hususları da aynı şekilde düşünebiliriz ki, bu da çocuğun
erken dönemden ele alınarak yaşına göre şekillenmesi demektir.

Şunu da belirtmek isterim ki; buradaki değer hükümlerinde ve yargılarda çok
kat’î ve tereddütsüz cümleler kullanıyorsak, bu, konuya, Kur’ân ve Sünnet
perspektifinden bakabildiğimiz inanç ve en azından o istikametteki kavî
zannımıza bağlıdır. Biz, çocuklara vereceğimiz şeylerin küçük yaşta
verilmesinin daha müessir olacağına inanıyoruz. Kanaatimiz o ki; eğer onların,
mükellefiyet devresinde dinî ferâizi mutlaka yapmalarını istiyorsak, bu çok
erken yaşlarda başlamalıdır. Biz şimdiye kadar bu şekildeki yaklaşımın
semerelerini çok gördük; çok şahit olduk.

Burada İmam Cafer’in, mealen bize verdiği bazı yaş ölçülerinden de
bahsetmek isterim:

“Yedi yaşa kadar çocukluk devresidir ki, o gördüğü şeyleri taklit eder ve
daha çok değişik oyunlara bağlı yaşar. Hatta siz onunla oynar ve eğlenirseniz, o
da sizinle eğlenir. Sizden ne görürse onu öğrenir ve taklit eder. Onun hayatı o
devreye kadar âdeta bir taklit ve bir oyundur. Ondan sonra yaşına-başına, idrak
seviyesine göre telkin dönemi gelir. Bu dönemde, idrak ufku ve anlayış
seviyesine göre sık sık rehabilitasyondan geçirilerek millî ve manevî



değerlerimize motivasyonu sağlanmaya çalışılır. İşte bu devre Kitabullah’ı
talim devresidir; bu da bir o kadar zaman ister. Ondan sonra aklıyla,
mantığıyla, muhakemesiyle haram ve helâli öğrenme devresi gelir ki, bu
dönemin de o kadar sürdüğünü ilâve edebiliriz.”

İmam Cafer’in usûlüne göre çocuğun yirmi bir yaşında bütün içtimaî ve dinî
formasyonunu ikmal etmiş olması gerekiyor. Demek bu yaştan sonra çocuğa bir
şey verseniz de oldukça zor kabul edecektir. Öyle ise yirmi bir yaşına kadar
reddedemeyeceği şekilde dinî, millî her şeyin çok iyi hazmettirilmesi
gerekmektedir. Bu yaşa kadar, pratiği, nazarîsi, aklîsi ve mantıklısıyla dinî
hayatı bir bütün olarak benimsemeli ki, esen değişik muhalif rüzgârlarla
sarsılmasın. Allah Resûlü de, Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle
buyurur:

“Çocuklarınıza yedi yaşından itibaren namazı öğretiniz.”16 Evet çocuk, o
devreye kadar, kendi tecessüsleriyle yaptığınız şeyleri zaten kavramıştır. Artık
bir mânâda size sadece, onun elinden tutup o güne kadar tecessüsleriyle
algıladığı şeyleri açıklama, yerinde tergiple teşvik, yerinde de biraz terhiple
uyarma kalıyor. Öyleyse belli bir yaşa kadar hâl ile gösterme esas iken belli bir
dönemden sonra fikrî seviyesine göre ve mantığına hitap edecek şekilde her
konuyu şerhetmek gerekecektir. Arz edilen bu delillerin ışığında çocuk, bazıları
itibarıyla Mâbud-u Mutlak olan Hz. Allah karşısında altı yaşında, bazıları
itibarıyla sekiz yaşında, bazıları için de en geç on yaşında bir yetişken kabul
edilerek onore edilmeli, izzetine ihtimam gösterilmeli ve her şey ona
peygamberâne bir azimle anlatılmalıdır. İbadete alıştırma mevzuunda
gösterilecek gayretler de aynı ciddiyeti ister.

Allah Resûlü: “Hayâ imandan mühim bir rükündür.”17 buyurmaktadır.

Diğer bir hadis-i şerifte: “Hayâsı olmayanın imanı da yoktur.”18 şeklinde
ferman eder. Öyleyse hayâlı, edepli, terbiyeli yetişmesini düşündüğümüz
nesillerin daha küçükken üzerlerinde durulmalıdır ki, olgunluk devresine
geldiklerinde, onlar da o hâl ile hâllensin ve ahlâk-ı Kur’âniye ile mütehallik
olsunlar.
1 Mâide sûresi, 5/100.

2 Ebû Dâvûd, melâhim 5; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/359, 5/278.

3 Bkz.: Ahzâb sûresi, 33/35.

4 Müslim, radâ’ 59; Nesâî, nikâh 15; İbn Mâce, nikâh 5.



5 Tevbe sûresi, 9/25.

6 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 6/398; ed-Deylemî, el-Müsned 1/71.

7 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 5/130.

8 Bkz: İbrahim sûresi, 14/7.

9 İnsanın Allah’a yönelişi ile kendisinde hissettiği –zihnî pırıltılar ve bunların verdiği haz, lezzet ya da Allah’a
saygı– haşyet durumu.

10 Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 139; Ebû Dâvûd, tatavvu’ 26; Nesâî, kıyâmü’l-leyl 2.

11 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/143. Müzebzeb: Yerinde sabit durmayıp, devamlı yer değiştiren.

12 Buhârî, edeb 39; Müslim, fedâil 51, 52.

13 Büyük âlem küçük âlemle alâkadardır ve aralarında paralellik vardır. Hatta belki bir mü’min müteessir
olduğu zaman rahmet âlemi de o derece müteessir olmaktadır. Bu durumun keyfiyeti bizim için çok açık
ve kâbil-i idrak olmasa da, şu tespiti yapabileceğimizi düşünüyoruz. Allah’ın (cc) Rahmân ve Rahîm
isimleri, her türlü şefkatin, re’fetin, inceliğin, merhametin menbaı ve kaynağıdır. Mü’minler müteessir
oldukları zaman, rahmet de mahiyetini bilemeyeceğimiz şekilde harekete geçer, –tabir caizse– o da o
teessürü paylaşır.

14 Nisâ sûresi, 4/34.

15 İbrahim sûresi, 14/7.

16 Tirmizî, salât 182; Ebû Dâvûd, salât 26; Dârimî, salât 141.

17 Bkz.: Buhârî, îmân 3; Müslim, îmân 57, 58.

18 Bkz.: İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 5/213; el-Buhârî, el-Edebü’l-müfred s.445.



Dördüncü Bölüm 
ÇOCUĞUN DİNÎ EĞİTİMİ

Çocuğun Dinî Eğitimi
Daha önce de açıkladığımız gibi Müslümanlıkta evlenmek çok ciddî bir

konudur ve ciddiyeti ölçüsünde üzerinde durulmalıdır. Temelde anne-baba,
aynı zamanda muallim ve muallime olma durumunda olduklarından eş
namzetleri bu önemli misyonu eda edebilecek yaşa-başa ulaşınca izdivaç
düşünülmelidir.

İmam Cafer, talebelerinden bir müddet evliliklerini tehir etmelerini ister.
Ebû Hanife de, talebesi İmam Ebû Yusuf’u bir süre için evlilikten men’ eder ve
şöyle der: “Öncelikle talim ve terbiye safhasını tamamlamalı ve evlilik
yapacağın vakte kadar öğrenmen gereken ilimleri mutlaka öğrenmelisin. Aksi
takdirde tahsil hayatın yarıda kalır. Ayrıca, ailenin helâl bir şekilde geçimini
temin edebilmen için de bir işin olmalıdır. Böyle bir duruma gelince, hayat
çizgin daha bir belirginleşecektir.” Evet Ebû Hanife, o biricik talebesi ki,
Abbasiler döneminde şeyhülislâmlık pâyesine yükselmiştir; ona böyle nasihat
ediyor.

Bu iki zattan biri büyük dimağ, nazarî hukukun bânisi Ebû Hanife Hazretleri
ki, bizim mezhep imamımız... Diğeri de Ehl-i Beyt-i Resûlullah’tan (sallallâhu
aleyhi ve sellem) gelen ayrı bir imam... Bizim bu anekdottan anlamamız
gereken husus, evlilik müessesesinin gayet ciddî bir müessese olduğudur. Bu
itibarla, evlenecek kimselere bakılmalıdır; acaba bunlar, bir muallim, bir
mürebbi gibi çocuk yetiştirebilecek seviyeye gelmişler midir? Veya bir eşle
hayatı paylaşabilecek yaşta-başta görünüyorlar mı? Çocuklarınızı bizim
düşünce dünyamıza göre hazırlama konusunda gerekli donanımları var mı?

Namzetler, bu sorularımıza “evet” diyebiliyor, kendilerinden de emin iseler,
rahatlıkla böyle bir teşebbüste bulunabilirler. Ama namzetler, kendilerini
idareden aciz, üç-beş insanla bile müşterek noktalar bulup geçinemiyor, her
gün bir huzursuzluk çıkarıyorlarsa, evlenme ve çocuk yetiştirme adına henüz
kıvama geldikleri söylenemez.

“Büyük Türkiye”nin geleceğine bir katkı –ki bu her vatandaşın mefkûresi
olmalıdır– ideal fert ve ideal ailelerin mevcudiyetine vâbestedir. Evet böyle



bir mefkûreyi ancak Kâbe kadar temiz kalbe, Everest Tepesi gibi kamet ü
kıymete sahip ve his yapısı, amûd-i nuranî gibi ta Sidretü’l-Müntehâ’ya uzanan
kimseler gerçekleştirebilirler. Bu, kirli alınların, paslı vicdanların Mevlâ’ya
başkaldıranların işi değildir. İç ve dış bütünlüğüne ermiş mamur ve münevver
nesillerdir ki –Allah’ın tevfik ve inayetiyle– Büyük Türkiye idealini
gerçekleştirecektir. Resûl-i Ekrem’in Habbab İbn Eret’e söylediği
üslûplasöylemek istiyorum: “Allah bu işi lütfedecektir ama sizin de sebeplere
riayet etmeniz gerekiyor.”1

Alvarlı Efe Hazretleri’ne ait şu mısralar, söylemek istediklerimizi gayet
güzel ifade etmektedir:

Sular gibi çağlasan,
Eyyub gibi ağlasan,
Ciğergâhi dağlasan,
Ahvalini sormaz mı?
Sen Hakk’ın kapısında
Canlar feda eylesen,
Emrince hizmet etsen,
Allah ecrin vermez mi?
Evet eğer biz her zaman sular gibi çağlar, başımızı taştan taşa vurarak “Var

mı daha gidecek dünyalar?” diyebilirsek, her durakta, her konakta yeni bir
bişaret mesajı alır, Allah’ın inayetini bir kere daha duyar ve hiçbir şeye
takılmadan hep O’na yürürüz. Mevlâ hakkında inancımız, itikadımız bu
merkezdedir. O’nun hüsnüzannımızda bizi yalan çıkarmayacağına dair kanaat-i
kat’iyemiz ve iman-ı râsihimiz vardır.

Bu hususlara, dolayısıyla temas ettik. Esas belirtmek istediğimiz husus,
neslin terbiye alanlarını millet ruhuyla besleme meselesiydi. Hatırlanacağı
üzere bir evvelki bölümde, evimizin içinin bir mektep, bir terbiye ocağı hâline
gelmesi konusu üzerinde durmuş, ana-babanın, şefkat, re’fet ve rikkatlerini ya
da ileride yavrularında görmek istedikleri insanî davranışları bizzat
kendilerinin yapması lazım geldiğini ısrarla arz etmeye çalışmıştık.

1. Çok Yönlü Evlat Yetiştirmek
Eğer evlatlarımızın cesur, yürekli olmasını istiyorsak, onları vampirlerle,

devlerle, cinlerle, perilerle korkutmamalıyız. Onları bütün olumsuzluklara karşı
koyabilecek bir iç mukavemetle güçlü yetiştirmeliyiz.



Eğer çocuklarımızın imanlı olmasını arzu ediyorsak, bütün hareket ve
davranışlarımızdan belli konulardaki duyarlılığımıza, tebessümlerimizden
yatış-kalkışlarımıza, secdede, rükuda, kıvrım kıvrım kıvranışlarımızdan başka
insanlar içinde şefkatle tir tir titrememize kadar her hâlimizde Allah’a iman
nümâyân olmalı ve çocuklarımızın gönülleri bunlarla dolmalıdır. Evet hep
onların bizi görmek istediği gibi olmalı ve bizi küçük görebilecekleri
davranışlardan da içtinap etmeliyiz.

Her zaman onların nazarında aziz ve muallâ olmaya çalışmalıyız ki
söylediğimiz sözler onların kalblerinde mâkes bulsun ve isteklerinize karşı
reaksiyon göstermesinler. Bu açıdan denebilir ki, hafifmeşrep pederler,
evlatları karşısında olsa olsa sadece onlara bir arkadaş olabilirler; ama
kat’iyen bir muallim, bir mürebbi olamaz ve onu istedikleri gibi terbiye
edemezler.

Hanelerimiz her zaman bir mektep, bir mâbed, bir terbiyehane görünümünde
olmalıdır ki onların hissiyatlarını, ruhlarını, kalblerini doyurarak onları,
cismanî arzuların kulu-kölesi hâline getirmiş olmayalım.

2. Küçükten Camiye Alıştırma
Devr-i Saadette küçük olmalarına rağmen çocuklar her zaman camiye

gidebilirlerdi. Ne acıdır ki, günümüzde çocukları camiye götürmeyi cami
âdâbına aykırı görüyoruz. Yine ne acıdır ki, her camide çocuklara zebani gibi
görünen bazı haşin yaşlılar bulunabiliyor ve o yavrucukları camiden
ürkütebiliyorlar. Maalesef bazen, dinî bilgileri, dünya görüşleri ve düşünceleri
oldukça dar olan yaşlı insanlar, çocuklara yüzlerini ekşitmek, kaşlarını
çatmakla caminin izzetini koruduklarını zannediyorlar. Hâlbuki onlar bu
tavırlarıyla, çocukları camiden ürkütüyor ve Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) sünnetine aykırı bir davranış sergiliyorlar. Hz. Peygamber
camide safların tanzimi mevzuunda, erkeklerin önde, onların arkasında varsa
hünsâlar, daha sonra çocuklar ve beşerî bir mülâhazaya binaen onların

arkasında da kadınların bulunmasını tavsiye etmektedir.2

İşte böyle davranıldığı zaman çocuklar, camide halkın namaz kılış şevkini,
zevkini görüp duyacak ve dinî yaşamaya alâkaları artacaktır. Bu itibarla, değil
onları kovmak, onlara sert görünmek, ürkütmek; kabilse hediyeler verilmeli ve
namaza ısındırılmalıdır. Çocuklara cami, caminin bahçesi sevdirilmeli ve her
zaman onların duygularında mâbedin kutsallığı canlı tutulmalıdır. Resûl-i



Ekrem camide, cemaatin içinde namaz kılarken, torunu Hz. Ümâme’yi omuzuna

alır, eğilirken yere bırakır, kalkarken de yeniden omuzlarlardı.3 Bunu muktedâ-
bih, rehber-i küll olan Resûl-i Ekrem’in yapması örnek olması bakımından çok
önemlidir.

Hz. Peygamber’in çocuğun camiden çıkarılması mevzuunda sert sayılan
herhangi bir cümle ya da tavrı hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bu itibarla,
mahallemizin güzel bir köşesi mâbed, evimizin içi de bir namazgâh hâline
getirilmelidir ki, çocuk gözlerini her açıp kapayışında, Allah’ı hatırlatan
emarelerle yüz yüze gelsin ve hayatını bir ledünnîlik içinde duysun ve hür
irade, hür vicdanıyla kendi yolunu belirleyip yürüsün. Sadece namaz açısından
ele alacak olursak, çocuk namaz kılma devresine geldiği zaman, eğer babası
elinden tutar, annesinin yanında seccadenin bir kenarında durdurur ve hâlinin
derinliği ölçüsünde onu kalbinden ebedî mihrabına bağlayabilirse çok önemli
bir şey başarmış olur. Zira namaz, Allah’a (celle celâluhu) yönelme adına çok
önemli bir iştir.

3. İstifhamları Daha Başlangıcında Giderme
Namaz ve daha ötesindeki dinî konularda çocuğun bir kısım soruları,

istifhamları olabilir. Bilhassa içe dönük çocuklar bu türden dinî istifhamlarını,
büyük ihtimalle anne ve babalarına açmayabilirler. Değişik vesile ve vasıtalar
bulunarak, bu konuda çocuğun deşarj olması, içini dökmesi ve açılmasının
sağlanması çok ehemmiyetlidir. Çocuk büyürken içindeki istifham da büyürse,
zamanla her şüphe, her tereddüt, izah edilmedik her dinî mesele, mânâsı ve
hikmeti anlaşılmadık inançla alâkalı herhangi bir husus, onun kalbini sokan bir
yılana, bir akrebe dönüşür.

Hatta bazen bu istifhamlar, onun iç dünyasında bir yara gibi o kadar hızlı
büyür ki, bir gün o zavallıyı tamamen yere serer de farkına bile varamayız.
Öyle ki artık o her gün camide sizinle beraber “Lâ ilâhe illallah” der, tesbihini,
takdisini, tahmidini, tehlilini yapıyor görünebilir ama o aslında tereddütlerine
yenik düşmüş ve vesveselerin ağında erimektedir. Çocuğu iyi bir statü ve
gelecek elde etmesi için üniversitelerin herhangi bir fakültesine
gönderdiğimizde, muhtemel problemlerine zamanında muâlecede bulunulmazsa,
dinî istifhamlarından dolayı hiç de tasvip etmeyeceğimiz bir kısım duygu,
düşünce ve tavırlarla karşımıza dikilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu açıdan o,
hiçbir zaman aklı, kalbi ve ruhu itibarıyla boş bırakılmamalı ve sürekli yaşına-



başına göre beslenmelidir. Eskiden çocuklar bizden mürebbilere-
mürebbiyelere teslim ediliyordu. Onlar, çocukların ruh dünyaları içine girerek,
ledünniyatlarının teşrihatı çerçevesinde dertlerine derman olmaya
çalışıyorlardı. Aslında, bu terbiyeyi ebeveyn yapmalıdır. Şayet
yapamıyorlarsa, mutlaka kültürlü mürebbiler ya da mürebbiyeler bulmalı ve
evinin işlerini gördürdüğü gibi bu işi de onlara yaptırmalıdırlar; yaptırmalı ve
kat’iyen çocuğun heder olup gitmesine meydan vermemelidirler. Sağlam bir
akide, içe sindirilmiş bir kulluk telâkkisi ve tabiatımızın bir yanı hâline gelmiş
mükemmel bir ahlâk ancak bu ölçüdeki bir hassasiyetle gerçekleştirilebilir.

4. Çocuğun Görebileceği Bir Ortamda İbadet ve Dua Etme
Evin içinde ibadet ü taate ayrılmış hem bir yer hem de bir zaman olmalıdır.

Beş vakit namaz, imkân varsa evde cemaatle kılınmalı veya çocuğun elinden
tutulup camiye götürülmelidir. Bu son durum, daha ziyade annenin namaz
kılamadığı dönemlerde çok yararlı olabilir.. evet anne, belli dönemlerde namaz
kılamayınca, çocuk “namaz kılınmasa, dua edilmese de olabiliyor” fikrine
kapılmasın diye bilhassa o günlerde mâbede gitme, meselenin ciddiyeti adına
iyi bir rehabilitasyon sayılabilir. Tabiî şöyle yaparak da bu boşluk
kapatılabilir: “Kadın özel hâllerinde dahi abdest alıp, seccadesine oturur;
ellerini Mevlâ’ya açıp dua eder; o, namaz kılmış gibi sevap alırken çocuk
nazarında da bu boşluk kapatılmış olur.” Fıkıh kitaplarında böyle bir yaklaşım

da var.4 Terbiye açısından bunun önemi çok büyüktür. Bir kere bu vesile ile
çocuk, hiçbir zaman evde secde etmeyen baş, ağlamayan göz, duaya kalkmayan
el görmeyecektir. Bilakis o, her zaman evde hassasiyet, titizlik ve derin bir
kulluk şuuru müşâhede edecektir. Dolayısıyla kadının hususî durumlarından
ötürü ibadet yapamadığı dönemlerle ilgili olarak çocuk, bu meselenin ruhunu
anlayacağı, siz de bu konuların dindeki yerini ona anlatacağınız ana kadar,
zaman zaman elinden tutarak onu camiye götürmeniz uygun olacaktır.

Gün gelecek, ezan okunduğu zaman çocuk, tıpkı çalan saat gibi, sizi “Baba
namaz!” diye uyaracak, siz işinizle meşgul olup da “Allahu ekber” sesini
duymuyorsanız, o bunu duyduğunda, “Namaz!” diye size seslenecektir ki, belli
bir dönemde ona hatırlattığınız her şeyi dönüp o size hatırlatacaktır.

Bundan başka günün bir saatinde Allah’a dua edeceğiniz özel bir saatiniz
olmalıdır. Önceden belirlemiş olduğunuz bir saatte Mevlâ’nın karşısında
duygularınızı dile getirip dertlerinizi O’na açmalısınız ve Yüce Yaratıcı’nın



her zaman sığınılacak bir kapı olduğunu fiilen göstermelisiniz. Bu dualarınızı
açıktan, sesli olarak yapmanız yararlı olur. Resûl-i Ekrem’den mervî olan
duaları sahabe ondan duymuştu. Bunların birçoğunu, Hz. Âişe nakletmektedir.
Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (radıyallâhu anhüm) efendilerimizden de bu
konuda nakiller vardır.

Öyleyse sizler de çevrenizdekilere dualarınızı duyurabilir ve onun
öğrenebileceğini hedefleyerek dua edebilirsiniz. Eğer çocuğunuzun, duygulu
olmasını, Allah anıldığı zaman titremesini arzu ediyorsanız başta sizin öyle
olmanız icap eder.

Hayatımda unutamadığım öyle tablolar vardır ki, akla gelince ürpermemek
mümkün değil. Ninemin Rabbiyle irtibatını aksettiren tabloların, benim
üzerinde büyük tesiri olmuştur. Kendisini kaybettiğimde henüz küçük bir
çocuktum ama rahmetli pederim şöyle-böyle din-i mübîn-i İslâm’la alâkalı bir
şeyler söyleyiverince ya da Kur’ân okuyunca o da hemen yerinde zangırdamaya
başlardı. Öyle ki bir kere onun yanında coşkunca “Allah!” deyiverseniz hemen
rengi kaçar, benzi solar, yirmi dört saat âdeta onun tesirini aksettirirdi. İşte
benim ruh hâletim üzerinde onun bu durumunun büyük tesiri olmuştur. Evet bu
ümmiye, çok okumamış ve bildiği kadarıyla âmile olmaya (yaşamaya) çalışan
ninemin o yürekten davranışları, ağlayışları ve içten içe sızlanışları, benim
üzerimde çok büyük tesir bırakmıştır. Bir hayli büyük kimselerin dizleri
dibinde oturdum. Onların coşkun ve heyecanlı sohbetlerini dinledim. Ama
diyebilirim ki, ninemin o terbiye edici davranışlarından aldığım dersi
hiçbirinden alamadım. Bana öyle geliyor ki, ben Müslümanlığımı, geneli
itibarıyla ona, baba ve annemin o içten hâllerine borçluyum.

Konunun çerçevesi dışına çıktık; sadede dönüyorum.. evet yuvada ebeveynin
vaziyetlerini iyi ayarlaması çok önemlidir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, belli
bir saatte, Mevlâ’nın karşısında içinizi döktüğünüzü, “huzuruna geldim” deyip
inlediğinizi, coşup kendinizden geçtiğinizi, bilhassa çocukların yanında da
Allah’a gönlünüzü açarak, açıktan açığa O’na dua ettiğinizi onların görüp
duyması çok mühimdir. Onun, en büyük meselelerinizden biri olan ahiretiniz
için çırpındığınızı görmesi, onu düşünüp ümitle ağladığınızı bilmesi hiçbir
zaman onun hatırından çıkmayacaktır. Aslında biz, Mevlâ’nın karşısında
Mevlâ’yı görüyor gibi kulluk yapmak zorundayız. Rükû, sücûd, kıyam ve
kavamemiz, celsemiz hep O’na hatırlatıcı nitelikte olmalıdır. Allah’ın
huzurundaki hâlimizi şöyle bir çerçevede resmedebiliriz: Sanki biz, Allah’la



(celle celâluhu) yüz yüze gelmişiz de, Yüce Yaratıcı: “Ey kulum, kalk,
hayatının hesabını ver.” diyor; biz de rahmetini umarak ve büyüklüğü
karşısında kalkıp el pençe divan duruyoruz. Ululuğunu tam hissederek ve
küçüklüğümüzü tam duyarak böyle bir kıyam bizim için de çevremiz için de ne
uyarıcıdır! Zayıf bir hadiste Resûl-i Ekrem: “Benim Allah’la bir ânım vardır
ki, o ânımda ne melâike-i mukarrebin ne de başkası bana yaklaşamaz.”5

buyurmaktadır.. evet Mevlâ ile öyle bir saatimiz, apaydın bir ânımız olmalı ki,
çocuk müşâhede ettiği o tabloları, mevsimi gelince, kendi ibadetine malzeme
yapsın. Evet o ileride, fikrî, amelî inhiraf tehlikeleri ile her karşı karşıya
kaldığında, bu tablolar birer can simidi gibi onun imdadına yetişecek ve
elinden tutacaktır.

İşte, değişik kayma ve sürçmeleri önleyebilecek durumların yaşanabilmesi
için, sizin o yaşlı gözleriniz ve o içten sızlanışlarınız da çok önemlidir. Bunlar,
çocuğun şuuraltında yer eden öyle ölümsüz tablolardır ki o, irtikâp edeceği her
mesâvi (kötülükler) karşısında, hayalinde, kendine açılan pencerede, eliniz
dudağınızda onun karşısına dikilip: “Yavrum öyle ne yapıyorsun?” diyecek,
böylece siz daima onun hayatında bir rehber ve davranışlarınız da ona uzanmış
bir inayet eli olacak, onun elinden tutup değişik tehlikelerden onu kurtaracaktır.

5. Kur’ân’a Saygı
Çocuklarınıza Kur’ân okuyup öğretmeniz de ayrı bir önem taşır. Ama en az

onun kadar önemli bir husus da, Kur’ân’ı okurken onun üzerinde, Kelâmullah
olduğu hissini uyarabilmenizdir. Devrimizde çok müşâhede ettiğimiz
hususlardan biri de, şüphesiz bazı kimselerin okuduğu Kur’ân’ın –maalesef–
gırtlaktan aşağı inmemesidir. Sizler çocuklarınıza Kur’ân okumada da güzel
örnek olabilir ve onu Rabbinizin huzurunda ya da Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın
dizinin dibinde tilâvet ediyor gibi seslendirebilirseniz bir kere daha
çevrenizdekileri fethetmiş olursunuz. Evet eğer Kur’ân okurken gözyaşlarınızı
tutamıyorsanız bunu gören çocuklarınız sizin bu hâlinizden çok farklı şeyler
alacaklardır. Ben, ruhsuz Kur’ân okumanın insanımızı duygusuz hâle getirdiği
kanaatindeyim.

Bir hadis-i şerifte Allah Resûlü: “İnsanların en güzel Kur’ân okuyanı,
Kur’ân okurken ciddî bir hüzün içinde okuyanıdır.”6 Bir başka sahih hadis-i

şerifte de: “Bu Kur’ân hüzünle inmiştir.”7 buyurmaktadır.



Kur’ân, pek çok problemi olan insanoğlunu konu olarak ele almış işliyorsa –
ki öyle olduğunda şüphe yok– biz de hâlimizle bu hüznü seslendirme
durumundayız. Ancak bu seviyeye gelebilmenin önemli esaslarından biri,
Kur’ân’ın ne dediğinin bilinmesidir. Kelâmullah olması itibarıyla Kur’ân-ı
Kerim’e tazimde bulunabiliriz, ancak Allah’ın kelâmı olması haysiyetiyle
mânâsına vukûfiyet için, az da olsa bir gayret içinde bulunmamız da yine ona
karşı tazimin ifadesi olsa gerek. Ayrıca, sizin bu gayretinizle çocuğunuz
Kur’ân-ı Kerim’e ait mânâları kalb ve zihninde daha derince duyacak, bunlarla
dolacak ve seviyesine göre ruhî açlığını gidermiş olacaktır.

Sadece Kur’ân-ı Kerim’e ait anlamlarıyla yetinen, dinî anlayış ve duyuş
itibarıyla eksik sayılır. Bu kadar olsun münasebeti olmayanlara gelince onlar
tamamen hüsrandadırlar. Kur’ân’ın insanlara vaadettiklerini alabilmek için
elfâz-ı Kur’âniyenin içindeki o mukaddes mânâları öğrenmek ve çocuklarımıza
da öğretmek zaruretini bir kere daha hatırlatmakta yarar var.

Yukarıdaki naklettiğimiz hadis-i şerifin şerhinde Hafız Münâvî şöyle bir
vak’a nakleder: “Küçük bir çocuk hafızlığını ikmal etmiştir. Sabaha kadar
Kur’ân-ı Kerim’i hatmediyor, namazını kılıyor, ertesi gün de hocasının
karşısına çıkıyor; çıkıyor ama biraz da rengi benzi sararmış olarak çıkıyor.
Hocası, maddî-mânevî mürşid olabilecek durumda bir üstattır. Talebesinin
renginin niçin sarardığını diğer talebelerine soruyor. Onlar da, “Üstadım, bu
talebeniz sabaha kadar Kur’ân-ı Kerim’i hatmedip duruyor ve tabiî sabaha
kadar gözüne uyku girmiyor, sabah olunca da kalkıp derse geliyor.” derler.
Üstad talebesinin Kur’ân-ı Kerim’i böyle okumasını arzu etmediği için onu
karşısına alır ve ona: “Kur’ân indiği gibi okunmalıdır evladım.” der. Bugünden
itibaren sen Kur’ân’ı, şu âna kadar okuduğun gibi değil, onu okurken beni
karşısında farz et ve üstadına dersini iade ediyorsun gibi oku!” tavsiyesinde
bulunur. Çocuk gider, O gece Kur’ân-ı Kerim’i okur ve sabah üstadının
huzuruna geldiğinde, “Efendim bu gece ancak Kur’ân-ı Kerim’i yarısına kadar
okuyabildim.” der. Üstad, “Pekâlâ, sen bu gece de Kur’ân-ı Kerim’i doğrudan
doğruya Resûl-i Ekrem’in huzurunda okuyor gibi oku” der. Talebe, “Ben,
kendisine Kur’ân nazil olan zatın huzurundayım; doğru okumalıyım”
heyecanıyla daha bir dikkatlice tilâvet eder.. ve o gün üstadına, ancak Kur’ân-ı
Kerim’in dörtte birini okuyabildiğini belirtir. Üstadı da terakkiyi görünce, bir
mürşidin müridinin dersini artırması gibi, “Sen şimdi de o emin melek
Cibril’in Resûl-i Ekrem’e tebliğ ettiği anda dinliyor gibi Kur’ân-ı Kerim’i



oku.” der. Talebe gider gelir; “Vallahi üstadım, bugün ancak bir sûre
okuyabildim.” der. Üstadı da, “Evladım şimdi de onu, binlerce hicabın
verasında bulunan Mevlâ-yı Müteal’in huzurunda okuyor gibi oku. Düşün ki,
okuduğunu Allah (celle celâluhu) dinliyor, senin için indirdiği kelâmını senin
ile mukâbele ediyor.” Talebesi ertesi gün ağlayarak üstadının karşısına gelir:
“Üstadım, َنیَِملاَعْلا ِبَر  ّ ِّلل  ِهٰ ُدْمَحَْلا   dedim, ِنيِّدلا ِمَْوي  ِِكلاَم  ’e kadar geldim,

ُدُبَْعن َكاَِّيإ   demeye bir türlü dilim varmadı. Çünkü bunun mânâsı, ‘sadece Sana
kulluk yaparım’, hâlbuki ben o kadar çok şeye kulluk yapıyorum ve o kadar çok
şey karşısında serfürû ediyorum ki, O’nu karşımda hazır ve nazır mülâhazaya
alınca ُدُبَْعن َكاَِّيإ  ’yü aşamadım.” der.

Hafız Münâvî, bu gencin fazla yaşamadığını bir-iki gün sonra da vefat
ettiğini kaydeder. Onu bu seviyeye getiren o bilge ve mânâ eri üstad, gencin
mezarının başında durur, onu dinler, onun hâline bakar, ahvalini müşâhede
ederken, delikanlı, üstadının duyabileceği bir sesle, “Üstadım, ben hayyim
(hayattayım). Hayy u Kayyum olan Sultanlar Sultanı’nın huzuruna vardım ve hiç

hesap görmedim.” diye konuşur.8

Kur’ân-ı Kerim’in mânâsını mülâhaza ederek ve kelimeler üzerinde durarak,
“Rabbimin kelâmı” deyip, tazimde bulunarak, hatta yüzüne gözüne sürerek ona
karşı saygısını ifade çerçevesinde okumak, onun gönüllere açılması adına o
kadar önemlidir ki, bu samimî duygular, okuyanı da dinleyeni de Kur’ân
iklimine çeker ve onlara semaviliğin kapılarını ardına kadar açar.

Bu menkıbeyi nakletmekle, “Böyle düşünmezseniz Kur’ân okumayınız.”
demek istemiyoruz; istemiyoruz ama, kelimât-ı Kur’ân bize ne anlatıyor,
ruhumuzda ne gibi bir değişiklik hâsıl ediyor vb. hususlar üzerinde durmamızın
da, ona muhatap seçilmemizin gereği olduğunu düşünüyorum. Ruhlarımızda
inkılâplar meydana getirmeyen Kur’ân’ın ferdî ve içtimaî hayatımızda müessir
olacağı düşünülemez. Biz Kur’ân’la değişebilmeli, onun ufkuna yönelmeli, onu
kendi derinlikleriyle duymalıyız ki o da esrarını gönül gözlerimizin önüne
seriversin...

Konuya dönüyorum. Evet o genç ölmemiş; Allah’a ulaşmıştı. Kur’ân’ın temiz
ruhlarda uyarabildiği heyecanla kalbi durmuş ve Rabbine yürümüştü. Elbette ki
ebediyen yaşayacaktı. O, “İyyake na’budu”yu aşamamış ve sabaha kadar hep
onu tekrarlayıp durmuştu. Bir başkası benzer bir ruh hâletini Kâbe’de
hissetmişti. Başını Kâbe’nin duvarına koyduğunda, kendi kendine: “Ya Rabbi!”



demiş; âdeta diline kilit vurulmuş gibi tıkanmış ve “Sen bunu diyebilecek güçte
misin? Neden hâlâ riyakârlık yapıyorsun?” düşüncesine takılmış ve gerisini
getirememişti. Mamafih bunlar o zatın yaşadıklarıdır ki, ne anlatılabilir ne de
başkalarına hissettirilebilir türden şeylerdir; onun birkaç dakikalık aşkın
duygularıdır. Daha sonra kendisinin bile o durumu şerhetmesi mümkün değildir.

Şimdi eğer, evlerimizde bu çizgiyi koruyabilir ve Kur’ân’a gönül
verdiğimizi, Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) halkasına dahil
olduğumuzu fiilen gösterebilirsek, uzak-yakın çevremiz nisan yağmuru almış
yeşillikler gibi süratle hayata yürüyecek ve etrafımızda üst üste “ba’sü ba’del-
mevt”ler yaşanacak ve toplum hayatımız melekler ve ruhanîlerin imreneceği bir
hâl alacaktır.

a. Nefret Ettirmeme
Yakın tarihimiz itibarıyla bizde ve diğer İslâm ülkelerinde yetişen nesiller,

dinin kolaylaştırıcı ve müjdeleyici mesajlarına yeterince ulaşamamış, hatta
uzak kalmışlardır. Hâdise, selim bir kalb, sahih bir akılla incelendiğinde bunun
sebebinin “mânâ” konusundaki bilinçsizlik ve gayretsizlik olduğu görülür.

Bu dönemde mü’minler, “Allah’a iman ettik” demekle beraber bu kelimenin
ifade ettiği mânânın şuurunda olamamış, dış âlemle iç dünya arasındaki
koordineyi sağlayamamış ve dine, diyanete ait olguları vicdanî enginlikleriyle
anlayamamışlardı. Ne acıdır ki, mekteplere din dersi konduğu zaman dahi,
böyle bir fırsata rağmen bazı din ve ahlâk dersi muallimleri sadece Kur’ân-ı
Kerim’i ezberletmekle iktifa etmiş ve dine sempatisi olmayan çocuğa yanlış
eğitim metodları uygulayarak onlardaki o çok az olan “dine hürmet” hissini
dahi yıkmışlardı. Bunu yaparken elbette ki çocuklar dinden soğusun diye
yapmıyorlardı; ancak asırlardan beri devam edegelen birkaç büyük
yanlışımızdan biri son bir kez daha tekerrür ediyordu.

Ben şahsen şu anda bile, Cenâb-ı Hakk’ın bize bahşettiği imkânları yeterince
değerlendirdiğimizi söyleyemeyeceğim. Vatan evladı, din ve diyanet adına bin
türlü şüphe ve tereddüt içinde önümüze kadar gelmekte ve bunlara karşı bizim
vazifemiz de şüpheleri izale etmek, dini sevdirmek, Allah’ı (celle celâluhu)
birinci matlub, maksut hâline getirmek ve Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) sevgisini akıl mantık dairesi içinde kalblere koymak iken, bunları
bir kenara bırakarak onların daha sonra içinden doğan bir iştiyakla yapacağı
işleri daha ehemmiyetli sayarak onu ürkütüyoruz. Evet, din konusu sadece bir



kısım formalitelerden ibaretmiş gibi, çocuğa bazı şeyler ezberletmelerle iktifa
edersek, çocuk –Allah muhafaza buyursun– dinden nefret edebilir; bir derse
girmişse, başka bir derse girmek istemeyebilir. Altı aylık bir çocuğa nasıl
yetişkinlere ait yiyecekleri vermiyorsak, öyle de belli bir yaşa kadar ezberleme
meselesini de zorlamamak icap edecektir. İhtimal o, iman şuurunu elde ettikten
sonra kendisi ezberlemeye çalışacaktır. Konu, sevdirmek, düşündürmek,
benimsetmek ve belletmek çerçevesinde ele alınmalıdır. Böyle bir yolda
yürümeyip de o masum dimağları rakamlara boğarak on iki, otuz iki, elli iki
farz deyip bazı âdetleri ezberletme metodlarına başvurursak, çocuğun kafasını,
bilerek veya bilmeyerek dine, dinî duygulara karşı nefret ettirmiş oluruz ki, bu
da dine hizmet yolunda ona karşı apaçık kötülük demektir.

Mü’minler bu hususta müteyakkız olmalı ve mutlaka dini her yönüyle
sevdirmelidirler. Çocuğun kemmiyet ve riyazî şeylerle, kafasını doldurma
yerine kalb ve kafasını mânâya açmalıdırlar. Onlar öyle Kur’ân’a aşık
olmalıdırlar ki, onu öğrenme, makâsıd-ı ilâhîyi kavrama, idealleri hâline
gelmeli ve “Allahım, bana dini anlamayı ihsan et, böylece makâsıd-ı
sübbaniyeni öğreneyim, Kur’ân-ı Kerim’le dolayım.” diye düşünmeli ve
hayatlarını bu mefkûreye bağlamalıdırlar.

b. Farz ve Nafile İbadetlerin Muntazaman Sürdürülmesi
“Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık

istemiyoruz; (aksine) Biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç ancak takva
iledir.”9

Hangi şartlar altında olursa olsun anne-baba dinî vazifelerinde kusurda
bulunmamalıdırlar ve çocuk, kullukla alâkalı hususlarda hiçbir eksiklik
müşâhede etmemelidir. Kâinatın Efendisi’nin hiç terk etmediği teheccüd
namazı, hususî evrâd u ezkârı, gece kalktığında okuduğu hususî duaları vardı. O
bu evrâd ve ezkârı vaktinde ifa etmediği zaman, kazası gerekmediği hâlde âdeta
kaza ederdi. Böylece evin içinde ve dışında başlatılan bir ibadetin hiçbir
şekilde terk edilmediği gayet net olarak ortaya konmuş olurdu.

Sahabi, başlatılan bir ibadetin daha sonraları da devam ettirilmesi
gerektiğini çok iyi anlamıştı. O dönemin âbid ve zâhidlerinden sayılan
Abdullah ibn Amr ibn Âs, her gün oruç tutmak ve sabaha kadar namaz kılmak
istiyordu. Dahası, babası evlendirdiği zaman, günlerce hanımının yanına
gitmemişti. Bu durumu hanımı, kayınpederi vasıtasıyla Aleyhissalâtü ve’s-



Selâm’a şikâyet mahiyetinde intikal ettirince Abdullah ibn Amr ibn Âs, Allah
Resûlü sallallâhu aleyhi ve sellemin huzuruna gitme mecburiyetinde kalmış ve
Peygamber Efendimiz, hanımının yanına gitmediğinden ötürü ona itapta
bulunmuştu. O gün Allah Resûlü ondan farzların dışındaki ibadetlerini
azaltmasını istiyor; o ise daha fazla ibadette ısrar ediyor ve “Daha fazlasını
yapabilirim ya Resûlallah” diyordu. Nihayet Allah Resûlü onu, bir gün oruç
tutup bir gün yemeye; gecenin sülüsünü (üçte birini) yatıp bir diğer sülüsünü

ihya etmeye ikna etti.10 Ancak bu muhterem sahabinin, yaşlandığı zaman başka
bir sahabiye şöyle dediğini görüyoruz: “Keşke Resûl-i Ekrem’in dediğini kabul
etseydim. Çünkü yaşlanınca bu şekilde devam ettirmek oldukça zor. Ama yine
de nafile olarak yaptığım şeyleri aksatmak istemiyorum. Beni nasıl bıraktıysa

Allah Resûlü’nün öyle bulmasını isterim.”11

Abdullah b. Amr iyi bir örnektir; insan itiyat hâline getirdiği ibadetleri terk
etmemelidir. Zaten Allah Resûlü de, sahih bir hadislerinde: “İbadetin en
faziletlisi az bile olsa devamlı olandır.”12 buyuruyor. Şayet gücümüz
yetmiyorsa, belli bir süre sonra çocuğun gözünden düşmemek için, farzların
dışında yapabileceğimiz miktarla iktifa etmeliyiz. Sadece farzları, sünnetleri
yapabiliyorsak, onlarda kusur etmemeliyiz. Şayet teheccüde başlamışsak onu
mutlaka devam ettirmeliyiz. Vitr-i vacibi, çocuğun gözü önünde kılmak icap
ediyorsa öyle yapmalı, gece kalkıp kılınması müessir olacaksa gece eda
edilmeli. Evvâbin, işrak ve duhâ namazlarını kılıyorsak, aksatmamalıyız;
aksatmamalıyız ki çocuk, “yapılan bu şeyler bazen de terk edilebiliyor”
zehabına kapılmasın. Böylece, ibadetlerdeki ciddiyet onun benliğine mâl olsun;
mâl olsun da sizin o konudaki kusurlarınızdan dolayı sizi ikaz etsin. Evet
“İşrakı kılıyor, duhâyı terk ediyorsun babacığım!” diyebilmelidir. Ayrıca,
yapılan ibadetler ciddî bir huşû ve olabildiğine bir saygı içinde yerine
getirilmelidir; getirilmelidir ki, çocuğun şuuraltı bu olumlu şeylerle mamur hâle
gelsin.

Buraya kadar belirtmeye çalıştığımız hususlar, bizim gibi düşünenler içindir.
Evet eğer çocuklarımızın duygulu, hisli, dindar, şuurlu, akıllı ve İslâm’ı
öğrenmelerini arzu ediyorsak, bizce bu işin yolu budur. Her şeye kendi yoluyla
ulaşılır; böyle yürünürse netice elde edilir. Değişik bir ifade ile; çocuğun doğru
yolda bulunmasını ve bir yaşama yöntemi olmasını arzu ediyorsak, bizim de bir
yolumuz, yöntemimiz olmalıdır. Düşünce ve davranışlarımız her zaman aynı



olmalı ki, çocuk da aynı şeyleri görerek hep aynı şeylerle meşbû bulunsun.
Bunların yerine getirilmesinde dünyamızın tanzimi, ahiretimizin elde edilmesi
ve çocuğun da dünya-ahiret saadetine mazhariyeti söz konusudur. Gerçi bunlar
bir perhiz ve hekim tavsiyesi gibi görünüyor, ama tatbiki can sıkmasa gerek.
Sabah-akşam almanız gereken ilâçları, hiç şaşırmadan ve aksatmadan alma gibi
bir şey. Böylece siz dengeli bir hayat yaşamış olacak, ölçülü davranacak ve
evinize de ölçüyü hâkim kılacaksınız.

Çocuk, saygı, huşû, edeb ve huzuru –ki bunu yer yer arz etmeye çalışmıştık–
bakışınızda, duyuşunuzda, yatışınızda, kalkışınızda hep bunları hissetmeli ve
ruhu bunlarla dolmalıdır.

c. Şeâire Hürmet Hissi
Bize göre bir kısım mukaddes mefhumlar vardır. Bu mefhumların arkasında

da çok mukaddes mânâlar vardır. “Allah” mefhumu bizim için çok mukaddestir
ve imanın bir rüknüdür. Allah’a (celle celâluhu) inanmayan birinin İslâmî ve
imânî hayatı yoktur. Bu yüce ve yüceliği nispetinde de olabildiğine mukaddes
mefhumun belli bir yaştan itibaren –ki bu devrenin başlangıcı genelde 7-9 yaş
olarak düşünülür– dimağlarda yerleşmesini, gönüllerde oturmasını ve çocuğun
bütün hayal âlemini işgal etmesini temin etmekle mükellef bulunduğumuz
kat’iyen unutulmamalıdır. Çocuğun, Peygamber’in hayaliyle yaşamasını temin
etmek, o evde sürekli ondan bahisler açılmasına bağlıdır. Şayet bir evde
sadece, televizyon-sinema artistlerinden bahsediliyorsa ve çocuğun temâşâ
ufkunda her zaman televizyonlar, sinemalar bulunuyorsa onun hayaline hâkim
olan da bir kısım artistler olacaktır. Sorduğunuz anda size pek çok sporcu,
müzisyen ve artist ismi sayılabilecek; ama belki de dört sahabi ismi
söyleyemeyecektir. Hafıza ve şuuraltı, bütün kapasitesiyle, çok faydası
olmamakla beraber, “hayalin fıskı”na sebebiyet veren bu gereksiz şeylerle
mâlemâl dolacaktır.

Dinde mukaddes bilinen her şey, düşünce ve davranışlarımızda daima
mukaddes olarak ifade edilmelidir. Meselâ, Kâbe mukaddes bir mekândır. Siz
de çocuğun yanında, Kâbe ile ilgili hislerinizi dile getirirken fevkalâde saygılı
olmalısınız. Kâbe sınırlarından içeriye girdiğimiz ya da Medine-i
Münevvere’ye yaklaştığımız zaman ayaklarımızı saygıyla yere basmalıyız.
Meseleyi götürüp, Resûl-i Ekrem’in gezdiği yerlerde, –İmam Malik gibi–
“Burada ayakkabıyla veya merkeple gezilmez.” esasına bağlamalıyız. O büyük



İmam, uzak yerden Mescid-i Nebevi’ye veya başka bir mescide hadis dersi
kıraatine, tilâvetine giderken ya da Medine’nin sınırlarından içeriye girdiğinde,
bindiği merkepten aşağıya iner, orada böyle gezilmesi gerektiğini söylerdi.
Elbette bunu gören çocuk Ravza-yı Tâhire ve onun Sahibine saygıyla dolup
taşacaktır.

Kur’ân-ı Kerim için de durum aynıdır. “Her kim Allah’ın şeâirine saygı
gösterirse, şüphesiz bu, kalblerin takvasındandır.”13 buyrulmaktadır. Şeâire
hürmet etmek kalbin takvasındandır. Kalbin takvası ise, kalbin Allah’ı
tanıması, tanıdığı büyük Allah’a saygıyla yönelmesi, O’na sığınması, O’na itaat
etmesi ve hakikat-ı ulûhiyeti tam olarak kavramasıyla mümkündür. Şeâire
hürmet hayatîdir; meselâ yine şeâirden olan cami, çocuğun nazarında o kadar
mukaddes görülüp kabul edilmelidir ki, o, bütün Allah’a giden yolların
camiden geçtiğini düşünmelidir. Müezzinin lâhûtî sesinin minarelerden,
“Allahu ekber” şeklinde yükselmesi, çocuğun nazarında büyümeli ve “Allahu
ekber” dendiği zaman o da kelimeleri tekrar etmeli ve ezan bitince ellerini
kaldırarak; ّیَـس َانَدِ ِتٰا  ِةـَِمئاَقْلا  ِةَـالَّصلاَو  ِةَّماَّتلا  ِةَوْعَّدـلا  ِهِذٰـھ  َّبَر  ّلَلا  َّمُـھٰ
َكَِّنإ َال َُهتْدَـعَو  يِذَّلا  اًدوـُمْحَم  اـًماَقَم  ُهْثَعْباَو  ََةلیـِضَفْلاَو  ََةلیـِسَوْلا  اًدَّمَحُم 

َداـَعیِمْلا ُفِلْخُت   “Ey bu kamil davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan
Allah’ım! Muhammed’e Hakk’a yaklaşma, cennete ve ötesine ulaşmayı lütfet
ve O’nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud’a ulaştır. Muhakkak ki Sen
vaadini yerine getirensin.”14 diyerek boşalmalıdır.

Hulâsa, eğer Allah’a inanıyor ve O’nu seviyorsak ve içimizde takva ve
şeâire tazim hissi varsa, bu hislerimizi çocuğun gönlüne boşaltacak ve ona
Allah’ın büyüklüğünü gösterecek, sevdirecek ve O Mâbud-u Mutlak’tan başka
Mahbub, Maksud, Matlub olmadığını onun bütün benliğine işleyeceğiz.
Taberani’nin Ebû Ümame’den naklettiği bir hadis-i şerifte Allah Resûlü:

“Allah’ı, Allah’ın kullarına sevdirin ki, Allah da sizi sevsin.”15 buyurur.
Allah (celle celâluhu) ancak iyi tanınmakla sevilir; zira insan bildiğini sever,
bilmediğine de düşman olur. Dinsiz ya da ateistler Allah’ı tanımadıkları için
düşmandırlar; eğer tanıyabilselerdi seveceklerdi.

Kur’ân-ı Kerim’de Allah (celle celâluhu) “İnsanları ve cinleri ancak, Bana
kulluk etsinler diye yarattım.”16 ferman eder. İbn Abbas ve Mücahid
(radıyallâhu anhüma) buradaki ِنوُدُبَْعِیل  “Bana kulluk etsinler diye.”



kelimesini ِينوُفِرَْعِیل  “Beni tanısınlar, bilsinler.” 17 olarak tefsir etmektedir.
Demek ki bir insan Allah’ı biliyorsa kullukta bulunuyor; bilmiyorsa nankörlük
ediyor. Öyleyse evvelâ biz bildireceğiz; çocuk da bilecek ve o duyguyla
dopdolu hâle gelecek ki, Allah’a karşı saygılı olabilsin. Ancak her seviyenin
ayrı bir tanıtma üslûbu olmalıdır ve Allah’ı tanıtma konusunda tanıtım, yaşa-
başa göre yapılmalıdır. Belli bir yaştaki çocuğa, önüne konan sofranın Allah
tarafından geldiğini delilsiz, mücerret anlatma ona kâfi gelebilir. Başka bir
yaşta insanların, hayvanların, ağaçların beklediği yağmurun, gökten O’nun
inayetiyle geldiğini, başımızdan aşağı boşalan o yağmurun, Allah’ın mahz-ı
rahmetinden taşıp geldiğini anlatmak gerekecektir. Daha ileri yaşlardaki
birisine ise, Allah’ın, denizlerde, ırmaklarda vaz’ettiği tebahhur etme
(buharlaşma) kanununu, havada yağmurun damla damla dökülme kanununu ve
bütün bunların asla tesadüfe verilemeyeceği, her şeyin Allah’ın inayetiyle
olduğunu anlatmak gerekecektir. Daha seviyeli çocuklara ise, pozitif ilimlere
ait argümanları kullanarak onun seviyesine göre Allah’ı tanıttırıp
sevdireceksiniz.

Bir hadislerinde Allah Resûlü şöyle buyururlar:
“Allah’ın size nimetleri karşısında Allah’ı seviniz. Beni de Allah’ın elçisi

olduğum için, Allah’tan ötürü seviniz. Ehl-i Beytimi de beni sevdiğiniz için
seviniz.”18

Usûlü bulunabildiği nispette bu sevme ve sevdirme işi zor olmasa gerek.
Çocuklarımıza, birtakım lüzumsuz neşriyat yerine, Resûl-i Ekrem’in siyerini
okutabilsek ve onların eline, hiç olmazsa Muhammed Yusuf Kandehlevî’nin
“Hayatü’s-Sahabe”si gibi her an müracaat edebilecekleri bir kitap versek,
zannediyorum Resûl-i Ekrem’i ve onun ashabını ve onların çocuklarını tanıma
fırsatı bulacak ve bunlardan her birerleri onların gözünde hayatlarının
kahramanları olarak büyüyecek; onlara uymaya, onlara benzemeye, Hz. Hamza
gibi şecaatli, Hz. Ali gibi şâh-ı merdan, Hz. Ebû Bekir gibi sadık, Hz. Fâruk-ı
A’zam gibi kılı kırk yaran âdil olmaya çalışacaklardır. Allah’ın binlerce rıza
ve rıdvanı bunların üzerine olsun..!

Evet her zaman evimizin baş köşesinde Kur’ân-ı Kerim, sonra Resûl-i
Ekrem’in siyeri ve ashab-ı kiramın hayatına ait megâzi kitaplarını bulundurmak
ve çocuklarımızın gönüllerinin onlarla beslenmesini sağlamak, tarihî
kahramanlarımızla onların gönüllerini, gözlerini açmak ve atalarını onlara



sevdirmek çok önemlidir.
Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Felsefî biçimde ve aklî

yollarla, akidemize musallat olan tereddütlere, şüphelere karşı, değişik
delillere başvurmak mantığın, fikrin gereği olsa da mücerret mantığa saplanıp
kalmak, bazen insanın kalbî hayatını söndürüp onu ümitsizliğe itebilir. İnsan,
aklı ve fikrine ait vazifeleri yaptıktan ve bunlarla alâkalı bütün fonksiyonları
yerine getirdikten sonra, pratik hayatta bu duygu ve düşüncelerin nasıl meydana
geldiğine dair misalleri araştırmaya başlayacaktır. Binaenaleyh siz, fiziğin,
kimyanın, astronominin diliyle Allah’ın varlığına ve birliğine ait binlerce afakî
ve enfüsî delillere sarılıp, yukarıdan uzanan nuranî bir merdivenle yukarılara
çıksanız da, pratik hayattan misaller veremiyorsanız ve çocuk da bunlara akıl
erdiremiyorsa, vereceğiniz dinî düşünceler onun zihninde felsefî nazariyeler
gibi algılanacaktır.

Anlattığınız ya da anlatacağınız dinî değer yargıları ve millî meziyetlerin,
tarihin belirli dilimlerinde yaşanmış olduğunu gösteremiyorsanız bunlar
bazılarına ütopya gibi görünebilir. Siz, bu değerlerin yaşandığını ve
yaşanabildiğini beli misallerle gösterme mecburiyetindesiniz.

Daha yakın zamana kadar, yaşanıp yaşanılamayacağı hususunda bizim bile
kalbimizde-kafamızda bir hayli tereddüt vardı ve kendi kendimize, “Bu olaylar
belki yaşanmıştır; ama ihtimal dünya bunları bir kere görmüştür. Bir daha
görmesi ve hele yaşanabilmesi çok zor; hatta biraz da ütopik görünmektedir.”
fikri, bir genel hastalık gibi yaygındı. Ne var ki, Allah’ı, Peygamberi tanıyan,
Yüce Yaratıcı ve O’nun Nebisi’ni oldukça seven gençleri görünce, artık
yürekten inanıyoruz ki, sahabe gibi bir topluluk bundan sonra da yaşayabilir.
Zaten, nassların bize verdiği işaret ve bişaretler çerçevesinde Resûl-i Ekrem’in

“Garipler” diye tavsif buyurduğu19 sahabeye benzer bir topluluğun yaşayıp,
din-i mübîn-i İslâm’ı evc-i kemale çıkaracağına da inancımız tamdır.

Âyât-ı tekviniyeye ıttılâınız derecesinde, kalbinizdeki takva, Allah’a
duyduğunuz sevgi, saygı, mescid, mâbed ve benzeri şeâire gösterdiğiniz hürmet
davranışları, çocuğun nazarında büyük mukaddes âbideler hâlinde görünmeye
başlar ve bütün bunlar onu Allah’ın huzuruna davetin birer ifadesi olurlar.
Burada yeri gelmişken Yahya Kemal’in bu mevzudaki şâyân-ı takdir şu
mısralarını hatırlatmak istiyoruz:

Emr-i bülendsin ey ezan-ı Muhammedî,



Kâfi değil sadâna cihan-ı Muhammedî.
Sultan Selîm-i Evvel’i râm etmeyip ecel,
Fethetmeliydi âlemi şân-ı Muhammedî.20

Gök nûra gark olur nice yüz bin minareden,
Şehbal açınca ruh-ı revan-i Muhammedî
Ervah cümleten görür Allahu ekber’i
Aks eyleyince arşa lisân-ı Muhammedî.
Ezan, Müslümanlığın ulvî duygularının en önemli bir sembolü ve namaz

öncesi bir konsantrasyon vesilesidir. Aynı zamanda, namazın, Allah’a karşı bir
kulluk olarak büyüklüğünün ifadesi, O’nun çağrısı ve davetidir. Siz
çocuklarınızı bu duygularla dopdolu yetiştirirseniz, onlar da ezanı duydukları
zaman heyecanlanırlar, gözleri dolar, hisleri köpürür, mehâbetle, muhabbetle
tir tir titremeye başlarlar. Şimdi âbâ ve ecdadımızın bize, onlardan evvelkilerin
de onlara yaptıkları bu vazifeyi –İnşallahu Teâlâ– bunca sarsıntı ve teklemeye
rağmen yine hep beraber ihya ve ikame edeceğiz. Evet şeâiri ilân edecek, onu
gelecek neslin nazarında kendi kıymetiyle gösterecek, Allah’ı, Resûlü’nü ve
Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan’ı herkese sevdireceğiz.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz; evlerimizde, ibadet hayatımız arızasız
olarak yerine getirilmeli, dinle, diyanetle alâkalı çocuklarımızın kafasına
sokulan şüphe ve tereddütler vakit fevt etmeden izale edilmeli, evimizin içinde
Allah’a tekarrübün yaşandığı, rahmet-i ilâhiyenin sağanak sağanak başımıza
indiği, gözlerimizin tatlı ümitlerle dolup recâ içinde Allah’a yöneldiği ve
sinelerimizin hüzünle dolup taştığı değişik bir kısım saatler olmalıdır. Öyle bir
saat olmalı ki, o saatte evimizde Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem)
görünüyor gibi tasavvuru, tasviriyle çocuğun, hanımefendinin nazarında şöyle
böyle mutlaka kendini göstermelidir.

İşte bunlar sizin İslâmî ibadet ve akide hayatınızda çocuğunuza
kazandırdığınız öyle büyük ve kıymetli şeylerdir ki, ilerideki hayatında o, birer
birer bunların semerelerini görecek, duyacak ve size karşı minnettar olarak dua
edecektir.

Şeâiri tazim, zatında büyük olan, dinin büyük kabul ettiği ve sizin de büyük
gördüğünüz değer ve kıymetleri kavlen ve fiilen büyük göstermek demektir.
Onların nazarında, ancak, ezanla anlatılabilen o ulular ulusu, büyükler büyüğü
“Allahu ekber” hakikatiyle şehbal açacak, ruh dünyalarında bayrak gibi



dalgalanacak, kalblerini tül gibi saracak; siz de bu mazhariyetler karşısında
dönüp tâli’lerinize tebessümler yağdıracaksınız.
1 Buhârî, menâkıb 25, menâkıbü’l-ensâr 29, ikrâh 1; Ebû Dâvûd, cihâd 97.

2 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/344; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 3/291.

3 Buhârî, salât 106; Müslim, mesâcid 41.

4 Bkz.: İbn Âbidîn, Hâşiye 1/290.

5 Aliyyülkârî, el-Esrâru’l-merfûa s.299; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/226.

6 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 11/7; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 4/19.

7 İbn Mâce, ikâmet 176; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 2/50.

8 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 1/190.

9 Tâhâ sûresi, 20/132.

10 Buhârî, savm 55, fezâilü’l-Kur’ân 34; Müslim, sıyâm 182.

11 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/158; Ebû Nuaym, Hilye 1/285-286.

12 Buhârî, rikak 18; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 216-218, salâtü’l-münâfikîn 78.

13 Hac sûresi, 22/32.

14 Buhârî, ezân 8, tefsîru sûre (17) 11; Tirmizî, salât 43.

15 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/90, 91; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk 24/72.

16 Zâriyât sûresi, 51/56.

17 el-Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl 4/235; el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 17/55; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî
15/50.

18 Tirmizî, menâkıb 31; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 3/46, 10/281.

19 Müslim, îmân 232; Tirmizî, îmân 13; İbn Mâce, fiten 15.

20 Yahya Kemal’e ait bu mısraların da delâletiyle, I. Sultan Selim’de cihanı bir köy hâline getirme
duygusunun ağır bastığı görülüyor.



Beşinci Bölüm 
NASIL ANLATMALI

Nasıl Anlatmalı
Önceki bölümde üzerinde durduğumuz ana tema, farklı yaş seviyelerine göre

çocuğun itikadî ve amelî durumuyla alâkalı konulardı ki, biz bu hususlarda
olumlu sonuç almayı genelde hep anne-baba ve rehberlerin tavır, davranış ve
temsillerine bağlaya geldik.

Evet sözler, insanın iç âlemine, ledünniyatına, davranışlarına tercüman
olursa, duyduğumuz, düşündüğümüz, intikalini kararlaştırdığımız şeyler,
rahatlıkla muhatabımızda mâkes bulur. Aksine, sözlerimiz, davranışlarımızla
desteklenmiyor ve kalbimizde de o şekilde bir yakîn, iz’an, itikat yok ise,
muhatabımız üzerinde çok fazla müessir olamayacağımız açıktır.

Binaenaleyh, büyük ya da küçük bir talim-terbiye müessesesinde veya
idaresini deruhte ettiğiniz şöyle-böyle bir birimde vazifeli iseniz, kat’iyen
bilmelisiniz ki, orada nizamın da, düzenin de zembereği sizsiniz. Sizde inhiraf
olduğu zaman, bütün o heyette de değişik kaymalar hemen kendini gösterecektir.
Aksine, sizde istikamet olduğu sürece, size bağlı olan kitle ve sistemde de
inhiraf yaşanmayacak veya nispeten az olacaktır.

1. Temsil Keyfiyeti
Davranışlarımızdaki hassasiyet ve titizlik, sözlerimizin tesiri ve

istediklerimize ulaşma adına fevkalâde önemlidir. Meselâ, eğer namaz kılıyor
isek Allah karşısında bulunduğumuzu aksettiren olabildiğine bir saygı,
olabildiğine bir edep, o çerçevede kıyam, rüku ve secde, konuyla alâkalı bir
kitap okumadan daha tesirlidir. Bu, çocukların: “Allah’a karşı nasıl saygılı
olunur?” sorusuna en inandırıcı cevap olsa gerek. Aksine namazı, hadis-i

şerifin ifadesiyle “Horozun yerden yem yemesi gibi ...”1 kılacak olursanız
bunu gören kimsenin alacağı namaz terbiyesi de ona göre olacaktır. Kat’iyen
bilinmelidir ki, böyle bir namaz insanı münkerattan men etmediği ve
alıkoymadığı gibi, terbiyeniz altında bulunan kimseler üzerinde de ne Allah’a
karşı saygı uyaracak ne de onların ruhlarında olumlu bir iz bırakacaktır.

Evet namazın içten gelerek kılınması çok mühimdir. Büyük bir saygı, edep,



huşu ile Allah’a karşı bel kırmış, boyun bükmüş bir insan imajı, o masum
gözlemciler üzerinde çok önemli tesir icra edecektir.

Müspet şeylerde örnek olmak kadar, menfi durumlara karşı titiz davranmak
da çok mühimdir. Onların, okul ve sokak çevrelerinden her zaman
kapabilecekleri bir kısım şüphe ve tereddüt virüsleri olabilir. Vakit fevt
etmeden anında bunlar giderilmeye çalışılmalıdır. Eline alıp okuduğu eserlere
karşı –bu bir roman da olabilir– kayıtsız kalınmamalıdır. Okuduğu kitaplarda
inanç ve itikadınıza dokunan bir yön varsa, siz de gerekeni yapmıyor iseniz, hiç
farkına varmadan onun içinde bir şüphe, bir tereddüt belirmeye başlayabilir.
Binaenaleyh, sadece çocuğun evdeki durumlarına dikkat etmekle yetinmeyecek,
aynı zamanda onun fikrî gelişimi, duygu-düşünce yapısının şekillenmesiyle
alâkalı genel atmosferini de kontrol edeceksiniz. Okunacak kitapların önceden
tespit ve seçimi, gaye insanı yetiştirmek isteyenler için hayatî bir iştir. Evet,
belli bir dönemden sonra onun sempati ve antipatilerini anlamaya çalışmak,
neleri dinleyip nelere kulak verdiğini merak etmek, arkadaşlarını görüp
tanımak, hatta tayin etmek ve bütün bu mevzularda bir hekim gibi ne şekilde
mualecede bulunulması gerekiyorsa öyle davranmak ihmale tahammülü
olmayan hususlardandır.

a. Öğrenci, Öğretmen ve Anne-Baba
Günümüze ait problemlerden biri olan, baba-anne, oğul-kız ya da diğer bir

deyişle eski nesil-yeni nesil arasında vâki kültürel farklılık ve bu farklılığın
doğurabileceği menfi sonuçlar, “terbiye” ile ilgili tedbirlerle giderilecek
hususlardandır ve zamanı da “rüşd” çağına kadardır. Geç kalınırsa, müessir
olunamayabilir. Sözgelimi, babası talim ve terbiye görmemiş birinin çocukları
eğer bir üniversitede okuyorsa, bu çocuklardan bazıları kendilerini
ebeveynlerinin üstünde göreceklerinden, hiçbir zaman tenezzül edip anne-
babalarının fikirlerini almayabilirler.. evet bugün nice mütedeyyin kimseler
vardır ki çocukları lisede, hatta bazıları da ilköğretimde iken, bir kısım yıkıcı
fikirleri, ahlâksızlığı benimsemiş, hatta devlete, millete, hükümete, okul
idaresine karşı isyan vaziyetini almışlardır. Her türlü iç ve dış provokasyona
açık öğrenci eylemlerine, “boykot” adı verilerek değişik isyan hareketlerine
katılmakta ve serâzât gönüllerine göre bir ütopya peşinde koşmaktadırlar.

Geçmişte ve şu andaki bütün öğrenci eylemlerinin neden ve nasıl bu safhaya
geldiği tahlil edildiğinde, en büyük yanlışlardan birinin, çocuğun hareketlerinin



takip edilmemesi ve ona verilmesi gereken terbiyenin verilmemiş olduğu
görülecektir. Terbiye adına bizim kusurlarımızın neticesi olarak meydana gelen
menfi sonuçlar için âh u vâh etmek, ellerimizi dizlerimize vurmak beyhude bir
çırpınıştır. İçimizde duyacağımız vicdan azabı da sevabı olmayan bir ızdıraptır.

Kur’ân-ı Kerim, bir yerde, idlâl edilenleri, bakımı-görümü yapılmayıp da,
taklitle başkalarını takip edenleri şöyle anlatır: “Ey Rabbimiz! Biz,
reislerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar,
derler.”2

Kur’ân-ı Kerim’in, gönüllerimizde bir inilti hâlinde duyulan bu ürpertici
beyanında, perişan ve namazsız-niyazsız nesillerin, azab-ı ilâhinin dehşeti
karşısında, babalara, annelere, amcalara, dayılara, akrabalara, hocalara,
mürşitlere, mektepteki muallimlere acı ve açık bir intizarları söz konusudur.
Evet bu beyan-ı ilâhide –hafizanallah– sû-i akıbete uğrayanları, kendileri ile
alâkalı sorumlular için, “Allah’ım, bizi yoldan saptıranların, bizi baştan
çıkaranların, bize vaziyet etmeyenlerin azaplarını kat kat artır ve böylelerini
perişan et ve onları lanetine müstahak kılarak, huzur-ı ilâhinden, dergah-ı nezd-
i ulûhiyetinden teb’îd eyle.” gibi bir sitem, bir serzeniş hatta bir beddua söz
konusudur.

Bu itibarla, talim, terbiye mevkiinde bulunan kimselerin alacağı müspet
vaziyet, dünya ve ahirette hem kendilerinin hem de evlatlarının saadetine;
bunun aksine, sorumluluklarını ihmal eden kimselerin bu yanlış tutumları da
sadece onların dünya ve ahirette felâketini değil, aynı zamanda ihmal
edilenlerin de dünya ve ahiret felâketlerini netice verecektir.

b. İdlâl Edilenlerin Çığlığı
Çocuğun, maddî-mânevî, dünyevî-uhrevî hayatı için hiçbir faydası olmayan

şeylerle meşgul olmasına fırsat verirseniz: “Allah (ötede): ‘Sizden önce
geçmiş cin ve ins toplulukları arasında siz de ateşe giriniz!’ Her millet oraya
girdikçe yoldaşlarına lanetler yağdıracaktır. Hepsi birbiri ardından orada
(Cehennem’de) toplanınca, tâbi olanlar iktida ettikleri kimseler için, ‘Ey
Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar! Onun için onlara ateşten bir kat daha
fazla azap ver!’ diyecekler. Allah da: ‘Zaten herkes için bir kat daha fazla
azap vardır, ama siz bilmezsiniz’ diyecektir.”3 diye bir çığlık, bir çekişme bir
serzeniş ve mazeret faslı yaşanacaktır.

Evet ihtimal Kur’ân’ın ifadesiyle, sizin bir zamanlar bağrınıza basıp



büyüttüğünüz, büyütüp terbiye ettiğinizi sandığınız çocuklarınız, hep bir
ağızdan büyüklerine karşı bedduada bulunacak ve lanetler yağdıracaklardır.
Ahirete, az da olsa inanan bir insan, hemfem olarak (hep bir ağızdan) yapılacak
böyle bir bedduadan tir tir titremeli, korkmalı ve Allah’a sığınmalıdır. Böyle
bir intizar ve serzenişten kurtulmanın yolu, düşünce hâl ve tavırlarımıza göre,
hâl ve tavırlarını belirleyecek olanlara iyi örnek olmaktır.. Allah’ı, Resûlü’nü
sevip saymaktan ahlâken mazbut yaşamaya kadar her hususta iyi örnek olmak...

Allah ve Resûlü’nün sevilip sayıldığı bir evde, çocuk okuduğu, gördüğü,
duyduğu nispette Allah’a bağlanacak ve O’na gönül verecektir. Bir ölçü olarak,
herhangi bir evde Allah ve Resûl-i Ekrem’den bahis edilip edilmediğini
çocuğun heyecanlarıyla ölçmek onun duygularında derinliğini duymak
mümkündür. Tabiî, münkeratın (dinen yasak ve sevimsiz şeyler) işlenip
işlenmediğini ve mâruf olanlar’ın (dinen emredilen ve sevimli şeyler) de
yapılıp yapılmadığını.. evet çocuk, yuvanın dışa açık ekranı ve hanedeki
değişik seslerin hoparlörü gibidir. Bu ekran ve hoparlörde bir evin en mahrem
köşelerini temâşâ edebilir ve en gizli fısıltılarını duyabiliriz.

c. Cennetin ve Cehennemin Yolu
Cehennem; beşerî arzular ve nefsin hoşuna giden şeylerle; Cennet de

mekârihle (hoşa gitmeyen şeyler) çepeçevre kuşatılmıştır.4 İbadet ü taatin
ağırlığını, yani bir açıdan mekârihi aşamayan, cismanî arzu ve kaprislerini
önleyemeyen, her gün ayrı bir oyun karşısında dize gelmekten, her gün ayrı bir
mel’anet karşısında yüzüstü kapaklanmaktan kurtulamayan Cennet’e
giremeyecek ve Cehennem’den de uzak kalamayacaktır. İşte önümüzdeki yolun
ve neticede varacağımız nihâî hedefin iki yönü!. Biz, bir taraftan dinin
“yapmayın” dediği şeylerin bütününü terk edecek ve ettirecek; diğer taraftan da
“yapınız” dediği şeylerin hepsini harfiyen, hem de ciddî bir şuur uyanıklığı
içinde yapacak ve yaptırmaya çalışacağız ki, nefse hoş gelen şeylerin
arkasından sürüklenmemek ve onun katlanamadığı şeylere de takılmamak için
Hak inayetiyle ayakta kalabilelim.

Biz, bizden evvelkilerin ekip-biçtikleriyiz; bizden sonraki nesiller de bizim
gayretlerimizin semeresi olacaklardır. Zamandan, çağdan şikâyet edeceğimize,
ihmal edilişimizin çehresinde; ihmallerimizin müstakbel neticelerini görmeye
çalışarak vazife ve sorumluluk itibarıyla kalben, ruhen, hissen dirilmeye
çalışmalıyız. Böyle bir diriliş hem bizim, hem bizden sonraki nesillerin hem de



kendi tarihimizin dirilişi olacaktır.

2. “Okumanın Mânâsı”
Çocuğa vereceğimiz hususların en önemlilerinden biri de “kıraat ve kitabet”

meselesidir. Çocuk mutlaka belli bir hedefe ve gayeye bağlı okumayı-yazmayı
öğrenmeli ve “yedilmeden” sıyrılarak rehberliğe yükselmelidir. Ne var ki,
okuyup yazmak kadar, niçin okuyup yazdığını bilmek de önemlidir. Yunus,

“ İlim ilim bilmektir;
İlim kendin bilmektir,
Sen kendini bilmezsen.
Ya nice okumaktır.” der.
Bu konuya girerken isterseniz hep beraber şu sorulara bir cevap bulmaya

çalışalım: İlim nedir? İlmin hedefi nedir? Niçin kitap okunur? Bütün okuyup
anlamaların ötesinde ulaşılmak istenen şey nedir? Bu sorulara cevaptan evvel
şu hususu hatırlatmakta yarar var.

Bir insan, hayatı boyunca matematiğin o dolambaçlı, karmaşık usûllerini,
kaidelerini öğrense; ama, bu kuralları uygulama sahasına geçirmeyi ya da yeni
teori ve hipotezlerle bilgisini ilerletmeyi hiç düşünmese ilimde “gaye” ve
“hedef”i elde edememiş olacaktır. Keza tıbbın bütün temel esaslarını öğrense;
ama klinik olarak hiçbir şey yapmasa, bir tek hastanın nabzını tutmasa veya
kalbini dinlemese, ciğerlerine kulak vermese tababetinin ya da tahsil ettiği tıp
ilminin bir şeye yaramadığı bir yana, okuduğu bilgilerin kafasında kalması da
şüphelidir. İlimlerin hedefinde asıl olarak Yunus’un ifadesiyle insanın kendini
bilmesi söz konusudur. Binaenaleyh, içinde kendimizi bulamadığımız bir ilmin
ne bize, ne de başkasına faydası olmayacağı açıktır.

a. Okuma-Yazma
Kitabet ve kıraat konusunda, Kur’ân’ın birinci sırayı tuttuğu müsellem bir

gerçektir. Ancak, ilâhî maksatları öğrenmeye kapalı hafıza hamallığını tasvip
etmediğimizi de burada vurgulamalıyız. Çocuğun elinden tutulup Kur’ân onun
ruhuna içirilmeli ve onda bir Kur’ân merakı uyarılmalıdır ki, o da ileride,
Allah’ın istediklerini anlamaya yönelsin. Maalesef değişik ilcaatla günümüzde
çocuğa sadece bir “bismillah” dedirttiğimiz zaman her meselenin hallolduğu
vehmine kapılmaktayız. Vakıa, “bismillah” çok önemlidir ve çok meseleyi
halledebilir. Ne var ki onun ötesinde icmâlî mânâda da olsa makâsıd-ı
ilâhiyenin öğrenilmesi gibi bir husus vardır ki, kanaat-i âcizanemce, asıl



öğrenilip öğretilmesi gereken de işte odur.
Tarihimizde şanlı ve parlak dönemlerimiz çoktur. Ama bir dönem vardır ki,

bu dönemde bütün İslâm âlemindeki devletlerin, ilmî, idarî ve adlî
makamlarında Kur’ân hafızı idareciler, hâkimler ve kadılar olmuştur. Ama,
daha önce de işaret ettiğimiz gibi, bu kimseler okudukları ilimlerin özünü
kavrayamadıklarından hem tekvînî emirlerde hem de teşrîi konularda mukallit
durumunda idiler; istinbat ve ihtira güçleri yoktu. Yarım yamalak bildiklerinde
bağnaz bu insanlar, gün geldi –maalesef– dinin tecviz etmediği usûl ve esaslar
karşısında sessiz kalarak günahlarını devam ettirdiler.. ve tabiî İslâm’ın
kendilerine yüklemiş olduğu şeref ve haysiyeti de koruyamadılar.
Vicdanlarımızda belki ürperti hâsıl edecek ama, üzülerek ifade etmeliyim ki,
bunlar önceleri de sonraları da milletin haysiyetiyle, şerefiyle, diniyle
oynadılar. Bunların edindikleri ilim, vicdanlarına yerleşmemiş ve gönüllerinde
iz’an hâline gelmemişti. A’râf sûresinin 178. âyetindeki, “Kimleri de
saptırırsa, işte asıl hüsrana uğrayanlar onlardır.” 5 âyetiyle alâkalı Hafız
Ebû Ya’lâ’nın Huzeyfe b. el-Yemân’dan (radıyallâhu anh) rivayet etmiş olduğu
bir hadis-i şerifte Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur:
“Sizin için korktuğum şeylerden biri de şudur ki; bir kişi Kur’ân-ı Kerim’i o
kadar okur ki, artık Kur’ân’ın o göz kamaştırıcılığı onun bütün tavırlarına
yansır. İslâm, onun için bir elbise olur. Allah’ın dilediği süreye kadar o
elbiseye bürünür, sonra birdenbire o elbiseden –hafizanallah– sıyrılır ve onu
elinin tersiyle âdeta bir kenara iter. Kardeşinin üzerine elinde kılıçla yürür
ve onu şirk ile itham eder.”

Hz. Huzeyfe (radıyallâhu anh): Ey Allah’ın Resûlü, şirk ile itham edilen mi,
yoksa itham eden mi şirke daha yakındır, diye sorduğunda Allah Resûlü:“İtham
eden”, buyurmuştur.6

Bugün de Allah’ı bilmeyen, Resûlü sallallâhu aleyhi ve sellemi tanımayan
nice unvanlı kimseler vardır ki, katmerli cehalet içindedirler. Kâinattaki
binlerce âyet ve delil karşısında düşünemeyen, terkip gücünü kullanamayan,
varlık ve hâdiselere karşı kör ve sağır yaşayanlar, ad ve unvanları ne olursa
olsun katmerli cehalet içindedirler. Zira biz, sadece insanın his, akıl, fikir
dünyasını aydınlatan bilgiye ilim diyoruz; diğerine de hafıza hamallığı.

Kur’ân-ı Kerim’in ilk mesajı, “Oku, Rabbinin adıyla...”7 şeklinde tecelli
etmiştir. Evet, Allah’ın, Resûl-i Ekrem’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ilk hitabı



“Oku!” olmuştur. Allah “Kur’ân’ı oku!” demiyor; hatta “size verilen kitabı
okuyun” da demiyor. Bu “Oku!” emrinin mânâsını Kur’ân yine kendisi tefsir

ediyor ve: “Sen O Rabbin adıyla oku ki, yarattı.”8 buyurarak yaratma gibi bir
hâdiseyi nazara veriyor. Burada Kur’ân-ı Kerim’i okumanın yanında âyât-ı
tekvîniyenin simasındaki yazıların okunmasının hatırlatılması da söz konusudur.

“Oku, O Ekrem olan Rabbinin adıyla oku ki, kalemle yazmayı öğretti.”9

Görüldüğü gibi burada “okuma” ve “yazma” unsurları arka arkaya
zikredilmektedir. Evet insan okuyup-yazacaktır; ama hem âyât-ı tekviniyeyi,
hem kendi bâtınî yapısını, hem de Kur’ân’ın özünü anlamaya yönelik olarak
okuyacaktır okuyacağı her şeyi. Yer yer kendi fizyolojisine, kendi anatomisine
zaman zaman da kâinatın simasına bakacak ve aldığı dersi, elde ettiği marifeti,
duyduğu ölçüde aile çevresinden başlayarak başkalarına da duyuracaktır. Evet
burada “oku” emrinin sadece Kur’ân’ın elfazını okumak olmadığı siyaktan da
anlaşılıyor. Kur’ân, “oku” emriyle, hem ilâhi emirleri hem de âyât-ı
tekviniyeyi, kâinattaki kanunları okumayı tavsiye ediyor. Dolayısıyla okurken
hem yaratılışımızı, hem kâinatı, hem de Allah’ın kelâmını O’nun adıyla
okuyacağız. Burada Kur’ân, önce yaratılışımıza dikkatleri çekerek, âdeta bizi
“Nasıl yaratıldınız?” sorusuna bağlıyor. Hemen arkasından da, bu yaratılışın
bir “alak”tan, bir başka yerde de “bir damla su”dan olduğunu belirterek
düşüncelerimizi yaratılıştaki esrara bağlıyor.

Bu, “Kâinat kitabını Kur’ân’la beraber oku!” diyen Allah’ın insana verdiği
öyle bir derstir ki, en mübtedi bir talebe bu dersten istifade edeceği gibi, en
müntehî bir düşünür de böyle bir dersten nasibini alacaktır. Evet Resûl-i
Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) rahle-i tedrisinde, ümmî bir insanla
müdakkik bir âlim, onca seviye farklarına rağmen idrak ufuklarına göre mutlaka
her ikisi de hisseyab ve hissedar olacaklardır.

Kur’ân-ı Kerim’in yazma adına kaleme de göndermeleri vardır. Kalem

sûresinde: “Nûn... Andolsun kaleme ve yazdıklarına.”10 buyurarak kalemin
önemini vurgular. Buradaki “nûn” harfinin mânâsı açık değildir. Ancak mühim
tefsirlerde bu harfin “balık” mânâsına yorumlanmasının yanında, hokka
anlamına geldiğini söyleyenler de vardır. O büyük müfessirleri tefsirleriyle baş
başa bırakalım; burada Allah “nûn”la başlayıp, “kalem”e yemin ederek
meseleyi anlatıyor ki, bu da Allah nazarında kalemin ne kadar büyük olduğunu
göstermeye yeter. Bu kalem ister sahâif-i a’mâlimizi ve sergüzeşt-i hayatımızı



yazan Kirâmen Kâtibîn’in; ister kaderleri yazıp tespit eden Mele-i A’lâ’nın
sakinlerinin; ister Allah’ın ilk kitabetiyle alâkalı kalem; isterse sizin mektepte
veya başka bir alanda kullandığınız kalem olsun fark etmez. Fark onu kullanan
zat itibarıyladır ve alâküllihâl Allah’ın kaleme kasemi, bunların hepsini içine
almaktadır.

b. İlim, Allah Korkusuna Götürür

Kur’ân’ın başka bir âyetinde: “Allah’tan, ancak âlim kulları korkar.” 11

buyrulmaktadır. Evet Allah’a karşı ancak âlimler saygılı olur; çünkü ulûhiyet
dairesine karşı hürmet hissi, bilip tanımaya bağlıdır. Allah’ı bilmeyenlerin ve
daire-i ulûhiyetin esrarına vâkıf olmayanların saygı ve haşyetten nasipsiz
oldukları açıktır.

Bu noktadan hareketle, çocuklarımızın iç ve dış yapıları itibarıyla mamur
yetişmelerini sağlama yolunda atacağımız adımlardan bir diğeri de, hiç
şüphesiz onların sağlam bir akideye sahip olmalarıdır. Vacibü’l-Vücud’un
vücûb-u vücuduna dair okuduğunuz, mütalaa ettiğiniz, gördüğünüz deliller,
seviye ve kültür farklılığı ölçüsünde onlar için de söz konusudur. Bazen bu
deliller, size ait tereddütleri izale edebilecek seviyede olabilir; ama
çocuklarınızın bulunduğu yaş ve kültür durumları itibarıyla yetersiz olabilir; o
zaman daha uzmanca rehabilitelere başvurmak icap eder.

Diğer bir husus, Resûl-i Ekrem’in mübarek hayatlarının gönüllere girmesi,
sevilmesi ve hâkim olmasıdır ki, bu konu ile ilgili “Sonsuz Nur” adlı
çalışmada üzerinde durulan hususlar türünden konuların hatırlatılmasına ihtiyaç
vardır.

c. Tereddütlerin İzalesi
Bugün, “Kâinatı Allah yarattı; Allah’ı –hâşâ– kim yarattı?” gibi bir hayli

soruya muhatap olmaktayız. Bu tür soruların çokluğu, çocuklara, Allah hakkında
sağlam bir fikir verilmemiş olduğunu göstermektedir. “Peygamber –hâşâ– niçin
çok kadınla evlendi?” sorusunun arkasında temel sâik yine, o çocuğun Resûl-i
Ekrem hakkında sağlam bir fikre sahip olmamasından kaynaklanmaktadır.

Keza, “Resûl-i Ekrem oldukça zeki birisiydi. Meydana getirdiği inkılâplar
da O’nun zekâsının eseriydi.” türünden değerlendirmeler yapan birinin de, dinî
eğitim açısından boşluğu açıktır ki, bu kimse “nübüvvet”in mânâsının ne
olduğunu kat’iyen anlamamıştır.



Bir de bu tür yaraların büyüklüğüne rağmen yanlış müdahale söz konusu ise
durum iyice karmaşıklaşacaktır. Öyleyse evvelâ çocuğun fikrî ve ruhî yapısını,
“Allah” hakkındaki akidesini sağlama bağlama mecburiyetinde olduğumuzu çok
iyi bilmeliyiz. Belli bir yaş seviyesine göre söyleyeceğiniz şeyler çocuğu ikna
edebilir. Meselâ; “Bir iğne ustasız olmaz, kendi kendine bir iğnenin yapıldığını
düşünmek imkânsızdır; öyleyse mevcudatı var eden birisi vardır ki, o da

Allah’tır.”12 mantıkî önermesi çocuğun o yaşa ait tereddütlerine cevap verici
mahiyette olabilir. Siz böyle bir reçete ile, o mütereddidin vaktinde imdadına
koşarsanız, o tereddüdü henüz gelişme imkânı bulmadan yok etmiş olursunuz.

Dinî kaynakların bize ulaştırdığına göre Mecusiler, İmam-ı A’zam Ebû
Hanife Hazretleri’ne bazı sorular tevcih etmişler ve ondan muknî cevaplar
istemişlerdi. İlim, fen ve teknik sahasında fikrî cevelanın, hukuk, fıkıh ve
içtimaiyatta önemli gelişmelerin söz konusu olduğu o dönemde, Mecusiler Ebû
Hanife Hazretleri’ne “Biz Allah’a inanmıyoruz.” dediler. Ebû Hanife
Hazretlerinin bulunduğu çevre itibarıyla etrafta çok Mecusi vardı. Çünkü Kûfe
toprakları eskiden Mecusilerin fazlaca bulunduğu bir yerdi.

Ebû Hanife Hazretleri onlara her şeyi çok basit üslûpla anlattı: “Deniz
içindeki bir vapurun, yüzlerce dalga arasında rahatlıkla bir sahile doğru
gittiğini, bu dalgaların onun istikametini değiştirmediğini görseniz, bu ustaca
yüzdürülen vapuru, bu deryada yüzdüren ve fevkalâde bir maharetle onu idare
eden bir zatın var olduğunda tereddüt eder misiniz?” deyince onlar hepsi birden
“hayır” dediler. Hz. İmam bunun üzerine: “Öyle ise; şu yıldızlar, şu koca
kâinat, şu küre-i arz âdeta bir denizin içinde, hem de ahengi bozulmadan
yüzüyor; bunun kendi kendine olmasına nasıl ihtimal verebiliyorsunuz?” diye
sorar. Bunun üzerine Mecusiler, “Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah.”
derler.

Bu, seviyeye göre bir hitaptır; kimilerine göre basit görülebilir; kimilerine
göre de yeterlidir. Bu üslûbun mantıkiliği ne ölçüde olursa olsun belli bir
seviyedeki kimseler için yeterli olabilir. Daha ileri yaşlarda, daha derin
düşünce buudlu konular üzerinde durularak aynı esasların sağlamlığı
vurgulanabilir. Kâinatı, insan ve insanın iç-dış yapısını bir örnek olarak
verebiliriz. Evet, insanın beyni, gözü, iç mekanizması, hücresi, hücre sistemi,
anatomisi, fizyolojisi başımızı döndürecek harikulâdelikte yaratılmıştır.
Değişik yaş-baş ve seviyeye göre teker teker bu konulardan her birerleri ilmî
esaslar çerçevesinde anlatılırsa yeter zannediyorum.



Bunun gibi, bir başka muhatap için meselâ hava, su, ziya, değişik vitaminler,
proteinler, karbonhidratlar ya da mikroskobik canlıların mahiyeti birer konu
olarak ele alınabilir. Bütün bunlarda belki sadece dersi takdim şekli
değişecektir. Ama temel yapısı itibarıyla ders ve program devam edecektir.

Bediüzzaman Hazretlerinin Allah’ı (celle celâluhu) anlatırken; “Bir köy
muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz
olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket
hâkimsiz olur?”13 Bu kadar büyük ve muazzam kâinatın idaresi nasıl başıboş
olur; nasıl karışmadan kendi kendine yürüyebilir, şeklindeki üslûbu bu konuda
iyi bir örnektir.

Bu mevzuda irad edilen bütün deliller tahattur edilip, yazılmış bütün eserler
hayalden geçirildiğinde önemli bir materyale sahip olduğumuz görülecektir.
Zannediyorum bize sadece mevcut bu malzemeyi yerinde değerlendirmek ve
muhataplara göre değişik mevzuların hangisinin öne alınması, hangisinin geriye
bırakılması gibi çok küçük konular kalıyor.

3. Asr-ı Saadet ve Resûl-i Ekrem’i Anlatma
Resûl-i Ekrem’in de aynı şekilde dikkatlice anlatılması gerekir. Ben şahsen

Resûl-i Ekrem’in, bugün bazı kimselerce sevilemeyişini, İnsanlığın İftihar
Tablosu’nun onlara çocukluk dönemlerinde tanıttırılmamasına bağlıyorum.
O’nu yakından gören, tanıyan kimseler O’nu sevmiş, O’na aşık olmuş ve O’na
gönül vermişlerdir. Asırlar ve asırlar boyu o kadar çok kimse Resûl-i Ekrem’in
cazibesine kapılıp arkasından akıp gitmiştir ki, cihan tarihinde başka bir
beşerin bu denli hürmet gördüğünü göstermek mümkün değildir. Ne var ki,
Resûl-i Ekrem’i tanıyıp anlatmadan çocuğunuzun O’nu sevmesini beklemeniz
doğru değildir. Bir dönemde tâli’li bir zümre O’nu gözleriyle gördü. Bir zümre
de görenleri görmekle şereflendi ve onların gözleriyle O’nu görmeye çalıştı. Bu
yaklaşım, Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem); “En hayırlı asır,
benim asrım; ondan sonra da onların ardından gelen asırdır.” 14 sözlerine
bağlanabilir.

Beşerin bedevîlik devrinde, insanların ciddî bir kalb kasveti içinde
çocuklarını diri diri toprağa gömdükleri.. hemen herkesin içki içtiği.. hatta belli
ölçüde şuyûiyye fikrinin (komünizm ahlâkı) yaşandığı karanlık devirlerde bir
hamlede hayat-ı içtimaiyeyi ıslah eden O Zât’ın da, icraatının da, cemaatinin de



eşi menendi yoktur ve olamaz da. Evet O Zât, kendi çağındaki insanların âdeta
beyin hücrelerine girip, kalblerine taht kurup, onların maddî-mânevî
hastalıklarını bir anda tedavi ederek, örnek insanlar hâline getirip evc-i kemale
çıkarması öyle harikulâde bir inkılâptır ki, cihan tarihinde eşini, emsalini

göstermek mümkün değildir.15

Zamanında Roma’da, Yunanistan’da ve daha değişik ülkelerde de inkılâplar
olmuştur. Ne var ki, bunlar, insanî değerleri açısından çok fazla bir şey
vaadetmemiştir. Hatta bu toplumlarda inkılâplar, yeni bunalımlar getirmiş ve
bazı yerlerde yeniden eskiye dönülmüştür. Hatta bazı dönemler itibarıyla bu
inkılâplar insanlığa hemen hemen kan ve gözyaşından başka bir şey
bırakmamıştır.

İnkılâp ona denir ki o, insanların kafalarında, kalblerinde, ruhlarında, maddî-
mânevî hayatlarında, duygu ve düşüncelerinde müspet değişimler meydana
getirir ve onları nefsânîliğin çukurlarından a’lâ-yı illiyyîn-i insaniyete çıkarır;
sonra da temâdî ederek bir salih daireler sürecine dönüşür. İşte nübüvvet
çerçevesinde en büyük bir içtimaiyatçı olan Resûl-i Ekrem, o engin, içtimaî
anlayışla bunu da yapmıştır. Bilmem ki bunların ne kadarını biliyor ve ne
kadarını çocuklarımıza anlatıyoruz!. Oysaki O, her hususta bizim için en
kusursuz örnektir.

Asrımızın fikir mimarının da dediği gibi; yüzer feylesof alıp Ceziretü’l-
Arab’a gitsek, günümüzün onca imkânlarına rağmen, O Zâtın, o zamana
nispeten bir senede yaptığı şeyi; yüz sene çalışsak yine yapamayız. O, daha
basiti ele alarak şöyle der: “Sigara gibi küçük bir âdeti, küçük bir kavimden,
büyük bir hâkim, büyük bir himmetle, ancak daimi kaldırabilir.”16 İsterseniz
daha küçülterek şöyle de söyleyebiliriz: Sigara içen bir adamın başına on insan
toplansa, onun kanser yaptığını en muknî ifadelerle anlatsalar, ona sigarayı terk
ettiremeyeceklerdir. Hâlbuki, O Zât, çevresinde bulunan insanların dem ve
damarlarına işlemiş nice fena huyları bir hamlede, bir nefhada söküp atıyor ve
onların yerlerine en sağlam insanî değerleri ikâme ediyor.

Fena huyların bir hamlede yok edilmesiyle alâkalı, içki yasağına karşı
gösterilen duyarlılık önemli bir örnek teşkil eder: Düşünün ki alkolik olmuş ve
içki içmediği zaman başı dönen bir topluluk “İçki yasaktır!” dendiği an, o
esnada dudağına dayadığı kadehi artık ağzına götürmüyor ve yere çalıyor.
Bilmem ki, terbiyecilerimiz bu şekilde etkili bir terbiyedeki müessiriyeti neye



bağlayacaklar. Şimdi bize düşen şey; Resûl-i Ekrem’in o muazzamlardan
muazzam güzelliklerini anlayıp anlatmak ve vicdanları o Zat’a karşı uyarmak
olmalıdır. Bunu başarabildiğimiz takdirde çocuklarımız Hz. Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem) konuşacak, Hz. Muhammed düşünecek ve Hz.
Muhammed’i duyacaklardır. Biz bu ameliyeye, özel mânâsıyla “telkin” ya da
“maddî-mânevî hayatımızın kayyimi olan Hz. Muhammed’in, varlığımıza
doğrudan doğruya omuz vermesi, bize arka çıkması” diyoruz. Cenâb-ı Hak, bizi
daima bu Zât’la teyit buyursun!

Çocuklarımıza Resûl-i Ekrem’i, kıyamete kadar olmuş olacak bütün
hâdiseleri âdeta bir televizyon ekranından seyredip de naklediyor gibi anlayıp
anlatmamız O’na güven yenileme gibi bir mânâ ifade edecektir. Bu konuda
O’nun öyle sıhhatli, sarih ve tevil götürmez verdiği haberler vardır ki, âdeta O
(sallallâhu aleyhi ve sellem), bu hadis-i şeriflerinde, kendi neş’et buyurduğu
saadet asrından ta asrımıza ve kıyamete kadar en önemli hâdiseleri, onların
sebeplerini neticeleriyle beraber bir bir sıralar ve bizi uyarır. O, Moğol

istilasından, Suriye’nin işgaline17, Fırat nehrinin kıymetler üstü kıymette

yükselmesinden18 Tâlekan petrollerine19, bir kısım ahir zaman fitnelerinden

lâahlâkîliğin yaygınlaşmasına20 dek o kadar şeyden bahseder ki, bunları görüp
de O’na inanmamak mümkün değildir.

Evet bütün bunları sırasıyla çocuğa nakledebilirsek, çocuk O’nun büyüklüğü
karşısında hürmet duyacak ve başkaları da onun zihninden ve dimağından
Resûl-i Ekrem’i söküp atamayacaklardır. İlim, fen ve teknik adına kimsenin
rahle-i tedrisi önüne oturmamış, ömründe iki satır yazı yazmamış, Allah’tan
başka kimseden bir şey öğrenmemiş Hz. Muhammed’in ulûm-u evvelîn ve

âhirîni (geçmiş ve geleceğin ilimlerini) bildiğini21 bilmemiz, başkalarına da
bildirmemiz bizim için bir vefa borcudur.

O’nun tıbba dair de söylediği öyle şeyler vardır ki o devrin ilmî seviyesiyle
bunları bilmek mümkün değildir. Demek ki Allah O’na her şeyi talim ediyor, O
da kendisine talim edilenleri söylüyordu. Evet O, Allah’ın Resûlüydü.

Resûl-i Ekrem’in insanın şahsî ve içtimaî hayatı adına gerçekleştirdiği
inkılâplar adına ciddî bir şey yazılmaya kalkılsa, mücelletlere sığmaz. Biz bu
konuda acele bir fikir verebilmek amacıyla bazı hususlara dokunup geçtik. Bu
itibarla tıbb-ı nebevî, Hz. Peygamber’in gaybî ihbarları ve O’nun daha başka
büyüklükleri gibi hususları, bu mevzuda yazılan binlerce esere havale edip



diğer bir konuya geçmek istiyorum.

4. Kur’ân-ı Kerim’in Anlatılıp Tanıtılması
Kur’ân-ı Kerim’in her yönüyle genç nesillere sevdirilip benimsetilmesi,

onlarda dinî şuurun uyarılması, canlı tutulması açısından çok önemlidir. Sırf
“Kur’ân-ı Kerim mukaddes bir kitaptır.” demek hem Kur’ân adına hem de
çocuk adına yetersizdir. Böyle bir yaklaşım, baskıyla belli bir yaşta, bir
seviyedekiler için kâfi görünse de ilerisi için kat’iyen yetersizdir; hatta daha
sonraki olumlu telkinler için bir ön yargıya sebebiyet vermesi açısından
zararlıdır. Bu itibarla onun, nâzil olduğu günden bu yana kimsenin muaraza
edemediği ve günümüzde ilim ve teknolojinin varabileceği son hudutlara dair
muhkem kaziyeleriyle Allah’ın son mesajı olduğu anlatılmalı ve
inandırılmalıdır.

Aslında Kur’ân-ı Kerim, yaratılış, varlık, genişliğiyle bütün kâinatlar
hakkında en yeni ilmî “veriler”e muvafık, onlarla çelişmeyen; hatta küllî
kaideler hâlinde onlara dair icmâlî bilgiler veren öyle harika bir kitaptır ki, ona
“Mikro-âlemden makro-âleme kadar her şeyi kulluk hedefli şerh ve izah
ediyor.” dense sezadır. “Bilinmeyen nice hazineler ve görünmeyen gayb
âleminin anahtarları O’nun nezdindedir. Onları O’ndan başkası da bilemez.
Karada ve denizde ne varsa hepsini O bilir.. O’nun haberi olmadan bir
yaprak bile düşmez.. yerin derinliklerine doğru karanlıklar içindeki herhangi
bir daneyi de. Hâsılı yaş-kuru hiçbir şey yoktur ki, apaçık Kitab-ı Mübîn’de
bulunmasın.”22 âyeti de bu gerçeğin semavî şahididir.

5. Haşri Anlatma
Daha ileriki bir adım olarak da haşrin anlatılması gelir. Çocuk gönülden

inanmalıdır ki, dünyadan sonra bir ukbâ, ûlâdan sonra bir uhrâ ve bu âlemden
sonra da bir ahiret vardır. İlim, hikmet ve maslahat gösteriyor ki, bu kâinatı
Allah kurmuş ve Allah sevk u idare etmektedir. Zamanı gösteren ve tespit eden
de yine O’dur. Kur’ân-ı Kerim bu noktayı nazara vererek: “Yeryüzünde dolaşın
da, Allah’ın yaratmaya nasıl başlamış olduğunu görün.”23 buyurur.

Bunun anlamı; bizim yeryüzünde dolaşıp bütün âyât-ı tekviniyeyi tetkik
etmemiz, sayfa sayfa, safha safha her şeyi gözden geçirmemiz, yaratılışın
yeryüzünde nasıl başladığını, bu kâinatların yok iken nasıl var olduğunu,
insanoğlunun nasıl zuhur ettiğini, canlıların tür tür nasıl yaratıldığını, insanla



mükemmeliyetin nasıl noktalandığını!24 görüp temâşâ etmemizdir.
Âlemi yokken var eden Allah sonra da neş’et-i uhrâyı öyle inşa edecektir. Bu

düzeni kuran, hiç öbür âlemi kuramaz mı? Küre-i arzı bu ihtişamıyla yaratan bir
başka küreyi yaratamaz mı? Buraya dünya, oraya da ukbâ diyemez mi? Sizi
başka bir âlemden getirip, burada ikamet ettiren, öbür âlemde sizi iskan edemez
mi? Çocukların basit dimağları için derin felsefî izahlara girilmese bile bu
kadarı yeter gibi geliyor bana. Kaldı ki gökler ve yerler gözümüzün önünde,
onların da muhteşem bir yaratılışı var. Denizde balığın yüzdüğü, havada kuşun
uçup gittiği gibi, bu nizam-ı âlem içinde o koca koca sistemlerin, nebülözlerin,
öyle bir yüzüşü ve o kadar baş döndürücü bir ahengi var ki, nazar-ı ibretle
bakanlar için hiçbir şey gayesiz-nizamsız ve başıboş görülmüyor. Üstelik bu
âhenk, en basit dimağlar tarafından dahi anlaşılacak kadar açıktır. İşte Kur’ân
bütün bunları nazara veriyor ve sonra göklerin ve yerin yaratılması karşısında
ayrı bir önem arz eden insanın yaratılışına dikkati çekiyor.

“Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde (devirde) yaratan,
sonra Arş’a istivâ eden Allah’tır. O ’ndan başka ne bir dost ne de bir
şefaatçiniz vardır. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız?...”25

“Allah, o zattır ki, yarattığı her şeyi güzel ve sağlam yarattı, sonra da
insanı bir balçıktan halketti.”26

Kur’ân, bize “Şu muhteşem sistemleri Allah yaratıp tanzim etmiştir. Bunları
bozduktan sonra O daha başka bir âlem yaratacaktır.” derken siz buna “hayır”
deseniz mantıksız bir iddiada bulunmuş olursunuz. Zannediyorum bu konu,
çocuğa da büyüğe de nakledilse, medar-ı itiraz bir nokta bulunamayacaktır.
Kur’ân’ın bu kabîl “sehl-i mümteni” pek çok beyanı vardır.

Kur’ân-ı Kerim bir başka yerde haşr ü neşre karşı çıkanlara: “De ki: Onları
ilk defa yaratmış olan diriltecektir. Çünkü O, her yaratığı gayet iyi bilir.”27

buyurur.
Diğer bir âyette de: “Allah’ın rahmetinin eserlerine bir bak ki, arzı,

ölümünün ardından nasıl diriltiyor! Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka
diriltecektir. O, her şeye kadirdir.”28 ferman eder.

Kur’ân-ı Kerim’in hiç tekellüfe ve tasannua meydan vermeden bu tarzdaki
üslûbu çocuğa da, orta yaşlıya da, daha başkalarına da anlatılması gereken her
şeyi anlatacaktır.



Melâike-i kirâm ve kader konuları da hassasiyetle üzerinde durulması
gereken mevzulardandır. Her şeyin bir programı, bir projesi, bir planı
olduğunu, kâinatın ve insanın yapılışının da bir projesinin, bir planının
bulunması lâzım geldiğini –ki bu ilmî program henüz kudret ve irade taalluk
dairesi dışında bulunan ve “kader” olarak isimlendirilen konudur– mutlaka
değişik usûl ve metodlarla gençlere anlatılmalıdır.

Netice olarak, ancak bütün bu bilgileri verdiğiniz zaman, çocuğa “sırat-ı
müstakîm”i göstermiş ve kavlen, fiilen “Allah’ım, bizi doğru yola hidayet
buyur.”29 demiş olacağız. Böyle kavlî ve fiilî bir duadan dolayı Cenâb-ı
Hakk’ın rahmetiyle terbiye gayretlerimiz de –inşaallah– boşa gitmeyecektir.
Diğer taraftan ibadet ü teati, sülehânın âsârı içinde sâlihâtı (güzel işleri),
namazı, orucu, haccı, zekâtı anlatmalı ve çocuklarımızın gönüllerini, itikadî
konulardan amelî meselelere kadar her hususta Cenâb-ı Hakk’a yönlendirmeli
ve onların zihnen, fikren, ruhen ölmelerine, hatta kirlenmelerine meydan
vermemeliyiz.

Meselâ, şirkin çok çirkin olduğunu öyle anlatmalıyız ki, çocuk, müşrik
olmaktansa, cehennemlere girmeyi daha ehven bulmalıdır. Zinanın kötülüğü
anlatılınca bu kirli işe girmektense gülerek ölüme gitmesini bilmelidir. Öyle ki
eli, dili ve gözüyle dahi bu işe yakın şeyleri yaptığı zaman vicdan azabıyla tir
tir titremeli ve ömür boyu ağlamasını bilmelidir. Katlin, hırsızlık yapmanın,
yalan söylemenin çirkinliği telkin edile edile bütün bu münkerata karşı onun
tabiatında tiksinti hâsıl edilmelidir.

Ayrıca ahlâksızlık sayılabilen hususlarda da, kavlî ve fiilî telkinatta
bulunularak, onun ahlâksızlık çirkefi içine düşmesine meydan verilmemelidir.
O, daha baştan ahlâken temiz bir hava içinde neş’et ederse –İnşaallahu Teâlâ–
daha sonraları esen muhalif rüzgârlar onun duygularını söndüremez ve onun iç
yapısını, iç âlemini, his âlemini solduramaz; o her zaman canlı ve daima aşk u
şevk içinde Allah’a kul olmaya bağlılığını ve İslâm’a saygısını devam
ettirebilir.
1 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/311.

2 Ahzâb sûresi, 33/67.

3 A’râf sûresi, 7/38.

4 Buhârî, rikak 28; Müslim, cennet 1.

5 A’râf sûresi, 7/178.

6 İbn Hibbân, es-Sahîh 1/282; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 2/266 (Ebû Ya’lâ’dan naklen).



7 Alak sûresi, 96/1.

8 Alak sûresi, 96/1.
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10 Kalem sûresi, 68/1.

11 Fâtır sûresi, 35/28.

12 Bediüzzaman, Sözler s.52 (Onuncu Söz).
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Altıncı Bölüm 
TERBİYENİN BUUDLARI

Terbiyenin Buudları
Bir önceki bölümde, çocuğa, belli bir yaş ve belli bir seviye itibarıyla

verilmesi gerekli olan hususlara ve ebeveynin, muallimin, mürebbinin
hassasiyetle üzerinde durması lâzım gelen konulara temas edip geçmiştik.

Bir kere daha hatırlatmalıyım ki; terbiye konusunda hassas davranmayan,
yaş, baş, düşünce ufku, muhit, ilmî seviye deyip hayatın her merhalesinde
çocuğunu en iyi şekilde besleyip açlığını gidermeyenler, ileri dönemlerde bir
aç kurtla karşılaşırlarsa şaşırmamalıdırlar.

1. Salih Amel, Salih Kimseler ile Tanıtılmalıdır
Salih ameli, sulehâ (salih insanlar) ile tanıtma, ebeveynden ziyade muallimi

ve mürebbiyi ilgilendiren bir husustur. “Salih ameli, salihler ile tanıtma
konusunda nasıl hareket etmemiz gerekir?” konusu ile ilgili duygu ve
düşüncelerimizi şöyle açıklayabiliriz:

Evet, çocuklar, gençler salih ameli öğrenmelidirler; ancak sadece öğrenme
nazarî bir bilgiden ibaret kalacağı için, bu nazarî bilgilerin sülehâ ile
tanıtılması ve güzel işlerin, onların kahramanlarıyla hatırlatılması çok
önemlidir. Daha küçük yaşta iken, o çocukların zihinlerine, namazıyla-niyazıyla
büyük bildiğimiz insanlar girmelidir ki, çocuk, yürüdüğü yolun, daha önce de
bazı mühim zatların yürümüş olduğu bir şehrah olduğunu bilsin ve o yolda
olmanın bütün ezvakını duyabilsin. Belli bir yaşa geldiği zaman, günde şu
kadar namaz kılan ya da senenin pek çok günlerinde soğuk-sıcak demeden oruç
tutan bir insanın zâhirine bakarak karar verecek olursak Allah indinde efdal bir
insan olduğuna inansın ve onun gibi olmaya imrensin. Netice itibarıyla din ve
diyaneti adına yaptığı her şeyi, onun ruh ve mânâsına bağlayarak yapacak ve
muhalif rüzgârlar karşısında sarsılmayacaktır.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Şu devirde münafıklar
yaptıkları şeyleri sizden gizlemek için nasıl utanıyor, hicap ediyor,
durumlarını sizden gizliyorlarsa; bir gün gelecek mü’minler de (inançlarını
ve amellerini) saklayacaklardır.”1 buyurur.



İşte bazı dönemlere mahsus bu hastalığı, genç nesillere daha çocukluk
döneminde aşma yolları gösterilmeli ve sonraki günlerde teklemelerine meydan
verilmemelidir. Dahası onlara dinin bir izzet vesilesi olduğu telkin edilmeli ve
Allah’ın emirlerine cân-ı gönülden sarılma ruh hâletiyle yetiştirilmeleri
sağlanmalıdır.

Burada, yaşanmış bir örnek arz etmek istiyorum. Çocuğunun eğitimini sağlam
bir şekilde planlayıp onu hep yakın takibe alan bir ailenin kız çocuğu bir gün
geliyor, bu küçük mürşide kendi muallimesine tesir ediyor. Gerçi sevdiği
muallimesi insanlığa ait bütün nezaketini korumakla beraber, dinsizlik her gün
onu biraz daha yıpratmakta ve manen tüketmektedir. Çocuk, ruhunda
derinleştirdiği din hakikatinin tesiriyle bir gün arka sıralardan birinde
birdenbire hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar. Derken o şefkatli muallime yanına
gelir ve ona, “Yavrum niçin ağlıyorsun?” der. O da “Hocam sana ağlıyorum.”
şeklinde cevap verir ve devam eder: “İnanmadığın için Allah’ın seni
cezalandıracağına üzülüyorum.” diye mırıldanır. Nutku tutulan kadın, hiçbir şey
söylemeden geriye çekilir ve birkaç gün sonra da, çehresinde inanmış olmanın
bütün güzellikleri –talebe– mürşidesinin yanına gelir ve sevinçlerini
paylaşırlar.

Bu çocuğa, imanla beraber izzet de telkin edilmiştir. Mamafih, izzet Allah’a

ait bir hususiyettir.2 Ama Allah’ın dinî prensipleri yaşayanları aziz, onları terk
edenleri de zelil kılacağı yine bir dinî gerçektir. Evet çocuk, duygusundan,
düşüncesinden ve yürüdüğü yoldan emin olmalıdır ki, daha sonraları aşağılık
duygusuna kapılmasın ve inkâr cereyanları karşısında ezilmesin. Dahası o,
namaz kılmayı, oruç tutmayı bir büyüklük olarak algılamalı ve namaz kılması
icap ettiği yerde tereddüt etmeden tekbir alarak, sadece o Yüce Allah’a karşı
eğildiğini ortaya koymalıdır.

Kur’ân-ı Kerim, yapacağımız ve yapmayacağımız konularla alâkalı bir
taraftan günde en az kırk defa: “Rabbimiz! Ancak Sana kulluk eder ve yalnız
Senden medet ve yardım umarız. Bize doğru yolu göster.” 3 gibi âyet-i
kerimeleriyle bizi, şühedâ, sıddîkîn ve ebrârın yoluna hidayet etmesi arzusunu,
dua ve dileğini ortaya koyarken, diğer taraftan da “Kendilerine lütuf ve
ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazabına uğramışların ve
sapmışların semtine değil!”4 (Âmin) beyanlarıyla, tafsile girmeden ve bâtılı
tasvir etmeden olumsuzluklara dikkat çeker ve rıza yolu, cennet yolu



istikametinde arzularımızı şahlandırırken, küfür, küfran ve dalâlet yollarına
karşı da tavrımızın olması gerektiğini ortaya koyar.

Bu üslûp, terbiyelerini derpiş ettiğimiz kimselere karşı da bir örnek teşkil
eder. Sürekli Allah’ın hoşuna gidecek yol ve yöntem nazarına verilmeli ve
onların ruhunda Allah’ın hoşlanmadığı şeylere karşı bir tepki hâsıl edilmelidir.
Aslında böyle davranmak bizim için bir vazifedir. Allah’ı tanımayan, O’nu
tevhid-i ulûhiyet ve tevhid-i rububiyetle hayatının tek hâkimi kabul etmeyen
mesul olur. Zira vazife-i fıtratını bilmeyen, yaratılış hikmetine akıl
erdiremeyen, dünyaya niçin geldiğini kavrayamayan; hatta kâinatta esbap ve
müsebbebât arasındaki münasebeti sezemeyen, dahası bütün bu esrar
perdelerinin arkasında kendini bize hissettiren Allahu Azîmüşşân hakkında
iman ve izâna sahip olamayanın dünya ve ukbâda felâha ermesi söz konusu
değildir. Allah böylelerini de, böyleleriyle haşr u neşr olanları da iflâh etmez.
O , “Onlara küçük bir temayülle dahi olsa eğilim gösterirseniz ateş size
dokunur.”5 buyuruyor.

2. Dinî Eğitimde Müspet İlimlerden Yararlanma
Çocuklar fizik, kimya, astronomi, atom fiziği ve benzeri pozitif ilimleri tahsil

ederken onların bu seviyedeki kültürlerine paralel olacak şekilde “akâid-i
hâkka-i İslâmiye”nin anlatılmasında zaruret vardır. Maddecinin maddeyi esas
alıp her şeyi ona bağlamasına mukabil, mü’min de maddeyi, Allahu Teâlâ,
ahiret, Kur’ân ve iman mevzuunda yerinde değerlendirmelidir. Evet, bütün
tarihî maddecilerin boğulduğu madde bataklığında, mü’minler gül bitirmesini
bilmeli ve bütün eşya ve hâdiseleri Allah’ın varlığının şahitleri olarak görüp
değerlendirmelidirler.

Çocuk her gün fünûn-ı müsbete adına, ilköğretimden liseye, ondan
üniversiteye aldığı öğrenime mukabil; evde ve aile muhitinde o ölçüde dinî
eğitim almıyorsa onun kayması, inhiraf etmesi muhakkak ve mukadderdir. Onun
okul ve çevresinde edindiği ilim/kültür seviyesi yakın takibe alınıp da
muhtemel çarpık düşüncelere vaktinde müdahale edilmezse okuyup öğrendiği
şeyler küfre vasıta hâline getirilebilir. Oysaki ilimler, Allah’ın varlığının ve
birliğinin en açık delilleridirler.

Evet çocuk, felsefe tahsil etmesine ve muhtemel bir kısım şüphe ve
tereddütlere sürüklenmesine mukabil, akıl, mantık ve ilimlerin olumlu
değerlendirilmeleriyle desteklenmezse, daha sonraları ciddî bunalımlara



girebilir. Binaenaleyh, onun akliyata dair bilgiler ölçüsünde, yine aklî, mantıkî
ve bedihî delillerle takviye edilmesi zaruridir. Maddecilerin varlıktaki nizamı
tabiata vermelerine ve bu mevzuda bir kısım felsefî nazariyelerle demagoji
yapmalarına mukabil biz de, yaratılışındaki bedahet ve kâinattaki nizamın dili
ile her şeyde müşâhede edilen kanunların hükümfermâ olması gibi hususları
anlatarak, bunların hepsinin Allah’ın idaresinde olduğu gerçeğini onun zihnine
nakşetmeliyiz. Ancak bu sayede değişik nazariyelerin onda hâsıl edebileceği
şüphe ve tereddütleri önleyebiliriz.

Evet akla, hayale gelmedik tahrif ve çarpıtmalarla onun kafasına yüklenen
sakîm malumata mukabil onun kafasını sahih malumatla donatmalıyız ki o,
herhangi bir şaşkınlık yaşamasın. Mahiyet itibarıyla her şey ilme bağlıdır.
Cehalet, dinin de dindarın da en büyük düşmanıdır. Öyle ise, cahillerin akla
hayale gelmedik hilelerle nesli ifsat etmelerine karşılık, mü’minler de vatanına,
milletine, köküne bağlı kimseler ve dinine, diyanetine, ilimlere, fenlere açık ve
kendi tarih ve coğrafyasına sahip çıkan nesiller yetiştirmek
mecburiyetindedirler.

3. İyi Bir Çevre Hazırlama
Şimdi de çocuğa, iyi bir çevre hazırlama konusu üzerinde durmayı

düşünüyoruz. Modern dünyada çocuklar için, mekteplerin yakınında veya başka
müsait yerlerde çocuk bahçeleri, kreşler vb. sosyal tesislere çok önem verilir.
Onun maddî hayatı ve fizikî dünyasının sıhhatli, sağlam, huzur içinde bir
ortamda geçmesi; aileyi meşgul etmemesi donanımlı ve açık yetişmesi için çok
önemlidir. Bunlar düşünülüp taşınılmış ve her türlü faydası ve zararı önceden
hesap edilerek yapılmıştır. Ne var ki, çocuğun böyle maddî bir ortam gibi,
mânevî hayatını yaşayabileceği, geliştirebileceği, insanlığını duyabileceği;
hatta Rabbisiyle gönül münasebetleri kurabileceği bir mânevî ortama da ihtiyaç
vardır. “Çocuk çevresi” derken bu husus da düşünülmelidir. Şimdi burada işte
bu hususlarla alâkalı yapılması gerekenleri, arz etmeye çalışacağız.

a. Arkadaş Seçme
Çocuğa, emsali arasında din ve diyanete saygılı arkadaşlar edinmesini

sağlama da çok önemlidir. Sağlamakla kalmamalı, ebeveyn bu işin takipçisi
olmalıdır. Onun, vatanına, milletine, dinî, millî değerlerine saygılı yetişmesi
için, baskıcı bir mülâhaza ile değil, yönlendirici bir tavırla çocuk hep
“gözlemlenme”li ve o en kıymetli varlığımız olarak herkese emanet



edilmemelidir. Kaldı ki insan tanımadığı kimseye çorabını bile emanet etmez.
Faraza, tanımadığınız biri gelip size diyor ki, “Arkadaş cüzdanını
çaldırabilirsin, memleketimizde çok şakî var; ver o cüzdanını veya çantanı
muhafaza edeyim!...” İtimat eder misiniz? Hayır!. Tanımadığınız bir adama ne
cüzdanınızı ne de çantanızı emanet edersiniz. Öyleyse nasıl oluyor da, çarşıda,
pazarda tanımadığınız, bilmediğiniz kimselere çocuğunuzu emanet ediyor veya
takipçiliğini onlara bırakıyorsunuz?. Bence böyle bir “çelişki”ye
düşülmemelidir.

Evet iyi bir arkadaş seçme meselesi de yine anne ve babaya düşmektedir.
Sadî’nin Gülistan’da dediği gibi, kötü arkadaş kara yılandan, kobradan daha
kötüdür.. evet ona yakayı kaptırdığınız da, ya zehirler ya da olumsuz şeylerle
meşgul eder. İyi arkadaş melekten daha iyidir. Onunla olduğunuz zaman hep
melek ufuklarında dolaşırsınız.

“Kişi sevdiğiyle beraberdir.” 6 Peygamber sözü. Öyleyse anne-baba için
çocuklarına arkadaş bulmak çok mühimdir. Çocuğun, duygu ve düşüncesinin
şekillenmesinde arkadaş çevresi kat’iyen ihmal edilmemelidir. Eğer çocuk,
bozuk bir muhit edinmişse, onu bir an evvel oradan koparmalı ve itimat
ettiğiniz başka bir yere göndermelisiniz. Hatta içinde doğup geliştiği mahallede
etrafını kötü arkadaşlar sarmışsa; belli yollarla mutlaka onu, o arkadaşlara
karşı izole etmeli, başa çıkamıyorsanız okuldan alıp başka bir beldeye
göndermelisiniz. Ancak orada da ilk tanışacağı arkadaşlarının dindar, iffetli,
namuslu olmalarını sağlamalısınız.

Nerede olursa olsun çocuk, içine girdiği muhitte hemen dinî havayı görmeli,
başkalarıyla daha çok yüksek düşünceler etrafında kaynaşmalı ve hemdem
olmalıdır. Belki anne sinesine taş basacak, baba da kesesinin, cüzdanının ağzını
açma mecburiyetinde kalacak ama, Allah’ın hem kendisine, hem de evladına
azap edeceği günlerin endişesiyle oturup kalkacak, bugünü ve yarını adına,
yılan-çıyan ebeveyni olmamaya çalışacaktır. Bazen çocuk, ders çalışmak ya da
ödev yapmak için birinin evine gidecektir; bu durumda da yine gözünüz hep
onun arkasında olacaktır.

Evet, çocuk arkadaşlarının evine gitmeli; ama o evlerin taşı, toprağı, duvarı
Allah demeli, millet demeli; ezan-ı Muhammedî okunduğunda seccadeler
serilmeli, aile efradı saf bağlamalı ve cemaatle namaz eda edilmelidir. Evet,
işte böyle evlerdeki gençlerle arkadaşlık kurulması ve çocuğunuzun böyle bir



eve gidip gelip ders çalışması engellenmemeli, hatta teşvik edilmelidir. Aksine
onun gidip geldiği ev, nefsanîliğin şahlandırıldığı günahlara açık yamaçlar gibi
ise siz çocuğunuzu kaybetmiş sayılırsınız.

b. Samimî Dinî Havayı Teneffüs Ettirme ve Riyadan Uzak
Tutma
Çocuklarınızı dinî merasimlere, camiye, cemaate götürmenin yanı başında,

güzel ilâhîlerin okunduğu, mevlid-i Nebevî’nin tilavet edildiği yerlere de
götürmelisiniz. Böylece onu, dinî hayata ait usulünden füruuna kadar hemen her
konuya açmış olursunuz. O, biraz da fıtratın gereği olarak bu türlü şeylerle
meşbu bulunmalı, tatmin olmalı ki, başka arayışlara girmesin. Evet onun
dinleyeceği mûsıkî dahi ona, dinini, mukaddeslerini telkin etmeli, onun ulvî
hislerini inbisat ettirmeli ve onda Allah duygusunun gelişmesine ortam
hazırlamalıdır.

Ancak şunu da ifade etmeliyim ki, bu tür merasimlerde mevlithan ve
kârîlerin, okudukları şeyler gırtlaklarından aşağıya inmiyorsa, samimiyetsizlik
çocuktaki dinî duygu ciddiyetini sarsıyorsa, kanaatimizce cami ciddiyetinin
dışında, bu türlü mürâîlerin meclislerinden de çocuğun uzak tutulmasında yarar
var. İlahi ve mevlid, gönlün yıkanması, arınması, vicdanın dupduru hâle
gelmesi için arındıran bir kurnadır. Ama gözünden bir damla yaş gelmeyen
birinin: “Seni andıkça gözyaşlarım ceyhun olur.” demesi, Allah’a karşı
söylenen bir yalandır. Böyle bir yalanı o çocuğun duyması onun duygularına
karşı işlenmiş ciddî bir saygısızlıktır.

Çocukluğumda, “Allah’ım, seni andıkça ürperiyorum.” mânâsında Arapça
bir cümle yazarken işte o zaman ürperdim ve kalemi elimden bıraktım. Hatıra
olarak hâlâ onu defterimde saklarım. Ürpermediğim hâlde ben nasıl “Allah’ım
ürperdim!” derim, diye hicap ettim, utandım. Evet söylediği sözler, gırtlağından
aşağıya inmeyen ve gözünden yaş gelmeyen; ama ellerini açıp “Gözyaşlarımızla
huzuruna geldik.” diyen bir mürâînin o çocuk tarafından görülmesi dahi,
çocukta değişik istifhamlara yol açabilir.

Dikkat ederseniz, mevlid ve ilahiyi bir taraftan dinî merasim olarak ele alıp,
çocuğun, ruhî hayatıyla neşv ü nemâ bulması hususunda mühim bir unsur kabul
ederken, diğer taraftan da onu yalana, riyâya, gösterişe alıştırabilecek
münasebetsizliklerden uzak tutulmasını da aklın, mantığın, firaset-i diniyenin
muktezası sayıyoruz. Zira çocuk, küfürden uzak tutulduğu kadar riyâya karşı da



antipati duymalı, dini samimiyette aramalı ve ona inanmadığı hâlde bağırıp
çağıranı değil de, gönlünün heyecanlarını terennüm edeni, gönlünün
nağmelerini besteleyip size sunan insanları dinletmelisiniz.

Bu bizim dinî anlayışımızın gereğidir ki, sahabinin hayatında da aynı
hususları görürüz. Zaten bu tavır, Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) tarz-ı telâkkisidir; sahabenin de başka türlü olması düşünülemez. Bu
prensibi kabul ettiğimiz zaman dinin de esas kabul ettiği bir hususu kabul etmiş
olur; aksine, kendi yanlış anlayışımız içinde kaldığımız zaman da evlat ve
ahfadımızın dalâletine zemin hazırlamış sayılarız. Hatta bu mevzuda –aşırı
bulmayınız– çocuklarınızı riyâkarların meclislerine götürmekten ve mürâî bir
ilâhîciyi dinletmektense, dinin ciddî bir iş olduğunu, azamet ve vakarının
bulunduğunu anlatabilme açısından, bu ciddî ve vakûr dinî havayı ifade
edebilen herhangi bir düşünürle tanıştırılmasını tavsiye ederim.

Dikkat edilirse, meseleyi keyfiyet bozukluğu içinde ele alanların tenkidi
yapılmaktadır; ilahi dinleyip dinlememe değil.. evet neslimizi korumayı
düşünüyorsak, mürâîlerin meclislerinden de uzak tutmak mecburiyetindeyiz.

c. Münasebet Kuracağı Kişi ve Yerleri Seçme
Ailenin sıhhatli olmasıyla alâkalı gereken şeyler üzerinde daha önceki

bölümlerde durmuştuk. Aslında, anne-baba tarafından iyi görülüp gözetilen ve
iyi beslenen bir çocuk dış çevrenin olumsuz tesirlerinden büyük ölçüde
korunmuş olur. Ancak, yine de yakın takip çok önemlidir. Hatta çocuk, defter-
kalem vs. almak için bile öyle yerlere yönlendirilmelidir ki, orada kötü söz ve
menfi tesirlere maruz kalmasın. Evet o, sakıncalı kitapların teşhir edilip
satıldığı yerlere girmemelidir. Bu kadarcık olsun, bakışı, his dünyası, görüşü
bulanmamalı ve o, uğradığı her yerde Allah’a ait dine ait, ülküsüne ait dupduru
işaret ve işaretçilerle karşılaşmalıdır. Tekrar hatırlatmalıyım ki onun defter,
kalem, kitap alacağı yerler dahi pederi, velisi tarafından seçilmeli ve o
kadarcık olsun yanıltılabilmesine fırsat verilmemelidir.

Çocuk, bir elbise diktirecekse, gittiği terzide, kendi dünyasını görmeli ve
kendi dünyasından sesler duymalıdır. Hatta orada oturduğu süre zarfında,
dinden diyanetten, vatanın teâli ve terakkisinden bahsedilmelidir ve terzinin
dahi elinde kumaş ve iğnesi işini görürken, bir taraftan da yanına gelenlerin
ruhlarında kendi düşünce atlasımızın boyasını çalmalıdır. Duyguları, dili
hakikati ifade etmeli, hissiyatı hakikatin tercümanı olmalı, elindeki elbiseyi



evirip çevirirken, düşünce dünyamızı da defaatle hallaç etmelidir. Bunlar,
yakın takibi müşahhaslaştıran örneklerdir; yapılacak şeylerse bunlardan daha
ötededir.

Bu ölçüdeki hassasiyet onu insanlardan koparma şeklinde anlaşılmamalıdır.
Aksine, çocuğumuzun müspet mânâda gelişmesi adına hassasiyet olarak telâkki
edilmelidir. Konuyu biraz daha teferruatlandırabiliriz; çocuğu tıraş için öyle bir
berber intihap edilmelidir ki, elindeki makinenin kolunu hareket ettirirken,
“Allah’ın adına” mânâsına, “bismillah” demeli, çeşmeyi açarken, suyu
dökerken ve oturup kalkarken her şeyi “bismillah”la bağlamalıdır. Böyle bir
berberiniz yoksa, hayat adına tamam sayılmadığınız için zamanla bu eksiklik,
çocukta farklı şekilde kendini hissettirecektir.

Bu münasebetle ehemmiyetli bir noktaya dikkatinizi istirham edeceğim. Bir
velîmeye gitmek dinî bir vazife ve bir sorumluluktur. Kâinatın Efendisi
(sallallâhu aleyhi ve sellem) buyururlar ki: “Sizi bir düğüne, bir nişan
merasimine davet ettikleri zaman icabet ediniz.”7 Aleyhissalâtuvesselâm’ın
bu emrine muhalefet edilemeyeceği açıktır. Böyle bir emir karşısında her
mü’min; “Boynum kıldan incedir.” der ve inkıyad eder. Amma dinin bir diğer
prensibi olarak, içinde lehviyat, ma’siyyat, mâlâyâni şeylerin, hatta cürmün ve
günahların irtikâp edildiği bir düğüne gitmeme de dinî bir tavırdır. Çocuğun
gördüğü şeylerle bozulacağı, kafasına girip düşüncelerini bulandıracağı
durumlar söz konusu ise, elbette ki onun böyle bir düğüne gitmesine kimse
cevaz veremez.

d. Çocuğun İzleyeceği Televizyon Programlarını Seçme
Evinde televizyon bulunduran mü’min, çocuklarına seyrettireceği

programları hassasiyetle intihap etmelidir. Televizyonun cürmü ve günahı
olduğunu söylemiyoruz. Bu sözlerimiz televizyon aleyhtarlığı şeklinde de
algılanmamalıdır. Ne var ki, televizyon kanalları ve programları arasında
seçim yapmak da terbiye açısından bir zarurettir. Kaldı ki günümüzde Türkiye
Cumhuriyeti hükümetleri de konuya bu şekilde yaklaşmış ve bilhassa
çocuklarla alâkalı değişik önlemler almışlardır. Evet onlar da bir kısım
programlarının, hatta yayın politikalarının ve bazı filmlerin gençlerin ahlâkını
ifsat ettiğini düşünerek müeyyideler getirmişlerdir. Gerçekten de bazı yayınlar,
gençliğin ahlâkî ve itikâdî düşüncesini sarsmakta ve onların ruh dünyasını
karartmakta, fısk ü fücûru da terviç etmektedir. Binaenaleyh, bir televizyon



kanalı, ahlâkınıza karşı savaş ilân ettiği hâlde evinizde hâlâ izlenebiliyorsa
başta çocuklar olmak üzere o hanedekilerin ahlâklarının tefessüh etmesi, içten
içe çürümesi kaçınılmaz olmuş demektir.

Bu sözlerimiz, kat’iyen ilmin, gelişmişliğin, tekniğin, fennin karşısında
olduğumuz mânâsına hamledilmemelidir. Biz, tekniğin, insanlığın saadetine ve
huzuruna matuf kullanılması ve geliştirilmesinden yanayız. Allah’ın bu
nimetlerinden fikir, kültür, sanayi, sıhhat, tıp... gibi hususlar adına mutlaka
istifade etmeliyiz. Böyle bir yaklaşım gericilik değildir; gericilik, bazı
televizyon kanallarının onca şenâet, denâet, ve gayr-i ahlâkiliğine karşı her şeyi
sineye çekip nesillerin tefessüh etmesine sessiz kalmaktır.

e. Kur’ânî Terbiye ile Yetiştirme
Hemen her ortama çarçabuk intibak eden çocuğun kalbi, kafası, kulağı, gözü

ve sair duygularının günaha alışmasına meydan vermeme ve onun tertemiz bir
muhitte neş’et edip gelişmesini sağlama yuvada görüp duyduğu; duyup doyduğu,
dolduğu dinî atmosferi dışta da verebilme ve dış çevrenin aile muhitine
mutabık olmasını temin etme de yine ebeveynin, muallimin, mürebbinin
vazifesidir.

Aslında bütün güç ve kuvvetin baskı unsuru olarak kullanıldığı, Hakk’ın
ayaklar altında çiğnendiği bir devirde, duygu ve düşünce istikametinin ve insan
olma onurunun muhafaza edilmesi çok önemlidir. Binaenaleyh neslin terbiye-i
Kur’âniye ile terbiye edilmesi ve ahlâk-ı Kur’âniye ile ahlâklandırılması;
ahlâklandırılıp daima Hakk’a taraftar hâle getirilmesi, en aşılmaz güçler,
kuvvetler karşısında dahi sarsılmayacak bir kıvama ulaştırılması milletçe
varlık ve bekamızın en önemli esasları olduğu kanaatindeyim. Zira, hem duygu
ve vicdan âleminde, hem de realiteler dünyasında ideal toplum örneği sadece
Kur’ân sayesinde gerçekleşmiştir.

Denebilir ki, bin seneyi aşkın bir zaman dilimini ışıklandıran ve emin ellerle
temsil edildiği sürece hep göz kamaştıran o mükemmel İslâm toplumu
Kur’ân’ın aydınlık ikliminde neş’et etti. Bu toplumun ortaya çıkışı, tarihin
akışını değiştirişi insanlık âleminin en hayretengiz hâdisesi olmuştur. Bu
mükemmel toplum ve onu meydana getiren fertler, hiçbir düşünce, hiçbir felsefî
cereyanla zihinlerini bulandırmamış, Kur’ân’ın dupduru kaynağından beslene
beslene böyle bir kıvama gelmişlerdi.

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ahlâkı, huyu



Kur’ân’dı; O’na iktida edenler de Kur’ân’ı duyuyor, onu yaşıyor ve onunla
yeşeriyorlardı. Kur’ân’la irtibatlı göründükleri hâlde böyle bir mükemmeliyet
sergileyemeyenler, onun ruhuna nüfuz edememiş sathî ruhlar ve sathî
düşüncelerdir.

Kur’ân’ı anlamak ve onunla dirilmek, onun özünde derinleşmeye bağlıdır.
Sadece onun ibare ve lâfızlarıyla oyalananlar –Allah bilir– sevap kazansalar
da sevaba açık bir topluluk hâline gelemezler. Kur’ân’la münasebetimiz
açısından asıl mesele, kalb, şuur, irade, idrak ve hislerimizle ona yönelerek
benliğimizin bütün buutlarıyla onu duymaktır. İşte böyle bir yöneliş ve duyuş
sayesinde Allah’ın bize seslendiğini hisseder, suya ve ziyaya ulaşmış
rüşeymler gibi birdenbire yeşeririz. Âyetlerin her kelimesinde, her cümlesinde
farklı derinliklere erer, ruhumuzun atlasını temâşâ ettiğimiz aynı anda göklerin
haritasını müşâhede etme ufkuna ulaşırız.

Bana göre yeni bir nesil, ancak buna denk bir atmosferde oluşturulabilir.. ve
derken bir “salih daire” süreci başlar; Kur’ân bütün esrarını sinelerimize
boşaltır.. ve böyle bir zenginlikle ilimden imana, imandan marifete
yükseldikçe, ona muhatap olma seviyemizin farklılaşmasıyla daha bir iç
derinliğe ulaşırız; ulaşır ve Allahu Teâlâ’nın sözlerindeki enginliği daha bir
farklı kavrarız. Evet, aksiyon öncelikli ve pratik eksenli Kur’ân talebeliği, onun
bize açılması için biricik yoldur. Aksine, Kur’ân’a karşı irtibat ve saygımız
şekilde kalıp öze inemediği sürece de ona yakınlık içinde uzaklıklar yaşarız.
İnsanlar, Kur’ân’ın ruhundan, onu hayata hayat kılma zenginliğinden mahrum
kaldıkları sürece, gerçekten mahrum ve tâli’siz sayılırlar. Kur’ân’la
münasebette işin esası, bilginin ötesinde bütün insanî sistematiğin harekete
geçirilmesidir. Elde edilen bilgilerin birer muharrik güç hâline getirilerek,
Kur’ân’dan anlaşılan şeylerin şartlar, durum ve atmosfere göre realize edilmesi
bir esastır. Bu yapılabildiği taktirde, insan yaratılış gayesi çizgisinde yerini
alacak ve zebil olup gitmekten kurtulacaktır.

4. Terbiyede Hassasiyeti Devam Ettirme
Bir hakikati, bir düşünceyi ikame etmek, yerleştirmek başkadır, devam

ettirmek daha başkadır. Bin bir ihtimamla teessüs ettirilmiş nice mefkûre ve
ona bağlı müessese vardır ki, kuruluş ve işleyiş şartları itibarıyla herhangi bir
kusur söz konusu olmasa da, devam adına gerekli olan hassasiyet
gösterilemediğinden iki adım ileriye gidilememiş; hatta bir kısım “şerrü’l-



halef”ler yüzünden teessüsüyle yıkılış sürecinin başlaması bir olmuştur.
Evet bir şeyi inşa etme çok önemlidir. Ne var ki, inşa edilen her ne ise onun

idamesi ve geliştirilmesi ondan daha önemlidir. İlk Müslümanlar, daha sonra
da bizim milletimiz, bir toplumu ayakta tutabilecek dinamiklerin cemiyete mal
olması, sonra da korunup kollanması mevzuunda fevkalâde titiz davranmış aklî,
mantıkî, hissî hiçbir boşluğa meydan vermedikleri gibi, bilip inandıklarını
hayata geçirme konusunda da asla kusur etmemişlerdi. Elbette ki bununla ferdî
kusurları kastetmiyorum. Maksadım sıhhatli toplum ve onun istikbal vaadetmesi
için gerekli olan esaslardır. Daha sonraları ise, bizim gibi bazı mirasyediler ya
da meselenin ruhunu bilmeyenler ve İslâmî konuları sadece bir yönüyle ele
alanlar, işi temelinden bozduk ve bize emanet edilen tarihî mirası
geliştiremedik; hatta bir mânâda kuruttuk.

a. Şerrü’l-Halef Olmama
Kur’ân-ı Kerim’de, “Kitap’ta Meryem’i de an!; Kitap’ta İbrahim’i de an!;

Kitap’ta Musa’yı da an!; Kitap’ta İsmail’i de an!; Kitap’ ta İdris’i de an...”
şeklinde, çeşitli nebilerin durumlarını bize peşi peşine sıralayan âyet-i

kerimeler bulunmaktadır.8 Kur’ân-ı Kerim, Meryem sûresinde bu seçkin
insanların hususiyetleriyle beraber açtıkları çığırları da anlattıktan sonra şöyle
buyurur: “Nihayet onların peşinde öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı zayi
ettiler; nefislerinin arzularına uydular. İşte bu yüzden de ileride
sapıklıklarının cezasını çekecekler.”9

İşin mebdeinde Hz. Nuh, Hz. Âdem, Hz. Musa, Hz. Mesih, hatta Hz. Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) olabilir.
Şayet onlardan sonra gelenler şerrü’l-halef, yani onlara ters dönmüş,
dolayısıyla da namazı zayi eden –dikkat edilirse, namazı terk eden demiyor–
kılarken kılmıyor sayılan, Allah’a yakınlık vesilelerini uzaklık unsurları gibi
kullanan, huzurda gaybûbet yaşayan; bu yetmiyormuş gibi kalkıp şehavâta yani
cismanî arzularına uyan, dini kendi hevâsına göre yaşayan kimseler ise, yolun
başlangıcındaki büyük insanların büyüklüklerinden yararlanmaları mümkün
değildir.

Bizden evvelkilerin kaybettiği aynı noktada biz de kaybetme durumuyla yüz
yüzeyiz. Namaz kılmak ağır geldiği için namazsız bir Müslümanlık, oruç zor
olduğu için oruçsuz İslâmiyet ve cismanî arzulara uymada hudut tanımayan bir
din anlayışı. İşte dünü de bugünü de kirleten mülevves düşünce!



Oysaki mü’min, her hâliyle hem imanın, hem emniyetin hem de Hakk’a
teslimiyetin temsilcisi demektir. Evet o, Allah’a inandığı gibi, O’nun huzurunda
iki büklüm ve yasakları karşısında da tir tir titreyen insan demektir.

b. Namaz Kılmanın Önemi
Resûl-i Ekrem kutsî bir beyanında: “Namazımızı kılan, kıblemize yönelen

ve bizim kestiğimizi yiyen bizdendir.”10 Şimdi lütfen siz de buyurun bunun
mefhum-u muhalifini düşünün!

Başı secdesiz, vicdanı paslı, insanlara karşı saygısız, anarşi çıkaran, nizam
düşmanlığı yapan, devlet otoritesine karşı savaşan ve ülkede anarşiyi ikâme
etmeye çalışan, bu hevâ ve hevesin çocuklarını siz kimden sayacaksınız!? Siz
kimden sayarsanız sayın, böyle insanların Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) daire-i kudsiyesi içinde yerleri yoktur.

Evet namaz çok önemlidir; biz de o konuda müteyakkız olmalıyız. Namaz
kılmayanı Resûl-i Ekrem ortada bir insan olarak göstermişti. Hele konu iman
ise o daha da değişiktir. Efendimiz bir savaşa giderken bir kişi yardım
teklifinde bulunur. Allah Resûlü “ S e n inanıyor musun?” der. O da

inanmadığını söyleyince, “Senin yardımın bana lâzım değil.” buyurur.11

Evet, iman mü’minleri sahil-i selâmete götüren bir gemi, namaz da onun en
hayatî unsurudur. M. Lütfi Efendi’nin dediği gibi “Namaz dinin direğidir,
nurudur, sefine-i dini namaz yürütür, cümle ibadetin piridir namaz...”

Allah Resûlü bir başka hadis-i şeriflerinde ise şöyle buyururlar:

“Münafıklara en ağır gelen namaz sabah ve yatsı namazlarıdır.”12 Şimdi
biz, acaba bu namazları aşk u şevk ile kılabiliyor muyuz? Bana kalırsa, nifak
duygusuna karşı gerçek tavrın adı namazda aşk u şevktir.
1 et-Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn 1/148.

2 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/139; Yûnus sûresi, 10/65; Fâtır sûresi, 35/10; Münâfikûn sûresi, 63/8.

3 Fâtiha sûresi, 1/5-6.

4 Fâtiha sûresi, 1/7.

5 Hûd sûresi, 11/113.

6 Buhârî, edeb 96; Müslim, birr 165.

7 Müslim, nikâh 98, 101; İbn Mâce, nikâh 25.

8 Bkz: Meryem sûresi, 19/16, 41, 51, 54, 56.

9 Meryem sûresi, 19/59.



10 Buhârî, salât 28; Tirmizî, îmân 2; Nesâî, îmân 9.

11 Müslim, cihâd 150, Tirmizî, siyer 10.

12 Buhârî, ezân 34, mevâkît 20; Müslim, mesâcid 252.



Yedinci Bölüm 
KUR’ÂNÎ VE KUR’ÂN DIŞI

TERBİYENİN MUKAYESESİ

Kur’ânî ve Kur’ân Dışı Terbiyenin
Mukayesesi

Bu bölümde terbiye konusunu temel itibarıyla “Kur’ân dışı terbiye, Kur’ân
dışı ahlâk, Kur’ân dışı yol ve yöntem”, bir de Kur’ânî terbiye ve ahlâk
“Kur’ânî yol ve yöntem” olarak ikiye ayırıyoruz.

Neslimiz ya yanlış felsefî fikirlerle, bozuk ve aşırı (extreme) akımların,
felsefelerin prensipleriyle ruhsuz, gaddar ve zalim; ya da Kur’ân’ın âli
prensipleri ve ilâhî düsturlarıyla aziz, ufuklu ve merhametli olma
durumundadır.

Doğrusu, insanlar ne zaman Kur’ân’dan uzak ve kendi tabiatlarıyla baş başa
kalmışlarsa, zayıflara, acizlere, güçsüzlere karşı hep gaddar, zalim,
merhametsiz davranmış ve onların sırtından geçinmiş, onları sömürmüş, onları
hor, hakir görmüş ve horlamış; güçsüz ve zayıf düştüğü zaman da zillet
göstermiş, el-etek öpmüş ve en küçük bir çıkar için iki büklüm olmuş, yerlere
kapanmıştır.

Kur’ân, insanı nasıl ele alır? Ferdi nasıl tanır ve tanıtır?. Ve onun nasıl
olmasını ister? Bu hususları işlerken Kur’ân’ın, “Müslüman” dediği kimsenin
portresini çizmeye çalışacak ve konu ile alâkalı bazı prensipleri sıralayacağız
ki, bu prensipleri benimseyen ve yaşayan ferde tam Müslüman, bu
Müslümanların teşkil ettiği topluma da ideal toplum diyeceğiz.

Ferdin; fert olarak ve cemaatin bir rüknü olarak, iki tür konumu söz
konusudur. Her şeyden evvel cemiyetin salâhının, ferdin salâhına bağlı olduğu
açıktır. Öncelikle fert maddeten ve mânen sağlıklı olmalıdır ki toplum da
sıhhatli olabilsin. Ferdin sıhhati, onun akidesinin sağlamlığı, amel-i salihe
bağlılığı ve muâmelâtının şer’-i şerîfe uygunluğu ile ölçülür.

1. Kur’ân Dışı Terbiye
a. İnsanları Firavunlaştırır



Kur’ân dışı terbiye, bugüne kadar görüldüğü şekliyle fertleri zilletleri içinde
potansiyel bir firavun yapmıştır. Evet, firavunluğun iki yönü vardır. Bir yönü
itibarıyla güçlü, kuvvetli olma durumu ki işte bu durumda o “saldırgan, cebbar,
zalim, hodfuruş ve bencildir.” Diğer yönü itibarıyla zayıf ve iktidarsız olma
hâlidir ki, bu zaviyeden de o, başkalarının ayağını öpecek kadar zelil, zavallı
ve sefildir. Bediüzzaman’ın da buyurduğu gibi, dünyevîlik felsefesine bağlı
biri, “aslında bir firavundur; fakat menfaati için en önemsiz şeylere ibadet eden
zelil bir firavundur... hasis bir çıkar için şeytan gibi, şahısların ayağını öpen
denî bir muannittir...” Kur’ân terbiyesiyle yetişmiş bir ruha gelince o, “Bir
kuldur, ama mahlûkatın en büyüğüne karşı dahi ibadete tenezzül etmeyen aziz
bir kuldur...”

Bu durum, sadece Hz. Musa’nın karşısındaki firavun için değil, tarihteki
bütün firavun meşreplerin ortak vasfıdır. Bu kabil firavunların en mebzul
olduğu çağ da bu çağ olsa gerek. İşleri düştüğü zaman veya çıkarları söz konusu
olduğunda karşınızda iki büklüm olur, zilletle kıvranır ve ayağınıza kapanırlar;
ayaklarını sağlam bir yere bastıkları ve kendilerini güçlü hissettikleri zaman da
saldırgan vahşi, hodbîn ve hodfurûş kesilirler. Bu, “iki yönlülüğün” ifadesi
olarak bunlar firavun ve nemrutlukla anılırlar.

Firavunlaşan insanların bu çarpık psikolojisini, Kur’ân şöyle resmeder:
“Derhal (adamlarını) topladı ve (onlara) bağırdı: ‘Ben, sizin en yüce
Rabbinizim!’ dedi.”1

Bu, onun tefer’un ettiği, ordusu ve etrafıyla kendisini büyük gördüğü andır.
Onun bir de alçaldığı, zillete düştüğü hâli vardır. Bu hâliyle o zelillerden

daha zelil ve sefillerden daha sefildir ki, onun o esnadaki ruh hâlini de Kur’ân
şöyle tasvir eder: “Biz, İsrailoğullarını denizden geçirdik. Ama firavun ve
askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet (denizde)
boğulma hâline gelince, (Firavun) ‘Gerçekten, İsrailoğullarının inandığı
Tanrı’dan başka tanrı olmadığına ben de  iman ettim. Ben de
Müslümanlardanım!’ dedi.”2

Gönülden söylemediği, söyledikleri onun riyakârca çığlıkları olduğu, duygu,
düşünce ve ifadelerinde samimî olmadığı dikkatle bakılınca hemen anlaşılır.
İhtimal eğer o anda olsun doğru söyleyip istikamet içinde hissiyatını ifade
etseydi, Allah onun imanını kabul edebilirdi. Samimî olmadığı ve sıkıştığından
ötürü dua ve yöneliş adına Allah bu canhıraş çığlıkları kabul buyurmamıştı. İşte



bu, tipik bir firavunluktur. Günümüzde yüzlercesiyle karşılaşırsınız bunların.
Makam ve mansıpları adına kapınıza kadar gelir el-etek öperler; işleri bitince

de çeker giderler.. gider de sizi “nesyen mensiyya”3 vefasızlığına mahkum
ederler. Doğrusu siz her zaman bu tür insanların, sizin millî problemleriniz,
dininiz, imanınız, diyanetiniz ve neslinizin terbiyesi gibi.. konularda hiç mi
hiçbir çabada bulunmadıklarını ve sadece göz boyama nevinden sizi aldatmaya
çalıştıklarını acı acı müşâhede eder ve bunlardan tiksinirsiniz.

Kur’ân dışı terbiyenin terbiyezedeleri, belki bütün hususiyetleriyle firavun
değillerdir. Biz de işin bu yanını nazara alarak hassas ve titiz davranıp bu tür
hareketlere “firavun ahlâkı” demekle iktifâ ediyoruz. Bazen bir mü’minde
firavun ahlâkı, bir kâfirde de Musa ahlâkı bulunabilir. Mü’minde firavun ahlâkı
temâdî edip giderse; o mü’min –Allah muhafaza buyursun– neticede
firavunlaşabilir. Ahlâk-ı hamîdeden Musa ahlâkına sahip bir insan da neticede,
belki bir gün Hz. Musa yörüngesinde seyahat edecek duruma gelebilir. Evet
Allah insanların boyuna posuna, endamına, ırkına, sınıfına değil; kalbine, kalbî
hayatına, takvasına, zühdüne; tek kelimeyle keyfiyet ya da evsâfına
bakmaktadır.

Bu konuda Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyururlar:
“Allah sizlerin ne cisimlerinize ne de suretlerinize bakar. O, sizin
kalblerinize ve amellerinize nazar eder.”4

b. İnsanları Muannid ve Mütemerrid Yapar
Kur’ân dışı bir terbiye ile yetişmiş insan, mağrur muannittir. “İzzet-i nefsim,

onurum, gururum.” der ve bu uğurda nice hakkı ve nice değeri tereddüt etmeden
ayağının altına alır. Hâlbuki insana “inat hissi” hakta sebat ve inandığı davadan
dönmemek için verilmiştir.

Evet her türlü mal, mansıp, câh ve her türlü nimetten mahrum edilseniz dahi
bildiğiniz ve inandığınız davadan dönmemek için Allah, inat duygusuna esas
teşkil eden bir hisle sizi güçlendirmiştir. Ne var ki siz, sû-i istimal ederek bu
hissi, yanlış hususlarda hem de ısrarla kullanırsanız, yararlı olan o duygu
zararlı bir hâle inkılâp eder. Böyle bir ahlâk içinde temâdi ise –Allah muhafaza
buyursun– bir sukut başlangıcıdır. Neticede böyle bir huy insanı firavunluğa
sürükler. Öyle ki artık bu ahlâkta olan bir insan, karşısında “hakk”ı görse bile
kabul etmez ve en küçük bir menfaat karşısında iki büklüm olmadan da geri
kalmaz.



Geçmişte de günümüzde de durum aynıdır ve değişmemiştir.. evet Kur’ân
dışı, Kitabullah dışı terbiyenin ruhlarda hâsıl ettiği şey dün ne ise bu gün de
odur. Biz aydınlar diye söze başlayan, herkese tepeden bakan, kendi gibi
düşünmeyenleri insanaltı varlıklar gören, güçsüz ve zayıf olduğu zaman
sünepeleşen, imkân ve iktidara ulaştığı zaman kendi gibi düşünmeyenlere hakk-
ı hayat tanımayan günümüzde de bir sürü firavun olabilir. Bazı şartlar ve hususi
durumlar istisna edilecek olursa karakter bakımından bunlarla eskilerin bir
birinden farkı yoktur.

Kur’ân dışı terbiyede sadece karnın doyurulması, nefsin hevesatının tatmin
edilmesi söz konusudur. Onlar insanlığın saadeti derken, sadece nefislerinin ve
hevesatlarının tatminini düşünürler.

Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa, İsveç, Norveç, Hollanda gibi bir kısım
memleketler iktisadî durumlarını düzeltmiş ve kendi cemiyetlerini huzura,
saadete kavuşturmuş olduklarını düşünebilirler. Onlara göre, ütopya
yazarlarının tasvir ettikleri ideal dünya gerçekleşmiş demektir. Biz gerçek
huzur ve saadeti, imanda ve İslâm’da görüyoruz. Onlar ise huzur ve saadetin,
ekonomik durumun mükemmeliyeti ve iktisadî bütün problemlerin
giderilmesine bağladıklarından mutluluğu maddî refahın neticesi olarak
görmektedir. Yani cüzdan doluysa, devletleri de güçlüyse toplum huzurlu
demektir.

Ancak yığın yığın intiharların ve yeni yeni felsefî sistemlerin ortaya çıkması,
her gün ayrı bir kılık ve kıyafetteki huruç hareketleri, değişik düşüncelerle
kendilerini tatmin etmeye çalışmaları gösteriyor ki, bu toplumlarda çok ciddî
bir tatminsizlik ve huzursuzluk bulunmakta ve mutlak saadet için maddî refah
yetmemektedir. Buna “avuntu felsefesi” de diyebiliriz ki, iyi yer, iyi giyerse o
mesuttur, bahtiyardır. Zaten bu felsefe karnını doyurmaya, hevesat-ı nefsaniyeyi
tatmin etmeyi, ferdin gayesi olarak görmektedir.

c. Hedefi Menfaattir
Kur’ân dışı terbiyenin hedefi menfaattir. Bütün mücadelelerin esası başka

değil menfaattir. Bir iş yaptığınızda, “Bu işin sonucunda maddî olarak ne elde
edeceksiniz?” sorusu hep bu gibi kimselerden gelir.

Yine bunlar, her şeye maddiyatçı bir gözle baktıklarından, “Şimdiye kadar
namaz kıldınız da devlet mi yükseldi; oruç tuttunuz da millet refaha mı
kavuştu?” derler. İşte bu mantalitedeki kimseler hiçbir zaman hak ve hakikat



adına konuşan, imanın, Kur’ân’ın müdafaasını yapan birini hazmedemezler
veya anlayamazlar. Buna da isterseniz “Kur’ân dışı olmanın kabalığı”
diyebilirsiniz.

d. Hayatları Mücadele, Diyalektik ve Demagojiye Dayalıdır
Menfaatin en önemli özelliği, her arzuya kâfî gelmediğinden o uğurda

boğuşmasıdır. Hedefi menfaat olan her toplum, mevcut menfaatler bütün
arzulara kâfi gelmediği için ardı arkası gelmeyen, müteselsil boğuşmalara,
vuruşmalara sebebiyet verir. Kapitalizmden komünizme, sosyalizmden faşizme
kadar sonunda “izm” bulunan bütün sistemlerin içinde bulundukları durum, işte
bu çerçevedeki menfaat mücadelesidir. Hatta bu mantığa göre gerekiyorsa
başkasının mâmelekine el koyma, bir yolunu bulup onun her şeyini almak da
caizdir. Evet menfaat üzerine müesses veya menfaatin hedef alındığı Kur’ân
dışı sistemlerde yaşamak için en mühim bir düstur çarpışmaktır.. güçsüzün
elenip gitmesidir ve yaşamanın muktedirlere has bir imtiyaz olmasıdır.

Bunu biyolojiye tatbik ettiğiniz zaman, karşınıza Lamark veya Darvin’in
teorileri çıkar. Tekamül nazariyesinde “ıstıfa-i tabiî” ya da “Dehrin hâdiseleri
karşısında mukavemet edenler yaşama hakkına sahiptirler.” gibi çarpık esaslara
dayandırılan bu sistemler gerçek insanî değerleri yerle bir etmişlerdir. Bu
prensibe inananlara göre, devletler ve toplumlar arası konularda da muhite
müsait olan, hâdiselere karşı koyabilen ve hayat mücadelesinde üstte kalanlar
yaşama hakkına sahiptirler. Her şeyi “Hayat bir cidalden ibarettir.” esasına
göre hayvanat âleminden nebatat âlemine kadar bütün varlıkların birbiriyle
münasebetlerini vuruşmaya, kavgaya bağlayan bu anlayış, insanların
hâlihazırdaki hâllerini de cidalin bir neticesi olarak görmekte ve birbirini
yemeyi meşru saymaktadır.

e. Toplumlararası Rabıta Irkçılık ve Şovenizmdir
Kur’ân dışı terbiyenin fertler ve toplumlar arası kabul ettiği en önemli rabıta

kaba ırkçılık ve bazen de –bu asırda çokça şahit olduğumuz gibi– temelinde
tamamen “iştirak” fikri olan şuyûiyye ve komünizmdir. Bu telâkkiler, toplumu
bu rabıtalarla bir araya getirmeyi düşünürler. Hâlbuki ırkçılık, şovenizm ve
benzer cereyanlar başkalarını yutma esasına göre planlanmışlardır ve öyle
hareket ederler. Meselâ komünizm, karşısındaki bütün sistemleri yutmaya göre
programlanmıştır. Faşizm veya Nazizm, karşısındaki bütün sistemleri yutmakla
beslenmeye planlandığını yakın tarih göstermektedir. Evet bu terbiye



anlayışının, Birinci ve İkinci Cihan Harplerinde ortaya koyduğu netice bütün
vuzuhu ve şenaatiyle ortadadır.

f. Kuvveti Esas Alır
Kur’ân dışı sosyal ve felsefî sistemlerde nokta-i istinat kuvvettir. Kim

kuvvetliyse o haklıdır ki, bu da tam bir firavun ahlâkıdır. İnsanî değerlere
saygılı olmayan kuvvetin işi tecavüzdür. Meseleyi kuvvet prensibiyle ele alan,
her şeyi kuvvete bağlayan bir insanın tecavüzden kendini alıkoyması çok
zordur. İnsanlık, hususiyle yirminci asırda yığın yığın bunun örneklerini yaşadı.
Öyle ki fertlerin saldırganlığı bir yana, toplumlar dahi sadece birbirini yiyip
bitirme içgüdüsüyle hareket etmeye başladılar. Kur’ân dışı ahlâkın onların
ruhlarında yaptığı tahribatın tesirleridir ki, mü’minlerde dahi âdeta bu
olumsuzluğun radyoaktif tesiri mahiyetinde çeşit çeşit menfilikler zuhur etmeye
başladı.

2. Kur’ânî Terbiye
a. Kur’ân Talebesi Bir “Kul”dur
Kur’ân’ın talebesi, bir zalim, bir gaddar, bir hodfurûş, bir hodbîn, bir cebbar

değildir. O sadece bir kuldur; Allah’ın kulu. Kur’ân, her fırsatta insanların
Allah’a kul olduğunu hatırlatır ve bunun onun için bir şeref, bir pâye olduğunu
vurgular. Kur’ân’ın terbiyesi sayesinde bir insan, kendisinin, Allah’a kul
olduğunu kavramışsa, en büyük bir fazileti ihraz etmiş demektir. Resûl-i
Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) en mümeyyiz vasfı Allah’ın kulu olma
vasfıdı r. ُهُلوُـسَرَو ُهُدـْبَع   “Kulu ve Resûlü...” Bazı imamlara göre
Arapçasındaki bu vav, mutlak cem’ içindir ve tertip söz konusu değildir.
Tertibi kabul edenlere göre konuyu ele alacak olursak, bundan, Resûl-i
Ekrem’in evvelâ kul olduğu anlaşılır. Bunda da lâtif bir nükte vardır. Resûl-i
Ekrem elçi olmadan evvel de Allah’ın kuluydu, vefatıyla elçiliği bittikten sonra
da yine Allah’ın en aziz, en eşref, en ekrem kuludur. Her şey bitse de kulluk
temâdî edip gitmektedir.. evet her şey, nübüvvet, vilâyet ve bunlara terettüp
eden bütün vazifeler biter. Bitmeyen bir şey vardır: Ezel ve ebed sultanı olan
Allah’a kulluk...

Allah’ın: “Ey insanlar kulluk edin!..”5 demesine karşılık, mü’min günde
kırk defa kemerbeste-i ubudiyetle Allah’ın huzuruna gelir, “Yalnız Sana kulluk
ederiz.”6 der.



İyi bir mü’min, en büyük mahlûkata dahi ibadete tenezzül etmeyen aziz bir
kuldur. O sadece Allah’a kul ve bendedir. Bu yönüyle de o zelil gibi göründüğü
anlarda da tam bir sultandır. O, hiçbir firavuna karşı bel kırıp boyun bükmez ki,
Peygamberler’in (aleyhimüsselâm) hayatı bu konuda mühim örneklerle doludur.
Onlar, Mâbud-u Mutlak, Maksûd-u bi’l-İstihhak’ı bir olarak tanımış ve hiçbir
zorlama karşısında başkalarına serfürû etmemişlerdir.

Hayalen devr-i risâletpenâhîye gitseniz, göğsüne kızdırılmış demirlerin
basıldığı Ammar bin Yasir’i; her gün başına yediği sopalarla yere yıkılan
Mus’ab bin Umeyr’i; aç susuz bîtap kıvranan Sa’d bin Ebî Vakkâs’ları görecek
ve Hakk’a kulluktaki derinlik karşısında başlarınızın döndüğünü
hissedeceksiniz. Müteakip asırlarda da –derece farkı mahfuz– bu derin gönül
insanlarını görmek mümkündür. Evet hem her dönemde haksızlığa karşı
koymuş, hakperestlik şuuruyla şahlanmış, hakkı tutup kaldırmış; kaldırmış ve
zulmü, ilhadı yerle bir etmiş nice Hak erleri vardır.. Kur’ân’ı rehber edinen,
Kur’ân için yaşayan nice Hak erleri..

Bazı şeyler vardır ki onlar kolay işlerdir. Cemiyetler teşkil etme, gruplar
oluşturma, kongreler akdetme, maaşla, ücretle ve değişik beklentilerle iş
yapma.. evet bunlar rahat şeylerdir. Önemli olan dünyevî, uhrevî beklentilere
girmeden hakkı tutup kaldırmak ve bu hayatî vazifeyi ilelebet devam ettirecek
hasbî, diğergâm, Allah’a kulluğun ötesinde pâye aramayan “nâr-ı beyzâ”
nesiller yetiştirmektir. Bunların en parlak unvanları “Kur’ân talebeliği”dir;
onun ötesinde başka bir namla anılmayı da düşünmezler.

b. Mütevazı ve Allah’a Karşı Fakirdir
Kur’ân tilmizi mütevazıdır. O, dış görünüşü itibarıyla bazılarınca miskin,

uyuşuk zannedilebilir; değildir, her şeyi aşabilecek halim selimdir; ama
Mâbudundan gayrısına boyun eğmeyecek kadar aziz ve kararlıdır. Zaten bir iç
dinamizme sahiptir. O böyle bir şeyi şirk sayar. Kur’ân’ın talebesi, zahirde
fakir ve güçsüz görünümlüdür. Bu da onun ayrı bir farklı yanıdır; zira onun
zaafı ve fakrı Allah’a yükselmesi için iki kanat gibidir. O, aczini, zaafını
vicdanında hissettikçe, Cenâb-ı Hakk’a karşı itimadı daha bir artar.

Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) gibi: “Göz açıp kapancıya
kadar dahi bizi nefsimizle baş başa bırakma.”7 der durur. İşte aczin, zaafın ve
fakrın bu iç derinliği, onun için nuranî iki kanat gibidir ki, o nefsinde aczini,
fakrını ve zaafını idrak ettikçe, acz ve fakrın kanatlarıyla hep Cenâb-ı Hakk’a



ubudiyete koşar ve O’nun hoşnutluğunu arar.

c. Hedefi Allah’ın Rızasıdır
Kur’ân talebesinin hedefi, gaye-i hayali sadece ve sadece rıza-yı ilâhîdir. O,

nazarını hep rıza ufkuna diker ve Cenâb-ı Hakk’ın kendisine bir gün: “Ey
tertemiz, âsudeliğe ermiş, arınmış itminan ufkundaki nefis, Rabbin senden
razı, sen de O’ndan; dön Rabbine!”8 hitab-ı celilini intizar eder durur. Hz.
Yusuf (aleyhisselâm) da “Ey Rabbim! Mülkten bana (nasibimi) verdin ve
bana (rüyada görülen) olayların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri
yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni Müslüman
olarak öldür ve salihler arasına kat!”9 sözleriyle o ideal ufku ifade ediyordu.
Mısır’da muallâ bir mevki’ ihraz etmiş.. senelerden beri ağlaya ağlaya bîtab
düşmüş, dilhûn babasının gözyaşları dinmiş.. kendisine kötülük yapan
kardeşleri gelip onunla aynı çizgiye ulaşmış ve maddî-mânevî huzurda
şahikalarda dolaştığı bir anda, Allah’a yapmış olduğu bu teveccüh, üzerinde
dikkatle durulması gereken önemli bir husustur.

Demek oluyor ki, dünyevî bütün refah, saadet ve her türlü huzurun üstünde
daima ağırlığını hissettiren, kalbin tam itminana kavuşacağı bir mazhariyet
vardır ki, o da, Cenâb-ı Hakk’ın hoşnutluğu ve rızasıdır.

Mü’minin, bütün sa’y u gayretindeki hedefi rızâ-yı ilâhidir, yani Allah’ı
hoşnut etmektir. O, Allah emrettiği için ve rızâ-yı ilâhiyi kazanmak ümidiyle
ibadet yapar; sa’yinin semeresinin de ahirette verileceğini düşünür. Dünyada
iken bir lütufla karşılaşırsa hamd ve sena eder. Allah karşısında yüzünü yerlere
sürer. Evet mü’min, sadece ve sadece rızâ-yı ilâhiyi düşünür ki, Kur’ân-ı
Kerim pek çok âyet-i kerimesiyle bu hususu teyit eder.

Ezcümle; “Bana, din ve ibadetimi yalnız Allah’a tahsis ederek gönülden
ona kullukta bulunmam emredildi.”10

“De ki, ben ibadetimi yalnız O’na has kılarak sadece Allah’a kulluk
ederim.”11

“Hâlbuki onlara şirkten uzaklaşıp sadece ve sadece muvahhid olarak
Allah’a ibadet etmeleri, namazı dosdoğru kılmaları, zekâtı vermeleri
emredilmişti.”12 gibi âyetlerle mü’min her zaman ihlâsa ve rıza-ı ilâhiyi
aramaya yönlendirilmiştir.



d. Hayat Düsturu Yardımlaşmadır
Kur’ân, düstur-u hayat olarak teâvün ve tesânüdü esas almaktadır. “İyilik ve

(Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık
üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü Allah’ın cezası
çetindir.”13

Evet mü’minler dinin emirlerini yaşama ve yaşatma hususunda birbirlerine
yardımcı olmalı ve birbirlerine dayanarak dini yaşamaya çalışmalıdırlar.
Unutmamalıyız ki, İslâm’ın içtimaî yönü daha baskındır. Onun içtimaî yönünü
ayağa kaldırmak ayakta tutmak ve devam ettirmek zaruridir. Öyleyse “Birr ve
takvada birbirinize yardımcı olunuz.”14

Zira hayat, cidalden ibaret değil; o yardımlaşma ve dayanışmadan ibarettir.
Zerreler nebatata, nebatat hayvanata, hayvanat da protein konserveleri olarak
bizim imdadımıza koşarlar. Hatta her şeyde bir yardımlaşma vardır. Havanın,
toprağın, suyun zerreleri, atomlar ve atomların parçacıkları bir yardım
esprisine bağlı olarak mevcudiyetlerini sürdürürler.

Mü’min, kâinatı böyle bir yardımlaşma armonisi olarak görür ve “Kâinat
tepeden tırnağa bir yardımlaşmadan ibarettir.” der. Öyleyse insan da kâinattaki
bu umumi ahenge uymalı, bu senfonizmayı, bu umumi mûsıkîyi bozmamak için o
da hep yardıma koşmalıdır.

e. Aramızdaki Rabıta Kardeşlik Rabıtasıdır
Kur’ân, mü’minler arasındaki rabıtayı uhuvvet olarak belirlemektedir.
Bütün Müslümanlar arasında bu rabıta tesis edilmeli ve bu rabıtaya göre bir

kere daha kardeşlik duygusu vurgulanmalıdır. Hele diyaneti bir olan, İslâmiyeti
yaşayan kimseler kopmayacak şekilde birbirlerine kenetlenmelidirler. Zaten

“Mü’minler ancak kardeştir.” 15 Mü’min, yeryüzünde iman eden herkese
kardeş nazarıyla bakmalı, kâinatı da bir “mehd-i uhuvvet” gibi görmelidir.

f. Hak Düşüncesi Esastır
Kur’ân terbiyesi, nokta-i istinat olarak “kuvvet”e bedel “hakk”ı kabul eder.

“Kim haklı ise o kuvvetlidir.” der. Bu gün zayıf olsa dahi ileride Allah’ın
tevfik ve inayetiyle hak mutlaka galebe çalacaktır inancına bağlı yaşar.

Mü’minin nazarında hakka saygı âdeta ibadettir. Onun içindir ki Hz. Ömer
gibi Halife-i rûy-i zemin, bir zimmî ile mahkemede mürâfaa olur.. ve Halife ile



zimmînin murâfaa olduğu mahkemedeki hâkim, Emiru’l-mü’minin’i kendi
yanına çağırmak için bir iltifatta bulununca Emiru’l-mü’minin onu itab eder ve
adil olmaya çağırır.

Kur’ân dışı felsefî sistemlerin tesirine girmemiş bir mü’min, “Asra yemin
ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi
ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler
müstesnadır.”16 âyet-i kerimesinde öngörüldüğü şekilde, her zaman hakkı
yaşar, hakkı tavsiye eder. Âkif’in dediği gibi:

Hâlik’in nâmütenâhi adı var en başı Hak,
Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak!
Hani ashab-ı kiram ayrılalım derken,
Mutlaka Sûre-i ve’l-asr’ı okurmuş neden?
Çünkü meknûn o sûrede esrar-ı felâh;
Başta iman-ı hakîkî geliyor, sonra salâh,
Sonra hak, sonra sebat işte kuzum insanlık;
Bu dördü birleşti mi yoktur sana izmihlal artık..
Eşya, vücûd-u Hak’la kâimdir. Eşyanın zıllî bir hakikati varsa o da Allah’ın

Hak ismine dayalıdır. Zaten “Hak” esmâ-i ilâhînin en büyüklerindendir.
Mü’min kuvveti hakta görür. Kim haklıysa o kuvvetlidir. “Hak yüce ve

yüksek olup, hak geride bırakılamaz.” bir İslâm prensibidir. Dolayısıyla hak
daima âlîdir ve hiçbir şey onun önünü kesemeyecektir.
1 Nâziât sûresi, 79/23-24.

2 Yûnus sûresi, 10/90.

3 “Unutulup gitmiş” (Meryem sûresi, 19/23).

4 Müslim, birr 32-33; İbn Mâce, zühd 9.

5 Bakara sûresi, 2/21.

6 Fâtiha sûresi, 1/4.

7 Ebû Dâvûd, edeb 101; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/42.

8 Fecr sûresi, 89/27.

9 Yûsuf sûresi, 12/101.

10 Zümer sûresi, 39/11.

11 Zümer sûresi, 39/14.

12 Beyyine sûresi, 98/5.

13 Mâide sûresi, 5/2.

14 Mâide sûresi, 5/2.



15 Hucurât sûresi, 49/10.

16 Asr sûresi, 103/1-3.



Sekizinci Bölüm 
KRİTERLERLE SON SÖZ

Kriterlerle Son Söz 1
Kitabımızın buraya kadar olan kısmında gelecek nesillerin gözlerimize fer

verecek çocuklardan meydana gelmesini arzu ediyorsak, bir sanatkâr inceliği
ve hassasiyeti içinde onların yarınlara hazırlanmasına ihtimam göstermemizin
zaruretini anlatmaya çalıştık.

Çocuğun terbiyesinde izdivaçtan yuvaya, ondan da anne-baba, mektep ve
arkadaş çevresine kadar birçok tesirin mevcudiyetini hatırlattık. Mevzuu
bitirirken daha önce Ölçü veya Yoldaki Işıklar isimli çalışmamızda yer
verdiğimiz bazı kriterleri –son söz mahiyetinde– burada da hatırlatmak
istiyoruz:

Çocuk
Bir ağacın, nesil ve nev’ini devam ettirmesinde çekirdek ve tohumu ne ise,

insan nesli ve nev’inin devamında da çocuk aynı şeydir. Çocuklarını ihmal
eden milletler inkıraza, onları yabancı ellere ve yabancı kültürlere terk edenler
de, özlerini kaybetmeye mahkumdurlar.

* * *

Her otuz-kırk senede bir milletin en aktif ve en verimli kesimini teşkil
edecek nesiller, bugünkü çocuklardır. Çocukları küçük ve değersiz görenler,
millet hayatında nasıl mühim bir unsuru hafife aldıklarını düşünüp
ürpermelidirler.

* * *

Bugünün nesillerinde görülen fenalığın, bir kısım idarecilerde müşâhede
edilen yetersizliğin ve milletçe çekilen sıkıntıların mesulleri, otuz sene evvelki
hâkim unsurlardır. Çeyrek asır sonraki her türlü facia veya faziletler de,
bugünkü nesillerin talim ve terbiyesini derpiş edenlere ait olacaktır.

* * *

Geleceğini teminat altına almak isteyen her millet, sağa sola harcayacağı
zaman ve enerji kadar bir kısım imkânları da, yarının büyük insanları olacak



çocukların yetiştirilmesine sarf etmelidir. Başka yönlere harcanan şeylerin
büyük bir kısmı bâdihevâ gitse bile, nesillerin insanlığa yükseltilmesi
istikametinde sarf edilen şeyler, bitip tükenme bilmeyen bir gelir kaynağı gibi
devam edip duracaktır.

* * *

Günümüzde toplumun yüz karası sayılan sefiller, şerliler, anarşistler,
ayyaşlar, morfinmanlar, esrarkeşler.. dün terbiyelerinde ihmal gösterdiğimiz
çocuklardır. Bilmem ki, bugünkü ihmallerimiz yüzünden, yarın sokaklarımızı ne
türlü nesillerin dolduracağını hiç düşündük mü?

İzdivaç
Yarının kaderine, teknik ve teknolojik üstünlüğe sahip olan milletler değil;

evlilik müessesesini ciddî olarak ele alan ve kendi nesillerini insanlığa
yükseltmesini bilen milletler hâkim olacaktır. Evlilik ve doğum meselesini
ciddî olarak ele alamamış, kendi terbiye felsefesiyle nesillerine sahip
çıkamamış milletler, bugün olmasa da yarın, zamanın insafsız dişlileri arasında
eriyip gitmeye mahkumdurlar.

* * *

Evlenmek, zevk ve haz için değildir; evlenmek, aile teşkili, milletin bekâ ve
devamı, ferdin duygu ve düşüncelerinin dağınıklıktan kurtarılması ve cismanî
hazlarının zapturapt altına alınması içindir. Bu konuda zevkler ve hazlar ise,
fıtratın çok meselelerinde olduğu gibi, birer avans ve imrendirmeden ibarettir.

* * *

Evlenecek kimseler, birbirlerinin üstlerine-başlarına, kılık ve kıyafetlerine,
hatta servet ve dış güzelliklerine göre değil; bu en ciddî meselede, ruh
güzelliği, namus ve ahlâk anlayışı, fazilet ve karakter yüksekliğine göre karar
vermelidirler.

* * *

Evlenirken gerekli tetkikatı yapmamış veya yapma fırsatını bulamamış
kimselere, iş gelip boşanma kertesine dayanınca, en akilâne kriterlerin dahi
hiçbir yararı olmayacaktır. Evet, mesele yuvadaki yangından az zararla
kurtulmak değil; önemli olan, yangın çıkaracak unsurların yuvaya
sokulmamasıdır.

* * *



Daha ilk teşebbüste Hakk’a sığınılarak, mantık ve muhakeme üzerine
kurulmuş öyle mübarek yuvalar vardır ki, bütün bir hayat boyu tıpkı bir mektep
gibi çalışır ve yetiştirdiği çıraklarıyla, mensup olduğu milletin devam ve
bekâsını teminat altına alır.

* * *

Düşünülmeden-taşınılmadan izdivaç adına ortaya konan evlilikler ve bir
araya gelmeler, arkada ağlayıp sokaklarda sürünen eşler, “öksüzler yuvası”na
bırakılan yetimler ve aileleri yüreklerinden yaralayan caniliklerle
neticelenmiştir.

* * *

Evliliğin, ferde ait fayda ve menfaati bir ise, millete ait olanı pek çoktur. Bu
itibarla, bozuk evlilik gibi, hiç evlenmemek de, kızları sefil, delikanlıları rezil
edip, millete su ve kan kaybettiren bir koleradır.

Yuva
Ta baştan sağlam esaslar üzerine kurulmuş ve maddî-mânevî saadetin

dalgalanıp durduğu bir yuva, milletçe var olmanın en sağlam bir temel taşı ve
faziletli fertler yetiştirmenin de mübarek bir mektebidir. Evlerini mektepler
kadar feyizli ve bereketli, mekteplerini de evleri kadar sıcak hâle getirebilen
milletler, ıslah hareketlerinin en büyüğünü yapmış, gelecek nesillerin huzur ve
mutluluğunu garanti altına almış sayılırlar.

* * *

Millet, hane cüz-’i fertlerinden meydana gelir. Bu itibarla, evler iyi ise
millet iyi, evler kötü ise millet de kötüdür. Keşke, milletin salâhını isteyenler,
her şeyden evvel hanelerin ıslahına çalışsalardı...!

* * *

“Ev”e, içindeki insanlara göre “ev” denir. Bir hanenin fertleri, o hanede
oturanların insanî değerleri paylaştıkları ölçüde mesut sayılırlar. Evet,
diyebiliriz ki insan, eviyle insanca yaşar; ev de, içindeki insanlarla “ev” olur.

* * *

Ev, küçük bir millet; millet de, büyük bir hanedir. Büyük-küçük herhangi bir
haneyi arızasız idareye muvaffak olmuş ve hane halkını insanlığa
yükseltebilmiş birisi, az bir gayretle daha büyük organizasyonlarda da başarılı



olabilir.

Anne-Baba
İnsan nesli, yine ancak insanla devam eder, kalbin ve ruhun hayat seviyesine

doğru kanatlanmış insanla... Terbiye görmemiş, ruhî melekelerini
geliştirememiş ve dolayısıyla da insanlığa yükselememiş nesiller, Âdem
soyundan gelseler bile, insan azmanı bir çeşit garip yaratıklar; böylelerinin
anne ve babalığını yüklenenler ise, bağrında canavar büyüten bedbahtlardır.

* * *

Anne-babanın, evlatlarını yetiştirip faziletlerle donattıkları nispette onlara
“evladımız” demeye hakları var ise de, ihmal edilmiş yavruları hakkında böyle
bir iddiada bulunmaları kat’iyen muvafık değildir. Hele ona, fenanın-çirkinin
yollarını gösteriyor, onu insanlıktan uzaklaştırıyorlarsa...

* * *

Bir milletin devam ve bekâsı, iyi yetiştirilmiş nesillerle kaimdir; millî
varlığı ve millî ruhu mükemmelleştirilmiş iyi nesillerle... Milletler,
geleceklerini emanet etmek üzere mükemmel bir nesil yetiştirememişlerse,
istikballeri karanlık demektir. Hiç şüphe yok ki, nesillerin iyi yetiştirilmesinde
en birinci vazife, anne ve babalara düşmektedir.

* * *

Anne-baba, çocuklarına sahip çıkar, onların duygu ve düşüncelerini hem
kendileri hem de topluma yararlı olacak şekilde geliştirirlerse, millete yeni ve
sağlam bir rükün kazandırmış olurlar. Aksine, onu insanî duyguları itibarıyla
ihmal etmişlerse, cemiyetin içine herhangi bir haşere salmış sayılırlar.

* * *

Ruhları aynalar gibi parlak, fotoğraf makineleri kadar süratli kayıt yapan
çocukların ilk mektepleri, kendi haneleri, ilk terbiyecileri de anneleridir.
Annelerin sağda solda harcanmadan iyi birer terbiyeci olarak yetiştirilmeleri,
bir milletin varlığı ve bekâsı için en mühim bir esastır.

* * *

Çocukların talim ve terbiyesi, hanenin nizam, huzur ve âhengi adına insanlık
mektebinin ilk hocası kadındır. Kadına yeni yeni yerler arandığı günümüzde bir
kere daha, Kudret elinin ona bahşettiği bu müstesna mevkiin hatırlanması, bir
kısım fuzûlî arayışları önleyeceği kanaatindeyiz.



* * *

Ruhunda olgunluğa ermiş bir kadının, yetiştirip arkada bıraktığı hayırlı
halefleri sayesinde, yuvası devamlı bir buhurdanlık gibi tüter ve içlere inşirah
veren rayihalar salar. İşte bu rayihaların esip durduğu uhrevî mekân, her türlü
tarif ve tavsifin üstünde tam bir Cennet bahçesidir.

* * *

Kalbini iman nurları, kafasını da ilim ve içtimaî terbiye ile aydınlatmış bir
kadın, evini yeniden her gün inşâ ediyor gibi, ona yeni yeni güzellik buutları
ekler. Sefih ve kendini bilmezlere gelince, mevcut yuvaları bile yıkıp harabeye,
kasvetleştirip mezara çevirirler.

Terbiye ve Genç
Terbiye başlı başına bir güzelliktir ve kimde olursa olsun takdir edilir. Evet,

cahil dahi olsa, terbiyeli olduğu takdirde sevilir. Millî kültür ve millî
terbiyeden mahrum milletler, kaba, cahil ve serseri fertlere benzerler ki,
bunların ne dostluğunda vefa, ne de düşmanlıklarında ciddiyet olmaz.
Böylelerine güvenenler, hep inkisar-ı hayale uğrar; bunlara dayananlar, er-geç
desteksiz kalırlar.

* * *

Bir üstada çıraklık yapmamış ve sağlam bir kaynaktan terbiye almamış
mürebbî ve mürebbiyeler (eğitimci), başkalarının yollarına fener tutan körler
gibidirler. Çocukta görülen arsızlık, şımarıklık, bağrında geliştiği kaynağın
bulanık olmasından meydana gelmektedir. Ailedeki duygu, düşünce ve hareket
intizamsızlığı, katlanarak çocuğun ruhuna akseder. Tabiî, ondan da topluma...

* * *
Terbiye ile imdadına koşulacağı ana kadar genç, yetiştiği çevre, heves ve

zevkin pervanesi; ilim, basiret ve mantığın uzaklarında dolaşan bir deli ve
kanlıdır. Genci, geçmişiyle bütünleştirip geleceğe hazırlayacak olan iyi bir
terbiye, onu müstakbelin Ömerleri hâline getirecektir.

* * *
Bir milletin yükselip alçalması, o millet içindeki genç kuşakların alacakları

ruh ve şuura, görecekleri talim ve terbiyeye bağlıdır. Gençleri iyi yetiştirilmiş
milletler, her zaman terakki etmeye namzet olmalarına karşılık, onları ihmal
etmiş milletlerin tedennileri ise kaçınılmazdır.



* * *
Bir milletin geleceği hakkında kehanette bulunmak isteyenler, o milletin

gençlerine verilen terbiyeye baksalar, hükümlerinde yüzde yüz isabet ederler.
* * *

Bir milletin ıslahına fenaları imha etmekle değil, nesilleri millî kültür ve
millî terbiye ile insanlığa yükselterek hizmet edilmelidir. Din, tarih şuuru ve
gelenekler halitasından ibaret mukaddes bir tohumu yurdun dört bir bucağında
çimlendirmedikten sonra, imha edilen her fenanın yerinde birkaç tane yenisi ot
gibi bitecektir.

* * *
Mekteplerde en az diğer dersler kadar terbiye ve millî kültür üzerinde de

durulmalıdır ki, vatanı cennetlere çevirecek sağlam ruh ve sağlam karakterli
nesiller yetişebilsin. Talim (öğretim) başka, terbiye (eğitim) başkadır.
İnsanların çoğu muallim olabilir ama, mürebbî olabilen çok azdır.

* * *
En lüzumlu olduğu hâlde en az üzerinde durulan dersler, millî kültür ve millî

terbiye dersleridir. Bir gün dönüp bu yolu işletmeye koyulursak, milletin
terakkisi adına en isabetli kararı vermiş olacağız.

* * *

Her insanın geleceği, çocukluk ve gençlik çağlarındaki intiba ve tesirlerle
sımsıkı alâkalıdır. Çocuklar ve gençler, yüksek duygularla coşup
şahlanacakları bir iklimde yetişiyorlarsa, zihnî ve fikrî durumları itibarıyla
diri, ahlâk ve fazilet itibarıyla da örnek olmaya namzet sayılırlar.

* * *
İnsan, duygularının pes şeylerden uzak olduğu ölçüde insandır. Kalbi kötü

duyguların baskısı altında, ruhu nefsanîliğin cenderesine takılmış kimseler,
sûretâ insan görünseler de düşünmek icap edecektir. Terbiyenin bedene ait olan
kısmını hemen hemen herkes bilir ama; asıl işe yarayan fikrî ve hissî terbiyeyi
anlayan çok azdır. Oysaki, birinci şık terbiye ile daha ziyade kas güçleriyle
beden insanları, ikinci şıkla ise ruh ve mânâ insanları yetişir.

İyi Arkadaş
Evet, arkadaş ama, her arkadaş değil; iyi arkadaş seçeceğiz. Eskilerin

eskimeyen şu sözleri ne güzeldir: “Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu
söyleyeyim.” “Üzüm üzüme baka baka kararır.” “Gül, güller arasında yeşerir.”



“İyi arkadaş, insanı Cennet’e, kötü arkadaş da Cehennem’e götürür.” “İyi
arkadaş, misk satan gibidir, hiç olmazsa kokusundan istifade edilir; kötü
arkadaş ise, körükçüye benzer ki, hiçbir yanından rahatsız olmasanız bile, en
azından kokusundan rahatsız olursunuz.” Evet, her insan, arkadaşlarından iyi-
kötü mutlaka bir şeyler kapar.

* * *
Bir ağaç tımar edildiği, bir canlı da, bakımı-görümü yapıldığı sürece hem

semere verir, hem de neslini devam ettirir. Bakılmadığı zaman ise, ağaç
güdükleşir, canlı da amelmande olur. Ya bin bir istidat ve kabiliyetle dünyaya
gönderilen insan? Acaba, onun bir ağaç kadar olsun bakım-görümden nasibi
bulunmamalı mıdır?

* * *

İnsanoğlu, çocuğu dünyaya getiren sensin! Gökler ötesi âlemlere yükseltmek
de senin vazifendir. Onun cisminin sağlığına ehemmiyet verip üzerinde
titrediğin gibi, kalbî ve ruhî hayatı için de titre, merhamet et, kurtar o bîçareyi
Allah için! Ve zebil olup gitmesine fırsat verme!

* * *

1 Bu bölüm yazarın Ölçü veya Yoldaki Işıklar isimli kitabından aynen alınmıştır.
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Takdim
İnsanlar yeryüzünü cennete çevirmenin çok hayallerini kurmuşlardır. Bu

amaçla nice yazarlar ütopya adı verilen eserler ortaya koymuş, nice sistem ve
ideolojiler bu amaçla ortaya çıkmıştır.

Bunların çoğu hayal dünyasında kalmış; hayata geçirilmeye çalışılan bazıları
ise, yeryüzünü kana boğup gitmekten başka bir şey yapamamışlardır. Fârâbî
Medînetü’l-Fâzıla’sında ütopik kalmış, Eflatun da ‘Cumhuriyet’inde ütopik
bir devleti anlatmıştır. Karl Marks’ın, yirminci yüzyıl boyunca dünyanın
yarısına hükmettiği coğrafyada yaşayan insanların iki dünyasını da karartan
‘komünist ütopya’sının nelere malolduğunu bilmeyen yoktur.

İnsanlığın İftihar Vesilesi Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
Medinesi’nde yaşananlar ise gerçek bir vak’adır. O, bedevî ve vahşî bir
toplumdan çok kısa bir zaman içinde başkalarının ütopyasını dahi kuramayacağı
faziletler cümbüşü, cennet-misal bir cemiyet kurmuş ve bu cemiyeti bütün
insanlığa üstad yapmıştır.

Ütopik yazarlardan İtalyan Tomasso Campanella ise, yeryüzündeki özgür ve
ideal devleti anlattığı ‘Güneş Devleti’ adlı eserinde Osmanlı toplumunun 16.
ve 17. yüzyıllarda Muhammedî çizgide yaşanan parlak medeniyetinden ilham
almıştır.

‘Bir Yeryüzü Cennet Projesi’ olarak da adlandırabileceğimiz Enginliğiyle
Bizim Dünyamız da ilk bakışta bir ütopya zannedilebilir. Oysa o, asırlarca
realite dünyasının en acımasız darbeleri karşısında dahi sarsılmayan bir
sistemin, yeryüzünü belli zaman ve mekânları itibarıyla cennete çeviren gerçek
bir yansımasıdır. Bu proje, nice defalar ve nice asırlar yaşanıp hayata
geçirilmiştir. Bu projede anlatılanların önemli bir kısmı, günümüzün ideal bir
topluluk teşkil eden yeni nesilleri tarafından da hâlen yaşanmaktadır.

Allah’ın insanlara gönderdiği son peygamber Hz. Muhammed (sallallâhu
aleyhi ve sellem), bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. O’nun risaleti,
yalnız O’nun yolundan giden insî ve cinnî mü’minler için değil, Müslüman
olmayanlar ve ateistler için de rahmet olmuş, şeytan bile O’nun rahmetinden
ümitlenmiştir. O’nun gelişiyle birlikte yeryüzü, hayvanat dahil, bütün varlıklar
adına Cennet’e dönmüştür. O’nun çizgisini takip ettiği ölçüde insanlık dönem
dönem bu Cennet hayatından payını almıştır.



Peygamberler, insanları sonsuz ahiret saadetine ulaştırma hedefinin yanı sıra
bu dünyada da onlara Cennet-misal bir hayat yaşatmayı amaçlamışlardır.
Âlimler peygamberlerin vârisleri olduğundan, bu verasetin gereği olarak,
onların da insanlara ahiretin aydınlık yolunu göstermek kadar dünya hayatlarını
da düzene koyma görevleri vardır.

Bu veraset görevini teori ve pratiğiyle en müessir bir şekilde yerine
getirdiğine herkesin şahit olduğu muhterem M. Fethullah Gülen Hocaefendi,
Enginliğiyle Bizim Dünyamız adlı bu muhteşem eserinde Peygamber
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) insanlara sunduğu Cennet-misal
hayatı gözler önüne sermiş ve bu hayatı yeniden ve sürekli yaşama, başka bir
ifadeyle, O’nun bütün âlemlere rahmet olma fonksiyonunu bütün insanlık adına
yeniden ihya etme çabasını sergilemiştir.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız, M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 1970’li
yıllarda cami kürsülerinden verdiği vaazların çözümünün kendi kontrolünden
geçmesinden ve sonraki dönemlerde farklı zamanlarda yazılmış bazı
makalelerinin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Kaynakların tespit ve tahrici
de bir grup arkadaş tarafından yapılmıştır.

Bu kıymetli eseri bizlere kazandıran muhterem Hocamıza şükranlarımızı arz
ederken, daha nice eserler kazandırması ümidiyle kendisine Allah’tan sıhhat,
âfiyet ve uzun ömürler dua ediyoruz.

Milletimizin bağrından çıkan çok yönlü bir fikir ve aksiyon adamı olan M.
Fethullah Gülen Hocaefendi, özellikle eğitim alanında yürüttüğü rehberlik
hizmetleriyle yalnız milletimize değil bütün insanlığa malolmuş büyük bir
şahsiyettir.

‘Herkesi kendi konumunda kabul etme’, ‘diyalog’ ve ‘hoşgörü’ esaslarıyla
hareket eden Hocaefendi, bu özellikleriyle bütün dünyanın ilgi ve sempatisini
kazanmış ve tarihimizde Yunusların ve Mevlânaların temsil ettiği “Yaradılanı
Yaradandan ötürü hoş görme”  ve “Herkesi kendi konumunda kabullenme”
felsefelerinin günümüzdeki temsilcisi olmuştur.

Müslüman bir din âlimi sıfatıyla Hocaefendi her din, millet ve görüşten
insanların ortak paydası hâline gelmiştir. Birbirinden kopuk ve hatta düşman
olan ve kendi aralarında bir defa bile bir araya gelememiş insanlar, millî ve
milletler arası seviyede onun vesile olduğu ortamlarda kucaklaşarak birlik,
beraberlik, sevgi ve barış mesajları vermişlerdir.



Globalleşen ve gittikçe küçülen dünyada çok farklı insanları bir araya
getirmeyi başaran Hocaefendi, bu beraberliklerin saman alevi gibi kısa süreli
değil, ebed-müddet olması için de hep kafa yormuştur.

Yeryüzünü istisnasız bütün insanlar için Cennet’e çevirme ideali içinde olan
ve bunun tarihteki misallerini anlatan Enginliğiyle Bizim Dünyamız, her din,
millet ve görüşten insanları bir arada barış ve huzur içinde yaşatmanın ezelî ve
ebedî, teorik ve pratik prensiplerini ortaya koymakta ve tamamen yaşanmış
örneğini insanlığın hüsnü kabûlüne sunmaktadır.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız, Kur’ân gibi ilâhî bir kaynağa, Peygamber
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sünneti gibi bir Kur’ân pratiğine,
yanlışta birleşme ihtimali olmayan ümmetin üzerinde birleştiği doğrulara
(icma) ve bu üç kaynak ölçü alınarak ortaya konan diğer esaslara (kıyas)
dayanır. Bu dupduru dört kaynağın şimdiye kadar insanlığı yanılttığına şahit
olunmamıştır.

Bu kaynaklardan mahrum insanların ortaya koyduğu ekonomik ve sosyal
sistemlerin insanlığa huzur ve mutluluk getirdiği görülmemiştir. Bu realitenin
altında, her sistem koyucunun görüş ve idrakindeki beşerî sınırlılık,
sübjektiflik, tepkisellik, toplumun içinde bulunduğu olumlu-olumsuz şartların
etkisinden kurtulamama yatmaktadır.

Nitekim, hasta bir insan için uygulanan tedavi yöntemi sağlıklı insanlar için
hastalık sebebi olabileceği gibi, toplumun sancılı bir dönemi için yapılan
gözlem ve tespitler de sağlıklı dönemler için geçerli olmayacaktır. Bu sebeple,
insanlığın belli sancılı dönemlerinde ortaya konan bütün beşerî sistemler
sayısız zaaflardan kurtulamamış ve şimdiye kadar defalarca yaşanan acı
tecrübeler, onların bütün insanlığa ve bütün zamanlar için huzur ve mutluluk
getirmesinin mümkün olmadığını göstermiştir.

İlâhî vahye dayanan Kur’ân ve onun pratiği sünnet ise, Allah’ın muhît
ilminden kaynaklanması ve her şeye mazi ve müstakbeli de kuşatacak şekilde
bakması münasebetiyle hiçbir ârıza ile mâlûl değildir. Onun getirdiği hükümler
bütün krizlerin, buhranların üstünde kalabilecek niteliktedir. Allah, zaman ve
mekân kayıtlarından âzâde, kuşatıcı bakış ve ilmiyle her şeyi iç içe görmekte ve
ona göre hüküm vermektedir.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız’da bütün insanlığı kuşatan bir merhamet ve
müsamaha söz konusudur. Zira bu dünyada tüm buyruklar din, dil, ırk



gözetmeksizin Rubûbiyeti herkese şâmil olan Cenâb-ı Hak’tan gelmektedir. Bu,
hukuk karşısında bütün fert ve toplumların eşit olması demek olduğundan, böyle
bir hukuk anlayışı sayesinde istisnasız herkesin can, mal ve ırzı garanti altına
alınmıştır. Bu sebeple, zimmî ve azınlık gruplar için de Allah hâkimiyeti
şuurunun hüküm-fermâ olduğu bir yerde yaşamak nimetlerin en büyüğü
olmuştur.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız’da insan, Allah’ın yarattığı en değerli varlık
olarak fıtrî temayülleri, istidat ve zaafları, ümit ve korkuları ile birlikte ve
olduğu gibi kabul edilmiştir. Bütün düzenlemeler onun bu özellikleri dikkate
alınarak yapılmıştır. Yirminci yüzyılın sonları, insanın yaratılıştan getirdiği
eğilimlerini dikkate almadan yola çıkan en ceberut sistemlerin dahi paramparça
olup tarihin çöplüğüne atıldığına şahit olmuştur.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız, ekonomik refah ve huzuru, sağlam temellere
oturmuş bir toplum yapısına; sağlam toplumu da sağlam bir aile yapısına ve en
önemlisi Allah’tan başka hiçbir şeye kulluk etmeyen şahsiyet sahibi fertlere
dayandırmaktadır.

Bu sebeple, yeryüzünü bütün insanlık için Cennete çevirme gayesini taşıyan
Enginliğiyle Bizim Dünyamız, işe, bu Cenneti teşkil ve inşa edecek insan
unsuruyla başlıyor. Bu insan, Allah’ın rızasına talip, inanç ve amel bütünlüğüne
sahip, yüce âlemlere namzet ve kendini aşmış, bütün varlığa karşı sevgiyle
dolu, yaşamaktan çok yaşatmayı düşünen bir kutlu varlıktır.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız’da insana çok büyük bir değer verilmiş ve
ona, Allah katındaki değer ve kıymeti açısından bakılmıştır. Kâfir veya fâcir,
fakir, miskin veya zelil de olsa o, bir insan olarak kabul edilmiş ve bu yönüyle
değerler üstü değere sahip olmuştur. Bir insanın canı bütün insanların canı gibi
kıymetli tutulmuş; bazı büyük suçlara verilen ağır cezalar, fert ve toplumun
hukukunu titizlikle korumaktan başka bir amaç taşımamıştır. Bu dünyada cezalar
suçluya acı çektirmeyi değil, önce caydırıcı özelliğiyle bizzat suç işleyecek
olanı, sonra da masumları ve genelde toplumun huzurunu korumayı
amaçlamıştır. Günah ile günaha batan insan birbirinden ayrılmış, günahkâra
bazen müsamaha gösterilebilirken, günaha aslâ gösterilmemiştir.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız’da fert ve topluma zararlı davranışlar,
doğrudan doğruya cebrî yasaklama yoluyla değil, tedricîlik esası içinde,
zamana yayılan eğitim, ikna ve kendi iradeleriyle fertlere evrensel insanî ve
ahlâkî değerleri benimsetme yöntemiyle tedavi edilmiştir.



Enginliğiyle Bizim Dünyamız’da toplumun içtimâî yapısı ekonomik
yapısından daha fazla önem arz ediyor ve sağlam bir yapıya sahip toplumların,
insanın tabiatı ve dünya şartları gereği çıkması muhtemel ve kaçınılmaz
problemleri kolaylıkla çözebileceği tarihten verilen canlı misallerle anlatılıyor.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız, kâinattaki en büyük hakikat olan Allah
inancının hâkim olduğu, ancak her türlü inanç ve düşüncenin temsil edildiği,
insanların gerçek anlamda din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu bir toplumun
huzur ve refah dolu dünyasını bütün yönleriyle ortaya koyuyor. Bu dünya
alabildiğine engindir; çünkü o, diline, cinsine, milliyet ve inancına bakmaksızın
istisnasız herkese kucak açmıştır.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız, farklı dil, din, renk ve sosyo-kültürel
özellikleriyle bütün insanlığı tek bir aile olarak kabul ediyor ve bütün
farklılıklarına rağmen onları barış içinde birlikte yaşatmayı hedefliyor. Bu
dünyada farklılıklar, bir bahçeyi bütünleyen rengârenk çiçekler gibi görülüyor,
insanların birbirlerini tanıma vesilesi ve yeryüzünün imarında iş bölümünün
gereği sayılıyor.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız’ın hâkim özelliği, orada inançların açıkça dile
getirilebilmesi, kimsenin kimseye zorla bir şeyler empoze etmeye
kalkmamasıdır. İnananların inançlarını açıkça ve özgür bir şekilde
dillendirebildiği bir toplumda hakkın üstün gelmesi muhakkaktır. Çünkü eşit
şartlar altında hak bâtıla, aydınlık karanlığa her zaman galebe çalacaktır.

Orijini ne olursa olsun toplumu teşkil eden bütün fert ve topluluklar
Enginliğiyle Bizim Dünyamız’ın mimarları arasında yer almakla birlikte, bu
dünyanın baş mimarları Muhammedîdir ve öyle olma zarureti vardır.
Muhammedî ruha sahip olmayanların tesis ettikleri dünyaların kimseye bir şey
kazandırdığı görülmemiştir. Onlar çoğu zaman toplumun küçük bir kesimine
geçici bir dünyevî mutluluk sunarken, büyük çoğunluğun her iki dünyasını da
karartmıştır.

Muhammedîlere gelince; onlar, kendi inançlarını paylaşmasalar bile bütün
insanları Allah’ın (celle celâluhu) kulu ve Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) tebliğine muhatap ümmeti olarak telakkî etmiş ve dünyalarını herkese
açmışlardır. Düşmanca tavırlar içine girmedikleri ve kendilerine karşı zor
kullanmadıkları müddetçe onlarla beraber yaşamaya hazır ve isteklidirler.
Çünkü bu, onlara hayatlarının gayesi olan hakkı tebliğ fırsatı verir. Hak adına
onların gönüllerine girmeyi arzuladıklarından, onlara değil haksızlık yapmak,



çoğu zaman onları kendilerine tercih etmişlerdir. Bu sebepledir ki, Müslüman
toplumlar, tarih boyunca onlarla aynı inancı paylaşmayanlar için başka hiçbir
toplumda görülmemiş şekilde özgürlük ve refah imkânı sağlamıştır. Osmanlı
toplumundaki sinagog-kilise-cami beraberliği bu eşitlik, adalet, birlik-
beraberlik ve güvenliğin örneklerinden sadece bir tanesidir.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız’da kadın ve erkek bir bütünün eşit iki yarısı
olarak görülmüş, bunların kurduğu sıcak yuvada yetişen yavru, sağlam toplumun
esasını oluşturmuştur. Bu insanlardan oluşan toplumda tam bir eşitlik,
dayanışma ve yardımlaşma hüküm sürmüştür. Bu dünyada bütün insanlık bir
aile, bütün yeryüzü tek bir ülke gibi görülmüştür.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız’da fertlerin her biri kötülüklere karşı son
derece hassastır. İstidat ve kabiliyetler aşırılıklardan korunmuş, istikamet üzere
yönlendirilmiştir. Muhasebe duygusu dupduru vicdana sahip fertlerin benliğini
kaplamış, onların davranışlarına hâkim olmuştur. Hukuk karşısında hükümdar
ile köle bir tutulmuş, üstünlük Hakk’a yakınlıkla ölçülmüştür. Bu dünyada
yöneticilik sadece bir sorumluluk ve topluma hizmet aracı olarak görülmüştür.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız’da ferdin mutluluğu, içinde yaşadığı toplumun
refah, huzur ve mutluluğu ile de bölünmez bir bütünlük arz etmiştir.
Mutluluğunu toplumun mutluluğunda gören fert, böylece tek başına bir toplum
ve bir millet seviyesine yükselmiştir.

İslâm, ferdin yalnız ahiret mutluluğunu değil, bu mutluluğu kazanma yeri olan
dünya hayatını da esas almıştır. Ona göre, dünya ve ahiret, bir evin iki odası
gibi yan yanadır ve birbirinin tamamlayıcısıdır.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız ilk bakışta sadece bu dünyayı ele alıyor ve
onu bir Cennet’e çevirmeye çalışıyor gibi gözükmekle birlikte, aslında o, dünya
ve ahiret ayaklarından oluşan tek bir Cennet’in bu dünyadaki ayağı üzerinde
yoğunlaşmıştır. Bu ilk ayak, ikincisine hazırlık yeri olduğundan ikincisinden

daha önemlidir ve ikincinin hükmü burada verilir.1 Bu dünyanın enginliği bir
anlamda işte bu ahiret buudunu da içine almasından kaynaklanmaktadır.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız’da çalışma hep teşvik edilmiş, ancak insan,
iyi-kötü kazandığı her şeyi ile Allah huzuruna çıkıp, hesap vereceği
düşüncesine sımsıkı bağlı kalmıştır. O, dünyaya dünya kadar, ukbâya da ukbâ
kadar önem vermiş; bu hayatı, devamlı öbür hayata göre tanzim ederek, içinde
yaşadığı toplumda dengesiz bir fert olmaktan kurtulmuştur. Böylesi fertlerden



meydana gelen toplumlar, yeryüzünde huzur ve saadetin teminatçısı olmuştur.
Enginliğiyle Bizim Dünyamız’da hem fert hem toplum planında herkes

hayatını bu temel prensiplere göre ayarladığından, iktisat da gerçek tarif ve
yerini bu prensiplerin içinde bulmuştur. Bu prensiplerle insan, süflî çıkarların
peşinde koşan basit bir homoeconomicus olmaktan kurtulmuş ve ulvîleşerek,
değerler üstü değer olan Allah rızasına ulaşmış bir kutlu varlık hâline gelmiştir.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız’da ekonomik motif ve sâikler, temelde insanı
daha da faziletli kılmaya yönelik ‘teşvikler’ mevkiinde kalmıştır. Hayır yolunda
dahi olsa harcamaların bir denge içinde yürütülmesi esas alınmıştır. Sınırsız
tüketimin yerini kanaat ve tutumluluk almıştır. İnsan, tükettiği nispette değil,
ekonomik faaliyetlerini insanî faziletlerine basamak yaptığı; adalet, merhamet,
hakkaniyet, başkalarının hukukuna saygı, hayırda yardımlaşma ve hatta
başkalarını kendine tercih etme gibi erdemlerle bezendiği ölçüde insan kabul
edilmiştir.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız’ın toplum yapısı evrensel insanî değerler
üzerinde yükselmiş, iktisadî sistemi de bu yapı içinden kendiliğinden ve tabiî
bir süreç içinde doğmuştur. O, bir bütün olarak teşekkül edinceye kadar
Allah’tan peyderpey gelmiş, onların ferdî ve içtimâî hayatına hâkim olmuştur.
Bu dünyanın yeniden inşa ve bekâsı aynı süreçten geçme şartına bağlıdır.

Yeryüzü insanoğlu için Allah tarafından hazırlanmış ve sayısız nimetlerle
donatılmıştır. Allah’a itaat edildiği müddetçe bu nimetler tükenmeyecek ve
insanın ihtiyacını karşılamaya devam edecektir. Allah’a itaat edildiği müddetçe
yağmur kesilmeyecek, toprak ekini kısmayacak, deniz balığını insandan
esirgemeyecektir. Nimetlerin sayısız olmakla birlikte sınırlı oluşu ise, insanın
ölçüyü kaçırmaması, israfa kaçmaması ve nimetlerin kadr u kıymetini bilmesi
içindir. Bu açıdan bakıldığında yeryüzünde bir nüfus problemi olmadığını
söylemek yanlış olmayacaktır.

İnsanoğlu bu nimetleri elde edebilmek için, sadece ağzına kadar getirilen
lokmayı çiğnemek kadar bir zahmete katlanmak, yani çalışmak zorundadır. O,
çalışıp kazanacak ve sonra ürettiğini âdil ölçüler içinde başkaları ile değişecek
ve böylece bütün ihtiyaçlarını karşılayacaktır. İslâm, işte bu üretim ve
değişimin esaslarını en ince ölçüleri içinde vermiş ve sayısız nimetlerle
donatılan yeryüzünde Cennet-misal bir hayatın esaslarını sunmuştur.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız, bu esasları teori ve pratiği ile ortaya
koymakta, yeryüzünü Cennete çevirmenin yollarını göstermektedir. Bugün



yeryüzünde hemen hemen her toplumda yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntıların
temelinde, Müslümanlar için bu esaslardan sapma, Müslüman olmayanlar için
ise bu esaslara gözünü açamama yatmaktadır.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız’da her fert Allah’tan başka hiçbir şeye kulluk
etmeyecek kadar özgürdür. Bu toplumun insanları, fânî ve dünyevî hazların
esiri olmaktan kurtularak, bu dünyada yaşanabilecek en engin hürriyeti tatma
bahtiyarlığına ulaşmışlardır.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız’da ferdin davranışlarına getirilen bazı
sınırlamalar ise, toplumun menfaatlerini kollama amacının yanı sıra, ferdi de
fânî ve dünyevî hazların esaretinden koruma, kısacası ona gerçek özgürlüğü
yaşatma amacı taşır. Ruh dünyalarında bu özgürlüğe ulaşan insanlara sosyal ve
ekonomik hayatlarında da düşünce ve vicdan hürriyeti, özel mülkiyet hakkı
tanınmıştır.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız’da erkekle birlikte kadına da mülk edinme ve
miras hakkı verilmiş ve bu dünyada kadın, kendine verilen değer ve tanınan
haklarla ayakları altına Cennet serilecek kadar âbideleşmiştir.

Ekonomik sistemlerin başarısı, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet
üretiminin sağlanması ve bu üretimin toplum fertleri arasında âdil ve dengeli
bir şekilde paylaşımı ile ölçülür. Beşerî sistemlerden liberal eğilimli olanlar,
üretim problemini çözerken gelir dağılımı problemine takılmış; kolektivist
eğilime sahip olanlar ise, gelir dağılımı problemini çözerken üretim problemini
çözememiş; ancak yoklukta eşitliği sağlayabilmişlerdir.

Herkes için maksimum ekonomik refahın hedeflendiği Enginliğiyle Bizim
Dünyamız’da ise, her iki problem de çözülmüştür. Bu dünyada fertlere geniş
ekonomik özgürlüklerin tanınması, çalışıp kazanmanın teşvik edilmesi,
ekonomik kaynakların âtıl tutulmasını önleyici tebdirlerin getirilmesi ve millî
ve milletler arası ticaretin önündeki bütün engellerin kaldırılması sayesinde
üretim problemi çözülmüş; temelde faiz yasağı ve zekât esası üzerine kurulan
ve çok çeşitli başka düzenlemelerle beslenen gelir dağılım sistemiyle de
paylaşım problemi çözülmüştür. Böylece bu dünya, yüksek üretim düzeyinin
âdil gelir dağılımı ile taçlandığı ideal bir toplum hâline gelmiştir.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız’da ‘hak’ her şeyin üzerinde tutulmuş, hakkın
sahibine teslimi için gerekli tedbirler alınmış ve gelir bölüşümü üzerinde
önemle durulmuştur. Bu dünyada, hak sahibinin fakir-zengin, insan-hayvan,



müslim-gayrimüslim... olmasının hiçbir önemi yoktur. Hak kime aitse ona
verilmiş ve kimin hakkı tehlikeye girmişse, ona muhakkak engel olunmuştur.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız, esasen yapılan düzenlemelerle, gelir
adaletinin kendiliğinden gerçekleştiği; servetin sadece zenginlerin elinde
dolaşan bir güç olmaktan çıktığı, başkalarını kendi nefsine tercih etme
duygusunun hâkim olduğu bir dünyadır.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız, hükümdarla hizmetçisinin aynı safta ve aynı
şartlar altında bir araya geldiği; evrensel kardeşlik duygusunun prova edildiği
kutlu mekân mâbedde zengin-fakir, beyaz-siyah, soylu veya soylu olmayan
herkesin sarmaş dolaş olduğu, herkesin bu kardeşliği en iyi şekilde duyup
hissettiği bir dünyadır.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız, devlet başkanının, makamından kaynaklanan
gururunu kırmak için, çıkıp çarşıda sırtında çuval taşıyacak kadar bir vicdan
duruluğuna ulaştığı; çok geniş bir coğrafyada, devlet başkanından başka
kendisine zekât verilebilecek bir kişinin kalmadığı; eyaletteki fakirler listesinin
en başında eyaletin vâlisinin yer aldığı; devlet başkanı ile hizmetçisinin bir tek
bineği nöbetleşe kullandığı; devlet reisinin, evlerinde hasta yatanları hiç
kimseye hissettirmeden ziyaret edip yaralarını sardığı; hükümdarın bir azınlık
mensubuyla aynı sandalyeye oturtularak mahkeme edildiği ve aleyhinde hüküm
verilerek, elinin kesilmesine karar verilecek kadar ‘adalet’ düşüncesinin
zirveye ulaştığı bir dünyadır.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız, aç insanların bile yolda buldukları büyük
miktardaki kayıp paraları el sürmeden götürüp sahibine ulaştırdığı; fertlerin,
sofrada kaşıklarını boş götürüp getirerek, kendileri aç kalıp misafirlerini
doyurmaya çalışacak kadar diğergâmlaştığı bir dünyadır.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız, haklarının zâyi edilmeyeceğine inanan
işçilerin, işverenlerinin kendilerine takdir ettiği ücreti hak etmedikleri
düşüncesiyle fazla bulup itiraz bile ettikleri; işverenin, bir koyunluk ücretini
almadan giden işçisinin ücretini nemalandırarak sürüye dönüştürdüğü ve yıllar
sonra bu tek koyununu almaya gelen işçisine bu sürüyü teslim edecek kadar
‘hak’ düşüncesinin bayraklaştığı bir dünyadır.

Enginliğiyle Bizim Dünyamız, sabahleyin siftahını yapan bir satıcının,
komşusu da siftahını yapana kadar yeni müşteri kabul etmediği, vicdan
duruluğuna ulaşan suçlunun vicdan azabından dolayı bizzat kendisinin gidip
adalete teslim olduğu bir dünyadır.



Enginliğiyle Bizim Dünyamız, kimsenin aç-açık kalmaktan korkmadığı,
bütün toplum fertlerinin tek bir kuruş prim ödemeden ekonomik ve sosyal
güvenliğinin sağlandığı bir dünyadır.

Buyurun, fazilet örnekleri saymakla bitmeyecek olan Enginliğiyle Bizim
Dünyamız’ın Cennet’i andıran engin ve gerçek dünyasına!..

Prof. Dr. İsmail Özsoy

1 İsrâ sûresi, 17/72.



Bir itizar ve tavzih
Kitap formatındaki bu evrâk-ı perişan, yetmişli yıllarda cami cemaatine ve

tabiî onların bilgi ufukları nazar-ı itibara alınarak, irticalînin esnekliğine,
düzensizliğine, dolayısıyla da yetersizliğine emanet aylarca süren farklı
haftalardaki sohbetlerin ve sonraki dönemlerde farklı zamanlarda yazılmış bazı
makalelerin bir araya getirilmesiyle oluştu.

Konuşmaları birbirine yakın olsa da çok farklı konular ihtiva etmesi, meselâ,
çalışmanın önemi, çalışmada helâl yolların takip edilmesi; samimî gayret, alın
teri ve hakkaniyet ölçülerine bağlılık… gibi iktisat ahlâkı disiplinleri üzerinde
durulması; bu arada ticaret ve pazar ahlâkı diyeceğimiz birbirinden oldukça
farklı konulara temas edilmesi; evrensel insanî değerlere vurguda bulunularak
İslâm’ın âlemşümûl bir din olmasının hatırlatılması; maddî kaynakların en
verimli şekilde ve yerli yerinde kullanılması; israf ve tebzîre girilmeden Allah
(celle celâluhu) nimetlerinden istifade edilmesi; üretim ve tüketim
faaliyetlerinin dengeli bir şekilde sürdürülmesi; bütün bu hususlarda her zaman
Allah’ın (celle celâluhu) murad ve buyruklarının nazar-ı itibara alınması;
insanın insan olmasına bağlı doğuştan sahip olduğu ve kişiliğe bağlı
dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez hakları üzerinde durulması; sık sık
idarî, iktisadî, siyasî ve kültürel hayatta iman ve ahlâkın müessiriyetine
vurguda bulunulması; ahlâkî norm ve kaidelerin işçi, memur ve işverenlerce
görülüp gözetilmesi şeklinde yorumlayacağımız vazife ve sorumluluk ahlâkıyla
alâkalı disiplinlerin incelenmesi; ferdî, ailevî ve bütün bir içtimaî hayatta
ifratlara, tefritlere girmeden hikmet ve itidal çizgisinde götürülmesi… gibi kırk
ambar diyeceğimiz şekilde pek çok konuyu ihtiva etmesi açısından müşevveş
düşmüş olabilir; öyledir de.

Kitabı mütalâa edenler bütün bu hususları nazara alarak okumalılar demeye
hakkımızın olmadığını biliyorum; ama yine de bütün olumsuzlukların nazar-ı
müsamaha ile karşılanacağını ümit ediyor ve okuyucunun dualarını bekliyorum.

M. Fethullah Gülen



Birinci Bölüm 
İÇTİMAÎ YAPI

A. İÇTİMAÎ YAPININ TEMEL
DİNAMİKLERİ

1. İçtimaî Yapı Akide ve Amel Üzerine Temellendirilmiştir
İslâm’ın içtimaî yapısı değerlendirilirken üzerinde durulması gereken en

önemli hususlardan biri, onun hiçbir zaman sarsılamayacak şekilde sağlam bir
akide ve amel üzerine oturtulmuş olmasıdır.

Meselenin bu yanı göz ardı edilerek yapılacak bütün tahliller, kanaatimizce
daima eksik ve yarım kalacaktır. Zira, iman ve islâm rükünlerinin hayata hayat
olmasında her birinin içtimaî yapı üzerinde kendine has bir önemi ve ağırlığı
olsa da, birinin diğerinden daha önemli ve ağırlıklı olduğunu söylemek mümkün
değildir.

Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman eden
bir toplum ile iman etmeyen bir toplum arasında anlayış, telakki ve yaşantı
bakımından ne derece farklılıklar olacağı izahtan vârestedir. Ayrıca namaz,
oruç, zekât, hac ve diğer amelî hususlarla mücehhez bir toplum ile bunlardan
mahrum kalabalıkların birbirinden farklı oldukları açıktır. Bu itibarla bir kere
daha tekrar etmeliyim ki, İslâm’ın içtimaî yapısı tamamen akide ve amele
dayalıdır ve değerlendirmeler de bu esasa göre yapılmalıdır.

Ancak burada şunu da belirtmekte fayda var: İman ve İslâm’ın rükünlerinin
içtimaî hayatla olan münasebetleri tamamen ayrı ve müstakil birer mevzudur.
Dolayısıyla, bu uzun konuya şimdilik girmeyecek ve sadece İslâm’ın diğer
sistemlerden farklı mütalâa edilmesi gerektiğini işaretleyip geçeceğiz.

İsterseniz, mealini vereceğimiz şu âyetle bu konuyu biraz daha açmaya
çalışalım:

“Daha önce Medine’yi yurt edinen ve imana sarılanlar, kendilerine hicret



edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden ötürü de içlerinde (olumsuz
hiç) bir şey hissetmezler. Kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi (kardeşlerini)
nefislerine tercih ederler.”1

Mus’ab b. Umeyr’in gayret ve çalışmalarıyla Medine, kısa zamanda İslâm
Site Devleti’nin kurulmasına müsait bir zemin hâline gelmişti. Bu cümleden
olarak bir taraftan ensar, muhacir kardeşleri için barınacak yer hazırlarken,
diğer taraftan kendilerini iman cihetiyle yeterli hâle getirmeye çalışıyorlardı.
Zira, üzerlerine alacakları bu dağlardan daha ağır yük başka türlü taşınacak
gibi değildi. Bu itibarla, neleri varsa hepsini göç eden kardeşleri uğrunda
bezletmeye hazırlanıyorlardı. Hazırlanıp verdiler; sonra da verdikleri her şeyi
bütün bütün unutarak bihakkın ensar olduklarını ortaya koydular.

İşte ensar buydu ve onlar bu seviyeyi yakalamışlardı. Evet, onlar, daha önce
yaptıkları hiçbir iyiliği hatırlamamakta kararlı, minnet ü ezaya götüren her şeye
karşı da kapalıydılar. Onları bu kıvama getiren, başka değil, imanlarıydı. İşte,
imanla içtimaî yapı arasındaki ince ve sırlı münasebet...!

Amel için de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Yukarıda belirttiğimiz gibi,
amel ile içtimaî yapı arasında çok yönlü bir irtibat vardır. Onun içindir ki,
Kur’ân-ı Kerim, korku ve ümit dolu insanların, bu hâl ve keyfiyetle gecelerini
uyanık geçirdiklerini anlattığı bir yerde, hemen onların îsâr (kendi ihtiyacına
rağmen başkasını tercih) hasletine dikkatleri çekerek bu iki vasfın birbiriyle
olan münasebetine işarette bulunur ve şöyle buyurur:

“Yanları yataklarından uzaklaşır (gece teheccüt namazı kılmak için
yataklarından fırlayıp kalkar ve Rabbilerinin huzuruna gelir), havf ve recâ
ile Rabbilerine dua eder ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infakta
bulunurlar.”2

Bir tarafta ciddî bir kulluk şuuru ile gecelerini ibadet, murâkabe ve
muhasebe hummasıyla geçirme, diğer tarafta da durmadan infak etme ve
servetini fakirlerle paylaşma...

İşte Kur’ân, bu iki hâdiseyi bir hakikatin iki ayrı yüzü gibi gösterir, Allah’la
(celle celâluhu) münasebet, amel ve içtimaî yapı arasındaki dengeye
dikkatlerimizi çeker.

2. Hakka ve Adalete Dayanmayan Hiçbir Sistem Ayakta
Duramaz



Bugüne kadar, temelinde akideden beslenmeyen ve amelle desteklenmeyen
içtimaî sistemlerin ayakta kalamaması, hatta yerle bir olması, bundan sonra da
ayakta kalamayacaklarının emaresidir. Bu sebeple, şu anda, değişik milletlerde
görülen sûrî (görünüşteki) sağlamlığa aldanılmamalı; bunlar, dünyevî
çıkarların, hırsların ve sömürülerin bir araya getirdiği yığınlardır ve er geç
dağılmaya mahkûmdurlar. Zira onları birleştiren esaslar aynı zamanda
ayrıştıran hususlardır. Bir toplumun, güçlü olması ve ayakta kalabilmesi için
sağlam kaideler üzerine oturması şarttır. Çıkar ve menfaat gibi şeyler asla
kaide ve temel olmaya elverişli değillerdir.

Devlet-i ebed-müddet mefkûresine bağlı fertler mânevî donanımları
itibarıyla tam olmalıdırlar. Münasebetleri dünyaya ayarlı fertlerden, uzun
ömürlü bir toplumun meydana gelmesi mümkün değildir.

Evet, bir toplumun devamlılığı adına, onu teşkil eden fertler arasında, ebedî
âlemlerde devam edecek kuvvetli bir rabıtaya ihtiyaç vardır. Bu rabıta da olsa
olsa İslâm olabilir. Evet, onun müntesipleri birbirlerine işte böyle bir bağla
bağlıdırlar.

Şayet bir cemaat, hem dünyada hem de ukbâda devam edecek böyle güçlü
fasl-ı müşterekler etrafında toplanmışsa, bir kısım küçük menfaatlerin haleldâr
olması kat’iyen onları birbirine düşüremez ve zaafa uğratamaz. Belki onlar, o

hâl ile o büyük fasl-ı müşterek etrafında, 3 اُوفَراَعَِتل  sözündeki gerçek teârufun
(tanışma) sırrını anlarlar ve şube şube, kabile kabile, oymak oymak ayrılmış ve
yaratılmış olmayı, “Daha iyi tanışma ve anlaşma” hikmetine bağlarlar. Bu, bir
şuur işidir ve onu da ancak Kur’ân’a gönül verenler anlayabilirler.

Aslında İslâm bir fıtrat dinidir. Onda eşyanın tabiatına zıt hiçbir mesele
yoktur. Çünkü o, Allah’a dayanmaktadır ve hükümlerini bizzat Cenâb-ı Hak
vaz’etmiştir.

Dolayısıyla O’nun ezelî ve ebedî kelâmından fer ve ışık almayan dünyadaki
değişik sistemler ise tabiî ve fıtrî olmadıkları için, tabiat, fıtrat ve zaman
tarafından nesh edilmeleri kaçınılmazdır. Bu itibarla da, onların işi daha
şimdiden bitmiş demektir. Ne var ki, bunun için bir kalb, ruh ve düşünce
insanlarına ihtiyaç var. Evet, dünya çapındaki bu ciddî değişiklik ancak yeni
bir insan modeliyle gerçekleşebilecektir.

3. Yeni Tekevvün ve Yeni İnsan Modeli



Bu yeni insan, her türlü haricî tesirlerden sıyrılabilmiş ve kendi kendine
ayakta durmaya kararlı bir şahsiyet insanıdır. Bu, öyle sağlam bir ruh insanıdır
ki, ne Doğu ne Batı ayağına pranga vurup onu esir edemeyeceği gibi, mânâ
köküne ters ‘izm’ler de ona yol-yön değiştirtemeyecek ve yerinden
kıpırdatamayacaktır.

Yeni insan, düşüncesiyle hür, iradesiyle hür, tasavvurlarıyla hür ve hürriyeti
de Allah’a kulluğu ölçüsündedir. O, başkalarına benzeme ve özenmeye değil,
kendi kendine benzeme ve tarihî dinamikleriyle bezenme peşindedir.

Yeni insan düşünen, araştıran, inanan, ruhaniyata açık ve ruhanî zevklerle
dopdolu bir madde-mânâ insanıdır. O, kendi dünyasını kurma yolunda azamî
derecede çağının imkânlarından yararlanmanın yanında, kendi millî ve mânevî
değerlerine de sahip bir kapasite ve karakter insanıdır.

O, şanlı geçmişindeki inananlar gibi inanır, onlar gibi düşünür, onlar gibi
soluklanır ve onlar gibi yürür elinde meşale karanlıkların bağrına.. nurla oturur
kalkar, ışıkla hasbihâl eder ve hep Hak dostları gibi soluklanır.

Bunları yaparken de, derin bir vefa hissiyle, bir lahza bile hak
düşüncesinden ayrılmaz ve hakkı tutup kaldırmak için her gün kim bilir kaç
defa ızdırapla iki büklüm inler durur. İcabında o, yurt-yuva, evlâd ü iyal, her
şeyi terk etmeye hazır; mal-can kaygısına, refah-saadet arzusuna tamamen
kapalı; bugün mazhar olduğu her şeyi, yakın-uzak, milletinin istikbali yolunda,
hem de tek zerresini dahi zayi etmeden tıpkı tohumu toprağın bağrına saçtığı
gibi, Hakk’ın inayet yamaçlarına saçma peşinde; sonra da kuluçkanın yumurta
ve civcivler üzerine abandığı gibi bir ızdırap ve bekleyiş faslına girerek
inleyip kıvranır, ürperip yakarışa geçer.

O her zaman, hak yolunda olmayı ve bu yolda Hakk’a yürümeyi hayatının
gayesi bilir ve böyle bir gayeyi fevt etmiş (kaçırmış) olmayı da şahsı adına
telafisi imkânsız en büyük bir kayıp sayar...

Yeni insan; insanların akıl, kalb, ruh ve duygularına ulaşma yolunda kitaptan
gazeteye, gazeteden mecmua ve bültene, onlardan da radyo ve televizyona
kadar bütün modern imkânlardan -kitle iletişim vasıtalarını kastediyorum-
yararlanarak kendini ifade etmeye çalışır; sadece kendini ispatlamak değil, aynı
zamanda gasbedilmiş devletlerarası muvazenedeki yerini ve itibarını istirdat
etme yöntemleri geliştirir ve sonra durur beklemeye sebeplere riayet ufkunda
Kudreti Sonsuz’un inayetlerini.



Yeni insan, ruhunun kökleri itibarıyla çok derin, içinde yaşadığı dünya
itibarıyla da çok yönlüdür. O, ilimden sanata, teknolojiden metafiziğe, her
sahada söz sahibi ve kendini alâkadar eden her mesele ile de içli-dışlıdır.

Evet, o, doyma bilmeyen ilim aşkı, her gün daha bir başkalaşan mârifet
tutkusu ve idrak üstü ledünnî derinlikleriyle, ak devrin aydınlık insanlarıyla
omuz omuza ve her gün yeni bir miracın süvarisi olarak da ruhanîlerle hep at
başıdır.

Yeni insan, varlığa karşı sevgiyle dopdolu ve insanî değerlerin de koruyucu
ve kollayıcısıdır. O, bir taraftan insanı insan yapan ahlâk ve fazilet gibi
esaslarla kendi yerini belirleyip kendine ulaşırken, diğer yandan da bütün
varlığı şefkatle kucaklayacak kadar insanlık sergileyen bir şefkat kahramanı ve
bir diğergâmdır. Dolayısıyla, kendisinin nasıl olmasını seçtiği aynı anda,
beraber bulunma mecburiyetinde olduğu insan ve sair eşyanın da nasıl olması
gerektiğini tasarlar ve fırsat doğunca bütün bu tasarıları gerçekleştirmeye
çalışır.

O, çevresinde iyi olan her şeyi korur-kollar ve böyle davranmayı başkalarına
da salıklar.. bütün kötülüklere karşı tavır alır ve içinde yaşadığı toplumu,
onlardan koruma adına sürekli metafizik gerilim içinde bulunur.. inanır ve
herkese inanmayı tavsiye eder.. ibadete “güzel” der ve onun gürül gürül dili
olur.

Okunması gerekli olan kitapları okur ve okutur. Ruh ve mânâ köküne saygılı
gazete ve mecmualara omuz verir. Sokak sokak dolaşır ve kendi insanının
ihtiyacı olan her şeyin âdeta işportacılığını yapar ve hemen her zaman bir
sorumluluk ve mükellefiyet tavrı sergiler.

Yeni insan, inşâ ruhuna sahip ve her türlü şablonculuğun karşısındadır.. evet,
o, öze saygısı içinde kendini yenilemesini ve hâdiselere söz dinletmesini de
çok iyi bilir. Hep yaşadığı devrin önünde yürür; hem de iradesinin sınırları
ötesinde bir gayretle; şevkli, çalımlı ve Allah’a itimat içinde...

Onun hayatında ‘sebeplere riayet’ ile ‘teslimiyet’ o kadar iç içedir ki, işin iç
yüzünü bilmeyenler onu, ya esbapperest (sebeplere tapan, sebepleri her şey
sayan biri) veya tam cebrî ve kaderci sanırlar.

Oysaki yeni insan, bunların hiçbiri değildir; o, tam bir denge insanıdır.
Sebeplere riayeti bir vazife bilir, Hakk’a teslimiyeti de imanın gereği sayar.

Yeni insan bir fatih ve kâşiftir. Her gün benliğinin derinliklerinde ve fezanın



enginliklerinde yeni yeni burçlara bayrağını diker, âfâk ve enfüsün sırlı
kapılarını zorlar. İmanı ve irfanı sayesinde eşyanın perde arkasına ulaştıkça
daha da şahlanır.

Ötelerde, ötelerin de ötesinde sürekli otağ değiştirir durur.. derken gün gelir,
toprak sinesinde sakladığı şeylerle ona ses verir. Denizlerin derinliklerinde
yatan cevherler onun büyülü asâsıyla ortaya çıkar... Semalar da kapılarını
ardına kadar açar ve ona “Buyur!” eder.

4. Fert-Cemiyet Münasebetlerinde Ruhî Yapının Tesiri
İçtimaî hayat, fertlerin ruh hâlleriyle çok yakından alâkalıdır; onların ruh

hâlleri ise ancak ibadetle istenen şekli alır. Kur’ân-ı Kerim, “Allah’a gönül
vermiş kimseleri müjdele! Onlar ki, Allah anıldığı zaman kalbleri tir tir titrer
ve başlarına gelene de sabrederler. Namazlarını  dosdoğru kılar ve
kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak ederler.” 4 gibi nurefşân
beyanlarıyla bunu hatırlatır.

Dikkat edilecek olursa, burada, Allah’a gönül vermiş ve bu yüzden de
müjdeye hak kazanmış kimseler, önemli bir kısım vasıflarıyla ele alınmaktadır.
Kalbleri Allah korkusuyla titreyen bu tali’liler aynı zamanda başlarına gelen
musibetlere karşı da sabırlıdırlar.

a. Sabır
Sabır, yücelme ve fazilete ermenin mühim bir esası ve iradenin de en büyük

zaferidir. O olmadan ne ruhu inkişaf ettirmekten ne de yücelip benliğin sırlarına
ermekten bahsedilebilir.

İnsan, sabırla toprağa, ete, kemiğe bağlılıktan kurtulur ve onunla yüce
âlemlere ermeye namzet bir kutlu hâline gelir.

Sabır, öteler ötesi saltanatlara ulaşmak için dar bir geçit, aşılmaz bir zirve
ise, gönlünü o âlemlere kaptırmış hakikat eri de geçilmez ve aşılmaz gibi
görünen geçitlere ve şahikalara meydan okuyan bir Heraklit’tir; en sarp
yokuşları dümdüz ve ovaları da pürüzsüz gören bir Heraklit...

Sabır, fıtratın sinesinde cereyan eden armoninin insan tarafından sezilmesi,
kavranması ve taklit edilmesidir. Evet o, eşya ve hâdiselerin dilini tam anlama
ve onlarla diyaloğa geçme gayretidir.

Bu dili anlayacağı ana kadar sebat gösteren, sonra da varlığın zaman seli
içindeki akışıyla kendi davranışları arasında bir köprü kurarak, tabiatla



bütünleşen insan ne mübeccel, kâinattaki bu ilâhî mûsıkî ne ulvî ve bu âhengin
sezilip görülmesi ne âlî bir temâşâdır!..

Sabır, zamanın eşya üzerindeki tesirinin kavranması ve hâdiselerin, zamanın
keskin dişleri arasında öğütülerek, şekilden şekile, hâlden hâle girmesinin
idraki demektir.

Zamanın bu sessiz eriticiliği ve değiştiriciliği karşısında, yerine göre polat
ve yerine göre de buz olmasını bilenler, onun cereyan çizgisinde ayrı bir buuda
yükselerek yok olmaktan kurtulurlar. Bunu idrak edemeyenler ise, er geç onun
demir pençeleri arasında ezilir giderler.

Evet, fıtrat, onu tanımayan ve yürüyüşünde ona ayak uyduramayan ayakları
kırar, ruhları da çiğner geçer. Onu tanıyan, hareket ve davranışlarıyla onun
ruhundaki sessiz infiallere dem tutan ve ona yeni yeni davudî nağmeler
kazandıranların elinde de balmumu gibi olur.

Ah, bu sırrı kavramayan ve bir türlü sabretmeye yanaşmayan aceleci
yaramaz çocuklar!..

Dünyada nice kendini bilmez ve fıtrat tanımaz kimseler vardır ki, yıllar yılı
doludizgin koşmuş durmuş ama, bir çuvaldız boyu mesafe alamamışlardır.

Buna mukabil, nice sessiz, gürültüsüz kimseler de vardır ki, derin nehirler
gibi durgun ve hareketsiz görünmelerine rağmen, durmadan yürümüş, sessiz
sessiz ilerlemiş, önünü kesen karanlıkları ışıktan atmosferiyle aydınlatmış ve
karşısına çıkan engelleri aşmasını bilmişlerdir; sessiz, gürültüsüz, gösterişsiz
ve âlâyişsiz... Tıpkı mercan gibi.. deniz derinliklerinde ızdırap görmüş, ızdırap
yaşamış, ızdırap yudumlamış, sonra da zebercet ufkuna ulaşmış mercan...

Tohum, bu sessizlik ve sebat içinde taşı toprağı deler, gün yüzüne çıkar.
Tomurcuk, yüz defa bağrını güneşe açar ve yüz defa gecenin karanlıkları
karşısında gerilime geçer, sonra varlığa erer.

Ya yavru?. Onun serencâmesi ise hepten gariptir; evet, bir rüşeym hâlinde
anne karnında belirip, karanlıklardan karanlığa intikal eden yavru, derin bir
sabırla kalıpların her çeşidine gire gire ancak dokuz ay sonra, o gülendam
kametiyle ortaya çıkar.

Bir de bu muhteşem kâinatların ve koca kozmosun yaratılışına bakalım: Her
şeyi bir “Ol!” deyivermekle varlığa erdirecek olan Kudreti Sonsuz’un elinde
bütün mekân ve eşyanın milyarlarca sene şekilden şekile, tavırdan tavıra intikal
ettikten sonra belli bir vaziyete gidip ulaşması, ne kadar mânidar ve ne çarpıcı



bir derstir!
Varlık âleminde her şey, ama her şey sabırlı bir bekleyiş, bitmeyen bir azim

ve direnişle hedefine doğru adım adımdır. Acele etmeden, fıtratta cari
kanunları gözeterek ve yol-yön değiştirmeden...

b. Merhamet
Merhamet, varlığın ilk mayasıdır. Onsuz her şey bir bulamaç ve kaostur. Her

şey merhametle var olmuş, merhametle varlığını sürdürmekte ve merhametle
nizam içindedir.

Yer, gökler ötesinden gelen merhamet mesajlarıyla düzene kavuşmuş, sema
onunla tesviye görmüştür. Makro âlemden mikro âleme kadar her şey, hayranlık
uyaran bu âhenge ve çelik çavak işleyişe merhamet sayesinde ermiştir.

Bu hareket ve işleyişte, her şeyin ebedî var oluşta kazanacağı hâl ve alacağı
durumun provası yapılmaktadır. Bütün varlıklar bu istikamette bir çırpınış
içindedir. Her çırpınışta nizam ve intizam nümâyân, her sıçrayışta merhamet
şulefeşândır. Titreyen havanın letafetinde, raks eden suların kıvranışında,
burnumuzun dibine ve ayağımızın ucuna kadar gelen bu dâsitânî rahmeti
görmemek mümkün mü?

Bulut, merhametten kanatlarıyla başımızın üstünde dolaşır durur. Yağmur,
kemer kuşanmış süvari gibi, onun döl yatağından kopup imdadımıza gelir.
Yıldırımla şimşekler bin bir tarraka ile o gizli rahmetten muştular getirir... Ve
âlem, her şeyiyle Rahmeti Sonsuz adına bir gazelhân olur.

Karalar, denizler, ağaçlar, otlar, her biri yüz yüze ve diz dize ayrı ayrı söz
ve nağmeleriyle merhamet türküsü söyler durur.

Şu solucana bakın! Ayaklar altında ve kendi hesabına alabildiğince
merhamete muhtaç... Ama o, bu hâliyle pek çok şeye merhamet etme yolunda
yorgunluk bilmeyen bir yolcudur: Şefkatli toprak ona bağrını açar. O da, bu
sıcak kucağın her parçasına yüzlerce döl bırakır. Toprak ana bununla havalanır,
bununla kabarır ve her yanıyla pişer ve olgunlaşır. Toprak solucana, solucan da
toprağa rahmet...

Ya gübre olsun diye otu, kökü yakan nâdânlara ne demeli? Zavallı insan!
Hem toprağa hem de solucana merhametsizlik ettiğinin farkında bile değil!..

Bir de bin bir çiçeğe cilve çakan şu arıya, kozasına gömülüp kendini
hapseden ipekböceğine bakın! Merhamet orkestrasına uyma uğrunda neleri
göğüslüyor ve nelere katlanıyorlar!.. İnsana bal yedirmek ve ipek giydirmek



için, bu koçyiğit fedailerin çektikleri sancıyı hissetmemek mümkün mü?
Ya, yavrusunu kurtarmak için başını köpeğe kaptıran tavuğun nasıl bir şefkat

kahramanı olduğunu; kendi açlığını unutup, bulduğu şeyleri yavrusuna yediren
aç canavarın nasıl bir merhamet babayiğidi olduğunu hiç düşündünüz mü?

Bu âlemde her şey, ama her şey merhamet düşünür, merhamet konuşur ve
merhamet vaad eder. Bu itibarla da kâinata bir merhamet senfonizması
nazarıyla bakılabilir. Ayrı ayrı ses ve soluklar, tek ve çift bütün nağmeler her
an öyle bir ritim içinde yükselir durur ki, bütün bunlardan onu sezip görememek
bir körlük olsa gerek…

Ve hele, bütün bu parça parça acıma ve şefkat etmelerin arkasında, bu esaslı
koroya hükmeden, her şeyi çepeçevre sarmış geniş rahmetin sezilip
hissedilmemesi...

Veyl olsun bunlardan bir şey anlamayan o tali’siz ruhlara!..
Bütün bu olup bitenler karşısında insan, şuur ve iradesiyle, idrak ve

düşüncesiyle her şeyin mânâ ve muhtevasını kavrayıp bu engin rahmet
tecellîsine ses ve soluklarıyla kendi nağmesini katma sorumluluğu altındadır.

Yeni insan, içinde yaşadığı topluma, insanlığa, hatta bütün canlılara, bir
insanlık borcu olarak merhamet etmesinin gerektiği şuurundadır. O, bu yolda
merhamet ettiği nispette yüceleceğine inanır; gadre, zulme, insafsızlığa düştüğü
ölçüde de horlaşıp hakirleşeceğine ve insanlığın yüzkarası olacağına…

Bir günahkâr kadının, susuzluktan kıvranan zavallı bir köpeğe merhamet edip

su içirdiği için Cennetlere yükseldiğini5 ve evindeki kediyi aç bırakıp,
ölümüne sebebiyet veren bir başkasının ise, yıkılıp tamuya (Cehennem’e)

gittiğini6 En Doğru Sözlü’den öğreniyoruz.

“Merhamet edin ki, merhamete mazhar olasınız!”7 sözleri de yine Söz
Sultanı’na ait… Bu itibarladır ki, yerde merhamet eden bir ele, gökler ötesi
âlemlerden hep merhamet muştusu gelir.

Bu sırrı kavrayan atalarımız, her yerde bin bir merhamet ocağı tüttürdüler.
İnsanları da aşarak, hayvanları koruma ve himaye etme vakıfları tesis ettiler.
Bu, onlardaki derin merhamet anlayışının bir ruh hâline gelmesinden başka bir
şey değildi…

Ayağı kırılmış bir kuş, kanadı sakatlanmış bir leylek, kim bilir hangi
merhamet erini ta ciğerinden vurdu ki, menziline varamamış garip kuşlar için,



huzurevi yapar gibi, onlara hayvanî barınaklar yapma fikrini ilham etti.
Ah, keşke onların hayvanlara merhamet ettiği kadar, biz de insanlara karşı

merhametli olabilseydik!
Heyhât! Kendimize merhamet etmediğimiz gibi, genç nesilleri de anlaşılmaz

bir umursamazlık ve merhametsizlikle mahvettik.
Evet, şu bin bir boğucu hâdisenin ve artık içinde durulmaz hâle gelen içtimaî

atmosferin gerçek müsebbipleri bizleriz; ettik, bulduk ve buluyoruz.
Bir de, merhamet duygusunun ölçüsüz kullanılması ve suiistimal edilmesi

vardır ki, o da merhametsizlik kadar, belki daha fazla tehlikeli ve zararlıdır.
Yerinde kullanılan merhamet bir âb-ı hayat, bir iksir ise, onun suiistimal
edilmesi de bir zehir, bir zakkumdur. Bence asıl olan da, bu iki husus
karşısında dengeyi korumaktır.

Oksijen ve hidrojen belli nispetleriyle terkibe girince en hayatî bir unsuru
meydana getirirler. Nispet bozulduğu ve ayrı ayrı kaldıkları durumda ise, yanıcı
ve yakıcı hüviyetlerine dönerler.

Bunun gibi, merhametin de hem dozu hem de kime karşı yapılacağı çok
önemlidir. “Canavara karşı merhamet göstermek onun iştahını açar, sonra döner
dişinin kirasını ister.”

Azgına merhamet, onu iyice saldırgan yapar ve başkalarına tecavüze teşvik
eder. Yılan gibi zehirlemekten lezzet alana merhamet edilmez. Ona merhamet,
dünyanın idaresini kobralara bırakmak demektir...

Eli kanlı, yüzü kanlı, gönlü kanlı, hâsılı, hem deli hem de kanlıya merhamet,
bütün mağdurlara, bütün mazlumlara karşı en korkunç bir merhametsizliktir.
Böyle bir tutum ise, kurda acıyıp kuzuların hukukunu kâle almama demektir ki,
kurtları güldürse de bütün âsumâna âh u efgân salacak bir hâdisedir.

c. İhsan Şuuru
İçtimaî yapının amelle hâsıl olan diğer rükünlerinden biri de ihsan şuurudur.

İhsan şuurunun da toplum hayatında çok önemli bir yeri vardır. Kur’ân-ı Kerim
bu hususu şöyle seslendirir:

“Mallarınızı Allah yolunda harcayın, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye
atmayın, ihsan edin. Doğrusu, Allah ihsan edenleri sever.”8

Evet, içtimaî hayatınızı teminat ve garanti altına almak için infak edin ve sizi
bekleyen bir kısım tehlike menfezlerini tıkamaya çalışın. Zira orta sınıfın



erimesi ancak, sizin infaklarınızla önlenebilir. Aksi hâlde zengin olabildiğine
zenginleşir, fakir de olabildiğine fakirleşir, ezenlerin kahkahaları ve ezilenlerin
iniltileri içtimaî hayatta önü alınamayan kargaşalara sebebiyet verir.

Uyanık davranıp, malınızı toplum adına bezledin ki, kendinizi tehlikeye atmış
olmayasınız. Yoksa, tehlike gelip kapıya dayandığında, bu girdapta boğulur
gidersiniz.

Âyetin, bir kere daha ihsana vurguyla noktalanması gayet mânidardır: “İhsan
edin, Allah ihsan edenleri sever.”9 Zira infak etmemek ile tehlikeye giriftar
olma arasındaki sırlı bağlantıyı herkes anlayacak durumda değildir. Bunu ancak
ihsan şuuruna erenler, yani kulluğunu, Allah’ı görüyor gibi icra edenler
anlayabilirler.

Onlar, içleri de dışları kadar aydın ve iç-dış muvazenesine ulaşmış
kimselerdir. Gündüzleriyle geceleri birdir. Mescitteki seccadeleriyle üzerinde
yattıkları yatak Allah huzurunda birbirine denktir. Onların hayatlarında gaflet
yoktur. İbadetle öyle içli dışlıdırlar ki, görenler onları her an ibadette sanır.

Onlar verdiklerini de aynı şekilde verirler. Allah böyle olanları sever. Allah
severse sevdirir de. Sevdirir ve onlar için yeryüzünde hüsnükabul vaz’eder.

Bu husus, fert için de toplum için de geçerlidir. Allah bir toplum ve bir
milleti sevdi mi, onları diğer toplum ve milletlere de sevdirir. Herkes onların
kapısına koşar ve yüzlerini o kapının eşiğine sürer. Zira artık onlar için gökte
ve yerde sevgi vaz’edilmiştir.

Görüldüğü gibi, bu âyette de infak gibi bir içtimaî ibadet, ihsan şuuru ile
birlikte zikredilmiş ve böylece ihsan şuurunun içtimaî yönüne dikkat
çekilmiştir.

İnsan sûresinde insan, ilk menşei ile ele alınır. O, önceleri hatırlanacak bir
şey değildir. Sonra Cenâb-ı Hak onu muhtelit bir sıvıdan yaratır ve ona hem
hidayet hem de dalâlet yollarını gösterir. Hidayet yolunu tutup gidenler,
neticede ebedî Cennet’e gireceklerdir; dalâlet ve sapıklığı tercih edenlerse

Cehennem’e sürükleneceklerdir.10

5. İslâm’da İmtiyazlı Sınıf Yoktur
Bir kısım kimselerin zannettiği gibi, bizim toplumumuzda diğer toplumlarda

görülen, ezilenler ve imtiyazlılar şeklindeki tabiata ve fıtrata zıt bir sınıflaşma
hiçbir zaman olmamış ve görülmemiştir.



Bilakis, toplumun başına geçenler, “Kavmin efendisi, onlara hizmet
edendir.”11 fehvâsınca, hizmetçiler gibi halka hizmet sunmuşlardır.

Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu işi kendi nurlu meclisinden ve
mescidinden başlatarak, huzuruyla müşerref olan cemaate bizzat hizmet etmek
suretiyle, “Cemaatin efendisi, o cemaate hizmet edendir.”  esprisine bağlı
yaşamış. Ardından gelen Raşid Halifeler de açılan bu çığırın sadık birer
temsilcisi gibi davranmışlardır.

Hz. Talha anlatıyor:
“Hz. Ömer gece gizlice evinden çıkar, bir gölge gibi sokaklar arasında

kaybolurdu. Bir gün, bu ev benim, öbür ev senin, derken, birkaç eve girdi çıktı
ve sonra döndü kendi evine geldi. Merak edip, sabah sırasıyla girdiği evlere
gittim.

İlk karşıma çıkan âciz, yerinden kalkamayacak kadar hasta, vücudunda
yaralar bulunan biriydi…

Kulağına eğilerek sordum: “Gece senin yanına gelen şahıs burada ne yaptı?”
Cevap verdi: “Vallâhi, kim olduğunu bilmiyorum; melek midir, cin midir, peri
midir? Senelerdir bu şahıs gece yarısı olunca sessizce evime gelir, benim
altımı üstümü temizler, yaralarımın pansumanını yapar ve şafak sökmeden önce
de çıkar gider.”

Sabah namazını kılınca geldim, Ömer’in dizlerinin dibine çöktüm: “Ey
Allah’ın Peygamberinin Halifesi! Beni affet, hakkında suizanda bulundum. Seni,
elin âlemin evine tecessüs için giriyor zannettim.” dedim.

Hz. Ömer mahzun, “Demek buna muttali oldun!” dedi ve meseleyi

kapatıverdi.”12

Ne imtiyaz ne de fâikiyet; evlerinde hasta yatan insanları devlet reisi bizzat
ziyaret ediyor, yaralarını sarıyor; hem de bütün bunları hiç kimseye
hissettirmeden yapmaya çalışıyor…

6. Bünyan-ı Mersûs (Kurşundan Bina) Gibi Sağlam Bir
Toplum

İslâmî bir toplumda fert ile cemiyet arasında kurşunla kenetlenmiş gibi bir
bağ vardır. Bu bağ yok olduğu veya yok edildiği takdirde İslâmî ölçülere göre
cemiyetten de söz edilemez.

Evet, içtimaî hayatları itibarıyla mü’minler, yekvücut bir ceset gibidirler;



Rabbileri bir, dinleri bir, peygamberleri bir, kıbleleri bir, dava ve düşünceleri
bir, binler kadar bir bir... İşte bütün bu bir birler, onları dağılıp çözülmeyecek
şekilde yekvücut hâline getirmektedir ki, bir hadis-i nebevîde:

“Mü’minler birbirleriyle olan alâkalarında kurşundan yapılmış bir bina
gibidirler. Birbirlerini takviye edip kuvvetlendirirler.”13 buyrulmaktadır.

Yani mü’minler, oluşturdukları toplumda, aralarındaki rabıta, sevgi teatisi,
mürüvvetli hareket etme, insanca davranma, birbirinin dertlerine karşı dilgîr
olma ve lezzetleriyle mütelezziz bulunma, elemlerini beraber yaşama, dünya ve
ukbâ keyfini beraber çıkarma gibi hususlarda bir vücudun uzuvları gibidirler.

Uzuvlardan birinde bir arıza meydana geldiğinde, yani fert bozulmaya yüz
tuttuğu, aile dejenerasyona maruz kaldığı, kadın yuvasını terk ettiği, sokak
kirlendiği, içtimaî yapıda herhangi bir arıza baş gösterdiği zaman, cesedin sair
uzuvlarında da tedâiyle bir ağrı, bir sızı hissedilmeye başlar.

Evet, mü’min ferdin, cemiyetle olan alâka ve rabıtası işte budur. Böyle bir
cemiyette fert, meydana gelen herhangi bir arıza ile iki büklüm olur ve mensup
olduğu cemiyet uğruna âdeta kendini bir mum gibi eritir. Zaten cemiyet insanı,
milletini ve topyekün insanlığı sevince, nebiler gibi bütün zevk ve sefasını terk
ederek, maddî-mânevî füyûzâtını da mensubu bulunduğu cemiyeti adına feda
eder.

İşte bu meyanda, ender-i nadirattan kabul edeceğimiz bir kahramanın,
mensup olduğu milleti adına bir ömür boyu, gönlünün derinliklerinden yükselen
yanık ve unutulmaz sözleri:

“Sonra, ben cemiyetin iman selâmeti uğrunda ahiretimi de feda ettim.
Gözümde ne Cennet sevdası ne Cehennem korkusu var. Cemiyetin, yirmi beş
milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun.
Kur’ânımız yeryüzünde cemaatsiz kalacaksa Cennet’i de istemem; orası da
bana zindan olur. Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennem’in
alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül-
gülistan olur...”14

İşte insan nedretine (kıtlık) çarpıldığımız bir dönemde bütün bir boşluğu
dolduracak gürül gürül bir ses ve devâsâ bir kâmet!..

Bu sözler, cemiyet adına erimenin ve ferdin tamamen şahsî huzuzattan
(hazlar) vazgeçerek kendini mensup olduğu topluma vakfetmenin ifadesidir.
Fertler, maddî-mânevî olarak bu seviyeye ulaştığı zaman içtimaî bünye de işte



böyle ‘kurşun bağları’ ile birbirine kenetlenmiş olacaktır.

Saadet Devrinden Bir Örnek: Hz. Ömer
İslâm’ın tesis ettiği tevhid akidesi, sadece fertlerin gönüllerinde değil,

toplumun her kesiminde böylesine kökleşip oturaklaşmıştı ki, bu seviyeye gelen
bir toplumun, mânevî bir şahsiyet kazanarak farklı temayüzleriyle yekvücut
hâlinde ve parçalanmaz bir vahdete (birliğe) ulaştığı açıktır.

Böyle bir toplumda fertler, birbirleri adına daha duyarlı, daha hassas hâle
gelirler. Dertler, sıkıntılar ve kederler daha geniş bir yelpazeye yayılarak
hafiflemiş olur. Daha sonra da bu vahdeti hisseden, duyan ve yaşayan herkes
cemiyette meydana gelen her arızayı kendi başına gelmiş gibi hisseder.

Mevzua ışık tutması bakımından, millet-i İslâmiye adına hayatı boyunca
dilgîr olmuş bir insanın ruh hâlini arz ederek, inanmış bir ferdin gerektiğinde
neler yapabileceğini arz etmek istiyorum:

Bu müstesna insan, bir halifedir ve bir devletin başıdır. Ne var ki o,
onlardan biri, hatta sıradan birisi gibi yaşar; tabiî, her zaman başkalarının
ızdırabıyla kuşatılmış bir hayata yaşama denecekse… Evet, o, cemiyet ile o
kadar bütünleşmişti ki, dünya adına bütün lezzetleri unutmuş ve hayatı onların
ufkundan dinliyor ve duyuyordu.

Bu devir, mü’minlerin en mutlu olduğu, İslâm tarihinin de altın çağlarından
biriydi. Fert ile cemiyet yekpâre ve toplum da tam bir bütündü. Halife
(radıyallâhu anh) reâyâ (halk) ile iç içe yaşıyor, onlarla oturup kalkıyor,
onların dert ve kederlerini kendi dert ve kederleri, hatta ondan da öte duyuyor
ve onları şefkatli bir anne gibi kucaklıyordu.

Nasıl olduysa onun devrinde bir kıtlık baş gösterdi. Koca halife gece gündüz
durmadan Rabbine dua ve niyaz ediyor ve bu kıtlığa kendisinin sebep olduğunu
düşünüyordu. Hâşâ ki, Ömer kıtlığa sebep olsun! O bir bereket ve rahmet
vesilesiydi.

O günlerde üzüntüsünden ötürü âdeta yemekten-içmekten kesilmişti. Zaten
yediği çok bir şey de yoktu ya... Ev halkının şehadeti ve itirafları ile, Hz. Ömer
(radıyallâhu anh) bilhassa o kıtlık döneminde günde bir defa olmak üzere kuru
bir parça arpa veya yulaf ekmeğini, bazen zeytinyağına bazen de sirkeye batırıp
yiyordu.

İşte bu günlerde, nereden geldiyse, önüne püryan edilmiş bir ciğer getirirler.
Halife bu ciğerin nereden geldiğini sordu. “Etini fakirlere dağıtmak için bir



deve kesmiştik. Ciğerlerini de sana getirdik.” dediler.
Bu defa da o (radıyallâhu anh): “Ben ne kötü bir valiyim ki güzel

taraflarını kendime ayırıp kemiklerini insanlara bırakıyorum! Hayır,
götürün, bunu fakirlere dağıtın!” deyiverdi. Daha sonra da her günkü kuru

ekmeği ile zeytinyağı getirilerek önüne kondu.15

İşte, içtimaî tekâfül ve dayanışmanın, inanmış gönüllerde oturaklaştığını
gösteren yüzlerce örnekten sadece tek bir misal!..

7. Mukaddesata Saygı Din Sayesinde Olur
İslâm’ın içtimaî yapısında korunması gereken şu beş esas çok önemlidir ve

bunlar evrensel hukukun temel prensiplerini teşkil ederler: Din, nefis (can),
nesil, mal ve akıl.

İslâm’da içtimaî yapı, bu beş esasın korunması üzerine bina edilmiş gibidir.
Bunlar hem ferdin hem de cemiyetin birer sigortası hükmündedirler. Bir devlet
ve milletin istikbal vaad etmesi bu beş esasın hayata hayat olmasıyla çok
alâkalıdır.

Aslında insanoğlu, var olduğu günden bu yana gerçek huzuru hep dinin sıcak
atmosferinde bulmuş ve ancak din sayesinde mutlu olabilmiştir. Dinin olmadığı
bir yerde yüksek ahlâk ve faziletten bahsetmek mümkün olmadığı gibi,
mutluluktan söz etmek de oldukça zordur. Zira ahlâk ve faziletin kaynağı
vicdandır. Vicdana hükmedecek yegâne unsur da, Allah’la irtibatın bir unvanı
olan din ve hayata hayat olması dediğimiz diyanettir.

Din, güzel huylar adına açılmış en feyizli, en bereketli bir mekteptir. Bu yüce
mektebin talebeleri de, yediden yetmişe bütün insanlardır. Bu mektebe intisap
eden herkes böyle bir intisapla er-geç huzura, emniyete ve itminana erer.
Dışarıda kalanlar ise, özleri dahil, zamanla her şeylerini kaybetmeye
mahkûmdurlar.

Din, insanları kendi hür iradeleriyle hayırlara sevk eden bir ilâhî prensipler
mecmuasıdır. İnsanın maddî-mânevî terakkisini, dolayısıyla da dünyevî ve
uhrevî bütün saadetlerini hazırlayacak esasları, ancak dinin prensipleri içinde
bulmak mümkündür.

Din, Allah’ı bilip birleme, O’nun yolunda hareketle ruh safvetine ulaşma,
O’nun nâmına ve O’nun emirleri istikametinde insanlarla münasebetlerini
düzene koyma, hatta O’nun hesabına bütün varlığa karşı derin bir alâka ve



muhabbet duymanın başka bir unvanıdır.
Dini kabul etmeyenler, zamanla namus, vatan, millet gibi yüksek mefhumlara

karşı da saygısız davranmaya başlarlar. Evet, bütün mukaddes mefhumlara
karşı saygı, ancak dine inanmanın neticesinde hâsıl olur. Tarih boyunca bütün
zalim ve müstebit tiplerin dinden uzak yaşamaları bunun en güzel misalidir.

8. Bütün Faziletlerin Kaynağı Dindir
Dinin cemiyete kazandırdığı güzellikleri, başka hiçbir sistem ve ekol

kazandırmamıştır. Bütün güzel çiçekler dinin bağ ve bahçesinde yetişmiştir.
Bütün evliya, bütün asfiya ve bütün enbiya bu bahçenin rengârenk ve pırıl pırıl
birer meyveleridirler.

Bazıları bu meyveleri görmezlikten gelseler bile, onları ne kitapların
sayfalarından ne de insanların sinelerinden silmeye kimsenin gücü
yetmeyecektir.

Din ile gerçek ilim, hakikatin iki yüzü gibidirler. Din, insanı doğru yollarda
gezdirerek mutlu kılacak neticelere ulaştırır. Gayesi ve hedefi belli olan ilim
ise, bir meşale gibi bu yollarda hep onun önünü aydınlatır.

Din, sağlam düşünceye, akl-ı selime ve ilme istinat eder. Bu zaviyeden, onun
hiçbir meselesini tenkit etmeye imkân yoktur. Bana göre, onu tanımamazlıktan
gelenlerin, ya düşünce sistemleri bozuk, ya ilim anlayışları yanlış ya da
muhakemeleri yetersizdir.

Din, gerçek medeniyet prensiplerini ihtiva eden bereketli bir kaynaktır. Onun
sayesinde insan gönül ve his dünyasında ulvîleşir, başı fizik ötesi âlemlere
ulaşır ve bütün hayırların, güzelliklerin asıl kaynağından doya doya içmeye
muvaffak olur.

Dinsizin faziletli, gerçek dindarın da faziletsiz bulunması çok ender rastlanan
vak’alardandır.

Din sayesinde insan, insanlık mânâsını idrak eder ve diğer canlılardan
ayrılır.

9. Din Allah, Küfür ise Şeytan Yoludur
Hiç düşündünüz mü, neden acaba iman ile küfür arasındaki mücadele ta Hz.

Âdem’den (aleyhisselâm) beri devam edegelmektedir? Neden insanlar
birbirine düşman olmuş ve çok defa kendi hayat haklarını, başkalarının ölümü
üzerine bina etmişlerdir? Her zaman insanlar kardeş olmalı değil miydi?.. Bu



ve benzeri sorular dünden bugüne hep insan aklını kurcalayagelmiştir.
Bazıları bu sorulara cevap bulabilmek için felsefenin getirdiği sisli-dumanlı

ihtimal ve faraziyelere sığınmış; sığınmış ama, onun bu sorulara cevap vermesi
bir yana, yığınla problemin yanında bir de bizzat kendisinin icat ettiği ve
insanların düşünce dünyalarına saldığı problemlere sebebiyet vermiş ve işi
tamamen içinden çıkılmaz hâle getirmiştir. Zaten iman ve vahyin vâridâtına
kapalı felsefenin, kalb ve vicdana sahip insanı ve hele insanın bu iki buudunu
tatmin etmesi de düşünülemezdi; zira insanı bu derinlikleriyle tatmin edip ona
mânâ ve mahiyet kazandıran sadece din olmuştur; din olmuştur ama, insanoğlu
tarih boyu, bu her iki sisteme de müracaat edegelmiştir. Zaten mücadele de
bundan kaynaklanmaktadır. Birinden iman ve güzel ahlâk doğarken, diğerinden
hep küfür ve mesâvî (kötülükler) ortaya çıkmıştır.

Din Allah yolu, küfür ise şeytan yoludur. Bundan dolayıdır ki, iman-küfür
mücadelesi Âdem (aleyhisselâm) zamanından günümüze kadar hep devam
edegelmiştir; insanlığı birbirinin kurdu hâline getiren de bâtılın bu uzlaşmaz
tavrıdır.

Din, insanları birbirine bağlar ve onları sadece bir olan Allah karşısında
secde ettirir. Onların birbirine kul-köle olmasına asla müsaade etmez.

Küfür içinde ise zulüm, zayıfı ezme, ölçü ve intizam tanımama vardır.
Maddeyi tek ölçü kabul eden felsefe, bunun en başta gelen teşvikçisi, hatta
bazen müsebbibi olmuştur. Bu yüzden felsefî sistemlerde gerçek bir adaletten
ve düzenden bahsetmek de mümkün değildir.

Küfür kıyamete kadar devam edecek ama karşısında da daima imanı
bulacaktır. Onun içindir ki, inanan gönüller asla mücadele gücünü
kaybetmemelidirler. Zira her türlü muvaffakiyetin ilk şartı, iman ve ruhlardaki
mücadele gücüdür.

Gönlünü inançla donatıp, dimağını yüksek düşüncelerin meşcereliği hâline
getiren kimseler, hayatın her dönemecinde ayrı bir huzur, ayrı bir hazza ererek
kendilerini âdeta Cennet bahçelerinde hissederler. Böyle bir iman ve mücadele
gücünden mahrum gönüller ise, en küçük zorluklar karşısında sarsılıp
ümitsizliğe düşmeye ve cesaretlerini yitirip devre dışı kalmaya mahkûmdurlar.

10. Ümit ve İradeden Mahrum Kalmak
Tarihteki bütün aksiyon insanları mücadele ruhuna ve ümit gücüne sahip

kimseler arasından çıkmıştır. İman ise, bu hususun en temel ve en önemli



esasıdır. Hakikî mânâsıyla imana dayanmayan bir mücadelenin, yapma adına
her şeyi nasıl tahrip ettiğini/edeceğini ifade etmeye gerek yok zannederim.

Bir Neron’u, Napolyon’u veya Hitler’i düşünün, bir de arkalarında
bıraktıklarına bakın! Zannediyorum, alev alev yanan bir Roma, kan
seylâplarıyla inleyen yeni bir Avrupa ve Asya görüp ürpereceksiniz. Bütün
bunlar, iman ve ihsan ruhundan mahrum kimselerin dünya adına dünyayı
fethetme gayretiyle sebebiyet verdikleri şeametler ve uğursuzluklardır.

Hayat, bir bakıma baştan başa çalışma, gayret ve mücadele demektir.
Çalışmak için güce, gayret için ümide ve mücahede için de maddî ve mânevî
hazırlıklı olmaya ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı hesaba katmayanlar dökülür
yollarda kalırlar veya bir gölge gibi hep başkalarını takip eder dururlar.

Her iki hâlde de böyleleri hep zelil, derbeder ve tutarsızdırlar. Ara sıra
yalancı bir saadet elde edip, onunla aydınlığa ermiş gibi görünseler de, hemen
her zaman zillet ve sefalet içindedirler. Bunlar çok yüksek saray ve
malikanelere, deste deste para ve külçe külçe altınlara sahip olsalar da yine
sefil, yine dilencidirler.

Altın ve gümüş, özüyle bütünleşmiş ve iman ile itminana ermiş yüksek ruhlar
için iyi birer hizmetkâr ise de, kendini idrak edememiş tali’sizler için çok zalim
ve zararlı birer tasma ve bukağı sayılırlar.

Ama ne gariptir ki, ekseriyet itibarıyla insanlar, kolay ve rahatlıkla elde
edilebilen zevklerin kucağına atılmakla; gayret ve samimiyet isteyen, meşakkat
ve zorluklarla kazanılan büyük ve sürekli nimetlere karşı hep alâkasız
kalmışlardır. Böyleleri daima yokuş aşağı bir hayat arzulamış, hemencecik elde
edilebilecek ucuzluklara takılmış ve kolaylıkla ulaşılamayacak, uzak ve âlî
şeylere karşı ise müstenkif davranmışlardır. Bu yüzden de böylelerinin
hayatları hep anlaşılmaz iniş ve çıkışlar içinde cereyan etmiştir/etmektedir.

İnanç ve idealden mahrum, hasbîlik ve diğergâmlık bilmeyen bu karanlık ve
fersiz ruhlar çalışmayı sevmez, sıkıntıya gelmez, zamanı değerlendirmesini

bilmez, ‘menn ü selva’16 bekler gibi hep tekâsül gösterirler. Ümitleri sığ,
iradeleri de mefluçtur. Günübirlikçi ve menfaatlerine düşkün olduklarından
ötürü de, bütün bir hayat boyu başkalarının dümen suyuna göre hareket eder ve
onların dublesi olarak yaşarlar.

11. İdealden Mahrum Olmak



Özü koruma istikametinde gösterilen her gayret, hem yüksek bir zevk hem de
gelecekteki mutluluğun teminatı olması itibarıyla mukaddes bir hamledir.
Ancak, bu zevki idrak edebilmek için de yine ruh köküne bağlılığa, mazi esintili
ilhamlara, inanç ve fazilete ihtiyaç vardır.

Düşünce dünyasını bu esaslar üzerine oturtamamış kimselerin bu yüksek
zevki duymalarına imkân yoktur. Çünkü onlar, düşünce ve inançlarında bu
kaynaktan beslenmemektedirler.

Eğer düşünce ve inançlar, sürekli canlı tutulmazsa, kendi içinden
beslenmeyen bir göl gibi yavaş yavaş suları çekilecek, kuruyacak ve bir gün
mutlaka yok olacaktır. Bu ise, bir millet için apaçık bir inkırazdır.

Bizce, günümüzde mühimlerden mühim bir mesele varsa, o da, hemen her
düşünceye yahşi çeken idealsiz nesillere inanç, fazilet, sabır, çalışma aşkı,
mazi hayranlığı ve geleceği hallaç etme iştiyakı aşılayarak onları yeniden inşâ
etmektir. Böyle bir yolda gösterilen her gayret, hem bugünü hem de yarınları
âbâd edecek ve gelecek nesiller arasında da bir yâd-ı cemil olarak kalıp
gidecektir.

Tarlaya tohum saçmadan topraktan bir şey beklemek abes olduğu gibi, genç
kuşakların insanlığa yükseltilmesi istikametinde bazı fedakârlıklara
katlanmadan, bu yüce hedefe ulaşmaya imkân yoktur. İnsan, almadan önce
vermesini bilmelidir ki, alma mevsiminde de kat kat alabilsin.

En az bir bahçıvanın, yüksek bir hassasiyetle kendi bahçesini tımar edip,
çiçek ve meyveleri muzır şeylerden ayıkladığı gibi, hem daha sonraki kendi
hayatımıza hem nesillerin hayatına müdahale etmeli ve onları çeşitli
erozyonlardan korumalıyız ki, bu sayede, mevsimi gelince, onların meyve ve
çiçeklerinden istifade edebilelim.

Eğer gelecek nesillerin hayatı adına, bahçıvanın ağaçlara gösterdiği
hassasiyet kadar hassas olamıyor, itina ve özen göstermiyorsak, kendi elimizle
kendi sonumuzu hazırlıyoruz demektir.

12. Mücadele Ruhu
Değişen hâdiseler ve karşılaşılan farklı olaylar, zaman zaman insanın ruhunu

ve azmini törpüleyebilir. Kendini sürekli yenileyemediği ve değişen şartlar
karşısında içinde bulunduğu zaman buuduyla mutabakat sağlayamadığı
müddetçe insanın akıbeti de hep böyle olacaktır.



Evet, içinde yaşadığı şu dünyayı kendi şartlarıyla idrak edebilen, ümit ve
irade balansını sonsuza göre ayarlayabilen, baş ağrıtıcı her hâdiseyi azim ve
sabırla aşabilen, ümit ve imanını sürekli yenileyip hep seviyeli kalabilen
ruhlar, sahip oldukları o müthiş iman ve irade güçleri sayesinde bir gün
mutlaka her şeyi aşabilirler.

Böylelerine her türlü zorluk ve sıkıntı çok kolay gelir; bunlar selleri,
fırtınaları, zelzeleleri, rahatlıkla aşar ve bir mânâda âdeta sarsılmazlığa
ulaşırlar ki, bu kabîl iradeler ne kılıç ne gülle ne de top-tüfek ile yıkılırlar.

Mevsimler peşi peşine gelir geçer, renkler ve şekiller durmadan değişir,
bahar ve yazları sonbahar ve kışlar takip eder durur; ama iman ve irade gücüne
sahip bu insanlar, ümit ve mücadele ruhunun oluşturduğu o zebercetten
iklimleriyle hep pırıl pırıl ve yepyeni kalmasını bilirler. Onlarda ne bir
pörsüme ne de bir solma söz konusu değildir.

İnsanca yaşamanın sürekliliği mücadelenin de devamlılığını gerektirir.
Mücadele ise, ‘emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker’ çerçevesi içinde
olmalıdır. Bir âyette bu durum şöyle izah edilir:

ِرَكْنُمْلا ِنَع  َنْوَھَْنتَو  ِفوُرْعَمْلِاب  َنوُرُمَْأت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍةَّمُأ  َرْیَخ  ْمُتْنُك 

ّللِاب ِهٰ َنوُنِمْؤُتَو 

“Siz, insanların hayrı için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, doğruluğu
emreder, fenalıktan alıkoyar ve yürekten Allah’a inanırsınız.”17

Âyetteki ْمُتْن oldunuz” kelimesinde ince bir nükte vardır. Evet, âyetteki“ كُ
‘öyle idiniz’ değil de ‘oldunuz’ mânâsına gelen bir kelimenin seçilişi oldukça
mânidardır.

Demek ki, ortada bir ‘keynûnet (olma)’ söz konusu.. önce böyle değildiniz,
sonradan oldunuz. Zaten ezelde olunan bir keyfiyet zail olmaz. Ancak sonradan
olan, elde edilen şey zail olur. Dolayısıyla da, insanın hayırlı olması, emr-i
bi’l-mâruf çerçevesi içinde mücadele vermesine ve bu ruhu devam ettirmesine
bağlıdır.
1 Haşir sûresi, 59/9.

2 Secde sûresi, 32/16.

3 Hucurât sûresi, 49/13.

4 Hac sûresi, 22/34-35.

5 Buhârî, bed’ü’l-halk  17; enbiyâ 54; Müslim, selâm 155.



6 Buhârî, bed’ü’l-halk  16; Müslim, selâm 152; tevbe 25; İbn Mâce, zühd 30.

7 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/165, 219.

8 Bakara sûresi, 2/195.

9 Bakara sûresi, 2/195.

10 İnsan sûresi, 76/1-31.

11 Deylemî, Müsned 2/324; Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 1/561-562.

12 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/48.

13 Buhârî, salât 88; mezâlim 5; Müslim, birr 65; Tirmizî, birr 18; Nesâî, zekât 67.

14 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616.

15 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/312.

16 İsrailoğullarına Tih çölünde Hz. Musa ile birlikte kaldıkları süre içinde gökten indirilen bıldırcın eti ve
kudret helvası. Bkz.: Bakara sûresi, 2/57; A’râf sûresi, 7/160; Tâhâ sûresi, 20/80.

17 Âl-i İmrân sûresi, 3/110.



B. ÜSTÜN TOPLUM VE EMR-İ Bİ’L-
MÂRUF

İçtimaî yapımızı şekillendiren temel disiplinlerimizden biri de, “Siz,
insanlar arasında en hayırlı ümmet oldunuz.”1 âyet-i kerimesiyle anlatılan
esastır. Cemiyetimizi diğer cemiyetlerden ayıran hususiyetleri karakterize eden
âyetin devamında beyan edilen, “(Çünkü) Siz iyiliği emreder ve her türlü
kötülükten de nehyedersiniz.”2 hakikati, baş tacı edilecek bir imtiyaz olsa
gerektir. Öyleyse bizler, bütün himmetimizi her zaman canlı tutarak, bize
bahşedilmiş olan bu hususiyet ve özelliği korumak zorundayız.

Evet, Cenâb-ı Hak, Ümmet-i Muhammed’e bir üstünlük bahşetmiş ve bu
üstünlüğün devamını da bazı şartlara bağlamıştır. Bu şartlar tahakkuk etmediği
zaman üstünlük söz konusu değildir. Bu şartlardan birincisi, emr-i bi’l-mâruf
ve nehy-i ani’l-münkerdir.. evet, bu ümmeti, en hayırlı kılan birinci şart işte
budur.

Bir zamanlar milletlere atının üzengisini öptürecek seviye bulunan, fakat
bunu istibdat vesilesi yapmayan bu millet, emr-i bi’l-mâruf vazifesini eda ettiği
sürece hep aziz olarak kalmış, bu vazifeyi terk ettiği zaman da üzengi öpen
zeliller arasına düşmüştür.

Bence şu anda, milletler arası platformda zerre kadar itibarı olmayan İslâm
âleminin dûçâr olduğu mezelletlerin asıl sebebi de bu olsa gerek; mârufa
sırtımızı döndük, münkere gömüldük; örnek olamadık çevremize ve itildik
iftiraka, ihtilafa, zillete…

Konuyu bu âyetin mefhum-u muhalifiyle değerlendirmek de mümkündür; o
zaman da karşımıza şöyle bir mefhum çıkar: “Eğer siz emr-i bi’l-mâruf
yapmazsanız, kat’iyen insanların hayırlısı sayılmazsınız, hatta şerlisi
sayılırsınız.”

Aslında, Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) rivayet edilen birçok
hadis de bu mânâyı teyit etmektedir. Bir hadis-i şerif, bu vazife yapılmadığı
zaman vahyin bereketinin kesileceğini ifade eder ki, bu da artık o toplum içinde
mütefekkir ve ilim adamları sadece ve sadece laf üretecekler ve
düşüncelerinde hiçbir ilham esintisi olmayacak ve söyledikleri her söz kuru,
yavan ve bütün cazibesi müphemliğine bağlı bir sürü laftan ibaret kalacak
demektir. Günümüzü ve bizi ifade etmesi bakımından ne kadar mânidar!



Şu hâlde bizler, mü’minler olarak, münkeratın en küçüğünün dahi aramızda
filizlenip boy atmasına fırsat vermemeliyiz. Zira çok defa önceleri küçük
görünen bir münker, zamanla öyle yayılır ve öyle sârî bir illet hâline gelir ki,
bazen bütün bir milleti, bazen de bütün bir dünyayı ve insanlığın büyük bir
kısmını tehdit eden bir kanser, bir AIDS hâline gelebilir.

Hatta denebilir ki, bütün içtimaî bozukluklar hep böyle küçük görünen bir
kısım münkeratın yaygınlaşmasından meydana gelmiştir. Tarihe bu zaviyeden
bakıldığı zaman, yerle bir olmuş yüzlerce toplumun enkazının çehresinde bu
gerçeği okumak mümkündür.

Her günahta küfre giden bir yol olduğu gibi, küçük-büyük ehemmiyetsiz
görülen herhangi bir arıza da içtimaî hayatı tarumar edecek sonuçlara sebebiyet
verebilir. Bu itibarla, her toplumun, böyle küçük de olsa, neticede herhangi bir
sosyal probleme sebebiyet verecek hususlara karşı duyarlı olması şarttır. Kaldı
ki bazen ferdî plandaki ufak bir sapma ve basit bir dengesizlik dahi umum
bünyeyi sarsabilir.

Zaten bu millet-i İslâmiyeyi diğer ümmet ve milletlerden ayıran en önemli
hususiyet de, onun küçük-büyük demeden münkeratın her çeşidine savaş açması
ve sürekli teyakkuzda bulunması olsa gerek. Aslında bu hususiyeti, İslâmî
yapının bütün birimlerinde görmek mümkündür. Zira İslâmiyet’te ferdi yuvaya,
yuvayı cemiyete rabteden harç, tamamen böyle bir düşünce potasında
yoğrulmuştur/yoğrulmaktadır.

1. Kötülüklere Müsamaha, Tehlikenin Habercisidir
Kötülüklere müsamaha gösteren bir toplum, er-geç bu müsamahanın

faturasını ödemek zorunda kalır. Milletler tarihi, buna misal olacak, önce
günaha batmış, münkerata saplanmış, sonra da yok olup gitmiş yüzlerce toplum
enkazını sergiler.. biz onu tarihe bırakalım…

Günaha gösterilecek müsamaha ile ferdî olarak günahkâra gösterilecek
müsamaha birbirine karıştırılmamalıdır. Bu husus iyi tefrik edilemezse çok
yanılmalar olabilir. Evet, bazen günahkâra müsamaha gösterilebilir, ama
günaha asla... Benî İsrail, başta küçük sayılacak günahlara vize vererek, ferdî
münkerata karşı gevşek davranmış, tabiî neticede kendi sonunu hazırlamıştır.
Allah Resûlü, Benî İsrail’in vaziyetini bize aktarırken, “İsrailoğullarında ilk
içtimaî çöküntü şöyle başlamıştır: Bir kişi diğerinde gördüğü bir kötülük
üzerine, ‘Ey filan, bu işi terk et, bu sana helâl değildir!’ derdi. Ertesi gün de



o adam, aynı münkeri işlemesine rağmen, onunla oturur-kalkar, yer-içer ve
arkadaşlık ederdi. Bunun üzerine Allah (celle celâluhu) onların kalblerini
birbirine çarptı karıştırdı.” demiş ve sonra da şu âyeti okumuştur:

“İsrailoğullarından inkâr edenler, Davud’un ve Meryem oğlu İsa’nın
diliyle lanetlenmişlerdir. Bu, onların isyan edip başkaldırmalarından ve
aşırı gitmelerindendi.”3

Sonra ayakta bulunan Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) oturarak
sözlerini şöyle tamamlamıştır: “Hayır, vallahi, ne olursa olsun siz mârufu
emredip münkerden nehyetmelisiniz. Ve mutlaka zalimin elinden tutup onu
hakka, istikamete çekmelisiniz.”4

Burada âyet ve hadis, Benî İsrail’in mezmum durumunu dile getirirken,
mü’minleri de aynı akıbetten sakındırmaktadır. Aslında bu gibi vak’aların
rapor edilmesinde her zaman böyle bir hikmet gizlidir.

2. Kötülükler Anarşiye Götürür
Bir kötülüğün cemiyet içinde yayılması birden olmaz. Kötülükler yavaş

yavaş ortaya çıkar ve ciddî bir reaksiyon görmezse, o, her kesime kendini kabul
ettirir; bugün karşısında olanlar dahi ertesi gün ona yumuşak bakmaya
başlarlar.

Derken, kötülük büyüyerek gelişir ve o münkeri işleyen, münkeri işlemeye
devam ederken, diğer bütün gerilimini yitirmişler de onunla yiyip-içmelerini ve
dostluklarını devam ettirirler. Böylece, o kötülük, cemiyet içinde tam yayılma
zemini bulur ve herhangi bir tepki almadan her yerde boy atıp gelişir.

İmanın varlığına son işaret ve alâmet olan “kalbiyle buğzetme”5 de ortadan
kalkınca, Allah (celle celâluhu), onların kalblerini birbirine katıp karıştırır ve
onların arasında münaferetler, dahilî tartışmalar, sürtüşmeler meydana getirir.
Derken cemiyet, bir sürü fırkalara ayrılır ve şeriat-ı fıtriyeye göre bir helâk
sürecine girmiş olurlar.

Günümüz İslâm âlemi, hemen her yerde, hasta, alîl ve ihtiyaç içinde
kıvranmaktadır. Onun kendi özüne dönmeye ihtiyacı vardır. O, ruhu zillet
içinde, akılsızlığının mâlulü ve bütün uzviyatı da illet içindedir; illet içindedir,
acilen tedavi edilmesi gerekmektedir. Tedavi edilip fertleri münkerata karşı
dirençli hâle getirilmelidir ki, yükleneceği misyonu eda edebilsin. Çünkü bütün
dünya ve bütün kâinat, hakikî mü’min bir toplumun yeryüzünde arz-ı dîdâr



etmesine muhtaçtır. Bugün ruhları zilletten, akılları esaretten ve toplumun bütün
uzuvlarını da illetten kurtaracak yegâne sistem o sistemdir.

3. Fert ve Cemiyet Arasında Denge
Fert ve cemiyet arasında muvazene bozulunca, cemiyetin nasıl altüst

olduğunu Benî İsrail ve emsali milletlerin tarihî serencamelerinde müşâhede
etmek mümkündür. Bunlar fitne ve fesada davetiye çıkarttıkları için önce
kalbleri düşmanlıklarla darmadağınık hâle geldi, sonra da zilletten zillete
sürüklenip gittiler.

İsrailoğulları’nın bir devrede Hıristiyan dünyasından çekmedikleri eza ve
maruz kalmadıkları hakaret kalmadı. Başka bir dönemde yıllarca esaret hayatı
yaşadılar. Tarih-i kadimde Şabur tarafından işkencelerin en iğrenciyle tecziye
edildiler. Onların böyle bir duruma düşmelerinin –zannediyorum– tek sebebi
vardı ki, o da, aralarında emr-i bi’l-mâruf ve nehy-i ani’l-münker
yapmamalarıydı. Bu sebeple idi ki, kalblerinde ayrılık tohumları serpilip
gelişti, sonra da esaretleri esaretler takip etti.

Biz dahil, yıkılan bütün toplumlar, hep aynı kaderin kurbanlarıydı. Bu
kadarlıkla da kalmamıştı; bu kader, onlarda korkunç bir kompleks ve
insanlıktan intikam alma hissini geliştirmişti. Bugünkü durumları da bu ruh
zilleti ve alçaklık psikolojisinden kaynaklanmaktadır. Böyle bir kompleks
taşıyan toplumlar, kendilerini yok etme pahasına bütün bir insanlığı ve insanî
değerleri tahrip bile edebilirler.

İşte Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Benî İsrail vak’asını rapor
ederken, böyle bir akıbete düşmemeleri için yapılması gereken her şeyi baştan
yapmaları gerektiği hususunu ümmetine ihtar ediyor ve onlara çözülüp
dağılmamanın yollarını gösteriyordu.

Fertle cemiyet arasında ciddî bir alâka mevcuttur. Cemiyet, fertlerden
meydana gelir. Faziletle donatılmış fertlerden meydana gelen bir toplum da
faziletlidir. Bu itibarla, fertlerin faziletli olmaları ne kadar derin ve ciddî ise
toplum o ölçüde faziletli sayılır.

İnsanın kazandığı faziletler ezelî olmadığı gibi ebedî de değildir. Ortada bir
keynûnet (sonradan olma) söz konusudur. Dolayısıyla, elde edilen fazilet ve
hayırlı oluşumlar, o fazileti kazandıran şartların devamını iktiza ederler.
Şartlarının gerçekleşmediği yerde faziletten de söz edilemez.

Bu konuda fert ve cemiyet için eğer bir şey söz konusu ise, o da fazilet



şartlarını hazırlayıp devam ettirmeleridir. Böyle bir gayretin kısa veya
uzunluğuna göre, cemiyetlerin ömürleri de kısa veya uzun olur. Bu itibarla, her
zaman fert ve cemiyet elde ettikleri değerleri kemal-i hassasiyetle koruma
mecburiyetindedirler. Aksi hâlde, sukut sukut üstüne yıkılır giderler de bir daha
da bellerini doğrultamazlar.

4. Emr-i bi’l-mâruf, İslâmî Toplumun Ayakta Kalabilmesinin
En Önemli Esasıdır

Evet, cemiyeti ayakta tutan ve onun varlığının devamını sağlayan faziletlerin
başında, emr-i bi’l-mârufun yapılması gelir. Bu yapılmadığı zaman yavaş yavaş
gerilemeler başlar ve bu gerileme gider tükenişle neticelenir. Böyle bir duruma
düşmemek için her zaman metafizik gerilimin en üst seviyede korunması
gerekmektedir.

Metafizik gerilimin devam ettirilmesi, meselelerimize karşı dopdolu bir
gönüle vâbestedir. Ayrıca gözün ve gönlün, günahlara karşı kapalı olması da
gerekir. Gönlü ve gözü günahlara kapalı bir fert, cemiyetine dıştan gelip
girecek ve onu yıkıp yok edecek tehlikeler karşısında, hudutta nöbet bekleyen
bir asker gibidir ki, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) işte bu iki gözü
önemli bir fasl-ı müşterek ile bir tutar ve mealen:

“İki göz var ki, ateş onlara isabet etmez, yani o iki göz Cehennem’i
görmez: Birisi, geceleri kalkıp çağlayanlar gibi Rabbin huzurunda yaş
döken, seccadesini ıslatan ve her âhıyla meleği-feleği velveleye veren,
ikincisi de, memleketine sızma istidadında olan tehlikeler karşısında gözünü
kırpmadan nöbet bekleyen murâbıtın gözü.”6 buyurur.

Bu gözlerden biri, maddî-mânevî bünyemize dıştan sızabilecek tehlikelere
karşı uyanık göz; öbürü de Rabbi ile arasındaki münasebeti görme ve gözetme
istikametinde uyanık göz. İşte bu iki göz bir araya gelince, gözün hakkı verilmiş
olur. Bu bir mânâda asker ruhu ve asker disiplini ile tekke gönlünü bir araya
getirme de sayılabilir.

İçtimaî hayata ait üniteler bir vücudun uzuvları hükmündedir. Bu bünyeye,
âyetin ifadesiyle ‘bünyan-ı mersûs’ denir. Zira mü’minler birbirine kurşunla
tespit edilmiş bir sur gibidirler. Onları birbirinden söküp koparmak ve bu
seddi bozmak mümkün değildir. Hatta Çin seddi bozulur da bu sed bozulmaz.
Ancak onları birbirine rapteden bağlar koptuğunda bu binada da yıkılma olur.
Bu bağların başında da, emr-i bi’l-mâruf ve nehy-i ani’l-münker vazifesi gelir.



Bu içtimaî irtibattaki fesat, cemiyetin yıllarca fazilet adına kazanıp
biriktirdiği ne varsa, hepsinin tesirini kırar. Hayır ve hasenat adına depoladığı
her şeyi de yok eder. Çünkü toplum içine münkeratın sızması demek, aynı
zamanda fertler arasındaki muhabbet ve sadakat bağlarının da kopması
demektir. Bu da cemiyeti tehdit eden önemli hastalıklardan biridir. Cemiyetin
kalbi, ayağı, gözü-kulağı, fertlerin hayra ve Hakk’a karşı olan
duyarlılıklarındadır. Bu duyarlılık kalkarsa, cemiyet sağır, dilsiz ve kötürüm
olur.

5. Metafizik Gerilimi Koruma
Nehy-i ani’l-münker hakikati Müslümanları dinç ve dinamik tutan, düşünce,

duygu, amel ve ahlâkta onlara ilham kaynağı olan çok önemli bir esastır.
Düşünce ve tefekkürde ilham olmazsa, hayatın hemen her ünitesinde bir çöküş
ve geriye gidiş başlar.

Ayrıca, âyetten anladığımız kadarıyla, nehy-i ani’l-münker devamlılık
isteyen bir sorumluluktur ve bu hususta ihmalin zerresine dahi taviz
verilmemelidir. Hadis bir yandan bu şartı vaz’ederken, diğer yandan da nehy-i
ani’l-münkerin derecelerini şekillendirir:

“Sizden kim bir münker (kötülük) görürse, onu eliyle değiştirsin. Gücü
yetmezse, diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse, kalbiyle ona buğzetsin.
Bu sonuncusu en zayıf bir iman göstergesidir.”7

Münker, İslâm’ın çirkin gördüğü her şeydir. Bu itibarla bir Müslümanın,
çirkin gördüğü bir hareket karşısında yapacağı ilk iş, kendini ve çevresini o
münkerin menfî tesirinden kurtarmaktır. Bu işin keyfiyeti, hukuk sistemi
tarafından kendisine verilen bir yetki varsa eliyle, böyle bir yetkisi yoksa
diliyle vazgeçirmektir. Yani ister sözlü ister yazılı mücadele etmektir. Buna da
imkânı yoksa, ona karşı kalbî alâkasını kesmektir ki, bu, imanın en zayıfının
tezahürü sayılmıştır.

Kalben buğzetmeyi şöyle anlamak da mümkündür: İnsan kalben kızdığı,
öfkelendiği bir insanla aynı mecliste bulunmamak için elinden gelen her şeyi
yapar. Hele onunla aynı çizgide mütalâa edilmeyi asla istemez. Evet, sevgi ve
nefret aynı anda bir kalbde bulunmaz. Durum böyle olunca, münkere karşı
buğzeden bir mü’min, kendi metafizik gerilimini de korumuş olur.

6. Devlete Düşen Görev



Böyle bir sorumluluk sırf fertlere düşen bir mükellefiyet değildir. Emr-i bi’l-
mâruf nehy-i ani’l-münker aynı zamanda devletin de vazifesidir ve bu vazifede
devamlılık, devlet adına elzemdir.

Ancak burada devletin farklı olarak şöyle bir özelliği de vardır: Devlet,
münkeratı eliyle düzeltme konumunda bir otoritedir. Ayrıca, meselâ, devlet
fuhşu, içkiyi, kumarı, ihtikârı ve çeşitli münker faaliyetleri eliyle düzeltmeye de
kadirdir.. evet, ferdin elinin uzanamayacağı öyle yerler vardır ki, oraya ancak
kuvveti temsil eden devletin eli uzanabilir.

Evet, herhangi bir fert, fert olarak, zina eden, içki içen veya kumar oynayan
ikinci bir ferde ceza veremez. Onu eliyle böyle bir münkerden vazgeçirmesi
söz konusu değildir. Haddizatında devlet, devlet olduğu sürece bu vazifeyi
yerine getirmek zorundadır, hatta gevşeklik gösterdiği zamanlarda fertlerin onu
uyarma yetkisi vardır.

Asr-ı Saadet’te iş böyle idi. Devletin emîri ve halifesi koca Ömer
(radıyallâhu anh) yer yer halkın açıkça ikaz ve hatta tenkitlerine maruz kalıyor
ve bundan da rahatsızlık duymuyordu.

Meseleye bu zaviyeden bakılacak olursa, şöyle bir neticeye varmak da
mümkündür: Devlet ve fert bu vazifede her zaman mutabakat hâlinde
olmalıdırlar. Eğer bu iş sadece fertlere havale edilirse, kuvvet ve müeyyideye
vâbeste şeylerde müessir olunamayabilir.

7. Halkın Devleti Denetleme Yetkisi
Eğer devleti kontrol ve denetleme yetkisi fertlerin elinden alınacak olursa,

bu defa da dikta ve despotizma ortaya çıkar. Sürekli yukarıdan aşağıya
yağdırılan buyruklar, fert ile devletin arasındaki mesafeyi iyice açar ki,
zannediyorum bu da hem ferde hem de devlete bir hayli pahalıya mâl olur.

Devletin başındakiler, halk ile iç içe olmalıdırlar. Gerektiğinde teb’adan
herhangi bir fert, bir valiyi ya da bir âmiri denetleyebilmelidir. Elbette bu bir
ehliyet işidir. Ancak o da izafî bir husustur. Saadet Asrı’ndan buna ait pek çok
canlı örnek göstermek mümkündür.

Sa’d b. Ebî Vakkas (radıyallâhu anh) Cennet’le müjdelenen on sahabiden

biridir.8 Hz. Ömer devrinde İran, bir baştan bir başa onun kumanda ettiği ordu
tarafından fethedilmiş ve daha sonra Sa’d bu eyalete vali olmuştur. Sa’d,
kapısına diktiği bir kapıcı yüzünden halk tarafından, günün halifesi Hz. Ömer’e



şikâyet edilir ki, şikâyetçiler bunun sünnette yeri olmadığından dolayı
dillendirir ve ta halifeye ulaştırırlar.

Hz. Ömer, başka bir şikâyetlerinin olup olmadığını sorunca, onlar Sa’d’ın

namazı ta’dil-i erkân ile kılmadığını da ilave ederler.9 Tabiî ki bu, onların
düşünceleridir. Yoksa Sa’d b. Ebî Vakkas gibi bir zatın namazını ta’dil-i erkân
ile kılmaması düşünülemez. Fakat burada dikkat çeken ayrı bir husus daha
vardır. O da, halkın bölge valisini cesaretle denetleyip, rahatlıkla halifeye
şikâyet edebilmeleridir.

Evet, halk devleti devamlı ve kesintisiz olarak denetler, devlet de buna
mukabil halkı seviyelendirmeye çalışır. Böylece devlet ile teb’a arasında
denge kurulmuş, adaletle hükmetme esası da korunmuş olur.

Günümüz İslâm âleminde, ne halkın ne de devletin kendine düşen vazifeyi
yaptığı söylenemez. Çok defa insanlar ahlâksızlığın her çeşidini irtikâp
ederken, devlet bütün bunlara karşı kayıtsız kalmakta veya o da o günaha iştirak
etmektedir.

İslâm dışı toplumlarda, emr-i bi’l-mâruf esası olmadığından, böyle bir
kontrol mekanizması da söz konusu değildir. Ancak İslâm’da durum farklıdır.
Orada ferdin devleti, devletin de ferdi kontrol etmesi söz konusudur ve bütün
bunlar emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker prensipleri çerçevesinde icra
edilir.

Emr-i bi’l-mâruf ve nehy-i ani’l-münkerin dil ile yapılma keyfiyeti Kur’ân-ı
Kerim’de bir yerde şöyle dile getirilir: “Rabbinin yoluna hikmet ve güzel
öğütle davet et.”10

Fert, fert olarak zina, hırsızlık, ihtikâr, tefecilik vs. bütün münkeratın kötü
olduğunu anlatmak ve bu suretle bu çeşit hastalıkların cemiyet içinde
yayılmasına mâni olmakla sorumludur. O bu sorumluluğunu irşad ve tavırlarıyla
yerine getirmeye çalışır.

El ile olan birinci vazife, daha ziyade devlet ricalini alâkadar ederken, ikinci
vazife, bilhassa ilim adamları sınıfını, eğitimcileri, sonra da bütün mü’minleri
ilgilendirir. Üçüncü derecede kalanlar ise, âciz ve hadis-i şerifteki ifadesiyle
imanı en zayıf olanların işidir ki, o da, kalben münkeratı kabullenmemek
şeklinde olur.

Bediüzzaman buna işaretle “Medenîlere galebe ikna iledir, icbar ile



değildir.” der.11 Bugün, bu vazife, mükemmel temsil, usûlünce tebliğ, seviyeli
irşad ve ikazla yerine getirilmeye çalışılmaktadır.
1 Âl-i İmrân sûresi, 3/110.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/110.

3 Mâide sûresi, 5/78.

4 Ebû Dâvûd, melâhim 17; Tirmizî, tefsir (5) 5; İbn Mâce, fiten 20.

5 Bkz.: Müslim, îmân 78; Tirmizî, fiten 11; Ebû Dâvûd, salât 239.

6 Tirmizî, fezâilü’l-cihad 12.

7 Müslim, îmân 78; Tirmizî, fiten 11; Ebû Dâvûd, salât 239.

8 Tirmizî, menâkıb 25; Ebû Dâvûd, sünnet 8; İbn Mâce, mukaddime 11.

9 Buhârî, ezan 95; Müslim, salât 158; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/176, 179, 180.

10 Nahl sûresi, 16/125.

11 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.54, 64.



C. SIRAT-I MÜSTAKÎM
1. “Ben de sizin gibi bir beşerim”

Cenâb-ı Hak, Efendimiz’e hep hususî bir noktayı hatırlatmakta ve şöyle
demesini emretmektedir:

“Ben de sizin gibi bir beşerim. Bir fark var; o da, bana
vahyolunmasıdır.”1

Sanki Cenâb-ı Hak O’na, “Ey Habibim, başka şeref, başka mansıp arama;
beşer olmayı itiraf, sana şeref olarak yeter.”  demekte ve O da bunu gerçeğin
kendisi kabul ederek “Ben bir beşerim.” ilanında bulunmaktadır.

Bir akıl ve bir karîha düşünün ki, güneşlere fer verecek ölçüde ışıl ışıldır.
O’nun fetanetini ifadede ‘deha’ kelimesi yetersiz ve fakir kalır. O’nda cihanları
altüst edecek bir dirayet ve irade gücü vardır. Ancak O, bütün bunları bir
kenara bırakıp Hakk’a teslim olmakta ve gönlünü bütünüyle vahyin
meltemlerine açmaktadır. Aslında böyle bir teslimiyet çok zordur. Tabiî zor
olduğu ölçüde de mübeccel ve Yaratan nezdinde makbuldür.

Anlatılan, nübüvveti ikrar, kulluğu da itiraftır. Evet, anlatılan, ne Arş’ın bir
yanında oturma iddiası ne de hulûl ve tecessüt safsatası; vahiyle serfiraz bir
peygamberlik pâyesi.

Keza Resûl-i Ekrem, “Ben de sizin gibi bir beşerim.” derken beşeriyetini
ifade ederek, mukteza-i beşeriyet olan hiçbir şeye karşı gelmediğini, tabiatla
mutabakat içinde bulunduğunu, Allah’ın kurduğu ve ayarladığı nizama tevfik-i
hareket ettiğini/edeceğini hatırlatmış oluyor.

Derinlerden derin kulluğunun yanında, yiyor, içiyor, yatıyor, evleniyor ve
arkasındakilere meşru dairedeki zevk ve lezzetlerin âdâbını talim ediyordu.

Esasen O’nun beşerî bir zaaf olarak kadına ihtiyacı yoktu. Zira O’nun 25
yaşına kadar yaşadığı gençlik hayatıyla ilgili olarak dost ve düşmanın akılları
durduracak, hayalleri donduracak öyle bir yanı vardı ki, cahiliye devri içinde
neş’et etmesine rağmen, evleneceği kadınla (Hz. Hatice) karşı karşıya
geldiğinde buram buram ter dökmüştü.

Henüz semasında nübüvvet ve vahiyden bir şimşek çakmamış; Zât-ı ulûhiyet
hakkında tam bir malumata sahip olmamış, haramı-helâli henüz duymamıştı
ama, böyle bir dönemde dahi mahremi olmayan bir kadına elini dokundurmamış
ve başını kaldırıp bir yabancıya baktığı görülmemişti.



O, bir ismet âbidesiydi; O’nda afîf bir vicdan, tertemiz bir gönül vardı. Hep
iffetli mi iffetli, namuslu mu namuslu bir hayat yaşamıştı. Allah ile olan irtibatı
ise kavîlerden kavîydi.

Kaşını kaldırıp bir kadına bakmaması, O’nun kadına karşı ilgisiz olmasından
kaynaklanmıyordu. Bilakis O’nda normal insanlardan 30 defa daha üstün bir

erkeklik gücü vardı. Bunu bizzat kendileri ifade buyurmuşlardı.2

O’nu böyle afîf yapan ve iffetli hâle getiren, Allah’a karşı olan saygı ve
haşyetiydi. Zira Cenâb-ı Hak, O’nu hep güzel hasletleri temsil etsin diye
yaratmıştı.

O sırat-ı müstakîm ile bezenmiş, Hak münasebetiyle yunmuş, yıkanmış
tertemiz, ışıl ışıl bir nur yumağı idi âdeta. O bizlere sırat-ı müstakîmi
göstererek bizi de ifrat ve tefrite düşmekten korumuştu.

2. Mürşidimiz Kur’ân’dır
Bizim mürşidimiz Kur’ân’dır. O Kur’ân ki, bazen bizim gönül dünyamızı

gökyüzüne çevirir ve onun her âyeti içimizde bir yıldız gibi doğar. Bazen de o,
gökteki yıldızları indirir ve bizim müşâhede alanımıza serer.

Bütün sistemler, galaksiler, yıldızlar ve gezegenler bizim için aynı bütünden
birer parça gibidirler. Kur’ân, yer yer âyetlerini birer burak yaparak bizi
oralarda gezdirir. Kâh olur, yıldızları zerreler gibi küçültür ve kâinatı
avucumuzun içine koyar; kâh olur semavîleşme ve arşiyeler çizmede bizi
nebülözlerin yanına götürür; bunu yaptığı aynı zamanda nazarlarımızı yakalar
ve bizi kendi içimizde gezdirir. Atomlar âleminden nebülözler âlemine kadar,
Kur’ân’ın o muhteşem bayrağının şehbâl açıp dalgalanmadığı tek saha yoktur.

Öyleyse hiç kimsenin de, mâşerî vicdanında bu kadar mâkes bulmuş
Kur’ân’a karşı, “Hayata, ilme ve kâinata ait şu yönleri ihmal etmiştir.” demeye
hakkı yoktur. Aksini iddia edenler Kur’ân’ı, Sahib-i Kur’ân o Resûl-i Zîşân’ı
bilmeyen nâdânlardır. Ne denilebilir ki!

“Nâdânlar eder sohbet-i nâdânla telezzüz,
Dîvânelerin hemdemi dîvâne gerektir.”
Evet, bir kere daha tekrar ediyor ve diyoruz ki, Kur’ân bütün kâinatı

soluklanır ve bütün eşya ve hâdiselerden söz eder. İşte birkaç misal:
“Sizi topraktan yaratması, O’nun varlığının delillerindendir. Sonra hemen

sizler birer insan olup yeryüzüne yayılıyorsunuz.”3



Kur’ân bize, âyât-ı tekvîniyeyi okumamız mevzuunda menfezler açıyor: “Sizi
topraktan yarattı.”4

Yerin yüzünden bir öz aldı, âdeta bir protein çorbası yaptı ve sizi ondan halk
etti. Sonra da ahsen-i takvîme mazhar kılarak tam kıvamında, meleklerin tebcil
ve secde edeceği muallâ varlıklar hâline getirdi; muallâ varlıklar hâline getirdi,
sonra da tuttu adınıza yemin etti:

“(Bilmiyorsanız bilin, anlamıyorsanız anlayın) azamet ve ulûhiyetimle
yemin ediyorum ki, Biz insanoğlunu en kerim ve en şerefli bir varlık olarak
yarattık.”5 dedi. “Sonra siz, sağa-sola yayılan, her yerde arz-ı dîdâr eden ve
dünya yâsemenliğinde reftâre gezen varlıklar hâline geldiniz. İçinizden,
kendileriyle sükûna kavuşacağınız eşler yaratıp, aranızda muhabbet ve
rahmet var etmesi de O’nun varlığının delillerindendir.”6

Acaba, kendi kendine olur mu bütün bunlar? Sizi yaratsın, dönüp de onların
yanında huzura kavuşacağınız arkadaşlar var etsin ve aranıza meveddet ve
muhabbet koysun, sizi birbirinize sevdirsin ve sizinle dünyayı imar etsin...
Bunlar Allah’ın âyetlerinden değil de nedir!?

Nasıl oluyor ki, nevzuhur bir insan, hemfikir olacağı bir hayat arkadaşıyla
karşı karşıya geliyor? Nasıl oluyor ki, camid zerrelerden meydana gelmiş bu iki
varlık, kalbî bağlarla birbirlerine alâka peydâ ediyorlar! Nasıl oluyor ki,
dünyanın imarı ve onarılması için bunların izdivacı bir vesile oluyor? Sahi,
nasıl oluyor bütün bunlar? Kur’ân işte bütün bunları gözler önüne seriyor ve
O’nu nazara veriyor.

“Geceleyin uyumanız, gündüz de O’nun lütfundan rızık aramanız, O’nun
varlığının delillerindendir. Bunlarda, kulak verip dinleyenler için dersler
vardır.”7

Gece ve gündüz de, O’nun âyetlerinden ve varlığının alâmetlerindendir.
Geceleri istirahat eder, gündüzleri de çalışırsınız. Her zaman tabiatınızla
zaman arasında bir uyum söz konusudur ve her şey yerli yerincedir: Gece ve
istirahat, gündüz ve çalışma; insan bünyesinde değişik sistemlerin devreye
girmesi, ona mukabil başka bir sistemin tatil-i eşgâl etmesi… hepsi o kadar
âhenkli ve yerindedir ki, hayran olmamak mümkün değildir.

“Size korku ve ümit veren şimşeği göstermesi, gökten su indirip
ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi de O’nun varlığının delillerindendir.



Bunlarda, akleden bir toplum için âyetler vardır.”8

Düşünün, siz bir insan olarak yaratıldınız. Âdem’in Havva’yı bulması gibi,
yanı başınızda bir hayat arkadaşı buldunuz. Şimdi içinizi birbirinize şerh edip
fikir teatisinde bulunuyor, hayatı paylaşıyor ve bütün bir yuva olarak hayat ve
huzur solukluyorsunuz.

Gece sizin için dinlenme zamanı oldu, uyuyup istirahat ettiniz. Gündüz
çalışıp çabalayıp Allah’ın nimetlerinden yararlandınız; O, zemini sizin için bir
bağ ve bahçe hâline getirdi, arzı rahmetiyle, gönüllerinizi muhabbetiyle ihya
etti.

Yağmur, gülen bir rahmet, şimşek mehâfet edalı bir şefkat; ikisine de hem
sizin hem de zeminin ihtiyacı var. O, bu ihtiyacı görüp biliyor; size sağanak
sağanak yağmur indiriyor, otlar ve meyveler bitiriyor, bunları, sizlere ve
hayvanlarınıza vazgeçilmez birer rızık yapıyor.

Bütün bunlar, insan olan insanda, düşünme ve ihsas sistemlerini harekete
geçirecek hâdiseler. Kur’ân bunların perde arkasını nazara vererek bizi varlık
ve hâdiseleri yeniden bir kere daha okumaya çağırıyor. Evet, Kur’an birçok
âyetin fezlekesinde َنُول ِ قَْعي َالََفأ   “Yok mu akledecekler? Yok mu tefekkürde
bulunacaklar ve malumat-ı sabıkalarıyla şu andaki bilgilerini birbiriyle
mezcedip yeni yeni komprimelere, terkiplere yükselecekler?”9 deyip bizi ilk
mevhibelerimizi değerlendirmeye davet ediyor.

Evet, o ısrarla, bizim havâss-ı zâhire ve bâtınamıza hitap ederek, önümüze
serilmiş bulunan şu kitabın cân-u gönülden okunmasını istiyor. O, insanı, eşya
ve hâdiseleri ve bütün kâinatı bir vâhidin çeşitli yüzleri şeklinde ele alır,
hepsinin bütüncül bir nazarla değerlendirilmesini ister. Bütün semavî kitaplar
arasında sadece odur ki, hiçbir yönü ihmal etmeden bütün varlığı birden
değerlendirir ve nazar-ı mütalâamıza sunar. Ön yargısız olanlar, her şey
üzerinde titizlikle durur, her hâdiseyi doğru okumaya çalışır, canlı-cansız her
varlığı âdeta bir dost, bir kardeş gibi görür ve yürür onlarla hasbihâl ederek
Yaratan’a doğru; yürür ve hiçbir zaman vahşet yaşamaz, yalnızlığa düşmez,
sebeplerden ürküp korkmaz; herkesi ve her nesneyi bir kardeş gibi görür ve
değerlendirir.

Dağlarla konuşur, vadilerle türkü söyler, nebatat ve hayvanatla ayrı bir
beraberlik yaşar ve kendini hep bir halka-i zikir içinde hisseder; hisseder de
her şeyin onunla beraber âdeta “Lâ ilâhe illallah” dediğine şahit olur. Yer onun



için bir beşik hâlini alır. “Biz yeryüzünü bir beşik kılmadık mı?”10 Kur’ân
ifadesini bütün sıcaklığıyla duyar ve o beşiği hazırlayıp sallayan Zât’a karşı
şükranla şahlanır.

Meyveleri salkımlar hâlinde ağzımıza kadar uzanan bağları, bahçeleri
düşünür, nasıl varlığın merkezine oturtulduğunu gönülden bir kere daha yâd
eder. Semayı temâşâ eder hayranlık mırıldanır, tabiatı alkışlar esbaba
tebessümler yağdırır; gürül gürül çağlayıp giden nehirlerin başında durur bir
mûsıkî dinliyor gibi mest olur.

Ağaçların hışırtısı, yaprakların hemheme ve demdemesi ona hep bir şeyler
fısıldar; tabiatla yan yana iki kardeş ve iki yoldaş gibi sarmaş dolaş yaşar;
Allah’ı hatırlar her ses ve solukla, tazim duruşuna geçer yer yer. Yaşadığı
hayatın ve yürüdüğü yolun encamını düşünür. “Sizi o topraktan yarattık,
tekrar oraya iade edeceğiz ve son olarak yine oradan çıkaracağız.”11

mazmununca, toprağı mihmandarı gibi görür; ona gülücükler gönderir ve bugün
vicdanında duyup yaşadığı hakikatleri, günü gelince apaçık göreceği ve
Rabbini müşâhede edeceği anın hazzıyla iliklerine kadar mânevî bir hazla
gerinir.

“Allah yeri canlı yaratıklar için vaz’etmiştir. Orada meyveler , salkımlı
hurma ağaçları, kabuklu taneler, güzel kokulu otlar vardır. Ey  insanlar ve
cinler! Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız!”12 gibi
beyanların çağlayanlarına dalar, her dakika ayrı bir sermestî yaşar ve kendi
kendine:

“Ey bu nimetlerle perverde nefsim! Rabbinin hangi nimetini tekzip
edeceksin? Senin için gökyüzüne güneşi yerleştirdiğini mi? Onunla sizin
aranızdaki münasebetleri mi? Böyle bir münasebet için kafanıza göz, kulak
yerleştirdiğini mi? Gözlerinle varlık arasındaki diyalogu mu? Yeryüzünü bir
sofra hâlinde önüne serdiğini mi? Ağzını önüne koyduğu nimetlere göre
hazırladığını mı? Kuvve-i zâika ile dilini donattığını mı?”

Evet, bu üst üste ve demet demet gaybî hazinelerden fışkırıp gelen nimetlerin
hangisini inkâr edeceksin..?

“Yeryüzünü size boyun eğdiren O’dur. Öyleyse yerin yamaçlarında
dolaşın, Allah’ın verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş de O’nadır.”13 O,
yeri size öyle “zelûl – uysal bir binek” hâline getirmiştir ki, sırtına bindiğiniz



zaman gezdirir sizi, hem de en tatlı ninniler söyleyerek... Onun baharının ninnisi
başka, yazının nağamatı başka; hazan mevsiminin ise daha başka nağmeleri
vardır. Sonbahar solgun sesiyle hep visal türküsü söyler. “Ona, Hakikî Dost’a
kavuşma vaktiniz yaklaştı!” der gibidir her sözü.. ve solan şeyler, Solmayan
Güzel’i gösterme imasında bulunurlar.

Her mevsimin ayrı bir türküsü vardır. Siz merkûbunuzun omuzlarında, rahat
rahat yürürken her gün kendinizi her köşe başında ayrı bir cennet kapısı önünde
bulur gibi olur ve Kur’ân’ın “Rabbinizin hangi nimetini inkâr edebilirsiniz?”
beyanıyla bir kere daha irkilirsiniz. İrkilir, mehâbet hissiyle O’na yönelirsiniz.
Değişik mevhibelere mazhariyetlerinizin çehresinde varlık içindeki
konumunuzun ehemmiyetini anlarsınız; anlar ve ona göre daha ciddî bir duruşa
geçersiniz.

İşte Kur’ân varlığa böyle bakar, böyle yorumlar; insanın konumunu da bu
şekilde işaretler ve ona sorumluluklarını hatırlatır.

3. Fıtratla Zıtlaşan Bir Kısım Aşırılıklar
İslâmiyet’ten önceki bazı semavî dinler bu muvazeneye riayet edememişti;

edememiş –şu anda bizim durumumuz da öyle– ve hakikî temsilcilerini
kaybetmiş olmadan ötürü zavallı bir duruma düşmüştü. İbadet maksadıyla inşa
edilen bazı mâbetler, günahları affetme adına kazanç temin etme yolları peşinde
idi.. zengin fakiri o nâm ile eziyordu. Cennet onun adına parsellenip satışa arz
ediliyordu. Bütün bir ömrünü sefahatte tüketen krallar, zenginler ve asilzâdeler
servetleri sayesinde Cennetin en mutena yerlerini satın alabilme hülyalarıyla
yaşıyorlardı.

Bir kısım bölgelerde bu din, istismar odaklarının elinde tam bir oyuncak
hâline gelmişti. Asiler, mücrimler, sahtekârlar ve bütün bâğî ve taşkınlar, eğer
paralı iseler cemiyetin en seçkinleriydi. Nasıl olmasındı ki, onlar dünyada iken
Cennet’i garantilemiş ve Cennet’e girmek için âdeta sırasını bekleyen insan
şeklinde meleklerdi.. evet, hiç utanmadan Allah’a karşı sürekli yalan
söyleniyordu.

Aslında Hz. Mesih’e göre de Allah, hiç kimseye Cennet’in anahtarlarını
teslim etmemişti. Hâlbuki bazı mâbetlerde bulunan bir kısım görevliler
durmadan cennet köşklerinin anahtarlarını dağıtıyorlardı. Ayrıca onlar, kul ile
Allah arasına, tebliğ ve irşad dışında hem de hiç münasebeti olmayan her
konuda rahatlıkla girebiliyorlardı. Bu ise, istismardan başka bir şey değildi.



Oysaki hangi din olursa olsun, kul ne zaman ellerini açıp Rabbiyle irtibata
geçse ona icabet edilirdi. Bu mülâhazayla idi ki, Allah Resûlü, “Yeryüzü
benim için mescit kılındı.”14 buyuruyordu. Acıdır, bazı yerlerde bir din,
cennet alıp satan, cennet kapılarını açıp kapayan insanların dini hâline gelmişti.

Gün gelmiş bu durum, parası olmadığından dolayı cennet alamayan veya bir
kilit alıp cehennemin kapısına vuramayan fakirin reaksiyonunu celp etmişti. İşte
proletarya hareketlerine ve bir kısım din görevlilerine kıyama fakirin bu
psikolojisi sebep olmuştu. Bu mevzu istismar edildiğinde de, böyle bir tepki
veya istismardan Protestanlık doğmuştu.

Hıristiyanlar’ın bir kısmı, Hz. Mesih’in temel öğretilerindeki muvazeneye
riayet edememiş, özel donanımlı Allah’ın kulu ve resûlü olan o yüce insana
‘Allah’ nazarıyla bakmışlardı. Tarih tekerrür ediyordu; kendilerinden evvel
Yahudiler Hz. Üzeyir’e (aleyhisselâm), başkaları Zerdüşt’e ve daha başkaları
başka şahıslara Allah demiş ve o nazarla bakmışlardı. Bu kabîl yanlış
telakkiler birer problem olduğu gibi, bunlara karşı gösterilen tepkiler de
zamanla birer probleme dönüşmüştü.

Batıdaki ilim hayatı ve düşünce sistemi ile toplumun fakir ve zengin yapısı
buna bir reaksiyonun ifadesiydi. Bu itibarla da, beşerin başına açılan birçok
gailenin temelinde, onların işte bu bozuk anlayışları yatıyordu denebilir.

Meselenin bize bakan yönüne gelince; bizim gözümüzü kamaştıran Sanayi
İnkılabı15 gibi bazı değişimlerin o sûrî parlaklığı ve göz kamaştırıcılığı,
zavallı ve zavallı olduğu kadar da muhâkemesiz, gözü bağlı, kulağı tıkalı,
ebkem ve kalbsiz entelijansiyamız tarafından nadide bir cevher gibi bîçâre
insanımıza hem de bütün bir geçmişimiz ve kültürümüz görmezlikten gelinerek
dayattırıldı ve zorla kabul ettirildi.

Batıda bir kısım üstûrelere reaksiyon gösterilmesi normaldi; zira orada
fakirler eziliyor, iktidarsızların hukukları çiğneniyor ve bunu da kendi ifadeleri
ile “Tanrı istedi.” diyorlardı.

Feodalizmin hükümferma olduğu devirlerde belli cemaatler, sırtını bir kısım
mâbetlere dayamış aileler ve soylular; kapitalist idarenin hükümferma olduğu
daha sonraki dönemlerde ise burjuvazi fakirin kanını emiyor, onu sömürüyor ve
ardından da ‘Tanrı’ deyip her şeyi O’na dayandırıyor, O’nu kendi hesaplarına
konuşturuyor ve her gün O’na –hâşâ– birbirine zıt, birbirini nakzeden değişik
hükümler isnat ediyorlardı. Mâşerî vicdan bir gün işte bu düşünceye reaksiyon



göstermişti.. dahası günü geldiğinde münkir ve mülhit Nitche, sesini yükseltip
şöyle diyecekti: “Size duyuruyorum, -hâşâ- Tanrı öldü!” Bu, bir taraftan küfür
ve küfranı ifadeden ibaret olmanın yanında aynı zamanda Batı’da tekniğin,
fennin, sanatın ve topyekün Sanayi İnkılâbı’nın ne türlü bir dil kullandığını
gösteriyordu.

Onlara göre artık dünyaya sanayi ve ilim hâkimdi. Sözü de onlar
söylemeliydi. Ama unutmayalım ki bütün bunlar her gün ayrı ayrı
mahkemelerde kendi heveslerine göre Allah’a hüküm verdiren bazı din
müntesiplerinin yanlış icraatına karşı bir reaksiyonun ifadesiydi.

Bize gelince; biz dünlerimiz itibarıyla hep sırat-ı müstakîmi temsil ettik; asla
ifrat ve tefrite düşmedik. Beşer ve beşeriyetin gereklerini inkâr etmedik; akla
karşı koymadık. Zira Kur’ân, birçok âyetin fezlekesinde bize, “Akıl etmiyorlar
mı? Tefekkür etmiyorlar mı?”  diyordu.16 Bu, her şeyin önünü arkasını göz
önüne alıp tenasüb-i illiyet (sebep-sonuç) prensibine göre düşünmek, tekrar ber
tekrar kendilerini düşünmeye zorlama ve bir mevhibe-i ilâhî olan aklı aktif
kullanma demekti.

Evet, işte bizim dünya görüşümüzü şekillendiren Kur’ân’a ait fezlekeler! Biz
sırat-ı müstakîm erbabıyız ve ifrat-tefrit bilmedik. Allah’a ulaşmak için hiçbir
zaman evlenmeyi inkâr ve O’na vâsıl olmanın yolunun mâbet ve zaviyelere
kapanmak olduğunu iddia etmedik. Aksine, hayatı her yönüyle birbirinden
kopmaz bir bütün hâlinde mütalâa ettik ve öyle değerlendirdik.

İSLÂM İSTİKAMETTİR
Biz her zaman sırat-ı müstakîm üzerinde olmaya çalıştık. Peygamberimiz

(sallallâhu aleyhi ve sellem) bu yolun biricik temsilcisiydi. Biz de O’nun
ümmetiyiz. O, hiçbir zaman ifrat ve tefrite girmedi. Her gün bir yığın müşkülü
halletti ama asla müşkül icat etmedi.

Bernard Shaw, “Üst üste problemlerin çözüm beklediği asrımızda, bütün
müşkülleri, kahve içme rahatlığı içinde çözen Hz. Muhammed’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem) her devirden daha çok muhtacız.” derken yerinde bir tespitte
bulunur.

Evet, O’nun çözemediği hiçbir müşkül olmamıştır. Ferdî, ailevî hangi
meseleyle karşı karşıya gelmişse, yine bir Batılının ifadesiyle, yağdan kıl çeker
gibi, gayet rahatlıkla o meseleyi halledivermiştir. İşte birkaç misal:

Kâbe’nin inşası esnasında birbiriyle anlaşamayan kabileler kılıçlarını çekip



savaşa hazırlandıkları sırada, çiçeği burnunda bir delikanlının Kâbetullah’a
doğru geldiği görülür. Hemen, “İşte meseleyi bu halleder!” der ve O’nu
beklemeye koyulurlar. O, öyle inandırmış ve emniyet telkin etmiştir ki, Allah
Resûlü gelir gelmez işe müdahale eder ve Hacerü’l-Esved’i büyükçe bir bez
içine koyar, kabile reislerini dört bir yanından tutturup, taşı yerine kadar onlara
taşıttırır, sonra da bizzat kendisi yerine yerleştirir. Ve böylece ciddî bir

problemi gayet rahatlıkla halleder.17

İkna etmede de Allah Resûlü’nün eşi menendi yoktur. Bir gün İmrân’ın
babası Husayn, Medine’ye gelir. Aklınca Allah Resûlü’nü ikna edip
davasından vazgeçirecektir. Sorar:

- Yâ Muhammed! Sen mi hayırlısın yoksa baban mı? Allah Resûlü cevap
verir:

- Senin baban da benim babam da Cehennem’dedir.
Husayn donakalır. Ne diyeceğini şaşırır. Bu sefer de Allah Resûlü sorar:
- Sen kaç ilâha tapıyorsun?
- Yedi ilâha; biri gökte, altısı yerde, der Husayn. Ve daha sonra da

aralarında şöyle bir konuşma geçer:
- Yâ Husayn! Acıktığın zaman hangisinden yiyecek istersin?
- Göktekinden...
- Susayınca?
- Göktekinden...
- Evlât istediğinde?
- Yine göktekinden...
- Peki, yâ Husayn, hepsini göktekinden istediğin hâlde, niçin ibadette

diğerlerini O’na şerik koşuyorsun?!.
Bu söz Husayn’ı ikna etmeye yeter.. sonra da gürül gürül “Lâ ilâhe illallah

Muhammedün Resûlullah” der ve o ışıktan topluluğa katılır.18

Bir başka defa, cismanî duyguların baskısı altında ezildiği şikâyetiyle bir
delikanlı gelir O’nun huzuruna. Allah Resûlü onu karşısına oturtur ve sorar:

- O yapmak istediğinin anana yapılmasını ister misin?
- Hayır, yâ Resûlallah!
- Kız kardeşine yapılmasını ister misin?



- Hayır, yâ Resûlallah!
- Halana ister misin?
- Hayır, yâ Resûlallah!
- İşte, herkes de senin gibi birisinin anası, kızı, kız kardeşidir. Senin

istemediğini onlar da istemezler.  Sonra o tertemiz elini gencin sinesine kor,
“Allahım, günahlarını mağfiret et, ayıplarını setret, kalbini temizle!”  diye
duada bulunur.

Delikanlı, kalkar gider. Sahabi diyor ki: “Aklı kalbiyle beraber öyle ikna

olmuştu ki, artık aramızda ona iffet âbidesi nazarıyla bakardık.”19

Evet, Resûlullah, müşkülleri çözmede müthiş bir fetanete sahipti ama o
fetanetiyle hayatında hiç kimseyi şaka olarak dahi aldattığı görülmemişti. Bu
büyük dimağ, ne dünyaya hâkim olmak ne de insanlar üzerinde hükümranlık
kurmak için hiç mi hiç arzu izhar etmemişti. Hatta yer yer kendi içtihatlarından
dönmüş ve gassalin elindeki meyyit gibi hep Allah’a teslim olmuştu. Hayır,
O’nun teslimiyeti daha da artıktır…

4. Kur’ân ve Kur’ân Toplumu
Buraya kadar size, kısa da olsa Kur’ân ve Kur’ân toplumuyla alâkalı bir

mukayese sunmaya çalıştım. Aslında, bu farklı kıyas ve mukayese ile Kur’ân’a
ve Resûlullah’a karşı bir saygısızlık yapmış olmaktan hicap duymadım da
değil. Ancak, “Eşya zıddıyla bilinir.” kaidesince, biraz da mecbur oldum
gibi…

Böyle bir mazeretle Rabbimin huzurunda muaheze edilmekten kurtulmayı
ümit ederim. Yoksa, Allah Resûlü ve Kur’ân, başka hiçbir şeyle kıyas
edilmeyecek kadar ulvî ve yücedirler ve gereksiz öyle bir yola asla
girilmemelidir.

Evet, eşya zıddıyla bilinse de, İslâm’ın âlemşümul yüceliğini ispat için
diğerlerinin küçüklüğünü göstermeye hiç gerek yoktur. Fakat bugün insanımızın
bakışları bulanık, düşünce sistematiği bozuk ve değer hükümleri tamamen ters
yüz olduğundan bazen cebrî hatalar kaçınılmaz olabiliyor.

Meseleyi bu zaviyeden değerlendirdiğimizdendir ki, tenvir maksatlı bazı
mukayeselere ihtiyaç oluyor. Biz de bu ihtiyaçtan hareketle yola çıktık ve
zulmetten bazı karanlık noktalar gösterdik ki, mahiyetimizi saran nur
hüzmelerinin kıymet ve değerlerini daha iyi anlayabilelim.



Bu kısa yolculukta, bir milletin maddeciliğinin sarp yamaçlarında dolaştık.
Ardından farklı bir dünyanın loş ve boş koridorlarında yolculuğumuzu
sürdürdük. Gördük ki, ikinciler birincilerin maddeciliğine reaksiyon olsun ve
onu tadil etsin diye zuhur etmişken, hiçbir şey yapamadan nâehillerin elinde bir
ucûbe hâline gelmiş ve tamamen spiritüalist bir hüviyet kazanmış. İlâhiyatçı
camianın dogmatik yaklaşımları bir ruhbaniyet anlayışına dönüşmüş; seleflerine
bir şey anlatamadığı gibi kendi de anlaşılmaz bir muamma hâline gelmiş.

Batıda hümanizm gibi birçok nesepsiz hareketin doğmasına sebep de böyle
bir çarpıklık olsa gerek. Böylesine yamuk yumuk heva ve heves kaynaklı beşerî
organizasyonların, insanlığın problemlerini çözeceğini hiç kimse
beklememelidir. Zira, işin semavîliği bütün bütün gidip, her şey dünyevîliğin
darlığına düşünce, artık hiçbir şeyin yapılamayacağı açıktır.

Aslî hüviyetlerini koruyamamaları sebebiyle, bazı edyân-ı semaviye,
zuhurları ve ilk hâlleri itibarıyla insanlığı zulmetten nura çıkaran birer ışık
tufanı iken, daha sonra deformasyona uğramış ve insanlığın, bu defa da, nurdan
zulmete sürüklenmesine sebebiyet vermişlerdir.

Kur’ân-ı Kerim’e gelince o, ilâhî teminat altında, hiçbir zaman değişmeden
hep Hak’tan geldiği gibi kalmış ve bazı semavî kitapların maruz kaldığı
muhteva değişikliğine uğramamış ve çeşitlenmemiştir. Evet, onu koruyan, bizzat
sahibi olan Allah’tır ve kıyamete kadar koruyacağına dair de vaadi vardır:

“Muhakkak ki Kur’ân’ı Biz indirdik ve mutlaka onu Biz koruyacağız.”20

âyeti, bu teminatın semavî bir belgesidir.
Sırlı ve surlu Hicr sûresinin aynı hususiyetleri taşıyan bu âyeti, birçok tekit

edatıyla, hiçbir şüphe ve tereddüde mahal bırakmayacak bir tarz ve üslûpla,
Kur’ân’ın kıyamete kadar teminat altında olduğunu haber vermektedir ki, bu,
aynı zamanda Kur’ân’ın diğer kitaplara olan fâikiyet ve üstünlüğünü de ifade
etmektedir.

Kur’ân değişik yönleriyle olduğu gibi bu yönüyle de ezel ve ebed edalıdır.
Bu açıdan da, asılları itibarıyla semavî olsalar dahi, diğer bazı kitapları
Kur’ân’a kıyas etmek kabil değildir. Ayrıca Kur’ân, ceste ceste 23 senede
Peygamberimiz’e nazil olmuştur. Onun inzal keyfiyeti de, meydana getirdiği
inkılabı da, muhafazası da tamamen mucizedir. Ve onun hedefi, insanoğlunu
hakikî insanlığa yükseltmektir.

Evet, insan, kalb ve ruhun hayat derecesine ancak Kur’ân’ın irşadı sayesinde



ulaşabilir. Zira, insanın insanlık semasına yükselebileceği yolu en net şekilde
Kur’ân gösterebilmiştir.

Hak’tan gelen nüzulün, urûç hâlinde ikmali, beşerî kavsin iki ucunun bir
araya gelmesi, yani insanın yere indikten sonra yeniden miraç yapabilmesi,

hayatta iken يِعِجْر ِا  “O’na dön!”21 sırrını tahakkuk ettirebilmesi ve kalbiyle,
ruhuyla Hakk’a dönebilmesi tamamen Kur’ân’ın irşadına bağlıdır.

İşte, Cenâb-ı Hak, insanlığın bu uzun seyahati kıyamete kadar devam
ettirebilmesi için, Kur’ân’ı muhafazası altına almıştır. Ancak, bütün icraatına
sebepleri perde yapan Allah (celle celâluhu), bu icraatına da sebepleri perde
yapmış ve bu kudsî işte de bir kısım kudsîler topluluğunu kullanmıştır.

Her semavî kitap, kendi nebisinden sonra o davanın havarîlerinin
omuzlarında yükselegelmiştir. Aynı prensip bir farkla Kur’ân için de
geçerlidir: Nasıl Kur’ân bütün semavî kitapların en yücesi ve en ulvîsidir; öyle
de onu omuzlayacak cemaat de diğerlerine kıyasla en ulvî ve en yüce sayılır.

Zira Kur’ân, Varlığın Medar-ı İftiharı’na inmiş bir kitaptır.. ve her devirdeki
Kur’ân talebeleri de bir mânâda o kitabın mübelliğinin çırakları sayılırlar.
Onların arasında Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali gibi büyük
dehâlar, dünyaya meydan okuyan kahramanlar, Bedir’de aslanlar gibi
savaşanlar, Uhud’da sarsılmayıp yerinde sebat edenler, Hudeybiye’de çetin bir
imtihanı başarıyla atlatan firaset erleri gibi öyle mükemmel ve yetenekli
insanlar çıkmıştır ki, bunlar geçmiş dönemlerde dünyaya gelselerdi nebiler gibi
tazim görürlerdi.

Kur’ân davası, dağları yerinden oynatacak azamet ve ağırlığı ile Hz. Ebû
Bekir’in omuzlarına yüklendiği zaman cidden güçlü bir omuz bulmuş
oluyordu… O, Faruk-u Âzam’la şehbâl açıyor ve Hz. Osman’la dünyanın dört
bir yanına yayılıyor ve bütün cihanı âdeta vesâyâsı altına alıyordu.

Hz. Ali’ye gelince; onunla Kur’ân’ın apayrı bir buudu keşfolunmuştur.
Kur’ân, evvelâ onun gönül deryasında bâtınî derinliğiyle inkişaf ediyor, daha
sonra da mevceler hâlinde bütün tarikatları, tekke ve zaviyeleri netice veriyor.

Nice büyük veliler ve onları kanatları altına alan mücedditler hep bu
mektebin çırakları sayılırlar. Hz. Ali’nin gönlü buna bir çekirdek olmuştu ve
bundan tûbâmisal bir şecere-i tayyibe gelişip neşv ü nemâ bulmuştu. Ondandı
büyük çoğunluğu itibarıyla bütün evliya, asfiya, ebrar ve mukarrabîn.

Esasen, her bir sahabiyi tek başına ele alıp değerlendirmek mümkündür.



Onların hemen hepsi gökteki melekleri gıptaya sevk edecek kadar seçkin ve
asildirler. Ancak konunun o kadar tafsilata müsait olmadığı da açıktır.

Bu sağlam karakterli Kur’ân tilmizleri veya –tabir caizse–Kur’ân nesli, asla
başka kitapların tilmiz veya çocukları gibi Hak mesajına ihanet etmemiş;
aksine, onun bir tek harfi için canlarını feda edercesine onun uğrunda tam bir
adanmışlık ruhu sergilemişlerdir.

Kur’ân, işte böyle en güçlü omuzlardan en sağlam kaideler üzerine oturmuş
bir âbide gibi hiçbir zaman sarsılmamış, çatlamamış; zerre kadar tahrif ve
tahribe uğramadan mevcudiyetini günümüze kadar devam ettirmiş ve –
inşâallah– kıyamete kadar da devam ettirecektir. Zira, ona bu teminatı veren
doğrudan doğruya Allah’tır (celle celâluhu). Rabbimiz’in verdiği bu teminattan
bizler de emin olmalıyız; zaten mü’minler de hemen her zaman emin bulundular.

Bizim inancımıza göre Kur’ân, kıyamete kadar bütün revnaktarlığı ile bâki
kalacaktır. Belki bazen, esen muhalif rüzgarlar onun aydınlık çehresinde sis-
duman meydana getirecekler ama, zannediyorum müntesiplerinin küçük bir
gayreti, hafif bir silkinmesi; silkinip kendine gelmesi sayesinde, o da yeniden o
eski revnaktarlığı, parlaklığı ve göz kamaştırıcılığıyla mü’minlerin kalb ve
kafalarında canlanacak ve mürde gönüllere, ölmüş yığınlara hayat üfleyerek
onları canlandıracaktır.

Bugün bir ölçüde mü’minlerin gönlünde artık bir şem’a parıldamaya
başlamıştır ve artık herkes yavaş yavaş bu ışığa doğru koşmaktadır. Hakk’ı
mâverâda arayanlar, taşrada dolaşanlar, Hak kapısı diye durmadan ağyâr
kapısını çalanlar yanıldıklarını anlamaya başlamış ve içlerinde yanan bu ışıkla
bütünleşip yeni bir ba’sü ba’de’l-mevt yaşar gibi hâlleri var.

Bugüne kadar bu tarihî tekerrür birçok defa tekrar edip durdu ve her
defasında netice ve akıbet hep müttakîlerin oldu. Öyle inanıyoruz ki, bundan
sonra da –inşâallah– Hakk’ın yaktığı bu şem’a ebedlere kadar yanacak,
sönmeyecek ve arkasındakileri sürekli karanlıkta bırakmayacaktır.

5. İnsanî Realiteler ve Sırat-ı Müstakîm
Kur’ân, hayatı bütün realiteleriyle ele alır ve müntesiplerine öyle bir hayatı

talim edip öğretir. Meselâ, aklın mevcudiyeti bir realitedir. Kur’ân bunu böyle
kabul eder ve çok meseleleri akla havale ederek, “Akletmiyorlar mı?” der.

Ancak, İslâmiyet’te akıl hiçbir zaman kendi hâline ve başıboş
bırakılmamıştır. Kur’ân’a göre o, mutlak bir esas değildir; belli ölçüde o,



vahyin ve Kur’ân’ın ilâhî prensipleriyle kayıt altına alınmıştır. Bu prensipler
akla rehber olmuş, akıl da bu rehberlik sayesinde yaradılış hikmetine uygun
olarak vazifesini yerine getirmeye çalışmıştır.

Aslında, insanın mahiyetine yerleştirilmiş olan diğer duygular için de durum
aynıdır: Şehvet, öfke, kin ve inat; iffet, gayret ve hakta sebat şeklinde tezahür
ettiklerinde; ilim de, irfan ve muhabbet ufkuna yükseldiğinde istikamet
korunmuş olacaktır.

Evet, Kur’ân-ı Kerim bize, mahiyetimizdeki bu duygulardan böyle semere
almayı talim eder. O bizdeki bu duyguların mevcudiyetini nefyedip, fıtratımızla
çatışmaz, bizi böyle bir çatışmaya zorlamaz. Aksine bizi ifrat ve tefritten
koruyarak itidal ve istikamete sevk eder.

Kur’ân’ın aydınlık ikliminde:
- Akıl, ifrat noktasında cerbezeye, tefrit noktasında ahmaklığa düşülmeden

istikamet çizgisinde hikmet televvünlü ruhun bir refîki;
- Şehvet, ifratıyla bohemlik ve fuhşa, tefritiyle cismaniyete bütün bütün sırt

çevirip humûdete düşürmeksizin istikamet çizgisinde, meşruiyetle mukayyet
“iffet” unvanıyla nefs-i nâtıkanın belli bir perdeden sesi soluğu;

- İnat, önyargı ve bâtıl saplantılar gibi ifrat, her şeye “evet” deme ve
boyun eğme gibi tefrite mukabil hakta sebat etme çerçevesinde Cenâb-ı
Hakk’a karşı bir sadakat vesilesi;

- Cesaret, ne tefritindeki korkaklık, ne de ifratındaki tehevvür, Müslüman
olarak her zaman dimdik, ama müdebbir bulunmanın temel unsuru;

- İlim, gayesiz, hedefsiz, bilme için bilme ifratı, cehalet denen yüzkarası gibi
tefrite mukabil, mârifete dönüşebilen ve Hakk’a ulaştıran bir vasıtasıdır…

Evet, bunların hemen hepsi orta yola bakan yanlarıyla nisbî birer ilâhî
mevhibedir ve yerinde değerlendirildiğinde önemli dinamiklerdir.

Görüldüğü gibi İslâm, insandaki hiçbir istidat ve kabiliyeti köreltmediği
gibi, hiçbirine de ifrata ve tefrite düşme hakkı vermemiştir. O, bu istidatları
kayıt altına almış ve insana hepsinden âzamî derecede istifade yolunu
göstermiştir ki, Kur’ân’a göre bu yolun adı “sırat-ı müstakîm”dir.

Biz, günde en az kırk defa, Allah’a (celle celâluhu) “Bizi sırat-ı müstakîme
hidayet et!”22 derken, içimizde bu anlayışın billûrlaştığını duyarız. Bizim bu
talebimiz, her şeyin ifrat veya tefritinden korunma talebidir. Aksi hâlde akıl,
günümüzde olduğu gibi, ya bütün bütün terke uğrar ya da her şeyi inkâr eder ve



kendinden başka varlık tanımayan bir küstahlığa düşer.
Bizden evvel bazı diyanetler, aklı bu hâle getirmişti. O dönemde akıl ihmale

uğramış ve insanlar düşünmeye karşı bütün bütün gabîleştirilmişti. Zira onlara
göre tek gerçek ve tek hakikat ruhanî reislerin söyledikleriydi. Hayat, mâbedin
loş duvarları arasına sıkıştırılmış, insanların görüş ufku da, bu duvarların
arkasında anlatılanlarla sınırlı kalıyordu.

Akıl humûdeti, beyinleri söndüren bir illet olarak cemiyeti sarmış ve
insanlar bu illet karşısında cansız cenazeler gibiydiler. Bu kabîl âkillerden
mürekkep bir cemiyetin her zaman ve zeminde mukadder akıbeti de bundan
başka olamazdı.

6. Aklın Hoyratlaşması
Gün geldi, böylesi akılsızlığa karşı tepki de şiddetli oldu. Bu defa da

insanlık kendini, her şeyi hafife alan korkunç bir akliyecilik karşısında buldu.
Bu kaba akliyecilik ilmi ve teknolojiyi de yanına alınca insanlık öldüren bir
ifrata kayıverdi.

Günümüzde modern ilim ve teknolojik gelişmeler, insanoğlunun gözlerini
öylesine kamaştırmıştır ki, maalesef artık o, iki adım ötesini göremez hâle
gelmiştir ve ilmin, teknolojinin dışında hiçbir şeye tam güvenememekte;
güvenmek bir yana, mevcut teknik imkânlarla her müşkülünü yenip, her
problemini çözebileceğine inanacak kadar aşırı kanaatler taşımaktadır.

Böyle bir aşırılığın insanoğluna neye mâl olacağını kestirmek zor olmasa da,
bu mevzuda verilecek herhangi bir hüküm için zamanın tefsirini beklemenin
daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Yalnız şu kadarını belirtmeliyim ki, her
şeyde ifrat ve aşırılık zararlı olduğu gibi, ilmin bir put hâline getirilerek, bütün
değerlerin ona bağlanması da, hem insanlık hem de ilimler adına fevkalâde
tehlikeli ve zararlıdır.

İlmin, ‘salim düşünce-tecrübe-vicdan’ üçlüsüyle ele alındığı zaman yararlı
olduğunda ve cemiyetin hayat seviyesini yükselterek, ona bugünü ve yarını
itibarıyla huzur, mutluluk vaad edeceğinde şüphe yoktur. Ne var ki o, tek başına
kaldığında sapma ve saptırmalara vesile olacağı da kaçınılmazdır.

Zihinlerin sonsuzluk düşüncesinden mahrum bırakıldığı, ruhun teknolojinin
esiri hâline getirildiği, kalbî hayatın bütün bütün ihmale uğradığı bir yerde ne
hakikî ilimden ne de ilmin yararlarından bahsedilebilir.

Aksine, böyle bir iklimde ilim, vahşetlerin buudlaşıp devam etmesine,



boğuşmaların kıran kırana sürüp gitmesine, aldatma ve istismarların dev bir
afet hâlini almasına yardımcı olacak ve ‘hak’ karşısında ‘kuvvet’in öldüren bir
silahı hâline gelecektir.

Doğrusu, ilim, insanın maddî-mânevî mutluluğunu hedef alıp, onun bedenî-
ruhî problemlerini çözme yönünde değerlendirildiği ve insanı gönül-zihin
birliğine ulaştırabildiği ölçüde faydalı; bu hususlarda yararlı olamadığı
zamanlarda ise faydasız, hatta bir ölçüde zararlıdır ve ondan insanî değerler
açısından bir şeyler beklemek de abestir.

Bugün, bütün bütün maddîleşen insan, ilim ve tekniğe sadece şahsî hazları,
maddî refah ve rahatı itibarıyla alâka duymaktadır. Böyle bir anlayış ise onu,
her gün biraz daha ahlâkî çöküntü, ruhî bunalım ve düşünce kaymalarına
sürüklemektedir. İşte böyle bir insan tipidir ki, büyük bir kısmı itibarıyla
gerçeği araştırmaya ve o yolda tefekküre yanaşmamakta, hatta bunları
sevmemektedir.

Şüphesiz bunda, topluma avam kültürünün hâkim olmasının, ilim
adamlarındaki beleşçilik düşüncesinin ve hasbî ruh kıtlığının tesiri çok büyük
olmuştur; ama ruh insanı, ilham insanı, gönül insanı yetiştirememenin tesiri
bunların hepsinin önünde gelir.

Her şeyi maddede arayan, aklı gözüne inmiş kapkaranlık ruhların ortalığı
sardığı bir dönemde, gerçeğin ilminden, ilimde derinleşip mârifete ulaşmaktan
bahsetmek mümkün değildir. Aksine, böyle bir atmosferde muhâkeme ve
tefekkürden eser kalmaz, insanlar her gün biraz daha aptallaşır ve dünyanın her
yanı âdeta makinelerin komutlarıyla iş yapan insan şeklindeki robotlara kalır.

Bu itibarladır ki, yarınları yeniden inşa etmeyi planlayanlar, öncelikle ilmin
ne olup ne olmadığını, ondan neler beklenebileceğini, sonra onun hedef ve
gayelerini çok iyi belirleme mecburiyetindedirler. Aksi hâlde, aksaklıklar
sürüp gider ve ilim, kendinden beklenenleri kat’iyen veremez...

Öyle zannediyorum ki, bugün talim ve terbiye müesseselerinden topluma ait
daha değişik müesseselere kadar, görüp müşâhede edilen yanlışlıkların büyük
bir bölümü, işte böyle bir ilim anlayışından kaynaklanmakta.

Bugüne kadar her şeyi hâdiselerin dış yüzünde araştıran talim ve terbiye
müesseseleri, hikmet ruhundan uzak kaldıkları ve bu müesseselere de ilim
taassubu, dar kafalılık hükmettiği sürece gelecek nesiller sathileşmeye devam
edecek, tefekkür hayatımız daha da sığlaşacak; yeni buluş ve tespitler insanlığın



kurtuluşu adına bir kısım sihirli reçeteler takdim etseler de, dünya çapındaki bu
umumî yozlaşmanın önü asla alınamayacaktır.

7. İlimde İstikamet
Bir yerde, eğer ilmî keşif ve tespitler, insanoğlunun maddî-mânevî

mutluluğunu hedef almıyor ve insanlık, ruhunun emrinde şekillenmiyorsa, ilim
gayesinden saptırılmış, teknoloji insanlık aleyhinde işlemeye başlamış ve
insanoğlu rağmına her şey altüst olmuş demektir.

Oysaki insanoğlu, kulak ardı edilebilecek kadar ehemmiyetsiz bir varlık
değildir. O, varlık adına sözü edilen her şeyin merkez noktasını tutan bir
müstesna yaratıktır. Ve insan bu hâliyle âdeta Cenâb-ı Hakk’ın en gözde
sevgilisi durumundadır.

Kâinatları var eden Zât, onu varlığın özü, hulâsası ve gayesi olarak
yaratmıştır. Böyle bir mevkide yaratılan insanın gayesi de, Yaratıcısını arayıp
bulmak ve kendi varlığına gaybî ve uhrevî bir derinlik kazandırmak olmalıdır.

Bu noktada ilme düşen vazife, insanın gözünden perdeyi kaldırıp ona gerçeği
göstermek ve onu her gün yeni tefekkür ufuklarına doğru seyahate hazırlamaktır.
Bu sayede, ilmin bütün buluş ve tespitleri insanoğlunun ruhunda ötelere doğru
uzayıp giden birer merdiven hâline gelecek ve her an ayrı bir iman şuuru, ayrı
bir ibadet aşkıyla şahlanan tali’li ruhlar, bu merdivenle cismaniyetin
dehlizlerinden kurtulacak, zaman üstü hüviyetlere ulaşarak bütün zaman ve
mekânların üstünde sonsuzla hemdem olacaklardır.

Böyleleri için artık, ne kendilerini aşağıya çekmek isteyen tabiatın zararlı
yanları karşısında yenilmek ne de bedene ait sis ve dumanlar içinde şaşırıp
kalmak söz konusu olabilir.

Çevrelerini saran bütün is ve pastan arınmış bu üstün kametlerdir ki, kim
bilir, günde kaç defa gökler ötesi varlıklarla tanışıklığa girer, kaç defa
meleklerle sonsuzluk istikametindeki yarışlara katılır ve kaç defa, hakikatin
hararetiyle bir mum gibi eriyip mârifetin o bilinmez okyanuslarıyla bütünleşir.
Eğer bugün biz gelecek adına biraz olsun ümit taşıyorsak, bu, o ruh
insanlarının, Hak inayetlerine vesile olabileceği recâsından kaynaklanmaktadır.

Her şeyi inkâr eden ilim, insanlığa ait bütün değer hükümlerini de inkâr
etmiştir. Hatta denebilir ki, Sanayi İnkılabı ile daha da küstahlaşan nesiller,
insandan daha çok canavar yetiştirmişlerdir. Cihan harpleri şahit olarak yeter!

Batılı, kendisine musallat olan bu illetin geç de olsa farkına vardı ama,



girilen yol tek taraflıydı ve bu yolun dönüşü de yok gibiydi. İhtimal daha bir
süre onu, kalbini bağırsaklarına yedirmiş bir kısım hilkat garibeleri idare
edecekti.

8. İlme ve İlim Adamına Saygı
Bizde ilim düşmanlığı yoktur ve hiç olmadı. Aksine ilim erbabı her yerde

i’zaz ve ikram gördü.. ve her zaman ilim erbabının eli değil, etekleri öpüldü.
Celâdetli padişah Yavuz Sultan Selim Hazretleri, arkasında İbn Kemal

olduğu hâlde ihtişamıyla yolda giderken İbn Kemal’in atının ayağından sıçrayan
çamur Yavuz Sultan Selim’in cübbesine sıçrayıvermişti.. haşmetli
hükümdardan gelecek bir gazap endişesiyle o büyük ve hakperest insanın
içinde bir endişe hâsıl olur düşüncesiyle Yavuz Sultan Selim Han hemen dönüp
nedimlerine şu talimatı verdi:

“Sizlere vasiyetim: Şu anda benim üzerimdeki, hocamın atının ayağından
sıçrayan çamurla çamurlanmış bu cübbeyi mutlaka benim tabutumun üzerine
örtmenizdir. Zira ben Rabbimin huzuruna bu cübbe ile gitmek isterim.”

İlim, hiçbir devirde böyle i’zaz görmemiş ve hiçbir hükümdar tarafından ilim
adamına bu kadar saygı gösterilmemiştir. Gösterilemezdi de; zira o saygının
kaynağı Kur’ân-ı Kerim’di. O Kur’ân ki, ِهِداـَبِع ّللا مِْن  َهـٰ ىَـشْخَي  اـَمَّن  إِ

ءاََۤملُعْلا  “Allah’a karşı kulları içinde ancak âlimler saygı duyarlar.”23

demektedir.

Hele şâz bir kıraatte bu âyetteki lafza-i Celâl’in ّلَلا ُهٰ  şeklinde merfû (ötreli)
okunuşu vardır ki, o zaman mânâ, “Allah, Kendisini bilenlere, eşya ve
hâdisenin künhüne vâkıf olanlara, ‘Nefsini bilen, Rabbini bilendir.’ sırrına
erenlere karşı saygı duyar.” şeklinde olur ki, üzerinde durulmaya değer.24

Bu ne baş döndürücü bir ifade ve bu ne müthiş bir tespittir! Evet, ilim bizde
daima tebcil edilmiş ve minarelerin başında âdeta bir alem hâline getirilmiştir.
Öyleyse, ilim adamının bize ve bizi ifade eden mukaddeslerimize küsmeye
hakkı yoktur.

Zira biz, ilme ve ilim adamına karşı sonsuz denecek ölçüde bir saygı ve
hürmet beslemekteyiz. Yeter ki o, bizim ruhumuzdan fışkıran hakikatlere
tercüman olsun ve kâinat kitabını, kâinatın Sahibi adına şerh ve izah yolunda
bulunsun.

Bundan dolayıdır ki, Gazzâlî bizim gözümüzde âbideleşir; İmam Rabbânî



gönüllerimizdeki tahtına oturur; Mevlâna gönül gözümüzde zebercet bir kaş
gibi parıldar.. ve daha binlercesini biz birer beyin yapıcı ve ruh mimarı olarak
kabul eder ve onların maziden uzanan ışıktan elleriyle istikbalimizi
şekillendirdiklerini görür gibi oluruz. Çünkü biz, ilmin fazilet ve değerini kabul
edenlerdeniz.

Aynı kaynaktan beslenenler de tıpkı her şeyi bizim gibi duyar, bizim gibi
değerlendirirler. Aksine, bizimle aynı memeden süt emmeyenlerle düşünce
kardeşliği -dolayısıyla da, beğendiğimiz şeyleri takdir etmeleri- söz konusu
olmayabilir. Bizim kimseye bir şey demeye hakkımız yok; tabiî kimsenin de
bize.

İslâm, toplumun değişik kesimleri arasında imtiyazın karşısındadır ama o,
ilmi ve ilim adamını yükseltir ve tebcil eder.

İbn Mâce’nin rivayet ettiği hadis-i şerifte, “İlim talep etmek her Müslümana
farzdır.”25 denilmektedir. Bazı ilimler farz-ı ayn, bazıları da farz-ı kifâye
olarak, her Müslüman ilim edinme mecburiyetindedir ki, bir başka hadislerinde
Efendimiz şöyle buyururlar:

“Bir kimse ilim yoluna girince, Allah (celle celâluhu) da ona Cennet’e
giden yolu kolaylaştırır.”26

İlim, bizden bu denli tebcil ve saygı görür; bizim mânevî yapımız, iç
heyecanlarımız, tefekkür hayatımız da hep bir dantelâ gibi ilim aşkı, ilim
düşüncesi etrafında örgülenir.

9. İnsanı Ruh ve Cesediyle Kavrama
Cemiyet hayatı fertle başlar. Fert âdeta, cemiyet organizmasının atomları

durumundadır.
Cemiyeti gökteki sistemlere benzetecek olursak, fert o sistem içindeki bir

yıldız gibidir. Nasıl organizma bütünü ile atom arasında ve yine gökteki
sistemle o sistemin bir parçası olan yıldız arasında bir bütünlük var, öyle de
fertle cemiyet arasında da aynı şekilde bir bütünlük mevcuttur. Ancak bu
bütünlük evvelâ ferdin kendi yapısında başlamaktadır. Biz buna ‘ruh ve ceset’
veya ‘madde ve mânâ’ bütünlüğü diyoruz.

İslâm, ruhun yanında bir ceset, maddenin yanında bir mânâ, içtimaînin
yanında bir iktisadî ve bütün bunların yanında da bir ahlâk ve terbiye demektir
ki, onda topyekün bütün bir hayatın solukları duyulur, nefesleri hissedilir.



İslâm, Kur’ân kaynaklıdır ve Kur’ân’da beşere ait ihmale uğramış hiçbir
husus yoktur. Aynı zamanda onun içinde tabiat-ı beşere uymayan hiçbir sivrilik
de mevcut değildir. O, varlık-eşya-insan açısından itidalin sesi ve soluğudur.

İslâm, hayata ait bütün meseleleri bir bütünlük içinde ele alır. Onda
meseleleri bölme ve ayırma olmaz. Bazı diyanet mensupları ferdi, ruh ve ceset
diye ikiye ayırır; bazıları tamamen ruhu, diğerleri de tamamen cesedi,
cismaniyeti öne çıkarır. Dolayısıyla her iki anlayış da ferdi bölüp parçalayıp
anlaşılmaz hâle getirmektedir.

İslâm’da ise fert, ruh ve ceset vahdeti içinde ele alınır ve aynı hakikatin iki
ayrı yüzü kabul edilir. Ruh ve ceset arasındaki vahdet telakkisi ailevî, içtimaî
ve idarî yapıya da aynıyla akseder, onlara da kendi boyasını çalar. Buna
mukabil değişik diyanetler ve din şeklindeki organizasyonlar hem kendi
aralarında hem de başka milletlerle münasebetlerinde âdeta birbirlerinden
kopuk bir görüntü sergilemektedirler.

10. İslâm Dışı Bazı Dinlerin İnsan Anlayışı
Bazı dinler sadece cesede bakar, onun temel disiplinleri de cismaniyet

yörüngelidir. Böylelerinin bütün çaba ve gayretleri hep çıkar ve menfaat
hedeflidir. Bir şeyin maddî menfaati varsa ona göre bir değeri de vardır; yoksa
kıymeti yoktur.

Meyve ve sebzelerin bir kıymeti vardır; çünkü insan bunlarla
beslenmektedir. Renklerin bir kıymeti vardır; çünkü göz bu renklerden maddî
bir zevk almaktadır. Tat denen şey de dilin zevki hatırına bir kıymeti haizdir.
Dokunulan şeyde, dokunma duyumuza ait bir tatmin söz konusudur.. ve neticede
her şey bu yönüyle bir değere sahiptir.

İşte bazı diyanet mensuplarının insan anlayışı, varlık hakkındaki
mülâhazaları, eşya ve hâdiseleri değerlendirişi böyledir.. ve bu anlayışa göre
insan sadece bir cesetten ibarettir.

Diğer bazıları ise, insanı yalnız ruhtan ibaret kabul ederler ki, böyle bir
anlayış da, genişlik ve derinliği olmayan tek buudlu bir hat gibidir.. ve insan
tabiatı karşısında pek çok boşluğu olan, sorgulanabilir bir organizasyon
görüntüsü sergilemektedir.

Böyle bir organizasyon, âbâ-i diyanetiyle müntesiplerine cennetler vaat etse
de, insanın aklî, kalbî ve ruhî hayatı adına hiçbir şey vaat etmediği açıktır. Ona
göre insanlar inzivahanelere çekilerek, bütün bedenî zevklerden tecerrüt



edecek, evlenmeyi kendine haram kılacak; yemeyecek, içmeyecek, hatta
dünyayı hiç düşünmeyecek; sadece ruhunun gücüne ulaşmaya çalışacak…

Öncekine nispeten bu da bir tefrittir. Böyle bir tefrit neticesinde bu yolun
sâlikleri de, zâhirî mesleklerinin aksine gidip fuhşa gömülmüşlerdir. Evet,
insanların bazı konulardaki arzu ve isteklerinin önünü almak mümkün değildir.
Almaya kalkarsanız tabiat deformasyonlarına sebebiyet verirsiniz.

Zira tutulan yol beşer tabiatına, insan yapısına zıt bir yoldur. Üç buudlu
mekânda yaşamak üzere yaratılan insan, hayalî bir atmosfer içine itilmiştir.
Hâlbuki bu yol, en mahir cambazların dahi yürüyemeyeceği kadar dar ve
amansızdır.

Nitekim, beşer bu yolda yürüyememiş; baş aşağı şehvetin ve fuhşun kucağına
düşmüştür. Hem de bunu, Allah’a ibadet mahalli inzivahanesinde yapmıştır.
İşte ifrat ve tefritin doğurduğu neticeler..!

11. Dünya Bir Çıkmazda, Kurtuluşu da Kur’ân’dadır
Dünya, içinde bulunduğu durumun vahametini iki cihan harbiyle daha bir

anladı ama, henüz sığınacağı kapıyı bulmuş sayılmaz. O kapı, Kur’ân’la açılan
Allah kapısı, sarılınacak kopmaz ip, Allah mesajı ve elemsiz-kedersiz hayat da,
onun gölgesinde geçirilecek hayattır.

Fahr-i Kâinat Efendimiz’in ifadesi içinde, Kur’ân öyle nuranî bir iptir ki, bir
ucu Allah’ın, diğer ucu da mü’minlerin elindedir. Ona tutunan, mutlak surette

kurtuluşa erer.27

Evet, kabul etmek zorundayız ki, dünya bugün bir çıkmazdadır. Ya, dönüşü
olmayan bu yolda hiç beklenmedik şekilde bir uçuruma yuvarlanacak ya da
semavî mesaja kulak verip kurtulacaktır. Bu ses, Kur’ân ve İslâm’ın sesidir.

Biz Müslümanız ve o sese bütün ruh-u canımızla bağlıyız. Biz, ensar-ı ilâhî
ve Allah’ın muvahhidleriyiz ve Fahr-i Kâinat Efendimiz’in izindeyiz; ara sıra
düşüp kalksak da O’na birer sadık bendeyiz.

Evet, gerçi o Kamet-i Bâlâ’yı tartıp ölçebilecek bir idrake sahip değiliz; ama
kat’iyen biliyoruz ki, O, Allah’ın en ekmel ve eşref kuludur ve insanlık
âleminin en ulusudur. O’nun mahiyeti muallâ, mücellâ ve musaffâdır; ne var ki,

yine de, “Muhakkak ki ben de sizin gibi bir beşerim.”28 âyetiyle anlatıldığı
gibi bir beşerdir.

Aslında bizim farklılığımız da bu tür mülâhazalarla tezahür ve tebarüz eder:



Biz, Allah Resûlü’nü delice severiz. Gidip O’nun vadisinde dolaşırken,
köyünün burcu burcu nübüvvet kokan havasını teneffüs ederken, Saadet
Asrı’nda yaşıyor olma neşvesini duyarız. Hatta O’nun ayağını bastığı toprağı
gözümüze sürme diye çekeriz. Dahası bize deseler ki: “İki Cihan Serveri’nin
mübarek kademi bu taşa basmıştı.”, o taşı biz altın mahfazalarda saklar ve ona
dudağımızı dokundurmayı büyük mazhariyet sayarız.

İşte biz O’nu bu kadar severiz; sever ve her nefeste O’nun uğruna bin defa
ölmeyi cana minnet biliriz. Bununla beraber O’nu kat’iyen ilâh gibi görmeyiz.
“O da bizim gibi bir beşerdi.” der saygı ve tazimatımızı O’nun vesileliğine

bağlarız. O, resûllerin en eşrefi ve Rahmetenlilâlemîndi29 ve O’nun bizim
içimizden çıkması insanlık için bir şeref vesilesi olmuştu.

12. Kur’ân’ın İnsan Anlayışı
Kur’ân beşerîlikten çok muallâ, mukaddes ve münezzehtir ama, takdim ettiği

hayat sistemi, beşerî, fıtrî ve tabiîdir ve müntesiplerini asla tabiatla
savaştırmamıştır; camimiz cami, yatak odamız yatak odasıdır.

Bizim evlâd u iyâlimiz arasında değişik bir vaziyetimiz; ‘Allahu Ekber’
deyip, Rabbimiz’in karşısında kemerbeste-i ubûdiyet içinde namaza
durduğumuz zaman da ayrı bir tavrımız vardır. Ahvâl-i âdiyemiz kulluğumuzla
iç içe ve muzahemesizdir.

Nabızlarımız, dinimiz, diyanetimiz için attığı aynı anda, onlarda aile ve
milletimizin sesini de duyarız. İşte bu yol Kur’ân yoludur ve bu yol Hz.
Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile açılan o büyük şehrahtır.

Efendimiz bir ömür boyu hep bu düşünceyi işlemiş; ümmetini ifrat ve
tefritten korumuştur ki, bu husus O’nun en hassas olduğu meselelerden biridir.
Bazen O, zâhiren takva gibi görülen davranışlara dahi müdahale etmiş ve
insanları istikamette tutmaya çalışmıştır.

Şerefli sahabi Abdullah b. Amr b. Âs, bütün seneyi oruçlu geçiriyordu. Allah
Resûlü bunu duyunca hemen onu karşısına aldı ve sordu:

- Bütün seneyi oruçlu geçiren sen misin?
- Evet yâ Resûlallah!
- Hayır, öyle yapma! Sadece pazartesi ve perşembe günleri oruç tut.
- Ey Allah’ın Resûlü! Ben daha fazlasına güç yetirebilirim.
- Öyle ise, bir gün ye, bir gün tut. Bu savm-ı Davud’dur ve Allah katında



en makbul nafile oruçtur.
Abdullah b. Amr işi, “Daha fazlasına gücüm yeter”le noktaladı. Allah

Resûlü’nün huzurunda söylediği son söz bu olduğu için ömrünün sonuna kadar
da, bayram günleri hariç, hep oruç tuttu.

Ne var ki hayatının sonuna doğru onun dudaklarından dökülen şu sözler,
tavsiye-yi Nebeviyeyi tutmadığına dair pişman olduğunu gösteriyordu: “Keşke
Resûl-i Ekrem’in sözünü dinleseydim. O gün, üzerime aldığım mükellefiyeti
götürebilecek durumdaydım. Hâlbuki şimdi çok zorlanıyorum. Ama O’nun
huzurunda söylediğim söze muhalefet etmek de hoşuma gitmiyor. Onun için
bu duruma katlanıyorum.”30

Osman b. Maz’un, kendisini iğdiş ettirmek istediğini ifade edince, Allah
Resûlü, bunun doğru olmadığını, sünneti içinde böyle bir davranışın
bulunmadığını söylemiş ve sonunda da, “Kim benim Sünnetimden yüz
çevirirse benden değildir.” deyivermişti.31

Her şeyin bir hikmet-i vücudu vardır. Esas olan, o şeylerden bazılarını
ortadan kaldırmak değil, onları yaradılış hikmetine uygun kullanabilmektir.
Neslin devamını netice veren bir duygu ortadan kaldırılamaz. Belki makul ve
meşru şekilde kullanılır ve ondan istifade edilir.

Aslında Efendimiz de bizlere hep bu prensibi talim etmiştir. “Dinde
ruhbanlık yoktur.”32 ifadesiyle vecizelendirebileceğimiz bu prensip, ne
Efendimiz devrinde ne de daha sonra asla zedelenmemiştir.
1 Kehf sûresi, 18/110.

2 Buhârî, gusül 12; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/291.

3 Rûm sûresi, 30/20.

4 Fâtır sûresi, 35/11.

5 İsrâ sûresi, 17/70.

6 Rûm sûresi, 30/20-21.

7 Rûm sûresi, 30/23.

8 Rûm sûresi, 30/24.

9 Yâsîn sûresi, 36/68. Benzer lafızların bazıları için bkz.: Bakara sûresi, 2/164; Ra’d sûresi, 13/4; Nahl
sûresi, 16/12, 67.

10 Nebe sûresi, 78/6.

11 Tâhâ sûresi, 20/55.

12 Rahmân sûresi, 55/10-13.

13 Mülk sûresi, 67/15.



14 Buhârî, teyemmüm 1, salât 56; Müslim, mesacid 3, 4, 5; Ebû Dâvûd, salât 24; Tirmizî, mevâkît 119,
siyer 5; Nesâî, gusül 26, mesacid 42; İbn Mâce, taharet 90.

15 Sanayi İnkılabı, 18. yüzyılda İngiltere’de başlayan ve iki yüzyıl içinde dünyanın tarımla uğraşan nüfusunu
radikal biçimde azaltarak (1750’lerde % 80-90’dan 1950’lerde % 50-60’a) insanı artan ölçüde hizmet ve
mamul mal üreticisi hâline getiren köklü sosyo-ekonomik değişmenin adıdır. Bu gelişme özellikle Batı
insanının hayat tarzını ve seviyesini esaslı biçimde değiştirmiştir.

16 Bazıları için bkz.: Yâsîn sûresi, 36/68; Bakara sûresi, 2/164; Ra’d sûresi, 13/4; Nahl sûresi, 16/12, 67.

17 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/18-19; Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-mülûk  1/526.

18 İbn Hacer, el-İsâbe 2/87.

19 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/256-257.

20 Hicr sûresi, 15/9.

21 Bkz.: Fecr sûresi, 89/28.

22 Fatiha sûresi, 1/6.

23 Fâtır sûresi, 35/28.

24 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 1/225, 4/399, 5/50; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/343.

25 İbn Mâce, mukaddime 17.

26 Müslim, zikir 38; Tirmizî, ilim 2; İbn Mâce, mukaddime 17.

27 Bkz.: Müslim, fezâilü’s-sahabe 36; Tirmizî, fezâilü’l-Kur’ân 14.

28 Kehf sûresi, 18/110; Fussilet sûresi, 41/6.

29 Bkz.: Enbiyâ sûresi, 21/107.

30 Buhârî, savm 54-59; Müslim, sıyâm 181-193; Nesâî, sıyâm 76.

31 Buhârî, nikâh 1; Müslim, nikâh 5; Nesâî, nikâh 4.

32 Bkz.: Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/510.



D. İÇTİMAÎ YAPININ ESASLARI
İslâm’ın içtimaî yapısı üç temel esasa dayanır. Bunlardan birincisi vicdan

duruluğu, ikincisi müsavat (eşitlik), üçüncüsü ise teavün (yardımlaşma)
düsturudur. Şimdi sırasıyla bu hususları teker teker arz etmeye çalışalım:

1. Vicdan Duruluğu
İslâm içtimaî yapıyı şekillendirmede evvelâ ferdi ele alır. Çünkü, fert

istenen kıvamda olmadıkça cemiyetin istenen ölçüler içinde şekillenmesi
imkânsızdır. Ferdin istenen kıvamı alması ise, ancak vicdan duruluğuna
bağlıdır.

Vicdan duruluğu, her türlü zaaftan kurtulmanın yanında, bütün faziletlerle
mücehhez olmanın da diğer bir adıdır. Vicdan saflaşınca, insan bütün
kayıtlardan âzâde hâle gelir ki, hürriyetin hakikî neşvesini duyanlar da ancak
vicdanı duru olanlardır.

Vicdanı duru olan bir insanın gönlünde hasis düşüncelere yer yoktur. Onun
korkusu sadece Allah’tandır; O’ndan korkar, O’na saygı duyar ve kimse
karşısında tezellüle tenezzül etmez.. hiç kimseden şahsı adına bir talepte
bulunmaz. Böyle birinde ölüm endişesi ve istikbal korkusu da yoktur. İşte
İslâm’ın içtimaî yapısının temelinde evvelâ böyle bir vicdan duruluğu
mevcuttur.

Ruhun irade, his, zihin ve kalb gibi duyu vasıtaları aynı zamanda vicdanın da
en önemli temel esaslarıdır. Bunlar insanı burada insanî kemalâta, ötelerde de
ebedî mutluluk ve Cenâb-ı Hakk’ı müşâhede ve hoşnutluğuna ulaştırırlar.

Vicdan, Hakk’ı gösteren pırıl pırıl bir aynadır ve Zât-ı ulûhiyete tercüman
olmada da eşi menendi yoktur. Elverir ki o, sesini duyuracak kulaklar
bulabilsin!..

Vicdan; ruhun hissi, müşâhedesi ve idrakidir. Bu sebeple o, hep mekân-üstü,
ötelere açık, kıstasları sağlam ve melek masumiyetine denk bir ismete sahip
nuranî bir mekanizmadır.

Müftüler çoktur ve hemen hepsi de anlayabildiklerince, aynı kaynaklara
müracaat eder ve ona göre fetva verirler. Vicdan, nazarı keskin öyle bir
müftüdür ki, fetva verirken hakikate göre fetva verir ve verdiği fetvalarda da
kimseyi yanıltmaz.



a. Vicdan Duruluğu ve Muhasebe Duygusu
Bir sistem ne kadar güçlü, getirdiği kanunlar ne derece muhkem olursa olsun,

fert, o sistem ve kanunları kabul edecek vicdan duruluğuna ulaştırılmamışsa,
çok fazla bir şey yapılmış sayılmaz.

Söz gelimi, “Zinaya yaklaşmayın!”1, “Aranızda, mallarınızı haksızlıkla
(haram yollarla) yemeyin!”2 ve “Şahitliği gizlemeyin!”3 gibi Kur’ânî
düsturlar, birer emir ve birer kanun şeklinde vaz’edilmiş olsa da, eğer fertler
pratikte bu hayatî düsturları içlerine sindirememişlerse/sindiremiyorlarsa bu
düsturların yüzlerce defa tekrarının ne fert ne de cemiyet adına hiçbir yararı
olmayacaktır.

Bu sebeple, hem düsturlar çok sağlam ve muhkem olmalı hem de fertler bu
düsturları yerine getirecek seviyede yetiştirilmeli ve vicdanları dupduru hâle
getirilmelidir ki, teklif ve tavsiyeler de havada kalmasın.

Kur’ân, birçok âyetiyle insanı, “Nerede, ne zaman ve ne yaparsan yap,
mutlaka Cenâb-ı Hakk’ın murakabesi altındasın!” hususuna uyararak bütün
davranışlarını böyle bir atmosfer altında planlamaya ve yaşamaya çağırır.

“Üç kişinin bir araya gelip gizli fısıldaştığı bir yerde, dördüncü mutlaka
O’dur.”4 âyeti ile, “(Ey Habibim!) Ne iş yaparsan yap, ey insanlar, sizler de
ona dair Kur’ân’dan ne okursanız okuyun ve ne yaparsanız yapın, her
yaptığınıza daldığınız an mutlaka sizi görürüz.”5 âyeti ruhlarımıza bu gerçeği
duyurmaktadır.

Diğer taraftan, “And olsun ki, insanı Biz yarattık. Nefsinin kendisine ne
fısıldadığını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız.”6 mealindeki âyet
de aynı noktaya parmak basmaktadır.

Vicdan bu mânâlarla donatılmalı, gönül bu âyetlerin ürperti veren
soluklarıyla beslenmeli ki, istenen yapı da teşekkül ve tekevvün edebilsin. Aksi
hâlde, söylenen güzel şeyler, sadece ütopik birer nazariye olmaktan öte
geçemez.

Burada vicdan duruluğunun nasıl bir tablo sergilemeye vesile olduğunu
göstermek bakımından bir iki müşahhas misal arz etmek istiyorum; ta ki,
serdedilen düşünceler, tecridin soğukluğundan kurtulup, olabilirlik adına bize
birer fikir versin.

Hz. Ömer’in (radıyallâhu anh) bir gün sırtındaki kırba ile Medine



sokaklarında dolaştığı görülür ve kendisine sebebi sorulur.
“Halife oldum diye içime bir gurur geldi. Derdim, bunu telafi etmekti.”

karşılığı alınır.7

Bir başka tablo: Yine Hz. Ömer bir gün hutbe irad etmektedir. Söylediği
sözler dinleyenlerin içini bir kor gibi yakmakta ve bir kevser gibi yıkamaktadır.
Bir aralık hiçbir münasebeti yokken hutbesini keser ve şu mealde sözler
söylemeye başlar:

“Ey Hattab oğlu Ömer! Daha dün deve çobanlığı yapıyor ve develerle
güreş tutuyordun. Bugün ise halifesin!” Bunları söyler ve hutbesini bitirir.

Daha sonra sorarlar: “Bu şekilde konuşmanın sebebi neydi?”
Cevap verir: “Konuşurken içime halife olduğum düşüncesi geldi. Ben de

bu sözlerle o mülâhazaya mukabelede bulundum.”8

İşte vicdan duruluğu ve işte muhasebe duygusu! Düşünün ki, Ömer
(radıyallâhu anh), o gün bir devlet reisidir, ama nefsiyle sık sık yüzleşen bir
devlet reisi…

Halid, azledilip Medine’ye getirilirken yolda bir hutbe irad eder ve
askerlere hitaben, “Askerlerim, Ömer beni azletti!” der. Halid’i canı kadar
sevmesine rağmen baldırı çıplak bir asker hemen kılıcı üzerine doğrulur ve
“Kumandan, kendine gel! Bu senin yaptığın isyandır, fitne çıkarmaktır .”
tembihinde bulunur; bulunur ama, Halid’in cevabı da hazırdır: “Ömer varken
kimin haddine isyan etmek ve fitne çıkarmak!”

Daha sonra gelir ve halifenin huzurunda mal beyanında bulunur. Halid’in
defteri temizdir. Ancak yine de eski vazifesi kendisine verilmez. Buna rağmen,
ordular sevk etmiş, imparatorlukları dize getirmiş koca kumandan kendisi için
reva görülen bu şeylerin hiçbirini mesele yapmaz. Öyle ki, kumandan olarak
vazife gördüğü orduda, alt rütbedeki birinin emrinde nefer olarak vazifesine

devam eder.9

Vicdan duruluğu onu, benlik dahil, her şeyi toplumun selâmeti için feda
etmeye hazır hâle getirmişti.

b. Duru Vicdanın Hürriyet Ufku
Vicdanı duru bir insan, Allah’tan (celle celâluhu) başka hiç kimseden

korkmaz. Herkesin ondan korkup ürktüğü ölüm dahi böyle birince şeb-i arûs
görülür. Öyle ki, Rabb’e kavuşmanın neşvesi onun bütün benliğini sarmıştır;



sarmıştır, korku ve endişeye o bünyede zerre kadar yer kalmamıştır.
Aksine o ölürken hayatının en son fakat en lezzetli anını yaşamaktadır. Çünkü

ölümü, her türlü ürperticilikten uzak ve bütün güzelliğiyle görmüştür. Onun
ızdırabı, bu güzelliği ömrünü körlük içinde geçirenlere gösterememekten
kaynaklanmaktadır.

Kur’ân-ı Kerim, böyle düşünüp ve ölümü böyle değerlendiren korkusuzları
şöyle tebrik ve tebcil eder:

“Allah, şüphesiz Kendi yolunda savaşıp, öldüren ve öldürülen mü’minlerin
canlarını ve mallarını, Tevrat, İncil ve Kur’ân’da söz verilmiş bir hak
olarak, Cennet’e karşılık satın almıştır. Verdiği sözü Allah ’tan daha çok
tutan kim vardır? Öyleyse yaptığınız alışverişe sevinin; bu, büyük
mazhariyettir.”10

Allah (celle celâluhu), dünyevî her türlü kayıttan âzâde hâle gelen
mü’minlerden mallarını ve canlarını satın almıştır; onlar da bu suretle hırs
hastalığından kurtulmuşlardır. Karşılığında da kendilerine Cennet vaad
edilmiştir.

Onlar, “Kim Allah’ın adının yücelmesi için mücahede ederse, o, Allah
yolundadır.”11 fehvâsınca, Allah’ın yüce adının, gönül âleminde, fikir
hayatında, içtimaî yapıda şehbâl açıp yükselmesi, yükselip bir bayrak gibi
ufuklarında dalgalanması istikametinde varlarıyla-yoklarıyla bu uğurda seve
seve nefislerini feda ederler. Zaten cihadın çerçevesi de budur. Aslında bu
resme de böyle bir çerçeve gerektir.

Onlar ki, öldürürler ve ölürler; Allah yolunda seve seve ölüme atılır ve asla
ölümden endişe etmezler. Çünkü dünyaya ait hiçbir şey onların ayaklarına
pranga, boyunlarına tasma olamamıştır.

Onlar serbest ve hürdürler. Öyle ki, icabında onlar, sıratın üstünde oynar,
gidip Cehennem’de kaylûle yapar ve Cennet’te de gece uykusuna çekilirler..
evet, onlar o kadar rahattırlar. Cihanla hesaplaşır, fakat zerrece endişe
duymazlar.

Ben, Yunus Emre’nin, dinin özüyle istihza gibi anlaşılan bazı sözlerinden,
onun, insanların mâbut hâline getirdikleri ne kadar totemleri varsa, onlarla
istihza mânâsını anlıyorum:

Ben dervişim diyene bir ün edesim gelür,
Seğidüben sesine varup yetesim gelür.



Sırat kıldan incedir kılıçtan keskincedür,
Varup anun üstüne evler yapasım gelür.
Altında Gayya vardur içi nâr ile pürdür,
Varuban ol gölgede biraz yatasım gelür.
‘Od’a gölge dedüğüme tânetmenüz hocalar,
Hatırınuz hoş olsun yanub tütesim gelür.
Ben günahumca yanam rahmet suyiyle yunam,
İki kanat takınam biraz uçasım gelür.
Andan Cennet’e varam Cennet’te Hakk’ı görem,
Hûri ile gılmânı bir bir kocasım gelür.
Derviş Yunus bu sözi eğri büğrü söyleme,
Seni sîgaya çeker bir Molla Kasım gelür.
Yunus’un bu sözlerinde, bizim totemlerimizle ve değişik endişelerimizle,

korkularımızla istihza vardır. Onun mısralarında hep hür vicdanın sesi ve
feryadı duyulmaktadır.

Bu, aynı zamanda bütün totemlere de bir baş kaldırma, ‘Lâ ilâhe illâllah’ı
yürekten söylemenin ve ‘Muhammedün Resûlullah’ı vicdanında duymanın
adıdır.

c. Kahramanlıklar Korkusuzların Eseridir
Vicdanı duru bir insan asla ölüm endişesi duymaz. Çünkü o, hürriyetin

zirvesine yükselmiştir.
Her gün ölüm korkusunu boyunlarına sarılmış yılan gibi taşıyan insanların

kendilerine veya içinde bulundukları cemiyete faydalı olacakları şüphelidir.
Onların sararmış yüzleri, titreyen el ve dudakları bize bunu söylemektedir.

Sağlam bir cemiyeti, hayatı istihkâr edenler kurar ve yine onlar korurlar. Bir
milletin idbârını (çöküş) ikbâle (yükseliş) çevirenler/çevirecek olanlar da yine
bu korkusuzlardır. Kur’ân bir hâdise münasebetiyle, bizlere bu korkusuzları
destanlaştırıp şöyle anlatır:

Şöyle ki, Uhud’da kolu kanadı kırılan Müslümanlar, bu halleriyle müşrik
ordusunu takibe hazırlanırlar ki, tarihin bize ‘Bedr-i Suğrâ’ diye anlatacağı bu
hâdise, korkusuz insanların nelere muktedir olduğunu göstermesi bakımından
çok önemlidir.

Nuaym b. Mesud o gün henüz Müslüman olmamıştır. Medine’ye gelerek



Müslümanların içine korku salmak ister. Gayesi Müslümanlar’ı bu takip
işinden vazgeçirmektir. Onlara Mekkelilerin büyük bir orduyla tekrar gelmekte
olduklarını söyler ve Medine’de tek bir Müslüman bırakmama niyetinde
bulunduklarını ilave eder. Ancak onun bu sözleri Müslümanlar’ın sadece iman

ve tevekküllerini şahlandırır.12 İşte aşağıdaki âyet bize bu tabloyu
anlatmaktadır:

“İnsanlar onlara, ‘Düşmanlarınız size karşı bir ordu topladılar, onlardan
korkun!’ dediler. Bu, onların imanını artırdı da, ‘Allah bize yeter, O ne güzel
vekildir.’ deyiverdiler.”13

Hiçbir istikbal endişesi duymadan, ölümü istihkâr edip, herkesin ölümden
kaçtığı ölçüde ölümün üzerine yürüyen bu korkusuzlar, ancak hür vicdanların
yapabileceği bir kahramanlık sergilemişlerdir.

Zaten tarih yapan da işte bu tür kahramanlardır ve böyle büyük meseleleri
ancak, çeşitli mevcelenmelerden sonra istenilen durumu kazanmış kıvamında
ruhlar halledebilir.

Hırsını aşamamış, korkuyu yenememiş, makam, mansıp ve mevki
düşkünlüğünden kurtulamamış, gönlünü herhangi bir koltuk sevdasına kaptırmış
veya bütün hisleriyle bir siyasî partinin başında kalmaya kilitlenmiş ya da bir
başka kaprisinin altında ezilmiş kimselerin -ısrarla söylediğimiz gibi- ne fert ne
cemiyet ne de insanlık adına en küçük bir mesele halletmeleri mümkündür.

d. Zirvedeki Ruhlar
Tarihe bu nazarla baktığınızda, cihan çapında muvaffakiyetleri; candan-

cânândan, yurttan-yuvadan ve her türlü ten sevdasından geçebilen ve bu
yönleriyle hasbîliği, diğergamlığı ve yaşatma arzusuyla yaşama tutkusunu terk
etmeyi temsil edenlerin gerçekleştirdiğini görürsünüz. İşte bunlardır zirvedeki
ruhlar!

Zirvedeki ruhlar; düşünceleri duru, seciyeleri temiz, vücutları dinç, gözleri
keskin, bakışları berrak, yürekleri topyekün insanlığa karşı insanî hislerle
dolup boşalan, kendi millet ve çevrelerine karşı da sevgi, merhamet ve
hoşgörüyle çarpan; dünden bugüne tarihî hâdiselere yön vermiş, tarihin yükünü
ense kökünde taşımış birkaç düzine kudsîlerdir.

Zaman, işte bunlar ve bunların sundukları mesajlarla itibarîlikten çıkarak
değer kazanır; mekân ve mekânın bağrındaki kara delikler onların aydınlık



düşünceleri sayesinde Cennet koridorları hâline gelir. Tek bir düşünce, tek bir
anlayış, tek bir mâbuda inanç etrafında kenetlenerek, varlık ve birliklerinin
şuurunda olmaları, onların en önde gelen vasıflarındandır. Bu vasıfla hep
zirvelerde dolaşır; şereften şerefe, zaferden zafere koşarlar.

Heyecanlanıp harekete geçmelerini gerektiren herhangi bir sebep olmadığı
veya kendi iç dünyaları ile meşgul bulundukları dakikalarda yüzleri yerde,
fevkalâde sakin, uyumlu ve melek oldukları hissini uyandırırken; ülke ve millet
hesabına harekete geçtikleri zamanlarda ise birdenbire çelikleşir, granitler gibi
sağlam bir duruş sergilerler.

Normal ve tabiî hâlleri içinde, ruhlarındaki şecaat ve yiğitliği sezmek
oldukça zordur. Bu hâlleriyle onlar yumuşaklardan daha yumuşak, incelerden
daha ince ve olabildiğine naziktirler. Ancak, iş başa düşüp hizmete
çağırıldıklarında ise birdenbire değişir, bambaşka bir hâl alırlar.

Yurt ve milletleri için gündüzleri soluk soluğa koştururken, geceleri uyku ve
istirahat nedir bilmezler. Bütün bir hayat boyu çırpınır durur, hem Hakk’ı hem
de halkı hoşnut etmeye çalışırlar.

Herhangi bir sebeple düzenleri bozulup kuvvetleri dağılsa, şevklerini
söndürüp ümitlerini kıracak hâdiseler peşi peşine birbirini takip etse,
semalarındaki bütün yıldızlar birer birer dökülüp çevrelerinde karanlıklar kol
gezse de, zerre kadar sarsılmazlar. Böyle bir durumda derhal Yaradanlarına
döner, inançla kanatlanır ve muhteşem geçmişleriyle bütünleşerek, yepyeni bir
şevkle bir kez daha yeniden dirilir ve yeniden yollara koyulurlar.

Mâbudlarıyla baş başa kaldıklarında her biri incelerden ince birer kalb ve
vicdan insanı olan bu yiğitler, vatan ve millet düşmanlarıyla karşılaştıkları er
meydanlarında tamamen ayrı bir hâl, ayrı bir hüviyet alırlar. Câhız’ın da ifade
ettiği gibi, “Onlardan kaçan kurtulamaz, uçan uçmaya fırsat bulamaz!”

Onların dolaştıkları yerlerde tepeler dümdüz, düzlükler de pürüzsüz olur.
Hücuma uğramadıkça kimseye hücum etmeyi düşünmez; hücum edince de ülke
ve millet düşmanlarına aman vermezler. Öyle ki arkasına düştükleri şeyi elde
edinceye kadar durma dinlenme bilmez, uyku ve istirahata iltifat etmezler...

Nefretten nefret eder, kötülükleri iyilikle savmaya çalışır; hasımlarına karşı
dahi âdiliğe tenezzül etmez, hep mertçe davranırlar. Mağlup edip dize
getirdikleri kimseleri, hiçbir şey olmamış gibi karşılar ve onlara karşı
centilmenlikten zevk duyarlar.



Her işlerinde akıllı ve basiretlidirler. Zekâ ve firasetleriyle en halledilmez
gibi görünen meseleleri dahi anında halleder, bedbinlik ve karamsarlık içinde
çırpınıp duran sineleri ümit ve azimle şahlandırırlar.

Ne var ki, dehaya denk bu üstün fıtratlar, o muhteşem zekâ ve kabiliyetlerini
hep millet yararına kullanırlar. Bunu yaparken, başkalarına zararlı olmaktan
fersah fersah uzakta dururlar.

Ülke ve milletlerini derin bir aşkla sever, bu uğurda maddî ve mânevî her
türlü füyûzât hislerinden fedakârlıkta bulunur ve bu yolda ölmeyi hayatlarının
gayesi bilirler.

Milletlerin başına gelen bir felâket, onları ta can evinden vurur ve dünya
zevk u lezzeti adına her şeyi onlara unutturur. Bu felâketi atlatacakları güne
kadar da evlerinde, obalarında diriliş ninnileri söyleyerek gelecek nesillerde
mücadele azim ve ruhunu geliştirip; onlara, esaret altında zilletle yaşamaktansa,
izzetle ölmeyi öğretir, dün ve bugün kaybettikleri şeyleri onlarda kazanmaya
çalışırlar.

İnandıkları düşünce istikametinde millete hizmet aşkı onların ruhlarına o
kadar hâkimdir ki, mektepte, kışlada, tarlada, dükkânda alışverişte, memuriyet
masası başında, seccade üzerinde, namazgâhta, mecliste, meclis kürsüsünde ve
bakanlık koltuğunda hep onu mırıldanır, onunla oturur, onunla kalkarlar.

İçtimaî yanları ve mâşerî iradeleriyle fevkalâde kuvvetlidirler. Millî her
meseleyi şahsî ve ailevî her türlü menfaatin üzerinde tutar ve bu uğurda
cansiperâne mücadele verirler.

Her türlü güç ve kuvvete, her çeşit hıyanet ve ihanete karşı en metin, en
sağlam kaleleri, o durulardan duru saf inançları ve o inançtan kaynaklanan
yüksek heyecanlarıdır. Bu sağlam sığınakları sayesinde en aşılmaz gibi görünen
şahikaları aşar, en dev engelleri yener, en onulmaz dertlerin dahi rahatlıkla
üstesinden gelebilirler.

Onların meclislerinde gece ve kıştan söz edilmez. En karanlık durumlarda
dahi onların düşünce dünyalarında cihanları aydınlatacak ışık kaynakları, karı-
buzu yerle bir edecek hararet ve enerji menbaları feveran edip durmaktadır.

Onların bu cennet iklimlerinin dışında yığınlar ümitsizlik içinde boğulurken,
onlar inanç mekiklerini bir başka ümit haliçesinde hareket ettirerek, gözlere ve
gönüllere ayrı ayrı güzellikler sunar ve ayrı ayrı diriliş yollarını gösterirler.

e. Vicdanı Duru Olanlar



Vicdanı hür insanlar hasis endişeleri çoktan aşmışlardır. Öyle ki onlar için
hayat değil de âdeta ölüm bir tutkudur. Sa’d b. Muaz’ın yaptığı duada bu tutku
ne kadar açıktır. O, aldığı yara sebebiyle durmadan kan kaybetmesine ve her an
ölüme bir adım daha yaklaşmasına rağmen ellerini açar, şu mealde sözlerle
hislerini dile getirir:

“Allahım! Eğer bir gün Kureyş müşrikleriyle tekrar yaka-paça olunacaksa,
beni yaşat ki, yine Habîb-i Edîbi’nin yanında yerimi alayım. Yok, eğer böyle
bir karşılaşma ve böyle bir kavga mukadder değilse ruhumu kabzet ki, Sana
kavuşayım!”14

Bu duasıyla Sa’d b. Muaz, esasen bütün duru vicdanlara tercüman
olmaktadır. Rabbe kavuşma anı onların hasretle bekledikleri andır. Onlar için o
an bir şeb-i arûstur. Hz. Yusuf’un “Beni Müslüman olarak öldür ve salihlere
ilhak et!”15 şeklindeki duası da nübüvvet diliyle böyle bir şeb-i arûs
çağrısıdır.

Duru vicdan, her idealde ve her davada müspet mânâda tesirini gösterir. Zira
samimî olarak kim ne isterse, Allah onu verir. Samimiyet ise vicdan
duruluğunun ayrı bir buud ve derinliğidir.

Gandhi, davasında samimî idi. Akıllıca yollarla İngiliz müstemlekeciliğine
karşı direnişe geçmiş ve ideali uğruna da her şeyini feda etmişti. En fakir bir
Hintlinin hayat standardını seçmiş, lükse, debdebeye asla avans vermemiş ve
neticede de muvaffak olmuştu.

Düşünce itibarıyla o bir Hindu idi; ayrı bir kültür, ayrı bir inancın
çocuğuydu, ama samimiydi ve ondan dolayı da güçlüydü. O, samimiyet ve
vicdan duruluğunun mükâfatını görmüştü.

Jan Dark da kendi anlayışı çerçevesinde bir samimiyet âbidesiydi. Bu
efsanevî kadın, alevler içinde yanmayı, o güne kadar söyleyip
savunduklarından dönmeye tercih etmişti. Vücudu, dört bir yandan dev alevler
içinde erimiş, bükülmüş, kömürleşmişti ama o, kararlı, aynı şeyleri
mırıldanıyordu. Bu kül yığını bir süre Fransız milletinin mihrabı hâline
gelmişti; siyah kehribar atının üstünde saygı duyulan bir mihrap…

Jan Dark’ı her türlü Hıristiyan tahrifatının üstünde bir mevkie yükselten,
onda şahit olunan vicdan duruluğu ve ruh safvetiydi.. evet, onun göz kamaştıran
sihri, bu güçte gizliydi.



f. Tevhid Şuuru
Vicdan duruluğunun diğer bir tezahürü, tevhid şuurudur. Cenâb-ı Hakk’ın

zâtında şerîki olmadığı gibi, ef’âl ve esmâsında da misli, mesîli yoktur. Bütün
kevn ü mekân ve bütün hâdiseler O’nun kudret elindedir. O’ndan başka hiç
kimse de zatında bir iş yapmaya muktedir değildir.

Öyle ise, Rab ile kul arasına bir başka kul ve beşerin girmesi mânâsız bir
davranıştır ve hiçbir faydası da yoktur. İnsanın tevekkül ve güveni Allah’a
olmalıdır. Zaten mutlak teslimiyet de ancak Cenâb-ı Hakk’a karşı gösterilir.

Bütün insanları bir çizgide toplayacak en büyük fasl-ı müşterek, tevhid
anlayışıdır. Böyle bir fasl-ı müşterekte birleşemeyen insanların başka bir
çizgide birleşmeleri imkânsızdır.

Onun içindir ki, Allah Resûlü Kur’ân’ın diliyle insanları ve bilhassa Ehl-i
Kitab’ı davet ederken bu müşterek fasılda birleşmeye, yan yana gelmeye ve
omuz omuza vermeye davet eder. Âyet mealen şöyledir:

“Ey Kitap Ehli! Ancak Allah’a kulluk etmek, O’na hiçbir şeyi eş
koşmamak, Allah’ı bırakıp birbirimizi Rab olarak benimsememek üzere,
bizimle sizin aranızda müşterek bir söze gelin. Eğer onlar her şeye rağmen
yüz çevirirlerse, ‘Bizim Müslüman olduğumuza şahit olun!’ deyin.”16

Ey Ehl-i Kitap! Ey Ehl-i Mektep! Ey okuyanlar! Ve ey âyât-ı tekvîniye ve
şeriat-ı fıtriyenin ruhuna nüfuz etmeye çalışanlar! Her emir ve her fennin ilan
ettiği hakikatleri görüp bilenler, Hakikatler Hakikati’ne açık duranlar, gelin, siz
ve biz, aramızda müşterek bir kelime etrafında toplanalım; toplanalım ve
arkamızdaki yığınları saptırmayalım, onları inhirafa zorlamayalım; efkâra
teşettüt (dağınıklık) vermeyelim, o zavallıların düşünce dünyalarını
bulandırmayalım.

Nedir o tek kelime ki, Hz. Âdem’den asrımıza kadar bütün insanlar onu fasl-ı
müşterek sayıp, etrafında toplanmaktadırlar? Evet, o tek kelime, tevhiddir ve
Ehl-i Kitap, Ehl-i Mektep de böyle bir tevhide davet edilmektedir.

“Yalnız Allah’a kulluk edelim ve bazımız bazımızı Rab edinmeyelim.”17

Allah tektir; O’nun eşi-menendi, zıddı ve niddi yoktur. Allah bir olur, başka
olamaz. Bütün kevn ü mekânlar da O’nun tasarrufundadır.

Peygamber dahi olsa bir başkası, Mâbud-u Mutlak’ın gönüllerdeki yerini
işgal edemez ve etmemeli… Onun içindir ki, Hz. Mesih’e, Hz. Üzeyir’e ‘Allah’



veya ‘Allah’ın oğlu’ denilemez. Nasıl onlara denilemezse, Efendiler Efendisi
Hz. Muhammed’e de (sallallâhu aleyhi ve sellem) denilemez. O, Allah’ın en
eşref mahlukudur ve en önemli unvanı da kulluktur.

İnsanları bir çizgide birleştirecek en büyük fasl-ı müşterek, işte bu tevhid
şuurudur. Tevhid anlayış ve şuuru, üzerinde ittifak edilecek en sağlam zemindir.

Şirkin zemini kaygandır, onda istikrar söz konusu değildir. O, birbiri ardına
insanlığı kaostan kaosa sürükleyen feodalizmiyle, kapitalizmiyle, sosyalizmiyle
ve komünizmiyle insanlığa acılar çektiren bir belâdır.

g. Davetimiz Tevhidedir
Biz, “Hz. Mesih’i veya Hz. Üzeyir’i ilâh edinmeyin, hahamlarınızı ve

papazlarınızı Rab edinmeyin!” derken kendimiz de bu prensiplere âzamî ölçüde
riayet etmeye çalışıyoruz.

Biz, “Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ilâhtır veya Allah’ın
oğludur.” demiyoruz ve yine biz, canımız kadar sevmemize rağmen Hz. Ebû
Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’ye rablık isnat etmiyoruz.

Bir başkası kalkıp da onlara böyle bir isnat ve iftirada bulunursa, onların
karşısına ilk dikilecek olan da bizleriz. Biz, bütün insanlarla aramızdaki bu
fasl-ı müştereke riayet ediyoruz ve başkalarının da riayet edeceğini umuyoruz.

Ayrıca biz, “Allah’tan gayrı, bazımız bazımızı Rab edinmeyelim,
putlaştırmayalım, ona müracaatı esas kabul etmeyelim; O affetmezse kimse
affedilmez, O bağışlamazsa kimse bağışlanmaz, O elimizden tutmazsa,
başkaları da biz de kurtulamayız.” diyor ve herkesi bu anlayışa çağırıyoruz.

Bununla beraber, ey muhatabımız olan sizler, eğer yüz çevirir, sırat-ı
müstakîmi bırakırsanız ve aramızdaki fasl-ı müşterek olan Allah’a imandan

ayrılırsanız, bize düşen, “Biz, Allah’a teslim olduk.”18 demekten ibaret
olacaktır.

2. Hukuk Karşısında Eşitlik
Bütün insanlar hukuk karşısında eşittir. Bizim içtimaî yapımızın ana

esaslarından biri de işte bu müsavat prensibidir. Hiçbir kimsenin diğer bir
kimseye üstünlüğü söz konusu değildir. Üstünlük takva iledir. Ne var ki, o da
hukuku tatbikte bir ayırıcı özellik olarak kabul edilemez.

Müsavat anlayışı cemiyet hayatında bir şuur merhalesidir. Vicdan duruluğuna
ermemiş fert ve toplumlarda böyle bir şuur merhalesi müşâhede etmek



imkânsızdır. Çünkü böyle bir ortamda totemler, firavun yapılı insanlar vardır.
En küçük bir menfaat karşısında el-ayak öpen tiranlar, güçlerini ve

zalimliklerini ancak zayıf mazlumlara tatbik eden firavunlar, Cenâb-ı Hakk’ın
intikam eli yakalarına yapışınca küçüldükçe küçülen, ama niyetlerinde hep
firavunluklarını devam ettiren, onun için de affa liyakatleri olmayan cebbar
hodfuruşlar ve kendini beğenmiş bütün mütekebbir sefiller.. evet, işte
böylelerinin hükmettiği toplumlarda müsavattan söz edilemez.

Böylelerinin var olduğu bir cemiyette adalet yere serilmiş demektir. Onun
içindir ki, biz müsavat anlayışını bir şuur merhalesinin neticesi olarak görüyor,
öyle değerlendiriyor ve diyoruz ki, fertler vicdan duruluğuna ulaşmadan
müsavat esasına dayalı bir toplum teşekkülü mümkün olamaz. Cemiyet öyle
olmayınca da sağlam bir içtimaî yapı vücut bulamaz.

Firavun ahlâkının kol gezdiği, Karun karakterinin yaşandığı bir topluluğu
bekleyen mukadder netice, ya içtimaî dalgalanmalar arasında hercümerç veya
toptan yerin dibine batmaktır ve son anda Hz. Musa’ya sarılmanın da bir
faydası yoktur.

Sa’lebe’nin, iş işten geçtikten sonra Allah Resûlü’ne dehaleti fayda

vermemiştir.19 Koyunda, keçide, malda ve mülkte takılıp kalanların vicdan
duruluğu ne korkunç bir yalandır!.. Sadece âh u efgândır onlardan gök kubbede
bâki kalan!.. İşte, cemiyetleri kendi enkazları altında kalıp ezilenler ve işte

yurtları!.. Kur’ân diyor: “Yok mu ibret alan!..”20

a. Pratikte Eşitlik
Mutlak müsavat esası yeryüzünde İslâm’la gerçekleşmiştir. Kur’ân,

insanların ana-baba birliğine dikkat çekmiş21, Efendimiz de onları bir tarağın

dişlerine benzetmiştir.22 Ayrıca bu mesele, teoride bırakılmamış, pratiğe
dökülerek içtimaî hayatın bir parçası hâline getirilmiştir.

Şüphesiz varlığın özü ve hulâsası, Hz. Muhammed Mustafa’dır (sallallâhu
aleyhi ve sellem). O, Eşref-i mahlukattır. Cenâb-ı Hak O’nu sıfât-ı sübhaniye
ve esmâsına en câmî bir ayna olarak yaratmıştır. İlk yaratılan nur, O’nun
nurudur. Zira bizzat İki Cihan Serveri, “Allah’ın ilk yarattığı, benim
nurumdur.”23 buyurmuşlardır. Bir başka hadiste ise, “Allah’ın ilk yarattığı,
kalemdir.”24 denilmiştir.



Bundan da anlaşılıyor ki, kâinat kitabının yazılmasında kullanılan ilk kalemin
mürekkebi, Allah Resûlü’nün nuru olmuştur. Aslında mürekkep de kalem de,
O’nun nurudur. Zaten mürekkep ile kalem arasında fazla bir fark da yoktur.
Yani Cenâb-ı Hak evvelâ o nuru yaratmış, ardından da her şey O’ndan gelişip
şubelere ayrılmıştır.

Bununla beraber Allah Resûlü daima kendini insanlardan bir insan olarak
kabul etmiş ve kendini hiçbir kimseden üstün görmemiştir. İşte O’nun nurlu
beyanları ve ebedî gerçek…

“Beni Musa b. İmrân’a tercih etmeyin!”25

“Beni Yunus b. Mettâ’ya tercih etmeyin!”26

“Sakın, Hıristiyanların Hz. Mesih’te ifrat ettiği gibi bende ifrata
düşmeyin; sadece, ‘Muhammed, Allah’ın kulu ve Resûlüdür.’ deyin.”27

Şu tablolar da bunun en açık delillerindendir:
Hicret esnasında Medinelilerden o güne kadar Allah Resûlü’nü görmemiş

olanlar, O zannederek hep Ebû Bekir’in elini öpmeye çalışmışlardır. Öyle ki
onu Allah Resûlü sanmışlardı. Ne zaman ki, o, eline yelpazeyi alıp Efendimiz’i
serinletmeye başladı, iş o zaman anlaşılmış oldu. Neden öyle olmuştu? Zira o
ana kadar Allah Resûlü, kendisini Ebû Bekir’den ayırıcı bir davranışta

bulunmamıştı.28

Mekke’yi fethedip şehre girerken, öyle bir mahviyete bürünmüş ve başını o
kadar eğmişti ki, nerede ise bindiği hayvanın eğerine değiyordu. O şanlı Nebi,

o şanlı beldeye işte böyle bir mahviyet içinde girivermişti.29

Hz. Âişe Validemiz’den rivayet edilen bir hadisi, Buhârî, Müslim ve Ahmed
İbn Hanbel şöyle naklederler: “Allah Resûlü, evinde hemen her zaman
herhangi bir insan gibi davranırdı; kendi elbisesini yamar, ayakkabılarını
tamir eder ve ev işlerinde hanımlarına yardımda bulunurdu.”30

O, bunları yaptığı sırada, adı cihanın dört bir yanında anılıyor, herkes
O’ndan ve O’nun getirdiği dinden bahsediyordu. O, zamanını öyle ayarlamıştı
ki, bu kadar mühim işler arasında söz konusu işlere de fırsat bulabiliyordu.
Evet, O, her güzel hasletin zirvesinde taht kurmaya lâyıktı, öyle de olmuştu.

b. Küçük Göründükçe Büyümek
Bediüzzaman ifadesiyle, büyüklerde büyüklüğün alâmeti tevazu ve



mahviyettir. Küçüklerde küçüklüğün alâmeti ise tekebbürdür. Allah Resûlü
insanlar içinde en büyük insandır. Öyle ise tevazuu da öyle olmalıdır.

Mescit yapımında diğer insanlar sırtlarında birer kerpiç taşırken iki kerpiç
taşıyan; hendek kazımında açlıktan herkes şöyle-böyle idare ederken taş

bağlayan;31 karşısına gelen ve mehâbetinden dolayı sıtmalı gibi titreyen
adama, “Kardeşim, korkma! Ben de senin gibi anası kuru ekmek yiyen bir
insanım.”32 diyen Allah Resûlü, insanların en mütevazii idi…

Değişik meclislerde büyüklük alâmeti olarak ayak ayak üstüne atıp öyle
oturanlar, psikiyatrinin hangi sahasına girerler bilemem ama, onların ruhî
yönlerinde bir eksiklik olduğunu söylemek mümkündür.

Allah Resûlü’ne gelince O, herkes gibi oturur ve herkes gibi davranırdı ve
O’nun her hareketi belli bir edep dairesi içinde cereyan ederdi. O,
büyüklüğünü, yüzünü yere koymak ve seccadede kıvrım kıvrım kıvranmak
suretiyle sergilerdi.

“Kim tevazu gösterirse Allah onu yüceltir, kim kibirlenirse Allah onun
burnunu yere sürter.”33

Tevazu ve mahviyet insana iki kanat olur, onu Yüceler Yücesi’ne doğru
pervaz ettirir. Allah Resûlü, tevazuu ile ebedlere kadar insanlığın lideri
olmuştur. Zaman ve mekânın dar buudlarını aşan bu mümtaz ve seçkin liderin
karşısına insanlar çok rahatlıkla çıkabiliyor ve söyleyeceklerini çok rahatlıkla
söyleyebiliyorlardı. Zira kendisi de çok rahat bir insandı.

Buhârî ve Müslim naklediyor: Bir gün aklından zoru olan bir kadın geldi.
Allah Resûlü’nün elinden tutarak çekti ve O’na evimdeki şu işimi gör, dedi.
Kadın Allah Resûlü’nün kolundan çekti, O da kadını arkasından takip ediverdi.
Derken sahabe de onların ardına düştü. Eve gidildiğinde, Allah Resûlü, gayet

rahat bir şekilde kadının dediği işi gördü.34

Bu iş belki evi süpürmek, belki de yıkanmış çamaşırları sıkmaktı. İşin
keyfiyeti ne olursa olsun Allah Resûlü bu işi yapmıştı. Zira o tam bir fıtrat
insanıydı.

O’nun bu hareketi asla zillet değildir. Zira O, küfür ve isyan karşısında her
zaman kükremiş bir aslan gibi dururdu. Başka yerlerde de söylediğimiz gibi O,
insanların en şecaatlisi ve yüreklisi idi.

Hz. Ali der ki: “Biz muharebe meydanında korktuğumuz zaman Allah



Resûlü’nün arkasına sığınır, öyle korunurduk.” 35 O’nun atmosferi insana
emniyet ve güven verirdi. İşte böyle bir insan, bu şekilde mahviyet
gösteriyorsa, o sadece O’nun büyüklüğündendir.

c. Kulluk Tacı
Yine Üstad’ın beyanıyla, tevazu zillet olmadığı gibi, kibir de vakar değildir.

Allah Resûlü, tevazuunda da mutlak bir ölçü ve denge içindedir. İşte O’nun bu
sıfatı da bizlere, “Muhammedün Resûlullah” dedirtir.

Beyan Sultanı ifadesiyle, bir ulü’l-emir, makamında ciddî olmalıdır; bu
vakardır. Ancak aynı vakarı evinde yaparsa bu kibir olur.. evet, insan, hane

ehlinin yanında onlardan biri gibi davranmalıdır.36 Bunlar, Kur’ânî
düsturlardır ve bunların en güzel tatbiki de Allah Resûlü tarafından
gerçekleştirilmiştir. Ümmetin ruhuna da O’ndan aksetmiştir.

Herkes O’nu büyük bir rahmet kaynağı olarak görmektedir. O ise şöyle
buyurmaktadır: “Hiç kimse kendi ameliyle Cennet’e giremez.” “Sen de mi?”
diyenlere de: “Evet, ben de. Eğer Allah (celle celâluhu) rahmetiyle muamele
etmezse ben de Cennet’e giremem.”37

O, işte bu sözü söyleyecek kadar, tabiî, fıtrî bir insandı. Kendisini insanlar
arasında bir fert, onlardan bir parça olarak görür ve öyle değerlendirirdi.

Umreye gitmek isteyen Hz. Ömer, gelip Allah Resûlü’nden bunun için izin
istemişti; istemişti, zira onlar disiplin insanıydılar. Her işlerinde, her
müşküllerinde Allah Resûlü’nün yanına koşar, iş ve problemlerini O’na arz
ederlerdi. Öyle ki, evinde gelinlik kızı olan O’na gelir: “Yâ Resûlallah!
Evimde gelinlik kızım var. Evlendirmek istediğin biri varsa emir buyur!”
derdi. Bir başkası, bahçesini vakfetmek istiyorsa, o da gelir durumu yine Allah
Resûlü’ne söylerdi. İtikafa girmek veya sefere çıkmak isteyen de Allah
Resûlü’nden izin alıyordu.

İşte bu çerçevede Hz. Ömer de gelmiş, O’ndan umre için izin istiyordu.
Allah Resûlü, onun bu talebini geri çevirmediği gibi, Hz. Ömer’i hayatının
sonuna kadar sevince garkedecek bir talepte de bulunmuştu: “Kardeşim!
Duana bizi de ortak et!”38 Konuyla alâkalı Hz. Ömer, bir gün şöyle

diyecektir: “O gün dünyalar benim olsaydı, o kadar sevinmezdim!”39

Ondaki bu tevazu ve mahviyet, fethettiği gönülleri bir daha fethe sebep
oluyordu. Bu fetihlerle O, âdeta ümmetinin elinden tutup onları nurdan



helezonlarla zirvelere çıkarıyordu.
Hz. Ömer, ilk hamlesiyle ve Müslümanlığı seçmesiyle zaten alacağını

almıştı. Ama Allah Resûlü onu orada da bırakmamış, elinden tutup ilklerle
beraber kendi ufkunun insanları hâline getirmişti. Evet, O, her zaman yükseliyor
ve yükseltiyordu ama bu yükselmeyle doğru orantılı olarak sadece tevazu ve
mahviyeti artıyor ve ne olursa olsun kendini kullardan bir kul görme hissiyle
oturup kalkıyordu.

d. Melik mi, Kul mu?
Ahmed İbn Hanbel, Ebû Hüreyre’den rivayet ediyor: Allah Resûlü, Cibril’le

oturmuş sohbet ediyordu. Kim bilir kaç gündür ağzına bir şey koymamıştı.
Cibril O’nun en sadık dostuydu. Zayıf bir rivayete göre o, Allah Resûlü’ne
şöyle demişti: “Ben senden sonra, yeryüzüne ancak birkaç defa ineceğim.”
Kim bilir belki, Hz. Muhammed’siz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir dünyada
bulunmak Cibril’e de hicran olurdu... Nitekim, seneler var ki, bu dünya bize de
hep hicran oldu…

Cibril’e, günlerdir ağzına bir şey koymadığını söyledi. Birden gök gürültüsü
gibi bir ses duyuldu ve ardından da bir melek iniverdi. -Taberânî onun İsrafil

(aleyhisselâm) olduğunu söyler.40- Cibril, Efendimiz’e, bu meleğin dünyaya ilk
defa indiğini belirtir ve melek, Cenâb-ı Hak’tan selâm getirdiğiyle başlar söze:
Allah (celle celâluhu) sormaktadır: “Melik bir peygamber mi, yoksa kul bir
peygamber mi olmak istersin?”

Allah Resûlü, Cenâb-ı Hak’tan gelen bu teklif karşısında bir an mütehayyir
kalır. Cibril’e bakar. Zira O, belli bir noktaya kadar Cibril’den mârifet dersi
alıyordu. Hatta miraçta Efendimiz, Cibril’in Cenâb-ı Hakk’a kurbiyette
takındığı tavra hayran olmuş ve bunu takdirle yâd etmişti.. evet, Cenâb-ı Hakk’ı
Cibril gibi bir meleğin bildiği ölçüde bilmek -O müstesna- mümkün değildi.
Cibril, Allah Resûlü’ne işaret edip şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resûlü! Rabbine
karşı mütevazi ol!”41

Zaten bizzat Cenâb-ı Hak da Kur’ân diliyle Allah Resûlü’ne tevazuu
emretmemiş miydi.? Evet, âyet: “Sana tâbi olanlara karşı tevazu kanatlarını
indirebildiğin kadar indir!”42 demiş ve O’na en yüksek ufku göstermişti.
Burada da aynı şey olmuş ve Allah Resûlü “tevazu” diyerek “Kul bir
peygamber olmayı isterim.” buyurmuştu.



O, kulluğu tercih edince, Allah (celle celâluhu) da O’nun kulluğunu O’na baş

tacı yaptı. Kur’ân, O’nu birçok yerde hep kulluğu ile anlattı.43 Müslümanlar da
şehadet getirirken, O’nun Allah’ın kulu ve Resûlü olduğuna şahitlik ettiler..
evet, O, evvelâ Allah’ın kulu sonra da resûlüdür.

d. Kulluk O’nunla Büyümüştür
Herkes birilerinin kulu olabilir ve onlara ait bir tasmayı boynuna takabilir.

Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ise evvel-âhir hep Allah’ın kulu
ve kölesi olmuştur. O, hayatının hiçbir safhasında başkasına boyun büküp bel
kırmamıştır; kırmamıştır ve ubûdiyet O’nun aslî vasıflarındandır.

O, kuldur ve Cenâb-ı Hak da Kur’ân-ı Kerim’de O’nun kulluğunu nazara
vermektedir: “Allah’ın kulu (Muhammed Aleyhisselâm) O’na yalvarmak,
namaz kılmak için kalkınca, neredeyse çevresinde üst üste yığılır,
keçeleşirler ve birbirlerine girerlerdi.”44

Allah Resûlü’nün bu başına üşüşme işi ister cinlere, isterse Mekke
müşriklerine izafe edilmiş olsun, bizim için mühim olan, O’nun Kur’ân’da
‘Abdullah’ olarak zikredilmiş olmasıdır. Kur’ân’ın Allah kelâmı olduğunu
anlatan ve bu mevzuda şüphesi olanları muarazaya davet eden şu âyette de O,
‘kul’ unvanıyla yâd edilmektedir:

“Kulumuz Muhammed’e indirdiğimiz Kur’ân’dan şüphe ediyorsanız, siz de
onun benzeri bir sûre meydana getirin. Eğer doğru sözlü iseniz, Allah’tan
başka güvendiklerinizi de yardıma çağırınız. Yapamazsanız, -ki
yapamayacaksınız- o takdirde inkâr edenler için hazırlanan ve yakıtı
insanlarla taş olan ateşten sakının.”45

Aynı zamanda O, Kur’ân’ın işaretiyle Mirac’a da kulluğu ile yükselmiştir:
“Kendisine bir kısım âyetlerimizi göstermek için kulu Muhammed’i bir gece
Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şânı ne yücedir!
Doğrusu O, Semî ve Basîr’dir (işiten ve görendir).”46

Boykot hâdisesi ve ardından da Hz. Hatice ve Ebû Talib’in vefatları, zâhirî
esbap açısından Allah Resûlü’nü insanlar arasında hâmisiz hâle getirmişti.
Sebepler bütünüyle ortadan kalkıp O’na destek olacak her şey yok olup ve el
atacak bir dal kalmayınca, Müsebbibü’l-Esbap (sebepleri elinde tutan Allah)
ehadiyet burcunda kemal-i rahmetiyle tecellî etmiş ve büyük mütefekkirin
beyanı içinde, tevhid nuru ehadiyet sırrında görünmüş ve Allah Resûlü,



Rabbi’ni, Mâliki’ni, Hâlikı’nı bizzat görmek üzere semalar ötesine davet
edilmiş ve şanlı bir misafir olarak ağırlanmıştı.

Burada maksadımız Mirac’ı anlatmak olmadığından şimdilik o fasla
girmeyeceğiz. Değişik bir hususa dikkatleri çekmek için bu girizgâha girmiş
idik ki o husus da şudur: Allah (celle celâluhu), böyle mühim bir mucizeyi
anlatma sadedinde, Efendimiz’in ne Kur’ân ne İncil ne de Tevrat’taki
isimlerini, yani Muhammed, Ahmed ve Ahyed’i zikretmeyip, kulluğundan
bahisle O’na “abdihi” demektedir.

Sanki O, “Ben bir kulum” deyince, Allah (celle celâluhu) da O’na şöyle
demektedir:

“Madem sen kul oldun. Ben de kulluğu büyük bir değer ve kıymet hâline
getirip onu yeryüzünde en büyük bir değer olarak kabul ediyorum. Yani nerede
senin değer ve kıymetinden bahsetmek istersem, orada senin kulluğunu nazara
vereceğim. Hem öyle bir nazara vereceğim ki, her Müslüman, şehadetinde,
senin risaletinden evvel kulluğunu ifade edecek ve dünyanın dört bir yanı
onların bu ifadeleriyle inleyecek, herkes senin kul olduğunu haykıracak. Adın
anıldığında gönüller saygı ve haşyetle dolacak, diller sana salât u selâm
okuyacak.”

Evet, bütün bunlar oldu ve olmaktadır. Her şeyden evvel sahabe, Allah
Resûlü’ne karşı olabildiğine saygılı ve tazimkârdır. O ne zaman bir meclise
girse, hemen ayağa kalkarlar, tabiî her defasında da Allah Resûlü’nün,

“Acemlerin kendi büyüklerine ayağa kalktığı gibi ayağa kalkmayın!”47

ikazıyla karşılaşırlar.
O’nun huzurunda bulunurken sanki başlarında kuş varmış da onu uçurmamak

için çok dikkatli davranır ve olabildiğine hassas hareket ederler.48 Çok kere
edeplerinden dolayı Allah Resûlü’ne bir şey soramazlar; soramaz da “Ah, bir
taşralı gelip bir soru sorsa da, Allah Resûlü’nün dudaklarından inciler

saçılsa!” temennisinde bulunurlar.49 Fakat onların bu saygı ve tazimleri Allah
Resûlü’nün tavırlarına hiç mi hiç tesir etmezdi. Zira O, dersini bizzat Cenâb-ı

Hak’tan almıştı; edebi O’na Allah öğretmişti.50

f. Biz de Onlardan Biriyiz
Kur’ân, Efendimiz’in de içinde bulunduğu bütün insanlara şöyle hitap

etmektedir: “Ey insanlar! Doğrusu Biz sizleri bir erkek ve bir dişiden



yarattık. Sizi milletler ve kabileler hâline getirdik ki, birbirinizi kolayca
tanıyasınız. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, O’na karşı gelmekten en
çok sakınan müttakilerinizdir. Allah Alîm’dir, Habîr’dir.”51

Allah insanı Âdem ile Havva’dan yaratmış; sonra da onları dil, renk ve şekil
itibarıyla farklılaştırmıştır. Ama bunların hiçbirine bizatihi farklı bir pâye
vermemiştir. Beyaz siyaha, siyah sarıya sadece renginden dolayı üstün değildir.
Üstünlük takva iledir. Takva ise, âyât-ı tekvîniyeyi iyi  okumak, onu Kur’ân
perspektifinde değerlendirmek ve en iyi şekilde hayata tatbik etmek demektir.
Ulûhiyet dairesine ait sırlar takva ile inkişaf eder; hakikî kulluk da ancak takva
ile gerçekleşir. İşte Allah katında en değerli olmanın ölçüsü de budur.

Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu prensiplere bağlı yaşamış ve
çevresindekilere de her zaman, “İnsanlardan bir insan olun!” demiş; dahası,
hep öyle olmasını ve böyle kalmasını bilmiştir.

Düşünün ki, Mekke fethedilmiş; O da muzaffer bir kumandan olarak oraya
girmişti. Bu esnada susadığı için bir bardak su istemişti. Zemzem kuyusunun
etrafında her zaman bardaklar bulunurdu ve önüne gelen onlarla su içerdi.

Hz. Abbas, “Bunları herkes kullanıyor; gidip evden temiz bir bardak
getireyim…” deyince Allah Resûlü, “Biz de onlardan biriyiz.” diyerek bu

teklifi reddetmiş ve suyu oradaki bardaklardan biriyle içmişti.52

İşte İnsanlığın İftihar Tablosu, Nebiler Nebisi, Sultanlar Sultanı, İki Cihan
Serveri Hz. Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) böyle bir
müsavat prensibine bağlılık içinde yaşıyordu. Eğer yeryüzünde bir başkasına
üstünlük iddiasında haklı olacak tek insan varsa o da O’dur. Buna rağmen
O’nun sergilediği tablo ise işte budur.

g. Üstünlük Takva İledir
Eğer yeryüzünde bir topluluğa, takvanın dışında bir değer ve şeref izafe

edilecekse, bu, Allah Resûlü’ne neseben en yakın olan bir cemaat ve topluluk
olmalıdır. Yani, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Safiye ve Hz. Abbas
olmalıdır.

Hâlbuki Efendiler Efendisi, bir hadislerinde kendisine en yakın olanlara
seslenir ve bu yakınlığın onlara hiçbir faydası olmayacağını ifade buyurur:

“Ey Kureyş topluluğu! Nefsinizi Allah’tan satın  almaya bakın, zira sizin
namınıza Allah katında elimden bir şey yapmak gelmez.



Ey Abdimenaf topluluğu! Nefsinizi Allah’tan satın alın. Zira sizin namınıza
Allah katında elimden bir şey yapmak gelmez.

Ey Abbas! Resûlullah’ın amcası! Sen de nefsini satın al; senin namına da
bir şey yapamam.

Ey Safiye! Resûlullah’ın halası! Sen de nefsini satın al; senin namına da
bir şey yapamam.

Ey Fatıma! Muhammed’in kızı! Sen de nefsini Allah’tan satın al. Zira
senin namına da Allah katında bir şey yapamam.”53

Söze, yakınlık bakımından en uzak ve geniş daire olan Kureyş’ten başlar.
Sonra Abdimenaf’a getirir. Ardından teker teker daha yakın fertlere seslenir.

Hz. Abbas ki, O’nun amcası ve aynı zamanda süt kardeşidir. Mekke fethine
kadar bir mânâda Resûlullah’a çaşıtlık (casusluk) yapmıştır. Bu itibarla
İslâm’ın ikbal dönemi açısından Hz. Abbas’ın yeri küçümsenemeyecek kadar
büyüktür.

Hz. Ömer, Hz. Abbas’ı aşırı derecede severdi. Öyle ki, hilâfet günlerinden
birinde yağmursuzluk ve kıtlık Medine’yi iyiden iyiye sarsmıştı. Hz. Ömer
ihtimal bu musibeti -hâşâ- kendinden biliyordu. Bu da onun yüce faziletinin bir
nişanesiydi. Aklına gelen bir fikirle evinden çıkıp, doğru Hz. Abbas’ın evine
gitti. Kapıyı çaldı. Kendi boyuna yakın bu uzun boylu dev adamı elinden tuttu
ve belli bir istikamete doğru sürüklemeye başladı.

Hz. Abbas, Ömer’in boş iş yapmayacağını çok iyi biliyordu. Onun için hiç
itiraz etmeden Ömer’in ardınca yürüdü. Bir tepeye çıktılar ve Ömer, bir eliyle
tuttuğu Hz. Abbas’ın elini havaya kaldırdı ve dua etti. Dudaklarından dökülen
dua hakikaten yanıktı:

“Allahım!” diyordu Ömer, “Bu el, Senin Habibinin amcasının elidir. Bu el
hürmetine bize yağmur ver!”

Daha eller yere inmeden, gökten şakır şakır yağmur iniyor ve Hz. Ömer ile

Hz. Abbas evlerine sırılsıklam ıslanmış olarak dönüyorlardı.54

Hz. Abbas, bütün Abbasî sülâlesine dâyelik yapmış bir insandır. Ayrıca Hz.
Abbas, ümmetin allâmesi Abdullah b. Abbas’ın babasıydı. Bu itibarla o, her
tarafından faziletlerle donatılmış bir insandı.

Fakat gel gör ki, Allah Resûlü ona, “Ey Abbas! Allah katında ipotek olan
nefsini Allah’tan satın almaya bak. Zira senin namına da ben bir şey



yapamam.”55 diyordu. Yani, benim amcam olman, sana çok fayda vermez, sen
ancak yapacağın salih amellerin bir faydasını görebilirsin, ikazında
bulunuyordu.

Hz. Safiye ise, âdeta bir destan kadındı. O, Allah Resûlü’nün halası ve yine
Allah Resûlü’nün havarisi Zübeyr b. Avvam’ın da annesiydi. Cesur mu
cesurdu. Hatta, Hendek muharebesi esnasında Müslüman kadınların sığındığı
yere bir Yahudi çaşıtlık yapmak için gelmişti. Hz. Safiye yerinden ok gibi

fırladı ve elindeki sopayı yahudinin başına indirerek onu yere serdi.56 Hele
Uhud’da onun öz kardeşi Hz. Hamza’nın naaşını metanetle seyretmesi apayrı

bir kahramanlık örneğiydi.57 Evet, Hz. Safiye de dört bir yandan faziletlerle
donatılmıştı ama, Allah Resûlü, halasına da aynı şekilde hitap ediyordu.

Onun en son muhatabı Hz. Fatıma ise, Cennet kadınlarının efendisi ve Allah
Resûlü’nden arda kalan son emanetti. O, milyonlarca evliyâ ve asfiyânın
vücuduna sebep olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in dünyaya geliş vesilesiydi.
O, anamız ve analar anası ve İki Cihan Serveri’nin de ciğerpâresiydi: “Fatıma,
benden bir parçadır; onu üzen beni üzmüş, onu sevindiren beni sevindirmiş
olur.”58 iltifatının da mazharıydı. O, bütün yönleriyle bir fazilet âbidesiydi
ama, Allah Resûlü’nün ona söylediği de aynıydı: “Nefsini Allah’tan satın
almaya bak! Zira senin namına hiçbir şey yapamam.”59

Bilmem ki, müsavat ve eşitlik anlayışını çerçeveleyen bundan daha
muhtevalı bir ifade ve bir tablo bulmak mümkün mü? İslâm, “Üstünlük takva
iledir.”60 diyor ve Allah Resûlü de hep bu prensibi tatbik ediyordu. Kaç kere
O, insanlığın bu yöndeki eşitliğine dikkat çekmiş ve, “Ey Âdemoğulları!
Hepiniz Âdem’densiniz. Âdem ise topraktandır.”61 buyurmuştu. Kur’ân da
insanlara çeşitli âyetleriyle bu dersi vermiş ve “Sizi hor ve hakir bir sudan
yaratmadık mı?”62 buyurmuştur. Evet, yaradılışlarına esas teşkil eden, işte şu
bir damla sudur ve bu bir damla suda herkes müşterektir. Bu ise, âlemşümûl bir
eşitlik ve müsavatı gerektirmektedir.

Bir başka âyette ise bu asıl, ‘süzme çamur’ olarak bildirilir ve “Andolsun ki,
Biz insanı süzme bir çamurdan yarattık.”63 denilir. Ama meselenin mahiyeti
değişmez; bu sefer de herkes ‘süzme çamur’ esasında birleşir.

h. Hakk’a Kul Olanlar Kula Kul Olmaz



Hiçbir kul diğer bir kuldan ona mâbut olacak kadar büyük olmadığı gibi,
diğer kuldan ona kulluk yapacak kadar küçük ve zelil değildir. Mahlukat,
Allah’ın mahluku olma noktasında müsavi ve birbirine eşittir.

Bugün yeryüzünde böyle bir anlayışın hâkim olması istenmektedir. Belli bir
devrede ecdadımız bu anlayışın içtimaî hayata nasıl hâkim olacağını en küçük
teferruatına kadar tatbik edip göstermiştir. Birkaç asırlık fasıladan sonra eğer
bu anlayış tekrar hâkim olacaksa, o da yine bu milletle olacaktır.

“Kökü mazide bir âti” mefkûresini ruhumuza ve içinde yaşadığımız cemiyete
sindirebildiğimiz zaman, arzu edilen hedefe çok yaklaşıldığı söylenebilir. Bu
da hiç şüphesiz ekseriyet itibarıyla cemiyet fertlerinin müsavat düşüncesini bir
hedef ve gaye hâline getirmesiyle mümkündür. Ama bu mümkün, inanıyoruz ki,
bir gün mutlaka gerçekleşecektir. Fecrin emareleri bize bu müjdeyi veriyor. Çil
horozun sesinde sabah vaktinin çok yakın olduğu muştusu var.

Başkalarının anladığı ve tatbike çalıştığı müsavat ve eşitlik, asla herkesi
kucaklayacak keyfiyette değildir. Onlar, insanlara hep aynı şeyi yedirip-
giydirmeyi müsavat zannediyorlar. Hâlbuki, insanları aynı ruhî terbiyeye
ulaştırıp, onlarda bu şuuru yerleştirmeden hakikî mânâda bir müsavat ve
eşitlikten söz etmek mümkün değildir.

Düşünün ki, Hz. Ömer halifeydi. Dinî meseleleri anlama ve kavramadaki
dirayeti de herkesçe müsellemdi. Bir kere Allah Resûlü onun için, “Benden
sonra peygamber gelecek olsaydı, Ömer olurdu.”64 demişti.

Bununla beraber söylediği bir söz karşısında Selman-ı Farisî yerinden
doğruluyor ve halifeye, “Sen bunu Allah Resûlü’nden mi duydun, yoksa
kendinden mi söylüyorsun?” diye sorabiliyor ve ardından da sözüne şöyle
devam ediyordu: “Eğer kendinden söylüyorsan, seni dinlemiyorum. Zira ben
Allah Resûlü’nden bu meselede senin dediğinden başkasını işitmiştim.”

Selman azatlı bir köleydi. Nice eller değiştirdikten sonra Medine-i
Münevvere’ye kadar gelmiş ve orada Müslüman olmuştu. Fakirdi, dünya
namına hiçbir şeye sahip değildi. Ama rahatlıkla halifenin karşısına dikilip
yanlış bildiği bir noktada ona itiraz edebiliyordu.

Hz. Ömer cevap olarak, “Hayır, ben bu sözü kendimden söylemiyorum;
Allah Resûlü’nden duyduğumu aktarıyorum.” deyince de derhal itirazından
vazgeçiyor ve “Öyle ise söyle yâ Ömer! Seni dinliyor ve dediğine inkıyat
ediyorum.” karşılığını veriyordu.



İslâm’ın bütünüyle yaşandığı bir dönemde idare edenler ile idare edilenler
arasında işte böyle bir adalet, müsavat ve eşitlik söz konusuydu. Bu prensipleri
de bütün orijinalitesiyle İslâm getirip ikâme etmişti. Zira İslâm’da mevcut olan
Hâlık-mahluk münasebeti insanları böyle hareket etmeye zorluyordu.

ı. Kur’ân Kimseye Ayrıcalık Tanımamıştır
Hz. Ömer’in, “Ebû Bekir, bizim efendimizdir. O, efendimiz Bilâl’i

hürriyete kavuşturmuştur.”65 ifadesi de müsavat açısından çok mühimdir.
Bilâl, Habeşistan’dan gelmiş bir köleydi. O günün anlayışına göre, hürriyete

kavuşsa da ona ‘seyyid’ yani ‘efendi’ denilemezdi. Zira efendi olmak için hür
olmak yetmez, mutlaka asil ve zengin bir aileden gelmek icap ederdi. Buna
rağmen Hz. Ömer, kefenin bir tarafına Hz. Ebû Bekir’i, diğerine de Bilâl-i
Habeşî’yi koyuyor ve her ikisine birden, ‘Seyyidüna’ (Efendimiz) diyordu.

Yine Hz. Ömer, hançerlenip yatağa düştüğünde, o anda etrafında nice soylu,
zengin ve âlim kişiler bulunmasına rağmen, kendi yerine imamete Suheyb-i

Rumî’yi geçiriyor ve onun bu icraatı hiç kimse tarafından yadırganmıyordu.66

İşte bu durum, eşitlik ve müsavatın bu toplumda ruhlara ne derece sindiğini
göstermektedir.

Daha önce de belirtildiği gibi, İslâm’daki müsavat ve eşitlik takva esasına
dayanmaktaydı. “ Al l a h katında en değerliniz, Allah’tan en çok
korkanınızdır.”67 prensibinde ifadesini bulan bu esas, insanları bir ve eşit
kabul ediyordu.

Buna göre hiç kimse, kendini bir başkasından üstün göremezdi. Çünkü herkes
Allah katındaki kendi konumunun hakkını vermeye çalışıyor ve verememenin
endişesiyle de tir tir titriyordu.

j. İşte Gerçek Eşitlik!
Hz. Âişe, peygamber hanımı olmasıyla gururlanamazdı. Zira bizzat kendisi,

Allah Resûlü’ne, “Ahirette ehlini hatırlar mısın?” diye sormuş ve O’ndan,
“Yâ Âişe! Üç yer var ki, oralarda hiç kimseyi hatırlayamam: Amellerin
tartıldığı anda, sıratın başında ve kitabın verildiği anda.” cevabını

almıştı.68

Ayrıca Kur’ân-ı Kerim de, fert olarak hiç kimseye ayrıcalık tanımamış ve

“Hepiniz muhakkak Cehennem’e uğrayacaksınız!”69 buyurmuştur.



Hz. Âişe, bu âyeti hatırladıkça gözyaşı dökmüş ve ağlamıştır. Hâlbuki o,
daha gözlerini hayata açar açmaz erkek olarak karşısında İki Cihan Serveri’ni
bulmuştu. Bakışı asla ağyâra kaymamıştı. Allah Resûlü’nün hanesine
geldiğinde çocuklarla oyuncak oynayacak kadar saf ve duru bir gönüle sahipti.
Eğer peygamberlerden başkasına günahsızlık izafesi uygun olsaydı, Hz. Âişe bu
ufkun biricik kahramanı olurdu.

Aynı zamanda o, bir ilim âbidesiydi. Bilhassa kadınlarla ilgili dinî
meseleler, büyük ekseriyetle hep onun tarafından rivayet edilmiştir. Onun
kapısı her zaman ilim âşıklarına açık olmuştur. Bununla beraber Hz. Âişe,
gerek Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) devrinde gerekse daha sonra hep
duru ve sade bir hayat yaşamış ve kendisini İslâmî prensiplere göre
şekillendirmiştir.

Allah Resûlü’nün hanımı ve Hz. Ebû Bekir gibi bir zatın kızı olmak ve belli
ilmî bir kariyere sahip bulunmak onu asla değiştirmemiştir. Allah Resûlü ve
babası Hz. Ebû Bekir gibi o da insanlardan bir insan olmayı ve öyle yaşayıp,
öyle kalmayı bilmiştir. Eğer denecekse, işte buna eşitlik denebilir.

k. İslâm’ın Müsavat Âbidesi: Hz. Ömer
Hz. Ömer (radıyallâhu anh) halifeydi ve hayatı boyunca Allah Resûlü’nün

nice iltifatlarına mazhar olmuştu. ‘Hak ile bâtılı birbirinden ayıran’ mânâsına

‘Faruk’ ismi de ona bizzat Allah Resûlü tarafından verilmişti.70 Ayrıca İki
Cihan Serveri onun için, “Benden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer
olurdu.”71 demişti. Yine onu yeryüzündeki iki vezirinden biri olarak

işaretlemişti. Diğeri ise Hz. Ebû Bekir’di (radıyallâhu anh).72

O da, iman ve ilimde nurdan bir âbide gibiydi. Aynı zamanda daha dünyada
iken Cennet’le müjdelenenlerdendi. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
berzahî tablolarda gördüklerini böyle tevil etmiş ve “Bana rüyamda bir
bardak süt ikram edildi. İçtim ve onu iliklerime kadar hissettim. Gerisini de
Ömer’e verdim.” demişti. Sahabe tevilini sorunca da “O, ilimdir.”
buyurmuşlardı.73

Bir defasında da, “İnsanlar bana arz olundu. Hepsinin üzerinde elbiseler
vardı. Kiminin elbisesi göbeğinde, kimisininki de dizlerindeydi. Ömer de arz
olundu. Onun elbisesi başından aşkındı.” dedi. Sahabe tevilini sorunca, Allah

Resûlü, “O, imandır.” cevabını verdi.74



Onun dirayet ve kiyaseti herkesçe müsellemdi. Bu sebeple idi ki, Hz. Ebû
Bekir gibi bir firaset insanı hiç düşünmeden onu halife olarak yerine tavsiye
etmişti. İtiraz edip, “Allah’a nasıl hesap vereceksin?” diyenlere, “Onlara
içlerinden en hayırlılarını halife olarak bıraktım.” derim, cevabını

vermişti.75

Ancak bütün bunlar, Hz. Ömer’in kendisini insanlardan bir insan görmesine
ve ahiret endişesiyle iki büklüm olmaması için yeterli değildi. Zira onun
müsavat anlayışı tam bir takva esasına dayanıyordu.

Bir sabah namazı vaktiydi. Ezan okunmuş ve cemaat saf saf durmuş, imamını
bekliyordu. Ömer (radıyallâhu anh) içeriye girmiş, imamete geçmiş ve her
zamanki gibi, “Safları düzeltin!” diye seslenmiş ve tam namaza durmuştu ki,
Allah huzurunda arkasından yediği bir hançer darbesiyle yere yığılmış ve
sadece, “Yakalayın, köpek beni vurdu!” diyebilmişti.

Evet, hançeri tutan o terörist el kudurmuş bir köpeğe benziyordu. Bu çılgın
adam aynı safta bulunanlardan tam on üç kişiyi de yaralamış ki, bunlardan
dokuzu daha orada can vermişti.

Hz. Ömer’i (radıyallâhu anh) evine götürdüler. Namazı Hz. Abdurrahman b.
Avf (radıyallâhu anh) kıldırdı. Namazı müteakip bütün cemaat Hz. Ömer’in
(radıyallâhu anh) evine dolmuştu. O (radıyallâhu anh) ise uzanmış upuzun
yatıyordu.

Getirilen tabip, “En çok sevdiğin ne ise onu iç!” deyince, Ömer bir bardak
nebiz içti. Fakat içtiği bu nebiz paramparça hâle gelmiş bağırsaklarından
olduğu gibi dışarıya çıktı. Süt getirdiler. İçtiği süt de aynı şekilde dışarıya
çıkıverdi.

Herkes başucundaydı ve hıçkırıklar boğazlarında düğümlenip kalmıştı.
Doktorun, “Yâ Ömer! Vasiyetini yap!”  dediği duyulunca bir anda içeride bir
feryâd ü figan koptu. Herkes dövüne dövüne ağlıyordu. Ömer (radıyallâhu anh)
“Ağlamayın! Ağlayacak olan yanımdan çıksın. Siz, Allah Resûlü’nü, ‘Ehlinin
ağlamasıyla ölü muazzeb olur.’76 dediğini duymadınız mı?” diyerek onların
ağlamasına mâni olmaya çalışıyordu.

Ömer (radıyallâhu anh) İbn Abbas’a, “Bakın bakalım, beni vuran kimdir?”
diye sordu. Gelen habere göre, onu Muğîre b. Şu’be’nin kölesi İranlı Firuz
vurmuştu. Ömer (radıyallâhu anh) bunu öğrenince, “Allah’a hamd olsun ki,
benim kanımla bir Müslüman elini kirletmedi.” dedi.



Bir ara dalmıştı. Başucunda duran oğlu Abdullah, gözlerini babasından bir
an bile ayırmıyordu. Hz. Ömer’de bir düşünce, hem de yüreğini dağlayan bir
düşünce vardı. Gözlerini açarak ümitsiz bir ifadeyle, “Oğlum! Git, Hz. Âişe’ye
benden selâm söyle. Fakat sakın, ‘Emirü’l-Mü’minînin selâmı var.’ deme.
Zira şu anda ben Mü’minlerin Emiri değilim. De ki, ‘Ömer senden, iki
arkadaşıyla (Peygamber Efendimiz ve Hz. Ebû Bekir) beraber yatmasına
müsaade ve izin istiyor.’”

İbn Ömer babasının emrini yerine getirmiş ve Hz. Âişe’nin evine gitmiş ve
onu bir köşede oturmuş ağlıyor bulmuş. Ona babasının arzusunu söyleyince, Hz.
Âişe Validemiz, “Vallahi, orayı ben kendim için düşünmüştüm ama, Ömer’i
nefsime tercih ederim!” deyivermişti...

İbn Ömer (radıyallâhu anh) bu müjdeli haberle dönüp babasını
müjdeleyince, Ömer anında rahatlamış ve dudaklarından şu cümle dökülmüştü:
“Vallahi, işte benim arzum buydu!”

Kendisine, “Yerine birisini tayin et!” dediklerinde, O, “Yerime kimseyi
tayin etmiyorum. Sadece halife seçimini şu altı kişinin istişaresine havale
ediyorum: Osman, Ali, Talha, Zübeyr, Abdurrahman b. Avf ve Sa’d b. Ebî
Vakkas (radıyallâhu anhüm). Eğer halifelik Sa’d’a nasip olursa ne a’lâ. Yok
aksi olursa, seçilecek halife daima ondan yardım istesin. Zira ben onu ne
ihanetinden ne de aczinden dolayı azletmemiştim.” diye konuştu.77

O, bu esnada çok kere gözünü açamayacak kadar halsizleşiyordu ve
başındakiler ne yemek ne de su teklifiyle onu uyandıramıyorlardı, ama “Ömer,
namaz vakti geçiyor!” dendiğinde o (radıyallâhu anh) birden fırlıyor ve
“Namaz! Namazsız adamın İslâm’dan nasibi yoktur.” diyor ve namazını eda

edip tekrar uzanıyordu.78

İbn Abbas anlatıyor: O günlerde Ömer’i mükedder ve mahzun görünce, “Yâ
Ömer!” dedim, “Senin İslâm’ın tam nusret, hilâfetin de fetihtir. Vallahi,
senin imametin zamanında yeryüzü adaletle doldu. İki davalı sana gelse,
neticede mesele senin sözlerinle nihayet bulurdu.”

Ben bunları söyleyince, Ömer, “Beni oturtun!” dedi. Oturdu ve “Ey
Abbas’ın oğlu! Biraz evvel söylediklerini bir daha tekrar et.” dedi. Ben de
aynı şeyleri tekrar ettim. Bunun üzerine Ömer sordu: “Bütün bu dediklerine
kıyamet günü, mahşer meydanında ve Allah karşısında da tekrar edecek
misin?” Ben, “Evet!” deyince, Ömer âdeta sevincinden uçacak hâle



gelmişti.79

Kapıda hıçkırıklarını tutamayıp ağlayan Ka’b b. Mâlik, “Eğer Mü’minlerin
Emiri istese Allah ondan emanetini almaz.” diyordu. Ömer bunu işitince,

“Allahım, emanetini al!” diye dua etmişti.80

Hicretin 23. yılında 26 Zilhicce Çarşamba günü yaralanmış ve dört gün
kadar hasta yattıktan sonra, 1 Muharrem Pazar günü gözlerini bu fâni dünyaya
kapayıp ebediyet iklimine ve hasretini çektiği âleme göç etmişti. Vefat ettiği
gün hicretin 24. senesiydi ve o 63 yaşında bulunuyordu…

Yıkanıp kefenlendi. Namazını Suheyb b. Sinan kıldırdı. Daha evvel
müsaadesi alınan yere defnedildi. Böylece, başı Allah Resûlü’nün etekleri

hizasında olmak üzere ebedî istirahatgâhına tevdi edilmişti.81

Etrafta ölüm haberi duyulunca, titreyen dudaklardan ürperti hâlinde şu

kelimeler dökülüyordu: “Ömer, İslâm’ın kalesiydi ve şimdi o kale yıkıldı!”82

Ölüm haberini duyan Abdullah b. Mesud, “İlmin onda dokuzu gitti.”83

demişti. Onun ölümüne ağlayan sadece insanlar değildi. Hz. Âişe, “Cinler de
Ömer için ağladı.”84 der.

İbn Abbas anlatıyor: Ömer’i rüyamda görebilmek için tam bir sene dua ettim.
Neticede bir gün onu rüyamda gördüm. Alnındaki terleri siliyordu. Sordum:
“ N e ile karşılaştın?” Cevap verdi: “Hesaptan şimdi kurtuldum. Eğer
Rabbimi Raûf ve Rahîm bulmasaydım, ben bu gün mahvolmuştum.”85

Oysaki o bir sahabiydi ve her sahabi ilâhî imtiyazla serfirazdı. Evet, onlar

gökteki yıldızlar gibiydi.86 Hele Ömer, hele Ömer... Düşünün ki onlar,
“Tâbiînin en büyüğü, sahabenin en küçüğü olan Vahşî’nin atının burnundaki toz

kadar dahi olamaz.”87 veli sözündeki mazhariyetle mâruf idiler.
Ama onlardan hiçbiri kendilerine ezel canibinden verilen bu pâyeyi bir

üstünlük vasıtası olarak görmüyorlardı. Evet, “Biz sahabeyiz, dolayısıyla diğer
insanlardan üstünüz.” iddiasında bulunan bir tek sahabi yoktur. Aksine onlar
kendilerini hep insanların en mücrimi saymışlardır. Dünya adına gördükleri
nimetlere sevinmemiş, aksine ağlamışlardır.

İşte onlardan biri: Habbab b. Eret, ne zaman Mus’ab’ı hatırlasa ağlardı.
Niçin ağladığı sorulunca da durumunu şöyle anlatırdı: “Mus’ab Müslüman
olduğunda Mekke’nin en yakışıklı genciydi. O, sokaktan geçerken kadın ve



genç kızlar pencerelere üşüşür, onu seyrederlerdi. Mekke içinde Mus’ab
kadar güzel giyinen ve güzel kokular sürünen yoktu. Hâlbuki Uhud’da şehit
düştüğünde ona kefen bezi bulunamamıştı. Başını bir parça bezle örtmüş,
ayaklarına da izhir otu koymuş ve Mus’ab’ı işte böyle gömmüşlerdi. Hâlbuki
şimdi biz dünya nimetleri içinde yüzüyoruz. Ahiret nimetlerini burada
tüketmiş olacağımdan korkarım. İşte bunu düşünüyor ve bunun için gözyaşı
döküyorum.”88

Ebû Hüreyre, üzerine giydiği bir keten elbiseden dolayı kendini itap ediyor
v e “Daha dün açlıktan bayılırdın da Medine çocukları seninle alay
ederlerdi. Şimdi durmuş keten elbise ile çalım satıyorsun!”89 diyordu.

Misalleri çoğaltmak ve daha bir hayli misal bulmak mümkündür. Sahabeden
sonra aynı ruh hâli, sonraki büyükler için de söz konusuydu.

İşte Ebû Hanife, İmam Malik, Şafiî, Ahmed İbn Hanbel (radıyallâhu anhüm)
gibi fıkıh ve hukuk sahasının usûl ve terminoloji vaz’eden büyük dâhileri...

İşte, İmam Gazzâlî, İmam Rabbânî, Şâh-ı Geylânî, Şâzilî, Muhammed
Bahauddin ve Mevlâna gibi mânâ erleri ve kurbet kahramanları...

İşte Battânî, Bîrûnî, Cabir b. Hayyam, İbn Heysem ve Ali Kuşçu gibi ilim
devleri...

… Ve işte Halid, Ukbe, Nureddin, Selahaddin, Alparslan, Fatih ve Yavuz
(radıyallâhu anhüm) gibi kışla ruhuyla yetişmiş askerî ve idarî sahanın komutan
ve liderleri...

l. … Ve İşte Canlı Bir Örnek:
Ömer b. Abdülaziz Aksâ-i Mağrip’ten Aral gölüne, Hadramut’tan Anadolu

içlerine kadar çok geniş bir ülkeyi idare eden, ilimde ve idarecilikte yed-i tûlâ
sahibi bir halifeydi.

İdaresi altında bulunan yerlerde sadaka veya zekât verilebilecek fakir,
yoksul kimse kalmamıştı.

Meymun b. Mihran, “Altı ay Ömer b. Abdülaziz’in yanında kaldım. Bir gün
olsun elbisesini değiştirdiğini görmedim. Sadece cumadan cumaya
üzerindeki elbiseyi yıkardı.” der.90

Hastaydı; yanına giren kayınbiraderi Mesleme b. Abdülmelik, onu biraz daha
iyi görünce halifenin durumunu merak eden ve ısrarla izin isteyenlere o gün izin
verilebileceğini düşünmüştü. Ancak halifenin üzerindeki elbise çok kirliydi.



Ömer b. Abdülaziz’in hanımı ve kendisinin de kız kardeşi olan Fatıma’ya,
“Bugün halifenin durumu biraz daha iyi. İnsanlara izin verelim de onu ziyaret
etsinler. Ancak üzerindeki elbise çok kirlenmiş. Hemen onu değiştiriver!” dedi.

Kız kardeşinde bir hareket görmeyince kızdı ve biraz daha sertçe sözlerini
tekrarladı. Ancak aldığı cevap müthiştir. Fatıma, “Vallahi, halifenin
üzerindeki elbiseden başka elbisesi yok!”91

Bir defasında da yamalı bir elbiseyle cuma namazını kıldırmıştı. Namazdan
sonra bir müddet oturmuş ve etrafına halkalanmış cemaatiyle orada
bulunanlardan biri, “Ey Mü’minlerin Emiri! Allah (celle celâluhu) sana bu
kadar mal-mülk ve böyle bir saltanat vermiş. Biraz daha iyi giyinip kuşansan
olmaz mı?” demişti.

Halife başını eğmiş, bir süre hiç konuşmadan öylece durmuştu. Belli ki o bu
sözden hoşlanmamıştı. Neden sonra başını kaldırmış ve mübarek dudaklarından
şu hikmet dolu cümle dökülmüştü: “En faziletli iktisat, bollukta yapılan ve en
faziletli af, muktedirken olandır.”92

Ömer b. Abdülaziz’in de içinde bulunduğu tâbiîn devri öyle velûd, öyle
münbit bir devirdi ki, o devrede başı ve gözü Arş’a, elleri yıldızlara değecek
yüzlerce insan vardı: Muhammed b. Münkedir, Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe,
Muhammed b. Kâ’b el-Kurezî, Recâ b. Hayve, Salim b. Abdullah ve Ebû
Hâzim bunlardan sadece birkaç tanesi…

Bunlardan Muhammed b. Münkedir sabahlara kadar ağlar ve içini Allah’a
dökerdi. Bir gün annesi dayanamamış, “A be evlâdım! Eğer seni çocukluğundan
beri elimde büyütmüş olmasaydım, kim bilir hangi günahına ağlıyor,
diyecektim. Ama ben seni doğduğun günden beri tanıyorum. Söyle bana hangi
günahın var ki, bu kadar ağlıyorsun?” demişti. Buna karşılık o ise annesine şu
cevabı vermişti: “Kur’ân-ı Kerim’de ki bir âyetin benim için söz konusu olması
endişesi.” dedi ve âyeti okudu: “Hiç hesaba katmamış oldukları şeyler Allah
tarafından karşılarına çıkarılıverdi.”93 Evet o “Ben Allah’tan ummadığım

şeylerin aleyhimde ortaya çıkmasından korkuyorum.” diyordu.”94

Şimdi bu şuurda olan bir insanın kendisini başkalarından üstün görmesine
imkân var mıdır? Hele böyle insanlardan meydana gelmiş bir toplulukta hiç
sınıf farkı olur mu? İçe doğru bu kadar derin bir cemaatin bir papaz, bir haham
gibi başkalarının günahlarının affına vesile olabileceklerini iddia etmeleri hiç



düşünülebilir mi? Evet, onlar hep kendi aflarına ferman beklemiş ve hayatlarını
bir mânâda akrebin kıskacında geçirmişlerdi.

İşte bu müsavat, şanlı tarihimiz boyunca halifeyi kapısında çalışan hizmetçi
ile yan yana getirmiş ve hizmetçi, “Hakkımı istiyorum!” dediği zaman, halife bu
büyük hak karşısında dize gelmiş, belki de kendisini hizmetçisinin karşısında
eğilmeye zorlamıştı.

İşin aslına gelince, İslâm’da her şey Allah hâkimiyetine bina edilmektedir.
Yani, herkes Hakk’ın kuludur ve herkes O’nun karşısında iki büklüm olur,
serfürû eder. İşte gerçek müsavat da bundan doğar. Yoksa, tantanalı nutuklar
atılması, bunun için kitaplar yazılması, beynelmilel beyannameler neşredilmesi
ile müsavat adına bugüne kadar bir adım atılmadığı gibi bundan sonra da
atılamaz ve atılamadığı da meydandadır.

İnsanların Allah’ın kulu olduğu kabul edilmedikten sonra, şahıslardaki
firavunluk yıkılsa bile onun yerini cemaat ve millet firavunluğu gibi
firavunluklar alacak, haklar çiğnenecek ve adalet gerçekleşmeyecektir.

İstibdat bir şahıstan alınıp tevzi edilse de yine istibdattır. Zira, kuvvet hakta
olmalı, kuvvetin hakkın elinde olduğu kabul edilmeli, fertler Hakk’a hesap
vereceklerine inanmalıdır ki, en büyük başlar en küçük başlar karşısında
eğilsin. İcabında halife-i rûy-i zemin, başını sıradan bir insanın ayağının altına
koyabilsin; Ömer gibi “Bas ayağını şu yüzüme!” diyebilsin…

…Ve yine; Türkiye kadar bir eyaleti idare eden valilerden herhangi biri,
yanlışlıkla sırtına yüklenen yükü, gönül inşirahı içinde yüklenip götürsün ve
şöyle desin: “Mademki Allah Resûlü, ‘İnsanların efendisi, onlara hizmet
edendir.’95 buyurmuştur. Öyle ise bu yükü taşımak benim en aslî vazifemdir.
Bana bu vazifeyi yapabilme güç ve imkânını verdiği için Cenâb-ı Hakk’a
hadsiz hamd ü sena olsun.”

m. Eşitliğin Kadın-Erkek Buudu
Eşitliği, ütopya yazarlarının tersim ettiği üstûrelerde, anlattıkları masallarda

aramak yanlıştır. Ne silah zoruyla ne de kaba kuvvetle müsavat meydana
getirilemez. İnsanlar gönül duruluğuna erdiği zaman o kendi kendine
gerçekleşir. O, önce Arş-ı Âzam’ın küçük bir fihristi olan insan vicdanında
mâkes bulur, oradan da hayat-ı içtimaiyeye akseder ve gider toplumda
billûrlaşır.

Allah’ın (celle celâluhu) beyanı, Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve



sellem) tebliği ile Müslümanların hayatında pratik mânâda tatbik gören ve
yaşanan müsavat da işte budur. Müslümanların 15 asır evvel ulaştıkları bu
noktayı Batılının bugün bile yakalamış olduğu söylenemez.

Bizim bir kısım safdil aydınlarımız ve yarım okumuş zavallı düşünürlerimiz
ise, her şey Batıdan geliyor zannederek, ellerindeki bütün cevherleri atmak
suretiyle Batının bir kısım eracifine, temelsiz düşüncelerine talip oldular.
Hâlbuki onların ve bütün insanlığın aradığını, İslâm tam 15 asır evvel
gerçekleştirmişti.

Aynı zamanda İslâm’ın getirdiği, mutlak bir müsavattı. Evet, başka
sistemlerin akıl ve hayallerine gelmeyen kadın-erkek arasındaki müsavatı da,
en ideal ölçüleriyle, yine İslâm getirip yerleştirmiştir. Meseleye bir de bu
yönden bakılacak olursa, İslâm’ın müsavat prensibindeki derinlik daha iyi
anlaşılıp idrak edilecektir.

Kur’ân, Hz. Âdem’in yanında Hz. Havva’ya da yer vermiş; âdeta her ikisini
bir elmanın iki parçası olarak kabul etmişti.

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini var eden ve
ikisinden pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabbiniz’e hürmetsizlikten
sakının!”96 âyeti dahi bu ifademizi ispata yeterlidir.

Hâlbuki Kur’ân’da bu mânâyı ifade eden daha nice âyetler var...
Kur’ân bunu 15 asır evvel anlatıyordu. Ama, binlerce sene evvel gelen ilâhî

mesaj da bundan farklı değildi. Hz. İbrahim ve Hz. Nuh’a gelen vahiy de bu
hakikati anlatıyordu. Kadın, erkeğin bir parçasıdır ve ondan ayrı düşünülemez.
Ne var ki, biz bu hakikati de Kur’ân’dan öğrendik ve kadının nasıl muallâ bir
mevkie yükseltildiğini Kur’ân’la müşâhede ettik.

ma. Cennet, Anaların Ayakları Altındadır97
Fransız İhtilali’nden sonra Bastil serserilerinin ortaya atıp münakaşasını

yaptıkları mevzulardan biri de kadın haklarıdır. O devirde kadının ruhunun olup
olmadığı, insan mı yoksa şeytan mı olduğunun tartışması yapılıyordu. Yirminci
asırda da konuşulanlar aynı şeyler…

Hâlbuki 15 asır evvel İslâmiyet tarafından kadının elinden tutulmuş, erkeğin
yanına çıkarılmış ve ona lâyık olduğu en muallâ mevki verilmiştir.

Bakın, sahabi, Allah Resûlü’nün huzuruna geliyor ve soruyor: “Benim
iyiliğime en lâyık olan kimdir?” Allah Resûlü, “Annen!” cevabını veriyor. O,



bu sorusunu üç kere tekrar ediyor ve hepsinde aynı cevabı alıyor. Dördüncüde

ise Allah Resûlü, “Baban!” buyuruyordu.98

Kadın o dönemde o kadar büyüyordu ki, Hz. Ebû Bekir Resûl-i Ekrem’in
zevcelerinden biri olan kendi öz kızı Âişe’ye “Anam” diye hitap ediyordu.

Efendimiz de, “Cennet, anaların ayaklarının altındadır.”99 buyuruyordu.
Evet, seni yetiştiren ananın ayağının altına yüzünü sürebilir ve onu hoşnut

edebilirsen, rahmetinden ümit edilir ki, Allah o yüze Cehennem’i göstermez.
Evden ayrılırken ve eve döndüğünde, ananın buruşmuş ayaklarına dudaklarını
sür, duasını almaya çalış ki, fert, cemiyet ve millet olarak mutlu olmanın yolu
bundan geçer.

Ana deyip geçme; yerinde o seni sırtında taşır; an olur ve dem gelir, silah
kullanmasını da bilir; gerekirse silahını omuzuna alır ve Palandöken’e
tırmanıverir. Kurt Paşa’nın ordularının bozulduğu yerde, Rus ordularına karşı
savaşır; ırz, namus ve evlâdını korumasını da bilir.

Siz, kaideler üzerinde âbideler yaparsınız. Sizin o âbideleriniz, onun
ayağının altında toz bile olamaz. İslâm, ananın âbidesini kurbet zirvelerinde
çoktan kurmuştur. İslâm sayesinde ana o kadar yükseltilmiştir ki, sadece
Allah’a karşı eğilmesi gereken baş, bir de ananın ayakları için eğilmiş ve

“Cennet, anaların ayakları altındadır.”100 denilmiştir.
Arş, Cennet’in tavanıdır. Ananın ayağı ise, Cennet’in üst katındadır; zira,

fâniler arasında en muazzez varlıktır ana. O, yeryüzünde dolaşırken gökteki bir
baştır ve bütün başlar onun ayaklarının altındadır. Onun pabucunun tozu,
gözlere sürme kadar aziz ve ayaklarına sürülen yüzler, Arş eşiğindeki başlar
kadar yücedir.

Ana inleyen bir varlıktır. Bütün bir hayat boyu inleyen ve sızlayan... Onun
analığı evlâtla kaimdir; “Anam!” diyen bir evlâtla.. evlât olmayınca ana ana
değildir. Bilmem ki, anaya “Anam!” demeyen evlâda ne demeli? Ananın emeli
bir evlât, bazen de başka bir şeydir; mânâ gibi, ruh gibi, ideal gibi bir şey...

Ana vardır, dünyaya getireceği yavruyu Hak yoluna adar. Ana vardır, bir
yavru ister; ama elde edemeden inkisar içinde gider. Ana vardır, izah
edemeyeceği yavrunun hesabıyla iki büklüm olur ve “Keşke daha önce ölüp de
unutulup gitseydim!”101 der. Ana vardır, evlâdıyla derbeder ve bednâm olur,
adı kötüye çıkar. Ana vardır, Firavunun otağında bir milletin gözdesidir. Ana



vardır, peygamber evinde şeytanın bendesi; ana vardır, sessiz, belirsiz ve
meçhuldür; fakat güller, çemenler yetiştirir. Ana vardır, destanlara sığmaz; ama
zihinlerde, sinelerde ve hislerdedir. Ana vardır, kâğıttadır, kalemdedir,
romandadır...

Toprak tohuma, kaynak çağlayana, Havva insanoğluna anadır. Meryem bir
ruha (İsa), Âmine bütün bir hakikate, varlığın sırrına, sırların özüne...

İyisi de vardır, kötüsü de ananın... İyisine canlar feda! Ya kötüsüne,
tali’sizine ne demeli? Evlâdını güldürmemişe ve evlâdından yana gülmemişe,
gün yüzü görmemişe...

Ana-evlât, iki vücut bir ruh. Evlât, ananın vücudundan bir parça. Kucaklarda
dilrubâ, emekleyen yumurcak.. bazen de birbirini takip eden ayrılışlarla ana
için sineyi yakan bir kor, kalbe saplanan bir mızrak olur. Gelişme dönemi,
tahsil hayatı, askerlik veya gelinlik çağı... hepsi birer hicran demidir.

Evet, bunların her biri, ananın yüreğini ağzına getiren bir ızdırap
dönemecidir. Ana, her zikzakta bir sürü gözyaşı döker; yavrusunun okuma
ayrılığına, izdivaç ayrılığına ve askerliğine...

O, daima ağlar, daima bir buhurdan gibi tüter. Teselli bulup durduğu olduğu
gibi, sel sel olan gözlerinin yaşında boğulduğu da olur. O, mukaddeslerine,
vatanına, namusuna kurban verdiği yavrusunu Hakk’a sunulmuş armağan sayar
ve teselli olur. Bir hiç uğruna ölene gelince, işte burada ananın dili tutulur.

Ana, beşikteki yavrusuna ninni söylerken, küffâra karşı şehit olan evlâdına
da koşmalar dizer; dizer ve onlarla avunur:

“Burası Yemen’dir,
Gülü çemendir,
Giden gelmiyor
Aceb nedendir.
Aceb nedendir.”
Gözlerde şehit silueti, kulaklarda Cennet ırmakları gibi onun sesi, sızlanışı:
“Küffâr Kırım’ı aldı anam,
Düşman yurduma daldı anam,
Irzım pâyimâl oldu anam,
Ben oraya giderim.”
Oraya gider ama, Kırım’da küffâra iltihak eden, Plevne’yi unutup Tuna’da

tenezzühe çıkan da vardır. İşte ananın belini büken bunlardır. Düşmanına dost,



dostuna düşman evlât. Ne desin ana bu girift bilmeceye.
Bu durumda bize: “Vay benim tali’siz anam! Kalbi rahatsız anam! Dizine

vurup saçını yolan anam! Kim etti bunları sana? Kim kıydı kalbinin semeresine,
gözünün nuruna? Kıralım o elleri. Su serpelim ateşine.” demek düşer.. ve
şunları söylemenin zamanıdır sanırım:

“Artık ağlama anam! Gözyaşlarından meydana gelen bulutlara bak, ta Arş’a
kadar yükseldi. Bak, şimdi orada şimşekler, burada rüşeymler, dağınık
kâkülünü düzeltmen için sana gamze çakıyorlar. Şimdilerde hepimiz senin
feryadına koşuyoruz. Dudağımızda kurtuluş nağmesi, elimizde Yusuf’un
gömleği, çîn-i cebînine (çatık kaşına) ve yaşaran gözlerine sevinç müjdesiyle
karşındayız. Sessiz infiallerin ve asırlık ızdırapların dinsin artık. Bak, başımız
Cennetlere merdiven o mübarek ayaklarının altında...

mb. Kadın Muallâ Mevkiini İslâm’da Bulmuştur
İslâm’ın kadına verdiği değer ve ona tanıdığı müsavat hakkı sadece analığı

yönüyle değildir. İslâm’da kadın, aynen erkek gibi cemiyetin bir parçası olarak
kabul edilir. Birçok noktada onun da görüşü alınır ve kendisiyle istişare edilir.

Bunun pratikte en güzel örneğini yine Fahr-i Kâinat Efendimiz’de görürüz. O
ki, vahiy ile müeyyet Nebiler Sultanı’dır. Önüne gelen bütün problemlerin
çözümü doğrudan doğruya Arş-ı Âzam’dan halledilmiş ve çözemediği hiçbir
problem, halledemediği hiçbir mesele kalmamıştır.

Bernard Shaw, “Yığın yığın müşküllerin üst üste çözüm beklediği
günümüzde, bir kahve içme kolaylığı içinde müşkülleri çözen Hz. Muhammed’e
ne kadar muhtaç bulunuyoruz.” derken ne kadar haklıdır!

Evet, üst üste yığılmış müşküller, problemler çözüm bekliyor. Yağdan kıl
çeker gibi müşkülleri çözüveren O Fahr-i Kâinat Efendimiz mübarek nazarıyla
bir kere bakıverse, yani şahs-ı mânevînin teşekkülü ile o büyük mânâ ve ruhtan
istimdat edenler arz-ı dîdâr ediverse, insanlığın içinde bulunduğu bütün
müşküller âdeta kendi kendine çözülüverecek ve yollar gidip düzlüğe erecektir.
İşte Fahr-i Kâinat Efendimiz budur.

Bununla beraber O, çok defa hanımlarıyla oturur, bir arkadaş gibi onlarla
bazı meselelerin müzakeresini yapardı. Vahiy ile müeyyet olan O zâtın
(sallallâhu aleyhi ve sellem) böyle bir şeye ihtiyacı yoktu ama, ümmetine bir
şey öğretmek istiyordu: Kadın, o güne kadar olduğundan çok farklı bir yere
oturtulacaktı ve işte O, bu önemli vazifeyi bilfiil temsil ediyor ve gösteriyordu.



Hudeybiye anlaşması Müslümanlara çok ağır gelmişti. Öyle ki, herkes
öldüren bir gerginlik içine girmişti. Bu arada Allah Resûlü, kendisiyle umreye
gelenlere, kurbanlarını kesmelerini ve ihramdan çıkmalarını emretmişti. Ancak
sahabe, acaba verilen kararda bir değişiklik olur mu diye, meseleyi biraz
ağırdan alıyordu. Allah Resûlü, emrini bir kere daha tekrarladı. Ancak,
sahabedeki o ümitli bekleyiş tavrı değişmedi.

Aslında bu ağırdan alma, Allah Resûlü’ne karşı asla bir muhalefet değildi;
sadece başka bir alternatifin olup olmadığını öğrenmekti. Zira Kâbe’yi tavaf
etmek üzere yola çıkmışlardı ve bu mülâhaza ile Hudeybiye anlaşmasındaki
şartlarda bir değişiklik beklentisi içinde bulunuyorlardı.

İki Cihan Serveri, sahabedeki bu durumu sezince hemen çadırına girdi ve
hanımı Ümmü Seleme Validemiz’le iştişarede bulundu. Bu ufku geniş kadın,
istişarenin hakkını vermek için fikrini beyan etti. Çünkü o da biliyordu ki Allah
Resûlü onun diyeceklerine muhtaç değildi. Ne ki, Allah Resûlü böyle bir
istişare ile bize içtimaî bir ders veriyordu.

Validemiz, Allah Resûlü’ne şu mealde sözler söyledi: “Yâ Resûlallah!
Emrini bir daha tekrar etme. Belki muhalefet eder ve mahvolurlar. Fakat sen,
kendi kurbanlarını kes ve onlara bir şey demeden ihramdan çık. Onlar
verdiğin emrin kesinliğini anlayınca, ister istemez sana itaat edeceklerdir.”

Allah Resûlü de zaten böyle düşünüyordu. Hemen bıçağını eline aldı ve
çadırından çıkarak kendine ait kurbanları kesmeye başladı. O daha birkaç
kurban kesmişti ki, sahabe de kendi kurbanlarını kesmeye koyuldu. Çünkü artık

verilen karardan dönüş olmadığını anlamışlardı.102

Şimdi acaba hangimiz, kadınlara bu denli değer veriyoruz? Bir aile reisi
olarak kaç kişi aile hayatında hanımıyla istişareye yer vermektedir? İslâm’ın
kadını esir ettiğini söyleyen bütün şom ağızların kulakları çınlasın! Acaba O
Zât’ın asırlar evvel yapıp ortaya koyduğu bu harika icraatın, aradan bu kadar
zaman geçmiş olmasına rağmen onda birini yapabiliyorlar mı?

mc. Kadın Bir Bütünün Yarısıdır
Kadın haklarını müdafaa edenlerin düşüncelerinde bile kadın hâlâ ikinci

dereceden bir varlık olmaktan kurtulmuş değildir. Oysa biz, kadına bir vâhidin
yarısı nazarıyla bakıyoruz. O, öyle bir bütünün parçasıdır ki, diğer parçanın işe
yaraması için onun mevcudiyeti şarttır. Öyleki, bu parçalardan her biri,
diğerinin gerçek değerini bulması bakımından önemli bir esastır. Elverir ki,



Allah’ın (celle celâluhu) vaz’ettiği ölçülere riayet edilsin ve denge için
yaratılan bir şey dengenin aleyhinde istismar edilmesin...

Ayrıca, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) hareketleriyle kadınlara
karşı lütufkâr davrandığı gibi, sözleriyle de hep bu şekilde davranmayı teşvik
etmiştir. O (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadislerinde şöyle buyururlar:

“Mü’minlerin iman bakımından en kusursuzu, ahlâkı en güzel olanıdır.
Ahlâkı en güzel olanınız da, kadınlarınıza en güzel davrananınızdır.”103

Evet, ahlâk ile insan öyle ulaşılmaz zirveleri tutar, öyle insanî semalara
yükselir ki, hiçbir ibadetle o makamları elde etmek mümkün değildir.

Görülüyor ki, kadınlık O’nun nurlu beyanlarıyla kendi şeref ve haysiyetini
garanti altına almış; o güne kadar ayaklar altında çiğnenen, hor ve hakir bir
varlık olarak görülen o, dünya ve ukbâ saltanatını elde etmiştir.

Allah (celle celâluhu) mucizbeyan fermanında kadın erkek tefrik etmeden,

“Kasem olsun ki, insanı ahsen-i takvîme mazhar yarattık.”104 demektedir..
evet, insan, kadını ve erkeğiyle kâinatın bir fihristi olarak yaratılmıştır.

Sizin için seyahat imkânı olsa, makro âlem olarak bütün bir fezayı gezip
nebülöz ve yıldızları temâşâ etseniz, sonra dönüp mikro âlemde seyahatte
bulunup partiküller âlemine sızarak, elektronlarla beraber çekirdeğin etrafında
dönseniz, gördüğünüz/göreceğiniz âlemlerde insan gibisine şahit
olamayacaksınız.

Zira, Allah (celle celâluhu) bütün kevn u mekânları bir kitap gibi insanda
dürmüş ve fihristeleştirmiştir. Evet, âlemler onda pinhân (gizli), cihanlar
onda matvîdir (dürülmüştür). O, kendini küçük bir varlık zanneder. Hâlbuki
bilse, onda bütün âlemler gizlidir.

Bu hakikati en güzel şekilde Hz. Ali (radıyallâhu anh) şu sözleriyle ifade
eder: “Sen kendini küçük bir cirim zannediyorsun. Hâlbuki bütün kevn ü
mekân, bütün âlemler sende matvîdir.”

Aslında insan, kâinatın bir fihristidir. Ona, doğru bakabilen biri, onda kâinatı
okuyabilir. Buna mukabil, topyekün kâinatı gezen birisi, ondaki meknî ve matvî
(gizlenmiş ve dürülmüş) mânâları göremeyecek ve insandaki esrar ve hakikate
tam muttalî olamayacaktır.

İşte Allah (celle celâluhu) buna yemin ediyor ve “İnsanı ahsen-i takvîme
mazhar olarak yarattık.”105 diyor. İnsan, topyekün kâinatın bir takvimidir.



Kâinatta cereyan eden her hâdise günü, saati, dakikası ve âşiresi ile insanda
işaretlenmiştir.

Yine Allah (celle celâluhu) “Biz âdemoğullarını tekrim ettik.”106

buyuruyor. Kadın-erkek, beyaz-siyah herkes Allah’ın bu kasemi altında öyle
muallâ bir pâyeye sahiptir ki, artık bunun ötesinde insanlar tarafından verilecek
bütün pâyeler buna nispeten çok düşük ve çok sönük kalır.

Cenâb-ı Hakk’ın insana verdiği değer, yüce bir kubbe gibiyse, insanların
birbirine verdikleri pâyeler bu kubbenin yanında derin bir çukur gibidir. Hatta
bundan da düşüktür.

n. Eşitlikte ‘Mevâlî’ Buudu
İslâm literatüründe ‘mevâlî’ diye bir tabir vardır. Bunlar sonradan

hürriyetlerini elde eden insanlardır. Bunlar arasında her zaman saygıyla
andığımız ve kıyamete kadar da anacak olduğumuz dehâ çapında nice büyükler
mevcuttur.

Allah Resûlü’nün kendi öz torunlarından ayırt etmeyecek kadar sevdiği
Üsame b. Zeyd (radıyallâhu anh) bizzat Allah Resûlü tarafından Bizans’a karşı
hazırlanan ordunun başına kumandan olarak tayin edilmişti. Oysa, asker
arasında Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer gibi ileri gelen tecrübeli sahabiler de
bulunuyordu. Üsame ise ancak 18 yaşlarında mevâlîden bir insandı. Babası

Zeyd b. Hârise de Mute’de orduya kumanda etmiş ve orada şehit düşmüştü.107

İmam Malik gibi birisini yetiştiren Nâfi de mevâlîdendi. Abdullah b.
Ömer’in çok sevdiği cariyesi Mercâne, “En çok sevdiklerinizi Allah yolunda
infak etmedikçe hakikî takvaya ulaşamazsınız.”108 mânâsına gelen âyetin
tesiri ve heyecanlandırmasıyla sahibi tarafından hürriyete kavuşturulmuştu.
Hâlbuki, efendisi Abdullah b. Ömer onu çok seviyordu. Ancak takvaya erme
arzusuyla o, Mercâne’yi Allah için hürriyete kavuşturuyordu.

İşte bu Mercâne, daha sonra birisiyle evlenmiş ve ondan da Nâfi dünyaya
gelmişti. Nâfi’yi alıp seven ve bağrına basan ümmetin allâmesi Abdullah b.
Ömer, daha sonra elinden tutup onu ilmin zirvelerine çıkarmış ve Nâfi İslâm

dünyasının en parlak yıldızlarından biri olmuştu.109

İmam Âzam, Mesruk, Tavus b. Keysan ve daha nicelerini mevâlîden sayanlar
da vardır. Hatta Emevîler devrinde iki âlim kendi aralarında konuşurken elli
kadar büyük zatı sayarlar ve ancak elli birinci şahsın mevâlîden olmadığını



görürler.110

İşte bizim içtimaî yapımızın temel rükünlerinden biri olan müsavat ve eşitlik
o toplumda böyle bir durum arz ediyordu. Esirlikten kurtulan bu insanlar kendi
istidat ve kabiliyetlerini öyle işlettirmişlerdi ki, kısa bir müddet sonra kalblerin
sevgilisi, akılların muallimi ve insanlara medeniyet dersi veren üstatlar
olmuşlardı.

Onlara böyle bir zemini hazırlayan sistem, şüphesiz sistemlerin en büyüğü,
en muhteşemi ve tek kelimeyle mucize sistem olan İslâm’dı. Öyle ki,
günümüzde dahi müsavat hususunda insanların henüz bu seviyeye ulaştığı
söylenemez.

3. Yardımlaşma ve Dayanışma
İçtimaî yapımızın üçüncü rüknü tekâfül, tesanüt ve teavündür. Ferdin, ferdî

hürriyeti ve kendi sa’yine terettüp eden semeresi içinde aynı zamanda
maslahat-ı umumiyeye riayetkâr ve başkalarının hukukuna hürmetli olması;
kendi saadetini başkalarının saadetiyle bütünleştirmesi; yani başkaları mesutsa
kendisini mesut sayması, başkaları rahatsız ve huzursuz ise, onun da rahatsızlık
ve huzursuzluk duyması... gibi hususlar sıralanabilir. İşte bizim umumî mânâda
tekâfül, tesanüt ve teavünden anladığımız da budur.

Ancak bu şuur, daha evvel de ifade ettiğimiz gibi, bir taraftan vicdan
enginliğine, diğer taraftan da vicdanlarımızın önceden bunu kabul etmesine
bağlıdır. Bu iki rükün yerleşmedikçe, üçüncü rükünden bahsetmek mümkün
değildir. Arz edeceğimiz şu tablo bunun açık örneklerindendir:

Hz. Ömer (radıyallâhu anh) kendi anlayış inceliği, zarafet ve nezaketi içinde
valiler bulur ve onları görevlendirirdi. Bir gün, içine girdiğimizde 10 bin
sahabenin medfeninden burcu burcu cennet kokularının geldiğini
duyabileceğiniz Medine’deki “Baki-i Garkad” mezarlığında gezerken, etrafında
bulunanlara bir teklif getirir ve “Herkes en çok istediği bir şeyi söylesin.” der.

Her birisi bir talepte bulunur. Birisi, “Benim bin deve yükü hazinem olsa da
Allah yolunda dağıtsam!” derken, diğeri, “Allah bana uzun bir ömür verse de
bu ömrü hep ibadet ü taatte geçirsem!” temennisinde bulunur.

Bir başkası daha değişik bir arzusunu dile getirir. Sıra Hz. Ömer’e gelince o
da şöyle der: “Keşke şu Umeyr b. Sa’d gibi bir adamım olsaydı da onu bir yere

vali tayin etseydim!”111



İşte bu Umeyr, bir gün çarıkları sopasının ucunda, yalınayak ve üstü başı toz-
toprak içinde Medine ufkunda belirince Hz. Ömer hemen gidip onu istikbal etti
ve bağrına bastı.

Ancak Umeyr’in bu hâli çok rikkatine dokundu: “Ne kötü bir cemaatin
varmış! Seni ta Şam’dan buraya yaya göndermişler!” dedi. Ancak Umeyr
halifenin bu sözünü tasdik etmedi. Kılı kırk yaran bir insan hassasiyeti içinde,
“Yâ Ömer, ben ayrılırken o cemaat sabah namazı kılıyordu, onlar hakkında
nasıl böyle konuşulabilir?” deyiverdi.

Biraz sohbetten sonra Hz. Ömer, ona niçin geldiğini sordu. Aldığı cevap
aynen şu olmuştu: “Karşıma mürafaa (bir dava duruşması) için bir mü’min ile
bir zimmî çıktı. Bir ara canım sıkıldı ve haksız olan zimmîye yakışıksız bir söz
sarfettim. Sonra da pişman oldum ve kendi kendime karar verdim ve: ‘Benim
gibi birinden vali olmaz!’ dedim. Zira huzuruma mürafaaya çıkan bir kimseye
itap edebiliyorum.”

Hz. Ömer ısrar eder ve: “Döneceksin eyaletinin başına! Senin gibi adamlar
vali olmazsa kim vali olacak?” O ise: “Dönemeyeceğim yâ Ömer! Beni bağışla,

ben valilik yapamam!” der.112

İşte size örnek bir vali; “Beni bağışla, ben valilik yapamam!” diyor. Görüyor
musunuz devlet adamını! Ve görüyor musunuz bizim içtimaî yapımızdaki temel
kaideleri! Vicdanlar bu kadar duru ve engin, idare edenlerde de ِمْوَقْلا ُّد 

ِ
يَس

مُھُمِداَخ  “Kavmin efendisi, ona hizmet edendir.”113 esası hükümferma idi.
Hz. Ömer’in bir başka valisi Said b. Âmir’dir. O da koskoca bir eyaletin

valisiydi. Buna rağmen, Hz. Ömer bir gün o eyaletin fakirlerinin isim listesini
isteyince, defterdarın hazırladığı listenin başına da Said b. Âmir’in adı
yazılmıştı.

Hz. Ömer, önce onun adını görünce şaşırmış ve yanındakilere, “Bu bizim
Said mi?” diye sormuştu. Aldığı cevap hakikaten ibret vericiydi: “Evet,
eyaletin en fakiri Said’dir.” denilmişti.114

İçtimaî tekâfül böyle bir anlayışla gerçekleşecek, herkes bu duygu ve bu
düşünceyi paylaşacak, sosyal adalet o zaman kendi kendine teessüs edecektir.
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E. AİLE HAYATI
1. Yuva Kurma Fıtrî Bir İhtiyaçtır

Yuva, insanoğluyla beraber var olmuş, çok eski fakat hiçbir zaman
eskimemiş bir müessesedir. Tarih boyunca yer yer sert darbelere ve hatta
tasfiyelere maruz kalmasına rağmen, o her defasında kendisini yıkmak isteyen
kanlı ellerden kurtulmuş ve maruz kaldığı gailelerden sıyrılarak hep varlığını
devam ettirmiştir.

Hikmet elinin fıtratın sinesine yerleştirdiği yuvayı, ne kadim Isparta’nın
vahşî ceberutu ne de bu asrın ibtidaî diktatörlükleri yerinden söküp atamamış
ve onu beşer hayatından uzaklaştıramamıştır, uzaklaştıramazlardı da.

Zira, kâinatı şiirimsi bir nizam içinde vaz’eden Yüce Yaratıcı, yuvayı da bu
umumî nizamın en ehemmiyetli bir parçası olarak takdir etmiştir. Tabiatın
bağrına yerleştirilmiş bu ehemmiyetli parça, aynı zamanda da mevcut
âlemşümul âhengin itici ve çekici kuvvetleriyle sıkı sıkıya irtibatlıdır.

Meselâ, her canlı varlık kendi fıtrat sınırları içinde başını sokup barınacağı
bir yuva ve yavrularını palazlatacağı ana kadar da onları görüp gözeteceği bir
mesken tesisine çalışmaktadır. Öyle ki etrafımızdaki canlıların bu mesken
kurma gayreti, aynı zamanda insan aklına durgunluk verecek titizlikte
gerçekleşmektedir.

Canlı varlıklar arasında belli bir dönem için dahi olsa yuva kurmayan,
yavrularının kendi nezaretinde yetişmesi için vasat hazırlamayan bir canlı yok
gibidir. Kuşlar bin bir zorlukları göğüsleyerek yuva kurarlar. Karıncalar durup
dinlenmeden yerin derinliklerine delikler açar dururlar. Dağlarda gezip dolaşan
bütün vahşîler, inleri ve kovukları mesken edinip oralara başlarını sokarlar.

Bütün bunlar bize, kâinatta ilmik ilmik örülen nizam ve âhengin
hususiyetlerini göstermekle, her canlının kendine has, mahfuz bir yuvası
olduğunu ilham etmektedir. Bu hareketler şuursuzca görünse de, ondaki âhenk,
sevk-i ilâhîyi göstermektedir.

Aslında bunların hepsi şuurlu bir varlık olan insana bir şeyler anlatmaktadır.
Ama, galiba her şeyde olduğu gibi, büyük bir itina ve ilgi isteyen bu
müessesede insan yeterince hassas olamamakta ve ona gerektiği ölçüde kıymet
ve ehemmiyet verememektedir.



2. Sağlam Yuva, Sağlam Cemiyet, Sağlam Millet
Sağlam cemiyet, sağlam ailelerden, sağlam aileler de sağlam fertlerden

meydana gelir. Bu itibarla, içtimaî kemal fertle başlayıp, aile ile zirvelere
ulaşır ve gider mükemmel bir toplum ve mükemmel bir milletle noktalanır.

Mükemmel bir cemiyetin yapısında fert kadar, aile ve yuva da çok ciddî
önem taşır. Bu itibarla, insanı yuvadan ayırmak insanlıktan uzaklaştırmak kadar
çirkin ve tabiattan tecrit etmek kadar da gayr-i mantıkîdir.

İnsanın insanlığı yuva ile tamamlanır, kemale erer ve yine onunla devamlılık
kazanır. Bu yüzden yuvanın ciddiyet ve ağırlığı ile oynamak, onu örselemek,
insanlık hakikatine dokunmak, onu hafife almak demektir ki, tehlike arz eden
böyle bir durum tabiî dengeleri de altüst etmeye kâfi bir gayret demektir.

Meşru çizgide kurulan her yuva, maddî-mânevî kemalât ve faziletin vesilesi
olmuştur. Onun bozulması veya meşruiyet çizgisinden sapması ise, milletlerin
yıkılışını hazırlamıştır.

Şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki, sıhhatli bir yuva huzur ve emniyeti temin
eden en kudsî bir müessese ve içtimaînin de en mühim bir kaidesidir. Aksine,
iyi kurulmayan bir yuva huzur ve emniyet vermediği gibi, yetişen nesiller için
de bir han ve otelden öteye geçmeyecektir. Bütün hayatlarını böyle bir otelin
soğuk duvarları arasında geçiren çiftler tali’siz, yetişen yavrular da
sahipsizdirler.

Günümüzde ehemmiyetini yitirmiş gayri meşru yuvacıkların, millî zemini
delik deşik edip millet ağacını içten içe çürüttüğü cemiyetler birer birer yok
olup gitmektedir.

Yuva ve ailenin fıtrîliği ve bu mukaddes müessesenin ehemmiyeti hususunda
söylenecek çok söz olmasına rağmen, bu kısa temastan sonra yuvanın İslâmî
mânâda kuruluş keyfiyetine geçmek istiyorum.

3. Bir Yuva Her Şeyden Evvel, Fıtrat, Akıl ve İz’anın Gerekleri
Üzerine Kurulmalıdır

Yuvada huzur ve emniyetin birinci şartı, eşler arasındaki uyumdur. Duygu,
düşünce, kültür, ideal, ahlâk ve inançta uyum... Buna göre, yuva kurmaya
teşebbüs eden her ferdin, evvelâ bu mevzularda mutabakata varabileceği
birisini araştırması çok önemlidir.

Aksi hâlde, tasavvurdan düşünceye, düşünceden ahlâka kadar her şeyiyle



tezata düştüğü bir arkadaşla hayatını geçirme mecburiyetinde kalacaktır ki,
böyle bir durum çiftler için bütün bir hayat boyu sadece ızdırap demektir.

Bu durumda fertler, ya her şeye rağmen bu tezat yüklü düşüncelerin altında
ezilerek beraberliklerini devam ettirecekler ya da daima yuvadan uzak kalmayı
düşünecek ve derbeder bir hayat yaşayacaklardır.

Şüphesiz, cemiyet açısından ailenin devamı, bazı anlaşmazlıklara rağmen
efdal olmakla beraber, böyle bir beraberlik sûrî yan yana olmadan öteye
geçmeyecektir. Zira eşler, bedenleriyle hanenin içinde olmalarına rağmen ruhen
birbirlerinden uzak ve hanenin dışında yaşayacaklardır.

Hulâsa olarak diyebiliriz ki, iyi nesillere doğru atılan ilk adım yuva ile
başlar. Yuva fıtratın, aklın ve iz’anın gerekleri istikametinde kurulur; eşler ruh,
düşünce, anlayış ve ahlâkta uyum içinde olurlarsa, hane bir cennet köşesi,
içindekiler de ebedî huzur ve saadete namzet tali’liler olurlar.

Aksine yuva, inanç, düşünce ve anlayıştaki imtizaç ve uyum dikkate
alınmadan hissîlik üzerine kurulursa, o hane huysuzlukların ve huzursuzlukların
kaynaştığı bir han hâline dönüşür ve bir cehennem köşesini hatırlatır.

4. Sıcak Bir Yuva Çocuğun En Tabiî Hakkıdır
Bir de meselenin çocuklar açısından ehemmiyet arz eden yönü vardır ki,

anne ve babanın, aynı elektrik yüklü zerreler gibi, birbirini ittiği ve birbirinden
uzak durduğu bir yuvada yetişen çocukların durumu doğrusu içler acısı
olacaktır.

Şu bir gerçektir ki, çocukların duygulu ve saygılı, aynı zamanda içinde
bulundukları cemiyet için iyi birer rükün olabilmeleri, ancak ve ancak her
yönüyle imtizaç etmiş, uyumlu bir ailenin yumuşak ve sevgi dolu atmosferinde
gerçekleşebilir.

Anne-babanın, aile içinde her gün bir toz-duman gibi gelip duygular üzerine
çöken huysuzluğu, anlaşmazlığı, kavga ve gürültüleri bu saf dimağları da
zamanla huysuz ve saygısız kılacağı açıktır. Bu da, çocukların hayatları
boyunca daimî rehber olarak kabullenmeleri gereken anne-babalarına karşı
itimatlarının sarsılmasına yol açacaktır ki, böyle bir yuvanın emniyet ve huzur
vaad etmesi mümkün değildir.

Şuurları böylesine perişan olmuş fertlerin, cemiyete faydalı birer uzuv
olmaları bütün bütün imkânsızdır. Eğer bu insanlar ciddî bir rehabilitasyona
tâbi tutulmazlarsa bütün bütün kimliklerini yitirip, cemiyeti kemiren birer



parazit hâline dönüşmeleri de ihtimal dahilindedir.
Resmî istatistikler, cürüm işleyen ve ondan zevk alan çocukların büyük bir

kısmının aile huzursuzluğu kurbanları arasından çıktığını göstermektedir. Bunun
sebebi, temelde bu çocukların ciddî bir ailenin sıcak atmosferinden nasipsiz
bırakılmış olmalarıdır. Bir de buna cemiyet içindeki bir kısım menfî tesirler
ilave edilecek olursa, böyle çocukların hâlet-i ruhiyelerini tahmin etmek zor
olmasa gerektir.

Hâsılı, eğer cemiyet hayatı iyi bir aile ortamı ile desteklenmez ise, böyle bir
cemiyette yetişen çocukların, azgınlık ve taşkınlıklarına değil, istikamet ve
dürüstlüklerine şaşılmalıdır.

5. Yuva Kurmada Verâsetin Rolü
Yuva kurarken üzerinde durulması gerekli olan hususlardan birisi de

verâsetle alâkalıdır. Dünden bugüne üzerinde hassasiyetle durulan bu mesele,
günümüzde daha bir ehemmiyet arz etmektedir.

Verâset, çocuğun bağlı bulunduğu soy ağacının uzak ve yakın köklerinden
birinin taşıdığı iyi veya kötü huylardan bazılarının çocuğa intikal etmesidir. Bu
sahada ihtisas yapmış hayli ilim adamının kanaati bu merkezdedir. Mendel de
bu ilim adamlarından biridir.

Bilhassa son zamanlardaki araştırma neticeleri kat’î olarak göstermektedir
ki, alkol ve emsali uyuşturucular sebebiyle anne ve babada meydana gelen iç
deformasyon, ruh ve karakter bozuklukları verâset yoluyla aynen çocuğa
geçmektedir.

Nitekim ruhî ve mânevî muvazenesizliklerin verâsetle intikal ettiği bazı
çocuklar, daha sonra kendisine verilen sıkı disiplin ve eğitime rağmen bu
bozuklukları ömür boyu üzerlerinde taşımış ve cemiyet içinde hep birer pürüz
teşkil etmişlerdir.

İzdivaç yaparken soy sop yönüyle aranan küfüv (denklik) de, İslâm’daki
sağlam bir izdivacın sıhhat şartlarından olmasa bile, evleviyet (öncelik)
şartlarından olduğu hakikati, bu mevzua verilen ehemmiyeti ortaya koymaktadır.

İşte bu anlayış ve tavsiye üzerine kurulan izdivaç, asırlar boyunca İslâmî
cemiyetin sıhhat ve devamını temin eden ana unsurlardan biri olmuştur. Yine bu
anlayış ve tavsiye üzerine kurulan İslâmî ruh ve mânâ sayesindedir ki, 15
asırdır sair devlet ve cemiyetler arasında ruhî ve mânevî muvazenesizliklerin,



ahlâkî ve zihnî bozuklukların en az bulunduğu bir dünya olma vasfını
korumaktadır.

Asırlarca doğuda ve batıda insanlığı kasıp kavuran, toplum ve aile yapısını
alt-üst eden birtakım fikrî ve içtimaî cereyanlar zuhur etmiştir ki, bu cereyanlar
karşısında hayatî dinamikleri günümüze kadar sapasağlam ayakta kalabilen
sadece ve sadece İslâm toplumu olmuştur. Bu da bize İslâm’daki aile yapısının
ne kadar muhkem temeller üzerine oturduğunu göstermektedir.

Bu da, iyi bir izdivaç ferdin şahsî ve içtimaî hayatında yapıcı ve yükseltici
bir unsur olmasına karşılık, düşünülmeden yapılan kötü bir izdivaç da hem aile
hem çocuklar hem de bunlardan meydana gelecek cemiyet için ciddî bir
tali’sizlik vesilesi demektir.

6. Organize Olmuş Küçük Birlik: Yuva
Şimdiye kadar tarifini yapmaya ve boyutlarını çizmeye çalıştığımız yuva

kurulduktan sonra, içtimaî hayatımızın âhenk içinde çalışan hücresi teşekkül
etmiş sayılır.

Yuva, çeşitli boyda aminoasit dizileriyle çalışan bir hücreye benzer. Burada
vuruşma ya da sürtüşme söz konusu değildir. Hücre, tıpkı bir devlet gibi,
içindeki ayrı ayrı boyda sıralanmış aminoasitler, DNA ve RNA’lar; yani işaret
eden, şifre gönderen ve bu şifreleri alıp mühendislik ya da kimyagerlik yapan
birimlere sevkeden organize bir komplekstir ve âdeta küçük bir devlet gibi
teşkilatlandırılmıştır.

Yuva da öyledir. O da, küçük çapta iyi organize edilmiş bir devlet gibidir.
Değilse bile öyle olmalıdır. Aslında onun bir şey olup olmaması da böyle bir
yöntem ve üslûp seçimine bağlıdır.

Yuva böyle âhenk içinde çalışır hâle geldikten sonra, içtimaî tekâfül (sosyal
dayanışma) büyük bir rüknüne kavuşmuş sayılır. Artık bundan sonra, yuva
kendi sorumluluğunun şuuruyla yaşayacak, dolayısıyla da toplum asla yuvazede
olmayacaktır.

Bu noktada yolumuzu aydınlatıp, mükellefiyet şuur ve idrakini tavzih ve
tenbih edecek Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) şu nurlu
beyanlarına bakabiliriz:

“Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden mesulsünüz.”1

Yuva kurmanın mesuliyet ve mükellefiyetini perçinleyen temel dinamiğimizi



bu kudsî sözde görmek mümkündür. Hatta hadisin mânâ ve mefhumu, yuva ve
ailenin sınırlarını aşarak, insan olmanın mesuliyetini de ortaya koymaktadır.
Kim hangi mevkide bulunursa bulunsun, kendisine terettüp eden mesuliyetleri
bilip idrak etme ve ona göre davranma mecburiyetindedir.

Aileyi teşkil eden fertlerin böylesine bir mesuliyet duygusu ile omuz omuza
vermeleri, birbirlerini sevip saymaları, görüp gözetmeleri, maddî-mânevî belâ
ve musibetleri müştereken göğüsleyip bertaraf etmelerine yardımcı olacaktır.
1 Buhârî, cuma 11; vesâyâ 9; Müslim, imâre 20.



F. İNSANIN DEĞERİ
İnsan, her felsefî ve ilmî görüşün temel mevzuudur. O hesaba katılmadan ne

bir felsefe yapmak ne de ilmî olmak mümkündür. Fiziğiyle, metafiziğiyle her
şeye konu olan insandır.

Vücudunun biçimi ve fonksiyonlarının mükemmel ayarlanmasıyla,
inanılmayacak ölçüde ideal bir yapıya sahip olan insanın, uzuvlarından hangi
parçasını tahlil edersek edelim, karşısında hayranlık duymamak mümkün
değildir.

Ya iç âlemindeki derinlik ve devamlı buudlaşma istidadı... Kompleks bir
beyin ve maddî ölçüler içinde sisli bir mahiyet arz eden ruh... Sonra bu iki sırlı
varlığın tam bir âhenk içerisindeki münasebeti... Bunların her birerleri, o
muhteşem âbidenin sadece taç tabakasından, billûrlaşan bir-iki parıltıdır.

Burada, ne şu muhteşem zâhire ne de bu menşurla az buçuk sezebildiğimiz
bâtına temas edeceğiz. Belki üzerinde duracağımız husus, bu derece mükemmel
olan bir varlığın aynı hassasiyetle ancak İslâm tarafından korunduğudur.
Kur’ân-ı Kerim: “Kim bir kimseyi, kısas veya fesadına mukabil olmanın
dışında öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir.”1 diyerek, İslâm’da
insana verilen değeri ortaya koyar. Evet, bir insanı haksız yere öldürmek, bütün
insanları öldürmek gibidir.

İslâm’da kısas da yine aynı hassasiyetin bir başka tezahürüdür. Zira, bir
insanı öldürene verilecek en âdil ceza, o insanın öldürülmesidir ki, böylece,
hayat muhafaza altına alınmış olacaktır.

Çünkü kâtil, bu fiiliyle aynı zamanda kendi hayatını da sona erdireceğini
düşünecek ve büyük ihtimalle yapmak istediğinden vazgeçecektir. Böylece,
muhtemel bir cinayette iki can birden korunmuş olacaktır. İşte Kur’ân, “Kısasta
sizin için hayat vardır.”2 düsturuyla, bu ve benzeri hakikatlere işaret
etmektedir. Bir caniye merhamet edip acımak ve onu öldürmemek, aslında
bütün masumların hukukuna tecavüze kapı aralamak demektir.

Evin içine girmiş bir kobraya merhamet etmek, nasıl ki bütün ailenin
hukukuna karşı bir zulümdür; aynı şekilde, cemiyet içinde türemiş canilere
şefkat etmek de o cemiyeti meydana getiren diğer fertlere bir zulümdür. Böyle
bir zulüm işlemeye de kimsenin hakkı yoktur.



1. Nefsi Korumak
Nefsi korumak, insan hayatının garantiye alınması demektir. Şahsiyetin

mahfuziyeti de buna dahildir.
İslâm yeme, içme, giyinme ve mesken gibi hayatı koruyucu faktörlere çeşitli

tedbirler getirirken, hayata kastedici tahrip çeşitlerine karşı da acil önlemler
almıştır. O, kısas ve diyet gibi cezaî müeyyidelerle fert ve toplumu dizginlemiş,
böylece insan hayatına verilen değeri en zirve noktada temsil etmiştir.

Diğer taraftan, nefsi korumanın ayrı bir buudu olan şahsiyetin mahfuziyeti de
yine ancak İslâm dini tarafından en mükemmel şekilde değerlendirilmiştir.
İslâm, şahsiyete karşı işlenmesi muhtemel suçları, tâzir ve şahitlikten men etme
gibi cezalarla asgariye indirmeye muvaffak olmuş tek ve biricik sistemdir. Bu
da nefsi korumanın ayrı bir yönüdür.

Mü’minin ruhu merhamet ve şefkatle yoğrulmuştur. Değil insan kanının
akmasına razı olması, o, bilerek karıncaya dahi basmaz. Bir kırık kalb
karşısında oturup hıçkıra hıçkıra ağlamak onun için âdiyattandır.

Fertleri bu anlayışta olan mübarek bir toplumda, canavarların tecziye
edilmesi zarurîdir: “Orada onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa
kulak, dişe dişle ve yaralara karşılık ödeşme yazdık.”3 ilâhî fermanı
gereğince, böyle bir toplumda devlet her zaman canileri kısas ile bertaraf
etmekle sorumludur.

Görüldüğü üzere İslâm, nefsin korunması hususunda fevkalâde bir hassasiyet
izhar etmektedir. Aslında İslâm Hukuku işte bu gibi esaslar üzerine
kurulmuştur. İsterseniz, bu meseleyi Asr-ı Saadet’ten bir vak’a ile
müşahhaslaştırabiliriz:

Üsame b. Zeyd, bir muharebe esnasında, “Lâ ilâhe illallah” demesine
rağmen, karşı taraftan bir adamı öldürür. Gerekçesi, bu adamın içinden gelerek
değil de korku zoruyla “Lâ ilâhe illallah” demiş olma ihtimalidir.

Belki Üsame içtihadında doğrudur. Fakat İslâm, zâhire göre hükmetmeyi esas
almıştır. Bu vak’a Allah Resûlü’ne iletilince, İki Cihan Serveri, Üsame’yi
karşısına alır ve “Onu niçin öldürdün?” diye istintak eder.

Üsame durumu anlatır ama, haksız bulunur. Allah Resûlü onu şiddetle itap
sadedinde, “Açıp da kalbine mi baktın?” der ve azarlar.

Bir gün Hz. Üsame bu hâdise münasebetiyle çektiği sıkıntıyı anlatırken
şunları söyleyecektir: “O esnada öyle bunaldım ki, kendi kendime, keşke



şimdiye kadar değil de şu dakikada Müslüman olsaydım ve bu itabı
duymasaydım, diye düşündüm.”4

Üsame ki, Allah Resûlü’nün kucağında büyümüştü. İki Cihan Serveri onu, öz
torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den ayırmazdı. Dizinin birinde bunlardan
biri varsa, mutlaka diğerinde de Üsame bulunurdu. Ne var ki, haksız bulunduğu
bir hususta o, işte böyle bir itap almıştı. Zira, İslâm’da insan muhteremdi
(dokunulmazdı). O, harp meydanında dahi zulme maruz bırakılamazdı.

Benzeri bir vak’a Muhallem ismindeki sahabinin başına gelmişti. O da harp
esnasında birini haksız yere öldürmüş, daha sonra Allah Resûlü’nün huzuruna
getirilerek sorgulanmış ve Muhallem’in öldürdüğü bu insanın da cahilî bir
mülâhazaya kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

Allah Resûlü, “Adamı niçin öldürdün?” diye sorduğunda, o, “Kâfirdi, onun
için öldürdüm!” şeklinde cevaplamış; bu defa Allah Resûlü, “Hayır, adam
kâfir değildi!” deyince Muhallem, “Korkudan Müslüman olmuştu!”
karşılığında bulunmuş; nihayet Allah Resûlü onu da itap ederek, “Git bir daha
bana görünme!” sözleriyle huzurundan çıkarmıştı.

Muhallem huzurdan ayrılmış, bir daha geriye dönememiş; zira bir hafta
içinde ölmüştü. Ölmekle kalmamış, bazı rivayetlere göre, gömmek
istediklerinde toprak onu kabul etmemişti.

Nihayet Allah Resûlü gelip toprağa hitaben, “Ey toprak! Sen ondan daha
fenalarını kabul ettin, onu da kabul et!” demiş ve işte ancak ondan sonra

Muhallem’i gömebilmişlerdi.5

İnsanın hakk-ı hayatı ve kanının muhteremliği İslâm, Kur’ân ve Sahib-i
Kur’ân’ın nazarında işte bu kadar büyüktür. İslâm’ın insana verdiği bu
değerden ötürüdür ki, bu ilâhî sistemde kâtil ve caniler hak ettikleri cezayı
mutlaka görürler.

Evet, İslâmî bir toplum, bu tür prensiplerle korunmaya alınmıştır. İşte İslâm
budur. Bunun aksine bir durum sergileyen her düşünce ve davranış, bu yapının
içine dahilî veya haricî düşmanlar tarafından sızdırılmış birer ihanet
belgesidir. Onların İslâm’la, İslâm’ın da onlarla hiçbir alâkası yoktur.

2. Nesli Korumak
Nesli korumak, nesebin korunması demektir. Nesli en güzel şekilde terbiye

etmek de bu mânâya dahildir.



Evlilik müessesesi İslâm’da kutsal bir müessesedir. Yuvanın mahremiyeti ve
bu mahremiyetin ne pahasına olursa olsun korunması gerektiği gerçeği,
İslâm’da en ince teferruatına kadar ele alınıp incelenen konular arasındadır.
Zinaya getirilen ağır ceza da yine nesli ve yuvayı koruma hikmetine mebnidir.

a. Nesle İndirilen En Büyük Darbe: Fuhuş
Nesli muhafaza, bütün içtimaî sistemlerin en başta gelen meseleleri

arasındadır. Ancak İslâm’dan başka hiçbir sistem, istenilen ölçüde nesilleri
muhafazaya muvaffak olamamıştır. Bu da şüphesiz, İslâm’la diğer sistemler
arasındaki yaklaşım ve mualeceden kaynaklanmaktadır.

Neslin korunması, bir milletin varlığını sürdürmesinin en birinci teminatıdır.
Onu koruyamayan bir millet, er-geç yıkılmaya mahkûmdur. Nesle en büyük
darbe fuhuştan gelmektedir. Onun içindir ki Kur’ân, fuhşa giden yolları keser ve

“Gizli-açık hiçbir fuhşa yaklaşmayın!”6 buyurur.
Fuhuş, bir insanın kendisini gayri meşru zevk ve lezzetlere kaptırması

demektir. Yoksa insanın meşru dairede dünyevî zevklerden istifadesi fuhuş
değildir. Meşru dairedeki lezzetler ise keyfe kâfidir, o hususta harama
girmeye lüzum ve ihtiyaç yoktur.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) için, peygamberliğinden önce bile,
ne fuhşa dair bir söz söyledi ne de fuhşun semtine sokuldu denilmektedir. Evet,
her peygamberde olduğu gibi, bir nebi olarak O’nda da ismet sıfatı vardır.
İsmet, harama girmeme değil, harama girmeyi aklından bile geçirmeme
demektir.

Eğer Efendimiz’de (sallallâhu aleyhi ve sellem) günahlardan biri bir kerecik
görülseydi, O’nu her fırsatta çürütmeyi planlayan hasımları O’ndaki bu hususu
çok iyi değerlendirecek ve sürekli serrişte edeceklerdi.

O’na çeşitli iftiralar atılmış; şair denmiş, kâhin denmiş, ama herhangi bir
günah isnadıyla iftira atılamamıştır. Zira böyle bir iftiranın inandırıcı
olamayacağını herkes biliyordu.

Evet O, öyle bir edep âbidesiydi ki, değil fuhşa girmek, fuhşun sözle ifadesi
dahi ömrü boyunca O’nun dudaklarına misafir olmamıştı. Hatta birisinden bir
başkasına dair kötü bir söz işitilse, ilk reaksiyon O’ndan gelirdi...

Misal mi istiyorsunuz? Bir gün Yahudiler gelip O’na, “Sana ölüm!”
mânâsına ْمُكَْیلَع  ُ ماَّسَلا  demişlerdi. Âişe Validemiz bu münasebetsiz sözün



mânâsını anladığı için onlara, ُماَّسلا ُمُك  َْيلَعَو  “Size de ölüm!” karşılığını
vermişti.

Efendimiz ise, gayet kibarca ve kendisine yakışır şekilde, ْمُكَْیل َعَو  yani
“Sizin üzerinize olsun!” demiş, sonra da, “Yâ Âişe! Sert ve haşin olma!” diye
ikazda bulunmuştu.

Hz. Âişe, “Görmedin mi yâ Resûlallah! Sana ne dediler?” deyince,
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Ben de onlara ‘Sizin üzerinize
olsun’ dedim.” cevabını vermişti.7

Evet O, lafın kötüsünü ağzına almıyor, kötü şeyleri bile iyilikle savıyordu.
Zaten, bizzat kendisi şöyle buyurmuyor mu: “Ulu-orta uygunsuz ve sevimsiz
laf eden, fuhşa ait şeyler söyleyen kimseyi Allah sevmez.”8

Günümüzde fuhuş, maalesef bir hayli revaç bulmuştur. Hâlbuki o, her yönü,
her şekli ve her müessesesiyle melundur ve şeytanîdir. Bu şeytanî hususa karşı
İslâm’ın ortaya koyduğu bir kısım düsturlar ve esaslar vardır. İnanan insanlar
bu düsturlara başvurdukları sürece, inşâallah, fuhuş girdabına kapılmaz ve
fuhuş seylapları önünde sürüklenip helâk olmazlar.

İslâm esaslarına ve Kur’ân düsturlarına riayet edilmediği zaman insanların,
kütükler gibi bu fuhuş seylaplarına kapılıp sürüklenmeleri mukadderdir. Böyle
bir netice ise, Müslüman olarak bizim en çok endişe duymamız gereken bir
mesele olmalıdır. Ehl-i dünyanın, bilhassa genç ve toy insanları nasıl baştan
çıkardıklarını görüp müşâhede edenler için böyle bir endişeye kapılmamak
imkânsızdır.

b. Bu Konuda Fert ve Devlete Düşen Vazife
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “... Dünyadan sakının, kadınla

imtihan olmadan da sakının. Zira Benî İsrail’in ilk fitnesi kadın yüzünden
çıkmıştır.”9 ve “Erkeklere, kadınlarla imtihan olmadan daha zararlı bir
fitne görmüyorum!”10 hadisleri ile, elbette iffet ve namuslarını muhafaza eden
kadınlar değil ama, zaafları değerlendirilerek meydanlara itilmiş ve zaafları
işletilerek istismar edilmiş kadınların ne denli ciddî bir tehlike arz edeceğine
dikkat çekmektedir.

Geçmiş milletler ve eski cemaatler bu fitne yüzünden mahv u perişan
olmuşlardır. Roma, Bizans ve güzelim Endülüs şehvet ve şehevanî duygular
altında kalarak ezilmişlerdir. el-Hamrâ Sarayı’nın hamamlarındaki utanç verici



resimleri gören herkes, zannediyorum, beni tasdik edecektir.
Sanat adına sağa-sola çizilen ve şehevanî duyguları ifade eden resimler,

ahlâkın o dönemde ne derece irtifa kaybettiğini açıkça göstermektedir. Aslında
Allah, Zalim Ferdinand’ı başlarına belâ ettiği zaman onlar zaten şehevî
duyguların altında kalıp ezilmişlerdi.

Evet, fuhuş, her zaman milletleri yerle bir edegelmiştir. Selçukî ve
Abbasî’den sonra şanlı Osmanlı Devleti’nin de önemli ölçüde bu sebeple yerle
bir edildiğini söyleyebiliriz.

Bir kısım yanlış iddia sahiplerine göre, fuhşun önünü almak için serazât
olmak lâzımdır. Onlara göre böylece her iki taraf birbirine alışacak ve ortada
bir tehlike kalmayacaktır.

Bu, korkunç bir iddia ve kuyruklu bir yalandır. Bizim odumuzu-ocağımızı
söndürmek için söylenen bu muhâkemesiz ve muvazenesiz iddialar, yani
insanların şehvetini tahrik ederek şehvet söndürmeye gitmek, deniz suyuyla
insanların susuzluğunu giderme teşebbüsü gibi çok ters bir düşüncedir.

Üstelik sadece kadın değil, İslâmî ölçülere uymayan her türlü çarpıklık, genç
nesillerde bu kabîl arzuları uyarmaktadır. Vücutları göre göre, müstehcen
sözleri duya duya, hayalinden silinmeyen açık saçık vücutları düşüne düşüne
erkeklik hormonu üreten ve her gün şehevanî duyguların bakışları altına giren
bir sürü genç, maalesef kanunlarla da yasak edilmediği için, çeşit çeşit
sapıklıklara sürüklenip gitmekte ve toplumumuzun yüz karası hâline
gelmektedir.

Cihanın şarkındaki münafıklar, gençleri çekmek için, komünizmi ilk defa ilan
ettikleri zaman erkeklerle kadınları beraber hamamlara doldurmuşlardı. Bugün
de komünist ve anarşistlerin bir silah olarak kullandığı bu kabîl gayri meşru bir
yolu denemek suretiyle gençleri anarşi ve terörden uzaklaştıracağını zanneden
kimseler, katmerli bir yanlışlık içinde bulunmaktadırlar.

Netice olarak diyebiliriz ki, fuhşun önünü alıp nesli korumak adına iki çare
söz konusudur:

Birincisi, ferdin kendisine düşmektedir ki, evlenmek, oruç tutmak veya başka
dinamikleri kullanmak sureti ile fuhşa düşmekten korunmaktır.

İkincisi, bütün bir millet ve devlete aittir ki, o da cemiyeti fuhşa teşvik eden
her türlü beşinci kol faaliyetlerini durdurmak ve kurutmaktır.

Cenâb-ı Hak, “Mü’minler arasında fuhşun yayılmasını arzu edenlere, işte



onlara dünya ve ahirette can yakıcı azap vardır. Allah bilir, siz ise
bilmezsiniz.”11 mealindeki âyet ile bu karanlık güçlere seslenmektedir.

3. Aklın Korunması ve Kimliksizlik Sarhoşluğu
Klasik bir usûlle meseleyi ele alacak olursak, aklı muhafaza, her türlü

uyuşturucu, sarhoş edici ve sekir verici şeylere karşı tavır alma mânâsına gelir.
Ancak günümüzde bu meseleye daha değişik bir zaviyeden bakmak

mecburiyetindeyiz. Zira insanımız, toplu bir sarhoşluk tehlikesiyle karşı karşıya
bulunmaktadır. Bu sarhoşluk, fertlerin herhangi bir müskir illetine
tutulmasından çok daha fazla tehlikeli ve bütün bir İslâm âlemini tehdit eden
kimliksizlik sarhoşluğudur.

Nice zamandır bu sarhoşluk, bizi kendine gelmez bir mahmurlar topluluğu ve
meş’um bir dünyanın peyki hâline getirmiştir. Biz, muhataralı bu gafletten bir
türlü vazgeçemedik, onlar da hiç mi hiç bize karşı yumuşamadılar. Biz, “şeb-i
arûs!” deyip inledik; onlar da, “Beyhude yorulmayın, kapılar sürmelidir!”
deyip aralanmış veya aralanmış gibi görünen kapıları her zaman yüzümüze
kapadılar.

Biz milletçe varlık ve bekâmızı onlara bağlı görüp, onlardan koptuğumuz
takdirde mahvolup gideceğimiz vehmine kapıldık. Onlarsa, her fırsatta bizi yere
serip üzerimizde hora tepti ve haklarındaki iyilik vehmimizi suratlarımıza
çarptılar.

Milletçe var olmamızın yolunu kendi azmimizde, kendi mânâ köklerimizde
ve kendi tarihî dinamiklerimizde aramamız lâzım gelirken, biz tali’imizin
tepetaklak olduğu günden bu yana hiçbir zaman böyle bir yolu denemeyi
düşünmedik.

Gayrı bunca şeyden sonra hâlâ bir kısım kimseler kimliksizlik sarhoşluğuyla
yoluna devam edecek ve zirveleri tutanlar da bu sevimsiz maceraya “Dur!”
demeyeceklerse, bize daha bir süre “Yâ Sabûr!” deyip beklemek düşecektir.

Aydınlarımızın gaflet yılları bitmedikçe, bizim bu bekleyişimiz de
bitmeyeceğe benzer. Zira yıllar var ki, milletimizin kaderiyle alâkalı, ileriye
dönük ciddî hiçbir planımız olmadı. Bu bulanık zaman dilimi içinde hayırları
hep nevzuhur tecellîleriyle; şerleri de, gelip millete tosladığında veya çarpıp
onu yere serdiğinde, yani bıçak kemiğe dayandığında tanıyabildik.

Dünyada olup biten hâdiseleri anlayıp değerlendirmek bir yana, bunlar



arasında doğrudan doğruya bizi alâkadar edenleri dahi tam sezip kavrayamadık.
Sezip kavramak şöyle dursun, elli defa hasım bir dünyanın kin, nefret ve zulüm
paletleri altında preslendikten sonra bile, çoğumuz itibarıyla, bir “Lâ havle!…”
çekip etrafa bakmadan yolumuza devam ettik. Bari devam ettiğimiz yol,
yürünebilen bir yol olsaydı…

Bizim safdil, âlemin de hokkabaz oluşu sebebiyle milletimiz, yıllar ve yıllar
boyu hep, bir türlü sonu gelmeyen bu tarihî tekerrürler turnikesinde döndü
durdu. Zirvedekilerin milleti sevk ve idare adına şahsiyetli ve millî ruh
kaynaklı bir politika belirleyecekleri güne kadar da bizim uyurgezerliğimiz,
düşmanlarımızın da sinsi oyunları, gizli işgalleri ve İslâm ülkelerini içten içe
fethetmeleri devam edeceğe benzer.

Bugün yeryüzünün büyük bir bölümünde söz mütegalliplerde bitiyor; gücü
temsil edenler zayıfa hakk-ı hayat tanımıyor. Her yerde zorbalık ve kabadayılık
alkışlanıyor. Her insanı insan kabul edip onun hukukuna saygılı olmak ise,
aptallık ve sünepelik sayılıyor.

Süper güç ve devletlerin politikaları, hemen her zaman zayıf ve güçsüzleri
istismar etme, sömürme istikametinde işliyor. Kılıfını bulduktan sonra çalıp-
çırpma, yiyip-yutma, hatta can çekişenlerin sırtında hakk-ı temettü arama
akıllılık; buna karşılık haram-helâl düşüncesi, hakka-hukuka riayet gayreti ve
insanî değerlere saygılı kalma azim ve niyeti de aptallık kabul ediliyor.

Böylesine olabildiğine kör, sağır ve kalbsizce gidişe “Dur!” diyebilmek için
bugünü ve yarını aynı anda görecek kadar basiretli, çevresinde olup-biten
şeyleri sezip anlayacak, anlayıp değerlendirebilecek kadar firasetli ve
düşmanlarının fikrî, hissî, ahlâkî hulûl ve nüfuz yollarını sezebilecek kadar da
şuurlu insanlara ihtiyaç var.

Şayet bir an evvel beş başı mamur bu engin ruhlar yetiştirilerek bu fıtrî
ihtiyaç giderilmezse, zalim zulmüyle başını alıp-gidecek, mazlum ve mağdur da
yaşama adına zillet çekecek ve kendini hor, hakir görenlerin vesâyâsı altına
girip, onların gölgesi gibi yaşayacak, dolayısıyla da hiçbir zaman belini
doğrultamayacak ve hep sürüm sürüm olacaktır. Sürüm sürüm olacaktır; çünkü
şahsiyetsizdir, kimliksizdir, geçmişinden ve kendi kültüründen kopuktur.

Bu sebeple, nesillerin eğitim ve öğretim meseleleri planlanırken en az çağın
ilim, irfan ve teknolojisi kadar İslâmî ahlâk ve değerlere, millî kültür ve millî
terbiyeye de yer verilmelidir ki, gençler mânevî ve ruhî bunalımlara itilmemiş,
dolayısıyla da bir kısım arayışlara mecbur edilmemiş olsunlar.



Zaman zaman bağırıp çağırdığımız, yer yer hamaset destanları kestiğimiz de
olmuştur. Hep çaresizlik içinde iki büklüm olduğumuz ve hasımlarımız
tarafından nakavt edildiğimiz şu meş’um ve karanlık anlarda; evet, hiç olmazsa
bu uğursuz dakikalarda olsun, galeyanlarımız bir ses getirebilseydi!

Ne gezer! Toplanıp bir araya geldik, görkemli mitingler tertip ettik,
tumturaklı laflar ve hamasî destanlarla gönülleri hoplattık. Ama her şey havaî
fişekler gibi başımızın üstünde birer şerare meydana getirdi, sonra da kaybolup
gitti.

Yığınlar bunun bir şey olduğunu ve bir işe yaradığını zannededursun; bizler,
dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören, gerildikçe gerilen, nefretle yutkunan
dindaş ve soydaşlarımız için sadece şöyle-böyle toplantılar tertip etmekle
yetindik; böylece de hem kendimizi hem de onları aldattık.

Biz kendi kendimize oyalanıp dururken, başkaları olabildiğine gürültüsüz,
tedricî ve sistemli bir surette kitlelerin ruhuna girdi, onları istediği gibi
şekillendirmeyi başardı…

Onlar kitleleri istediği kalıba sokmakta, cahiliyle-okumuşuyla şuursuz
yığınları istediği zaman sokağa dökebilmekte, istediğine küfrettirmekte ve
istediğini başlara taç yapmakta, istediğini de şanlı geçmişimize sövdürmekte,
evet, istediğinde soyumuzu tahkir ettirip millet ruhuna küfürler yağdırmaktadır.

İstediğinde bizleri Çinlere-Maçinlere kadar kendi maceralarının arkasından
koşturmakta; istediğinde de beğenmediği iktidarları alaşağı etmek için sun’î
bunalımlar meydana getirmekte; kitleleri birbiriyle vuruşturmakta ve arkasından
bir çeşit baskınla cumhuriyet ve demokrasi adına yeni bir diktatörlüğü milletin
başına musallat etmektedir..

1-2 asırlık geçmişimiz itibarıyla yeni nesillere sağlam bir millî terbiye ve
İslâmî ahlâk verilemediğinden, gençlerimiz çoğunlukla serseriliğe açık ve
kendi dünyasına yabancı, hatta düşman yetişmektedir.

Günümüzde, Avrupa ve Amerika’da birkaç ay kalabilme fırsatını elde etmiş
ve şöyle-böyle bir yabancı dili hecelemeye başlamış pek çok insan, yapacak
başka bir şey kalmamış gibi kendi insanını tezyif etmekte ve milletini hakir
görmektedir. Bunlardan nicelerini görüp dinlemişizdir... İsterseniz bir kere
daha dinleyebilirsiniz:

“Ah, ne kadar geri bir milletmişiz!.. Meğer hayat Batıdaymış... Bizim ülkenin
insanları âdeta canlı cenazeler... Bu mütereddit yığınların, yaşadıkları çağı



yakalamaları mümkün değildir... Hele Müslümanlık, o bütün bütün çağdışı...
Biz, bu kılık ve kıyafetle varılabilecek yerlerin en yakınına dahi varamayız!..
Dünya başını almış göklerde dolaşırken, bizler bu sıkma başlarla hâlâ yerde
yürürken de tökezliyoruz. Milletin yükselip çağıyla hesaplaşması
düşünülüyorsa, bu, sadece Batılılaşmadan geçer...” vs.. vs…

İşte bu düşünceler, merhametsiz yılların ve karanlık günlerin
yabancılaştırdığı derbeder nesillerin düşünceleri ve bir dönemde heder olup
gitmiş yığınların hezeyanlarıdır.

Bu zihniyetteki kimselerin insanımızın kaderine hâkim olması, gelecek
nesillerin tarih ve milliyet düşüncesini zayıflatmakta, onları yüksek
mefkûrelerden uzaklaştırmakta ve düşünce hayatımıza zift gibi bedbinlikler,
karamsarlıklar püskürtmektedir.

Kısacası, düşmanlarımız, içimize saldıkları ajanlarla ruh, düşünce ve ahlâk
dünyamızı tahrip etmekte ve bizleri âdeta dünyaya hâkim güçlerin kuklaları
hâline getirmektedir.

Evet, bugünkü şatafat ve debdebesi itibarıyla, dünyaya hükmeden güçlerin
bir kısım üstün yanları olmakla beraber, bu, insanlık adına her şey de demek
değildir. Hele Avrupalı ve Amerikalı olmamak hiç mi hiç ayıp değildir; ayıp
olmak şöyle dursun, şanlı geçmişimizi bilen ve onu ruhunda duyan birisi için
böyle bir intisap ona hakaret anlamına bile gelebilir.

Bir insanın kendi millet ve geçmişini hafife alması bir aşağılık duygusu,
reddetmesi ise bir soysuzluktur. Böyleleridir ki, yıllarca mübarek milletimizi
ye’se, bedbinliğe, karamsarlığa sürükleyip durmuş ve bugünkü kahrolası
yabancılaşmayı başımıza musallat etmişlerdir.

Bütün bu anlattıklarımızın, aklı muhafaza ile çok ciddî alâka ve irtibatı
vardır. Zira, kat’iyen inanıyoruz ki, bizim millî dertlerimiz, aklımızı başımıza
almadıkça bitip tükenmeyecektir. Aklımızı başımıza almamız ise, ancak kendi
kendimiz olmaya karar vermemizle mümkündür. Yani, kimliksizlik
sarhoşluğundan kurtulabildiğimiz gün, her şey yeni bir çizgiye girecek ve her
şey güzelleşecektir.

Aklın muhafazası konusu işlenirken içki ve diğer uyuşturucular üzerinde
durulmalıydı denebilir; ben arz etmeye çalıştığım hususları daha önemli
gördüm.

4. Malın Korunması



Mala düşkünlük insanın yapısında vardır. Dolayısıyla insana ayrıca mal-
mülk sevgisi aşılamaya gerek yoktur. Önemli olan insandaki bu meyli müspete
kanalize etmektir ve zaten İslâm da bunu yapmıştır.

Kur’ân’a göre, erkek ve kadın kendi kazancının sahibidir.12 Bu âyet bir
yönüyle malın muhterem oluşunu da işaretler. Malın bu özelliğindendir ki,
korunması gereken beş esasa dahil edilmiştir. Fert, canını, ırzını korumak
zorunda olduğu gibi malını da korumak zorundadır.

Malın korunması, bir mânâda meşru kazanç yollarının teşvik edilmesi, gayri
meşru yolların ise önlenmesi ile mümkündür. İşte İslâm, ticaret, ziraat, zanaat
ve sanat dallarını teşvik; faiz, karaborsa, tefecilik ve ihtikâr gibi gayri meşru
yolları da cezalandırmak suretiyle bunu en güzel ve pratiğe en uygun şekilde
temin ve tesis etmiştir.

Bazı fakihler malın korunmasını bir vecibe değil, bir hak kabul etmişlerdir.
Hangi görüş ele alınırsa alınsın, netice değişmez. Bu mevzuda en asgarî ölçü,
malı korumanın bir hak olduğu şeklindedir.

Nitekim Efendimiz bu hususu şöyle tenvir buyururlar: “Malını korurken ölen
şehittir.”13 Malı korumak öyle bir haktır ki, insan bu uğurda ölse şehit kabul
edilmektedir. Bu da İslâm’ın mala verdiği değerin açık bir göstergesidir.

Diğer taraftan İslâm, mala haksız uzanan elin kesilmesini emretmekle yine
aynı noktayı vurgular. Soyguncuların Allah karşısındaki durumlarını anlatan şu
hadis de yine aynı hususa parmak basar: “Kim bir başkasının malını haksız
yere aşırırsa ötede Allah’ın gadabıyla karşılaşır.”14

Malın korunması hususunda Allah Resûlü çok hassas davranmıştır.
Bir gün Mahzum kabilesinin ileri gelenlerinden bir kadın hırsızlık yapmıştı.

Kadın soylu, fakat hırsızlığı da sabitti. Ancak kavim ve kabilesi onun elinin
kesilmemesi için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazırdılar. Durumu
Efendimiz’e kimin intikal ettireceğini düşünüp taşındılar ve Allah Resûlü’nün
en çok sevdiği insanlardan biri olan Üsame’de karar kıldılar.

Üsame o günlerde genç bir delikanlıydı ama, Allah Resûlü’ne de ciddî bir
yakınlığı vardı. Efendimiz onu en az kendi öz torunları Hz. Hasan ve Hz.
Hüseyin kadar severdi. Üsame tavassutu kabul etti. Belki o ana kadar hırsızın
elinin kesilmesi hususunda kesin ve muhakkak tatbik edilmesi gereken bir
hüküm olduğunu bilmiyordu. Belki de şefkati bilgisine galebe çalmıştı.



Allah Resûlü’nün yanına geldi. Kavmin ricasını intikal ettirdi. İki Cihan
Serveri o kadar çok sevmesine rağmen Üsame’ye karşı kaşlarını çattı ve “Bana
Allah’ın hükümlerinden birini değiştirmeyi mi teklif ediyorsun?” dedi.
Üsame yaptığına çok pişman oldu. Efendimiz bunun ardından minbere çıktı ve
cemaate şunları söyledi:

“Sizden evvelki ümmetler, hükmü zayıfa tatbikle helâk oldular. Onlar
soylu ve asil bir insan hırsızlık yaptığında hükmü tatbik etmezlerdi. Allah’a
yemin ederim, kızım Fatıma dahi hırsızlık yapmış olsaydı, hiç düşünmeden
onun elini de keserdim!” Ve emredildi ceza uygulandı.

Hz. Âişe Validemiz diyor ki: “Daha sonra bu kadın bize gelip gider oldu.
Eskiye nispeten hâli tamamen değişmiş ve dini bütün bir kadın olmuştu.”15

Yeryüzünde hiçbir sistem İslâm’ın mala gösterdiği bu hürmeti göstermiş
değildir. Ancak arz edilen husus, meselenin hukukî yönüdür. Ferde bağlı
yönünde ise, hiçbir Müslüman onu mihrap hâline getirip, onun karşısında
serfürû etmemiştir ve etmez de... Zira Müslüman sadece Allah karşısında
eğilen insandır. Hatta belli bir noktadan sonra o, değil dünya malını, Cennet’i
dahi ameline gaye edinmez. Yunus gibi, “Bana Seni gerek Seni!” der ve
hayatını O’na bağlı götürmeye çalışır.

İnsanların mala olan ihtiyaç ve düşkünlükleri bir bakıma cemiyet hâlinde
yaşamanın devamı adına önemli bir faktördür: İnsanın bu yönünü ele alan pek
çok âyet vardır.

“Gerçekten insan mala çok düşkündür.”16; “Nefisler kıskanç ve cimri
yaratılmıştır.”17 gibi âyetler bunlardan sadece ikisidir.

İnsanın böyle bir fıtratla yaratıldığı doğrudur. Ancak bu, insanın her şeyi ile
mal ve mülk edinmeye meyletmesi ve onu her şey hâline getirmesi için meşru
bir sebep de teşkil etmez. İslâm her hususta olduğu gibi bu meselede de denge
üzerinde durur.

Aksi hâlde ortalığa hâkim olan tek duygu hırs ve ihtiras olur ki, böyle bir
duygu hâkimiyetinin toplumu ne hâle getireceği açıktır. Hâlbuki İslâm,
müntesiplerini fedakâr olmaya davet eder. Zira toplumun uzun süre hayatını hep
iyi ve güzel yörüngede devam ettirebilmesi fertlerin fedakârlıklarıyla yakından
alâkalıdır.
1 Mâide sûresi, 5/32.



2 Bakara sûresi, 2/179.

3 Mâide sûresi, 5/45.

4 Buhârî, diyât 2; meğâzî 46; Müslim, iman 158; Ebû Dâvûd, cihad 104.

5 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 4/300, 301.

6 En’âm sûresi, 6/151.

7 Buhârî, edeb 35; Müslim, selâm 10; Tirmizî, isti’zan 12.

8 Ebû Dâvûd, edeb 5; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/202.

9 Müslim, zikir 99; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/22.

10 Buhârî, nikâh 17; Müslim, zikir 97; Tirmizî, edeb 31, İbn Mâce, fiten 19.

11 Nûr sûresi, 24/19.

12 Nisâ sûresi, 4/32.

13 Tirmizî, diyât 21; Ebû Dâvûd, sünnet 32; Nesâî, tahrim 22; İbn Mâce, hudud 21.

14 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/416.

15 Buhârî, hudud 11, 12, 14; şehâdât 8; fedâilu ashab 18; Müslim, hudud 8; Tirmizî, hudud 9; Ebû
Dâvûd, hudud 4; Nesâî, kat’u’s-sârik  5.

16 Âdiyât sûresi, 100/8.

17 Nisâ sûresi, 4/128.



G. YÖNETEN-YÖNETİLEN
MÜNASEBETLERİ

1. Nasılsanız Öyle Yönetilirsiniz
Meseleye Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) cevâmiü’l-kelimden

kabul edilen bir hadisiyle başlamak istiyorum. Allah Resûlü bir hadislerinde,

“Nasıl olursanız, öyle idare edilirsiniz.”1 buyururlar. Keyfiyetiniz ne ise,
başınızdakilerin keyfiyeti de öyle olur. Her şeyden evvel siz nasıl bir kaynağın
mahsulü iseniz, başınızdakiler de aynı kaynağın mahsulüdür.

Bu söz, öyle bir sözdür ki, içtimaî adına kamusluk mânâlar ihtiva eder.
İsterseniz, sadece bu hadis üzerinde çok kısa da olsa biraz duralım...

“Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden mesulsünüz.”2 fehvâsınca,
herkesin bir mesuliyet sınırı vardır. Devlet reisi de idare ettiği sınırın
bütününden mesuldür. Ancak, “Siz nasıl olursanız, başınızdaki idareciler öyle
olur.” ifadesi, bu hususa içtimaî perspektif açısından apayrı bir buud
kazandırmaktadır.

Evvelâ: Bu hadis idare edilenlere, “Siz önemlisiniz” diyor. Çünkü başınıza
geçecekler, hangi yoldan olurlarsa olsunlar, sizin kapınızı çalmak
zorundadırlar. Yani onlara şekil verenler sizlersiniz.

İçtimaînin de kendine göre değişmeyen prensipleri vardır. Nasıl ki, fiziğin,
kimyanın, astronominin kendine göre değişmeyen ve adına ‘şeriat-ı fıtriye
kanunları’ denilen prensipleri vardır; öyle de, içtimaînin de bir kısım
prensipleri vardır ve bunlar, kıyamete kadar değişmeyecektir.

İnsanlar şerre, şirretliğe yol ve vize veriyorlar ve şerirler de sıçrayıp onların
omuzlarına çıkabiliyorlarsa, o insanları şerir ve şirretler idare edecektir. İşte
bu, Cenâb-ı Hakk’ın değişmeyen bir kanunudur.

Şirretlik, insanların bünyelerinde neşv ü nemâ buluyor mu? Toplumun
bünyesinde fenalıklar yeşeriyor mu? Bu durumda Allah (celle celâluhu),
onların başına aynı çamur ve aynı hamurdan insanlar getirir ve onları işte bu
insanlar idare eder.

İkincisi: Yine bu hadis ifade ediyor ki, kanun ve nizamlar, satırlarda yazılı
bir kısım şeylerdir ve bunların çok fazla tesiri de yoktur. Zira insanlar kafa
kafaya verip, en muhkem kanunnameler hazırlayabilirler. Önemli olan, o



kanunların ihtiva ettiği hususlara riayet edilip edilmemesidir.
Bu itibarla, esas olan, idare edilen insanların ahlâkî yapılarıdır. Eğer onlar,

ahlâklı ve kendilerine düşen problem ve meseleleri halletmiş insanlarsa,
kendilerini idare edenlere problem çıkarmazlar veya onların çok az
problemleri olur.

Burada yeri gelmişken, güvendiğim birinin hikâye ettiği bir hâdiseyi sunmak
istiyorum.

İlk meclis milletvekillerinden Tahir Efendi adında bir zat vardır. Bu zat, hâl
ehli ulemâdandır. Diğer milletvekilleri meydanlarda nutuk atarken, Tahir
Efendi bir köşede hep susmayı tercih eder. Ancak taraftarları ısrar eder ve
hocayı da meydanlara çıkarıverirler. O da çıkar, kendine göre bir meydan
konuşması yapar. Ancak Tahir Efendi, az ve öz konuşan bir insandır.
Konuşmasında şöyle der ve kürsüden iner:

“Ey cemaat! Şunu biliniz ki, siz ‘müntehib’siniz. Ben ise ‘müntehab’ım.
Gideceğimiz yer ise, ‘müntehabün ileyh’tir. Sizin yaptığınız işe de ‘intihab’
denir. İntihab ise, ‘nuhbe’den gelir. Nuhbe, ‘kaymak’ demektir. Unutmayın ki,
bir şeyin altında ne varsa kaymağı da o cinsten olur. Yoğurdun üstünde yoğurt
kaymağı, sütün üstünde süt kaymağı, şapın üzerinde şap kaymağı...”

İfadelerdeki Arapça terimleri anlamayanlar için belki istifadeli olur diye
kısaca açıklamak istiyorum:

‘Müntehib’ seçen, ‘müntehab’ seçilen, ‘müntehabün ileyh’ kendisi için seçim
yapılmış yer, meclis; ‘intihab’ da, seçmek demektir. Bu kelimelerin hepsi,
‘nuhbe’ kelimesinden türemiştir.

Haccac’a Hz. Ömer’in adaletinden bahseden zata onun verdiği mânidar
cevap da, esasen meselemizi izah etmesi bakımından oldukça mühimdir: “Siz
Ömer zamanındaki insanlar olsaydınız, hiç şüphesiz ben de Ömer
olurdum...”

Üçüncü olarak, her insan suçu, kusuru kendinde aramalıdır. Herkes kendinin
avukatı olduğu ve suçu hep dışarıda aradığı müddetçe, asla mesafe almak
mümkün değildir. İnsanlar, ister müspet isterse menfî mânâda kendilerini
değiştirmedikçe, Cenâb-ı Hak da onları değiştirmez. Eğer içte bir bozulma
olursa, bu mutlaka dışa da yansır. İç istikameti için de aynı şeyleri söylemek
mümkündür.

Bu itibarla, “İdare edilenlerin durumları idare edenlerin durumlarına,



sebep-netice münasebeti içinde müessirdir.” dense mübalağa edilmiş
sayılmaz.

Bu ve benzeri daha birçok hakikati ihtiva eden bu tek cümlelik kısa söz, kim
bilir daha ne gerçekleri işaretlemektedir. İçtimaî yapılanmayı bu kadar veciz
izah ve ifade eden ve aynı zamanda iyi ve güzel bir yapılanmaya yol gösteren,
başka bir söz bulmak mümkün olmasa gerektir.

Fetanet-i âzam sahibi Hz. Muhammed’dir ki (sallallâhu aleyhi ve sellem),
ancak böyle bir söz söyleyebilir. Aslında onun her sözü bu derinliktedir
denebilir.

Biz, ast ve üstüyle, idare eden ve edileniyle, Allah’ın hüküm ve fermanına
bağlı içtimaî yapıya sahip bir toplumuz. Hükmü Allah verir. Mülk O’nundur.
Hakkımızda yegâne tasarruf sahibi de O’dur. Düşüncemiz O’nunla biçimlenir,
kalbimiz O’nunla durulur ve biz bedenimizle, ruhumuzla, hissiyatımızla,
kalbimizle hatta her şeyimizle O’na teslim oluruz. Mülk O’nun olduğu gibi,
hamd de O’na mahsustur.

İşte biz, hem teb’a (yönetilen) hem de râî (yöneten) olarak aramızdaki
münasebetleri bu hesaba göre tesis etmeye çalışırız. Binaenaleyh, bizde
yukarıdan aşağıya, asla zulüm ve tecavüz bahis mevzuu olamaz. Zira ferdin
ferde tecavüzü, doğrudan doğruya Allah hukukuna tecavüz sayılır. Onun içindir
ki Kur’ân şöyle ferman eder:

“Bir kimse herhangi bir cana kıymamış ya da yeryüzünde bozgunculuk
yapmamış olan bir insanı öldürürse, o, bütün insanları öldürmüş gibidir.”3

Bundan, küçük-büyük ilâhî hukuka riayet edilmediği zaman, topyekün kâinata
karşı ilan-ı harp edildiği mânâsı çıkarılabilir. İster teb’a ister idare eden olsun,
insan insandır ve insan Allah tarafından bizzat tekrim ve teşrif edilmiş bir
varlıktır.

Öyle ise, insana, evvelâ onun Cenâb-ı Hak katındaki değer ve kıymeti
açısından bakmak lâzımdır. Bu insan kâfir, facir, cani; bu insan fakir, miskin ve
zelil olabilir. Fakat o, bir insandır ve bu yönüyle de değerler üstü değere
sahiptir.

İşte bir örnek:
Örnek kahramanı Hz. Ali… Bir halife… Allah Resûlü’nün hem amcası oğlu

hem de damadı... Efendimiz’in “Benden bir parçadır.”4 dediği, Cennet
kadınlarının seyyidesi Hz. Fatıma’nın eşi ve peygamber torunlarının babası.



Şahsî fazilet itibarıyla bütün evliyâ, asfiyâ ve aktâbın da sertâcı...
İşte bu Ali, kendini hançerleyen İbn Mülcem derdest edilip huzuruna

getirilince yanındakilere şu emri verir:
“Ben ölünceye kadar ona ilişmeyin. Benim yediğimden yedirip,

giydiğimden giydirin. Ben nasıl bir yerde yatıyorsam, onu da öyle bir yerde
yatırın. Eğer ben bu yara sebebiyle ölürsem, o zaman ona kısası tatbik edin.
Fakat zinhar ayrıca zulmetmeyin...”5

Bir ikinci misal:
Hz. Osman muhasara edilmiş. Bir Osman ki, o da hem halife hem de Allah

Resûlü’nün gözünün nuru iki kerimesini ayrı ayrı nikâhlama şerefine ermiş bir
insan. Bu itibarla kendisine ‘İki nur sahibi’ mânâsına ‘Zünnureyn’ denilmiştir.

Efendimiz ona: “Yâ Osman, Allah sana bir gömlek giydirecek. Bir gün
gelecek senin o gömleği çıkarmanı isteyecekler. Sakın onların isteklerine
uyup, o gömleği çıkarma!”6 buyurur.

Bu sebepledir ki, o, hilâfeti bırakmamada ısrar etmişti. Yoksa onun halifelik
veya herhangi bir dünya makamında gözü yoktu.

Hz. Osman’ın etrafındakiler kendisinden, onu öldürmek için gelen şakî
güruhu bertaraf etmek için müsaade istediklerinde o, bu teklifi asla kabul

etmez.7

İhtimal, “Ben sadece hilâfeti bırakmamakla emrolundum. Mü’min kanı
dökmekle değil!” diye düşünür. Bununla o da, insana insan olması sebebiyle
nasıl bir değer verdiğini göstermek istiyordu.

Ve Abdülhamid... Aradan asırlar geçmiş Abdülhamid Cennetmekân da aynı
şeyleri yazmış ve aynı şeyleri söylemişti. Evet, o da saltanattan olmayı, bir
mü’minin kanını dökmeye tercih etmişti.

İşte İslâm, insana böyle değer veriyordu. Bu itibarla mü’minler de aynı
şekilde insana değer vermek zorundadır.

Bu, suçlular asla cezalandırılmayacak demek değildir. Nitekim yukarıda
meselenin bu yönüne de temas edilmişti.

Burada üzerinde durmak istediğimiz husus ise, insanın mükerrem olma
keyfiyetidir. Bu da teb’a ve raiyet münasebeti incelenirken dikkat edilmesi
gereken hususlardandır.



2. İçtimaî Yapı ve Lider
İslâm’da idare eden ve edilenler arasında hiçbir ayrım söz konusu değildir.

Tavan ve taban bu içtimaî yapıda iç içe girmiş bir bütünün parçaları
durumundadır.

Bunu söylerken, elbette bu içtimaî yapıda düzen yoktur, demek istemiyoruz.
Biz sadece idare etme mevkiinde bulunmayı bir üstünlük pâyesi kabul
etmediğimizi ortaya koymak istiyoruz.

Zaten başka türlü de düşünülemez. Nasıl düşünülür ki, Hz. Ömer kendini
insanların en mücrimi bilir ve Cenâb-ı Hakk’a yalvarırken, “Allahım, ümmet-i
Muhammed’i benim günahlarım sebebiyle helâk etme!” derdi.8

Bir başka sefer, camide hutbe irad ederken bir ara cemaate sorar: “Eğer ben
eğrilirsem ne yaparsınız?” Bir iman eri cevap verir: “Seni kılıçlarımızla
doğrultmasını biliriz!”

Bu cevap onu çok ama çok sevindirir. Secdeye kapanır ve “Sana hamd
olsun. Ömer eğrildiği zaman bu cemaat içinde onu düzeltecekler var.”
diyerek Allah’a şükreder.9

Bir başka defasında, yine Hz. Ömer hutbe esnasında, “Ey insanlar, dinleyin
ve itaat edin!” der. Bir sahabi hemen yerinden fırlar: “Ne dinler ne de itaat
ederiz!” diye gürler.

Halife ona kendisine böyle cevap verişinin sebebini sorar. O zat halifeye o
anda üzerinde bulunan yeni elbiseyi gösterir ve “Yâ Ömer! Giymiş olduğun bu
elbisenin hesabını vermedikçe seni dinlemeyecek ve sana itaat etmeyeceğiz!”
der.

“Zira” diye devam eder sözlerine, “Beytülmâlden sana da bana da aynı
kumaş düşmüştü. Ben kendime ondan bir elbise yaptıramadım. Görüyorum ki,
sen kendine bir elbise yaptırmışsın. Bu nasıl oldu?”

Hz. Ömer eliyle oğlu Abdullah’a işaret eder: “Kalk oğlum, bu elbisenin
hikâyesini anlat!” der.

Abdullah ayağa kalkar: “Bana da, babama da birer parça kumaş düşmüştü.
Ben hakkımı ona verdim. Şu anda üzerinde gördüğünüz elbise ikimizin
hakkından meydana gelmiş bir elbisedir.”

Bu defa sahabi, “Konuş ey Allah’ın Peygamberinin Halifesi, şimdi seni
hem dinler hem de itaat ederiz.” deyiverdi.



İşte râî ve işte teb’a!.. Onlar birbiriyle bu denli içli-dışlı ve tabiî bu denli de
hakkın, hukukun takipçisiydiler.

İslâm’ın umumî prensipleri nazara alındığı zaman, bunun böyle olması gayet
normaldir. Zira Müslümanlıkta lider anlayışı diğer sistemlerden çok farklıdır.

a. Liderin Vasıfları
Lider, özüyle ve zatî hususiyetleriyle her zaman kendini hissettiren ve

gönüllerde yaşamasını bilen şeffaf bir şahsiyettir.
O, görüşündeki inandırıcılığı, anlayışındaki derinliği, görüşlerindeki

inceliği, ihatasındaki genişliği, tespitlerindeki sağlamlığı; öğrenme aşkı,
öğretme istidadı ve uhdesine aldığı her şeyin üstesinden gelebilme yeteneğiyle,
istemediği hâlde dikkatleri üzerinde toplayan; sevilen, sayılan, gözdeleşen bir
seviye insanıdır.

Lider, yemesinde içmesinde, oturup kalkmasında, davranış ve
muamelelerinde hep dikkatli, hep temkinli ve hep emniyet telkin edicidir.
Doğru düşünür, doğru konuşur, doğruluğu sever, yalandan tiksinti duyar, sinesi
vefa ile çarpar, gözleri samimiyetle açılır kapanır ve her zaman güven ve itimat
soluklar...

Lider, çevresine karşı güler yüzlü, saygılı, ciddî ve olabildiğine vakurdur.
Onun yanında bulunanlar, yakınlığın lâubalîliğini görmez, uzakta kalanlar da
uzaklığının mahrumiyetini hissetmezler.

Sorumluluğunu yüklendiği toplumun büyüklerini babası, küçüklerini evlâdı
bilir ve bir kuluçka hassasiyetiyle himaye ve şefkatine sığınan herkese bağrını
açar, herkesi kanatlarının altına alır ve korur. Soluklarının duyulduğu daire
içindekilere şefkat ve alâkası o kadar engindir ki, ayaklar altındaki
karıncalardan, göklerde uçuşan kuşlara kadar, canlı-cansız her şey o incelikten
aldığı nasiple şükranla gürler ve iki büklüm olur, yerlere yüz sürer.

Lider, vazifeşinâs, hasbî ve diğergâmdır. Sorumluluklarını yerine getirme
mevzuunda, ne karşısına çıkan engellerin zorlu ve aşılmaz olması ne de
imkânların genişliğiyle gelen yaşama zevki, rahat ve rehavet onu yolundan
döndüremez ve ona mükellefiyetlerini unutturamaz.

Üzerine aldığı mesuliyetleri peygamberâne bir himmetle yerine getirir. Hep
yürekten ve cansiperâne davranır. Sonra da yapıp ortaya koyduğu hizmetleri
karşılığında herhangi bir ücret ve mükâfat beklemeden, çeker yoluna gider.

Lider, üstün idraki, cesaret ve kararlılığı, sabır ve metanetiyle her zaman



çevresinin tek dayanağı ve ümit kaynağıdır. Süratli kararla isabet, dikkat ü
temkinle cesaret, sabr u tahammülle atılganlık... gibi zıtlıklar onun sihirli
dünyasında birleşir, bütünleşir ve birbirinin tamamlayıcısı unsurlar olur.

Onun fetanetinin aydınlatıcı tayfları altında yarınlar ve yarınlara ait
hâdiseler, bugünkü vak’alar sırasına girer berraklaşır; cesaret ve kararlılığı
sayesinde aşılmaz gibi görülen tepeler aşılır ve bütünüyle yollar düzlüğe erer;
tahammül ve metaneti karşısında olmazlar olur hâle gelir ve onun önünde muhal
ve imkânsızlıklar toz duman olur gider.

Lider, bir ahlâk ve fazilet kahramanıdır. O, merhamet ve yumuşak
huyluluğuyla bütün canlıların çarpan yüreği, atan nabzı; cesaret ve yiğitliğiyle,
millet ve ülkesinin yılmaz ve sarsılmaz muhafızı; his ve gönül dünyasıyla,
zayıfların en emin sığınağı; tevazu ve mahviyetiyle, kapı kapı kovulmuşların
biricik teselli kaynağı; müsamaha ve af atmosferiyle, sendeleyip düşenlerin ve
sürçüp sürçüp günahlara girenlerin ümit çerağıdır.

Lider, adaletli olduğu zaman merhametli, merhametle coştuğu zaman da
istikametlidir. İnsanı ve insanca düşünceleri şefkatle kucaklarken, yılan ve
çıyan deliklerini tıkamayı da ihmal etmez. Onun dünyasında ne zalimlerin toyu-
düğünü ne de mazlumların âh u efgânı hiç mi hiç işitilmez.

Lider, Ağrı Dağı kadar mehabetli, Lut gölü kadar da haşyeti vicdanında
duyabilen gariplikler halitası bir ruh yapısına sahiptir. Ona sırf mehâbet
noktasından bakanlar, aşılmaz bir zirve karşısında bulunduklarını hisseder,
hayret ve hayranlıklarla ürperir; onu, ötelerle irtibatı, ihlâs ve samimiyetiyle
tanıma fırsatını bulanlar ise, ruhanîlerden biriyle diz dize olduklarını sanır ve
kendilerinden geçerler.

Bizim dünyamızda muvaffakiyetler fertlere ve neferlere verilir,
mağlubiyetler ise lider ve kumandanlara isnat edilir. Dolayısıyla liderlik ve
kumandanlık bütünüyle ve sadece mesuliyet demektir. O sebepledir ki, herkesi
daima böyle bir mesuliyetten kaçar görürüz.

Nitekim, Hz. Osman şehit edildiğinde, Hz. Ali’ye hilâfeti zorla kabul
ettirirler.

Hz. Hasan, ümmet arasında fitneye sebebiyet vermemek için derhal hilâfetten
vazgeçer ve bu davranışıyla senelerce önce Allah Resûlü’nün verdiği gaybî
haberi doğrulamış olur. Evet, İki Cihan Serveri bir gün hutbe esnasında onu
göstererek şöyle demişti:



“Bu, benim evlâdım Hasan. O, efendi oğlu efendidir. Allah bir gün onun
vesilesiyle iki büyük cemaatin arasını bulacaktır.”10

Zaten onların düşünce dünyasında ne varlığa bağlanıp onunla övünme ne de
kaybettikleri şeyler karşısında mahzun olma vardır. Gönülleri ebed
melodilerine göre akort olmuş bu olgun ve doygun ruhlar, bütün gökler yıkılsa
ve onlar altında kalsalar, ihtimal ki, başkalarına müthiş görünen bu manzara,
onlarda sadece hayret ve hayranlık uyaracaktır!

Onlar, iç yapıları itibarıyla insanlığın başı üstünde sema gibidirler;
bulutlanınca yağmurla imdada koşar, açılınca da güneşten hüzmelerle...
Meyvedar ağaç gibidirler; kâh çiçekleriyle yüzümüze gamze çakar,
gönüllerimizi hoplatırlar; kâh meyveleriyle çevrelerine tebessümler
yağdırırlar.

Ötelerden gelen sırlarla coşar,
Ellerde meş’ale habire koşar,
Derin vadiler, sarp yokuşlar aşar,
Işık olur meltem olur eserler...

b. Liderlik ve Mesuliyet
Hz. Ömer, Zübeyr b. Avvam’ın arkasından günlerce koştu. Zira onu bir

ordunun başına getirmek istiyordu.
Zübeyr ki, Allah Resûlü’nün halasının oğluydu. Zübeyr ki, Hz. Ebû Bekir’in

damadıydı. Zübeyr ki, havarîler havarîsiydi. Ve yine Zübeyr ki, Esmâ’nın
kocası, Abdullah ve Urve’nin de babasıydı. Evet, bütün bunlara rağmen o, Hz.
Ömer’e her defasında şöyle cevap veriyordu:

“Yâ Ömer! Ben Allah Resûlü zamanında hep bir nefer olarak savaştım.
Bırak beni öyle kalayım ve Rabbimin huzuruna bir nefer olarak varayım...”
Aslında o, neferliği kumandanlığa tercih ediyordu.

Yine Hz. Ömer halifeydi. İran’a karşı savaşacak ordunun başına bir
kumandan tayin etmek istiyordu ve o, ne yapmak istediğini çok iyi biliyordu.
Mescide girdi. Numan b. Mukarrin’in namazını bitirmesini bekledi. Zira bu zat
savaş dışındaki vakitlerini her zaman mescitte geçirmeye çalışırdı.

Söze Ömer (radıyallâhu anh) başladı: “Numan, sana bir vazife vermek
istiyorum.”

O buna şöyle karşılık verdi: “Ey Allah Resûlü’nün halifesi, imametse,



hayır. Ama bir harp meydanına gidip şehit olmaksa, evet!”
İkinci şık gerçekleşti; o, yeniden harp meydanlarına döndü. Birkaç

muvaffakiyetten sonra da aradığı şehadeti buldu ve şehit oldu.
Haber geldiğinde Hz. Ömer minberde hutbe irad ediyordu. Bir çocuk gibi

hıçkıra hıçkıra ağladı ve “Ey Numan, senin gibi bir kumandan daha bulsam
da harp meydanlarına göndersem!” dedi.11

Evet, Numan b. Mukarrin, harp meydanında ölmeyi, bir yerde vali olmaya
tercih ediyor. Zira, o ve onun gibi olanlar hep birer hizmet insanıydılar.

c. Hizmet İnsanının Vasıfları
Hizmet insanı, gönül verdiği dava uğrunda bütün zorlukları aşıp gitmeye

azimli ve kararlı… Varıp hedefine ulaştığında da her şeyi sahibine verecek
kadar olgun ve Yüce Yaratıcı’ya karşı edepli ve saygılı...

Muvaffakiyetlerinden ötürü alkışlayacağı kimseleri putlaştırmayacak kadar
Rabbin iradesine inanmış ve dengeli...

Hizmet adına her ses ve soluğu zikir ve tesbih... Ortada kalmış herhangi bir
iş için herkesten evvel mesul ve vazifeli... Hakkı tutup kaldırmada, yardıma
koşan herkese karşı da hürmetkâr ve insaflı...

Müesseseleri yıkılıp planları bozulduğu, birliği dağılıp kuvvetleri tarumar
olduğunda fevkalâde inançlı ve ümitli... Yeniden kanatlanıp zirvelerde pervaz
ettiği zaman da mütevazi ve müsamahalı...

Bu yolun sarp ve yokuş olduğunu baştan kabul edecek kadar rasyonel ve
basiretli... Önünü kesen cehennemden çukurlar dahi olsa, geçilebileceğine
inanmış ve yüksek himmetli...

Uğruna baş koyduğu davanın kara sevdalısı olarak, canı-cânânı feda edecek
kadar vefalı ve geçtiği bu şeylerin bütününü bir daha hatırına getirmeyecek
kadar da hasbî olmalıdır.

Onun nazarında gerçek hürriyet, Hakk’a esarettedir. Bu itibarla, Hak uğrunda
nefsine çektirecekleri her şeyi bir ibadet neşvesi içinde yapar ve bundan da
sonsuz bir zevk duyar. Böyle yapar, zira o, beşerî istek ve arzularını bütün
bütün aşmış ve gönülde varlığa ermiş birisidir.

O, hüsnüzannın verdiği makamlara bel bağlamayacak kadar nefsiyle
hesaplaşma içinde ve kendini müdriktir.

Ne başardığı işlerin azameti ne de çevrenin onda görüp saygı duyduğu yüce



mertebeler asla onu şımartmaz.
O, kudsî vazifeyi üzerine aldığı ilk günde nasıl bir tevazu ve mahviyet içinde

ise, her bucakta dalgalanan bir bayrak hâline geldiği gün de aynı asalet ve
soyluluğu gösterir.

Şimdi, liderleri böyle olan bir teb’a ile bu lider arasındaki münasebeti,
uhuvvet ve kardeşliği ve bunların omuz omuza verip bütün zorlukları
göğüsleyişini bir düşünün...

Acaba böyle bir toplumda çözülmedik problem, halledilmedik mesele kalır
mı? Ve yine böyle bir toplumda yaşayanlar, daha dünyada iken Cennet’e girmiş
olmazlar mı?

***

İslâm’da içtimaî yapı bu keyfiyette idi ve böyle bir içtimaî yapı üzerine
İslâm’ın anladığı mânâda bir iktisadî ve ticarî yapı oluşuyordu.

Aslında bunları birbirinden tefrik edip ayırmak mümkün değildir. Zira bunlar
aynı bütünün parçaları ve aynı vâhidin çeşitli yanlarıdır.

Dolayısıyla biz, bundan sonra ele alacağımız iktisadî ve ticarî yapıyı ancak
böyle bir içtimaî yapıyla beraber sunmaya çalışacağız.

Evet, İslâm ekonomisi şayet bir bina ise, onun temeli, buraya kadar arz
etmeye çalıştığımız içtimaî yapıdır. Ona bir insan veya organizma nazarıyla
bakılacak olursa, bu yapı, onun ruhu ve canıdır.

Bence, bundan sonraki bölümlere, işte bu perspektiften bakılmalıdır.
1 Deylemî, Müsned 3/305; Münâvî, Feyzu’l-kadir 5/62; Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/126.

2 Buhârî, ahkâm 1; cuma 11; istikrâz 20; ıtk  17, 19; vesâyâ 9; nikâh 81, 90; Müslim, imâret 20; Tirmizî,
cihad 27; Ebû Dâvûd, imâret 1.

3 Mâide sûresi, 5/32.

4 Buhârî, fedâilü’l-ashab 12; Müslim, fedâilü’s-sahabe 93-94.

5 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 3/615.

6 İbn Mâce, mukaddime 11; Tirmizî, menâkıb 18; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/75, 86, 114, 149.

7 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 3/490.

8 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/319-320.

9 Şiblî Numânî, Hz. Ömer ve Devlet İdaresi 2/297.

10 Buhârî, sulh 9; menâkıb 25; fedâilü’l-ashab 22; fiten 20; Tirmizî, menâkıb 30; Ebû Dâvûd, sünnet 12;
Nesâî, cuma 27.

11 Bkz.: İbn Hacer, Fethu’l-bârî 6/264-266; Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-mülûk 4/249; İbnü’l-Esîr,
Üsdü’l-ğâbe 4/566.



İkinci Bölüm 
EKONOMİK YAPI

A. EKONOMİK SİSTEMLER
İslâmî meselelerin doğru olduğunu ispat için, İslâm dışı sistemlerin analiz ve

mukayeselerine ihtiyaç olmasa gerek. Zira Kur’ân kendi kendini anlatmaya
kâfidir. Başka anlayış ve anlatışların birer payanda gibi kullanılması ve
Kur’ân’ın bunlarla izah edilmeye çalışılması doğrusu gönlüme sakil ve ağır
geliyor.

Ancak bazen, bir kısım bâtıl sistemlerde de aklın hikmet-i vücuduna bağlı
bir hakikat dânesi bulunabilir. Ne var ki  bu sistem, bulduğu o hakikatin bir
cüz’ü iken ifrat veya tefrite düşerek kendisini o hakikatin bütünü kabul eder.

Bunun gibi, bir başka sistem de yine hakikatin başka bir yönünü
keşfetmiştir. Tabiî o da aynı ifrat veya tefritin kurbanı olur , hakikati ararken
gider bâtıla saplanır. İşte bâtıl sistemlerdeki bu yönleri  alıp değerlendirme
ve bu mevzuda sırat-ı müstakîmi şerh ve izah etme sadedinde bazı
mukayeselere girmede mahzur olmasa gerek.

Şu kadar var ki, böyle mukayeseleri ulu orta ve her zaman kullanmak da
doğru değildir. Bu mülâhazalar çerçevesinde, hiç de istekli olmadığım hâlde,
sırf zaruretlerin zorlamasıyla, bugünkü iktisadî sistemlerle İslâm’ın iktisadî
yapısı arasında, teferruata girmeden, çok kısa olarak bazı mukayeselerde
bulunmak istiyorum.

Gayemiz o bâtıl sistemleri nazara vermek olmadığı için, ancak söylemek
zorunda kaldığımız miktarda bazı bilgiler aktaracağım. Bununla beraber, yine
de böyle bir mukayeseye ihtiyaç duyduğumun hacaletini üzerimden atamıyorum;
atamıyor ve okuyucumun müsamahasına ve Rabbimin affına sığınıyorum.

Evvelâ bu sistemleri iki ana gruba ircâ etmede fayda var: Kapitalizm ve
komünizm.

Liberalizm, kapitalizme dahildir. Sosyalizm ve kolektivizm ise komünizmin



içinde değerlendirilebilir.
Evvelâ, bu iki ana gruba geçmeden evvel diğerleri hakkında kısaca ve

ansiklopedik bir malumat aktarmada fayda mülâhaza ediyoruz.
Liberalizm, iktisadî hayata devlet müdahalesinin şiddetle karşısında olan bir

doktrindir. Fert hür teşebbüsü son haddine kadar kullanmalı ve devlet
müdahalesi en asgarî seviyeye indirilmelidir, der. Yeni liberalizm , eskisine
göre biraz daha devlet müdahalesine açık olsa bile, temel felsefesinde ciddî bir
görüş farklılığı olmasa gerektir.

Sosyalizmin yüzden fazla tarifi var. Ancak hepsinin temelindeki felsefe,
hususî mülkiyeti kaldırarak onu umumun emrine vermek şeklinde özetlenebilir.
Teorik sosyalizmi hayatın her sahasına kaydıranlar da olmuştur.

Pratikte ise sosyalizm iki türlü uygulanmıştır. Devlet sosyalizmi ki, bu
sosyalizm, ideal komünizm ile kapitalizm arasında bir köprü vazifesi
görmektedir. Buna göre, bütün istihsal vasıtalarını devlet tekelinde tutmalıdır.
Bu tür sosyalizmde fert, gücü kadar çalışır ve ölmeyecek kadar yer. Sendikalist
sosyalizmde ise, devlet ferdî mülkiyeti, kâr ve kazanç hakkını bütünüyle
kaldırmaz. Fakat çeşitli dernek ve sendikal kuruluşlarla fertleri organize eder
ve teşkilatlandırır.

1. Kapitalizm
Kapitalizm, dünya hâkimiyetini feodalizmden devraldığı günden beri kendini

dünyanın en güçlü iktisadî sistemi kabul etmektedir. Gerçi, nice defalar
revizyona tâbi tutulmuş ve çeşitli değişikliklere maruz bırakılmış, hatta yer yer
sosyalizme kaydığı bile olmuşsa da, yine de o hep üstünlüğünü koruduğu
iddiasındadır.

Bu görüşe göre, bütün iktisadî yapının temelinde sermaye vardır. Evet,
kapitalizm sermayeye dayalı bir sistemdir. O, tüketimi ve israfı esas alır. Lüks
ve sefahati terviç eder. Zira sistemini ayakta tutabilmek için evvelâ kendisine
böyle bir dünya kurması gerekmektedir. Ve bu sistem bir ölçüde bu işi
başarmıştır.

Şu anda kapitalist dünyanın kendine has bir dünya görüş ve anlayışı vardır.
O dünyaya girmek isteyenler, bu dünya görüşünü de onlarla beraber paylaşmak
zorundadırlar. Kapitalist dünyanın mihrabında madde vardır. Madde onlar için
her şeydir ve bütün problemlerin onunla çözülebileceğine inanılır.

Kapitalizm kendi görüşlerini dünyaya şöyle takdim etmekte ve şöyle bir nefis



müdafaası yapmaktadır: Ferdî mülkiyet vardır. Fert kazanmada serbesttir,
hürdür. İstediği gibi kazanabilir; kazanır ve temellük eder. Kazandığına sahip
çıkar ve kazandığını gelecek nesillere de intikal ettirir. Onun için bu sistem
beşerîdir ve tabiîdir.

Kapitalizmde serbest rekabet vardır. Binaenaleyh, bu serbest rekabet bir
bakıma ferdin aşırı kazancını önler, topluma itidal ve denge vaad eder. Çarşı-
pazarda herkes rahat ticaret yaptığı, emtiasını açıkça pazara sürdüğü, reklam
edebildiği ve vitrinleştirebildiği için bu sistemde rekabet normaldir. Rekabet
ise, gelişigüzel bir insanın sivrilmesine meydan vermez, hatta bir ölçüde bunu
önler. Aynı zamanda bu sistemde işçi-patron münasebeti de gayet müspet ve
tabiîdir.

Herkes çeşitli işyerlerinde rahatlıkla çalışabileceği için, işçiler arasında da
rekabet vardır. Biri çalışmazsa, öbürü gelir çalışır. Bu da patronun işini
kolaylaştırır. Diğer taraftan da büyük ölçüde kimse işsiz kalmaz.

İşçiye de sonsuz kazanma hakkı verildiği için, o da bir gün patron olabilir.
Beyaz yakalı gömleğini giyer, kravatını bağlar, arabasına biner. Şehrin dışında
bir villası vardır, kalkar oraya gider.. evet, bütün bu yollar işçi için de açıktır.

Binaenaleyh, kapitalizm beşerî, tabiî ve fıtrî bir sistemdir. Sanayi İnkılabı
kapitalizmin elinde gerçekleşmiştir. Sistem Sanayi İnkılabını gerçekleştirdikten
sonra insanlığa büyük hizmet vermiştir. Bugünkü teknolojinin temelinde
kapitalistlerin sermayesi vardır. Ay fethedilecek, bir gün orada da fabrikalar
kurulacak ve yıldızlar arası hatlar uzatılıp troleybüsler yürütülecekse bu,
sermayeyle olacaktır. Ayrıca fert, çalışma ve şahsî mülk edinme hakkına sahip
olduğu için de, çalışıp mal kazandığı nispette, yani menfaate nail olduğu
müddetçe şevkle çalışacaktır.

Bunu, yuvarlak bir ifadeyle ele alacak olursak, çalışma ile menfaat doğru
orantılıdır. Ne kadar menfaat getirici olursa, o kadar iş üretilecektir. Öyleyse,
millet için ferde mülk hakkı tanıma gayet faydalı bir tatbik şeklidir. Zira bütün
fertler çok kazanmak ve evlâtlarına çok mal bırakmak için mümkün olduğunca
çok çalışacaklardır.

Aynı zamanda güçlü, kuvvetli; zayıf, fakir; aklı eren veya ermeyen insanlara
müsavi hak dağıtmadığı ve malı böyle bölüştürmediği için bu sistemde her
fıtrat, her istidat inkişaf etme yolunu bulacak ve böylece iş tam rayına
oturacaktır. Bu felsefeye göre aklı eren bir insan aklını kullanarak dünyaya



sahip olacak ve umumî mânâda herkes muvaffakiyeti nispetinde bir şeyler elde
edecektir. Bu durum, ferdin kendisini milletine adamasına mâni değildir.
Çalışmasının semeresini elde etmesi demektir. İcabında bir kişinin 20
otomobili, özel uçağı veya helikopteri olabilir. Ne var ki, o, millete de bir o
kadar kazandırmalıdır. Onlara göre bu sayede istidatlar da inkişaf edecek ve
fertler daha yararlı hâle gelecektir.

Bu sistemde düşünce, mükâfatını göreceği gibi, Herkül gibi bir insan, çiroz
bir insanın elde ettiği şeyin çok fevkinde şey elde ettiği için, o da güç ve
kuvvetiyle çok çalışacak ve daha çok kazanacaktır.

Kapitalizmin ileri sürdüğü bu esasları ileride kritiğe tâbi tutmaya
çalışacağız.

a. Kapitalizmin Gerçek Yüzü
Kapitalizm, ileri sürdüğü esaslarıyla hiç şüphe ve tereddüde mahal

kalmadan en beşerî, en tabiî ve en fıtrî sistem olduğu ve şimdiye kadar cerh
edilmediği, bundan sonra da cerh edilmeyeceği iddiasındadır. Hâlbuki arkasına
dönüp baksa ve şu ana kadar geçirdiği istihaleleri görebilse bu kadar iddialı
konuşmayacaktır.

Her şeyden evvel bu sistemde, sermayedarların çalışması topyekün insanlık
için saadet vesilesi olmuş mudur? İddia ettikleri şeylerin hepsi pratik hayatta
mâkes bulmuş mudur? Yoksa hep kuvvetliler bir araya gelmek suretiyle, belli
bir dönemde kurulan karteller gibi sömürücü, istismar edici şebekeler teşkili
ile fakir ve zayıf sınıfı sömürüp istismar mı etmişlerdir?

Bu dünyada fakir, yer altı mahzenlerinde ve dehlizlerde, ‘kût-u lâyemût’a
(ölmeyecek kadar ücret) çalışmış ve oralarda erimiş, tükenmiş gitmiş midir,
yoksa hakikaten sırtına beyaz yakalı bir gömlek geçirip iyi bir yerde bir villaya
sahip olmuş mudur?

Bütün bunları kuşkuyla karşılamamız için çok sebep var. Bir kere dillere
destan edilen ve hakkında destanlar yazılan Sanayi İnkılabı hakikaten beşerin
yüzde yüzü için menfaatli olmuş mudur?

Yoksa evinde, basit tezgâhı başında, yüzlerce insan çalışıp az dahi olsa bir
şey kazanırken, -Bu tevcih de sorgulamaya açık- Sanayi İnkılabıyla fabrikasyon
işler, ferdin çalışmasının yerini almış da, bir sürü fert işsiz olarak sokaklarda
mı kalmıştır?

Meseleye biraz şüpheyle bakma mecburiyetindeyiz. Yüz insanın iş yaptığı



bir yere, tek bir makine konmuşsa, yüz insan açıkta kalmış demektir. Hakikaten
dünyanın pek çok yerinde -İngiltere gibi pek azı müstesna- Sanayi İnkılabı ile
birçok işçi sokaklara dökülmüş, karnını doyurmak için saldırganlık ve tecavüz
yolunu seçmiştir. Ancak ondan sonradır ki, patronlar, kapitalistler işçiyle
muvazaa için masalara oturup anlaşmak zorunda kalmışlardır. Bir şeyler verip,
bir şeyler koparmak ve samimiyetten, hüsnüniyetten uzak olarak onu aldatmak,
istismar etmek üzere çeşitli yollara tevessül etmişlerdir.

Görülüyor ki, kapitalizm iddia edildiği kadar müstakîm bir sistem değil; bu
sistemde, bir ölçüde rekabet bulunmakla beraber, zengin ve kuvvetliler
anlaşmış ve zayıfları ezmişlerdir.

Bütün dünyada görülen işçi hareketleri bunun bir delilidir. Aç-susuz yeraltı
madenlerinde ve mahzenlerde çalışan insanların durumu bunu açıkça ispat
etmektedir.

Esasen işçi, ölümlü hâkimiyeti terazinin mukabil kefesine koymuş ve öyle
mücadeleye girmiştir.. evet, o, ya bir lokma koparacak ya da bu yolda
ölecektir. Onu bu yola iten faktörlerin arasında en mühimmi sermayedarın
istismarıdır.

Ayrıca bu sistemde devletin zaafa düştüğü, yani çarşı-pazara hâkim
olamadığı; vurgunculuğun, ihtikârın ve çeşitli ticarî spekülasyonların kol
gezdiği dönemlerde zenginler, sermaye sahipleri iyice kuvvet kazanmış ve zayıf
halk ise iyice ezilmiştir. Orta sınıf eriyip gitmiş ve tabakât-ı beşer çapında
vuruşma meydana getirebilecek bütün sebepler hazırlanıvermiştir.

Derken, fırsatçılar ve bulanık devirlerin karanlık avcıları bunu ganimet
bilmiş ve işçinin istismar edilmesini, alın teriyle kazandığı şeyi bulamayışını,
hatta onun yeraltı madenlerinde çalışmasını bir tuzak ve bir malzeme olarak
kullanmışlardır. İtidal getirecekleri yerlerde, ifrata karşı tefritle karşı
çıkmışlardır ki, yığınlar bir badireden sıyrılayım derken başka bir gaileye
maruz kalmışlardır.

b. Komünizm Kapitalizmin Ürünüdür
19. asır, Batı için bir yükselme asrı olarak görülse de, bilhassa mânevî ve

ahlâkî açıdan onun için tam bir çöküş asrıdır. Nitekim, Batılı sosyologlar, 20.
asrın başında Batının çöküşü üzerine kitaplar yazmış ve bu hususu önemle
belirtmişlerdir. İhtimal ileride bu konuyu etraflıca inceleyecek olanlar, Batının
çöküşünü ta 19. asırdan başlatacaklardır.



Sanayi İnkılâbı, piyasayı ve üretim kaynaklarını ya saraya ya da kiliseye
mensup küçük bir azınlığın eline vermiştir. Bu üretici sınıf, insanların % 98’ini
âdeta köleleştirmiş, onları prangaya vurmuş ve onları sırtlarından geçinilen
halâik hâline getirmiştir.

İslâm, bir Hızır gibi böyle bir zamanda Batının imdadına yetişme
konumundaydı. Ne var ki, sanayi şoku, belki Batılı kitlelerden daha çok bizim
zavallı aydınımızı çarpmıştı.

Batıyı uzaktan seyreden okumuşumuz, onu yakından tanımak için Paris’e,
Londra’ya gittiğinde, bu defa dininden, imanından oluyor ve gelip kendi
ülkesine, kendi idaresine tosluyordu.

Bin bir bunalım içinde, Batının sanayi üstünlüğü büyüsüne kapılan bu
müstağrib (Batılılaşmış ve kendi toplumuna yabancılaşmış) sınıf artık İslâm’a
inanmıyordu ki onu Batının bunalımlarına çare diye takdim edebilsin. Zaten o
esnada, İslâm’ı temsil mevkiinde bulunan medrese de tekye (tekke) de artık
fonksiyonunu ifa edemez olmuştu.

İhtimal, 7-8 asır İslâm’ın üzerine gelen Batı, belki İslâm’ın diriltici nefesiyle
dirilmeyi hak etmemişti de Allah Batıya böyle bir dirilişi o an için nasip
kılmamıştı. Kim bilir belki de bu diriliş şimdilerde gerçekleşir…

Yeniden konuya dönelim; kapitalizm, ferdi ilâhlaştırıyor; kazanmayı, mülk ve
serveti mâbud ve tapınılacak nesneler hâline getiriyor ve insanlığı lüks, sefahat
ve israf bataklığına itiyordu. Onun sayesinde fakir iyice fakirleşiyor, zengin de
korkunç denecek derecede zenginleşiyordu. Servet belli ellerde toplanıyor ve
büyük çoğunluk, bu tekelci sınıfın gizli tahakküm ve sultasının kölesi hâline
geliyordu.

Üretimin çok büyük bölümü kapitalistin cebine girerken, işçi ne öldürür ne
oldurur bir ücretle geçinmek zorunda bırakılıyor ve servet düşmanlığı ile âdeta
hezeyan yaşıyordu. O, boğulmak üzere bulunduğu bu kapkara kapitalizm
atmosferinde kendine uzanan yılan da olsa ona sarılacaktı ve nitekim sarıldı
da...

İşte komünizm, böyle bir fırsatı değerlendirerek, kendini tarihin tabiî akışının
vazgeçilmez bir neticesi gibi sundu. Zira sosyal hâdiselere, tarihî akışa, ilmî ve
teknolojik gelişmelere, o dar zihinlerinde yorum getirmekten başka bir anlayışa
çoktan zemin hazırlamış bulunuyorlardı.

İşte komünizm, gelip böyle bir hazır zemine kondu ve bütün varlığı ve



kendini, insanî iradenin dışında cebrî determinizmin tabiî bir neticesi saydı ve
kapitalizmin kaçınılmaz olarak kendisini doğuracağını ileri sürdü. Tabiî,
Batıda ezilen, sömürülen kitleler de böyle bir yalana kandı. O zaman için
olmasa bile, 40-50 yıl sonra yeryüzünün büyük bir kısmında insanlık için en
büyük gaile olacak korkunç bir nifak sistemi, böylece kapitalizm bataklığında
ortaya çıkmış oluyordu.

Bu sistem, kanını ve irinini her tarafa saçtı. Bilhassa, belli bir dönemde
bizim sokaklarımız da bu kan ve irinden nasibini aldı. Eğitim yuvalarımız
lekelendi. Ülkemiz, atom bombası yemiş gibi bir harabezâra döndü. Bu
sonuçta, İslâm’ı gerektiği gibi temsil ve tebliğ edemeyen biz Müslümanların da
elbette vebali vardır ve bu vebal affedilir gibi değildir.

2. Komünizmin Serüveni
a. İlk Komünist Fikirler
Komünizm, 19. yüzyılda birden ortaya çıkmış bir sistem değildir. İnsanlık

tarihinde o veya ona yakın bir sistemi savunanlar hemen her zaman
görülmüştür.

Meselâ, mal ve kadının ortak paylaşılması gerektiğini ileri süren ve kimsenin
ne özel mülkü ne de hanımı ve çocuğu olmamalı diyen Eflâtun’un
‘Cumhuriyet’i, bir bakıma komünist bir cumhuriyettir.

Efendimiz’in dünyaya teşriflerinden önce İran’da ortaya çıkan Mazdekizm
de, bir komünist hareket olup, Maniheizm’e tepki olarak doğmuştur. Mani,
insanları ibadete, dünyayı ve maddî-cismanî hazları terke çağırıyor, karanlıktan
kurtulup, aydınlığa ulaşmak için cismanîlikten çıkıp, tamamen kalb ve ruh

seviyesinde mânevî bir hayat sürdürmek gerekir, diyordu.1

Cismaniyeti, beşeriyeti ve tabiatı topyekün inkâr eden Mani inancına karşı
Mazdek de kendi adıyla anılan sistemini geliştirip, ilk defa İran’da neşretmişti
ki, Efendimiz’in peygamber olarak gönderilişinden kısa bir süre önce
Nuşirevan tarafından mezhebin kurucusu asılmış ve taraftarları da dağıtılmıştı.

Komünizmden önce Rusya’yı da sarsan Nihilizm’de, sistemin ve
alışılagelmiş uygulamaların tamamen tersine çevrildiğini görürüz. Nihilist
felsefeye göre, her şey altüst edilmeli, meselâ, kadınlar saçlarını kesmeli, buna
karşılık erkekler uzatmalı; kadınlar pantolon, erkekler entari giymeli; erkek
başını kapatırken, kadın açmalı; tarlada kadın çalışmalı, erkek ise evde yemek



yapmalı, hatta mümkün olursa, erkek çocuk doğurup, kadın evin geçimini temin
etmeli, kısaca bütün düzen mutlaka değiştirilmelidir.

19. asırda Marks’tan (1818-1883) önce sosyalizmden bahsedenler de
olmuştu. Meselâ, Saint Simon (1760-1825) bunlardandı. Marks, esasen
felsefesini Saint Simon’dan, Proudhon’dan (1809-1865), Feuerbach’tan
(1804-1872), Hegel’den (1770-1831), Darwin’den (1809-1882), kısaca
inançlı inançsız hemen her düşünürden devşirmiş ve Komünist Manifesto’da
toplamıştır ki, bu beyanname bilâhare Engels (1820-1895) tarafından tashih
edilerek yayınlanmıştır.

Marks’tan önce ortaya atılan komünist sistemlerin hiçbiri mâşerî vicdanda
mâkes bulmamış, kitleler tarafından hüsnükabul görmemişti. Çünkü bu sistem,
insan tabiatına ters bir sistemdir.

Fakat Allah, Marks’ın komünizmiyle zulüm ve cevir devrine, zalim ve
gaddar insanlara, acımasız kapitalist ve sefih maddeciye büyük bir darbe
vuracaktı. Evet, Allah, komünizmle kapitalist zalimlerden bir bakıma intikam
alıyordu. Ne var ki, bu tür cezaların umumî gelmesi sebebiyle, bundan geniş
halk kitleleri de hissesini alıyordu.

Acıdır, insan fıtratına, insan tabiat ve yapısına bu derece aykırı olan bu
sistem, kapitalizm bataklığında boy atıp gelişmiş ve neredeyse bir asır insanlığı
uğraştırmış, milyonlarca insanın eti, kemiği ve kanıyla beslenmiştir.

Marks ve Engels’in komünizm adına ortaya attıkları birinci prensip, dinin bir
afyon olduğu hezeyanıdır. Onlara ve takipçilerine göre din, kapitalist sistemin
sömürü aracıdır. Midesi dolu bir insan, nasıl rahatlamak için hazım hapı
kullanır, din de komünist görüşe göre, ezilen sınıfları rahatlatmak için onlara
verilmiş bir hap, bir afyondur.

Din, komünizmin en büyük düşmanıdır. Komünist ütopyaya göre proletarya
sınıfı bir gün hayata hâkim olacak ve sınıfsız, aynı zamanda da dinsiz bir dünya
kuracaktır. Komünistlere göre, düşünce hürriyeti, dinin ortadan kalkmasına
bağlıdır.

Komünizmin ikinci temel prensibi, özel mülkiyetin kaldırılmasıdır.
Komünizme göre mülk, proletarya sınıfına veya bu sınıfın kurduğu devlete
aittir. Kimse, kapitalist düzende olduğu gibi herhangi bir şeyi sahiplenemez,
serbest ticaret yapamaz ve serbest rekabet ortamı oluşturamaz. Bu çerçevede,
üretim araçları ve her türlü ticaret, proletarya veya devlet tarafından kontrol



edilir.
Komünist toplum; devleti oluşturan azınlık hariç, her bir ferdin birer işçi

olarak çalışma ve üretmede mevcut bütün gücünü kullandığı, tüketmede ise
devletin tespit ettiği ihtiyaç nispetinde harcama hakkı bulunan bir toplumdur.

Komünizmde ekonomi her şeydir. İnsan, sadece üreten ve tüketen bir
varlıktır. O, düşünmesi bile üretim vasıtaları ile olan münasebetine bağlı,
iradesiz, kendi kullandığı eşyanın emrinde, makine gibi zavallı bir varlıktır. Bu
sistemde sanat, hukuk, edebiyat, her türlü insanî ve ahlâkî değerler de ekonomik
faaliyetler alt yapısı üzerine oturan birer üst yapı durumundadır.

Marks’a göre düşünce, insanla kullandığı üretim vasıtaları arasındaki
münasebetin beyinde meydana getirdiği maddî oluşumlardır. Bu sebeple, doğru
bilgi ve gerçek düşünce, ancak komünist toplumda, insan ve üretim vasıtaları
münasebetinin komünizme göre şekillendiği bir ortamda gerçekleşebilir.
Dolayısıyla, bu sistem kuruluncaya kadar geçen tarihî süre içinde ortaya atılan
bütün düşünceler, sistemler, değerler, hukuk ve davranış kaidelerinin hepsi
yanlıştır.

İşte size büyük bir çelişki. Bu durumda, bizzat Marks’a göre, komünizm de
tamamen yanlışlar mecmuası olmak gerektir. Çünkü Marks, komünizmi 19.
asır Almanyasında, kapitalist bir sistem ve kapitalizme göre düzenlenmiş
insan-üretim vasıtaları münasebetleri çerçevesinde şekillendirmiştir. O
hâlde, komünizm de hiçbir zaman hiçbir yanıyla doğru olmamalıdır...

Aslında, beşer tabiatına ters olmasının yanı sıra, oturduğu temeller açısından
da yanlışlar mecmuası olan komünizm, uzun ömürlü olamazdı ve olamadı da.
Fikir planında çok çabuk yıkıldığı gibi, sistem planında da çoktan yıkılıp
gitmiştir.

Komünizm, her türlü iddiasına rağmen, beşere sefalet ve gözyaşından başka
bir şey getirmediği gibi, sürekli revizyona uğrayarak, kendi prensiplerinden de
tavizler vermek zorunda kalmıştır.

Meselâ, İkinci Dünya Harbi yıllarında Stalin gibi bir komünist lider, dine
revaç verme, Hitler karşısında dine ve dinî değerlere müracaat etme
mecburiyetini duymuştur. Çünkü din, en tabiî, en fıtrî bir gerçektir ve Allah
(celle celâluhu), varlığı konusunda delil gerekmeyecek ölçüde vâzıhtır.

Allah’ın varlığı gerçeğinden daha açık, daha net ikinci bir gerçek yoktur.
Allah’ı inkâr, esasen kâinatı, kendimizi ve varlık âlemini görmezden gelmek



demektir ve insanın kendi kendisini kandırmasından başka bir şey değildir.
Bundandır ki, her türlü aksi gayrete rağmen, Rusya’da din de, dinî hayat da
tamamen ortadan kaldırılamamıştır.

İkinci olarak, Rusya, komünist ihtilâlden sonra, özel mülkiyeti de
lağvedememiştir. Her ne kadar ilk etapta bu sahada birtakım mecburî
uygulamalara gidilmişse de, bunlar başarılı olamamış ve daha 1921’de Lenin,
“Çalışın, işte fabrika, işte tezgâh!” diyerek, burjuva sınıfının varlığını kabul
etmek zorunda kalmıştır.

İnsanda, kendi gayretinin neticesini görme temayülü vardır. Bu temayül yok
edilemeyeceğine göre, ya kamçı zoruyla önlenmeye çalışılacak ya da insan,
gizli gizli mal biriktirmeye yönelecektir. Rusya’da bunların her ikisi de
olmuştur.

1917’de ücretler konusunda, “Gücüne göre herkesten (iş), ihtiyacına göre
herkese (hak)” prensibini getirdiler. Bunda da başarılı olamadılar.
Olamazlardı da, çünkü böyle bir şey yaratılışa tersti…

Herkül gibi güçlü, kuvvetli bir insanla, cılız bir insanı çalıştıracak, sonra da,
cılız insana, ihtiyacı daha fazla diye üretimden daha fazla pay vereceksiniz.
Bunu, dünyada kimsenin kabul etmeyeceği açıktır. Her şeyden önce, bu
durumda güçlü olan çalışmaz, üretim durur ve ekonomik hayat da felce uğrar.

Yukarıda ifade edildiği gibi, insan, emeğinin karşılığını görmek ister, adalet
ister. Öyleyse, herkes çalıştığının karşılığını almalı ve devlet, zayıfı,
çalışamayanı korumalı; ayrıca, İslâm’da olduğu gibi, zekât, sadaka, karz-ı hasen
müesseseleriyle fakir ve güçsüz kollanıp, sosyal adaletin yanı sıra, insanlar
arasında denge, yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması cihetine gidilmelidir.

İnsan tabiatına ters olan bu sistem, tarihin en zalim sistemi olarak kitaplara
geçmiştir. Fıtrata aykırılığını kamçıyla örtmeye çalışmış, on milyonlarca
insanın kanına girmiş, toplama kampları kurmuştur. Herkesin peşine bir polis
takmış ve ülke gelirlerinin önemli bir bölümünü hafiye teşkilatlarına ayırmıştır.
Dolayısıyla da kendi idam fermanını bizzat kendi eliyle imzalamış ve neticede
kanlı bir kâbus, kanlı bir hatıra olarak gelip geçmiştir.

İnsan fıtratını ve içtimaînin kanunlarını bilenler, bilhassa Allah’a ve
Kur’ân’a derinden inanmış Müslümanlar, komünizmin ta en çalımlı, en
görkemli yıllarında bile kısa bir zaman içinde gümbür gümbür yıkılacağını
söylediğinde, bazıları dudak büküyordu. Şimdi ise, kimse ondan bahsetmek



bile istemiyor. Beşere verdiği zararlar, arkada bıraktığı kan, gözyaşı ve irinle
o, artık tarihin çöplüğünde yerini almış bir kanlı kâbus.

Din, hususiyle din-i hak olan İslâm ise, şimdilerde üzerindeki tozların
alınmasıyla her gün daha bir parlıyor ve insanlığın bugünü ve yarını için tek
kurtuluş ve saadet alternatifi olarak kendini daha derinden hissettiriyor.

b. Marks’ın Ütopyası Neden Tutmadı?
Dünyanın gerçeklere ters ve kabul edilmesi en zor ütopyasını Marks

yazmıştır. Hâlbuki o, kendi devrindeki bazı sistemleri ütopik gördüğü için bu
işe başlamıştı. Marks’ın ‘Kapital’ adlı eseri akıl, mantık ve gerçek dışı
teorilerle doludur. Ona göre, feodalizm kapitalizmi, o sosyalizmi, o da neticede
proletarya diktatörlüğünü doğuracaktır.

Marks bu yanlışa ve yanılgıya insan fıtratını bilmemekle düşmüştü. Ona
göre, herkes her şeyden ‘şuyûî’ olarak, yani ortak istifade edecekti.

Rusya’yı idare edenler, bir devrede onun dediklerini tatbik uğruna ceberut
bir devlet kurmuş, insanların elindekini zorla gasbetmiş ve bu sistemi oturtmak
için milyonlarca insanın canına kıymış, kanına girmişti. Hâlbuki günümüzde
Rusya’nın hâli gözler önündedir. Kurulan sistem daha oturmadan yıkılmıştır.
Çünkü getirdiği tekliflerin hiçbiri tabiî değildir.

Marksizm, temelde ferdî mülkiyeti nefyetmiş ve sistemini böyle fasit bir
düşünce üzerine kurmak istemiştir. Ne var ki o, daha üçüncü enternasyonalde
herkese küçük dahi olsa bir miktar özel mülkiyet hakkı tanımaya karar vermiş
ve böyle bir revizyona gitmiştir. Sonra da, enternasyonallerin ardı arkası
kesilmemiştir. Öyle ki, zamanla sistem sayısız revizyonlarla tamamen yamadan
müteşekkil bir torba hâline gelmiştir. Ayrıca daha sonra her enternasyonal bir
hizip olup çıkmış ve aralarında sürtüşmeler başlamıştır. Böylece onun
müntesibi sayısınca hizip ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise, bu sistem tamamen
bitmiştir. Böyle olacağı ise daha ilk gününden bellidir. Çünkü Marks’ın
ütopyası gayr-i tabiî ve gayr-ı fıtrîdir.

Mal-mülk edinmenin insan hayatında kendine göre bir yeri ve bir ağırlığı
vardır. Bu realite kat’iyen göz ardı edilemez. İnsan hem kendi başını sokacağı
hem de bu dünyadan göçüp giderken evlâtlarına bırakabileceği bir ev, bir yuva
ister. Kuş bile böyle bir yuva kurar ve kuluçkaya orada yatar. Bir taş, toprak
ananın sinesine kendisini atar da orada toprak olur. Her şey, içinde barınacağı,
oluşacağı ve ayrı bir hüviyet kazanacağı bir rahm-i mâder arzu eder. Bu arzu ve



istek fıtrîdir ve ona saygılı olunmalıdır.
***

İslâm, meselelere gayet fıtrî yaklaşmakla on dört asırdır dimdik ayakta
durmaktadır ve bu duruş kıyamete kadar da devam edecektir. Diğer sistemlerin
daha doğmadan ölmeleri ise, insan fıtratına zıt olmaları sebebiyledir. Aslında
beşer karîhasından çıkan her sistem için er veya geç bu akıbet mukadderdir.

Mal ve mülk elbette olacaktır. Ancak olgunlaşmış ruhlar bunu cemiyetin
hayrına kanalize edecek ve cemiyetin hayrına kullanacaklardır. Meseleye böyle
bakıldığında, mü’minin Allah için çalışıp kazanması, niyeti ölçüsünde ibadet
olarak ona sevap kazandırır. Dünyayı ahiret adına bâki kılmanın yolu da işte
budur. Efendimiz, getirdiği ilâhî nizamla işte bu denge ve muvazeneyi
kurmuştur.

Çalışıp kazanmaya teşvik eden bütün âyet ve hadisler aslında meselemizi
tenvir etmektedirler. Mü’min en güzel şekilde çalışıp kazanmalıdır. Çünkü
neticede onun yaptıkları, Allah, Resûlullah ve mü’minler tarafından teftiş
edilecektir. Öyle ise yapılanlar teftişe hazır hâlde yapılmalıdır.

“De ki: İstediğinizi işleyin; Allah, Peygamberi ve mü’minler işlediklerinizi
görecektir. Hepiniz görülmeyeni ve görüleni bilen Allah’a döndürüleceksiniz.
O size işlediklerinizi bildirecektir.”2

Çalışma, Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan’ca bizzat teşvik edilmektedir. Ancak
insan, çalışırken, sa’yinin semeresini Allah görecek şekilde ve iyi-kötü
kazandığı her şeyi ile Allah huzuruna çıkıp, hesap vereceği düşüncesine sımsıkı
bağlı kalmakla mükelleftir.

Aynı zamanda o, dünyaya dünya kadar, ukbâya da ukbâ kadar önem verme
durumundadır. Üç-beş günlük muvakkat bir hayat olan şu dünya hayatında
kalacağı ölçüde ona, öbür hayata da öbür hayatın enginliğine uygun şekilde
ihtimam göstermek bir esastır.

Mü’min, bu hayatı, devamlı öbür hayata göre tanzim edecek ve bir arpadan
dahi Allah’a hesap vereceği düşüncesiyle dikkatli yaşayacak ve dünya hayatını
ahiret prensipleri dahilinde düzenleyerek dünyevî-uhrevî olmaya çalışacaktır.

Yani fert, her hâlinde kendi hayatına vicdanından gelen emirlerle, oraya da
lâhût âleminden gelen esintilerle bakacak ve böylece her fert, içinde yaşadığı
toplumda dengesiz bir fert olmaktan kurtulacak ve bu türlü fertlerden meydana
gelen içtimaî yapı da huzur ve saadetin teminatçısı bir içtimaî yapı olacaktır.



Zannediyorum, böyle bir yapıda günümüzde olduğu ölçüde bürokrasiye
girmeye ve kitaplar dolusu kanun vaz’etmeye de gerek kalmayacaktır. Çünkü
böyle bir toplum, Allah’ın emirlerine göre kendine çeki düzen verecek ve
dünyada her adımını, ukbâda Rabbine hesap verme şuuruyla atacaktır.
1 Şehristanî, el-Milel ve’n-nihal 1/244-250.

2 Tevbe sûresi, 9/105.



B. EKONOMİ ANLAYIŞIMIZ
ORİJİNALDİR

Önceki yazılarda, İslâm dışı ekonomik sistemler üzerinde durmuştuk.
Karanlık ve ışığın birbirine zıtlığı nispetinde ışığın parlaklığı anlaşıldığı gibi,
farklı sistemler üzerinde durulmasında, bu zıddiyetin aydınlatıcılığı
düşünülebilir.

Gerçi, İslâm her şeyi zirvede temsil ettiğinden, güzelliğinin görülmesi için
zıddına muhtaç değildir. Fakat, herkes bu güzelliği aynı derecede göremeyeceği
ve o zirve noktaya nüfuz edemeyeceği için, nisbî bir karşılaştırma yapılarak,
kapitalizm ve komünizm gibi, yeryüzünde söz sahibi olmuş ekonomik
doktrinlerden bir nebze de olsa bahsedilebilir. Bizim maksadımız da bu idi:
iyiyi ve güzeli göstermek, bakışları ve gönülleri iyiye ve güzele çevirebilmek.

Bir diğer açıdan biz, bir hayli zamandan beri hemen her noktada, Batıyı
âdeta bir kıble hâline getirdik. Dini doğru anlamak için bile onlara müracaat
ettik. Hayatı anlama adına onların kapısını çaldık. Maddeyi de mânâyı da
onlardan öğrenme peşine düştük. Aynı şekilde, sanki kendi dünyamızda hiç
bilinmiyormuş veya sanki her sahada söz Batıya aitmiş gibi, iktisadı da onlara
göre yorumlar olduk.

Böylece, Batının karanlık üstüne karanlık atmosferine gireli beri, diğer
meseleler gibi, iktisat deyince de ya Ricardo’nun görüşüne ya Robinson’un
görüşüne ya da bir başka Batılının görüşüne başvurmayı mârifet saydık.

Hâlbuki iktisat, hayatımızın bir parçası olarak, hayatın bütün üniteleri içinde,
umumî çerçevede her yönüyle tarifini bulmuş ve olması gereken yere konmuş,
kendisine verilmesi gereken değer de verilmiştir.

Batı için iktisat veya ekonomi, ferdin şahsî hayatını ele alan ve onun maddî
refahını hedef edinen bir ilim dalıdır. Bu itibarla ekonomi, Batıda bir bakıma
her şeydir. Hayatı dünya hayatından ibaret sayan ve mutluluğu tamamen
maddenin dar ve sisli çeperinde arayan Batılı için ekonomiyi nazara almadan
ferdî ve içtimaî hiçbir meseleyi çözmek mümkün değildir.

Hayat ve ölüm, onlara göre, fert planında olsun, toplum planında olsun,
ancak gelir ve giderlerin denge veya dengesizliği ile anlatılabilir. Bir süper
devletin doğuşu ekonomik refah, yıkılışı ekonomik krizle izah edilebilir. O
kadar ki, dine de, insanların dinî inanç ve hayatlarına da yine ekonomi



açısından yaklaşacak kadar maddeye hapsolmuş bulunan Batılının nazarında,
gelir kaynakları ile hedeflenen maddî refah noktası -eğer böyle kesin bir zirve
nokta varsa- arasındaki denge veya dengesizlik, fert ve cemiyetin ahlâkî
karakterinin de temeli sayılabilir.

Böyle bir dünya görüşü için, tek değer paradır. Ne kadar dikkat çekicidir ki,
değeri tamamen temsîlî, itibarî ve izafî olması gereken para, Batı ekonomisinde
fonksiyonunu aşarak tamamen malın yerini almakta ve asıl değer itibarıyla 5
lira olan bir kâğıt parçası, 500 bin liralık bir emtianın yerine geçebilmektedir.
Bu bile Batıda değerlerin ne kadar alt üst gittiğini, mutlak değer namına hiçbir
şeyin kalmadığını ve ölçülerin bütünüyle tersine çevrildiğini göstermeye yeter.

Şimdi bu kısa hulâsadan sonra, kendi iktisat anlayışımız üzerinde durabiliriz.

1. İktisadî Sistemimizin Temel Düsturları
Cenâb-ı Hak, nice hikmetlere bağlı olarak insanoğlunun ulaşabileceği mahdut

kaynaklara mukabil, sınırsız arzu ve isteklere bir sınır getirmiş ve bunu da
Kur’ân-ı Kerim’de gayet net olarak beyan etmiştir.

Evet, bizim iktisadî anlayışımızda, Cenâb-ı Hakk’ın emir ve nehiyleri birer
pusula gibidir. Sınırlarına riayet etme mecburiyetinde olduğumuz bu emir ve
nehiylerden birkaçını, sırf bir fikir verme açısından burada arz etmek
istiyorum:

Bir yerde Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurur: “Rabbinizin
nimetlerinden yiyin ve Rabbinize şükredin. İşte size güzel bir memleket ve
çok bağışlayan bir Rab!”1

Yani, siz O’nun kulusunuz, rızkı da O yaratmıştır. Öyle ise Rabbinizin size
verdiği bu nimetleri yiyin, için ve hayatınızı şükür mülâhazasına bağlı
sürdürün.

Âyetin devamında ise şöyle buyruluyor: İşte size bir belde-i tayyibe.. ve
sizin karşılaşacağınız da Gafûr bir Rabdir.  Ama eğer siz, bir kısım
yanlışlıklara girerek, size verilen rızkı, şükür içinde harcamayıp da israf eder
ve size bahşedilen nimetlerin kadr u kıymetini anlamayarak onları lüzumsuz
yere saçıp savurursanız içinde bulunduğunuz belde ‘tayyib’ olmaktan çıkar. Ve
Cenâb-ı Hak da size kevnî kanunlarıyla azap eder ve dolayısıyla da O’nun

gufranına eremezsiniz.2

Bir başka âyette ise O şöyle ferman eder: “Ey âdemoğulları! Her mescide



güzel elbiselerinizi giyinerek gidin; yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü
Allah müsrifleri sevmez.”3

Yani, namazgâha giderken veya topluluk içine çıkarken ziynetini al,
insanların karşısına hoş olmayan, tiksindirici bir görünümde çıkma. Zira
hadisin ifadesiyle, Allah verdiği nimetin eserini kulunun üzerinde görmek
ister.4 Senin de O’nun nimetlerinden istifade ederek onları izhar edip
göstermen, Rabbine karşı bir tahdis-i nimet ve şükür olduğunu hatırdan
çıkarma! Sen bu nimetleri üzerinde gösterdiğin müddetçe, hep hâl diliyle
Allah’a “Elhamdülillah yâ Rabbi” demiş olursun.

“Yiyin ve için!”5 ve Allah’ın size helâl kıldığı şeyi nefsinize haram
kılmayın. Zira bu vadide Resûl-i Ekrem’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) bile
itap edilmiş ve “Ey şanı yüce Nebi! Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi ne diye
nefsine haram ediyorsun?”6 denmiştir.

“Yiyin ve için!” emri, muvazenede işin bir tarafını teşkil ediyor. “İsraf
etmeyin; zira, Allah israf edenleri sevmez.”7 nehyi ise, diğer tarafını; zira
âyetin bu yanı yiyilip içilecek şeylere sınır koymaktadır. Binaenaleyh biz,
vücudumuz, dimağımız ve ruhumuz için, şükretmeyi netice vermeyecek şekilde
saçıp savuramayız. Saçıp savuramayız; zira Allah, konuyla alâkalı açık yasak
koymuştur.

Ayrıca bir başka âyette O, şöyle emretmektedir: “Akrabaya, yoksula ve
yolcuya hakkını ver, fakat saçıp savurma! Çünkü saçıp savuranlar şeytanın
kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür!”8

Evet, hayat-ı içtimaiyede sen, senin yakınların arasında fakir insan kalmasına
imkân verme! Yoksula da hakkını ver. Unutma senin gelir ve kazancının içinde
Allah’ın başka kullarının da hakkı vardır.

Ne var ki, onlara hakkını verirken saçıp savurmamalısın! Evet, çoluk-
çocuğun kapı kapı dolaşıp el açacak ve dilenmeye zorlayacak şekilde varını-
yoğunu har vurup harman savuramazsın. “Zira saçıp savuranlar, şeytanların
kardeşleridir.”9 Evet, bunlar, ancak şeytanî yolun yolcularıdırlar. Şeytanın
idaresinde teb’a ve raiyyet olanlar, ilâhî mülk ve melekûtun raiyyeti ve teb’ası

olamazlar. “Şeytan Rabbine karşı nankörün ta kendisidir.”10

Görülüyor ki İslâm, harcamalara hayır yolunda dahi olsa bir sınır ve tahdit



koyuyor. Hâlbuki israf ve tüketime dayalı sistemlerde böyle bir sınırlandırma
söz konusu değildir. Onun için bu sistemler insanların başına her zaman gaile
açagelmişlerdir.

Yukarıda, kısmen bu hususa temas ettiğimiz için, burada herhangi bir
mukayeseye girecek değilim. Ancak bizim iktisadî yapımızla diğer iktisadî
yapılar arasında derin bir uçurumun var olduğunu tekrar etmekte yarar var.

Her şeyden evvel bilinmelidir ki, insanoğlunun ihtiyaç ve arzuları sınırsız,
buna mukabil, ekonomik kaynaklar ise gayet mahdut ve sınırlıdır. Öyle ise,
insanlar arasında bu ekonomik kaynaklar belli bir sisteme göre taksim ve pay
edilmelidir.

Bize ve bizim müntesibi olduğumuz dinin iktisat anlayışına göre bu taksimi
yapan Allah’tır. Ve zaten böyle bir taksim yapmak da sadece O’nun hakkıdır.
Zira, bütün ekonomik kaynakları yaratan O’dur.

Yine bizim iktisat anlayışımızda, para her şey değildir. Zira muvakkaten
yaşadığımız şu dünyada, asıl mülk Sahibini razı etme, burada bey ve paşa iken
ahirette gedâ (dilenci) olmama, burada villalarda yaşarken orada dilenci
durumuna düşmeme, bizim için vazgeçilmez birer hedeftir. Bu açıdan da, para
esas hedef değil, bizi hedefe götüren vesilelerden biridir. Hem de tâli
vesilelerden biri...

2. Ekonomik Yapımızın Temel Özellikleri
a. Ekonomi Anlayışımız Eşsizdir
Ekonomi ilmi için bir mânâda, “İnsanın sonsuz ihtiyaç ve istekleriyle,

kaynakların sınırlılığı arasındaki münasebetleri düzenleyen bir ilim
dalıdır.” denmiştir ve denebilir.

İnsan, gerçekten bütün bir ömür boyu, sonu gelmeyen arzular, ihtiyaçlar ve
emeller ağında çırpınır durur. O, “Bir vadi altını olsa, bir ikinci vadiyi
isteyecek”11 özelliktedir.

Ne var ki, her insanın aslî ihtiyaç ve hakikî rızkına fazlasıyla yetecek olan
ekonomik kaynaklar, herkesin hırsını, sonu gelmez emellerini ve biri
giderildikçe onlarcasına kapı açan sun’î ihtiyaçlarını doyuracak kadar da
zengin değildir.

Bundan ötürü, ekonomik sistemler,  kaynakların insanların ihtiyaçları
çerçevesinde dengeli ve adaletli dağılımını, en verimli şekilde işletilip, en



rantabl biçimde kullanımını esas alır. Bu noktada birleşen iktisat sistemleri, bu
meselelere bakışları, konuyla alâkalı getirdikleri prensipler ve ortaya
koydukları düzenlemeler açısından farklılıklar arz eder.

Meselâ, bir sistem vardır ki, onda ekonomik faaliyetler her şeyin başında
gelir. Bu sistemde insan, yiyen, içen, üreten ve tüketen bir varlık olarak görülür
ve dolayısıyla da âzamî tüketim ön plana çıkar. İnsan, tükettiği nispette insandır
ve hep daha çok tüketim için çırpınır durur.

Böyle bir sistemde beşerî arzuların tatmini esas olup âdeta, “Geçmiş,
gelecek masal hep/Eğlenmene bak, ömrünü berbat etme!” (Ömer Hayyam)
anlayışı içinde fert, ömrünü sonu gelmez arzularını tatmin peşinde tüketir.
Böyle bir sistemde dinî ve ahlâkî değerler elbette ön plana çıkamaz ve “insan,
insanın kurdu” hâline gelir.

Sonuç olarak, vicdanı, sorumluluk anlayışı, adalet, hakkaniyet duyguları
tefessüh etmiş bulunan fert, kanunların boşluklarına sığınır ve gücü nispetinde
kanunları kendi lehinde değiştirerek, her şeyi kendine benzetir. Bu sistem
kapitalist sistemdir.

Bir başka sistemde, devlet adına bir grup her şeye el koyar. Âdeta, arzuların,
ihtiyaçların, hatta emeğin de eşitliği adına bütün insanları işçi kabul eder ve
ferdî teşebbüse, dolayısıyla ferdî istidatların neşv ü nemâ bulmasına hiç mi hiç
yer vermez. İnsanı dar ihtiyaçlara göre düşünür ve elden geldiğince onu emek
sınırlarına hapseder. Temelde insanî fıtratı nazara almaz ve neticede istidatları
körelttiği gibi, insanları da gizli gizli çalmaya alıştırır. Bu sistem de komünist
sistemdir.

Bütün bunların dışında bir başka sistem de vardır ki, onda ekonomik
faaliyetler belli, mutlak ve değişmez değerlere oturmuştur. Bütün insanlar,
insanların da mülkün de Sahibi, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın
kullarıdır.

Ekonomik motif ve saikler, temelde insanı daha da faziletli kılmaya yönelik
‘teşvikler’ mevkiindedir. Her türlü faaliyet, haram-helâl hudutları içinde
cereyan eder. Hatta bu hudutlar, ‘mekruh’, ‘mubah’ ve daha da ötede ‘şüpheli’
gibi ince sınırlarla belirlenir.

Bu sistemde gelir kaynaklarının dağılımı, bu kaynaklardan istifade yolları ve
insanların bunlarla olan münasebeti bellidir ve hep aynı mutlak değerlere göre
cereyan eder. Her zaman ana ihtiyaçlar nazara alınır, insan fıtratı kat’iyen ihmal



edilmez, emek ön plana çıkar ve istidatlar kamçılanır.
Fakat hemen adalet ve bunun da ötesinde merhamet, şefkat ve iyilikte

yardımlaşma düsturları devreye girer. Ahiret inancı, tek kuruşuna kadar her
kazançtan ve tek kuruşuna kadar her harcamadan bir büyük mahkemede sorguya
çekilme inancı, bütün bu ekonomik faaliyetlere hususî bir istikamet verir ve bir
renk katar.

Bu sistemde meşru dairede kazanma, hatta yeme ve içme teşvik edilir. Fakat
lüks ve israf yasağıyla yine bir sınırlama söz konusudur. İnsan, tükettiği nispette
değil, ekonomik faaliyetlerini insanî faziletlerine basamak yaptığı; adalet,
merhamet, hakkaniyet, başkalarının hukukuna saygı, hayırda yardımlaşma ve
hatta başkalarını kendine tercih etme gibi erdemlerle bezendiği ölçüde insandır.
Bu sistemde sınırsız tüketimin yerini kanaat ve tutumluluk almıştır.

Bu üçüncü sistem, İslâmî sistemdir ve o, bu yanlarıyla diğer bütün
sistemlerden ayrılır.

b. Ekonomi Anlayışımız Kendine Özeldir
Zaman zaman İslâm ekonomisi ile kapitalizm veya komünizm arasında

karşılaştırmalar yapılmış ve hususiyle bu asrın başında İslâm, kapitalizme daha
yakın görülmüş ve gösterilmiş; sosyalizmin revaç bulduğu asrın ortalarına
doğru ise, bu defa o, sosyalizmle barışık bir sistemmiş gibi sunulmak
istenmiştir.

Oysaki İslâm, teferruatta ister istemez bazen kapitalizme, bazen sosyalizme
yaklaşsa da, o her hususta olduğu gibi ekonomik yapısı itibarıyla da hem
dünyayı hem ukbâyı, dolayısıyla insanın bütün hayatını kucaklayan ilâhî bir
dinin bütünlüğü içinde, sahip olduğu kendine has yeriyle, sosyalizme uzak
olduğu kadar kapitalizme, kapitalizme uzak olduğu kadar da bir başka izm’e
uzaktır ve aralarında hiçbir temel benzerlik bulmak da mümkün değildir.

Her şeyden önce ayrılık, temel bakış noktasındadır. Bundan dolayı da onu
diğerleriyle aynı çizgide mütalâa etmek yanlıştır.

İslâm, ferdin ahiret mutluluğunu ve bu mutluluğun kazanılma yeri olan
dünyadaki yaşamı da esas alır. Ona göre, dünya ve ahiret, bir evin iki odası
gibi yan yanadır; birbirinden ayrı değildir ve bir bakıma, birbirinin
tamamlayıcısı mesabesindedirler. Fert planında olsun toplum planında olsun,
herkes hayatını bu prensibe göre ayarlayacağından, iktisat da gerçek tarif ve
yerini yine bu prensibin içinde bulacaktır.



İkinci olarak, insan dahil, mülk bütünüyle Allah’ındır. İnsan da Allah’ın
mülkünde bir emanetçidir. Hem öyle bir emanetçi ki o, kendi bedenindeki
tasarruflarında bile keyfemâyeşâ (dilediğini yapmakta hür) değildir.
Dolayısıyla, bedeni dahil kendi mülkünde istediği gibi tasarrufta bulunamaz.

Bu prensip çerçevesinde, belli nispette özel mülkiyete sahip olsa da, bu
mülkiyeti kullanma, gelirinden istifade etme ve miras bırakma gibi hür
tasarruflarında da Allah’ın tayin ettiği çizgide hareket etmek zorundadır.

İşte bu prensipler açısından İslâm ekonomi doktrinini, ebedî ve değişmez
değerlerden tecrit edilemezlik anlayışı içinde, “Allah’ın koymuş bulunduğu
mutlak değerlere göre, fert ve cemiyetin hayat standardını düzenleyen
prensipler bütünü.” şeklinde tarif edebiliriz.

İslâm ekonomi doktrininde ferdin mutluluğu, ayrıca içinde yaşadığı toplumun
huzur, refah ve mutluluğu ile de bölünmez bir bütünlük arz eder.

Sağlam bir içtimaî yapıya oturtulmuş hemen bütün ekonomik sistemlerde
ortak bazı noktalar vardır. Bunlar, hemen her ekonomik düzende aynıdır ve
değişmez.

Meselâ, her ekonomik sistem gelir kaynakları meselesini ele alır; bu
kaynakların en verimli şekilde kullanımı ve dağılımı konusunu inceler. Arz ve
talep ile gelir ve gider arasındaki dengeyi hiçbir zaman göz ardı etmez ve bu
dengeyi koruyucu tedbirler teklif eder.

Yine, ferdin belli bir gelir kaynağını işletmesi, elde ettiği ürünleri satması,
mübadelede bulunması, gelirini harcaması veya yeni yatırımlara girişmesi gibi
mevzular, bütün ekonomik sistemlerin müşterek meseleleridir. Bunlar ve bunlar
gibi daha pek çok husus, iktisadî bünyenin belli başlı unsurlarını teşkil eder.

Ancak ekonomik sistemleri bu tür mevzularıyla değil, ekonomik meselelere
yaklaşımları, ekonomik hayatın her sahasında koydukları prensipler ve
getirdikleri ölçüleriyle değerlendirir ve aralarındaki farkı görürüz. Yoksa,
İslâm ekonomisinde de ticaret mevzuu vardır, emek ve sermaye münasebetleri
vardır, kazanma ve harcama yolları vardır.

Mühim olan, İslâm’ın bunları düzenleme biçimi, onlara temel bakış açısı ve
ana değerlendirme kalıplarıdır. Bu noktadan, İslâm ekonomisi eşsizdir, kendine
hastır ve bütün ekonomik sistemlerden ayrıdır.

3. İslâm Ekonomisinin Dinamikleri



İslâmî yapı içinde har vurup harman savurma, vurgunculuk yapma, gereksiz
istihlâk, israf ve savurganlık yoktur. Bu yapıda her yönüyle iktisat ve tasarruf
anlayışı hâkimdir. Zira bu yapıda fert, büyük ölçüde kendi saadetini mesut bir
cemaat içinde görür. Cemaati, milleti mesut ise o da mesuttur.

Meselâ, cemaat ve milletin tarlasına yağmur düşmüyorsa, bir kıtlık ve
kuraklık söz konusu ise, kendi tarlasına yağmurun düşmesi onu fazla
sevindirmez, hatta yerinde mahzun bile edebilir. Bu yapı içinde, başkalarının
fabrikasının çarkları çalışmıyorsa, fert kendi fabrikasının çarklarının
çalışmasını da fazla düşünmez.

Bu yapılanmada toplum, bir fabrikanın ayrı ayrı çarkları, bir vapurun
hademeleri ve bir vücudun ağız, göz, dil, dudak, burun, kulak gibi uzuvları
hâlinde çalışır. Her uzuv, her parça, her cüz yerinde diğerinin imdadına koşar
ve ona yardımcı olur.

Öyle ise, bu yapıda gereksiz istihlâk olamaz. Lüks hayat ve başkalarını
görenek ve tiryakilikle fena bir yaşayışa çekmek asla söz konusu değildir.
İslâm’da doğrudan doğruya fıtrattan gelen, tabiata dayalı ve tabiatla beslenen
alışkanlıkların dışında, gayri tabiî alışkanlıklar bahis mevzuu değildir.

İnsan, İslâmî çerçevede dünyaya bir mezraa (tarla) ve Esmâ-i İlâhiyenin
cilvelerini mütalâa edip çözeceği bir mektep nazarıyla bakar. Ve dünyayı
dünya cihetiyle geçiştirmeye çalışır.

O, dünya cihetiyle dünyayı, muvakkaten gölgeleneceği bir ağacın altı ve bir
süre durduktan sonra göçüp gideceği, her şeyi ile arkadan gelenlere bırakacağı
bir uğrak yeri olarak görür.

Onun asıl vatanına gelince; numunesini burada gördüğümüz, tattığımız fakat
doyamadığımız; bildiğimiz fakat, gerçeğine eremediğimiz; idrak ettiğimiz,
ancak, iz’anına varamadığımız hakikî hayat, “Asıl hakikî hayat, ahiret
hayatıdır. Keşke bilselerdi!”12 âyetiyle anlatılan o müstesna hayattır.

Böyle bir hayat fevkalâde mütelevvin, her şeyiyle sürekli yenileniş içinde ve
âdeta bir çay gibi çağlayıp duran Cennet hayatıdır. Apaçık Cenâb-ı Hakk’ın
cemalinin cilvelerinin mevcelendiği, rahmetin insanlara tebessüm ettiği bir
hayattır. Ancak burası bir ekim yeridir; her şey burada ekilir, orada biçilir.
Burada istikametli, şuurlu bir hayat tarzı gerçekleştirilir. Orada sırat-ı
müstakîm erbabının vardığı Dâru’s-Selâm’a varılır ve göz görmedik nimetlere
nail olunur.



Evet, biz, sırat-ı müstakîmi bulan, duygularıyla fikrî ve ruhî istikamete
kavuşan, ferdî, içtimaî ve iktisadî yaşayışında Allah’ın istek ve emirlerine râm
olan insanlarla beraber Dâru’s-Selâm’a davet ediliyoruz. Ama, oraya varacak,
sadece sırat-ı müstakîm erbabıdır. Allah dilediğini sırat-ı müstakîme hidayet
eder, dilediğini de kendi nefsiyle baş başa bırakır.

O’nun Rahmâniyet ve Rahîmiyet televvünlü meşîetinin dışında kalanlar, ya
kapitalizm bataklığı içinde bocalayıp duracak veya komünizm gayyasına
yuvarlanıp gideceklerdir; ama asla sırat-ı müstakîmi, doğru yolu
bulamayacaklardır. Onlar hep ifrattan tefrite, tefritten ifrata intikal edip
duracak, hayatlarında muttasıl zikzaklar çizecek fakat bir türlü vasat (orta) yola
giremeyeceklerdir.

Allah, insanları Dâru’s-Selâm’a davet ediyor. 13 O’nun meşîetinden
hissedar olanlar sırat-ı müstakîmi bulacak, şu ve bu sistemlere gözünü kapayıp
kendi güzelliklerine uyanacak ve kendi ruhunun sesiyle buluşacaklardır. Onlar,
yürekten Allah’a inanmıştır.

Mülk O’nundur. Minnet ve şükran da O’na aittir. Semayı ölçü içinde
vaz’eden, atmosfere belli bir keyfiyet bahşeden, tebahhur (buharlaşma) kanunu
koyarak bulutları susuzların imdadına koşturan, tohumu rüşeymler hâline getiren
O’dur.

O, mülkünde istediği gibi tasarruf eder ve insanın da O’nun istediği ölçüde
tasarruf etmesini ister. İnsan, kendisine müdahale hakkı verilmişse, onu behâim
(hayvanlar) gibi sadece karnını doyurma istikametinde kullanmamalıdır. Her
şey olmaya açık bir fıtrat lütfedilmişse, insan bu nimetlerin şükrünü eda etmeli;
yani varlığa müdahale hakkını O’nun rızası istikametinde kullanmalı,
kullanırken de sadece ve sadece Rabbin hoşnutluğunu esas almalı ve O’nun
hoşnutluğu olmayan davranışlardan kaçınmalıdır.

Cimrilik yapmamanın yanında, verirken de saçıp savurmamalı; saçıp-
savurup başkalarının ayranını kabartmamalıdır. Hele kat’iyen istihlâk (tüketim)
esasına göre davranmamalı ve daima istikamette kalmaya çalışmalıdır.
İstikamet, Cenâb-ı Hakk’ın gösterdiği yoldur.

Bütün bu ölçü ve kaideler, “Mülk O’nundur.”14 prensibine terettüp
etmektedir. O hâlde, mülk O’nun olduğu ve sen de O’nun memlûkü bulunduğun
için, O’nun istediği gibi tasarrufta bulunmalısın. Meşru dairede yiyip-içip
meşru dairede kazanıp, meşru kaynaklara başvurup, ihtiyaçlarını da meşru



şekilde görmelisin. Zira dünya ve ukbâ saadeti ancak Cenâb-ı Hakk’ı hoşnut
etmekle mümkündür.

Ayrıca Cennet, israf etmeyen ve aynı zamanda cömertlikte bulunanları kabul
ediyor ve Cehennem ateşi de müsrifler ve cimrileri yutuyorsa, o zaman hayatını
mutlaka dünya ve ukbâ muvazenesi içinde dengelemeye çalışmalısın!

Bu denge ve ölçüyü ders verme sadedinde şu âyet-i kerimeyi zikretmeden
geçemeyeceğim: “Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet,
dünyadaki payını da unutma. Allah’ın sana yaptığı iyilik gibi sen de iyilik
yap. Yeryüzünde bozgunculuk (etmeyi) isteme. Doğrusu Allah bozguncuları
sevmez.”15

Yani Allah’ın sana ihsan ettiği şeylerle, öteler âleminde mesut olmanın
yollarını araştırmayı ihmal etme! Tabiî bu arada dünya saadet ve nimetlerini de
unutma.

Bunun mânâsı, dünyaya dünyanın ömrü, ahirete de ahiretin müddeti kadar
yönelmek demektir.

Nefsine nefsin kadar, Allah’a da O’nun azamet, celâl ve ceberûtu kadar
müteveccih ol! Ve Allah’ın sana verdiği şeyleri o istikamette sarf et!

“Yeryüzünde fesat çıkarma!”16 Müfsit ve anarşist olma! Fesadı bir zümre
çıkarır. Fakat asıl fesadı çıkaranlar; israfı körükleyen, başkalarının iştahını
kabartan, kendi yiyip başkalarını sadece baktıran ve hep gayrin sırtından
geçinmeyi ahlâk edinenlerdir. Onların bu davranışı, başka bir grubu tuğyana
sevk eder, mütecaviz kılar ve böylece yeryüzünde fesada sebebiyet verilmiş
olur.

Burada Kur’ân-ı Kerim, daha çok servet sahiplerine sesleniyor ve onlara,
“Yeryüzünde fesat çıkarmayın!”  diyor. Gerçi zengin bizzat ve aktif olarak
yeryüzünde fesat çıkarmamaktadır. Ama, sebebiyet cihetiyle, yaptığı fesat ve
anarşidir. Bu sebeple Allah zengine, “Yeryüzünde bozgunculuk (etmeyi)
isteme!” uyarısında bulunuyor.

Müfsit, zaten müfsittir. Allah onu sevmemektedir. O, şeytan kadar merdut ve
mel’undur. Buna sebebiyet veren ve onu tuğyana sevk edenler ise, Allah’ın
verdiği nimetlerde muvazeneli hareket etmeyenlerdir. Onun için de ifsat
cürmünde, bunlar da en az birinciler kadar suçludurlar.

“Mülk Allah’ındır.” noktasından hareketle bunları arz etme lüzumu duydum.
Bu bir hak ve Allah’tan gelen sistemle, beşer düşüncesinden kaynaklanan ve



durmadan değişen sistem arasındaki farkı gösteren en belirgin bir alâmettir.
Vâkıa, fertlerin müreffeh bir iktisadî yapı içinde bütünüyle mesut olacağını

iddia edenler de vardır. Bunlar, “Kaynaklar en ideal ve en akıllı şekilde
dağıtılırsa, en yüksek seviyede iktisadî denge ve düzen tahakkuk ve teessüs
etmiş olur. Amerika’nın beyaz gömlekli ve kravatlı işçisi bu durumdadır. Onun
da başında patronu ve fabrikatörü vardır, ama yine de mesut ve bahtiyardır.”
iddiasındadırlar.

Belki bu refah, insanın midesine, bağırsaklarına hizmet eder ve belki de onu
tatmin eder. Ama insanı bütünüyle ele aldığımız zaman bu refahın insana
getirdiği ve getireceği ciddî bir mutluluk olduğu söylenemez. Zira hakikî
mutluluk, insanı hâliyle ele alma, onu maddî-mânevî her türlü buhran ve
krizlerden kurtarma ve ona insanca yaşama imkânını bahşetme şartlarına
bağlıdır.

Mülkün Allah’a ait olduğu hususu, ‘mülkiyet’ konusu işlenirken yeniden ele
alınacağından şimdilik kesiyorum.

a. Bu Sistem Bütünüyle İlâhîdir
Diğer iktisadî sistemlerin birer kurucusu veya kurucuları vardır. İslâm’ın

iktisadî sistemi için ise hiçbir şahsı, “Bu kurucudur.” diye göstermek mümkün
değildir.

Bazılarının, İmam Ebû Yusuf, İbn Ebî Leyla, İbn Zenceveyh gibi fıkhın büyük
üstadlarını veya daha sonra gelenlerden Tûsî ve bilhassa sosyolojinin kurucusu
kabul ettikleri İbn Haldun’u İslâm iktisadiyatının kurucusu gibi gösterme
gayretleri bütünüyle bir yanılgı ve tamamen yanlıştır.

Belki söylediklerim ilk başta biraz garip veya paradoks kabul edilecek ama,
kat’iyen ve tam bir güvenle söyleyebiliriz ki, İslâm’ın iktisadî yapısı mü’minin
ahlâkî yapısından ayrılmayan bir hususiyet arz etmektedir. Bu iki yapı ve
yapılanmayı birbirinden ayırıp tefrik etmek mümkün değildir. Dolayısıyla İslâm
iktisadının dışta formüle edilmesi veya onun çeşitli başlıklar altında tasnifi,
İslâm iktisat veya ekonomisinin kurulması anlamına gelmez.

Evet, İslâm, bir bütün olarak teşekkül edinceye kadar peyderpey ve parça
parça gelmiştir. Allah’tan gelen bu ses ve soluk, ferdin hem şahsî hem içtimaî
hayatına yavaş yavaş hâkim olmuş ve bütün tekevvün edince de zaten ferdî
hayat, bütünüyle o tekevvünden ibaret kalmıştır. Bence İslâm iktisadı da işte bu
ses ve nefes dalgaları içinde aranmalıdır.



İslâm iktisadının kurucusu olarak gösterilmek istenen fertlerin yaptığı,
yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, mevcut vak’ayı rapor etmekten ibarettir. Hem
de aynen diğer tabiî ilimlerde olduğu gibi...

Meselâ, birisi kalkıp bulutun teşekkül keyfiyetini anlatıyor ve “Yeryüzündeki
su reşhaları, sızıntılar -havadaki nem ister artı isterse eksi yüklü olsun- kendi
bünyesindeki enerjiyi sarf ede ede gider çiy noktasına ulaşır ve böylece bulut
teşekkül eder.” diyor. Şimdi bunları söyleyen insan, bulutun teşekkülü hakkında
bir kanun mu vaz’etmiş oluyor, yoksa mevcut kanun veya sistemin izahını mı arz
ediyor?

Nevton; kitle, mesafe ve sürat şu olursa, ters orantılı olarak çekim de şu olur,
diyor. Şimdi bütün bunlar Nevton’un demesine binaen mi oluyor, yoksa,
yukarıda arz ettiğimiz gibi, Nevton var olan bir kanunu izah mı etmiş oluyor?
Yerküreyi güneşten 149,5 milyon km. mesafede durduran ve onu güneşin
etrafında sapan taşı gibi döndüren Nevton değil ki, yerçekimi kanununu da o
vaz’etmiş olsun.

Sperm belli yerlerden geçerek, rahm-i mâdere varır, orada yumurtaya başını
sokmak suretiyle de embriyolojik safhanın başlamasına sebebiyet verir. İlk yedi
hafta içinde durum şudur, sekizinci haftada şudur, dokuzuncu haftada şudur. Ve
derken dokuz ayın hitamında da durum şudur. Bu bir kanun. Ama bu kanunu
koyan herhangi bir hekim değil ki! Hekim sadece Allah’ın kendisine bahşettiği
imkânlarla ve röntgen şualarıyla olup biten şeyleri tespit ve meseleyi rapor
etmektedir.

Binaenaleyh, İbn Haldun’un, Tûsî’nin ve bir bakıma Ebû Yusuf’un da bu
mevzuda söyledikleri o derin şeyler, sadece vak’anın raporundan ibarettir. Asıl
vak’aya gelince, bu, İslâm’ın bütün emirleriyle bir bütünlük içinde, Allah
(celle celâluhu) tarafından vaz’edilmiştir. Ve bizim ruhlarımıza sinmiştir.

Ruhlarımıza nasıl sinmiştir? Bir misalle arz edeyim: Bir çocuk düşünün. Bu
çocuk hiç öğrenme gayret ve cehdini göstermeden evde namaz kılmasını
öğreniyor. Nasıl? Bir gün babasından ayakta durmayı öğreniyor, ertesi gün
rükûu, secdeyi, daha sonra da teşehhüdü, selâm vermesini. Hâlbuki bu mevzuda
yazılmış herhangi bir esere de bakmıyor, hatta kendisini ezberlemeye de
zorlamıyor.

Ama bir de bakıyorsunuz ki, bu çocuk hiç kafasını yormadan, rahat rahat
namaz kılabiliyor. Şimdi bu çocuğun kendisinde pratikleşen, hatta onun ayn-ı



hayatı hâline gelen bu hususlara gözümüzü kapayarak dışta namazı tarif eden
formüllere bakalım ve diyelim ki: İşte bu çocuğun böyle namaz kılması, falan
kitap ve filan ilmihâl sayesindedir.

Bu değerlendirme hata değilse bile eksiktir. Zira, esasen o çocuk namazı
hiçbir zaman o şahsın ilmihâl kitabına bakıp da öğrenmiş değildir. Belki anne
ve babasının davranışları ona tesir etmiştir. Hatta anne ve babanın yana yakıla
davranışlarındaki müessiriyettir ki, o çocuğu böyle bir noktaya getirmiştir.

Ramazan günlerini oruçlu geçirmek isteyen yavruyu bu davranışa sevk eden,
anne-baba ve yakınlarında gördüğü oruçtur. Akşam babasıyla beraber teravih
namazına gider, minnacık ellerini o da aynen babası gibi açar ve dudaklarını
kıpırdatarak bir şeyler söylemeye çalışır. Çocuk bütün bu davranışları duyarak,
ezberleyerek, kafasını yorarak değil, çevresindeki hayatla bütünleşerek
yapmaktadır. Belli bir yaşa gelince de artık bu hayat, bütünüyle onun bizzat
kendi hayatı olmuştur.

Şimdi böyle bir vak’aya gözümüzü kapamak suretiyle, meselenin sadece
formüllerden ibaret olduğunu söylemek hata değil midir? Evet, bir hayat
düşünün ki, akideden ibadete, ibadetten muamelâta kadar her şeyi bizzat
Efendimiz talim ve tebliğ etmiş ve bu bizde bir huy, bir ahlâk hâline gelmiştir.
Artık bunu dışta aramak nasıl mümkün olabilir ki?

b. İktisadî Anlayışımız Hayatla İç İçedir
Mü’min, devleti adına her türlü fedakârlığa katlanmaya hazır insan demektir.

Veya öyle olmalıdır. Meselâ, devlet dış borçlarını ödemekte zorlandığında o,
malının kırkta birini değil, belki kırkta otuz dokuzunu hatta hepsini vermeye
âmâde bulunmalıdır. Evet, kâmil mü’minin vasfı budur ve tarihimiz bunun canlı
misalleriyle doludur.

Mü’minde cömertlik ve fedakârlık, köklü birer ahlâkî derinliktir. O, Sahib-i

Şeriat’tan duyduğu, “Kardeşi aç iken tok yatan bizden değildir.” 17

fehvâsınca, kardeşini doyurmadan kendisi yemeyen bir insandır. İşte mü’min,
bunu tamamen ahlâk olarak benimsemiştir. Bu itibarla da o, başkaları açken tok
olmayı düşünmez.

Onun içindir ki, biz iktisadî yapımızı ele alırken, başkaları bunları nasıl
formüle ederse etsin, bizde bir hayat hâline gelen şekliyle ele alıp öyle
değerlendirme mecburiyetindeyiz. Nitekim, ileride misalleri geldikçe bu husus
daha vâzıh bir şekilde görülecektir.



Ve söz buraya gelmişken, daha önceleri söylediğimiz bir hususu bir kere
daha hatırlatmak istiyorum: İslâm iktisadını hiç kimse fert olarak vaz’etmiş,
sistemleştirmiş değildir. O lâhûtîdir ve o bizim hayatımızın ta kendisidir.

Meselâ, İslâm iktisadıyla alâkalı eserler ortaya koyan Tûsî, konuyla alâkalı
kitabında diyor ki:

“Herkes kendi besininin, giysilerinin, barınaklarının ve araçlarının üretimi
ile uğraşmak zorunda olsaydı, belirli bir süre sonra besinsizlikten dolayı
hayatın devamı imkânsızlaşacaktı. Fakat herkes birbiriyle işbirliği yaptığı,
belirli meslekleri benimsediği ve yasalar, üretim fazlasının değiştirilmesine
özen gösterdiği için, ekonomik araç ve mallar herkese yetmektedir. Allah,
birbirlerine yardım etmeleri için farklı meslekleri benimseyecek şekilde,
insanları değişik yetenek ve zevklerde yaratmıştır. Ekonomik sistemi ve uluslar
arası ekonomik ilişkilerin var olmasını sağlayan bu iş bölümüdür. Karşılıklı
işbirliği olmadan insan hayatı anlamsızlaşmaktadır. Sosyal ilişki kurmadan
kişinin hayatını sürdürmesi düşünülemez. İnsan yaratılış gereği olarak topluma

bağlıdır.”18

Şimdi dikkat buyurun: Bu meseleler bizim hayatımızda en vâzıh hatlarıyla ve
en ileri seviyede varsa -ki vardır- Tûsî’nin veya emsalinin yaptığı, vak’ayı
rapordan başka bir şey değildir?

Meselâ, bir trafik kazası oluyor. Hemen vazifeli ekip geliyor ve vak’ayı
rapor ediyor. Onların raporlarında bildirdikleri hususlar bizzat var olan
vak’alardır. Yani vak’alar raporlara göre değil, aksine raporlar vak’alara göre
düzenleniyor.

Şimdi, İslâm iktisadı denilen vak’aya gelince; o, doğrudan doğruya bizde
çarpan bir kalb ve atan bir nabız hâline gelmiş, sonraları da Tûsî, İbn
Haldun ve emsali şahıslar sadece bu vak’ayı rapor etmişlerdir.

Biz bunu söylerken, Tûsî’yi, İbn Haldun’u küçük mü görüyoruz? Asla!.
Esasen bu tespitimizle biz de bir yönüyle vak’anın raporunu yapmış oluyor,
diğer yönüyle de bir İslâm dehası olması bakımından İbn Haldun’u, Tûsî’yi
alkışlıyor ve tebrik ediyoruz. Tabiî diğer büyükleri de…

İbn Haldun, içtimaî meselelere ‘kitle’ tabirini getiren insandır. O, Marks,
Lenin, Engels ve daha bu mevzuda söz söyleyenlerin hepsinden asırlarca önce
gelmiş ve ferdin mutluluğunun, kitlenin mutluluğuyla bir bütünlük arz ettiğini ve

etmesi gerektiğini söylemiştir. Bu meseleyi pozitif ve normatif19 olarak ele



alan ilk ilim adamıdır İbn Haldun.
Ancak, söyledik, yine söylüyoruz ki, diğer bilim adamlarının kevnî kanunları

keşfetmeleri gibi, İbn Haldun’un da yaptığı, İslâm’ın içtimaî ve iktisadî
yapısında var olan kanunları tespit etmekten başka bir şey değildir. Yani o
kanunları İbn Haldun koymamıştır; yerçekimi kanununu Nevton’un koymadığı
gibi...

c. Kanunlar İlâhî Menşelidir
İslâm’da kanun koyma yetkisinin sadece Allah’a ait olduğu hususunu

yukarıdaki bölümlerde zikretmiştik. İktisadî kanunlar da bizzat Cenâb-ı Hak
tarafından vaz’edilmiştir.

Zaten aksini düşünmek nasıl mümkün olabilir ki? Semayı ölçüyle vaz’eden,
yerle sema arasında münasebet kuran, makro âlemle normo âlemin sultanı
sayılan insan arasında ciddî bir alâka vaz’eden, sistemlerde cebrî nizama
mukabil insanda her şeyi iradî nizama bağlayan ve bu iradî nizamı Kur’ân’ıyla,
peygamberiyle anlatan ancak ve ancak Allah’tır (celle celâluhu).

Evet, Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) dudaklarından lâl ü
güher gibi şerefsudûr olmuş hiçbir söz boşa gitmemiş, inanan insanların
vicdanında mâkes bulmuştur. Hem onlar bu hakikatlere öyle inanmış ve hayata
öyle geçirmişlerdir ki, değil emir ve nehiy adına O’nun getirdiği şeyleri
kabullenmek veya onlardan kaçınmak, O’nun ağzından atılan tükürüğü dahi
yüzlerine, gözlerine sürmüşlerdir. Dolayısıyla denebilir ki, Müslümanların
hayat tarzı Hakk’ın nizamının vicdanlarda mâkes bulmasından ibarettir.

Ve işte bu yapılanmadır ki, akidemiz gibi amelimizi, amelimiz gibi
muamelâtımızı, iktisadî ve ekonomik yapımızı bizde değişmeyen, köklü bir huy
hâline getirmiştir. Böyle olduğu içindir ki, umumî hayatımız, havamız
bozulduğunda, Müslümanlığı yaşamaz hâle geliyor ve inanç zaafı içine
düşüyoruz.

Bu sebeple, rahatlıkla denebilir ki, ticarî hayattaki zaaf ve çöküşümüz,
meseleyi kavrayamayışımızdan kaynaklanmaktadır. Zira o zaman Medine’nin en
güçlü tüccarları olan Yahudiler, ilk mü’minler karşısında 1-2 sene içerisinde
ticaret yapamaz hâle gelmişlerdi.

Onları sopalarla, kılıçlarla Medine’den kovmamış, ama ticarî hayatta onlara
ticaret yaptırmamışlardı. Bu sonucu da, sağlam bir ticarî denge ve düzen
kurmalarına borçluydular. Ayrıca Yahudi, Ceziretü’l-Arap’tan ayrılırken orada



ticaret yapma imkânı kalmadığı için bir mânâda kendi rızasıyla ayrılmıştı.
Görülüyor ki, Müslümanların iktisadî hayatıyla onların iman ve ahlâkları

arasında bir ayırım yapmak oldukça zor. Dolayısıyla denebilir ki, mü’minler,
iman ve ahlâklarının kuvvetli olduğu zaman ve zeminlerde iktisadî ve ekonomik
yönden de hep güçlü, aksi durumlarda ise, iktisadî ve ekonomik yönden çöküntü
içinde olmuşlardır.

Siz Asr-ı Saadet’teki tabloyu veya iktisadî yönden çok güçlü olduğumuz
devreleri ister mü’minlerin iktisadî hayata ve dünyada dönen dolaplara akıl
erdirmesine, ister başka sebeplere bağlayın, netice değişmeyecek ve yukarıda
söylediğimiz kaidenin yerinde olduğunu göreceksiniz. Evet, iman ve İslâm’a
tam ve gönülden bağlandığımız devirler, iktisadî yönden de çok güçlü
olduğumuz dönemlerdir.

Mezellet ve meskenet içinde kıvrandığımız günler ise, iman ve İslâm’dan
elimizi gevşettiğimiz zamanlara rastlamaktadır. Zaten bugün el açıp dilenci hâle
gelişimizi, ithalat ve ihracatta dışa bağımlı kalışımızı da başka türlü izah
etmemiz mümkün değildir.

d. Beşer Karîhasının Yanıldığı Nokta
Şimdi de iktisadî meselelere bir başka açıdan bakmaya çalışalım: İktisadî

olaylar yüzde yüz, bir sebep ve netice tenasübü (determinizm) içinde cereyan
etmez. Bazen aynı sebepler aynı sonuçları meydana getirmeyebilir.

Her ne kadar Marks ve onun gibi düşünenler iktisat ilmini de diğer pozitif
ilimlere kıyas etmiş ve aynen pozitif ilimlerde olduğu gibi iktisat ilminde de
mutlak bir cebrî determinizmanın geçerli olduğunu savunmuş ve aynı
sebeplerden aynı neticelerin çıkacağını söylemişseler de, işin aslının pek de
öyle olmadığı açıktır.

Nitekim Marshall gibi düşünürlerin görüşleri diğerlerinden oldukça
farklıdır. Ona göre, eğer kimyacının elindeki terazi başkalarının elinde de
bulunsaydı, kimya ilminde rahatlıkla elde edilen kat’î neticeler, diğerlerinde de
elde edilebilirdi. Meselâ, herhangi bir kimyacı iki hidrojen atomu ile bir
oksijen atomunu birleştirse suyu elde eder. Çünkü H2O, sudur. Ve bu, ilâhî bir
kanundur.

Aynen bunun gibi iktisat ilminde, “Talep arttıkça arz da artar.” deyip umumî
ve mutlak bir kanun ortaya koyamayız. Zira, çok önemsenmese bile bazı küçük
şeylerin değişmesiyle netice de değişebilir. Dolayısıyla iktisat ilmini pozitif



ilimlere has, pozitif bir çerçevede görmek ve göstermek mümkün değildir.
Evet, deniz ve akarsuların tebahhuruyla (buharlaşma) oluşan su buharı

bulutlar hâlinde gökyüzüne yükselir. Orada yoğunlaşarak yağmur, kar veya dolu
hâlinde tekrar yeryüzüne döner. Sperm, yumurtanın içine girince, şartlar
müsaitse, embriyolojik safha başlar ve yavru teşekkül etme yoluna girer.

Bütün bunlar, Allah’ın değişmeyen sabit kanunlarıdır. Ne var ki, ticarî ve
iktisadî hükümlerde yukarıdaki hususlar kadar sebep-netice tenasübünden
bahsetmemiz mümkün değildir.

İşte bu sebepten dolayı, iktisat ilmine pozitif ilimler gibi bakıp öyle yaklaşan
ve öyle değerlendirenler öteden beri çok yanılmışlardır. Meselâ, Marshall ve
Ricardo birbirlerinden ayrı görüşler serdetmişlerdir. Marks da daha farklı
görüşler ortaya atarak, bir bakıma kendinden öncekileri hulâsa etmiş ve yeni
terkiplere varmaya çalışmıştır. Daha önce Hegel ve Proudhon da yine
kendilerine göre farklı şeyler söylemişlerdir.

Ne var ki bunların söylediklerinin hiçbirinde yüzde yüz isabet söz konusu
değildir. Hatta bazıları yüzde yüz isabetsiz çıkmıştır. Bunun gayet basit, fakat
düşündürücü bir cevabı vardır:

“Sebepleri çok iyi tayin edememe ve bu sebeplerden doğacak neticeyi yüzde
yüz kavrayamama, yani eşya ve hâdiseleri manzar-ı a’lâ (en yüksek nokta)dan
bakan bir ilimle değerlendiremeyip, illet ve malûl arasındaki münasebeti en
kesin ve net hatlarıyla müşâhede edememedir.”

Evet, işte bu, tek ve en geçerli sebeptir. Bundan dolayı da beşer karîhasından
çıkan bütün iktisadî doktrinlerde her zaman yanılma ve isabetsizlik payı büyük
olacaktır.

e. İktisat Sistemimiz Vahiy Yörüngelidir
Bir ilim, bir irade düşünün ki, o her şeye manzar-ı a’lâdan bakmakta; bütün

eşya ve hâdiseleri birden görmektedir. Onun ilminde sebep müsebbebin
yanında; illet-malûl iç içe; her şey bir nokta gibi ve hiçbir nesne o muhît
ilimden gizli değildir. Binaenaleyh, böyle bir ilmin içtimaî ve iktisadî hayat
adına ortaya koyacağı çözümlerin doğruluk ve kesinliğinde şüphe yoktur.

Auguste Comte, ilimleri tertibe tâbi tutarken, başta riyaziye (matematik),
biyoloji ve felsefeyi sayar. Sosyolojiye ise çok gerilerde yer verir. Aslında bu
ve buna benzer yapılan sıralamalar beşerin ilmine göredir.

Auguste Comte’u böyle bir olumsuzluğa iten, onun sınırlılıkla sınırsızlığı



karşılamaya çalışmasıdır. Onun için, Karl Marks gibi krizli ve buhranlı bir
dönemde yetişmiş olması itibarıyla, İbn Haldun’da da hedef düşünce problemli
kitleler olmuş; bu sebeple, her ikisi de objektif davranamamıştır.

Bu sebepledir ki, ne Marks’ın ileri sürdüğü iddialar ilelebet devam edecek
cinstendi ne de merhum İbn Haldun’un bâlâpervâzâne (yüksekten uçarcasına)
ortaya attıkları şeyler... Gerçi İbn Haldun, İslâmî ufkun vâridatıyla bir hayli
yaşamış ve daha da yaşayacaktır ama, Marks çoktan müzelik hâle gelmiştir.

Bu iki düşünürün ittifak ettikleri bazı noktalar bulunmakla beraber, kimin
düşüncelerinin kimden mülhem olduğu bellidir. Aralarında benzerlik vardır;
çünkü, ikisi de içtimaî kaynaşmaların olduğu buhranlı ve krizli bir ortamda
neş’et etmişlerdir. Bu açıdan, her ikisi de arıza dönemlerine ait
etkilenmelerden âzâde kalamamışlardır.

Arızalı dönem için yapılan gözlem ve tespitlerin sıhhatli dönem için geçerli
olmayacağı muhakkak ve müsellemdir. Komaya girmiş ve oksijen çadırında
beslenen bir insan için hekimlerin bir araya gelip verdikleri karar, sağlam
insanlara tatbik edilse, ortaya çıkacak neticeyi tahmin etmek zor değildir. İşte
Marks’ın ve bir bakıma merhum İbn Haldun’un, hatta Tûsî’nin durumu da aynı
mülâhazalarla mâlûldür.

Kur’ân ise her şeye manzar-ı a’lâdan baktığı ve Allah’ın muhît ilminden
kaynaklandığı için hiçbir arıza ile malûl değildir. Evet, onun anlattığı şeylerde
arıza olmaz. O bütün krizlerin, buhranların üstünde kalabilecek niteliktedir. O
muhît ilimde kriz sebep, krizden doğan şey de müsebbep olamaz. O muhît
ilimde ne illet ne de malûl söz konusudur. Allah, manzar-ı a’lâdan her şeyi -
sebep ve müsebbep- iç içe görmekte ve ona göre hüküm vermektedir.

Aslında Allah’ın verdiği bütün hükümlerde durum aynıdır. Onun için bir
kere daha hatırlatıyoruz ki, İslâm’ın ekonomik yapısı vahiy ile müeyyettir.. ve
bu yüce sistemin müntesipleri olan bizler, eğer O’nun değişmeyen düsturlarını
ahlâk hâline getirip bütünüyle yaşayabilseydik kolumuz bükülmez ve bugünkü
tereddîye (gerileme) girilmezdi.

Biz inanıyoruz ki, şahsî ve ailevî hayatımızın sıhhat ve selâmet içinde
hayatiyetini devam ettirmesi, içtimaî hayatımızın denge ve düzenle yürümesi
ancak ve ancak Allah’ın inayetinin sebepleri sayılacak emir ve nehiylerine
inkıyatla ve hayatımızı o emir ve nehiyler istikametinde denge ve düzene
koymakla mümkün olacaktır.



Bu denge ve düzeni temin edecek ana kaynaklar da Kur’ân, Sünnet, icmâ ve
kıyas olmak üzere dörttür.

4. İslâm Dininin Dört Temel Rüknü
Bizim kaynaklarımız dörttür:
1. Kitab-ı ahkâm olan Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan,
2. Kur’ân’ın pratikleşmiş şekli olan Allah Resûlü’nün hayatı ve beyanları,

yani Sünnet,
3. Sahabe-i kiram, tâbiîn-i izâm, müctehidîn-i fihâm efendilerimizin bir

araya gelip verdikleri kararlar, yani icmâ,
4. Selim duyguların, dupduru düşüncelerin, nassların içinde akla tanınan

salâhiyetin kullanılması, yani içtihat veya kıyas.
İslâm, işte bu ölümsüz kaynaklar sayesinde 15 asırdan bu yana devam

edegelmektedir.
Böyle kaynaklara sahip olmayan beşerî sistemler ise zuhur eder etmez, belki

de daha ilk zuhur ettiği esnada solmuş, pörsümüş ve ölmüştür. Öyle ki, bunların
bahar ve hazanları iç içe yaşanmıştır.

Günümüzde bile nice sistemler gördük ki, biz, içinde yaşadığımız zaman
diliminde onların hem başlangıcına hem sonucuna şahit olduk. Yani, onlar daha
doğarken ölmüşlerdi. Hatta bu sistemleri kuranlar, kendi kurdukları sistemleri
kendi elleriyle revizyona tâbi tutmuşlardı.

Hâlbuki onlar, bu sistemlerini semavî dinleri aşacağı mülâhazasıyla ortaya
atmışlardı. Evet, onların ortaya attıkları sistemler, sistem adına bir sistemsizlik,
düzen adına bir düzensizlikten ibarettir. Bugün bu türden ne kadar sistem varsa
hepsi de yıkılıp gitmiştir. Şimdilerde ayakta durmaya çalışanlar da bir gün
yıkılıp gideceklerdir.

a. Kur’ân-ı Kerim
Kur’ân, bütün ahkâmıyla bize sarsılmaz bir hayatın teminatını sunmakta, en

arızasız, en pürüzsüz bir içtimaîden haber vermektedir. Diğer taraftan, Resûl-i
Ekrem de (sallallâhu aleyhi ve sellem) ‘Sünnet’ dediğimiz hayatıyla bu işi
pratikleştirmektedir. Sahabe, tâbiîn, tebe-i tâbiîn efendilerimiz de bu
meseleleri icmâ ile daha bir pekiştirmişlerdir.

Böylece bizim için başka hiçbir kapıya, hiçbir anlayış ve düşünceye ihtiyaç
bırakmayacak şekilde Kur’ân’da sırat-ı müstakîm denen bir şehrâh (ana cadde)



ve herkesin yürümesine müsait bir yol meydana gelmiş demektir.
Kur’ân, Arş’ı ferşe, hatta insan vicdan ve ruhuyla Arş-ı Âzam’ı birbirine

bağlayan öyle bir ifadeler manzumesidir ki, o, geriye çekilme, bozulma ve
pörsüme bilmez. Hiçbir zaman onu değiştirmeye, tebdil ve tağyir etmeye lüzum
hâsıl olmaz. O, ezelden geldiği için ebede gidecektir. İnananlar ona sarıldıkları
sürece hep zirvelerde dolaşmışlardır. Ondan ellerini gevşetince de gayyalara
yuvarlanmışlardır.

Kim kime tâbi olursa olsun ve bütün yedi dünya, yedi düvel duysun ki, biz
Arş-ı Âzam’dan gelen o sağlam fermana bağlıyız. Ondan ellerimizi
gevşetmediğimiz sürece insaniyetin kemalât arşına çıkacağımıza inancımız
tamdır.

Bu kanaatimizi bozacak veya değiştirecek bir faktör de bilmiyoruz. Şu ana
kadar böyle bir sebebe şahit olmadık. Bundan sonra da olacağımız kanaatinde
değiliz. Aslında, bizde böyle bir kanaat hâsıl eden de yine bizzat Kur’ân’ın
kendisidir.

O, bir âyetinde şöyle buyurmaktadır:

 َنيِرِذْنُم اَّنُك  اَِّنإ  ٍةَكَراَبُم  ٍَةلَْیل  ِيف  ُهاَنْلَزَْنأ  اَِّنإ   ِنِیبُمْلا ِباَِتكْلاَو   ٓمٰح

َنِیلِسْرُم اَّنُك  اَِّنإ  َانِدْنِع  ْنِم  اًرَْمأ   ٍمِیكَح ٍرَْمأ  ُّلُك  ُقَرْفُي  اَھِیف 

“Hâ Mîm. Apaçık Kitab’a yemin olsun ki, Biz onu mübarek bir gecede
indirdik. Doğrusu Biz, insanları inzar etmekteyiz. Katımızdan bir buyrukla,
her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu Biz, öteden beri peygamberler
göndermekteyiz.”20

ٓمٰح  “Size esrarengiz bir şey anlatacağım” der gibi bir ima seziliyor bu
başlangıçtan.

ِ نِیبُمْلا ِباَِتكْلاَو   “Her şeyi apaçık beyan eden, her şeye denge ve düzen
getiren şu Kitab-ı Mübîne yemin ediyorum!” demektir bu.

ٍ ةَكَراـَبُم ٍةـَلَْیل  ُهاــَنْلَزَْنأ فِي  اَِّنإ   “Biz onu, makro âlemin normo âlemle
mütekabil hâle geldiği mübarek, kadri yüce, insan kadrinin vurgulandığı ve
kadirlilerin kadri bilinir hâle geldiği, muhteremlerin ihtiram, muazzamların
tâzim ve mübeccellerin tebcil edildiği bir gecede indirdik.” demeye
getiriliyor.

َنيِرِذْنُم اَّن  ُك اَِّنإ   “Biz inzar ediyoruz.” Ve sizi maddî-mânevî baş aşağı



gitmeden sakındırıyoruz. Evet, yıkılmadan kurtulmanız için size sakınma mesajı
gönderiyoruz.

َانِد ْنِع ْنِم  اًرَْمأ  ٍمِیك  ٍرَْمأ َح ُّلُك  ُقَرْفُي  اَھِیف   “Katımızdan bir buyrukla, her
hikmetli işe o gecede hükmedilir.”  Evet, her emir o gecede tefrik edilir, her
şey vuzuha kavuşturulur. Dolayısıyla o gece inzal edilen bu mübin kitapta her
şey çok açıktır. Hem de tereddüt ve şekke mahal vermeyecek şekilde vâzıh ve
açıktır.

İşte bu kitap, bu kitaba inananların en birinci kaynağıdır. Onlar hemen her
meselelerinde mutlaka ona müracaat ederler. Evet, içtimaî hayatları adına
başları ağrısa, bir problemle karşı karşıya kalsalar hemen Kur’ân’a yönelir ve
dertlerine çareyi Kur’ân’da ararlar.

Zira Kur’ân, hikmetleri tükenme bilmeyen en büyük bir hazine ve en
bereketli bir şifa kaynağıdır. Onun için mü’minler, her meselelerinde ona döner
ve ona müracaat ederler. Başkaları başka kapılarda dolaşır; dolaşır ve âdeta
boş kuyulara, dibi delik kovalar salarlar. Mü’minler ise, ellerindeki irfan
kovasını, iman ipine bağlayıp Kur’ân’ın engin okyanusuna salarlar. Bu itibarla
da hep irfanla dolar ve maddî-mânevî hayatlarını hep mamur kılarlar. Bu
mübarek kaynak şimdiye kadar kendi cemaatini hiç yanıltmamıştır ve
yanıltmayacaktır da.

İlk dönem itibarıyla sahabe ona sımsıkı tutunduğu için kemalât-ı insaniyete
çıkmış, maddî-mânevî refahın doruğuna ulaşmış ve kendisini cihan
hâkimiyetine taşıyacak bir konumu ihraz etmişti.

Daha sonraki devirlerde de o kitap, saygı gördüğü zaman, ona saygı
duyanlar, saygı duyulur bir cemaat hâline gelmişlerdi ve onu muhterem kabul
edenler muhterem olmuşlardı.

Aksine onu kapının arkasına atıp, ona hakaret edenler ise, imparatorlukların
doruğundan, denaetin ve şenaatin bağrına yuvarlanıp derbeder olmuşlardır.
Derbederliğin en onulmazını da fikrî hayatlarında yaşamışlardır. Zira bunlar,
nasıl bir kuyunun dibine düştüklerini hâlâ idrak etmiş değiller ve yakın zaman
içinde de idrak edeceğe benzemiyorlar.

Aslında, ona tutunanın Arş’a çıkacağını bizzat Resûl-i Ekrem (sallallâhu

aleyhi ve sellem) ifade buyuruyor.21 Zira o, Arş’ı ferşe bağlamak üzere gelmiş
bir kitaptır. Evet, o, kâinat ve insanı yaratan Allah’ın kelâmıdır. İnsan,
abdullahtır. Kâinat, kâinatullahtır. Kur’ân da kitabullahtır. Kâinatla insan



münasebetini Allah bu kitapta anlatmıştır.
Evet, Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan, ezelden ebede kadar bütün hakikatleri

şerhetmiş; varlığın içyüzünü açıklamış; zât, sıfât, esmâ gibi daire-i ulûhiyete ait
en gâmız (sırlı) meseleleri aydınlatmış ve varlığın perde arkası yanlarını
apaçık ortaya koymuştur.

Tabiî ilimlerdeki araştırmalarımız neticesinde görüyoruz ki, değişik ilimler,
muvaffakiyet noktasında hangi zirveye bayraklarını dikerlerse diksinler, orada
Kur’ân’ın bayrağının dalgalandığına şahit olmaktadırlar. Astrofizikle fezaya
yükselip, oradaki cisimlerin fizik yönünü araştırmaya çalışsak, uğradığımız her
yerde, bizden evvel Kur’ân’ın izlerini görecek ve onun bayrağının
dalgalandığını temâşâ edeceğiz.

Meselâ, embriyoloji dediğimiz, anne karnındaki ceninin teşekkül devir ve
keyfiyeti konusunda tıp uzmanları modern imkânlarla anne karnına girdikleri,
spermin arkasına takıldıkları, yumurtanın çevresinde döndükleri ve rahmin
cidarlarına kulak verdikleri hemen her yerde Kur’ân’ın sesini duyacak ve onun
bayrağının dalgalandığını göreceklerdir.

Atomlar âlemine girildiği, elektronlarla dönüldüğü, nötronlarla irtibat
kurulduğu zaman da yine Kur’ân’ın âyât-ı beyyinâtının mevcelendiği
görülecektir.

Evet, mikro âlemden makro âleme kadar her yerde Kur’ân’ın nabzının attığı
duyulacaktır. Öyle ki, onun hayatiyetini ilgilendiren içtimaî, iktisadî, siyasî,
idarî, askerî vb.. hemen her sahada Kur’ân’ın ruhu hissedilecektir.

Aslında bu sahalarda zirveleri tutan insanlar, Kur’ân’ı bu açıdan
incelediklerinde, ulaşabildikleri en üst noktada Kur’ân’ın bayrağının
dalgalandığını görüyor ve iki büklüm oluyorlar.

Kur’ân’ın insanı ihmal ettiğine ve edeceğine ihtimal vermek ciddî bir
tenakuzdur. Bu konuda bizi aksini düşünmeye itecek hiçbir sebep de yoktur.
Şimdiye kadar o, sözlerinin hiçbirinde yanılmamış ve ona tâbi olan cemaatin
hiçbir fiyaskosu olmamıştır. Onlar daima bire bin almış, bereketli ve yümünlü
bir hayatı paylaşmışlardır.

Her devirde olduğu gibi, 20. asrın akıl ve mantığı da Kur’ân’ın büyüklüğünü
kabul etmek zorundadır. Zaten, dünyadaki gelişme ve eğilimler de hep bu
istikamettedir.

b. Sünnet



Bizim ikinci kaynağımız Sünnet’tir. Sünnet ile hadisi birbirine karıştırmamak
iktiza eder.

Sünnet, Kur’ân-ı Kerim’in bizzat Efendimiz tarafından her yönüyle pratiğe
dökülmesidir. O, bizler için her zaman dinamik bir başvuru kaynağıdır.

Sünneti kavlî, fiilî ve takrîrî olarak üçe taksim etmek ve konuyu böyle bir
şematikle izaha çalışmak yersiz olmasa da yetersizdir. Çünkü Sünnet, Allah
Resûlü’nün dünya hatta kâinat sarayında, Cenâb-ı Hakk’ın karşısında arz-ı
dîdâr edip temsil ve görünmesinden ibarettir.

Evet, O, en mükemmel ölçüde bir temsile muvaffak olmuş ve Allah
karşısında görünmüştür. Aslında O’nun, en mükemmel vaziyetiyle görünmesini
Allah istemiştir. Ta ki başkaları da O’ndan ders ve ibret alsın. İşte, bu ders ve
ibret alışladır ki Sünnet, mü’minlerin hayatına hayat olmuştur. Bu açıdan da o,
en dinamik bir teşrî kaynağıdır.

Biz Müslümanlar, her meselede Sünnet’e başvururuz. Zira onda Kur’ân’ın
şerh edildiğini, icmâlinin tafsîl buyrulduğunu görürüz. Ve yine onda, âdeta bir
ekran başına oturmuş da, kıyamete kadar gelip geçecek bütün hâdiseleri haber
veren Resûl-i Ekrem’in ses ve soluğunu duyar gibi oluruz.

Evet, Allah (celle celâluhu) O’na her şeyi göstermiştir. Sırası gelince de bu
hâdiseler, “Dur, ben de görüneyim!” dercesine, O’na inananların gözünün
önünde resmigeçide durmuşlardır. Evet, O, ne haber vermişse hepsi çıkmıştır.

Siyer ve meğâzî kitapları bize, Allah Resûlü’nden mervî, istikbale ait
yüzlerce haber naklederler. Bunlardan büyük bir ekseriyeti bugüne kadar
çıkmış, diğerleri de zaman ve zemin beklemektedirler. Bu haberler arasında
öyle sır yüklü olanları vardır ki, biz ancak, onlarla karşılaşınca, kendilerini
duyurduklarını anlar ve bütün kalbimizle, “Allah Resûlü doğru söylemiş.”
deriz.

Fırat ve Dicle etrafında kızıl kıyametlerin kopacağını bize O, bundan asırlar

önce haber vermiştir.22 Biz ise O’nu şimdilerde daha yeni anlıyoruz.
O’nun, Tâlekan’da çıkacağını ve altından daha kıymetli olduğunu bildirdiği

madenin uranyum olduğunu biz ancak uranyumun kullanılma sahalarını

açıklığıyla gördükten sonra idrak ediyoruz.23

Güneyde çıkacak diye haber verdiği büyük yangını, gözlerimizi yuvasından
fırlatacak şekildeki ürperticiliğiyle görünce, O’nun verdiği haberleri,



vicdanımızda bir kere daha duyup tasdik ediyoruz.24

Evet, Allah Resûlü’nün parmak bastığı ve söylediği her söz, mevsimi gelince
aynen vâki olmaktadır. Bu demektir ki, O’nun içtimaî ve iktisadî hayatımız
adına söyledikleri de aynen çıkacaktır. Öyle ise, mutlak mânâda çare yine
Efendimiz’in bize ‘çare’ olarak sunduğu noktalarda aranmalıdır.

Evet, içtimaî ve iktisadî âhenk ve düzenimiz, kâinatta cereyan eden nizama
uygun hareketimiz, O’nun sözlerine ittiba etmeye, O’nun pratik hayatını,
hayatımıza hayat kılmaya bağlıdır. Bir kere daha tekrar etmek gerekecekse,
diyebiliriz ki, mü’minin ikinci derecede başvuracağı kaynak sünnettir.

Sünnet, Asr-ı Saadet’ten günümüze şek ve şüpheye mahal bırakmayacak
ölçüde, en mevsûk kanallardan, alabildiğine hassas ve kılı kırk yaran bir
titizlikle muhafazaya alınmış ve bugünlere gelip ulaşmıştır. Zira ümmet, bu
konuda çok uyanık davranmış, ta Efendimiz devrinde yanlış yorumları önleyici
en güçlü prensipleri vaz’etmiş ve onu korumaya almıştır. Aslında, O’nun
Sünnet’i lâhût âlemi tarafından da tasdik ve kabul görmüştür. Bizim o âlemce
kabul görmemiz için de sımsıkı Sünnet’e ittiba etmemiz gerekmektedir.

c. İcmâ
İcmâ da dinamik bir kaynaktır. İcmâ, Kur’ân ve Sünnet’in suiistimal, suitevil

ve tefsirine karşı göğsünü geren ve onları koruyan her mü’minin sık sık
başvurduğu kaynaklardan üçüncüsüdür.

İcmâ, avamca yaklaşımla, işin ehli olan bir cemaatin herhangi bir mevzuda
ittifak etmesi demektir. Onun, Ebû Hanifeler, Şâfiîler, Mâlikler ve Ahmed İbn
Hanbeller ile ayrı bir buudda pekiştirilmesi farklı bir konudur.

Bir devirde, bin insanın “Bu böyledir.” demesi, daha sonraki devirlerde,
milyonlarca insanın “Bu böyledir.” hükmünü de içine almakta ve onun böyle
olmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla da icmâ, topyekün Müslümanların
ittifakı demektir.

Bu karar, diktatörlerin, üç-beş kişilik  konseylerin kararı değildir. Bu
karar, bütün bir milletin kararı demektir . Ve böyle bir kararda söz, en
salâhiyetli ağızlardan çıkmaktadır.

Nasıl ki, hekimlik sahasında doktorların, mühendislik sahasında
mühendislerin, kimya sahasında kimyagerlerin, riyaziye sahasında matematiği
bilenlerin icmâı esastır, -tabiî bu tür icmâlar da İslâm’ın nazarında mukaddes
ve muhteremdir- öyle de fıkıh, hadis ve tefsiri bilenler bir meselede ittifak



ettikten sonra, artık onun hilâfına hüküm beyan etmek cehaleti izhardan başka
bir şey değildir.

d. Kıyas
Kıyasa gelince, o da, sıralamada her ne kadar dördüncü sırada yer alsa da en

azından icmâ kadar ehemmiyeti hâiz, önemli bir disiplindir.
Kıyas, Kur’ân ve Sünnet’e müracaatla içtihat yolunun kullanılması, ahkâm

istinbat edilmesi ve bir neticeye varılması şeklinde de yorumlanabilir. İslâm
tarihi boyunca, sahabe-i kiramdan başlayan çizgide günümüze kadar nice büyük
İslâm bilginleri hep bu metodu kullanmışlardır.

İçtihat yapan ve mezhep kuran; daha doğrusu halkın, onların görüşleri
etrafında toplanmasıyla gruplar teşkil eden bu büyük zatlar, fevkalâde anlayış
ve takat-ı beşerin fevkinde bir idrake sahip bulunmalarıyla, Kur’ân-ı Mucizü’l-
Beyan ve Sünnet’in içinde tevil ve tefsire açık ne kadar mesele varsa hepsini
imbikten geçirmiş, tevil ve tefsire tâbi tutmuşlardır.

Bu zatlar, Asr-ı Saadet ve Asr-ı Nur’a yakın olmaları sebebiyle, Mir’ât-ı
Muhammed’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) mütecellî olan envâr ile tenevvür
ettiklerinden ve ellerindeki parlak menşûru, gün aydınlığı içinde, karşılaştıkları
meselelere tuttuklarından, Kitap ve Sünnet, olduğu gibi onların tefekkür ve
düşünce aynalarına aksetmiş ve onlar da çıkarabilecekleri bütün hükümleri bu
elverişli ortam ve şartlar altında çıkarmışlardır.

Vâkıa, yer yer biz de Ebû Hanife, Şâfiî, Mâlikî, Sevrî, Evzâî, Zührî gibi
insanlar yetiştirebiliriz, diye düşünürüz. -Evet, insan dûn-himmet olmamalı ve
hep böyle düşünmelidir.- Ancak, mesele realite planında ve vâkîde hiç de öyle
kolay değildir.

Günümüzde bir Ebû Hanife, bir Süfyan b. Uyeyne, bir Sevrî, bir Evzâî, bir
İmam Mâlik’in yetişmesi âdeta imkânsızdır. Bu, bir yönüyle onların çok güçlü
ve kuvvetli olmalarından, diğer yönüyle de, yine onların Kur’ân ve Sünnet’te
mevcut bütün alternatifleri kullanma meleke ve imkânına sahip
bulunmalarındandır.

Onlar, Kur’ân ve Sünnet içinden ne kadar mesele çıkarabileceklerse
bütününü çıkarmış da sanki kimseye bir şey bırakmamışlar gibidir. “Sanki”
diyorum, zira Cenâb-ı Hakk’ın inayet, hikmet ve rahmeti iktiza ederse
içimizden yine böyle büyük kabiliyetler çıkartır ve onları da dinine hizmet
ettirir. Bu her zaman mümkündür. Ama her mümkün vâki değildir.



Ebû Hanife’nin (radıyallâhu anh), Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
mübarek, nurlu ve bereketli bir tek sözünden üç bine yakın fetva çıkardığı
rivayet edilir. Bu, bir mânâda, o sözün içinde ne kadar tevil, tefsir ve alternatif
varsa hepsinin kullanılmış olması demektir.

Binaenaleyh daha sonraki asırlarda ilim ve irfan adına ortaya çıkıp, Kur’ân
ve Sünnet’ten hüküm çıkarmak gayesiyle içtihat ve kıyasa başvuranlar, ortaya
koydukları konulara baktıklarında görmüşlerdir ki, onlar Ebû Hanife’nin,
Şâfiî’nin, İmam Mâlik’in, Evzâî’nin fetvaları içinde çoktan yerlerini almış.
Evet, fıkıh ve hukuk kitaplarına bakıldığında bu açık seçik olarak görülecektir.

Biz burada ‘İslâm dininin dayandığı dört temel rükün’ başlığı altında
söylediklerimizi, bu mevzuu şerh ve izah etmek gayesiyle ifade etmiş değiliz.
Zaten bu ve benzeri meseleler, bu konuyla alâkalı binlerce eserde tafsilatıyla
anlatılmıştır.

Ancak, bizim burada dikkatleri çekmek istediğimiz husus, İslâm iktisadının
da bu temel ve sarsılmaz esaslara dayandığını, bu sebeple diğer iktisadî
sistemlere hiç benzemediğini ve onlardan bu yönüyle de üstün olduğunu
vurgulamaktır. Zannediyorum aktardığımız bu kısa malumat dahi bu hususu
aydınlatmaya ve bu hükmü ispata yeterli olacaktır.
1 Sebe sûresi, 34/15.

2 Bkz.: Sebe sûresi, 34/15-17.

3 A’râf sûresi, 7/31.

4 Tirmizî, edeb 54.

5 Bakara sûresi, 2/60; A’râf sûresi, 7/31.

6 Tahrim sûresi, 66/1.

7 En’âm sûresi, 6/141.

8 İsrâ sûresi, 17/26-27.

9 İsrâ sûresi, 17/27.

10 İsrâ sûresi, 17/27.

11 Buhârî, rikak  10; Müslim, zekât 116-119; Tirmizî, zühd 27; menâkıb 32; İbn Mâce, zühd 27; Dârimî,
rikak  62.

12 Ankebût sûresi, 29/64.

13 Yûnus sûresi, 10/23.

14 Fâtır sûresi, 35/13; Zümer sûresi, 39/6; Teğâbün sûresi, 64/1.

15 Kasas sûresi, 28/77.

16 Bakara sûresi, 2/60; A’râf sûresi, 7/74; Hûd sûresi, 11/85; Şuarâ sûresi, 26/183; Ankebût sûresi, 29/36.

17 Hâkim, el-Müstedrek 2/15.



18 Bknz. M. A. Mannan, İslâm Ekonomisi s.22-23.

19 Pozitif yaklaşım, bir vak’ayı herhangi bir değer hükmü katmadan olduğu gibi rapor etmektir. Normatif
yaklaşım ise, bir davranışın nasıl olması gerektiğini belirten ve bir değer hükmü içeren yaklaşımdır.
Meselâ, ülke nüfusunun 70 milyon olduğunu belirtmek pozitif bir yaklaşım; nüfusun olandan yüksek veya
düşük olması gerektiğini belirtmek normatif bir yaklaşımdır.

20 Duhân sûresi, 44/1-5.

21 Bkz.: Tirmizî, fezâilü’l-Kur’ân 14; Dârimî, fezâilü’l-Kur’ân 1; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/91.

22 Buhârî, fiten 24; Müslim, fiten 30-32.

23 Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl 14/591 (Ebû Ganm el-Kûfî’den naklen).

24 Buhârî, fiten 24; Müslim, fiten 42; Tirmizî, fiten 42.



C. EKONOMİ ANLAYIŞIMIZIN TEMEL
ESASLARI

İslâm ekonomisinin temel esaslarının başında hâkimiyet mevzuu gelir.
Başkalarına göre kim ve ne olursa olsun, bize göre mutlak hâkim, Allah’tır
(celle celâluhu).

İkinci esas, dünya görüşüdür ki, eşya ve hâdiselere, özellikle de içtimaî ve
iktisadî hayattaki gelişmelere bakıp, sebep-netice açısından bunları mevcut
duruma göre yorumlama ve değerlendirme, bu esasın ana konularıdır.

Üçüncü esas, özel mülkiyet ve serbest teşebbüs meselesidir.
Dördüncü esas, cihan sulhü prensibi;
Beşinci esas ise, âlemşümûl kardeşlik anlayışıdır.
Şimdi konuyu biraz daha açarak İslâm ekonomisinin temelini teşkil eden bu

esasları teker teker incelemeye alalım:

1. Hâkimiyet
Dinimizde, Allah hâkimiyeti esastır. Bu esasın en temel rüknü de Allah’a

imandır. Öyle ki, bize göre O’na inanmak ile, O’nun hâkimiyetini kabul etmek
bir hakikatin iki yüzü gibidir.

Bu itibarla da, her şey üzerinde Allah hâkimiyetini kabul etmeyenler, Allah’a
inanıyor görünseler de, hakikî mânâda O’na inanıyor sayılmazlar. Kur’ân-ı
Kerim’de Allah hâkimiyetinin esas olduğunu ifade eden pek çok âyet-i kerime
vardır. Bu cümleden olarak şunları zikredebiliriz:

“Hükümranlık elinde olan Allah yücedir ve O, her şeye kadîrdir.”1

“Her şeyin hükümranlığı elinde olan ve sizin de Kendisine döneceğiniz
Allah münezzehtir.”2

Müslümanlar olarak, her şeyin mülkü ve melekûtu elinde olan Allah’ın
hâkimiyetini kabul etmek, bizim için en birinci esas ve olmazsa olmaz temel
disiplindir.

Gökleri ve yeri yaratan, gökler ve yer arasında âhenksizliğe, nizamsızlığa
meydan vermeyen ve çok hassas bir teraziyle eşya ve hâdiseleri tartan, şiirimsi
bir âhenk içinde her şeyi yerli yerine yerleştiren ve sonra insanı bu sarayı
temâşâ ve değerlendirmeye davet eden -ki eşyada cebrîlik, insanda ise iradîlik



hükümfermâdır- davet edip insana, “İradenle sen de bu âhenge, bu
senfonizmaya uyacaksın!” diyen Hz. Allah’tır (celle celâluhu). Mülk ve melekût
O’nun elindedir ve O, her şeyin biricik hâkimidir.

Bu hususa örnek olarak, kişinin intihar etmesinin İslâm hukukuna göre haram
olması verilebilir. Evet, intihar büyük bir suçtur. Hatta başkasını haksız yere
öldürmekten farksız, belki ondan da ağır bir suçtur. Çünkü canımızın hakikî
malik ve hâkimi Allah’tır. Mal da can gibidir. Onun da gerçek sahibi ve maliki
Hz. Allah’tır.

Mal da can da Rabb’in insanlara birer emanetidir. Dolayısıyla insan bunları
koruma sorumluluğu altındadır ve bu uğurda ölürse şehit olur. Bunları tehlike
anında korumama ise, insanı Allah katında mesul eder. Çünkü yukarıda da ifade
ettiğimiz gibi, kâinatın asıl ve mutlak hâkimi, bütün mülk ve melekût âleminin
gerçek sahibi Allah’tır.

a. Mülkün Yegâne Sahibi O’dur
Evet, mülk ve melekûtun yegâne sahibi Allah’tır. Kur’ân-ı Kerim, bu hakikati

şu âyetiyle gayet net olarak ifade eder:
“De ki: Mülkün sahibi olan Allahım! Mülkü dilediğine verir, dilediğinden

çekip alırsın; dilediğini azîz, dilediğini ise zelîl kılarsın; bütün hayır Senin
elindedir. Doğrusu Sen her şeye kadirsin; geceyi gündüze, gündüzü geceye
geçirirsin; ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın ve dilediğini hesapsız
rızıklandırırsın.”3

Evet, Allah (celle celâluhu), Malikü’l-Mülk’tür. Mülkü dilediğinden alır ve
elinden aldığı kimseyi zelîl kılar; dilediğine verir, verdiği kimseyi de azîz
kılar. O, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır; geceyi gündüze, gündüzü geceye
çevirir. Kışta bahar, baharda kış cilveleri gösterir.

Kâh olur insanların başına firavunları, nemrutları musallat eder ve onlara âh
u vâh ettirir; kâh Mesih soluklu insanları sultan yapar ve herkese ferah-fezâ
nefesler aldırır.

Bazen Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile güldürür, bazen da
Ebû Cehil ile ağlatır ve inletir. Çünkü, mülk sahibi O’dur ve onu istediğinden
alır, istediğine verir. O isterse bütün mahlukatı, bütün güç ve kuvvet kaynakları
karşısında serfürû ettirir.

“Malikü’l-Mülk Sensin, mülkü istediğine verirsin.”4



Bu cümlelerle Allah (celle celâluhu), bizi muhatap olarak alma lütfuyla
lütuflandırıyor ve bize, Kendisine, “Sen” deme imkân ve fırsatını veriyor.

Evet, içimizi, düşünce ve duygularımızı huzurunda şerh etmemiz, deşarj
olmamız ve O yâr-ı vefâdarın huzuruna gelip, el-pençe divan durarak derdimizi
O’na açabilmemiz mevzuunda O bize imtiyazlar bahşediyor.

Candan bir dost ve halîl olmanın ifadesi böyle bir ünsiyeti bize bahşeden Hz.
Allah’a (celle celâluhu) binlerce hamd ve sena olsun! Bu mânâ ve muhtevayı
destekleyici daha başka âyetleri de örnek alarak sunmamız mümkündür.
Meselâ,

“Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah’ındır. İşler hep  Allah’a
varacaktır.”5

“Kendilerine ne zarar ne de fayda verebilirler.”6

“De ki: Ben kendime, Allah’ın dilediğinden başka ne bir fayda ne de bir
zarar verme gücüne sahibim.”7

Bu âyetler, beşerin Allah’tan başka ilâh olarak kabul ettikleri varlıkların
perişaniyet ve acziyetlerini ifade bakımından eşsizdir. Allah Resûlü (sallallâhu

aleyhi ve sellem) bir hadislerinde: “Ben nefsime malik değilim.”8 buyurur.
Nuru, kâinatın yaratılışındaki kalemin mürekkebi, ilk ‘kün feyekûn’ emrinin

mazharı Hz. Muhammed de (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendisine malik
değilse, hiç kimse kendine malik değildir ve olamaz. O hâlde her şey,
Malikü’l-Mülk olan Allah’a verilmelidir.

Zaten her şeyi kuran, tanzim eden Zât, mülkü başkasına havale edip
başkasının gereksiz müdahalesine de imkân vermez. Kurduğu âhengi
başkalarına, hele nâdân ve cahillere kat’iyen bozdurmaz.

Hâsılı, Allah Malikü’l-Mülk’tür. Kıyamet gününde, “Bugün mülk kimindir?
Vâhid ve Kahhâr olan Allah’ındır.”9 buyrulacağını haber veren işte bu âyet
de, hâkimiyet hakikatinin inkâr edilemez ayrı bir delilidir.

b. Diğer Sistemlerde Hâkimiyet
Bizler, Cenâb-ı Hakk’ın hâkimiyetine kayıtsız ve şartsız iman ediyor; bu

inancı, bu itikadı da iktisadî hayatımızın temeli ve esası olarak
değerlendiriyoruz.

Aslında bir Müslüman için böyle bir itikat elzem ve zarurîdir. Evet,



Müslüman, inancında sadık ise buna böyle inanır ve kalbinde aksi bir
düşünceye de zerre kadar yer vermez. Bu sebeple biz, diğer sistemlerle bir
kıyas yapabilmek için bu konu üzerinde ısrarla durulması gerektiğine
inanıyoruz.

İleride görüleceği gibi, ‘hâkimiyet’ mevzuu, diğer sistemlerde farklı
değerlendirmelere tâbi tutulmuş en bulanık meselelerden birisi olmasına
karşılık, bizim için bu mesele durulardan daha duru bir berraklığa sahiptir.

Şimdi burada, sadece bir mukayese olsun diye, diğer sistemlerin bu
mevzudaki görüşlerine kısaca temas edip, ardından da İslâm iktisadının en
birinci esasını teşkil eden ‘Allah hâkimiyeti’ meselesinin iktisadî hayat
açısından değerlendirmesine geçeceğiz.

Diğer sistemler ‘hâkimiyet’ mevzuunu değişik şekilde ele alırlar. Bunlardan
bazısı, hâkimiyeti monarşik sistemlerde olduğu gibi mutlak mânâda devlet
reisine verir. Bazısı, aristokrasilerde olduğu gibi, hâkimiyeti belli bir zümrenin
elinde görür. İşverenleri hâkimiyete en lâyık olarak değerlendirenler olduğu
gibi, hâkimiyetin halka ve bilhassa proletarya ve işçi sınıfına ait bir hak
olduğunu ileri sürenler de vardır.

Aslında, belli bir süre geçerli ve belli şartlara bağımlı olan bir hâkimiyet,
gerçek anlamda hâkimiyet değildir. Süre bittiğinde veya onu hâkim hâle getiren
faktörler ortadan kalktığında, hâkim olanlar bu defa da mahkûm olma durumuna
düşebilirler.

Ayrıca, hâkim durumunda bulunan sınıfın, diğer sınıfların hak ve
hürriyetlerine tecavüz etmesi de söz konusu olabilir. Hâkim hâle gelenlerin,
daha önce karşısında mahkûm durumda bulunduğu insan veya zümrelerden
intikam almaya çalışmaları hiç de az değildir. Evet, dün onlardaydı, şimdi de
sıra bunlara gelmiştir. Böyleleri, daha önce kendilerine reva görülen
muameleleri hasım saydıkları insanlara uygulayacak ve böylece kin ve nefretten
yoğrulmuş mayalarının gereğini yapacaklardır. Tarih, bunun yüzlerce tekrarını
görmüş ve insanlık, eğer İslâm’la hakikî insanlığa yükselmezse, kim bilir daha
nice tekrarlarına şahit olacaktır.

Evet, tarihin şehadetiyle, bazı sınıflar insanlığın kaderi üzerinde zar atmış,
onun hürriyet ve düşüncesiyle oynamış; milletin sarık, cübbe ve türbanıyla
uğraşmışlardır.

Yine bu zümreler, şerare neşreden hâkimiyetlerini tesis ettikten sonra,



minareler ve kiliselerin çan kuleleri onların sinesine kama gibi saplanmış;
‘Allah’ denilmesinden, Resûlullah’ın adının anılmasından, Kur’ân’ın
okunmasından ve hatta mazi ve selef kokusundan, kısaca bütün mefâhirinden
rahatsız olmuş ve kendileri gibi olmayanları durmadan rahatsız etmişlerdir.

Dahası, bu sınıfların hâkimiyeti insanın sadece maddî yapısıyla sınırlı
kalmamış; sultaları altındaki insanların beyin, kalb ve vicdanlarıyla da
oynamış; onları süflî duygularının en pespâyesiyle kirletmişlerdir. Bu ise,
insanlık adına işlenmiş en büyük bir cinayet veya cinayetler silsilesidir.

İnsanoğlunun, hâkimiyeti, vahyin aydınlık dünyasına göre mutlak muktedir
olan Hz. Allah’a değil de belirli bir zümre veya sınıfa verdiğinde ortaya
çıkacak olan problemleri ve insanlık adına işlenecek cinayetleri saymak
mümkün değildir.

Evet, belli sınıf ve zümrelerin hâkim güç olarak kabulü bahis mevzuu olunca,
her sınıf kendi liderini, kendi tabusunu, kendi putunu getirip ortaya koyacak ve
tek merci olarak sadece onu gösterecek ve hayatını onun despotluğuna sığınarak
sürdürmeye çalışacaktır. Bu da insanlığın ruhen ve kalben esir olması demektir.

Yine bir zalim zümre, insanların duygu, düşünce ve imanları ile uğraşacak;
koskoca bir nesli dinsiz yapabilmek için bütün imkân ve fırsatları kullanacaktır.
Allah’ı inkâr yolunda münkirler, mülhitler yetiştirecek ve içtimaî hâdiselerin
zimamını böylelerine teslim edecektir.

Bir diğer sistem, hâkimiyeti sözde millete verirken, bir başkası daha değişik
mevhum bir ilâhı hâkim sayacaktır.

Vâkıa, bunlar, meseleleri bir kısım sûrî kanunlara dayandırarak, işlerini
sürekli o sûrî kanunlar üzerinde yürütmeye çalışacak ve halkı bu yolla iğfal ve
idlâl edeceklerdir, ama bütün bunlar, bir aldatmacadan ibaret kalacak ve asla
uzun ömürlü olmayacaktır.

Pek çok hâdisenin şehadetiyle denebilir ki; tarih boyunca kendini akıllı
zanneden ve hiçbir zaman ahireti ve oradaki mesuliyeti düşünmeyen bir grup
‘şirzime-i kalîl’, asla mâşerî vicdanda kabul görmeyen ve görmeyecek olan
bazı teklifler getirmiş; bu teklifleri fıtrî ve insanî bulmadıkları için onlara karşı
çıkan insanları ezip geçmiş ve bu zavallılara, vahşilere rahmet okutacak zulüm
ve işkenceyi reva görmüşlerdir.

Üstelik, yaptıkları bunca insanlık dışı davranışları masum ve meşru
göstermek için de, yine kendi menfaatlerine uygun ve kamu vicdanının kabul



edip etmemelerine bakmadan bazı kanunlar hazırlamış ve hunharlıklarını bu
kanunlarla örtmeye çalışmışlardır.

Dünyanın birçok yerinde yapılanlar, bunlara birer misal teşkil edebilir.
Gerçi onlar, bazen tek kişinin istibdat ve zulmünden halkı kurtarmak için yola
çıkmışlardır ama, bu defa da halkı, belli bir grubun zulmü altında
inletmişlerdir. İşçi hürriyeti deyip onların ağızlarına bir kaşık bal sürmüş,
arkadan da herkesi inim inim inletmişlerdir.

Bizde ise mesele tamamen farklıdır. Bir kere bizde, onlarda olduğu gibi,
“Sen gidersin, ben gelirim.”, “Bugün senin elinde, yarın benim elimde.” mantığı
yoktur.

Bugün de yarın da mülk sadece ve sadece Allah’ın elindedir. Dolayısıyla
vicdanlarımız, O’ndan gelen emir ve yasaklar karşısında saygılı ve iki
büklümdür. Bu da bizi zulümden, tagallüpten ve istibdattan uzak tutan bir inayet
eli gibidir.

İslâmî anlayışta da bir insan, Allah adına niyabeten ve hilâfeten diğer
insanların başına geçer. Ama o, kat’iyen buna haris ve arzulu değildir. Ne Hz.
Ebû Bekir ne Ömer ne Osman ne de Ali (radıyallahü anhüm) hatta ne de Ömer
b. Abdülaziz ve Harun Reşid gibileri hilâfete haris olmuşlardır. Bilakis bunlar,
insanlar tarafından liyakatli görülmüş ve bu vazife onlara tevdi edilmiştir.

Osmanlı döneminde de nice beyler ve paşalar yaşamıştır ki, bunlar, düşman
ordularını ters yüz edip mağlubiyetleri muzafferiyete çevirmiş, şanlı
hükümdarlarının yanında el-pençe divan durmalarına karşılık, düşman orduları
karşısında aslan gibi kükremiş ve hasımlarının yüreklerini koparmışlardır.
Timurtaş Paşalar, Çandarlı Haliller, Zağanoslar, Evranoslar bunlardandır.

Bununla beraber, idareye dirayetli ve liyakatli bu insanlar, hiçbir zaman tul-i
emellere girmemişlerdir. Şimdi isterseniz mevzuu izah sadedinde birkaç
tabloyu daha arz edebiliriz.

c. Beşer Hâkimiyeti İzafîdir
İşte, ‘Mutlak Hâkim’ olan Allah (celle celâluhu) adına, niyabeten ve

hilâfeten milletin başına geçen, ama kat’iyen haris olmayan kutlulardan bir-iki
sima:

Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh), halife seçilmesinden bir süre sonra halkın
karşısına çıkar. Bu, halifenin teb’asıyla mescitteki ilk buluşmasıdır. Bu
buluşmada o, ashaba (mealen) şöyle seslenir:



“Ey İnsanlar! En hayırlınız olmadığım hâlde başınıza geçtim. Ancak,
Kur’ân inmiş ve Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) de yolu tayin
etmiştir. O’nun bize öğrettiklerinden biri; akıllılık takva, ahmaklık da
günahkârlıktır. Benim yanımda sizin en güçlünüz, hakkı alınıncaya kadar
zayıf olanınız; en zayıfınız da, başkasının hakkı ondan alınıncaya kadar
güçlü olanınızdır.

Ey insanlar! Ben yeni bir yol koyucu değil, benden önceki yolu takip
ediciyim. Eğer bu işi güzel yaparsam, bana yardımcı olunuz. Eğer o yoldan
çıkarsam, bana engel olunuz. Böyle diyor ve Allah’tan benim ve sizin için
bağışlanma diliyorum.”10

Görüldüğü gibi, Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) işin başında halife olmaya
asla razı değildir. Ancak Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) vefatı,
Müslümanları iyiden iyiye sarstığı için ümmet arasında bir ayrılık ve şikak
olabilir endişesiyle bir halifenin seçilmesi zaruretine binaen o bu ağır yükün
altına girmiştir.

Aslında, muhtemelen Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh), Hz. Ömer veya Ebû
Ubeyde b. Cerrah’ın halife olmalarını cemaate teklif etmek için oraya gelmişti.
Ancak Hz. Ömer (radıyallâhu anh), isabetli bir kararla, Hz. Ebû Bekir’e
(radıyallâhu anh) biat ettiğini ilan edince, arkadan da Ebû Ubeyde ve diğerleri
onu takip etmiş, sonra da onun isteksizliğine karşı, “Hayır, halife sensin! Evet,
bu işe en lâyık olan sensin!” diyerek ona biatlarını bildirmişlerdi.

Bunun üzerine o müstesna zat, tarihe, “Dur, beni dinle!”  enginliğinde olan
yukarıda aktardığımız sözleri söylemişti:

İşte, İslâm’daki idare anlayışı! Biz bu anlayışta şu hakikatleri görüyoruz:
Emir, Hâkim-i Mutlak’ın hâkimiyeti altındadır. Toplum da Hâkim-i Mutlak’ın
hâkimiyetini kabul edecek kadar uyanık, vicdanlı ve hâdiseler karşısında
olabildiğine duyarlı ve olabildiğine titizdirler.

Evet, o toplum, şayet Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) Allah’a isyan etse, çok
rahatlıkla, “Sen aşağıya in, başkası halife olsun!” diyecek seviyededir.

Nitekim ikinci halife Hz. Ömer’in (radıyallâhu anh) başından geçen şu hâdise
bu hakikati aydınlatma bakımından çok önemlidir. Koca halife, bir gün
cemaatine hutbe îrad ederken bir ara onlara şöyle seslenir:

- Cemaat! Bende bir eğrilik, hak yoldan sapma görseniz ne yaparsınız?
Cemaat arasında pek de tanınmayan birisi hemen cevap verir. Elindeki



kılıcına dayanmış bu adam halifeye şöyle der:
- Yâ Ömer! Eğrilirsen seni kılıçlarımızla doğrultmasını biliriz!
Hz. Ömer (radıyallâhu anh) bu cevaptan çok memnun kalır. Ve ellerini

açarak, “Allahım, Sana binlerce hamd ve sena olsun! Bu cemaat arasında,
Ömer eğrilirse onu kılıçlarıyla doğrultacak insanlar var.” der ve memnuniyet

izhar eder.11

Evet, idarecideki şuur bu olmalıdır. Allah ona âriye (emanet) bir gömlek
giydirmiştir ve o bu gömleği bir gün çıkarıp atacaktır. Atacaktır ama, bu
gömleği giydiği müddetçe de kendisine düşen vazifenin hakkını verecektir.

d. Şahlar O’nun Kapıkuludur
Allah (celle celâluhu), bu dünyada ferden ferda (tek tek) her insana bir rol

yüklemiş ve onları oynayacakları role göre donatmıştır. Bu itibarla, önemli
olan, herkesin kendine düşen rolü en güzel şekilde oynamasıdır. Bu roller
arasında halife rolü olduğu gibi, dilenci rolü de vardır. Evet, rol icabı,
insanların kimisi hâkim, kimisi de mahkûm olabilir.

Cenâb-ı Hak, hükmetme yetkisine sahip, bütün hâkimlerin Maliki ve
hükmünü bütün kâinata geçiren bir Hâkimler Hâkimi’dir. Bütün sultanlar,
O’nun kapısında dilencilik yapar ve O’nun hükmü karşısında boyun eğerler.

İşte konuya misal teşkil edecek yüzlerce numuneden bir misal:
Fatih Sultan Mehmed Hazretleri, Belgrat’ta düşmanı ters yüz eden, İstanbul

surlarını aşıp Bizans’a haddini bildiren ve daha yirmi bir yaşında iken

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) övgüsüne12 mazhar olup
en muallâ mevkie ulaşan bir ulu sultandır.

İşte bu büyük sultan, İstanbul’u fethettikten sonra, yaptıracağı camiin belli bir
sayıda sütuna oturtulmasını ister ve bir Rum olduğu söylenen Sinan Atik’e bu
mevzuda talimat verir.

Ne var ki mimar, bu talimata uymayarak sütun sayısını eksik tutar ve Fatih’e
göre önemli bir mimarî hata işler. Bunun üzerine Fatih, onun elinin kesilmesini
emreder ve rivayete göre Rum mimarının eli kesilir. Ve arkasından da eli
kesilen Sinan Atik, mahkemeye müracaat eder ve mahkemece davasında haklı
bulunur. Derken, Fatih mahkemeye celb edilir ve Hızır Çelebi’nin hâkimliğini
yaptığı mahkemede Fatih’in de elinin kesilmesine karar verilir.

Hükmü öğrenen büyük sultan, gayet mütevekkil bir şekilde kesilmesi için



kolunu uzatır. Uzatır ama, bu manzarayı gören Sinan Atik, hemen meseleye
müdahale eder ve bu adaleti gördükten sonra, ailesinin geçinebileceği nafakayı
Fatih’in vermesi şartıyla davasından vazgeçtiğini söyler. Böylece Fatih’in eli
kesilmekten kurtulmuş olur.

Fatih, mahkemeden sonra Hızır Çelebi’ye döner ve “Eğer Allah’ın hükmüyle
hükmetmeseydin, şu kılıçla senin kelleni indirecektim!” diye kükrer. Bu
kükreyiş karşısında Hızır Çelebi de, “Eğer verdiğim hükmü kabul etmeseydin,
ben de sana aynı şeyi yapacaktım!” sözleriyle karşılık verir ve sakladığı
hançeri çıkarıp padişaha göstererek, “Hem de bu hançerle!” der.

İşte, Allah hâkimiyeti ve adalet aşkı budur. Kuvvet hakka teslim olunca,
ihkâk-ı hak mevzuunda şahlar gedâ, gedâlar şah olur. O güç karşısında, krallar
ve hükümdarlar da dize gelir ve kulluklarını ilan ederler.

e. Zimmî Hukuku
Allah hâkimiyetini kabul edişin altında, bütün insanlığı kuşatacak çapta bir

merhamet ve müsamaha söz konusudur. Zira emirler, Rabbülâlemîn olan
Cenâb-ı Hak’tan gelmektedir. Evet din, dil, ırk gözetmeksizin O’nun sultanlığı
herkese şamildir.

Bu itibarla da, kulları arasında doğru yoldan sapmış olanlara ait hükmü de
yine onların Rabbi olan Allah verecektir. Ve bu hükmün adilane olmasında
şüphe yoktur. Zira, Rabbülâlemîn olan Cenâb-ı Hak karşısında herkes, aynı
seviyede ve eşittir; bu, hukuk karşısında herkesin eşit olması demektir.

Böyle bir hukuk anlayışı sayesinde herkesin canı, malı ve ırzı garanti
altındadır. Hatta zimmî ve azınlık denilen grup için de Allah hâkimiyeti
şuurunun hükümfermâ olduğu bir yerde yaşamak, nimetlerin en büyüğüdür.

Zira bizzat Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Kim bir zimmiye eziyet
ederse, onun hasmı benim.”13 buyurmuşlar ve azınlık sayılan kimseler
hakkında evrensel şefkatin enginliğine dikkatleri çekmişlerdir. Böyle olunca da
artık O’nun ümmetinden hiçbir fert, bilerek bir zimmînin hukukuna tecavüz
edemez ve bir zimmiye eziyette bulunamaz.

Hz. Ömer de (radıyallâhu anh), sinesinden yediği hançerle yaralı bir aslan
gibi kıvranırken, çevresindekilere şunları fısıldamıştı: “Sakın ola, zimmîlerin
hukukuna tecavüz etmeyesiniz. İçinizde yaşayan Hıristiyan ve Yahudilerin
hakkını mutlak gözetesiniz.”14 Dersini bizzat Resûl-i Ekrem’den (sallallâhu
aleyhi ve sellem) almış birisi olarak Hz. Ömer’in (radıyallâhu anh) başka



şeyler söylemesi de zaten düşünülemezdi.
Evet, o, bizzat kendisini öldürmek isteyen bir tali’siz için bile, Allah

hâkimiyetini ilan ve itirafın ifadesi olarak, ben yaşadığım müddetçe ona
dokunmayın. Ben ne yersem, ona yedirin. Benim hayat standardım ne ise ona
öyle muamele edin. Ama ben ölürsem, siz de Allah’ın bu konudaki hükmünü
uygulayın, der.

İnsanlar, Rabbülâlemîn olan Allah’ın (celle celâluhu) hâkimiyeti ile tecellî
edip kendilerini böyle bir hâkimiyetin vesayet ve idaresi altında görünce, İslâm
gibi huzur ve saadet dolu bir sistem ve nizam teşekkül etmekle onlar daha
dünyada iken Cennet iklimini andıran bir hayat yaşayabilirler. Zira İslâm’dan
başka hiçbir sistem insanlara böylesine huzur ve güven dolu bir hayat vaad
etmez.

Buraya kadar, İslâm ekonomisinin ana esaslarından birisi olan Allah
hâkimiyeti mevzuunu misallerle ve oldukça genişçe anlatmaya çalıştık. Zira bu
mevzu, İslâm ekonomisini diğer iktisadî sistemlerden ayıran en büyük
özelliklerden biridir ve bu yönüyle de o çok önemlidir.

2. Dünya Görüşü
İslâm ekonomisinin ikinci temel esası, onun farklı dünya görüşüne tâbidir.

İslâm’ın dünya görüşü Kur’ân ile sınırlıdır. Ne var ki, bu sınırlandırma, görüş
ufkumuzu sonsuzlaştırma ile eş değerli bir sınırlandırmadır. İslâm, bu yönüyle
de diğer sistemlerden ayrılır.

Kur’ân’ın, eşya ve hâdiselere bakış açısına, içtimaî ve iktisadî meseleleri
nasıl açıkladığına geçmeden önce, tarihî maddeciliğin mevzu ile alâkalı görüş
ve düşüncelerine kısaca temas etmekte yarar olacağı kanaatindeyim.

a. Tarihî Maddecilik
Tarihî maddecilik, beşer çapındaki bütün hâdiseleri, iki ana esasa

dayandırarak izah etmeye çalışır. Evet, maddecilere göre, insanlığı alâkadar
eden her hâdise ve tekevvünün hemen hepsi temelde şu iki sebebe dayanır:

Birincisi: Sömüren ve sömürülen sınıflar arasındaki ezelî kavga.
İkincis i : İçtimaî hâdiselerin cebrî tekâmül yolu, tabir-i diğerle

determinizma.
Bu görüşe göre, tarih boyunca insanlık âlemi içindeki bütün çalkantılar,

bütün teşekkül ve tekevvünler, ‘zenginler’ ve ‘fakirler’ olarak iki sınıfın



sürtüşmesinden ibarettir.
Haçlılar Anadolu’yu defalarca bu mülâhaza ile gelip gelip çiğnemiş;

Selâhaddin Eyyûbî bu düşüncelerle onların karşısına çıkıp her seferinde onları
göğüslemiş; Alparslan bu maksatla Anadolu’ya girmiş ve bu hedefe ulaşmak
için büyük Malazgirt Zaferi’ni kazanmış ve Fatih’in, İstanbul surlarını bin bir
zorlukla aşmaya çalışması da yine aynı gaye için olmuştur.

Hâsılı, materyalistlere göre, cihan tarihindeki bütün mevcelenme ve
dalgalanmaların altında, sömüren ve sömürülen insanların serencâmesi vardır.

Yine onların düşüncelerine göre, insanlık başlangıç itibarıyla önce
derebeyliğin (feodalizm) vesayetinde kalmış, ardından onun kaderine
kapitalizm hükmetmiştir. Sonra da onun yerine sosyalizm gelip oturmuş veya
daha farklı ifadesiyle gelip oturacaktır.

Bu cebrî yolculuk hiçbir zaman durmamış ve durmayacaktır da. Sonunda
insanlar proletarya diktatörlüğüne boyun eğecek ve yeryüzünde başıboşluk
veya tam nihilizm hâkim olacaktır. Bu dönemde eskimiş bütün değer yargıları
altüst olacak ve her şey değişip farklılaşacaktır. Böylece, bu devr-i daim
devam edip duracak ve hiç kimse de bu gidişe “Dur!” diyemeyecektir. Zira
böyle bir tekâmül ruhu, eşyanın tabiatında vardır.

Günümüzde bütün düşünce sistemleriyle beraber yıkılıp giden bu tarihî
maddecilik, eşya ve hâdiselere işte hep böyle bakmış ve içtimaî çalkantıları da
böyle değerlendirmiştir.

Bu arada, böyle bir düşüncenin baş mimarı Karl Marks da, âlemi çok karışık
bir kısım hipotezlerle tahlil etmeye çalışır. O, bütün tezlerin kendi zıtlarını
içinde taşıdığı, bunların çatışmasıyla yeni sentezlerin oluşacağı; bu yeni
sentezlerin de aynı süreci yaşayacağı (tez-antitez-sentez) mülâhazasıyla birlikte
Hegel monizminin altını üstüne getirmekle doğruyu bulduğunu söyler.

Meselenin Kur’ân anlayışında değerlendirilişi ise tamamen farklıdır. Her ne
kadar beşer tarihinde, sömüren ve sömürülen sınıfların mücadelesi olmuşsa da,
bu, mücadele sebeplerinden sadece birisidir. Ve bunun yanında, Allah’ın yüce
adını yükseltmek, yani i’lâ-yı kelimetullah uğruna yapılan dünya kadar cihad da
söz konusudur.

Rica ederim; atına eyer, ayağına çarık bulamayan çöl çocuklarının, kısa bir
zaman içinde cihad şuuruna ulaşmasını, değişik imparatorlukların karşısına
dikilip, büyük bir çoğunlukla onları hep dize getirmelerini, atlarını denize



sürüp okyanuslar ötesi ülkeleri fethetme himmetiyle dolup taşmalarını cihad
ruhundan başka ne ile izah edebiliriz ve hele bütün bunlara nasıl sınıflar arası
mücadele diyebiliriz?

Tarık b. Ziyad, yanındaki beş bin askerle, daha sonra kendi adının verildiği
Cebel-i Tarık Boğazını geçip doksan bin kişilik düşman ordusuyla karşılaşınca
leventlerine şöyle seslenmişti:

“Önünüzde deniz gibi bir düşman, arkanızda da düşman gibi bir deniz var.
Ya şerefinizle düşmana saldırır ve erkekçesine ölür ya da kadın gibi kaçıp
denizde boğulursunuz!..”

Aradan 5-6 saat geçmemişti ki, yine aynı Tarık, Toleytola’da hükümdarın
sarayında, ayağının altındaki hazineler karşısında kendi kendine hitaben:

“Tarık! Sen dün bir köle idin, Allah seni hürriyete kavuşturdu. Bugün
muzaffer bir kumandansın. Ama unutma, yarın toprağa gömülecek ve bütün
yaptıklarından Allah’a hesap vereceksin!” diyebilmişti.

Şimdi burada bir lahza durup, “Böylesine bir şuur ve anlayışın neresinde
sömürme vardır?” diye ehl-i insafa sormak gerekir. Zira Tarık, o kadar yolu
sırf kralın hazineleri için kat etmiş olsaydı, hazineleri ayağının altında bulduğu
zaman kat’iyen böyle konuşmayacaktı.

Evet, o, niçin “bütün lezzetleri acılaştıran”15 ölümü, kendisine
hatırlatmaktadır. Nasıl olur da beş bin kişilik bir orduyla sırf ‘ganimet’ deyip
doksan bin kişilik mücehhez bir ordunun karşısına çıkabilir ve nasıl olur da
kaçmamak için bütün gemileri yaktırır!..

Evet, tarihin altın sayfaları karıştırıldığında görülür ki, Tarık b. Ziyad ve
onun gibi inançlı bütün komutanların, sadece ve sadece bir tek gayeleri vardı, o
da i’lâ-yı kelimetullahtı.

b. Dünya Görüşümüz
Tarihî maddeciliğin dünya görüşünden sonra şimdi biraz daha genişçe bizim

Kur’ân ve hadis endeksli dünya görüşümüze geçebiliriz:
Kur’ân’ın eşya ve hâdiselere bakışı materyalistçe olmadığı gibi, onun

örgülediği toplum yapısı da asla sömüren ve sömürülenin mücadelesinden
ibaret değildir. Evet, Müslümanı harekete geçiren husus hiçbir zaman, serfliğin
derebeyliğe, derebeyliğin kapitalizme, onun da sosyalizme veya proletarya
diktatörlüğüne intikali ve bu arada meydana gelen çelişkiler değildir. Bilakis,
İslâmî düşüncenin temelinde mukaddeslerden mukaddes i’lâ-yı kelimetullah



ruhu vardır.
Evet, her Müslümanın en birinci gayesi, Cenâb-ı Hakk’ın mübarek isminin

bir yâd-ı cemil olarak bayraklaşması veya mecbur kalındığında düşman
karşısında ırz, vatan ve namus uğruna müdafaa ve mücadele etmektir.

Çanakkale Savaşı, bu ikinci hususa bir misal olarak gösterilebilir. Evet,
bizim oradaki kavgamız, hiç şüphesiz ne sömüren ne de sömürülen kavgasıdır.
Düşmanlarımız Haçlı düşüncesiyle bize saldırıyor; biz de dinimiz, milletimiz
uğruna onlarla mücadele ediyoruz. İşte bizim cihad felsefemiz.. onu başka yöne
çekme bir saptırmadır.

Materyalistler, her şeyden önce işte bu noktada yanılıyorlar; yanılıyor ve
beşer tarihinin medar-ı iftiharı olan bütün peygamberlerin mücadele ve
kavgalarını, sömüren ve sömürülenin kavgası şeklinde yorumluyorlar.

Evet, onlar, İnsanlığın İftihar Tablosu’nu (sallallâhu aleyhi ve sellem)
üzerinde sadece bir peştamal taşıyan Hz. Mesih’i (aleyhisselâm), kırk sene Tih
sahrasında cemaatinin çilesini çeken Hz. Musa’yı (aleyhisselâm), en ağır
hakaretlere maruz kalan Hz. Nuh’u (aleyhisselâm) ve daha nice peygamberi hep
böyle değerlendirdiler ve bu zatların yaptıkları o ulvî ve büyük mücadeleyi,
sömüren ve sömürülenin mücadelesi vehmettiler.

Eğer bu anlayış hamakatın ifadesi değilse, o, bu şekilde anlayan için de
anlatan için de bir ihanetin ifadesidir. Zira Buda’nın insanın içine doğru
sürdürdüğü mücadelesini, Konfüçyüs’ün ahlâk için verdiği kavgayı;
Brahma’nın, Sokrates’in canlarını hiçe sayarak kendilerini feda etmelerini,
sadece sömüren ve sömürülenin mücadelesi şeklinde anlamak düşüncesizlik ve
mantıksızlığın ta kendisidir.

Biz, tarihî vak’alar ve hâdiseler zinciri içinde, onların iddialarını
doğrulayacak tek hâdise bilmiyoruz. Aksine, tarihî gerçekler, onların
dediklerinin bütün bütün yalan olduğunu ortaya koymaktadır.

Evet, ortada bir mücadele vardır; ama bu mücadele, hakkın mücadelesidir ve
ırzın ve namusun müdafaasıdır. Belki bazen de, yanlış olmasına rağmen, ırk ve
milliyet kavgasıdır.. ama hiçbir zaman sadece sömüren ve sömürülenlerin
sürtüşmesi değildir. Bu itibarla denebilir ki, tarih bir baştan bir başa
materyalizmin yalan söylediğini gösteren vak’alar mecmuasıdır.

İkinci olarak, onlara göre, beşerin çeşitli safhalardan geçerek cebrî
determinizma gereği varacağı nokta, proletarya hâkimiyetidir. Bu mesele de



daha Devr-i Risaletpenâhî’de (sallallâhu aleyhi ve sellem) âyât-ı beyyinâtla
haberi verilen ve bu haberlerin doğru çıkmasıyla bir yalan olarak yine onların
yüzlerine vurulan bir meseledir. Kur’ân-ı Kerim’de:

“O Allah ki, şânı yüce peygamberini hidayet ve din-i hakla gönderdi. Ta o,
bütün dinlere galebe çalsın.”16 buyrulmaktadır.

Bu âyetler nazil olduğunda henüz bir avuç Müslüman vardı. Ama bu bir avuç
Müslümanın sahip çıktıkları din sayesinde, diğer bütün dinlere galebe
çalacakları bir bişaret olarak haber verilmekteydi. O gün de sömüren ve
sömürülen bir kitlenin bulunmasına rağmen âyette işçi ve ezilen sınıfın
hâkimiyetinden değil, inanan insanların hâkimiyetinden bahsedilmekteydi.

Kur’ân-ı Kerim’in haber verdiği bu hâkimiyet, ilk defa Mekke fethiyle
tahakkuk ettiği gibi, tarihin değişik devirlerinde de hep tekerrür etmiştir ve
gelecekte de tekerrür edeceğine inanmaktayız. Zira Müslümanların ve salih
kulların yeryüzüne vâris olacağı hususu, Cenâb-ı Hakk’ın vaadidir.

Tarihî maddecilik ise, bugün o büyük iddialarıyla birlikte bir bitme süreci
yaşamaktadır. Evet, hiçbir zaman hedeflenen husus tahakkuk etmemiş ve bir
proletarya hâkimiyeti gerçekleşememiştir. Öyleyse onun iddia ettiği ‘sınıfların
tekâmül seyri’ bir yalan ve safsatadan başka bir şey değildir ve zaten bütün
hâdiseler de bunu göstermektedir.

Bütün sistemler, görüş ve düşünceleriyle bir bir ufûl edip batmaya mahkûm
iken, ufûl edip batmaktan müberra ve muallâ olan tek bir sistem vardır ki, hiç
şüphesiz o da Kur’ân’la gelen sistem ve onun yoludur. Kur’ân, kelâm olarak
mucize olduğu gibi, onun vaad ettiği sistem de mucizevîdir. Nitekim, birer birer
yıkılıp giden bütün sistemler, bu hakikatin apaçık delilidir.

3. Özel Mülkiyet ve Hür Teşebbüs
İslâm ekonomisinin temel esaslarından biri de, hiç şüphesiz ferdin mülk

edinme hakkıdır. İslâm, her mevzuda olduğu gibi bu konuda da tutarlı ve
müstakîm bir yol takip etmiştir.

O, ne fertleri bütün bütün mülk edinmeden mahrum etmiş ne de onların ‘lâ
yüs’el’ (sorumsuzca) harcamalarda bulunmasına göz yummuştur. Bu itibarla da
İslâm, iktisadî yapısıyla, gerek kapitalizm ve gerekse sosyalizmden ayrılarak
farklı bir çizgi takip etmiştir.

Mal-mülk edinme insanda fıtrî bir duygudur. Zira bütün umranlar ve bütün



medeniyetler bu duygu ile kurulmuş ve korunmuştur. Ferdî mülkiyeti inkâr
etmek suretiyle fıtratla çatışmak bir tefrit olduğu gibi, ferde, sahip olduğu
şeylere sınır koymaksızın sonsuz bir tasarruf hürriyeti vermek de bir ifrattır.

Fert, ticarî ve iktisadî hayatında hür ve serbesttir. Meşru ve İslâm’ın çizdiği
ölçüler içinde olmak kaydıyla o, istediğini alır-satar; topluma zarar verecek
şekilde kenz ve stokçuluğa girmemek şartıyla malını saklar ve bunu belli
pazarlarda değerlendirir. Onu korumak için gerekli tedbirleri alır. Zira,
İslâm’da malı korumak, aynen canı ve ırzı korumak kadar mukaddestir ki, bu da
İslâm’ın mala verdiği ehemmiyeti göstermesi bakımından çok önemlidir.

Daha sonra ‘Mülkiyet’ ve ‘Üretim’ konularını ele alırken yeniden bu mesele
hakkında değişik boyutlarıyla ve daha tafsilatlı malumat vermeyi düşünüyorum.
Burada, sadece bir işaret kabîlinden, konuyu bir çerçeve içine almak istedim.

Evet, özel mülkiyet ve hür teşebbüs, İslâm’ın kendi orijinine uygun olarak
onun iktisadî yapısının esasları arasındadır. İslâm İktisadı, bu konudaki görüş
ve düşünceleriyle de diğer sistemlerden ayrılır. Zira o, daima yolun en güzelini
ve insan fıtratına en uygun olanını işaretler.

4. Cihan Sulhü
Cidal ve kavgayı bir hayat düsturu olarak seçen sistemler, insanlara yer yer

sulh ve sükûnu vaad etmiş olmalarına rağmen, hiçbir zaman vaad ettikleri şeyi
pratiğe dökememişlerdir. Aksine insanlar kendilerini hep bir kavga ve kaos
ortamında bulmuş ve bunun vermiş olduğu stres ile hep ızdırapla inlemişlerdir.
Hatta dünyanın şu anda içinde bulunduğu duruma, bu sistemlerin sebebiyet
verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

İslâm ise, her zaman ve her yerde bir muvazene unsuru olarak imdada
yetişmiş ve kendine ait esasları birer evrensel mesaj hâlinde insanlığa
sunmuştur; sunmuş ve onu eşsiz bir disiplinler mecmuası olarak kabul edip
hayatlarına uygulayanlar için de daima kurtarıcı bir rol üstlenmiştir.

Asırlarca misalleri yaşanan ve bugün de her şeyden çok muhtaç olduğumuz
kardeşlik harcı ile yoğrulmuş iktisadî ve içtimaî sistemimizi kurduğumuzda biz
Müslümanlar, -inşâallah- yeniden cihan sulhünün teminat sigortaları olacağız.
Zira biz bozulduğumuz zaman, cihanda sulh ve sükûn da kalmadı. Hasımlarımız
bizi yıkmakla sigortayı attırıp, çeşitli türden anarşileri tetiklemiş oldular.

Biz, sulh için, selâmet-i umumî için sevgiyle coştuk; herkese “Selâmün
Aleyküm - Allah’ın selâmı üzerinize olsun, selâm ve emniyette olun.” dedik.



Gayretimiz boşa gitmedi; gitmedi ve daima selâm ve emniyet dileklerimize
karşı, “Ve Aleyküm Selâm - Allah’ın selâmı sizin de üzerinize olsun.” ile
mukabele gördük.

Bizler, dün öyle idik; bugün de huzurun bekçileri, sulhün habercileri ve
şahitleriyiz. Bunu, mazimizde cihan çapında tahakkuk ettirmiş ve yeryüzünde
karşılaştığımız herkese kardeş nazarıyla bakmıştık. Böyle bir muvazene ölçüsü
ile zulüm ve tecavüzden kendimizi alıkoymakla kalmamış; insanlık çapında
bunun yaygınlaşmasına da öncülük etmiştik.

Evet, bizler geçmişimiz itibarıyla her zaman ve her yerde bir muvazene
(denge) unsuru olarak devreye girdik ve sulh-ü umumînin teminatçısı olduk.
Dün böyle idik, hayat boyunca da böyle olacağız. Hatta ölürken bile böyle
ölecek; Cennet’e girdiğimiz zaman, “Selâm size, hoş geldiniz. Ebedî kalmak
üzere buraya girin!”17 iltifatını alacağımız ana kadar da böyle devam
edeceğiz.

Aslında şu âyet-i kerime de bize böyle bir sonucu müjdelemektedir:
“Rabbilerine karşı gelmekten sakınanlar, bölük bölük Cennet’e götürülürler.
Kapıları daha önce açılmış bulunan Cennet’e vardıklarında onun bekçileri
bu kimselere, ‘Selâm size, hoş geldiniz! Ebedî kalmak üzere buraya girin.’
derler.”18

Başka sistemler, hayatı devam ettiren düsturlardan biri olarak cidali,
kavgayı esas alırken ve varlıklarının devamı için bunu vazgeçilmez bir kaide
olarak kabul ederken, İslâm bunu teavün ve yardımlaşma esasına bağlamıştır
ki; sulh-ü umumî için bundan daha mühim bir esas ve kaide olamaz.

İslâm’ın iktisadî yapılanması açısından cihan sulhü kaidesini nazara alacak
olursak; bu iktisadî yapının bütün dünya insanları için nasıl bir emniyet ve
güven atmosferi hâsıl ettiği ve edeceği her türlü izahtan vâreste olduğu ortaya
çıkacaktır.

Diğer sistemlerden hiçbirinde pratiğe dönük olmak şartıyla sulh esası yoktur.

Kur’ân, “Sulh hayırlıdır.”19 düsturunu âlemşümûl bir prensip olarak ele alır
ve onun uygulanmasını tavsiye eder.

İslâm iktisadî yapısının oturtulduğu bu temel esas, başkalarını çökertmekle
ayakta kalmaya çalışan bâtıl sistemlerin oturduğu temelsiz esaslardan, Arş’ın
ferşten uzaklığı nispetinde uzak ve aynı zamanda bir mürüvvet ve insanlık
örneğidir.



Şu kadar var ki, insanlık henüz cihan çapındaki bu sulh sistemini anlayıp
idrak edecek seviyeye gelmemiştir. Hâlbuki İslâm, on dört asrı aşkın bir süre
önce böyle bir teklifle gelmiş ve iktisadî yapısını da bu temel esas üzerine
oturtmuştur.

5. Âlemşümûl Kardeşlik
Kur’ân-ı Kerim, âlemşümûl bir kardeşliği tesis etmek üzere nazil olmuş ilâhî

bir kitaptır.. evet, evrensel kardeşlik, ancak Kur’ân-ı Kerim’in bütün insanlığı
kucaklayan engin düşünce dünyasında teessüs edebilmiştir. Böyle bir esas,
istikrarlı ve arızasız bir içtimaî ve iktisadî hayat için çok önemlidir.

Âlemşümûl kardeşlik, Endülüs’teki bir mü’mine inen kılıç darbelerinin
iniltisinin bütün mü’minlerin vicdanında duyulması şeklinde kendisini
hissettirdiği gibi, o, Bosna, Çeçenistan, Filistin ve Mısır’dan ta Afrika içlerine,
hatta Filipinler’e kadar, mütegallipler tarafından dininden, diyanetinden ötürü
işkence ve zulme maruz kalanların âh u enînlerine ortak olma ve bu duygularla
iki büklüm hâle gelip inlemek demektir. İslâm tarihi, bu duygularla süslenmiş
yüzlerce misalle lebaleptir.

Evet, Abdurrahman Gâfikî’nin başına Charles Martel’in kılıcı kalkıp
inerken, beri tarafta başka bir mü’min başını tutup inlemiş; Çanakkale,
Trablusgarp veya başka bir yerde Türk ordusu zulme uğrayınca, âlem-i İslâm’ın
diğer yerlerinde aynı duygular köpük köpük yaşanmış ve sineler hep
hıçkırıklarla inlemiştir.

İslâm, bütün prensipleriyle, en küçük daireden başlayarak en geniş daireye
kadar bu kardeşliği hem de en sağlam şekilde tesis etmiştir. İslâm kardeşliğinin

en önemli esası inanmaktır. “Ancak inananlar kardeştir.” 20 beyanı bunun en
sadık şahididir. Evet, o, hiçbir ayırım gözetmeden önce bütün inananları kardeş
kabul eder.

Bu kardeşlikte o, kral ile kapıcıyı aynı safta, yan yana ve omuz omuza, aynı
şartlar altında ve ubûdiyet şuuruyla birbiriyle bütünleştirir ve tecezzî kabul
etmez bir ‘kül’ (bütün) hâline getirir.

İslâmî düşünce açısından mâbette zengin-fakir, beyaz-siyah, soylu veya soylu
olmayan ayırımı yapılmamıştır. Herkes orada açık-kapalı her yanıyla en iyi
şekilde duyulup hissedilmiştir ki; âlemşümûl kardeşlik duygusunun ilk
temrinlerinin yapıldığı bu kutlu mekânın tesirini bir başka yerde duyup yaşamak



mümkün değildir.

Bir Âlemşümûl Kardeşlik Örneği
Şanlı mazimizi incelediğimiz zaman, Kur’ân’ın tesis buyurduğu âlemşümûl

kardeşliğin yüzlerce canlı misaliyle karşılaşırız. İşte o yüzlerce örnekten
sadece bir tanesi:

Bir zamanlar, şarkta adı anıldığı zaman garptakinin ödü kopan aslanlar aslanı
Osmanlı, yaralı ve mecruh kıvranırken, Batının bütün mütecavizleri onun
başına üşüşmüştü ve onu bütün bütün tarihten silmek istediklerinde, İslâm’ın
pek çok hakikî dostu onun için inlemiş ve onun ızdıraplarını paylaşmışlardı.

Evet, yaralı aslanın iniltisi bütün İslâm âleminde yankılanıyor ve onun
imdadına koşmak için herkes elinden geleni yapmaya çalışıyordu. İşte bu
samimî dost dünyadan biri de Hindistan’dı.

Süleyman Nedvî anlatıyor:
“Müslüman Türk’ün Trablusgarp’taki hezimeti ve geriye çekilmesi, diğer

Müslümanlar gibi Hint Müslümanlarının da vicdanında bir inilti şeklinde
yankılanmaya başlamıştı.

O gün ben, çiçeği burnunda bir gençtim. Halk, harıl harıl sokaklardan büyük
bir meydana doğru akıyordu. Bu akıntı içinde ben de oraya gittim. İğne atsan
yere düşmeyecek kadar bir kesafet ve kalabalık vardı. Müslüman Türk’ün
Trablusgarp’taki mağlubiyet ve hezimetinin hesabı görüşülecekti.

Evet, onun için gözyaşı dökülecek, onun için eller Yüce Mevlâ’ya
kaldırılacak, kefere ve fecereye lânet okunacak ve Müslüman Türk’ün
yardımına koşabilmenin çareleri aranacaktı.

Hint hükümetini, oradaki Hindu’yu ve Hindu düşüncesini aşarak, o gün bir
baştan bir başa Lahor’un sokaklarını inanmış Müslümanlar dolduruyordu.
Hatipler konuşuyor, duygular coşuyor ve halkın gözünden akan yaşlar âdeta
yere düşmüyor da birbirinin sırtına dökülüyordu.

Herkes elinde ve üzerinde ne varsa ortaya atıyor ve bunlarla Müslüman
Türk’ün imdadına koşmaya çalışıyordu.

Halk coşmuştu. ‘Canını veren yok mu?’ dense, hemen herkes, pasaportu eline
alıp Çanakkale’ye, Maraş’a, Gaziantep’e koşacaktı. Zira, Resûlullah’ın
(sallallâhu aleyhi ve sellem) on dört asır evvel tesis ettiği kardeşlik ruh ve
anlayışı, bunun böyle olmasını gerektiriyordu.

Nihayet, o esnada kalabalığın saygıyla bir zata yöneldiği görüldü. İki büklüm



bu zat, beyaz elbiseleri içinde kürsüye doğru yürüyordu. Muhtemelen böyle bir
hesaplaşmanın şiirine kafiyeyi o koyacaktı. Koyacak ve bu tatlı âhenge ayrı bir
dem getirecekti. Evet, son sözü o söyleyecek, fezlekeyi de o ifade edecekti.

Sonradan, sözleriyle sineleri dağlayan o zatın Dr. Muhammed İkbal olduğunu
öğrendim. Bu söz sultanı, o gün işte böyle iki büklüm kürsüye çıktı. Onun
büyüleyici konuşmasıyla halk kendinden geçmiş ve herkes canını vermeye teşne
hâle gelmişti. O ise sözlerini şöyle sürdürüyordu:

– Cemaat! Ben şu dakikada kendimi Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ruhaniyeti huzurunda görüyorum. Bana diyor ki:

– Muhammed İkbal, bana ne hediye getirdin? Ben de O’na cevaben diyorum
ki:

– Yâ Resûlallah! Sultana sultanlık, gedâya gedâlık yaraşır. Benim gibi bir
gedâdan sultanlara ne hediye olabilir ki! (Evet, asırlar var ki, sana bir hediye
getiremedik. Bedr’in aslanları, Uhud’un kahramanları, Huneyn’in
serdengeçtileri gibi seni sevindiremedik.) Ancak şimdi sana öyle aziz bir
hediye takdim ediyorum ki, onu Cennet’teki kevserlere dahi değişmem. Bu
hediye, Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı savaşan Mehmetçiğin akan kanıdır!”

Bu sözleri duyan cemaat kendinden geçmişti. Evet, Resûl-i Ekrem’e en son
takdim edilen hediye, işte bu yarım bardak kandan ibaretti. Ve bu kan, İslâm’ın
haysiyet, namus ve iffeti adına akıtılmıştı.

Hindistan’daki Müslüman, Trablusgarp’taki Türk’ün derdiyle işte böyle
ilgileniyor ve inim inim inliyordu.

Evet, bizim burada sinemizden yediğimiz bir hançer, orada bir Hintliyi, bir
Afrikalı siyahîyi böyle inletiyordu.

Nas ı l ki, bugün, herhangi bir Müslüman ülkesindeki bir inilti bizim
gönlümüzde de mâkes bulmakta, vicdanlarımızda yankılanmakta ve topyekün
İslâm âleminde aynı inilti ve ızdırabı meydana getirmekte, öyle de, o gün, İslâm
dünyasının büyük bir kısmı ızdıraplarımızı bizimle paylaşıyor ve bizim için
kardeşlik gözyaşları döküyorlardı.

Öyle de olması icap ederdi. Zira Mefhar-i Mevcudat Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem), Müslümanları, bir bünyenin farklı uzuvlarına benzeterek bu
uhuvveti şöyle ifade buyurmuşlardı:

“Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte
mü’minler bir bedene benzerler. Onda bir uzuv rahatsız olsa, diğer uzuvlar



da uykusuz kalır, ateşlenir ve onun ızdırabına iştirak ederler.” 21 Evet,
âlemşümûl kardeşliğin muktezası işte böyle olmak gerekir.

İktisadî yapının bir de böyle bir kardeşlik esasına oturtulduğu düşünülecek
olursa, artık bu yapının sarsılıp yıkılması düşünülemez. Şayet Müslümanlar, bu
şuurla bir araya gelir ve bütün gelir kaynaklarını böyle bir ekonomik sistem
içinde çalıştırırlarsa, çok yakın bir gelecekte dünyanın en zengin ve en güçlü
devletlerini kurmuş olurlar.

Zannediyorum böyle bir sistemleşme içine girildiği takdirde, Müslümanlar
başkalarına el-avuç açmayacak, falan veya filan topluluk bizi kabul etsin diye
çırpınıp durmayacaklardır.

Her şeye rağmen biz, ümidimizi yitirmiş değiliz. İnşâallah yitirmeyiz de; zira
şimdilerde haricî ve dahilî binlerce hâdise, Müslümanları böyle bir çizgi ve
zemine doğru itmektedir. Kardeşlik esasına dayalı bir ticarî ve iktisadî
yapılanmayı –ümit ederim– yakın bir istikbalde bütün ihtişamıyla hepimiz
müşâhede ederiz.

İsterseniz şimdi, buraya kadar izahına çalıştığımız temel esaslar
çerçevesinde şekillenen İslâmî iktisat sisteminin hususiyetlerini anlatmaya
geçebiliriz.
1 Mülk sûresi, 67/1.

2 Yâsîn sûresi, 36/83.

3 Âl-i İmrân sûresi, 3 /26-27.

4 Âl-i İmrân sûresi, 3/26.

5 Hadid sûresi, 57/5.

6 Furkan sûresi, 25/3.

7 A’râf sûresi, 7/188.

8 Bkz.: Buhârî, zekât 3; menâkıb 13; Müslim, iman 248-350; imaret 24; Tirmizî tefsir (26) 1-2.

9 Mü’min sûresi, 40/16.

10 Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl 5/601; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 6/82.

11 Şiblî Numanî, Hz. Ömer ve Devlet İdaresi 2/297.

12 Hâkim, el-Müstedrek 4/468; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/335; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr
2/38.

13 Münâvî, Feyzu’l-kadir 6/19. Ayrıca bkz.: Ebû Dâvûd, imare 33.

14 Şiblî Numanî, Hz. Ömer ve Devlet İdaresi 1/301-302.

15 Tirmizî, kıyâmet 26, zühd 4; Nesâî, cenâiz 3; İbn Mâce, zühd 31.

16 Fetih sûresi, 48/28.



17 Zümer sûresi, 39/73.

18 Zümer sûresi, 39/73.

19 Nisâ sûresi, 4/128.

20 Hucurât sûresi, 49/10.

21 Buhârî, edeb 27; Müslim, birr 66.



D. MÜLKİYET
Hayatı ihata eden bütün meseleler, İslâm’da kendi orijini içinde farklı bir

keyfiyeti haizdirler. İktisadî ve ticarî meseleler için de aynı şey söz konusudur.
Evet, İslâm, bu konuya da yine tevhid anlayışı içinde yaklaşır ve her şeyde

müntesiplerinin iç ve dış dünyalarını tevhid ile mamur hâle getirmeyi hedefler.
Yani kul, iç sıkıntılarını ‘Allah’ diyerek atabildiği gibi, toplum da değişik

sıkıntıları ُكْلُمْل ا َُهل   “Mülk Allah’ındır.”1 anlayışıyla aşabilir ki, İslâm’ın
iktisat anlayışı da bu temel düşünceye dayanmaktadır.

Mülk Allah’a ait olduğu gibi, hamd ve senâ da O’na mahsustur. Öyle ise ne
baronların ne feodal beylerin ne bir ucu devrimize kadar uzayıp gelen
kapitalistlerin ne de proletarya sınıfının mülkün gerçek sahibi olması söz
konusudur.

Her şey Allah’ın olduğu gibi yeryüzü de O’nundur. Ve O, er geç yeryüzüne

iç ve dış salâha ermiş kullarını vâris kılacağını beyan buyurmaktadır.2 Bu,
Cenâb-ı Hakk’ın değişmeyen ve asla değişmeyecek olan kanunu ve âdet-i
sübhaniyesidir.

Esasen hakikî mânâda yeryüzünün hâkimi Allah’tır. Ancak O, geçici olarak
beşer eline itibarî ve izafî bir hâkimiyet vermiştir; vermiştir ama dikkat
edilecek olursa, bu itibarî hâkimiyette dahi yine hep O’nun hükümranlığı
müşâhede edilmektedir.

Şu kadar var ki, insanlar Allah’a yaklaşmaları ve kurbiyetleri nispetinde bu
hâkimiyete ehil hâle gelirler. Allah (celle celâluhu) da onları bir ölçüde hakem
kılar, onlar da vekâleten hükmederler. Muvakkaten yeryüzünde söz onlara ait
olur. Milletler arasında nizâ olduğunda onlara başvurulur. Tıpkı Hz. Ebû Bekir,
Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali’ye başvurulduğu; Selâhaddin’e, Kılıçarslan’a,
Alparslan’a, Fatih ve Kanunî’ye müracaat edildiği gibi...

Tavanıyla, tabanıyla hakikî mânâda Allah’ın halifesi hâline gelmiş bir
cemiyet ve millet, Cenâb-ı Hakk’ın rızasına götüren yolun temsilcisidir. Bunda
hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmamalıdır. Zira Cenâb-ı Hakk’ın
değişmeyen kanunu hep böyle devam edegelmiştir.

Hükümler, kader âleminde verilir. Ancak, uygulama içtimaînin şartları ve
kaidelerine göre yeryüzünün halifesi hâline gelen bir millet tarafından yerine
getirilir. Artık hakkında hükmedilen millet ve devletler için verilen



hükümlerden kurtuluş da yoktur.
Bazen bu hüküm, herhangi bir milletin hürriyetinin elinden alınması şeklinde

olur. Bazen, bir millet içtimaî coğrafyadan silinme cezasına çarptırılır. İnfaz
eden ise hep aynı millet veya salâhını ispat etmiş bir kısım milletler
topluluğudur.

Yeryüzüne ancak salih kimselerin vâris olacağı hakikati şeriat-ı fıtriye
kanunları içinde, “lâ yezâl” (ebediyen) devam edecek ve hiçbir tebeddül ve
değişikliğe de uğramayacaktır.

Biz, Müslümanlar olarak Allah’a teslim olur ve başka teslim ve başka
teslimiyetleri de kölelik ve esaret sayarız. Böyle bir esaret hayatına her zaman
ölümü tercih ederiz. Eğer teslim olup karşısında temenna durduğumuz bizden
birisi varsa, bu da netice itibarıyla O’na râci olduğu içindir.

Aslında bizim bu teslimiyetimiz de hep belli sınırlar dahilinde cereyan
etmektedir. Cenâb-ı Hakk’ın sınır koyduğu noktadan öteye, hiç kimseye hiçbir
şekilde serfürû etmemiz ve baş eğmemiz söz konusu değildir. Kendimizi
Cenâb-ı Hakk’a nispet ederek intisap ve köleliğimizi itiraf ise, bizler için
hayatımızın en onur ve şeref verici davranışı sayılır. Bizim için böyle bir
kölelik hürriyetin; böyle bir intisap da şeref ve izzetin ta kendisidir.

1. Mülkün Yegâne Sahibi Allah’tır
Mülk Allah’ındır. İslâm mal ve mülkü ele alıp değerlendirirken bu

zaviyeden ele alır. Biz de meseleye bu zaviyeden yaklaşacak ve
söyleyeceklerimizi hep bu ölçüler içinde söylemeye gayret edeceğiz.

Yeryüzü Allah’ındır. Biz de Allah’ın mülküyüz. Bu mevzuda teşrî ve tevcîh
hakkı ancak ve ancak Malikimiz olan Allah’a aittir. Bugün yeryüzü sahnesinde
biz bulunuyoruz. Dün başkaları bulunuyordu. Yarın da başkaları bulunacak.
Gelen mutlaka gidecek; giden de bir daha geri gelmeyecek.

Hakkında gidip-gelme sözcüğünü kullanmak muhal olan Ezel ve Ebed Sultanı
bir Zât vardır ki, ufûl etmeyen, yok olup gitmeyen sadece ve sadece O’dur.
Malikiyet de sadece O’na aittir. Diğer malikiyetler ise izafîdir, geçicidir.
Bunlar dünyaya gelince malik olduklarını zannederler; giderken de malik
olmadıkları keder ve tasasıyla çeker giderler. Ne kadar, hâkimiyet iddiasında
bulunanlar varsa, bunlar dünyadan göçtüklerinde ne mülkleri ne de
hâkimiyetleri kalır. Her şey dağılır gider; dağılır gider ve sadece O kalır.

Öyle ise insan, dünya onu silkeleyip atmadan kendi iradesi ve irfanıyla daha



sonra varacağı menziline yönelmeli ve durmadan dolup boşalan bu kararsız
dünyaya gönül bağlamamalıdır.

Allah (celle celâluhu) ötede: “Bugün mülk kimindir?”3 diye soracak. Ve
işte bizler ötelere ait bu soruya daha dünyada iken cevap veriyor ve “Mülk
bütünüyle Senindir Allahım!” diyoruz. Bütün düşüncelerimizi de bu temel
prensibe bağlıyoruz.

Şimdilik, sabah-akşam okuduğumuz ve bilhassa çarşı ve pazara çıkarken
okunması sünnet olan şu duayı meselemizle alâkalı olması açısından kaydedip
geçelim:

ُتِیمُيَو ِيیْحُي  ُدْمَحْلا  َُهلَو  ُكْلُمْلا  َُهل  َُهل  َكيِرَش  ُهَدْحَو َال  ّللا  ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  َال 

ٌريِدَق ٍءْيَش  ِّلُك  ىٰلَع  َوُھَو  ُرْیَخْلا  ِهِدَِیب  ُتُوَمي  ٌّيَح َال  َوُھَو 

“Allah’tan başka ilâh yoktur. O tektir. O’nun asla şerîki olamaz. Mülk
O’nundur, hamd de O’na mahsustur. O diriltir ve öldürür. O ezelî ve ebedî
hayat sahibidir. Hayır O’nun elindedir. O’nun kudreti her şeye yeter.”4

Bizim çarşı ve pazarımıza işte bu düşünce hâkimdir. Bu itibarla malikiyet
iddiasında bulunanlar kendilerini malik zannededursun, değişik kuruntulara
girsin, mülk iddiasında bulunsun veya mülkü esbaba taksim etsinler; bütün bu
mülk, şerîki ve ortağı olmayan Allah’ındır.

O öldürendir, diriltendir. O isterse, piyasa ve pazar canlanır ve yine O
isterse piyasayı, pazarı altüst eder. Zira O her şeye kadirdir. Biz düşünce
dünyamızda hâkimiyeti O’na veriyor, mülkünde istediği gibi tasarruf
yapacağına dair olan itikadımızı, söz ve fiillerimizle bir kere daha perçinliyor;
bütün cihan duysun ve bu velvele ile bir kez daha inlesin: “Mülk sadece ve
sadece Allah’ındır...” diyoruz.

2. Teşrî Allah’a Ait Bir Haktır
Teşrî ve tevcîh hakkı Allah’ındır. Hükmü ancak ve ancak O verir.. evet, teşrî

hakkı sadece ve sadece Allah’a aittir. İktisadî hayata ait kanun vâzıı (koyucu)
da bir başkası değil O’dur.

Güneşi semamıza kim perçinlemişse, dünyayı 149,5 milyon kilometrelik
mesafede güneş etrafından kim döndürüyorsa; dünyaya, hayata müsait olsun
diye 23,5 derecelik meyli kim vermişse, atmosferin içerisine % 21 nispetinde
oksijen tespit edip bizim hava almamızı kim sağlamışsa, bizleri kim öldürüp



diriltiyorsa ve hayatın her sahasında bize kim Hâkim-i Mutlak ise, iktisadî
hayatımızın hâkimiyeti de ancak O’na aittir.

Zira insanla diğer sistemler arasında çok ciddî bir münasebet vardır. Bütün
cihana hâkim olup tasarrufta bulunmayan, bu münasebet ve irtibatı temin ve
tesis edemez. Bunu temin ve tesis edemeyene de hakikî mânâda hâkim ve malik
denemez.

Nasıl ki, insan bünyesinin herhangi bir uzvuna hâkim olmak için bütün
vücuda hâkim olmak şarttır. Zira bütün uzuvlar arasında çok ciddî bir irtibat ve
münasebet vardır. Ve vücudun bütününe hâkim olup tasarrufta bulunamayan, bir
hücreye dahi hakikî mânâda hâkim olup tasarruf edemez. Öyle ise bütün kâinata
malik olamayan insana dahi hakikî olarak malik olamaz.

Bu itibarla bizler, mal ve mülkümüzle beraber, her şeyin maliki olan Allah’a
teslim oluyor ve O’nun malikiyetini bütünüyle kabul ve itiraf ediyor, O’na
veriyoruz. Malikiyet O’nun olduğuna göre, teşrî hakkı da O’nundur...

Teşrî ve tevcîh hakkı, ferdin içtimaîleşmesi neticesinde ortaya çıkan bir
durumdur. Bizim toplum yapımızda fert o kadar içtimaîleşmiştir ki, o kendi
huzur ve saadetini, mutlak planda içinde yaşadığı cemiyetin huzur ve saadeti
içinde görmektedir.

Bizde hemen her fertte şu düşünce hâkimdir: “Eğer içinde yaşadığım toplum
huzurluysa ben de huzurluyum. Herkesin bağ ve bahçesine semadan dürr ü
güher yağıyorsa, benim bahtıma da birkaç tane düşsün isterim. Eğer başkası
mahrumsa benim nasip ve payımın olması da o kadar önemli değil. Ben, içinde
yaşadığım cemiyet için varım. Başka türlü düşünürsem varlık gayemi unutmuş
olurum.”

Diğer bir yaklaşımla bizde her fert, içinde yaşadığı cemiyetin lezzetleriyle
mütelezziz ve elemleriyle müteellim olmalıdır ki, içtimaîleşme şuuruna ermiş
olduğunu göstermiş olsun. Aksi hâlde birbirinden kopuk fertlerin ne cemiyet
hayatından ne onun iktisadî yapısından ne de bedeviyetten kurtulduklarından
bahsetmek mümkündür.

Bedeviyetten kurtulmuş fertlerdir ki ileri seviyede medeniyet ve umranlar
kurabilmişlerdir. Bu da, teker teker fertlerin, cemiyetin hissiyatını ruhlarında
duymalarıyla mümkündür. Böyle bir tevcîhin ise kanunu yoktur. Çünkü o,
tamamen fertlerin yetişme tarzlarıyla alâkalıdır.

Bunun mânâsı şudur: Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan’da çeşit çeşit



hükümler vaz’etmiştir. Bu hükümlerden iktisadî yapıyı ilgilendirenlerin yanı
sıra ilgilendirmeyen ve başka sahalara ait olanlar da vardır. Şimdi biz
mevzumuzla alâkalı olması bakımından iktisadî ve malî hayatla alâkalı
olanlardan bir ikisini kaydedelim.

Meselâ, Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurur:
“Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay, kadınlara da yine kendi

kazandıklarından bir pay vardır.”5

Erkek çalışıp kazanmışsa, elde ettiği mâmelek onundur. Kadın çalışıp
kazanmışsa, o da onundur. Bu itibarla da hem kadının hem de erkeğin mülk
edinme hakkı vardır. Mirasta da durum aynıdır.

“Ana-babanın ve yakınların bıraktıklarından, erkeklere hisse vardır. Ana-
babanın ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Bunlar az
veya çok belirli birer hissedir.”6

Böyle bir hakka hiç kimse el uzatamaz. Aksi zulümdür, tecavüzdür. Cenâb-ı
Hak, insanlara bir taraftan mülk edinme hakkı verirken diğer taraftan da zekât
vermeyi emretmektedir. Zekât, fakirlerin zenginlerdeki hakkıdır.

3. Teşrî ve Tevcîh Üzerine
a. Teşrî ve tevcîhin mânâsı
İslâm, iktisadî ve malî yapılanmayı iki türlü ele alır:
Birincisi, meselenin teşrî yönüdür. Bu yönüyle iktisadî hayat belli

prensiplere bağlanmıştır.
İkincisi ise, tevcîh yönüdür ki, bu yön tamamen fertlere kazandırılan şuurla

alâkalıdır ve İslâm dini, ferde cemiyet şuuru kazandırmakla tevcîhe bir şekil
vermiştir. Bu ise hiçbir zaman dondurulup bir sınır ve tahdit altına
alınmamıştır. Misallerini gördükçe bu husus daha bir aydınlık kazanacaktır.

Meselâ, yukarıda geçtiği gibi, Cenâb-ı Hakk’ın insanlara bir taraftan mülk
edinme hakkı verirken diğer taraftan da zekât vermeyi emretmesi birer teşrîdir
ve bu teşrî hakkı, daha önceleri de ısrarla belirttiğimiz gibi, Cenâb-ı Hakk’a
aittir. Fakat bir de meselenin tevcîh yönü vardır ki buna sınır getirmek mümkün
değildir.

Bir toplum düşünün ki, fert cemiyetle tamamen bütünleşmiştir. O cemiyetin
üye ve fertlerinden birisi bir ay aç kalsa, o da bir ay hiçbir şey yiyip
içmemektedir. Birisinin başı ağrısa, onun da iştahı kaçmaktadır. Dahası o,



insanların ebedî hayatları adına daima iki büklüm yaşamaktadır. Sancıdan
kıvranmadığı bir anı yoktur. Hâlbuki Allah ona sadece zekât vermeyi emrettiği
hâlde, o, iktiza ettiğinde bütün malını hatta sırtına giydiği son elbisesini
vermektedir. İşte bu bir tevcîhtir ve kulun iradesine bırakılmıştır.

Denebilir ki, sahabe bütünüyle bu şuura ermişti. Hz. Ebû Bekir’in verme
ufku buydu. Onun bu tevcîhini had ve sınır altına almanız mümkün değildir. Hz.
Ömer aynı şekilde veriyordu. Hz. Ali, günlerdir aç olduğunu unutuyor ve
yiyecek bir şeyler almaya çıktığı pazarda, kendisine el açan birisine neyi varsa
veriyordu. Hz. Osman’ın cömertliği karşısında ise Allah Resûlü “Allahım,
Osman’ın cömertliğinden utanır oldum!” diyordu.

Abdurrahman b. Avf da bu şanlılardan biriydi. Bunlar hayatlarında Cennet
müjdesi alan insanlardandı. Allah Resûlü bir defasında imamete onu geçirmiş
ve arkasında namaz kılmıştı. Bu zat, neyi var neyi yok hepsini Mekke’de
bırakmış ve Medine’ye öyle hicret etmişti. Ne var ki, bir keresinde Allah
Resûlü, “Abdurrahman b. Avf’ı sürünerek Cennet’e gidiyor gördüm!”
buyurmuştu. Sebebi sorulduğunda da: “Çok zengin olması” söylenmişti.

Aradan yıllar geçmiş, Hz. Âişe Validemiz Mescid-i Nebevî’de otururken
dışarıdan gelen büyük bir gürültü dikkatini çekmişti. Yanındakilere gürültünün
sebebini sorduğunda, Abdurrahman b. Avf’ın dillere destan ticaret kervanının
Medine’ye yaklaşmakta olduğu söylenmişti. Duyulan ses ve gürültü de
insanların bu kervanı karşılamaya koşmalarından ileri gelmekteydi.

Hz. Âişe Validemiz “Allah Resûlü doğru söylemiş!” dedi. Yanındakiler “Ne
demişti?” diye sorunca da yukarıda zikrettiğimiz hadisi nakletmişti. Daha sonra
bu söz Abdurrahman b. Avf’ın kulağına kadar gitti. Mahzun ve mükedder olmuş
ve yediyüz deveyi yükleriyle Allah yolunda infak etmişti. Daha sonra da ya
bizzat kendisi gelip veya birini gönderip: “Ey Anam, acaba ayaklarımı

kurtarabildim mi?” diye sormuştu.7

İşte bu da tevcîhin ayrı bir yanı ve Abdurrahman b. Avf’ın engin ufku!. Ne
var ki, herkesten aynı davranışı beklemek mümkün olmadığı gibi onu
sınırlandırmak da mümkün değildir.

Hz. Ebû Zer (radıyallâhu anh) anlatıyor:
- Allah Resûlü tek başına Uhud’a doğru yürüyordu. Ben de hemen arkasına

takıldım. Bir müddet arkasından yürüdüm. Uhud Dağını görünce: “Uhud
Dağı kadar altınım olsaydı, hepsini dağıtırdım ve ondan bir dinarı hariç üç



günden fazla yanımda beklemesini arzu etmem. O bir dinarı da yalnız borç
ödemek için tutmak isterim.” buyurdular. Sonra devamla şöyle buyurdular:

“Bu dünyada malı-mülkü çok olanlar, kıyamet gününde azlık kurbanı
olanlardır. Ancak sağına, soluna, önüne, arkasına mal ve mülkünü dağıtanlar
müstesna.”

Allah Resûlü böyle derken eliyle sağına, soluna, önüne ve arkasına işaret
ediyordu. ‘Ben dönene kadar yerinde kal!’ buyurup bir süre benden
uzaklaştı. Bu arada ben bir ses işittim ve Resûlüllah’ın yanına gitmek
istedim. Sonra Resûlüllah’ın ‘Yerinde  kal!’ buyurduğunu hatırladım ve
vazgeçtim. Allah Resûlü gelince: ‘O işittiğim ses ne idi?’ diye sordum.
Resûlüllah: ‘Sen o sesi işittin mi?’ buyurdular. ‘Evet’ dedim. Bunun üzerine
Allah Resûlü şöyle buyurdular: ‘Yanıma Cebrail geldi ve bana ‘Ümmetinden
her kim Allah’a hiçbir şeyi şerik koşmayarak ölürse Cennet’e girer.’
dediler.”8

b. Teşrî ve Tevcîhte Ölçü
Hz. Fatıma’nın eline Hz. Ali vasıtasıyla bir gerdanlık geçmişti. Ne Hz.

Ali’nin ne de Hz. Fatıma’nın elinde böyle mal ve emtia uzun süre kalamazdı;
gelen gelir ve Allah için bir başka yere verilirdi.

Hz. Ali hiçbir devirde evinde karnını doyuracak bir günlük yemekten
fazlasını tutmadı. Dahası o, yaz-kış aynı elbiseyi giyerdi. Yazın terler, kışın ise
tir tir titrerdi. Buna rağmen ganimetten eline geçen gerdanlığı hanımına vermiş
ve Hz. Fatıma da bunu boynuna takıvermişti.

Efendimiz, kızının boynundaki gerdanlığı görünce kaşlarını çattı. O güneşe
fer veren simada aniden bir tekallüs oldu. Aslında Hz. Fatıma, Efendimiz’in
kadınların altın takmalarına müsaade ettiğini biliyor ve ona göre davranıyordu.

Evet, altın, kadınlar için mubahtı; o da, teşrîin kendisine tanıdığı bir hakkı
kullanıyordu. Ancak onun mâşerîleşmiş bir vicdanı vardı. Ve bu tavrı, taşıdığı
vicdana uygun değildi. Onun içindir ki, Efendimiz kaşlarını çatmış ve kızına
hitaben şöyle demişti:

“İster misin, insanlar, Peygamberin kızı boynunda Cehennem’den bir
parça taşıyor, desinler?”

Hz. Fatıma hemen boynundaki gerdanlığı çıkarıp satmış, sonra da bu para ile
bir köle satın alıp onu hürriyete kavuşturmuştu. Ardından Allah Resûlü’ne
gelerek yaptıklarını anlatınca, Resûlullah’ın mübarek yüzündeki bulutlar



dağılmış ve çehresi eski hâlini almıştı. Yani kızının yaptığından çok memnun
olmuştu; memnun olmuş, ellerini açarak: “Peygamberin kızı Fatıma’yı
Cehennem’e girmekten kurtaran Allah’a hamd olsun!” diye boşalıvermişti.9

Görülüyor ki, karşımızda iki tablo var: Teşrî ve tevcîh . Bir taraftan kanunu
Allah koyuyor, diğer taraftan da kul incelerden ince hâle geliyor ve bütünüyle
îsâra kilitleniyor.

Burada bir yanlış anlamayı önlemeye ihtiyaç var: İslâm, kendi
müntesiplerine hiçbir zaman, elinizde ne varsa hepsini saçıp savurun ve
başkalarına muhtaç hâle gelin, dememiştir. Aksine, İslâm’ın yaşandığı
devrelerde Müslümanlar iktisadî yönden dünyanın en zenginleri hâline
gelmişlerdir.

En büyük ticareti onlar yapmış; Yemen’e, Suriye’ye, oradan da ta
Mâverâünnehir’e kadar ticaret kervanları teşkil etmiş ve ülkelerini dünya
ticaretinin merkezi hâline getirmişlerdi.

Evet, o dönemde devlet ve millet fevkalâde zengindi. Ancak hiçbir zaman
servet, fertlerin mihrabı hâline gelmemişti. Şahıslar sade bir hayat yaşıyor,
israf ve tebzîrden olabildiğine uzak duruyorlardı. Ayrıca, cömertlikte âdeta
herkes birbiriyle yarışıyor gibiydi.

Bütün bunları anlatırken, malın hiçbir kıymet ve ehemmiyeti yoktur da demek
istemiyoruz. Zira mal ve emtianın kendisine göre bir yeri ve ağırlığı vardır.
Bunu görmezden gelmenin doğru olmadığı da açıktır.

ba. Kazançta Denge
İnsan için çalıştığından başka ne vardır?
“İnsan için ancak çalıştığının semeresi vardır. Çalışmasının semeresi

şüphesiz görülecektir. Sonra da ona karşılığı eksiksiz verilecektir.”10

Kur’ân, bir taraftan insanları çalışmaya teşvik ederken, diğer taraftan
mücerret çalışmanın her zaman faydalı olmayacağına da dikkat çekmektedir.

“Allah hiçbir nefse gücünün üstünde yük yüklemez. Yaptığı iyilikler onun
lehinde, kötülükler ise aleyhindedir.”11

Öyle ise insan, çalışıp kazandığı şeylerde bir denge kurmalıdır ki
kazandıkları hep lehinde olsun.

“Ey iman edenler! Alışverişin, dostluğun, şefaatin olmayacağı gün
gelmeden önce, sizi rızıklandırdığımızdan hayra sarf edin. İnkâr edenler,



zalimlerin ta kendileridir.”12

Kur’ân işte böyle bir muvazene ve denge kurmuştur. Allah Resûlü de,
meselenin pratiğini evvelâ kendi nefsinde yaşamıştır; ardından da, kendisine
neseben en yakın olanların bu dengeyi kurmalarını istemiştir.

Daha önceki bölümde Hz. Fatıma (radıyallâhu anhâ) ile ilgili bir misal
vermiştik. Burada da yine onunla ilgili bir hususu arz ederek, konuyu
aydınlatmaya çalışalım:

Hz. Fatıma Validemiz vefat ettiğinde yirmi beş yaşlarında var veya yoktu.
Sanki onun dünyaya geliş gayesi kıyamete kadar gelecek bütün aktâp ve
seyyidlere analık yapmaktı. O bir ‘Zehrâ’ idi; çiçek gibi açmış, tohumlarını
bırakmış ve öyle gitmişti.

Evet, o çiçekten nice gül bahçeleri ve nice geçmeyen baharlar meydana
gelecekti. O, Allah Resûlü’nün vefatından sonra geriye kalan, Efendimiz’in tek
gönül meyvesiydi ve O’nunla ayrılıkları çok sürmemişti. Babasının vefatından
altı ay sonra o da çok sevdiği babasının yanına göç etmişti.

O incelerden ince kadınlar sultanı, edebi, davranış ve hareketleri ile aynen
İki Cihan Serveri’ni aksettirirdi. Evinin bütün işini kendisi görür; çamaşırı
kendi yıkar, yemeğini de kendi yapardı. Ayrıca, evin suyunu da bizzat kendisi
taşırdı. El değirmeninde arpa öğütmekten elleri ve su taşımaktan da mübarek
omuzu nasır bağlamıştı. Hz. Ali (radıyallâhu anh), hanımının bu durumuna çok
üzülüyor; fakat imkânı olmadığı için ona bir yardımcı bulamıyordu.

Nihayet bir yerden bir hayli esir gelmişti. Gelen esirler, Medine
Müslümanlarına dağıtılıyordu. Hz. Ali hanımına, “Gidip babana söyle, sana da
bir hizmetçi versin. Ben söylemeye çekiniyorum!” dedi. Hz. Fatıma da gidip
durumunu arz etti. Ancak Allah Resûlü kızına müspet cevap vermedi:

“Suffe ashabı açlıktan kıvranırken ben sana hizmetçi veremem!” dedi.
Daha sonra da eve gidip kendisini beklemesini söyledi.

Hâdisenin bundan sonrasını Fatıma Anamız şöyle anlatıyor:
Yatakta yatıyordum. Yanıma oturdu. Öyle ki ayaklarının serinliğini sinemde

hissediyordum. Bana: “Kızım, sana benden istediğinden daha hayırlı bir şey
öğreteyim mi?” dedi. “Evet, yâ Resûlallah!” dedim. Sözüne şöyle devam
buyurdu:

“Yatağa girdiğin zaman 33 defa ‘Sübhanallah’, 33 defa ‘Elhamdülillah’ ve
34 defa da ‘Allahü Ekber’ de. Bu senin için köleden de hizmetçiden de daha



hayırlıdır.”13

Allah Resûlü, kızının yüzünü ahirete ‘tevcîh’ ediyordu. Belki de onu ikaz
ediyor ve bu ölçüde olsun dünyaya bulaşmamasını istiyordu. Nasıl olsa çok
kısa yaşayacaktı. İhtimal bu ifadelerinin altında bu hakikate de telmih vardı.

Evet, Efendimiz’in saadet hanesi hep böyleydi. Hz. Ali, isteseydi, arzu
etseydi ve sadece hakkı olanı alsaydı hem kendisine hem de hanımına çok daha
müreffeh bir hayat yaşatabilirdi. Ama onlar devleti zengin edecek bir davranışı
ihtiyarî olarak tercih ediyor ve kendileri oldukça fakir ve sade bir hayat
yaşıyorlardı.

Düşünün ki, Hz. Ömer döneminde yaklaşık dört bin at yedekte tutuluyordu.
Bakımı, görümü ve tımarı yapılan bu atlar zaruret hâlinde kullanılmak üzere
bekletiliyordu. Aynı şekilde Mekke yakınlarında bir merada kırk bin deve

besleniyordu.14 Demek ki, devlet bu derece zengindi. Ama halk Ebû Zer, Ebû
Hüreyre, Habbab b. Eret ve Bilâl-i Habeşî gibi hayatlarını sürüyorlardı.

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh), bir gün üzerine ketenden bir elbise geçirince,
kendi kendine hitaben şöyle demişti:

“Beh beh! Şimdi elbise buldun da caka yapıyorsun. Hâlbuki, daha dün
denecek kadar kısa bir zaman önce günlerce aç kalıyordun. Yiyecek bir şey
bulamadığından ötürü açlıktan bayıldığın da olurdu ve Medine çocukları
seni deli zanneder ve alaya alırlardı.”15

Ne var ki, bu muvazenenin de doğru anlaşılması icap eder. Evet, mesele bir
lokma bir hırka meselesi değildir. Belki asıl mesele Hak rızası meselesidir:
Buna göre elde edilen dünya metaını Hakk’ın ve halkın istediği istikamette
sarf etme ve bununla, içinde yaşadığı cemiyet ve cemaatin eksik ve gediğini
kapama ve böylece insanların en hayırlıları arasına girme.. evet, işte serveti
değerlendirmenin yolu.

Bence esas mesele budur. Hele tekevvün (yeniden oluşma) devrinde bu
anlayış ve bu şuura her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır.

bb. Harcamada Denge
Hz. Ali döneminde İslâm devleti; toprakları, iktisadî gücü ve fert başına

düşen gelir seviyesi bakımından bugünün süper devleti kabul edilen ABD’den
daha iyi bir durumdaydı. Hz. Ali işte böyle bir devletin başında halifeydi ama,
halkın en fakirlerindendi. İbn Alkame anlatıyor:



Hz. Ali halife iken bir gün ziyaretine gittim. Elindeki kuru ekmeği bayat bir
süte bandırıp yemeye çalışıyordu. Kendisine, “Ey Mü’minlerin Emiri! Senin
yemeğin bu mu?” dedim.

Gözleri doldu ve ağladı. “Vallahi, dedi, Allah Resûlü’nün yediği ekmek
benim yediğimden daha kuruydu. Üzerine giydiği elbise de benim giydiğimden
daha sert ve daha kabaydı. Ben, Allah Resûlü ne yaptıysa onu yapmaya
çalışıyorum. Doğrusu ahirette O’na kavuşamamaktan çok korkarım.”

Soğuk bir kış günüydü. Üzerine giydiği elbise ise gayet incecikti ve Hz. Ali
tir tir titriyordu. O, o gün koca bir devletin reisiydi.

Bir gün yanına bir sahabi yaklaşıp: “Yâ Ali, üzerine daha kalın bir şey
giysene!” dedi. Halife az durdu ve sonra ona: “Ben, bana verilenle ancak bu
kadarını alabiliyorum.” cevabını verdi.

Elbette Hz. Ali’nin o devrede yapmak istediği kuru bir zahitlik değildi. O,
Emeviler eliyle bozulmaya yüz tutmuş bir hususa fiilî olarak karşı koyuyordu.
Devlet idaresindekiler devletin malını çarçur edemezlerdi. Hz. Ali herkesi
kendi yaşantısıyla istikamete zorluyor ve toplum içindeki umumî bozuluşu
önlemeye çalışıyordu.

Eğer mülk Allah’a ait ise, o bu yönüyle de kıymetlidir. Dünyada tasarruf
hakkı kime verilirse verilsin, mülke karşı daima saygılı davranmalı ve o mülk
saçıp savrulmamalıdır.

Kur’ân bu hususa temas sadedinde şöyle buyurur:
“Yakınına, düşküne, yolcuya hakkını ver, elindekini saçıp savurma. Saçıp

savuranlar şüphesiz şeytanlara kardeş olmuş olurlar. Şeytan ise Rabbine
karşı pek nankördür.”16

Bilmem ki, savurganlık yapıp israfa dalanlar; fert, aile, cemiyet ve millet
olarak ekonomilerinde dengesiz tüketimi esas alanlar, acaba şeytanî bir
davranış içinde olduklarının farkındalar mı?

Dağıtırken dahi, başkasının hakkı girsin veya girmesin, sırf Allah’ın mülkü
olduğu nazara alınarak israftan kaçınmak icap eder. Ayrıca malın korunması da
çok önemlidir ve bu hususta da şu tahşidat yapılır:

“Allah’ın sizi koruyucu kılmış olduğu mallarınızı, sefih kimselere
vermeyin. Kendilerini bunların gelirleriyle rızıklandırıp giydirin ve onlara
güzel söz söyleyin.”17



Burada geçen sefih, malını koruyamayacak durumda olan insan demektir. Bu
tür insanlardan bazıları aklî muvazeneleri yerinde olmadığından dolayı, bir
kısmı da sefahata alıştığından ötürü elindeki malı saçıp savurduklarından
devlet onların tasarruflarına müdahale etme durumundadır.

Böyle bir durum karşısında bazen neseben ona en yakın olan insanlar o mala
el koyarlar ve ana sermayeyi muhafaza edip o malı nemalandırarak hem onlara
bakarlar hem de Cenâb-ı Hakk’ın emanetini yerine getirmiş olurlar. Bu da
İslâm’ın mala verdiği ehemmiyetin bir başka yönüdür.

Cenâb-ı Hak, koyduğu kanunlarla senin malını ve mülkünü koruma altına
aldığı gibi, aynı şekilde sen de O’nun mülkünü korumak ve muhafaza etmekle
mükellefsin. Aynı zamanda böyle davranmak Allah ahlâkıyla ahlâklanmış
olmanın da gereğidir. Bu açıdan denebilir ki, yukarıda zikrettiğimiz âyet, bir
çırpıda hem Allah hakkını hem de kul hakkını anlatmış oluyor ve mü’min her iki
hakkı da dengeli olarak gözetmek zorundadır.

bc. Malın Dağılımında Denge
İktisatta en mühim esaslardan biri olarak kabul edilen, “malın dengeli

dağılımını temin ve belli ellerde toplanmasını önleme”, İslâm’da kendiliğinden
gerçekleşen bir husustur. Bunun için ayrıca kanun vaz’ına da gerek yoktur. Yani
sistemin işleyişi normal olarak bu neticeyi doğurmaktadır.

İslâm’da, temerküz (malın belli ellerde toplanması) karşısında tahşidat
yapma lüzumunu hiç duymayız. Zira bu negatif görüntünün ortadan kalkması,
sistemin işlerliği içinde kendiliğinden hâsıl olmaktadır. Kur’ân, sözünü
ettiğimiz esası şu şekilde açıklar:

“Allah’ın, fethedilen ülke halklarının mallarından Peygamberine
verdikleri; Allah, Peygamber, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda
kalmışlar içindir; ta ki bu mallar, içinizde zenginler arasında elden ele
dolaşan bir devlet olmasın. Peygamber size ne verirse onu alın, sizi neden
menederse ondan geri durun. Allah’tan sakının, doğrusu Allah’ın
cezalandırması çetindir.”18

Demek oluyor ki, devlet hazinesine çeşitli yollarla servet akıp gelecek ve
devletin başında bulunan şahıs veya şahıslar da onu zikredilen zümreler
arasında taksim edecekler. Bu taksim gerçekleştiği zaman da servet sadece
zenginlerin elinde bir güç olmaktan çıkacak ve malın bir elde temerküzü de
böylece önlenmiş olacaktır.



Zaten inanan insanlar, îsâr prensibi içinde, kardeşini nefsine tercih etme
duygu ve düşüncesiyle yaşamaktadırlar. Bir de sistem bu istikamette işliyorsa o
zaman İslâmî bir toplumda servetin belli ellerde toplanması hiçbir zaman söz
konusu olmaz.

Düşünün ki, ele geçen ganimetlerden beşte biri doğrudan doğruya

Efendimiz’e aitti.19 Bununla beraber O, “Ben beşte bir alırım; fakat onu da
size iade ederim.”20 buyuruyor ve en zor şartlarda bile dediğini tatbike
koyabiliyordu. Evinde aylar geçerdi de yemek yapmak üzere o evde bir ateş

yanmazdı.21

Hz. Ömer’in müşâhedesi ile, evindeki bütün eşya; bir hasır, duvarda asılı
duran tabaklanmamış bir deri ve içinde bir avuç kadar arpa bulunan küçük bir
dağarcıktan ibaretti. Bazen üzerine giydiği yeni bir elbiseyi sahabeden biri ya
teberrüken ya da ihtiyacı olduğu için ister. O da derhal çıkarıp ona verirdi.
Ardından, kendisi yine beş on yerinden yamalı eski elbisesini giyerdi.

Dahası o, çok kere geceleri üzerine örtecek bir örtü dahi bulamazdı.
Hâlbuki, ganimetlerin beşte biri elinin altındaydı ve Cenâb-ı Hak da bu malı
kendisine helâl kılmıştı. Ama her şeye rağmen O’nun davranışı hep böyle
olmuştu.

O’nun ardından gelen, bütün Raşid Halifeler de aynı şekilde yaşadı. Ben
daha bu cümleyi söylerken, sizin tedai yani çağrışımlar yoluyla nice tabloları
düşündüğünüzü biliyorum…

İşte sizin hatırınıza gelen bütün bu tablolar, yaşanmış birer hayat hikâyesidir.
Onları böyle yaşamaya sevk eden de, intisabıyla şeref duydukları İslâm’dır.

Daha sonra gelenler arasında da bu ölçüleri kendilerine düstur edinen
nicelerini görürsünüz. Çünkü onlar da örnek olarak Allah Resûlü’nü
seçmişlerdi. Zaten O’na ittiba ve iktidayı emreden âyet de buna âmirdi: “Resûl
size ne verirse onu alacak ve sizi neden menederse ondan da
kaçınacaksınız.”22

Bu ilâhî emir dün ve bugün bütün mü’minler için geçerlidir. Zira bizler için
en güzel örnekler, hem de ziyadesiyle Allah Resûlü’nde bulunmaktadır.

Cennet arzusu ve Cehennem’e girme endişesi, yani ahiret şuuru da aynı
şekilde malın temerküzünü engelleyen hususlardandır.



4. Özet
Baştan beri söylediklerimizi kısaca özetleyecek olursak, İslâm dini, malî ve

iktisadî hayatı tevhid inancına göre ele alıp öyle değerlendirmiştir. Mülk
bütünüyle Allah’ındır. İnsanlar o mülkte ancak geçici olarak tasarruf hakkına
sahiptirler. Onlara bu hakkı veren de yine Allah’tır.

Mal kazanma, insan fıtratında var olan cibillî bir duygudur. Kâinat nizamını
kuran Allah (celle celâluhu), insanla kâinat arasında bir münasebet
vaz’etmiştir. Kâinat, bir kitaptır. İnsan ise onun fihristidir. Bu kitap ve bu fihrist
arasındaki münasebeti bize şerh ve izah eden de Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan’dır.
Evet, Kur’ân bize fıtrî kanunları anlatıp izah etmektedir. Öyle ise, onun emir ve
nehiyleri insanî fıtratla asla çatışmayacaktır/çatışmamaktadır.

Cenâb-ı Hak, insanın mahiyetine yerleştirdiği duygularda nice hikmet ve
maslahatlar gözetmiştir. Mal ve mülk tutkusu da bu duygulardan birisidir. Öyle
ise, hem insana böyle bir duygu verilsin hem de dünyayı düşünmekten
menedilsin, böyle bir tezat ilâhî sistem açısından mümkün değildir.

Hiçbir fert, hiçbir karîha ve hiçbir deha, insan ve kâinat arasındaki
münasebeti tam olarak kavrayamaz. Kavrayamadığından dolayı da onlara ait
düşünce ve sistemlerde fıtratla zıtlaşmaktan kurtulamaz. Kur’ân’dır ki, bu
zıtlaşmayı ortadan kaldırmıştır.

Yoksa bütün akılları üst üste yığsanız, feylesofların mahzen-i esrar
fikirlerine müracaat etseniz ve bütün ilim adamlarının ilim adına ileri
sürdükleri düşünceleri değerlendirseniz; sonra da hayatı bunlara göre tanzime
çalışsanız, asla fıtrat kanunlarını yakalayamayacak ve sayısız noktalarda
fiyasko ve falsolar ile karşılaşacaksınız. Bilmem ki, artık burada meselenin
müşahhasıyla konuyu uzatıp vakit israf etmeye gerek var mı?

Bize öyle bir zâtın kanunları gerekmektedir ki, bizimle beraber trilyonlarca
ışık senesi ötedeki bütün kevn ü mekânı aynı anda görüp bilsin ve nizamını bu
bilgiye göre kursun. Ta ki, kurduğu nizam, fıtratın ta kendisi olsun... Böyle bir
nizamı Allah kurar ve işte O’nun kurduğu bu nizamın adı da İslâm’dır.

Eğer insanda mal kazanma, mal biriktirme duygusu olmasaydı, günümüze
kadar devam edegelen nice umran ve nice medeniyetler asla var olmayacak ve
insanlar, sıradan birer varlık olarak gelip bu dünyada yaşadıkları gibi, bir gün
bu hayattan sırasını savmış varlıklar olarak da çekip gideceklerdi.

Ayrıca mal, İslâm’da korunması gereken beş esastan biri olarak da ele



alınmakla, ona verilen kıymet ve değer anlatılmış olmaktadır. Hatta malını

muhafaza için ölen bir insan, Allah katında şehit muamelesi görecektir.23

Bütün bunları kabul etmekle beraber İslâm, ölçüyü aşıp malın mihrap hâline
getirilmesini de kınamaktadır.

Her şeyde malı ölçü alma, her şeyi onunla irtibatlandırmaya çalışma, asla
İslâm’ın tasvip edeceği bir davranış şekli değildir. Malı bütünüyle ret ve
nefyetme bir tefrit, onu her şey kabul etme de bir ifrattır. Hâlbuki İslâm, her
meselede olduğu gibi bu meselede de getirdiği prensiplerle sırat-ı müstakîmi
tespit ve tayin etmiştir.

Fert, istediği gibi mal kazanabilir; hatta zekâtını vermek şartıyla biriktirebilir
de. Ancak o, yeri ve zamanı geldiğinde, hiçbir zorlama olmadan bütün mal
varlığını Allah için ve toplumun yararına sarf eder; sarf eder de içinde kat’iyen
menfî mânâda bir şey hissetmez.

Ancak bu sisteme bir bütün olarak bakmadıkça ve sistemi bir bütün olarak
yaşamadıkça, bu neticeyi elde etmek de mümkün değildir.

Fertlerin malî durumunu dengeleyen faktörler, Saadet Asrı insanını nasıl
belli bir seviyeye getirdiyse, İslâm hangi zaman ve mekânda tatbik edilirse
edilsin, o devrin ve o yörenin insanlarını da yine aynı keyfiyete ulaştıracaktır.

Üç asırdır İslâm’la aramıza giren engeller sebebiyle bazılarına bizim bu
söylediklerimiz ütopya gibi görünebilir. Ancak kısa kesitleriyle tablolaştırmaya
çalıştığımız bu sistem, nice defalar ve nice asırlar yaşanıp hayata geçirilmiştir.
Aynı şeyin tekrarı niçin imkânsız ve ütopya sayılsın ki!
1 Fâtır sûresi, 35/13; Zümer sûresi, 39/6; Teğâbün sûresi, 64/1.

2 Enbiyâ sûresi, 21/105.

3 Mü’min sûresi, 40/16.

4 Tirmizî, daavat 36; İbn Mâce, ticârât 40.

5 Nisâ sûresi, 4/32.

6 Nisâ sûresi, 4/7.

7 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/115. Ayrıca bkz.: İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 3/379; İbnü’l-Cevzî,
Sıfatü’s-safve 1/352.

8 Buhârî, istikrâz 3; bed’ü’l-halk  6; isti’zân 30; rikak  13, 14; Müslim, zekât 33, 34.

9 Nesâî, zînet 39; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/278.

10 Necm sûresi, 53/39-41.

11 Bakara sûresi, 2/286.

12 Bakara sûresi, 2/254.



13 Buhârî, fedailü’l-ashab 9; humus 6; nafakât 6, 7; daavat 11; Müslim, zikir 80; Tirmizî, daavat 24;
Ebû Dâvûd, harac 20; edeb 109.

14 Mevlâna Şiblî, Hz. Ömer ve Devlet İdaresi 2/144-146.

15 Beyhakî, Şuabü’l-îmân 7/386-387; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/379.

16 İsrâ sûresi, 17/26-27.

17 Nisâ sûresi, 4/5.

18 Haşir sûresi, 59/7.

19 Enfâl sûresi, 8/1, 41.

20 Ebû Dâvûd, cihad 121, 149; Nesâî, fey 1; Muvatta, cihad 22; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/127,
5/316, 319.

21 İlgili hadisler için bkz.: Buhârî, et’ime 23; Müslim, zühd 22, 32, 33; Tirmizî, et’ime 48; Ahmed İbn
Hanbel, el-Müsned 2/434, 5/253, 260, 267.

22 Haşir sûresi, 59/7.

23 Buhârî, mezâlim 33; Müslim, iman 226; Tirmizî, diyât 21; Nesâî, tahrim 22, 23; İbn Mâce, hudûd 21.



E. ÜRETİM
Bütün iktisadî sistem ve doktrinleri en yakından ilgilendiren meselelerden

biri ve belki en birincisi üretimdir. Üretim, iktisadî hayatın can damarıdır.
Üretimsiz bir ekonomi düşünülemez.

Ancak İslâm’da üretimin de bağlı olduğu bazı esaslar ve onu harekete
geçiren bazı motifler vardır. İslâm ekonomisi bu esaslar ve motifler itibarıyla
da diğer ekonomik sistemlerden ayrılır.

Biz, önce bu esas ve motifleri maddeler hâlinde takdime çalışalım. Takdim
edeceğimiz maddeler, aynı zamanda üretim konusunun da bir tahkiki
mesabesindedir.

Üretimin üç esası vardır ve bu esaslar şunlardır:
1. Özel mülkiyet
2. Malın aktif olması
3. Dengeli kalkınma
Üretimin motifleri de şunlardır:
4. Zekât
5. Meşru kazanç
Şimdi bunları sırasıyla sunmaya çalışalım.

1. Üretimin Esasları
a. Özel Mülkiyet
Biz, mutlak mânâda ‘mülkiyet’ konusunu işlerken, ‘özel mülkiyet’ meselesi

üzerinde de durmuştuk. Ancak burada bazı hatırlatmalar yaparak, özel
mülkiyetin üretimle alâkalı yönüne temas etmek istiyoruz.

Özel mülkiyet, kapitalist sistemde her şeydir. Bu sistem, diğer bütün
meseleleri özel mülkiyet esasına dayayarak ekonomiyi izah etmeye çalışır.
Sistemlerini kolektivizm esasına dayandıran ve teşkilatlanmalarını hep bu esas
çerçevesi içinde yapan diğer iktisadî doktrinlerde ise, tamamen kapitalizmin
zıddı bir görüş söz konusudur. Onlar için özel mülkiyetin kaldırılması iktisadın
vazgeçilmez temel esasıdır.

Bu da, ifrata karşı bir tefrittir ki her ikisinin de dengesizlik ifade ettiği
açıktır. Birbirine zıt olmalarına rağmen aslında her iki sistem de ilâhî hakikate
karşı olmakta birleşirler. Birine göre özel mülkiyet her şey iken, diğerine göre



onu kaldırmak iktisadî doktrinlerin varoluş gayesidir.
Bu itibarla da bunlar, bâtılda kutuplaşmış iki zıt gibidirler. Ancak, her

ikisinde de bir hakikat payının var olduğunu söylemek yerinde olur. Aklın
hummalı çalışmaları vahiyle desteklenmeyince, her iki sistem de takılıp yolda
kalmıştır. Akıl, hakikati ne kadar kavrayabilir ki!.. Keşke onun sırtına
götüremeyeceği yük vurulmasaydı!

aa. Kapitalizmde Özel Mülkiyet
Kapitalizm özel mülkiyeti ilâhlaştırmış bir sistemdir. Gerekli

sınırlamaların getirilmediği bir özel mülkiyet anlayışının sonucu ise
tekelleşmedir. Monopol (tekelcilik), kapitalist sistemin kaçınılmaz bir
sonucudur. Bu sistemde kurulan kartel ve tröstler, âdeta fakir zümreleri ezmek,
onların sırtından beslenmek için harekete geçirilmiş durumdadır.

Onlara uğramayan müstahsilin ürünü halka arz edilemez. Bu sistemde, her
köşeyi bir komisyoncu kesmiştir ki, bunlar taşradan gelen emtiayı, daha
tüketicinin önüne gelmesine imkân vermeden, müstahsilin elinden almakta ve
üretici ile tüketicinin yüz yüze gelmesine mâni olmaktadırlar.

İslâm ise, bu davranışı ticarî bir ahlâksızlık kabul ederek yasaklamıştır. -
İleride ona temas edeceğiz.-

Binaenaleyh bu yönüyle birinci sistem ahlâk dışıdır. Onda ne psikolojik ne
sosyolojik ne de ekonomik planda ahlâkın müessiriyeti söz konusudur. Bir kere,
psikolojik yönüyle bu anlayış insanları hırsa çağırmakta ve hırsları
şahlandırmaktadır.

Zira ona göre, ne kazanmada ne de kazanç yollarında bir ölçü vardır.
Makyavelist bir düşüncenin gereği, kazandırıcı her yol meşrudur. O bakımdan,
daha başta, “Bu sistem psikolojik yönüyle ahlâk dışıdır.” dedik. Çünkü
insanları hırsa teşvik etmekte ve herkese, “Sen de kazanmalı, sen de elde
etmelisin. Birisi faizle para alıp bir bina yaptığına göre sen niçin
yapmıyorsun?” demektedir. Bu sistemde her zaman kazananlar, stokçularla bir
grup kartel ve tröstlerdir.

Bu anlayışa göre şekillenmiş bir toplumda, birisi, rahat koltuğunda vurgunlar
vururken, diğeri maden ocaklarında ömür tüketmekte ve kazanç olarak da,
ancak diğerinin milyonda biri kadar bir imkân elde edebilmektedir. Bu da,
sosyolojik yönden kitleler arasında husumet ve düşmanlık doğurmaktadır. Bu
açıdan kapitalizm, kitleleri birbirine düşman yapması sebebiyle gayri ahlâkî bir



sistemdir.
Kapitalizm, iktisadî yönüyle de ahlâk dışıdır. Çünkü o, bir kısım kimselerin

asalak yetişmesine sebep olmaktadır. Hiç çalışmadan, terlemeden, göz nuru
dökmeden, kafasını yormadan, beyin ameliyesinde bulunmadan, kalbini
zorlamadan para kazanan bir zümre ve sınıfın, hem de küçümsenmeyecek
oranda teşekkül ve tekevvün etmesi ve bir bakıma iktisadî hayatın da bunların
eline geçmesi, kapitalist sistemin doğurduğu en kötü neticelerden biridir. Böyle
olumsuz bir netice doğurması itibarıyla bu sistem bir kere daha gayr-i
ahlâkîdir.

ab. Komünizmin Mülkiyet Anlayışı
Özel mülkiyeti ilâhlaştırmış gayr-i ahlâkî bir sistem olan kapitalizmin

tutarsız görüşlerini izah ettikten sonra, isterseniz şimdi biraz da, komünizmin
üretim anlayışı üzerinde duralım.

Kapitalist sisteme denk ve zıt olarak kolektivizm düşüncesi etrafında
teşkilatlanan, her şeyi belli merkezlere bağlayan ve ferdin hukukunu kâle
almayan ve daha çok da Frankestein’ın hortlaklarını hatırlatan komünizm,
devletin korkunç çarkları arasında insanla beraber onların mallarını da ezip
öğütür, ferdî hürriyeti bütün bütün nefyeder ve kat’iyen kimseye özel mülkiyet
hakkı tanımaz.

Bu sistemde insan, tıpkı tek düğmeyle yanan elektrik lambaları veya
düğmeyle hareket eden bir makine hâline getirilmiştir.

Evet, komünizm, dünyada iken Allah’a muhatap olan, yeryüzünde Cennet’in
kavgasını veren, ışık hızıyla varılamaz yerlere varan, yaptığı hizmetlerle
Allah’ı hoşnut eden, ahsen-i takvîm sırrına mazhar o yüce varlık insanı, sadece
bir düğme ile hareket eden basit bir makine derekesine indirmiştir.

ac. İslâm’da Özel Mülkiyet Anlayışı
İslâm, eskilerin ifadesiyle ‘efrâdını câmi, ağyârını mâni’ bütün bir ilâhî

sistemdir. Bu yüzden, daha önce ifade edildiği gibi, onun ekonomisi, diğer
yanlarından ayrılamaz. Bu itibarla, İslâm’ın mülkiyet anlayışını kavramak ve
iyi tahlil edebilmek için her şeyden önce onun, insanı yeryüzünün halifesi
olarak tanıdığını göz önüne almak gerekir.

Evet, Allah (celle celâluhu), insanı yeryüzünde halife yapmış, yeryüzünü
onun emrine musahhar kılmıştır. O, kendisine verilen salâhiyet dahilinde



yeryüzünde tasarrufta bulunacaktır/bulunmaktadır.
Kendisine bu yüksek pâye verilen insan, evvelâ Allah’a kul olma şuuruna

erecektir. Bundan sonra, bazen hâl, bazen fıtrî ihtiyaç, bazen de bizzat fiilî
mübaşeret diliyle olmak üzere, isteyeceği her şeyi hep Rabbinden isteyecektir.

Bununla beraber insan, kevnî kanunların dilinden anlamak suretiyle
bütünüyle yeryüzünden istifade etmenin yollarını da araştıracaktır ki, bu, aynı
zamanda onun salâh ve kurtuluşa ermesinin bir yolu ve şartıdır.

Kur’ân-ı Kerim’in ısrarla bildirdiği gibi, yeryüzünün asıl vâris ve hâkimi

Allah’ın salih kullarıdır.1 Allah (celle celâluhu), salâh nispetine göre, bu salih
kullardan teşekkül eden bir cemaati yeryüzüne vâris kılmıştır/kılacaktır.

Mü’minler, mü’minlikten istifade etmenin yollarını bilemezlerse, yani
sarayın içinde bulundukları hâlde koridorda gezenler gibi hareket ederlerse,
Allah, onlara vereceği şeyi dışta gezenlere verir. Ve mü’minler, verilecek olan
şeylerden mahrum kaldıkları gibi, kendi özlerine dönecekleri güne kadar bu
dışta gezenlerin tasallutundan kurtulamazlar.

İnsana bu nazarla bakan İslâm, her meselede olduğu gibi, özel mülkiyet
konusunda da orta yolu seçmiştir. Bir taraftan, ferde mülkiyet hakkı tanırken,
diğer taraftan da onu belli prensipler doğrultusunda yönlendirerek, Allah
rızasını ve toplum menfaatlerini nazara vermiştir.

Mülk Allah’ındır. Ancak O, bu mülkü, yine kendi mülkü ve memlûkü olan
insana ariyet olarak vermiştir. İnsan, bu dünyada, o mülk üzerinde geçici bir
tasarrufa sahiptir. Ve tabiî ahirette, dünyadaki bu tasarrufunun hesabını da
verecektir.

Esasen, hem kapitalist hem de komünist sistemler özel mülkiyet meselesinde,
insanı yanlış anlayıp değerlendirmeleri sebebiyle, çok ciddî hatalara
düşmüşlerdir. Bunlardan birisi insanı ‘her şey’, diğeri ise, ‘hiçbir şey’ kabul
etmiştir.

Hâlbuki İslâm, insanı en doğru şekliyle ele alır. O, bir yönüyle âciz, zayıf ve
her şeye muhtaç bir varlık iken, diğer yönüyle de potansiyel olarak melekleri
geride bırakacak kadar kıymetler üstü kıymeti haiz bir sultandır.

Bilindiği gibi, kapitalizm, üretimi esas alarak yola çıkmış; fakat, sonsuz bir
ihtirasla sarıldığı üretimin, tüketimi körüklemeden devam etmeyeceğini
anlayınca tüketimi esas alan bir sistem hâline gelmiştir.

Şu anda kapitalizm, bir taraftan üretimi hızlandırma, diğer taraftan da kendisi



için tüketim, daha doğrusu sömürü pazarları bulma mecburiyeti gibi fasit bir
dairenin içindedir. Bu neticeye, sınır tanımayan özel mülkiyet anlayışının sebep
olduğunu söylemek de yanlış olmaz zannediyorum.

Komünizm ise, tüketimi esas alarak; fertler arasında yapılacak eşit dağıtımın,
tüketimi asgarî seviyeye indireceği hayaliyle yola çıkmıştır. Hâlbuki insanî
realiteler ve zapturapt altına alınamayan istekler tüketimi hızla artırdığından
dolayı, tüketimle yarışa giren üretim de aynı oranda artmıştır.

Böylece hem kapitalizm hem de komünizm, başladıkları noktanın tamamen
zıddına kaymışlardır. Birinin başladığı nokta, diğeri için bir netice; öbürünün
vardığı netice ise, diğeri için bir başlangıç olmuştur.

Hâlbuki İslâm, hiçbir zaman böyle bir yanlışa düşmemiştir. Zira o, hem
üretimi hem de tüketimi belli şartlara bağlamıştır. Dolayısıyla, onun kurduğu
sistem bütünlüğü içinde, birbiriyle amansız bir yarışa girmiş üretim ve tüketim
söz konusu değildir. İslâm, özel mülkiyete hak tanımıştır. Zira üretimin artması
için özel mülkiyet teşvik edici bir ön şarttır.

Şurası da bir gerçektir ki, hiç kimse neticede kendi inisiyatifine geçmeyecek
ve kendi evlâdına miras olarak intikal etmeyecek bir üretim için, bir
başkasından daha fazla çalışmaz. Nitekim bu, komünist ülkelerde açıkça
görülmüştür.

Öyle ise, ferdi çalışmaya teşvik edici faktörlerden biri olarak özel mülkiyet
gereklidir ve İslâm böyle fıtrî bir arzunun asla önüne geçmemiştir. Fakat
tüketimi hızlandırıcı saik ve sebepleri en aza indirmesi sebebiyle, İslâmî bir
toplumda talep diğer sistemlere oranla daha düşük seviyelerde kalmış ve
dolayısıyla üretim de belli bir seviyede tutulmuştur.

Ayrıca ferde aşılanan fedakârlık, diğergâmlık ve mürüvvet hisleri ile de fert,
elinde bulundurduğu ihtiyaç fazlası imkânlarını, bazen bizzat kendisi daha
muhtaç olduğu hâlde bile mü’min kardeşine vermiş ve bununla Cenâb-ı Hakk’ın
rızasını kazanmaya çalışmıştır ki, bu da yine fazla üretime sınır koyan âmiller
arasında yer almaktadır.

Bundan da anlaşılıyor ki, dengeli bir üretim için dengeli bir özel mülkiyet
şarttır. Ve yine tüketimi dengede tutabilmek için de özel mülkiyet vazgeçilmez
bir esastır.

b. Malın Aktif Olması
İslâm iktisadında üretimin ikinci önemli esası, malın aktif olması gereğidir.



Her ne kadar herkes, kendi mal varlığında tasarruf hakkına sahip ise de, bu
tasarrufun, Cenâb-ı Hakk’ın direktifleri doğrultusunda gerçekleştirilme zarureti
vardır.

Bir mü’min, mal yığıp stokçuluk yapamaz. Zira stokçuluk, malı pasifize
etmek anlamına gelir. Bu da hem toplumun hakkına bir tecavüz hem de Cenâb-ı
Hakk’ın yasaklarına karşı gelmektir.

Çünkü Cenâb-ı Hak, altın ve gümüş biriktirip, infakı (harcamayı) terk
edenleri, can yakıcı bir azapla tehdit etmektedir: “Altın ve gümüşü biriktirip
Allah yolunda infak etmeyenlere can yakıcı bir azabı müjdele!”2

Mal-mülk edinmenin fıtrî bir duygu olduğu malumdur. Esasen daha önceki
bölümlerde de bu konu üzerinde uzunca durmuştuk. Ancak şu kadarını
hatırlatmalıyım ki, stokçuluk, mal ve para tutkusunda ifrata kaymak demektir.
İfrat ise, her zaman ve zeminde zararlı olmuştur.

Aslında İslâm, malın pasifize edilmesinin tamamen karşısındadır. Onun
içindir ki, üst üste üç sene bir toprağı âtıl ve verimsiz bırakan insandan bu

toprak alınır ve onu işleyecek bir başkasına verilir.3 İleride arazi hukukuna
temas ettiğimiz yerde bu konuya yeniden döneceğimiz için şimdilik fazla
tafsilata girmeyeceğim.

İslâm’ın, malda hareketlilik politikası ve malın pasifize edilmesine karşı
aldığı kendine has tedbirler, hiçbir sistemle kıyas edilemeyecek ölçüde dengeli
ve neticeleri itibarıyla da olumludur. Onun üretime olan katkısı ise, her türlü
izahtan vârestedir.

c. Dengeli Kalkınma ve Îyne Alışverişi
İslâm’ın iktisadî yapısı içinde, üretimin üçüncü esası olan dengeli kalkınma,

‘kalkınmayı o memleketin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik şartlara uygun
olarak yapmak’ demektir.

Tayin edilen hedefe varma periyotlarını ve bu periyotlar arasındaki
zamanlamayı iyi ayarlayamayan bir ekonomik sistemde büyüme bazen çok hızlı
bazen de çok düşük seyreder ki, her iki durumda da, bir ekonomik darboğaza
girme söz konusudur.

İslâm ekonomisinde büyüme ve kalkınma, bizatihi sistemin yapısından
kaynaklanan bir denge ve ölçüye sahiptir. Öyle ki, İslâm’ın bu özelliği, Prof.
Massington gibilerini hayranlığa sevk etmiştir:



“İslâm, birbirine ters iki aşırı uç olan bolşevist komünizm ile kapitalizm
arasında, orta, dengeli ve sağlam bir yer işgal etmektedir.”4

Biz, inandığımız sistemin hakkaniyetini bir Batılının beyanına dayandıracak
değiliz. Ama fazilet ve meziyet odur ki, onu düşman dahi itiraf etsin. Kur’ân’ı
bilmeyen, Resûlullah’ı tanımayan bu şahıs İslâm’daki dengeden, diğerlerinin
ise, dengesizliğinden bahsetmektedir ve bizim için mühim olan da işte budur.

Şu hadis-i şerif, mevzuumuzla alâkası bakımından gayet çarpıcı ve dengeli
kalkınmayı bir-iki cümleyle izah etmesi yönüyle de fevkalâde vecizdir:

“Îyne alışverişi yaptığınız, sığırların kuyruğuna yapışıp ziraata hasr-ı
hayat ettiğiniz (iş olarak sanayi ve cihadı bırakıp sadece ekip-biçmekle
meşgul olduğunuz) zaman Allah, size altından kalkamayacağınız öyle bir
mezellet verir ki, yeniden dininize döneceğiniz âna kadar o mezelletten
kurtulamazsınız.”5

Bu hadislerinde Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), köyden şehre, en
ücra yerden en büyük kentlere kadar bir ticarî ahlâksızlığa dikkatleri çekerek,
âdeta, “Böyle bir ahlâksızlığa dûçâr olduğunuz zaman mezelleti bekleyin!”
ikazında bulunmaktadır.

“Îyne alışverişi” iki türlü izah edilegelmiştir:
Birincisi: Birinden veresiye mal satın alıp daha sonra aynı adama bu malı

daha ucuza ve peşin olarak satmaktır.
Bu alışverişten gaye şudur: Kişinin paraya ihtiyacı vardır. Dolayısıyla,

doğrudan para alıp, fazlasıyla ödemek faiz olacağından, böyle bir yola tevessül
edilmiştir. Hâlbuki bu şekildeki alışverişin de faizden farkı yoktur.

Bunun pratikte tatbiki şöyledir: Diyelim ki, adamın 50 milyon liraya ihtiyacı
var. Bu adam birinden bir dana ve beraberinde küçük bir eşyayı 50 milyon
liraya veresiye olarak satın alıyor. Sonra da, aynı adama danayı 50 milyon
liraya peşin olarak veriyor. Veya 50 milyon liraya veresiye olarak aldığı
danayı 45 milyon liraya peşin olarak aldığı şahsa satıyor.

Böyle bir muamele her ne kadar dıştan normal bir alışveriş şeklinde görünse
de, bunun faiz muamelesinden farkı yoktur. Bu tür bir muamele, İslâm nazarında
aynen faiz kabul edilmektedir.

İkincisi: Îyne, bir gecikme zammı uygulamasıdır. İslâm hukukçularının
ekserisi îyne alışverişinden bunu anlamıştır. Meselâ, borçlu gelir ve bu ayki



borcunu ödeyemeyeceğini söyler. Hemen onun borcuna tehir süresi ve borç
miktarı hesap edilerek gecikme zammı yüklenir.. evet, bu muamelelerin her
ikisi de, İslâmî açıdan yasaktır.

Hadiste, “Sığırların kuyruğuna tutunup da ziraatın dışında her şeyi
unuttuğunuzda...” işaretiyle anlatılmak istenen ikinci husus, üretimdeki
dengesizliktir.

Evet, İslâm’a göre üretim kaynakları olarak ziraatin yanı sıra ticaret, sanayi,
hayvancılık ve sair iş kolları da ihmal edilmemelidir. Ziraat haricinde bahsi
edilen üretim kaynaklarını bir tarafa bırakma, hem zamanla fakirleşme hem de
dünya ile rekabet etme gücünü kaybetme demektir.

Ayrıca ziraat, genellikle köylerde olur. İnsanların bütünüyle ziraatle meşgul
olması şehirleşme için önemli bir engel sayılır. Bu ise sanayi ve ticaretin
ölmesi demektir. Öte yandan, herkesin köyde bağını, bahçesini, tarlasını bırakıp
büyük kentlere akın etmesi de bir başka arızayı tevlit etmektedir.

Günümüzde olduğu gibi hızla büyüyen kentler çirkinleşecek, altyapı
probleminden hava kirliliğine kadar bir sürü sıkıntıyı da beraber getirecek ve
büyüme hızı oranında dev meselelerin doğmasına sebebiyet verecek; netice
itibarıyla yer altı ve yer üstü hizmetleri akamete uğrayacak ve işsizlik had
safhaya yükselecektir.

Hâsılı, kalkınmanın bir denge içinde yürütülmesi şarttır. Bu da ileriye matuf
belki 5-10, hatta 20-30 yıl sonrası için netice alınabilecek ölçüde master
planların yapılmasını ve bu planların arızasız bir şekilde tatbikini
gerektirmektedir.

Bu arada kalkınmada dışa bağımlı olma da kat’iyen göz ardı edilmemesi
gereken önemli bir konudur. Hangi alanda olursa olsun dışa bağımlılık,
kalkınmakta olan ülkelerin en büyük handikabıdır.

Kalkınmakta olan ülkelerde hızlı kentleşmenin doğurduğu sıkıntılara
alternatif olarak ortaya konan köye dönüş projeleri üzerinde de hassasiyetle
durulması gerektiği kanaatindeyim ki, yukarıda zikredilen hadisten bu mânâyı
da anlamak mümkündür. Ayrıca hadiste, medeniyetten sonra bedeviyete geri
dönüş veya bedeviyette ısrara ait esasları da görebiliriz ki bunların hepsi bir
bakıma mezellet ve meskenet vaad eden şeylerdir.

Son olarak, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), mezelletin ortadan
kalkmasını dine dönme şartına bağlamaktadır. Dine dönme, “dinin bir bütün



olarak yaşanması” demektir. Konumuzla ilgili olarak dinin, kalkınma
mevzuunda sunduğu teklifler aynen yaşanmazsa, mezelletten kurtulmak mümkün
olmayacaktır. Kalkınmanın dengeli olması, bu yönüyle de ehemmiyet arz
etmektedir.

2. Üretimin Motifleri
a. Zekât
Zekât, İslâm’ın temel rükünlerinden biridir. Zekâtta gerek fert, gerekse

cemiyet adına birçok fayda ve hikmetler vardır.
Zekâtın mevzumuzla alâkalı yönü, onun mükellef mü’minleri üretime teşvik

eden bir esas olmasıdır. Zira mü’minin zekât verebilmesi için, zekât nisabı
kadar malı olması gerekir. Bu ise onu kazanmaya ve üretmeye zorlar.

Böyle bir mülâhaza ile çalışan bir insan, kendini hep ibadet neşvesi içinde
hisseder ve birini bin yapmaya gayret gösterir. Bu da hiç şüphesiz üretime
müspet yönde katkı sağlar.

Zekâtta aynı zamanda cebrî bir lütuf, tatlı bir zorlama da söz konusudur.
Zekât sorumlusu olarak elinde âtıl altın, gümüş vs. bulunan bir insan bilir ki,
eğer çalışıp servetini nemalandırmazsa, her sene vereceği zekâtla elindeki
sermayesi bir müddet sonra nisap miktarının altına düşecek ve o
fakirleşecektir.

Sermayeyi böyle âtıl bırakıp tükenmesini beklemek akıl kârı olmadığına
göre, bu insan hep çalışıp kazanmayı düşünecektir. Bunun için, onu ya bizzat
kendisi çalıştıracak ve ticaret vasıtasıyla nemalandıracak ya da bir başkasıyla
çeşitli ticarî ortaklıklar tesis ederek hem kendisi kazanacak hem de başkasına
kazandıracaktır. Hangi yolla olursa olsun, netice itibarıyla mal ve hizmet
üretimi artacak, bundan herkes kazançlı çıkacaktır.

İşte zekât böyle tatlı bir zorlama yolu ile bir taraftan sermayeyi aktif hâle
getirirken, diğer yönden de üretime hiç de küçümsenmeyecek seviyede katkıda
bulunacaktır.

Hemen ifade etmeliyim ki, İslâm’dan başka hiçbir iktisadî sistem, üretim
adına zekât gibi bir avantaja sahip değildir. Bu özelliği itibarıyla da İslâm
iktisadı tektir ve başka hiçbir sisteme de benzememektedir.

Ayrıca zekât, zengin ve fakir arasındaki uçurumu kapatan sosyal bir
müessese olması itibarıyla, iktisadî hayata tesir eden önemli faktörler



arasındadır.
Bir cemiyette, sosyal dayanışmanın temin ve devamı, tabakalar arasında

uçurumlar meydana getirilmemesine ve boşluk bırakılmamasına bağlıdır. Yani,
havâs (üst) tabaka avamdan ayrı kalmamalı; zengin-fakir arasındaki irtibat
kat’iyen koparılmamalıdır ki, toplumda anarşi meydana gelmesin.

İslâm toplumunda sosyal tabakalar arasında bu irtibatı temin eden en önemli
dinamiklerden biri, belki de en birincisi, hiç şüphesiz zekât ve diğer
yardımlaşma yollarıdır. Çünkü zekât sebebiyle zenginden fakire doğru sımsıcak
bir şefkat ve mürüvvet inerken, fakirden zengine doğru da minnetsiz bir saygı
ve hürmet yükselir.

Diğer sistemlerde, bu iki sınıf arasında bahsi edilen irtibatı sağlayacak bir
esas olmadığı için hep kin, nefret ve düşmanlık hükümfermâ olmuştur. Oysaki,
İslâm’ın hayata hayat olduğu zaman ve mekânlarda, zekât köprüsüyle zengin-
fakir birbiriyle bütünleşmiş ve bu iki sınıf arasında sevgi, yardımlaşma ve
dostluk hâkim olmuştur.

b. Meşru Kazanç
İslâm, kazanmayı meşru olma şartına bağlamıştır. Meşru olmayan kazanç,

İslâm nazarında merduttur, reddedilmiştir. Daha önce bir başka bölümde meşru
olan ve olmayan kazanç yollarını arz ettiğimizden, burada bir kere daha aynı
şeyleri tekrar etmeye gerek görmüyoruz. Ancak, üretimle meşru kazanç
arasındaki münasebete kısaca temas etmekte fayda var.

İslâm, kul hakkına büyük önem vermiştir. Herkesin hesap endişesiyle
titrediği kıyamet gününde, hiçbir suale tâbi tutulmadan Cennet’e girecek olan

şehidin bile hesap vereceği tek husus, kul hakkıdır.6 Onun için her mü’min,
üzerinde başkasına ait bir hak varken ölmekten şiddetle içtinap eder. Böyle bir
inanç, insana kendi kazancına başkalarını ortak etme hasletini de kazandırır.
Zira içinde bir başkasının alın teri bulunmayan hiçbir kazanç yok gibidir.

İçinde bir başkasının hakkı olmayan kazanç, beraberinde vicdan huzurunu da
getirir. Vicdanen huzurlu bir insan ise, çalışırken daha bir aşk ve şevkle çalışır.
Bu da yüzde yüze varan bir oranda üretime ve dağıtıma bir katkı ve ekonomide
denge demektir.

Kapitalist bir sistemde, fertlerin vicdanen huzurlu olması mümkün değildir.
Çünkü bu tür sistemlerde ahiret inancı olmadığı için fertler, birbirini sömürü
unsuru olarak görürler. Dolayısıyla fertler, yaptıkları işlerde hukuk ve mantık



açısından kendilerini mazur görseler de vicdanen huzursuzdurlar. Zira vicdan,
tefessüh etmemişse hep doğruyu söyler ve doğruya meyleder.

Kapitalist sistem ve bu sisteme entegre olmuş insanın hâli ne ise, komünist
sistemde de durum bundan daha farklı değildir. Ayrıca, komünizm ferdi
kolektifleştirmenin yanında aynı zamanda onu yalnızlığa da itmiştir. Bu sistem
için, cemiyet ve o cemiyeti meydana getiren fertler hiçbir mânâ ifade etmezler.

Komünist sistemin temel dinamikleri, devlet ve o devlet sistematiğini elinde
tutan bir avuç insandır. Diğer insanların fert olarak da toplum olarak da hiçbir
kıymet ve değerleri yoktur. Kazanmanın sınırı, bizzat devlet tarafından tespit
edilmiştir.

Kazanma şekline gelince; bunda komünist sistem ile kapitalist sistem
arasında hiç de ciddî bir fark yoktur. Yani kazandıran her yol meşrudur.
Hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet gibi şeyler, ispat olunduğu takdirde suçtur ama
fert, kendi muhasebesi içinde onlara suç nazarıyla bakmaz. Zira gerek kapitalist
gerekse komünist sistemde, ferde bu şuuru kazandıracak hiçbir dinamik yoktur.

İslâm ise, Allah korkusu, ahiret inancı vb. inanç esaslarıyla insana kendi
kendini sorgulamayı öğretir. Bu itibarla, bu sistemde inançlı insan büyük
ölçüde suç işlemez. Şayet işlerse, işlediği suçtan dolayı vicdan azabı çeker ve
bizzat kendisi gider adalete teslim olur. Evet, İslâm, insana iman kaynaklı
verdiği ulvî duygularla, insanın elinden tutar, onu hakikî insan hâline getirir ve
sonra da sağlam bir rükün olarak onu yeniden topluma iade eder.
1 Bkz.: Enbiyâ sûresi, 21/105.

2 Tevbe sûresi, 9/34.

3 Mevsılî, el-İhtiyar s.384; Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslâmiye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu
7/191-192.

4 M. A. Mannan, İslâm Ekonomisi s.147.

5 Ebû Dâvûd, büyû 54; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/42, 84.

6 Müslim, imaret 117,119, 120; Nesai, cihad 32: Muvatta, cihad 31.



F. GELİR KAYNAKLARI
İslâm’ın meşru kabul ettiği gelir kaynakları bazı kasıtlı çevrelerce sadece

ganimet ve zekâta inhisar ediyor gibi gösterilmektedir. Gerçi bu iki kaynağın
küçümsenecek hiçbir yanı yoktur ama, İslâm’ın meşru kabul ettiği gelir
kaynakları sadece bu iki kaynaktan ibaret de değildir.

Biz, hem bu kasıtlı çevrelere cevap olması hem de İslâm’ın ekonomik
yapısının bir yanının daha vuzuha kavuşturulması düşüncesiyle bu konu
üzerinde bir miktar daha durmak istiyoruz.

Her fert, içinde yaşadığı topluluğun bir başka topluluk karşısında âciz
duruma düşmemesi için gayret gösterir. Hele bu fert Müslüman ve hele bu
topluluk da İslâm topluluğu ise. Zira her Müslüman, her şeyden evvel şöyle
düşünür:

“Ben gerektiğinde milletim için canımı feda etmeye hazır olmalıyım. İktiza
ettiği hâl ve durumlarda bütün malımı ve bütün servetimi o yolda seve seve
harcamalıyım.

Hatta milletimin hep aziz kalabilmesi için nefsim adına bazı zorluklara
katlanmasını da bilmeliyim. Zira millet hâlinde mesut yaşayabilmek için,
milletin bir ferdi olarak benim böyle davranmam şarttır.

Çünkü saadet milletçe paylaşıldığı ölçüde saadettir. Yoksa bir kısım
azınlığın mesut olması, millet mutluluğu sayılamayacağı gibi, bazen değişik
felâketlere de sebebiyet verebilir.

Bir toplum en az yüzde doksanıyla huzurlu olmalıdır ki, millet de huzurlu
sayılabilsin. Geri kalan kesim için de el ele verilmeli ve onların da en kısa
zamanda aynı seviyeye ulaştırılmasına çalışılmalıdır.

Aç bir komşum varsa ben nasıl tok uyuyabilirim ki.. kalbî hayatı yıkılmış bir
yakınım varsa, ben nasıl mesut olmaktan söz edebilirim ki.. ben, hayatımı da,
saadetimi de milletimin mutluluğunda görüyorum.

Çarşı ve pazar menfî durumunu koruduğu müddetçe ben nasıl yumuşak bir
döşekte yatabilirim. Yediğim şeyler nasıl olur da diken gibi boğazıma takılmaz.
Madem ben hayatımı içinde bulunduğum milletten alıyorum, öyle ise ben de,
Cenâb-ı Hakk’ın bana verdiği her şeyi sarf ederek, milletin şu mâkus tali’ine
yeni bir veche kazandırmaya çalışmalıyım.

Eğer bir gün tükenir, biter ve ayaklar altında çiğnenir gidersem, işte o zaman



yapacağım bir şey kalmadığı için Rabbimin huzuruna alnım açık olarak
çıkabilirim. Aksine, zerre miktar dermanım oldukça hayatımın en son hamle ve
çırpınışlarını tahakkuk ettirmeye çalışmazsam, işte o zaman da kendi
akıbetimden endişe ederim.”

İslâm, ferdî planda insana bu şuuru verdiği için her fert, sadece kendi
hayatını yaşama gibi bir basitliğe düşmez. Onun hayatında bütün bir milletin
nabzı atar. Fakat bu, hiçbir zaman şuyûîlik (sosyalizm) mânâsına da gelmez.

İslâm’da herkesin ortak olduğu sadece üç madde vardır: Su, ateş (enerji
kaynakları) ve bir de otlak.1

Bunların dışında her fert meşru dairede kazanma ve mülk edinme hakkına
sahiptir. Her ne kadar bazı fakihler, bu üç maddeye bir dördüncüsü olarak
madenleri de ilave etmişler ise de, fukahânın büyük bir ekseriyeti, madenleri
hususî mülkiyete dahil ederler. Yani fertler madenleri işletir ve devlete belli

bir vergi verdikten sonra arta kalanını kendi mülkiyetlerine geçirebilirler.2

Mevzuun başında, İslâm’ın meşru saydığı gelir kaynaklarını sıralayacağımızı
söylemiştik. Bizim bu kaynaklara bakışımız da yine tevhid esasına göredir.

Bununla bir kere daha şu disiplini hatırlatmak istiyorum: Mülk Allah’ındır.
Allah (celle celâluhu), bizler için hangi malı helâl kıldı ve meşru kabul ettiyse,
İslâm’ın gelir kaynakları bu sınırlarla tahdit edilmiştir.

Yani İslâm iktisadında para getiren her şey meşru ve mubah değildir. İslâm
bu yönüyle de diğer sistemlerden ayrılır. Şu kadar ki, İslâm’ın meşru kabul
ettiği gelir kaynakları, bütün insanların ekonomik hayatını ayakta tutacak kadar
da yeterlidir.

Binaenaleyh, Allah (celle celâluhu), iktisadî hayatta bütün gayri meşru
yolları yasaklamıştır. İslâm’da faiz, ihtikâr, karaborsa, rüşvet ve daha değişik
spekülasyonun her çeşidi yasaktır. Allah (celle celâluhu) Kur’ân’da daima
insanları meşru çalışmaya ve meşru kazanca teşvik eder.

1. Meşru Gelir Kaynakları
Şimdi de, İslâm’ın meşru kabul ettiği bir kısım gelir kaynaklarını maddeler

hâlinde sıralamaya çalışalım. Ben burada her biri tek başına müstakil bir
mevzu olan bu hususları sadece ekonomiyle irtibatlı olmaları yönüyle ele
almayı ve fazla ayrıntıya girmeden özetle takdim etmeyi düşünüyorum.

a. Avlanma



Avlanmada herhangi bir kayıt söz konusu değildir. Yani ister karada, ister
havada ve isterse suda olsun, her çeşit avlanma buna dahildir. Kur’ân, bu
meseleyi birçok âyetiyle ele alır ve mü’minlere böyle bir gelir kaynağı
hususunda referanslar verir, hatta onları bu işe teşvik eder:

“İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz.”3

Buradaki emir ibâha, yani avlanmanın mubahlığını belirtmek içindir. Ancak
böyle bir ibâhanın altında teşvik de vardır. Avlanma karada olabileceği gibi
denizde de olabilir. Ve bu hususla alâkalı olarak Kur’ân’da aynen şöyle
buyrulmaktadır:

“ Ta z e et yemeniz, takındığınız süsleri edinmeniz ve Allah’ın bol
nimetlerinden faydalanmanız için -ki gemilerin onu yara yara gittiğini
görürsün- denizi boyun eğdiren de O’dur. Belki (anlar ve) şükredersiniz.”4

Rahmân sûresinde de, denizden çıkarılabilecek şeylere ayrıca dikkat çekilir:
“Bu iki denizden de inci ve mercan çıkar. Öyleyken, Rabbinizin

nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?”5

Cenâb-ı Hakk’ın yer, gök ve denizlerde sonsuz denecek ölçüde nimetleri
vardır. Yeter ki insanoğlu bu nimetlere ulaşabilmenin yollarını keşfetsin. Bunu
yaparken de fıtrat kanunlarına aykırı hareket etmesin. Ve elde edeceği neticeye
fıtrat kanunları içinde ulaşsın.

Şu bir gerçektir ki, günümüzün insanı, Cenâb-ı Hakk’ın denizlerde stok ettiği
bunca nimetlerden istifade etmesini tam bilmemektedir. Hâlbuki denizlerden
ifrata kaçmadan ve suiistimale girmeden pek çok şekilde yararlanmak
mümkündür.

Bugün denizleri berbat edip kirletenler, Cenâb-ı Hakk’ın bu büyük nimetine
karşı nankörlük etmektedirler. Dolayısıyla şimdilerde insanları rızık
endişesiyle korkutup ümitsizliğe düşürenler nasıl bir yanılgı içinde olduklarını
anladıklarında çok utanacaklardır.

Onlar böyle davranacaklarına, var olan nimetlerden istifade yolunu
araştırsalar ve aynı zamanda mevcut suların muhafazasına çalışsalar, herhâlde
daha isabetli bir yol takip etmiş olurlar.

Burada söylediklerimiz, sadece deniz ve nehirlerle de sınırlı değildir; kara
ve havanın da bizden beklediği aynı duyarlılıktır.

Sadece üniversitelerde çevre sağlığı ile alâkalı kürsüler kurmak, paneller



düzenleyip konferanslar vermekle dünyayı tehdit eden kirliliğin önünü almak
mümkün değildir. Esas olan, çevreciliğin bir şuur hâline getirilmesi; konferans,
seminer ve panellerde söylenenlerin hayata geçirilmesidir.

Ne yazık ki günümüzde denizler, çok azı müstesna, bütünüyle kirli
durumdadır. İçlerinde yaşayan canlılar, birer zehir stoku gibidir. Bu yüzden de
insanımız, deniz ürünlerine karşı kuşkulu davranmakta haklıdır. Bütün bunlara
sebep olan da teknik imkânların kontrolsüz ve sorumsuzca kullanılmasıdır.

Hava kirliliği korkunç boyutlarda seyretmekte ve kullanılan bazı maddelerin
atmosfere menfî yönde tesir ettiği de artık herkesçe bilinen bir gerçektir.
Bugünün insanı âdeta elindeki matkapla kendi tavanını delmektedir. Bu durum,
Batılı ülkeleri belki yarım asırdır endişelendirmektedir. Kendi elleriyle
kirlettikleri bu tertemiz dünyayı bırakıp gitseler bile kurtulamayacaklardır. Zira
şimdiden fezayı bile kirletmiş bulunuyorlar.

Birkaç sene öncesine kadar bizim kıyılarımız, bizim denizlerimiz, Batılı
düşünür ve yazarlar tarafından destanlaştırılıyor; hatta bazen bunlar nefes
almak için bizim ülkemize koşuyorlardı. Aslında Cenâb-ı Hakk’ın bizler için
hazırladığı nimetlerden istifade yolunu, onlar hep bizden öğrendiler. Fakat
şimdi bizim hâlimiz, onların bize çıraklık yaptığı devirlerdeki hâl ve durumdan
daha vahim bir vaziyet arz etmektedir. Bu gidişe bir dur diyen çıkmazsa, bu
dünyanın akıbeti hakikaten endişe vericidir.

Denizlerden istifade ettiğimiz dönemlerde inci-mercan bizim gündelik
kullandığımız nesneler arasında ve en mebzul, en bol süs eşyalarımızdandı.
Avrupalı ihtimal o sıralarda inci ve mercanı ancak rüyalarında görüyordu. Biz
zengindik; onlar ise, bizim elimize bakıyorlardı. Hâlbuki durum şimdi tamamen
değişti. Ümidimiz, bu değişmenin de bir gün değişeceği istikametindedir. Ne
var ki, bu da, ancak kevnî kanunlardan istifade ile mümkün olacaktır.

Zira Cenâb-ı Hak, dört bir tarafımızı, bildiğimiz-bilmediğimiz nadide
nimetleriyle donatmıştır ki, Kur’ân-ı Kerim, şu âyetiyle bu hakikati seslendirir
ve dikkatimizi o nimetlere çeker:

“Allah’ın, göklerde olanları da yerde olanları da buyruğunuz altına
verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmez
misiniz?”6

Bence mühim olan, bu nimetlerden en iyi şekilde istifade etmektir. Evet,
İslâm’ın meşru kabul ettiği kazanç yollarından istifade ederek güçlü ve geniş



imkân sahibi olmak, bir şükür yoludur.

b. Madenler ve Yeraltı Zenginlikleri
“Rızkı yerin derinliklerinde araştırınız.”7 sözü hadis kriterleri açısından

zayıf olsa da ifade ettiği gerçek bakımından üzerinde hassasiyetle durulması
gerekli olan bir husustur.

O günün insanı sadece elinde sabanıyla yeri yararak ekip biçtiği bitki
ürünleriyle bu hakikate fiilî olarak iştirak ederken artık günümüzde yeraltı
zenginliklerinin nasıl bitmez ve tükenmez birer rızık vasıtası olduğu herkesin
malumudur. Ne ki, günümüzün insanı yeni yeni bu nimetlerin mevcudiyetine
uyanmaktadır.

Biz Müslümanlar, elimizdeki sonsuz denecek ölçüdeki bu zenginlik
kaynaklarını kullanamıyorsak bunun vebali tamamen bize aittir. Bugün dünya
ekonomisinin temel unsurlarından biri ve belki en birincisi petroldür. Petrol
uğruna devletler kurulup devletler yıkılmaktadır. Oysaki Müslümanlar
ellerindeki bu geniş imkânı kullanamamakta, sözde kullananlar da onu israf ve
tebzîr ile saçıp savurmaktadır.

Aslında bir zamanlar hasım bir dünyayı, Osmanlı’yı yıkmaya sevk eden en
büyük âmil, coğrafî konumu itibarıyla onun bir kısım yeraltı zenginliklerine
sahip olmasıydı. Bu konuda Abdülhamid’in akıllara durgunluk veren siyasî
manevralarına mağlup düşen Batılı, Müslümanları birbirine düşürme planıyla
arzusuna kavuştu ve parçaladığı devletçikleri kendi hesabına sömürmenin
yollarını buldu. Daha sonraları ise zavallı İslâm âlemi periyodik bir
zamanlamayla hep el değiştirdi durdu. Aslında bu, onun kendisine sahip
çıkmamasının cezasıydı.

Mehlika Sultan’a âşık yedi genç gibi Batı aşkıyla yanıp tutuşan zavallı
Müslüman ülkeler, atlarını Batı yamaçlarına doğru mahmuzlarken, onlar da
sinsi yöntemlerle bizim dünyamıza yöneldi ve Afrika’da, Arap Yarımadasında,
Suriye’de, Mısır’da, Azerbaycan’da, Çeçenistan’da, Kırgızistan’da bizim
değişik imkânlarımızı ve hususiyle de petrol rezervlerimizi işletmeye ve doyma
bilmeyen bir iştah ve hırsla kullanmaya başladılar.

Tabiî ki bu arada bizi hep birbirimizle vuruşturma hususunu da bir an bile
akıllarından çıkarmadılar. Kurdukları istihbarat servisleriyle içte ve dışta
Müslümanları birbirine düşürdüler ve dünya haber ağlarını ellerine geçirerek
bizleri hep istedikleri istikamete yönlendirdiler. Dahası uydurdukları yalan



haberlerle, akla hayale gelmedik komplolarla Müslüman’ı Müslüman’a
kırdırdılar.

Burada bazı ülkelerin başına kendi piyonlarını yerleştirdi ve ardından da
onları kendi sefil arzularına alet ettiler. Ellerinde kalan üç-beş kuruşu da silah
satarak ellerinden aldılar. Sonra da o silahlarla onları birbirine kırdırdılar.

Aslında, birbirinden kopuk bu milletlerin yan yana gelip yekvücut olması ve
bu vücuda asil ve necip milletimizin baş olarak geçmesi Batılının her zaman
kâbuslu rüyası olmuştu. O, buna mâni olmak için o gün elinde bulunan bütün
imkânları kullandı; bundan sonra da kullanmaya devam edecektir ama, ihtimal
bu konudaki mücadele çetin geçecektir. Çünkü şu anda dünya imkânları onların
elinde. Oynayacakları oyunlarda, ihtimal, verdiklerinin yüz mislini
alacaklardır.

Ne Amerika ne Rusya ne de bir başka ülke, Müslümanların üçüncü bir güç
olarak ortaya çıkmasını isteyecektir. Onun için de ellerinden gelen her türlü
oyun ve entrikadan geri kalmayacak ve bizi geri bırakmaya çalışacaklardır.
Şimdi isterseniz bu istitradî notu burada bitirip madenler bahsine dönelim.

İslâm hukukunda madenlerle ilgili ayrı bir bölüm vardır. Orada, hukuk
açısından madenlerin nasıl ve kimler tarafından işletilebileceğine ve bunun
karşısında devlete ne ölçüde vergi vereceğine dair tafsilatlı bilgi
verilmektedir. Biz mevzumuzla alâkalı olmadığı için meselenin o yönünü
mevcut fıkıh kitaplarına havale ile beraber sadece bir hususa işaret edip
geçeceğiz.

Malikî mezhebine göre, yeraltı madenleri umumîdir ve milletin ortak malıdır,
devlet tarafından işletilir. Hâlbuki diğer üç mezhebe göre bunları özel
kuruluşlar da işletebilir. Teşkilatını kendisi kurar ve devlete belli ölçüde hisse

verir, geri kalan da o madeni işletenin olur.8

Yeraltı zenginlikleri sadece günümüzde adı bilinen madenler değildir.
İleride kim bilir nerede ve nasıl madenler çıkarılıp insanlığın hizmetine
sunulacaktır. Ayrıca fıkıh kitaplarında, çeşitli kazılarla elde edilen kıymetli
eşya ve hazinelere ait hükümler de ele alınıp incelenmiştir.

Görüldüğü gibi, İslâm’ın meşru kabul ettiği gelir kaynaklarından yeraltı
zenginlikleri uçsuz bucaksız bir yekün teşkil etmektedir. Önemli olan bunlara
sahip çıkıp akıllıca kullanmaktır.

c. Ticaret



Ticareti teşvik eden yüzlerce hadis-i şerif vardır:
“Başkasını aldatmayan sadık tüccar, ahirette nebiler, salihler ve

şehitlerle beraber haşrolur.”9

“Dürüst tüccar, hiçbir gölgenin olmadığı o günde Arş’ın gölgesinde
haşrolacaktır.”10

“Rızkın onda dokuzu ticarettedir.”11

Bu kabîl hadislerin daha nicelerini sıralamak mümkündür.
Görüldüğü gibi İslâm, mü’minleri açıktan açığa ticarete teşvik etmektedir.

Bu itibarla da İslâmiyet’in bir bütün olarak yaşandığı devirlerde ticaret en
verimli bir vasıta olarak kullanılmış ve o dönemde dünya piyasa ve pazarlarına
büyük ölçüde Müslümanlar hâkim olmuşlardır.

Daha Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) devrinde Müslümanlar Medine
pazarına yerleşmiş ve o güne kadar pazar ve piyasada hâkim olan yabancıları
bu pazardan söküp atmış, ticareti bütün bütün ellerine geçirmişlerdir.

Malumdur ki, Efendimiz Medine’yi şereflendirmeden önce Kureyza,
Kaynuka ve Nadır çarşıları bütünüyle başkalarının elindeydi. Altın ve gümüş
piyasasını da onlar ellerinde tutuyorlardı. Sarraflık işine de yine onlar hâkimdi.
Hatta Medine’nin en büyük ticaret adamları onların arasından çıkıyordu.

Zaten Medine halkı da büyük bir ekseriyeti itibarıyla rençberdi, müstahsildi.
Onların arasında ticaret yapan çok az sayıda insan vardı. Elbette bunda, bugün
dünya ticaret hayatına hâkim olanların oyununun tesiri büyüktü.

O dönemde Medine’li biri ticarete atılsa, ticareti elinde tutanlar birlik olup
onu iflas ettirinceye kadar uğraşırlardı. Bu itibarla da bir Medinelinin ticarette
derlenip toparlanması mümkün değildi.

Hâlbuki, Efendimiz’in Medine’ye teşrifinden kısa bir zaman sonra, bu
pazarlarda ticaret yapan yabancıların tesiri bütün bütün kırıldı. Evet, hepsi de
teker teker piyasadan çekilip gitti ve gidip başka yerlere sığındılar. Daha
sonraki yıllarda ise Arap Yarımadasını da tamamen terk ederek başka yerlere
göç ettiler.

O günün akıllı Müslümanları, kendi pazar ve çarşılarında istismara imkân
vermemişlerdi. Ticareti, kendi kurallarına göre ve akıllıca değerlendirmişlerdi.
Onun için de kısa zamanda hepsi güçlenmiş ve servet sahibi olmuşlardı. Ama
gerektiği anda da bütün servetlerini Allah için vermeyi biliyorlardı.



Emevî, Abbasî ve Osmanlı devirlerinde de Müslümanlar ticarî hayatın
önemli bir kesimini ellerinde tutmayı başarabilmişlerdir. Bu dönemde büyük
tüccarlar gemiler dolusu malı çeşitli ülkelere götürüyor, oralarda pazarlıyor ve
ülkelerine önemli miktarda para akışı sağlayabiliyorlardı.

Bu hep böyleydi, çünkü ticareti bizzat teşvik eden Allah Resûlü idi ve
ticarette muvaffak olanlardan biri de hiç şüphesiz Allah Resûlü’nün bizzat
kendisiydi. Bi’setten evvel Hz. Hatice’nin ticaret kervanlarını bir süre
Efendimiz idare etmiş ve ona (radıyallâhu anhâ) büyük bir servet de
kazandırmıştı ki, daha sonra Hz. Hatice bütün bu serveti İslâm uğrunda
harcayacaktı. Hem öyle bir harcayacaktı ki, ihtimal, vefat ettiğinde elinde-
avucunda hiçbir şey kalmayacaktı.

Ticarette Hz. Osman (radıyallâhu anh) gibilerin durumu ise âdeta bir
destandır. Medine’ye geldiğinde o da zengin sayılmazdı. Ancak, kısa zamanda
ticaret yoluyla öyle bir servete sahip olmuştur ki, Tebuk seferine hazırlanan

orduyu tek başına teçhiz edebilmişti dense mübalağa yapılmış olmaz.12

Başlangıcı itibarıyla milletimiz için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. İki-üç asır
öncesine kadar ticarî üstünlüğümüz bir tarihî realitedir. Öyleki, o gün Batılı
bizimle münasebet peşindeydi. Krallar bizden aldıkları ihsan ve atiyyelerle
devlet idare ediyorlardı. Atımızın üzengisini öpmek onlar için âdeta kaderin
kendilerine bahşettiği bir tali’lilikti.

Son iki-üç asır esas alınarak bunlara itiraza kalkışılmamalıdır. Zira bu
yıllarda bütün düşman güçler bizi ifnâ ve yok etmek için bir araya gelip en
amansız saldırışlarla üzerimize üşüşmüşlerdir. Zaten iç kargaşa ile başı dertte
olan milletimiz bir de dış saldırılarla tamamen çökertilmiş; çökertilmekle
kalmamış, elinde avucunda ne varsa harp tazminatına yatırmak zorunda
bırakılmıştır.

Bu meş’um dönemde İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika, Rusya, hatta ta
Çin’e kadar bütün devletlerin tek hedefi gelip Osmanlı mirası üzerine
konmaktı.

Bütün dünya bu hedefe ulaşabilmek için her yolu deniyor, her vesileyi meşru
sayıyordu. İçimizdeki etnik grupları tahrik ediyor, mezhep kavgalarını
kızıştırıyor, hatta onları el altından silahlandırıp başımıza musallat ediyor ve
belimizi doğrultmamıza fırsat vermiyordu.

Evet, bu dönemde bütün bir hasım dünya, bizi sömürmek için ellerinden



gelen her şeyi yapıyor ve belli ölçüde emellerine de ulaşabiliyorlardı. Bugün
ticarî sahadaki iflas etmiş durumumuz bir ölçüde bize ait miskinlik ve
tembellikten kaynaklansa da, meselenin kökünde böyle bir ihanete uğramanın
getirdiği bir kısım tersliklerin mevcudiyeti de bir gerçektir.

Sadede dönüyoruz. Gelir kaynakları açısından ticaret çok mühim bir
rükündür. Mü’minler becerebildikleri devirlerde fert, cemiyet ve toplumun
servet ve hazinelerine ticaret kanalıyla hiç de küçümsenemeyecek ölçüde
katkılar sağlamış ve milletçe önemli servetler elde edilmiştir.

İslâm’ın meşru gördüğü, hatta teşvik ettiği bu kanal, eğer günümüzde de tam
değerlendirilebilse, değerlendirilip dışa açılma imkânı sağlansa, aynı seviyeye
ulaşmak hiç de zor olmayacaktır.

d. El Sanatları
İslâm’ın meşru gelir kaynağı olarak kabul ettiği yollardan biri de el

sanatlarıdır. El emeği ile yapılan bütün sanat dalları, İslâm’ın temel esprisine
uygun olmak kaydıyla bu sahaya girer. Kilim ve halıdan tutun da, ince el
işlerine, ondan da kakma ve sedef işleme sanatlarına kadar hepsi bizim için
hem birer bedâyi hissimizin ifadesi hem de birer gelir kaynağıdır.

Belli bir dönemde atalarımız, her sahada olduğu gibi bu hususta da dünya
kadar ölümsüz eser meydana getirmiş ve başkalarını hayran bırakmışlardır. El
sanatıyla alâkalı teşvik edici birçok âyet ve hadis vardır. Bu husus başka bir
zaman ve başka bir kitapçıkta müstakillen ele alınabilir.

e. İşçilik
Diğer bir gelir kaynağı da, hiç şüphesiz el emeği ve alın teriyle elde edilen

gelir ve kazançtır.
Gerçi devrimizde ecîr yani işçi olmaya karşı bir reaksiyon var ve hiç kimse

ücret mukabili işçi olmayı çok arzu etmemektedir ki, bugün fabrika ve değişik
iş yerlerinde görülmekte olan değişik davranış ve hareketler bu düşüncenin bir
çeşit dışa yansımasından başka bir şey değildir.

Esasen işi biraz daha derinden kurcalayacak olursak, bazılarındaki bu
reaksiyonun çalışmaya karşı değil, haksız servet biriktirmeye karşı olduğunu
görürüz. Bazılarında da düşmanlık, haklı veya haksız olduğuna bakılmadan,
doğrudan doğruya servetin kendisine karşıdır.

Bu hareketin altında da şu anda yıkılıp gitmeye yüz tutmuş bir sistemin
insanları iğfal etmesi yatmaktadır. Evet, senelerce bu milleti komünizme



çekmek isteyenler, işçiyi de hep kendi menhus emellerine alet olarak
kullanmışlardır.

Hâlbuki işçilik de Cenâb-ı Hakk’ın takdir ettiği ve Efendimiz’in de
(sallallâhu aleyhi ve sellem) teşvikte bulunduğu çalışma şekillerinden biridir.
Daha önce de zikrettiğimiz bir âyeti burada tekrar etmekte fayda var:

“De ki: Amel edin, işleyin. Allah, Peygamberi ve mü’minler sizin
işlediklerinizi göreceklerdir.”13

Efendimiz ise, bir hadislerinde: “Allah, elinin emeği ile geçinen mü’min
kulunu sever.”14 buyurmaktadırlar.

Demek oluyor ki, becerikli, iş bitiren, eli işe yatkın mü’minleri, Cenâb-ı Hak
hem sevmekte hem de takdir etmektedir.

Bunun mefhum-u muhalifi de, beceriksiz ve elinden iş gelmeyen insanların
Allah tarafından sevilmediği şeklinde ifade edilebilir. Yine Fahr-i Kâinat
Efendimiz bir başka hadislerinde şöyle buyurmaktadırlar:

“Sizden hiçbiriniz eliyle kazandığından daha temiz bir şey yememiştir.”15

Evet, elinizin emeği sizin için en hayırlı rızıktır.
Görülüyor ki, alın teri ve el emeği ile kazanılan rızkı hem Allah hem de

O’nun Resûlü alkışlamaktadır. Burada sahabinin naklettiği bir hususu arz
etmeden geçemeyeceğim:

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir iş münasebetiyle Medine dışına
çıkmıştı. Dönüşte bahçesinde çalışan bir sahabi gördü ve o bahçeyi
şereflendirdi. Çapa yapan adamın elini eline aldı ve sonra da mübarek yüzüne
sürdü.

Adamın çatlak çatlak olmuş eli Efendimiz’in gülden narin yüzünde geziyor
ve Efendimiz bu esnada şöyle konuşuyordu: “Allah’ın hoşnut olduğu eller, işte
bu ellerdir!”16

Çapa yapan sahabinin neşesine diyecek yoktu. Zira yaptığı işin ne derece
makbul olduğunu bizzat Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm söylemişti. Aslında Allah
Resûlü, çalışan amelenin elini yüzüne götürüp sürmekle, kıyamete kadar
gelecek amele ve işçilere verdiği önemi de anlatıyordu. Ayrıca yine bu
davranışıyla her devrin insanına, insana verdiği değer adına daha neler ve neler
anlatıyordu!

Hz. Ebû Zerr’e hitaben söylediği sözlerde konu daha bir farklı yanıyla ortaya



konur:
“Emriniz altında çalışanlar sizin kardeşlerinizdir. Kimin bir kardeşi onun

emri altında çalışıyorsa, ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin ve
tâkatının üstünde yük yüklemesin. Yüklediği zaman da o yükün altına kendisi
de girsin.”17 demiştir. Evet işçi, emek ve ücret, O’nun nazarında hep böyle
değerli görülmüş ve alkışlanmıştır.

f. Ganimet
Her ne kadar bazı peşin fikirliler onu dillerine dolasalar da, İslâm’ın meşru

kabul ettiği mühim gelir kaynaklarından biri de ganimettir.
Müslümanlarla savaşanlar ya Müslüman olacaklar ya cizye vermeyi kabul

edecekler ya da üçüncü ve son alternatif olarak harp meydanını hakem
seçeceklerdir. İşte harp meydanlarında kazanılan bu gelire ganimet
denmektedir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Mü’minin en makbul
rızkı, ganimetten gelen rızıktır.”18 buyurur.

Belli devirlerde Müslümanlar ganimet yoluyla büyük zenginlikler elde
etmişlerdir. Meselâ, Ömer b. Abdülaziz devrinde gün gelmiş zekât verilecek
kimse bulunamamıştır. Bu husus, fıkıh kitaplarında harp ve sulh konusuyla
alâkalı bahislerde ariz ve amik olarak anlatılır.

Esasen, mülhid, mütecaviz ve gelip size saldıran birinin hakkı yoktur. Ona
böyle bir hak veriliyorsa, o da bedelini cizye vererek ödemek zorundadır. Eğer
onu da vermek istemiyorsa, tecavüz ve saldırganlığından ötürü cezalandırılır.

Kur’ân-ı Kerim’de ganimet ve onun taksimi birçok âyette ele alınmıştır. Bu
âyetlerden birisi şudur:

“Eğer, hakkı bâtıldan ayıran, iki topluluğun karşılaştığı o günde
(Bedir’de) Allah’a ve kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız, bilin ki, ele
geçirdiğiniz ganimetin beşte biri Allah’ın, Peygamberin ve yakınlarının,
yetimlerin, düşkünlerin ve yolcularındır. Allah her şeye kadirdir.”19

Burada Cenâb-ı Hakk’ın ismi, tekrim ve teşrif için zikredilmiştir. Yoksa o da
yine mü’minlere aittir. Ayrıca “Allah’ın” dedikten sonra “Peygamberinin”
demekle de Efendimiz’in kadir ve kıymetine dikkat çekilmiştir. Her şeyden
evvel Allah Resûlü, kendine aldığı ganimetlerin durumunu izah sadedinde

“Onlar size geri döner.”20 buyurmuş ve bunları tekrar ümmetine geri
vereceğini söylemiştir. Ve yine Efendimiz: “Kim birini harp meydanında



öldürürse onun selebi (yanında bulundurduğu bütün eşya) ona aittir.” 21

buyurarak ganimetin farklı bir çeşidine de dikkati çekmiştir. Bu disipline bağlı

olarak Ebû Talha bir harpte tam yirmi adamın selebini almıştı.22

Biz üç asırdır bu konuda da hep verici olduk. Zira hep müdafaada kaldık.
Yani bir zamanların aslanı, başkalarına koyun görünmeye başladı ve
çevresindeki kasapların iştahlarını kabarttı. Verici duruma düşmemiz sarsıntıya
sebep olmuş; buna muhazî ticarî hayattaki kesat bizleri başkalarına el-avuç
açan bir millet hâline getirmişti.

Tanzimat’la hızlanan bu düşüş Müslüman Türk’e asıl kimliğini kaybettirme
gibi bir vehameti de beraberinde getirmiş ve her hususta bizi dilenciler
durumuna düşürmüştür. Keşke böyle bir dilencilik bir şeye yarasaydı. Heyhât;
bu dönemde elde çanta kapı kapı dolaşanlar hep elleri ve çantaları boş geriye
döndüler. Ne var ki, bu mezellet dahi onların kendilerine dönmeleri için
yetmedi. Evet, kendilerinden uzaklaşma bu dereceye gelip ulaşmıştı.

Hak ve adalet çerçevesinde verici değil alıcı olmak çok önemlidir. Biz biz
olmayı terk edince, Allah Resûlü’nün ifade buyurduğu gibi, heybet-i İslâmiyeyi
de kaybettik. Artık düşmanlarımız bizden korkmaz oldu. Emr-i bi’l-mârufu terk
edince de vahyin bereketinden mahrum kaldık. Yani velûd dimağlar köreldi,
muhayyileler sönükleşti ve artık içimizden ciddî ilim adamları çıkmaz oldu;
çıkmaz oldu da hepimiz birer taklit insanı kesildik ve her şeyi Batıdan kopya
etmeyi mârifet sayar olduk.

Efendimiz bir hadislerinde, “Hak yolunda irşad ve mücahedeyi terk
ettiğiniz zaman, üzerinizden atamayacağınız bir zillete maruz kalırsınız ve
kendinize dönünceye kadar da zilletiniz devam eder.”23 buyururlar.

Dikkat edilecek olursa, İslâm’dan yüz çevirme ve mücahededen geri durma,
Efendimiz’in dilinde, dinden dönme şeklinde ifadesini buluyor. Onun içindir ki
“Mücahedeye başlayınca” demiyor da “dine döndüğünüz zaman” diyor.

Hadisin diğer bölümünde, “Sığırın kuyruğuna yapışıp her şeyi ziraatta
gördüğünüz ve mücahededen uzak kaldığınız zaman da öyle bir mezellete
maruz kalırsınız ki, bir daha belinizi doğrultamazsınız.”24 şeklindeki
ifadelerin yanında, “Ne zaman ki yeniden insanları uyarmaya başlarsınız, işte
o zaman Allah düşmanlarının kalbine korku salar ve hayatın her ünitesinde
size başarılar ihsan eder.” işaretleri yer alıyor.



Mücahede başlı başına ve uzun bir mevzudur. Onun şekli ve fazileti bu
eserin konusunu aşar. Onun içi biz burada cihadın kendisinden değil, onun
getirilerinden bahsederek bu hususları arz ettik. Zira bu bölümün madde başlığı
olan “Gelir kaynaklarından biri ganimettir.” sözcüğüydü ve biz de onun
üzerinde durmuştuk.

g. İktâ
Burada fıkhî bir tabirle karşı karşıya bulunuyoruz. İktâ’ın mânâsı, devlet

reisi veya onun vazifelendirdiği birinin bazı toprakları ihtiyaç sahibi kimselere
vermesi ve onlara temlik etmesi ameliyesidir.

Bu topraklar, ya fetihlerle elde edilen topraklar, ya hiç vârisi olmayan
insanlardan geçen araziler ya da bakımsız ölü yerlerdir.

“Kim ölü bir araziyi ihya ederse, burası onun olur.”25 hadisi ve Urve’nin
(radıyallâhu anh) rivayet ettiği, “Şehadet ederim ki, Hz. Peygamber şuna
hükmetti: Arz, Allah’ın arzıdır, insanlar da Allah’ın kullarıdır . Kim bir ölü
araziyi (mevat) ihya ederse, bu yerde, herkesten ziyade o hak sahibidir.”26

mealindeki hadis ile, “Geçmiş milletlerden intikal eden araziler Allah ve
Resûlü’ne aittir. Onlar bu arazileri istediklerine verebilir. Kim bir araziyi
ihya ederse, o, onundur.”27 mealindeki başka bir hadis bu meseleye delil
teşkil etmektedir.

İslâm’da her şey aktiftir. Hatta şahıslar kendi öz mallarını dahi uzun süre terk
edilmiş bir hâlde tutamazlar. Hanefî mezhebinin dışındaki üç mezhebe göre, bir
insan, arazisini üst üste üç sene ekip biçmezse, arazi onun elinden alınır, ekip

biçecek birisine verilir.28

Mesele o kadar mühimdir ki, bazı mezheplere göre üçüncü senenin sonunda
herhangi bir adam hiç kimseye sormadan sabanıyla o tarlaya girer ve orayı ekip
biçerse, artık o tarla onun olur. Hanefî mezhebine göre ise, böyle bir tasarruf
devletin iznine bağlıdır. Yani devlet, üç sene bakımsız kalmış bir yere el koyar
ve orayı birisine devreder. Öyle veya böyle, İslâmî anlayışa göre hiç kimse
kendi arazisi de olsa yerini böyle metruk bırakamaz.

Peygamber Efendimiz, bizzat kendi hayatlarında iktâ yapmış ve eski-yeni
birçok sahabiye bu usûlle toprak vermiştir. Raşid Halifeler devrinde de aynı

uygulama yapılagelmiştir.29

İşte İslâm’ın meşru kabul ettiği gelir kaynaklarından biri de budur. Fert bu



yolla da arazi kazanır ve belli ölçüde imkân sahibi olur.

h. Zekât ve Sadaka
İslâm’da zekât, tam anlamıyla ve bütün yönleriyle bir teminat (sigorta)

müessesesine ait fonksiyonları yerine getirme potansiyeline sahiptir. Bu açıdan,
günümüzdeki sigorta kuruluşlarının, müsemma olarak “İslâm’da yoktur.”
hükmüyle bir çırpıda onun nefyedilmesi, biraz aceleden verilmiş bir karar olsa
gerektir.

Ancak, dünyada işlerliğini devam ettiren hiçbir sigorta, zekât
müessesesindeki teminat ve garantiyi veremez ve onun kadar insanî yanı
olamaz. Sadece şu âyet bile bu hükmümüzü ispata kâfidir:

“Zekâtlar; Allah’tan bir farz olarak yoksullara, düşkünlere, onu toplayan
memurlara, kalbleri İslâm’a ısındırılacaklara verilir ve kölelerin,
borçluların, Allah yolunda olanların, yolda kalanların uğrunda sarf
edilir.”30

Şimdi soruyorum: Hangi sigorta şirketi vardır ki, kendini önceden sigorta
ettirerek belli bir prim ödememiş insanlara el uzatsın ve onlara malî yönden
destek olsun. Hâlbuki, zekâtın kendilerine verilmesi caiz olan bu sınıfların
hepsi, İslâm’ın yaşandığı bir toplumda garanti altındadır.

İslâm fakirin elinden tutar, borçluya destek olur, yolda kalmışın yanında yer
alır; Allah yolunda hizmet eden herkese arka çıkar ve yaptıklarından da hiçbir
karşılık beklemez.

İşte, zekât müessesesi böyle bir kuruluştur ve âyette anlatılan sınıflar için de
önemli bir gelir kaynağıdır.

Esasen, zekât konusu da müstakil bir mevzudur. Onu burada tafsilatıyla
anlatmaya gücümüz yetmez. Ancak diğer konularda da yaptığımız gibi, zekâtın
da İslâm’ın meşru kabul ettiği bir gelir kaynağı olması hususunu vurgulayıp
geçelim.

İslâm’ın meşru kabul ettiği kazanç yollarını, sadece ana başlıklarıyla
saymaya çalıştığımız bu sekiz yoldan ibaret kabul etmek elbette ki doğru
değildir. Zira buradaki her maddeyi de kendi içinde pek çok bölüme ayırmak
mümkündür. O zaman da gelir kaynaklarının sayısı sekiz değil, seksene,
doksana ulaşabilir.

Durumu bu şekilde tespit ettikten sonra, İslâm’ın iktisadî yapısının sadece
zekât ve ganimete dayalı olduğunu iddia edenleri vak’aların diliyle cevaplamak



mümkündür. Demek ki, bizim iktisadî yapımız veya İslâmî gelir kaynakları bir
iki maddeyle sınırlı değildir.

İslâm’da pek çok gelir kaynağı vardır. Ancak diğer sistemlerin meşru kabul
ettiği her gelir kaynağı İslâm hukukuna göre meşru olmayabilir. İşte İslâm dini
bu hususta da hiçbir karışıklığa meydan vermeyecek şekilde bir ölçü ve denge
vaz’etmiştir.

İslâm, bir taraftan sa’yi, çalışmayı esas alır. Fakat o, sermayenin gücünü de
asla inkâr etmez; ona da kendisine göre değer verir. Çalışmayı, kazanmayı
teşvik eder; müntesiplerine bazen sarih bazen de işaretlerle değişik kazanç
yolları gösterir ve onları çalışmaya teşvik eder.

Şu kadar var ki, bir mü’minin, her kazancı meşru görme gibi bir yanılgıya
düşmemesi için de onun elinden tutar ve meşru olmayan kazanç şekillerini bir
bir sayar ki, sayılan bu maddeler de yine İslâm ekonomisinin ana
meselelerindendir.

ı. Durumumuz ve Bir Tavsiye
Sözün başında da ısrarla üzerinde durduğumuz gibi, İslâm asla kazanmanın

karşısında değildir. Aksine o, çalışıp kazanmayı emir ve teşvik etmektedir.
Zahitlik bir iç meselesidir. Onun dış yaşantıya akseden yönü insanı
aldatmamalıdır.

Şâh-ı Geylânî’nin sürülerle koyunları vardı. Ama o, Halilurrahmân gibi,
Rabbinin adını bir kere duyma adına bütün servetini verebilecek bir yapıya
sahipti ve zahitliği de buradan geliyordu.

İmam Âzam da çok zengindi. Şu kadar var ki, o, haramın zerresinden dahi
fersah fersah uzaktı. Yanında çalıştırdığı birisinin müşterisine malın kusurunu
ve ayıbını göstermeden sattığını öğrenince bütün o mallardan alınan paranın

hepsini sadaka olarak dağıtmıştı.31

Yine o, alacağını istemeye gittiği komşusunun evinin önünde uzun müddet
hem de kavurucu bir sıcak altında beklemesine rağmen hemen yanındaki ağacın
gölgesine girmemiş ve bunun faiz olabileceğinden endişe ettiğini söylemişti.
Belki fetva açısından bu faiz olmazdı ama, takva insanının, meseleyi kılı kırk
yararcasına değerlendirmesi gerekiyordu.

Bütün bunların yanında mü’min, servetini nemalandırmalı ve her sene
servetine yenilerini ilave etme yollarını araştırmalıdır. Zira mü’min her sahada
güçlü olmak zorundadır.



“Kuvvetli mü’min zayıf mü’minden Allah nezdinde daha sevimlidir.”32

hadisinin şümulü buraya kadar uzanır. Çünkü mü’min, aynı zamanda bir dava
adamıdır. O her zaman onuruyla, izzetiyle yaşamalıdır. Başkalarının devleştiği;
tröstlerle, kartellerle, holdinglerle dünya piyasasını ele geçirmeye çalıştığı bir
devrede o, perakendeci esnaf düşüncesiyle hiçbir yere varamayacağını
bilmelidir.

Evet, her mü’min iktisadî hayatını belli bir düzene sokmak zorundadır.
Mevsiminde aklını kullanır ve büyük paralar kazanır. Kazanırken helâle-
harama dikkat eder, kazandığını israfla telef etmez. Muktesit ve dengeli
harcamalarla her zaman disiplinli yaşar, tebzîr ve savurganlıkta bulunmaz;
bulunmaz, zira savurganlık insanı şeytana yoldaş eder, ölçülü yaşamak ve
cömertlik ise onu Rahmân’ın sırdaşlığına yükseltir. Böyle davranan insan ise
hem dünyada hem de ukbâda aziz olur.

Tüketime dayalı ekonomiler milletleri oburlaştırır. Tutumlu davranış ise hem
fertleri hem de milletleri derbederlikten ve başkalarına avuç açmaktan kurtarır
ve onlara hürriyet ve istiklalin tarifi imkânsız hazzını yaşatır.

İnsanları meşru olmayan kazanç yollarına sevk eden âmillerin başında israf
ve tebzîr gelir. Fert ve milletler israfla sefilleşir. Durum böyle olunca herkes,
meşru-gayrimeşru ayırımı yapmadan kazanç gördüğü her şeye sarılır ve
saldırır. Artık o fasit bir daire içine girmiştir ki, onun böyle bir çıkmazdan
kurtulması oldukça zordur.

Aslında şu andaki bütün ekonomik sistemlerin bir çıkmaz içinde olduklarını
söyleyebiliriz. Eğer Müslümanlar bellerini doğrultur ve İslâm ekonomisini en
küçük teferruatına kadar tatbik sahasına koyabilirlerse, bu, ekonomik açıdan
hem onların hem de diğer dünya insanlarının kurtuluşu olacaktır. Elbette ki
böyle bir neticeye ulaşmak, her şeyden evvel dünya piyasasında söz sahibi
olmaya bağlıdır. Onun için de önce bizim kendimize dönmemiz, özümüzü
bulmamız şarttır.

Bu millete, kendi değerleriyle var olduğu sürece güvenmeli ve mutlaka ona
itimat edilmelidir. Çünkü o, nice defalar en çetin imtihanları başarıyla atlatmış;
aç kalmış, susuz kalmış, yoksulluğun her çeşidini görmüş ama devrilmemiştir.
Onun katlanamayacağı bir şey vardır, o da, şeref ve haysiyetine gölge
düşürülmek istenmesidir. O buna hiç katlanmamıştır ve katlanmaz da.

O, Çanakkale’de İngiliz’in top ve güllelerine göğsünü korkusuzca siper



etmiş, Fransız karşısında dimdik durmasını bilmiş ve bacısının peçesine uzanan
eli kırmış, Ege’de Yunan’ı denize dökmüş... ve iktiza ettiğinde canıyla beraber
bütün varlığını da bir keseye koyup milletine bağışlamasını bilmiştir. Yeter ki
o edip eylediklerinin çarçur edilmediğine kanaat getirsin.

Bugün dahi bu millet kendini idare edenlere tam güvense ve bizzat yapılması
gereken davranışları onlarda görse, fazla değil beş-on sene içinde iktisadî,
idarî ve siyasî açıdan dünyanın sayılı devletleri arasına girecek ve kendinden
beklenen misyonu eda edecektir.

Aksine o, kendisini idare edenlerde israf ve tebzîr gördüğü müddetçe, sağa-
sola iş olsun diye gidenlerin aldıkları korkunç harcırahları duydukça, onlara
itimat ve güvenini kaybedecek ve hiçbir fedakârlığa yanaşmayacaktır. Ne var
ki, ondaki bu tavır ve geri duruş arızîdir. Onun asıl cevheri mürüvvet, insanlık
ve hasbîlikten yoğrulmuştur.

Burada ona değil de onu idare edenlere bir kısım diyeceklerimiz olabilir:
Bu milleti idare edenler ve onun iktisadî, idarî, ticarî hayatını elinde

tutanlar, lüks ve debdebeli hayatı asgariye indirmeliler, mümkünse
milletvekilleri ve yüksek bürokratlar normal bir memur seviyesinde maaş
alsınlar, lüzumsuz davetler ve fuzulî seyahatlere bir son versinler, milletin
malını yine millet için faydalı olacağı kesin bulunan yerlerde
değerlendirsinler; sonra da bütün bu yapılanları her türlü siyasî ve politik
çıkarlara bağlamasınlar. Bütün bunları yapabildikleri takdirde geleceğe
güvenle bakılabilir/bakabilirler.

Aslında, sağlam bir iktisadî yapı isteyenler evvelâ dediklerini kendileri
yaşamalıdırlar. Pratikte tatbik gören davranışlar, şüphesiz, realize edilememiş
yüzlerce yaldızlı teori ve sözden daha faydalıdır.

Getirdiğimiz bu teklife olumlu cevap verebilmek, elbette fert ve millet olarak
ruh sıhhatine ermemize bağlıdır. Ruhunda selâmete erememiş, dünyayı esas
maksat yapmış, parayı asıl gaye kabul etmiş ve her gün kırk defa malın
karşısında secdeye varan bir insandan ne mürüvvet ne sevgi ne milletine karşı
ilgi ve ne de insanlık beklenebilir.

j. Kazanç Meşru Olmalıdır
Bir kere daha hatırlatmalıyım ki, Müslüman mutlaka kazanmalıdır, ama o

kazanmayı meşru yollarla yapmalıdır; evet, o, Allah’ın verdiği imkânları ticarî
ahlâka riayet ederek değerlendirmeli ve devrinde yaşayan hiçbir inkârcı gücün



sultası altında kalmamaya çalışmalıdır. Ancak bunu yaparken spekülasyonlara
meydan vermemelidir. Yani o, kazanmak için her yolu meşru görmemeli;
aksine, kazanmak için her meşru yolu denemesini bilmelidir.

Bütün bunların yanında bir de dıştan bakıldığında meşru kazanç yollarına
benzediği hâlde tamamen gayrimeşru olan kazanç yolları vardır ki, her mü’min
bu gayrimeşru kabul edilen kazanç yollarını da bilmeli ve bu yoldan gelen
zararlı gelirleri kat’iyen kazancına bulaştırmamalıdır.

İnsan bazı meseleleri sadece aklıyla, mantığıyla halletmeye kalkarsa çok
yerde yanılıp hataya düşebilir. Bu, ticarî konularda da böyledir. Meselâ, insan
alışverişle faizi birbirine karıştırabilir; karıştırır ve diyebilir: “Madem ki
alışverişin tarifi, malı malla değiştirmektir; öyle ise, bu değiştirme niçin
paranın parayla değiştirilmesinde de cari olmasın?” Bu arada cahiliye
adamının yaptığı gibi, faizi esas kabul ederek, alışverişi ona benzetip:

“Alışveriş de aynen faiz gibidir.”33 diyenler de çıkabilir.
İşte bütün bunlar birer yanılmadır. Böyle düşünenlere alışverişin ve faizin ne

olduğunu mutlaka anlatmalıdır ki, Kur’ân ve hadisler de işte bunu
yapmıştır/yapmaktadır.

İnsan ilk bakışta, fiyatları yükseltme maksadıyla malı piyasadan çekip stok
yapmak demek olan ihtikâr ile, bir malı zamanında düşük fiyattan alıp
biriktirmeyi ve daha sonra da açıktan kimseye zulmetmeden yükselen piyasa
fiyatından bunu satmayı birbirine karıştırabilir.

Hatta böyle bir iltibas kumarda da olabilir; yenilen adam verdiğini rızasıyla
veriyor, denilir. Ve bu rızasıyla verme, onun meşru olduğuna delil sayılabilir.

İşte İslâm dini, bir taraftan çalışıp kazanmayı teşvik ederken, diğer taraftan
da menfî yollarla elde edilen kazançları tarif ederek müntesiplerini bu yanlış
yollara girmekten men ediyor.

Eğer bunlar İslâm dini tarafından anlatılmamış olsaydı, onun gayrimeşru
kabul ettiği birçok kazanç yolu toplum tarafından kavranamayacak ve insanlar
ticarî hayatlarını hep yanlış kazançlar içinde sürdüreceklerdi.

Meselâ, İslâm bize, bir senede bir tarladan on hasat kaldırmanın yollarını
gösterir ve teşvik eder; ancak aynı insanın haksız olarak bir arpa dahi
kazanmasına göz yummaz ve bu günahı görmezlikten gelmez. O, herkese, yaptığı
zerre kadar hayrın mükâfatını ve yine yaptığı zerre kadar şerrin cezasını

hatırlatarak sürekli istikameti salıklar.34



Oysaki, içinde Allah ve kul hakkı bulunan hiçbir kazanç meşru değildir. Bu
tür kazançlar maddî ve mânevî kayıplara vesiledir. Siz, o kazançla hacca da
gitseniz, sadaka da verseniz, hatta onu en kudsî hizmetlerde de kullansanız
kat’iyen işin vebal ve günahından kurtulamazsınız.

k. Hasaret Getiren Kazanç
Allah Resûlü, “Allah kötülüğü kötüyle izale etmez.”35 buyurmakla bize bir

hakikati talim buyurmaktadır ki, o da, Allah, kötülüğü ancak iyi şeyle izale eder
demektir.

Onun için bir insan gayrimeşru yoldan kazandığı bir serveti kalkıp en hayırlı
bir hizmete sarf etse de o günaha keffaret olmaz. Belki kendi sırtına bir kat daha
günah yüklemiş olur. Zira o, tertemiz bir sahayı kendi kirli kazancıyla kirletmiş
demektir.

Aslında böyle biri kötülüğü başka bir iyilikle gidermeliydi. Yani helâl
malından zekât ve sadaka verip, ardından da işlediği cürme birkaç damla
gözyaşı dökebilseydi, belki arınmış olabilirdi. Efendimiz’in mübarek
dudaklarından şerefsudur olan bu konuda şu ifadeler ne müthiştir:

“Nerede olursan ol, Allah’tan kork . Ve bir kötülük işlersen, hemen onun
ardına bir iyilik yapıver. Ta ki, o iyilik evvelki kötülüğü siliversin. Ve
insanlar arasında hep güzel ahlâk örneği ol!”36

Görülüyor ki Allah Resûlü, bir taraftan kötülük kötülüğü silmez derken,
diğer taraftan kötülüğü silecek yolu gösteriyor. Bir kere daha hatırlatalım,
meseleye ister Allah hakkı isterse kul hakkı açısından bakalım, meşru olmayan
her türlü kazanç ancak hasaret getirir.

Öyle ki, böyle biri hacca gitse, Kâbe karşısında “Lebbeyk Allahümme
lebbeyk” dese, Arafat meydanını gözyaşına boğsa, üzerindeki ihramda haram
bir kazancın tozu varsa, ona verilecek cevap, Efendimiz’in ifadeleri içinde,
“Sana lebbeyk de yok, sa’deyk de yok. Ne senin sesin duyulur ne de sana
cevap verilir!”37 şeklinde olacaktır.

İnsanın midesine indirdiği bir haram lokmanın, onun kırk günlük namazının
feyiz ve bereketini alıp götüreceği söylenmektedir. Bu bir hasaret değilse, ya
hasaret nedir?

Vücudunun her zerresi haramdan müteşekkil, yediği haram, içtiği haram,
düşünceleri kirli, davranışları eğri-büğrü insanların meydana getirdiği toplum



hiçbir zaman Cenâb-ı Hakk’ın rahmetine liyakat kazanamaz. Liyakat için
istikamet şarttır. “Bir toplum, kendini değiştirmedikçe Cenâb-ı Hak da onları
değiştirmez.”38 fehvâsınca iç deformasyon yaşayanlara nazar-ı merhametle
bakılmaz. Allah, durup dururken aziz bir cemaati zelil etmez, zelil ettiğini de
kimse aziz kılmaz.

Kendini kontrol etmeyen insanlara Allah Kendini unutturur. Allah’ı unutmuş
insanlar da, hem kendi nefislerini hem de içinde bulundukları cemiyet ve milleti
unuturlar. Bu, Allah hakkını gözetmeyen toplumlara Allah’ın dünyadaki
cezasıdır. Ahirette ise onlara can yakıcı bir azap vardır.

Kul hakkı da bunun kadar mühimdir. Allah Resûlü, üzerinde kul hakkıyla
musalla taşına yatırılmış bir insanın namazını kılmamıştır. Zira kul hakkıyla
giden, kendisine rahmetle dua edilme liyakatini kaybetmiştir.

Kul hakkı, hangi yol ve ne suretle geçerse geçsin, insanın helâkine sebep
sayılmıştır. Evet, ahirete kul hakkıyla gidenlerin durumu çok zordur. Ticarette
aldatma, ihtikâr, kumar, faiz, hırsızlık ve tefecilik… esasen bunların hepsinde
kul hakkı söz konusudur.

Onun içindir ki Allah (celle celâluhu) bu yolların hemen hepsiyle kazancı
yasak etmiştir. Yasakladığı bütün bu yolları da rahmetinin bir eseri olarak
kullarına tarif ve tayinde bulunmuştur. Ta o yola düşüp de kendi helâklarını
kendi elleriyle hazırlamış olmasınlar.

2. Meşru Olmayan Gelir Kaynakları
Gayrimeşru gelir ve kazanç yolları pek çoktur. Biz burada bunlardan sadece

çok mühim gördüğümüz bazılarını yine hiçbir tercih sebebi gözetmeden
sıralamak istiyoruz. Meselenin tafsilatına girmeyeceğimizi daha önce de
söylemiştik. Zira bizim bunları saymaktaki gayemiz bunların iktisadî yapımızla
negatif olarak alâkalı olmaları itibarıyladır.

a. Faiz
İslâm, faizi kat’î olarak haram kılmıştır. Kitap ve Sünnet faizi ağır bir dille

yerer. Çünkü o, haksız kazancın en çirkinidir ve düpedüz bir sömürü aracıdır.
Kur’ân-ı Kerim, faizi yasakladığı yerde faiz yiyeni şeytan çarpmış bir insana

benzetir ki, onun bu mevzudaki beyanı şöyledir:
“Faiz yiyenler mahşerde şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi

kalkarlar. Bu, onların, ‘Zaten alışveriş de faiz gibidir.’ demelerindendir.



Oysa Allah alışverişi helâl, faizi haram kıldı. Kime Rabbinden bir öğüt gelir
de faizcilikten geri durur ve vazgeçerse geçmişte elde ettiği, kendisinin olur.
Ve onun işi de artık Allah’a aittir. Kim faizciliğe dönerse , işte onlar
Cehennemliktir; onlar orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah faizle  malı
eksiltir, sadakalarla da bereketlendirir. Allah, nankör hiçbir günahkârı
sevmez.”39

Faiz yiyenler, ahirette, dünyadaki amelleri cinsinden bir cezaya
çarptırılırlar. Onlar dünyada, rahatın verdiği rehavetle hep miskin miskin ve
tembel tembel yaşarlar. Esasen onların hayatları bütünüyle bir sıkıntıdan
ibarettir.

Günlerinin geçmesi için çeşitli vesileler ararlar. Yumuşak döşekler
üzerinde, sıcacık yataklarında çok defa ellerinde içki, ağızlarında sigara hep
parti parti kumar masalarında ömür tüketir dururlar.

Hâlbuki ömür her hâlükârda tükenmektedir. Bu sebeple asıl yapılması
gereken, onu en verimli şekilde değerlendirerek bereketlendirmek ve bir
mânâda ona derinlik kazandırmaktır. Ne var ki, onların yaşantılarındaki terslik
düşüncelerine de aksettiğinden böyle fasit bir daire içine girmişlerdir. Bunlar
hayatlarından kat’iyen zevk alamazlar. Hep bir tatminsizlik içinde sarhoş gibi
yaşarlar. Tabiî, nasıl yaşarlarsa öyle öleceklerdir ve nasıl ölürlerse öyle
dirileceklerdir. Kur’ân ifadesiyle onlar, dünyada şeytan çarpmış gibi
yaşadıklarından ahirette de öyle haşrolacaklardır.

Bir de onlar, nasıl kullandıkları ifadeyi çarpıtıp tersine bir teşbih yaptılar;
öyle de, ahirette tersleri dönmüş olarak yerlerinden kalkar ve yalpa yapa yapa
haşir meydanına sürüklenirler. Zira onlar, dünyada faizi esas alıp alışverişi ona
benzetmişlerdir. Hâlbuki, yanlış dahi olsa, bu benzetmeyi hiç olmazsa düzgün
yapmaları gerekirdi. Yani, en azından, faizi alışverişe benzetmeleri lâzım
gelirdi. Ama şeytan çarpmış insandan doğru dürüst bir ifade nasıl sâdır
olabilirdi ki!

Cenâb-ı Hak, iman ehlini uyarır ve onlara faizden vazgeçmelerini tembih
eder. Eğer bu emre uyup da faizden vazgeçmezlerse, bu davranışın Allah’a
karşı küstahça bir davranış sayılan O’na harp ilan etmek mânâsına geleceğini
ifade buyurur:

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun. Eğer inanıyorsanız, faizden alacak
olduklarınızdan vazgeçin. Böyle yapmazsanız, bunun Allah’a ve



Peygamberi’ne karşı açılmış bir savaş olduğunu bilin. Eğer tevbe ederseniz,
sermayeniz sizindir. Böylece haksızlık etmemiş, haksızlığa da uğramamış
olursunuz.”40

Evet, Allah faizi yasak ettiği hâlde inat edip o yolda devam eden fert ve
toplumların bu davranışı, Allah’a karşı bir harp ilanıdır. Aman Allahım! Bu ne
affedilmez bir saygısızlıktır!

Efendimiz de bir hadislerinde, faizle alâkalı olarak dört sınıfın lanete
uğrayacağını ifade buyururlar:

“Allah, faiz alana, verene, buna kâtiplik ve şahitlik yapana lanet etti.
Bunlar aynı günahta müsavidirler.”41

Burada, işin başından nihayetine kadar faiz ile alâkalı herkesi içine alan bir
hüküm tebliğ edilmiş oluyor. Allah Resûlü bunların hepsinin aynı günahta
müsavi olduğunu ilan etmekle bir büyük günahın önünün alınması gerektiğini
hatırlatıyor. Zira bu günahın önü alınmazsa, cemiyet içinde meydana gelen
çalkantıların önünün alınması da mümkün değildir. Ve hâl-i âlem en açık
misalleriyle bunun şahididir.

Henüz ne kapitalist ne de sosyalist sistemlerle İslâm arasındaki mukayeseye
girmiş sayılmayız. Söz oraya geldiğinde, İslâm’ın nasıl bütün sistemlere karşı
minare ile kuyu dibi arasındaki kıyas ölçüsünde bir farklılık ve üstünlük arz
ettiğini göreceğiz. Biz burada, sadece faizden gelen kazancın İslâm dininde
meşru kabul edilmeyen bir kazanç olduğunu hatırlatmak istemiştik.

b. Kumar
Allah kumarı bütünüyle haram kılmıştır. Onun resmî ve izinli olarak yapılanı

da, gayri resmî irtikâp edileni de ve piyango şeklinde oynananı da bütünüyle
haramdır.

Kur’ân-ı Kerim, kumarı, şeytanın pis işlerinden bir pislik olarak
vasıflandırır ve şöyle der:

“Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları, şüphesiz şeytan işi
pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. Şüphesiz şeytan içki ve
kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan,
namazdan alıkoymak ister. Artık bundan vazgeçersiniz değil mi?”42

Kumara mübtelâ bir fert kolay kolay kurtulamaz; ona mübtelâ bir millet de
iflah olmaz. Çünkü kumarda hem Allah hem de kul hakkı çiğnenmektedir.



Kumarın yaygın olduğu bir toplum, şeytanın sultası altına girmiş demektir.
Kumar öldüren bir marazdır. Bu maraz belli bir dönemde kısmen de olsa

toplumun bünyesinden sökülüp atılmıştı, şimdilerde çeşitli nam ve unvanlarla
yeniden ve bütün çeşitleriyle hortlamış durumda. Kumarda kaybeden de
kazanan da zarardadır. Ama ihtimal, kazananın zararı daha büyüktür. Zira o,
haksız yere bir başkasının malını almıştır ve aynı zamanda onun tiryakisi
olmuştur. Kazandıkça daha bir iştahı artmakta, iştahı arttıkça da gözü kumardan
başka bir şey görmemektedir. İhtimal böyleleri zamanla haram-helâl duygusunu
da yitirerek küfre yelken açmış olacaklardır.

c. Alışverişte Hile
Aldatmanın her çeşidi İslâm’da mezmumdur ve kınanmıştır. Bilhassa ticarî

hayatta başkasını aldatarak elde edilen kazanç asla caiz değildir. Daha önce
naklettiğimiz bir hadisin şerhinde de izah edildiği gibi, mü’mini aldatan bir
insan bir mânâda Allah Resûlü’nün kudsî dairesinden çıkmış sayılır. Bu da,
başkalarını aldatan kendi kendini de aldatmış demektir ki, böyle bir
aldanmışlık da aldanmışlığın en bayağısıdır.

İşinde, alışverişinde, ticarî ve insanî münasebetlerinde mü’minleri aldatan,
onların aldanma yönlerini araştıran, dahası bazılarının iyi niyetinden veya
saflığından istifade etmeye kalkışan ve daha geniş mânâsıyla, hangi yol ve
usûlle olursa olsun mü’minleri sömürmeye çalışan bir insan, er-geç Allah
Resûlü’nden ayrı düşme tokadını yer ve yediği bu tokatla da tevbe edinceye
kadar hep sendeler durur; ihtimal artık hiçbir işinde ve bilhassa da ahiret
işlerinde kat’iyen dikiş tutturamaz.

Ticarî alanda aldanmanın önüne geçmek için İslâm çeşitli prensipler
vaz’etmiştir. Bu prensipler bütünüyle aldanan tarafın lehindedir. Şöyle ki,
taraflardan birisi aldandığını ileri sürer ve bunu ispat ederse, diğer taraf
aldığını geri vermek zorundadır. Bu prensip bütün fakihlerce kabul edilmiş bir

esastır.43

Diğer bir husus, satıcı olan kimse, malın bütün özelliklerini söyleme ve eğer
malda bir kusur varsa bunu alıcıya mutlaka bildirme durumundadır. Böyle bir
davranış hem güveni artırır hem de Cenâb-ı Hak bütün bir alışverişe yümün ve
bereket ihsan eder. Ayrıca yukarıda da söylediğimiz gibi, dürüst tüccar Arş’ın
gölgesinde gölgelenmeye namzettir. Cenâb-ı Hak onu salihlerle, şehitlerle

beraber haşredecektir.44



Şu misal, bu hususu tenvir açısından önemlidir:
Bir gün Efendimiz pazar yerinde dolaşırken bir satıcıya rastlar. Tezgâhtaki

mala elini daldırdığında kuru hurmaların üstte, yaş hurmaların ise altta
olduğunu görür. Böyle yapan sahabiyi itap eder ve “Aldatan bizden değildir.”
buyurur.45 Müslümanlık bunu âmir bulunduğu hâlde günümüzde ticaret, âdeta
aldatma üzerine kurulmuş gibidir. Bilhassa değişik reklâmlar, malı olduğundan
çok daha başka göstermekte ve farklı yöntemler denenerek kitleler aldatılmakta
ve belli şeylere şartlandırılmaktadır.

Aslında bunların hepsi aldatmaya girer; zira eğer söylenenlerde zerre kadar
mübalâğa varsa -ki reklâmlarda söylenenlerin yüzde doksanı mübalâğadır- bu
yolla elde edilen kazancın helâl olduğu söylenemez.

d. İhtikâr (Karaborsa)
Karaborsacılık, zalim bir ruh hâlinin ticarî hayata yansıyan yüzünden başka

bir şey değildir. İhtikârda fert, kendi menfaati veya zevki için kitleleri
sömürmeyi ve onların sırtından geçinmeyi iş hâline getirmiştir.

Karaborsacılar, bilhassa zarurî tüketim malları açısından toplumu kolları
arasına almış ahtapotlardan farksızdırlar. Vicdandan az bir nasibi olan birinin
ihtikâr yapması düşünülemez.

Her karaborsacı, kendi çıkarlarını millet ve memleket çıkarlarının önünde
görür. Stok yapar, piyasa ve pazarla oynar, sun’î krizler meydana getirir,
yerinde piyasaya mal veya para sürer, diğer insanların ticaretlerini allak bullak
eder. Bütün bunları yaparken de temel felsefesi şudur: “Bana kazanç
getiriyorsa, o şey çok iyidir. Eğer kazanç getirmiyorsa, o işte hayır yoktur.”

Eskiden beri çarşı-pazarda bunu belli bir millet yapıyordu. Belli
mevsimlerde piyasalardan her türlü malı, altını, gümüşü çekiyor, narha tesir ile
milletin bilip alıştığı fiyatları altüst ediyor ve ticarî hayatı felce uğratıyordu.
Aslında dünkü o karaborsacı ile bugünkü arasında zihniyet bakımından hiçbir
fark yoktur.

Dünya piyasalarında görülen çalkantıların ekserisinin altında ya doğrudan
doğruya ya da dolayısıyla ama mutlaka yine onun parmağı vardır. O her zaman
dersini şeytandan alır. İçimizdeki bir kısım beyinsizler de derslerini ondan
alırlar ve buna akıllılık derler.

Onlar müstahsil ile müstehlikin (üretici ile tüketicinin) arasına girer;
fiyatlarla oynar ve herkesi istismar etmeyi mubah görürler. Zatında bu, bütün



dünyadaki karaborsacıların değişmeyen karakteridir. Niye olmasın ki, hepsi de
az veya çok aynı mektebin tilmizleridirler.

Efendimiz, ihtikâr yapan insanların durumunu şöyle anlatmaktadır: “İhtikâr
yapanlar hata içindedir.”46 Yani onların hareketleri, şahsî çıkarları
etrafındadır ve mevcudiyetleri de toplum için zarar üstüne zarardır.

Bir başka hadislerinde karaborsacının kara kaderini O şöyle dile getirir:
“Kim halkın zarurî ihtiyacı olan bir malı kırk gün stok ederse, o, Allah’tan

uzaktır, Allah’ın rahmeti de ondan uzaktır.”47

İşte, karaborsacı bu dehşet saçan akıbetini çok iyi düşünmeli ve
ürpermelidir. Aslında, hiç durmadan piyasayı karıştırıp duran ve hep kendi
lehine çevirmeye çalışan bir adamla, bir başkasının cebini karıştırıp duran ve
onun cebindekileri kendi cebine aktarmaya çalışan bir adam arasında netice
itibarıyla hiçbir fark yoktur. Fark sadece, oyunun formatındadır. Hepsinin
cezası da elbette ameli ve günahı cinsinden olacaktır.

e. Tefecilik
Kadimden beri insanların başına belâ olmuş dertlerden biri de hiç şüphesiz

tefeciliktir. Kendisi nesepsizdir ve nesepsiz bir sistem olan komünizmi de
kapitalizmi de bu tefecilik doğurmuştur.

Birisi serveti her şey kabul edip bayraklaştırınca, diğeri de ona reaksiyon
olarak sa’yi esas almış ve bayraklaştırmıştır. İnsanların başına böyle bir belâyı
musallat eden bu sistem de insanlık için, en az musallat ettiği komünizm kadar
tehlikeli olmuştur.

Esasen hem komünizm hem de kapitalizm istismara ve insanları aldatmaya
dayalı birer sistemdir. Ve her ikisinin ardında da korkunç bir nifak ve
ikiyüzlülük gizlidir. Bunlardan hiçbiri dediklerinde asla samimî olmamıştır.
Kapitalizmin proletarya düşmanlığı ne kadar sahteyse, komünizmin servet
düşmanlığı da en az onun kadar sahtedir. Zaten günümüzde bu sahtelik bütün
iğrençliği ile ortaya çıkmış durumdadır. Ancak, olan yığınlara olmuş ve geniş
halk kitleleri, bir aldatmacadan diğerinin kucağına düşmüştür.

Aslında her tefeci bir pragmatisttir. O, bütün ticarî hâdiseleri kendi çıkarı
açısından değerlendirir. Ona göre esas olan, kazanmaktır. Böyle bir kazanmanın
yolu ve şekli hiç mühim değildir. Bir yönüyle de o, makyavelisttir. Ona göre,
hedefe götüren her yol meşrudur.



Esasen onların umumî karakterini ele veren bu anlayış, insanın bir zaafından
kaynaklanmaktadır. Bu zaafını zabt altına alamayanlar, çapına göre bazen bir
grup insanın, bazen de bütün insanların başına belâ olagelmişlerdir.

Kur’ân-ı Kerim insanın bu zaafını şöyle dile getirir:
“Rabbin denemek için bir insana iyilik edip, nimet verdiği zaman o,

‘Rabbim beni şerefli kıldı.’ der. Ama imtihan için onun rızkını daraltıp belli
bir ölçüye göre verdiği zaman, ‘Rabbim bana hor baktı!’ der. Hayır, yetime
karşı cömert davranmıyor, yoksulu yedirmek konusunda birbirinize
özenmiyor, size kalan mirası hak gözetmeden yiyor ve malı pek çok
seviyorsunuz.”48

İşte parayı mihrap edinenlerin ruh hâli!
Evet, parayı gaye hâline getirenlerin, içinde bulundukları topluma karşı

takındıkları tavrın gerçek çehresi işte budur. Mal onların ruhlarıdır, canlarıdır
ve mal sevgisi bütün benliklerini sarmış ve kaplamıştır. İşte Kur’ân-ı Kerim de
yukarıdaki âyetlerle onların bu bozuk karakterlerinin tahlillerini yapmaktadır.
Değil insanlara karşı, -hâşâ- Allah’a karşı bile onlar hep bir pazarlık
peşindedirler.

Servet böylesine esas hâline gelince, durum elbette böyle olacak; onu
geliştirmek ve nemalandırmak için her yerde pazar aranacak veya her yer pazar
yapılmaya çalışılacaktır. Zira o sistemi başka türlü ayakta tutmak imkânsızdır.
Bunun için de ihtikâra başvurulacak ve tefecilik de teşkilatlandırılmış bir güç
hâline getirilecektir.

Batının bugün yaptığı da bundan başka bir şey değildir. Piyasadaki mal
çekiliyor, sun’î krizler meydana getiriliyor ve insan döviz darboğazına
sokuluyor. Sonra da orta ölçekteki devlet ve milletlere ait ne kadar gelir
kaynağı varsa, ya kendi lehlerinde çalıştırmaya ya da baltalayıp yıkmaya
çalışıyorlar.

Büyük ölçüde Batı, insaftan, insanlıktan ve mürüvvetten nasip alamamıştır.
Eğer aksi doğru olsaydı asırlarca kendilerine hep insanca davranmış olan
Osmanlı’ya karşı sergiledikleri tavrı sergilemezlerdi. Zira Müslüman Türk
tarafından onlara, hem de tarihin hiçbir devrinde zulüm ve tahakküm
yapılmamıştı.

Hatta kendi aralarında meydana gelmiş husumet ve düşmanlığı Türkler, birer
âdil hâkim sıfatıyla düzeltmiş ve yapılmak istenen zulümlere bir makas gibi



kollarını açmış ve engellemişlerdir. Demek ki iyiliğimiz onları nankör ve hain
yapacak kadar çok olmuş ki şimdi bize bu iyiliklerin faturasını ödettiriyorlar...

f. … Ve Denge
Yakın bir döneme kadar iktisadî güç bir ölçüde bizim elimizdeydi. Ama biz

Batılıların zayıf oldukları anları birer fırsat bilip sömürmeye kalkışmadık.
Bizim lügatimizde, ihtikâra, karaborsaya, faizciliğe, tefeciliğe ve çeşitli
spekülatif yollara tevessül etme yoktu. Borç veriyorduk, verdiğimiz kadar
alıyorduk. Hatta durumları sıkışık olanlara müddet tanıyor, bazen de
alacaklarımızın üzerine bir çizgi çiziyorduk.

Çünkü Kur’ân bize bu ahlâkı öğütlüyordu. Hadisler bize, borçluya
müsamahayı talim ediyordu. Biz de Kur’ân’ın gösterdiği ve hadislerin işaret
buyurduğu bu nurlu ve kutlu yoldan yürümeyi kendimize şiar edinmiştik.

Bizdeki ahlâk bugün de değişmemiştir ve değişmeyecektir. Fakat kapımıza
kadar gelen bu korkunç tehlikenin de farkındayız. İnsanımız istismar edilmekte
ve bu zalim ahtapotun kolları arasında inim inim inlemektedir.

Sa’y ve gayret unutulmuş, insanlar hiç yorulmadan, hiç ter dökmeden bir
başkasının sırtından geçinmeyi mârifet ve akıllılık kabul eder olmuş. Bu gidişi
durduracak, hiç şüphesiz İslâm ahlâkı ve İslâm ruhunun hayata tatbik
edilmesidir.

İslâm’da meşru kabul edilmeyen kazanç ve gelir yolları diğer sistemler
tarafından nasıl bayraklaştırılırsa bayraklaştırılsın ve istenildiği kadar iktisadî
hayatın vazgeçilmez birer düsturu gibi gösterilsin, İslâm nazarında merdut ve
mezmumdur, red ve zemmedilmiştir.

İslâm dini, ferdi çalışmaya teşvik eder ve her ferdin yaptığı işleri, Cenâb-ı
Hakk’ın, Peygamber’in ve mü’minlerin müşâhedesine arz edebilir bir kalitede

yapmasını söyler.49 Ayrıca meselenin bu yönü kazanç adına da çok mühimdir.
Çünkü mü’min ancak bu sayede güçlü olacak ve karşı dünyanın insanları
tarafından sömürülmekten kurtulacaktır. Ancak, mü’min bütün bunları yaparken
de malın belli ellerde toplanmasından, ihtikâr ve karaborsadan, faizden ve zayıf
kimseleri ezme hasisliğinden kaçınma ve piyasayla, pazarla oynamama gibi bir
sorumluluğu vardır.

Gerçi meselenin birinci yönü kısmen bu hususla da alâkalı gibidir. Zira
Cenâb-ı Hakk’ın müşâhedesine arz edilecek bir duyarlılık ve hassasiyetle
yapılan iş ve muameleler, zaten saydığımız menfî tavırlara girmeye mânidir.



Evet, Allah’ın, Resûlullah’ın, hatta mü’minlerin müşâhedelerine arz edilecek
bir sa’y ve semere-i sa’y, gayrimeşru mülâhazaya bütün bütün kapalıdır.

Ancak, güçlü olmanın yanında insafı elden bırakmama; cömert olmanın
yanında israfa kaçmama; çok zengin olmanın yanında saçıp savurmama; hâkim
olmanın yanında mütevazi ve sade bir hayat yaşama; başkalarının ayranını
kabartmama; tutumlu olmanın yanında elini boğazına bağlayıp cimri
kesilmeme... evet, bütün bunlar, İslâm’ın iktisat anlayışı içinde
değerlendirilmesi gereken hususlardır. Bu ve benzeri meseleleri kavramadan
ve bunları pratik hayata döküp tatbik etmeden İslâm’ın ekonomik sistemini
anlamak ve kavramak mümkün değildir.
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G. GELİR DAĞILIMI
Buraya kadar iktisadî hayatın can damarı olan üretim ve üretimin bağlı

olduğu özel mülkiyet, malın aktif olması, dengeli kalkınma gibi bazı esaslara ve
üretimi harekete geçiren zekât ve meşru kazanç gibi motiflere kuş bakışı bakıp
geçtik; meşru ve gayrimeşru gelir kaynaklarına da kısaca temas ettik. Şimdi de
isterseniz kısaca üretimden elde edilen malın dağıtımı mevzuunu inceleyelim.

Dağıtım, tamamen üretimle alâkalı bir konudur. Esasen iktisadî terim ve
tabirler arasında bir ilgi ağının bulunduğu malumdur. Ancak, üretim ve dağıtım
arasındaki irtibat, diğerlerine kıyasla daha bir yakınlık arz etmektedir.

Dağıtımı iki ana esasa irca etmek mümkündür:
1. Üretim öncesi dağıtım
2. Üretim sonrası dağıtım
İslâm, her iki dağıtım esasına göre de adalet ve dengeye fevkalâde önem

verir.

1. Âdil Dağıtım
Hak kavramına çok büyük önem veren İslâm, hakkı sahibine teslim için

gerekli her türlü tedbiri almış bulunmaktadır. İslâm’daki faiz yasağının
mantığını anlayabilmek için İslâm’ın hak kavramına ve hak konusu olan gelirin
hak sahipleri arasında en ince ölçülerle paylaşılmasına verdiği önemi dikkate
almak gerekmektedir. Evet, İslâm, emek, sermaye ve toprak faktörlerinin çeşitli
oranlarda bir araya gelmesi ile yürütülen ekonomik faaliyetlerden doğan
ürünün veya vuku bulan zararın bu faktörler arasında paylaşımı, yani gelir
bölüşümü üzerinde önemle durmaktadır.

İslâm açısından hak sahibinin fakir, zengin, insan, hayvan, müslim,
gayrimüslim olmasının çok fazla önemi yoktur. Hak kime aitse ona verilmelidir
ve kimin hakkı çiğneniyorsa, buna da engel olunmalıdır.

Bir zenginle bir fakir arasındaki muamelede fakir zarar görüyorsa, muhakkak
bu çok kötüdür. Ama aynı muamelede zengin zarar görüyorsa, bu da kabul
edilemez. Aynı şekilde faizi ödeyen kadar onu alan da zarara uğruyorsa (negatif
faiz), bu da kötüdür. Zira bu konuda hakkın kime ait olduğu çok önemli
değildir.

İslâm, hedefi olan âdil gelir dağılımını ve sosyal adaleti iki merhalede
gerçekleştirmeyi hedefler:



Birinci merhalede, üretim süreci hedefe ulaştıracak ilkelerle düzenlenir. Bu
ilkelerin başlıcaları şunlardır: Kazancın mutlaka emek veya risk unsuruna
dayanmasıdır (faiz yasağı). Böylece herkesin üretim sürecine katılması,
işsizlere iş bulmada yardım ederek onlara sosyal ücretin ödenmesi, haksız
kazançlara yol açacak kumar, karaborsacılık, parayı piyasadan çekme (kenz),
aldatma, zarar verme, lüks ve israf, cimrilik, fiyatları yükseltmek maksadıyla
tekel oluşturma ve benzeri eylemlerin yasaklanması gibi ilkeler çok önemlidir.
Bu safhadaki emir ve yasaklar ekonomiyi düzenleyici bir fonksiyon eda
ederler.

İkinci merhaleye gelince, birinci merhalede âdil gelir dağılımı ve sosyal
adaletin gerçekleşmemesi hâlinde, gelirin yeniden dağılımı (redistribution)
yapılır. Gelir grupları arasındaki farklılıklar ve doğabilecek aksaklıklar çeşitli
gelir transfer yollarıyla giderilir. Bu safhada kullanılan en önemli araç zekâttır.
Ayrıca, zekâtın dışındaki diğer sadaka çeşitleri, özellikle sürekli sadaka,
keffaret, nezir ve infak (Allah yolunda harcama) gibi gelir transferleri, birinci
merhalede doğabilecek gelir farklılaşmasını ve aksaklıkları düzeltici bir
fonksiyonu eda ederler.

Bir başka yaklaşımla birinci merhalede başta faiz yasağı, ikinci merhalede
de özellikle zekât ve emsali yardımlar aksaklıkları düzeltici birer fonksiyon
eda ederler.

Bu açıdan, İslâm iktisadının, faiz yasağı (hurmet-i riba) ve zekât farzı
(vücub-i zekât) esası üzerine bina edildiği söylenebilir.

Bu ana girişten sonra dağıtım konusunu biraz daha detaylı ele alabiliriz:

2. Üretim Öncesi Dağıtım
İslâm iktisadında üretim öncesi dağıtımda ferdî mülkiyete getirilen denge ve

ölçü, diğer sistemlerle kıyaslanmayacak seviyede tam bir adalet örneği teşkil
eder.

İslâm, ısrarla ferdin mülk edinme hakkı üzerinde durur. Ancak buna bir sınır
koymayı da ihmal etmez. Ona göre fert, elinin ulaştığı her şeyin sahibi ve maliki
değildir. Bu, bir bakıma kolektiflikte denge prensibidir. Herkes her şeyde
değil, belli şeylerde ortaktır.

Diğer taraftan da o sa’yi (çalışmayı) sürekli öne çıkarır. “Kişi için ancak
çalıştığı vardır.” 1 prensibi, emeğe sahip çıkıldığını gösteren apaçık ve güçlü



bir delildir.
Çalışmadan elde edilen her şey, İslâm’a göre bir mânâda mezmumdur. Ona

göre, kazanılan her şey, onu çalışarak elde edene aittir. Onun içindir ki İslâm,
fiilî olarak her ferdin bizzat kendisinin yapması gereken hususlarda vekâletin
caiz olamayacağı düsturunu vaz’etmiştir.

Meselâ, hiç kimse bir başkasını av işlerinde vekil tayin edemez. Zira av, onu
avlayana aittir ve bir başkasının onda hakkı yoktur. Bu, kara ve deniz bütün av
hayvanları için geçerli olan bir hükümdür. Eğer başka birisinin av aletleri

kullanılmışsa, ona sadece böyle bir kullanmaya bedel olarak ücret verilir.2

Üretimden önceki dağıtımdaki dengeye bir başka misal olarak da
mülkiyetteki dengeyi zikredebiliriz.

İslâm’da bir araziyi kim canlandırırsa, o araziyi kullanma hakkı ona aittir.
Ama bu, o arazinin mülkiyetini o şahsın üzerine geçirmesine sebep teşkil etmez.
O şahıs, bu araziyi işlettiği müddetçe o yerin intifâ (kullanım) hakkına sahip
olur. Bu kişi, üç yıl işletmeyi durdurduğu takdirde arazi onun elinden alınır ve
bir başkasına verilir. Madenler için de aynı durum söz konusudur.

Bu safhada İslâm, üretimi düzenleyici ilkeler getirerek, her üretim faktörüne
hakkını hiçbir şekilde haksızlığa maruz kalmayacak şekilde verilmesini ve
fertlerin birbirlerine zarar verici davranışlar içine girmesinin engellenmesini
emreder.

Bu ilkelerden en önemlisi, kazancın emek veya risk unsuruna dayanması,
sermayenin emeksiz ve risksiz kazancı olan faiz gelirinin yasak olmasıdır. Bu
ilkenin amacı, toplumun bütün fertlerinin iktisadî faaliyetlere ve üretim
sürecine katılmasıdır.

Bu ilkeye göre fert, geçimi için ya bizzat emeğini ortaya koyar veya sermaye
sahibi ise ve sermayesini kendi değerlendiremiyorsa, başkasına vererek kâr-
zarar ortaklığı prensibiyle risk unsurunu göze alır. Böylece, üretimden, emeksiz
veya risksiz pay almak mümkün olmayacağından toplumun bütün fertleri üretim
süreci içinde yerlerini almış olurlar.

Diğer ilkeler ise, işsizlere iş bulmada yardım ederek onlara sosyal ücretin
ödenmesi, haksız kazançlara yol açacak kumar, karaborsacılık, parayı
piyasadan çekme (kenz), belirsiz alışverişler (garar), aldatma, zarar verme,
lüks ve israf, cimrilik, fiyatları yükseltmek amacıyla tekel oluşturma ve benzeri
eylemlerin yasaklanmasıdır.



Evet, verdiğimiz misallerden de anlaşılacağı üzere İslâm, iktisadî hayat
adına vaz’ettiği prensiplerle, üretimden önceki dağıtıma bir denge ve ölçü
getirerek diğer sistemlerden tamamen ayrılmıştır.

3. Üretim Sonrası Dağıtım
İslâm’da üretilen şeylerin paylaştırılması da en âdil ve dengeli bir şekilde

gerçekleştirilmektedir. Bazılarının iddia veya daha doğru bir ifade ile iftira
ettiği gibi, İslâm’da mal hiçbir zaman belli ellerde toplanmaz ve toplanamaz.
Zira İslâm’ın iktisadî disiplinleri böyle bir terâkümü (yığılma) önlemekte ve
malın belli ellerde toplanmasına kat’iyen meydan vermemektedir. Zekât, üretim
sonrası paylaşmanın en temel unsurudur. Bunu daha önceki bölümlerde
müstakil olarak ele aldığımız için geçiyorum.

Hibe de aynı çizgide zikredilmesi gereken ikinci önemli bir husustur. Her
mü’min, bu dünyada verdiğinin ahirette faydasını göreceğine inanır ve malını
hibe yoluyla -tabiî Allah için- seve seve infak eder. Aynı zamanda o böylece
gönül dünyasında da büyük bir inşirah ve mutluluğa erer. Zira o, bütün
verdiğini içinden gele gele ve ibadet neşvesi içinde verir. Verirken de, gizlilik
içinde vermesi dolayısıyla ‘alan el’ durumunda olan insanın izzetinin
zedelenmemesine fevkalâde dikkat eder.

Aslında her inanan insan, kendini, elinde bulunan mülkün emanetçisi ve
dağıtım memuru gibi görür. Evet, ona göre asıl mülk sahibi Allah’tır. O ise,
Allah’ın kendisine verdiğini, yine Allah yolunda harcamaktadır. Bu itibarla da
o, herhangi bir fâikiyet mülâhazasına girmez. Bir memur, üzerine terettüp eden
vazifelerini yerine getirmekle gururlanıp kibirlenmeye hakkı olmadığı gibi -zira
o sadece vazifesini yapmıştır- Allah yolunda veren bir mü’minin de böyle bir
vazifeyi yerine getirmekle gururlanıp kibirlenmeye hakkı yoktur.

Bilakis o, böyle bir vazifeyi ifaya kendini muvaffak kılan Allah’a hep
şükreder ve etmelidir de. Bu açıdan zekât veya hibe, bazılarının dediği gibi,
kat’iyen bir burjuva sadakası değildir.

Ayrıca hibe yoluyla, hiç de mecbur olmadığı hâlde, sırf ahiret saadetini ve
Cenâb-ı Hakk’ın rızasını düşünerek infak etmeye alışmış ve alıştırılmış bir
ferdin, vermek zorunda olduğu ve bir bakıma vergi mânâsına gelen zekât
borcunu öderken hileye başvurması ve vergi kaçırması da kat’iyen
düşünülemez.

Gizli ve açık her şeyi bilip gören bir Rabbe inanmış ve gönlü O’na karşı



daima ürperti ve korku ile meşbû bulunan bir insan, muhtacın hakkı olan zekâtı
vermemezlik edemez; edemez ve onu en kısa zamanda hak sahibine ulaştırma
mecburiyetindedir. Aslında böyle bir insan, üzerindeki borcu ödediği zaman
rahata kavuşur ve kendisini bir kuş kadar hafif hissetmeye başlar.

İslâm iktisat sisteminde zekât toplayan memurlar olmasa da, fert yine
vergisini verir. Ancak meselenin kontrollü olması ve toplanan vergilerin
sistemli dağıtımı açısından devlet, vergi memurları vasıtasıyla bunları toplar
ve topladığı şeyleri de muhtaç olanlara ulaştırır. Ama devlet bunu yaparken
stokçuluktan uzak durarak dağıtımı da zamanında yapar.

Zaten devletten gaye, milletin huzur ve güvenini temin etmektir. Yoksa
devlet, komünist sistemlerde olduğu gibi, milletin başına musallat bir
organizasyon değildir.

Miras, İslâm iktisadında üretim sonrası paylaşım esaslarından biridir ve aile
fertlerini fıtrî olarak birbiriyle irtibatlandıran önemli bir bağdır. Ebeveyninin
bıraktığı maldan hak alacak olan evlât veya evlâdının bıraktığından hak alacak
olan ana-baba arasında, zaten var olan sevgi hissi mirasla daha bir pekişir,
kuvvetlenir ve güçlenir.

Ayrıca insan, miras bırakma hakkına sahip olması sebebiyle ailesini
düşünüp çok daha candan ve istekle çalışır. Bu da üretime müspet yönde tesir
eder. Bir diğer taraftan, kız alıp vermelerle ve bilhassa İslâm’ın teşvik ettiği
uzak evliliklerle mal, belli sınıf ve zümrelerin elinden çıkar ve daha çok insana
yayılır. Böylece miras yoluyla paylaşma ayrı bir denge unsuru vazifesi görür.

Ecdadımıza ait vakfiyeler, bu perspektiften değerlendirmeye tâbi tutulacak
olursa, İslâm’ın nasıl ruhanî bir cemiyet tesis ettiği ve sağlam bir devlet temeli
attığı çok daha iyi anlaşılır.

Zira Osmanlı devrinde vakfedilmiş arazi ve servet hemen hemen devlet
bütçesine denk bir seviyede idi. Evet, o dönemde fert, kendi alın teri ve göz
nuruyla kazandığı servetini milletin hayrına ve emrine âmâde kılıyor ve böylece
dünyevî mülkünü ebedîleştiriyordu.

Ferdin, içinden gelerek ve büyük bir coşkuyla malını millet uğruna sarf
etmesi şeklinde de tarif edebileceğimiz bu yol, paylaşmayı rahatlatıcı ve
sistemleştirici en güvenilir yollardan biriydi.

Osmanlı Devletinde fakir, yoksul ve yolda kalmışların istifade edeceği
vakıflar olduğu gibi, kendini ilme vermiş insanlara tahsis edilen vakıflar da



vardır. Hatta o zamanlar vakıfçılık o kadar çeşitlilik arz ediyordu ki, yeni
evlenecek genç kızlara çeyiz masrafı için kurulan vakıflardan; leyleklerin,
bülbüllerin, kanaryaların bakımı için kurulan vakıflara kadar birçok vakıf
mevcuttu.

Günümüzde de fakir ve muhtaç talebelerin okuması için, yardım gayesine
matuf kurulan vakıflar bir hayli çoğalmıştır ki, bu da milletimizin cömertlik
hissinin ne derece aşkın olduğunun en çarpıcı delillerinden biridir.

İslâm, bu ve benzeri yollarla, başka hiçbir sistemde görülmeyen, fıtrîlik
içinde bir paylaşım ve dağıtım sistemi tesis etmiştir. Öyle ki, bu sistemde alan
aziz, veren de her zaman hürmet ve hayır duaları ile yâd edilir. Böyle bir
cemiyet içinde görülen ve duyulan, sadece sevgidir, muhabbettir ve karşılıklı
hürmettir.

Burada zikretmeden geçemeyeceğimiz bir husus da şudur: İslâm, ferde
aşıladığı o yüksek ahlâk sayesinde dağıtımda hiç zorlanmadığı gibi, bazen
cömertlik duyguları feveran eden insanları bizzat dizginleme lüzumunu duyduğu
da olmuştur.

Meselâ, Sa’d b. Ebî Vakkas malının hepsini Allah yolunda infak etmek
istediğinde Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) duruma müdahale etmiş ve,
“Hayır, malının hepsini değil, yarısını da değil, ancak üçte birini infak et;
hatta o bile çoktur.” buyurmuştur.3

Bir başka zaman Ka’b b. Malik aynı teklifle Allah Resûlü’nün yanına
gelince, Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (sallallâhu aleyhi ve sellem) ona da aynı
tepkiyi göstermiş ve, “Senden sonra vârislerini insanlara el-avuç açan
birileri olarak bırakmaktansa, onları zengin olarak bırakman daha
hayırlıdır.”4 buyurmuşlardır ki, bu ve benzeri misaller, İslâm’daki paylaşımın
diğer iktisadî sistemlerden ne kadar üstün olduğunu apaçık göstermektedir.
1 Necm sûresi, 53/39.

2 Şeyhzâde, Mecmau’l-enhur şerhu Mülteka’l-ebhur 3/563; Semerkandî, Tuhfetü’l-fukaha 3/15.

3 Buhârî, cenaiz 36; vesâyâ 2, 3; menâkıbü’l-ensar 49; Müslim, vasiyet 7, 8, 10.

4 Heysemî, Mecmeu’z-zevâid 4/213.



H. TÜKETİM
1. İstihlâk Kavramı ve Günümüzde İstihlâk Anlayışı

İstihlâk, aslı Arapça bir kelime olmakla beraber, tamamen dilimize girmiş
ve Türkçe’ye mâl olmuş bir kelimedir. İstihlâk yerine şimdilerde tüketim
kelimesi kullanılmaktadır. Yalnız tüketimin, istihlâk gibi geniş kapsamlı bir
kelimenin yerini tutmayacağını düşünerek bunu şimdilik işin erbabına havale
ediyorum.

Umumî mânâda istihlâk; bir insanın yemesi, içmesi, giymesi ve elindeki
imkânları kullanıp tüketmesi ya da aşındırması demektir. Bu kelimenin
karşısında da şimdilerde, üretim denen istihsâl kelimesi bulunmaktadır.

İstihlâk ve istihsâl, iktisadî hayatın önemli iki temel rüknüdür. Öyle ki, çok
defa iktisada ait diğer mevzular tamamen bunlara bağlı olarak değerlendirilir.

İstihlâkın, iktisadî hayata ait çok önemli bir husus olduğu açıktır. Zira
istihlâk, bir isteğe dayalıdır. İnsan, istihlâk ettiği zaman isteyecektir. İstek de
tabiî olarak talebi doğuracaktır. Öyleyse iktisadî hayatta her türlü faaliyetin
temelinde istihlâk vardır denilebilir.

Devrimizde istihlâk anlayışı tamamen materyalist bir çizgide yorumlanmakta
ve yaşanmaktadır. Bu anlayışa göre bütün değer hükümleri, cüzdanın
kabarıklığına ve yeraltı-yerüstü servet kaynaklarına göre verilmekte ve insan
‘ekonomik bir hayvan’ (homoeconomicus) mahiyetinde görülmektedir.

Böyle bir anlayış açısından insan, bir fabrikadan, bir makineden farksız bir
eşya gibidir. Bu sakat anlayışa, bir de fantastik zevkler inzimam edip görenek
ve tiryakilikler eklenerek zenginin servetini gelişigüzele sarf etmesi ilave
edilince, mesele üstesinden gelinmez ve önü alınmaz bir gaile olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Gariptir, günümüzde her mesele biraz da bu eksen üzerinde cereyan
etmektedir ki, her şeye yeni bir istikamet kazandırılması, büyük ölçüde
insanımıza fıtrî ve ruhî bir seviye kazandırılmasına bağlıdır. İhtimal iktisadî
hayatımızı işte ancak o zaman düştüğü bu çukurdan ve şu andaki anafordan
kurtarabiliriz.

Bilindiği gibi, bugünkü ekonomik sistemlerde israf, aşırı istihlâk ve lüks
teşvik edilmekte; öyle ki bugün giyilen şey yarın giyilmemekte, bugün yenen şey
yarın yenmemekte ve böylece korkunç bir israf fikri ve istihlâk anlayışı



körüklenmektedir.
Günümüzün medenî insanları, bu mevzuda bir bakıma bedevîlerden (ilkel

insanlar) daha tali’siz, daha bedbaht sayılabilirler. Çünkü bedeviyette bir insan
2-3 şeyle geçinmesine mukabil, günümüzde pek çok şeye ihtiyaç
hissedilmektedir.

Bugün medenî hayat insanlığın başına öyle gaileler açmıştır ki, medenî bir
insan koltuksuz bir evi yaşanmaz görmekte; buzdolapsız, televizyonsuz evi
ahırla bir tutmaktadır. Ona göre, her insanın mutlaka en az bir özel otomobili
olmalıdır. Yine ona göre, merdivenlere tırmanma ilkel insan işidir; mutlaka her
evde bir asansör bulunmalıdır.

Tabiî bu arada benimsenen şeylerin arasında, insan tabiatına ve fıtrata ters o
kadar çok belâ ve dert vardır ki, bir bir bunları sayıp dökmek mümkün değildir.
Tarih boyu da hep böyle olmuş ve bu anlayıştaki medenîlerin medeniyet
tarihleri bu tür şeylerin meşheri mahiyetindedir.

Bir kere, hayatını lüks ve israf içinde sürdüren medenîlerin kurduğu ciddî bir
medeniyet yok gibidir. Bütün medeniyet ve umranların temelinde, o az yiyen, az
içen, basit giyinen; lükse, zevke ve safaya düşkün olmayan insanlar vardır.

Evet, yeryüzünde nerede bir medeniyet kurulmuşsa, onun temelinde kanaatkâr
ve israftan kaçınan insanları görürüz. İşte cihanın büyük bir kısmında
medeniyet kuran ilk Müslümanlar! İşte sahabe-i kiram! İran’da, Turan’da,
Bağdat’ta, Endülüs’te kurdukları medeniyetler bunun en canlı şahitleridir.

Ve işte Osmanlı! Eğersiz atlar sırtında parlak bir medeniyet kurmuş ve dört
asrı aşkın bir süre dünyayı kontrol edebilmiştir. Amerika’ya giden ilk seyyahlar
da Kızılderililerle savaşa savaşa, aç-susuz, yokluk içinde -ne kabul edilirse
edilsin- yeni bir medeniyet kurmuşlardır.

Daha nice devlet ve millet vardır ki, seviyeli bir umrana ancak istihlâka sınır
koymakla; israf, lüks ve sefahatten kaçınmakla ulaşabilmişlerdir.

Dünyanın en büyük, en geniş servet kaynaklarına da sahip olsalar, bugün şu
bin bir sefahat içinde yüzen insanların bir medeniyet kurmalarını ve ciddî bir
millet olma seviyesine yükselmelerini düşünmek oldukça zordur. İsraf, lüks ve
sefahati terk etmedikten sonra, rahata ve rehavete alışmış, zevk içinde
yaşamadan başka bir şey düşünmeyen bu insanların, insanlık adına yapacağı
hiçbir şey yoktur.

2. İslâm Tüketime Sınır Koymuştur



Günümüzün medeniyeti, onu kuranların cehaleti ve insanı tanımaması
yüzünden beraberinde bir sürü de gaile getirmiştir. Dahası o, ruhlarımızda
korkunç ve devamlı bir yaşama arzusu ve maddî refah düşüncesi hâsıl ederek,
bizi bize ait bir kısım hususiyetlerimiz açısından kör-topal yapmış ve şaşkına
çevirmiştir.

Bu sebeple günümüz insanı, her gün bitmeyen bir kısım tûl-i emellerle
evinden ayrılmakta, tûl-i emeller içinde yatağa girmekte; rüya ve hülyalarında
bitmeyen ihtiraslar arkasında koşmakta ve bir türlü tatmin olmamaktadır. Zira
onun ruhunu, sonu gelmeyen ümniyeler, boş hayaller, günü gün etme arzuları,
lüks ve sefahat içinde eğlenme düşünceleri ve korkunç bir bohemlik arzusu esir
etmiştir.. ve onun için tüketimin âdeta sınırı yok gibidir.

İslâm ise bu hususa bir sınır koymuş ve: “Akrabaya, yoksula ve yolcuya
hakkını ver, elindekileri  saçıp savurma. Şüphesiz saçıp savuranlar,
şeytanlarla kardeş olurlar. Şeytan ise  Rabb’ine karşı pek nankördür.” 1 gibi
beyanlarıyla bize dengeli olmayı salıklar.

Evet, Kur’ân, müntesiplerini: “Yakınındaki fakirlere infakta bulun.
Kazandığın her şeyde onların da bir hakkı olduğunu düşün. Cüzdanına
koyacağın her kuruşta, yakınındaki fakirlerin de bir hakkı olduğuna inan.
Miskini gözet ve bunları yaparken, yani hem yerken hem yedirirken, hem
giyerken hem giydirirken savurganlığa sapma, israftan kaçın; kaçın ve istihlâkte
aşırılığa girme. Zira saçıp savuranlar, şeytanın arkadaşı ve kardeşidirler.
Şeytan ise, Rabbine karşı en büyük nankördür.” türünden fermanlarıyla uyarır
ve dengeli yaşamayı öğütler.

O : “Ey âdemoğulları! Her mescide güzel elbiselerinizi giyerek gidin.
Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”2 … gibi
fermanları ve: “Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet,
dünyadan da nasibini unutma. Allah sana nasıl iyilik ettiyse sen de öyle iyilik
et. Yeryüzünde bozgunculuk isteme; çünkü Allah bozguncuları sevmez!”3

türünden buyruklarıyla hep itidali salıklar.
Yani bizlere: “Allah’ın sana lütfettiği nimetlerden ahiret yurdunu araştır;

onun arkasına düş ve sıhhatini, gözünün ziyasını, dizinin ferini ahireti kazanma
istikametinde kullan. Senin için topraktan çıkanı, çıkarılanı, gökten ineni,
başından yağanı ahireti kazanma yolunda harca. Ama dünyadan da nasibini
unutma. Yani burada da aziz ve şerefli olarak yaşama imkânlarını araştır,



ötelerde de.. ve sakın ahireti hiç düşünmeyen tali’sizler gibi olma. Zira sen,
ahireti düşünmez ve sadece dünyaya dalar, hep menfaatperest olarak yaşarsan,
yeryüzünde anarşi vesilesi olabilirsin. Sakın böyle bir muvazenesizlik yaparak
yeryüzünde fesada sebebiyet verme, fesat çıkarma. Günde beş defa her
namazda Allah’tan (celle celâluhu) istediğin itidalin insanı ol ve Allah’ın
kurduğu dünya-ukbâ muvazenesi içinde, yeryüzünde nizam ve intizamın
teminine çalış.” der.

Tüketim anlayışımıza ait zikretmeye çalıştığımız bu ölçüler, mutlak mânâda
tüketim anlayışının bilinmesine ve kabullenilmesine bağlıdır. İnşâallah bundan
sonraki bölümde bunu daha teferruatlı olarak ele almayı düşünüyoruz.

3. Tüketim Anlayışımız
İslâm, tüketim anlayışıyla da diğer bütün sistemler karşısında bir faikiyet arz

eder. Her şeyden önce İslâm’a göre tüketim, dinin temiz kabul ettiği şeylerden
yapılır. Yani, tüketim mallarının dinen helâl ve temiz olması şarttır.

Müslüman olarak bizler, her şeyi ağzımıza koyamaz ve her önümüze geleni
de yiyemeyiz. Çünkü istihlâk ettiğimiz şeyleri istihlâk ederken, bununla
ruhumuzun gelişmesini, duygularımızın inkişaf etmesini ve zâhir-bâtın
hâsselerimizin uhrevî âlemler için istidat kazanacağını düşünürüz. Bu itibarla
da bize uhrevî hayatımızı kaybettirecek şeylerden şiddetle kaçınır ve onların
hem dünyada hem ukbâda doğuracakları zararları mutlaka hesaba katarız.

Onun için biz, istihlâki dinin tespit ettiği prensipler içinde yapar ve
tüketeceğimiz maddenin evvelâ helâl ve temiz olmasına dikkat ederiz. Zira
Kur’ân-ı Kerim: “Ey insanlar! Yeryüzündeki helâl ve  temiz şeylerden yiyin,
şeytana ayak uydurmayın; zira o, sizin için apaçık bir düşmandır.”4

buyurarak, pek çok âyetiyle bize bunu öğütler ve “Ey insanlar! Size temiz
olarak verdiğimiz rızıklardan yiyin. Şeytanın arkasına takılmayın. Zinhâr ilâhî
prensiplerin dışındaki vaidlere bel bağlamayın; Kur’ân dışı anlayışlara göre
hareket ederek yaşayışınızı şeytana bağlamayın; zira o, Allah’ın hem hasmı hem
de düşmanıdır.” buyurur.

Başka bir âyette buna daha bir vuzuh (açıklık) kazandırarak şöyle ferman
eder: “Ey iman edenler! Size helâl rızık olarak ihsan ettiğimiz şeylerden
yiyin ve eğer Allah’a kulluk peşinde iseniz, O’na şükredin.”5

Evet, eğer siz de Allah’a kullukta bulunuyor ve kulluğunuzun da şuurunda



iseniz, yani aczinizi, fakrınızı, eşya ve hâdiseler karşısında hiçliğinizi anlamış
iseniz, Allah’ın helâl olarak yarattığı rızıklardan yiyiniz, içiniz ve Allah’a
şükrediniz.

Mâide sûresindeki şu âyetler bu hususu daha da bir müşahhaslaştırır ve kesin
hatlarıyla bize Kur’ânî yolu gösterir:

“Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilen hayvanlar; (canı
çıkmadan önce kesmediğiniz) boğulmuş, bir yerinden vurularak öldürülmüş,
düşüp yuvarlanmış, (başka bir hayvan tarafından) boynuzlanmış, yırtıcı
hayvan tarafından yenmiş olanlar ile dikili taşlar adına boğazlanan
hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı.”6

Başka milletler çeşitli düşüncelerle kendi müntesiplerine bunları helâl
gösterip onlara haram işletebilirler. Ne var ki, Allah (celle celâluhu), fıtraten
temiz ve nezih yarattığı kuluna, habâset ve pislik ifade eden şeyleri lâyık

görmez. Onun içindir ki, “Temiz olan, temiz olana lâyıktır.” 7 prensibince
İslâm, kendi müntesiplerine lâyık olmayan şeyleri yasaklar.

Evet, tüketeceğimiz şeyler, her zaman için temiz olmalıdır. Temizlik,
İslâm’da çok mühim bir esas ve bir mânâda önemli bir rükündür. Onun içindir
ki, Mefhar-i Mevcudat Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Temizlik
imanın yarısıdır.”8 buyurmuşlardır.

a. Helâllik ve Temizlik
Tüketilecek malların temizlik ve helâlliği konusunda yukarıda yaptığımız

genel izahtan sonra isterseniz bu konuyu biraz daha açalım.
İslâm, her şeyin öyle gözü kapalı tüketilmesine, yenilip içilmesine izin

vermez. Tüketime konu olan maddeler, yukarıda da belirttiğimiz gibi, helâl ve
temiz olmalıdır. Buna binaen meselâ içki, İslâm’a göre tüketim malı olamaz.
Zira Kur’ân, içki hakkında rics kelimesini kullanmaktadır ki, bu, ister maddî

isterse mânevî yönden olsun, içkinin bir pislik olduğunu ifade eder.9

Sekir ve sarhoşluk veren her şey, içki hükmünde olduğundan İslâm, onları
mal olarak da kabul etmez. Bundan dolayı, meselâ, bir insan yüklü miktarda
içki çalsa tecziye edilmez. Yine bu insan, bir miktar içkiyi dökse, ona tazmin
ettirilmez. Çünkü İslâm Hukukuna göre o, mâl-i mütekavvim (kıymet ve değeri
olan) bir mal değildir.

Dinde temizlik, hem Kur’ân-ı Kerim’de hem de Efendimiz’in (sallallâhu



aleyhi ve sellem) mübarek sözlerinde tebcil ve teşvik edilmiştir.
Kuba halkı, istincâda önce taşlarla temizleniyor, sonra da su kullanıyorlardı.

Onların bu davranışları bizzat Cenâb-ı Hak tarafından Kur’ân diliyle takdire
şâyân görülmüştür:

“Orada temizliği seven insanlar vardır; Allah temizlenenleri sever.”10

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu âyet nazil olunca, hemen Kuba
halkının yanına gidip onlara: “Siz nasıl bir amel işliyorsunuz ki, hakkınızda
bu âyet nazil oldu?” diye sorar.

Onlar da, bir müddet düşünüp taşındıktan sonra yaptıkları işi söylerler. Yani
önce taş kullandıklarını, sonra da su ile necaset mahallini yıkadıklarını ifade

ederler.11 Demek ki, onların bu kadarcık olsun temizlikte titiz davranmaları,
Cenâb-ı Hak tarafından tebcile vesile sayılıyor.

Ve Allah Resûlü ferman ediyor: “Herhangi biriniz uykudan kalktığı zaman
elini su kabına daldırmadan önce yıkasın. Zira o, elinin gece nerelerde
dolaştığını bilemez?”12

Yani, önce elini yıkasın, sonra yiyeceği veya içeceği şeyi eline alsın, zira
gece elinin nerelere temas ettiğini bilemez. Yani uyku hâlidir, eli her tarafta
dolaşabilir. Elin dolaştığı bu yerler mikropların yaşaması için en müsait yerler
olabilir. Öyle ise, uykudan kalktığınız zaman, zinhâr yıkanmadan, elinizi
yiyecek ve içeceğinize uzatmayın; önce tertemiz yıkayın, sonra yapacağınızı
yapın.

Burada, koruyucu hekimlik açısından bu hadisin üzerinde durulabilir ama,
ben o işi erbabına havale etmek istiyorum. Bizim burada esas işaret etmek
isteğimiz husus, istihlâkte temizliğin bir ön şart olması hususu ve
Müslümanların bu noktaya çok dikkat etmeleri gerektiğidir.

b. İtidal ve İstikamet
İslâmiyet’te, tüketilecek malın helâl ve temiz olması şartının yanında onun

dengeli tüketilmesi de çok önemlidir.
Dinimiz, her şeyde olduğu gibi tüketimde de bir ölçü koymuş ve insanı,

yeme-içme vb. alanlarda -meşru olmak kaydıyla- harcamalarda bulunmaktan ne
tamamen menetmiş ne de malını sorumsuzca saçıp-savurmasına izin vermiştir.

Bu cümleden olarak o: “Yiyin, için, fakat israf etmeyin.”13 diyerek bize her
hususta dengeli davranmayı emretmiştir.



Hayatlarını Kur’ân yörüngeli şekillendiren mü’minler, Kur’ân-ı Kerim’in bu
âyetini bir ölçü olarak kabul etmeli ve harcamalarını israfa varmayan bir iktisat
anlayışı içinde yapmalıdırlar. Gerçi böyle bir davranış bazı insanlar nazarında
bir hisset (cimrilik, tamahkârlık) olarak değerlendirilebilir. Ancak insanların
gelir düzeylerinin farklı olması ve bu farklılık sonucu bir kısım insanların
açlıktan vefat ederken, diğerlerinin saça-savura bir hayat yaşamaları
düşünüldüğünde, aslında bunun çok da öyle olmadığı anlaşılacaktır.

Cenâb-ı Hak, konuyla alâkalı başka bir âyet-i kerimede, “Ey iman edenler!
Allah’ın size helâl kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin, sınırı
aşmayın. Çünkü Allah, sınırı aşanları sevmez. Allah’ın size verdiği
rızıklardan helâl ve temiz olarak yeyin ve inandığınız o Allah’tan korkun.”14

buyurarak, onların yeme, içme, giyinme, kuşanma ve daha başka hususlarda,
ifrat ya da tefritlere düşebileceklerini haber vermek suretiyle onları bu tür
aşırılıklardan sakındırarak itidal ve istikamete davet etmektedir.

Aslında, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayat-ı seniyyelerine
baktığımızda, O’nun da söz ve davranışlarıyla ümmetine aynı tavsiyeleri
yaptığını görürüz. Şöyle ki, yer yer sahabeden bazı insanların gelip, “Yâ
Resûlallah! Biz her gün oruç tutacak ve bir şey yiyip içmeyeceğiz. Yine gece
sabaha kadar namaz kılıp, ailelerimize yaklaşmayacağız!” dediklerinde O
denge insanının cevabı şöyle olmuştu:

“Ailenizin, çoluk-çocuğunuzun, nefsinizin sizin üzerinizde hakları vardır.
İçinizden Allah’a en yakın olanınız ben olduğum hâlde, bazen oruç tutar,
bazen iftar ederim. Bazen namaz kılar, bazen dinlenirim ve evlenirim. Benim
sünnetimi terk eden benden değildir.”15

Böylece onlara itidal ve istikameti tavsiye etmiştir.

O’nun bu mevzuda, “Kuvvetli mü’min zayıf mü’minden daha hayırlıdır.”16

hadisi de üzerinde durulması gereken başka bir hususu işaretlemektedir. Ne var
ki, bunun yanında O (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Ümmetim hakkında en çok
korktuğum şeyler, karın büyüklüğü (göbek bağlamak), çok uyku, tembellik ve
yakîn azlığıdır.”17 gibi hadisleri de konunun diğer yanına işarette
bulunmaktadır ki, itidal ve istikamet de ancak bu suretle gerçekleşmektedir.

Zannediyorum, “Böylece sizi orta bir ümmet yaptık.”18 âyeti buna da işaret
etmektedir.



Efendimiz her mevzuda olduğu gibi, istihlâkte de hep vahyin emri
doğrultusunda hareket etmiş ve her şeyde olduğu gibi, bu mevzuda da bize
örnek olmuştur.

Bütün bu örnekler gösteriyor ki, İslâm, bir kısım maddeci (materyalist)
anlayıştan uzak olduğu kadar, zahitlik adına her şeyden el etek çekme
anlayışından da uzaktır. Onun kendine has bir tüketim telakkisi vardır ki, ona,
ifrat ve tefritten uzak, Kur’ân ve Sünnet’in öngördüğü temel prensipler
çerçevesinde bir itidal ve istikamet anlayışı diyebiliriz.

c. Fazilet ve Fedakârlık
İnsan, sadece maddeden ibaret değildir. Eğer öyle olsaydı, maddesine hitap

eden ve maddî ihtiyaçlarına cevap veren hususların karşılanmasıyla onun bütün
ihtiyaçları giderilmiş ve mutluluğu sağlanmış olurdu. Oysaki, durum hiç de öyle
değildir.

İnsanın maddesinin yanında, ondan çok daha yüksek, çok daha derin ve çok
daha kıymetli ruh, kalb, sır gibi bilinir-bilinmez nice duyguları vardır. Ondaki
bütün bu duygular, kendi buudları ve çerçeveleri içinde tatmin istemektedir.
Öyle ise, insanın yalnız maddî ihtiyaçlarının karşılanması sadece kaba bir
tatmin; ona yalnız maddesiyle yaklaşmak da, onu anlamaktan çok uzak bir
yaklaşımdır.

Eğer insan, bazılarının zannettiği gibi, sadece maddeden ibaret ekonomik bir
hayvan olsaydı, para ve emtia ile onun bütün ihtiyaçları giderilir, o da bunlarla
mesut ve bahtiyar olabilirdi.

Hâlbuki yukarıda da arz ettiğimiz gibi, insanın, maddesinin yanında belki
ondan daha fazla ihtiyacı olan kalbi, aklı, ruhu ve hissiyatı… gibi derinlikleri
vardır. Özellikle günümüz insanı, bu hususlar açısından tam beslenmediği için
hep stres ve buhran içindedir. Bütün bu buhranların ve streslerin altında da,
onun duygularının ihtiyaçlarına cevap verememe vardır. İşte bizler, tüketim
meselesini ele alırken meseleye bir de bu zaviyeden bakarak incelemeye
çalışacağız.

Evet, biz, tükettiğimiz her şeyi, ruhî ve kalbî hayatımızı, his ve duygularımızı
inkişaf ve terakki ettirmeyi hedef alarak tüketme durumundayız. Dahası,
tüketirken de, meselenin sadece helâl veya haram olmasına bakmayıp, bazen
Rabbin rızasını kazanmak için icabında helâl olanları bile terk etmek suretiyle,
zahidane davranır ve meselenin bu yanına, maddî yöne verilen ehemmiyetten



daha çok ehemmiyet verir ve hayatımızı âdeta kılı kırk yararcasına yaşarız.
Biz, insanı bütün olarak ele alır ve kazanmada olduğu gibi tüketimde de

faziletli olmaya çağırırız. Bir yönüyle meselelerimiz objektif ve paraya
dayalıdır. Diğer yönüyle de subjektif ve insanın ruh, kalb ve latîfeleriyle
yakından alâkalıdır. Zaten insanı faziletli kılan da, bu iki yönün beraber temsil
edilmesine bağlıdır.

Her şeyden evvel fazilet, insanın dünyaya geliş gayesidir. Paraya gelince o
ancak, Allah (celle celâluhu), Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve
insanlar nazarında faziletli olan insanların elinde bir fazilet unsuru olabilir.
Evet, para, yerine göre fazilete yardımcı bir esas olsa da, bazılarının zannettiği
gibi o, hiçbir zaman faziletin muallâ yerine bizzat çıkıp oturamaz ve
oturmamalıdır da.

Para daha önce de izah ettiğimiz gibi Tebük’te bir işe yaramış ve fazilete
hizmet etmiştir. O, Tebük’e katılanları faziletli kıldığı gibi, din, iman, ülkü ve
ülkü yolundaki katkılarıyla bir fazilet vesilesi sayılsa da, kendi olarak çok fazla
bir şey ifade etmemektedir.

d. Fazilet Potasında Yoğrulanlar
İsterseniz kudsî bir gaye ve başkaları için yaşama duygusunu biraz daha

açarak, fazilet potasında yoğrulmuş yüksek seviyeli fertlerin, mal ve serveti,
lüks ve müreffeh dünya hayatını nasıl istihkâr edip küçümsediklerini ve insanı
yutan bu uğursuz tüketim girdaplarından onların nasıl kurtulabildiklerini bir iki
misalle tespit etmeye çalışalım. Zannediyorum bu kadarcık olsun bir kapı
aralamakla, tüketim anlayışımızdaki fazilet ve fedakârlığın yeri daha da iyi
anlaşılmış olacaktır.

Şöyle ki; sıcak bir mevsimde, kıtlığın hükümfermâ olduğu bir dönemde,
Bizans’a karşı harp değil de, bu coğrafyada başkalarının da bulunduğunu
gösterme ve onlara gözdağı verme türünden, arkasına aldığı, o dünyayı istihkâr
eden cemaatiyle Mefhar-i Mevcudat Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
çöllere yeni bir velvele salmak istemişti.

Aslında tam ağustos ayında ve meyvelerin, çiçeklerin insana tebessüm ettiği
bir dönemde ve sahabenin işiyle-gücüyle meşgul olduğu bir hengâmda sefere
davet olunmak oldukça ağır bir teklifti.

Ne var ki, hiç kimse bunu ağır kabul etmemişti. Herkes, seve seve bu ağır,
ağır olduğu kadar da çok sevaplı yolculuğa hemen çıkıvermişti. Yalnız böyle



bir hareket için gerekli bir teçhizata ihtiyaç olduğu da açıktı. Onun için de
Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem), meseleyi halkın hiss-i semâhatına
(cömertlik duygusuna) arz etti ve bu hususta da onların olurunu aldı.

Her zaman hayır adına yarışan bu insanlar, böyle sıcak bir çağrıya bütün
varlıklarıyla “Evet!” dediler. Bu “Evet!” deyiş farklı farklı olmuştu: Hz. Ebû
Bekir (radıyallâhu anh) bütün mal varlığını getirmiş, Hz. Ömer (radıyallâhu
anh) servetinin yarısını takdim etmişti.

Hz. Osman (radıyallâhu anh), o gün çok zengindi. Suriye ve Medine arasında
ticaret için büyük kervanlar teşkil ediyor ve ticaret yapıyordu. O da bu davete,
taşımakta zorluk çektiği kucak dolusu altınla icabet etmiş ve bunları Allah
Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek eteğine boşaltıvermişti. Bu
civanmertlik karşısında Allah Resûlü, o dolu dolu duygularıyla: “Vallahi,
Osman’a bundan sonra yaptığı kötülükler zarar vermez!”19 buyurmuşlardı.
Bu müjdeli beyan, -muhalfarz- Hz. Osman (radıyallâhu anh) günah işlese bile,
Allah (celle celâluhu), o gün gösterdiği bu cömertlikten dolayı artık onu
muaheze etmeyecek demekti.

Evet, servet, yerinde kullanmak için kazanılmalıdır ve o, insanı fazilete
erdiren bir vasıta olmalıdır. Aksine eğer servet, insanı fazilete götürmüyor,
hatta aksine, fazilete giden yolları tıkıyorsa, mü’min onu bir afet ve bir belâ
görmelidir. Nitekim Abdurrahman b. Avf da (radıyallâhu anh) kendisini
Cennet’e koşarak gitmekten mahrum edeceğini duyduğunda neredeyse servetinin

bütününü infak etmişti.20

Servetin bu türlü fazilete medar ve vesile olması ayn-ı fazilettir. Ne var ki,
servet, faziletin ne remzi ne işareti ne de onun esasıdır. Çünkü fazilet, ancak
kulun, yüksek insanî değerlerle Allah’a yaklaşmasına bakan ledünnî yanıdır.

e. Fazilet Bahçesinin Gülleri
Tüketimde faziletin ne demek olduğunu ve faziletin nerede, ne zaman ve ne

ifade ettiğini anlamak için şu hâdise üzerinde biraz düşünmemiz yeter
zannediyorum:

Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bâdiyede (çöl) Zâhir adında,
çiçek gibi bir dostu vardır. O, bedevî bir insandır. Çölde bulduğu şeyleri
getirir, Medine pazarında satar ve her Medine’ye gelişinde de Resûl-i Ekrem’e
bir demet çiçek sunardı. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Zâhir,
bizim bâdiyemiz, o bizim çöl insanımızdır.” buyururlardı.



Bir gün o, Medine pazarında ticaret yaparken Allah Resûlü sessizce arkadan
gelip Zâhir’e yaklaştı ve gözlerini tuttu. Zâhir önce, “Kim O? Kimse bıraksın
beni!” dedi. Sonra Resûl-i Ekrem olduğunu anlayınca O’na sırtıyla iyice
yaslanıverdi. Yümnünden, bereketinden, şeref ve nuraniyetinden istifade etmek
için, o mücessem nurla tam bir kurbet ve yakınlık düşüncesiyle bunu yapıyordu.

İşte bu esnada Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem), çevresindekilere
seslenerek, “Bir köle var, satıyorum, alan var mı?” diye buyurdu.

Bu, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) bütün hayatında yaptığı
üç-beş latifeden biriydi. Zâhir, bünye itibarıyla görkemli, boylu-poslu birisi
değildi. Ona çirkin denemezdi, ama güzel olduğu da söylenemezdi.

Zâhir, Allah Resûlü’nün latifesine şu şekilde mukabelede bulundu: “Yâ
Resûlallah! Beni satsan çok para etmem. Çünkü güzel değilim!” Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) içini çekti ve şöyle buyurdu: “Fakat sen, Allah
yanında çok kıymetlisin...”21

İşte bir başka misal daha; Tebük seferinde cihana fazilet dersi veren bir
cemaatten damla damla dökülen bir misal:

Daha evvel bu seferin ne kadar zor ve nâmüsait şartlar altında
gerçekleştiğini belirtmiştik. Bu sefer esnasında maruz kalınan susuzluğu
anlatırken bir sahabi aynen şöyle der:

“O kadar susamıştık ki, vaha kenarlarındaki bir kısım otları topluyor, sıkıyor
ve damlayan birkaç katreyi dilimize dudağımıza sürüyor ve susuzluğumuzu
gidermeye çalışıyorduk. Hatta susuzluktan develeri boğazlıyor ve
hörgüçlerinde biriken suyu içiyorduk.”

Bu kadar susamış olmalarına ve bu kadar şiddetli sıcağa, açlığa, hatta çok
defa ağızlarına götürecek bir tek hurma bulamamalarına rağmen bir fırtına gibi
Bizans önlerinde esmişler ve Bizanslıların kalblerine korkular salmış, sonra da
hiçbir zarara maruz olmadan ve yolda takılıp-kalmadan tekrar geriye
dönmüşlerdi.

Hacca gidenler, oranın temmuz veya ağustos aylarındaki sıcaklığını çok iyi
bilirler. Hararetin gölgede 60-70 dereceye ulaştığı ve hiçbir esintinin
bulunmadığı, insanlar ayaklarını taşa basarken ateşten korlar üzerine basıyor
gibi ürperdikleri bir zemin ve zamanda, o korkunç çölü kat’etme tehâlükü öyle
müthiş bir hâdisedir ki, böyle bir şey sahabeden başkasının da yapacağı iş
değildir.



Şâyân-ı dikkattir, bu kadar ağır şerait altında hiçbir sahabi, “Bizi nereye
götürüyorsun? Niçin gidiyoruz?” dememiştir. Aksine, geriye kalmış
olanlardan Ebû Heysem ve Ebû Zer (radıyallâhu anh) hazretleri gibileri,
sırtlarına eşyalarını vurmuş, koştura koştura arkadan Resûl-i Ekrem’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) yetişmişlerdir ki, böyle bir durum insanlık
tarihinde ender hâdiselerdendir.

Evet, Medine’den kendilerine doğru kopup gelen bir toz bulutu Resûl-i
Ekrem’e gösterilince, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Ebû Zer
olsa gerek!” buyurur ve toz bulutu dağıtılınca da içinden Ebû Zer çıkıverir.
Allah Resûlü de ona hâl ve istikbalini haber veren bir mukabelede bulunarak,
“Allah Ebû Zer’e merhamet etsin! O, yalnız yaşayacak, yalnız gezecek ve
yalnız ölecek!” buyurur.22

İtiraf etmeliyiz ki, böylesi ağır işleri, zevk u sefaya alışmış insanlar kat’iyen
yapamazlar. Zevkin, sefanın zebunu insanların medeniyet adına ortaya
koydukları hiçbir şey yoktur. Eğer şanlı tarihimizde yapılmış bazı şeyler varsa,
onları perhize alışmış, varlık içinde iktisat ve itidalle hareket eden, kalbinin ve
ruhunun hakkını da ihmal etmeyen fazilet insanları yapmışlardır.

Hâsılı, bizim tüketim anlayışımızda, diğer sistemlerden farklı olarak üç
önemli esas ve prensip vardır: Temizlik, itidal ve fazilet.

4. Tüketimde Öncelik
İstihlâk (tüketim) mevzuunda üzerinde durulması gereken önemli diğer bir

husus da tüketimde öncelik meselesidir. Sistem olarak biz, bu açıdan da diğer
anlayış ve sistemlerden oldukça farklı sayılırız.

Diğer anlayış ve sistemler, lüks ve israfı esas aldıklarından iktisadî
çarklarını bütünüyle tüketim esası üzerine kurmuşlardır. Hâlbuki bizde esas
olan, yeterlilik ve kifayet ölçüsüdür.

Bizim hayatımızda, hayatın devamı için en zarurî olan şeyler tüketimde
birinci sırayı alırken, hayatı kolaylaştırıcı harcamalar ikinci sırada
değerlendirilir. Lüks ve israf ise üçüncü derecede tüketim sayılır ve İslâm
nazarında, hiç de sevimli ve tasvip gören bir harcama şekli değildir.

Bir insanın hayatını devam ettirecek ölçüde yiyip-içmesi zarurettir. Ama
yediğini istifrağ edip -eski Romalılar’da olduğu gibi- sırf lezzet adına tekrar
tekrar yiyip-içmesi israftır ve haramdır.



İnsan, seyahat ve yolculuklarını elbette bir vasıtaya binerek yapmalıdır.
Hatta bu yolculuklarında hayatî tehlikesi en az olanları tercih etmelidir. Ancak
bu da hiçbir zaman lüks ve israfa girilmeden gerçekleştirilmelidir.

Mesken ihtiyacı için de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Herkes için
mesken zarurî bir ihtiyaçtır. Ne var ki, küçük bir sarayı andıran villalar ve
villaların kendi maliyetinden daha pahalı iç dekorasyonlarla fevkalâde
pahalılaştırılmış meskenlerin israf sayıldığı da açıktır.

Hayatın her sahasında aynı usûl ve prensibi tatbik ederek neyin hoş neyin
nâhoş, neyin israf neyin iktisat olduğunu söyleyebiliriz. Bu itibarla eğer
mü’minler, kurtuluş bekliyorlarsa hem ferdî hem ailevî hem de içtimaî
hayatlarında lüks ve israfı mutlaka terk etmelidirler.

Bu noktada akla hemen şöyle bir soru gelebilir: Tüketimi kısma ve istihlâki
önleme bir kısım iş yerlerinin kapanması ve istihdam alanının daralması
demektir. Böyle olunca da, buralarda çalışan ve ekmek parası kazanan işçiler
açıkta kalacaktır. Bu da iktisadî açıdan en az lüks ve israf kadar zararlı değil
midir?

Evet doğrudur; ancak biz, iktisadî hayatı bir bütün olarak değerlendirmek
zorundayız. Sadece tüketim meselesini ele alıp o noktadan ıslaha çalışmak,
iktisadî hayatın bütününü ıslah için yeterli değildir. Hatta bazı hallerde bu
şekildeki müdahaleler topluma ciddî zarar da verebilir. Öyle ise, bu mevzuda,
çok akıllıca davranıp meseleyi en faydalı bir yola yönlendirmek icap edecektir.

İktisadî hayatta, lüks ve süs eşyalarının istihsalini durdururken, birdenbire
geniş bir dairede, sadece bu hususun düzeltilmesiyle işe başlanmamalıdır.
Herhâlde önce, iktisadî hayatımıza medar olabilecek topyekün içtimaîyi
düzeltmek, sonra da iktisadînin bu yönüne el atmak icap edecektir.

Yapacağımız düzenlemeler ve kısıtlamalar dengeli ve ölçülü olur ve
neticeler baştan hesaplanıp alternatif kuruluşlar devreye sokulabilirse, akla
gelebilecek sorudaki vahim sonuçlar en asgarî seviyeye indirilebilir. Hatta bu
durumda hiçbir problemle karşılaşmamak da mümkündür.

Bu hususu avamîleştirip şöyle bir misalle izah edebiliriz: Çok mükemmel bir
makine düşünün ki, daha sonra bu makinenin bazı parçaları bozulmuş olsun.
Şimdi eğer siz, kalkar o parçanın orijinali yerine, altın veya gümüş dahi olsa,
alâkası olmayan bir parçayı takarsanız, hem makineyi çalıştıramaz hem de hiç
alâkası olmayan bir parçayı oraya yerleştirmekle, o makinenin düzeltilmesini



geciktirmiş olursunuz. Hâlbuki oraya, mutlaka bozulan parçanın sağlam olanını
takmalıydınız. Zira, fabrikadan çıkarken o makineyi meydana getiren parçalar
ancak onunla omuz omuza verip bir bütünlük temin edebileceklerdir.

İşte iktisadî sistemi de böyle bir bütün olarak ele almak mecburiyetindeyiz.
Kapitalist düzenin iktisadî çarkına, İslâm’dan bazı parçalar yerleştirmekle
asla istenen netice elde edilemez. Bâtıl sistemlerin doğurup ürettiği dertlere,
teker teker ve müstakil olarak İslâm’dan çare aramak da doğru değildir. Zira
meydana gelen dertler, daha önceki bazı yanlışlıkların neticesidir.

Öyle ise, İslâm’ı bir bütün olarak ele alıp hayatın her sahasına teşmil etmek
ve onu bir bütün olarak yaşamak lâzımdır ki, bir kısım boşluklara takılma
olmasın.

Durum böyle olunca, zannediyorum, bütünüyle iktisadî hayata ait faktörleri
ve müesseseleri içtimaî hayata hâkim kılıp, kalb ve ruh selâmetine erdikten
sonra, israf kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Evet, istek ve talep olmayınca
arz da olmayacaktır. İstihlâk olmayınca o istikametteki gereksiz istihsal de
duracaktır.

Bu sayede, üretim ve tüketim noktasındaki bir âhenkli gelişme içinde,
istihdam problemi de tabiî olarak kendi kendine çözülecektir. Çünkü lüks ve
israftaki kısılmadan kaynaklanan istihdam daralması, toplum yararına yapılacak
yatırım harcamalarına dönüşerek, hem bu yolla istihdam artışına yol açacak
hem gelirin adil dağılımını sağlayarak tüketimde eşitliği netice verecektir.

Nitekim mü’min toplumlarda geniş yer tutan vakıf müesseselerinin
sermayesini lüks ve israftan kaçınmadan kaynaklanan tasarruflar oluşturmuştur.
Diğer taraftan bu kurumlar istihdamın genişlemesini ve refahın toplum tabanına
yaygınlaşmasını temin etmişlerdir.

5. İslâm’ın İsrafa Karşı Tavrı
İsraf, tebzîr, lüks, sefahat ve gereksiz istihlâkin iktisadî hayatta esas alınması

yolunun, şeytan yolu olduğunu bizzat Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan ifade

etmektedir.23

Onun içindir ki, bugün Kur’ân’ın tabiriyle “ihvân-ı şeyâtîn (şeytanın
kardeşleri)”, bütün yeryüzünde israf ve istihlâki körüklemek, lüks ve fanteziyle
iştahları kabartmak istikametinde sinema, televizyon, gazete ve mecmualarla
efkâr-ı âmme oluşturmaya çalışıyor ve bunda muvaffak da oluyorlar. Öyle ki,



lüks ve sefahat, bu şeytânî ağız ve dillerle en ücra yerlerdeki evlere kadar
girebiliyor.

Maalesef ehl-i sefahat, ehl-i tuğyan ve ehl-i dalâletin kullandığı bu vasıtalar
yirminci asırda çok korkunç tahribata sebep olmuştur. Önce bu vasıtalarla
insanları şartlandırıp, onların beyinlerini yıkıyorlar; sonra da hüküm veriyor ve
“İşte insanlık budur!” diyorlar.

Yani önce iştahları kabartıyor, ağızları sulandırıyor, bakışları bulandırıyor,
sonra da “İşte size, sokaklarda salya atıp salma gezen acip mahluklar!”
diyorlar. Hâlbuki bu fırtınayı onlar estiriyor ve insanlığın iç âlemini onlar
bozuyor, sonra da kalkıp bu âleme göre hükümler kesip biçiyorlar.

Meselâ, önce şehevanî hisler tahrik ediliyor. Sonra da Sartre gibi, “İnsanın
sonsuz denecek ölçüde arzuları vardır. Onun sonsuz arzularının önüne geçmek
onda çeşitli komplikasyonlara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla insan,
arzularıyla baş başa bırakılmalıdır. Bu onun, ruhî bir bunalıma düşmemesi için
şarttır.” diyorlar.

Hâlbuki bu marazî ruh hâletini insanımıza aşılayan onlardır. Onun için
bugün, inananlarla-inanmayanlar, ayrı ayrı dünyaların insanları gibi yaşıyorlar.
Birbirlerinin hâlinden ve dilinden anlamıyorlar. Ya biz, ya onlar Merih’ten
gelmiş gibiyiz. Bazıları öyle kavramlarla karşımıza çıkıyor ki, ne hâllerinden
ne de yollarından bir şey anlayabiliyoruz.

Evet, bugün biz âdeta ayrı dünyaların insanları gibi yaşıyoruz. Onlar öyle bir
şarapla mahmur geziyorlar ki, bizim içtiğimiz şeylerde onun emsalini bulmak
mümkün değildir. Onlar, kendilerine göre bir dünya kurmuş ve iletişim
vasıtalarıyla bunu dünyanın dört bir yanına yaymış ve bütün insanları şaşkın
hâle getirmişlerdir.

Bugün Batı kaynaklı bu rüzgârlar kalblerimizi tahrip ediyor, sinelerimizde ve
ruhlarımızda yaralar açıyor ve biz hep kıvrım kıvrım ve iki büklüm
dolaşıyoruz. İşin daha vahimi de biz, onlara ait bu acaip renkteki gözlüklerle
eşya ve hâdiselerin mânâ ve mahiyetini ona göre anlamaya çalışıyor ve hep
aldanma durumunda kalıyoruz.

Durumumuz bu gerçeğin en açık misali. Onların taktığı bu gözlüğü çıkarıp
atarak, kendi gözümüzle bakmadığımız ve hayatın her safhasında kendimiz
olmadığımız sürece, bu aldanma devam edecektir. Biz, başka değil ancak
kendimiz olmaya mecbur ve mükellefiz. Hatta bir bakıma mahkûmuz.



“Mütrefîn” ve “şeytanın ihvânı (kardeşleri)” bu havayı bu şekilde
ayarlayınca, zavallı orta sınıf ve fakir halk da bir gün mutlaka, görenek ve
tiryakilikle aynı lüks ve sefahati yaşamaya başlayacaktır.

Ancak bu zümre bu lüks hayatı nasıl finanse edecektir? Tabiî ki gayri meşru
yollardan! Dolayısıyla herkes çalma-çırpma yolunu araştırır hâle gelecek..
esnaf halkı aldatacak ve çeşitli spekülasyonları değerlendirecek.. büyük tüccar
ihtikâr yapacak.. bir başkası ise faiz yoluna baş vuracak.. daha başkaları da
ırzını satacak, namusunu alıp pazara götürecektir; götürecektir ki, bu lüks
hayata ayak uydurabilsin ve bu gayya ve dalâlet yolunda yürüyenlerle beraber
yürüyebilsin. Daha doğrusu bu anafordan o da nasibini alsın.

Evet, bütün bunları yaptılar, fakirimizi baştan çıkardılar ve onun da kalbî
hayatını bozdular. Bu ise, herkese, sayılamayacak kadar suiistimallerin kapısını
açtı. Bu hissizlik ve duygusuzlukla, bu israf ve bu lüks ile bir cemaat ve bir
cemiyetin yaşaması ise mümkün değildir. Mehmet Âkif,

Bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış,
Bir ümmet göster, ölmüş mâneviyatıyla sağ kalmış.

derken ne kadar haklıydı! Bir cemaatin mâneviyatı bu denli ölsün, madde bir
mihrap gibi, onun her zaman başvurduğu bir kıymet olsun, onun iç âlemi bu
denli bozulsun da, bakışı o ölçüde bozulmasın ve dünyayı düzgün anlasın, bu
mümkün değildir.

a. İsraf, Rabb’e Karşı Bir Nankörlüktür
Lüks ve sefahatten, israf ve gereksiz istihlâk anlayışından içtinap etmek

bizim birinci prensibimizdir. İnsanların arzu ve isteklerini gıcıklamaya ve
onların, ayranını kabartmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.

Onun içindir ki, İslâmî çerçevede, mala revaç vermek üzere iştihaları
kabartacak şekilde vitrin kullanma dahi mezmumdur, yani zemmedilmiştir.
Çünkü, teşhir edilen o şeyleri alamayanlar da görecek ve içinde burukluk
hissedecektir. Hele alabilmek için meşru bir geliri yoksa, gayri meşru yolları
deneyecek ve elde edemeyince servete de servet sahibine de kin bağlayacaktır.

Binaenaleyh biz, her türlü görenek ve tiryakiliğe karşı tavır belirlemek ve
yığınların hislerini, iştihalarını kabartacak davranışlarından kaçınmak
zorundayız. İslâm’ın bu mevzuda da ortaya koyduğu bir denge söz konusudur.
Kur’ân-ı Kerim, “Yakınına, düşküne, yolcuya hakkını ver! Elindekileri saçıp
savurma!”24 buyuruyor. Vereceksin ve verdiğinin de o kişinin sendeki hakkı



olduğunu bilecek ve asla minnet etmeyeceksin.
Evet, herkes, kendi yakınına, yakınında gördüğü, bildiği yoksula alın teriyle

kazandığı şeyden infak etme mecburiyetindedir. Zira her kazancın içinde onun
sa’yinin semeresi olması itibarıyla şahsın hakkı bir ise, o şahsı yaratan, ona güç
ve kuvvet veren, onu bu Cennet gibi dünyada sayısız nimetlerle serfiraz kılan
Hz. Allah’ın hakkı bindir, zira mülk Allah’ındır.

“Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur.”  Öyleyse, mü’min hem verecek
hem de ardından Allah’a hamd edecektir.

İçtimaî hayatı meydana getiren fertler bir vücudun uzuvları gibidirler. Nasıl
ki, uzuvlardan birinde meydana gelen arıza bütün vücutta kendini hissettirir;
öyle de, İslâmî toplum, mutlaka muhtaç olan her ferdin yardımına koşmalı ve

onun yanında olduğunu göstermelidir.25

Zannediyorum, böyle bir anlayışa kilitlenmiş cemaat arasında, ayrıca
sigortalar tesis etmeye, falandan filandan yardım dilenmeye lüzum
kalmayacaktır. Çünkü ta baştan bütünüyle Müslümanlar, birbirlerinin
ihtiyaçlarını tekeffül etmiş gibidirler.

Evet, her mü’min âdeta bir diğerinin sigortası mesabesindedir. Ondaki inilti
aynen diğer mü’minin kalbinde de mâkes bulup bir inilti meydana getirecek
olduktan sonra, yeni sığınak ve yeni desteklere ihtiyaç olmasa gerek. Zira her
mü’min, ferden ferda (tek tek) böyle bir teminatın temsilcisidir.

Bu, içtimaî yapıdaki dengenin bir tarafıdır. Diğer tarafında ise, saçıp
savurma ile alâkalı hususlar vardır. Müslüman şahsî hayatı adına da israfa
girmez ve kendi malı da olsa onu saçıp savuramaz. Zira israf yapanlar, lüksü
esas alıp yürüyenler, “Dem bu demdir!” deyip bohemce yaşayanlar Kur’ân’da
“şeytanın kardeşleri” olarak tavsif edilmiştir. “Şeytan ise Rabbine karşı pek
nankördür.”26

Evet, Rabbimiz’e karşı nankör olmak istemiyorsak bu muvazeneye riayet
etme mecburiyetindeyiz. Nedir muvazene? Nefis adına israf ve tebzîrden
sakınmak, nefsi en az şeyle geçinmeye ikna edebilmek ve bu az şeyle dünya
hayatını yaşayıp bitirmeye çalışmak; fakat başkaları adına ve bilhassa
muhtaçlara olabildiğine cömert davranmak ve verdikçe vermektir.

b. Mütrefîn Topluluğu
Allah (celle celâluhu) bir âyette şöyle buyurur: “Yakınına, düşküne, yolcuya



hakkını ver! Elindekileri saçıp savurma. Zira saçıp savuranlar, şeytanların
kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı nankördür.”27

Burada iki ayrı tablo ile karşılaşıyoruz:
Birincisi: Semahat ve civanmertliktir ki, mü’mindeki iyilik etme şuurunun

esas ve kaynağını teşkil etmektedir. Evet, mü’min, bir ihsan ve i’tâ (verme)
insanıdır. Öyle ki, eğer bize düşman olanlar bu yönümüzle bizi bilebilselerdi,
onlar da yaptığımız işlerde bize destek olur, hatta aynı şeyleri yapar ve ihsan
şuuruyla sınıflar arası uçurumu kaparlardı.

Ama bizi bilemedi, duygularımıza inemedi ve o inceliği kavrayamadı;
dolayısıyla da önemli bir hakikati keşfedemediler. Bilebilselerdi, derdin
dermanı çok basitti. O zaman ne kapı kapı dolaşmaya, dilencilik yapmaya ne de
şuna-buna el açmaya ihtiyaç olacaktı. Evet, 70’li yıllarda olduğu gibi, korkunç
grevler olmayacak ve milletin can damarı fabrikalar kapanmayacaktı.
Sokaklarda kan akmayacak ve duvarlarımız başkalarına ait sloganlarla

kirlenmeyecekti.28

Ama bütün bunlar oldu. Çünkü, biz de, bizi idare edenler de, olmamız
gerektiği şekilde olmadık. Olamadığımız için de bu ülkede daima birbirinden
kopuk iki toplum yaşadı. Zaten düşmanlarımız da öyle olmasını istiyordu.

İkincisi: Sefahatten kaçınma; lüks, israf ve tebzîre girmeme.
Şimdi müsaadenizle bu ikinci tablo üzerinde biraz durmak ve meseleye

Kur’ânî bir tabirle açıklık kazandırarak arz etmek istiyorum. Bu tabirin
anlaşılması, bizim hem iktisadî hem de içtimaî yapımız ve yapılanmamız
açısından çok mühimdir. Belli bir sınıf ve zümreyi ifade için kullanılan bu

tabir, Kur’ân-ı Kerim’de ‘Mütrefîn’ sözcüğüyle ifade edilmektedir.29

Mütrefîn, bolluk ve bereket içinde yaşayan zevk, sefa insanları ve nimetlerin
küstahlaştırdığı kimseler demektir ki, onlara göre hayat sadece cismanî ve
bedenî zevk u lezzetten ibarettir.

Mütrefîn grubu, bu dünyanın verâsında başka bir hayatın bulunduğunu çok
önemsemez. “Geçmiş gelecek masal, hep eğlenmene bak!” (Ömer Hayyam),
onlar arasında değişmeyen prensiptir.

Bir diğer yaklaşımla, zevkinden, lezzetinden, şehevanî hislerinden ve behîmî
arzularından sıyrılamayan basit insanların hayat tarzına ‘teref’ denir ki,
mütrefîn de bu sefil ve sefih hayatı yaşayanlar demektir. Bunların kalbleri zayıf,



himmetleri de fersizdir. Cemiyet adına hiçbir iş yapmazlar ve millet hayrına
hiçbir yararlı işleri yoktur.

Bir memleketin malî, içtimaî ve iktisadî yapılanmasında hüküm verenler
mütrefîn olursa, o memlekete ölü nazarıyla bakılabilir. Zira, kalbi zayıf,
himmeti fersiz ve hayatları gayesiz insanların, ölüden farkları yoktur.

c. Maddenin Uyuşturduğu Toplum
“‘Allah’a inanın ve Peygamberi’nin yanında cihad edin!’ diye bir sûre

inmiş olsa, onların gücü yetenleri sizden izin isterler ve ‘Bizi bırak,
oturanlarla beraber kalalım.’ derler.”30

Öyleki, memleket yıkılma ve yok olma uçurumuna gelse dayansa ve
mütrefînden yardım istense, ihtimal onların cevabı, “Bana ilişmeyen yılan bin
yıl yaşasın!” şeklinde olacaktır. Bunu bilmek kehanet değildir. Zira bir şey
geçmişte nasıl olmuşsa şimdi de öyle olacaktır.

“Memleket yanıyor!” mu dediniz? Hayatını hep arenada, başkasının ölümünü
seyretme zevkiyle geçirenler, vahşetten lezzet alanlar, size bir damla su
vermeyecek ve bunu kendileri adına israf sayacaklardır.

Bu açıdan, yukarıdaki âyet şöyle de açıklanabilir:
“Habib-i Zîşânım! Kur’ân’dan bir sûre nâzil olup da onlara ‘Allah ve

Resûlü’nün yolunda cihad edin!’ dense, zevk ve sefasını yaşayan, yumuşak
döşekler üzerinde hayatın tadını çıkarmaya çalışan, her şeyi cismanî zevk ve
lezzetten ibaret gören ve böylece hep cismanî yaşayan mütrefîn, hemen izin
isteyecek ve ‘Bizi bu hususta mazur gör.’ diyeceklerdir.”

Yani “Düşmanlarımız silahlanıp kapımıza gelmiş ve memleketimizi işgal
etmek istiyorlar. Bu ezelî ve ebedî hasımlarımızı ters yüz etme işi bugün bize
düşmektedir. Var mısınız mücadeleye?” dendiği zaman, “Bizi bırakıver de
şöyle evlerimizde avratlarımızla oturalım. Şu bahar deminde, yaz mevsiminde,
iliklerimize kadar zevk u sefanın enginliğini hissettiğimiz şu günlerde hayatı
istihkârın, ölüme gitmenin, kabri arzulamanın âlemi mi var?” karşılığını
vereceklerdir.

Bu anlayışı, Kur’ân ve tarihî perspektif açısından ele aldığımızda, bunun bir
beden insanı anlayışı olduğunu görürüz. Ve İslâm’a göre bu düpedüz bir
pintileşmedir.

Hz. Ali Efendimiz Hayber’e giderken kendisini Medine’yi kollamak için
bırakan Resûlullah’a aynen şöyle demişti: “Yâ Resûlallah! Beni, burada bir



kadın gibi, kadınların içinde mi bırakmak istiyorsun?”31 İşte mü’mince
anlayış budur.

Amr b. Cemuh, ayakları iki büklüm ve eğriydi. Sopayla ancak
yürüyebiliyordu. Ama o, cesur mu cesur, mert mi mert, levent mi levent
birisiydi. Bir sürü evlât yetiştirmiş ve hepsini Resûl-i Ekrem’e asker olarak
takdim etmişti. Uhud’a çıkılırken henüz bir senelik Müslümandı. Çocukları,
“Baba sen çıkma! 70-80 yaşındasın. Biz savaşırız senin yerine. İman ettin,
dünyanı aydınlattın, bu sana yeter!” diyorlardı.

O, çocukların bu düşüncesi karşısında onları ikna edemediği için, sopasına
dayana dayana huzur-u Risâletpenâhi’ye gelmiş ve “Yâ Resûlallah! Bak şu
çocukların hâline. Benim cihada iştirak etmeme mâni olmak istiyorlar.”
demişti.

Allah Resûlü de onu teskin ve evde kalmasını temin sadedinde, “Sen
yaşlısın, sakatsın; dolayısıyla da muafsın, evde kalabilirsin.” demişti. Ama o,
“Yâ Resûlallah! Bırak, Allah yolunda şehit olayım?” demiş ve bu konuda
ısrarda bulunmuştu.

Tekrar ediyorum; bu zat, bir sene evvel Müslüman olmuştu... Olmuştu ama,
iman iliklerine kadar işlemişti. Hayatı istihkâr ediyor ve burnunda burcu burcu
Cennet kokuları tütüyordu. Onun bu hâli karşısında Allah Resûlü çocuklarına
işaret ve iş’arda bulunarak, “Bırakın babanızı, gitsin!” buyurmuşlardı.
Bıraktılar ve sopasına dayana dayana Uhud’a kadar yürüdü. Yürüdü ve ilk
hamlede, Allah Resûlü’nün gözünden kayboldu. Birkaç dakika sonra gözleri
Mele-i A’lâ’ya dikilen Allah Resûlü’nün şöyle buyurduğu duyuldu:

“Ben, şu dakikada Amr b. Cemuh’u Cennet’te o çarpık ayakları düzelmiş ,
dimdik yürürken görüyorum.” Aradılar. Onu Cabir’in babası Abdullah İbn

Amr’la sırt sırta yatıyor buldular.32

Evet, mü’min, hayatını işte böyle istihkar eder ve “Ben öleyim, başkaları
yaşasın!” der. Onun nazarında hayatın, millet için, insanlık için yaşandığı
müddetçe bir mânâsı vardır ve o, ömrünün dakikalarını hep bu duygu içinde
değerlendirir.

Beden insanına gelince, onu da Kur’ân-ı Kerim şöyle hikâye eder:
Onlar, “Ey Musa! Onlar orada oldukça biz asla oraya girmeyeceğiz. Sen

ve Rabbin gidin, savaşın; doğrusu biz burada oturacağız.” demişlerdi.33



d. İtrafa (lüks) Düşmeyenlerin Gerçekleştirdiği Zafer
İtrafın; himmetin, aklın, ruhun zaafı; letâifin dumura uğraması ve hayatın

sadece dünya hayatına inhisar ettirilmesi olduğuna işaret etmiştik. Bu, zevk u
sefa hâli, şehevanî duygular ve lezaizle köpürtülmüş, süslendirilmiş ve âdeta
bir mihrap hâline getirilmiş, dışı süs, içi pis öyle bir gayrettir ki, öteden beri
perişan, sefil ve zelil olan milletler hep onun bağrında yok olup gitmişlerdir.

Şimdi bir de şu tabloya bakın!
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) isimlerini bir sayfaya yazıp

sığdırabileceğimiz 313 (üç yüz on üç) insanla Bedir’e çıkıyor. İşte, henüz ciddî
bir muharebe tekniği dahi bilmeyen bu bir avuç insan, günü gelince insanlığın
kaderini değiştirecek ve tarihe yeni bir şekil vereceklerdir.

Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem), arkasındaki cemaatin
imanından, iz’anından, cesaretinden, azm u ikdamından şüphesi yoktur. Bununla
beraber o, kendisine bu mevzuda sabr u sebat sözü vermelerini ister. Bu 313
kişi arasında tek süvari vardır: Mikdad b. Amr veya Esved.

Mikdad atını ileriye sürer, Resûl-i Ekrem’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
karşı, ahde vefa adına diyeceği her şeyi der. O, muhacirîn adına yani Ebû
Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler adına konuşmaktadır (Allah hepsinden
binlerce defa razı olsun). Allah Resûlü onu dinler, memnun ve mesrur olur.

Diğer bir husus, bu kudsî toplulukta, iki asker ancak bir kılıca sahiptir. İki-üç
askerin ancak bir mızrağı vardır. Birkaç askerin ancak bir sadağı ve içinde beş-
on oku mevcuttur. İşte bu kadar imkânsızlık içinde bir ordu, kendinden üç-dört
kat daha fazla bir düşmanla karşı karşıya gelecektir ki, bu bir mânâda hayatı
istihkâr demektir.

Mikdad o gün şöyle konuşur:
“Yâ Resûlallah! Berk-i Gımad’a kadar kılıç çala çala gitsen, senin

arkandan ayrılmaz ve beraber geliriz. Biz İsrailoğullarının peygamberlerine
dedikleri gibi demeyeceğiz. Aksine şöyle diyeceğiz: ‘Yâ Resûlallah! Sen ve
Rabbin düşmanları kahr u tedmîr (perişan) ederken hep beraber olacak ve
senden asla ayrılmayacağız.’”34

Allah Resûlü bu defa: “Ey Cemaat, siz de görüşünüzü söyleyin!” deyip
ensara yüzünü çevirdiğinde, Sa’d b. Muaz ileriye atılıp hulâsa olarak şunları
söyler:

“Cemaatim hakkında sana söyleyeceklerim şudur yâ Resûlallah! Onları



gerektiği gibi vasfedip anlatamam; ama bir kere onlara emir ver! Bak nasıl
kandan-irinden deryalara dalıyorlar!”35

Tarih boyunca mü’minler hayatlarını hep böyle istihkar etti ve “Ben
yaşayayım.” değil, “İslâm yaşasın.” düşüncesine bağlı kaldılar. Zaten Allah
Resûlü de duasında aynı şeyleri dilemiyor muydu? Evet, O, “Allahım, eğer bu
ordu burada bozulursa, yeryüzünde Senin adını anan kimse

kalmayacak!”36 diyor ve dua dua yalvarıyordu. Yani O demek istiyordu ki,
bizim şahsî hayatımız mühim değil, önemli olan, bu ordunun bozulmaması,
Senin adının anılması, “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” hakikatinin
bayraklaşması, bayraklaşıp âfâk-ı âlemde şehbal açması ve bu sayede beşerî
keşmekeşliklerin, derbederliklerin sona ermesidir. Aslında Müslümanların
düşüncesi hep bu olmuş ve bu çerçevede hareket edilmişti.

e. Cehennem’e Sürükleyen Zenginlik
Günümüz dünyasına materyalist bir anlayış hâkim olmuştur. Evet, Batıdan

esen materyalizm rüzgârları insanımızı kıskıvrak yakalamış ve onu himmet, ruh
ve duygu zaafına uğratmıştır.

Bu havanın en çok tesirinde kalan mütrefîn topluluğunun ise, artık millet ve
insanlık adına yapacağı hiçbir şey ve o uğurda vereceği hiçbir mücadele söz
konusu değildir. Ve maalesef bu tehlike karşısında asıl mücadele verecek pek
çok insan da onlara uymuştur ve bunlar da zevk u sefa peşindedir.

Mütrefîn, vatan ve milleti için kendisinden bir fedakârlık istendiğinde hep
kaçar, kaçmakla da kalmaz, istenilen fedakârlığa da karşı çıkar. Hatta o
fedakârlık teklifini getiren, Allah ve Resûlü de olsa kat’iyen tavrını
değiştirmez.

Oysaki, her nimet aynı zamanda bir külfetle gelmektedir. Bir işin, cirmi
nispetinde rizikosu da vardır. Bir başka ifadeyle zararı nispetinde kârı, kârı
nispetinde de zararı vardır. Bir yerde aziz olma söz konusu ise, elbette orada
bir kısım rizikolar da olacaktır.

Mütrefînin bu tür durumlar karşısında takınacağı tavrı Kur’ân-ı Kerim şöyle
ifade eder: “Doğrusu bir uyarıcı gönderdiğimiz her beldenin o mütrefîn
sınıfı, uyarıcılara, ‘Biz size gönderilen şeyleri inkâr ediyoruz!’
diyegelmişlerdir.”37

Meselâ, Hz. Nuh (aleyhisselâm) bir kısım ahkâm ve esaslarla ümmetini



uyarınca, dünyanın belli ölçüde temiz ve duru olduğu o dönemdeki deniz ve
ırmakların kıyılarında muhteşem binalar içinde zevk ve sefasını yaşayan o
toplum bu ahkâm ve esasları kabul etselerdi, Hz. Nuh sayesinde evc-i kemal-i
insaniyete (insanlığın kemal noktası) çıkacak ve aziz olacaklardı. Tabiî bu
uğurda biraz meşakkat çekmeleri ve kandan-irinden deryalar geçmeleri de
gerekiyordu.

İşte bu son durumu düşündükleri için, “Biz senin getirdiğin ahkâmı inkâr
ediyoruz, kabul etmiyoruz!” demişlerdi ki, mütrefînin böyle demesi gayet
normaldi. Zira, şehevanî duygularını yaşadıkları ve behîmî hislerinin esiri
oldukları dönemde, onlarda biraz olsun fedakârlık isteyen, zevk u sefaya sınır
getiren dinî teklifleri rahat ve hoş karşılamaları beklenemezdi. Böyle olduğu
için de, daha Hz. Nuh mesajlarını sunar sunmaz hemen onu inkâr etmişlerdi.

Bu sebepledir ki, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) mealen, “Ben
Cennet’e muttali oldum. Onun çoğu halkını dünya zevk ve nimetlerinden çok
az istifade eden fukara kimselerden gördüm. Cehennem’e de  muttali oldum.
Onu, servetlerini har vurup harman savuran, behîmî arzularını yaşayan
zenginlerin, yani mütrefînin doldurduğuna şahit oldum.”38 buyurmaktadır.

Meseleyi mutlak mânâda ele alıp, “Her zengin böyledir.” demiyoruz,
diyemeyiz de. Bunlar, servetin kendilerini şımartıp baştan çıkardığı
zenginlerdir ki, Hak’tan gelen her hakikate karşı çıkmış mütrefîn güruhudur ki,
mallarını böyle kötüye kullanmaları onları Cehennem’e sürüklemiştir.

Diğer taraftan, başına gelen belâ ve musibetlere karşı sabreden, dini ve
milleti için her şeyini vermekten çekinmeyen hasbî, fedakâr ve diğergâm
fakirler, Allah Resûlü’nün müşâhedesi ile, Cennet’in büyük bir kısmının şeref
mukimleridir. İşte bu mânâyadır ki Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),

“Allahım, beni fakir ve miskin olarak yaşat ve öyle öldür!”39 diye dua
etmektedir.

Ve yine Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem), zevk u sefa hayatı
yaşanan evlere şeytan evi; zevk ve sefa üzere yaşanılan vasıtalara da şeytan
vasıtaları demiştir. Konuyla alâkalı O’nun şu sözleri ne mânidârdır!:

“Şeytanların develeri ve evleri vardır. Şeytanın devesini şöyle görüyorum:
Herhangi biriniz en güzel, en seçme develerini alır, kervanlar teşkil eder,
onlara biner. Fakat yolda binekten mahrum birisine uğrar da onu
yararlandırmaz, yükünü alıp devenin sırtına koymaz; o perişan, iki büklüm,



her şeyden kesilmiş adamı yolda öylece bırakır. Kendisi ise bin bir  debdebe
ve ihtişam içinde oradan oraya seyahat eder durur. İşte  o develer şeytan
devesidir. Şeytan evine gelince; bana öyle geliyor  ki, ipeklerle, atlaslarla,
halılarla süslenen ve çeşit çeşit yaldızlarla yaldızlanan şu maksûreler arkası
muhteşem evlerdir.”40

g. Büyük Umranları Yutan Girdap
Topkapı’nın sadeliğini bırakıp, Dolmabahçe’nin büyüleyen, uyutan ve felç

eden havası içine giren; gidip Mecidiye Kasrı’nda boğulan Osmanlı, işte o
zaman Avrupa karşısında mağlup olmuştu. O, ne Belgrat’ta ne Viyana’da ne de
bir başka meydan muharebesinde değil, o, yaşadığı o muhteşem hayatın
gayyalarında yenik düşmüştü.

Zevk ve sefa öyle bir girdaptır ki, şimdiye kadar o binlerce, yüz binlerce
milleti yutmuştur; yutmuştur ve doymamıştır.

Koskocaman Roma, o debdebe ve ihtişamıyla ve disiplinli ordusu ve askerî
nizamıyla, devlet idaresi ve kanunlarıyla âdeta bir lokma gibi israf ve sefahatin
dişleri arasında eriyip gitmiştir.

O koskocaman Yunan, muhteşem Mısır, büyülü Babil, müterakki Endülüs ve
Abbasî… hep aynı akıbete uğramıştır. En son yutulan ise Osmanlı olmuştur.
Evet, şimdiye kadar binlercesini yutan bu aç canavar nihayet Osmanlı’yı da
yutmuştur.

Biz şimdi o balığın karnında Yunus (aleyhisselâm) gibi dua ediyor ve bir an

evve l şecere-i yaktîn41 altına ulaşabilmemiz için Rabbimiz’den inayet
bekliyoruz.

Ehl-i sefahat, çakırkeyf bedenî arzularını yaşaya dursun, biz inim inim bu
kasvet dolu geceyi delmeye çalışıyoruz ve çalışacağız. Allah’tan niyaz edelim,
onların suiakıbeti bizlere de dokunmasın. Zira şimdiye kadar hiçbir ‘beden
toplumu’ helâkten kurtulamamıştır. İşte Kur’ân:

“Biz nimet ve refah içinde nankörlük eden nice beldeleri yok etmişizdir.
İşte onların yurtları! Orada kendilerinden sonra pek az kimse oturabilmiştir.
Oralara Biz vâris olmuşuzdur.”42 buyurur.

Ege’yi baştan aşağıya gezin, İzmir’in içinde dolaşın, Agora’ya uğrayın, sonra
Sart’a gidin ve dönün Bergama’ya gelin. O muhteşem Romalıların yaşadıkları
yerleri bir baştan bir başa gezin! Lüks ve sefahat içindeki bu milletlerin zevk u



safanın dişleri arasında nasıl çiğnenip gittiklerini görecek ve ürpereceksiniz.
Zevk u sefanın öldürücü zehiri olmasaydı, Endülüs gibi sekiz asır Batıda kök

salmış ve Avrupa’ya kadar uzanıp orayı da tesiri altına almış bir medeniyet hiç
yıkılır mıydı? Ama yıkıldı, zira gittiğiniz zaman göreceksiniz, çöküntü dönemi
itibarıyla Endülüs hamamlarının duvarları, iğrenti verecek ölçüde utandırıcı
resimlerle dolu…

Evet, siz orada, ruhen yıkılmış insanların cansız heykelleriyle ve mezar
taşlarıyla karşılaştığınızda, o mübarek ülkenin hangi sebeplerle elden çıktığını
mutlaka anlayacaksınız; anlayacaksınız, olabildiğine refah içinde, cismaniyete
bağlı hayatın ne demek olduğunu. Bir zamanlar koskoca bir medeniyet kurmuş
bu insanlar, zevk u sefa içinde önce ruhlarını felç etmişler, sonra da kendi
yaptıklarını kendi elleriyle yıkmışlardır.

h. Zenginlikle Şımaran Zavallılar
Mütrefîn şımarıktır. Şımarığı da Allah (celle celâluhu) sevmez; sevmez zira,

O, şımarığa ‘şeytanın kardeşi’43 demiştir. Tarih boyunca mütrefîn,
çevresindekileri cahil, görgüsüz ve körü körüne itaatkâr görmek istemiştir.
Neron ile beraber Roma’nın yanmasına göz yuman yığınlar, cahil, görgüsüz,
başındaki firavuna körü körüne itaat eden insanlardı.

Mısır firavunlarının etrafındakiler de öyleydi. Zira firavun, onları bazen -
bağışlayın- köpek gibi havlatır, kedi gibi miyavlatır, yat der yatırır, kalk der
kaldırırdı. Evet, onlar, kendi etraflarını hep böyle kör bir itaat içinde
olabildiğince cahil tutmuşlardı. Halk cahil olduğu ve cahil bırakıldığı için de
bu tür Cehennem yârânının arkasından tereddüt etmeden akıp gitmişlerdi.

Hâlbuki öbür âlemde manzara tamamen değişecek ve hem arkadan hem de
önden gidenler maruz kaldıkları bu durumdan kurtulmanın çaresi olarak suçu
birbirlerinin üzerine atacaklardır (atf-ı cürümde bulunma). Heyhât ki, bu
çırpınış ve gayretlerin onlara bir faydası olsun! Kur’ân-ı Kerim, onların bu
dehşetengiz hâlini şöyle anlatır:

“Rabbimiz! Biz yöneticilerimize ve büyüklerimize itaat etmiştik, fakat
onlar bizi bu yoldan saptırdılar. Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver, onları
büyük bir lânete uğrat, derler.”44

Yani, “Yâ Rabbi, baştakilere ve şu tiranlara itaat ettik, inkiyatta bulunduk.
Nasılsa zimamı bir kez onlara kaptırdık ve bizi istedikleri tarafa alıp
götürdüler. Onlar kendilerince bir hayat düzeni kurdular. Biz de pervaneler



gibi gidip kendimizi o ateşe attık. Habîb’in arkamızdan tutup âvâz âvâz bağırdı
ve ‘Ben eteğinizden tutup çekiyorum. Siz ille de ateşin içine gireceğiz diye
inat ediyorsunuz!’45 dedi. Biz ise büyük tanıyıp, büyük bildiklerimize uyduk
ve onların arkasından gittik. Meğer onların kendileri sapıkmış; bizi de alıp
arkadan sapıklığa götürüverdiler. Yani kendileri de dalâlete gitti. Başkalarını
da arkalarından alıp götürdüler. Yâ Rabbi! Bunlara azabın iki katını ver!”
diyecekler.

Diyecekler ama, denecek şeyin burada denmesi lâzım gelirdi. Ne var ki,

onlar bunu ancak “Sırların açığa çıktığı gün”46 söyleyebildiler. Kitaplar,
hayrıyla şerriyle karşılarına çıktığı zaman anlayabildiler. Ve, “Bunlara öyle
büyük, öyle korkunç bir lânet et, onları o denli rahmetinden uzak tut ki artık
hiçbir hayırdan nasip alamasınlar.”47 dediler.

Evet, işte böyle sâdât ve küberâ (toplumun ileri gelenleri), cahil ve körü
körüne itaatkâr olan uydularını arkalarına alıp Cehennem’in gayyalarına
yuvarlanacaklardır. Keşke Cehennem’e yuvarlanan sadece kendileri olsaydı!.
Mukallitlerini de alıp felâkete sürükleyecek ve herkesin canını yakacaklardır.
Kendilerinin varacağı yer zaten gayyadır. Ne var ki onlarla beraber bir sürü
mantıksız ve muhakemesiz de aynı akıbete maruz kalacaktır.

h. Mütrefînin Akıbeti
Mütrefînin akıbetini Kur’ân şöyle ifade eder:
“Ashab-ı şimal (amel defterleri sol tarafından verilenler)! Nedir o sol

yanlılar! (Onlar) İliklere işleyen bir ateş ve kaynar su içinde, kara dumandan
bir gölge altında ki, ne serindir ne faydalı. Çünkü onlar bundan önce varlık
içinde şımartılmışlardı ve büyük günahlar işlemekte ısrar ediyorlardı.”48

Evet, ashab-ı şimal; solak gören, miyop bakan, sadece dünyaya nazar eden;
hak bilmez, hakikat tanımaz; namazsız, oruçsuz ve dinî duygulardan mahrum
olanlardır. Ve Kur’ân, bunların akıbetlerini yüzlerine şöyle vuruyor:

“... Allah’ın gazabının köpürdüğü bir yerde ve zehir-zakkum bir âlemde
yudum yudum zehir yudumlayacak, karınlarınızı onunla dolduracak, üstüne
de fokur fokur kaynayan sulardan içeceksiniz...”49

Onlar, burada terlettikleri kimselerin cezasını görecek ve orada da onlar
terleyecektir. Burada canını yaktıklarının cezasını çekecek ve kıvrım kıvrım
kıvranacaklardır. Burada hayatı başkalarına zehir yapmanın cezasını görecek



ve yudum yudum zehiri yudumlayacaklardır.
Orada âdeta kapkaranlık ve tarifi imkânsız bir dumanın altında somurtup

duracaklar. Gölge diye, o günün dehşetinden sığındıkları şey bile başlarına
belâ olacak. Çünkü onlar dünyada mütrefîn idiler. Zevk ve sefadan başka bir
şey tanımıyor, midelerine indirecekleri şeyden ve şehvetlerini tatminden başka
bir şey de düşünmüyorlardı. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Siz
iki çene arası ile apış arasına dair bana teminat verin, ben de Cennet’e
girmenize dair teminat vereyim.”50 buyuruyor.

Hâlbuki mütrefîn bu iki uzvu da hep kötüye kullanmıştı/kullanıyor. Yeme,
içme, yatma ve behîmî hislerini yaşama… gibi durumlarıyla varacakları yer,
böylelerinin varacağı yerden daha başka olamazdı. Keşke sadece kendileri
oraya varmakla kalsalardı..!

İsterseniz burada Bediüzzaman Hazretleri’nin konuyla alâkalı ibretli bir
mülâhazasını arz edip geçelim:

“Bir zaman, Eskişehir Hapishanesinin penceresinde oturmuştum.
Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları, onun avlusunda gülerek raks
ediyorlardı. Birden, mânevî bir sinema ile  elli sene sonraki vaziyetleri bana
göründü. Ve gördüm ki, o  elli-altmış kızlardan ve talebelerden kırk-ellisi,
kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. Ve on tanesi, yetmiş-seksen
yaşında çirkinleşmiş; gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden, sevmek
beklediği nazarlardan nefret görüyorlar kat’î müşâhede ettim. Onların
acınacak hâllerine ağladım. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığımı
işittiler. Geldiler, sordular. Ben dedim: ‘Şimdi beni kendi hâlime  bırakınız,
gidiniz.’

Evet, gördüğüm hakikattir; hayal değil. Nasıl ki, bu yaz ve güzün âhiri
kıştır. Öyle de, gençlik yazı ve  ihtiyarlık güzünün arkası da kabir ve berzah
kışıdır.

Geçmiş zamanın elli sene evvelki hâdisâtı sinema ile hâlihazırda
gösterildiği gibi, gelecek zamanın elli sene sonraki istikbal hâdisâtını
gösteren bir sinema bulunsa, ehl-i dalâlet ve sefaletin elli-altmış sene
sonraki vaziyetleri onlara gösterilseydi, şimdiki güldüklerine ve gayri meşru
keyiflerine nefretle ve teellümlerle ağlayacaklardı...”51

ı. Kur’ân’ın İktisadî Hayatımıza Getirdiği Ölçü



Dünya geçici, onun zevkleri de -ne kadar çok olursa olsun- sayılıdır. Makam
ve mansıplar ise, hiç de emniyet edilecek kadar sağlam ve muhkem şeyler
değildir. Şimdiye kadar binler ve yüz binler oralara meftun yaşadı, ardından da
bırakıp gittiler. Giderken de yanlarında hiçbir şey götüremediler.

Oysaki, ahirete sadece salih amel ve selim bir kalble gidenler

kurtulacaklar.52 Orada kendini kurtaramayacak olanlara, dünyadaki refah,
mutluluk, ihtişam ve saltanatları hiçbir fayda vermeyecektir. Kur’ân, onların
ahirette faydasız olan dünya hayatlarını şöyle resmeder:

“Orada nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, eğlenip
durdukları nimetler bırakmışlardı. Bu böyledir; onları başka bir millete
miras bıraktık.”53

Arkada nice cennetler, bağ ve bahçeler bırakıp gittiler. Gerçi kısmen
yaşadılar; yaşadılar ama buradaki zevk u sefayı alıp götüremediler. Gittiler
ama, arkada sadece bir sürü inilti ve inkisar bırakıp öyle gittiler. Arkalarında
nice kaynaklar ve tertemiz sular, altın çayırlar, üfül üfül bağ ve bahçeler
bıraktılar da, onlara hiçbir faydası olmadı.

Evet, en hoş makamları, bel bağladıkları imkânları ve hep ellerinde
kalacakmış gibi bel bağladıkları pâyeleri arkada bırakıp da öyle gittiler.
Hâsılı, içinde yüzüp durdukları o çeşit çeşit nimetlerden olup ürperten bir
boşluğa yuvarlandılar.

Sanki Kur’ân böylelerine şöyle diyor:
“Biz hep böyle yaptık; insanları aldık götürdük ve onların arkasından arzı

başkalarına miras bıraktık. (Onlar, ‘Ben, ben’ dediler. Biz de sildik o bütün
‘ben’leri ve arkadan başkalarını getirdik. Gittiler) ve ne sema ne de arz
onlara ağladı. (Zira hiçbir kıymeti yoktu onların. Çünkü onlar, sema ve arzın
mânâsını anlamamışlardı.)”54

Evet, onlar, bu iki sarayın mânâsına muttali olamamış, Sahibini tanıyamamış,
şeriat-ı fıtriye kitabını okuyamamış ve muttali olmaları gereken şeye muttali
olamamışlardı. Onun için, sema ve arz onların arkalarından ağlamıyor, ağlamak
bir yana memnun oluyordu.

Bediüzzaman’ın tespitiyle, Kur’ân onlar hakkında âyetin55 mefhum-u
muhalifiyle diyordu ki: “Ehl-i imanın dünyadan gitmesiyle, semavat ve zemin,
onların üstünde ağlıyor.”56 Yani, mü’minler ölünce sema gözyaşı döker.



Sema mı döker, sekenesi mi döker? Kimin döktüğü önemli değildir. Önemli
olan, Allah’ın bize sema ve arzın hüznünü anlatıyor olmasıdır. Nitekim bir
keresinde Cibril-i Emîn, “Arş-ı Âzam, Sa’d b. Muaz’ın ölümüyle titredi yâ
Resûlallah!” demişti.57

Evet, mü’minin ölümü kâinat için işte o kadar mühimdir. Kâinatın mânâsını
anlamamış, ‘zevk’ diye dünyaya dalmış, ‘sefa’ deyip kendini salmış ve behîmî
arzular içinde ölmüş insanın, Allah ölçülerine göre herhangi bir ağırlığı
olmadığı, dolayısıyla böyle birinin ölmesi dünyanın yüzünden bir kirin silinip
gitmesi sayılacağından, arz ve semanın ağlaması da söz konusu olamasa gerek.

Zaten onlar da bunu beklemiyorlardı. Bunu beklemeye hakları da yoktu;
çünkü ne imanları ne de iz’anları vardı. Onlar âdeta birer mide, bağırsaktan
ibarettirler. Öyle ki, beyinlerini bile ona yedirmişlerdi. Şehevanî duyguları
vardı; latîfelerini ona kurban etmişlerdi.

İslâm’ın israfa karşı tavrını anlatırken, Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan’ın
hayatımıza getirdiği sınırları konu edinme sadedinde bu hususlara temas
etmiştik. Evet, Kur’ân fert, aile ve cemiyetin hürriyetini esas almanın yanında,
aynı zamanda o bir kısım mevzularda sınırlar da getirmiş ve böylece bir kısım
aşırılıkları önlemiştir.
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I. EMEK VE SERMAYE
1. Emek-Sermaye Bütünlüğü

Emek ve sermaye ilişkisi günümüzde aktüel bir mevzudur. Zira o, dün olduğu
gibi bugün de tabakât-ı beşer çapındaki büyük kavganın temelinde yatan en
güçlü dinamiktir. Bir farkla ki, önceleri kavga eden tarafları uzlaştırma her
zaman mümkün idi. Günümüzde ise, firavunlaşan enaniyetler sürekli kavgayı
körükleyerek tarafları hep gerilime sevk etmektedir. Bugüne kadar işin bazen
bir kutbunda Ricardo, öbür tarafında Simith yer almış, bazen de bir tarafta
Marshall öbür tarafta da Marks bulunmuş ve cadılar gibi beşer çapındaki bu
anlamsız kavgayı hep devam ettirmişlerdir.

Aslında, kavgaya konu teşkil eden mesele gayet basitti: “Sermaye mi asıldır,
yoksa emek mi?” İşte bütün söyledikleri bu basit sorunun etrafında
örgüleniyordu. Ne var ki, işin başında bir fasit daireye girilmiş ve ondan bir
türlü çıkılamıyordu.

Hâlbuki İslâm, bu meseleyi daha baştan halletmiştir. Zira Allah (celle
celâluhu), “İnsan için ancak çalıştığı vardır. Onun çalışmasının semeresi
şüphesiz görülecektir.”1 buyurmaktadır.

Öyle ki, Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan’ın bu ifadesine atf-ı nazar edince,
sermayenin altında emeğin bulunduğu da görülecektir. Bu noktadan hareketle
diyebiliriz ki, yine esas olan, emektir; sermaye ise, ona tâbidir. İşte böyle bir
yaklaşımda sermayeyi tam nefyetme olmadığı gibi, emeği putlaştırıp mihrap
hâline getirme de söz konusu değildir.

Oysaki öteki sistemler, mesela biri, sermayeyi esas kabul ederek onu her şey
saymış ve “Sermaye olmadan hiçbir şey yapılamaz.” görüşünü savunmuştur ki,
bu düşünce etrafında, başta kapitalizm olmak üzere ona yakın çizgide pek çok
sistem oluşmuştur.

Bunlara göre, sermaye asıldır, insanın terinin ve gücünün hiçbir kıymeti
yoktur. Yani ister yeraltı madenlerinde çalışsın, ister dehlizlerde nefes tüketsin,
ister tarlalarda orak sallasın ve isterse sırtında taş taşısın emeğin değeri
sınırlıdır. İşçiye verilen ücret de, sermayeyi kullanmaya vesile olmasına
binaendir ve sadaka kabîlinden bir şeydir.

Görüldüğü gibi, bu anlayışta sermaye âdeta putlaştırılıp, mâbud hâline
getirilmek istenmektedir ki, eski dünyanın huzurunu da işte bu anlayış



bozmuştur. Günümüzdeki pek çok millet ve devleti de yine bu anlayış kavgaya
sevk etmektedir.

Buna reaksiyon olarak ortaya çıkan diğer sistem ve anlayışa gelince; o da
emeği putlaştırıp, “Her şey emekten ibarettir.” diyerek insanlığa yeni bir tabu
teklif etmiştir. Bunlara göre sermaye sadece bir sömürü vasıtasıdır.
Sermayedar ise, emekçinin kanını emen bir parazitten ibarettir.

Her iki zihniyet ve düşünce arasındaki bu sert kutuplaşma, belli dönemlerde
çok büyük buudlara ulaşan kargaşa ve anarşiye sebep olmuştur. Öyle ki, bu
tali’siz dönem, kitlelerin sokaklara döküldüğü, çalkantıların çalkantıları takip
ettiği ve dünya çapında sınıf çatışmalarının yaşandığı bir karanlık dönem
olmuştur. Tabiî bu arada toplu sözleşmeler, grevler ve lokavtlarla sürekli
çözümler de aranmıştır, ama acaba bütün bunlar açılan yaraları tedaviye yetmiş
midir, yoksa büsbütün onu azdırıp kangren hâline mi getirmiştir?

Şimdilik, bu konunun münakaşasını geçiyorum. Şu kadar var ki, çok yakın bir
gelecekte, her iki sisteme ait yanlışlıklar bütün denaet ve şenaetiyle ortaya
çıkacak ve mâşerî vicdan mutlaka hükmünü o zaman daha kesin ve daha net
olarak ortaya koyacaktır.

Meseleye İslâmî perspektiften bakıldığında, emek ile sermayenin ruh ve
ceset gibi bir bütün olduğu görülür. Ruh, yani emek asıldır; ceset, yani sermaye
ise, ona bağlıdır. Sermayedeki düzen, sistem, âhenk, canlılık ve cevvaliyet,
emekle yakından alâkalıdır.

Bugünkü sermaye, dünkü emeğin karşılığıdır diyen Marks, emek-sermaye
münasebetinin bir yönünü ifade etmiştir. “Bir yönünü” diyoruz, zira behemehal
her sermayenin bir emeğe dayalı olduğu doğru değildir. Bir kere biz, başta
tepeden tırnağa mazhar olduğumuz ilâhî lütufları emekten evvel yanımızda,
burnumuzun dibinde, dilimizde ve dudağımızda bulduk. İçinde yaşadığımız
dünya inceden inceye tetkik edildiğinde, bu lütuflar sağanağı daha iyi
görülecektir.

Meseleye değişik bir zaviyeden bakacak olursak, Marks’ın bu yaklaşımında
doğruluk payı da yok değildir. Bir kere her şeyden önce Allah (celle celâluhu),

“İnsana ancak çalıştığı vardır.” 2 âyetiyle, emeğin esas, sermayenin ise ona
tâbi olduğu gerçeğine işaret etmektedir.

Evet, âyet-i kerime ahiretle irtibatlandırılıp; “Burada sa’y edenler orada
mesut olacaktır; burada kendisini kulluğa verenler orada mükâfata erecektir;



burada Allah’ın emirlerini yerine getirenler orada Firdevs Cennetinde rahat
edecektir.” şeklinde tefsir edilebileceği gibi, yakın gelecekle irtibatlandırılıp;

“Siz çalışacaksınız ki, gelecek nesiller mesut ve bahtiyar olabilsin. Siz
terleyeceksiniz ki, arkadan gelenler rahat edebilsin. Siz bugün gayret
göstereceksiniz ki, millet hâlinde haysiyetinizi koruma imkânına ererek izzetli
yaşayabilesiniz. Evet, bu sayededir ki, kimse sizin paranızla oynayamayacak ve
onda olumsuz dalgalanmalar meydana getiremeyecek ve ekonominizi
sarsamayacaktır. Siz bugün dişinizi sıkar çalışırsanız, yarın onurlu, izzetli ve
Allah’ın tam istediği şekilde, yani değişik devletlerin sultası altına girmeden
yaşama imkânı bulur, mesut ve bahtiyar olursunuz.” denerek de tefsir ve tahlil
edilebilir.

Başkaları meseleyi ne şekilde ele alırsa alsın, İslâm sa’y (emek) ile
sermayeyi yan yana getirip, her hak sahibine hakkını hem de vakit fevt etmeden
vermeyi yeğler. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Çalıştırdığınız
kimsenin ücretini teri kurumadan veriniz.”3 buyurarak, İslâm’ın bu meselede
ne kadar hassas olduğunu gayet net olarak ortaya koymuştur.

Tabiî bununla Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir yandan
çalışmayı alkışlarken, diğer yandan da sermaye sahibini gözeterek şu
muvazeneyi de ifade buyurmuşlardır: “İçinden Allah hakkı ayrılmayan bir
malın kullanılması caiz değildir.”

Allah hakkı, her hak sahibine hakkının verilmesi ve hak olmayan şeylere de
elin uzatılmamasıdır. Bu daire içine sadakadan zekâta, öşürden cizyeye,
cizyeden de elimizin altında çalıştırdığımız işçinin parasını ödemeye kadar
geniş bir hak mefhumu söz konusudur.

Mevzuyla alâkalı olarak, “İçinden Allah hakkı ayrılmamış bir şey, senin
malın dahi olsa, ondan yemen haramdır.”  düsturunu kendimize prensip
edindiğimizi söyleyebiliriz.

Diğer taraftan Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Her hak sahibine
hakkını veriniz.”4 buyurarak, aynı zamanda, “Hakkınız olmayan şeye el
uzatmayın.” mesajını da vermektedir.

Evet, işçi, hakkını teri kurumadan almalı; almalı ama, aynı zamanda başında
bulunduğu tezgâhı çalıştırıp, işini itkan üzere (hakkıyla) tamamlamalı ve
işverenin hakkını da gözetmelidir.

Hulâsa, çalışan kişi, işinin hakkını mutlaka vermelidir. İşveren de onu



kardeşi bilmeli, kendi istifadesi kadar ona da istifade ettirmelidir ki, böylece
sa’y ve sermaye, bir hakikatin iki ayrı yüzünden ibaret hâle gelecektir.

2. İşçiye Hakkının Verilmesi
Burada işçi-işveren münasebetine örnek teşkil edebilecek, birincisi

günümüzden, ikincisi geçmişten iki misal arz etmek istiyorum:
Bir iş yerinde işveren işçilerine belli bir miktar maaş takdir ediyor. İşçiler

ise, “Hayır, bizim yaptığımız işe mukabil bu verilen çok fazla, biz bunu kabul
edemeyiz!” diyerek itiraz ediyorlar. İşveren, “Başka türlü çoluk çocuğunuzu
geçindiremezsiniz. Onları da düşünmeniz lâzım!” diyerek ısrar edince, bu
defa onlar, “Zaten onları düşündüğümüz için biz bu ücreti kabul etmiyoruz.
Zira onlara haram lokma yedirmek istemiyoruz.” şeklinde cevap veriyorlar.

Evet, insan böyle bir manzara karşısında gözyaşlarını tutamaz. İdeal sistemin
ve ideal insanların meydana getirdiği bir topluma ait böyle bir hâdisenin
benzerini, başka sistemlerin müntesipleri arasında görmek ve göstermek
mümkün değildir.

İkinci bir misal:
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Buhârî ve Müslim’in rivayet ettiği

bir hadis-i şeriflerinde, mağarada kalan üç kişiden bahseder.
Bu üç kişi, yağmurlu bir günde yolculuk yapmaktadırlar ve yağmur iyice

şiddetlenince, bir mağaraya sığınırlar. Derken, selin yuvarladığı  büyük bir
taş gelip mağaranın ağzını tıkar. Neticede, kendi güç  ve kuvvetleriyle taşı
kımıldatamayacaklarını anlayan bu üç insan, en makbul amellerini vesile ve
şefaatçi yaparak Allah’a dua etmeye karar verirler.

Birincisi, anne ve babasına karşı hürmetkâr davranışını; ikincisi, tam
harama girip iffetini kirleteceği bir anda, sırf Allah korkusu sebebiyle böyle
bir günaha girmekten vazgeçişini duasına mevzu yapar. Her iki  duada da taş
biraz kımıldar, ancak yine de çıkabilecekleri kadar  bir boşluk meydana
gelmez.

Üçüncü şahıs ise şöyle dua eder:
“Rabbim, ben yanımda birini çalıştırdım. Çalıştırdığım işçilerin ücretini

verdiğim gibi, onun ücretini de verdim. Hâlbuki o, verdiğim ücreti azımsayıp
almadı ve ‘Ben bunu alamam!’ deyip çekip gitti.”

Ben onunla bir koyuna anlaşmıştım. O gidince ben de koyunun ayrı



üremesine zemin hazırladım. Seneler geçti ve bu bir tek koyun büyük bir sürü
hâline geldi.

Derken, bir gün bu adam kapımı çaldı ve benden hakkını istedi. Ben de o
sürüyü göstererek, ‘İşte  bunlar senin hakkındır.’ dedim. ‘Ben fakir bir
insanım, benimle alay etme!’ dedi. Ben, ‘Vallâhi, alay etmiyorum, alıp da
götürmediğin o koyun işte bu hâle geldi. Şimdi al götür!’ dedim. Sevine
sevine aldı götürdü.

“Rabbim, bunu ben Senin için yaptım. Eğer Senin için yaptımsa mağaranın
ağzını aç.”

İşte bu duadan sonra, taş sonuna kadar kayar; mağaranın ağzı açılır ve
hep beraber dışarıya çıkarlar.5

Ey bütün mağaradakiler ve mağaraya girdiklerinde kapısına taş yuvarlanmış
ve içeride kalmış bahtsızlar! Sizler de hakkı hak sahibine verdiğiniz ve
haksızlıktan uzak kalabildiğiniz takdirde hürriyetin, huzurun, saadetin ferahfezâ
iklimine çıkma imkânını elde edecek ve mutlu olarak yaşayacaksınız.

Evet, eğer huzur ve saadet istiyorsanız, Allah’ın prensipleri içerisinde ihkâk-
ı hak ediniz ki, Allah da sizin yâr ve yardımcınız olsun ve sizi içinde
bulunduğunuz girdaplardan kurtarıp sahil-i selâmete çıkarsın.

Bundan da anlaşılıyor ki, düşüncede, tasavvurda ve akidede istikamet
kazanmadıktan sonra, iktisadî meselelerin sağlam bir zemine oturması ve
âhenk içinde yürütülmesi çok zordur.

Emek ve sermaye ilişkisinde de durum aynıdır. İşveren ve işçi, biri ücreti
verirken, diğeri çalışırken hep Allah’ın murâkabesi altında oldukları şuurunu
bir an bile akıllarından çıkarmayarak, yaptıklarını hep bu şuur içinde
yaptıklarında, işte o zaman sermaye ve emeğin her ikisi de kudsîleşecek,
sömüren-sömürülen çatışma ve çelişkisi de tamamen ortadan kalkacaktır.

Biz prensip olarak diğer sistemlerin görüş ve düşüncelerine uzun uzadıya yer
vermiyoruz. Biliyoruz ki, onlar belli alanlarda birbirinden farklı düşünseler
dahi, parayı mihrap edinme mevzuunda birbirinden farksızdırlar.

Hâlbuki İslâm, mülkü Allah’a teslim eder ve tasarrufu bütünüyle O’nun
istekleri doğrultusunda çerçeveler. Bu yönüyle de o, tek başına ayrı bir yapı,
ayrı bir sistem olarak arz-ı dîdâr eder ve bu çizgide hiçbir sistem onunla boy
ölçüşemez.



3. Batının Sermaye Anlayışı
Batı, sermayeyi tamamen materyalist bir mülâhaza ile ele alır. Ona göre

sermaye, çalışma ve tasarrufun terâkümünden (birikim) ibarettir ve iktisadî
refahın da en büyük vesilesidir.

Bunun mânâsı şudur: Bugün, elden geldiğince iktisadî yaşarsan, yarın daha
çok yatırım yapma ve kazanma imkânı elde edebilirsin. Aslında bugünkü
sıkıntılar, yarınki müreffeh hayatın bir mukaddimesidir. Binaenaleyh, bugün sen
çalışıp çabalamalı ve tasarrufta bulunmalısın ki, yarınların itibarıyla daha geniş
imkânlara sahip olabilesin.

Zira sermaye, tasarrufla terâküm eder. Sonra da bu sermaye, yatırımlara
intikal ederek fabrikalar, iş merkezleri gibi gelir getirici müesseselere dönüşür.
Yani, bir bakıma, zamanla senin her tasarrufun şekil değiştirerek fabrikanın
çarkı ve iş yerinin tezgâhı hâline gelebilir. Sonra da sen veya tayin edeceğin
herhangi bir insan, onun başına oturur ve onu idare eder.

Artık senin tasarrufun, kocaman bir fabrika, bir süper market hâline
gelmiştir. Düğmeye basarsın, bin top bez birden boyanıverir ve bin tezgâh
birden çalışıverir. Tabiî bütün bu makineler, bu tezgâhlar, bilgisayarlarla da
çalışabilir. Ve sen yerinden kıpırdamadan, yumuşak koltuğunda oturur, ayak
ayak üstüne atar ve çarkını çevirirsin.

Oysaki sermayeyi sadece tasarrufa bağlamak doğru değildir. Fabrikanın
çalışmasının yanında, insan unsurunu ve onun aktivitesini de hesaba katmak ve
meseleye daha esnek yaklaşmak gerekir. Zira sermaye, sadece ne çalışmanın ne
de tasarrufun neticesidir. Pekâlâ insana bir yerden bağış gelebilir,
yakınlarından bir miras intikal edebilir. Birisi ona bir mal vakfedebilir veya
vasiyette bulunabilir. Hatta kişi, durup dururken bir yerde hazine de
keşfedebilir. Öyle ise, yukarıdaki tarif bir şey ifade etse de yeterli değildir.

Hâlbuki hem kapitalizm hem komünizm sermayeyi tarif ederken onu aynı
imbikten geçirerek materyalist bir temele dayandırmaktadırlar. Görülen o ki,
sermaye onların dediklerinin dışında daha başka kaynaklarla da oluşmakta ve
bir güç hâline gelmektedir.

Biz, sermayeyi kullanma mevzuunda da onlardan oldukça farklı düşünürüz.
Bir harcama, sadece insanın cesedi ile alâkalı olmayıp uhrevî de olabilir. Hatta
denebilir ki, dünya ve ahiret muvazenesi kurulmadan yapılan bütün harcamalar,
ölçüsüz ve dengesizdir. Harcamalarda evvelâ Allah rızası düşünülmeli ve



yapılacak işler daima O’nun rızası istikametinde yapılmalıdır ki, dünya imar
edilirken ukbâ harap olmasın.

Yine bize göre, gelir şekline dikkat edildiği kadar, gider şekline de dikkat
edilmelidir. Nasıl ki, İslâm’ın meşru kabul etmediği kazanç yollarından biriyle
ticaret yapılmaz; öyle de, İslâm’ın meşru kabul etmediği yerlere sarf ve
harcama da yapılamaz. Zira kazancımızın helâl ve temiz olması gerektiği gibi,
harcamalarımızın da temiz ve helâl yollarla olması Allah’ın (celle celâluhu)
emridir.

4. Sermaye Birikimi ve Faiz
Sermaye birikimi mevzuunda İslâm, çeşitli faktörleri değerlendirerek

meseleyi objektif olarak ele alır. Buna karşılık Marksist ve kapitalist felsefe,
bu mevzuda oldukça sübjektif ve tutarsızdır.

Aslında, bu sistemlerin dünyanın hiçbir yerinde zulüm ve ceberuta
başvurmadan tutunamamalarının gerçek sebebi de işte budur. Meselâ, Rusya’da
milyonlarca insan, böyle bir gerekçe ile öldürülmüş, ama yerleştirilmek istenen
sistem yine de yerleştirilememiş; hatta kısa bir süre sonra yıkılma sürecine
girmiştir.

Sermaye, farklı sistemler itibarıyla oldukça geniş bir yelpâze teşkil eder.
Kapitalist sistemde sermaye faizle iç içedir. Komünist sistemin ona karşı açık
ve sûrî bir kavgasının var olduğu görülür.

Marshall, sermaye birikiminde faizin rolü inkâr edilemeyecek kadar
büyüktür, diyerek, kapitalist düzenin faize vermiş olduğu önemi ifade eder.
Buna mukabil Keynes, kapitalist dünyada faizi sorgulayan adam olarak,
sermaye-faiz ilişkisi, iddia edildiği kadar etkili değildir, der.

Esasen her iki sistem de zenginin daha zengin, fakirin daha fakirleşmesine
engel olabilmek amacıyla yola çıkmışlardır ama, netice itibarıyla, derde dert
katmaktan başka bir yararları olduğunu söylemek oldukça zordur.

İslâm’ın hayata hayat olduğu bir toplumda ise, bir zümrenin olabildiğine
zengin ve müreffeh, diğer bir zümrenin de fakir ve aç olması söz konusu
değildir. Zira bu sistemde insanlar, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)

isnat edilen, “Komşusu aç iken kendisi tok olan bizden değildir.”6 esprisini
çok iyi idrak etmişler ve pratik hayatta da bunu büyük ölçüde
uygulamaktadırlar.



Bu toplumda, yemek yediği bir sofrada kaşığını boş götürüp getiren ve

yanındakini doyurmaya çalışan pek çok insan örneği göstermek mümkündür.7

Yaptırdığı takım elbisenin ceketini, yanında çalıştırdığı hizmetçisine verip,
kendisi o takımın pantolonunu giyen ve niçin böyle yaptığı sorulunca da, “Allah

Resûlü, ‘Giydiğinizden giydirin.’8 buyurur, hâlbuki benim iki takım yapmaya
gücüm yoktu. Onun için bir elbiseyi aramızda paylaştırdım.” diyebilen kutlular
da, yine bu yüce sistemin müntesiplerindendir.

Bu sistemde, bütün bir millet olarak, elemleri de lezzetleri de paylaşma
vardır. Onun içindir ki, Hz. Ömer (radıyallâhu anh) -ki o gün bir devlet
reisidir- kıtlık olduğu zaman, ekmeğini sirkeye batırıp yiyerek hayatını devam
ettirmeye çalışır.. ve tavrıyla halkıyla beraber olduğunu gösterir.

Ebû Ubeyde b. Cerrah (radıyallâhu anh) ordusu açlığa maruz kaldığı bir
dönemde, kendisinin de, askerleri gibi bir-iki hurma ile iktifa etmeye çalıştığı,
üzerinde durulacak örneklerdendir.

Konuyla alâkalı, Asr-ı Saadet’ten daha çok örnek göstermek mümkündür.
Her şeyden evvel Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) eline geçenleri
dağıtırken bir ibadet neşvesi içinde olduğunu… Hz. Ömer’in (radıyallâhu anh)
kendi bahçesini vakfederken hayatının en mesut dakikalarını yaşadığını… Ebû
Talha (radıyallâhu anh) bahçesini fakir fukaraya bağışlarken Cennet’le
müjdelenmiş gibi iliklerine kadar sevinç duyduğunu söyleyebiliriz.

Hâsılı, İslâm’daki içtimaî hayat işte bu zenginliktedir. Dolayısıyla onun, ne
Marshall’ın, zenginin daha zengin olmasını sınırlandırıcı tekliflerine ne de
Keynes’in faiz ile ilgili doktrinlerine ihtiyacı vardır. Müslümanın bir tek şeye
ihtiyacı vardır, o da, İslâm’ı bütün müesseseleriyle bir bütün olarak
yaşamaktır.

5. İslâm’da Sermaye Birikimi
İslâm toplumunda faizin sermaye birikimi için teşvik edici bir özelliği

yoktur. Ona göre sermaye birikimi için temel faktörlerin en birincisi yine
emektir ve onun nazarında sermaye, birikmiş bir emektir. Emeğin tabiî
kaynaklarla kontak sağlaması ve onları işlemesi kişiye ve topluma hazır
üretilmiş mallar sağlar. Eğer fertler, üretilen bu malların hepsini tüketmez ve
bir kısmını artırırsa, üretim için emeğin yanında ona yardımcı olacak yeni
üretim vasıtaları elde edilmiş olacaktır.



İşte konuya ışık tutan önemli bir hâdise:
Bir gün Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’de ashabı ile

birlikte otururken genç yaşta dilenen bir fakir çıkagelir. Fakir, kendisinin ve
ailesinin aç olduğunu, kendisine yiyecek verilmesini ister. Resûlullah
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) genç adama evinde bir şey olup
olmadığını sorarlar. Adam evinde çocukları üzerine örtülmüş bir kilim ve bir
tencereden başka bir şey olmadığını söyler. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bu kilim ve tencerenin kendisine getirilmesin ister. Bunlar
getirilince, ashabına döner ve ‘Bunları kim satın alır?’ buyururlar. Bir
sahabi kalkar ve ‘İkisini bir dirheme alırım’ der. Bunun üzerine Efendimiz
‘Daha fazla verecek yok mu?’ buyururlar. Bir başka sahabi iki dirheme
alacağını söyleyince Efendimiz ona verirler. Daha sonra Allah Resûlü o
fakire dönerek, bir dirhemle yiyecek bir şeyler satın alıp ailesine
götürmesini, diğer dirhemle de çarşıdan bir balta satın alıp gelmesini ister.
Balta gelince Efendimiz bizzat kendi elleriyle baltanın sapını yerleştirip bu
fakir adama uzatarak “Bu baltayı al, dağlara git, ot ve odun toplayarak para
kazanmaya çalış. On beş gün hiç eve uğrama.” buyururlar.

Adam gider ve on beş gün sonra kazandığı paralarla Resûlullah’ın
(sallallâhu aleyhi ve sellem) huzuruna gelir. Peygamber Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) şöyle buyururlar:

“Bu senin için, kıyamet gününde yüzünde bir dilencilik lekesi ile
gelmenden daha hayırlıdır. Dilenmek ancak şu üç kişi için  caiz olabilir:
Şiddetli fakirlik çeken, ağır bir borç altında bulunan, can yakıcı kan diyetini
ödemeyi üstlenen.”9

Buna göre, İslâm’da sermaye birikimi için en önemli unsur emektir denebilir.
Olayda Resûlullah’ın gence on beş gün eve uğramamasını söylemesi bize
sermaye birikimi konusunda şu prensipleri hatırlatmaktadır:

* İlerideki üretimi artırmak için bugünkü tüketimi kısmak gerekir.
* İslâm, sermaye birikimi için kârı, özendirici bir unsur olarak kullanır.
* İslâm, toplum refahını hedef alması nedeniyle servetin belirli ellerde

toplanmasını sonuç verecek yolları belli ölçüde kapatır. Gelir ve servet daima
küçük parçalara ayrılarak fertlere dağıtılır. Bunun sonucu olarak büyük
kartellerin oluşması güçleşir. Tabiî bunun yerine, büyük yatırımların şirketler
(müsaheme) yoluyla gerçekleştirilmesi sağlanır. Bu mülâhaza ile kurulacak



şirketlerde fertler küçük-büyük tasarruflarıyla pay sahibi olarak sermaye
oluşum sürecine katılırlar.

Ayrıca malın elde tutulması ve piyasadan çekilmesi (kenz ve ihtikâr) gibi
davranışların yasaklanması ve âtıl duran sermaye üzerine yüklenecek zekât
vergisinin onu zamanla tüketmesi korkusuyla sermaye sahibinin malını
işletmeye sokması ve tedavüle katması, üretimi ve sermaye birikimini
hızlandırır.

Üst gelir gruplarından alt gelir gruplarına zekât, sadaka ve infak adıyla gelir
transferleri tüketim mallarına talebi artırır. Bu da üretimin ve millî gelirin
artmasına yol açar. Millî gelirin artması ise fertlerin daha fazla tasarruf imkânı
elde etmeleri demektir.

Sermaye birikiminde israf yasağı da önemli bir rol oynar.
Kısaca İslâm, sermaye birikiminde emeği temel unsur kabul eder, tasarrufları

israf yasağıyla destekler. Kârı yatırımlarda teşvik unsuru olarak kullanır.
Sermayenin âtıl kalmasını önleyici ve gelir artışını sağlayıcı etkileriyle zekâtı
emreder, sadakaları ve infakı (harcama) mânevî saiklerle teşvik eder. Büyük
yatırımları ise daha çok fertlerin tasarruflarını bir araya getirerek, müsaheme
yoluyla kurdukları şirketler aracılığıyla gerçekleştirir.

6. Sermayenin Üretime Katkısı
Temelde emek kabul edilmediği takdirde, sermayeye de bir mesnet

bulunamaz. Zira sermayeye emek inzimam ettiğinde, yani bir üretim faaliyetinde
emekle sermaye birlikte yola çıktığında, sadece emekle kazanılanın çok
fevkinde neticeler elde edilebilir.

Pratikteki tatbiki, bu hususu apaçık göstermektedir. Biri sermaye ile, diğeri
sadece alın teri ile çalıştığında, sermaye ile çalışan çok daha fazla kazanır ve
bu da gayet normaldir.

Kapitalist anlayışa göre, emek olmadığı zaman sermayenin de ortadan
kalkması kaçınılmazdır. Söz gelimi, arazi ekilip biçilmediği takdirde, paralar
bankalarda âtıl hâle gelir. Bu ise, Allah’ın sevmeyip, ‘kenz’ olarak
isimlendirdiği ve Mahkeme-i Kübrâ’da kızdırılıp kızdırılıp sahibinin alnına,
sağına-soluna vurulacağı tehdidini yaptığı bir yöntem ve bir davranış

tarzıdır.10 Bu yolla elde edilen şeyin ne sahibine ne de cemiyete hiçbir yararı
yoktur; hatta çok zararının olduğu bile söylenebilir.



Binaenaleyh, esas olan, işin hakkını vermektir. Herkes yaptığı işi, Allah’a,

Resûlullah’a ve mü’minlere beğendirecek şekilde yapmalıdır.11 Ayrıca, ‘işin
hakkını vermek’ ifadesinin altında, ‘Bir işi kaç kişi yapabilecekse o işin
başında o kadar insanın bulunması gerekir.’ mânâsı da söz konusudur. Yani, on
kişinin yapacağı işin başına, yüz kişi yığılmamalıdır. Aksi bir davranış, hem
istihsali (üretim) hem istihlâki (tüketim) hem de millî sermayeyi kundaklamak
olur.

Meselenin bir diğer yönü de, işverenin, Allah’ın hakkını ayırmadan, ağzına
götüreceği lokmanın kendisine haram olduğu şuurunda olmasıdır. İşverenin,
evvelâ işçinin hakkını belirlemesi, takvime bağlaması şarttır. Şayet, işçisine
verecek bir şey bulamazsa, işletmesine onu ortak yapmalıdır.

İşte bu konu dünden bugüne gele gele, kısmen mukayyet ve şartlı dahi olsa,
nihayet cebrî olarak gelip bir yere dayanmıştır. Günümüzün büyük tüccarı,
büyük iş adamı ve sanayicisi de, eski devirlerdeki kartellere benzer
kartelleriyle, tröstleriyle, holdingleriyle er-geç gelip bu noktaya dayanacaktır.

Zi r a beşer, köleliği reddettiği gibi, işçiliği ve ücretle  çalışmayı da
reddetmektedir.12 Bunların bir kısmı hüsnü niyetle ve samimiyetle eski
durumu devam ettirmeyi düşünseler de, tabakât-ı beşer çapında estirilen umumî
havadan konjonktürel olarak sonuna kadar bu işi devam ettirmeleri çok zor,
hatta imkânsızdır.

Dolayısıyla, şayet işveren, işçisine kendi hayat standardına uygun bir ücret
ödeyemiyorsa, onu belli nispetlerde işine ortak etmelidir. Böylece işçi de,
çarkın nasıl döndüğünü daha yakından görecek, işverene inanacak ve işe omuz
vererek onu kendi işi gibi sahiplenecektir.

Zaten, belli yerlerde de işveren-işçi münasebetleri bu istikamete doğru
kaymaktadır. Belki bir gün gelecek, işçi ve işveren arasındaki dengeyi korumak
için bu da alternatif bir çözüm olacaktır.

Elbette ki bu, bütünüyle böyle olacak demek değildir. Kanaatkâr ve kendi
hakkından daha çok işverenin hukukunu düşünen insanlar, bulundukları hâl
üzere devam ettikleri müddetçe o kesimde de bir değişiklik olmayacak ve onlar
âdeta örnek birer tablo misillü oldukları gibi kalacaklardır. Ama ifade ettiğimiz
gibi, büyük bir ekseriyetin ciddî bir değişiklik ve istihâleye maruz kalması da
kaçınılmaz görülmektedir.
1 Necm sûresi, 53/39-40.



2 Necm sûresi, 53/39.

3 İbn Mâce, rühûn 4.

4 Buhârî, teheccüd 15; savm 51; edeb 86; Tirmizî, zühd 64.

5 Buhârî, büyû 98, hars 13, icâre 12, enbiyâ 53, edeb 5; Müslim, zikir 100.

6 Hâkim, el-Müstedrek 2/15.

7 Buhârî, tefsir (59) 6; Müslim, eşribe 172, 173.

8 Buhârî, iman 22; edep 44; Müslim, eymân 40; Ebû Dâvûd, edep 124; Tirmizî, birr 29.

9 Ebû Dâvûd, zekât 26; İbn Mâce, ticârât 25. Bu hususu takviye eden başka bir hadiste de şöyle
buyrulmaktadır: “... Sizden birinizin urganını alarak dağdan odun toplayıp ve onları satıp
geçinmesi, bir kimseye gelip ondan bir şey istemesinden, -o kişi versin-vermesin- daha hayırlıdır.”
(Buhârî, büyû 15)

10 Bkz.: Tevbe sûresi, 9/34-35.

11 Bkz.: Tevbe sûresi, 9/105.

12 Bediüzzaman, Sözler s.772-773.



J. ÜCRET
Ücret, Arapça bir kelime olup, “Bir iş veya hizmet karşılığı verilen hak”

demektir. Ücret, çalışmanın hedefi ve tabiî bir neticesidir.
Beşer tarihinde ücret meselesini en iyi şekilde ele alıp, onu en âdil esaslara

bağlayan tek sistem İslâm’dır. O, maddî-mânevî hiçbir çalışmanın karşılıksız
kalmayacağı prensibini getirmiş biricik sistemdir.

1. Ücret Teorileri
Ücret neye göre değerlendirilecek, nasıl ve ne zaman verilecektir? Bugüne

kadar iktisatçıları en çok meşgul eden konulardan biri hiç şüphesiz bu soruya
verilecek cevap olmuş ve bu amaçla çok sayıda ücret teorileri ortaya
konmuştur.

Ricardo’ya göre, insan emeğinin bir tabiî, bir de piyasa fiyatı mevcuttur.
Bunlardan ilki, asgarî geçinme haddi olup, işçinin kendisini ve ailesini
yaşatacak asgarî bir ücret seviyesi; ikincisi ise, işgücü arz ve talebine bağlı
olarak piyasada teşekkül eden ücret seviyesidir. Böylece Ricardo, emeği bir
meta gibi değerlendirip, ücreti emeğin arzı esasına dayandırmıştır.

John Stuart Mill tarafından geliştirilen ve klasik ücret teorilerinden biri
kabul edilen, ücret fonu teorisine göre ise, ücreti tayin eden, Ricardo’nun
görüşünün tam aksine emek talebidir. Bu teoriye göre, belli bir dönemde millî
sermayeden işçi ücretlerine ayrılan fonun işçi sayısına bölünmesi ücret
seviyesini belirler. Ücret fonu nüfustan daha hızlı bir artış gösterdiği takdirde,
ücretler yükselir, aksine nüfus ücret fonundan daha hızlı yükseldiğinde ücretler
düşer.

Bu teori, Malthus’un nüfus planlaması teorisiyle çok ciddî bir irtibat
içindedir. Malthus’a göre, nüfus geometrik, üretim ise aritmetik bir yol
izleyerek artmaktadır. Dolayısıyla bir gün gelecek, yeryüzünde mevcut gıda
maddeleri insanlara kâfi gelmeyecektir. Bu kötü neticeye düşmemek için nüfus
planlaması kaçınılmazdır. Zira her doğan çocuk, sofradaki mevcut ekmeği
küçültmektedir.

Malthus ve günümüzde onun söylediklerini -hâşâ!- ilâhî bir mesaj gibi kabul
eden hayranları, insanı ve onun muhtaç olduğu her şeyi yaratanın Allah
olduğunu unutarak böyle yanlış bir yola sapmışlardır. O Allah ki, yarattığı her
canlıyı rızkıyla beraber yaratmaktadır. Her doğan çocuk, sofraya elindeki



ekmekle iştirak etmekte ve bir bakıma sofraya daha bir zenginlik
kazandırmaktadır.

Ne var ki bizim burada konumuz, nüfus planlaması ve onun tenkidi
olmadığından, şimdilik o hususa girmeyeceğiz. Burada üzerinde durduğumuz
mesele, klasik ücret teorisinin bu sakat düşünce ile olan irtibatıdır. Dolayısıyla
da bunun, hiçbir insanî yanının olmadığını vurgulamaktır.

Marks, ücret meselesinde daha ciddî bir yanılgı içindedir. Kâr, ona göre
işçinin ücretinden çalınmış bir haktır ve ücret tamamen emeğe dayalıdır.
Dolayısıyla elde edilen mamulün hepsinde, eş bir ücret standardı olmalıdır.

Batı dünyasında en çok kabul gören ücret teorilerden biri de marjinal
verimlilik teorisidir. Bu iyimser teoriye göre ücret seviyesi, üretime katılan
sonuncu işçinin marjinal verimliliğine göre belirlenir. Yani marjinal (sonuncu)
işçinin sağladığı hâsıla artışı, ücret seviyesini belirler. Buna göre, emeğin
verimliliği arttıkça üretim, üretim arttıkça da ücret artacaktır.

Ancak, pratikte işçiye verilen ücretin, bu teoride ileri sürüldüğü şekilde işçi
lehine doğru sarktığı hiç görülmemiştir ve işçi, ekseriyet itibarıyla hep asgarî
ücret üzerinden muamele görmüştür. Belki bazen, asgarî ücret çok aşağıya
çekilmiş ve verilen ücretler yüksek gibi gösterilmiştir ama, neticede işçinin
aldığı ücret onun için hep boğaz tokluğu ölçüsünde kalmıştır.

Batı dünyasında geliştirilen bir diğer iyimser ücret teorisi de pazarlık gücü
teorisidir. Bu teori, işçinin teşkilatlanmasını ve işverene karşı bir güç olarak
çıkıp onunla pazarlık yapmasını savunur ve ücret seviyesinin belirlenmesinde
bu gücü esas kabul eder.

Bu iyimser ücret teorileri suiistimale uğramadıkları ölçüde, işçi adına
kısmen faydalı olmuştur. Ancak bunlardan marjinal verimlilik teorisinde
ücretin seviyesi emeğin verimliliğine bağlandığından ve bunun tespiti de
tamamen işverene bırakıldığından kötüye kullanılma yolu da açıktır. Buna
karşılık, pazarlık gücü teorisinin tatbik görmesi, suiistimal edilmesi hâlinde
belli ölçüde işverenin mağduriyetine yol açabilir.

Günümüzde durum biraz daha farklıdır. Bilhassa ileri ülkelerde, işçiye
eskisine göre daha insanca bir muamele yapılmaktadır. Şu kadar var ki,
İslâm’ın teklif ettiği ücret sistemine ve ücret seviyesine henüz hiçbir beşerî
sistem ulaşabilmiş değildir. Nitekim İslâm’ın mevzu ile alâkalı prensiplerini
zikrettiğimizde, bu durum daha açıkça görülecektir.



2. İslâm’da Ücret
İşçi, ne kapitalist ve liberal sistemlerde ne de komünist ve kolektivist

sistemlerde aradığını bulmuş değildir. Her ne kadar Batıda işçinin hayat
standardı biraz yükselmiş olsa da, yine de o, çarşı ve pazardaki arz-talep
ölçüleri seviyesinde bir ücret alamamaktadır.

Komünist ve kolektivist sistemlerde arz-talep bütünüyle devlet tekelinde
olduğundan, işçinin, kendi standardının ne olması gerektiği hakkında hiçbir
tercih şansı olmamıştır/olmamaktadır. Bütün mukayese zemininin ortadan
kaldırıldığı bu dünyada işçi, eline verileni öpüp başına koymak zorundadır. Bu
sistemlerin tek ortak yanı, hepsinde de işçinin istismar edilmesidir. Birisinde
bu istismar makyajlı iken, diğerinde bütün çirkinliği ile ortadadır.

İslâm’a göre ücret, işçi ile işveren arasındaki pazarlığa bağlıdır. Ancak
önceden bir pazarlık yapılmadıysa ecr-i misil (emsal ücret) verilir ki, bu da
örfe göre tespit edilir. Esasen bu esneklik tamamen işçinin lehinedir. Ancak
işveren adına da herhangi bir haksızlık söz konusu değildir.

Biz, İslâm’ın bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilmesi ve tatbikinin bir
bütün olarak yapılması mevzuu üzerinde hep ısrarla durduk. Ücret meselesi
için de aynı durum söz konusudur. Ücret konusu, işçi ile işveren arasındaki
münasebetlerden sadece biridir. Bu itibarla, onu müstakil olarak ele almanın,
istenilen sonucu vermeyeceği açıktır.

Bu sebeple, ücretle birlikte diğer karşılıklı hak ve sorumluluklar da nazara
alınmalı ve ücret, bu münasebetler zincirini meydana getiren halkalardan biri
olarak değerlendirilmelidir. Hatta bu mesele, İslâm’ın içtimaî ve iktisadî diğer
prensip ve müeyyideleri arasındaki yer ve durumuna göre de ele alınıp
incelenmelidir.

Bununla şu noktayı hatırlatmak istiyorum: Ücret, işçi ve işveren arasındaki
anlaşmaya bağlanırken, İslâm’ın çizdiği işçi ve işveren motifini gözden ırak
tutarsak, İslâm’ın bu mevzudaki üstün yanını bütün berraklığı ile göremeyiz.
Onun için, evvelâ bu noktaların iyi bilinmesi ve değerlendirmelerin bu bilgiler
üzerinde gerçekleştirilmesi zaruret derecesinde önemlidir.

Müslüman işçi, yaptığı işi Allah’a, Resûlü’ne ve bütün mü’minlere arz

edecek şekilde en mükemmel şekilde yapar.1 Böyle birinin işverenin hakkına
tecavüzü imkânsızdır. Bu anlayışta olan biri ne vakit zayi eder ne de harcaması
gereken emeği esirger. Çünkü o, yapacağı her şeyin teker teker hesabının



sorulacağı bir güne inanmaktadır.
Müslüman işverene gelince; emri altında çalıştırdıkları onun kardeşleridir.

Yediğinden yedirir, giydiğinden giydirir ve onlara gücünün üstünde yük

yüklemez. Yükleyecek olursa, kendisi de o yükün altına giriverir.2 Gönül
verdiği temel kaynak itibarıyla bütün bunlar daha önceden onun kulağına birer
teşvik olarak fısıldanmıştır.

Ne var ki, âlemşümûl bir adalet mesajıyla gelen İslâm, zaten diğer
dinamikleriyle de böyle bir zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla bu teklifler,
hiçbir Müslüman işveren için tâkatinin üstünde teklifler değildir. Aynı zamanda
Müslüman işveren, işçinin ücretini, daha alın teri kurumadan verir. Bu, işçiyi
psikolojik olarak rahatlatacağı ve onun şevkini artıracağı gibi, işvereni de aynı
şekilde rahatlatacaktır.

Diğer taraftan işçinin sağlığı ile oynayan hiçbir iş koluna, İslâm cevaz
vermez; zira bir insanın hayatı, Allah katında bütün insanların hayatı kadar
değer ve kıymete sahiptir.3 Durum böyle olunca, yüzde yüz emniyet ve yüzde
yüz sıhhat kazandırılmadıkça, İslâm bir işçiyi yerin derinliklerine salıp
oralarda çalıştırmaya asla razı olamaz. Zaten şuurlu hiçbir Müslüman işveren
de böyle bir vebali göze alamaz.

Böyle bir durumda mesele, zaten, hiçbir zaman ferdin şahsî inisiyatifine de
bırakılamaz. Bu gibi iş yerlerini denetim ve kontrol altında tutmak devletin
vazifesidir.

a. Ücretlerde Farklılık
Ücret mevzuunda üzerinde durulması gereken bir diğer husus da ücretin

çeşitliliği meselesidir. Cenâb-ı Hak, insanları ayrı ayrı istidat ve kabiliyette
yaratmıştır. Kabiliyetlerdeki bu ayrılığın, yapılan işe aksetmesi ne derece
normal ise, yapılan işlerdeki ayrılığın da ücrete aynı şekilde aksetmesi o
derece tabiîdir.

Dünya, insanın istidat ve kabiliyetlerinin inkişaf edebileceği bir meydandır.
Biz bu noktada diğer canlılardan ayrılırız. Onlar, hayata başka bir âlemde talim
ve terbiye görmüş gibi gelirler ve bütün şartlara âşina ve nigehbân olarak
dünya ile tanışırlar. Bediüzzaman 23. Söz’de meseleyi bu zaviyeden ele almış

ve bu farklılığı ciddî bir şekilde tahlile tâbi tutmuştur.4

Dünya, insan için, duygu ve kabiliyetleri inkişaf ettirme yeridir. Onun için



İslâm, duygu ve kabiliyetlerin inkişaf ettirilmesine göre bir mükâfat prensibi
vaz’etmiştir.

Fevkalâde istidat ve kabiliyet, fevkalâde muameleyi gerektirir. Bu, İslâm’ın
ücret ve mükâfat mevzuunda değişmeyen bir prensibidir. Kur’ân, “İnsana
sa’yinden başka bir şey yoktur.”5 derken, beyin ameliyesi yapana da, beden
ameliyesinde bulunana da emekleri nispetinde karşılık verme ölçüsünü
getirmiştir.

Dolayısıyla insanlar içinde Hz. Ömer kafasını taşıyana verilecek olan
mükâfat ile, omuzları üzerinde cılız bir kafa taşıyan birine verilecek mükâfat
her hâlde aynı olmayacaktır ve olmamalıdır da.

Gece-gündüz durmadan düşünen bir insanla, sırt üstü yan gelip yatan insanı
birlikte değerlendirmek elbette doğru değildir. Onun için, dünyanın büyük
bölümünde, uzun zaman eşit ücret teorisi tamamen beşerin tabiatına, fıtratına
ters bir istikamette işlemiş ve asla her zaman kabul edilebilir bir tatbikat
görmemiştir.

Öyle ise, her istidat ve kabiliyet, kâmet-i kıymetine göre ücret almalıdır.
Ancak, en aşağı seviyedeki insana verilen ücret, mutlaka onun insanca
yaşamasına yetecek ölçüde olmalı; fazlalıklar ise, insanların o mevzudaki
maharet ve tecrübelerine göre tespit edilmelidir.

b. İşçi-İşveren Münasebetleri
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) beyanları içinde en iyi kazanç,

hassasiyetle işin üzerinde durularak ve işverene saygı gösterilerek elde edilen
kazançtır.

İslâm, işverenin hakkının zimmete geçirilmesini haram saymaktadır. Patron
işçiye zulüm yapsa dahi, işçi ona zulüm yapmamalıdır. Aynı mesele aksi durum
için de söz konusudur. Zira başkasının zulmü, insanı zulüm işlemekte mazur
hâle getiremez:

“Başkalarının zulmü ve cevri sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Âdil olun,
zira bu, takvaya daha uygundur.”6 âyeti karşısında her mü’min tir tir titrer.

İslâm’ın çizdiği motif içinde işçi ve işveren, aynı cesedin uzuvları gibidir.
Aralarında nefret, adavet, kin ve şekavet yoktur. İşçi işçilik ahlâkına, işveren
de işveren ahlâkına riayet eder. Birisi işi en güzel şekilde yapar, diğeri de ona
daha teri kurumadan hakkını verir ve her iki taraf da birbirine kardeş gibi



davranır.
Bu sistemde, işçi ile patronun asgarî müşterekleri o kadar çoktur ki, işçi ile

patron arasında hayat standardı bakımından âdeta bir fark yok gibidir. Zaten
İslâm, lüks ve israfı haram kılmış, daima sade bir hayatı teşvik etmiştir.

İşveren, ne kadar zengin olursa olsun, İslâmî bir ölçü içinde yaşayacak
olursa, onun hayat standardı ve yaşama seviyesi sıradan bir insanınkinden çok
da farklı olmayacaktır. Yani, İslâm’da ferdin tabiî hayat tarzı budur. İşte böyle
bir cemiyet içinde aşırı derecede standart farklılıkları da olmayacaktır.

Bu sistemde, Ebû Zerr’in yaptığı gibi, bir insanın kölesiyle aynı elbiseyi
giymesi ve aynı şeyi yemesi gayet normaldir. Ve yine halife ile hizmetçisinin
bir tek bineği nöbetleşe kullanıp, deveye sıra ile binmeleri hiç de fevkalâdeden
bir hâdise değildir.

İşte İslâm’da ücret meselesi, böyle bir espri içinde ele alınmakta ve hem işçi
hem de işveren asla mağdur edilmemektedir.

Bu sistemde grev ve lokavt teşvik edilmemektedir. Elbette beşerî
münasebetler içinde bazı uyuşmazlıklar olacaktır. Ama kendilerini mağdur
kabul eden insanların müracaat edecekleri bir kuruluş mutlaka bulunacaktır.
İslâm’da bu gayeye matuf hizmet amacıyla kurulmuş “Hisbe teşkilatı” diye bir
kurum vardır.

Zannedilmesin ki, biz bu sözlerimizle ütopik bir hayattan bahsediyoruz.
Aksine, asırlarca amansız bir dünyanın en acımasız darbeleri karşısında dahi
sarsılmayan ilâhî bir sistemden bahsediyoruz.

Farabî, el-Medinetü’l-Fâzıla’sında ütopiktir. Eflâtun bir ütopya yazmıştır..
ve daha niceleri… ama bunlar hiç yaşanmamıştır. İslâm’la ortaya konanlar ise
birer vak’adır. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) çok kısa zamanda
ilelebet pâyidâr olacak bir sistem kurmuştur.

Şayet günümüzün İslâm âlemi, iktisadî bir çöküntü içinde ise, bunun
sebeplerini âfâkta (dışarılarda) aramak yerine her fert kendi vicdan ve
hayatındaki boşluklarda aramalıdır. Aslında bu his ve duygu olmadan da hiçbir
yere varmak mümkün değildir.
1 Bkz.: Tevbe sûresi, 9/105.

2 Buhârî, iman 22; ıtk  15; edeb 44; Müslim, eymân 40; Tirmizî, birr 29.

3 Mâide sûresi, 5/32.

4 Bediüzzaman, Sözler s.336, (23. Söz, 1. Mebhas, 4. Nokta).



5 Necm sûresi, 53/39.

6 Mâide sûresi, 5/8.



K. TİCARÎ YAPI
İslâmî prensipler, akideden ibadete, ondan muamelata, tıpkı bir ağacın

çekirdeğinden dal ve meyvelerine doğru gelişmesi gibi bir durum arz
etmektedir. Vahy-i semavî ile beslenen, gelişen Din-i Mübin-i İslâm ve onun
prensiplerini tekeffül eden Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan, ancak bütünüyle
yaşandığı ve ondaki prensipler hazmedilip pratik hayata aktarıldığı ölçüde
mü’minler, itikadî ve amelî düalizmden (ikilik) kurtulup iç aydınlığına
ereceklerdir. Onun için biz, huzur ve saadeti büyük ölçüde içte aydınlanmaya
bağlıyoruz. İslâm’daki ticarî yapı gibi bir konuda, böyle bir mesele ile giriş
yapmamız da işte bundandır.

İnsanın mesut olup, emniyet ve güven içinde yaşaması, ancak mamur bir
dünya ve aydın bir iç yapıyla mümkündür. Bu hususlardan hangisi ihmal edilse,
mutlaka toplum hayatında bir aritmi yaşanmaya başlar ve insanın huzurundan
bir parça koparılıp alınmış olur.

Son asırlar itibarıyla mânevî hayatta meydana gelen boşluk, insanları
maddeciliğe ve bohemliğe sürüklemiştir. Tabiî, maddeyi bütün bütün ihmal
edenler de spiritüalizm bataklığına yuvarlanmışlardır. Aslında her iki
eksiklikte de beşer fıtratını tam bilememe söz konusudur.

İnsan, madde ve mânâ enginliği olan iki yönlü bir varlıktır. O
değerlendirilirken iki yönü de birden nazara alınıp öyle değerlendirilmelidir.
Şayet bir insan, bütün dünya hazinelerinin ortasında doğmuş ve büyümüş
olsaydı ve madde ile alâkalı her türlü arzusu, isteği anında yerine getirilseydi,
o yine kendisini mutlu ve mesut kılacak yollar araştıracak ve bu konuda
bitmeyen bir uğraşı içinde olacaktı.

Evet, yaşanan bu hayat, eğer sadece maddeden ibaret olup, insanın sadece
bedenine ve cesedine hitap etseydi böyle bir hayatın bıkkınlık ve bezginlik
doğuracağı muhakkaktı. Zira insan, bilerek/bilmeyerek hep yenilik ister. Her
şeyden evvel, orijinalite, insanın asla vazgeçemediği bir zaafıdır. Mutluluğu,
sırf lüks evlerde, villalarda, arabalarda, müdebdeb (gösterişli) sofra ve
partilerde arayan ve bazen onu bir kadeh içki içinde gören bir düşüncenin, her
an ayrı bir yenilik peşinde koşması ve kendini onunla tatmine çalışması, hiç de
anormal değildir. Anormal olan, onun o yanlış hayat felsefesi ve hayat
düşüncesidir.

Bu felsefeye göre ihtiyarlık, onun başına bir belâ ve hayattan zevk alamama,



onun en korktuğu şeydir. Hastalıklar onun amansız düşmanı, ölüm ise,
düşmanların en korkuncudur. İşte böyle biri için bütün bunları hiç düşünmemek
veya unutmak nasıl mümkün olur diye o değişik yolları deneyip duracaktır.

Evet, hayat felsefesi böyle olan insanların yaşayacağı hayat da ona göre
olacaktır. Unutmak ve hatırlamamak için, insan olduğunu düşünmeyecek, hatta
onu hatırlamamaya çalışacak ve her gün ayrı bir yeniliğin peşine takılıp
gidecektir. Farklı bir ifade ile, bu bir iç boşluğu meselesidir. Diğer fanteziler
de en az bu hayat tarzı kadar mânâsız ve boştur. Boşlukta daima bir sallantı ve
tehlike, dolu şeylerde ise bir âhenk ve oturmuşluk söz konusudur.

İnsanın iç derinlik ve zenginliğine ümit ve saadet vaad eden bir düşünce
inzimam ettiği zaman, onun, ne gidip başaşağı materyalizm kuyusuna düşmesi ne
de alternatif başka hayallere kapılması söz konusu olur. Böyle mamur bir insan,
dünya ve ukbâ adına mamur, mesut bir hayat yaşar ve hep beden-ruh dengesi
içinde bulunur. Bedenine ait bütün zevkleri meşru dairede tatmin eder; fakat bir
an dahi ukbâyı unutmaz. Hele asla kalbî ve ruhî hayatını ihmal etmez. O,
Rabbiyle olan münasebetlerinde olabildiğine samimî, dolayısıyla da eli işte
olduğu aynı anda gözü de hep mahbubunda ve maksudundadır.

Böyle birinin tezgâhı harıl harıl işlerken, sinesi de “Allah Allah” ritmiyle
çarpar durur. Makineler çalışıp tarrakalar çıkarırken, o da gönlündeki
tarrakalarla hep Rabbini tesbih ve takdis eder. İşte bu, bir iç aydınlığıdır ve
ruh-ceset muvazenesini iyi kurabilen aydınlık bir sinenin her zamanki hâlidir.

1. Takas ve Prensipleri
Takas, malın malla mübadelesi demektir. Eskiden yüzde seksen ticaret, hep

malın malla mübadelesi şeklinde yapılırdı. Mukâyada adı verilen malın malla
mübadelesi, eski fıkıh kitaplarında çok ciddî bir yer işgal eder.

Daha sonra paranın tedavülde ağırlık kazanmasıyla birlikte, yavaş yavaş
malın malla mübadelesi, çarşı ve pazarda para lehine değişmiştir. Bu durumun
faydalı olup olmadığının her zaman münakaşası yapılabilir. Bazı devletlerarası
alım-satımlarda malın malla mübadelesi, hâlâ büyük bir ekseriyetle devam
etmektedir. Ayrıca bu alışveriş şekli, günümüzde dahi bazı iktisatçılarca
hararetle tavsiye edilmekte ve ticarî dalgalanmalara karşı en kalıcı çare olarak
gösterilmektedir. Ama biz bu hususu şimdilik geçiyoruz.

Sair ticarî akitlerde geçerli olan belli başlı prensipler, takasta da geçerlidir.
Bu temel prensiplerden bazıları şunlardır:



a. Emniyet ve güven
İslâm, hem alıcıyı hem de satıcıyı emniyet ve güven altına almıştır. Bunu

gerçekleştirmek için de bazı prensipler vaz’etmiştir:
1. Muhayyerlik: Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i

şeriflerinde, “Alışveriş yapanlar (âkideyn) birbirlerinden ayrılmadıkça
muhayyerdirler.”1 buyurmaktadır. Başka bir rivayette, bu hadisin devamında,

“... veya onlardan biri diğerine ‘Artık seç’ demedikçe …”2 ilavesi vardır. Bir
başka rivayette ise, ilave şu şekildedir:

“Eğer malın keyfiyetini beyan eder ve doğru söylerlerse o alışverişleri
bereketli olur. Aksine, beyan etmez, yalan ve aldatma yoluna saparlarsa,
onun yümün ve bereketi de kaybolur gider.”3

Binaenaleyh alışveriş ile ilgili akit, birbirinden ayrılmadıkça ne satıcıyı ne
de müşteriyi bağlar. İcap ederse orada akdi feshedebilirler. Ve yine icap
ederse, akit gerçekleştikten sonra da bir araya gelip alışverişi kaldırırlar ki,
buna da ikâle denir. Böylece ne alan ne de satanın mağduriyeti asla söz konusu
olmaz.

2. Muhayyerlik şartı: Hem alıcı hem de satıcı alışverişi muhayyerlik şartına
bağlı olarak da yapabilirler. ‘Muhayyerlik şartı’ yukarıda anlattığımız
‘muhayyerlik’ten farklıdır. Bir teminat ve garanti olması bakımından birbirine
benzeseler de, muhayyerlikte akdin yapıldığı meclisten ayrılmama şartı vardır.
Veya ikâle yapılacaksa her iki tarafın rızası söz konusudur.

Muhayyerlik şartında ise satıcı veya alıcı, pazarlığı şarta bağlı
yapmaktadırlar. Yani alan, “Ben bunu aldım; ama şu kadar süre muhayyerim.”
der. Aynı sözü satıcı da söyleyebilir. İşte buna ‘muhayyerlik şartı’ denir ki,
İslâmî ticarette bu da önemli kurallardan biridir.

Bu prensip, bizzat Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafından tatbik
edilmiştir. Hıbban b. Munkiz (radıyallâhu anh) başından yediği bir darbe
sebebiyle travma geçirmişti. Onun için çarşıda-pazarda aldanabiliyordu. Bir
gün Allah Resûlü’ne geldi ve bu durumunu haber verdi. Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ona şu tavsiyede bulundu:

“Alışveriş yaptığında ‘Aldatmaca yok, benim için muhayyerlik var!’ de ve
malı öyle al.”4

Başka bir rivayette ise hadiste, “üç gün”5 ilavesi de vardır. Ancak



muhayyerlik müddeti mevzuunda mezhepler arasında küçük bir kısım ihtilaflar

söz konusudur.6

3. Görme muhayyerliği: Bir insan görmeden aldığı mal hakkında
muhayyerdir; isterse yapılan bu alışverişi feshedebilir. Nitekim Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) mevzu ile alâkalı olarak, “Kim bir şeyi görmeden
aldı ise o, muhayyerdir.”7 buyururlar.

4. Ayıp ve kusurdan dolayı doğan muhayyerlik: Ticarette asıl olan, malın
sağlam ve sıhhatli olmasının yanı sıra müşterinin istediği vasıfları da haiz
bulunmasıdır. Eğer müşteri satın aldığı malda, daha önceden belirtilmemiş bir
kusur ve ayıp müşâhede ederse, akdi bozup alışverişi feshedebilir.

Görülüyor ki, İslâm’da hem alıcı hem de satıcı kat’iyen herhangi bir zarara
uğratılmamakta ve her ikisi de ticarî akitle de korunma altına alınmaktadır.
Bizzat Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) devrinde ticarette böyle
teferruata ait meselelerin ele alınmış olması, İslâm dininin mucize bir sistem
olduğunu ve bu sistem içinde çözülmedik bir mesele kalmadığını/kalmayacağını
göstermektedir.

b. Malın bir kıymet ve değerinin olması
İslâm’da yasak edilmiş bir kısım muharremât (haram kılınmış şeyler) vardır

ki, bunların ticaret malı olarak alınıp satılması caiz değildir.

Meselâ, İslâm’a göre, içki, domuz ve kan haramdır.8 Bunları alıp-satmak da
aynı şekilde haramdır. Zira bunlar, İslâm’a göre ‘mâl-i mütekavvim (kıymet ve
değeri olan mal)’ değillerdir. Bunların ticaretini yapan bir insan, faiz alan,
hırsızlık yapan, milletin malını gasp eden kimseler gibi haram bir iş yapmış
olur.

c. Mala hâkim olunması
Bir insan havadaki kuşu, denizdeki balığı satamaz. Böyle bir alışveriş asla

caiz değildir. İslâm’da bir malın alınıp-satılabilmesi için o malın, kişinin

hâkimiyeti altında olması gerekir.9 Ancak selem ve istisna’ (mal siparişi)

akitleri bundan müstesna kabul edilmişlerdir.10

Görülüyor ki, İslâm’da ticaret müessesesi çok sağlam kaideler üzerine
oturtulmuş ve âdeta suiistimale meydan verebilecek bütün menfezler
kapatılmaya çalışılmıştır.



2. Selem ve Şartları
Selem; para peşin, mal veresiye olmak üzere yapılan ticarî bir akit şeklidir.

Günümüzde de çok yaygın olan bu alışverişe göre, alıcı parayı peşin yatırır.
Üzerinde anlaşılan ileri bir tarihte de malı teslim alır.

Mal göz önünde olmadığı için, bir anlaşmazlık ihtimaline karşı selem
alışverişi bazı şartlara bağlanmıştır.

Bu şartlar şunlardan ibarettir:
1. Malın cinsi belli olmalıdır. Buğday, arpa veya pirinç gibi.
2. Malın nev’i belli olmalıdır. Yağmur veya kuyu suyu ile sulanmış olması

gibi.
3. Malın sıfatı belli olmalıdır. İyi, orta veya düşük kalite gibi.
4. Malın ölçü, tartı veya adet itibarıyla miktarı tespit edilmiş olmalıdır.
5. Malın teslim yeri ve tarihi belli olmalıdır.
6. Mal, selem yoluyla alışverişe elverişli olmalı ve şer’an faiz sayılan

türden olmamalıdır. Meselâ, altın veya gümüş para karşılığında yine altın veya
gümüş satın alınmamalıdır.

7. Para peşin ödenmelidir. Aksi hâlde selem akdi geçersizdir.11

Selem akdi, bu ve benzeri bazı şartlara bağlı olarak tecviz edilmiştir. Diğer
alışveriş şekilleriyle beraber bu alışveriş şekli de, şekil ve pratikteki tatbik
edilebilirliği itibarıyla bize şunu bir kere daha hatırlatmaktadır ki, topyekün bir
hayatı garanti altına alma vaadiyle gelen İslâm, ne ferdî ne ailevî ne de
cemiyete ait hiçbir meseleyi asla ihmal etmemiştir.

Kur’ân ve Sünnet’in sinesine kulak verdiğimiz zaman, tek bir fertten en
büyük topluluklara, ondan değişik dünya milletlerine kadar onda bütün bir
hayatın ses ve soluğunu duyar gibi oluruz.

Kur’ân, muhtevası içinde bu hususlara büyük bir yer ayırmıştır. Öyle ki,
çarşı ve pazardaki en küçük ticarî işlerimiz dahi onda söz konusu edilmektedir.
Hem kevnî kanunlar hem de şer’î prensipler, onda açık ve net olarak
anlatıldığına göre insana düşen onu iyi anlamaya çalışmak ve ona uymaktır.

Ticarî yapılanma için de aynı şeyler söz konusudur. İslâm’ın meşru gördüğü
ticaret ve alışveriş şekilleri piyasa ve pazarı âdeta içinde ibadet yapılan büyük
bir mâbet havasına soktuğu gibi; İslâm’ın gayri meşru dediği, tasvip etmediği
ticaret ve alışveriş şekilleri de yine aynı piyasa ve pazarı kokuşmuş bir



mezbeleliğe çevirmektedir. Orada ruhî haz ve huzurdan bahsedilemez. Evet,
İslâmî bir anlayış içinde yapılan alışverişin yapıldığı çarşı ve pazara lâhûtî bir
hava ve atmosfer hâkimdir. Bu hava ve atmosfer ise, insanın ruhuna Cennet
kokulu bir huzur üfler.

Onun içindir ki Müslüman, İslâm’ın meşru gördüğü alışveriş şekillerini
bildiği kadar, gayri meşru şekilleri de bilmeli ve kazancını haram yollara
sapmadan sağlamalıdır.

3. Tekel (Monopol)
Tekel, mutlak veya nisbî olarak piyasa hâkimiyetini ifade eden bir tabirdir.

Frenkçesi monopoldür. Monopol, tek satıcı demektir. Bu, bir tek fert veya
firma olabileceği gibi, tek satıcı havasıyla hareket eden bir firmalar zinciri de
olabilir. Mühim olan, kelimenin ifade ettiği mânâdır. Pratikte her türlü mal
çeşidinde tekelcilik mümkündür.

Tekel, piyasaya arz edilecek mala bütünüyle hâkim olma ve onu istenilen
yerlere kanalize etme işidir. Bu anlayışın hâkim olduğu bir ortamda, talep
sahibinin ilk ve değişmeyen muhatabı, daima tekelcilerdir ve piyasada sadece
onların hükmü geçerlidir.

Bütün monopolcüler bu tarife girdiği gibi, müstehlik (tüketici) ile
müstahsilin (üretici) yüz yüze gelmesine mâni olan komisyoncular da bu tarife
dahildir. Bunların hepsinde ortak bir yön vardır ki o da, malın tekelde toplanıp
çok defa haksız bir kazanç elde edilmesidir.

İslâm bütünüyle tekelciliğin karşısındadır. Çünkü İslâm’da adalet,
değişmeyen bir esastır. O, sınıf farklılığının karşısında olduğu gibi, her türlü
sınıflaşmaya giden yolların da karşısındadır. Hâlbuki monopol veya tekel, bir
sınıf veya zümre hâkimiyeti demektir ki, elbette İslâm, onun karşısında
olacaktır. Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) birçok hadis-i
şeriflerinde kemal-i hassasiyet ve ciddiyetle bu konu üzerinde durmaktadır.

İslâm, içtimaîliği önde bir yapıya sahiptir.  Her Müslüman da böyle bir
yapının temsilcisidir. O, tek başına yaşayamaz. Hele topluma zarar verecek bir
yolda asla ve kat’a yürüyemez. Binaenaleyh İslâmî bir sistem içinde
olabildiğine fakir, mazlum veya mağdur yoktur ve görülmemiştir. Eğer olmuşsa,
bu mazlum ve mağdurlara hep birlikte el uzatılmış, bütün yardımlaşma
mekanizmaları harekete geçirilmiş ve böyleleri tez zamanda içinde
bulundukları durumdan kurtarılmışlardır. Müslümanlar arasında uzun süreli bir



mağdurlar topluluğuna tarih hiçbir zaman şahit olmamıştır.
Aksine, Müslümanlığın hükümfermâ olduğu bazı devirlerde, zekât ve sadaka

vermek isteyen kimselerin, zekât ve sadakalarını verecek kimse bulamadıkları
da olmuştur. Hâl böyle olunca, İslâm’ın yaşandığı zaman ve zeminlerde ne
servet düşmanlığı ne de fakir düşmanlığı asla söz konusu olmamıştır. Tarih
buna en doğru şahittir.

Binaenaleyh İslâm, bu yönüyle de içtimaî bir ruh ve öze sahiptir. Bu ruh ve
bu hüviyet, bütün ticarî hayatın, belli bir grubun veya şahısların elinde
toplanmasına, yani tekelciliğe asla cevaz vermez ve buna müsamaha ile de
bakmaz.

O, topyekün topluluğa birden bakar. Topluluğun saadeti içinde ferdin
saadetini esas alır. Mesut olmayan bir topluluk içinde, mesut gibi görünen ferdi
de mesut saymaz. Eğer böyle bir toplumda fert mesut görünüyorsa, o, İslâmî
anlamda bir ruh inceliğine ve iç derinliğine sahip değil demektir. Evet,
derbeder ve perişan bir toplum karşısında rahat ve huzur içinde olabilen fert,
nasıl İslâmî bir şuura sahip olabilir ki?

4. Fırsat Eşitliği ve Adalet
İslâm’ın bu disiplini de, çarşının, pazarın ve piyasanın herkese açık olmasını

ister. Evet, İslâm ticaretle alâkalı iki temel esas vaz’etmiştir: Fırsat eşitliği ve
adalet. Yani, çarşıda, pazarda her insan, elde ettiği mahsulden istifade etme
yolunu bulmalıdır. Şayet bazı kimselere bu imkân tanınmıyor ve çarşı-pazar
onlara kapalı tutuluyorsa, fırsat eşitliği yok demektir. Bir yerde fırsat eşitliği
yoksa, orada hakkaniyet ve adalet de yoktur.

Allah tarafından bir tarağın dişleri gibi eşit yaratılan insanlar, aynı
muameleye tâbi tutulmuyorsa, bu olumsuz anlayış ve davranış içindeki fert ve
milletler, baş aşağı yuvarlanır gider. Herkese eşit imkân ve fırsat tanınacak ki,
o da kendini ifade etsin, istidat ve kabiliyetlerini inkişaf ettirebilsin. Dahası,
ticarî hayat, daha geniş kaideler üzerinde yaygınlaşsın ve kimse gadre
uğramasın.

Serbest rekabetin cereyan ettiği ticarette her fert, arz edilen bu fırsat
eşitliğine sahiptir. Böyle bir durumda herkes rahatlıkla ticaret yapabilir.
Fiyatlar da, bir arz ve talep dengesi içinde tahakkuk eder ve marjinal gelir
fiyata eşit düşer. Müstahsil, piyasa fiyatından elindeki malın tamamını piyasaya
sürebilir ki, böyle bir durumda istihsal edenle, istihlâk eden arasında bir demir



perde yoktur. Her şey perdenin halka bakan yönündedir. Ortada neler
dönüyorsa herkes görür. Herkes piyasayı bilir, oynanan oyunlara kanmaz.

Serbest rekabetin olmadığı yerde ise, böyle bir açıklık söz konusu değildir.
Orada her şey esrarengiz bir havaya bürünmüştür. Ve tekelcinin istediği de
budur: o, serbest rekabeti önleme ve bunu da serbest rekabet havası içinde ve
eski tröstlerin yaptığı gibi belli gruplarla anlaşarak gerçekleştirir. Bu ise hiç
şüphesiz bir grubun kendi arasında anlaşıp, piyasayı istibdadı altına alması
demektir. Büyük holding ve kartellere gidilirken bütün şenaat ve denaatiyle bu
istismar yoluna girildiğini açık ve seçik olarak görmek mümkündür.

Tabiî ki bunun bize bakan düşündürücü bir yanı da var. O da şudur:
Müslümanlar, tekelci cephenin bu şekilde bir araya gelişlerinden -ki onları bir
araya getiren sadece menfaattir- ibret almalı ve dine ait bütün dinamikleri
kullanarak güçlerini bir araya getirmeli ve ticarî sahada söz sahibi
olmalıdırlar. Bunda zaruret vardır. Aslında ellerindeki bütün paraları
yurtdışındaki bankalara yatıran ve sadece kendi çıkarlarını düşünen, vatan ve
milletten kopuk insanlara mukabele etmek de ancak bu şekilde mümkün
olacaktır.

Bir Müslüman, vatanını canı kadar sever. Çünkü o, bilir ki vatan sevgisi

imandandır.12 Öyle ise, bir Müslüman kazandıkça milletine de kazandıracaktır.
Onun güçlü olması milletin güçlü olmasıyla aynı mânâya gelecektir. Hâlbuki
onun güçlü olması için, her Müslümanın elindeki küçük sermayeyi bir araya
getirmesi gerekmektedir. Aksi hâlde güçlü olmak mümkün değildir. Zira bugün
büyük birer vakum oluşturmuş olan holding ve karteller küçük sermayeleri
yutarak beslenmektedir.

Bu hususa da yeri geldikçe dikkatinizi istirham etmiş ve sahabenin bir iki
sene içinde Medine’nin çarşı ve pazarına nasıl hâkim olduklarını müşahhas bir
şekilde size arz etmeye çalışmıştım. Mekke’den göç edip gelmiş muhacirler,
orada ticarî kurnazlıkta dorukta bulunan bir cemaat karşısında piyasayı kısa
zamanda ele geçirmiş ve Medine çarşı ve pazarında onlara ticaret yapma
imkânı bırakmamışlardı.

Müslümanlar akıllı davranmalı ve sahabenin bu muvaffakiyeti, onlara,
imkânsız gibi görünen bazı hedeflere ulaşabilirlik adına bir misal olmalıdır.
Evet, memlekette sadece bu vatanın evlâdına ve bizim insanımıza yararlı
olacak olanlar daha çok kazanmalı ve kazandırılmalıdır. Bu ülke ve milletin



değerlerine karşı olanların para kazanmasına, sonra da bu paranın gülle ve
bomba olup bu milletin başında patlamasına imkân verilmemelidir.
Müslümanların paralarının yabancı bankalara akmasına göz yumulmamalıdır.
İşte bu meselenin bir de böyle hassas bir tarafı var.

Tekelci, piyasayı elinde tutmak ve piyasada son sözü kendisi söylemek ister.
Arz ve talep dengesi onun elindedir. Piyasadaki fiyatları o tayin eder.
Dolayısıyla tekelciliğin hâkim olduğu piyasada isteyen istediği kadar istihsalde
bulunamaz. Zira müstahsil onun gözüne bakmaktadır. Üreteceği şeyi onun talebi
kadar üretecektir. Aksi hâlde ürettiği mal elinde kalır ve hiçbir işe yaramaz.

Meselâ, tekelci müstahsile “Ben bu sene ancak beş ton buğday alacağım.”
dese, müstahsil o sene beş ton buğday elde edecek şekilde kendini ayarlar.
Hâlbuki elindeki tarlanın kapasitesi belki bunun üç katıdır. Ama tekelci beş ton
dediği için o da daha fazlasına cesaret edemez. Yani müstahsil, monopolcünün
talebinin dışına çıkamaz. Böyle olunca da hem müstahsil hem tarla hem de
tarlada çalışacak o kadar insan muattal (işsiz) kalır.

Siz bu meseleyi bütün iş kollarına teşmil edebilirsiniz. Evet, çok defa sadece
bir şirzime-i kalil (küçük bir azınlık) bundan istifade eder, fakat topyekün
millet zarar eder. Eğer ticaretin girizgâhına az vâkıf olsaydık, çarşımızda,
pazarımızda, âlem-i İslâm’ın çarşı ve pazarlarında da bu türlü tekelcilerin nasıl
milletin kanını emdiklerini görecektik. Ve milletin haysiyet ve izzetiyle nasıl
oynandığına şahit olacaktık; heyhât ki heyhât..!

Tekelci fevkalâde iştirâ (satın alma) gücüne sahiptir. Parayı elinde topladığı
için çarşıda, pazarda istediği malı alır, stok yapar, sun’î darlık meydana getirir.
Böylece millet bunalımdan bunalıma, krizden krize girer. Netice itibarıyla bu,
çok defa bir enflasyona da götürür.

Bütün bunları tekelci tezgâhlar. Senaryoyu hazırlar ve sahneye sürer. Sonra
bunun ardından da çeşitli reaksiyonlar baş gösterir. Lokavtlar grevleri, grevler
lokavtları takip eder durur. Sebep-netice zinciri uzar gider ve bu gidişin önünü
de kimse alamaz. Çünkü hastalık ve dert başkadır. Konu, mü’minin imanla
enginleşmiş kalbiyle ele alınmadıkça meseleleri halletmek mümkün değildir.

Aslında böyle, yani bir avuç monopolcünün milletin mukadderatına hâkim
olduğu bir toplulukta içtimaî huzur ve saadetten de söz edilemez. Onlar hep
mesut ve bahtiyar olduklarını söyleyecek, alt kattaki yangını görmezden gelerek
üst katlarda düğün yapıp oynayacak, memleket cayır cayır yanarken onlar, her
türlü zevkin tadını çıkarmaya çalışacaklardır.



Bunlara belki gülmek gerekecek ama, bir milletin kaderiyle sıkı sıkıya
alâkalı olan bu meselelere biz şimdiye kadar gülmediğimiz gibi, şimdi de
gülmeyecek, sadece ağlayacağız. Altta yangını itfaiyeciler söndürmeye
çalışırken, üstte düğün alayı... Bu, bizi ağlatan bir husustur ve daima
ağlatmıştır, bundan sonra da ağlatacaktır.

5. İhtikâr (Spekülasyon)
Tekel ve tekelciliğin bir devamı da spekülasyonlardır. Spekülasyon, ihtikâr

demektir. Satın alma gücü olanların, ucuz zamanda çarşı ve pazarı tarayıp ne
varsa toplamaları, sonra da fahiş fiyatla bunları satmaları bir ihtikâr
hareketidir.

İhtikâr, ticarî bir ahlâksızlıktır ve günümüz dünyasında büyük tröst ve
kartellerin yaptığı spekülasyonların başında gelir. Onlar bir kısım ajanları
vasıtasıyla piyasayı didik didik ederek araştırırlar. Sonra hangi malda kıtlık
baş gösterecek, onu belirler, toplar ve bir yere stok ederler. Ardından da o malı
çok fahiş fiyatlarla satarlar. Tabiî onlar kazanırlar. Ama millet de bundan
olabildiğine zarar görür.

Zaten bugün piyasada, fıtrî ve tabiî ticarî dalgalanmaların getirdiği
bunalımlardan çok, sun’î krizler vardır. Evet, bir kısım kimseler halkın,
milletin, ülke ve insanlığın kaderiyle oynamak suretiyle bu tür bunalımları sun’î
olarak meydana getirmektedirler.

Gariptir, bazı kimseler, fiyat dalgalanmalarına karşı spekülasyonu, istihsale
yardım maksadıyla mahzursuz görürler. Bunlar derler ki, “İyi niyetli kimseler,
ambarlarını, arpa, buğday ile doldursunlar, sonra çarşıda, pazarda bunların
kıtlığı söz konusu olunca ambardan çıkarsın ve milletin ihtiyacını karşılasınlar.
Böylece kıtlıktan dolayı fiyatlar çok aşırı yükselmesin. Halkın karşısına
astronomik rakamlar çıkmasın. Bunun için spekülasyonda mahzur yoktur. Veya
sen toplarsın da bunu müstahsile verir, istihsali kolaylaştırırsın. Ambarlarını
doldurursun. Çarşıda pazarda kıtlık baş göstermeye başlayınca da, dağıtır ve bu
bunalımı önlemiş olursun.”

Bu, bir iddiadır. Ne var ki şimdiye kadar bu iddiayı pratikte doğrulayacak,
tasdik edecek herhangi bir hâdise tespit edilmemiştir. Ancak imanlı bir
toplumda ve ahiret mülâhazasıyla yaşayan insanlar arasında görülebilecek
böyle bir düşünceye, her şeyi maddede arayan ve yaptıklarını hep ticaret
düşüncesiyle yapan toplumlarda rastlamak asla mümkün olmayacaktır. Evet,



onlar ambarlarını doldururlar; ama bunu, sırf kıtlık ve bunalım anlarında kat kat
fiyata satmak için yaparlar. Yoksa milleti rahatlatmak ve pazara mal sürerek
fiyat artışlarını önlemek için değil.

Fiyatları ne kadar artırırlarsa artırsınlar, ihtiyaçtan dolayı bazı mallara her
zaman talep bulunur. Bu sebeple spekülatör, ucuz fiyatla aldığı malı fahiş
fiyatla satma imkânını her zaman bulur ve milletin kanını emer. Emer ama,
arkasından da başkalarından reaksiyonlar gelir. Toplumda rahatsızlıklar baş
gösterir. Bir kere meseleye yanlış şekilde mualecede bulunulduğu için, artık bu
ateşi ne kurşun ne de polisin jopu söndürür. Ziya Paşa’nın dediği gibi:

Bil illeti, kıl sonra mudâvâta tasaddî,
Her merhemi her yaraya derman mı sanursun?
Evet, evvelâ derdi bilmek, sonra tedavi yollarına başvurmak gerekir: Eğer

kalb ve ruh gıdasızlığından bir kısım kimseler sokağa dökülmüşse, kalbî, ruhî
hayat ihmal edilmişse, ahiret inancı yoksa, kabir sonrası onun için söz konusu
değilse.. ve hele Allah’la münasebetinde de kopuksa, o hep sallantıdadır. Ona
kalbinin muhtaç olduğu dermanı vermek gerekir. Önce şefkatle onun imdadına
koşulmalı, sonra midesini doyurmalıdır ki, problem olmasın. Ne var ki bu, işin
sadece bir yönüdür. Aslında meseleyi sadece midede aramak da bir
yanlışlıktır. Ve maalesef insanımıza ard arda hep bu yanlışlıklar yapılmaktadır.
Hâlbuki önce onun kalbi tedavi edilmeli ve ona insan olduğu hatırlatılmalıdır.
Burada bir idarecinin küçük bir notunu zikretmekte fayda mülâhaza ediyorum:

O, “Allah’a kasem ederim, altı sene idareciliğinde bulunduğum bir
müessesede, talebeye ait sabuna elimi sürmedim, onların bir kaşık yemeğini
ağzıma koydumsa, iki misli parasını verdim. Zira, ‘Allah sorar’ dedim. Hâlbuki
ben orada fahrî olarak hizmet ediyordum. Diğer hususlara da aynı ölçüde dikkat
etmeye çalıştım.” diyor ve ilave ediyordu: “İki senelik askerliğimi telsiz
operatörü olarak eda ettim. Askeriyeye ait kalemle kendi adıma bir tek harf
yazmadım, oranın bir parça kağıdını kullanmadım. Niçin böyle yaptım?
Zannediyorum, Allah’tan korktuğum, mü’min olduğum ve ‘Âmentü billah’ ahd ü
peymânı ile Allah’a dehalet ettiğim için yaptım.”

Şimdi bu tür mü’minlerin spekülasyon yapmasına imkân var mıdır? Öyleyse,
spekülasyonun tek önleyici çaresi, Allah korkusu ve muhasebe duygusudur.

Muasır iktisatçılardan A. P. Lerner, çarşıda-pazarda bu türlü ihtikârları
önlemek için spekülasyona spekülasyonla mukabele ederek onu kontrol altına



almak gerektiğini söyler.13 Yani devlet veya spekülasyona karşı olanlar da mal
stoku yapsınlar. Hazırcılar stoklarındaki malı çarşıya, pazara sürecekleri
zaman, bir serbest rekabet hâlinde onlar da ellerindeki malları pazara
sürüversinler.

Allah’tan korkmayan, mesuliyet duygusu taşımayan ve bir ahiret hesabı
olmayan insanların bunu suiistimal etmeyeceğine dair teminat verilemez. Onun
için bu mevzuda, gönülleri Allah’a imanla donatma ve kalblere yasakçı
koymaktan başka çare yoktur. Evet, fertleri, bu tür ulvî duygularla donatma ve
cemiyeti, böylesine donanmış fertlere emanet etmekten başka çıkar yol yoktur.

Öyleyse böyle korkunç bir dert karşısında çare arıyorum diye sağda solda
dolaşanlar, yarayı tedavinin yolu açık ve seçik iken, başka yollarda dolaşıyor,
sadece derdi artırıyorlar demektir.

Düşünün ki, adamın apandisti patlamış. Adım adım eceli yaklaşıyor ve
zavallı sağa sola inhiraf etmeden mezara doğru koşuyor. Acemi bir doktor
gelmiş ona ağrı kesici iğne vuruyor. Hâlbuki iç zehirlenme var. Bunun çaresi,
tez elden onu ameliyat masasına yatırma ve içinde kendini zehirleyen o artıkları
dışarı çıkarmaktır. Yoksa ağrıyı kesmek için sarf edilen çaba sadece ölümü
hızlandırır ve apandisti patlamış adama da hiçbir fayda sağlamaz.

Hem ağrı bir bakıma sigorta gibidir; insanı tedaviye sevk eder.
Zannediyorum içtimaî bünye için de durum aynıdır. Eğer sadece bünyedeki
ağrıyı duymama üzerinde dururlarsa, bünyedeki öldürücü faktörlerin sessiz
sessiz gelişmesine yol açılmış olur.

Mehmet Âkif ırkçılık karşısında öfkelendiği bir anda şöyle der:
Ben de Arnavud’um,
İşte perişan yurdum.
Ben de öyle diyeyim: “İşte perişan yurdum! İşte yaralarına inilemeyen

vatanım ve işte dertleri teşhis edilemeyen insanım..!”
Evet, hastalığa başka başka yollarla mualecelerde bulunulmuş, âdeta hastaya

kafeinli ilaçlar verilmiş, uyutulmuş. Bu arada kangren ve kanser bünyede
geliştikçe gelişmiş, bütün uzuvları hâkimiyeti altına almış. İşte o zaman
Lerner’in nokta-i nazarına değil, Allah’ın emrine uymak ve Resûlullah’ın
beyanları içinde kendimize çeki düzen vermek mecburiyetindeyiz. Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) buyuruyor:

“Bir kimse Müslümanlara karşı spekülasyonda bulunursa (mal stoku



yapar ve dar günlerde o malı piyasaya sürmeyi düşünürse), o bu işte
hatalıdır, Allah ve Resûlü’nün zimmetinden çıkmıştır.”14

Yani o, Allah ve Resûlü’nün himayesinden mahrumdur. Ve yine Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyuruyor:

“Kim Müslümanlara karşı 40 gün bir yiyecek maddesini alsa, bir yerde
fiyatlar yükselsin diye bekletse ve sonra da onu tasadduk etse, bu tasadduk
Allah katında asla kabul olmaz.”15

Çünkü kazancına haram karışmıştır. Evet, insan böyle bir para ile hacca
gitse, oradaki dualar yüzüne çarpılır. Midesinde haram taşıyan bir insanın
namazı paçavra gibi sahibinin yüzüne çarpılır. Haramdan yapılan tasadduk da
aynı şekilde kabul görmez ve geri verilir.

Tekrar ediyorum, ihtikâr haramdır ve onun için de Allah Resûlü, ihtikâr
edilen bu maldan yapılan tasaddukların kabul olmayacağını ifade buyururlar.

6. Damping
Spekülasyonun bir çeşidi de dampinglerdir. Malı, istihsal fiyatının altında

bir fiyata satma ameliyesine damping diyoruz. Az açalım: 10’a mâl olan bir

emtiayı, başka bir yerde 8’e satma gibidir ki, buna fıkıhta vazîa satışı denir.16

Damping çarşıda, pazarda bir kısım kimseleri refüze etmeye matuf kurulmuş
bir dolaptır. Bununla, bazı tüccarın saf dışı bırakılması ve piyasada
hâkimiyetin ele geçirilmesi hedeflenir.

Saikler ne olursa olsun, damping yapanlar umumiyetle bir yanlış talep
tahminine binaen fazla mal istihsal ederler. Sonra da ellerinde kalan malı bu
usûlle eritirler. Böyle bir damping biraz masum görünebilir.

Bazen de, bir yerin çarşısına, pazarına, piyasasına girmek amacıyla ucuz
satmak şeklinde damping yoluna tevessül edilir. Yabancılar bugün İslâm
memleketlerinde bunu yapıyorlar.

Bakıyorsunuz, Kızıldeniz’in bir limanına büyük bir devletin gemisi yanaşmış
halı satıyor. Tetkik ediyorsunuz, halının fiyatı sizin mâliyetinizin yarısı kadar.
Hem de burada mal ayağınıza kadar gelip teslim ediliyor. Aslında onların bu
halıdan kâr etmeleri söz konusu değildir ama, onlar için mühim olan piyasaya
hâkim olmaktır. Zira daha sonra piyasaya sürülecek mallarla zararları
fazlasıyla telafi edilecektir.

Çok defa piyasaya hâkim olmak için yapılan ucuz satışların arkasında böyle



kötü bir niyet vardır. Zira başkaları çökertildikten sonra piyasaya onlar hâkim
olacaktır. Bu, haince bir düşüncedir: Malı başkalarına göre üç-beş kuruş
ucuzuna verir; ama mutlaka ya kalitede ya ölçü veya tartıda onu fazlasıyla
çıkarır.

Bu konuda bir başka yöntem de şudur: Başkalarının bir piyasada mal
satamaması, rekabet edememesi için mal piyasaya ucuza dökülür. Buna karşı
başkaları rekabet edemez ve saf dışı kalırsa dampingci orada işi tekeline alır,
pazarı da piyasayı da artık o belirler.

Görülüyor ki, spekülasyon ister damping, ister başka bir şey olsun, gidip
tekelciliğe dayanmakta ve ticaretin belli ellerde toplanmasını netice
vermektedir. Bu yönüyle de o, İslâm nazarında merdut ve mezmumdur.

Bir mü’minin bu şekilde başkalarını ticarî sahadan refüze etmeye, saf dışı
bırakmaya hakkı yoktur. İslâmî bir ortamda herkes çarşıda, pazarda rahatlıkla
ve fırsat eşitliği içinde, adalet ve hakkaniyet gözetilerek muamele görür, Allah
korkusuyla hareket eder, Allah’a karşı saygılı olur ve ticaretinde hakkaniyeti
gözetir. Aksine, kalblerde Allah korkusu ve ahiret endişesi yoksa hiçbir
spekülatif faaliyetin önünü almak ve ticarî hayata âhenk getirmek mümkün
değildir.

Israrla üzerinde durulan bir hususa burada yeniden temas etmek gerekiyor:
Eğer biz, İslâm gibi en ideal bir sistemi tatbik ederek insanları ona lâyık birer
fert olarak yetiştiremezsek hiçbir meseleyi halletmiş olamayız. Sistem ne kadar
mükemmel olursa olsun, fertler açısından tatbik edilmiyorsa, o mükemmelliğin
pratikte hiçbir faydası yoktur. Onun için teker teker her ferdin ruh ve mânâ
yapısını, İslâm’a göre ayarlamak zorundayız.

Ticarî hayat için de durum farklı değildir. Helâl ve haram şuuruna sahip
olmayan fert ve toplumlar, İslâm’ın gayr-i ahlâkî kabul ettiği, onun için de
şiddetle yasakladığı ticaret şekillerinden nasıl olur da uzak dururlar? Bu,
imkânsızdır. Ancak helâl ve haram şuuruna sahip insan ve cemiyetlerdir ki,
hiçbir zorlama olmadan, seve seve ve gönül rızasıyla İslâm’ın yasak kabul
ettiği şeylere yanaşmaz ve onu işlemekten kaçınırlar.

İşte aşağıda arz edeceğimiz canlı örnek, bunun en çarpıcı ve güzel bir
delilidir.

7. Bir Mü’min Örneği
Allah Resûlü, Muaz b. Cebel’i Yemen’e gönderir. Muaz b. Cebel ki,



Akabe’de Allah Resûlü’ne biat etmiştir. İslâm’a girdiği gün belki yüzünde tüy
bile yoktur; evet, işte o kadar gençtir. Ona ikinci bir Ömer dense sezâdır. Zira o
büyük bir dâhidir. Çevresine karşı itimat telkin eden ve saygı uyandıran
aydınlık bir simadır.

Kendisinden yaşça çok büyük sahabeden birçoğu Hz. Muaz’a karşı saygılı ve
hürmetkârdır. Allah Resûlü onun hakkında, “Ümmetimin helâl ve haramı en
çok bileni Muaz b. Cebel’dir.”17 buyurmuşlardır.

Ve işte bu Muaz şimdi, bizzat Efendimiz tarafından Yemen’e
gönderilmektedir. İki Cihan Serveri onu Medine çıkışına kadar geçirir ve yolda
ona sorar:

“Yâ Muaz! İnsanlar arasında ne ile hükmedeceksin?” Muaz bu soruya:
“Allah’ın kitabıyla.” cevabını verir. Efendimiz tekrar sorar:
“Ya aradığını onda bulamazsan?” Muaz b. Cebel’in cevabı:
“Allah Resûlü’nün sünnetiyle.” olur. Efendimiz üçüncü defa sorar:
“Ya onda da bulamazsan?”  Ve Muaz Efendimiz’i çok sevindirecek olan şu

cevabı verir:
“O zaman da kendi re’yimle amel ederim.”
Allah Resûlü onun bu cevabına o kadar sevinir ki, hemen ellerini kaldırır ve

şöyle der:
“Resûlullah’ın elçisini buna muvaffak kılan Allah’a sonsuz hamd

olsun!”18

Muaz b. Cebel Yemen’e giderken çok borçluydu. Borçlu oluşu
cömertliğinden ileri geliyordu. Evet, o olabildiğine cömert bir insandı.
Yakınları ona, Yemen’e gittiğinde ticaretle uğraşmasını ve dönüşte hiç olmazsa
borçlarını ödemesini tavsiye ettiler. O da bu görüşü onlarla paylaştı ve
Yemen’de hem devlet memurluğu yaptı hem de ticaretle uğraştı.

Aradan seneler geçti ve bir gün Medine’ye geri döndü. Ama o döndüğünde
artık Resûl-i Ekrem yoktu. Hz. Ebû Bekir halifeydi. Hz. Ömer de onun veziri
durumundaydı.

Hz. Ömer, Muaz’ı çok severdi. Hatta vefatı anında en büyük teessürlerinden
biri de Muaz’ın vefat etmiş olmasıydı. O, Hz. Ömer’den çok önce Amvas’ta,
yakalandığı veba sebebiyle ölmüştü. Bu itibarla Hz. Ömer ölüm döşeğinde
şöyle diyordu: “Ah keşke Muaz b. Cebel hayatta olsaydı! Onu yerime halife



olarak tavsiye ederdim ve işte o zaman kalb ve gönül rahatlığı içinde
ölebilirdim.”19 Hz. Ömer’in Muaz hakkındaki kanaati işte böyle idi.

Fakat gel gör ki, Hz. Ömer, Muaz’ın Yemen’den mal-mülk edinerek
döndüğünü duyunca hemen halifeye müracaat etmiş ve Muaz’ın elindeki bütün
malların müsadere edilmesini istemişti. Ancak, Hz. Ebû Bekir onun bu teklifini
kabul etmemişti. Zira onun Muaz hakkında zerre kadar şüphesi yoktu. Gerçi Hz.
Ömer’in de Muaz’dan şüphesi yoktu ve olamazdı da. Ama o, Muaz’ın töhmet
altında kalmasını istemiyordu.

Bu mülâhaza ile vakit geçirmeden Muaz b. Cebel’in (radıyallâhu anh)
kapısını çaldı: “Sen Yemen’e giderken hiçbir şeyin yoktu. Hâlbuki  bugün
mal-mülk sahibisin. Bence sen getirdiklerinin hepsini beytülmâle
devretmelisin.” dedi.

Muaz b. Cebel, Ömer’e (radıyallâhu anh) hiçbir karşılık vermedi. O gece
evinde istirahat etti. Sabah çok erken saatlerde Hz. Ömer’in kapısını çaldı.
Gözyaşları içindeydi; Hz. Ömer’e şunları anlatıyordu: “Bu gece bir rüya
gördüm. Beni büyük bir deryanın içine attılar, üzerime peşi peşine dalgalar
geliyordu. Boğulacak gibiydim. Sürekli dalgalarla pençeleşiyordum. Sonra
sahilde sen belirdin. Elimden tuttun, beni çıkardın. Anladım ki, Yemen’den
getirdiğim her şeyi beytülmâle vermem gerekiyor. Ben onların bütününü
beytülmâle veriyorum.”20

İşte bizim insanımız!.. Halifesi ile, halifenin yardımcısı ile ve mal memuru
ile bizim insanımız. Her hâlleriyle ideal bir topluluk teşkil eden bizim
insanımız…

Bizim insanımızda gayri meşru yollardan kazanmak şöyle dursun, alın teri ile
kazandığının içine sızabilecek en küçük şüpheli bir malın bulunması bile söz
konusu değildi.

Onun için çok rahatlıkla diyebilirim ki, bizde kat’iyen spekülasyon olmaz.
Bizde ihtikâr olmaz. Hatta ihtimal, bir mü’min, kendine ait olmayan bir arpayı
bile ağzına koysa, gider bir süre ağzını fırçalar.

Ama bu inanca sahip olmayanlar, yüzü Hakk’a dönük bulunmayanlar,
boyunlarına zincir, ayaklarına pranga taksanız, yine gayri ahlâkî davranışlar
içinde çalıp-çırpacak, içtimaî hayatı sarsacak; buhranlar, krizler meydana
getirecek; halkı da devleti de asayiş ve emniyet kuvvetlerini de huzursuz ve
tedirgin edeceklerdir.



Muaz’dan rahatsız olacak devlet düşünebilir misiniz? Muaz’dan rahatsız
olabilecek emniyet kuvveti düşünebilir misiniz? Öyle bir insandan rahatsız
olan, yani mü’minin mü’minliğinden ve faziletinden tedirgin olan sadece şeytan
olur. Eğer insanlar arasında böyle biri varsa, o, muvakkaten de olsa şeytan
hâkimiyetine kendisini kaptırmış demektir.

Bizim insanımız faziletlidir. Yarınki nesiller böyle bir faziletle arz-ı dîdâr
ettikleri zaman bu işin pratiği nasıl olurmuş görülecektir. Evet, geleceğin nesli
sahabeyi anlama mevzuunda bizim için –inşâallah– örnek bir nesil olacaktır.

Arz ettiğimiz bu meseleler, iktisatçılar tarafından çok farklı şekillerde
mütalâa edilebilir. Ama netice itibarıyla hepsi de kabul edecektir ki, İslâm,
yeryüzünde eşi ve menendi (benzeri) olmayan yegâne semavî bir sistemdir.
Çünkü o, Allah kelâmının, inanmış insanların temiz vicdanlarında mâkes
bulmasının unvanıdır.

8. Fiyat Teşekkülü
Fiyat, bir mal veya hizmetin para birimiyle ölçülen mübadele değeridir.

Normal bir alışverişte fiyat, arz ve talep tarafından belirlenir.
Biz, şartlar öyle gerektirdiğinde, şayet bir fiyat ayarlamasına veya narh

uygulamasına gidersek, yine vicdan duruluğumuzla, ruh selâmetimizle ve iç
âlemimizdeki istikametle gideriz.

Başkaları için fiyatta aldatmalar olabilir; ama bizim dünyamızda bu türlü
şeyler asla bahis mevzuu değildir. İktisatçıların muztar kalıp, her çıkan kanuna
munzam, yeni bir kanun çıkarıp onunla mükellefi bağlamalarına mukabil, biz
bunların hiçbirine kat’iyen lüzum hissetmeyiz.

Bizim mükellefimiz, sorumluluk ve hesap duygusuyla eli-kolu bağlanmıştır.
Bu mevzuda en hassas nokta şudur: Mülk Allah’ındır ve bir insan, ister mal
sahibi, ister emanetçi olsun, mülkünde tasarruf yaparken, mülk sahibinin izni
dairesinde tasarruf yapar. O’nun kullarını sıkıntıya sokmak şöyle dursun, onlara
küçük bir kötülük ihtimalinden dahi korkar ve tir tir titrer.

Mülk Allah’ındır. Verdiği mülkünden dolayı bize düşen, sadece rızası
dahilinde tasarruf ve O’na hamd ve senâ etmektir. Bu, belki ticarî hayatta fiyat
dalgalanması veya dalgalanmamasının da temel felsefesini teşkil etmektedir.

Yani bu sayede bizde, ne sun’î fiyat yükselmeleri ne de tekelin yükselttiği
fiyatlar bahis mevzuudur. Belki, hakikî fiyat yükselmelerinde dahi biz sebebiyet



verdik diye kalblerimiz tir tir titreyecektir. Korkar ve ağzımıza girecek küçük
bir lokmanın haram olmasından endişe ederiz. Allah’ın, bütün inananların
kalbini bu mevzuda hüşyâr kılmasını diliyorum.

Bu itibarla, iktisatta çok bahis mevzuu edilen nice meseleler, bizde asla söz
konusu değillerdir. Bizde fiyat ayarlaması, her şeyden önce mü’minin kalbine,
onun iç hayatına ve murâkabesine bağlıdır. Buna bir de serbest ve sıhhatli
rekabet eklenince, yani rekabet; karaborsacılık, ihtikâr, spekülasyon ve
tekelcilikten kurtulunca, fiyat ayarlaması kendiliğinden ve âdil bir biçimde
gerçekleşecektir.

Ticarî hayatta tekel varsa ve bir kısım kimseler bütün ticarî hayata
hükmediyorlarsa, çarşı ve pazardaki emtia ve parayı bunlar topluyorlarsa böyle
bir memlekette kanunlar ne kadar sağlam olursa olsun, cemiyetin büyük bir
bölümü için huzur söz konusu olmayacaktır. Bunun için misal vermeye hiç de
lüzum yok.

Meselenin izahı şudur: Evvelâ tekelci, yukarıda da temas ettiğimiz gibi,
istihsal sahalarının bütününün kullanılmasına meydan vermeyecektir. Çünkü
piyasaya fazla emtia sürülünce, yani arz fazla olunca, fiyatlar düşecektir. Böyle
olmaması için tekelci, memleketteki istihsal sahalarını sürekli kontrol altında
tutacaktır.

Bir yerde, bir seramik fabrikası varsa, ikincisinin kurulmasına imkân
vermeyecektir. Dampingleriyle, malı ucuza satmakla piyasayı tekelinde tutmaya
çalışacak, icabında zarara girecek ve gayri ahlâkî rekabette bulunacaktır. Rakip
firmayı öldürecek, böylece kendi ayakta kalacaktır. Başka ticarî sahaları da
buna kıyas ettiğimiz zaman göreceğiz ki, tekelci, istihsal sahalarının
başkalarınca aktif tutulmasına asla imkân vermeyecektir.

9. İslâm’da Her Şey Aktiftir
Mevzua başladığımızdan bu yana ısrarla üzerinde durduğumuz ve geleceğin

iktisatçılarının bilhassa dikkatini rica ettiğimiz bir hususu son bir kez daha
hatırlatalım: İslâm’da her şey aktiftir.  O, hiçbir şeyin ölü olmasına müsaade
etmez. İşte Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) beyanı:

“Bir kimse ölü bir araziyi ihya ederse, o onun olur.”21

Yalnız Hanefî fıkhında, böyle bir ihyâ, devlete sorularak yapılır. Diğer üç
mezhepte ise, muttasıl, yani ard arda üç sene ekilmedik bir arazi başkası



tarafından ekilir ve o arazi artık onun olur.22

Bunu, ölü toprağı ihya etme mevzuundan bir mânâda parayı stok etmeye
(kenz) kadar götürebilirsiniz. Kur’ân ve hadisler ‘kenz’in aleyhinde ciddî
tahşidat yapmaktadır. Binaenaleyh, İslâm’da ne stokçuluk ne de şu veya bu
maksatla herhangi bir yere ölü yatırım söz konusudur. Çünkü ölü yatırımda para
öldürülüyor demektir.

Ayrıca, İslâm’da her şey gibi fert de aktif olacaktır. Onun için
Müslümanlıkta kahvede miskin miskin oturmak ve boşuna vakit öldürmek
yoktur. İslâm’da emeklilik müessesesi de şimdiki şekliyle mezmumdur ve hoş
karşılanmamıştır. Çünkü onda da bir pasiflik söz konusudur. Hiçbir fıkıh
kitabında emeklilikten bahsedilmemektedir. İnsan çalıştığı kadar çalışacak, eli-
kolu tutamayacak hâle gelince de devlet ona iâne (yardım) fonundan bakacaktır.
Fakat, eli-ayağı tuttuğu müddetçe o kat’iyen hazırdan yemeyecektir.

Yine aynı sebepledir ki, İslâm, imaret müesseselerini doğru bulmamaktadır.
Çünkü bunlar, uyuşuk ve tembel insan üremesine sebebiyet vermektedir. Ancak
sınırlı olarak, geçimini tedarik edemeyen, felçli ve hastalıklı kimselere devlet
belli bir fondan bakacaktır. Fakat, atalet müessesesi olan imaretler her zaman
sorgulanabilecektir.

İslâm, her şeyiyle; evet, insanından toprağına, ondan parasına kadar her
şeyiyle aktiftir. Hâlbuki tekelci ticareti elinde tuttuğu zaman, pek çok istihsal
sahasını âtıl bırakacak, onları işlemez hâle getirecektir. Bu ise millî gelirin,
millî servetin dinamitlenmesi demektir. Ayrı bir zararı da, istihdam alanının
daralması şeklinde olacaktır. Zira, üç fabrika açılırsa üç bin insan çalışır.
Hâlbuki tekelci bir fabrika açacak ve içinde bin insan çalıştıracaktır. Böylece
iki bin insan gadre uğramış ve sokağa dökülmüş olacaktır. Bir kısım art
niyetliler de bunu istismar ederek insanları anarşiye sürükleyecektir.

10. Tekelin Zararları
Kısacası, tekelin iki ciddî zararı vardır:
Birincisi, memleketin yarı istihsal sahalarını âtıl bırakma, insanları pasifize

etme, çalıştırmama ve böylece memleket çapında ciddî zarara sebep verme ki,
feodalizm döneminde, Batıda böyle olmuştur. (Maalesef Batıdaki dünkü
süprüntü düşünceler de bugün bizim içimize ikâme edilmeye çalışılmaktadır.)
İstihsal sahaları yarı âtıl hâle gelince işçi açığa alınmış olacaktır.



Bu ise, -Allah muhafaza buyursun- her an işçi cephesini anarşiye
sürükleyebilir. Onun için biz her alanda sıhhatli bir rekabetin şart olduğuna
inanıyoruz. Böyle bir rekabet içinde temiz vicdanlar kendilerine düşen vazifeyi
yaparlarsa, kurtuluşumuz muhakkak ve mukadder demektir ki, bu sayede -
Allah’ın tevfik ve inayetiyle- arızasız sahil-i selâmete çıkarız.

İkincisi, tekelci, tekelinde tutabilmek için ticarî hayata çeşitli ahlâksızlıkları
sokar. Meselâ, arz ve talep dengesini öyle bir seviyede tutar ki, o seviye daima
tekelcinin çıkarına ve lehinedir.

Bunu yapabilmesi için çeşitli ticarî ahlâksızlıklara girer ve bunların hepsini
yapar. İcabında dıştaki ithalatçıyla veya başka bir vatan ve millet hainiyle
anlaşır. Yapacağını yapar; yapar ve tekelini sürdürmeye çalışır. Bu işleyen
mekanizma, bizim dışımızda olanlar için çok korkunç neticeler doğurur.

Daha önce de söylediğimiz gibi, spekülasyona karşı spekülasyonla, tekele
karşı tekelle mukabele etmek asla güvenli bir yol değildir. Bu, ahlâksızlığı
ahlâksızlıkla, insaniyet dışı şeyleri yine insaniyet dışı şeylerle önlemeye
çalışma ve canavarlara karşı canavarca davranma gibi yanlış bir yoldur;
suiistimal edilmeme garantisi hiç yoktur.

İnananlara gelince, onlarda bu türlü şeyler bahis mevzuu değildir. Zira,
evvelâ, her türlü ihtikâr ve spekülasyon için Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), “Mal yığan, stok yapan, kendi menfaatini halkın zararında arayıp
piyasa ve pazarı allak bullak eden, müstahsilin önünü alıp müstahsilin
müstehlikle yüz yüze gelmesine engel olan ve bu mevzuda ne kadar
ahlâksızlık varsa hepsini yapan ciddî hata içindedir.”23 buyuruyor.

Ve yine, “Kırk gün stokçuluk yapana Allah merhamet nazarıyla
bakmaz.”24 ferman eder.

Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan’da, َالَو َةَّضِفْلاَو  َبَھَّذــــــلا   َ نوُزِنَْكي َنــيِذَّلاَو 
ٍمِیَلأ ٍباَذــَِعب   ْ مُھْرَِّـشبَف ّللا  ِهٰ ِلـِیب  ِيف سَ اــََھنوُقِفْنُي   “Altın ve gümüşü

biriktirip Allah yolunda infak etmeyenlere can yakıcı bir azabı müjdele!”25

buyrulur. Yani azab-ı elîmle tebşir et onları. Onlar ki, Allah’ı biliyorlardı,
“İnandık” diyorlardı. Kendilerine Cennet bişâreti gelmesi mümkün iken bu
imkânlarını kullanmadılar. Sen de şimdi onlara Cehennem bişâreti ver. Zira
onlar, Cennet yolunda Cehennem’e yürüyor ve Resûlullah’ın arkasında şeytana
açık duruyorlar. Onun için, ٍمِیل ٍباَذَِعب أَ ْمُھْرَِّشب  .diyor فَ



Bu Kur’ân’a ait bir üslûptur: “Onların canlarını yakacak azab-ı elîmle
korkut!” değil, “Müjde ver onlara, gidecekleri yer gayyadır!” şeklinde bir
üslûp kullanılıyor.

Ticarî ahlâklarını düzeltmeyenlere, menfaatleri için başkalarını zarara
sokanlara, kendi menfaat ve çıkarlarını toplumun menfaatlerine tercih edenlere,
şahsî hayatlarını düşünüp, başkalarının mutluluğunu dinamitleyenlere bişaret
ver, onların varacakları yer Cehennem’dir. Cenâb-ı Hak bizi bu kötü encamdan
ve akıbetten muhafaza buyursun.

Ve yine Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur:
“Mü’minlerin en faziletlisi o insandır ki, alışveriş yaptığında müsamaha

ile, toleransla, hakkaniyetle, meveddetle, mürüvvetle yapar. Sattığı zaman
öyle yapar, aldığı zaman öyle yapar. Hüküm verdiği zaman öyle hüküm verir.
Hakkında hüküm verildiği zaman da meseleyi öyle karşılar.”26

Böyle biri her şeyi ile mükemmel bir insan ve bir fazilet âbidesidir.
Binaenaleyh, bir mü’min, kendi şahsı, ailesi, topluluğu ve kabilesi adına bir
şeyler yaparken, içinde yaşadığı toplumu, hatta bir bakıma bütün insanlığı da
düşünür ve hesaba katar.

Benim burada fazla istihsalim olabilir. O kadar istihsalim olabilir ki, ben
bunu ihraç edecek memleket bulamam. Ama, ülke içinde fiyatlar düşmesin diye
de götürüp denize dökemem. Zira memleketin veya dünyanın başka taraflarında
bütün hayat boyu bir narenciyeyi göremeyen insanlar vardır.

Günümüzde bazıları istediği kadar insan hakları havarisi kesiledursun;
onların yaptıkları dediklerini yalanlayıp durmaktadır. Afrika’da milyonlarca
insan açlıktan kıvranırken, bilmem hangi melun limanda tonlarca hububat ve
meyve, sırf fiyat düşmelerini önlemek için denize dökülmektedir.

Aynı şey, her kapitalist ülke için aynıyla geçerlidir. Bazı denizler de,
bunların döktükleri istihsal fazlası meyve ve sebzelerle kirlenmektedir. Kıyısı
olmayan nice zengin ülkeler ihtiyaç ve istihsal fazlalarını ateşe verip
yakmaktadır. Gariptir, bu insanlık dışı davranış karşısında hiç kimseden de ses
çıkmamaktadır.

11. Osmanlı ve Arap Dünyası
Hâlbuki biz böyle yapmıyorduk ve yapmamıştık. Bizim hâkimiyetimiz

döneminde Ceziretü’l-Arap fakr u zaruret içinde perişan bir hâldeydi. Ama



idare ve zimamdarlık bizim elimizdeydi. Mekke ve Medine’nin ister hâdimi,
isterse oranın maddî yapısının hâkimi bizim atalarımızdı. Oralarda yaşayan
insanların fakr u zaruret içinde yaşadığı bizce biliniyordu. Bundan dolayı biz,
vapurları arpa-buğday doldurup oralara gönderiyorduk.

Şimdilerde bu hakikatler, yeni yeni su yüzüne çıkıyor. Yüz-yüz elli seneden
beri İslâm âlemi ile bizi düşman hâle getirmek için ciddî entrikalar çevrildi.
Araplara ve bilhassa yeni yetişenlere, “Osmanlılar sizi ezdiler, zulmettiler.”
dendi ve onların beyinleri yıkanmaya çalışıldı.

Tekrar ediyorum, konu şimdi şimdi anlaşılmaya başladı. Artık bir milyon
tirajlı el-Arabî mecmuasında Hz. Fatih’in göklere çıkarılarak anlatıldığını
görebiliyoruz. Bugün Abdülhamid, büyük bir dâhi olarak anılmaktadır. Bugüne
kadar Batının oynadığı oyun artık iflas etmiştir.

Müslüman Müslüman’a düşman olamaz. Onlar bir kısım kabile reislerine
bizim paşalarımızı vurdurdular. Ama bütün bunlar Lawrance gibi kimseler
tarafından yapılmıştı. Bunlar bizi birbirimize düşürmüş ve düşman etmişlerdi.

Ancak mesele şimdi çok da öyle değil. Onlar bazı mecmualarında şunları
yazıyorlar: “Osmanlı devri keşke bir daha gelse de bize ve bölgeye hükmetse!”

Eski Tunus müftüsüyle görüşmemizde, bizzat kendisinden işitmiştim: “Ah
keşke gelip bize rehber olsanız…” diyordu. Tunus’a, Fas’a, Cezayir’e ve bütün
Mağrip memleketlerine, bizim rehberliğimiz isteniyordu.

Bu ülkelerden birçok varlıklı insan çocuğunu Türkiye’ye gönderip burada
okutmak istiyor. Zira bir dönemde o mağdur memleketlere hep biz baktık.
Hindistan’a vapurlarla arpa, buğdayı biz gönderdik. Onlar bunu çok iyi bilirler.
Bunu çok iyi bildikleri içindir ki, felaket günlerimizde elbiselerini sattı, bize
yardım gönderdiler. Kaderin cilvesi, onların yardımı Rusya eliyle bize intikal
ettiği için Rus yardımı zannedildi…

Biz Müslümanlara yardım ettik, Müslümanlar da bize yardım ettiler.
Başkaları bize yardım ediyor gibi göründü, kötülük yaptılar. Bir verdi, on
aldılar. Yabancı bir ülkeye giderken, kendisini büyüğüm olarak kabul ettiğim
bir zat bana dedi ki: “Aslında onlar, iki kahve içmeyi garanti etmeden bir kahve
içirmezler.” Bu, haddizatında onların her zamanki ahlâkıdır. İki iyilik görmeden
asla bir iyilik yapmazlar.

Bu itibarla bize bir iyilik gelecekse yine kendimizden, yani bir kısım fasl-ı
müştereklerle birbirimize bağlı bulunduğumuz topluluklardan gelecektir. Zaten



günümüzdeki gelişmeler de hep bu istikamette seyretmektedir. Onlar da
şimdilerde bunu anlamış gibi görünüyorlar.

Bir örnek olarak, Abdülhamid devrinde, İstanbul’dan başlayıp Medine’ye
kadar varan tren yolu nice sıkıntılar içinde yapılmıştı. Acıdır ki, bu tren yolu şu
anda enkaz hâlinde ve ihyâ edilmeyi beklemektedir.

İşin aslı biz hiçbir zaman başkaları gibi onları sömürmedik. Denize arpa-
buğday dökmedik, narenciyelerimizi itlaf etmedik. Aksine, feryâd u figâna
koştuk. Bu, bizim vicdanımızın emri, imanımızın gereğiydi. Allah böyle
emrediyor ve Resûlullah da böyle buyuruyordu:

“Birbirini sevmede, birbirine merhamette, birbirine şefkatte mü’minlerin
misali, bir bedenin uzuvlarına benzemektedir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa,
diğer uzuvların da uykusu kaçar ve ona iştirak ederler.”27

Bir fert veya kesimdeki ızdırap, diğerine kafa sancısı, beyin sancısı, mide
sancısı, kalb sancısı çektirir. Dün Hindistanlı -ki henüz istiklâli yoktu- bizim
Mağrip memleketlerindeki mağlubiyetimiz karşısında Lahor’da bir araya
geliyor, milyonlar teşkil ediyor, ceketlerine kadar her şeylerini satıp, bizim
imdadımıza koşuyordu. Biz de, tarih boyunca onlara hep aynı şeyleri yapmıştık.

Bugün de durum değişmiş değildir. Bizim Müslümanlardan başka hakikî
dostumuz yoktur. Ne batının bir kısım İslâm düşmanları ne de doğunun
münafıkları hiçbir zaman hakikî dost olmadılar. Eğer bazen bir dostluk
gösteriyorlarsa muhakkak bir menfaate binaendir. Onlar bizi asla sevmediler ve
asla sevmeyeceklerdir. Şimdilerde mazideki kin ve nefretleri biraz daha
alevlenmekte ve patlamaya hazır bir magma gibi için için kaynayıp
durmaktadır.

Kıbrıs harekâtında bunu açıkça bir kere daha görmüş olduk. Mazi, istikbalin
aynasıdır. Yarın, sen bunlardan birine bir şey yapıversen, Amerika’sıyla,
Rusya’sıyla, Avrupa’sıyla bütün dünya tek vücut olur ve senin üzerine
çullanırlar. Bu böyle bilinmeli, ama yine de insanca davranmada kusur
edilmemelidir.
1 Buhârî, büyû 19, 22, 44, 46; Müslim, büyû 47; Ebû Dâvûd, büyû 53; Tirmizî, büyû 26; Nesâî, büyû 3.

2 Buhârî, büyû 43; Ebû Dâvûd, büyû 51; Nesâî, büyû 9; İbn Mâce, ticârât 18.

3 Buhârî, büyû 19, 22, 44; Müslim, büyû 47; Tirmizî, büyû 6.

4 Buhârî, büyû 48; istikrâz 19; husûmât 3; hiyel 7; Müslim, büyû 48; Ebû Dâvûd, büyû 68; Tirmizî, büyû
28; Nesâî, büyû 51; Muvatta, büyû 98.

5 Aynî, Umdetü’l-kârî 11/332-335.



6 Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletuhû 5/3536-3537.

7 Dârekutnî, es-Sünen 3/4, 5; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 5/268; İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf 4/268.

8 Bakara sûresi, 2/173, 219; Mâide sûresi, 5/90.

9 Mecelle-i Ahkâm-i Adliye mad. 369; Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslâmiye ve Istılahat-ı Fıkhiyye
Kamusu 6/28-31.

10 Mecelle-i Ahkâm-i Adliye mad. 380-392; Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslâmiye ve Istılahat-ı
Fıkhiyye Kamusu 6/111-118.

11 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslâmiye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu 6/111-118.

12 Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 1/413-414.

13 M. A. Mannan, İslâm Ekonomisi s.278.

14 Hâkim, el-Müstedrek 2/14.

15 Münzirî, et-Terğîb ve’t-terhîb  2/364; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl 4/97, 99; Mübarekfûrî, Tuhfetü’l-
ahvezî 4/405.

16 Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletuhû 5/3766-3776.

17 Tirmizî, menâkıb 32; İbn Mâce, mukaddime 11.

18 Tirmizî, ahkâm 3; Ebû Dâvûd, kadâ 11.

19 Bkz.: Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/228-229, 9/305.

20 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/585-586.

21 Ebû Dâvûd, harâc 37; Muvatta, akdiye 26; Tirmizî, ahkâm 38.

22 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslâmiye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu 7/191-192.

23 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/351.

24 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/33; Hâkim, el-Müstedrek 2/14.

25 Tevbe sûresi, 9/34.

26 Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 7/297.

27 Buhârî, edeb 27; Müslim, birr 66.



L. AKTİF TOPRAK ANLAYIŞI
Daha önce işaret ettiğimiz gibi İslâm’ın getirdiği toprak sisteminde esas

olan, toprağın devamlı canlı tutulması ve mutlaka ihya edilmesidir. Onun
içindir ki, Hayber fethedilir edilmez arazi hukukunda mühim değişiklikler
yapılmış, o günkü toprak ağalarının elinde pasifize olmuş ve belli ellerde
toplanmış toprak, eşit paylarda halka dağıtılmıştır.

O devrin toprak ağaları araziyi iki türlü işletiyorlardı:
1. Toprak, isteyene para karşılığında kiraya veriliyordu. Kiralayan şahıs, o

sene hiçbir şey elde edemese de, yine kirasını ödemek zorundaydı ve
ödeyemediği miktar onun borç hanesine yazılıyordu. Daha sonra da bu borç,
faiziyle beraber alınıyordu.

2. Sulak araziden çıkan mahsul, tarla sahibine aitti. Kiralayan ise, ancak

çorak araziden çıkan mahsule sahip olabiliyordu.1

Esasen bu kiralama şeklinde çalışmayı teşvik edici hiçbir husus
bulunmadığından, bu çorak araziler üzerinde ciddî bir çalışma da
yapılamıyordu. Zira insan, elde edeceği semere nispetinde çalışır. Çalışma
neticesinde semere elde edilememesi, ya istikrarsızlık hâsıl eder ya da o işten
vazgeçmeye müncer olur.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), günümüzdeki ifadesiyle bir nevi
arazi reformu gerçekleştirerek, toprağı zenginlerin elinden alıp onu iyi işleyen
kişilere vermiş ve onlara vergi vaz’etmişti. Böylece her fert, sahip olduğu
araziyi en güzel şekilde işlemeye başlamıştı.

Nitekim Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) toprağı âtıl ve ölü olmaktan
kurtarmak için getirmiş olduğu sistem içinde Bilâl b. Hâris’e arazi veriyorlar
(iktâ). Daha sonra Hz. Ömer, Bilâl b. Hâris’in araziyi işlemediğini görünce,
“Sen bu araziyi işlemiyorsun, Allah Resûlü sana bu araziyi insanlardan
alıkoyman için vermedi, (ben onu başkasına vereceğim).” diyerek onun

elinden alıp bir başkasına vermişti ki, üzerinde durulmaya değer.2

Kira da toprağı ölü ve âtıl hâle getiren bir faktördür. İslâm’da kira esas
değildir. Yanlış anlaşılmasın, “İslâm’da kira esas değildir.” derken “Kira
yoktur.” demek istemiyorum. Çünkü, aktif politika güden bir sistemde kiranın
olmaması, o sistem için bir eksikliktir.

İslâm’da, feodal düzende olduğu gibi, bir insanın herhangi bir emek sarf



etmeden tarlasından, bağından, bahçesinden gelen kira ile geçimini sağlaması
doğru değildir. Herkes, kendi arazisini kendi işlesin. İşleyemiyorsa başka
birine versin, ona işlettirsin ve şayet başkası da işlemeden imtina ediyor ve
‘Hayır, ben işleyemem, vaktim yok, imkânlarım müsait değil.’ diyorsa, o zaman
yanında tutsun, kiraya vermesin.

Hadislerde de gayet açık bir şekilde ifade edildiği gibi, Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem), toprağın kiraya verilmesine müsaade etmemiş ve
arazinin ya bizzat sahibi ya da başka birisi tarafından devamlı aktif tutulması
üzerinde ısrarla durmuştur. İşte bundan dolayıdır ki, biz, “İslâm’da toprağı
kiraya vermek esas değildir.” dedik.

Şayet toprak, kiraya verilmekle aktif kılınacaksa, ancak o zaman bu usûle
müracaat edilebilir. Bu şekilde elinde arazisi olmayan iyi bir müstahsilin ideal
bir fiyatla kiraladığı araziden hem millet hem de memleket istifade edebilir.
Zira bir arazinin âtıl kalması, hem arazi sahibi hem de o memleket halkı için
zarardır. İslâm’ın her hususta politikası bu şekilde davranmaya müsaade etmez.

İmam Âzam Hazretleri, arazinin kiraya verilmesine tamamen karşıdır. Bir
kısım Hanefî fukahâsı ve müteahhirînden Şah Veliyyullah Dihlevî de aynen
İmam Âzam gibi düşünmektedirler.

Ancak İmam Ebû Yusuf ve büyük bir kısım fukahâ, zaruret hâlinde ve belli

şartlar muvacehesinde kirayı tecviz etmişlerdir.3

Bu görüşlerden de anlaşıldığı üzere; toprağın kiraya verilmesi, bir kısım
zaruretlerin zorlamasıyla ortaya çıkan hususî bir durumdur ve mü’min ona
ancak zaruret hâlinde başvurmalıdır.

Müteahhir (son dönem) Hanefi fukahâsından İbn Âbidin’e göre, vergi
verilme mecburiyeti olan bir toprak, şayet işleyicisinin elinde iyi
işlettirilmiyorsa, sözgelimi arazi mahsul vereceği hâlde iyi sulanmıyorsa,
devlet reisi arazi sahibine daha çok vergi yüklemek suretiyle onu daha fazla
harekete ve gayrete getirme salâhiyetine sahiptir. Hatta elinden alıp o araziyi
başkasına verip işlettirebilir de.

Seyyidina Hz. Ömer (radıyallâhu anh) devrinde toprağın daha bir farklı
şekilde işlettirildiğini görmekteyiz.

Medain ve İran’ın bütün şehirleri fethedilince, harbe iştirak eden mücahitler,
araziyi aralarında paylaşmak istemişlerdi. Ordu kumandanı Sa’d b. Ebî Vakkas
durumu Hz. Ömer’e bildirdiğinde, o, Allah Resûlü’nden işittiği bir hususa



dayanarak Sa’d b. Ebî Vakkas’a şöyle cevap vermişti:
“Sen askerler arasında ganimeti taksim et. Araziyi de, oranın yerli

halkından idarecilere tevdi et ve onlara belli prensipler altında vergi koy.
Zira onlar, o araziyi daha iyi bilir, daha iyi işler ve daha iyi semere alırlar.
Onları himaye ettiğimizden dolayı da, bize her vatandaş gibi vergi
verirler.”4

Aynı hâdise Mısır havalisinde de yaşanmıştı. Kumandan Amr b. Âs, Hz.
Ömer’e bir mektup yazarak hâdiseyi bildirmiş ve Halifenin fermanı da yine
aynı istikamette sâdır olmuştu: “Ganimeti dağıt, araziyi yerli halka bırak,
işletsinler ve devlete de vergi versinler.”5

Bu şekilde Hz. Ömer devrinde arazi daima canlı tutulmuş ve o,
işletmeyenlerin elinden alınıp işletenlere verilmiştir.

Biz burada toprak ve arazinin sadece ekonomideki yeri üzerinde durduk.
İslâm’da arazi hukuku ise başlı başına bir çalışma konusudur. Bu konuda Prof.
Dr. Ali Şafak Bey’in “İslâm Arazi Hukuku ve Tatbikatı (İlk Devir)” adlı

yayımlanmış bir doçentlik tezi vardır. İlgi duyanlar için tavsiye ederim.6

1. İslâm’ın Ranta Yaklaşımı
Halk dilinde ‘rant’ kelimesi, ‘kira’ anlamında kullanılmaktadır. İktisat

terminolojisinde ise rant mefhumu, “Arzı tam inelastik (sabit) olan üretim
faktörleri (meselâ toprak) için yapılan ödeme” şeklinde tarif edilmektedir.

İktisadî rant hakkındaki ilk açıklamalardan biri, 19. yüzyılın başlarında
David Ricardo tarafından ortaya konmuştur. Bu dönemde rantın önem
kazanmasının bir sebebi, kısmen Napolyon savaşları ve kısmen de artan
nüfusun baskısı ile, gıda maddeleri fiyatlarının önemli ölçüde artmış
olmasındandı.

Rant, İslâm’daki kölelik gibi, kaldırılamamış müesseselerden biridir. Bazı
komünist ve sosyalist iktisatçılar, rant meselesinden dolayı İslâm’a hücum
etmekte ve onu faize benzeterek, “İslâm hem faizi yasaklamış hem de aynen
faize benzeyen rantı serbest bırakmıştır. Dolayısıyla İslâm’ın hükümleri
arasında çelişki vardır.” diyerek demagoji yapmaktadırlar.

Hâlbuki durum, hiç de onların dediği gibi değildir.
Evvelâ, İslâm’da kira veya rant, kat’iyen diğer sistemlerde olduğu şekliyle

ele alınmamış ve onların değerlendirdiği ölçü ile değerlendirilmemiştir. Zira



kira, İslâm iktisadında asıl değil, sadece zaruretten dolayı ve şartlı olarak kabul
edilen arızî bir gelir kaynağı ve bir kazanç vesilesidir. Nitekim, toprağın
işletilmesi hususunu arz ederken bu mevzu üzerinde kısmen durmuştuk.

İslâm, toprağın aktif tutulmasını esas alır. Eğer toprak, birinin elinde aktif
hâle getirilemiyor ve toprağın âtıl kalışı üzerinden de üç sene geçiyorsa,
devlet, o toprağı onun elinden alır ve bir başkasına verir.

Veya bir şahıs ziraat işlerinde çok mahir ise, başkasının bir birim nispetinde
ürün aldığı yerden o on birim nispetinde ürün alabiliyorsa; bir başkası, bu
şahsa yerini kiraya verir ve böylece daha çok verim elde edilmiş olur. Diğer
taraftan, kişi tamamen toprağı işlemekten âciz ise, bu durumda da o toprağı
kiraya verebilir.

İşte böyle şartlı ve bazı zaruretlere bağlı olarak kabul edilen toprağın kiraya
verilmesi ameliyesi ile, hiçbir şarta ihtiyaç duymadan onun gelirde bir esas
kabul edilmesi arasında ne derece büyük bir fark olduğunu bilmem ki izaha
ihtiyaç var mı?

Kaldı ki, İslâmî ölçüler içinde kiraya verilen bir tarladan elde edilen
mahsulün kaçta kaçı kiraya ait olacaksa, o tespit edilmiştir.

Meselâ, “Elde edilen mahsulün ¼’ü sana, diğer kısmı bana” diyerek toprak
sahibi ile onu kiralayan arasında bir anlaşma yapılır. Fakat kat’iyen sabit ve
kesin bir miktar belirlenemez. Meselâ, toprak sahibi, “Ne elde edilirse edilsin,
bir tonu bana, geri kalan sana” diyemez. Zira bazen araziden elde edilenlerin
bütünü dahi o miktara ulaşmayabilir.

Birinci şekilde yapılan anlaşmada, mağduriyet veya kazançta her iki taraf da
kendi payları ölçüsünde kaybeder veya kazanır. Dolayısıyla burada her zaman
âdilâne bir taksim söz konusudur.

İkinci şekildeki muamelede ise, toprak sahibinin sabit ve değişmeyen bir
kâra sahip olması yönüyle bu kazanç faize benzetilebilir.

2. Rant-Faiz Mukayesesi
Faiz, Ricardo’ya göre, malın veya paranın nemalanmasına karşılık alınan

paydır. Marshall’a göre ise, bekleme süresine terettüp eden karşılıktır. Diğer
bazı iktisatçılara göre ise, pasif olan mal potansiyelinin aktif hâle
getirilmesinin bir ücretidir.

İsimlerini kaydettiğimiz iktisatçılar, bu tariflerden hareket ederek bankaya



veya tefeciye para yatırıp ondan faiz alan bir insanla, tarlasını kiraya verip
ondan ücret alan insan arasında hiçbir farkın olmadığını iddia ederler.

Oysaki, düşüncenin yanlışlığı ortadadır. Biz burada şimdi, bu yanlışlıklardan
bazılarına işaret edeceğiz:

1. Rantta söz konusu şey, bizatihi değeri olan toprağın işlenip
canlandırılmasıdır. Böyle bir işte her iki tarafa düşen vazifeler vardır. Hâlbuki
faizde, bilhassa bugünkü tatbik şekliyle, itibarî bir değeri olan paranın
üzerinden, zaman, riziko veya borçlunun elde ettiği kâra ortak olmak gibi,
İslâmî açıdan bir değer ve kıymeti olmayan sebeplerle bir fazlalık elde etme
söz konusudur. Yani sonuç hep tek taraflı bir kâra dayanmaktadır.

2. Toprak sahibi toprağını kiraya vermekle onu tamamen elinden çıkarmış
olmaz. Bir bakıma o yine toprağa nezaret etme durumundadır. Zira kiralayan,
sadece o sene onu ekme-biçme, mahsul elde etme hakkına sahiptir. Faizde ise,
parayı eline alan insan, bu parayı meşru veya gayrimeşru her yerde kullanabilir.
Bu mevzuda kendisi için de bir sınır konmamıştır ve o paraya tamamen sahiptir.

3. Toprağı kiraya veren, müstecirle (kiracı) anlaşırken, “Toprağın verimini
düşüreceğinden dolayı tarlama şeker pancarı veya tütün ekemezsin. Ben
toprağıma senin arpa veya buğday ekmeni isterim.” vb. gibi kiracının toprağı
nasıl kullanacağı konusunda bazı şartlar ortaya koyabilir. Müstecir de şayet
tarla sahibinin şartlarını kabul ederse, o takdirde toprağı bu şartlara uygun
olarak işlemek zorundadır.

Faizde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Zira fert, parayı karşı tarafa
verirken, herhangi bir şart koşma salâhiyetine sahip değildir. Faiz veren kişi
veya kurum, parayı istediği işte, istediği şekilde kullanabileceği gibi, yiyip
bitirebilir ve hiçbir şey yapmadan da tüketebilir.

4. İnsanın kirada zarara uğrama ihtimali de vardır. Meselâ, elde edilecek
mahsulün 1/3’üne kiralanmış bir toprak ve arazide, hem kiralayanın hem de mal
sahibinin zararı söz konusu olabilir. Diyelim ki, hiç mahsul alınmadı. O
takdirde arazi sahibi, böyle bir neticeye katlanmak zorundadır. Faizde ise,
zarara hissedar olma gibi bir durum bahis mevzuu değildir. Kişi, parayı verir
ve vadesi geldiğinde, belli nispetteki fazlalığı da hemen alır.

Hâsılı, bizim iktisadî anlayışımız içinde faizle kira birbirinden çok farklıdır.
Öyle ise, komünistçe bir mülâhaza ile kirayı faizin yanında mütalâa etmek ve
İslâm’da tatbik edilmiş meşru rantı tenkit etmek, hakikati ters yüz etmek



demektir.
Buna mukabil, kapitalist bir anlayış içinde, rantı gayri meşru şekilleriyle ele

alıp kullanmak, onu çeşitli spekülasyonlara vesile kılmak ve halkı onunla
istismar etmek de bir zulüm ve suiistimalin ifadesidir.

Biz ise, her meselede olduğu gibi bu meselede de orta yolda yürüyor ve
kiraya bütünüyle karşı çıkıp ifrat etmediğimiz gibi, onu sınırsız ve sorumsuzca
kullanmaya göz yumup tefrite de düşmüyoruz.
1 Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-mülûk 2/139-141; İbn Hişam, es-Sîratü’n-nebeviyye 4/321-325; İbn Kesir,

el-Bidâye ve’n-nihâye 4/199-206.

2 Ebû Ubeyd, el-Emvâl s.368.

3 Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletuhû 6/4686, 4704-4705.

4 Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-mülûk  2/471-472.

5 Şiblî Nu’mânî, Hz. Ömer ve Devlet İdaresi 2/74-75.

6 Ali Şafak, İslâm Arazi Hukuku ve Tatbikatı (İlk Devir), Erzurum, 1976.



M. FAİZ MESELESİ
Faiz, iktisadî hayatın en eski problemlerinden biridir. Haksız bir kazanç olan

faizin ne aklî ne de vicdanî hiçbir dayanağı yoktur.
Zamanın seyri içinde, faizin meşruluğu, vasıfları ve ekonomi içindeki

fonksiyonu hep münakaşa edilegelmiştir. Kimi zaman yerin dibine batırılmış,
kimi zaman da göklere çıkarılmıştır.

Şunu kesin bir dille söyleyebilirim ki, faize meşruluk kazandıran devirler,
bütünüyle beşerin ahlâken çöküntü içinde olduğu devirlerdir. Meselenin bu
yönüne temas etmeden evvel onun tarihî seyrine kısaca atf-ı nazar etmede fayda
var.

1. Faizin Tarihi
Eflatun ‘Kanun’, Aristo ise ‘Politika’ adlı eserlerinde faizi yerden yere

vurmuşlardır. Eflatun’a göre faiz ahlâk dışı bir davranıştır; faziletli ve erdemli
insana asla yakışmaz. Onun için mutlaka yasaklanmalıdır.

Aristo’ya göre ise faiz, kısır tavuktan yumurta almaya çalışmak gibi yanlış
bir düşüncedir. O, kestirmeden, “Para parayı doğurmaz.” demektedir.

Roma, başlangıçtaki ihtişam döneminde şiddetle faizin karşısındadır. Ancak
yıkılmaya yüz tuttuğu zaman diliminde faize kurtarıcı bir simit gibi sarılır. Buna
rağmen dibe vurmaktan bir türlü kendini kurtaramaz.

Hıristiyanlık esas itibarıyla faizi haram kılmış; fakat, içki ve domuz eti
misillü bazı haramlarda olduğu gibi, daha sonra yapılan değişikliklerle faiz de
helâl hâle getirilmiştir. Oysa ilâhî vahye dayanan bir dinin bunlara cevaz
vermesini düşünmek mümkün olmasa gerek…

Günümüzde Yahova Şahitlerine ait kitaplar da bu konular üzerinde ısrarla
durmaktadır. Gerçi Yahova Şahitleri meselesi ayrıca üzerinde durulması
gereken bir husus olmakla beraber, sözü dağıtmamak için burada şimdilik o
meseleye girmiyorum.

Orta Çağ’da kilise, faiz aleyhinde şiddetli beyanatlar vermiş ve tefecilikle
çok ciddî kavgaya tutuşmuştur. Ancak feodalizmin zayıflaması ve ticarî
kapitalizmin gelişmesi karşısında faizi meşrulaştırmak zorunda kalınmış ve –
maalesef– konu kitaplara bu şekliyle geçmiştir.

Hususiyle sınaî kapitalizmin gelişmesiyle, Batıda faiz karşısındaki direnişler
bütünüyle gevşemiş ve faiz herkes tarafından kabul edilir bir realite hâline



gelmiştir.

2. Faiz Teorileri
Faizi açıklamaya çalışan çok sayıda teori geliştirilmiştir. Bunların hemen

pek çoğu, sermayenin kaynağının tasarruf olduğu konusunda ortak bir görüşe
sahiptirler. Ayrıldıkları nokta ise, faizi meşrulaştıran dayanaklardır.

Meselâ Ricardo, özendirmeyi esas alır. Ona göre, parası alınıp işletilen
tasarruf sahibine belli bir pay verilmelidir ki, kişi tasarrufa özendirilmiş olsun.

Hâlbuki Keynes, bu görüşün tamamen karşısındadır. O, “Tasarruf sahibini,
tasarrufa sevk etmek için özendirmeye ihtiyaç yoktur. Hem fert hem de cemiyet
tasarrufa kendiliğinden meyillidir.” düşüncesindedir.

Meseleyi tamamen para ile alâkalı olarak değerlendiren Keynes’e göre faiz,
parayı nakit olarak elde tutmaktan (likidite tercihi) vazgeçirmek için insanlara
ödenen bir fiyattır.

Senior’a göre faiz, fedakârlığın bir bedelidir. Zira tüketici perhizkâr
davranmakta ve tasarruf yapmaktadır. Bu da sermaye arzını meydana getiren bir
davranıştır. Sermaye talebi ise sermayenin üretken ve verimli oluşundan
kaynaklanmaktadır. Bu verimlilikten sermaye sahibinin de yararlanması gayet
normaldir. Böylece o, yaptığı fedakârlığın karşılığını görmüş olacaktır.

Marshall ise faizi, beklemenin bedeli olarak değerlendirmektedir. Fert,
elindeki tasarrufu bir başkasına vermekte ve belli bir süre beklemektedir. Öyle
ise onun bu bekleyişinin bir bedeli olmalıdır.

Böhm-Bawerk ise meseleyi psikolojik açıdan ele alır ve faizi zaman tercihi
kavramıyla açıklayarak, ona bir dayanak bulmaya çalışır. Ona göre, insanlar
umumiyetle bugün ellerinde bulundurdukları değerleri yarınki değerlere tercih
etme eğilimindedirler.

Dolayısıyla, hem tasarrufa teşvik ve hem de bu tasarrufu başka ellere
devrettirebilmek için böyle bir psikolojik duygunun tatmin edilmesi şarttır. O
da ancak bugün ve yarın arasındaki değer farkını (acio) ödemekle mümkündür.
Ve faiz, ona göre, işte bu şekilde bir meşru gerekçeye dayanmaktadır.

Marks ve Engels gibi sosyalist düşüncenin temsilcileri her yönüyle faizin
aleyhindedirler. Onlara göre faiz, sermaye sahibinin emekten çaldığı haktır.
Sosyalist bir düzende tasarruf ve sermaye olmayacağı için faiz de olamaz.

3. İslâm Öncesi Faiz



Faiz, cahiliye devrinde bilinen ve tatbiki yaygın olan bir müessese
durumundaydı. Günümüzdeki dev kuruluşlar şeklinde olmasa bile, hem fert hem
de küçük organize gruplar olarak faiz hem alınıyor hem de veriliyordu.

İslâm öncesi bu devirde faiz müessesesi zenginin elinde bir istismar
vasıtasıydı. Zira riba adı verilen ve borçlunun ödemek zorunda olduğu fazlalık,
bazen asıl borcun kat kat üstüne çıkıyor ve borçlu her geçen gün artan bu
fazlalıklar altında ezilip gidiyordu.

O gün şekil olarak faiz şöyle cereyan ediyordu: Zaruret içinde bulunan bir
kişi -ki bu zaruret ne kadar fazla ve acil ise, vereceği faiz miktarı da o kadar
yüksek olurdu- belli bir süre sonunda ve belli bir fazlalıkla ödemek kaydıyla
birisinden borç para alıyor. Vade tamam olunca alacaklı gelip parasını istiyor.
Eğer borçlu borcunu ödeyemeyeceğini söyler ve belli bir vade daha isterse
aldığı borç miktarı iki katına çıkarılır.. ve yine ikinci defa aynı durum tekrar
ederse, bu sefer borç miktarı dört katına çıkıverirdi.

Bu muamele böyle devam edip giderdi, gün gelir, alınan borç miktarı ile
ödemek zorunda kalınan borç miktarı arasında korkunç denecek ölçüde bir fark
söz konusu olurdu. Bu muamele ile fakir daha da fakirleşirken zengin daha da
zengin hâle gelir ve iki sınıf arasındaki uçurum her geçen gün daha da
derinleşirdi.

İmam Katade cahiliye devri faizini şöyle anlatır: “İslâmiyet’ten önceki
devirde kişi, belirli bir müddet sonra fiyatı ödenmek üzere satış yapardı. Alıcı
vade sona erdiğinde aldığı malın fiyatını ödeyemezse, fark verilir ve müddet

uzatılırdı.”1

İmam Mücahid ise şöyle der: “İslâmiyet’ten önceki devirde kişinin borcu
olduğunda alacaklısına gider, ‘Sana şu kadar fazla ödeyeyim, borcumu ertele.’

der, böylece onun borcu ertelenirdi.”2

Fahreddin Râzî ise cahiliye devri faizini şöyle anlatır: “İslâmiyet’ten önceki
devrin bilinen ve meşhur olan faizi vade faizi idi. Buna göre, kişi malını
başkasına her ay ödeyeceği belirli bir kârı almayı şart koşarak borç verirdi.
Anaparası olduğu gibi kalırdı. Mühlet sona erince anaparasını da geri isterdi.
Borçlu anaparayı veremezse, borç veren hem mühleti uzatır hem de faizi

artırırdı.”3

Görülüyor ki, cahiliye devri denilen o dönemin riba anlayışı ile günümüzün
faiz anlayışı arasında temelde çok ciddî bir farklılık bulunmamaktadır. İslâm,



bütünüyle faizi temelden yasaklamış ve bir zulme, ceberuta son vermiştir.

4. Faizin Tanım ve Kapsamı
Faiz kavramının İslâmî literatürdeki karşılığı ribadır. Riba, Arapça bir

kelimedir ve sözlükte ziyade (fazlalık) ve nema (artma, çoğalma) mânâlarına
gelir.

Cahiliye dönemi Arapları riba kelimesini bu mânâda kullandıkları gibi,
ayrıca, bugün genellikle faiz deyince anlaşılan, “Vadenin uzatılmasına karşı
borcun da artması” mânâsında da kullanıyorlardı.4

İslâm, insanlık tarihi boyunca bilinen ödünç veya borç faizi kavramına bir
de para ve malların peşin veya vadeli mübadelelerinde ortaya çıkan alışveriş
faizi kavramını eklemiştir.

Kur’ân, borç faizini ele alırken, hadisler ağırlıklı olarak alışveriş faizinin
üzerinde durmuştur. Şu halde faiz kavramı İslâm’da diğer sistemlerden hem
farklı hem daha şümullüdür.

İslâm’a göre faiz iki çeşittir: Borç faizi ve alışveriş faizi.

a. Borç (deyn veya kredi) Faizi
Borç faizi; ödünç, alım-satım veya başka herhangi bir sebepten zimmete

geçen bir borca karşılık ödenecek olan mal veya parada, belli bir vadeden
dolayı şart kılınan fazlalıktır.

Borç faizi, kendisinde şu iki unsur bulunan herhangi bir muamelede hükmen
tahakkuk eder:

1. Sebebi ne olursa olsun (satılan bir malın bedeli veya ödünç para veya
mal) iki taraftan birinin lehine öbür tarafın zimmetinde tahakkuk etmiş bir
borcun bulunması,

2. Borcun ödenmesi esnasında anapara veya mala ilaveten alacaklı lehine bir
fazlalığın veya bir menfaatin şart kılınması.

Meselâ, paranın taşıma külfeti veya kayıp riskinden kurtulmak amacıyla, bir
yerde verilen ödüncün başka bir yerde ödenmesini şart koşmak veya borçlunun

evinde parasız oturmak şartıyla ona ödünç vermek de faize girer.5

Faizli bir işlem sonunda faizi ödeyen veya alandan mutlaka biri haksızlığa
uğrar. Zira yüksek bir faiz oranı kötü piyasa şartlarında faizi ödeyeni büyük bir
haksızlığa uğratırken, düşük bir faiz de faizli kredinin getirisinin çok yüksek



olduğu ekonomik şartlarda sermaye sahibini, yani faizi alanı zarara uğratır. İki
tarafın da razı olacağı bir orta yol ise, çok ihtimalden sadece biridir.

Bütün faizli işlemlerde faizin bu iki taraftan birine zarar verme özelliği
bulunduğundan, borç faizindeki bu fazlalığın, basit veya bileşik (mürekkep) faiz
denilen katlı faiz olması; buna riba, faiz, faide… gibi adlar verilmesi, onu
Kur’ân’ın yasakladığı faiz kapsamından çıkarmaz.

İslâm’ın geldiği sırada Araplar uygulayageldikleri için cahiliye ribası ve
vadeden kaynaklanan bir fazlalığı temsil ettiğinden nesîe ribası adlarıyla da
anılan bu faiz çeşidi doğrudan Kur’ân tarafından yasaklanmış, Peygamber
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafından da bu yasak tekrar tekrar
teyit edilmiştir. Efendiler Efendisi (sallallâhu aleyhi ve sellem) Veda
Hutbesi’nde bu konuda şöyle buyurmuşlardır:

“... Ashabım! Faizin her çeşidi kaldırılmıştır ve ayağımın altındadır. Bize
sadece borcunuzun aslını vermek düşer. Ne zulmediniz ne de zulme
uğrayınız. Allah’ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu
çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de
Abdulmuttalib’in oğlu Abbas’ın (Peygamberimiz’in amcası) faizidir.”6

Faiz oranının düşük veya yüksek olması, basit veya bileşik olması, kredinin
tüketime ya da üretime yönelik olması... faizin haram oluşu konusunda neticeyi
değiştirmez. Bu konuda Sünnî ve Şiî bütün İslâm mezhepleri ittifak
hâlindedirler.

Geçmişten günümüze uygulanagelen ve genel olarak kapitalizmde faiz
denince ilk hatırlanan kredi faizi, İslâm’daki bu borç faizidir. Bütün faizli
işlemlerde belli bir miktar anaparaya belli bir vade sonunda belli miktarda
fazla ödeme yapıldığına göre, Kur’ân’ın yasakladığı bu faiz ile günümüzdeki
banka faizleri, tahvil ve bono faizleri arasında bir farkın olmadığı açıktır.

b. Alışveriş Faizi
Faize konu olan mal veya paraların peşin veya vadeli alım-satımlarında

ortaya çıkan faizdir. İnsanlığın daha önce bilmediği ve ‘hak’ kavramına
olabildiğine önem vermenin tezahürü olarak Peygamber Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) tarafından ortaya konan alışveriş faizinin hükümleri
hadislerle tespit edilmiştir.

Alışveriş faizi hem mal mübadelelerinde hem para ve döviz
mübadelelerinde geçerlidir. Alışveriş faizi Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu



aleyhi ve sellem) şu hadisinde özetlenmiştir:
“Altına karşılık altın, gümüşe karşılık gümüş, buğdaya karşılık buğday,

arpaya karşılık arpa, hurmaya karşılık hurma, tuza karşılık tuz, misli
misline, eşit ölçüde ve peşin mübadele edilmelidir. Mallar farklı cinslerden
ise, istediğiniz gibi (peşin veya veresiye ve istediğiniz miktarlarda) mübadele
edebilirsiniz.”7

İslâm hukukçularının çoğuna göre hadiste geçen ve faizin cereyan ettiği
belirtilen altı çeşit mal hasr için, yani faizin özellikle bu mallarda cereyan
ettiğini belirtmek için değil, misal içindir. Yani bu hadiste geçen mallar hangi
vasıflarından dolayı faize konu olmuş ise, aynı vasıfları taşıyan bütün mallar
faize konu olabilir. Bu husus, faizde illet denen bir konunun ortaya çıkmasına
sebep olmuştur.

İslâm hukukçuları arasında faizin haram olduğu konusunda tam bir ittifak
bulunmasına rağmen, nerelerde cereyan ettiği konusunda değişik görüşler
serdedilmiştir. Bu farklı görüşler faiz hükmüne esas teşkil eden ve her
mezhepçe kabul edilen faiz illetinin farklı olmasından ileri gelmektedir.

Alışveriş faizi de ikiye ayrılır: Fazlalık faizi (ribe’l-fadl) ve veresiye faizi
(ribe’n-nesîe).

1. Fazlalık Faizi
Aynı cinsten para veya malların birbirleriyle peşin mübadelesinde

bedellerden birinde bulunan kemmî (nicel) fazlalıktır.

2. Veresiye (vade) Faizi
Araya paranın girdiği durumlar hariç, bedellerden birinin veya ikisinin

birden vadeli olduğu her mübadelede faiz cereyan eder; cinsler ister aynı ister
farklı ve miktarları da ister eşit ister farklı olsun, değişmez. Bu konuda mislî
mallar ile kıyemî mallar arasında da fark yoktur. İşte buna da veresiye faizi
denir.

İslâm iktisadındaki fazlalık ve veresiye faiz hâlleri ve bu hâllerdeki faiz
illetleri şöyle tespit edilebilir:

1 . Mislî bir malın8 kendi cinsiyle (meselâ altının altınla, buğdayın
buğdayla) peşin mübadelesinde bedellerden birindeki kemmî (nicel) fazlalığa
fazlalık faizi denir. Bu fazlalığın ayar, işçilik veya kaliteye karşılık tutulması
kabul edilmez.



Burada faizin illeti, yani böyle bir alışverişte faiz ilişkisinin doğmasına
sebep olan elemanlar, bu mallar arasındaki cins ve  miktar (ölçü, tartı, sayı
ve uzunluk hesabı) birliğidir.

Buna göre kalitesiz 10 ölçek buğday, kaliteli 8 ölçek buğdayla veya 24 ayar
10 gram altın 18 ayar 12 gram altınla mübadele edilemez. Gram farkı işçiliğe
de karşılık tutulamaz. Meselâ, 10 gram işlenmiş altın 12 gram külçe altınla
değiştirilemez. Ayar ve işçilik farklarına rağmen her iki örnekteki 2 gram
fazlalık, fazlalık faizi sayılır.

Aynı cinsten iki malın mübadelesine ancak kalite, ayar veya işçilik farkından
dolayı ihtiyaç duyulabilir. Bunun dışında böyle bir mübadelenin anlamı yoktur.
Kalite, ayar ve işçilik farkları ise, İslâm açısından bir değer taşımakla beraber,
bu değerlerin tamı tamına bir mal gibi görülmediği anlaşılmaktadır. Bu sebeple
onların aynı cins maldan belli bir miktara denk tutulması kabul edilmemiştir.
Çünkü sübjektif özelliği ağır basan bu değerlerin ölçülmesinde objektif
kriterlerin kullanılması zordur.

Aynı zamanda bu değerler, başka işlemlerdeki faiz düşüncesine de basamak
teşkil edebilir. Meselâ, iki kişi arasında alıp-verilmesi planlanan bir faize, bu
kalite, ayar ve işçilik değerleri karşılık gösterilebilir. Bu sebeple bunların
piyasa değerlerinin aynı cinsten mal olarak değil, daha objektif olan para ile
ölçülmesi emredilmiştir.

Böyle durumlarda yapılacak iş, eldeki kalitesiz malın para karşılığında
satılarak bu para ile kaliteli malın satın alınmasıdır. Nitekim Peygamber
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) aynı cinsten olan, fakat vasıfları farklı
malların, birbirleri karşılığında farklı miktarlarda, meselâ kaliteli bir 10 ölçek
hurmanın kalitesiz 15 ölçek hurma karşılığında mübadelesini yasaklamış, bunun
yerine, eldeki malın satılmasını, ele geçen para ile aynı cinsten fakat kalitesi

farklı diğer malın satın alınmasını istemiştir.9

Altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerden, meselâ işlenmiş altın karşılığında
işlenmemiş altın alırken işçilik farkını gram farkına karşılık tutmak yerine, altın
ve işçilik değerini başka cinsten bir para ile alıp satmak gerekir. Yani önce
hurda altını meselâ TL hesabıyla almalı, sonra da işlenmiş altın TL hesabıyla
satılmalıdır.

2. Paranın araya girdiği durumlar hariç, bedellerden birinin veya ikisinin
vadeli olduğu her mübadelede veresiye faizi tahakkuk eder. Bedellerin cins



ve miktarlarının aynı veya farklı olması neticeyi değiştirmez. Bu durumda
faizin doğmasına sebep olan unsur, yani faiz illeti tek başına vadedir.

Buna göre, miktarları eşit bile olsa buğday karşılığında buğday, buğday
karşılığında arpa, belli bir miktar demir karşılığında çimento vadeli satılamaz.
Bedellerden sadece birinin vadeli olması faizin gerçekleşmesi için yeterli bir
sebeptir.

Vadenin önemi, iki bedel arasında ortaya çıkabilecek olan değer
farklılaşması ve eşitsizliğe zemin teşkil etmesinden kaynaklanmaktadır. Bir
taraftan piyasa şartlarının değişkenliği, yani mal ve para piyasalarında meydana
gelen yükselme ve düşmeler, diğer taraftan alacaklı tarafın söz konusu vade
içinde para veya malını kullanma imkânından mahrum kalması sebebiyle
karşılaşabileceği fırsat kaybı veya borçlanılan para veya mal biriminin ani
değer kazanmasıyla borçlunun yükünün beklenmedik boyutlara ulaşması… bu
farklılaşma ve eşitsizliğin önemli sebeplerindendir.

Bu sebeple, bugünkü 100 birimlik bir mal veya para, yarınki 110 veya 90
birimlik bir değere dönüşebilir. Bu özellikleriyle vade, en önemli belirsizlik,
dolayısıyla anlaşmazlık kaynağıdır. Şu hâlde vade, veresiye mübadelelerde
faizin temel illetidir.

3. Bedellerden birinin para, diğerinin mal olduğu durumlarda ise, peşin ve
vadeli (mal peşin, parası vadeli veya tersi = selem) mübadeleler caizdir.

Buna göre, bir taraftan para, diğer taraftan mal olursa, bedellerden biri
vadeli bile olsa, bu alışverişte faiz cereyan etmez. Bedellerden hangisinin
vadeli olduğu önemli değildir. Burada faizin doğmamasının sebebi, bir tarafta
mal, diğer tarafta para olması itibarıyla cinsler arasındaki farklılıkla beraber,
alışverişlerde paraya tanınan ayrıcalıktır. İnsanların vadeli alışverişe olan
ihtiyaçları, paranın bu ayrıcalığına istinaden, sadece mal-para veya para-mal
şeklindeki vadeli işlemlerin cevazını gerektirmiştir.

Bedeller arasındaki cins farkı, yani birinin para diğerinin mal olması, iki
bedel arasında karşılaştırma imkânını ortadan kaldırıp, ikisinden birinin
diğerinden şu kadar az veya fazla olduğunu ileri sürmeyi imkânsız hâle
getirdiğinden iki bedel arasındaki faiz ilişkisi kesilmektedir.

Her ne kadar Hanefî fıkıh kitaplarında, aralarında aynı cinsten ve aynı ölçü
birimine bağlı olma açısından bir alâka olmayan mallar arasında (10 metre
kumaşa karşı 20 ölçek buğday veya 10 ton demire karşı 10 adet marka ve evsafı



belli televizyon gibi) peşin veya vadeli mübadelenin caiz olduğunu ifade

etmekte ise de,10 kıyemî mallardan olduğu hâlde hayvanın hayvanla veresiye
mübadelesine bile izin vermeyen Ebû Hanife’nin mezhebinde mislî malların
vadeli mübadelesine izin verilmesi düşünülmemelidir.

Kısacası, fazlalık faizi (ribe’l-fadl), aralarında kalite ve vasıf farkı olsa
bile, mislî bir malın kendi cinsinden bir mal ile mübadele edilmesi hâlinde,
bedellerden birinde bulunan kemmî (nicel) bir fazlalık, yani değer farkıdır.

Vade faizi (ribe’n-nesîe) ise, ister aynı ister farklı cinsten olsun, mislî veya
kıyemî iki malın mübadelesinde bedellerden birinin vadeli olması hâlinde,
vade farkından doğan takdîrî ve hükmî bir fazlalık, yani mukadder ve muhtemel
değer farkıdır.

Para ve dövizlerin kendi aralarında veya birbirleri karşılığındaki

mübadelelerinde de aynı hükümler geçerlidir.11

5. Peygamber Efendimiz ve Faiz
Faizin haram olduğuna dair yüzlerce hadis-i şerif vardır. Peygamber

Efendimiz’in bu mevzudaki ifadelerini iki ana grupta toplamak mümkündür:
a. Faiz karşısında dinin tavrı
b. Nelerin faiz olduğu hususu
Efendimiz faizi, insanı helâke sürükleyen yedi mühlikâttan biri olarak ele

almıştır. Sahabe insanı helâke sürükleyen bu yedi faktörün neler olduğunu
sorunca O, şu cevabı vermiştir:

“Şirk, sihir, haksız yere adam öldürmek, faiz yemek, yetim malına el
uzatmak, düşmana toplu hücum yapılacağı bir anda savaştan kaçmak ve afîfe
bir kadına zina isnadında bulunmak.”12

Ve yine Efendimiz faizi, insanın anasıyla nikâhlanmasına teşbih etmiştir. 13

Faizin doğurduğu olumsuz ve kısır ekonomik, sosyal ve psikolojik sonuçlar ile
böyle bir nikâhlanmanın doğuracağı marazî hâller karşılaştırıldığında onun akıl
almaz çirkinliği daha açık gözler önüne serilmektedir.

Faiz hakkında dört sınıfın lânetlendiğini bildiren de yine bizzat
Efendimiz’dir. Bunlar, faiz alan, faiz veren, kâtiplik ve şahitlik yapanlardır.
Hadisin sonunda, “Hepsi de günahta müsavidir.”14 ilavesi yer alır.

Özellikle başta alışveriş faizi konusunda olmak üzere, nelerin faiz olduğu



hususunu izah ve tefsir eden hadis-i şerifler pek çoktur. Ayrıca bu hadis-i
şerifler fıkıh kitaplarında birer asıl olarak ele alınmış ve en küçük teferruatına
kadar incelenen faiz konusu hakkında hükme mesnet ve dayanak yapılmışlardır.
Bu cümleden olarak şu hadis-i şerifleri zikretmek mümkündür:

Ubade b. Samit (radıyallâhu anh) rivayet ediyor: Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Altın karşılığında altını, buğday
karşılığında buğdayı, arpa karşılığında arpayı, hurma karşılığında hurmayı
misli misline, müsavi ve peşin olarak satın.”15

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) rivayet ediyor: Efendimiz şöyle buyurdular:
“Hurma hurmayla, buğday buğdayla, arpa arpayla, tuz tuzla müsavi
miktarda ve peşin olarak mübadele edilir. Kim miktarı artırır veya fazlalık
isterse, faize girmiş olur. Cinslerin değişmesi ise bundan müstesnadır.”16

Görülüyor ki hem âyet hem de hadisler faizin her çeşidinin haram olduğunu
açıkça ifade etmektedir. Dolayısıyla hiç kimsenin bu mevzuda aksine bir fikir
beyan etmesi mümkün değildir.

6. Faiz-Riba Ayırımı
Faiz ile riba arasında hiçbir fark yoktur. Her ikisinin tarifi de aynıdır.

Bunların her ikisi de: “İki mal veya paranın birbiriyle mübadelesinde karşılığı
olmaksızın verilen fazlalıktır.”

Lügatte, ziyadeleşmek, fazlalaşmak mânâsına gelen riba, Türkçe’de faiz
dediğimiz fazlalığın adı olmuştur.

Gerçi bazı çevreler, bu iki tabiri birbirinden ayrı tutmaya meyillidirler ve
onlara göre, haram olan ribadır; faiz değildir. Riba ise, devletin tespit ettiği
nispetin üstünde alınan fazlalıktır. Yoksa devletin tespit ettiği ölçü
çerçevesinde faiz almak haram değildir.

Tabiî olarak, burada devletin izin verdiği faiz nispetinde ölçünün ne
olduğunu sormak gerekmektedir. Hem devlet ilâhî kanun vâzıı mıdır? Devlet
bugün % 3’ü tecviz eder, yarın % 1’i bile çok görebilir. Gün gelir devlet %
100 faizi tecviz eder. Hatta % 1500 faiz oranını kanunî gören devletler bile
olmuştur.

Sonra nispet denilen şey nedir? Yirminci asrın başında kooperatifler kendi
ortaklarına % 12 ilâ % 15 arasında faizli para vermişlerdir. O günün
şartlarında kalkınma bakımından normal görülen bu oran, daha sonra yüksek



görülmüştür. Kooperatiflerin kendi ortaklarına % 12 ilâ % 15 arasında faizle
para vermeleri, onların mağdur edilmesi olarak değerlendirilmiş ve faiz
nispetinin daha düşük olması gerektiği savunulmuştur.

Açıkça görülüyor ki, nispetlerdeki farklılık her zaman ve zemine göre
değişiklik arz etmektedir. Tefeci, bir devirde % 30 faizle, başka bir devirde %
100 faizle para veriyor. Bunun hangisine ‘faiz’, hangisine ‘riba’ diyeceğiz.

Hem faizin düşük nispette olanına İslâm’ın cevaz verdiği hükmü nereden
çıkarılmıştır? Bu apaçık bir aldanmışlık veya apaçık bir aldatmaca değil
midir? Dinin bu mevzudaki hükmü kesindir, nettir; hiçbir tevil ve tefsire de
ihtiyacı yoktur:

“Allah, alışverişi helâl, faizi ise haram kılmıştır.”17

7. Ed’âf-ı Mudâafe (Katlı Faiz)
Faiz haramdır. Bu hüküm, faizin küçük-büyük, basit-bileşik, her çeşidini

içine almaktadır. Kur’ân-ı Kerim:
“Ey iman edenler! Öyle kat kat katlayarak riba (faiz) yemeyin. Allah’tan

korkun ki felâh bulasınız.”18 buyurmakta ve meseleye tedricîlik esasına göre
yaklaşmaktadır.

Cemiyetin salâhı, takva dairesine girilmesine bağlıdır. Takva, bir mânâda,
Cenâb-ı Hakk’ın kevnî kanunlarına ittiba ile O’nun himayesine girmek
demektir. İktisadî hayat açısından düşünülecek olursa, bu, faizi terk etmek ve
faiz sistemini tamamen ortadan kaldırmakla olacaktır. Faiz ayakta durduğu
müddetçe toplum ayakta duramaz. Dolayısıyla faizin olduğu yerde salâh ve
takvadan söz edilemez.

Âyette geçen ‘ed’âf-ı mudâafe’ (kat kat) tabiri, faiz kaldırılırken birinci
basamakta ne yapılması gerektiğini anlatmakta ve bazı müfessirlere göre katlı
faizi yasaklamaktadır.

Ancak daha sonra gelen âyetlerle faizin basiti ve en küçüğü de yasaklanmış
ve neticede Allah Resûlü, Veda Hutbesi gibi en mühim mevzuları konu edindiği

hutbesinde, “Faizin her çeşidi ayağımın altındadır.”19 buyurarak faiz
sistemini bütünüyle kaldırmıştır.

Kur’ân-ı Kerim’deki faiz yasağı, onun bu ed’âf-ı mudâafe tabiri ile anlatılan
şekliyle kayıtlı değildir. Belki nehiy, faizin bizzat kendisine râcî olup, mutlak
mânâda faiz her çeşidiyle haram kılınmaktadır. Zaten aşağıda nakledeceğimiz



âyet hiçbir tevil ve tefsire ihtiyaç bırakmayacak ölçüde faizi reddetmekte ve
faizin ne kadar iğrenç bir günah olduğuna işarette bulunmaktadır:

“Faiz yiyen kimseler, şeytanın çarptığı kimse nasıl kalkarsa öyle
kalkarlar.”20

Faiz yiyen kimseler dünyada da ukbâda da ayakta duramazlar. Dünyevî
durumları itibarıyla onların iç muvazeneleri yoktur. Faizin kendilerini yiyip
bitirdiğini göremeyecek kadar sarhoşturlar.

İsterseniz burada bir derdimize neşter vuralım veya bamteline şöyle bir
dokunalım: Devlet-i Âliye-i Osmaniyeyi yıkan duyun-u umumiye (devlet
borçları)’dir. Alınan iç ve dış borçların faizleri koskoca bir devleti iki büklüm
etmiştir. İşte faiz yiyen, böyle bir ibret levhasını göremeyecek kadar kendinde
değildir.

8. Faiz Toplumu
Kişiyi içki, içtimaî yapıyı da faiz sarhoş eder. Faiz yiyen bir cemiyette en

kısa zamanda değişik hezeyanlar baş gösterir. Faizin serbest olduğu toplumlar
hep sallantı içindedirler. Onlar bir cihetle hep iki büklüm yaşarlar. Mihraba
para konmuş, madde ilâhlaştırılmış ve bu insanlar da o madde karşısında rükûa
varmış gibidirler.

Böyle bir toplum içinde değer hükümleri madde ve paradır. O kadar ki,
dillerindeki zikir de daima odur. Bütün değerlendirmelerinde para vardır. Öyle
ki, onlar âdeta tamamen madde kesilmişlerdir; tesbihleri, tahmidleri ve
tekbirleri maddedir. Madde her şey olmuş, demlerine, damarlarına işlemiş ve
onları sarhoş etmiştir. Hayır, onlar madde karşısında iki büklüm değil,
secdededirler.

Şeytan çarpmış gibi hep şeytanın istek ve dileklerine göre hareket ederler.
Sanki onlar şeytanın yere düşen gölgeleri gibidirler. Faiz onları iki büklüm
kıldığı için, hep çeşitli spekülatif faaliyetlere girerler. İhtikâr yapar ve yalan
söylerler. Menfaat onlar için her şeydir. Din, diyanet ve bütün mukaddesleri
onun uğrunda feda edebilirler.

Onların bütün değer hükümleri alt üst olmuştur. Onlara göre minarelerin başı
kuyu, kuyuların dibi de minare hâline gelmiştir. Gökteki yıldızlar onların
yanında çakıl taşları kadar değersiz, yerdeki değersiz pullar da gökteki
yıldızlar gibidir. Zira onlar her şeyi kendi endam aynalarında görüp öyle



değerlendirmektedirler. Evet, bir toplum ki içinde faiz revaçtadır ve onlar için
geçerli bir metâdır, o toplumu şüphesiz şeytan çarpmıştır.

Âyetin baktığı diğer yön, onlar ahirette de öyle haşrolup kalkacaklardır. Yani
onlar, insanlara yaraşır bir kalkışla kalkamayacaklardır. Çünkü ahiretteki
kalkış, buradaki kalkışa bağlıdır. Nasıl yaşarsanız, öyle ölürsünüz. Nasıl
ölürseniz, öyle dirilirsiniz. Başınız yukarıda yaşadınızsa, öyle dirileceksiniz.
Mukaddesleri muhterem bilip, onları semada gördüğünüz müddetçe, ahirette de
başınız yukarıda olacaktır. Ama mukaddesleri hep kuyu dibinde gördünüz ve
başınız hep oralarda yaşadınızsa, sürüm sürüm sürüneceksiniz demektir.

Onun için Allah Resûlü faiz yiyeni kandan irinden deryalar içinde müşâhede
buyurduğunu söyler. O, her defasında mevcelenen dalgalarla sahile doğru gelir,
sahilin kenarında birisi onun ağzına bir taş bindirir, tekrar onu bu deryanın
içine atar. Evet, o devamlı orada bocalar durur. Ne deryanın içinde mesafe

alabilir ne de sahile çıkabilir.21

Bu onun dünyadaki yaşantısının ahirete ve ahiretteki vaziyetinin de misal
âlemine aksedişidir. Evet, şeytan size açık bir düşmandır. Onun düşman
olduğunu anlayamayıp arkasından gitme de bir sarhoşluk ifadesidir.

9. Küçük Bir Faiz Soruşturması
Küçük bir soruşturma!. Zira faiz, küçük bir soruşturma ile dahi

dayanamayacak kadar temelsiz ve her yönüyle tenkide açıktır. Onun aklî ve
vicdanî hiçbir dayanağı yoktur. Ancak biz burada hem bu kitabın muhteva ve
üslûbuna sadık kalmak hem de bilinen bir mevzu üzerinde fazla uzatmış
olmamak için meseleyi üç ana başlık altında tahlil ve tenkit edeceğiz.

a. Ekonomik Açıdan Faiz
Faiz kendi kendisiyle çatışan bir sistemdir. Faizin en büyük düşmanı yine

faizdir. Zira onun ekonomiye kazandırdığı hiçbir şey yoktur. Kaybettirdiği ise
sayılamayacak kadar çoktur. İşte bunlardan bazıları:

1. Basit bir hesapla ve açıkça ortaya çıkmaktadır ki, yeryüzündeki malların
bütünü, sayıları çok az olan bir şirzime-i kalîlin (küçük bir grup insan) elinde
toplanmıştır. Bu zümre faizcidir, bu zümre bankerlerdir, bu zümre faizle
geçinenlerdir. Zira borç veren faizci daima ve kesinlikle kazanmaktadır. Tabiî
ki bu kazanç dünya hesabınadır; ahiret hesabına ise o hep kaybetmektedir.

Borç alana gelince; o, büyük bir ihtimalle kaybetmektedir. Hele bu borcu



zarurî bir ihtiyacından dolayı almışsa, kaybedeceği muhakkaktır. Durum böyle
olunca, borç veren sınıf hep kazanmakta, diğer sınıf ise hep kaybetmektedir. Bu
da kazancın hep aynı ellerde toplanması demektir.

İktisadî açıdan malın belli ellerde toplanması ise tehlikenin en büyüğüdür.
Zira bütün piyasa bu bir grup insanın keyfine göre şekillenmektedir. Onlar ise
kendi çıkarlarını daima toplum çıkarının üstünde tutanlardır. Yani piyasa ile,
arzu ve hevesleri nasıl istiyorsa öyle oynayanlardır. Zaten günümüz dünyasında
görünen manzara da budur. Ve dünya ekonomisi bu zaviyeden büyük bir
çıkmaza doğru süratle ilerlemektedir.

2. Esas itibarıyla bankalara ve faizcilere borçlanarak iş yapan herkes, -ister
bu iş büyük çapta isterse küçük çapta olsun- banka ve faizcilerin köle ve
esiridirler. Bunlara en iyimser ifade ile, “Hayatlarının sonu sefaletle bitecek
işçilerdir.” demek ancak mümkün olabilir. Çünkü onların hiçbir ücret
garantileri bile yoktur.

3. Faiz, işsizlik üreten bir mikrop yatağıdır. Zira tasarruf sahipleri, hiç
yorulmadan ve hiç rizikosu olmayan bir yoldan para kazanmak için paralarını
piyasadan çekerler. Yatırımlar durur, işyerleri kapanmaya başlar. Bu arada arz
ve talep dengesi de ters yüz olur.

Bir taraftan hayat pahalanır, diğer taraftan da işsizlik had safhaya ulaşır.
Zira, durmadan iş yerleri ve fabrikalar kapanmaktadır. Kapanmayanlar da
üretimi en düşük limitte tutmaktadırlar. Yani piyasa, bütünüyle faizcinin bizzat
kendisine dönmüştür. O nasıl miskin ve atalet içinde kıvranıyorsa, elinde
tuttuğu piyasa da aynen onun gibi miskin ve atalet içinde can çekişmektedir.

4. Piyasayı dar boğaza sokmuş olan faizci, ağını kurmuş içine düşecekleri
bekleyen örümcek gibidir. Çünkü en kısa zamanda, sun’î krizden etkilenen
herkes onun kapısına koşacak ve nispeti onun insafsız insafına kalmış faizlerle
ona borçlanacaktır. Faizciden alınan bu korkunç borçlar piyasayı geçici olarak
rahatlatacaktır. Bu geçici rahatlama ise aslında, gelecek daha kötü bir krizin
habercisinden başka bir şey değildir.

5. Faiz sistemi, hiç ilgisi olmayan kitleleri de borçlandıran ve farkında
olmadan onlara borç ödettirip duran bir sistemdir. Zira, faizciden para alan
tüccar ve sanayiciler, onlara ödeyecekleri faizleri tüketiciler arasında taksim
etmekte ve elde edilen ürüne bu miktar otomatikman bir mâliyet olarak
eklenmektedir. Yükselen fiyat ise talebe menfî yönde tesir etmekte ve bu
cihetten faiz kendi kendini yiyip tüketmektedir.



6. Faiz, yeni teşebbüsleri engelleyici bir rol oynaması bakımından da
zararlıdır. Faizsiz bir kredi ile çok büyük işler çevirebilme imkânına sahip
olan bir müteşebbis, sırf faiz canavarının pençesine düşmemek için
teşebbüsünden vazgeçmekte ve kendi imkânlarının dar çerçevesi içinde, ama
huzurlu olarak iş yapmayı tercih etmektedir. Bu da onun büyük hamleler
yapmasına mâni olmaktadır. Bugün bu şekilde âtıl kalan istidatların sayıları hiç
de az değildir.

7. Devletin aldığı iç ve dış borçlara ödeyeceği faizler de yine milletin sırtına
binen borçlar arasındadır. Devlet, borcunu ödeyebilmek için aldığı vergiyi
artıracak ve dar gelirliler durmadan faizcilere para ödemek zorunda kalacak ve
ödedikleri miktar tutarınca da alım güçleri azalacaktır. Bu da ekonomiye menfî
olarak tesir edecektir.

8. Ekonomik hayatın ana esaslarından birisi hiç şüphesiz ticarettir. Ticaret
alım-satımla olur. Hâlbuki faiz ticarete sekte vurmaktadır. Zira tüccar, mala
bağlayacağı parayı faize vererek daha garantili bir kâr ve kazanç peşinde
koşacaktır. Tüketici durumunda olanlar da mal ve hizmet satın almak yerine
para biriktirip tasarruf etme yolunu tercih edecektir. Böylece ticarî piyasa her
gün kan kaybedecek, işsizlik artacak, iç piyasadaki durgunluk, mutlaka dış
piyasaya da aksedecek, ithalat ve ihracat azalacak, millî gelir düşecek ve ülke
fakirleşecektir.

9. Borç alma hayatî bir zarurettir. Hem devlet hem de millet belirli
zamanlarda mutlaka içten veya dıştan borç alır. Bilhassa ekonomik hayatta
borcun yeri çok önemlidir. Büyük sınaî yatırımlar çok kere ancak borç almakla
kurulabilir. Fakat faiz, borç almayı öldürür. Faiz ahlâkı, borç verme
mürüvvetine indirilmiş en büyük darbedir. Zira faiz borç vermeyi değil,
borçluyu sömürmeyi teşvik etmektedir.

b. Sosyolojik Açıdan Faiz
Faiz, zengini daha zengin yaparken fakiri de daha fakir hâle getirir. Böylece

her iki sınıf arasındaki uçurum her geçen gün biraz daha derinleşir. Neticede
aradaki bütün köprüler yıkılır ve bu iki sınıf birbirinin en amansız düşmanı
hâline gelir.

Yukarıdan aşağıya tahakküm, tasallut ve zorbalık iner. Aşağıdan yukarıya ise
kin, nefret ve intikam hissi, tavrı yükselir. Büyük bir kaosun içine giren toplum,
bir gün gelir içtimaî coğrafyadan bütün bütün silinir gider.



Faiz, ülkenin diğer ülkeler ve sınır komşularıyla olan ilişkilerini de
zedeleyen bir sistemdir. Nasıl insan, kendi kapı komşusuna dar bir zamanında
faizle para verse aralarındaki komşuluk bağları sarsılır, hatta tamamen ortadan
kalkar; komşu devletler arasında da durum daha farklı değildir.

Tabiî ki bizim bu değerlendirmelerimiz yine de ahlâkî değerleri olan bir
toplum ve cemiyet için geçerlidir. Faizi kendilerine ahlâk edinmiş insanlar
bizim bu söylediklerimizi yadırgayabileceklerdir. Zira onların neye ahlâk neye
ahlâk dışı dedikleri pek belli değildir. Ve hele mürüvvet ve fedakârlık onların
bulundukları yere çok uzakta kalmıştır.

Bizim perspektifimizde, ideal bir cemiyet ve ideal insan vardır. Biz
değerlendirmelerimizi bu zaviyeden yapmaktayız. Ve görmekteyiz ki faiz, hem
ekonomik hem psikolojik hem de sosyolojik açıdan zararlıdır, yıpratıcıdır ve
yıkıcıdır. Hayır, o, başka değil sadece bir cadı kazanıdır.

c. Psikolojik Açıdan Faiz
Faiz sistemi, ahlâkî bütün değerleri yıkan, yok eden bir sistemdir. İnsanın

kendi öz cevherine faiz sebebiyle yaptığı zarar ve kendi ruhunda açtığı yaralar
sayılamayacak kadar çoktur. Faizci, ahlâkî değerler adına kendi kendisinin
kâtilidir.

İhtiyaçtan kıvranan ve zaruretten iki büklüm olan bir insandan istifade
etmeye kalkışan ve sermayesini daha ziyade hep böyle zavallıların sırtına
yükleyen ve durmadan âciz ve zayıfların kanını emen, onları iliklerine kadar
sömüren bir kişi veya kuruluştan insanî değerler beklenmesi mümkün müdür?

Faizcinin mihrabı menfaattir. O, menfaati için her şeyi meşru görür. Her şeyi
menfaat olan bir insanın ise, hiçbir değer hükmüne saygısı olamaz. Faizcinin
tek saygı duyduğu şey kendisidir. Çünkü kendisinin parası vardır ve bu parasını
faize yatırmaktadır. Kendisine olan saygısı da bundandır. O, işte böyle bir ruh
hastasıdır.

10. Faiz ve Biz
Fazilet ve erdem faizi reddeder. Biz bir fazilet toplumuyuz. Bizim aramızda

faiz asla boy atamaz. Bir Müslüman, fedakârlığını üç kuruşluk dünya
menfaatine değiştirmez. Ayrıca biz zaten tasarruf insanıyız. Bizim tasarruf
yapmamız için dıştan teşvike ihtiyacımız da yoktur.

Biz, Allah’a itimat eden, güvenen insanlarız. Borç verdiğimiz paranın başına



gelebilecek muhtemel bir tehlikeyi faizle telafi etme gibi bir zillete düşmeyiz.
Biz, dünya-ahiret dengesini korumaya çalışan insanlarız. Bizim için para
mihrap olamaz.

Biz, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.”22 prensibinin âzâd kabul
etmez köleleriyiz. Yemez yedirir, giymez giydiririz. Birisi bize bir gül verse,
biz ona gül bahçesiyle mukabele etmeye gayret ederiz. Ama bunların hiçbirini
gaye ve hedef hâline de getirmeyiz. Bizim ideal ufkumuzu süsleyen tek şule
vardır: O da, Allah’ın rızasını kazanmaktır. Dünya bizim ayağımıza kement
olamaz. Ve para bizi fazilet yarışından alıkoyamaz. Evet, biz, Allah’ın
kullarıyız. Kulu kula kul eden faiz bizden, biz de ondan çok uzağız.

11. Kur’ân Yatırımı Teşvik Eder
Yukarıda da yeri geldikçe söylediğimiz gibi, Kur’ân hep yatırımı teşvik eder

ki, buna göre para bütün seyyaliyet ve cevvaliyetiyle hareket edecek ve cemiyet
içinde çeşitli kanallarda gezip dolaşacaktır. Yani para hep oynak olacaktır.

Dinimiz bize diyor ki: Gelecek nesiller sizin sa’yinizin semeresini görsünler.
Amel edin, çalışın, bütün fonksiyonlarınızı kullanın, bütün üf’ûlelerinizi
(fonksiyon) harekete geçirin ve geriye bir semere bırakın. Zira onu Allah ve

Resûlullah görecek, sizden sonra mü’minler de ona şahit olacaktır.23 Öyle bir
semere bırakınız ki, gelecek nesiller sizi hayırla yâd etsin.

Düşünün ki, siz bir çölde muvakkaten ikamet ettiniz, sonra da orada
yaşadığınıza dair hiçbir iz bırakmadan çekip gittiniz. Arkanızdan gelenler, sizin
orada yaşayıp yaşamadığınıza dair hiçbir fikre sahip olamayacaklardır.

Ama bir de diyelim ki, Amr İbn Âs gibi, bir yere çadır kurdunuz. Az buçuk
hayat emaresi hissettiğiniz için, sonra da orada bir şehir tesis ettiniz. Arkadan
gelenler, ‘Fustat’ şehrine uğrarlar ve derler ki, “Buraya İslâm ordu
kumandanlarından biri gelmiş; suyunu, havasını beğenmiş, çadırını kurmuş ve
sonra çadırın yerinde şehir kurulduğu için, ‘çadır’ mânâsına, şehrin adı da
‘Fustat’ olmuş.” İşte o anılarla tarihe mâl olacaksınız.

İşte âyette, “Mü’minler görsün diye amel edin.”24 ifadesinde bu mânâyı
anlamak mümkündür. Onun için bizden öncekiler böyle hareket ederek, tarihte
sadece kendileri görünüyor gibi, mâbetler, şifâhâneler, hastaneler, köprüler
yapmışlardır.

Zamanın aşındırması ve bizim ihmalimize rağmen hâlâ günümüzde



ecdadımıza ait bu tür eserler ayakta durmakta ve mü’minler tarafından görülüp
müşâhede edilmektedir. Onlar kendilerine ait vazifeleri yaptılar. Ama üç
asırlık mirasyediler, ecdadın izinden ayrılarak bir bakıma nankörlükle her şeyi
inkâr ve harap ettiler. Ah o üç asırlık biz nankörler!..

Evet, sizler yapacak ve sa’yinizin semeresini sizden sonraki nesillere
bırakacaksınız. İşte Kur’ân, sizleri insanlık adına böyle faydalı olabilecek bir
yatırıma teşvik ediyor. Faizi de kat’iyen yasaklıyor. Paraya seyyaliyet,
cevvaliyet verilmesini istiyor. Evet, para faize yatırılmayacak, stok
edilmeyecek, kendi seyyaliyet ve cevvaliyeti ölçüsünde hep iş yapacaktır.

Bu itibarladır ki, Müslümanlar paralarını mutlaka çalıştırmalıdırlar. Kendisi
çalıştıramayacak durumda olan da, onu faiz dışı bir yolla, behemehal meşru
istikamette aktif hâle getirmelidir.

Bu türlü imkânlar varken bir insanın parasını bir yerde tefecilik yaparak stok
etmesi kat’iyen ve katıbeten caiz değildir. O, insan hayatının her lahzasına
katran renkli bir haram damlatmaktadır.

Faiz yiyenin ne vecdi ne istiğrakı ne iç aydınlığı ne iç derinleşmesi ve ne de
onun Allah’la ciddî bir münasebeti vardır. Onun kalbi ölüdür, fakat o kendini
diri zannetmektedir. Bu da yine şeytan tarafından çarpılmış olmanın acı bir
neticesidir.

İslâm’da parayı şahsen kullanabilme imkânı olduğu gibi, şirketler yoluyla
kullanabilme imkânı da vardır. Bu şirketleri sizlere tafsilatıyla anlatma
durumunda değilim. Ben bunlardan sadece mevzumuzla münasebeti olan biri
üzerinde duracağım. Ve bununla da faizsiz banka arasında bir alâka ve ilgi
kurmaya çalışacağım.

12. Faizsiz Banka
İslâm, bankanın değil faizin karşısındadır. Eğer bugünkü bankalar dinî

ölçüler içinde çalıştırılabilirse, İslâmî açıdan hiçbir engelle karşılaşmayacağı
gibi, çok yönlü teşvik de görür.

İslâm dini, mü’minin yapacağı en küçük iyiliği dahi bir sadaka kabul

etmektedir.25 Yoldaki bir dikeni alıp atmak veya başka bir engeli kaldırmak
bir iyilik ve bir sadakadır. Kişinin ailesinin ağzına koyacağı bir lokma dahi
sadakadır. Keza kovadaki suyu bir başkasının kovasına boşaltmak da bir iyilik

ve sadakadır.26



Durum böyle olunca, darda kalmış bir insana el uzatan veya ticaret yolunun
üzerindeki engel ve engebeleri onun namına kaldıran bir kuruluş, İslâm’da nasıl
teşvik görmez. Yeter ki o, öz varlığına haram karıştırmasın ve faiz muamelesine
girmesin.

Hem, hâlis bir niyetle mü’min, en tabiî ve normal davranışlarını dahi ibadet
hâline getirebilir. Evet, o, normalde bir insan olarak yiyip-içmesi ve beşerî
ihtiyaçlarını karşılamasında Efendimiz’in sünnet-i seniyyesini gözeterek
davranması, ona ayrıca bir sünnet işlemiş gibi sevap kazandıracaktır. Söz
konusu diğer meselede de durum aynıdır.

Mü’minler ellerindeki küçük küçük paraları bir araya getirip ‘mudârebe’
usûlü dediğimiz türden şirketler kursalar, burada yapacakları her muamele ve
kazandıkları her kuruş, bir cihetten onların sevap hânesine işlenecek ve onlar
bu kuruluşlar sebebiyle hem dünyalarını hem ahiretlerini mamur hâle
getireceklerdir.

Mudârebe usûlü şirketlerde, taraflardan biri veya bir grubu sermayeleriyle,

diğer kişi veya grup da emekleriyle bir araya gelir ve ortaklık kurarlar.27 Zaten
bir zaman gelecek insanlar belki de o istikamete sevk edileceklerdir. Çünkü
beşer, kölelik devrini aştığı gibi, bir gün ecirlik (işçilik) devrini  de
aşacaktır.28

Zannediyorum bu gidişi durdurmak zor olacaktır. Ecirlik devrinin
aşılmasıyla ortaya çıkacak problemlere İslâm işin başında çare bulmuş ve
müntesiplerine mudârebe türü ortaklıklar teklif etmiştir.

Günümüzde proletarya sınıfının dalâlet, tuğyan ve taşkınlığı, hırçınlık ve
hoyratlığı, bugüne kadar tatbik edilegelen usûllerin artık bu yırtığı
kapatamayacağını göstermekte ve ispat etmektedir. Bu itibarla insanımız bu
derde mutlaka başka çareler bulmak zorundadır.

Prim ve teşvik usûlleri belli bir yere kadar geçerli olsa da nihaî çare
olamazlar. Kanaatimize göre -ki hâdiseler kanaatimizi desteklemektedir-
beşerin en kısa zamanda mudârebe usûlü şirketlere gitmesi hem bir zaruret hem
de bir ihtiyaçtır.

Burada istidradî olarak ayrı bir noktaya da temas etmek istiyorum: Bizler,
bütünüyle kapitalist bir sistemin kurduğu düzen ve çarklar arasında kıvranıp
duruyoruz. Dolayısıyla, İslâm’ın iktisadî yapısı ve bilhassa faizsiz banka adına
getirilen tekliflerin hemen hepsi ister istemez bu düzen ve onun çarklarının



tesiri altında yapılanmaktadır.
Durum böyle olunca, bizler en ideal ve en modern usûlde bir İslâm

ekonomisi veya bankası yerine, kapitalist düzenin açtığı ekonomik problemlere
çare arama durumunda kalıyoruz. Banka ile alâkalı söylenen ve getirilen
teklifler de yine bu değerlendirmeler içinde yapılıyor.

Öyle ise, bütünüyle İslâm’ın yaşandığı ve tatbik gördüğü bir dünyada bugün
söylenen ve yazılanlar elbette baştan sona tekrar gözden geçirilerek
düzenlemeler İslâmî prensipler perspektifinde ele alınmalıdır. O zaman bugün
çare olarak söylenenlerin pek çoğu geçerliliğini kaybedecektir. Zira İslâm’ın
bir bütün olarak yaşandığı bir dünyada bugün çare aramak zorunda kaldığımız
problemlerin çoğu, belki de hiçbiri olmayacaktır.

İslâm iktisadı, nazarî ve teorik görüş ve düşünceler yığını bir sistem
değildir. O, hep hayatla iç içe olmuş ve hayatın bizzat kendisi hâline gelmiş,
ilâhî kanunlar manzumesinin bir parçasıdır. Öyle bir parça ki, onu bütünden
ayırmak mümkün değildir.

Bugün bankalara alternatif olarak çıkarılan mudârebe usûlü faizsiz bankada
mevduat sahipleri ile parayı çalıştıranlar, üzerinde anlaşabilecekleri bir
nispetle bankaya ortak oluyorlar. Ve insanlar ellerindeki küçük küçük
tasarruflarını bir araya getirmek suretiyle büyük bir sermayeye ulaşıyorlar.
Böylece tröstlerin, kartellerin, holdinglerin karşısında tutunabilecek şekilde
güçleniyor ve kuvvet kazanıyorlar. Böyle bir teşebbüs insanın hem dünyasını
hem de ahiretini mamur edecektir.

İslâm bir taraftan faizi yasakladığı gibi, diğer taraftan paranın âtıl hâle
getirilmesini de yasaklamıştır. Para mutlaka aktif kılınmalı ve meşru dairede
elden ele dolaştırılmalıdır. Cenâb-ı Hak birçok âyetiyle insanlara bunu ders
verirken, Efendimiz de bizzat para çalıştırma usûllerini ümmetine talim
buyurmuştur.

İslâm’da yatırım sadece teşvik bazında ele alınmaz. Belki fert yatırıma doğru
tatlı bir cebirle sevk edilir. Zekât, bunun güzel bir örneğidir. Zira kişi her sene,
nisap miktarının üzerindeki parasından zekât vermek mecburiyetindedir. Her
sene verilen zekâtla da bir gün gelecek, onun parası nisabın altına düşecektir.

Böyle bir vaziyete düşmemesi için kişi, parasını çalıştıracak ve meşru
dairede nemalandıracaktır. Bu da mü’mini yatırıma zorlayan hususlardan
biridir. Bir taraftan stokçuluğu yasak eden âyet ve hadisler paranın âtıl



tutulmasını engellerken, diğer taraftan da zekât, Müslüman fertleri paralarını
çalıştırmaya zorlayacaktır.

İşte ferdin tam zorlandığı bu noktada onun önüne İslâm, Resûl-i Ekrem’in
sünneti adına bir alternatif getiriyor ve parasını mudârebe yoluyla
çalıştırmasını öneriyor. Bilhassa sanayileşmeye başladığımız şu dönemde bu
usûl bize çok ehemmiyetli görünüyor.

Aksine davranışın cezasını ağır bir şekilde ödeyenleri gördükten sonra,
mudârebe usûlüyle çalışmanın ehemmiyet ve önemi bir kat daha artmış gibi
görünmektedir. Onlar kendilerince güçlü gördükleri bir sisteme sırtlarını verdi
ve büyük yatırımlara girdiler. Sonra da bir muhalif rüzgâr esti ve her şeyleriyle
harman gibi savruldular. Bütün işleri altüst oldu. Yaptıkları yanlışın cezasını
ya iflaslarla veya ömür boyu borç ödemeye mecbur kalmakla ödediler.

Hâlbuki küçük sermayeleri bir araya getirmekle büyük şirketler kurabilir ve
istedikleri hedefe hem de meşru yollarla ulaşabilirlerdi. Ayrıca kurulacak
böyle dev şirketlerle İslâm ekonomisini dünya çapında temsil edip, çeşitli
yabancı sermayenin meydana getirdiği tröst ve kartellerle rekabet etmek
mümkün olacaktı. Bu da, bir mânâda bir çeşit cihadın ta kendisidir. Durum
böyle olunca, Müslüman kitle, elindeki küçük sermayeleri seve seve getirip bu
tür şirketlere yatıracak ve büyüme, zannedildiğinden daha hızlı ve kapsamlı
olacaktır.

Günümüzde kurulan faizsiz bankalar, ümit edilenin üstünde bir ilerleme
kaydetmişlerdir. Eğer bu çalışmalar, İslâmî bir bütünlük içinde ele alınabilirse,
ileride ne Amerika’nın ne de Avrupa’nın faizli bankalarının onlar karşısında
tutunabilmeleri mümkün olmayacaktır. Biz buna inanıyor ve bu inancımızı
pekiştiren birçok emare ve işaret görüyoruz.

Mudârebe usûlüyle işlettirilen faizsiz bankanın ortakları şunlardır:
1. Sermayenin sahibi olarak mûdi; buna ‘mudârib’ denir.
2. Sermayeyi çalıştıran üretici. Buna da ‘âmil’ veya ‘mudârab’ denir.
3. Bir yönüyle mudârab ile beraber çalışan diğer yönüyle de mudâribe

vekâlet eden banka. Durum böyle olunca, mevduat sahipleri, banka
idarecilerine ve icraatçılarına göre sermayedardır. İdareci ve icraatçılar da
müteşebbislere göre sermayedar sayılmaktadır.

Böyle bir banka, diğer bankaların icra ettikleri bütün fonksiyonları, İslâm’ın
meşru kabul ettiği çerçeve içinde kalmak şartıyla eda edebilir. Ancak onlardan



en önemli ve en belirgin farkı, onun faize girmemesidir.
Bütün İslâm âlemini içine alacak şekilde yapılacak bir organizasyonun dünya

iktisadî hayatının can damarı olacağında hiç şüphe yoktur. Zaten başka türlü
Müslümanları bekleyen iktisadî problemlerin altından kalkmak da kolay
değildir. Zira yer altı veya yer üstü gelir kaynakları ancak böyle büyük
imkânlarla istenen hüviyette ve istenen kapasitede çalıştırılabilir.

Siz ne kadar potansiyele sahip olursanız olun, eğer o potansiyeli enerjiye
çevirecek ve çarkları kuracak gücünüz yoksa ve bu mevzuda hep dışarıdan
destek bekliyorsanız, hiçbir zaman kendiniz olup kendi ayaklarınızın üzerine
doğrulmanız mümkün olamayacaktır.

Amerika, Rusya veya bir başkası, size bir verecek ama sizden bin alacaktır.
Almadığı müddetçe de vermeyecektir. Siz bir taraftan iktisadî hayatınız
itibarıyla onlara bağımlı olurken, diğer taraftan hem dinî hem de kültürel
sahada onların güdümü altına girecek ve bütünüyle onların inisiyatifinin zavallı
birer kuklaları hâline geleceksiniz.

Kültürünüz onların arzularıyla sınırlı olacak, dindarlığınızın çerçevesini
onlar çizecektir. Ama siz bir güç olarak onların karşısına dikilebilirseniz,
bütün bu tür esaretlerden, mezelletlerden ve ayaklar altında çiğnenmekten
kurtulacaksınız.

İşte Müslüman’ı böyle alternatifli bir gelecek beklemektedir. İslâm onun
önüne, iktisadî kalkınma adına uçsuz bucaksız bir saha açmıştır. Yeter ki
Müslümanlar bu imkânları kullanıp değerlendirebilsinler ve kendi sistemleriyle
kendilerini ifade edebilsinler.

Biz burada, faizsiz bankanın olabileceğine dair sadece bir fikir verdik. Onun
nasıl işleyeceği hususu ise, tamamen o sahanın mütehassıslarını ilgilendiren bir
konudur. Zaten pratikte işleyen birçok faizsiz banka var. Ancak onları ideal
İslâm bankası şeklinde kabullenmek oldukça zor. İstenen ufka bu bankalar
vesilesiyle bir adım atılacaksa, o da önemli bir gelişme sayılır.

İdeal bir İslâmî banka, ancak bütünüyle İslâmî olan bir anlayışın hâkim
olduğu dünyada gerçekleşebilir. Zira İslâm bir bütündür; tecezzî ve inkısama
tahammülü yoktur. Ama inanıyoruz, Müslümanlar onu da gerçekleştirecek ve en
güzel şekilde işleteceklerdir. Zira Müslüman, himmeti âlî insan demektir. O her
zaman Rabbinden, hem dünyada hem ahirette hasene, yani her şeyin en iyi ve en
güzelini istemekte ve, “Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette hasene ver ve bizi



Cehennem azabından kurtar, halâs eyle.”29 demektedir.
Rabbimiz’den niyaz ve ümidimiz, bize aynı şekilde muamelede

bulunmasıdır. Zira O, rahmeti ve lütfu sonsuz olandır. Zaten bizim tek teselli
kaynağımız, O’nun bu engin rahmeti değil mi? Affet Allahım! Kerem Senin,
lütuf Senin, ihsan Senin ve her şey Senindir.
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N. BEYTÜLMÂL
Bizim en önemli müesseselerimizden biri de beytülmâldir. Beytülmâl,

Efendimiz devrinde kurulmuş, Emevî, Abbasî, Selçuklu ve Osmanlı
devirlerinde devam etmiş, hususiyle Osmanlı devrinde devletin gelişmesine
denk bir seviyeye ulaşmış ve kendinden beklenen fonksiyonu eda etmiştir.
Bundan da anlaşılıyor ki, bizim her zaman sistemli bir mâlî yapımız olmuştur.

Beytülmâl, Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) tertip ve tanzimi
esas alınarak, Beytülmâl-i hâs, Beytülmâl-i mutlak ve Beytülmâl-i âmme
şeklinde üç bölümde mütalâa edilmektedir.

1. Beytülmâl-i Hâs
Beytülmâl-i hâs (hususî beytülmâl), Resûl-i Ekrem’in bizzat kendi hayat-ı

seniyyelerinde tesis ve teşkil edilmiştir. Daha sonra halife ve devlet reisleri de
hep aynı istikamette yürümüş ve bu müesseseyi yaşatıp korumuşlardır.

Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu hususî beytülmâlden kendi
mübarek iaşelerini temin ediyor, sefirleri karşılıyor ve devletlere göndereceği
hediyeleri buradan gönderiyordu ki, bu hakkı ona doğrudan doğruya Kur’ân

vermişti.1

Ancak O, bu aidattan raiyyetinin en küçüğü, belki en küçüğünün de yarısı
kadar bir geçimlik alıyor ve hânesini onunla idare ediyordu. Tebaanın en
küçüğü günde kaç defa yemek yerse, -diyelim ki bir defa- Resûl-i Ekrem de bir
defalık yemek ölçüsünde bir şey alıyordu. Vâkıa, O’nun günde bir defa yemek
yemediği de oluyordu, ama O, en fazla bir defa yiyordu. Çünkü tebaanın en
küçüğü günde bir defa yemek yiyordu.

Tebaanın en küçüğü ne kadar elbise giyiyorsa, Resûl-i Ekrem de (sallallâhu
aleyhi ve sellem) o ölçüde giyiyordu. Hâlbuki O’nun bir devlet reisi olma
durumu vardı. Bayramlarda dış ülkelerden gelen sefirleri kabul edince,
heyetlerle görüşeceği durumlara mahsus olmak üzere giydiği bir yeni elbisesi
vardı. Bir de diğer günlerde, hayatla yaka-paça olduğu zamanlara mahsus
giydiği elbise vardı ki, bu tür elbiseleri ekseriyetle birkaç yama taşırdı.

Beytülmâl-i hâs, devlet reisinin elinde ve inisiyatifinde olan, günümüzdeki
örtülü ödeneğe benzer bir sistemdi. Devlet reisi bu mevzuda tasarruf hakkına
sahipti. Ancak, devlet reisinin de aynen Efendimiz gibi davranması, onun iman
ve vicdanına emanetti.



Allah Resûlü, birçok muharebeye bineksiz olarak katılmıştı. Bedir bunlardan
biriydi. Uhud’a giderken de, binebileceği bir devesi vardı. Daha sonraları
bindiği katırı (Düldül) O’na Heraklius hediye etmişti. Hayatının son demlerine
doğru bindiği devesinin adı Adbâ idi. Ve Allah Resûlü’nün bütün binekleri
sırayla işte bunlardan ibaretti. Bu itibarla O gayet sade ve basit bir hayat
yaşıyordu.

Daha sonra Raşid Halifeler bu hudut ve bu çizgiyi hep korudular. Hz. Ebû
Bekir herkesin bildiği şekilde fakirane bir hayat yaşadı. Hz. Ömer adım be
adım aynı şeyi takip etti.

Bir gün Efendimiz’in zevcelerinden kendi kızı Hz. Hafsa, “Babacığım, şöyle
güzel bir elbise edinsen. Hiç olmazsa dıştan gelen heyetleri kabul edeceğin
zaman o elbiseyi giysen!” dedi. Hz. Ömer’in kızına cevabı şu olmuştu:

“Kızım! Yoksa sen benim, benden evvelki iki dostumun gittiği yere gitmemi
istemiyor musun? (Ben senin dediğini yaparsam nasıl olur da onlara
kavuşabilirim?)”2

Hz. Osman aileden zengin idi. Babadan, dededen kalma serveti vardı ve
ticaret yapıyordu. Halife olmadan önce hem Efendimiz devrinde hem de raşid
iki halife devrinde Şam ve Yemen arasında büyük kervanlar teşkil ediyor ve
ticaret yapıyordu.

Hz. Osman çok zengindi ama, bununla beraber, Allah yolunda her şeyini
infak etmesini biliyor ve gidip Mescid-i Nebevî’de veya Mescid-i Haram’da
kumlar üzerinde yatıyordu. Hem de o bütün bunları, idare ettiği devletin bizim
devletimizden otuz-kırk kat büyük olduğu bir dönemde yapıyordu. Aynı
zamanda o dönemde halk arasında zekâta muhtaç tek bir insan da
bulunmuyordu.

O böyle davranırken çok rahattı. Çünkü, Resûl-i Ekrem’in getirdiği saf
hayatın muktezası bu idi ve kendinden öncekilere vâsıl olabilmesi de ancak bu
yolla mümkün olabilecekti. O, bütün kalbiyle buna inanıyordu.

İşte, Beytülmâl-i hâs böyle emin insanların elindeydi ve bu şekilde sarf
ediliyordu. Zaten Allah’tan çok korkan ve kendi muhasebesini bu mehâfete
bağlı götüren ve her an ahirette hesap verme endişesiyle tir tir titreyen böyle
insanların beytülmâlde suiistimal etmeleri asla ve kat’a düşünülemezdi. Çünkü
o insanlarda ruh yüceliği vardı ve çünkü o insanlar, insanı zelil kılan lüks ve
israftan çok uzaktılar…



Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali kumda da yatsalar, onlar
meleklerden daha azizdirler. Hayatını onların hayat çizgisinde sürdüremeyen
reisleri ise, kuş tüyü yataklarını en mutena yatak odalarına serseler bile, İslâm
nazarında hiçbir kıymete tekabül etmez.

Tabiî ki, her iki zümrenin icraatı da kendisine göre olacaktır. Hak ve adalet
açısından Cibril’le omuz omuza yaşayan insanlarla, tiranlar gibi yaşayanların
bir olmayacaklarını -bilmem ki- tavzihe gerek var mı..!

2. Beytülmâl-i Mutlak
Beytülmâl-i mutlak ise, aynı olmasa da bazı fonksiyonları itibarıyla Merkez

Bankasına benzer. O, Müslümanların hazinesi ve devlet parasının terâküm
ettirildiği yerdir. Merkez Bankasından farkı, para basmaması ve faiz muamelesi
yapmamasıdır.

Burası aynı zamanda ganimet, cizye ve haraçların da toplandığı bir
merkezdir. Devlet hem kendi hem de Müslüman fertlerin ihtiyaçlarını oradan
karşılar. Beytülmâl-i mutlakın, Müslümanlığı zarara uğratacak hiçbir icraatı
yoktur. Dahası, Müslümanların paralarını oraya yatırıp değerlendirmeleri de
söz konusudur.

3. Beytülmâl-i Âmme ve Görevleri
Beytülmâlin üçüncü bölümü ‘Beytülmâl-i Müslimîn’ de denilen Beytülmâl-i

âmmedir. Bazı fakihlere göre ‘Müslimîn’ (Müslümanlar) sözü, ‘âmme’ (kamu,
herkes) mânâsını da ihtiva etmektedir.

Durum böyle olunca, Hıristiyan ve Yahudiler de zimmî olarak bu beytülmâle
müracaat etme hakkına sahiptirler. Beytülmâle müracaat eder, oradan icabında
maaş alabilir ve geçimlerini temin ederler.

Beytülmâl-i âmme başlı başına ayrı bir hazine hüviyetinde çalışır. Ona
bugünkü mânâsıyla ‘maliye’ demek de mümkündür. Ancak günümüz
maliyesinin ona kıyasla çok eksik yanlarının olduğu da unutulmamalıdır.
Beytülmâl-i âmme daha cevval, daha seyyal, daha aktif ve daha işlektir.

Ayrıca zekât ve diğer vergiler de burada toplanır. Devlet piyasaya bununla
vaziyet eder ve fiyat istikrarını bu merkezle sağlar. Enflasyon ve fiyatlarda
aşırı düşmeyi (deflasyon) bununla önler. İçte ve dışta bir kısım
spekülasyonların önüne bununla geçer.

İşte devlet, âmmenin beytülmâlini bu mevzuda kullanmak suretiyle, iktisadî



ve ticarî hayattaki dalgalanmaları önler. Memleketin varidatına (gelirlere)
göre, ciddî bir plan içinde yatırım ve harcamaları ayarlar. Bu itibarla
Beytülmâl-i âmme bir bakıma maliye bir bakıma da Devlet Planlama Teşkilatı
gibi çalışır. Raşid Halifelerin sistemi bu idi. Emevî, Abbasî, Selçuklu ve
Osmanlının, tam uydukları ve riayet ettikleri zaman sistem buna yakındı.

İslâm’dan ellerini gevşetenler uygulama ve tatbikatta tekâsül (tembellik)
gösterdikleri ve işi aksattıkları zaman baş aşağı gittiler. Evet, göklerin ve yerin
dili ve lisanı olan Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan’dan, hayatın hangi safhasına dair
olursa olsun, küçük bir inhiraf hem ferdi hem aileyi hem de cemiyeti baş aşağı
getirir. Tarih bunun en açık delilleriyle mâlemâldir.

Âmmeye ait beytülmâlin kendine göre eda ettiği fonksiyonları vardır.
Bunlardan bazılarını şöyle sıralamak mümkündür:

a. Âdil Gelir Dağılımı
Allah Resûlü fertler arasında hiçbir ayırım yapmadan malı taksim ediyordu.

Bu taksimde ferdin içtimaî yönü veya bir başka meziyeti, tercih sebebi değildi.
Aynı durum Hz. Ebû Bekir zamanında da devam etti. O da fertler arasında
hiçbir ayırım gözetmeden taksimatta bulundu. Hz. Ömer ise, işe vaziyet edince
bu türlü taksimatı bazı mülâhazalara binaen kısmen farklı bir şekilde
uygulamıştı.

Evet, o, taksimatını Ehl-i Beyt-i Resûlullah’a ve Efendimiz’in zevcelerine
fazla vermek şeklinde ele aldı. En çok maaş alan, Peygamberimiz’in zevceleri
idi. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (radıyallâhu anhümâ) Bedir’e iştirak edenler
dahil herkesten fazla maaş alıyorlardı. Hz. Ömer onlara on iki biner dinar
veriyordu.

Sebebi sorulunca da şöyle diyordu: “Ben hiçbir zaman Peygamberin
torunlarıyla başkalarını müsavi tutamam. Onlar Cennet ehlinin
delikanlılarıdırlar. Ve yine ben hiçbir zaman Efendimiz’in hanımlarını, yani
bütün mü’minlerin analarını başka kadınlar seviyesinde düşünemem.”

Fakat Hz. Ömer hayatının son demlerinde kendi kendine Resûl-i Ekrem’in ve
Hz. Ebû Bekir’in taksimatının isabetli olduğunu düşündü ve “Keşke ben de
Ebû Bekir gibi yapsaydım!”3 dedi. Eğer hayatta kalsaydı, muhtemelen öyle
yapacaktı…

Acaba Hz. Ömer’i eski kararından vazgeçiren husus ne idi? Bunu pek
bilemiyoruz. Bana öyle geliyor ki, o, hayatının her safhasında Hz. Resûl-i



Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Ehl-i Beytini ve zevcelerini
başkalarından yine üstün tutmak istiyordu ama, devletin bazı kesimlerindeki
vali, eyalet valisi, âmil, kâdılkudât vs. bunlar kendi yakınlarını, Resûl-i
Ekrem’in yakınlarına kıyas ederek onlara fazla bir şey ayırırlar endişesini
taşıyordu. Belki de koca Ömer (radıyallâhu anh) Emevî hükümdarlarında baş
gösteren suiistimali ta o zaman vicdanında hissetmiş ve bu son sözlerini onun
için söylemişti.

Diğer taraftan, Allah’a kurbiyet, mal taksiminde fazla pay almaya sebep
olursa, bu ikisi de önü alınamayacak rahnelere sebep olabilirdi. Ama Hz.
Ömer, kendi yaptığı taksimde zerre kadar adaletten ayrılmadı. İnsanlara,
Allah’a kurbiyetlerine göre muamelede bulundu.

Hz. Ömer’e göre, bir insan Bedir’de veya Uhud’da bulunmuşsa, o, bu
muharebelerde bulunmayanlara göre daha fazla hak almalıydı. Kim daha çok
terlemişse, o, daha az terlemişe veya hiç ter dökmemişe göre elbette iltifat
görmeliydi. Hz. Ömer’in adalet anlayışı buydu. Bir harbe iştirak etmiş, orada
civanmertlik göstermiş bir insan, Hz. Ömer’in nazarında, daima muallâ bir taht
üzerinde oturan semavî bir varlık hâlinde kendini gösterirdi.

İmam Şiblî’nin tespitine göre, Hz. Ömer, Beytülmâl-i âmme içinde halka
aidatlarını, maaşlarını dağıtırken, başını kaldırdığında yüzünde yara izi bulunan
birini gördü. Adam orada duruyordu. Ona maaşını verdi. Adam yine
bekliyordu, ama maksadı nedir bilemiyoruz. Başını kaldırıp onu tekrar görünce
yine verdi. Bir daha başını kaldırdı, gördü, yine verdi. Adam utandı ve çekip
gitti.

Hz. Ömer başını kaldırdığında artık onu göremedi. Sordular:
“Yâ Ömer! Niçin böyle yaptın?”
Cevap verdi:
“Vallahi, ben onu yüzünden yara aldığı falan muharebede öyle kıyasıya

savaşırken gördüm ki, eğer akşama kadar burada dursaydı, ben de akşama
kadar ona bir şeyler verecektim.”

Evet, Hz. Ömer taksimde bulunurken, ferdin Allah’a kurbiyetini hesaba
katıyordu. Kim Allah’a yakınsa, onu aslan payı almaya layık görüyordu.
Öbürünün alıp almayacağı ayrı bir mesele. Tabiî bütün bunlar birer içtihattı.

Amr İbn Âs yeni Müslüman olmuştu. Bir süre sonra Resûl-i Ekrem onu
çağırmış, kendisini bir seriyye ile harbe göndereceğini ve neticesinde de



ganimet elde edeceğini haber vermişti. Bunun üzerine o da, “Yâ Resûlallah!
Ben bunun için Müslüman olmadım. Ben, (Allah beni mağfiret etsin diye)
Müslüman oldum.” demişti.4

Bir başkasına yine ganimet verilirken, o da kalkıp Resûl-i Ekrem’e şöyle
demişti: “Yâ Resûlallah! Ben ganimet almak için değil, şuradan bir ok yiyip
şehit olmak için Müslüman oldum.” Ve oradan dönüp başka bir tarafa
gittiklerinde parmağıyla işaret ettiği yerden oku yedi, şehit oldu ve ruhunu
Resûl-i Ekrem’in dizinde Allah’a teslim etti. Allah Resûlü, “Tam dediği
yerden vuruldu!” deyip yanındakilere boğazından bir ok yiyerek şehit olmuş bu

sahabinin daha önce dediklerini hatırlatmıştı.5

Validemiz Zeyneb binti Cahş, Hz. Ömer’in kendisine gönderdiği 12 bin
dirhemi akraba ve yetimlere dağıttıktan sonra, “Allahım! Ömer’in atiyyesini
bana bir daha gösterme, ruhumu kabzet!” şeklinde dua etmişti.6

Böyle insanların meydana getirdiği bir cemiyetin maliyesi asla açık vermez;
iflas görmez. Evet, onlar fert olarak gayet sade ve müstağni yaşarken, devlet
hazinesi ağzına kadar dolup taşıyordu.

Yoksa, bu cemiyetin yirmi sene gibi kısa bir zaman içinde en güçlü
devletleri dahi dize getirecek bir askerî güce sahip olmasını izah etmek
mümkün değildir.

Roma ve İran köklü birer devletti. İslâm zuhur ettiği zaman İran’ın mazisi bin
seneyi çoktan geçmişti. O, oturmuş, istikrar kazanmış bir milletti. O sıralarda
kuruluşlarının 2500. senesini kutluyorlardı. Hâlbuki kısa bir müddet sonra, beş-
on senelik mazisiyle yeni bir devlet onları dize getiriyor ve yerle bir ediyordu.

Müslümanlar zengin idiler. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, beş-on yerde
yedek at beslemek için yayla ve ahırları vardı. Sadece Medine civarında 4 bin

civarında harbe iştirak etmeye hazır at bulunuyordu.7 Böyle bir harp gücünün
buudlarını düşünebiliyor musunuz?

Bu gücün altında, maliyenin çarçur edilmemesi yatıyordu. Devlet ricali,
“Fırsat bu fırsat!” deyip kendi çıkarlarına yatırım yapmıyorlardı. Hem iş
sadece ferdin vicdanına bırakılmıyor, devlet kademesinde vazife yapan herkes
mal beyannamesinde bulunuyor, herkes hesap vermeye hazır yaşıyor ve herkese
hesap soruluyordu.

Halid b. Velid cihan çapında bir kumandandı. Allah (celle celâluhu), iki



büyük imparatorluğu onun kılıcıyla dize getirmişti. Asker, başında Halid’i
görmeyince bir yere hareket etmeyecek derecede ona bağlanmıştı.

Bununla beraber, Yermuk muharebesi gibi Müslümanların ölüm-kalım
mücadelesi verdiği bir sırada, Halife Hz. Ömer (radıyallâhu anh) onu
azletmişti. Emri tebliğ vazifesi Muhammed b. Mesleme’ye verilmişti.
Muhammed b. Mesleme, Halid’in başındaki sarığı boynuna takıp onu bu hâlde
halifenin huzuruna getirivermişti.

Muhammed b. Mesleme, halifenin emrini kendisine tebliğ ettiği zaman asker,
Halid adına kılıcını kınından sıyırıp halifeye karşı kıyam edebilirdi. Hâlbuki
Halid, sarığını açıp boynuna takacak ve Muhammed b. Mesleme onu Medine’ye
kadar o vaziyette götürecek kadar mütevazi ve civanmert bir insandı.

O gün Hz. Ömer, Halid’e hitaben şöyle demişti:
“Halid! Sen ordu kumandanısın. Orduya tayin edildiğin zaman şu kadar

mal varlığın vardı. Bugün de servetine bakacağım. Daha öncekinden fazla
bir şeyin varsa, onu iliklerini sökercesine senden alacağım!”

Ama Halid’in malının hesabı yapıldığı zaman, orduya intisap ettiği
zamandakinden daha az bir mala sahip olduğu görülmüştü. O gün 20 bin
dirhemi varsa bugün ancak 10 bin dirhemi vardı. Halid bu yönüyle de tertemiz
olduğunu ispatlamıştı.

Hz. Ömer buna çok sevinmişti ama, bir mesele daha vardı; onun da mutlaka
halledilmesi gerekmekteydi. Bu münasebetle de o Halid’e şöyle demiştir:

“Halid! Allah şahit ki seni çok seviyorum. Ama halk bütün zaferleri senin
şahsında buluyor. Hâlbuki bize bu zaferleri ihsan eden Allah’tır. İnsanların
şirke düşmesine meydan vermek istemiyorum. Ve bunun için de seni
kumandanlıktan azlediyorum.”8

Halid, hiçbir itirazda bulunmaksızın şerefiyle ordusuna dönmüş; kumandan
değil, ömrünün sonuna kadar bir nefer olarak savaşmaya devam etmişti.

Görülüyor ki, o koca kumandan Halid, mal beyannamesinde bulunuyor ve
malının hesabını veriyor ki, İslâm’ın maliyesi bu türlü insanların elinde idi ve
asla çarçur edilmiyordu. Yakına, akrabaya -avam ifadesiyle- peşkeş
çekilmiyordu. Dağıtım hakkaniyetle yapılıyor ve israfa meydan verilmiyordu.

b. Takdirle Yâd Edilecek Eserler Bırakmak
İslâm maliyesinin vazifelerinden biri de, gelecek nesillerin takdirle yâd



edeceği ve hatırlayacağı eserler bırakmaktır. Medeniyet tarihi, ecdadımızın
bize, onları hayırla hatırlayacağımız çok sayıda eser bıraktığını yazmaktadır.

Bazılarının, kendi ruh köküne cibillî düşmanlık ve nefretlerinin bir alâmeti
olarak, ecdadı kınayıcı ifadeler kullanmalarının ilmî ve insanî hiçbir değer ve
kıymeti yoktur. Bunlar, ecdadımızın bu kadar minare bırakacağına, bize neden
fabrika bacaları bırakmadığını soruyorlar. Bu düşünce sahipleri kendi tarihini
bilmediği gibi, dünya teknoloji tarihini de bilmiyorlar demektir.

Evvelâ, ecdadımızın bıraktığı minareler, fabrika bacasına mâni değildir ve
olmamıştır da. İkinci olarak, teknolojinin bu safhaya sıçraması daha dün
denecek kadar kısa bir zaman önce gerçekleşmiştir. Üçüncüsü, ecdadımızın
bize bıraktığı el tezgâhları hiç de küçümsenecek oranda değildir. Dördüncüsü,
Batılı, fabrika bacalarını diktiği günden beri ecdadımıza teknolojik gelişmeleri
yakından takip ve tatbik edebilecek bir huzur ve fırsat vermemiştir. Bunda âbâ
u ecdadımızın hiçbir günah ve kusuru yoktur.

Geri kalışımızın kusuru ne Osmanlı’da ne de Selçuklu’da aranmalıdır. Eğer
onların kusurları birse, biz 20. asırda o kusurların bin katını irtikâp etmişizdir.
Hiç olmazsa bu işlediklerimiz bizi kendimizden utandırmalı ve ecdadımıza dil
uzatmamıza mâni olmalıdır. Bizim, her şeyimizle kendimize karşı
yabancılaşınca, yıkılışımızın da o nispette süratlendiği bir gerçektir. Hâlbuki
onlar, gelecek nesillerin takdirine vesile olabilecek sayısız eserler
bırakmışlardır. Bizler şimdilerde bunu bizzat görüp takdir ediyoruz.

İlim, bizim bağrımızda boy atmıştır. Avrupa’nın asırlarca üniversitelerde
okuttuğu nice kitapları Müslümanlar yazmışlardır. Bizdeki astronomi ve tıp
adına yapılan keşifler Batılıyı hayret içinde bırakmıştır. Mâşerî vicdan bizde
onlardan çok önce uyanmıştır.

Ama her nedense bizde müthiş bir ecdat düşmanlığı var. Şeyhülislâm
Mustafa Sabri Efendi, Mevkıfü’l-Akl adlı eserinde, Türk milleti kadar
ecdâdından kopuk ve ecdâdına söven hiçbir millet görmediğini söyler.

Ben Münih’teki bir müzeyi gezerken ona daha çok hak verdim. Müzede en
eski devirlerden başlayarak kendi devirlerine kadar gelip geçen bütün ilim ve
fikir adamları zikrediliyor ve mermer bir levhada onların hayat hikâyeleri
anlatılıyordu. Haklarında söylenen sözler hep senâkâr ifadelerden ibaretti.

Belki günümüzün keşif ve buluşlarıyla o insanların dün söyledikleri taban
tabana zıt şeylerdi. Buna rağmen ceht ve gayretlerine saygı duyuluyor ve o



insanlar göklere çıkarılıyordu. Orada adı geçen insanlar arasında belki
kendilerine uydurma bir meziyet isnat edilenler de vardır. Ama hiçbir Alman
bunu araştırmamakta ve o insanları hep büyük olarak tanımaktadır.

Bizde ise nice dev insanlar gelip geçmiştir ve bunlar günümüzde tek bir
satırlık malumatla dahi anılmamaktadır. İşte bu manzarayı görünce içim bir
kere daha burkuldu ve ecdadımıza karşı gösterdiğimiz kadirbilmezlik beni bir
kere daha iki büklüm etti. Mustafa Sabri Efendi’ye hak vermemek mümkün
değildi…

c. Kabiliyetli Kişilerin Yetiştirilmesine İmkân Hazırlamak
İstidat ve kabiliyetli kişileri tespit edip onların kendi alanlarında

yetiştirilmesine imkân hazırlamak, günümüzde her zamankinden daha çok
ehemmiyet arz eden bir durumdur. Beytülmâl vasıtasıyla devlet, istidat ve
kabiliyetli kişileri bilgi, görgü ve becerilerini artırmak üzere dünyanın dört bir
yanına göndermeli ve onlardan âzamî ölçüde istifade etmenin yollarını
araştırmalıdır.

Vatan ve millet için faydalı olacağına inanılan bütün yatırımlar, karz-ı hasen
denilen borç verme usûlüyle teşvik edilip liyakatini ispat eden şahıslara
dengeli bir kalkınma çerçevesi içinde yatırımlar yaptırılmalıdır. Başka türlü,
asrın şartlarına uygun bir teknik ve teknolojiye sahip olmak mümkün değildir.
Zira bugünkü hızlı gelişme karşısında fertlerin kendi imkânlarıyla teknoloji
dünyasına ayak uydurması çok zor, hatta imkânsızdır. İşte İslâmî bir iktisadî
yapı içinde bütün bu ve benzeri faaliyetleri Beytülmâl-i âmme tekeffül eder.

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, İslâm hiçbir konuda boşluk bırakmamıştır. O,
ferdî, ailevî bütün dertlere derman vaad ettiği gibi, içtimaî, iktisadî ve ticarî
problemlere de çözümler getirmiştir. Yeter ki, biz İslâm’ı kendi dinamikleri
içinde yaşayabilelim. İşte o zaman onun hayata nasıl hayat ve can verdiği daha
iyi anlaşılıp müşâhede edilecektir.
1 Bkz.: Enfâl sûresi, 8/41.

2 Beyhakî, Şuabü’l-îmân 5/159.

3 Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-mülûk  2/452-453.

4 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/197.

5 Hâkim, el-Müstedrek 3/688.

6 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 6/127.

7 Şiblî Numânî, Hz. Ömer ve Devlet İdaresi 2/144-145.

8 Bkz.: et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  2/491; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  16/266; İbnü’l-Esîr, el-



Kâmil fi’t-târîh 2/381.



O. SONUÇ
Şimdi isterseniz geriye dönüp konuya/konulara bir kere daha kuş bakışı göz

atalım:
İslâm, yaşandığında gerçek kerametini ortaya koyan dinamik bir sistemdir. O,

en mükemmel şekilde evrensel bir sistem ortaya koymuş, her ferdi, kendi
hakkında, akrabaları hakkında, hatta bütün bir toplum ve topyekün insanlık
hakkında yardımlaşmaya, dayanışmaya, âli-himmet ve ufuklu olmaya
çağırmıştır.

Evet, İslâm, müntesiplerine vazife ve sorumluluklarını hatırlatarak onları
hakperest olmaya çağırır.. en yakın akrabalarından en uzak görünen değişik din
ve milletten insanlara karşı mesuliyetlerinin bulunduğunu ihtar ile onları bütün
bir insanlığı kucaklama gibi çok yüksek gayelere yönlendirir ve onların birer
peygamber havarisi gibi âli-himmet olmalarını tavsiye eder.. himmetlerinin
yüceliği ölçüsünde de mütevazi olmalarını diler, mukadder başarıların
Allah’tan (celle celâluhu) olduğunu, falso ve fiyaskoların, onların nefislerinden
kaynaklandığını hatırlatır.. ve onların dikkatlerini sürekli Cenâb-ı Hakk’ın
inayet ve riayetine çevirir. Bütün bu hususların yanında, ailesinin yakın ve uzak
akrabalarının hukukunu gözetme konusunda da onlara sık sık tembihte bulunur
ve her konuda en mükemmel olma yollarını gösterir.

İslâm’ın fertle toplum arasında bir dayanışma ve yardımlaşma duygusu tesis
ettiği her türlü izahtan vârestedir. İslâm hem fertlere hem de topluma birbirini
görüp gözetme sorumluluğu yükler ve Müslümanların bir vücudun uzuvları
mesabesinde olduklarını gösterir. Böyle bir kabulleniş sayesinde her fert
çevresini iyiliğe, güzelliğe yönlendiren bir mürşit ve olumsuzluklardan da
alıkoyan bir sıyanet meleğidir. Bu ölçüde dayanışma içinde olan ve
paylaşmasını bilen bir toplum, gelecek vaat etmektedir ve ilâhî inayetle de
müeyyettir. Böyle bir mazhariyetin şurada burada araştırılmasına da gerek
yoktur; her şey İslâm’ın kerameti ve Kur’ân’ın bereketindendir. İslâm, kişinin
ruh ve vicdanını terbiye ve tasfiye ederek her ferdi toplumun mükemmel bir
rüknü hâline getirir; evet, onu yontup şekillendirerek sağlam bir aile cüz-i ferdi
seviyesine yükselttiği aynı anda topluma da kırılmaz, paslanmaz bir parça
kazandırmış olur.

İslâm sisteminde ferdin yer ve konumu çok önemlidir. O, bir zaviyeden
toplum binasının temel taşı ve milyonlarca, milyarlarca parçacıklardan



mürekkep heyet-i umumiyenin de bir molekülü mesabesindedir. Ondaki her
iyilik ve güzellik ya da kötülük ve çirkinlik şöyle-böyle mutlaka bugün olmasa
da yarın heyet-i içtimaiyede kendini gösterir. Evet, insanî değerler evvelâ
ferdin vicdanında çimlenir, onun ruh dünyasında yeşerir, sonra da toplumun
değişik katmanlarında kendini hissettirmeye başlar. Hatta gün gelir bütün
insanlığı alâkadar eden evrensel bir seviyeye ulaşır.

Böylece fertlerin vicdanlarında birer rüşeym hâlinde beliren herhangi bir
güzellik, zamanla topyekün insanlık çapında bir derinliğe, yaygınlığa ulaşır ve
her yanda bir şefkat ve merhamet esintisi şeklinde kendisini hissettirir. Bu
sayede toplumlar arasındaki anlaşmazlıklar zail olmaya başlar ve yavaş yavaş
da olsa bir uzlaşma zemini oluşur.

Bütün bunlar gerçekleştiği takdirde ise artık fert ve toplum/toplumlar küçük
ve hasis menfaat mülâhazalarına göre değil de, bir kısım yüksek gayeleri
gerçekleştirmeye yönelir ve kendi hesaplarına var olma yerine var etme
hedefine kilitlenir ve yaşatma zevkiyle ömürlerine uhrevî bir derinlik
kazandırırlar. Öyle ki, bu tali’liler, kendi hesaplarına Cennet zevkleri duyma
yerine, bu dünyayı herkes için Firdevslerin koridoru hâline getirmeye koşar ve
Mevlâna ifadesiyle, sürekli bulutlar gibi ağlar, gülleri ve çiçekleri güldürürler.

İşte ancak bu sayededir ki, gerçek mânâsıyla hak, adalet ve eşitlik teessüs
eder; kinler, nefretler, düşmanlıklar baskı altına alınır ve belli ölçüde de olsa
her yanda huzur esintileri duyulmaya başlar. Zannediyorum çağımızda bütün
insanlık tarafından beklenen de işte böyle bir durumdur.

Çağın mimarlarının böyle bir atmosfer oluşturmaları dileğiyle…
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İçindekiler
1. Abbasi Döneminin Mütercimleri
2. Acbü'z Zeneb
3. Adn ve Firdevs Cenneti
4. Ağaç Dikmek
5. Ahir Zamanda Diriliş ve Kadir İsminin Tecellisi
6. Ahir Zamanda İstanbul'un Fethi
7. Ahirette Karâbet
8. AIDS ve Şehitlik
9. Akibet Korkusu

10. Akika
11. Allah(cc) Halim'dir
12. Allah'a Ulaşma Yolları
13. Altın Kanal-Zift Kanal
14. Amel-i Salih, Cennet ve Cehennem Münasebeti
15. Arzu ve İstekler Birer İmtihandır
16. Asfiyalar
17. Ashab-ı Bedr
18. Aşk
19. Atâ, Kaza, Kader Münasebeti
20. Ayasofya Gerçeği
21. Ayetlere Muhatap Olmak
22. Az Yemeli
23. Balıkların Yenmesi
24. Basının Durumu
25. Batı Şoku
26. Batı'nın Çöküşü
27. Bazı Hasletlerin Kazanılması
28. Bazıları Sünnet-i Gayr-i Müekkedelerin Terkinde Bir Şey Gerekmez

Diyorlar. Doğru mudur?
29. Bediüzzaman ve Cemaat



30. Belâ ve Musibetler Karşısında
31. Benzeyen-Benzemeyen Kesitler
32. Berzah Âlemine Ait Bir Prensip
33. Besmelesiz Et
34. Bir Edep Anlayışı
35. Bir Hadis
36. Bir Hadis Yorumu
37. Bir Kafirle Dinine Hizmet İstikametinde Görüşülebilir mi?
38. Bir Mukayese
39. Bir Peygamber Feraseti
40. Bir Peygamberlik Delili
41. Bir Rüya Tabiri
42. Bir Şahsı Tanımak İçin
43. Bir Tarih Değerlendirmesi
44. Bir Teklif
45. Birlik ve Beraberlik
46. Bi'setten Önce İbadet
47. Bişr-i Hafi'ye Saygı
48. Biz ve Batı
49. Bu Millet
50. Büyü ve Sihir
51. Büyükler İçin Duâ
52. Cennet veya Cehennem'de Görmeler
53. Cenneti İstemek
54. Cennet'in Tasviri
55. Cennet'ten Bir Kesit
56. Cinler ve Cinnet
57. Cinnet Aksiyonu
58. Cuma Sûresinin 11. Ayeti Üzerine
59. Cünüp Olarak Ölmek İmansız Olarak Ahirete Gitmek Mânâsına Gelir mi?
60. Çocuklar Arasında Eşitlik
61. Çocuklarda 0-5 Yaş Grubu
62. Değişme



63. Dehayı Muhit Yetiştirir
64. Derdi Olmayan Adam
65. Devir ve Hükmü
66. Devlerle Uğraşanlar
67. Devlet Sırrını Saklamak
68. Disiplin-Tevazu Dengesi
69. Doğrularla Beraber Olma
70. Doğum Kontrolü
71. Duâ
72. Duâ Esnasında Ellerin Durumu
73. Duâ ve Beddua
74. Duâda Bir Edep
75. Dünya İşlerini Bilmek
76. Dünya ve Ahirette Hesap
77. Dünya Zevki Ahiret Nimetlerinden Yemektir
78. Ebced ve Cevşen
79. Ebedi Yokluk Yoktur
80. Ebrar ve Mukarrebin
81. Edebiyat
82. Efendimiz'den Üç Tavsiye
83. Efendimiz'e (sas) Ait İki Fıtrat
84. Ehl-i Beyt Hakkında
85. Emperyalist
86. Esbâb-ı Nûzûl
87. Eserlerin Okunmasında Dikkat Edilecek Hususlar
88. "Este'izü Billah" Deme
89. Eşyadaki İbaha
90. Evlatlık
91. Evlenmeyenler
92. Evliyaullah Birbirini Tanırlar mı?
93. Farâbî ve İbn-i Sina
94. Fasit Daire
95. Felsefe Salikleri



96. Fıtrat
97. Gayeye Yakın Vesileler
98. Gazeteci Sabir'in Müşahedesi
99. Gözün Gördüğü Şeylerden Kalpte İstifade Edebilir mi?

100. Günahlara Karşı Duyarlılık
101. Günahları Hafife Alma
102. Güzel Koku ve Sadaka
103. Hakiki Millet
104. Hal Hatır Sormak
105. Hasf
106. Hastalık
107. Haşirde İnsanlar Kimlerden Kaçacak?
108. Hatemü'l-Evliya'nın Nuru
109. Hazreti Eyyub ve İmtihan
110. Hediye Almak
111. Helâk Olma meselesi
112. Her Seviyede İmtihan
113. Hızıriyeti Temsil
114. Hicrî Tarih
115. Hiç Kimse Kendinden Emin Olamaz
116. Hilâfet ve Efendimiz
117. Hislerin İnkişafı Nasıl Olur?
118. Huzur
119. Hz. Ebû Bekir'in İmameti
120. Hz. İsa'nın Ahirzamanda Şam'a İneceği Mes'elesini Nasıl Anlamalıyız?
121. Hz. Lût'un (as) Karısı
122. Hz. Meryem'e Mesih'i Nefheden Ruh Kimdir?
123. Hz. Musa ve Hitabet
124. Hz. Süleyman'ın (as) Tebessümü
125. "İçki İçenin Kırk Gün Namazı Kabul Olmaz" Diye Bir Hadîs Var mıdır?
126. İhlasla Okunan Kur'ân
127. İhsan Sırrı
128. İki Doğu ve İki Batı



129. İktiran ve İllet
130. İlahî Tecellilere Ma'kes Ruhlar
131. İlâhî Televvünatı Yakalayabilmek
132. İlgi Zaafı Artırır
133. İlim
134. İlim Adamı Yetiştirmek
135. İman ve İrade
136. İnandırma
137. İnce Bir Mesele
138. İnşâallah-Mâşâallah
139. İnşirah-ı Sadr
140. İran
141. İslâm
142. İslâm Kıyamete Kadar Bâkidir
143. İslam ve Batı
144. İslâm'da Örtülü Ödenek
145. İslamın İstikbali
146. İsmet
147. İsrailoğulları Hakkında Bir Mülahaza
148. İstikbalden Haber Verme
149. İstikbale Ait Haberler
150. İtikadi Mezhepler Arasında Bir Nüans
151. İttifak Üzerine
152. Japonya İstikbal Vaat Etmez
153. Kâbe'yi Ortadan Kaldırsak...
154. Kabul Gören Duâ
155. Kaçak Su ve Elektrik
156. Kadavralar ve Tıp Eğitimi
157. Kadere İtiraz
158. Kaderin Bir Cilvesi
159. Kadı Beyzavî'nin Tefsiri
160. Kadınlar Hacca Gitmeli mi?
161. Kahkaha Üzerine



162. Kaht-ı Rical
163. Kâinatta Allah'ı Gösteren Deliler
164. Kalp Balansını Kontrol
165. Kârun'un Yere Batması
166. Kayyimlik
167. Kendi Kültürümüzden Uzaklaştık
168. Keramet
169. Keşf ü Keramete Talip Olmak
170. Keşke Unutulup Gitseydim
171. Keyfiyet ve Kemmiyet
172. Kış Ne der?
173. Kibirlinin Kalbine İman Girmez
174. Kitap Yazmada Bir Ölçü
175. Konsantre
176. Kölelik Müessesesi Üzerine
177. Kudsî Mekânları Tercih
178. Kul Hakkı Adına Bir Ölçü
179. Kunut Duaları Ayet midir?
180. Kur'ân Ayetlerinde Siyâk ve Sibak
181. Kur'ân Okumanın Kazandırdıkları
182. Kur'ân Üzerine Mülâhazalar
183. Kur'ân'daki Kıssalara Bakış
184. Kur'ân'ın Hatmi
185. Kur'ân'ın Psikolojik Tefsiri
186. Kurbiyet
187. Küçük Günahlar
188. Lut Kavmi'ne Ne Oldu?
189. Luti Tabiri Kullanılır mı?
190. Mahcûbiyet
191. Manevî Bir Hastalık
192. Marifet-i İlahi
193. Mazi ve Âti
194. Maziye Kader Açısından Bakılmalı



195. Medreseler ve Bir Hakikat
196. Mescid-i Kuba ve Bir Ölçü
197. Mesihiyeti Temsil
198. Mimârî Anlayışımız
199. Misli Sebkat Etmeyen İllet
200. Mukaddesat Tanımazlarla Münasebet
201. Murâkabe İnsanı
202. Musikî
203. Mustafa Sabri Efendi'nin Reddiyesi
204. Mustafa, Efendimizin (sav) İsimlerinden midir?
205. Mute, Bir Halid (ra) Günüydü
206. Muvaffakiyete Doğru
207. Mübalağa
208. Mübarek Geceler
209. Mücedditler Arasındaki Farklı Görüşler
210. Müçtehit Geçinenler
211. Müçtehitlerin Hükümleri Arasında Tercih
212. Müezzinlik
213. Mükemmel Fert
214. Mü'minin Teslimiyet Anlayışı
215. Nakilcilik Bir Ölçüde İlhamı Öldürür
216. Nasıl Yaşarsanız Öyle Ölürsünüz
217. Nebi ve Veli
218. Nebiler ve Seçkin Ruhlar
219. Neml Sûresi'nin Günümüze Bakan Yönleri Nelerdir?
220. Niyet
221. Onulmaz Kanser
222. Osmanlı Padişahlarının Lüksü
223. Osmanlı ve İslâm
224. Otopsi
225. Ölümden Müteessir Olunanlar ve Vazifelerimiz
226. Öşür ve Arazi Hukuku Üzerine
227. Perde ve Biz



228. Risâle-i Nur
229. Risâle-i Nur'da Hakîm ve Râhim İsimlerinin Tecellisi
230. Risale-i Nurlarda Gramer Kurallarına Uygunluk
231. Rububiyetin Tecellisi
232. Ruhanilerin Görmesi
233. Ruslar ve Türkler
234. Rüyalar Biraz da Ruh Haletine Bağlıdır
235. Sadakat ve Sebat
236. Sağcılık, Solculuk ve İslâm
237. Salâ Okuma
238. Sanat Allah İçindir
239. (sav) ve (sas) İbarelerinin Yazılışı
240. Secde
241. Sefer Bir Nev'i Azaptır
242. Seyr ü Sülük Mertebeleri
243. Sihirbazların Ölümü
244. Sistemin Gedikleri
245. Sosyalizm Yumuşuyor
246. Sosyolojik Değerlendirmeler İle İlgili Bir Mülahaza
247. Su-i Zan Ettiğimiz Kimselerin Arkasında Namaz Kılabilir miyiz?
248. Sulh
249. Şark Üniversitesi
250. Şehadet Arzusu
251. Şeytanın Allah Demesi
252. Şiir Tahlili
253. Şirk
254. Taaccübdeki Sır
255. Tabii Seyri İçinde
256. Tahrifin Boyutu
257. Takatten Fazla Yük
258. Tarafsızlık
259. Tarih Yapmak ve Yazmak
260. Tecelli ve Zuhur



261. Tedmir ve İrade
262. Teknik ve Teknoloji
263. Teknikte Avrupa'ya Yetişebilir miyiz?
264. Temel Mühimdir
265. Temessül
266. Temsil Noktası
267. Teokratik Düzen
268. Tertip ve Düzenin Dili
269. Tesbih
270. Teşebbuh
271. Tevazu ve Müsamaha
272. Tevhid-i Ulûhiyet, Rububiyet ve Ubûdiyet
273. Topluluğun Kabulü
274. Tufan Hâdisesi Üzerine
275. Türbeler Üzerine
276. Ulü'l-Emr'e Dair
277. Üç Sınıf İnsan ki...
278. Üçler, Yediler, Kırklar
279. Vakar
280. Vâkıa Sûresi ve Fakirlik
281. Velayet ve Keramet
282. Yabancı Kültür Çare Değil
283. Yahudiler
284. Yahudiler ve Zillet
285. Yeni Dünya Düzeni
286. Yeniçeri ve Merhum Necip Fazıl
287. Yeniden Diriliş
288. Yıkılış Dönemimizden Bir Kesit
289. Zaaflara Karşı Direnme
290. Zaman Tarikat Zamanı Değil, Hakikat Zamanıdır
291. Zenginlikle Gelen Gaflet
292. Zikr-i Cehrî, Zikr-i Hafi
293. Zulüm Devam Etmez



Abbasi Döneminin Mütercimleri
Abbasi saraylarında birçoğu yabancı olan mütercimler vardı. Bunlar

yaptıkları tercümelere kendi düşüncelerini de katmış olabilirler. Katmamış
olsalar bile, yine de Eflâtun ve Aristo'nun düşünceleri İslâm ilâhiyat düşüncesi
içine girip bulaşmış olabilir. Bu açıdan denebilir ki; belli bir dönem itibariyle
sadece tercümeler değil, telif eserler de bir hayli bulanmıştır.



Acbü'z Zeneb
Bediüzzaman Hazretleri, acbü'z-zeneb mes'elesine, hafiziyyet ve inşa etme,

yani haşirde yeniden dirilme mevzûunu işlerken temas etmektedir. Üstad'ın
anlattıkları açısından acbü'z-zeneb insanın genleri, kromozomları veya herhangi
bir uzvu olabilir.

İmam-ı Gazali gibi ruhçuluk yanı ağır basan ve 'Madde esassızdır' diyen
alimlerin görüşü esas alınarak bir değerlendirme yapılacak olursa, acbü'z-
zenebi, insan yapısının plânı olabilecek madde ötesi bir şey olarak anlamak da
mümkün.



Adn ve Firdevs Cenneti
Hadislerden anlaşıldığına göre, Adn cenneti, cennet nimetlerinin

hepsinin toplandığı bir yerdir. Bazı hadîslerde ise Firdevs cennetini isteyin'
buyuruluyor. Bunu nasıl te'lif edebiliriz?

Adn cenneti, bütün cennet nimetleri ile dayalı-döşeli bir yerdir. Firdevs
cenneti ise, (cenneti piramit gibi farz edersek) bütün cennet mertebelerinin
birlikte müşahede edileceği en yüksek bir yer ve uç noktadır.

Bazı insanlarda cismanî hevesler inkişaf eder. Onları şâirâne ilhamlar ve
ruhun istifade edeceği zevkler pek alâkadar etmez. Bu açıdan Adn cenneti
üstündür. Bazılarında ise rûhî hevesler, duygular inkişaf etmiştir. Ruhânî
halleri arzu ederler. Onlar için yeme, içme, huri vs. pek önemli değildir. Bu
açıdan da Firdevs cenneti üstündür.

Geçmiş ümmetlerde gaybe iman, ümmet-i Muhammed'e nispeten çok az
gelişmiştir. Onlarda nazarî ilim daha galipti. Bu noktadan, bir bakıma
cismaniyet cenneti diyebileceğimiz Adn cenneti, diğer ümmetlerin ufuk
noktasıdır. Buna karşılık, Muhammed Ümmeti, gaybe imanda çok derinleştiği
için, onlara da Firdevs cenneti hedef olarak gösterilmiştir.'



Ağaç Dikmek
Ağaç dikmek, bende ızdırap derecesine varan bir arzu ve iştiyaktır.

Memleketimin verimli arazilerini böyle çorak görünce çok üzülüyor ve
üzüntümü ifade edecek kelime bulmakta zorluk çekiyorum.

Bence, çeşitli vesileleri değerlendirerek bu milletin her ferdine ağaç
diktirmek gerekiyor. Mesela, evlenen her çifte, askere giden her gence, liseden
mezun olan ve ayrıca üniversiteyi kazanan her talebeye, vazifeye başlayan her
memura, bir işe giren herkese, emekli olan bir insana.. ağaç diktirmeli ve bu bir
ahlâk haline getirilmelidir.

Ayrıca, hapishanelerde bulunan mahkûmlar, kabiliyetlerine göre belli
işlerde istihdam edilmeli, böylece bir yandan üretmeyen tüketiciler olmaktan
çıkarılıp, onca iş gücünün zayi olmasının önüne geçilirken, diğer yandan da
meslek sahibi insanlar haline getirilmelidirler.



Ahir Zamanda Diriliş ve Kadir İsminin Tecellisi
Kadir isminin dünya ve ahirette tecellisi farklı farklıdır. Dünya; darü'l-

hikmet, ahiret ise darü'l-kudret olduğundan, ahirette Cenâb-ı Hakk'ın Kadir ismi
sebepler perdesi olmadan doğrudan doğruya tecelli edecek ve orada tamamen
kudret hakim olacaktır. Hadîste de ifade edildiği gibi, istenilen her şey anında
yerine getirilecek ve insan arzu ettiği her şeye nail olacaktır. Kudretin ahiretteki
bu tecellisi dünyada tecelli etmeyeceği mânâsına gelmez. Zira dünyada Kudret,
hikmet perdesi altında zuhur etmektedir. Dolayısıyla da bizler dünyada eşya ve
hâdiseleri sebepler perdesi altında temâşâ etmekteyiz. Oysa ki bu perdelerin
verasında asıl icraatta bulunan yine Allah'ın Kudreti'dir.. Şimdi bu açıklamanın
ışığı altında mevzuu tahlil etmeye çalışalım.

Bizler sebepler aleminde yaşadığımızdan dolayı, istikbale ait vereceğimiz
hükümlerde veya değerlendirmelerde de tenasüb-i illiyet' prensibine göre
düşünüyor ve hüküm veriyoruz. Bundan dolayıdır ki henüz sebepleri ortaya
çıkmamış pek çok meseleyi daha gelişme sürecinde iken henüz göremiyoruz.
Ancak netice zuhur ettikten sonra onlara aklımız eriyor. Meselâ: Müslümanlığın
-hal-i hazırda içinde bulunduğu durum itibariyle- bir gün dirileceğini, herkesin
Müslümanlığa iltihak edeceğini, Hristiyanlığın dahi İslâm'a sığınacağını
çoğumuzun aklı almıyor. Çünkü, günümüzde Müslümanlar hakkında pek çok
plan ve entrikalar düzenleniyor, bizim de mevcut potansiyel güçle bunlarla
mücadele edip, galebe çalacağımıza ihtimal verilemiyor.

Bu durum aynen Rûm Sûresi'nde ele alınan, Rum'ların İran'lılara galebe
çalacağının müjdelenmesi hâdisesine benzemektedir. Evet, o zaman da böyle
bir galebe mümkün görülmüyordu. Çünkü, Rumlarla İranlılar arasına kesinlikle
kuvvet dengesi yoktu. İnsanlar hâdiseleri sadece sebepler açısından
değerlendirdiklerinden sebepler alemine zuhur etmemiş ama, gelişme vetiresine
girmiş böyle bir realiteyi göremiyorlardı. Bu sûre ile Cenâb-ı Hakk onlara, şu
hakikatı hatırlatıyordu: bir gün gelecek Müslümanlar mutlaka Sasani ve
Rum'lara galebe çalacaklar!

Bugün için de yine ilhad dünyasıyla Müslümanlar arasında kuvvet dengesi
yok. Çünkü, Müslüman ülkelerde hayatî ehemmiyeti olan pek çok müesseseye
Müslüman olmayanlar hâkim. Bütün bunlara rağmen, Müslümanların
cephesinde de kâfirlerin hiç de tahmin etmedikleri gelişmeler ve inkişaflar
oluyor. Zaten onları korkutan da işte bu türlü faaliyetlerdir.



Onlar bizden değil, Müslümanlığın tekrar ihya edilmesinden korkuyorlar. Bu
sebeple bilhassa bugünlerde,'Havkale' adını verdiğimiz 'La havle ve la kuvvete
illâ billâh'ı laâkal günde beşyüz defa tekrar etsek de yine az sayılır.



Ahir Zamanda İstanbul'un Fethi
Ahir zamanda İstanbul'un fethi meselesini nasıl anlamalıyız?

Ahir zamanla ilgili hadîslerde, İstanbul'un fethi ile Deccalın çıkması
arasında bir haftalık mesafe olduğu ifade ediliyor. Bu fethi, o zaman İstanbul
kimin elinde ise, onlardan geri alma şeklinde anlamalı. Dahilden piyonların
elinde ise, bu manen onlardan halâsı, Bizanslıların elinde ise onlardan. Yoksa
top-tüfek ile, Çandarlılarla, Zağanoslarla, Fatihlerle yeniden bir fetih olacak
diye anlamak uygun değildir.



Ahirette Karâbet
Bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz (sav), kızı Hz. Fatıma'ya hitaben,

'Nefsini Allah'tan satın almaya bak! Allah katında senin nâmına hiçbir şey
yapamam' buyururlar. Bu hadis-i şerifi nasıl anlamalıyız?

Bu hadîste anlatılmak istenen, 'İnsan için çalıştığından başkası yoktur'
âyetinde de buyurulduğu üzere, kişinin kurtuluşu için çalışmanın esas
olduğudur. Evet insan, Efendimiz'in (sav) çok yakını da olsa, şahsî
sorumluluklarını yerine getirememişse kurtulamaz.

Öte yandan, Hz. Ali (ra), Ebû Cehil'in kızı ile evlenmek isteyince, Efendimiz
(sav) bu defa, 'Ahirette bütün nesepler kesiktir, benim nesebim müstesnâ'
buyururlar. Bu hadis-i şerifte anlatılmak istenen de, Ahirette dînî ve nesebî
yakınlığın sadece Efendimiz'e (sav) ait olduğudur. Bu gerçeğin farkında olan
Hz. Ömer, dînî yakınlığa nesebî yakınlığı da katmak için, Efendimiz'in (sav)
soyundan biri ile evlenmek istemiş ve bu arzusunu yıllar sonra Hz. Ali'nin kızı
ile evlenerek tahakkuk ettirmiştir.



AIDS ve Şehitlik
Bir insana AİDS virüsü, gayr-i meşru yollar dışında kaza ile veya kan nakli

gibi endirekt yollarla bulaşır ve insan da bundan ölürse, bu takdirde şehit olur.
Kaldı ki bu hal, insanlar içinde utanılacak bir husustur. Zira onun hakkında
zihinlerde hep kirli bir soru kalacaktır. Gerçi şehitlik, makam olarak çok
büyüktür; fakat, kimse böyle bir şekilde şehit olmayı arzu etmez. Cenab-ı Hakk
bizleri dünya ve ukbada utandırmasın. (Amin)



Akibet Korkusu
İbrahim Nehâî, Esved bin Yezid en-Nehâî, Alkame, Ebu Hanife gibi şahıslar
akıbetlerinden endişe ediyorlardı. Sabahlara kadar damın üstünde ibadet eden
Esved vefat edince, onu rüyada görüyor ve soruyorlar: "Allah sana nasıl
muamele yaptı?" Cevap veriyor: "Neredeyse peygamberlerle beraber
haşredecekti." Buna rağmen, bu zatlar hayatları boyunca kabre imansız
gitmekten korkmuşlardı.

İnsana şans bir defa verilmiştir. O, okunu bir defa atacak, 12'den vuracak ve
kurtulacaktır. Yoksa vay haline!..



Akika
Akika'da çocuğun saçının kesilmesinin sebebi nedir?

Bu işin poliklinik bir tespitinin yapılması lazım.

Zekât, nasıl malın sigortasıdır; saçının ağırlığınca altın tasadduk edilmesi
de, bir nevi çocuğun sigortasıdır. İnşaallah onu belâ ve musibetlerden korur.

Sadece bir tefe'ül yani, hayra yorma, hayır dileme olabilir.

 



Allah(cc) Halim'dir
Allah (cc), kullarına devamlı Halîm olarak muamele eder. Meselâ, Suheyl

İbn Amr veya Esid İbn Attab Müslüman olmadan evvel söylediği şiirlerle
İslâmiyete karşı hep cephe oluşturmuş biri. Hz. Ömer, Efendimiz'den, ona
haddini bildirmek için izin ister fakat, Efendimiz (sav) "Hayır, o bir gün seni
memnun edecek" cevabını verir. Efendimiz'in vefatını müteakip Hz. Ebu Bekir
galeyana gelen halkı Medine'de yaptığı o tarihî konuşmayla yatıştırdığı gibi,
Suheyl İbn Amr da Mekke'de bu tür bir konuşma yaparak önemli bir hizmet ifa
etmişti. Demek ki, Allah (cc) onun temerrüdüne 5-6 sene sonra yapacağı
hizmetlerden dolayı mehil vermiş ve böylece bize "Halîm" isminin
tecellilerinden televvünler göstermek istemişti.



Allah'a Ulaşma Yolları
Aşk yolu, acz-fakr yoluna biraz muhalif gibidir. İnsan, perde halinde açılan

menfezden Allah'a bakabilir. Aşk'ta, acz u fakrın insan ruhuna kazandırdığı hiç
olma haletini kaybetme söz konusu olabilir. Aşkta ikilik vardır fakat, varlığı
nefyetme yoktur.

Tabii ki bütün bunlar, vicdanlarında Allah'a kurbiyete erememişler için
tantanalı sözler. Bence insan Allah'a aşk, şevk, cezb u incizab ve acz u fakr gibi
yüzlerce yolla ulaşabilir. Bazıları vicdanında duyarlar ama, bunu ifade
edemezler. Zira o, 'hal' dir ve o hali kelimenin dar kalıpları istiap edemez.



Altın Kanal-Zift Kanal
Efendimiz (sav), bir hadis-i şeriflerinde, "Benim soyumda sifah (zina)

yoktur. Ben, hep nikâhtan geldim" buyururlar. Diğer bütün nebîlerin nesebi de
aynıdır. Fakat, kefere ve fecerenin soyu için aynı şeyi söylemek mümkün
değildir.



Amel-i Salih, Cennet ve Cehennem Münasebeti
Susamış bir köpeğe su içiren fahişe kadının cennete girmesini, kediyi

hapsederek ölümüne sebebiyet veren abide-sâcide kadının cehenneme
girmesini nasıl anlamalıyız?

Bir kere bu bir kader-i ilâhîdir. Bizler Aynştayn'ın nazariyesini bile
anlamakta güçlük çekiyor, hatta çoklarımız itibariyle anlayamıyoruz da,
Allah'ın ilm-i ezelîsi ve onun belirlenmiş bir tablosu olan kader hakkında nasıl
hüküm verebiliyoruz. Nasıl oradaki takdire ve bu takdirin sebep veya
hikmetlerine muttali olabiliriz ki?

İkinci olarak, o bağiye fahişe kadın, kim bilir hangi toplumun ne tür bir gadri
ile bu kötü yola itilmişti. Kim bilir ne tür zorlamalar veya komplolarla kendini
o vadide bulmuştu. Aslında, her susayan köpeğe su içiren bağiye, fahişe cennete
girmez ama, bu kadın belki, içi ızdırapla doluydu.. iki büklümdü.. hacaletaver
bir hayat yaşıyordu ve susuz köpeğe su içirmesi ile -tabir caizse- Rahmet'in
bam teline dokundu ve affedildi. Evet, bağiyenin ızdıraptan çatlayan sinesi ile,
Allah'ın rahmeti bir vahidin iki yüzünden ibarettir. Bakınız, tevbe nasıl içte
duyulan nedamet ve ızdırabın dışarıya sözle yansıması ve estağfirullah' ile
seslendirilmesidir. Aynen öyle de pişmanlığı doruk noktaya ulaşmış, gönlü
kalaklar içinde bir kadın, susuz köpeğe su içirmesi ile rahmet serasına sığınıyor
ve cennete giriveriyor.

Bunun tersi de gadabullahtır. Yani kediyi hapsederek, acından onun ölümüne
sebebiyet veren kadın. O abide-sacide olmasının yanında, zulüm üstüne zulüm
işlemiş bir kadın olabilir. Yoksa her kediyi hapseden ve ölümüne sebep olan
cehenneme girmez. Ama bu kadının, kediyi hapsetmesi, bardağı taşıran son
damla olmuş, gadabın bam teline dokunmuş ve cehenneme girmiştir.

Evet, meselelere böyle ilm-i ilâhînin taalluku açısından bakmak lazımdır.
Şunu da unutmamalı bunlar Allah için mücbir (zorlayıcı) sebepler değildir
çünkü:

'Ona kimse cebriyle bir iş işletemez asla
Ne kim kendi murad eder vücuda ol gelir billah.'

Öyle ise olsa olsa, bunlar şart-ı adi olabilir. Kaldı ki, zaten Allah
hükümlerini o şart-ı adilere göre vermiştir.



Arzu ve İstekler Birer İmtihandır
İnsan, dünyada kendisine verilen her şeyle imtihan olur, meselâ, aile de,

imkân da, çocuk da böyle birer imtihan unsurudur.

Kur'ân-ı Kerim'in beyânına göre, Hz. İbrahim ve Hz. Zekeriya'da çocuk
sahibi olma arzusu vardı. Hz. İbrahim'ın (as) ve zevcesinin böyle bir arzu
taşıdığını, meleğin gelip de kendilerine çocuk müjdesi verdiği zaman
gösterdikleri sevinçten anlıyoruz. Hz. Zekeriya (as) ise, bu arzusunu açıktan
izhar buyurmuştu. Neticede, hem Hz. İbrahim (as), hem de Hz. Zekeriya (as)
çocuklarıyla imtihana tâbî tutuldular.

Hz. İbrahim (as), isteğini içinde tuttuğu için, çocuğunu kesme emriyle
imtihan olundu. Hz. Zekeriya (as) açıktan istekte bulunduğu içindir ki, hem
kendisi, hem de oğlu Hz. Yahya (as) Yahudiler tarafından kesilmekle imtihana
tâbi tutuldu.

Herkesin imtihanı, kendi seviyesine göredir, mukarrebinin tâbi tutulduğu
imtihan, herkesinkinden daha çetindir.



Asfiyalar
Halk arasında Asfiyâ diye meşhur olanlar var, bunlar kimlerdir ve temsil

ettikleri makamlar nasıldır?

Bunlar perdesiz, hailsiz Hakk'a nazır ve ilâhî tecellilere aşinadırlar. Eskiden
kalelerde her ayın doğuş noktasını görebilmek için bir menfez tespit edip gedik
açarlardı. İşte Asfiyâ da, Hakk'a karşı böyle bir rasat kabiliyet ve imkânıyla
serfirazdır. Sizin en pes dediğiniz şeylerde bile onlar Hakk'ın tecellilerini
görürler. Bunlarda ilk mevhibe, cebrîdir de, ama sonra inkişafla, iradeleriyle
de Halık'a açılırlar. Hakka açık olunca, mülk âlemini seyrettikleri gibi, melekut
âlimini de her zaman temâşâ edebilirler. Bu müşahede ve seziş firasetten farklı
bir şeydir. Zira, ferasete bazen tecrübe ile ulaşılabilir.



Ashab-ı Bedr
Ashab-ı Bedr'in hususiyetleri nelerdir?

Ashab-ı Bedr, harbin hiç bilinmediği bir devirde harp etmişlerdir.

Bu hususta ana-baba engelini dinlememişler, hatta aşmışlardır.

Bedr'e harp için değil, Suriye'den gelmekte olan Kureyş kervanını takip için
gitmişlerdi. Karşılarına harp çıkınca, bundan çekinmemişlerdi.

Ölüme seve seve koşmuş neticede öyle bir makam kazanmışlardı ki, bu
onları kıymetler üstü kıymete ulaştırmıştı. Allah da, sonraları, onlara hep bu
noktadan bakmış ve nazara vermişti.

Ama meseleyi harbin çetinliği açısından alacak olursak, Yermuk, Hendek
vak'aları daha çetindir.



Aşk
İnsanı Cenab-ı Hakk'a ulaştıran yollardan biri de Aşktır. Aşk, beş duyunun

dışında cereyan eden bir vak'adır. Aşk yolu, caziptir çekicidir. Bu yola girip de
dönen olmamıştır. Bunun için, aşktan çok misal verilmiştir. Bir kere, aşk
yolunda mahbûbda kusur aranmaz. Sonra aşkla ulaşılan cezbe gider ilâhî
incizaba dayanır. Derken kul bir hamlede Allah'a ulaşır.

Yaşadığımız devir arızalı bir devirdir. 'Allah' deyip de burnunun kemikleri
sızlayan insan, ne kadar da az..



Atâ, Kaza, Kader Münasebeti
Atâ kazaya tesir eder. Kaza da kadere. Meselâ, âsi bir insan belayı hak ettiği

bir anda, Allah'a döner ve günahlarından istiğfarda bulunur. İşte, Allah (cc) bu
anda "atâ" sı ile kazayı durdurabilir. Ama unutmayalım, "atâ" Allah'ın
ihsanıdır. O, Rabbin hoşuna gidecek amellerle serfiraz olan kişilere verilir.



Ayasofya Gerçeği
İstanbul'un fethi, Ayasofya'nın fethidir; tersinden ifadesiyle, Ayasofya'nın

fethi, İstanbul'un fethini gerektirir. Bu gerçeği iyi bilen Fatih, fetihten sonra ilk
iş olarak Ayasofya'yı ele almıştır. Aynı çerçevede, Ayasofya'nın müzeye
çevrilmesi de, Hilâfet'in kaldırılmasını takip eden yıllara rastlar. Bu sebeple
denebilir ki, Ayasofya'nın aslî fonksiyonuna döndürülmesi, Müslümanlar için
âlem-i İslâm çapında bir fâl-i hayr sayılabilir. Fakat bu iş, şuurlu bir toplum
ister; yani Fatih çapında liderler, Ulubatlı çapında da erler..



Ayetlere Muhatap Olmak
'O ettiklerine sevinen, yapmadıkları şeylerle övülmeyi sevenlerin, azaptan

kurtulacaklarını sanma. Onlar için acı bir azap vardır.'

Bu ve benzeri bazı ayetler, her ne kadar ehl-i kitap hakkında inmiş ise de,
bizim de onlardan alacağımız dersler vardır. Ömer b. Abdülaziz, bazı ibret
ayetlerini sabahlara kadar okuyup ağlardı. Halbuki, bu ayetlerin bazıları
müşrikler hakkında nazil olmuştu. Fakat o, Kurân'ın her ayetine kendini muhatap
görüyor ve kendine hitap ediyormuş gibi değerlendiriyordu. Bizden önceki
ümmetler hakkında nazil olan hükümler -eğer nesh olmamışlarsa- bizim de
şeriatımızdır. O halde, bu ayetlerin bizlere de anlatacağı birtakım hususlar
vardır. Bizler peygamber olmadığımız halde, ayrıca Kur'ân'ı sanki bize nazil
oluyormuş gibi okuyup anlamaya çalışırsak Kur'ân'ı anlamanın ilk basamağına
adım atmış sayılırız.

İnsan, Kur'ân'dan, kendisini sorgulayacak şeyleri araştırmalı ama, kat'iyen
ümitsizliğe de kapılmamalı. Zira ümitsizlik, bir kâfir sıfatıdır. İnsan en iyi
amellerinde bile bir bit yeniği aramalı, kesinlikle Allah'a karşı emniyet tavrı
içine girmemelidir.



Az Yemeli
Çok hareketli olmayan bir insanın, günde 800 kaloriye ihtiyacı vardır. Bu

ise, bir öğünde yarım dilim ekmek, 2 köfte, bir kibrit kutusu kadar da peynir
eder. Fazlası yüktür. Az yemeli. Zira çok yiyenin, Allah ile münasebetinin
kuvvetli olması düşünülemez.



Balıkların Yenmesi
Denizde veya belli havuzlarda domuz yağı katılmış yemle beslenen

balıkların yenmesinde mahzur yoktur. Çünkü bu yem, balıkların vücudunda
belli istihalelere, yani kimyevî değişikliklere uğrar. Şu kadar ki, nasıl
sokaklarda salma gezen hayvanlar boğazlanmadan önce birkaç gün bekletiliyor,
öyle de, necisü'l-ayn yani tabiatıyla pis bir şey yiyen balıklar da bir-iki gün
bekletilmelidir.



Basının Durumu
Türkiye'de basın denince akla gelen ilk kelime gazetedir. Ama, son

zamanlarda sayıları oldukça kabaran haftalık veya aylık aktüel dergileri de
şimdilerde düşünebiliriz. Ancak, ister gazete isterse bu dergilerde müşterek bir
husus vardır ki bence çok önemlidir. O da şudur:

Bilhassa Türkiye'de basın, muhtevadan oldukça yoksundur. Zaten on senedir
tirajın aynı rakamda donması da bunun açık bir göstergesidir.

2,5-3 milyona yakın insan, ister istemez günlük okuma ihtiyacını bu
gazetelerden karşılamaktadır. Gazete tercihinde eski alışkanlıkların tesirini
görmezden gelmek yanlıştır. Ama yine de, okuyucunun alışkanlık yerine kalite
ve muhteva zenginliğine yönelmeye başladığını söyleyebiliriz. Bu durumun gün
geçtikçe daha da net ve kesin bir tavır halinde ortaya çıkacağına inanıyorum.

Muhtevasıyla gerekli seviyeyi yakalayan gazetelerdir ki, gelecekte yaşama
hakkını elde edeceklerdir. Tirajları şu anda kabarık olsa bile, muhteva fakiri
gazetelere gelince, bunlar ister kısa, ister uzun vadede ama mutlaka bir gün
silinip gideceklerdir.

Belki de birinci gruba 'ZAMAN' ve emsali; ikinci gruba bazı süper
görünümlü gazeteler örnek teşkil edecektir.

Ne diyeyim? Bekleyelim, görelim..



Batı Şoku
Osmanlılar'ın son döneminde Batı'dan yediğimiz darbe tesirini her alanda

göstermiştir. Meselâ, düyûn-u umûmiye'nin gırtlağımıza bastığı dönemde,
Dolmabahçe Sarayını inşâ etmek hiç de akıllıca bir iş değildi. Fakat, İngiliz
Kraliyet Sarayını ve benzeri eserleri görünce, aşağılık duygusu ile
Dolmabahçe'yi yapmaya koyulmuşuzdur. Rica ederim, zirvelerde dolaştığımız
yıllarda hiç böyle duygulara kapılmış, böylesi yapılar inşâsına girişmiş
miydik? İşte Fatih, işte eski payitaht! Tarih, İstanbul'da, "bu, Fatih'in sarayıdır"
diyeceği bir bina gösterebilir mi?



Batı'nın Çöküşü
Devletlerin çöküş süreci, ömürleri ile doğru orantılıdır. Yani, nasıl 70 yıllık
ömrü olan bir insan 45-50 yaşından sonra çöküş sürecine girer ve bu süreç 20-
25 yılda tamamlanır, aynen öyle de, 600-700 yıl ömür sürmüş ve hep
zirvelerde dolaşmış devletlerle, ömrü 150-200 seneden ibaret devletlerin
çöküş süreci bir olmaz. Osmanlı Devlet-i Âliyesi'nin çöküş süreci Kanûnî'den
sonra 1600'lü yıllarda başlamış ve yaklaşık 300 yıl devam etmiştir.

Bugün, Amerika ve Avrupa tarafından temsil edilen Batı zihniyeti ve Batı
hükümranlığının başlangıcı Rönesans'a kadar gidiyorsa, yıkılışı da yılları
alabilir demektir. Yıkılma emarelerine gelince, onlar çoktan ortaya çıkmış
sayılır...



Bazı Hasletlerin Kazanılması
Vicdânî tecrübem ile sâbittir ki, bazı hasletlerin kazanılması için bazen 40

yıl amel etmek kâfi, gelmeyebilir. Buna karşılık, bazı hasletler de vardır ki, 40
günde inkişaf ederler. Meselâ, Allah'a imanın kalbimize tam manâsıyla
oturması ve günaha girmenin, cehenneme atılıyor gibi ona kerih gelmesi için
bazen 30-40 senelik ibadet ü tâate ihtiyaç olabilir.



Bazıları Sünnet-i Gayr-i Müekkedelerin Terkinde
Bir Şey Gerekmez Diyorlar. Doğru mudur?

Efendimiz (sav), başladığı bir ibadeti hayat-ı seniyyeleri boyunca hiç terk
etmemiştir. Bir cemaat gelmiş, öğleden ikindiye kadaneden onu meşgul etmiş,
o, öğle sonrası kılınan iki rekat namazı ikindiden sonra kaza etmiştir. Halbuki
bütün mezheplerin icmaı ile sünnet kaza edilmez. Demek ki, onda çok ciddi bir
disiplin ruhu vardı ve başladığı bir ibadeti sonuna kadar götürmek istiyordu. O
kadar ki, teheccüd kılamadığı zamanlar, onu da kaza ediyordu. Ta ki, hayatında
ibadet adına bir boşluk oluşmasın.

İkindi ve yatsının ilk sünnetlerine fazilet nev'inden çok teşvik vardır.
İkindiden önce 2 veya 4 rekat sünnet kılınır; Hanefiler 4, diğer mezhepler 2
rekat kılarlar. Fakat, birisi ikindinin sünnetini hiç kılmıyorsa, gıyabında niye
kılmıyor deseniz gıybet etmiş olursunuz. Zira, bunlar farz değildir.

Yatsı namazına gelince:

Yatsı namazından önce bugünkü anladığımız manâda bir sünnet yoktur.

Akşam namazından sonra 6 rekatlık bir nafile namaz vardır. Bunun ikisi
sünnet, dördü evvabin olabilir.

Akşam ile yatsı namazları arasında kılınacak yirmi rekat namazın sevabıyla
alâkalı hadis var. Aslında bu, akşam ve yatsı namazlarının toplamıdır.

Şafiî mezhebinde 'Her ezanla kamet arasında namaz vardır' hadisine
dayanarak akşam namazının farzından evvel kılınan iki rekatlık bir namaz
vardır.

Netice: Yatsıdan önce umûmî manâda bir namaz vardır. Fakat yatsının dört
veya iki rekatlık ilk sünneti vardır derseniz kitabî konuşmamış olursunuz.



Bediüzzaman ve Cemaat
Hz. Bediüzzaman'ın yaşadığı devrede cemâat çok önemliydi. O kadar ki,

onun kazanına atılan her şeyin buharı 'cemaat' diye tüterdi. Meselâ, 'Mesihiyet,
Mehdiyet' diyene, o 'şahs-ı manevî' derdi. Kendisine, 'Rüyada sizi Efendimiz'in
yanında gördük' deseler, o yine, 'şahs-ı manevî' derdi. O kadar ki, şahsıyla
temsil edilen hakikatler için bile 'şahs-ı manevî' diyerek, kendini geri çeker ve
hep 'adî bir tercüman' olarak görünmeye çalışırdı.



Belâ ve Musibetler Karşısında
Bu dünyada çeşitli belâ ve musibetlere uğrayanlar, maruz kaldıkları bu belâ

ve musibetler karşılığında ahirette kendilerine verilen cennet meyvelerini
görünce, Keşke belâ ve musibetlerimiz daha çok olsaydı!' diyecekler. Ne var
ki, belâ ve musibet istenilemez. Belki, 'Dünyada ve ahirette hasene ver
Allah'ım' denilmesi daha uygundur.

Belâ, musibet ve sıkıntılarla insan, durulaşacak ve öz haline gelecektir.
Tıpkı tereyağı gibi. O da, yayığın içerisinde bir o tarafa bir bu tarafa çarpar
durur. Sonra da sade yağ olarak topak topak sütün üzerinde belirir. Artık onu
süte karıştırmak isteseniz de karıştıramazsınız. Artık âdetâ 'Ey mücrimler,
bugün ayrılın' sırrı zuhur etmiştir.

Bu öyle bir tasaffi ediştir ki, bu yolla saflaşan mü'minler, cehennemin
üzerinden geçerken, cehennemin 'çabuk geç, ateşimi söndürüyorsun' diyeceği
hadis-i şeriflerde rivayet edilir.'



Benzeyen-Benzemeyen Kesitler
Saadet asrıyla günümüz arasında belli noktalarda benzerlikler olsa bile,

benzemeyen noktalar daha çoktur. Onun için her iki devir de kendi şartlarıyla
ele alınıp öyle değerlendirilmelidir.

Birincisi: Her iki devirde de küfür ve küfran vardır. Ancak Saadet Asrında,
karanlık ile aydınlık en net çizgilerle birbirinden ayrılmıştır. Cahiliye adı
verilen dönemde din olmadığı için diyanet de yoktur. Dolayısıyla insanlarda
dinî duygu ve düşünce adına en küçük bir tezahür ve emare görmek mümkün
değildir. Halbuki günümüzün böyle olduğunu söylemek mümkün değildir. Gerçi
günümüzde de, din bütün üniteleriyle hayata geçirilmese bile, dinî duygu ve
düşünce vardır; ama eksiktir. Öyle ise, din adına yapılacak irşad ve tebliğ bir
daha gözden geçirilerek ona göre tanzim ve tertip edilmelidir.

İkincisi: Saadet asrında din doğrudan doğruya Efendimiz (sav) tarafından
temsil ediliyordu. Dolayısıyla değişik alternatifler yoktu. Peygambere tabi olan
doğru yolda, diğerleri ise bâtıldaydı ve bunu herkes de böyle kabul ediyordu.
Halbuki günümüzde sayılamayacak kadar çok cemaat ve her cemaatin de
kendine göre hizmet metodu var. Bu kadar çok alternatif arasında yapılacak
hizmet de yine bu devrin şartları nazara alınarak yapılmalıdır.

Üçüncüsü: O gün için dinin bütün emirleri orijinaldi. Dolayısıyla sahabi
hep orijinaller kuşağında dolaşıyordu. Bu da onlardaki metafizik gerilimin
canlı kalmasını sağlıyordu. Halbuki günümüzde bu orijinalliği temin için yeni
yeni hizmet yolları ve usulleri keşfetmek lazımdır ki hizmet erleri daima canlı
kalabilsinler ve gevşemeden korunmuş olsunlar.

Dördüncüsü: Günümüz nesliyle sahabi arasında durum ve şartlar itibariyle
bazı benzer noktalar bulunsa bile, benzeyenin benzenene tam olarak ve ayniyet
ölçüsü içinde benzemesi söz konusu olamadığı gibi, onlarla başkaları
arasındaki benzerliklerde de, hiçbir zaman misliyet-i tamme bahis mevzuu
değildir. Bir kere onlara liderlik eden ve öncülük yapan bizzat Efendimiz'dir
(sav). Bu açıdan da onlara benzemek kat'iyen mümkün değildir. Değildir ki,
onlar bu Yüce Başbuğ'un yönlendirmesiyle çok kısa bir zamanda çok büyük
işler başarmışlardır. Öyleki, tarih aynı muvaffakiyeti bir daha ne görmüş ne de
görecektir.

Beşincisi: Her iki döneme ait hasım güçler arasında da farklılık vardır.



Efendimiz (sav) döneminde ilâh kabul edilen putlar vardı. Ve bunlar açıktan
açığa mabut sayılıyorlardı. Halbuki günümüzde insanların serfuru ettiği bir
hayli uydurma ilâhlar mevcuttur. Ama, hiç kimse onlara açıktan açığa ilâh
dememektedir...



Berzah Âlemine Ait Bir Prensip
Melâikenin ve âlem-i berzahtakilerin temessülü, onların, Allah'ın

kendilerine ta'lim buyurduğu bazı isimlerini okumaları sonucudur. Bununla
birlikte, her istedikleri zaman temessül edip, bize görünemez veya bizi
göremezler. Bu da, Allah'ın iznine bağlıdır.



Besmelesiz Et
Hanefî mezhebi, üzerine Allah'ın ismi anılmayan (yani besmele çekilmeyen)

şeyleri yemeyin ayetine ve birtakım hadis-i şeriflere dayanarak, besmelesiz
kesilen hayvanların etlerinin yenilemeyeceğine hükmetmiştir. Buna karşılık
Şafiîler, Buharî'de geçen bir hadîsi farklı yorumlayarak, besmele kasden
terkedilmediği takdirde, hayvan besmelesiz de kesilmiş olsa, yerken besmele
çekmenin yeterli olduğu görüşündedirler.

Buharî'deki hadis şöyledir: Efendimiz'in (sav) Mekke'de bulundukları bir
sırada, etraf kabilelerden Müslüman olan bir topluluk, kendilerine hediye et
gönderir. Besmeleli mi, değil mi belli olmayan bu etin yenilip yenilemeyeceği
kendilerine sorulduğunda, Efendimiz (sav), 'Besmele çekin ve yiyin' buyururlar.
İmam Şafiî Hazretleri bu hadisi mutlak olarak ele alıp, hayvan besmelesiz
kesilmiş de olsa, yerken besmele çekmenin kâfî olduğu neticesini istinbat eder.
İmâm-ı Âzam Efendimiz ise, 'eti gönderen kabile Müslümandı ve ilgili Kur'ân
ayetinden haberdardı. Dolayısıyla, besmele çekip çekmedikleri sadece bir
şüphe meselesiydi şeklinde yaklaşırlar. Allah Rasûlü (sav), hayvanı keserken
besmele çekmişlerdir hüsn-ü zannıyla etin yenmesini buyurdular. Zaten, yemeğe
başlarken besmele çekilir' diyerek, bunun besmelesiz etin yenilebileceğine bir
delil teşkil etmediği hükmünü vermişlerdir.

Müslümana gereken ve yaraşan, dinin en küçük bir meselesinde dahi
hassasiyet göstermektir. O, bir taraftan ferdî hayatında besmelesiz etleri
yemezken, içtimâî hayat adına da ağırlığını koyar ve etlerin 'Besmele' ile
kesilmesi için gereken her şeyi yapar.



Bir Edep Anlayışı
Efendimiz (sav), kendisine karşı ayağa kalkılmasını istememesine ve

"Acemlerin büyüklerine ayağa kalktığı gibi ayağa kalkmayın" buyurmasına
rağmen, Ashâb-ı Kiram kendisine karşı hürmette kusur etmiyor ve ayağa
kalkıyorlardı. Biz de Mevlid-i Nebevî okunurken, "Doğdu ol sâatte ol Sultân-ı
Dîn" denildiğinde "hoş geldiniz" manasına ayağa kalkıyor ve kendilerine karşı
hürmet ve ta'zimlerimizi arz etmeye çalışıyoruz. Evet, bu bir edep anlayışı ve
edep göstergesidir. Dolayısıyla, ihmal edilmemeli ve mutlaka yerine
getirilmelidir.



Bir Hadis
'Allah, kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslâm'a açar...' ayeti

nazil olunca, sahabe-i kiram ile Allah Rasulü arasında şu konuşma geçer.

-Kişinin kalbi nasıl açılır, inşiraha nasıl kavuşur ya Rasûlallah?
-Bu, kişinin kalbine atılan bir nurdur. Onunla kalp inşiraha ve genişliğe ulaşır.
-Bunun emareleri var mıdır?
-Ahiret yurduna yönelmek, aldatan dünyadan yani onun hevesatımıza bakan
taraflarından yüz çevirmek, ölümden önce ölüme hazırlanmak; evet, ebedî
yaşayacakmışçasına dünyaya dalma ve ölümden hoşlanmayıp, dünyaya
yönelme, beraberinde dünyada rezil ve rüsvay olmayı getirir. Allah Rasûlü
(sav) bir başka hadîslerinde buna da temas buyururlar:

-Yemek yiyenlerin yemek kabına saldırdıkları gibi milletlerin dört bir
yandan üzerinize saldırmaları yakındır.
-Ya Rasûlallah bu, o gün sayıca azlığımızdan dolayı mı olacak?
-Hayır, sayıca çok. Fakat sellerin sürüklediği çöpler gibi olacaksınız. Allah,
düşmanlarınızın kalbinden korkuyu gidermiş sizin kalbinize de vehn koymuştur.
-Vehn nedir ya Rasûlallah?
-Dünya sevgisi ve ölümü kerih görme.



Bir Hadis Yorumu
Bir insan ömür boyu cennet ehlinin amelini işler de, son anda cehennem

ehlinin amelini yapar ve cehenneme girer. Bir insan da, cehennem ehlinin
amelini işler de, son anda cennet ehli gibi davranır ve cennete girer' hadîsini
izah eder misiniz?

Bu hadîs-i şerifin birkaç yönü var:

Husûsî dairede şerefsüdûr olmuş, yani, hususi bir veya birkaç kişi için
söylenmiş olabilir.

Gün gelir ki, şartlar çok zorlaşır ve kişi imana girmekten başka yol bulamaz
veya tam tersi olur.

Ahir zamanla alâkalıdır. Çünkü hadîs, fitneler bahsinde geçiyor. 
Her iki durumda da akıbet önemli demektir.



Bir Kafirle Dinine Hizmet İstikametinde
Görüşülebilir mi?

Bir mü'min, ister erkek olsun, isterse kadın, bir kafirle dinine hizmet
istikametinde görüşebilir. Yoksa görüşmesi caiz değildir. 'Sakın zulmedenlere
en ufak bir meyil duymayın. Sonra size ateş dokunur.' (Hud/113) , ayetince O
zalimlere en edna bir meyil dahi olmayacak. 'Müminleri bırakıp kafirleri dost
edinmeyin' (Nisa/144) fehvasınca bunlar dost edinilmeyecek. Yani mesafe
korunacak. Dostluk olmaycak. Ancak tebliğ ve cihad için münasbet olabilir ki o
zaman da tebliğ sevabı alınmış olacaktır. Aksi halde günaha girilmiş olur.

Efendimiz (sav) Hz. Halid'i (ra) Yemen'e göndermiş, arkadan da tebliğ için
Hz. Ali'yi (ra) göndermişti. Refakat eden sahabi buyuruyor ki: 'Halid'le (ra)
Yemen'de 1 ay kaldık, hiçbir şey olmadı. Ama Hz. Ali (ra) gelince arkamızda
saflar teşekkül etmişti.' Evet, 24 saat içinde cemaatler teşekkül ediyor. Zira Hz.
Ali (ra) irşad adamıdır. Hz. Halid'e gelince o savaş adamıdır.



Bir Mukayese
Günümüzde içtihat yapma meselesinin geçmişe göre birtakım zorlukları

vardır:

Eskiden toplum, her şeyiyle bir muallim durumundaydı. Alimler, bugün
bizim ilâhiyat fakültelerinde ve sonrasında öğrendiklerimizi 7-8 yaşlarında
iken öğreniyorlardı. 
Toplum karşısında ulemanın bütün muhabere ve görüşmeleri, sadece Allah
rızası içindi. 
Eskiden, Allah rızası için yeni meselelere çözüm bulma âdetâ en mühim bir
mes'ele idi ve kalbler ahirete, zihinler de içtihada yönelikti. Bugün ise içtihat,
âdetâ kendini gösterme, nefsini tatmin ve zihnî egzersiz vasıtası olarak ele
alınmakta ve takvâ bir yana bırakılıp, keyfe-mâ-yeşa davranılmaktadır. 
Günümüzde dil meselesi de, içtihat mevzuunda önemli bir problem teşkil
etmektedir. Her ilmin kendine has terminolojisi vardır. Fıkhî terminolojiye tam
vakıf olmadan içtihattan bahsedilemez. Meselâ, kefalet mevzûunu okurken, bazı
tabirleri öğrenmek için lügata bakmak ihtiyacı hissediyoruz. Ama eskiler öyle
değildi. Daha çocukken bu tabirleri öğreniyorlardı. 
Bizde medreseler uzun süre kapatıldı. Dinî eğitim kesintiye uğradı. İmam-Hatip
Okulları ve İlâhiyat Fakülteleri var ama, bunlar da çeşitli siyasî mülahazalarla
açıldığı için, uygulanan programlarla gerçek manâda bir din tahsili yapmak
mümkün olmadı. Çünkü bu okullar, halkın dinî tahsil yönündeki ciddî istek ve
arzusunu, rejimin kontrolü altına alma ve bu potansiyeli yönlendirme
maksadıyla açılmıştı.

Eskiler, kaht-ı rical (adam kıtlığı) yaşamamışlardı. Onlarla boy
ölçüşebilmemiz, bu açıdan da mümkün değil.. Veya öyle bir zeminin tekevvünü
için çok daha uzun bir sürenin geçmesi gerekiyor.



Bir Peygamber Feraseti
Hz. Şuayb, bir nebî feraseti ile Hz. Musa'ya 8-10 sene sonra vahy geleceğini

anlıyor ve torunlarının nebî çocuğu olmasını arzu ettiğinden dolayı da, Hz.
Musa'ya, yanında 8-10 sene kalıp da hizmet etmeyi şart koşuyor. Bu hizmet
döneminde söz kesiliyor, ancak zifaf olmuyor. Hz. Musa'nın çocukları vardır,
fakat peygamber olmadıklarından dolayı meşhur olmamışlardır.



Bir Peygamberlik Delili
Allah Rasûlü (sav), kendi başına kıldığı namazları alabildiğince uzun kılar,

fakat cemaat içinde kısa ve vasat kıldırırdı. Başka hiçbir delil olmasa bile şu
ihmali, Efendimiz'in Peygamber olduğuna delalet eder: Rabbisi ile baş başa
kalınca o kadar derin bir irtibat halinde, fakat insanlar içinde insanlardan bir
insan. Bu sadece peygamberliğin verdiği ciddiyet ve temkinden
kaynaklanabilir.



Bir Rüya Tabiri
Rüyada yılan-çıyan görme, insanın nefsinin demir pençesinde olduğuna

delâlet eder. Rüyada başkalarını kötü görmeye gelince, o da, kendi ruh
hâletinin âlem-i misâle aksetmesinden ibaret sayılabilir.



Bir Şahsı Tanımak İçin
Hz. Ömer (ra) birisini tanımada şu hususları esas alırdı:

Bir müddet beraber bulunmak.
Alış-veriş yapmak.
Yolculuk etmek.

Ben bunlara bir dördüncüsünü ekleyerek diyorum ki; beraber hapishane
hayatı yaşamak. Evet, tatmayan, yaşamayan bilmez, sırrınca orası öyle bir yer
ki, başkalarını tanıma adına insanın eline yanıltmayan çok sağlam kriterler
veriyor.



Bir Tarih Değerlendirmesi
Şanlı geçmişimiz hakkında hem yalan söylemeyen bir tarihe, hem de ifrat ve

tefritten uzak değerlendirmelere ihtiyacımız var. Meselâ, Sokullu Mehmet
Paşa'ya bazıları Ôcüce' derken, bazıları da onu göklere çıkarıyor. Cüce
diyenler, kendisinde makam hırsı bulunduğuna dikkat çekiyorlar. Rica ederim,
dünyanın tek süper gücünün başvekilliğine, krallara, imparatorlara, Gel buraya!
emrini verip, onları ayağına celbeden bir makama karşı hırsı olmayan gelsin
beri! Onun yabancılarla evlenmesine gelince: Bu hususta da Sokullu'ya kimse
bir şey diyemez. Efendimiz'de (sav) Mısırlı bir kıptî olan Hz. Mâriye ile ve
ayrıca, Hayber Yahudilerinden mevkî sahibi birinin kızı olan Hz. Safiye ile
evlenmişti. Orhan Gazi, İkinci Murat, Yıldırım Bayezit, Kanunî, Sarı Selim,
Üçüncü Murat ve daha niceleri de aynı şeyi yapmamış mıydı?

Elhâsıl, bizim daha çok doğru bir tarihe ve sağlam ölçülere dayanan
değerlendirmelere ihtiyacımız var...



Bir Teklif
İlim adamlarımız Batı kopyacılığını mutlaka terketmelidir. Esasen bizim

insanımızın düşünce ufku, akıl ve zeka seviyesi, bizim, biz olarak kalmamıza
yeterlidir. Hiçbir hususta başkalarını taklide ihtiyacımız olacağını
zannetmiyorum. Elverir ki, terkip ve tahlil denemelerine girebilelim ve son bir-
iki asırlık psikolojik baskıdan sıyrılarak kendi aklımız ve kendi tefekkür
gücümüzle düşünebilelim. Çok şey kazanıp, hiçbir şey kaybetmeyeceğimize
inanıyorum. Bir denesek ne zararımız olur ki?



Birlik ve Beraberlik
En seviyeli millet, umum işlerini birlik ve bütünlük içinde düşünüp

cumhûrun reyine ağırlık veren millettir. Tabiî, o millet fertlerinin din, dil, tarih
şuuru gibi önemli hususlarda aynı terbiyeyi almaları da şarttır.



Bi'setten Önce İbadet
Efendimiz (sav) kendisine peygamberlik verilmezden önce de ibadet

ediyordu. Hadîslerde bu tehannüs kelimesiyle izah ediliyor. Fakat ne şekilde
ibadet ettiğine dair bir rivayet yok. İhtimal, Üstat Bediüzzaman'ın dediği gibi,
İbrahim'in (as) bakiye-i diniyesi ile amel ediyordu.



Bişr-i Hafi'ye Saygı
Bişr-i Hafî'nin vefat ettiği gün, Bağdat'ın köpekleri sokaklara pislemeye

başlamışlar. Bunu gören ehlullahtan biri, "Eyvah, Bişr-i Hafî vefat etti" diye
irkilmiş. Zira, Bişr-i Hafî devamlı yalınayak gezermiş. Bundan dolayı köpekler
de ona olan saygılarından orta yere pislemezlermiş. Bu bir menkıbe, aslına
değil, faslına bakılmalı.!



Biz ve Batı
Batı dünyası, İslâm dünyası için hiçbir zaman hüsn-ü niyetli olmamıştır. O

kadar ki, bütçelerinizin yarısını İslâm ülkelerinden temin edin, ama buna
mukabil de, İslâm dünyasına karşı biraz müsamahalı olun teklifi yapılsa, onlar
yine, Bütçenin yarısı gitsin, düşmanlığınız kalsın derler. Bizimkiler AB'ne
girmek için can atıyorlar. Onlar ise, böyle bir zifaftan nefret ediyorlar. Sanki:
Defolun gidin, Allah cezanızı versin diyorlar. Ama biz hâlâ Batı hayranıyız.
Bizimkilerden birisi, 'Bizim için iktisadî durum şimdilik mühim değil mühim
olan Batı üyesi olmak' diyor. Doğru (!) söylüyor. Merd-i kıptî, şecaat arz
ederken sirkatin söylermiş..



Bu Millet
En zor anlarda ve başkalarının 'bitti, tükendi' dediği demlerde dahi bu

millet, beklenenlerin çok ötesinde silkinip kendine gelmiş ve ruhunda meknî
dinamiklerle hep şaha kalkmasını bilmiştir. O kadar ki, Gibb ve Romanti gibi
Batılı düşünürler onun hakkında şu tarihî sözü söylemişlerdir: 'Milletlerin
müdafaadan ümitlerini kestikleri yerde onların taarruzu başlar.'

Yeter ki, milletimizi ayakta tutan ruhî dinamikler korunsun; tarih şuuru, inanç
ve akideyle birleşerek içtimaî bir şuur meydana gelmiş olsun.

Dost-düşman şunu iyi bilmelidir ki; Asırlarca İslâm'a bayraktarlık yapmış
bu necip millet ve İslâm aleminin son karakolu bu kudsi ocak asla yıkılıp yok
edilemeyecektir. Şimdilerde de, Rahmeti Sonsuzun o engin rahmetinden bunun
böyle olmasını ümit ediyoruz. Ve O'ndan, bizi ümitlerimizde yalancı
çıkarmamasını diliyoruz..



Büyü ve Sihir
Büyü ve sihrin büyük günahlardan olduğunda şüphe yoktur. Zinanın ise,

kebairden sayıldığı ve bazı yerler itibariyle büyük günahlardan olduğu ifade
edilmektedir. İnsanlar zina edeni iflah etmezler fakat, sihirbazlara, büyücülere
teveccüh edebilirler. Bugün, sihir ve sihirbazlık oldukça revaçta. Halbuki
bunların hepsi yalancı. Yaptıkları da yalan. Bu arada kendilerinden birtakım
harikulâde hallerin zuhuru, onların salâhına delâlet etmez. Zira, Müseylime'de
de bazı harikulâde haller vardı ama, sahtekâr ve yalancının biriydi. Devrimizde
bu hususlar -belli bir hizmete dilbeste olmuş insanlar da dahil- çok
bilinmediğinden, bazıları gidip bir kezzaba abone olabiliyor. Allah korusun,
onların söylediklerini tasdikle insan küfre girebilir. Bu hususlara çok dikkat
etmek gerek!



Büyükler İçin Duâ
Ben, büyük zatlar için duâ ederken, Allah'ım, onların günahlarını bağışla!

demekten hayâ ederim. Bilmiyorum, o yüce kâmetlerin günahı var mıdır? Ama,
onların "Ebrar" ve "Mukarrebinin" arasında yerlerini alabilmeleri için her
zaman duâ edilebilir.



Cennet veya Cehennem'de Görmeler
Cennet ve cehennem hayatı haşirden sonra gerçekleşeceğine göre,

Efendimiz'in Falanı cennette gördüm' demesini nasıl yorumlamalıyız?

Bu bir ayan-ı sabite, yani ilmî ve kaderî vücutların berzahdaki timsalleridir.
İnsanlar yaratılmazdan önce, kimin cennette, kimin cehennem'de olacağı belli
idi. Ve Efendimiz (sav) onların kaderine bakıyor, görüyor ve haber veriyordu.

Cennetliklerin aldığı lezzet veya cehennemliklerin çektikleri elemle ilgili
haberlere gelince: Sözü edilen lezzet de, elem de cismanî değil, ya ruhanî veya
akıbet itibariyledir. Zira, Efendimizin haber verdiği cennet veya cehennemdeki
vücudlar ilmî vücudlardır. Evet dünyadaki vücudların haricî vücud olmasına
karşılık diğerleri ilmî vücudlardır. Birincisine ilim, ikincisinde ilimle beraber
meşiet ve kudret taallûk eder.



Cenneti İstemek
Kuşeyri Risâlesi'nde birisi, '20 seneden beri bugün cenneti isteyebildim'

diyor. Bu nasıl anlaşılmalı?

Her insanın kendine mahsus bir muhasebe ve murakabesi vardır. Hz. Adem,
o malûm zellesinden sonra 40 yıl başını yukarıya kaldıramamıştır. Aynı şeyi
biz yaparsak bu sunîlik olur. Herkes kendini yaşamalı. Sözü edilen şahsın
muhasebesini yapmak bize düşmez ama; o şahıs, belki de kendisinde cenneti
isteyecek cesareti bulduğu an, huzur ve mehabbetten ötürü geriye adım atmıştır?



Cennet'in Tasviri
Derecesine göre her müminde Ahiret'e gitme arzusu vardır. Allah, bu arzuyu

kamçılama adına tasavvur edebildiğimiz şeylerle Ahiret'i bize resmetmektedir.
Dünyada daha çok bedenimizin altında kaldığımız içindir ki, Allah cennetin
cismanî nimetlerini öne çıkararak sürekli onları anlatıyor ve insanlara o dille
konuşuyor. Cennette bir de bizim tasavvur ve tahayyüllerimizi çok çok aşan
nimetler vardır ki; bence esas önemli olan da onlardır.



Cennet'ten Bir Kesit
İnsan, cennette her an dünyadaki duygu, düşünce ve tefekkürüne denk ayrı

bir lezzet duyacaktır. Meselâ, Cennet'te Cenab-ı Allah'ı (cc) müşahede, burada
marifetullah adına ulaşılan seviyeye göre olacaktır. Diyelim ki, mukarrabîn
belki günde birkaç defa Allah'ı müşâhede edecek ve her defasında daha değişik
bir hâl alacaktır. O kadar ki, hadisin ifadesine göre, kul İlâhî Cemâli seyredip
de eşinin yanına döndüğünde, eşi kendisini tanıyamayacaktır. Yani, zâhirî
hüviyet ile batınî hüviyet iç içe girdiğinden, insanda devamlı bir değişme
meydana gelecektir.



Cinler ve Cinnet
Sağlam bir irade ile Allah'a tevekkülde bulunana cinler hiç bir şey yapamaz.

Ama cinler içi bozulmuş, ruhu tefessüh etmiş, bakışı bulanmış, Allah ile irtibatı
zayıflamış kişilerin peşini bırakmazlar. Cinlerin musallat olduğu böyle kişilere,
Efendimiz'den (sav) rivayet edilen duâları, okumak, başvurulacak çarelerin
başında gelir. Bundan başka zâhirî sebepler açısından mekan değiştirmek
düşünülebilir. Evet, Allah'a hakkıyla kul ve O'na tevekkül olana, cinler bütün
orduları ile de hücum etseler, zarar veremezler.



Cinnet Aksiyonu
Bir gün evde gece kıyafeti ile oturuyordum. Birkaç kişi gelip, falan yerde

arkadaşlarımızın dövüldüklerini söylediler. Birden kendimi kaybettim ve o
halde dışarı fırladım. Sokakta önüme geçip, ne yapıyorsun? dediler.

Komünistler, yıllar yılı bu memlekette hep bunu yaptı. İnsanın mâhiyetindeki
kin, nefret ve öfkeden müteşekkil kötülük ruh hâletini kullandılar. Ölene ağıt
yakıp, 'intikam' dediler, öldüreni de alkışlayıp etrafında toplandılar ve milleti
sokağa döktüler. İşte bu, bir cinnet aksiyonudur ve kat'iyyen yol değildir.



Cuma Sûresinin 11. Ayeti Üzerine
Cum'a sûresinin, Efendimiz (sav) hutbe irad ederlerken bazı sahabilerin

kalkıp gitmeleriyle alâkalı son âyetinden şunlar anlaşılabilir:

1) Hutbenin farziyetini bilmiyorlardı. Zaten böyle bir mazeretleri olmasaydı,
yaptıkları çok tehlikeli bir şeydi.

2) Dinin ta'lim yeri minberdir. Zaman zaman ayakta konuşmalar yapılır ve
umuma seslenmek içinde minbere çıkılırdı. Daha sonra bu husus Allah
tarafından hükme bağlandı.

3) Ayet, Rabbe teveccüh etmiş bir haldeyken, dünyanın zuhuruyla onu tercih
edişi kınamaktadır.

4) Meselenin bir de Efendimiz'e bakan yönü var. Hangi hatip olursa olsun,
konuşma esnasında birisi kalkıp giderse konsantrasyonu bozulur. Değil sadece
kalkıp gitme, esneyenler bile konuşmacıya tesir eder. Kaldı ki, orada konuşan
Hz. Muhammed'dir (sav).

5) Efendimiz, bütün konuşmalarında Allah'ı anlatıyordu ve buna mukabil
hiçbir ücret de talep etmiyordu.

Hutbe irad etmeyen, onun ne kadar zor bir iş olduğunu anlayamaz. Bundan
dolayı, hutbeyi dinleme bir zamanlar âdetâ namaz gibi telakki ediliyordu.
Cemaat, hutbe dinlerken teşehhüdeymiş gibi oturuyor ve hatibin 'İnnallahe
ye'muru bil adli ve'l ihsan...!' ayetini okumasından sonra sağ ve sollarına selâm
veriyorlardı. Demek ki, o temiz insanlar hutbe dinlemeyi iki rekâtlık bir namaz
gibi anlıyordu. Böyle bir anlayış çok mahzurlu olmasa gerek. Evet, İslâm'da her
şey disiplin altına alınmıştır. Ne yazık ki, bizim devrimizde bazı şeyler
gevşekliğe uğramıştır.

Allah Resulü'nün hayatında bir defa olsun konuşan birisine sırtını dönüp
gittiği vaki olmamıştır. Biz de konuşanı dinlemeyi ahlâk haline getirmeliyiz.



Cünüp Olarak Ölmek İmansız Olarak Ahirete
Gitmek Mânâsına Gelir mi?

Cünüp olarak vefat etmek, her ne kadar bir nakîse ise de bazılarının
zannettiği gibi "imansız ahirete gitme" değildir. Hele bu yüce bir ideal uğruna
zorunluluktan kaynaklandı ise... Mesela, Hanzala b. Âmir, evlendiği gece, savaş
münadilerinin "haydi savaşa" seslerini duyar duymaz, yıkanmaya dahi fırsat
bulamadan orduya katılır ve o haliyle de şehit olur. Bu zatın cenazesini
melekler yıkarlar. Bu sebeple de ona "gasiletü'l-melâike" denilir.



Çocuklar Arasında Eşitlik
Baba, çocukları arasındaki muamelelerinde onlara eşit davranmalıdır.

Zaten, Allah, her hak sahibine hakkını vermiştir. Varise vasiyet yoktur. Her hak
sahibine hakkını verin. Hadîsinde de ifade edildiği üzere, İslâm, çocukların
mirastaki hisselerini tayin etmiştir. Buna rağmen, şu ya da bu sebeple birisine
fazla verilmek istendiğinde, diğer mirasçıların razı edilmesi şarttır. Aksi
takdirde, adaletsiz bir davranış, babanın ahirette sorguya çekilmesine sebep
olur. Nitekim Allah Rasûlü (sav) çocuklarından birine mal hibe edip,
diğerlerine etmeyen bir sahabinin uygulamasını iptal etmiştir. Şu kadar ki,
çocuklardan biri anarşist ve mülhit, buna karşılık diğerleri de dindar olursa,
baba bu anarşist çocuğunu mirastan bütün bütün mahrum edebilir ve mes'ul de
olmaz.



Çocuklarda 0-5 Yaş Grubu
Çocuklarda 0-5 yaş grubu önemlidir. Bu dönemde kazanılan ruhî yapının

daha sonra değişmesi oldukça zordur. Bu müspet manâda da menfi manâda da
böyledir.

Rahmetli Nahid Dinçer'i ölüm yatağında ziyarete gitmiştim. Bana 0-5 yaş
grubunun önemi ve mutlaka kreşlere el atılması gerektiği hususunda uzun uzun
izahlarda bulunmuştu. Belki anlattıkları bilinen şeylerdi; ama ölüm yatağında
bir insanın her şeyi bırakıp bu mevzu üzerinde hassasiyet göstermesi cidden
beni çok duygulandırmıştı.



Değişme
Bugün toplum olarak başkalarının potası içinde eriyik hale geldik. Bizi biz

yapan değerlerin çoğunu yitirdik. Sonra da, mucid yetişmiyor kâşif yetişmiyor'
diye şikayete başladık. Elbette yetişmez. Yetişmesi için taklitçilik ruhunu
bırakıp, her şeyi değiştirecek olgun ve yapıcı ruhlara ihtiyacımız var kitap,
okul, sıra... vs. her şeye varıncaya kadar kökten değiştirecek ve her şeyi yeni
baştan kuracak.

Yetişme ve yetiştirmede istidat faktörünü de nazara almak şarttır. Zira
insanlar, istidat ve kabiliyetleri ile doğar, sonrada iyi üstatlar sayesinde arş-ı
kemalatlarına yürürler. Mesela, İmrü'l-Kays hiç mektep görmemiş. Einstein
okulda kendini tam gösterememiş. Newton her ne kadar teorisini matematik
üzerine kurmuş ise de, okulda iken matematik derslerinde zayıf almıştır. Ne var
ki, o yüksek istidat mevsimi gelince birdenbire inkişâf edivermiştir.'



Dehayı Muhit Yetiştirir
Bazan hâdiseler zekâyı inkişaf ettirir. Bazan da zekâ inkişaf etmeye uygun

bir vasat bulamamış olur. Meselâ dağın başında veya bir köyde ateşpâre bir
zekâ doğar. TV yok, kitap yok, muhatap kıt, oturup-konuştuğu bir anası bir de
babası... Bütün dünyası, işte bu iki insanla ve 30 kelimelik bir bilgiyle çevrili.
Dağ, keçi, koyun, tarla, süt, yoğurt vs.. bildiği tek şey bunlar. Böyle biri,
kayanın üstündeki bir tohum gibidir; ne kök salar, ne de ondan herhangi bir şey
çıkar. Ne var ki, bu bile vasatını bulunca birden bire inkişaf ediverir. Bir
rüzgâr ya da bazan bir karınca o tohumu taşın üzerinden toprağa taşır ve o da
bağrında Rahman'ın dercettiği nesi varsa, döker hepsini ortaya.

Öte yandan bir çocuk doğar.. Ve doğar doğmaz TV, kitap vs... ile karşı
karşıya gelir. Ve dünya kadar bilgi kaynağıyla tanışır; derken kısa zamanda o
kadar çok şeyler öğrenir ki, siz onun 10 yaşına basınca allâme olacağı zehâbına
kapılırsınız. Ama aslında hiç de öyle değil; belli bir seviyeye geldikten sonra
bu gelişme birden bire duruverir. Bazan da öyle bir ortama rağmen geri zekâlı
olur.



Derdi Olmayan Adam
'Herkese bir dert var, bu alemde mukarrer

Rahat yaşamış var mıdır güruh-u ukalâdan'

Osman Bektaş Hocaefendi, bu beyte misal verirken şöyle bir hâdise
anlatmıştı. Doğu'da ulema namaz vaktinden bir müddet evvel gelip şadırvan
etrafında sohbet ederlermiş. Halk da bu esnada merak ettiği mevzuları sorma
imkânını bulurmuş. Bir gün birisi şöyle bir şey sormuş: 'Hocam, bizim köye
minare yapılması mümkün değildi. Ben de, 'Eğer bizim köye minare yapılırsa,
oraya eşekle çıkacağım' diye yemin ettim. Şimdi de minare yapıldı. Yeminim ne
olacak?' Soru sorulan Hocaefendi sanki soruyu hiç duymamış gibi yapar ve
diğerlerinin konuşmalarını dinler. Herkes birtakım dertlerden şikayet
etmektedir. Sadece birisi, 'Allah'a şükür, benim hiçbir derdim yok' demekte ve
hiçbir derdi olmadığını söylemektedir. Bunun üzerine Hocaefendi, soruyu soran
adama dönerek, 'Bin şunun sırtına, çık minarenin tepesine' yeminini yerine
getirmiş olursun.



Devir ve Hükmü
Vefat eden bir Müslümanın varisleri veya daha uzaktan yakınları, onun

kılamadığı namazları, tutamadığı oruçları ve yerine getiremediği yeminlerinin
keffareti adına, Allah'ın rahmeti engindir' mülâhazasıyla, fakirlere para
dağıtırlar. Aslında ne âyet, ne hadis, ne icmâ, ne de kıyas-ı fukahâ ile sâbit
olmayan bu husus, hayatı boyunca Allah'a kul olmaya çalışmış, namazı niyazı,
oruç ve haccıyla ömrünü geçirmiş bir insanın, ölüm hastalığında birkaç gün
kılamadığı namazlarından dolayı, her namaz için bir fitre miktarı tayin edilerek
ortaya çıkmış bir meseledir. Yukarıda da işaret ettiğimiz üzere, 'Allah'ın
rahmeti, merhameti engindir umulur ki affeder' düşüncesiyle fukaha bu
uygulamaya ses çıkarmamıştır. Hattâ, kazâya kalmış namaz veya oruçların
tamamı için verilecek miktar bulunamadığında, eldeki para bir fakire verilir, o
da artık kendi mülkü olan parayı ölünün yakınlarından birine hibe eder.. ve bu
muâmele, namaz, oruç, yemin sayısınca devam ederek, her seferinde bir
keffaret verildiği kabul edilir. Bu sebeple de buna 'devir' adı verilmiştir.

Ne var ki, her iyi şeyi sû-i istimâl edenler çıktığı gibi, bu adeti de zamanla
şu iki noktadan kötüye kullananlar çıkmış dolayısıyle de iş, asıl mecrâsından
sapmıştır.

Hayatı boyunca alınları secdeye varmamış insanlar için de, ya vasiyet
yoluyla, ya da vereseleri tarafından aynı usûl uygulanır hale gelmiştir.

Sözde din adamları, maddî menfaat mülâhazasıyla bu şaz uygulamayı
yaygınlaştırmış ve ihtiyaçları olsun olmasın, devir paralarını kendileri almaya
başlamışlardır.

Başlangıç itibariyle iyi niyetle ortaya atılan ve bu yüzden fukahânın ses
çıkarmadığı bu uygulama, bugün sû-i istimâller neticesinde yozlaştırılmış, gayr-
ı aklî ve gayr-ı mantıkî bir konuma gelmiş bulunmaktadır. Bu açıdan denebilir
ki, illâ da devir yapılacaksa aslî hüviyetine göre yapılmalı, aksi takdirde
vazgeçilmelidir. Bundan daha önemlisi de, tam bir şuur ve dikkatle hayatımızı
kulluk atmosferinde geçirebilmektir.



Devlerle Uğraşanlar
Bazıları, devlerle uğraşırken kendilerini nasıl maskara ettiklerinin farkında

değiller. Biz, kimseye "Sen insan değilsin" demiyoruz ki, "Sen İmâm-ı Âzam
değilsin" diyoruz. Halbuki o tutturmuş, "Ben de insan değil miyim?" diye
soruyor. Öyle soracağına, kendini İmâm-ı Âzam'a kıyas ederken "Ben de insan
mıyım" diye sor. Ben de sana cevap vereyim: "Biraz düşünmem gerekecek!"



Devlet Sırrını Saklamak
Haremeyn-i Şerifeyn'e Müslümanlardan başkasının girmesinin

yasaklanmasında taabbüdî, yani ibadete ait bir yön vardır ki, başka hiçbir
hikmet mülâhazasına girmeden Müslümanlar bu hükme kıyamete kadar uymak
zorundadırlar. Bu tespitten sonra, bir de İslâm alemine ait şöyle siyasî bir
hikmetten söz edebiliriz:

İslâm âleminin merkezi Haremeyn-i Şerifeyn'dir. Dolayısıyla, bir gayri
müslim oraya girip Müslümanlara ait sırları kat'iyen öğrenmemelidir. Bu
prensip, 'Sedd-i zerayi' açısından bütün İslâm merkezlerine teşmil edilebilir.
Yani, bir gün İstanbul veya bir başka belde, İslâm âlemine merkezlik edecek
olursa, oraya da gayr-i müslimler sokulmayabilir. Zira, İslâm alemine ait
sırların yabancıların eline geçmemesi çok önemlidir.

Osmanlılarda Kanûnî devrine kadar bu hususa belli ölçüde dikkat edilmiştir.
Dıştan sır toplanmış ama, dışarı sır verilmemiştir. Kanûnî döneminden sonra
ise tam tersi olmuştur. Öyleki, sarayda konuşulan bir mes'ele, iki-üç gün sonra
Lordlar Kamarası'nda müzakere masasına konulmuştur. Yıkılışımızı hızlandıran
sebeplerden biri de işte budur.



Disiplin-Tevazu Dengesi
Herhangi bir müessesenin başındaki idareci mutlaka disiplinli olmalıdır.

Disiplin tevazuya mani değildir. Buna bizim literatürümüzde, ciddiyet denir.

İdareci, idare ettiği müessese ile ilgili prensipleri tavizsiz uygulamalıdır.
Ancak gördüğü aksaklıkları gidermede hem yol göstermeli hem de bizzat aktif
olarak mübaşerette bulunmalıdır. Ayrıca, emri altındakilere şefkatli,
mürüvvetli davranmalı ve onların dertleriyle yakından ilgilenmeyi de asla
ihmal etmemelidir. Bu davranış idare edilenleri idareciye karşı saygılı
davranmaya sevkeder ve böylece prensipleri tatbik daha da kolaylaşır. Yoksa,
tevazu olsun diye işi laubaliliğe götürmek hiç kimseye fayda vermez ve
idarecide ciddi bir boşluk mânâsına gelir. İdareci başarıyı, tevazuu ve emri
altında bulunanların ruhuna girmede, onlara her fırsatta yardımcı olmada
aramalıdır. Böyle bir durum idareye ayrı bir ruh ve canlılık kazandırır.



Doğrularla Beraber Olma
Kur'ân-ı Kerim, Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sâdıklarla berâber

olun buyurmaktadır. Buna göre insan, önce ferdî planda kendini takvâ ile
donattıktan sonra, 'sâdık-doğru' arkadaşlarla beraber olmaya çalışmalıdır.
Çünkü insan, tek başına, sürekli kendini kontrol altında tutamaz. Bundandır ki,
"sürüden ayrılanı kurt kapar" demişlerdir. Günümüzde bu husus, her
zamankinden daha mühimdir. Onun için, arkadaşlar, çarşıya-pazara tek
başlarına çıkmamalıdırlar. Hele, kötü arkadaşla beraber bulunmaktan,
şeytandan sığındıkları gibi Allah'a sığınmalıdırlar.



Doğum Kontrolü
Rahme spiral koyma, erkeğin değişik usuller tatbik etmesi ve ilaçla

gebeliği kontrol etme gibi yollar, azl içinde mütalâa edilebilir mi?

Bu türden gebeliği önleyici metotlar, azl olarak telâkki edilebilir. İslâm'da
esas olan, çocuk yapmadır. Fakat, zahirî sebep açısından kadında herhangi bir
rahatsızlık var da, çocuklarına bakamayacaklarsa ve onun İslâmî terbiyelerini
temin edip etmeyecekleri hususunda tereddütleri bulunuyorsa, o zaman azl
düşünebilir. Fakat biz, yine de diyoruz ki, bugün Müslümanların çocuklarının
çok olması lâzımdır.



Duâ
Duânın cesedi kelimeler, rûhu da ihlâs ve mülâhazalardır.

Susuz bir insan nasıl ki su içerken her yudumda suyun boğazından geçişini,
midesine inişini hisseder, onu iliklerine kadar duyar. İşte duada da her lahza
O'nun huzurunda bu hissi duymalıdır. Hele istenen şey saadet-i ebediyye olursa,
el kaldırma, kıbleye dönme, dilenciliğimizi ve üst elin üstünlüğünü hatırlamak
içindir. Yoksa asıl olan içteki tazarrudur. Ne yazık ki şekle kapılmışız.



Duâ Esnasında Ellerin Durumu
Duâ ederken ellerin yukarıya doğru kaldırılması taabbüdî emirlerdendir.

Allah Rasulü (sav) bu şekilde duâ ettiği için bizimde böyle duâ etmemiz
gerekmektedir. Buna, Allah'ın kürsîsinin her şeyin üstünde ve her şeyi kuşatıyor
olması izafî keyfiyetlerine binaen ellerimizi yukarı doğru kaldırıyoruz, şeklinde
açıklamalar da getirebiliriz.



Duâ ve Beddua
Bir başkasının iyiliği için yapılan duânın kabulü, bedduâya nispetle daha

seri olur. Zaten eğer bedduâ edilen şahıs buna müstahak değilse, bedduâ geri
döner ve sahibini bulur.



Duâda Bir Edep
Duâ ederken 'Yâ Rabb! bunu ver, bunu ver' mi demelidir?

Hayır öyle denmemeli; belki şöyle demeli: 'Ya Rabb! Bize dünyada ve
ahirette hasene ver.' Aslında, her şeyde, önce O'nun rızası talep edilmelidir.
Evet, hayırlısı ne ise insan onu istemeli. İstikbale ait isteklerimizde de öyle..
Hep O'ndan, rızası istikametindeki işlerde bizleri muvaffak kılması niyaz
edilmeli.. Evet, her yemeğin içine tuz, biber katıyor gibi, duâya tad katacak da
bunlardır. Duâ ederken ihlas ve samimi olma da çok mühimdir. İhlas
olmayınca, insan bütün bir hayat boyu koşturur da bir şey kazanamaz. Niceleri
vardır ki, çok ciddi mücadele vermiş, dağda-taşta gerilla gibi ölesiye çalışmış,
yememiş içmemiş, tahtalar üzerinde yatıp-kalkmış, debdebeden uzak ve basit
bir hayat geçirmiş ama, kâinatın sultanını râzı edememiş, dolayısıyla da
kaybetmişler. Evet, her şeyde O'nun rızası olmalıdır. Rızası olmayınca, en
büyük şeylerin dahi kıymeti kalmaz. İhlas olmayınca debdebe ile, ihtişam ile
dünyayı ayağa kaldırsanız dahi bir şey ifade etmez. Evet, O'nun rızası esas
alınmalı ve her şey ona göre örgülenmelidir.



Dünya İşlerini Bilmek
Siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz' hadîsini şöyle anlatabiliriz.

Sizin aklî kapasiteniz ancak dünyaya yetecek kadardır. Eğer vahiy imdada
yetişmeseydi, bütün malûmatınız sadece meşgul olduğunuz dünyevî işlerle
sınırlı kalır, bunları aşarak ukbaya uzanamazdı.

Allah Rasûlü bu ifadeleriyle, her insanda mevcud bulunan akıl ve iradenin
bir hikmet-i vücudu olduğuna da işaret buyurmuşlardır.

Bu söz, hurmaları aşılama mevzuunda söylenmiştir. Sahabe ile Allah
Rasûlü'nün o andaki durumlarını, Hz. Musa (as) ile Hz. Hızır (as) arasında
cereyan eden seyahat hâdisesine benzetebiliriz.

Hz. Musa biraz daha sabretseydi, Melekût alemine ait daha pek çok sırrı bu
vesileyle öğrenebilecektik. Ama Hz. Musa sabredemedi, edemezdi de.. Zira
olup bitenler, Tevrat'a ve onun ahkâmına aykırı idi.

Alternatif akım, regülatörlerle doğru akıma çevrilir ve ancak ondan sonra
kullanılır. Melekût alemine ait sırlar, alternatif akım gibidir. Zahir-i Şeriat ise,
onları regüle ederek doğru akıma çevirir. Bir peygamberin zahir-i Şeriat'a zıt
hâdiselere sabır ve tahammül göstermesi bu bakımdan imkânsızıdır. Fakat -
Efendimizin de buyurdukları gibi- eğer Hz. Musa bu tahammülü
gösterebilseydi, Melekût alemine ait çok daha başka sırları da
öğrenebilecektik. Bunun gibi, eğer sahabe, sabredebilseydi Efendimiz'in
hurmaları aşılama şeklini öğreneceklerdi. Fakat sahabe, lihikmetin bu sabrı
gösteremedi. Bu sebeple de Efendimiz, kendilerini incitmemek için, 'Siz dünya
işlerini daha iyi bilirsiniz' buyurup, meseleyi bağladı.



Dünya ve Ahirette Hesap
Dünyada verilen her hesap, âhirete ait hesabın azalmasına sebep olur. Suçun

tekerrürü ile ceza tekerrür etmez prensibi, İslâmî bir prensiptir. Allah öyle
kanun vaz'edip, aksi icraatta bulunmaz.



Dünya Zevki Ahiret Nimetlerinden Yemektir
Dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcayıp tükettiniz; onların

zevkini sürdünüz âyetinin mazmûnunca, dünyada tadılan meşrû-gayr-ı meşrû
her nimet ve lezzet, ahiretin lezzet ve nimetlerinden bir şeyler noksanlaştırır.
Yalnız, burada dikkat isteyen bir nokta vardır ki, o da şudur: "Lezzetten
eksilme, muâheze olunmak "sorguya çekilmek" demek değildir. İnsan, meşrû
dairede aldığı lezzetlerden Âhiret'te muâhezeye tabi tutulmaz; fakat, burada
tattığı lezzet ve faydalandığı nimetler ölçüsünce, Ahiret'teki mükâfat ve
tadacağı lezzetlerden eksilme olur.



Ebced ve Cevşen
Kur'ân-ı Kerim'den tefe'ül edip, ebcedini hesaplamak caiz midir?

Caiz değildir, hattâ yerine göre büyük bir vezir de sayılabilir.
Taşköprülüzade'nin Mevzûatü'l-Ulûm adlı eserinin Cifr maddesinde şöyle
denmektedir: Ebced, bu ümmetin başında Hz. Ali'ye verilmiş. Sonra da Ehl-i
Beyt'ten gelen bir zat bunu bilecek. Bu açıdan, mülhemûndan olmayanların
ebced hesaplarına girmemeleri gerekir. Yoksa, günah işlemiş olabilirler. Ama,
ölüm ve doğum tarihlerine ebced düşürmede mahzur yoktur.

Ebcedin aslı vardır ve doğrudur, tarihen de sabittir. Fakat, bazı meseleler
vardır ki, -bazı müşabih hadîsler, ebced ve cevşen gibi- hakikat oldukları
halde, nakledenlerinden dolayı zamanla zaafa uğramışlardır. Eğer kuvvetli
kişiler rivayet etselerdi, diğerleri gibi onlar da iştihar edecekti. Biz öyle
şeylere inanıyoruz ki, ebced onun yanında çok basit kalır. Kaldı ki, ebcede
inanmamanın getirip götüreceği bir şey de yoktur.

Cevşen'e gelince: Sünnî kaynaklarda Cevşen'den bahsedilmiyor, Ama,
İmam-ı Gazali, İmam-ı Şazelî ve Bediüzzaman gibi kametlerin tasdik ettikleri
bir meselede temkinli olmamız, hiç olmazsa sükut etmemiz gerekmez mi? Hz.
Ali'ye ait meseleleri nakledenlerin çoğunun Şii olması, bu rivayetleri toptan
reddetmemizi gerektirmez. İbn-i Hadid, Nehcu'l-Belaga şerhinde çok önemli
şeyler naklediyor; o söyledi diye, kötünün yanında iyi şeyleri de reddedemeyiz
ya! Önemli olan, sünnet-i sahihanın kıstas kabul edilmesidir.

Evet, önemli olan, bu tür meselelerde, Ehl-i Sünnet'in prensiplerine ters
düşülmesidir. Yani, Sünnet'e muhalif şeyler var mı, yok mu ona bakılmalıdır.

Cevşen'in bazı parçaları Hakim'in Müstedrek'inde var. Cevşen'in bize
gelmesi Zeynel Abidin ile başlıyor ve ehl-i beyt imamları ile geiyor. Cevşen'de
ehl-i sünnet akidesine aykırı tek şey bulamazsınız.



Ebedi Yokluk Yoktur
İnsan ebediyyen yok olmayacaktır. Muhasebe-i kübradan sonra cennetlikler

saadet yurdunda, cehennemlikler de şekavet gayyasında yerlerini alacaklardır.
Daha sonra da hadisin ifadesiyle yokluk' getirilip yok edilecek ve Cenâb-ı
Hakk her iki gruba da: 'Burada ebedî kalacaksınız' diyecektir. Bu açıdan yok
olmama meselesi mü'minler için bir beşaret iken, kâfirler için ciddi bir
tehdittir. Şerik-i Bari'den başka, dünyada her şey Allah'ın kudretine göre
mümkündür. Yani bir anda ahiret dünyaya gelir, dünya da ahirete gidebilir,
insan erkekken kız, kız iken erkek oluverir. Bunların hepsi mümkündür. Ancak
âdet-i Sübhaniye böyle cereyan etmemektedir. Allah'ın (cc) bunu yapıp
yapmaması.. o iş ayrı. Fakat, ötede olmaması gereken bir şey varsa o da
'yokluk'tur.

Evet, Allah (cc) ötede hiç kimseyi dirilmemek üzere öldürmeyecektir.

Toprak Olmak İsteyecekler

'Yokluk' getirilip yok edilince, kâfirin iflahı kesilecektir. Cehennem azabının
dehşetini görüp tadınca da şoke olup dengesini yitirecektir. İşte bu azap şoku
karşısında o toprak olmak isteyecek ama 'Heyhât!' Âyetin ifadesiyle 'Keşke
toprak olsaydım!' bir çaresizlik ifadesidir.. ifadesidir ama, yinede'yok
olsaydım' değildir. Çünkü evvelâ yokluk korkunçtur. Saniyen yokluğun yok
edilişini gözleriyle görmüştür.

İnançsız kâfir, çok defa dünyada da böyle bir kısım tesirlerden dolayı aynı
'şok'u yaşayabilir. Bakarsınız bir adam, hayatın bin türlü zevk u safası içinde
yaşıyor.. yiyor, içiyor, çalışıyor ve aynı zamanda her şeye mâlik fakat sadece
bir zevk buuduna erişemiyor bu kadar zevk varken gelip gidip sadece ona
takılıyor. Ulaşamayınca da intihar edip hayatına son veriyor. Oysa ki elde
edemediği cismanî zevklerinden sadece birisi idi. Ama cinnet geçirircesine işte
böyle bir dengesizlik yapıyor. Eğer bu insan imân sahibi olsaydı, meşru zevkler
ona da kâfi gelecek ve kalbi itmi'nân bulup zevk budalası olmayacaktı.'



Ebrar ve Mukarrebin
Ebrar tepeye varmış ama ötesine muttali olamamıştır. Mukarrebin ise

zirvededir ve ötelere de muttalidir. Bu nedenle mukarrebine mazi-müstakbel,
hal gibidir. Onlara kusur yaraşmaz. Bir anlık gafletlerinin akabinde muhakkak
bir ikaza maruz kalırlar. Zaten "Mukarrebinin günahı, ebrarın hasenatıdır"
deniliyor.



Edebiyat
Edebiyat, bir insanın dile karşı mümaresesidir; dili içinde duymasıdır.

İmrü'l-Kays, meşhur muallâkasını yazarken, dil kaidelerini bilmiyordu. Bütün
prensipler kafasındaydı. Ama sonra gelenler arasında, onun eseri üzerinde
dünya kadar insan doktora yaptı...



Efendimiz'den Üç Tavsiye
Efendimiz bir hadîslerinde ashabından birine şu tavsiyede bulunuyor:

Diline sahip ol, evini geniş tut, günahına ağla.' Aralarındaki fasl-ı müşterek
(ortak nokta) nedir?

Birinci tavsiyede günaha girmeme, üçüncü tavsiyede ise günahtan kurtulma
dile getiriliyor. İnsanı günaha sokan en büyük amillerden birisi dildir. Dili
tutma hakkında sahih başka hadîsler de vardır.

Meselâ, Efendimiz (sav) dil ve apış arasının muhafazası karşılığında bizzat
cennete kefil olacağını buyururlar. Ağlama ise, günahların affına vesile olacak
en kuvvetli bir yoldur.

İkinci tavsiyede, mecazî bir manâ kasdolunduğu kanaatindeyim. Evi geniş
tutma, çok misafir kabul etme demek olabilir. Misafire izzet ve ikram ise
sadakadır.'



Efendimiz'e (sas) Ait İki Fıtrat
Efendimiz'in (sav) iki fıtratı vardır: Biri, nübüvvet vazifesini

yüklenebilecek, fakat başlangıçta bir çekirdek ve nüve halinde olan fıtratı.
Diğeri, tabiat-ı beşeriyesi.

Efendimiz'in (sav) birinci fıtratı, kendisinde 40 yaşına kadar bir tohum ve
çekirdek hükmündeydi ve tabii inkişaf etmiş değildi. İnkişaf edince, büyüyüp
gelişti ve neticede ikinci fıtratı, bu birinci fıtratına teslim oldu. Zannediyorum
o, 'Nefsim bana teslim oldu' sözüyle, işte bu gerçeği ifade etmektedir.



Ehl-i Beyt Hakkında
Efendimiz'in (sas) hanımları Ehl-i Beyt'ten midir?

Onlar, Efendimiz'in (sas) hane-i saadetlerinde bulunma ve mü'minlere ana
olma gibi, mutlak, umumî ve küllî bir fazilete mazhar iseler de, has mânâda
Ehl-i Beyt'ten sayılmazlar.



Emperyalist
Emperyalist, istismar eden, sömüren demektir. İşgal ettikleri toprakları, bu

toprakların yer altı ve yer üstü zenginliklerini ve insan gücünü sömürerek,
müreffeh bir hayat yaşayan; kendileri saraylarda safa sürerken, halkı perişan
bir halde sokaklara terkedenler, evet bunların hepsi emperyalisttir. Şu kadar ki
bu, düne ait, geçmiş dönemlere ait bir emperyalizm anlayışıydı. Günümüzde
aynı neticeyi, askerî işgale başvurma gereği duymadan, siyasî entrikalarla,
kültürel yollarla teknik ve teknolojik imkânlardan faydalanarak ekonomik
oyunlarla elde ediyorlar. Gayelerine ulaşmak için de hiçbir engel tanımıyorlar.
Meselâ, bir neticeye ulaşmak için insanların kobay olarak kullanılması
gerekiyorsa, bunu gözlerini kırpmadan yapıyorlar. Bunlara ne gerek var, işte
Hiroşima ve Nagazaki: 80.000 anında ölü ve hâlâ devam edegelen radyoaktif
tesirler...

Osmanlı'ya gelince; Osmanlı, 6 asırlık ömrünün en küçük bir zaman
diliminde bile sömürgecelik yapmamıştır. Kendileri zevk ü sefa içinde iken,
milleti -velev ki yabancı bile olsalar- perişan ve derbeder etmemiştir. Siyasî
entrikalara, ekonomik oyunlara kat'iyen başvurmamış, milletlerin tarih, örf,
âdet, din ve dilleri ile oynayarak, hiçbir asimilasyona gitmemiştir. Rica ederim,
250 milyon Osmanlı teb'ası içinde safkan Türk adedi 11-12 milyon idi. Bu
kadarcık insanın, 240 milyonu istismarından söz edilebilir mi?

Osmanlı, Allah'ın adının her yerde yükselmesi ve devletler arası muvazene
için, O'nun emri gereği cihad etmişti. Bu cihad ile ülkeler fethetmiş, fakat hiçbir
ülkeyi işgal etmemişti. Cihad neticesinde elde edilen ganimet malları, cihada
katılanların halis hakkı olmasına rağmen, tarih boyunca ganimetten zengin olan
bir insan gösterilebilir mi? Bütün bunlara rağmen, Osmanlı'ya emperyalist
deme, ya tarih bilmemenin bir ürünü, ya da hıyanet ve denaet içinde bulunmanın
bir ifadesidir.



Esbâb-ı Nûzûl
Esbab-ı Nüzûl yani âyetlerin inişine sebep teşkil eden hâdiseler çok

karakteristiktir ve her devirde benzerleri cereyan eder tip de hâdiselerdir.
Bundan dolayıdır ki, esbab-ı nüzûl aracılığıyla dünya çapında pek çok düstur
ve prensip çıkarılabilir. Bu konuda, tefsircilerin anladığı manâlar dışında daha
başka manâlar düşünmek de mümkündür.



Eserlerin Okunmasında Dikkat Edilecek Hususlar
Bütününü okumak.
Gazete gibi okumamak.
Bütünlük içinde mütalâaya kendimizi alıştırmak.
Kendi nefsine okumak ve ayrıca içinde bir şeyler olduğu mülâhazasıyla
okumak.
Her gün okuduğu şeylerle kendini kritiğe tâbi tutmak ve otokontrol
yapmak. Yoksa, eserler yaldızlı ciltlerle kütüphanede durur da, gerektiği
gibi istifade edilemez.



"Este'izü Billah" Deme
Konuşma esnâsında herhangi bir âyet okumaya geçerken 'este'îzü billâh'

demek, bid'attır. Efendimiz (sav), Sahâbe-i Kirâm ve Tabiîn-i İzâm arasında
böyle bir uygulamaya dâir hiçbir delil yoktur. Doğrusu 'Euzubillah...' demektir.



Eşyadaki İbaha
Eşyada asıl olan ibahadır. Yani, bir şeyin haram olduğuna dair herhangi bir

delil yoksa o şey helâldir. Bazı meselelerde titizlik bu kaidenin dışında kalır.
Bakın, Hayber'i fethi esnasında Efendimiz'e (sav) 'Yahudilerin kaplarını
kullanalım mı?' diye sorulduğunda, Efendimiz (sav), 'Hayır eğer başka kap
bulamazsanız, yıkayın, ondan sonra kullanın' buyurmuşlardır.' Demek ki, önemli
bir husus da araştırma ve dikkatlice yaşamaktır. 'Eşyada esas olan ibahadır'
deyip, her önümüze geleni yememiz, lâubâiliğin ta kendisidir. Halbuki, hayatı
dinî kaideler çerçevesinde yaşamak bir taraftan vazifemiz, öte taraftan ciddiyet
işidir. İnsan işini yaparken, hele hele Allah'a karşı hesap vereceğini düşünen
bir insan mutlaka ciddî olmalıdır.



Evlatlık
Çocuğu olmayan ailelerin yabancı kişilerin çocuklarını evlatlık olarak

almaları İslâm'a göre, başlangıcı ve nihayeti itibariyle tasvib edilmese gerek.
Hakkımızda hayırlı olan kader-i İlâhinin çizdiğidir. Evet bize düşen o takdire
rıza göstermektir. Zira, hakkımızda neyin hayırlı olduğunu bilemeyiz. Nitekim,
çocuklarından çeken nice aileler var ki, 'keşke hiç olmasaydı' deyip
inlemektedirler. Yalnız evlatlık çocuk alanlar, ileriki yıllarda mahremiyet
mes'elesinin teessüs etmemesine âzamî dikkat göstermek zorundadırlar. Bu ise,
ancak kadının abla veya küçük kız kardeşinin erkek çocuğunu alması veya
erkeğin, kardeşlerinin kız çocuklarını almasıyla sağlanabilir. Bir de yabancı
çocuklar için süt amcası veya süt teyzesi olma durumu ayarlanabilir. Bunlar
yapılabildiği durumlarda evlat edinme olabilir.



Evlenmeyenler
Peygamberlerden evlenmeyenler vardır. Meselâ, bizim bildiğimiz Hz. Mesih

ve Hz. Yahya. Seleften de evlenmeyenler çok. En başta İmam-ı Nevevi.
Evlenenler de ev ile çok meşgul olmamış. Her halde Ebu Hanife'nin bir oğlu
var, Hammad. Başka yok.



Evliyaullah Birbirini Tanırlar mı?
Kutbiyet ve gavsiyet mertebesine gelenler tanıyabilir. Diğer evliyâ ise
tanıyabilirler de tanımayabilirler de. Çünkü onlar temsil ettikleri ve zıllinde
seyrettikleri makamlarla vardırlar. Böyle her zaman kendileri
olamadıklarından, zaman zaman zılliyet ile aslı birbirine karıştırılabilir.
Mesela, Hz. İlyas'ın (as) makamı, Hz. Mesih'in makamı, Muhammedî Makam
gibi makamları (sav) tefrik edemeyenler, hatta, zıll ile aslı karıştırıp, bu Hz.
Hızır'dır bu Hz. Mesih'tir... falan diyebilirler. Halbuki o bildiğimiz velidir
ama, belli bir ismin gölgesinde seyrettiği için, halk onu o makamın asıl sahibi
zanneder. Bu çok dakik bir mevzudur. En büyük velide bile bazen böyle
durumlarda iltibaslar görülebilir. Bazen birisi, yaptığı irşad ve hizmetlerle
makam-ı Mehdiyetin cüz'î bir hassasını temsil ederken, hüşyar fakat, ihatasız
ruhlar da bu şahsa Mehdi derler. Halbuki bilmiyorlar ki o zat, büyük bir
hakikatin sadece bir zıllini temsil ediyor. Onun içindir ki; bu türlü televvünat
esnasında her zaman ifrattan sakınmalı; zira, ifrat edilirse mesul olunur. Evet,
veli de olsa mesul olur.



Farâbî ve İbn-i Sina
Farabî'nin durumu İbn-i Sina'ya nazaran daha kötüdür. Zira o, vahyi salt

aklın tahayyülü olarak ele almaktadır. Yani, Farabî'ye göre insan düşüncede
derinleştikçe aklı tasaffî eder ve bu tasaffî ile tahayyüle başlar. Sonra, ilmî
vücudu olan şeyler haricî vücud kazanır.. derken o tahayyül 'Cibril, haricî
vücud kazanan şey de 'vahy' olur. Ayrıca, Peygamberlik mevhibe (Allah
vergisi), fikir adamlarının bilgileri ise maksûbe (bizzat kazanılmış)
olduğundan, peygamberlik, ilim adamlığından daha geridedir.

İbn-i Sina, Farabi'ye göre biraz daha müstakimdir. Şöyle der o:

'Akıl insanı Allah'a ulaştıracak bir vasıtadır, ama kördür. Elinden bir
yardımcı tutarsa, maksuda ulaşır. O yardımcı ise, hakikat-ı Muhammediye
(sav)'dir.'



Fasit Daire
Günah ile insan arasında irade bağı var. O bağ günah tarafına meyledince

fâsit daire başlar. Bu daire içinde, fesat fesadı doğurur ve böylece silsile
devam edip gider.



Felsefe Salikleri
Felsefe, çok tehlikeli bir meslektir.. İnsanın aklına avans vermek suretiyle

insanın duygularını, lâtifelerini öldürebilir. Felsefeci, tünelin içinde yürüyen
bir insan gibi, hep tek buudlu bir yoldadır. Bu yolda çok yaralar alınabilir.
Onun için, felsefe ilimleriyle uğraşanlar beraberinde sofiyyenin eserlerini
mütalâa etmeli, evrad u ezkârda kusur göstermemeli ve kat'iyen kendilerine
güvenmemelidirler ki onunla gelen vartalara ma'ruz kalmasınlar. Bediüzzaman
Hazretleri'nin şu tespiti ne kadar yerindedir. "Aklın ulûm-u felsefe (felsefe
ilimleri) ile iştigali nispetinde, emraz-ı kalbiyye (kalp hastalıkları) çok olur."



Fıtrat
İnsanda fıtrat çok önemlidir. Bununla birlikte insan, Bazı huylarımı

değiştiremiyorum diyor ve bunda da kendisini haklı görüyorsa, o halde bu
kadar nebi, bu kadar rasûl gönderilmesinin manâsı ne?

Öyleyse, fıtratı Allah ve Rasûlü'nün istediği yöne çevirmek lazım. Hz.
Suheyb hakkında Hz. Peygamber (sav), 'Suheyb ne güzel kuldur. Allah'tan
korkmamış olsaydı, yine de günah işlemezdi' buyururlar. Hz. Suheyb'in fıtratı
günah işlemeğe müsait değil. Fakat kim, yani, fıtratı günaha müsait olmayan mı,
yoksa müsait olduğu halde iradesinin kavgasını vererek günah işlemeyen mi
daha makbul onu Allah bilir..?



Gayeye Yakın Vesileler
Kur'ân, bir vesiledir; ama gaye, denilebilecek kadar büyük bir vesile.

Efendimiz de (sav) öyle bir vesiledir. Hizmet adına gerçekleştirilen
müesseseler de, o ölçüde olmasa bile, gayenin etrafındaki vesilelerdir.



Gazeteci Sabir'in Müşahedesi
Tarihçe-i Hayat'ın arkasında Sabir imzalı bir yazı vardır. Bu zat, o devrin
meşhur gazetecilerindendir. Zamanın pek çok ileri gelenleriyle olduğu gibi,
Bediüzzaman Hazretleri ile de görüşmüştür. Bediüzzaman'a bu nasıl birisidir?
diye sorulduğunda: "Çok iyi bir gazeteci" cevabını vermiş. Sabir'e
sorulduğunda ise o: "Ben, dünya çapında pek çok kimse ile görüştüm. Ama
Bediüzzaman kadar ihlaslı birini görmedim" demiştir.

Bediüzzaman'ın havasını teneffüs etmeden bizim bunu anlamamız mümkün
değildir. Evet, ihlas öyle bir sırdır ki, aysbergleri bile eritir.



Gözün Gördüğü Şeylerden Kalpte İstifade Edebilir
mi?

Edebilir. Ama, sahip olduğu mertebeye göre. Zira, insaniyetin, insanî
esneklik itibariyle mertebeleri var. Meselâ, bunlardan hayvaniyet mertebesi ki
bu mertebedeki insan, otlağa salınmış herhangi bir hayvan gibi önüne gelen her
şeyi yer. Oysaki insaniyet mertebesini ihraz eden birisi otlaktaki iyi şeyleri
seçer, yıkar, tencereye koyar, içine birtakım şeyler de katar ve ondan sonra yer.

Aslında:
Kalbin açılması Allah'ın bileceği bir iştir. İsterse açmayabilir. Önemli olan
sadakattir, samimiyettir.
İstidat yoksa kalp kapıları zaten açılmaz. 
Kalbin açılmasının belirli bazı şartları vardır. Şartlara riayet edip neticeyi
sabır ile beklemek lazımdır.

Üstat Bediüzzaman Hazretleri'nin de ifade ettiği gibi masiyete, mesaibe ve
taata karşı sabır bu kapıların açılmasında çok önemlidir. Bu bir manâda Hakka
karşı hiçbir şekilde itiraz etmeme ve sonuna kadar dayanma demektir. Belli bir
süre bekledikten sonra, açılmıyor diye kapısını terkedip gidene artık o kapı
tamamen kapanır ve bir daha da hiç açılmayabilir. 'Amellerin Allah indinde en
sevimlisi, az dahi olsa devamlı olanıdır' hadîsi de bu sırra işaret eder. Bu da
sabırla alâkalı bir husustur. Yani aheste aheste, acele etmeden ısrarlı olmak,
ama, daima ileriyi kollamak demektir. Yoksa mehter yürüyüşü gibi bir ileri bir
geri gidip gelmelerle insan kat'iyen mesafe alamaz. Evet, hayat boyu kah
açılmış kah kapanmış bir insan 'Leyse'l-haberü kel-muayene' (Haber verme
bizatihi görme gibi değildir) hakikatince bütün bir hayat boyu hakikatlere göz
kırpar durur da hiçbir zaman dümdüz ve pürüzsüz olarak hakikatleri müşahede
edemez.

Öyleleri de vardır ki 'Bir lâhza müşahededen ayrılsam, yanar mahvolurum'
derler. Bu, murakebe hali de olabilir istiğrak hali de...



Günahlara Karşı Duyarlılık
Hadîsin ifadesiyle, cehennem şehvetlerle, zevklerle, fuhşiyatla kuşatılmıştır.

İş kazaları için önceden çeşitli tedbirler aldığımız gibi manevî hayatımız adına
da öyle tedbirler almalıyız. Günahlara karşı bir alarm sistemi kurmalıyız.
Kendimizi tehlikede hissettiğimiz an alarm çalmalı ve bize elli yerden el
uzanmalı.

Şimdiye kadar bu mevzûda gördüğüm en akıllı insanlar, ya doğrudan veya
dolaylı olarak durumlarını aktarıp, halledilmesini talep edenler olmuştur.

Ahmaklara gelince, onlar her türlü gayr-ı meşrû şeyden lezzet almaya
bakmıştır.

Bir esrarengiz kuyu ki, ağzı şehvet, makam, şöhret, para; dibi de cehennem.



Günahları Hafife Alma
Büyük olsun küçük olsun, işlenen bir günahın ağırlığı vicdanda

hissedilmiyorsa, bu bir kebire (büyük günah) olabilir. Günahlardan dolayı
vicdan azabı duyuluyorsa, en büyük günahlar bile seğairden (küçük
günahlardan) sayılır.

Günah düşüncesi çok hafif olarak ele alınırsa, beşaret insanda bir sevinç
hasıl etmez.



Güzel Koku ve Sadaka
Hz. Âişe validemiz, tasadduk edeceği paralara güzel kokular sürermiş,

sebebini sorduklarında da şöyle cevap verirmiş: "Ben Efendimiz'den (sav),
sadakanın fakirin eline geçmeden evvel Allah'ın eline geçtiğini işittim. Bu
paraların güzel kokularla Allah'ın eline varmasını istediğim için onlara koku
sürüyorum."



Hakiki Millet
Bir milletin bütün fertleri arasında, ailevî bağ seviyesinde bir irtibat varsa;

tâlî, zirvelere doğru onun yoluna mutlaka su serpecektir. Fertleri birbirini
sevmeyen, biri diğerinin aleyhinde olan, birbirine karşı emniyet ve güven
hissetmeyen milletler ise, hakikî manâsıyla millet olamadıkları gibi, istikbâl
adına da vaadedecekleri hiç bir şey yoktur.



Hal Hatır Sormak
Nasılsınız?' sualine karşılık, maddî hastalıklarım sebebiyle, yalan olmasın

diye, 'iyiyim' demiyorum. Mânen zaten hiç bir zaman iyi olmadım. O bakımdan,
'Nasılsınız?' sorusuna, 'Allah iyi etsin!' diye karşılık veriyorum. Bunun gibi
herkes, kendine göre bir cevap verebilir. Yalnız, 'Nasılsınız, iyi misiniz?' diye
sormak yerine, 'İnşâallah iyisinizdir' demek daha muvafık olur zannediyorum.

Efendimiz (sav) ile Ashâbı arasında bu türden hal-hatır sormanın cereyan
ettiğini bilmiyorum. Yine de, İslâmî ölçüler içinde kalmak kaydıyla, hal-hatır
sormakta mahzur olmasa gerek.



Hasf
Âhir zamanda Kâbe'ye sığınanlar olacak. Onlara kast edenler, 'Beydâil-ard'

denilen yerde 'hasf' olunacak meâlindeki hadîs-i şerifte geçen 'hasf'ı sadece
lügat manası ile ele almamak gerekir. Hasf, lügat manası itibarı ile her ne kadar
'yerin dibine geçme' demek ise de, bundan 'saltanatın sönmesi, ikbalin idbara
dönmesi ve öldürülme' gibi manalar da anlaşılabilir. Nitekim, Karun'un serveti
ile beraber 'hasf'ının bu şekilde anlaşılmasının üzerinde daha önce de
durulmuştu. Bu manada ve küçük ölçekte bir 'hasf', Abdullah İbn Zübeyr'in
Kâbe'de Haccac tarafından şehit edilmesinden 50 sene sonra vukû bulmuş ve
zalimler bütünüyle âhiret'e intikal ederken, saltanatları da yerle bir olmuştur.
En son yaşanan Kâbe baskını hâdisesinde de yüzlerce masum insan öldürüldü
ve baskına katılanların hepsi idam edildi. Evet, Allah imhâl eder, yani mühlet
verir ama, ihmal etmez.



Hastalık
Musibetlerden sonra, insanı terakki ettiren ikinci faktör hastalıklardır. İnsan,

musibetleri de, hastalıkları da Rabbisinin ihsanlarından saymalı ve şükür
içinde sabretmeli.



Haşirde İnsanlar Kimlerden Kaçacak?
Borçlu, alacaklıdan kaçacak. Bunu teyid eden hadîsler var.

İdlal edenler (saptıranlar), edilenlerden kaçacak.

Orada herkesin takıldığı bir şey olacak. Bu sebeple herkes birbirinden
kaçacak: 'O gün kişi, kardeşinden kaçar annesinden ve babasından, hanımından
ve oğullarından kaçar' ayetleri de işte bunu ifade etmektedir.



Hatemü'l-Evliya'nın Nuru
Muhyiddin ibn-i Arabî, 'Hatemü'l-Enbiya'nın nuru Hâtemü'l-Evliya'nın

nurundan istimdat eder' der. Bu, söz nasıl izah edilebilir?

Çok su götürür bu soru ile alâkalı şimdilik şu kadarı yeter. Şöyle ki: Bu gibi
zatlar, seyr-i sülûk ile ulaştıkları mertebelerde kendi nurlarını müşahede
ediyorlar. Tabiî, kendi nurları kendilerine daha yakın, Efendimiz'in nuru da
uzak bulunduğundan, kendi nurlarından gözleri kamaşıyor ve Sema-i Risâletin
Kamer-i Münir'i olan Efendimiz'in nuru kendi çerçevesiyle görülemeyebiliyor.
Bunu güneşten daha büyük oldukları halde, bu'dümüzün zulmetlerinden ötürü
küçük gördüğümüz dev güneşlerle misallendirebiliriz. Ayrıca, bu zatlar
söylediklerini bir sekir halinde de söylemiş olabilirler.



Hazreti Eyyub ve İmtihan
Hz. Eyyûb'un (as) bir hastalıkla imtihan edilmesi herhangi bir

günahından dolayı mı idi?

Hz. Eyyûb'un (as) hiç günahı olmayabilir. Ancak nebîler mukarrabinden
oldukları için, akıllarından geçen birşeyden dolayı bile böyle hastalıklara
mübtela olabilirler. Onlar kendi dünyalarında, kendi nübüvvet platformlarında
kurbiyetin iktiza ettiği şeyi ihlal ederlerse, Allah (cc) onlara böyle bir belâ
verebilir. Fakat herşeye rağmen biz onları kritiğe tâbi tutamayız.

Ayrıca bela ve musibet için, ille de önceden günah işlenmiş olması şart
değildir. Zira Peygamber Efendimiz'in (sav) masum olmasına rağmen sık sık
başı ağrır ve bundan dolayı da başlarına sarık sararlardı. Şimdi bunun
arkasında hemen bir günah aramak katiyen doğru değildir.

Ayrıca bir de müsbet ve menfî ibadet şekli vardır. Müsbet ibadetler namaz,
oruç vs.. menfiler ise işte böyle hastalıklar vesairdir. Ayrıca böyle bir
imtihanla sadıklar, sadık dostlar ortaya çıkar. Nitekim Hacı Bayram Veli'nin
bir imtihan neticesinde bir buçuk müridinin kalması gibi. Bu çok önemlidir.
Evet, sizi en sıkıntılı anınızda terketmeyen, sizin en sadık dostlarınızdır.



Hediye Almak
Verilen hediyeyi almasak olur mu?

Olur. Ama almak bir açıdan daha iyidir. Şöyle ki: Meselâ burada hepinize
birer gömlek hediye etsem 6-7 tane gömleği olan istiğna gösterip, almayabilir.
Ama, bunun altında nefsin, enaniyetin şu hissesi de olabilir: Bak bak, diğer
arkadaşlarım aldı, ben almadım. İşte buna meydan vermemek için hediyeyi
almalı. İsteyen sonra onu bir başkasına hediye edebilir.



Helâk Olma meselesi
Ümmet-i Muhammet'ten önceki kavimler, günah işlediklerinde, semavî

afetler onları kırıp geçirirdi. Biz ise, ittifakımızın bozulması ve ihtilafa düşme
şeklinde cezaya maruz kalıyoruz. Çünkü Allah Rasûlü (sav), 'Ben, Rabbimden
ümmetimi sair ümmetler gibi helâk etmemesini istedim. Kabul buyurdu. İhtilafa
düşmemelerini istedim. Onu reddetti' der. Çünkü ihtilafa düşme veya ittifak
etme, iradî bir husustur. Ferdler, iradelerini kullanarak o neticeyi hâsıl
edebilirler.

Bugün, semavî afetlerle yerle bir olan kavimlerin işlediği günahların, belki
de kat be kat fazlası işlenmesine rağmen, Ümmet-i Muhammed'in helâk
edilmemesi, yukarıda arzettiğim hadis-i şerifle, Halkı ıslah edici olduğu halde,
Rabbin haksızlıkla memleketleri helâk edecek değildir.' ve 'Sen onların içinde
iken Allah onlara azap edecek değildir' ayetlerinin ifade ettiği manâya göre, bir
zümrenin halkın arasında dolaşarak irşad ve tebliğ vazifesini yapıyor olması ve
Allah Rasûlü (sav) bedenen aramızda olmasa bile, mânen Müslümanların
gönüllerinde yaşamasıyla açıklanabilir.'



Her Seviyede İmtihan
İnsan her seviye ve mertebede imtihan halindedir. Mesela: Risâle-i Nur

Külliyatı iyi bir ameliyat-ı fikriyle yapmaya vesiledir. Herkes kendi seviyesine
göre okursa ve hele sürekli okursa ondan çok çok istifade edebilir. Çünkü bu
eserler Kur'ân'dan mülhem pırıltılardır. Öyle olması da bir imtihandır.
Eserlerde kullanılan ifade tarzı da bir imtihan.. Bediüzzaman'ın ekrad içinde
neşeti de ayrı bir imtihandır. Bazıları işte bu noktalara takılıp kalabilir ve o
bereketli zat ve eserlerinden yararlanmayabilirler.

Bunun için, insan; Allah'tan (cc) devamlı olarak istikamet istemeli. Nasıl ki
gündüz yaptığı ibadetten dolayı yorulan bir insan, uyuduğu zaman da ibadet
yapmış gibi sevap alır. Öyle de hayatının her saniyesinde istikamet arzusuyla
dopdolu yaşayan bir insana da Allah (cc) bir gün bunu lütfedebilir.



Hızıriyeti Temsil
Bazı veliler Makam-ı Hızıriyeti temsil ettiklerinden, uğradıkları yer yeşerir.

Bediüzzaman da bu makamı temsil etmişse gezdiği yerler yeşerecektir. Bugün
Türkiye'de hizmet adına birtakım yerlerdeki yeşillik bundandır. Buna Almanya,
Rusya, Koşturma da dahil edilebilir. Onun geçtiği başka yerler de vakti
geldiğinde mutlaka yeşerecektir.



Hicrî Tarih
Hicretin, Müslümanlarca tarih başlangıcı olarak kabul edilmesi Hz. Ömer

(ra) devrindeki bir içtihat ve bu içtihat neticesinde meydana gelen icmaya
dayanır. Fakat tarih başlangıcı olarak kabul edilme ile, hicretin manâ ve
muhtevası farklı şeylerdir. İcma ile kabul edilen böyle bir hükme karşı çıkmak
da doğru değildir.



Hiç Kimse Kendinden Emin Olamaz
Hz. Nuh (as) beşerin ikinci babasıdır. Onun safından küfür safına geçen

olmuştur. Hz. Musa (as) kavminden olan Samiri, Hz. İsa (as) kavminden de yani
11 kişiden biri de küfür safına geçmiştir. Efendimiz (sav) zamanında da irtidat
olmuştur. Bunlar Nebilerin cemaatlerinde olduğu gibi bizde de olabilir; olmaz
diyemeyiz.

Efendimizin, Ebu Hureyre'nin de bulunduğu 3 kişilik bir toplulukta üçü de
sahabi iken onlara şöyle buyurdular: 'İçinizden birinin dişi bana Uhud Dağı
kadar görünüyor.' Ebu Hureyre: 'O üç kişiden birimiz şehit olunca ikimiz
kalmıştık. Ben kendimden çok korkuyordum. Fakat diğeri Yemame'de
Müseyleme ile yapılan savaşta Müseyleme saflarında ölünce, Rabbimin beni
kurtarmasına çok sevinmiştim' diyor.



Hilâfet ve Efendimiz
Hilâfetin 30 yıl süreceği mevsûk hadislerde ifade buyurulmuştur. 70 yıl

süreceğine dâir zayıf rivayetler varsa da, Efendimiz'in (sav) rûhâniyetini
gerçek manada temsil eden hilâfet, 30 yıl devam etmiştir. Bilâhare meydana
gelen hâdiseler, bu gerçeğin tarihî birer şahididir.



Hislerin İnkişafı Nasıl Olur?
Âfâkî ve enfüsî tefekkür ile, yani Mebde' ve mezadını (başlangıç ve sonunu)

düşünmekle veya rekaiki yani cennet-cehennem, sırat ve benzerlerini tefekkür
etmekle hisler gelişip incelebilir. Hislerin inkişafı, evvelâ müstakim amel ister.
İnanç, nazarî olarak nefse kabul ettirilmiş olabilir ama, insan, imanın ağırlığını
ancak amelle tam hisseder. Bu itibarla, geceler ihmal edilmemeli, Kur'ân-ı
Kerim, evrad u ezkâr aksatılmamalı, namaz başta olmak üzere diğer ibadetler
de halis bir niyetle yerine getirilmeli ki, duygular inkişaf etsin, kalp ve ruh da
bedenin cenderesinden kurtulsun. Ayrıca bunların temadisi de şarttır. Bu şuna
benzer; bazı ilaçlar vardır ki, 5 sene hiç ara vermeden alındığı takdirde tesirini
gösterir. Bunun gibi ameller ve onlardan elde edilecek netice, ancak devamla
mümkün olacaktır.

İnsan bu arada yine sürçebilir ama, mühim olan Allah'la irtibatıdır. İrtibat
artık mevcud olduğu için sürçse de çabuk doğrulur ve kendine gelir.

Kant diyor ki: 'Nazarî akılla Allah bilinemez, ancak amelî akılla bilinir.'
Amelî akıl denince vicdan da anlaşılabilir. Evet, eğer iman Allah'ın yaktığı bir
meşale ise, devamı bizim amelimize bağlıdır.

Rûhen inkişaf etmiş velilerin yanında gözünüzle bir şey göremezsiniz ama,
vicdanınız çok şey hisseder. Çoğu kere manâsını anlamadan Kur'ân-ı Kerim
okursunuz, ama lâtifeleriniz (iç fakülteleriniz) ondan çok şey alır.

Menhiyattan (günahlardan) mümkün mertebe kaçınmak lazım. İmam-ı Şaranî,
'namazsız bir insanla düşüp kalksam, hatta karşılaşsam, 40 gün namazımdan
zevk alamam' der.

Esma-i İlâhî'yi çekmek çok önemlidir. 'Ya Keşşaf' diye zikretmek, letaifteki
perdenin aralanmasına vesile olabilir. Gaffar, Gafur ve Tevvâb isimlerine çok
devam etme, rahmet kapılarının açılmasına önemli bir vesiledir. Adede gelince
bu talibe göre değişir. Bazıları da bunu ebcedine göre çeker. Doğrusunu Allah
bilir. Bu işler, biraz da istidada bağlıdır. Aslında en önemlisi, kalp selâmetidir.
Günahlardan kaçınma, emirleri yerine getirme ve ahirete hazırlık içinde olma
da, üzerinde durulacak şeyler arasında sayılır.

Gıdanın haram ve helâl olması da, hislerin inkişafında çok mühim bir
faktördür. Efendimizin bazı hadîsleri buna işaret eder.



Mezarlıkları ve hastahaneleri gezmek de, hislerin inkişafında önemli birer
te'sir icra ederler.



Huzur
Huzur, her ferdin vicdanında Allah'ı bulması, O'nunla maiyete ermesi her

dem O'nunla dolması, coşması ve zamanla tamamen O'nun nuruna gark
olmasıdır. Huzur insanın kendisinden değildir. Huzur, bize O'ndan gelir. Bu da,
herkesin derecesine göre tecelli eder. Huzurun bir üst mertebesi, zevk-i
ruhanîdir. İkisinin birbirinden farklı olduğu noktalar vardır. Zevk-i ruhanî ve
huzur da, insanın hissettiği şeyler farklı farklıdır.



Hz. Ebû Bekir'in İmameti
Efendimiz, Ebû Bekir'e söyleyin, imam olsun' buyurunca Hz. Aişe

validemiz, bazı mazeretler ileri sürerek babasının imametine mani olmak
istedi. Hikmeti ne olabilir?

Efendimiz hasta iken Ebû Bekir'in O'nun yerine namaz kıldırmasını halk
hayra yormazdı. Böylece Ebû Bekir, acı vakıanın temsilcisi olur, sevilirken
nefret edilir duruma düşerdi.

Peygamber Efendimiz (sav), Hz. Ebû Bekir'in kendi yerine geçeceğini zaten
iş'ar buyurmuşlardı. Fakat halk, daha sonra olacak böyle bir şeye baştan
antipati duyabilirdi. Böylece Ebû Bekir, ileride yükleneceği misyonu çok rahat
yerine getiremezdi şeklinde bir mülahazadan kaynaklanmış olabilir.



Hz. İsa'nın Ahirzamanda Şam'a İneceği Mes'elesini
Nasıl Anlamalıyız?

Bunu, Hz. İsa'nın cismaniyetiyle zuhuru şeklinde anlamamız, naslara
uygunluğu bakımından esastır. Ancak, O'nu temsil edecek ve küfrün belini
kıracak önemli fikrî hamlelerin o civarda zuhur edeceğine, mehdiyetin orada
belireceğine de bir işaret olacak ki, Hz. İsa "Bazınız bazınıza imam
olacaksınız" diyor. Demek ki, müceddit seviyesinde çok kimseler zuhur edecek
ve Hz. İsa birine "sen imamete geç" diyecektir. Bu aynı zamanda, Hristiyanların
pes edeceği manâsına da gelir. Bu durum, "Ya Rabbi, bizi muttakilere imam
kıl" duâsının da gizli bir remzi gibidir.



Hz. Lût'un (as) Karısı
Hz. Lût'un karısı, Lût'a (as) inanmamıştı. O çirkin fiilde kavmine yardım

etmiş, fakat küfrünü izhar da etmemişti. Dolayısıyla münafıktı; münafığın
akıbeti, Kur'ân-ı Kerim'in beyânına göre, kâfirinkinden daha beterdir.

Lût (as), peygamber olarak gönderildiği kavmin yabancısı idi. O kavmin
içinde doğup büyümüş biri değildi. Sizi savacak güçlü bir dayanağım olsaydı'
ayeti bu gerçeği ifade etmektedir. Dıştaki düşmanlarına karşı maddî yönden
mukabele edemeyen bir peygamber, hanesi içinden de ihanete uğrarsa, işte o
zaman, Kurân'ın dediği gibi, kol-kanat kırılır ve göğüs de daralır. Hele bu
ihanet insana, her gün kendisiyle aynı yastığa baş koyan karısından gelirse...



Hz. Meryem'e Mesih'i Nefheden Ruh Kimdir?
Bütün tefsirler bunu Cebrail (as) olarak ifade ediyorlar. Fakat âyette Ruh

tabiri kullanılıyor. Bu Ruhun tayininde ise ihtilaf vardır. İhtimalin sınırları ise,
ihtilafın çerçevesini aşkın ve Efendimizin (sav) ruhunu da içine alacak kadar
geniştir. Çünkü Hz. Meryem çok afife ve nezihe bir kadındı, bu itibarla da
gözlerinin içine bir başka hayalin girmemesi gerekirdi. Ayrıca Efendimiz de
(sav), bir makamda onun kendisiyle nikahlandığına işaret etmektedir. Bu açıdan
da 'Ruh' Efendimizin (sav) ruhu da olabilir. Fakat, bu kat'i değildir, bir
ihtimaldir. İhtimaller ise, delillerle takviye edilecekleri âna kadar katiyet ifade
etmezler.



Hz. Musa ve Hitabet
Hz. Musa için söylenen pepelik kat'iyen doğru değildir. Zira O bir Nebi'dir.

Böyle bir durum ise, kat'iyen bir nebî için noksanlıktır. O, taşa ağaca bile
kendini dinlettiren peygamberlerin hatibi Hz. Şuayb'ın (as) yanında 8-10 sene
kalıp ders almıştır. Tıpkı Efendimiz'in Badiye'de bedevilerle kalıp, fasih
Arapça'yı onlardan öğrenmesi gibi. Firavun'un "Şu maksadını anlatamayan"
demesi, Hz. Musa'nın saraydaki halidir. Ayrıca, başlangıçta Hz. Musa'nın
hitabeti, Hz. Harun'unki kadar ileri derecede değildi.



Hz. Süleyman'ın (as) Tebessümü
Karınca, ahalisini ikaz edince Hz. Süleyman gülmüştür. Bunun sebebi

nedir?

'Dahk' tabiri kahkaha ile gülmeyi değil de tebessümü ifade eder. Yani,
dudaklarda, çok kısa bir an için beliren birkaç tebessüm çizgisinden ibarettir.
Hz. Süleyman'ın tebessüm etmesi, evvela bir vadide Hz. Süleyman'la karınca
arasında mucizevî bir muhavere geçmiştir. Bu Cenâb-ı Hakk'ın ona bahşettiği
yüksek bir paye ve lütuftur. İşte bundan dolayı O da, şükrün davranışlarla
ifadesi sayılan 'tebessüm'le hatta sesli ve hareketli tebessümle tahdis-i nimette
bulunmuştur.

İkinci olarak: Karınca bir kısım iş'ar ve işaretlerle Süleyman'a (as) adalet
ve hakkaniyetle muamele etmenin sınırları hakkında fikir ve düşüncelerini ifade
etmek istemiştir. Karıncanın ifadesinde, 'Ey karıncalar! Yuvalarınıza giriniz ki,
Süleyman ve orduları farkında olmadan sizi ezmesinler.' Yani, bunlar insandır,
mahiyetlerinin gereği olarak, düşünmeden ve farkında olmadan size zarar
verebilirler, diyor. Allah'ın (cc) bu lütuf kapısını kendisine açtığından ötürü,
Süleyman da (as) tebessüm ediyor. Zira bu, onun peygamberliğine ait bir lütuf
idi.

Buna benzer bir hâdise de Peygamber Efendimiz'in (sav) hayat-ı
seniyyelerinde cereyan ediyor. Peygamber Efendimiz (sav) minberde hutbe irad
ediyordu. Bir bedevi içeriye girerek 'Ya Rasûlallah! Yağmursuzluktan her taraf
çoraklaştı, topraklarımız kuraklıktan çatladı. Çoktandır yağmur yağmıyor.
Allah'a duâ etseniz de bize yağmur ihsan etse...' diyor. Efendimiz (sav) duâ
ediyor. O anda bardaktan boşanırcasına şakır şakır yağmur yağmaya başlıyor.
Sokaklar ve her taraf su altında kalıyor. Efendimiz (sav) minberden inerken her
tarafı sırıl sıklam olmuş, sular sakalından aşağıya dökülüyordu. O da semanın
böyle çok yağmur boşaltmasına tebessüm ediyordu. Zira bir tarafta mucize
zuhur ederken diğer yandan da O, bir lütfa mazhar olmuştu.

İşte bu tebessüm her iki hâdisede de 'dahk' kelimesiyle ifade edilmiştir.
Kahkaha olmadığından Hz. Süleyman'ın tebessümünü melekler öyle
kaydetmişlerdir. Belki raiyyeti dahi bunu fark edememiştir. Zaten dudaklarda
beliren böyle birkaç çizgiyi çoğu kez fark etmek de mümkün değildir.



"İçki İçenin Kırk Gün Namazı Kabul Olmaz" Diye
Bir Hadîs Var mıdır?

İbadetin birkaç yönü vardır:

- Kul, ibadetle cennete ehil hale gelir. Yani, bakırken altın, gümüş olur.

- Allah'a karşı mükellefiyetlerini yerine getirir.

- Hayrın hayır doğurması şeklinde bir 'salih daire teşekkül eder ve bu salih
daire insanda ibadet, itaat aşkını uyarır; sonra da böyle devam eder gider.

İçki meselesine gelince:

- İnsan içki içtikten sonra kıldığı namazları kaza edecek diye sarih sahih bir
nas olmadığı gibi, mürsel, merfû, zayıf, metruk bir rivayet de yoktur.

- Nasıl insan jimnastik yaptığında sağlık ve sıhhat kazanır, insan da namazda
yatıp kalkmakla ibadet aşkı kazanır. Ama içki içen insan daha sonra ibadet
edince hiç içmeyen gibi olamaz, aynı derecede zevk ve lezzet alamaz.
Dolayısıyla, 'içki içmiş kişi 40 gün namaz kılamaz', demenin şerî hiçbir hükmü
yoktur ama, yukarıdaki tesiri de düşünmek gerektir.

Bu şuna benzer. Bir insan bina için temel atar, duvar örer de, bu eve tavan
yapmazsa eksik kalır. Aynen öyle de, içkili veya haram lokma yiyen kimse
abdest alır, namaz kılarsa, vazifesini yerine getirir ve ona terettüp eden sevabı
kazanır ama, binanın çatısı bir ölçüde açık demektir. O, tamamlanınca
teveccüh-ü ilâhî de gerçekleşir.



İhlasla Okunan Kur'ân
Kur'ân'ı seslerinizle güzelleştiriniz.' hadîsini izah eder misiniz?

Bunu teyit eden 'Kur'ân-ı Kerim'i telhini üzerine okuyunuz' hadîsi de var.
manâsı şu olsa gerektir: 'Kur'-ân-ı Kerim'in, kendine has üslubu, edası, musikisi
vardır. Öyle ise siz de onu, kendi kametine uygun şekilde seslerinizle
güzelleştiriniz.' Efendimiz'in (sav) herkesten Kur'ân-ı Kerim dinlediğine dâir
fazla bir şey bilmiyoruz. Ama Übeyy b. Ka'b'tan, Abdullah b. Mesut'tan
dinliyordu. Evet, herkes güzel okuyamayabilir, ama ihlaslı olması mümkündür.
İhlaslı olunca, kimse dinlemese Bediüzzaman'ın dediği gibi 'melekler dinler.'
Evet, sizin nice kerih gördüğünüz şey vardır ki, o Allah indinde çok
kıymetlidir. Mesela, oruçlunun ağız kokusu, Allah indinde miskten daha
enfestir. İhlâsla okunan Kur'ân-ı Kerim'de öyledir.



İhsan Sırrı
Hakikat ehlince ihsan, hak ölçülerine göre iyi düşünme, iyi şeyler plânlama,

iyi işlere mukayyet olma ve kullukla alâkalı davranışların, Allah'ın nazarına arz
edilmesi şuuruyla fevkalâde bir titizlik içinde temsil edilmesinden ibaret kalbî
bir ameldir.

İhsana ulaşabilmek için duygu, düşünce ve tasavvurların sağlam bir imâna
bina edilmesi, iman gerçeğinin İslâmî esaslarla derinleştirilmesi ve kalbin
kadirşinas ölçüleri ile ilâhîleştirilmesi şarttır. Başkalarına ve başka şeylere
ihsan duygusu ise, hak murakebesi ile bütünleşmiş böyle bir kalbin tabiî
tavrıdır.

Evet, 'İhsan, görüyormuşçasına senin, Allah'a ibadet etmendir; sen O'nu
görmesen de, O seni görüyordur.' hakikatınca, yapılan her şeyi arızasız ve
Cenâb-ı Şâhid-i Ezelî'nin nazarına arz edilebilecek şekilde inanarak, duyarak,
irade, his, şuur ve lâtife-i rabbâniye buudları ile yerine getirmek bir esas, bir
temel prensip ve hakikat erlerince ulaşılması gerekli olan bir ufuk; başkalarına
karşı iyilik duygusu, iyilik düşüncesi ve iyi davranmak ise, insan ruhu ile
bütünleşmiş böyle bir ihsan şuurunun zuhurû, taşması ve intişarıdır ki, birinci
şıkkın tabii neticesi ve ihsana programlanmış bir vicdanın programlandığı şeyi
ifade etmesinden ibarettir.

İhsan şuuru, salih bir dairenin (kısır döngü karşılığı olarak kullanıyorum)
kapısını açan sırlı bir anahtar gibidir. O kapıyı açan ve o aydınlık koridora
adımını atan insan, yürüyen merdivenlere binmiş gibi, kendini sihirli bir
yükselişin helezonunda bulur. Bir de, bu mazhariyetiyle beraber, iradesinin
hakkını verip kendi de yürüyüşünü devam ettirirse, her adımda iki basamak
birden yükselir...

İhsan şuuru, yağmur yüklü bulutlar gibi bir baştan bir başa bütün kalp
tepelerini sarınca, ilâhî eltaf sağnak sağnak boşalmaya başlar..

Bu mevzuda bir de, amel ve davranışların ötesinde, kalplerin kurup durduğu
hâlis niyetlere terettüp eden fazl ve lütûf kaynaklı ilâhî varidât vardır ki, onun
tasavvuru bizi de, bizim düşüncelerimizi de aşar..!

İnsanı Hakk'a ulaştırmada en aldanmaz vesilelerden biri kalptir ve kalbin en
büyük ameli de ihsandır. İhsan, ihlâs yamaçlarına açılmanın en emin yolu,
rıdvan tepelerine ulaşmanın en sıhhatli vasıtası ve Şâhid-i Ezelî'ye karşı da bir



temkin şuurudur. O'na doğru her gün, imanla donanmış, amelle kanatlanmış ve
takva ile derinleşmiş yüzler-binler 'şedd-i rihal' eder, yolculuğa koyulurlar
ama, o zirveye ya birkaç insan ulaşır, ya da ulaşamaz. Ulaşamayanlar, ulaşma
adına didinmelerini sürdüredursunlar; ulaşanlar orada Allah'ın (cc) sevmediği
şeyleri bütün çirkinlikleriyle duyar hisseder ve onlara karşı kapanır; Allah'ın
(cc) güzel gördüğü şeylerle de fıtratının gereğiymişçesine birleşir, bütünleşir
ve sürekli 'ma'rûf' soluklarlar.

Tevazû, bir haldir; insanın kendi içinde kendini yenmişliğinin ifadesi ve
kibirden, çalımdan; gururdan vazgeçmenin adıdır. Öyle ya, insanın caka
yapmaya, çalım satmaya ne hakkı vardır? Âriye bir Elbise ile çalım satılır mı?
Allah, giydirdiği o âriye elbiseyi istediği zaman geri alabilir. Eğer O bize,
'Üzerinizde Bana ait olan şeyleri şöyle bir tarafa ayırın da, kendinize ait
şeylerle Bana bir tekmil verin' dese, herhalde O'na gösterebilecek hiçbir
şeyimiz kalmayacaktır. Böyle bir soruya muhatap olsam, benim diyeceğim
şudur: 'Ya Rabbi, ben hiç oğlu hiçim. O kadar ki, hiçliğimi bile Sana ait bir
şeyle ifade ediyorum; çünkü bunu söyleyen ben, Sana aidim ve kendi adıma
hiçim.'



İki Doğu ve İki Batı
'İki doğunun ve iki batının Rabbi' ayetini nasıl anlamalıyız?

İki nihaî batı ve doğu var. Ayet bunların son sınırlarını gösteriyor. Meselâ,
yazın güneşin doğup-battığı yerler ile kışın güneşin doğup battığı yerler farklı
farklıdır. Yazın en uzun gününde güneş, aksa-ı mağripde batıp, aksa-ı maşrikde
doğar. Kışın en kısa günlerde ise en 'yakın' noktadan doğar ve en 'yakın'
noktadan batar. Bu durumda güneş her gün değişik bir doğudan doğmakta ve
dolayısıyla da güneşin ayrı ayrı doğuş yerleri bahis mevzuu olmaktadır. Aynı
şekilde, her gün değişik bir noktadan batmakla 'gurub-u şems' yani ayrı ayrı
batış yerleri meydana gelmektedir. Neticede, en nihaî 'şuruk' ve 'gurup' açıları
içinde değişik meşrikler ve mağripler bulunduğundan 'İki doğunun ve iki batının
rabbi' denilmektedir. (Allahu a'lem) Ayrıca bir başka ayette de, bütün meşrik
ve mağripler nazar-ı itibara alınarak, mağriplerin ve meşriklerin Rabbi
manâsına 'Rabbu'l-meşariki ve Rabbu'l-meğarib' de denilmektedir.



İktiran ve İllet
İktiran (İki ni'metin birbiriyle bağlantılı olarak gelmesi durumu), illetle

karıştırılsa, insan şu veya bu şekilde şirke girebilir.



İlahî Tecellilere Ma'kes Ruhlar
Lekad rea min âyâtine'l-kübra ayeti, Cenab-ı Hakk'ın varlığını gösteren âfâkî

ve enfüsî delilleri gözle görmek ve gözle görülen bu delillerin hakikatını
müşahede etmek manâsını taşır. Böyle bir insanın nazarı küllî olacağından,
müşahedesi de muhittir. İlâhi tecellileri manisiz, hailsiz, perdesiz, engelsiz
görebilir. Görüş ufku böyle olan insanların söyleyecekleri sözler bizi aşar ve
hakkında sıradan insanlar herhangi bir kritik yapamazlar. Yerde durup semayı
seyredenlerin nazarı ile, evinde oturup burnunun ucunu göremeyenlerin nazarı
elbette bir olamaz.



İlâhî Televvünatı Yakalayabilmek
İmam Rabbanî, Muhasibî gibi tasavvuf erbabının günah, sevab, nafile

hususlardaki değerlendirmelerini nasıl ele almalıyız? Hepsini olduğu gibi
kabullenebilir miyiz?

Bu kabil büyük tasavvuf erbabının muhtelif değerlendirmeleri, bulundukları
makamla çok alâkalıdır. Bundan dolayı da, bu zâtların beyanlarının ilelebed
devam edeceğini zannetmek hatalı bir tutum olsa gerek olur. Zira hükmü
ilelebed devam edecek olan sadece ve sadece Allah (cc) ve O'nun Rasulü'nün
beyanlarıdır.

Fakat, bu zâtların değerlendirmelerini, geçmişe ait duygu ve düşünceleri
anlama ve yeni terkiblere ulaşma açısından mutlaka dikkate alınmalıdır. Onları
sadece ezberlemekle yetinmek dûn himmetlik olur. Biz bunları vesile yaparak
düşüncelerimizi deşelemeli ve bu misaller ışığında temrinat yapmalıyız.

Evet, her an ayrı bir şe'nde olan Cenabı Hakk'ın tecellilerinin televvünatı da
farklı farklı olur. İşte mühim olan bu televvünatı yakalayabilmek ve
vicdanlarımızda bunu duyabilmektir.



İlgi Zaafı Artırır
İnsandaki zaafların çeşitli faktörleri vardır. Bu faktörlerin en önemlisi de, o

vadideki meşguliyet ve malûmattır.

Meselâ, bazıları, Hollywood yıldızlarını ve Avrupalı artistleri, bir
marifetmiş gibi öğrenir, bilir ve bunları mevzubahis ederler. İşte bu bilme ve
alâka, onların zaafını artırır.



İlim
İlim, O'nu bilmektir. O'nu bilmezsen -Yunus'un diliyle- kuru emektir. Zühd

ve takvâda derinleştirmeyen ilim, sahibini Allah'tan uzaklaştırmaktan başka bir
işe yaramaz.



İlim Adamı Yetiştirmek
İslâm'ın çok kısa bir zamanda yayılmasına ve ilk devir Müslümanlarının

dinlerini öğrenme hususunda gösterdikleri gayrete hep hayret etmişimdir.

Düşünün ki halk sabanının arkasında kıraata ait meseleleri müzâkere ediyor.
Zira o dönemde bütün himmetler bu noktaya teksif edilmiş. Buharî, Müslim ve
Tirmizî aynı dönemde ve birbirine yakın bir bölgede yetişebiliyordu. Ne var ki,
günümüz Müslümanlarının aynı hassasiyeti ve aynı gayreti gösterdiklerini
söylemek mümkün değildir. Keşke zamanımızda bazı kimseleri teknolojinin
yanında bu konuda da belli bir seviyeye ulaştırabilseydik. kim bilir belki de
ileride yetiştirilmek istenen ilim adamlarına böyle bir usul tatbik edilir..

Günümüzde hafızalar ve zihinler çok dağınık. Her türlü teknik aleti
kullanmayı biliyorlar ama diğer çok önemli meselelerde aptal denecek kadar
yetersizler. Aptal olmamanın ne demek olduğu bilinmediğinden kimin aptal
olduğunu bilmek de epey zor...



İman ve İrade
Nasıl kültür-fizik hareketleriyle bedene kuvvet kazandırılıyor, öyle de

iradeye imanla kuvvet kazandırılmalıdır. Hz. Yusuf'u Zeliha'ya yaklaşmaktan
alıkoyan ve ona "Ya Rabbi, zindan bana, kadınların beni davet ettikleri şeyden
daha sevimlidir" dedirten, işte bu iman payandalı iradedir. Evet, iman her
derde devadır.



İnandırma
Halk, idare edildiği sisteme ve o sistemin temsilcilerine inandığı müddetçe,

o ülkede ciddî sayılabilecek arızalar meydana gelmez. Aksi halde,
problemlerin ardı-arkası kesilmez.

1980 ihtilâli öncesi devletin resmî erkânından bir zat, Özbekistan'a resmî bir
ziyarette bulunur. Özbekistan, o dönemde bağlı bulunduğu Sovyetler Birliği'nin
pamuk üretiminin % 80'inini karşılamaktadır. Türkiye'den giden bu ziyaretçi,
ürettiği pamuğu, Rus politikası gereği, ihtiyacı olan arpa ve buğday karşılığında
takas eden çiftçilerden bazılarına, 'Bu muamele ile aldatılmadığınızı nereden
biliyorsunuz?' diye sorar. Cevap, cidden düşündürücüdür.



İnce Bir Mesele
Çocuk sevgisinde çok aşırı gitmemeli. Bazılarının çocuklarını çok fazla
seviyordum. Tokat yedim. Bence, ana babalar, çocuklarından yedikleri
tokatların sebebini, onları çok fazla, yani ölçüsüz sevmelerinde aramalı. Sütün
yağı kaymağında nasıl toplanıyor. İnsanın günahları da eğer sperminde öyle
toplanıyorsa o çocuk insanın başına belâ olabilir. Bu sebeple zifafa girecek
Müslüman, kabilse riyazet yapmalı. "Aman ya Rabbi" demeli, ağlamalı,
dövünmeli istiğfar etmeli. Yoksa çocuğu onu tokatlayabilir. İbrahim Ethem
yıllardır görmediği evlâdını Kâbe'de bağrına basınca "Ey İbrahim, bir kalpte
iki muhabbet olmaz" nidası gelir. O da: "Senin muhabbetine mani olan bu
çocuğu al ya Rabbi!" deyince, çocuk İbrahim Ethem'in ayaklarının dibine
yağılıveriyor. Evet, 11 ve 15. rica'larda görüyoruz. Bediüzzaman, yeğeni
Abdurrahman'ı çok sevmekte inhirafından da büyük üzüntü duymaktaydı.
Burada mühim bir hakikat var. Hakk'ın hatırı âlidir. Yani, Hakk hatırına evlâd,
kardeş, yeğen her şey ve herkes feda edilmelidir. Bilâhare Abdurrahman güzel
bir dönüşle dönüyor ve kısa bir müddet sonra da vefat ediyor.. Ama Allah,
onun yerine Hasan Feyzi'yi, Hafız Ali'yi veriyor.



İnşâallah-Mâşâallah
Bu iş inşâallahla, mâşâallahla olmaz sözü, insanı küfre sokan sözlerdendir.

Gerçek ise, bu sözün tam tersidir. her şey, ama her şey "inşâallah" ve
"mâşâallah" ile yani Allah'ın dilemesi ve yapacağımız şeylere O'nun meşietinin
taalluku ile olur. Bu sebeple hayatlarını İslâmî çizgide sürdürenler, küçük,
basit ve ehemmiyetsiz görünen ve belki de bir milletin imanla bağlarını
koparma adına kasten onun içine sokulan böyle cümle ve deyimlere karşı
alabildiğine dikkatli olmalıdırlar. Ne güzel der Bediüzzaman Hazretleri:
"Hazer et (Sakın, dikkat et): Bir tutmakta, bir öpmekte (...) batma." Kaldı ki, bu
konudaki ayet-i kerime te'vil ve tefsire ihtiyaç olmayacak kadar açık ve
sarihtir: "Allah'ın dilemesi olmadıkça (inşâallah demedikçe) hiçbir şey için
'bunu yarın yapacağım' deme."



İnşirah-ı Sadr
Rabbişrahlî sadri, Hz. Musa'nın beyanına değişik buudlar kazandırmıştır.

Siz bir çeşit konuşursunuz ama, Hz. Musa, çok farklı şekil ve üsluplarda
konuşabilir. Onun sözleri, beyandaki televvün keyfiyetiyle zaman ve mekanı
aşar, melekût aleminin dört bir yanında tınlar.. keşke o beyan kendi orijini ile
korunabilseydi...



İran
İran, tarihi boyunca İslâm için hep hastalıklı bir uzuv olarak kalmıştır. O kadar
ki, Farslar bazı dönemlerde Sünnîler'den daha çok, Allah, Peygamber tanımaz
Nusayrîlere yakın olmuşlar ve bütün mücadelelerini, dıştan ziyâde, İslâm
dünyası içinde Sünnîlere karşı yöneltmişlerdir.

Bugünkü İran yönetimi, Şah dönemine nispetle Sünnî dünyaya daha ılımlı bir
yaklaşım içinde midir, değil midir Allah bilir.. Ancak, birtakım İslâmî alâmet
ve şeaire nispeten yer verdikleri için, Şah dönemini aşmış gibi bir görünüm
sergilemekteler.

Öte yandan, şurası unutulmamalıdır ki, İran ihtilâli bütün dünyada
Müslümanları zor durumda bırakmıştır. Oysaki İran, hiç bir İslâm ülkesi
tarafından öncü kabûl edilmemiştir. İkinci olarak, hiçbir Sünnî İslâm ülkesi,
onları taklit etmez. Üçüncü olarak, Farslar tarihte sürekli Sünnîliğe karşı bir
tavır aldıklarından İran'ın, sahabi anlayışı yerine farklı bir düşünceyi ön plâna
çıkarması kaçınılmaz olmuştur. Batı, İran ihtilâlini bu yönleriyle istismar ettiği
gibi, çıkarttığı karışıklıklarla, bu ihtilâli belli bir mecrâya çekmiş ve onun
şahsında İslâm'ı bir şiddet dini gibi gösterme yoluna girmiştir. Ayrıca, İran'ın
ihtilâl ihracı arzusundan faydalanarak, bölge devletlerini korkutmuş ve İslâm
dünyasındaki bütün İslâmî hareketleri ciddî şekilde kontrol altına almıştır.

Meseleye bu yönleriyle bakıldığında, İran ihtilâlinin Batı'nın bilgisi
haricinde yapıldığını kabûl etmek zor olsa gerek.



İslâm
Hiçbir kimse, hiçbir kuvvet ve hiçbir düşünce, İlâhî sisteme lokomotif

olamaz. Bu sistem, bize bakan yönüyle ideal' olsa da, aslında hakikat'ın,
realite'nin ta kendisidir.

İslâmiyet'i izah sâdedinde, onunla değişik iktisadî, içtimaî veya siyasî
görüşler ve sistemler arasında mukayeseler yapıp, benzerlikler aramak kat'iyen
doğru değildir. İslâm, kendine has bütünlüğü içinde kendi dinamizmi ile vardır
ve kendi dinamizmi ile var olacaktır.

Hiçbir şey, İslâm'a koltuk değneği olamaz; böyle bir değneğe onun ihtiyacı
yoktur.



İslâm Kıyamete Kadar Bâkidir
Bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz (sav), günü üçe bölerek, sabahtan öğleye

kadar Yahudilerin, öğle-ikindi arası Nasara'nın (Hıristiyanların), ikindi-akşam
arası ise Müslümanların buyurmuşlardır. Bundan şu iki manâ çıkarılabilir.

Efendimiz'den sonra başka bir peygamber gelmeyecektir. Nitekim, bir
hadislerinde, 'Ben ikindi güneşine benzerim' buyurmuşlardır.

Güneşin batması, kıyametten kinayedir, Dolayısıyla İslâm Kıyamete kadar
sürecektir.



İslam ve Batı
Batı, her gün yeni bir bunalımla sarsılmakta ve bu bunalımlar onu yeni

arayışlara itmektedir. Batılı fikir ve düşünce adamları, bunalımlarına çare
ararken, tarihî seyri itibariyle denenmiş yollar değil de, denenmemiş şeyler
peşindedirler. Tam bu esnada İslâm, günlük hayatta güçlü ve tutarlı toplumlarla
temsil edilebilseydi, batılıların gürül gürül İslâm'a dahil olmaları söz konusu
olabilirdi. Ne var ki, böyle bir temsili çok yakın bir gelecekte mümkün görmek,
oldukça zor.



İslâm'da Örtülü Ödenek
Muharebelerde elde edilen ganimetlerin 4/5'i gazilere, 1/5'i devlet

başkanına veriliyordu. Bunu önce Efendimiz (sav), sonra hulefa-i raşidin aldı.
Efendimiz (sav) kendine verilen hisse ile fakiri, yetimi doyuruyor, dışardan
gelen heyetleri ağırlıyordu. Bu, bir nevi aidat-ı mestûre, yani günümüzdeki
ifadesiyle örtülü ödenekti.. ve devlet reisinin tasarrufuna tahsis edilmiş bir
imkândı.



İslamın İstikbali
İman-Hayat-Şeriat dönemlerinden kastedilen nedir?

Bunlar, ahir zamandaki diriliş hareketinin merhalelerini ifade eder. İman ve
hayat devrelerinde ateizm karşısında bazı ortak noktalarda birleşmeler olabilir.
Dinin hakimiyetine gelince o, bütün dünyadaki Müslümanları ilgilendiren bir
meseledir. Bugün için bu sadece bir düşünceden ibarettir. Ancak bütün
mesajlar, bu türlü düşüncelerin neticesidir. Demirperde ülkelerindeki
kaynaşmalar, İslâm'ın âtisi için ümide vericidir.

Hizmetler belirli bir seviyeye geldiğinde iltihaklar olacak ve mürtetler tavır
değiştirecek ve her ülkede bu düşünceyi temsil eden şahsiyetler yetişecektir.
Bu şahsiyetler, hasımlardan tokat üstüne tokat yiyerek pişecek ve hiçbir engelin
hiçbir karşı koymanın önünde boyun eğmeyerek hep düşünceleri istikametinde
yürüyeceklerdir. Hâdiseleri sosyolog gözüyle değerlendirdiğimizde, bu
mukadder neticeye doğru gidildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun önünü de
İnşaallah kimse alamayacaktır.

Ateistler, meseleyi hâlâ sebepler zaviyesinden değerlendiriyor ve bu
yönelişi durdurabileceklerini zannediyorlar. Belki bir zümrede durdurabilirler,
ama umûmî manâda bu gidişi durduramayacaklar.



İsmet
Nebî, kalbi, beyni, sinir sistemi ve bütün fakülteleri azamî seviyede çalışan

insan demektir. Bu sebeple, nebînin hayatı, normal insanî buudların üzerinde
cereyan eder. Onun duyması, sezmesi, hisleri, arzu ve istekleri hep zirve
noktalarda dolaşır. Meselâ, nebînin şehvet hissi, normal insanınkinden kat kat
fazladır. Efendimiz'in (sav) bu hususta, Ben, sizin her birinizden 25 kat daha
güçlüyüm' buyurması sahîh bir hadiste ifade edildiği üzere, Hz. Süleyman'ın bir
gecede 90 küsur hanımıyla mübaşerette bulunabilmesi, bunun bir göstergesidir.
Nebî, bu yapı ve beşerî normları zorlayan bu husûsiyetleri içinde, nefsini de
her bakımdan gemleyebilen insandır. Hz. Yûsuf (as), Zeliha bütün fettanlığı ile
karşısına dikildiğinde 'Ben Allah'tan korkarım' diyerek, ona karşı en ufak bir
meyil göstermemişti.

Bazı tefsirler, Zeliha karşısında Hz. Yûsuf'un gördüğü 'bürhan'dan
bahsederken, 'Hz. Yûsuf kadına meyledecekti ki, babasını görüp vazgeçti' gibi,
tamamiyle İsrailiyat kaynaklı ve nebînin ismet sıfatına hiç de uygun düşmeyen
açıklamalara yer vermişlerdir. Halbûki, Hz. Yûsuf'un gördüğü bürhan, ilim,
irfan ve murakabeden meydana gelen nebînin nefsine hakimiyeti gerçeğiydi. O
Yusuf (as) ki, câzibedâr kadınların oyunları karşısında, 'Rabbim! Hapishane
benim için bunların teklifine uymaktan daha iyidir' demiş ve sarayın zevk u safâ
dolu hayatını terk edip, iffeti adına yıllar ve yıllar boyu hapishanenin ufûnetli,
çileli ve tahammül edilmez hayatına râzı olmuştu. İşte bu, onun ismetini ispata
kâfî bir delil değil midir? Çile ve ızdırap dolu hapis hayatına artık bir nokta
konma günü gelip de, kapılar ardına kadar açıldığında, 'iffetim herkes
tarafından bilinmedikçe, hapishaneden çıkmam' diyen de Hz. Yusuf'tu.

İsmet mevzûunda Hz. Yusuf ne ise, başta İnsanlığın İftihar Tablosu
Efendimiz Hz. Muhammed (sav) olmak üzere, bütün peygamberler ve onların
izinde hayatlarını sürdüren evliyâ, asfiyâ ve mukarrebin de odur. Onlar da aynı
çizgide vâridatlara mazhar olmuş, mazhar oldukları vâridatlar nispetinde
imtihanlara tâbî tutulmuş ve Allah'ın izniyle hep kazananlar safında yerlerini
almışlardır.



İsrailoğulları Hakkında Bir Mülahaza
"İki Topluluk (Yaklaşıp) Birbirlerini Görünce Musa'nın Adamları 'İşte
Yakalandık' Dediler." (Şuara/61)

İsrailoğullarının görmüş oldukları bütün mucizelere rağmen bu şekilde
mukabele etmelerinin sebebi nedir?

İsrailoğulları olabildiğince maddeci bir cemaatti. Dolayısıyla, Hz. Musa
(as) da, onlarla olan münasebetlerinde sürekli olarak onların hep bu yönlerini
izale etmeyi hedef almıştır.

İsrailoğulları hakkında söz söylerken onların bu özelliklerini hesaba katmak
lazımdır. Böylesine maddeci bir topluluğun ıslah olması için, iyi bir terbiye
sistemi ile ele alınmaları icap eder. Bu işe de ancak Hz. Mesih muvaffak
olmuştur. Çünkü O, onların karşısına ruhçu bir düşünce ile çıkmış ve onların
maddeci düşüncelerine darbe üstüne darbe indirmişti.

İşte bu insanlar düşmanla karşılaşınca "İşte yakalandık" gibi güvensizlik ve
ümitsizlik ifade eden bir söz sarf ediyorlar. Buna karşılık da Hz. Musa (as)
"Rabbim benimle beraberdir ve bana yol gösterecektir" (Şuara/61) cevabını
veriyor.

Kadı Beyzavî tefsirinde Hz. Musa'nın bu sözü ile Efendimiz'in (sav) Sevr
mağarasında Hz. Ebu Bekir'e (ra) hitaben sarfetmiş olduğu "Mahzun olma,
Allah bizimle beraberdir" (Tevbe/40) sözünü mukayese yaparak: "Efendimizin
bu sözünün, Hz. Musa'nın sözüne rüçhaniyetini söyler."

Efendimizin sözünde, Cenâb-ı Hakk'a kurbiyet açısından bir mertebe daha
yakınlık vardır. Çünkü ifadede "bizimle beraberdir" deniyor. Yani zaman üstü
olma nazara verilerek geniş zamanla ifade ediliyor. Ayrıca burada yakinin ve
Cenâb-ı Hakk'a olan güven ve itimadın fısıltılarını da duymak mümkündür.
Aslında bu nokta çok hassas ve tehlikeli bir mevzudur ve olabildiğince dikkat
iktiza eder. Bunun için "buraya bir nokta koymak, konuşmamak lazım. Çünkü
ötesi tehlikelidir" diyor ve kesiyorum.



İstikbalden Haber Verme
Muhyiddin İbn-i Arabî'nin 'Şecere-i Numaniye' isimli eseri, niçin diğer

kitapları ölçüsünde şöhret bulmamıştır?

Öteden beri Ehl-i Sünnet alimleri, istikbalden haber veren, gelecekten
bahseden eserleri ve bu mevzuun işlenmesini tasvip etmemişlerdir. Çünkü bu,
insanlarda merakı tahrik edici ve su-i istimale açık bir meseledir. Günümüzde
bile bu tür şeyler, inanmış veya inanmamış insanlar arasında hâlâ bir hayli
revaçta...

Ehl-i Sünnet alimleri istikbale ait bir şey söylemişlerse, mutlaka âyet ve
hadîslere dayanarak söylemişlerdir. İtikadî sınırları zorlayacak sahalara
kat'iyen girmemişler ve ifade etmek istedikleri hususlarda da: 'Allahu a'lem,
'Allah'ın atâsı gelip, onu bozmazsa' gibi kayıtlar düşmüşlerdir.

Bugün, bu hassasiyet gösterilmiyor. Dolayısıyla, istikbal haberlerine kapı
açmak bir yönüyle din düşmanlarının ekmeğine yağ sürmek demektir.

Bu ve bunun gibi pek çok sakıncalarından dolayı Osmanlı uleması
Şeceretü'n-Numaniyye'yi bastırmamışlardır. Sadece, Selimiye Kütüphanesi'nde
mahdut bir nüshası mevcuttur.

Bütün bunlara rağmen, ispat makamında, ehl-i velayetin istikbale ait verdiği
haberlerden istifade edilebilir, anlatılabilir. Fakat, ispat makamı teşhir
makamından çok farklıdır, bunu da unutmamak gerekir.



İstikbale Ait Haberler
Harun Reşid'in hanımı iffetine son derece düşkündü. Bir gece rüyasında

bütün Bağdat halkının kendisiyle münasebette bulunduğunu görünce çok üzüldü.
Fakat bir tabirci bu rüyayı, bütün Müslümanların faydalanacağı bir hayır
yapacaksınız' şeklinde tabir etti. Gerçekten de bu büyük hanım, Hac yolunda
huccâcın su problemini halletti.

Muhyiddin İbn Arabî gibi birtakım 'gayb-bîn' nazarlı evliyânın istikbâle dair
verdiği haberler de, rüya gibi tabire muhtaçtır. Onların ifade ettiği hakikatleri,
Kurân'ın veya Peygamber Efendimiz'in (sav) ruhâniyetinin gölgesinde yürüyen,
ilhama açık ehl-i ilim tâbir edip anlayabilir.

Muhyiddin İbn Arabî'nin 'Şeceratü'n-Nu'maniyye' adlı eseri, Osmanlı
Devlet-i Âliyesi'nin kuruluşundan yarım asır önce yazılmıştır ama sanki nev'i
şahsına münhasır bir Osmanlı tarihidir. Meselâ, 'Sin Şın'a girince Muhyiddin'in
kabri keşfedilir' der. Gerçekten de, Yavuz Selim, Şam'ı fethedince, Muhyiddin
İbn Arabî Hazretlerinin kabrini buldurtur ve üzerine türbe yaptırır. Aynı
şekilde, Sultan IV. Murad'ın Bağdat'ı fethedeceğinden bahseder.

İbn Arabî, kalbinin ilhama açıklığı nispetinde, kendisine münkeşif olan bazı
hâdiseleri haber vermiştir. Peygamberlerin bu tür haberlerinde kat'iyyen
yanılma olmasa da, velîlerinkinde, gördüğünü yanlış tevil veya tabirden
kaynaklanan yanılmalar olabilir. Veya, biz onları yanlış anlayabilir ve realiteye
tatbikte hatalara düşebiliriz.



İtikadi Mezhepler Arasında Bir Nüans
İtikattaki mezhebimize göre iman amelden bir cüz olmadığı için, kalbinde

zerre kadar imanı olan herkes cennete girecektir. Fakat, cennete giriş keyfiyeti
çok farklıdır. Sorgusuz sualsiz cennete girme ile, kabir, sırat, haşir berzahına
uğrayıp, oraların kendilerine has sıkıntılarına düçar olduktan sonra girme
arasında herhalde çok fark olsa gerek...

Bununla beraber, amelle iman arasında sıkı bir münasebet var olduğu da bir
gerçek. Amel ettikçe imân artar. Kur'ân-ı Kerim'de, bu hususla alâkalı 'Onlara
ayetlerimiz okundukça imanları artar' buyurulmaktadır. Bu âyet iyi
anlaşıldığında, itikadî mezhepler arasındaki imân artar mı artmaz mı
tartışmasının tamamen lafzî bir nüanstan kaynaklandığı ortaya çıkacaktır. Zira,
'İmânın artması veya eksilmesi', bizzat iman edilecek kavramlar açısından bir
anlam ifade etmez. Fakat, imân edenlerin imân edilecek meselelere olan
yakinleri açısından imanın artması veya eksilmesi çok manâ ifade eder. 'İcmalî
imân', 'Tafsilî imân' tabirleri bu manâyı en güzel şekilde göstermektedir. Yani,
icmâlî imânın sadece lafzî bir ikrardan ibaret olmasına mukabil, tafsilî imân,
imân edilecek meselelere olan vukuf, vukufta derinlik ve derinlikte de yakin
şeklinde yorumlanabilir.

O halde, imanın artması veya eksilmesi, yakînin artması veya eksilmesi
şeklinde anlaşıldığı zaman, bu hususta diğer mezheplerle aramızda herhangi bir
ihtilâf da kalmaz.



İttifak Üzerine
İp, ip olarak kopar ve hiçbir şey ifade etmez. Birleşip halat olduklarında bir
kıymete ulaşırlar. İttifak halat olma demektir. Allah, her türlü başarıyı ittifakla
bütünleşenlere va'deder. Oruç, Reyyan kapısından cennete götürür; sadakat da
bir başka kapıdan cennete götürür. İttifak, ise en önemli bir başarı vesilesidir
ve muvaffakiyete götürür. Zaten, akıllı kimseler bunca haricî ve dahilî
düşmanlara karşı ittifak etmeden başka çare düşünmezler. Bu işe bir de
Allah'ın inayet bakışı var ki o herşey demektir. Bina için temel atar, duvar
çıkar, pencere takar, derken çatıyı çatarsınız. İşte, içtimaî yapınızdaki çatı da
Allah'ın tevfikidir. İttifaksız ve tevfiksiz hizmetler çatısız bina gibidir. Bu çatı,
çok önemlidir. İnsanlar, şahsî ibadet ve tâatlerinde ne kadar ileriye giderlerse
gitsinler, ittifakları yoksa, sürtüşür, kokuşur ve dağılırlar. Allah, ittifakı meyve
ve sebzeyi verdiği gibi vermez; onu bizim irademize bağlamıştır. İttifakı
yaratacak yine Allah'tır, fakat sebep olarak bizim cehd ve gayretimiz çok
önemlidir. Efendimiz'in: "Üç şey için Allah'a duâ ettim, ikisi kabul olundu ama,
biri reddolundu. 'Ümmetim arasında ihtilaf olmasın' dedim. Allah kabul
buyurmadı" hadîsi de zannediyorum işte bu noktaya parmak basıyor.



Japonya İstikbal Vaat Etmez
Amerikan düşmanlığı, milliyetçilik duygusu ve ezilmişlik hissinin esas

alınarak gerçekleştirilen Japon hamlesi, kat'iyen uzun ömürlü olamaz. Çünkü,
ister siyasî, ister ekonomik, isterse kültürel olsun, her türlü kalkınmanın uzun
ömürlü olması, sağlam temeller üzerine kurulmasına bağlıdır. Halbûki, Japon
kalkınmasında kalıcı esaslar değil, reaksiyoner çıkışlar hakimdir.

Nitekim, Batı bugün Japonya'ya fuhuştan tutun da, içki ve kumara kadar her
türlü mel'anet ve sefaheti sokmuş durumda. Daha başka ülkeler gibi, Batı'nın bu
oyununa düşmüş ve mozayiği delik-deşik olmuş bulunan Japon saltanatının uzun
ömürlü olması herhalde düşünülemez.



Kâbe'yi Ortadan Kaldırsak...
Diyalektik yapıyorlarsa, size ne? deyin geçin.

Fakat işin aslına gelince, hiç de öyle değildir. Melekler de Hz. Adem'e (as)
secde etmişlerdi fakat kendisine secde edilen Hz. Adem değil, Allah'tı. Hz.
Adem, sadece bir kıble idi.

Aynen bunun gibi, Kâbe bizim için bir kıbledir, esas ibadet yaptığımız ise,
bizatihî Hz. Allah'tır.



Kabul Gören Duâ
Esbab bi'l külliye sükut ettiğinde, yani ortada tutunulacak hiçbir sebep

kalmadığında, insan Rabbine daha değişik teveccüh edebilir. Evet işte o
durumda vahidiyet içinde tecelli-i ehadiyet görülür; Yani, azamet ve ululuk
içinde ferd, ihtiyaç ve istidadıyla kucaklanır. İşte o anda yapılan duâ da kabule
karîn olur ki, Yunus'un (as) duâsını bu cümleden mütalâa etmek mümkündür.



Kaçak Su ve Elektrik
Aslında devlet yol yapacak, millet bunları bedava kullanacak. Devletin

millete malolmuş şeyleri satmaya hakkı yoktur. Dolayısıyla su ve elektiğin
satılması naslar çerçevesinde doğru değildir.

Devletin aslî vazifelerinin içinde yer alan, yol-su-elektrik hizmetleri, millete
bedava olarak sunulmalıdır. Fakat devletin maddî açıdan buna imkânı yoksa -
İslâmî kurallara göre- kâr gayesi gütmeksizin, milletten maliyetini isteyebilir.
Zaten hemen hemen bütün dünyada sistem bu şekilde işlemektedir. Buna göre,
amme (kamu) hukuku içinde yer alan elektrik ve suların kaçak olarak
kullanılması caiz değildir. Kul hakkının terettüp ettiği bu düzenlemede, kaçak
elektrik ve su kullananların, 60 milyon fertle teker teker helallaşması gerekir ki,
bu da mümkün değildir. Öte yandan mü'min, yeryüzünde emniyet ve güvenin
temsilcisidir. O, hadisin ifadesiyle elinden ve dilinden emin olunan, emniyet ve
güven duyulan insandır. Öyleyse, bir mü'minin, bu türden emniyeti zedeleyici
işlere girişmesi kat'iyen doğru değildir. Bir de özelleştirme ile bu kurumların
bir kısmı halka satıldı ise, o zaman kul hakkının terettübü ayrı bir buud kazanır.
Ve yarın Hakk'ın huzurunda hesabı verilemez bir hale gelir.



Kadavralar ve Tıp Eğitimi
Tıp eğitiminde kadavralar üzerinde çalışmak caiz midir?

Her şeyden evvel, insanın canlısı kadar ölüsünün de muhterem olduğu
bilinmeli ve mesele bu zaviyeden değerlendirilmelidir.. değerlendirilmeli ve
meselenin ciddiyeti kat'iyen göz ardı edilmemelidir.

Ayrıca, günümüzde ilim ve teknolojinin ulaşmış olduğu seviye itibariyle,
insan bedeninin çok güzel plastik taklitleri yapılabilmektedir. Bunlarla eğitim
çalışmaları sürdürülebilecekse, evvelâ bu yol denenmelidir. Eğer her şeye
rağmen kadavra üzerinde çalışma zarureti varsa, ancak o zaman bu yöne
gidilmelidir. Tabii her şeyden evvel ve sonra yine de, insanın muhteremliği
esasının zedelenmemesine aşırı özen gösterilmelidir. Meselâ, cesetler üzerinde
tahribat yapılmaması ve yaparken de beş-on kişinin aynı kadavra üzerinde
çalışmasının temini gibi hususlara dikkat edilmelidir.

Bu mevzûda kadavranın şahsiyeti hiç önemli değildir. Yani anarşist, katil
vs. gibi şahısların cesetleri üzerinde istenildiği gibi tasarruf yapılabilir
denemez. Zira onlar da insandır. Efendimiz (sav) bir Yahudi'nin cenazesine
ayağa kalkınca etrafındakiler, 'O, bir Yahudi'dir, Ya Rasûlallah!' demişlerdi.
Buna karşılık Efendimiz, 'O da bir insandır' karşılığını vermişti.

Evet, her şeye rağmen insan, muhterem bir varlıktır, canlısı kadar ölüsüne
de değer verilmelidir.



Kadere İtiraz
Mü'min dahi olsa, her insanda, Allah'ın birtakım kaza ve kaderine karşı,

kendi istek ve arzularına ulaşamamaktan dolayı, bir burukluk ve üzüntü olabilir.
Bunlar, esasen şeytanın mırıltılarından başka bir şey değildir. İnançlı bir gönül
içinde bu söz konusu ise, inançsızda ve hele şeytanda nasıl olur? Varın orasını
siz düşünün.



Kaderin Bir Cilvesi
İbn Teymiyye, Şia akidesine ait çok şeylerin Yahudi kaynaklı olduğunu

söyleyerek, adeta Şia'ya karşı savaş açar. Kaderin bir cilvesi olarak, bugün Şia
akidesini benimsemiş olan İran'la, İbn-i Teymiyye kaynaklı Vehhabiliği sistem
haline getirmiş bulunan Körfez ülkeleri, birbirleriyle hiç mi hiç
geçinememekte. Dünya dengesinde güçlü bir devlet araya girinceye kadar bu
çekişme -zannediyorum- daha bir süre devam edip gidecektir.



Kadı Beyzavî'nin Tefsiri
Kadı Beyzavî, tefsirinin birinci cildini yazdıktan sonra rahatsızlanmış ve

etrafındakiler de onu öldü sanmışlar. Techiz ve tekfini yapıldıktan sonra
mezara gömmüşler. Gece olunca Kadı uyanmış ve bağırmaya başlamış. Yanı
başındaki mezardan birisi, "Ne bağırıyorsun? Bu gece yarısı seni kim duyar ki?
demiş. Kadı da, "Sen gece olduğunu nereden biliyorsun? diye sormuş Adam,
"Ben geceleri Yasin, gündüzleri Tebareke okurdum. Onların nuru sayesinde
biliyorum" cevabını vermiş. Sonra gündüz olunca "Şimdi bağır" demiş.
Mezarlıktan geçenler sesini duyunca gelip Kadı'yı çıkarmışlar. Bu cereyan
etmiş olsa da olmasa da bir menkıbe. Ve bu menkıbenin devamında şu var:
Bundan dolayıdır ki, Kadı'nın tefsirinin ikinci cildinin daha ruhanî olduğu
söylenir.



Kadınlar Hacca Gitmeli mi?
Kadınlar "hacca gitmesin" denilemez ama, gideceklerse:

Mahremleri ile gitmeli;
Erkeklerden uzak bulunmalı;
Tavafı, metafın en dışından yapmalı;
Farz tavafın dışında, erkeklerin içine girip tavaf yapmayı
düşünmemelidirler.



Kahkaha Üzerine
Kahkaha, bir küfür sıfatıdır. Mü'min tebessüm eder, kahkaha atmaz. Zira

Kur'ân-ı Kerim'de gülmek, iki yerin dışında mümine izafe edilmiyor. Tabii bu
aynı zamanda kahkaha atan kâfir olur demek de değildir.



Kaht-ı Rical
Günümüzde evliya, asfiya, mukarrebin veya ebrar adına adam kıtlığı

mânâsına bir kaht-ı rical'den bahsetmek zannederim yanlış değildir ve
mübalağa da sayılmaz. Zira böyle insanları yetiştiren ocaklar kapatılmış,
olanlar da eski seviyesine göre kendisinden beklenen fonksiyonu tam ve
mükemmel bir şekilde eda edemez hale getirilmiştir. Yer yer ruhumuzu üns
esintileriyle diriltecek büyüklerle karşılaşsak bile, onların sayısı da oldukça
azdır ve verdiğimiz hükmü cerhedecek çapta değildir. Ama ümitliyiz, inşaallah
bir başka dönemde o eski büyükleri tekrar görür ve o altın iklimi bir daha idrak
eder, yaşar ve duyarız.



Kâinatta Allah'ı Gösteren Deliler
1) Âyât-ı tekviniye ki, biz ona Kainât Kitabı da diyoruz.
 2) Kur'ân-ı Mucizü'l-Beyân.
 3) Hazret-i Ruh-u Seyyid-i Enam.
 4) Vicdan

Bazıları, birinci ve ikinci delillerle Allah'ın fizik ve kimya kanunları gibi
anlatılamayacağını söylerler. En doğru hakikat, vicdandır derler. Bu, husus
oldukça derin ve incedir. Risâle-i Nur külliyatında, Tabiat Risâlesi' hariç,
önce, "Allah vardır" kaziyesi temel olarak ortaya konmuş sonra söylenecek her
şey bunun üzerine bina edilmiştir. Başka eserlerde ise, delil ve medlûl ayrı ayrı
ele alınmıştır. Allah (cc), kendisini anlatırken tenezzülât yapmış, yani bizim
idrak seviyemize hitap etmiştir. Biz de öyle yapmalıyız. Ne var ki ben çok defa
bu konuyu avamca anlatıyor, sonra da Rabbimden özür diliyorum.



Kalp Balansını Kontrol
Her insanın beslendiği bir kaynak olmalı ve sık sık bu kaynağa uğrayarak

kendini yenilemelidir. Aksi takdirde sessizce kurur gider de farkına bile
varamaz.

İnsanın kendini kontrol etmesi, çok zor bir meseledir. Onun içindir ki,
tasavvufta ilk olarak nefsin bilinmesi mevzûu ele alınmıştır. Mevlânâ
Muhammed İkbal tasavvufa dair yazdığı 'Esrar-ı Hodi' isimli eserinde nefsin
sırlarını kavramaktan bahsederken, 'Seyr Fillâh'a ulaşan insanın, benliğin
sırlarından sıyrılması şarttır' der.

Keşke bir alet icat etseler de, herkes şekerini, tansiyonunu ölçer gibi manevî
hayatını ölçebilse! Bu insanlığın kurtulması için çok büyük bir iyilik olurdu,
insana kendisini tanıtmadan daha büyük bir iyilik mi olur? Şimdilik böyle bir
şeye mâlik değiliz; yarın olacağımızı da bilemiyorum. Tekyeler, zâviyeler bir
zaman bu misyonu eda ediyorlardı.



Kârun'un Yere Batması
Kârun'un yurdu, yuvası ve sahip olduğu malları ile birlikte yere batması,

berzah âlemine ait bir meseledir, yani manevî bir sukuttur. Bu, şuna benzer:

Bir gün Efendimiz (sav) bir mecliste otururlarken, bir gürültü duyulur.
Efendimiz, 'Bu, 70 yıldır cehenneme yuvarlanan bir taşın cehenneme
düşmesiyle çıkardığı sestir' buyururlar. Biraz sonra meclise biri gelir ve '70
yaşındaki falan münafık öldü' der.



Kayyimlik
Kayyimlik, çok mühim bir vazifedir. Cehennem melekleri, yani zebânîler de

kayyimdir. Bu vazifelerinden dolayı onlara hakaret edenin küfründen korkulur.
Çünkü onlar, "Allah'a isyan etmezler ve emrolunduklarını yaparlar" beyanıyla
serfiraz birer memurdurlar ve kendilerine verilen vazifeyi yerine getirirler.
Bizim kayyimliğimiz, insanları ellerinden tutup, cennete doğru götürmektir. Bu
yönüyle de tezyif ve tahkire değil, takdir ve tebcile lâyıktır.



Kendi Kültürümüzden Uzaklaştık
Kendi kültürümüzü hatırladıkça, insanımızın Kur'ân'dan ne kadar

uzaklaştığını düşünüyorum. Âlem-i İslâm'ın yıkılma sürecinde Türkiye'nin
uğradığı gadre, hiçbir millet uğramamıştır. Kültüründen, dilinden her şeyinden
koparılmış olan bu millet, Merhum N. Fazıl'ın dediği gibi zihinler hafıza
hammalı olmuş ve o gün-bugün bir türlü dimağın, ruhun, ilhamların hakkını
veremiyor. Bir de ilim adına hep, başkalarına ait şeyler fişleyip duruyoruz.
Yıllardır kendi usulümüze, Kur'ân üslubumuza yabancıyız... Dolayısıyla Kur'ân
ve İslâm adına bir şeyler yapacaksak, sünnete, Kur'ân-ı Kerîm'in ruhuna,
Efendimiz'in (sav) getirdiği ruha yeniden dönmeli ve dirilmeliyiz. Yoksa,
şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hep başkalarının ruhu ile
tenasühleşmiş gibi yaşayacağız.

Kur'ân kültürü, Kur'ân mealinden çok farklı bir şeydir. Bu mevzuda yalnız
Arapça bilmek de kâfi değildir. Kur'ân Allah'ın kelamı ise, insan da Allah'ın
ayrı bir kitabıdır, bunları birbirinden ayrı düşünemeyiz. Mevcud ilim ve
mevcut kültürümüzle Kur'ân'ı takip etmemiz oldukça zor. Çünkü mevcud kültür
de, ilim de Batı kaynaklı. Bu ilim ve bu kültürden yola çıkarak değil, Kurân'ın
aydınlık ikliminden hareketle eşya ve hâdiselere bakarak her şeyi öyle
değerlendirmeliyiz...



Keramet
Keramet, Allah'ın herhangi bir velinin eliyle yarattığı hârikulade haldir. Ne

var ki, kerametin izharı makbul değildir. Bu sebeple, "keramet erkeklerin
hayzıdır" denmiştir. Evet, İslam'ın çokları tarafından folklor olarak yaşandığı
ve algılandığı günümüzde, maalesef keramet de bundan nasibini almış ve sanat
olarak icra edilir hale gelmiştir. Mesela, şiş sokma. İslami nasslar ve ilmî
veriler ışığında böyle bir şeyin olabileceğini kabullensek bile, bugün şiş sokma
gösteri mevzûu haline gelmiş ve getirilmiştir. Bunun keramet ile uzaktan-
yakından ilgisi yoktur. Ve bu konuda söylenebilecek sözlerin en hafifi ile ifade
edeyim ki, bu bir merasim ve folklordur.



Keşf ü Keramete Talip Olmak
Keşf ü keramet ve manevî makamlar Allah'tan istenir mi? İstenirse

bunun yolu nedir?

İhlaslı olma mevkiinde olanlar kasden ve bizzat keşf ve keramet talep
ederlerse, Allah (cc) vermeyebilir.

Murad-ı İlâhî sizin istediğiniz şekilde tecelli edecekse, sizin duâda ısrarlı,
azimli ve kararlı olmanız lazımdır. Eğer onları acilen verirse, duâ sizin
aleyhinize olmuş olur. Şöyle ki, Allah (cc) size burada, kabirde, berzahta,
haşirde, sıratta, cennette lazım olacak duâları ettirmek ve daha çok söylettirmek
istiyorsa isteklerinizi verdiği zaman duâyı keserseniz ve bu da sizin aleyhinizde
olmuş olur.

Herkes Esma-i İlâhîden hangisini tutarsa, başı kendi kemalâtının arşına
ulaşabilir. Ama, talibin istidadı da oldukça mühimdir. Fıtratınızın müsait
olduğu isimlere devam ederseniz, çabuk terakki edebilirsiniz. Yoksa sadece
hikmet araştıran kimseler yükselemeyebilirler. Hikmetle beraber ah-u vah
insanı da olunursa, işte ancak o zaman yükselme daha bir hızlanmış olur.
Yalnız, kat'iyen esma-i İlâhiye ihmal edilmemesi gerekir. Her zaman arzettiğim
gibi, susuz, yanmış, kavrulmuş bir adam suyu nasıl yudumlar, işte Esma-i
İlâhîyi öyle yudumlamalı. Veya fakr u ihtiyaç içindeki bir dilenci, halini nazara
verip nasıl ilhak eder. İşte o ölçüde, O'nun isimleri dile getirilmelidir. Başka
bir husus da; bu şekildeki münasebete ara vermemektir. Ara verildiği takdirde
o âna kadar açtığınız kapılar bir bir yüzünüze kapanır ki; o zaman tekrar yeni
baştan başlamanız lazım gelir.



Keşke Unutulup Gitseydim
Hz. Meryem'in 'Keşke unutulup gitseydim' demesinin hikmeti nedir?

Her insanın kendi değerlendirmeleri içerisinde aşırı derecede ehemmiyet
verdiği ve büyük gördüğü meselelerden ötürü kullandığı bir kısım tabirler
vardır. Meselâ, Hz. Ebu Bekir'in -hadîs kriterleri açısında zayıf dahi olsa,
söylediği muhtemel olan- 'Ya Rabbi vücudumu o kadar büyüt o kadar büyüt ki
Cehennemi ben doldurayım' ve Bediüzzaman Hazretlerinin 'Milletimin imanını
selamette görürsem, Cehennem alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü,
vücudum yanarken gönlüm gül-gülistan olur' demeleri gibi. Bu meseleler
onlarda, bir ruh haline göre söylenmiştir. Hz. Meryem'de de iffet öylesine bir
şuur haline gelmişti ki, hakkında düşünülen ve söylenilen şeyler karşısında
böyle bir ifade de bulunması normal olsa gerek. Evet o, âdeta iffetten bir
âbideydi ve mahiyet-i nezihânesinin değil böyle bir çamur atılmaya, bir gül
atılmaya da tahammülü yoktu. Bu itibarla, bu şuurda olan bir insanın, böylesi
bir söz söylemesi normal karşılanmalıdır.



Keyfiyet ve Kemmiyet
Kemmiyetin artışıyla keyfiyetin korunması ma'kusen mütenasip ters

orantılıdır. İnsanlık tarihi boyunca, bu hüküm, Ademoğlu için İlâhî bir kader
olmuş ve hiç değişmemiştir. Dolayısıyla, Hz. Muhammed (sav) için bile
değişmeyen bu kaderin, hakkımızda değişeceğini beklemek yerine, bunu
aşmanın çarelerini aramalıyız. O da, öncelikle işin başında bulunan, bizim
terminolojimizle önde gözüken şahısların Rabbileriyle irtibatlarını çok sağlam
ölçülerde kuvvetlendirmeleri ile mümkündür. Evet, özün korunması için
baştakiler üzerlerine düşeni yapmazlarsa, arkalarında bulunanlardan ne
bekleyebilirler ki? Veya bu hususta bir şeyler beklemeye hakları var mıdır?
Hasılı, onlar vazifelerini yaparlarsa, geridekiler de onlardan ayrı kalmamaya
çalışacaklardır.



Kış Ne der?
Kışın başlangıcında dağların üzerinde kar olur: O ne der biliyor musunuz?

Zenginlere, Hazırlanın, kömürlerinizi alın, damlarınızı aktarın, elbiselerinizi,
yiyecek ve içeceğinizi tedarik edin; fakirlere ise, Sizinle vicahî olarak yani yüz
yüze görüşeceğim der.



Kibirlinin Kalbine İman Girmez
İnsanın kalbinde zerre kadar kibir varsa, iman kalbine girmez. Kafa mülzem

olur ama, iman kalbte yer etmez.

Biz Müslüman bir aileden geldik, İslami bir muhitte doğduk. Hali hazırdaki
yaşımıza kadar imanın ve islami muhitin beraberinde getirdiği, bize
kazandırdığı şeyler ve bize tesir eden rasih bir huy haline gelmiş adetler,
an'aneler, görüşler, usuller vardır. Şimdi Batı'da birisi Müslüman oluyor biz
onu gözümüzde çok büyütüyor ve reklamını mubalağalarla yapıyoruz, ama
aslında o bizlerde bulunan hasletlere kolay kolay erişemez. Çünkü bu uzun bir
zaman ve müspet bir çevre ister.



Kitap Yazmada Bir Ölçü
Bir kitabın tamamını belirli bir zaman dilimi içerisinde bir anda yazmak

değil de, hâdiselerin tesiriyle ceste ceste yazmak daha tesirlidir. Yazılanlar
hangi hâdisenin tesiriyle yazılmışsa, o zaman zarfı içinde bir tesir icra ederler.
Hâdiseler veya meseleler günün ve içinde bulunduğumuz zamanın tesirinde
kaydedilirlerse uzun ömürlü olamayabilirler. Âyet ve hadislerin toptan değil de
ceste ceste ve 23 sene gibi uzun bir sürede tamamlanmasında da bu hikmet olsa
gerek. Toptan yazılan eserler fikir verme açısından belirli bir fonksiyon ifade
edebilirler ama, zuruf ve vesait kapalı kalınca pek çok mesele de kapalı kalır.

Şu hususlar dikkate alınmalıdır:

1) Mevzû, müşahhas noktalara fazla inilmeden, mücerret biçimde
anlatılmalı,

2) Mevzûun lehinde ve aleyhinde olabilecek deliller iyi bir kritiğe tâbi
tutulmalı.

3) Tez, çok güçlü bir şekilde savunulmalı.

4) Son olarak da, ele aldığımız mevzûda otorite olan kimselerin sözlerinden
yer yer iktibaslar da yapılabilir.



Konsantre
Eskiden babam vaaz ederken, onu dinleyip sonra da gelip kelimesi

kelimesine anlatıyormuşum. Bu bir konsantre olma mes'elesidir. İnsan bir şeye
konsantre olursa, ezberleyebilir. Vahy de böyle. Efendimiz (sav), hemen
ezberliyordu. "Dilini hareket ettirme!" emri buna bakar. Zira o hareket
konsantrasyona manidir. Vakıa, vahy, nüzulü gibi hıfzı da ilâhî teminat
altındadır.



Kölelik Müessesesi Üzerine
Savaşta ele geçirilen esirler, aralarında anlaşıp isyan çıkarmasınlar diye;

Müslüman ailelere dağıtılır; her Müslüman, evinde onların kalplerini İslâm'a
te'lif için gayret gösterir; Müslüman, kendi payına düşen köleyi azat ederek,
sevap kazanma yoluna da gidebilir..

Köleyi azat etmek için karakterini iyi bilmek gerekir. Bu da, köleyi bir
müddet alıkoymak ve yakından tanımakla mümkün olur.

Bu alternatiflerin dışında başka hiçbir teklif, meseleye köklü çözüm
getirmez. Biz bugün kölelik müessesesine Batı'nın aldatıcı kıstaslarıyla
bakıyoruz. Sonra da, İncil'i idam etmek için kurulan sehpada Kur'ân'ı asıyoruz;
tıpkı 'Karakuşî mahkeme' fıkrasında olduğu gibi:

Bir hırsız Kadı Karakuş'a gelir ve hırsızlık için girdiği evin sahibini şikâyet
eder: 'Kadı Efendi, evin penceresi çürükmüş; kaçarken düştüm ve kolum
kırıldı' der. Ev sahibi, 'pencereyi ben yapmadım, marangoz yaptı' diyerek, işin
içinden sıyrılır. Marangoz, 'pencereyi takarken, gözüme falanca kadının
elbisesi ilişmişti' der. Kadın, elbiseyi boyayanı suçlar. Boyacı herhangi bir
mazeret bulamayınca, Karakuş boyacının idamına karar verir. Ne var ki,
boyacının boyu idam sehpasından uzun olduğu için yerine daha kısa boylu bir
boyacı bulunur ve hüküm infaz edilir.



Kudsî Mekânları Tercih
Üç mescidin dışındaki mescitlere husûsî olarak yolculuk yapılmaz'

mealindeki hadîsi nasıl anlamalıyız?

Hadiste işaret edilen Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî ve Mescid-i
Aksâ'da ibadet etme tercihinin altında yatan manâ şudur: Yeryüzünde Allah
(cc) tarafından kudsî kılınmayan hiçbir yere kutsiyet atfedilemez. İbadet
kasdıyla Kâbe'ye gidilebilir fakat, Sultanahmet, Ayasofya ve Süleymaniye, öyle
değildir! Kâbe'de namaz kılma adağında bulunulursa, bu nezir yerine getirilir.
Ve tabii böyle mekânlara gezmek ve görmek için gidilebilir. Kur'ân-ı Kerim'de
çok yerde yeryüzünde gezin bakın' buyurulur. Şu kadar ki, Allah tarafından
gazaba uğramış ve helâk edilmiş kavimlerin yerlerini ziyaret etmek ibret alma
kasdı olmaksızın mahzurlu görülmüştür.

Efendimiz (sav), anne-babasının kabirlerini ve Uhud şehitlerini ziyaret
ediyordu. Büyük zatların kabirlerinin ziyareti aleyhine de bir rivayet
bilmiyoruz. Aksine, böyle zatların kabirleri ziyaret edilmeli, kendilerine Fatiha
okunmalı, feyizlerinden ve manevî iklimlerinden istifade edilmelidir. Onları
şefaatçi manasına vesile ve vasıta yaparak duâ ve niyazda bulunulmalıdır. Aynı
durum, kudsî mekânlar için de geçerlidir.



Kul Hakkı Adına Bir Ölçü
Üzerinde kul hakkı bulunan bir insan, muhatabını bulup helâllık dilemek

mecburiyetindedir. Bu hâk, gıybet, iftira, yalan isnadı... vs. gibi manevî boyutlu
haklar ise, ancak hak sahibiyle açık-seçik konuşularak helâl ettirilebilir. Eğer
hakkın borç-alacak gibi maddî boyutu varsa, bunları hemen ödeme cihetine
gidilmelidir. Kişi, hem kul hakkından dem vuruyor, hem de imkânı olduğu halde
borcunu ödemiyorsa, böylelerinin yalancı olduğu muhakkaktır.



Kunut Duaları Ayet midir?
Kunut dualarının her ikisinin de ayet olduğuna dair rivayet vardır. Mesela

İmam Suyuti mevsuk rivayetler ile, bunların iki ayrı sure olduğunu söylüyor.
Bundan dolayı da İmam-ı Azam bunların okunmasını, Şafiilerin kunut olarak
okudukları duadan daha mevsuk buluyor ve bunları okutuyor.

Yani, Şafiilerin kunutu bu derece mevsuk değildir. Onun için Hanefiler
onlarınkini okumuyorlar. Beşeri kelam olabilir düşüncesi okumalarına mani
oluyor...



Kur'ân Ayetlerinde Siyâk ve Sibak
Kur'ân ayetleri, siyak ve sibaklarına dikkat edilmeden ele alınıp

değerlendirilirse hata edilir. Çünkü Kur'ân'da ele alınan bir konu, her defasında
çok değişik buudlarıyla anlatılır. Aynı konunun anlatıldığı farklı farklı yerlerde
meseleye hep değişik perspektiflerden yaklaşılmıştır. Bu sebepledir ki, Kur'ân-
ı Kerim'in konularına göre yapılan fihristlerden istifade ederek varılacak
hükümler eksik ve hatadan hali olamaz.

Bediüzzaman Hazretleri, Kurân'ın bir kelimesinin dahi yerinin
değiştirilemeyeceğini pek çok yerde olduğu gibi bilhassa 25. Söz'de
misalleriyle ispat eder.



Kur'ân Okumanın Kazandırdıkları
Kur'ân, insanın Allah (cc) hakkındaki marifetini ifade eder. Çünkü o

cem'dir. İnsan Kurân'ın ifade ettiği mânâ keyfiyetiyle Allah'a yaklaştığı nispette
Allah'ı tanıyacak ve O'nu tanıyabildiği ölçüde de marifete erecektir. Böylece
Kur'ân okurken insanda, Allah (cc) konuşuyor gibi bir hâl hâsıl olacaktır. İşte
bu mânâsıyla ister 'Kur'ân' isterse 'Furkan' diyelim biz kârîn olarak Allah'ı
görecek, orada tefekkür edilenin Allah'ın isim, sıfat ve eserleri olduğunu
bilecek ve yaklaşanın Allah (cc) olduğunu idrâk edeceğiz. Bu son noktada ve
kemâl ufkunda yine hadîsin ifadesi ile Allah (cc), gören gözümüz, söyleyen
ağzımız, duyan kulağımız ve büyük hakikatleri içine alan kalbimiz olacaktır.

Böylece bizler Allah (cc) adına görecek, duyacak ve O'nun emir ve
nehiylerine uygun kararlar verecek ve kalbimiz, Kenz-i Mahfî (Gizli Hazine)
olan Zât-ı Ulûhiyet'e ait hakikatleri hazine olarak etrafa aksettirebilecektir.
Bunu Kur'ân anlatır. Kur'ân, insanın Allah (cc) hakkındaki marifetinin
tercümanıdır.

Kur'an-ı Kerim'i okurken kendimizi ona bizzat muhatab görmeliyiz. Olmuş-
bitmiş hadiselerin anlatıldığı bir tarih kitabı gibi okursak onu Firdevsi'nin
destanı durumuna düşürmüş oluruz. Peygamberlerin kendilerine has makamları
olduğunu unutmamak şartıyla kendimizi onların yerine koymalıyız.
Haddizatında Kur'an-ı Kerim'i böyle mütalaa etme en düşük bir mertebedir.
Esas olan Kur'an'ı bizzat Cenab-ı Hakk'tan dinliyor gibi dinlemektir.



Kur'ân Üzerine Mülâhazalar
Kur'ân; insanoğlunun kıymet ve değeri ölçüsünde, onun, kalp-rûh-akıl ve

cismaniyetini nazar-ı itibâra alarak Yüksekler Yükseğinden nüzul ile insanlık
ufkunda tulû' etmiş, en mükemmel mesajlarıyla İlâhî Kanunlar mecmuasıdır.

Bugün takriben bir milyar insanın tâbi olduğu Kur'ân, ebedî ve değişmeyen
İlâhî prensipleriyle, topyekün beşerin mutluluğunun ve o mutluluğa ulaştıran en
kestirme, en aydınlık yolun göstericisi olarak eşi benzeri bulunmayan biricik
kitaptır.

Kur'ân; nâzil olduğu günden bu yana, ne itirazlara ne tenkitlere uğramıştır
ama; bu mevzuda kurulan bütün mahkemeler Kurân'ın beraatiyle neticelenmiş
ve mücadeleler O'nun zaferiyle noktalanmıştır.



Kur'ân'daki Kıssalara Bakış
Hz. Musa'yı (as) Kur'ân sayfaları arasında sadece geçmişte yaşamış büyük

bir peygamber olarak görür ve öyle takdim ederseniz, ondan fazla istifade
edemezsiniz. Yapılması gereken, Hz. Musa'yı (as) kendi devrimize getirmek ve
onu aramızda hissetmektir. Evet; Kur'ân'ı mütalâa ederken, her bir kelimesinin
kendimize ve kendi devrimize baktığını düşünmeli, sürekli büyüyen dalgalar
gibi her an inkılâplar yapacak olan Kur'ân ile aramızdaki yabancılığı mutlaka
atmalıyız.

Evet, Kur'ân okurken, Kur'ân'da anlatılan vak'aların cereyan ettiği devirle,
kendi devrimiz arasında münasebetler kuramazsak, Kur'ân'ı kendi derinlikleri
ölçüsünde anlayamayız.

Kur'ân-ı Kerim, mutlak manâda insanı karakterize ve ona ait şeyleri
terennüm eden bir kitaptır. Madem ki Kur'ân-ı Kerim bir defa daha nâzil
olmayacak ve ebediyen, yani Kıyamet'e kadar hükmü bâkî bir kitap olarak
kalacak ve tazeliğini de artarak koruyacaktır; öyle ise o, mutlak manâda insanı
anlatacaktır ve anlatmıştır da. Kur'ân, insanın destanıdır. Onda duâları,
ümitleri, elemleri, sevinç ve yeisleri ve her çeşit meselesiyle insan vardır. Bu
bakımdan, Kur'ân'da kendini ve kendi devrini bulmak isteyen, onu ciddi bir
tefahhüs (araştırma) ruhuyla tilâvet etsin.



Kur'ân'ın Hatmi
Kur'ân-ı Kerim en hızlı haftada bir, ortalama onbeş günde bir, en az ayda bir

defa hatmedilmelidir. Eğer ayda bir defa olsun hatmedilmiyorsa, Kur'ân metruk
sayılabilir.



Kur'ân'ın Psikolojik Tefsiri
Kur'ân-ı Kerîm'in psikolojik tefsiri hakkında ne dersiniz?

Bugüne kadar hiç yapılmamış bir tefsirdir. Merhum Seyyid Kutup tefsirinde
nispeten psikolojik tahlillere yer vermiş ama, Kur'ân-ı Kerîm'in bir bütün
olarak psikolojik tefsiri henüz gerçekleştirilememiştir.

Kanaatimce bu çok önemli bir meseledir ve Kurân'ın ayrı bir mucizesi
olarak da değerlendirilebilir. Zira, Kur'ân-ı Kerîm'de bir mes'ele değişik
yerlerde tekrar tekrar ele alınır ve farklı malzemelerle ifade edilir. Bu ilk
etapta basit bir tekrar gibi gözükebilir ama, mevzuu tahlil edince, her
tekerrürde bir makam ve malzeme farklılığının olduğu görülür. Tabii buna bağlı
olarak da onun farklı farklı mesajlar ihtiva ettiği müşahede edilir. Evet Kur'ân-ı
Kerîm âdetâ değişik kavimlerin, seslerini, soluklarını, feryatlarını, çığlıklarını,
davranışlarını ve değişik devirlere ait farklı cemaatlerin hususiyetlerini bir
aynada aksettiriyor gibidir.

İşte bu açıdan da, Kurân'ın dümdüz okunmasından daha çok muhtevanın
seslendirilmesi önemlidir. Bu da musikinin notalarıyla değil, mevzunun akışına
tabi olarak, hâdise ve konuşmaların bizzat içine girerek ve yaşayarak onu
okumak demektir. Bence bu, Kurân'ın anlaşılmasında en az esbab-ı nüzul kadar
önemlidir. Anlatılan olayların tarihî sebeplerini ve tarih felsefesini bilmek,
milletleri karakterleriyle tanımak; sonra bir cemaatin bedeviyetten belirli
merhaleleri aşarak medeniyete ulaşmasında hangi peygamberle hangi devreyi
yaşadığını görmek ve netice olarak da Hz. Muhammed'e (sav) kadar geçen
devreleri bir bir gözden geçirmek suretiyle, Kur'ân'da anlatılan hâdiseleri tahlil
etmek, insanın önünde çok farklı ufuklar açacaktır. Aksine bunları nazara
almadan Kur'ân'ı anlama gayreti; Roma devrini ve o döneme ait hayat tarzını
bilmeden, Shakesspeare'in romanlarındaki ifade gücünü tahlil etmek gibi bir
garabet arz eder. Kaldı ki, Kur'ân'daki hâdiseleri anlatan, geçmiş ve geleceği
bir nokta gibi aynı anda değerlendiren, onları kabza-i tasarrufunda evirip-
çeviren Allah'tır. Tabii ki O'nun anlatışı her türlü mukayesenin üstünde daha
bir baş döndürücü ve ihtişamlı olacaktır.

İşte, sathî dahi olsa ifade ettiğimiz bu noktalardan anlaşılacağı gibi 'Gavvas
olana Kur'ân/ Mücevher dolu umman'dır. Her devir insanının O Ebedî
Mucize'den alacağı dersler vardır ve olacaktır.



Kurbiyet
Efendimiz (sav), hayatının her anını diken üstünde duruyor gibi yaşamış ve

Allah'a karşı kurbiyetin hakkını tasavvurlar üstü bir titizlikle yerine getirmiştir.
O'nun her hâl ve hareketi gibi, bu husûsiyeti de bize örnek olmalıdır.



Küçük Günahlar
Büyük günah işlemek, bazen küçük günahları ehemmiyetsiz görmekten daha

ehven olabilir. Meselâ, zina etmek, nefsin altında kalıp ezilmişliğin ifadesidir.
Buna karşılık, sürekli olarak harama bakmak, hafife alındığı takdirde zina
derecesinde bir günah olabilir. Aynı şekilde, bir-iki gıybetle, bir yerde
köçeklik yapma ölçüsünde günaha girilebilir. İnsan, insan ise, harama bakma
günahından da, gıybet günahından da ömür boyu ızdırap duymalıdır.

Bir başka misal olarak, namazı cemaatle kılmak, fukaha-ı kiramdan
bazılarına göre farz-ı ayn, bazılarına göre farz-ı kifayedir. Hal böyleyken,
cemaati beklemeden namazı geçiştirircesine kılıvermek, namaza karşı bir
istihfaftır. Birisine emredeyim, ezanı okusun bir diğeri de imamete geçsin. Ben
de Medine'nin sokaklarını dolaşıp, cemaate gelmeyenlerin evlerini yakıp,
başlarına geçireyim' şeklindeki peygamber beyanı ne kadar üzerinde durulsa
azdır.

Cemaati terk edip, namazı tek başına aceleyle kılıverme belki küçük bir
günahtır ama, zamanla büyür ve büyük günah halini alır. Bu şekilde cemaati
terk, âdetâ namazı terk etmek ölçüsünde büyük bir günah olur. Namazı terk
etmek, büyük günahlardandır. Bu sebeple, mü'min, bir vakit namazı terk
ettiğinde ağlar, sızlar, dövünür ve tevbe eder. Fakat, cemaati terk ettiği zaman
ağlamaz ve tevbe etme gereği de duymaz. Sonra bu, alışkanlık haline gelir ve
neticede insan üst üste pek çok günaha girmiş olur. Daha başka şeyleri de
bunlara kıyas edebilirsiniz.

Bir de, büyük günahlardan daha büyük bir günah vardır ki, o da, insanın neyi
veya neleri kaybettiğinin farkına varmamasıdır. Mânen terakki edemediği
gözlenen çok kimseler var ki, zannediyorum bunlar, küçük günahları
ehemmiyetsiz görmekte, bu da, onların terakkilerine mâni olmaktadır.



Lut Kavmi'ne Ne Oldu?
Bugün Lut gölünde hala nükleer atıklar bulunuyor. Bu durum araştırılsa, Lut

kavminin nükleer bir patlamaya maruz kaldığı görülecektir. Adeta Semavi bir
atom bombası.

'Livata' tabirini kullanmak doğru değildir. Halbuki Hz. Lut (as) kavminin bu
kötü fiilinden dolayı hayat boyu ızdırap çekmiş, mücadele etmiştir. İlla
denecekse, Efendimiz'in (sav) dediği gibi 'Lut kavminin ameli' demelidir.



Luti Tabiri Kullanılır mı?
Hz. Lût'un (as) kavminin işlediği o menfur fiilden bahsederken, 'Lûti' tabirini

kullanmak doğru değildir.

Lûti ve Livata aynı kökten gelen kelimelerdir. 'Lut' isminden 'Livata' fiilini
türetmişler. Bu bir inhiraftır. Ve çok yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Bu tabir
birtakım dikkatsiz hadis ravileri tarafından çokca istimal edilmiştir. Ve buna
daha sonra gelen tefsirciler de eklenince tabir oldukça yaygınlaşmıştır.

Luti tabiri Lut'a mensup anlamına gelir. Böyle olunca neuzubillah bu menfur
fiili Hz. Lut'a (as) isnad etmiş oluruz. Binaenaleyh bu ifadenin kullanılması
doğru değildir.



Mahcûbiyet
Ne kimseyi mahcup etmek isterim, ne de kimsenin Allah katında mahcup

olmasını. Allah, hem dünyada, hem Âhiret'te bizi birbirimize mahcup etmesin.
Amin!



Manevî Bir Hastalık
Tasavvufî menkıbelerle tesellî olup, büyüklük nedir; nasıl büyük insan

olunur? gibi mevzûlara bîgâne kalmak, mânevî bir âfettir. Ne yazık ki,
insanımızın önemli bir kesimi, bu âfetle meflûç, kolu-kanadı kırılmış ve sanki
hiçbir şey olmamaya niyet etmiş gibi yerlerde sürüm sürüm... Bu durumdan
kurtulmak için, büyüklerin büyüklüklerini anlatırken, kendi iç aydınlığımız
içinde o büyüklüğe ulaşmayı düşünmeli ve bu yolda gereken cehd ve gayreti
göstermeliyiz.



Marifet-i İlahi
'İbadetsiz Allah (cc) tanınmaz, deniyor.' ne buyurursunuz?

Bazılarının bakış açısına göre böyledir. Allah'ı bilme, bir yanıyla ibadete
bağlı bir seviye işidir. Zat-ı Ulûhiyetin gerektiği şekilde bilinmesi, ancak
ibadetle olabilir. Bu hususla alâkalı şu mülâhazaları zikretmekte yarar var:

Kalp aynasını sadece bir defa Rabb'e çevirip, O'nun, o andaki tecellisiyle
almış olduğunuz zevk-i ruhanî ve imdat-ı Rabbanî ile bir ömür boyu
yaşayamazsınız. O halde, sürekli O'nun tecellilerine açık olmak gerekmektedir.

Fikir ve ruhî seviyenize göre Rabb'e karşı sürekli açık olmazsanız
gelişemezsiniz: Zira insana çocukken kâfî gelen şeyler, yetişkinlikte kifayet
etmeyebilir.

İbadeti çok geniş olarak ele almak icap eder. Namaz bir ibadet, oruç bir
ibadet, hac bir ibadet.. Hatta naslara müracaat etmeden niyet esintisiyle yapılan
şey de bir ibadettir.

Rabbin tanınıp, bilinmesi bir de vicdan ile mümkündür. Fakat bu çok ileri
seviyedir ve herkesin kavraması da oldukça zordur. Bundan dolayıdır ki,
Bediüzzaman Hazretleri, ilk yazdığı eserlerinde Cenab-ı Hakk'ı gösteren
deliller arasında vicdana da yer verirken, daha sonra yazdığı eserlerde
zannediyorum, Risâle-i Nur mesleğine yeni girenlerin anlayamayacağı
endişesiyle bundan bahsetmemiştir.



Mazi ve Âti
Mazi, zihnimizden çıkmamalı!. Oysaki o bugün unutulmaya terkedilmiştir.

Mazisiz ati olmaz. Yahya Kemal bile, 'Ben kökü mazide olan atiyim' der.
Tarihimizle neden ilgilenmeyelim. Mazimizi neden öğrenmeyelim? Öyle bir
geçmişimiz olmasa, geleceğimiz de olmaz. Maziye düşmanlık, onu unutma ve
unutturmaya çalışma bana çok ızdırap veriyor. Hele yalnızlık zamanlarımda
düşündükçe çok üzülüyor ve kederlere gark oluyorum.



Maziye Kader Açısından Bakılmalı
Seyyid Kutub'un 'Beni Niçin İdam Ettiler?' adlı kitabında anlatılanlara

göre, İhvan arasındaki teşkilatlanma için 'biraz zayıfmış' denebilir mi?

Maziye ait hâdiseler hakkında söylenecek her söz kadere itiraz
mahiyetindedir. Bu sebeple, geçmiş hâdiseler hakkında konuşurken daha
dikkatli olunmalıdır. Bizim ölçümüz, maziye kader, istikbale irade açısından
bakmaktır.

Ayrıca onlar, hata ve sevaplarıyla gidecekleri yere gitmişlerdir. Artık
bundan sonra onların hep sevaplarını konuşmalı ve hatalarından da ders
alınmalıdır.



Medreseler ve Bir Hakikat
Medreseler kapatılmaktan ziyade ıslah yoluna gidilmeliydi. Çünkü hakikaten

son devir medreselerinde bir şeyler okutulup ezberletiliyordu ama, bunların, o
zamanın insanına vereceği şeyler düşünülmüyor ve talebelerin idrak ve
anlayışları çağı geriden takip ediyordu.

İşte Bediüzzaman Hazretleri böyle bir dönemde Kızıl İ'caz isimli mantık
kitabını yazmış. (Bu kitap, Süllem'e yazılmış bir şerhdir.) Ve mantıkta yeni bir
ufuk teklif etmiştir.

Medreseler, Nizamü'l-Mülk devrinde kurulmuştu. 1.5 asır önce de yıkıldı.
Bunun manâsı: Bu müesseseler tam 7 asır millete hizmet etti demektir. Bu ise,
eğitim açısından dikkate değer bir hâdisedir. Günümüz eğitim sistemi
hazırlanırken, mutlaka bundan da istifade edilmeliydi. Muallim Naci'nin bu
konudaki mukayesesi oldukça değerlidir.

Günümüzde açılan okullar ise, daha ellinci yılını doldurmadan dejenere
olmuştur. Yıllarca fakültede belli bir ilmi tahsil eden insanlar, neticede
bakıyorsunuz, bomboş yetişmişler. Eğer husûsî meşgul olanları istisna edecek
olursanız, ilâhiyatlar dahil, mevcut sistemin ciddi ilim adamı yetiştirmediği bir
gerçektir.



Mescid-i Kuba ve Bir Ölçü
'Orada asla namaza durma. Ta ilk günde takva üzere kurulan mescit, elbette

içinde namaza durmana daha uygundur. Orada temizlenmeyi seven erler vardır.
Allah da temizlenenleri sever.' (Tevbe/108)

Bu ayette kastedilen takva üzere kurulan mescitten, Ravza-ı Mutahhara'yı
anlamak da, Mescid-i Kuba'yı anlamak da mümkündür. Ancak ayetin iniş
sebebi Kuba ile alâkalı gibi. Çünkü bu âyet Efendimizi, Dırar mescidinde
namaz kılmaktan men etme vesilesiyle inmişti. Ne var ki bu, Mescid-i Kuba'nın
Mescid-i Nebevi'den üstün olduğu anlamına da gelmez. Allah katında bir
sistemin ve düşüncenin ağırlığı, onu temsil edenlerin ağırlığı ile ifade edilir.
Buradaki telmihi Mescid-i Kuba'nın üstünlüğü şeklinde anlamak hatalıdır.
Mescid-i Nebevî daha üstündür. Zira kurucusu Efendimiz'dir (sav). Bu sebeple,
Harem-i Şeriften sonra ondan daha büyük mescit olamaz.

Aynı husus, İslâm davasının tesisi için yapılan hamleler için de geçerlidir.
Herhangi bir kimse veya düşünce, bir davanın en birinci esasını teşkil
ediyorsa, arkadan gelenler sırayla o ilki takip ederler ve hiçbir zaman kıymet
olarak onun önüne geçemezler.



Mesihiyeti Temsil
Yüce hakikatler, tarihî seyirleri içinde, belli 'esmâya mazhar peygamberler

tarafından temsil edilmiştir. Meselâ, hilâfet Hz. Davud'la (as), saltanat ise Hz.
Süleyman'la (as) temsil edilmiştir.

Efendimizden (sav) sonra peygamber gelmeyecektir ama, bu hakikatler,
mutlaka yine aynı esmâya mazhar bazı şahıslar tarafından temsil edilecektir. Şu
farkla ki, gerek bu isimler mazhariyette, gerekse hakikatleri temsilde
peygamberler asıl, bu şahıslar ise gölgedirler. Bu dakik sırrı kavrayamayan
bazıları, asıl ile gölgeyi karıştırıp, sonrakilere peygamberlik pâyesi vermeğe
kadar varan yanlışlıklar içine düşmüşlerdir.

Hz. Mesih (as), belli bir dönemde irşad ve tebliğ hizmetini yürütüp,
Rabbine mülâkî olmuştur. Bugün dünyanın dört bir bucağında aynı irşad ve
tebliğe hizmetini yapan, organize ve münferit pek çok Müslüman vardır. Yani
bunlar da bir noktada Hz. Mesih'i temsil etmektedirler. Ne var ki bazen bu
cemaatleri temsil makamında önde bulunan insanlara 'Mesih' denmektedir ki
işte bu, asıl ile gölgeyi karıştırmak sayılır. Zaten, peygamber olmayan birine
peygamberlik isnat etmek de küfürdür.

Mesihiyet devresini Muhammedî devre takip eder. İnşaallah, -Efendimizin
beyanları içinde- bu irşad ve tebliği itmam edecek o kerpiç yakın zamanda
gelecek ve bu tabiî gelişmeleri tarihî süreç içinde oturması gereken yere
oturtacaktır.



Mimârî Anlayışımız
Bizim cami ve sâir mîmârî eserlerimizde süs ile ihtiyaç bir bütünlük arz

eder. Bu bütünlük hesaba katılmadan yapılan eserlere gelince, onlar, Batı
tesirinin ürünleridir.



Misli Sebkat Etmeyen İllet
Kur'ân-ı Kerîm'de Lût kavmi hakkında zikredilen, 'Lût'u da hatırla, kavmine

dedi ki 'Siz, sizden önce âlemde hiç kimsenin yapmadığı fuhşu mu
yapıyorsunuz?' (A'raf/80)

Bu hiss-i hisset (alçak duygu) bütün beşerde ve hatta hayvanlarda da
olabilir. Lût kavmine nispet edilmesinin sebebi ise, bu fiilin onlarda topyekün
bir millet halinde icra edilmiş olmasıdır. Evet neredeyse bütün cemaat bu illete
mübtela idi. 'Alemde misli sebkat etmeyen şey' meselesinin bir yönü budur ki;
yeryüzünde cemaat halinde bu işi ilk kez siz yaptınız demektir. Aynen bugün
İngiltere ve İsrail'de olduğu gibi. Bunlar âdetâ kanun ve nizamlarıyla bu işi
meşrulaştırmış gibiler. Ayrıca bir de meselenin şu yönü var: Bu illetin sâri hale
gelmesi, ileride bu milletleri ortadan kaldıracak, yıkılışlarını hazırlayacak ve
onları Gazab-ı İlâhiyeye duçar edecek bir illet olmasıdır.



Mukaddesat Tanımazlarla Münasebet
Durmadan elfaz-ı küfrü telaffuz edip hakaret kusan kimselerle

selamlaşmamız, alış-verişimiz, cenazelerinde bulunmamız doğru mudur?

Selamı almayan laubali kimselere ille de bir şeyler denecekse, bence
Merhaba denmeli.. alış-verişte dikkatli davranıp mukaddesata karşı laubali
olmalarına, sizi istismar etmelerine fırsat verilmemelidir. İnançlarımızla dalga
geçen insanlarla fazla düşüp kalkmamız da sakıncalıdır. Cenaze namazına
gelince, kimse böyle bir şeye mecbur edilemez. Ama bir cenaze olur, siz de
muhakkak kıldırma durumunda kalırsanız 'Allahümme'ğfir lehu - Allah'ım! Onu
mağfiret et' derseniz, ihtimal ahiret hesabına sizi sorumlu tutabilirler. Bazı
kimseler hayatları boyunca dine hakaret ediyor, dindarı baskı altında tutuyor,
her fırsatta küfrünü, ilhadını ilân ediyor ve ölürken de;'Bana dinî merasim
yapmayın' diyor. Ama dinleyen kim! Tabiî bu arada bir kısım vazifeliler de
namaz kıldırmak mecburiyetinde kalıyor. Böyle olunca 'Canım ne yapalım!
Maçı idare ediyoruz. Zaten memleket Kırkpınara döndü. Eline fırsatı geçiren
yağcılığa başvuruyor' diyorlar. Deniz Gezmişler ömürleri boyunca dine,
Allah'a, mukaddesata küfrediyor, sonra devlete başkaldırınca öldürülüyor.
Ama sonra da dinî merasimle gömülüyor. Bu ne perhiz, ne lahana turşusu...



Murâkabe İnsanı
Hz. Ömer'e isnad edilen bir söz vardır: Hesaba çekilmezden evvel nefsinizi

hesaba çekin. Bu, murâkabenin bir buudu. İyi bir mü'min, daima kendi nefsine
karşı savcı, başkalarına karşı avukat gibi davranır. Bu da diğer buudu.

Hutbesini dinlemek için İbn Abbas'ın Mekke'den Medine'ye 'şedd-i rihal'
ettiği (yollara düştüğü) Hz. Ömer (ra), bir gün hutbede ortaya koyduğu
fevkalâde talâkat ve fesâhat karşısında birden durur ve 'Haydi be ordan, deve
çobanı sen de!' gibi ifadelerle nefsini tokatlar. Yine Ömer, evet İslâm'da devlet
sistematiğinin güçlü temsilcisi o büyük zat, gerçekleştirdiği onca büyük
muvaffakiyetin en küçüğüne bile sahip çıkmamış ve bir defa olsun, 'Ben yaptım'
dememiştir.

Hasan Basrî (ra), Ebû Nuaym'ın Hılyetü'l-Evliyâ'sındaki kayda göre, Nebî
zevcesinden süt emmiş büyük bir insandır. O, kendisini her gün hesaba çeker
ve 'Sen, geçen gün namazda şunları şunları düşünen kişi değil misin? Rabbin
huzûrunda hiç böyle şey yapılır mı? Önceki gün de şunu yapmıştın. İşte sen,
busun' derdi.

Bunlar, bir devri, aydınlatan büyük muhâsebe ve murâkabe insanlarıdır.
Zaten Kur'ân da, 'Sizi ve yaptıklarınızı yaratan Allah'tır' (Saffat/96) demiyor
mu?

Derecesine göre her mü'minde Ahiret'e gitme arzusu vardır. Allah, bu arzuyu
kamçılama adına tasavvur edebildiğimiz şeylerle Ahiret'i bize resmetmektedir.
Dünyada daha çok bedenimizin altında kaldığımız içindir ki, Allah cennetin
cismanî nimetlerini öne çıkararak sürekli onları anlatıyor ve insanlara o dille
konuşuyor. Cennette bir de bizim tasavvur ve tahayyüllerimizi çok çok aşan
nimetler vardır ki; bence esas önemli olan da onlardır.



Musikî
Herhangi bir konuda fetva verirken, meselenin aslına bakmak lâzımdır.

Musiki'nin aslı, aynı haram değildir. Eğer haram derseniz, bütün Osmanlı tekke
ve medreselerinin haram işlediklerini iddia etmiş olursunuz. Ama,
Bediüzzaman'ın dediği gibi, musikinin şehevî ve beşerî arzuları kamçılayanı
haramdır. Batıda musiki bir hayli ileri; hatta onlar sözsüz müzik bile icat ettiler
ve bununla mesela sözsüz olarak Budin seferini anlatıyorlar. Anlayan,
dinlerken ağlıyor. Anlamayan, ağlayana gülüyor. Rahmetli Alvar İmamı Dört
güzeller' davulu çalınırken oturmuş, hıçkıra hıçkıra ağlamaya durmuş 'ne
yapıyorsun?' diye sorduklarında, 'Çihar yar-ı güzîni anlatıyor. Dört güzel Ebu
Bekir, Ömer, Osman, Ali'dir (ra)' cevabını vermiş.



Mustafa Sabri Efendi'nin Reddiyesi
Mustafa Sabri Efendi'nin 'er-Reddiyyetü ale'l-mezhebi Saidi'l-

Kürdiyyeti' isimli bir eser yazdığı doğru mu?

Hayır, doğru değildir. Mustafa Sabri Efendi'ye Bediüzzaman Hazretlerinden
bahsettiklerinde, onu takdirle karşılamıştır.

Ayrıca Mustafa Sabri Efendi Arapça bilen bir insandır. Böyle birinin
Bediüzzaman için 'Kürdiyyeti' tabirini kullanması mümkün değildir. Zira bu
tabir müennes (dişi) için kullanılır.

Kaldı ki, bu hezeyan dolu, sözüm ona reddiye çıkdığında M. Sabri
Efendi'nin oğluyla görüşüldü.. bu düzme eserin kat'iyen babasına ait
olmadığını, olamayacağını söyledi.



Mustafa, Efendimizin (sav) İsimlerinden midir?
Kendisinden böyle bir şey nakil yok. Ama sonraları O'na Mustafa da

denilmiş. Hareket noktası şu olabilir: İsim ile isimlendirilen arasındaki ilgi,
lakap ile şahıs, sıfat ile mevsuf, künye ile künyelenen arasındaki ilgiden daha
fazladır. Selef-i salihîn, Efendimizin özün özü bir varlık oluşuna, 'Mustafa'
diyerek tercümanlık yapmışlardır.

Mes'eleye şu açıdan da yaklaşabiliriz. Allah, Kur'ân'da Hz. Musa için
'inni'stafaytüke' (Şüphesiz ki seni seçtim) diyor. Hz. Musa'da böyle seçme
mevzûu ise, bu, Hz. Muhammed (sav) için evleviyetle ve evveliyetle geçerlidir.
Evet, O, kâinatın bihakkın özü, hülâsası, yani Mustafası'dır.

Ayrıca, Efendimiz'in isminin çok olması ve konuşma, yazma esnasında her
bir ismini değişik takdimlerle kullanma, insandaki ülfeti izale eder. Mes'eleyi
bu nokta-i nazardan da değerlendirmek bence önemlidir.



Mute, Bir Halid (ra) Günüydü
Bizanslılar, Mute'de Müslümanların karşısına 100.000 hatta bazı rivayetlere

göre, 200.000 silahlı kişi ile çıkmışlardı. O gün, bir mümine 66 kişi düşüyordu.
Çünkü mü'minler 3.000 kişi idi. Zeyd b. Harise, Abdullah b. Revaha ve Cafer
b. Ebi Talib şehit olunca, Allah'ın kılıçlarından bir kılıç olan Hz. Halid, kılıcı
eline aldı ve daha önce Uhud'ta mü'minlere yaptıklarına keffaret olacak şekilde,
Mute'de kâfirleri darmadağın etti. O gün Halid bin Velid mü'minleri 50'şer
kişilik gruplara ayırdı ve her sabah ön safta ayrı bir grubu yerleştirerek geriden
sürekli yeni ve taze kuvvet geliyormuş havasını uyardı. Düşman, karşısında her
sabah yeni yeni simalar gördükçe şaşırıyordu. Sonunda, düşman ordusu geri
çekilmek zorunda kaldı. Efendimiz (sav) bu savaşı Medine'deki ashabına safha
safha haber verip anlatmıştı.



Muvaffakiyete Doğru
Hadîste Kisra'nın helakından sonra Kisra Kayser'in helakından sonra da

Kayser yoktur' deniliyor. Ama şimdi onların yaptığını yapan ABD, Rusya
ve diğer Avrupa ülkeleri var?

İnsanların güçleri, imanlarının kuvveti, zamana tesir edebilir. Sahabenin
imanı çok güçlü olduğu için, kısa bir zaman diliminde çok büyük fetihleri
gerçekleştirmişlerdir. Bu, da, Allah'ın diğer kanunları gibi bir kanunudur.

Biraz da, günümüzde süper güç adı verilen birtakım devletlerin ve paktların
yıkılması bizim Allah yolunda her türlü maddî-manevî fedakarlıkta
bulunmamıza bağlıdır. Bu da, sahabi gibi iman kuvvetini elde etmekle
mümkündür. Bu ne zaman olacaktır, bilinmez ama, bu netice mutlaka bir gün
elde edilecektir.



Mübalağa
Mübalağa zımnî yalandır. Doğruyu iyi söylemeli, ama mübalağa etmemeli.

Aksi takdirde, maksadımızın aksiyle tokat yeriz. Doğruluk bereket getirir,
mübalağa ise gelen bereketi bile alır götürür.



Mübarek Geceler
Mübarek gecelerin hepsinin vakti mevzûunda şüphe var. Sadece Regaip

Gecesi bundan müstesnadır. Zira Regaip, Recep Ayı'nın ilk perşembesidir.
Ama o perşembe ayın birine rastlarsa, o da şüphelidir. Onun için Bediüzzaman
Hazretleri Emirdağ'da iken, "Araplar dün ilan ettiği için ben şüpheye binaen iki
geceyi de ihya ettim." buyurmuştur.



Mücedditler Arasındaki Farklı Görüşler
Zamanın değişmesiyle bazı hükümler değişir. Her asrın başında bir

müceddidin gelmesini biraz da bu hikmet açısından değerlendirmek gerekir.
Her zaman, sonra gelen müceddid, kendinden öncekilere ait düstur ve
prensiplerde değişiklik yapabilir. Bunda yadırganacak bir şey yoktur.

Hizmet sistematiğinin içinde, bulunulan devreye adapte edilmesi şarttır.
Dünkülere ait hayatî sayılan nice prensipler vardır ki, bugün onları tatbik etmek
imkânsızdır. Yarın da bugüne ait bazı prensiplerin tatbiki imkânsız olacaktır.
Bütün bunları normal karşılamak gerekir.

Toplumlar da aynen insan gibidir. Doğar, büyür, gelişir, kemale erer ve
ölür. Nasıl ki bütün bu devrelerde, bazı değer hükümleri değişikliğe uğruyor;
söz gelimi, çocukluk veya gençlik döneminde hayatından bir parça olan
tutkularına, olgunluk döneminde bir insanın gülüp geçmesi gibi, toplumlar da
olgunlaşıp, kemale erdikçe, daha önceki tutku ve alışkanlıklarına gülüp geçer
ve onları hafife alır. Elbette burada, değişmesi imkânsız değer hükümlerinden
söz etmiyoruz.

Esasen, zamana göre strateji, usûl, üslûp değişikliğini peygamberlerde de
görebiliriz. Meselâ, Hz. İsa (as), Yahudi maddeciliğinin karşısına ruh ve manâ
ile çıkmıştır. Halbuki biz bugün aynı şeyi yapamayız. Yani, sana birisi tokat
vursa, sen öbür yanağını da çevir, ona da vursun' düsturu, İslâmiyet'te
geçerliliğini kaybetmiştir. Hz. Zekeriya'nın, Hz. Davut'un stratejileri ile
tamamen farklıdır. Bütün peygamberleri aynı şekilde düşünebiliriz ki, 'Füsus'
da anlatılmak istenen de işte budur. Mücedditlerin durumu da böyledir. Onun
içindir ki, bazen iki müceddidin dedikleri arasında farklılıklar görülebilir. Bu
sebeple, mücedditlere ait sözleri ve onların hizmet felsefelerini, bulundukları
devri göz önüne almadan değerlendirmek hatadır ve insanı hatalı neticelere
götürür.



Müçtehit Geçinenler
Günümüzde müçtehit geçinen insanlar hakkında şahsen olumlu düşünceler

besleyemiyorum. Faaliyetlerine hüsn-ü zanla bakamıyor, çalışmalarının ihlâs
ve samimiyetten kaynaklandığına inanamıyorum. İhtimal, orijinalite yaparak,
güya yeni şeyler söyleyerek kendilerini etraf-ı âleme duyurmak ve isim yapmak
istiyorlar. Bunlar sık sık müçtehit imamlar da bizim gibi birer insandı. Hata
yapmış olamazlar mı? diyorlar.

Elbette müçtehit imamlar da hata yapmış olabilirler. Fakat, her meselenin
kendine has ortaya konma şekli vardır. İslâm için günümüz şartlarında,
samimiyetle hizmet edilmek isteniyorsa, selef-i salihinin göremedikleri,
kavrayabilecek konumda olmadıkları noktalar ortaya çıkarılır, karşı deliller
serdedilir sonra da İslâmî, ilmî edep ve nezaket sınırları içinde, 'Şu noktada
herhalde zühulleri olmuş şu husus şöyle de izah edilebilirdi' denilebilir. Kaldı
ki, doğruların günümüze bakan cephesini vermek için, öncekilerin yanlışlarının
üzerine gitmek de gerekmez. Aksi tutumlar, İslâm'a, ilme, millete hizmet olması
şöyle dursun, milletin gönlünde yer etmiş şahıslar ve değerleri param parça
eder ki, bu da, içtimâî anarşinin ötesinde, nesiller boyu önü alınamayacak
kaosların doğmasına yol açar.



Müçtehitlerin Hükümleri Arasında Tercih
Müçtehitlerin bir meseledeki farklı hükümleri arasında tercih yapabilir

miyiz?

Hangisinin hükmü aklî ve naklî deliller açısında daha güçlü ise, onu tercih
edebiliriz. Ama, tercih edenin de ehl-i tercih olması gerekir. Fakat bu kapıyı
şimdilik açmamak en uygun olanıdır. Kanaatimce bunu bir heyete bırakmak
daha sıhhatli olacaktır. Gerçi günümüzde böyle bir heyet teşekkül etmediği için
birtakım hususlarda görüş beyan ediliyor ama, bence bu ciddi bir meseledir ve
kesinlikle lâubaliliğe tahammülü yoktur.



Müezzinlik
Asr-ı Saadet döneminde müezzinliğin şahıslara göre tahsisi çok önemli bir

meseleydi. Bakın ben Hz. Ebu Bekir veya Hz. Ömer'e ezan okutulduğuna dair
hiçbir şey okumadım. Ama Efendimiz (sav), müezzinlikle ilgili en ufak
meseleyi dahi (ellerinin hareketinden ağzının hareketine kadar) Hz. Bilal'e
talim buyurmuştu.

Müezzinlere düşen, sadece kamet ve ezandır. Bugünkü müezzinlik şeklini
biz icat etmişiz. Bana göre, komutla tesbih, biraz şahsın ferdî huzur ve
teveccühünü bozuyor. Belki topluca 'Sübhânallah, elhamdülillah' demekle bazı
kasvetli kalpleri delmeyi düşünmüş olabilirler. Ama bunlar, adet haline gelince
bid'at sayılmışlardır. Ne var ki, teferruat sayılan bu kabil şeylerle meşgul
olunmamalıdır.



Mükemmel Fert
Çilehaneler insanın irade gücünü artırır. Ferd kendini orada bütün

derinlikleriyle bulur.. idrak eder ve tanır. Şu kadar var ki mükemmel bir ferd
de ancak yine mükemmel bir toplum içinde yetişir. İnsanlar arası münasebetler,
âdâb ü erkân hep iyi bir toplum içinde öğrenilir. Mesela Osmanlı dönemindeki
terbiye sistemi köylere varıncaya kadar her yeri içine alıyordu. O terbiyeyi alan
insanlar, köylerde bile yaşasa, sarayda yetişmiş insan imajı veriyorlardı. Ben
12 yaşımda iken, Osmanlı'nın yıkılış döneminde yetişmiş ve 80 yaşında öyle
ihtiyarlar gördüm ki, her yönleri ile zirve idiler. kim bilir, daha önceleri ne
zirveler, ne zirveler yetişmişti?



Mü'minin Teslimiyet Anlayışı
Kader, mü'mini yürüyeceği yoldan alıkoyan bir husus olmaktan daha çok

hakkımızda yapılan ilâhî takdirden ibarettir. Bu çerçevede bize düşen, ona
inanmak ve teslim olmaktır. Bu inanç ve teslimiyet içinde, meselâ, Hz. Osman,
Hz. Ali ve İskilipli Atıf Hoca, başlarına geleceği bilmelerine rağmen,
varacakları hedefe tam bir tevekkülle ve fütursuzca yürümüşlerdir.

Hz. Osman, âsîler tarafından muhasara altına alındığında, Asiler kendisine
su bile vermediler. Sinesinden yediği hançerle kanının, okumakta olduğu
Kurân'ın 'Onlara karşı Allah sana yeter' ayetinin üzerine damlayacağı günün
sabahında o hulasa olarak şöyle diyordu:

'Bu gece rüyamda Efendimiz'i (sav) gördüm. Bana, 'Osman, seni susuz mu
bıraktılar?', 'Evet yâ Rasûlallah' dedim. Bana bir kova su getirdi; kanıncaya
kadar içtim ve şu anda kanımda, hala içtiğim suyun dolaştığını hissediyor
gibiyim. Sonra bana, 'Osman, seni muhasara mı ettiler?' dedi. 'Evet, yâ
Rasûlallah' cevabını verdim. Allah Rasûlü (sav), o arada turfanda hurma istedi.
Yanında Ebû Bekir ve Ömer vardı. Bana, 'Yâ Osman, bizimle mi iftar etmek
istersin, yoksa aile efradınla mı?' diye sordu. 'Sizinle, yâ Rasûlallah' dedim.'

Akşama çıkmadan şehit olacağını bilen Hz. Osman, hiç bir zaaf eseri
göstermeden, tam bir teslimiyet ve tevekkül içinde başına gelecekleri inşirah
içinde karşılayıvermişti.

Hz. Ali, mihrapta yiyeceği hançerle şehâdet şerbetini içeceği sabah
namazına çıkarken, etrafında dolaşan tavukları kovalayan çocuklarına, 'Bırakın,
onlar babanızın yasını tutuyorlar' dediği nakledilir.

Ve Atıf Hoca. Tahirü'l-Mevlevî anlatıyor:

'Hoca, sabah namazını kıldı ve yastığının altından müdafaanamesini çıkartıp,
parça parça etti. 'Hoca, müdafaa yapmaktan vaz mı geçtin?' dedim. 'Efendimiz'i
(sav) rüyamda gördüm. Bana, 'Atıf, ne oluyor? Nedir bu müdafaa sevdan? Bize
gelmek istemiyor musun?' dedi. Artık, bu müdafaaya gerek yok' cevabını verdi.

Hz. Osman, Hz. Ali ve Atıf Hoca Efendi'nin durumu, binlerce misalden
sadece birkaçı.. Evet, sonunda ölüm de olsa, mü'minin kadere olan inanç ve
teslimiyeti işte budur. Bu inanç, tevekkül ve teslimiyet değil midir ki, kuvvet
dengesi her bakımdan aleyhimize olmasına rağmen, Çanakkale önlerinde



İngilizleri Allah'ın izniyle yüz geri etmişizdir. Hâsılı, bu seviyede bir inanç ve
teslimiyete ulaşmak hülyâmızdır, rüyamızdır. İnşâallah, en kâmil manada onu
elde ederiz.



Nakilcilik Bir Ölçüde İlhamı Öldürür
'Mülhemûn', yani ilhama mazhar ruhlar, daima başkalarından nakil

yaparlarsa, hiçbir zaman ruhlarını şahlandıramazlar. Hep nakille uğraşanların
kitaplarına bakın, 30 sayfada 80 tane yanlış bulursunuz. İşte bu ilim adına
büyük bir felâkettir.

Nakilciler için ikinci büyük felâket de, akıl ve dimağları çok okuma
sâyesinde açık kalsa bile, bunlar ruhlarını bir türlü çoraklıktan kurtaramazlar.
Böyleleri 50 ciltlik kitap da yazsalar, rûhî yönden bir çobandan farksızdırlar.

Üçüncü felâket; nakilciler, kitaplarında günümüzü aksettiremediklerinden,
cemaati sürekli dünün atmosferinde dolaştırırlar. Kısaca, nakilcilik tam bir
felâkettir. Halbuki, fıkıh kitaplarında kadı'nın müçtehit olmasının şart
koşulduğunu görürüz. Kadı müçtehit olamasa da, en azından ehl-i tercih
olmalıdır; fetvâ verirken, kitaplardan nakletmek yerine, meseleyi kaynağından
halletme gücüne sahip bulunmalıdır. Bu, İslâm'ın dimağı daima canlı tuttuğunun
ve İslâm fıkhının her dem taze ve dinamik oluşunun ifadesidir. Ne acıdır ki,
bugünün insanları klasik kaynaklarımızı tercüme bile edemezken, modernistler
aynı malzemeyi kullanıyor ve tahribe gidiyorlar.

Biz, Ehl-i Sünnet olarak vazifemizi yapamadığımızdan dolayı, modernistler
gözümüzün içine baka baka istediklerini yapabiliyorlar.



Nasıl Yaşarsanız Öyle Ölürsünüz
Hadis olması tenkit edilse de, hadîs diye rivayet edilen ve hadis ölçüsünde

bir gerçeği ifade eden bir sözde, Nasıl yaşarsanız öyle ölür ve nasıl ölürseniz
öyle dirilirsiniz' denmektedir.

Bir insanın hayat tarzı, onun şuuraltını oluşturur. Bu sebeple, o insanın bütün
hayatında, ölümü esnâsında ve kabirde Münker ve Nekir'e cevap verirken hep
o şuuraltının izleri tezâhür eder.

Müslüman olarak ölmek, hakkımızdaki İlâhî takdirin nasıl tecellî edeceğini
bilemediğimizden dolayı, belki elimizde değildir ama, bu yolda, yani
Müslüman olarak ölme yolunda olmak elimizdedir. Yoksa, Kur'ân-ı Kerim'in
'ancak Müslümanlar olarak ölünüz' emri 'teklif-i mâlâ-yutak', yani yerine
getirilmesi mümkün olmayan bir teklif olurdu.

Hayatını salih ameller kuşağında geçiren bir insanın son nefesinde imanla
gitmesi kaviyyen muhtemeldir. O halde, imanın gereklerini o derecede
hayatımıza hayat kılmalıyız ki aksi bir düşünce ve aksi bir hayat tarzı
rüyalarımıza bile misafir olmasın. Allah'a kavuşma arzusuyla yanıp tutuşalım
ve hep bu visalin beklentisi içinde yaşayalım. Unutmayalım ki, -hadîsin
ifadesiyle- 'Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da ona kavuşmayı arzu
eder.'



Nebi ve Veli
Velinin bütün hayat boyu varacağı yere, nebi daha doğduğunda varmıştır.

Mevlâna, Muhyiddin-i Arabî ve "80 küsur senelik hayatımda dünya zevki
namına bir şey tatmadım" diyen Bediüzzaman da buna dahil... Onlar
bayraklarını nereye götürüp dikerlerse diksinler, orada Nebinin sesini-soluğunu
duyarlar.



Nebiler ve Seçkin Ruhlar
Günümüzde peygamberliği tam manâsıyla anlayamıyor ve sıradan bir

insandan bahseder gibi onlardan bahsediyorlar. Keşke daha temkînli
olunabilse! Bizim hayatımızda bile yakaladığımız öyle anlar vardır ki, dakikası
bütün bir ömre bedeldir. Oysaki bu hal, onların bütünüyle hayatlarına hakimdir.
Bizim hayatımız boyunca ulaştığımız nokta, onlar için başlangıçtır. Bu, Hz. Nuh
için de, Hz. Musa için de böyledir. Cevahir kadrini cevherfurûşan olmayan
bilmez.' Efendimiz'e, 'Sahib-i Hut gibi olma' ayeti nazil olunca, belki ashabın
aklına bir şey gelir diye, hemen 'Beni Yunus b. Metta'ya tercih etmeyin'
buyurmuşlardır.

Enbiyânın hususiyetleri bir yana, onların arkasından yürümekle kemalatın
zirvesine ulaşmış dünya kadar değişik hususiyetlerle velayet semasının ayı-
güneşi evliya var.

Halk, yevm-i şek şüphesi içinde. Sonra 'gidin, falanın bugün doğan bebeğine
bakın. Eğer süt emmiyorsa Ramazandır, emiyorsa değildir' diyorlar. Tam o
esnada Gavs-ı Azam'ın annesi de oğlu süt emmiyor diye ağlıyormuş. Hali
görünce, 'ana ağlama, bugün Ramazan oğlun onun için süt emmiyor' diyorlar.
Bunlar Cenab-ı Hakk'ın husûsî atayasına mazhar kimselerdir.

Peygamberler, husûsî ve müstesnâ bir hayat yaşamışlardır. Hz. Musa, belki
içine bir şey düşer de, kendisini meşgul eder diye, -haşâ ki öyle bir şey olsun-
Hz. Şuayb'ın kızının, kendi önünden yürümesini istememiş. Davut (as), bir
zellesinden dolayı senelerce ağlayıp, sızlamış. Daha niceleri başına herhangi
bir şey gelince (imtihan, ibtilâ), mülahazasıyla 'Demek bir kusur işledim ki,
başıma bu geldi' demiş ve ızdırapla inlemiş.

Şimdi böylesine müstesna bir hayat yaşayan peygamberleri sıradan insanlar
gibi değerlendirmeye kalkarsak daha başlangıçta hata etmiş oluruz.'



Neml Sûresi'nin Günümüze Bakan Yönleri
Nelerdir?

Kur'ân-ı Kerîm her meselede olduğu gibi, burada da her zaman ve zeminin
idarecilerine birtakım mesajlar sunmaktadır.

Birinci Olarak: Hz. Davut (as) hilafete mazhar olmuş bir peygamberdir. Hz.
Süleyman da onunla başlayan bu vazifeyi devam ettirmiştir. Günümüz
idarecilerinin Hz. Süleyman'ı misal alıp, teb'a ve rai (idareci) arasındaki
hukuka riayet eden ve haksızlığa meydan vermeyecek bir idare sergilemeleri
gerekmektedir. Bunun için de bütünüyle mülklerinde cereyan eden hâdiseleri
anında görmeleri ve muttali olmaları iktiza eder. İşte Peygamberler bunu
'Nübüvvet' nuruyla gerçekleştirmişlerdir, ardından gelenler de velâyet ve
kerâmetle, firaset ve kiyâsetle...

Sûrenin günümüzdeki hizmet erlerine olan mesajına gelince, hizmetlerini
ahenkli bir şekilde yürütebilmeleri için, ciddi bir firaset ve fevkalade bir
hassasiyet ile, hizmet sahaları içinde cereyan eden hâdiselere muttali olmaları
gerektiği ve yaşadıkları çağın şuurunda olmaları lazım geldiği şeklinde anlamak
mümkündür.

İkinci Olarak: Yine Sûre'de Hz. Süleyman'ın karıncaya, Hüdhüd'ün ve Sebe
Melikesi Belkıs'a taaccüp etmeleri anlatılır. İlk bakışta buradaki insanın
hayvana, hayvanın da insana taaccüp etmesinde bir tezat varmış gibi gelir. Oysa
ki meseleyi değişik bir zaviyeden seyrettiğimizde, burada da bir kısım
nüktelerin gizli olduğu ortaya çıkar.



Niyet
Niyette kasd ve irade çok önemlidir. Bir işte kast ve irade varsa niyete göre

karşılık görür. Mesela, çarşıda dolaşma iki niyetle olur:

1) Sırf gezmek-dolaşmak;

2) Hizmet-i imaniye için.

İkinci çeşit dolaşma sırasında göze çarpan haram kasdi ve iradi olmadığı
için af edilir. Bu türlü şeyler içtimai hayatta herkes için mukadderdir.



Onulmaz Kanser
Bir millet fertleri arasında, hile ve aldatmaca akıllılık sayılıyorsa, o millet

artık, kanserin onulmaz safhasına ulaşmış demektir. Bu arada, umumi bünyede
iyilik emaresi olarak görülen şeyler ise, veremli bedendeki şişkinlikleri,
semirip gelişme zannetme gibi bir aldanmışlıktır.



Osmanlı Padişahlarının Lüksü
Osmanlı padişahlarının aşırı lüks içinde yaşadıkları her zaman söylenir ve

bu mevzuda sürekli tenkit edilirler. Oysa, gerçeği görmek için sadece Topkapı
Sarayı ile Fransa kraliyet sarayını gezmek ve mukayese yapmak yeterli
olacaktır sanırım. Abdülhamid devrindeki paşaların yaşadığı hayat, padişahtan
daha lükstü; tabii bugünkülerinki de o günkülerinden...



Osmanlı ve İslâm
Yeryüzünde tam 6 asır hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti'nin en bâriz
özelliği, onun devlet ve millet çapında İslâm'a gösterdiği saygıdır. Bunun en
açık örneklerinden biri olarak şu hâdiseyi zikredebiliriz: II. Abdülhamid
zamanında Fransızlar, Volter'in, Efendimiz (sav) aleyhindeki bir piyesini
oynatmaya kalkışırlar. İşte elli bin gâilenin olduğu dönemde, Osmanlı'nın
başında, Batılıların "Le Sultan Rouge", yani "kızıl sultan" dedikleri
Abdülhamid vardır. Fransızlar'a kükrer: "Eğer bu piyesi oynatırsanız, halife
ünvanıyla bütün alem-i İslâm'ı, bu hareketi tel'ine çağırırım" der. Bunun ifade
ettiği manâyı çok iyi bilen Fransa, piyesi oynatamaz. İngilizler aynı piyesi
oynatmak istediklerinde yaralı aslan bir defa daha kükrer ve onlar da
vazgeçmek zorunda kalırlar. İşte "hasta adam" denilen Osmanlı, hastalığı
zamanında bile, O'nun (sav) sakalına konacak bir toz mesabesindeki küçük bir
şey karşısında bile böyle kükreyebiliyordu..



Otopsi
Otopsi yapmak caiz midir?

Katili ortaya çıkarma, ölünün cesedi üzerinde tasarruf yapmadan daha
önemlidir. Esasında, ölünün cesedi üzerinde tasarrufta bulunmak mezmumdur.
Ama, diğer tarafta pek çok insanın, hak ve hukukunun temini bahis mevzuu
olacağından dolayı otopsiye caizdir denebilir.



Ölümden Müteessir Olunanlar ve Vazifelerimiz
Taarüf ölçüsünde tereddüt yani tanıma ölçüsünde sevme olur. Eğer insan

bunu bilse, en çok kendi ölümüne üzülür. Aramızda böyle bir taarüfün olduğu
birkaç insanın ölümünden çok müteessir olmuşumdur. Aradan yıllar geçmesine
rağmen hâlâ tesirindeyimdir. Geride kalanlar, ahirete irtikal eden tanıdıklarının
ruhlarına ithafen ihlâs ve fatiha okumalı, onlar adına istiğfar etmeli, ayrıca,
hesabın çok ağır olduğu ilk devrede çok hediye göndermelidirler. Evet, bazıları
oraya sermayesiz gidebilir ve çok fakir kalabilirler. İmanlı gittilerse mes'ele
yok. Zira iman alıcı' vazifesi gördüğü için, imanlı gidenler arkalarından edilen
duâlardan istifade ederler. Fakat kâfirler, alıcıları kapalı olduğu için, hiçbir
şeyden istifade edemezler.

Evet, insan imanın ne büyük bir kıymet ve değer ifade ettiğini can ağızdan
çıkarken anlar. Ölmeden az evvel herkes iman edebilir ama bu iman
faydasızdır. Cenab-ı Hakk son nefesteki tevbeyi lütfen kabul buyurmuştur da,
imanı kabul etmemiştir.'



Öşür ve Arazi Hukuku Üzerine
Öşür, topraktan çıkan ürünün vergisidir. Arazi nehir veya yağmur suyu ile

sulanıyorsa, elde edilen mahsulün 1/10'u zekat olarak verilir. Ama dolap, kuyu
suyu gibi şahsî emek isteyen su ile sulanıyorsa, bu takdirde ödenecek zekâtın
miktarı, ürünün 1/20'sidir. İmam-ı Şafiî hazretlerinin bu husustaki farklı
mütalâası vardır ki, buna göre, arazinin bir kısmı yağmur, bir kısmı dolap suyu
ile sulanıyorsa, ürünün 1/15'i zekat olarak ödenir.

Öşür, bütün İslâm devletlerinde hemen hemen her zaman verilirdi. Yalnız,
Osmanlılar bir ara 'sultaniye' veya 'arazi-i miriyye' diye devlete ait bir toprak
statüsü oluşturdular. Dolayısıyla devlet, kendi topraklarında elde edilen
üründen öşür almadı. Fakat bilâhare yapılan arazi reformları, neticesinde statü
değişti ve araziler şahıslara temlik edilip, tapuları verildi, tescilleri yapıldı. Bu
statü değişikliğine rağmen, bir kısım kitaplarda halâ o devirde öşür
verilmiyordu, yine verilmez. Çünkü arazi, arazi-i miriyyedir' denmektedir.
Halbuki, şimdi ortada ne emir, ne ümera, ne de sultan var. Bunlar yok ki, arazi
de 'arazi-i sultaniyye' veya 'miriyye' olsun. Türkiye'deki hal-i hazır uygulamaya
göre herkesin arazisi kendi mülküdür ve dolayısıyla öşür bilittifak farzdır. Rica
ederim, sizler arazinizi devlete bedava verir misiniz? İstimlak edip, değeri
verilmediğinde mahkemeye müracaat etmez misiniz? Öyleyse, Türkiye'de
bugünkü toprak statüsü içinde elde edilen üründen öşür vermek farzdır.



Perde ve Biz
Efendimiz (sav) bir hadîslerinde 'Cenâb-ı Hakk'ın hicabı nurdur' mânâsında

'Hicabuhu nurun' buyurur. Yine Miraç'ta gördüğünün bir nur olduğunu belirterek
'Raeytü nuran' der.

Biz burada, bu hadîslerin yorumu üzerinde duracak değiliz. Sadece 'hicap'
kelimesinin tedâî ettirdiği bir hususu arz etmek istiyorum:

Hicap, örtü mânâsındadır. Cenâb-ı Hakk nurunu, sebeplerle kendi arasına
bir hicap ve perde edinmiştir. İzzet ve azamet öyle gerektirmektedir. Ancak bu
perde, Cenâb-ı Hakk'ın önünde değil, bizim ve bütün sebeplerin önündedir.
Eğer O, bu hicabı az aralayacak olsaydı bütün âlem yanar ve mahvolurdu.

Cenâb-ı Hakk sıfatlarıyla muhattır ki, çok az müntehinin nazarı oraya
ulaşabilmiştir. Halbuki bizler kainattaki nizam, intizam ve ahenkten menfezler
açarak o perdenin verasını görmeye çalışıyoruz. Tevhidi yakalamak çok zorlu
bir iştir. Çokları kitaplarda yazıldığı için ona inanır; fakat işin hakikatından
habersiz yaşar.. İnanmak başka, inandığını vicdanında sezmek daha başkadır.
Hâl ile keşfedilecek şeyler akılla elde edilemezler. Bunda yadırganacak bir
taraf da yoktur. En basitinden, kulağın işittiğini burunla duymak mümkün
değildir. Söylediğimiz prensibe, bu kadar basit bir misalle bile bakılabilse çok
şey anlaşılır zannediyorum.



Risâle-i Nur
Risâlelerin tamamında herhangi bir fikrî tezada rastlanmamaktadır. Bu

eserler şayet ilham olmayıp, bütünüyle mantık muhassalası olsaydı, muhakkak
tezat da olurdu. Bu eserlerde tezadın olmaması ancak sünuhat ile izah edilebilir
ki, bunu da zaten yer yer Nur Müellifi de bizzat söylemektedir.

Risâleleri eğer hakkıyla anlasaydık, medrese ve tekkelerden bekleneni
verirdi. Ama maalesef bazılarımız onu sadece ilzam için kullandık ve malzeme
durumuna düşürdük. Bazılarımız da, 'anlamasak da, ruh istifade eder' deyip,
evrad dinler gibi dinledik. Öldürdük onları. Perdeyi yırtıp, danede hakikatı
gösteren dikkat-i nazardır; zâhirî nazar değil.



Risâle-i Nur'da Hakîm ve Râhim İsimlerinin
Tecellisi

Risale-i Nur talebeleri, Rahîm isminin şefkat burcunda dolaşıyorlar. Bu,
onların yerde merhamet dağıtarak, göklerin merhametine mazhar olmaları
demektir.

Nur'larda 'Hakîm' ismi de mütecellidir. Bu, devir ve şartlar nazara alınarak
hareket etmek demektir. Hakîm ismine mazhariyet, cidden çok farklı bir şeydir.
Şartlara umûmî atmosfere aykırı hareket edenler, bu mazhariyetten mahrum
kimselerdir.

Esasen, dünden bugüne, hususiyetleri ve aralarındaki mücadele açısından
iman-küfür ve mü'min-kâfir münasebetlerinde değişen bir şey yoktur. Değişen
sadece dünya şartlarıdır. Meselâ, Bediüzzaman ve talebeleri, ilk dönemde
bahtiyar bir ihtiyar ve on talebeden ibaretti. Onların o zaman bu isimlere
mazhariyetleri ile, bugünkülerin mazhariyetleri çok farklıdır. Meselâ,
günümüzde cemaat, o zamana nispetle kemmî ve keyfî buudları itibariyle az
daha kuvvetlense, hikmetin yanında kudretin de tecellileri görülebilir. Daha
sonraki devirlerde gelecek olanlar, ayrı bir strateji takip edeceklerdir; zira
onlar, daha başka isimlerin tecellilerine mazhar olmaları söz konusudur. Bu
itibarla hangi zaman dilimi içinde bulunursak bulunalım, bize düşen, daima
hikmete uygun hareket etmektir.

Şunu da unutmayalım: 'Hikmete uygun hareket edelim' derken, hata da
edebiliriz. Önemli olan, hatalarımız söylendiğinde, hemen o hatadan dönmesini
bilmektir. Aksi takdirde, yani enaniyete aldanıp hatada ısrar etmekle, bütün
isimlerin mazhariyetlerine karşı kapanma söz konusu olabilir.



Risale-i Nurlarda Gramer Kurallarına Uygunluk
Risâle-i Nur'ların gramer kurallarına uygun olmadığı söyleniyor. Ne

dersiniz?

Yahya Kemal Türkçeci ve dili en iyi kullananlardan birisidir. Necip Fazıl'ın
ifadesine göre dil bir renk zemzemesi halinde onda ifadesini bulmuştur. Ama,
Yahya Kemal'in de gramer hataları vardır.

Risâleler açısından meseleyi ele aldığımızda; umumî manâdan dil güzel
kullanılmıştır. Ama buna çok ciddi bir ehemmiyet verilmemiştir. Arapça olan
eserlerinde de böyledir. Aslında dilin kurallarına uymamak da bizim için ayrı
bir imtihan noktasıdır.

Meseleyi kelime ve cümleperestler gibi değerlendirmemek gerekir. Bu
eserler Kurân'ın malıdır, böyle olmasında ayrı bir feyiz ve bereket vardır.
Meselâ birisi çıkıp çok şaşaalı ifadelerle bir şeyler anlatabilir. Diğer tarafta
bir başkasının ihlasla söylediği dört kelimelik bir cümle ondan daha fazla
kalplerde hüsn-ü tesir icra eder...

Farz-ı muhal Risâlelerde hiçbir şey olmasa bile yetmiş yıldır iç ve dıştaki
din düşmanlarının onunla uğraşmaları bu eserlere yabancı kalmış, bir türlü
ısınamamış bazı kimseleri düşünceye sevketmelidir. Acaba, Türkiye'de başka
kesimlerdeki insanların sayısından ve dindar talebelerin çokluğundan ciddi
endişe edilmemesine rağmen ışık evlerin en küçüğüne karşı bile çok büyük bir
endişe hissedilmesi neyin göstergesidir?

Evet, insan bazen, zatî kıymeti olan bir şeyin kıymetini, o şeyin hasımlarının,
düşmanlık ve hassasiyetinden de anlayabilir.



Rububiyetin Tecellisi
1) İnsanın, himayesi altındakilerini terbiye etmesi,

2) Allah'ın, insanları kendi eliyle terbiye etmesi şeklinde.

Bu kavisler helezoniktir, daima yukarıya doğru çıkarlar ve hiç geriye
dönmezler. Efendimiz'in (sav) miracı da böyledir. O, daima yükselmiştir. O'nun
miraçtan sonra aramıza dönmesi ise, miracın bize bakan yönüdür. Kendisine
bakan yönüyle ise o, hiç geriye dönmemiştir ve sürekli terakkî etmiştir.

İnsan-ı kâmil mertebesi ile ecel arasında bir ilişki vardır. O mertebenin
sahibi, o makama gelmeden ölmez. Efendimiz, vefatından evvel 'Allahümme
Refika'l-A'la' diyerek adımını atmış ve yükselişini devam etmiştir.

Zaten Rubûbiyet ile ubûdiyet birbiriyle ayrılmaz bir bütünlük arz eder.
Ubûdiyyet dairesi, bütünüyle Rubûbiyet dairesi hesabına çalışır.



Ruhanilerin Görmesi
Ruhanî kendi çerçevesi dahilinde pek çok şeyi müşahede edebilir.

Ruhanilerin cismaniyete ait şeyleri görmeleri, onlar için zahmetsiz sıkıntısız bir
şekilde gerçekleşebilir. Bazen Allah onlara, mükâfat-ı cismaniye de verir.
Ancak bu, hiçbir zaman hulûl ve ittihad şeklinde gerçekleşmez. Bu ruhun,
cismaniyetle iç içe münasebeti şeklinde tecelli eder. Dolayısıyla ruh-ceset
beraber olarak kendilerine ait şeyleri müşahede ederler. Siz, bir dürbünle
dağları gördüğünüz, daha hassas bir dürbünle yıldızları müşahede ettiğiniz
gibi, ruhlar da, cismaniyete ait şeyleri böyle çeşitli dürbünler kullanarak,
cismanîlerin görme ve duyma buudları içerisinde müşahede ederler.



Ruslar ve Türkler
Bediüzzaman Hazretleri, Sovyetler için nifak şebekesi tabirini kullanır. Zira

Ruslar, kurdukları düzenle insanlığı yıllarca iğfal ettiler. Buna rağmen, kendi
düzenleri adına hatalar yapmaktan da kurtulamadılar. Meselâ, kendi ırklarından
olmayanları yüksek seviyeli tüccar ve subay yapmadılar. Bilhassa Türkler'i
büyük ölçüde hep er olarak kullandılar. İşe yaramayacak yaşlıları ya sürgüne
gönderdiler veya öldürdüler. Bu tür hatalar, esir milletlerde millî duygunun
doğmasına yol açtı. Her hatâ, o hatanın muhataplarını tedbirli olmaya sevkeder.
Hatânın büyüklüğü nispetinde de tedbirli insan yetişir. Şef döneminin baskısı,
Bediüzzaman Hazretleri gibi, daima ayakları üzerinde durabilen birini
yetiştirmiştir. Biz bugünkü hâlimizle o dönemde yaşasaydık, inanın hizmet
edemezdik.



Rüyalar Biraz da Ruh Haletine Bağlıdır
Her insanın ruhu incelmeye müsait olarak yaratılmıştır. İnsanın ruhî

mertebeleri, esfel-i safilinden a'lâ-i illiyyîne kadardır. Ruhun melekûtiyete
açılması, nüve halinde her insanda vardır ve işte bu vehbîdir. Daha sonra
herkes kendi gayretiyle bu nüveyi kuvveden fiile çıkarabilir ki, bu da, kesbîdir.

Güzel rüya görme, temelde bu ruh haleti ile alâkalıdır. Rüyada birini yılan
ve çıyanlarla beraber görünce hemen onun hakkında, Bu insan yılanlaşmış,
çıyanlaşmış dememeli. Belki de bu, bizim ruh haletimizden ve su-i
zannımızdandır. O halde, rüyada yılan, çıyan görüldüğü zaman Allah'a
sığınılmalı ve başkalarını alâkadar eden görüntülerde su-i zanna
girilmemelidir. Bazen de Allah, düşmanları o şekilde gösterebilir.

Rüyaların bazısı, irşad mahiyetindedir. Bazen içtihatları ile yanlışa
gidenleri Cenab-ı Hakk, bu rüyalarla ikaz eder.



Sadakat ve Sebat
Hz. Adem (as), Hz. Muhammed (sav) değildir, Kur'ân-ı Kerim, Hz. Adem

için 'Biz onu azmedici bulmadık' diyor. Bunun manâsını şu sözde aramak lazım:
'Ebrar'ın hasenâtı, mukarrebînin seyyiâtıdır.'

Zaman olur, öyle hareket edersiniz ki, o sizin için hasenattır, ama daha sonra
o hasenat seyyiat sayılabilir. Zira artık siz de belli bir mertebe katetmişsinizdir.
Bedevî geliyor, 'İslâm nedir?' diyor ve Efendimiz'den (sav) İslâm'ın beş şartını
öğrendikten sonra 'Vallahi, başka bir şey katmadan bunları yerine getireceğim'
deyip gidiyor. Efendimiz (sav), 'Doğru söyledi ise kurtulur' buyuruyor. Ama,
Hz. Ebu Bekir'e, Hz. Ömer seviyesindekilere, 'Eğer dininizin onda birini
yaşamazsanız helâk olursunuz' buyuruyor.

Efendimiz (sav), Hz. Âişe'ye talip olduğunda, Hz. Âişe 7 yaşında, Efendimiz
ise 53 yaşında idi, arada 46 yaş fark vardı. Ebu Bekir, 'hayır' demek şöyle
dursun, 'düşüneyim' deseydi, seviyesinin sözünü söylememiş olurdu.

Hz. Adem yasak meyveye elini uzattı. Müfessirler bu meyve konusunda bir
sürü ağaçtan bahsederler; halbuki, zannediyorum bu: 'Mahiyetinizde mündemiç
fena duygulara yanaşmayın' demekti. Nebî hakkında konuşurken dikkatli olmak
lazım. Hz. Adem sürçtü, ama çabuk döndü. Hz. Adem'in hayatında bir defa
sürçtüğü şeyde, kim bilir biz günde kaç defa sürçüyoruz! Hz. İsa bütün
sıkıntılar etrafını sardığı zaman 'Men ensarî' (Yardımcılarım kimdir?) dedi.
Yuşa b. Nun, Hz. Musa'nın fetâsıydı ve ona sadakatle bağlıydı. Efendimiz'in
(sav) en büyük yardımcısı Sıddık-i Ekber'di. Aynı sadakatı Bediüzzaman da
kendi talebelerinden istemişti. Zira büyük işler, ancak sadık kimselerle
gerçekleştirilir.

Bir diğer manâda sadakat, maddî-manevî füyûzât hislerinden fedakârlıkta
bulunmak demektir. Bu da 'neden, niçin?' demeden gösterilen hedefe yürümeyi
gerektirir.'Neden?' diye sormak, sadakat ruhunu zedeler. Bu çerçevede sadık
iseniz:

Arzunuz ve görüşünüz sorulursa, anlatırsınız. Yoksa teslim olursunuz.

Hedefe yürürken, cenneti gösterip de 'İşte cennet, girin' deseler, 'Hayır,
görüşmem lazım' demelisiniz.

'Şu noktaya gelirsen cehennemden kurtulacaksın' dediklerinde de



'cehennemden kurtulmak büyük bir şeydir ama, yine görüşmem lâzım'
karşılığını vermelisiniz!

Sebat, sadakatın bir yanıdır. Arada bir fütur gösterme, hedefe varmayı
engeller; en azından geciktirir. Ayrıca sebat, gerisin geriye dönmemeyi ifade
eden bir sıfattır. Sadakatin önemli belirtilerine gelince, cihanın doğusunda-
batısında İslâm adına memnun edici her hâdise karşısında sevinme, üzücü bir
şey zuhur edince de âdetâ deliye dönme gibi hususlar zikredilebilir.



Sağcılık, Solculuk ve İslâm
Günümüzde sağcılık, solculuğun karşısında iktisadî bir anlayıştan ibarettir.

Sol denince proleterya ve komünist sistemler, sağ denince de, kapitalist,
liberalist ve faşist sistemler akla geliyor. Bu arada, bazı Müslümanlar da bu iki
sistemden birine sahip çıkmak istiyorlar.

İslâmiyet, müstakil ve 'nev'i şahsına münhasır' bir sistemdir. Sağ ve soldan
biri liberal iktisadî anlayışı, diğeri ise devleti ma'bud derecesine çıkarıyor; bu
anlayışlardan hiçbirinin İslâm ile özde alâkaları yoktur ki, İslâmiyet'i onlarla
bağdaştırmaya çalışalım.

Sonra, günümüzdeki sağcılık ve solculuk ile, Kur'ân-ı Kerim'de geçen 'sağ
ashâbı' ve 'sol ashâbı' terimlerinin de hiçbir alâkası yoktur. Hayatlarını Allah'ın
rızâsı istikametinde geçirmiş ve Ahirete mü'min olarak intikal edip, Mahşer'de
defterlerini sağdan alacak olan Müslümanlara Kur'ân-ı Kerim'de 'ashâb-ı
yemîn'; buna karşılık, hayatlarını kötülükler ağında geçirmiş ve kâfir olarak
ölüp, gitmiş defterlerini soldan alacak olanlara da, 'ashâb-ı şimâl' denmektedir.
Bu bakımdan, Kur'ân'daki 'sağcılık' ve 'solculuk', insanların ahiretteki
durumlarına göredir ve bu dünya ile hiçbir alâkası yoktur.

Meselelerimizi, her zamanı Kur'ân ve hadis ölçüsünde ele alıp,
değerlendirmeliyiz. Kur'ân, Müslümanlar için, 'Sizi orta ümmet kıldık; sizi
'Müslüman' olarak isimlendirdik; Müslümanlar olarak ölmekten başka bir isim
veya sıfatla ölmeyin' derken, İslâm adına sağcılık veya solculuk mefhumuna
sahip çıkmanın hiç bir manâsı olamaz.

Bugünün sağcıları da solcuları da, bir gün gelecek, yıllardır arayıp da bir
türlü bulamadıkları huzûru, Allah'tan başka hiç bir şeye dayanmayan Hz.
Muhammed'in sımsıcak ikliminde bulacaklardır. Hâdiselerin işâreti, bize bunu
göreceğimiz günlerin uzak olmadığını gösteriyor.



Salâ Okuma
Devr-i Risâlette ve sonraki dönemlerde salâ diye bir şey yoktu. Bu sebeple

salâ bid'attir. İmam-ı Rabbani'ye göre bid'atın hasenesi ve seyyiesi olmaz. Salâ
okunurken, Efendiler Efendisi'ne salât u selâm getirme niyet edilse yine de
bid'at olur mu? denecek olursa, bu takdirde salât u selâma zaman, mekan ve
vak'a tayin etme karşımıza çıkar ki, bu da ayrı bir bid'attır. İbadetlerde zaman
ve mekan tayinini, sadece sahib-i şeriat yapar.



Sanat Allah İçindir
San'at, san'at için değildir. San'at, dava için, ideal için, düşünce içindir.

Bunlardan da öte ve bunlarla beraber san'at ancak Allah içindir.



(sav) ve (sas) İbarelerinin Yazılışı
Sallallahu aleyhi vesellem' ibaresinin (sav) veya (sas) şeklinde

yazılmasında bir mahzur var mıdır?

Yazan şahıs, yazarken salât u selâm getirmelidir. Okuyan da, herhalde
okurken (sas) veya (sav) şeklinde yazıldığı gibi okumuyordur! Demek ki bunlar,
birer işaret ve remizden ibarettir. Kaldı ki, Kur'ân-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde
de bu türden îcaz-ı bil-hazf yani kısaltma ile îcaz yapılmıştır.

Meselenin bir de şu yönü var: Bu ibarenin uzun uzun yazılması bıkkınlık
veriyor düşüncesi aslında büyük hatadır. Ancak insana böyle bir düşünce
gelecekse, remizlerle yazması evlâdır.'



Secde
Secdede mahviyet, Hak karşısında zilleti kabul, enaniyeti terk ve Rabb'e tam

teveccüh vardır. Böyle bir secdeye Allah (cc) tecelli eder.

Bu manâ, kıyamda da vardır. Ama, secdede daha derindir. Kulun Rabbine en
yakın olduğu yer secdedir hadîsini bu şekilde değerlendirmek gerekir.
Meleklerin Adem'e secde etmelerinin sırrı da bu noktadadır. Bazen, namaz
haricinde de secdeye varılıp duâ edilebilir. Yeter ki bu bir bid'at haline
getirilmesin..



Sefer Bir Nev'i Azaptır
Yolculuk, azaptan bir parçadır hadisine binâen denilebilir ki, insan

ihtiyaçları için yolculuk yapıyorsa, bu yolculukta katlandığı meşakkatler
ölçüsünde sevap kazanır. Hele bu yolculuk dini tebliğ istikametindeyse, elde
edilecek mükâfatlar, nafile ibadetlere terettüp eden sevapların çok çok üstünde
olacaktır.



Seyr ü Sülük Mertebeleri
Seyr ü sülûkun üç mertebesi vardır: Seyr ilâllah, Seyr fillah, Seyr minallah

ve billah.

'Seyr ilâllah', Allah'a doğru seyretme manâsındadır ve Seyr ü sülûkun ilk
mertebesidir. Fakat onun da kendi içinde mertebeleri vardır: İlme'l-yakin,
aynel-yakin, hakka'l-yakin'in mertebeleri gibi...

'Seyr fillah', Allah'ta seyretme demektir. Bu, insanın her an O'nunla olması,
O'nun esmâ ve sıfât dairesinde dolaşması, isim ve sıfatlarının tecellileriyle baş
başa kalması demektir ki, bir manada sâlik, bu makamda tamamen Allah'ta fanî
olur ve fenâfillah'ı ihraz eder.

Üçüncü mertebe ise, 'Seyr minallah'dır. Sâlikin seyrini tamamladıktan sonra,
varlığın özüyle alâkalı gördüğü bütün göz kamaştırıcı, baş döndürücü
güzelliklere rağmen, insanlar arasına döner. Bu dönüş gördüklerini, tattıklarını
bildirmek için dönüştür ve halk içinde Hakk'la beraber olma halidir.

Bu mertebelere nâil olanların hali, peygamberlerin Cenab-ı Hakk'ın muhtelif
isimlerine mazhar olmaları haline benzer. En iyisi de, insanın bu mazhariyet ve
bu hallerini bilmemesidir. Eğer biliyorsa, istidraç olmaması için duâ etmeli ve
gizlemeye çalışmalıdır.

'Seyr fillah'da şahsî arzu ve düşünceler olmaz. İnsan, sadece isimlerinin
tecellileri ve tecellilerin renk tonlarıyla baş başadır. Bu tecelliler arasındaki
televvünleri yaşarken, insanın, bütün arzularından tecerrüdü ve varlığını
Allah'a feda etmesi bu makamın bir özelliği ve bekâ-billah da bu zirvenin
önemli bir varididir. Ne var ki bu yollarda her zaman bir zaviye ve ihsas
farklılığı da söz konusudur. Hatta bu farklılığı bu yolun kutupları arasında
görmek de mümkündür.

Bazıları bu mertebe farklılığını bilmediklerinden dolayı, İmam Rabbanî ile
Muhyiddin İbn Arabî gibi zatların bazı noktalarda birbirleriyle çatıştıklarını
zannedebilirler. Aslında böyle bir çatışma kat'iyen varit değildir. Farklı
mütalâalar ise, bunların tamamen farklı buudlarda olmalarından
kaynaklanmaktadır.

Bazen bu mertebelerde bulunan insanların şuurları, içinde bulundukları hale
taallûk eder. İşte o zaman Muhyiddin İbn Arabi, 'Bizden olmayan, bizim



eserlerimizi okumasın' der. Bunu anlamak zordur ve bir ölçüde şeriatla te'lifi
de mümkün değildir. Hallac-ı Mansur'un 'Ene'l-Hakk' demesi de bu
cümledendir. Bu tür sözler, zâhirde, şeriata zıd gibi görünür ise de, esasen bu
zatlar, içinde bulundukları makamın gereğini yerine getirmektedirler. Ahmed
Emin, gibilerin bu konuyla alâkalı in'ikadları, indî, haricî dolayısıyla da
haksızdır. Çünkü bu gibi durumlar bir 'hal' meselesidir. 'Kal'in 'Hal'e tercüman
olması ise hayatî bir mevzuu işâretlerle anlatmaya benzer.



Sihirbazların Ölümü
Bazı müfessirler, Musa (as) zamanındaki sihirleri izah ederken, iplerin veya

sopaların içinde civa olduğunu ve ısınınca hareket ettiklerini söylerler.
Halbuki, sihrin de kendi has hakikatı vardır. En güvenilir hadis kitaplarında
Efendimiz (sav)'e sihir yapıldığı anlatılıyor. Sihir yoktur demek veya fizikî
şeylerle onu izaha kalkışmak, zorlamadan başka bir şey değildir.

Tarih boyunca binbir hâdise ile sabittir ki, sihirbazların ölümleri çok zor
olmuştur. Çünkü onlar:

Esma-i İlâhiyeyi yanlış kullanıyorlar.

Gayba ait haber veriyor gözüküyorlar. Halbuki gaybı Allah'tan başka kimse
bilmez.

Sihri, karı ile kocanın arasını ayırma dahil bir sürü kötü ve yanlış şeylere
alet ediyorlar.

Sihri meslek haline getirip, başkalarına öğreterek, bunu gelecek nesillere
taşıyorlar. Böylece sebep olan yapan gibidir' kâidesince günah defterleri -
ölseler bile- hiç kapanmıyor. Yaptıkları, tek günah olmaktan çıkıp, bir okul
veya fabrika gibi işleyerek, devamlı günah üretiyor.

İşte, yaptıkları sihirlerle böyle büyük cürümler işleyen insanların
ölümlerinin arkada kalanlara ibret olması için çok zor olması gayet normaldir.
Tabii ibret alanlara...'



Sistemin Gedikleri
Bazıları sistemin getirmiş olduğu zorluklara bakarak, İslâm'dan taviz verme

veya nasslarda tekellüflü tevillere gitme yoluyla değişik cevaz kapıları
aralıyorlar. Bunlar bilmiyorlar ki, böyle yapmakla ciddî bir hata işliyorlar.
Çünkü, herkes içinde yaşadığı devre göre, İslâm'dan taviz verirse, ortada ne din
kalır, ne de iman. Sonra, bu sistemin getirmiş olduğu problemlere çözüm
İslâm'da aranmaz ki! Neden?.. Zira, problem İslâm'dan kaynaklanmıyor. O
halde çözüm de İslâmî esaslar içinde aranamaz...



Sosyalizm Yumuşuyor
Sosyalizm'in yumuşaması bizim için hiç de sürpriz değildir. 1980 öncesi

anarşi döneminde bile onların fikir plânında bittiğini biliyor ve çıkardıkları
anarşinin, şimdilerdeki bitişlerinin ifadesi, canhıraş feryatlar olduğunu
söylüyorduk.

Günümüzde nice büyük düşünürler, artık komünizme sırt çevirdiler; hatta
bazıları Müslüman bile oldu. Dünya ülkelerinin çoğunda Hristiyan demokratlar
iktidara geliyor. Demek ki, fikrî coğrafyada büyük değişiklikler yaşanmakta. Şu
kadar ki, yıllarını komünizmle tüketmiş insanların birdenbire Müslüman
olacaklarını düşünmek de makul değildir. Bunlar ihtimal önce te'lif yoluna
sapacak ve İslâm ile komünizmi barıştırmaya çalışacaklardır. Bu tür
yalpalanmaların bize faydası dokunacaktır; çünkü, onların falsolarını gördükçe,
arkalarından gidenler, 'Demek ki komünizm bugüne kadar hep kaypak kafalarla
temsil ediliyormuş' diyeceklerdir.

Şimdiye kadar komünizm halka kendini hep kitle-ruh haleti içinde arz
ediyordu. Aslında böyle bir metot, ancak düşünceden mahrum kalabalıklar
oluşmasına yol açar ve nitekim öyle de oldu. Bu kalabalıklar, hiçbir zaman hür
bir ortamda kendileri olarak düşünemediler. Zannettiler ki, komünistler yakında
ihtilâl yapıp ve hemen işbaşına gelecekler. Bugün artık tebeyyün etti ki, bütün
bunlar boş bir gürültüden ibaretmiş. Sis ortadan kalktı ve herkes -onlar da, biz
de- sâlim düşünme imkânı bulduk.

Komünist cephenin kalemşörlerinin, belli istihalelerle bir gün, belki de
yakında İslâm'ın müdafileri olmalarını beklemek, bile hayal olmasa gerek...



Sosyolojik Değerlendirmeler İle İlgili Bir Mülahaza
Bizim hayat-ı içtimaiye hakkında söylediğimiz sözler, yaptığımız

değerlendirmeler, hep 'esbab-ı adiye' ölçüsünde cereyan eder. Eğer Cenab-ı
Hakk, bu adi sebepleri kendi büyük icraatına birer şart olarak kabul buyurur ve
icraatını da sözünü ettiğimiz o sebeplere bağlarsa o şey oluverir. Buna,
isterseniz, 'Esbabın perdedârlığı' da diyebilirsiniz, Cenab-ı Hakk'ın kelamında
tenezzülat olduğu gibi, icraatında da esbaba böyle değerler atfetmesi her zaman
söz konusu olabilir.

Ancak yine de, meşiet ve dileme O'na aittir. Evet, bütün sebepler bir araya
gelse, O dilemedikten sonra hiçbir şey olmaz.

Onun için, sosyolog ve düşünürler, ne derlerse desinler ve hâdiseleri nasıl
yorumlarlarsa yorumlasınlar biz, netice hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz ve
dediklerimizin yüzde yüz isabetini de kat'iyen iddia edemeyiz. Böyle bir iddia,
haddini bilmezlik olur. Bu sebepledir ki, yorumlarımızın sonuna mutlaka bir
'İnşaallah - Allah dilerse' ifadesi eklemeli ve sözlerimizi bu misk-ü amberle
hitama erdirmeliyiz.

Bunu söylerken, neticede sebeplerin hiçbir önemi yoktur, demek de
istemiyoruz; sadece, sebeplere hakiki mânâda tesir vermenin doğru
olmayacağını hatırlatmak istiyoruz. Bu kanaatimiz mahfuz kalmakla beraber,
içtimaî hayatın gel-gitlerini bilmek ve neticeye ait -ihtimal kaydıyla-
kanaatlerimizi izhar etmek her zaman mümkündür ve vakidir.

Mesela: Sosyologlar, devlet ve milletlerin yıkılmasında ahlâkî çöküntünün
müessiriyetinde ittifak halindedirler. Ahlâk anlayışındaki bazı küçük
farklılıklar bu ittifaka zarar vermez. Hakikaten kadimden bu yana, hangi
toplumda ahlâkî çöküntü artmışsa, o toplumun yıkılışı süratlenmiştir. Belki her
toplumun yıkılışı adına kesin bir süre takdir etmek mümkün değildir, ama,
böyle bir neticeyi vurgulamak da yanlış olmasa gerek.

İşte sosyologlara ait değerlendirmelere, bu perspektiften bakmak gerekir.
Elbette bu değerlendirmelerin haklı bir yanı vardır; ancak bütününe aynı
haklılığı tanımak doğru değildir.



Su-i Zan Ettiğimiz Kimselerin Arkasında Namaz
Kılabilir miyiz?

İmamın arkasında namaz kılma, sünnet-i müekkede, Hanbeliler'e göre ise
farzdır. Bir insan hakkında su-i zan etmek ise kat'iyen haramdır. Hele bir imam
hakkında su-i zanda bulunmak o bütün bütün çirkindir. Çünkü:

'Ehl-i ilme karşı bir gıybet iki gıybet sayılır.' Asrın büyük düşünürü 'Hüsn-ü
zanna memuruz' diyor. Ama bir insan vardır ki, açıktan açığa içki içer, faiz yer,
ahlâksızlık ve hovardalık yapar. Bunun böyle olduğu bilindiği takdirde, onun
arkasında namaz kılmak da, onun imam olması da mekruhtur. Fitneye mahal
olmaması için sahabe Velid gibi, Yezid gibi kimselerin arkasında namaz
kılmıştır. Sahabenin anlayışı bu ise buna ters düşen, sahabeye ters düşer. Şayet,
fıskı açık birinin arkasında namaz kılmak istemiyorsak, o camiye değil, başka
camiye gideriz ve kat'iyen fitne çıkarmayız. Zira fitne bazen cinayetten daha
büyük günah sayılır.



Sulh
Siz istediğiniz kadar Yurtta sulh, cihanda sulh" deyin.. Böyle demekle ne

yurtta, ne de cihanda sulhû temin etmeniz mümkün değildir. Eğer milletçe sulh
istiyorsak, sulhe götürücü tedbirleri de beraberinde düşünmemiz icap eder.
Bazen anlaşma yolu aramak sulhe götürür bazen de güçlü kuvvetli olduğumuzu
hissettirmek, karşıdakini sulhe zorlar. Zaruret olmadıkça ikinci yolu denemeye
gerek yok.. Ama zaruret varsa, o zaman birinci yolla netice elde etmek
imkânsızdır. Önemli olan dengeli olmaktır. Eğer her iki alternatif dengeli
olarak değerlendirilebilse, sulh ve sükûn teessüs eder. Aksi halde her hâdise
kaos doğurur ve her vesile kaosla noktalanır. "



Şark Üniversitesi
Bediüzzaman'ın İlâhiyat ağırlıklı, fakat müspet ilimlerin de okutulduğu bir

üniversite düşüncesi, o dönem için çok orijinal bir tespittir. Bu üniversitede
Arapça farz, Türkçe vacip, Kürtçe de caiz olacaktı. O bu düşüncesini dönemin
padişahına arzetmek için İstanbul'a gider. Fakat, padişahın etrafındakilerin
engellemelerinden dolayı, padişahla yüz yüze görüşemez. Daha sonra Sultan
Reşat bu teklifi kabul eder ve bir miktar da tahsisat ayırır. Ne var ki harp u
darpten dolayı bu teşebbüs de yarım kalır ve Bediüzzaman, aynı teklifi
Cumhuriyet hükümetine de sunar.. tabii yine netice yoktur.



Şehadet Arzusu
Bir hadiste 'Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz..' deniyor.

Halbuki şehadeti arzulama hakkında da bir sürü hadis var. Bunları nasıl
te'lif ederiz?

Şehadet, sadece düşmanla karşılaşmakla elde edilemez. Şehadetin çeşitleri
var: Bir insan, şehadeti gönülden arzu ederse, yatağında dahi ölse şehit olur.
Bir de, bazıları düşmanla karşılaşınca kanaatleri değişebilir. Onun için
temenniden men' ediliyoruz. Bir diğer tevcih de düşmanla karşılaşmak esas
değildir; Esas olan îla-yı kelimetullahtır. Tebliğ ve irşad yaparken öyle
devirler gelir ki, düşmanla karşılaşıp ölseniz, yapacağınız vazifeler ortada
kalır. Öyleyse düşmanla karşılaşma veya şehadet arzusu esas alınmamalı, birer
vesile kabul edilmelidir.

Konuyu şöyle hülasa etmek mümkündür: Düşmanla karşılaşmada tek yol, tek
istikamet var. Şehadette ise değişik yollar, değişik istikametler var; halis bir
niyetle yatakta ölmeye kadar...



Şeytanın Allah Demesi
Şeytanın, Ben Allah'tan korkarım demesi, inanmış olsun olmasın, her insanın

sıkışıp darda kaldığında 'Allah' demesi gibidir yoksa, gerçekten korktuğundan
değil. Hayra kabiliyeti bütünüyle körelmiş olan şeytanın hayır düşünmesi
mümkün değildir.



Şiir Tahlili
Dünyada en zor şey şiir tahlilidir. Onun için eskiler 'Şiirin mânâsı şairin

içindedir' demişler. Şiir tahlilinde dikkat edilecek hususlar:

1) Şairin ruh haleti

2) Kültür durumu

3) Şiiri yazdığı devir. İnsan, değişik devrelerde değişik düşünebilir.

4) Cemiyetin umûmî durumu

5) Şiiri yazma anında şairin içinde bulunduğu duygu ve düşünce atmosferi
ve onu o şiiri yazmaya götüren sebepler.

İnsan değişik ruh haletleri içinde değişik şeyler söyleyebilir. Fakat
Efendimiz (sav) hariç. O, vahy ile müeyyed olduğu için, en öfkeli anında bile
hep dengeli düşünmüş ve dengeli konuşmuştur.



Şirk
Gayûr sıfatı şirk koşmaya karşı olur.

Bir kudsî hadîste: Kulum bana sabretti', yani 'Bana sövdü' deniliyor. Bundan
murad, 'Bana şirk koştu' demektir. Şirkin de dereceleri vardır. Siz hangi ölçüde
Allah'a şirk koşarsanız, o ölçüde gayretullaha dokunur. Siz kendi namusunuzu
nasıl korursunuz ve bu hususta ters bir şey size ne kadar dokunur, işte -
benzetmek gibi olmasın- şirk koşmak da gayretullaha öyle dokunur.'



Taaccübdeki Sır
Hz. Süleyman (as) ordusuyla bir vadide giderken, dişi bir karıncanın

diğerlerine şöyle seslendiğini işitir. 'Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin ki,
Süleyman ve orduları farkında olmadan sizi ezmesinler' der. Ve âyet devamla
'(Süleyman) onun (karıncanın) bu sözüne tebessüm etti...' diyor. Burada bir
bakıma karınca Süleyman'a (as) işaretle, bu seviyedeki bir insanın, değil
insanlar arasındaki hukuka, hayvanat ile arasındaki hukuka dahi riayet etmesi
lazım geldiğini ihtar ediyor.

Diğer taraftan da bir hayvan insanın haline bakıp taaccüp ediyor. Hüdhüd,
Süleyman'a (as) gelerek güneşe tapan Sebe Melikesi Belkıs ve teb'asını
kastederek 'Şaşıyorum bu insanların haline. Toprağın bağrında daneyi bitiren,
göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediklerini ve açığa vurduklarını
bilen Allah (cc) varken bunlar güneşe secde ediyorlar. Halbuki güneş de
Allah'ın bir memurudur..' diyor.

Yine buradaki bir nükte de, Hz. Süleyman'la muhavere eden karınca ile,
Hüdhüd'ün mesajını getirdiği Sebe Melikesinin dişi olmalarıdır. Dişilik
veludiyeti (doğurganlığı) temsil etmektedir. Yoldaki dişi karıncanın Sebe
Melikesine bir işaret olmasının yanında Hz. Süleyman'ın î'lâ-yı kelimetullah
hedefli çok izdivacı ve çok evladı bir de bu âyetlerde zannediyorum kamil
insanlığın, hayvanat aleminin kutbuyla, sınırlarıyla kutuplaşması meselesi
anlatılmaktadır. Bu da değişik bir zaviyeden önemli olabilir.

Şimdi eğer hayvanat alemiyle alâkalı bir kısım hususiyetleri tam
kavrayabilseydik, bu alemin kendine mahsus diliyle bizlere anlatacağı nice
hakikatler ve incelikler olduğunu görürdük. İşte Kur'ân-ı Kerîm'de bazı
sûrelerin (Nahl ve Neml gibi...) hayvanatın ismiyle zikredilmesi, insanlık ve
hayvanat âlemi arasındaki böyle bir münasebetin önemini ihsas etmektedir.
Evet, karınca ve arı cumhuriyetçiklerinin bizlere ilham edeceği bir kısım
hakikatler olsa gerek... Ancak bu, aradaki bu dakik münasebeti, inanan insan
şuur ve idrakiyle şerh edilmesi neticesinde gerçekleşecektir.

Allah (cc) Kur'ân-ı Kerim'de bize bir nebinin mucizesiyle, insanoğlunun
doğrudan doğruya bir hayvanla konuşup anlaşmasının mümkün olacağını
göstermektedir. Ve bu lisan bir manâda öyle fasih, öyle talakatlı bir lisandır ki,
bizim lisanımızdan daha fasih, daha arızasız, daha kusursuzdur denebilir... Ama
gene de kendine mahsus bir beyan.





Tabii Seyri İçinde
Asırlardan beri her yanıyla rehnedâr olmuş ferdî ve içtimaî bünyenin, bir

hamlede tamir edilip canlandırılmasına, eski dinamizmine kavuşturulup cihanla
hesaplaşır hale getirilmesine imkân yoktur. Ne var ki, ona ait parçaları birer
birer ihya ederek (bütüne) eski fonksiyonunu kazandırmak da pek alâ her zaman
mümkün olabilir. Bu bir ahesterevlik değil, meseleyi tabii seyri içinde ele alma
lüzumunun gereğidir.



Tahrifin Boyutu
İçki, kumar ve zina, semâvî dinlerin hiçbirinde helâl değildir. Fakat

günümüzdeki Tevrat ve İncil nüshalarında meselâ içki ve kumarın haramlığına
dair bir ayet bulmak imkânsızdır. Halbûki, sahih bir hadis-i şerifte anlatıldığına
göre, Yahudiler, bir zina hâdisesinde, Efendimiz'i (sav) hakem tayin etmişlerdi,
Allah Rasûlü (sav), kendilerine zinanın Tevrat'taki hükmünü sorunca,
Toplumdan uzaklaştırma' manâsına tecrit' diye cevap vererek, asıl cezâ olan
recm'i gizlemişlerdi. Fakat Abdullah bin Selam'ın iş'arıyle Efendimiz (sav),
Tevrat'tan recm âyetini kendilerine gösterince, recmi kabûl etmek
mecbûriyetinde kalmışlardı. Bugün eldeki Tevrat nüshalarında recm cezasını
bulmak mümkün değildir. Yine, muharref Tevrat'a göre faiz de her çeşidiyle
mubahtır.

Bunlar, füruata ait meseleler. Yahudiler de, Hristiyanlar da, dinin aslı,
temeli olan esasları bile değiştirmişlerdir. Meselâ, mevcut Hristiyanlık'ta
Ahiret akidesini görmek çok zordur. Halbûki, bir dinde, hele hele İlâhî olma
iddiasındaki bir dinde Ahiret inancı yoksa, o dinin mühim bir rüknü yıkılmış
demektir. Böyle bir dinin ayakta kalması ve bütün insanlığı, problemleriyle
kucaklaması mümkün değildir.



Takatten Fazla Yük
Bakara Sûresi'nin sonundaki 'Rabbimiz bize, bizden öncekilere

yüklediğin gibi ağır yükler yükleme. Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği
şeyleri yükleme' âyetinde bahsi geçen 'Takatten fazla yük' meselesinin
sınırları nelerdir? Bu hususu nasıl anlamalıyız?

Kelam ilmindeki 'İstitaat' meselesi bu mevzuyu değişik buudlarıyla inceler.
Cenâb- ı Hakk'ın emir buyurduğu bütün farzlar bu istitaat sınırları içindedir.

Eğer teklif edilen ibadetler, âyette 'İsran' (takatten fazla yük) kelimesi ile
anlatılan sınıra dahil olursa; teklif-i malayutak (yapılması mümkün olmayan
işleri teklif etmek) olacağından dolayı bunların yapılmaması durumunda
mesuliyet söz konusu olmaz. Meselâ: Günde beş vakit namaz kılmak veya
güneşin doğuşu ile batışı arasında yemeden-içmeden durmak suretiyle oruç
tutmak, takatin fevkinde değildir. Ama, günde 24 saat namaz kılmak, hiç iftar ve
sahur yapmadan oruç tutmak emredilseydi bu takatin fevkinde sayılabilirdi.

Bu âyeti, aynı zamanda nafile ibadet yapmamaya delil olarak da
gösteremeyiz. Çünkü, nafile ibadetlerin takatla alâkası yoktur. Kaldı ki, nafile
ibadet yapmak bir emir değildir ve yapmayan da günaha girmiş sayılmaz.
Ancak, onun sevap ve faziletinden mahrum kalınmış olur. Nafileler tamamlayıcı
mahiyettedir. İnsan; farzları ifa ile yükselme pistine girmiş olur; nafileler ile de
kanatlanıp uçar..

Yeni yetişen nesiller -bazı meseleleri benimsetme, öğretme ve onları
disipline etmek açısından- nafile ibadetlere teşvik edilebilir ve edilmelidir de.
Esasen insanlara herhangi bir nafileyi emretmek doğru değildir. Ancak bu,
disiplin adına yapılıyorsa, böyle bir emre itaat etmek gerekir ve itaat edilmezse
mesul olunur. Buna 'takatimin fevkindedir' diye mukabele edilemez.



Tarafsızlık
Efendimiz'i (sav), tenkit etme cüretini gösteren bazıları, 'Biz tarafsız

olarak hadisleri tahlil ettiğimiz için bunları söylüyoruz' diyorlar. Bu durum
nasıl değerlendirilebilir?

Tarafsız ne demek? Biz bilâ kayd u şart taraflıyız. Aklımıza, düşüncemize,
fıtratımıza rağmen taraflıyız. Ben ölçü müyüm? Siz ölçü müsünüz? Batılı ölçü
mü? Rica ederim. Ben dini O'ndan öğrendim. Mahremlerimle evlenmemeyi
O'ndan öğrendim. Domuz eti yememeyi O'ndan öğrendim. Şahsî hayatımda
sinek dahi öldürmem, ama kurbanda hayvan kesiyorum; Ondan emir aldım.
Aklıma, fıtratıma kalsaydı hayvan da kesmez, et de yemezdim.

Evet, ölçü O'dur. O'nun verdiği kıstaslara göre düşüncelerimi kalıba sokar,
hayatımı dizayn eder, kendime çeki-düzen veririm. Dolayısıyla, O'na, O'nun
sözlerine karşı tarafsızlık diye bir şey kat'iyen bahis mevzuu değildir ve olamaz
da...



Tarih Yapmak ve Yazmak
Efendimiz (sav) ve ashabı, insanlık tarihinin en aydınlık dönemlerini

yaşamışlar, ama bunları yazıya dökmeden çekip gitmişlerdir. Allah Rasûlü ve
şanlı sahabisinin hayatı, O'nun vefatından tam 150 yıl sonra başkaları
tarafından kaleme alınmıştır.

Hangisi önemli derseniz, elbette tarih yapmak' derim. Efendimiz'in yaptığı,
Harun Reşid, Alparslan, Melikşah, Fatih, Yavuz ve Kanunîler gibi, tarih
yapmak yazmaktan daha önemlidir. Şu kadar ki, yazmak da ihmal
edilmemelidir. Meselâ bugün, içinde yaşadığı çağı aydınlatmış o şanlı
cedlerimizin tarihini öğrenmek için, Hammer'in kitabına müracaat ediyor, ya da
etmek zorunda kalıyorsak, bu bizim için züldür. Yakın çağ tarihimiz hakkında,
olayların kahramanları daha aramızda ve hayatta iken, 'yalan söyleyen tarih'
isimli kitaplar yazma zorunda kalıyorsak bu tarihi yazma meselesinin de ne
kadar önemli olduğunu göstermektedir. Kaldı ki, yazılı tarihin vereceği 'tarih
şuurunun' neslimize kazandıracağı hususlar da her türlü izahtan vârestedir. O
halde, vak'anüvislik bazında da olsa tarih yazma, yapma ile birlikte mütalâa
edilmelidir.'



Tecelli ve Zuhur
Esbab-ı âdiye içinde olursa ikisi de aynı mânâdadır. Meselâ Allah'ın bizim

üzerimizdeki lütfu, ister ilham esintisiyle olsun, ister arzu ettiğimiz şeyin
gerçekleşmesiyle ve buna ister tecelli, ister zuhur diyelim fark etmez. Yani lütf-
u ilâhî olarak zuhur etti veya tecelli etti diyebiliriz.

Fakat Allah'ın esmasının tecellisi ile, eşyanın varlığının tecellisi ve zuhuru
arasında fark vardır. Meselâ, eşyayı yoktan var eden Allah, bizi de yoktan var
etti. Ve bunda Allah'ın esmasının tecellisi vardır. Ama, zuhur dolayısıyla da
vahdet-i vücut yoktur. Bu itibarla, her şey O'dur demiyoruz; belki her şey
Ondandır diyoruz.. yani her şey Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisiyle var
olmakta ve varlığını sürdürmektedir. Bu itibarla da Allah, bir lahza tecellisini
kesse, her şey yok olur gider.

Zuhura gelince, bu Allah'ın varlık halinde ve eşya şeklinde zuhuru demektir.
Bu bir mânâda vahdet-i vücudu (panteizm), bir mânâda da vahdet-i mevcudu
(monimizm) ifade eder. Bu da varlık bir tanedir ama, insan, cemadat ve hayvan
şeklinde zuhur ediyor demektir. Aristo'dan Farabi'ye kadar felsefede temel
rükün şudur: 'Allah varlığı mutlak olandır. Sonra zuhurla O'ndan akl-ı kül
meydana geldi. Bunun olmaması mümkün değildi.' Bu, Allah (hâşâ) önce
kaynayan bir kazan gibiydi de taşan kısımları ile varlık meydana geldi. gibi bir
hezeyan ve Ehl-i Sünnet'e göre bu düpedüz şirktir. Esasında Allah her şeyi
kudret ve iradesiyle ilim programına göre yarattığı gibi, yine aynı programa
göre her şeyi ilelebet görüp gözetmektedir.

Bir de, bu meselede daha sonra hulul ve ittihad mezhepleri ortaya çıkmıştır
ki, bunlara göre mes'ele hep zuhur şeklindedir. Allah Üzeyr'de, İsa'da zuhur
etmiştir. Hz. Ali'de, Hasan Sabbah'ta zuhur etmiştir... Bütün bâtıl mezhepler bu
hatadan yola çıkarak inhirafa düçar olmuşlardır. Onun için bu tabirleri
hassasiyetle yerinde kullanmak lazımdır.



Tedmir ve İrade
'Biz bir ülkeyi helâk etmek istediğimiz zaman onun varlıklılarına

emrederiz orada fısk yaparlar, böylece o ülkeye (azâb edeceğimiz
hakkındaki) söz(ümüz) hak olur, biz de orayı darmadağın ederiz.' Bu âyet
mealinde bahsedilen 'Emerna' emri, emr-i şer'î midir yani mükellefiyetimiz
cümlesinden bir emir midir? Yoksa, emr-i tekvinî midir?

Eğer, emr-i şer'î olsa, fasık fıskından dolayı mes'ul olmaz. Bu bir adamı
bağlayıp, suya attıktan sonrası sakın ıslanma, demeye benzer. Ne var ki,
buradaki emir, emr-i tekvinîdir. Ve mazmunda aşağı yukarı şöyledir: 'Biz bir
karyenin helâkını murad ettiğimizde, fasıklar ve ileri gelenler 'şeriat-ı fıtriyyeye
göre' şehevata dalar, fıska girerler ve sonra da tekvinî emirler perde edilerek
cezalandırılırlar.'



Teknik ve Teknoloji
Adet-i İlâhî olarak, insanlar rızâ-i İlahî dışında bir şeyin üzerine çok

düşmüşlerse, o şey başlarına hep dert olmuştur. Elektronik dünyası.. pilotsuz
uçaklar... İhtimal bunlar ileride belki icat edenlerin dahi başına dert olacağa
benziyorlar. Bunların dünlerinden ve bugünlerinden de bu anlaşılıyor. Evet bir
öfke ile neler olmaz ki? Birisi sana kötülük etse, bir düğmeye basmakla her
yeri harab edebilirsin.



Teknikte Avrupa'ya Yetişebilir miyiz?
Şimdilik biraz şüpheli. Zira her ırkın belli bir kabiliyeti vardır. Bazıları

ilimde, fende, teknikte, bazıları da başka şeylerde ileridir. Türk milleti tarihin
hiçbir devrinde fen ve teknikte batı ölçülerinde ileri gitmemiştir. O, hep idareci
olmuş ve cihanları idare etmiştir. Bununla birlikte, fen ve teknikte istenilen
seviyeye ulaşmak için belli bir kısım hususiyetler gerekir:

1) Önce fen ve tekniği temsil edecek kişiler yetiştirilmelidir.

2) Bu konuda toplum-devlet el ele olmalıdır.

3) Dünyanın bunu engellemeye çalışacağı gözardı edilmemelidir.

Komünistler dünyaya yayılmaya başlayınca Batılılar NATO'yu kurdular.
Buna karşılık komünistler de Varşova Paktı'nı. Sonra Avrupa Ortak Pazarı
kuruldu. Güya Amerika'ya karşı kurulan bu pazar, aslında eski haçlı zihniyetinin
devamından başka bir şey değildi. Bu paktlar arasında değişik konularda teati
oldu ve olacak.. güçlü olursak bizim de sazımız sözümüz dinlenebilir. Belki
işte o zaman İslâm'ın sesini de duyurabiliriz. Şu anda AT'a (şimdiki adıyla
AB'a) girmek bizim için hayalden öte geçemez. Borçlarımızı erteletmeyi fazilet
saydığımız, kapılarında âdetâ elpençe divan durduğumuz bu milletlere, 'Gelin,
dinimize girin' diyebilir miyiz? Hayır. Hiçbir efendi, kölesinin dinine girmez.
Heraklius, Ebu Süfyan'a soruyor, Ebu Süfyan da 'O (sav), içimizde en şerefli
kabiledendir' diyordu. Ancak aziz olanlar kendilerini dinletebilirler. Milletçe
aziz oluncaya kadar, ne mesafe alabilmemiz ne de başkalarına söz dinletmemiz
mümkün olmayacaktır.



Temel Mühimdir
Hz. Ömer devrinde yapılan fütuhat, Hz. Ebu Bekir döneminde yapılanlara

nispeten daha fazla olmakla beraber, Hz. Ömer'i, Hz. Ebu Bekir'den üstün
tutamayız. Zira Hz. Ömer (ra) döneminin temelleri, Hz. Ebu Bekir (ra) devrinde
atılmıştır.



Temessül
Temessül, Ehl-i Sünnet ulemasının hadîslere dayanarak açıklayıp kabul

ettikleri bir husustur. Yalnız bunları te'vil ve tefsir etme oldukça zordur; yani
bunlar müteşabih nev'inden hâdiselerdir. Meselâ, Hz. Cibril'in (as),
Efendimiz'e (sav) Dıhyetü'l-Kelbî suretinde gelmesi -ki sahih hadîsle sabittir-
bir temessüldür. Keza; Useyd b. Hudayr'ın şu vakası da yine temessüle delâlet
eder. Useyd b. Hudayr bir gece Kur'ân okurken, atı şaha kalkar. Çocuğunu
ezecek korkusuyla Useyd okumayı kesince at sakinleşir, başlayınca tekrar şaha
kalkar. Bu arada başının üstünde buluta benzer bir şey belirir. Mes'ele
Efendimiz'e intikal ettirilince onun sekine' olduğunu ifade buyururlar. Yine,
sahih hadislerin ifadelerine göre, kabirde insanın iyi ve kötü amelleri temessül
eder. Kul sorar: 'Sen nesin?' O 'ben senin dünyadaki iyi veya kötü amelinim'
diye cevap verir. Görüldüğü gibi, temessüle delâlet eden bir sürü şey var.
Bunca sarih ve sahih vakadan sonra, 'temessül yoktur deme', gerçeklere gözünü
yumma ve hakikatlere karşı inat etme demektir. Fakat unutmayalım, 'gözünü
gündüz güneşe karşı kapayan, sadece kendine gece yapar.'



Temsil Noktası
Hizmetin aslını enbiya-ı izam yapmıştır. Çünkü onlar, Zat-ı Ulûhiyetin zatî

cilvelerinin gölgeleridir. Gelen ümmetler ise zillîdir.

Efendimiz'den sonra peygamber olmadığı için, gelen evliya ve mücedditler
nübüvveti temsil etmişlerdir. Efendimiz'de hakim olan unsur, bu velilerde de
hakimdir. Tıpkı Hz. Davut'ta hakimiyet, Hz. Adem'de tevhid hakim olduğu gibi,
Allah Rasûlü'nde de ferdiyet hakimdir. Her halde, ism-i A'zam sayılırken başta
Ferd' isminin zikredilmesinin sırrı da bu olsa gerek.

Ayrıca, 'Allah' lafz-ı celâlinin baş harfi olan, 'Elif', Ahmet'in de baş harfidir.
Allah (cc), Ahmet'te mütecellidir. Hizmet-i imaniyede bulunanlar, hangi
nebinin cemaatinden olurlarsa olsunlar şeffaf birer ayna hükmündedirler.
Onlara bakanlar, aslî olan peygamberlerini görürler. Tahriften evvelki
Hristiyan Hz. İsa (as), Müslüman ise, Hz. Muhammed'i (sav) görür. Bugün,
hizmetteki bazı hususiyetlerde evsaf-ı İseviye ne kadar ileri giderse gitsin,
evsaf-ı Muhammediye daima hakimdir. Zira Hz. Mesih, bir hadîsin işaretiyle
'Bazınız bazınıza imamsınız' buyurur. Bu: 'Ben imam olamam' demektir. Bugün,
devrin getirdiği şartlar ve hizmetin stratejisi açısından, bir yanağına vurana
öbür yanağını çevir, karşılık verme, sokağa dökülme' diyorsak, bir manada bu
ruhu temsil gereğinden dolayıdır. İlerde İnşaallah Muhammedî zemin tam
oturacak ve Muhammedî renk bütün renklere hâkim olacaktır.

Şimdilik bu cemaatte mülayemet ve müsamaha manasına Mesihiyet yönü
galip olabilir, o şeffaf aynada Mesih (as) görülebilir. Bu manâyı anlamayanlar
ve aslı tecellî ile karıştıranlar, mesihî ruhun temsilcisine mesih nazarıyla
bakabilirler. Bu iltibasa Bediüzzaman Hazretleri bir yerde işaret ederek,
'Evliya mertebeleri içinde bir mertebe vardır ki, o mertebede Hz. Hızır ile
görüşülür ve buna 'Makam-ı Hızır' denilir. Bu makamdaki bir veli bazen aynı
Hızır, yani Hızır'ın bizzat kendisi olarak görülebilir' demektir.

İhtimâl, ilerde bir cemaat hilâfeti temsil edecektir. Bu makamın aslî temsili
Hz. Davut ve Hz. Süleyman'a (as) aittir. O zaman da asıl ile tecelliyi, aslî
temsil ile gölge temsili karıştıranlar, öndekilere Davut, Süleyman (as) deme
galatına düşeceklerdir. '



Teokratik Düzen
Teokratik düzen, İslâmî, şer'î bir sistem demek değildir. Tam aksine,

kurumlaşmış dinî bir sınıfın kendi içtihat ve görüşleriyle sistemleştirdikleri bir
idare tarzıdır. Bir kesim İslâm adına ona sahip çıkmakla hata etmekte, diğer bir
kesim de teokrasi deyip İslâm'a saldırmakla günahlara girmekte...



Tertip ve Düzenin Dili
İnsanın, çevresindeki ve dış dünyasındaki düzeni, onun iç dünyasını yansıtır.

Dıştaki düzensizliğe karşı hassâsiyet göstermeyen bir insan, içini ve rûhunu
günahlar sardığında da bundan hiç rahatsız olmayabilir ve ağlayıp gözyaşı
dökmeyebilir.

Düzen, lüks ve konfor demek değildir; bilakis, mevcûdu en iyi, en verimli,
en faydalı ve göz tırmalamayacak şekilde kullanmak demektir.



Tesbih
Tesbih kullanmak sünnet değildir. Bana göre, şehadet edecekleri için tesbihi

elle yapmak daha güzeldir. Yalnız 100'lük, 1000'lik evrad okurken tesbih
çekilmesi daha uygun olur.



Teşebbuh
Bir hadis-i şerifte, bir kavme benzemeye çalışan onlardandır' deniyor. Her

şeyden önce, bu hadîs, hadîs kriterleri açısından sahih değildir.

İkinci olarak, 'teşebbehe' fiili, tefe'ul babındandır. Bu babın hususiyeti de
tekellüf için olmasıdır. Bu da insanın kendini, sürekli başkalarına benzemeye
zorlaması demektir. Demek ki, böyle bir zorlanma içine girmeyenler için
tehlike bahis mevzûu değildir.

Üçüncü olarak, insan yüce bir dava uğruna üzerine farz olan vazifeyi eda
ederken, 'giyim ve kuşamımla toplum dışı olmayayım', düşüncesi ve niyeti ile,
toplum telâkki, örf, adet, gelenek ve göreneklerine göre giyiniyorsa, bunda bir
mahzur yoktur. Hattâ böyle bir düşünce, takdir ve tebcile lâyık sayılır.



Tevazu ve Müsamaha
Tevazu bir haldir. Hem de insanın kendi içinde, kendini yenmişliğinin

ifadesi ve kibirden, gururdan, çalımdan vazgeçmenin adıdır. Öyle ya, insan
nasıl caka yapmaya, çalım satmaya ne hakkı vardır? Ariye bir elbise ile çalım
satılırı mı? Allah giydirdiği o ariye elbiseyi istediği zaman geri alabilir. Eğer o
bize 'Üzerinizde bana ait şeyleri şöyle bir tarafa bırakın da, kendinize ait olan
şeylerle bana bir tekmil verin' dese herhalde O'na gösterebilecek hiçbir şeyimiz
kalmayacaktır. Böyle bir soruya muhatap olsam benim diyeceğim şudur: 'Ya
Rabbi, ben, bir hiç oğlu hiçim, o kadar ki hiçliğimi bile Sana ait bir şeyle ifade
ediyorum. Çünkü bunu söyleyen ben, Sana aidim ve kendi adıma hiçim.'

Tevazu, sürekli böyle bir idrak kuşağında yaşamanın bir diğer adıdır. Eğer
insan bu idrak seviyesine ulaşamamış ve bunu varlığının bir buudu haline
getirememişse, o takdirde, yer yer boynunu mütevazı bir kimseymiş gibi
bükmesi, riyakârlıktan öte bir manâ ifade etmez.

Müsamahaya gelince, o bir ahlâktır. İnsan temrinat yapa yapa onu ruhunda
ikinci bir fıtrat olarak geliştirebilir. Meselâ, insanın kendini sürekli kontrolü,
küfür olmayan hususlar dışında, başkalarının hatalarını affetmesi ve kendi
nefsine karşı bir savcı, başkalarına karşı ise bir avukat gibi davranması, evet
işte bütün bunlar müsamahadır.

Efendimiz (sav), zina ikrarı ile kendisini cezalandırması için başvuran
Maiz'i dört defa geri çevirmiştir. Biri, Halid'i şikâyet için geldiğinde, tek
kelime konuşturmamıştır. Bu seviyede bir müsamahaya insan sürekli temrinat
ile ulaşabilir ve onu bir ahlâk haline getirebilir.

Kısaca, tevazu ve müsamaha, Peygamberlere ait iki sıfattır. Tevazuun zıddı
kibir, çalım; müsamahanın zıddı ise yobazlık ve bağnazlıktır. Günümüzde
yobazlığın en şiddetlisi, küfür ve ilhad cephesinde görülmektedir. Merhum
Necip Fazıl, yobazlığı Müslümanlara yamamak isteyenlere karşı tavır alır ve
onu asıl sahiplerine iade ederek, 'küfür yobazı' derdi.



Tevhid-i Ulûhiyet, Rububiyet ve Ubûdiyet
Kurân'ın yeryüzüne iniş gayesi, tevhidin bütün çeşitleri ile ferd ve toplum

plânında hakim olmasıdır. Kurân'ın bütün ayetlerine bu gözle bakıldığında,
ifade ettiğimiz gerçeği görmek mümkündür. Onun bazı ayetleri tevhid-i
ulûhiyeti, bazıları tevhid-i rubûbiyeti ve bazıları da tevhid-i ubûdiyeti gösterir
ve aslında bunlar, bir zaviyeden de birbirlerini gerektirirler. İbn Teymiye'den
sonra, tevhid-i rubûbiyet ve tevhid-i ulûhiyet anlayışındaki farklılık bir kısım
sapık düşüncelerin doğmasına sebep olmuştur. Öyle zannediyorum ki, her ne
kadar bunlar birbirlerine illet-ma'lul, sebep-netice münasebeti içinde bağlı
olsalar da, en önemlisi tevhid-i ubûdiyettir. Rica ederim, insan kütüphaneler
dolusu kitap okusa, onları hafızasına alsa, bunları hayatına aksettirmediği
takdirde ne ifade eder ki. Öyleyse, Ôlâ ilâhe illallah' hakikatini kalbe
işlettirmek, ruha söylettirmek ve azalara amel ettirmek şarttır.



Topluluğun Kabulü
Efendimiz (sav), Kâbe'yi genişleterek, Hıcr bölgesini içine dahil etmek

istemişti. Fakat, cemaatin yeni Müslüman olması ve Kâbe'nin yıkılmasını
kabullenmeme ihtimalleri bulunması dolayısıyla bu niyetinden vazgeçti. Demek
ki, usûle taalluk etmeyen meselelerde, ma'şeri vicdanın kabulü çok önemli...
Asırlardan beri kutsiyet atfettikleri Kâbe'de yıkarak değişiklik yapmak çok
zordu ki, Efendimiz (sav) böyle bir işe teşebbüs etmedi. Kaldı ki etseydi, O'na
kimsenin itiraz etmeyeceği de muhakkaktı.

Bizim de, bu tarihî gerçekten ders alarak, toplum vicdanının
kabullenmeyeceği şeylere körü körüne teşebbüs etmememiz gerekir. Aksi
halde, çalışmalar boşa gider ve gayeye de ulaşılamaz. Hatta bu kabil hatalı
çıkışların cezasını gelecek nesiller çeker.



Tufan Hâdisesi Üzerine
Hz. Nuh'un gemisi bir tek miydi, yoksa bir filo muydu, bunu bilemiyoruz.

Zira Kur'ân-ı Kerim bir yerde Eshab-ı Sefine tabirini kullanırken, diğer
yerlerde Fülk tabirini kullanıyor ki, bu bir gemi manâsına gelebileceği gibi, bir
okunuşa göre filo manâsına da gelebilir.

Cûdi dağı, tek bir dağ olmayıp, bir sıradağ olabilir. Cûdi isminde Musul ve
Filistin'de de bir dağ vardır. Bu da Cudi'nin Toroslar gibi bir sıradağ olduğunu
gösteriyor.

O zamanın en büyük dağı Ağrı Dağı da o silsilenin değişik bir ucu olabilir.

Ayrıca, tufanın bütün yeryüzünde mi, yoksa yeryüzünün belirli bir kesiminde
mi cereyan ettiği de belli değildir.

 



Türbeler Üzerine
İbadet kasdı taşıdığı ve halka öyle mal olduğu için, türbelere, mezarlara bez

bağlamak ve mum yakmak bid'attır ve haramdır. Hele hele türbedeki zata
duâsında, "benim şu günahlarımı bağışla, affet" deme küfürdür, dalâlettir ve
şirktir. Bununla beraber, o yüce şahsiyetleri âdabı gereğince ziyaret etme,
duâlar okuma ve şefaat ehlinden de, onların şefaatine mazhar olmayı Allah'tan
dilemede hiçbir mahzur yoktur.



Ulü'l-Emr'e Dair
Günümüzde şer'î manâda ulü'l-emrin var olduğu söylenemez. Bu sebeple,

'Asrın imamına biat etmeden ölen, câhiliye ölümü ile ölür' diyerek, kendi
kafalarındaki imamlarını kastedenler, düşüncelerinde bir çıkmaz içindedirler.
Ayrıca, sû-i zanda bulunarak, haram irtikab etmektedirler.

Ancak, şimdilik şu kadarı söylenebilir: Herkes kendi hizmet dairesi içinde
bir rehber edinebilir ve 'hizmetin selâmeti adına bunu dinlemek vâciptir'
diyebilir. Evet, içinde bulunduğumuz hizmet döneminde, dâire içinde birini
dinlemek lâzım; aksi halde, teşettüt-ü ârâ (fikir ve düşünce dağınıklığı) olur ve
hiçbir yere varılamaz.



Üç Sınıf İnsan ki...
Üç sınıf insan var ki, Allah onlarla konuşmaz, onlara bakmaz ve onları

azab-ı elim içinde bırakır. İhtiyar zinakâr, yalancı melik ve kibirli fakir'
hadîsinde kişiler arasındaki vech-i münasebet nedir?

Hepsinin hali, yaptıkları şeye ters. Zinayı genç yaparsa, 'bedenine yenik
düştü' denir. Ama bunu gençlik devresini atlatmış bir ihtiyar yaparsa, affedilir
gibi değildir. Yalan her zaman çok çirkindir ama bunu bir devlet başkanı
yaparsa, o topyekün bir toplumu sarsar. Kibir aslında kötüdür. Ama bu kibri
yapan fakir olursa, o bütün bütün küstahlık etmiş olur.



Üçler, Yediler, Kırklar
Gavs, Kutup, Üçler-Yediler-Kırklar diye bilinen veliler, bütün İslam

ülkelerine mi dağılmıştır? Yoksa Türkiye'de ayrı, Mısır'da ayrı mıdır?

Belki Allah'ın (cc) velileri dört bir tarafa dağılmıştır. Ancak iki imam
dediğimiz zatlar, her zaman bulunabilir ama, Gavs her zaman olmayabilir.

Ayrıca her Kutup, Gavs değildir. Bir ölçüde kutbiyet, gavsiyetin hasse-i
lazimesidir. Ve bunlar vefat edince Allah'ın izniyle vesayetleri devam eder.
Yani tasarrufları, bir rahmet bulutu gibi üzerimizde tüllenir durur. İmam
Rabbanî, Abdulkadir-i Geylanî, Şeyhu'l-Harranî ve Bediüzzaman gibi zatları
bunlardan sayabiliriz.



Vakar
Efendimiz (sav), enbiya arasında son, bizim için ilk muallimdir. Vakar ve

ciddiyet O'nda esastır. Zü'l-yedeyn Hâdisesinde, Ebu Bekir ve Ömer, 'namazı
taksir ettin' diyemiyorlar, ama aklından zoru olan bir kadın Efendimiz'e, 'Benim
evimin işini gör' diyebiliyor. Efendimiz (sav) de kalkıyor, onun kovasını
taşıyor. Bu, onun vakarına ters değildir.



Vâkıa Sûresi ve Fakirlik
Allah Rasûlü (sav), 'Vâkıa sûresini her gece okuyan fakirliğe düşmez'

buyuruyor. Çünkü bu sûre, tam bir teslimiyet ve tevekkülle Allah'a sığınmayı
salıklamanın yanında insana fakirliğe düşmeme çarelerini de fısıldar. Bu
meyanda, sağlam bir tevhid anlayışı verir. Dünyada bu anlayışa muvafık
hareket edeni de Allah fakirlikten korur.

Kehf sûresini Cum'a günleri okumakla Deccal fitnesinden korunma
arasındaki münasebeti de aynı çerçevede değerlendirmek mümkündür.



Velayet ve Keramet
Velâyetin ilk basamaklarında çok keramet görülür. Bunlar, şekerleme

nevinden, veli namzedinin aşkını, şevkini artırmak içindir. Ama, evliyanın en
mükemmelini temsil eden sahabe-i kiramda o kadar çok keramet yoktur. Çünkü
onlar, yollarını ve istikametlerini bulmuşlardır ve şekerlemeye de ihtiyaçları
yoktur.



Yabancı Kültür Çare Değil
Aslında Kurân'ın fen ve teknik adına çok ilginç tespitleri var. Bunlar

gelecekte inkişaf edecek tohumlar sayılabilir. Ne acıdır ki, bunlar bir dönemde
Avrupa aşkına bir bir budandı. Avrupa ve Amerikalılar sistemlerini
kendilerine göre baştan kurmuşlar, şimdi durmadan değiştiriyorlar. Biz ise
onların değiştirdiği sistemleri uygulama adına arkalarından koşturup duruyoruz.
Halbuki onlar bizim hiçbir derdimize derman olmaz.. zaten bugüne kadar da
olmadı. Çare olmadığı belli ama onların arkasında buhrandan buhrana
sürüklenip duruyoruz... Bir türlü 'Oh be, rahatladık' diyemiyoruz.! Biz, son
birkaç asırdır hep başkalarının kucağında büyüdük, onların ninnilerini dinleyip
durduk... Büyürken de uyurken de hep bunlarla avunduk. Şimdi bir boşluk var
ve bu boşluğu kendimize ait kültürle doldurmak zorundayız.



Yahudiler
Yahudiler, yıllarca, hattâ asırlarca vatansız, şurada-burada sürüm sürüm

yaşadıkları ve âdetâ göçebe bir hayat sürdükleri halde, ırkî özelliklerini hemen
hemen hiç kaybetmeden koruyabilmişlerdir. Ayrıca, Yahudi kavmi çok zekîdir.
Bu zekî kavmin, tarih boyunca ilim ve düşünce adına ortaya koyduğu çok şey
olmuştur. Ama bunu hep zehirli bal halinde takdim edip, dünyaya öyle
sunmuşlardır. Meselâ, Karl Marks bir Yahudidir; ortaya attığı komünizm,
kapitalizm karşısında ilk bakışta iyi bir alternatif gibidir ama, esâsen o, balın
içine karıştırılmış öldürücü bir zehirdir.

İbn Teymiye, 'Bir kısım batınîlerin akîdelerinde Yahudiliğin büyük tesiri
vardır' der ve bu konuda pek çok delil serdeder. Yahudilik, İslâm âlemi içinde
Efendimiz döneminde Medine ve çevresindeki Yahudilerle, Hulefâ-i Raşidîn
döneminde İbn Sebe' ile bugün ise çeşitli devletlerle temsil edilmektedir.
'Böyle bir kavmin yaratılış sebebi, insanlığın terakkîsine zemberek olmak
içindir' dense mübalağa edilmiş olmaz. Nasıl Allah atmacayı serçenin üzerine
salmakla, serçenin uçma kabiliyetini inkişaf ettiriyor, öyle de, Yahudilerle de,
insanları uyanık ve gerilim içinde tutuyor. Bir diğer açıdan Yahudilere,
insanlığın nefs-i emmâresi nazarıyla bakılabilir.

Yahudiler, kıyâmete kadar varlıklarını koruyacaklardır. Kıyâmetin
kopmasına yakın zamanda ise, insanlığın terakkîsi için zemberek olma
vazifeleri sona erecek ve kendi elleriyle kendi sonlarını hazırlayacaklar.

Bırakın İslâm'a ve Müslümanlara karşı onulmaz düşmanlıklarını, kendi
peygamberlerini bile istihfaf eden ve birçoğunu katleden bu kavim, neticede bir
gün Naziler'in düştüğü duruma düşecek ve dünyanın dört bir yanında gizlenecek
yer arayacaklardır. Ne var ki şu anda, bu konuyla alâkalı gerçek sebep ve
saikler üzerinde durmak hem hakikat mesleğine muhalif, hem de gereksiz
heyecana vesile olacağından şimdilik onu geçiyoruz. Evet, İslâm istenilen
ölçüde temsil edilinceye kadar, daha bir süre ikbâl Yahudilerin olacağa benzer.



Yahudiler ve Zillet
Yahudiler, Kurân'ın beyanına göre kıyamete kadar zillet ve meskenet içinde

olacaklardır, şu kadar ki, ilgili ayetin devamında belirtildiği gibi, bu zillet ve
meskenet, insanların veya Allah'ın himayesinde olmamalarına bağlıdır. Bugün,
başta ABD olmak üzere dünya devletlerinden pek çoğu Yahudileri himaye
etmekte, kollayıp gözetmektedirler. Ayrıca, Üstat Hazretleri'nin yaklaşımı
içinde Yahudiler bugün, muharref dinlerine sahip çıkmada, Müslümanların
İslâm'a sahip çıkmalarına nispetle daha samimidirler. Bu durumda Allah da
onları himaye ediyor demektir. Filistin meselesine bu gözle bakabiliriz. Yani,
Yahudiler Filistin'e maddî çıkarları uğruna değil de, Beni İsrail'e ait
peygamberlerin eserlerine sahip çıkma adına girdikleri için çok çabuk tokat
yemeyebilir, zillet ve meskenete ma'ruz kalmayabilirler ki, Bediüzzaman
Hazretleri de Kudüs'ün Yahudilerin elinde olmasına bu zaviyeden bir açıklık
getirmişlerdir.



Yeni Dünya Düzeni
Rusya'da durumun değişmesiyle Yeni Dünya Düzeni diye milletin ağzında

sakız yeni bir kelime türedi. Herkesin ağzında Yeni Dünya... Zannediyorum çok
kimse, ne dediğinin farkında bile değil. Tıpkı Tanzimat neslinin 'Avrupa,
Avrupa' dediği gibi. O gün bırak bütün Avrupa'yı, doğru dürüst İngiltere ve
Fransa'yı bilen tek insan yoktu. Şimdi de öyle, herkesin 'Yeni Dünya' dan
anladığı farklı. ABD kendi değerlerine göre kurulmuş bir dünya. Ona göre
'Yeni Dünya' bilhassa bu orta kuşakta, içine hem İslâm âlemini, hem de Türkî
cumhuriyetlerini alan ve batı standartlarına göre düzenlenmiş bir dünya
kastediliyor. ABD'nin bu dünyada, başta biz olmak üzere bütün İslâm dünyasını
alâkadar eden bir kısım hedefleri ve beklentileri söz konusu..

Burada, ölümsüz bir peygamber sözünü hatırlamamak mümkün değil. Makro
plânda olmasa da mikro plânda, kıyamete kadar olmuş ve olacak her şey, Asr-ı
Saadette işaretler şeklinde yaşandığına göre, çağımıza dair bir şeyler bulmamız
her zaman mümkün olacaktır.

Evet Peygamber Efendimiz (sav) bir yönüyle, Enbiya-ı İzamla gelen her şeyi
tafsil etmiş, diğer yönüyle de, ümmetin yapacağı şeyleri bir ölçüde icmal edip
bırakmıştır. Yani o günle bugün arasında benzerlikler söz konusudur. Tabiî,
hiçbir hâdise ayniyle yaşanmamaktadır. Çünkü hiçbir hâdise aynî olarak
cereyan etmez. Tarihî maddecilerin bu mevzudaki yanılmalarını hatırlatıp
geçelim.

Şimdi İslâm tarihinde bir hicret hâdisesi yaşanıyor. Büyük bir tekevvünü,
var oluşu başlatan hâdise... Bir beldeden başka ve daha emin bir beldeye
yapılmış bir hicret hâdisesi.. bu hicretle beraber, iç içe başka hicretler de
yaşanmıştır: Allah'ın mehariminden, yani yasakladığı şeylerden, mübah kıldığı
şeylere hicret.. Müslümanlığın tam tekmil yaşanamadığı bir yerden, onun
duyula duyula yaşanıldığı bir iklime hicret... İşte günümüzde de bunun benzeri
hâdiseler yaşanmaktadır.. ve bu bir bakıma çok önemlidir. O günün büyük
tekevvününü netice veren hicret, bugünün tekevvününü de netice verecektir.
Hatta denebilir ki, o gün olduğu gibi bugün de dıştaki cihad, içteki cihada
dayandığı zaman değer kazanacaktır. Eğer içteki cihadda bir açık, gedik varsa,
maddî hicreti de zedelemiş olacaktır.

Mekke'deki Müslüman, önce iç dizaynını yaparak, kendi iç âleminde düzene
ve intizama kavuşmuştu. Sonra da maddî bir hicretle bu dizaynı ayrı bir buuda



taşımıştı. Tabiî Allah Rasûlü (sav) sahabeyi etrafına toplayıp 'Haydi bakalım
şimdi bir iç hicret (Allah'ın yasakladığı şeylerden hicret) yaşayın. Sonra da
büyük hicret var' şeklinde konuşmamıştı. Mevsimi gelince her şey kendi fıtrî
seyri içinde vukua gelmişti. Yani bazen iç, bazen de dış hicret ağırlık kazanmış,
ama dengeye mutlaka fevkalâde önem verilmişti.



Yeniçeri ve Merhum Necip Fazıl
Merhum N. Fazıl, yazdığı Yeniçeri adlı kitapta Osmanlı askerî tarihini hep

kaynayan kazan şeklinde gösterdi. Ve hassaten Yeniçeri'yi yerin dibine batırdı.
Halbuki bu tip tarih değerlendirmelerinde insafı elden bırakmamak lâzım. Son
dönemlerinde olmuş -keşke olmasaydı- birkaç ciğersûz hâdiseyi nazara
vererek, koskoca bir tarihi karalamaya gitmemeli. Rica ederim. 600 yıllık o
tarih içinde kaç tane kazan kaldırma olayı gösterebilirsiniz? Osmanlı'yı ve
Yeniçeri'yi bu açıdan eleştirenler, kendi tarihlerine baksınlar. 50-60 yıl içinde
600 senede meydana gelen isyanların, başkaldırmaların birkaç katını müşahede
edeceklerdir.

Ayrıca, ihtisas da bu konuda gözardı edilmemelidir. Herkesin her şeyi
bilmesi mümkün olmadığına göre -aslında böyle bir şey iddia eden de yok-
herkes ilgi alanı, çalışma sahasına giren konularda konuşmalı, değerlendirmeler
yapmalı. Ve bir şey daha ilave edeyim: Mülâhaza dairesini daima açık bırakıp,
iddialı olmamalı.



Yeniden Diriliş
Devletler de, tıpkı şahıslar gibi doğar, büyür, gelişir ve ölürler. Ne

yapılırsa yapılsın, tıpkı şahıslar gibi, devletlerin ölümü de önlenmez. Şu kadar
ki, meselâ Sultan II. Abdülhamid gibi, dört başı ma'mur idareciler yıkılışın
önünü -oksijen çadırında da olsa- geçici olarak alabilmiş ve Allah'ın izniyle
devletin ömrünü uzatabilmişlerdir.

Evet, bir zamanlar biz de büyük, muhteşem bir devlettik. Bayraklarımız,
dünyanın dört bir yanında dalgalanıyordu. Nihayet günü geldi; tarihçilere
muhteşem bir mâzî ve tükenmez bir malzeme bırakıp gittik. Gitmekle kalmadık;
arkadan gelenler, bizi bu muhteşem mâzîmizle teselliye başladılar. Bari böyle
devam etseydi; etmedi ve bir kısım türediler, o muhteşem mazîyi inkâr ve tezyif
cihetine bile gittiler.

Bizden önce de varlık sahnesine çıkanlar, sonra da yıkılıp gidenler oldu.
Meselâ, Yahudiler ve Hıristiyanlar, bunlar bir dönemde insanlık adına çok
çetin mücadeleler verdiler. Allah davasını insanlığa anlatmak ve kabûl ettirmek
için ciddi gayret gösterdiler. Bilhassa, ilk dönem Hıristiyanları, Hz. İsa'nın saf
ve samimî takipçileri, arenalarda aslanlara yem edildi; ağaçlarda sallandırıldı
ve ateş dolu hendeklere atıldılar da, bütün bunlara rağmen dinlerinden
dönmediler. Hatta bu uzun mücadeleler sonunda muvaffak da oldular. Nihayet
Konstantin geldi ve belki de tabanın zorlamasıyla veya siyasî mülâhazalarla
Hıristiyanlığı Roma'nın resmî dini olarak kabûl etti. Fakat, bu ikbâl ve safiyet
döneminden sonra, Hristiyanlık idbâra başladı; sistem yozlaştı ve faziletli
kimseler makam, mansıp, şöhret ve para karşılığında dize geldiler, geldiler,
sonunda da yıkılıp gittiler.

Bugün biz şanlı mazîdeki o muhteşem günlerimize yeniden dönmek
istiyorsak, öncelikle şu gerçeği hatırdan çıkarmamalıyız: Yoksa siz, sizden
öncekilerin başlarına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi
mi sanıyordunuz?' Evet işte yol bu! Ölümlerin kol gezdiği bir yol ciddî bir
mücadele ve dayanma rûhu isteyen bir yol. Evet, bu mücâdele ruhuna sahip olur
ve makam, mansıp, para, şehvet.. gibi bütün dünyevî beklentilerden ve maddî
hazlardan âzâde kalabilir ve neticede her şeyi Allah'a verme ve her
muvaffakiyeti O'ndan bilme manâsında ihlâsa ulaşabilirsek, o takdirde o
günlerin yeniden gelmesi niye hayal olsun ki?

Unutmayalım, milletler, ferdlerinin yıkılmalarıyla yıkılır. Bu sebeple,



ferdlerin ihyâsı, milletin de devletin de ihyâsı demektir. Her şeye rağmen
istikbâle ümitle bakıyor ve şâirimizin dediği gibi,

'Vîrânelerin yasçısı baykuşlara döndüm,
Gördüm de hazânında bu cennet gibi yurdu.
Gül devrini bilseydim, bülbülü olurdum
Yâ Rab, beni erken getireydin ne olurdu?'

demiyor, o günlerin bir defa daha geleceği ümit ve azmiyle geleceğe
yürüyoruz. '



Yıkılış Dönemimizden Bir Kesit
93 Harbi, Balkan ve Birinci Cihan Harpleri, toprak istirdadı düşüncesiyle

yapılmış macera harpleridir. Çünkü, o zaman:

Düyûn-u umûmiye -her ne kadar bir müessese olarak 1882'de kurulmuş olsa
da- Abdülaziz döneminde almaya başladığımız dış borçlar belimizi bükmüş
durumdaydı.

Asker ve teçhizat açısından düşmanlarla aynı seviyede değildik.

Şurası da bir gerçek ki, Osmanlı Devlet-i Âliyesi'nin yıkılışı önlenemez,
belki geciktirilebilirdi. Bu gecikmeyi cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Han
sağlamıştı ama, buna karşılık İttihad ve Terakkî idaresi de bu yıkılışı
çabuklaştırmıştı.



Zaaflara Karşı Direnme
Zaaflar, insanda küçükken başlar. Meselâ çocuk, 5 yaşında çalmaya alışır;

12-13 yaşında âşık olur; 25 yaşındayken de ona göre işler yapar. Ama, hakikati
idrak ettiği anda doğru yola girerse, kısa zamanda velî olabilir. Zira, bunca
yıldır üzerinde yaşadığı alışkanlıklarını ve zaaflarını bir anda terk etmiştir.

Bir başka misâl: Bazı insanlarda, kendisini uykusuz bırakacak derecede
şehevî güç vardır. Böyle birisi, iffeti ile yaşar ve harama hiç girmezse, bir anda
amûdî (dikey) olarak velîliğe yükselebilir. Öyle zannediyorum ki, normal bir
insan ancak 10 yıllık gece ibadetiyle o dereceye ulaşabilir.



Zaman Tarikat Zamanı Değil, Hakikat Zamanıdır
Üstat Bediüzzaman Hazretlerinin (ra) 'Zaman tarikat zamanı değil

hakikat zamanıdır' sözünü nasıl anlamalıyız?

Bu söz belirli bir devreye aittir ve bizim düşüncelerimizi aşan bir derinlik
ifade eder. Bu hususta şu mülahazalar gözetilmiş olabilir:

Bediüzzaman'ın (ra) yetiştiği devrede medrese ve tekyeler kendi üzerlerine
düşen görevi yapamıyorlardı ve yenilenmeleri lazımdı. Ama, ehl-i dünya ve
ehl-i dalâlet ile uğraşıldığı bir dönemde medreselerle hesaplaşmaya gitmek
kat'iyen doğru değildi.

O dönemde tarikatlar yakın takibe alınmıştı. Zaten nurlardan dolayı tarassut
edilen bir insan, bir de tarikatçılık vehmiyle mi durumunu ağırlaştırsaydı?
Kaptanın gemisindeki tayfayı koruması gibi Bediüzzaman da cemaatini koruma
ve kollama durumundaydı. Yoksa, Efendimizin tavsiye etmiş olduğu züht ve
takvayı esas alan tarikatlara Bediüzzaman gibi engin ve ledûnnî birisinin karşı
olması asla düşünülemez.



Zenginlikle Gelen Gaflet
Gülistan'da şöyle bir hikâye anlatılır:

Hz. Musa (as) zamanında çok fakir biri vardı. O kadar fakirdi ki, kum ile
tesettür ederdi. Bu kişi bir gün Hz. Musa'ya, Rabbime benim için duâ et de,
beni zenginleştirsin' dedi. Hz. Musa'nın duâsı üzerine Hz. Allah kendisine, 'o
kuluma söyle, bu hali onun için daha hayırlıdır' buyurdu. Ama, beriki ısrar
edince, kendisine imkân bahşedildi. Bir koyun aldı, bundan sürüler meydana
geldi ve adam zengin oldu. Gel gör ki, zenginlik bu adamı azdırdı derken içkiye
başladı. Hz. Musa (as) bir gün bir yerde bir kalabalık gördü ve 'bu kalabalık
neyin nesidir?' diye sorunca, kendisine şu cevabı verdiler:

'Birine kısas uygulanıyor. Adam, fakir biriydi. Sonra zenginleşti fakat,
malıyla azdı, içki içti ve derken, tuttu birini öldürdü. Şimdi de, cezasını
görüyor!'



Zikr-i Cehrî, Zikr-i Hafi
İslâmiyet'in kesin olarak tayin ve tespit etmediği hususlar, fıtratlara göre ayrı

ayrı hükümler alır. Naslara muhalif olmamak şartıyla, kesin hükme
bağlanmamış meselelerde muhitin, iklimin, örf ve ananelerin farklı olmasıyla
farklı yollara sülûk edilebilir. Tarikatlarda zikrin gizli veya açık yapılması da
her halde buradan kaynaklanmaktadır.

Meselâ, Allah'ın (cc) zikri hususunda Buhari'deki bir hadîs-i şeriflerinde
Allah Rasûlü (sav): 'Nefsinize merhamet edin, zira siz ne bir gaibe, ne de bir
sağıra duâ ediyorsunuz' buyurmaktadırlar. Bunu esas alan bazı tarikatlar,
zikirlerini hafî (gizli, sessiz) yapmaktadır. Buna karşılık ise, bir diğer ekol
zikirlerini cehrî (açıktan, sesli) yapmayı tercih etmişlerdir. Hasılı bu mes'ele
nasslarla kesin bir hükme bağlanamadığından, her iki şekilde de zikir yapmaya
cevaz var demektir.



Zulüm Devam Etmez
Zulüm, eninde sonunda zalimi de önüne katıp götürecek bir afettir. Bu

sebeple de o, hiçbir zaman uzun ömürlü olamaz. Öyleyse, zaman zaman ortaya
çıkan zulüm ve arada sırada hortlayan zalimler, bizi yolumuzdan alıkoymamalı.
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37. Bir İtiraf
38. Bir Kısım Zatlar Rakamlar Üzerinde Durarak Şu Tarihte Şöyle Olacak, Bu

Tarihte Böyle Olacak Diyorlar
39. Bir Muhasebe
40. Bir Muhasebe Sayfası
41. Bir Realite İle Yüz Yüze
42. Bir Şok ve Ardından Gelen Yapılanma
43. Bir Tarihî Yanılgı
44. Biz ve Onlar
45. Bizim İçin Mihenk
46. Bozgun
47. Böbrek Rahatsızlığımın Hatırlattıkları
48. Bu Millet
49. Bu Yolun Kaderi
50. Bundan Tabîî Ne Olabilir?
51. Büyük Kahramanlık
52. Can Hulkuma Gelmeden
53. Cemaat ve Cemiyet
54. Cemaatte Kuvvet Vardır
55. Cibril'in Efendimizi Kucaklaması
56. Ciddiyet Üzerine
57. Cihangirleri Anneler Yetiştirir
58. Cismaniyet Mahbesinde Yaşayanlar
59. Cömertliğin Bağrında Gelişen Ufuk
60. Çağa Uygun Yol
61. Çalışmada Sistemin Önemi



62. Çekişmekten Kaçının
63. Çocuk Sevgisi ve Allah'a Ortak Koşmak
64. Çocukluk, Gençlik, Olgunluk
65. Darılma Yok Dayanma Var
66. Davranışlarda Ölçü
67. Dediği Gibi Olma Ufku
68. Delilin Mahiyeti
69. Dengi Olmayan İbadet
70. Din Bir Bütündür
71. Din Nasihattir Hadis-i Şerifini, Bilhassa Günümüz İnsanına Verdiği

Mesajlar Yönüyle İzah Eder misiniz?
72. Dinde Zorlama Yoktur
73. Dinin Lüzumu
74. Dinin Yenilmez Gücü
75. Diriliş Bestesi ve Musîkîmiz
76. Diş Dolgusu ve Kaplama
77. Diyalog Kapısını Kapatmama
78. Diyalogda İslâmî Ölçü
79. Durumumuz
80. Duygular Yumağı Bir Varlık: İnsan
81. Dün-Bugün Karşılaştırılması ve Bir Gerçek
82. Düşünmek ve Yine Düşünmek Zorundayız
83. Efendimiz (sav) Her Sahada Zirvedir
84. Eğer Namzet İsek!..
85. El Öpme ve Saygıda Ölçü
86. Emeklilik
87. En Mühim Mesele
88. En Yüksek Gaye
89. Ervah-ı Tayyibe Güzel Kokuyu Seviyor Diyorlar. Doğru mu?
90. Esbab-ı Nüzûl Hakkında Kısa Bir Değerlendirme
91. Evliya Menkıbelerine Karşı Tavır
92. Evliyaullah'ın İlk Keşfi
93. Faizsiz Banka



94. Fatihlik Ruhu
95. Fazilet Beldesi
96. Faziletli Olmanın Bir Buudu
97. Fedakârlıkta Kemal
98. Feministlerin Yapmak İstedikleri
99. Fetret Devri

100. Fil, Kureyş ve Maûn Sureleri Arasındaki Münasebet
101. Firavun Denizde Boğulduktan Sonra Askerlerinden ve Tâbilerinden Geri

Kalanlara Ne Olmuş?
102. Fonksiyonlar El Değiştirirken
103. Garip
104. Gaybubet
105. Gaye ve Vesile Üzerine
106. Geleceğimizin Garantisi
107. Geleceğin Dünyasına İslâm Hakim Olacaktır
108. Geleceğin Mirasçıları
109. Gelişen Tabiî Seyri İçinde Din
110. Gerçek Saadet
111. Gereken Hürmet
112. Girdap ve Bir Gerçek
113. Gözyaşı Denen İksir
114. Gün Dönüyor
115. Günah
116. Günahlar ve Latife-i Rabbaniye
117. Hakiki Tevbe
118. Haklılık Çizgisinde Olgunlaşma Emâresi
119. Hâl-i Pürmelâlimiz
120. Ham Ruhlar
121. Harama Girmeye Lüzum Yoktur
122. Hasenat-ı Nisbiyye Ne Demektir?
123. Hassas Konular
124. Hassasiyette Denge
125. Hata İşleyenlerin En Hayırlısı



126. Hayâl Nedir?
127. Hayat ve Gaye
128. Hayatı Aydın Kılmak İçin
129. Hayatı Kucaklamak İçin
130. Hayır Allah'ın Tercihinde Olandır
131. Her İyilik Büyüktür
132. Herkesle Diyalog
133. Hicret Ruhu
134. Hicretin Günümüze Bakan Yönü
135. Hiçliğimizi İtiraf
136. Hindistan'a Sahabe Gitmiş mi?
137. Hipnoz, Ruh Çağırma ve Cinleri İstihdam ile İrşad ve Tebliğ Olur mu?
138. Hitap Çiçeği
139. Hizmet Enerjisini Her Seviyede Dengeli Kullanma Nasıl Olmalıdır?
140. Hizmet Erleri Gizli Şirke Düşmemeli
141. Hizmet Sistematiği
142. Hizmette Canlı Kalma
143. Hoşgörü İklimi
144. Hüküm Vermede Acelecilik
145. Hüzün
146. Hz. Eyyûb'un (as) Bir Hastalıkla İmtihan Edilmesi Herhangi Bir

Günahından Dolayı mı İdi?
147. Hz. Halid'in Yemen'de Muvaffak Olamaması
148. Hz. İsa'nın Nüzulü
149. Hz. Muaviye ve Bir Müsavât Misali
150. Hz. Muhammed'in (sav) Huzurunda ve...
151. Hz. Nuh Cemaatinin Endişesi
152. Izdırap İnsanı
153. İbadet
154. İbadetler Eşitliği Talim Eder
155. İdeal İnsan
156. İdrak Edemediğimiz Kıymetler
157. İhlas Perspektifinde Kur'ân



158. İhlas ve Samimiyet
159. İhlası Koruma
160. İki Can Taşıma
161. İlâhi Lütuflar
162. İltibaslar
163. İmam Eş'arî ve Yunan Felsefesi
164. İman
165. İman Hem Nurdur Hem Kuvvettir
166. İmânla Bağlantı Olmadıkça
167. İmtihan Sırrı
168. İnanç ve Ümit
169. İnayetler ve Onların Hissedilmesi
170. İnkılâpçı Ruh Hasreti
171. İnsan Vardır ki!
172. İnsan ve Ağaç
173. İnsanın Dikkatsizliği Neticesi Gelen Hastalığı Günahlarına Keffaret Olur

mu?
174. İnsanın En Yüce Vasfı
175. İnsanları Tanımada Bir Ölçü
176. İntikal Gerçeği
177. İrade Niçin Vardır?
178. İradeyle Kucaklanan Ufuklar
179. İslâm Âlemi Asırların Mazlumudur
180. İslâm Her An Canlı ve Dinamiktir
181. İslâm'a Yöneliş ve Batı Zihniyeti
182. İslâmiyet, Bütün Mes'eleleri Hâlletmeye Kâfi midir?
183. İsti'datlar Madenler Gibidir
184. İsti'datların İnkişafı
185. İstikbâli Yaşamak



"Azabın Müjdelenmesi" Ne Demektir?
Bu gibi yerlerde istihkâr ve tehekküm vardır. İnsanlar kendi fiilleriyle ve

kendi imkânlarıyla iyi şeyler yapıp cennete girecekken, kötü şeyleri tercih
ediyorlar. Meselâ; Allah birine mal vermiş, bu kadar servetle o insan cennetle
müjdelenecekken, o tutuyor bu koca serveti şerde israf ediyor. İşte, böyle
birinin su-i akıbeti hatırlatılırken, kaçırdığı müjde de ihtar ediliyor.

Evet, müjde tabiri iyi şeylerde olur; fakat bazen istihkâr manâsında da
kullanılır. Meselâ; gözün aydın iflas etmişsin!' gibi... Ayrıca bunda, kâfirlere
tehekküm ve alay etme de var. Bunu duyunca küfür ve gayzları biraz daha
artacak.. tıpkı onlara 'Gözünüz aydın babanız ölmüş' dendiğinde öfkeden
kuduracak hale geldikleri gibi...



"Ve Lehâ Arşun Azim"
Buradaki Arş' kelimesi ile 'mahal' zikredilip 'hal' murad edilmektedir. Yani

bununla da Belkıs'ın kavmi üzerindeki hakimiyetine, sultasına işâret edilmiştir.
Nitekim, daha sonraki âyetlerde bu husus açık olarak anlatılmaktadır.

Arı ve karınca topluluklarında kraliçe ve teb'a arasındaki münasebetle,
Belkıs'ın tahtı ve teb'ası arasındaki münasebette bir benzerlik var ki, bu da
Kurân'ın mucizevî tasvir ve tespit gücü sayesinde harikulade bir üslupla ifade
edilmiş.

Şimdi, âyet, kadının cemiyet içindeki pozisyonuna temasla, bir yönüyle
doğurganlığını, diğer yönüyle de cemiyette sahip olduğu payeyi dile
getirmektedir. Biz, Kurân'ın bu ifade tarzından kadının o dönem itibariyle
toplumdaki mevkiini de tam anlamış oluyoruz. Yani, kadın, kendi tebasına karşı
tam ve tartışmasız hakimiyetiyle, öyle bir mevkidedir ki, bir dediği iki
edilmemektedir.

Ve gele gele bu değer ve bu kıymet, İslâmiyet ile dengeli olarak kemale
ermiştir. Nasıl İslâmiyet sayesinde hemen her sahada insanoğluna kemale erme
yolları açılmıştır aynen öyle de kadın kadınlık değerlerine onun sayesinde
ulaşabilmiş kendi olabilmiş ve bir şehvet vasıtası olmaktan kurtularak
tenasülün bereketli bir kaynağı haline gelmiştir. Bu meselede de öyle olmuştur.
Nitekim Peygamber Efendimiz (sav) de 'İzdivaç ederken, doğurgan olanlarla
izdivaç edin' buyurmakla, kadının bu mübarek yönüne dikkatleri çekmiştir.



Ah Vefa!
Bıktık şu her gün birkaç defa yeminini bozup ahdinden dönenlerden. Her

sözü mübalâğa, her davranışı sun'î muâmelelerden ve vefa duygusundan
mahrum uğursuz gönüllerden!.. Ve nerdesiniz! Ey bir vefa düşüncesiyle
sözleştiği yerde günlerce kıpırdamadan bekleyen vefalı dostlar!.. Nerdesiniz
ruhuyla bütünleşmiş vefa timsâli eroğlu erler!.. Nerdesiniz bir vefa uğruna
harap olup, turâb olup gidenler ve çok bereketli bir devrin ak alınlı insanları!..
Kalkın; girin ruhlarımıza! Kamçılayın hayâllerimizi ve boşaltın vefa adına
ruhlarınızda ne taşıyorsanız, hepsini sinelerimize! Mertliği, yiğitliği, vefayı
bütün bütün unutmuş sinelerimize.. boşaltın da bizleri bu yeniden diriliş
yolunda Hızır çeşmesine ulaştırın!



Ahir Zamanda İstanbul'un Fethi Meselesini Nasıl
Anlamalıyız?

Ahir zaman hadîslerinde İstanbul'un fethi ile Deccal'ın çıkması arasında bir
haftalık mesafe olduğu ifade ediliyor. Bu fethi, o zaman İstanbul kimin elinde
ise onlardan istirdat etme şeklinde anlamalı. Dahilden piyonların elinde ise
onlardan, Bizanslıların elinde ise onlardan. Yoksa top tüfek ile Çandarlılarla,
Zağanoslarla, Fatihlerle yeniden bir İstanbul fethi söz konusu değildir.



Akabeler
Köleyi azat etme bir akabedir. Bugünkü manasıyla çeşitli ideoloji ve

sistemler tarafından esir edilmiş, satın alınmış insanlara kadar uzanabilecek bir
değerlendirme ile genişçe ele alacak olursak, köle azat etmenin nasıl bir
engebe, tepe ve akabe olduğu herhalde daha iyi anlaşılmış olacaktır.

Kendisi sıkıntı ve darlık içinde olmasına rağmen, kardeşini kendi nefsine
tercih etme de ayrı bir akabedir. Maddî-manevî füyuzat hislerinde dahi
başkalarını kendine takdim etme ve kendisi için gerilerin gerisinde olmayı
kabullenme, insanın önüne dikilmiş başka bir engel ve engebedir. Bu engeli
aşma da yine sahabe gibi davranmaya bağlıdır. Kardeşinin karnı doysun diye
kendi kaşığını boş götürüp getiren ve bu durumu görmesin diye de mumu
söndürüp odayı karartan ve çizdiği bu nurdan tabloyla gökteki melekleri dahi
hayrete sevkeden sahabe gibi. Ve yine son anda, ölümle pençeleşirken, kurumuş
dudakları bir yudum su hasretiyle titrerken dudağına kadar gelen suyu,
yanındaki kardeşi su' dedi diye, elinin tersiyle itip, kendisine su vermek
isteyene, başıyla orayı işâret eden ve 'kendileri çok muhtaç olmalarına rağmen
kardeşlerini kendilerine tercih ederler' İlâhî mesajının nüzulüne sebep olan
sahabe gibi...

Yetime yedirme, içirme de akabedir. Mecazın enginliklerine açıldıkça,
karşımıza daha nice manâlar çıkacaktır. Belli bir İslâmî kültürden mahrum ve
bu mahrumiyetten kaynaklanan bir nevi kimsesizlikle, el atanın kucağında kalan
nice yetimler.. İşte bunlara yurt ve yuvalar hazırlama, ellerinden tutup onları
evc-i kemâle çıkarma yollarını araştırma bu gayeye matuf yedirme ve içirme,
bu da apayrı bir tepe ve akabe...



Aksiyonun Mayası Aşktır
Gönlünü Allah'a imân ve O'nun marifetiyle onarmış, donatmış bir insan,
derecesine göre bütün insanlara, hatta bütün varlığa karşı derin bir muhabbet
ve engin bir aşk duyar; duyar da bütün ömrünü, topyekün varlığı kucaklayan
aşkların, vecdlerin, cezbelerin, incizapların ve ruhanî zevklerin gel-gitleri
arasında yaşar. Her dönemde olduğu gibi, günümüzde de bir ulu dirilişi
gerçekleştirmek için, yepyeni bir anlayışla, gönüllerin aşkla coşup, şevkle
köpürmesine ihtiyaç var. Zira aşk olmadan, neticesi itibariyle kalıcı hiçbir
hamle ve hareketi gerçekleştirmek mümkün değildir. Hele bu hamle ve bu
hareket ukba ve öteler buudlu ise... Allah karşısında var eden ve var olan
münasebetler içinde yerimizi belirlemek, varlığımızı, O'nun varlığının,
ziyasının gölgesi olması itibariyle yaratılmış olmanın hazlarını duymak, O'nun
hoşnutluğunu yaratılışın gayesi kabul edip, hep o hoşnutluğu avlamaya çalışmak
çerçevesiyle sunacağımız ilâhî aşk, sınırsız ve sırlı bir güç kaynağıdır. Yeryüzü
mirasçıları bu kaynağı ihmal etmemeli, onu köpürte köpürte yaşamalıdırlar.
Batı; aşkı, madde televvünlü buudlarıyla filozofların arkasında felsefenin sisli-
dumanlı ikliminde tanıdı, tattı ve yol boyu şüphe ve tereddütler yaşadı. Biz
varlığa, varlığın kaynağına, Kitap ve Sünnet adesesiyle bakarak, Yaratan'a
karşı gönüllerimizde tutuşturduğumuz sevgiyi, aşk-u hummayı, ondan ötürü,
bütün varlığa karşı duyduğumuz alâkayı bu iki kaynağın dengeleyici
prensiplerine ve metafiziğe açık enginliklerine sığınarak gerçekleştireceğiz.
Zira insanın menşei, kâinâttaki yeri, var olmasının hedefi, takip edeceği yol ve
bu yolun sonu, bu iki kaynaktadır. Bu kaynaklar, insan düşüncesi, insan hissi,
insan şuuru ve insan beklentileriyle o denli uyum içindedir ki, bunu hissedip de
hayret etmemek ve hayranlık duymamak mümkün değildir. Bu iki ak kaynak,
gönül erleri için birer aşk u şevk fevvâresi, birer cezb u incizap madenidir.
Onlara duygu safveti ve ihtiyaç tezkeresiyle müracaat edenler boş dönmez,
onlara sığınanlar da ebedî ölmez. Elverir ki, sığınanlar, bir Gazalî, bir İmam
Rabbanî, bir Şah Veli, bir Bediüzzaman derinlik ve samimiyetiyle sığınsın; bir
Mevlânâ, bir Şeyh Galip, bir Mehmet Akif heyecanıyla yaklaşsın; bir Halid, bir
Ukbe, bir Selâhaddin, bir Fatih ve bir Yavuz imân ve aksiyonuyla yönelsin...



Alıcı-Verici Meselesi
Bazen verici kuvvetlidir; fakat alıcılarda frekans ayarlaması bozuk olduğundan
görüntü istenen netlikte olamaz. Hatta bozukluğun durumuna göre, bazen hiçbir
görüntü yakalanamaz. Bazen de arıza vericide olur. Bu, ya mürşidin
liyakatsızlığındandır -ki böyle kişilere mürşid demek de doğru değildir- ya da
vericideki voltaj düşüktür, daha fazla sirayet ve te'siri mümkün değildir. Bütün
bunlar mes'elenin olumsuz yönüdür. Bir de diğer yönü var ki, o da hem alıcı
hem de vericinin uyum içinde olmasıdır. İşte herkesin kendine düşen vazifeyi
hakkıyla yapabilmesi de ancak böyle bir uyumla mümkün olur.



Allah, Hiç Kimsenin Sinesine İki Kalp
Yerleştirmemiştir Âyetini Nasıl Anlamalıyız?

Burada herhalde, bizim bildiğimiz bir et parçasından ibaret olan kalbi
anlamamak lazım. Âyetteki ifade daha şümullüdür ve âyetin siyakı da âdetâ o
şümûlün bir televvün buudu gibidir. İnsan şirk ve tevhide, ihlasa ve riyaya,
gerçeğe ve yalana, hakka ve batıla, açık iki kalp taşımaz. Ak, ak, kara da
karadır. Ne annelerinize benzettiğiniz hanımlarınız anneleriniz, ne de evlâdım'
dediğiniz çocuklar evlâdınızdır. Sizinki bir zan ü tahminden ibaret. Gerçek
Allah'ın bilip bildirdiğinden ibarettir.

Kadim Araplar, zeki ve akıllı kimselerin iki kalp taşıdığına ve eşlerin 'zıhar'
yapılmasıyla zıhar yapılan kadının kişinin kendi öz annesi gibi olduğuna
inanıyorlardı. İslâm bu iki inanış biçimini de iptal etmiştir.

Burada Zeyd b. Harise hâdisesi âyetin sebep-i nüzulü olarak zikredilir.
Tabii her şeyde adi de olsa bir sebep vardır. Ne var ki, burada sebebi aşan
daha muhkem bir şey söylenmek istenmektedir. Yani insanın bir anası ve babası
varsa, artık hiçbir şekilde başkası onun anası veya babası olamaz. Tabii evlâd
edinmekle de olsa olamaz. İşte esbab-ı nüzulün dar manâda anlattığı budur.

Daha geniş manâda ise, her devirde, herkes dual olabilir, dual görünebilir.
Zaten bir taraftan zıt, diğer tarafa hafif bir meyil gösterince arkası kesilmez
gelir. Oysa İslâm buna cevaz vermez. Bir insan çeşitli doktrin, sistem ve
değişik yollara takıldığı halde, Allah yolunda olduğunu da söylüyorsa, âyetin
ifadesiyle sinesinde iki kalp taşıyor demektir. Halbuki bu âyet böyle bir şeyi
reddediyor ve olamayacağını hatırlatıyor. Başka yerde de Allah (cc) 'Muhakkak
Allah indinde din, (yalnız ve yalnız) İslâm dinidir' buyuruyor. Ve yine
'İslâm'dan başka din, hiç kimseden kabul edilmeyecektir' diyerek ikiliği söküp
atıyor. Evet, yol bir olunca kalp de bir oluyor, Öyle ise değişik yollara
düşenler düşünce, tasavvur ve kalbî hayatlarında da dağınıklıktan
kurtulamayacaktır. Gerisi yine âyetin ifadesiyle 'ağızla söylenilen' mücerred
sözlerden ibarettir. Bir kimse, hem Müslümanım' diyecek, hem de inkârcı bir
tavır sergileyerek dine hakaret edecek, Kitaba sövecek, Peygambere dil
uzatacak.! Bu apaçık bir sapıklık ve o kahrolası dual yaşama biçimidir.
Günümüzde çağdaş yaşama biçimi ve laiklik anlayışı ile dindar geçinme böyle
bir paradoksun en tipik misalidir.



Allah'a İntisap
Sayın Başbakan'la görüşmemi[1] gazete ve TV'lerin abartması karşısında

çokları hazmedemedi. Hattâ çeşitli kademelerde ve üst seviyede bulunup da bir
kısım yüksek makamları işgal edenler o da kim oluyor?... türünden
düşüncelerini sesli olarak ifade ettiler. Bu konu üzerindeki düşüncelerimi,
gerek görüşmeden önce yakın çevreme, gerekse görüşmenin duyulmasından
sonra gazete ve TV mülâkatlarında arzettim. Onları tekrar edecek değilim.
Yalnız şimdilerde bir hususu hatırlatmada yarar görüyorum: Bu husus Allah'a
intisap meselesidir.

Evet; O'na intisap eden küçük küçük karıncalar, Firavun'un sarayını yerle bir
etmişlerdir.

O'na intisap eden küçücük bir sinek, Nemrut'un ölümüne sebep olmuştur.

O'na intisap eden bir mikrop, içine girdiği bünyeleri darmadağınık
etmektedir.

O'na intisap eden mini mini çekirdekler, en sert kayaları -ki siz onları
balyozlarla parçalayamıyorsunuz- çatır çatır çatlatmıştır.

O'na intisap eden Hz. Nuh'un gemisi azgın dalgalar üzerinde, kemâl-i
emniyet içinde, salına salına yüzmüş ve sahil-i selâmete çıkmıştır. Rica ederim,
deniz üzerinde normal zamanlarda bile gemi yüzdürmek ancak çok hassas
dengeleri gözetmekle mümkündür. İşte bu dengelerin bozulması anında birden
her şey biter. Bakın yakın tarihimizde, ilmin ulaştığı en son teknik imkânlar
kullanılarak yapılan ve kaptanına (hâşâ) bunu Allah bile batıramaz' dedirten
Titanik gemisi, Allah'ın dengeleri bozması neticesi bir iki saat içinde geride bir
sürü ceset ve enkaz bırakarak suların derinliklerine gömüldü. Şimdi isterseniz
buradan Hz. Nuh'un gemisine intikal edebilirsiniz.

Evet, herhalde bugüne nispetle, alabildiğine ibtidaî şartlarda yapılmış basit
bir gemi, içinde insanlar, hayvanlar ve o gemi ile her şeyi önüne katıp
sürükleyen azgın dalgalar üzerinde yoluculuk yapılıyor. Bunu Allah'a intisaptan
öte hiçbir şey ile açıklamak mümkün değildir.

Evet, her şey O'na intisapla başlıyor, O'na intisapla bitiyor. Son söz 'O yâr
ise her şey yâr, O yâr değilse, her şey zarar.'
[1.] 30 Kasım 1994'de Başbakan Tansu Çiller'le yapılan görüşme'



Allah'ı Anma
Geniş zamanda ve her şeyimiz yerinde iken Allah'ı anma çok önemlidir. Yoksa
bela ve musibetler karşısında Allah'ı hatırlama mecburi bir tevhid anlayışıdır.
Hz. Yunus bu konuda ne güzel bir misal teşkîl eder: Balığın karnında yaptığı
duâ ile arş ihtizaza gelir. Melekler sorar: "Bu duâ kimden ya Rabbi?",
"Yunus'un" cevabını aldıklarında da: "Hani o geniş zamanda Sen'i anan
Yunus'un mu?" derler. Zaten bir kudsî hadis de bize bu hakikati anlatmaktadır:
"Geniş anda anın Beni ki, sıkıntılı anınızda anayım sizi."



Allah'ı Görmek O'nu Bilmek ile Orantılıdır
Mü'minler cennette Cenâb-ı Hakk'ı müşahede edeceklerdir. Efendimiz

görme keyfiyetini misallendirirken, ayın ondördünde ve bulutsuz bir gecede,
Ay'ı görür gibi teşbihinde bulunmaktadır. Elbette bu görme, Cenâb-ı Hakk'a bir
mekan izafesi manâsına gelmez. Çünkü, mü'minler, cennette Cenâb-ı Hakk'ı
göreceklerdir' demek, Cenâb-ı Hakk, mekân itibariyle cennette olacak demek
değildir. O, zaman ve mekân kayıtlarından mukaddestir, yücedir.

İşte bu görme, her mü'min için marifeti nispetinde olacaktır. Kim Cenâb-ı
Hakk'ı ne kadar biliyorsa, marifet-i İlâhî'de ne kadar derinleşmişse, gözünden
açılan perde de o nispette olacaktır. Onun içindir ki, bir nebi, bir veli ve
sıradan diğer bir insanın orada müşahedeleri farklı farklı olacaktır. Bu sebeple
Allah bilgisi çok önemlidir. Bu bilginin mutlaka marifet eksenli temrinlerle,
ibadetlerle takviye edilmesi gerekir. 0 Mesihî rûhun bir başka yanı da, onda
kozalite'nin, yani sebep-netice münasebetinin aşılmış olmasıdır. Tefekkür,
marifete ayrı derinlik kazandırır ibadet onu insanın tabiatı hâline getirir. Kim
dünyada ne kadar derinleşmişse cennetten de, Cemalullah'ı müşahededen de o
derece zevk ve lezzet duyar.



Almadan Önce
Tarlaya tohum saçmadan, topraktan bir şeyler beklemek abes olduğu gibi; genç
kuşakların insanlığa yükseltilmesi istikametinde, bazı fedakârlıklara
katlanmadan gidip hedefe ulaşmaya da imkân yoktur. İnsan, almadan önce
vermesini bilmelidir ki, hasat mevsiminde de kat kat alabilsin.



Arzu ve İstekler Birer İmtihandır
İnsan, dünyada kendisine verilen her şeyle imtihan olur, meselâ, aile de,

imkân da, çocuk da böyle birer imtihan unsurudur.

Kur'ân-ı Kerim'in beyânına göre, Hz. İbrahim ve Hz. Zekeriya'da çocuk
sahibi olma arzusu vardı. Hz. İbrahim'in (as) ve zevcesinin böyle bir arzu
taşıdığını, meleğin gelip de kendilerine çocuk müjdesi verdiği zaman
gösterdikleri sevinçten anlıyoruz. Hz. Zekeriya (as) ise, bu arzusunu açıktan
izhar buyurmuştu. Neticede, hem Hz. İbrahim (as), hem de Hz. Zekeriya (as)
çocuklarıyla imtihana tâbî tutuldular.

Hz. İbrahim (as), isteğini içinde tuttuğu için, çocuğunu kesme emriyle
imtihan olundu. Hz. Zekeriya (as) açıktan istekte bulunduğu içindir ki, hem
kendisi, hem de oğlu Hz. Yahya (as) Yahudiler tarafından kesilmekle imtihana
tâbî tutuldu.

Herkesin imtihanı, kendi seviyesine göredir, mukarrebinin tâbi tutulduğu
imtihan, herkesinkinden daha çetindir.



Asıl Endişe Edilecek Husus
Ben, hayatımın hiçbir döneminde süper güçlerin bize karşı tavırlarından

endişeye kapılmadım. Zira bizim dayandığımız gücün karşısında onların sinek
kanadı kadar dahi değeri olamaz. Bizler Cenab-ı Hakk'ın havl' ve 'kuvvet'ine
itimat eden insanlarız. Bu itibarla da bütün süper güçler bize vız gelir. Evet
gökler sürekli başımıza bela yağdırsa, yine de sarsılmayız. Ama bir şey var ki,
beni de başkalarını da hep endişeye sevketmiştir. O da, bir gün kendi enkazımız
altında kalıp ezilmemizdir.

Birinciye çare vardır ama bu ikinciye çare bulmak mümkün değildir.

Onun için evvelâ biz, kendimize bakmalıyız. Kurân'ın ifadesiyle biz
hidayette olduğumuz sürece başkalarının dalâleti bize zarar vermeyecektir.

Elbette süper güçlerden vefa, mürüvvet ve iyilik bekleyecek değiliz. Böyle
bir bekleyiş, sadece saflık, hatta daha doğru bir ifadeyle aptallık olur. Mü'min,
bir delikten iki defa sokulmayacak kadar gözü açık bir firaset insanıdır.
Düşmanlarımızdan bunca ihanet gördüğümüz realitesine binaen artık böyle
şeylere göz yumamayız. Bunca aldanmak mü'min için yakışıksız kaçar.

Bununla beraber, onların gücünü, kuvvetini büyüterek ümitsizliğe düşmeye
de gerek yok zira, yolunda olduktan sonra mutlaka istediğimiz hedefe -er veya
geç- varacağımıza inanıyoruz. 'Nice az topluluklar vardır ki, Allah'ın izniyle
kendilerinden çok kalabalık topluluklara galebe çalarlar' meâlindeki ayet bizim
için her zaman yanılmaz ve yanıltmaz bir rehber ve bir kuvvet kaynağı olmuştur.

Ama, bizde kokuşma, takılıp yollarda kalma, engelleri aşmada tembel
davranma, cismaniyet altında kalıp ezilme varsa veya mevcutsa, işte o zaman
hem fert hem de toplum olarak akıbetimizden ne kadar endişe etsek yeridir.



Attan İnmeyesüz
Murad Hüdavendigar, Allah'ım ordumu muzaffer ve beni de şehit eyle diye duâ
etmiş ve harbe öyle çıkmıştı. Duâsı kabul edildi: Ordu muzaffer, o da şehit
oldu. Bağrından yediği hançerle upuzun yatarken de, etrafındakileri son bir kere
daha ikaz etti ve hayata gözlerini yumdu. Son cümlesi "Attan inmeyesüz"
olmuştu...



Bahtiyar Nesil
Geleceğin bahtiyar nesilleri, düşünürken çalışmayı, çalışırken okumayı,
okurken de idealleri uğrunda hizmet vermeyi ihmal etmeyeceklerdir...



Barnaba İncili
Barnaba İncili'nin Müslümanlar tarafından uydurulduğunu iddia eden

Hıristiyanlık dünyası, esas itibariyle bu tavırlarıyla havarisi oldukları ilim ve
araştırma rûhuyla zıtlaşma içinde olduklarının farkında değiller. Zira, bulunan
Barnaba İncili'nin karbon tahlili yapılmış, 16 ya da 17 asır öncesine âit olduğu
ortaya çıkmış. Ne var ki, İncil gökten yeniden inse ve bu orijinal nüshada
Efendimizi müjdeleyen ayetler apaçık görülse de, onlar, bu eski inatları
yüzünden inkarlarında ısrar edeceklerdir.

Tabii, bir gün bulunan bu İncil nüshası gün yüzüne çıktığında, tarihin
yeniden yazılması da kaçınılmaz olacak.. ve o gün bazıları şimdiye kadar
yazdıklarından, söylediklerinden utanarak saklanacak birer delik
arayacaklardır.



Basiretle Davet
İslâmî hizmetlerde zamanın şartlarını bilme, tanıma ve hizmeti ona göre

plânlama çok önemlidir. Böyle bir bilgiden mahrum kimselerin yaptıkları
hizmet ne kadar samimi, ne kadar hayatî de olsa uzun ömürlü olamaz. Olamaz,
zira hizmetleri fıtrat ve ma'kuliyet zeminine oturmamıştır. Zaman, yaradılış
âhengine uyum sağlayamamış her şeyi yer, öğütür, siler, bitirir. Onun için
ısrarla söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim: Bizler mutlaka imân ve
Kur'ân hizmeti adına her şeyi zamanın akışına uygun şekilde dizayn etmek
mecburiyetindeyiz. Buna Kur'ân dilinde Basiretle davet' denilir. Çağın
gerektirdiği kültürle bezenmek, sağa-sola sapmadan ilerlemek işi yarıda
bırakmamak ve azimle yürümek, neticeyi de Allah'tan bilmek... işte basiretle
hizmet..!

Diyelim ki siz, meleklerden üstün bir insan yetiştirmek istiyorsunuz? Böyle
bir insan nasıl ve hangi metotla yetişir? Evvelâ bunun çok iyi bilinmesi gerekir.
Sonra da yürüdüğünüz yolda zerrece inhiraf etmeden hep aynı istikamette ve
büyük bir kararlılıkla ilerlemeniz icap eder. Ancak, bu da yetmez işi sonuna
kadar götürmeniz lâzım gelir. Sözgelimi, hizmetinizi yoğunlaştırdığınız insan
melek hâline gelse ve siz işi burada bıraksanız yine basiretle davet yapmış
olamazsınız. Çünkü istenen hedefe henüz varılmamıştır.

Dolayısıyla da, yarıda kestiğinizde hizmetinizin semeresini alamazsınız. Zira
iş, böyle bir noktada kesilince, önce bir duraklama, ardından geri kayma, onun
ardından da bir kokuşma başlar ve derken o güne kadar yaptıklarınız heba olup
gider. Siz bu misali alıp, aynen topluma da tatbik edebilirsiniz. Eğer
meleklerden üstün bir toplum için yola çıkmışsanız, o toplumu yetiştirinceye
dek gayretiniz devam etmelidir. Tabii, toplumu bu seviyeye ulaştıracak yolda
yürüyerek ve daveti ve basiretle götürerek ve basiretle yürüterek..



Başbakan Tansu Çiller'le Görüşme
Geçenlerde bir münasebet ile birisi bana sordu Başbakan sizinle görüşmede

plânladığı hedefine ulaştı mı? Ben de cevaben: Onu gidip Sayın Başbakan'a
sormanız lazım dedim. Bu defa; 'Siz' deyince ben; 'Ben memleketim ve milletim
ile ilgili bir-iki meseleyi ilk elden anlatma amacıyla gittim, görüştüm. Bu
görüşmeden hedeflenilen hususun elde edilip edilmemesine gelince onu zaman
gösterecek' cevabını verdim.

Evet, ilk el, ilk ağız meselesi bence çok önemli. Aktarılması, anlatılması
düşünülen şeyler elden ele, dilden dile geçerken ilâveler ve kısaltmalar oluyor,
bu sebeple maksat da hasıl olmuyor. Yine yakın geçmişte devletin önemli
müesseselerinde yer alan bir dostumuzla konuşurken bana şu meâlde sözler
söyledi: 'Hocam, rica ederim, biz karşımızda birkaç tane Fethullah Hoca
görmek istemiyoruz. Onun için kime ne diyecekseniz, çıkın ortaya kendiniz
konuşun, kendiniz söyleyin. Aksi takdirde sözlerinize ilâveler, çıkartmalar,
üslup değişikliği nedeniyle, karşımıza birçok Fethullah Hoca çıkıyor.' Samimi
bir şekilde söylenen bu sözler bana çok enfes geldi.

Burada yeri gelmişken bir hususa temas edeyim. Yapılan hizmetler ve bunda
elde edilen başarılar karşısında şımarmama, küstahlaşmama esas olmalıdır.
Şununla, bununla.... görüşüldü diyelim, bu bizi laubaliliğe itmemeli. Ayrıca
yapılan şeyler yanlış olduysa, bu defa da hiç vakit kaybetmeden telâfî cihetine
gitmeli. Zira 'olan ile ölene çare bulunmaz' derler. Öyleyse telâfî yönlerini
araştırırız. Bu dava uğruna, bu hizmetin hatırına elli defa döner, doğruyu
bulmaya çalışırız. Hiçbir iddiamız ve beklentimiz yoktur. Bu kudsî dairede yer
alan herkesin de düşünce ve davranışlarını buna göre ayarlaması
gerekmektedir.



Başkasının Destanıyla Avunanlar
Başkalarının destan ve menkıbeleriyle coşup teselli olmak, ferdî ve içtimaî
sorumluluğunu yerine getirememiş, âciz ve aşağılık duygusuna kapılmış
kimselere has marazî bir keyfiyettir. Bu hastalığa müptela olmuş bir cemiyette,
fâtih ruh, yerini, geçmişi destanlaştıranlara, sırf eskiye âit türküleri
mırıldananlara ve marşlara gömülüp gidenlere bırakır. Böyle bir toplumda dinî
düşünce ve dinî mükellefiyetler, aşk ve heyecan mahrumu sefil bir gürûhun
inhisarında, folklor haline getirilerek yığınları eğlendirici ve dinlendirici bir
festival halini alır. Ve yine böyle bir cemiyette, kalp ve ruhun derece-i hayatına
giden bütün yollarda söz ve devran; görüşleri sığ, düşünceleri fakir, himmetleri
meflûç, iç dünyaları karanlık ve başkalarının yaşadığı hârikaları hikâye etmekle
teselli olan bir kısım haddini bilmezlere kalır.



Batı İnsanının Feryadı
Bir arkadaşımız, Almanya'ya gitmişti. Orada hak ve hakikatlere tercümanlık

yapıyordu. Evlerinde pansiyoner olarak kaldığı evin genç sahibi, gün geldi, bu
arkadaşımızın dırahşan çehresi ve temiz nasiyesinin te'sirinde kaldı o da o
nurdan halkaya girdi. Artık, gün geçtikçe malumatını artırıyor ve her geçen gün
dinî hayatı adına mesafe kaydediyordu. Nihayet bir gün, hidayetine vesile olan
arkadaşıyla sohbet ederken kendini tutamıyor ve ona şunları söylüyor:

Vallahi seni çok seviyorum, çünkü benim kurtuluşuma sebep oldun. Ama
sana aynı zamanda çok kızıyorum. Çünkü eğer sen bu eve iki-üç ay evvel
gelmiş olsaydın, benim babamın da hidayetine vesile olacaktın. Hayatını ahlâkî
değerler itibariyle tertemiz geçirmiş olan babam, maalesef İslâm'ın güzel
yüzüyle tanışamadan gitti ve hidayete eremedi. Buna da senin bu gecikmen
sebep oldu...

Aslında bu feryad, bütün bir dünyanın feryadıdır. Muhatap ise bütün
Müslümanlardır. Acaba biz, Müslüman olarak bize düşen vazifeyi yapabildik
mi? Yapmadı isek, bize de sorulacak çok şey var demektir.



Bazen Hasımlar Rahmet Olur
Hasımlarımız çok kere varlıklarıyla bizim için rahmet sayılırlar. Serçeye
atmacanın musallat olması ona uçmayı, kaçmayı, saklanmayı öğrettiği gibi,
hasımlarımız da bize yeni yeni taktikler, stratejiler, müdafaa veya taarruz
çeşitleri öğretirler. Böylece, davranışlarımızı onlardan önce kendimiz kontrol
ederiz. Bu da bizim için az kazanç değildir.



Bediüzzaman Atfedilen Söz Münasebetiyle
Büyük insanlara birçok söz isnat edilir. Ancak bunlar hakkında tam ve

sağlam bir kanaate varabilmek için, o sözü bazı kriterlere tâbi tutmak icap eder.
Bunların başında da; sözün isnat edildiği zatın eserlerine müracaat etmek gelir.
Kitaplarında ve eserlerinde varsa kabul edilir; tabii yoksa kabul edilmez,
diyemeyeceğim.. Evet ikinci şıkta biraz daha hassas davranmak icap eder. Bana
göre, böyle bir sözü Bediüzzaman Hazretleri söylemiş olabilir. Ve eğer
söylediyse muhakkak doğrudur. Ancak şahsen ben, kitaplarında böyle bir söze
rastladığımı hatırlamıyorum.

Bununla beraber, Bediüzzaman gibi bir insan, dünyanın neresinde olursa
olsun, insan yetiştirdiği takdirde, o, her zaman dünya ile oynayabilir. Tabii ki,
bu gibi mes'elelerde zaman ayarlaması, yapılmak istenen işin çapına göre hesap
edilmelidir.

Hz. İsa (as) cihan kapılarını, yetiştirdiği onbir insanla zorladı.
İmparatorlukları dize getirdi. Ne var ki, bu mes'ele, kendisinden sonra asırlarca
devam eden belli bir zaman dilimi içinde vücûda geldi. Efendimiz (sav) bir
kadın, bir köle ve bir insanla başlattığı bir işle, kısa zamanda yeri yerinden
oynattı. Başlangıçta kimse, böyle bir neticeye ihtimal bile vermiyordu. Haddimi
aşarak ben de aynı şeyi söylüyorum: Beş-on insanla cihanı fethetmemiz
mümkündür. Kaldı ki, o büyük zatın açtığı çığırın mahiyeti bugün ortadadır. Ve
şimdiye kadar olanlar da, ileride olabilecekleri ihtar mahiyetindedir. Bütün
bunları hepimiz apaçık görüp müşahede edebiliyoruz.

Bir de o beldeye hususî bir teveccühün bulunması da ayrıca önem
arzetmektedir. Zira, hayatının her devresinde ve bütün idare ve siyasî
değişmelerde; imparatorluk, meşrutiyet ve cumhuriyet dönemlerinde siyaseti
elinde tutanlara devamlı telkini, Van vilayetinde yapılmasını tasavvur ettiği
üniversite olmuştur.

Bu, onun için kalbini yakan bir kor, bir idealdir. Hikmetini tam
kavrayamayabiliriz. Belki de Van'ın, Orta Doğu denilen inci, elmas kuşağına
merkez olma hüviyeti, o Zat'ı böyle bir düşünceye sevketmiştir. Belki de
Şark'ın hususî durumuna dikkatleri çekmiş ve ileride meydana gelmesi
muhtemel hâdiselere karşı, temel esaslarını belirlediği bir üniversiteyi çok
lüzumlu görmüş ki, ısrarla Van Üniversitesi' demiş, durmuş...



Daha bizim bilmediğimiz sayısız hikmetleri de olabilir. İnşaallah onun arzu
ettiği seviyede, böyle bir temsil keyfiyeti ileride tahakkuk eder.! O günü görme
bahtiyarlığına erenler, o büyüklere âit her davranış ve sözün nasıl binlerce
hikmete ma'kes olduğunu hiçbir te'vil ve tefsire ihtiyaç kalmadan müşahede
edeceklerdir. Emarelerini şimdiden gösteren Rahmeti Sonsuz, o işin tahakkuk
safhasını da inşaallah lütfedecektir.. bunu ümid ediyoruz...



Bediüzzaman, Edebiyat ve Gazali
Bediüzzaman Hazretleri'nin, Eski Said döneminde yazdığı eserleri edebî

açıdan çok çok seviyelidir. Ancak, daha sonraları imân davasının ehemmiyetine
binaen ihlası, rûhu, manâyı öne almış ve böyle edebî eserler vermekten ictinab
ederek ve daha ziyade manâya ehemmiyet vermiştir. Halbuki Bediüzzaman da
Mevlâna gibi ağır ve ağdalı bir üslûb kullanabilir ve bununla da yüzlerce,
binlerce insanı kendisine meftûn edebilirdi. Aslında etmişdir de. Muhakemat
isimli eseri tahlil edildiği zaman mübalağa yapmadığımız görülecektir.

Devrini anlama ve onunla hesaplaşma zaviyesinden Bediüzzaman'ın bir
benzeri de İmam Gazalî'dir. Zira o da devrindeki bütün yanlışlıklara baş
kaldırmış bir düşünür ve âlimdir. Bugün onu, devrindeki ihtişam ve debdebesi
ile göremesek de; içinde yaşadığı devrin şartlarını idraki ve o günkü
meselelere bakışı açısından o da muhteşem bir dimağdır. Bir yandan değişik
konularla alâkalı eserler te'lif etmiş, diğer yandan da sürekli evrad u ezkârla
meşgul olmuştur.



Bediüzzaman'ın Mesnevî'si Üzerine
Bediüzzaman'ın Mesnevîsi'yle alâkalı bir tanıtma yazısı yazma fırsatını elde

ettiğimden dolayı kendimi bahtiyar sayarım. Bediüzzaman, üzerinde titizlikle
durulup düşünülmesi, araştırılıp insanlığa tanıtılması gerekli olan bir simadır.
O, İslâm âleminin, inanç, moral ve vicdânî enginliğini hem de en katıksız ve
müessir şekilde ortaya koyan çağın bir numaralı insanıdır. Ona, onun
düşüncelerine, hissî mülâhazalarla yaklaşmak, onu ve eserini anmak sayılmaz.
Duygusallık, onun her zaman uğrunda yiğitçe tavır ortaya koyduğu ve gürül
gürül anlattığı meselelerin ciddiyetiyle telif edilemez. O, bütün ömrünü, kitap
ve Sünnet'in gölgesinde, tecrübe ve mantığın kanatları altında, derin bir aşk ve
heyecanla beraber, hep bir muhakeme insanı olarak sürdürmüştür.

Bediüzzaman'ın, yüksek mefkûresi, yaşadığı çağı düşünüp söylemesi,
sadeliği, insânî enginliği, vefâsı, dostlarına bağlılığı, iffeti, tevâzuu, mahviyeti
ve istiğnâsı üzerine şimdiye kadar pek çok şey yazıldı ve söylendi. Aslında, her
biri başlı başına birer kitaba mevzu teşkil edecek olan yukarıdaki vasıflar, onun
da kitaplarında sıkça üzerinde durduğu konulardır. Ayrıca hâlâ aramızda,
hayatta iken onun yakınında bulunma bahtiyarlığına ermiş ve onu, rûhî enginliği,
fikrî zenginliği ile tanımış dünya kadar insan var ki, bunlar da canlı birer kitap
gibi bu konunun en sadık şahitleri.

Dış görünüş itibariyle sade ve basit görünen Bediüzzaman, gerek düşünce
hayatında, gerek aksiyonunda herkeste bulunmayan engin bir karakter sergiledi.
Onun, insanlık için en hayâtî meselelerde bütün insanlığı kucaklayışı, küfür,
zulüm ve dalâlete karşı tiksinti duyuşu, her zaman istibdada karşı savaş ilan
etmesi, bu uğurda hayatı istihkâr edercesine vefâsı ve civanmertliği, hatta
ölümü gülerek karşılaması, onun için normal davranışlardı. O engin bir his
insanı olmanın yanında, misyonuyla alâkalı meselelerde, hep Kitap-Sünnet
yörüngeli; muhâkeme ve mantık televvünlü yaşamıştı. O, davranışları itibariyle,
masum bir ikili görünüm sergilerdi. Biri, engin bir vicdan eri, derin bir aşk ve
heyecan timsali ve olabildiğince mert bir insan görünümü; diğeri de fevkalâde
dengeli, çağdaşlarının çok önünde ileri görüşlü, büyük plân ve projeler
üretebilen sağlam bir kafa yapısına sahip mütefekkir görünümü. Bediüzzaman
ve onun davasına bu zaviyeden yaklaşmak, onun, İslâm büyüklerinin bir devamı
olarak, içinde bulunduğumuz çağda bizim ifade ettiğimiz manâyı anlamamız
bakımından çok önemlidir.



Bazı kimseler görmemezlikten gelseler de gerçek şu ki; Bediüzzaman
çağdaşlarınca, kendi kuşağının en ciddî düşünürü ve yazarı kabul edilmiş;
kitlelere hem bir sözcü hem de önder olabilmiş; ama katiyen kendini
beğenmemiş, gösterişe girmemiş ve hep âlâyişten uzak kalmaya çalışmıştır.
"Şöhret ayn-ı riyâdır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır..."  sözü, onun bu
konudaki altın beyânlarından sadece bir tanesi. O, yirminci asırda İslâm
dünyasında, şimdilerde dünyanın dört bir yanında, her zaman listenin başında
birkaç yazardan biri olarak tanınmış, her kesimce sevilerek okunmuş ve
zamanın eskitemediği simâlardan biri olarak tarihe mâlolmuştur.

Bediüzzaman'ın hemen bütün eserleri, içinde doğmuş olduğu çağ
zâviyesinden, yorumlanmaya açık bazı meseleleri yorumlama açısından o
uğurda harcanmış ciddî bir gayretin sonucudur. Onun eserlerinde önce Anadolu,
sonra da bütün İslâm dünyasının hem âh u efgânı, hem de ümit ve şevk u
târâbını duyup dinlemek mümkündür. Gerçi o, doğunun ücrâ bir kasabasında
doğmuştur ama, kendini hep bir Anadolulu olarak hissetmiş ve bizim
duygularımızı bir İstanbul efendisi gibi soluklamış ve her zaman topyekün bir
ülkeyi engin bir şefkat ve dupduru bir samimiyetle kucaklamıştır.

Bediüzzaman, materyalist düşüncenin, fikir hayatını hâkimiyeti altına aldığı,
komünizmin en çılgın dönemini yaşadığı, dünyanın en bunalımlı, en karanlık, en
sıkıntılı günlerden geçtiği çok talihsiz bir zaman diliminde, imân ve ümit tüten
eserleriyle, sarsıntı üstüne sarsıntı yaşayan insanımıza Hızır çeşmesine giden
yolları gösterdi ve gezdiği her yerde yığınlara hep "ba'sü ba'del-mevt" üfledi.
Onun, hepimizden ve herkesten evvel görüp sezdiği ve ele alıp çözmeye
çalıştığı en büyük problem, küfür ve ilhad kaynaklı anarşi problemiydi. O,
bütün hayatı boyunca, insanımıza, çağın bu hastalığının mutlaka aşılması lazım
geldiğini salıkladı. Ve bu hususta insanüstü bir gayret sarfetti. Böylesine
buhranlar içinde kıvranan bir dünya ile karşılaşan Bediüzzaman, kendini
bekleyen sorumlulukların farkındaydı.. ve Kafdağı'ndan ağır bir yükün altına
girerken, fevkalâde mütevâzi, mahviyet içinde ve hacâletle iki büklümdü ama,
Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudret ve nâmütenâhî gınâsına karşı da olabildiğince
bir güveni vardı.

Bütün insanların, fen ve felsefe âlet edilerek ilhâda sürüklendiği,
komünizmle beyinlerin yıkandığı, bu menfî oluşumlara "dur" diyenlerin
memleket memleket sürgüne gönderildiği, ülkenin her köşesinde en utandırıcı
tehcirlerin yaşandığı ve daha garibi de bütün bunların medeniyet ve
çağdaşlaşma hesabına yapıldığı, hattâ nihilizmin, asrın en yaygın büyüsü hâline
getirildiği o kapkara günlerde, Bediüzzaman, hâzık bir hekim edâsıyla



hepimizin, içlerimizdeki zindanları, rûhlarımızdaki çeşit çeşit mahkûmiyetleri,
kendi cinâyetlerimizi ve kendi kendimize esâretlerimizi hatırlattı, rûh
dünyalarımızda ve vicdânî hayatlarımızda uyuyan insânî yanlarımızı harekete
geçirerek, maâliyâta müştak gönüllerimize üst üste nefesler aldırdı, ötelerle
alâkalı derinliklerimizi gözler önüne serdi, tekye, zâviye, mektep ve
medresenin bütün vâridâtını birden başımıza boşalttı.

Evet, Bediüzzaman milletin fikrî seviyesizliklerle sürüm sürüm yaşadığı ve
içtimâî dertlerin birer buhran hâlini aldığı, ülkenin hemen her yanında ürperten
yüzlerce hâdise ile yüz yüze gelindiği, her tarafta İslâmî ve millî değerlerin
enkaz enkaz üstüne yıkılıp gittiği ifritten bir dönemin, düşünen, çareler arayan,
teşhis ve tespitlerde bulunan sonra da bu rahatsızlıklara reçeteler sunan bir
hekimi; olmuştu. O, upuzun ve karanlık yılların hazırlayıp sahneye sürdüğü
dünya kadar felâket altında didinip duran talihsiz nesillerin, imânsızlık, dalâlet
ve şüphe vadilerinde bocaladığının, kurtulmak istedikçe daha derin buhranlara
gömüldüğünü gören, hisseden, görüp hissettiklerini vicdanının derinliklerinde
duyan bir insan olarak, ilk günden itibaren hep müteheyyiç yaşadı.. sürekli
düşündü.. devlet ve topluma alternatif tedaviler teklif etti.. ve bu şanlı fakat
talihsiz millete, muhteşem fakat bahtsız ülkeye eski enginlik ve zenginliğini
duyurmaya çalıştı.

Bediüzzaman, tâ Devlet-i Âliye döneminden başlayarak ülkenin pek çok
yöresini dolaştı; en büyük şehirlerden en ücrâ kasabalara, nüfusu yoğun
beldelerden, en tenha mıntıkalara kadar her yere uğradı.. uğradığı her yerde
cehâletin hüküm-fermâ olduğunu, yığınların fakr u zarûretle kıvrandığını,
insanımızın değişik buutlardaki iftiraklarla birbirini yiyip bitirdiğini gördü..
ürperdi.. ve yaşadığı çağı çok iyi idrak etmiş bir mütefekkir olarak o günkü
perişan yığınlara ilim ruhunu aşılamak istedi. Fakr u zarûret ve iktisâdî
problemlerimiz üzerinde durdu. İftiraklarımıza çareler aradı; hemen her zaman
birlik ve beraberliğimizi solukladı.. solukladı ve milletimizi, bu bunalımlı
günlerinde bir an bile yalnız bırakmadı. Gezdiği her yerde âvâzı çıktığı kadar
bağırıyor ve: "Bu iç içe dertler eğer şimdi tedâvi edilmez, yaralarımız, mâhir
ve mütehassıs eller tarafından sarılmazsa, hastalıklarımız müzminleşir,
yaralarımız da kangren hâlini alır. İlmî, içtimâî, idârî dertlerimiz mutlaka
teşhis edilmeli, maddî-mânevî bütün problemlerimiz çözüme alınmalı ki,
mevcudiyetimizi kemiren, varlığımızı temelinden sarsan ve bizi her gün daha
fecî çukurlara sürükleyen sıkıntılara maruz kalmayalım" diyordu.

Bediüzzaman'a göre, bugün olduğu gibi o gün de, bütün fenalıkların membaı
cehâlet, fakr u zarûret ve iftiraktı. Evet içtimâî sıkıntılarımızın en birinci



sebebi, millî sefâletlerimizin en önemli sâiki cehâlettir. Allah bilmeme,
Peygamber tanımama dine karşı lâkayd kalma, maddî-manevî tarihî
dinamiklerimizi görmeme manâsına gelen cehâlet, hiç şüphesiz o gün-bugün
başımızın en büyük belasıdır. Ve Bediüzzaman da, bütün hayatını bu öldürücü
mikropla savaşa vakfetmiştir. Ona göre kitleler ilimle, irfanla
aydınlatılmadıkça, toplum sistemli düşünmeye alıştırılmadıkça ve yanlış sapık
düşünce akımlarının önü alınmadıkça milletimiz için kurtuluş ümidi besleme
abestir. Evet, o cehâlet yüzünden değil midir ki; kâinât Kur'ân'dan, Kur'ân da
kâinâttan koparıldı.. koparıldı ve biri varlığın sırlarını bilmeyen, eşya ve
hâdiselere kapalı, bağnaz rûhların hayâl zindanlarında yetim kaldı; diğeri de
her şeyi maddede arayan ve manâya karşı bütün bütün kör, mük'ab cahillerin
elinde bir kaos hâlini aldı. Yine bu cehâlet sebebiyle değil midir ki; bu
mübarek dünya, en münbit ovaları, en feyyaz obaları ve en bereketli
ırmaklarına rağmen zarûret ve sefâletlerin pençesinde inim inim inlemekte ve
eski kapıkullarına dilencilik etmekte.

Bu korkunç cehâlet ve zarûret yüzünden değil midir ki; ülkenin dört bir
yanında, toprağın altında sessiz sessiz yatan onca kıymettar madenlerimiz,
haddi-hesabı bilinmeyen yeraltı, yerüstü zenginliklerimiz başkalarının
hazinelerine akarken, biz, perişan, derbeder ve korkunç bir borç şoku altında
iki büklümüz.

Evet, yıllardan beri milletimizi zebun eden bu bela yüzündendir ki, bîçâre
işçi ve köylümüz, sürekli didinip durdukları, yıpranıp ezildikleri hâlde
emeklerinin karşılığını tam olarak elde edememekte, elde ettiklerinin de
bereketini bulamamakta, mutlu olamamakta ve taksit taksit kahrolup
gitmektedir.

Yine bu cehâlet ve cehâlet kaynaklı tefrika sebebiyledir ki; cihanın dört bir
yanında bizimle alâkalı bir dünyada "tegallübler, esaretler, tahakkümler,
mezelletler, türlü iptilalar, türlü türlü illetler"  yaşandığı, hatta kan gövdeyi
götürdüğü, ırzlar çiğnenip namuslar pâyimâl olduğu, dünya dengesizlikler
ağında bir oraya, bir buraya kayıp durduğu hâlde, bir türlü tefrikadan sıyrılıp
bu fecayie, bu fezâyie "dur" diyemiyor; İslâm âleminin her gün daha korkunç,
daha vahim uçurumlara yuvarlanması karşısında onun sıkıntılarına çare
olamıyor, vahdet rûhuyla gerilemiyor ve çağımızla hesaplaşamıyoruz.

Biz milletçe, bu kahredici hastalıklar ağında kıvranırken, Batının sûrî ve
maddî terakkisi karşısında bir kısım kamaşan gözler, bulanan bakışlar ve dönen
başlar dimağlarını müsbet fenlerle, gönüllerini dinî hakîkatlerle donatıp,



maddî-manevî zenginliklere ereceklerine bütün bütün rûhsuz ve köksüz
davranarak, millî ve dinî en hayatî dinamiklerimizi görmemezlikten gelerek, kör
bir taklit ve şablonculukla, kitleleri millî seciyeden tecrid, tarih şuurundan
mahrum, ahlâk ve faziletten de yoksun bıraktılar. Bence, milleti kurtarma
mülâhazasıyla sapılan bu ikinci yol ve gerçekleştirilen bu ikinci hareket daha
zararlı oldu ve toplumun rûhunda onulmaz yaralar açtı.

Birinci durum itibariyle insanımız, seneler ve seneler boyu boğucu bir kâbus
altında kıvranıp durmasına karşılık, ikinci hâl itibariyle de millî faziletlerimiz,
rûhî necâbetimiz, cihanpesendâne aksiyonumuz yıkılıp gitmiştir.

Bediüzzaman, bu her iki cephenin de yanlış muâlecelerine ve bu yanlış
muâlecelerin meydana getirdiği toplum çapındaki komplikasyonları
göğüslemiş, asırlık yaralarımıza neşter vurmuş ve bu cerîhaların sebebiyet
verdiği felâketleri teşrih ve teşhis edip çarelerini göstermek, ülke ve insanımızı
yıkılıp gitmekten kurtarmak için tâ bidâyet-i hayatından, Urfa'da Mevlâsına
kavuşacağı âna kadar, hep yürekten ve samîmi, hep tok sesli ve tok sözlü bir
vatan evlâdı olarak, ülkesine vefâ hisleriyle dopdolu olarak hep aynı şeyleri
söylemiş, aynı ölçüde dertlerimizin üzerine yürümüş ve tedavi adına aynı
şeyleri takdim etmiştir. Toplumun kafasına birtakım yeni düşünceleri
yerleştirmek ne kadar zor ise, seneler ve seneler boyu, onların dem ve
damarlarına işlemiş anlayışları, telâkkileri, geçmişten tevarüs edilen -yanlış
veya doğru- âdet ve an'aneleri söküp atmak da o kadar çetin ve o kadar zordu.
Dünden bugüne yığınlar, her zaman -yararlı veya zararlı- bu kabil metrûkâtın
te'sirinde kalmış, ferdî ve içtimâî hayatlarını böyle bir teessür atmosferi içinde
örgülemiş; alışılagelen şeylere uymayan ve umûmi hissi okşamayan hususlara
karşı da nefret duymuş ve onlardan uzak kalmaya çalışmıştır. Bu his, bu duyuş
ve kabullenişler bazen yanlış da olabilir. Eğer bu yanlış düşünce ve kanaatler
kitleler tarafından hüsn-ü kabul görmüş, yaşana yaşana toplumun her kesimine
mâlolmuş, hayatın her yanında dal-budak salarak kökleşmiş, güç kazanmış ise,
bütün bu yanlış kanaatlerin yıkılması, toplum çapındaki inhirafların
giderilmesi, varsa küflü kanaatlerin temizlenip, düşünce ve vicdanların iyiden
iyiye tahliye ve tahliyelerden (fena şeylerden arındırılıp iyi şeylerle donatılma)
geçirilmesi lâzımdır ki, milletçe geleceğe yürünebilsin.

İşte Bediüzzaman, gençlik günlerinden itibaren hep bu duygu ve bu düşünce
içinde oldu. O bu mevzuda, en küçük bir hakîkati dahi gizlemeyi ülkesine ve
insanına vefasızlık saydı; milleti felâkete sürükleyen yanlış düşünce ve yanlış
kararlar karşısında, kollarını makas gibi açtı ve âvâzı çıktığı kadar "burası
çıkmaz sokak" diye haykırdı. Onun fıtratı yanlış ve dinî değerlere ters şeyler



karşısında fevkalâde müteheyyiç, ufku âlî ve himmeti de olabildiğince
"ulülazmâne" idi. Koskoca bir milletin mahv u izmihlâline göz yumup lâkayd
kalmak bu aslan yürekli insanın tabiatına zıttı. O, milletçe kusurlarımızı ve
felâket sebeplerimizi, hem de en derin en gizli noktalarına kadar açarak, millete
kendini sorgulama yollarını gösterdi.. sık sık ona inkıraz sebeplerini hatırlattı
ve kurtuluş reçeteleri sundu.. sundu ve en acı hakîkatleri hiç tereddüt etmeden
haykırdı.. yanlış kanaatlerin, küflü düşüncelerin, küfür ve ilhâdın üzerine at
sürdü... ve bütün hayatı boyunca, hakîkat nurlarının inkişâfına mâni bütün
engellere karşı sürekli mücadele etti.

Hiç kimsenin dînî hakîkatler adına bir şey söylemeye cesaret edemediği en
kâbuslu dönemlerde o, uyutulmak istenen yığınlara teyakkuzlar çekti.. cehâlet,
fakr u zarûret ve iftirâka karşı savaş ilân etti.. toplumu saran çeşit çeşit
vehimleri temelinden sarstı.. ateizm ve inkâr-ı ulûhiyete karşı bir sath-ı
mücadele oluşturduğu gibi, bâtıl ve hurafeleri de kendi çıkmazları içinde
boğdu. Her zaman, şâyân-ı hayret bir medenî cesaretle asırlık dertlerimizi
teşrih etti ve tedâvi yollarını gösterdi. Araplar: "En son ilaç dağlamadır"
derler. O, bir-iki asırlık riya; gösteriş ve âlâyiş üzerine âdetâ bir kızgın demir
bastı; saray ricâlinden doğudaki aşîret reislerine, meşîhâttan askerî erkâna
kadar herkesin rûhunda ma'kes bulacak çok yeni şeyler söyledi.. söyledi ve her
kesimiyle milletin dikkatini kendi üzerine çekti. O tabiatı icabı hep bu türlü
şeylere karşı olsa da, yapılan şeyin tabiatının gereği böyle olmuştu.

O, hemen her kesime, cihad için kınından sıyrılacak kılıçtan evvel, fikir ve
rûhlarımıza vurulan zincirlerin kırılması lâzım geldiğini ihtar etti.. ve bir
"ba'sü ba'del mevt" müjdesiyle, genç nesillere İslâmî düşünceye giden yolları
gösterdi. O, coğrafî olarak ülkenin bölünmesinden, parçalanmasından,
küçülmesinden korkuyor ve titriyordu ama, daha çok bu tür tersliklere
sebebiyet verecek olan fikirlerin daralmasından, rûhların sefilleşmesinden,
Batı taklitçiliğinden ve şablonculuktan ürperiyordu.

Bediüzzaman, "hep okuma, düşünme, çalışma" diyor ve millet fertlerini
mütekabil yalnızlıktan kurtarmak, mükemmel bir toplum ve ma'mur bir millet
hâline getirmek için durmadan çırpınıyordu. Ülke ve insanımızı böyle bir
zirveye taşımak için de sürekli "maârif" diyor, tâlim ve terbiyeden dem
vuruyordu. Her tarafta neşr-i maârif ve her şekilde tâlim ve terbiye.. mescidler,
medreseler, kışlalar, sokaklar, parklar, hatta hapishaneler bile bu eğitim
seferberliğine katılmalıydı ona göre... Ancak maârif sayesinde, aklî ve mantıkî
vahdet gerçekleşebilirdi. Önce, dimağ dimağa birleşip bütünleşemeyenler, bir
yolda uzun zaman, beraberliklerini sürdüremezler. Evvelâ vicdanlar



birleşmelidir ki, daha sonra gönüller ve eller de birleşebilsin. Böyle bir
birleşmenin yolu da, hayatın, dinî disiplinlere göre ele alınmasına, Kitap,
Sünnet ve selef-i sâlihînin sâfiyâne içtihadları mahfuz, zamanla mukayyed
şeylerin çağın idrâkine göre yorumlanmasına vâbestedir.

Evet, insanımız, bu asır ve bu asrın vâridât, manâ ve yorumuyla mutlaka
tanışmalı, barışmalı ve uzlaşmalıydı. Dünya başını almış bir yerlere giderken,
kendi dar kabuğumuza çekilip, inzivâya dalmak bizi öldürürdü. Bugünü
yaşamak isteyenler mutlaka, hayatın çağlayanlarıyla, kendi irade sa'y ve
gayretleri arasındaki âhengi, uyumu ve desteği yakalama mecburiyetindedirler.
Aksine, kâinâttaki umûmî cereyana karşı direnmeleri mahvolup gitmelerini
netice verir.

Eğer Bediüzzaman, soluk soluğa ülkenin dört bir yanına mesajlarını sunduğu
zaman, onu anlayacak birkaç yüz aydın, düşüncelerinde ona destek olabilseydi,
ihtimal bugün en zengin ülkelerden daha zengin, en medenî milletlerden daha
medenî hâle gelmiş ve daha sonraları karşımıza çıkan her engeli aşabilecek
güce ulaşarak, şimdilerde girilmiş gibi görülen o yola, tâ asrın başında girmiş
ve bugünkü problemlerin pek çoğuyla karşılaşmamış olacaktık.. yine de her
şeye rağmen ümitvârız. Milletimizin, bütün bütün manâ köklerinin kuruduğunu
iddia edenlerin gaflet ve zühûllerine inanırım.. gerçi başka milletler gibi biz de
düştük; bunu inkâr etmemize imkân yok. Ne var ki, doğrulup kendimize
gelemeyeceğimizi de kimse iddia edemez. Şimdilerde, milletçe, eski rahat
düşkünlüğü yerinde intibah nurları parıldıyor.. harem hisleriyle titrek
rûhlarımızda taptaze bir canlılık ve bir dirilme sıcaklığı var... Bu gelişmeleri,
masmavi bahar günlerinin takip edeceği kuşkusuz. Ancak, dolaşıp
yamaçlarımızda seccade serecek Hızır'lar ve korkmadan enginlere yelken
açacak İlyas'lar bekliyoruz. Bu konuda Bediüzzaman önemli bir işârettir...

"Dehâ için intihap yoktur" derler; yani dehâ sahibi "şunu yapmayayım"
demez; "şunu yapmak yararlı, şu da zararlı" diyerek, bir şeyin yapılacağına
veya terkedileceğine hüküm vermez. O, İlâhî bir mevhibe, ledünnî bir sâika ve
şâika ile, çevresinin en derin, en şümûllü ve zâhirî, bâtınî, rûhî, içtimâî
ihtiyaçlarını kucaklayacak çok üniteli bir güç kaynağı gibi pek çok şeyi
omuzlayabilecek kuvvetleri rûhunda toplamış bir fıtrat harikasıdır.
Bediüzzaman ve onun arkada bıraktığı eserlerini tetkik edenler onda dehânın
bütün hususlarının var olduğunu görürler. O, gençlik döneminden,
mahkemelerden, çevresine sunduğu ilk dehâ solukları sayılan eserlerinden,
zindanlar ve sürgünlerle geçen çileli bir hayat içinde inkişâf edip gelişen
olgunluk dönemi kitaplarına kadar hep o seviyeler üstü seviyesini korumuş ve



her zaman dâhiyâne konuşmuştur.

Mesnevî onun ilk eserlerindendir. Bu kitapta birer rüşeym, birer katre, birer
tomurcuk hâlinde kendini gösteren onun altın düşüncelerinden her damla, her
yaprak, her filiz, ileride birer ırmak olmuş çağlamış, birer gül bahçesi gibi
tüllenip çevresine kokular salmış, birer orman gibi mehip mehip uğuldamış,
dostlarının, mü'minâne, mütefekkirâne, şâirâne hislerini gıdıklamış ve onları
coşturmuş; düşmanlarının da rûhlarına korkular ve velveleler salmıştır.

İşte onun ilk dönemden itibaren gönül gözlerimize renk renk, çizgi çizgi
çalıp geçtiği manâlar ve duygularımıza diriliş üfleyip rûhlarımızı coşturduğu
nağmelerden bazı soluklar! Deryâdan damla, güneşten zerre, varlıktan sönük bir
çizgi, hissedip söyleyememe, duyup değerlendirememe, dalga kıranlarıma
çarpıp kırıldıktan sonraki halleriyle birkaç damla:

Bütün İslâm müfekkirleri gibi Bediüzzaman'a göre de, dünyada en büyük
hakîkat imân ve tevhid hakîkatidir. Onun düşünce ikliminde varlık, atomlardan
en büyük sistemlere kadar tevhid gerçeğini işleyen bir mekik ve her yanda O'na
âit manâları, nakış nakış bir dantelâ gibi ören, örgüleyen bir ibrişim ve bir tığ
gibidir. Bu hakîkatin, İlâhî maksadı kucaklayıcı mahiyette duyulup hissedilmesi
ve en küçük teferruâtına kadar sezilip marifet hesabına yorumlanması hakikî
tevhidin tezahürü; yakîne ulaştıracak tafsile girilemeden icmâlde kalınışı da
avamca bir vahdet anlayışı.. evet "Arkadaş! Tevhid iki çeşittir: Biri âmice
tevhiddir ki; 'Allah'ın şerîki yoktur ve bu kâinât O'nun mülküdür' şeklinde
inanılır ve ifade edilir. Bu kısımdaki tevhid erbâbının, fikren gaflet ve dalâlete
düşmelerinden korkulmalıdır.

İkincisi hakîki tevhiddir ki, "Allah birdir.. mülk O'nundur, vücut da her şey
de" şeklindedir.. ve böyle imân eden kimseler sarsılmaz bir itikada sahiptirler.
Bunlar, her şeyin üzerinde Cenab-ı Hakk'ın sikkesini görür ve her şeyin alnında
O'nun mührünü okurlar."

Bu hususlar, daha sonraları, Yirmiikinci Söz'ün İkinci Makamı'nda
teferruatlandırılmış ve her seviyedeki insana yeterli bir tevhid dersi kalıbına
ifrağ edilmiştir.

Bediüzzaman'ın ısrarla üzerinde durduğu konulardan biri de, imânın, varlık
ve insan mahiyetinin gerçek buudlarını ortaya koyan bir menşûr olduğu
şeklindedir. Ona göre; kâinât imân sayesinde okunan bir kitap, temâşâ edilen
bir meşher, insan da bir fihrist bir ilânnâme hâline gelmiştir. Evet "İman
nûruyla bu âlem terakkî eder ve bir 'hikmet-i samedâniye kitabı' nâmını alır.
Bu sayede insan, zelil, fakir ve aciz hayvanlar seviyesinde kalmaktan



kurtulur; zaafının kuvvetiyle, aczinin kudretiyle, ubûdiyetinin şevketiyle,
kalbinin şualarıyla, aklının haşmet-i imâniyesiyle hilâfet ve hâkimiyetin
zirvesine yükselir. Hatta, acz, fakr, ihtiyaç bir manâda onun sukûtuna sebep
iken, onun suûd ve yükselmesine vesile olurlar."

Bu mevzu da yine, inkişâf dönemi itibariyle, Nur Risâleleri'nden,
Yirmiüçüncü Söz'ün Bir ve İkinci Nokta'larında tafsil edilerek her seviyedeki
insanın ses ve soluğu olmuşlardır.

Yine Bediüzzaman'a göre; imân gerçeğinin birbirinden ayrı gibi görünen
bütün meseleleri, farklı zâviyelerden farklı duyulup; farklı hissedilse de,
aslında birbiriyle sımsıkı irtibatlı ve bir vâhidin değişik yüzlerinden ibarettir.
Evet, "Arkadaş! Ulûhiyet, risâlet, âhiret ve kâinât arasında bir telâzum ve
birbirini gerektirme vardır. Bunlardan birinin vücûd ve sübûtu, ötekinin de
vücûd ve sübûtunu iltizam eder. Birisine imân, ötekisine de imânı icap
ettirir." Risale-i Nûr'un gelişme döneminde, Onbirinci Şuâ'nın Dokuzuncu
Meselesi, imân rükünleri arasındaki bu telâzumu ifade etmesi bakımından
fevkâlade orijinaldir...

Bediüzzaman'ın enfes tesbîtlerinden biri de; kalbî ve rûhî hayata yelken
açamamış kimselerin, aklî ve felsefî meselelerle iştigal etmesinin, hem bir
hastalık emaresi, hem de hastalık yapan bir virüs olduğu gerçeğidir. "Arkadaş!
Kalp ile rûhun hastalığı nisbetinde felsefe ilimlerine meyl ü muhabbet ziyade
olur. O hastalık da, ulûm-u akliyeye tevağğul etmek nisbetindedir. Demek ki,
mânevî hastalıklar insanları aklî ilimlere sevketmekte.. ve akliyat ile iştigal
edenler de emrâz-ı kalbiyeye müptelâ olmaktadır."  Nur külliyâtından
Otuzuncu Söz ve Lemeât enteresan bir üslupla bu muvâzeneleri ortaya koyar...

İşte, Üstad'dan bir orijinal tesbît daha! Sebeplere riâyet bir sorumluluk olsa
da, onlara te'sir-i hakiki vermek apaçık bir dalâlet ve inhiraf, onlara riâyet
etmenin yanında neticeyi Allah'tan bilmekse bir istikamettir. "Arkadaş! İnsan
esbâb ve şerâiti kucağına alıp ona yapışırsa, zillet ve hakarete ma'ruz kalır.
Meselâ; kelp, hayvanlar arasında birkaç sıfat-ı hasene ile muttasıftır ve
onlarla iştihar etmiştir. Hatta onun sadâkat ve vefadârlığı darb-ı mesel
olmuştur. O, bu güzel evsâfına binâen insanlar arasında mübarek bir hayvan
kabul edilmesi gerekirken maalesef mübârekiyet şöyle dursun 'necisü'l-ayn'
addedilmiştir. Tavuk, inek, kedi gibi hayvanlarda ise, insanların onlara
ettikleri ihsanlara karşı şükran hisleri olmadığı halde, insanlarca azîz ve
mübarek sayılmışlardır. Evet, kelpte hırs marazı fazla olduğundan zâhirî
sebeplere öyle bir ihtimam ile yapışır ki, bu onun, Mün'im-i Hakîkî'den bütün



bütün gafil olduğunu gösterir. Evet kelp, vasıtayı müessir bilerek, Mün'im-i
Hakîkî'ye karşı gafletine ceza olarak 'necis' hükmünü almıştır ki, tâhir olsun.
Zira hükümler, hadler günahlara keffâret olmak için vaz'edilmişlerdir.. ve
kelp insanlar arasında tahkir damgasını gafletine keffâret olarak yemiştir.
Öteki hayvanlar ise, vesâiti bilmiyorlar ve esbâba da o kadar kıymet
vermiyorlar. Meselâ; kedi, seni sever, tazarru eder; ihsânını alıncaya kadar..
aldıktan sonra, sanki aranızda hiçbir muârefe olmamış gibi bir tavra girer..
evet, onun ancak Mün'im-i Hakîkî'ye şükran hissi vardır; çünkü fıtratı Sâni'i
bilir.. ve şuuru olsun olmasın, lisân-ı hâliyle ibadetini eda eder. Evet,
kedinin mırmırları 'Yâ Râhîm! Yâ Râhîm! Yâ Râhîm'dir.

Yirmidördüncü Söz'ün Birinci Dalı  bu gerçeği daha değişik bir zâviyeden
ele alarak ayrı bir letâfetle, duygu ve düşüncelerimize çok enfes mülâhazalar
sunar.

Üstâd'ın titizlikle üzerinde durduğu konulardan biri de "sünnet-i seniyye"
yörüngeli yaşamaktır. Bütün ehl-i sünnet ve'l-cemaat ulemâsı gibi o da, ısrarla,
Peygamberin yanılmayan, yanıltmayan bir rehber, sünnetin de dünya ve ukbâ
saadetine ulaştıran biricik yol olduğunu hatırlatır ve bizleri sünnetle
bütünleşmeye çağırır.

Evet, peygamber rehberliğine iktiran etmeyen hayat yolculuğu, daha çok bir
girdap etrafında dönmeye benzer ki, zâhiren yüzme ve mesafe alma gibi
görünse de, gerçekte bir ölüm çukuruna doğru kaymaktan başka bir şey değildir.
"Arkadaş! Vesvese ve evham zulmetleri içinde yürürken, Resûl-ü Ekrem
Sallallâhü aleyhi ve sellem'in sünnetlerini birer yıldız, birer lâmba vazifesi
gördüklerini müşâhede ettim. Her sünnet veya her hadd-i şer'î, o zulmetli
dalâlet yollarında bir güneş gibi parlıyordu. O yollarda insan, zerre kadar o
sünnetlerden inhiraf etse, şeytanlara mel'ab, evhama merkeb, ehvâl ve
korkulara ma'rez ve dağlar kadar ağır yüklere matıyye olacaktır. Ve kezâ, o
sünnetleri semâdan tedellî ve tenezzül eden ipler gibi gördüm ki, onlara
temessük eden yükselir ve saadetlere nâil olur, muhâlefet edip akla
dayananlar ise, uzun kulelerle semâya yükselme hamâkatinde bulunan
Firavun gibi bir Firavun olur."  Bu konu da Nur Külliyâtı'nda sık sık
hatırlatılır.. ve bilhassa, Onbirinci Lem'a'nın Üçüncü Nüktesi bu mevzua tahsis
edilerek, sünnet yolunun Allah yolu olduğu vurgulanır.

Üstâd orijinal bir düşüncesini de, dünya ile münasebetlerimiz ve dünyaya
bakış zâviyemiz açısından ortaya koyar ve dünyanın sevilmeyecek gibi bir
nesne olmadığını, aksine onun sevilmesi lâzım geldiğini vurgular ve bu sevgiye



esas teşkil edecek olan hususları hatırlatır: "Arkadaş dünyanın üç vechi
vardır:

Birincisi; âhirete bakar; çünkü onun mezrasıdır. İkincisi; esmâ-i
ilâhiyeye bakar; zira onların mektep ve tezgahlarıdır. Üçüncüsü; kasden ve
bizzat kendi kendine bakar ki; bu vechiyle insanların hevesâtına, keyiflerine
ve bu fâni hayatın tekâlifine medar olur. Nûr-u îmân ile dünyanın ilk iki
vechine bakmak, mânevî bir cennet gibidir. Üçüncü vechi ise, onun fenâ
yüzüdür ki, ehemmiyetli bir kıymeti yoktur."

Bu mevzu ile alâkalı ayrı bir yaklaşım da, birkaç sahife sonra şu ifadelerle
bizi selâmlar: "Şu dünya hayatının fâideleri pek çoktur. O fâidelerden hayat
sahibine -tasarruf ve hizmeti nisbetinde- bir hisse ayrıldıktan sonra, bâki
kalan gayeler, semereler Fâtır-ı Hakîm'e râcîdir. Evet, insan ve insanın
hayatı; esmâ-i ilâhiyenin tecelliyâtına bir tarla, cennet de rahmet-i ilâhiye
envâının cilvelerine birer meşher ve hayat-ı uhreviyenin harika ve gayr-i
mütenâhi semereleri için bir fidanlıktır. Demek ki insan bir sefine kaptanı
gibi, sefinenin pek çok fâidelerinden, onun alâka ve hizmeti nisbetinde
kendine verilir; bâki kalan kısmı ise Sultan'a âittir."

Ve Üstâd'dan ayrı bir tesbît.. insanları, olduğundan fazla büyük görüp büyük
kabul etmek, hem bir zulüm, hem de putperestlik istikametinde atılmış bir
adımdır. Böyle bir ilk adımı atan insan, bazı durumlarda geriye dönemeyebilir
de. Evet, "İnsanların en büyük zulümlerinden biri de, büyük bir cemaatin
mesâisine terettüp eden bir hasenâtı netice veren semerâtı, bir şahsa isnad
ve ona mâletmektir. Böyle bir zulümde, aynı zamanda bir şirk-i hafî vardır.
Çünkü bir cemaatin cüz'î ihtiyâriyle kesbettiği mahsulâtı bir şahsa isnad
etmek, o şahsın îcâd derecesinde, hârikulâde bir kuvvete malik olduğunu
iddia etmek gibidir.

Eski Yunânîler ve diğer Vesenîlerin âliheleri, işte böyle zâlimâne bir
tasavvurât-ı şeytâniyenin mahsulüdür."

... Ve farklı bir tesbît daha.. kâfirlerin Müslümanlara düşmanlığı küfrün
gereği ve kökü gidip tâ tarih öncesi dönemlere dayanmaktadır. Bu itibarla da
onları memnun etmek ve hele onlardan yararlanmak kat'iyen mümkün değildir.
Evet, "Kâfirlerin, Müslümanlara ve ehl-i Kur'ân'a düşman olmaları küfrün
iktizâsındandır. Zîrâ küfür, îmâna zıttır. Maahazâ Kur'ân, kâfirleri de,
onların âbâ u ecdatlarını da îdâm-ı ebedî ile mahkum etmiştir. Binaenaleyh,
Müslümanlar ile ülfet ve muhabbetleri mümkün olmayan kâfirlere muhabbet
boşunadır. Evet, onlara olan muhabbet karşılıksızdır ve onlardan meded de



beklenmez."

Sonra değişik bahislerde şu mütâlâalara yer verilir: Îman sırlı bir güç
kaynağıdır. Bu kaynağı elinde bulunduran dünyaları peyleyebilir.. ve îmânıyla
gerçekleştirdiği intisâbı sayesinde, her şeyi teshir edebilir. Evet, "Allah'a abd
ve hizmetkâr olana her şey hizmetkâr olur. Bu da, her şeyin Allah'ın mülkü ve
mâlı olduğunu iz'anla tahakkuk eder. Evet, Kudret, insanı çok dairelerle
alâkalı bir vaziyette yaratmıştır.. ve en küçük, en hakir bir dairede onun eli
yetişebilecek kadar ona bir ihtiyar ve bir iktidar vermiştir. Bu itibarla,
ferşten arşa, ezelden ebede kadar pek çok dairelerle alâkalı işlerde insana
düşen sadece ve sadece duâdır."

Evet, "De ki, duânız olmazsa ne ehemmiyetiniz var" meâlindeki âyet-i
kerîme, bu hakîkati tenvir ve ispata kâfidir. Öyle ise, çocuk, eli yetişemediği
bir şeyi peder ve vâlidesinden istediği gibi, kul da, acz u fakriyle Rabbine
iltica edip her şeyi O'ndan istemelidir. Yirmiüçüncü Söz 'ün Dört ve Beşinci
Nokta'ları bu meseleyi daha rengin bir televvünle gözler önüne serer.

Hazret-i Rûh-u Seyyidi'l-Enâm, varlığın esası, özü ve mâyesi
mesâbesindedir. Kâinâtta O'nun nûr-u hakîkatinden hâlî bir nokta yok gibidir.
Tıpkı bir ağaç ve bir filizin bünyesinde, çekirdekteki rûh ve manânın bulunması
gibi, O da, nûrunun varlığa esas teşkil etmesi açısından Hazreti Evvel ve
Âhir'in bir mir'ât-i mücellâsıdır. Evet "Şu görülen büyük âleme, büyük bir
kitap nazariyle bakılacak olursa, Nûr-u Muhammedî sallallahü aleyhi ve
sellem o kitabın Kâtibi'nin kaleminin mürekkebidir. Eğer o âlem-i kebir bir
şecere tahayyül edilecek olsa, dünya mücessem bir zîhayat farz edilse, o nur
onun aklı olur.. eğer pek güzel, şâşaalı bir cennet bahçesi tahayyül edilse,
Nûr-u Muhammedî onun andelîbi olur.. şayet pek büyük bir saray farz edilse,
Nûr-u Muhammedî, o Sultan-ı Ezel'in, makarr-ı saltanat ve haşmeti ve
tecelliyat-ı cemâliyesiyle âsâr-ı san'atını hâvi olan o yüksek saraya nâzır,
münâdi ve teşrifatçı olur."

Otuzbirinci Söz'ün Üçüncü Esas'ı ve Onuncu Söz'ün İkinci Zeyl'i bu enfes
mevzuu ayrı bir derinlik ve zenginlikle gönül gözlerimizin önüne serer.

Hazret-i Üstad'a göre tabiat ve insanın mahiyeti, hem aldatan birer put, hem
de san'atkârlarını ve sonsuz hakîkati gösteren sırlı birer menşurdur. Evet, rûhen
hazırlıklı ve bakış zâviyesini yakalayabilmiş kimseler için, hem nakış nakış
tabiat hem de bir billûr prizma olan insan yanıltmayan birer kitap, talâkatli
birer hatip ve eşyanın perde arkasını aydınlatan birer ışık kaynağıdırlar. Üstad
bu mülâhazasını: "Benim otuz seneden beri iki tağutla mücadelem var: Biri



insan, diğeri de âlemdir. Biri ene, diğeri de tabiattır. Birinci tağutu, gayr-i
kasdî, gölgevârî bir âyine gibi gördüm. Bu tağutu, kasden ve bizzat
ehemmiyet verip nazara alanlar, Nemrud ve Firavun olurlar. İkinci tağut ise,
onu İlâhî bir san'at ve rahmânî bir sıbğa şeklinde gördüm. Ancak bu İlâhî
san'ata, gaflet nazariyle bakıldığında tabiat zannedebilir ve maddiyûnca
âdetâ bir ilâh olur. Maahazâ, o tabiat zannedilen şey İlâhî bir san'attır.
Cenâb-ı Hakk'a hamd ve şükürler olsun ki, Kurân'ın feyziyle, mezkûr
mücadelem her iki tağutun ölümü ve her iki sanemin kırılmasiyle netice
buldu" sözleriyle bir zafer neşîdesi şeklinde dile getirir ki, Nurlar'ın tekamül
dönemi itibariyle Otuzuncu Söz'ün Birinci Maksad'ı ayrı bir enginlik ve
zenginlikle yaklaşır bu sırlı mevzua.. ve yine, Külliyat'tan Yirmiüçüncü
Lem'a, hem de her seviyedeki insanın anlayabileceği bir dille zîr ü zeber
eder tabiatperestlik düşüncesini...

Üstad'ın düşünce dünyasında günahlar küfrün keşif kolları gibi
resmedilirler. Onların sık sık görüldükleri yerlerde düşünce fıska yelken açar
ve imân hep tehlikelerle burun burunadır. Evet, "Mâsiyetin mahiyetinde,
bilhassa devam ederse küfür tohumu saklıdır; zira masiyete devam eden ülfet
peyda eder. Sonra da ona aşık ve mübtelâ olur. Nihayet terkine imkân
bulamayacak hâle gelir. Derken, o masiyetin ikaba mûcib olmadığını
temenniye başlar.. ve sonunda gerek ikabı ve gerek dârü'l-ikabı inkâra sebep
olur." Gelişme dönemi eserlerinden İkinci Lem'a'nın Birinci Nüktesi,
günahların küfür yolunda birer ağ durumunda olduklarını ifade bakımından
sahasında orijinal bir eserdir.

Kur'ân'la iştigal, bu aydınlık düşüncenin vazgeçilmez bir tutkusudur.
İşârâtü'l-İ'câz'dan Mesnevî'ye, Mesnevî'den değişik Sözler ve hususiyle
Yirmibeşinci Söz 'e uzanan çizgide, o hemen her zaman Kur'ân soluklamış, çok
yeni ve orijinal yorumlarla, sık sık onun büyülü derinliklerini gözler önüne
sermiş ve ona susamış gönüllerle, lâhûtun beşer idraki seviyesine tenezzülü ve
nâsutun rahmetleşme ufku sayacağımız ledünnî çiy noktasına tereffuunu
aksettiren altın düşüncelerle coşturmuştur sinelerimizi:

- "Kurân'ın okunuşunda yüksek bir selâset vardır ki, lisana hiç ağır gelmez.
- Fevkalâde bir selâmet vardır ki, lafzen ve ma'nen her türlü hatadan
sâlimdir.
- Âyetler arasında öyle bir tesânüd vardır ki, kârgir binalar gibi birbirine
dayanır ve Kur'ânî yapıyı sarsılmaktan vikâye eder.
- Parçalar arasında öylesine bir tenâsüb, tecâvüb ve teâvün vardır ki,
âyetler birbirini destekler, birbirinin vuzuhuna yardım ve istîzâhına cevap



verir:
- Parça parça ve ayrı ayrı zamanlarda nazil olduğu halde, parçalar
arasındaki sımsıkı münasebetten ötürü sanki bir defada nazil olmuş gibidir.
- Ayrı ayrı ve birbirinden farklı suallere cevap olduğu halde, kemâl-i
intizamından, tek bir hâdise münasebetiyle inmiş ve tek bir suale cevapmış
gibi bir vahdet gösterir.
- "Tenezzülât-ı İlâhiye"  tabir edilen, muhatapların anlayışlarına göre
münasip bir üslûp üzere nazil olmuştur.
- Değişik zaman ve mekânlarda yaşayan insanlara tevcih-i kelâm ettiği
halde, sühûlet-i beyânından ötürü, bir tek muhataba konuşuyor gibidir.
- Kur'ân, irşad gayeli olduğu için tekrarları tahkik ve takrir ifade eder.
Maahâza, bu tekrarlar zevke kat'iyen hâlel vermezler; hatta tekerrür ettikçe
misk gibi kokar.
- Kur'ân kalplere kût ve gıda, rûhlara da saadettir. Gıdanın tekrarı kuvveti
artırır.. ve tekerrür etmekle daha me'lûf ve me'nûs hâle geldiğinden lezzeti
daha da artar."

Yirmibeşinci Söz'de harika bir sihre ulaşan bu tahlil buradaki icmalin bir
tafsîli, buradaki damlanın deryası ve buradaki fidelerin ormanlığı gibidir.
Ayrıca, Mesnevî'deki bu kısa hatırlatmadan sonra birkaç sahife henüz geçip
geçmemiştir ki, yine Kur'ân'a âit çok enfes bir mevzu kapı aralığından bizlere
şunları fısıldar geçer:

"İ'lem Eyyühel-Azîz! Kur'ân-ı Kerîm okunurken onu muhtelif şekillerde
dinleyebilirsin:

1. Resûl-ü Ekrem aleyhissalâtü vesselâm, nübüvvet kürsüsüne çıkıp nev'-i
beşere hitaben, Kurân'ın ayetlerini tebliğ ederken, O'nun kıraatini kalben ve
hayâlen dinlemek için, kulağını o zamana gönderip O'nun fem-i mübarekinden
çıkıyor gibi dinleyebilirsin.

2- Veya Cebrâil (as), Hazret-i Muhammed aleyhiselâtü vesselâm'a tebliğ
ederken, her iki Hazret arasındaki tebliğ ve tebellüğ vaziyetini dinler gibi ol!

3- Veya "Kâb-ı Kavseyn" makamında, yetmişbin perde arkasında,
Mütekellim-i Ezelî'nin, Resûl-ü Ekrem aleyhissalâtü vesselâmla olan
konuşmasını dinler gibi hayâlî bir vaziyete gir!

Nurların değişik parçalarında ayrı birer vuzûh ve zenginlikle ele alınan; her
biri ayrı bir kitaba mevzu teşkil edecek olan dünya kadar meselenin hem birer
meşheri hem de birer fihristi gibidir Mesnevî-i Nûriye.



"Zühre" ünvanıyla ele alınıp, daha sonra olduğu gibi Nur Külliyâtı'nın içine
taşınan notaların her biri ne önemli hakîkatleri icmal eder!

"Zerre" takvâ ve amel-i sâlihin ilk mini meşcereliği gibidir. Orada dünyevî
duygularımız sorgulanır.. düşüncelerimize bir kere daha tevhid soluklatılır.. ve
îmânın enginlikleri gösterilir.

"Şemme" bir tayf gibi dokunur gönüllere ve gözlerimizin önüne, ayetlerin
derinlik ve zenginliğinin şiirle kabil-i kıyas olmadığını hatırlatır, geçer, insan
uzuvlarının yaratılış gayeleri üzerinde durur.. ve gözlerine bir cilâ çalar,
basîretin çapağı sayılan ülfeti siler-süpürür, götürür.

Onuncu Risale başlığı altında bizi, kaza-kader-atâ yamaçlarında dolaştırır,
atlar, gönüllerimize ayetlerin fezlekelerindeki sırları duyurur. Arkadan hemen
bir girizgâh bulur, günümüzün hakîkat yolcusuna, geçmişteki yollardan farklı
olarak, onu Hakk'a ulaştıracak ayrı bir yol teklif eder. Teklif eder ve
dikkatlerimizi acz u fakr ufkuna çevirir. İki adım ötede ayrı bir başlıkla, insanın
diğer bütün canlılardan farklı yaratılışına dikkati çeker ve onun, topyekün
varlığın fihristi olduğu gerçeğini hatırlatır geçer. Hemen ardından bakarsın,
daha sonra Risale-i Nur Külliyatı'nda defaatle ele alınıp tahlil edilen duâlara
döner, duâlara icabetin esrarlı kapılarını aralar ve gönüllerimizde münâcât
arzularını coşturur. Bir aralık "tahdis-i nîmet" ve "gurur" mevzuundaki
muvâzeneyi hatırlatır.. sonra yine Dördüncü Reşha başlığı altında Nur
Risâleleri'nde mihver mevzuu sayılan Kurân'ın temel meseleleri ve makâsıd-ı
esâsiyesi üzerinde durur.

"Şûle" başlığı ile ism-i zat olan lafz-ı celâlenin enginliklerinde dolaştırır
bizleri ve ayrı bir marifet heyecanıyla hoplatır gönüllerimizi.

Hemen duâlarla alâkalı bir paragraf daha açar, birer fiilî duâ sayılan
himmetlerle, şefaatlerle tanıştırır okuyucularını.. ve döner toprak unsurunun
önemini verir nazara ve arzın âlemin kalbi olduğunu hatırlatır. Sonra da bu
mülâhazalarını "Kul Rabbine en çok secdede yakındır" ile pekiştirir ve
derinleştirir.

"Nokta" başlığı altında, risalelerinde sık sık üzerinde durduğu Zat-ı
Ulûhiyet adına üç önemli küllî delile, âlem-i gayb ve şehadetin nokta-i iltisâkı
ve berzahı sayılan vicdanı da ilave eder.. ve pek çok mütefekkirin fikrî ve
rûhânî sülûklerinde üzerinde durdukları bir kapıyı da aralamış olur.

Evolüsyonun imkânsızlığını vurgular ve çok erken dönemde, çoklarına
kapalı da olsa, mutasyonlarla bir yere varılamayacağını, nevîden nevîye



geçilemeyeceğini net bir dille ifade eder. Mutlak, mücmel fakat sağlam bir
düşünce ve ifade yapısıyla "hayır" der çıkar işin içinden.

Risâle-i Nur'un diğer parçaları gibi Mesnevî-i Nûriye'yi de, Arapça baskıya
hazırlayan müdakkik üstâd İhsân Kâsım Bey'in meşkûr hizmeti, bizim burada
sunmaya çalıştığımız ölçüde yarım-yamalak takdimlerden vâreste ve sa'y-i
mübeccelleri her türlü takdirin üstündedir.

Aslında, Üstad İhsân Kâsım Bey'in bu mübarek çalışmaları, bizim
yaptığımız gibi sadece Külliyat'ın bir parçasına, hem de kuşbakışı değil de;
ayrı ayrı Nûr'un her meselesi, Batı standartlarına göre birer doktora mevzuu
olarak ele alınıp desteklenmeliydi.. bu, hem Nûr'un gerçek değerinin,
akademisyenler seviyesinde bir kere daha ortaya çıkması, hem de İhsân Kâsım
Bey'in gayretleri ölçüsünde bir çalışma olması bakımından oldukça önemliydi.
Gerçi, şimdiye kadar bir hayli genç arkadaşımız, Nurlar etrafında doktora veya
master seviyesinde oldukça yoğun çalışmalar yaptılar ama, bunların hiçbiri, O
Kâmet-i Bâlâ'yı büyük eseriyle aksettirecek mahiyette değildi.

Bütün temennimiz, bu hususla alâkalı bir enstitü bünyesinde, böyle bir
çalışmanın çok yakın bir zamanda gerçekleştirilmesidir.
Bu yazı, İhsân Kâsım'ın Bediüzzaman Said Nursî'nin aslı Arapça olan Mesnevi-i Nuriye adlı eserine
yapmış olduğu tahkikli yeni baskıya yazılan takdim yazısıdır.
Bu yazı Fethullah Gülen'in, İhsan Kasım Salihi'nin tahkikini yaptığı Arapça 'Mesnevi-i Nuriye' isimli
kitaba yazdığı takdim yazısıdır. Ayrıca Fasıldan Fasıla-2 isimli eserin 6. baskısında da yer
almaktadır.



Beklenen Değişimin Adı
Beşerî sistemlerin hiçbirinin yenilik, değişim ve dönüşüm adına vaadettiği

bir şey yoktur. İnsanlık kapitalizmi yakından tanıdı. Liberalizmi tanımak hiç de
zor değil. Komünizm ve sosyalizm zaten sahneden silindi. Binaenaleyh yeni
dünyaya bunlar ve benzeri sistemlerin vaadedecekleri hiçbir yenilik olamaz.
Eğer dönüşümü, dolap beygirinin dönmesi şeklinde anlamıyorsak.. ve şayet
dünya yeni bir değişim görecekse hiç şüphesiz bu Müslümanların eliyle
gerçekleşecektir. Zaten insanlık bir hayli zamandan beri böyle mecburî
istikamet diyebileceğimiz bir zemine doğru kaymaktadır. Müslümanların mazi
ve istikbalini hazırlayan şartlar da yine bu istikamettedir.

Efendimiz (sav) bir hadis-i şeriflerinde 'ümmetimin üzerine bir zaman
gelecek. Onlar bir vadide, Kur'ân bir vadide bulunacak' buyururlar. Bu dönem,
ümmetin ve Kurân'ın gurbet yıllarıdır. Kur'ân onlarsız, onlar da Kur'ân'sız
kaldıklarından gariptirler. Bu dönemde Kur'ân, dilinden anlaşılmayan bir
kitaptır. Ümmet bağı kopmuş tesbih taneleri gibi dağınıktır. Çünkü, bu ümmet,
onları birbirine bağlayan 'Urvetü'l-Vüska'dan mahrumdur. Evet, ümmet ve
Kur'ân böyle bir gurbet yaşamıştır ve yaşamaktadır. Ne var ki şimdilerde,
Kur'ân bulunduğu vadiden bize doğru yönelmiştir. Biz de bütün gücümüzle ona
yönelme sath-ı mâilindeyiz. Hatta şu anda, o sağlam kulpa elimiz hafifçe
tutunmuş gibi görünüyor. Zannediyorum bu kadarcık tutunma bile bizleri evc-i
kemale çıkaracaktır. Dolayısıyla da denebilir ki, gurbet yılları artık bir manâda
gerilerde kaldı. Ondan ayrılığın hasretli olması ölçüsünde buluşma da vuslat
gecesi gibi sevindirici olacaktır. Zira bu kadar zaman Kur'ân'dan ve onun
getirdiği nurlu mesajlardan uzak kaldıktan sonra, yeniden ona dönünce, onu çok
taze, müşfik ve her derdimize derman olabilecek mahiyette bulacağız. Evet
sanki geçici olarak ondan uzak kalmamız aşk ve iştiyakımızı daha bir artırarak
bizi, onun azat kabul etmez köleleri haline getirdi. Böyle bir buluşmada biz
Kur'ân'ı gökten yeni inmiş gibi cedid bulurken, Kur'ân da bizi herhalde öyle
semâvî bulacaktır. İsterseniz Hz. Mesih'in şahs-ı manevî olarak gökten inmesini
bu manâya da hamledebilirsiniz. Evet hem gökten masumlar ordusu, hem de
Kur'ân yeniden inmiş gibidir. Bu iki yeni şey birbiriyle bütünleşince semâvî
düşünceler sergilenecektir. Ve işte gerçek yenilik de budur! Herkesin
hecelediği yenilik de bu olsa gerek.

Eski şeylerden sadece yamalı bohça olur; ama kat'iyen yeni bir şey olmaz.
Beşer eskiden beri deneyip durduğu beşerî sistemlerden böylesine yamalı bir



bohça edinmektense, bir de her zaman yeni ve taze kalabilmiş İlâhî sisteme göz
atması onun ufkunu açacak ve insanlığa yararlı olacaktır.



Beklenti Üzerine
Gurur ve çalım, insanın içine imânın girmesine manidir. İmanın girmesine

mani böyle menfi bir tavır, elbette ki hizmet etmeye ve uzun süre kudsî bir
hizmet içinde bulunmaya da manidir.

İslâm'a hizmette temsil keyfiyeti, Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına bağlıdır. Siz
çok kabiliyetli olabilirsiniz; ama Cenab-ı Hakk bu misyonu bir başkasına takdir
buyurmuşsa, elinizden hiçbir şey gelmez.. Onun için ilmine, beyân gücüne veya
bir başka meziyetine bakıp da beklenti içine girenler, hep aldanmışlardır.

Bu hususa bir misal olsun diye arz edeceğim: Bediüzzaman'ın döneminde
çok güçlü âlimler, kâmiller vardı. O ise, şarkın yalçın kayaları arasından kalkıp
İstanbul'a gelmiş ve Türkçe'yi de sonradan öğrenmiş biriydi. Ama Cenab-ı
Hakk, belli bir misyonu ona yüklemiş ve o dönemdeki emsalinin çok üstünde
ona hizmet etme imkânı bahşetmişti.

Zira Bediüzzaman, ihlasla, samimiyetle hizmet etmiş ve hayatının hiçbir
döneminde iddia ve beklentiye girmemişti.



Belkıs'ın Firasetini Ölçmek İçin mi?
Zayıf veya kuvvetli, yorumlardan biri sayılabilir. Bence bunu daha farklı

anlamak da mümkündür. Bir kere burada anlatılan şeyler o günün mantığı
içinde mütalâa edilmelidir. Şimdi, âyette O'nun tahtını tanınmaz hale getirin
bakalım tanıyabilecek mi, yoksa tanımayacak mı?' deniyor. Buradaki 'Hidayet'
kelimesini mücerret bir 'tanıma' şeklinde anlamak doğru olmaz. Çünkü, siyak
buna uygun değildir. Belki değişiklik yapılan taht, yeni bir taht mı yoksa eskisi
mi? Bunu anlamak için Belkıs'ın firasetini ölçmüş olabilir. Ancak asıl mes'ele
bu da değildir. Burada esas olan, şu olsa gerek: Bir putperest veya güneşe
tapan bir kadın düşünün, böyle bir kadın kendine nasıl bir taht düzenler?
Herhalde, tahtına güneş şekilleri yapar, mabutlarının timsallerini işler, yıldız
ve ay şekilleriyle süsler vs.. İşte Süleyman (as) böyle bir taht üzerinde
değişiklik yapar ve o tahtı hidayete hazırlayıcı şeylerle donatır. Zaten Kur'ân-ı
Kerîm'de de Süleyman (as) o tahtta herhangi bir ziyadelik veya eksiklik yaptı
denmiyor... Sadece 'Nekkiru leha arşeha' deniyor. Yani 'Tağyir edin,
tanınmayacak hale getirin' diye emrediyor. Böyle olunca yapılacak iş nedir?
Tahtı, Şeâir-i İslâmiye ile donatmaktır. Bu da putperestliğe âit alâmetleri,
timsalleri ortadan kaldırmakla olur. Ondan sonra da bakalım tahtı görünce
verilen mesajı alarak hidayete erecek mi, ermeyecek mi? Tabii, Belkıs tahtı
görünce hidayete eriyor. Çünkü o da selim bir fıtrata sahiptir.

Evet oldukça zeki ve geniş fikirli bir kadın olan Belkıs daha tahtı görür
görmez, taaccübünü saklayamamış, verilen mesajı hemen almış, putperestliğin
bâtıl bir yol olduğunu kavramış ve tevhide yönelmiştir.

Şüphesiz o da bir insandı ve fıtratı da, kâinâttaki vahdaniyete âit mesajları
alabilecek bir mahiyette idi. Ancak, Saba Melikesi, temiz fıtratı, zekası ve fikri,
basiret ile de destekli olmasına rağmen, daha önce hidayete erememişti. Çünkü
putperest bir kavim içinde neş'et ettiğinden, o toplumun bâtıl inançlarına göre
yetiştirilmişti. Bu da onun daha önce karşılaştığı vahdaniyete âit mesajları
değerlendirmesine mani olmuştu.



Benliği Terketme
Benliği ve benlik buudlu şeyleri terketmek çok önemlidir ve önemine binaen

de üzerinde ne kadar durulsa yeridir. Zira kâmil insan olabilmenin birinci şartı
budur. O ise, insan olmanın yegane gayesidir. Şeytan benlik ve enaniyet
sebebiyle huzurdan kovulmuştur. Her halde, onun huzurdan kovulmasını netice
veren şeyler, insanın huzura kabulüne sebep olacak değildir. Halbuki kâmil
insan olma, Cenâb-ı Hakk'ın huzur-u hassına kabul demektir. İlim, irfan elde
edilen mertebeye sadece buud kazandırabilir. Yoksa, bizzat manevî mertebe
kazandıramaz. Zannediyorum ilmine irfanına güvenip caka satanlar, ahirette bir
çobandan farksız olarak haşrolacaklardır.



Berzahî Varlık İnsan
İnsanın fizyonomik yapısını meydana getiren her uzuv, tek başına bir harika

ve uzman araştırmacıları hayret ve dehşete düşürecek çapta bir sanat
abidesidir. Ama insan sadece fizyonomik yapıdan ibaret değildir. Onun bir ruhî
yapısı; sır, hafî, ahfa gibi latifeleri vardır ki, o, bu yönüyle ve fizyonomik
yapısıyla, kıyas kabul etmeyecek ölçüde harikadır. Bu hususiyet sadece insanda
vardır. Zira o, bünyesinde hem buraya hem de öteye âit mekanizmaları taşıyan
tek berzahî varlıktır.. ve Allah'a halife olabilme mevkiinde yaratılmıştır.



Bid'at-ı Hasene Tabiri
İmam Rabbanî gibi eazim-i eimme, bid'at-ı haseneyi kabul etmezler. Ancak,

kabul eden bir hayli ulema da var. Onların tariflerine bakılırsa, bid'at-ı hasene,
aslı dinde olup, faslı şer'an formüle edilmeyen şeylerden ibaret amel demektir.
Bid'at-ı seyyie ise, hem aslı, hem de formülü dinde olmayan.

Şimdi bunu biraz daha açalım. Meselâ Kur'ân, Ey imân edenler! Allah'ı
çokça zikredin.' Acaba buradaki çokluk, nedir? Eğer Allah'ın (cc) ganiyy-i
ale'l-ıtlak olduğunu, bizim de nihayetsiz muhtaç olduğumuzu nazara alırsak,
devamlı O'nu zikredip, takdiste bulunmamız gerekmez mi? Hem meselâ,
tekrarlanması sevap olan ve aynı zamanda mesnun bulunan 'Sübhanallahi ve
bihamdihi, Sübhanallahi'l-Azim' kelimesini formüle etmişler ve demişler ki
günde 500 defa, 'Lâilâhe İllallah' kelimesini de 1000 defa tekrar etmeliyiz. Bu
adet 600-700 de olabilir. İşte Resûlullah'tan (sav) mervi olmayan âmâl ve
ezkârın formülü buna benzer şekillerde ve daha çok da ilhamla tespit
edilmiştir. Bu itibarla, bir şey sünnet-i sahihada yoksa hemen inkâra
gidilmemeli, onun sünnette bir mahmilinin bulunup bulunmamasına
bakılmalıdır. Ayrıca bu ezkârın cehrî ya da hafî şeklinde yapılması da mesnun
değildir. Biz bunları, kendi rûh hâlimiz itibariyle bazen hafî, bazen cehrî
yapmak isteyebiliriz. Tabiî, bütün bunların aslı dinde olduğu için bunlar bid'at-
ı hasene tarifine girerler. Mevlit de böyledir. Meselâ Ka'b b. Züheyr,
Efendimiz'in (sav) huzurunda O'nu övmüş ve teşvik görmüştür.. keza, Hassan
bin Sabit de teyit ve teşvik görmüştür. Mevlit de çok rahatlıkla aynı şekilde
mütalâa edilebilir. Belki formül olarak aslı yoktur denebilir. Ama, dinde hiç
yeri yoktur, denmez. Ne var ki, bu güzel âdette işi ticarete döküp, yozlaştıranlar
me'sul olurlar. Zaten ticarete dökülürse, bunların değil mevlit okumaları,
Kur'ân okumaları bile tasvip edilemez. Zira Kur'ân, böyle ağızlarda renk
kaybına uğrar ve tesirini yitirir.



Bilerek Yanlış Yapanlara Ne Demeli?
Mollanın biri yanında büyük bir kasatura taşıyormuş. "Neden bu?" diye

sormuşlar. Kitaplarda bazı yanlışlar oluyor, kazımak için demiş. "Pekala bu
kadar büyüğüne ne lüzum var?" deyince de: "Bazen o kadar büyük yanlışlar
oluyor ki, bu bile kâfi gelmiyor" cevabını vermiş. Yanlışsız, hatasız insan
yoktur. Ancak bazılarının bilerek ve kasten bir yanlış üzerinde iki asır ısrar
etmelerine akıl erdiremiyorum...



Bin Kadar Bir Bir
Meşrepler arasında temel mes'elelerde ve usûlde farklılık olmak şöyle

dursun, birleşilen noktalar da bir değil bindir. Tevhid, Nübüvvet ve Haşir'de
ihtilâf var mıdır? Meleklerin ve cinlerin varlığı husûsunda ihtilâf var mıdır?
Kitabımız ve kıblemizde ihtilâf var mıdır? Namazın, zekâtın, orucun ve haccın
farziyetinde, hatta namazların rek'atlarında, zekâtın miktarında ve kimlere
verileceğinde ihtilâf var mıdır? Sonra, vatanımız, tarihimiz, harsımız ve
bayrağımız bir; dinimize, imânımıza, vatanımıza ve istiklâlimize göz diken
hasımlarımız dahi bir değil midir? Dünyanın dört bir köşesinde minarelerden
yükselen ezanımız bir, ideal ve mefkûremiz bir.. evet, bin kadar bir bir...



Bir Anekdot ve Biz
Pascal, bir vecd ve aşk insanıdır. Fakat bizim kadar tâli'li değildir. Bir

mütefekkirimizin dediği gibi o, son anda vapuru kaçırmıştır.' Evet, Hz.
Muhammed (sav) limanına kadar yanaşmış, ancak kendini o nurdan kucağa
atamamıştır. Bu ayrı bir mevzu. Benim üzerinde durmak istediğim ise, tamamen
bize âit bir mes'eleye, onun başından geçen bir hâdiseyi tavzih unsuru olarak
kullanmaktan ibaret.

Kendisi anlatıyor: 'Bir faytonun içinde Ren nehrine doğru gidiyordum. Atlar
birden gemi azıya aldılar. Kurtulmam mümkün görünmüyor. Nehrin içine
yuvarlanmam âdetâ mukadderdi. Birden beklenmedik bir hâdise oldu. Atlar
arabadan koptu, nehire uçtu ve ben sanki iki nuranî el sayesinde, arabamla
beraber nehrin kenarında kaldım.'



Bir Anekdottan Alınacak Ders
Damat Efendi lakabıyla meşhur Mecmeu'l-Enhür sahibi Muhammed b.

Süleyman, talebelik günlerinden birinde, gece yarısı, mum ışığı altında ders
çalışmaktadır. Bir ara kapı çalınır. Açar. Karşısında bir genç kız durmaktadır.
Yolunu kaybettiğini ve ortalıkta başkaca da bir ışık görmediği için buraya
geldiğini söyler. Molla, onu içeriye alır. Sonra da kendini yine dersine verir..
verir ama, sabaha kadar ara sıra elini, yanan mumun üzerine tutmayı da ihmal
etmez. Evet sabaha kadar bunu pek çok defa tekrar eder. Gün ışıdıktan sonra
genç kız oradan ayrılır. Evine döner. Burası Osmanlı vezirlerinden birinin
sarayıdır. Ve bu genç kız da, o vezirin kerimesidir. Saray halkı, ona geceyi
nerede ve nasıl geçirdiğini merakla sorarlar. Çünkü bütün gece onu aramış ama
bir türlü bulamamışlardır. Genç kız başından geçenleri ve gördüklerini bir bir
anlatır. Vezir, mollayı sarayına davet eder ve niçin sabaha kadar elini yanan
mumun üzerinde tuttuğunu ve elinin yanmasına sebep olduğunu sorar. Molla:
Yolunu kaybettiği için kapımı çalan genç kızı dışarda bırakamazdım. Bu
sebeple onu odama aldım. Nefsimin desiselerine karşı koyabilmek için de,
elimi ara sıra mumun bana cehennemi hatırlatan alevi üzerine koydum. Ve
böylece yanlış bir şey yapmaktan kurtuldum.

Esasen, her haram kapımızı çaldığında, bize âit davranış şekli de işte böyle
olmalıdır. Zaten, her haramın zehirli bal olduğu da bilinen gerçeklerden değil
mi? İnsan, geçici ve süflî zevkleri ebedî ve ulvî cennet zevkine tercih
etmemeli...



Bir Cennet Nimeti
Kur'ân-ı Kerîm gıll u gışş diye tabir ettiğimiz kin ve nefret gibi menfî

duyguların cennet insanlarının içlerinden giderileceğini haber verir. (Cennette)
onların altlarından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini
çıkarıp atarız.' (A'raf/43)

'Biz o cennetliklerin kalplerindeki kinleri söküp atarız. Hepsi kardeşler
olarak sevinç içinde ve karşılıklı koltuklara otururlar' (Hicr/47) âyetleri bu
meseleyi gayet sarih ve net olarak ifade etmektedir. Bu âyetlerden anlaşıldığı
üzere, cennette, kötü duygu ve düşüncelere merkezlik yapan ne kadar hassa
varsa, hepsi insandan sökülüp atılacaktır. Dolayısıyla da insanlar, cennette,
başkalarına karşı kin ve nefret duymayacaklardır. Zaten aksi olsaydı orası
cennet olmazdı. Zira bir insanın öfkeleneceği zaman halim-selim olması, nefret
duyacağı zaman içinin sevgiyle dolması, hırs duygusunun gerildiği ve insanın
bütün benliğine hakim olduğu bir zamanda onun müstağni kalması imkân
sınırlarını zorlayacak kadar çetindir. Nitekim dünya hayatında yaşadığımız
bütün menfî durumlar buna açık birer örnektir. Demek ki bu, bizim irâdemizi,
tasavvurlarımızı, gayretimizi ve gücümüzü aşan bir mazhariyettir ki, doğrudan
doğruya Cenâb-ı Hakk'ın bir lütfu ve bir cennet nimeti olarak anlatılmaktadır.
Bir yönüyle de bu hal, insanın melekleşmesi, beşerî garizalardan kurtulup
ruhanileşmesi manâsına gelir. Böyle bir hâli kazanmak ise kolay olmasa gerek.

Esasen meseleye şöyle bir nükteyle yaklaşmak da mümkündür. Kur'ân-ı
Kerîm: 'Ve onların kalplerini birbiriyle uzlaştırdı. Sen yeryüzünde bulunan her
şeyi verseydin, yine onların kalplerini te'lif edemezdin Allah'tır ki onların
arasını buldu ve uzlaştırdı. Çünkü O, daima üstündür, hüküm ve hikmet
sahibidir.' (Enfal/63) buyurur. Halbuki, yukarıdaki âyette de geçtiği üzere,
mü'minler cennette, karşılıklı koltuklarda beraberce ve bir arada oturacaklar.
Her iki ayeti bir arada manâlandıracak olursak, belki cennette de insanlar, kin
ve nefreti potansiyel olarak içlerinde taşıyacaklar ama, Cenab-ı Hakk'ın
lütfuyla, bu kin ve nefretin açığa çıkmasına meydan verilmeyecektir ki, bu da
cennete âit bir nimettir.

Kanaatimce, konuya bir yaklaşım şekli de şu olmalıdır: Dünya ahiretin bir
tarlasıdır. Buradaki müspet ibadetler ahirette, keyfiyetlerini bilemeyeceğimiz
şekilde müspet neticeler doğuracağı gibi buradaki negatif görünümlü ibadetler
de yine orada müspet neticeler doğuracaktır. Meselâ, nasıl namaz, oruç, zekat



ve hac gibi ibadetlerin bir cennet nimeti olarak karşımıza çıkacağı söz
konusudur öyle de çekilen sıkıntıların, ızdırapların, hastalıkların da birer
cennet nimeti olarak bize bahşedileceği her zaman düşünülebilir. Nitekim,
Allah Rasûlü'nün açlık sebebiyle oturarak namaz kıldığını öğrenen ve bu
yüzden gözyaşı döken Ebu Hureyre'ye, Efendimiz 'Ağlama ya Eba Hureyre, bu
dünyada açlık çekenler ahirette açlık elemi duymazlar' mukabelesinde
bulunmuş ve yerinde açlığın da ibadet sevabı kazandıracağına dikkatleri
çekmiştir. Bir insanın şehevî arzularına karşı koyup iffetli olmaya çalışması,
meşru zevk ve lezzetlerle iktifa edip harama girmemesi ve bedenî isteklerini
ma'kul ölçüler içinde devamlı frenlemesi, cismanî buud ve derinlikleriyle, o
insanın karşısına cennette hep birer nimet olarak çıkacaktır. Tohum burada
atılır. Başaklar orada devşirilir. her şey buğdaylar gibi burada değirmene
dökülür, orada ambarlarda muhafaza edilen un halinde karşımıza çıkar. Her
uhrevî varlık burada yaratılır, orada onlara hayat üflenir. Güzelliğe esas teşkil
edecek malzemeler burada ambalajlanır, orada ise bu ambalajlar teker teker
açılır ve muhteşem, müdebdeb, göz kamaştıran bir hayatın parçaları haline
gelir.

Aynen öyle de, insanlar burada kin, nefret, haset gibi kalbî hastalıklarına
karşı savaş verir belki bazen yenik düşer, bazen galebe çalarlar, ama,
yılmadan, usanmadan, hep bu kavgalarına devam ederler ise, ahirette de,
böylesine kötü duyguların kalplerinden silinmesi şekliyle mükafat görürler.
Ancak onlar da bilirler ki, bu duyguların kalplerinden silinmiş olması onlara
Cenab-ı Hakk'ın engin rahmetinin bir tezahürüdür. Yoksa dünyada yakından
tanıdıkları ve karşılarında bazan aciz kaldıkları bu duyguların kendilerine
bakan güç ve iradeyle ortadan kaldırılmış olması imkânsızdır.

Evet, kudret yurdu olan ahirette, her nimet insana 'Allah' dedirttiği gibi, bu
nimet de yine insanlara Allah'ı hatırlatacak ve 'Allah' dedirtecektir. O Allah ki,
kendisini bize 'Rahman ve Rahim' olarak tanıtmaktadır. Bir hadisin de işâret
ettiği gibi, dünyada O'nun rahmetinin ancak yüzde biri tecelli etmektedir.
Geriye kalan kısım ise, bütünüyle ahirette tecelli edecektir. İşte böyle bir
tecelli ile cennet ehlinin kalplerinden kin ve nefret duyguları silinecek ve onlar,
her şeyleriyle insan olarak kalmakla birlikte âdetâ melekleşeceklerdir.

Burada son bir mülahazayı da arz etmeden geçemeyeceğim. Nice insanlar
vardır ki, maddî açıdan mutluluk adına her türlü imkâna sahiptirler. Fakat
içlerinde kendilerini rahatsız eden herhangi bir sebeple, hakiki huzur ve
mutluluktan her zaman mahrumdurlar.



Aynen onun gibi, insanlar, altlarından ırmaklar akan, her türlü konfor ve
rahatın mevcut olduğu bir cennette dahi olsalar, eğer içlerinde kendilerini
rahatsız edecek bir duygu, bir endişe var ise, orası onlara hususî bir cehennem
olacaktır. Yani insan cennette olabilir, etrafında huri-gılman bulunabilir fakat
kalbi sürekli huzura açık ve huzursuzluğa götürücü sebeplere kapalı değilse, o
insan yine rahatsızlık duyabilir. Halbuki insanın rahatsızlık duyduğu yer cennet
değildir. Öyleyse insanın bulunduğu mekânın cennet olması ne ölçüde önemli
ise, o insanın iç dünyasının cennete göre ayarlanmış olması da o derece
önemlidir ve hamd edilmesi gereken en büyük nimet de işte budur!



Bir İtiraf
Eğer İslâm'ın zatî güzellik ve cazibesi, Kurân'ın da gönüllere hayat üfleyen o
altın nefesi olmasaydı, bizim bugünkü eksik ve kusurlu temsilimizle, bu yüce
da'va ve mukaddes emanetin hal-i hazırdaki noktaya ulaşması mümkün değildi.



Bir Kısım Zatlar Rakamlar Üzerinde Durarak Şu
Tarihte Şöyle Olacak, Bu Tarihte Böyle Olacak

Diyorlar
Evet, bu işin bir kısım mukaddimeleri vardır. Her şeyin mukaddimesi olduğu
gibi... Ancak işin başlangıcı, merkezde küçük olarak başlar da çevrede büyük
bir daire oluşturur. Meselâ Peygamber Efendimiz (sav) dünyaya gelmezden
önce bütün kahinler kehânetlerine dayanarak: "569'da bir nur çıkacak, cihanın
şarkını garbını nura gark edecek" diyorlardı. Ama o nur 569 değil de 40 sene
sonra çıktı. Fakat dedikleri yine de doğruydu. O tarihte tarlaya bir tohum
atılmıştı ve bunun meyveleri 40 sene sonra zuhûr edip cihanları aydınlatacaktı..
Hem meselâ yine Bediüzzaman Hazretleri doğmazdan önce, şarktaki büyük
ulemâ ve evliyâ, "873 de bir nur çıkacak ve bu nur tâ Avrupa kapılarına kadar
gidecek" diyorlardı. Ama o nur bu tarihten 40-50 sene sonra o da yine belli
ölçüde çıktı. Evet tohum o tarihte atılmıştı ama meyveleri sonra zuhûr edecekti.
100 bunca seneden sonra o nur henüz Avrupa kapılarından yeni yeni içeriye
girmeye başladı. Tohumla meyveyi birbirine karıştırmamak lazımdır.
Karıştırılırsa bundan yanlış anlamalar çıkar. Keza bir Hocaefendi 80'li yıllarda
bir vaaz esnasında "Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Komünist Rusya yıkılacak"
dediğinde kendisine: "Bu ne demek?" diye sordular. Söylenen şeylerin bir
kısım mukaddimeleri vardı, onlardan bu hâdiseleri okumak mümkün idi. O
sıralarda Rusya kaynıyordu. Azerbaycan, Dağıstan, Türkistan vs.. mücadele
içerisinde idiler. Bütün bunlar sistemin çökeceğinin belirtileri idi. Günü
gelince her şey -biiznillah- ortaya çıktı. Tabiî başta dediğim gibi burada da
çekirdek ile meyve birbirine karıştırılmamalıdır.



Bir Muhasebe
İnsan her zaman gurur ve kibir esintilerine karşı duyarlı olmalı ve devamlı

murakabe, muhasebe ile nefsini ezmesini bilmelidir. Zannediyorum bunun en
kestirme yolu da, mazhar olunan bütün iyiliklerin Allah'tan geldiğini kabul,
tasdik, itiraf ve ilan etmektir. Yoksa gurur, kibir ve kendini beğenme gibi
hastalıklar bünyeye yerleşir ve bir daha da onları yerleştikleri yerden söküp
atmak mümkün olmaz.

Üstad Bediüzzaman'ın da dediği gibi, insan kuru üzüm çubuğuna benzer.
Nasıl ki o kuru çubuğun, üzümler üzerinde bir hak iddiası söz konusu değildir.
Öyle de insan, kendindeki meziyetleri sahiplenemez ve bunların kendisinden
kaynaklandığını iddia edemez.

Gurur, kendini bulamamış küçük insanlara âit bir boşluktur. Yine Üstadın
dediği gibi: Cemiyet hayatında herkesin görünmek istediği bir pencere vardır.
Boyu kısalar görünmek için ayak parmaklarının ucuna doğrularak uzun
görünmeye çalışırlar ki, bu durum esasen onların kısalığını ele verir. Boyu
uzunlara gelince onlar da görünmemek için iki büklüm olurlar. Bu itibarla
tevazu, bir büyüklük emaresi, tekebbür de küçüklük emaresi sayılmıştır. Evet
büyüklerde büyüklüğün işâreti küçük görünmek, küçüklerde küçüklüğün işâreti
de büyük görünmektir.

Basit insanlarda kompleks olur. Zaten büyüklenme de bunun bir tezahürüdür.
Halbuki inanan insanlarda aşağılık duygusu olmamalı. Aslında; bunca İlâhî
lütuflarla serfiraz mü'minde niçin aşağılık duygusu olsun ki?. Evet, bir kere o,
kendini idrak seviyesinde bir insandır. İkincisi, imân gibi bir cevhere sahiptir.
Üçüncüsü, eğer yapabiliyorsa, imân ve Kur'ân hizmetinde kendine düşen
önemli misyonu vardır. Bütün bu meziyetlerle taltif edilmiş bir insanda aşağılık
duygusu olamaz ve olmamalı. Öyleyse kibir, gurur ve kendini beğenmişlik gibi
kötü duygular da onda olmamalı.



Bir Muhasebe Sayfası
Şöhret, bakışlarımızı bulandırdı: Şehvet bir sis gibi kalplerimizi sardı.

Gurur ruhlarımızı felç etti ve benlik boynumuza kement oldu. Hasbîlik ve
başkaları için yaşama düşüncesi gönüllerimizden silinip gitti.. silinip gitti ve
onun yerini menfaat-perestlik aldı. Hepimiz benliğin tozpembe' ikliminde tıpkı
birer 'süpernova' gibi şiştikçe şiştik, sonra da kendi enkaz ve küllerimiz altında
ezilip gittik. Evet, kendini benlik anaforuna kaptıran bizler, zamanla ruh
dünyamıza o kadar yabancılaştık ki, hayatımız bütün bütün bir hezeyan oldu.
Artık, pek çoğumuz itibariyle, aydın göremez, sâlim düşünemez, menfaat
hislerinden sıyrılamaz ve diğergamlıkla şahlanamaz olmuştuk. Azgınlaşan
arzularımız, hakkın isteklerinin önüne geçmiş ve yer yer rûhlarımız, nefsânîlik
karşısında dize gelmeye başlamıştı. Ve tabiî, etrafımızı saran bu kadar sis ve
duman içinde, aydınlık yolun yolcularından uzaklaştıkça uzaklaşmış ve
nefsânîliğimizle yapayalnız kalmıştık. Daha acısı da, rûhumuz akrebin
kıskacında olduğu halde, bizler çakırkeyf, bedenî hazlara temennâ durur
olmuştuk. Gözlerimiz bağlı, karadeliklerin boy gezdiği iklimde dolaşıp duruyor
ve bunun farkında bile olamıyorduk.

Şimdilerde şayet, bir hamlede sıçrayıp özümüzü bulamaz, da'vâ
düşüncemizle bütünleşemez ve kaçırdığımız kâfileye yetişemezsek, zamanın
acımasız dişleri arasında ezilip gitmemiz mukadderdir. Aslında biz, kendimize
gelsek de gelmesek de doğruyu, güzeli, hasbîlik ve fazîleti temsil edenler,
çevrenin amansızlığına, hasımların insafsızlığına, fırtınaların şiddetine rağmen
yollarına devam etmektedirler ve edeceklerdir de. Azmin, inancın kollarında ve
Hakk'ın inayetiyle, milleti yüceltme yolunda sürdürülen bu hizmet, karanlık
ruhların ve karanlık düşüncelerin savulup gideceği âna kadar da devam
edecektir.



Bir Realite İle Yüz Yüze
Şanlı devirlerimizi bütün ihtişamıyla ihyâ edip geriye getirmek, dünü bir

kere daha yaşamak gibi imkânsızdır. Ne var ki, milletçe varlık ve bekâmız, bu
muhteşem devirlerle çok alâkalı ve içli-dışlıdır. Bu itibarla da bizim ona karşı
lakayd kalmamız mümkün değildir.

Bu önemli hususu çok iyi bilen düşmanlarımız, dünden-bugüne, bize olan
düşmanlıklarını bütün bir tarih boyu bizi ayakta tutan hayatî dinamikleri yıkmak
ve millete, millet rûhunu unutturmak istikametinde teksif etmişlerdir.



Bir Şok ve Ardından Gelen Yapılanma
Batı'nın, bir Rönesans ve sanayi inkılâbı, daha sonra da kapalı bir teknolojik

hareketi gerçekleştirdiği dönemlerde, İslâm dünyasını Osmanlı Devlet-i
Âliye'si temsil ediyordu. Sadece İslâm dünyasına değil, Osmanlı büyük ölçüde
insanlığın kaderine de hakim idi. Şokun tesirinde kalma biraz da şok
hâdisesinin duyulmasına ve hissedilmesine bağlıdır. Sanayi inkılabı ile bir
manâda Batı, bize dişini gösterdi ve aynı zamanda dünyayı sömürme yoluna da
girdi. O, bu yolla zengin olmaya başlayınca da, biz kendi dünyamızın belli
dinamiklerini harekete geçireceğimize, aksine duyguda, düşüncede bir
fakirleşme süreci yaşamağa başladık. Sanayi inkılâbında bizde yaşanan şok,
Rönesansın gerçekleştiği dönemde hissedilseydi, belki de bizim için
toparlanma imkânı olabilirdi. Bilindiği gibi Batı o güne kadar gerek
Greklerden ve gerekse Roma ve Hıristiyanlıktan aldığı esasları, dinamikleri bir
araya getirerek evvelâ o baş döndürücü Rönesansını yaşadı ve onun rûhta,
duyguda, düşüncede, ilimde, götürebildiği noktaya götürdükten sonra da, onun
üzerine sanayi inkılâbını kurdu. Biz ise, o dönemde henüz, bu meselelerin
rüyasını bile görmüyorduk...

Evet, şimdilerde çokça ifade edilen 'Yeniden yapılanmayı' o gün henüz
anlayacak durumda değildik. Keşke bugün bir şeyler anlayabilseydik! Elbette
bunun, sosyal, ekonomik, psikolojik ve daha değişik sebepleri vardı ancak,
sanıyorum o gün biz, daha önce gerçekleştirdiğimiz zaferler ile mahmur
yaşıyorduk ve o eyyamullah ile dünya durdukça karşımıza çıkacak herhangi bir
gücün olabileceğine ihtimal vermiyorduk. Tabii, biz böyle yerimizde saymayı
yürüyüş zannettiğimiz dönemde Batı çifte adım atarak sürekli arayı açıyordu.

Sanayi inkılâbı, Rönesansın geliştirdiği tecrübî ilimlere dayandı. Bu
dönemde pozitivizm ve aklî ilimlere olduğundan fazla önem verildi. Vakıa,
dünya bir ölçüde gidip koyu bir maddeciliğe saplandı ama, eşya ve hâdiseleri
de öyle bir hallaç etti ki, o güne kadar bilinenlerin pek çoğu altüst oldu ve işte
bütün bunlar dünyada bir şok tesiri yaptı.

Evet, bir taraftan onun icat ettiği o öldürücü, korkunç silahlar, diğer taraftan
yerin altını üstüne getirme gibi her biri bilgi ve düşünce ufkumuzu aşan keşif ve
tespitleriyle o âdetâ bizi büyüledi. Öyleki, bütün bunların karşısında, illüzyona
girmiş gibi başımız döndü, bakışlarımız bulandı. Dolayısıyla da kendi
değerlerimize karşı bir sarsıntı sürecine girdik. Tanzimat bu şokun tesiriyle



gerçekleştirilmiş bir 'vak'a-yı şer'iye'dir ve bütün zaaflarımız onunla su yüzüne
çıkmıştır. Temelde, pozitivist düşünce, Batı'nın algıladığı şekliyle bizim
değerlerimize taban tabana zıt iken, bu düşünce M. Reşit Paşa gibi pozitivist
mukallitler tarafından millet ve devlet felsefesi haline getirilmiştir. Bu itibarla
da biz, kendi değerlerimizle çelişerek kendi kendimizle kavga ederken, Batı
sürekli ilerlemiş ve biz de her türlü atılıma kapalı, atalet içinde yaşamışızdır.

Zaten, böyle kendi değerlerine karşı şüphe ve tereddüde düşen bir millet, ne
ile atılım yapacaktı ki? Ayağını nereye basacak? Yenilik düşüncelerinin
temeline ne koyacaktı? Evet bu apaçık baş aşağı gitmek demekti. O kadar ki
birçok entelijansiyamız, 'acaba İslâm'ın nesi eksik? Kurân'ın va'dettikleri yanlış
mı?' demeye başladı. Pek çok kimse:'Biz yeryüzü mirasçıları isek şayet -ki
Kur'ân öyle buyuruyor- bu zillet neden?' diyordu. Biz her yerde bozguna
uğrarken karşı taraf silah ve askerî gücüyle, servet ve geniş imkânlarıyla
üstünlüğü daha çok eline geçiriyordu. Gün geldi harp tazminatlarını dahi
ödeyemez hale geldik. Bu da kendi değerlerimize karşı bizi bütün bütün sarstı.
Birinci Meşrutiyet'e doğru gelirken devletin bünyesinde dünya kadar dinsiz
vardı. Evet ilim ve teknoloji öğrenmek için Batı'ya, hususiyle de Fransa'ya
koşan binlerce genç oradan dinsizlik ithal etmekten gayri bir şey yapmadılar.
Ne ilim-irfanla uğraştılar, ne de teknolojiyle. Orada sırf, aşağılık kompleksi
içinde sefalet hayatı sürdüler. Yahya Kemal diyor ki: 'Ben Paris'te öyle
insanlar tanıdım ki, sırf Parisli olmak, Paris'te kalabilmek için işportacılık
yapıyordu.' Yani okuma ve tahsil için Avrupa'ya gidenler orada kendilerini
sefahete salıyorlardı ki, bu da Batı'nın bizim için aldatan bir put haline gelmesi
demekti. Bütün kriterler onlardan alınıyor ve her şey ona göre ayarlanıyordu.
Tabii bunlar yapılırken de aydınlarımız körü körüne, her gün biraz daha
Batı'nın kulu ve kölesi haline geliyordu.

Evet, sanayi inkılâbı bizde, işte böylesine, çift yönlü fakat zıt istikamette
şoklar meydana getirmişti. Oysa ki, böyle bir durumda kendimize gelip,
değerlerimize sahip çıkarak toparlanabilirdik. Ama ne gezer.. kendimize çeki
düzen vereceğimize, şokun te'siriyle iyiden iyiye şirazeden çıktık ve bütün millî
değerlerimizi altüst ettik. O günkü şokun uzantıları günümüzde de hâlâ devam
etmektedir. Bizde komünizm ve evolüsyon uzun müddet devlet felsefesi haline
geldi. Ve bugün hâlâ, bazıları için Batı ebedî mihrap durumundadır.

Bu arada, son zamanlardaki bir kısım değişiklikleri de kulak-ardı etmemek
icap eder. Evet şu son yarım asır ve bilhassa son çeyrek asır içinde millî ve
manevî cephede de bir yenilenme ve bir dirilişten söz edilebilir ve kendi
değerlerimiz üzerine yeniden bir yapılanmanın var olduğu söylenebilir. Evet,



rûhta, gönülde, histe, duyguda, düşüncede ve letaifte yenilenmeye başladığımız
bir vakıadır. Şair-i şehirimizin de ifadesiyle 'Ebed bizimdir, elbet bizimdir' ve
bu yepyeni ve ter u taze bir yapılanmadır.



Bir Tarihî Yanılgı
Tanzimat ve onu takip eden dönemlerdeki fermân ve kanunnâmeler, kuru bir

taklit anlayışı içinde hazırlanmış ve hazırlanırken de "Düvel-i Muazzama"ya
şirin görünmeden başka bir hedefi olmayan bir kısım basit mazbatalardan
ibaretti ve bunlar hazırlanırken kat'iyyen toplumumuzun temel yapısı hesaba
katılmamış ve bu kanunnamelerin getirdikleri, götürecekleri hiç mi hiç
düşünülememişti. "Gülhane Hatt-ı Hümayunu" o tantanalı, depdebeli üslubuyla
okunurken, halk kitleleri şöyle dursun, bu tumturaklı kelimelerden, cümlelerden,
devlet ileri gelenleri bile pek bir şey anlamamıştı.. anlamamıştı ve her şey bir
şehrayin şatafatı içinde, gözleri kamaştırmasıyla sönüp gitmesi bir olmuştu.



Biz ve Onlar
İslâm tek millet olduğu gibi küfür de tek millettir. Ancak küfrün tek millet

oluşu sadece İslâm'a olan düşmanlıkları cihetiyledir. Yoksa vahdet manâsına
onlar arasında da birlikten söz edilemez. Kur'ân bu hakikate işâretle "Sen
onları bir topluluk olarak görürsün, halbuki kalpleri bölük pörçüktür."
(Haşr/14) buyurmaktadır. Kâfirlerin hepsi ayrı bir şeyin kâfiridir. Totemleri de
birbirinden çok farklıdır. Ama hepsinin de İslâm'a karşı amansız bir hıncı
vardır. İşte bu hınç ve intikam tutkusudur ki, onları bize karşı birleştirmekte ve
belli bir hedef etrafında bir araya gelmelerini temin etmektedir. Bunlara karşı
mukabelenin tek çaresi ise, potansiyel olarak zaten mevcut olan birlik,
beraberlik ve vahdet dinamiklerini kullanmamızdır. Biz bunu temin ettiğimiz
takdirde karşımızda hiçbir beşerî gücün dayanması mümkün değildir...



Bizim İçin Mihenk
Bazen hisler, hevesler fikir suretine girer ve bizleri aldatabilirler. Onun için

her düşünce ve fikrimizi, önce mihenge vurup değerlendirmemiz, sonra tatbike
sunmamız icab eder. Bizim için mihenk bellidir.. evet mihenk, Kitap'tır,
Sünnet'tir ve cumhûr-u ulemânın dedikleridir.



Bozgun
Bozgun kötüdür. Bana göre ölmek, bozgun yaşamaktan daha ehvendir. Bizde

Viyana kötü bir çığırın başlangıcı sayılır. Zannediyorum, ondan sonra
bozgunlar birbirini takip edip durmuştur. Bir yönüyle, koskoca Devlet-i
Âliye'nin bitip tükenişine ilk adım olmuştur bu ilk bozgun. Keşke o gün, Ordu-
yu Hümayun'un başındaki kumandanından son neferine kadar herkes, teker teker
kellesini verseydi de ordumuz bozgunla tanışmasaydı. Zira o zaman, arkadan
gelenler kaçmayı değil yerinde ölmeyi öğreneceklerdi.

Yerinde ölmeyi bilmek, hür yaşayabilmenin en büyük garantisidir. İslâm
âlemi bu irfandan mahrumiyetin cezasını, hürriyetinin elinden alınmasıyla çok
acı ödemiştir. Evet, hürriyet garantisi olmayanların, yaşama garantisi de yoktur.
Bu, ferd için de böyledir, toplum için de.



Böbrek Rahatsızlığımın Hatırlattıkları
Bugünlerde böbreklerimde küt bir ağrı var. İhtimal 70'li yıllardaki

hastalığım tekrar nüksetti veya edecek. Ama Allah'ın bize ihsan ettiği lütuflar
karşısında bunların hiç mi hiç önemi yok. Evet, nerede var böyle hizmet?
Nerede var, böyle güzel arkadaşlar? Nerede var, bunca engellemelere rağmen
devam eden ve yürüyen Allah adına bunca güzel iş..?

Evet, ağrı, sancı.. vs. hiç önemli değil. Önemli olan yaratılış istikametinde
hayatımızı geçirebilmek. Rabbim bu çizgiden bizi son nefesimize kadar hiç
ayırmasın.. Amin!



Bu Millet
En zor anlarda ve başkalarının bitti, tükendi dediği demlerde dahi bu millet,

beklenenlerin çok ötesinde silkinip kendine gelmiş ve rûhunda meknî
dinamiklerle hep şaha kalkmasını bilmiştir. O kadar ki, Gibbi ve Romanti gibi
Batılı düşünürler onun hakkında şu tarihî sözü söylemişlerdir: 'Milletlerin
müdafaadan ümitlerinin kesildiği yerde onların taarruzu başlar.'

Yeter ki, milletimizi ayakta tutan rûhî dinamikler korunsun; tarih şuuru, inanç
ve akideyle birleşerek içtimaî bir şuur meydana gelmiş olsun.

Dost-düşman şunu iyi bilsin ki; asırlarca İslâm'a bayraktarlık yapmış bu
necip millet ve İslâm âleminin son karakolu bu kudsî ocak asla yıkılıp yok
edilemeyecektir. Rahmeti Sonsuz'un o engin rahmetinden bunun böyle olmasını
ümit ediyoruz. Ve O'ndan, bizi ümitlerimizde yalancı çıkarmamasını diliyoruz.



Bu Yolun Kaderi
İnsanlığa hizmet düşüncesini taşıyan herkes, vazifenin kutsi, seferin uzun,

yolların da yokuş olduğunu ve bu yolda, çeşitli şirretliklerle karşılaşılacağını,
her köşe başında ölümle burun buruna geleceğini, bir cânî, bir serseri gibi
hakarete uğratılacağını; hatta çok defa insanca yaşama haklarından mahrûm
bırakılacağını bilip, bu kutsiler yoluna öyle baş koymalıdır. Yoksa, bir kısım
çilesiz ham ruhların, çok ehemmiyetsiz sıkıntı ve mahrumiyetlerinden ötürü, yol
ve yön değiştirme ihtimalleri vardır.



Bundan Tabîî Ne Olabilir?
Her milletin, asırlar boyu varlığını borçlu bulunduğu değerlere saygı

duyması ve onları, yerinde ta'zim, yerinde de hasretle anması gayet tabiîdir.
Hele bu değerler, o milletin rüyaları ve hülyaları haline gelerek nesiller ve
nesiller boyu onların hatıralarında yaşanmış; iradelerine fer, rûhlarına şevk,
ümitlerine de payanda olmuşsa...



Büyük Kahramanlık
Ebedî varlığa ermek için, ölüp ölüp dirilmek ne zevkli!. Her hırpalanışı bir

tenbih sayarak silkinip kendine gelmek ne hoş!. Binbir bâdire içinde ümidini
koruyarak, geleceği kucaklamak ne büyük kahramanlıktır!



Can Hulkuma Gelmeden
İnsan ölüm anında şuuraltına yerleşmiş düşüncelere göre hareket eder. Nice

insanlar vardır ki, ölüm anında neler neler sayıklayarak ölmüşlerdir.! Onun
için, inanılacak şeylere, can hulkuma gelmeden önce inanmak ve bunu bir şuur
hâline getirmek çok önemlidir. Aksi halde, o imânın insanı kurtarması, başka
bir ifadeyle kurtarıcı imân olması bir hayli zordur.

Herkes, son anında ve daha sonrasında kendi seviyesine göre, bir hayli
keşke' diyecektir. Keşke imân etmiş olsaydım. Keşke imânımla ayne'l-yakîn
mertebelerinde seyr ü seyahat edebilseydim. Keşke hakka'l-yakîn'e
ulaşabilseydim.. Keşke bütün doğruları vicdanımda duyup yaşayabilseydim..!

Evet, 'keşke'ler çok.. ve Kur'ân, pişmanlık dolu böyle 'keşke'lere işâretler
eder (Furkan/28). Ama bu makamda söylenecek 'keşke'lerin insana faydası
olmayacaktır. O tefekkür burada yapılmalı ki, bir fayda versin ve orada
menfaati dokunsun.



Cemaat ve Cemiyet
Cemaat ve cemiyet kavramlarının ifade ettikleri manâlarda bir kısım

farklılıklar söz konusudur.

1) Cemaat, aynı duygu ve düşünceyi paylaşan fertlerden meydana gelir.
İslâm'ın cemaat anlayışında bu çok önemlidir ve üzerinde durulmaya değer.
Günde beş vakit namazda birleşme, bütünleşme bunun göstergesi olduğu gibi,
senede bir kere dünya çapındaki cemaatleşmeyi sembolize eden 'hac' da, bunun
zirve noktada bir göstergesidir.

2) Cemaate katılım, isteyerek ve insiyaklar içinde cereyan eder. Halbuki
cemiyetteki beraberlik belli bir disiplin ve programla gerçekleşir. Zaten
cemiyette fertlerin aynı duygu ve düşünceyi paylaşması da şart değildir. Çok
defa cemaatteki ülkü birliğinin yerini cemiyette menfaat birliği alır.

3) Cemaatlerde hiyerarşinin sunîliği ve soğukluğu söz konusu değildir.
Halbuki cemiyetlerde hiyerarşi bir esastır ve can simidi gibidir.

4) Cemaatlerde hasbîlik, diğergâmlık, sevgi ve hoşgörü olduğundan
ömürleri uzundur. Oysaki cemiyetler, program ve tüzükleriyle sınırlı bir ömre
sahiptir.



Cemaatte Kuvvet Vardır
İki fert, ayrı ayrı olduklarında 1'i aşamazken, yan yana gelince 11' olur. Üç

ayrı '1' yan yana geldiğinde '111'e ulaşır. Şimdi, basitçe rakam oyunlarıyla
ifade etmeye çalıştığımız bu durumu, karanlıkta elinde meş'ale tutan bir kişinin
meydana getireceği aydınlıkla, 11 ya da 111 kişinin meydana getireceği
aydınlığı mukayese ederek düşünün!. Bir hazineyi kaldırmada da aynı durum
söz konusudur. Buna bir de, pazu kuvvetinin yanında kabiliyetlerin, ilmin,
idrakin ve düşüncelerin ittifakının eklendiğini düşünün..! Ayrıca bir de, gaye ve
ideâl birliği, cehd ve azim müşterekleri de varsa, işte o zaman, gerçekten
topların sindiremeyeceği ölçüde gürül gürül ses getiren yüreklerin gücü
kendiliğinden ortaya çıkar.

Aynen bunun gibi, iç âlemlerinin, ruh ve kalp dünyalarının hayat dereceleri
çok ulvî olan ve simalarında melek çehrelerini müşahede edebileceğimiz
arkadaşların, şefkat, merhamet ve nurdan tebessümlerle süslenmiş aydın
bakışları altında ışıklaşmaların yaşandığını düşündükçe, şeytanın aldatmalarına
ve günahlarının yıkıcılığına karşı nasıl bir atmosfer içinde bulunduğumuzu daha
iyi anlarız. Bu atmosfer içinde direnç kazanacak olan zayıf kalp ve
iradelerimizin, fer ve kuvvetinin arttığını ve zülcenaheyn, yani iki kanatlı, çift
yönlü bir kuvvete sahip olduğumuzu hissederiz.



Cibril'in Efendimizi Kucaklaması
Vahyin başlangıcında, gelen ilk 'Oku' fermanına Efendimiz (sav), 'Ben

okuma bilmem ki?' karşılığını verince, Hz. Cibril O'nu kucaklayıp sıkmıştır. Bu
ameliye Efendimizi melekutiyete hazırlamak ve O'nun bu istikametteki
isti'datlarını ateşlemek içindir. Bu gibi durumlar rüyada bile olsa, insan
uyandığında onun fizikî tesirini vücûdunda hissedebilir. Elbette, melekutiyete
hazırlanmak kolay iş değildir!..



Ciddiyet Üzerine
Ciddiyetsiz ve lâubâlî insanların, ibadetlerinde de ciddiyet yoktur. Böyle bir

insan, belki namaza durduğu zaman ciddi gibi görünebilir; fakat eğer, iç
dünyasında, kalp ve vicdanında ciddiliğe ulaşamamışsa, o sadece yıldız
görünme sevdasında bir ateş böceğidir. Uzun zaman da böyle görünebilmesi
mümkün değildir. Karakterler gizlenemez. Her insan, er veya geç karakterinin
muktezasını mutlaka yerine getirir. Meğer ki ciddiyet onda değişmeyen bir
karakter haline gelmiş olsun! Temrin ve sıkı kontrolle bu seviyeyi yakalamak
mümkündür. Eğer böyle bir temrin ve kontrol varsa olma', 'görünme'nin önüne
geçer... Aksine bir serçe uzun müddet tavus kuşu olarak arz-ı endam edemez.
Evet insan, şuurun ve zihinaltının çocuğudur. Onlardan kaçıp kurtulamaz.

Mes'eleyi şöyle toparlayabiliriz: İçte ihsan olmalı ki, dışta itkan olsun! Dış,
daima içten destek almalıdır. İnsanın iç dünyası ciddi olmalı ki, bu onun dış
dünyasına da sirayet etsin.

Hz. Ömer, hilafet makamına tavsiye edilen büyük bir sahabe için şöyle
demiştir: 'Denilen kişi her yönüyle hilafete layıktır. Ancak şakası biraz fazladır.
Halbuki hilafet, bütünüyle ciddiyet isteyen bir mes'eledir.'

İnsanları idare durumunda hilafet, ciddiyet ister de, yeryüzünde Cenâb-ı
Hakk'ın temsilcisi olma manasına hilafet ciddiyet iktiza etmez mi?

Allah huzurunda, O'nun boynu tasmalı bir kulu olma mevzuunda gerekli
ciddiyeti elde edememiş bir insan, diğer hususlarda nasıl ciddi olabilir ki?

Büyük cihadda muvaffak olan bir insanın ekseriyet itibariyle küçük cihadı
da kazanması muhakkak ve mukadderdir. Fakat, büyük cihadda kaybeden
insanın, küçük cihadda kazandığı hiç görülmemiştir. Öyleleri, iş ve hizmeti bir
yere kadar götürseler bile neticeye varmaları mümkün değildir.

Bu itibarladır ki, cihadı sağda-solda diyalektik yapmaktan ibaret görenler,
şayet anlattıklarını ne ölçüde tatbik ettiklerini kontrol etmiyorlarsa, bu takdirde
sadece vakit öldürüyor ve bir de kendilerini aldatıyorlar demektir. İçlerini zabt
u rabt altına alamamış, riyanın burnunu kıramamış, fahrı ayaklarının altında
ezememiş, başkalarına iş buyurmayı ve gösteriş yapmayı omuzlarından silkip
atamamış insanların yaptığı dış müdahaleler, huzursuzluk kaynağı olmak ve
gürültü çıkarmaktan başka bir mana ifade etmeyecektir. Öte yandan, mes'eleyi
yalnız manevî cihad şeklinde ele alıp 'Kendi kavgamı vermeden, başkalarıyla



uğraşmam doğru olmaz' diyerek bir köşeye çekilenler, çekilip nefsine derece
kazandırmayı her şeyin üstünde görenler ve dışa karşı verilen kavgaya iştirak
etmeyenler ise, en hafif ifadeyle İslâm'ı 'yogileştirme' gayretine düşmüşler
demektir.



Cihangirleri Anneler Yetiştirir
Cihangirleri anneler yetiştirir. Büyük insanları, İnsanlığın İftihar Tablolarını

hep anneler şekillendirir. Kadın kendine âit bu meziyetlerle, erkek de yine
kendisine âit kabiliyetlerle örfaneye iştirak ederse, bu bütünleşmeden cennet
ikliminin yaşandığı bir aile ve fazilet topluluğu vücûda gelir.



Cismaniyet Mahbesinde Yaşayanlar
Hayatlarını cismaniyetin dar mahbesinde yaşayanlar, dünyadan kâm alıp

dünya nimetlerinden tam istifade ettikleri gençlik dönemlerinde, bir kısım
geçici zevkler duyup tatsalar bile, hemen her zaman hicranlı ve iç içe
burkuntularla kıvrım kıvrımdırlar. Hele yaşlanıp da cismanî hazlardan
faydalanamaz hale geldikleri veya dünya nimetlerinden bütün bütün mahrum
edildikleri zaman, öyle sefilleşirler ki, doğrusu, bu halleriyle onlara acımamak
elden gelmez.



Cömertliğin Bağrında Gelişen Ufuk
Cennetin kapısını cömertler açacaktır. Dünyada o kapıya giden yolları

açmalıyız ki, yanımızda daha nicelerini o kapıya kadar götürebilelim. Bizim bu
davranışlarımızla muhataplarımız -Allah'ın izniyle- öyle bir seviyeye
ulaşacaklardır ki, bir gün Kurân'ın hükümleriyle, beşer karihasından çıkan
şeyler arasında bir tercih yapılması bahis mevzuu olduğunda, onlar, Kur'ân'ı
tercih ederek ve Rasûlullah'ı seçerek bütünüyle Allah'a ram olacaklardır.

Cennete ilk defa âlimler, vaizler veya hocalar değil, hak ve hakikatı neşr
uğruna malını ve canını hak yolunda bezleden, esnaf, tüccar ve kazanç seviyesi
ne olursa olsun, bütün cömertler, Hakk'a dilbeste civanmertler girecektir. Evet
onlar Rab'lerine fanî olan şeyler verecek ve bakiyi kazanarak ebediyete
ereceklerdir.



Çağa Uygun Yol
Dün oklar ve yaylar ne müthiş silâhlardı. Mancınıklar ve hele toplar ne

korkunç ve baş döndürücü harp vasıtalarıydı. Ama bugün, onların pek çoğunu
ancak müzelerde temaşa ediyor ve bir kısmını da fantezi kabilinden spor
aletleri arasında görüp tanıyoruz.

Bugün silâhlar değişiyor; silâhların değişmesi ölçüsünde korunma şekilleri
de değişiyor. Artık kurşun geçirmesin diye kalın zırhlar giymeye gerek yok.
Kurşun geçirmeyen ipek inceliğinde yelekler var.

İşte müceddid de, manevî sahada bunu belirleyen insan demektir. Mes'eleyi
bulunduğumuz çağ açısından değerlendirecek olursak, insanlar alabildiğine
madde ile içli dışlı olmuştur. Evet, insanlar dünyaya o denli dalmıştır ki; âdetâ
ukbaya karşı bütün bütün dalgınlaşmış gibi bir halleri var. Şimdi taarruz
silâhları önceki asırlara göre çok değiştiği gibi, tahassun (sığınma, korunma)
şekilleri de elbet değişmelidir.

Dünyayı, ukbayı, kendini ve neticede terk-i terk mesleğinin günümüzde
tatbiki bir hayli zorlaşmıştır. Benliği pompalana pompalana şişirilmiş
insanları, birden böyle ulvî bir zemine çekmek, onlar için muhali teklif
manâsına gelir. Bu sebepledir ki, dünün bu en geçerli yolu günümüzde mutlaka
yenilenmelidir. Bu o yolu kabullenmeme manâsına da gelmez. Sadece
insanımızın o yolda gitmeye ve fiilen o yolu temsile bile tahammülü olmadığını
görmek ve sezmek demektir. İşte, günümüzde teklif edilen alternatif yolu böyle
bir anlayış içinde ele almak gerekir. Bu yeni yol: Acz, fakr, şefkat (şevk), şükür
ve tefekkür yoludur.

Şimdi isterseniz mes'eleyi biraz daha açalım:

Acz, insanın Allah karşısındaki acizliğini idraki, kabulü ve ilan etmesidir.
Kâinâttaki umumî tasarrufu, çağın ulaştığı ilim ve teknik perspektifinden
seyreden insan, neticede kendisinin hiçliğini ve Cenab-ı Hakk'ın havl ve
kuvvetini görür, müşahede eder. Ancak, bu bir seviyedir, böyle bir bakış
seviyesini de insan kendi kendine elde edemez. Eğer günümüzde, Risale-i Nur
ve benzeri eserler, kâinâtta bütün tasarrufun Allah'a âit olduğu hakikatini,
böylesine açık-seçik önümüze sermiş olmasalardı, bizler hiçbir zaman acz-i
mutlak şuuruna ulaşamazdık.

Evet, şayet bizim önümüze böyle bir ufuk açılmamış olsaydı, ne biz ne de



başkaları Acz-i Mutlak' hakikatini kavrayamaz, dolayısıyla da böyle bir
düşünce hep havada kalırdı. Halbuki şimdi ulaşılan nokta itibariyle, mutlak
acizliğimizi, hem de bütün benliğimizle duyuyor ve kabul ediyoruz.

'Fakr-ı mutlak' sermayesi olmamak demektir. İnsan kendisine bakan yönüyle
bir 'hiç'tir. İradesi hiçtir, benliği hiçtir manevî sermayesi ise ona ahirette
verileceklere kıyasla hiç ender hiçtir. Ama o insana, öyle bir kredi kartı
verilmiştir ki, o, kendisine verilen bu kredi kartı ile en zenginlerin bile
teşebbüs edemeyeceği yatırımlara teşebbüs eder ve hiç kimsenin
yüklenemeyeceği vazife ve sorumlulukları yüklenir.

İşte bu şuura ulaşma, insanın fakir olduğunu idrak ve kabullenme ile olur.
Risaleler, insanı bu idrake ulaştırabilecek ışıktan düsturlarla doludur.

Bazen şevk, bazen şefkat olarak anlatılan üçüncü 'hatve' esas itibariyle
birbiriyle içli-dışlıdır. Ancak, buradaki şevki, şen-şakrak olmak, keder, hüzün
ve üzüntüyü bir tarafa atmak manâsına anlamak da yanlıştır. Zira hüzün, bir
peygamber tavrıdır. Onun için bazıları O'na (sav) 'Hüzün Peygamberi'de
demişlerdir ki, bana göre bu çok isabetli bir yaklaşımdır. Zira Efendimiz bütün
ömrü boyunca kahkaha ile üç defa gülmüştür. Evet, hüzün onun mübarek
çehresinin ayrılmaz bir derinliğidir. Durum böyle olunca 'şevk'e yeni bir yorum
ve yeni bir yaklaşım getirmek icap eder. Şevk, ümitsizliğe düşmeme, paniğe
kapılmama ve falso endişesiyle yaşamama demektir. Bu manâ iledir ki o, acz
ve fakrın ayrı bir buudunu teşkil eder. Aksi halde şevki, acz ve fakr ile te'lif
etmek imkânsızdır.

Şükür, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere mukabele manâsına gelir. 'Her
nimetin şükrü kendi cinsinden olması' esasına binaen şükür, kâinâtta carî fıtrat
kanunlarına uygun hareket etmek, olur ki, selim bir akla sahip herkes, hiç
yadırgamadan ve garip bulmadan böyle umumî bir caddede yürüyebilir. Bu da
çağımızın anlayış ufkuna uygun bir tekliftir. Bize gelen nimetleri
değerlendirmek ve bu nimetleri vereni bulmak şükrü gerektirir.

Bediüzzaman Hazretleri 'tahdis-i nimet' üzerinde ısrarla durmuştur. Onun
geliştirdiği sistemde, Allah'ın icraatini sezmenin gereği bütün varidleri ilan
etme bir esastır.. ve bu esas bize hep şükrü hatırlatmaktadır.

Tefekkür, aklı işlettirerek çiçek çiçek marifet balı devşirmenin adıdır.
Bazen insanın bir saatini, senelerce ibadete denk hale getiren tefekkür, bu geniş
yolun ayrı bir derinliği ve ayrı bir buududur.

Bununla beraber düsturlarda, azami ihlas, azami takva ve hikmete ram



olarak hareket etme gibi hususlara da yer verilmiş ve bu mevzuda oldukça ciddi
tahşidat yapılmıştır.

İster dört hatve (adım)'de anlatılan, isterse üzerinde durulan diğer hususlar,
esas itibariyle bir bütün olarak ele alındığında, bu yolun ne kadar geniş ve
ihatalı olduğu gerçeği apaçık ortaya çıkacaktır.



Çalışmada Sistemin Önemi
Muntazam ve kesintisiz her çalışma, hendesî (geometrik) bir dizi halinde

büyür, gelişir ve buutlaşır.. tabiî semeresi de öyle olur. Kesik kesik ve
duraklamalı çalışmalar ise, ya eserleri itibariyle sonuna kadar hep bu
duraklamaların izlerini taşır veya netice ve semeresi itibariyle bütün bütün
güdük kalır.



Çekişmekten Kaçının
Cenab-ı Hakk (cc) inananları çekişmeden men ediyor ve nizaya götüren

bütün yolların, daha işin başında kapanmasını istiyor. Velâ tenâzeû..' (Enfal/46)
ile başlayan ayet, madde madde bu hususu tenvir etmektedir.

Bu ayet kısaca, inanan kesime, şu tavsiyelerde bulunmaktadır: 'Kat'iyen
maddî-manevî çekişmeye girmeyin! Daima aranızda 'hayt-ı vuslat' denen birlik
noktaları bulunduğunu düşünerek, müşterek hareket etmeye çalışın! Müspet dahi
olsa nizâa düşmeyin! Aksi halde bütün gayret ve çalışmalarınız fiyasko ile
neticelenir. Kuvvetiniz de zâil olur gider. Ferdî çalışmaların mükâfatı fert
plânında kalır. Halbuki birlik ve beraberlik içinde yapılan amellere, Cenab-ı
Hakk (cc) umumî rahmetiyle mükâfat verir ve böylece her ferd aynı zamanda
cemaat sevabı da kazanmış olur.'



Çocuk Sevgisi ve Allah'a Ortak Koşmak
Hissî olan meselelerden dolayı insan muhasebe olmayabilir. Ancak insan,

dinî duygu ve düşüncesi ile fıtratındaki duygularını ta'dil etmekle mükelleftir.
Meselâ insan, aşırı yeme, içme arzusu duyabilir ve aristokrat bir yaşayış
isteyebilir. Hatta bu hususlarda şiddetli hırs gösterip, işin önünü sonunu
düşünmeden hareket edebilir. Zira insan, fıtratı itibariyle cimri ve aceleci
olarak halk edilmiştir. Yani bunlar onun fıtratında vardır. Ayrıca, onda hem kin,
nefret ve adâvet gibi hususlar, hem de sevgi, muhabbet ve insanlık gibi
hasletler vardır. Bütün bu saydıklarımız insanda, iyiye ve kötüye açılan birer
koridor hükmündedirler. Bu itibarla da insan, mahiyetindeki kötülüklere açılan
kapıları kapamalı ve kötü duygularını ve tutkularını mutlaka dinî düşünce ve
dinî duygu ile zabt u rabt altına almalıdır ki, biz buna dindeki ifadesiyle, fıtrat-ı
saniye' kazanma diyoruz. İnsan böyle bir fıtratı kazanmalıdır ki, kendisi için
mukadder olan kemâlâtı idrak edebilsin. Yani her şey olmaya müsâit olan
fıtratını, bir şey olmaya, yani mü'min olmaya tevcih edebilsin.

İşte bunun gibi evlat sevgisi de fıtratta vardır. Bu sevgi olmazsa çocuklara
bakılmaz, onlar okutulmaz ve neticede de ülke ve insanlık yükselmez. Evet
etrafımızda bir sürü asi evlat var, ama yine de ana-babaları onlara bakıyor. Bu
tabii sevgi ve alâka olmasaydı sokaklar terkedilmiş insanlarla dolar, taşardı.
Ne var ki, diğer duygularda olduğu gibi burada da, kalpler Allah sevgisiyle
ta'dil edilmelidir ki, istikamet elde edilebilsin. Evet, hayat Allah'la irtibat
yörüngeli olmazsa inhiraf kaçınılmazdır. Bu itibarla evvelâ Allah sevgisi
vicdanda kökleşmelidir ki, -bu da egzersize bağlıdır- insan Allah nezdinde
değer ifade eden bir şey olsun. Bir insan, rûhî hayatında hiç egzersiz yapmadan
'Ben mal ve evladımı sana feda ediyorum Allah'ım' dese bu bazen riya, hatta
yalan da olabilir. Bütün kötü huyların rûhdan kovulması, bütün güzel
hasletlerin tekrar ber tekrar yaşanması lazımdır ki, İslâm benliğimizin
derinliklerine sinsin, tabiatımızın bir parçası haline gelsin ve davranışlarımızı
tabiîleştirsin... Yoksa dual düşünme ve dual yaşamadan kurtulmamız mümkün
değildir.



Çocukluk, Gençlik, Olgunluk
Çocukluk dönemimize âit o hakikat ve rüya karışımı dünyalar, bugünkü

hayatımız için âdetâ bir kanaviçe gibidir. İstikbaldeki bütün icadlarımız,
keşiflerimiz, tesbîtlerimiz, bu kaneviçeye göre şekillenir ve ortaya çıkarlar. Ne
var ki, imkân ve şartların müsaadesizliğinden, gelişme fırsatını bulamayan
meyveler gibi, bizim, o ilk, basit ve sathî bilgilerimiz; yeşerip olgunlaşma
imkânını elde edemeyince de sararır-solar ve hazan vurmuş gibi yaprak yaprak
dökülürler.

Bizler, çocukluk döneminde çoğunlukla dünyamızla o kadar içli dışlıyızdır
ki, her zaman o günlerin, o günkü çevrenin çırakları olduğumuzu rahatlıkla
söyleyebiliriz. Zaten çocukluk, gençlik ve olgunluk o kadar iç içedirler ki,
birinin nerede bittiğini, öbürünün, nerede başladığını kestirmek imkânsızdır.

Bizler çocuklukta şuuraltı olan şeylerin farkına varamayız. Daha sonra
şuuraltına yerleşen bu şeylerin birden bire hissiyatlarımızla kaynaşıp
bütünleştiğini ve benliğimizin bir parçası haline geldiğini görür ve duyarız.
Sanki çocukluk ve gençliğimizde, kaderimizin rüyalarını görüyor, sonra
olgunluk döneminde de onları temsil ediyor gibi oluruz.



Darılma Yok Dayanma Var
Bazen hizmetimiz adına yüklendiğimiz işlerden dolayı öylesine bunalıyoruz

ki noktalansın şu hayat, ölümün kollarında..' diyesimiz geliyor. Fakat birden
emanetin, O'nun olduğu inancı ile irkiliyor ve bu düşünceyi büyük bir
saygısızlık olarak görüyoruz. Evet, emanet O'nun olunca artık sen O'na
karışamazsın. İsterse seni zincire vurmuş olsun. 'Of' bile demeden ve
darılmanın en küçüğünü bile göstermeden dayanmak zorundasın.

Bu düşüncenin, insanın rûhunda kök salması biraz marifet-i Sani' ve
muhabbet-i Sani' ile bütünleşmeye bağlı. Öyleyse bizler, tevhid akidesinin
gereği olarak daima O'nu düşünmeli, O'nu duymalı ve O'nu söylemeliyiz.



Davranışlarda Ölçü
Müslüman'ın her hareket, her davranış ve her sözü mutlaka ölçülü olmalıdır.

Bu cümleden olarak, meselâ: İnsanlarla iyi diyalog içinde olmak çok güzel bir
davranıştır. Ama, bu mü'minin itikadını, imânını zedeleyici şekle
dönüşmemelidir. Müslüman, herkese karşı hoşgörülü olmalıdır, fakat küfrün
bizzat kendisini hoş görmek doğru değildir.

Davranışlarımız daima ciddiyet yörüngeli olmalıdır; ne var ki ciddiyet ile
buz gibi soğuk davranışlar da birbirine karıştırılmamalıdır. Latifeleşme, nükteli
sözler söyleme bazen sohbete ayrı bir çeşni katar. Şu kadar var ki, şaklabanlık
ve sululuk da hiçbir zaman, kıvrak zeka mahsulü ince nüktelerle iltibas
edilmemelidir.

Efendimiz (sav) de yer yer latife yapardı. Ama O'nun her latifesi de ciddiyet
gamzeliydi. Bir gün çölden gelen Zâhir (ra) adındaki sahabinin arkadan gelip
gözlerini kapatmış, sonra da Benden bu köleyi alacak var mı?' demişti. Zâhir
(ra), kendisine yapılan bu iltifatla kendinden geçmiş ve 'Ya Rasûlallah! Çok
ucuz bir köle satıyorsunuz' demişti. İşte sözün burasında Allah Rasûlü (sav),
Zâhir'i (ra) ömür boyu gaşşedecek şu mukabelede bulunmuşlardı: 'Fakat sen
Allah yanında çok kıymetlisin.'

İnsanın anne, baba ve evlatları yanında vakar ve ciddiyet içinde durması,
anne, babaya karşı saygısızlık, evlatlara karşı da bir mürüvvetsizliktir. Ama
resmî makamında oturan bir insanın vakar ve ciddiyeti, gayet yerinde bir
davranıştır. Misalleri çoğaltmak mümkündür. Sözün özü, Müslüman'ın her
davranışı Peygamberâne olmalıdır.



Dediği Gibi Olma Ufku
Söylediğimizi yaşayacak, yaşadığımızı söyleyeceğiz. Evet, her şeyden önce,
Cenab-ı Hakk'ın emirlerini nefsimizde hem de en yüksek seviyede temsile
çalışmamız şarttır.. evet, hayatımızda ışıl ışıl Kur'ân parlamalı ve
anlatacaklarımız da, yaşadıklarımıza tercüman olmalıdır. Her zaman nuranî
olmalıyız; olmalıyız ki, başkasını da aydınlatabilelim. Sadece ilim yapmak,
fişlemek veya kitaplardan aktarma yaparak yeni kitaplar meydana getirmek
değil; kitaplarda yazılanları hareketlerimize aktarmak ve yaşamakla ilim yapıp,
kitap yazmalıyız. Başkalarının menkıbe ve destanlarını anlatmak yerine,
kendimiz gökler ötesi âlemlerde menkıbe ve destanlara mevzu olmalıyız.
Yoksa, Mirac'da müşahede edildiği üzere, dudaklar ateşten makaslarla
doğranır, bedenler bir kütük gibi cehenneme yuvarlanır ve yığınların maskarası
oluruz...



Delilin Mahiyeti
İnsan, belli bir yere kadar delil ve istidlallerle yürür. Evet deliller insanı

elinden tutar ve sarayın kapısına kadar getirirler. Getirir ve bir halayık gibi
insana teşrifatçılık yaparlar. Ama saraya gelindiğinde artık onlar kapının
önünde kalırlar, içeriye alınmazlar. Zira artık ihsan sırrı zuhûr etmiş, aranan
Gayb bulunmuştur ve vicdan O'ndan gelen sesi duymaktadır. Medlul ile
konuşurken, delilin orada ne işi var? Ballar balını bulan, kovanın
yağmalanmasına aldırış eder mi hiç? Allah (cc) cisimden, arazdan münezzeh ve
müberradır. Ancak bu noktada insan sanki bir adım daha atsa kendini O'nun
kucağında bulacak gibi olur. Tabii O, bütün bunlardan münezzehtir. Zaten O,
insana şah damarından daha yakın değil mi? Bu sırrın zuhûr ettiği yerde, hiç
delil veya istidlalden bahsedilir mi?

Aslı bulan vesileyi, hazineyi bulan yolu-izi ne etsin? Yeter ki bu yol, inancın
zirvesine ve kemâl noktasına ulaşsın...



Dengi Olmayan İbadet
Allah uğrunda yapılan her işin mutlaka bir sevabı vardır ve onun karşılıksız
kalması düşünülemez. Ama oruca gelince, onun sevap yönüyle âdetâ dengi
yoktur. Ebû Umâme (ra) şöyle diyor: "Rasûlullah'a, yapmam gerekli bir amel
söylemesini istedim. O da: "Oruç tut. Zira onun dengi yoktur." Ben yine tekrar
ederek aynı şeyi sordum: O, "Oruç tut. Zira onun dengi yoktur." Ben üçüncü kez
yine sordum. O, aynen "Oruç tut. Zira onun dengi yoktur" buyurdular.



Din Bir Bütündür
Din, bir bütündür, tecezzi ve inkisam kabul etmez. Başka bir ifadeyle tecezzi ve
inkisam dinin hakîkatiyle te'lif edilemez. Din sanki bir ağaç gibidir. İtikada âit
mes'eleleri onun kökü, ibadete müteallik hususlar, dalı-budağı, muamelat onun
çiçekleri, ukubat koruyucusu, evrad ve ezkâr gibi hususlar da onu alttan ve
üstten besleyen unsurlardır. İşte böyle bir bütünlük ve yekparelik arz eden din,
bütünüyle Allah tarafından vaz', peygamber tarafından da tebliğ ve temsil
edilmiştir.



Din Nasihattir Hadis-i Şerifini, Bilhassa Günümüz
İnsanına Verdiği Mesajlar Yönüyle İzah Eder

misiniz?
Ferdî ve içtimaî plânda dinin yaşanıp, yaşatılması için de nasihata ihtiyaç

olduğu bir gerçektir.Bu bir bakıma Hac, Arafat'ta vakfedir hadis-i şerifi
gibidir. Yani, nasıl vakfesiz hac olmuyorsa, nasihatsız da din olmaz demektir.

İslâm'da müeyyidat denilen cihad', 'emr-i bi'l-ma'ruf, nehy-i ani'l-münker',
İslâm'ın koruyucu zırhı ve surları hükmündedir. Bunlar yapılmadığı zaman,
İslâm binasının er veya geç yıkılması mukadderdir. İşte, nasihat, her yönüyle bu
surların tamamını ifade etmektedir denebilir.

Nasıl, ihlası kazanmak ve korumak için Üstad, en az on beş günde bir ıhlas
Risaleleri'nin okunmasını tavsiye ediyor öyle de ferdî ve içtimaî plânda dinin
yaşanıp, yaşatılması için de nasihata ihtiyaç olduğu bir gerçektir. İnsan için en
kestirme ve manâlı tarif 'insan aldanan bir varlıktır' tarifidir zannediyorum.
İnsan, sürekli kaymalar 'sath-ı maili'nde' yaşar. Öyle ki dün, İslâm adına en
mükemmeli yakalayarak yaşananın, bugüne biraz olsa da, yine de çok faydası
yoktur. Evet, dün marifet adına bir ufku yakalamış olabilirsiniz 'bir adım daha
atsaydım, O'na ulaşacaktım' diyecek ölçüde O'na yaklaşmış sayılabilirsiniz.
Fakat, bu ufkun, bugüne âit pek fazla faydası olmasa gerek. Öyleyse her gün
O'nun yolunda yeni bir gayret, yeni bir cehd gereklidir ki, kendimizi
koruyabilelim. Evet, eğer insan, meselâ bir mecliste yapılan ikazları üzerine
almıyor, söylenenleri kendine söyleniyor gibi algılayıp da, 'benim hiç
marifetullah ve muhabbetullaha kabiliyetim yok mu' diye kendini yerden yere
vurma heyecanını duymuyor.. ve meselâ, konuşanın ağzından 'o münadî'
çıkacağı sırada, daha 'müna' kelimesi çıkar-çıkmaz bu yine (münafık) diyerek
'benden bahsedecek' diye ürpermiyorsa, o insanın kalbi ölü sayılır.. dolayısıyla
da bu tür kalplerin ölmemesi için devamlı nasihata ihtiyaç vardır.

Ayrıca insan, sürekli murakabe halinde olmalıdır. Kasemle sizi te'min
ederim ki, ne zaman bir velinin önüne otursam, içimi görecek diye hep
korkmuşumdur. O anda sohbette köpekten bahsedilse, 'acaba âlem-i misalde
benim hâlimi köpek gibi mi gördü de, ondan söz ediyor' diye titremişimdir.
İmam-ı Rabbânî, bedenî yapısı itibariyle kendisini 'merkeb' seviyesinde bile
görmediğini ifade eder. Üstad, sürekli kendisini yerden yere vurur 'Sen, dine



hizmet ediyorum diyorsun, bil ki, Allah, bir racül-ü facirle de bu dini teyit
eder. Sen kendini işte o racül-ü facir bilmelisin' der. Gerçi tahdis-i nimet
gereği, Sözler'in güzel olduğunu söyler ama, ardından da Sözler'deki güzelliğin
tamamen Allah'a âit olduğunu ilan eder. 'Asma çubuğu üzümleri
sahiplenemeyeceği gibi, sen de, sende olan nimet-i İlâhiyeyi sahiplenemezsin'
der. İşte, şirkten kurtulmak ve kazanma noktasında kaybetme çukuruna
düşmemek için bu hususların insanlara hem de sürekli olarak hatırlatılması
lazım...

Hadisin devamında, nasihatın Allah ve Rasûlü için olduğu buyurulur.
Nasihatı yapan, Allah için yapmalıdır. Nasihatı dinlemeğe gelen de Allah için
gelmelidir. Hatta kendisini sıfır ve hiç görmelidir. Eğer kendinde bir varlık
hissederse, onun nasihattan gerektiği ölçüde yararlanması söz konusu olamaz.
Evet, başka şeylerle dolu kaplar başka şey kabul edemez.. kaya üzerinde tohum
filizlenemez. Kalpler verimli topraklar gibi, zihinler de bomboş telakki
edilmeli ve tam bir tahliye ile arıtılmalıdır ki, nasihatten istifade edilsin. Böyle
bir tahliyeyi yapamayan ve kendisini herkesten aşağı görmeyen, hatta nefsini
yerden yere vurmayan birine Hz. İsa da, Hz. Cebrail de ve Hz. Muhammed
(sav) de nasihat etse, faydalanması oldukça zordur. Mümkün değildir
demiyorum. İbn Abbas, Hz. Ömer'in hutbe okuyacağını duyduğu zaman,
Mekke'de ise 500 km'lik yolu kateder ve bir gün öncesinden gelir minberin
önüne otururdu. Evet insanda nasihata karşı bu iştiyak olmalıdır ki, nasihattan
istifade edebilsin.

Nasihat, Allah içindir Allah için yapıldığı için de, nasihatta her şeyden
evvel Allah anlatılmalıdır. Zira, eğer Allah tarafından sevilmek istiyorsanız,
Allah'ı insanlara sevdirmelisiniz. Sonra, Rasûlullah anlatılmalıdır. Evet O'nu
tanıtmak ve sevdirmek bir mü'minin ikinci derecede işi olmalıdır. Nasihat,
ayrıca 'mü'minler içindir' deniyor ki, onların aydınlatılmaları hedeflenerek
yapılmalıdır

Evet, önem sırasına göre nasihat böyle ele alınmalıdır. Çok işitmişsinizdir.
Bir yerde çocuklardan bahsedildiği zaman, bazıları fırsat kollar ve hemen kendi
çocuğundan bahsetmek ister. Bunun gibi, her konuşmada, her sohbette, söz
imale edilerek, Allah'a yönlendirilmeli ve o anlatılmalı. Konuşmalarda,
manâsız gülmelere, boş lakırdılara ve mâlâyaniyâta yer verilmemeli.. mü'minin
sükûtu tefekkür, konuşması hikmettir. Evet, ahiret adına teminâtımız var mı ki,
gülüp oynuyoruz.

Kısaca, ayakta kalabilmek, kendimizi koruyabilmek ve üzerimizdeki



emanetin hakkını verebilmek için sürekli nasihatla yenilenmeye ihtiyacımız var.



Dinde Zorlama Yoktur
Din, zorla kabul edilebilecek veya zorla kabul ettirilebilecek bir sistem

değildir. O'nda, her şeyden önce inanma esastır. İnanma ise, tamamen vicdanî
ve kalbe âit bir meseledir. Hiçbir ikrah teşebbüsü, kalp ve vicdana te'sir
edemez. Dolayısıyla insan, ancak içinden geliyorsa ve gönlü îmâna yatkınsa
îmân edebilir. İşte bu manâda, dinde zorlama yoktur...



Dinin Lüzumu
Din, sel felaketlerinin, zelzelelerin insanları zorladığı ve muztar kalmaktan

doğan bir sistem olmadığı gibi, beşerin iktisadî, içtimaî durumlarını te'min
etmek, onları huzura kavuşturmak için ortaya atılmış bir sistem de değildir.
Yine o, Renan'ların, Russo'ların dediği gibi, insanın tabiatından doğmuş
olmakla da hiçbir alâkası yoktur. O İlâhî bir kanunlar mecmuası, İlâhî bir
vaz'dır ve insanların dünyevî ve uhrevî bütün saadetini tekeffül etmek üzere
Allah (cc) tarafından vaz'edilmiştir.

Buradaki huzur ve mutluluğumuz ona bağlıdır. Umûmî ve hususî hukuk
mefhumunun var olması ancak onunla mümkündür. Ahirette de yine, cennete ve
Cemalullah'a erme onun sayesinde olacaktır.



Dinin Yenilmez Gücü
Artık bugün eşya ve hâdiseleri didik didik eden pek çok kimse mutlak

hakikat olan Allah'a ulaşma yolunda buna karşılık pozitivizm ve rasyonalizmin
getirmiş olduğu inkâr-ı ulûhiyet' anlayışı da yavaş yavaş yıkılıyor. Batı
âlemindeki ferdî hâdiselerle başlayan, yani James Jean, Eddington, Einstein
gibi kimselerin dine yönelişi, şimdilerde kitlevî hüviyet kazanmak üzere.. fakat
ben ne kadar arzu ederdim, 'La ilahe illallah' diyen bu insanlar, 'Muhammedun
Resûlullah' desin ve tam kurtuluşa ersin.! Meselâ, Jean deli gibi aşık bir insan.
Ama Muhammedî vapura binememiş. Eddington, astro-fizikçi. Devasâ bir
kamet. James Jean Pakistanlı bir dostundan 'Allah'tan hakkıyla korkan âlim
kullardır' ayetini duyunca 'Bu başka değil, bu bir Allah kelâmı' itirafında
bulunur bulunur ama, bu Hz. Peygamberi de ikrar anlamına gelir mi? Bunu
bilemeyeceğim ama, Einstein bu kâinâtı, içinde işleyen müthiş nizam ve ahengi
görüp de Allah'ı kabul etmemeyi aptallık sayar. Fakat o da Hz. Muhammed
(sav)'in kaptanlığını yaptığı gemiye binemeyenlerden biri.. ve daha niceleri...

Bu tür düşünce ve hâdiseler, bir anlamda bize dinin yenilmez gücünü
göstermektedir. Evet artık 'fecr-i sâdık' göründü. Buna siz 'fecr-i kâzib' bile
deseniz, Üstad'ın ifadesiyle 'fecr-i kâzib, fecr-i sadık'ın en sâdık emaresidir.'
Yani günümüzde din adına cereyan eden gelişmeler fecr-i kâzib bile olsa, fecr-
i sadık da çok yakında zuhûr edecek demektir. Hem de bütün dünyada. Bakın
etrafınıza, bugün kudsîler ordusunun gitmediği, ellerinde nurdan matkaplarla
granitleri bile parçalayıp rûhlarının ilhamlarının boşaltmadığı bir kara parçası
yok gibidir. Bunları bize lütf ve ihsan eden Allah'a binlerce hamd ü sena olsun!

Evet, İslâm.. her türlü tahriften, tebdilden muallâ, münezzeh, müberra,
mukaddes olan İslâm.. 'Zikri (Kur'ân'ı) biz indirdik ve onun koruyucusu elbette
biziz' kudsî kalesinde mahfuz olan İslâm... Her türlü virüs ve mikroplara karşı
İlâhî karantina altında bulunan İslâm... Temsilcilerinin yaptıkları yanlışlıklar
ona engel olsa da O nurunu neşredecek insanlığın yakın gelecekte mutluluğunun
yegane kaynağı olacaktır. Merhum Alvar İmamı bunun müjdesini ta yıllar
öncesi söylediği ve 'göründü' redifi ile süslediği şiirinde veriyor:

'Canan elinin bülbülünün bağı göründü
Dost ikliminin lalesinin çağı göründü
Envar-ı muhabbet doğben tuttu cihanı
Şakk-ı kamerin mucize parmağı göründü



Yakub'a bugün Yusuf'un kokusu geldi
Eyyub'a hayat ırmağının çağı göründü.'



Diriliş Bestesi ve Musîkîmiz
Toplumumuz, psikolojik yapısı itibariyle tamamen bir çıkmazda ve acziyet

içindedir. Her şey gibi musîkîmiz de, toplumun içinde bulunduğu psikozdan
nasibini almıştır. Ve bunu inkâr etmek de imkânsızdır.

Bize âit musîkînin doğum yeri tekyelerdir. Musîkînin büyüyüp serpilmesi de
yine doğum yeri olan tekyelerde gerçekleşmiştir. Elbette böyle lâhûtî bir
zeminde doğan, büyüyen ve gelişen musîkînin, toplum içindeki fonksiyoner
yönü de ağır basacaktır. Ve öyle de olmuştur.

Tekyelere kilit vurulduğu günden beri, bize âit musîkî de, yersiz-yurtsuz ve
gariptir. Toplum, ondan boşalan yeri ve te'siri dolduracak alternatifi araya
araya yorulmuş ve musîkî adına iflasın en acımasız günlerini yaşamıştır.
Şimdilerde bu durum, eskisi kadar şiddetli olmasa da hâlâ devam etmektedir.
Zira ki, getirilen, daha doğrusu adapte edilmeye çalışılan Batı musîkîsi, bizim
insanımıza istenileni vermekten çok uzaktır; gittikçe de bu uzaklık artmakta ve
hatta sürat kazanmaktadır.

Nedir o tepinmeler, el-kol sallamalar, kendini yerden yere çalmalar... Allah
aşkına! Bunların musîkî ile ne alâkası var? Dinleyenleri sağır, dilsiz mi sanıyor
bu adamlar da, meramlarını işâretlerle anlatmaya çalışıyorlar... Ya o, hiç
terbiye görmemiş sesleriyle sahneye fırlayıp hançerelerini yırtarcasına
bağıranlar! İnsanın beynini tırmalamadan öte marifeti olmayan o çalgı aletlerine
ne demeli? Hayır, hayır, bunların hiçbirinin bizim musîkîmizle uzaktan-
yakından alâkası olduğu söylenemez!

Biz, rûhumuza üns üfleyecek musîkî istiyoruz. Biz, bizi tefekkürün
zirvelerine çıkaracak, ulvî duygularla dolup taşmamızı sağlayacak ve bizi
kendimizden geçirecek; geçirip öteler ötesiyle konsantrasyonumuzu temin ve
tesis edecek musîkî istiyoruz. Ve yine biz, ahlâk, edep, terbiye ve disipline
kaynak teşkil edecek tertemiz, dupduru, his ve duygularımızla şahlanışımızı
sembolleştiren ve bize gönlümüzün sesini dinleten bir musîkî istiyoruz.

Bu, toplumun arzu ve isteğidir. Şu anda bir kısım insanlar, vicdanlarında
meknî bu isteği sezemeseler de, büyük çoğunluk, işin farkındadır ve talepleriyle
bu isteklerini açığa vurmaktadırlar. Tabandan gelen bu yoğun isteğe cevap
vermek zorundayız. Vak'aları görmezden gelmenin hiçbir anlamı yoktur.
Öyleyse bizler, hem de çok süratle kendi musîkîmize el atmak ve onu yeniden



canlandırmak mecburiyetindeyiz. Toplumun, gözle görülecek kadar hızlanan
kendi özüne dönüşü de bunun böyle olmasını gerektirmektedir. Eğer istekler
müspet karşılık bulamazsa, menfî olana kaymalar sürüp gidecek ve içtimaî bir
müessese daha tarihten silinip gidecektir. Evet toplumun, artık beklemeye
tahammülü yoktur. Onun için gayet açık ve net bir ifade ile tekrar ediyorum ki,
musîkî üstatlarımız ve bu işin ehli olanlar, mutlaka kendilerinden beklenen
misyonu eda etmeli ve kimliksiz kalmış musîkîmizi eski asalet ve seçkinliğine
yeniden kavuşturmalıdırlar. Yoksa insanımız, daha uzun süre, Batı
şarlatanlıklarını musîkî diye dinleyecek ve tepinmekle ömür tüketecektir. Bu
bir cehalet, bu bir şuur eksikliğidir. Telafisi ise, diriliş bestemize musîkînin
sesiyle de iştirak etmektir.



Diş Dolgusu ve Kaplama
Hanefî fukahâsı, gusül âyetinde emrin 'fettahherû' şeklinde mübalâğa ifade

eden bir sîgası ile gelmesinden hareketle, gusülde ağzın içinin de yıkanmasının
farz olduğu neticesine varmışlardır. Fakat, ağzın içi, dişin de içi demek
değildir. Gusülde ağzın yıkanması farz olan kısım, bizzat ağzın içi, dolayısıyla
da dişlerin çeperi, yani dış yüzeyidir. Bu yüzey, diş doldurulduğu zaman dolgu,
kaplandığında ise kaplama olur.

Bir diğer açıdan, zarûretler mahzurlu şeyleri mübah kılar.' Zarûret, icabında
insana guslü terk ettirir haram et yedirir hattâ, zaruretin derecesine göre küfür
kelimesini bile mahzursuz hale getirir. İnsan hayat ve sağlığı açısından dişin
ehemmiyeti tartışma kabûl etmez. Bu bakımdan, dişin ağızda muhafazası ancak
doldurma veya kaplama ile olacaksa, o takdirde bunun yapılmasında hiçbir
mahzur yoktur. Fakat, kaplamanın altından olması İmam Ebû Hanife'ye göre
mahzurludur. Bazıları, Ebû Hanife'nin bu kavlini, dolgu veya kaplama
yaptırmanın câiz olmadığı şeklinde anlamaktadırlar. Halbûki İmam-ı A'zam
Ebû Hanife'nin tartışmasını yaptığı mevzû, dişe dolgu veya kaplama yapılır mı
yapılmaz mı değil, dolgu veya kaplamada altın kullanılıp kullanılmayacağıdır.

İnsanları yanlışa sevk etmemek ve yanlış anlayışlara meydan vermemek için,
şer'î meseleleri daha bir dikkatle incelememiz gerekmektedir.



Diyalog Kapısını Kapatmama
Bugün Allah'ın inayetiyle bu milleti oluşturan fertler, gruplar, cemaatler

arasında çok tatlı bir diyalog başlamıştır. Bence bu diyaloğu sürdürmek, hattâ
ilerlemesini sağlamak lazımdır. Bakın etrafınıza, dünyada takdir ettiğiniz, saygı
duyduğunuz birçok insan var. Ve o insanlar dinsizliklerinde bizim içimizde dini
kabul etmeyenlerden dinsizlik noktasında çok daha ileridir. O zaman niçin
dışarıda olanlara karşı gösterdiğimiz müsamahayı içimizdekilere karşı
göstermiyoruz? Veya daha doğru bir tabirle göstermeyeceğiz? Kaldı ki bu
insanlar, 50-60 yıldan beri belli bir düşünceye kilitli kalmışlar. Devekuşu gibi
başlarını kuma sokup etraflarını araştırma ihtiyacı bile hissetmemiş, arkasından
gidip benimsediği görüşü en doğru' diye nitelendirmişler. Hele içlerinde
bazıları hasbe'l-kader lider konumunda bulunmuş ve bu düşüncelerle halkın
karşısına çıkmış, kitleleri yönlendirmişler. Şimdi dünyada gerçekleşen değişim
rüzgârlarının ardından bu insanların, 'sabite' haline gelmiş fikirlerinden birden
bire vazgeçmeleri, aldattıkları yığınların karşısına çıkıp özür dilemeleri elbette
mümkün değildir. Bu beşer tabiatına terstir. Onun için bu insanların meselâ,
Bektaşiliği hecelemeleri, Allah, Peygamber demeleri bir merhale ve aşama
olarak görülmelidir.

Evet, bizim dinamiklerimizden, bu dinamiklerin Allah tarafından te'yid
görüp istikbal va'dettiğinden hiç şüphemiz yok. Zaten hiçbir zaman da olmadı.
Yeter ki bu dinamikler temsilcileri tarafından arızasız ve kusursuz olarak temsil
edilebilsin.

İşte içinde yaşadığımız zaman ve mekân diliminde bu diyalog imkânını Allah
lütuf ve ihsan etmiştir. Öyleyse onu iradî olarak kapatmaya hakkımız yoktur.



Diyalogda İslâmî Ölçü
Son hâdiseler münasebetiyle beni yıllarca İslâm'a, Kur'ân'a, başkaldırmış,

düşmanlık etmiş insanlarla dostluk kuruyorsun' diye tenkit edenler oldu.
Halbuki bu İslâmî bir düşünce ve bu düşüncenin hayata yansımasından
ibarettir. Allah Rasûlü (sav), yıllarca kendisine kan kusturan Ebu Cehil'i
karşısına alıp muhatab olarak kabul etmedi mi? Ve daha onun gibi nicelerini...
O halde çeşitli vesilelerle görüştüğümüz, konuştuğumuz bu insanlar -kaldı ki
çokları inancını izhar ediyorlar- yüzünden, böyle İslâmî nasslarla te'lif
edilemeyecek tenkitler yapmanın manâsı ne? Bu aslında İslâmı tam anlamıyla
özümseyememenin bir ifadesidir. Hatta ben, 'Bu tavır, bu tarz, bu üslup benim
kendi tavrımdır..' desem ukalâlık etmiş, İslâm'ın getirdiği evrensel kaideleri
kendime mal etmiş olurum. Onun için bugün bir ateistle de karşılaşsam, aynı
şekilde davranırım. Ve bu kat'iyen mümaşat, müdarat veya takiyye değildir.
Aksine İslâmî tavır ve düşüncenin ortaya konuşudur.

İslâm, öfkelendiğiniz zaman bile öfkenizi belli üslup içinde yansıtmanızı
emreder. Gelin Kur'ân'a bakalım onun çok sert bir üslup ile eleştirdiği nice
mes'eleler vardır ki, onlarda isim tasrih etmez. -Her ne kadar esbab-ı
nüzulcüler belli isimler verse de, rivayetlerin sıhhatinde şüpheler vardır-.
Belki kıyamete kadar gelecek değişik tiplerle temsil edilecek düşünceleri,
mülhidçe anlayışları tenkîd eder.

Evet, ilâhî ve evrensel dinin tebliğ ve temsil erleri, muhatabı olan kişi veya
kitlelere sert davranmamalıdırlar. Paylaştıkları fasl-ı müşterekleri çok çok iyi
değerlendirmeli ve hattâ bırakın bugünü, gelecekte onlara bir şeyler anlatmayı
plânlıyorlarsa şimdiden İslâmî tavrın gereği olarak yumuşaklığı, mülayemeti
fıtratlarının bir yanı haline getirmeli ve bu konuda yıllardan beri yapılagelen
yanlışlıklara son vermelidirler.



Durumumuz
Durumumuz, elinden tuttuğu çocuğunu yürüten babaya benziyor. Toplumun

yapılanma ritmi, hızlı adımlara müsâit değildir. Acelecilik, fayda değil sadece
zarar getirir.



Duygular Yumağı Bir Varlık: İnsan
İnsan, iyi-kötü binlerce duyguyla sarılı bir yumak gibidir. Duygular

itibariyle onun, her zaman bir melekî bir de şeytanî yanı vardır. O bunlardan
birisiyle a'lâ-yı illiyyîne çıkarken, diğeriyle de aşağıların aşağısına düşebilir.

İnsana nezaret eden 300 küsur melek, insanın Cenâb-ı Hakk'a kurbiyetini
temine çalışırken, etrafını çevrelemiş habis ruhlar da onu Allah'tan uzaklaştırıp
şeytana dost yapmaya gayret ederler. Zira insanda her iki tarafa da cevap
verecek merkezler vardır. Latife-i Rabbaniye' meleklerle kontakt kurarken,
nefis de şeytanla irtibat hâlindedir. Ve bu iki merkezin daima birbiriyle
çatışması söz konusudur.

Nefis, asıl yapısı itibariyle kudûretlidir, karanlıktır. Ancak belli temrinlerle
onu zabt u rabt altına almak ve onda melekî duygular lehine gedikler açmak da
mümkündür. Efendimizin (sav), 'Şeytanım Müslüman oldu' ifadesini böyle
anlamak Bediüzzaman ve emsali büyüklerin nefsin teslimiyetinden
bahsetmelerini de böyle değerlendirmek muvafık olsa gerek.

İnsanda bir de vicdan vardır. Vicdan bir yönüyle nefsin alternatifidir. Her
insanda vicdan bulunur. Fakat onun istikamet ve dengeyi koruması ancak
İslâm'la mümkündür. İnsanı, herhangi bir varlık olmaktan kurtarıp,
olgunlaştıracak tek terbiye yolu, metodu İslâm'ın ruhunda meknîdir.



Dün-Bugün Karşılaştırılması ve Bir Gerçek
Düne kıyasla bugün İslâmî meseleleri anlatmak çok daha kolay. Tabii kitlevî

büyüme ve çoğalma bu hususta önemli bir amil. Evet, kemmî plândaki bu
gelişmenin, İslâmî meselelerin anlatılmasında ve kabul görmesinde önemli
kolaylıklar temin ettiği bir gerçek.

Dün, herhangi bir dinî meseleyi anlatırken, okullarda ve okulların dışında
arkadaşlarımız kim bilir ne kadar zorlanırlardı. İnkârcılık modasıyla, düşünce
sistematiği alabora olmuş gençleri ikna etmek ve onların kendi özlerine
dönmelerini sağlamak, zorlardan zordu. Ayrıca karşı tarafın tahribi de oldukça
şiddetliydi. Bilhassa komünizm, tartışmasız bir gerçek gibi lanse edilmeye
çalışılıyor ve bunda kısmen muvaffak da olunuyordu. Bir de tahripteki kolaylık
araya girince, iş tamamen içinden çıkılmaz bir hâl alıyordu. Öyle ki, bugün ikna
olan genç, yarın sarsılıyor ve hemen arkadaşlarımızdan uzaklaşıyordu. Diğer
taraftan bize âit çalışmalar hür ve serbest bir ortamda da yapılamıyordu. Dört
bir yandan tarassut ve tazyik altında tutuluyorduk. İş bununla da kalmıyor,
toplum üzerinde bizim aleyhimize psikolojik bir baskı uygulanıyordu. Pek çok
kimse bizim hakkımızda söylenenlere ve aleyhimizdeki iftiralara inanmasa bile,
çekindikleri, ürktükleri için bizimle onların arasında sun'î mesafeler
oluşuyordu. Hele bürokratlar ve devlet ricali.. Onlarla görüşüp konuşulması, -
birkaçı müstesna- âdetâ imkânsızdı. Ve bilhassa da üniversitelerimiz.. oralarda
din' kelimesinin baş harfini bile ağıza almak, akla-hayâle gelmedik şeyleri göze
almadan cesaret edilir gibi değildi. Ya şimdi öyle mi? Evet, bugünlerin
kıymetini bilip, hizmet adına şükrünü eda etmek üzerimize bir vecibedir.
Elbette her nimet kendi cinsinden şükür istediği gibi, İslâmî meseleleri kabulde
gördüğümüz bugünkü suhulet ve kolaylık nimeti de, kendi cinsinden şükür
isteyecektir. Hiç şüphesiz o da hem kemmiyet hem de keyfiyet itibariyle hizmet
ritmini artırmakla olacaktır.



Düşünmek ve Yine Düşünmek Zorundayız
Herkesi kuzu zannedip, kuzu olmaya kalkışmak sadece çakalları ve kurtları

sevindirir. Biz, Balkan fitnesinde ve Cihan Harbi'nde çakallığın ve kurtluğun en
utandırıcılarını gördük.

Overof'un bombaları gönülleri delip geçerken, İstanbul ve İzmir
sokaklarında Rum çocukları, başlarında Yunan bayrakları, şapkalarının üstünde
Overof'un ismi, Pan-Helenizm türküleriyle ortalığı velveleye veriyorlardı.
Onlar veya başkaları -Allah ülkeyi ve milleti korusun!- aynı imkânları elde
ettiklerinde, aynı şeyleri yapacaklarında tereddüt edilmemelidir.



Efendimiz (sav) Her Sahada Zirvedir
İnsanlık tarihinde pek çok dâhî yetişmiştir.. ve bunlar ancak belli sahalarda

bir kısım değişiklikler yapabilmişlerdir. Yaptıkları münhasıran o sahaya
mahsus kalmıştır.

Meselâ; bir içtimaî dâhî, yetiştirdiği nesilleri o mevzuda zirveye ulaştırmış
ve devleştirmiştir. Ama iktisadî sahada onları güdük bırakmış, psikolojik
sahada onlara bir şey verememiş, terbiye adına arkasındakileri fazla ileriye
götürememiş ve hele rûh hesabına onlara hiçbir şey kazandıramamıştır.

Meselâ; bir başka dâhî çıkmış, ülkesinin iktisâdiyâtı adına önemli bir
inkılâp yapmış.. ve bir toplumu oldukça ileri bir noktaya götürmüştür. Bu da
onlara, içtimaiyat adına, terbiye adına bir adım attıramamıştır ve nefsi kontrol,
muhasebe ve murakabe adına onlara hiçbir şey söyleyememiştir.

Bir başkası başka sahada ve bir diğeri de diğer bir sahada... ama hiçbiri
bütün üniteleriyle en mükemmeli yakalayamamıştır. Ancak Hz. Muhammed'dir
(sav) ki, hayatı bütün üniteleriyle kucaklamış, onu alıp zirvelere taşımış ve ona
ebed-müddet' zirvelerde kalma garantisi vermiştir. Evet O, iktisatta zirvededir..
içtimaiyatta zirvededir.. insanlara kendisini kabul ettirmesinde zirvededir..
dünya ve ahiret muvazenesi kurmada zirvededir.. eşya ve hâdiselere nüfuz
etmede zirvededir.. varlığın perde arkasına nüfuz etmede zirvededir.. evet her
şeyde zirvededir. Böylece, Hz. Muhammed Mustafa'nın (sav) terbiyesinde
insana âit hiçbir duygu güdük kalmamış, hiçbir şey ihmale uğramamış aksine
hepsi inkişâf ettirilmiş, hepsi geliştirilmiş ve insanlara, beş başı ma'mur olma
yolları açılmıştır. Bir de kader onların yollarına su serpince, her sahada en
kâmil ve en mükemmel insanlar yetişmiştir.



Eğer Namzet İsek!..
Sahabe, hasbîlik, diğergamlık yani kendini, kendine âit işleri unutma,

sorumluluk ve vazifesi adına, maddî-ma'nevî hazlardan vazgeçme gibi ulvî
hasletlerle yükselip semalara çıktı. Eğer günümüz insanı da aynı şeylere namzet
ise, aynı düşünce ve aynı ruh haletini paylaşması icap edecektir.



El Öpme ve Saygıda Ölçü
İslâm'da el öpme diye umûmi bir kaidenin var olduğunu bilmiyorum.

Bununla birlikte, umûmi teâmül gereği, küçük büyüğün, talebe hocasının,
öğrenci öğretmenin elini öpebilir. Yalnız, burada mühim olan, herkesin üzerine
düşeni yapmasıdır. Tıpkı, Allah Rasûlü'nün "Acemlerin büyüklerine ayağa
kalktığı gibi ayağa kalkmayın" emrine rağmen, Ashâb'ın, O İki Cihan Güneşi'ne
karşı ayağa kalktıkları misillü; büyük, elini öptürmek istemeyecek, fakat küçük
öpmeğe çalışacak; büyük saygı beklemeyecek, küçük ise, saygıda kusur
etmeyecektir.



Emeklilik
İslâmî sistem içerisinde emeklilik müessesesine yer yoktur. İnsan,

çalışabildiği müddetçe çalışmalı, elden-ayaktan düştüğünde de, varsa
çocukları, yoksa akrabaları, onlar da yoksa, devlet kendisine yardım elini
uzatmalıdır.

Hz. Ömer, çarşıda dilenen bir zimmîyi görünce canı sıkılır ve 'bunları genç
iken çalıştırıyor, çalışamayacak hale gelince de, dilenmeğe mahkûm
ediyorsunuz' diyerek, kendisine Beytü'l-malden maaş bağlar.

İslâm'ın sosyal güvenlik sistemi, kendi değerleri içinde bir bütündür. Bu
sebeple, bugün ülkemizde uygulanan şekilleriyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli
Sandığı gibi emeklilik sistemlerini İslâmiyet'le te'lif etmek oldukça zordur.
Zordur ama, bu müesseselerin sağladığı her türlü imkânı İslâm, daha güzel ve
daha doyurucu biçimde, hem de hiç karşılık beklemeden, prim almadan ve
'5000 iş günü' devlette çalışma mecbûriyeti getirmeden sağlayacak bir içtimâî
yapıya sahiptir.

Bu kaideler çerçevesinde, devlet müesseselerinde çalışarak emekli olmuş
ve emekli maaşı almaya hak kazanmış Müslümanlar, eğer geçimleri emekli
maaşına bağlı ise, bu maaşı almalı ve herhangi bir hayır müessesesinde hiç
karşılık beklemeden dine-imâna hizmet etmelidirler. Şâyet, emekli maaşına
ihtiyaçları yoksa ve geçimlerini başka kanallardan temin edebiliyorlarsa, bu
takdirde, emeklilik maaşlarını muhtaç kimselere, talebelere veya hayır
kurumlarına bağışlamalıdırlar.



En Mühim Mesele
Devrimizde en ehemmiyetli mes'ele, imânın kurtarılması, kalbin salâhının

temin edilmesi, ma'şerî vicdanın imânla beslenip onun açlığının giderilmesi,
gönüllerin itmi'nana ulaştırılması ve nesillerin ateşten kurtarılmasıdır. Bunlar
yapıldığında bir kere daha kalpler, emniyetin, güvenin ve itmi'nanın kaynağı
haline gelecektir. Evet, imân esaslarının ihmale uğradığı, dolayısıyla da
kalplerin aç olduğu bir dönemde, ilk önce bu hayatî mes'ele üzerinde
durulmalıdır.. nasıl aç insana önce baklava değil de en muhtaç olduğu temel
gıdalar, meselâ su ve ekmek verilir, öyle de her şeyden önce aç gönüllere,
ruhları güçlendirip kalpleri kanatlandıracak olan Allah'a (cc), Peygamber'e
(sav) ve ahirete imân, Allah ve Peygamber sevgisi aşılanmalıdır. Esasen,
bunlardan mahrum olan insanın, ukbâsı gibi dünyası da karanlıktır. Huzur
imândadır; öyleyse, insanımıza ve bilhassa gençlerimize mutlaka huzur ve
emniyet götürmeyi düşünüyorsak, onların gönüllerini imânla donatmalı ve bu
gönülleri muhabbet-i İlâhî ve zevk-i rûhânîye uyarmalıyız.



En Yüksek Gaye
İnsan hayatının en yüksek gayesi, ferdin yükseltilip ruhuyla bütünleşmesi

fizik ötesi aydınlıklara ulaşarak, Yaratıcı'nın esrarına vakıf olması ve ruhanî
zevklere ermesidir.



Ervah-ı Tayyibe Güzel Kokuyu Seviyor Diyorlar.
Doğru mu?

Güzel koku onların temel gıdası olduğu söyleniyor. Evet, bizim temel
gıdalarımız olduğu gibi onların da temel gıdaları var. Oksijeni soluduğumuz
gibi, onlar da buna mukabil güzel kokuyu solurlar. Ayrıca, bizim belli bir
fizyolojik yapımız var. Bu itibarla da bazen basit, bazen de mürekkep gıda
alıyoruz. Fakat onlar maddeden mücerrettirler. Böyle olunca da bizim
ihtiyacımız olan şeylere onların ihtiyacı yoktur. Onlar ancak, tesbih ve
tehlillerden, zikirden ve Kur'ân tilâvetinden zevk alırlar.

Ervah-ı habîse ise çirkin kokulardan zevk alır. Mahkemeye giderken
arkadaşlardan biri gülyağı sürmüş de oradakilerden biri bas bas bağırmaya
başlamış: Kim sürdü o hacı kokusunu..?' Biz de onların parfüm kokusundan
rahatsız oluyoruz ya!' Rûhlar farklı farklı işte böyle...



Esbab-ı Nüzûl Hakkında Kısa Bir Değerlendirme
Bütün tefsirciler esbab-ı nüzûl' tabirini kullanmayı tercih etmişlerdir.

Ancak, temel esaslar açısından bu tabirde bazı eksik yönler olduğu da bir
gerçek. Bir kere eğer meseleyi sebep-müsebbib çerçevesinde değerlendirecek
olursak, sebep olmadığında müsebbibin de olamayacağı tabiidir. Bu da, 'o
sebepler olmasaydı bu ayetler nazil olmazdı' manâsına gelir ki, böyle bir
hükmü kabul etmek kat'iyen doğru değildir. Zannediyorum meseleye 'iktiran'
kelimesiyle yaklaşmak daha yerinde olur. Böyle bir yaklaşım üzerinde az
duralım: Herhangi bir sebeple alâkalı âyeti, Allah (cc) ezelî hikmetiyle inzâl
edecekti ama, bu âyet belli bir hikmete mebni, herhangi bir sebeple
irtibatlandırılmış ve öyle nazil olmuştur. Evet meseleyi bu şekilde yorumlamak
da kabildir.

İçlerinde Ahmed bin Hanbel'in de bulunduğu bazı otoriteler, esbab-ı nüzûl
mevzuunda ihtiyatlı davranırlar. Zannediyorum, onları böyle bir hükme sevk
eden de, bizim sezemediğimiz, onların sezdikleri bir kısım su-i istimalleri
önlemek düşüncesidir. Zaten, ciltler dolusu 'esbab-ı nüzûl' nakilleri de konunun
ne derece spekülatif olduğunu açıkça ispat etmektedir. Bu arada sağlam
rivayetlerle bize kadar gelip ulaşan esbab-ı nüzûlü de bütün bütün
görmemezlikten gelmek bir ifrat olsa gerek. Onun için biz, bir taraftan Ahmed
b. Hanbel gibi düşünenlere, meselenin su-i istimalini önlemek açısından hak
verirken, diğer taraftan da bir realite olarak, vakayı rapor adına esbab-ı
nüzûlün varlığını kabul edenlere de hak veriyor ve her iki grubun buluştukları
haklılık çizgisini onlarla paylaşmak istiyoruz.

Konuyu böyle kısa bir tahlille takdimden sonra, bazı ayetlerin, bazı
sebeplere iktiran ile inmesinin bazı hikmetlerini arz etmeye çalışalım:

1) Hükümlerin, hâdise destekli olmasının, o hükmün kabullenilmesinde
tesiri büyüktür. Meselâ, Kur'ân iffetli insanlara iftira atan müfterilere seksen
değnek vurulmasını hükme bağlamıştır. Böyle bir hüküm ilk duyulduğunda,
biraz ağır gibi mütalâa edilebilir. Halbuki bu hükmü bildiren ayet öyle bir
atmosfer içinde nazil olmuştur ki, bu yönüyle onu duyanlar âdetâ teskin edilmiş
olurlar. Bilindiği gibi, Abdullah İbn-i Übeyy İbn-i Selul'ün başını çektiği bir
grup münafık, Aişe Validemize (ra) iftira atmışlardı. Böyle bir iftira, günlerce
hem Efendimiz (sav)'in, hem Aişe Validemizin (ra), hem de onu uzaktan
yakından tanıyan bütün Müslümanların ızdırap içinde kıvranmalarına sebep



olmuştu. Bu hususta Aişe Validemiz (ra), o denli ızdırap içindeydi ki, ağlaya
ağlaya âdetâ göz pınarları kurumuştu. Bu meş'um günlerde mescid hüzünlü,
hane-i saadet hüzünlü ve Medine'de bu iftirayı duyan her hane hüzünlüydü.
Ancak hiç kimse nasıl bir reaksiyon göstermesi gerektiğini de bilemiyordu. Bu
da ayrıca inanan insanların elini-kolunu bağlayan ve onların hüzünlerine hüzün
ekleyen ayrı bir sebepti. İşte bu atmosfer içinde birden Aişe Validemizi tebrie
eden ayetler nazil oldu ve validemizin pak, nezih oluşu ayetlerle tescil edildi.
Ardından da ona bu iftirayı atanların layık oldukları ceza bildirildi. İşte burada
hem zamanlama, hem de kullanılan üslup o kadar birbiriyle irtibatlıdır ki, bu
psikolojik hava içinde verilen ceza âdetâ alkışlanarak karşılanmış ve böyle bir
ceza, o hüzünle kıvrananların yüreğine su serpmişti. Esasen konuyla ilgili
misalleri çoğaltmak ve ta başta arz ettiğimiz hususu, pek çok misalleriyle
müşahhaslaştırmak mümkündür. Ancak biz sadece bir fikir vermesi
bakımından, bu tek misalle iktifa edeceğiz.

2) Meselenin bir diğer yanı da, Efendimiz, tebliğ ettiği her meseleyi aynı
zamanda temsil de etmiştir. Yani, İslâm doğrudan doğruya her meselesiyle
pratik hayat içinde gelişmiştir. Halbuki diğer dinlerde, aynı ölçüde bu
hususiyeti görmek mümkün değildir. Meselâ Tevrat, hayata tatbik edilmek
istense pek çok boşluk ve eksiklikle karşılaşılacağı muhakkaktır. İncil'de de
hayat adına fazla bir şey bulmak oldukça zordur. O da Hıristiyanlarca, âdetâ
vicdanlarda mahpus bir kitap haline getirilmiştir. İslâm ise, hayat içinde
yorumlana yorumlana gelişmiştir. Yani nazarî şeyler bir ölçüde pratiğe iktiran
etmiş, hayatla içli-dışlı olmuş ve böylece ayrı bir kuvvet kazanmıştır. Zira
sistemler, pratiğe dökülebildiği ölçüde oturur ve âdetâ yaşantıyla bütünleşir.

3) Esbab-ı nüzûl bir yönüyle vakaları kavramada bilgimatik vazifesi
görmüştür. Dikkat edilirse ayetlerin nüzûlüne sebep olan vak'alar ekseriyetle
şok tesiri meydana getiren vakalardır. Dolayısıyla bu vakalara bağlı olarak
gelen hükümler de aynen hükmün gelmesine iktiran eden vak'alar gibi kolay
kolay unutulmazlar. Bu da esbab-ı nüzûlün hikmetlerinden biri olsa gerek.



Evliya Menkıbelerine Karşı Tavır
Günümüz hastalıklarından biri de Allah dostlarına karşı tavır almaktır. Evet,

büyükleri küçük gösterme veya onları kendi seviyemizde insanlar olarak
değerlendirme korkunç bir düşünce çarpıklığıdır. Böylelerinin hezeyanlarına
kulak verirseniz şunları duyarsınız: İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Şafiî,
Ahmed b. Hanbel, İmam Mâlik, Gazalî, İmam Rabbanî, Şazelî, Abdülkadir
Geylanî gibi kişiler de bizim gibi insanlardır. Dolayısıyla da onlara âit
menkıbelerin aslı-astarı yoktur..' Böyle müfrit veli düşmanları, şunu kat'iyen
bilmelidirler ki, onları küçültmeye çalışmakla onlar küçülmedikleri gibi, böyle
bir gayretle kendileri de asla büyüyemezler. Böylelerinin kazandıkları başka
değil sadece mahrumiyettir.. büyüklerin feyiz ve bereketlerinden mahrumiyet..
büyüklüğe inanmadıkları için kendileri adına mahrumiyet.

Birinci mahrumiyetten kasdettiğimiz manâ açıktır ve izah istemez
zannediyorum, ikinci mahrumiyetle ise, şunu kasdediyoruz: İnsan bir neticeye
inanmadıkça, onun yolunda olsa dahi, o neticeye ulaşamaz. Diyelim ki, bir
insan evliyaya âit kerameti inkâr ediyor. Bu insan, velayet yoluna girmiş olsa
bile, keramet ufkunu yakalayamaz. Çünkü o böyle bir şeye inanmamaktadır. Bu
basit misali daha başka sahalara da teşmil etmek mümkündür. Meselâ rûh ve
kalbin kendilerine göre birer derece-i hayatları bulunduğuna inanmayan insanın,
kat'iyen o mertebelere çıkması söz konusu değildir. Bu bölüme dahil
mahrumiyetler çoktur. Biz birkaçına işâret edip geçelim:

1) Allah dostları velilere karşı takınılan menfî tavır, himmetin kolunu
kanadını kırdığı için büyük bir mahrumiyettir. Zira onlar, İmam Rabbanî'yi,
Abdülkadir-i Geylanî'yi kendi seviyelerine indirmekle, kendi ufuklarını
kapatmış sayılırlar. Yani bu nasipsizler, onlarla aynı seviyede olduklarına
göre, gidecek yol, alınacak mesafe kalmamış ve yolun sonuna varılmış
demektir. Eğer yolun sonu bu zavallıların vardığı yerse, bu ne kötü sondur!
Çünkü insan herkesi kandırsa da kendini kandıramaz ve vicdanını aldatamaz.
Vardığı yeri netice kabul eden bu insanlar, her şeye rağmen kat'iyen
bilmektedirler ki, yolun sonu bu olamaz. Ayrıca bir üst dereceyi kabul etmeme,
ümide indirilmiş büyük bir darbedir. Ümidi mefluç bir insanın ise, rûhî hayat
adına en küçük bir kıpırdanışa dahi mecali yoktur.

2) Büyükleri saran bunca ilâhî lütufları görmemezlikten gelmek, bir yönüyle
Cenâb-ı Hakk'ın lütuflarına da göz kapamak demektir. 'Kul Allah'ı nasıl bilirse



Cenâb-ı Hakk'tan öyle muâmele görür' prensibinden hareketle, böyle bir göz
kapamayı değerlendirecek olursak, o kişinin mahrumiyetinin büyüklüğü
kendiliğinden ortaya çıkar...

3) Büyükleri kendi seviyelerine indirenler büyük bir zulüm içindedirler.
Zira o makamı onlara Cenâb-ı Hakk vermiştir. Allah tarafından verilen böyle
bir makamı onların elinden almaya yeltenmek -zaten almak da imkânsızdır-
zulüm değil de ya nedir? Birçok ayetin işâretiyle, mütecaviz ve saldırganlar
felah bulmayacaklarına göre, bu haddini bilmezlerin de bir yere varması
mümkün değildir.

İşte evliya menkıbelerinin nakledilmesini tenkit edenlerden bir kısmı böyle
insanlardır. Onların tenkitlerinin temelinde, evliyayı inkâr ve kerameti tezyif
vardır. Çıkış noktaları hata olduğu için de iddia edip ortaya koydukları
mes'elelerde hatadan kurtulamamaktadırlar..

Ancak ikinci bir grup insan daha vardır ki, zâhiren onların söyledikleri de
tenkit gibi görülebilir. Fakat diğerleriyle bunların arasında ciddi farklar söz
konusudur. İkinciler, kat'iyen evliya menkıbelerinin nakline karşı değillerdir.
Onların şikayetleri bu menkıbelerin hayata geçirilemeyişidir. Yani onlar da, bir
İmam Rabbanî'nin, İmam Şazelî'nin, Şah-ı Nakşibendî'nin ve diğer büyüklerin
menkıbelerinin anlatılması hususunda hemfikirdirler ama sadece bu
menkıbeleri dinlemek onların mazhariyetlerini elde etme adına yeterli değildir.
Eğer bu menkıbeler, bizlerde teşvik adına bazı latifeleri uyandırıyorsa, en
azından menkıbelerini okuduğumuz zatlara benzemeye özenmeli ve onları
yükselten amelleri hayatımıza tatbik etmeliyiz, derler. Bu ikinci görüş gayet
masumdur, yerindedir ve kat'iyen birinci görüş sahipleriyle iltibas edilip aynı
kefede değerlendirilmemelidir.

Biz de, kanaat olarak son görüşü destekliyor ve diyoruz ki: Menkıbelerle
teselli olma, bir ölçüde menkıbe kahramanı olamamanın ifadesidir. Öyleyse
bizler, sadece büyüklere âit menkıbeleri dinlemek ve okumakla yetinmemeli
himmetlerimizi âli tutarak onlar gibi olmaya çalışmalıyız. Zira İslâm, mebde ile
müntehayı birleştiren bir dindir. İşin başındaki bir insan, kendine göre ondan
istifade edebileceği gibi, Cibril de kendine göre istifade edebilmektedir.
Öyleyse her insan, kendi istifadesi açısından işin zirvesine ve en münteha
noktasına talip olmalıdır.. ve Allah'a kurbiyette 'daha yok mu?' ufkunu
yaşamalıdır. Bu da ancak, büyüklük yolunda yürünürse imkân dahiline
girecektir. Bu yol ise a'zami takvâ, ihlas, zühd ve vera gibi esaslar üzerine
kurulmuştur.



Onlarsız Allah'a yaklaşmak ve onlarsız büyüklere benzemek mümkün
değildir...



Evliyaullah'ın İlk Keşfi
Dünyada geleceği ve geçmişi gören bazı evliyaullahın ilk keşfi, kabir

âlemine muttali olmaktır. Ölünün mezara konulmasıyla berzah âlemi başlar.
Bize göre bu bir kabir âlemidir. Görenlerin görüşüne arz edilmiş olması
hasebiyle de o âleme biz misal âlemi diyoruz.

Esasen misal âlemi, eşyanın ilmî vücutlarının tecelli âlemidir. Bu hayat,
kudret ve kaderin içine girince dünya hayatı gibi bir hayat oluyor. Yaşandıktan
sonra, plân ve program sanki yine arşivde duruyormuş gibi geliyor. İşte,
evliyaullahın nazarı bunlara ulaşır. Bu konuda, Şah Veliyullah Dehlevî'nin
Hüccetullahi'l-Baliğa' adlı eseri ile, Mevlânâ Şiblî'nin Asr-ı Saadet serisinin 1
ve 2. cildinin Mi'rac bölümünde geniş malûmat bulmak mümkündür.



Faizsiz Banka
Faiz müessesesi, ister devlet, isterse şahıs eliyle işlesin, içtimaî yapı için

öldürücü bir zehirdir. Mürüvvet ve yardımlaşma hissinin ölmesi, 'ben' merkezli
yatırımların öne çıkması, zengin ve fakir arasındaki uçurumun daha da
büyümesi ve hepsinden kötüsü de Allah'ın haram kıldığı bir iş olması, bu
müessesenin ilk akla gelen özellikleridir. Bu sebeple, mümin, 'günah ve
düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın' fehvasınca -zarûrî haller dışında- bu
anlayış ve onun cereyan ettiği ortamdan uzak durmalıdır.

Yakın bir gelecekte, faizsiz bankalar gibi faizsiz iktisadî sistemlerin de
devletler tarafından uygulamaya konulması, hepimizi ve herkesi -Müslüman
olsun, olmasın- bütün insanlığı rahat ettirecektir. İçinde yaşadığı günün ertesini
göremeyen ve istikbâle nazar edemeyen bir kısım devlet ricâli ve bilim
adamları bunu kabûl etmek istemeseler de, 'meşîme-i şeb'den neler doğacağını
hep beraber göreceğiz.



Fatihlik Ruhu
Mevcut ile iktifa etmeme gurur değil, fatihlik ruhudur. Biz, yeryüzünü

bütünüyle fethetsek bile, ona takılıp kalmadan gökyüzünü fethetmek için yollar
aramalıyız.



Fazilet Beldesi
İnsan hayatının en yüksek gayesi, ferdin yükselip ruhuyla bütünleşmesi, fizik

ötesi aydınlıklara ulaşarak, Yaratıcı'nın esrârına vâkıf olması ve rûhânî
zevklere ermesidir. Bu ulvî hedefe doğru kanatlanan ruh, hep mutlu; bu
istikamette gösterilen her gayret içlere aydınlık getirici ve mübeccel; bu hayatı
ele alan insan faziletli ve böyle insanların ülkesi de fazilet beldesidir.



Faziletli Olmanın Bir Buudu
Faziletli olmak, hazır zaman gibi, geçmiş ve gelecekle de münasebete

geçerek, mazinin ve istikbalin en mümtaz insanlarıyla rûhen beraber bulunup,
onların tasvib ve takdirlerini gönlünde duymak ve onlarla aynı hayatı
paylaşarak, atalarımızla ve gelecek nesillerle kaynaşmak ve bütünleşmek
demektir.



Fedakârlıkta Kemal
Fedakârlık her şeyden evvel, nefsin sefil arzularına karşı koymakla başlar

ve topluluğun mutluluğu adına, kendi saadet ve hazlarını unutmakla kemale
erer...



Feministlerin Yapmak İstedikleri
Bugün feministlerin teklif ettikleri kadın hakları, esasen kadını muallâ

mevkiinden alıp ayaklar altına alarak hor ve hakir hale getirmek, demektir.
Kışın üryan, yazın da palto ve yünlülere sarılıp sarmalanıp gezmek ne ise,
kadını erkekleştirme gayreti de aynı ölçüde bir hamakat örneğidir. Kadın
yerinde kaldığı müddetçe sultandır, büyüktür ve kadın efendidir. Erkek de
sınırını aşmadığı sürece, hürmete layık bir asildir. Bu şekilde yerlerini
değiştirmek isteyenleri Allah Rasûlü lanetler, çünkü fıtratlar çarpıtılmaya
gidilmiştir. İnsanı meydana getiren uzuvların yerini değiştirerek, kulağı
dizkapağına, burnu karnın ortasına veya gözleri ayakların altına yerleştirme ne
ise, kadın ve erkeği, böyle yer değiştirme gayreti de, aynı şey ve hatta ondan
daha yakışıksızdır. Kadın, kadın olduğunu bildiği, erkek de kendi yerini
koruduğu müddetçe güzeldir ve fıtrîdir. Aksine gayretler ise, fıtrat ve tabiata
karşı harp ilan etmek gibidir...



Fetret Devri
Günümüzün fetret devri olduğunu ifade ederek cehaletin mazeret

olabileceğini söylemek, insanlara su-i istimal kapısını açmak demektir. Bu ise
önü alınamayacak hataların doğmasına sebebiyet verebilir.



Fil, Kureyş ve Maûn Sureleri Arasındaki
Münasebet

Fil sûresi ile Kureyş sûresindeki ortak payda herhalde koruma ve
meselelerin minnet üslûbu ile ele alınmasıdır. Fil sûresinde, Kur'ân, Ebrehe
ordusunun şerrinden Kâ'be'nin korunmasına dikkat çekiyor. Kureyş sûresinde
de insanların hayatlarının idamesi adına yaptıkları yaz-kış ticaret seferlerinin
emniyet içinde gerçekleşmesini nazara veriyor. Yani, Roma ve Sasani
imparatorluklarıyla etraflarının çevrildiği, bir sürü çapulcu ve serserinin
ticaret kervanlarını tehdit ettiği bir mekân ve zamanda yol ve ticaret
emniyetinin verilmesine ve Allah'ın onları korumasını, minnet makamında
anlatıyor. Bu iki sureye koruma' ve 'minnet üslûbu' açısından yaklaşmazsak,
aradaki mutabakatı kavrama oldukça zorlaşır.

Düşünün ki, Allah, sizin kendi güç ve kuvvetinizle def edemeyeceğiniz
belaları sizden uzaklaştırıyor, sizi kendi himayesine alıyor bunun karşılığında
da gücünüzün yetebileceği şeyleri sizden istiyor: Yetimlere bakmayı, kâmil
manâda namaz kılmayı ve zekât vermeyi.

Bu nüktenin derinliğine derinlik katan başka beyanlar da vardır İlâhî
Kitap'ta. Meselâ 'Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da
istemiyorum.' Neden? Çünkü 'Şüphesiz rızkı veren güç ve kuvvet sahibi olan
ancak Allah'tır' (Zâriyat/57-58) da onun için.

Yine 'hatırlayın ki, bir zaman siz yeryüzünde aciz tanınan az (bir toplum)
idiniz insanların sizi kapıp gitmesinden korkuyordunuz da düşünürsünüz diye
Allah size yer yurt verdi yardımıyla sizi destekledi ve temizinden rızıklar
verdi.' (Enfâl/26)

Demek ki hakikî manâda ticaret ve yol emniyeti vererek rızkı ihsan eden
Allah (cc), minnet makamında ifade buyurduğu bu beyanları ile hakikate işâret
edip, insanlardan, onların güç ve kuvvetleri dahilinde olan şeyleri istiyor.

İşte onlardan biri de namazdır. Ama insanı fuhşiyat ve münkerattan alıkoyan,
tabii duya duya, doya doya kılınan namazdır.

Görüldüğü gibi Fil ve Kureyş sûreleri arasında koruma ve minnet, buna
bağlı olarak da Mâun sûresinde bu ihsanlara mazhar olan insanlardan istenen
şeylerin anlatılması bahis mevzuudur.



Firavun Denizde Boğulduktan Sonra Askerlerinden
ve Tâbilerinden Geri Kalanlara Ne Olmuş?

Tevrat'a göre Firavun'un ölümünden sonra Hz. Asiye ve ağabeyi, Firavun'un
amca çocukları, ordu kumandanları ve askerlerinin büyük bir kısmı imân
etmişlerdir. Firavun topluluğunun şerirleri, iş başından kovulduktan sonra,
Kıptî kavmi arasında Hz. Musa'nın tebliğ ettiği din hızla yayılmıştır. Zaten
Firavun'u hezeyana sevkeden de buydu ki, sihirbazların Hz. Musa'ya imân
etmesi onu çileden çıkartmıştı. Ayrıca bu hâdise, zamanlama açısından da tam
bir Nebi firasetini göstermektedir.

Muhyiddin-i Arabî yorumlarında Firavun'dan farklı bahseder. Bunlar vecd
ve istiğrak insanıdırlar. Gaybî ve objektif olmayan müşahedelerini, bütünüyle
te'vile memur olmadıkları halde te'vil edebilirler. Oysa böyle bir te'vil işi,
onların üstünde bulunan insanlara âittir. Bu yüzden de, bilmedikleri,
görmedikleri ve tanımadıkları bu insanlar hakkındaki te'villeri isabetli
olmayabilir.

Buna benzer bir hata da, kendi nurunu Hatemü'l-Enbiyâ'nın nurundan daha
parlak gördüğünü ifade ettiği yerde müşahede edilir. Bu bir hatadır. Hazret
kendi nuruyla muhat olduğu için, nuru gözlerini kamaştırdığından ve daha uzakta
ve kendi nurundan daha parlak olan nebi nurunu daha zayıf görmüştür. Bunu bir
misalle daha açık bir şekilde şöyle izah edebiliriz: Gökte herhangi bir yıldız
güneşten 20 kat daha büyük ve parlak olabilir. Eğer o yıldız güneşin yerinde
bulunsa, Güneş Sistemi'ndeki bütün gezegenler buharlaşır ve yok olur. Ne var
ki, bu yıldız bize çok uzak olduğundan ışığı da daha zayıf gelir. Şimdi bize
sorsalar Güneş mi daha parlak bu yıldız mı?' Vereceğimiz cevap elbetteki
'Güneş' olacaktır. Çünkü biz onun nuruyla muhat bulunuyoruz. İşte Hazretin
durumu da aynen böyle olsa gerek...

Bu hususta hatıra şu da gelebilir. Bugün nursuz pek çok insan bunu anladığı
halde bu büyük zâtlar bunu nasıl anlayamamışlar? Bu bizim anladığımızdan
değil, anlayanlardan naklettiğimizdendir.

Biz de kendi müşahedelerimizle baş başa kalsaydık aynı hatayı
işleyebilirdik.

Ledünniyata âit mevzular ciddi bir tecrübe sahasıdır. Bizim mesleğimiz
herkesi kabullenme mesleğidir. Onun için Muhyiddin-i Arabî ve İmam-ı



Rabbanî gibi büyük zatları tenkid etmek ve onların kritiğini yapmak bize
düşmez.



Fonksiyonlar El Değiştirirken
Tarihî realiteler gösteriyor ki, Babil'den, Mısır'dan, Yunan'dan, Bizans'tan,

Selçuklu ve Osmanlı'dan sonra, daha başka toplumlar da, bir manâda,
devirlerini tamamlayıp, bugünkü fonksiyonları itibariyle, tarih sahnesinden
silinecek ve yerlerini daha inançlı, daha dinç, daha kararlı ve hayata bakışları
daha engin bir kısım yeni milletlere bırakacaklardır...



Garip
Garip, yurdundan yuvasından uzak kalan, dostundan, ahbabından ayrı düşen

değildir. O, yaşadığı dünya içinde, bulunduğu toplum itibariyle hâlinden
yolundan anlaşılmayan; yüksek ideâlleri, ötelere âit düşünceleri, başkaları
uğruna şahsî zevklerinden fedakârlığı ve fevkalâde himmet ve azmiyle, kendi
toplumunun kanunlarıyla sık sık zıtlaşıp çakışan, çevresi tarafından yadırganıp
irdelenen ve her davranışıyla garipsenen insandır.



Gaybubet
Günümüzde, kaderin bir cilvesi olarak gözde ve gönülde bir hayli hizmet eri

var. Bunlar kabiliyet ve liyakatlerini aşan önemli sorumluluklar altında
bulunuyorlar. Bu arada bunlar, şöhret ayn-ı riyadır, kalbi öldüren zehirli bir
baldır' anlayışından hareketle gösteriş ve alayış endişesiyle gaybubet etmeyi
bir kenara çekilmeyi de düşünebiliyorlar. Bence bunun üzerinde çok ciddi
olarak düşünmek lâzım zira bazen hizmetteki konumu itibariyle 'olmazsa olmaz'
bir yerde bulunan arkadaş, eğer değişik mülahazalarla bir kenara çekilse, öyle
zannediyorum ki, bu davranışıyla sevap değil ihtimal günah bile kazanabilir.
Çünkü, daha yapılması gereken dünya kadar iş var. Alttan gelen kadro ise
henüz bu işleri yapacak, hem daha iyi yapabilecek kapasitede değil değil ki,
'Artık bana ihtiyaç yok, bensiz de olur' içtihadında bulunarak gaybubet etmemiz
bir kenara çekilip evrâd ü ezkârla meşgul olmamız caiz olsun...

Bu itibarla bizim bütün düşünce ve davranışlarımızda hizmet gemisinin
yürümesi hedeflenmeli.. ahireti kazanmak için gönderildiğimiz şu dünya
kışlasında askerlik çok iyi yapılmalı. Her hareketimizde rıza-yı İlâhî
amaçlanmalı ve cennete gitme bile olsa -ki hemen hemen herkes bunun
iştiyakiyle kavruluyordur- bu hedeflere ulaşmayı geciktirecekse, bundan
şimdilik vazgeçmelidir.



Gaye ve Vesile Üzerine
Büyük hedef ve maksatlara varmada mutlaka bir kısım vesileler olacaktır ve

vardır da. Meselâ, dünya, Hakk'a ulaşmanın vesilelerinden bir tanesidir.
Efendimiz (sav), gerçeğe ulaşmada gâye seviyesinde kudsî bir vesiledir.
Kur'ân, İlâhî maksatların tahakkuku için bir başka vesile olup, Allah, onunla
gerçeğin nikabını kaldırmış ve bize onu ayan-beyân göstermiştir.

Evet, Allah'a ulaşmada Kur'ân ve Efendimiz de birer vesiledir. Fakat bunlar
öyle vesilelerdir ki, eğer caiz olsa, karşılarında rükû eder ve secdeye
kapanırız. Niye kapanmayalım ki, annemiz ve babamız, sadece ruhlar
âleminden şu cismânî âleme çıkmamıza vesile oldukları için, Allah bizi
kendilerine Öf!' bile demekten menetmektedir. Halbûki Efendimiz (sav), bizi,
cismaniyetimizin altında kalıp ezilmekten kurtarıp ruh ve kalbin hayat
seviyesine çıkma yollarını göstermiş ve Rabbimiz'e giden yolu açmıştır.

Öte yandan, bir gün semâlara merdiven dayayıp yıldızları yerlerinden
sökecek hale gelsek bile, istihdam olunduğumuz hizmet de bir vesiledir.
Vicdanlarda ma'rifet-i İlâhî düşüncesini uyarma ve insanımızı, inanılması
gerekli olan şeylere inandırma adına koyulduğumuz bu hizmette hedefimiz,
marifet-i İlâhî, muhabbet-i İlâhî, zevk-i rûhanî ve rıza-i İlâhî'dir. Hizmet deyip
-Allah korusun- esas gayeyi unutur, kendimize karşı yabancılaşır ve vesileye
takılıp kalırsak, o takdirde, kazanma kuşağında kaybediyoruz demektir. Bu ise,
afetlerin en büyüğüdür.



Geleceğimizin Garantisi
Günümüzün idareci ve zimamdarları, ilmî ve içtimaî hayatımızı, yaşadığımız

devir itibariyle nazar-ı itibare alma ve dünden bugüne, bugünden de geleceğe
geçiş yollarını tespit edip, yarınki nesillerin nasıl yetiştirileceği hususunu en
parlak çizgileriyle belirleme, tamim etme ve takip etme mecburiyetindedirler.
Böyle bir düşünce ile şahlanmış âteşîn dimağların, aşk ve heyecanla coşan
gönüllerin, bu meselenin üzerine yürüyecekleri güne kadar, vatan ve milletin
geleceğinden emin olmak ve ülkenin yükseleceğini beklemek oldukça zordur.



Geleceğin Dünyasına İslâm Hakim Olacaktır
Günümüz sosyolog ve tarihçilerinin birbirinden az farkla ifade ettikleri gibi,

Rusya tekrar Ortodoksluğa; Çin de Konfüçyüs'ün dinine dönecektir. Bu arada
Hıristiyan veya Yahudi olanlarla hak din İslâm'a gönül vermiş bulunanlar da
kendi dinlerine döneceklerdir. Onlara âit görüş budur. Biz, kendi açımızdan
bunlara şunu ilave edebiliriz: Geleceğin dünyasında tek hakim unsur İslâm
olacaktır. Zira Allah Rasûlü'nün doğru ve doğrulanmış beyanları içinde bize
verilen ders ve müjde böyle bir noktada merkezleşmekte: 'İseviyet tasaffî
ederek hakiki hüviyetine dönecek ve Mehdiliği temsil eden Muhammedîliğin
şahs-ı manevîsine uyarak bir kere daha safvet-i asliyesine dönecektir.'

'Cenab-ı Hakk, vermek istemeseydi istemeyi vermezdi' prensibinden yola
çıkarak, 'bizi müttakilere imam kıl,' duâsını bize tâlim edip öğrettiğine göre,
eğer kavlî ve fiilî duâmızı tam yapabiliyorsak, istediğimizi bize vereceği
muhakkaktır. Şimdiye kadar O'nun ilâhî adaleti ve engin rahmeti hep böyle
cereyan etmiştir ve edecektir.



Geleceğin Mirasçıları
Müsâmahalı insan, hayatın her safhasında daima kazanır ve hiçbir zaman

kaybetmez. Bugünü yaşarken aynı zamanda yarın olmak, ancak müsamahalı
insanlara mahsus İlâhî bir mevhibe ve hikmet buududur. Buna mazhar olanlar
da yarınki dünyanın biricik mirasçılarıdırlar.



Gelişen Tabiî Seyri İçinde Din
Yakın çağdan başlayarak günümüze kadar cereyan eden hâdiselerde, dinî

duygu ve düşüncenin -tabandan tavana- tabiî bir seyirle geliştiğini görüyoruz.
Meselâ; dün bu ülkede sadece cuma namazı kılanlara yobaz' denirken, bugün
beş vakit namazını kılanlar için dahi bu ifade kullanılmıyor. Dün başörtüsü,
toplumun bütün kesimlerinde karşı çıkılıp 'irtica alameti' olarak görülürken,
bugün -birkaç üniversite hariç- gayet normal kabul ediliyor. Yine devlet
kâdemelerinin en üstünde veya en hayatî müesseselerde kilit noktalarda
bulunanlar, ya 'biz de Müslüman'ız' diyerek veya 'benim dedem de hocaydı',
'bizim evde Elmalılı Tefsiri var' gibi sözlerle, Müslümanlıkla irtibat kurarak
teselli olmaya çalışıyorlar. Aslında bunların hepsi de değişik açılardan ve
değişik seviyelerden dine yönelişin birer tezahüründen başka bir şey değil.

Şimdi, Müslümanlığı, en doğru bir biçimde tebliğ ve temsil ederek hayatın
içine taşıyan günümüzün mürşitleri, bu seviyeden sonra bir kenara çekilseler,
şahsî kemâlât uğruna Tavus b. Keysan gibi dinlerini yaşasalar, bu hem
Müslümanlara hem de İslâm'a ihanet olur. Yapılacak şey, Allah'ın lütûf ve
ihsanları ölçüsünde imân ve Kur'ân'a, bu çizgide hizmeti devam ettirmektir.



Gerçek Saadet
Saadet nedir? İşte zorlardan zor bir mes'ele... Yunanlıya göre o, aşk ve

sevda.. Sezar'a göre nâm ve şöhret.. Firavun'a göre iktidar ve mevki.. Kârun'a
göre de yığın yığın servet ve hazinelere sahip bulunmaktır. Oysa ki, bunlardan
hiçbiri, ne gerçek saadet, ne de onun vesilelerinden biridir. Hakikî mutluluğu
bu yollarla arayanlar, hep aldanmış ve hüsrâna uğramışlardır. Gerçek saadet,
insan zihninin dağınıklık ve perişaniyetinden kurtarılması ve onun kalbinin
itmi'nân ve istirahata ermesinden ibarettir.



Gereken Hürmet
Bizim eksik yanlarımızdan biridir kendi insanımıza değer ve kıymet

vermemek. Elbet her insan, insan olarak belli bir değer ve kıymete sahiptir.
Ama insanı asıl değerlendiren ve onu diğer varlıklardan farklı hâle getiren
ondaki imân ve takva duygusudur.

Kendi insanımıza, bu ölçüleri nazara alarak ve istenen seviyede değer
verdiğimiz söylenemez. Tevazu ve mahviyet mes'elesi bizde yanlış
anlaşılmıştır. Bizler daha çok, karşımızdaki şahsa âit vazifenin savcısı gibi
davranmışızdır. Bununla şunu arzetmek istiyorum:

Dediğimiz ölçüler içinde kendisine hürmet beslememiz gereken şahıs,
kesinlikle hiç kimseden hürmet beklememelidir. Aslında başkasından hürmet
bekleyen, hürmete layık olmadığını da bu zaafıyla ortaya koymuş sayılır.

Ancak o şahsın hürmet beklememesi bizim ona hürmet etmemize mani
değildir.

Meselâ, Efendimiz (sav) kendisi için kıyam edip, ayağa kalkan sahabeyi her
defasında ikaz etmiş ve Acemler'in büyüklerine ayağa kalktığı gibi ayağa
kalkmayın' buyurmuştur. Ama, sahabe de her defasında, O'na hürmeten ayağa
kalkmıştır. Biz bu tabloda her iki tarafın kendine âit vazifeyi nasıl dengede
tuttuklarını görmekteyiz. Ve yine Efendimiz (sav), hakemlik için gelen Sa'd bin
Muaz'ı kasdederek yanındakilere, 'Efendiniz için ayağa kalkın' buyurmuşlardır.
Bu bir edep öğretisidir. Ne var ki, kendisine hürmet edilen şahıs da mutlaka
kendine düşeni yerine getirmelidir. Yani, insanlardan kat'iyen hürmet etmelerini
beklememelidir. Zaten Allah Rasûlü: 'Kim kendisi için kıyam edilmesini arzu
ederse cehennemde yerini hazırlasın' buyurarak bu hususa da ışık tutmuştur.
Ancak, bu mevzuda da biz, bize düşen görevi yerine getirmek zorundayız..
zorundayız, zira büyüklerin iç muhasebesini sağlamak bir manâda bizim
vazifemiz değildir.

Görülen odur ki, büyüklere hürmet hususunda istenen ölçüde duyarlı değiliz.
Ama sol cephe bunu çok iyi becermektedir. her biri sürekli, birer riya heykeli
insanları şişirip, büyüten ve toplumu onlara karşı saygılı davranmaya zorlayan
çalışma içindedir. Evet, lise mektebi kültürünü dahi hazmedememiş nice yazar,
çizerlerin toplumumuzun gündemini yönlendirmesinde onların bu davranışının
çok büyük bir rolü olduğu inkâr edilemez. Bizler ise, ülkemizin yetiştirdiği nice



deha çapındaki kimseleri, kısır bir anlayışın mahkûmu etmişizdir. Onlar içtimaî
platformda veya başka sahalarda ne kadar ilerlemiş ve ne derece zirveleşmiş
olurlarsa olsunlar, bizim yanımızda hep 'dünkü' durumlarında kalmışlardır.
'Bizim Ali, bizim Ahmet' evet, nedense bunlar, bir türlü 'Ahmet Bey, Ali Bey'
olamamışlardır!..

Hayır, bu davranış doğru değildir. İnsanları verimli hâle getiren biraz da
onların çevreleridir. İçimizden yetişen ve hakikaten saygı duyulması gereken bu
insanlara 'dünleri' adesesinden bakmak ve onları hâlâ çocuk görmek, bana biraz
çocuksu gelmekte. Hatta buna çobanca bir davranış demek bile mümkündür.
Nice büyükler, bizim bu çobanca davranışlarımız arasında bir sürgün hayatı
yaşayıp ömür tüketmişlerdir. Eğer onların toplum içinde daha faydalı, daha
verimli olmalarını arzu ediyorsak, büyüklerimize gereken hürmeti göstermeli
ve onların israf olup gitmelerine meydan vermemeliyiz. Evet, 'marifetin, biraz
da iltifata tâbi olduğu' gerçeğini unutmamalıyız. Bunları söylüyorum ama yine
de unutkanlığın bizde müzmin bir hastalık olduğunun şuurundayım.



Girdap ve Bir Gerçek
Ondokuzuncu asrın son çeyreğinde başlayıp günümüze kadar süregelen

buhranlar zinciri, bilhassa en son halkasıyla, her şeyi, hatta bütün mukaddes
değerleri yutmaya hazırlanan korkunç bir girdap hâlini aldı. İyiyi, kötüyle
beraber; müfsidi, ıslahcıyla beraber yutacak korkunç bir girdap!.. Girdap, her
şeyden evvel kendine dâyelik yapan suyu yutup onunla beslendiği gibi, bir
asırdan beri devam edegelen buhran da, evvelâ onu bağrında besleyen
maddeciliği yutacaktır.



Gözyaşı Denen İksir
Gözyaşı, ihlâs ve samimiyet sahibi bağrı yanık ve ciğeri kebap insanlar için

bir boşalma ameliyesidir. Gözyaşları dünyada, dayanılmaz hale gelen aşk
ateşinin ızdırabını bir nebze dindirirken, ahirette de cehennemin alevlerini
söndürecek tek iksirdir. Onun içindir ki Allah Resûlü (sav) bu mevzûda şöyle
buyurur: Mahşerde, cehennem kıvılcımlarının insanları kovaladığı hengâmda,
Cebrail Aleyhisselam elinde bir bardak suyla görünür. Ona, 'Bu ne?' diye
sorarım ve bana şöyle cevap verir: 'Bu, mü'min kulların Allah korkusuyla
ağlayıp gözlerinden döktükleri gözyaşlarıdır ve şu korkunç kıvılcımları
söndürecek tek şeydir.'

Yine bir başka hadîslerinde Efendimiz (sav), Allah korkusuyla gözyaşı
dökmeyi, cephede düşmanı kollayıp, içimize sızmasına engel olan mücahidin
nöbetine denk tutar. 'İki göz Cehennem'i görmez' buyurur ve meâlen devam
eder: 'Biri Allah korkusundan ağlayan göz, diğeri de, millet ve ülkenin ma'ruz
kaldığı tehlikeler karşısında yüreği atan ve nereden, hangi gedikten düşman
içimize sızacak, hangi plânda bizi tahrip edip çürütecek diye nöbet bekleyen
göz.' Yani, dışarıda dışı, içeride içi gözetleyen gözler ne mübarektir. Evet, iç
fetihle dış fetih birbirine müsavîdir.

Kur'ân-ı Kerim de, yer yer bu işi tebcil ve takdir ederek: 'Onlar Allah'ın
âyetlerini duydukları zaman çeneleri üstü yere kapanırlar' (İsra/107) buyurur.
Bir başka yerde ise, 'Az gülsünler, çok ağlasınlar' (Tevbe/82) ihtarında
bulunur. Bu, bir nevi, 'Düşünün ve bir sürü kazandığınız şeyler karşısında
yürekleriniz hoplasın!. Ölüm ve sonrasında başınıza gelecekleri ve hesap
yerindeki durumunuzu tefekkür edin de, az gülün çok ağlayın' demektir. Bu yönü
ile gözyaşı, cennet kevserlerine müsavî tutulur.. ve Efendimiz, 'Ürpermeyen
kalpten, yaşarmayan gözden Sana sığınırım Allah'ım' diye yalvarır. Kalpleri
kaskatı olmuş, duyguları örümcek bağlamışlara gelince, onlarda gözyaşı
görülmez.



Gün Dönüyor
Okumak, düşünmek, tefekkür etmek, eşya ve hâdiseleri tükenme bilmeyen

bir tecessüs iştahıyla kurcalayıp durmak ve vakti en iyi şekilde değerlendirerek
bütün çalışmalarda metotlu olabilmek.. bunlar hep birer mü'min sıfatıdır. Zira,
mü'mini bu sıfatlarıyla ele alan yüzlerce ayet ve hadis vardır. Kâfirlerde asıl
olan ise, bu sıfatların aksiyle vasıflanmakdır. Ancak, akide ve imânın dışında
kalan pek çok sıfatta mü'min ile kâfir, sıfatları itibariyle yer yer farklılıklar arz
edebilirler ve bu her zaman mümkün ve vakidir. Bu sebepledir ki, pek çok
mü'mini kâfir sıfatlarıyla, pek çok kâfiri de mü'min sıfatlarıyla iç içe görürüz.
Bu ittisaf, ne mü'mini kâfir, ne de kâfiri mü'min yapar; fakat Cenab-ı Hakk'ın
onlar hakkında vereceği hükümlere, birer şart-ı âdî keyfiyetiyle bu sıfatlar
müessir olabilirler.

Onun için diyoruz ki, mü'minler, kâfirlere âit sıfatları terkedebildikleri
ölçüde, bugün olmasa da yarın, mutlaka onlara da muvaffakiyete giden yollar
bir bir açılacak, dolayısıyla da kâfirler için hezimet, mağlubiyet ve mezellet
kaçınılmaz olacaktır.

Ve görüne o ki, dünya şimdilerde hızla böyle güzel bir zemine doğru
kaymaktadır!.



Günah
Günah bir iç çöküntü, bir terslik ve fıtratla bir zıtlaşmaktır. Günaha giren kimse
kendini, vicdanî azaplara ve kalbî sıkıntılara bırakmış bir talihsiz ve bütün ruhî
meleke ve kabiliyetlerini şeytana teslim etmiş bir mazlum ve mağdurdur. Bir
de, o günahı işlemeye devam ederse, bütün bütün ipi elden kaçırır.. ve artık
böyle bir kimsede ne bir irade, ne bir direnme, ne de kendini yenileme kudreti
söz konusu değildir.



Günahlar ve Latife-i Rabbaniye
Bazı latifeler, ruh ve kalbin kayyimi durumundadır. Cenâb-ı Hakk'ın engin

rahmetindendir ki, bunların pek çoğu pörsüyüp solsalar da ölmezler.
Dolayısıyla belli günahlar neticesinde yaprak dökümüne uğrayan bu latifeler,
tevbe mevsiminde tekrar yeşerir, çiçek açar ve meyve verirler.

İmam Şa'ranî'nin şu ifadesi bu hükmümüze delil kabul edilebilir. Diyor ki:
Ben namazsız bir insanla biraz yan yana otursam kırk gün namazımın bereketini
bulamam.' Onun bu sözünden, namazsız insanlarla düşüp-kalkmama manâsının
anlaşılması yanında, kırk gün sonra namazın bereketinden istifade edilebileceği
manâsını anlamak da mümkün... Zaten bazı hadisler de buna işâret eder
mahiyettedir. Meselâ 'içki içenin kırk gün namazı kabul olmaz' meâlindeki
hadis buna örnek gösterilebilir. Bunun manâsı, aslî manâda namaz kabul olmaz
demek değildir belki namazla ulaşılabilecek öyle noktalar vardır ki, içki içen
bir insan, kırk günlük bu ölü zaman içinde o önemli noktaya ulaşamaz,
demektir. Bundan, aynı zamanda, kırk gün sonra tekrar istenen mükemmeliyette
namaz kılabilir manâsını anlamak mümkündür... İçki içenin namazının makbul
olmamasını ise eskiler, 'kemaline masruf' diye anlatırlar.. Yani o namaz,
'namaz' kelimesiyle anlaşılan ihatalı, derin ve kurbete vesile olabilecek
manâdan yoksundur. Meselâ namaz kılar da yine kendisini münkerattan
alıkoymaz. Halbuki hakiki namaz, münkerata girmeme hususunda ilâhî bir
garantidir.

Demek ki, içki içenin kırk günlük namazı böyle bir garantiden mahrumdur.
Yani o, mükemmel bir namaz olmaktan uzaktır. Bununla beraber, içki bütün
hayatî latifeleri öldürmüş de sayılmaz zira kırk günün sonunda, eğer aynı
cinsten günah işlenmezse, o kişinin pörsüyen, solan latifeleri tekrar yeşerip
hayatiyet kazanabilmektedir...

Bazı latifeler ise, işlenen bazı günahlar neticesinde ebediyyen kurur, söner
ve ölürler. Ama öyle anlaşılıyor ki, bu latifeler, insanın ruhî ve kalbî hayatı
adına asıl hayat kaynağı olan latifelerden değildirler.

Şimdi de mes'elenin bir başka yönüne bakalım. Şayet günahlar böyle hayatî
latifeleri bütün bütün öldürmüş olsaydı, küfür ve Allah'ı inkâr haydi haydi
onları öldürürdü. O zaman da küfürden sonra imân, irtidattan sonra da geri
dönüş kapıları tamamen kapalı demek olurdu ki bu da pek çok şeyi içinden
çıkılmaz hâle getirirdi. Hz. Ebû Bekirler, Hz. Ömerler böyle kapalı bir



dönemden sonra imâna uyanmışlardı.. uyanmış ve insanlığın ebedî sultanları
olmuşlardı. Demek ki, onlardaki hayatî latifeler cahiliye döneminde bütün
bütün ölmemiş ve her zaman imâna açık kalabilmişti. Sadece kalabilmiş de
değil ardından bir başkasının ulaşması imkânsız mertebe ve derecelere
yükselmişlerdi..

Ayrıca, İslâm, insanın aslî fıtratına dönmesidir. Böyle bir dönüşle insan
ikinci bir fıtrat kazanır. Eğer küfür ve inkâr, belli dönem itibariyle sahabenin
aslî hüviyetini tamamen değiştirmiş olsaydı, o insanlardan hiçbiri imân edemez
ve tabii gökteki yıldızlar haline gelemezlerdi. Aynı şeyi bazı büyük veliler için
de söylemek mümkündür...

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, günahlar bazı latifeleri öldürür bu doğrudur
fakat bu latifeler ruh ve kalbin asıl dinamikleri değildirler.. Ne var ki, insan her
zaman bütün latifelerini hüşyar ve uyanık tutmakla mükelleftir. Onun içindir ki,
Bediüzzaman 'Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork.. Bir dane, bir lokma, bir
öpmekle batma..' buyurur.

Zira bazı duygular çok naziktir, çabuk kırılırlar. İşlenen küçük bir günah bile
onun mahvına sebep olabilir.

Velilerin ekserisi böyle bazı latifelerinin ölüp gittiğinden bahisle, kendi
kendilerinden şikayette bulunmuşlardır. Çünkü ölen latifeler, önemli ölçüde
onların terakkilerine mâni' olmuştur. İnsanı keşfe hazırlayan latifeler ölmüşse, o
insan ne kadar uğraşsa keşfe açılamaz, eşyanın perde arkasını müşahede
edemez. Keşif ve keramet ne kadar ve ne derece önemlidir? Bu ayrı bir konu...

Bizim burada söylemeye çalıştığımız sadece bir vak'anın raporu
mahiyetindedir. Ancak şu hususu da ısrarla ve altını çizerek tekrarlamakta
fayda görüyorum: Ölen latifeler kat'iyen hayatî latifeler değildir. Eğer bunun
aksi olsaydı, tevbeye çağrılmamızın bir manâsı kalmazdı..



Hakiki Tevbe
Bu soruya cevap verirken, Efendimizin şu mübarek beyânını hatırlamamak

mümkün mü? Buyuruyorlar ki: 'Herkes hata işler. Hata işleyenlerin en
hayırlıları da tevbe edenlerdir.'

Bu hadîs-i şerife dikkat edilecek olursa, hata işlemenin insanın
cibilliyetinde var olduğu görülür. Yani insanın tabiatında her zaman onu günaha
çekecek bir kısım duygu ve hisler vardır. Aslında bunlar, iyiliklere de esas
teşkil etsin diye insanın benliğine yerleştirilmiş nüveler mahiyetinde
isti'datlardır. Aktif bir Kur'ân ahlâkıyla bunların hepsinin yüzü hayra ve
istikamete çevrilebilir.

Meselâ insana öfke verilmiştir. İnsan bununla bazen gazilik ve şehitlik elde
edebileceği gibi, aynı duyguyla Allah için gadaplanıp, Allah için nefret edip
sevap da kazanabilir. Şehevî hisler ve diğer bedene âit arzu ve istekler de
böyledir. İnsan onları zapt u rapt altına alıp rûhunu kanatlandırabildiği takdirde
velilerle omuz omuza yaşayabilir.

Aksine, zapt u rapt altına alınamayan behimî arzuların, insanı başaşağı
getirmesi de az görülen felaketlerden değildir. Mes'eleye bu zâviyeden
bakıldığında, potansiyel hata, insanın ikiz kardeşi gibidir. Bu itibarla, insan,
azminin ve iradesinin hakkını vererek bu negatif duygudan hem kurtulmasını
bilmeli hem de onu mutlaka semereli, faydalı hâle getirmelidir. Diğer taraftan
insan hayatında ömrü en az, en kısa olması gereken bir şey varsa, o da hata ve
günahlar olmalıdır.

Şu da kat'iyen unutulmamalıdır ki, insan işlediği bir hatayı hemen tevbe ile
izale etmezse, bu ikinci bir hata ve günaha davetiye çıkarmak gibi olur ki, bu
durum, zamanla insanın kalbî ve rûhî hayatını mahvedebilir. Böyle bir insan
lahut âlemine karşı kapanır. Allah adına duyması gerekli olan şeyleri duyamaz
olur ve herhangi bir cisim gibi sürekli bir düşüş yaşar ama, asla bunun farkına
varamaz latifeler ölür 'sır', sırra kadem basar 'hafi' gizlenir, 'ahfa' âdetâ yok
olur ama o bunlardan haberdar değildir. Onun için insan, günaha bulaşır
bulaşmaz, hiç vakit kaybetmeden hemen Rabbine teveccüh etmeli ve O'ndan
işlediği günahın affını istemelidir.

Günah, insanı ele veren bir kuyruk gibidir. Zaten Arapça'da hem günah hem
de kuyruk 'ZNB' harfleriyle ifade edilir. İşte insan bu kuyruğu koparıp atmalı ve



tevbe ile kuyruklu varlıklardan ayrı olduğunu haykırmalıdır...

Ayrıca benim, şimdilerde anladığım bir başka husus daha var ki, o da şudur:
İnsan bir taraftan tevbe ediyor, diğer yandan da kendi iradesinin zaafı itibariyle
biraz evvel tevbe ettiği günah ona yine musallat oluyor, o da yine aynı günaha
giriyorsa böylelerinin istikamete ulaşmaları ve sonra da istikametlerini
korumaları oldukça zordur. Bununla beraber böyle bir insan, işlediği günahtan
tevbe ederken hakîkaten samimi ve tevbesini vicdanından gelen sese uyarak
yapmış da olabilir. İhtimâl, işlediği günahtan onun da içine bir tiksinti
düşmüştür ve dolayısıyla da tevbesini çok samimi olarak yapmıştır. Ancak, bu
gibilerde, çok defa tiksinti hâlinin geçip, yerini arzu ve isteklere bırakması söz
konusudur ki, bu tür irâdezedeler her zaman sürçebilirler. Bu ikinci durum,
onun daha önceki tazarru ve duâsında samimi olmadığı neticesini de doğurmaz.
Dolayısıyla da tevbe etmesine mani hiçbir sebep yoktur.

Evet insan ne kadar günah işlerse işlesin ve tevbesi hangi sayıya varırsa
varsın mutlaka yine tevbe etmelidir. Bu ifadeler kesinlikle işlenen günahı hafife
alma manâsına gelmez belki tevbenin lüzumunu ve önemini işâretler. Sözün
burasında önemli bir hususa da işâret etmeden geçemeyeceğim:

Baştan beri bahis konusu ettiğimiz günah, hata ile işlenen günahlardır. Hata
ile işlenen günahlarda ise, kasıt ve azim yoktur. Zaten insan bir müddet sonra
aynı günahı işlemeye azimli ise onun dudaklarından dökülen sözler birtakım
yalan laflardır.. ve kesinlikle tevbe değildir. Hukukta bile taammüden işlenen
suçlara verilen ceza ile, hataen işlenen suçlara verilen cezalar, suçun cinsi aynı
dahi olsa ayrı ayrıdır. Günahlar için de durum böyledir.

Bir de bu mes'eleyi, içinde bulunduğumuz şartlar açısından değerlendirmek
yararlı olacak: Öyle bir toplum içinde yaşıyoruz ki, böyle bir toplumda insanın
gözüne, kulağına tam hâkim olması oldukça zor, kasıt olmasa bile, her zaman
hataların zincirleme birbirini ta'kip etmesi sözkonusudur. Bu durumda
yapılması gereken en önemli iş, mümkün mertebe günah zemininden uzak
durmaktır. Buna 'sedd-i zerâi' de diyebiliriz ki, kabaca bir ifadeyle: Fenalıklara
giden yolları kapatmak, demektir. Esasen sedd-i zerâi Kur'ânî bir yoldur.

Meselâ bir ayette 'zina etmeyin' denilmemiş de, 'zinaya yaklaşmayın'
denilmiştir. Ve yine 'yetim hakkını yemeyin' denilmeyerek 'yetim malına
yaklaşmayın' ifadesi kullanılmıştır. Bunlar ve benzeri ayetler bize, insan
terbiyesinde sedd-i zerâinin önemini anlatması bakımından dikkat çekicidir.
Evet, insan, işte bu yol ile kasden günah işlemeye karşı kapalı kalır. Hata ile
meydana gelen açıkları da tevbe örter. Zannediyorum bu tür bir strateji



tatbikiyle, hem günahlara karşı korunma hususunda hem de elde olmayan
sürçmeler karşısında önemli bir adım atılmış ve problemin kısm-ı ekserisi
çözülmüş sayılır.



Haklılık Çizgisinde Olgunlaşma Emâresi
Herkesin kendini haklı görmesi biraz da insan tabiatında var. Allah insanı

yaratırken öyle yaratmış. Bu itibarla insan ben' diyebilir. Hatta benliğe karşı
ilan-ı harp eden tasavvufçular bile, evvelâ benliği kazanma sırları üzerinde
durmuşlardır. Bilindiği gibi İkbal'in de bu mevzuda bir eseri var. 'Esrar-ı Hodi'
(Benlik kazanma sırları).

İnsan olarak bizde ne varsa, bunlar bir yönüyle bize Allah'ın dilemesiyle
yine O'ndan gelmektedir. Yalnız burada 'ukûlu aşere'cilerin düştüğü hataya da
düşmemek gerekir. Onlar Allah'tan gelen feyizlerin, meşiet ve dileme olmadan
geldiğini söylerler ki, bu kesinlikle doğru değildir. Ancak, mes'elemiz bu
olmadığı için şimdilik bu konuya girmeyeceğiz. Şu andaki konumuz, bizde
dileme, ilim, nisbî kudret ve hayat gibi hassaların bütününün Cenab-ı Hakk'tan
geldiği konusudur. Burada, O'na âit bütün sıfatları saymak da mümkündür. Bu
açıdan, insanın kendine âit o hususiyetleri tanıması ve kendini keşfetmesi,
vahid-i kıyasî olarak, Zat-ı Uluhiyyeti tanıma adına oldukça önemlidir. Nitekim
hadîs diye rivayet edilen bir sözde 'Nefsini bilen, Rabbini de bilir' denilmiştir
ki, Sokrates'in bu düşünceyi okulunun girişine 'kendini bil' şeklinde yazdırdığı
da söylenir. Zaten, Kur'ân'da insanın yüklendiği ifade edilen 'emanet'e, benlik
manâsını veren bir hayli insan vardır ve bence bu çok isabetli bir tespittir.

Ne var ki, benlik iyi bir terbiye görmeyince veya su-i istimal edilince
zararları da olabilir. İnsan mahiyetinde bir yönüyle benliğe benzeyen, şehvet,
öfke, inat, hırs gibi başka duygular da vardır.. ve bunlar insana âit bir kısım
boşluklardır. Nasıl bunlar, yüzleri terbiye ile âli, bâkî gerçeklere ve uhrevîliğe
döndürüldüğünde önemli birer insanî derinlik haline gelirler terbiye
görmediklerinde de insan için çok tehlikeli olurlar bunun gibi benlik de, iyi bir
terbiye ile Hakk'ı gösteren pırıl pırıl bir ayna olabilir..

Evet benlik dahil, yukarıda kaydedilen fena yüzlü hasletler bir yönüyle
şeytanın rahatlıkla işletebileceği nefis mekanizmasının parçalarıdırlar. Ancak,
Efendimizin (sav), 'Her insanın bir şeytanı vardır. Benim de.. ne var ki benim
şeytanım bana teslim olmuştur' dediği gibi, nefis mekanizmasını da her zaman
yola getirmek ve teslim almak mümkündür. Durum böyle olunca, şehevanî
duygularla insan kötülüklere açılıyor diye onun olmamasını istemek, insanlığın
da olmamasını istemek demektir.

Öyleyse bir taraftan şehevanî duygulara tamamen inhimak etmek gibi bir



ifrattan, diğer taraftan da bütün bütün şehevanî şeylerden tecerrüt gibi bir
tefritten kaçınarak orta yolu bulmak gerekir ki, o da, meşru dairedeki zevklerle,
lezzetlerle iktifa edip harama girmemek şeklinde tarif edilebilir. Ve yine bazı
mes'elelerde insanın dişini sıkıp dayanması lazımdır. İhtimal inat hissi de
insana bunun için verilmiştir.

Bilhassa hakta sebat adına inadın önemi oldukça büyüktür. Ne var ki, o hiç
olmayacak yerlerde kullanıldığında su-i istimal edilmiş olur ki faydalı bir
duygu iken zararlı bir zaaf haline getirilmiş olur. Hırs da öyledir. Hırs olmadan
dünyayı imar etmek imkânsızdır. Ama bunu sadece şahsî çıkar ve kaprisleriniz
istikametinde kullanırsanız ifrat etmiş olursunuz... Diğer bütün duyguları da
böyle dengeli veya dengesiz kullanma her zaman söz konusu olabilir...



Hâl-i Pürmelâlimiz
Bizim üçyüz senedir, ilim, teknik ve fende yüzümüze bakılacak hâlimiz

yoktur. Yüzelli senedir sefalet solukluyoruz. Son yetmiş senenin halini
söylemeye bile gerek yok.. yok zira böyle bir şey, malumu îlam ve israf-ı kelâm
olur.

Peki, niçin bu hâle geldik? Bir zamanlar Pierre Loti gibilere selviliklerinin
gölgesi destan yazmak için yeterli olan bu şanlı medeniyete ne oldu? Neyi
ihmal ettik de ihmâlimizin diyetini bu şekilde ödüyoruz?

Neyi ihmal etmedik ki!.. İhmallerimizin çokluğu, ihmal etmediklerimize
nispeten o kadar fazla ki, insan bu hale düşüşümüze değil, daha beter
olmayışımıza hayret ediyor.

Bütün ihmallerimizi burada saymanın imkânı yoktur. Ama birisi var ki, onu
zikretmeden geçemeyeceğim: O da bizim kendi kendimizi, yani insan unsurunu
ihmal edişimizdir.

Niçin itiraf etmeyelim ki, millet olarak, insanımızı zamanla kendi özünden
ve sahip olduğu bütün değerlerden uzaklaştırarak bir sefiller yığını haline
getirmedik mi? Altı asır insanlığa medeniyet dersi veren bir millet, eğer bugün
fikir sadakasına muhtaç duruma gelmişse, bunun başka bir izahı olamaz. Bugün
insanımız, kendi enkazı altında inlemektedir. Evet, bugün onun ne bir
düşüncesi, ne de istikbale âit ciddi tedbirleri vardır. Zaten kendisiyle irtibatı
kopmuş bir insanın hiçbir medeniyetle bağlantısı da olamaz. Yakın geçmişimiz
itibariyle biz bu hakikati görerek değil, duyarak, hem de acı acı duyarak
yaşadık...

Bizim kendimizden kaçmamız, mazimizden, dolayısıyla da tarihimizden
uzaklaşmamız manâsına gelir. Biz, toplumların ancak tarihî dinamikleri
üzerinde ayakta kalabileceklerini ya anlamadık ya da anlamak istemedik.
Asırlarca çekilen onca tekevvün sancısından sonra, meydana gelen koskocaman
bir kültür birikimine gözlerimizi kapadık, hatta onu inkâr etmeyi marifet saydık.

Bu yetmiyormuş gibi, bir de kültürümüzü redd-i miras' üzerine oturtmaya
çalıştık. Hayatın bizzat içinde yoğrula yoğrula olgunlaşan içtimaî
tecrübelerimizi bir kalemde yok kabul ettik ve bilmediği bir oyuna zorla
sürüklenmiş aktör komikliği içinde millet sahnesinde âleme maskara olduk.



Şimdi her şeye sıfırdan başlamamız gerekiyor. İnşaallah bu mevzudaki
mücadele azmini rûhumuzun derinliklerinde bulabiliriz.



Ham Ruhlar
Devr-i Saâdet sonrasını kana-irine boğan, çilesiz ruhlardı. Daha sonraki

devirlerde, birbirinden baskın, bütün hoyratlıkların ve azgınlıkların arkasında
da, yine hep bu ızdırapsız ruhlar vardı. Bir kere olsun, sahip olduğu şeyler
uğrunda aç-susuz kalmayan; yurt-yuva adına fedâkârlık göstermeyen, belli bir
dönemin zarurî sarsıntılarına, sıkıntılarına ma'ruz kalmayan ızdırapsızlar...
Zaten hayatını, madde ve konforun levsiyatı içinde geçiren böyle ham
ruhlardan, hangi fedakârlık beklenebilir ki? Fedakârlık her şeyden evvel, nefsin
sefil arzularına karşı koymakla başlar ve toplumun mutluluğu adına kendi
saâdet ve hazlarını unutmakla kemâle erer. Yoksa, her fedakârlık iddiası bir
aldatmaca ve toplumun yüzüne savrulmuş koca bir yalandır..



Harama Girmeye Lüzum Yoktur
Hayatımız ukbâya göre dizayn edilmeli. Talepler de bu ölçü içinde gözden

geçirilmeli ve kritiğe tâbi tutulmalıdır. Nefsin bütün arzularını yerine getirmek
mümkün olmadığına göre, mutlaka bu işe bir sınır koymak icab eder. Bu sınır
bizler için bellidir. O da, Kitap ve Sünnet tarafından tayin ve tespit edilen
sınırlardır. "Helâl dairesi geniştir. Keyfe kâfîdir ve harama girmeye hiç lüzum
yoktur" ifadesi, bu ölçüyü çerçeveleyen çok güzel bir vecizedir.



Hasenat-ı Nisbiyye Ne Demektir?
Kaynak olarak, bildiğimiz eserlerde böyle bir ifade yok. Ancak hakaik-i

nisbiyye denilen hakikatlar var. Allah mutlak hakikattir. Cennet, cehennem de
birer hakikattir, ama Zat-ı Vacibu'l-Vücûd'a nazaran hakikatleri nisbîdir. Hem
meselâ imân bizzat güzeldir.. evet en büyük hakikat olan Allah'ın varlığı ile
insanı irtibatlandıran bir gerçektir. Nasıl olmasın ki, kâinâtın manâsı, insanın
yeryüzünde bulunmasının manâsı ve ubudiyetin manâsı ancak imân sayesinde
anlaşılır. Dolayısıyla imân da mutlak güzeldir ve mutlak hasenedir. Cihada
gelince o, zatı itibariyle güzel gözükmez... Yaralamak, vurmak, öldürmek,
bütün bunlar nahoş görünen şeylerdir. Ne var ki siz cihadla îla-yı kelimetullah,
dünya muvazenesi, cennete giden yolun devamlı açık tutulması, herkese hür
düşünme ve serbest seçme imkânının verilmesi, düşmanların sindirilmesi gibi
dünya kadar hasene sayılacak güzel yanları var ki, bir manâda siz bunlarla
Hakk'ın gücünü ortaya koyuyorsunuz. Bu açıdan netice itibariyle güzel sayılan
cihad da imâna göre hasenat-ı nisbiyyeden sayılabilir.



Hassas Konular
Cenab-ı Hakk'ın zat, sıfat, esma ve ulûhiyetiyle alâkalı hususlarda söz

söylerken çok dikkatli ve edepli olunmalıdır. Bunlar, bizim idrak ve ihata
çerçevemizi aşacak kadar engin ve derin konulardır. Bize âit kelimelerin dar
kalıpları, ummanlaşan o manâları ifadeden her zaman aciz kalmıştır ve aciz
kalacaktır. Bir kere onlar, keyfiyet ve kemmiyetten münezzeh ve müberradırlar.
Evet, elimizde onları ölçecek ne bir ölçü ne de bir kıstas vardır. Bütün
mukayese usûllerinin iflas ettiği böyle bir zeminde, düşünceleri beyâna
dökmenin en beliğ yolu sükuttur, konuşmamaktır. Ne var ki bazen izah adına
konuşmak zarureti hasıl olabiliyor. Öyle zamanlarda da, Bediüzzaman
Hazretlerinin tavır ve anlayışı bizler için bir ölçü olmalı ve yapılan izahlarda
mutlaka münezzeh, mukaddes, müberrâ' gibi edep ifadeleri kullanılarak Cenab-ı
Hakk'a âit 'Şe'niyetler' öyle anlatılmalıdır. Yoksa O Zat-ı Ecell-i Alâ'dan
herhangi birinden bahsediyor gibi bahsetmek hatadır ciddi bir saygısızlık ve
cehâlet ifadesidir. Halbuki ne cehâlet ne de saygısızlık mü'mine yakışır sıfatlar
değildir..



Hassasiyette Denge
Hassasım, hem de aşırı denebilecek ölçüde. Hazan görmüş ve dökülmüş bir

yaprak görsem oturup başında ağlayasım gelir. Tuvalete düşmüş bir karıncayı
oradan çıkarmak için yarım saat uğraştığım çok olmuştur. Bir de yoldan çıkmış,
saf dışı kalmış, pörsüyüp gitmeye namzet bir insan görsem; varın işte o zaman
bu manzaranın beni ne kadar dağidar edeceğini kıyas edin. Ama elden ne gelir.
İlahî şefkatin ötesinde şefkat sergilemeye kalkmak, edep sınırlarını zorlamak
demektir. Her mes'elede olduğu gibi bu konuda da dengeli davranmak gerekir.
Zaten beni en çok yıpratan hususlardan biri de bu: 'Dengeyi korumak için
sarfettiğim gayret.!'



Hata İşleyenlerin En Hayırlısı
Her insan hata eder. Hatayı nispetler perspektifinde ele aldığımız zaman bu

küllî hükme hiç kimsenin itirazı olamaz. 'Benim hatam yoktur' diyen işte o
zaman en büyük hatayı işlemiş olur.

Efendimiz 'Âdem hata etti, evlatları da hata etti' buyururken her insanın hata
edebileceğine dikkat çekmektedir. Hz. Âdem'in hatası bir isti'dât olarak sanki
genlerle ve irsiyet yoluyla evlatlarına intikal etmiş de, dolayısıyla da hiçbir
insanın, (bulunduğu manevî seviyeyi de nazara alarak söyleyecek olursak)
hatadan kurtulması ve hatasız olması mümkün değildir. Ne var ki, her insanın,
hayırlı birer hata işleyen olması da mümkündür. Tevbe ve istiğfar ise, bunun
tek yoludur. Zira Allah Rasûlü 'Her Âdemoğlu hata işler, hata işleyenlerin en
hayırlısı tevbe edenlerdir' buyurur. Bu hadis, hataları olduğu gibi hata
sahiplerini de nispetler perspektifinde ele almak gerektiği hususunu öğretmesi
bakımından da ayrıca dikkat çekicidir.



Hayâl Nedir?
Hayâl, tasavvur ve hakikatın ötesinde bir iç matla', rûhun ilerilere ve daha

ilerilere uzanmış kolu-kanadı ve hakikat ışıklarını kendine göre şekillendiren
bir manâ menşurudur. Bir başka ifadeyle O, dışın içte görüntülenmesi ve
geçmişin aynalarında geleceğin tüllenmesidir. Hayâl, mantık ve güç sınırı
tanımayan, zaman ve mekân kaydına tâbi olmayan bir zihin faaliyetidir. Bazen
o, beş duyumun te'siri altında eşya ve hâdiseleri şekillendirmekle, kendine âit
eşyanın tabiatına bütün bütün ters olmayan motifler de ortaya kor.



Hayat ve Gaye
Kur'ân'da belirtildiği üzere, insanoğlunun ve cin taifesinin yaratılış gayesi

Allah'ı bilmek ve O'na kulluk ise, hayatın O'nun etrafında örgülenmesi gerekir.
Hatta günler, haftalar bu gayeye göre ayarlanmalı, ayarlanıp okuma, ibadet ve
düşünce ile aydınlatılmalıdır. Bir zamanlar bu millet, günün zaman dilimlerini
belirtirken öğle namazından evvel' veya 'akşam namazından sonra' gibi ifadeler
kullanıyorlardı. Yani namaz insan hayatını düzene koyan çok önemli bir esastı.
Dolayısıyla hayat asıl gayesi etrafında akıp gidiyor ve her şey onun etrafında
dönüyordu.

Bu, hiçbir zaman hayatı terk ve ihmal manâsında anlaşılmamalıdır. Bilakis
isabetli bir tanzim ve zamanı en iyi şekilde değerlendirme olarak
anlaşılmalıdır. Bunun için her gün mutlaka okumaya vakit ayırdığımız bir
faslımız olmalı. Haftada bir gün, buna muvaffak olamayacaksak, en azından 15
günde bir gün mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Hatta yılda bu işe ayırdığımız bir
ayımız olmalı ve o ayda tamamen rûhaniyete açık bir hayat yaşamalıyız.

Bayramlarımız bunun için bir fırsat. Fakat senede bir-iki gün bu işe yeterli
değildir. Onun için daha fazla gün ve daha fazla bir kalabalık ile bir araya
gelmeli ve karşılıklı duygu, düşünce yenilenmesi yapılmalıdır. Şuur, his,
yaşama aşkı ve şevki sık sık gözden geçirilmelidir.

Evet, gaye böyle belirlenmez ve her şey gayenin etrafında tanzim edilmezse,
kemâle ulaşmak mümkün değildir. Zira, insanın hırs ve emellerinin sonu yoktur.
O, bir gün bütün dünyaya sahip olsa da gözü doymayacak ve başka dünyalar
isteyecektir. Halbuki Allah Rasulü'nün dediği gibi 'Gözünü neticede sadece bir
avuç toprak dolduracak.' İşte bu dengenin gaye aleyhine bozulmaması için,
hayatın gaye etrafında örgülenmesi zaruridir.

Mes'elenin diğer bir yanı da şudur. Biz hayatımızı Rabbimize ibadete göre
ayarlarsak, aradaki dünyevî işlerimize âit karanlık zaman dilimleri dahi, o
aydınlık zaman dilimleriyle aydınlanır. Neticede, bütün bir hayat ibadete
dönüşür. Halis niyetle bütün soluklar tesbih olur ve böyle bir niyet ve gayretle
sanki bütün hayatımız Rabbimizin emirleri istikametinde geçiyormuş gibi
bereketlenir. Zaten ebedî saadete mazhar olmanın sırrı da buradadır.



Hayatı Aydın Kılmak İçin
Dünyada bir hayat yaşıyoruz ki, gelişimiz elimizde olmadığı gibi göçüp

gidişimiz de elimizde değil. Ancak, bu hayatta sırasını savmak için bekleyen
bir insan olmaktan kurtulup, kademe kademe yükselerek hayatımızı Cenab-ı
Hakk'ın razı olacağı şekle dönüştürmemiz de her zaman mümkündür. O da
evvelâ, imânın rükünlerini hazmederek ruhlarımızı onlarla bütünleştirme ve
vicdanlarımızı marifet-i ilâhî adına birer bal peteği haline getirme; daha sonra
da imâna âit mes'eleleri, ibadet yoluyla ayne'l-yakine' yaklaştırarak ihsan
şuuruna erme ve İslâm rükünlerini mahiyetimize sinmiş birer meleke yapma,
derken kendimiz adına elde ettiğimiz bu meziyetleri cemiyete taşıma ve hayatın
her sahasında hakim kılma, herkesi ve her yeri aydınlatmakla kabildir.



Hayatı Kucaklamak İçin
Biz Cenâb-ı Hakk'a olan bağlılığımızı yürekten devam ettirirsek, O'nun da

bize olan ihsanı devam eder. Böylece, ister cemiyet isterse devletlerarası
platformda hedeflenen yerlere varabiliriz. Ama biz, bizim Allah katındaki
kredimizi sarsacak davranışlar içine girersek, Cenâb-ı Hakk da şimdiye kadar
olan inayetini keser ve yaptığımız bütün işler de heba olur gider ve fiyasko ile
sonuçlanır. Bizim hayatı yorumlamamızdan çok, zamanın bizi yorumlaması
önemlidir. Çünkü onun yorumlamalarında hiç hata payı yoktur. Eğer zamanın
yorumundan sıhhatli çıkmak istiyorsak, mutlaka davranışlarımız Cenâb-ı
Hakk'la irtibat endeksli olmalıdır. Evet, davranışa yansımayan düşüncelerin
hayattan nasibi oldukça az olsa gerek. Onlarla hayatın içine girmek ve hayatı
bir bütün olarak kucaklamak mümkün değildir.



Hayır Allah'ın Tercihinde Olandır
Hayır, Allah'ın tercihinde olandır. O'nun kesip biçtiği ve takdir ettiğine razı

olmak gerekir. Bu, Rabb'e karşı öyle bir hoşnutluk ifadesidir ki, içinde
incelerden ince bir merbutiyyet, kulluk ve ihlas manaları taşımaktadır.



Her İyilik Büyüktür
Efendimiz Allah'tan korkun ve iyiliklerden hiçbir şeyi küçük görmeyin

buyururlar. Burada bir başka hadiste anlatılan zinakâr bir kadının, bir köpeğe
su vermesi sebebiyle cennete girmeye liyakat kazandığı gerçeğini hatırlatmakta
fayda var. Ayrıca Hz. Musa'nın (as) Eyke'ye girişte, Hz. Şuayb'ın (as) kızlarına
âit sürüyü sulamasının Kur'ân'da hususi olarak ele alınmasını da bu hikmet
çerçevesinde değerlendirmek yerinde olur zannederim. Cennet bir sürprizler
diyarıdır. Bizi hangi amelimizin kurtaracağı da belli değildir, o da bir
sürprizdir. Bazen, dudağımızda beliren bir tebessüm goncası, karşımızda bütün
ümitleri hazanla sarsılmış birisine öyle bir inşirah baharı yaşatır ki, onun
karşılığını biz, ahirette cennet bahçeleri olarak görürüz. Öyleyse iyiliklerden
hiçbirini, ama hiçbirini küçük görmek doğru değildir. Velev ki bu iyilik,
kovadaki suyu bir başkasının kabına boşaltmak kadar küçük bile olsa...



Herkesle Diyalog
Mevlânâ'ya atfedilen bir söz var: Bir ayağım şeriatın içinde, diğer ayağım

yetmiş küsur milletle beraber..' Esasen bizim mesleğimiz de bu düşünce
çizgisindedir. Herkesle iyi geçinme, herkesle diyalog içinde olma ve herkesle
şartların elverdiği ölçüde münasebet ve bağlantı kurma..

Elbette, herkesle diyalog içinde olmanın bir ölçüsü olacaktır. İnsan, ayağını
sağlam basıyor ve İslâmî prensiplerle mukayyet yaşıyorsa, yani insanın bir
ayağı, Mevlânâ'nın ifadesiyle hep dinin özüne bağlıysa, bu diyaloglar
faydalıdır. Aksine, bu insanın hayatı sünnet yörüngeli değilse, kaymalar olabilir
ve işte diyaloğun bu türlüsü de hatalıdır, hatarlıdır.



Hicret Ruhu
Bizler için hizmet adına hicret çok önemlidir. Evet, her birerlerimiz,

mukteza-yı beşeriyet olarak bazı karışık işlere girdiğimizden ve elimizde
olmayarak bazılarının hakkımızda bir kısım bulanık şeyler söylediğinden ve
söyleyeceğinden, doğup büyüdüğümüz yerden hicret edip ayrılmamız elzemdir.
Zira niyetler ne kadar halis de olsa, tam bir emniyet ve güven telkin edebilmek
için, muhatapların dimağlarında en küçük bir bulantıya meydan vermeyecek
şekilde nezih bulunmamız, nezih tanınmamız şarttır. Bu da ancak, bizim, yanlış
ve eksiklerimizi bilmeyenlerin yanında mümkün olur ki, dilimizde bunu gökten
inmiş gibi' sözcüğüyle ifade ederiz.. ve böyle olmamız, böyle görmemiz
hizmetin te'siri açısından çok önemlidir.

Allahu Teâlâ gönderdiği bütün peygamberleri ve onların arkalarındaki
müceddidleri, mürşidleri hicret ettirmesi de bunun âdetâ ilâhî bir kanun
olduğunu gösteriyor. Allah bu kanunla bütün mürşidleri, mübelliğleri âdetâ
hicret yolundan geçmeye zorluyor gibidir. Çağımızda biri, şarkın yalçın
kayaları arasında zuhûr ediyor, sesi orada değil de daha ziyade Batı
Anadolu'da ve İstanbul âfâkında yankılanıyor. İmam Gazalî'nin gezmediği yer
kalmıyor. İmam-ı Rabbanî Hazretleri bir baştan bir başa Hindistan'da seyahat
ediyor. Bu müstesna büyüklerden hangisinin mücadelesi tetkik edilse,
hayatlarında hicretin ağırlık ifade ettiği görülür.

Mukaddes göç, hizmetimiz açısından eski devirlere nispeten daha da
önemlidir. Evet, bir mü'min kardeşimiz, buradan kalkıp diyar-ı küfre hicret
ediyorsa, biz bunu önemsiz göremeyiz. Bugün bir Medine yoktur ama, her yere
Medine'nin boyasını çalmak, Medine misal şehirler kurmak vardır.. bir diğer
tabirle, Medine sahibinin huzuruna çıkabilmek için, pek çok Medine meydana
getirmek şarttır. 'Medineleri arkamıza bırakıp, senin Medine'ne koştuk ya
Rasulallah!' diyebilmek için, bugün hicrete ve hicret beldelerine ihtiyaç vardır.
Evet, sırf Allah rızası için ve İslâm'ı neşretme yolunda, dünyanın dört bir
yanına göç edenlerin durumunu hafife alamaz ve basite ircâ edemeyiz çünkü bu
muhacirlerin herhangi bir maddî çıkarları ve menfaatleri yoktur.. yaptıkları ve
yapacakları şey sadece İslâm'ı tebliğ, bekledikleri de sadece ve sadece
Allah'ın rızasıdır. Türkiye'nin içinde ve dışında ve âlem-i İslâm'ın sair
yerlerinde, Hakk da'vası için hicret eden kimseler, 'inneme'l-a'malü binniyât ve
innema liküllimriin ma neva' fehvasınca, niyetlerine göre mükafat görecek ve
ilk hicret edenlerin arkasında -inşaallah- yerlerini alacaklardır! Yani Allah,



Muhacirleri Muhacirlerle, Ensarı da Ensarla haşredecektir! Bu itibarla da,
'Muhacirler toplansın!' dendiğinde bu mukaddes göçün heyecanıyla yollara
düşmüş olanlar, Muhacirlerin arkasında yerlerini alacaklardır. kim bilir sizden
herhangi birinizin önüne Hz. Ebu Bekir (ra) mi rastlayacak, Hz. Ömer (ra) mi
rastlayacak, Hz. Osman (ra) mı rastlayacak?! Bunları her an Rabbinin
huzurunda hesap vereceğine inanan ve bir ayağının mezarda bulunduğunu his ve
idrak eden bir insanın ağzından dinliyor gibi dinleyin eğer bu mevzuda hilaf-ı
vaki ve mübalâğalı beyânda bulunuyorsam, Allah'a hesap vereceğim demektir...

Mutlaka onlara da muvaffakiyete giden yollar bir bir açılacak, dolayısıyla
da kâfirler için hezimet, mağlubiyet ve mezellet kaçınılmaz olacaktır.

Ve görünen o ki, dünya şimdilerde hızla böyle güzel bir zemine doğru
kaymaktadır!.



Hicretin Günümüze Bakan Yönü
Mikro plânda, kıyamete kadar olacak hemen her şey Saadet Asrı'nda

tablolaştırılmıştır. Efendimiz (sav), bir yönüyle, diğer peygamberlerde gelen
şeyleri tafsil, bir yönüyle de ümmetinin yapacağı şeyleri icmal etmiştir. O'nun
icmal ettikleri, değişik devirlerde kendilerine uygun yollar bularak tekrar tafsil
olunacaktır. İşte evvelâ, hicreti yorumlarken çıkış noktamız bu prensip
olmalıdır. Zaten hiçbir hâdise aynen tekrarlanmaz. Hâdiseler arasında
benzerlikler söz konusudur ve biz bunları tarihî tekerrürler kabul ederiz. Tarihî
maddeciler bu önemli hususu kavrayamamışlardır. Evet, onlar, tarihî olaylara
aynı hâdiselerin tekrarı şeklinde yaklaşırlar. Halbuki, ayniyle iki kere cereyan
etmiş hiçbir tarihî hâdise göstermek mümkün değildir. Bu aslında, Kur'ân'da
cennet ehlinin ifadesi olarak aktarılan: Bu, daha önce rızıklandığımız şeylerdir'
benzetmesi kabilindendir. Yani, cennet ehline herhangi bir meyve getirildiğinde
onlar, bunu dünyada yedikleri bir meyveye benzeteceklerdir. Ama, oradaki
meyvenin dünya meyvesiyle sırf bir benzeyişden öte hiçbir münasebeti yoktur.
Öyleyse Asr-ı Saadet'te olan ve yaşanan hâdiseler daha sonra 'saadetçik'
asırlarında benzerleriyle ele alınıp değerlendirilmelidir. Tabii ki burada bir
kısım takdimler, tehirler ve farklılıklar da söz konusu olabilecektir.

Hicret, Asr-ı Saadet'te önemli bir hâdisedir. Son kerpiç, son taş gediğine
ancak hicretle konulmuştur. Çok rahatlıkla diyebiliriz ki, hicret olmasaydı, Asr-
ı Saadet'in bir yanı eksik kalırdı. Elbette öyle olmadığına göre böyle bir
eksiklik de mevzuubahis değildir.

Asr-ı Saadet'te iki hicret bir arada yaşanmıştır. Bana göre bu iki hicreti
müşterek görmek çok önemlidir. Bu da yine hicret hadîsinde anlatıldığı
şekliyledir. Efendimiz (sav): 'Gerçek muhacir, Allah'ın yasaklarından mübah
kıldığı şeylere hicret eden insandır' buyurur. İlerideki büyük mücadele, büyük
tekevvün için de böyle bir hicret zarureti söz konusudur. Hatta denilebilir ki,
maddî hicret, insan derinliklerindeki bu hicrete dayandığı zaman gerçek
değerine ulaşır. Rûhun hicretinde açıklar ve eksiklikler varsa, o insanın maddî
hicreti de bir ölçüde zedelenmiş olur. Nitekim hicret hadîsinde, hicret ancak
Allah ve Rasûlü için yapılana denmiştir. Bu da iç sıhhatine, iç derinliğine,
insanın kendi içinde kendini keşfetmesine, Allah'la irtibatın çok kuvvetli
olmasına bağlıdır. Hâlık-mahluk, Ma'bud-abd irtibatı ki buna, gözlerini açıp
kapayıp her yerde O'nu heceleme irtibatı da diyebiliriz. Eğer böyle olmayıp da
hicrete başka mülâhazalar karışmışsa böyle bir hicret tam ve uhrevî buudlarıyla



gerçekleşmiş sayılmaz.

Eğer insan, yurdunu, yuvasını, evlad u iyalini, yakın akrabasını
terkedecekse, bence bunu çok pahalıya satmalıdır. İşte Allah (cc) bize o pahalı
hedefleri gösteriyor. Nedir o pahalı hedefler? Cennettir, ondan da öte
Cemalullah'dır. Evet eğer insan bir şeye talip olacaksa bunlara talip olmalıdır.
Öyle ki bu noktada, gaye-i hayâl hep önde bulunmalıdır. Diyelim ki bir insan
hicret ediyor ama ya bir ticaret veya kadın düşüncesi onun gayesini
bulandırmıştır. Hiçbir zaman bu insan, sırf Allah ve Resûlü için hicret edenin
hicretten elde edeceği uhrevî pâyeleri elde edemez. Ve buna hakkı da yoktur.
Zaten hicret hadisinde de bu son noktaya işâret edilir. Ve kimin niyeti hicret
ederken ne ise, o insan, o şey için hicret etmiş sayılır.

Hicrette iç dizayn, iç kontrol çok önemlidir. Sahabe, Mekke'den Medine'ye
hicret ederken bu iç dizaynı en kâmil manâda gerçekleştirmişti. Yani onlardaki
rabıta tamdı. Evet, eğer rabıta tamsa hicret o rabıtaya ayrı bir buud ve derinlik
kazandıracaktır.

Hicret, içteki duygu ve düşüncenin aksiyona dönüşmesidir. Sahabe,
fedakârlık ve itaatini ve bir manâda İslâm'a bütünüyle teslim oluşunu hicretle
fiilen ispat etmiştir. Zaten, hicretle elde edilecek neticeler onlara hiç
söylenmemişti. Yani onlar, böyle bir netice için değil, sadece emredildiği için
hicret etmişlerdi. İşte onlardaki bu saflık ve duruluktu ki, hicretle onları en
yüksek seviyeye çıkarmıştı. Eğer hicretimizin bizi de hicretle elde edilecek
seviyelerin en yükseğine çıkarmasını bekliyorsak, maddî hicretin yanında rûh
hicretini de tamamlamak zorundayız. Bu da büyük ölçüde Cenab-ı Hakk'la
irtibatın kuvvetlendirilmesine bağlıdır. O'ndan ne gelirse gelsin, bütün
gelenlere rıza göstermek bu işin en önemli rükünleri arasındadır. Celâlinden
gelen cefa, cemalinden gelen vefa, bize hep safâ olmalıdır ki, her iki hicreti bir
arada ve aynı dengede yapmanın hazzına erelim. Yani Cenab-ı Hakk'ın
celâlinden cefa geldiğinde sabretme ve geleni hoş karşılama, cemalinden de
vefa geldiği zaman şımarıklığa düşmeme ve her şeyde O'nun rızasını, O'nun
hoşnutluğunu arama.. işte bunu becerebilenler, her iki hicreti de yerine
getirmeye muvaffak olmuş sayılırlar. Dünküler de bugünküler de...

Efendimiz (sav) hicret esnasında üç gün mağarada kalmıştır. Bu bizim
cemiyet içinde sindirildiğimiz, tehcir edildiğimiz dönemlere benzer. Allah
Rasûlü o dönemde nasıl davrandıysa biz de bugün, içinde bulunduğumuz şartlar
muvacehesinde aynı şekilde davranmalıyız. Ama mutlaka bu davranışlar
görünüş itibariyle nasıl olursa olsun, yarınları kucaklayıcı olmalıdır. Bizler



dünün, bugünün değil, yarınların evlatları olmalıyız. Bunu yapabilirsek hicreti
günümüze taşımış, hicretin manâ ve mahiyetine uygun davranmış sayılırız.



Hiçliğimizi İtiraf
Bir zaman, zâti varlık iddiasında bulunan bazı kimselere şöyle demiştim:

Sizde bulunan Cenab-ı Hakk'a âit şeyleri bir tarafa bırakın gelin, sizinle varlık
mes'elesini öyle tartışalım: Siz nesiniz ve neye maliksiniz? Tartışalım diyorum
ama, tartışamayacağımız da muhakkak; zira ortada muhatap olma adına hiçbir
şey kalmıyor ki...

Evet, kendine âit yönüyle insanın bütün sermayesi sadece koca bir hiçten
ibarettir. Ve işte, bu itirafın vicdanda duyulmasıdır ki, insanı gerçek varlığa
erdirir. Böylece o âdetâ sultan bir kul' haline gelir.

Evet, hiçliğimizi kabul, bizim en bereketli yanımız ve en tükenmez
sermayemizdir...



Hindistan'a Sahabe Gitmiş mi?
Hindistan'a sahabenin gitmemesi düşünülemez. Çünkü Hindistan

Muaviye'nin oğlu Yezid zamanında, Yezid'in yeğeni Muhammed b. Kâsım
tarafından Hicri 94 yılında fethedilmiştir. Bu ordunun içinde sahabenin
olmaması ise mümkün değildir. Ben bir Hindli ile görüşmüştüm. Bana
Abdurrahman b. Avf'ın torunu olduğunu söyledi. Yine İmam-ı Rabbanî, Ahmed
Faruk es-Serhendî, Hz. Ömer'in torunu olduğunu söylüyor.

Cihad aşk u şevkiyle dopdolu bulunup da, dünyanın dört bir yanına tertip
edilen seferlerden dûr olmayan sahabe, elbette Hindistan'a giden orduya da
katılmış ve Allah adının deniz aşırı ülkelere götürülmesi hususunda öncü rol
oynamıştır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.



Hipnoz, Ruh Çağırma ve Cinleri İstihdam ile İrşad
ve Tebliğ Olur mu?

İstesek biz de cinlerle meşgul olabilir ve onları bazılarının üzerine salar,
hatta akılları ile de oynayabiliriz. Ama hiçbir peygamber bu yolda yürümemiş,
tebliğ u irşadına bunları bulaştırmamıştır. Süleyman'ın (as) durumu -belki
hususiyetlerden dolayı eğer böyle bir istihdam söz konusu ise- istisna teşkil
eder. Onun için bu tür meşgaleleri ben şahsen lüzumsuz ve hatalı bulurum.
Hayatının 28 senesini çeşitli hapishane ve sürgünlerde geçirmiş, melekût
âlemiyle olabildiğince münasebeti olan Bediüzzaman Hazretleri'nin bir tek cin
kullandığına dâir en küçük emare ve işâret bilmiyoruz. Halbuki Hazret
isteseydi, cinlerden bir ordu istihdam edebilirdi. Böyleleri için bu kabil
tasarruflar âdiyâttandır. Ama o kesinlikle böyle bir yola tevessül etmemiştir.
Kitaplarını akla hayâle gelmeyecek ölçüde çile ve ızdırap içinde yazmış ve
hakaretlerin her türlüsüne katlanıp onları sineye çekmiştir ama, hiçbir zaman ne
hipnozu ne de ruh çağırmayı ve hele cinlerle uğraşmayı kat'iyen denememiştir.
Aslında peygamberlere âit irşad ve tebliğ metodunun dışında hiçbir vesile ve
vasıta tecviz edilemez.

Her konuda olduğu gibi, insanları irşad konusunda da Kurân'ın öğrettikleri
bize yeter. Böyle nuranî bir nokta-i istinadımız olduktan sonra koltuk değneğine
ihtiyacımızın olmayacağı izahtan vârestedir. Zaten aksi halde, böyle bir
davranış elimizdeki değerlerin değer ve kıymetini bilmemek olur.



Hitap Çiçeği
İnsanın seçkin yanlarından biri de, onda Rahmanî bir sıbğa ile hitap çiçeğinin
açmış olmasıdır. İnsan bilhassa bu yönüyle diğer varlıklardan ayrılır. Aslında,
onun emaneti yüklenebilmesinde de bu yönünün te'siri büyüktür. Düşünmeli ki,
gök, yer ve dağların yüklenemediği emaneti o yüklenmiştir. Çünkü ne gök ne
yer ne de dağlar Cenab-ı Hakk'a muhatap olacak seviyeye yükseltilmemişlerdir.
Kendisinde hitap çiçeği açmayanların "Benlik" emanetini yüklenmesi de
mümkün değildir.



Hizmet Enerjisini Her Seviyede Dengeli Kullanma
Nasıl Olmalıdır?

Peygamberâne bir yolla. Zannederim bu tek cümlelik cevap yeterlidir. Fakat
isterseniz peygamberâne yolun, tedbir ve denge buudundan küçük bir kesitini
arz edeyim.

Efendimiz Mekke'de Peygamberliğiyle ilk zuhûr ettiği dönemde bile
etrafında boğazlanmaya hazır mücahidler vardı. Bunların her biri O'nun
gözlerinin içine bakıyor ve buyruk bekliyorlardı. Hz. Ebu Bekir öyleydi, Hz.
Zeyd öyleydi, Hz. Ebu Zer öyleydi ve nihayet Hz. Hamza, Hz. Ömer ve
diğerleri de öyleydi.. Pek çoğu defalarca ayaklar altına alınıp çiğnendi.
İşkencelerin en acımasızına ma'ruz bırakıldılar ama, hiçbiri kat'iyen döneklik
göstermedi. Yasir, Sümeyye ve onlar gibi davrananlar bu civanmertliklerin
dâsitanî kahramanları. Evet, Allah Rasûlü etrafında her zaman işte böyle
serdengeçtiler oldu; fakat O, hayatının hiçbir anında, ama hiç mi hiç tedbirde
kusur etmedi. Kuvvet dengesinin olmadığı bir yerde ortaya atılmanın hezimet ve
mağlubiyetle neticeleneceğini herkesten iyi değerlendirdi ve bu sebeple de
stratejisini hep temkin ve tedbir ile örgüledi.

Evet, denge gözetilmediğinde, hezimet ve mağlubiyetin kaçınılmaz olduğu
şartlarda, kahramanlık gösterisi sadece bir ihanettir. Zaten düşman cephenin
yapmak istediği ilk ve en klâsik oyun da Müslümanları böyle bir platforma
çekmektir. Bu oyuna gelmeyenlerin sayısı oldukça azdır, dersem, kat'iyen
ifademde mübalâğa olduğu düşünülmesin. Ne var ki, mes'eleyi
müşahhaslaştırmak bazı ruhları incitebilir düşüncesiyle, şimdilik bu kadarıyla
iktifa ediyorum.

Aksiyon ve hamleler her zaman dengeli olmalıdır. Bütün insanlığa ulaşmak
ve teker teker her ferde lahutî mesajlar ulaştırmak elbette hepimizin aşk
ölçüsünde istediği ve arzu ettiği bir sorumluluktur. Ancak, zamanın
çıldırtıcılığına karşı sabırla, temkinle ve işi aheste aheste götürmek de ayrı bir
derinliktir. Bu yönüyle Güneş Ülkesi' yazarı Campanella'yı takdir ederim.
Campenalla bir İtalyan düşünür ve yazarıdır. Savunduğu fikir ve düşünceler
elbette şu anda konumuz değil. Ancak İspanya zindanlarında tam 27 sene çile
çeken bu insan, merhum Necip Fazıl'ın ifadesiyle, elinin ifraz ettiği ter, demir
parmaklıkları çürütmüş fakat o, düşüncelerinden zerre kadar taviz vermemiş ve
yetiştirdiği talebeleriyle fikirlerini istikbale taşımıştır. Hatırlayın Mikelanj'ı!.



Bir heykel yapımında kendisini o denli işine kaptırmış ki, heykel
tamamlandığında çizmelerini çıkarmak istemiş de, ayağının derisi çizmeleriyle
beraber çıkıvermiş... İşte insan yüklendiği misyona bu denli kilitlenmeli. Ama
bu hizmet şuuru onun tedbirsiz davranmasına, ulu orta çıkışlar yapmasına da
sebep olmamalıdır.

Bizler sırtında yumurta dolu küfe taşıyan insan hassasiyetini, hayatımızın
hiçbir döneminde ihmal etmemeliyiz. Sırtımızda sadece bugünün neslinin değil,
daha doğmamışların, hatta bir asır sonra doğacakların vebal ve mes'uliyetleri
var. Yapacağımız en küçük ihmal zincirleme olarak, gelecek yıllara, asırlara
sarkabilir. Aksiyonun tarifinden habersiz bazı kişilerin, kasıtlı veya gaflet
yüzünden bizleri pasiflikle itham etmeleri hiç önemli değil. Bizler, bizlere
çarpan her şeyi, aynen atmosfer gibi sinemizde erite erite yolumuza devam
etmeliyiz. İşimiz çok... Vakit ve enerji israfına da mecâlimiz yok.



Hizmet Erleri Gizli Şirke Düşmemeli
Bizim en büyük pâyemiz ve Allah katında en çok hora geçen yanımız, İslâm

hizmetinde, her türlü beklenti ve iddiadan uzak birer nefer olmamızdır. Ölesiye
çalışmak, kalp ve rûh erleri veliler kadar performans göstermek, civanmertlik
sergilemek, fakat sıradan bir insan kadar bile beklentiye düşmemek... Evet,
saflardan saf, durulardan duru bir gönüle sahip olmak, herhalde Kurân'ın hedef
kabul ettiği, selim kalbe ulaşmak da bu olsa gerek.

Bütün dünyada İslâmî hizmetler inkişâf ediyor. Ama olanlar hep Rabbimiz'in
inayet ve lütfuyla oluyor. O, lütuf ve keremini üstümüzden eksiltmediği,
inayetini kesmediği sürece de bu inkişâflar devam edecek ve insanlığın ma'kûs
talihi mutlaka değişecektir. Ne var ki, bu dönemde hizmet erlerini bekleyen bir
hayli de handikaplar var. Bana göre bu handikapların en zorlusu, kişilerin
bütünüyle birer İlâhî lütuf olan inkişâf ve fetihleri kendilerine mâlederek gizli
şirke düşmeleridir. Bu, hizmet insanı için öylesine korkunç karanlık bir
girdaptır ki, o girdaba düşenlerin akıbetlerinden endişe etmemek mümkün
değildir. Durum böyle olunca, ihtimal, Cenab-ı Hakk, bu tür insanlara bir çeşit
merhamet murad buyurarak, onların ellerinden bu İslamî hizmetleri alır ve
başkalarına verir. Böylece o insanlar, bütün bütün kaybetme gibi korkunç bir
girdaptan kurtulmuş olurlar. Evet, bu durum bir manâda onlar adına büyük bir
rahmettir. Çünkü onların şirkten kurtarılması, hizmet etmelerinden çok daha
önemlidir. Ben şahsen bu düşünce ve mülahazaların, bütün hizmet erleri
tarafından bir şuur hâline getirilmesinin lüzumuna inanıyorum. Hele
önümüzdeki dönemlerde, fevc fevc İslâm'a dehâletler olurken, bu şuura her
zamandan daha fazla ihtiyaç duyacağız diye düşünüyorum.



Hizmet Sistematiği
Hizmet sistematiğinden kasdımız, hizmetin sistemli bir şekilde yapılmasıdır.

Bu sistem dantelasının bazı liflerini veya ibrişimlerini şöyle sıralayabiliriz:

1) Hizmet, Kur'ân ve Sünnet yörüngeli olmalıdır. Din; Kitap, Sünnet ve
Selef-i Sâlihîn'in sâfiyâne ve hâlisâne içtihatlarına dayanır.

2) Cenâb-ı Hakk'ın, mahlukatın dilleri adedince konuşma tarzı vardır. Bunun
gibi, Kur'ân-ı Kerîm de dünden bugüne konuşmuş ve kıyamete kadar da
konuşacaktır. O, İmam-ı A'zam'la konuşmuş, İmam-ı Gazâlî'yle konuşmuş,
İmam-ı Rabbânî'yle konuşmuş, Üstad Bedîüzzaman'la konuşmuş.. bundan sonra
da konuşmaya devam edecektir. Bu sebeple, onun bugüne hitabını, çağımızın
her karesine olan mesajını iyi anlamak ve eski hal muhâl ya yeni hâl, ya
izmihlâl' anlayışı içinde, Kur'ân'ı çağın idrâkine sunabilme mecburiyetindeyiz.
Sistem adına Kurân'ın elmas düsturlarıyla bize söylediği çok şey vardır. Bu
düsturları, hizmet sistemini küllî plânda ele alarak hayatın bütününe tatbik
etmemiz gerekmektedir.

3) Teveccüh, ilâhî inâyete sunulmuş en mühim davetlerden biridir.
Günebakan çiçekleri gibi, yüzümüz de, kalbimiz de hep Cenab-ı Hakk'a dönük
olmalıdır ki, sürekli inâyete ve O'ndan gelecek vâridatlara açık olabilelim.

4) Âhiret, kudret yurdu olmasına karşılık, dünya sebepler diyarıdır.
Dünyada esbapla muhâtız ve dolayısıyla esbaba riâyetle mükellefiz. Allah,
yarattığı esbap ve kanunlarla bağlı değildir dilerse bunları değiştirebilir. Ne
var ki O, bu hikmet yurdunda icraatını hep kanunlar ve sebepler perdesi
arkasında sürdürür. O halde, esbâba riâyet etmemiz öyle bir seviyede olmalıdır
ki, bizi görenler, 'Bunlar ne esbâbperestmiş!' demeliler. Düşünün ki Efendimiz
(sav), Bedir'de de, Uhud'da da tabyelerini kurmakta hiç mi hiç kusur etmedi.
Sonra da, ellerini açıp duâ buyurdu. Diğer taraftan esbâba riâyetten sonra
tevekkülümüz de o derecede engin olmalıdır ki, görenler âdetâ Cebriyeci
nazarıyla bakmalılar.

5) İhlas ve rıza yörüngeli yaşama, hizmette en mühim bir esas olduğu gibi,
kişiyi şahsî hayatında da başarıya götüren en önemli, en selâmetli bir yoldur.

6) Nice çalımla başlamış işler vardır ki, ülfet ve yorgunluğa takılarak yarıda
kalmıştır. Bu sebeple, hizmet sistematiğinde devam ve süreklilik, ilâhî inâyete
sunulmuş bir diğer dilekçedir.



7) Asrımız, şahs-ı mânevî ve cemaat asrıdır. Bugün, Abdülkadir Geylânî
gibi gavslar, ferd-i ferîdler de olsa, tek başlarına büyük muvaffakiyetler elde
edemezler. Cemaata gelen lütuflar, fertlere gelenden çok çok farklıdır.
Dolayısıyla vifak ve ittifakı korumak, hizmet adına önemler üstü önem arz eder.

8) Hizmete kilitlenmek, hizmette muvaffakiyetin en önemli unsurlarından bir
diğeridir. Hz. Halid, daha iki günlük bir Müslümanken gerçekleştirilen bir
sefere çağrılmadığı için, ciddî bir hicran yaşamıştı ve sabaha kadar inlemişti.
Ömrü cihad meydanlarında geçmiş bu şanlı komutan, ölümlü cephede değil de,
yatağında irtihal sürecine girince, dayanıp ayağa kalkmış, atını istetmiş ve
şöyle demişti: 'Vücûdumda, parmak ucu kadar yara almadık yer kalmamıştır
ama, Halid şimdi acizler gibi yatağında ölüyor..' Evet işte bu şekilde hizmete
kilitlenmeliyiz. Hatta o kadar ki, yeryüzünde ulaşılacak bir nokta kalmasa bile,
'acaba semâda da tebliğin gitmesi gerekli bir yer var mı?' diyerek göklere
merdiven dayamayı düşünmeliyiz. Dahası, yaptığımızı daima eksik ve kusurlu
görüp, 'daha yok mu?' demeliyiz. 'Yapacaklarım bitti' diyen insanın kendisi
bitmiştir. Bu açıdan da, hareket ve hamleden bir an dûr olmamalıyız. 'Fıtratı
müteheyyiç olanların zevki aksiyondur, hizmettir.' Aslında düşüncenin blokajı
aksiyondur ve bu bakımdan aksiyon da, bize göre düşünceden önce gelir.

9) Çok zaman ifade edildiği gibi, bir an için bile olsa, kat'iyen 'ben yaptım,
ben ettim' mülâhazalarına girilmemelidir. Bu türden mülâhazalar şeytanî
türkülerdir. Meselâ, 'bahar, otu bitirdi' demek, kâfir için bir inkâr ifadesi
olarak hakikat görünse de, mü'min için ancak mecaz ifade eder. Öyleyse,
hizmette, inâyetin devamı için en mühim husus, bütün neticelerin Allah'tan
bilinmesi, hatta bu noktada kendi sa'y ü gayretimize ve sebeplere en ufak bir
hisse verilmemesidir.



Hizmette Canlı Kalma
Hizmette önde olan arkadaşlar her an kendi durumlarını gözden geçirmekle

beraber, hizmet içindeki her şahsı, mutlaka kabiliyetlerine göre
vazifelendirmeyi de ihmal etmemelidirler. Vazife bizim hayatımızdır. Biz,
hizmet ettikçe canlı kalırız ve aksiyonumuzu kaybettiğimiz zaman da kurur ve
ölürüz. Bu itibarla her bir ferde, önde bu işi plânlayanlar tarafından mutlaka
birer vazife tevdi edilmelidir.

Vazifeli olmanın çeşitli yönlerden faydaları vardır:

1) İnsan, üzerindeki vazifenin verdiği mes'uliyet duygusuyla daima
düşünecek, düşündüklerini pratiğe dönüştürecek ve sorumluluklarını
aksatmamağa çalışacaktır. Neticede ma'siyetten ve malayaniyattan da kendisini
alıkoymuş olacaktır.

2) Pek çok vak'anın şehadetiyle diyebiliriz ki, vazifeli şahıslara Cenab-ı
Hakk'ın inayeti eksik olmuyor. Yani Allah'ın dinine yardımcı olmaya çalışanlar,
bununla O'nun rızasını, yakınlığını arzu edenler, kat'iyen ihmal edilmiyor.
Bazen bir ferdin Allah adına çok cüz'î bir gayreti, büyük bir duâ yerine
geçiyor.. ve Rabb'imiz bu duâya icabet ediyor. Onu koruyor ve bu hâl devamlı
hayra vesile oluyor.. yani hayır hayırlar doğuruyor.. neticede de ortaya çıkan
salih daire içerisinde hayat, hayırlarla dopdolu devam edip gidiyor. Zaten Siz
Allah'ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder' âyetleriyle de bize bu
hakikati anlatmıyor mu? Yani siz O'nun dinine destek olursanız O da size
yardımcı olacak, ayağınızı kaydırmayacak ve sizi dinde sabit kılacaktır. Kur'ân-
ı Kerim'de bu şekilde karşılıklı, biri diğerine bağlı söz vermeyi ifade eden pek
çok ayet mevcuttur. Meselâ Bakara Suresi'ndeki bir ayet-i kerimede şöyle
buyurulmaktadır: 'Siz bana va'dinizi yerine getirin, Ben de va'dimi yerine
getireyim.'

Evet Allah (cc) hakkında hulfu'l-vaad düşünülemez. Söz verip sözünde
durmama ancak bizde olur. Öyle ise biz O'nunla olan ahdimizde sabit
kalmalıyız ki O da bizi o yolda daim ve kaim eylesin.



Hoşgörü İklimi
İnsanları kusurlarından dolayı mahkum etmek doğru değildir. Bizim, bütün

münasebetlerimiz müsamaha ve hoşgörü yörüngeli olmalıdır. Bugün, bizi tenkit
eden ve en ağır üslupla eleştirenlere karşı, eğer biz mülâyemet eksenli
üslubumuzu ısrarla sürdürürsek -öyle inanıyorum ki- ekseriyeti itibariyle
bunlar, bir gün gelecek bizim en samimi dostlarımız olacaklardır. Aslında,
Kur'ân-ı Kerim'de bu hususu ders veren pek çok âyet-i kerime mevcuttur.
Ayrıca bugüne kadar yüzlercesine şahid olduğum hâdiseler, artık bende kanaat-
ı kat'iyye hasıl etmiştir ki, kötülüğe kötülükle mukabelenin ne bir faydası ne de
bir manâsı vardır. Bu hususları düşünürken, Gandi ile ilgili bir vak'a hatırıma
geldi:

Pakistan'ın, ayrılma dönemecine girdiği, gerilimin had safhaya ulaştığı
günlerden birinde, Müslümanlar ile Hindular arasında çatışma olur. Nasılsa,
bir yanlışlık veya kaza eseri Hindu çocuklardan biri de bu çatışmada hayatını
kaybeder. Hindu baba, Müslümanlardan bir çocuk öldüreceğine and içer.
Fırsatını yakaladığı anda da bir Müslüman çocuğun üzerine saldırır. Hâdiseyi
görenler müdahale eder ve çocuğu kurtarırlar. Sonra da bu Hindu'yu Gandi'nin
yanına getirirler. Gandi, niçin masum bir çocuğu öldürmek istediğini sorar
adama; adam da: Onlar da benim çocuğumu öldürdüler, intikam için ben de
onlardan bir çocuk öldüreceğim' der. Gandi ona şu cevabı verir:

Öldüreceğin çocuk, senin ölmüş çocuğunu geri getirmeyeceğini biliyorsun
ille de ölmüş çocuğunun yerini doldurmak istiyorsan, onlardan bir çocuk al,
evlatlık edin.. ve onu kendi öz evladın gibi bağrına bas!.

Bu hâdise, bu şekliyle olmuştur veya olmamıştır, önemli değil önemli olan
böyle bir durumda en az Gandi kadar insanî olabilmektir.

Aslında, hatırıma geldiği için naklettiğim bu vak'adaki dersi, bizim
Gandi'den öğrenmeye ihtiyacımız da yok. İslâm tarihi böyle ibret yüklü binlerce
vak'ayla dolu...

Fikir, düşünce veya ekol ayrılığı sebebiyle, kalemlerini veya dillerini ok
gibi sinelerimize salanlara, bizim de aynı şekilde mukabelemiz, sadece aradaki
husumeti körükleyecek ve bu türlü düellolar kendi cephemizi yıpratmadan,
yaralamadan öte de bir işe yaramayacaktır. Onun için, üzerine basa basa bir
kere daha hatırlatmak isterim ki günümüzde en çok muhtaç olduğumuz



hususlardan biri, belki de en birincisi, fitneyi uyandıracak davranışlardan
sakınmak, kin ve düşmanlıkları hoşgörünün ılımlı ikliminde eritmektir. Bunu
becerebildiğimiz takdirde pek çok problem kendiliğinden halledilecektir.



Hüküm Vermede Acelecilik
Birisinde bir kötü davranış gördüğünde hüküm vermekte hemen acele etme!

"Belki benim kötü bakışım onu bana böyle kötü göstermiştir" de ve kendini
kına, kendini levm et!



Hüzün
Tebliğ ve irşad insanı hüzünle bütünleşmelidir. Derecesine göre bütün

büyüklerde hüzün, müşterek bir vasıf gibidir. Zaten, tebliğ ve irşad, istenen
ölçüde te'sir icra etmiyorsa, da'va adamının bu gibi hâllerde hüzünle iki
büklüm olması gayet tabiidir.

Hüzün, peygamberlerde doruk noktadadır. Evet, insanların küfür ve küfran
içinde bulunmaları onları hep hüzne boğmuştur. Hüzne boğmak bir yana onları
ve onlar gibi düşünen da'va adamlarının uykularını kaçırmıştır. Evet, bir da'va
adamında bu seviyede hüzün yoksa, o, belli ölçüde eksik sayılır. Bu durumda
ruhî hayat tekrar ber tekrar gözden geçirilmeli ve o eksik taraflar mutlaka
düzeltilmelidir. Hatırdan çıkarmayalım ki; hüznü kaybeden çok şey kaybetmiş,
onu bulan da çok şey bulmuş sayılır.



Hz. Eyyûb'un (as) Bir Hastalıkla İmtihan Edilmesi
Herhangi Bir Günahından Dolayı mı İdi?

Hz. Eyyûb'un (as) hiç günahı olmayabilir. Ancak nebîler mukarrabinden
oldukları için, akıllarından geçen bir şeyden dolayı bile böyle hastalıklara
mübtela olabilirler. Onlar kendi dünyalarında, kendi nübüvvet platformlarında
kurbiyetin iktiza ettiği şeyi ihlal ederlerse, Allah (cc) onlara böyle bir belâ
verebilir. Fakat her şeye rağmen biz onları kritiğe tâbi tutamayız.

Ayrıca bela ve musibet için, ille de önceden günah işlenmiş olması şart
değildir. Zira Peygamber Efendimizin (sav) masum olmasına rağmen sık sık
başı ağrır ve bundan dolayı da başlarına sarık sararlardı. Şimdi bunun
arkasında hemen bir günah aramak kat'iyen doğru değildir.

Ayrıca bir de müspet ve menfî ibadet şekli vardır. Müspet ibadetler namaz,
oruç vs.. menfiler ise işte böyle hastalıklar vesairdir. Ayrıca böyle bir
imtihanla sadıklar, sadık dostlar ortaya çıkar. Nitekim Hacı Bayram Veli'nin
bir imtihan neticesinde bir buçuk müridinin kalması gibi. Bu çok önemlidir.
Evet, sizi en sıkıntılı anınızda terketmeyen, sizin en sadık dostlarınızdır.



Hz. Halid'in Yemen'de Muvaffak Olamaması
Hz. Halid'in irşad için Yemen'e gönderilmesi ve bir müddet sonra geriye

alınıp yerine Hz. Ali'nin vazifelendirilmesi bir vak'adır. Ama bu vak'anın
Efendimiz (sav) için söylenen yukarıdaki hükümle çelişkili bir yanı yoktur.
Şöyle ki:

Birincisi: Hz. Halid hassas bir insandır. Hatta bazı zayıf rivayetlerin
anlattığına göre, daha İslâm'a girişinin ikinci gününde, sefere çıkan bir
seriyyeye katılamadığı için, evine çekilmiş ve sabaha kadar ağlamıştı. Bundan
da anlaşıldığı üzere, O'nun irşad ve tebliğ adına dahi olsa, bazı beklentileri
vardı. O her zaman aktif ve vazife peşindeydi. Şimdi böyle bir kabiliyet ve
istidadı yerli-yerinde kullanmak oldukça zor bir meseledir. Bu zorluğun bir
yönü, istihdam edene âit olsa -ki Efendimiz (sav) için böyle bir durum söz
konusu olamaz- diğer yönü de Hz. Halid'e âittir. Çünkü o esnada Hz. Halid,
verilen her şeyi yapabileceğine inanmaktadır. Onun içindir ki, Efendimiz (sav),
Hz. Halid'i Yemen'e göndererek âdetâ eline bir mezura vermiş ve ona, Kendi
boyunun ölçüsünü kendin al' demiştir. Böyle bir tecrübeye Hz. Halid'in ihtiyacı
vardır. Öyleyse irşad adına yapılan böyle bir gönderme işi, Yemenlileri olmasa
bile, Hz. Halid'i irşad etme bakımından fevkalâde isabetli ve yerindedir.

İkincisi: Yemenliler fıtrat itibariyle sert ve haşindir. Öncelikle Hz. Halid'in
gönderilmesi, onların huşûnetini ta'dil etme hikmetine mebnîdir. Nitekim Hz.
Halid, üzerine aldığı bu misyonu hakkıyla eda etmiş ve kendisinden sonra
gelecek Hz. Ali'ye hizmet edebileceği müsâit bir zemin hazırlamıştır. Şimdi
eğer Hz. Halid bu gayeye yönelik Yemen'e gönderildiyse, yine isabet ortadadır.

Üçüncüsü: Önce Hz. Halid'in sonra Hz. Ali'nin Yemen'e gönderilmesi, Hz.
Ali'nin irşad ve tebliğdeki performansını ispata müteveccih de olabilir. Yani
Hz. Halid gibi büyük bir istidadın ki bu da onun sahabe arasındaki seçkin
mevkiini daha da kuvvetlendirmiştir. Hz. Ali'nin ileride yükleneceği misyon
adına böyle bir te'yide ihtiyacı vardır.

Dördüncüsü: Allah Rasûlü bilmektedir ki, o işin ehli Hz. Ali'dir. Ama, ilk
anda onun gönderilmesi, bilhassa İslâm'a yeni girenlerin aklına yanlış
düşünceler getirebilir ve bu tayin bir akraba kayırılması şeklinde
yorumlanabilirdi. Bu ise, bir lider olarak Allah Rasûlü'nün bulunduğu durumun
nezaketine muvafık olmazdı dolayısıyla da yanlış düşünce sahiplerinin mahvına
sebebiyet verebilirdi. İşte bütün bunları önlemek için Allah Rasûlü, Yemen'e



önce Hz. Halid'i gönderdi. O, irşad ve tebliğde, askerî sahada yakaladığı başarı
baremini tutturamadı.. Ardından Hz. Ali vazifelendirildi. Bu tavzifin töhmete
bulaşacak hiçbir tarafı yoktu. Zaten Hz. Ali de elde ettiği başarılarla bu ikinci
tayinin isabetini ispat etmişti..

Düşünülse daha başka hikmetler de söylenebilir. İşte bütün bunlar ve
bunlara benzer hikmetler içindir ki, Allah Rasûlü Hz. Halid'i Yemen'e
göndermiştir.. Ve O'nun bu istihdamı hikmetler açısından gayet isabetli
olmuştur.



Hz. İsa'nın Nüzulü
Hz. İsa'nın nüzulü meselesinde, onun bedenen yeryüzüne ineceği, ümmet-i

Muhammed arasında telakki bi'l kabule mazhar olmuş bir meseledir. Hz.
Üstad'ın Onu şahs-ı manevî olarak anlaması ise, bu anlayışa, bu hissiyata ters
değil.

Bütün bütün Hz. İsa'nın nüzulünü inkâra gelince; o maddenin dar kalıpları
içinde sıkışmış olmanın göstergesidir. Rica ederim, ilim ve teknolojinin
insanlık tarihi boyunca, gelişe gelişe zirve noktalara oturduğu asrımızda, bizim
gördüğümüz, duyduğumuz şeyler ancak binde 4-5. Ve biz hâlâ madde üzerinde
çalışmalara devam ediyor, karşımıza çıkan yeni yeni bilgilerle şaşırıp
kalıyoruz. Ama buna rağmen gördüğümüzden başka şeylere inanmayız' diyenler,
(haşa) Zat-ı Uluhiyeti bile bir kalıba oturtma gayreti içindeler. İhtimal rûhanîler
onların bu haline bakıp, dünyanın en aptal insanları toplanmış ve maddiye
mezhebini teşkil etmişler diyorlardır. Durum böyle iken, Hz. İsa'nın nüzulünü
birçok sahih hadîse rağmen, pozitivizmin, rasyonalizmin kurallarına uymuyor
diye inkâr etmenin hiçbir dayanağı ve anlamı olmasa gerek.



Hz. Muaviye ve Bir Müsavât Misali
Hz. Muaviye'ye bir adam gelir ve şu hadisi okur: Allah bir kimseyi herhangi

bir hususta âmir yapar ve o, miskine, mazluma veya hacet sahibine kapısını
kaparsa, Allah onun en şiddetli ihtiyacı esnasında kendisine Rahmet kapılarını
kapar.'

Bunun üzerine Muaviye: 'Bir adam görevlendirin, halkın arasında gezsin ve
onların ihtiyaçlarını bana iletsin' diye emreder.

Bugün siz, Cumhurbaşkanı veya Başbakan'ın kendisine değil, özel kalem
müdürlerine dahi 'Alttakiler dinlemiyor, bari siz dinleyin' deseniz, bir polis
çağırtıp, sizi yanından kovdurabilirler. Düşünün ki o dönemde İslâm ülkesinin
toprakları İstanbul kapılarına kadar dayanmıştı ama, devlet reisi sıradan bir
vatandaşı karşısına alıp dinleyebiliyordu.

Hz. Muaviye'nin vali olduğu bir dönemde Hz. Ebu Zerr yanına gelerek onu:
'O gün cehennem ateşinde bunların üzeri ısıtılıp (pullanır) bunlarla onların
alınları, yanları ve sırtları dağlanır. İşte nefisleriniz için yığdıklarınız
yığdıklarınızı tadın! (denir)' (Tevbe/35) âyetiyle ikaz eder. Muaviye 'Bizim
durumumuz bu âyetin hükmüne dahil değildir' deyince de onun suratına iki tokat
aşkeder ve oradan ayrılır. Daha sonra Muaviye, Hz. Osman'a sadece 'Bunu
buradan alın' diye ricada bulunur hepsi o kadar.



Hz. Muhammed'in (sav) Huzurunda ve...
Benim Hz. Muhammed'in (sav) huzuruna gitmeye çok iştiyakım vardı -halen

de öyledir-. Fakat oralara gidebilecek maddî imkâna sahip değildim. Onun için
hacca gidenlerle selam göndermekle yetiniyor ve bununla teselli olmaya
çalışıyordum. Derken, Rabbim bir gün bana da nasip etti. Ravza-i Mutahhara'ya
kavuştuğum andaki hislerimi ifade edecek kelime bulmak, onları dizip cümleler
haline getirmek, -inanın- aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ çok
zor. Bazen orada, Mehmed Akif'in Safahat'ında bahsettiği Sudanlı gibi niçin
ölmediğime hep hayıflanmışımdır.

Fakat, oralarda bulunma, daima o mukaddes mekânların mukaddes atmosferi
içinde hayat sürme, bana göre mücerred bir mücaveret ve şahsî kemâlâttan
ibaret.. oysa ki bugün istihdama uymak ve gelip burada hizmet etmek önemlidir.
Bu itibarla orada bulunduğum zaman bile beni Türkiye'ye bağlayan evlad ü
iyal, çoluk-çocuk, ticaret vs.. olmamasına rağmen, her halde içimdeki Türkiye
iştiyakı, Türkiye'de hizmet heyecanı beni yeniden buralara çekti, getirdi. Evet
hizmette istihdam çok önemlidir. Ve dilerim, Allah bizi helâları temizlemede
bile kullansa, bu ülkede imâna, Kur'ân'a hadim kılsın.!



Hz. Nuh Cemaatinin Endişesi
Hz. Nuh cemaati hakkında zannediyorum, çoğu müfessirlerin gözünden kaçan

ve bu sebeple hiç bahsetmedikleri bir husus var.

Kur'ân değişik vesilelerle, değişik peygamberlerin ümmetleri ile olan
münasebetlerini anlatırken yer yer onların küçük küçük de olsa, endişelerini
hatırlatır veya o endişeye delâlet edecek ipuçları verir. Ancak Hz. Nuh (as)
cemaati için az dahi olsa, bu konuda bir beyan yok gibidir. Demek ki onlar
hiçbir endişe duymamışlar. Uf, puf etmemiş, neden başımıza çıkardın bu işleri,
nereden geldin....' gibi sözler hiç etmemiş, hatta ihtimal bunları kalplerinden
bile geçirmemişler. Allah (cc) da kendisine bu denli bağlı, böyle itmi'nân ve
imân içinde bulunan cemaati, 'bismillâhi mecrâhe ve mürsehâ' yani 'Onun yüzüp
gitmesi de, durması da Allah'ın adıyladır' âyetiyle anlatılan bir mükâfatla
mükâfatlandırmış, azgın dalgaları onlar adına âdeta bir asfalt yapmıştır.



Izdırap İnsanı
Gerçi ben ızdırabı çok bilmem. Herkes kendi çapında ızdırap duyar.

Benimkine ızdırap denir mi, denmez mi; isterseniz bazı kesitler arz edeyim siz
karar verin. Bir arkadaşımızın bana naklettiği bir hususu arz edeyim önce. Ben
unutmuşum, o hatırlattı. Arkadaşımız şöyle diyordu: Saddam peşmergeleri
kimyasal silahlarla kırıp geçirdiğinde, (malum onlar bize sığınmışlardı) vak'ayı
televizyondan seyrederken, onların çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç
Türkiye'nin kabul edip etmeyeceği kararını bekleyişleri, yüreğimi parça parça
etmiş olacak ki, arkadaşımızın beyânıyla Sandalyede oturuyordunuz ayağa
kalkmak istediğinizde kalkamadınız.. ve yığılıp yerinizde kaldınız...' Yine,
Bakü işgalinde ızdıraptan bayıldığımı hatırlarım. Kabe'nin işgal edildiği
haberini duyduğumda minberde deli gibi olmuştum ve elimdeki mikrofonu
fırlatıp atmışım... Bizim insanımızın açtığı Asya'da bir okulun başına bir şey
geldi diye, haftalarca uyuyamadığımı bilirim. Bazen kaldığım binanın taraçası,
hafakanlar içinde dolaşmama yetmediğinde, kalkıp sokağa çıktığım çok
olmuştur. Zannediyorum, benim bu duyduklarım, her insanın da normalde
duyduğu ızdırap cinsinden şeylerdir. Ve tabii, ben buna, hakiki manâda ızdırap
da diyemiyorum. Izdırabı Peygamber'den (sav) ve Peygamberane yaşayanlardan
öğrenmek gerekir. Toplumu karşısına alıp bir ızdırap bestesi gibi dinleme.. ve
sonra kendisi de bir ney olup inleme, inleyip toplumun ızdırabına dem tutma,
ses katma..

Konuyla alâkalı Kur'ân-ı Kerim'de birkaç yerde kapalı, bir-iki yerde de
sarih olarak Cenab-ı Hakk Efendimiz'e meâlen şöyle seslenir: 'Şu sana inen
Kur'ân'a inanmıyorlar diye neredeyse kendini bitirip tüketeceksin..' Demek ki
sancıları O'nu kıvrım kıvrım hale getirmişti ki, Allah (cc) O'nu ta'dil ediyordu.
İşte Peygamber bu denli insanlık buudluydu.. ve duyguları şöyleydi: İnsanlık
yaşamayacaksa benim yaşamamın da bir anlamı yok. İnsanlık huzur içinde
değilse benim huzurlu olmamın da bir mâ'nası yok... İşte Peygamberâne
ızdırabın çerçevesi!

Bediüzzaman Hazretleri'ne soruyorlar: 'Evlenmeyi hiç düşünmediniz mi?'
Cevap veriyor: 'Ümmetin derdi beni aşıyor, kendimi düşünmeye vakit
bulamadım.' Zaten Van Kalesi'nden ayağı kayıp düştüğü esnada, 'Da'vam!' diye
haykıran bir insandan, başka türlü bir anlayış da beklenemez.

Ben bir trafik kazası yaptığımda, arabamda teyp çalışıyordu. Tehlikeyi



görünce önce 'Allah!' diye bağırmışım ve teyp bu sesi kaydetmiş. O bantı bir
arkadaşıma verdim. Daha sonra Bediüzzaman'ın 'Da'vam!' deyişiyle benim
'Allah!' deyişim arasındaki farkı değerlendirdim. Kendime âit ifadenin ne kadar
bencil ve hodbince olduğunu gördüm. Gerçekten da'vâsına dilbeste olmuş bir
insan kendi kurtuluşunu hedefleyip 'Allah' diye bağırmıyor da 'Da'vam!' diye
haykırıyor. Kaderini bütünüyle insanlığın kaderine bağlamış ve kendini bu
istikamette programlamış bir yüce ruh, bir yüce kamet.. evet, işte ızdırap
insanının portresi!.. ve işte onun talebelerinden birinin ruh haleti: 'Eğer
ızdıraptan dolayı bir kalp duracaksa, bir genç imânsız öldü haberi karşısında o
kalbin, atom zerreleri adedince parçalanması gerekir.' Bence ızdırabın bir tarifi
de işte böyle bir sözün temsilcisi olabilmek..

Yeni yetişen bir neslin bu ölçüde ızdırabı temsil edeceklerine inanıyorum.
İnşaallah, onlar siz olun! Izdırap tokmak gibi kalksın, insin beyninize!
Şakaklarınızı tutup, insanlık âleminin dertleri için deli gibi dolaşın! Ruhunuzu
sancılar sardığı zaman ızdırapdan ızdıraba sürüklenin! Ve hiç durmadan
Allah'tan, ümmet-i Muhammed'in kurtuluşunu dileyin!

Daha önce de söylemiştim, şimdi de -müsaadenizle- tekrar edeceğim: Eğer
elimde imkânım olsaydı, her birinizin içine, evinizin yolunu unutturacak şekilde
ızdırap ekerdim. İlmin, irfanın, araştırma zevkinin, fen ve tekniğe açılmanın,
çağa söz geçirmenin yanı başında size bunu da yapardım.. yapar ve her birinizi
da'vâ düşüncesiyle deli etmeye çalışırdım.

Elbette bu benim elimden gelmez. Ama imkânım olsaydı Rabbimden bunu
yapmasını isterdim. Ve isterdim ki, gökten sizlere de seslenilsin ve:
'İnanmıyorlar diye veya devletler muvazenesinde yerinizi alamadınız diye
nerede ise kendinizi helak edeceksiniz' denilsin. İnanıyorum bir gün Allah sizi
bu ufka ulaştıracak ve dünyanın yüzünü sizin ızdırabınızla bir kere daha
güldürecektir. O gün çok da uzak olmasa gerek...



İbadet
İbadet; cennete ehil hale gelme keyfiyetini araştırma mülâhazasıyla, insan

ruhunda saklı bulunan meleklik istidâdının geliştirilip inkişâf ettirilmesi, bedenî
ve hayvanî istidâtların da zabt u rabt altına alınması ameliyesinden ibarettir.
Dünden-bugüne; ibadet sayesinde melekleri çok gerilerde bırakanlar görüldüğü
gibi, ibadetsizlikle yuvarlanıp aşağıların aşağısına sürüklenenler de az
değildir.

İbadetin en faziletlisi, Allah'ı (cc) bilip, O'nu sevmek ve insanlara faydalı
olmaktır. Bu zirvenin zirvesi de, doğruyu gösteren vicdan ibresiyle her işte
Hakk'ın hoşnutluğunun gözetilmesi, Emrolunduğun gibi dosdoğru ol' sesiyle
ihtizaza gelerek, bir mü'min için ideal olan gerçek doğruluğun araştırılmasıdır.



İbadetler Eşitliği Talim Eder
İbadetler, toplum içindeki farklılaşmayı asgarî seviyeye indirir ve

insanlığın, öteden beri rüyâlarını görüp durduğu müsavatı gerçekleştirir.
Namaz, oruç, hac, böyle bir fonksiyonu eda ettikleri gibi zekatın da bu konuda
değerler-üstü değer ifade eden bir yeri vardır. Evet, zekat, zengin ile fakir
arasındaki farklılaşmayı asgarî seviyeye indiren dinamik bir formüldür.
Fakirden zengine karşı takınılması muhtemel kin, nefret, kıskançlık gibi tavırlar,
ancak zekat formülüyle regüle edilirken, zenginin kibir ve gurur gibi sevimsiz
duygulara kapılarak fakir üstünde sulta kurması da yine ancak zekatla
önlenebilir ve böylece toplumda sulh ve sükûn temin edilmiş olur.



İdeal İnsan
İdeal insan; Hayat nedir, ölüm nedir, varlık nedir, kendisinin varlıkla

alâkası nedir, kulluk nedir, itaat nedir, günah nedir, sevap nedir, musibetler
nedir ve bunların insanoğluna musallat olması nedendir?.. gibi binbir
bilmecenin, onun dimağında anaforlar meydana getirmesine karşılık,
vicdanında her zaman çakıp duran hikmet parıltılarından, ruhuna akseden ilham
esintilerinden örüp ortaya koyduğu nurdan helezonların ta zirvesine yükselerek,
oradan her şeyin perde arkası 'melekut'unu sezer, anlar.. sonra da hayret ve
hayranlığın hasıl ettiği sevgi ve mehabetle, ruhunun ilk kaynağına yönelir ve
itminân soluklar. Bu noktaya ulaşmış bir ruh, ne ihsanlarla şımarır, ne de
mahrumiyetlerle sarsılır. Nimet ile nikmeti, kahr ile lütfu bir tutar, bir görür..
başkalarının şımarıp küstahlaştığı, karamsarlaşıp yeisle inlediği aynı anda, o,
çölde gül bitirmesini, kamıştan şeker çıkarmasını bilir ve kaybetme kuşağında
dahi sürekli kazanır.



İdrak Edemediğimiz Kıymetler
Yakın geçmişimizde bizler, bir hayâlî gelecek adına, mazideki bütün

güzellikleri hafife aldık ve onların nicelerini de tahrip ettik. Kim bilir, bu
sorumsuzca davranışlarla ne değerler yıkılıp gitti, ne hayatî dinamikler
nesillere unutturuldu..! Bari şimdi olsun, o zamanlar va'dedilen şeylerin birer
vehimden ibaret olduğunu anlayıp, heder olan bunca zaman, bunca sa'y için
oturup ağlayabilseydik..! Ama, ihtimal ki, henüz yitirdiğimiz bunca tarihî
değerin kıymetini idrak edememişiz...



İhlas Perspektifinde Kur'ân
Allah Rasulü'ne bir gün Ey Allah'ın dostu denince, Hayır o İbrahim'dir

buyururlar.. ve yine bir gün Efendimiz manâsına Seyyidina ile kendisine hitap
edilince, Efendimiz O İbrahim'dir ferman eder. Cevher kadrini cevherfüruşan
olan nasıl da anlıyor! İşte, ihlas ve samimiyet, bir peygamber vasfı olduğu için
o işi kendine meslek edinen insanların da ayrılmaz vasfı olması gerekmez mi?
Kur'ân her peygamberi ya ihlas sahibi olarak tanıtmakta, ya da Cenab-ı Hakk'ın
o nebiye ihlası emrettiğini nakletmektedir. Kur'ân-ı Kerim'i bu zaviyeden tetkik
edip okuduğumuzda, bunu açık-seçik görmemiz mümkündür.



İhlas ve Samimiyet
Yapılan bütün işler ihlas ve samimiyet içinde yapılmalıdır. Perspektifte

daima Cenab-ı Hakk'ın rızası bulunmalı ve yapılacak her iş ona göre
ayarlanmalıdır. Gidilecek olan yol ve tatbik edilecek olan strateji, öncelikle
Rabbimizin rızası yönünden değerlendirmeye tâbi tutulmalı ve eğer O razı
olacaksa yapılmalı, yoksa o yol, kat'iyen terkedilmeli ve herhangi bir kimsenin
aldatılmasına da meydan verilmemelidir.



İhlası Koruma
Hizmet erleri, ilk günkü ihlas ve samimiyetlerini artırarak, mutlaka onu

korumak zorundadırlar. Bu da onların iradeleriyle kendilerini sürekli
dengelemelerine bağlıdır. Aksi halde baş döndürücü muvaffakiyetler karşısında
ihlaslarını koruyamaz ve geldikleri yere, hem de dipsiz bir kuyuya düşer gibi
düşerler. Evet, zirvelerde bulunmak oldukça tehlikelidir. Dağların, yerin
üstündeki kadar, yerin altında da uzantıları vardır. İhlası kaybeden insan daha
önce hangi zirvede bulunursa bulunsun, dağların altta kalan kısmı gibi oluverir..
oluverir de kazanma kuşağında kaybetmenin ızdırabını acı acı yaşar.
Unutmayalım: İhlasla elde edilen nur helezonunun aşağısı gayyâdır. Evet düz
yolda yürüyenler için böyle bir tehlike söz konusu olmasa da zirvede
bulunanlar için her zaman bahis mevzuudur. Biz bu mülâhaza ile herkesi düz
yolda yürümeye teşvik etmiyoruz. Edemeyiz de; zira, bu durum, dünyaya
geldikleri gibi giden insanların durumudur. Halbuki bizler hep zirvelere doğru
pervaz etmek için dünyada varız. Bu durumumuzu da, yine bizi yükselten
faktörlere sımsıkı sarılmakla korumak zorundayız. Hiç şüphesiz bu faktörlerin
en başta geleni de ihlastır. İhlas, yapılan her işi Allah rızası için yapmak
demektir.



İki Can Taşıma
Mü'minin her davranışı hayır yörüngelidir. O, herhangi bir musibete maruz

kalsa sabreder; bu onun için hayır olur. Ve yine o, herhangi bir nimete erse,
şükreder; bu da onun için hayır olur. İşte mü'minin çift can taşıma manâlarından
biri herhalde bu olsa gerek. Onda ne dünya sevgisi ne de ahiret endişesi vardır:
Cennet sevdasına tutulmadığı gibi, cehennem korkusuyla da kilitlenmiş değildir.
O bütün yaptıklarına sadece ve sadece tek bir mihrap tanır: Cenâb-ı Hakk'ın
rızası. Mü'min bu maksada erebilmek için her şeye katlanır. Bir yerde malını
vermek gerekiyorsa, o bunu seve seve yapar. Bir yerde canını vermek iktiza
ediyorsa tereddüt etmeden can pazarına koşar. Mağlubiyetler onu biler,
muvaffakiyetler ise canına can katar. Dehrin hâdiseleri başında değirmen taşı
gibi dönse ona tavır değiştirtemez. İşte onlardan biri olan Bediüzzaman, şöyle
der: 'Ben elimde iki can taşıyorum, tek can taşıyorlar karşıma çıkmasın!'



İlâhi Lütuflar
İnsanlığa yükselmek için irade ve heyecan... Kâinât ve içindekilerini sevmek

için merak ve güzellik aşkı... Dürüstlük ve adalet için vicdan... Varlığa alâka
duymak için kalp... Bu lütufları yerinde kullanma ve belli bir ölçüde, iyiyi
kötüden ayırt edebilmek için akıl... Nihayet, bütün bu işleri yanılmadan arızasız
görebilmek için de vahyin aydınlatıcı tayfları altında pırıl pırıl bir atmosfer...



İltibaslar
Bence, evvelâ, büyüklüğünü ölçemeyeceğimiz bu kimseler hakkında, hücum

ve teşni yerine daha dikkatli olmak icap eder.

Evet bunların, şeriatın rûhuna muhalif beyânları karşısında insanın, Hazret,
bunları niçin daha sonra tahkik ve tashih etmedin?' diyesi gelebilir. Ancak,
onlar asıl âlemi, vücûd olarak, kendi sekir ve istiğraklarıyla yaşadıkları âlem
kabul ediyorlar ve bizim âlemimize döndükleri veya diğer bir tabirle, kendi
âlemlerinden ayrıldıkları zaman da uykuya dönmek kabul ediyorlarsa, neyi ve
niye tashih ve tahkik edecekler ki!..

Onun için Muhyiddin İbn Arabî Hazretleri gibi zatlar, Cenab-ı Hakk'ın
tecellileriyle, baş başa kaldıkları zaman, müncezib oluyor ve o âlemi, hakiki
âlem olarak görüyor bize göre rüya, onlara göre hakîkat sayılan bu âlemde
kalemi ellerine alıyor, o âlemde düşünüyor, o âlemin ölçü ve kıstasları içinde
yazıyor yazdıkları şeyleri biçimlendiriyor ve kat'iyen bu âleme âit
hususiyetlerle te'lif etmeyi düşünmüyorlardı. Şayet onlar, bu âlemi hakiki âlem
olarak bilselerdi, herhalde, o âlemdeki hataları, bu âlemde tashih edeceklerdi.
Etmediklerine göre, demek ki, bizim âlemimize hiçbir zaman hakiki âlem nazarı
ile bakmadılar.



İmam Eş'arî ve Yunan Felsefesi
İmam Eş'arî, Mu'tezile içinde yetişmiş bir zattır. Mu'tezile de o gün Yunan

felsefesinin usûllerini kullanmaktaydı. O dönemde Bağdat'tan Suriye'ye kadar
her yerde bu düşünce hâkimdi. Dolayısıyla İmam Eş'arî'nin de mücadelesinde
Yunan felsefesinden istifade etmesi, onlarla münazarada, onların üslubuna göre
konuşması oldukça önemli sayılır ki, İmam, hasımlarına karşı yine onların
silahıyla mukabele etme yolunu tercih etmiştir. İmam Eş'arî'yi Yunan felsefesini
kullanıyor diye tenkit etmek doğru bir mantık değildir. Meselâ; bugün, en son
ilmî prensiplere dayanarak tevhid ispat edilse, bunu yapan gavur mu olur?
Üstad Bedîüzzaman Hazretleri herkesin ilim ilim deyip içinde boğulduğu
şeylerde Allah'ın varlık ve birliğine deliller bulup çıkarmakta...

Mes'elenin bir diğer yönü de şudur: Acaba, bunu iddia edenler Yunan
felsefesini ne kadar biliyorlar? Hangi kitapları okumuşlar? Tales'ten Figaros'a,
Aristo'dan Eflatun'a kadar hangisi Yunan felsefesi? Acaba, Yunan felsefesi
dedikleri şeyin temel prensiplerini tesbît etmişler mi?

Aslında, her denilenin te'sirinde kalan bu kabil nakilciler, zannediyorum
İmam Eş'arî'nin topuğuna dahi ulaşamazlar.



İman
İman, İslam'ı dil ile ikrar ve kalp ile tasdikten ibarettir. O, sonsuz bir güç ve

kuvvet kaynağıdır. Ancak, istenen semereyi ve arzu edilen neticeyi elde
edebilmek için, îmânın amel ile takviye ve desteklenmesi şarttır.

Amelin, Allah'ı görüyor gibi yapılmasına ise ihsan denir.

İmân ve ihsan, gözde ziya ve cesedde can gibidir. Bu iki temel esasa bağlı
olarak farz ve nafilelerin yerine getirilmesi ise, sonsuzluğun semalarına
açılmada iki nuranî kanat durumundadır.



İman Hem Nurdur Hem Kuvvettir
Kur'ân; insanın yaratılış gayesini marifet ufku, muhabbet rûhu, aşk u şevk

buudu ve rûhânî hazlar televvünleriyle imân-ı billah' olarak tespit eder. İnsan,
yerinde kendi özünden varlığın derinliklerine yollar vurmak ve yerinde
varlıktan değişik kesitler alıp özünde değerlendirerek imân ve düşünce
dünyasını inşa etmekle sorumlu tutulmuştur. Bu, aynı zamanda onun rûhunda
meknî bulunan insanlık gerçeğinin de ortaya çıkması demektir. Evet insan,
ancak imânın aydınlığında, özünü, özündeki derinlikleri, varlığın hedef ve
gayelerini sezip, kâinât ve hâdiselerin içyüzüne, eşyanın perde arkasına muttali
olabilir.. muttali olup varlığı kendi buudlarıyla kavrayabilir. İnançsızlık tıkalı
ve boğucu bir sistemdir. İnançsızın nazarında varlık bir kaosla başlamış,
rastlantıların ürperten belirsizlikleri içinde gelişmiş ve süratle de dehşet veren
bir sona doğru kaymaktadır. Bu sallana sallana, yuvarlana yuvarlana gidiş
içinde, ne rûha inşirah veren Rahmanî bir nefha, ne de bizi insanî emellerimizle
kucaklayacak emniyet esintili küçük bir yer, hatta ayağımızı basacak kadar bir
zemin vardır.

Menşeini, hareket çizgisini, nereye ve neye yönlendirildiğini, vazife ve
sorumluluklarını sezebilen imân insanı ise, her şeyi apaydın görür.. ayağını
basacağı yere endişesiz basar.. tevcih edildiği hedefe korkusuzca ve güvenle
yürür.. yürürken de varlığı ve varlığın perde arkasını elli bin defa kurcalar, elli
bin defa eşya ve hâdiseleri imbikten geçirir her kapıyı zorlar, her nesneyle
münasebet yollarını araştırır.. bildiklerinin, bulduklarının yetmediği yerlerde, o
güne kadar kendisini veya başkalarının gerçekleştirdiği tespitlerin çehresinde
görüp-duyduğu hakikatlerle yetinir ve yoluna devam eder.

Bu ölçüler içinde bir imân seyyahı, çok önemli bir güç kaynağı keşfetmiş
sayılır. Evet, 'Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh' ile remzedilen, ötelere âit bu
cephane ve hazine öylesine önemli bir kuvvet kaynağıdır ki, bu kuvvet kaynağı
ve bu ışığı elde eden insanın artık başka güç kaynağına ihtiyaç hissetmesi söz
konusu değildir. O, hep onu görür, onu bilir, onun maiyyetine koşar, hayatını
ona yönelik yaşar marifet ve itimadının derinliği ölçüsünde bütün dünyevî
güçlere meydan okuyabilir ve her şeyin üstesinden gelebileceği ümidiyle en
olumsuz durumlarda bile şevkle yaşar kat'iyen bedbinlik ve karamsarlığa da
düşmez.



İmânla Bağlantı Olmadıkça
Bazı insanlar vardır; yaratılışları itibariyle kötülüğe kapalıdırlar. Nitekim

cahiliye döneminde de böyle insanlar bulunuyordu. Bir dönem ki, o dönem
âdetâ bütün kötülüklerin panayırıydı. Fakat bu temiz fıtratlar böyle bir
panayırda dahi iffetlerini, rûh safvetlerini koruyabilmişlerdi. İşte, Hz. Ebû
Bekir ve Hz. Osman (ra) bunlardandı. Ancak böyle bir yaratılışa sahip olmak,
tek başına ve îmânın dışında bir kurtuluş garantisi midir? Kesinlikle hayır! Aksi
olsaydı, kurtulanların başında Allah Rasulü'nün amcası Ebu Talib'i saymak
gerekirdi. Ama biliyoruz ki, ehl-i sünnetin bu mevzudaki kanaati hiç de öyle
değildir.

İmân, insanın Cenab-ı Hakk'la irtibata geçmesidir. Böyle bir bağ olmadıkça
ahirette kurtuluş mümkün değildir. Nasıl hayır denilebilir ki; insanlar bile kendi
kurdukları sistemlere bağımlılığı bir esas kabul ediyorlar. Diyelim ki, herhangi
bir kişinin ayrı ayrı yüz tane üstün yanı vardır. Ancak bu insan mensup olduğu
millet ve devletin her şey kabul ettikleri sistemlerine aykırı bazı davranışlar
sergilemektedir.. veya düşüncede onlarla aynı doğrultuda değildir. Şimdi,
böyle bir sistemin savunucuları, acaba yüz tane üstün vasfı olan bu insanı
kendilerinden kabul ederler mi? Bugüne kadar gördüklerimizle, bu soruya
müspet cevap vermek mümkün değildir. Demek ki, faziletler bir bakıma
insanlar arasında dahi tek başlarına yeterli olamayabiliyorlar. Halbuki
imânsızlık, mevcut bütün faziletleri sıfırlayacak kadar korkunç bir cinayettir.
Çünkü o bütün varlığa karşı bir tahkir ve tezyif tavrının adıdır.



İmtihan Sırrı
İmtihan görmemiş ölü gönül ve ham ruhların, nefisleri adına insanlığa

yükselmeleri bahis mevzuu olamayacağı gibi, içinde yaşadıkları topluma da, en
küçük bir menfaatleri dokunmayacaktır. Elmas gibi ruhların, kömür tıynetli
kimselerden ayrılması imtihana bağlıdır. İmtihanın olmadığı bir yerde, altını,
taştan-topraktan; elması da kömürden tefrik etmeye imkân yoktur. Ve yine
imtihanın olmadığı bir yerde, en uğursuz ruhlar en yüce kametlerle iç içedir.
İmtihanla, melekler gibi sâfi ruhlar, habis ruhlardan ayrılır ve kendileri için
mukadder zirvelere yürürler.



İnanç ve Ümit
İnançlı bir insanın ümitsizliğe düşmesi düşünülemez. Gerçi, yer yer onda da

bir kısım hayâl kırıklıkları, inkisarlar görülebilir. Ama bunların hiçbiri kalıcı
değildir; geldikleri gibi giderler; o da vakit fevtetmeden kendine gelir, doğrulur
ve yoluna devam eder.



İnayetler ve Onların Hissedilmesi
İnayetler kadar önemli olan bir başka husus da onların vicdanda duyulması

ve derinden derine hissedilmesidir. Tıpkı aç bir insanın yemeği, susuz birinin
suyu, uykusuz kişinin de uykuyu duyması, hissetmesi gibi.. Evet, Cenâb-ı
Hakk'ın hizmet-i îmâniye ve Kur'âniyye adına, şahsî hayatımız veya cemaatimiz
için lütuf ve ihsan buyurduğu nimetleri vicdanlarımızda duymak çok önemlidir.
Zira bu nimetler duyulduğu oranda, şükür de içten ve samimi olur. Aksi halde
şükürler çok sathî kalır. Böyle sathî şükürlere karşı da Allah (cc) nimetini
ziyade ile mukabelede bulunmayabilir.

Sonra, tevhîd akidemizin gereği olarak, her şeyi O'ndan bilmek de en az
diğeri kadar mühim bir esastır. Yani evvelâ, hususiyle hizmetimize müteallik o
enginlik ve derinlikte her şeyimizle kucaklayıcı ve ihata edici bir mülâhazayla
lütuflarını duymak, ardından da sürekli bu iyilik ve güzellikleri bizim iyilik ve
güzelliğe kabiliyetimiz olmadığından, hep O'ndan bilmek. Zaten işin aslı da
öyle değil mi? Allah (cc), kuvve-i zâikayı (tat alma duygusu) tespit etmeseydi
neyi, nasıl duyacaktık? Haricî eşya ile ledünnî dünyamız arasında bir
münasebet kurmasaydı varlığı nasıl hissedecektik? Aslında insan, bunun böyle
olduğunu düşünerek bulamasa bile, Kurân'ın tâlimi gereği her şeyi Allah'tan
bilmek zorunda. Allah (cc); Sana gelen her iyilik Allah'tandır, sana gelen her
kötülük de kendi (işlediğin günahlar yüzü)ndendir' buyuruyor. Üstad da Kader
Risalesi'nde ısrarla hep bunun üzerinde duruyor. Evet, güzellikler O'ndan,
fenalıklar bizden çünkü bütün hayırlar, güzellikler ve insanı cennete götürecek
şeyler mekârihle kuşatıldığı için, nefis hiçbir zaman bunları istemez. Diğer
taraftan cehennemin muhat olduğu şeyler, yani şehvet, yalan, kin, menfaat
......vs., kuvve-i cazibesi ile insanı yanına çeker. Yani insanın çevresi her
zaman cennete engelleyici, cehenneme çekici faktörlerle çevrilidir. İşte bunca
karmakarışık şeyler arasından insanın sıyrılması, hayra muvaffak olması ve
neticede de bunu kendinden bilmesi bütün bütün insafsızlık ve Allah'ın engin
lütuf, ihsan ve inayetini görmemek demektir ki, bunun adına en hafif şekliyle
nankörlük denir.

Hasılı mazhar olduğumuz lütuf, ihsan ve inayetleri önce hissetmek,
hissettiğimiz ölçüde içten şükürle mukabelede bulunmak ve bütün bunları
Allah'tan bilmek, kulluk şuuru ile dopdolu olan bir insanın vasıfları olsa gerek..



İnkılâpçı Ruh Hasreti
İnkılâpçı ruhlara muhtacız. Hava kadar, su kadar ihtiyacımız var inkılâpçı

ruhlara. Kendini yenilemesini bilen ve bildiğini yeni yeni komprimeler halinde
takdim etmeyi beceren insan yokluğudur ki, bugün fikir ve kültür hayatımızı
iflasa sürüklemiştir.

Düşünün ki, asırlarca bizde tasavvurî mantık okutulmuştur. Bizim talebelik
dönemimizde de aynı mantık okutulurdu. Hatta İsagoci' ve 'Muğnittullab' gibi
mantık kitaplarını ben de birkaç kere okuttum. Halbuki bu dönem zarfında
Batı'da, Bacon ve Russell gibi düşünür ve filozoflar değişik mantık süreçlerini
aşarak tatbikî mantığa, hatta riyazî mantığa ulaşmışlardı. Gariptir biz, uzun
zaman Yunan'dan kalma bir kısım eski şeyleri heceleyip durmuşuzdur.

İşte böyle bir dönemde Bediüzzaman gibi inkılâpçı bir ruh çıkıyor ve mantık
adına 'Kızıl İ'caz' adlı eserini yazıyor. Ve bu eserini, bazı tembel zihinleri
düşündürmek için yazdığını söylüyor. Ne var ki, o dönemin tembel ruhları bir
türlü bu inkılâpçı ruhun eserini kabullenemiyor.. kabullenmek bir yana, Aristo
mantığında takılıp kalmış bu ruhlar, farklı şeyler söylüyor diye Bediüzzaman'a
cephe alıyorlar.

Arapça öğrenimiyle ilgili de aynı şeyler söylenebilir. Daha işin başında
Arapça'nın şer'î ilimleri öğrenmeye vesile olduğu söylenir ama nedense, o
vesilede, insanların beş-on senesi beyhude zayi olup gider. Halbuki aynı
malumatı, tekniğine uygun olduğu takdirde, üç-beş senede öğretmek de
mümkündür.

Ben, üzülerek, 'kaht-ı rical' de diyebileceğimiz inkılâpçı ruh yokluğunu
bütün üniversite ve fakültelerimiz için de söyleyeceğim. Bizim şu andaki
kültürümüz, üzülerek itiraf etmeliyiz ki, tamamen şablonculuk ve
adaptasyonculuk üzerine kurulmuştur. Bu arada, fişleyip-işleme ve bunları ard
arda sıralayarak kitap yazma da ayrı bir eksikliğimiz ve hatta komik bir
yanımızdır.

Ama, öyle inanıyorum ki, yetişmekte olan yeni nesiller arasından, her sahada
inkılâpçı ruhlar çıkacak ve birkaç asırdan beri süregelen bu humudet dönemini
sona erdireceklerdir.



İnsan Vardır ki!
İnsan vardır, melek gibidir. Bu insan, Rabbim öbür tarafta yakamdan tutar,

beni hesaba çeker düşüncesiyle karıncaya dahi ayağını basmaz. Lokmayı ağzına
koyacağı zaman, kendinden daha muhtacını görse, yemez, hemen ona verir.
Rabbinin huzuruna gelince ayakları tir tir titrer, iki büklüm olur ve sürekli
ahirete âit hesabını düşünür. Yeryüzünde gezerken de o, her haliyle Allah'ı ve
Resûlullah'ı hatırlatır. İnsan da vardır; şeytan gibidir.. ve bu dağlardaki,
ormanlardaki canavarlardan daha tehlikeli, daha zararlıdır.



İnsan ve Ağaç
Bir ağacın boy atıp gelişmesinde kökün durumu ne ise, bir insanın

gelişmesinde maddî-manevî füyuzat hislerinden fedakârlıkta bulunmak da odur.
Ağaç, köklerinin sağlamlığı nispetinde serpilip geliştiği gibi, insan da menfaat
düşüncesinden, bencillikten sıyrılıp başkaları için yaşadığı sürece gelişir,
yükselir ve başı bulutlara erer.



İnsanın Dikkatsizliği Neticesi Gelen Hastalığı
Günahlarına Keffaret Olur mu?

Bazen olabilir; her zaman değil. Bir insan kendi irade veya kendi
dikkatsizliği kendi başına bir iş açarsa, bundan mesu'l de olur. Mesela eline
bıçağı alıp, intihar etmek için, orasını burasını keser sonra da ölmeyip yaralı
kalırsa bu ona keffaret olmaz.Hatta kendisine emanet edilen vücudun zarar
verdiği için ind-i ilahide mesu'l bile sayılır. Ancak, baradak elinden düşse,
ayağına çarpıp kırılsa ve ayağı da yanmış veya kanamış olsa, o bardak onun
adına bir sadaka, acısı da günahına keffaret olur. Buzun üstüne yatıp da bundan
dolayı hastalansa mesu'l olur; ama farkına varmadan pencere açılmış olsa gripe
yakalanmış olsa, bunda günahlara keffaret sözkonusu olabilir.



İnsanın En Yüce Vasfı
İnsanların en yüce yanları, Allah ile irtibatlarında ve ihlaslarında; en zayıf

yanları da, Allah ile irtibatlarının zayıf olmasında ve ihlassızlıklarında
aranmalıdır...



İnsanları Tanımada Bir Ölçü
Mevlânâ bir gün müritleriyle gezmektedir. O esnada birbiriyle oynaşan

köpek yavrularını gösteren bir mürit, İnsanlar kardeşliği hiç olmazsa bunlardan
öğrenmeli der. Mevlânâ, bu ham düşünceye şu olgun bilgelikle cevap verir:
Aralarına bir kemik at, kardeşliği o zaman görürsün.

Bu anekdot, nice müspet görünümlü insanların negatif yönlerini göstermesi
ve işâretlemesi bakımından bana çok önemli gelir. Bazı insanlar vardır, dış
görünüşleri itibariyle hep olumluluk sergilemektedirler. Halbuki iç dünyaları
nice menfîliklerin cümbüş yeridir. Ama bu menfî duyguların dışa yansımasına
sebep olacak bir uyarıyla karşılaşmadıkları için çevreleri onların menfî
taraflarını göremez ve bilemez. Dolayısıyla da o insan, etrafındakiler tarafından
bir güzellikler kaynağı gibi kabullenilir. Ne var ki durum, hiç de öyle değildir.
Bazen en küçük uyarılar bile onların içlerindeki mağara adamının dışarıya
çıkmasına yeter ve çok kere de onu bir daha aynı yere sokmak, gizlemek,
saklamak da mümkün olmaz. Çevremize baktığımızda bu tür vak'aların nice
misallerini görürüz. Bu sebeple, sadece kişilerin bize yansıyan davranışlarına
bakıp onlar hakkında müspet veya menfî bir hükme varmak eksik bir yaklaşım
olur ve bazen de bu durum, bizi çeşitli yanlışlıklara sürükleyebilir. Dikkatli
olmak gerekir..!



İntikal Gerçeği
Mevkileri itibariyle önde bulunanlara âit her güzel huy ve haslet katlanarak

arkadakilere intikal edeceği gibi, her uygunsuz hal ve davranış da onları
özlerinden uzaklaştırarak, birer sefil rûh ve birer Frenk mukallidi haline
getirecektir.



İrade Niçin Vardır?
Her uzuv ve duygunun bir yaratılış gâyesi vardır. Göz, Cenab-ı Hakk'ın

istediği istikamette bakmak; el, o istikamette tutmak; ayak, yürümek ve kulak da
aynı şekilde dinlemek için yaratılmıştır. Diğer duyguları da gâyelerine uygun
sıralayıp, onların da yaratılış gâyelerini anlatmak mümkündür. İrade için de
durum, daha farklı değildir.. onun da bir yaratılış gâyesi vardır.. evet irade,
nefis ve şeytandan gelen her türlü hile ve desiselere karşı bir siper olup,
vahiyden düşünceye intikal eden şeyleri vicdanın destek ve beslemesi ile
hayata mâletsin ve yaşanır hale getirsin diye yaratılmıştır. O bu vazifeyi ifa
ederken, en büyük hasmı olan şeytan ve nefis, iradenin karşısına pek çok mania
ve geçit vermeyen derin dereler çıkaracaklardır. Hasımlarına karşı böyle bir
durumda mücadele vermek, iradenin varlık sebebidir. Düşünce vahye açık
değilse, vicdan sönmüş, irade de felç ise, işte o zaman şeytanın, üstlendiği
rolünü rahatlıkla oynayabileceği mükemmel bir sahne hazır demektir. Aslında,
midesinin hakkını hiç unutmayan insan, iradesinin hakkını da vermeli değil
midir?



İradeyle Kucaklanan Ufuklar
Her da'vâ ve düşünce evvelâ, iradenin plân ve projeleriyle varlığa erer.

Onun itici gücü ve çekici kuvvetiyle en sarp ve derin engebeleri aşarak
zirvelere ulaşır. Sonra da, yine onun yukarı âlemlere bağlı esrarlı oyunlarıyla,
devamlılık kazanır ve yerinde kalır. Ay'la aramızdaki mesafe, şahlanan iradenin
kanatlarıyla aşıldı. Ağrı'nın zirvesi onunla didik didik edildi. Okyanuslar Küllî
İrade'nin tecellisine vesile, insanoğlunun elindeki bu meşaleyle aydınlandı.
Önümüzdeki günlerde, fezanın büyük bir kısmı da yine bu ışıkla nurlanıp,
okunan bir kitap haline gelecektir.



İslâm Âlemi Asırların Mazlumudur
İslâm âlemi asırların mağduru ve mazlumu bir milletler topluluğudur.

Avrupalı, Haçlı Seferleri'yle işgal, isti'la ve müstemlekecilik düşüncesini,
Birinci Dünya Savaşı'na kadar sürdürdüğü gibi, şimdilerde daha bir şenaatli
şekilde aynı kavgayı devam ettirmektedir. Evet, İtalyanlar'ın Libya'da;
İngilizler'in Mısır ve Pakistan'da; ve daha bir sürü Batılının Osmanlı
topraklarında ne işleri vardı? Bunlar gittikleri yerleri müstemlekecilik rûhuyla
kemirmiş ve ayrılırken de oralarda zihniyetlerine âit bir sürü eracif bırakıp
öyle ayrılmışlardır.



İslâm Her An Canlı ve Dinamiktir
İslâm, teoriler manzumesi bir kısım din görünümündeki sistemlerle kıyas

edilemez. O bizzat hayatın içinde gelişmiştir. Onun için biz rahatlıkla şunu
iddia edebiliriz: İslâm'ın tatbik edilemeyen ve tatbik edilemeyecek olan hiçbir
meselesi yoktur. Ve yine şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Allah Rasûlü
yirmi üç senelik zaman dilimi içinde, mikro plânda olmuş ve olacak her türlü
probleme çare bulmuştur. Yapılması gerekli olan şey, mevsimi gelince, O'nun
ortaya koyduğu çözümlerin yorumlanmasıdır. Zaten İslâm'ın bütün prensiplerine
kıyasla, yüzde yirmi oranında, kalan bazı meselelerin içtihada açık olması da,
bunlara göre yorumlanabilmesine kolaylık sağlamak ve İslâm'ı her devir ve
zamanda yaşanabilir dinamik bir hukuk sistemi hâline getirmek içindir. Bilmem
ki insanlık, İslâm'ın bir başkasında bulunması imkânsız bu özelliğini ne zaman
kavrayacak ve ona değeri ölçüsünde sahip çıkacaktır! Hâdiselerin seyri bunun
pek de uzak olmadığını gösteriyor. Daha şimdiden, vicdanın sessiz feryadını
duyabilen kulaklarda "Şu istikbal inkılâbatı içinde en yüksek ve gür sadâ
İslâm'ın sadâsı olacaktır" gerçeği yankılanmaya başladı bile...



İslâm'a Yöneliş ve Batı Zihniyeti
Bir zamanlar dünyada Hz. Âdem'in cennet hayatı gibi rahat ve huzur içinde

yaşanan hayat vardı. Fakat insanlık günahlarından dolayı bu cennet gibi hayatı
kaybetti. Ve aradan asırlar geçti. Şimdi İslâm, yeniden bize bu yitirilmiş cenneti
vaadediyor. Herkes tabiatının, fıtratının soluklarında bunu duyuyor.. Arab'ı,
Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Zenci'si, Avrupalısı, Amerikalısı, duyuyor ve İslâm'a
koşuyor. Bütün bu olanlar karşısında Batılılar yine onu engellemek için
ellerinden geleni yapıyorlar. Meselâ; Amerika'da zenciler arasında İslâm'ın
yayılmasını önlemek için Bahailik, Kadıyanilik gibi sözde mezhepleri öne
çıkartıp, temsilcilerini baş üstünde tutuyorlar. İhtimal bazıları, onların sapık
zihniyeti ile temsil edilen İslâm'dan nefret ediyor. Ne var ki, bu organize ve
sistemli faaliyetlere rağmen İslâm yine de zenciler arasında en çok kabullenilen
bir din. Aynı oyun farklı buutları ile Avrupa'da da oynanmakta. Ama "onların
hile ve tuzakları başlarına dolanacak" fehvasınca, bu oyunları da tutmayacak ve
İslâm yeryüzünde şehbal açıp bayraklaşacaktır.



İslâmiyet, Bütün Mes'eleleri Hâlletmeye Kâfi midir?
Evet, kâfi ve vafidir. Dün bizim söylediğimiz bu söz, bugün, hemen herkes

tarafından söylenir olmuştur. Batı yeni yeni ihtida hâdiseleriyle bunun açık bir
delilidir.

Bir fabrikanın çalışma sistemini, onu kurup yapandan daha iyi kim bilebilir!
En basit bir elektronik aletin dahi çalışma şeklini bir bilene danışıyoruz. İnsanı
yaratan kim ise, onun gerek ferdî gerekse içtimaî yaşama tarzını en iyi bilen
elbette O'dur. İnsanı Allah yaratmıştır. Öyleyse insan için en gerekli yol da
O'nun gönderdiği yol olmalıdır.

Bugün bu realite herkes tarafından kabul ediliyor; zira, beşer eliyle ortaya
konan bütün sistemler bir bir bugün iflas etmiştir. Geçici muvaffakiyetleri
onların devamlı kalmalarına yetmemiştir. İşte tarihte görülen en meşhur beşerî
sistemlerden feodalizm, kapitalizm, sosyalizm ve komünizm... bunların hemen
hepsi de birbiri ardına yıkılıp gitmiş ve arkada bir sürü feryat u figan
bırakmışlardır. Halbuki İslâm ilk kurulduğu günden beri özünden hiçbir şey
kaybetmeden bugünlere gelip ulaşmıştır.

Batı, bu işin farkındadır. Bizim gönderdiğimiz mürşit ve mübelliğler Batı
dünyasının birçok yerinde hüsn-ü kabul görmektedir. Pek çok yerde kilise
anfileri âdetâ İslâm'a hizmet eder hâle gelmiştir.

Dünya yeniden bir İslâm anlayışına hazırlanıyor. Bugün altından
kalkılamayan problemlerin ancak, İslâm ile hâlledileceği kanaati oldukça
yaygındır.

Fazilet odur ki, düşmanlar dahi kabul ve itiraf etsin. İşte bugün o merhaleye
gelinmiştir ki, düşmanlar dahi verdikleri beyânatlarıyla bu hakîkati kabullenmiş
görünmektedir. Bugün Avrupa'da, İslâm'ı kabul ettiği hâlde, çevresinden endişe
ettiği için, bunu açıklamayan pek çok insan vardır. Ve bunların ekseriyeti de
kilise mensuplarıdır.

Sonra bu gibi sorulara müşahhas misal vermek için bütün mes'eleleri teker
teker sayıp, İslâm'ın o mes'eleleri nasıl hallettiğini bir bir göstermek gerekir.
Bu da birkaç ciltlik eserle ancak mümkün olacaktır. Soru-cevap faslında böyle
bir mevzuu derinlemesine tahlil elbette ki imkânsızdır. Ayrıca onlar, İslâm'ın
hangi meseleyi halledemediğini göstermeliler ki, biz de ona göre
cevaplandıralım. Onlar mücerret sordukları için, elbetteki bizim cevabımız da



mücerret olacaktır. Cevabı herkesçe müsellem olan bir mes'ele hakkında
esasen daha fazla söz, hem israf hem de abesle iştigaldir. İslâm ise israf ve
abes işi asla tasvip etmez.



İsti'datlar Madenler Gibidir
Allah Rasûlü insanları ele alırken onları madenlere benzetmiştir:

"Cahiliyede hayırlı olan Müslümanlıkta da hayırlıdır; elverir ki dinin rûhunu
kavramış olsun." İslâm insanları alıp belli bir süre, belli potalarda eritir,
şekillendirir; sonra da onları rûhlarıyla bütünleştirerek özlerine ulaştırır. Yani
esasen, onların mahiyetlerinde mevcut olan Hakk'a (cc) âyinedarlık hususiyetini
kuvveden fiile çıkarır.. çıkarır ama, madenlerin asıl yapılarını, öz ve
hususiyetlerini de korur.. altın yine altın, gümüş yine gümüş ve bakır yine bakır
olarak kalır... Fark, hepsinin som ve safî hale gelmiş olmasındadır. Ayrıca,
İslâm'a hizmet yolunda imtihanlar da, insanın aslî madenine girmiş bulunan
yabancı unsur ve tortulardan onu temizler ve her insanı kendi istidadının arşına
ve zirve noktasına çıkarır.



İsti'datların İnkişafı
İnsanlar isti'datların sınırlarını aşamazlar. Tıpkı biyolojik yapılarında

olduğu gibi. Yani nasıl insanın insan olabilmesi için 46 kromozoma ihtiyaç
vardır. Bu bir fazla veya eksik olsa, meydana gelen varlığa kâmil insan demek
mümkün değildir. Aynen öyle de, insanlar da isti'dat sınırlarının çevrelediği
çerçeve içinde yaşar ve hep o çerçeve içinde kalırlar. Zaten, bunun üst sınırını
zorlama veya alt sınırına geçme insan için tehlikelidir.

Ne var ki bu çerçeve içinde kalmak şartıyla insan her zaman isti'datlarını
geliştirebilir ve onları daha rantabl kullanabilir. Bu ise fırsatları
değerlendirmeye bağlıdır. Meselâ; bir gül vardır, ay doğmuş-batmış, güneş
doğmuş-batmış onun umurunda bile değildir. O bütün yaz boyunca yatar, uyur
ve ömrünü öyle geçirir ama bir de ayçiçeği vardır ki; güneşin doğmasını kollar.
O doğunca da yüzünü ona çevirir, devamlı onu takip eder ve batıncaya kadar
yüzünü ondan hiç ama hiç ayırmaz. İşte insan da bence böyle olmalıdır. Ebed
için yaratılmış olan insan, kendine ihsan edilen isti'datlarını fani, geçici şeyler
için kullanmamalı. Belki onları esma, sıfat, zât dairelerine geçip zât-ı uluhiyete
kadar uzanan yolculuğunda kullanmalı ve her hal ü kârda onları inkişâf ettirme
yollarını aramalıdır. Böylece o, cenneti kazanıp Cemalullah'ı müşahede etme
makamına erebilir.



İstikbâli Yaşamak
Evvelâ, Hz. Ali'ye (ra) âit şu müthiş tespiti okuyalım. Şöyle buyuruyor:

'Çocuklarınızı, sizden sonraki dönem için yetiştirin.'

İşte, hâdiselerin önünde yürümek için gerekli olan en önemli reçete. Hayat,
hali değil istikbali yaşayanlar için bir manâ ifade eder. Bunun için de mutlaka
uzun va'deli projeler üretmek zorundayız. Günü gün etme politikası çare
değildir. Hatta, uzun va'deli hakiki çarelere mani olması yönüyle zararlı bile
sayılabilir.
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Önsöz
Fasıldan Fasıla, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin çeşitli

vesilelerle yapmış olduğu sohbetlerin derlenmesiyle meydana gelmiş olan kitap
serisinin adı. Dar veya geniş çerçevede, belli bir topluluğa karşı ve tabiî ki
gerek ülke meseleleri, gerekse sorulan sorular münasebetiyle oluşan gündem
doğrultusunda yapılan konuşmaları, verilen cevapları bütün bir topluma, hatta
tarihe mâl etmenin lüzumunu bilmem tartışmaya gerek var mı? Tartışmaya gerek
görmediğimiz bu hususa bir nebze olsun açıklık kazandıracak olursak:

İslâm dünyasının dün-bugün-yarın çizgisinde yakın tarih ve yakın gelecek
itibarıyla içinde bulunduğu ve bulunacağı konumunu tespite çalışan uzmanların
görüşlerini maddeler hâlinde şu şekilde özetlemek mümkün olsa gerek:

1.Osmanlı Devleti ile zirveye yükseldiği dönem.
2.Emperyalizme teslim olduğu dönem.
3.Yeniden dirilişe geçtiği dönem.
Uzun tahliller neticesi ulaşılan ve bizim yukarıda ifade ettiğimiz bu tespitin

doğru olduğu varsayımından hareketle, gerçekten Asr-ı Saadet bir tarafa, İslâm
dünyası belki de bütün zamanlarının en parlak devresini Osmanlı Devleti’yle
yaşamıştır. Bu devlet, hâkim olduğu coğrafî alan içinde bütün bir tarihe ve
topyekün insanlığa mâl olabilecek ölçüde çok büyük siyasî, idarî, askerî,
iktisadî ve kültürel bir miras bırakmıştır. Bu inkârı gayr-ı kabil gerçek bir
yana, Avrupa Rönesansı’nda Osmanlı ve Endülüs’ün temsil ettiği İslâm
medeniyetinin ve bu arada Haçlı seferlerinde Doğu ile geçilen temasın
muharrik bir rol oynadığı da bağımsız ve önyargısız araştırmacılar tarafından
kabullenilmektedir.

İslâm dünyasının emperyalizme teslim olduğu dönem ise Osmanlı’nın
duraklama devresiyle başlamış, gerileme dönemiyle devam etmiş ve
çözülmesiyle nihaî noktaya ulaşmıştır. Bu süreçte uygulanan çeşitli politikalar
İslâm dünyasında bilhassa siyasî bölünmüşlüğü hızlandıran bir rol oynamıştır.
Siyasî parçalanma, ekonomik geri kalmışlık ve özümüzden yani İslâm’dan
uzaklaşma ile at başı gitmiştir. Şimdilerde özellikle İslâm dünyası, bu
parçalanmışlığın faturasını acı acı ödemektedir.

Siyasî ve ekonomik alanlarda sürdürülen hâkimiyet, kültürel sahada da çok
yönlü olarak devam etmiş, kültürel alandaki hâkimiyet, siyasî ve ekonomik



hâkimiyetin bu topraklarda devamlılığının teminatı olmuştur. Evet, dün okul
açma, çocuklarımıza “dadı” gönderme, Batı başkentlerine öğrenci taşıma ve
bilhassa istişrak (oryantalizm) faaliyetleriyle yürüyen kültürel hâkimiyet,
haberleşme vasıtalarının gelişmesine paralel olarak hız ve şümul kazanmış
olup, yayılmasına hâlâ devam etmektedir.

Ama “Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır.”1 Bu gerçeği ifade
sadedinde Allah (celle celâluhu): “O günler ki; Biz onları insanlar arasında
döndürür dururuz.”2 buyurmaktadır. Dün başkalarına bayram idiyse bugün ve
yarın da yine onlar bayram, biz ise hep hicran yaşayacak değildik. Artık
Müslümanlık ve İslâm dünyası adına –Türk dünyası buna dahil– her tarafta kar
çiçeklerinin açtığını, karların eriyip, şelalelerin çağlamaya yüz tuttuğunu,
“Günlerin bahara kayıp, zamanın yeniden altın dilimine” yürüdüğünü
söyleyebiliriz. İşte bu, İslâm’ın yeniden dirilişe geçtiği dönemin en kuvvetli
emareleridir.

Evet, koca bir dünyada gerek siyasî gerek ekonomik gerek ilmî gerek dinî ve
gerekse kültürel alanlarda yeniden öz kaynaklara müracaat edilmeye başlandığı
ve mâziyle bütünleşme süreci içine girildiği artık bir vâkıadır. Bütün bu
gelişmeler elbette kendi kendine olacak değildir. Bunlar değişik usul ve
yöntemler çerçevesinde hayatın çeşitli alanlarında faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşlarının kadere davetiye çıkarması ve onun önüne “su
serpmesiyle” olmaktadır.

Söz buraya gelmişken bu bağın bülbülü, bu bahçenin bağbanı Hazreti
Üstad’ın bir tespitini hatırlatmak yerinde olacaktır; Üstad, İkinci Abdülhamit
döneminde Şark’ta kurmayı düşündüğü “Medresetü’z-Zehra” için tahsisat alma
niyetiyle Van’dan İstanbul’a gider. İstanbul dönüşü onunla sohbet etmek,
payitahttan haberler almak için halk Seyda’nın kaldığı medreseye gelir, “Bize
ne haber getirdin, İstanbul’da neler oluyor?” diye sorar. Bediüzzaman’ın
verdiği cevap çok kısa, çok net ve bir o kadar da şaşırtıcıdır: “Size müjde
getirdim. İstanbul’da devlet yeniden imar ve ihyaya çalışılıyor. Fakat fikirler
bunu yapamayacak kadar müşevveş (karışık).” Bu cevap karşısında şaşıran
halk tekrar sorar: “İyi de müjde bunun neresinde?” Bediüzzaman kendinden
emin bir vaziyette. “Müjde milletin devreye girmesinde. Bu ihya hamlesini
millet yapacak.” Halk yine sorar: “Nasıl olacak?” Bediüzzaman cevap verir:



“Bütünlüğünü bozmayarak, ihlâsla çalışarak. Zaten dine zarar verecek tek şey
bizim ihmal ve gafletimizdir. Onu da zaten hükümet yapıyor. Belki onlar eski
hâl istiyorlar, hâlbuki eski hâl muhal ya yeni hâl, ya izmihlal.”3

Bu tarihî vak’a zaviyesinden günümüzdeki İslâmî gelişmelere bakınca
“Demek bunlar yıllar önce Bediüzzaman’ın haber verdiği şeylerin zuhurundan
ibaretmiş.” diyoruz. O gün atılan tohumlar, aradan geçen karakışın ardından
Rabbimiz’in bir başka bağbanı istihdamı ile artık boy atmış görünüyor.

Evet, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin tavsiyeleri istikametinde aynı inanç ve
aynı duygu ile hareket eden bir gönüllüler topluluğu ilmî, ekonomik, kültürel
alanlarda “önce insan” veya “insana hizmet” ifadesi ile özetlenebilecek hizmet
felsefesi içinde, yıllardan beri yılmadan, usanmadan, çizgi değiştirmeden,
hiçbir beklenti içine girmeden, her türlü zorluğa göğüs gererek Allah’ın inayet
ve izniyle, havl ve kuvvetiyle insanlığın dertlerine derman olma gayretindedir.
Hem yurt içi hem de yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetler bugün Türkiye’nin
olduğu kadar bütün insanlık âleminin ümit ışığıdır. Ve –inşâallah– öyle olmaya
da devam edecektir.

İşte fikirleri ile bütün bu gelişmelere öncülük yapan Muhterem Fethullah
Gülen Hocaefendi’nin sözleri öncelikle bu işe sahip çıkan, böylesi faaliyetlerin
içinde bulunan çok geniş bir kitleyi, sonra da ona güven ya da kuşku ile bakan
çevre insanlarını ilgilendirmektedir. Öyleyse, şartların ve imkânların
elverişsizliği sebebiyle çok dar bir çerçevede yapılan sohbetlerin, daha doğru
bir deyişle Hocaefendi’nin görüş ve düşüncelerinin yazıya geçirilip aktarılması
bize göre bir zarurettir. Böylece, bir taraftan onu sevenler, kendi düşüncelerini
şekillendirecek veya düşüncelerinin şekillenmesinde yardımcı olacak mesajları
alacak, ona şüphe ve kuşku ile bakanlar da, gerek satırlarda, gerekse satır
aralarında Hocaefendi’nin gerçek vechesini görme imkânını bulacaklardır.

Bu cümleden olarak, meselâ; ona gönül verenler, Hocaefendi’nin şu
görüşlerini mutlaka bilmeli ve ona göre hareket etmelidirler kanaatindeyim:

“… Müezzin, imam, vaiz, müftü vb. değişik dine hizmet ünitelerinin
başında bulunan insanlar, temsildeki yerlerine göre evrâd ü ezkârlarını
çoğaltmalı ve mutlaka Rabbileri ile olan münasebetlerini
kuvvetlendirmeliler. Aksi hâlde bulundukları makamın hakkını eda etmemiş
olurlar.”



“… Evet, bizim en parlak, en bereketli yanımız, Allah ile irtibatımızı ifade
eden yanımızdır. Daha doğrusu öyle olmalıdır. Ölesiye çalışsak ve bütün
cihanlar bizim olsa, şayet O’nun rızası yoksa, yapılanların da hiçbir kıymeti
yoktur… Bence, yeryüzünde selden, depremden, yangından daha büyük bir
bela varsa, o da insanın kendini gaflete kaptırması ve Rabbisiyle olan
münasebeti sezememesidir.”

“… İstikameti yakalayabilmenin belki de yegâne yolu, Allah ile irtibattır.
Evet, bizim güç kaynağımız, Allah ve O’na olan yakınlığımızdır. Onun için bu
hususun hayatımızın hiçbir anında ihmal edilmemesi ve kat’iyen hatırdan
çıkarılmaması gerekir.”

“… ‘Tan yeri süvarileri’nin elmas kalemleri, Mesih nefesleri, alın
terleriyle elde edilecek her şey, Allah’tan bilinecek ve nefse pay çıkarma gibi
firavunâne işlerden hep Allah’a sığınılacaktır.”

“… Gıybet etmek haramdır. Gıybet  etmeme de bir meziyettir, iman işidir,
yürek işidir… Zira yapılan şu güzel hizmetleri –hafizanallah– yiyip-bitirecek
iftirak ve gıybet virüsünden başka bir şey bilmiyorum. Hele gıybet, hele
gıybet!.”

“... Suizan etmek haram, suizanna vesile olmak da bir yanlışlıktır. Bu
açıdan arkadaşlarımız, ehl-i hizmet olan, iman ve Kur’ân’a hizmet davasında
farklı metotları benimseyen dostlarımızı mutlaka ziyaret etmeli, yanlış
anlama ve anlaşılmalara medar olabilecek hususları anlatarak, onlara
günah işleme imkân ve fırsatı vermemelidirler.”

“… ‘Hizmet ediyor, Allah rızasını kazanmaya, ahlâk-ı âliyeyi ihyaya
çalışıyoruz.. ana-babamızın haklarına tam anlamıyla riayet etmesek de
olur…’ gibi düşüncelerde olanları hatta bu düşüncelerini  sesli olarak ifade
edenleri affetmek içimden gelmiyor. Bir kere, İslâm için hayatî meselelerle
uğraşmak, ana-babayı ihmal etmeyi gerektirmez ki!”

“… Bu iş, gönül enginliği içinde Allah’ı duymuş, böyle bir duymayı irfan
hâline getirmiş, irfan duygusunu muhabbetle bezemiş ve muhabbetini aşk u
şevk enginliğine ulaştırmış babayiğitlerin kârıdır. Ben bütün dengelere
başkaldırarak, başkalarının arkalarından koştuğu şeyleri ayağının ucuyla
bir kenara itecek, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun beyanı içinde dininden,
diyanetinden dolayı kendilerine deli denilecek 5-10 insan istiyorum.4



Kendini hiç düşünmeyen, makam, mansıp, şan, şeref, şöhret, para, evlâd ü
ıyâl demeyen 5-10 insan. N’olur Allahım! Senin hazinelerin geniştir. İsteyene
istediğini ver; bana da bu ölçüde 5-10 insan. N’olur Allahım…”

Ve bu çizgide daha nice mesajlar…
Hocaefendi’ye kuşku ve şüphe ile yaklaşanlar da, şu mesajlara kulak

kesilmeliler:
“… Bizler İmam Rabbânî ve Bediüzzaman’ın en büyük makam dedikleri rıza

makamına talibiz. Yaptığımız tebliğ ve irşad faaliyetleri ile, Rabbimiz’in
bizden razı olacağı hususunda vicdanlarımız iman ve itminan içinde. İşte
Cennet’te bile yeni bir ufuk, ulaşılacak yeni bir merhale olan rıza makamına
talip olan bizlerin, ne siyasî, ne idarî, ne askerî, ne de daha başka dünyevî
şeylere talip olması düşünülemez. Zaten şu anda bizler, zirvede bir azimle,
insanların bütününü kucaklayıp herkese hakikî insan olma ufkunu
gösteremediğimiz için üzgünüz! Bizler, ‘Evlenmeyi düşünmüyor musunuz?’
sorusuna, ‘Ümmeti Muhammed’in derdi bunu bana unutturdu.’ diyen Üstad
Bediüzzaman’ın düşünce ufkunu yakalayamadığımız için mahcubuz! Bizler
Allah’ın yüce adını dünyanın dört bir yanına götürememiş olmanın hacaletini
yaşıyoruz! Onun için bırakın, zirveleri talep etmeyi ve buna benzer
düşünceleri!”

“… İnsanların duygu ve düşüncelerini hesaba katmadan, en azından ‘insan
olmaları’ asgarî müştereğinden hareketle, kendi konumlarında kabul edilmeleri
şarttır. Bu, aynı zamanda İslâmî bir anlayıştır da. Bu açıdan ben şahsen,
insanlığın huzur ve saadeti adına ‘toplumsal barış, hoşgörü’ vb. kavramların
bütün dünyada yaygınlık kazanmasının çok önemli olduğuna inanıyorum.”

“… Herkes mü’min kardeşlerine bakış açısını yeniden ayarlamalı ve
çevresine hep rahmet ve merhamet nazarıyla bakmalı. Çünkü hadislerde
anlatıldığına göre, Allah’ın o engin rahmeti ahirette öyle tecellî edecektir ki,
şeytan bile: ‘Acaba ben de istifade edebilir miyim?’ diye ümide kapılacaktır.5

Şimdi böyle bir rahmet enginliği karşısında, cimrilik yapma ve o cimriliği
temsil etme bize yaraşmaz. Hem bize ne? Mülk O’nun, hazine O’nun, kul
O’nun.. öyleyse herkes haddini bilmeli...

Söz buraya gelmişken bir düşüncemi arz ederek bu faslı da kapatmak
istiyorum. 70’li yıllardan beri beni ve gönüllüler hareketini yakın plana alan ve



yakaladığı her fırsatı değerlendirerek gammazlayan, hatta devlet ricalini iğfal
eden ve bir gazetede sahibi olduğu sütunu çoğunlukla bunlara ayıran bir yazar
bir gün “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” dese inanın bana, o gün
benim için bayram olur. O şahsın bana yıllardan beri durmadan, usanmadan,
yılmadan yapıp ettiklerini hiç önemsemeden onu bağrıma basarım. Evet, önemli
olan o zatın Allah ile arasındaki düşmanlığı aşabilmesi ve O’na yakın
olabilmesidir.”

Bu iktibasları yaparken hayatında bir defa olsun Hocaefendi’yi görmemiş,
onunla oturup konuşmamış, sayıları binleri aşkın sohbet ve vaaz kasetlerini
dinlememiş, hiçbir kitap veya makalesini okumamış ama her fırsatta onun
aleyhinde konuşan, yazan, saygı sınırını aşan bir şekilde karikatürlere onu
mevzu edinen zatların hâlâ daha bulunduğunu hatırladım ve aklıma ünlü İskoç
antropolog Sir James Frazer’in bir soruya verdiği cevap geldi. Frazer, 19.
yüzyılın sonlarında yaşamış, ilkel ve vahşi kabilelerin dinî inanç, kabile yapısı,
yönetim şekilleri, örf, âdet, gelenek ve görenekleri hakkında kitaplar yazmış ve
yazdığı bu kitaplar “Altın Dal” adıyla defalarca basılmış olan bir yazardır.
Kendisine sormuşlar: “Yıllardan beri hakkında nice kitaplar yazdığın bu ilkel
insanları gördün mü?” Sir James Frazer’in verdiği cevap çok ilginçtir: “Allah
göstermesin!.” Evet, bir tarafta bu felsefe ile hareket eden insanlar, diğer tarafta
“Onlarda kabahat yok. Biz kendimizi onlara anlatamadık.” diyerek suçu
bütün bütün üzerine alan Hocaefendi.

Burada Muhterem A. Turan Alkan’ın “doğru düşüncenin elifbâsı” diyerek
sorduğu soruyu bir kere de biz, biraz değiştirerek sormak istiyor ve bunun
hakkımız olduğunu düşünüyoruz: “Acaba onlar hakikate gerçekten hiç ihtiyaç
duymayan, butlan içinde bir topluluk mu? Veya başka bir ifadeyle, aleyhlerinde
tecellî etse bile hakikati bâtıldan, doğruyu yanlıştan tefrik etmeye ne kadar
talipler?” Evet, bu soruya verilecek kavlî ve fiilî cevap, bugüne kadar sabırla
beklendi ve beklenmeye devam edecek.

Hocaefendi’nin sohbetlerinin bu şekilde derlenmesinin bir diğer ve önemli
sebebi de, tarihe doğru malzeme vermektir. Önce peşinen şu gerçek herkes
tarafından kabullenilmelidir: Yeniden İslâm’a dönüşün yaşandığı zaman
diliminde Türkiye’de bu gelişim ve değişimin öncülerinden olan M. Fethullah
Gülen Hocaefendi ve onun yol gösterdiği çizgide hareket eden gönüllüler
topluluğu, bugünün ve geleceğin gerek tarihçileri gerekse tarih felsefesi



yazarlarına konu olacaktır.
Daha şimdiden yurt içi ve yurt dışında çeşitli yüksek lisans ve doktora

tezlerine konu olmaları, bu hakikatin işaretçileri hükmündedir. Öyleyse yine A.
Turan Alkan’ın ifadesiyle, sadece sosyal bilim uzmanlarının değil, herkesin
ihtiyaç duyduğu bir hakikat zemini olan tarihe, Hocaefendi, kendi kaleminden
çıkan kitaplarla katkıda bulunmalıdır. Aksi takdirde, gerek itikadî gerekse
siyasî tarih alanında Türk insanının hiç de yabancısı olmadığı saptırılmış bir
tarih zeminine bu gönüllüler topluluğu rahatlıkla çekilebilecektir.

İşte geleceğin dünyasında ya da tarih ve tarih felsefecilerinin elinde gerek
Hocaefendi’nin, gerekse ona gönül bağıyla bağlanmış olanların yanlış
değerlendirmelere konu olmaması, tarihe tevdi edilecek ilk elden malzemelere
ihtiyaç hissettirmektedir. Meseleye bu perspektiften baktığımız zaman bugün
bazı gazete ve dergilerde çıkan kısmen tarafgirlikten, kısmen yanlış anlamaktan
kaynaklanan haber ve yorumların yanıltıcılığına karşılık, Hocaefendi’ye
doğrudan ayna olabilecek bu ve benzeri kitapların önemine kaniyiz.

Hayatın pek çok alanında imandan siyasete, tarihten felsefeye, fıkıhtan siyere
uzanan çok geniş bir çerçevede tevcih edilen sorulara Hocaefendi’nin verdiği
cevapları önemli kılan diğer bir şey de, üzerinden geçen zamana rağmen bu
cevapların hâlâ ter ü taze özelliğini koruyor olmasıdır. Aynı sorular
Hocaefendi’ye bugün sorulsa veya “şu sorulara yazılı olarak cevap verir
misiniz” denilse; Hocaefendi gibi kendini her gün yenileyen bir insanın çok
farklı cevaplar vereceği izahtan vareste. Bununla beraber, bana göre dünya
görüşü, hayat felsefesi, düşünce metodolojisi oturmuş bir insan olarak
Hocaefendi’nin vereceği cevapların halk ifadesiyle –üç aşağı-beş yukarı– aynı
olacağını düşünüyorum. En azından cevapların ana omurgaları
değişmeyecektir.

Burada şunu da ilave etmeden geçemeyeceğim; bu istikamet Hocaefendi’nin
hem derdine âşık olmasından hem de derdinin dermanını nerede bulacağını
bilmesinden ve inanmasından kaynaklanıyor. Siz isterseniz sözün geldiği bu
aşamada Leyla-Mecnun aşkını hatırlayarak yıllar boyu Leyla’sını bulmak için
çöllerde dolaşan Mecnun misali mi diye bana sorabilirsiniz? Cevabım, mecazî
ve hakikî aşk arasındaki farkın gözetilmesi kaydıyla, evet. Çünkü
Hocaefendi’deki aşk, samimiyeti de, sadakati de, fedakârlığı da, saygıyı da,
ifrat deresindeki muhabbet ve meveddeti de içine alan kutsî bir aşktır. Pekâla



aşık olduğu şey nedir? Derdidir. İnsanlığın derdi, İslâm’ın derdi. Derdi
anladık, dermanı nedir? Kur’ân ve Sünnettir. Onların yeterliliğine, derdine
derman olacağına aksine ihtimal vermeyecek ölçüde inanmasıdır. İşte derdi ile
dermanı ile bu kutsî aşk, Hocaefendi’deki mezkûr istikametin nedenlerinden
biri ve belki de en önemlisidir ve ben bu inanca, bu güvence aşk diyorum.

Fasıldan Fasıla 3, altı bölümden oluşmaktadır. Bölüm başlıkları: Ruhî
Hayat, İman Esasları Etrafında, Perspektif, Bir Demet Sosyal Mesele,
Perspektife Giren Şahıslar ve Müteferrik. Bundan sonra –inşâallah–
Hocaefendi’nin tahminleri aşacak boyutta olan konuşmalarını yukarıda ifade
etmeye çalıştığımız gerekçelerden hareketle yine aynı isim altında yayınlamaya
devam edeceğiz. Zira inanıyoruz ki bu sohbetler Mevlâna’nın “Her dem yeni
şeyler söyleriz, bizden kim usanası.” cümlesi ile ifade ettiği gerçeği
yansıtmaktadır.

Bunca yoğun işine rağmen kitabın yayına hazır hâle getirilmesi sürecinde
kıymetli vakitlerini ayırarak, kitabı son defa gözden geçirme lütfunda bulunan
Muhterem Hocamız’a teşekkür eder ve her dem sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde
imrâr-ı hayat etmesi ve daha böylesi nice kitaplara imzasını atması arzusunda
olduğumuzu arz ederiz. Kitabın sizlerin eline ulaşacağı âna kadar geçirdiği bant
çözümü, dizgi, tashih, baskı ve dağıtımında emeği geçen herkese teşekkür
etmeyi bir borç biliriz. Gayret bizden, tevfik Allah’tandır.

Ahmet Kurucan
İstanbul

1 Bkz.: Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.76 (İlk Hayatı).

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/140.

3 Bediüzzaman, Münazarat s.54.

4 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/68, 71; Abd İbn Humeyd, el-Müsned s.289.

5 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 3/168; ed-Deylemî, el-Müsned 4/366.



Birinci Bölüm 
Ruhî Hayat
Evrâd ü Ezkâr

Herkesin, konumunun gerektirdiği temsil durumuna göre evrâd ü ezkârı
olmalı. Meselâ ben, kendimi beş-on insanın okuduğu evrâd kadar evrâd
okumaya mecbur hissetmeliyim. Ve kendi kendime demeliyim ki: “Madem o
kadar insan sana teveccüh ediyor, öyleyse o teveccühün hakkını vermeli ve
herkesten daha çok Allah ile irtibatını kavî tutarak bir taraftan bu nimete
şükretmeli, öte taraftan nimetin devamına talebini böyle dile getirmelisin.”
Evet, böyle diyor ve bunu da tatbik etmeye çalışıyorum.

Buradan hareketle müezzin, imam, vaiz, müftü vb. değişik dine hizmet
ünitelerinin başında bulunan insanlar, temsildeki yerlerine göre evrâd ü
ezkârlarını çoğaltmalı ve mutlaka Rabbileri ile olan münasebetlerini
kuvvetlendirmeliler. Aksi hâlde bulundukları makamın hakkını eda etmemiş
olurlar.

Lütfen, kimse “O kadar yoğun işin arasında vakit bulamıyoruz, gece geç
vakitlerde eve yorgun olarak geliyoruz.” vs. türünden mazeretler uydurmasın.
Böyle uydurma mazeretlerin arkasına sığınanlar, dönüp günlük hayatlarına
baksalar bir hiç uğruna ne kıymetli zamanlarını harcadıklarını görüp
utanacaklardır. Bunu bir başka zaman ifade ederken “Türk insanı zamanzededir.
Bazen bir bardak çay için saatlerini harcar, bazen de en hayatî işleri adına vakit
bulamaz.” demiştim.

Evet, günlük hayatımızı murakabe ettiğimizde buna bir hayli misal
bulabiliriz. Boş ve abes şeylerle zayi ettiğimiz dünya kadar zamanımız
olduğunu söylemeye gerek yok... Şimdi bir taraftan böylesine cömertçe
harcanan zaman, öte taraftan en hayatî mevzulara vakit bulamama.. bunun
telifini yapmada biraz zorlanacağız.

Netice itibarıyla, bir kere daha hatırlatmalıyım ki, mutlaka herkesin evrâd ü
ezkâra ayıracağı bir zamanı olmalı ve o, bu konuda hiçbir mazeret ileri
sürmemelidir.

Yakîne Ulaşmak İçin



Yakîn, aksine ihtimal verilmeyen sağlam ve kesin bilgi demektir. Bakara
sûresinde “Onlar gayba inanır, namaz kılar, kendilerine verdiğimiz
mallardan Allah yolunda infak ederler. Yine onlar, sana indirilene ve senden
önce indirilene de iman ederler. Ayrıca ahiret gününe de kesinkes
inanırlar.”1 denilerek, ibadet ü taat, yakîne ulaşmanın yolu olarak
gösterilmiştir. Demek ki, amel o menfezleri açacak biricik anahtardır ve onsuz
yakîne ulaşmak da çok zordur.

Evet, insan, madde ve mânâdan müteşekkildir. Onun gözleri bu dünyayı
görmeye ayarlanmıştır. Ama gözlerini kapattığında, basiret devreye girecek ve
bununla suretten mânâya, resimden muhtevaya, şekilden öze yönelebilecektir.
Ancak buna ulaşmak için çok iyi inanmak gerekir. Geride bıraktığımız yıllar,
pozitivizmin ve rasyonalizmin altın yıllarıydı. Bunun hâlâ daha devam ettiği de
söylenebilir. Onun için bazılarımız çok çetin bir imtihan içinde sayılır. Bu
imtihanların en birincisi, yakîni elde etme yolunda mâneviyata inanmaktır. Evet,
İslâm’ın ruhî hayatı olan tasavvufun vâridâtına inanmayanların, yakîn buudunu
yakalamaları zordur.. evet, onların, bu kaynaktan gelen ilhamların bir
şemmesini dahi duyamayacakları muhakkaktır. Çünkü ondan istifade bir ölçüde
onu kabule vâbestedir.

Mesnevî-i Nuriye’de ifade edildiği gibi, Hak’tan gelen nurların bir kısmı su
gibi, bazıları ziya, bazıları da hava gibidir. Bu ilhamlar, herkese kendi
derecesine göre inkişaf eder. Bundan nasibi olmayan insanların kalblerinin
itminana ermesi mümkün değildir.2

Bu itibarla da, kitapların satırları arasında dolaşanları mânâya yönlendirmek
icap edecektir. Zannediyorum toplumun yeniden dirilişi de bir anlamda buna
bağlı. Ayrıca bu işin genç yaşta yapılması gerekir. Zira ileri yaşlarda öfke,
nefret, adavet… insan tabiatının bir parçası hâline gelmekte ve insanın mânâya
karşı yönelmesine engel teşkil etmektedir. Tâvus İbn Keysan, Üveysü’l-
Karnî… gibi yakîn erleri yetiştirilmek isteniyorsa, yönlendirmenin erken
dönemlerde yapılması gerekir.

Makam ve Mevkinin Götürdükleri
Devlet hayatında “olmazsa olmaz” konumunda bulunan müesseseler vardır.

Bunlar devlet çarkının işleyişinde hayatî bir önem arz ederler. Tabiî bu
makamın insanı gurura, kibire itebilecek duyguları uyandırması da muhtemeldir.



İnsan bu duyguları baskı altına alamaz, aksine onların zuhuruna imkân verirse,
önce fert sonra da böylesi fertlerden müteşekkil o müesseselerin devlet ve
millet için zararlı olacağı muhakkaktır.

İmam Gazzâlî Hazretleri hayatında üç defa erbaîn yapmış. Birinde, tasavvufî
ruh ve mânâya yönelmiş; bu dönemde varlığı ulûm-u zâhirenin çerçevesinin
dışında görme ve varlığı farklı yorumlama ufkuna ulaşmış. Bir süre sonra, bir
erbaîn daha yapmış. Bunda da esmâya açılmış ve bir öncekine nispetle daha
farklı bir müşâhedeye uyanmış. Üçüncü erbaînde, tasavvuf ölçüsünde kendisine
tecellî eden şeylerin verâsına ulaşmış. Aslında kim olursa olsun insan bu türlü
arayışlar içine girmezse, hep nazarî Müslüman olarak kalır. Böyleleri eşyanın
hakikatini tam müşâhede edemedikleri gibi varlığın perde arkasına da muttali
olamazlar.

– Siz de erbaîn yaptınız mı?
Ben eğer ona “erbaîn” denecekse, ilk erbaîni cebrî olarak askerde yaptım.

Talat Aydemir hâdiselerinde, birlik olarak, bilmeden onun safında yer
aldığımız için, silâhlarımızın mekanizmaları alındı ve biz, Mamak’ta –
zannediyorum– iki ay kadar hiç dışarı çıkmadan âdeta orada tecrit edildik. Bu
tecridden önce gıdama, yiyecek ve içeceğime dikkat etmekle beraber böyle bir
tecridde daha fazla dikkat etmek zorunda kaldım. Ben o erbaînde rüya-yakaza
arası bazı şeylerin tecellîsine şahit oldum ki onları burada söylemem –
zannediyorum– münasip olmaz.

Ancak şu kadar diyebilirim ki, erbaînin cebrîsinde bile eğer perde aralanıp,
çeşitli şeyler münkeşif oluyorsa, iradî erbaînlerde Rabbimin neler
göstereceğini tahmin etmek zor olmasa gerek.

Son olarak bir şey daha ilave etmek isterim. Madem insan bu yolla eşyanın
perde arkasına muttali oluyor. Öyleyse bu kapı ihmal edilmemeli ve onu ardına
kadar açmak için mutlaka zorlanmalı. Bu vesile ile Mevlâna’nın anlattığı,
Celâleddin Harzemşah’la alâkalı bir kıssa hatırıma geldi. Hazret, her gün
kapısına gelip yeri eşeleyen, sonra da çekip giden bir köpek görür. Nihayet bir
gün ona sorar: “Sen her gün gelip burayı eşeliyor, sonra da çekip gidiyorsun.
Sebep nedir?” Köpek şöyle mukabelede bulunur: “Ben bir gün burada bir
kemik bulmuştum.”

Evet, madem Allah (celle celâluhu) bizlere, erbaîn vesilesi ile aklımıza-



hayalimize dahi gelmeyen nimetler lütfediyor, öyleyse o hiç terk edilmemeli...

Büyükleri Kabullenmek
İnsanlar için imtihan vesilesi bir hayli çoktur. Bunlardan biri de İmam

Rabbânî, Mevlâna, Bediüzzaman ve emsali şahısları kabullenmektir. Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) döneminde, O’nunla birlikte yaşayıp da O’nun
büyüklüğünü kabul etmeyen insanlar, kendi içlerinde birtakım saplantıları
aşamadıklarından dolayı, –Hâşâ, yüz bin defa hâşâ!– Efendimiz’i yetersiz ve
küçük görmüş; “Cenâb-ı Hakk’ın ihsanı yerli yerine verilmedi.”3 gibi bir
yoruma girmişlerdir.. girmişler ve imtihanı kaybetmişlerdir. Aslında bu durum,
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) zamanında olduğu gibi, diğer
peygamberler ve büyükler için de söz konusudur.

Yalnız burada şöyle bir hususa dikkat etmek gerekir. Başta peygamberler
olmak üzere böylesi büyük zatlar, sırf imtihan vesilesi olmak için yaratılmış
değillerdir. Burada asıl problem, kaybeden kişilerin kendi içlerinde bir kısım
problemlere takılıp kalmalarıdır. Cenâb-ı Hakk’ın ihsanlarının nasıl tecellî
edeceğini biz bilemeyiz.. evet, bazen O, kapımızın herhangi bir halâyikini bile
tutup başımıza getirebilir.

Yeri gelmişken yıllardan beri zihnimde hep canlılığını koruyan bir hususu َال
4 َرْخَف  diyerek arz etmek istiyorum: Fakir her zaman, geçmişe sığınıp onun
hülyaları ile yaşayıp ve geleceği de onun üzerinde karınca kararınca bir dantelâ
gibi örmeyi gaye-i hayal edinmiş biri olarak bir neslin yetişmesi için çok
başarılı olmasam da hep çırpınıp durdum. Yıllar ve yıllar hep genç nesiller
arasında, selef-i salihîn ölçüsünde geleceği kucaklayacak insanlar aradım
durdum. Yer yer bazılarında az bir fevkalâdelik hissedince hemen ona ümit
bağladım. Meselâ, İzmir Kemeraltı gibi bir yerde, “Gözüme haram bir şey
ilişir.” düşüncesiyle kafasını kaldırıp etrafa bakmayan ve haramın arpa boyu
kadarından bile ürperen talebelere şahit olduğumda hep ümitlendim ve kendi
kendime “Cenâb-ı Hak, bunlardan birisini –şimdilik sana talebelik yapıyor dahi
olsa– istihdam eder ve yarın başına getirirse, karşısında oturup elpençe divan
durmaya hazır mısın?” deyiverdim. Bu uğurda nefsimin tepkilerini kırmaya
çalışıp: “Bunu yapmalısın, yapmak zorundasın.” diye zaman zaman kendimi çok
ciddî zorladığım oldu. Bu, benim hayatımda bir-iki değil; defaatle olmuştur.



Hâsılı, bugün içinde bulunduğumuz kutlu zeminin bânisi olan zat bile “Biz
arkadan gelenlere zemin hazırlıyoruz.”5 diyerek, bu konuda bizlere önemli bir
mesaj vermektedir Evet, egoizm saplantısı içinde boğulup kalmak dünya ve
ukbâda bizim kaybımıza sebep olan tehlikelerin başında gelir. Kazanmak
istiyorsak bunu mutlak surette aşmanın yollarını aramalı ve bulmalıyız.

Ah Keşke!..
Ah keşke sırtında taşıdığın bir sadak veya o sadakta bir ok olsaydım!

Omuzunda taşıdığın ve yer yer gerip okunu yerleştirdiğin yayın ben olsaydım!
Veya kaşında bir kutlu tüy, kirpiğinde bir mübarek kıl olabilseydim.. ayağında
parmağın, parmağında bir tırnağın olsaydım! Hayır hayır, atının yelesinde bir
tutam kıl veya ağzında gem, sırtında eyer olabilseydim.. olduğuma da şükür. Ya
karşında olup da Ebû Cehillerin safında bulunsaydım..!

Evet, Allah’a sayısız hamd ü sena olsun. Bizleri O’nun safında yaratmış..
yaratmış ve birçok lütuflarla, ihsanlarla serfiraz kılmış. Ondan sonra da o lütuf
ve ihsanları değerlendirme imkânı bahşetmiş. Artık bize, ölesiye bu yolda
yürümek düşmüyor mu?

Rabbimizle Münasebet Adına Önemli Bir Ölçü
İnsan, Rabbisiyle münasebeti adına “Ne kaybettiği şeyler karşısında mahzun,

ne de kazandığı şeyler karşısında sevinçli?”6 olmalıdır. Zira bize göre
kazanmak da, kaybetmek de bir imtihan vesilesidir. Ayrıca hangisinin öteler
ötesinde bizim lehimize ya da aleyhimize olacağını kestiremeyiz. Kim bilir
belki de hüzün ve kederli anlarımız, inşirah zamanlarımıza nispeten, bizim
ahirette daha çok mükâfat almamıza sebep olacaktır. Onun için yaptığımız her
şeyin rıza-yı ilâhîye uygun olup olmadığına bakmak lâzımdır. Bu açıdan bizi ne
Fatih Bey’in gönlünü hoş tutmamız, ne de Fatih Sultan Mehmed gibi İstanbul’u
fethetmemiz değil, Rabbin rızasına ermemiz, O’nun hoşnutluğunu kazanabilecek
ameller yapmamız sevindirmelidir.

Şahsen ben, hemen her gün bu türlü mülâhazalarımı hatırlatma ihtiyacı
hissediyorum. Çünkü etrafıma baktığımda görüyorum ki, insanlar başarılardan
ya da muvaffakiyet televvünlü hâdiselerden dolayı çok seviniyor, inşirah
duyuyor ve memnuniyet gamzeden tavırlar içinde bulunuyorlar. Aslında insan
bu türlü şeylere sevinebilir.. sevinebilir ama, bence bu sevincin keyfiyeti



önemlidir.
Meselâ, bu türlü hâdiseler sonunda insan, Cenâb-ı Hakk’a yönelmeli,

“Minnet Sana, şükran Sana Allahım.” demelidir. Neden? Çünkü o neticeyi
yaratan Allah’tır. Kişiyi o yola sevk eden yine Allah’tır. O hâlde?...

Evet, bizim en parlak, en bereketli yanımız, Allah ile irtibatımızı ifade eden
yanımızdır. Daha doğrusu öyle olmalıdır. Ölesiye çalışsak ve bütün cihanlar
bizim olsa, şayet O’nun rızası yoksa, yapılanların da hiçbir kıymeti yoktur.
Yeryüzünde nâm-ı celîl-i Muhammedî’yi, Arş’tan yere sarkmış bir bayrak
hâlinde tüllendirsek, dalgalandırsak, O’nun rızası olmadığı müddetçe bunun da
bir değeri yoktur. Onun için her zaman esas olan, Rabbimiz’in rızasıdır. Bizim
Rabbimiz’den niyazımız, Kur’ân’ın 7َُر بَْكأ ّللا  ِهٰ َنِم  ٌناَوْض  ِ رَو  diye anlattığı, en
büyük makam olan o rıza makamına bizi eriştirmesidir.

Eskiden kurmalı saatler vardı. –Şimdi elektronikler çıkınca onların pabucu
dama gitti.– Sabah-akşam 12 saatte bir kurulmaya ihtiyaç duyulurdu. Ve o
saatler, bu iradî kurma ile çalışır giderdi. Şimdi bizim de tıpkı bu saatler gibi,
12 saatte bir mutlaka Rabbimiz’le münasebetimiz adına iradî kurulmalara, iradî
ayarlamalara ihtiyacımız var. Aksi hâlde kendimizi gaflete salıyor sayılırız.
Bence, yeryüzünde selden, depremden, yangından daha büyük bir bela varsa, o
da insanın kendini gaflete kaptırması ve Rabbisiyle olan münasebeti
sezememesidir. Yani insanın: “O şu anda bana nasıl bakıyor, benim nasıl
olmamı istiyor?” diye düşünememesidir.

Bu itibarla, hesabında bunlar olmayan birisi, Alvar İmamı’nın o enfes
beyanıyla “Belâ-yı ekber odur ki özünü gaflete salmış.” bir insan hâline gelmiş
demektir. Evet, özünü gaflete salan ve gaflete dalan bir kopuktur. Allah Resûlü
“Din nasihattir.”8 diyor. Bu, yukarıda arz ettiğimiz mânâda sürekli kurma ve
kurulma demektir.

Rabbim bizleri rıza-yı ilâhî doğrultusunda daima iyiye, güzele, doğruya
kanalize etsin.. yarın huzuruna vardığımızda yüzümüzü kara edecek amelleri
işlememize imkân ve fırsat vermesin. Âmin..!

O’nu Gör, O’nu Bil, O’nu Tanı
Ben şahsen, Allah’a karşı vefa hissi, samimiyet ve ihlâsla yapılmayan bir

işin semereli olacağına inanmıyorum. Aksine, vefa, samimiyet ve ihlâsla



gerçekleştirilebilecek hayırlı amellerin, dünyadaki ordularla elde
edilemeyeceğine bütün ruh u canımla kat’iyen iman ediyorum. Aslında ben, bu
ve buna benzer sözleri 15-20 seneden beri, –tabiî.. İmam Gazzâlî’den
Bediüzzaman’a pek çok İslâm büyüğü ve İslâm dâhilerini takliden– bu işin
hakikatini bütün derinliği ile vicdanımda tam duymadan söylemiş olabilirim
ama, şimdilerde bunu vicdanımda daha net, daha açık görüyor ve bu hakikate
bundan önceki yıllara nispeten çok daha fazla inanıyorum.

Evet, Allah’a karşı vefa hissinin canlı tutulması ile elde edilecek zaferler,
ordularla elde edilebilecek zaferleri –inanın– kat kat aşar. Meselâ, şimdilerde
mazhar olduğumuz lütuf ve ihsanların elde edilmesi için Fatih başta, sağ
cenahta Ulubatlı Hasan, sol cenahta Hızır Çelebi İstanbul’un fethine yürüyen o
büyük fetih ordusu ile dahi elde edilemeyecek kadar zor ve önemli olduğuna
inanıyorum. Öyleyse misyonun böylesine öneminden dolayıdır ki, sık sık
vicdanlar kontrol edilmeli, Allah ile olan ahd ü peymanlar gözden geçirilmeli,
ulûhiyet, mâbudiyet ve abdiyet konuları tekrar tekrar ele alınmalıdır. Eğer biz
kul isek –ki kuluz– lütfedilen bütün bu ihsanları, boynumuza geçirilen bir tasma
veya ayağımıza geçirilen bir pranga gibi görmeliyiz. Bu ve buna benzer
mülâhazalarla biz gerçek ubûdiyeti sergileyebilirsek, bunun karşılığında
Rabbim de rahmetini sağanak sağanak üzerimize yağdırmaya devam edecektir.

Evet, Üstad Hazretleri’nin On Yedinci Söz’de dediği gibi “Yalnız Bir’i bil,
yalnız Bir’i gör, yalnız Bir’i tanı.”9 düşüncesi bizim bütün davranışlarımızın
esası olmalıdır. Yani insanlarla oturup kalkma, onları sevme veya nefret etme...
sadece O’ndan ötürü bulunmalıdır. Bu açıdan şimdilerde içte ve dışta çok ses
getiren eğitim, kültür faaliyetleri, milletimiz ve hatta topyekün insanlık adına
yapılan hizmetler bizim nazarımızda bir hiç olmalıdır. Zaten “O’nu bulan neyi
kaybetmiş ve O’nu kaybeden neyi bulmuştur ki?”10 demiyor mu Ataullah
İskenderî. O hâlde boşa olta atmamalı, boşa zıpkın salmamalı. Her şeyde
sadece O’nun rızası gözetilerek hareket edilmeli ve Allah’a talip olmanın
ötesinde bütün düşüncelere elden geldiğince kapalı kalınmalıdır.

Her zaman çevremizde açılıp kapanan çiçeklere bakıp bayılıyorum ben.
Çünkü onlar sürekli güneşi takip ediyorlar. Açılıp kapanmalarını ona göre
ayarlıyorlar. İşte onların bu hâlleri, kulluk dersi adına bana çok önemli geliyor.
O’nun rızasının olduğu yerlerde var, aksi takdirde yok. Ne kadar güzel! İşte
bizim varlığımızın en anlamlı buudu da bu; Rabbimiz’le olan irtibatımızı kavî



tutup gerisine karışmama.
Öte yandan Rabbimiz’in şu icraatına bakın ki, boyumuza-posumuza

bakmadan, gerçek kadr ü kıymetimizi nazara almadan tenezzülen konuşmalarını
bizim anlayabileceğimiz seviyede yapmış ve yapıyor.. ve yine tenezzülen,

“Sığmam dedi Hak arz u semaya,
Kenzen bilindi dil madeninden.”11

beytinin ifade ettiği gibi, insan kalbine tecellî dalga boyunda inmiş ve “Gör
Beni burada!” demiş. Dolayısıyla insan hüşyar bir anlayış ve idrakle azıcık
kendi kalbine dönüverse tasvir, tasavvur ve tahayyüllerin çok çok üstünde,
keyfiyetsiz, kemmiyetsiz verâların verâların verâların.... verâsında O’nu ter ü
taze bulabilir. Zaten böyle bir bulma da her zaman insanın gayesi olmalıdır.

Orta Yol
Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), ümmetinin tek

çizgi üzerinde birleşememesi hususunda ciddî endişeleri vardı.12 Hatta
birleşseler bile, onu korumakta zorlanacakları ve arkasından ihtilaflara,
iftiraklara düşecekleri korkusu içindeydi.13 Bu sebeple O, hemen her mevzuda
ümmetinin hepsinin uygulayabileceği ölçüde emirlerini vaz’ediyor ve tabiî
kendisi de şahsî hayatında onu en zirvede yaşamaya çalışıyordu. Meselâ, “el-
İtkan”14 ve “Menâhilü’l-irfan”15 kitaplarında gördüğümüz kadarıyla Allah
Resûlü, Kur’ân-ı Kerim’in kıraatı adına, Cenâb-ı Hakk’a dua dua yalvarıyor ve
“Allahım, ümmetim Kur’ân’ı tek harf üzerinde okuyamayabilir, ziyade et.”
diye yalvarıyordu. Ve sonunda “seb’at-i ahruf” yani “yedi kıraat” esası
kendisine talim buyuruluyordu.16

Yine misvak için, “Eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, her
namaz öncesinde, misvaklanmalarını emrederdim.”17, teravih için de aynı
düşüncenin ürünü olan beyanlarıyla “Üzerinize farz kılınır korkusuyla
namaza çıkmadım.”18 buyuruyordu. Hazreti Âişe Validemiz’in beyanlarıyla O,
“İki şey arasında muhayyer bırakıldığında, ümmeti için kolay olanı seçerdi.”

Evet, Efendimiz’in bütün davranışlarını, Hazreti Âişe’nin ifade buyurduğu bu
espri içinde ele alıp değerlendirmek mümkündür. Misalleri daha da
çoğaltabiliriz. Ancak bu üç misal bile, Allah Resûlü’nün arz etmeye
çalıştığımız vasfı adına bir fikir vermiştir zannediyorum.
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İkinci Bölüm 
İman Esasları Etrafında

Fıtratın Yönünü Hayra Çevirme
Hazreti Âdem (aleyhisselâm) ile Hazreti Musa (aleyhisselâm) arasında

geçen tartışmavârî musahabe ve neticede Allah Resûlü’ne “Âdem, Musa’ya
galebe çaldı!” hükmü verdirten hakikat çok önemlidir. Konuyla alâkalı hadis-i
şerifte Hazreti Musa, Hazreti Âdem’e, Cennet’ten çıkmasına vesile olan
günahtan dolayı serzenişte bulunur. Hazreti Âdem (aleyhisselâm) de ona: “Sen
ki Allah’ın risaleti ve kelâmıyla diğer insanların arasından seçtiği bir
(peygamber)sin. Allah’ın beni yaratmadan önce hakkımda yazdığı ve takdir
buyurduğu bir işten ötürü beni levm mi ediyorsun?”1 der.

Burada, insan fıtratına dercedilen, ona günah işletebilecek kin, nefret ve
şehvet gibi duygular vurgulanıyor. Bu açıdan insan, kendi mahiyetini bütünüyle
idrak etmeli ve Üstad’ın yaklaşımıyla, fıtrata konulan bu duyguların yönünü
hayra kanalize etmelidir.2 Aksi hâlde fıtrat, mahiyetinin –iyi veya kötü–
gereğini yerine getirecektir.

Dünya
Allah (celle celâluhu), bütün cazibedar güzellikleriyle dünyayı bize vermiş

ve onunla bizi imtihan etmektedir. Bize düşen, onun iyi yanlarını almak ve
atılması gereken yanlarını atmaktır. Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin bir meşhergâhı
olması yönüyle dünya güzeldir. Bu yönüyle o, Bediüzzaman’ın ifadeleri içinde,
“Kitab-ı Kebir-i Kâinat”tır.3 Bu kitabın alınıp satır satır okunması, mârifet
peteğinin de, hüzme hüzme bu kitaptan alınan ballarla doldurulması gerekir.

Dünya, diğer bir yönüyle ahiretin mezraasıdır.4 İnsan, ötelerde bir şeyler
biçmek istiyorsa, bu tarlaya bol bol tohum ekmeli ve bakımını çok iyi
yapmalıdır.

Bir diğer yönüyle de dünya, şeytanî ve nefsî hislerin tatmin yeridir. Bu
yönüyle menfurdur ve imtihanı kazanmak için terk edilmesi gerekir.5

İslâm’ı Doğru Anlama
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de, toplum tabakalarının hemen her



kesiminden İslâm’a olan teveccüh artmaktadır. İslâm’ı seçenler arasında
entelektüel mânâda, okumuş aydın kesim ise ilk sırayı almaktadır. Tabiî
mesleklerinde zirve sayılan bu insanların birden “Lâ ilâhe illallah
Muhammedün Resûlullah” demeleri, çevrede büyük bir yankı uyarıp, İslâm’a
katılımları hızlandırmaktadır. Bu aslında, hem onlar adına hem de İslâm adına
sevindirici bir husustur.

Ne var ki, bu popüler insanlar bulundukları camia ile münasebetlerini devam
ettirip seviyeli bir temsille İslâm’ı anlatma yerine, bazıları itibarıyla, –
günümüzde kullanılan tabirle– radikal mânâda bir kısım davranışlara girerek
çevrelerinin tepkilerini çekebiliyorlar. Dolayısıyla, dünyaca meşhur olsalar
bile bu insanlar, fundamentalist, bağnaz, fanatik gibi yakıştırmalara maruz
kalabiliyorlar. Meselâ bunlardan bazıları Efendimiz’in, “(Bir yerde) beş,6

(başka bir yerde) on şey7 fıtrattandır; bıyığı kesip sakalı uzatmak, koltuk ve
etek tıraşı olmak, tırnak kesmek, sünnet olmak vs.”8 şeklinde bir çizgi
üzerinde ifade buyurduğu şeyleri birinci mesele hâline getiriyor ve İslâm’ın
“olmazsa olmaz” şartı gibi algılıyorlar. Böylece İslâm’ın özü ve ruhunun
kavranmasını zorlaştırıyorlar.

Bu tarz düşünce, kat’iyen zikri geçen şeyleri hafife alma, küçümseme demek
değildir. Bunlar ulema ve fukahanın beyanına göre, Peygamber Efendimiz’in
âdetlerindendir. Namazdaki kılık-kıyafetle ilgili şeyler bile en katı fıkıh
âlimlerine göre o işin âdâbından kabul edilmiştir. Şayet bu insanlar, böyle
davranışlarla toplumdan kendilerini tecrit etmeselerdi, etrafındaki kitlelere
daha değişik şeyler anlatma imkânını bulup daha müessir olabilirlerdi
kanaatindeyim...

Hızır - İlyas
Günümüzde bazıları Hazreti Hızır’ın varlığını kabul etmiyorlar. Buna delil

olarak da “Yüzyıl sonra şu anda yeryüzünde bulunanların hiçbiri
olmayacak.”9 hadisini gösteriyorlar. Hâlbuki Allah Resûlü’nün bu sözlerden
muradı, aynı hayat şartlarını paylaşan insanlardır. Yoksa farklı hayat
mertebelerinde bulunan varlıklar demek değildir.

Ehlullah, Hazreti Hızır ve Hazreti İlyas’ın varlığını kabul ediyor ve onlarla
görüştüklerini belirtiyorlar.10 İhtimal Hızır ve İlyas (aleyhimesselâm), Cenâb-ı



Hakk’ın “Latîf” isminin tecellîsine mazhar varlıklar olduklarından bu
mazhariyetin neticesi olarak bir atmosfer oluşuyor ve seyr ü sülûkta o
atmosfere uğrayanlar Hazreti Hızır ile görüşebiliyorlar.11 Bu açıdan Hazreti
Hızır ve Hazreti İlyas, aynı zamanda kâmil mânâda Allah’ın “Hayy” ismine
mazhar bulunuyorlar. Ayrıca bunlar kendilerine ait hususiyetleriyle, hayat
sıfatlarını bir mânâda “seyr ilallah” ve bir mânâda da “seyr fillâh” ufkunda
devam ettiriyorlar.

Ümmîlik ve Hazreti Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ümmî idi.12 O’nun ümmîliği ve

okuma yazma bilmemesi bizim başımıza taçtır. O’nun ümmîliğine rağmen,
haber vermiş olduğu nice hâdiselerin zamanı geldiğinde âlem-i şehadette
zuhuru, herkese “Muhammedün Resûlullah” dedirtir.

Burada delil olarak, Kur’ân âyetlerinin zımnî ve işârî haber verdiği şeyleri
de sayabiliriz. Meselâ, şimdilerde âdeta bir ziyaretgâh olan ve ziyaretçi akınına
uğrayan İngiltere’deki Firavun’un cesedi bunlardan biri sayılabilir. Kur’ân
onun için; “Bu gün, senin (canından ayırdığımız) bedenini, (denizin dibinden)
kurtaracağız ki senden sonra gelenlere ibret olasın. Ama insanlardan çoğu
bizim âyetlerimizden gafildirler.”13 diyor. Şayet bu ceset Firavun’a aitse, bu,
Nebiler Serveri’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberliğini ispata kâfi
gelmez mi?

Ramazan Düşünceleri
Aslında Allah’ın her günü mübarektir. Fakat insanların o mübarek günleri

değerlendirmesiyle onlar ayrı bir bereket kazanır ve zamanın birer altın dilimi
hâline gelirler. Ancak Ramazan ayı, ekstradan Cenâb-ı Hak tarafından altın
hâline getirilmiş bir zaman dilimidir. O, bütünüyle rahmet ve gufran ayıdır.

Ramazan, bütün Müslümanlar için ayrı ve hususî bir önem arz eder. Bundan
dolayı her Müslüman Ramazan’ı farklı değerlendirmek ister. Bu vesileyle
kimisi Mekke-Medine gibi kutsî mekânlara giderek, kimisi de bulunduğu yerde
ibadet ü taatini artırarak ona ayrı bir derinlik katmaya çalışır.. çalışır ve
niyetinin hulûsu ölçüsünde Cenâb-ı Hakk’ın lütfuna mazhar olur.

Çocukluk dönemi itibarıyla ben, Ramazan günlerini çok iyi hatırlamıyorum.
Ancak, 7-8 yaşlarında idim. Ramazan’ın on dokuzuncu günü, susuzluğa



dayanamayıp başımı bir su çukuruna sokarak, kana kana su içtiğimi hiç
unutamam. İftarlar ve sahurlar ayrı bir âlem olarak yaşanır; teravihler, ona
yeniden başlamanın hâsıl ettiği bir orijinalite ile gürül gürül eda edilir ve
etrafta yankı yapardı. Şimdilerde –bana göre– çok daha engince duyulan o
teravihler, o günlerde, muhit hattında duyulabilecek bir teravih neşvesini
hissettirirdi. Bütün bu farklı duymalar ve hassaten iftar vakitlerinde çocukların
damlar üzerine çıkarak “Ezan, ezan!” diye nida etmeleri, benim ruhumda büyük
izler bırakmıştır.

Ramazan, insanın dünyada olduğu hâlde, yılda bir ay müddetince Cennet
yamaçlarında seyahat etmesi gibi gelir insana. Her gün cuma yamaçlarına
koşup, Cenâb-ı Hakk’ın cemalini müşâhede yarışı gibi, iftar beklentileri de,
Cenâb-ı Hakk’ın cemalini müşâhede beklentisi hissini uyarır. Bir ay boyunca
sahurlara kalkış, haşr u neşr kalkışı gibi duyulur vicdanlarda. Onun için de
Ramazan Bayramları, birer sevinç günleri olmasına rağmen, bütün bu duyuş ve
sezişler gidiyor diye o günleri ben, hüzün yumağı hâlinde yaşarım.. ve keşke
Ramazan bitmeseydi derim.

Diğer taraftan Ramazan ayı, sadece bir ay gibi kısa bir müddet olmasına
rağmen, on bir aylık alışkanlıklarımıza galebe çalar ve onları unutturuverir.
“Zamanın en değerli dilimi benim” der ve üzerimizde on bir aydan daha fazla
tesir icra eder. Zamana bütünüyle hükmeder. Onun bu kadar kıymet ve değeri,
sadece bu aydaki oruç ve teravihlerden gelmemektedir. Aynı zamanda o bir
Kur’ân ayıdır ve bu itibarla Ramazan’da Cenâb-ı Hakk’ın farklı bir buudda
bize yakınlığı da söz konusudur. O, gecenin belli bir vaktinde yeryüzü semasına
iner ve “Yok mu tevbe eden, tevbesini kabul edeyim! Yok mu bir şey isteyen,
istediğini vereyim…”14 der; der ve her gecesinde bize –tasavvufî ifadesiyle–
bir kurbet yaşatır.

Bütün bu hâller bizim vicdanımızı, latîfe-i rabbâniyemizi, his ve şuurumuzu
sarar, onları gerçek müşâhedeye, Rab’le mülâki olmaya hazırlar.

İlâhî Hukuk ve Bir Düstur
Hakikî bir Müslüman, ne zulmeden ne de zulme uğrayandır.15 İnsanlar arası

münasebetlerde bu esas, çok önemli bir düsturdur.
Yine mü’min bir kişi, kendisine yapılan haksızlıklar karşısında her zaman,

“Bu kardeşimin bana yaptığı şeyler karşısında, Allah ona azap edebilir; ne



kadar hakkım varsa, hepsi helâl olsun.” duygu ve düşüncesi içinde olmalıdır.
Ayrıca insanlara karşı yapılan zulümlerden, haksızlıklardan dolayı mutlaka

helâllik dilenmesi de gerekir. Bu helâlliğin keyfiyeti de, mutlak bir helâllik
olmayıp, yapılan şeylerin ayrı ayrı zikredilerek söylenmesi şeklinde olmasıdır.

Ancak kul hakkıyla beraber, Allah hakkı da irtikâp edilmiş, O’na ait hak ve
hukuka saygısızlık edilmişse, orada ilâhî hukuk da devreye girer ki, onun
“Hakkım helâl olsun” demesi, çok fazla bir şey ifade etmeyebilir.

Meselâ, öğretmenlik olabildiğine sıkıntılı bir meslektir. Şahsen ben, ona
katlanmanın çok zor olduğunu bildiğim hâlde, biraz da nostalji olarak o vazifeyi
yapmayı çok arzu ederim. Benim için en güzel günler, bir küçük kulübede kalıp
talebelerle meşgul olduğum günler olmuştur. Hatta insanlar arasında hep
sorulan bir soru vardır: “Tekrar dünyaya gelsen ne yapardın?” Şayet bu soru
bana da sorulsa idi; “Bütün sıkıntılarına rağmen öğretmenliği tercih ederim.”
derdim. Oysaki her zaman bazı yaramaz öğrenciler vardır. Bir şeyler
anlatırsınız, anlamaz.. anlamaması bir yana, bir de moral bozucu davranışlarda
bulunur.. derken onun davranışları tahammül sınırlarını aşar ve siz de
istemeyerek de olsa bazı müeyyidelere başvurursunuz. Ama sonra vicdanınız
çok ciddî rahatsız olur, hakkını helâl ettirme yollarını araştırırsınız. Şahsen ben
bütün bunlara karşı –bana düşen yönüyle– hakkımı helâl ediyorum; ancak,
Allah’ın hatırına dokunan konularda ise hüküm ilâhî hukuka aittir ve onun
hesabını da Allah’a vereceklerdir.

Tevazu ve Kibir
İnsanın, muttasıf olmadığı hâlde “azamet” ve “kibir” gibi vasıflara sahip

çıkıp, bunlarla diğer insanlara karşı üstünlük taslaması, onun ruh dünyası adına
ciddî bir hastalık emaresidir. Böylesi insanlar, her ne kadar akıllı görünseler
de, ben onların psikolojik bir hastalık içinde olduklarına inanıyor ve mutlaka
tedavi olmaları gerektiğini düşünüyorum.

İnsan, tevazu ile kibri birbirine karıştırmamalı ve her birini yerli yerine
kullanmalıdır. Ancak, bunun tam gerçekleşebilmesi için, –Risale-i Nur’un
yaklaşımıyla– insanın her şeyden önce kendi nefsinin bir sinek değerinde
olduğunu nefsine kabul ettirmesi gerekir.16 Aksi hâlde insanın tevazu ufkunu
yakalaması imkânsız denecek ölçüde zordur.



Yeri gelmişken tevazu adına bir hususa işaret etmek istiyorum. Halk arasında
umumî kabule vâbeste olmuş ve vilâyete ermiş insanlar vardır. Bazı kimselerin
o şahısta gördükleri bazı hususiyetleri, bazen ona karşı ifade ettikleri de olur.
Bu durumda o şahsın “Hayır, bunlar bende yok. Nerede ben, nerede bu
söylediğiniz şeyler!” demesi üç açıdan doğru değildir. Bir; bu ifade o insanları
müşâhede ettikleri şeylerde onları tereddüde sevk eder. İki; o insanlara karşı
bir saygısızlıktır. Üç; hepsinden önemlisi de Allah’a karşı saygısızlık, hatta
küfran-ı nimettir. Şayet Allah, kendi katından göndermiş olduğu bir kısım
ışınları, onun üzerinde kırıp, başkalarına yansıtıyorsa, bu yüce ve kutsî iş için
kendisini seçen o insanın Rabbi’ne karşı şükran duyguları ile iki büklüm olması
gerekmez mi?

Hâsılı, tevazu kavramının yerli yerince oturtulması ve ona göre davranışların
ayarlanması gerekir. Aksi takdirde tevazu niyetiyle küfran-ı nimet içine
düşmeler bile olabilir.

Havada, Karada ve Denizde Şehitlik
Bir helikopterimizin eğitim uçuşu yaparken düşmesi sırasında biri subay, 4’ü

astsubay 5 askerimiz şehit oldu. Eskiden bu milletin tamamı şehadete hazırdı.
Bir savaş anında hep birlikte, şehadet mülâhazasıyla seferber olunurdu. Şimdi
ise şehitlik daha çok askerlere ve polislere bakıyor.

Kalbinde az bile olsa, iman bulunan her asker veya polis görev başında
öldüğü veya öldürüldüğünde şehit olur. Bazı insanlar vardır ki, her zaman şehit
olmayı diler ve bunun için de dua eder veya itimat ettikleri kimselerden dua
isterler. Bazıları da bunu dilleriyle söylemeseler de, hep bu duygu içinde
yaşarlar. Bilhassa birtakım fedakâr ruhlar var ki, bunlar kendilerini vatan,
millet ve arkadaşlarına adamışlardır. Hazreti İsmail gibi, Allah için, vatan ve
millet için boyunlarını çok rahatça bıçağın altına uzatabilirler. Bunlar اََملْسَأ
17 ِنِیبَجِْلل  ُ هََّلتَو  ’in kahramanlarıdırlar. Bazı sebeplerle, Allah bunları şehit
olarak alır, ülkeyi ve milletimizi daha büyük felâketlerden korur. Evet, onların
şehadeti âdeta daha büyük musibetler için bir paratoner vazifesi görür.

Ölen ve ahireti gören hiçbir mü’min dünyaya geri dönmek istemez, şehitler
hariç.18 Evvelâ onlar, ölürken acı duymazlar; belki iğne batışı gibi bir şey
hissederler, işte o kadar. Hizmet yolunda trafik kazası geçirip ayağı kırılan,



gözünü hastahanede açan pek çok insan, kaza esnasında hiçbir şey
hissetmediklerini söylemişlerdir. Bu onlara Allah’ın bir lütfu. Aynı şeyi
hayvanlar âleminde de görürüz. Meselâ kurt, bir ceylanı yakaladığı zaman
ceylan şoka girer ve vücudu gelecek acıya karşı adrenalin ve endomorfin
salgılar. Böylece, kurt kendisini yerken dahi ceylan hiçbir acı hissetmez. O
andaki çırpınışları, kas hareketlerinden ibarettir.

Evet, bütün bunlar Allah’ın merhametindendir. Şehitlikte de aynı şey söz
konusudur. Sonra, şehitler öldüklerini bilmezler. Ahirete intikal eder etmez
birden ilâhî nimetlerle öylesine sarılırlar ki, kendilerini daha iyi bir hayata
geçmiş bilirler.19 Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Allah
yolunda öldürülüp dünyaya dönmeyi, tekrar öldürülüp tekrar dönmeyi, tekrar
öldürülüp tekrar dönmeyi... ne kadar çok arzu ederim!”20 buyurmuşlardır. Bu
mazhariyetler karşısında, şehit olanlara acıyan, esas her şeyi maddeden ibaret
gören materyalistlere acısın!

Hadiste, denizde şehit olana, karada şehit olanın iki katı sevap verileceği21

buyrulmuştur. Havada kazaya uğrayıp ölmek ise, kara ve denizdekine nazaran
daha ürpertici olarak görüldüğü için, sevabı karadakine nazaran belki 3-4 kat
olabilir.

Ayıpları Örtmek
Bir insanın mahrem yanlarını ifşâ etmek, hatalarını fâş etmek asla doğru

değildir. Böyle bir şey insan haklarına da, mevcut hukuka da, İslâm fıkhına da
aykırıdır. Hata ve günahları fâş etmek değil, örtmek esastır. Hırsızlık yapan bir
insan derdest edilip Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) getirilince, O
(sallallâhu aleyhi ve sellem), “Niye getirdiniz bunu?”22 demiş; zina itirafıyla
kendisine gelene de, “Dön git ve Allah’a tevbe et!”23 buyurmuştur. Dünyada
bir mü’minin ayıbını örtenin Allah da kıyamet günü ayıplarını örter.24

Bir Sadakat Nişanesi
“İnfak”, bir sadakat nişanesi olarak; Allah yolunda tasaddukta bulunma

ameliyesidir ve hemen her dinde var olan temel bir meseledir. Ancak,
günümüzde, diğer meseleler gibi infak meselesi de kendi müessiriyeti,
aktivitesi ve hayata geçirilmesi gerektiği ölçüsünde, ne sistemli bir şekilde
anlatılabilmiş ne de temsil edilebilmiştir.



Hayatı boyunca bir “İnfak Kahramanı” olarak yaşayan İnsanlığın İftihar
Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem), kendisine peygamberlik geldiğinde,
hanımının servetiyle Mekke’nin en zengin kişilerinden biri iken; birkaç sene
sonra Mekke’nin en fakirlerinden biri olmuştu. Evet, O bir “İnfak Kahramanı”
olarak sahip olduğu her şeyi Allah yolunda harcayıvermişti.

Allah (celle celâluhu) yolunda vermeye (infak) alışan bir insan için, dünyada
vermek kadar zevkli bir şey yoktur. Kendisini infakın hazlarına kaptırmış bir
insan, aç-susuz ve harçlıksız kalsa da bu kevser kaynağından ayrılmak istemez
ve daima etrafında infak edebilecek bir şeyler araştırır durur.

Nebiler Serveri’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) herbiri birer yıldız olan
şanlı ashabı her meselede olduğu gibi, infakta da zirveleri tutmuş ve hayatları
boyunca da hep öyle yaşamışlardı. Allah’a sonsuz hamd ü senalar olsun ki,
aradan bunca zaman geçmiş olmasına rağmen; bugün, Osmanlı ve Selçukluları
bile geride bırakacak kadar infakta ileri ve bu yönleriyle sahabenin hemen
arkasında yer alacaklarına inandığım pek çok fedakâr insan var. Vermenin, bal-
kaymak yemek, şerbet içmek gibi neşeli ve tabiî bir hâl alması, Cenâb-ı
Hakk’ın bu insanlara ayrı bir ihsanıdır. Gelecekte de veremediklerinden dolayı
ızdırap içinde kıvranan, kıvranıp yemeden-içmeden ve uykudan kesilen nesiller
yetişeceğine inancım tamdır.

Ben, aile ve çevre itibarıyla hep cömertlik adına kahramanlıkların
sergilendiği bir zeminde yetiştim. Öyle ki, hayatımda âdeta hiç cimri
tanımadım. Bir şeyi alıp saklayan insan olmadığım için de, verme deyince tir tir
titreyen kimseleri veya mal biriktirip de infak etmeme gibi ruh hâletinin ne
olduğunu hiç anlayamadım. Babam ve annem de birer infak kahramanıydı.
Babam imam olduğu için, bizim aile oldukça fakir bir aile idi. Ancak infak
meselesine gelince, annem babamdan; babam da annemden gizli infakta
bulunurlardı. Zannediyorum her ikisi de birbirlerine karşı “Belki bunu
götüremez, o yükün altına giremez” diye düşünüyorlardı.

Bir de hem babamı, hem de annemi infakta geçen bir büyükannem vardı ki,
doğrusu daha bir menendi yoktu. Şayet evde her gün, birkaç misafir olmazsa,
zannımca o müteessir olurdu. Bu cömert kadın, hayvanlardan biriktirdiği o
teneke teneke yağı, gelen misafirlere ikram etmekle kısa sürede bitirirdi. Öyle
ki o, eve daima bir hoca, meşayihten biri veya sıradan bir misafir gelsin de,



elinde-avucunda ne varsa onlara ikram etsin isterdi. Zannediyorum sadece
cömertliği ve gözyaşları bile onun için vesile-i necat olabilir. Öyle ağlar, öyle
ağlardı ki, bazen yanında bir kere “Allah” denmesi, onun yirmi dört saat
ağlamasına yeterdi. Hatta köylüler bilirler, o vefat ettikten sonra “Köyde
ağlayan kalmadı” denmiştir. Onun benim üzerimde bin nâsihten daha etkili
olduğunu söyleyebilirim. Ben dört-beş yaşında çocuk iken o, bana annemden
daha büyük görünürdü. Onun için benden iki yaş büyük amcamla çok defa
kavga ederdik.. ederdik de o, “Benim annem!” deyince ben de “Hayır, benim
annem!” diye ona çıkışırdım.

Evet, cömertlik öyle bir haslettir ki, insan fasık dahi olsa, onun vesilesiyle
Cennet’e girebilir.25 Cennet’e girmek için, Cennet yolunda olmak gerekir.
İnsanı ona götürecek yollardan biri de cömertlik yoludur.

Lihye-i Şerif ve...
Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) sahabeye,

zaman zaman yüzük,26 cübbe,27 entari… gibi eşyalarını hediye etmiştir.28

Ancak bunların miras olarak taksim edilmeyip, daha sonraki dönemde
kaybedilmiş olma ihtimali büyüktür. Günümüzde lihye-i şerif ziyaretleri
yapılıp, bunlara saygı duyulduğu ve şifa niyetiyle yüze-göze sürüldüğü gibi, o
dönemde de sahabe efendilerimiz bunlara saygı duyuyor ve bunların hediye
edilmesini kendi adlarına büyük bir mazhariyet olarak kabul ediyorlardı.29

Onlara bu şekilde bir saygıda mahzur olmamakla beraber, bunu günümüzde bir
kısım yerlerde yapıldığı gibi, belli kural ve kaidelere sokarak; meselâ, el pençe
divan durarak, şöyle böyle davranarak formülize etmek yanlış ve bid’attır.

İkincisi; ibadet ü taatlerimizde hem şekli, hem de zamanı Allah (celle
celâluhu) belirlemiştir. Sahib-i Şeriat’tan bizlere bir şey intikal etmeyen
hususlarda, sürekli aynı şeyleri, aynı şekilde yapmak da doğru değildir. Aksine
insanların ibadet niyetiyle yapıp ortaya koydukları her şey yukarıda ifade
ettiğimiz gibi bid’at olur. Meselâ, bir insan namazda, onun cazibesinden
cezbeye gelip birden kendisini yere atabilir. Ancak, böyle bir hâle, namazda
huşûun, saygının, derinliğin ifadesi nazarıyla bakılarak, insanın kendisini
yerden yere vurması, el kol hareketi yapıp başını sallaması vs. yeni bir şey icat
etmek demektir ve hükmen bid’attir.

Üçüncü bir husus ise; Efendimiz’den bize intikal eden şeylere “metrûkât”



deme, yakışıksız bir düşünce olsa gerek. Evet, O bir beşerdir ama beşer gibi
değildir.30 Kendine ait hususiyetleri vardır. Sahabe efendilerimiz, İki Cihan
Serveri’nden kendilerine intikal eden her şeyi canları pahasına korur ve onlara
karşı saygılı davranırlardı. Öyleyse maddî varlığı olan böylesi şeylerden
bahsederken, O’na olan saygı ve sevgimizi de ifade eden tabirleri seçmeliyiz.

Mesihiyet Ruhu
Zamanla bir kurtarıcının gelip, o dinin mensuplarını, bulundukları sıkıntıdan

kurtaracağı inancı, bütün dinlerde vardır. Ancak bu inanç, insanların
bulundukları ortama göre değişiklik göstermiştir. Meselâ, insanlar sıkıntılı ve
ızdıraplı bir ortam içinde iseler, bu inanç daha bir kuvvet kazanmış; refah ve
rehavete gömülmüşlerse bu inanç kısmen zayıflamıştır.

Tefsirciler, Kur’ân-ı Kerim’de dört âyetle,31 Hazreti Mesih’in geleceğine
dair işaret çıkarmış;32 hadisçiler ise, konuyla ilgili yüz kadar hadis –ki bunların
kırkı sahih kabul edilmiştir– derlemişlerdir.33 Bu yönüyle de O’nun yeryüzünü
şereflendireceği kesin gibidir. Yalnız Hazreti Mesih mesajının ilkinde, bir
yönüyle daha önceki din müntesiplerinin sertliğine çarpıp kırılmış olduğunu
düşünecek olursak, tekrar gelmesinin nasıl olacağı hususu izah ister. Bu konuda
ihtilaflar ve çeşitli yorumlar vardır. Bu gelişin keyfiyeti hususunda aklı kıstas
kabul edemeyeceğimizden, kesin bir şeyin söylenmesi de mümkün değildir.
Bediüzzaman gibi bir kısım İslâm âlimleri onun şahsen olabileceği gibi bir
“şahs-ı mânevî” şeklinde de olabileceğini söylemişlerdir.34

Bu temel bilgiler ışığında Hazreti Mesih ister şahıs, isterse şahs-ı mânevî
olarak algılansın, onun yeryüzüne inmesi öncesinde, bize düşen vazifeler
vardır. Bu cümleden olarak, ortamın onun temsil ettiği ruh ve mânâya hazır hâle
getirilmesi, Mehdiyet, Mesihiyet soluyan insanların yetiştirilmesi, dünya-ukbâ
dengelerinin yeniden yerlerine oturtulması sayılabilir.

Bunun gerçekleşmesi için de İslâm’ın tebliğ ve temsilinin çok iyi yapılması
gerektiği kanaatindeyim. Tebliğ ve temsil vetiresi kendi orijinini korumakla
birlikte, bütün insanlarla dost olmayı sağlamalı diye düşünüyorum. Evet,
içtimaî yapı içinde, herkes böyle bir dostluğun örgüsünü örmeye çalışmalıdır.
Aksi hâlde asgarî müştereklerde bile mutabakatın söz konusu olmayacağı,
olamayacağı izahtan vârestedir.



Bu mevzuda bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Sabah namazının sünnetinde
okunması mesnun olduğuna dair rivayet olan,35 “Kâfirûn” ve “İhlâs” sûrelerini
okumayı çok severim. Onların ifade ettiği mânâ bize bir ufuk açmaktadır: Şöyle
k i “Sizin dininiz size, benim dinim bana!”36 âyeti bana kendi ruhu ile
bütünleşmiş, dinamikleri ile gerilmiş bir yayı veya fırlamaya hazır dümdüz ok
gibi bir insanı hatırlatır. Kendi güzelliklerini anlatmak için şaha kalkmış bir
insanı.. bütün insanlığın gönlünü kazanmayı ulvî bir hedef olarak seçmiş ama
bu uğurda başına gelebilecek her türlü tehlikeyi de göğüslemeye hazır bir
cengaveri.

Bu düşünceler bana rahmetli Bekir Berk Bey’i de hatırlattı. Ara sıra
oturduğu yerden kalkar, sağa-sola dolaşır, yumruğunu sıkar, savurur. Neden
böyle yapıyorsun denildiğinde de “Bu adamların yazdıkları şeyler kalbimde
yara yapmasın diye fikren reddediyorum.” derdi. Evet, insan “Benim dinim
bana” düşüncesinin esiri olup, onu yaşamayı ve anlatmayı hayatının gayesi
edinince, elbette böyle olur.

Hâsılı, günümüz şartlarına muvafık irşad ve tebliğ ruhunun evvelâ bizler
tarafından temsil edilmesi şarttır. Nöbeti bizden devralacak olan yeni neslin bu
çizgide yetiştirilmesi, üzerimize bir vecibedir. Bunun için de öncelikle bizim
bu duygu ve düşüncelerle dopdolu olmamız ve hayatımızı bu çerçeve içinde
şekillendirmemiz gerekir.

İlham - Amel İlişkisi
İlhama mazhar olmak, amele bağlıdır. Nazarî ilimlerle ya da yaşantıdan uzak

İslâmî bilgilerle, ilhamlar âlemine açılmak mümkün değildir. Kutsî hadiste
Allah (celle celâluhu): “Harama bakmak, şeytanın zehirli oklarından bir
oktur. Kim Benden korkarak nazarını başka yere çevirirse, onu kalbde
tatlılığı duyulan bir imana çeviririm.”37 buyurur. Aslında bu bir ilâhî
vâridâttır. Fakat hadiste görüldüğü gibi, ilâhî vâridâta mazhar olma, nazarı terk
etmeye bağlanmıştır. Bu açıdan denilebilir ki; yapılmaması emredilen şeylere
karşı kat’î bir tavır belirleme, ilâhî vâridâta davetiyedir.

Aynı zamanda bu amel, “Bildiği ile amel edene, Allah, bilmediği şeyleri
öğretir.”38 hakikatini netice verir. Böylece kul, salih bir daire içine girer.
Yaptığı her yeni amel, onu ilhamlara açık hâle getirir. İlhamlar da insanı amele



sürükler. Ve karşımıza, kulluğu gerçek buudları ile anlayıp hayatına tatbik eden
örnek ve önder şahsiyetler çıkar.

Tarihe bu açıdan baktığınızda, bizim dünyamızda, kitleleri peşlerine takıp
sürükleyen insanları hep böyle tarif etmek mümkündür. Hayatlarını tetkik
etseniz, halk ya da Hak ile olan münasebetlerini araştırsanız onları hep bu
çizgide görürsünüz.

Cedelleşme Üzerine
Cedel, ister bir asla dayansın, isterse dayanmasın, dinimizce hoş

karşılanmamıştır.39 Asla dayanması durumunda, cedelin karşı tarafı ilzam etme
maksadına matuf olmaması gerekir. Belki birtakım hakikatlerin ortaya
dökülerek, karşıdakilerin bu gerçeklere inanması ve doğru yolu bulmaları
hedeflenmelidir.

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayat-ı seniyyelerine
baktığımızda, tebliğ ve irşad faaliyetlerinde, –ona da cedel denecekse– cedeli,
bu mânâda kullandığını görürüz. Aslında Allah Resûlü, muhatabın durumuna
göre yer yer, “Pekâlâ şöyle olsa ne olur?” diyerek, insanlarla cedelleşme
yerine, alternatifli ve aktif bir düşünce örneği sergilemiş ve muhatabın
kafasında hâsıl olacak istifhamlara önceden cevap vererek onu iknaya
çalışmıştır.40

Oysaki, daha sonraki dönem itibarıyla İslâm tarihine baktığımız zaman
Havaric, Mutezile, Mücessime… gibi gruplar, sürekli cedelleşmeye düşmüş ve
netice olarak da İslâm bünyesinde kapanması mümkün olmayan ve 14 asırdır
bir türlü kapanamayan yaralar açmışlardır. Günümüzde bile, bunların sebep
olduğu komplikasyonlar hâlâ devam etmektedir.

Bugün itibarıyla da, gazete ve televizyonlarda münazara adına yapılan şeyler
cedel ve cerbezeden başka bir şey değildir. Müspet hareket edilerek karşı
tarafa bir şeyler anlatma yerine, çeşitli diyalektiklere girilmekte ve tabiî hiçbir
netice de elde edilememektedir. Hâlbuki “Münazarada muhatabın
mahcubiyetiyle memnun olan insan insafsızdır.”41 disipliniyle hareket
edilebilse, karşı tarafın yanlışını müdafaa etmesine sebebiyet verilmeyecek,
eldeki hakikatlerin tesir gücü artacak ve ortaya münazara mevzuu ile ilgili daha
güzel şeyler çıkacaktır.



Kitap yazmada da aynı şey düşünülebilir. Yani yazılan kitaplar, broşürler,
makaleler başkalarını tenkit eder, karalar mahiyette değil de, arızaları muhtevî
ve o mevzudaki İslâmî gerçeklerin anlatılması suretiyle takdim edilmesinin
daha yararlı olacağı düşünülmelidir.

“Sulh Hayırdır”
Bediüzzaman Hazretleri’nin “Sair dinlerin sâlikleri fevç fevç İslâmiyet’e

dehalet edecektir.”42 diyerek beyan buyurduğu hakikatin, bizim Kur’ân’ı, Allah
Resûlü’nün yolunu esas alarak hayata geçirmemizle mümkün olabileceğine
inanıyorum. Bu noktadan en büyük cihadın, nefsimizle olan mücadele olduğu
unutulmamalıdır.43

Yine Üstad’ın o enfes ifade gücüyle anlattığı, “Medenîlere galebe ikna
iledir.”44 küllî düsturunun ancak akıl ve mantık yoluyla olabileceğini
hatırlatırım. Yeryüzünde yegâne güç ve kuvveti de temsil etseniz, akıl, mantık
ve muhakemenin her şeyin önünde ve üstünde olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.
Hele günümüzde medenî olduklarını zanneden muhatap kitleye dini
anlatabilmenin tek yolu mantık ve muhakeme yolunun seçilmesidir. Hakikî
galebe bu temel üzerine kurulacak sevgi, hoşgörü, müsamaha, diyalog
yollarının kullanılması sonucu gerçekleşebilir.

Allah’ın emri gereği, Allah’ın dinini insanlara anlatırken, yol mülâhazaları
içinde çeşitli vesilelere takılıp kalmamanın, O’nun rızasından başka her şeye
karşı kilitli olmanın ve bütün semeratı ahirette bekleme gereğinin
hatırlatılmasına gerek olmadığı kanaatindeyim.

Unutmayın Kur’ân’ın 45 ٌرْیَخ ُحْلُّصلا  âyeti bu ve benzeri konularda yegâne َو
rehberimiz olmalıdır.

Namaz ve Eda Keyfiyeti
Namaz eda edilirken, mutlaka ta’dil-i erkâna riayet edilmelidir. Bunun için

namazda Kur’ân-ı Kerim’i uzunca okuyup kıyamı uzatma, rükû ve secdede
uzunca durma gibi hususlar çok önemlidir. Bir yönüyle esas makbul olan bu
rükünlerin hakkıyla yerine getirilmesi ve meşakkatlerine katlanılmasıdır. Çünkü
bu rükünlere hakkıyla riayet etmek, insana her namazda ayrı ayrı buudlar
kazandıracaktır. Bundan dolayıdır ki insan, kıldığı namazlarını bir kere daha



yorumlamalı; kıyam, rükû ve secdeyi derinlemesine bütün benliğinde duymaya
çalışmalıdır. Namazı şekil olarak kılmak, şüphesiz önemli bir meseledir ve hiç
kimse basite alamaz. Fakat asıl olan onu “hâşiîn”den46 olarak eda etmeye
çalışmaktır.

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde “ihsan”
anlatılırken, “Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmek.” olarak ifade edilmekte
v e “Sen O’nu görmesen de O, seni görüyor ya!”47 buyrulmaktadır. Namaz,
böylesine engin bir şuurla eda edilmeli, her hâlükârda dikkatli ve huşû içinde
kılınmalıdır. Her kılınan namaz, sürekli bir öncesinden farklı bir hava ve farklı
bir buudda eda edilmelidir.

Namazın muhtevası, insanların çok engin düşünmelerine vesile olacak kadar
geniştir. Namaz kılarken, derinlemesine bir aşk u şevk içinde Allah’ın
huzurunda bulunmanın şuurunda olmaktan, onu Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) arkasındaki cemaatten bir fert olarak kıldığını hissetmeye kadar;
doğrudan doğruya kendisini meleklerin safları arasında görmekten, bir hamlede
bizim ufkumuzu açan, Arş’ın örtüsüne alnını koyuyor gibi onu eda etmeye kadar
geniş bir yelpazede namazı duyma şekilleri vardır.

İnsanın buna muvaffak olmasının şart-ı evveli, namazı tıpkı bir miraç veya
miracın gölgesi gibi bilmesi ile mümkündür.48 Zira o, sadece yatıp kalkmaktan
ibaret bir hareketler mecmuası değildir. Mü’min için, her namaz bir miraç
vesilesidir. Ve mü’mine düşen de her namazda farklı farklı buudlarda bile olsa
miracını tamamlamaktır.

Kur’ân - Kışır
Geçenlerde arkadaşlarla bir kitap mütalâa ederken, çok mühim bir zatın

Kur’ân’ın kelimelerine “kışır” dediğini hayretle ve biraz da esefle müşâhede
ettim. Evet, aslında Kur’ân-ı Kerim’deki elfâz ve kelimât, “kavâlibu’l-meâni”
yani ifade edilmek istenen mânâların kalıplarıdır.49 Bu anlamda ona “kılıf”
demede belki mahzur olmayabilir. Ancak şahsen ben, böylesi bir yaklaşımı, o
Yüce Kitab’a karşı fevkalâde saygısızca bulurum. Saygısızca bulduğumdan
dolayı da, bu tür tabirlerden olabildiğince uzak durmaya çalışırım.

Bu ve buna benzer ince mânâların ancak ilimde rüsuh peyda etmiş,
kökleşmiş, derinleşmiş insanların fark edeceğini vurgulayıp geçelim. Farklı bir



kıraate göre “Onun tevilini, Allah ve ilimde râsih olanlar bilir.”50 âyetinden
hareketle diyorum ki Kur’ân, kendine has muhtevasıyla bir “Ümmü’l-
Kitap”tır.51 Yani Ana Kitap. Bu size ne ifade ediyor ve siz de ondan ne
anlıyorsanız, işte öyle anlayın..!

Cimri Zekâtı
Aslında İslâm’da cimri zekâtı diye bir kavram yoktur. Bunu geçmiş yıllarda

bir münasebetle ifade etmiştim. Ve bunu ifade ederken de, “Allah’ın sizlerden
istediği şeyleri minimum ölçüde olsun verin.. evet, hiç olmazsa bu kadarcık
malla olsun Allah yolunda fedakârlıkta bulunun.” demek istemiştim.

Bugün de diyorum; bulunduğumuz durum itibarıyla İslâm’a ciddî bir dava
şuuru ile uyanan insanlar, kırkta bir zekâtla hiçbir şey yapamayacaklarını
bilmeli ve ona göre davranmalıdırlar. İslâm davası bugün bizden çok daha
fazla fedakârlıklar beklemektedir. Nitekim –Allah’a binlerce hamd ü sena
olsun– bu düşünceye uyanmış nice kutsî dava erleri var ki, işi o ölçüde
götürmekteler. Bugün birer ümit kaynağıdır bu insanlar. Evlerinin, arabalarının,
fabrikalarının anahtarlarını, tapularını getirip milletimizin ilim, irfan seviyesini
yükseltme adına bunları istediğiniz yerde kullanın demektedirler. Bu bana hep
Bedir öncesi “Malımızdan istediğin kadar al, istediğin kadar da bırak,
istediğini istediğin yerde kullan!” diyen Sa’d İbn Muaz’ı hatırlatmaktadır.52

Ümit ediyorum, güzel ülkemizde başlayan bu gelişme, insanlık tarihinde ve
geleceğin içtimaî coğrafyasında çok büyük bir mânâ ifade edecek ve bu mânâ
umumî coğrafya üzerinde müessir olacak, onun bizim adımıza genişlemesinin
bir vesilesi hâline gelecektir. Ne var ki, bütün bunlar gördüğümüz gibi cimri
zekâtı ile olacak türden şeyler değil.

Rabbim’den niyazım, bizi içten içe çürütmesin. Göz açıp kapayıncaya kadar
bizi bizimle ve nefsimizle baş başa bırakmasın. O’nun lütfuyla başlatılan bu
vetire sonuna kadar devam etsin!

Her Kavme Peygamber
Kur’ân-ı Kerim: “Biz peygamber göndermediğimiz kavme azap edecek

değiliz.”53 der. Bir başka yerde de: ٌريِذ اَھِیف َن َالَخ  َِّالإ  ٍةَّم  ْنِم ُأ ِْنإَو   “Her bir
millet için mutlaka onları (eğri yolun encamından sakındıracak bir)



korkutucu peygamber bulunmuştur.”54 buyurmuştur. Bu ikinci âyet-i kerimede
dilin hususiyetleri de nazara alınacak olursa, nefy edatı olan ِْنإ  (in), َِّالإ  (illâ)
ile tekit görürse, bu üslûp “hasr” ifade eder ki, o da aksine ihtimal vermeyecek
bir kesinlikte her ümmete bir peygamberin gönderilmiş olduğu mânâsına gelir.
Ayrıca, burada peygambere vasıf olarak müjdeleyici anlamında ٌریَِشب  değil de
korkutucu mânâsına ٌريَِذن  denmesi de dikkate değer bir inceliktir.

İmam Rabbânî Hazretleri Mektubat’ında birkaç yerde, Hindistan’a çok
peygamber gönderildiğine keşfen şahit olduğunu söyler.55 Ölümünden bunca yıl
geçmiş olmasına rağmen, hâlâ –min indillâh– tasarrufunun devam ettiği kabul
edilen ve “Müceddid-i Elf-i Sânî” lakabıyla anılan İmam Rabbânî gibi yüce bir
Hak dostunun, ulu orta konuşacağına zannediyorum kimse ihtimal vermez.

Şimdi bir taraftan âyet-i kerimeler, öte taraftan hadis-i şerifler ve velilerin
beyanları bu meseleye, aksine ihtimal vermeyecek bir ölçüde kat’iyet
kazandırmasına mukabil farklı iddialar bir mantık zaafı olsa gerek.

İşte bu resûl ve nebiler, Üstad Hazretleri’nin yaklaşımı içinde; tevhid,
nübüvvet, haşir, adalet ve ubûdiyet gibi temel hususlarda ittifak etmiş,
teferruata ait bazı hükümlerde ise, ittifakın yanı sıra, ihtilaf da ettikleri
olmuştur.56 Fakat bunların tespiti bugün imkânsız denecek kadar zordur. Zira
İslâm dini haricinde hemen her din, pek çok defa tahrif ve tağyir çarkları
arasından geçme tali’sizliğine uğramıştır.

Berzaha Dair
İnsan İslâmî duygu ve düşünce itibarıyla hayatta kaldığı müddetçe canlı

olmaya ve canlı kalmaya gayret göstermelidir. Böylece potansiyel olarak
gelişmeye müsait ve yaratılıştan getirdiği his, duygu ve latîfelerini inkişaf
ettirir; derken gün gelir, gider insanî kemalâta ulaşır. Hatta ölürken dili
zikirden ıslak olan insanın ötede de yükselmesini ifade eden hadislerden57

hareketle denilebilir ki, her yönüyle insanî kemalâta ulaşma gayreti içinde iken
ölen bir insan, yücelmesini, yükselmesini berzah âleminde de devam ettirir.

Yalnız yeri gelmişken bir hakikate dikkatinizi çekmek istiyorum. İnsanın
berzah hayatının güzel olması ve orada güzel şeylerle karşılaşması ancak
burada berzah hayatını güzel görmesi, güzel düşünmesi ve güzel
yorumlamasıyla mümkündür. Zira insan berzahta dünyadaki düşüncelerini



yaşar. Bu açıdan dünya hayatında berzah düşünceleri dar ve güdük olanlar,
berzah âlemini de öyle görür ve yaşarlar. Demek ki berzah hayatı bir yönüyle
insanın şuuraltının temsili gibi oluyor. Yalnız bunu dünyada iken hissetme ve
anlatabilme ancak Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve O’nun
çizgisinde hayatını sürdüren insanlara hastır. Bu çerçevede Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem) berzah tasvirleri ile alâkalı hadislerini okuyanlar,
bu gerçeği görebilir veya Üstad Bediüzzaman’ın berzaha ait beyanlarını tetkik
ve ta’mik edebilenler aynı şeyleri müşâhede edebilirler.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, insan, fâni olan şu dünya hayatını hizmet adına
dolu dolu yaşamalı ki, hem dünyada hem de ukbâda zirveleri tutabilsin..
tutabilsin ve Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Cennet Ali’ye,
Ammar’a, Selman’a müştaktır…”58 diye beyan buyurdukları, Cennet’e müştak
olmak değil Cennet’in kendisine müştak olduğu Alilerin, Selmanların,
Ammarların ufkuna ulaşabilsin.

Acz ve Fakr
Üstad Hazretleri’nin beyan ettiği, her insanın vicdanında bulunan nokta-i

istinad ve nokta-i istimdadı harekete geçirecek iki önemli faktör vardır. Bunlar
acz ve fakrdır.59 Bence insan, tıpkı bir dedektör gibi acz ve fakr malzemelerini
kullanmalı, bunlarla vicdanında meknuz bulunan nokta-i istinad ve istimdadı
kullanarak Allah ile vicdanî münasebet yollarını mutlaka araştırmalıdır.

Bu seviyeye ulaşabilen bir insan, hadisin ifadesiyle Allah’ın eliyle tutar,
gözüyle görür, kulağıyla işitir, diliyle konuşur. 60 Yani, bir ölçüde sanki rıza
makamına ulaşmış bu insanın, ne elinden ne dilinden ne gözünden ne de
ayağından Cenâb-ı Hakk’ın vize vermeyeceği, razı olmayacağı bir amelin
zuhuru söz konusu değildir.

Keza, bu seviyeye ulaşabilmiş bir insan, okumuş olduğu Kur’ân âyetleri
karşısında kendinden geçer, başkalarının göremediği, sezemediği hakikatlere
ulaşır ve “Yahu bu insanlar kör mü, sağır mı, hissiz mi? Niye benim gördüğümü
görmüyorlar?” demeye başlar.

İşte bu seviyeye gelebilmek için acz ve fakr vesileleri çok önemlidir. Acz u
fakr sayesinde, her şeyde ve her yerde insan O’nu arayabilir, maiyyetini
duyabilir ve hayatını derince yaşayabilir.



Duaların Hususiyetlerinden
Kur’ân-ı Kerim veya hadis-i şeriflerde zikredilen duaların bizlere bakan iki

yönü vardır:
1.Bunların inananlara hedef göstermeleri.
2.Gösterilen bu hedefe yürümek için tazarru ve niyazın yanında iradeleri

devreye sokarak bilfiil çalışmamız. Meselâ; “Rabbimiz, bizi inkâr edenler için
b i r imtihan yapma, (bizi onların baskı ve işkencesi altına düşürme) bizi
bağışla. Rabbimiz, yegâne galip ve hikmet sahibi ancak Sensin, Sen!”61

âyetinde Cenâb-ı Hak, evvelâ bizlere, kâfirlere imtihan vesilesi olmamak
hedefini göstermektedir. Bu açıdan inanan insanların her fırsatta hakikî melce
ve mence olan Rabbisine bu mânâda sığınması gerekir. Yalnız kavlî olarak
yapılacak olan bu dua, fitneye maruz kalmamak için vesilenin sadece bir yanını
teşkil eder. Buna iradî olarak, fitne yollarına sapmama gayretini de ilave etmek
gerektir.

Öte yandan; fitne, bela ve musibetlere maruz kalmanın, o insanın işlediği
günahlarla ciddî bir irtibatı olduğunu da unutmamak icap eder. Onun için âyette
“Bizi fitneye maruz bırakma.” ifadesinden sonra, hemen arkasından “Allahım,
bizi mağfiret et.” denilmektedir. Çünkü yine Kur’ân’ın ifadeleriyle “İnsana
gelen her iyilik Allah’tan, her kötülük de  kendi (işlediği günahlar
yüzü)ndendir.”62 Hatta hadislerdeki ifadelerden de anlaşılacağı üzere,
mü’minin ayağına bir dikenin batması, bir yerde sıkılıp terlemesi, arabasıyla
giderken bir yerde kaza yapması bile, insanın içindeki veya davranışlarındaki
bir bozukluktan ya da işlediği bir günahtandır.63 Bundan dolayı Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatı boyunca büyük-küçük başına gelen her
handikap karşısında Allah’a sığınmış ve “Estağfirullah” demiştir.64

Bu çerçevede Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) çokça tekrar ettiği
َِكني َىلَع دِ يِبْلَق  َّبث  ْتِ  ِ بُولُقْلا ّلَقُم  َبِ اَي  ّ ّلَلا َ مُھٰ  “Ey kalbleri evirip çeviren

Allahım! Benim kalbimi dinin üzerine sabit kıl!”65 duasını ele alacak olursak;
insan bunu bir taraftan kalb ve lisan ile söyleyip “Müsebbibü’l-Esbab” olan
Allah’tan kalbin İslâm’da sübutunu istemeli, diğer taraftan da sebepler adına bu
mevzuda yapılması gereken şeyleri mutlaka yapmalıdır.

Allah’tan istenilen bu hedefe ulaşabilmek için de erkân-ı imaniye didik didik
edilmekle beraber, “âyât-ı tekvîniye” de hallaç edilmelidir. Yine –imana



girmeye mâni ve imandan çıkmaya vesile olduğundan dolayı– kibirden,
zulümden yani haddini bilmemezlikten uzak durulmalı ve inhirafa sevk edecek
bütün vesilelerden sakınılmalıdır. Daha sonra da fiilen ve iradî olarak tesbite
çalışılan imanı sabit kılması için Allah’a dua edilmelidir. Zira insan ne kadar
gayret ederse etsin, şayet Allah’ın inayeti yetişmez, o iman denen ilâhî meşaleyi
yakmaz ve O, onun sönmemesini temin buyurmazsa iman nuru söner gider…

Hazreti İsa’nın Vefatı
“Allah şöyle demişti: Ey İsa! Şüphesiz sana ölümü verecek, seni nezdime

yükseltecek, küfredenlerden seni temize çıkaracak, sana tâbi olanları da
kıyamet gününe kadar küfredenlerden üstün kılacak olan Benim. Sonra
dönüşünüz yine Bana olacaktır. İşte o  zaman, ihtilafa düştüğünüz hususlarda
aranızda Ben hükmedeceğim.”66

Âyette geçen ٌءاَّفََوت  (teveffâ) fiili, “vefat ettirme” ve “hıfz, inayet, kelâet ile
eksiksiz ve kusursuz bir biçimde koruma” diye terceme edebileceğimiz iki ayrı
mânâya gelir. Yalnız, Hazreti İsa’nın (aleyhisselâm) bahis mevzuu olduğu bu
âyet-i kerimede bu fiillerin birinci mânâsı esas alınmalıdır. Zira bir yerde
herhangi bir kelimeyi hakikate hamletmek mümkünse, o kelimede mecaza gitme
doğru değildir.

Hazreti İsa’nın vefat ettirilmesi, bizim vefat etmemiz gibi olmamıştır. Çünkü
o, mazhariyeti itibarıyla çok farklıdır. O, hususî, farklı bir hayat seviyesinin
insanıdır. Bu açıdan da onun vefat ettirilmesi farklı olmuştur. Yani Allah önce
onu, hainlerin tuzaklarından kurtarmak suretiyle hıfzını, inayetini, kelâetini tam
anlamıyla göstermiş ve ardından da bizim mahiyetini pek idrak
edemeyeceğimiz bir şekilde onu vefat ettirmiştir. Daha doğrusu Hazreti İsa
buud değiştirmiştir.

Bu arada Hazreti İsa’nın farklı bir seviyenin insanı olduğuna delil olarak,
Allah Resûlü’nün birçok hadis-i şerifte beyan buyurduğu, onun ahir zamanda
dünyaya tekrar gönderilmesini de gösterebiliriz.67 Bu mevzu her ne kadar bazı
ulema tarafından farklı farklı yorumlanmış ise de, allâme Keşmîrî’nin derlediği
hadisler –ki 40 tanesi sahih, gerisi hasen ve zayıf olmak üzere yaklaşık 100
hadis– kendi esprisi içinde bu nüzûlü vurgulamaktadır.68

Burada şöyle bir yanlış anlamaya da işaret etmek gerekiyor. Bazıları asıl ile



gölgeyi veya küll ile cüz’ü birbirine karıştırıyor. Bu açıdan 14 asırlık İslâm
tarihi içinde yüzlerce mesihiyet iddia eden veya etrafları tarafından “Mesih”
zannedilen insan çıkmıştır. Buna da yukarıda bahsettiğim yanlış algılamayı
sebep olarak gösterebiliriz.

Öte yandan Hazreti Mesih’in, Kur’ân-ı Kerim’de ölüleri ihya ettiğinden
bahsediliyor.69 Öyleyse Mesih, bir yandan “Hayy”, diğer taraftan “Muhyi”
ismine mazhar demektir. Evet, o, kendi devrinde ölüleri dirilttiği, ölümcül
hastalıklara şifa dağıttığı gibi,70 kalbleri de ihya etmekteydi. Öyleyse değişik
bir buudda onun nüzûlü böyle de değerlendirilebilir.

Kur’ân’ı Anlamak
Kur’ân’ın, her bir âyetine “necm” denir. Yani, Kur’ân’ın her bir âyeti kendi

başına bir yıldız gibidir. Ancak bu yıldızlar arasında öyle kopmaz bağlar vardır
ki, Kur’ân onlarla âdeta bölünmez bir bütün hâline gelir. ِبَر ّ ِّلل  ِهٰ ُدـْمَحَْلا 

َۙنیَِملاَعْلا  dediğiniz zaman, onu tam mânâsıyla anlamak için, Kur’ân bütünüyle
zihinlerde hazır olmalıdır. Ebû Hanife, İmam Şafiî gibi, Kur’ân’ı ve Sünnet-i
Seniyye’yi bütünüyle bir arada düşünemediğiniz ve zihninizde tutamadığınız
takdirde, hakkında hüküm vereceğiniz meselelerde çok defa yanılırsınız. Evet,
verilen hükümler Huda kaynaklı da olabilir, heva kaynaklı da. Hükmün hevâî
olmayıp Hudaî olması için Kur’ân’ın ve Sünnet’in çok iyi bilinmesi gerekir.
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Üçüncü Bölüm 
Perspektif

Hasret Solukları
Bir ölçüde iman ve Kur’ân’a hizmet yolunda bulunan bahadırların değişik

şekilde sıkıntılar çekmesi karşısında, “Benim de her gün doğum sancısı misillü
değişik sıkıntılara katlanmam gerek.” diye nefsimi ikna etmeye çalışıyorum.
Fakat neylersin ki; etten-kemikteniz ve değişik duygularla, düşüncelerle
örgülenmiş bir varlığız.

İşte böyle bir mahiyete sahip olması itibarıyla insan, düşmanlardan gelen her
türlü eza, cefa ve sıkıntıya katlanıyor da –yakından tanıyanlar buna şahittir–
fakat aynı şekilde eza ve cefada bulunan, su diye zehir sunan dostları
kabullenmekte oldukça zorlanıyor. Ama buna rağmen, böylesi dostlara eğer
hakkım varsa, yerden göğe kadar helâl olsun! Uhrevî hayatlarının, dinlerinin,
diyanetlerinin kaybına vesile olabilecek her türlü yanlışlıktan Rabbim onları
muhafaza buyursun!. Ayaklarını kaydırmasın… Evet, bana çektirenlere hakkımı
helâl ediyorum. “Rabbim onlara da çektirmesin.” diyorum. Aksi hâlde elimde
olmadan, içten bile intizar etsem, Rabbim’in karşılık vereceğinden korkuyorum.
Onun için geçenlerde bana çektiren hem de çok çektiren birine “Rica ederim,
bana içten bile olsa intizar ettirmeyin...” derken, birden çocukları gözümün
önünde tüllendi, ödüm koptu. Ben, aslında, bir karıncanın helâya düşüp ölmesi
karşısında üzüntüsünü aşamayan bir insanım. Kaldı ki canım gibi sevdiğim
çocuklar...

Evet, Allah’ın bunca lütfu, ihsanı içinde herkes bir şeylere katlanıyorsa ve
çekilen bu sıkıntılar neticesi çeşit çeşit doğumlar oluyorsa, bizim de bunca
sıkıntıdan bir hissemiz olması lâzım.. lâzım ama keşke bu dostların eliyle
olmasa... Her ne ise.. siz de çok dua edin, Allah kalblerimizi telif buyursun.
Kâfirce sıfatların gönlümüzde yer etmesine imkân ve fırsat vermesin. Bize güç-
kuvvet lütfedip, Yunusvârî “Dövene elsiz, sövene dilsiz ve elli defa gönlümüzü
kırsalar bile gönülsüz” yaşama gücünü ihsan buyursun.

* * *
Allah’a binlerce hamd ve senâ olsun ki, bize, yığınla insana hak ve hakikati

anlatma imkânı verdi; verdi ama, ben bu konuda endişelerimi hiç yenemedim.



Yani bunca insana İslâm’ı tebliğ etme fırsatı bize verildiği hâlde, acaba biz
bunu iyi değerlendirebildik mi? Mazhar olduğumuz lütuf ve ihsanlara, kendi
cinsinden şükürle mukabele edebildik mi? Yoksa nefsânîliğimizi mi yaşadık?
“Mütrefîn” gürûhu1 gibi yaşamaya mı daldık ya da nimetler karşısında
mirasyediler gibi mi davrandık? Şan, şeref, şöhret, para, makam sevdasına mı
kapıldık? Evet, bunlar benim endişelerim.. ve ben bu endişelerimi öteden beri
hiçbir zaman aşamadım.

Düşüncelerim o ki; bizler bu nimetlerin kadr u kıymetini tam anlamıyla
bilemedik. Muhatabımız olan muhtaç gönüllere hak ve hakikati bütün netliği ile
anlatamadık. Nefsânîliğimizin altında ezilip kaldık ve bundan bir türlü
kurtulamadık. Şayet aksi olsaydı; bizleri dinleyen, okuyan binlerce insanın
sinesine taht kurabilirdik.. tabiî, Allah ve Resûlü hesabına.

Evet, çile, ızdırap, gözyaşı üzerine kurulmuş din-i mübin-i İslâm’ı taşıma ve
gelecek nesillere, hem de en güzel biçimde emanet etme vazifesi, eğer Kur’ân
hâdimlerine verilmiş ise, bu vazifeyi, verilen bunca nimetlerden istifade ile tam
tekmil yerine getirmek gerekmez mi?

* * *
İstişare, defalarca önemini arz ettiğimiz bir husus. Müslümanların ve hele

hele değişik meslek kuruluşlarında kader birliği etmiş insanların münferit
hareket etmeleri, son derece sakıncalıdır. Hatta münferit hareket etme isabetli
olsa, hayırla neticelense bile, yine de böyle davranmak, o kuruluş ve kuruma
zımnî ve kapalı bir ihanettir. Ben, ölçü müyüm-değil miyim bilemem ama, size
bir hususu hatırlatmakta yarar görüyorum; devlet büyüklerinden birisi ile
konuşmam-görüşmem bahis mevzuu olduğunda, 50 insan ile konuşur ve istişare
eder, ashab-ı ilmin, ashab-ı re’yin görüşlerine başvururum.

Evet, istişareden müstağni kalmamız mümkün değildir. Hele millete,
insanlığa hizmet düşüncesi içinde istişare ise değerler üstü değerlere sahiptir.
Ben 57 yaşındayım.. bu işin içinde hamurum yoğruldu. Bunca tecrübenin ifade
ettiği bir mânâ olabilir. Ama buna rağmen ben, her meseleyi kolektif şuur
içinde çözmekten yanayım. Üç aklı, bir akıldan daha üstün görenlerden ve
arkadaşlarımın çoğunluğunun hissiyatını, hissiyatıma tercih edenlerdenim.
Öyleyse gelin; mutlaka istişare mekanizmasını işletelim. Geleceğin büyük
problemlerini o çarkın içinde öğütelim ve kat’iyen münferit hareket etmeyelim.



* * *

İman ve Kur’ân hizmeti adına “ümit eşiğini aşarken” belli ölçüde beni
rahatsız eden bir husustan bahsedeceğim. “Belli ölçüde” tabirini bilerek
kullandım. Zira, içinde bulunduğumuz zaman ve mekân diliminde, Allah’ın
bunca lütuf ve ihsanlarını görmezlikten gelmek, O’na karşı bir nankörlüktür ve
bir saygısızlıktır. Sizin yaptığınız çalışmaları, fedakârlıkları görmeme
demektir. Doğrusu ben, Allah’a ve size karşı böyle bir saygısızlıkta bulunmak
istemem. Ama yine de endişelerimi dile getirecek bir kısım kaygılarımdan
bahsedeceğim.

Evet, gönül istiyor ki sizler duyguda, düşüncede, anlayışta, inançta ve
hizmette daima genç kalasınız.. kalasınız ve taştan su çıkarma seviyenizi daima
muhafaza edesiniz ve hiç yaşlanmayasınız. İçimden öyle geçiyor. Çiçekler gibi,
solmayan güller gibi daima ama daima genç kalabilseniz.. zira bazı insanlar,
yaşlanınca elde ettikleri bilgi ve tecrübeleri ile beraber, bir ölçüde ukalâlıkları
da artıyor.. ve ordu bozanlık etmeye başlıyorlar. Şeytan onların içlerine
kolayca nüfuz edebiliyor.. edebiliyor da hizmet düşüncesinin dışında değişik
beklentiler içine girebiliyorlar. Keşke, evet keşke elimden gelseydi, “kollarımı
makas gibi açarak” bu düşüncelere giden yollar önünde dursaydım da geçmek
isteyenlere geçit vermeseydim! Ve “Burası çıkmaz sokak!” deseydim..!

N’olur, genç kalın.. çocuklar gibi saf ve temiz kalın. Duyguda, düşüncede,
inançta, amelde ve hizmette daima tertemiz olun. Ve devamlı ön saflarda koşun.
Tıpkı küheylanlar gibi; hem de çatlayıncaya, kalbiniz duruncaya kadar ve
başlangıçtaki hâlinizden hiç taviz vermeden hep koşun!.

Neylersin ki, elden gelmiyor işte. Geçmişte büyük yararlılıkları olanlar, gün
geliyor, duyguda, muhakemede, mantıkta hizmet felsefesinde ihtiyarlıyorlar..
ihtiyarlıyorlar ve turnikeye önce girmenin hakkını arıyorlar. Makam sevdasına
kapılabiliyor ve çeşitli şeytan tuzağı beklentilerin esiri ve zebunu olabiliyorlar.
“Nerede bize saygı?” diyor, hırçınlık yapabiliyorlar.

Elden ne gelir? İnsan bu. Elbette, 70’ine, 80’ine ulaştığı hâlde genç
kalanların yanında ihtiyarlayanlar da olacak.. ve tabiî önümüzdeki yıllarda
toplum çapında yaşanacak imtihanlarla elenen birçok insan da olacak. Bunların
birçoğu safvetini, sadeliğini kaybedecek. Allah ile olan irtibatı
önemsemeyecek. Dünyevî hazlar ve zevkler adına kendini salıverecek.. ve



kimileri tamaha, kimileri tenperverliğe, kimileri şöhrete, kimileri riyaya,
kimileri haneperestliğe, çoluk çocuk sevdasına, mal-mülk-menal arzusuna
kapılacak.. ve pek tabiî ki kimileri de başlangıçtaki inanç, azim ve gayretiyle
yoluna devam edecek.

Rabbim, lütfedip başlattığı bu dönemi, bir kısım ihtiyarların (!) zayıf
omuzlarına bırakmasın.. ve bu işi, yaşlansa bile genç kalanların omuzlarında
bayraklaştırsın!. Bizleri de takılıp yollarda kalanlardan eylemesin!

“Bunları niye söyledin, güllerden bahsetmek varken dikenlere destan
tutmanın mânâsı neydi?” diyebilirsiniz. Müsaade edin, bunu ben ledünnî
hislerimle baş başa kaldığım zaman kendi murakabe ve muhakemelerim içinde
ele alayım…

Yine, “Seni bu denli korkutan nedir? Hem korkmak senin hakkın mı, korkmak
gerçekten Allah’a inanan, Allah’a imanda derinleşen ve o has kurbeti paylaşan
insanların işi değil mi?” diyebilirsiniz? Haklısınız, ama, müsaade edin de
bunları ben, kendi dünyamda düşüneyim. Ve bu düşüncelerimi dile getirmekle
sizleri rencide etmeyeyim. Aslında ben, temel düşüncelerim itibarıyla böyle
şeylerden hep uzak kalmaya çalıştım, ümit konuştum, ümit yazdım, ümit deyip
ağladım, ümit deyip inledim. Ama gel gör ki, bunlar da oluyor. Başınızı
ağrıttım. Allah’ın üzerinizde olan lütufları aşkına beni bağışlayın!

* * *

Sancılıyız. Çile ve ızdırap içindeyiz; ama olacak bunlar. Çünkü bir millet
doğuyor. Tabiî ki böyle bir doğumun sancısız olması düşünülemez. Nasıl bir
anne doğum öncesi çocuğunu dokuz ay karnında taşıyor. –Karında yük taşımak,
sırtta yük taşımaktan farksızdır herhâlde. Hatta daha da zordur?– Anne o
çocuğun, yiyeceği-içeceği, giyimi-kuşamı, sıcağı-soğuğu vs. her şeyine dikkat
etmek zorundadır. Ta ki çocuğuna zarar verilmesin. Yani anne, hayat
programını çocuğuna göre yapar, çocuk yörüngeli bir hayat yaşar. Ve doğum
mevsimi gelince de sancı üstüne sancı çeker. İşte aynen öyle de şimdilerde bir
millet yeniden doğuyor. Elbette ki bunun da kendine göre sancıları olacaktır.

Evet, gerek doğum öncesi ve gerekse doğum esnasında elbette bir kısım
çileler, ızdıraplar söz konusu olacaktır ve olmalıdır da. Ancak burada bir
hususu hatırlatmak istiyorum: Keşke bu çile ve ızdırapların kaynağı sadece
husumet ehli olsaydı!.. Keşke.! Ama gel gör ki aynı yolda yürüdüklerimizden de



bu kervana katılan olunca, diyecek bir şey bulamıyoruz. Diller lâl kesiliyor ve
gözyaşı pınarları birden kuruyuveriyor. Ne yapalım şimdi? Bir zamanlar
birilerinin dediği gibi “Dost vefadan, düşman cefadan usanmaz.” vecizesini
“Dost da düşman da cefadan usanmaz.” şeklinde mi değiştirelim? Yoksa işi
gerçek yörüngesine oturtmak için hep beraber, el birliğiyle seferber olup bir
kere daha gayret mi gösterelim.

Karar sizin.!

* * *
Kâfirin kâfirliğini yapmasını hiç yadırgamıyorum da, mü’minin çeşitli

sebeplerle, kâfir sıfatlarına takılıp kalmasını hazmedemiyor ve buna bir türlü
mânâ veremiyorum. Evet, bir müessese içinde iki insan birbirinin hizmetini
engelliyorsa, kâfir olmasalar bile, kâfirlik yapıyorlar demektir. Hırsları,
kaprisleri, haset ve kıskançlıkları sebebiyle başkalarına çelme takıyorlarsa
kâfirlik yapıyorlar demektir.

Her mü’minin her sıfatı mü’min olmayabilir; tıpkı her kâfirin her sıfatının
kâfir olmadığı gibi. Yukarıda zikredildiği şekilde davranan insanlar,
üzerlerinde kâfir sıfatı taşıyan mü’minlerdir. Fakat bizim sıfat olarak kâfirliği
bırakıp mü’minliğe açılmamız lâzımdır. Zira Allah, insanlara, taşıdıkları sıfat
ve o sıfatlara göre yaptıkları amelleri nazara alarak muamelede bulunuyor. Ve
bence, üzerinde hassasiyetle durulacak mesele de işte budur!

Tekrar ediyorum; mü’min, kâfir sıfatlarının mağlûbu olmamalıdır. Meselâ,
düşünmemek, sistemli çalışmamak, vahdeti zedeleyici davranışlar içine girmek,
mü’minlere karşı hazımsızca davranmak, küçük küçük meseleleri öne çıkartıp
büyütmek, kavga etmek, dedikodu, gıybet ve suizanlara girmek... Evet, bütün
bunların hepsi birer kâfir sıfatıdır. Ve bunca kâfir sıfatını üzerinde taşıyan bir
insanın ve böylesi insanları bünyesinde barındıran bir müessesenin muvaffak
olması kat’iyen düşünülemez.

Ne kadar arzu ederdim, 24 saat hizmet uğrunda ölesiye çalışan; çalışıp
muvaffak olan bir arkadaşın, “Allah bana şunları, şunları yaptırdı. Fakat ben,
bu işlerin benden olduğunun bilinmesini istemiyorum. Keşke başka bir arkadaşı
vitrine koysanız, ben yine aynı şekilde perde arkasında ölesiye çalışsam;
çalışsam ama, tembel oturan miskin bir insan gibi görünsem.” demesini. Evet,
yıllardan beri günümüz insanından benim beklediğim hep bu oldu. Heyhât!



Bunu bulduğumu söylemede biraz zorlanacağım.
Ne yapacağız o zaman? Gelin mukaddes tanıdığımız değerler üzerine yemin

edelim. Dinimiz üzerine.. çoluk çocuğumuz üzerine.. ailelerimiz üzerine yemin
edelim.. Rabbimiz’e en yakın olduğumuz dakikalarda.. gecenin sessizliğinde:
“Eğer iftiraka sebebiyet verecek davranışlarda bulunursak, hazımsız
davranırsak, gıybet yaparsak, suizanna düşersek; çoluk çocuğumuz, mal ve
menalimiz şöyle olsun-böyle olsun!..” diyelim ve söz verelim birbirimize.. el
sıkışalım ve kenetlenelim birbirimizle.. ücret esnasında Ali Bey, Veli Bey
diyerek kendimizi kenara çekelim ama insanlığa hizmet adına gelen tekliflere
de “Başüstüne!” deyip hemen o işi yapmaya koyulalım. O zaman, işte bu ruhun
karşısında ne kâfirin gücü ne şeytanın plânı ne ifritlerin dehası ne de nefsin
vesvese ve desiselerinin tesirinin kalmadığını göreceğiz.. ve işlerin âhenk
içinde yürüdüğünü müşâhede edip, aşk u şevkle yeniden kanatlanacağız.

Aslında bugünkü olumsuzluklar devam ettiği müddetçe, bir yere varmak
imkânsızdır. Evet, birbiriyle münasebetlerinde düz bir mü’min olmak pâyesine
bile eremeyen insanlarla nereye varılır ki? Böyleleri –korkarım– Cennet’i bile
kaybederler...

Son sözüm ve duam: Allah kalblerimizi telif buyursun.. îsâr hasletiyle
ruhlarımızı coştursun.. bizi kâmil mü’minler seviyesine çıkartsın.. ve Hazreti
Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakikî ümmet olma şerefiyle
serfiraz kılsın!

Yol Azığımız
Yeryüzünde İslâm’ın yücelmesi ve yükselmesi, onu temsil edenlerin

istikamet üzere yaşamaları ile mümkündür. Onlar ister bu yolla vilâyet
makamına ulaşmayı, ister insanları insanlığın semasına yükseltmeyi, ister bu
milleti, devletler muvazenesinde muvazene unsuru olabilecek bir konuma
getirmeyi düşünsünler, mutlaka istikamet üzere olmaya fevkalâde özen
göstermelidirler. Bu aynı zamanda hedefe varmanın da önemli bir vesilesidir.

İstikameti yakalayabilmenin belki de yegâne yolu, Allah ile irtibattır. Evet,
bizim güç kaynağımız, Allah ve O’na olan yakınlığımızdır. Onun için bu
hususun hayatımızın hiçbir anında ihmal edilmemesi ve kat’iyen hatırdan
çıkarılmaması gerekir.

Ayrıca, her gün gönüllerin kendisine daha derin bir muhabbet ve teveccüh



gösterdiği böylesine güzel hizmet anlayışları içine, her zaman hubb-u câh,
şöhret arzusu vb. başka başka mülâhazalarla girmek isteyenler olacaktır; bu yol
takip edildiği sürece bunlar hasbîlik ve adanmışlık ruhu üzerine kurulu böyle
bir hizmet telâkkisi içine girme imkân ve fırsatını bulamayacaklardır. Meselâ
siz, ibadet ü taatinizde çok derin olsanız, namazlarınızı uzunca kılsanız, nafile
oruçları hiç kaçırmasanız, zannediyorum farklı mülâhazalarla içinize giren
insanlar, aranızda uzun zaman barınamayacak, ilk fırsatta sizden
ayrılacaklardır. Böylece bir taraftan Allah’la irtibat sağlanırken, öte taraftan da
bünye gayet iyi korunmuş olacaktır.

Bakınız, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Hazreti Âişe
Validemiz’in beyanına göre ayaklarının altı şişinceye kadar ibadette
bulunuyordu. Bir gün, “Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladı.
Neden bu kadar kendini ibadet yolunda zorluyorsun?” sorusuna, O, “Bu lütfu
bana bahşeden Allah’a karşı çok şükreden bir kul olmayayım mı?”2

karşılığını vermişti. Bûsîrî de buradan hareketle “Ben o Nebiler Sultanı’nın
sünnetine muhalefet ettim; zira O, ayaklarının altı şişinceye kadar geceleri hep
ibadet ü taatle ihya ederdi.”3 der.

Şimdi sizler istikameti bir kredi kartı gibi kullanarak, bu ülkede ferdî, ailevî
ve millî birçok hizmetlerin gerçekleşmesinde öncü rol oynadınız. Daha doğrusu
Allah bunları size lütfetti. Öyleyse bu nimetlere karşı, Allah Resûlü gibi
şükretmesini de bilmelisiniz!

Öte yandan, istikameti koruyamama, çeşitli falso ve fiyaskoların yaşanmasına
sebebiyet vermekte. Böyle bir şeyin hesabını ise Allah mutlaka ahirette
soracaktır. Çünkü çok geniş bir kitleyi alâkadar eden, hatta bu milletin kaderini
ilgilendiren ve bu yönüyle de âmme hakkı içinde mütalâa edilebilecek olan bir
kısım hakların çiğnenmesi kaçınılmaz olacaktır. Onun için A’dan Z’ye insanlığa
hizmet davasına gönül verenler, bu hususa mutlaka çok dikkat etmek
zorundadır. Ve bu mefkûreye zarar verebilecek en küçük şeylerden bile
yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçınmalıdırlar.

Genç Nesil
Büyük dava insanlarının, pek çok nesir ve şiirlerini “Genç Nesil” ve “Genç

Adam” üzerine örgülediklerini görürüz. Bunun değişik sebepleri vardır. “Genç
insanı olmayan bir davanın ayakta durması mümkün değildir.” Hazreti Ömer’e



isnat edilen bir sözdür ve bu bence çok önemlidir. Bundan dolayıdır ki, pek çok
büyük, rüyalarını görüp hayallerinde tüllendirdikleri geleceği, hep gençlik
malzemesi ile örgülemeyi düşlemişlerdir.

Evet, İslâm davasını temsil eden insanların yanında, daima gençlik adına
birileri bulunmuştur, Meselâ, Hazreti Musa yanında Yuşa, Ashab-ı Kehf
yanında Yemliha, Hazreti Mesih’in yanında ismini bilemediğimiz biri.. ve tabiî
Efendimiz’in yanında da Hazreti Ali (radıyallâhu anh). İşte bütün bunlar
fütüvvetin temsilcileridirler. Peygamberlerde böyle olduğu gibi, Yakın Çağ
tarihi itibarıyla da böyledir. Meselâ, ilk dönem itibarıyla Sokrates’in etrafında
gençler vardır. Asrımızda Bediüzzaman’ın etrafında hâlelenen insanlar da
gençlerdendir. Hulusi Efendi, Hüsrev Efendi, Hafız Tevfik Efendi… ve daha
niceleri onunla tanıştıklarında 25-30 yaşlarında birer gençtirler. Bir ikinci
dönem itibarıyla, Bayram Abi, Sungur Abi, Abdullah Yeğinler de kendi
dönemlerinin gençleridirler. Ve bu dava, onların omuzlarında temsil edilip
bugünlere gelip ulaşmıştır.

Tevfik Fikret, Necip Fazıl, Mehmed Âkif… gibi şairler, bu mevzuda
“Şebab” ve “Gençlik” türküleriyle hayallerini süsleyip onu, hep rüyalarının
Heraklit’i olarak görmüşlerdir.

Bütün bunlar gösteriyor ki, hemen her dava insanı, bütün sa’y ve gayretini,
istikbal vaad eden böyle bir gençlik yetiştirmeye harcayıp, onu âdeta
hülyalarının yorumcusu olarak görmüştür.

Kendi Üslûbumuz
Herkes, kendi davranışları, kendi sözleri, kendi tavırları ile kendi karakterini

sergiler. Bu açıdan biz, bizi seven-sevmeyen herkese kendimiz gibi davranmak
zorundayız. Meselâ, çoğu zaman ben, bize küfreden insanlara bile, “bey”,
“efendi” tabirlerini kullanarak hitap etmişimdir. Bu, bizim üslûbumuzdur.
Bizler üslûbumuzdan taviz vererek, bulunduğumuz konumdan aşağıya inemeyiz.
Unutmayalım ki “Gelen konar, göçen gider.” fakat, biz üslûp ve duygularımızla
kalır ve müessiriyetimizi de devam ettiririz.

Ayrıca ben, bu türlü davranışlarımızın düşmanlık yapanlarda, “Bu adamlar
böyle yapmakla, duygu ve düşünce açısından mâşerî vicdanda mâkes
buluyorlar. Biz ise, huşunetle davrandığımız müddetçe haksız kabul
ediliyoruz.” düşüncesini uyaracağını ve tavırlarını değiştirebileceğini tahmin



ediyorum.
İsterseniz bu duruma, gücümüzün yetmediği konularda iftira ve tezvire

kilitlenmiş tâli’sizleri teknik nakavt etme nazarıyla bakabilirsiniz.
Fakat beşeriyet icabı, iftira ve tazyiklere belli noktaya kadar sabredip,

tahammülün kalmadığı yerde, Allah’a yönelip O’na havale etmek de
düşünülebilir. Bu bir bakıma, gizli bir deşarj ve vücudun zehirli şeyleri dışarı
atması sayılabilir.

Buna delil olarak Kur’ân-ı Kerim’deki bir kısım sert gibi görünen ifadeleri
gösterebiliriz. Yalnız, her zaman olduğu gibi burada da ifrat ve tefritlere
düşmemek gerekir. Zira bu ifadeler, ister Yahudi, ister Hristiyan, isterse
müşrikler için olsun, uç noktayı temsil edenleredir. Üstad bu ince espriyi bir
yerde yakalayarak: “Siz, Yahudiyi Yahudiliğinde, Hristiyanı Hristiyanlığında
dost edinmeyin.”4 der. Aksi hâlde hususî ahvâlde, hususî şahısların
hayatlarında bir kısım hususiyetlere râci olan ahkâmı, umumî mânâda
algılamak, onu şiddet ve hiddet kitabı olarak kabul etmek olur ki, bu da
Kur’ân’ın ruhuna muhaliftir. Hâsılı biz kendi üslûbumuzdan asla fedakârlıkta
bulunmamalıyız.

Uyum Üzerine
Ancak kolektif şuurla altından kalkılabilecek işlerde her bir ferdin bir uyum

kahramanı olması gerektiğine inanıyorum.
Evet, her bir fert, kobralarla anlaşabilecek kadar engin sineli ve onları

idareye kararlı olmalıdır. Zaten en iyi arkadaş, en kötü insanlarla iyi
geçinendir. Sadece iyi insanlarla iyi geçinmek, iyi insanların şiarı değildir.
Bence iyi insan, en kötü insanlarla dahi iyi geçinebilen, atmosferin şihapları
bağrında erittiği gibi, huysuzlukları, geçimsizlikleri… sadrında, sinesinde
eritebilen ve şeytanla dahi –o kadar küfür ve dalâletine rağmen– bir diyaloğu
olabilen insandır.

Fakat bütün gayretlere rağmen, uyum adına ortaya konan performans yeterli
olmuyorsa, hâdisenin ânında, problemi çözeceğine inanılan birisine intikal
ettirilmesi gereklidir. Ama bu mevzuda hiç mi hiç dedikoduya ve gıybete
girilmemelidir.

Kendimizi Anlatma



İster fert isterse külliyen, başkalarının bizim hakkımızda suizanda
bulunmalarının doğru olmadığı muhakkak. Bunun dinî tabirle ifadesi “haram”.
Ancak bizim de, onların hakkımızda suizanda bulunmalarına sebebiyet
verebilecek davranışlar veya bulanık tavırlar içinde bulunmamız birer saik
sayılabilir. Ben öteden beri hep bu endişeyi taşımışımdır. Yani acaba bizler,
kendimizi anlatma ve tanıtma adına bize düşeni yapabildik mi? Şayet yapamadı
isek ve hâlen yapamıyorsak başkalarına günah işletiyoruz demektir.

Sahip olduğumuz düşünce ve misyon itibarıyla bize olabildiğine yabancı
olan insanların, meselâ bazı gazete yazarlarının –isimleri önemli değil– bizi
anlamaları zannediyorum zor olacaktır. Evet, her şeye rağmen bizler, yine de
söz ve davranışlarımızla kendimizi anlatmak zorundayız. Ta ki başkalarını
günaha sevk etmiş olmayalım.

Övgüde Ölçü ve Bazı Düşünceler
Basında lehimizde ve aleyhimizde çok yazılar çıktı. Bazıları takdirlerini

gazete beyanları ile iletirken, bazıları da kin ve nefretlerini konuşturdu veya
endişelerini dile getirdiler. Bu arada bazı dost ve arkadaşlar da şahsen benim
kendilerinden beklemediğim bir üslûp ile yapılan işleri ve o işleri yapanları
değerlendirmelere tâbi tuttular.

Evet, bazı dostlar Allah’ın izniyle gerçekleştirilen bu gönüllüler hareketini
takdir ve tebcilde öyle ifadeler kullandılar ki, bundan bazı düşüncelerin
bulandığını söyleyebilirim. Meselâ, bütün bu olup bitenleri bazı şahıslara mâl
ederek sanki bu ülkede yapılan faaliyetlerin hepsini biz yapıyormuşuz, biz
düşünüyormuşuz gibi bir havaya girdiler. İşte bu işlerin arkasındaki “devâsâ
kametler” demeye başladılar. Bence bunlar kat’iyen doğru değildir. Çünkü her
şeyden evvel bizleri bu işte cebr-i lütfî olarak istihdam eden Hazreti Allah’tır
(celle celâluhu). Eğer biz, biz olarak iradelerimizle bu işin içine girseydik, –
zannediyorum– muhtemel sıkıntıları nazara alarak daha baştan kaçacak delik
arayacaktık.

Evet, dün bu ülkede Allah (celle celâluhu) Bediüzzaman’ı, Süleyman Efendi
Hazretleri’ni, Es’ad Efendi, Sami Efendi ve emsali şahısları istihdam ettiği
gibi, şimdilerde de başkalarını istihdam ediyor. İstihdam edilenler Allah’a ne
kadar şükretseler azdır.

Saniyen; yapılan işlerin bütününü bazı kimselere mâl etmekle, bu eğitim



hareketi içinde bulunan ve bu irfan meşalesi içinde yerini alıp aşkla-şevkle bir
yay gibi gerilmiş bulunan, tepeden tırnağa insanlığa hizmet ruh ve mânâsına
kilitli, hayat programını ona göre ayarlamış yüzlerce-binlerce arkadaşı
görmezlikten gelmiş oluruz ki, bunun da tam bir nankörlük olmasa da körlük
olduğunda şüphe yoktur.

Salisen; bu düşünce aynı zamanda bizden önce yaptıkları hizmetlerle efkârı
yumuşatan ve zemini, bizim hizmet yapabileceğimiz hâle getiren nice kahraman,
nice fedakâr ve nice diğergam insanları da görmezlikten gelmek demektir.
Hâlbuki bizden önceki nesillerin hizmetlerinin, bizim hizmetlerin bu seviyeye
gelmesindeki yeri kat’iyen inkâr edilmemelidir. Onun için ben yıllardır bu
düşünceleri ifade edenlere “Estağfirullah, siz havayı yumuşattınız, insanları bu
çizginin kenarına kadar getirdiniz ve artık onlara tek bir adım attırmak
yetecekti.. işte bence yapılan da odur. Şimdi, Rabbimiz’in lütfettiği ‘ile’l-
merkez’ bir gayretle sizin hazırladığınız şehrahta bu insanlar, kendilerini
birdenbire buluverdiler.” demişimdir. Ve bu sözler kat’iyen idare-i kelâm da
değil, bir hakikatin ifadesinden ibarettir.

Rabian; yolların ayrımında her şey olabilecekken, Rabbin lütfuyla bir
topluluğun sağında, solunda yer almış veya önünde olma imtihanını paylaşan
insan veya insanlara, tarih boyunca –büyük büyük veliler dahil– çoklarına
nasip olmayan böyle çaplı bir hizmeti yüklemek, evet, o şahıslara karşı
zulümdür. O hâlde bizler de değişik değerlendirmelerde bulunurken, o
şahıslara götürebileceklerinin çok çok üstünde yük yüklemekten sakınmalıyız.

Hulâsa, hangi meselede olursa olsun, düşüncelerimizi, ifadelerimizi İslâm’ın
temel esasları içinde yoğurmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde farkında
olmadan övgü televvünlü kınamalar içine girebiliriz.

Tevhid Ufkuna Ulaşabilmek İçin...
Günümüzde Müslümanlar, hem “tevhidi kazanma” adına pek çok

avantajların, hem de “kayma noktaları”nın bulunduğu kaygan bir zeminde
hizmetlerini sürdürme durumundalar. Bu dönem, diğer dönemlerde olduğundan
fazla “mağrem” ile “mağnem”in atbaşı olduğu bir dönem. İlim ve irfan
hizmetleri adına ortaya konan sa’y u gayretler neticesinde meydana gelen
duruma baktığımızda görülen o ki, bu işler, ne fertlerin ne de cemaatlerin işi
olabilir.!



Evet, bütün işlerin arkasında hakikî müessir ve müsebbibü’l-esbab olan
Cenâb-ı Hak vardır. O, hem fertleri hem de cemaatleri bu yolda istihdam
etmektedir. Ne var ki bazen, Allah’ın planladığı işlerin tahakkukunda sadece
sebeplerden bir sebep sayılan insanlar gaflete düşerek kendilerini fâil gibi
görüp, “Biz yaptık, biz ettik.” diyebilirler. İşte bu nokta, insan için bir kayma
noktasıdır. Hâlbuki kendisini İslâmî hizmetlere adamış hak yolcusu, yaptığı
işlerin hepsini Allah’tan bilmeli ve O’na olan hamdini dile getirme adına da
her zaman dolu dolu “Her şey Senden Allahım. Sen Ganîsin, Rabbim Sana
döndüm yüzüm.” diyerek Hakk’a yürümelidir.. yürümelidir ki böyle bir insan
için sarp yollar dümdüz, düzlükler de pürüzsüz olur. Ayrıca tevhid ufkunu
yakalamaya çalışan bir insan için haddini bilmenin ifadesi sayılan bu sözler,
aynı zamanda gerçek bir arınma vesilesi de olabilir.

Ben inanıyorum ki, zulmet üstüne zulmetlerin yaşandığı şu içinde
bulunduğumuz asırda, hem Türkiye hem de dünyanın sair yerlerinde aydınlıklar
dönemi mutlaka yaşanacaktır. Bu dönemde, “Tan yeri süvarileri”nin elmas
kalemleri, Mesih nefesleri, alın terleriyle elde edilecek her şey, Allah’tan
bilinecek ve nefse pay çıkarma gibi firavunâne işlerden hep Allah’a
sığınılacaktır. Bu mevzuda çocuklar önemli bir örnek teşkil eder. Öyle ki birisi,
bir çocuğu korkuttuğu ve onun üzerine gittiği zaman o da hemen kendini bir
yakınının kucağına atar ve emniyete kavuşmanın verdiği hazla âdeta itminan
soluklar.

İşte bu ölçüde kul da kendini Allah’a salmalıdır ki, kendisine Allah’ın zahîr
olduğu bir insan, bütün zehirleri panzehir yapabilir. Dolayısıyla tevhidi
yakalamaya çalışan her insanın, her şeyde kendisini Allah’ın büyüklüğüne
ulaştıracak hakikatleri araştırması ve O’na götürecek tünelleri bulması gerekir.
Kaldı ki insan, her gün yirmi dört saatte, yirmi dört defa tevhid yolunda ayrı
ayrı tüneller bulsa ve yaptığı her yeni işteki orijinalitenin müşâhedeleriyle
dolup taşsa bile, bunu yeterli bulmamalıdır. Çünkü insan, duygu, düşünce,
davranış ve sûrî hedefler itibarıyla her an mevzi değiştirmektedir. Zaten اوُدِّدَج

ّللا ُهٰ َّال  إِ َهِٰلإ  َِالب  ْمَُكناـَم  ِيإ  “İmanınızı ‘Lâ ilâhe illallah’ ile yenileyiniz.”5

sözü, sadece kelime-i tevhid ve kelime-i şehadeti söyleyerek iman yenilenmesi
mânâsına hamledilmemelidir.

İmanın yenilenmesi için “âyât-ı tekvîniye”nin kanunları hallaç edilmeli ve bu



yolda nihaî hedefe ulaşabilmek için sürekli tüneller aranmalı ve yollara
köprüler kurulmalıdır. Evet, kendini bu yola adamış her insan, ibadet ü taatiyle
ayrı; evrâd u ezkârıyla ayrı; his ve hülyalarıyla ayrı; mütalâa ve
müşâhedeleriyle ayrı vesileler aramalıdır. Müşâhede, sergi ve meşherde;
mütalâa ise kitapta olur. Kâinat ise bu iki şeyi ile büyük bir meşher ve kitaptır.

Evet, O’nun bize verdiği her şeyi gerçek değerine ulaştırmak, verilen bu
nimetleri yine O’nun yolunda kullanmaya bağlıdır. Çünkü dünyadaki fâni ve
çürüyüp kokuşmaya müsait mal, O’nun yolunda infak edilince bekâya mazhar
olacağı gibi, cisim itibarıyla yokluğa mahkûm olan insan da, Bâkî-i Hakikî’nin
yolunda olabildiği ölçüde fâni âlemin dar kalıplarından sıyrılıp ebediyete
namzet olabilir.

İslâm ve Biz
Kâinatın mayası muhabbettir. Huşunet ve hırçınlıkla bir yere varılamayacağı

ve varılmadığı ortadadır. Sevgi, saygı ve muhabbetle kime ait olursa olsun,
kapıların tokmağına dokunulduğunda, diyalog yollarının açıldığı ve İslâm’ı en
güzel şekilde anlatma imkânının doğduğu izahtan vârestedir.

Ayrıca, başkalarını hep hatalı görmek, onları çeşitli bahanelerle sürekli
karalamak, nefsimiz adına bir teselli vesilesi sayılsa da bunun İslâmî esaslarla
taban tabana çatıştığı da muhakkaktır. Bu durum İslâmî anlayışın değil, kendi
kafamızda şekillendirdiğimiz düşüncelerimizin ürünüdür. Yani vaz’-ı ilâhî
değil, bir vaz’-ı beşerîdir. Bunun dünya ve ukbâ adına ne bize ne de insanlığa
bir şey kazandırmayacağı da açıktır.

Bize düşen bu dini, onun evrensel özelliklerini nazara alarak, evrensel
buudlar içinde tebliğ ve temsil edebilmektir.

İlklerle Beraberlik
Günümüzde Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve O’nun şanlı ashabının

açtığı yolda ilerleyerek, maddî ve mânevî buudlarıyla irşad ve tebliğ yolunda
koşturanlar, bana öyle geliyor ki, ruhen hep o ilklerle beraberler. Yani inançta,
amelde, duyguda ve düşüncede onlarla birleşebildikleri ölçüde, sahabe-i
kiramın ruhanî maiyyet ve teyidatı altındadırlar. Meselâ, onlar binlerce insanın
şehadetiyle bin bir türlü maddî-mânevî sıkıntılara göğüs gererek, dur durak
bilmeden bu yolda koşuyorlar.



Öyleyse onlar, Bedir’e, Uhud’a, Huneyn’e iştirak edenlerle aynı çizgide
birleşiyorlar demektir. Bu ise, –inanın bana– Hazreti Hamza’nın, Şüheda-yı
Uhud’un ruhaniyatı onlarla birliktedir anlamını taşır. Yanlış anlaşılmasın, bu,
onlar bizim bulunduğumuz buudda ve bizim anladığımız mânâda bu faaliyetlere
iştirak ediyorlar demek değildir. Belki bu, onlar kendi bulundukları buudların
şartlarına ve Allah’ın vermiş olduğu izne göre, asırlar sonra da olsa, aynı
düşüncenin hizmet gönüllüleri ile bir ve beraberdir mânâsına gelir.

Akıl - Mantık - His Beraberliği
Üstad Hazretleri’nin Mesnevî’de ifade ettikleri gibi, insan nebatiyet,

hayvaniyet ve insaniyet mertebelerinde gezinip duran bir varlıktır.6 Bu insan
fıtratının tabiî bir hususiyetidir. İnsanın bunu aşabilmesi ve sürekli en zirve
mertebede karardîde olabilmesi oldukça zordur. Evet, insan her zaman tabiatını
meydana getiren unsurların hususiyetlerini hisseder ve bu unsurlar onun
davranışlarına mutlak mânâda tesir eder. Öyle ki mahiyetinde turab ağır
basanlar turabî, hava ağır basanlar havaî, ziya ve su ağır basanlar da ziyaî ve
maî olurlar. Yani toprağın, havanın, ışık ve suyun hususiyetlerini hisseder ve
ettirirler.

Bizim tabiatımız muhtelit. Onun için de bizde potansiyel olarak her şey ama
her şey vardır. Şehvetten hiddete, abdiyetten ubûdiyete kadar.. şayet bunlar,
terbiye-i Ahmediye metotları ile terbiye edilebilirse, insanın kemalâtına medar
olabilirler. Evet, işte o zaman ateş aynı nur, hava aynı ziya olabilir ve bunlar
insanı kemalâta taşıyarak insan-ı kâmil yapabilirler.

Ne var ki, bazen de bu unsurlar, kendi hususiyetleri ile ortaya çıkabilirler.
Bu durum bizi kat’iyen ye’se ve ümitsizliğe atmamalı. Zira bu “ilelebet” böyle
devam etmez. İnsan, iradesi ile bu zorlu akabeyi de aşabilir.

Kâmil insanlarda hissiyat, kalb, akıl, mantık hep aynı ölçü ve aynı çizgi
üzerinde birleşir. Yalnız bunların arasındaki bu ittihadın hakikî mânâda olup
olmadığını çok iyi bilemeyeceğim. Evet, hissin kalb, kalbin akıl ve aklın mantık
ile hep uyum içinde olduğunu görmek istiyorsanız kâmil insanlara bakmanız
kâfidir. Hatta vicdanî tecrübelerle sabittir ki, böyleleri his tufanıyla yaşasa ve
hisleri çağlayanlar gibi aksa, yine de akıl, mantık ve kalb dengesini
koruyabilirler. Burada nefsin olumsuz müdahaleleri, şeytanın iğvası, şer
güçlerin vesveseleri hep marjinal kuvvetler olarak kalır ve büyük ölçüde



mağlûbiyet yaşarlar.

Medya ve Tarafsızlık İlkesi
Medyanın tarafsızlık ilkesine bağlı olarak yayın yapabilmesi bana şu anda

çok zor gibi geliyor. Türkiye’de en çok satan birkaç gazetenin, zaman zaman bir
araya gelip bir çerçeve anlaşması yapmaları, ardından da hemen bu anlaşmayı
tek taraflı bozmaları, bu endişemi teyit ediyor mahiyette görünüyor.

Tarafsızlık ilkesini benimseyebilme ve bunu yayınlara yansıtma önce
şahsiyetli bir düşünce, sonra sağlam bir kültür, sorumluluk duygusu ve millî
menfaatleri her şeyin üstünde tutabilecek bir anlayış ve inanç ister. Sizlere bu
konuda çok acı, acı olduğu kadar da gerçek bir hususu arz etmek istiyorum:

Tarafsızlık ilkesine bağlı olarak yayın yapmada bazen, aynı terbiyeyi almak
bile yetmeyebilir; nitekim yetmiyor da. Hâlbuki, İslâmî anlayış ve inanç içinde,
“Allah her şeyimize nigehbân” ve “yaptığımız her şeyin hesabını inceden
inceye Rabbimiz’e vereceğiz...” gibi esaslar bizim için vazgeçilmeyen
dinamiklerden.. ve tabiî Müslüman, hayatını bu esaslara göre düzenlemek
zorunda. Ama bütün bunlara rağmen bakıyorsun ki, bir kardeşimiz veya bir
grup, aynı kulvarda hizmet etmiyor diye bir başka cemaati karalayabiliyor,
yerebiliyor.. ve hatta yerin dibine batırabiliyor. Demek ki bir yerde aynı
kaynaktan beslenmek, aynı kıbleye teveccüh etmek bile yetmeyebiliyor.

Evet, bu mesele, olduğundan da fazla tahşidat ister. Nefsimize, hislerimize,
beklentilerimize rağmen Kur’ân’ın öngördüğü, Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) emrettiği çizgide hayat sürdürmek ister ki, Âkif’in dediği
hakikî kahramanlık da işte budur:

“ Şehâmet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır;
Hakikî Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır.”

Burada kastedilen hakikî Müslümanlık, muamelede, helâl ve haramda
gösterilen Müslümanlıktır. Hep iyilik yapmak, hatta kötülüklere bile iyilikle
karşılık vermek.. başına ne gelirse gelsin “of” bile dememek ve gıybetlere
girmemek. İşte bence hakikî kahramanlık budur! Evet, bana göre kâmil insan,
kendini affetmeye alıştıran insandır. “Falan babanı öldürmüş!” dediklerinde;
“Affettim gitti, babam benim bu tavrıma nasıl bakar bilemeyeceğim ama ben
bana ait yanıyla affediyor, Allah’a ait yanını da Allah’a havale ediyorum.”
diyebiliyorsak, kâmil insan seviyesini yakalamışız demektir.



Biz aslında burada medyanın tarafsızlık ilkesini sağlayıp-
sağlayamayacağından bahsediyorduk, söz başka mecralara kaydı. Şahsiyeti tam
gelişmiş, düşünceleri oturaklaşmış, sağlam bir kültür altyapısı ile donanmış,
dünya üzerinde oynanan oyunları bilen ve ülke çıkarlarını her şeyin üstünde
tutacak kadar vatanperver ve vatansever insanların varlığı ölçüsünde,
zannediyorum medya da tarafsız olabilecektir.

Dostların Cefâsı
Ben şahsen dosttan, kardeşten, taraftardan gelip bana toslayan hâdiseleri

bütünüyle unutmak istiyor ve bunu gerçekleştirme gayreti, çabası içinde
bulunuyorum. Fakat bazen oluyor ki, yeni oluşan ve gelip hassasiyet duvarlarına
çarpan bir hâdise, 25 yıldan beri olan ve hep unuttuğum, unutmaya çalıştığım
hâdiseleri bir kere daha hatırlatıyor. Tekrar unutmaya, tekrar affetmeye
çabalıyorum. Zannediyorum işin en zor kısmı da işte burası. Tekrar unutmak ve
tekrar affetmek. Hâlbuki dua dua Rabbim’e ne kadar yalvarmışımdır “Unuttur
bana bu olayları Allahım.” diye. Ama demek ki, bir hikmete binaen, belki her
unutma ve affetme gayreti, yeni baştan sevap kazanmamıza vesile olduğu için
tam unutturulmuyor. Ben başımdan geçen şeylerin dedikodusunu yazsam
Meydan Larousse kadar bir ansiklopedi meydana gelir. Fakat bence bunların
hiçbir yararı yok. Gıybet kitabı yazmanın kimseye bir şey kazandıracağını
zannetmiyorum. Hatta bazen îmalı yollarla ve isim tasrih etmeden bunları
konuştuğum da olmuştur. Onlar sonra deşifre edilmiş şekliyle önüme geldiğinde
silip atmışımdır.

Tarihi Aydınlatmak İçin...
Bence hâdiseleri, şahıslardan tecrit ederek anlatmalı. Kaldı ki tarihî

hâdiseler ayniyet çizgisinde cereyan etmez; öyle olunca da, bu hâdiselerden
ders değil ibret alınır. Tarihî hâdiseler misliyet çizgisinde cereyan eder. Bu
açıdan da şahıslardan tecrit edilerek kaleme alınmış hatıralar yeterli sayılır ve
ibret alınabilir.

İnsanoğlu Âdem’in çocuğu olduğu kadar Hâbil’in, onun olduğu kadar
Kâbil’in, Hud’un, Salih’in, Âd’ın ve Semud’un da çocuğudur. Beşerî bir realite
olarak bunu kabullenmek çok önemlidir. İnsanoğlunu bu konumu içinde
kabullendikten, hatta insanlarla münasebet tecrübelerini de işin içine kattıktan



sonra, onunla ikili ilişkiler içine girebilirsin.. girebilir ve dersin ki bunun –
affedersiniz– bir yakışıksız yanı var ve bana tekme sallayabilir, ben de böyle
bir şeye maruz kalmamaya dikkat etmeliyim. Aynı zamanda onun bir melek yanı
da var, o hâlde onunla yüz yüze münasebetler içinde de bulunabilirim.

Böyle olunca, insan insanlardan gelebilecek her türlü menfi ve müspet
davranışa hazır olur. Kur’ân’ın 7 َظْیَغ ْ لا َنیِمِظاـَكْلاَو   sözüyle ifade ettiği
kinini, nefretini, gayzını yutan bir sine ile onları karşılar ve tıpkı bir atmosfer
gibi, dünyasını karartacak şeyler bile o atmosfere çarptığında, âdeta ışık
hüzmeleri hâline gelirler. Nitekim bunları hayat felsefesi hâline getiren
insanlara bu tür şeyler çarptığında o üzücü hâdiseler birer ışık hâleleri hâline
gelir ve onlara şehrayinler, cümbüşler, fener alayları, donanma geceleri
yaşatır.

Bunları söylemek kolay, fakat gerçekleştirebilmek zorlardan zor olsa gerek.
– Müspet hareket dediğiniz bu mu?
Hayır. O biraz daha farklı. Müspet hareket, bazı kesimlerin yaptığı gibi

dayatma, karşı koyma, açıktan açığa mücadele etme değil, karşı tarafı hiç
rahatsız etmeden; rahatsız edip dünyayı yaşanmaz ve hak adına mücadele
verilmez hâle getirmeden din-i mübin-i İslâm uğrunda çalışmak, çabalamak
demektir. Aksine herkesi rahatsız eden ve ayaklandıran bir hareket çoklarının
başını ağrıtır.

Benim yukarıda arz etmeye çalıştığım husus, biraz da bu yumuşak ve
müdebbir insanlarla alâkalı. Şöyle arz edeyim; ben yaklaşık 20 yaşımdan beri
bir kısım insanlardan sürekli çekiyorum. Takipler, mahkemeler, hapishaneler,
sinip-görünmemeler... vs. Bu süre içinde bunlardan dolayı ağladığımı hiç
hatırlamıyorum; ama bazı dostlardan ve iyilik ettiğimiz kimselerin
muamelelerinden dolayı çok ağladım. Hatta onlardan ağladığım kadar, Allah
rızası için ağlayabilseydim, zannediyorum o gözyaşları milletin Cennet’e
gitmesine bile yeterdi.

Her neyse, bunları unutalım. Unutmakla kalmayıp hiçbir şey olmamış gibi bir
tavır ve davranış içinde olalım. Eski hatıraları çağrıştıracak hâdiseler zuhur
ettiğinde, bir kere daha “Yâ Sabûr!” diyerek, bir “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ
billâh.”8 çekip, Rabb-i Rahimimiz’e ilticada bulunalım.



Şikâyet - 1
Cenâb-ı Hakk’ın bizlere ihsan buyurduğu bunca lütuflar karşısında birlik ve

beraberlik içinde bulunmamız şarttır ve elzemdir. Kaldı ki bizim birlik ve
beraberliğimiz Allah’ın yeni yeni lütuf ve ihsanlarına sebep olacaktır. Ama ben
görüyorum ki bazı arkadaşlarımız birbirleriyle geçinemiyor, uyum içinde
hareket edemiyor, suizanlara, gıybetlere, şikâyetlere giriyor. Bu hususta
sırasıyla bazı ölçüler vermek istiyorum:

1.Başta da beyan ettiğim gibi, her şeye rağmen “Hakk’ın hatırı âlîdir.”9

deyip, dirlik ve düzenimizi bozacak bu kabîl şeylerden olabildiğince kaçınmak.
Üstad Hazretleri’nin “Zamanımızda münakaşa eden, haklı dahi olsa
haksızdır.”10 veciz beyanını hayat düsturu yapmak.

2.Şikâyet mevzuu yapılacak problem hayatî ehemmiyeti olmayıp zamanla
aşılabilecek cinsten ise setretmek ve sabretmek.

3.Problemi nihâî planda çözüme kavuşturabilecek üst seviyedeki birisine
intikal ettirmek. Fakat insan, problemi o zata arz ederken tıpkı bir muhabirin
yaptığı gibi, vak’ayı rapor şeklinde anlatmalı. Hem de garazsız ve ivazsız bir
şekilde. Gereksiz yere isim tasrih etmemeli, ses tonunu, yüz işmizazlarını
değiştirmemeli, “Böyle böyle bir problem oldu. Tedavi etme adına
teşebbüslerim oldu. Fakat altından kalkamadım veya olmadı. Çünkü altında
kalıp ezileceğim vehmine kapıldım. Onun için meseleyi zat-ı âlînize getirdim.”
denmelidir.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) döneminde de birçok problem
oluyor ve mesele kendisine isim tasrih edilmeden anlatılıyordu. O da minbere
çıkıyor, problemi ve ardından çözüm yolunu söyleyerek meseleyi
hallediyordu.11

İşte biz bu tür nüanslara, tertibe, terkibe tam riayet edemediğimizden dolayı,
problemleri götürüp çözümsüzlüğe mahkûm ediyoruz. Meselâ, hiç gereği yok
iken tutup, alâkasız şahıslara meselelerimizi anlatıyoruz. Hâlbuki bu tür şeyler
yetkili, selahiyetli, nihâî bir zata ve zamanında anlatılmalıdır.

Unutmayalım bizim Kur’ân yolunda olduğuna inandığımız insanlar aleyhinde,
yarım kelimelik dahi olsa söz söylemeye hakkımız yoktur. Aksi hâlde Kur’ân’ın
haram dediği gıybeti işliyoruz demektir.



Şikâyet - 2
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Ashabımdan hiç kimse diğeri

hakkında bana söz taşımasın; zira ben sizin huzurunuza selim bir kalb ile
çıkmak istiyorum.”12 buyuruyor. Buradan hareketle, kalb-i selim ile Rabbisiyle
mülâki olmak isteyen herkes, kendisini ilgilendirmeyen mevzuları, başkaları
hakkında söylenen sözleri dinlememeye kendisini şartlandırmalıdır. Bu husus
bir dava uğrunda kader birliği yapmış arkadaşlar arasında çok daha fazla önem
arz etmektedir.

Öte yandan toplum adına yapılan hizmetlerde belli bir sorumluluk altında
bulunuyorsak, meydana gelen problemleri dinlemek ve çözmek de bizim
vazifemizdir. O açıdan bu iki şeyi birbirine karıştırmamak lâzım.

Bakın Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), kendisine isim tasrih
edilmeden söylenen problemleri, verdiği hutbeler, yaptığı konuşmalarla
halletmiştir. Meselâ, “Velâ hakkı, azat edene aittir.” 13 buyurmuş ve Hazreti
Âişe Validemiz ile Berîre’nin sahipleri arasındaki velâ problemine son
vermiştir. Huneyn Savaşı sonunda, heyecanına hâkim olamayan ensardan bazı
gençlerin ganimet taksiminde muhacirînin kayırıldığı şeklindeki düşüncelerini,
topluca ensara yapmış olduğu o enfes konuşması ile halletmiştir.14

Netice itibarıyla, bizi ilgilendirmeyen hususlarda şikâyet ve gıybet
televvünlü konuşmalara karşı kapalı ve kilitli olacak, ilgi alanımız içine giren
şeyleri de dinleyecek ve zamanında yapacağımız müdahalelerle o işleri çözüme
kavuşturacağız. Kaldı ki başka fertlere zarar verebilecek hususları –tabiî
sorumluysak– dinlememek, çözüm bulmamak bizim hakkımız değildir. Orada
mesele âmme hukuku –Allah hakkı– içine girer ve bizi aşar. Dolayısıyla bu
türlü durumlarda mutlaka meseleyi çözebilecek birisine zamanında intikal
ettirmeli veya kendimiz çözebilecek isek, ona hemen çözüm bulmaya
çalışmalıyız.

Bu meselenin bir diğer yönü; bazen birileri gelip, şahsımız hakkında
başkalarının söylediği ifadeleri aktarıyorlar. “Falan senin hakkında şöyle diyor,
böyle düşünüyor, yazıyor vs.” Şimdi hiçbirimiz dinin direği değiliz.. ölçü ve
kıstas hiç değiliz. Bu açıdan birilerinin aleyhimize olması, aleyhte düşünmesi
ve konuşması o insanların kötü olduğuna delâlet etmez. Zira bazı insanlar
vardır ki, müraidir. Size iyi görünmek için o tür davranışların içine girerler.



Bazıları da hakperesttir. Size karşı haşin, sert görünür ama doğruyu konuşur,
doğruyu anlatır.

Şimdi bizler şahsımızla alâkalı meselelerden dolayı her konuşulanı
dinlemeye kalkarsak, inanın bana gıybet çarkı dönmeye başlar. Hâlbuki gıybet
etmek haramdır. Gıybet etmeme de bir meziyettir, iman işidir, yürek işidir.
Yiğitliğin emaresidir. Onun için yanımızda gıybet edilmeye başlandığı an bu
yiğitliği göstermek zorundayız. “Dinlemiyorum böyle şeyleri, kalkın, defolun
gidin yanımdan.” demeliyiz. Bunu yapacak cesaretimiz yoksa, bari kendimiz
kalkıp gitmeli ve o şeytan meclisini terk etmeliyiz.

Bu hususta bir de konum meselesi var. Meselâ benim konumum. Bazen
oluyor ki bana intikal eden hâdiseler karşısında kendimi şikâyet bürosu şefi
gibi görüyorum. Gelen-giden belki günde 100 adam problemini anlatıyor ve
ardından “Çöz bunu!” diyor. Problemleri çözme neyse ama onların intikalinde
gıybetlere girme yok mu, işte onlar beni mahv u perişan ediyor. İmanlı
sinelerde, imanlı dillerde bu kâfir sıfatını görmeye hiç tahammül edemiyorum.

Ben sizlerden tekrar rica edeyim. Allah aşkına bu türlü davranışları
hayatımızdan silip atalım. Zira yapılan şu güzel hizmetleri –hafizanallah– yiyip-
bitirecek iftirak ve gıybet virüsünden başka bir şey bilmiyorum. Hele gıybet,
hele gıybet!. Meselâ, İslâm’a hizmet yolunda öyle insanlar tanıyorum ki, zinaya
karşı olabildiğine kapalı, yediği, içtiği, giydiği şeylerde harama kilitli,
namazları çok mükemmel, fakat gel gör ki gıybetin merkezinde. Hâlbuki gıybet
de en azından zina ölçüsünde haram. Onun için tekrar rica ediyorum birilerini
çekiştiren, her fırsatta gıybet eden insanlara karşı ortaklaşa tavır alalım.
Konuşmayalım, konuşturmayalım o insanları. Bulunduğumuz ortamları iftirak ve
gıybete nâmüsait hâle getirelim. İçtimaî hayatımızı perişan eden bu iki virüsten,
yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçalım.

Metot Farklılığı
Daha önceden çeşitli vesilelerle söyledim. Yine söylüyorum; suizan etmek

haram, suizanna vesile olmak da bir yanlışlıktır. Bu açıdan arkadaşlarımız, ehl-
i hizmet olan, iman ve Kur’ân’a hizmet davasında farklı metotları benimseyen
dostlarımızı mutlaka ziyaret etmeli, yanlış anlama ve anlaşılmalara medar
olabilecek hususları anlatarak, onlara günah işleme imkân ve fırsatı
vermemelidirler.



Zira herkes kendi mesleğinin, meşrebinin muhabbeti ile yaşayabilir..
yaşamalıdır da. Evet, herkes kendi istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda,
düşüncelerine uygun gelen yeri bulmuş ve o kulvarda hizmetine devam ediyor,
devam etmeli de. Meşrebinin muhabbeti ile yaşamalı, başka meşreplere dil
uzatmamalı. “Hasen”i bulduktan sonra “ahsen”in münakaşasını yapmamalı.
Yani Hüseyin’i bulduktan sonra Hasan’ın peşine düşmemeli. Zira Hasan da
mutlaka Hüseyin’in bulunduğu yerdedir.

Ayrıca, herkesle diyaloğa açıldığımız şu dönemde, sayılamayacak kadar çok
fasl-ı müşterekleri olan Müslümanların, meşrep farklılığından dolayı
birbirlerini çekiştirmelerini, iftirak içinde olmalarını izah etmek çok zor olsa
gerek!.

Dava Genç İnsanlar İster
Ben yıllardan beri bu davaya sahip çıkacak insanların gençlerden teşekkül

etmesi için Rabbim’e dua dua yalvardım, yakardım ve hâlen yalvarmaya devam
ediyorum. Çünkü, Hazreti Ömer’e isnat edilen bir söze göre “Genç insanı
olmayan bir davanın ayakta durması mümkün değildir.” Sakın ola ki bu
düşüncenin mefhum-u muhalifini ele alarak “İhtiyarların bu davada işi yok.”
gibi bir anlayışa kapılmayın. Ben böyle bir saygısızlığı irtikâp etmekten
Allah’a sığınırım. Fakat şu da unutulmamalıdır ki, yaşlanmış, iki büklüm olmuş
insanlarla böylesi uzun bir yola çıkılmaz. Bu dava başım, gözüm, dişim
demeyecek, evlâd ü iyâl, şan, şeref, şöhret, makam, mansıp peşinde
koşmayacak genç, dinamik insanlar ister. Gençlik heyecanını, dinamizmini
davası uğrunda kullanacak insanlar. Fakat bütün bunlar şart-ı âdidir, esbab-ı
âdidir. Yani Allah sizlere takdir buyurmuş olduğu lütuf ve ihsanları sunarken,
bu gençleri vesile olarak kullanır. Onun için hepimiz ve hepiniz Cenâb-ı
Hakk’a yönelerek davayı omuzlayacak ve sonuna kadar götürecek genç
insanları ihsan buyurmasını istemeli ve dua dua yalvarmalıyız.

Ayrıca kavlen duanın yanında duygu ve düşünce planında da bu düşünceyi
diri ve canlı tutmanın yani beklentiler içinde bulunmanın Allah katında çok
müessir bir dua olduğuna inanıyorum. Yatarken-kalkarken, yerken-içerken hatta
rüya ve hülyalarımıza varıncaya kadar “Allahım, gençler, genç dava
adamları...” diye düşünmek bence çok önemlidir.

Öte yandan; insanlık bir değişim ve dönüşüm yaşama aşamasına girdi. İşte



bütün insanlığın beklediği bu dönüşüm ve değişimi gençler gerçekleştirecektir.
Onun için şimdiye kadar çok defalar dediğimiz gibi “Genç adam, kalk bu
badirenin bahadırı ol!” diyecek ve gençlere misyonlarını hatırlatmaya devam
edeceğiz.

Evet, Üstad Hazretleri davayı sahiplenen bunca genci bir arada görmediği
hâlde, o fecrin emarelerinin göründüğünü söyler.15 Zaten fecir, fecr-i kâzip bile
olsa, o, fecr-i sâdıkın en sâdık emaresidir. İşte Bediüzzaman da o sâdık
emareyi görmüş ve onun muştusunu bizlere sunmuştur. O Büyük Çilekeş,
etrafında 20 adam olduğu dönemde “Kardeşlerim, küfrün ve ilhadın bel kemiği
kırılmıştır.”16 der. Tiflis’te medresesinin temellerini atma hülyası, Van’da
Medresetü’z-Zehra düşüncesi, “Ümitvar olunuz! Şu istikbal inkılâbâtı içinde en
yüksek ve gür sadâ İslâm’ın sadâsı olacaktır.”17 demesi ve bu çizgideki
beyanları üst üste getirilecek olduğunda, o Büyük Üstad’ın bugünleri çok
öncelerden gördüğü ve kanaviçesini sabır tığıyla ördüğü görülecektir.

Evet, nice aydınlık ruh, dinimizin îlâsı, milletimizin yücelmesi yolunda
büyük sorumluluklar altına girmişlerdir. Hazreti Ömer gibi adaletin, gücün,
istikametin remzi, Hazreti Hamza gibi şecaat ve cesaretin önderi, Hazreti
Eyyub misali sabrın kahramanı olan gençler artık şahlanmış bulunmaktadır.

İşte tam bu aşamada diyorum ki: Ey Hamzalar, Ömerler, Aliler “Lebbeyk!”
deyin, bu kutsî hamulenin altına girin. Girin bu sorumluluk altına ve zinhar
âhesterevlik etmeyin.. elinizi çabuk tutun.. önünüze çıkan altın gibi fırsatları
kaçırmayın.. değerlendirin bütün bunları.. ve kurtarın çağınızı, çağınızın
insanlarını. Çağı yakalamak diyorlar! Haydi canım, sizin hülyalarınız,
idealleriniz yanında ne değeri var ki bu düşüncenin. Siz, bırakın çağı
yakalamayı, yapacağınız hizmetlerle çağınızı aşmaya namzetsiniz. Siz bu çağın
Heraklitleri, Apollolarısınız. Estağfirullah.. düşünülen şeylerin hayata
taşınması yanında ne Heraklit’in, ne de Apollo’nun lafı olur.

Hâsılı; bu gençler topluluğunun, bu aydınlık ruhların yapacağı daha çok
şeyler var. Yeter ki Rabbim muhalif bir rüzgâr estirmesin ve bizleri hizlan,
hüsran ve haybet içinde bırakmasın. Âmin!

Spor ve Diyalog Süreci
Dünyada, iletişim ağlarının genişlemesiyle beraber, demokrasi, barış,

diyalog, hoşgörü ve müsamaha kavramlarının da yayılıp benimsendiği bir



gerçektir. Bu kavramların daha da yaygınlaşması ve bütün insanların bundan
nasiplerini almaları için, fert ve toplum olarak herkese görev düşmektedir.

Burada topluma müessir olabilecek önemli güç kaynakları ve iletişim
vasıtalarından biri de hiç şüphesiz spordur. Sporla ilgili şeyler, dünyanın bir
ucundan diğer ucuna hemen bir anda intikal edebilmektedir. Ülkemizin bekası
ve yarını adına mutlaka lüzumuna inandığımız diyalog ve müsamaha düşüncesi
diğer vasıtaların yanında bu yolla da herkese duyurulabilir.

Meselâ, futbolda sahada geçirilecek 90 dakikalık süre çok iyi
değerlendirilebilir, oyun içinde gerekli performans gösterilip, tribünlerdeki
seyircilere zevkli dakikalar yaşatılabilir ve kimsenin itiraz edemeyeceği,
insanlık çapında bir kısım faziletler rahatlıkla sahada sergilenebilir. Evet, 90
dakikanın bu şekilde değerlendirilmesi çok önemlidir. Ancak ondan daha
önemli bir husus var ki o da, eskiden olduğu gibi, yenilen ve yenen tarafların
bir araya gelmeleri, birbirleriyle sarılıp, el sıkışmaları ve etraflarına
centilmenlik yağdırmalarıdır. Onların bu şekildeki hareketleri, tribünlerdeki
insanlara da yansıyacaktır. Bu, yer yer sandalyeleri ateşe veren, birbirlerine
sövüp-sayan, zaman zaman kanlı-bıçaklı birbirine giren ve sporu bu şekilde
duygudan, düşünceden tecrit edilmiş bir meslek olarak görmek, göstermek
isteyenlere de önemli bir ders olacaktır. Taraftarlar da kavga ve döğüş yerine,
karşılıklı sevgiyle el sıkışıp, stadyumdan öyle ayrılacaklardır. Bütün bunlar
küçük görülse de, bununla kin, nefret kırılıp, hiç olmazsa belli ölçüde nötr
edilir ki dünyanın da buna çok ihtiyacı vardır.

İçte ve dışta bir kesim, belki dünyada diyalog ve beşerî münasebetlerin bu
ölçüde temsilini istemeyeceklerdir. Bunun için de temkinli davranma
mecburiyetindeyiz. Öyleyse bu iş temkinle götürülmeli ve temkin öncelikli
yaşamalıdır. Yapılan her işte içten içe derince, çok akıllı, çok sağlam olmalı ve
samimî hareket edilmelidir. Bunun bir metot olarak, meslekten mesleğe
değişeceği de hatırdan uzak tutulmamalıdır. Bir imam camide, –eğer matlubsa–
avazı çıktığı kadar bağırabilir, her şeyi açık konuşabilir, açık söyleyebilir.
Ama bir sinema ve tiyatro sanatçısı, bir fikir kitabı yazarı öyle davranamaz. O,
sunacağı mesajların, açık müdafaasını yapmak yerine, çok küçük bir mesele
hâlinde, rollerinin ya da sayfalarının arasına sıkıştırıp sunmak zorundadır.

Bunun böyle yapılmasında maslahat vardır. Yoksa o mesajların çarpıcılığı



ve tesiri kırılır, müessir olunamaz. Sporda da aynı şey geçerlidir. Meselâ atılan
bir gol sonunda, “Bunu imanımla yaptım, Allah’ın izniyle böyle oldu.” gibi
sözler, bazı insanları hezeyana, tuğyana sevk edebilir. Bunun gibi, bazılarını
rahatsız edecek hâl ve davranışlardan sakınmakta maslahat olsa gerek.

Bizler bu ilkelere ters hareket eder ve kendi ufkuna göre diyaloğa açık olan
insanlara yaklaşamazsak, dinin ruhuna aykırı hareket etmiş oluruz. Çeşitli
vesilelerle sevgisini, saygısını ifade etmek için el uzatan insanlara, aynıyla
mukabele etmezsek, –hafizanallah– sevimsiz hâle geliriz. Hatta bir kısım
sürpriz olumsuzluklara sebebiyet vermiş oluruz. Hulâsa olarak diyebiliriz ki,
spor gibi önemli bir faktörün, mutlaka çok iyi değerlendirilmesi gerekir.

Hoşgörü
Hoşgörü bizim dünyamızın yamaçlarının gülüdür, çiçeğidir. Biz onu

asırlarca hep birlikte, el ele gönül gönüle vererek temsil etmişiz. Ve inşâallah
kökünde böylesine bir hoşgörüyü barındıran bu millet ağacının, yeniden hayat
bulması sonucunda onu bir meyve hâlinde dışarıya çıkartacak ve hoşgörüyü bir
kez daha tam anlamıyla temsil edecektir. Evet, Ahmet Yesevîler, Yunus
Emreler, Mevlânalar, Hacı Bektaşlar bu düşüncenin zirvelerinde dolaşan,
bizim dünyamızın insanlarıdır.

Milletimizin hoşgörüye bu denli açık olmasında, dinî prensiplerimizin rolü
çok büyüktür. Hatta denilebilir ki hoşgörü, kaynağını dinimizden almaktadır.
Zira o, aşk, şevk, sevgi platformunda gelişir. Bu platformu çok çeşitli
denemeleri ile hazırlayan ise, dindir. Bakın Nebiler Serveri’ne (sallallâhu
aleyhi ve sellem)! O’nun bir adı “Habib”dir.18 Habib, seven ve sevilen
demektir. Bir dinin peygamberine bu ismin veya sıfatın verilmesinin altındaki
espri kavranabilse, buna verilen ehemmiyet kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

Evet, O, değil insanlara, hayvanlara bile fevkalâde hassas bir şekilde
davranmış, onlara verilen en küçük rahatsızlık karşısında ciddî olarak rencide
olmuş ve bu konuda etrafındakileri uyarmıştır.19 Hayvanlara karşı tavrı bu olan
Allah Resûlü’nün insanlara karşı davranışı bundan daha ötedir. O, namazda,
Rabbisinin huzurunda dururken, bir çocuk ağlaması işitse, o çocuğun annesinin
hafakanlarını kalbinde duyar ve namazı acele olarak kılardı.20 O’na, “Hibbu’r-
Rasûl” yani Peygamber’in sevdiği, sevgilisi unvanını alan Üsame İbn
Zeyd’in,21 bir savaşta samimî olmadığı inancıyla karşı taraftan “Lâ ilâhe



illallah” diyen birisini öldürdüğü haberi ulaştığında fevkalâde rahatsız olmuş
ve Üsame’ye defaatle “Kalbini yarıp da baktın mı?” demiştir. Öyle ki Hazreti
Üs a me , “Keşke bu zamana kadar Müslüman olmasaydım da Allah
Resûlü’nden bu itabı duymasaydım!”22 temennisinde bulunmuştur.

Yine O Nebiler Sultanı (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’yi teşrif
ettiklerinde, Medine ahalisi ile yapmış olduğu anlaşmada (Medine Vesikası)
diğer din müntesiplerine öylesine haklar tanımıştır ki, onlar günümüzde
yürürlükte olan İnsan Hakları Beyannamesi’nde, insanlara tanınan haklardan
çok çok ileridedir.23

Evet, bizim hoşgörü anlayışımıza kaynaklık eden dinimizdir veya hoşgörü,
dinimizin tabiatının gereği ve onun bir derinliğidir. Biz, o dini hayatımıza hayat
kıldığımız asırlarca, bu uzun zaman dilimlerinde o hoşgörüyü dünya çapında
temsil etmişizdir.

Yalnız tarihin bazı dilimlerinde, günümüzde de kısmen olduğu gibi, bu
espriyi kavrayamayan bazı marjinal gruplar veya bazı fertler, bu anlayışa ters
hareketlerde bulunmuş olabilir. Onları bu tür davranışlara sevk eden, düşünce
kayması olabileceği gibi, dış dünyanın etkileri de olabilir. Evet, eli kanlı, gözü
kanlı, dili kanlı, müsamaha, tolerans, hoşgörü nedir bilmeyen bazılarının
işleyegeldikleri cinayet, bombalama, yaralama, gasp, soygun vb. hâdiseleri
bütün mü’minlere mâl etmek, hatta bunu İslâm’ın temel özelliği olarak
göstermek doğru olmasa gerektir.

Netice itibarıyla, bütün olumsuz şartlara rağmen, günümüzde bize düşen şey,
hoşgörü anlayışını yeniden öncelikle içimizde yeşertmek, daha sonra da
çevremizle olan münasebetleri hep bu çizgide sürdürmektir. Zira bu milletin
yeniden dirilişi, husumet düşüncelerinin kökünün kesilmesine ve hoşgörü
anlayışının yaygınlaşmasına bağlıdır. Allah’a şükür, bu süreç Türkiye’de
başlamıştır. Başladığı gibi daima artan bir hızla devam etmesi, sonra bütün bir
dünyaya yayılması en büyük dileğimizdir. Günümüzde insanımızın her şeyden
daha çok, her zamankinden daha fazla sevgiye, saygıya, el ele tutuşmaya
ihtiyacı vardır. Geleceğin dünyası kinin, nefretin, şiddetin, kavganın, savaşın
üzerine değil, sevginin, hoşgörünün, birbirimizi kabullenmenin üzerine bina
edilecektir.



Anne - Baba Hakkı ve Hizmet
20. asırda en çok istiskal edilen, hatta hor ve hakir görülen değerlerin

başında maalesef ana ve baba gelmektedir. Bu konunun; dinî inançları, içtimaî,
iktisadî ve siyasî hayatlarına egemen olan kanunları itibarıyla Batı dünyasında
bulunmasına makul izahlar getirebiliriz ama aynı şeylerin İslâm dünyasında
olmasını izah etmek oldukça zor ve gariptir. Bir kere Kur’ân, ana-babayı
“vâlideyn” diye tesmiye ederek, ikisini bir varlık gibi göstermiş ve onların
haklarını Allah ve Resûlü’nün hakları ile aynı çizgide değerlendirmiştir.24 Ben
şahsen, unutulan veya unutturulan bu gerçeğin neslimize tekrar hatırlatılması
gerektiğine inanıyorum. Ayrıca bu konuda, eğitim ve öğretim vazifesi gören
A’dan Z’ye hemen herkese çok ciddî görevler düştüğü kanaatindeyim.

Doğrusu, günümüzün hizmet erlerinin bile bu mevzuda hataları olabiliyor.
Bazen bu hataları görüyor ve hicranla iki büklüm oluyorum. “Hizmet ediyor,
Allah rızasını kazanmaya, ahlâk-ı âliyeyi ihyaya çalışıyoruz.. ana-babamızın
haklarına tam anlamıyla riayet etmesek de olur…” gibi düşüncelerde olanları
hatta bu düşüncelerini sesli olarak ifade edenleri affetmek içimden gelmiyor.

Bir kere, İslâm için hayatî meselelerle uğraşmak, ana-babayı ihmal etmeyi
gerektirmez ki! Hele bunu bir kahramanlık emaresi olarak telâkki etmenin
affedilir yanı, tarafı yoktur. Aslında çok iyi bir zamanlama ile hizmete devam
edilirken, ana-baba ziyaret edilerek, bakımları, görümleri yapılarak onların
hakları da gözetilebilir. Bana göre hizmet deyip ana-babalarını ihmal edenler
ciddî bir aldanmışlık içinde, hatta yapmış oldukları yanlışlığın farkına
varmadıkları veya onu yanlış telâkki etmedikleri için ayrı bir haybet
yaşamaktadırlar. Ziya Gökalp’in ifadesiyle “cehalet-i mük’ap” işte buna denir.

Bazılarının ana-babaları, çocuklarının bu türlü hizmetlerde görev almasını
istemeyebilir, bunu hazmedemeyebilir ve problem çıkarabilirler. Bu konuda
ölçü, Peygamber Efendimiz’in: “Allah’a isyanın bahis mevzuu olduğu yerde,
mahlukata –kim olursa olsun– itaat edilmez.”25 hadisidir. Yani ana-baba
Allah’a ve O’nun emir ve yasaklarına muhalif bir şeyi emretmedikleri
müddetçe, onların hak ve hukukuna riayet etmekle mükellefiz.

Arkadaşların Birbirine Saygısı
Arkaşlarımız birbirlerine karşı daima saygı ile dopdolu olmalı ve bunu



hemen her zaman hayatlarına yansıtmalıdırlar. Bana göre onların birbirlerine
“ta’n u teşnî”de bulunmaları, hem dünyada hem de ukbâda kaybetmelerine
sebep olabilir. Sık sık çevreme sitem ederek bunu hatırlatmaya çalışmışımdır.
Şöyle ki, akademik kariyer yapmış, bir yerde dekan veya rektör olmuş bir
insana –çocukluk dönemi bilindiği için herhâlde– falan aşağı, filân yukarı
denildiğini duyduğumda “Yahu Allah aşkına, içinizde neş’et eden bu insanlar,
sizin nazarınızda hiç büyümezler mi?” dediğimi yakınımdakiler çok iyi bilirler.
Bizim Erzurumluların enfes bir tabiri vardır bu konuda; “Ev danası öküz
olmaz.” derler. Konuyla alâkasını irfanınıza havale ediyorum.

Gerçi ana ve babanın bu konuda farklı yaklaşımları olabilir. Zaten vardır da.
Oğlu paşa da olsa, yine “Ali gel, Ali kalk!” derler. Yalnız bizim ailede yoktur
bu. Anam bana hep “Hacı Efendi” derdi. Kardeşlerim de birbirlerine “Efendi”
derler. Yani hep tazim ve saygı ifade eden bir üslûpla konuşurlar.

Bu mevzuda bazıları sayın, bey, efendi vs. samimiyeti bozuyor derler. Hayır,
bu bir üslûp meselesidir. Ben hiçbir zaman üslûbumu bozmak istemem. Herkes
düşüncelerini kendi beyanları içinde anlatır. Ben ne isem onu ifade ediyorum.
Elin-âlemin bu mevzudaki düşünceleri beni alâkadar etmez...

Mazhar Olduğunuz Lütuflar Aşkına..!
Farklı zamanlarda, farklı cemaatlerin huzurunda ifade etmeye çalıştığım ve

bana göre önemini hiçbir zaman kaybetmeyen ve kaybetmeyecek olan birkaç
meseleyi hatırlayabildiğim şekliyle, hiçbir tasnife tâbi tutmadan arz etmeye
çalışacağım.

Dinimizin ve milletimizin yücelmesi adına verilen hizmetlerin tarihi çok eski
sayılmaz. Fakat gelinen seviyeye bakıldığında, kat’iyen bu kısa tarihte
aşılamayacak mesafelerin aşıldığı görülür. Bir de bu durumu, tarihimizin parlak
dönemlerine göre değerlendirecek olursak kıyas kabul etmez bir inkişafın
yaşandığı söylenebilir. Zaafımızla yaşanan inkişafı karşılaştırdığımızda da:
“Bu, Allah’ın sizlere olan lütfu ve ihsanıdır.” demekten kendimizi alamayız. Bu
lütuf ve ihsanın farkında ve şuurunda olmak, sonra da buna uygun şükürde
bulunmak, bu lütufların devamı adına yapılan ya da yapılması gerekli olan
biricik vazife olsa gerek…

Öte yandan, bu önemli ve önemli olduğu kadar da büyük işe sahip çıkan
insanlar olarak bizler, hiçbirimiz bizden önce bu işin sahibi olmuş insanlar



kadar, kat’iyen seviyeli değiliz. Meselâ, hiçbirimiz, keşfi-kerameti açık,
Çanakkale’den Gelibolu’ya bir sandalla geçen ve orada şehit düşen bir
Süleyman Şah değiliz. Veya her namaza duruşunda “Kâbe” önüne gelip
temessül eden veya diğer bir ifadeyle Kâbe önüne temessül etmediği müddetçe
namaza başlamayan, o dünyanın dört bir yanına ordular sevk edecek kadar
akıllı ve başarılı ve nihayet düşmana haddini bildirdiği savaşta şehit düşen
Murad Hüdavendigâr hiç değiliz. Hepimiz sıradan, düz insanlarız. Belki de
çoklarımız itibarıyla günahlarımız boyumuzu aşkın. Ama, şu Cenâb-ı Hakk’ın
lütfuna bakın ki, O, bir zamanlar bu gibi insanlarla temsil edilen davayı bizlerle
temsil ettiriyor ve o büyük hizmeti bizlere gördürüyor. İnsan burada
Bediüzzaman Hazretleri’nin şu sözünü hatırlamadan edemiyor: “Kardeşlerim!
Bu İslâm ve Kur’ân’a hizmet davası, ihsan-ı ilâhî olarak bizlerin omuzuna
konulmuş…”26

Söz buraya gelmişken şunu da sizlere hatırlatmadan geçemeyeceğim. Yapılan
hizmetler itibarıyla bu seviyeye gelinceye kadar acaba ne kadar sıkıntı çekildi.
Kaç fedakâr insan çoluğunu çocuğunu, evini barkını terk etti de, şarkın o namlı,
şanlı sultanı Selahaddin Eyyubî gibi ömrünü çadırlarda geçirdi? O büyük
Sultan’ın “Allah’ın evi orada Haçlıların elinde iken, Selahaddin nasıl kendine
ev edinir?” sözü herkesin malumudur.

Evet, milletimiz içinden de dünyanın dört bir yanına gidenler oldu.. oldu
ama, onlar bu milletin hazırlamış olduğu imkânlarla oraya gitti. Ve bunlardan
da öte, onlar, me’hazin kutsiyetine dayanarak oralara gittiler ve gittikleri
yerlerde hüsnü kabul ile karşılandılar.

Bana göre bu insanlar, İslâm tarihi boyunca, bu yüce dava uğrunda, çile
çeken insanların onda biri kadar çile çekmemişlerdir. Allah’ın lütuflarını
kendimize mâl ederek caka yapmayalım. Şayet bu hususta ben yanılıyorsam –ki
yanılmayı çok isterim– bu uğurda evini barkını satan, hakikî anlamda çile ve
ızdırap çeken, işini, imkânlarını terk ederek diyar diyar dolaşan yoktur. Varsa,
gelsin onların dertlerini paylaşalım ve ona: “Sattığın eve bedel, al şu evi!”
diyelim.

Benim bu sözlerimin sizleri rencide etmeyeceğini umarım. Vak’ayı rapor
şeklinde, sizlerden tecrit ve tecerrüt düşüncesi içinde söyledim bütün bunları.
Evet bu faslı “El-insaf!..” deyip ve peşi peşine iki nokta koyup geçiyorum.



Yapılan işlerin ruhuyla alâkalı bir diğer hususu hatırlatmakta fayda mülâhaza
ediyorum: Dinimize, milletimize hizmet yolunda bulunan fertlerin birbirleriyle
uyumlu bir şekilde çalışmaları çok önemlidir. Kur’ân’ın, “Bazınızı bazınıza
fitne kıldık.” veya “Bazınızı bazınızla imtihan ettik.”27 iş’âr ve irşadı
açısından denebilir ki, biz adavet ehli küfür dünyası ile imtihan olduğumuz
gibi, kendi içimizde de imtihan olacağız. Tabiî böyle bir imtihan, bize ayrı bir
sevap kazandıracaktır.

Bu noktadan hareketle diyebilirim ki, bana göre ahlâken en mazbut insan,
Kur’ân ve Sünnet’in ölçüleri içinde en huysuz insanlarla bile geçinebilen,
onlara karşı tavırlarını ayarlayabilen insandır. Daha önceleri aynı şeyi ifade
ederken, “En iyi insan, kobralarla bile arkadaşlık yapabilen insandır.”
demiştim. Rica ederim, Uzakdoğu’daki bir kısım yogiler kobralarla arkadaşlık
yapabildikleri hâlde, bize ne oluyor ki biz birbirimizle geçinemiyoruz.! Hem de
kutsî bir mefkûre etrafında...

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ahlâkıyla ahlâklanma
mecburiyetinde bulunan biz, falan veya filânla şu ya da bu huyundan dolayı
geçinemiyor ve rahatsızlık duyuyorsak, kendi ahlâkımızı vicdan
tedavihanelerinde bir kere daha gözden geçirmeliyiz. Ve yine bana göre yüce
ve yüksek düşüncelere dilbeste olmuş kimseler, beraber oldukları arkadaşları
ile geçinemiyorlarsa, onlar ya akıl hastasıdır ya da kendi ruh adeseleriyle
başkalarını mahkûm eden bencillerdir.

O hâlde, gelin Allah aşkına; şu İslâm ve Kur’ân yolunda, hem de her
seviyede insana çok ciddî ihtiyaç duyulduğu bir dönemde, aynı çizgiyi
paylaştığımız insanların, kusurlarını araştırmayalım.. kimsenin aleyhinde
konuşmayalım ve konuşturmayalım. Daha önceleri defaatle ifade edildiği gibi
kendi nefsimize karşı bir savcı, başkalarına karşı da bir avukat gibi
davranalım... Bu mülâhazadan hareketle hepimiz kendi kendimize: “Sen kendini
gaflete salmış hainin tekisin.. günde 7 saat uyumadan evden çıkmayan bir
tenperversin.. sen, bedeninin esiri ve cesedinin kulu kölesisin.” Evet, böyle
demeli ve başkalarını hep melek gibi görmeliyiz. Ve soralım kendimize, acaba
o tenkit vesilesi yaptığımız ve gıybetlere girdiğimiz meseleler, Kur’ân ve
Sünnet ölçüleri içinde mahzurlu mu?

Size bu konuda, çarpıcı bir misal arz etmek istiyorum; Devr-i Saadet’te bir



sahabî, Allah Resûlü’nün huzuruna gelerek, çarşıda gezerken nefsine hâkim
olamayıp, bir kadını öptüğünden bahseder.. ve sonra da boynunu büküp
hakkında verilecek olan hükmü beklemeye başlar.28 Evet, bu şey bir günahtır.
Elin-âlemin harimine el uzatma, namusuna dokunma, hele hele emniyet
temsilcilerinin bunu yapması çok büyük bir günahtır. Ne var ki, vahyin
solukları bu günahı bir sürçme şeklinde gösterir ve “Gündüzün iki ucunda,
gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları)
giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.” 29 der. Böylesi bir olay
karşısında Kur’ân’ın sesi ve onun kabul ettiği ölçü budur.

Şimdi, bu kabîl dinî ölçülere göre, günah-ı sağair dahi sayılmayacak,
“Otururken boynunu şöyle eğiyor, ben de fitil oluyorum.” vs. diyerek başkaları
aleyhinde konuşan kişilerin, şeytanın ölçüsünü kullandıklarında şüphe olmasa
gerek. Evet, bu ve benzeri şeyler, İslâmî nasslarda günah sayılan şeyler
arasında yok. O hâlde neyin münakaşasını yapıyoruz?

Bakın ben, farklı ruh hâletine sahip birisi olarak, yıllardan beri bazı
meselelerde hep kendimi tadil etmeye çalışmışımdır. Meselâ, objektif olmayan
hususî anlayışıma göre ben, Allah’a inanmış bir insanın bedenini düşünmesini
çok tuhaf karşılıyor, birkaç saat bile olsa, Allah yolunda hizmeti terk etmesini
garip buluyor, Hak yolunda hizmet ederken maaş almanın izahını yapamıyor;
hatta alınan o parayı zehir gibi görüyor ve bu hususlarda zayıf olan insanlardan
din-i mübin-i İslâm’a ne fayda gelir diye düşünüyorum. Ne var ki ben, bu
görüşlerimin objektif olmadığını da biliyorum. Buna rağmen şimdi kalksam ve
benim görüşlerime uygun hareket etmeyen, benim gibi düşünmeyen insanları
ademe mahkûm etsem, herhâlde mahkûm olmadık kimse kalmayacaktır. Bu da
benim kendimi yalnızlığa mahkûm etmem anlamına gelir.

Bir de Hazreti Üstad’ın o engin düşüncesine bakın: Hafız Tevfik, herkesin
Üstad’dan kaçtığı dönemde ona talebe olup Risaleler’i eliyle istinsah eden
şanlı ve devâsâ bir insandır. Nur’un ilk kahramanlarından olan bu zat,
ihtimamla fötr giyen birisidir. Aynı zamanda sigara tiryakisidir. Üstad ona, üç-
beş sayfa risale yazdıktan sonra dermiş ki, “Tevfik’im, sen kalk biraz dışarıda
dolaş.”30 Şimdi soruyorum, kaçımız bu ölçüdeki insanlarla birlikte olmaya
katlanabiliyor ve onları rantabl olarak değerlendirebiliyoruz? Yine Üstad kendi
aralarında fikir münakaşası yapan talebelerini görünce, her şeyi üzerine alır ve



“Kabahat bende!”31 dermiş. Evet, onun hayatı hep bu engin müsamaha anlayışı
içinde geçmiştir.

Rica ederim, eğer bizler, aynı topraklar üzerinde birlikte yaşadığımız ve
asgarî müştereklerde birleştiğimiz mü’min kardeşlerimizle geçinemezsek, yeni
yeni açılmaya başladığımız, ayrı dil, ayrı kültür, ayrı mizaç, ayrı anlayışa sahip
başka milletlerle nasıl anlaşacak, nasıl geçineceğiz? Bunlarla aramızda nasıl
bir vahdet temin edeceğiz? Allah aşkına, aynı kaynaktan beslenen, aynı
terbiyeden geçmiş insanlar eğer uzlaşamıyorsa, koskoca bir dünyaya İslâm’ın
vahdet mesajını sunan insanlar, bu mevzuda nasıl başarılı olacaklar ki!

Allah kalblerimizi yumuşatsın. Başta kardeşlerimiz olmak üzere herkesi
kabullenmeye muvaffak kılsın. Evet, şu ülkede demokratik bir hava sayesinde,
herkesi kendi konumu içinde kabul etmeye mecbur ve mükellefiz. Herkesle iyi
geçinmesini ve asgarî müştereklerde birleşmesini öğrenmek ve uygulamak
zorundayız. Onun için sizlerden tekrar tekrar rica ediyorum; varsa bir
meziyetiniz ya da faziletiniz onu mutlaka davranışlarınızla ifade edin. Sertlik ve
huşunet göstererek etrafınızdakilerle aranızı açmayın.. ve kapanması mümkün
olmayan çukurlar meydana getirmeyin!.

Hele hayatları boyunca ciddî bir vefa ile, başlarını hep hak ve hakikat
kapısının eşiğine koymuş ve oradan bir daha da ayrılmamış insanlar hakkında
kat’iyen olumsuz konuşmayın.. mizacı, huyu size uymasa da yine konuşmayın!
Ayrıca siz ve biz ölçü değiliz ki!.. Ölçü, Allah ve Resûlü’ne sadakat ise,
haklarında konuştuğunuz ve bu davada turnikeye sizden senelerce önce girmiş
olan insanlar, kim bilir sizden ne kadar ileridedir! Evet, ben, 30-40 yıldır hayat
çizgilerinde bir arpa boyu bile inhiraf ettiklerine şahit olmadığım insanlar
tanıyorum. Değişik türleriyle hizmet dendiğinde her zaman aynı şevk ve
heyecanı duyan öyle kişiler biliyorum ki, eğer Allah nezdinde şehadetim bir
kıymet ifade edecekse, Allah huzurunda onlar lehinde her zaman şahitlik
yapabilirim.

Bu uzun faslı Allah Resûlü ile Zâhir arasında geçen bir hâdise ile bitirelim.
Zâhir yüzü çok güzel olmayan, belki sizin yüzüne bakmak istemeyeceğiniz bir
insandır. Fakat o, Allah Resûlü’nün çok sevdiği birisidir. Bir gün Nebiler
Serveri, Zâhir’i arkadan yakalar ve gözlerini kapatır. Zâhir, soluklarından
Hazreti Peygamber’i tanıyınca kendini iyice salıverir. O esnada Allah Resûlü
bir latîfe yapar, “Bir kölem var. Satın almak isteyen var mı?” der. Zâhir, “Yâ



Resûlallah! Şeklime, şemailime bakınca bana kimse kıymet vermez.” der.
Buna karşılık Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Sen Allah katında çok
şey ifade edersin.”32 buyurur. Evet, kim bilir bizim arkadaşlarımız içinde de
Zâhir gibi, dış görünüşü itibarıyla nâhoş, fakat gelecek nesillerin, adlarını
bayraklaştıracakları nice insanlar vardır!.

O hâlde “Her geceyi Kadir, her kişiyi Hızır bil.” vecizesinden hareketle,
mizaçları bize uymasa da, herkesi kendimizden üstün görmeli, onlarla mutlaka
geçinmeli ve kat’iyen aleyhlerinde kelime-i vâhide konuşmamalıyız.

Başlarınızı ağrıtan sözlerime son verirken, çok eski yıllarda belki de aynı
duygu ve düşüncelerin beni esir aldığı bir zaman dilimi içinde, önce
“Nerdesin?”33 sonra da “Gel!”34 başlıklarını verdiğimiz iki makale kaleme
alınmıştı. O makalelelerin tekrar mütalâa ve müzakere edilmesinin faydalı
olacağını zannediyorum.

Bir Duanın Bize Bakan Yönü
Hazreti İbrahim, “Bana, sonra gelecekler içinde iyilikle anılmayı nasip

eyle!.”35 diye dua etmişti. Allah onun bu duasını kabul buyurdu.
On dört asırdan bu yana Müslümanların, günde beş vakit kıldıkları farz veya

nafile namazlarında, Efendimiz’e getirmiş oldukları salât ü selâm yanında bir
de Hazreti İbrahim, onun aile ve yakınlarına da salât ü selâm getirmeleri, bu
duanın kabul edilmiş olmasının en büyük emaresidir.

Buradan hareketle benim şahsî düşüncem, Allah davasına hizmet etme
etrafında kenetlenen insanlar, şahısları itibarıyla değil, içinde bulundukları
cemaati niyet ederek bu duayı çokça yapmalılar. Bu, riyaya, süm’aya, ucub ve
fahre girmeme açısından daha garantili ve daha selâmetli bir yoldur. Aksi hâlde
“Yaptığım şu hizmetlerle gelecek nesiller tarafından yâd edileyim, kitaplara
mevzu olayım, ansiklopedilere gireyim vs.” düşünceleri insana hem dünyada,
hem de ukbâda kaybettirebilir.

Sizler halisâne bu milletin imanına –tabiî günümüz şartlarını hesaba katarak–
hizmet edin!. Muvaffakiyetin de Allah’tan olduğunu kat’iyen hatırdan
çıkarmayın!. Şirke karşı kapılarınızı sımsıkı kapatın! Bunları
gerçekleştirebilirseniz, bu millet, siz istemeseniz de sizi birer yâd-ı cemil
olarak anacaktır. Allah da dünü-bugünü-yarını bir bütün olarak gördüğü ve



bildiği için, sizin sevaplarınızı amellerinizin cinsine, niyetlerinizin enginliğine
göre verecektir. Evet, kat’iyen bundan şüpheniz olmasın. İşte o zaman Hazreti
İbrahimvârî, Nemrud’un üzerine gidebilir ve ateşlere korkmadan atılabilirsiniz.

“Ben Yaptım, Ben Ettim...”
Çoğu zaman yaptığımız işlerde, şükrün bereketine mazhar olmak yerine,

“Ben yaptım, ben ettim…” gibi kelimelerle şirk kapılarını aralayabiliyoruz.
Hâlbuki her insan, “Beni de, davranışlarımı da yaratan Allah’tır.” anlayışından
hareketle, kendisine lütfedilen başarıları kendi nefsine mâl etmemelidir.36

Meselâ, insanın, “Yemek yedim.” demesindeki “yeme” Allah’ın yarattığı bir
şeydir. Yani onu ağızda çiğneme-öğütme, sonra mideye gönderme-hazmetme,
daha sonra da yararlı kısımlarını alıp, diğerlerini dışarıya atma... gibi işler,
bütünüyle iradenin dışında cereyan etmektedir.

İşte insanın buna sahip çıkıp, “Ben yedim.” demesi akıl ve mantıkla izah
edilemediği gibi, misalini verdiğimiz veya vermediğimiz bütün
mazhariyetlerinde de, kendi dahlinin onda bir bile olmadığını görüp, “Allah’ın
izniyle böyle oldu, Allah ihsan etti vs.” diyerek şükür kapısını açık tutması
gerekir. Bu düşünce hem nimetlerin sağanak sağanak devam etmesine vesiledir,
hem de şirk kapısının kapalı kalmasını sağlar. Böyle düşünüp ve bu düşünce
üzerinde hayatı şekillendirme, şükre açık olma demektir.

Fakat insanın bu hakikate uyanması, onu kavrayıp hayatına mal etmesi zaman
ister. Onun için insan, iç sezisiyle onu kavrayacağı, vicdanı inkişaf edip,
söylediklerinin doğru olduğunu anlayacağı âna kadar, bunu bir prensip olarak
kabul edip söylemeli ve bütün güzelliklerde hep O’nu kaynak bilip, O’na
yönelmelidir.

Zamanın Değerlendirilmesi
Günümüz insanının meşguliyetinin çokluğu ve maddî mevzuların da gündemi

çok işgal etmesi yüzünden, insanın yetişme ve kendi adına derinleşmeye hiç
zamanı kalmıyor. Hâlbuki biz, en başta dinî duygu ve düşüncelerimizi hayata
geçirme vazifesiyle sorumluyuz.

Evet, bizim asıl vazifemiz, hayatımızı bir dantela gibi dinî duygu, dinî
düşünce atkıları üzerinde örmekten ibarettir.. ve bunun haricindeki meselelere
de “Olsa da olur, olmasa da olur…” kabîlinden bakmak durumundayız. Bunun



için 24 saatlik günümüzün, 7 günlük haftamızın, 30 günlük ayımızın ve tabiî
365 günlük senemizin hiçbir dilimini zayi etmeden, fevkalâde bir program
yapmalı ve o programda vaktimizin önemli bir bölümünü hizmet-i imaniye
yolunda sarfetmeye özen göstermeliyiz. Bizi bekleyen ve hayatî ehemmiyeti
haiz olan işlerin üzerinde olabildiğince hassasiyetle durmalı ve yumurtaları
üzerinde dönüp duran bir kuluçkanın duyarlılığını sergilemeliyiz. Eğer biz bu
hassasiyeti gösterebilirsek, meydana gelecek olan yavrular da, bizim onlar
üzerinde gösterdiğimiz ihtimamı hissedecek, şaşıracak ve “Neden bu kadar ilgi
ve alâka?” diyeceklerdir.

Aslında ben de, yıllardan beri hep bu türlü insanları bekledim, durdum.
Onları bir gün mutlaka bulacağım ümidiyle beklemeye de devam edeceğim; zira
bu düşüncedeki insanların sahip çıktığı bir mefkûreyi, Allah zayi etmeyecektir.
Gerçi, bu türlü insanlar görmedim desem nankörlük etmiş olurum. Gündüzleri
okula, akşamları da üç ayrı yerde programa giden çok kıymetli arkadaşları
tanıdım. Dört bir yanda, bin bir türlü belanın kol gezdiği namüsait şartlar
altında “Her şeye rağmen…” deyip hiç durmadan koşan mânâ erleri müşâhede
ettim.

Aslında bugünkü durum da, sebepler planında, işte bu türlü samimî, ihlâslı
insanların alın terleri ile gerçekleşti. Ne var ki, olanlar, olması gerekli olan,
istenilen ve beklenilen ölçüde değildi. Zannediyorum hepimiz daha büyük
fedakârlıklar bekliyorduk. Meselâ, sizlere, arz ettiğim samimiyet, safvet,
içtenlik, sıcaklık ve hasbîlikle; hatta başkalarını yaşatma arzusu ve onlara
ahireti kazandırma isteğiyle kendilerini helâk edecek babayiğitler beklerdik..
beklemeye devam da edeceğiz. Bu hususta elli defa fecr-i kâzip ile aldansak,
elli defa sinek kanatlıları Heraklit diye alkışlasak, elli defa ateş böceklerini
yıldız zannetsek.. dahası bütün bunlarda aldandığımızı hissetsek de beklemeye
devam edeceğiz.

Dilerim bu sözlerle rencide olmaz ve “Acaba biz, bu hâl ve tavrımızla
çevremizi aldatıyor muyuz?” zehabına kapılmazsınız. Evet, biz, mükemmeli ve
daha mükemmeli elde etmek için hiç durmadan koşmalı ve asla ye’se
düşmemeliyiz. Dünyanın bizim sunacağımız mesajlara çok ihtiyacı var.
Bugünkü hâliyle dünya, üzerinde taşıdığı problemlerin ağırlığından ve
çokluğundan dolayı kambur ve iki büklümdür. Ara sıra zelzeleler ve fırtınalar
diliyle, “Artık ben bu kamburu taşıyamayacağım.” ikazında bulunuyor. O hâlde



gelin dünyanın imdadına koşalım. Sodom ve Gomorelerin tekrar yaşanmasına
fırsat vermeyelim. Ve unutmayalım ki, dünya üzerinde bu vazifeyi yapacak ve
bu sorumluluğu bihakkın yerine getirecek olan, bizim milletimiz ve bizim
insanımızdır.

Fatih Ruh
Bir mânâda Müslüman, fatih ruhla hareket etme mecburiyetinde olan

insandır. Hangi devir ve hangi şartlar altında olursa olsun Müslümanın hareket
felsefesi budur ve bu olmalıdır. “Mevcut ile iktifa, dûn-himmetliktir.”37 Hele
mevcut ile övünme ve gururlanmanın, tebliğ ve temsille müşerref olduğumuz bu
dinde asla yeri yoktur.

Evet, onlar bir gün iyilik ve güzellik adına bütün yeryüzünü yemyeşil hâle
getirseler bile, vazifemiz bitti deyip, bir kenara çekilmezler.. çekilmez ve
ruhlarının ilhamlarını boşaltmak için gezegenlere seyahatler tertip etme
yollarını araştırırlar. Daha doğrusu aramalıdırlar, aramak zorundalar. Aksi
hâlde içten çürümeler başlar ve bünye kendi rağmına hareket ederek, için için
kendini yer ve bitirir. Tarih bunun nice örnekleriyle doludur, ibret ve ders
vesikası olarak kütüphanelerimizin tozlu rafları arasında ibret âşıklarını
beklemektedir.

Teminat Altında Bulunabilmek İçin
Bediüzzaman Hazretleri bir yerde, iman yolunda hizmet edenlerin teminat

altında olduklarını söyler.38 Burada hizmet edenlerden maksat, kendilerinden
bekleneni yerine getirenlerdir. Aslında bu da izafî bir kavramdır. Kimden,
nerede, ne, nasıl ve neler beklenmekte? Bütün bu sorulara şahısların hususî
durumları ve içinde bulundukları şartlar hesaba katılarak cevap verilebilir.

Bu hususla alâkalı objektif kaideler vaz’etmek mümkün değildir. Ancak, bu
işin asgarî şartı, insan duygu ve düşüncesinin hep Allah’a ve Resûlü’ne hizmet
etrafında dönüp durmasıdır. Zaten bu genel düşünce korunduktan sonra, onun
hayata yansıması gayet kolay olacaktır. Aksi hâlde, yani düşünce kaymalarının
içine girildiğinde, teminat altında olmayı beklemek bence hayaldir. Meselâ,
insan, “Bir an önce okulumu bitirip evlensem, iş sahibi olsam, hayat düzenimi
kursam.” düşüncelerinin esiri hâline geldiyse, onun rantabl hizmet etmesi
mümkün değildir. Bu evlenme ve iş sahibi olmanın mahzurlu olduğu anlamına



gelmez. Belki yukarıda ifade ettiğimiz gibi bu, bir düşünce kaymasıdır ki,
böylelerinin genel hizmet düşüncesini koruyabileceği kanaatinde değilim.

Kaldı ki Bediüzzaman bu değer yargısını, kendisi ile birlikte bu dava
uğrunda çile çeken, hapishanelerde yatan, işkence ve eziyetlere maruz kalan
arkadaşlar için söylüyor. Onun için, bu bişaretin vaadettiği neticeyi elde etmek
isteyenler Allah yolunda hizmet düşüncesini her halükârda korumak
zorundadırlar. Bundan sonradır ki, ardından İslâm cevaz verdiği ölçüde –
maddî, mânevî istikametlerine halel vermeden– zevk ve lezzet verici şeyler
içine girebilirler. Yani, evvelâ onlar, dünya-ahiret dengesini korumalılar ki
hem Allah’ın hoşnutluğunu kazansınlar, hem maddî-mânevî musibetleri
engelleyici ilâhî şemsiye altına girebilsinler, hem de toplumun beklentilerine
cevap verebilsinler.

Bir Rüya ve Hatırlattıkları
Üstad Bediüzzaman Hazretleri’ne saygı ile dopdolu ve hayatta iken kendisini

ziyaret eden bahtiyarlardan birisi, bana bir rüyasını anlatmıştı. Bilinmesinde
fayda mülâhaza ettiğim için, şimdiye kadar birkaç defa anlatmış olmama
rağmen, müsaadenizle bir kere daha anlatmayı düşünüyorum.

Rüyada Anadolu’nun her tarafını bir baştan bir başa seylâplar kaplamış ve
âdeta Nuh tufanı gibi, önüne kattığı her şeyi sürükleyip götürüyor. Koca koca
binaları, büyük büyük blokları seller, birer kütük gibi sürüklüyor. Ümit adına
herkesin sarsıldığı ve yeis girdabı içinde panik yaşadığı bir anda, nereden ve
nasıl çıktığı belirsiz şekilde birdenbire Üstad Bediüzzaman beliriverir. Çelik-
çavak hareketleri ile Türkiye’nin dört bir bucağında açılmış olan yurtları,
okulları, kursları dağdan kaya koparıyor gibi kucaklayıp, selin önüne koyar.. ve
bu sayede sel durur; orada bir baraj oluşur ve her taraf eski hâlini alır. Rüyayı
tabir etmeme gerek yok zannediyorum. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak anlattı o zat
bana bu rüyasını.

Evet, Anadolu’da ve hususiyle Güneydoğu’daki azgın bir şekavetin yegâne
çaresi eğitim ve kültürdür. Aksi hâlde, bu iki toplumu birbiriyle
bütünleştirecek, birleştirecek ortak paydalar bulununcaya, bulunduktan sonra da
onların üzerinde anlaşılıncaya kadar problemler devam edeceğe benzer…

Keşke, ekonomi, güvenlik vs. alanında yapılan uygulamalar gibi, gerçek
çözüm adına, ortaya konan bu teklifleri de devlet destekleyebilseydi..!



Zannediyorum hem daha kısa zamanda hem de daha kalıcı ve köklü çözüme
gidilebilecekti. O günlerin uzak olmaması dileğiyle..

Düşünce, Aksiyonun Bir Buudu mudur?
Düşünce aksiyonun bir buudu olarak kabul edilebileceği gibi, bazı yönleriyle

onun önünde de olabilir. Evet, düşünce sessiz bir aksiyondur ve hayata tatbik,
amel, hamle mânâsındaki aksiyonun önündedir. Çünkü düşünce, aksiyondan
daha derin ve daha engindir.

Değişik platformlarda Müslümanlar, hizmete ait meseleleri oturup konuşuyor
ve değişik kararlara varıyorlar. Yani her meseleyi meşveret ediyorlar. Bazıları
da okulda, yurtta, evde, çarşıda farklı işlerle de meşgul oluyorlar. Aklınıza
gelebilir ki, acaba ikinciler, birincilerin bir adım önünde mi?. Hayır, meşveret,
işlerin düşünce planında ele alınması, fizibilitenin yapılması demektir. Bunlar
çok önemli şeylerdir ve kat’iyen toy dimağların, tecrübesi ve bilgi birikimi
olmayan insanların yapacağı şey değildir. Öyleyse hamle öncesi bu işlerin
planlanması, uygulamadan geri olmadığı gibi, ileridir bile denebilir. Hatta,
hareket planında bir işi gerçekleştirenlerin yaptıkları şeyler; başyücelerin
ortaya koyduğu stratejiler, fizibiliteler, plan ve projeler yanında çok sönük
kalabilir. Meselâ, savaş esnasında orgeneraller, korgeneraller çok iyi savaşçı
olmalarına rağmen, silâhı eline alıp savaşmazlar. Cephe gerisinde kalıp askerî
stratejiler üretirler.. onların verdikleri kararlarla bir savaşın, binlerce askerin
hatta bir milletin, bir devletin kaderi belirlenir.

Dolayısıyla, bu komutanlar kadrosunun, yapageldikleri işler hafife alınamaz.
Hatta düşman cephenin ilk planda hedefi bu kumandanlardır. Onların yok
olması, ordunun yok olması mânâsını taşır ve bu da düşman adına galibiyet
demektir. Onun için savaş esnasında komutanlar sıkışırsa, rütbelerini söker, er
veya astsubay elbiseleri ile meydana atılırlar. Çünkü onlar ne kadar büyük
görünürlerse o kadar boy hedefi sayılırlar.

Netice itibarıyla, yukarıda arz etmeye çalıştığımız gibi düşünce, aksiyonun
çok çok önünde ve üstündedir.

Medrese - Tekye - Kışla
Mesleğimizin esasları olması sebebiyle medreseyi, tekyeyi ve kışlayı çok

seviyorum. Evet, bunları hem dinî ilimleri hem müspet ilimleri hem de kâinata



ait meseleleri şerh ve izah etmesi yönüyle bir vâhidin iki yüzü gibi görüyorum.
İnsanı insanlık semalarına çıkartan ruhu esas alıp, onu geliştiren tekyeyi,
mânâsıyla, muhtevasıyla ve bütün derinliğiyle ayrı bir alâka ile karşılıyorum.
Kışlayı, disiplini hayatın vazgeçilmez bir buudu olarak ele aldığı, hatta bunu
insanın fıtratının bir yanı hâline getirdiği için seviyor ve kendime çok yakın
hissediyorum.

Sahabe ile Beraber Olabilmek İçin...
Hazreti Osman, Abdurrahman İbn Avf vs. gibi servet sahibi nice zenginler,

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) döneminde rahat ve rehavet içinde
yaşayabilirlerdi. Ama yaşayamamışlardı. Evet, onlar kumların üzerinde herkes
gibi yatıp kalkmayı, bir kuru ekmekle karın doyurmayı tercih etmiş,
“Dünyadaki hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız.”39 âyetinin
tokadından şiddetle sakınma mülâhazasıyla bunları ahirete bırakmışlardı.

Şimdi, devran döndü, bize geldi. Bütün cazibesi, süsü ve ziyneti ile dünya
hayatının bizi çağırıp bağrına bastığı günümüzde, bizlerin “Biz burada doymak
için değil, tatmak için varız.. doymayı öbür âleme bırakıyoruz.. İslâm’a omuz
verilmesi gerekli dönemde bedenî hazları terke karar vermişiz, kalb ve ruhun
derece-i hayatına ulaşmak hedefimizdir...” diyerek, tıpkı Hazreti Osmanların,
Abdurrahman İbn Avfların yaşadıkları hayatı her şeye rağmen deyip iradî
olarak tercih etmeliyiz.

Aksi hâlde ötede, onlarla beraber bulunmak bir hayli zor olacaktır. Hem,
inanç, duygu, düşünce ve fedakârlık çizgisinde sahabe ile buluşmadıktan sonra,
onlarla aynı safta haşr u neşr olmak nasıl mümkün olacak ki?..

Sorumluluk Yüklenme
Geçenlerde kendileri ile tefsir, fıkıh, hadis okuduğumuz arkadaşlarla bir

araya gelmiştik. İhtimal hepsinin düşüncesi adına bir sözcü ayağa kalktı ve
“Üzerimizde o kadar hakkınız var. Size karşı bu hakkımızı nasıl ödeyecek ve
sorumluluğumuzu nasıl yerine getireceğiz?” dedi. Cevaben dedim ki: “Hayır!
Yüzlerce defa hayır! Kat’iyen benim sizin üzerinizde bir hakkım söz konusu
olamaz. Vâkıa, sizin öyle düşünmenizde bir mahzur yoktur ve öyle düşünmekle
Allah karşısında hata işlemiş olmazsınız ama ben, böyle bir şeyi değil
düşünmek, aklımdan bile geçirsem, en büyük haksızlığı irtikâp etmiş olurum.”



Evet, sorumluluğumu yerine getirirken, başkalarına sorumluluk yükleyemem.
Herkes ne biliyor ve ne kadar biliyorsa, onu öğretmekle mükelleftir. Aksi hâlde
insan, âyet40 ve hadislerde,41 “zecr” ifadeleriyle anlatılan hakikatleri ketmetme
durumuna düşer ki, Allah böyle bir âkıbetten hepimizi muhafaza buyursun.!

Evet, düşüncelerin tashihi bence çok mühimdir. Zira amelde sırat-ı
müstakîme ancak doğru düşünce ile ulaşılabilir.

Taklit ve Şuur
Taklit, her ne kadar iman ve imana müteallik hususlarda bir ölçü kabul

edilse de, amel ve muamelâtta aynı şekilde düşünmek zordur. Çünkü amel, hele
ibadetlere yansıyan şekliyle bütünüyle şuur demektir.. daha doğrusu öyle
olmalıdır. Benim başımdan geçen bir hâdise var ki, bunu zaman zaman
hatırladığımda kısmen güler, kısmen içine düştüğümüz şuursuzluktan dolayı
ağlarım.

Bir hac esnasında, Kâbe’nin üst katlarında M. Ali Hoca’yla birlikte oturmuş
metafta tavaf edenleri seyrediyorduk. Kâbe’nin, zemzem tarafında; Suudluların
yaptıkları ahşaptan bir minber bulunuyordu ve üzeri de branda ile kapatılmıştı.
Kapalı şeyler mehâbet arzettiğinden midir nedir, M. Ali Hoca’ya “Şimdi şeytan
birini yoldan çıkarır da gelir minbere elini sürer ve arkadan gelenler de tıpkı
Hacerü’l-Es’ad’a olduğu gibi, onda da bir keramet vardır deyip, ellerini
sürmezler mi?” demeye kalmamıştı ki oradan geçen birisi, elini ardından
yüzünü minbere sürüvermez mi?. Ve arkadan gelenlerin çokları “Aslı-faslı var
mı?” demeden minbere ellerini, yüzlerini sürmeye başladılar. Şimdi güler
misin, ağlar mısın? Demek ki insanların ibadet eksenli yanlışlıklara kayması
daha çok olabiliyor.

Şimdilerde de bazılarını görüyorum, benim namazda bazen heyecanlarımı
tutma gayretime rağmen tutamadığım anlarda yaptığım hareketleri yapıyorlar.
Yani, ben içimdeki vesveseleri ve namazın huzuruna muhalif düşünceleri bir
kenara atmak için gayriihtiyarî bazı hareketlerde bulunuyorsam takliden bazı
arkadaşların da aynı hareketleri yaptıklarını görüyorum. Hâlbuki herkesin
şeytanla mücadele şekli farklıdır. Namaz içinde bana gelen vesveseler sana
gelmiyor olabilir! Dolayısıyla ben, namazdaki derinliğime göre, başımı değil
kendime hâkim olamayıp yumruğumu bile sallayabilirim. Veya hayal hânemin
genişliğine göre, şeytanın farklı taarruzlarına karşı farklı farklı şekillerde



mücadele edebilirim.
Şimdi burada esas olan şudur: Biz, namazı “Beni nasıl namaz kılıyor

görüyorsanız öylece kılın.”42 buyuran Nebiler Serveri’nin vaz’ettiği ölçüler
içinde kılmakla mükellefiz. Biz dini ve tüm dinî değerleri kendi orijini ile
muhafaza etmeye mecburuz. Bu açıdan arkadaşlarımız çok dikkat etmelidirler.
Aksi hâlde, Allah: “Nereden çıktı bu baş sallamalı namaz?” diye sorabilir ve
Rabbin huzurunda hacaletten iki büklüm oluruz. Kaldı ki, nice vecd ve mevâcîd
insanları var ki, namaz içinde bir pervane gibi dönebilirler. Evet, ben
böylelerini gördüm. Namazda kendinden geçmiş, bir meczup Mevlevî gibi
dönüyor. Şimdi o dönüyor diye biz de mi döneceğiz? Rica ederim, bu ve buna
benzer şeyler iradî ve kastî olmadığında günah sayılmasa da, iradî olduğunda
mutlaka mesul oluruz.

Sonuç olarak taklidin her çeşidinden olabildiğince sakınıp, tahkikin
zirvelerine çıkma her zaman hayatımızda belirlediğimiz hedef nokta olmalı.
Hele bu niyeti bir yapalım, peşinden azim ve kararlılıkla yola düşelim, bakalım
“Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler.”

“Dini İnceleme İhtiyacı Duyuyorum”
Günümüzde Kur’ân’a gönül veren insanlara Allah (celle celâluhu) öyle güzel

işler gördürmüştür ki, zannediyorum bu iş takılıp bir yerde kalsa ve daha başka
hiçbir şey yapılmasa, bu hayırlı hizmetlerle milyonlarca insan Cennet’e
girebilir. Yani Allah o engin lütfu ve merhameti ile, nâm-ı celil-i
Muhammedî’nin dünyanın dört bir yanında bayrak açması için gayret gösteren
bu arkadaşları bütünüyle Cennet’ine koyabilir...

Buna rağmen, arkadaşlara bakıyorum da, hâlâ hepsi çok heyecanlı, hırslı ve
gayretli. Öyle ki, başarı ile neticelenen her hizmet, onlarda daha bir hizmet
aşkının canlanmasına vesile oluyor.

Evet, Allah’a hamd ü senalar olsun; onların bu gayretleri neticesinde, bu
ülkede çok şeyler aşıldı. Dün husumetten başımızı kaldırıp, etrafımıza
bakamıyorduk. A’dan Z’ye sanki herkes bize düşmandı. Şimdi öyle mi ya!. Bu
heyet-i âliye âdeta bir cazibe merkezi hâline geldi. Herkes, bizim kendilerine
doğru atacağımız bir adımı bekliyor. Bugüne kadar olan yanlış
davranışlarından dolayı da özür diliyor. Yaptıkları yeni teşebbüslerde, bizden
destek bekliyor. Hatta senelerce dine, imana düşman tavır takınan birisi,



“Bugünlerde dini yeniden inceleme ihtiyacı duyuyorum Hocam’a selâm
söyleyin.” diyor.

Evet, bütün bunlar gerçek.. ama, hiç kimse bunlardan kendine bir pay
çıkarmasın. Bunlar Rabbimiz’in bize lütuf ve ihsanları. Ve ben, bu lütuflar
karşısında sertliğini koruyacak, hakikate karşı mukavemet edecek tek bir gönül
düşünemiyorum. Bütün ruh u canımla inanıyorum ki bir gün bütün gönüller
durumlarını bir kere daha gözden geçirecek ve gerçeğe yöneleceklerdir. Yeter
ki bu işi Mevlânalar gibi, Yunuslar gibi temsil edebilelim.. temsil edip takılıp
yolda kalmışlara, rehber olalım.. onların ellerinden tutup kaldıralım ve onlara
evc-i kemal-i insaniyete çıkan yolları gösterelim. Eğer biz bunu yapabilir, bu
baldan bir kere de onların tatmalarını sağlayabilirsek, göreceksiniz “Parmağım
aşkın balına, bandıkça bandım bir su ver.” diyecek ve bu yoldan bir daha da
ayrılmayacaklar.

Deli İstiyorum!
Sevgiyi sev, nefretten nefret et. Allah sevgisiyle öyle delir ki onun yanında

başka hiçbir cazibe bakışını bulandırmasın, başını döndürmesin ve dengeleri
aşacak hâle gel. Hatta dengelere baş kaldır. Bir Mevlâna gibi “insanlık” de,
kendini unut. Bir Bediüzzaman gibi “insanlık” de, kendi zevklerinden sarf-ı
nazar et!43 Evet, hayatı unut.. evlâd ü ıyâli unut.. kendini aşmışların yolunu tut
ve kurtul.

Peygamber Efendimiz’in farklı görünüşüne gelince, onu, Mevlâna’nın
yaklaşımıyla ele almak uygun olur zannediyorum; Mevlâna, Şems-i Tebrizî ile
karşılaşınca, Şems-i Tebrizî ona sorar: “Bayezid-i Bistâmî mi daha büyüktü,
yoksa Allah Resûlü mü?” Hazret cevap verir: “O nasıl söz! Allah’ın
Resûlü’nden büyüğü mü olur?” “Ama, nasıl oluyor da Allah’ın Resûlü اَم

ُفوُر ْ عَم اَي  َِكتَفِرْعَم  ّ قَح َ َكاَنْفَرَع   Yani ‘Seni hakkıyla bilemedik ey Mâruf!’44

demesine mukabil, Bayezid-i Bistâmî ِينْأَش ََمظْعَأ  اَم  ََكناَحْبُس   ‘Kendimi
tesbih ederim, şânım ne yüce!’45 diyor.” Mevlâna tebessüm ederek der ki,
“İnsanlığın İftihar Tablosu’nun kovası o kadar büyüktü ki, tıpkı ummanlar
gibiydi. Mârifet adına ne denli dolarsa dolsun denge bozulmuyor ve taşma
olmuyordu. Diğerine gelince, kabı dar olduğundan hemen az bir şeyle
taşabiliyordu.”



Evet, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun öyle bir kabı vardı ki hangi dünyevî
engel önüne çıkarsa çıksın Allah’la münasebeti açısından hiç zaafa
düşmeyecek, hiçbir zaaf göstermeyecek ve misyonunu yine hakkıyla eda
edecekti.. hem de en büyük insanlar gibi. Estağfirullah, ne büyük insanı; büyük
insanlar O’nun kapısında kul bile olamaz.

Ama bize gelince, biz bir kapının kilidini açmakla meşgul olurken,
zannediyorum bir başka kilit karşımıza çıksa ne yapacağımızı şaşırır kalırız. Bu
konuda aşmışlıkla, aşmamışlık birbirine karıştırılmamalı. Bu iki şeyi birbirine
karıştırmak, netice itibarıyla her şeyi karıştırmak demektir.

Evet, Şark’ı bilmez, Garb’ı görmez nâdânların yarım yamalak bilgileriyle
böyle bir ruh hâletini anlamak mümkün değildir. Bu iş, gönül enginliği içinde
Allah’ı duymuş, böyle bir duymayı irfan hâline getirmiş, irfan duygusunu
muhabbetle bezemiş ve muhabbetini aşk u şevk enginliğine ulaştırmış
babayiğitlerin kârıdır.

Ben bütün dengelere başkaldırarak, başkalarının arkalarından koştuğu şeyleri
ayağının ucuyla bir kenara itecek, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun beyanı içinde
dininden, diyanetinden dolayı kendilerine deli denilecek 5-10 insan istiyorum.
Kendini hiç düşünmeyen, makam, mansıp, şan, şeref, şöhret, para, evlâd ü ıyâl
demeyen 5-10 insan. N’olur Allahım! Senin hazinelerin geniştir. İsteyene
istediğini ver; bana da bu ölçüde 5-10 insan. N’olur Allahım…

Temkin
Dünya giderek küçülüyor. Moda tabirle globalleşiyor. Telekomünikasyon ve

ulaşım vasıtalarının gelişmesi neticesinde bu hâle gelen dünyada, süper
güçlerin varlığını her yerde hissettirme, sözünü her mekânda geçirme çaba ve
gayreti içinde. Devletlerin idare şeklinden, idarî mekanizmayı ellerinde
bulunduracak kadroya varıncaya kadar bu süper güçlerin dünyada karışmadığı
ve tabiî ki bu anlamda karıştırmadığı yer yok gibi. Ancak bu arada, Türkiye,
Mısır, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi bazı
ülkelerde, ister din eksenli öze dönüş, isterse ırkı merkez kabul eden arayışlar
neticesi meydana gelen siyasî veya gayrisiyasî pek çok gruplaşmaların olduğu
da bir gerçek. Bu gruplar, tabandan güç ve kuvvet alarak ve onların destekleri
ile siyasî, idarî ve kültürel alanlarda birçok organize faaliyetlerde bulunmaları
artık malûm-u âlem.



Şimdi, bir vâkıa olarak karşımızda duran bu oluşumlara karşı, süper güçlerin
tavrı tamamen menfaat ilişkilerine dayanmakta. Yani bu yeni oluşumlar mevcut
hâlleriyle, menfaatlerini zedeliyor ise, insan hakları, demokrasi vs. –ki
yıllardan beri pek çoğunun dilinde pelesenk bu kavramları– hiç dinlemeden her
çeşit müdahalede bulunabilir. Körfez Savaşı bunun en canlı örneğidir. Fakat bu
gelişmeler hangi yol ile olursa olsun, şayet önlenemeyecek seviyede ise, o
zaman da bu insanlarla şimdiden münasebet kurmaya başlar ve bir diyalog
zemini oluşturur.

Ne yapacağız o zaman? Bence din, vatan, ülkü… deyip ülkelerine hizmet
eden ve bunu hayatın her kesimine yayma çabası içinde bulunan bu gruplar,
sabır ve güvenle hareket etmeli, yanlış anlamalara meydan verecek şeylerden
kaçınmalıdırlar. Böylece bir taraftan bu hayırlı faaliyetlerini hiçbir engel ile
karşılaşmadan, daima artan bir hızla devam ettirirler, diğer taraftan da
kendilerinden sonra gelecek nesillere iyi bir zemin, müsait bir atmosfer
hazırlamış olurlar.

Zevk
Geçenlerde bazı arkadaşlar “Şu içinde yaşadığımız zaman ve mekân

diliminde hizmet etmekten çok zevk duyuyoruz.” dediler. Bu sözler, bana
َْن وَزْجُت َمَْویْلاــَف  َا  ِهب ْمُتْعَتْمَتـْـساَو  اَیْنُّدـلا  ُمُِكتاـَیَح  ْمُِكتاـَّبَِیط فِي  ْمـُتْب  َ هَْذأ
ُْم تْنُك اـَِمبَو  ِقَحْلا  ّ  ِ رْیَِغب ِضْرْـَألا  ِيف  َنو  ُ رِبْكَتَْـست ْمُتْنُك  اَِمب  ِنوُھْلا  َباَذَـع 

َنوُقُسَْفت  Yani “Dünya hayatınızda bütün güzel şeyleri harcadınız, onların
zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan
ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azap göreceksiniz.”46 mealiyle
vereceğimiz âyeti hatırlattı. Evet, acaba arkadaşların ifade ettiği türden bir
zevk duyma, Allah yolunda hizmetten alınacak olan sevabın burada yenip
bitirilmesi midir? Dolayısıyla da uhrevî saadet ve uhrevî mutluluğumuz adına
aleyhimize olan bir husus mudur? Doğrusu ciddî endişelerim var.

Ayrıca, bugünkü ortamda, milletimize hizmet etmekten daha kolay bir şey de
yok diye düşünüyorum. Zira Türkiye’de, Edirne’den Kars’a kadar nereye
giderseniz aynı düşünce ve aksiyon çizgisinde birleşen insanlarla, hem de
yüzlercesi-binlercesi ile karşılaşmanız mümkündür. Hatta sadece Türkiye’de
değil, dünyanın dört bir bucağında böylesi arkadaşlarla her zaman
karşılaşabilirsiniz. Ben 50’li yılların sonunda Edirne’de imamlık yaparken,



ziyaretime gelen bir dostumun sözünü hatırlıyorum da ve “Nereden nereye?”
diyorum. O arkadaş bana “Günlerdir Trakya’da dolaşıyorum. Bu üç koca
vilâyette namazında-niyazında ancak bir-iki genç gördüm.” demişti. Şimdilerde
öyle mi ya? Talebesinden esnafına, köylüsünden kentlisine, kadınından
erkeğine, işçisinden memuruna, bürokratından parlamenterine varıncaya kadar
binlerce insan, hem de İslâm’a gönülden inanmış olgun insan var.

Dolayısıyla böyle bir manzara karşısında coşmayan bir insanın kalbî
hayatında bir arıza var demektir. Ama, bu güzel manzaranın oluşumunda bizim
rolümüz nedir? Her şeyin Allah’tan olduğuna inanmıyor muyuz yoksa? Böyle
bir atmosferde canla başla koşturmaktan zevk alıp, canla-başla koşanlar, –
Allah muhafaza etsin!– şartların bütün bütün aleyhimize cereyan edebileceği
günlerde aynı aşk ve şevkle hizmete koşmayacak ve aynı zevki duymayacaklar
mı acaba.?

Evet, kalb balansının çok iyi ayarlanması lâzım. Zevk almak esas ve hedef
değildir, olmamalıdır da. Günümüzün hak erleri ve sahabe vilâyetini temsil
eden bu yiğitler, her hâlükârda vefa ve sadakat içinde vazife bildikleri Allah’ı,
Peygamber’i anlatmaya, anlattıklarını yaşamaya devam etmeli ve mutlaka kalb
balanslarını iyi ayarlamalıdırlar.

Yönetici ve Sorumluluk
Allah Kur’ân’ında ْمِھِماَمِِإب ٍسَانُأ  َّل  اوُعَْدن ُك َمَْوي   “Her insan topluluğunu

imamları ile birlikte çağıracağımız gün...”47 buyuruyor. Bu âyet kâmil mânâda
peygamberleri anlatmakla beraber, aile reisinden devlet başkanlarına kadar
uzayan bir çizgide, hemen her seviyede insana işaret etmektedir. Yani ahirette
herkes bölük bölük ve öbek öbek kendi liderlerinin, imamlarının, önderlerinin
arkasında, müntesibi bulunduğu peygamberin cemaatine katılacaktır.

Dine hizmet eksenli sivil yapılanmalar için de aynı şey geçerlidir. Bu âyetin
işaret ettiği şekilde, herkesin önlerinde yöneticileri ile beraber, Hazreti
Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ümmetine katılacakları ümit edilir.
Zira âyette ٍسَانُأ َّلُك   deniliyor. َّلُك  kelimesi ٍسَانُأ  kelimesine muzâf olmuş.
Dilin hususiyeti açısından böyle durumlarda, bahsi geçen şeyin en küçük
fertleri bile o hükmün içine girer. Öyleyse bu ifade küçük-büyük, kadın-erkek
yönetici konumunda bulunan her insanı içine almaktadır.



O hâlde, Allah yolunda hizmet dairesi içinde yer alan hele hele hasbelkader
kendisine mesuliyet yüklenen herkes, vazifesine çok dikkat etmeli, toplumunun
hukukunu gözetmeli ve muhafaza etmeli ki, yarın Rabbisinin huzurunda kendi
hesabını vermekten öte, bir de arkasındakilerin hesabı ile iki büklüm olmasın.!

Sürekli Aksiyon
İman ve Kur’ân’a gönül veren hemen herkes çok iyi bir plan ve programla

sürekli çalıştırılmalı ve kat’iyen oturmalarına, oturup nefisleri ile baş başa
kalmalarına imkân ve fırsat verilmemelidir. Zira bir yerde oturup tembel
tembel düşünenler hep karanlık düşünür, karanlık konuşur, fitne ve fesada açık
yaşarlar. Aksiyon içinde düşünenler yani bir yandan canla-başla koşarken, öte
yandan yeni yeni projeler üretenler, plan ve programlar yapanlar ise aydınlık
düşünür, aydınlık konuşur, silm ve selâmetin, aşk u şevkin temsilcisi olurlar.

Evet, sizler kıyıda-köşede birikmiş paranızı nasıl âtıl bırakmaz, onu
değerlendirme cihetine gidersiniz. Öyle de insan enerjisi kullanılmayıp boş ve
âtıl kaldığında kendi aleyhine işler. Onun için tıpkı paranız gibi, enerjinizi de
değerlendirme yollarını arama mecburiyetindesiniz. Öyle ise inanan insanlar
olarak biz âtıl olamaz, tembel tembel ve miskin miskin oturamayız.. oturamayız
zira, mü’min olmanın temel özelliği aksiyon öncelikli düşünce insanı olmaktır.

İslâm ve İnanç - Amel Münasebeti
İslâm’ın biri inanç, diğeri de amel olmak üzere iki yanı vardır. Bunlar

eskilerin ifadesiyle birbirinin “lâzım-ı gayr-ı mufârıkı” yani ayrılmaz
parçalarıdır.

İnanç; dinî literatürdeki ifadesiyle itikat, aksine ihtimal vermeyecek şekilde
inanma demektir. Meselâ, Allah, Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi ve
sellem), Kur’ân, ahiret vb. inanılması gerekli olan inanç manzumesindeki
şeylere, aksine ihtimal vermeyecek şekilde inanma, her mü’mine mükellefiyet
olarak yüklenen hususların başında gelir. Bizler böyle bir inanç seviyesine
ulaşabilmek için, elimizden gelen her şeyi yaparız; daha doğrusu yapmamız
gerekir.

Amele gelince; Kur’ân’ın ifadesiyle “amel-i sâlih” yani eksiksiz, kusursuz,
arızasız iş, bu da inancın yanında İslâm’ın ikinci önemli unsurudur. Meselâ,
ibadet, bu konuda “olmazsa olmaz” deyimi ile ifade edilebilecek bir yere



sahiptir. Namaz, oruç, hac, zekât gibi yükümlülüklere ibadet, bunları yapmaya
ubûdiyet, yapana âbid, ibadet yapılan Zât’a da Mâbud denir ki bu kelimelerin
hepsi de aynı kökten gelmektedir.

İbadetler, itikada ait meselelerin bir yönüyle blokajı, bir yönüyle de onları
inkişaf ettiren fakülteler gibidir. Zira ibadet olmaz ve günümüzde çok yaygın
bir kanaate göre hareket edilerek, din vicdanlara hapsedilirse –hafizenallah–
inhiraf edip mahvolma ve tabiî ki bunun neticesi olarak dünya ve ukbâ hayatını
kaybetme kaçınılmaz olur. Evet, insanın, değişik kaymalarından korunması ve
inancını sağlama bağlaması ancak ibadetle mümkündür. Bu açıdan, rahatlıkla
denilebilir ki, bir mü’minin kendi olması ve özüyle bütünleşmesi ancak ibadet
ile olabilir. Kant’ın “Allah nazarî akılla değil, amelî akılla bilinir.” tespiti de
bu hükmü doğrulama istikametinde söylenmiş olduğu kabul edilebilir.

Evet, insan ilmî araştırmalar neticesi Allah’a iman edebilir ama bu nazarî bir
imandır. Onun gerçek imana dönüşmesi ve imanla hedeflenen seviyeye
yükselmesi, ancak ibadet ü taatle gerçekleşebilir. Bu açıdan denebilir ki,
ibadet, tabiatının bir parçası hâline gelmeyen ve onda derinleşemeyen bir
insanın kayması ve yoldan çıkması daima melhuzdur. Ve buradan hareketle,
“İnanıyorum ama içki de içiyorum veya namaz kılamıyorum...” diyen insanların
teminat kordonlarından birinin kopuk olduğunu söyleyebiliriz. Bu kişiler
sözlerinde sadık iseler, imanlarını amel ile desteklemeli, yapageldiği
ibadetlerle Hak kapısının azat kabul etmez kulları olmalıdır ki, gerçek ve hakikî
anlamda iman etmiş olsunlar.

Bu sebeple 20. asrın, 21. asrın münevver gençleri, tamamıyla fiziğe ait
dünyalarda bile metafiziğe açılan kapılar aralamalı, nazarîden pratiğe
yönelmelidirler. Fizik laboratuvarından metafiziğe yani medreseden tekyeye bir
yol vurup gerçeğe ulaşmanın her yolunu mutlaka denemelidirler. Aksi hâlde,
Kur’ân’dan ve Resûlullah’tan asırları bulan gurbetimiz devam edeceğe benzer.

İrşad Ruhu
Müslümanlar dünyanın her yanına, Kur’ân’ı, Kur’ân düşüncesini, dinin

güzelliklerini taşımaya talip olmalı. Bu yolda biz O’nun kuvvetiyle güçlüyüz.
Gına O’ndan ve O’nun gınasıyla zenginiz. Hepimiz boynu tasmalı, O’nun kapı
kullarıyız ve öyle kalmaya da kararlıyız. Süleyman Çelebi’nin ifadesiyle “Bir
avuç dünya toprağına minnetimiz yok bizim…” ve şair Bâkî’nin ifadesiyle:



“Baş eğmeyiz edâniye dünya-yı dûn için
Allah’adır tevekkülümüz, itimadımız.”

Evet, bu uğurda bin defa ölüp dirilmeye –Allah’ın izniyle– hazırız. Yeter ki
O’nun yüce adının ufkumuzda şehbal açmasını gerçekleştirebilelim. Âşıkıyız bu
işin. Delisiyiz, mecnunuyuz imana ve Kur’ân’a hizmetin. Üstad’ın yaklaşımları
ile, kimilerine mutlak iman,48 kimilerine iman-ı kâmil,49 kimilerine ihlâs-ı
etem50 yolunu göstermek ve kimilerine de iman panjurunu aralayacak şekilde
bazı şeyler hissettirmek düşüncesindeyiz.51 İnsanlar için illâ şu seviyede veya
bu mertebede olacak şeklinde bir düşüncemiz yok, böyle bir talebimiz de yok.
Hırs sayıyoruz bu kabîl düşünceleri. Hatta Allah’ın işine karışmak olarak
nitelendiriyoruz. Bir taraftan herkesi kendi konumu içinde kabulleniyor, öte
yandan da, ulaştığımız noktayı yeterli görmüyor ve “Daha yok mu Allahım?”
diyoruz. Bu uğurda tıpkı Hulefa-i Râşidîn ve Osmanlılar’da olduğu gibi,
başkaları ile boğuşmadan, iktidar, idare kavgası verme yerine sinelerimizde,
dillerimizde “Lâ ilâhe illallah”, gönüllerimizin ilhamlarını, önümüze çıkan
herkesin ruhuna boşaltma çabası içindeyiz. Böyle davranınca, mâşerî vicdanın
bizi kabulleneceğini ve Allah’ın bize başarılar ihsan edeceğini ümit ediyoruz.

Hakikaten böyle miyiz? Genel düşüncemiz, tavrımız itibarıyla böyle
olduğumuza inanıyoruz. Yalnız imana, Kur’ân’a hizmet yolunda bulunsa da
gurur, kibir, mal, para, şöhret gibi boşluklara düşebilecek insanların var
olabileceği de kat’iyen hatırdan çıkarılmamalıdır. Hatta böyleleri bazen temsil
makamında da olabilir.. olabilir ve çevredeki insanlar, bu kişilere bakarak
hakkımızda hüküm kesip biçebilirler. Vâkıa, onların yaptığı haksızlık ve
suizandır ama temsil konumunda bulunan kişilerin yaptığına ne demeli!

Rabbim, iç ve dış değişikliklere uğramadan, başlangıçtaki düşünce, duygu,
inanç safiyeti içinde hayatımızı hitama erdirmeyi hepimize nasip eylesin.!

Dünya ve Biz
Bizim dünya ile alâkamız, her yerde izzet-i İslâmiye’yi göstermek, temsil

etmeye çalıştığımız elmas misali hakikatleri başkalarına da anlatmak, o
aydınlık yolu onlara tanıtmak düşüncesine matuftur. İşte, bizim gözümüzün bir
kenarıyla bazen dünyaya bir “nigâh-ı âşinâ” kılmamızın hakikî sebeplerinden
bazılarıdır bunlar. Evet, biz, bu düşüncelerle Kasas sûresinde ferman edilen



“Dünyadan da nasibini unutma!”52 beyanıyla tam mutabakat içindeyiz. Zira o
âyet-i kerimede Kur’ân, “Ahiret yurdunu ara!”53 derken ٌءاَِغتِْبا  (ibtiğâ) fiilini
kullanıyor ki, bu “Bütün benliğinle ahirete yönel ve ahirete ahiret kadar
değer ver!” demektir. Bundan da anlaşıldığı üzere, ahiret için bütün imkânlar
seferber edilmeli, “Dünya için de nasibi unutma!” esasına bağlı kalınmalıdır.

Siyaset ve Biz
Siyasî konular gibi, birçok insanı cazibesi altına alarak peşinden sürükleyen

“geçici meseleler”, çoğu kez temel meselelerin yerine geçerek insanların
gözlerini kamaştırabilir. Bu tür meseleler, insanların cismaniyetlerine ve beşerî
mantıklarına, İmam Gazzâlî’nin tasnifi içinde “akl-ı meaş”larına54 baktığından
dolayı, onların başlarını döndürüp bakışlarını bulandırabilir. Ancak, hakikat
itibarıyla bunların hepsi, gelip geçici şeylerdir. Gelip geçici olduklarından
dolayı da, Çağın Büyük Dâhisi’nin ifadesiyle, onların binlercesi ebediyete
bakmadığı ve değişmez bir keyfiyete sahip bulunmadığı için, bizim
meselelerimizin zerresine mukabil gelemez.55

Biz, dünyaya ait bu tür meselelere, Arapça ifadesiyle “inhimak”
diyebileceğim ölçüde içine dalmaz; bize ne kadar lâzımsa o kadar alâkadar
oluruz. Yani sağ ayağımızı gayet sağlam olarak bize ait hakikatlere basıp, sol
ayağımızla yetmiş iki millet içinde dolaşırken siyasetin hakkını da o cümleden
olarak yerine getirmeye çalışırız.

Gayb Merakı ve Düşünce Ufkumuz
Öteden beri bana; “2000 yılında ne olacak?” veya “2010’da ne olacak?” vs.

gibi sorular çok sorulmuştur. Cevabım hep şu olmuştur: İnşâallah 2000 yılında
veya 2010 yılında daha çok insan, imanın yümün ve bereketiyle emniyet ve
itminana kavuşacak.. daha çok insan vicdanında Cennet numunesi bir çekirdek
taşıdığının şuuruna erecek.. daha çok insan “iki kere iki dört eder” kat’iyetinde
Cennet’in varlığına inanacak.. kendilerini Cehennem’e götürecek
davranışlardan gerektiğinden daha fazla sakınacak.. ve dünyada bir huzur
toplumu, bir fazilet toplumu meydana gelecek...

Ben aslında bu soruların altında yatan gizli niyetleri ve asıl sorulmak istenen
şeyleri anlamıyor değilim. Ancak burada anlaşılması gerekli olan başka bir şey
var: Bizler yeryüzünde şu anda câri olan idarî, siyasî, askerî, iktisadî, içtimaî,



kültürel… bütün problemlerin temelinde insanın bulunduğuna ve problemlerin
menşeinin, kaynağının insan olduğuna inanıyoruz. Bu itibarla da problemlerin
çözümünün, ancak insanı ele almakla, hem de tekrar ber tekrar ele almakla
mümkün olabileceğine inanıyoruz.

Evet, bu problemler siyaset yoluyla çözümlenebilecek cinsten değildir.
Burada siyasetin yerini ve rolünü bütün bütün inkâr etmemekle beraber, onun
her şey olmadığının da bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Hele ülkemizde dinî
duygu ve düşünce adına kıpırdanış ve canlanışların altında, işgal ettikleri
makamları, ya da alışageldikleri hayatı kaybedecekleri endişesini yaşayan
insanların bulunduğu ve bunların ellerinin bizim nabızlarımızda olduğu
düşünüldüğünde, işin ehemmiyeti daha da belirgin hâle gelir. Evet, onlar
imkânâtı vukuat yerine koyup, dindar insanlar hakkında ihtimaller üzerine
hükümler kesip biçecek ve ciddî rahatsızlık duyacaklardır ki, bunun aksini de
ispat etmemiz mümkün değildir. Çünkü nefy ispat edilemez. Onun için
mü’minler, kendilerine, davranışlarına, konuşmalarına çok dikkat etmek
zorundalar. Bugün itibarıyla bizi, hatta gelecek nesli bile alâkadar etmeyen
meseleleri, değil ağıza almak, belki hiç düşünmemek icap eder.

Kaldı ki bizler İmam Rabbânî56 ve Bediüzzaman’ın57 en büyük makam
dedikleri rıza makamına talibiz. Yaptığımız tebliğ ve irşad faaliyetleri ile,
Rabbimiz’in bizden razı olacağı hususunda vicdanlarımız iman ve itminan
içinde. İşte Cennet’te bile yeni bir ufuk, ulaşılacak yeni bir merhale olan rıza
makamına talip olan bizlerin, ne siyasî, ne idarî, ne askerî, ne de daha başka
dünyevî şeylere talip olması düşünülemez.

Zaten şu anda bizler, zirvede bir azimle, insanların bütününü kucaklayıp
herkese hakikî insan olma ufkunu gösteremediğimiz için üzgünüz! Bizler,
“Evlenmeyi düşünmüyor musunuz?” sorusuna, “Ümmet-i Muhammed’in derdi
bunu bana unutturdu.”58 diyen Üstad Bediüzzaman’ın düşünce ufkunu
yakalayamadığımız için mahcubuz! Bizler Allah’ın yüce adını dünyanın dört bir
yanına götürememiş olmanın hacaletini yaşıyoruz! Onun için bırakın, zirveleri
talep etmeyi ve buna benzer düşünceleri! Siz ve biz yukarıda arzettiğimiz
hususları gerçekleştirmeye çalışalım. Bu yolda, cehalete, fakirliğe ve ayrılığa
savaş ilan edelim. Bilgiyi ilkokul seviyesinden başlayıp akademik kariyerin en
son sınırına kadar her yerde hâkim kılalım. Yapacağımız iktisadî faaliyetlerle



fakirliğimize son verelim. Tefrika illetinin köküne kibrit suyu dökerek, bu
milleti oluşturan ayrı ayrı unsurları, kristal avizenin parçalarını bir araya
getiriyor gibi getirelim.

Evet, bizim bütün derdimiz, davamız budur. Bunun ötesinde başka şeyler
arayanlar bir gün gelecek bu düşüncelerinden dolayı utanacak ve şimdilerde
bazılarının dediği gibi “Sizi yanlış tanımışız, özür dileriz.” diyecekler.

Yeryüzü Mirasçıları
Yeryüzü mirasçıları, Kur’ân’ın ifadesiyle Allah’ın salih kullarıdır. 59 Bunlar

bir taraftan emir ve yasaklar doğrultusunda hayatlarına istikamet verir, diğer
taraftan da şeriat-ı kevniyenin prensiplerine uygun olarak hareket ederler.

Yalnız benim âyetin ruhundan anladığım mânâ, yeryüzü mirasçılarının
bilmediği, bilemediği yerlerin de mirasçısı olduğudur. Zira âyetin nazil olduğu
dönem itibarıyla meseleye bakacak olduğunuzda, o gün İslâm’a sahip çıkanlar
belli bir coğrafyada söz sahibiydiler. Bu ortamda Kur’ân’ın “Yeryüzüne salih
kullarım mirasçı olacak.”60 demesi, yukarıda ifade ettiğim hakikati akla
getirir. Demek ki Cenâb-ı Hak, ilmî planda bunu takdir buyurmuştur. Zamanla
bu takdir, şehadet âleminde vukua gelmiştir ve gelecektir.

Dünya Tutkusu
Kutsî bir davaya gönül vermiş kimseler, bu dünyada ahireti kazanmak için

bulunduklarını kat’iyen hatırlarından çıkarmamalıdırlar. İradeleri, hadisin
ifadesiyle “dünya ve mâfîhâ” yani dünya ve dünyanın içindeki her şey, onlara
koşa koşa, güle güle gelse bile, bu alperenler rahatlıkla “Git, bana lâzım
değilsin!”61 diyebilmelidirler. Zira, bu insanların şahsî açıdan ahiretlerini
kurtarmanın yanında, başkalarına örnek olmaları da bahis mevzuudur ki, bu
bence, birincisinden çok daha önemlidir. Bu açıdan bana göre İslâm davasını
en önde temsil eden kişilerin, dünya ile ilgileri olmamalı.. ve bunların evleri,
barkları bulunmamalı.. ay sonunu zor getirecek derecede maaş ile
yaşamalıdırlar. Hazreti Ömer’in hilâfeti döneminde bir valisinin kendi evinin
önüne yaptırdığı sundurmalığı yıktırdığını62 hatırlatıp geçelim.

Uyuşturucu
Türkiye’nin yakın ve uzak planda kendini tehdit eden birçok problemleri var.



Bunlardan birisi ve belki de geleceğimiz adına en önemlisi uyuşturucu
problemidir. Türkiye’nin uluslararası uyuşturucu trafiğinde de Asya ve
Avrupa’yı bağlayan bir köprü olması bu meseleye ayrı bir ehemmiyet
kazandırmaktadır. Ancak bunu değil de, gün geçtikçe yaygınlaşan uyuşturucu
kullanımı ve hızla artan uyuşturucu bağımlıları mevzuunda, ilim-irfan ehline,
bir şeyler söylemek ve hele hele eğitim müesseselerinde vazifeli bulunan
müdür, öğretmen ve öğrencilerine bir hatırlatmada bulunmak istiyorum.

Bir tanıdığımızın çocuğu –şayet söylenenler doğru ise– uyuşturucu yüzünden
vefat etti. İnşâallah o yavrucak imanla ahirete gitmiştir. Bence Cenâb-ı Hak
belki o yavrucak ile Müslümanlara çok ciddî bir ders vermektedir. Zira millet,
insanımızın ilim-irfan seviyesini yükseltme azminde olan eğitim gönüllülerine
nihayetsiz güven içinde açılan okullara çocuklarını nice maddî fedakârlıklara
katlanarak gönderiyor. Bu okulları cemiyetin içinde bulunduğu o korkunç
anafordan kurtarıcı, bir sera gibi görüyor. Öyleyse buraların gerçek anlamda
karantina altına alınması ve onların her türlü tehlikeden korunması şarttır.
Bunun için de hiçbir fert ihmal edilmeden herkese sahip çıkılmalı, bu ve
benzeri hâdiselerin zuhuruna sebebiyet vermemek için elden gelen her türlü
gayret gösterilmeli, bu uğurda geceler gündüzlere katılarak çalışılmalıdır. Aksi
hâlde hem halkın eğitim faaliyetlerine olan teveccühü kaybedilir, itibar kaybı
söz konusu olur, hem de Rabbimiz’in şimdiye kadar olan lütuflarının
kesilmesine davetiye çıkartılmış olur. Ve ardından Cenâb-ı Hak –ister şefkat,
ister zecr, ne derseniz deyin– öyle bir tokat vurur ki, bunun altından kalkmamız
imkânsız hâle gelebilir.

Hâsılı, bu müesseselerde çalışan ilk elden vazifeli öğretmenler, rehberler
kendilerine teslim edilen nesle 24 saat içinde 25 saat mesai yaparak sahip
çıkmalı, maddî-mânevî gelişmelerine riayet etmelidirler.

İniltiler
Bu günlerde çok yaralıyım. Çocukluğumda çok duyduğum “Bayram gelmiş

neyime, anam anam garibem.” dilimde vird-i zeban. Âdeta bir çeşit hicran
yaşıyor ve hasret solukluyorum. Ne yapayım, benim de kaderim bu! Dine,
milletimize hizmet yolunda bulunmanın beni çok çok sevindiren yanları
olmuştur; olmuştur ama aynı ölçüde olmasa bile ağlatan yanları, ağlatan
hadimleri ve anlayış kıtlığından duyduğum burkuntular da eksik olmamıştır.



Çok defa körkütük sağır firasetlere çarpmış, ters yüz olmuş ve kendi fıtratım
rağmına hareket etmek zorunda kalmışımdır.. evet işte bütün bunlar benim
hicranımdır. Fakat neylersin ve elden ne gelir? İnanın bana, bazen çözüm
bekleyen ama çözmekten âciz kaldığımız problemler karşısında oturup bir
çocuk gibi ağladığım oluyor.

Sizlerden ricam, Allah’ın üzerinize sağanak sağanak yağan lütufları aşkına,
imana, Kur’ân’a hizmet yolunda bulunuyor olmanın gerekleri rağmına hareket
etmeyelim. Vazife şuuru ve sorumluluk duygusu içinde Rabbimiz’in yolunda
hizmette bulunup her türlü inhirafa karşı kapalı kalmaya çalışalım.

“Rabbin Kimdir, Peygamberin Kimdir..?”
Bir yolculuk münasebetiyle gittiğim hava alanında, günün ölçüleri içinde

giyinmiş orta yaşlı iki kadın, beni tanıdılar. Tazim ve saygılarını öyle bir ifade
ettiler ki, görseydiniz siz de şaşırırdınız. Yine bir yolculuk esnasında
hosteslerden aynı saygıyı görmüş, onların dua talebi ile karşılaşmıştım. Hatta
onların ısrarlı istekleri üzerine, kendilerine Dua Mecmuası’nı imzalayıp hediye
etmiştim. Son günlerde bunlar ve bunlara çok benzeyen sayısız hâdiseler var ki,
hepsi de milletimizin hoşgörüye ne kadar susamış olduğunu göstermektedir.

Aslında bunları sizlere intikal ettirmekle, bir hususa dikkatlerinizi çekmek
istiyorum: Dün bu ülke insanlarının zihinlerinde, hususiyle de misallerde
göstermeye çalıştığım kitle arasında, öyle bir Müslüman imajı uyarılmıştı ki,
aman Allahım, tavsif etmeye diller varmıyor. Ama şimdi, Allah’ın bir lütfu
olarak, o korkutucu imaj neredeyse bütünüyle silindi. Artık şimdilerde elit
tabaka, aydın kitle arasında İslâm’ı ve Müslümanları kabullenmeler gayet tabiî
kabul edilmekte. Zannediyorum, Türkiye’nin bu seviyeye gelmesinde, bu
adanmış ruhların rolü çok büyük olmuştur. Evet, içtimaî hayatın bütün
ünitelerinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin, giyimden kuşama, ilimden spora
varıncaya kadar, onların estirdiği genel havanın, bu neticenin elde
edilmesindeki rolü inkâr edilemez. Zira eskiden herkesi kucaklayacağız deniyor
ama aksi yapılıyordu. Müsamaha deniliyor, bağnazlıklar gösteriliyordu. Sevgi
deniyor, yılan gibi ısırmadan geri kalınmıyordu... Bütün bunlar milletin canına
yetiyordu ve tabiî herkes birbirine düşman kesiliyorlardı.

Oysa şimdi millet, daha başka beklentilerin içinde. Onun için adanmış ruhlar,
bu beklentileri boşa çıkartmamalıdırlar. Öyle ki millet, gerçekten yaşatma



zevkiyle, yaşamadan vazgeçmeyi; onun neşesini, zevkini, hazzını ve bu mânâda
gerçek hayatı onlarda görmeli ve kendinden geçmelidir. Ayrıca yaşatma
sevdalısı bu insanlar, bu kabîl bir hayat tarzında, Süleyman Nazif’in ifadesiyle
yüz, iki yüz, üç yüz hatta dört yüz sene ısrar etmeli; endişesi olanlar bu süre
içinde, nabızları elli defa tutmalı ve her defasında da aynı şeyi almalılar.

Öte yandan, bu mübarek topluluk içinde yer alan her fert, Allah’a inanmış,
saf, temiz, dupduru mü’minlerle münasebetlerini de gayet iyi ayarlamalıdırlar.
Ayarlama derken “artistlik yapma”, “aktörlük tavrı” takınma gibi şeylerden de
fevkalâde sakınmalıdırlar. Dinde, gönüllerden gelmeyen şeyleri yapmanın
adına, riyakârlık veya münafıklık denir. O bizden, bizim düşünce dünyamızdan
fersah fersah uzaktır ve öyle olmalıdır.

Bu konuda bana, başkaları tarafından anlatılan bir vak’ayı arz etmek
istiyorum. Çok eski yıllarda birisi gelmiş bana İslâmî cemaatlerden birisini
sormuş. Ben de, “Onlar, ufkumuzda yalancı bir şafağın bile olmadığı dönemde,
Edirne’den Ardahan’a kadar ülkemizin her tarafını köy-kent demeden dolaşarak
kurslarla, yurtlarla, pansiyonlarla donattılar.” demişim. Aradan bir-iki ay
geçmiş. Bornova’da akşam sohbetleri sırasında yine aynı soruyu sormuşlar, ben
yine benzer şeyler söylemişim. Belki aradan birkaç ay geçmiş o zat tekrar
gelmiş, yine aynı soruyu sormuş. Ben de ilk söylediğime benzer şeylerle soruya
cevap vermişim.

Bu meselenin bir de öteki yüzü var. –Bilmiyorum söylesem mi?– O zat
benim, haklarında böyle konuştuğum cemaate gitmiş, dediklerimi aktarmış.
İhtimal bu hususta ölçüyü tam anlamıyla kavrayamayan birisi benim için
“Aktörlük yapıyor.” demiş. İkinci ve üçüncü seferlerde de aynı şekilde cevap
alınca “Bir insanın beni tanımadan, nereden geldiğimi bilmeden, farklı
zamanlarda ne niyetle sorulduğunu bilmediği bir soruya hep aynı şekilde cevap
verebilmesi mümkün değildir ve bu kat’iyen aktörlük olamaz.” demiş.

Evet, bizim için temel ölçü, din ve diyanete, hangi yolla olursa olsun hizmet
etmektir. Biz az veya çok bu uğurda katkısı bulunan herkesi, ama herkesi
alkışlar, başlarımızı ayaklarının altına kaldırım taşı gibi koyabiliriz. Kaldı ki
bu ölçüyü biz koymuyoruz ki?.. Allah ve Resûlü bu hususla alâkalı ölçüyü
asırlar önce koymuşlar: “‘Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah’ diyen
herkes, bizim din kardeşimizdir.” 63 Ayrıca kabirde Münker-Nekir, “Rabbin



kimdir, nebin kimdir, dinin nedir?”  diye soracak.64 O sorular arasında falanı
filânı kabul etme yoktur. Yani onları kabul etme iman esasları arasında değil. O
hâlde ben, ne diye şu ya da bu sebeple beni tasvip etmeyen din kardeşlerime
cephe alayım ki?

Hâsılı, herkes mü’min kardeşlerine bakış açısını yeniden ayarlamalı ve
çevresine hep rahmet ve merhamet nazarıyla bakmalı. Çünkü hadislerde
anlatıldığına göre, Allah’ın o engin rahmeti ahirette öyle tecellî edecektir ki,
şeytan bile: “Acaba ben de istifade edebilir miyim?” diye ümide
kapılacaktır.65 Şimdi böyle bir rahmet enginliği karşısında, cimrilik yapma ve
o cimriliği temsil etme bize yaraşmaz. Hem bize ne? Mülk O’nun, hazine
O’nun, kul O’nun.. öyleyse herkes haddini bilmeli...

Söz buraya gelmişken bir düşüncemi arz ederek bu faslı da kapatmak
istiyorum. 70’li yıllardan beri beni ve gönüllüler hareketini yakın plana alan ve
yakaladığı her fırsatı değerlendirerek gammazlayan, hatta devlet ricalini iğfal
eden ve bir gazetede sahibi olduğu sütunu çoğunlukla bunlara ayıran bir yazar
bir gün “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” dese inanın bana, o gün
benim için bayram olur. O şahsın bana yıllardan beri durmadan, usanmadan,
yılmadan yapıp ettiklerini hiç önemsemeden onu bağrıma basarım. Evet, önemli
olan o zatın Allah ile arasındaki düşmanlığı aşabilmesi ve O’na yakın
olabilmesidir.

Tavzih
İnsanî normların çok çok üstünde, peygamberâne aşk, ümit, arzu, azim ve

kararlılıkla hayatını sürdüren bir dava insanının hayal dünyasına
girebilirseniz giriniz. Şunları göreceksiniz; bu tür insanların ufku çok
engindir.. himmetleri çok âlidir.. hedefleri çok yüksektir.. ve bunlar aynı
düşünce çizgisi, aynı hayat felsefesini paylaştıkları, arkadaşlarını hep
ideallerindeki gibi görmek isterler. Hele kaderin yollarına su serpip
kendilerine yakın kıldığı, kurbetin ve vuslatın şarabını her dem içenlerin, bu
dünyanın dışına çıkmalarına asla tahammül edemezler.

İşte aşağıdaki sohbet, kurbet ve vuslatın, ülfet ve ünsiyet sebebiyle işe
yaramaz hâle geldiği bir zaman dilimi ve o yüce kamete “Bitsin bu hayat
ölümün kollarında.” temennisi yaptıran bir ruh hâleti içinde ve tamamıyla
dar bir daire içinde gerçekleştirilmiştir.



A. K.

İman Davasına Gönül Vermişlerle Bir Hasbihal
Çok uzak yerlerden geldiniz. Bu kadar uzak mesafelerden benim gibi bir

kıtmîri dinlemeye gelmeniz, çektiğiniz onca sıkıntı ve meşakkate değmediği bir
gerçek. Bununla beraber, Rabbim niyetlerinizin derinliğine göre muamelede
bulunsun..! Aşk u şevk ihsan etsin..! Geliş ve gidişinizi boşa çıkarmasın..!

Yıllardan beri bu türlü teklifler karşısında hep kendimi sorgulamışımdır.
“Sen de kimsin, ne oluyorsun, ne anlatacaksın ki bu insanlara faydalı olasın?”
İnanın hep böyle düşünmüş, böyle konuşmuşumdur. Ama hüsnüteveccühleri,
yapılan onca ısrarı da aşamamış ve kendimi hep bu türlü kalabalıklar
karşısında bulmuşumdur.

Bugün değişik bir ruh hâleti içindeyim. Hafakan ve feveranlarımın dorukta
olduğu gün bugün. O açıdan, söyleyeceğim sözlerde sizleri rencide edeceğim
endişesini taşıyorum. Sonra vicdan azabı çekerim diye de korkuyorum. Hatta bu
düşünce ile sizlerin huzuruna çıkmama kararı vermiştim. Son âna kadar da bu
kararımda ısrarlı idim. Ancak bazı arkadaşlar gelip ağladı, sızladı ve ne olur
dediler... Ben de o kadar uzak mesafelerden gelen bu insanlara karşı ayıp olur,
Rabbim sorarsa ne cevap veririm, düşünceleriyle işte huzurlarınızdayım. Evet,
daha sonraları, vicdanımın bir yanını hep ısırıp duracağı endişesi ile iki
büklüm karşınıza çıkma mecburiyetinde kaldım. Dolayısıyla konuşacağım
şeylerde fikir insicamı olmayabilir.. ifadelerde rekakete girebilirim. Rabbinizin
sizlere olan nimet ve lütufları aşkına beni bağışlamanızı dilerim. Aklıma gelen
şeyleri, simalarınızın bana ilham edeceği hususları herhangi bir tertip ve tasnife
tâbi tutmaksızın arz etmeye çalışacağım. Rabbim’in muvaffak kılmasını
dilerim!.

Beklentiler ve Ötesi
Bazen çok küçük şeyler, insana çok büyük sevaplar ve hayırlar

kazandırabilir. Beklediğiniz, hatta beklemediğiniz neticeleri, onunla
bulabilirsiniz. Tıpkı dualarda olduğu gibi.. evet, Kur’ân’ın ifadesiyle ْنِم

ُبِسَتْح ـَـال َي ُثـْیَح   “Ummadığınız yerden”66 hadd ü hesaba gelmez
nimetlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Meselâ, sizler böyle uzun bir seyahat
sonucu, aynı çizgide hizmet ettiğiniz arkadaşları görür ve değişik müesseseleri



ziyaret edersiniz. Bu vesile ile Rabbim imanınızı takviye eder, Kendi yolunda
koşma aşk u şevkinizi artırır ve kalblerinizi telif eder. Zaten böyle bir
dönemde, bu türlü takviyelere ne kadar ihtiyacımızın olduğu da izahtan
vârestedir. İnşâallah Rabbim bu vesile ile bizleri yeniden keyfiyetin
enginlikleri arasında dolaşan halis kullar hâline getirir.. getirir de kemmiyet
mülâhazasını bırakır bir kere daha rıza-yı ilâhîyi esas maksat yapan insanlar
hâline geliriz...

Ayrıca Cenâb-ı Hak, böyle bir araya gelme sayesinde, kendisiyle olan
yakınlığımız, münasebetimiz açısından “Ne kazandık, ne kaybettik?”
mülâhazalarını içimize yeniden hâkim kılabilir.. ve bizleri, dünyada-ukbâda
faydalı olacak düşüncelere, amellere yönlendirebilir. Zira biz biliyor ve
inanıyoruz ki, biz ne istersek isteyelim, Rabbim hakkımızda hayırlı olanı nasip
edecektir. Meselâ, siz dua dua yalvarır, yakarırsınız; “Bana dünyayı ver
Allahım!” dersiniz. Ama istediğiniz mânâda bir dünya sizin hakkınızda hayırlı
olmadığı için, Rabbim sizi “kût-u lâ yemût”la yaşatır. Ama öte yanda, berzah
hayatınızı Cennet hâline getirir.67 Dahası, Cennet’te “gözün görmediği, kulağın
işitmediği, beşer kalbine hutur etmeyen nimetlerle” sizi serfiraz kılar.68

Ve yine, “Allahım, salih çocuklar ihsan eyle.” der, durmadan yalvarıp,
yakarırsınız. Fakat, “Evlâdınız ve mallarınız sizin için bir imtihan
vesilesidir.”69 âyetinin ifade buyurduğu hakikat açısından, Rabbim –ihtimal– o
imtihanı kaybedeceğiniz için ya da bilemediğiniz sair hikmetlerinden dolayı,
dünyada çocuk ihsan etmez. Ama ahirette Kur’ân’ın 70 َنوُدَّلَخُم ٌناَدْلِو   dediği,
çevrenizde “lü’lü-mercan” gibi koşuşturup duran, baktıkça içinize inşirah veren
çocuklar ihsan edebilir.

İşte bu misallerde olduğu gibi, böylesi seyahatler, harcanan paralar,
katlanılan ve katlanılmak zorunda kalınan meşakkatler, sıkıntılar ve tabiî ki
beklentiler.. sonra da aranılanı bulamamalar.. “Bunun için mi bunca yolculuk?”
demeler. Ama ihtimal, Rabbim beklentilerinizin, arzu ve isteklerinizin çok çok
ötesinde aklınıza, hayalinize gelmedik şeyler lütuf ve ihsan ederek sizi bir
kısım sürprizlerle mükâfatlandırmıştır.

İlk Günler
İslâm’a hizmet, çok samimî duygularla, çok samimî hislerle başlatılmış bir



hizmettir. Mebdei yani başlangıcı itibarıyla çok hayırlıdır. Yanlış anlaşılmasın,
bu tabir, bugünü itibarıyla şerdir ya da hayırsızdır anlamı taşımaz. Belki
hâlihazırdaki durumu itibarıyla da iman hizmeti çok hayırları ihtiva etmeye
namzet görünmektedir. İnşâallah gelecekte de büyük hayırlar bir bir zuhur eder.

Ne var ki ben, şimdilerin vaadettiklerini çok göremediğimden dolayı,
geçmişi nazara verecek ve geçmişin kazandırdıklarını arz etmeye çalışacağım.
Aslında bu, insanlığın kaderi ve beşerî bir realitedir. Allah Resûlü’nün
hayatını siyer kitaplarında mütalâa edenler, o dönemde de “ilk”in “son”dan
hayırlı olduğunu görmüşlerdir. Evet, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun etrafında
hâlelenen o “ilkler”, bazen topraktan çıkan bir deri parçasını yıkayıp, ısıtıp,
yiyorlardı. Ağaç yapraklarıyla beslenen insanlar da vardı o gün. Yedikleri bu
şeylerden dolayı tıpkı koyunlar gibi tersleyen insanlara rastlamak da
mümkündü o devirde.71 Ve Allah Resûlü işte bu sahabeye diyordu ki: “Bugün
sıkıntılar, meşakkatler, zorluklar içindesiniz; ancak bir gün rahat edeceğiniz
günler de gelecek. Fakat şimdilerde siz o günkü durumunuzdan daha
hayırlısınız.”72

İşte aynen bunun gibi, bizler de, iman hizmetinin başlangıcında hayatlarını
tahta bir kulübecikte geçiren ve ömürlerinin sonuna kadar da geçirmeye kararlı
insanlar gördük. Günde bir defa kursaklarına sıcak bir çorba girince o günü
bayram ilan edenleri müşâhede ettik. Çorbalarına katacak yağı bulamayanları,
suyla pirinci kaynatıp çorba diye içenleri.. evet, inanın bana, biz işte böyle
kahramanları gördük. Yatacağı döşeği olmayanlara, seyahat tutarı olan parayı
hep başkalarından istemek zorunda olanlara, bahçelerde, bahçeler içinde
kulübeciklerde ders yapmaya çalışanlara şahit olduk. Onlar hem böylesi
mahrumiyet içinde hayatlarını sürdürüyor, hem de çok onurlu yaşıyorlardı. Bu
arada hiç hediye kabul etmediklerini de kaydedebiliriz ki, böyle birisinin şahsî
küçük bir hediyem için söyledikleri sözler hâlâ kulaklarımda tın tındır. “Yok
kardeşim! Biz hediye kabul etmiyoruz. Hediye ile hizmet-i imaniye ve
Kur’âniye’yi bulandırmak istemiyoruz.” Hele bunların hizmet ederken, maaş,
ücret, burs beklemeleri “imkânsız” kelimesinin bile karşılayamayacağı
seviyedeydi. Böylesi beklentiler, onların hayatlarından mağrib-maşrık (doğu-
batı) kadar uzaktı.

Elbette onların bu ilk dönemi, sizin içinde bulunduğunuz şu dönemden daha
hayırlıydı. Hayırlıydı zira o günler bu günleri doğurdu. Şayet o dönemlerde arz



etmeye çalıştığım safvet olmasaydı ve onlar birer reşha gibi Cenâb-ı Hakk’a
teveccüh edip onu aksettirmeseler idi, bugünkü yümün ve bereket olmayacaktı.
İşte bu açıdan, bugünün nesilleri geleceğin fevvareler hâlinde berekete inkılâp
edip çağlamasını istiyorlarsa, aynı safvet, aynı samimiyet, aynı ihlâsı yaşamak
mecburiyetindedirler.

Ne Yapmalıyız?
O hâlde bana sorabilirsiniz; “Yeniden dönüp kulübelerde mi yaşayalım, bir

öğün ve bir kap yemekle mi iktifa edelim?” Evet, böyle diyebilirsiniz. Ben de
buna karşılık derim ki; “Ona ben karar vermeyeceğim. Ona karar verecek olan
sizlersiniz. Fakat ben burada bir gerçeğin altını çiziyorum. Önemli bir hususu
vurgulayarak onu sizlere anlatmaya çalışıyorum. Büyük doğumların, büyük
oluşumların temelinde Asr-ı Saadet’in izdüşümü denilebilecek bir hayat
tarzının olduğunu, olması gerektiğini anlatıyorum. Karınlarını dahi doyuracak
bir şey bulamayan insanların, sırtlarına geçirecek bir paltosu olmayan
kimselerin hâlini arz ediyor ve onların insanlığın kaderi ile nasıl oynadığını
ifadeye çalışıyorum. Hiç unutmam, unutamam Hazreti Pîr-i Muğan, Isparta’da
iken, Doğu’ya birisini göndermişti. O zat, halkın içinde otururken dizlerindeki
yamaları göstermemek için, sırtına aldığı eski pardesünün etekleri ile onları
kapamaya çalışıyordu. Onun pantolonu, ceketi böyle ise, yediklerini tahmin
edebilirsiniz.

Evet, işte o dönemde etrafa saçılan ışıktan tohumlar, o tohumlar üzerine bina
edilen büyük kompleksler ve dünyanın yedi bucağında açılan okullar, yurtlar,
pansiyonlar, hep bu “ilkler”in izinden giden insanların gayretleriyle oldu. Onlar
bu samimî zeminde, samimiyet soluklaya soluklaya yetişmişlerdi. Hüsrev
Efendi, Hulusi Efendi, Mustafa Gül, Tahiri Mutlu, Sadullah Nutku, Bekir Berk,
Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Sungur, Abdullah Yeğin, Said Özdemir, Hüsnü
Bayram, Bayram Yüksel, Ahmet Feyzi, Mehmed Feyzi... gibi kahramanlardan
görmüşlerdi her şeyi. Dolayısıyla bu insanlar önlerinde örnek aldıkları
kimselere göre şekil alıyor ve onların yaşadıkları hayatı yaşamaya özen
gösteriyorlardı.. “Gidin!” denilen yere gidiyor, “Verin!” denilen yerde de
veriyorlardı.

Gelelim Günümüze…



Zaman döndü dolaştı bize ve size geldi. Şimdi ibret alacak, ders alacak
nesiller bizleri, sizleri takip ediyor. Evet, Kur’ân’ın, “Peygamber’de sizin için
alınacak örnekler vardır.” 73 buyurduğu ve geriden gelenlerin şahsî, ailevî,
içtimaî hayat adına onu örnek aldıkları gibi, şimdi yeni yetişen nesillerin de bu
hakikatten hareketle, sizleri örnek alacaklarını unutmamak lâzım. Yanlış
anlaşılmasın, bunları ifadede tezyif kastı yoktur. Ne var ki bu bir vâkıadır.
Arkadan gelenler daima öndeki insanları kollarlar. Yeme, içme, yatma,
istiğna... gibi hemen bütün hususlarda öndekilere benzemeye çalışırlar.

Bu noktada sesimi yükseltip en tiz perdeden sizlere şöyle haykırmak geliyor
içimden: Eğer bu mevzuda bizler, geçmişten ve daha ötede ashab-ı kiramdan ve
günümüzde Hazreti Sahipkıran’ın etrafındaki talebelerinden gerekli dersleri
alıp, hayatımıza tatbik edebilseydik, geleceğin çağlayanlarının şelaleler hâlinde
İslâm lehine akıp, çağlayıp gideceğine rahatlıkla teminat verebilirdim. Ama
eğer durum başka türlü ise, o zaman da kendimizi yeni baştan kontrol etmemiz,
murâkabe ve muhasebelerimizi sıklaştırmamız gerektiği kanaatini mutlaka arz
etmeliyim.

İstiğnanın Buudu
Evet, o aç, susuz, giysisiz insanlar, açtıkları küçücük evlerde “kira” parasını

bile vermekten âciz kişiler; ceketlerini satıp veya hatırlarının geçtiği
kimselerden borç alarak oturdukları evin kirasını ödeyen o kahramanlar
sayesinde bugünlere geldik. Hatta sizin iyi bildiğiniz birisinin bile, hizmet için
aldığı iki yüz lirayı, iki senede ödeyemediği söz konusudur. Nihayet bir gün
borç aldığı şahıs, kendisine hatırlatarak; “O parayı risale alıp dağıtmak için
almışsınızdır, isterseniz size hakkımı helâl edeyim.” der. Kabul etmez. Çok net
hatırlamamakla beraber zannediyorum, birisinden borç alarak o borcu öder.
Zira o günkü düşünceye göre –ki bugün de hâlâ geçerlidir– “Al şu parayı, evin
ihtiyacını karşıla.” denmesi, bu insanlara karşı yapılmış en büyük hakaret
sayılırdı. Hatta onlara küfür gibi gelirdi bu masumane teklif.

Şimdi bizim, o samimî oluşumu, işin temelindeki insanların safvet ve
samimiyetleri ölçüsünde temsil ettiğimizi söylemeye imkân var mı? İhtimal
bizim yaptığımız mini bir şablonculuk ve bir taklit. Ama bu ruh hâleti bile, tıpkı
büyük deryaların büyük dalgaları gibi mâşerî vicdanlarda mâkes buluyor.

Evet, bugün dünyanın dört bir yanına hicret buudlu bir göç dalgası varsa, işte



bu “ani’l-merkez” güçten kaynaklanmaktadır. Bu gücün arkasında, arpa kadar
bir şeyi hediye olarak kabul etmeyen Hazreti Bediüzzaman vardır. Hulusi
Efendi, Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Sungur, Bayram Yüksel, Abdullah Yeğin
ve emsali dava erleri vardır. Hayatlarını Allah Resûlü’nün Suffe Ashabı gibi
geçiren ve sahabe safvetinin temsilcileri olan kişiler vardır.

Ve Bugünler…
Ve bugünler.. bugünlerde de Cenâb-ı Hakk’ın lütufları sağanak sağanak

başımızdan aşağı yağıyor. Ben hiç mübalağa etmeden, Rabbim’in bu
tecellîlerini vicdanımda hissederek ve her kelimenin yerli yerinde
kullanılmasına fevkalâde özen göstererek diyorum ki: Rabbimiz’in nimetleri
boyumuzu aşkın, liyakat ve istihkakımızın da çok çok üstündedir. Bu kervana
katkıda bulunanlara ve bu nimetler döneminin temsilcilerine şahsen ben, her
gün kadın-erkek, çoluk-çocuk, genç-ihtiyar, esnaf-memur, tüccar-talebe deyip,
hatta toplumun bütün katmanlarını tek tek sayarak dua ediyorum.. dua ediyor ve
hiçbir kesimi dışarıda bırakmamaya özen gösteriyorum. Yer yer, zaman zaman,
belde belde, ülke ülke, isimler zikrediyor ve şöyle yalvarıyorum Rabbim’e:
“Kavlî, fiilî, hâlî iman ve Kur’ân hizmetine destek olanlara, el uzatanlara,
maddî imkânlarını seferber edenlere rahmetin, inayetin, bereketin ve hıfzın ile
mukabelede bulun Allahım! Lütuflarını onların başlarına sağanak sağanak
yağdır. Gönüllerini, verme duygusuyla donat. Sonra bu donatmayı verme
şeklinde gerçekleştir...” diyorum.. denmelidir de, zira gelecek, bir yönüyle bu
anlayış, bu felsefe ve bu düşünce üzerinde umranlar hâline gelecek ve
gelişecektir.

Eğer bizler o ilk dönemin sahabîleri ya da Hazreti Sahipkıran’ın talebeleri
gibi samimiyet ve safvet içinde olmazsak, olup da onu koruyamaz ve devam
ettiremezsek –ki ben şahsen koruyamadığım endişesi ile iki büklümüm–
geleceği kucaklayacağımızdan söz edilemez. Evet, ehl-i dünya insanlar gibi
görenek ve tiryakiliklerle israfa açıldığımız, evlerimizi onlar gibi dekore
ettiğimiz, günde üç defa önümüze sofralar konduğu sürece; geleceğin
umranlarını kurma, bahis mevzuu edilemez.

Öyleyse, hâlihazırdaki tablo, geçmişteki insanların ihlâs, samimiyet ve
safvetlerine, Allah’ın bir lütfu şeklinde tecellî ettiği şeklinde kabul edilmelidir.
Dilerim bu tecellîler devam etsin.! Etsin ama o biraz da sebepler planında



bizim hâl, tavır ve düşüncelerimize bağlıdır.

Frekans Paylaşımı
Ben dualarımı kesmiş ve ümidimi yitirmiş değilim. Bundan sonra da dua

etmeye devam edeceğim. Edeceğim ama, benim kendilerine dua ettiğim
şahıslar, kendileri hakkında da en az benim kadar dua etmiyorlarsa, benim
duamın ne ehemmiyeti olur ki.? Yani onlar “Allahım, rahat yaşayacağımıza bizi
ihlâslıca yaşat!. İmkânlar içinde yüzeceğimize bize hasbîlik lütfeyle.! İnsanların
gönüllerini fethetme duygusuyla bizleri donat!” demiyorlarsa, ben dua etsem ne
olur, etmesem ne olur!. Veya onlar, benim dediğimin tersini istiyorlarsa, mal-
mülk-menal diyorlarsa, daha liseyi bitirmeden, bir an evvel okulu bitirip
evlensem diye düşünüyorlarsa, ben onların ihlâs ve samimiyetleri adına dua
etsem ne olur, etmesem ne olur!. Yahut benim –yeminle ifade edebilirim– her
gün ihmal etmeden kendileri için َنیـِصِلْخُمْلا َك  ِداـَبِع ْنِم  اـَنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُـھٰ

َنِیب ُوبْحَمْلا َنِیّبـِحُمْلا  َن  ّیِضْرَمْلا يِ َنیـِضاَّرلا  َنيِد  ِهاَّزلا َنیِعِرَوْلا  َِنیـَصل  ْخُمْلا
74 َنِیبَّرَقُمْلا  dememe mukabil, onlar bunu hayatlarında bir kere dahi
demiyorlarsa, duygu ve düşünce itibarıyla hep başka başka kurgu ve hayallerle
yaşıyorlarsa, “Ah bir cismanî zevk!” deyip, Allah rızası istikametindeki hizmeti
tâli bir iş olarak görüyorlarsa ve ancak atmosfer hazır hâle getirildiğinde,
altlarına araba, ceplerine telefon konulduğunda koşturuyorlarsa, ben dua etsem
ne olur, etmesem ne olur?

Unutmayın!.
Bu mevzuda sizi “Dua etmiyorsunuz” şeklinde itham etmekten Allah’a

sığınırım. Ama şunu da unutmayın, şayet siz, geleceğin, bugüne göre, beş-on kat
katlanmış şekilde zuhurunu bekliyor ve ilâhî inayet, vekâlet, kefalet, kelâet, sizi
sarıp sarmalasın arzusunda iseniz, Asr-ı Saadet dönemine, ya da Hazreti
Üstad’ın devrine dönüp bakmak zorundasınız. Yani ilhamı, Kur’ân’ın nüzûl
faslından ve Nur’un ilk döneminden almak mecburiyetindesiniz. Evet, bana
göre Resûlullah’ın o şanlı ashabının rengine boyanmak gerektir. Hiç olmazsa
Barla kahramanları gibi şekillenmek şarttır. Unutmamak gerekir ki, arkadan
gelenler de bizlere göre şekillenecektir.

Kur’ân’ın Rolü



Ayrı bir hususa temas etmek istiyorum: Sahabe asrına “Altın Çağ”, “Işık
Çağ” dedirten Kur’ân’dır. Zamanın bir dönemini altın dilim hâline getiren de
Kur’ân’dır ve sahabe dönemine denk Osmanlıların dirilişini sağlayan da yine
Kur’ân’dır. Ancak, üç-dört asır var ki, o Kur’ân evlerimizde atlas işlemeli
mahfazalar içinde, başımızın ucunda asılı olmasına rağmen, yattığımız odadan,
içtimaî, iktisadî ve kültürel hayatımıza kadar geniş bir dairede ona
yabancılığımızın yalnızlığını yaşamakta.. ve tabiî hata bizden kaynaklanmakta.
Çünkü ondan kâmil-i mükemmel olarak istifade edebilmek, onunla tam
konsantrasyona bağlıdır.. evet, o mükemmel vericiye karşı, elde bir almacın
olmasına bağlıdır. Onunla frekans paylaşımı şarttır.

Kur’ân böyle olduğu gibi sabah-akşam okuduğunuz eserler de böyledir.
İçinizde onun hafızları olabilir. Fakat bütün bu okuyup, ezberledikleriniz, sizde,
hayatınızı yeniden gözden geçirme fikrini uyarmıyorsa, siz ondan istifade
edememişsiniz demektir. Allah Resûlü’nün beyan buyurduğu gibi: “İnsanlar
öyle bir dönemi idrak edecekler ki, Kur’ân bir vadide, onlar da bir vadide
bulunacaklar.”75 Evet, Kur’ân’ın bize bir şeyler ifade edebilmesi, onu sahabe
anlayışı, sahabe felsefesi, idraki ile algılamaya bağlıdır. Nurlar’ın aynı tesiri
meydana getirebilmesi de ilk dönemin halis talebeleri ölçüsünde onlara rabt-ı
kalb etmeye bağlıdır. Belki de bunlar gerçekleştiğinde bir taraftan kemmiyet
daha hızlı artacak ama öte taraftan keyfiyet daha bir derinleşecektir. Böylece,
kemmiyet keyfiyetin bir buudu olarak geleceğe yelken açacağız.

Ümitsiz Değilim
Ümitsiz değilim dedim.. evet, hiçbir zaman ümidimi yitirmedim. Bugün de

hiçbir şey yitirilmiş ve hiçbir şey bitmiş değildir. Zannediyorum az dişler
sıkılsa, mü’minlere eski misyonları tekrar kazandırılabilir. O irşad yuvaları
içinde çok az insan kalmasına rağmen, belki yedi yüz, belki yedi bin kişiye
muallimlik yapabilir. Yedi bin insan yine o irşad yuvaları sayesinde Kur’ân’ın
âşığı, Kur’ân mecnunu hâline gelebilir.. gelebilir ve belli bir kıvama erebilir.
Ne var ki, bunun için, o misyonun birileri tarafından yani öndekiler tarafından
hassasiyetle kontrol edilmesi lâzım.

Evet, bu konuda olağanüstü bir hassasiyet lâzımdır ki, arkadan gelenler bir
boşlukla karşılaşmasın. Aksi hâlde –Allah muhafaza– bir başıbozukluk içine
girilmesi muhtemeldir. Zaten öyle bir başıbozukluk arkasında çöküntü getirir ve



o çöküntünün önünü almak da mümkün olmayabilir. İşte Osmanlı, önümüzde
örnek!. Son bir-iki asırdır artık padişahlar ve hünkârlar ordularının önünde
cephede değillerdir. Hemen hemen hiçbiri, “Beni şehit eyle, Din-i Mübin’i aziz
eyle!” diyen Murad Hüdavendigârlar gibi kıvamında değildir. Pekâlâ kötü mü
idi bu insanlar? Hayır, kötü değillerdi. En az günümüzün iyileri kadar iyi
idiler.. evet, bu, onlar kötüdür mânâsına gelmez. Ne var ki, olmaları gerektiği
ölçüde olmadıkları da bir gerçek. İrtidat cereyanına karşı “Hiç kimse gelmese
bile ben tek başıma bu mürtetler güruhu ile savaşırım!” diyebilecek kadar iyi
değillerdi ve bütün bunlar çöküş dönemi emareleri sayılabilirdi.76

Allah Aşkına
O hâlde gelin Allah ve Resûlullah aşkına, bugüne kadar hazırlanan umranlar

üzerine birer mirasyedi gibi konan bizler, evet, çok güzel şeyleri ecdadından
tevârüs eden bizler, bir çözülüşün, ardından yeni bir çöküşün vesileleri
olmayalım. Evlerimiz birer harabeye dönmesin! İlim, irfan yuvaları birer
baykuş yuvası olmasın!

Bunlara “Âmin!” demek kolay ama, bu iş samimiyet ve safvet ister. Kendini
düşünmeme, yaşama zevkine dilbeste olmama, yaşatma delisi olarak toplumu
kucaklama, “Başkaları imanla hayatın enginliklerine ulaşamayacaklarsa, benim
yaşamamın bir anlamı yoktur.” mülâhazasına kilitli olmayı ister.

Tekrar Keyfiyet
Evet, Asr-ı Saadet dönemine denk, bir ihlâs dönemi bizde de yaşandı..

yaşandı ama, ben onun şu anda bütün derinliğiyle devam ettirilebildiği
kanaatinde değilim. Kafamdan bir türlü keyfiyetin kemmiyet karşısında yenik
düştüğünü atamıyorum. Evet, şimdilerde keyfiyetin nakavt olduğunu
zannediyorum. Oturup bordrolar üzerinde saatlerce mütalâalarda bulunan
insanları görünce, bir türlü bu düşünceden kurtulamıyorum. “Şu kadar isterim”
diyenleri gördükçe bir çöküşün başladığı düşüncesinden vâreste olamıyorum.
İnsanların konuşmaları karşısında samimiyetlerini muhafaza edemediklerini
görüyor ve bu konuda kuşku taşımaktan kendimi alamıyorum. Dolayısıyla da,
bir samimiyet, safvet, ihlâs döneminin bitmeye yüz tuttuğu endişesiyle tir tir
titriyorum. Ardından da diyorum ki Âkif’ten az değiştirerek:

“Bu anlayış, bu hissiyat, bu samimiyetle hizmet olur derlerse pek yanlış.



Bana bir topluluk göster, ölmüş mâneviyatıyla sağ kalmış!”

Sorun Vicdanlarınıza
Evet, bizler düşmanla yaka-paça olmuş, kim bilir kaç defa ölümle burun

buruna gelmiş, öldürücü yaralar almış ve sonunda ganimetten hissesine düşen
pay verilirken onu reddedip, “Ben bunun için Müslüman olmadım; Müslüman
oldum ki şuradan bir ok yiyip şehit olayım.”77 diyen sahabînin civanmertliğini
gösterebiliyor muyuz? “Ben maaş için bu davayı benimsememiştim. Yapmayın
Allah aşkına! Bana kastınız, garazınız mı var? Ahirette beklediğim şeyleri
dünyada vermek suretiyle beni mahv u perişan mı etmek istiyorsunuz?”
diyebiliyor muyuz? Ben böyle desem ve ardından sorsam, “Kaç insan var, bu
soru karşısında, ‘Ben varım!’ diyebilecek?..” Belki hepiniz bu soru karşısında
parmak kaldırıp ve “Ben varım!” diyebilirsiniz; ancak ben öyle demeyecek,
soruyu soracak, sonra da üç nokta koyarak cevabı vicdanlarınıza havale
edeceğim. Var olduğuna, hüşyar olduğuna, imanla meşbu’ bulunduğuna
inandığım vicdanlarınıza! Ve vicdanlarınızın önemli bir rüknü olan latîfe-i
rabbâniyenize! Sizin hakkı görmeye hazır hislerinize! Cennet’i kavrama
şuurunuza! Bütün bunları aşmada sizin için önemli bir dinamik olan iradenize!

Evet, sorun vicdanlarınıza! Eğer vicdanlarınızdan cevab-ı savap alıyorsanız,
geleceğe ümitle bakabiliriz. Bahtınıza düştüm ne olur; yukarıda arz ettiğim
sahabî gibi, eline tutuşturulmak istenen ganimet karşısında “Ben bunun için
dava insanı olmamıştım!” diyemez misiniz? Diyebiliyorsanız istikbal vaad
ediyorsunuz demektir. Yoksa.. evet, yoksa maalesef bir şey demeyeceğim. Eğer
mutlaka bir şey demek icap edecekse, “Kendimizi bir kere daha gözden
geçirelim.” diyeceğim.

Bu yüce misyonun temsilcileri olup olmadığımızı, dünyevî herhangi bir
beklentimiz bulunup bulunmadığını?. Bir zamanlar peygamberler, asfiya ve
evliya ile temsil edilen Kur’ân’ın ruhunu etraf-ı âleme tam aksettirip
aksettiremediğimizi?.. Bir kere daha gözden geçirelim ve ilim, irfan
istikametinde açılmış bütün müesseselerdeki çalışmaları yeniden mercek altına
alıp bir kere daha samimiyetimizin derecesini, kontrol edelim.

Başınızı ağrıttığımın farkındayım.. zehir zemberek şeyler söyledim,
şuurundayım. Belki bazılarınız içinizden geçiriyordur: Keşke gelmeseydin de
bu acı şeyleri söylemeseydin.. haklı olabilirsiniz ama başta söylemiştim, size



karşı mahcup olmamak için geldim. Samimî miyim, değil miyim, bu, ötede belli
olacak. Ben kendimi hep Cehennem’in kenarına kadar getirilmiş ve ardından
bir tekme yiyip, gayyâya yuvarlanmış birisi gibi görmüşümdür. Evet, yıllardan
beri ben kendimi hep bu insan gibi gördüm ve ilâhî inayet imdadıma
yetişmezse, kurtulmam mümkün değil düşüncesini taşıdım. Siz kendinize ne
nazar ile bakarsanız bakın, o beni hiç alâkadar etmez. Ancak ben burada,
muhasebenize, murâkabenize esas teşkil edebilecek şeyleri arz etmeye
çalışıyorum.

Kim bilir belki de bir on-yirmi-otuz sene sonra, bazı kesimler itibarıyla
menfaat ve çıkar kavgalarının, sen-ben çekişmelerinin, turnikeye önce girmiş
olma beklentilerinin meydana getireceği çalkantılar yaşanacaktır. Makam-
mansıp, şan-şeref, şöhret arzularının sebebiyet vereceği kavgalar, gürültüler
meydana gelecektir. Dilerim bunlardan hiçbiri olmasın; ama yine de bu kabîl
şeyler sizlerde gerçekleşir endişesiyle acele ediyor ve şimdiden dünyevî
menfaat ve çıkarlar karşısında aldanmamanız için haddimi aşarak tembihte
bulunuyorum. Bugün-yarın, öbür gün olabilir endişesiyle yaşıyorum.. yaşıyor
ve enkazın altında birlikte kalır, eziliriz kaygısıyla iki büklüm oluyorum.
Kehanet değildir bu; toplumun hâlihazırdaki durumunun ve görünümünün ifade
ettiği mânâdır, muhtevadır. Şimdi konuştuklarım da, bu görünümün içime
akıttığı zehir zemberek düşüncelerdir.

Sözlerimi burada noktalarken, Allah’ın üzerinize olan lütuf ve ihsanları
adına beni bağışlamanızı dilerim. Şayet sözlerimle sizleri rencide ettiysem,
bunu İslâm’a hizmet hususunda duyduğum duyarlılığa ve aşırı hassasiyete verin
ve beni mazur görün!
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Dördüncü Bölüm 
Bir Demet Sosyal Mesele

Spordan Beklenen
Türkiye’de sevip takdir ettiğimiz, eskiden beri de sinelerimizde yer etmiş

spor kulüplerimiz vardır. Bu kulüplerin, kendi değerlerimize yönelmemiz ve
bunların tekrar kazanılıp, korunması hususunda büyük görevler îfa edecekleri
kanaatindeyim. Sporun sadece bir maraton veya rekabet meselesi olarak ele
alınıp işlenegeldiği günümüzde, ne acıdır ki, toplumun değişik katmanları
arasındaki kinin, nefretin, düşmanlığın yayılmasında sporun ve hassaten
futbolun vesile olarak kullanıldığını da esefle müşâhede etmekteyiz. Hâlbuki
spor, toplumun değişik tabakaları arasında barış ve kardeşlik havasının
estirilmesi yönünde, mühim fonksiyonlar eda edebilirdi. Tabiî ki bu durum,
şimdiye kadar sporun, kitleleri yönlendiren bazı çevreler tarafından istismar
edildiğini de hatıra getiriyor.

Aydınlık iklimlere doğru yelken açtığımız şu mübarek zaman diliminde,
aydın ruhlara ihtiyacımız var. Ruhta aydın olduğu kadar, kafada da aydın olan
bu insanlar, çevrelerini bu aydınlığa yönlendirecek ve topluma bir bayram
havası estireceklerdir.. ve yine bu insanlar toplumun hemen her kesimine
kendilerini yakın hissettiklerinde, onlarla münasebet kuracak ve aralarındaki
sertlikleri yumuşatacaklardır. Toplumun birleştirici, uzlaştırıcı, kaynaştırıcı
yönlerini nazara verip, onları muhafaza edecek ve toplum çapında meydana
gelmesi muhtemel kamplaşmalara, ideolojik çatışmalara fırsat
vermeyeceklerdir. İşte sporun böyle önemli bir fonksiyonu eda edebileceğine
benim inancım tamdır. Bu yönüyle insanlar arasında kardeşliğin tesis edilmesi
hususunda, dinin eda ettiği misyona tam omuz verecektir. O zaman spordan
beklenen şey yerine getirilmiş olacaktır.

Hâsılı, tabakat-ı beşer çapında ideolojilerin çatıştığı bir arena hâline gelen
dünyamızda, sporun her dalıyla, toplumu uzlaştırmada katalizör vazifesi
göreceğine inanıyor ve bunu bekliyoruz.

Spor
Spor, bütün çeşitleriyle centilmenlik yörüngeli olmalıdır. Bu ise duygu ve



düşüncede safvete ermekle çok yakından alâkalıdır. Öyle zannediyorum ki,
centilmenlik temel dinamikleriyle ele alınıp, hayata geçirilebilse, aşılamayacak
hiçbir şey yoktur. Zaten bir mânâda spor da bu demektir.

Spor, dinin yanı sıra, farklı düşüncede, farklı inançta ve farklı çizgide olan
insanları birleştiren, bir araya getiren, yer yer sevindiren, yer yer eğlendiren ve
yer yer de ağlatan önemli bir unsurdur. Fakat bunun da kendi çizgisi içinde
kalması şarttır. Bu çizginin dışına çıkıldığı zaman –bir ölçüde günümüzde
görüldüğü gibi– kinler, nefretler, kavgalar hatta öldürmelere varan taşkınlıklar
olabilir. Kanaatime göre bu çizginin bulunmasında en önemli temel dinamik de
din ve dinî inançtır.

Bir milletin yeniden dirilmesinde görülen o ki, bir toplum dirilirken
toplumun bütün katmanları da ve bütün üniteleri de beraber diriliyor. Tarih de
bunun şahididir. Yani sanayi alanında dirilmeden ticarette canlanmaya, kültürel
değerlerde kendini bulmadan dine yönelmeye, sporda başarıdan askerî alanda
yenilenme ve ilerlemeye kadar bütün ünitelerde aynı anda diriliş bahis
mevzuudur.. ve şimdiler itibarıyla güzelim Türkiye buna namzet gibi
görünmektedir. Onun için bence, bu milletin her bir ferdi, böyle bir performans
ortaya koymalı. Ekonomiden kültüre, spordan idareye varıncaya kadar hemen
her sahada bayrağımızı göndere çekme çabası içinde bulunmalıdır.

Aldatılan Kitlenin Uyanması
Türkiye’de –Allah’a binlerce hamd ve sena olsun– halk katmanlarından

devlet ricaline varıncaya kadar son yıllarda çok ciddî şekilde mantalite
değişikliklerine şahit olmaktayız. Tabiî ki bu, aynı zamanda meydana gelen
veya getirilen hâdiselere, onlara bakış açısına ve değerlendirmelere
yansımakta. Meselâ, eskiden Türkiye’de iç tehdit unsuru sadece İslâm’a hizmet
anlayışı içinde olanlar gösteriliyor, öyle telâkki ediliyor, öyle görülüyor ve
öyle inanılıyordu. Şimdilerde ise, safvet ve samimiyet içerisinde İslâm’a
hizmet etmeyi düşünenler bir ölçüde iç tehdit unsuru olmaktan çıkarılabiliyor
ve yerine, silâhlı eylemlere katılan şer odakları yerleştiriliyor.

Aslında biz, öteden bu yana hiçbir zaman onların zannettiği gibi ne siyasî
rejim adına ne de başka bir şey adına tehdit unsuru olmadık. Ne var ki, iç ve
dış şer odakları bizi hep öyle gösterdi. Kaleme aldıkları istihbarî raporlarını
yalan yanlış bilgilerle doldurarak, vehim ve zanlarını yazarak, karar merciinde



bulunan devlet ricalini hep iğfal etti, hep aldattılar. Onlar bazı gazete
köşelerindeki yazarlara, onların hayatları boyunca elde edemeyeceği bilgileri
sundular. Ve onlar da köşelerinde veya manşet haberlerde bunları neşrederek
kamuoyunu –kendilerine göre– yaşı-kuruyu birbirine karıştırarak dindar
insanlar aleyhinde hep kışkırttılar. Veya en azından onları potansiyel suçlu
konumuna soktular. Fakat –Allah’a hamdolsun– bu oyunların hiçbiri tutmadı.
Şimdi diyalog, müsamaha, tolerans ile farklı düşünce ve inançlara sahip
toplumun değişik kesimleri, üzerinde birleştikleri ortak paydalar arayışı ve
birbirlerini bulundukları konumda kabul etme çabası içindeler. Yıllardır iğfal
edilen kesimlerden bazıları cesurca çıkışlar yapıp “Biz hata etmiş, yanlış
düşünmüşüz.” diyebiliyorlar.

Bütün bunlara karşılık bizlerin de her zamankinden daha fazla ihtiyat ve
itidalle hareket etmemiz gerekmektedir ki, bir yandan haricî düşmanlarımıza
karşı bu ittifak ve vifak silâhıyla karşı koyalım, diğer yandan ortamın, herkes
için dinî düşünce ve dinî hayatlarını daha rahat yaşayabileceği hâle gelmesini
sağlayalım.

Hâdiselerin Tespiti
Çok eski yıllardan beri, tarihe yön verecek, yollara ışık saçacak ve gelecek

nesillerin önlerini aydınlatacak şekilde kıvama erilmesi üzerinde ısrarla
duruldu. Şimdi buna, ilerleyen teknik ve teknolojinin tüm imkânlarını seferber
ederek yeni bir veche verilmesi gerektiğini hatırlatmak icap ediyor. Yani
video, kamera, bilgisayar vs. gibi buluşları, bu gayeye matuf kullanmada bir
reorganizasyon gerekiyor.

Evet, hususiyle bizim gibi geleceği, geçmiş üzerine bina etme mesuliyetini
taşıyan ve mâziyi çok iyi değerlendirerek ondan alacağı derslerle, ibretlerle
bugünkü problemlerini halletme mevkiinde bulunan milletler için bu çok
önemlidir.

Ayrıca benim çok defa aklımdan geçen bir husus da bugünün hizmet
sevdalıları arasında, gelecekte çok ciddî denilebilecek şekilde inhirafların
olabileceği endişesidir. Meselâ, falanın oğlu, filânın yakını diye liyakatı
olmadığı hâlde, önemli görevlere getirmeler, geçmişte işlenen büyük
yanlışlıklardır, gelecekte de işlenebilir. İşlenebilir zira, siz bugünün adanmış
ruhlarını ne kadar büyütürseniz büyütünüz, onlar sahabenin büyüklüğüne



erişemez. Oysaki, onlarda bile bu türlü inhirafların olduğu bir gerçektir.
İşte gelecekte, ister bu türlü idareye müteallik hususlarda, isterseniz direkt

inanca dayalı mevzularda inhirafın olmaması, bugünlerin iyi kayıt ve tespit
edilmesiyle çok yakından alâkalıdır.

İnhiraf, insanın kayması demektir. Bu, hem düşüncede hem inançta ve hem de
amelde olabilir. Birisi çıkar Hazreti Ali, Allah’ın oğlu der, bir diğeri de hayır
Allah’tır der1 –nitekim denmiştir de– ve kitleler böylesi sapık düşüncelerin
arkasında koşar durur...

Üstü kapalı arz etmeye çalıştığım bu husus şimdiden tahşidatı yapılarak,
kayıt altına alınarak tespiti yapılamazsa, yarın çoklarının başını ağrıtır ve
yıllardır size güvenen, itimat eden Ehl-i Sünnet akidesine bağlı insanları hayal
kırıklığına uğratmış olursunuz. Rabbim böylesi kaymalardan bizleri muhafaza
buyursun!

Radikalizm
Radikalizm, köktencilik ve hepten dincilik demek. Bu kelime, mânâ ve

muhteva itibarıyla Batı’dan bize geçmiş bir kelimedir ve kat’iyen İslâm’la
alâkası yoktur. Bununla beraber radikalizm şayet, dine ait her şeyi hiç taviz
vermeden, başkalarının ifrat diyebileceği bir ölçüde yaşamaksa şayet, bu
anlamda İbrahim İbn Edhemler, Fudayl İbn İyazlar en ileri radikal sayılırlar. Bu
itibarla da, bugün kendilerine radikal diyen veya denilen insanların radikallikle
ciddî bir alâkalarının olmadığı söylenebilir.

Evet, kılı kırk yararcasına Müslümanlığı yaşayan, şurada-burada dolaşmayı
gözüne haram girer endişesiyle caiz görmeyen, acından ölecek olsa bile, haram
veya şüpheli bir yiyeceği ağzına koymamaya çalışan, israfın her çeşidinden
uzak duran, elinden-dilinden kimseye zarar gelmeyen yürekten Müslümana
radikal denebilir ki, bu anlayıştaki insanlardan zarar geleceğini düşünmek sırf
bir vehimdir. Zira, dünyaya karşı meyl ü muhabbet göstermeyen böyleleri, onun
cazibedar güzellikleri karşısında da asla pes etmezler. Öteden beri hizmet
uğrunda belki de en fazla çile, ızdırap ve acıyı çeken onlar olmasına rağmen,
kötülüğün en küçüğünü bile akıllarının köşelerinden geçirmemişlerdir.

Aslında bütün mü’minler benim başımın tacıdır; ancak böyle
düşünmeyenlerin, böyle düşünenler ölçüsünde çile ve ızdırap çektiğini
söylemek de mümkün değildir. Hatta onlardan bazıları devlet bünyesine



sızdıklarından “Devletin malı deniz...” demiş ve belki yüzlercesi hep böyle bir
mülâhaza ile yaşamışlardır.. yaşamış ve ev-bark, araba, yazlık, kışlık sahibi
olma yolunda koşmuşlardır.

Kutsîlere gelince onlar, hayatlarını hep ِءاَبَرُغِْلل َىبوُط   ufkunda sürdürmeyi
tercih etmiş ve fire vermeden, yollara takılmadan seyahatlerini
sürdürmüşlerdir.2 Evet, bir fahr olarak değil ama tahdis-i nimet sadedinde
demek isterim ki, âzamî zühd, âzamî takva, âzamî ihlâs, âzamî vilâyet yolunu
hep bu arkadaşlar “Yol bu, başka yol yok!” deyip hedeflemiş ve heptenciler
gibi yaşamaya çalışmışlardır. Dilerim Rabbim’den bu inayet ü keremini devam
ettirsin ve hem kemmî hem keyfî yanımızla bizlere derinlikler lütfeylesin!

Türkiye - İran ve Batı Dünyası ile İlişkiler
Ülkemizin içinde yer aldığı kuşakta şimdilerde istikbal vaadeden iki devlet

var: Türkiye ve İran. Bunu çok çok iyi bilen bir kısım Batılılar, bu iki devleti
mümkün olduğunca elinde tutmak ve kendi hesabına dengeleri korumak için
ciddî bir gayret içindeler. Zira bu iki devletten birinin bu bölgede hâkimiyeti,
Batılıların aleyhine dengelerin bozulması anlamına gelir. Bu ise adı geçen
dünyanın, başta ekonomi olmak üzere, birçok alanda hem maddî çıkar, hem de
itibar-prestij kaybı demektir.

Meselâ, Türkiye kendi iç politikası itibarıyla emniyet ve istikrar vaad ettiği
anda güçlenme ve büyüme startına basmış demektir. Bu durumda Türkiye din,
dil, tarih, örf-âdet birliği içinde bulunan Orta Asya devletlerini, keyfiyeti ne
olursa olsun yanına alabilir. Aynı gelişme ve genişleme süreci Balkanlar için
de geçerlidir.

İran’a gelince; İran Şiî bir devlet. Ve bu bölgede yaşayan tüm Şiî nüfusa
sözünü geçirebilme konumundadır. Sadece Şiî nüfusa değil, Şiî sempatizanı
olan kesimlere de. Meselâ, İran içindeki Türkmenlere ve diğer Şiî sempatizanı
Türklere, Araplara veya Azerbaycan içinde gerçekten samimî olarak Şiîliğe
inanan Azeri Türklerine veya Irak’ta Kâzımiye, Kerbela gibi şehirlerde
yaşayan kimselere.

Öte yandan İran’ın, başta emirlikler olmak üzere, Yemen’e kadar nüfuzunu
genişletmesi de söz konusudur. Bu arada İran, Suud-Yemen çekişmesini de
kendi lehine değerlendirebilir. Bu tablo karşısında potansiyel olarak büyüme



güç ve kuvvetini veya daha doğru bir ifade ile büyüme dinamiklerini ellerinde
bulunduran Türkiye ve İran’a, eğer Batılılar bunları kullanma imkân ve fırsatını
verirlerse, neticede bu bölgede –hangisi hâkim olursa olsun– Batılıların
aleyhine dengeler bozulur ve onlar bu değişiklikten mutlaka zararlı çıkarlar.
İşte bu sebeple bir kısım Batılılar, gerek İran ve Türkiye içinde, gerekse
onların nüfuz edebilecekleri ülkeler içinde gaileler çıkartarak veya devletler
arası münasebette, ticarî ve sınaî alanda yapılabilecek gelişmeleri engelleyerek
ve daha birçok yollarla buna fırsat vermiyor, mevcut istismar düzeninin
devamını sağlamaya çalışıyorlar.

Bu merhalede bize düşen vazife, fert, şirket, sivil kuruluşlar... olarak
neticede bizi büyüklüğe taşıyabilecek ve bizi yeniden muhteşem bir millet
yapabilecek imkân ve fırsatları, hayatın her alanında, hiç vakit geçirmeden
değerlendirmek olsa gerek. Her şeyi devletimizden bekleme yanlıştır. Evet,
teşebbüs gücümüzü kullanarak mutlaka oralara gitmeli, ticarî, sınaî ve eğitim
alanında tarih, dil, din beraberliklerimizi ön plana çıkararak yatırımlar
yapmalıyız. Ben şahsen, Mehmed Âkif’in ifadesinde yerini bulan “Hakk’ın
vaad ettiği günlerin bugün olmasa da yarın” bu yolla gerçekleşeceğine
inanıyorum.

Türkiye’nin Düşmanları ve...
Türkiye, dünya hâkimiyet teorisine göre kara-hava ve deniz sahalarının tam

merkez noktasında bulunuyor. Dolayısıyla dünya hâkimiyetini düşünen süper
güçlerin böylesi stratejik bir konumda bulunan Türkiye’yi ellerinde
bulundurmaları şart. Onun için kadimden bu yana, dünyanın kaderine hâkim
güçler, ülkemizi ellerinde bulundurma isteğinden bir an bile
vazgeçmemişlerdir.

Bunun yanında, bazı sınır komşularımızı da nazara alacak olursak, değişik
şeyleri vesile yaparak bize düşmanlık etmekten geri kalmadıkları söylenebilir.

Bir de bunlara yakın çağ tarihi itibarıyla içimizdeki gafilleri ilave etmemiz
gerekir diye düşünüyorum. Yani gövdenin içine giren kurtları, zemzem diye
kendilerini takdim eden zehirleri, bu milletin kaderinin tayin edildiği
makamları işgal edenleri.. evet, bunları da düşmanlar safında düşünecek
olursak, karşımıza korkunç bir husumet çıkar.

Aslında biz bu süreç içine yeni girmiş de değiliz. Bu durum Osmanlı



döneminde de böyleydi. Ancak o devirde, basiretli, firasetli, tecrübeli ve belki
her biri kendi alanında dâhi olan devlet adamları ve onların olumlu politikaları
sonucu tam 4 asır bu millet zirvede kalabilmişti. Batı’nın “Hasta Adam”
yaftasını vurmasından sonra bile 2 asır yaşamış Osmanlı Devleti bir şeyler
yapabiliyordu. Şimdilerde tam anlamıyla bir kaht-ı rical yaşandığı için, aynı
mukavemeti göstermemiz biraz zor, hatta imkânsız.

Evet, şimdilerde teslimiyetçi politikalar izliyoruz. Kore’ye diyorlar, koşa
koşa gidiyoruz. Çekiç Güç diyorlar, kabul ediyoruz. “Somali’ye harekât var.”
diyorlar, “Âmennâ.” diyoruz. “İncirlik Üssü’nü açın, Irak’ı bombalayacağız.”
diyorlar, “Başüstüne.” diyoruz. Petrol boru hattını daha “Kapatın.” demeden
kapatıyoruz vs. Bütün bunlarda daha başka türlü davranılabilir miydi? O ayrı
mesele. O günkü şartlar esas alınarak değerlendirme yapılabilir ve yapılan
şeyler kritiğe tâbi tutulabilir. Ama bunlar teslimiyetçi politika
uygulamadığımızı göstermez.

İşte bu korkunç husumet karşısında, bizi biz yapan değerlere, hiç olmazsa fert
bazında, aile planında, sahip çıkabilsek.. sahip çıkıp düşüncelerimizin,
davranışlarımızın yörüngesine basiret ve firaseti oturtabilsek.. evet, ülke
çapında bunları gerçekleştirebilirsek, çok şeylerin değişeceğine inanıyorum.

Bazı Müslüman Gruplar Üzerine Tezgâhlanan Oyunlar
İsim tasrih etmeyeceğim ama, şiddeti zuhurundan gizli olan bazı gruplar

içinde yer alan ve ülkemizde şov diye nitelendirilebilecek davranışları,
yapageldikleri medyatik çıkışları ve verdikleri beyanatlar ile dikkatleri üzerine
çekmek isteyen bir kısım insanlar, Anadolu insanını birbirine düşürmek için,
muhtemelen içte ve dışta bir kısım güç kaynakları tarafından kurdurulmuş veya
suiistimale müsait olduklarından dolayı yine aynı örgütler tarafından
Müslümanlık aleyhinde kullanılmak istenmektedirler.

Samimiyetlerine inandığım bazı kimselerin beyanlarına dayanarak
söylediğim bu gerçeklerin yalan ya da yanlış olmasını ne kadar arzu ederdim..!
Ancak, hâdiselerin diliyle de doğrulanan bu gerçekler, maalesef ülkemiz
gündeminde yer alan hususlardan. Evet, istidatlı, kabiliyetli piyonların
rehberliği altında, “oltada yem misali” bir kısmı itibarıyla samimî ama safdil
inananların, sözünü ettiğimiz türden faaliyetleri, hepimizi endişelendiren ve
yüreğimizi ağzımıza getiren cinstendir. Rabbimiz’e sonsuz hamd ü senalar



olsun ki, onların bu tutumları bugüne kadar, ülke insanının vicdanında mâkes
bulmadı. Ne medyatik çıkışları, ne meydanlara toplanmaları, ne konferansları,
ne de panelleri vs. hüsnükabul görmedi. Hatta diyebilirim, lider konumunda
bulunan bazılarının ölümleri bile, en küçük bir mü’minin ölümü kadar ilgi ve
alâka uyarmadı bu milletin sinesinde. Yani mâşerî vicdan bütün bütün
yadırgadı bunları.

Söz buraya gelmişken Attila İlhan’ın çok hoşuma giden bir tespitini aktarmak
istiyorum. Diyor ki, “Tanzimat’tan bu yana Türkiye’de işleri hep aydınlar
bozmuş, arkadan halk gelip onu düzeltmiştir.” Evet, bütünüyle katıldığımız bir
tespit... Demokrat Parti döneminden bugüne gelinceye kadar, ülkemizin
yaşadığı siyasî süreci göz önüne getirip de o devirdeki şartları baz alarak
hâdiseleri değerlendirebilsek, halk tabakasının o engin firasetiyle verdikleri
kararın, Attila İlhan’ın bu tespitini doğruladığı kanaatini biz de paylaşacağız.
İsterseniz buna “sevk-i ilâhî” diyebilirsiniz.

“Bu tip gruplar sadece bizim ülkemizde mi?” denecek olursa, elbette hayır.
Suriye’den, Mısır’a, oradan Cezayir ve Tunus’a varıncaya kadar birçok İslâm
ülkesinde kendi değerlerinin farkına varmış, kültür emperyalizminden kurtulma
kıvılcımları çakmaya başlamış ülkelerde de var bu tip gruplar. Suriye’de olsun,
Mısır’da olsun veya daha başka yerlerde olsun, Müslümanlar uğradıkları tenkil
hareketlerinde hep bu tür grupların şu veya bu şekilde kullanıldıklarını görürüz.

Zannediyorum birtakım güç odakları aynı şeyleri Türkiye’de tezgâhlamak
istiyorlar. Bazı küçük grupları meydanlara, sokaklara salarak, diğer bütün
Müslümanları sokağa çekmeye çalışıyorlar. Ama Allah’a hamd olsun, o
firasetli Müslümanlar şimdiye kadar bu tür oyunlara gelmediler ve inşâallah
ileride de gelmeyecekler. Günübirlik hâdiseler içine yine günübirlikçi
düşüncelerle girmeyecek, aksine temkin, vakar ve ciddiyeti elden bırakmadan
ülkemizin geleceğini karartabilecek böylesi tezgâhları hazırlayanların yüzlerine
çalacaklardır.

Boşuna Mesai
Devlet idareciliği velûd dimağ isteyen bir iştir. Ebû Hanife gibi âyet ve

hadisleri baz alarak, daha olmamış meseleleri bile kafasında üretecek ve
çözüm bulabilecek velûd bir dimağa sahip olma, devlet adamlığının
vazgeçilmez şartıdır.



Bu ölçüyle günümüzü ve günümüzün insanlarını değerlendirdiğimizde, bu
vasfa sahip kişileri bulmakta biraz zorlanırız. Ne var ki, bu durum bizi, kat’iyen
ümitsizliğe sevk etmemelidir. Çünkü bu bir süreç işidir. Toplum, tabiî seyri
içinde yol alıp geleceğe doğru ilerlerken, bu seviyeye geldiğinde, böylesi
insanlar –Allah’ın izniyle– birden zuhur edecektir. Tarihte hep böyle olmuştur
ve zannediyorum bundan sonra da böyle olacaktır. Öyle ise, bu türlü şeylere
kafa yormamalı, zihnî ve amelî mesaimizi günümüz şartları içinde bize düşen
şeyleri yapmaya yönlendirmeliyiz.

Televizyon Fantezisi
Günümüzde insanlar arasında televizyona çıkma fantezisi başladı. “Falan

adam çıktı, ben de çıkayım, bana da bir imkân versinler ben de konuşayım…”
düşünceleriyle hareket edilmekte ve bu durum, din adına yapılan tartışmalarda
birçok hatanın işlenmesine sebebiyet vermektedir. Bütün bunlar karşısında
bazen: “Keşke ilmî münazaranın afeti mevzuu bir kitap hâlinde işlense.” diye
düşünürüm.

Doğrusu, milyonlarca insan karşısında bu duygularla hareket edip, İslâm’ı
müdafaaya kalkışan insanların falsolarını, bilgisizliklerini gördükçe kahrımdan
iki büklüm oluyorum. Bazıları dinin ruhundan uzak, kulak tırmalayıcı
ifadeleriyle dini sevdirme yerine nefret ettiriyorlar ve dine karşı itimadı
sarsıyorlar. Bu itibarla da, günümüz ilâhiyatçılarına büyük bir görev düştüğüne
inanıyorum. Tabiî her şeyden evvel, ilâhiyatçıların kendilerini iyi yetiştirmeleri
gerektiği kanaatindeyim.

Ardından, bilinen şeylerin hayata taşınması gelir. Bu, halk nazarında onları
başka bir biçimde büyültecek ve yapılan tebliğ, irşad faaliyetlerini daha
müessir hâle getirecektir. Böylece ilâhiyatçılar deniz üzerinde birer can
kurtaran simit vazifesi görecek, çeşitli tehlikeler karşısında kendileri emin
olmakla beraber, kendilerine sarılan insanların da batmasını önleyeceklerdir.
Ancak bunun, günün imkânlarıyla mücehhez, iyi bir eğitim görmüş
ilâhiyatçılarla mümkün olabileceği kanaatindeyim.

Bir Çeşit Muhtıra
Ülkemizde bazen bir kısım sivil toplum örgütleri, çeşit çeşit nam ve unvanlar

altında bir araya geliyor ve Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa, Askeriyeye, bir



anlamda muhtıra nevinden görüş ve düşüncelerini iletiyor, bu tür makamları
ideolojileri hesabına kullanmak istiyorlar. Bu kuruluşların, aynı zamanda
bünyelerinde barındırdıkları emekli insanlarla onların, daha önce devlet
içindeki vazife ve mevkilerine göre daha çok veya daha az cüretkâr
olabildikleri de ayrı bir konu.

Aslında bunların kanunlar karşısındaki hukukî konumlarının mutlaka
belirlenmesi lâzım. Bunlar, devletin yasama, yürütme ve yargı mevkiinde
bulunan kurumlarına bir şeyler emretme veya dikte etme konumunda mı, değil
mi? Bunun behemehal belli edilmesi lâzım. Aksi takdirde yarın bir başkaları
çıkar, bünyesinde 50-100 kadar vakıf teşkilâtını toplar, kendilerine bir isim
koyarak görüş ve düşünceleri doğrultusundan aldıkları kararları aynı kurumlara
dikte etmeye başlayabilir. Hatta bunların, tabanda daha çok temsilcileri
olduğundan daha müessir de olabilirler. Bunun böyle olmayacağına kimse
teminat veremez. Böyle olunca da bir kısım yetki ve salâhiyet kargaşasının
yaşanması kaçınılmaz demektir.

Evet, devlet yetkilileri, Türk toplumunun gözlerinin içine baka baka hiç
kimsenin, hiçbir kuruluşun –eski görevleri ne olursa olsun– böyle bir
saygısızlık yapmalarına izin vermemelidirler. Hür ve demokratik bir ortamda
yaşadığımıza inanmak istiyoruz. Demokratik bir ortamda böyle militanca
çıkışları anlamada zorluk çekiyoruz. Bunun böyle devam etmesi devlete ve
demokrasiye güveni sarsar.

Mûsıkî Üzerine Düşünceler
İster sanat, isterse halk müziği olsun, söylenen şarkı ve türkülerde, mânânın

güçlü olmasına dikkat edilmesi çok önemlidir. Dolayısıyla o şarkı veya
türkünün icrası ânında bir taraftan his tufanı yaşanırken, diğer taraftan mânânın
güçlülüğü, düşündürücülüğü ile insanın bir şeyler duyması, anlaması mümkün
olacaktır. Yani mûsıkînin esas unsurları olan ses, enstrüman ve söz (tema) bir
bütün hâlinde olunca insan üzerinde tam müessir olsa da, tema-ses-saz
bütünlüğü sağlanamadığı takdirde, insan his dünyasında boşluklardan
kurtulamaz. Öyle ki bazen birtakım eserlerde söz âhenge, muhteva ritme isyan
eder. Hâlbuki, mutlaka âhenk bütünlüğünü sağlayabilecek, muhteva derinliğini
aksettirecek sözler bulunmalı ve sözler, sebep-sonuç münasebeti içinde bir
tamamiyet arz etmelidir. Bir mısra birinden, bir mısra başkasından alınarak



yapılmış güftelerde ise bunu sağlamak çok zor olsa gerek.

* * *

Mûsıkî de bir yol, bir sanat ve bir ihtiyaçtır. Bediüzzaman Hazretleri bir
yerde radyo programları içinde ona, beşte birlik bir yer veriyor.3 Bunu başka
mânâlarının yanı sıra toplumun en az beşte biri dinler şeklinde de anlayabiliriz.
Hâlbuki şimdilerde toplumun onda dokuzu müzikle içli-dışlı. Öyleyse ihtiyaç
diye nitelendirdiğimiz ve zaten toplumun, içinde sürüklenip gittiği bu saha
kendi düşünce çizgimiz içinde ele alınmalı ve kat’iyen ihmal edilmemelidir.
Bunun için mesaj yüklü, mânâ yüklü, hisleriyle, düşünceleriyle insanı
zenginleştiren eserler bestelenmeli ve yine Üstad’ın mahzursuz dediği, insanı
maâliyâta götüren, iştiyakını coşturan eserler meydana getirilmelidir.4

Bu konuda ölçü nedir denecek olursa, meselâ, dinlediğiniz bir eser, sizde
Kur’ân okuma, Kur’ân dinleme iştiyakını coşturuyor, Allah’a karşı vuslat
arzusunu köpürtüyor.. sizi Emrah gibi bağrı yanık hâle getirip secdeye zorluyor,
millî, dinî değerlerinize karşı alâkalarınızı kanatlandırıyor.. size kendi
romantizminizi fısıldıyor, bunları yaparken de, müstehcenliğe, bâtılı tasvire vs.
kapalı kalınabiliyorsa.. evet, işte bu eser gayet güzeldir. Bünyesinde gıybeti
barındıran, fuhşu tasvir eden, şehevanî hisleri tahrik eden, insanın yeis yani
ümitsizlik duygularını kabartan eserlere gelince, onların caiz olduğunu,
olabileceğini söylemek mümkün değildir.

* * *
Bizim bazı şarkı ve türkülerimiz Allah’a iman, ahirete iman, kadere iman ile

telif edilemeyecek sözlerle dopdoludur. Meselâ, gelin gencecik yaşında ölmüş,
tipide birisi kaybolmuş, kurt dağın başında bir çocuğu öldürmüş vs. Hemen
oturup bir destan yazmış ve bir ağıt kesmişizdir. Şimdi eğer, her felâket
karşısında, felâket dellallarının yaptığı gibi ağıtlar dizecek olursak Allah’tan
şikâyet adına destanlar tanzim etmiş oluruz. Aslında, böyle bir duygunun
kaynağı, insanın zayıf yanlarının bulunuşu, Allah’a, ahirete, kadere imanının
olmayışıdır. Hâlbuki bu zaaf noktalarının mutlaka imanın unsurları ile yok
edilmesi ve çeşitli hâdiseler münasebetiyle de olsa yeniden hortlamaması için
devamlı imanın takviye edilmesi ve payandalanması şarttır, elzemdir.

* * *



Kur’ân-ı Kerim okuma meselesini Türkiye’de, Mısır’da, Suud’da veya bir
başka yerde daha güzel okunuyor... gibi yaklaşımlarla ele almak doğru değildir.
Doğru olan, Kur’ân’ın muhtevasını kavrayabilme ve onu seslendirebilmedir.
Zaten Kur’ân bütünüyle müzikaldir. Önemli olan, muhtevadan hareketle ondaki
her bir kelimenin istediği seslendirmeyi, konumuna uygun olarak verebilmektir.
Meselâ, Kur’ân’da kâfirin konuşması, mağrur, mütekebbir, mütecebbir bir eda
ile ve elini kalçasının üzerine koyarak, caka satan bir insan imasıyla verilir.
Meselâ, Hazreti Yusuf karşısında konuşan Zeliha. Onun Hazreti Yusuf’a
“Haydi gel!”5 deyişini okurken kırıta kırıta, şuh bir edayla konuşan bir kadını
görür gibi oluruz. Bu fettan teklife iltifat etmeyip ondan kaçan Hazreti Yusuf ise
olabildiğine kararlı, ürperti içinde ve tok sesli birisi olarak karşımıza çıkar. Ve
daha yüzlerce misal... İşte âyet-i kerimeleri okurken, sesiyle bu muhtevaları
aksettirebilme önemli bir esastır.

Mustafa İsmail dinî hayatı ve yaşantısı itibarıyla çok dikkatli birisi
olmayabilir ama, bu mânâda Kur’ân okumada çok başarılı birisiydi. Abdülbâsıt
çok güzel okuduğu yerler vardır ama, arz ettiğimiz anlamda Kur’ân okumada
nadiren başarılıdır. Mustafa İsmail söylenildiğine göre, Kur’ân okumadan önce,
okuyacağı yeri piyano ile notalara vurarak kafasında iyice resmedermiş. Bunun
–şer’î yanı mafhuz– mutlaka gerekli olduğuna kâni değilim.

Şimdilerde her yerde bu çerçevede Kur’ân’ın okunduğu söylenemez. Ses ve
nağme ile beraber muhtevanın hakkını yemeden, onu olduğu gibi ortaya koyma,
maalesef yok denecek kadar az. Hele, ihlâsla onu soluklamak ender-i
nadirattan.

* * *
Bugün Türkiye’de, değişik alanlarda kendi çizgimize dönüşün yaşandığı gibi,

mûsıkîde de böyle bir dönüşün yaşanması üzerinde mutlaka durulmalıdır.
Üzerinde durulmak bir yana, bu mevzuda olabildiğine ısrarlı olunması gerekir.
Pop müziğinin gençler arasında çok yaygın olması ve medyanın sürekli ona
destek vermesi, stadyumların popla inim inim inlemesi, onun Michael Jackson
gibi şarkıcılarla daha büyülü bir hâl alması vs. gibi oldukça yoğun ve
organizeli faaliyetler yanında, mûsıkîmize sahip çıkmanın zorluğu meydandadır.
Ama bütün bu zorluklara göğüs gererek bu uğurda mutlaka olağanüstü bir gayret
gösterilmelidir.



Öyle inanıyorum ki, yakın bir gelecekte bu ülkede, genç-ihtiyar bizim
insanımız, mutlaka kendi mûsıkî anlayışımız, mûsıkî zevkimizle bütünleşecek
ve kendi mûsıkî deryamız içinde eriyip gidecektir, eriyip gidecektir ama, bizim
sistemli gayretlerimizle… İhtimal işte o zaman, ülkemiz bu alandaki işgalden
kurtulmuş olacak ve tekrar Itrî, Dede Efendi, Hacı Ârif Bey, Sadettin Kaynak,
Münir Nurettin Selçuk gibi dâhi mûsıkîşinaslara kavuşacaktır.

Unutmayalım, bu bir ihtiyaçtır. Ve siz bunu meşrû bir çizgi içinde ele alıp
düzenlemez iseniz, millet gider gayrimeşru bir çizgiye kayar.. kayar ve müzik
diyerek çılgınlıklara ve hezeyanlara girer. Aslında böyle bir anlayışın
psikiyatri açısından tahlilinin yapılması yararlı olur zannediyorum. Zira,
böylesi çılgın şeylere müzik deyip, onunla tatmin olan, olabilen veya olduğunu
zanneden insanların tavır ve davranışlarını normal kabul etmek oldukça zordur.

Yalnız şimdilerde bu düşünce birdenbire hüsnükabul görmeyebilir. Ama
unutmayalım; her yeni düşüncenin topluma mâl edilmesinde böyle bir süreç
yaşanmıştır. Dün bu ülkede ilim ve irfan yuvaları açan, ehl-i himmet, ehl-i
gayret insanlar, senelerce bir iki insanla teselli olmuşlardır. Kimse yanlarına
uğramamış; hiç kimse onları kabullenememiş. Ne var ki onlar, yılmadan,
usanmadan doğru bildikleri yoldan ayrılmamışlar; Allah da onlara
sadakatlerinin mükâfatını vermiştir. Aynen bunun gibi, mûsıkî adına kendimiz
olma yolunda yapacağımız düzenlemeler de birdenbire bir patlamanın,
toplumca ona sahip çıkılmasının ve milletçe desteklenmesinin beklenmesi,
acelecilik olsa gerek. Evet, bize, doğru bildiğimiz yolda yürümek düşer.
Alınmadan, fedakârca doğru bildiğimiz yolda ilerleyerek, yapmamız gerekli
olan şeyleri yaparak yürümek.

* * *

Tv ve radyo programlarında bugün dinlenilen, kabul edilen müzik türlerine
yer vermede toplumun bütününü objektif olarak düşünme ve değerlendirme
mecburiyetindesiniz. Ne tv’leri, ne radyoları bu işten tecrit edemezsiniz.
Aksine davranacak olursanız kendinizi toplumdan tecrit etmiş ve sadece sizin
gibi düşünen üç-beş insanla baş başa kalmış olursunuz. Onun için toplumun
kabul ettiği müzik türlerinden zararsız olan veya daha az zararlı eserleri icra
ederek, onların ihtiyacını karşılayacak ve böylece, bu alanda da mesajınızı
vermiş olacaksınız. Unutmayalım, bu sahada emin eller toplumun bu ihtiyacını



karşılamazsa, emin olmayan ellerde toplum dejenerasyona uğrar.
Toplumun bütün kesimlerinin veya milletin her ferdinin sizin gibi olmasını

bekleyemezsiniz. Kur’ân dinlemekle tatmin olan, ilâhilerle bu ihtiyacını
karşılayanlar olduğu gibi, daha farklı mülâhazaları paylaşanlar da vardır.
Öyleyse, kendi öz mûsıkîmizle değişik sapıklıklar içinde çırpınan ve tatmin
peşinde koşan gençlerimizin imdadına yetişme mecburiyetindeyiz.

Evet, mûsıkî dinleme, şehvet, hırs, nefret, kin vs. gibi insan tabiatında var
olan bir şeydir.. ve hilkat itibarıyla da güzeldir. Çirkin olan, insanın zaaflarıyla
onları yanlış yere yönlendirmesidir. İradesiyle, kemalâtına medar olabilecek
iyi şeyler yapma yerine onlarla kötü şeyler peşinde koşmasıdır.

* * *

Müziğe yakın olan bir dimağ dünyada her şeye yatkın olur. Zira müzik
incelik ister, esneklik ister, duyarlılık ve mükemmel bir his yapısı ister. Bu
açıdan herkesin yapabileceği bir şey değildir o. Hatta diyebilirim o,
heykeltıraşlıktan, ressamlıktan çok çok ileridir. Onun için sanat kabiliyeti
olmayan bir insanın müziğe uyum sağlayabilmesi, müzik yapabilmesi âdeta
imkânsızdır. Bu tespite bağlı olarak denilebilir ki, kadının fıtraten duyarlı,
hassas olması mûsıkî adına bir avantajdır. Belki bu sebeple bayanlarda müzik
kabiliyet oranı erkeklerden daha fazladır.

* * *
Klasik Türk sanat mûsıkîsinin insanlara belli bir seviye kazandırdığı

çoklarının kabul ettiği gerçeklerdendir. İcra edilen mûsıkînin derinliklerine
inebilen, ondaki incelikleri kavrayabilen şahıs, bir müddet sonra belli bir
inceliğe ulaşabilir ve üzerindeki bedevîliklerden uzaklaşabilir. Ve bana göre
bu ikisi arasında telâzum vardır. Yani mûsıkî inceliği, zerafeti hatta estetiği.. bu
hususlar da mûsıkîyi gerektirir. Ruh inceliğinden mahrum kaba hislerin
bahsimizden hariç olduğu bilinmelidir. Neticede ruh bütünüyle nezaket, nezahet
ve zarafet kesilir. Yalnız bu neticeye ulaşabilmek, ruh-efzâ mûsıkîyle çok
uğraşmaya ve hakikî mûsıkîşinaslarla oturup kalkmaya, sözden-sazdan ziyade
ruha, mânâya yönelmeye bağlıdır.

Klasik Türk sanat mûsıkîsinin bu ruhu insana kazandırdığı her zaman
söylenebilir. Ancak şu da unutulmamalı ki, bu işin kaynağı tekye ve zaviyelerdi.
Bu müesseseler gerçek misyonlarından uzaklaşıp, miskinler otağı hâline



gelince, sanat müziği çok önemli bir kaynağını kaybetmiş oldu. Bundan sonra
da millet, tekrar bedevîliğe dönerek davul-zurnadan zevk almaya başladı. Bir
diğer ifadeyle davul-zurnanın temsil ettiği ruh hâlini yaşayan insanlar etrafı
doldurdu. Davul-zurna ile kaba duyguların gürültülü dünyalarını kastediyorum.
Şimdilerde de aynı şey söz konusu ama, ben şahsen bütün bütün ümitsiz
değilim.

Mûsıkîdeki bu keyfiyet bunalımının, bir gün mutlaka sona ereceğine
inanıyorum. Zira sosyolojik ve tarihî bir gerçektir ki, başta İslâm ve daha
sonraki dönemlerde Osmanlı olmak üzere, dünyanın kaderinde hâkim olmuş
bütün milletler böyle bir bunalımın peşi sıra doğmuştur. Tıpkı karanlığın son
perdesinin aydınlığa menfez teşkil etmesi gibi. Meselâ, Osmanlı’nın
bidayetinde, herkes muhtaç olduğu ruh ve mânânın Osmanlılar tarafından temsil
edildiğini görünce, ona sahip çıkmış ve onun etrafında halkalanmıştır. Böyle
bir halkaya katılmayanlar ise, kemmiyetin bunaltıcı atmosferi içinde eriyip
gitmişlerdir.

Şu anda, birçok medeniyete beşiklik yapmış Anadolu topraklarında, hızla öze
dönüşün yaşandığı yeni bir diriliş döneminde sayılırız. Bu diriliş, toplumun
bütün ünitelerinde birlikte yürüyor. Mûsıkînin de bundan nasibini aldığı ve
alacağı muhakkaktır. Nitekim sanat müziği alanında yapılan çalışmalar da
bunun bir göstergesidir. İnşâallah buna, bugünkünden daha fazla seviye
kazandıracağımız günler de gelir ve bizim olan bu mûsikî ile akıl, kalb, ruh
geliştirilir.. iç ve dış derinliğine ulaşmış seviyeli insanlar yetiştirilir.. dünya ve
ukbâyı denge içinde yürüten alperenler de bu sahanın temsilcisi olur.. ve
yeniden Dede Efendiler, Itrîler ufkumuzda arz-ı didar eder. Fakat bu arada
yukarıda bir cümle ile temas ettiğim şu husus da kat’iyen unutulmamalıdır.
Osmanlı döneminde bunun kaynağı tekye ve zaviyelerdi. Dolayısıyla şimdi de
tekye ve zaviyelerin misyonlarını üstlenecek ve mûsıkînin şekillendireceği
insanlara kaynaklık edecek kuruluşların olması şarttır. Sadece sokaktaki
insanlarla, yukarıda arz etmeye çalıştığımız hususların gerçekleşmeyeceği
herhâlde izahtan vârestedir.

Türkiye ve Konumu
Türkiye içte ve dışta meydana getirilen hâdiselerle hep kapalı bir fanus

içinde tutulmaya çalışılmaktadır. Buna ilaveten bir kısım devlet ricali misak-ı



millî sınırları ile çizilen dairede kalmayı, çevremizle alâkadar olmama
şeklinde yorumluyorlar. Şahsen ben, dünya çapında siyasî bir mülâhaza takip
edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu gerçekleştireceğimiz âna kadar da bu
kapalı fanusun içinde kalacağımız kanaatini taşıyorum.

Mühim bir zatın tespitine göre, Mustafa Kemal “Yurtta sulh, cihanda sulh.”
sözüyle tamamen içe kapanık bir siyasî anlayış kastetmemiştir. Mustafa Kemal,
Mark Artur’un, Türkiye’yi ziyaretinde ona: “Türkiye’nin bu hâliyle ayakta
kalabilmesi, başta adalar probleminin çözülmesine, Balkanlar’daki Türk
haklarının geri verilmesine ve Musul-Kerkük gibi yerlerin Türkiye’ye iltihak
edilmesine bağlı…” olduğunu söylemiştir. O, böylesine önemli bir fikri, daha
Japon Savaşı meydana gelmeden önce ifade ettiği hâlde, –maalesef– bu
düşünce, sadece askerî arşivlerde saklı kalmış ve rical-i devlet tarafından da
kaale alınmamıştır.

Önemli bir konuma sahip olan Türkiye’nin, komşularıyla kat-ı alâka edip,
misak-ı millî ile çizilen sınırlar içinde, kendi kabuğuna çekilerek varlığını
sürdürebilmesi kat’iyen düşünülemez. Kanaatimce bu konumdaki bir ülkenin,
en başta yapması gerekli olan şey; kendi ülke insanını çağıyla hesaplaşmaya
hazırlarken, günün müsaade ettiği ölçüde, çevresini bir güven hâlesi hâline
getirmektir.

Evet, ülke insanının bu düşünce istikametinde yetiştirilmesi şarttır. Bu
gerçekleştiği takdirde şimdi 23 Nisanlarda çocukların birbirlerine salladıkları
bayraklar, toplumun tüm katmanlarına yayılır. Böylece hep birlikte, yıllardır
aldatılmanın ezikliğini, üzüntüsünü üzerimizden atarak, asırlardan beri kanımızı
bir sülük gibi emen ve iflahımızı kesen düşmanlara aynı tavrı sergileriz –
inşâallah–.

Şahsen ben özellikle son yıllarda, bazı çevrelerin birtakım eğitim ve kültür
faaliyetleriyle dünyaya açılmalarıyla bunu gerçekleştirebileceklerine
inanıyorum. Zaten bu faaliyetler, “Türkiye kapalı bir fanus içindeydi, bu tür
çalışmalar Türkiye adına iyi oldu…” gibi ifadelerle artık takdir görmektedir.

Ayrıca, Türkiye’nin, bu ülkelerde güçlü lobiler teşkil etmesi de, onun
geleceğini –sebepler planında– garanti altına alması açısından çok önemlidir.
Günümüzde ücretle çalışan birkaç sûrî kuruluş dışında, Türkiye’yi dünyada
destekleyip savunan lobilerin var olduğu söylenemez. Eğer bu ülke, “devlet-i
ebet müddet” olma düşüncesinde ise, her yerde gönüllü lobilerinin olması



zarurîdir. Öyle ki, dünya çapında bir ambargo bahis mevzuu edildiği zaman,
Asya bütünüyle inlemeli.. bu inleme ta Pasifik’te mâkes bulduğu gibi, Amerika,
İngiltere vb. ülkelerde de ses getirmelidir. Gerektiğinde, kendi üslûbumuza
uygun bir şekilde sokağa dökülerek mitingler tertip edilmeli, gerektiğinde de o
ülkelerin idarî makamları bu lobiler tarafından yönlendirilmelidir.

Ayrıca ben, “İslâm Ortak Pazarı” türünden, şimdilik hayal olan şeyler
üzerinde durmanın bir faydası olduğuna inanmıyorum. Aksine bunların,
düşmanları teyakkuza geçirme açısından zararı bile olabilir. Bu tip
organizelerin ile’l-merkez güç ile zamanla kendi kendine teşekkül edeceği
kanaatindeyim. Çünkü bu İslâm ülkeleriyle aramızda tarihî ve dinî bir bağ
vardır. Fakat Orta Asya ülkeleri için aynı şey düşünülemez. Batılı bazı
devletler, bu ülkeler bağımsızlığına erdiği günden beri, onların içine sızmaya
çalışmakta.. çeşitli vesilelerle bu ülkelere girip, kendilerini empoze
etmektedirler. Öyleyse bu tarihî fırsatlar mutlaka değerlendirilmelidir. Aksi
hâlde, dönüşü zor olan bir sürece girilmiş olacaktır. Bu itibarla da,
eğitiminden, ekonomiye, ondan da kültür faaliyetlerine kadar bu ülkelerin
gelişmesine öncelik verilmeli ve onlara her zaman arkalarında olduğumuz
hissettirilmelidir.

Düşünce ve Şahsiyet Kayması
“Hakkın olacak işler
Boştur gam u teşvişler (telâş)
Ol hikmetini işler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.
............
Deme şu, niçin şöyle
Yerincedir o, öyle
Bak sonuna sabreyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.
............
Nâçâr kalacak yerde



Nâgâh açar ol perde
Derman eder ol derde
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.”

İbrahim Hakkı kâinatta cereyan eden her hâdiseye karşı bakış açısını bu
ifadelerle dile getirir. Aslında bu “Sizin kerih gördüğünüz nice şeyler vardır
ki, onlar sizin hakkınızda hayırlıdır. Yine sizin hayır zannettiğiniz nice şeyler
vardır ki, onlar da şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” 6 âyetinin muhtevasını
yansıtmaktadır. Evet, başa gelen nice şeyler var ki, insan bazen onları
kabullenmekte zorlanır. Hâlbuki musibet görünümlü ve dış yüzü itibarıyla
fevkalâde nâhoş olan bu şeyler, şayet bizim metafizik gerilimimizi artıracaksa;
artırıp kendimizi yeniden gözden geçirmemize sebep olacaksa, hatta günahlara
karşı yeni bir tavır ayarlaması yapmamızı sağlayacaksa, bütün bunlar bizim için
mahz-ı hayır demektir. Aksine bunlar, dünyada kaybetmemizin yanı sıra, ahiret
kaybını da netice verecekse, eyvah! İşte o, “hüsran içre hüsran”dır.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) musibet televvünlü işler öncesi
ve sonrasında, hep Allah’a teveccüh etmiştir. Meselâ, gökte siyah bir bulut
belirince Efendimiz’in –tabiri caizse– beti-benzi atmış ve hemen secdeye
kapanmış, kendini duaya salmıştır. Zira bu bulut, daha önceki ümmetlerin
helâkına sebebiyet veren bulut gibi olabilir..7 O’ndan bu dersi alan Hazreti Ebû
Bekir, Hazreti Ömer ve Bediüzzaman’a gelinceye kadar niceleri, yüzlerini
Rabb-i Ecell-i A’lâ karşısında hep yere koymuş ve “Bizim günahlarımız
yüzünden ümmet-i Muhammed’i helâk etme Allahım!” diyerek dua dua
yalvarmışlardır. Rica ederim, bu büyük zatlar, kendileri hakkında böyle
düşünüyorlarsa, bizim nasıl düşünmemiz lâzım? Oturup durumumuzu bir daha
gözden geçirmemiz icap edecek. Her ne ise, onu da sizin irfan dolu düşünce
dünyanıza havale ediyorum.

Yalnız burada çok önemli bir hususa işaretle yetineceğim. O büyük zatlar
kendi haklarında böyle düşünebilirler ama, biz onlar hakkında böyle
düşünemez ve bunun kat’iyen böyle olduğunu ifade edemeyiz. Onların
kendilerini bu kabîl sorgulamaları, hâdiselere mukarrabîn perspektifinden
bakmaları itibarıyladır.

Evet, Üstad Hazretleri’nin yaklaşımları içinde, bir topluluğun başına gelen



olumsuz şeyler, başta bulunan insanlar yüzündendir. Savaş sonrası galibiyet
bütün orduya, ama mağlûbiyet komutanlara mâl edilmelidir.8

Hâsılı, düşüncede doğruyu bulma çok önemlidir. Bunu bulma yoluna
isterseniz kalb metodolojisi de diyebilirsiniz. Yani bir şeyin doğru veya yanlış
olduğuna dair yapılacak değerlendirmelerde ölçü ve kıstasların bulunduğu ve
kalbin tatmin olup ya da olmamasını netice veren kalb metodolojisi. İşte bu
ölçülerin yerli yerine oturmasına paralel, zamanla o kabîl hâdiseler karşısında,
davranışlar da, takınılan tavırlar da düzgün olacak ve şimdilerde hemen her
gün etrafımızda görerek eksikliğini daha çok hissettiğimiz düşünce
kaymalarından da, bundan kaynaklanan şahsiyet kaymalarından da kurtulacağız
inşâallah!

Terörün Kaynağı ve Amacı
Türkiye belli dönemlerde çeşitli güçler tarafından kıskaca alınmış ve

düşmanları tarafından kendisine hakk-ı hayat, hakk-ı hürriyet tanınmak
istenmeyen bir devlettir. Ne var ki Türkiye, Allah’ın izniyle bu gayeye matuf
önüne çıkartılan engelleri teker teker aşarak bugünlere kadar gelmiştir.
Türkiye, büyüklüğe sıçrama ve önemli bir konuma yükselme noktasında çok
büyük avantajlarla karşı karşıya gelmiş sayılır. Ancak, dünyada güç ve kuvveti
elinde bulunduran devletler, Türkiye’nin bu avantajları değerlendirmesini
istememekte ve bunun için de içte ve dışta Türkiye’nin başına bin bir türlü
gaileler açmaktalar.

Evet, bu gailelerle uğraşan, güven vaad etmeyen, siyasî ve iktisadî alanda
çalkantılar yaşayan bir Türkiye, hassaten kendisiyle entegrasyona hazırlanan
devletleri tatmin edemeyecek ve Türkiye’nin bu manzarası onların dışa
yönelmelerine sebep olacaktır. Hâlbuki böyle bir aşamada, liderlik rolünü
üstlenebilecek bir ülkenin, önce kendi içinde, sonra etrafında emniyet ve
istikrar unsuru olması gerekir.

İşte bu gerçeği çok iyi bilen Batılı devletler, Cihan Harbi öncesi, Osmanlı
Devleti’ne yapılan müşterek taarruzlar gibi, bölgede muvazene unsuru olan
devletimizi yıpratma ve bölge devletlerini başka arayışlar içine itmeye
yöneltme gayesiyle PKK ve emsali terör örgütleri başta olmak üzere bin bir
türlü problemi başımıza musallat etmekteler. Türkiye’nin kendi iç bünyesinde
8-10 senedir terörle uğraşması, ekonomik ve sosyal sıkıntılar, siyasî



istikrarsızlıklar meydana getirmenin yanında, dış dünyada itibar kaybına vesile
olmuştur. Ne yazık ki, başta siyasilerimiz olmak üzere, dış politika
bürokratları, ilim adamları ve gazeteciler terör hâdisesinin bu boyutuna hiç
ehemmiyet vermediler. Bana kalırsa bir ölçüde fark bile edemediler. Hâlbuki
bir siyasî liderin ifadeleri içinde, Türkiye tarihte ancak birkaç defa
doğabilecek böyle bir “Dünya Devleti” olabilmek fırsatını yakalamıştır. Ve
acıdır, içerideki bu terör belası, Türkiye’nin onu değerlendirmesine mâni oldu
ve olacak. Ancak o fırsat henüz bütün bütün kaçırılmış sayılmaz. Ne var ki,
önce terörün kökünü kazıyabilecek etkin önlemler almak gerekir. Bu da terörün
sebeplerini iyi teşhis edebilmekle mümkündür.

Öte yandan, kendi basiret ve firasetsizliğimizi, terörü bütünüyle dış güçlere
fatura etmekle kapatmaya çalışmadan vazgeçmeliyiz. Bu konuda tek merkezden
senaryolar hazırlanmış olabilir ama, o senaryoları içeride oynayan piyonlar,
canlandıran aktörler vardır ve onlar bizim insanımız. Ayrıca bu senaryoların
oynanabileceği zemin ve vasatı devlet ve millet olarak yıllar süren ihmalimizle
biz hazırladık. Bu açıdan terörü önlemek denilirken, bu hususun da gözardı
edilmemesi gerekir.

Yobaz - Gerici
Siyasî, gayrisiyasî bir kısım düşüncelere angaje olmuş insanların evrensel

değerleri anlayıp onlara sahip olmaları mümkün değildir. Açık bir zihin, engin
bir his ve salim bir mantıktan mahrum olan bu dimağlar, âdeta kapalı kapılar
arkasında mahpus ve ışığın zerresinin dahi sızmadığı panjurlarla
çepeçevredirler.

Kendi fikrî saplantılarından başka bir şey kabul etmeyip, sadece kendi
yaptıklarının doğru olduğunu savunan bu insanlara, birilerinin “yobaz, gerici”
diye ifade ettiği tabirler, gerçi uygun düşmektedir! Ama gel gör ki bu tabir,
günümüzde mahfil sapmasına uğramış ve başkaları için kullanılmaktadır. Evet,
bu tabirle haksız yere Müslümanlar itham edilmektedir. Hâlbuki bunun gerçek
muhatabı kat’iyen Müslümanlar değildir.

Hırs, Harîs ve Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
Bir âyet-i kerimede Allah Resûlü’nün, âyetin nazil olduğu dönem itibarıyla

sahabeye, umumî mânâda da bütün ümmet-i Muhammed’e karşı çok harîs



olduğu belirtilir.9 Harîs, bir şeyi hırsla isteyen demektir. Hırs ise, herkesin
bildiği gibi bir hasaret sebebidir.10 Dolayısıyla bu küllî kaideyi vaz’eden ve
yaşayarak bize gösteren Nebiler Serveri’nin harîs yani hırslı olması, insanı,
başlangıcı ve sonucu itibarıyla hasarete götüren şeylerden olmasa gerek.

Evet, onun harîs oluşu, dünyaya ait şeylerde değil, bütünüyle iman ve imana
taalluk eden hususlardaydı. Bu zaviyeden meseleye bakılacak olursa; Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) başkalarının imanlarını kurtarma
mevzuunda çok harîsti. İmana uyananların, imanda terakki etmeleri hususunda
da çok harîsti. Keza onların iman yolundan inhiraf etmemeleri mevzuunda da
çok harîsti.. ve bilhassa umumî planda, topyekün insanlığın imandan nasiplerini
almaları konusunda olabildiğine harîsti. Harîs adına arz ettiğimiz bu tevcihlerin
her birisini Kur’ân’ın âyetleri ile temellendirebiliriz.

Yol Mülâhazalarından Bir Kesit
Bu ülkede şimdiye kadar bazı dindar kişiler, en azından kendileri gibi dinin

amelî yanlarını hayatlarına tatbik etmeyen kişileri düşman olarak gördüler.
Bazen onlara “karşı cephenin insanı” bazen “fasık”, bazen de “kâfir” diyerek,
kendilerinden ve tabiî ki temsil ettikleri dinden onları soğuttular. Hâlbuki
gerçek böyle değildi. Ne kendilerine kâfir denilenler kâfirdi, ne de
Müslümanım diyen insanlar İslâm’ın hakikî temsilcileri. Bence bu mevzuda her
iki taraf da yanılıyordu.

Pekâlâ, şimdi ne değişti? Bütün dünyada ciddî planda dine yönelişin
yaşandığı, materyalizm, komünizm gibi sistemlerin sarsıldığı, yıkıldığı,
metafizik dünyaya ait şimdiye kadar kapalı olan kapıların aralandığı bir
zamanda, din adına söylenen her söz ve ortaya atılan her düşünce, değerlerüstü
değerlere ulaştı. Sevgi, hoşgörü, müsamaha, diyalog vb. kavramlarla açığa
çıkmanız, bunlarla dinin ruhunu ortaya koymanız, belki de yeni baştan, bir
zamanlar Mevlâna, Yunus, Hoca Ahmetlerle temsil edilen Muhammedî ruhu
terennüm etmeniz, o insanlarda –ki yıllardır kendilerine kâfir, fasık...
deniyordu– bir rahatlama meydana getirdi, onların yüreğine su serpti ve
etraflarına, “Yahu biz de Müslümanmışız!” dedirtti.

Evet, bu insanlar yıllardan beri, aslında bütün insanlığın dinden beklediği
şeylerden mahrum yaşamışlardı. Şimdilerde böylesi düşüncelerin
yaygınlaşması sayesinde herkes kendini bir kere daha yeniden hissetti. Demek



ki, biz kendi düşünce dünyamız adına bu kadarcık olsun bir şey verememişiz
onlara. Tabiî ki onlar da hep başkalarının tesiri altında kalmış ve bizi, dinimizi
sevmemişler. Bana göre böyle küçük gayretlerle düşünceleri ve bir anlamda
hayat felsefeleri değişen insanlar, daha büyük gayretler gösterilse sırat-ı
müstakîmin ayrılmaz yolcusu olacaklardır.

Öte yandan din-diyanet adına sertlik, huşunet gösteren dindar insanlar varsa,
bunların her biri, din adına sahip olduğu düşünceleri bir kez daha gözden
geçirme ve kontrol etme mecburiyetindedirler. Onlar şimdiye kadar göstermiş
oldukları sertlik ve huşuneti bir kenara itmeliler. Ebû Hanife, İmam Rabbânî,
İmam Gazzâlî, Yunus Emre’nin dini kabulleniş ve uygulayışlarını baz alarak,
eski düşüncelerini mutlaka sorgulamalılar.

Aksine bu yapılmadığı takdirde bazılarının çeşitli yollarla İslâm’ı hayata
hâkim kılma düşünceleri bana göre İslâmî anlayış ve düşünceyi küçültecektir.
Oysaki bize düşen İnsanlığın İftihar Tablosu’nun ufkunu yakalamaya
çalışmaktır. O’nun ufkunda, yol mülâhazaları içinde en üst seviye de olsa
dünyevî makamlara talip olma yoktur. Sadece ve sadece Allah’ın rızasına talip
olma vardır.

Müsaadenizle bunu biraz daha açalım: Ben şahsen yolunda bulunduğumuz
bunca hizmetler karşılığında kendisini çok sevdiğim ve hayran olduğum
Fatih’in İstanbul’u fethetmesini, hatta çağ açıp kapatmasını bana verseler, niye
böyle küçük bir şey verdiler diye homurdanırım. Çünkü ben, bundan daha
büyük bir şeye; evet Allah’ın rızasına talibim. Burada yanlış anlaşılmalara
sebebiyet veririm endişesiyle yani kendisini Fatih’in önüne koyuyor denebilir
mülâhazasıyla meseleyi biraz daha tavzih etmek istiyorum. Fatih aslında yaptığı
şeylerle büyük olsa da, esas yapmayı planladığı şeylerle büyüklerden büyüktür.
İşte o, bu yanıyla Hazreti Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) tebciline
mazhardır.11 Yani Fatih, İstanbul’un ötesinde çok daha geniş dünyalara ve
merkezlere açılmayı planlıyordu ve işte o, bu hülyaları itibarıyla büyüktü.
Aslında onun dünyaya açılması, askerî bir fetih değil, bir insanlık mesajı ve
gönülleri Allah’la buluşturma gayretiydi. O zamanın anlayış ve şartları gereği,
böyle bir açılmada asker ön planda görünüyordu. Bugün ise, ilim, ikna ve ahlâk
ön planda olmak zorundadır. Bana gelince ben de Fatih’in İstanbul’u
fethetmesine değil, onun hülyalarına âşığım. Bir televizyon programında
dediğim gibi, en yüksek dünyevî makam bile teklif edilse dönüp, “Yahu bu



insanlar niye bana hakaret ediyorlar ki? Neden birkaç basamak aşağı inmemi
teklif ediyorlar ki?” derim. Bence, Allah, insanın mahiyetine Cebrail’e ulaşma
istidadını koydu ise –ki koymuştur– insan himmetini âlî tutup onu geçmeye
çalışmalıdır.

Evet, makam sevdasıyla hareket edenler salim düşünemezler. Orada her
zaman farklı entrikalar olur. Sözleriniz yanlış şekillerde yorumlanır... Hâlbuki
tarih boyunca statik güçler, daima dinamik güçleri belirleyici ve harekete
geçirici olmuşlardır. Gelecekte o anlayış ve o felsefenin çocukları kendi
anlayış ve felsefelerini idarî bir sistem hâlinde uygulamaya koyacaklarmış veya
koymayacaklarmış, bunlar beni hiç ilgilendirmez. Zannediyorum Ufuk Turu’nda
belirtmeye çalıştığımız bu ve buna benzer düşünceler çoklarının dikkatini
çekmiş olacak ki, İslâm objektivizminin, evrenselliğinin günümüze
aksettirilmesi değerlendirmesini yaptılar. Hâlbuki bu evrensellik bize ait değil,
o dinimizin enginlik ve derinliğinden kaynaklanmaktadır. Bize de bunu ifade
etmek düşmüş, hepsi o kadar. Biz insanlığın hayranlık duyduğu Ahmed ü
Mahmud u Muhammed Mustafa’nın kapı kullarıyız.

Şaşırtan Manzaralar
Toplumumuz içinde dinin amelî hükümlerini bilmeyen, yaşamayan bazı

insanlar, dine çok samimî ve yürekten inanmışlar.. inanmış ve mensup olduğu
camia içinde, o kadarcık bir inançla dahi olsa dinin âdeta sesi soluğu olmuşlar.
Son aylarda, toplumumuzun değişik kesimlerine açılma vetiresinde bunları
açık-seçik müşâhede ettik. Öyle ki, yıllardan beri bize dinsiz-imansız olarak
anlatılan, daha doğrusu öyle lanse edilen bazı sanatçıların dine olan inancını,
yürekten bağlılığını görünce –ameli olmasa dahi– şaşkınlık ve hayranlığımı
gizleyemediğimi itiraf etmeliyim. Meselâ, 45 dakikalık bir programını
milyarlarla ifade edilen rakamlara satan meşhur bir komedi sanatçısı, kalktı
medya diliyle “Ben Ramazanda orucumu tutarım.” dedi. Bir müzik sanatçısı ise,
kendisine “Size Türkiye’nin Yusuf İslâm’ı nazarıyla bakabilir miyiz?” sorusuna
“Hayır, bakamazsınız. Çünkü Yusuf İslâm önce Hristiyandı sonra Müslüman
oldu. Ben ise zaten Müslümandım.” cevabını verdi. Bunlar yüreklerdekini
açığa vurma adına ne müthiş soluklardır.

Ayrıca bunlar, sanat, müzik, spor camiasında Rabbimiz’in adını
duyuruyorlar. Öteden beri hep arz ederim, eski yıllarda da çok söylemişimdir:



“Allah bana imkân verse de tiyatro sahnelerine çıksam ve bir defa da orada
Allah’ın adını haykırıp insem.” Fakat şimdi o sahnelerin zirvelerini tutmuş pek
çok kimse, Allah, peygamber, din diyor. Bugünleri bizlere gösteren Rabbimiz’e
binlerce hamd ü senâ olsun!

Evet, bence toplumun her kesiminde ciddî bir rehabilitasyona ihtiyaç var. Bu
vesile ile Yüce Rabbimiz’in adı dilden dile, gönülden gönüle aktarılır. Evet,
mühim olan, her insanın istidadı ölçüsünde Rabbisini anlatmasıdır. Rabbim
muvaffak eder ya da etmez, o, O’nun bileceği iştir. Biz vazifemizi yapıp, şe’n-i
rubûbiyetin gereklerine karışmama kararındayız.

Seviyeli Temsil ve Vaad Ettikleri
Günümüzde ulûhiyet ve nübüvvet gerçeğinin ayrı ayrı düşünülmesi,

peygamberlerin, Allah’la insanlar arasında bir hayt-ı vuslat veya bir başka
ifadeyle sema ile arzın buluşmasını temin eden kişiler olduğunun bilinmesi,
nübüvvet gerçeğini hakikî mânâda idrak edemeyen insanların tekrar salim
düşünceye dönmelerine ve hakkı bâtıldan ayırmalarına vesile olabilecektir.

Diğer bir mesele de, bugün hemen bütün dünya ülkelerinde dine karşı bir
yumuşama söz konusudur. Bu yumuşama –bana bir zamanlar– bizim Batı
üstünlüğü karşısında yediğimiz şokun neticesi olarak, içine girdiğimiz arayışı
hatırlatmaktadır. Aslında bu yumuşama süreci; komünizmin, tarihî
maddeciliğin, ateizmin.. aklen ve fikren yetmezliğinin hissedilmesiyle
başlamıştır.

Şimdi böyle bir yumuşamanın, içinde bulunduğumuz coğrafyada olduğu
şekliyle, bütün dünyada olması isteniyorsa, doğusu ve batısıyla insanların bir
arayış içine girdikleri şu dönemde Müslümanların, Müslümanlığı temsili
meselesini tekrar gözden geçirmeleri gerekecektir. Bu temsilin seviyeli olması
nispetinde, Efendimiz’e her yerde; “Hazreti Muhammed” denecek, hatta O’na
saygının ifadesi olarak, “sallallâhu aleyhi ve sellem” de eklenecektir. Bundan
kimsenin kuşkusu olmasın.

Evet, o zaman yeryüzünde bu kadar çözüm bekleyen meseleler karşısında bu
insanlar, “Hele bir de Kur’ân’a bakalım…” diyecek ve onun o engin
düsturlarıyla, hayatları arasındaki münasebetleri bir kere daha duyacaklardır.
Ancak unutmayalım ki, bütün bunlar, Kur’ân’ı çok iyi temsil eden, Kur’ân’a
gönül vermiş, Allah’a kavuşma arzu ve iştiyakı ile dopdolu, davranışlarında



ihlâs ve samimiyet nümâyân olan insanlar tarafından gerçekleştirilecektir.
Aksi hâlde, hâlihazırdaki durumumuz itibarıyla, temsildeki zaafımızla

yaşamaya devam edecek ve sadece hayal ve hülyaların peşinden koşmuş
olacağız.

İlim Düşüncesi
İlim düşüncesinin gelişmesi ve herkese mâl olabilmesi, ilim sahiplerinin

havass-ı hamse-i selime, akl-ı selim ve Batılıların akıl erdiremedikleri haber-i
mütevatiri iyi değerlendirmesine bağlıdır. Ayrıca metot, metodoloji, sistem,
kararlılık, ısrar ve aşk da meselenin ihmal edilmemesi gereken önemli
unsurlarıdır. Evet, ilim düşüncesiyle, ilim aşkı arasında –eski ifadesi ile–
telâzum vardır. Yani aşk bahis mevzuu olmazsa, ilim düşüncesi çok ciddî yara
alacak ve onunla hedeflenen noktalara ulaşılamayacaktır.

Toplumun her kesiminde hatta her bir ferdinde ilim düşüncesinin
yaygınlaştırılması nispetinde o toplum, ilmin zirvelerine ulaşma adına daha
şanslı hâle gelir. İstidatlı, metodolojiye açık, sistemli çalışabilen, mesaisini iyi
tanzim eden, müşâhedelerini iyi değerlendirebilen, aklını iyi kullanabilen,
haber-i mütevatirden çok iyi istifade eden insan sayısının artması ölçüsünde
hedefe ulaşma kolaylaşır. Batı Rönesansının arkasında ilmin yaygınlaştırılması
meselesi olduğu gözardı edilmemelidir. Öyle ki, sadece üniversitelerde veya
devletin tesis ettiği laboratuvarlarda değil, herkes kendi evinde ilim adına bir
hedefe ulaşmaya çalışmıştır. Böylece mesele, fantastik ve aristokrat bir
meşgale olmaktan çıkmış, halka mâl olmuştur. Evet, bilim tarihi müşâhede
edildiği zaman görülür ki, Batı’nın hemen her ülkesinde çok iptidaî vasıtalarla
bile devamlı araştırma yapılmıştır. Ben, bizim dünyamızda bu hususta henüz
ciddî bir düşüncenin geliştirildiği kanaatinde değilim.

Son zamanlarda her ilde bir üniversite açma düşüncesi var ve bu bir nispette
gerçekleştirildi. Fakat maalesef üniversite merkezleri dahil ciddî araştırma
merkezlerinin olmadığı, hatta üniversitelerde ilim adına şablonculuktan henüz
kurtulamadığımız rahatlıkla söylenebilir. Buna göre, bazı mütehassısların da
ifade ettiği gibi “Araştırmaya yönelik imkânlar olmayınca eğitim müesseseleri
dejenere oluyor, ilim ahlâkı bozuluyor, ilme karşı saygı azalıyor.. neticede
seviyesiz insan yetişiyor ve kat’iyen istikbal vaad etmiyor. Bu ise kaynak,
zaman, iş gücü israfından ve kendimizi kandırmaktan başka bir şey değildir.”



düşüncelerinden hareket edip, eldeki imkânlar ölçüsünde belli merkezlerde
içinde çok çaplı ve çok yönlü araştırma merkezleri ihtiva eden üniversiteler
açılmalıdır.

Burada dikkat edilmesi gereken ayrı bir husus, herkesin kabiliyetleri,
istekleri doğrultusunda çalıştırılması ve yönlendirilmesidir. Kim bilir, kalbinde
hadis sevgisi olanlarla azıcık meşgul olunsa, onlara yol ve yöntem öğretilse,
belki de onların içinde Buhârîler, Müslimler, Ebû Dâvûdlar çıkacaktır. Bu
yönlendirme düşüncesi hayata geçirilmediği takdirde bu istidatların
kendiliğinden ortaya çıkmasını beklemek safdilliktir. Evet, herkes kendi
istidadına uygun olan dalda başarılı olabilir. Ve bu umumî kaidenin istisnası
azdır.

Öte yandan her başarı, çalışan insan için bir primdir. Hatta insanlarda
çalışma aşkı olunca dünyevî hiçbir şey kazanmasalar bile hayatlarının sonuna
kadar bu yoldan vazgeçmezler. Pasteur, Freud, Einstein, Edison ve daha
niceleri hayatlarını daima sıkıntılar içinde geçirmişlerdir ama, ilim aşkı ve ilim
zevki onlara bu yolda ilerlemeleri için yetmiştir.

Hâsılı, toplum çapında herkes için bir gaye-i hayal olursa, nefislerin enelere
dönmesi ve toplum bazında bir egoizmanın hâkim olması söz konusu olamaz.12

Aksi hâlde insanlar, o gaye-i hayali bulacakları âna kadar her şeyi benliklerinin
etrafında örgüleyecekler ve onlar içinden, Pasteurlar, Edisonlara, Ebû
Hanifelere, Birunîlere bedel, sadece kendi nefsini düşünen bir kısım egoistler,
kendini beğenmiş hastalar ve dünyanın tamamını verseniz yine tatmin
olmayacak ucûbe insanlar çıkacaktır.. ve maalesef bizim toplumumuzun yakın
dönem itibarıyla yaşadığı ruh hâleti de budur.

Tabiatı Koruma Bir Vecibedir
İnsanoğlu, mebdei itibarıyla Cennet’te yaratılmış, sonra ilâhî emre uymama

(oradaki umumî âhenge de denebilir) sebebiyle Cennet’ten çıkarılmış ve bu
yeni âleme gönderilmiştir.13 Bu itibarla da o, dünyada yaşadığı sürece, hep
çıkarılmış olduğu Cennet’i arzu etmiş ve edecektir.

Evet, âyet ve hadislerde bin bir güzelliğiyle tasvir edilen bu yer, sürekli
insanların rüyalarına girmiş, hülyalarını süslemiş, destanlarına konu olmuş ve
hep ulaşılması gerekli bir hedef gibi resmedilmiştir. O kadar ki bizler çoğu
zaman, müşâhede ettiğimiz güzel bir yerin tasavvurlar üstü güzelliğine dikkat



çekmek için, “Cennet gibi” tabirini kullanarak, bu iç tutkumuzu vurgulamaya
çalışırız.

Aslında insanoğlunun üzerinde neş’et edip hayata uyandığı yer de, işte böyle
“Cennet” gibi bir yerdir. Kim bilir belki de onun izdüşümüdür. Ama ne acıdır
ki, bilerek veya bilmeyerek tali’siz bir devreden sonra insanoğlu, içinde
yaşadığı bu cenneti kendi elleriyle tahrip etmiş, içinde yaşanılmaz hâle getirmiş
ve şimdilerde “Yitirilmiş Cennet” tasvirleri yaparak yeni bir arayışa girmiştir.

Türkiye, içinde bulunduğumuz bu zaman diliminde bahsettiğimiz tali’sizliği
yaşamıştır. Bugün sadece Türkiye değil, onunla beraber aynı kaderi paylaşan
bütün batı–doğu ülkeleri aynı hicran ve aynı arayış içindeler.

Şimdi de dinî değerlerimiz açısından tabiatın tahribi ya da korunmasına
yönelik esaslara bir göz atalım:

Öncelikle Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) dünyayı teşrif
buyurduğu mekân, çöllerle kaplı bir alandı. Allah Resûlü çölle çevrili olan bu
mekânı dünyevî anlamda bir cennete çevirmek için, Kur’ân’ın işârî ve sarih
beyanlarının yanında birçok fiilleri, sözleri ve takrirleriyle ısrarla üzerinde
durmuş ve sık sık onu vurgulamıştır. O’nun tabiatı koruma adına göstermiş
olduğu bu hassasiyet, bugün ekolojik dengeyi korumak isteyen vakıf, dernek ve
kuruluşların hassasiyetinden çok çok ileridedir. Meselâ, Nebiler Serveri, sıtma
ve verem hastalıklarının kol gezdiği, belli ölçüde yeşillik olsa da, tam dengenin
olmadığı Medine’ye hicret eder etmez, “Allahım! Hazreti İbrahim, Mekke’yi
harem bölge ilan etmişti. Ben de Medine’yi harem bölge ilan ediyorum.”14

buyurmuştur. Harem’i, bugünün anlayışıyle izah edecek olursak, ona geniş
alanlı “millî park” denebilir. Zira Allah Resûlü bunu izah ve şerh eden
beyanlar ında “Otları koparılmaz, ağaçları kesilmez, hayvanları
öldürülmez.”15 buyurmuşlardır. Hatta sahabe-i kiramdan bazıları kuyumcu ve
demircilerin kullandığı, mezar ve çatılarda da ona ihtiyaç duyulan “İzhir otu ne
olacak?” diye sorduklarında, Allah Resûlü önce duraklamış, sonra da “İzhir
bu hükümden istisna.”16 buyurmuşlardır.

Yine Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Hayber savaşında, daha
önceki dönemler itibarıyla Müslümanlara her türlü kötülüğü yapmış olan
Yahudilerle muharebe ederken, mancınıklarla kale içini dövmekten başka
çarenin kalmadığı bir anda, ağaçların kesilmesi ve kütükler hâlinde kaleye



atılması noktasında yine beklentiye girmiş ve tereddüt geçirmiştir.17 Aynı
endişeyi Nebiler Serveri, ekinlerin yakılması hususunda da göstermiştir.18

Hâlbuki, bugün galibiyet ya da mağlûbiyetin bahis mevzuu olduğu böyle bir
yerde ekinlerin yakılması da, ağaçların kesilmesi de tereddütsüz tecviz
ediliyor. Ayrıca hac veya umre için ihrama giren kimselerin, Harem dahilinde
hayvan öldürmesi, ağaçları kesmesi, otları koparması yasak edilmiştir.19 Bu
yasak fiillerin İslâm hukukundaki adı cinayettir.20 Bu cinayetleri işleyen
insanlar, mutlaka günahlarının affı için Rabbilerine yalvarıp yakarmak
zorundadırlar. Tevbe, bu günahın affedilmesi için asıl şart iken, bundan başka
bir de insanın sadaka vermesi dinî bir hükme bağlanmıştır. Sadakanın sınırı ise,
fidye miktarından, koyun kurban etmeye ya da telef edilen şeyin kıymetini
vermeye kadar geniştir.21

Buna göre, eğer Allah Resûlü, o dönemde çölün merkezi olan Yemen’de
bulunsaydı, orayı da yeşillendirmek ve Cennet hâline getirmek için gerekli olan
her şeyi yapacaktı. İşte şu beyan O’na aittir: “Kimin elinde bir fide varsa,
kıyamet kopacak da olsa, onu dikmeye gücü yeterse mutlak diksin!”22

Bir dönemde bu hususları nazara alan bizim insanımız dünyalarını cennetlere
çevirmişti. Hatta İsmail Hâmi Danişmend, biraz mübalağalı da olsa bir
eserinde, “Medine’den San’a’ya, oradan Hadramevt’e kadar, seyahat eden bir
insan, başına güneş değmeden, gölgelikler arasında seyahat edebiliyordu.” der.

Hâsılı, tabiatı koruma, onu muhafaza etme düşüncesinin topluma mâl olması
çok önemlidir. Böylece, işe sahip çıkan insanların çokluğu nispetinde, neticeye
daha çabuk gidilebilir. Ve kim bilir belki de işte o zaman insanoğlu “Yitirilmiş
Cennetlere” tekrar kavuşabilir.

İnhitatımızın Perde Arkası
Bediüzzaman Hazretleri, daha Meşrutiyet yıllarında bu milleti bitiren

cehalet, zaruret ve tefrika gibi üç esastan bahseder.23

Nizamiyeler’in kurulmasıyla, fünun-u müspete, büyük ölçüde medreselerden
kovulmuş, İslâm’ın ruhî hayatı diyebileceğimiz zühd, takva… gibi esaslar da,
yine aynı nispette bir kenara itilmiştir. İmam Gazzâlî’nin İhyâu ulûmi’d-dîn
kitabının baş kısmında ısrarla vurguladığı gibi, sekiz asırlık bir dönem içinde
selem, îcar, ticaret… denip, kısır bir döngü içinde bir inhitat dönemi



yaşanmıştır. Bu insanlar, Allah’ın kelâmı olan Kur’ân-ı Kerim’i okuyup, onunla
amel etme ne kadar gerekliyse, Allah’ın kendi ilmiyle planlayıp dizayn ettiği
kâinat kitabı içinde fizik, kimya, matematiğin de okunup anlaşılmasının o kadar
şart ve elzem olduğunu bir türlü anlayamamışlardır.

Yine Bediüzzaman’ın ifadesiyle bunun cezası dünyada görülecektir ve bugün
İslâm âleminin maruz kaldığı mahkûmiyetin, mağduriyetin, mazlumiyetin…
sebeplerinden biri de işte bu olsa gerek.24

Çalışıp gayret etmeksizin “mü’minim” ifadesi bize kurtuluş yolu ya açar ya
da açmaz, ama bunun ihsan ve lütuflarda bulunmaya Cenâb-ı Hakk’ı
zorlamayacağı muhakkaktır. Evet, O hiçbir şeye mecbur edilemez ve O’na
mecburiyet isnat edilemez. Zira O’na hiçbir şey farz ve vacip değildir. Ama
kudret ve iradesiyle işlediği şeyler de hikmetten hâli değildir. O, insanları
sıfatlarıyla değerlendirir ve insanın iç âlemindeki derinliğe göre muamele eder.
Bizler mantık-muhakeme, plan-program, ahlâk-ı İslâmiye vs. sahalarda evc-i
kemal-i insaniyete çıkma yolunda değilsek, Allah’ın bir lütuf ve ihsanda
bulunmayacağı açıktır. Bizler tembel ve miskin bir hayat sürüyor isek, bizim
hakkımızda verilecek karar şimdi olduğu gibi mahrumiyettir, mazlumiyettir,
mağduriyettir.

Evet, Cenâb-ı Hak insanları sıfatlarıyla tutup kaldırır, sıfatlarıyla batırır.
Eğer kâfir, Cenâb-ı Hakk’ın mükâfatlandıracağı sıfatlarla muttasıfsa, o
mükâfatını alacaktır; mü’min de kâfir sıfatıyla muttasıfsa, o da cezasını
görecektir. Hâlbuki cehalet, bir kâfir sıfatıdır ve biz bugün, bu öldürücü sıfatın
mahkûmuyuz.

İnşâallah, çekilen bu sıkıntılar bizi kendimize getirdiği ân, Kur’ân-ı Kerim’le
beraber bu ilimler de mütalâa edilecek ve bu inhitat dönemi sona erecektir.

Eskiden beri söylenegelen “Kırk yamalı hırka, bir lokma ekmek” ifadesini
sanki biz kendi varlığımızla bütünleştirmişiz. İsteyen şahsî hayatı adına bir
İbrahim İbn Edhem, bir Bişr-i Hâfî gibi müstağni yaşayabilir. Buna kimse bir
şey diyemez. Ancak, her fert kendi devletinin zenginliği için, “Ben bu işe dört
elle sarılmalıyım.” düşüncesiyle, bütün gayretini bu uğurda sergilemek
zorundadır. Bu anlayışla çalışıp kendi dünyamızı mamur hâle getirebildiğimiz
ölçüde, Efendimiz’in “Fakirlik nerdeyse küfürdür.” 25 dediği hastalıktan
kurtulmuş olacağız.



Çalışıp kazanma keyfiyetine gelince; o, Üstad’ın ifadesiyle, dünyayı kalben
terk etmektir, kesben değil.26 Yani kazanılanla kaybedilen şey arasında fark
gözetmeme duygusudur. Ne elden gidene üzülme, ne de ele geçene sevinme.. bu
mânâda bir zenginlik önemlidir ve insan için faydalı olan da işte bu
zenginliktir.

Bir diğer mesele de, İslâm âlemi bugün çok küçük meselelerden dolayı
birbirine düşürülmüştür. İslâm tarihi içinde, İslâm’ın birer zeki evlâdı olan
Türkiye, Mısır, Irak halkları çok önemli bir kesit arzederler ve her birinin de
kendine has özellikleri vardır. Bu meziyetler etrafında örgülenip, herkes kendi
elindeki imkânlarla bir “Büyük imkânlar harmanı” meydana getirme mânâsında
örfaneye iştirak etmesi gerekirken, çok küçük şeylerin münakaşası yapılmakta
ve bir türlü bu potansiyel güç değerlendirilememektedir. Dahası, muvazene
korunarak herkesin yeri belirlenip bir birlik oluşturulamamıştır. Dolayısıyla da
karşı taraf rakipsiz bırakıldığından onların yükselmelerine vesile olunmuştur.

Hâlbuki herkes kendi hesabına yapması gerekli olan şeyi yapabilseydi, bu
durum diğerlerine büyüme, gelişme, istikbal vaadetme… imkânı
vermeyebilirdi. Bütün bunlar muvacehesinde hep karşı tarafı suçlayıp atf-ı
cürümde bulunma, safdillikten başka bir şey değildir. Oscar’ın ifadesiyle “El
âlemin bize ettiği şey ne kadar büyük olursa olsun, bizim kendimize ettiğimiz
hepsinden daha büyüktür.” ve biz kendi ihmallerimizin cezasını çekiyoruz.

Asgarî Müşterekler
İnsanların duygu ve düşüncelerine saygılı kalınarak, en azından “insan

olmaları” asgarî müştereğinden hareketle, kendi konumlarında kabul edilmeleri
şarttır. Bu, aynı zamanda İslâmî bir anlayıştır da. Bu açıdan ben şahsen,
insanlığın huzur ve saadeti adına “toplumsal barış, hoşgörü” vb. kavramların
bütün dünyada yaygınlık kazanmasının çok önemli olduğuna inanıyorum.

Bu gayeye matuf gerçekleştirilen birtakım ziyaretlerde, hiç de beklenmedik
durumlarla karşı karşıya kaldığımız çok olmuştur. Bir kısım insanların “Sadece
kelime-i tevhidle kurtuluyor muyuz?” deyip, dinde, kendilerine bir yer bulmuş
olmanın sevinciyle rahat bir nefes aldıklarını nasıl bir inşirahla temâşâ ettiğimi
tariften âcizim. Bence bu, herkes için şaşırtıcı olduğu kadar düşündürücü bir
konudur. Bu insanlar, bir zamanlar, şu “izm”in bu “izm”in… fahrî avukatlığını
yapmış ve düşüncelerini o istikamette serdetmiş olabilirler. Gerçi “inkâr-ı



ulûhiyet” ve “dinin bir afyon” gibi görülüp algılanması, küçümsenecek şeyler
değildir ama, onların millî meselelerdeki duyarlılığı ve ülkenin sömürülüp geri
bırakılması, değişik milletler tarafından sürekli istismar edilmesi mevzuundaki
hassasiyetleri çok önemlidir. Şu âna kadar siyasî, iktisadî, kültürel ve hukukî
plânda “hür bir millet” olmamız için kavga vermeleri bile asgarî müşterekler
adına değerlendirilmesi gereken şeylerdir. Ve zannediyorum, böyle düşünen
insanların sayısı hiç de az değildir.

Toplumun entelektüel mânâda, önemli bir kesimi kabul edilebilecek bu
insanlar, millet yararına ortaya konan teşebbüslere “Evet!” diyerek, “Eğer
bizim de haberimiz olsaydı, biz de bir şeyler yapardık…” şeklindeki
yaklaşımları çok olumlu bir gelişmedir. İhtimal, kısa bir süre sonra bunlar,
ülke, millet ve insanlığa hizmet adına ortak bir çizgide el ele verecek, “Ol
mâhiler ki, derya içredir, fakat deryayı bilmezler.” türünden, kendini kervanın
içinde gören ve fakat onun kıymet, kutsiyet ve ehemmiyetinden haberi
olmayanlara çok şey anlatacaklardır.

Vakıf Düşüncesi
Vakıf; geliri, fakir-fukaraya veya dinî bir müessesenin ikamesine, ihyasına

vs. matuf olmak üzere kişinin, şahsî malını mülkiyetinden çıkarmasıdır. Kısaca
tarif etmeye çalıştığımız bu mânâdaki vakfın, Devr-i Risalet’te meydana geldiği
ve Seyyidina Hazreti Ömer’in de bu düşüncenin bânisi olduğu kabul
edilmektedir.27

Emevî, Abbasî ve daha sonra gelen İslâm devletleri döneminde vakıf
anlayışı, doruk noktaya ulaşmıştır. Osmanlı dönemine gelindiğinde ise, bu
mânâda bir vakıf anlayışının güdükleşmiş olmakla beraber vakıf hizmetleri
farklı bir çizgide devam etmiştir. Şöyle ki her seviyede talebe okutmak, onların
iaşe ve ibatesini sağlamaktan tutun, göçmen kuşları korumaya kadar uzanan
çizgide birçok vakıf kurulmuştur. Bu yönüyle Osmanlı Devleti, değişik
kültürlerin ortak devleti olduğu gibi, aynı zamanda bir vakıf kültürü devletidir
de.

Günümüz Türkiye’sindeki yaygın vakıf anlayışına gelince; bu düşünce âbâ ü
ecdattan tevârüs edilen şeyleri yeniden bir kez daha ihya etmeye yöneliktir. Ne
var ki, bu bir dönemde inkıtaya uğradı, vakıflarla inşa edilip desteklenen
müesseseler satışa sunulup, zaman zaman gayesinin dışında istihdam edildi.



Muvakkaten öyle bir inkıta dönemi yaşanmasına rağmen, milletimizin ruh ve
mânâ köküne yerleşmiş olan bu duygunun yeniden hayat bulması ve ülke sathına
yayılması şâyân-ı dikkattir. Açılan yüzlerce imam-hatip, Kur’ân kursu, camiler
ve bu müesseseleri besleyecek vâridât kaynakları bu düşüncenin tecessüm
etmiş şekilleridir. Bunların yanı sıra çağını idrak etmişliğin bir ürünü olarak
karşımızda duran okullar, yurtlar, pansiyonlar vardır. Bunlar ruh ve mânâ
köküne bağlı, ülkesini hemen her sahada temsil edebilecek seviyede insanların
yetiştirilmesi gayesine matuf olarak kurulmuştur. Kuruluş gayesine uygun olarak
da hizmet etmektedirler.

Bu açıdan böylesi müesseseleri, “Bu milleti tekrar nasıl ikame eder, yeniden
nasıl ihtişamını kazandırıp misyonunu eda ettiririz ve geleceğimizin, aydınlık
gençliğin, nesillerin omuzlarında nasıl bayraklaşmasını sağlarız?.”
düşüncelerinin bir arayış ve ürünü olarak görebiliriz. Onun için de bütün
insanların bu kervana katılımını sağlamamız ve böylece insanımızın eğitim-
kültür seviyesini yükseltme adına gerekli müesseselere omuz verenlerin
çoğalmasını temin etmemiz, bizlerin üzerine düşen bir vecibe ve vazifedir.

Arapça Eğitimi
Cumhuriyetle beraber Arapça eğitimine karşı tavır alınması, o günün

aydınının ve devlet yetkililerinin bir yanılgısıdır. Bu kararda o dönem itibarıyla
Arapların Devlet-i Âliye’ye karşı tutumu rol oynamış olabilir. Fakat şimdi
geçmişe yönelip onu sorgulamanın bir yararı olmadığı kanaatindeyim.

46’lı yıllardan sonra İmam-Hatip Okulları ve İlâhiyat Fakültelerinin
açılmasıyla beraber, kendi kültür ve dinamiklerimize dönme süreci de
başlamıştır. Bu yıllar, aynı zamanda demokrasi düşüncesinin, zaman zaman
hecelendiği bir dönemdir.

Arka arkaya bu okulların açılmaya başlamasıyla beraber müfredat
programlarında Arapça esas alınmıştır. Kalifiye eleman azlığı, henüz bir plan
ve programın yapılmaması… gibi eksikliklere rağmen Arapça öğreniminin bir
ihtiyaç olarak hissedilmesi; bence çok önemlidir. Bütün aksaklıklara rağmen bu
gelişmeler, Arapça ile ilgili çalışmalara yeniden hız kazandırmış, Arapça bilen
insanların bu okullara intisabını sağlamış ve halkın devlete bakış açısı
değişmiştir. Aslında bütün bu gayretler, hem öteden beri bayraktarlığını
yaptığımız milletlerle tekrar diyaloğa geçme, hem de dinimizi kendi temel



kaynaklarından öğrenme çabası adına önemli adımlar olarak
değerlendirilebilir.

Bu okullarla belli bir mesafe alınmış mıdır, dil, bütün inceliği ile öğrenilmiş
midir, bu okullarda okuyan insanlar araştırma yapacak kadar o dile vâkıf
mıdır..? Bütün bunların tartışması yapılabilir. Ancak önemli olan asıl mesele,
bu dönemden itibaren Arapça üzerinde çalışmaların tekrar yoğunluk kazanmış
olmasıdır.

Günümüzde ise bu dil, İmam-Hatip ve İlâhiyatlarda mecburi olmanın yanı
sıra, bazı üniversitelerde devlet tarafından ihtiyarî, yani seçmeli dersler
arasına sokulmuştur. Bence bu fırsatların değerlendirilip talebelerin mutlaka bu
dersi seçmesi sağlanmalıdır. Kanun ve mevzuatın müsait olduğu ölçüde özel
kurslar tertip edilmelidir. Bütün bu çalışmalarla pratik mânâda hem
“enformasyon dili” hem de kaynak eserlere inebilmek için “yazı dili”nin
öğrenilebileceği kanaatindeyim.

Bunların dışında, Arap devletleriyle kültür antlaşması yapıp, ülkelerarası
talebe gidiş-gelişinin sağlanması gerekir. Böylece yıllardır ayrı kalınan bu
ülkelerle tekrar kaynaşma ve diyalog yolu açılacaktır. Ayrıca ortaklaşa bir
bilgi bankası, karşılıklı tercüme büroları kurulmasının, bu diyalog ve kaynaşma
yolunu hızlandıracağı kanaatindeyim.

Batı’nın Bitişi
Kanaatimce şu anda, Batı medeniyeti kendi beyni ile yürümüyor. Belki

mevcut teknolojinin yeni teknolojiler üretmesiyle varlığını devam ettiriyor.
Üretecekleri şeyleri bilgisayarlara bağlamışlar ve basit müdahaleler ile mevcut
çarkı çeviriyorlar. Bu itibarla da Batı mantığının bundan sonra insanlığa
vereceği ciddî bir şey yoktur. İhtimal bu safhadan sonra bâkir dimağlara sahip
insanlar dizgini ellerine alacak ve insanlığı yönlendirecektir. İşte bu mülâhaza
ile ben milletimizi bu işe namzet olarak görüyorum. Zaten, Allah da milletimize
o zemini hazırlıyor gibi.

Şu anda önümüzde potansiyel bir hazine olan Orta Asya, İslâm dünyası,
Afrika ülkeleri var ve insanımız şimdilerde oralarda her şeyi yapabilecek
durumda. Elverir ki, bu tarihî fırsatlar zamanında görülsün ve değerlendirilsin.
Onun için de politik mülâhazaların dışında, milletini yükseltme düşüncesine
kilitlenmiş siyaset adamlarına ve eğitimde, dünden bugüne baskıcı ve



dayatmacı zihniyetlerin zorlaması ile kabul ettirilen tedrisat sistemine yeni bir
mânâ ve ruh kazandıracak inkılâpçı ruhlara ihtiyacımız var. Yakın geçmişimiz
itibarıyla milletimiz çeşitli dogmaların baskısı altındaydı. Politik arenada
yüzen-gezen kimseler, mal-menal, şan, şeref, şöhret peşinde koşarken, hiç mi
hiç bu türlü şeyleri düşünmüyor veya düşünemiyorlardı. Bence bizim
büyüklüğe sıçramamıza engel olan da işte bu zihniyetti.

Hâlbuki, meselâ eğitim dedik. Ben inanıyorum ki bugünkü müfredat
programına göre 8 yaşında ilkokula başlayan bir çocuk, 4-5 senede ilkokul,
ortaokul ve liseyi bitirebilir. Evet, kâşif, mucit, dâhi falan değil, vasat seviyede
zekâsı olan bir çocuğun, çok iyi bir planlama ile 4-5 senede liseyi
bitirebileceğine inanıyorum. Yeter ki, müfredat mükemmel, muallim gayretli ve
talebe de aptal olmasın.

Şimdi bu konuda size bir misal vermek istiyorum: İmam Ebû Yusuf, Ebû
Hanife’nin talebesi, hocasından sonra Şeyhu’ş-şüyûh (şeyhler şeyhi) olmuş.
Onun saf ve vasat seviyede zekâya sahip olduğu kabul edilir. “Bir gün onu
denemişler. Ebû Yusuf’un minderinin altına kocaman bir tahta koymuşlar.
Hazret gelmiş, minderine oturmuş ve talebelerine dersini verip gitmiş. Aynı
kişiler bir başka gün Ebû Hanife’nin diğer talebesi İmam Muhammed’in
oturduğu yerin altına ise, birkaç kâğıt katlayarak koymuşlar. Hazret gelip
mindere oturduğunda “Allah Allah, bugün tavan mı şu kâğıt kalınlığında aşağı
inmiş, yoksa zemin mi yukarı çıkmış!?” deyivermiş. Aradaki bu zekâ ve belki
zekâdan kaynaklanan hassasiyet, firaset farkına rağmen, altına konan koca
tahtayı fark edemeyen Ebû Yusuf, çalışma, çabalama ve gayretiyle İmam
Muhammed’i geçmiş ve hocasının vâris-i hâssı olmuş. Bu bir menkıbe; aslıyla
değil, faslıyla ele alınmalıdır.

Evet, cehd ve gayret çok önemlidir. Cehd ve gayretle çok boşluklar
doldurulabilir. Bir de bizim eğitim anlayışımız, talebenin himmetinin pervaz
ettirilebileceği bir seviyeye getirilebilse, elde edeceğimiz yetişmiş insan
adediyle, ülke olarak çok şeyleri aşabileceğimize inanıyorum.

Meselâ, bu konuda Nizamülmülk ile oturan ve 1-2 asır arızasız devam eden
eğitim telâkkisi bir model olabilir. Günün şartları içinde asla ve öze
dokunmaksızın yapılacak bir kısım küçük değişiklikler, bizlere çok şeyler
kazandırabilir.

Hâsılı, Batı dünyası bitti, iflas etti ve her gün biraz daha inkıraza doğru



gidiyor. O giderken, yerine alternatif olarak mutlaka, bütün müesseseleriyle
bizim dünyamız ortaya çıkmalıdır. Aksi hâlde, yine belli bir süre birilerinin
serap-misal hayallerinin ardından koşmamız ihtimali var...

Gümrük Birliği ve...
Hadisin ifadesiyle tekarüb-ü zaman ve tekarüb-ü mekân’ı bütün hızıyla

yaşayan ve böylece gün geçtikçe daha da küçülen dünyamızda, askerî, siyasî,
kültürel, ekonomik birliklerin önemi bir kat daha artmıştır.28 Zannediyorum çok
yakın bir gelecekte, Gümrük Birliği, Avrupa Topluluğu… gibi isimler altında
daha nice beraberlikler oluşacak.. ve bugün karşılaştığımız şeylerden daha
farklı nice şeylerle karşı karşıya geleceğiz. Hatta cebrî entegrasyonlara
itileceğiz. Onun için şimdilerde Gümrük Birliği’ne, Avrupa Topluluğu’na
girelim mi, girmeyelim mi kısır tartışmalarını yapacağımıza, devlet
adamlarımız, entelektüel kadrolarımız, aydın insanlarımız hiç vakit
kaybetmeden biraraya gelmeli ve gelecekte bizi bekleyen muhtemel tehlikeler
adına alternatif düşünceler üretmeli, plan ve projeler ortaya koymalıdırlar.
Aksi hâlde, Batı dünyasının belirlediği gündeme tâbi kalırsak, yarın önümüze
hiç istemediğimiz çok farklı durumlar da çıkabilir. Sonra da tıpkı Tanzimat
döneminde olduğu gibi “Acaba bu badireden nasıl kurtuluruz?” düşünceleri
içinde çırpınmaya başlarız.

Evet, yakın bir gelecekte, küreselleşme sözüyle bile ifade edilemeyecek
derecede hızlıca daralan dünyamızda, ekonomik, askerî, idarî gücü ellerinde
bulunduran devletler tarafından önümüze çıkartılacak çeşitli gailelerle baş başa
kalacağımız kaçınılmazdır. O günler şimdiden görülerek, ülkesini seven herkes,
alternatif proje ikamesi için seferber olmalıdır.

Yapılanan Dünyada Yerimiz
Her şeyin, yeniden yapılanma denilerek bir değişim yaşadığı şu günlerde,

bizim dünyamız da böyle bir değişim adına yeni bir sürece girmiştir. Bizim bu
süreci geriye çevirmemiz ve zamanı geriye işletmemiz mümkün değildir. Bu
açıdan zamanı kendi lehimize çevirecek şekilde projeler üretmek ve sonuna
kadar bunları takip etmek gerekir.

Evet, şimdilerde Beyaz Saray gibi mekânlarda İslâmiyet’e ve İslâmî
duygulara hürmetin ifadesi olarak tertip edilen bayram merasimleri inşâallah



ileride nice yönetim merkezinde tertip edilecektir. Ancak, zamanla bunların
merasim olmaktan çıkarılması gerekmektedir. Böyle bir şey ise, Müslümanların
daha şimdiden kendi dünyalarının güzelliğini gösteren ruh ve mânâyı dünyanın
dört bir yanına taşımalarıyla mümkün olabilecektir.

O hâlde bu gayeye yönelik dünyanın dört bir yanında açılan talim ve terbiye
müesseselerine sahip çıkmalı, böyle müesseseler açanlara yardımcı olmalı ve
sahip olunan maddî-mânevî her şeyle bu hayırlı hizmetlere katkıda
bulunulmalıdır. Bu çığırı açanlardan Allah (celle celâluhu) razı olsun ve
bundan sonra bu yolda yürüyeceklere Rabbim inayet buyursun!..

Tünel Faciası
Cenâb-ı Hak abes iş işlemekten münezzeh ve müberradır. Hakîm ismi bunun

böyle olmasını iktiza eder. O, insanlara zulmetmekten de münezzeh ve
müberradır. Bu da O’nun adlinin iktizasıdır. Bu iki meseleyi doğrudan veya
dolaylı olarak anlatan yüzlerce âyet göstermek mümkündür. Kur’ân ve Sünnet
kaynaklı akidemizin temel umdesini oluşturan bu inançla, geçen yıllarda hac
vazifesini îfa ederken Mina’da tünel sıkışıklığı nedeniyle vefat eden
hacılarımızın durumuyla alâkalı olarak şunlar sıralanabilir:

1.Öncelikle onların, Allahu a’lem şehit olduklarından ahiret hayatlarına ait
bir kayıpları olduğu söylenemez.29 Onlar hac menasikini ikmal ve itmam adına
girdikleri o tünelde şu ya da bu sebeple vefat etmiş, dolayısıyla “Ameller
niyetlere göredir.” 30 fehvâsınca niyetlerinin derinliğine göre bir güzel amelin
başarılı kahramanları hâline gelmişlerdir.

2.Son yıllarda Suud yetkilileri, hac aylarında yaşanan izdiham sebebiyle hacı
sayısı adına İslâm ülkelerine hep “kota” uyguladılar. Türkiye’de hac
düzenlemesini yapan yetkililer de verilen sayı miktarınca hacı adayının talebini
kabul ettiler. İşte bu yoğun ilgi ve alâka nedeniyle talepleri geri çevrilen
istekliler, belki de hac farîzasını îfa ve mukaddes beldeleri görme iştiyakıyla
başta Diyanet olmak üzere, Başbakan’a, kadar tüm yetkililerin kapısını
aşındırmaya başladılar. Hatta bununla kalmayıp yer yer yürüyüşler tertip edip,
sokaklarda hak aradılar. Hatta bu arada bazıları ölçüyü muhafaza edemeyip
ilgililere, Müslümana yakışmayacak çirkin sözler sarfetmekten tutun da “kâfir,
zalim” demeye varıncaya kadar işi ileriye götürdüler. Hâlbuki İslâm tarihi
boyunca her zaman izdiham sebebiyle olmasa bile yol emniyetsizliği veya



başka bir sebeple hacca gidilemediği de çok olmuştur. Bu durum Asr-ı Saadet
sonrası da yaşanmış ve İbn Ömer bir keresinde hacca gidememiştir.

İhtimal, Allah (celle celâluhu) bu Tünel Faciası ile orada vefat edenleri
şehitlik mertebesine eriştirirken, burada kalıp gidemeyenlere de “İyi ki
gitmemişiz; gitseydik, tünelde ölenlerden biri olabilirdik vs.” dedirtmiştir.
Böylece hâdiselerin diliyle Hakîm isminin gereği olarak onlara, gerekli cevap
verilmiştir. Ben şahsen hac kayıt zamanı ve sonrası, onların müftülüklere,
Diyanet’e yürümelerini, yürüyüp Müslümanın vakar ve ciddiyetini zedeleyen
tavırlar takınmalarını, hele hele onlara “kâfir, zalim” demelerini hiç
hazmedememiş ve çok utanmıştım. Şimdi de merak ediyorum, Tünel
Faciası’ndan sonra bunlar acaba ne diyor ve şimdilerdeki teessüflerini
protestolar zamanında söyledikleri ile nasıl telif ediyorlar. Evet, böyle
hâdiseler, Bediüzzaman’ın da bir yerde ifade buyurduğu gibi “Beşer zulmetse
de, kader adalet eder.”31 prensibini hatırlatıyor.

Hâsılı, bizler “Allah bilir, siz bilmezsiniz.”32 âyetinin ifade ettiği mânâ ve
espriye göre davranışlarımızı ayarlamalı ve kat’iyen fevrî hareketlerde
bulunmamalıyız. O’ndan gelen her şeyi de iman ve itminan içinde karşılayarak,
O’nun hikmetini abesiyetle itham etmemeliyiz. Aksi hâlde yolun sonunda utanan
yine bizler oluruz.
1 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/160; el-Bezzâr, el-Müsned 3/12; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 1/406.

2 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/177, 222; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/83.

3 Bkz.: Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası-2 s.59-60.

4 Bkz.: Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası-2 s.59-60.

5 Bkz.: Yûsuf sûresi, 12/23.

6 Bakara sûresi, 2/216.

7 Bkz.: Müslim, istiskâ 14; Ebû Dâvûd, edeb 103-104; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/66.

8 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.167 (On Yedinci Lem’a, On Üçüncü Nota); Barla Lâhikası s.12.

9 Bkz.: Tevbe sûresi, 9/128.

10 Bkz.: İbn Kays, Kıra’d-dayf 4/301; el-Meydânî, Mecmeu’l-emsâl 1/214.

11 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/335; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/38.

12 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.531 (Hakikat Çekirdekleri).

13 Bkz.: Bakara sûresi, 2/35-36; A’râf sûresi, 7/19-24.

14 Buhârî, cihâd 74; Müslim, hac 475.

15 Buhârî, hac 43, cezâü’s-sayd 8, 10, lukata 6, cizye 22; Müslim, imâret 85.

16 Buhârî, cenâiz 77, cezâü’s-sayd 9, lukata 6, meğâzî 53; Müslim, hac 445.



17 Bkz.: el-Beyhakî, Delâilü’n-nübüvve 4/225-226; el-Halebî, es-Sîratü’l-Halebiyye 2/744.

18 eş-Şâfiî, el-Ümm 4/287.

19 Buhârî, hac 43, cezâü’s-sayd 8, 10, lukata 6, cizye 22; Müslim, imâret 85.

20 Bkz.: Aliyyülkârî, Fethu bâbi’l-inâye 1/688.

21 Bkz.: Aliyyülkârî, Fethu bâbi’l-inâye 1/688-725.

22 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/191.

23 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.61 (İlk Hayatı).

24 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.792-793 (Lemeât); Mektubat s.537-538 (Hakikat Çekirdekleri).

25 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 8/692; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 5/267; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ
3/53.

26 Bediüzzaman, Mesnevî-i Nûriye s.113 (Habbe).

27 Bkz.: Buhârî, şürût 19, vesâyâ 22, 28, 29; Müslim, vasiyyet 15.

28 Bkz.: Buhârî, istiska 27, fiten 25; Tirmizî, zühd 24; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/519.

29 Bkz.: İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  53/166.

30 Buhârî, bed’ü’l-vahy 1, eymân 23; Müslim, imâret 155.

31 Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası-2 s.70; Tarihçe-i Hayat s.667 (Risale-i Nur).

32 Bakara sûresi, 2/216.



Beşinci Bölüm 
Perspektife Giren Şahıslar

Hazreti Ömer (radıyallâhu anh) 
ve Günümüzün Demokrasi Anlayışı

Hazreti Ömer (radıyallâhu anh) dönemi, fıkhî meselelerin tetkik ve tahkiki
açısından daha sonraki devrelere ışık tutan önemli bir devredir. Bu dönemde
her ne kadar fıkhî açıdan belirli bir usûl ve prensip olduğu söylenemese de, her
şeyin büyük ölçüde bir kısım ana disiplinlere irca edilerek yürütüldüğü de bir
gerçektir.

Bunu bir misal ile izah edecek olursak: Onun ashabın ileri gelenleri ile
istişarede bulunması, bu suretle ortaya pek farklı görüşlerin çıkması, herkesin
kendi görüşünü delillendirerek müdafaa etmesi söylenebilir. Arazi hukukuyla
alâkalı, Hazreti Ömer’le Hazreti Bilal arasında görüş ayrılıklarının olduğu ve
bunun günlerce tartışıldığı ve neticede, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) Hayber ve Fedek’teki tatbikatı1 üzerinde mutabakata varıldığı
zikredilebilir.2

Ancak, bizim burada asıl üzerinde durmak istediğimiz mevzu, böylesine
çözümü basit bir konuda bile Hazreti Ömer’in (radıyallâhu anh), meseleyi
müzakereye sunması ve çözümü –Resûlullah’ın uygulamasını çok iyi bilmesine
rağmen– sahabenin görüşüne arz etmesi ve her zaman müzakereye açık
olmasıdır ki, zannediyorum bu, günümüzün demokrasi havarilerini epey
şaşırtacaktır.

İmam Tahâvî
İmam Tahâvî, Şafiî çevresinde yetişmiş bir âlimdir. Ancak daha sonra İmam

Muhammed ve Ebû Yusuf’un kitaplarını okur ve düşünce çizgisi olarak Ebû
Hanife’yi tercih eder.3 İmam Tahâvî, yaşadığı dönem itibarıyla Asya’da pek
tanınmamış ama, Mısır ve Şam gibi önemli merkezlerde tanınmış, sevilmiş ve
saygıyla kucaklanmıştır. İmam Tahâvî, şayet hadisin çok iştihar ettiği yerlerde
zuhur etseydi, bütün hadis imamlarının hatta İmam Buhârî’nin önünde mütalâa
edilebilirdi. Çünkü o, sadece hadis demiyor; uzaktan-yakından bu mübarek
kaynakla alâkalı her şeyden bahsediyordu. Sözün çürüğünü, sağlamdan



ayırıyor, hadis hakkında hükümler veriyor ve o sahada bir sarraf gibi rahat
hareket edebiliyordu. Hatta ihtilaf ve itilaf mevzuu, ciddî olarak ilk defa onun
gibi bir kalem tarafından ele alınıyor, öncekilerin hulâsa-ı efkârı, sonrakilerin
de en câmi kaynağı sayılacak eserler meydana getiriliyordu. Ne var ki, bütün
bunlara rağmen hâlâ hadisle iştigal edenler arasında dahi, İmam Tahâvî’nin
hakkıyla bilindiği kanaatinde değilim.

İrşad ve Bediüzzaman
Bediüzzaman Hazretleri, yaptığı hizmetleri yer yer değişik teşbihlerle ifade

etmiştir. Onun hizmetiyle alâkalı çok orijinal bulduğum bir temsili sizlere
arzetmek istiyorum.

Eskiden evlerde, hatta saraylarda bile su yoktu. Halk su ihtiyacını sokak
başlarında yapılan “Hamidiye çeşmeleri”nden bin bir zorluk içinde ancak
karşılayabiliyordu. Bu zorluklar karşısında daha sonraları bütün evlerde kuyu
açılması düşünülmüş, Çırağan, Dolmabahçe Sarayları gibi yerlerde dahi bu
çözüme başvurularak halkın su sıkıntısı giderilmiştir.

Bunun gibi Üstad da Risale-i Nur vasıtasıyla âdeta yerin altındaki bütün
suları teker teker her eve bağlayıp, hem istifadeyi kolaylaştırmış, hem de
kesilmez bir kaynak sağlamıştır. Evet, o, modern usûllerle istifade usûlünü
getirip, Kur’ânî ruh ve mânânın bütün evlerin içine taşınmasını sağlamıştır.
Artık herkes musluğu çevirdiğinde ona ulaşıp, istifade etme imkânına sahiptir.4

Bediüzzaman
Merhum Elmalılı, Hazreti Bediüzzaman’dan kat be kat fazla eser veren,

Kur’ân’ın bütününü hem de devlet otoritesinin emriyle tefsir eden, mübarek bir
zattır. Hatta siyasî ideolojinin oturma aşaması sayılan o günlerde, Kur’ân’ın
muamelâta ve ceza hukukuna ait âyetlerinin bile açık açık tefsirini yapmıştır..
yapmıştır ama, buna rağmen onun hayatında, Bediüzzaman misali takipler,
işkenceler, sürgünler, mahkemeler olmamıştır.

Evet, Bediüzzaman’ın Barla’da iki talebesi ile kıra çıkması bile problem
olurken bu ülkede pek çok kişiye ilişilmemesi şöyle izah edilebilir: Bir kere
Hazreti Bediüzzaman’ın hareket felsefesinde, bütün bir topluma yeniden hayat
üfleme anlayışı yatmaktaydı. Bu ise, siyasî dengeleri ellerinde bulunduran
insanları oldukça rahatsız etmiştir. Ancak bu yersiz vehimler, onu yaptığı güzel



işlerden vazgeçirmemiştir. Atmış olduğu tohumlar yeşermiş, semalara ser
çekmiş, olgunlaşmış, meyve vermiş ve şimdi onun bu ihya düşüncesini
benimseyenler, Allah rızası istikametinde ve millet yolunda harıl harıl hizmet
vermektedirler.

Muhabbet İnsanları
Mevlâna, Yunus, Hoca Yesevî, Bediüzzaman Hazretleri gibi muhabbet

insanları, kuvve-i kutsiyeleri ve Allah’la irtibatları bizlerden daha fazla,
yanılma payları da daha az olduğu için, çevrelerindeki insanlara sevgi,
muhabbet ve hoşgörü hususunda inkârı kabil olmayan gayretleri, müessiriyetleri
olmuştur. Ama onları yaşadıkları dönem itibarıyla değerlendirecek olursak, ne
Ahmet Yesevî ne Mevlâna ne Osmanlı’nın bidayetinde yaşadığı söylenen
Yunus Emre ne de yakın tarih itibarıyla Bediüzzaman, günümüzdeki
mü’minlerin başlattığı diyalog ve müsamaha gayretleri neticesi ulaşılan
seviyeyi görememişlerdir. Hatta onların her birerleri, insanın onur ve
haysiyetine yakışmayacak şekilde muamelelere maruz kalmışlardı. Ahmed
Yesevî’yi, altmış yaşından sonraki ömrünü bir çukurda geçirmeye iten sebebin
–bu konuda farklı mülâhazalar olsa da– aleyhinde söylenen sözler ve
insanlardan gördüğü tazyikler olmadığı ne malum? Mevlâna kendi döneminde
tekfir edilmiştir; Yunus Emre, hep meçhul yaşamış ve neredeyse yirminci
asırda tanınmış. Evet, kendi döneminde kadri, kıymeti bilinmeyenlerden biri de
Yunus’tur.

Ve, Asrın Çilekeşi’nin yaşantısı, o hepimizin malumu!.. “Beni nefsini
kurtarmayı düşünen hodgâm biri mi zannediyorlar? Ben, cemiyetin imanını
kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. Seksen küsur senelik
hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp
meydanlarında, esaret zindanlarında, yahut memleket hapishanelerinde,
memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı.
Divan-ı Harplerde bir câni gibi muamele gördüm; bir serseri gibi memleket
memleket sürgüne yollandım…”5 ifadeleriyle anlattığı zehir-zemberek bir hayat
yaşamıştır.

Bütün bunlara rağmen onların hiçbiri, kendi dönemlerinde bugünkü diyalog
ve hoşgörü temsilcilerinin gördüğü ölçüde bir hüsnükabule mazhar olmamış,
mesajları mâşerî vicdanda bugün olduğu ölçüde mâkes bulmamıştır.



Zannediyorum onlar bu asırda bulunup hoşgörü ve diyaloğa bugün gösterilen
yönelişi görselerdi: “Nasıl oluyor da siz böyle tabakat-ı beşer çapında
diyaloğa muvaffak oluyorsunuz, bu işin sırrı nedir?” diye sorarlardı.

Bu devâsâ kametlerin mazhar olamadıkları bir olgu ve bir mazhariyeti elde
tutmak için bu yolda ısrar etmek gerekir. Dün önemli bir zat bana, “Daha düne
kadar hak-hukuk mevzuunda hassas olmayan medya, bugün büyük ölçüde bu
tavrından vazgeçmiş durumda.” dedi. Aslında bunlar yeryüzüne Cenâb-ı
Hakk’ın koyduğu hüsnükabulün bir göstergesidir. Onun için bunu görmezlikten
gelmek nankörlük, görüp de şükretmemek inkârın ayrı bir buududur.

Tahiri Mutlu
Hazreti Bediüzzaman’ın anlayışına göre, eğer bir beldede iman dolu bir sîne

varsa, orada, bütün gönüllere imanın güzellikleri duyrulabilir. Evet,
“Himmetim milletimdir.”6 diyen insanların yapacağı hizmetler hem Allah’ın
hem de Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) beklediği hizmetlerdir.

Bu anlayışa göre Allah’a yürekten inanan her bir mü’min gönül, bir beldeye
gittiğinde orada tam merci olmalı ve bütün karanlıkları aydınlatacak bir
performans sergilemeli.. duygu ve düşünceleri ışığa garkedecek bir misyon
ortaya koymalı ve çevresinde hemen yüzler, binler hâlelenmelidir –ve inşâallah
öyle olur–. Bu ise ancak, sahabenin ilkleri gibi, davayı hayatının gayesi
bilmekle gerçekleşecek bir husustur.

Konuyla alâkalı bir hatıra nakledeyim size: Kitaplar ilk defa baskıya
gireceği dönemde Üstad, sağa-sola hem de 50-100 lira gibi küçük bir para
bulmak için adam gönderiyor. Tahiri Mutlu –makamı Cennet olsun– bunu
duyuyor ve koşa koşa köyüne gidiyor. Köy meydanında bütün mülkünün satılık
olduğunu ilan ediyor, arazisinin bir kısmını haraç-mezat satıyor.. satıyor ve
parayı sevine sevine getirip Üstadına teslim ediyor.

Sadece o mu? Elbette hayır. Hulusi Efendi, Hüsrev Efendi, Mustafa Gül ve
diğerleri hep aynı duygu ve düşünceyi paylaşırlar. Demek ki onlar, öyle samimî
ve öyle bir safvet içinde idiler ki, bunu hayatlarının gayesi biliyor ve o uğurda
hırz-ı can ediyorlardı. Gün geliyor bu safvet, onları ilklerle buluşturuyor. Biri,
gecenin geç saatlerinde teksir makinesinin kolunu çevirirken, ِيّبَر يِبْسَح 
ُّه ٰ للا ىَّلـَص  ٍدَّمَحُم  ُروـُن   ِ ّللا هٰ ُرْیَغ  يِبــْلَق  ِيف  ّللا مَا  ُهٰ َّلـَج   diyor. Tam o



esnada birden kapı açılıyor ve içeriye Raşit Halifeler giriyor, “Devam edin,
bizler sizinle beraberiz.” diyorlar.

Zaten, İslâmî esaslar çerçevesinde meseleye baktığımızda, dava şuuruna
uyanan herkesin böyle davranması gerekmez mi? Meselâ Allah (celle celâluhu)
bana: “Ben seni mütedeyyin bir aile ocağında yetiştirmedim mi? Senin gözünü
tekyede, medresede dünyaya açmadım mı? O hâlde niye böyle miskin bir hayat
yaşıyorsun?” derse ben ne cevap veririm? Hadis-i şerifte Allah Resûlü
buyuruyor ki: “Kul dört şeyin hesabını vermeden kıyamet günü bir adım dahi
atamaz; evet, ömrünü nerede geçirdiğinin, ilmiyle  ne yaptığının, malını
nereden kazanıp nereye harcadığının, vücudunu nerede yıprattığının
hesabını.”7

Hâsılı, bizlerin, yakın ve uzak çevresinde hâlâ İslâm’ı tanımayan insanlar
varsa, durumumuzu yeniden gözden geçirmemiz icap edecektir.

Bediüzzaman ve Post - Modernizm
Her ilmin kendine has bir orijini ve o orijin etrafında örgülediği

terminolojisi vardır. O terminolojiye vâkıf olmadan, bahis konusu ilim
hakkında fikir mütalâasında bulunmak doğru değildir. Aksi hâlde insan yaptığı
tespitlerde bir kısım yanlışlıklara düşebileceği gibi, başkalarını da yanıltabilir.
Meselâ, Bediüzzaman’ın Risale-i Nur Külliyatı, kendine has orijini ve o orijini
ifade eden terminolojisiyle, hedefleri itibarıyla olmasa da üslûbu itibarıyla
nev-i şahsına münhasır koleksiyondur. Öyleyse onunla alâkalı araştırma ve
değerlendirme yapmak isteyenlerin öncelikle o terminolojiye vâkıf olmaları
şarttır. Ayrıca bunların Külliyat’ın ihtiva ettiği sahaya ait, en azından
ansiklopedik ölçüde bir bilgiye sahip olmaları gerekir.

Daha önceki yıllarda Üstad’ın pozitif neticeleri değerlendirmesini esas
alarak ona pozitivist diyenler çıkmıştı. Geçenlerde de ona bir kısım eski telâkki
ve anlayışlara karşı çıktığı düşüncesinden hareket ederek post-modernist
dediler. Bence bu türlü yanlış değerlendirmelerin temelinde, öncelikle o
eserlere ait terminolojiyi tam kavrayamama yatmaktadır. İkinci olarak da post-
modernizm adına oluşturulmuş bulunan şablondur. Onlar, bu şablona belki de
bir tek görüşü itibarıyla uyan herkesi oturtmakta ve Bediüzzaman’a post-
modernist sıfatını takmaktadırlar. Hâlbuki eğer post-modernizm, oturmuş bazı
şeylere karşı bir başkaldırı ise Üstad bundan fersah fersah uzaktır.



Evet, Üstad, pozitivist olmadığı gibi post-modernist de değildir.

Necip Fazıl’ın Düşünce Ufku ve...
Türkiye’de basın tarihimiz açısından, bazı yazarların hep birbirleriyle

kapıştıklarını görürüz. Daha çok uç noktalarda bulunan insanların
gerçekleştirdiği ve bazen günlerce, hatta aylarca süren bu kapışmalar, o
dönemde o düşüncelerin temsilcileri tarafından ilgiyle takip edilmiştir.

Bu türlü tartışmalar, bazen birbirine yakın insanlar arasında da olmuştur.
Meselâ, rahmetli Necip Fazıl ile Peyami Safa veya Nureddin Topçu farklı
zamanlarda birbirleriyle kıyasıya tartışmışlardır. Ancak bunlar, netice
itibarıyla davaya zarar verme noktasına geldiğinde, kalemlerini kırmasını da
bilmişlerdir. Meselâ, bugün bile herkesin gözlerini yaşartan bir hâdise vardır
ki unutulmamalıdır. Necip Fazıl’ın Peyami Safa ile devam eden bir
tartışmasında “Çevremizde ağzını açmış ve canavarlar gibi bizleri yutmak için
bekleyen, bir sürü düşman varken, bizim kendi kendimizle uğraşmamız doğru
olamaz.” mülâhazasıyla kalemini kırması bir vefa ve firaset örneğidir. Üstad’ın
fıtratını bilenler, onun bu davranışının ne denli bir fedakârlık olduğunu takdir
edeceklerdir sanırım.

Burada onun hassasiyetiyle alâkalı hoş bir hatıramı da zikretmek isterim.
1965’te Kırklareli’nde bir konferans vermişti. Orada mahallî bir mecmua, bu
münasebetle Necip Fazıl aleyhinde çok kötü şeyler yazmıştı. Biz de onu
Üstad’a göndererek kendilerini bundan haberdar etmiştik. Bunun akabinde
çıkan ilk Büyük Doğu’nun orta sayfalarında kocaman bir çomar, yanında da
küçük bir fino bulunan karikatür çizilmiş ve altına da: “Biz böyle kocaman
çomarlarla uğraşırken bu fino da nereden çıktı?” diye yazılmıştı.

Hâsılı, basındaki tartışmalar, üslûbumuza aykırı ve fitneyi körüklüyor
mahiyette olmamalıdır. Böyle yapılınca hem kitleler aldatılıp, yanlış şeylerle
meşgul edilmiş, hem de başkalarına koz verilmiş olur. Hele bu kapışmalar
esnasında gıybetlere giriliyor ve bu gıybetler de hasetten kaynaklanıyorsa, hatta
olur olmaz itham ve iftiralarda bulunuluyorsa, bunun İslâmî esaslarla telifi
mümkün değildir.

Ayrıca, bir de günümüzde üstü kapalı gıybetler var ki, bunlar daha tehlikeli
ve başkalarını Müslümanlar hakkında en kötü zanlara ve tahminlere
sürükleyecek mahiyette. Evet, bir kısım gizli şeyler dönüyor imajı uyarmak –



aslı olmasa da– inananları töhmet altında bırakır. Böylesi sözler, kocaman bir
cemaati ilgilendiriyorsa, o daire-i kutsiye içine giren herkesle helâlleşmek
gerekir. Aksi hâlde, böylelerinin Cennet’e girmesi hayal olur.

Halid İbn Velid ve Mute
Bazı siyer yazarları Mute Savaşı’nda Hazreti Halid’in ordusunu geri

çekmesini çok değişik değerlendiriyorlar.8 Kanaatime göre Hazreti Halid, öyle
bir ortamda, yapılabileceklerin en güzelini ve en doğrusunu yapmıştır. Zaten
Medine’ye dönüşlerinde de, Allah Resûlü’nün hiçbir şey dememesi, hatta
yapılan şeyi tahsin buyurması bu kanaatimi pekiştiren en önemli bir unsurdur.9

Mute, kuvvetler dengesinin olmadığı, 3.000’e karşılık10 200.000 kişilik iki
ordunun karşı karşıya geldiği savaştır.11 Bizans o günlerde dünyanın süper
gücü, Müslümanlar ise malum.. ve Medine’de kendilerine henüz yer-yurt
edinmeye çalışma konumundadırlar.. sayıları az, imkânları dar, arka çıkanları
da yoktur. İşte bu, iman, aşk, şevk, cihad, gazâ, şehadet... gibi duygu ve
inançlarla dopdolu üç bin insan, koskoca bir devletle çarpışmaktadır Mute’de.

Mute aynı zamanda, Allah Resûlü’nün canı gibi sevdiği Zeyd İbn Hârise,
Cafer İbn Ebî Talib, Abdullah İbn Revâha’nın şehit düştüğü bir ulu
meşheddir.12 Üç kumandanı peşi peşine şehit düşen askerin moral gücünü
tasvir etmeme gerek yok sanırım. İşte Hazreti Halid’in kumandayı eline
aldığında İslâm ordusunun hâli budur.

Acaba Mute’de ne yapmıştır Hazreti Halid? Üç gün üst üste ordunun değişik
kanatlarında yer alan insanları sürekli yer değiştirerek, Bizanslılara, takviye
güçler geliyor imajını vermiş ve evvelâ moral olarak onları çökertmiştir.13 Bu
arada cansiperâne savaşmış.. ve farklı rivayetlere göre o gün elinde 7 veya 9
kılıç kırılmıştır.14 Sonra da askerini usta bir manevra ile geriye çekebilmiştir.
İşte Hazreti Halid’in böyle geriye çekilmesi, kısa veya uzun vadeli bir teknik
ve taktiktir. Tabir-i diğerle iki adım ileriye atlamak için bir adım geriye
çekilmektir ve tam bir aksiyondur.

Kaldı ki İnsanlığın İftihar Tablosu da iradî veya gayriiradî olarak tecellî
eden böyle bir geri çekilme taktiğini Huneyn’de uygulamıştır. Yani hafif bir
bozgun neticesi geriye çekilen kuvvetlerinin gözü önünde atını düşman ordusu
üzerine yöneltip “Ben peygamberim, bunda yalan yok!” diyerek askerlerini



derlemiş-toparlamış ve Taif okçularını kıskaca almıştır.15

Hendek’te de aynı şey geçerlidir.. evet, o güne kadar Arapların bilmediği bir
savaş tekniğinin uygulanması, yani Medine’nin etrafında hendeklerin kazılması
bir taktiktir ve kat’iyen bir geri çekilme, ölümden kaçma değildir?16 Rica
ederim, 3.000 inanan insanın 10.000 kişi ile karşılaştığı, dolayısıyla kuvvet
dengesinin hiç ama hiç mi hiç bulunmadığı o muharebeden, hem de hiç şehit
vermeden, kadınların kılına dahi dokundurulmadan çıkılması bir başarı değil
midir?17 Dolayısıyla Allah Resûlü’nün Huneyn’de Hendek’teki tabyeleri,
Hazreti Halid’in Mute’deki taktikleri, pratikte strateji düşüncesine dayalı
davranışlardır. Ve bir mânâda aksiyonun ta kendisidir.
1 Bkz.: Ebû Dâvûd, harâc 23-24; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 6/102; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ

6/317.

2 Bkz.: Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm, el-Emvâl s.73-75.

3 Bkz.: İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-a’yân 1/71.

4 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.374 (Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas, İkinci Mesele).

5 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).

6 Bkz.: Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.95 (İlk Hayatı).

7 Tirmizî, kıyâmet 1; Dârimî, mukaddime 45.

8 Bkz.: İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 4/247-250.

9 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 5/23; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/129.

10 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 5/22; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/128.

11 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 5/24; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/129.

12 Buhârî, fezâilü ashab 25; meğâzî 44; Nesâî, cenâiz 27; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/204.

13 el-Vâkıdî, Kitâbü’l-meğâzî 2/764.

14 Bkz.: Buhârî, meğâzî 44; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 4/217.

15 Buhârî, cihâd 52, 61, 97, 167, meğâzî 54; Müslim, cihâd 78-80.

16 Buhârî, cihâd 33, meğâzî 29; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 4/173.

17 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 4/176; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/66; el-Beyhakî, Delâilü’n-
nübüvve 3/428.



Altıncı Bölüm 
Müteferrik

Meczuplar
Halk arasında, “Her yerin bir delisi, bir de velisi vardır.” şeklinde bir

kanaat mevcuttur. Bunun ne denli doğru olup olmadığını bilemiyoruz ama,
tarihe baktığımızda bunun pek çok misalini görebiliyoruz. Meselâ, Hazreti
Üftâde’nin yanında meczup bir insan, Ahmet Şâzilî’nin yanında başka bir
meczup vardır. Bunlardan başka bir de halk tarafından kabul görüp saygı
duyulan Somuncu Baba, Derviş Ali Baba, Ayakkabıcı Baba, Nalbant Ahmet
Efendi... gibi insanlar bulunuyor. Bütün bunlar, bulundukları devirde halk
üzerinde koruyucu melek olmuş ve âdeta Hızır gibi onların yardımına
koşmuşlardır.

Bence bu işin hakikî sırrı; Cenâb-ı Hak, böylesi mukassi görünümlü
insanlarda bir vilâyet gerçeğini saklıyor olmasıdır. Mazhar olduğu şeyler kendi
müktesebatıymış gibi kibir, benlik ve gururla caka satmak isteyenlere karşı,
Allah, vilâyeti ve kâmil mânâda insanlığı bu pejmurde görünümlü insanlara
temsil ettiriyor. Onları bu meçhuliyet semeriyle ketmedip, kendi sırr-ı
mektumunun menşuru hâline getiriyor ve bunlar vasıtasıyla vâridâtını insanların
kalblerine akıtıyor. Bu vesileyle de, türlü türlü davranışlardan doğacak gazabı
önlemiş oluyor.

Gurur, kibir, bencillik… gibi şeylerle ince hesapları olmayan bu insanlara
toplum içinde daha çok bizim ihtiyacımız vardır kanaatindeyim. Çünkü her ne
kadar bu insanlar yer yer Bektaşice tavırlar sergileyip, çeşitli semerler altında
görünseler de, daha çok koruyucu bir ruh gibi, topluma gelmesi muhtemel
kötülüklere karşı daima bir şemsiye vazifesi görmekteler...

Kuvvet ve Mantık Üzerine
Savaşlarda insan hissiyatı daima mantığın önüne geçiyor. Tabiî neticede de

insanî ve evrensel değerler bütünüyle unutulabiliyor. Kalıcı rahatsızlıklara
sebebiyet veren ve nesiller boyu o ülkeyi hatta bütün insanlığı tehdit eden
hastalıklara vesile olan atom bombaları, nükleer ve kimyasal silâhlar hep böyle
bir ruh hâletiyle kullanılır.



Evet, gücü, kuvveti ellerinde bulunduranlar, temsil ettikleri güce, kuvvete
güvenerek, her zaman problemleri o yoldan çözmeyi tercih ettiklerinden çok
defa mantık ve muhakemeyi kulak ardı edegelmişlerdir. Bence bu durum
mükemmel dönemlerde bile en masum kişilerin masum olmayan hatalarıdır.
Meselâ, Yavuz Sultan Selim –makamı Cennet olsun– Çaldıran, Mercidabık ve
Ridaniye’de haince düşünceleri ezme, yok etme adına elinde bulundurduğu
gücü, kuvveti kullanmış; kullanmış ve o problemi mantık ve muhakeme ile
halletme cihetini belki de olması gereken seviyede
düşünmemiş/düşünememiştir. Fatih’in Belgrad Ormanları’nda içine düştüğü
ahvâli de aynı çizgide düşünebiliriz. İşte bütün bu durumlarda, mantık ve
muhakemenin kaba kuvvete yenik düştüğü söylenebilir.

Başımı ayaklarının altına kaldırım taşı gibi koyacağım o koca sultanları
kritik etmek, benim haddim değildir. Ama objektif bir gerçeğe dikkatlerinizi
çekmek istedim. O gerçek; ihkak-ı hak peşinde koşarken, mantık ve muhakemeyi
devre dışı bırakmamak gerektiği gerçeğidir...

Kuruluşunda Osmanlı
Osmanlı kuruluş döneminden başlayarak, ta duraklama dönemine gelinceye

kadar devlet sistematiği adına dinin genel kurallarına bağlı çok değişik ölçüler
vaz’etmiş ve bunlarla bütün bir dünyaya örnek olmuştur. Şimdiki süper güç
Amerika’nın belli ölçüde Osmanlı devlet sistemine benzer bir sistemi
benimsemesini hayretle müşâhede ediyoruz. Evet, Osmanlı, Selçuklular’dan
sonra birbirleriyle çarpışan ve fikir dağınıklığı içinde bulunan beyliklerle
hemen hemen hiç mücadeleye girişmemişti. O, kendisini içinde bulduğu veya
bulunduğu kargaşa ortamına kaptırmamış, başkasının hesabına kürek çekmemiş
ve bütün himmetiyle Batı’ya yönelmişti. Zaten gönül verilip bayraklaştırılmak
istenen dava için akl-ı selimin kabul ettiği tek yol da zannediyorum işte bu idi!.

Ayrıca, birbirleri ile boğuşan bu Anadolu beyliklerine “Biz ‘Allah Allah’
diyen insanlarla savaşmayız.” deyip, onlara teminat vermesi de, arkasını
sağlama alma açısından çok önemli ve çok akıllıcaydı.

Öte yandan Bediüzzaman Hazretleri’nin ifade ettiği gibi, dahilde olan
çarpışmalarda ciddî haksızlıklar meydana gelebilir. Her iki taraftan ölenler
Müslümandır; harap olan şehirler, dul kalan kadınlar, öksüz ve yetim çocuklar,
ekinler, araziler hepsi ama hepsi bizimdir. Bütün bunların çiğnenmesi ise, hiç



kimsenin tasvip etmeyeceği ölçüde bir zulümdür.1 İşte Osmanlı, hiçbir zaman
bu türlü zulümlere girmemişti...

Ve en önemlisi de Osmanlı, çok kaliteli bir Müslümanlık sergilemişti. O,
Allah Resûlü’nün metotlarına hep sadık kalmış; icabında Yahudi ve
Hristiyanları bile kendi cephesine çekip, onları istihdam edebilmişti. Evet,
daha başlangıçta, Gazi Mihal, Evranos, Zağanos Paşaların gelip Müslüman
olmalarının temelinde, Osmanlı’nın adalet, eşitlik, hürriyet gibi kavramları
gerçek mânâda temsil etmesi söz konusuydu. Hâlbuki bu kavramlar, o dönemde
Bizans İmparatorluğunda, zannediyorum henüz hecelenmiyordu bile.

Hâsılı, Osmanlı’nın torunları olarak onlardan alacağımız çok büyük dersler
var. Biz bu derslerden birkaç kesit sunmaya çalıştık.

Perde Önü ve Perde Arkası Gerçekler 
Kadir, Kudret ve Bedir

Bedir, Mekke ile Medine arasında bir mevkinin adıdır. Belki de ay oradan
çok iyi temâşâ edildiği için, bu yer “Bedir” diye anılmıştır. Bu çerçevede,
gökteki Bedir ile gökler ötesinden gelen Kadir birbirine benzeyebilir. Kur’ân-ı
Kerim’de, meleklerin yeryüzüne indiği açıkça ifade edilir.2 Onların, Bedir
Savaşı’nda Müslümanları teşcî ve kuvve-i mâneviyelerini artırmak için,
başlarında Cebrail (aleyhisselâm) olduğu hâlde indikleri de yine Kur’ân-ı
Kerim’de sarahaten zikredilmektedir.3 Melekler, rantabl çalışırlar; daha
doğrusu çalıştırılırlar. Bu itibarla da Kadir Gecesi ile onların Bedir
Savaşı’nda inmeleri aynı güne rastlamış olabilir.. evet, bu hususta kesin bir şey
söylemek mümkün olmasa da, Bedir Savaşı, Kadir’e tevafuk etmiş olabilir.

Kadir Gecesi’nin geceler içinde ayrı bir yeri olduğu gibi;4 Bedir Savaşı’nın
İslâm tarihinde, Bedir Ashabı’nın sahabe arasında ve Bedir’e iştirak eden
meleklerin de bütün melekler arasında hususî bir yeri vardır.5 O kadar ki,
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mekke’nin fethine hazırlanırken, Hâtıb
İbn Ebî Beltaa, fetih hazırlığını Mekke’de Kureyş’in ileri gelenlerine
bildirmeye teşebbüs eder. Bir kadınla onlara mektup gönderir. Ama Allah,
Efendimiz’i bundan haberdar eder. O da gidip mektubu getirmeleri için Hazreti
Ali, Hazreti Zübeyir, Hazreti Mikdad’ı gönderir. Derken mektup getirilir.
Mektup Hâtıb İbn Ebî Beltaa’dandır. Hâtıb İbn Ebî Beltaa’nın yaptığı, normal



ölçülere göre nifak sayılır. Bu yüzden, Hazreti Ömer (radıyallâhu anh), “Yâ
Resûlallah, bırak şu münafığın kellesini alayım!” der; ama Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), “Ne biliyorsun? Belki Cenâb-ı Allah, Bedir
Harbi’ne katılmış bulunanlara savaş günü bakıp ‘Siz istediğinizi yapınız,
Ben sizi affetmişimdir. Cennet size vacip olmuş, siz de Cennet’e girmeye hak
kazanmışsınız.’ buyurmuştur.”6 diye cevap verir...

İşte ilâhî kıstaslarla Bedir ve Bedir Ashabı budur! Kadir Gecesi, semavî
tâkların kurulduğu, sultanların gelip geçtiği ve meleklerin kutladığı gecedir. Bu
gecede melekler ceste ceste inerler. Kadir sûresinde bu iniş anlatılırken, zorluk
ifade eden bir fiil sigası (kip) kullanılır: ُلَّزََنت  yani o kadar çok melek, o kadar
ciddî bir arzu ile iner ki, hep birlikte bir turnikeden geçiyorlarmış gibi bir
sıkışıklık ve zorluk yaşanır. Ve bu iniş şafak atıncaya kadar devam eder.7

Ayrıca Kadir; değer, kıymet ve ölçü mânâlarına da gelir. Bu kelimenin
kudretle de münasebeti vardır. Allah, nasıl ahirette hikmetinden daha çok
kudretiyle muamele eder; öyle de Kadir Gecesi’nde de hikmetten daha çok
kudret hâkimdir. O gecenin kadrini bilenlere ilâhî vâridât dolu dolu gelir; hem
de ahirette mü’minlere mükâfat verilmesi ölçüsünde gelir. Bunları elde etmek
için, Kadr’in kıymetini bilmek, semavî vericilerden yağan vâridâtı alabilmek
için Kadir Gecesi’ni bir alıcı gibi kullanabilmeye bağlıdır. Bu gecede insan
melekî yanının inkişafıyla, meleklerle şu veya bu şekilde temasa da geçebilir.

Tarihî Tekevvünler
Büyük tarihî tekevvünler birden gerçekleşmez. Onların geliştiği belli bir

vetire ve belli süreler vardır. Meselâ, bu büyük oluşumların biriyle alâkalı
bazen bir müjdenin verildiğini duyarsınız. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) gelmeden önce, “570’te bir insan çıkacak ve nuru bütün dünyayı
kaplayacak.” diye müjdelerin verilmesi gibi.. oysaki 570 olur, 610 olur, hatta
630 olur, henüz beklenildiği ölçüde herhangi bir zuhur ve tecellî söz konusu
değildir. Aslında bu zuhur beklenildiği zaman değil, belki daha ileride
olacaktır.

Aynı şekilde, 1876’da Şark’ın yalçın kayalıklarından bir ateşpâre zuhur
edeceği ve din-i mübin-i İslâm’ı yeniden gönüllerde ihyâ edeceği bazı ehl-i
keşif tarafından müjdelenmiştir.8 Oysaki müjdelenen zat, o tarihte henüz



dünyaya teşrif etmiştir. Misyonunun tamamlanması gelecek yıllarda
gerçekleşecektir. Evet, çekirdekte ağaç, damlada derya görülür ve müjdelenir.
Ağacın tam büyümesi, deryanın bütünüyle ortaya çıkması ise zamana bağlıdır;
belli bir sürenin geçmesine vâbestedir. Öyleyse kuluçka sabrıyla zamanın
çıldırtıcılığına karşı beklemek icap eder.

Mekke Fethi ve Dâussıla
Mekke fethinin gerçekleşmesinin temelinde, dâussıla düşüncesinin hâkim

olduğunu söylemek fevkalâde yanlıştır. Dâussıla, yıllar önce inançları uğrunda
Mekke’den kovulan, ayrılan ya da ayrılmak zorunda bırakılan insanların, tekrar
yurtlarına, yuvalarına dönme arzusu ise, Mekke’nin fethini müteakip fatih
sahabenin Medine’ye geri dönmesini nasıl izah edeceğiz? Hatta Sa’d İbn Ebî
Vakkas ve Sa’d İbn Havle’nin Mekke fethi esnasında hastalanmaları, onlarda
Medine’ye dönememe endişesi hâsıl etmişti. Bu yüzden Sa’d İbn Ebî Vakkas’ın
çok üzüldüğünü siyer ve megâzî kitapları kaydeder.9 Sa’d İbn Havle’nin
Mekke’de vefat etmesi Allah Resûlü başta olmak üzere, sahabenin onun
hakkında üzüntülerine vesile olmuştu. Bunu da yine aynı kaynaklarda görmemiz
mümkündür.10

Acaba sahabeyi böyle bir düşünceye iten sebep ne idi? Evet, onlara göre
hicretin itmam ve ikmali, dava uğruna hicret edilen beldeye bir daha geri
dönmemekle kabildi. Ve yine onlara göre, geriye dönmek, dönekliğin ta
kendisiydi.

Şimdi bu düşüncelerle hayat çizgilerini belirleyen ve ondan zerre kadar
inhiraf etmeyen insanların gerçekleştirdiği Mekke fethine, “Dâussıla yegâne
veya hâkim faktördü.” demek, insafla bağdaşmayacağı gibi, inandırıcı da
olmayacaktır. Evet, bu insanların davalarından başka bir düşünceleri yoktu.
Onlara değil Mekke’ye, Çin’e, Maçin’e gidin denilseydi tereddüt etmeden
giderlerdi; nitekim gitmişlerdir de.

Kâbe - Ümmü’l-Büyût
Kur’ân, Mekke şehrine “Ümmü’l-Kurâ” yani “Beldelerin, şehirlerin anası”11

diyor. Buradan hareketle Mekke’de yer alan ve insanlık tarihi kadar eski
diyebileceğimiz Kâbe’ye, Ümmü’l-Büyût (Evlerin Anası) denilebilir.

Ev düşüncesi yeryüzünde Hazreti Âdem ile başlamış, onunla doğmuş ve



onunla gelişmiştir. Allah’ın izni ve işaretiyle ilk evi Hazreti Âdem inşa
etmiştir. Bu açıdan Kâbe’ye insanlık tarihi kadar eski demeyi uygun gördük.12

Öte yandan, Kâbe yeryüzünde Sidre-i Müntehâ’nın izdüşümüdür. Bu itibarla
kıyamete kadar bütün evler, evlerin içindeki sakinler ona teveccüh
edeceklerdir. Öyleyse Ümmü’l-Büyût’un fethi, bütün evlerin fethi mânâsını
taşır. Nasr sûresindeki “Allah’ın fethi ve yardımı geldiğinde, insanları
Allah’ın dinine fevç fevç giriyor görürsün.”13 âyetine değişik buudları ile, bu
hakikate tercüman oluyor gözüyle bakılabilir ve öyle de değerlendirebilirsiniz.

Sokullu ve Sinan
Osmanlı’nın bidayetine baktığımızda Gazi Mihal, Evranos, Zağanos Paşa…

gibi yabancı isimlere rastlarız. Bu durum, bir kısım insanlar tarafından tenkit
edilse de, cihan devleti yolundaki bir oluşum içinde bu tür yabancıların yer
almasında hiçbir beis yoktur.

Daha sonraki dönemlerde de yine Mimar Sinan, Sokullu Paşalar… gibi Türk
olmayıp, Osmanlı Devleti’nin siyasî, idarî, askerî ve kültürel hayatında önemli
roller üstlenmiş değerli şahsiyetler her zaman var olmuştur. Meselâ bir Sokullu
Mehmed Paşa, Kanuni, Sarı Selim gibi padişahlar döneminde sadrazamlık
yapmış ve ta Üçüncü Murad zamanında kendi makamında hançerlenerek
öldürülmüştür. Osmanlı insanları, devşirme olan bu kimselere, gönlünü o denli
açmış, o denli imkân hazırlamış ve öyle bir Müslümanlık sergilemiştir ki, bu
müsamahayı gören niceleri “Allah bana nasip eder mi, ben de sinemden bir
hançer yiyip de şehit olayım?” mülâhazaları içinde yaşamış ve saf kan bir vatan
evlâdı gibi hareket etmiştir. İşte Sokullu da bunlardan biridir. Evet, o, bu
düşüncelerle hançerlenip yatarken: “Allah’a hamd olsun, bunu bana nasip etti!”
diyebilmiştir.

Yine Osmanlı’nın cami, köprü, çeşme, kervansaray, medrese, bina… hemen
bütün mimarî sahalarda, estetik mânâda en üst seviyeye ulaşmasının yanında..
binlerce eseriyle bizlere hâlâ rehberlik yapan ve mimaride ruh dünyamızın
eşsiz mümessili Sinan da bunlardan biridir.

Yalnız bazıları, katı ırkçılık mülâhazalarıyla bunları hafife almıştır. Ama
böyle bir davranışın iz’ân ve akl-ı selim tarafından hüsnükabul görmeyeceği
kanaatindeyim. Aslında bu yanlış mülâhaza yabancıların: “Türklerde nerde
estetik anlayışı!. Aslen Rum olan Sinan olmasaydı o eserleri Türkler ortaya



koyamazdı..” gibi düşünmelerine cesaret vermiştir. Şimdi de Yunanlılar,
Türkün ince zekâsının bir ürünü olan Karagöz-Hacivat’a sahip çıkmakta ve
bunlar bizimdir demektedirler. Oysaki bütün bunlar bizim kültürümüzün birer
parçasıdır. Onun için bunlar önce ciddî bir milletin ciddiyet ve vakarı
ölçüsünde korunmalı, sonra da bütün imkânlar seferber edilerek cümle âleme
anlatılmalıdır.

Düşünce ve İfade Üzerine
Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yahya Kemal, eserlerini zevkle okuduğum

kişilerdir. Bunlar, kendi devirleri itibarıyla küçültülmüş, ufalanmış Türkiye’yi
bir türlü hazmedememişlerdir. Onun için bunlar, teselli olarak geçmişe
sığınmış, eserlerinde daima geçmişe olan özlemlerini dile getirmişlerdir.
Hâlihazırdaki kaos içinde sıkışmayı hayal dünyalarında genişleterek
rahatlamaya çalışmışlardır. Tanpınar’ın “Beş Şehir” kitabına ve “Bursa’da
Zaman” şiirine bakıldığında bu ruh haletinin hâkim olduğu görülür.

İnsanlar, hiçbir zaman içinde bulundukları zamandan razı olmamışlardır.
Bazıları geçmişe, bazıları da geleceğe kaçmış; böylelikle kendilerini ve hayal
dünyalarını tatmine çalışmışlardır. Materyalist ve pozitivistler, geleceği
düşünüp geleceğin pembe dünyasının hayaliyle hâli değerlerdirmeye çalışırken,
biraz inancı olanlar, hâli geçmişin sağlam temelleri üzerine bina ederek ümitle
azmin verdiği enerji ve kuvvetle geleceğin hülyalı maviliğine doğru
koşmuşlardır. İşin realitesi ve dengesi de budur. Zira biz, ne geçmişten ne de
gelecekten kopuk tek taraflı bir dünya kuramayız. Gelecek çok önemlidir ve bu
öneme binaen hâlin değerlendirilmesi ayrı bir önem kazanır. Fakat geçmişi
olmayan milletler için bunların ikisinin de önemi kalmaz, söner gider.

Zamanın bereketsizleşmesi, duygu, düşünce ve idealde bereketin kapısını
aralamaktadır. Çünkü insanlar, zamanın darlığı nispetinde düşünce ızdırabı
çekmekte ve kendilerini zorlamaktadırlar. Bu zorlama ve ideallerdeki şeyleri
gerçekleştirme adına çekilen bu ızdıraplar da bir ihtiyaç duası hâline gelmekte
ve bu zaruretin verdiği hava, değişik ifade şekillerine vesile olmaktadır.
İfadedeki bu değişiklik ve renklilik, edebiyatımız adına ciddî bir zenginliğe
ulaşmaktadır. Fakat bu zenginlikten sonra bir unvan dönemi başlamakta ve
insanlar yeniden kendilerini rehavete salmaktadırlar. Bu rehavet dönemi, kırk-
elli sene hatta Osmanlı’da olduğu gibi daha fazla sürebilmektedir. İnsanların,



zamanın boşluklarına ve eriticiliğine karşı koyup fikrî büzüşmeye maruz
kalmamaları için; ruh, beyin ve kabiliyet güçlerinin tamamını o düşünce
aralığında sabit tutmaları ve kendilerini rehavete salmamaları gerekir.

Bir diğer önemli husus da insanın durup dururken düşünce insanı
olamayacağıdır. Ülke ve milletin problemleri üzerinde sürekli düşünülmesi
gerekir ki bu, bir bakıma o işin fiilî duası demektir. Bundan sonra istidadının
açık olması ölçüsünde Cenâb-ı Hak ona, değişik problemleri çözme, insanların
onun fikirlerinden istifadesi ve onun vesilesiyle insanlara yol gösterme gibi
lütuflarda bulunabilir.

İnsanlar, değişik kaynaklardan istifade ederek enfes ve enteresan düşünceler
ortaya koysalar bile; düşünce üretmekten uzak tipler, kendilerinden daha çok
başkalarının düşüncelerini naklederler. Herkesin ulaşamadığı, kendilerine
orijinal gelen fikirlerin nakilciliğini yapan bu insanlar, belki takma kanat
kullanarak belirli bir dönem uçabilirler. Fakat bir gün mutlaka külah düşer, kel
meydana çıkar. O bakımdan, okuma ciddî bir disiplin işidir ve herkes okurken
kendi düşüncesini yakalamaya ve kendi düşünce yapısını kurmaya çalışmalıdır.

Bosna Yararına Maç14

Bosna-Hersek Balkanlarda İslâm’ın kaderi adına kanayan bir yaradır. Bu
kanayan yarada, kan kaybeden de Türkiye’dir. Türkiye, Bosna vesilesi ile gün
geçtikçe kan kaybediyor, itibar kaybediyor. Büyüklüğe sıçrama mevsiminde,
kendisinden medet uman devletler ve milletler, bekledikleri performansı
göremeyince, ona olan güvenleri sarsılıyor ve başka arayışlar içine giriyorlar.
Bu ise Türkiye’nin kazanma kuşağında iken kaybetmesi demektir. Hâlbuki bu
altın kuşakta şimdilerde başı sıkışan, derde düşen herkesin, çare diye
başvuracağı güçlü bir devlet olmalı ve bu devlet tıpkı Osmanlı döneminde
olduğu gibi gürül gürül ses çıkarmalıydı.

Bosna meselesinde, yaklaşık 4 yıldan beri siyasî ve gayrisiyasî birçok insan,
değişik platformlarda söylenmesi gerekli olan şeyleri söyledi, yapılması
gerekli olan şeyleri yaptılar. Bu aşamada biz de sporun evrensel dilini
kullanalım istedik. O dil ile yeni baştan “Bosna’da çocuklar ölmesin, kan
dökülmesin, savaş dursun, kadınlar dul kalmasın, çevre tahrip olmasın...”
düşünceleri ile böyle bir organizasyon içine girdik. Evet, sporun ruhunda
centilmenlik vardır. O insanları birleştirme, aynı duygu ve düşünce çatısı



altında toplamada etkili bir yere sahiptir. Burada bir de dünya çapında söz
sahibi sporcular bulunursa, onların dünyaya verecekleri mesajın çok daha
anlamlı olacağı herhâlde izahtan varestedir.

Yalnız bu konuda bir temennimi arz etmek istiyorum. Keşke bu organizeyi
televizyon, radyo ve bütün gazeteleri ile ortaklaşa olarak Türk medyası
düzenleseydi.. ve müşterek bir deklarasyon yayınlayabilseydi. O zaman bunun
bütün dünyada meydana getireceği yankının daha fazla olacağı muhakkaktı.
Fakat her şey geçmiş değil. Bosna meselesi de bitmiş değil. Çare ve çözüm
arayışları da. Onun için inşâallah bu teklifimiz medya idarecileri tarafından
hüsnükabul ile karşılanır, bu ve buna benzer düşüncelerle daha çok organizeler
yapılır.

– Niçin “Her şey Bosnalı Çocuklar İçin” sloganı kullanıldı?
İstikbal bugünün çocukları ve gençleri üzerinde bayraklaşacaktır. Siz bir

milleti yok etmek istiyorsanız önce onların çocuklarını ortadan kaldırmanız
gerekecektir. Onun için 4 yıldır çok ciddî bir soykırıma maruz kalan Boşnakları
geleceğe taşıyacak olan, yetim ve öksüz kalan bu çocuklardır. Onlara sahip
çıkmak Bosna’ya, Bosna’nın geleceğine sahip çıkmak demektir. Zannediyorum
bu düşünce ile o slogan seçilmiş.

Öte yandan, orada savaşın devam etmesine rağmen ilkokuldan üniversiteye
varıncaya kadar bizim devlet veya sivil toplum örgütleri olarak özel eğitim ve
öğretime sahip çıkmamız lâzım diye düşünüyorum. Gidelim oralara, okullar
yapalım, eğitim ve öğretime başlayalım, buralara Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin okulları desinler. Sonrasını onlar düşünsün! Şayet oradaki
okullarımız isabet alır, yerle bir olursa, biz de koparacağımız vaveylalarla
bütün dünyayı ayağa kaldırırız.

Bunu şu ya da bu sebeple gerçekleştiremiyorsak, bari oradan bütün çocukları
getirerek eğitim ve öğretimlerini Türkiye’de sürdürelim. Böylece Batı’nın
asimilesinden onları koruyalım. Bu vesile ile son olarak bir endişemi sizlere
arz edeyim: Nereden biliyorsunuz, bugün Bosna’nın başına gelen felâketin yarın
sizin başınıza gelmeyeceğini? Allah fırsat vermesin ama bu ihtimali sakın uzak
görmeyin. Kendi menfaat ve hâkimiyetini tabiî olarak korumak isteyen yabancı
ve bize düşman olan güçler menfaatlerine halel geldiği anda, bir taraftan
Suriye, diğer taraftan Yunanistan ile üzerimize saldırır ve bizim –halk
tabiriyle– iki ayağımızı bir kaba sokabilir. O zaman Türkiye’ye sözde sahip



çıkan devletler, aleyhimize döner. Çocuklarımızı dünyanın dört bir tarafına
taşıyarak, asimile ederler. Bu millet böyle bir durumu 93 Harbi’nde,
Balkanların düşüşünde, Kırım’ın kaybedilişinde hep yaşamıştır. Köklerini
unutmuşlardır bizim çocuklar. Türkü, Müslümanı en âdi, en aşağı varlıklar
olarak göstermiş ve inandırmışlardır. “Türkiye diye bir devlet yoktur, Batı’nın
vesayetinde, esaretinde, güdümünde Türkler vardır.” demişlerdir. Hâlbuki her
gecenin bir gündüzü, her gündüzün de bir gecesi vardır. Allah’ın günleri
insanlar arasında dairevî olarak dönüp-duruyor. Bugün birilerine bayram, yarın
da başkalarına. Öyleyse bekleyin ve görün! Bakalım meşîme-i şeb’den neler
doğacak!..

Kutsî Mekânlarda Yolculuk
Cenâb-ı Hak hayatımda üç defa hacca gitmeyi nasip etti. –O’na binlerce

hamd ve sena olsun!– 68’li yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk defa görevli
olarak hacca üç kişi göndermişti. Eskişehir ve Denizli müftüleriyle beraber bir
de fakiri vazifelendirmişlerdi. Biz, oradaki hacıların durumunu tetkik edecek ve
yapılacak iyileştirme çalışmalarıyla ilgili rapor hazırlayıp, bu mevzuda
yapılacak şeylere ışık tutacaktık.

İkincisinde, kendisine hac farz olduğu hâlde gidemeyen çok yakın bir
dostumuzun pederi namına gitmiştim. Aslında bu şekilde bir hacca gitmeyi hiç
istemezdim. Çünkü öyle birinin namına yapılacak bir hac, bana çok ağır gelirdi.
Ama, oraları özlemiştim. Bu vesileyle de o dostla beraber ikinci kez o kutsî
yolculuğa çıktık.

Diğeri ise, medyada aleyhimize şiddetli bir kampanya başlatılmıştı. Buna
karşı ruhumda duyup hissettiğim sıkıntılarla, yine özlemini çektiğim o kutsal
mekânlara gidip, dua etme ve o arındırma muslukları altında yıkanma ihtiyacını
duydum. Cenâb-ı Hak imkân verdi ve 1986’da üçüncü kez yeniden hacca
gitmek nasip oldu.

Ne var ki, bu son haccımda, Mekke ve Medine’yi çok sevdiğim hâlde, dine,
milletimize hizmet itibarıyla memleketime dönme zorunda olduğum
mülâhazasıyla, oradan ayrıldık ama, giriş yapmama tahdit konmuştu. Uçak
kapıları bu şekilde yüzümüze kapatılınca, biz de bu zorunluluk karşısında ve
biraz da ülkeme olan sevgi ve muhabbetle, kaçak olarak karadan girme yolunu
seçtik. Daha sonra da kendim, Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne gidip ifade



verdim.

Bir Anekdot
Tasavvuf kitaplarında yer alan bir menkıbeye göre ehlullahtan biri kılı kırk

yararcasına titiz bir hayat yaşamaktadır. Böylesine şuurlu bir hayat yaşayan bu
zatın çocuğu ise eline bir çivi alıp, suyun olmadığı bir yerde tulum ile evine su
taşıyan halkın arkasından koşarak tuluma bir çivi atıp deler. Fakat millet,
efendisinin hatırına çocuğa bir şey diyemez.

Bu hâl, günlerce devam eder. Nihayet bir gün gelir bu durum canlarına tak
der. Çünkü suyun zor bulunduğu o çölde kan-ter içinde bir yerden bir yere su
taşımaya çalışırlar, fakat çocuk bir türlü fırsat vermemektedir. Sonunda gelip
bu Hak dostuna “Efendim, sizin çocuğunuz olduğundan dolayı sizi üzecek ve
belki de size karşı ayıp olacak ama, çocuğunuz şöyle şöyle yapıyor.”
dediklerinde, büyük insan beyninden vurulmuşa döner. Gözlerini kapatır ve
“Acaba hayatımda ben buna benzer ne yaptım ki ayniyle döndü ve benim
hayatımda bana bir ızdırap olarak yaşattırılıyor?” diye düşünür fakat cevabını
bulamaz.

Kendisinden sonra hanımına, “Hele bir de sen düşün!” der. Kadın derin
derin düşündükten sonra “Efendi, buldum!” diye cevap verir: “Ben bu çocuğa
hamile iken elimde tığla bir şey örüyordum ve bu tığlarla komşunun evine
gitmiştim. Rafta bir portakal vardı. Öyle canım çekti ki o tığın ucunu oraya bir-
iki batırıp ağzıma götürdüm.” deyince, “Tamam hanım!” der. Beraberce abdest
alıp kıbleye yönelirler ve Allah’a tevbe ve istiğfarda bulunurlar. Aradan yarım
saat geçmeden çocuk kan-ter içinde kendini odaya atar ve “Baba, Allah aşkına
beni affet, meğer ben şimdiye kadar ne yapıyormuşum!” der.

Evet, insanın başına bela ve musibet adına ne gelirse gelsin, mutlaka
kendisiyle bir irtibatı vardır ve sebebini kendinde aramalıdır. Bu hakikate
itiraz, Kur’ân’a itiraz demektir. Çünkü bunu bize Kur’ân “Sana gelen iyilik,
Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir.”15 beyanıyla ifade
etmektedir. Dolayısıyla insan her türlü fitne, bela ve musibetten Allah’a
sığınmalı fakat dûçâr olduğu hâdiselerin perde arkasında da daima kendini
mesul tutmalı ve günahlarından tevbe edip Allah’a yalvarmalıdır.

Okuma ve Okutma Keyfiyeti



Günümüzde yeni yeni okuma ve okutmayla ilgili teknik yöntemler
geliştirilmektedir. Bu yöntemlerden –ister nelerin okunup okutulacağı adına,
isterse okumanın ve okutmanın keyfiyeti adına olsun– herkesin istifade edip
yararlanabileceği düşüncesindeyim.

Eskiden beri devam edegelen metot ve ilim anlayışı ile yetişen insanlar,
fünun-u müspete ile dinî ilimler arasındaki irtibatı koruyamayıp, kalb-kafa
birliği sağlayamamışlardır. Bu sebeple de medrese ilimleri, tekye ve zaviye
ruhundan koparılmıştır. Bu kopukluk bir ölçüde bugün dahi hâlâ devam
etmektedir.

Kitap müzakere eden arkadaşların, hayatlarında pozitif ilimlerle beraber dinî
ilimlere de yer vermeleri çok önemlidir. Meselâ, imana ait bir eseri okuyan
insan, sıkılmamak için hemen arkasından ahlâk-ı âliyeye dair bir esere
başlamalıdır. Felsefeyle meşgul olan bir kişi de, arkasından tasavvufla ilgili
bir bölüm okumalıdır.. değilse, felsefe denecek, hukuk denecek ama eskiden
olduğu gibi ahlâk-ı âliye adına zaaflar yaşanacak; fizik denecek, kimya denecek
ama metafizikten, İslâm’ın ruhundan bigâne kalınacaktır. Dolayısıyla da ilim ve
İslâm düşüncesi adına hayatta boşluklar yaşanacaktır.

Okuma ve okutma keyfiyeti adına söylenecek diğer bir şey de, eskiden
camilerde bir anda 7-8 tane ders halkası olduğu gibi, günümüzde de aynı
mekânlar tekrar değerlendirilip, herkesin “telâkki-i bi’l-kabul”üne mazhar
olmuş, kitapların müzakere edilmesidir. Bu türde yapılacak bir çalışmayla,
vatan sathı bir mektep hâline getirilecek ve bu şekilde okullarımızla beraber,
camiler ve kahvehaneler tekrar ilim yuvaları hâline gelebilecektir.

Kıtmîrin İzahı
Müslüman bir ana-babadan dünyaya gelmiş, tekke ve zaviye çevresinde

yetişmiş, İslâm’ı duya duya gelişmiş; bütün bunlardan sonra da Cenâb-ı Hak,
onu din-i mübin-i İslâm’ı yüceltme adına mübarek bir hizmette istihdamla
şereflendirmişse, bu mazhariyetleri tam değerlendiremediğinden ötürü bu
insanın kendine yer yer “kıtmîr”, “âciz”, “fakir” demesinden daha tabiî ne
olabilir?

Kıtmîr sözünü siz köpek mânâsında alabilirsiniz. Ancak köpeğin bile kendi
adına birçok hususiyetleri olduğundan, ben şahsen kendime öyle demeyi bile
bazen çok görmüşümdür. Evet, o, çok duyarlı bir hayvandır. Burnunda, insanda



olanın on katı, koku alma hücresi vardır. Kulaklarındaki hassasiyet de öyle,
gözlerindeki de... Meseleye bu zaviyeden bakılacak olursa, kıtmîr iddiası bile,
büyük bir iddia sayılır. Gerçi, mahiyet-i insaniye meleklerden daha ulvîdir
ama, o biraz da ilk mevhibeleri değerlendirmeye bağlıdır.

Kıtmîrin diğer mânâsı ise; hurma çekirdeğinin üzerindeki zar anlamına gelir
ki, temelde bir şeyin önemsizliğini, inceliğini, meselâ hurmaya göre o zarın
değersizliğini ifade eder. Böyle olmakla beraber onun da kendine göre bir
kıymeti vardır. Vâkıa o şeffaf zar, çekirdeğin içten çürümesine ve kurdun
gövdeye işlemesine de mâni olabilir. Bu da onun için büyük bir pâye sayılır.
Bu açıdan da bazen kıtmîr demeyi bile kendime çok gördüğüm olmuştur.

Bunlar kişinin Rabbisi ile olan irtibatı, halkla olan münasebeti ve nefsiyle
olan cedelleşmesi neticesi kendine lâyık gördüğü ya da –arz ettiğim şekliyle–
görmediği vasıflardır. Geçmişte nice İslâm hadimlerinin kendilerine bu tür
yakıştırmalarda bulunduğu bir gerçektir. Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti
Ömer’den alın da merhum Necip Fazıl Bey’e kadar, niceleri kendini yerden
yere vurmuşlardır. Necip Fazıl merhum, ciddî bir nefis muhasebesi esnasında:
“Eee, bırakın da mü’minlere, tarlaların kuvve-i inbatiyesi için biz de gübre
olalım!” demiştir. Onun için biz böyle düşünemeyiz, ona hakaret olur. Ancak
onun kendi yaklaşımı içinde, gübre toprağın kuvve-i inbatiyesini artırıyorsa
epey bir mânâ ifade eder. Onun diğer bir yaklaşımı da, 16 ّللا ُهٰ ُهَعَف  َعَضاََوت رَ ْنَم 
fehvâsınca kendini sonsuzluk kervanının azat kabul etmez kölesi veya bir topal
köpeği şeklindeki yaklaşımıdır. Zannediyorum onun, Müslümanların aziz
olması yolunda nefsine bu yakıştırmaları reva görmesi, Allah ve insanlar
katında onun değerini biraz daha yükseltmiştir.

Dikkat ve Teyakkuz
Yakın geçmişte meydana getirilen Gaziosmanpaşa ve Ümraniye Olayları çok

ciddî plânlanmıştı. Fakat o olaylar milletin o enginlerden engin sinesine çarptı
ve söndü. Şimdi devletin değişik birimleri bu hâdiseleri bütün yönleriyle yakın
takibe aldı. Ve zannediyorum araştırmalar neticesi çok farklı şeylere muttali
olacaklar. Dilerim, Türkiye’nin değişik vilâyetlerinde şimdiden tasarlanan o
menfur oyunlara muttali olunur ve önlem alınır..!

Bu arada ayrı bir husus; öteden bu yana bu ülke insanını, Atatürkçü olan-
olmayan, laik-antilaik, solcu-sağcı, şovenist, Turancı, Müslüman vs. diyerek



bölmeye çalışan güçler, yeni yeni eylem hazırlığı içindeler. Birilerinin ciddî
endişeleri içinde onlar, böyle bir parçalanma sürecini tekrar başlatırlarsa,
zannediyorum Türkiye işte o zaman gerçekten parçalanacaktır. Onun için mâşeri
vicdanın bu ve benzeri oyunlara karşı daima uyanık tutulması lâzımdır.

İtiraf etmeliyim ki, iç ve dış düşmanlarımız, ülkemizi bütün yöreleriyle çok
iyi etüt etmişler. Öyle ki bunlar, etnik kökenleri, aşiretleri, aşiretler arasındaki
ihtilafları, dillerin yanı sıra lehçe farklılıklarını bile biliyorlar. Onun için bu
tür planları, netice alabilecekleri bir kısım zayıf yerlerde tatbike koyuyorlar.
Bu sebeple devlet erkânının, kolluk kuvvetlerinin, istihbarat güçlerinin hâssaten
bu bölgelerimizde daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Şiir ve Serbest Vezin
Elbette serbest veznin bir sanat yönü var. Zaten nesrin bile sanat yönünün

olduğu yerde serbest vezinde olmamasını düşünmek mümkün değildir. Meselâ,
serbest vezinle yazılmış öyle şiirler vardır ki bunlar, bir “Sessiz Gemi” ve
“Süleymaniye’de Bayram Sabahı” ölçüsünde şiir değerine sahiptirler.

Yalnız şu hususa dikkat etmek lâzım: Bu stilde yazılmış –hem de çok güçlü
kalemler tarafından– şiirler de tıpkı Ahmet Haşim’in o güzel şiirlerinde olduğu
gibi, bazen her şey sembollerin buğulu âleminde bir sır hâline gelmekte.
Zannediyorum, aradan uzun bir zaman geçince, sembollerle dolu olan bu şiirler,
şairine bile gösterilse, maksadını anlamak ve anlatmakta zorluk çekecektir. Bu
sebeple, şiirin serbest olanında da, olmayanında da arz ettiğim husus kat’iyen
kulak ardı edilmemelidir.

Hoşgörü Ödülleri
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, hoşgörü ödülleri dağıttı. Bu ödüller, ödül

sahipleri ve ödül dağıtım merasimi Türkiye’de büyük çoğunluk tarafından
hüsnükabulle karşılansa bile, marjinal bir kesimin konuyla alâkalı
hoşnutsuzluğunu da üzülerek müşahede ettik.

Öncelikle, toplumumuzun her zamankinden daha çok hoşgörüye muhtaç
olduğu, devlet adamlarından köylerde yaşayan vatandaşlara kadar hemen
herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Bu açıdan bu sürece katkıda bulunan
herkesin bence ödüllendirilmesi gerekir. Bunun İslâmî nasslarla telifi de her
zaman mümkündür. Şöyle ki, İslâm’ın temel esaslarından birisi terhip ve



terğiptir. Yani yararlı iş yapanları teşvik, aksini yapanları ise tevbih etme,
İslâmî bir kaidedir. Bu çizgide söylenebilecek onlarca âyet, yüzlerce hadis ve
hâdise göstermek hiç de zor değildir. Dolayısıyla hayra karşı meylin artmasına,
şerre karşı meylin kesilmesine vesile olabilecek böyle bir esasın işletilmesi
gayet yerindedir ve böyle bir davranışı tenkit etmenin de mantığı yoktur.

Düşünün ki bazılarının takıldıkları nokta, Yeşilçam’dan bir bayana bu
ödülün niye verildiğidir. Rica ederim, geleneksel Türk-aile ahlâkında, kadının
kocasına karşı taşıdığı vefa hissi, ailenin devamı için çok önemli bir faktör
değil midir? Bahsini ettikleri hanımefendi, bu geleneği devam ettirmiş,
hastalanıp yatağa düşen beyinin başında iki sene vefa hissiyle durup beklemiş,
onun bakım ve görümünü üstlenmişse, bu, bizim düşünce dünyamıza göre takdir
edilmesi gereken bir tavır değil midir? Allahu a’lem, inancı olan bir insanın
böyle bir ameli onu Cennet’e götürmeye yetebilir. Dolayısıyla, eşine karşı bu
denli sadakat ve vefa ile dopdolu bir hanımefendiye değil bir plaket, dünyalar
verilse, bana göre yine de fazla sayılmaz.

Tarih şahittir ki, bu türlü hayırlı faaliyetlere her zaman dil uzatan, engel
olmak isteyen pek çok kimse çıkmıştır. Bence bu türlü ârizî çıkışlara, hiç
aldırış etmeden doğru bilinen ve toplumun kabulü ile karşılanan bu yolda
çalışmalara devam edilmelidir.

Reddiyeler
Bir dönem itibarıyla, İslâm’ı tanıtıcı mahiyette yazılan eserlere baktığımızda,

bunların cep ilmihali mahiyetinde, sadece İslâm’ın kural ve kaidelerini
içerdiğini görürüz. İslâm düşünce ve felsefesinden uzak; âdeta kuru bilgilerle
dolu olan bu eserlerin, İslâm’ı anlatmada yeterli olması herhâlde düşünülemez.

İçte ve dışta bugüne kadar, İslâm’ı eleştiri mahiyetinde çeşitli eserlerin
yazıldığı bir gerçektir. Genelde bu eserlerin hemen hepsinde, İslâm’ın getirmiş
olduğu kural ve kaideler değerlendirmeye alınarak objektiflikten uzak bir
şekilde tenkitler yapılmıştır. Bunlara cevap teşkil edecek olan, İslâm âlimleri
tarafından kaleme alınmış eserlere gelince, onlar da büyük çoğunluğu itibarıyla,
bu tenkitlere karşı cevap mahiyetinde birer reddiyedir. Oysaki bu eserlerin,
küllî mânâda bütün kuşkulara cevap teşkil edebilecek mahiyette olması ve
İslâm mantalitesini geniş bir şekilde işlemesi gerekirdi...



Kayıp Eşyalar Karşısında Tavrım
Zaman zaman, eşyalarını kaybedip ve bunun karşısında hiç üzüntü duymayan

insanları gördükçe hayret ederdim. Arabası birkaç defa çalındığı hâlde
soğukkanlılığını koruyup: “Ne yapalım Allah verdi, Allah aldı. Üzülsem geriye
mi gelecek?” diyen, hatta 30-40 milyonluk bir makinenin yere düşüp
parçalanması karşısında, “Eskiden bu tür şeylere çok üzülürdüm. Hatta
üzüntümden gözlerime uyku dahi girmezdi. Ama baktım ki, bunun hiçbir faydası
yok, kendi kendime üzülmemeye karar verdim…” diyen insanlara şahit
olmuşumdur.

Aslında bu tür insanlara hep imrenmiş ve “Keşke ben de böyle
olabilseydim!” demişimdir. Dostlarımızdan bir tanesi hediye olarak bir kitap
imzalayıp kütüphaneme koymuştu. Bir ara kayboldu ve bulamadım. Belki
kütüphaneyi beş-altı defa alt-üst ettim. Çıkarıp her gün bir insana bir elbise
versem, bir arabam olsa onu hediye etsem hiç üzülmem.. evet, o konuda çok
rahatım ve telaşım söz konusu değildir, ancak fiyatı çok daha ucuz bir kitabın
kaybolması karşısında öyle muzdarip oldum ki, “Acaba İzmir’e gittiğimde
orada mı unuttum?.” deyip, sadece o kitap için gidip oraya bakmayı bile
düşündüm. Derken bir hafta boyu, yani kitap bulununcaya kadar hep arayış
içinde oldum.

Aslında, Allah için vermek, benim için ayrı bir zevk kaynağıdır. Her şeyimi
verebilir ve her verişimde de “Sırtımdan bir yük daha eksildi.” der, mutluluk
duyarım. Ancak fuzulî harcanan beş kuruş için de fevkalâde rahatsız olurum.

Çeşitli vesilelerle burada misafir olarak kalan ve bazen pantolon, ceket,
saat… gibi eşyasını unutup giden ve merak da etmeyen insanları görünce
hayretten donakalırım. Hele bazıları öyle unutulmayacak şeyler unutuyorlar ki,
bunlar karşısında insanın; “Bir gün burada bir adam bulunursa ona da
şaşmayın!..” diyesi geliyor...

Hafızanın Korunması
Sokaklar hafızayı öldürüyor. Çocukken çok kuvvetli bir hafızam olduğunu

söylerler. Yeterli param olmadığı için çok defa ders kitabı alamazdım. Çoğu
zaman ders halkasının ortasına oturmaya çalışır; sıra bana gelinceye kadar
yanımdaki arkadaşın kitabından kendi yerimi ezberlemeye çalışırdım.

Erzurum’da 6 ay kadar kaldığım yerin yanında sinema bulunduğunun uzun



zaman farkına varamamıştım. Bir defasında arkadaşlarla sokağa çıkıp dönünce
dersimi tam veremedim. Hocam durumu anlamış ve “Ne oldu sana?” diye
hayretle sormuştu. Eğer, ruha ters mâlâyâniyâtı düşünmek insanda stres yapıyor
ve onu devamlı meşgul ediyorsa günümüzde insan dimağının nasıl
hırpalandığını tahmin edebiliriz. Allah, genç nesillerimizi fena duygulardan
muhafaza buyursun!

Konferans Hatıraları
1976 yılında seri konferanslara çıkmıştım. Malatya’ya gideceğim zaman, sis

yüzünden Ankara’dan uçak kalkmadı. Arkadaşlarla bir taksi tuttuk. Vaktinde
yetişip milleti bekletmemek için, şoföre sürekli “Sür!” diyordum. Şehre, ancak
gece 11’de varabildik. Ancak, konferansı dinlemek için toplananlar, şehrin
dışından itibaren yolun iki yanında toplanmış ve heyecanlarından hiçbir şey
kaybetmeden bekliyorlardı. Bitkin olmama rağmen arkadaşlar kollarımdan
tutarak kürsüye çıkardılar. Dinleyici gençlerin diriliği ve coşkusu sebebiyle,
bir müddet konuşabildim. İşin olumlu yanları Malatyalı gençlere ait olmak
üzere çok coşkulu olmuştu.

Evet, ben en diri bir dinleyici kitlesini Malatya’da buldum diyebilirim.
Çorum da Malatya’dan geri değildi. Vaazlarda olsun, konferanslarda olsun,
bazı arkadaşların ve dinleyicilerin teveccühü, heyecanı ve coşkusu çok defa
hatibi konuşmaya sevk eder. Konya’da bir grup, konferansı sabote etmeye
çalıştı. Ve orada her şey ciddî bir isteksizlik etrafında örgülendi.

O zaman, durup dinlenme bilmeden şehir şehir dolaşabiliyorduk; şimdi ise
artık bu mümkün değil. Demek bir zaman deliliğe ve delilere de ihtiyaç oluyor.
Akıllılara ihtiyaç duyulduğu zaman deliler meydandan çekilmeli!..

Derin Çukur
Fazla kilolu arkadaşların zayıflaması gerekiyor. Bazı zayıf arkadaşlarımız da

nedense daha çok zayıflıyorlar. Bir zaman, bir arkadaş 50 kilo falan
geliyormuş. Kendisine latife yollu, Gümüşhanevî Hazretleri 45 kilo kadarmış
deyince, o da: “Ben 5 kilo daha vermem lâzım.” cevabını verdi. Ben de İhlâs
Risalesi’ndeki ifadeye telmihle ve mecaz olarak, “O zaman senin için derin bir
çukura düşme ihtimali var.”17 demiştim.



Hoca Sakıp Efendi
Sakıp Efendi, bir zaman kültür bakanlığı yapmış olan Rıfkı Danışman

Beyefendi’nin babasıydı. Büyük bir âlimdi. Kendisinden çok az da olsa ders
dinlemiştim. Gençliğim sırasında bir defasında Erzurum’da vaaz vermiş ve bir
sinemada oynatılmak üzere afişleri asılmış bulunan “İslâmiyet’in Doğuşu” mu,
yoksa “Hazreti Ömer’in Adaleti” mi, bir filmin oynatılmasını, “Eşya misliyle
temsil edilir, kimse Hazreti Ömer’i, Hazreti Hatice’yi oynayamaz.” diyerek
önlemeye çalışmış ve halkı uyarmıştım. Halk da usûlünce o filmin
oynatılmasını protesto etmişti. O zaman Sakıp Efendi Erzurum’da müftü idi. Bu
hâdise, oldukça canını sıkmıştı. Daha sonra, askerde iken izinli olarak
Erzurum’a geldiğimde yine vaaz etmek istedim. Önceki hâdise dolayısıyla
Hocamız izin vermek istemedi. Halk, sokağa döküldü ve bunun üzerine
müsaade etmek zorunda kaldı. Daha sonraları, hastalanıp yatağa düşünce,
“Gidip bir ziyaret etsem, acaba kabul eder mi?” diye haber gönderdim. Kabul
buyurmuşlardı. Ziyaretine vardım ve ölüm döşeğindeki o hasta adam beni
kapıda karşıladı, boynuma sarıldı.

Evet, o öylesine kâmil bir insandı. Şark’ın daha başka şehirlerinden de âlim,
kâmil zatlar çıkmıştır ama, böylesine mübarek insanlar o zaman en çok,
Erzurum ve İstanbul gibi yerlerde bulunuyordu.

Hırsızlık ve Bir Hatıra
Geçenlerde bir arkadaş, Avrupa hatıratından bahsederken, bir kadının evine

hırsız girip eşyalarını çalmasına tepki olarak “Ah onu elime bir geçirsem, iki
elini birden keserim!” dediğini anlattı.

Bu hâdise bana şu hususları çağrıştırdı: İslâm’da hırsıza verilen “el kesme”
cezasının çok ağır şartlara bağlandığı fıkıh kitaplarında uzun uzadıya
anlatılmaktadır. Öyle ki, 23 yıllık Asr-ı Saadet içinde el kesme vak’ası sadece
bir-iki tanedir.18 Düşünce itibarıyla “İki elini keserim!” deme seviyesine
yükselmiş insanlara İslâm’da hırsızlığa verilen cezanın tarihî, fıkhî, içtimaî,
psikolojik buudları anlatılabilse, zannediyorum onlar İslâm’ı bir kere daha
gözden geçirme ihtiyacı duyacaklardır. Ne var ki, bizim dünyamızda, akademik
seviyede bunların ele alınıp anlatıldığı kitaplar yok denecek kadar azdır.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı



Böyle bir vakıf, Türkiye’deki kalemşörlerin, isim yapmış müelliflerin bir
kısım fasl-ı müşterekler etrafında bir araya getirilmesi amacıyla
oluşturulmuştur. Yapılan toplantılarda bu amaca matuf olarak liberalinden, bir
dönemde komünizm vadilerinde insanımıza kurtuluş vesilesi arayan samimî,
fakat bir yanlışı başına külah gibi geçirmiş olanlara varıncaya kadar hemen her
kesimden insanlar davet edilmiştir.

Bu insanlar, yapılan davetler neticesinde samimî ifadelerini dile getirip, şu
âna kadar yapılan diyalog çağrılarının en anlamlısının bu vakfın yaptığı çağrılar
olduğunu açıklamışlardır. Bu kuruluşun üyeleri aynı arayış adına bugün de
çalışmalarını devam ettirmektedirler. Çeşitli konumdaki insanlar ziyaret
edilmekte, bu düşünceye katkıları sağlanmaktadır. Şimdiye kadar bu çağrıya
sadece bir-iki insanın hüsnükabul göstermediği düşünülecek olursa, bir bakıma
maksat hâsıl olmuş demektir.

Vakfın, bundan sonraki yapacağı işlerde daha büyük hedeflere yöneleceği
kanaatindeyim. Meselâ, bunlar arasında, “İslâmî İlimler Araştırma Merkezi”
kurulması düşüncesi vardır. Bu şekilde oluşturulacak olan bir bilgi bankasıyla,
dünya ile entegrasyona girme, yabancı dillerde yazılan eserleri Memun
döneminde olduğu gibi tercüme ettirme gibi faaliyetler vardır.

Bu çalışmalar devam ettirildiği sürece, Türk toplumunun dağınıklıktan ve
şimdiye kadar yaşamış olduğu zelillikten kurtulacağı kanaatindeyim.

Tehlikeye Atılmayın
Sizlere bir düşüncemi açmak istiyorum. Şu anda –Allah muhafaza– herhangi

bir ülkeyle savaş olsa, çoklarımızın yolda kalacağı ve döküleceği kanaati var
bende. Evet, rahat, rehavet içinde yaşamaya alışmış insanlarımızın, çoluk-
çocuğunu, evini, işini, eşini terk edemeyeceği endişesini taşıyorum. Eğer
öyleyse zaten biz tehlikeli bir zeminde yaşıyoruz demektir. Bir âyet bunu ne
güzel dile getirir. “Allah yolunda infak edin ve kendi elinizle kendinizi
tehlikeye atmayın!”19 Demek ki Allah yolunda olmayan, O’nun adına infakta
bulunmayan, bedenî ve ruhî gücüyle dalâlet ve karanlıklarla yaka-paça olmaya
hazır bulunmayan kendini tehlikeye atıyor demektir. Bu âyete sebeb-i nüzûl
açısından baktığımızda20 bu mânâların hepsini geçerli kabul edebiliriz.

Belki ayrı bir husus ama yeri geldiği için söyleyeceğim: âyetlere, sair
nasslarla çatışmadığı müddetçe bütün bu mânâları yüklemede de mahzur yoktur.



Zira bazen sebeb-i nüzûl, meselelere ışık tutması bakımından çok önemlidir.
Ama onu kapalı bir fanus içine koyup muhtemel mânâlara karşı kilitlerseniz,
âyeti dondurmuş olursunuz. Meselâ, bu çizgide, yukarıdaki âyetle, namazlarda
ön safı tutma meselesini irtibatlandırabilirsiniz. Yani “Namazlara önce
gelmeyip ilk safa geçmemek suretiyle kendinizi helâk etmeyin.” Kaldı ki,
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Erkek saflarının en hayırlısı ön saf,
e n şerlisi de arka saftır.”21 buyurmaktadır. Yalnız buradaki helâk, lügat
mânâsı itibarıyla değil de, sevap kazanma açısındandır. Küfür veya nifak bahis
mevzuu değildir.

Ekoloji
Avrupa’da kendilerine “Yeşiller” adı veren çevreci bir grup ortaya çıktı.

Siyasî parti kurmanın yanı sıra, değişik ad ve unvanlarla organize olarak, bu
konuda çalışmalar başlattılar. Hatta bu çalışmalar vesilesiyle, dünyanın
kaderine hâkim güçler ile temasa geçip onlarla bütünleştiler.

Bize gelince; bizde Müslümanları bu işe uyarmak bir hayli zor. Bu konuda 5-
6 yıllık gayretimiz içinde ciddî bir mesafe alındığı söylenemez. Okullar, yurtlar
seviyesinde sahip çıkma olmadı bu işe. Zaten devletin de bu işi ciddî anlamda
sahiplendiği söylenemez. Yanan ormanları yeniden ikame için kaç defa
müracaat ettiğimiz hâlde, pek çoğunda müspet cevap alamadık.

Evet, çevreye sahip çıkmak, ekolojik dengeyi korumak ve kollamak
Müslümanın aslî görevleri arasındadır. İnşâallah, başta arkadaşlarımız bu
hakikate uyanır, sonra da bunu dinî, millî, vatanî bir görev telâkki ederek,
etraflarına anlatarak yemyeşil ve dengeli bir dünya kurmayı başarırlar.

“Küçük Dünyam”
Bir müessesede itaat şuuru ve disiplin anlayışı esas ama, öte yandan da,

sevgi, tevveccüh, gönül kırmama, incitmeme, rencide etmeme de en azından
diğerleri kadar önemli. Bazen oluyor ki, hassasiyetimin duvarlarına çarpan bazı
hâdiseler beni bayılacak hâle getiriyor. Meselâ, bir yerde konuşma
yapmışsınız. Merdivenleri aç-susuz, yorgun-argın yavaş yavaş çıkıyorsunuz.
Birisi kesiyor önünüzü “Hocam takkenizi verir misiniz?” diyor. “Bu kadar hâl
bilmezliğe pes doğrusu!” diyor ve daha bir hafakanlanıyorsunuz. Kaldı ki bu ve
bu kabîl şeylerde liyakat esastır. Aslında, o basit nesne bir değer ifade



ediyorsa, eğer senin ona liyakatın varsa bugün veya yarın çeşitli vesilelerle
Allah senin eline ulaştırır onu.

Öte yandan, öyle yerler vardır ki, günde bin bir meselenin konuşulduğu bir
arena gibi. Her bir şahıs ise kendi problemini “en önemli” telâkki ederek
hemen, evet, hem de hemen arza çalışıyor. Hâlbuki onlar kendilerine göre en
müsait anda buraya geliyorlar ve benim müsait olup-olmadığımı hiç mi hiç
düşünmüyorlar. Oysaki, inanın bana, beni o kadar çok bağlayan ve bekleyen
işler var ki, bazen Rabbim’e “Bir günü niye 24 saat yaptın Allahım, 48 saat
yapsan olmaz mıydı?” diyorum.

Tabiî bütün bu sıkıntılar yakın gelecekte zevke inkılâp edecek şeyler ama
terbiye, disiplin, mesai tanzimi hatta bedenî ve ruhî rahatsızlıkların da dikkate
alınması lâzım. Kimse bu sözlerimden rencide olmamalı. Bir hakikati beyan
için şimdilik bu kadar söylüyorum.

Ölüleri Yakma
Geçenlerde ölen birisi, cesedinin yakılmasını vasiyet etmiş; o bu

düşüncesiyle âdeta, Hazreti Âdem’den bu yana bütün dinlerin fasl-ı müştereki
sayılabilecek olan ölülerin toprağa gömülmesi meselesine karşı çıkmış oluyor.
Hâlbuki Kur’ân-ı Kerim’de müşâhede ettiğimiz gibi ilk insanlardan kardeşini
öldüren Kabil, bir karganın delâletiyle onu gömüyor ve bu süreci başlatıyor.22

Dinler arenası olan Hindistan’da, bazı din şeklindeki organizasyonlarda
cesetlerin yakılması söz konusu olsa bile, semavî bütün dinlerde ölü gömme bir
fasl-ı müşterektir.

Gerçi bir hadis-i şerifte Allah Resûlü, cesedini yakma tavsiyesi yapan bir
zattan bahseder.  Bu zat oğullarına, “Cesedimi yakın ve külümü savurun.”
der, onlar da yakar ve külünü savururlar. Daha sonrasını Allah Resûlü şöyle
hikâye eder: “Allah onun zerratını biraraya getirir ve ona, ‘neden?’ diye
sorar. O zat da: ‘Günahlarımla huzuruna çıkmak endişe ve korkusundan’
der.”23

Görüldüğü gibi burada mülâhaza çok farklıdır. Keşke bu mülâhaza bizim de
ruhlarımızı sarsa!. Böyle endişeler bizim de davranışlarımızın mihrakı olsa!
Fakat bu ve buna benzer mülâhazalar olmadıktan sonra, “telâkki-i bi’l-kabule”
mazhar olmuş ve insanlık tarihi boyunca uygulana gelen bir gerçeğe karşı
çıkmanın hiçbir mânâsı yoktur.



Cuma Günü ve Şer Güçler
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ifadesiyle cuma günü, bizim

günümüzdür.24 Öyle olmasına rağmen, yeryüzünde şer güçlerin, Müslümanlara
musallat olduğu günün genellikle hep cuma günü olduğu görülür.

Evet, şeytanlar ve şer güçler, cuma namazlarını ifsat için her türlü hileye
başvurur; insanların, cumaya gitmemeleri için, çeşitli yolları dener, onlara
engel olmaya çalışırlar. Hatta bazen camiye kadar gitmiş de oturacak bir yer
bulamamışsa ona: “Ben bir daha bu camiye gelmem!” dedirtip, camiye,
cemaate karşı onda nefret hissi uyarır. Bazen de imam, Kur’ân okurken, “Şunun
okuyuşuna bak, bari Kur’ân okumasını bilseydi!”, hutbede, “A be birader!
Başka bir konu kalmamış mıydı?” şeklinde tenkitler üreterek, camiden
çıkıncaya kadar, bin bir türlü fitneyle, ellerinden gelen her şeyi yaparlar.. ve
kim bilir, daha nicelerini ne akla-hayale gelmedik şeylerle iğfal ederler.

Biz bu tespitlerimizle, diğer günlerde fitne ve fesat olmaz demek
istemiyoruz. Biz cuma gününün ayrı bir hususiyeti olduğunu vurgulamak
istiyoruz. Evet, nasıl Arafat’a çıkılan Arefe günü, haccın yümün ve bereketinin
toplandığı gündür;25 aynen öyle de cuma günü de haftanın günleri içinde bir
nokta-i beyzâdır. Onun lekelenmesiyle diğer günler de o lekeden nasiplerini
alırlar.

Bütün bunlar karşısında insan bir defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”26

dese, etrafta fitne ve fesat saçan bu güçler, tepelerine bir balyoz yemiş gibi olur
ve kendilerini yerde bulurlar. Ama, şeytan bir taraftan yaptıklarını süslü ve
cazip gösterirken, diğer taraftan da bunları gerçekleştirmede çırakları olan insî
ve cinnî avenelerini kullanmaktadır. Öyle olunca da insan çok defa
aldatıldığının farkına varamamaktadır.
1 Bkz.: Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.689 (Risale-i Nur).

2 Bkz.: Fussilet sûresi, 41/30; Kadir sûresi, 97/4.

3 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/123-126.

4 Bkz.: Kadir sûresi, 97/1-5.

5 Bkz.: Buhârî, meğâzî 11; İbn Mâce, mukaddime 11; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/465.

6 Buhârî, cihâd 141, meğâzî 46, tefsîru sûre (60) 1, isti’zân 23; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 161.

7 Kadir sûresi, 97/1-5.

8 Bkz.: Necmeddin Şahiner, Üç Feyizli Nur s.178.



9 Bkz.: Buhârî, cenâiz 37; Müslim, vasiyyet 5.

10 Bkz.: Buhârî, cenâiz 37; Müslim, vasiyyet 5.

11 En’âm sûresi, 6/92; Şûrâ sûresi, 42/7.

12 es-Sa’lebî, el-Keşf ve’l-beyân 3/115; el-Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl 1/115.

13 Nasr sûresi, 110/1-2.

14 Bu maç 18 Eylül 1995 tarihinde İstanbul Ali Sami Yen Stadı’nda oynanmıştı.

15 Nisâ sûresi, 4/79.

16 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/76; İbn Hibbân, es-Sahîh 12/491.

17 Bediüzzaman, Lem’alar s.204 (Yirmi Birinci Lem’a).

18 Bkz.: Buhârî, enbiyâ 54, fezâilü ashâb 18, hudûd 20; Müslim, hudûd 8.

19 Bakara sûresi, 2/195.

20 Bkz.: Tirmizî, tefsîru sûre (2) 19; Ebû Dâvûd, cihâd 22.

21 Müslim, ezân 132; Tirmizî, salât 52; Ebû Dâvûd, salât 97; Nesâî, imâmet 32.

22 Bkz.: Mâide sûresi, 5/31.

23 Buhârî, tevhîd 35; Müslim, tevbe 25, 27.

24 Bkz.: Müslim, cuma 22; İbn Mâce, ikâmetü’s-salât 78; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/90.

25 Bkz.: Tirmizî, hac 57; İbn Mâce, menâsik  57; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/309.

26 “Hareket ve güç, ancak yüceler yücesi ve pek büyük olan Cenâb-ı Hakk’ın dilemesi ile olur.”
(Bkz.: Buhârî, meğâzî 38, daavât 51, 68, kader 7; Müslim, zikir 44-46)
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Takdim
Tarihte, bugün isimlerini bilmediğimiz pek çok peygamber gelmiş, fakat

bazısının arkasından giden birkaç kişi ya olmuş, ya olmamıştır. Dine gönül
vermiş pek çok yiğit, pek çok grup gelmiş, kimisi hendeklere atılıp yakılmış,
kimisi mağaraları kendilerine mekân tutmuş, kimileri de, kavimleri helâk
olurken, inanan birkaç mü’minle birlikte kurtulmuşlardır. Bu bakımdan,
başarısız gibi görünen her hareket, mutlaka İslâm’ın dışında demek değildir.
Bununla birlikte, tarihin hangi döneminde olursa olsun, İslâm adına samimiyetle
atılan hiçbir tohum, Allah’ın izni, inayeti, havl ve kuvvetiyle, toprak altında
çürümemiş, tarihin herhangi bir döneminde mutlaka meyvesini vermiştir. Bin
yıldır vatan yaptığımız şu mübarek coğrafyada, her türlü haricî saldırılara ve iç
tezgâhlara rağmen hâlâ tutunuyor olmamızın altında; şerefli ecdadımızın
destansı fedakârlıkları ve İslâm’a hizmetleri olduğu kadar, asırlarca önce
yaşamış, fakat unutulup gitmiş çok sayıda peygamberin, çok sayıda asfiyâ ve
evliyânın samimî gayretlerinin olduğu da herkesin malûmudur.

Baştan beri takip ettiği çizgi, yıllardır yazıp söyledikleri ve konuştuklarıyla
kamuoyunun yakından tanıdığı ve gerek İslâm adına, gerekse onunla ruh-ceset
nispetinde bütünleşmiş ülkemiz ve milletimiz adına ortaya koyduğu hizmetlerini
takdir ettiği Fethullah Gülen Hocaefendi, fikrî olduğu kadar mânevî
rehberliğiyle, bugün birtakım tazyikler altında bulunuyor olsa da, karların altına
koyduğu tohumları çoktan sümbüllenmiş biridir. Şu anda maruz bırakıldığı
durum, o ve onun gibilerin bir kaderidir; evet, “İslâm garip başladı, yine garip
avdet edecek. Ne mutlu, insanların bozduğunu düzelten gariplere!” hadis-i
şerifinde haber verilip, sena edilen bir “gariplik” hâlidir.1 “Garip” kelimesi
ile, yakınlık mânâsına gelen “Karib” arasında, sadece bir nokta farkı vardır ve
bu esrarlı nokta, garipliği Allah’a yakınlığa çeviren mekanizmadır denebilir.

Bilindiği gibi, Fasıldan Fasıla, Hocaefendi’nin bilhassa özel sohbetlerinden
oluşan eserlerinin ortak ismi. Elinizdeki cildiyle de, 4. cilde ulaşmış bulunuyor.
Bazen bir çay veya çay sonrası sohbetinde, bazen çevresinde bulunanlara ders
takrir ederken, bazen sorulan bir soruya cevap sadedinde ve yeri geldikçe
yaptığı bu sohbetlerde, tefsirden hadise, hadisten fıkha, fıkıhtan tarihe, oradan
edebiyat, tasavvuf, felsefe, sosyoloji ve psikolojiye, hatta pozitif ilimlere kadar
pek çok konuda pırlanta mahiyetinde fikirler, ölçüler; düşünceye, akla, kalbe,



hayata yön verici, yol gösterici ışıklar bulmak mümkündür.
Zaman ve mekânüstü veya bunların son sınırında yaşayabilen çok az insan

dışında, bütün insan nesli, yaşadığı zamanın çocuğudur: Tasavvufta biraz farklı
mânâda kullanılsa da, ibnü’l-vakt’tir o; düşüncelerinin, duygularının, hayat
felsefesinin, dünya görüşünün belirlenmesinde içinde yaşadığı zamanın etkisi
inkâr edilemez. Bu bakımdan, din gibi, ana kaynakları, kaideleri ve
değerleriyle sabit bir olgunun, her döneme ve herkese hitap eden, her şartta ve
mekânda uygulanabilir, yani elastikî yanları, sabit yanları kadar önemlidir
denebilir. Çünkü, onun bu hususiyeti iyi kavranamazsa, son derece dinamik bir
olgu olan din, statikleşir ve sürekli tekâmüle açık iken, durgunluğun, hatta yosun
bağlamanın vasıtası hâline getirilebilir. Fasıldan Fasıla, dini, bütün dinamik
yanlarıyla kavramada ayrı bir önemi haizdir.

Fethullah Gülen, ülkemizde dinin salt bilgi seviyesinden çıkıp, yaşanan bir
seviyeye gelmesinde öncü rol oynayan rehber insanlardan biridir. Evet,
Fethullah Gülen; Bediüzzaman, Elmalılı Hamdi Yazır, Hasan Basri Çantay,
Filibeli Ahmet Hilmi, Süleyman Hilmi Tunahan, Mehmet Âkif Ersoy, Necip
Fazıl Kısakürek ve emsali gibi, bilhassa son dönemde ülkemiz insanına ufuk
göstermiş, yol açmış insanlardan biri olarak, bütün faaliyetlerini Allah’ın rızası
ve dolayısıyla O’na kulluk esası üzerine oturtur: “Bizim bir tek hedefimiz
vardır: o da, Zat-ı Ulûhiyet’in, yine O’nun rızası için bütün sinelerde yer
buluncaya dek anlatılmasıdır. Bunun dışında hiçbir mülâhaza bizi
ilgilendirmez... Bir mü’min için en önemli mesele, Nâm-ı Celil-i İlâhî’nin
dünyanın dört bir yanında duyurulması olmalıdır. Madem Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem), “Benim davam güneşin doğup battığı her yere
ulaşacaktır.”2 buyurmuş. O hâlde, bunun bizim için gaye-i hayal olmasında
ne sakınca olabilir ki?”

Elbette bu çok önemli iş, mü’minin bu gaye-i hayali, inanmış mürüvvetli
gönüllerle, maddî-mânevî fedakârlık hisleriyle dopdolu insanlarla, Fethullah
Gülen’in bizzat verdiği ölçüler içinde, “Mânevî hayatını felç eden günahları
tekrar işlemektense, ölümü tercih edecek kadar çelikten bir irade ve engin
ruh hâletine sahip...” er oğlu erlerle ve Allah’ın engin rahmetini kimseye
kısmadan; Cehennem zebanisi gibi değil, Cennet hâzini gibi davranarak
gerçekleşecektir.



İrticalî konuşma dil ve üslûbuna, aynı zamanda tabiîliğine sahip olan
Fasıldan Fasıla, Tarihî Prizma , Ruhî Hayat, İman Esasları Etrafında,
Perspektif ve Bir Demet Sosyal Mesele başlıklı bölümlerden oluşuyor.
Birbirine bağımlı veya birbirinden bağımsız gibi görünen pek çok meseleye, öz
ifadelerle Hocaefendi’nin cephesinden bakmak isteyenler için önemli bir eser.
Bu eserde emeği geçen herkese teşekkür ederken, Hocaefendi’nin sağlık, sıhhat
ve afiyet içinde daha nice eserler vermesini Cenâb-ı Allah’tan diliyoruz.

Ahmet Kurucan
1 Bkz.: Müslim, îmân 232; Tirmizî, îmân 13; İbn Mâce, fiten 15.

2 Bkz.: Müslim, fiten 19; Tirmizî, fiten 14; Ebû Dâvûd, fiten 1.



Birinci Bölüm 
TARİHÎ PRİZMA
Beklentilere Girmeme

Soru: Yapılan işler karşısında maddî-mânevî bir beklentiye
girmemenin ölçüsü nedir? İzah eder misiniz?
Mü’min, her yaptığı şeyi Allah emrettiği için yapar. Ne kendi, ne ailesi, ne

de beraber olduğu insanların çıkarlarını kat’iyen düşünmez. Bir mü’minin, bu
tür beklentilere girmeden hareket etmesi, “hâlisâne” tabiriyle ifade edilir ki, bu
hak erinin, hiçbir zaman para-pul, makam-mansıp, şan-şeref.. davası gütmeden,
İslâm’a hizmette tıpkı bir nefer gibi hareket etmesi demektir. İnsanın, bir kısım
maddî şeylerle birlikte, bir de mânevî füyuzat hislerinden feragat etmesi söz
konusudur ki, bunun için de isterseniz “en hâlisâne” tabirini kullanabiliriz.
Evet, eğer Üstad’ın “Gözümde ne Cennet sevdası, ne Cehennem korkusu var.
Milletimin imanını selâmette görürsem Cehennem’in alevleri içinde yanmaya
razıyım..”1 hasbiliği içinde, gerçek bir hillet sergilemeyi düşünüyorsak ve
Allah’a dostluğa talipsek, hâdiseleri Hz. İbrahim gibi göğüsleme ve her şeyi
O’nun rıza ve rıdvanı etrafında örgülemeye talibiz demektir.. ve işte, maddî-
mânevî bir beklentiye girmeden Allah yolunda hizmet etmek de budur.

İnsana bu seviyeyi kazandırabilecek hususlar üzerinde kısaca durmak
istiyorum:

İnsan, afakî ve enfüsî tefekkürle sürekli kendi iç âleminde bir yenilik
yaşamalı ve Cenâb-ı Hakk’ın kendisine şah damarından daha yakın olduğunun
idrakine varıp, O’nu her an yanında hâzır ve nâzır hissetmelidir ki bu hâl, onun
sürekli “Ballar balını buldum; varlığım yağma olsun.” zirvelerinde dolaşması
demektir. Evet, Allah’ı ve O’na ait vâridâtı duymayan bir insanın, bırakın “en
hâlisâne” olmasını, hâlis bir kul olması bile çok zordur. Böyle bir insan
zamanla arzularının esiri hâline gelir ve cismaniyetine takılıp kalarak onun kulu
kölesi olur.

Rabıta-yı mevt, ihlâsı kazandıracak hususların önemlilerindendir. Ölüm ötesi
mülâhazaların bir kitap gibi okunması, onun bütün enginliğiyle kalbde
hissedilmesi.. zamanla insanı, hayatla ölüm arasındaki farkın, bir odadan



diğerine geçmek gibi bir şey olduğu inancına ulaştırır. İşte, “ba’sü ba’de’l-
mevt”e böyle inanan bir insanın, artık birtakım dünyevî hatta uhrevî
beklentilere girmesi düşünülemez.

Hakikî anlamda ihlâsı kazanmanın bir diğer yolu da, kalbî hayatı Allah’a
açık olan insanlarla oturup kalkmak ve her şeye rağmen, bu insanlardan
ayrılmamaktır. Fert olarak bir insan, şahsî kemalâtın hangi mertebesine çıkarsa
çıksın, Cenâb-ı Hakk’ın, aynı düşünce etrafında kenetlenmiş olan insanlara
bahşettiği lütuflarını elde etmesi mümkün değildir. Abdülkadir Geylanî
Hazretleri bile zannediyorum, toplum üzerine sağanak sağanak inen vâridâtla,
kutbiyet ve gavsiyet arasındaki seçimini, “Kutbiyeti de, gavsiyeti de
istemiyorum; madem şu topluma gelen şeyler nuraniyet sırrıyla, herkese
veriliyor. O hâlde ben de ondan nasibimi almak isterim.” şeklinde yapar ve
insanlar içinde bir fert olmayı tercih ederdi.

Yine birlik ruhuyla hareket, ferdin yanlış yol ve saplantılardan uzak
kalmasını sağlar. Efendimiz: “Ümmetim dalâlette içtima etmez.”2

buyurmuşlardır. Bunun mefhum-u muhalifi, bir yerde içtima yok ve ferdî
hareketler söz konusuysa, dalâlete düşmeme konusunda, bir garanti yok
demektir. Diğer bir hadislerinde de O (sallallâhu aleyhi ve sellem), sürüden
ayrılanı kurtların yiyeceğini haber vermişlerdir ki,3 üzerinde durulması gereken
bir mevzudur. Ayrıca anlatıldığı şekliyle davranma bu tür risklere karşı olduğu
kadar, şeytanlar ve nefsin yıkıcı şahaplarına karşı da koruyucu bir atmosfer
mahiyetindedir.

İhlâsı elde etmenin bir başka yolu, selef-i salihinin hayat-ı seniyyelerinin
örnek alınmasıdır. Onlar gerçek imanı, gerçek İslâm şuurunu, gerçek vefayı..
temsil etmiş insanlardır. Dolayısıyla onları dinde örnek ve önder kabul edenler,
değişik falso ve fiyaskolar içine düşmeye karşı, sağlam imamlara iktida etmiş
sayılırlar. Nitekim, benim âcizane kanaatim bu olduğu için, yıllarca insanlara
hep Sahabe, Tâbiîn, Tebe-i Tâbiîn ve bu davanın asrımızdaki ilkleri olan
Üstad’ın talebelerini nazara vermiş ve onların örnek hayatlarını anlatmışımdır.

Hâsılı, bütün bunlar maddî-mânevî bir beklentiye girmeden İslâm
düşüncesinde sebat ve devamlılığı sağlayacak önemli esaslardır.

Gaye-i Hayalimiz



Bizim bir tek hedefimiz vardır o da, Zat-ı Ulûhiyet’in yine O’nun rızası için
bütün sinelerde yer buluncaya dek anlatılmasıdır. Evet, bunun dışında başka
hiçbir mülâhaza bizi ilgilendirmez. Biz sohbetlerimize rıza-yı Bâri’nin
dışındaki şeyleri konu edinmeyi bir yanlışlık sayar ve içine girmişsek, farkına
vardığımız an hemen keser ve konumuza döneriz. Böyle düşünmemiz,
başkalarına karşı bir tavır olarak da algılanmamalıdır; aksine çizilmiş sınır
içinde hareket ettiğimizin delili sayılmalıdır.

Burada bahsini ettiğimiz sınır, irşad ve tebliğ usûlü ile ilgilidir. Yoksa İslâm
hakikatlerinin ulaştırılacağı mekân adına değildir. Zira bu anlamda bir sınır
tayini bahis mevzuu olamaz. Meselâ bir kutlu tarafından bize: “Bu mesele,
İlhanlılarla şu safhada, Selçuklularla bu merhalede, Osmanlılarla da şu
seviyede insanlığa tanıtıldı; bundan sonra da şuraya kadar size aittir..”
denseydi, biz bunu yapmaya çalışacak, geriye kalan vaktimizde de yine boş
durmayacak ve “Bu sınırlar dışında başka yer yok mu?” deyip sesimizi
duyurmak için uygun zeminler arayacaktık. Aslında mezmum bir şey olmasına
rağmen, olanca hırsımızı da ortaya koyacak ve ruhumuzun ilhamlarını
başkalarına da duyurmaya çalışacaktık. Zira bu hırs, zamanı büzüp daraltmanın,
az zamanda çok iş yapmanın hırsı değil; Nâm-ı Celil-i Muhammedî’nin bir
bayrak gibi her tarafta dalgalandırılmasının hırsıdır. Mademki Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem): “Benim davam güneşin doğup battığı her yere
ulaşacaktır.”4 demiş, o hâlde bunun bizim için bir gaye-i hayal olmasında ne
sakınca olabilir ki! Evet, bir mü’min için en önemli mesele, nâm-ı celil-i
ilâhînin dört bir yanda duyurulması olmalıdır.

Bunun dışında, devletimizin dünya devletler muvazenesinde yerini
alabilmesi için, Üstad’ın bundan yüz sene evvel çekirdek bir düşünce olarak
ortaya attığı, ciddî bir ilim seferberliği başlatıp, insanları cehaletten kurtarmak;
ekonomik yönden esaslı tedbirler alıp halkın refah seviyesini yükseltmek;
ittifak ve vifak ölçüsünde olmasa bile, en azından ihtilâfların işletilmemesi
şeklinde de olsa bir birlik sağlamak.. evet bütün bunlar da bir önceki
düşünceye tâbi hususlardır. Zira temel düşüncemiz; Allah rızası için, Allah
adının her tarafta şehbal açmasını sağlamaktır. Böyle hareket edildiği müddetçe
Cenâb-ı Hak, bu milleti tutacak, kaldıracak ve himaye buyuracaktır.

İkinci bir mesele ise, günümüz şartları da nazar-ı itibara alınarak, İslâm
evrenselliğinin temsili hususudur. Bunun yolu da, ferden ferda İslâm’ın



güzelliklerini başkalarına anlatmaktan geçiyorsa bu işi yarına bırakmadan
yapmak; belli bir seviyede yapılıyorsa, o zaman da mümkünse bunu ikiye, üçe
katlamak...

Rahman ve Rahim Sıfatları
Rahman ve Rahim sıfatları, aynı kökten gelen Cenâb-ı Hakk’a ait iki sıfattır.

Bu sıfatlar, ihtiva ettiği mânâ itibarıyla birbirinden farklıdır. Rahman sıfatı
tıpkı Lâfz-ı Celâle’de olduğu gibi, şu ana kadar başka bir varlığa isim olarak
konulmamış, sadece ve sadece Allah’a mahsus bir sıfat olarak bilinmektedir.
Elmalılı Hamdi Yazır, onu tefsir ederken: “Rahman; yeryüzünde canlı-cansız,
mü’min-kâfir.. herkese Allah’ın rahmet etmesidir.” 5 şeklinde bir yaklaşımda
bulunur.

Rahim sıfatı ise, dünyada iken vazife ve sorumluluğunu bilmiş kişilerin,
mazhariyeti ne ölçüde olursa olsun, ahirette mükâfatlandırılmalarını tekeffül ve
ifade eder. Evet, görüldüğü gibi Rahman sıfatı mânâ yönüyle daha umumi
görünmektedir.

Kelime ve harflerin çokluğunun mânânın genişliğine delâlet etmesi, Arap
dilinde bir esastır. Bu iki kelimenin her besmelede geçmesinden başka,
sûrelerin içinde de zikredildiğini düşünecek olursak, Cenâb-ı Hakk’ın
rahmetinin, bereketinin bunca vurgulanmasındaki espriyi daha iyi anlarız. Bir
kudsî hadiste, Allah’ın rahmetinin gazabına sebkat ettiği ve onun her şeyi
kuşattığı ifade edilir.6 Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir başka
hadisinde ise, bu rahmetin sadece insanlara değil; bütün canlılara şamil olduğu
vurgulanır. O: “Allah, rahmetini yüz parçaya ayırmıştır. Onun doksan dokuzunu
kendi katında bırakmış, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. Mahlûkatın
birbirine karşı merhameti, meselâ hayvanın yavrusunu emzirirken, ona
basmamak için ayağını kaldırmasında olduğu gibi, işte bu bir parça
merhametten dolayıdır.”7 buyurur.

Evet, dünyada bu denli geniş olan Cenâb-ı Hakk’ın rahmeti, ahirette de
herkes için çok önemli bir nokta-yı istinattır. Allah’ın orada kimlere rahmet
edip, merhametiyle kucaklayacağını bilemeyiz. Bunun, sadece iman ve amel
eden kullara has olduğunu söyleyip dünyada insanlara karşı bir Cehennem
zebanisi gibi davranmak doğru değildir. Aksine, onlara karşı Cennet hâzinleri



gibi yumuşak edalı olup, yarım kelimeyle dahi olsa bir kurtuluş yolunun
olabileceğini hatırlatmak gerekir. Unutmayalım ki, bazen mükellefiyetlerin tam-
tekmil edası bile, insanın kurtuluşuna yetmeyebilir. Bu hakikati, Nebiler
Serveri şu hadis-i şeriflerinde beyan buyururlar. Şöyle ki, bir gün Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem): “Hiç kimse ameliyle kurtulamaz.” der. Sahabe
Efendilerimiz: “Sen de mi ey Allah’ın Resûlü?” diye sorduklarında, O: “Evet,
ben de kurtulamam. Ancak Allah rahmet ederse.”8 cevabını verir. Ama aynı
Allah Resûlü bir başka hadislerinde: “Lailahe illallah deyin, kurtulun.”9

buyurur. Buradan hareketle fukaha, bu kelimeyi söyleyen insanlarla savaşta
karşı karşıya gelinmiş olsa bile, kesinlikle öldürülmemeleri gerektiğini
söylerler. Bu hususta Allah Resûlü’nün Üsame b. Zeyd,10 Mikdat b. Esved,11

Muhallim b. Cessâme’ye12 (r. anhüm) olan serzeniş ve itapları hepimizin
malumudur.

Hâsılı, rahmet hepimiz için çok önemli bir kaynaktır. Rahmetten mahrum
kalan, her şeyden mahrum kalır. Her insan, rahmeti kendisi açısından
yorumlayıp, ona ehil olup olmadığının muhasebesini yapabilir; ancak başkaları
hakkında bu türlü yorumlara girmesi, kesinlikle doğru değildir.

İltifata Mazhariyet Adına..
Bugün, milletimiz adına “Tarihî” denebilecek ölçüde çok iyi bir başlangıç

yapılmıştır. Bu hareket çaplı, geniş kapsamlı olması ve Türkiye için istikbal
vaadetmesi yönüyle, Müslüman-Türk milleti olarak tarihimizde meydana gelen
iki-üç önemli hâdiseden biri sayılabilir. Bu, Cenâb-ı Hakk’ın milletimize olan
bir iltifatıdır. Bizim de, bu iltifat-ı Rabbaniyeye mazhariyeti devam ettirme
adına, olanca gayreti göstermemiz gerekmektedir.

Efendimiz, kendi liyakatine mebsuten mütenasip olarak verilen peygamberlik
davasında, başkalarının gönlüne girmek için savm-i visal (birkaç gün ard arda
oruç tutma) yapıyor,13 ayakları şişinceye kadar geceleri nafile namaz kılıyordu.
Kendisine, geçmiş ve gelecek günahları affedildiği hâlde niçin bu şekilde
hareket ettiğini hatırlatanlara da: “Bu lütuflarla beni serfiraz kılan Allah’a
şükretmeyeyim mi?”14 cevabını veriyordu. Evet, biz de, her oturup
kalkışımızda, gülüp eğlenme yerine, konumun müsait olduğu ölçüde,
Rabbimizle münasebetimizi yenileme mecburiyetindeyiz. Hatta, biraz mübalağa



edalı da olsa, istibra anı da dahil yatağa girip uyayacağımız vakte kadar
zamanın hemen hepsini O’nun adına değerlendirip: “Verdiğin nimetlere
binlerce şükürler olsun Allah’ım!.. Liyakatimiz olmadığı hâlde, bunca
nimetlerle bizleri serfiraz kıldın.. şimdi de bizlere liyakat ihsan buyur ve
aramızdaki nifakı, şikakı bertaraf eyle!..” deyip dua etmeliyiz. Bütün bunlar,
Allah’la olan irtibatı kuvvetlendirmeye yönelik hareketlerdir ki Cenâb-ı Hak,
kendisiyle bu ölçüde münasebetlerini koruyan insanların hiçbir zaman
ikballerini idbara çevirmemiştir.

Ne var ki O, nimetlerini artırdıkça biz de kendimizi gaflete salıyor, istikbal
adına beklentilere giriyor, bulunduğumuz makam ve mansıba göre hakk-ı
temettu peşinde koşuyorsak, işte o zaman Cenâb-ı Hak, bu nimeti bizden alıp
Kur’ân-ı Kerim’de ifade edildiği üzere, duyguda, düşüncede taze; her gün ayrı
bir performansla hareket eden ve Allah’la irtibatı kavi bir başka topluluğa
verir. Evet Allah (celle celâluhu), ruhen canlılığını kaybetmiş insanlara bu
davayı temsil ettirmez. Küçük bir emâre ve gösterge olarak, namazların şeker-
şerbet halâveti içinde edâ edilmesi, Rabbin mübarek isminin anılırken zevkten
zevke girilmesi, O’na ait hususların, her şeye tercih edilmesi.. evet işte bunlar,
tazeliğin ve iltifat-ı ilâhîye mazhariyetin ifadesi sayılabilir. Aksi durumlar ise,
farklılaşmanın, ruhta bitmişliğin ve kadavralaşmanın alametidir.

Netice itibarıyla herkes, üzerine sağanak sağanak gelen bu nimetleri
gördükçe birer âbid, birer zâhit kesilmeli ve hiçbir beklentiye girmeden Allah
yolunda koşmaya devam etmelidir.

Birlik ve Beraberlik
Dine hizmet etmek için bir araya gelmiş insanlar arasında bulunup da, bu

topluluğun genel havasından istifade edemeyen insanlar olabilir. Hatta bunlar,
herhangi bir topluluk içinde bulunmayan insanların ferdî bir kısım
muvaffakiyetleri karşısında bakışı bulanıp: “Madem ‘Allah’ın yardımı
cemaatle birlikte’15; o hâlde bu insanların durumu nedir?” diyebilirler.

Evvelâ şunu belirtmeliyim ki, zikredilen hadis-i şerifin mânâsı kesinlikle
doğrudur ve İslâmî düşünce için bir araya gelmiş insanların bütünü hidayet
üzeredir. Evet, eğer bir topluluk, Cenâb-ı Hakk’ın rızası istikametinde hareket
ediyorsa yaptığı şeylerde başarılı olsun veya olmasın, o, Hakk’ın rızasını



kazanmış demektir. Dinî hizmetler adına atılmış her adımı aynı şekilde
değerlendirmemiz mümkündür. Ayrıca, farklı farklı insanların aynı duygu ve
düşünce etrafında birleşip hizmet etmeleri ilâhî inâyetin bir tezahürüdür. Diğer
taraftan da, birlik ve beraberlik, inayetin celbine önemli bir vesiledir.

Dolayısıyla böyle bir düşünceye sahip olan insanlar, evvelâ bu meselenin
perde arkasını görememekte ve acele edip indî kararlar vermektedirler. Cenâb-
ı Hakk’ın, bir insanın sadece dünyasını mamur edip ahiretini onun tepesine
yıkması, O’nun elinin o insan üzerinde olması demek değil, aksine aleyhinde
olması demektir. O hâlde böyle bir topluluk dışında kalan insanların, her tuttuğu
altın oluyorsa, ihtimal bu onlar için bir imtihandır.

Diğer bir husus da, eğer Cenâb-ı Hak kendi dinine hizmet misyonunu, kendi
hoşnut olduğu insanlara eda ettirecekse, bu işi gece-gündüz O’nun rızasını
heceleyen insanlara yaptıracaktır. Bir zamanlar enbiyâ, evliyâ, asfiyâ ile
gerçekleştirilen bu ulu iş, şimdi de şu ya da bu toplulukla gerçekleştirilebilir.

Burada mühim olan, o insanların, yaptığı işler karşısında gurur ve kibre
girmeden, ciddî bir vazife şuuru ve sorumluluğu içinde vazifelerine devam
etmeleridir. Allah için birlik ve beraberlik ise bunun en önemli bir teminatıdır.

Vakar ve Ciddiyet
Cemiyet hayatı itibarıyla, her tür anlayışta insanlarla karşılaşmamız

muhtemel olduğu kadar mukadderdir de. Bunlara karşı, hemen ilk anda, gerekli
tavrı ortaya koymakta zorlanır, nasıl davranacağımızı bilemeyebiliriz. Hâlbuki
vakar ve ciddiyet sayesinde, karşımızdaki kişi kim olursa olsun, en başta
tavrımızı ortaya koyup münasebetlerimizi bu çizgiye oturtabiliriz. Bu durum
bizim için olduğu kadar, bir anne-baba, bir öğretmen, bir amir-memur.. için de
söz konusudur. Özellikle laubali ve yılışık tipler, onların müsamaha ve
hoşgörüsünden istifade edip, her türlü şımarıklığı yapabilir ve onların bu
duygularını suistimal edebilirler. İşte bütün bunlara meydan vermemek için,
evvelâ onları severken bile, ciddiyeti elden bırakmamak gerekir. Karşımızdaki
insanlarla şakalaşıp oyun oynamak başka; vakarın, ciddiyetin bir top hâline
getirilip onların önüne atılması daha başka şeydir.

Evet, özellikle sorumluluğumuz altındaki insanlarla olan münasebetlerimizi
çok iyi ayarlamamız gerekir. Onlarla ilişkilerimiz, yüce dağlarla ovaların



ilişkisi gibi olmalıdır. Yani bir taraftan yücelikle onları sarıp kuşatırken, diğer
taraftan da güzellikleri beraber paylaşabilmeliyiz. Onların da bir insan
olduğunu unutmama; daima onlara olan yakınlığımızı hissettirme; hatta keder ve
sevinçlerini paylaşma adına bize açılmalarını sağlama.. evet bütün bunlar, o
insanlara karşı şefkat ve merhametimizin gereğidir.

Bir âmirin hüküm verirken takındığı tavırla, çoluk-çocuğuna karşı takındığı
tavır elbette ki birbirinden farklı olacaktır. Bu farklılığı bir tasannu şeklinde
yorumlamak, yanlış; yanlış olduğu kadar da bu tavrın gerekliliğini anlayamama
demektir. Bütün bunlardan çıkaracağımız sonuç şudur; özellikle İslâm’a
hizmetle alâkalı işlerde bulunanlar vakar ve ciddiyetlerini muhafaza
etmelidirler. Aksi takdirde tamiri zor ve hesabı verilemeyecek yanlışlıklara
düşülebilir.

Mukaddes Emanet
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde: “Bu dava,

güneşin doğup battığı her yere ulaşacak.”16 ifadesini kullanır. Bu hadisten,
şehirlisinden köylüsüne, siyahından beyazına herkesin İslâm’a inanıp onu
yaşayacağı ve bu din, sadece medenîlerin veya bedevîlerin ya da sadece
falanca kavmin dini olmayacağı, bütün insanlığın dini hâline geleceği
mânâlarını çıkarmak mümkündür.

Ne var ki, bu uğurda bütün çaba ve gayretler gösterilmiş olmasına rağmen,
yeryüzünde şimdiye kadar bu denli bir yayılma söz konusu olmamıştır. Ancak
bu durum, hadislerin mânâsıyla bir çelişki arz ediyor şeklinde
algılanmamalıdır. Zira şu ana kadar bu davayı temsil eden insanlar, çağlarına
has bütün imkânlarını kullanmışlar ve vazifelerini yerine getirmişlerdir.
Bundan sonrası ise, muhabere ve muvasala vasıtalarının bir köy hâline getirdiği
şu dünyanın insanlarına düşmektedir. Evet; bu vazife, İslâm’a gönül vermiş
insanların omuzlarına konmuş mukaddes bir emanettir. Bugün bu emanet, bir tâk
gibi onların başları üzerinde durmaktadır. O hâlde mezkur vazifenin yerine
getirilmesi için herkes kendini birinci kutlu ve birinci sorumlu bilmelidir.

Mâzi-Hâl-İstikbal Yamaçlarında 
Kısa Bir Gezinti



Mâzi, hâl ve istikbal, zaman kaydı altına giren insanlar için üç ayrı dilimdir
ama, meseleye “manzar-ı âlâ”dan bakma durumunda olanlar için bir vahidin üç
ayrı yüzünden ibarettir.

Zamanı aşmış olanlar için mâzi, hâl ve istikbal belki bir masaldır. Vakıa,
masal tabirini Ömer Hayyam şiirlerinde kullanmıştır. O:

“Bir geçmiş gün için beyhude feryat etme,
Bir gelecek günü boşuna yâd etme,
Geçmiş, gelecek masal hep
Eğlenmene bak, ömrünü berbat etme.”

mülâhazasıyla her şeyi, cismaniyeti ve bedeni hesabına değerlendirmiş bir kem
tâli’lidir. Bu, materyalistçe bir tarz-ı telâkkidir. Bizim dünyamızda da, zaman
her buuduyla masal sayılabilir. Ama bu, zamanı aşmaya bağlı bir takdirin
unvanıdır. Evet insan, zaman üstü olma ufkunu yakalayınca, dünkü Kadir
Gecesini gelecek Kadir Gecesiyle aynı anda görmesi mümkündür. Bu sayede
hayvaniyetten uzaklaşıp, cismaniyeti bırakan ve bu sayede ruhun derece-i
hayatına giren bir seyyah, hayretten hayrete girer ve hep üns yamaçlarında
tayeran eder.

Yine bu ufku yakalayan tâli’liler, “Vur pençe-yi âlideki şimşir aşkına”
yeniçeri türküsünü, aynı coşku, tazelik ve sıcaklığıyla beraber, beş yüz sene
evvelki hâliyle İstanbul surları önünde dinleyebilirler. İşte böyle bir durum da
hâl (şimdi), geçmişe karışmış ve onunla bütünleşmiş demektir. Öyleyse bir
vahidin üç yüzü olan zamanı parçalamadan yaşamak da imkân dahilindedir.

Öte yandan geçmiş, esasen bizi besleyen sağlam bir köktür. Değişik
zamanlarda bu kökün üzerindeki sürgünler hırpalanmış, yer yer bazılarında
kuruma emaresi görülmüş ve hazan yaşanmıştır. Ancak, geçmiş, çok sağlam
olduğu ve sağlam bir zemine oturduğu için yeni sürgünler çıkmış; hâl, bir
yönüyle bu sürgünlerin yeniden neşv ü nema bulma dönemi ve gelecek de bunun
muhit hattında açılışının bir ifadesi olmuştur. Bu yönüyle de biz, zamanın ayrı
ayrı üç dilimine baktığımızda, bunları birbirinden ayırmadığımız da olabilir.

Bir dönemde Ziya Gökalp’in,

“Harâbisin, harâbâtî değilsin
Kökün mâzide, âti değilsin.”

demesine karşı Yahya Kemal,
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“Ne harâbiyim, ne harâbâtiyim,
Kökü mâzide olan bir âtiyim.”

sözüyle cevap vermiştir. Evet, geçmişi olmayan milletlerin geleceği de olamaz.
Zira hâlihazırdaki durumumuz geçmiş üzerinde değişik dalga boylarına ulaşır
ve bunlar, aynı zamanda sürgünler hâlinde geleceğe yürür. Mâzisi, kültürü, bir
kısım medenî kriterleri ve geçmişi ikame etme düşüncesi olmayan milletlerin,
yeni bir gelecek kurmaları da mümkün değildir. Bu açıdan bir milletin ilelebet
payidar olması adına geçmişin unutulmaması önemli bir dinamiktir. Evet, mâzi
unutulmamalı, hâl çok iyi değerlendirilmeli ve bu sayede geleceğe de sağlam
ve emin adımlarla yürünmelidir.

Bahsini ettiğimiz bu üçlü zaman dilimi, yeryüzü mirasçılarının zamanıdır. Bu
meseleyi farklı zamanlarda ariz ve amik olarak arz ettiğim için, ilgili yerlere
havale ederek sözlerimi merhum Mehmet Âkif’in yapmış olduğu Asr sûresinin
manzum meâliyle noktalamak istiyorum:

Hani Ashab-ı Kiram ayrılalım derken,
Mutlaka sure-yi ve’l-Asr’ı okurmuş neden?
Çünkü meknûn o büyük surede esrar-ı felah;
Başta iman-ı hakikî geliyor, sonra salah,
Sonra hak, sonra sebat işte kuzum insanlık.
Bu dördü birleşti mi sende, yoktur sana izmihlâl artık.

Hz. Hatice Validemiz
Hz. Hatice Validemizin, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) nezdinde

çok büyük değer ve kıymeti vardır. Çünkü o, Efendimiz’in ilk zevcesi olmanın
yanında, daha başka birçok meziyete de sahiptir ki, bunları şöylece
sıralayabiliriz:

Peygamber Efendimiz’in kıyamete kadar devam edecek olan nesl-i pâki
Hz. Hatice Validemizden gelmektedir. Efendimiz’in diğer ezvâc-ı tahirattan –
Hz. Mariye hariç ki, ondan doğan İbrahim de sonradan vefat etmiştir– çocukları
olmamıştır. Hz. Hatice Validemizden, Efendimiz’in 6 tane çocuğu olmuştur.
Bunların en birincisi, Efendimiz’in de soyunu devam ettirecek olan Analar
Anası Hz. Fatıma’dır ki, ondan da, kıyamete kadar gelecek olan velilerin
efendileri Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin dünyaya gelmiştir.
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Hz. Hatice Validemiz, vahye mazhar olduğu ilk sıkıntılı günlerinden
vefatına kadar İnsanlığın İftihar Tablosu’nu hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır.
Onun bu vefası tabiî ki Efendimiz’in nezdinde onu kıymetler üstü kıymetlere
ulaştırmıştır.

Hz. Hatice, vahyin ilk muhataplarındandır. Nitekim Nebiler Serveri
peygamberlikle serfiraz kılındığı zaman, kadınlardan ilk iman eden o olmuştur.

Bir kadın olarak da ömrünün sonuna kadar Efendimiz’e karşı hep sadakat
içinde kalmıştır. Efendimiz’le bizzat kendi isteğiyle evlenmiş ve O’ndan
başkasına da iltifat etmemiştir.

Son olarak, Allah’ın onu hususî yaratmış olabileceğini söyleyebiliriz ki, o,
en büyük insana en büyük eş olmuş ve Âl-i Beytin en başındaki kadın olma
şerefiyle şereflendirilmiştir. Zira Âl-i Beytin başında Hz. Fatıma, onun başında
da Hz. Hatice vardır.

Metafizik Gerilim Gevşeyince...
Devletler de tıpkı insanlar gibi doğar, büyür ve ölürler. Ancak, canlı kalma

şartlarına riayet edildiği takdirde, oksijen çadırında da olsa, ömür bazen
uzatılabilir. Osmanlı Devleti, bu hakikate çok güzel bir örnek teşkil etmektedir.
II. Abdülhamid o baş döndürücü firaset, kiyaset ve fetanetleriyle ve
çevresindeki dört başı mâmur idarecileriyle, Devlet-i Âliye’nin ömrünü
uzatmışlardır.

Cihan tarihinde, bir sülalenin elinde devam etmiş ve 6 asır dünyanın
kaderine hükmetmiş başka bir devlet yoktur. Bu mânâda Osmanlı’ya, “Neden
yıkıldı?” yerine “Neden bu kadar uzun yaşadı?” demenin daha doğru olacağı
kanaatindeyim.

Evet, Osmanlı’yı yıkan birçok sebep vardı. Zannediyorum bu sebeplerden en
önemlisi de fetihlerin verdiği zafer sarhoşluğuydu. Son dönemler itibarıyla, bir
Tarık, bir Yavuz Selim ve Sultan Süleyman gibi hareket edildiği söylenemez.
Dolayısıyla da bir zafer sarhoşluğu her zaman söz konusu olabilir. Bu dönemde,
güçlü ordularımızın ve yüksek iradelerimizin dünyayı hep tedip edip, onu
hâkimiyetimiz altında bulunduracağını ve hâkim konumumuzu devamlı muhafaza
edeceğini zannettik. Oysa hâkim olma, bir kısım esasları ve onların muhafaza
edilmesini gerektiriyordu. Heyhât ki biz, çoktan o esasları kaybetme vetiresine



girmiştik bile... Dolayısıyla bu dönemde devletin, idarî, iktisadî, siyasî,
kültürel yanlarıyla alâkalı herhangi bir alternatif projemiz olmadı. Nasıl olsa
fatih ordular, cihanı fethediyor ve ülkemize ganimet akıtıyordu.. iktisadımızı
buna göre plânlar, “gelir-gider” dengesi der, kulağımızın üzerine yatar ve yan
gelip keyfimize bakarız, diyorduk. Ne var ki biz böyle düşünürken hasımlarımız
da boş durmamış, yapmış oldukları inkılâplarla süper devlet olma yollarını
bulmuş ve yürümüşler.. biz ise içine girdiğimiz “teekkül” fasit dairesinde kendi
sonumuzu hazırlamışızdır.

İnhitatımızı hazırlayan bu sebebe; tenperverlik, rahatperverlik,
haremperverlik, çoluk çocuğa düşkünlük, ideal ve mefkûre insanı olamama...
gibi zaaf ve hastalıkları da eklemek mümkündür.

Doğrusu, ışık doğudan geldiği ve “biz” kaynaklı olduğu hâlde; sırf kendi
prizmamızda odaklayıp değerlendiremediğimizden dolayı onu elden
kaçırmışızdır. Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle, Allah insanlara zulmetmez; zulüm
evvelâ insanların kendi nefislerinde başlar. Zira onlar, heva-i nefislerine uyup
bedenî hayatlarını yaşadıkları için, birer cismaniyet insanı olmuşlar ve
dolayısıyla da duygu, düşünce ve “gaye-i hayal”den uzaklaşmışlardır. Allah da
ölmüş ruhları gibi onların cesetlerini de öldürmüştür.

Evet, geçmişteki o ölmeler belki bizim için çok ağırdır, ama –inşaallah–
ilerideki milletçe dirilişimizin onu telâfi edeceğine inanıyorum.

Nispetler Perspektifinde Bugün
“Kimse yok mu?” nidasına, aks-i sadâ nev’inden olsun cevap verenin

olmadığı dün, ehl-i insafı isyana sevk edecek kadar çıldırtıcıydı. Meselâ
Merhum Âkif, bu yokluklar içinde, âdeta cinnet geçirmiş muzdarip bir ruhun,
dertli bir vicdanın tercümanı olarak;

“Nur istiyoruz sen bize yangın veriyorsun;
Yandık diyoruz boğmaya kan gönderiyorsun.
Esmezse eğer bir ezelî nefha yakında,
Ya Rab o Cehennem’le bu tufan arasında,
Toprak kesilip, kum kesilip âlem-i İslâm,
Hep fışkıracak yerlerin altındaki esnâm.”

deyip inlemişti.



Evet, belki böyle düşünmek, Cenâb-ı Hakk’a karşı saygısızlık ve isyan
sayılabilir. Ama, bence, o gün âlem-i İslâm’ın derdiyle dertlenen kim olursa
olsun böyle bir vicdanî hissiyat onun dilinden dökülecekti.

Ya bugün? Dünyanın dört bir yanını aydınlatma azmiyle harıl harıl koşanlar..
bir bir silinmeye yüz tutan asırlık teşvişler.. ahenkle işleyen bir saat gibi
yürüyen işler.. çoktan hırıltıya düşen karanlık.. her tarafa oluk oluk akan nurlar..
ve bunların gerçekleşmesi için âdeta başımızdan aşağı dökülen lütuflar,
inayetler, nimetler, fırsatlar.. hayır, hayır.. Âkif bugünleri görseydi belki şöyle
diyecekti:

“Nur istiyoruz, hüzme hüzme nur gönderiyorsun;
Yandık diyoruz, üzerimize çağlayanlar salıyorsun..
Esiyor hep bir ezelî nefha ruhumuzda
O tufanla bu nevbahar arasında
Nimet üstüne nimet yağıyor göklerden
İnandım, kalacak yerlerin altındaki esnâm ebediyen.”

Mağara-Ashab Münasebeti
İlâhî dinlerin hemen hepsinin, yayılma sürecinde bir mağara dönemi vardır.

Mağara dönemi derken, o dinlere sahip çıkan insanların çevrelerinden görmüş
oldukları tazyik karşısında ya da başka sebeplerle içtimaî hayattan tecerrüt
ederek, mağaraya sığınmalarını ve belli bir müddet ömürlerini halvethanelerde
geçirmelerini kastediyorum. Yalnız bu umumi tarihî tekerrürden Sahabe-i
kirâmı müstesna tutmak icap edecek.

Mağara, insanın ilâhi ihsanlarla dolması, gelecekte yapacağı ilâhî rıza
boyutlu güzel hizmetler için hazırlanmaktan ibaretse, bu yönüyle o, şarz olma
ve metafizik gerilim adına aktif bir bekleyiş, anahtar bir kavramdır. Ashab-ı
kiram efendilerimize gelince onlar, mağaraya sığınma lüzumunu
duymamışlardır. Onlara Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın evi, bahsini ettiğimiz enerjiyi
toplamaları için yetmiştir. Demek ki, başlangıçta diğer semavî dinlere sahip
çıkan insanlarda sahabe ölçüsünde bir kıvam yoktu veya o kıvamı
yakalayabilmek için bir mağara dönemini yaşamışlardı.

Öfkenin Böylesi



İnsan, fıtratı gereği güzel hasletlerin yanında, bir kısım kötülüklere esas
teşkil edebilecek kin, nefret, adavet.. vs. vasıflarla da donatılmıştır. Bunların
hepsi birden değil, bir tanesi onun benliğini sardığı an, insan artık onun ağına
düşmüş ve kurtulması da çok zor demektir. Meselâ hiddet, insanın duygularına
hâkim olduysa o, bağırır, çağırır, saldırır ve derken onun tamamen şirazeden
çıkmasına sebep olabilir. Artık böyle bir durumda, insanın aklının, mantığının
işlemesi ve başka bir şey düşünmesi mümkün değildir. Hatta çok güçlü
engeller karşısında olması bile, bu insanı durdurmaya, duygularını bastırmaya
yetmez. Bu hâldeyken ona, melek endamlı birisi gelip, o engin nefesiyle bir
şeyler üflese dahi, herhâlde zerre kadar etkilenmez ve “Az müsaade edin de
bunu halledeyim..” der; der ve onu da kırıp geçirir... Zannediyorum bu denli
garizelerinin baskısı altında olan insana, ahlâk-ı seyyienin esası ve bu yönüyle
insanın kupürü olan şeytan bile, teslim-i silah eder, ilişmez.

Üstad bu tür insanlara, “Açmayın bunların ağzını, içleri hep şer dolu..”
şeklinde yaklaşmaktadır.

Yine Kur’ân, Hz. Peygamberi, peygamberliği itibarıyla tanımayanların iç
yüzünü şöyle resmeder: “Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, o
Peygamberi, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar ve onlardan bir grup da,
hakkı bile bile gizlerler.”17 Ama buna rağmen inanmayan Yahudilerin
inanmayış sebebini anlatırken “bağy” tabirini kullanır ki bu kelime, zulüm,
isyan, kibir, fesat, kıskançlık gibi mânâlara gelir. “Allah nezdinde hak din
İslâm’dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonradır ki,
aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah’ın âyetlerini inkâr
edenler bilmelidirler ki, Allah’ın hesabı çok çabuktur.”18 İşte bu mülâhazaya
binaen, Yahudi âlimi Abdullah İbn Selâm bu kıskançlığı aşmış ve Allah
Resûlü’nün peygamberliğini kabul etmiş aşkın bir kahraman sayılır. O, bu
âyetin tefsiri mahiyetinde: “O’nun peygamberliğini kendi çocuklarımdan daha
iyi tanırım. Çünkü çocuklarımın bana ait olup olmadığını sadece annesi bilir,
ben bilemem. Fakat, Tevrat O zatı öyle târif ediyor ki, peygamberliği hususunda
asla şüphe edemem; O, anlatılanların aynıdır.” demektedir.

Örneklerden de anlıyoruz ki, benliğini bu tür duyguların ağına kaptırmış bir
insan, açık beyyineler karşısında bile bu kaprislerini aşamamakta ve yerinde
şeytandan da daha şeytan bir konuma düşmektedir.



İbrahim Müteferrika ve Matbaa
İbrahim Müteferrika, Osmanlı’da ilk matbaayı kuran kişi olarak bilinir.

Fakat, onun matbaa üzerine çalışma yapmasından yaklaşık 400 yıl evvel hem
Selanik’te, hem de İstanbul’da, Osmanlı toprakları üzerinde yaşayan
gayrimüslimlerin matbaa ile kitap basımı yaptıkları bilinmektedir. Matbaanın
ilk kurucusu olarak bilinen Gutenberg, denemelerini yaparken, Yahudiler,
Ermeniler, Rumlar.. değişik yerlerde matbaalarını çoktan kurmuşlardı. Ancak,
hem Devlet-i Âliye, hem de ulema, ayaklar altında çiğnenir, saygısızlık olur
düşüncesiyle, o zaman için Kur’ân ve dinî kitapların basımına izin
vermemişlerdi. Ayrıca, günümüzde de, bazı işçilerin, iş yerlerine bilgisayarın
girmesine, kendi işlerinden olacakları endişesiyle karşı çıktıkları gibi, o gün de
hattatlık yapan ve geçimlerini o yolla temin eden insanlar, aynı düşüncelerle
bunu o dönem itibarıyla engellemiş olabilirler.

Zannediyorum, İbrahim Müteferrika’nın yaptığı iş, ilk Arapça lügatı basarak
bu yasağı aşmak olmuştur. İlk matbaanın onun tarafından kurulduğu iddiası her
zaman münakaşa edilebilir.

Kureyş ve Osmanlı
Devlet başkanlarının, Kureyş’ten olması gerektiğini bildiren hadis, tarih

boyunca bazıları tarafından kritiğe tâbi tutulmuş ve bu ifadenin İslâm’ın
evrenselliğiyle bağdaşır olmadığı iddia edilmiştir. Ancak tarihe bakıldığında
çoğunluk itibarıyla, kâmil mânâda gerçek devlet başkanlarının Kureyş’ten
çıkmış olduğu görülecektir. Meselâ; bir Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman,
Hz. Ali, Ömer b. Abdülaziz.. ölçüsünde kemal sahibi başka insanlar göstermek
mümkün değildir.

Belki de bu iddialara karşılık son dönemde Osmanlı hâkimiyetinden yola
çıkarak, İsmail Hami Danişmend vb. şahıslar, Osmanlı ile Kureyş arasında bir
irtibat kurmaya çalışmış; burunlarının kavisli, alınlarının geniş, elmacık
kemiklerinin çıkık olması..vs. yönden bir benzerliğin olduğunu iddia ederek,
onların da Kureyş soyundan olabilecekleri ihtimali üzerinde durmuşlardır.
Zaten bazıları Türk Milletinin eski dini olan Şamanizm’in, Hz. İbrahim’in Hanif
diniyle aynı olduğunu dolayısıyla Türklerin ehl-i kitap oldukları fikrini ortaya
atmışlardır.



Bütün bu mülâhazaların tekellüflü, belki de zorlamalar neticesi yapılmış
olduğunu düşünmekle birlikte, Kayı Boyu’nun nezaheti ve nezaketi konusunda
bir şey söylemek mümkün değildir. Onlar, olabildiğine temiz ve dine de Sahabe
ölçüsünde cibilli sahip çıkmış bir nesildir. Nübüvvet, onlarla sanki yeniden
tüllenmiştir. Bu yönüyle de, Sahabe’den sonra en yüksek payeye onlar ermiştir.
Ayrıca bir avuç insanın idare edilmesinin bile zor olduğu göz önüne alınacak
olursa, o kadar farklı milletleri bir çatı altında toplayıp altı asır idare eden
Osmanlı’nın, bu başarısının altında neyin bulunduğunu tahmin edebilirsiniz...

Şeyh Bedreddin
Şeyh Bedreddin-i Simâvî (ö. 823/1420), Edirne yakınlarında, bugün

Yunanistan sınırları içinde bulunan Simavna’da dünyaya gelmiş bir ilim
adamıdır. Rivayetlere göre babası Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus’un
torunu Abdülaziz’in oğlu Simavna kadısı İsrail, annesi ise Rum asıllı bir
Hristiyan iken ihtida etmiş olan Melek Hatun’dur.

Şeyh Bedreddin, İslâm fıkhında oldukça ileri gitmiş ve hatta bu alanda
“Letâifü’l-İşârât” isimli bir de eser yazmıştır. Bu eser, onun fıkhî meselelere
vukufunu ve muktedir bir fakih olduğunu göstermektedir.

Şeyh Bedreddin’in en meşhur eseri ise felsefî, tasavvufî ve kelâmî
görüşlerinin yer aldığı ve hakkında pek çok tartışma ve eleştirilerin yapıldığı
“Vâridât” isimli eseridir. Esasen vâridât, “Allah’tan gelen ilhamlar, vahiyler
ve mevhibeler.” demektir. Ne var ki bu kitap, açıktan açığa materyalizmin
müdafaasını yapmakta ve yer yer sosyalist ve komünist düşünceler ihtiva
etmektedir.

Şeyh Bedreddin, vahdet-i vücutçu daha doğrusu monist olduğunu bu eserinde
açıkça ortaya koyar. O, “Varlıkta yalnız birlik vardır. Âlem Cenâb-ı Hakk’ın
zuhurundan ibarettir. Bu sebeple âlem yaratılmamıştır.” diyerek tıpkı
materyalistler gibi maddenin ezelî ve kadim olduğuna inanmaktadır. Bu
görüşlerinden dolayı günümüzde ona bazı marjinal çevreler sahip çıkmakta ve
onu yüceltmektedirler.

Şeyh Bedreddin, Timur’un Ankara Savaşıyla Yıldırım Bayezid’ı mağlup
etmesinden sonra ortaya çıkan ve tarihte “Fetret Devri” diye bilinen karışık bir
dönemde meydana çıkmış, belki de çıkarılmış bir bozguncudur. O, Börklüce



Mustafa ve Torlak Kemal gibi meşhur isyancılarla bir olup padişaha
başkaldırmıştır. Padişah Çelebi Mehmet, önce onu yakalatmış, daha sonra da
ilim adamlarından bir heyet teşkiliyle muhakeme ettirmiş ve mahkeme
neticesinde Şeyh Bedreddin idam edilmiştir. 60’lı yıllarda İbnü’t-Tayyar
Semaheddin Cem –zannediyorum– müstear ismiyle bir gazetede Şeyh
Bedreddin ve düşüncelerinin tenkit edildiğini hatırlıyorum ve o yazıların
gözden geçirilmesini şahsen kayda değer buluyorum.

Kıblenin Değiştirilmesi
Mescid-i Aksâ, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun İsra hâdisesinde, Mescid-i

Haram’dan sonra uğradığı ikinci duraktır. O, Medine’de 16-17 ay Mescid-i
Aksâ’ya doğru namaz kılmış ve daha sonra Bedir Gazasından iki ay önce
Receb-i şerifte “Yüzünü Mescid-i Haram’a doğru çevir.”19 emriyle yönünü
Kâbe’ye çevirmiştir.

Evvelâ, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’ye teşrif
buyurduklarında, Mescid-i Aksâ’ya dönüp namaz kılması, Allah’ın emriyle,
Yahudiler için hususî bir iltifattır. Bu hareket, muvakkaten dahi olsa, onların
Müslümanlara olan adavet ve husumetlerine karşı bir engel teşkil etmiştir.
Çünkü Yahudiler de, ibadetlerini ifa ederken kıble olarak Mescid-i Aksâ’ya
yöneliyorlardı.

Bir taraftan Mekke’den Medine’ye gidip gelen Kureyş müşrikleri, diğer
taraftan da Medine’de bulunan münafıklar, Efendimiz’in aleyhinde menfi
propagandalarda bulunuyor ve etrafa garaz dolu düşünceler neşrediyorlardı.
Oysaki Allah Resûlü, Mescid-i Aksâ’ya yönelmesi ve daha sonra ilân ettiği
Medine vesikası ile, tansiyonu aşağıya çekmenin yanında, çevresine kendini
anlatma fırsatını da bulmuştu. Evet, bu engin tavır, Efendimiz’e olan şartlı
bakışları kırmış ve kalblerdeki kin ve nefreti büyük ölçüde izale etmişti.

Saniyen, hangi ibadet vesilesiyle olursa olsun, esas yönelinmesi gereken,
zaman ve mekândan münezzeh olan Cenâb-ı Hak’tır. Kâbe ise, Sidretü’l-
Müntehâ hakikatinin yeryüzündeki bir iz düşümüdür ve hakikat-ı Ahmediye ile
tev’em (ikiz) yaratılmışlardır. İşte, bir başka vesile ile izah etmeye çalıştığımız
bu gerçek zaviyesinden, Allah Resûlü’nün Mescid-i Aksâ’ya yönelmesi, O’nun
ruhunda müthiş bir hicran ve hasret meydana getirmişti. Bu yüzden Mescid-i



Aksâ’ya yöneldiği 16-17 ay içinde kıblenin tahvili için sık sık gökyüzüne
bakıyor ve Allah’tan yeni bir hüküm bekliyordu. İşte Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) bu ızdırabı âdeta bir fiilî dua yerine geçmiş, hem O’nun için
bir vesile-i kemalât olmuş, hem de Cenâb-ı Hakk’ın merhametinin ayrı bir
dalga boyu olarak O’nun isteği doğrultusunda ceddi Hz. İbrahim’in de yöneldiği
Kâbe, yeniden kıble oluvermiştir.
1 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).

2 İbn Mâce, fiten 8; Abd İbn Humeyd, el-Müsned s.367.
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İkinci Bölüm 
RUHÎ HAYAT

Necisin? Nereden Geldin? 
Nereye Gidiyorsun?

Şimdiye kadar, “Necisin?”, “Nereden geldin?” ve “Nereye gidiyorsun?”
sorularının cevaplarını şimdiye kadar hep felsefe arayagelmiştir; ama bu
soruların cevabını sadece din vermiştir. Felsefe, sorularına cevabı hep tabiatta
aramış; aradığını bulamamış, hatta bazen düşüncenin ufkunu kararttığı da
olmuştur. Din ise her şeyi Allah’la (celle celâluhu) irtibatlandırarak, kalb, kafa
ve hislere birden seslenmiş ve insan ruhunda itminan esintileri meydana
getirecek sözler söylemiştir.

Aslında Allah’tan geldiğinin idraki içinde bulunan bir insan, herhangi bir
şaşkınlığa düşmeden bu sorulara rahatlıkla cevap verebilir. Bu şuura sahip
olmayanlar ise, felsefenin düştüğü fasit daireye düşerek, ne geldikleri yer, ne
yaşadıkları hayat, ne de gidip dayanacakları son nokta hakkında kat’iyen bir şey
söyleyemeyecektirler. Bir materyalistten dinlediğim ve hiç unutmadığım şu
ifadeler, onların insana bakış açısını ne güzel resmetmektedir: “İnsanların
hayatları tıpkı bir marula benzer. Marul, toprakta gelişip büyüdükten sonra
çürür. Daha sonra toprağa karışarak gübre olur. Gübrelenmiş bu toprak
üzerinde yeni marullar biter. Bu marullar, insanlar tarafından yendikten sonra
onların vücutlarında yerlerini alırlar. Daha sonra da ölür ve toprağa karışarak
başka marullara gübre olurlar.” Düşünce yapısı böyle olan insanların “Nereye
gidiyorsun?” sorusuna verecekleri cevaplar da, “Kemiklerin menbaı olan
toprağa gidiyoruz.” veyahut da “Yokluğa ve hiç olmaya gidiyoruz.” şeklinde
olacaktır ki, bu cevapların hiçbirisi insana inşirah verici değildir.

Oysaki, Cenâb-ı Hakk’ın göndermiş olduğu dinler ve peygamberler, bu
sorulara gayet mukni ve inandırıcı cevaplar veregelmişlerdir. Onlar, “Nereden
geliyorsun?” sorusuna: “İnsan öyle bir mahiyete mazhardır ki, onun tesadüflerin
bağrında gelişmiş olması kat’iyen düşünülemez. Mahiyet-i insaniyye, ancak
Allah’ın kudretiyle meydana getirilebilecek kadar harikadır. İnsan, sırf fizikî
yapısıyla bile tetkik edildiğinde, Allah’ın bir mührü olduğu kabul edilmezse,



onun yaratılışını izah etmek mümkün değildir. Evet bir hikmet mecmuası
hâlinde yaratılan insanda, Allah’ın hikmetlerini görmedikçe, onun var oluşu
hakkında söylenen her söz havada kalacaktır. Öyleyse insan; “Ben Allah’tan
geliyorum; O’nun bir mührü ve mahlûkuyum” dediğinde sehl-i mümteni bir
cevap vermiş olacaktır.

Evet insan, tesadüflerin bağrında gelişmiş bir varlık değildir; o, her şeyi
enginlerden engin o muhit ilmiyle bilen, o muhteşem kudretiyle şekillendiren, o
sınırsız iradesiyle düzene koyan, o hâkim meşietiyle belli bir istikamete sevk
eden “Allâmu’l-guyûb”un dest-i kudretinde gelişmektedir. Cenâb-ı Hak, insanı,
kabiliyet ve istidatlarını inkişaf ettirip geliştirmesi, yeryüzündeki güzelliklerin
menbaını bilmesi ve kâinatın bağrına serpiştirilen ahengi temâşâ ve tefekkür
etmesi için yaratmıştır. Nitekim “Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp
yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım.”1 ve “Ey insanlar! Hem sizi hem
de sizden önceki insanları yaratan Rabbinize ibadet ediniz.”2 âyetleri de
bunları vurgulamaktadır.

Ölüm bir yokluk değildir. Kabir, ahirete giden bir koridordur. Hayatlarında
bir kerecik olsun hayallerinden yalanı geçirmeyen enbiyânın, daima doğru
söyleyen ve doğru gören asfiyânın ve bu hakikata imza atan binlerce evliyânın
kanaati bu istikamettedir. İnsan, fıtratındaki ebet düşüncesinin işaret ettiği
ahiret hakikatine, dünya hayatının binlerce senesi tek dakikasına muadil ve
mukabil gelmeyen Cennet hayatına, Cennet’te onca revnaktar güzellikleriyle bir
tek dakikasına mukabil gelmeyen Cenâb-ı Hakk’ın cemâlini görmeye doğru
gitmektedir. Binaenaleyh iman sayesinde insanın, hem geldiği, hem bulunduğu,
hem de gideceği yer gayet açık ve aydınlıktır.

Mârufun Her Çeşidi..
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), insanların, maruftan hiçbir şeyi

küçümsemeyip mutlak yapmalarını;3 yarım hurmayla dahi olsa, bunu bir
kurtuluş vesilesi saymalarını tavsiye eder.4 Bu açıdan, yolda insanlara eziyet
verecek şeylerin bertaraf edilmesini (imatatü’l-eza) bile sadaka olarak
değerlendirir5 ve fuhuş yapan bir kadının, çölde susuz kalmış bir köpeğe su
içirmesinin bağışlanma vesilesi olduğunu ifade buyurur.6 Keza ihlâsla
söylenmiş bir sözün ahirette insanı nasıl Cennet’e yükselttiğini şöyle anlatır:



“Aziz ve celil olan Allah (kıyamet günü), ümmetimden bir adamı halkın içinden
alır ve onun için doksan dokuz büyük defter açar. Her defter, gözün alabildiği
kadar büyüktür. Rab Teâlâ adama sorar:

– Bu defterde yazılı olanları inkâr ediyor musun? Muhafız kâtiplerim
(olmadık şeyler yazarak sana) zulmetmişler mi?

Kul:
– Ey Rabbim! Hayır, (hepsi doğrudur!) der.
Rab Teâlâ sorar:
– (Bunları yapmada beyan edeceğin) bir özrün var mı?
Kul:
– Hayır! Ey Rabbim! der.
Aziz ve celil olan Allah:
– “Evet! Senin bizim yanımızda (makbul, büyük) bir de hasenen var. Biz

bugün sana zulüm yapmayacağız!” buyurur.
Hemen bir kart çıkarılır. Üzerinde “Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü

enne Muhammeden Resûlullah (şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur
ve şehadet ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir)” yazılıdır.”  Sonra, Rab
Teâlâ der:

– Ağırlığını (yani amellerinin ağırlığını) hazırla!
Kul sorar:
– Ey Rabbim! Bu defterlerin yanındaki bu kart da ne?
Rab Teâlâ ona:
– Sana zulmedilmeyecektir! der.
Hemen defterler Mizan’ın bir kefesine konur, kart da diğer kefesine.

Tartılırlar. Sonunda defterler hafif kalır, kart ağır basar. Esasen Allah’ın ismi
yanında hiçbir şey ağır olamaz.”7

Evet, Cenâb-ı Hakk’ın kullarını ne ile affedeceği belli değildir. Bu bakımdan
kula düşen şey, küçük-büyük fark gözetmeksizin marufun her çeşidini yapmak
ve Cenâb-ı Hak katında kendi kurtuluşuna vesile aramak olmalıdır. Burada
konuyla alâkalı gördüğüm Hz. Ömer’le (radıyallâhu anh) ilgili bir menkıbeyi
hatırlatmak istiyorum: Hz. Ömer (radıyallâhu anh) vefat ettikten sonra,
kendisini rüyada gören bir zatın, “Hangi amelinle kurtuldun?” sorusuna,
“Sokağa çıktığımda bir çocuğun güvercinle oynadığını ve ona eziyet ettiğini



görmüştüm. Elimi cebime soktum ve birkaç kuruş çıkararak çocuğa uzattım.
Karşılığında da güvercini alıp azat ettim. İşte bu, benim kurtuluşuma vesile
oldu...” cevabını verir. Aslında Ömer’in binler devasa hizmeti vardı ki, her biri
binlerce kurtuluşuna vesile olabilirdi. Yine Mekke ve Medine suyunun kendisi
tarafından getirildiği söylenen saliha kadın, Harun Reşid’in hanımı. Onu da
rüyada görür ve ne ile affedildiğini sorarlar: “Sazende bir gün yanımda saz
çalıyordu. Birdenbire minarelerden ezan sesi yükselmeye başladı. Ben o ezana
hürmeten, “Susun; şimdi dinlenilecek olan şey bu ezandır!” dedim. Benim bu
davranışım rahmet arşında hüsnükabule mazhar olmuş. Allah beni de onunla
affetti.” cevabını verir.

Allah (celle celâluhu), bir kudsî hadiste: “Geniş zamanınızda Beni anın ki,
sıkıntılı anlarınızda da Ben sizi anayım.”8 buyurur. Bu sözüyle âdeta O,
bizlerle bir sözleşme yapmakta ve sıkıntıya düştüğümüz an yanımızda olacağına
dair bir vaatte bulunmaktadır. Bizler, içinde yaşadığımız şartlar itibarıyla,
Cenâb-ı Hakk’ın yardımına daha çok muhtaç durumdayız. O hâlde, her geceyi
“Kadir” diye ihya eden insanın, bir gün “Kadir”i yakalaması muhakkaktır; her
gelen insanı “Hızır” bilip ona ihsanda bulunanın da, bir gün “Hızır”la
karşılaşması mukadderdir anlayışıyla hareket edip, her fırsatta kurtuluşumuza
vesile aramamız gerekmektedir. Gece-gündüz bu anlayışla hareket edip,
aczimizle, fakrımızla her şeyin kuvvet kaynağı olan Allah’a yönelip O’ndan
affımızı istediğimiz müddetçe, dualarımızın kabule karin olacağı umulur.

Velilik ve Beden
Müslümanlık, ne liberalizm ne kapitalizm ne de materyalizm-komünizm vb.

sistemlerin ön gördüğü bir sistemdir. O, apayrı bir dinamizm ve güç kaynağının
adıdır. O, insanı maddî, mânevî, bedenî ve ruhî bütün değerleriyle inkişaf
ettirmenin, geliştirmenin değerler üstü değerlere ulaştırmanın, işlettirmenin
adıdır. Bir diğer ifadeyle kalbi kadar kafasını, kafası kadar bedenini ve bedeni
kadar da ruhunu işlettirme disiplinidir.

Velilerin, insanın cesedini ihmal ettiğinden şikâyet ederler. Oysaki bedeni de
veli yapmak yolu İslâm’da açıktır ve onu kapatmaya kimsenin gücü de yetmez.
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) miraca çıkarken, bedenini de
beraberinde götürmüştür. Benim bedenim ahirette ruhuma refakat edecekse –ki



akidemize göre edecek– onu böylesi bir şeyden mahrum etmeye hakkım yoktur.
Bence gerçek velilik de işte budur.

Esfel-i Sâfilin ve İnsan
İnsan mahiyet itibarıyla fenalıklara mütemayil, cimriliğe düğümlü, dünya

muhabbeti ile meşbû bir biçimde yaratılmıştır. Bu açıdan insana bakıldığında,
onun riyazî olarak çukura yuvarlanma ihtimalinin daha çok olduğu görülecektir.
Bunun için de mutlak mânâda insana “esfel-i sâfilîn’in çocuğu” denilebilir.
Ancak insan, her zaman bu mahiyetini terbiye ile iyiliğe, güzelliğe, doğruluğa
kanalize de edebilir; edebilir ve “ahsen-i takvim” sırrını gösterebilir.

Bu çerçeveye giren mevzularla alâkalı kitapları okumak, sohbetleri dinlemek
bahsini ettiğimiz terbiyenin bir buudu sayılabilir. Dolayısıyla insan sair terbiye
metotlarının yanında bunlara da mutlaka başvurmalıdır. Ne var ki bir insan,
böyle kitapları okuması ve yürekleri hoplatacak sohbetleri dinlemesine rağmen
mahiyetinde bir değişiklik hissetmiyorsa ve hayat üslubu aynı şekilde devam
ediyorsa suçu kendinde aramalıdır. Bu konuda Üstad Hazretlerinin
yaklaşımının çok önemli olabileceğini düşünüyorum. O mutlak mânâda insan ve
insan fıtratına ait meseleleri ele alıp, anlatırken hep “ben”, “gafil nefsim”
diyerek nefsini muhatap alır. Onun için böylesi konularda biz de, esfel-i
safilin’in çocuğu olduğumuz gerçeğinden hareketle, kendimize benlik
adesesiyle bakmamız gerekir. İşte O zaman insan, okunan ve anlatılan şeylerden
daha çok istifade eder. Yanlışlıklarını daha net görür ve istikamet kazanabilir.
Aksine hareket edip, okuduklarını ve anlatılanları başkasına havale ederse, o
kendi nefsini müzekkâ, müberrâ addediyor demektir ki; onun, içinde bulunduğu
çukurdan kurtulması oldukça zordur.

Peygamberlerde Şefkat Buudu
Cemiyet hâlinde yaşamaya mecbur olan insanların, aralarındaki muamele ve

münasebetleri tanzim, hayat kanunlarını talim ve cemiyeti tam bir adalet,
hakkaniyet temelleri üzerine oturtmak için, Allah tarafından peygamberler
gönderilmiştir. Bu peygamberlerin, bebeklik ve çocukluk dönemlerinde
karşılaştıkları şeyler, onların ileride üstlenecekleri misyonu yerine getirmede
âdeta bir ön hazırlık olmuştur. Meselâ; peygamberlerden bazılarının hayat



serencamelerine baktığımızda, babalarının annelerinden önce öldükleri ve bu
sebeple de, annelerinin himayesinde büyüdükleri görülür. Meselâ, Hz. Musa,
annesinin ellerinde bir yetim olarak büyümüş; Hz. İsa, zaten bir mucize olarak
babasız dünyaya gelmiş; Efendimiz’in babası da, henüz O, dünyaya teşrif
etmeden vefat etmiştir.

Burada ince bir noktaya dikkatlerinizi istirham ediyorum. Anne, çocuğuna
karşı babadan daha şefkatlidir. Bir ölçüde babanın iradesi daha güçlü olduğu
için, şefkatini onunla bastırarak çocuğuna karşı duyarlılığını tam
hissettirmeyebilir. Annenin şefkat adına iradesini, baba kadar zapturapt altına
alamaması, tabiatı gereği olduğu gibi çocuğun yetiştirilmesi adına da çok
önemlidir. Zira baba –büyük ölçüde bugüne kadar öyle olmuştur– ailesinin
maişeti için devamlı dışarıda bulunmasına karşılık anne, hep evde olması
hasebiyle, çocuğa karşı büyük bir güven kaynağı olagelmiştir. Hele bir de
babanın öldüğü düşünülecek olursa, anne, babanın boşluğunu da kapatmaya
çalışacağından onun çocuğuna karşı şefkati âdeta ikiye katlanır.

Bir çocuğun şuur altı beslenme döneminin 1-10 yaşları arasında olduğu
düşünülecek olursa, daha sonra ümmetine rehberlik yapacak olan bir nebinin
babasız olarak, şefkat kahramanı bir annenin himayesi altında büyümesi,
peygamberlik mesajının gönüllere duyurulması açısından çok önemlidir; Zira
onlar, şefkatlerini peygamberlikleri döneminde oluk oluk ümmetinin sinelerine
akıtacaklardır.

Ayrıca baba, ailesi adına hayatın bütün zorluklarını, güçlüklerini göğüsleyen
insandır. Peygamberler gibi hayata erken uyanan insanlar, çok erken dönemde
babalarını başlarında bulamayınca, o boşluğu Allah’a kurbetle doldurmaya
çalışmışlardır. Âdeta Allah, peygamberlerin ellerinden kuvvet kaynağı olacak
bütün güvenecekleri, dayanacakları insanları çekip almak suretiyle, onların
sadece ve sadece kendisine teveccüh etmelerini sağlamıştır.

Evet, babadan ayrı ve yetim olarak annelerinin şefkat kanatları altında birer
şefkat kahramanı olarak yetişen peygamberler, Allahu Teâlâ’nın rahmaniyet ve
rahimiyetinin yeryüzündeki temsilcileri olarak şefkati bir iksir gibi kullanıp
gönüllerde taht kurmuşlar; kurmuşlar ve insanlara hidayet ve kurtuluş yollarını
göstermişlerdir.

“N’olur Yâ Rab, N’olur Yâ Rab, 



Neyin Noksan Olur Yâ Rab!”
İçimizi imanla doldurup, bizi imana doyursan.. cismaniyetimiz adına

yaşamayı unutturup kalb ve ruhun derece-i hayatına yükselterek, soluklarımızı
meleklerin soluklarına ulaştırsan.. yolunda küheylânlar gibi coşturup,
sinelerimizin çatlayacağı ana kadar da yorgunluğumuzu hissettirmesen..
milletimizi bir kere daha ayağa kaldırıp, zilletimizi sona erdirerek, devletler
muvazenesinde yerimizi alma gaye-i hayaline ulaştırsan.. “N’olur ya Rab, neyin
noksan olur ya Rab!”

Kendini Sıfırlama
Allah ne güzel!.. Onun karşısında bir başka güzellik de, insanın, kendini

günde birkaç defa sıfırlayıp, mutlak kemalin O’na ait olduğunu vurgulamasıdır.
Evet, insan Allah’ın azameti karşısında “ben... ben... ben...” diyeceğine,
mârifet-i sâni adına açılan menfezlerden içeri girerek, asıl büyüklüğün O’na,
küçüklüğün ise kendine ait olduğunu ilân etmelidir.

Yine insan, kendisine ihsan edilen maddî ve mânevî şeyler karşısında “Ben
kim, bu ihsanlara lâyık olmak kim? Şayet O’nun sonsuz lütfu olmasaydı, ben
bunlara sahip olamazdım.” diye düşünmeli, hatta böyle düşünmeye kendini
şartlandırmalıdır. Burada Üstad Hazretlerinin “Allah’ın en büyük ihsanı, insana
mazhar olduğu lütufları hissettirmemesidir.”9 sözünü hatırlamak yerinde olur
zannediyorum. Evet, bu belki de en büyük bir mazhariyettir. Keşke insanlar
bunun şuurunda olabilselerdi!..

Bazı hadislerde “Ahirette bütün Nebilerin gıpta ile bakacakları
topluluklar”dan10 bahsedilir. İhtimal bu topluluklar, peygamberâne bir azim ve
kararlılıkla hizmet eden ve yaptıkları hizmet karşılığında hiçbir beklentiye
girmeyen kişilerdir. M. Âkif, Çanakkale Şehitleri için “Yine bir şey yaptım
diyemem hatırana.” der. Aynen öyle de, din-i mübîn-i İslâm için büyük büyük
işler yapanlar “Yine bir şey yapamadık senin için.” demelidirler ki, hadiste
bahsedilen topluluk içine girebilsinler.

Müslümanlıkta tevazu, mahviyet ve hacalet esastır. İslâm’a göre insan kendi
acizliği ve fakirliğini anlayabildiği ölçüde seviye kazanır. İşte bu bizim
“kendini sıfırlama” diye ifade ettiğimiz husustur. Zaten insan Allah’ın kulu
değil midir? Allah’ın kulu olma lütfundan rahatsızlık duyma olur mu? Büyükler,



Hakk’a kulluğu en büyük pâye saymışlardır. Allah Resûlü’nün “kul
peygamberliği”11 tercihi bizlere ne önemli bir örnek teşkil eder!

Hâsılı, kendini Allah’ın yüklediği misyonun dışında farklı farklı makamlarda
gören insan, bana göre İslâmî esasları tam kavrayamamış, psikolojik açıdan da
rahatsız biridir.

Ene (Benlik)
Ene, insanın benliği demektir. Ona, terbiye ve tezkiye ile nefs-i emmareden

levvameye, oradan mülheme, mutmainne, râdıyye, merdıyye ve sâfiyeye kadar
terakkiye açık olan “hayvanî nefis” de diyebiliriz. Üstad Bediüzzaman, bu
meseleye 30. Söz’de tasavvufçuların yaklaşımına benzeyen bir anlayışla açıklık
getirmiş ve bir yönüyle sofilerin düşüncelerini çağa göre daha derli toplu hâle
getirmiştir. Buradaki ifadelerden de hatırlanacağı üzere benlik kazanma sırları,
her şeyden önce insanın kendi mahiyetini idrak ederek, “Benim de bir iradem
var.” demesiyle başlar. Çünkü irade, esas olarak benliğin rükünlerinden
birisidir. Zaten Üstad “irade”yi, latîfe-i Rabbâniye denilen kalb, şuur ve hisle
birlikte “vicdanın dört rüknü”nden biri olarak da zikreder.12

Bu latîfeler, kâinatı duyma, hissetme ve onu değişik unsurlarıyla ele alıp
hallac ederek yorumlama... gibi insana değişik düşünceler ilham eder. İrade,
insanı muhabbetullah; kalb, mârifetullah; şuur, müşâhedetullah; his de Cennet
ufkuyla buluşturur. Bunlar, aklı aşkın olan sistemin, birer parçası olarak insanın
mahiyetine dercedilmişlerdir. Biz, çok defa farkına varmadan, o sistemle
hedeflenen gayelere karşı arzu ve istek duyarız ki o da, içimizde böyle bir
sistemin bulunmasına delâlet eder. Descartes da: “Bende nâmütenahi bir
düşünme hassası var. Ben, nâmütenahi olmadığıma göre, bana verilen bu hassa,
nâmütenahi olan bir Zât’tan gelmektedir.” mülâhazasıyla bu hakikati ifşâ eder.

Evet insanın, her şeyden önce kendi benliğinin çerçevesini belirlemesi
gerekir. Yani o, “Bende bir irade, duyma, bilme, düşünme, yorumlama, azim,
cehd… gibi hassalar var.” diyerek bunları tespit edip, sonra bir kısım
mukayeseler yaparak bunları kendisine ihsan edeni bulabilir. Meselâ insan,
yemek yerken, sadece ağzına lokmayı götürüp boğazından midesine gönderene
kadar, kendisine verilen iradeyi kullanır. Artık bundan sonra, insanın elinde
olmayan ve müdahale imkânı da bulunmayan bir dizi sistem devreye girer.



Buradan hareketle insan, “Gücümün yetmediği, kudretimle halledemediğim,
benimle alâkalı olduğu hâlde farkına bile varamadığım, tamamen benim iradem
dışında cereyan eden birçok hâdise var ki, bütün bunlar, beni çok iyi bilen ve
tanıyan birisi tarafından idare ediliyor.” diyerek eşya ve hâdiseleri evirip
çeviren sonsuz Kudret Sahibi’ni bulabilir.

Netice itibarıyla bu tefekkür seyahatini tamamlayan insan, Yunus misali
benliğini âdeta bir kristal gibi taşa vurarak kırar.. kırar ve benlikten
vazgeçmenin meyvelerini devşirmeye başlar. Böylece insan, fenâ fillâha giden
yolda, vuslatın her an biraz daha artan cazibesiyle mest ve sermest olarak adım
adım hedefe doğru yaklaşır.

Namaz ve Secde
Muhakkikîn-i ulema, namaz rükünleri arasında yer alan secdeyi, “insanın

ulaşabileceği en son zirve” olarak kabul eder ve “diğer rükünler, secdeye
ulaşabilmek için birer basamak hükmündedir.” derler.

Bu tahlile bütünüyle katılıyorum. Evet insan abdest ile başlayan, Rabbin
huzuruna çıkma ameliyesinde çeşitli safhalardan geçer ve Allah Resûlü’nün
ifadesiyle “Kulun Rabbisine en yakın olduğu” mekâna, yani secde hâline
ulaşır.13 Yalnız burada önemli olan, secdedeki insanın, Rabbisi ile olan kalbî
münasebeti ve duyduğu, hissettiği şeylerdir. Meselâ bana göre bir insan,
kıyamda dururken “Rabbim, şayet Sen teşrî kılmasaydın, Sana karşı nasıl kulluk
yapılır ben bilemezdim; Sana sonsuz hamd ü senalar olsun”; rükuda “Bu hâlim
benim ubudiyetimi ifade etmede yeterli mi değil mi bilemiyorum ama
Efendimizi örnek alarak yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum, Sen kabul
eyle.” ve secdede; “Eğer muktedir olsaydım Allah’ım, başımı ayaklarımdan da
aşağıya koyardım.” gibi düşüncelerle namazın her bir rüknünü duya duya eda
etmelidir.

Evet, namaz, miracın gölgesinde öteler ötesine yapılan bir seyahat ise, secde
de o namazda en âzam bir rükün olduğuna göre, insan secdede nihaî kurbeti
hissetmeye ve kalbinde onu yakalamaya çalışmalıdır.

Bana göre secde, Mevlâna’nın tabiriyle “şeb-i arûs” misali insana
değerlendirmesi için verilmiş bir fırsattır. Herkesin mârifet ufku ve kâmet-i
kıymeti ölçüsünde “âsâr-ı feyz”e mazhar olabileceği bir zemindir. Secde



Allah’ın haricinde her şeyin ve herkesin nefyedilip “illallah” deneceği
mekândır ve onun Rabbisiyle kurbet yudumlayacağı bir yerdir.. evet Cenâb-ı
Hakk’ın şanına muvafık kemal-i inkıyadın adıdır secde. Öyleyse burada ne,
nasıl, ne şekilde ve niçin yapılması gerekiyorsa, bunlar nazara alınarak
yapılmalıdır.

Medine’nin Gülü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
Medine’nin Gülü ve gönlümün çiçeği.. O olmasaydı âlemin ne değeri

olurdu.. evet, neyleyeyim O’nsuz dünyayı. Zaten O olmasaydı biz
yaratılmazdık.. ve O olmasaydı hilkatin sırrını hiçbir zaman öğrenemezdik.. ve
yine O olmasaydı varlığı bir kitap gibi okuyamaz; onu bir meşher gibi mütalaa
edemez; o kitabın satır ve sayfaları arasında O’na giden yolları bulamazdık. O
olmasaydı Cennet’i duyamaz, Cehennem’e karşı ürperti hissedemezdik.
Cennet’in yolunu kesen mekarihi sevemez, Cehennem’i çepeçevre saran
şehvetlerden uzak kalamazdık. Cemâl nedir bilemez, rıdvan nedir duyamazdık..
hâsılı, O olmasaydı biz de hiçbir şey sayılmazdık. 
Zira O, َكَـالْفَْألا ُتَْـقلَخ  اــََمل  َكـَـالَْول   “Eğer sen olmasaydın varlığı
yaratmayacaktım.”14 hakikatinin muhatabıdır.

Evet O, Gönlümüzün Gülü’dür. Ne mutlu bizlere ki, bizi götüren geminin
dümeninde O’nun gibi bir kaptan var ki o gemiye binen mutlaka kurtulur. Bir
rıhtımda o geminin ayrıldığını görüp de ona ulaşamayan ise hüsran içinde kalır.

Bu itibarla da O, her gece hayalde ve düşlerde dolaşmalı. O’nun
âşıklarından Hz. Enes, “Rüyama girmediği gece yoktur.” der.. ve yine o
kutlulardan birisi olan Hz. Ebû Hüreyre de “O hep benim rüyalarımı süsler.”
diyerek mazhariyetini ifade eder. Bu insanların hepsi tıpkı bir mecnun gibi
O’na gönülden bağlı ve tutkundurlar. Edip Eddâî’in dediği gibi “O’nu gerçek
sevenler su içtikleri kâsenin dibinde bile O’nun gül cemalini görürler.”

Eğer kıtmir, O’nun hakikatini temâşâ ile Cennet’in bayıltan güzelliklerle
donanmış tepelerinden birini tercih etme durumunda olsaydı, bütün
güzelliklerin kaynağı, arzın göbeğinin en büyük vâridâtı, Cennet yamaçlarının
bile güzelliklerinin asıl kaynağı, güzeller güzeli, İnsanlığın İftihar Tablosu’nu
tercih ederdi. Gerçi insan, bu tercih duygusunu içinde bir feveran hâlinde her
zaman hissetmeyebilir ama temelde o his ve duygu, insanın içinde potansiyel
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olarak her zaman mevcuttur. Yeter ki, O’nun sevgisini tutuşturabilecek bir
meş’ale ile gönüllerdeki karanlık noktalar aydınlatılsın ve insanlığa, O’na
giden yollar gösterilsin.

O’nu sevmeyenler, sevginin, hakikat-ı Ahmediyenin, hatta hakikî mânâda
insanlığın ne demek olduğunu bilmeyen, sevgiden yoksun tâli’sizlerdir.
Yazıklar olsun O’nun dünyasında olduğu hâlde dalâlette olanlara, gaflet
deryasında yüzenlere ve bunca güzellikler içinde gözü bağlı gezen körlere..!

Gusül, Cinler ve Ruhlar
İnsanı, maddî sebepler itibarıyla Allah’ın sıyanetinden (korumasından)

çıkarabilecek bazı hâller vardır. Meselâ erkekler için cünüp olma hâli buna
örnek sayılabilir. Bu hâlden kurtulmak iradî olduğu için, insanın yıkanmasını
tehir etmesi, ilâhî sıyaneti inkıtaya uğratabilir. Onun için bu hâli fazla
uzatmamak ve hemen o hâlden kurtulmak gerekir. Zira bu, hadisin ifadesiyle
kanın aktığı mecrada dolaşan şeytan15 ve emsali varlıklar için en müsait bir
zemin ve vasattır. Kadınlara gelince; şerir mahlûkların musallat olması,
genelde onların hayız ve nifas dönemlerine rastlar. Bu dönemde kadınların
kendilerini korumaları meselâ, namaz abdesti alarak, namaz kılamasalar dahi
vakit içinde namaz kılınacağı süre seccade üzerinde kıbleye müteveccih olarak
oturmaları öteden beri tavsiye edilen bir husustur.

Konumuzla doğrudan alâkalı olmasa da ayrı bir husus da şudur; Üstad,
ruhlarla ilgili mevzuyu anlattığı yerde, ruhların cismaniyete ait hususları temâşâ
için bazı şekillere girebileceğinden bahseder. Bu reenkarnasyon demek
değildir. Belki insanın, ruhun girdiği o şeklin –meselâ akrep veya yılanın–
hususiyetlerini duyması demektir. Şimdilerde hayal mahsulü kurgu filmlerde
yerini bulan bu şey, aslında bir yönüyle hakikatin ifadesidir.

Keramet
Keramet, Allah’ın herhangi bir velinin eliyle yarattığı harikulade hâldir.

Kerameti farklı açılardan üç ayrı kategoride mütalaa edebiliriz:
Maddî keramet, velinin havada uçması, seccadesini suya serip namaz

kılması, bast-ı zaman-tayy-ı mekâna mazhar olması gibi harikuladelikler bu
cümleden kerametlerdir.
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Ruhî keramet de diyebileceğimiz mânevî keramet ise, Hak dostunun
oturuşu, kalkışı, konuşması, kısaca bütün hayatıyla âdeta Cenâb-ı Hakk’ın
tanınıp bilinmesi için bir mir’ât-ı mücellâ olma hâlidir ki, insana daha eslem
bir yolla bahşedilmiş ubudiyet eksenli bir keramettir.

Bir de ilmî keramet vardır ki, o da, bilginin bilinmesi, değerlendirilmesi,
değerlendirilip yararlı olması adına Cenâb-ı Hakk’ın bahşettiği keramettir.
İmam Gazzâlî, İmam Rabbânî, Mevlâna Halid, Şah Veliyyullah Dihlevî,
Bediüzzaman gibi âlimler bu keramete mazhardırlar. Allah onlara öyle bir
keramet-i ilmiye nasip etmiştir ki, ilkler diye ifadelendirdiğimiz Hz. Ebû
Bekir’ler, Ömer’ler, Osman’lar, Ali’lerin hakikî varisleri sayılırlar. Evet,
aynen onlar gibi olamazlar; çünkü onların durumları özeldir. Hususî bir rahle-i
tedristen ders almış ve vahyin nüzulüne bizzat şahit olmuşlardır. Onların o saf
ve temiz ruhları, başka akımların tesirinde kalmadığı için, Efendimiz’i
(sallallâhu aleyhi ve sellem) arızasız temsil etmeleri, onlarda bir keramet
şeklinde tecelli etmiştir. Onların kafası natüralizm, sosyalizm, liberalizm,
kapitalizm... gibi hiçbir felsefî cereyanla mâlül olmamıştır. Ve dolayısıyla
dimağları âdeta bir reşha gibidir. İçlerine akan hakikatler, kendi hususiyetlerini
korur ve olduğu gibi onlarda tecelli edebilir ve etmiştir de. Onun için biz buna
keramet-i ilmiye diyoruz ki bu da bütün kerametlerin en büyük olanıdır.

Bir de herkes için bahis mevzu olabilecek hatta yukarıda sıraladığımız
kerametlerin hepsinden daha büyük olan bir keramet vardır ki o da Cenâb-ı
Hakk’a karşı arızasız kulluk yapmaktır. Meselâ kırk sene hiç ara vermeden,
hatta cemaati bile aksatmadan kâmil mânâda namaz kılmak, Allah’ın Şah-ı
Geylanî’ye ihsan ettiği kerametlerden daha büyük bir keramettir. Arızasız oruç
tutmak, zekât vermek, –kendisine farz olmuşsa– hacca gitmek, Allah’ın öyle
büyük bir ikramıdır ki bazı büyük veliler bile buna mazhar olamamışlardır.
Onun için kâmil veliler, daha ziyade arızasız kulluk sergilemeye çalışmışlar ve
harikulade hâllere talip olmak şöyle dursun, kendilerinden böyle bir hâl sadır
olduğu zaman, onu bir namus telâkki edip başkalarının bilmesini dahi
istememişlerdir. Gerçek veliler arasında bu hâl “Keramet, erkeklerin hayzıdır.”
şeklinde ifade edilir. Keramete mazhar olup onu bilerek açığa vuran veli, Allah
ile arasında olan sırrı, dolayısıyla da kurbeti kaybetmiş demektir. Onun için
Allah dostları, bu türlü davranışlardan hep sakınmışlar ve Allah’la
aralarındaki bu yakınlığı kaybetmekten korkmuşlardır.



Hâsılı, hâlis ubudiyetin yolu, bu dünyada birtakım harikuladeliklere mazhar
olunsa bile bunu bir aybaşı hâli telâkki ederek, bir an evvel bunlardan sıyrılıp
sadece Allah’la meşgul olmaktır. Kerameti arzu etmek ve beklemek, olmuş bazı
şeyleri başkalarına kerametvâri anlatmak, meşgul olunması gerekli olan büyük
hakikatleri bırakıp Allah’ın imtihan için verdiği çok küçük ve değersiz şeylerle
meşgul olmak demektir.

Nasibi Yorgunluk ve 
Zahmet Olan Namaz İnsanı

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Nice namaz kılanlar vardır ki,
nasipleri sadece yorgunluk ve zahmettir.” ve –hadisin devamında–: “Nice
oruç tutanlar vardır ki, nasipleri sadece açlık ve susuzluktur.” 16

buyurmaktadır.
Namazın ifade ettiği mânâ, bilhassa onun iç ifadesi, insanın iç derinliğiyle

yakından alâkalıdır. Kur’ân’da da namazın anlatıldığı her yerde, onun bu iç
derinliğine dikkat çekilmektedir. Meselâ Mü’minûn sûresinde, felâh bulan
insanlar anlatılırken; “Namazlarında huşû duyan mü’minler kurtuluşa
ermişlerdir.”17 denilerek, namaz-huşû münasebeti nazara verilmektedir. Evet
huşû gerçek mânâsını ancak namazda bulur. Öyleyse insan namazda, namazdan
başka bir şey görmemeli, duymamalı ve düşünmemelidir.

Namazla insan, muhtaç olduğu ve elinin yetişemediği ihtiyaçların temini için,
fiilî ve kavlî duaya geçmiş, Allah’ın yüceliği karşısında “kemerbeste-i
ubudiyet” içinde durmuş demektir. Evet o, mü’minin en mühim meselesidir.
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu meseleyi izah ederken; “Namazı,
veda namazı kılıyor gibi kılın!”18 buyururlar. Veda namazı; “Şu kıldığım
namaz, son namaz olabilir, bir kere daha belki namaz kılmaya muvaffak
olamam…” düşüncesiyle kılınan namazdır.

Namaz, kalbin kûtu ve gıdası, ruhun da miracıdır. Bütün sıkıntılara karşı o,
ruhu dinlendirir ve kalbi kanatlandırır. Efendimiz, dünyevî işlerinden sıkılınca,

ُلَِالب اَي  اـَنْحَِرأ   “Bizi bir ferahlandırıver ey Bilal!”19 diyerek ondan namaza
çağrıda bulunmasını isterdi. Namaz, tembel ve uyuşuk insanın yapabileceği bir
şey değildir. O, daima hüşyar bir gönlün, uyanık kalb ve duyguların, Rabbin
karşısında eda edeceği bir vazifedir.



Namazda –ara sıra olsa bile– devamlı dünyaya ait işlerin muhasebesini
yapan, onların riyaziyesiyle meşgul olan bir insan için, sadece namazın
yorgunluğu yanına kâr kalacaktır. Rabbim, –sonsuz rahmetinden dileyelim–
kimsenin yorgunluğunu yanına kâr bırakmasın. Kalbimizi, duygularımızı ona
karşı daima hüşyâr ve huşû içinde kılsın!

Mesavi-i Ahlâk
Şeytan, eskilerin “mesavi-i ahlâk” dedikleri kötü vasıfların kaynağıdır. Her

bir insan kendi vicdanını yoklasa, zannediyorum –az veya çok– bu kötü
duygulardan kendisine bulaşmış olduğunu görecektir. Aksi ise, meleklik iddiası
olur ki, insan için böyle bir şey düşünmek mümkün değildir.

“Kişi kendin bilmek kadar irfan olamaz.” mantukunca bilmek bir mârifet,
itiraf da ikinci mârifettir. Bunların yanında üçüncü bir mârifet ise, insanın
noksanlıklar açısından sık sık kendi durumunu gözden geçirmesidir. Bu
noksanlıkları izâle adına her insanın, zamanın her zerresini duyarak yaşaması;
yaşayıp Allah’a giden yolları araştırması ve daima O’na istiğfarla yönelmesi
ve kemal-i ubudiyet ve samimiyetle O’ndan af dilemesi lâzımdır. Aksine
davrananlar bilmelidirler ki, böyle davranmakla kendilerini yalnızlığa ve
karamsarlığa salıyorlar ve O’na giden yollara sırtlarını dönüyorlar. Hâlbuki
böyle bir şey, her şeyi gören, bilen, duyan ve haberdar olan, yani Basîr, Alîm,
Semi, Habîr olan Allah’tan kaçıştır ve böyle bir kaçışın mümkün olmadığı da
açıktır.

Dert ve Bir Ölçü
Şairlerin öteden beri dertle alâkalı birçok terennümleri olmuştur. Fuzûlî’nin:

“Kılma derdim kim helakim, derde dermandır..” yine Niyazi Mısrî’nin:
“Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş.” Ve başka bir şairin:
“Dert elinden dâde geldim, gelmedi derman bana.” mısraları hemen akla gelen
şeylerden... Ve bütün bu sözlerin ortak özelliği derman yerine, dert talebinde
bulunmaktır. Evet kimi insanlar dertten şikâyet ederken kimileri de onu
istemişler ve hayatlarının bir parçası hâline getirmişlerdir. Meselâ ben, güçlü-
kuvvetli olduğum dönemlerde çok samimî olarak: “Allah’ım beni, Zâtını seven
ve Zât’ın tarafından da sevilen bir insan yap, başka bir şey istemiyorum. Ve



bana öyle bir hastalık ver ki, halk ondan tiksinmesin, hastalık beni meşgul etsin,
ben de başka bir şey düşünmeye fırsat bulamayayım.” diye dua etmişimdir.
Zaman içinde, isabetli-isabetsiz; fakat hüsn-ü niyetli bu duanın kabulüne
defaatle şahit olmuşumdur. Evet benim bahsini ettiğim duayı yaptığım
zamanlarda, kim bilir belki de düşüncem şu idi: “Allah sevdiği kullarının
başından belâyı eksik etmez. Peygamberlerin hayatları meydanda. İnsan Allah
tarafından sevilmeyi çok arzu ediyorsa bunun yolu umumiyetle hastalıklardan
geçer..” Gerçi bugün bu düşüncenin yanlış olduğu kanaatindeyim. Zira Allah
Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) bütün ümmet-i Muhammed’e
“Allah’tan af ve afiyet isteyin.”20 tavsiyesi, demek ki o zaman gözümüzden
kaçmış. Hatta ben bu duayı yaptığım yıllarda yakın bir arkadaşım: “Allah’ın
hazinesi çok geniştir. O af, rahmet ve afiyet verdiği gibi insan yine de iffetli
kalabilir.” demişti.. demişti ama ben çoktan dua etmiş bulunuyordum.

Hâsılı, Allah’tan dert istenilmemelidir, fakat derdi verdiği zaman da bir
âşık-ı sadık gibi davranmalı, asla şikâyet etmemeli, ah u efgan edip
inlememelidir.

Yukarıda bahsini ettiğimiz şairlerin Allah Resûlü’nün afiyet tavsiyesini
bilmemeleri düşünülemez. Öyleyse onların bu hadise rağmen dert istemelerini
daha engin mülâhazalarla yorumlamalıyız.

Sabır
“İman, amel-i salih, hakkı bilip hakkaniyet içinde bulunma ve sabredip sabır

tavsiyesini paylaşma” esasları, İmam Şafiî’nin: “Allah başka bir sûre
indirmeseydi, bu sûre insanlara yeterdi.”21 dediği Asr sûresinde zikredilen
hakikatlerdir. Onun faziletinden dolayı olacak ki Ashab-ı Kiram, dağılmadan
önce her mecliste bu sûreyi okurlarmış. Merhum Mehmed Âkif bu duruma atıfta
bulunur ve:

“Hani Ashab-ı Kiram ayrılalım derken,
Mutlaka sûre-i ve’l-Asrı okurlarmış, neden?
Çünkü meknûn o büyük surede esrar-ı felâh,
Başta iman-ı hakikî geliyor, sonra salâh,
Sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık.
Bu dördü birleşti mi yoktur sana izmihlâl artık.” der.



Görüldüğü gibi sûrede dikkat çekilen önemli hususlardan biri olarak, başa
gelen şeylere karşı sabredip, sabır tavsiyesinde bulunma zikrediliyor.

“Nice sevmediğiniz şeyler vardır ki, o sizin için hayırlı olabilir. Ve nice
sevdiğiniz şeyler de vardır ki, sizin için şerli olabilir.” 22 âyeti, kişinin,
kendisine isabet eden şeylerin zahirî yönüne bakıp aldanmaması konusunda çok
önemli bir ölçüdür. Haddizatında insan, maruz kaldığı şeyin şok etkisinde
kalıp, yanlış yorumlamalara girebilir. Mü’min bu ölçüyü daima hatırda tutup,
fevrî hareketlerle kadere taş atmamalıdır. Evet, Üstad’ın ifadesiyle, kadere taş
atan, sadece kendi başını yarar.23

Meseleyi, bir hadis-i şerifle biraz daha açacak olursak, Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem): “Sabır, belânın ilk tosladığı andadır.” 24

buyurur. Demek ki, önemli olan musibetin isabet ettiği anda sabırlı
olabilmektir. Meselâ; annemizin vefat haberini duymak, ilk anda bizde şok
etkisi yapacaktır. İşte böyle bir anda hiçbir şey düşünmeden, ِهَْیِلإ اَِّنإَو  ِّلل  ِهٰ اَِّنإ 

َنوُعِجاَر  “Biz O’ndanız ve yine O’na döneceğiz.”25 deyip ızdırabını bağrına
gömme gerçek sabırdır. Değilse meseleyi aklî, mantıkî plânda çözüp; “Ölüm
herkes için geçerli, bu yaşta ölmeseydi ileride yine ölecekti. Öbür tarafta nasıl
olsa beraber olacağız..” deyip, kalbde bir inşirah hâsıl olduktan sonra
sabretmenin kıymeti ona göredir...

Bu durum, sabrın diğer çeşitleri için de geçerlidir. Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem): “Mü’minin her durumu sürpriz ve şaşırtıcıdır! Zira her işi
onun için bir hayırdır. Bu durum sadece mü’mine hastır, başkasına değil:
Ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder, bu onun için hayırlıdır. Bir
zarar gelse sabreder, bu da onun için hayırlıdır.” 26 buyurur ki, burada insana
sevap kazandıracak şeyin teslimiyet olduğunu vurgulamak istemiştir. Biz,
inancımız gereği her şeye sabrederiz. Ve arkasından bir hayır zuhur ettiğinde
de: “İhtimal Cenâb-ı Hak, bu hayrın doğmasına bizim sabrımızı vesile
yapmıştır.” deriz. Bu, aynı zamanda bir sabır kahramanı olmanın da emaresidir.

İnabe-İman-Amel-i Salih
Kur’ân-ı Kerim, Furkan sûresinde, haksız yere insan öldürmüş, zina etmiş,

şirke girmiş insanlara kıyamet günü verilecek azabı anlattıktan sonra “Allah’a
yönelen, iman edip ve imanının gereğini yapan, yani amel-i salih işleyen



insanların bu hükümden müstesna olduğunu”27 bildirir. Burada inabe
(Allah’a yönelme), iman ve amel peşi peşine zikrediliyor. Bana öyle geliyor ki
bu âyet, her gün, her saat, her dakika, her saniye Allah’ı farklı bir derinlikte
tanıyan, O’nu vicdanında daha engince duyan, hisseden ve bunun tabiî neticesi
olarak da inabe, iman ve amelini yenileyen insanı anlatmaktadır. Böyle bir
insan, tasavvufî yaklaşımla, “fenâ filmürşit, fenâ firresûl” mertebelerini
yaşamış, “fenâ fillâh”a ulaşmış demektir. Daha önce de çeşitli münasebetlerle
arz etmeye çalıştığım bu üç kavramı birer cümle ile bir kere daha hatırlatmak
istiyorum. “Fenâ filmürşit”, müridin kendi istek ve arzularını aşarak,
mürşidinin arzu ve isteklerinde fâni olup erimesi anlamına gelir. Bu seviyede
mürid, mürşidinin gözlerinin içine her bakışında onun isteklerini anlar ve
hemen onları yerine getirmeye koyulur. “Fenâ firresûl” mü’minin, Allah
Resûlü’nün emir ve isteklerinde fâni olmasıdır ki, bana göre, fenâ filmürşit
makamını hakkıyla temsil eden bir müridin, “fenâ firresûl” kavramı ile
anlatılan hakikatleri yaşaması çok daha kolaydır. Zira birinde mürşit bahis
mevzuu olmasına mukabil, diğerinde Nebiler Sultanı söz konusudur. “Fenâ
fillâh”a gelince, adı üzerinde o, insanın Allah’ın meşieti ve iradesi önünde
bütün bütün eriyip yeniden dirilişe ermesidir. Bundan önceki iki mertebe,
insanı bu son merhaleye hazırlayan birer yoldur; yükselip bu seviyeye gelen
insan, hadisin ifadesiyle gözü, dili, kulağı, eli, ayağı.. hâsılı bütün uzuvlarıyla
Allah’ın meşieti dairesinde hareket ettiğinin şuuruna erer ve öyle de olur.28

Bunu bahsini ettiğimiz âyetle irtibatlandıracak olursak, insan şirk, zina, katl
vb. büyük günahları işlemiş dahi olsa, Rabbisine yöneldiği takdirde, velilik
mertebesine kadar her şeyi yeniden ihraz edebilecek bir konuma yükselebilir.
Âyet, inabe, iman ve salih amel çizgisi ile bizlere bu hedefi göstermekte ve onu
yakalamaya bizleri teşvik etmektedir.

Mârifet Ufku
Varlığın en küçük parçasında bütün bir varlığı hissedebilmek, o varlığın

ifade ettiği mânâyı alıp ondan bir mârifet usâresi elde etmek, yakalanması
gerekli olan bir ufuktur. Bunun için evvelâ insan vicdanında her şeyi mârifete
çevirebilecek mekanizmayı harekete geçirmelidir. Bundan sonra kâinat, ne
kadar geniş, ne kadar derin de olsa o müthiş kesret içinde bile insan, ilâhî



1.

2.

tecellilere muttali olabilir ve bunun üzerine kendi mârifet peteğini
örgüleyebilir; örgüleyebilir ve ister mârifet adına ister Cenâb-ı Hakk’ın esmâ,
sıfat ve zatını görme adına bütün cihanlarda görebileceği hakikatleri bir
damlada görebilir. Bunca ilâhî sanatlarla iç içe olup da bu güzelliklerin
arkasındaki Sâni-i Hakim’i idrak edemeyenler ise, deryada yaşadıkları hâlde
deryayı bilmeyen tâli’sizlerdir.

İnsanın benliği, Cenâb-ı Hakk’ın varlığını aksettiren çok önemli bir menşûr
(prizma)dur. Çünkü hakikat, insanın mahiyetinde kendi azametine uygun vahidî
tecelli ile mün’akis değildir ve bu tecelliler için de aynı tabiri kullanarak onda
da bir “tenezzülât-ı ilâhiye ilâ idraki’l-beşer” meselesi söz konusudur. Bu
açıdan herkes, hakikati büyük ölçüde kendi seviyesine göre soluklar.

İnsanın benliğinde Cenâb-ı Hakk’ın sem u basarı vardır. Hatta “hüve” sırrı
insanda “ene” şeklinde tecelli etmiştir. İnsan, “ene” çeperini tasavvuftaki “fenâ
fillâh” ve “bekâ billâh”la yırtıp atarak, Allah’ta bâki olma hususiyetine
erebilir. Böylece insan, “ben” keşfiyle benlik sırlarını kavramış olur.
Hedeflediği noktaya geldikten sonra da, elindeki kristal kaseyi yere çalarak,
“Seninle ben maksûd damına ulaştım, artık bana lâzım değilsin.” der ve
iliklerine kadar mârifetle dolu olduğu şuuruyla ilâhî varidleri zevkeder durur.
Rabbim böyle bir ufka ulaşmayı hepimize nasip etsin. Amin..

Allah Bes, Gayri Heves..!
Seyr-i ruhanî de diyebileceğimiz seyr u sülûk; sâlikin ilim ve mârifet

kanatlarıyla vuslata ulaşma yoluna denir.
Seyr u sülûkun üç mertebesi vardır:

Seyr ilallah: Bu, Allah’a ulaşma istikametinde yol alma demektir ki, bütün
fenalıkları O’nun için terk etme, bütün iyilikleri, yine O’nun için yapma, bütün
musibetlere O’nun için katlanma, bütün cazibedar güzellikleri O’nun hatırı için
aşma ve zamanın çıldırtıcılığına karşı O’nun hatırına katlanma yolundaki menfi-
müspet amellerin hepsi bu yolun azığı sayılır.

Seyr fillâh: İnsanın her dem Allah’ı duyması, her şeyde O’nu görmesi, her
yerde O’na bakması, her lâhza O’nu düşünmesi ve O’nu söylemesi.. kısaca
hayatının her anını O’nunla olma mülâhazası içinde sürdürmesi demektir ki bu
makama ulaşan kimse, Allah’ta fâni olur ve fenâ fillâh ufkuna ulaşır.



3. Seyr minallah: Yukarıda sayılan mertebelerden geçen hak yolcusunun,
geçtiği zümrüt tepelerin bütün cazibedar güzelliklerini bırakıp, bunları
insanlara anlatmak için yeniden halka dönmesine denir. Buna “Halk içinde
Hak’la beraber olma.” hâli de denilir.

Allahu Teâlâ Kur’ân-ı Kerim’de, اََنلُبُـس ْمُھََّنيِدْھََنل  اَنِیف  اوُدَھاَج  َنيِذَّلاَو 
َنِینـِسْحُمْلا َعََمل  ّللا  َهٰ َِّنإَو   “Biz(im uğrumuz)da cihat edenleri Biz, elbette

(hayır) yollarımıza iletiriz. Muhakkak ki Allah, iyilik edenlerle
beraberdir.”29 buyurarak büyük çoğunluğumuzu yakından ilgilendiren “seyr
fillâh”a işaret etmektedir. Âyette geçen “ َدَھَج ” fiili, bin bir türlü sıkıntı ve
meşakkati göğüsleyerek ve Allah’ın verdiği bütün güç ve kuvveti harcamak
suretiyle O’na ulaşma yolunda mücadele ve mücahede etme demektir. Ayrıca
“ َدَھَج ” fiili, âyet-i kerimede “ اوُدَھاَج ” şeklinde kullanılmıştır. Bu kelime
müşareket (ortaklık) ifade etmektedir ki buradan şöyle bir mânâ da
çıkarılabilir: Allah’ın size verdiği bütün güç ve kuvveti O’na ulaşmak için sarf
etseniz ve bu uğurda bütün sıkıntılara katlansanız hedefe ulaşamayabilirsiniz;
zira o hedefe ancak kolektif bir şuurla ve toplu hareket ederek ulaşabilirsiniz.

“ اَنِیف ”, maiyet-i ilâhiyeye tam mazhariyet olma demektir. Hedefte ve gaye-i
hayalde hep Allah olduğu, insan da bu istikamette bütün gücünü ortaya koyduğu
takdirde neticede bu, cehd olmadan çıkıp cühde dönüşür.. ve artık hak yolcusu
ciddî bir aşk u şevkle:

“Gelse celâlinden cefa, yahut cemâlinden vefâ,
İkisi de câna safâ, kahrın da hoş lütfun da hoş.”

der ve rıza yamaçlarında pervaz eder.
Allah’a giden yollar, mahlûkatın solukları adedincedir.30 اََنلُبُس ْمُھََّنيِدْھََنل 

âdeta bu hakikati ifade etmektedir. “Sübül”, “sebil”in çoğuludur ve “yollar”
demektir. Hedefte Allah olduktan sonra, bu yollardan hangisinden gidilirse
gidilsin O’na ulaşılması muhakkaktır.

Son olarak, “ َنِینـِسْحُمْلا َعََمل  ّللا  َهٰ َِّنإَو  ”le, âyetin fezlekesi de tam olarak
yerine oturmaktadır. Allah (celle celâluhu), ihsan şuuruyla kendisini görüyor
gibi kendisine kulluk edenleri, maiyetine erdirmiştir ve onlarla beraberdir.
Zaten Allah’ın maiyetinde olanların, yollarının başka yöne gitmesi de mümkün
değildir.



Evet, her lâhza O’nunla olmalı, her yerde O duyulmalı ve her sözde O
soluklanmalıdır. Zira, “Allah bes, gayri heves...”

Benlik Girdabı
Benliği nefyetmek ve bunu çokça vurgulamak gerekir. Hiçlik o kadar sık, o

kadar aklî ve mantıkî vurgulanmalıdır ki insan, başarı ve muvaffakiyet
şahikalarında ve zafer sarhoşluğu içinde dolaştığı anlarda bile, “Ben yaptım,
ben ettim, ben başardım...” gibi şirk kokan şeytanî mırıltılarla ilâhî inayetlere
sahip çıkmasın. Evet, insanın tabiatı, pörsümeye müsaittir ve onun içine bazı
muvaffakiyetler karşısında fahir esintileri gelebilir. Bu sebeple insanın aczini,
fakrını ve sıfır olduğunu hatırlatacak türden ikazlara muhatap olması çok
önemlidir.

Allah’ın ihsan ettiği bazı başarılardan mütekellim vahde sigasıyla bahsetmek
ve onları gerçekten kendimize ait zannetmek affedilmez bir hatadır. Gerçi bu tür
ifadeleri mecaza hamletmek de mümkündür ama yine de yer yer işin aslını
vurgulamak gerekir. En azından insan, içinde sürekli o duygu ve düşünceyi bir
saat gibi kurulu tutması icap eder. Öyle ki, o olumsuz esintinin kavurucu havası
hissedildiğinde, “Ne kadar vicdanım bozulmuş ki, bu tür vehimler bana
geliyor.” diyerek kendi içinde bir tepki mekanizması oluşturmalıdır.

Zerreden Kâinata ve Allah’a
Tek bir şuada güneşi, damlada deryayı, cümlede kitapları, zerrede bütün

kâinatı ve tabiî bunların verasında Hz. Hakikat’i görebilme, kadimden beri
birçok İslâm mütefekkirinin beyan buyurduğu gibi, mârifet ufkuna ulaşabilme
adına önemli bir hamledir. Evet, fıtratın gayesi, hilkatin neticesi Allah’a
inanmak, mârifetullah ufkunda her gün biraz daha derinleşmek, zevk-i ruhaniye
ermek, Yunus’un diliyle “ballar balını” bulmak demektir. Ben öyle inanıyorum
ki, insan önce bu hakikatler hakikatini, hem de aksine ihtimal vermeyecek
ölçüde kendi nefsine kabullendirebilirse, ardından bakış açısını ayarlayarak
şuada güneşi, damlada deryayı, cümlede kitapları, zerrede bütün kâinatı
görebilir. Evet, böyle biri, rahatlıkla kesretten sıyrılarak vahdete erebilir. Zira
böyle bir insan, kâinata hangi yandan bakarsa baksın, bir yolunu bulur ve kendi
mârifet peteğine ballar akıtabilir ve böyle biri, kudretin eşyaya –büyük olsun,



küçük olsun– taallukunda, esmâ, sıfat ve zât dairelerini mülâhazaya alarak,
önce mârifetullah, sonra muhabbetullah ve en sonra da zevk-i ruhanî ummanına
erebilir.

Bediüzzaman Hazretleri de Risalelerinde sık sık bu hususu vurgular. O,
bazen pirenin göz bebeği ile güneş, bazen zerre ile gergedan arasında
münasebetler kurarak, Allah’ın Sanî, Halık ve Musavvir isimlerinin
tecellilerine dikkat çeker.. çeker ve bu yolla ülfet ve ünsiyet perdelerini
paramparça ederek, bizleri, perdesiz, hâilsiz hakikatlerle yüz yüze getirir.31 Bu
anlayıştan hareketle, bir misal de ben vermek isterim: İnsan ihtiva ettiği pek
çok latîfe ile Allah’ın varlık ve birliğini ilan eden çok önemli bir menşurdur.
Kaldı ki, Allah’ın insanda tecelli eden isim ve sıfatları da O’nun kendi
azametine uygun bir şekilde değildir. Öyle olsaydı, insanın varlığı da düşünce
sınırlarını aşardı. Bu açıdan, o tecellilerde bile bir ilâhî tenezzülden bahsetmek
mümkündür. İşte, bu zâviyedendir ki, vicdanında varlığının gayesine uyanmış,
ona ulaşmak için yol arayan insanlar, kendi mahiyetlerine bakarak her zaman
Allah’a ulaşabilirler. Yalnız bu, herkes için aynı seviye ve derecede
olmayabilir.

Bir misalle, bu hususu biraz daha açalım; meselâ, konuşma, görme, duyma,
tatma vb. melekelerin insanda farklı bir yanı vardır ki, insan onunla her şeyin
üstündedir. Gerçi Aristo, insana “hayvan-ı nâtık/konuşan canlı” demiştir.
Bunun doğruluğu veya yanlışlığı tartışılabilir. Ancak şurası bir gerçek ki,
nutk/konuşma, düşünmeyi de tazammun eder. Düşünmeyen bir varlığın
konuşması tahayyül edilemez. O açıdan daha sonra gelen mantıkçılar, insana
konuşan değil de, “tefekkür eden canlı” demişlerdir. Şimdi bunlar bir tarafa,
konuşma, insanı insan yapan, kültür ve medeniyetlerin devamını sağlayan,
dolayısıyla da atalarımızdan devraldığımız, şu kurulu düzenin temelini
oluşturan unsurlardan biri, belki de en önemlisidir. Zira insan dünden bugüne
inançlarını, duygularını, düşüncelerini hep konuşarak beyan ve ifade etmiştir.
Eline kalemi alıp, o beyanları yazıya dökmeseydi bugün bize ne kalırdı ki!
Zaten ْأَرِْقا  “Oku!”32 emri ile َناَسْنِْإلا ََقلَخ  * َناََیبْلا ُهَمَّلَع   “İnsanı yarattı,
ona beyanı öğretti.”33 âyetleri de gayet sarih bir şekilde bu hakikati ortaya
koymaktadırlar.

İşte yukarıda ifade etmeye çalıştığımız gibi, insan, sadece sahip olduğu



konuşma melekesinin, insanlık tarihi boyunca ortaya koyduğu zengin mirasa
bakarak, Allah’a vasıl olabilir. Yeter ki, vicdanında bu işe uyanmış olsun.

Dünya-Ukbâ Muvazenesi
Dünya, ahiretin tarlası hükmündedir34 ve ahireti kazanma adına insana

bahşedilmiş yegâne fırsattır. Bundan dolayıdır ki, dünya ile ahiret arasında sıkı
bir irtibat vardır. Allahu Teâlâ Kur’ân-ı Kerim’de, “Allah’ın sana verdiği
şeylerde ahiret yurdunu gözet. Dünyadan da nasibini unutma; Allah sana
nasıl iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et, yeryüzünde bozgunculuk isteme,
çünkü Allah bozguncuları sevmez!’’ 35 buyurarak, dünya ve ukbâ hayatımız
adına bize önemli ölçüler vermektedir. Âyette Allah’ın lütfetmiş olduğu
nimetlerin, ahireti kazanma yolunda kullanılması ve bunun yanında, “Dünyadan
da nasibini unutma.” ifadesiyle, dünyanın kesben terk edilmemesi üzerinde
durularak insanlara, dünyada aziz ve şerefli olarak yaşama imkânlarını
araştırmaları gerektiği mesajı verilmektedir.

Bir Menkıbe
İbrahim Havvas Hazretleri, gönül dünyamızı aydınlatan altın silsilenin

önemli bir halkasıdır.
Burada müsaadenizle kendisine ait bir menkıbeyi nakletmek istiyorum:
Hazret, bir sene hacca gitmek niyetiyle yola çıkar. Yol boyunca kulağına

“İbrahim Havvas!” diye gaipten bir kadın sesi gelir ve gayri ihtiyarî olarak
Mekke tarafına değil de İstanbul’a doğru gider. Şehre girer ve orada kapısının
önünde insanların toplandığı yüksek bir köşk görür. Daha sonra oradakilerden
Rum kayserinin kızının delirmiş olduğunu ve çaresi için doktorlarını topladığını
öğrenir.

Aslında, kayserin kızı bir vesileyle Barnaba İncili’ni okumuş ve orada
Efendimiz’le alâkalı hakikatleri öğrenerek ihtida etmiş; Papazlar ise, “Ruhuna
şeytan girdi ve delirdi.” gibi düşüncelerle onun yakılmasına karar vermişlerdir.

İbrahim Havvas Hazretleri, “Ben prensesi tedavi edebilirim.” diyerek onun
yanına yaklaşır ve daha sonra aralarında şöyle bir konuşma geçer:

– Ey İbrahim Havvas! Hoş geldiniz.
– (İbrahim Havvas Hazretleri, hayret dolu ifadelerle) Beni nereden



tanıyorsunuz?
– Canımı, canana teslim etmek istedim ve Hak Teâlâ’dan sevdiği bir kulunu

yanımda bulundurmasını niyaz ettim. “Üzülme, yarın İbrahim Havvas dostum
sana gönderilir.” buyruldu.

– Hastalığınız nedir?
– Gerçeği buldum ve ihtida ettim. Bu sebeple hâlime delilik, bana da deli

dediler.
– Bizim diyara gelmek ister misiniz?
– Sizin diyar neresidir?
– Mekke, Medine ve Kâbe gibi mukaddes beldeler...
– Sağ tarafına bak!
Sağ tarafına bakan İbrahim Havvas Hazretleri, bir düzlükte Mekke, Medine

ve Beytü’l-Makdis’i karşısında görür. Az sonra prenses, “Vakit yaklaştı, istek
ve arzu haddi aştı.” deyip, kelime-i şehadet getirerek ruhunu Rahman’a teslim
eder.

Kayser’in kızı, bütün debdebe ve ihtişamın yaşandığı bir saray ikliminde
yetişmiştir. Onun bunları elinin tersiyle itip terk etmesi, kanatlanıp uçmasına
yetmiştir.

İnsan-Kâinat Denklemi
İnsan, mahiyet itibarıyla kâinatın fihristi hükmündedir. Çok defa biz, kâinatın

bütününü göremiyor ve Rabbimiz hakkında bütün esmasını câmî şekilde
malumat sahibi olamıyoruz. Böyle büyük bir kitabı okumaya muktedir olamayan
birisi için, tafsilli bir kitap hakkında malumat verebilecek bir fihrist
hazırlanmışsa; isteyen bundan kitabın muhtevasını çıkarabilir. Hele bu kitabı
yazan, içindeki mevzuları çok güzel bir şekilde ortaya koymuşsa; evet işte o
zaman orada küçük cümlelerden dahi kitabın içinde neler olduğunu çok
rahatlıkla anlayabiliriz.

Bir de, o hakikatlere tam mâkes olabilecek kafa ve kalb izdivacı
gerçekleşebilse, o zaman kâinatın özü ve hulâsası, hedef ve gayesi açık bir
şekilde insan fihristinde okunabilir...

Hep Canlı Kalma



Bir insanın, İslâmî aşk ve heyecanını devam ettirebilmesi için sürekli
aksiyon içinde olması gerekir. Bu da bu uğurda devamlı plânlar, programlar
geliştirerek, sık sık beynini, kalbini, ruhunu yoklamakla mümkündür. Dahası,
öğrendiği hakikatleri başkalarına aktarmak için mutlaka hep bir muhatap
peşinde olmalıdır.

Anlayıp ruhuna mal ettiği düşünceleri, cismaniyeti adına aldığı gıdalarla
bedenin şekillenmesi gibi, onun ruhunu şekillendirmesi de böyle bir hamle ve
aksiyona bağlıdır. Evet en güzel neticeler, sürekli aksiyonla elde edilir. Meselâ
bir uluhiyet inancı ya da mârifet hakikati ki, bunlar nazari şeylerdir; bunu ancak
başkalarına götürdüğümüz, o konuda gönlümüzün ilhamlarını başkalarına
fısıldadığımız ölçüde tam anlayabiliriz.. daha doğrusu tam duyabiliriz.

Bu, bizim dinî ve ruhî hayatımız adına canlılığımıza vesile olmanın yanında,
Cenâb-ı Allah’ın teyidine de önemli bir sebeptir. Yani Allah (celle celâluhu)
ancak, kendisini bu işe adamış, yani dine hizmeti hayatının gayesi hâline
getirmiş kimseleri destekler. Siz O’nun dinini desteklediğiniz sürece, O’nun
desteğini garanti etmiş sayılırsınız.

Bu sebepten herkesin hem kendi canlılığı, hem de iman ve Kur’ân’a hizmet
adına mutlaka bir plânı, hedefi ve ideali olmalıdır; olmalı ve kendi konumuna
göre üslubunu çok iyi ayarlayarak muhtaç sinelere mutlaka ruhunun ilhamlarını
boşaltma yollarını araştırmalıdır.

Yoksa insan hiç farkına varmadan, duygular dumura uğrar ve gün gelir söner
gider. Bu ise mânen ölüm demektir. İş yapmayan insanlar, kaydıklarının da
farkına varmadan kayar giderler. Sonra da ihtimal en önemli işleri önemsiz
görür ve daha önceki yol arkadaşlarını hafife almaya başlarlar. Sukûtu
kendilerinde arayacaklarına, ya başkalarının suûdunu sukût görür veya –el-
iyazebillâh– öyle olmasını arzu ederler.

Kâbe’nin Tavaf Ettiği İnsanlar
İnsanlar Kâbe’yi tavaf ettikleri gibi Kâbe’nin tavaf ettiği insanlar da vardır.

Ben ilk defa fıkıh hocamızdan dinlemiştim. Hoca, bir ders esnasında şöyle
demişti: “Kâbe’ye teveccühe niyet ederken zâtına niyet etmeyiniz; çünkü bazen
hakikat-ı Kâbe, yeryüzünde Allah’ın matmah-ı nazarı müstesna kimseleri tavaf
etmek için orada olmayabilir. Onun için siz her zaman Kâbe cihetine niyet



ediniz.” Kur’ân’ın iş’ârı da zaten o istikamettedir ki, bir âyet-i kerimede:
“Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir.”36 buyrulur.

Kâbe’ye yönelmenin, Kâbe’yi tavaf etmenin ya da Kâbe tarafından tavaf
edilmenin hakikati ne olursa olsun, ibadet-varlık-Kâbe aynı çizgide, o en yüce
hakikate ulaşmak için yanıltmayan birer vasıta olduklarında şüphe yok. Siz
isterseniz ibadet ve Kâbe’ye, kendi gönül gözünüzden başlayarak, göz-gez-
arpacık nazarıyla da bakabilirsiniz.

Kâbe’de varlığın sırrı, insanda kâinatların mânâsı, kalbde de ulûhiyetin
esrârı gizli olduğuna göre bu çizgide tarassut en büyük hakikati duymanın en
kestirme yolu olsa gerek.

İki Kudsî Mekân: Kâbe ve Ravza
Kâbe; mü’minlerin kalbinin müşterek attığı bir mihrap ve “İnsanlar için

vaz’edilen ilk ev...”37 takdîr ve tebcîliyle yüceltilmiş ilk mâbettir. Temeli,
yeryüzünde henüz, harcın, taşın, tuğlanın bilinmediği bir dönemde, gökler ötesi
âlemlerde plânlandı ve durulardan duru bir Nebinin eliyle gerçekleştirildi.
Oturduğu zeminin o işe tahsisi, Âdem nebinin yeryüzünü teşrifinden yıllar ve
yıllar önce kararlaştırılmıştı. Öyle ki, bir gün melekler Hazreti Âdem’le
karşılaştıklarında “Sen, var edilmeden evvel bizler defaatle Kâbe’yi tavaf
ettik.” diyeceklerdir. Tufandan sonra “Hatırla o zamanı ki, İbrahim ve İsmail
(aleyhisselâm) Kâbe’nin temellerini yükseltti ve şöyle dediler: “Ey Rabbimiz,
bizden bu hayırlı işi kabul buyur!”38 ilâhî beyanıyla, peygamberler babası
Hazreti İbrahim ve onun oğlu İsmail (aleyhisselâm) dümdüz olmuş Kâbe arsası
üzerinde onu yeniden inşâ ettiler.

Arzın merkezinden “Sidretü’l-Müntehâ”ya kadar ins, cin ve meleğin her
zaman çevresinde dönüp durduğu bir amud-i nuranî’nin (nurdan sütun)
yeryüzünde mücessem bir kesiti sayılan Kâbe, her lâhza görünür görünmez
milyarlarca temiz ruhun, harîmine can atıp vuslat aradığı, öyle eşi-menendi
olmayan bir binadır ki, kıymeti semalara eşittir dense sezâdır.. zaten o gökte ve
yerde Allah’ın evi mânâsına “Beytullah” olarak yâd edilmektedir.

Kâbe; bulunduğu noktaya o kadar uygundur ki, ona dikkatlice bakan herkes,
bulunduğu yerle, onun ruh ve mânâsı arasındaki sımsıkı râbıtayı hemen
sezebilir. Sanki o, hariçten getirilmiş rastgele malzeme ile değil de yerden



fışkırıp çıkmış veya gökte melekler tarafından inşa edilip bilâhare yeryüzüne
indirilmiş gibidir. O, yanı başındaki, yanmış kavrulmuş, büyük-küçük, dağ-tepe
ve taş yığınları arasında, bir zikir halkasındaki serzâkire benzer. Çevresindeki
her şey onun iniltileriyle inler, onunla yukarılara el kaldırır ve sonra da sessiz
sessiz onu dinlemeye koyulur.

Ravza ise bize dünyada bulunmanın ruhunu duyuran biricik binâdır. Bu
mübârek binâ ile münasebet ve kalbî alâkalarımız, bizde öyle kudsî heyecanlar
hâsıl eder ki; onu düşünüp, onun hakkında bir şeyler söylerken, sanki iffetiyle
tanıdığımız bir nâmus âbidesini anlatıyor gibi yanlışın en küçüğüne dahi
düşmeyelim diye korkar ve tir tir titreriz. Onun aydınlık semtine dehâlet eden
her ruh, vicdanının derinliklerinde, Nâbi’nin:

“Sakın terk-i edepten kûy-i mahbûb-i Hüdâdır bu
Nazargâh-ı ilâhîdir makâm-ı Mustafâ’dır bu.”

na’tının yankılandığını duyar ve irkilir.
Mekke, beşer tarihi boyunca bir kısım kısa aralıkların istisnasıyla, hep

insanlığın mihrabı olmuştur. Mekke’nin bu hususiyeti Kâbe’den ötürüdür ve bu
yönüyle de Kâbe mihraplar mihrabıdır. Bu muhteşem mihrabın bir de minberi
vardır ki –Sahibine vücudumuzun zerrâtı adedince salât ü selâm olsun– o da
Cennet bahçelerinden daha temiz olan Ravza-i Tâhire’dir.

Evet Kâbe, yeryüzünde en mübarek yerdir. Her ne kadar kesin bir malumat
olmasa da Ravzâ, Kâbe’nin mayasıyla yoğrulmuş olabilir. Ben şahsen Kitap ve
Sünnette böyle bir değerlendirme görmedim, ancak bir ehl-i tahkikten,
Ravzâ’nın, hususiyle sadece Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
medfeninin yeryüzünde her yerden daha kıymetli olabileceğini işitmiştim. Ne
var ki Cenâb-ı Hakk’ın: “Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı
olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke’deki (Kâbe)dir.”39

buyurduğu Kâbe, yeryüzünde en mübarek bir buk’adır. O mübarek yerin
bereketindendir ki, oradan pek çok peygamber zuhur etmiştir. Hatta denilebilir
ki, peygamberler, dünyanın değişik yerlerinde bulunsalar da hemen hemen
hepsinin mebde ve menşeleri Kâbe’dir. Bu açıdan orası enbiyâ-i izâm için
âdeta bir konak mesabesindedir.

Esasen Kâbe hakkında daha başka hususlar da söylenilebilir. Fakat
okuyucuların zihinlerinin tecsim ve teşbihe girmeleri endişesinden dolayı bu



konuda aklıma gelen hususları ifade etmekten çekiniyor ve bu kadarlıkla iktifa
ediyorum.
1 Zâriyât sûresi, 51/56

2 Bakara sûresi, 2/21.

3 Bkz.: Müslim, birr 144; Ebû Dâvûd, libâs 25.

4 Buhârî, zekât 9, 10, menâkıb 25, edeb 34; Müslim, zekât 66-67.

5 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/178; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 5/326.

6 Bkz.: Müslim, tevbe 155; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/507.

7 Tirmizî, îmân 17; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/213.

8 İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz 1/226. Bu mânâdaki hadis için bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned
1/307; Abd İbn Humeyd, el-Müsned s.214.

9 Bediüzzaman, Mektubat s.508 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım).

10 Tirmizî, zühd 53; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/229, 239, 328.

11 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/231; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 4/171.

12 Bediüzzaman, Sözler s.584 (Otuzuncu Söz, Birinci Maksad).

13 Bkz.: Müslim, salât 215; Ebû Dâvûd, salât 148; Nesâî, mevâkît 35, tatbîk  78.

14 Aliyyülkârî, el-Masnû’ s.150; el-Esrâru’l-merfûa s.295; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/214.

15 Buhârî, ahkâm 21, bed’ü’l-halk  11, i’tikâf 11, 12; Ebû Dâvûd, sünnet 17, 81.

16 İbn Mâce, sıyâm 21; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/373.

17 Mü’minûn sûresi, 23/1-2.

18 İbn Mâce, zühd 15; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/412.

19 Ebû Dâvûd, edeb 78; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/364, 371.

20 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/3; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 3/220.

21 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 1/3.

22 Bakara sûresi, 2/216.

23 Bediüzzaman, Mektubat s.301 (Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas, Dördüncü Vecih).

24 Buhârî, cenâiz 32; Müslim, cenâiz 14,15.

25 Bakara sûresi, 2/156.

26 Müslim, zühd 64.

27 Furkan sûresi, 25/68-70.

28 Buhârî, rikak  38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.

29 Ankebût sûresi, 29/69.

30 Bkz.: İbn Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye 3/549; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 1/396, 6/165, 14/160.

31 Bediüzzaman, Mesnevi-i Nuriye s.230 (Nokta İkinci Burhan); Şualar s.7 (İkinci Şua, Birinci Makam,
İkinci Meyve).

32 Alak sûresi, 96/1.

33 Rahman sûresi, 55/3-4.



34 Bkz.: el-Gazâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/19; es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene s.497.

35 Kasas sûresi, 28/77

36 Bakara sûresi, 2/144.

37 Âl-i İmrân sûresi, 3/96.

38 Bakara sûresi, 2/127.

39 Âl-i İmrân sûresi, 3/96.



Üçüncü Bölüm 
İMAN ESASLARI 

ETRAFINDA
Güneş’e Dair

Soru: Pek çok hakikati anlatmakta temsil unsuru olarak kullanılan
güneşin ahiretteki fonksiyon ve vazifeleri neler olacaktır?
Güneş, Cenâb-ı Hakk’ın “Nuru’n-Nur”, “Münevviru’n-Nur”, “Musavviru’n-

Nur”, “Hâliku’n-Nur”, “Mukaddiru’n-Nur”, “Müdebbiru’n-Nur”... gibi
isimlerinin madde âlemindeki bir cilvesidir. Aslında, bütün varlığın özü esası
da yine nurdur. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde
“Allah’ın ilk yarattığı şey (yani yokluğun bağrına atılan ilk varlık tohumu),
benim nurumdur.”1 buyurarak bir müteşabih hakikati dikkatlerimize takdim
buyurur. Nur mahlûktur. Bu açıdan nurdan yaratılmış bir varlık olan güneş de
bir mahluktur ve onun yaratılışı Efendimiz’in plan ve programından çok sonra
olmuştur. Evet, Nur isminin bir tecellisi olarak, Cenâb-ı Hakk’ın bütün
mahlukat içinde yarattığı ilk varlık, hakikat-ı Ahmediye’dir. Bu, Efendimiz’in
cismî değil berzahî ve ilm-i İlâhîdeki vücududur ki, bu kabil vücutlara “âyân-ı
sâbite” denilmektedir. Dolayısıyla ilk zuhur ve ilk tecelli, hakikat-i
Ahmediye’dir.

İnsanlar ahirette, güneşin nuru ile değil Cenâb-ı Hakk’ın nurunun gölgesinin
gölgesi bir ziya ile aydınlanacaklardır. Nitekim bir hadis-i şerifte, ahirette
Cenâb-ı Hakk’ın gölgesinden başka gölgenin olmadığı ifade edilmektedir.2

Evet, orada ziya da gölge de O’na aittir. “Cenâb-ı Hakk’ın gölgesi” sözcüğüyle
anlatılan gerçeği, yakıcı şeylere karşı nurunun ayrı bir televvünü ve ayrı bir
buudu şeklinde izah etmek mümkündür.

Değer itibarıyla ne güneşin, ne de başka bir yıldızın insanın sahip olduğu
değere ulaşması mümkün değildir. Zira hilkat-i âlemden maksat insandır.
Avâlim onda pinhandır, cihanlar onda matvîdir. Üstad Bediüzzaman, bir şairin
“Güneş mahbûbumun hüsnünü görüp utanıyor, görmemek için, bulut perdesini
başına çekiyor.” sözüne karşı ciddî bir tepki gösterir ve: “Ey âşık efendi! Ne
haddin var, sekiz ism-i âzamın bir sahife-i nuranisi olan güneşi böyle



utandırıyorsun?”3 diyerek şaire serzenişini ifade eder. Evet güneş de diğer
mahlukat gibi kendi değerleri içinde kabul edilmelidir. Bütün varlık insana
nispeten çok küçük kalmaktadır. Bu açıdan güneşin ahiretteki fonksiyon ve
vazifeleri o kadar da önemli değil. Vakıa bazı hadislerde güneşin mahşerde
insanlara yaklaşacağı ifade edilmektedir.4 Kanaat-i âcizânemce orası Cennet’in
berisinde olduğu için oradaki güneş de berzahî bir keyfiyette olacaktır.

Evet, ahiretin kendine mahsus kıstasları vardır. Dolayısıyla güneş de
dünyanın değil ahiretin kıstasları içerisinde ele alınıp mütalaa edilmelidir.

Hz. Ömer’in (radıyallâhu anh) 
Bid’atlere Karşı Tavrı

Hz. Ömer (radıyallâhu anh), Hudeybiye anlaşması esnasında altında
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) biat edilen Rıdvan ağacını, daha
sonraları bazı kimseler tarafından saygı ve hürmet gösterildiği için
kestirmiştir.5 Vâkıa Allah Resûlü’nün her hatırasına sahip çıkmak ve onlara
saygı duymak güzel bir duygudur. Hatta O’nun gül kokulu mübarek ayaklarının
bastığı tozu-toprağı, bir Kuddûsî edasıyla: “Ol Medine izi-tozu bu Kuddûsî
yüzüne tûtiyâdır.” deyip koklamak isteriz. Başlangıçta hâlis duygu ve
düşüncelerden kaynaklandığı hâlde, daha sonraları suistimal edilebilen bu türlü
hareketlerin, zamanla ibadete dönüşmesi endişesine karşı önceden tedbir almak
lâzımdır ki Hz. Ömer de bunu yapmıştır. Evet Hz. Ömer’in, altında Allah
Resûlü’ne biat edilen ağacı bu türlü endişelerden dolayı kestirmiş olması engin
bir basiret ve firaset ifadesidir.

Ama, ne acıdır ki bizler, hiçbir zaman bu dengeyi tam koruyamamışızdır. Ya,
şöyle böyle büyüklerle alâkalı eserleri, yerleri takdis eder şekilde ifratlara
sapmış ya da sözde tevhîd adına veya bidatlere karşı tavır alma mülâhazasıyla
tefritlere saparak; tarihi tahrip etmiş, evliyâ, asfiyâ ve enbiyâyı hafife
almışızdır.

Bu konuda orta yol, Allah indindeki kıymetli yerler ve büyükler mutlaka
tazim edilip büyük kabul edilmeli, ama büyüklüklerine esas teşkil eden nispeti
görmezlikten gelerek bizzat bir takdis ve tazime de gidilmemelidir.

“Kirâmen Kâtibîn”



Kur’ân, insanların yaptığı her işi yazan ve kaydedenlerin “ َنِیِبتاَك اًماَرِك   –
Kerim ve değerli yazıcılar”6 olduğunu söyler. Ardından “Yapmakta
olduklarınızı bilirler.”7 diyerek, o meleklerin başka bir vasfına dikkatlerimizi
çeker. İster genel mânâda melekler, isterse, özel anlamda “Kirâmen Kâtibîn”
Allah’ın emri istikametinde iş yapan, mahiyetleri her zaman kötülük ve isyana
kapalı olan varlıklardır. Kirâmen Kâtibîn ٍلْوَق ْنِم  ُظِفَْلي  اَم   “Onun ağzından
bir söz çıkmaz ki...”8 âyetinde ifade edilen lâfızları –ki bu ağızdan çıkan ve
atılan lâf demektir– yazmaktadır. Kur’ân’ın bu hakikati beyanda kullandığı
kelime çok önemlidir. Buna göre lâfız yani ağızdan çıkan söz yazılmakta ama;
dilek, istek, arzu, niyet veya başka bir tabirle düşünce plânında kalan şey
yazılmamaktadır. Bizim mefhum-u muhalefet kaidesine tâbi olarak çıkardığımız
bu mânâya Allah Resûlü bir istisna getirir ve düşünce plânında kalıp, amel
safhasına intikal etmeyen müspet ve iyi şeylere de sevap verileceğini söyler.9

Bu ise, Cenâb-ı Hakk’ın bizlere olan lütûf ve ihsanından başka bir şey değildir.
İnsanın iş ve hareketlerinin kayda geçmesi, kulun ahirette, Allah önünde

herhangi bir hüccet veya mazeretinin kalmaması hikmetine binaendir. Yoksa
Cenâb-ı Hak, kader plânında tespit buyurduğu şeylerin olacağını/olduğunu
elbette bilmektedir. Fakat “Levh-i Mahfuz” ile “Levh-i Mahv u İsbat”
mutabakatının sağlanması bu kitabet işine bağlıdır. Kulun mükâfat veya
mücazata istihkakı da, ancak bu suretle tescil ve tespit edilmektedir. Bu açıdan
Allah, “Allâmu’l-Guyûb” olmasına rağmen, yine de “Kirâmen Kâtibîn”e vazife
gördürmektedir. Zira ortada bir şehadet veya işhad meselesi, yani hiç kimsenin
itirazına medar olmayacak biçimde bir tespit söz konusudur.

Söz buraya gelmişken bir başka hususa da dikkatinizi çekmek isterim. Kur’ân
ِديِرَوــْلا ِلــْبَح  ْنـِم  ِهـَْیِلإ  ُبَرَْقأ  ُنَْـحنَو   “Biz ona şah damarından daha

yakınız.”10 buyurur. Müfessirler insana şah damarından daha yakın olan
varlığın veya varlıkların kim/kimler olduğu hususunda farklı mütalaalarda
bulunmuşlardır. Bazıları bunun Zât-ı Ulûhiyet olduğunu söylerken, bazıları
“Kirâmen Kâtibîn”dir demişlerdir. Bu ikinci görüşü esas alacak olursak
melekler, cismanî ve bedenî bir varlığa sahip bulunmayıp aksine nuranî ve latîf
varlıklar olduklarından, bizim maddî, mânevî değişik menfezlerimizden içeri
girip, hissiyatımız dahil her şeyimize nigahban olabilirler. Aynı şeyi “Hafaza
melekleri” için de söylemek mümkündür. Ne var ki bütün bunlara rağmen onlar



sadece bizim söz, fiil ve davranışlarımızı yazmaktadırlar. Bu aynı zamanda
Allah ile melekleri arasında var olan bir münasebeti de göstermektedir.

Burada ayrı bir nükteye daha işaret etmek istiyorum; Allah’ın melekleri
O’nun tesmiyesi içinde “Kerim”se, Allah “Ekramü’l-ekramîn”dir. Belki ism-i
tafdil sigası ile söylenen bu ifade bile azdır; zira burada, başkalarına da zat-ı
ulûhiyete yaraşır nispette bir kerem izafesi bahis mevzuudur. Hâlbuki bu bir
mânâda doğru değildir. Bu açıdan şöyle denilmesi daha uygun olur; Kerim olan
sadece Allah’tır. Başkalarının kerim oluşu bütünüyle izafidir ve Allah’ın kerim
sıfatının gölgesinin, gölgesinin, gölgesinin... gölgesinden ibarettir.

Efendimiz Miraca 
Cismaniyeti ile Çıkmıştır

Miraç, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek cismaniyeti ile
yaptığı ve netice itibarıyla mucize olan kutlu bir seyahattir. Bu kutlu seyahat,
O’nun için de bizim için de her zaman bir iftihar vesilesidir.

Daha önce, Rahmet Peygamberi’nin yolculuğu ölçüsünde ve seviyesinde, hiç
kimseye böyle bir yolculuk müyesser olmamıştır. Evrensel bir nübüvvetle
gönderilen Nebiler Serveri, bütün enbiyâ-i izâmın cihetü’l-vahdetini câmi
olması itibarıyla bu kutlu seyahatinde farklı farklı sema tabakalarında bulunan
enbiyanın hemen hepsinin bulunduğu makamdan geçerek onlarla görüşmesi vb.
karakteristik bir çizgi takip etmesi yönüyle, böyle bir seyahat, hem ilktir hem de
son. Böyle olduğu içindir ki Hz. Cebrail, ayrı ayrı her sema kapısını çaldığında
vazifeli melek, O’ndan evvel kimseye açmamakla emrolunduğunu söylemiş ve
“Bu kapılar şimdiye kadar hiç kimseye açılmadı.”11 demiştir.

Burada bahis mevzuu edilen “gök kapısı”, “açılma” ve “yol verme” gibi
ifadeler, elbette ki bizim anladığımızdan farklı şeylerdir. Dolayısıyla
Cebrail’in (aleyhisselâm) gök kapılarını Efendimiz’e açmasını yukarıya doğru
yükselirken karşılarına çıkan bazı kapıların açılması şeklinde anlamak avamca
bir yaklaşımdır.

Evet, Hâtemü’l-enbiya olan Efendimiz’den önce, hiç kimseye açılmayan
kapılar, ilk defa O’na açılmıştır. Buradan hareketle, o kapıların Nebiler
Serveri’nden sonra da bazılarına açılabileceği söylenilebilir. Ne var ki burada
akla, “Acaba ümmet-i Muhammed diğer peygamberlerden daha mı faziletli ki,



kapılar kimseye açılmadığı hâlde onlara açılıyor?” şeklinde bir soru gelebilir.
Hemen şunu belirtmeliyim ki, peygamberin fazilet, üstünlük ve hususiyeti onun
peygamberliğine mahsustur ve herkes kendi miracı ile diğerlerinden farklıdır;
yani her peygamber; hissi, duyusu, anlayışı ve şuuru ile mazhar olduğu
mertebenin eridir. Onun arkasındakiler ise, bu yolculuğu velâyet kanatları ile
gerçekleştirirler. Önemli olan, bu kutlu seyahati Hak’la münasebet içinde ve
halkla beraber bulunma esprisi içinde gerçekleştirmektir. İşte bu yönüyle,
zatında diğer insanlar enbiya-i izama müsavi olmadıkları gibi onların
yolculukları da peygamberlerin yolculuklarına müsavi olamaz. Ne var ki İmam
Gazzâlî, Muhyiddin İbn Arabî, İmam Rabbânî ve Üstad Bediüzzaman gibi bazı
yüce ruh ve selim fıtratların, Efendimiz’in açtığı kapıdan, O’nun arkasında
yürüyerek hakikat-ı Ahmediyenin zılline ve cüz’iyetine ulaşmaları mümkün
olur.

Takva Anlayışı
Âyât-ı tekvîniyenin prensiplerine riayet etmenin mükâfatı, büyük ölçüde

dünyada ve belli ölçüde de ahirette verilecektir. Fakat şeriat-ı fıtriyenin
prensiplerini ihmal etmek, netice itibarıyla yeryüzünde Müslümanların
muvazenedeki yerlerine tesir ediyorsa, ahirette de bunun cezası söz konusu
olabilir. Bu sebeple bu iki küllî hakikati doğru anlamak ve tahlil etmek gerekir.
Aslında bu iki küllî hakikatin özü “takva” kavramında gizlidir.

Takva; ıstılahî mânâda Allah’ın emirlerini tutup, yasaklarından kaçınmak
suretiyle O’nun azabından korunma ve rahmetine kavuşma cehdi şeklinde tarif
edilmiştir. Her kavramın olduğu gibi elbette ki takvanın da mertebeleri var..
farzları harfiyen yerine getirip, haramlardan kaçınma onun ilk basamağı;
şüpheli şeylerden tevakki edip, haramın semtine bile sokulmama gayreti içinde
yaşama ise ikinci basamağıdır. Bunlardan birincisine takva kapısını tıklatma,
ikincisine de takva kapısından içeriye girme diyebiliriz. Ardından bir kısım
mübahları “şüphelidir” mülâhazasıyla terk etmek gelir ki, buna da “azami
takva” adını verebiliriz.

Şeriat-ı fıtriyeye taalluk eden yönü itibarıyla takva; Müslümanların, Allah’ın
kâinata koymuş olduğu kanunlarını Kur’ân gibi okuyup anlamak ve onları hayata
taşımaktan ibarettir. Bu çerçevede Müslümana düşen görev fiziğin, kimyanın,
tıbbın, astro-fiziğin, matematiğin kanunlarını hayata geçirmektir. Bunu



gerçekleştiremeyen insanlar –isterse Müslüman olsun– cezalarını dünyada
çekeceklerdir. Bu yönüyle Hz. Sahip Kıran’ın ifadesiyle, şeriat-ı fıtriyenin
prensiplerini ihmal edenler de ceza çekeceklerdir. Biz bu cezayı bir ölçüde
sekiz asırdan beri, bir ölçüde beş asırdan beri hem de korkunç bir şekilde
çekiyoruz. Çünkü Müslümanlar kâinattan habersiz yaşadıklarından dolayı,
dünya muvazenesindeki yerlerini kaybetmiş ve haklarında herkese şunu
söyletmişlerdir: “Eğer Müslümanlık onu temsil edenlerin şu hâliyle bize
kendisini anlatıyorsa, ne o Kur’ân’da, ne Sünnet’te ne de Müslümanlıkta hayır
yok demektir.”

Evet, Müslümanların kendi inandıkları inanç esaslarına taban tabana zıt
ortaya koydukları hareket ve tavırlar, bu dünyada bir kısım kimselerin
Müslümanlığa karşı müstenkif kalmalarına sebebiyet vermektedir. Allah’ın, bir
mü’minin, ferdî olsa bile kâfirin sultası altında yaşamasına razı olmadığını
Kur’ân beyan etmektedir.12 Ne var ki işte bu hâl ve tavırlar, Müslümanları,
topyekün dünyada başkalarının sultası altında yaşamaya mahkûm etmiştir.

Netice itibarıyla âyât-ı tekviniyenin prensiplerini bilmemek ve o prensiplere
riayet etmeyip onlara karşı alâkasız kalmak, dinin prensiplerine karşı bakış
açısını da bulandırmıştır. Dolayısıyla bunun ahirette de cezası vardır. Zira
Allah, bu kâinat kitabını abes olarak yaratmamıştır. Kur’ân-ı Kerim, o kitabın
tercümesi, peygamberler de o kitabın en müdakkik tercümanlarıdır. Bu iki kitap
arasındaki uygunluk ve mutabakat yakalandığı zaman, gerçek Müslümanlık da
yakalanmış olacaktır. Bize düşen vazife de “Kitab-ı kebir-i kâinat”la o kitabın
tercüme-i ezeliyesi olan Kur’ân arasında nurdan bir koridor açıp bu iki kitap
arasındaki irtibatı bir kere daha ortaya çıkarmaktır.

Alıcı-Verici Münasebeti
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), yeryüzünde gelip geçmiş ve bundan

sonra da gelecek insanlar içinde falso görmeyen ve fiyasko yaşamayan yegane
insandır. Çünkü Allah (celle celâluhu), insanlığa “insan-ı kâmil” olma yolunu
açan İnsanlığın İftihar Tablosu için, “insan-ı ekmel” olmaya mâni olabilecek
hâdiseleri daha tasarıda iken bertaraf etmiş, O’nu hep hayra yönlendirmiş ve O
da hep “insan-ı ekmel” olma keyfiyetini sergilemiştir. Eğer böyle olmasaydı,
O’nun açmış olduğu bu kutlu yolda, kemale giden ümmeti birtakım arızalar



yaşardı. Bu sebeple evvelâ, Peygamber Efendimiz’in vazife ve misyonu adına
falso ve fiyaskonun rüyasının dahi yaşanmadığını bir kere daha vicdanlarımızda
tespit etmemiz lâzım geldiğine inanıyorum.

Sâniyen burada bir alıcı-verici münasebeti söz konusudur. Verici ne kadar
kuvvetli olursa olsun, alıcılar açık değilse veya alıcıların frekans
ayarlamasında bir bozukluk varsa, diyaloğun gerçekleşmesi mümkün değildir.
Alıcı, bütünü ile kibre programlanmışsa, hep burnunu dikip başkalarına
yukardan bakıyorsa, getirici Cibril bile olsa, muhatabında herhangi bir
değişiklik meydana gelmeyeceği muhakkaktır.

Evet, kibir, zulüm ve inhirafla yanlışlıklara düğümlenen bir insanın, verici
kim olursa olsun, o vericinin hayat bahşeden tayflarından istifade etmesi
imkânsızdır. Nitekim Ebû Leheb, Ebû Cehil, Utbe gibi kem tâli’liler, alıcılarını
tamamen kapattıkları için, yanında bulundukları hâlde Efendimiz’den gelen
nurlu mesajları alamamışlar ve körkütük karanlıklara dalıp gitmişlerdir.

Vâkıa, önce Efendimiz’e inanıp, O’nunla diz dize verdiği, vahyi dinlediği,
hatta bu vahyin kitabet vazifesini üzerine aldığı hâlde, daha sonraları inhiraf
eden; inhiraf edip kendisine peygamber diyecek kadar sapıtan insanlar da
olmuştur. O zatın nurefşân “halka-i zikir ve fikr”inden ayrılan insanlarda da
böyle bir inhiraf yaşanması bize şunu göstermektedir: O’nunla aynı zaman
dilimini yaşadıkları hâlde, Peygamber Efendimiz’e baştan iman edip daha
sonra O’ndan ayrılanlar olduğu gibi, Ebû Hanife’nin halkasından ayrılanlar,
Gazzâlî’yi, İmam Rabbânî’yi anlamayanlar, Hz. Bediüzzaman’a karşı temerrüt
edenler, hatta “tanıdım” dediği hâlde inhiraf ederek başını alıp farklı mecralara
kayanlar da olmuştur ve olacaktır. Zira mikro plânda Asr-ı Saadet’te cereyan
eden hâdiseler, kıyamete kadar gelecek hâdiseler için de aynı türden şeylerin
zuhur edeceklerini tembih etmektedir.

Yine bundan sonra da büyük insanlar çıkacak, “kuvve-i kutsiye” ve “câzibe-i
kutsiye”leri ile binleri, milyonları etraflarında toplayacaklardır. Ne var ki buna
rağmen, ziyadan dîdeleri rencide olan bir sürü huffaş da eksik olmayacaktır.

İnancın Fıtratla Bütünleşmesi
İslâm’ın biri itikad, diğeri de bu itikadın amelî ciheti olmak üzere iki yönü

vardır. İtikad; İslâm’ın temel iman esasları olan, Allah’a, meleklere, kitaplara,



peygamberlere, ahiret gününe ve kadere inanma demektir. Bundan başka
İslâm’ın bir de amelî ciheti vardır ki, ibadet ü taat ve evrâd ü ezkâr bu kategori
içine girmektedir. İtikada ait meseleler, İslâm’ın kökü, ibadete müteallik
hususlar ise dalları ve semereleri hükmündedir.

İbadet, bütün güç ve kuvveti ile itikada ait meselelerin blokajı ve onları
inkişaf ettiren fakülteleridir. Zira dinî hayatın kaymalardan korunması ve
kollanması ancak ibadet ü taatle mümkündür. İnsan, ibadet ü taat olmazsa,
kendi tabiatıyla bütünleşemez ve bunun neticesinde onun için, her zaman bir
kısım değişik inhiraf noktalarından kaymalar söz konusu olabilir.

İbadet ü taat, insanda ikinci bir fıtrat meydana getirir ve işte bu ikinci fıtrat,
insanın gerçek kimliğini oluşturur. Günümüzde eksikliği ciddî şekilde
hissedilen bu durum, çok yaygın olarak kimlik arayışı veya kimlik bunalımı
şeklinde kendini hissettirmektedir. Zannediyorum bizler, gerçek kimliğin ne
olduğunu da bilmemekteyiz. Bir mü’min için kimlik, akide ile alâkalı
manzumeyi olduğu gibi kabul etmek, ibadet ü taatle bütünleşmek ve
muamelatını da tarihten gelen sabit şekliyle yerine getirmektir. İşte ibadet ü taat
sayesinde inanılan bu nazarî hakikatler, doğrudan doğruya pratiğe dönmekte ve
dolayısıyla da insan tabiatıyla bütünleşmektedir.

İnsan, nazarî olarak inanılması gerekli olan bir kısım hakikatleri kabul
edebilir. Ancak, ister ilim adına yapılan araştırmalarda, isterse inanç ve ibadet
dünyasıyla alâkalı hususlarda olsun, mârifetullah ufkuna ulaşmak nazarî akılla
değil; amelî akılla mümkün olacaktır. Zira insan, inancını ancak ibadet ü taatle
tabiatının bir parçası ve derinliği hâline getirebilir. Bu sebeple ibadet ü taat
yapmayan bir insanın inancı sığdır ve böyle bir insan her an inhiraf etmeye
mahkumdur.

İnsan Ebetlere Namzettir
Nimetle nimet vereni duymak, nimet verenin büyüklüğünü kabul etmek ve

nimet verene karşı sorumlulukları hatırlamak arasında çok sıkı bir münasebet
vardır. Kur’ân-ı Kerim’de “O, göklerde ve yerdekilerin tamamını, kendi
tarafından sizin hizmetinize verdi. Bunda, tefekkür eden bir kavim için
deliller ve ibretler vardır.” 13; “Görmez misiniz ki, Allah göklerde ve yerde
olan şeyleri hep sizin menfaatinize musahhar kıldı. Üzerinize açık ve gizli



olarak birçok nimetlerini tamamladı.”14 gibi âyetlerde yine bu hakikatler dile
getirilmektedir.

Bu nimetler hiç hatırlatılmamış olsaydı, nimetlerle yüreklerin şahlanması,
duygu ve düşüncelerin heyecana gelmesi ve bir konsantrasyon yaşanması söz
konusu olmaz ve bunun neticesinde de insan, kulluğunun şuurunda olamazdı.
Zira yeryüzünde kendi şuurunun farkında olan ve vicdanında da bunu
duyabilecek kapasiteye sahip bulunan insan, Kur’ân-ı Kerim ve enbiya-i izamın
hayatbahş olan soluklarını yakalayabilmişse, arş-ı Rubûbiyetle konsantrasyona
girmiş ve dolayısıyla nimetlerden o nimetleri veren Mün’im’e ulaşmış
demektir. Bediüzzaman Hazretleri de “Nimete bakıldığı zaman Mün’im, sanata
bakıldığı zaman Sâni, esbaba nazar edildiği vakit Müessir-i Hakikî zihne ve
fikre gelmelidir.”15 mülâhazalarını çok tekrarlar ki bu çok önemlidir. İşte
bence, insana ibadetin gerçek derinliğini kazandıran hakikî kulluk münasebeti
budur.

İnsan, kendini kendi duyguları ile dinlediğinde, ebede namzet olduğunu,
ebetten ve Ebedî Zât’tan başka hiçbir şeyle tatmin olmayacağını anlayacaktır.
Eğer insanları duygu, düşünce, istidat ve kabiliyetleriyle değerlendirecek
olursak, sadece dünyanın değil, fezanın enginlikleri bile onun derinlikleri
yanında sığ kalacaktır.

Evet mahiyet itibarıyla ebetlere namzet olarak yaratılmış olan insan, varlık
deryasında öyle bir mahiyete sahiptir ki, onun Hâlık (Yaratıcı)’dan başka bir
şeyle tatmin olması mümkün değildir. Bu hakikati Bediüzzaman’ın şu enfes
sözleri ne güzel ifade eder:

Fâniyim, fâni olanı istemem.
Âcizim, âciz olanı istemem.
Ruhumu Rahmân’a teslim eyledim, gayr istemem. 
İsterim, fakat bir Yâr-ı Bâkî isterim.
Zerreyim, fakat bir Şems-i Sermed isterim.
Hiç-ender hiçim, fakat bu mevcudâtı umûmen isterim!16

Hayatın Ahirete 
Göre Programlanması

Kişinin bu dünyada yaşarken Cennet’in zümrüt tepelerinde tenezzüh etmesi,



onun, hayatını ahirete göre plânlaması demektir. Bu duygu ve düşüncede olan
bir insan, iman, mârifet, muhasebe ve murakabe kanatlarıyla her lâhza âdeta
Cenâb-ı Hakk’ın müşâhedesi altında bulunuyor gibidir. Böylesi lâhutî bir
iklime ulaşmak herkes için mukadderdir ve imanın diriltici atmosferinde
derinleşen her fert, –Allahın inayet ve keremiyle– bu duyguyu, bütün canlılık ve
enginliğiyle vicdanında duyabilir.

Sâniyen, yukarıda ifade edilen enginliklere muttali olmak, büyük ölçüde
salih amelde ısrara vâbestedir. Evet, her tecrübe kendi sahasında yapılır.
Meselâ, fiziğe ait hususlarla alâkalı deneyler, kimya veya biyoloji
laboratuvarlarında yapılamaz; yapılsa da yanlış sonuçlar elde edilir. Aynen
bunun gibi kalbî, vicdanî ve insanî letaifle alâkalı meselelerin, ancak Rabb’le
irtibat sayesinde, ayrı bir vadide ve değişik tecrübelere tâbi tutularak inkişaf
ettirilmesi mümkündür. İşte bunun neticesinde insanın gözünden perdeler kalkar
ve insan, hakikatleri ayan-beyan görebilir.

İnsanın Cenâb-ı Hakk’ın kendisine vermiş olduğu istidat ve kabiliyetleri
rantabl bir şekilde kullanarak onları geliştirmesi her zaman mümkündür. Ne var
ki bu biraz da fırsatları değerlendirmeye bağlıdır. Meselâ bir gül tahayyül
edelim. Gül için, ay ve güneşin doğup batması hiçbir şey ifade etmez. O bütün
bir yaz boyunca yatar, uyur ve ömrünü öyle hareketsiz geçirir. Ama bir de
ayçiçeği vardır ki o, devamlı güneşin doğmasını kollar. Güneş doğunca da
yüzünü ona çevirir, hep onu takip eder ve batıncaya kadar da yüzünü ondan bir
lâhza olsun ayırmaz. İşte ebet için yaratılmış olan insan da böyle olmalıdır. O,
kendine ihsan edilen istidatlarını, fânî ve geçici şeyler için kullanmamalı,
onları esmâ, sıfat, zât dairelerine seyahat ile Zât-ı Uluhiyete kadar uzanan
yolculuğunda bir azık yapmalı ve her hâl ü kârda onları inkişaf ettirme yollarını
araştırmalıdır.

Sâlisen, bu meseleyi Muhyiddin İbn Arabî, İmam Gazzâlî, İmam Rabbanî,
Mevlâna Halid ve Üstad Bediüzzaman gibi başyüceler daha farklı görmüş ve
daha farklı müşâhede etmişlerdir. Zira onlar, ileride görecekleri hakikatleri
henüz vuku bulmadan, uhrevî ve berzahî levhalarda aynıyla müşâhede
etmişlerdir. Böyle zirveler zirvesi bir ufka ulaşmak bir yönüyle çalışmaya,
diğer yönüyle de istidada vâbestedir ve bu, daha dünyada iken Cennet
yamaçlarında gezmenin farklı bir buududur.

Bu mertebelerin yakalanması zamanımızda da mümkündür. Bunun için



himmetler âlî tutulmalı, hem fert hem de toplum plânında insanlık, “insan-ı
kâmil” olma yoluna yönlendirilmelidir. Aynı zamanda Üstad’ın da ifade
buyurduğu gibi azamî takva ve azamî ihlâs gözetilmeli ve hedef de azamî
velâyet olmalıdır.

Hayal ve Tasavvurda İstikamet
Hayal, tasavvur ve hakikatin ötesinde bir zihin faaliyeti, ruhun ufuk ötesine

uzanmış kolu kanadı ve hakikat ışıklarını kendine göre şekillendiren bir mânâ
menşûrudur.

İnsan farkında olsun olmasın, hayal hanesine iyi duygular gibi fena duygu ve
düşünceleri de misafir edebilir. Fena şeyleri hayal etmek, insanı fena
tasavvurlara, fena tasavvurlar, fena tefekkürlere, fena tefekkürler de fena
plânlara itebilir. Bu türlü tasavvur ve hayallere yelken açan insanların –
hususiyle de gençlerin– her zaman hiç istenmeyen ve zararı telâfi edilemeyen
fenalıkları yapmaları mümkündür. Bu açıdan fıska açılan her hayal, dalâlete
doğru atılan bir adım demektir.

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Sizden biriniz islâmını
(Allah’a karşı kulluğunu) samimiyetle, iyi yaptığı zamanda işlediği her bir
iyilik, kendisi için on katı ile.. ta yedi yüz katına kadar (fazlasıyla) yazılır.
İşlediği her bir kötülük ise kendisine misliyle yazılır.”17 buyurur; bir sahabi,
Efendimiz’e gelir ve şöyle bir soru sorar: “Herhangi birimiz günah işlediğinde
ne olur?” Allah Resûlü: “İşlediği günah, günah defterine yazılır.”  buyururlar.
Sahabi: “O günahtan istiğfar edip tevbe ederse, ne olur?” der. Allah Resûlü:
“Bağışlanır ve tevbesi kabul edilir.”  Sahabi: “Sonra tekrar günah işlerse ne
olur?” Allah Resûlü: “Tekrar yazılır.” Sahabi: “Peki tekrar tevbeye dönerse?”
Allah Resûlü: “Tekrar bağışlanır.”  Sahabi: “Tekrar dönerse?” Allah Resûlü
sonunda şöyle der: “Allah onu tekrar bağışlar ve tevbesini kabul eder. Siz
(istiğfardan) usanmadıkça Allah da (mağfiretten) usanmaz.”18 hadisleri bize
bu mevzuda değişik ufuklar açmaktadır.

Burada akla, “Fena şeyleri aklından geçiren bir insan muaheze edilecek
midir?” şeklinde bir soru gelebilir. Evet, insanlar seviyelerine göre muaheze
olacaklardır. Bütün duygu ve düşünceleri itibarıyla Allah’a göre kurulmuş ve
plânlanmış, hafıza ve muhakeme disketleri tamamen Allah tarafından ilâhî



rahmet serasında karantinaya alınmış insanlar, hayal dünyalarında fenalık sath-ı
mâiline girdiklerinde, Allah (celle celâluhu) onları âdeta “Zinhar hayaline fısk
karıştırma!” diyerek hemen mini bir belâ ile sarsar. Allahu Teâlâ’nın değişik
ihsanlarına mazhar olmuş ve lütuflar helezonunda yükselmiş; ama buna rağmen
hayal ve tasavvurlarıyla dahi olsa fenalıklara açık olan insanları, Cenâb-ı Hak
tedip eder. Zira böyle bir durumun kurbiyet mazhariyetiyle telifi mümkün
değildir.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bu hususta, insanlar seviyelerine göre
muaheze olunacaklardır. Meselâ, kendilerinden sadece okuma, tefekkür etme ve
Allah’a kurbiyet kazanma beklenen insanlar, Allah’ın bunca himaye, inayet ve
kelâetine mazhar oldukları hâlde, çarşı ve pazarda gözlerine dikkat
etmiyorlarsa, bunları dikkatsizliklerine hamledip, hayal ve tasavvur fıskından
gelmiş şeyler olarak görmeli ve bir lâhza olsun vakit kaybetmeden Allah’a
teveccüh edip istiğfarda bulunmalıdırlar.

Bir de vazifesi icabı pek çok yanları itibarıyla eracif yığını hâline gelen
hayat-ı içtimaiyenin içinde olan insanlar vardır ki, zaruret icabı onlara biraz
müsamahayla bakmak gerekir. Zira toplumun içinde kalıp ondan gelenlere
katlanmak, tek başına olmaktan daha hayırlıdır. Bu sebeple toplum içinde
vazife yapanlar, günahla her zaman iç içe oldukları için, kendilerine fenalık
adına istenmeyen şeylerin bulaşması her zaman mümkündür. Zira çamurlu yolda
yürüyen bir insanın paçalarına çamur bulaşmaması çok zordur.

Evet, istikamet insanı, hayal ve tasavvurlarına bile fena duygu ve
düşünceleri konuk etmez. Beşeriyet icabı bir yerde sürçüp günah atmosferine
kaysa, hiç vakit kaybetmeden tevbe edip hemen günahın boğucu ikliminden
sıyrılıp tevbe ve istiğfarın paklayıcı atmosferine sığınır.

“Kendini Bil”
İnsanın en zor keşfedeceği şey, onun kendi iç âleminde meydana gelen

inhiraflar ve başkalaşmalardır. İnsana en yakın olan yine insanın kendisi
olmasına rağmen o, eline iki ayna almayınca ense kökünü dahi göremeyecek
kadar kendine yabancıdır. İnsanın kendini bilmesi ve iç âlemini tanıması ise,
onun bedenini bilmesinden çok daha zor ve karmaşıktır. Bu açıdan da insanın,
mutlaka bir mürşit ve muallimin rahle-i tedrisinden geçip kendini bulmaya
ihtiyacı vardır.



Peygamberler, örnek hayatları, oturmuş kişilikleri ve mümtaz şahsiyetleriyle,
insanlara mürşitlik ve muallimlik vazifesini kusursuz eda eden kimselerdir.
İrşat ve tebliğde en önemli esas, söylenen hakikatlerin yaşanması ise;
Peygamberlerin, tebliğ ettikleri hususları temsilde de eşleri olmadığı
görülmektedir. İnsanın kendisini bulması mevzuunda en mukaddes kitapların
bile, insana –bir rehberi olmazsa– yetmeyeceği bir hakikattir.. ya başkaları.!

İman-Küfür Arası
İman-küfür arasında dağlar, tepeler vardır ama, farkına varılmadan atılan her

adım insanı küfrün gayyâsına yuvarlayabilir. Düşüncede başlayan inhiraflar,
zamanla davranışlara akseder ve tıpkı kimyevî maddelerin istihalesinde olduğu
gibi, insanın duygu ve düşünce dünyasına akan şeyler hiç farkına varılmadan o
duygu ve düşünceleri değiştirebilir.

Evet bakarsınız, dün çok muttaki, çok musalli bir adam bugün uyuşturucuya,
alkole müptela olmuş ve artık düşe kalka yürüyor.. sorarsınız, o da size, “Dün
böyleydim ama Allah düşürdü.” der. Ne var ki o, düştüğü bu çukura düşünceye
kadar değişik merhalelerden geçmiş ve nasıl düştüğünün farkına asla
varamamıştır. Üstad, sünnet kaynaklı bu espriyi çok güzel ifadelendirir: “Her
bir günah içinde küfre giden bir yol vardır.”19

İnsanın günahtan rahatsızlık duymaması, günah işlemekten daha büyük bir
günahtır. Evet, işlediğiniz bir kebîre (büyük günah), sizi arkadan istiğfara sevk
ediyorsa o büyük de olsa küçük bir günahtır. Yani sizin duygularınızda,
düşüncelerinizde istiğfara yönelme hissi varsa, işlediğiniz büyük günah, büyük
değildir. Çünkü nedametinizle, ızdırabınızla onun başını her zaman
ezebilirsiniz. Aksine, önemsemediğiniz ve hiç farkına varmadan devamlı
işlediğiniz küçük günahlar ise artık küçüklükten çıkmış, büyük bir günah olmuş
ve “Her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır.”  medlulünce sizin için
kalbinizi ısıran bir yılan hâline gelmiştir.

İlk Dört Asır
Hicrî ilk dört asır, Kur’ân, Sünnet ve Selef-i salihînin içtihatlarında ciddî bir

uyumun olduğu bereketli çağlardır. Bunun kavranıp keşfedilmesi, günümüz
İlâhiyatçısının yeniden keşfi kadar önemli olsa gerek...



Helâl Şeylere Aşırı Muhabbet
Helâl şeylere aşırı muhabbet küfre sebebiyet vermez. Hatta helâlin çok

fazlası ve suistimali için bile küfre götürür demek doğru değildir. Ancak, insan
bazı şeylere alışınca o yolla gelen suistimalâtın açacağı başka kapılar olabilir.
Bu hususta Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i Sahiha’da “Mütrefin” diye bir
zümreden bahsedilir.20 Bunlar yemesinde-içmesinde, yatmasında-kalkmasında
aşırı aristokrat davranan insanlardır. Allah, bir beldeyi helâk etmek istediğinde
o beldenin kaderine, mütrefini hâkim kılar, deniyor. Dolayısıyla yemeyi-
içmeyi, yatmayı gaye-i hayal hâline getirmiş insanlar, ilâhî tehdide sebep teşkil
ediyor olabilirler.

Aynı zamanda, bu kadar tenperver ve cesetperver olan insanların, hakperest
olmaları da çok zordur. Onun için Üstad, ilk eserlerinden olan Mesnevi’de
şöyle der: “Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalb ve ruhun derece-i
hayatına yüksel.”21 Zaten beden dünyası içinde çark edip dönen bir insanın da,
ruh dünyasının âdâb ve erkânına riayet etmesi mümkün değildir.

Bu meseleye zühd açısından yaklaşılacak olunursa, yeme-içme gibi bedenî
fonksiyonlarda yetecek kadar bir şeyle iktifa edip sonra da Allah’ın bize olan
ihsanlarını yine O’nun rızasını kazanma istikametinde sarf etmek önemli bir
esastır. Bu itibarla da, mübahlardan, helâllerden bile fazla yararlanma peşinde
olan bir insan, tehlike sath-ı mâilinde dolaşıyor demektir. Üstad’ın, “Her bir
günah içinde küfre giden bir yol vardır.” 22 sözü, günahların küfre atılan birer
adım olduklarını ifade etmektedir.. evet bir kere yalan söyleme, küfre doğru
atılmış bir adım ve aynı zamanda imandan da o miktar soğuma demektir. Keza,
bir kere zinaya yaklaşma, küfre doğru bir adım, imana da o ölçüde
yabancılaşma demektir.

Ayrıca her bir günah, emsaline bir çağrı ve davetiyedir. Bu da fasit bir
dairenin oluşması demektir ki, işlenen her günah, yanında yeni bir günah ister
ve derken insanı reyn’e götürür. Efendimizin hadis-i şeriflerde işaret buyurduğu
“reyn”, günahlar karşısında kalbin paslanması demektir. Günahlar istiğfarla
yıkanıp temizlenmezse kalb paslanır ve işte bu hâlin tekerrür etmesi kalbin
ölümünü netice verir.23

Günahın bu dezavantajının yanında, Allah’ın, bizim güzel işlerimiz hakkında,
rahmetle, lütufla tecellisi de söz konusudur. Hatta Cenâb-ı Hakk’ın bize karşı



muamelesi daha ziyade hep bu istikamettedir.
Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle rahmet, her şeyden daha geniş, daha engin ve

her şeyi istiab edecek ölçüdedir. Onun için Allah, çok defa o fasit daire
zincirini kırar ve bunun zıddı olan “velud (doğurgan) döngü” de
diyebileceğimiz hasenatın hasenatı doğurmasını temin buyurur.

İnsanın mahiyetinde fenalıklara karşı temayül daha şiddetli, daha azgın, daha
amansızdır ama, beri tarafta Cenâb-ı Hakk’ın inayetinin, iyilikler istikametinde
bizi desteklemesi de, o şer cephesine karşı, bizim için çok önemli bir avantaj
teşkil etmektedir. Bunu şöyle ifade edebiliriz; şeytanın idlaline maruz kalan
insan, onun gözünün içine baka baka şöyle der: “Evet sen güçlü görünüyorsun
ve benim tabiatımı da yanına alıyorsun; şehvet, öfke, hiddet, şiddet
dinamitlerini her zaman ateşleyebiliyorsun ama, unuttuğun bir şey oluyor; benim
öyle bir yâr-ı vefadarım var ki, Kur’ân-ı Kerim’de kim bilir kaç yerde َمِْعن

ُریِصَّنلا َمِْعنَو  ىٰلْوَمْلا   “O ne güzel yar ve yardımcı, O ne güzel destekçi’24

diye bana hep kendisini anlatıyor.”
İşte bu mülâhaza ile çok defa kıtmirane ettiğim dualarımdan biri şudur:

َكِدْـنِع ْنِم  ٍحوُرِب  َانْدـَِّيأ  ّلَلا  َّمُـھٰ  “Allah’ım! Kendi nezd-i uluhiyetinden bir
ruhla, bir mânâyla, bir güç kaynağıyla bizi teyit buyur, destekle.” Âmin!

Nefis Belâsı
Ben şahsen mânânın Herkül’ü bile olsam, bir salise nefsimle baş başa

kalmaktan Allah’a sığınırım. Muhal farz perde-i gayb açılsa, Arş-ı Rahman’ı
temâşâ etsem, o bağın gülünden nergisinden gönlüm ilhamlarla dolup taşsa
hatta, sözgelimi uzak istikbalim adına beraat vaadi alsam, yine derim ki:
“Allah’ım beni benimle baş başa bırakma; beni hep Sen evir çevir!” Ben doğru
işlerden bile yanlış şeyler çıkarabilirim. Çünkü tabiatımda beni yanlışlıklara
çeken yanlarım pek çok.

Bütün bunlarla ifrat ediyorsunuz derseniz, derim ki: Allah Resûlü sabah-
akşam “Allah’ım, beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa
bırakma!”25 duasını dilinden düşürmüyordu. Eğer âlemlere rahmet olarak
gönderilen Allah Resûlü böyle davranıyorsa, bu bize bir işarettir ki, kimse
garantinin zerresine sahip olduğunu iddia etmemelidir. Eğer O böyle diyorsa,
Hz. Musa da Hz. İsa da Hz. Davud da öyle der. Kaldı ki bir başka yerde yine



O, “Hiç kimse kendi ameliyle Cennet’e giremez.”26 buyurur.
Evet isterse birisi büyüklüğüyle, başarılarıyla, muvaffakiyetleriyle,

zaferleriyle dillere destan olsun; emirliğiyle “ni’me’l-emir” dedirtecek
seviyeye; ordularıyla “ni’me’l-ceyş” dedirtecek ufka ulaşsın; binler, yüz binler
İstanbul’u fethetsin...27 evet bütün bu başarılar, kurtuluşumuz adına eğer ilâhî
teyidat yoksa, hiçbir şey ifade etmezler. “Allah, rahmetiyle bizi sarıp sarmalar
ve fazlıyla kuşatırsa işte o zaman kurtuluruz.” Yoksa –hafizanallah– Cennet
yolu benim için çok rahat, Allah’a ulaşma hazır ayağımın dibinde, az yürüyünce
varırım mülâhazaları.. şeytanî mülâhazalardır.

Temsil
Eğer bir din âlemşümul ise, artık o din bir yönüyle dünya çapında büyük

istidatlar tarafından arızasız, kusursuz, hatta insanın kendine ve yakınlarına
rağmen temsil edilmelidir ki kimsenin içinde herhangi bir ukde kalmasın.
Efendimiz âlemşümul bir dinin tebliğcisi olmanın şuurunda ve onun gereklerini
gözetme hassasiyetiyle de temsilin zirvesindedir. Bu meyanda O’nun tebliğ
yanının bir misyon, temsil yanının da bir vazife ve sorumluluk olduğunu da
hatırlatalım.

Amcasının oğlu İbn Abbas, halasının oğlu Zübeyr b. Avvam ve amcazadesi
Ubeyd b. Harise gibi birer dev kamet ve liyakat sahibi kimseler, liyakatleri
olduğu hâlde, başkalarının aldığını bile almadan O’nun yanında hep birer nefer
olarak çalışmışlardır. Hz. Abbas, mantık, düşünce, felsefe, boy pos, güzellik,
emniyet telkin edicilik gibi hiçbir eksiği olmayan bir insandı. “Bana da imaret
ver.” demesi karşısında Efendimiz, “Bu vazifeyi isteyene vermeyiz.”28

buyurdu. Hz. Ali’ye ve Hz. Fatıma’ya da aynı istikamette sözler söylemişti.
Evet, O’nun için söz konusu olmasa bile insanın kendi yakınlarına birer paye
vermesi demek başkalarını küstürmesi ve uzaklaştırması demektir.

Şimdi de meselenin hassasiyetini, bizzat Efendimizin karşılaştığı hâdiselerde
takip edelim: Peygamberimiz, Huneyn harbini müteakip ganimet dağıtırken,
kalblerini telif için Safvan ve emsâli kabile reislerine fazlaca bir şeyler
vermişti. Bu bedevi kabilelerinin reisleri oldukça sert, haşin, dediğim dedik,
inadım inat insanlardı. Allah Resûlü bunların kalblerini telif etmek suretiyle
onlara İslâm’ı sevdiriyordu. Ancak bunu anlayamayan bazı Ensar gençleri; –



tabir aynen bu– “Bu adam kendi yakınlarını buldu, onları kayırmaya başladı.
Kılıçlarımızdan hasımlarımızın kanları damlıyor, O ise, bizim ganimet olarak
elde ettiğimiz şeyi onlara dağıtıyor.” dediler. Allah Resûlü, bu problemi
çözmek için yerinde, sür’atli ve çok isabetli bir hamle yapıp hemen Ensar’ı
topladı ve meseleyi oracıkta hallediverdi.29 Buhari ve Müslim’de gördüğümüz
bir başka hadis-i şerifte ise, Ensar’dan görünen bir zat –kim bilir belki içinde
nifakı vardı veya peygamberimizle konuşurken, huzurun adabının gerektirdiği
espriyi kavrayamamış biriydi– gelip diyor ki: “Zübeyr tarlasını suluyor, benim
tarlam onun tarlasının altında, o istediğim zaman suyu salmıyor ki ben de tarlayı
sulayayım.” Efendimiz: “Zübeyr, kendi tarlalarını sula, ondan sonra suyu
salıver komşun da sulasın.” diyor. Bunun üzerine adam “Halanın oğlu da
ondan!” deyiveriyor. Allah Resûlü de canı çok sıkılıyor; Zübeyr’e
“Duvarlarının şurası dolana kadar suyu tut.”30 diyor.

Aynı hassasiyet Hz. Ebû Bekir döneminde de devam ediyor. O devletin
başında olduğu dönemde Teymoğulları’ndan kimseyi işin başına getirmiyor.
Hz. Ömer de aynı hassasiyeti koruyarak Adiyoğulları’ndan kimseyi kayırmıyor..
ve tabiî bu dönemde hiç kimsenin idareden şikâyeti yoktur ve herkes hâlinden
memnundur. Ancak, sadr-ı sânîsînde Hz. Osman’ın, Beni Ümeyye’den bazı
zatları iş başına getirmesi, “Yakın akrabasını korumaya başladı.” şeklinde
tenkitlere ve şikâyetlere sebebiyet verdi ki, önü alınmaz fitnelerin kapısı da
böylece aralanmış oluyordu.

Hz. Ali’nin vefatını müteakip Hz. Hasan’a biat edildiğinde, bir Peygamber
torunu gibi kucaklanmamıştı. Hz. Hüseyin’i öldüren insanlar peygamber torunu
öldürdüklerinin farkındaydılar. Evet, dünya saltanatı ve çıkarları araya girince,
Allah Resûlü yakınlığı görülemeyebiliyordu. Tarihî realiteler içinde meselenin
bu yanı da gözardı edilmemelidir.

Gerçi daha sonra Emeviler de, Abbasiler de, Selçuklular da, Osmanlılar da,
bu meselede “Babadan evlâda” diyerek bir yanlışlığa girmişlerdi ama, bu
onlara aitti ve geldi geçti... Ne var ki biz, meseleyi Raşit Halifeler
dönemindeki inceliği ve dava-yı nübüvvetin vârisleri açısından ele alacak
olursak çok isabetli olmadığını görürüz.

Tehlikeli olan sadece sülâle ve akraba-i taallukat değil; değişik menfaat
duygularıyla, birilerinin bazı fasl-ı müşterekleri kullanarak, birilerini bir araya



getirip bir parti kurması, –ki bu parti kurmadan daha ziyade bir şebeke, bir çete
kurmaya benziyor– kurup devleti öyle idare etmeye yeltenmesi de aynı
yanlışlıklar cümlesindendir.

Bence evrensel bir din bütün insanlar tarafından temsile açık olmalı;
dünyanın neresinde olursa olsun liyakatliler gelmeli iş başına... Kur’ân’ın َِّنإ

ْمُكاـَقَْتأ ّللا  ِهـٰ َدـْـنِع  ْمـُكَمَرَْكأ   “Allah indinde en şerifiniz, en muttaki
olanınızdır.”31 sözüne kulak verip, takvayı esas almalı; yani hem farzları
yerine getirip kebairden içtinap etmeli hem de şüpheli şeylerden sakınmalı;
hatta bazı mübahları şüphelidir mülâhazası ile terk etmenin yanında, şeriat-ı
fıtriyenin kanunlarını çok iyi bilip onlara da riayette bulunmalı; yani mutlaka
korkma, sakınma, vikayeye sığınma, şeriat-ı fıtriye ve âyâtı tekviniyenin
kanunlarına riayette bulunma ve onları kavrama, değerlendirme, yorumlamada
kusur edilmemelidir.

Şimdi, böyle muttakileri arayıp bulmak var iken, getirip onun yerine
başkalarını koymak elbette ki doğru değildir. Bu her zaman için söz konusudur.
Evet, siz, önemli bir yere geldiğinizde, daha liyakatliler varken bir yakınınızı,
akrabanızı korur ve iyi bir iş yapma imkânı doğduğunda kendi yakınlarınıza
salıklarsanız, bir hata yapmış olursunuz. Oysaki Efendimiz, Hz. Fatıma’nın
hizmetçi istemesi karşısında ona şöyle buyurmuştu: “Ben falan yerde filan
yerde şöyle yapan böyle yapan insanların hakkını sana veremem. Aslında
sana ondan daha hayırlı bir şey verebilirim, yatağa girdiğiniz zaman otuz üç
defa ‘sübhanallah’, otuz üç defa ‘elhamdülillâh’, otuz dört defa ‘Allahu
ekber’ demen o hizmetçiden daha hayırlıdır.”32 buyurur. Zannediyorum
Efendimiz vefat edeceği ana kadar da, Fatıma Validemiz hep değirmen taşı
çevirdi.. eli nasırlandı.. su taşıya taşıya omuzu da nasır bağladı... Onun bir-iki
eski urbası vardı ve sadece bir odacıkta oturuyordu.

Aynı durum Hz. Ömer dönemi için de her zaman söylenebilir. O, kendi
yakınlarından biri bir şey istediğinde: “Hayır Allah Resûlü’nün huzurunda,
falanı öyle bir savaşırken gördüm ki, evlâdım, onu bırakıp da bunu sana
veremem.” derdi. Ve Hz. Ömer’in sokakta torununu tanıyamaması da bu hususta
önemli bir ipucudur. Hz. Ebû Bekir de takva hususunda aynı hassasiyet içinde
idi... İlk altı-yedi sene Hz. Osman da hep öyle davrandı. Hz. Ali de öyle
hareket etmişti ama, onun zamanında iş şirazeden çıkmıştı.. ve ona diğerleri



ölçüsünde kendini ifade edebilme imkânı kalmamıştı.33

Bütün bunlarla beraber, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer bizim için çok önemli
örneklerdir. Bugün de “din-i mübîn-i İslâm”ı gerçek mânâda temsil etmeyi
düşünüyorsak, kendi yakınlarımızı değil; Allah’a yakın olanları tutmalıyız ki
Hak da bizi tutsun. Yoksa yakınlarımızı kayırdığımız; kardeşime iş, akrabama iş
dediğimiz takdirde, halkın genel teveccühünü kaybederiz.

Bu arada, kardeşlerimin fakir kalması için dua ettiğimi de size söylemeliyim.
Tabiî, böyle bir hassasiyetin yorumlanmasını anlayışınıza havale ediyorum.
İstemediğim hâlde, eğer fakire bırakılan hediyeleri yakınlarıma verseydim,
onunla süpermarket açarlardı. Ben, bu yollarla değil, Allah’ın onlara meşru
yoldan bile bir şey vermesini istemiyorum; çünkü Müslümanın en büyük
sermayesi, itibarıdır. Eski yıllarda bazı dostlarım önemli yerlere gelmişlerdi.
Bu sebeple ben, Kestanepazarı’ndayken âdeta hiçbir Erzurumlunun selâmını
dahi almazdım. Bir gün liyakati de olan birisi geldi ağladı ve “Benim bütün
suçum Erzurumlu olmak mı?” diyerek bana sitem etti.

Eğer insanımızın sizi kabul etmesini istiyorsanız, sırtınızı ne hemşeri ne de
akrabaya vermelisiniz. Bu millete güvenmeli, sevmek istiyorsanız bu milleti
sevmelisiniz.

Ölen Duygular Canlandırılabilir mi?
Canlandırılacak olanları da vardır, canlandırılamayacak olanları da. Üstad,

“İnsanda bazı duygular vardır söner ve ölür.”34 buyuruyor. Ben kendi
tecrübemle onların neler olduğunu bilemeyeceğim. Ancak, öyle anlaşılıyor ki
insanın kemalâtına medar bazı letaif, eğer ihmalle ölmüşse, bir daha
dirilmeyebiliyor. Dolayısıyla insan o ihmalin cezası olarak belli bir noktadan
ileriye geçemez.

Ama imana esas teşkil edecek duygular, meselâ, insanın latîfe-i rabbaniyesi,
kalbin bedene nispeti gibi kalbe nispeti olan sırrı; bunlar günahlar yüzünden
tıpkı güneşin kaybolmasıyla kapanan çiçekler, tomurcuklar gibi kapanır, güneş
doğunca da yeniden açılabilirler. Ne var ki, bu açılıp kapanmanın da herhâlde
bir sınırı olsa gerek... Çünkü “Her bir günah içinde küfre giden bir yol
vardır.”35 Bu itibarla da insan o kadar karanlıkta kalınca, ihtimal bir daha
belini doğrultamayabilir. Onun için insan, “Kayıp düşsem de kalkar, doğrulur,



yine yoluma devam ederim.” deyip kendini günahlara salmamalıdır. Çünkü her
zaman kötü düşme ve kalkamama da söz konusudur.. evet insan, hiç
düşmeyecek şekilde hareket etmelidir.

Gaflet ve temkinsizlikten kaynaklanmayan düşmeler mazur görülebilir; Allah
ekstra ihsanda bulunup böyle bir kulunu yeniden ihyâ edebilir. Tıpkı cahiliye
insanından –cahiliye yaşamış olmasına rağmen– sahabi çıkardığı gibi.
Günümüzü de aynı şekilde düşünebiliriz. Zira çağ ifrit bir çağ ve şeytan fitneye
körük çekmekte...

İçinde bulunduğumuz şartları ve fırsatları düşününce, meseleye,
bazılarımızın durumu itibarıyla bakabilirsiniz. Ailelerimiz dindardır ve dinî bir
muhitte hayata gözlerimizi açmışızdır ve bu konumumuzla, yerde İsrafil’in
(aleyhisselâm) azametli heykelini her an müşâhede etmemiz lâzım gelirken, ne
acıdır ki sıradan birer insan olduğumuz bile münakaşa edilebilir. Ayrıca
kendimizi içinde bulduğumuz iman ve İslâm zemini bizim birer iyi insan
olmamız için imkânlarımıza sunulmuş teyit edici, destekleyici bir faktör, sağlam
bir zemin, bir vasat, bir ortam teşkil etmektedir ki, değerlendirilmemesi büyük
ihmal sayılsa gerek.

İsraf
Nasıl ki yemede, içmede, yatmada, konuşmada israf haram sayılmış; cismanî

zevkler mevzuunda da israf ve aşırılıklar, insanı, dünyevî-uhrevî bir kısım
mahrumiyetlere maruz bırakabilir.

Yemekte israf günah, suda israf günah, hatta ibadet ü taat için abdest almada
suyu fazla kullanma günahtır. Bu hususlarda ölçü, sadece ihtiyacı giderme
olmalıdır. Bu açıdan bu türlü durumlarda dengeyi kaybetme ve israfa girme
ahirette önemli bir kayıp vesilesi olabilir. Kulluk sürekli sorumluluk demektir
ve oldukça zor bir meseledir. Ömür nihayet 60-70 senedir; başladığı gibi biter..
sonra dönüp bir gün size sorsalar, ne kadar yaşadınız? Kur’ân’ın ifadesiyle,

ٍمَْوي َضَْعب  ْوَأ  اًمَْوي   “Bir gün veya günün bir parçası kadar.”36 deyiverirsiniz.
Zannediyorum hayatı israf edenler ötede geriye bakıp çok utanacak ve “Allah

Allah! Meğer ömür denen şey bir damla imiş; biz Allah’ın bize verdiği o
imkânları hep o damlanın içine sıkıştırmış, deryayı damlada hapsetmiş ve
güneşi zerrenin içinde öldürmüşüz” deyip inkisarla iki büklüm olacaklardır.



Tâbiînin iki büyük imamı, yine tâbiînin büyüklerinden Râbiatü’l-
Adeviyye’ye gelip ona yalnızlığını hatırlatırlar ve “Hayatınızda bir yenilik
düşünseniz.” gibi tekliflerde bulunurlar. Kendi gönüllerine göre isimlerini de
söylerler. Bunun üzerine onlara “Rabbime ibadeti, kulluğu bırakıp da bu türlü
şeylerle meşgul olmaya mı beni çağırıyorsunuz? Allah Allah ben de sizi bir şey
zannediyordum, Rabbinizle meşgul olacağınıza, sıkılmadan gelmiş, bir kadınla
bunları konuşuyorsunuz.” der...

Bizim için dezavantaj yanlardan birisi, günümüzde pek çok çürük insan
olduğundan, bazılarımız hep çürüklere bakıp, “Çok şükür bende sağlam yanlar
var.” deyip teselli olmamızdır. Oysaki, ortada Hz. Sahib-i Hakikat tarafından
verilen ölçüler var. Ayrıca, ibadet ü taat, takva, zühd, incelik açısından hep
üstümüzdekilere bakacağımıza, hep aşağıdakilere bakıp teselli aramaktayız.

Kur’ân’ın Anlaşılabilmesi İçin
Kur’ân’ı bütün derinlikleriyle kavrama, aslında her mü’minin vazifesi

cümlesindendir. Ancak, buna muvaffak olan insan sayısı bugün oldukça azdır
zannediyorum.

Kur’ân’ı, bahsi geçtiği şekilde kavrayabilmek için birçok dinamiğe ihtiyaç
vardır. Bunlar arasında Kur’ân diline yani Arapçaya vakıf olmayı ilk sıraya
koymalıyız. Ne var ki tek başına Arapça bilmek de yeterli değildir ve olamaz
da. Kur’ân’ı sürekli kendine nâzil oluyor gibi okumak.. Hz. Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem)’i tanımak.. Kur’ân’ı tanımak uğrunda ısrarla
çalışmalara devam etmek.. safvet, samimiyet ve ihlâsı hiç elden bırakmamak,
esbab-ı nüzul, usûl-i tefsir gibi ilimleri bilmek.. ilâhî vâridâta açık bir sineye
sahip olmak.. bilinmesi gerekli şeyler arasında sayılabilir.

Bu arada Seyyid Kutup, Elmalılı, Râzi, Bediüzzaman ve benzeri devâsâ
şahsiyetlerin eserlerinin Kur’ân’ı kavramada bizler için çok önemli olduğuna
inanıyorum. Bunlar bizim düşünme ufkumuzu açacak, yaklaşım metodolojisi
gösterecek ve böylece yola başından değil de belki de ortadan girmemizi
sağlayacak, zaman kaybımızı önleyecektir.

Salât ü Selâm Üzerine
Soru: Konuşurken Peygamber Efendimiz’in ismini söyledikten sonra



“Sallallâhu aleyhi ve sellem” dediğimiz gibi yazıda da aynı şeye riayet
etmemiz gerekir mi?
Salât ü selâm, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakkında Cenâb-ı

Hakk’a yapılan bir duadır. İnsanlığın İftihar Tablosu da, “Yanında adım
anıldığı hâlde bana salât ü selâmda bulunmayanın burnu yerde sürtülsün.”37

ifadeleriyle bu konuda bizzat kendisi tahşidatta bulunmuştur. Dolayısıyla sözlü
olarak söylediğimizde yaptığımız gibi, O’nun mübarek isimlerini yazdıktan
sonra da “Sallallâhu aleyhi ve sellem”, “Aleyhissalâtü vesselâm” veya
bunların kısaltması olan “s.a.s.” ve “a.s.” ifadelerini yazmak lâzımdır. Fakat
burada “lâzım”dan muradımız, şer’î mânâda “mutlak lâzım” değildir. Zira
insanın hayatında bir kere mi, yoksa Efendimiz’i her anışında mı salât ü selâm
getirmesi gerektiği konusunda ulema arasında ihtilâf vardır.

Salât ü selâm getirirken, bir taraftan nâm-ı celîl-i Muhammedîyi yâd etmek,
beri taraftan da, bir İmam Rabbânî, bir Üstad Bediüzzaman edasıyla, her zaman
değişik tâzimât ve tekrimâtla hislerimizi ifade etmek ve böylece O Zât’ı
içimizde daima taze tutmak ise, O’na karşı ayrı bir vefa borcudur.

İtkan ve İhsan Ufku
İtkan, herhangi bir hakikate yakından vâkıf olup delilleriyle bilerek inanmak

ve onu pürüzsüz ve sağlam bir şekilde uygulamak demektir. Kur’ân-ı Kerim,
“De ki: Amel edin! Yaptıklarınızı hem Allah, hem Resûlü, hem de mü’minler
görecektir.”38 âyetiyle itkana işaret etmektedir ki, bu “Amellerinizi Allah ve
Resûlullah’ın teftiş ve kontrolüne arz edecek şekilde itkan ruhuyla, arızasız ve
mükemmel yapın.” demektir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de bir
hadis-i şeriflerinde: “Allah, yaptığı işi itkan üzere yapan insanı sever.”
buyurmaktadır.

Meselâ; bir binanın mimarisini düşünecek olursak; binanın mukavemet ve
statik açıdan sağlam bir zemine oturması, mimarı hayrette bırakacak şekilde
ayarlanması itkan ruhunun mimariye yansımış şekli denilebilir.

İtkan, insanın mevcudu en iyi şekilde kullanması, gücünün yettiği şeylerde
çok sağlam ve göz, gönül doldurucu bir iş ortaya koymasına da denir. Buna,
insanın yemesinden içmesine, yatmasından kalkmasına, konuşmasından ibadet ü
taatine kadar sergilemiş olduğu davranış düzeni demek de mümkündür. İnsanın



davranışlarının sağlam olması, yine sağlam bir kaynaktan nebeân etmesine
vâbestedir. Bu kaynak, insanın ledünniyatında meknuz (gizli) olan “ihsan
şuuru”dur. Bu mânâda dışa sızan itkan, içteki ihsanın bir tezahürüdür.

İhsan, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Senin görüyormuşçasına
Allah’a ibadet etmendir; sen O’nu görmesen de O seni görüyordur.” 39

ifadeleriyle, Allah’ı görüyor gibi kulluk yapmaktır. İşte bu şuura ulaşan
insanlar, sadece ibadet ü taatte değil muamelâta müteallik meselelerde de ihsan
şuuruyla hareket ederler.

Evet itkan ile ihsan, bir vahidin iki yüzü gibidir. Bu iki temel esasa bağlı
olarak insanın amellerini bir tertip ve düzene koyması, saadet-i dâreyne
ulaşmada iki nuranî kanat sayılırlar.

Ölüm Turnikesi
İnsan, meleklere karşı vesile-i iftihar olabilecek mahiyette yaratılmış bir

varlıktır. Ancak insan, iman ve salih amelle küheylânını, ihsan zirvelerine
doğru kamçılayamazsa, olduğu yerde kalır ve sukût eder. Evet insanın mahiyet
ve hilkatinde hedeflenen safvet ve derinliğe ulaşması, ancak iman ve salih
amelle mümkündür. Zaten, “Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu,
aşağıların aşağısına indirdik. Fakat iman edip salih amel işleyenler için
eksilmeyen devamlı bir ecir vardır.”40 âyeti de bunu ifade etmiyor mu?

Ve işte bu insan, daha dünyaya geldiği andan itibaren, ölüm turnikesine
girmiş ve bütün hayatı boyunca da varacağı kabir salonuna doğru, zaman
koridorunu adımlamaya başlamış demektir. Yani insan, “İnna lillâh”tan
başlayıp “İnna ileyhi”ye doğru giden bir yolcudur.41 Bu yolculukta geçen her
dakika, her saat, her gün ve her sene, onu eceline bir adım daha
yaklaştırmaktadır. Gönenli Mehmet Efendi’ye izafe edilen şu sözler, bu hakikati
avamca, ama ne hoş ifade eder:

“Saatin zinciri bitince eylemez tık tık;
Vakt-i merhûnu gelince ruha derler çık çık!
Hakk’a kulluk eyle zira,
Ahirette dinlemezler hınk mınk...

Bir başkası da bu duyguyu şöyle seslendirir:



Kaderde ne ise olur etme merak!
Nefsine uyma Hakk’ın emrine bak!
Altından ağacın olsa, zümrütten yaprak,
Akıbet gözünü doldurur bir avuç toprak.”

Evet, günler su gibi akıp giderken, insan her geçen gün bir adım daha ahiret
yurduna doğru yaklaşmaktadır. Bu sebeple de insan, hayatının her karesini
ibadet felsefesi ve kulluk şuuruyla örgülemeli.. örgülemeli ve bu cebrî çekiş ve
tabiî itişi, hayatı tatlı yaşama mevzuunda kendi terakkisi için bir güç kaynağı
olarak kabul etmeli ve değerlendirmelidir.

Mizah ve Nükte Üzerine
Müslümanın her hareketi, her davranışı ve sözü ölçülü, aynı zamanda

ciddiyet yörüngeli olmalıdır. Tabiî burada ciddiyet ile buz gibi soğuk
davranışlar birbirine karıştırılmamalıdır. Bu düşünceden hareketle İslâm,
mizaha farklı bir bakış açısı getirerek mizahı âdeta hikmet buudlu nükteler
yumağı hâline getirmiştir.

Nükte, sadece insanları güldürme ve onların hoplayıp zıplamalarını sağlama
demek değildir. Aksine onda, her zaman birtakım hakikatleri yerli yerine
oturtma meselesi söz konusudur. Müsaadenizle, burada konuyu bir misalle biraz
daha açmak istiyorum: Bir gün Fatih cennetmekân’ın yanına derviş kılıklı birisi
gelir ve ona: “Sultanım! Siz bir padişahsınız; saraylarda oturuyor ve saraylarda
yaşıyorsunuz. Ben ise sokaklarda sürünüyorum. Bir de “Mü’minler kardeştir.”
diyorsunuz. Eğer kardeş isek, neden sizinle aynı hayatı paylaşmıyorum?”
diyerek, serzenişte bulunur. Hz. Fatih, onun bu sitemi karşısında, kendisine
yakışan büyüklüğünü ortaya koyar ve hemen ona bir kese altın verir. Ancak,
Sultan’ın bu ihsanını az bulan derviş, “Senin onca malın mülkün yanında bu da
bir şey mi!” der. Ve bir kese altını azımsar. İşte o zaman Fatih, taşı gediğine
kor ve hemen şu nükteyi yapıştırır: “Aman bunu diğer kardeşlerimiz duymasın.
Yoksa sana bu kadarı bile düşmez!”

Evet nükteler, kim tarafından söylenirse söylensin işte böyle bir yandan
hikmet ifade ederken diğer yandan da insanları tefekküre sevk eder ve gülmenin
de kapılarını aralarlar.

İkinci olarak mizah veya nüktede yalan sözün bulunmaması şarttır.



Peygamber Efendimiz böyle hareket eden bazı sahabileri latîfeden menetmiş,
onların “Sizin de latîfe yaptığınızı görüyoruz.” demeleri üzerine de, “Ben latîfe
yaparım ama doğru konuşurum.”42 buyurmuştur. Öyle ise mizah yaparken dahi
sözlerin doğru olmasına dikkat edilmelidir. Zira yalan, bir kâfir sıfatıdır ve
Müslümanın ağzını kirletir.43

Evet, Peygamber Efendimiz de yer yer latîfeler yapmıştır. Ama O’nun
latîfeleri ciddiyet buudlu ve aynı zamanda hak ve hakikat yörüngelidir.
Vereceğimiz şu misal, bunun en canlı örneklerindendir.

O (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir gün, Zahir (radıyallâhu anh) adındaki
sahabinin, arkasından yakalayıp gözlerini kapatır, sonra da: “Benden bu köleyi
satın alacak var mı?” diye etrafına sorar. Kendisine yapılan bu iltifat, Zahir’in
(radıyallâhu anh) çok hoşuna gider ve “Ya Resûlallah, çok ucuz bir köle
satıyorsunuz.” der. İşte o zaman Allah Resûlü, Zahir’i (radıyallâhu anh) mest
eden şu mukabelede bulunur: “Ama sen Allah yanında çok kıymetlisin.”44

Evet, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Müslümanın her sözü ve her hareketi
ölçülü; daha güzel bir ifadeyle peygamberâne olmalıdır.

İbadetlerde Kulluk Şuuru
Cismaniyetten kurtulma, bedenin baskısından sıyrılma, kalb ve ruhun derece-

i hayatına yükselme, derecesine göre herkes için söz konusu olabilir. İnsanın,
üzerine terettüp eden kulluk vazifelerini yerine getirmesi ve bu arada “i’lâ-yı
kelimetullah” istikametinde, O’nun nâm-ı celîlinin her yerde şehbal açması için
gayret göstermesi, cismaniyetin üzerine dökülmüş kezzap gibidir. İnsan, bu
sayede, kestirmeden ruhun derece-i hayatına girerek, mânevî terakkî adına
Cenâb-ı Hakk’ın rıza ve rıdvanına ulaşabilir.

Evet kulluk, mutlaka çok ciddî ve titizlik içinde yerine getirilmelidir. Nasıl
ki, misafirlere izzet ü ikram için çataldan kaşığa ve en güzel yemeklerden
tatlılara kadar âdâb ü erkân adına her türlü ihtimam gösterilir; öyle de ibadet ü
taat da en az bunun kadar titizlik ve dikkatle ele alınmalıdır. Bu, hayvaniyetten
çıkıp nefsi bırakmanın ve kalb ve ruhun derece-i hayatına yükselmenin çok
önemli bir yoludur. Şunu kat’iyetle ifade edebilirim ki insan, namazdan oruca,
oruçtan nafile ibadetlere kadar her türlü ibadet ü taati en tatlı şeyleri ağzında
duyuyor gibi eda etmiyor veya edemiyorsa hususî mânâda hayvaniyetten çıkıp



cismaniyeti bıraktığı söylenemez. Fert bu vazifeleri şuursuzca ama erkanına
riayet ederek ifa etmekle sorumluluktan kurtulabilir ama, böylesi ibadetlerle
kalbî, ruhî hayatın inkişaf etmeyeceği de bir gerçektir.

Ayrıca kalb ve ruhun derece-i hayatına girmek için, helâl lokma yenmeli,
gözler mutlaka haramlardan sakınmalı ve Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem), “İki çene arasını ve apış arasını koruma hususunda bana teminat
verin, Cennet’e gireceğinize teminat vereyim.”45 irşadı çizgisinde, uygunsuz,
gereksiz konuşmalardan ve insanı şehvete götüren duygulardan uzak
durulmalıdır.

Hâsılı insan, ibadetlerine azami derecede dikkat etmeli ve mânevî hayatını
felç eden günahları tekrar işlemektense, ölümü tercih edecek kadar çelikten bir
irade ve engin bir ruh hâletine sahip olmalıdır. Bunun yanında kalbler duyarlı
hâle getirilmeli, şayet duyarlı değilse buna zorlanmalıdır. Zira ısrar ve gayret
neticesinde en katı kalbler bile zamanla duyarlı hâle gelebilir. Bunu kazanmak
için belki keyfiyete göre günler, haftalar, aylar belki de seneler gerekecektir
ama, Allah’ı kazanmak için bu uğurda ne verilirse değer.

Allah’ın Halifesi
Allahu Teâlâ insana birçok nimetler bahşetmiş, onu pek çok ulvî duygularla

serfiraz kılmış ve yeryüzüne halife olarak göndermiştir. Kur’ân-ı Kerim’de de,
“Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.”46 buyrularak anlatılmak istenen
gerçek de bu olsa gerek.

Bazı müfessirler, insanın, Allah’ın halifesi olması yaklaşımını doğru
bulmamışlardır. Çünkü halife, daha önce yaşayan bir melik veya sultanın
vefatından sonra onun yerine geçen ve onun misyonunu temsil eden kişi
demektir. Bu açıdan da insanın Allah’a halife olması söz konusu olamaz. Çünkü
insan fânî, O ise, ezelî ve ebedîdir.

Ancak “hilâfet” sözcüğüne değişik bir zaviyeden bakınca, insana halife
denmesi de tecviz edilebilir. Şöyle ki; Allahu Teâlâ eşyayı yaratan ve ona
hükmeden biricik yaratıcıdır. 47 َنوـُلَمَْعت اـَمَو  ْمُكََقلَخ  ّللاَو  ُهٰ  âyeti bu hususu
gayet net olarak vurgulamaktadır. Yani, bizi, bizim davranışlarımızı, eşya ve
hâdiseleri, varlığı, varlığın değişik görünümlerini yaratan sadece ve sadece
O’dur. Bu açıdan da Allah (celle celâluhu) her şeyin sahibidir. Ancak, bütün



bunlarla beraber O, insana eşyaya müdahale etme hakkını da vermiştir.
Melekler ve cinler ise böyle bir hakka sahip değillerdir.

İnsan, Cenâb-ı Hakk’ın, tabiat kitabıyla yaratıp ortaya koyduğu bağ ve
bahçelere ayrı ayrı şekiller verebilir.. iradesini kullanarak –Allah’ın izniyle–
dünyayı değiştirebilir; devletler kurup ve yine devletler muvazenesinde hâkim
hâle gelebilir.. Cenâb-ı Hakk’ın nâm-ı celilini her yerde bayraklaştırabilir;
bayraklaştırabilir ve “Ruh-i Revan-i Muhammedî”yi bir şehbal hâlinde en
yüksek burçlarda bayrak gibi dalgalandırabilir. İşte, kendisine, eşyaya bu kadar
engin müdahale hakkı verilen insan, bu mânâda Cenâb-ı Hakk’ın tam bir
halifesidir. Yani Allahu Teâlâ kendisinin isteme ve dilemesiyle, yine
kendisinin yaratmasına bağlı olarak insanı eşyaya müdahale etme gibi bir
şerefle şereflendirmiştir.

İnsan, Cenâb-ı Hakk’ın esmasının bir nokta-i mihrakiyesi ve âdeta O’nun
yüce tecellilerinin temerküz noktası gibidir. Evet Allah, bütün esmasıyla tecelli
buyurup kâinatı, daha sonra da daha farklı tecellilerle insanı yaratmıştır.
Sadece o isimlerin bazılarına mazhar olmuş, eşya ve hâdiseleri, onlara ait
hususiyetleriyle bilmeyen melâike-i kiram ve cinlerin eşyaya müdahalesi,
meselenin metafizik yanını teşkil eder. Oysaki insanın, hem fizik hem de
metafizik, hem ruh hem de maddeye müdahale istidadı vardır. İşte insan bu
yönleriyle, Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin cami bir aynasıdır ki, Allahu Teâlâ,
“Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım”48 buyurarak, bu hakikati meleklere
duyurmuş, onlar da insana verilen bu şerefi takdirle karşılamışlardır.

Evet beşer, başına Allah’ın koyduğu insanlık tacıyla tam bir halifedir ve
O’nun aziz kılmasıyla da azizlerden azizdir. Tabiî, Allah isterse onu zelil kılıp
tepe üstü de getirebilir. Öyleyse insan, kendisine hilâfeti lütfeden Zat’a ciddî
bir teveccühle sımsıkı sarılmalı ve “kemer beste-i ubudiyet” içinde O’na karşı
kulluğunda bir lâhza bile kusur etmemeye çalışmalıdır.

Çocukla İmtihan
Soru: Hz. İbrahim ve Hz. Zekeriya’nın (aleyhimeselâm),

yaşlılıklarında çocuk arzularının altında dünyevî bir istek yatmakta
mıdır? Bu hâdiselerin bize bakan hikmetleri neler olabilir?
Evvelâ, Kur’ân-ı Kerim’in beyanına göre, Hz. İbrahim ve Hz. Zekeriya’da



çocuk sahibi olma arzusu vardı. Ben, bu arzuyu; tertemiz bir şecereden tevarüs
ettikleri ilâhî bir gerçeği temsil edebilecek bir sürgün arama cehdi şeklinde
değerlendirmenin daha doğru olacağı kanaatindeyim. Zira enbiya-yı izam dünya
malına ve çoluk çocuk sevdasına, onların zatlarına bakan yanlarıyla kat’iyen
iltifat etmemişlerdir.

İnsanlığın İftihar Tablosu’nun; “Biz peygamberler miras bırakmayız.”49

hadisi de bu hakikate işaret etmektedir. Peygamberlerin bıraktıkları miras,
peygamberlik ilmi ve nübüvvet davasıdır. Bu itibarla da onlar, kendi
sulblerinden gelecek olan temiz nesiller tarafından bu kudsî davanın temsil
edilmesini arzu etmiş olabilirler.

Sâniyen, onların yaşlılıklarında çocuk sahibi olmaları, diğer mucizeleri gibi
esbap alaşımlı ayrı bir mucizedir. Kur’ân-ı Kerim’de Hazreti Zekeriya’nın
(aleyhisselâm) mucizesine işaret eden “Zekeriya: ‘Ey Rabbim, benim nasıl
oğlum olabilir? Bana ihtiyarlık gelip çattı, eşim de zaten bir kısır.’ dedi.
Allah: ‘Öyledir, fakat Allah dilediğini yapar.’ buyurdu.” 50 âyeti, her şeyi
gayet net olarak ortaya koymaktadır. Âyette geçen ٌرِقاَع  yani “hayızdan nifastan
kesilmiş” sözcüğü bu mucizenin en önemli referansıdır.

Sâlisen, beşerin sıkıntılı, bunalımlı, karanlık dönemlerinde Allahu Teâlâ,
insanlar arasında sürekli taze sürgünler meydana getirerek insanlığa yeni
“ba’sü ba’de’l-mevt”ler yaşatmıştır. Zamanın ve beşerin iyice ihtiyarladığı bir
zaman diliminde inşaallah O, yeni Yahyalar, İsmailler lütfederek, onların eliyle
insanlara bir kere daha diriliş yollarını açacaktır.

Evet, insan dünyada kendisine verilen her şeyle imtihan olur. Hz. İbrahim ve
Hz. Zekeriya’nın çocuk sahibi olma istekleri, peygamberane bile olsa, zahirî
yönü itibarıyla dünyayı talep gibi göründüğünden, her ikisi de evlâtlarından
dolayı ciddî imtihanlara tâbi tutulmuşlardır. Hz. İbrahim (aleyhisselâm), belki
isteğini içinde tuttuğu için, çocuğunu kesme emriyle; Hz. Zekeriya
(aleyhisselâm) ise, açıktan istekte bulunduğu için hem kendisi hem de oğlu,
ümmetleri tarafından kesilmekle imtihanın peygamberâne olanını yaşamışlardır.

Zelle ve Târize Dair
Sürç-i lisan; dilin, söylenmemesi gerekli olan şeyleri gayriirâdî olarak

sehven veya hatâen söylemesine denir. Eskiler ona, “zelle-i lisan” da derlerdi.



Kaste iktiranın söz konusu olduğu yerlerde “sürçme” kelimesi kullanılmaz.
Çünkü sürçme, “min gayrikasdin” yani iradesiz, ihtiyarsız yapılan fiillerde söz
konusudur. Meselâ şeytanın gizli bir vesvese ile Hz. Âdem’e memnû (yasak)
meyveyi yedirmesi, Hz. Âdem adına bir sürçme ve zelledir.

İnsanın, maksadının dışında bir söz ifade etmesine şimdilerde, “maksadı
aşan söz” diyorlar. Bu bir yönüyle sürçme demektir. Çünkü orada da doğrudan
doğruya bir “beyan zellesi” yaşanmaktadır. Maksadı aşan söz, bir paragrafın,
bir cümlenin veya cümle ölçüsünde mânâ ifade eden bir sözün ifade edilmesi
demektir. Bunların kasdî olanına ve insanın maksadını herhangi bir gayeden
ötürü gizleyerek ifade etmesine de “tevriye” veya “târiz” denilmiştir.

Meselâ birisi günah işlemişse, onun günah işlediğini söylemeyip, gıybet
etmemek veya başkasının bilmemesi için, “Adam arzîleşti” türünden ifadeler
kullanmak yerinde olur. Buna, Hz. İbrahim’in putları kırdıktan sonra, kavmine,
putların en büyüğünü göstererek, “Belki onu şu büyükleri yapmıştır.”51

ifadesini de örnek olarak gösterebiliriz. Bu ifade, “Onu büyükleri yapmıştır.”
şeklinde anlaşılabileceği gibi, “O yaptı, büyükleri de işte şu.” şeklinde de
anlaşılabilir.

Maâriz ise, târizin çoğuludur ve daha ziyade enbiyâ-ı izâmın zelle gibi
görünen hâllerini ifade etmede kullanılmıştır. Zelle daha umumidir. Bunun
içine, insanın ayağının kayıp, başının dönüp düşmesi girdiği gibi, mantık ve
muhakemede ortaya koyduğu yanlış hükümlerin arkasından gitmesi de girebilir.
Aynı zamanda genel olarak dindeki kaymalara da zelle denilebilir.

İslâm’da İnsan Hakları
Soru: İslâm’ın insan hakları konusundaki değer hükümlerini anlatır

mısınız?
İslâm, insan hakları konusunda olabildiğince dengeli, engin ve evrensel bir

dindir. O kadar ki, Kur’ân-ı Kerim, haksız yere bir insanı öldürmeyi, “Bütün
insanlara karşı cinayet işleme.”52 şeklinde değerlendirmiştir. Bu
değerlendirme, hiçbir din ve modern sistemde olmadığı gibi, insan haklarıyla
alâkalı hiçbir komisyon ve kuruluşta da insana bu seviyede değer
verilmemiştir.

Evet İslâm, bir insanın öldürülmesini bütün insanların öldürülmesi olarak



kabul etmiştir. Zira bir insanın öldürülmesi, herhangi bir insanın
öldürülebileceği fikrini vermektedir. Yeryüzünde ilk kan akıtan kişi, Hz.
Âdem’in çocuklarından Kabil’dir. Kur’ân ve Sünnet kaynaklarında isimleri
açıkça geçmese de, Kütüb-ü salifede isimlerinin Habil ve Kabil olduğunu
öğrendiğimiz iki kardeş arasında bir meseleden dolayı anlaşmazlık çıkar ve
neticede Kabil, kardeşi Habil’i kıskançlıkla, haksız yere öldürür.. ve kan
dökme çığırını açar. Bundan dolayıdır ki, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bir hadis-i şeriflerinde: “Yeryüzünde haksız yere öldürülen hiçbir
insan yoktur ki, onun katilinin günahının bir misli de Hz. Âdem’in ilk oğluna
(Kabil) yazılmış olmasın. Çünkü o, insanoğluna haksız öldürme yolunu açan
ilk insandır.”53 buyurmuşlardır.

Bu ibret verici hâdise, Kur’ân-ı Kerim’de şu ifadelerle anlatılır:
“Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer

kurban takdim etmişlerdi de, birisinden kabul edilmiş, diğerinden kabul
edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden),
“Andolsun seni öldüreceğim” dedi. Diğeri de “Allah ancak takva
sahiplerinden kabul eder.” dedi (ve ekledi:) “Andolsun ki sen, öldürmek için
bana elini uzatsan dahi, öldürmek için ben sana elimi uzatacak değilim. Ben,
Âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.”

Kıssanın devamında şu hüküm getirilir:
“İşte bu yüzdendir ki, İsrailoğullarına şöyle yazmıştık: Kim, bir cana

kıyma veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız
yere) bir cana kıyarsa, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim de bir
canı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur...”54

Kur’ân-ı Kerim’de bir başka âyette ise şöyle buyrulur: “Kim bir mü’mini
kasden öldürürse cezası, içinde hâlidîn olarak kalacağı Cehennem’dir. Allah
ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”
55

Âyette geçen “Hâlidîn” kelimesine dikkatleri bizzat çektim. Zira mânâ
itibarıyla “Hâlidîn”, “ebedî” demek değildir. Kur’ân’da “ebedî” mânâsı,
“ebeden” kelimesiyle ifade edilirken, burada ise “Hâlidîn”i ifade eden اًدِلاَخ
tabiri kullanılmıştır. Bununla birlikte, İbn Abbas ve Tabiîn imamlarından onun
talebesi olanlar, bu âyeti, “Allah’ı inkâr edenler ebedî bir azaba düçar



olacakları gibi kasdî ve iradî olarak –ki, o mevzu da çok su götürür– insan
öldüren kişi de, ebedî bir azaba müstehak olur.”56 şeklinde tefsir etmişlerdir ki,
bence böyle bir tehdit insanı ürpertecek mahiyettedir.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), başka bir hadislerinde ise, “Kim
malını müdafaa sırasında öldürülürse şehittir. Kim kanını müdafaa sırasında
öldürülürse şehittir. Kim dinini müdafaa sırasında öldürülürse şehittir. Kim
ailesini müdafaa sırasında öldürülürse o da şehittir.”57 buyurmuşlardır ki,
dünyadaki bütün hukuk sistemlerinde, hadiste geçen değerler birer esas olarak
korunmaya alınmıştır. Bu hususlar, bizim hukuka esas teşkil eden usûl
kitaplarımızda “zaruriyat” diye önemle üzerlerinde durulur. Bu açıdan din, can,
nesil, akıl ve mal, herkesin korumakla mükellef, yani yükümlü olduğu temel
esaslardır. Evet bir diğer taraftan da İslâm, insan haklarına işte bu temel
prensipler açısından yaklaşır.

Zaten insan, başka hiçbir sistem veya dinde değil, sadece İslâm dininde
“Allah’ın halifesi” unvanıyla payelendirilmiş ve yeryüzünün halifesi olduğu
vurgulanmıştır. Bununla da kalınmamış, aynı zamanda ona eşyaya müdahale
etme imkânı verilerek, çalışma ve teşebbüs hürriyeti gibi hürriyetlerle de
serfiraz kılınmıştır. İnsana bu derece ehemmiyet veren bir dinin insan haklarını
ihmal etmesi nasıl mümkün olur ki..?

Kur’ân’da Yahudiler ve Hristiyanlar
Kur’ân-ı Kerim’de Hristiyanlık ve Yahudilik hakkında kullanılan ifadelerin

çok sert olduğu iddia edilmektedir. Bence bu meseleye yaklaşırken çok dikkatli
olmak gerekir. Geçmiş dönemlerde, belli Hristiyan ve Yahudilerin apaçık
gerçek karşısında gösterdikleri inat, ayak direme ve düşmanlığı ifade için
Kur’ân’ın kullandığı aynı üslûp, bugünün Yahudi ve Hristiyanları için de
kullanılacak diye bir şart, bir mecburiyet olamaz. Bu tür âyetlerde sübût-u
kat’iye arandığı gibi, delâlet-i kat’iye de aranmalıdır. Yani, bu âyetlerin Kur’ân
âyetleri olduğu kesindir. Fakat, o âyetlerin ilk günden bu yana bütün Yahudi ve
Hristiyanları içine aldığı kesin değildir.

İkinci olarak, Kur’ân’ın bu üslûbu, o dönemlerde kendilerini Yahudilik ve
Hristiyanlığa mensup addedenlerin Yahudiliğe ve Hristiyanlığa getirdikleri
yanlış yorumlarından ve o yorumu hayatlarına hayat kılmalarından dolayıdır.



Daha doğrusu, dinî inanç ve düşünceyi bir düşmanlık sebebi ve malzemesi
yapmalarından dolayı Kur’ân onları böyle bir üslûpla ele almıştır. Yani,
Kur’ân’ın tavrı şahıslara değil, yanlış davranış ve yanlış düşünceye, gerçek
karşısında ayak direyip düşmanlık üretmeye ve tasvip edilemeyecek sıfatlara
karşıdır. Bu sıfatlara karşı çok daha sert ifadeleri bizzat Tevrat’ta ve İncil’de
de görmek mümkündür.

Kaldı ki Kur’ân, bazılarına sert gibi gelse de, en uygun ifadelerle ortaya
koyduğu bu tür sıfat ve davranışların ve bu sıfat ve davranış sahiplerini ikaz ve
tehdit etmesinin hemen ardından, çok yumuşak ifadelerle gönülleri hakikate
uyarmaya ve kalblere ümit aşılamaya çalışır. Ayrıca, Kur’ân-ı Kerim’in
Yahudiler, Hristiyanlar ve münafıklarda görülen bazı tavır ve davranışlardan
dolayı serdettiği tenkit ve ikazların, imanları kendilerini aynı tavır, davranış ve
sıfatlardan alıkoymaya yetmeyen mü’minler için de söz konusu olduğunda
sahabe ve müfessirler arasında âdeta görüş birliği vardır ki geniş açıklamalar
isteyen böyle bir meseleyi burada tartışmak konumuzun dışında kalır.

Kanaatime göre, tarihî hâdiseleri kendi tarihsellikleri içinde ele almalı, yani
her hâdiseyi kendi şartları ve konumu içinde değerlendirmeli ve bugünkü
davranışlarımızda da bugünkü tavırları esas almalıyız.

Dünya-Ukbâ Münasebeti
Eskiden olduğu gibi günümüzde de, bazıları dünya ile ukbâyı birbirine

karıştırmakta ve dünyevî kıstaslarla ukbâya ait meseleleri değerlendirme
cihetine gitmektedirler. Hâlbuki dünya-ukbâ biribirinden tamamen farklı
gerçeklerdir. Âyet ve hadisler böyle bir iltibasa girmemize fırsat vermeyecek
kadar açık, sarih ve nettir.. ve yanlış “algılama”lara sebebiyet verebilecek bir
husus yoktur.

Meselâ; Kur’ân ahirette “ ٍموُتْخَم ٍقیِحَر  ” denilen, insana mahmurluk veren
bir içecekten bahsetmektedir ki, bu mükâfat olarak verilecektir. Hâlbuki
dünyada mahmurluk veren içecekler haram kılınmıştır. Dünyada hırs, tûl-i
emel... gibi duygular insana lihikmetin verilmişken, ahirette insanın bu tür
duygulardan arındırılacağı anlatılmaktadır. Dünyada ipekten mamul elbise
giyen, altın ve ziynet eşyaları kullanan erkeklerin, ahirette bunlardan nasibinin
olmayacağı bildirilmiştir. İki korku ve iki emniyetin bir arada insana



verilmeyeceği hadis-i şerifin ifadesiyle sabittir.58 Yine dünyayı isteyene
dünyanın, ahireti isteyene de ahiretin verileceği, âyet-i kerimelerle beyan
edilmektedir.59

Bütün bunlardan anlıyoruz ki, dünya ile ukbâ arasında bütünüyle olmasa bile
bazı meselelerde zıtlık bahis mevzudur. Öyleyse ahirete ait meseleleri dünyaya
ait kıstaslarla değerlendirme kat’iyen doğru değildir.

Hadis-i şerif, Cennet’in insanın istemediği, kerih gördüğü, Cehennem’in ise,
onun istediği, arzu ve şehvet duyduğu şeylerle çevrili olduğu60 hakikatini
bizlere ifade etmiştir. Buna göre emredilen ve yasak edilen şeylere birer “sırr-ı
ubudiyet” taalluk etmektedir. Dolayısıyla kul olan, her zaman ve her mekânda
bu kulluğunu Rabbisine göstermek zorundadır. Buna muhalefet eden insanların
ukbâda kurtulmaları sebepler plânında çok zordur.

Evet, insanın mârifet-i Sâni’ye ulaşabilmek, ahirette kurtulabilmek için
iradesini devreye koyarak, bütün kötü arzu ve isteklere karşı savaş açması
şarttır.

Ebû Talib’in İmanı
Ebû Talib’in iman edip etmediği konusu üzerinde öteden beri farklı

mülâhazalar söz konusudur. Bazıları Ebû Talib’in “Abdülmuttalib’in dini
üzerine” sözüyle vefat ettiğini delil getirerek ahirete imansız olarak gittiğini
söylerken, bazıları da onun, Allah Resûlü’ne olan cibilli bağlılığı ve onu
koruma uğrunda yaptığı fedakarlıkları nazara alarak, şefaat-i Muhammediye ile
kurtulacağını ifade ederler.

Rivayetler açısından meseleye baktığımız zaman Ebû Talib’in kelime-i
şehadeti söylemeden öldüğü kesin gibidir. Buhari ve Müslim’de yer alan
“Cehennem azabının en ehvenine Ebû Talib maruz kalacaktır. O (ateşten) iki
nalın giyecektir ama; onun (sıcaklığından) beyni kaynayacaktır.”61

mealindeki hadis, bunun delilidir. Bu arada 2. Dünya Savaşı’nda ölen
Hristiyanlar hakkında bile çok yumuşak düşünen ve bir fetret dönemi
yaşandığından ötürü mazlum olarak ölen o insanların kurtulabileceklerini ihsas
eden Hz. Bediüzzaman’ın bile,62 Ebû Talib’in iman edemediği ve Cehennem’de
en az azaba düçar63 olacaklar arasında bulunacağı şeklindeki mülâhazası da bu
düşünceyi desteklemektedir.



Mesele sahih bir hadiste, bu şekilde vuzuha kavuşturulmuş olmasına rağmen,
cibilli yakınlık göz önüne alınarak farklı değerlendirmelerde bulunmaya
gelince; evvelâ şunu ifade etmeliyiz ki, “Fazl-ı ilâhi ve lütf-u ilâhiden öte fazl
ve lütuf, kat’iyen fazl ve lütuf değildir. Belki de bu bir zulümdür.” Burada
meselenin temeli Ebû Talib’in Allah Resûlü’ne yakınlığı ya da yaptıkları değil,
O’nun Allah ile olan irtibatıdır. Şayet Ebû Talib, dünyada iken bu irtibatı
kuramadı ise –ki kuramamıştır– öyle ise rahmet-i ilâhiden nasip alacağını
düşünmek– bizi aşar. Evet, bizim böyle bir durumda, ilâhî rahmetten ona bir
pay ayırmamız, Allah’a karşı saygısızlık olabilir. Onun için
değerlendirmelerde, kıstasların ve ölçülerin çok iyi tespit edilmesi lâzımdır.

Meseleye farklı bir zaviyeden bakıldığında, Ebû Talib’in, Hz. Peygamber’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) yapmış olduğu iyilikler de inkâr edilemez. Bu
iyiliklerin, tekevvün döneminde İslâm’a çok büyük faydası olmuştur. İnsan
bunları nazara alarak Ebû Talib için illa bir şey diyecekse bana göre Hz. Ebû
Bekir’in dediği gibi demelidir: O, yıllar sonra babası Ebû Kuhafe’yi elinden
tutup Nebiler Sultanının huzuruna getirmişti.. getirmiş ve şehadet ikrarından
sonra, sevineceği yerde ağlamaya başlamıştı. Allah Resûlü’nün,

– Neden ağlıyorsun? sorusuna, o büyük insan,
– Ya Resûlallah ne kadar arzu ederdim, şimdi Müslüman olan babam

yerinde Ebû Talib olsaydı!64

Bu düşüncesi ile Hz. Ebû Bekir, Allah Resûlü’nün hissiyatını kendi
hissiyatına tercih ettiği için, büyüklüğünü bir kez daha ortaya koyuyordu. Bu
itibarla, Ebû Talib’in imanı veya imansızlığı karşısında, en uç ve ileri noktada
ancak bu denilebilir. Bunun ötesi, Allah’ın tasarruf alanı içine girer ve
Rububiyetinin tecellilerini kabul etmemek anlamına gelir.

Bu konu ile ilgili olarak farklı, farklı olduğu kadar da önemli bir hususa da
kısaca temas etmek istiyorum. Şöyle ki; siyer kitaplarının kaydettiğine göre,
Allah Resûlü ölüm döşeğinde amcasına “Kelime-i şehadeti söyle, ahirette
sana şefaat edeyim.”65 demiştir. Peygamberliğin 10. senesinde, kendisine
şefaat hakkı verildiğinin bildirilip-bildirilmediğine dair net bilgiye sahip
değiliz. Şahsen ben o dönem itibarıyla Efendimiz’e bunun açıkça bildirildiği
kanaatinde değilim. Bu varsayımdan hareketle, Allah Resûlü’nün “Sana şefaat
edeyim.” sözüne, şu şekilde açıklık kazandırabiliriz: O’nun Medine döneminde



açığa çıkacak bütün hâlleri, ihraz edeceği konumu ve ifade buyuracağı bütün
sözleri veya bir başka tabirle, hakikat-ı Muhammediye hâlinde zuhur edecek
her şeyi, hakikat-ı Ahmediye olarak o kutsî mahiyetinde mündemiçti. İbtida-
intiha çerçevesinde meseleye yaklaştığımızda, karşımıza çıkan sonuç budur.

Netice itibarıyla Ebû Talib’in, inanmadan ahirete irtihal ettiği kesindir ve
tabiî bu kesin kanaati bildiren nasslara rağmen, farklı mütalaalarda bulunmak
da doğru değildir.

Sabr u Sebat
Sabır, Üstad’ın yaklaşımıyla musibetler karşısında, masiyetlerle yüz yüze

gelindiğinde ve ibadetlerin devamlılığının insana yüklediği zorluklar nedeniyle
kulun kararlılık tavrıdır.66 Sebat ise insanın bulunduğu konumu kaybetmemesi,
orada sâbit kadem olabilmesi için gösterdiği gayretin adıdır. Meselâ Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Ey Kalbleri evirip çeviren Allahım!
Kalbimi dinin üzerinde sabit eyle.”67 duasında sebat kelimesini kullanmıştır.
Yine Kur’ân, “Allah iman edenleri sabit kavil üzerinde hem dünya, hem de
ahiret hayatında sabit kılmıştır.” 68 buyurur. Burada ifade edilen kavl-i sabit
“Lâ ilahe illallah” mıdır yoksa bunun ihtiva ettiği amellerin bütünü müdür,
şimdilik ona girmeyelim. Hakezâ cephede düşman karşısında insanın yerini
muhafaza etmesi, ölümü pahasına da olsa geri çekilmemesini ifade ederken de
yine sebat kelimesi kullanılır.

Sabra gelince, Efendimiz’in beyanıyla “Sabır, musibetlerin gelip ilk
tosladığı anda”69 gösterilen kararlılıktır. Bunun için çeşitli hastalıklara düçâr
olanların gösterdiği amelî veya fikrî performansa da sabır denilir.

Sabır denince, Üstad Hazretlerinin üçlü sabır tasnifine bir dördüncüsünü de
ben eklemek istiyorum; dünyanın cazibedar güzelliklerine karşı sabır. Evet, bu
özellikle günümüz Müslümanları adına çok önemli bir husustur. Hayat
standartlarının olabildiğine yükselmesi, ev, araba, yazlık, kışlık vb. şeyler,
insanları ahiret duygu ve düşüncesinden –maalesef– uzaklaştırabilmektedir.
Kur’ân, “Kadın, evlât, tonlarca altın, gümüş, eğitilmiş atlar, hayvanlar ve
ekinlere karşı şehvet ve tutku, insanlara güzel (süslü) gösterilmiştir. Bütün
bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Asıl varılacak güzel yer ise,
Allah’ın katındadır.”70 âyeti ile zaten bu hakikate işarette bulunuyor. “Süslü



gösterildi” sözcüğü ile, bu güzellikler karşısında insanın gözünün
kamaşmamasının âdeta mümkün olmadığı vurgulanmaktadır. Bunu aşabilmek de
çok güçlü iman ve o imanı sürekli hareket hâlinde tutan sabır ile olabilir
kanaatindeyim.

Zamanın çıldırtıcılığına karşı sabır.. mânevî pâyelere karşı alâkasızlık
şeklinde sabır... Hatta Allah yolunda hizmet hatırına, Cennet kapıları ardına
kadar açılmış olsa bile, dişini sıkıp bu ızdıraplı dünyada kalma sabrı, sabrın
diğer türleridir...

Kıskançlık Duygusunun Çıkarılması
Ahirette, Cennet ehlinin gözünün görmediği, kulağının işitmediği,

insanoğlunun hayaline bile misafir olmamış nimetlerle donatacak olan Allah’ın,
bir diğer önemli ihsan ve lütfu da, Cennet ehlinin kalblerinden kin ve haset
(kıskançlık) duygusunu kökünden söküp çıkarmasıdır. Kur’ân bu hakikati şöyle
ifade eder: “(Cennet’te) onların altlarından ırmaklar akarken, kalblerinde
kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız.”71

“Mükâfat, amelin cinsindendir.”72 kaidesince, nasıl dünya hayatında, iman
uğrunda çekilen sıkıntı ve meşakkatler, sıkıntısız, meşakkatsiz ebedî bir hayatla
bedellendiriliyor; nasıl burada yaşanan açlık ve susuzluk –Allah Resûlü’nün
Ebû Hüreyre’ye olan ifadelerinde görüldüğü gibi– ahirette açlık ve susuzluğun
çekilmemesini netice veriyor, aynen öyle de insanın, dünyada eskilerin “emraz-
ı kalbiye” dedikleri kin, nefret, öfke, haset, gayz, hırs vb. duygu ve tutkular veya
hastalıklarla mücadele ederek kendini aşması, ahirette, bunların onun kalbinden
sökülüp atılması ile mükâfatlandırılacaktır. Mütekabiliyet çizgisinde bu kabil
misalleri çoğaltabiliriz. Meselâ; bir insanın, hemcinsine karşı olan zaafını
kendi iradesiyle aşması, beşerî temayüllerine karşı koyması ve iffetli olmaya
çalışarak sürekli ruh insanı olma yolunda bulunması, her hâlde ukbâda Cennet
hurileriyle taltif edilmeyi netice verecektir. Öyleyse, rahatça bu dünyanın ahiret
ile içli dışlı olduğunu söyleyebiliriz. Burada ahiret hesabına tohumlar atılır,
orada ürünler alınır; burada zahmet çekilir orada rahata erilir. Kaldı ki Allah
(celle celâluhu) insanı dünyadaki mahiyeti ile Cennet’e koysaydı, insanın
iradesi ile bütün bütün hilm ü silmi tercihi –Cennette bile olsa– imkânsız
olurdu. Bu ise Cennet’te, Cehennem benzeri bir hayat anlamına gelirdi ki bu da



nimetten daha çok nikmet olurdu. Bu açıdan, Cennet ehlinin sinelerinden kin ve
hasedin sökülüp atılması onları Cennet’e koyma kadar önemli bir nimettir.

İsterseniz bu meseleyi biraz açabiliriz. Dünyada insanları idare etmek
amacıyla ortaya atılmış bulunan sistemler, yıllarca dünya kadar insanı aldattılar
ve hâlâ da aldatmaya devam ediyorlar. –Aradaki küçük farklar mahfuz– insanı
“ekonomik hayvan” olarak gören bu sistemler, maalasef yürürlükte oldukları
ülke insanlarına hemen hemen hiçbir mutluluk (külliyet ve devamlılık plânında)
verememişlerdir. Zaten o sistemlerden biri yıkılıp, gitti. Diğeri de gün geçtikçe
bozulan ekonomik durumu, uyuşturucu, içki, kadın vb. kötü alışkanlıkların
girdabına düşmüş gençleri ve toplumun bütün katmanlarında kendini gösteren
ahlâkî çöküntü ile çoktan yıkılma çanları çalmaya başladı bile. Aslında bütün
bu sistemlerin unuttukları bir şey var ki, o da; insanın sadece maddeden ibaret
olmadığı. Zira insan maddenin yanı sıra, kendi içine doğru enfüsî derinliği olan
ve bu yanlarıyla da tatmin arayan bir varlıktır. İşte bu açıdan onun, Cennet’te
altından ırmaklar akan, yemyeşil vadilerde yaşaması bile bir açıdan onu mutlu
etmeye yetmeyebilir. Yani, böylesi bir vasatta da olsa, kalbinden komşusuna
karşı kin, nefret, haset içinde bulunan bir insanın mutlu olması düşünülemez.
Zira o henüz kalbî huzuru yakalayamamıştır. Bu ise Cennet içinde Cehennemî
bir azaptır.

Öyleyse, başta haset ve kin olmak üzere, benzeri duyguların kalblerden
sökülüp atılması, Cennet’in gerçek mahiyetini tatmaya ve onu duymaya
yarayacak kıymetler üstü kıymeti haiz bir nimettir.

Kul Hakkı
İslâm, insan haklarına büyük önem vermiş ve onu muhafaza altına almıştır.

Her Müslüman, hangi din ve ırktan olursa olsun ferdin şahsî haklarına saygılı
davranması ve bir başkasının hakkını üzerine geçirmemeye dikkat etmesi
gerekir. Zira herkesin hesap endişesiyle titrediği kıyamet gününde hiçbir suale
tâbi tutulmadan Cennet’e girecek olan şehidin bile hesap vereceği tek husus
“kul hakkı”dır.

Zaman zaman insanın gerek fertler ve gerekse değişik merciler tarafından
mağdur edilip hakkı yenmiş olabileceği gibi kendisi de bir başkasının hakkını
üzerine almış olabilir. Hakkının yenmiş olması, fert için hiçbir zaman bir kayıp
vesilesi değildir. Çünkü böyle bir durumda kişi; “Benim hakkım yenmişse



varsın helâl olsun.” diyerek, hakkını helâl etmiş olur. Ancak başkasının hakkını
yemişse, mutlak surette ondan helâllik dilemesi ve karşılığını ödemesi gerekir.

Burada konuyla alâkalı bir hatıramı nakletmek istiyorum: Babam, kılı kırk
yararcasına İslâm’ı yaşamaya çalışan bir insandı. Bir zamanlar babamın
yanında çalışan bir işçi, ceketini bizim samanlıkta bırakıp gitmiş. Aradan yıllar
geçmesine rağmen gelip ceketi geri almamış. Babam bunu hiç unutmamış ve
vefat edeceği an, amcamlara; “O ceketin sahibini bulup verin.” diyerek, ölüm
heyecanı içinde bile üzerine kul hakkı geçmemesi için onun sancısını çekmiştir.

Evet, kul hakkı çok önemlidir. Ben yer yer mü’minler için dua ediyorum.
Ama kul hakkına gelince, o bizi aşan bir mevzudur ve bu hususta bir şey
yapmamız mümkün değildir.

Bana zekât düşmediği için verdiğim şeyleri hep sadakam, zekâtım olsun
düşüncesiyle vermişimdir. Fakat şimdi; “Allahım, bilmeyerek birilerinin hakkı
benim üzerime geçmiş olabilir. Verdiğim bu şeyleri onun namına al, kabul et ve
sevabı onun olsun.” diyerek vermenin daha doğru olacağına inanıyorum.

Hâsılı, Cenâb-ı Hakk’ın huzuruna, kul hakkıyla gitmemeli; şayet hak sahibini
biliyorsak bizzat helâlleşmeli, bilemediklerimiz için de onlar adına tasaddukta
bulunup sevaplarını yine onlara bağışlamalıyız.

Her Günahta Küfre Giden Bir Yol Vardır
Günahlar, küfrün meşcereliğidir. Bu sebeple günaha girmiş birinin, belli

ölçüde küfürden nasibini alması da söz konusudur.
İnsan her işlediği günah karşısında pişmanlık duymalı ve bir daha o günaha

dönmemek üzere Rabbisine tevbe etmeli, evbe ve inabede bulunmalıdır. Hz.
Âdem’i (aleyhisselâm) yükseltip safiyyullah yapan da işte bu mülâhazadır. Bir
rivayete göre o, bir hayat boyu, yaşadığı sürçmenin ızdırabını hep kalbinde
hissedip, hacaletinden bir türlü başını semaya kaldıramamıştır. Ama bu hâl
ona, saf, duru, berrak mânâsına “safiyy” sıfatını kazandırmıştır.

“Hayır! Gerçek öyle değil! Asıl onlardır ki yapmaya alıştıkları kötü işler,
gitgide kalblerini paslandırdı.”73 âyetinin tefsirinde Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem), “İnsan bir günah işler ve onu tevbe ile silmezse, kalbinde
bir leke olarak kalır. Eğer tevbe ederse kalbi yine parlar. İkinci bir günah
işlediğinde ise o leke büyür. Ve kalb günah işleye işleye öyle bir kararır ki,



bütün kalbi ele geçirir. İşte Kur’ân’da Yüce Allah’ın, ‘Yapmaya alıştıkları
kötü işler, gitgide kalblerini paslandırdı.’ âyetinde bildirdiği pas da
budur.”74 buyurmaktadır. Evet kalb, insandaki bütün azaların kilidi, anahtarı
durumundadır. Onda hâsıl olan bir arıza, mânevî olarak diğerlerine de sirayet
eder ve böyle bir durumda kulun Allah’a teveccühüne mâni olur.

Hâsılı insan, sürçüp düştüğü an, hemen tevbeye yönelmeli, günaha attığı ilk
adımını geri çekip, açılan menfezi hemen anında kapatmalıdır ve Allah’ın
rahmetiyle tekrar münasebete geçme yollarını aramalıdır. Günahlar, mü’minin
Cennet’e doğru uzanan hayat yolu üzerine kurulmuş birer tuzaktır. Rabbimiz,
hepimizi o tuzaklardan muhafaza buyursun!

O, Enerji ile İzah Edilemez!
Cenâb-ı Hak, hem kemmiyetten hem de keyfiyetten münezzehtir. Kemmiyet ve

keyfiyet ifade eden kavramlarla O’nu izah etmek, olabildiğine yanlış, hatta bir
sapıklıktır. Günümüzde akılları gözlerine inmiş bazı kişilerin, O’nu; “enerji,
yoğun enerji..” gibi kendi dünyamıza ait birtakım kavramlarla ifade etmesi,
O’nu nasıl bilmeleri gerektiğini bilememenin ifadesidir. Bu yanlış telâkki,
imanı zayıf insanlar arasında Zat-ı Ulûhiyet’i tasavvur düşüncesi meydana
getirir ki, bunun da apaçık bir dalâlet olduğunda şüphe yoktur.

Ancak, Cenâb-ı Hakk’ın dışında, melekler ve cinler gibi ruhanî varlıkları,
ille de madde âleminden bir şeyle misallendirip, zihinlere yaklaştırmak zarureti
varsa bir yönüyle bunları enerji ile misallendirmek mümkündür. Şöyle ki;
enerjinin ne olduğu günümüzde kesin olarak bilinmemekle birlikte, onun
kendine has iş yapabilme yeteneği, cisimleri harekete geçirme kabiliyeti gibi
hususiyetleri var. Evet enerji kendisini sadece âsârıyla hissettirmektedir.
Ruhanî varlıkların ise, –ki biri dumansız ateşten, diğeri de nurdan yaratılmıştır–
hareket ve onun neticeleri itibarıyla enerji ile bir yakınlıkları söz konusu
olabilir, fırtına olup esebilir, kapı pencere çarpıp ses çıkarabilir.. ve işin
enteresan tarafı da, meydana gelen bu hâdiselere herkes de muttali olmayabilir.
Buna belki hekimler kulak halüsinasyonu diyebilir ama, mesele hiç de
zannedildiği gibi değildir. Melekeleriyle bu konuya açık olmayan insanların,
işin doğrusunu anlamaları da çok zordur. Aynı zamanda böyle bir yaklaşım, bu
ruhanî varlıklarla enerjiyi özdeşleştirme olarak da algılanmamalıdır. Bu iki
konu arasında sera-süreyya farkı kadar fark vardır.



Rüya Hakikati
Rüyalar, misal âleminden, kaderle alâkalı levhaların yazılıp-çizilip

temâşâmıza sunulan yansımalarıdır. Gözler, bu âleme kapandığı an, öbür
âlemde cereyan eden hâdiselere açılır. İşte rüyaların cereyan ettiği bu âleme,
mânâ âlemi de denebilir.

Mânâ âleminde, her şey farklılık arz edebilir. Orada bazı hâdiseler, çok net
olarak ifade edilirken, bazıları da çeşitli sembollerle sunulur ve yoruma açık
bulunurlar. Meselâ, bazı kimseler, daha sonra kazanacakları bir başarıyı, çok
öncesinden rüyalarında görebilmekte ve gireceği imtihan sorularını bütün
ayrıntılarıyla müşâhede edebilmektedirler. Buna karşılık Yûsuf sûresinde
bildirildiği üzere, semiz ineklerin, olgun başakların, bine-berekete; cılız
ineklerle kuru başakların da kıtlığa delâlet etmesi gibi bazı rüyalar da
sembollerle ifade edilmiş olup, yoruma açık bırakılmışlardır.75 Bütün bunlar,
metafizik bir dünyaya inancımız gereği bizim için problem değildir. Bunlar,
mânâ âlemine kapalı olanların, bulunduğumuz şehadet âleminden başka
âlemlere inanmayanların problemleridir.

Rüya hakikatlerine dair günümüze kadar birçok eser yazılmıştır.
Efendimiz’in hadislerinden mülhem yazılan bu eserlerde, rüya hakkında yeteri
kadar açıklamaların yapıldığı kanaatindeyim.

Ne var ki rüyalar, Kur’ân ve Sünnet gibi üzerine hüküm bina edilecek bir
esas olmadıkları için, onların ahkâmda esas kabul edilmeleri de doğru değildir.
Sadece şahıslar, rüyadan aldıkları hakikatlerin meşruluğu derecesinde, onları
kendi hayatlarında uygulayabilirler. Bunda da bir günah ve sorumluluk yoktur.
Fakat insan, bunlarla başkalarını ilzam etmeye kalkışmamalıdır.

“Seçilmiş Bir Kul”
“Allah, meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. O, işitendir,

görendir.’’76 âyeti bütün peygamberlerin, ta işin başında bir seçim
mazhariyetiyle serfiraz olduklarını gösterir. Ancak Efendimiz’in, bu çerçevede
bambaşka bir yeri vardır. Zira “Biz, o peygamberlerden kimisini kimisinden
üstün kıldık. Allah, onlardan kimisiyle konuştu, kimisini de derece derece
yükseltti.’’77 âyeti okunduğunda ilk akla gelen herhâlde Hz. Muhammed



(sallallâhu aleyhi ve sellem)’dir.
Evet, O’nun risaleti, kevn ü mekânlara yeni bir anlam getirecek mahiyettedir.

O, mânâ ve mahiyet itibarıyla bu âlemi aşkın olduğundan dolayıdır ki miraç
esnasında ulaştığı noktaya “kâb-ı kavseyn’’ denmiştir. 78 Kâb-ı kavseyn, imkân
ve vücup arası bir ufuk ise, o ufka ulaşan sadece ve sadece O olmuş ve ihtimal
Cibril, O kameti ancak orada idrak edebilmiştir.

Hemen her veli, kendi kalbinde yaptığı arşiyelerle, Hz. Muhammed ufkuna
muttali olup, her şeyin O’nda başlayıp O’nda düğümlendiğini, bütün âlemlerin
zerre zerre O’na medyun bulunduğunu müşâhede etmiş ve bu müşâhedelerini
bizlere anlatmışlardır.

Bizler de o ufka ulaşıp, kalb o âlemin neşvesiyle şahlandığı zaman, ancak
O’nun kıymetini işte o zaman anlamış oluruz. Onun bu hususiyetinden dolayı
Kur’ân, ta baştan “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”79

buyurmuyor mu? Evet O, rahmaniyet ve rahimiyetin tam bir mazharıdır. O’ndan
yeteri şekilde istifade edebilen ümmet de, “Ümmet-i Merhûme’’dir.

Meâriz
Eskiden beri halk arasında, harp anında düşmanı aldatmakta, insanların

arasını bulmakta ve karı-kocayı uzlaştırmakta Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem), yalan söylemeyi caiz görmesi kanaati yaygındır. O’nun bu mevzuda
söylemiş olduğu hadislerden böyle bir hüküm çıkarmanın oldukça yanlış olduğu
kanaatindeyim. Zaten Buhari ve Müslim gibi hadis kitaplarının şerhini yapan
Kastallani, Aynî, Nevevî… gibi muhakkikîn de şerhlerinde bu konularla ilgili
hadisleri, yalana cevaz verme şeklinde değil, meâriz olarak yorumlamışlardır.

Efendimiz’in hayat-ı seniyelerinde yapmış olduğu şaka türü hâdiseleri göz
önüne alarak, zaruret hâlinde meâriz yapmayı, pek çok muhakkik mahzursuz
görmüşlerdir ama, imana, icraat-ı ilâhiye’ye ve vakıa ters bir şey olduğunu
belirterek hiçbir şekilde yalana cevaz verilemeyeceğini belirtmeyi de ihmal
etmemişlerdir. Ta’rizden gelen “muarrez”in çoğulu “meâriz”, tevriye gibi
maksadı muhataba kapalı ifade etme demektir. Başka bir ifadeyle, ifadenin
muhataba farklı bir şekilde yansıtılması denebilir. Efendimiz’in yaşlı bir
kadına, “Yaşlı kadının Cennet’e giremeyeceği” ifadesi bu kabildendir ki, daha
sonra gerçek maksatlarının, yaşlı kadının, yaşlı olarak Cennete girmeyeceğini



kastettiklerini tasrih buyurmuşlardır.
Hadis kitaplarında bu vak’anın şöyle cereyan ettiği söylenir: Bir kadın

huzur-u risalet penahiye gelip, “Dua buyur Ya Resûlallah, Cennete gireyim.”
der. Allah Resûlü de, “Yaşlı kadın Cennet’e giremez.”  buyurur; kadının çok
üzüldüğünü görünce, “Ben, yaşlı kadın yaşlı olarak değil, genç olarak
Cennet’e girecek demek istedim.”80 ferman eder ve kadının gönlünü sevinçle
coşturur. Ve yine Hz. Enes’in kulağından tutup: “İki kulaklı nasılsın?”81 gibi
sözlerini bu cümleden sayabiliriz.

Hâsılı Efendimiz, hayatı boyunca hep yalanın karşısında olmuş ve onun her
ne vesileyle olursa olsun, –şaka buna dahil– söylenmemesini istemiş;
Ashabının, “Ya Resûlallah, siz de şaka yapıyorsunuz.” demelerine karşı da,
“Ben ancak doğruyu söylüyorum.” buyurmuşlardır.82

Evet O, daima hakkı ve hakikati söylemiş, hayatında yalanın kıl kadarına
dahi yer vermemiştir. Bu itibarla da O’nun bu konulardaki hadislerini de,
doğrudan doğruya hilâf-ı vâki beyanda bulunma şeklinde değil, maksadı
gözeterek tevriye yapıp muhatabın farklı şekilde anlamasını sağlama şeklinde
yorumlamak gereklidir.

Tevazu ve Kibir
İnsanın, muttasıf olmadığı hâlde “azamet” ve “kibir” gibi vasıflara sahip

çıkıp, bunlarla diğer insanlara karşı üstünlük taslaması, onun ruh dünyası adına
ciddî bir hastalık emaresidir. Böylesi insanlar, her ne kadar akıllı görünseler
de, ben onların psikolojik bir hastalık içinde olduklarına inanıyor ve mutlaka
tedavi olmaları gerektiğini düşünüyorum.

İnsan, tevazu ile kibri birbirine karıştırmamalı ve her birini yerli yerine
kullanmalıdır. Ancak, bunun tam gerçekleşebilmesi için, –Risale-i Nur’un
yaklaşımıyla– insanın her şeyden önce kendi nefsinin bir sinek değerinde
olduğunu nefsine kabul ettirmesi gerekir.83 Aksi hâlde insanın, tevazu ufkunu
yakalaması imkânsız denecek ölçüde zordur.

Yeri gelmişken tevazu adına bir hususa işaret etmek istiyorum. Halk arasında
umumi kabule vâbeste olmuş ve vilâyete ermiş insanlar vardır. Bazı kimselerin
o şahısta gördükleri bazı hususiyetleri, bazen ona karşı ifade ettikleri de olur.
Bu durumda o şahsın “Hayır, bunlar bende yok. Nerede ben, nerede bu



söylediğiniz şeyler?” demesi üç açıdan doğru değildir. Bir; bu ifade o insanları
müşâhede ettikleri şeylerde onları tereddüde sevk eder. İki; o insanlara karşı
bir saygısızlıktır. Üç; hepsinden önemlisi de Allah’a karşı saygısızlık, hatta
küfran-ı nimettir. Şayet Allah, kendi katından göndermiş olduğu bir kısım
ışınları, onun üzerinde kırıp, başkalarına yansıtıyorsa, bu yüce ve kutsî iş için o
insanın, kendisini seçen Rabbi’ne karşı şükran duyguları ile iki büklüm olması
gerekmez mi? Hâsılı, tevazu kavramının da yerli yerine oturtulması ve ona göre
davranışların ayarlanması gerekir. Aksi takdirde tevazu niyetiyle küfran-ı nimet
içine düşmeler bile olabilir.

Küfür-Fısk-İsyan
Küfür ve fısk kavramları arasında ciddî bir münasebetin olduğuna

inanıyorum. Küfür baş kaldırma, fısk ise, ferdin İslâm’ın çerçevelediği sınırın
dışına başını çıkarması demektir. Ne var ki, meseleye umum-husus açısından
yaklaşacak olursak, fısk daha umumidir. Buna göre her kâfir fasıktır ama her
fasık kâfir değildir. Hucurât sûresinde yer alan bir âyet-i kerimede bu iki
kavram yan yana zikredilir. Hatta orada bu ikisine bir de isyan eklenir. Âyet-i
kerime şöyledir: “... Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir.”84

Burada isyan dinin emirlerine başkaldırma şeklinde verilmiştir.
Zaten bu âyetin devamında, mü’minlerden iki grubun birbirleriyle vuruşması

durumunda, saldıran tarafla, Allah’ın emrine dönünceye kadar mücadele
edilmesi emredilmektedir. Buradan da anlaşılıyor ki, isyan dinin emirlerini
dinlememe demektir.

Bazı tefsirciler, küfür, fısk ve isyan kavramlarının ard arda sıralanışında
tertip esasının gözetildiğini söylemiş ve küfrün fısktan, fıskın da isyandan daha
büyük olduğunu iddia etmişlerdir.85 Ortaya atılan bu görüş doğru ise, o zaman
münker ameller temyiz edilebilir. Meselâ, şu isyandır; insanı sadece günahkâr
yapar, bu fısktır; işleyen fasık olur, bu ise küfürdür; fâilini kâfir hükmüne sokar
denilebilir. Zaten bahsini ettiğimiz âyetin sonunda, “İşte doğru yolda olanlar
bunlardır.” denilirken, rüşd kelimesi seçilmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere
temyiz, ancak rüşde erme ile mümkündür.

Allah Resûlü’nün, bu âyetten muktebes yapmış olduğu duanın burada mutlaka
hatırlanması gerekir kanaatindeyim: “Allah’ım, imanı bize sevdir, onu



kalblerimize sindir, küfrü, fıskı ve isyanı bize çirkin göster. Bizleri raşid
(doğru yolu bulan) kullarından eyle!”86

Dünya-Ukbâ Dengesi
Hakikî Müslüman yeryüzünün hakikî mirasçısıdır. Bu, inanç, düşünce,

müessiriyet ve yönlendirme plânında bir verasettir. Zaten Allah mü’minlerin
başka milletlerin sultası altına girmesine de kat’iyen razı değildir. Allah’ın razı
olmadığı şey, şayet tahakkuk etmişse, mü’minler fert, aile, cemiyet ve millet
olarak topyekün hepsi günahkârdır. Bu mesele Müslüman milletlerin
mahkûmiyetleri açısından da değerlendirilebilir.

Allah’ın razı olduğu böyle bir hâlin hayata geçirilmesi, ancak dava
düşüncesine sahip mefkûre insanlarıyla mümkün olacaktır. Efendimiz’in
“Cihat niyeti olmayan insan, bir çeşit cahiliye ölümü ile ölmüştür.”  (Bu,
yukarıda arz etmeye çalıştığımız düşünce ve anlayışın dünya çapında temsili
mânâsında bir cihattır.) şeklindeki beyanından hareketle, her Müslüman bu
uğurda önce ciddî bir ceht ve gayret içinde bulunmalı veya en azından böyle
önemli bir meselenin niyetini paylaşmalıdır. Aksi hâlde, fert kaybettiği gibi,
İslâm dini de kendini taşıyacak omuzlar bulamadığı için hep mahkum konumda
kalacaktır.

Bu işi gerçekleştirecek dava erlerinin –bana göre– ihlâs, samimiyet ve
dünyevî beklenti içinde bulunmamaları gibi vasıflarının yanında, dünyaya bakış
açıları çok önemlidir. Tarihe bu gözle baktığımız zaman Firavun, Nemrud,
Karun... gibi insanlar dünyaya karşı bakış açılarını tam tespit edemedikleri için
kaybetmişlerdir. Böyle bir kayıp herkes için de her zaman bahis mevzuudur.
Onun için dünyanın inanç ve amel itibarıyla hem çok iyi beslenmesi, hem de
çok iyi yönlendirilmesi elzemdir.

Sahabe-i kiram bizim arz ettiğimiz çerçevede bu dengeyi kurmuş ve işletmiş
örnek bir topluluktur. Rivayetlere göre, Hz. Osman’ın 500 deveyi bir defada
üzerindeki yükleri ile birlikte infak etmesi87 akıl ve mantıkla izah edilecek gibi
değildir. Bununla, Hz. İbrahim’in, hâdisenin sıhhati tenkit edilse de, ٌحوُّبُس

ِحوُّرلاَو ِةَِكَئالَمْلا  ُّبَر  ٌسوُّدـُق   tesbihatı karşısında, vadiler dolusu koyunlarını
vermesi arasında fark olmasa gerek. Hâlbuki biri peygamberdir, diğeri de
İnsanlığın İftihar Tablosu’nun müntesibi mütevazi bir insan. Demek ki Hz.



Osman, bu davranışıyla peygamberâne bir ceht ortaya koyuyordu. Zaten Tebük
Savaşı öncesi, ordunun techizatı için infak ettiği mal menal sonucu, Allah
Resûlü’nün, gözleri dolu dolu “Osman’a bugünden sonra yaptığı şeyler zarar
vermez.”88 buyurması da bunu destekler mahiyettedir.

Evet, dünya-ahiret dengesinin iyi kurulması ve çok sık tekrar ettiğimiz gibi,
“Dünyaya dünya, ukbâya da ukbâ kadar” değer verilmesinin anlaşılması ve
hayata geçirilmesi çok önemlidir. Abdülkadir Geylanî Hazretlerine ait şu
menkıbe de bunu anlatan örneklerdendir:

Birisi, “Benim ayağım, bütün velilerin omuzları üzerindedir..” diyen şu
veliyi göreyim düşüncesiyle Hazretin evine gidiyor. Kapıdan içeri girince,
köpeklerin boynunda altın tasmalar görüyor. Bu manzara karşısında şahıs
şaşırıyor ve “Köpeklerinin boynuna altın tasma takacak kadar dünyaya dalmış
bir insan, nasıl oluyor da veli olabiliyor..” diye içinden geçiriyor. Sonra
Hazretin huzuruna vardığında, Hazret: “Biz onları gönlümüze sokmadık;
konulacak yere koyduk.” şeklinde düşüncelerini dile getiriyor.

Evet düşünce ve amel bu olduktan sonra dünya malının hiç mi hiç zararı
yoktur. Üstad Hazretleri buna “Dünyayı kalben terk etme, kesben terk
etmeme.”89 mealindeki sözleri ile yaklaşır.

Hâsılı, dünyaya bakış açısı adına arz ettiğimiz bu temel düşünceler, yeryüzü
mirasçılarının vazgeçilmez vasıflarındandır. Bu ufku kazanamamış insanların
ise, günün birinde yollarda takılıp kalacakları kuvvetle muhtemeldir.

Suizan
Konuştuğumuz şeyler, üslubumuz, jest ve mimiklerimiz başkalarını yanlış

mülâhazalara sevk edecek televvün içinde olmamalı. Düşüncelerimiz,
düşüncelerimizi ifadede kullandığımız kelimeler, hukukta olduğu gibi,
çerçevesi belirli, eskilerin ifadesiyle de efradını câmi, ağyarını mâni,
fevkalâde sağlam ve muhkem olmalı. Bilhassa sırtlarında ağır mesuliyetler
taşıyan insanlar, uluorta konuşmamalıdırlar.

Evet, toplumun “matmah-ı nazarı”, farklı bir ifade ile “cazibe merkezi”
hâline gelmiş insanlar, “sıradan” olmayı terk etmek mecburiyetindedir. Onlar,
şahsî hayatlarında veya Allah ile münasebetlerinde “İnsanlardan bir insan
ol.” emrince, kendilerini “sıradan bir insan” olarak kabul etseler bile; toplum



içindeki konumları itibarıyla aslâ sıradan bir insan gibi davranamazlar.
Bu anlattığımız hususlara, Nebiler Serveri’nin şu hâli ne güzel örnektir:

Efendimiz, mescid-i şerifte itikaf buyururlarken Safiye Validemiz O’nu ziyarete
gelir. Ziyaret sonrası, Safiye Validemiz (radıyallâhu anhâ) dönüp giderken,
(aslında bütün âlemin kendisine ayağa kalkması gereken Yüce Nebi) ayağa
kalkar ve zevcesini mescidin dışına kadar teşyi eder. –Evet O, feministlerin
akıllarının köşesinden bile henüz geçmeyecek ölçüde hanımlarına karşı ciddî
bir vefa ve sadakat, hatta saygı hisleriyle doludur.–

Allah Resûlü, günümüzde nereden aldıklarını bilemediğim bir anlayışla
hanımlarını üç adım arkadan yürüten bazı Müslümanlara da ders verircesine,
zevcesini yanına almış, onunla beraber yürürken, iki sahabi, hızla oradan gelip
geçer. Onlardan birisi Evs kabilesinden çok önemli bir zât olan Üseyd b.
Hudayr, diğeri de Abbad b. Bişr’dir. Efendimiz, onlara “Olduğunuz yerde
kalın!” diye emreder. Sonra da Safiye Validemizin yüzünden nikabı açar ve
“Bakın, bu zevcem Safiye’dir.”  der. Sahabe efendilerimiz; “Estağfirullah ya
Resûlallah, senin hakkında suizan mı?” dediklerinde, Allah Resûlü: “Şeytan,
insanların kanının dolaştığı yerde dolaşır.”90 buyururlar.

İmam-ı Şafiî Hazretleri, bu hâdise münasebetiyle: “Eğer o iki sahabinin
aklından, acaba Peygamber bir kadınla mı dolaşıyor? diye geçseydi, kâfir
olurlardı.” hükmünü vermiştir.91 Demek ki, Hz. Seyyidü’l-Mâsûmîn hakkında,
bu kadarcık olsun suizanna girilmemelidir. Bu mülâhaza “Başkaları hakkında
suizan edilir.” şeklinde yorumlanmamalıdır. Burada konumuzla ilgili olan husus
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), Hz. Safiye’yi onlara gösterip
“Zevcem” demesiyle, suizan kapısını kapatmış olmasıdır. İşte biz de bu
anlayıştan hareketle, konuşma ve davranışlarımızın yanlış yorumlanmasına
meydan verilmemesine dikkat ve su-i te’vil, su-i tefsir kapılarını kapatmanın
bizim için de bir sorumluk olduğu hükmünü çıkartabiliriz.

Evet, bizler, kendimiz günaha girmeme mükellefiyeti altında olduğumuz
kadar, başkalarını günaha sokmamakla da mükellefiz.

Burada mevzu ile ilgili bir düşüncemi daha sizlere açmak istiyorum; benim,
düşüncelerimi ifadede su-i taksirim, aceleciliğim, insanların idrak seviyelerine
mümaşat edememem ve benzeri sebeplerden dolayı bazılarını günahlara
sürükleme gibi bir tavrım olmuşsa, Rabbimin beni affetmesini dilerim. Şayet



benim hakkımda suizanda bulunanlar, bu mevzudaki yanlış yorumlarından
dolayı ilâhî prensiplere göre, benim etimi yemiş, yani gıybetimi etmişlerse,
yerden göğe kadar onlara hakkım helâl olsun. Bundan dolayı, Rabbim “Ne
kabirde, ne de daha ötesinde onları muahaze etmesin.” derim. Ancak, benim
kendilerine hakkımı helâl ettiğim kimseler, acaba benim hakkımda aynı şeyleri
düşünüyorlar mı? Bilemiyorum. Şahsen ben, bu noktada “Siz kendinize bakın,
siz doğru yolda olduğunuz takdirde sapan kimse size zarar veremez.”92

âyetinin muhtevası doğrultusunda hareket etmeye çalışıyorum.

İmtihan Unsurları
“Andolsun ki sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden

biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri
müjdele.”93

“İnsanlardan en çok belâya (imtihana) maruz kalan peygamberler, sonra
evliya, sonra seviyesine göre sair insanlardır..”94

Yukarıda kutsî beyanların biri âyet, diğeri de hadistir. Bu âyet ve hadisin
işaret buyurdukları gerçek ise imtihan meselesidir. Evet, insan bu dünyaya,
“insan-ı kâmil” mertebesine ermek için gönderilmiş bir varlıktır. İnsanın bu
mertebeye gülerek ve oynayarak çıkması da mümkün değildir. İnsan-ı kâmil
mertebesine taşıyan yollarda sıkıntılar, meşakkatler, musibetler vardır ve
olacaktır da.

Tarihe bu açıdan baktığımızda başta topluma yön veren insanlar olmak üzere,
hemen herkesin çeşitli sıkıntı ve çilelere maruz kaldığını görürüz. Meselâ, ister
teker teker, isterse toplu olarak ele alın sahabe-i kiram, Mekke döneminde
baskı ve tazyik altında kalmış.. burada çekilen şeyler dayanılmaz bir hâl alınca
da oradan Medine’ye hicret etmişlerdir. Medine döneminde aynı sahabe-i
kiram, kendi aralarında ihtilâtların ve iftirakların ağına çekilmek istenmiş, bu
defa da imtihanı farklı bir buudda yaşamışlardır.

Hakeza hapishane, insanın terakki yolculuğunda bir uğrak olabilir. Nice
devasa şahsiyetler, defalarca bu mihnet ve meşakkat mekânına girmiş çıkmıştır.
Gerçekten hapishaneler, hürriyetin kısıtlanması itibarıyla menfi yönleri olsa da,
günaha karşı kapalı bulunması, yapılacak ibadet ü taatlere riya ve süm’anın
karışma ihtimalinin çok az oluşu gibi yönleriyle terakkiye çok müsait yerlerdir.



Bediüzzaman, bu özelliğinden dolayı hapishanelere “Medrese-i Yusufiye”
adını vermiş, orada ibadetle geçirilen bir günün yirmi dört güne eşit olduğunu
beyan etmiştir.95 Tabiî bu biraz da kalbin Allah ile kuracağı münasebete
bağlıdır. Bazıları vardır ki, bu irtibatı fazlasıyla kurmuş ve mükâfatı belki de
Hz. Bediüzzaman’ın belirttiğinden daha fazla almıştır. Bazıları da bu irtibatı
kuramamış ve kazanma kuşağında kaybetmiştir.

Yine bir insanın inandığı dinî değerlerden dolayı bir şakî gibi takip edilmesi,
sözlü, yazılı hakaretlere maruz kalması, stratejik bir konumda sürekli stres
altında yaşaması, bahsini ettiğimiz imtihanın farklı versiyonlarından biridir.

Hâsılı, bütün çeşitleri ile imtihan kaderin bir remzidir. İster istemez her
insanın başına gelecek bir olgudur. Burada akıllı davranıp, imtihan unsurlarına
sabretme, insanı hem dünyada hem de ukbâda mesut edebilir.

Tevazu-Kibir
Hemen her toplum içinde zenginlik, makam, ilim, güzellik, soy vb. şeyler

büyüklük vesilesi olarak kabul edilen şeylerdendir. Tevazu ise bunlara rağmen
insan hayatına hâkim olması gereken bir ahlâk-ı âliyedir. Yani yukarıda
saydığımız şeylerle tevazu birbirine rağmen işleyen, biri diğerine engel olan iki
unsurdur. Fakat Müslümanlık açısından önemli olan, insanın iradesi ile bunu
aşmasıdır. Tıpkı Nebiler Sultanı Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)
gibi. O kovulmuş olduğu Mekke’ye seneler sonra muzaffer bir komutan olarak
girerken, tevazuundan mübarek başları, binitinin eğerinin kaşına değecek kadar
aşağılardaydı. Hatta denilebilir ki O, 23 yıllık insanı gurura, kibire,
büyüklenmeye sevk edebilecek hâdiselerle dopdolu hayatında tevazu ve
mahviyete ters bir davranışta bulunmadığı gibi, bunlar O’nun tevazu ve
mahviyetinin artmasına sebep teşkil etmiştir.

Zaten önemli olan da bu değil midir? Eğer insan, yaşadığı seneleri Allah için
dolu dolu yaşamamışsa, zengin olması ne ifade eder? Dinine, milletine hizmet
etme düşüncesine erken uyanmış olmanın hakkını arıyor ve bekliyorsa, bu Allah
Resûlü’nün yoluna ters değil midir? Davul gibi bomboş, tın tın öten bir hayat
ile O’nun huzuruna gitmek kime ne kazandırır? Unutmayalım, tevazu, mahviyet,
hacalet mü’mine yakışan ve yaraşan; tekebbür, inhiraf, kendini âlemden üstün
görme ise Karun gibi insanı başaşağı getiren şeylerdir.
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Dördüncü Bölüm 
PERSPEKTİF

Dünyada Yeni Tekevvünler
Dünyada her an yeni gelişmeler oluyor ve bu gelişmeler sonucu yeni

oluşumlar meydana geliyor veya biz öyle zannediyoruz. Zira insanlığa yeni diye
sunulan şeylerin çoğu genelde eski şeylerden ibaret. Bunlar, Necip Fazıl’ın
ifadesiyle bir kısım insanların, Müslümanları farklı zamanlarda farklı şeylerle
isimlendirdikleri ve itham ettikleri gibi, her dönemde farklı isimlerle ortaya
atılmış dedikodu da olabilir. Dolayısıyla bunlara yeni demeden ziyade, aynı
şeylerin tekrarı ya da eskilerin farklı versiyonları, değiştirilmiş taklitleri demek
daha doğru olur zannediyorum. Dünyada ille de bir değişim olacak, yeni bir
tekevvün meydana gelecekse, her hâlde bu uzun fetret döneminden sonra, tekrar
İslâm’a, Kur’ân’a.. sahip çıkılması ve onların o diriltici düsturlarıyla bütün
insanlığın yeniden dirilmesi şeklinde olacaktır.

Bu açıdan denebilir ki, Kur’ân’ın iki yüz ya da üç yüz yıldan beri yaşadığı
gurbet yılları bitmek üzeredir. Evet, Efendimiz’in ifadesiyle öyle zamanlar
olmuştur ki, insanlık bir vadide, Kur’ân da başka vadide; o orda yalnız, onlar
da ayrı bir yerde Kur’ân’sız yaşamışlardır.1 İşte insanımız, böyle karanlık bir
dönemden kurtulmak üzeredir. Bir zamanlar, folklor gibi icra edilen dinî hayat
günümüzde kendi orijinine has ses ve soluk ile seslendirilmeye başlanmıştır.
İnşaallah bir gün gelecek bu gariplik tamamen bitecek ve “Allah’ın ipine
sımsıkı sarılın.”2 âyetinin ifadesi olarak, insanlık yeniden Kur’ân’la
buluşacaktır.

Evet, yıllar var ki Kur’ân hâlinden, dilinden anlaşılmaz, sahipsiz, yabancı bir
kitap hâline getirilmiş; mücerret, zayıf ve işe yaramayan bir saygı ifadesi
olarak sadece mahfazalar içine yerleştirilip, evlerin başköşesine asılmış, ama
ondan gerektiği gibi istifade edilmemiştir. Merhum Âkif, onun bu hâle
getirilmesine şöyle isyan eder:

İnmemiştir hele Kur’ân, bunu hakkıyla bilin,
Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için!

Kim bilir, belki de bu muvakkat ayrılık, insanımıza yeni bir aşk ve şevk de



kazandırmış olabilir. Bir yerde Bediüzzaman Hazretleri, İslâm dünyasının geri
kalış sebeplerini dört maddede özetlerken, bu mesele üzerinde durur ve: “Bu
kadar zaman Kur’ân’dan ve Kur’ân’ın esaslarından uzak kaldıktan sonra
yeniden ona dönünce onu çok taze ve her derdimize derman bulacağız.”
meâlinde sözler eder. Yani muvakkaten ondan uzak kalmamız, bizim
birbirimizle daha sıcakça kucaklaşmamıza ve ona sımsıkı sarılmamıza sebep
olmuştur. İki-üç asırdan beri ondan uzak kalmanın vermiş olduğu hasretle, onu
bağrımıza basacak ve gökten yeni inmiş gibi onu taze bulacaksak, hasenâtımızın
seyyiâtımıza racih gelmesiyle sevineceğiz. Tabiî o da bizi, gökten inmiş
Mesihler gibi bulacak; bu iki gökten inmiş ses ve soluk, birbiriyle bütünleşince
etrafta semavî düşünceler tüllenecektir.

İşte o zaman, bütün televvünleriyle Kur’ân’a sahip çıkanların temsil edeceği
bir yenilik meydana gelecektir. Biz bu konuda ilk adımın atıldığını
zannediyoruz. Zira bugün Asya’dan Amerika’ya, oradan da Afrika’ya.. ailesini,
evini-barkını bırakıp giden her fert, gittiği her yerde bir ocak tüttürmeye
başlamıştır bile. Yakın gelecekte bu aydınlık, bütün dünyayı kaplayacak ve
topyekün dünyada kardeşlik, sevgi ve hoşgörü meltemleri duyulacaktır.
Geçenlerde bu duygularla dopdolu Japonya’ya giden iki genci görünce, öyle
duygulandım ki, neyim varsa hepsini çıkartıp veresim geldi. Onlar, o hâlleriyle
sanki yüzme bilmeyen, fakat yüzmeyi denizde öğreniriz düşüncesiyle
kendilerini ummana salan insanlara benziyorlardı.

Burada bir hususa daha değinmek istiyorum. Şüphesiz bugün aynı gaye için
çalışan başka insanlar da var. Ancak yıllarca Türk-İslâm anlayışını temsil
etmiş Anadolu insanının kendine has bir sesinin, soluğunun olduğu da
muhakkak. Bu ses, sekiz-dokuz asırdır tecrübe edilmiş bizim insanımızın
sesidir. Bu ses, farklı bir sestir ve bütün insanların içini yumuşatacak bir
üsluba sahiptir.

Tasavvur ve Düşünce Yörüngemiz
Bizim tasavvur ve düşüncelerimizin yörüngesi, Allah’ın varlığına imandır.

Biz bu yörüngeyi varlığın bütün cüzlerine karşı olan yaklaşımımızda da
korumak zorundayız. Ve bizim her türlü düşünce ve tasavvurumuz, bu temel
üzerine bina edilmelidir.

Evet, Allah vardır.. bu kâinatı Allah yaratmıştır.. insan Allah’tan



gelmektedir.. ve o ebediyete namzettir.. Hz. Sadık u Masduk’un beyanıyla
ağacın altında gölgelenen bir yolcu gibidir insan..3 daha sonra da buradan
göçüp gidecek ve ötede Cennet ve Cemalullahla serfiraz olacaktır.. insan,
imtihan için gönderildiği bu fani dünyada ya kazanacak ya da kaybedecektir.. bu
bakımdan o bütün dikkat ve temkinini toplayarak hedefini on ikiden
vurabiliyorsa vurmalı, on ikiden vuramazsa ona yakın bir yerden vurmalı ve
hangi sahada olursa olsun inanç dünyasını ihata eden düşünce ve tasavvur
ekseninden sapma göstermeden en büyük hedef olan Allah’ın rızasını elde
etmeye doğru yürümelidir.

Gaye ve Metod
İnsanların ve topyekün dünyanın İslâm’a uyanması için, Hz. Sadık u

Masduk’un takip ettiği çizgide bir yol ve metot takip etmek gerekir. Hz. Sahib-i
Hakikat’ın ifadesiyle, “Bir tek insanın hak ve hakikate uyanması, yeryüzünde
yığın yığın koyunların ve develerin tasaddukundan daha hayırlıdır.”4 Çünkü
bir insanın hidayetine vesile olmak, daha dünyada iken onun vicdanındaki
Cennet’i ona duyurmak, ahiretteki Cennet’e de onu hazırlama demektir. Bu
sebeple bu irşat ve tebliğ faaliyetlerini bir plân ve program dahilinde ve hiç
doyma bilmeden yapmak, herkesi doyuracak noktaya ulaştığında da “Hel min
mezid –Daha yok mu?” demek, çok yüksek bir idrak ve mübarek bir gayrettir.

Evet, müspet düşünceler, yine müspet esas ve disiplinler üzerine bina
edilmeli ve bu uğurda himmetler hep âlî tutulmalıdır.

Gulyabani ve İnsan
İman ve Kur’ân’a tam hizmetin –özellikle de günümüzde– çok büyük itibar

gören makam-mansıp, şöhret, para vb. dünyevî şeylere bütün bütün kapalı
kalmakla olabileceği kanaatindeyim. Dünyevî hatta uhrevî beklentiler içinde
bulunan insanların tam anlamıyla kendilerini bu işe veremeyecekleri
muhakkaktır; isim be isim bunun pek çok örneğini vermek de mümkündür.

Evet, Arapların gulyabani, Bediüzzaman Hazretlerinin de “Sûreti me’nus,
sîreti menhûs”5 dediği türden birçok şey, bugün iman ve Kur’ân hizmetine
kendilerini adamış ve adayacak olan insanların önünü kesmiş durumdadır.
Bunun böylece bilinmesi, bizleri onlara karşı hazırlıklı hâle getirecektir.



Gulyabani, çölde ceylân, geyik vb. suretlerde zuhur edip, insanı peşinden
koşturan, sonra da birden canavarlaşıp onu öldüren hayalî bir varlıktır veya
canavardır. Bu açıdan makam-mansıp, şöhret, şehvet, para vb. şeylere
gulyabani benzetmesini oldukça yerinde ve doğru buluyorum.

Zira, tertemiz duygu ve düşüncelerle hizmet etmeye başlamış, yaşatma
zevkiyle yaşamaktan vazgeçmiş, başkalarının acılarını, ızdıraplarını vicdanında
duymuş birinin veya birilerinin, birdenbire dünyanın cazibedâr güzelliklerine
koşması, fânî ve zâil şeylerin peşine düşmesi, kadına, paraya dilbeste olması,
makam-mansıp sevdasına kapılması, rahat ve rehavetinden başka hiçbir şey
düşünmeyen biri durumuna düşmesi.. işte bütün bunlar başka türlü nasıl izah
edilebilir ki? Evet onu Allah’ın rızasına giden bu yoldan alıkoyan şeylere,
gulyabani demek doğru olsa gerek.

Ancak bütün bunlar aşılmaz şeyler de değildir. Dünya, bir imtihan
mekânıdır.. ve herkesin imtihanı da değişik şekilde cereyan etmektedir. Bunun
şuurunda olarak, bizim beslenme diyebileceğimiz şeylerle bunların hepsi
aşılabilir. Nedir beslenme? Beslenme insanın fıtratında potansiyel olarak
varedilen güçleri harekete geçirmektir. Allah insanı “a’lâ-yı illiyyîn” ile
“esfel-i sâfilîn” arasında gidip-gelebilecek bir fıtratta yaratmıştır. Bu noktada
insana düşen şey, kendini “a’lâ-yı illiyyin”e çıkartacak unsurları inkişaf
ettirmekten ibarettir. Allah kullarına karşı zalim değildir. O’nun rahmeti
gazabının önündedir.6 İnsan bu ve benzeri hasımlarını yenebilecek güçte
yaratılmıştır. Yeter ki o potansiyel gücünü kullanarak bu yolda bulunabilsin.

Bir aksiyon dini olan İslâm’ın mümessilleri sayılan bizlerin, her zaman
canlılığımızı korumamız, sararıp solmamamız için böyle bir aksiyona
ihtiyacımız var. Bu aynı zamanda her köşe başında bekleyen birer gulyabani
gibi bizi Cehennem’e çekip götürecek kötü duygulardan da bizleri kurtaracaktır.
Haddi zatında aksiyonun olmadığı yerde kokuşma ve yok olma kaçınılmazdır.

İdeal Muhacirin Vasıfları
Kelime mânâsı olarak, bir yerden bir yere göç etmeye hicret, bu ameliyeyi

pratiğe döken kişiye de muhacir denir. Daha geniş ifadesiyle hicret, içteki
duygu ve düşüncenin aksiyona dönüşmesidir. Bu mânâda hicretin, hemen her
yüce davada çok önemli bir yeri vardır.



1.

2.

3.

Biz burada hicret mevzuundan ziyade, ideal mânâda bir muhacirde mutlaka
olması gereken bazı esaslar üzerinde durmak istiyoruz:

Hicrette iç dizayn ve iç kontrol çok önemlidir. Bu açıdan muhacir olarak
bir yere göç edilirken, sadece bu “gitme” meselesi nazar-ı itibara alınıp
hâlisane bir niyetle gidilmelidir. Sahabe Efendilerimiz (radıyallâhu anhüm)
Mekke’den Medine’ye hicret ederken, yurdu-yuvayı bütünüyle terk etmişler ve
daha sonra arkada bıraktıkları şeyleri hayallerinden bile geçirmemişlerdir.
Oysaki Mekke, öyle kolay kolay terk edilecek bir şehir değildi. Bir kere o
zamanlar, Medine halkının yarısı çoban, yarısı çiftçi ve sınıf itibarıyla da
ikinci-üçüncü sınıf insanların yaşadığı bir yerdi. Hâlbuki Mekke, hem ilim hem
de ekonomik seviye olarak o zamanki Arap yarımadasının en medenî
şehirlerinden biriydi. Buna rağmen sahabe-i kiram, Mekke’yi kafalarından
öylesine söküp atmışlardı ki, daha sonraki dönemlerde değişik vesilelerle
Mekke’de kalan muhacirler hastalandıkları zaman, “Burada ölüp kalacağız ve
hicretimiz bâtıl olacak!” endişesiyle tir tir titrerlerdi. Bu sebeple, yüce bir
mefkûre uğruna göç eden insanlar, hep ihlâs ve samimiyetle hareket
etmelidirler.

Hiçbir beklentiye girmeden bu şerefli işi gerçekleştirmelidirler. Bu
sayededir ki, Cenâb-ı Hakk’ın, hicret uğrunda terk edilen şeylere mukabil
büyük lütuflarda bulunması beklenir. Evet Allah (celle celâluhu), niyetin
hulûsuna göre terk edilen şeylere karşılık olarak, bazen bir, bazen on, bazen
yüz, bazen bin kat karşılık verebilir. Bir kere daha hatırlatalım ki, bunun yegâne
şartı beklenti içinde bulunmamaktır. Buna rağmen Allah, çeşitli lütuf ve
ihsanlarda bulundu ise, insan “Rabbimizin meşiet-i Sübhâniyesi öyle
gerektirmiş ki, hiç lâyık olmadığımız hâlde bize bunları bahşetmiş.” demeli,
şükran duyguları içinde iki büklüm olmalıdır.

Muhacir, hicret edeceği yere giderken, “bir daha geri dönmemek” üzere
gitmelidir. Çünkü muhacirin mezar taşları, hicret ettiği yeni dünyaların bir nevi
tapu kayıtları gibidir. Hatta muhacir, kendi ülkesinin yemyeşil yamaçlarını,
bağlarını ve diğer bütün güzelliklerini düşündüğünde “Aman Allah göstermesin
burada ölmek mi!” duygusuyla sahabe gibi tir tir titremelidir.

Evet, ideal muhacir, niyetini hâlisane yaptıktan sonra gideceği yere gitmeli,
“Senede bir defa olsun gelip ülkemi göreceğim.” gibi mülâhazalara
kapılmamalı ve bir daha da geriye dönmeyi düşünmemelidir. Hatta o ilk



garipler gibi yerlerini terk etmeyi, savaşta cepheyi terk etmekle eş tutmalı ve
bir adım bile yerlerinden ayrılmamalıdırlar.

Hak Erlerine Pırlanta Ölçüler
Allah’tan başka en parlak şeylere bile iltifat, gölgeyi hakikatin yerine

koymak demektir. Hâlbuki en sönük hakikatler, en parlak gölgelerden daha
parlaktır. Allah ise hakikatler hakikatidir.

O’nunla alâkalı bir yüce davada kaybetmek söz konusu değildir. Bir panayır
gibi kazanç yollarının herkese açık olduğu bir davada, kendilerini riya ve
süm’a ile tecrit eden tâli’siz ruhların, er geç iflas edip mahrumiyete düşmeleri
kaçınılmazdır.

Herhangi bir mü’mine, “Git falan yerde falan işi yap.. filan şeyi anlat..”
şeklinde bir vazife tevdi edildiğinde, “Allah Allah! Bu insanların bakış
zaviyeleri mi bozulmuş? Onca güzel insan varken ne diye beni seçiyorlar?”
şeklinde düşünmeli ve en küçük işleri bile kendinden çok büyük görmelidir.

Allah’ın her tecellisi bize bir rahmettir. İnsan, ufkunu iyi seçebilirse, her şeyi
güzel görebilir ve her zaman ilâhî vâridâtı soluklayabilir. Fakat kulluk çok
zordur. İnsan, her defasında ayrı bir mantık, muhakeme ve tedbir-temkin adına
yeni mülâhazaların tespiti ile ancak yolunu devam ettirebilir.

“Adı Konulmamış Bir Tasavvuf Hareketi”
Soru: Bir gazeteci, sizin teşvik ve tavsiyeleriniz ışığındaki faaliyetleri,

“Adı konulmamış bir tasavvuf hareketi” olarak tarif ediyor. Bu tarifi
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tasavvuf, İslâm’ın ruhî hayatıdır. Hiçbir dönemde ehl-i sünnet ve’l-cemaat

çizgisine göre İslâm’ı temsil edenler, o ruh ve mânânın dışında olmamışlardır.
Tarikat ise tasavvuf düşüncesi çerçevesinde, dinin özüne varmak ve Hakk’ın
rızasını, dolayısıyla da dünya ve ahiret saadetini kazanmayı amaçlayan
disiplinler mecmuasıdır.

Tasavvuf, bir hayat tarzı olarak Asr-ı Saadet’te yaşanmış; daha sonra ise
“tarikat ricali” diyebileceğimiz insanlar tarafından, şahısların karakter, ruhî
yapı ve anlayışlarına göre sistemleştirilmiştir ki bu gayet normal bir harekettir.
Şu anda benim gücüm yetse ve insanların içlerini, kafalarını okuyabilsem,



sünnet kıstasları içinde insanların istidat ve kabiliyetlerine göre onlara hep
insan-ı kâmil olma mülahazasını telkin ederim. Örneğin birisi tefekkür
insanıdır; ona devamlı tefekkürle hemhâl olmasını salıklayıp aynı zamanda şu
evrâdı da ihmal etme ve Allah kapısında sabit-kadem ol, derdim. Kur’ân’ı çok
iyi anlayan başka birisine de devamlı Kur’ân’la meşgul olması tavsiyesinde
bulunurdum. Bu bir yönüyle değişik istidatları, müstaid oldukları konularda
istihdam etmektir. Esasında meşâyihin yaptığı da bundan farklı değildir. Onlar,
şahısların karakterlerine, içtimaî durumlarına, genel yapılarına göre insanlara,
dinin ruhuna uygun sorumluluk tahmil ederek, herkesin kabiliyetine göre onun
mânevî terakkisini sağlayıp, “İnsanın yaratılışının gayesi olan, insan-ı kâmil
ufkuna ulaşma”yı hedeflemişlerdir ki işte tasavvuf da budur..!

Bu işe, “Adı konulmamış bir tasavvuf hareketi.” denmekle, şayet Allah’a
yaklaşma yolunda olan insanlar veya insan-ı kâmil olma peşinde koşan insanlar
mânâsı kastediliyorsa, bu doğrudur ve bu mânâda mutasavvıf olmayan veya
tasavvuf yolunda bulunmayan bir mü’min de yoktur. Ama bununla, tasavvuf
duygu ve düşüncesini ister muhatapların farklılığı, isterse o işi temsil eden
şahısların farklılığı açısından tarikatlar hâline getirip sunma meselesi
anlaşılıyorsa bu mânâda bu çalışmalar, ne tasavvuf ne de tarikattır.

Kardeşlik
Üstad Hazretlerinin “Kardeşlerinizin meziyetleri ile iftihar ediniz.”7

şeklindeki tavsiyesi, tamamen inanca bağlı bir olaydır. İnancı kavi olmayan
insanların, bu hakikati tam yaşayabileceklerine ihtimal verilemez. Evet,
konuşan bir kardeşinizin sürç-ü lisanları sizi rahatsız etmiyorsa veya onun
dinleyenlerin gönlünde inşirah hâsıl eden konuşması, sizi sevindirmiyorsa, siz
“kardeş” makamını ihraz edememişsiniz demektir.

Diyalog
Günümüzde bazıları, bütün dinlerin ortak noktalarını ortaya koyup bundan

bir din meydana getirelim ve insanları onun etrafında toplayalım düşünce ve
çabası içindeler. İlim dünyasının, hiç de yabancı olmadığı bu düşünce ve
faaliyetlere karşı uyanık olunması gerektiği kanaatindeyim. Zira, bu sözde
düşünce, en azından ateizm kadar, özellikle İslâm dinine zarar verebilecek



mahiyettedir.
Bana göre bir anlamda orijinalite yapma, popülarite kazanma gibi sâiklerle

ortaya atılan bu düşüncelere isabetli cevap verebilme, İslâm’ın evrensel
esaslarına göre hareket etmekle mümkündür. Bu cümleden olarak, Hristiyan ve
Yahudilerle diyaloğa geçme, onlara karşı olan tutumlarımızda sert davranmama
gibi hususları sayabiliriz.

Şimdilerde, Hristiyan dünyasının da bizimle böyle bir temasa geçme çabası
içinde bulunduğu söylenebilir. Böyle bir çabada onların gerçek niyetleri ne
olursa olsun, zahirî durumdan hareketle bu fırsat mutlaka değerlendirilmelidir
diye düşünüyorum. Tarihî hâdiseleri, tarihsellik çukuru içine gömerek, hiç
mevzuubahis etmeden, onları kendilerini tarif ettiği konumları içinde
kabullenmek suretiyle, belki de tarih boyunca gerçekleşmeyen ortak değerler
etrafında bir birleşme gerçekleşebilir. Yeter ki biz, bize düşeni, belli yol ve
yöntem içinde yapabilelim.

Orta Asya
Asya, kadimden bu yana insanlığın, hususiyle de Âlem-i İslâm’ın kaderinde

çok büyük bir rol oynamıştır. Bundan dolayı Asya’nın bahtı üzerinde ısrarla
durulmuş ve bu bahtın açılması, meşveret esasına bina edilerek; “Asya’nın
bahtının miftahı meşveret ve şûradır.”8 denilmiştir. İslâm’ın ilk infial dönemi,
hatta beşinci asra kadar Batı’ya ışık tutan Rönesans dönemi, hep tomurcuk
tomurcuk Asya’da açmıştır.

Bir yanıyla ilk Müslümanlar Asya’yı hedeflemişlerdi. Evet, daha hicret-i
seniyyenin 80-90. senelerinde ta Buhara’da, ilk mücahitlerin; hicret-i
seniyyenin 94. senesinde de, Haccac-ı Zalim’in yeğeni Muhammed b. Kasım’ın
atlarının nal sesleri ta Sindabad’da yankılanıyordu.

Bu fatihler, girdikleri topraklarda maddî fetihle kalmıyor; aynı zamanda
temsil ettikleri yüce hakikatlerle de gönülleri fethediyorlardı. Evet, gönüller
öyle fethedilmiştir ki, Semerkand’lar, Taşkent’ler, Buhara’lar fethedilip, Aral
Gölü ve Amuderya’ya ulaşılmış; bu ülkelerdeki insanlar Arapça’yı da süratle
öğrenerek, ortaya koydukları eserlerle, ta o devirden günümüze ışık tutan
Buharî, Müslim, Neseî, Tirmizî gibi pek çok dâhi imamlar yetiştirmişlerdi.

Evet İslâm, Allah Resûlü’nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) hızını alıp,



âdeta bir çağlayan gibi, köpük köpük Arap yarımadasından çıkmış, anilmerkez
bir güçle Asya’ya, oradan da bize kadar gelmiştir. Din adına ne biliyorsak,
Mehmet Âkif’in, Efendimiz için;

“Dünya neye malikse, onun vergisidir hep;
Medyun O’na cem’iyyeti, medyun O’na ferdi.
Medyundur o Ma’sûm’a bütün bir beşeriyyet...
Yâ Rab, Mahşerde bizi bu ikrâr ile haşret.”

dediği gibi biz de, hadisiyle, fıkhıyla, kelâmıyla onlara medyunuz. Hanefî
mezhebinin akidede imamı İmam Mâturidî Hazretleri, Maveraünnehir’de
yetişmiştir. Fıkıhta, ilklerin sonu sayabileceğimiz Merginani’nin
Hidaye’sinden; Hindistan’dan Pakistan’a, Pakistan’dan Afganistan’a kadar
dünyanın dört bir yanında eserleri tedris edilen Serahsî’ye kadar fıkhın o
devasa kametlerinin hepsi Asyalıdır. Asya, sadece bunlarla kalmayıp fünûn-u
müspeteye de beşiklik etmiştir. Harizmî’ler, bir yönüyle İbn Sina’lar,
Endülüs’te tam bin sene tıbbın cerrahî dalına dair kitapları tedris edilen
Zehravî’ler.. hep bu dönemin ışık insanlarıdırlar.

Şimdi müsaadenizle, burada bir tespitte bulunmak istiyorum: Anadolumuzun
diğer bir adı da “Küçük Asya”dır. Bu Küçük Asya birçok yönüyle Büyük
Asya’ya medyundur. Zira Büyük Asya, onu besleyip, büyütmüş ve Anadolu’ya
askerliğe göndermiştir. O da annesine ve babasına vefa hissiyle tam 9 asır bir
dünyanın barbarlığına ve yobazlığına karşı muhafızlık vazifesi görmüştür.
Selçuklular, Anadolu’da 8-10 defa Haçlıları göğüslemiş ve âdeta onları
eritmişlerdir. Alparslan’la başlayan o kutlu mücadele, hep Müslüman Türk
soyuyla devam etmiştir. Koca Selahaddin, Koca Nureddin, Melikşah,
Kılıçarslan.. bütün bu insanlar, Haçlılara karşı sinelerini siper etmiş büyük
komutanlardır. Daha sonra Osmanlılar, tam altı asır, Haçlı güruhuna karşı
vesayet kanatlarını açıp, bünyesinde bulundurduğu 72 milletten hemen herkesi
müdafaa etmiştir.

Bu, bir milletin başka bir millete ne Asya’da, ne Afrika’da, ne de Avrupa
yamaçlarında baskı yapması demek değildir. Aynı zamanda bu, bir milletin
başka bir milleti kültür emperyalizmi altına alması veya ağabeylik yapma
ukalalığı demek de değildir. Biz, bu tür düşüncelerden fersah fersah uzağız.
Anadolu insanı, ne Kazak’a, ne Özbek’e, ne Türkmen’e, ne de Kırgız’a, ne
Azeri’ye ağabeylik yapma ve “Size bir şeyler öğretmeye geldik.” cakasına talip



değildir.
Ben, 13 yaşımdan beri hep Asya steplerini düşünmüş, hicranla iki büklüm

olmuşumdur. Ve şimdi oralara vefa borçlarını edaya koşmuş insanımız
vasıtasıyla hasret gideriyorum. Biz, duygu, düşünce, anlayış, felsefe ve
mantıkta bizimle beraber aynı değerleri paylaşan insanlarla, yolların bizi
getirdiği bu son kaderdenk noktada buluşuyor, elimizde olan şeyleri onlara
veriyor ve onlardan da maddî-mânevî hiçbir şey beklemiyoruz.. beklemiyoruz;
zira biz, şimdilerde kardeşlerimizi bulmanın engin sevincini yaşıyoruz.

Bilge İnsanlar
Allah’ın birlik ve beraberliğe yapmış olduğu ihsan, ferdî teşebbüslere

yaptığı ihsandan kat kat üstündür. “Allah’ın yardım eli, toplu yaşayan,
müşterek hareket eden insanların üzerindedir.”9 hakikati zaten bu gerçeği dile
getirmektedir. Yalnız bunun sebepler plânında birtakım ön şartlara ihtiyaç
duyduğu da izahtan vârestedir. Bu hususta, akla ilk gelen örnek olması itibarıyla
Bediüzzaman Hazretlerinin tespitleri içindeki “vazife taksimi, mesai tanzimi ve
yardımlaşmanın kolaylaştırılması” verilebilir.

Bu çerçevede ihmal edildiğini üzülerek gördüğüm bir hususa bilhassa temas
etmek istiyorum; hayatın hemen her alanında liyakat, yetki ve sorumluluk gibi
ölçülere riayetle vazife taksimi yapılıyor olmasına rağmen, tecrübeleri ve
sadakatleri müsellem yaşlılardan tam anlamıyla istifade edilemediği de bir
gerçektir.

Dinamik bir beyin, dinamik bir vücut ve daima cevvaliyet isteyen işlerde,
elbette ki bu bilge insanlar çalışamaz ve çalıştırılamaz ama onların istişare ve
fizibilite gibi hususlarda pekâlâ düşünce ve tecrübelerinden istifade edilebilir.
Bu itibarla da onlara saygı ve hürmette kat’iyen kusur edilmemelidir. Kur’ân:

“Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi
bağışla; kalblerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma!”10 buyurmak
suretiyle bize böyle bir edebi öğretmektedir.

Unutmayalım! Toplumda A’dan Z’ye her seviyedeki insanın yapacağı şeyler
vardır. Bu açıdan Allah’ın tevfikine bir davetiye hükmünü taşıyan birlik ve
beraberlik içinde hareket ederek, o bilge insanlara da kapasiteleri
istikametinde iş verilmeli. Böyle olunca “vahdet-i ruhiye” zedelenmez, Allah



sağanak sağanak bereketini üzerimize gönderir.

Tebliğ-Temsil Münasebeti
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) tebliğ ve temsil olmak

üzere önemli iki misyonu vardır. Tebliğ yönü ile insanlara hak ve hakikatleri
anlatan Allah Resûlü, temsil yönüyle de kendisine yüklenen rolü bütün benlik
ve samimiyetiyle yerine getirerek, insanlığa örnek olma mevkiindedir.
İnsanlığın İftihar Tablosu’nu sahnede, herhangi bir senaryoyu oynayan insandan
tefrik etmek için “bütün benlik ve samimiyetiyle” ifadesini bilhassa kullandım.
Çünkü Nebi, oynadığı rolü –tabiri caizse– önce kalbinde oynar. O’nun
anlattıkları, kalbî hisleri ve insanlığın kurtuluşu adına yaşadığı hafakanlarıdır.
Bu açıdan Efendimiz’in temsil keyfiyeti, hususî bir mânâda tebliğ keyfiyetinden
her zaman bir adım daha önde olmuştur.

Aslında insanlara hak ve hakikatleri anlatmada gerçek müessiriyeti biraz da
“temsil”de aramak gerekir. Bediüzzaman Hazretleri, “Ağzımız Kur’ân-ı Kerim
okurken ef’al ve ahvalimizle İslâm’ı yaşarsak sair dinlerin sâlikleri ve küre-i
arzın bazı kıtaları İslâmiyete dehalet edeceklerdir.”11 derken, bu hakikate
işarette bulunmuşlardır.

Evet, tebliğ adamı, anlattığını aynı zamanda mutlaka yaşamalı ve onu en iyi
şekilde temsil etmelidir. Zaten bunun aksi de münafıklık alâmetidir ki, her
mü’min böyle bir vartadan mutlak uzak durmalıdır.

İlâhî Lütuflar ve Şükürle Mukabele
Cenâb-ı Hakk’ın insanlara olan fazl u keremi, lütf u ihsanı, bazen o

insanların liyakatlerine binaen, bazen de liyakat gözetilmeden verilir. َِكلٰذ
ُءاََۤشي ْنَم  ِهِیتْؤُي  ّللا  ِهٰ ُلْضَف   “Evet, Allah fazlından dilediğine dilediği kadar

ihsan eder.”12

Cenâb-ı Hakk’ın bazı insanlara, ekstradan çok büyük lütufları olur. Sahabe-i
kiram Efendilerimiz (radıyallâhu anhüm), bu lütfa ekstradan mazhar olan
insanlardır. Onlar, ısmarlama bir Nebi’ye, ısmarlama bir ümmet olarak gelmiş
ve o Nebi’nin kendilerine emanet ettiği vazifeyi bihakkın yerine getirmiş, o
mazhariyete şükürlerini eda ederek yeni lütuflara kapılar aralamışlardır. Yine
bir dönemde Allah, Osmanlılara da büyük lütuf ve ihsanlarda bulunmuş;



bulunmuş, onlar da, bu ihsanın şükrünü eda yolunda, Osmanlı unvanıyla İslâm
dünyası için Batı’ya karşı asırlarca bir karakol vazifesi görmüşlerdir.

Günümüze gelince, –Asr-ı Saadet istisna edilecek olursa– bunca dalâlet
karanlıkları içinde, Cenâb-ı Hakk’ın engin lütuflarıyla çok kısa zamanda
ma’şerî vicdanın sahip çıkmasıyla kısa bir zaman içinde bu seviyede inkişafa
mazhar olmuş çalışma çok azdır. Ben, “tahdis-i nimet” nev’inden yer yer bunun
vurgulanmasında fayda mülâhaza ediyorum.

Evet, Allah’ın bugüne kadar milletimize pek çok lütuf ve ihsanı olmuştur.
Bunca handikap ve engellemelere rağmen, Cenâb-ı Hak insanımızı, çok kısa
zamanda topyekün dünyada herkese duyurduğu bir ses ve soluk hâline
getirmiştir. Bu bir nimettir ve bunu dile getirmek de bu nimete olan şükrün bir
tür edasıdır. Allah’ın nimetlerine karşı şükrün bir buudu olarak, o nimeti her
yerde ve her fırsatta yâd etmek gerekir ki, bu, Cenâb-ı Hakk’ın bize bahşettiği
nimetlerini duymamız, hissetmemiz, idrak etmemiz ve vicdanen ona mukabelede
bulunmamız bakımından bir şükür ve sık sık Allah’ı bize hatırlatması
bakımından da bir zikirdir.

Zaman zaman arz ettiğim bir düstur vardır: “Her nimet, kendi cinsinden
şükürle mukabele ister.” Cenâb-ı Hak bize, hidayet nasip ederek büyük bir
nimet ve ihsanda bulunmuştur. Binaenaleyh, bizim de başkalarına hidayet adına
yardımcı olmakla bu nimetlere karşı şükürle mukabelede bulunmamız gerekir.
Şimdiye kadar bizim istek, dilek, hesap ve plânlarımızı aşarak Cenâb-ı Hakk’ın
lütufları hep devam edegelmiştir.. gelmiştir ve şimdilerde bu gayretlerin
hendesî şekilde katlanarak büyüyüp gelişmesi de bunun apaçık bir ifadesidir.
Bu da, bunların hepsinin, Allah’ın milletimize olan bir lütuf ve ihsanı demektir.
Bugüne kadar dar bir zeminde olan bu faaliyetler, şimdi gidip dünyanın dört bir
yanına ulaştı. Şimdilerde dünya, bu çalışmaların arkasındaki kahramanları
merak ediyor ve hep onları konuşuyor. Şayet vade vefasızlıkla bu iş
bozulmazsa –bozulmasın inşaallah– gelecek nesiller de bir yâd-ı cemil olarak
yine hep bu kahramanlardan bahsedeceklerdir.

Kim bilir, önümüzdeki yıllarda daha neler duyacak, nelerle sevinecek,
nelerle gerilecek ve hangi nimetleri düşünerek Allah karşısında iki büklüm
olacağız? On sene evvel şu anda mazhar olduğumuz nimetleri tasavvur ve
tahayyül edemiyorduk. Herhâlde on sene evvelki değerlendirmelerimizde
şimdiki durumu görebilseydik, bugün çok daha farklı şeyler anlatacaktık.



Zannediyorum bugün de, ülfet ve ünsiyetten ötürü şu muhteşem tabloyu tam
mânâsıyla kavrayamıyoruz.

Evet, Rabbimizin milletimize sonsuz lütuf ve ihsanları oldu. Şimdi bunca
nimet karşısında, her hâlde ihlâsın, takvanın, zühdün asgarisi ve velâyetin
umumisiyle Allah’ın bu sonsuz lütuflarına mukabele etmek bizim için bir ar
olsa gerek. Bize müyesser olur mu olmaz mı, bilemeyeceğim ama, Allah’tan
ihlâsın azamisini istemeliyiz; hem O kadar istemeliyiz ki, O’na karşı yaptığımız
işlerde başkalarının arzusunun zerresi bile gözümüzün içine girip bakışımızı
bulandırmasın. O’ndan başka hiçbir hayal rüyalarımıza girmesin. Öylesine
takvaya sarılmalıyız ki, değil sadece haramlardan içtinap etmek ve farzları
yerine getirmek –ki bu takvanın ilk kapısıdır ve bu kapıdan içeriye giren
kurtulur– şüpheli şeyleri bütünüyle bir tarafa atma hatta bazı mübahları dahi
“şüpheli” mülâhazasıyla terk etme yolunda olmalıyız ki, mele-i âlânın sakinleri
“İşte bunlar, onlardır.” desinler. Âlemin demesi bir şey ifade etmez ama,
semada vaz’edilen muhabbet ve vüdd, yerde de hüsnükabule vesile olması
açısından çok önemlidir. Öyle bir zühd ortaya koymalıyız ki, Allah’ın bu
sonsuz nimetlerine karşı, O da bize vaadettiği şeyleri lütfedip is’af buyursun...
İşte bu da, Allah’ın bize olan nimetlerine karşı şükrün ayrı bir buududur.

Her soluk alış verişte üzerimizde bulunan her şeyi Allah’tan bildiğimiz
takdirde –inşaallah– bir kısım vartalara düşmekten kurtulur ve emniyet içinde
ötelerin sahillerine ulaşırız. Yoksa –hafizanallah– bazı hakikatlere erken
uyanmış olmanın verdiği ülfetle bir kısım beklentilere girmek vb. sapmalar,
Allah’ın lütfettiği nimetlerin kesilmesine sebebiyet verebilir. Zira derinleştikçe
daha ciddi, daha mahviyet içinde, daha hasbî ve daha fedakâr olunmalı ve
üzerimize tevdi edilen vazifeler mutlaka ve harfiyen eda edilmelidir.

Cemaatle Namaz ve Kolektif Şuur
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), namazın cemaatle

kılınmasına çok ehemmiyet vermiş ve her vesile ile bunu teşvik etmiştir.
“Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, ateş yakılması için odun
toplanmasını emretmeyi, sonra da namaz için ezan okunmasını, daha sonra
bir kimseye emredip insanlara imam olmasını, sonra da cemaatle namaza
gelmeyenlere gidip evlerini yakmayı düşündüm.”13 hadisi O’nun cemaate



verdiği önemi göstermektedir. Nitekim fukaha, bu hadisten hareketle cemaate
farz, vacip ve sünnet-i müekkede hükmünü vermişlerdir. Ahmed İbn Hanbel
Hazretleri; “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rüku edenlerle birlikte
rüku edin.”14 âyet-i kerimesi ve arz ettiğimiz hadis-i şeriften hareketle,
namazın cemaatle kılınmasının farz-ı ayın olduğu hükmüne varmıştır. Şafiî
fukahası, namazın cemaatle kılınmasını farz-ı kifaye olarak kabul ederken,
Hanefî ve Malikîler ise sünnet-i müekkede olduğunda ittifak etmişlerdir.

İnsanlığın İftihar Tablosu, “Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan
namazdan 27 derece daha üstündür.” 15 buyurmuş ve cemaatle kılınan namazın
sevap açısından daha faziletli olduğunu bildirmiştir. Sevab-ı uhrevînin umuma
terettüp etmesi itibarıyla, bir ferde verilen sevaptan diğerlerinin mahrumiyeti
söz konusu değildir. O sevabın tamamı, nuraniyet sırrıyla herkesin defterine
işlenir.

Bu hadisler, aynı zamanda bize, Allah yolunda yapılan ibadet ü taat ve seyr u
sülûkteki ferdî muvaffakiyetlerin, mutlak mânâda mükâfat ve karşılık
göreceğini, ancak neticede bunların yine ferdiyet plânında kalıp, hiçbir zaman
cemaat hâlinde eda edilme keyfiyetine ulaşamayacağı hakikatini öğretmektedir.
Bu husus; namaz, oruç, hac vs. ibadetlerde olduğu gibi, iman ve Kur’ân yolunda
yapılan gayretlerde de mevzuubahistir.

Ancak, devamlı olarak tek bir ferde, Allah’ın vaadettiği şeylere ulaşma
teminatının olmadığının da mutlak olarak bilinmesi gerekir. İnsan, iman ve
Kur’ân adına tek başına harikulade bir şeyler yapsa bile bu, daima ferdiyet
plânında kalır. Fakat bir iş, duygu ve düşüncede aynı değerleri paylaşan bir
topluluk hâlinde eda edildiği takdirde, iştirak-i âmâl-i uhreviye düsturundan
hareketle, o insanların her bir ferdi bu amelden kazanılan sevaptan hissedar
olur.

Hâsılı, asrımız kolektif şuur asrıdır ve ancak bu şuurla hareket edilerek
Kafdağı’ndan ağır yükler kaldırılabilir.

Kur’ân ve Yorumu
Şimdiye kadar “İslâm’ın vaadettikleri”, “Kur’ân’ın vaadettikleri..” adı

altında birçok eser yazılmış olmasına rağmen, onun gerçek mânâda temsili
hususuna pek değinilmemiştir. Bütün bu çalışmaları takdir etmekle beraber,



bizce en önemli olan husus, temsil ve fiilî anlatımdır. Yani onların çarşı-pazar
emniyeti, sanat telâkkisi, gaye-i hayali, insanları kucaklayıcılığı.. adına
vaadettiği şeylerin, bizzat yaşanarak ortaya konmasıdır. Zannediyorum
Bediüzzaman Hazretlerinin, fikrinin en çok yoğunlaştığı ve merkezileştiği husus
da işte budur. O, bir taraftan: “Ağzımız Kur’ân okurken, ahval ve etvarımızla
onu yaşarsak, sair dinlerin salikleri, belki küre-i arzın bazı kıt’aları İslâmiyet’e
dehalet edecektir.”16 buyururken, diğer taraftan da birer birer o düsturları
hazmetmiş ve nur hüzmeleri olarak insanlığa sunmuştur.

Diğer bir husus da; teknik ve teknolojide baş döndürücü ilerlemeler
sayesinde, nasıl artık yarım asır önceki bir dünyadan bahsetmek mümkün değil;
ihtimal, birkaç asır sonra da, bugünün dünyasından bahis açmak mümkün
olmayacaktır.

Bir zamanlar insanlar, teokratik, monarşik, aristokrat.. düzen derken,
bugünlerde demokrasi, cumhuriyet… demektedir. Dolayısıyla, bir tekamülün
yaşandığı şu zaman diliminde, teferruata ait bu gibi meselelere takılıp kalma
yerine, her biri eskimez birer “asıl” olan Müslümanlık değerlerinin yaşanıp
temsil edilmesi gerekmektedir. Bu değerlerin temsil edilmesi yerine,
“Müslümanım” diyen bir kısım insanların, dünyevî meseleleri daha önde
tutmaları, kendi inandıkları dava adına utandırıcı bir olaydır. İşin doğrusu
böyle bir iç ve dış dengesizlik bana çok dokunmaktadır. Bazen kendi kendime;
“Bu insanlar, Hz. Muhammed’in mesajını anlatmıyorlarsa, bu ne vefasızlık
böyle!” diyor.. bu husustaki yaşadığım iç burkuntudan dolayı da iki-büklüm
oluyorum. Aslında bütün bunlar, hepimizin derdi. Evet hemen pek çoğumuz:
“Evvelâ işimizi kuralım, fabrikalarımızın çarkları işlesin, sonra da vakit
bulabilirsek, kulluğumuzu araya sıkıştırırız!” düşüncesiyle hareket etmekteyiz.
Oysaki, Müslümana göre düşünce tarzı, “Benim için asıl önemli olan dinimdir.
Bunun arasında da fırsat bulursam, diğer işlerimi yaparım.” şeklinde olmalıdır.
Evet, hayatımızın gayesi, bütünüyle dini omuzlamak olmalıdır.

Hâsılı; herkes bu davanın dertlisi ve şu kısacık dünya hayatından ahirete
gözü açık gidebilmek için, daima “Çok şükür Rabbim, bizi istihdam buyurdun.
Namın dünyanın her tarafında duyuldu.. ve duyulmadık çok az yer kaldı. Ama
Sen biliyorsun ki, şayet beni vefat ettirmese idin, dinini oralara da götürmeye
çalışacaktım.” inancı içinde hareket etmelidir ki, bence işin aslı-esası da budur.
Ve işte böyle yaşandığı an, hayatın bir anlam ve değeri olacaktır.



Kur’ân Tefsirinde Bir Ölçü
“Yaş ve kuru her şey, Kitâb-ı Mübîn’de vardır.” 17 Zerreden kürreye her

şeyi birbiriyle münasebet ve ahenk içinde yaratan Cenâb-ı Hakk’ın “Muhit”
ilminden gelen Kur’ân’da her şeyin bulunması gayet tabiî ve normaldir. İnsanın
her şeyi bilmesi mümkün değildir. Hatta en mükemmel insan olan Hz.
Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bile ilmi sınırlıdır. Nitekim “De
ki: Ben kendim için bile Allah dilemedikçe hiçbir şeye kadir değilim.”18, “De
ki: Ben, size “Allah’ın hazineleri yanımdadır” demiyorum. Gaybı da bilmem.
Size ben melek olduğumu da söylemiyorum. Bana ne vahyediliyorsa Ben
ancak ona tâbi olurum.”19 ... gibi âyetler aksine ihtimal vermeyecek şekilde bu
kat’î gerçeği vurgulamaktadır.

Günümüzde, fen ve teknik sahadaki bütün gelişmeler, baş döndürücü bir hâl
almıştır. Bu gelişmeleri, Cenâb-ı Hakk’ın insana bahşettiği akıl ve düşüncenin
semeresi olması bakımından takdirle karşılarız. Evet her şey, Allah’ı bilme
üzerine semere verdiği takdirde, zamanla bu semereler tanınacak ve insanları
şükre sevk edecektir. Netice itibarıyla insanlık bir gün afakî ve enfüsî
tefekkürleri sayesinde ُّقَحْلا ُهََّنأ   “Kur’ân haktır.”20 diyecek ve Kur’ân’ın
Allah kelâmı olduğunu haykıracaktır. Buna inancımız tamdır.

Ancak Kur’ân-ı Kerim’i tefsir ederken her zaman dengeli olunmalıdır.
Meselâ insan anatomisinin ortaya koyduğu en son buluşlarla Kur’ân’ın bir âyeti
omuz omuza verse, bu âyet, o ilmî hakikatle telif edilirken ve bu telif ışığında
tefsir yapılırken mutlaka çok dikkatli ve ihtiyatlı olunmalıdır. Değişik
ihtimalleri hiç hesaba katmadan kesinlik kazanmamış bir meselede “Bunun
mânâsı sadece budur.” dediğimizde, pek çok yanılma noktasının ortaya çıkması
mukadderdir. Tefsir kitaplarına bakıldığında bunun bir hayli örneği görülebilir.
Hangi devirde yazılırsa yazılsın, en büyük hataya düşen müfessir, devamlı
gelişen ilimler karşında “Bu âyetin mânâsı kesinlikle budur.” diyen tefsirci
olmuştur. Bu sebeple âyetleri değişik ihtimaller içinde ele alıp “böyle bir mânâ
da olabilir, şöyle bir mânâ da olabilir” şeklinde tefsir etmek daha doğru olsa
gerek. Risale-i Nurlardaki bazı âyetlerin yorumlanması buna iyi bir örnek teşkil
eder.

Biat ve Günümüz



Soru: Biat sünneti, asrımızda nasıl tatbik edilebilir? İzah eder misiniz?
Biat; bir kimsenin hâkimiyetini tanıma, ona itaatini bildirme, uyup

bağlanacağına söz verme mânâlarına gelir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), hayat-ı seniyyelerinde birkaç defa ashabından kendisine biat
etmelerini istemiştir. Ensar, “Akabe Biatı”nda O’nu her türlü kötülüklerden
koruyacaklarına dair söz vermiş ve biat etmişlerdir. Daha sonra bu biat
uygulaması, Mekke’den Medine’ye hicretten sonra Hudeybiye’de devam
etmiştir.

Sahabe-i kiram, biatlerini Efendimiz’in elini sıkarak gerçekleştirmişlerdir.
Zira bunun mânevî tesiri çok büyüktür. O kadar ki, Hudeybiye’de Hz. Osman
(radıyallâhu anh) Mekke’ye elçi olarak gönderildiğinde bizzat bu biatte
bulunamamış; bulunamadığı için de Allah Resûlü, Hz. Osman nâmına önce sağ
elini kaldırıp “Bu benim elim!”, daha sonra sol elini kaldırıp “Bu da
Osman’ın eli.” demiş ve ardından sözlerine şöyle devam etmiştir: “Şahit olun,
ben Osman’ın yerine biat ediyorum.”21

Meseleye bu zaviyeden bakınca Müslümanlığın başlangıcında biat çok
önemli görülüyor ve kadın-erkek herkes, “Ya Resûlallah! Allah şahit olsun ki,
biz Seni kendi nefislerimize, evlâtlarımıza ve mallarımıza tercih edeceğiz.”
diyerek O’na biat ediyorlardı.22 İşte bu şekildeki bir biat, inanmış bir sinenin,
hayatını bağlayacağı her hususla alâkalı, Allah’ın şehadetiyle, O’nun Resûlüne
söz vermenin ifadesi oluyordu.

Günümüzde, hayatın onlara bağlanması gereken hususlara gelince; her
şeyden önce bugün doğrudan doğruya bize tevdi edilen bazı emanetler var.
Nitekim Nebiler Serveri, “Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz
müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah’ın Kitabı ve Resûlü’nün sünneti.”23

buyurarak bu emanetlere dikkat çekerler.
Bu itibarla hangi devirde olursa olsun bu emanetlere sahip çıkmak zımnî bir

biat gereğidir ki, Cenâb-ı Hak da, “Ey mü’minler! İçinizden hayra çağıran,
iyiliği yayıp kötülükleri önlemeye çalışan bir topluluk bulunsun.”24 âyet-i
kerimesiyle her dönem bu emanetlere sahip çıkacak bir topluluğun bulunmasını
ister ve âdeta bize şunları söyler:

İçinizde, güzelliği temsil eden, Allah’ın güzel dediğini güzel kabul eden,
çirkin dediklerini de çirkin sayan ve gönülleri fetheden ve her sineye iyilik



bayrağını diken kutlu bir cemaat olsun; olsun ve gittikleri her yere burcu burcu
Hz. Muhammed Mustafa’nın (sallallâhu aleyhi ve sellem) gül kokusunu
götürsünler. Bunu yaparken de sadece ve sadece Cenâb-ı Hakk’ın ululuk ve
izzetini dört bir yana duyurmanın heyecan ve helecanını yaşasın; başka hiçbir
mülâhazaya da bağlanmasınlar.

Şimdi biat anlayışında bu mânâların daha önemli olacaklarını zannediyorum.
Evet “İnandım.” diyen herkes, Rabbisinin haysiyet ve izzetini, mukaddes,
münezzeh, muallâ ve mübeccel onurunu müdafaa etme vazifesini de üzerine
almış sayılacağından bu yaklaşım önemlidir.

Ayrıca, günümüzde mü’minlerin biatı, İslâm adına bulundukları yerin kadir
ve kıymetini bilmeleri ve hiç kırılıp darılmayarak sonuna kadar dayanmalarıdır
da diyebiliriz. Bu kutsî vazifede çok defa şeytan onların arkalarına düşebilir,
ehemmiyetsiz şeyleri büyük gösterip içlerine düşmanlık salabilir, ama onlar,
“Allah’a karşı gelmekten sakınanlara şeytandan bir hayal sinyali ilişince,
hemen düşünüp kendilerini toparlar ve basiretlerinin ufkuna yönelirler.” 25

âyet-i kerimesinde de ifade edildiği gibi bu tür vesveselere iltifat etmeyip
vazifelerine devam ederler.

Şeytanların Zincire Vurulması
“Mühim ve büyük bir umûr-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o

hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır.”26 buyurur Bediüzzaman Hazretleri. Aslında
şeytanlar, değil bir toplumun, tek bir ferdin bile Rabbisi ile olan
münasebetinden dolayı çıldıracak hâle gelirler. Dolayısıyla birbirleri ile
uyumlu bir şekilde, din-i mübîn-i İslâm için koşturan insanlar karşısında
şeytanların çıldırmaması düşünülmemelidir.

Bu çerçevede şeytanların muvaffak olma ihtimaline gelince; yer yer
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) döneminde irtidat hâdiselerinin olduğu,
Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinde ise bu tür çalkantıların içtimaî bir buud
kazandığı, Cemel ve Sıffin savaşlarının olduğu düşünülecek olursa, şeytanların
kısmen başarılı olduğu söylenebilir. Demek ki, en sağlıklı bünyede bile bu
türlü hâdiseler olabiliyor. Öyleyse günümüzde bünyesi kat’iyen sahabe bünyesi
kadar sağlam olmayan bir toplumda, böylesi hâdiselerin vukuu gayet normal
görülmelidir.
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Şeriat-i Fıtriyenin Prensipleri
Şeriat-ı fıtriyenin kapılarından içeriye girmek ve koridorlarında yürümek

için belli başlı prensipler vardır ve bu prensiplere harfiyen uyulması gerekir.
Aksi takdirde insanın tökezleyip baş aşağı gelmesi kaçınılmazdır. İnsan,
Allah’ın kâinat kitabında cereyan eden ahkâmını ve o ahkâmın işleyişini
kollayarak şeriat-ı fıtriyenin koridorlarındaki girinti ve çıkıntılara çarpmamaya
dikkat etmelidir. Bu da, o büyülü kitabı bütünüyle kavramaya bağlıdır.

Enbiya-i izam, Hakk’a giden yollara nur saçıp, o yolları ışıklarla
donatmışlardır. Onlardan sonra gelen ışık insanlar ise, reflektörler gibi
yürünecek şeritleri tayin ve tespit etmişlerdir. Evet onlar, öyle bir şehrah
meydana getirmişlerdir ki, insanın takılıp yollarda kalması söz konusu değildir.

Bu açıdan şeriat-ı fıtriyenin prensiplerine anlaşılmaz şeyler denilemez. Yeter
ki biz, Kur’ân’ın ruhunu ve o ruhun kâinat kitabından fışkırdığı şeklini, yani
kâinatın Cenâb-ı Hakk’ın ilim pergeliyle çizdiği, kudret ve iradesiyle yazdığı
bir kitap olduğunu, Kur’ân-ı Kerim’in de, Kelâm sıfatından geldiğini, bunların
aynı hakikatin değişik yüzlerinden ibaret olduğunu ve bu iki kitap arasında
menfezler bulup, geçişi kolaylaştıracak köprüler kurmanın mümkün olduğunu
anlayalım...

İslâm Fıkhı
İbadetlerle alâkalı hususlar bir yana, fıkhın sair alanlarında günün

gerçeklerine cevap verme noktasında, yani bir tenkih ve tanzime gidilmesi
gerektiğinde şüphe yok. Evet, elimizdeki mevcut fıkıh kitaplarında, değişik
konularla alâkalı bazı meselelerde kaynakların mutlaka yeniden gözden
geçirilmesi gerektiği inancındayım. Bu noktada;

Usûl-i fıkhın yeniden gözden geçirilmesi ve geçmiş müdevvenat bütünüyle
taranarak alternatif bir usûlün ortaya konulması şarttır.

Şimdiye kadar belli ölçüde gelişmiş bulunan örf ve âdet kaynaklı
içtihatlar, yeni baştan bir kere daha tertip ve tensike tâbi tutularak, kolektif
içtihat ve tercih heyetlerinin içtihatlarında ya da tercihlerinde mutlaka bunlar
göz önünde bulundurulmalıdır. Tabiî eski devirlerdeki örf ve âdete bina edilen
hükümlerin günümüzün şartlarına göre kritik edilmesinde de zaruret vardır.
Zira, günümüzdeki örf ve âdetler o dönemden çok farklıdır. Hükmün menatının
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değiştiği bir yerde, aynı içtihadı günümüze yansıtmak doğru olmasa gerek.
Ayrıca, içtihadî hükümlere ihtiyaç duyulan alanların çok iyi tespit edilmesi

ve bu noktada herhangi bir boşluğa meydan verilmemesi çok önemlidir.
Bir kere daha vurgulamada yarar var; bütün bu faaliyetlerin mutlaka bir

heyet tarafından gerçekleştirilmesi şarttır. Bu fikri tam 25 yıldır savunuyorum.
Fikir dağınıklığına, merci karışıklığına sebebiyet verir düşüncesi ile de zarurî
durumlar hariç, yeni içtihadî hükümler ortaya koymaya karşı olduğumu hep
ifade ediyorum. Zira özellikle günümüzde meseleler, o kadar girift ve iç içe bir
hâl arz etmektedir ki, hayatın bütününe müteallik hususların birden
değerlendirilmesi gerekli olan meselelerde, ne kadar uzman da olunsa, her
hâlde, dar mânâda “din” âlimlerinin yeterli olamayacakları söylenebilir.

Evet, bir din âlimi hem sosyolog, hem psikolog, hem iktisatçı vb.
olamayacağına göre, o zaman bu işi ancak, uzman kişilerden oluşacak bir heyet
halledebilir diye düşünüyorum.
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Beşinci Bölüm 
BİR DEMET 

SOSYAL MESELE
İlm-i Kıyafet

İnsan fizyonomisinden, onun yüz hatlarından ve bir kısım davranışlarından
hareketle karakter tahlilinde bulunan ilm-i kıyafet uzmanları, bize göre gaybî
sayılan pek çok hükümlerde bulunurlar. Meselâ; “Kim ki saçı sert olur, aklıyla
cüret olur.” yani atılgan davranır, aklına gelen her şeyi yapar ve biraz da
kendini üstün görür. Ne var ki, bu tiplerin çoğu kez aynı karakteri
sergilemedikleri de bir gerçektir. Hatta araştırıldığında bu tip insanların çok iyi
bir terbiyecinin tezgâhından geçtikleri ve kendi özel duygularını baskı altına
aldıkları sürece çok iyi birer örnek sergiledikleri de görülmüştür.

Diğer bir husus da, bir insanın saçı sert olup aklına estiği gibi davranması
onun bir yanı olabilir; ama onun faik bir yanı vardır, bu olumsuz hususu
nötralize edebilir. Bir örnek vermek gerekirse, diyelim ki kıyafetnameye göre
gözleri çukur olan kimse kibirli kabul ediliyor; ama alnı geniş olan da
mütevazi; şimdi bu iki durum bir insanda mevcut ise, bunlardan biri diğerini
tesirsiz kılacağından hüküm vermede biraz zorlanacağız demektir. Bu itibarla
ilm-i kıyafetle meşgul olanlar, bazı şeylere şerh koyma ve yeni hükümler icat
etme mecburiyetini hissetmiş, istisnalara büyük yer vermişlerdir. Meselâ, uzun
boylular hakkında hüküm verirken Hz. Ömer gibileri istisna etme lüzumunu
duymuş ve: “Bütün uzun boylular ahmaktır, Ömer müstesna; kısa boylular da
fitnedir, Ali müstesna.” şerhini düşmüşlerdir. Aslında Hz. Ömer’le birlikte Hz.
Halid, Hz. Abbas gibi dünya kadar uzun boylu sahabi olduğu gibi, İbn Mes’ud,
Enes, Ebû Musa gibi bir hayli de kısa boylu sahabi vardır. Kaldı ki günümüzde
bir hayli ahmak olmayan uzun boylu, fitne olmayan kısa boylu insan vardır. Ben
öyle uzun boylu insanlar gördüm ki, uçağın tavanına başı değmesin diye,
eğilerek yürüyordu. Yine bir arkadaşın ifadesiyle, normal arabalara sığmadığı
için özel araba içinde yolculuk yapma mecburiyetinde olan akıllı insanlar
varmış. Aynı şeyleri kısa boylular için de düşünebiliriz. Hz. Ali (radıyallâhu
anh), Hz. Ömer’e (radıyallâhu anh) göre kısa boyludur, ancak dünya kadar kısa



boylu vardır –yukarıda da geçtiği gibi– bunların çoğu da fitne değildir. Hatta
bunlardan bazıları, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) ifadesiyle,
Allah indinde öyle bir değeri haizdir ki, ağırlığınca altın verilse, onun bedeli
sayılmaz. Ne var ki tamim etmeme kaydıyla, bütün bunlar uydurma şeyler de
değildir. Yanlış olan, bir insana, kıyafet ilminde şöyle deniyor diye, sadece bir
uzvundan dolayı hakkında hüküm vermek yanlıştır. Bu durum hem o ilme karşı
saygısızlık, hem de suizanna kapı aralaması açısından mahzurludur. Onun için
bu kriterleri herkesin kullanması doğru değildir. Bu ilimde doğru tespitlere
ulaşmak, ancak erbab-ı firaset için söz konusudur. Allah Resûlü, “Mü’minin
firasetinden sakının. Çünkü o Allah’ın nuru ile bakar.”1 buyurarak buna farklı
bir açıdan işaret eder.

“Cı”, “Cu”
İslâm’a ait esaslar, üzerinde insanî vasıflar taşıyan hemen herkesin kabul

edeceği değerler üstü değerlere sahiptir. Yalnız bunu gerçekleştirebilmek için
birtakım hususlara dikkat etmek gerekecektir. Şöyle ki;

İslâm evrensel olma özelliği itibarıyla bütün insanlara hitap etmektedir.
Onun yelpazesi, tasavvurlarımızı aşan bir genişliğe sahiptir. O hâlde onu
insanlığa takdim edenler bu özelliği hiçbir zaman gözardı etmemelidirler. Bu
sebeple, şu ya da bu görüşü ön kabulüyle kimseyi bu tebliğ dairesinin dışına
itmemeli, hiçbir ferdi, mezakından, meşrebinden, karakterinden dolayı
dışlamamalıdırlar. Küfür ve şirk hariç, taklidî imana sahip olandan tutun,
velâyet-i kübraya talip olup “Ben Kur’ân ve sünnetten öğrendiğim şeyleri
enfüsî yolla vicdanımda duymak istiyorum.” diyene varıncaya kadar herkes bu
yelpazede mutlaka yerini bulmalıdır. Aslında, Kur’ân’ın gölgesinde yürümek
de bu düşünce çizgisinde hareket etmek demektir.

Allah zamandan ve mekândan münezzehtir. Zaman ve mekândan münezzeh
Cenâb-ı Hakk’ın, evrensellik vasfıyla gönderdiği Kitabın ismi ise Kur’ân’dır.
Kur’ân her dönemde, her seviyedeki insanın problemlerine yegane çare
kaynağıdır. Onun çerçevesini daraltmaya, hitap ettiği yelpazeyi büzmeye
kimsenin hakkı yoktur. Kur’ân’ın tarz-ı telâkkisi, bizim “cı”,“cu” diye
daralttığımız anlayışın çok çok üstündedir. Belki “cı”,“cu” ile ifade edilen
şeylerle İslâm’ı anlatmada bir yol, metot kastediliyorsa, bunda bir mahzur
yoktur. Ama unutmayalım, Allah’a giden yollar mahlukatın nefesleri



adedincedir. Öyleyse İslâm’ı, Kur’ân’ı anlatalım derken, ona perde olmanın bir
anlamı yoktur.

Alt Kimlik-Üst Kimlik
Türk dünyasının bugünkü manzarası ve onunla alâkalı çalışmalar, parçaları

etrafa dağılmış bir kristalin, tekrar bir araya getirilme gayretlerini
andırmaktadır. Evet, bugün kırık-dökük bu mazlumlar dünyasının, kimi yerinde
âh u efgan, kimi yerinde hasret ü hicran, kimi yerinde de kan-irin nümâyandır.
Ancak ümidimiz odur ki, bu kristal parçaları en kısa zamanda derlenip-
toparlanacak ve ondan –inşaallah– temiz ve her yanıyla göz kamaştırıcı yeni bir
dünya meydana gelecektir. Yalnız bu neticenin alınabilmesi için, bizim
insanımıza çok büyük vazifeler düşmektedir.

Şimdilik bana göre, bizim insanımızın bu vazifenin şuurunda olup, onu yerine
getirme çaba ve gayreti içinde olduğu söylenebilir. Bakınız, Orta Asya ülkeleri
çok yeni sayılabilecek bir geçmişte, bağımsızlıklarını kazanmış olmalarına
rağmen, onlarla eğitimden ekonomiye varıncaya kadar, hemen her alanda
irtibata geçilmiş, mutabakatlar tesis edilmiş ve bir hayli olumlu iş başlatılmış
sayılır. Ancak bu, her şeyin olup-bittiği mânâsında da anlaşılmamalıdır.
Aksine, bu ülkeler arasında yapılacak daha dünya kadar iş var.

Yıllar var ki, millet olarak biz, hep bu kardeş dünya ile bir araya gelip,
bütünleşmenin hayaliyle yaşamış, hep onu beklemişizdir. İçinde bulunduğumuz
şu dönem, bu uğurda önümüze açılmış bir fırsat dönemi ve Allah’ın lütfettiği
imkânları değerlendirme zamanıdır. Onu için de, “Asyalı, Küçük Asyalı..”
deyip, birtakım ayırımlara gitmeden, “alt kimlik-üst kimlik” problemi
yapmadan, eskiden beri gönül bağımız olan bu ülkelerle mutlaka, hangi çizgide
olursa olsun bütünleşme süreci içine girilmelidir.

Bütünleşme ve birleşme sonucu Türk, Özbek, Kırgız, Azeri, Kazak,
Türkmen, Tacik vb. karışımıyla, meydana gelecek olan yapı bizim gerçek
kimliğimizi oluşturacaktır. Ve bana göre bizim, millet olarak çağımızla
hesaplaşmamız, yaşadığımız dönemin şuurunda olmamız ve devletler
muvazenesindeki yerimizi almamız, ancak bu kimlikle mümkün olacaktır.

Tarih Şuuru



Tarih şuuru, toplumun aktivitesi ve canlı tutulması adına önemli bir
kaynaktır. Onu hiçbir zaman nazarlardan dûr etmeden içimizde her lâhza canlı
tutmamız gerekir.

Tarih şuuru, sık sık müracaat edilen tertemiz bir kevser kaynağı olması
itibarıyla yer yer bizim için bir teselli kaynağı olmuştur. Her ne kadar o,
“İçinde bulunduğu zamandan çok iyi yararlanamayan ve onu iyi
değerlendiremeyen aciz milletlerin teselli için sığındıkları bir bahane” olarak
görülse de ben, bu teselli kaynağının çok önemli olduğuna inanıyorum. Zira
ideallerimizin fizibilitelerini yapma ve onları pratiğe dökme adına
beslendiğimiz kaynak, tarih şuurudur.

Evet biz, Yahya Kemal’in “Ben kökü mâzide bir âtîyim.” mısraında ifade
ettiği gibi geçmiş ve geleceğe kuşatıcı bir perspektiften bakabilen, geleceği
mâziden gelen ruh ve mânâ kökümüz üzerine bir dantela gibi ören milletiz.
Bundan dolayı da sürekli mâzi şuur ve zenginliğine müracaat eder, bir endam
aynası gibi onun karşısına, geçip kendimizi sorgular ve ona göre kendimizi
hazırlayıp geleceği kucaklamaya çalışırız.

Bu yönüyle tarih şuuru, sürekli müracaat edilmesi gerekli olan bir kaynaktır.
Hasımlarımız, geçmişin engin, zengin ve rengin ikliminden uzaklaştırmak
suretiyle âdeta bizi birer renk körü yaptılar. Böylece bizim dünyamızı siyah
beyaza boyayıp, bizi çok büyük bir zevk kaynağından mahrum ettiler.

Doktor İkbal, bu mevzuya bir hikâye ile yaklaşarak meseleye ayrı bir
derinlik kazandırır. Zamanın birinde koyunlar arslanlardan bîzar olmuşlar.
Nihayet bir gün kendini inzivaya çekmiş, yaşlı, bilge bir koyuna dertlerini
anlatmışlar. O da koyunlara, değişik bahaneler uydurarak devamlı et yemenin
çok kötü olduğunu arslanlara telkin etmeleri tavsiyesinde bulunmuş. Koyunlar,
bu tavsiyeye uyarak bir inkılâp gerçekleştirmişler ve neticede arslanları
koyunlaştırmışlar. Tabiî Doktor İkbal’in burada esas vurgulamak istediği
mesele; kıssadan hareketle arslan bir milletin, başkaları tarafından nasıl renk
körü hâline getirilerek koyunlaştırıldığı ve kimliklerinin değiştirildiği
hakikatidir.

Hâsılı, tarih şuuru, insanların kendi kimliklerini muhafaza adına çok önemli
bir değerler bütünüdür. Bu değerleri görmezlikten gelmek körlük, toplumu
bunlardan uzaklaştırmaya çalışmak ise basiretsizliktir.



Her Sıkıntı Bir İnşiraha Gebedir
“Sıkışmanın en son noktası, boşalıp rahatlamanın başlangıcıdır.” Bu, fert

plânından toplum plânına, makro âlemden normo ve hatta mikro âleme kadar
uzanan çizgide geçerli bir prensiptir. Meselâ, arzın merkezinde olan sıkışmalar
bir yönüyle nefes almayı netice vermektedir. Bu sebeple yanardağların
fışkırması bir rahmettir. Çünkü sıkışma neticesiyle dışarı atılan lâvların, yerin
altında kalması durumunda umumi bir tazyike sebebiyet vermeleri bir ölçüde
yer kabuğunu her yandan sarsmaları demektir.

Aynen bunun gibi Allah (celle celâluhu), insanın ağız ve burnunu da böyle
bir menfez yapmıştır. İnsan, bu vesileyle içindeki zehirli gazları atar ve
zehirlenmeden kurtulur. Bu durumda, vücudun rahatlaması adına, ondan zararlı
olan şeylerin dışarı atılması demektir. Aynı durum, kâinatta da söz konusudur.
Büyük patlama ile kâinatın yaratılması, haddizatında bir nefes alma, tomurcuk
gibi çiçek çiçek açma ve neticede varlığa açılmadır.

Toplumlarda vuku bulan sıkışmalar da büyük ölçüde inşirahın
hazırlayıcısıdırlar. Meselâ, Allahu Teâlâ, İnşirah sûresinde bize, Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) üzerinde bulunduğu ağır yük sebebiyle bir sıkıntı
ve ızdırap içinde olduğunu bildirmektedir. Bunu, toplumun boşluğa açık olması
ve Efendimiz’in çaresizlik içinde kıvranması şeklinde anlamak mümkündür. Bu
şiddetli sıkışma ve tazyikten sonra, Allah bişaret esintileri ile gelen ilâhî
esintilerle Efendimiz’in sadrına inşirah vermiş ve sırtındaki yükünü
hafifletmiştir.

Evet, her sıkıntı ve tazyik bir inşiraha gebedir. Hadis diye rivayet edilen,
fakat Sühreverdi’ye ait olduğu söylenen, “Karar kararabildiğin kadar, çünkü
kararmanın son noktası aydınlığa açılmanın başlangıcıdır.”2 sözü de bu hakikati
ifade etmektedir. Ama bu, çekilen her sıkıntıdan sonra, mutlaka hep hayır
doğacak demek de değildir. Çünkü hayır, hayrı hazırlayabilecek temiz ve nezih
ruhların mevcudiyetine vâbestedir.

Bir toplum, içinde hayır cereyanları olduğu hâlde tazyike maruz kalmaz ise, o
toplumun önünde bir infilâk var demektir ve her infilâk da bir inşirahın
müjdesidir.

Avrupa’da İslâm



Mısır Ezher Üniversitesi eski hocalarından meşhur Şeyh Bahît Efendi, bir
seyahat münasebetiyle İstanbul’a geldiğinde; doğunun sarp, yalçın kayaları
arasından zuhûr ile, gelip İstanbul ulemasını ilzam eden Bediüzzaman’a karşı
Ulema Şeyh Bahît’den bu genç hocayı ilzam etmesini isterler. Şeyh Bahît bu
teklifi kabul ederek bir münazara zemini arar. Ve bir namaz vakti Ayasofya
Camii’nden çıkıp Bediüzzaman’la çayhaneye oturduğunda bunu fırsat telâkki
eder ve Üstad’a:

– Avrupa ve Osmanlılar hakkında fikriniz nedir? der.
Bediüzzaman ise:
– Avrupa, bir İslâm devletine hamiledir, günün birinde onu doğuracak;

Osmanlılar da Avrupa’ya hamiledir; o da onu doğuracak..3 cevabını verir.
Günümüz gerçekleri açısından meseleyi değerlendirdiğimizde bunun

gerçekçi bir tespit olduğunu görürüz. Zira Osmanlı, bir değil; birkaç defa
Avrupa doğurmuştur. Cihan harbiyle İslâm âlemi parçalanmış.. bu parçalar
hamisiz kalmış. Batı kriterleri, İslâmî dinamiklerin yerini alıp, koca bir
bölgede bütün değerler altüst olmuştur. Evet uzun zaman, bir koca coğrafyada
gördüğümüz şeyler hep Âkif’in ifadesiyle: Harap eller, yıkılmış hanumanlar,
kimsesiz çöller, başsız ümmetler, emek mahrumu günler, fikr-i ferdâ bilmez
akşamlar oldu.

Şimdi ise, sıra Avrupa’da.. onun da İslâmî bir doğum yapması yakındır
denebilir. Öteden beri, bazı velilerin istihracıyla, Avrupa’da bir devlet
Müslüman olacak dendiğinden, kendileriyle harbe iştirak edip –bu iştirak
çıkarlara dayalı da olsa– bir dostluk yaşadığımız Almanlar’ı bu işe en yakın
görmüş ve onların Müslüman olmasını hep ümit etmişizdir. Hâlâ da bu ümidi
koruruz. Onlar veya başkaları, bir gün ırkçılık ve enaniyet damarlarını İslâm
havuzu içine atıp eritecek ve en az diğer ülkeler kadar onlar da İslâm’a girme
şansını elde edeceklerdir.

Ne var ki bu, İslâm adına yeterli bir gelişme sayılamaz. İslâm’ın, onlar
nazarında bir değer ifade edebilmesi için, en başta Müslümanların Avrupa
dilenciliğinden kurtulmaları şarttır. Zira bugüne kadar efendinin, dilenci
konumundaki insanlardan, alabileceği hiçbir şey olmamıştır. Diğer bir husus
da, oraya her ne ad ve unvanla gidilirse gidilsin; niyetlerde şuurlu bir şekilde
İslâm’ı temsil olmalı ve başka türlü istek ve arzular, bu niyetin önüne kat’iyen



geçmemelidir.
Bir de meselelerin topyekün İslâm âleminde yaşanıp temsil edilmesi var ki,

o da daha farklı bir durum arz eder. Yeryüzünde melekler gibi yaşayan
insanlar, mükemmel fertler, huzur vaadeden aileler, insanın gözünü kamaştıran
köyler, Piyer Lotilere: “Keşke ağaçlarınızın dibine gömülsem..” dedirtecek
kadar mükemmel şehirler, korunmuş tabiat.. ve daha akla gelebilecek ne kadar
güzellik varsa, hepsinin bu ülkelerde yaşanıp temsil edilmesi çok önemlidir.

Avrupa, bugün ekonomik durumu itibarıyla içten ve dıştan refah seviyede
olması, kendisini tehdit eden çok ciddî hususların bulunmaması vs. parlak
yanlarıyla hâlihazırdaki durumundan memnun gözükmektedir. Ve kendisini
temelden sarsabilecek bir kriz olmadığı sürece de, herhangi bir arayış içine
girmeyecektir. İslâm ise, kendisini aramayanlar tarafından bulunacak, elde
edilip kabul edilecek bir din değildir.

Evet zannediyorum O, bir maden arama hassasiyeti içinde ele alınmadıkça
kimseye kapısını aralamayacaktır. Demek oluyor ki, Avrupa, kurtarıcı arayışı
içine girmedikçe, onun İslâm’ı bulması; bulsa dahi onu kabul etmesi mümkün
değildir. Zira, َدَجَو َّدَجَو  ََبَلط  ْنَم   “Kim aradığını ciddiyetle ararsa, ancak
o bulabilir.”4 hakikati, ilâhî bir âdettir.

Netice itibarıyla, tıpkı arz-talep meselesinde olduğu gibi, biz İslâm’ı onların
ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde temsil ettiğimiz nispette, onlar İslâm’a
gireceklerdir. Ve zannediyorum bunun için de, meseleyi şu andaki konumdan
biraz daha ileriye götürmemiz ve onun nazarlarda göz kamaştırıcı bir hâl
almasını sağlamamız gerekecektir. Bu yapılabildiği oranda, temsilde
mükemmeliyet yakalanmış olacaktır. Ve Allah’ın izniyle iman her gönlün
Allah’la irtibatını sağlayarak ona huzur kaynağı olacaktır.

Pasifik Ülkeleri ile Münasebet
Aydınlarımız Tanzimat’tan bu yana hep Batı demiş, onun hayaliyle yanıp

tutuşmuş ve “Ondan gelen her şeyi alır, kabul ederiz.” anlayışıyla hareket
etmişlerdir. Ancak bizim Batı’ya karşı bu kadar açık olmamıza rağmen, o bize
ne düşünce, ne ifade, ne de müşâhede plânında bir zenginlik bahşetmiştir.. ve
tabiî içimize akıttığı mesâviden dolayı da halkımız tarafından hep tenkit
görmüştür.



Oysa bizim Pasifik ülkeleriyle şu ana kadar hiçbir meselemiz olmamıştır.
Aksine meselâ Japonya ile II. Abdülhamit döneminde ciddî münasebetler
içinde olduğumuz bilinmektedir. Ama ne acıdır ki, bu irtibat devam
ettirilememiştir.

Diğer taraftan bu ülkelerin, yer yer başka ülkelere karşı sataşmaları da
olmuştur, ancak bütün bunlar normal karşılanıp, onların bu hâlleri, kendi
topraklarının darlığına ve onların felsefesine göre, yeniden bir kere daha
dünyayı hakça paylaşma mülâhazalarına verilmelidir. Bu özelliklerinin
yanında, İkinci Cihan Harbi’nde Japon komutanın “Uyuyan devi uyandırdık.”
dediği gibi, kendi hatalarını kabul edecek kadar, hakkaniyet ölçülerine sahip
oldukları da unutulmamalıdır. Bunun temelinde Budizm’in ahlâk felsefesi
olduğu kabul edilirse, onun bazı öğretilerinde İslâm’la örtüşen yanlarını bulmak
da mümkündür. Yine bu ülkelerin %10-15 gibi önemli bir kesimini
Müslümanlar teşkil etmektedir ki, bütün bunlar onlarla yakınlaşmamız adına
birer vesile teşkil edebilir.

Bu ülkelerin de, dünyaya açılmaya ihtiyaç duydukları şu dönemde, çeşitli
vesileler değerlendirilip irtibata geçilebilse zannediyorum birçok alanda
birlikler tesis edilebilir. Yine, bu ülkelerle aramızdaki mağduriyet,
mazlumiyet... gibi fasl-ı müşterekler kullanılarak, yetişkin elemanlar vasıtasıyla
kendi dünyamıza ait birtakım değerler aktarılıp, düşünce, ahlâk.. vs. plânda
Türkiye’dekine denk birtakım çalışmalar yapılabilir.

Evet bütün bunlar yapılabilse, Türkiye için yeni ve alternatif bir dünya
oluşturulmuş olacaktır.

Çocuk Terbiyesi
Her çocuğun bir “şuuraltı beslenme dönemi” vardır. Bu dönem, bazı

eğitimcilere göre 0-5, bazılarına göre de 0-7 yaşları arasıdır. Bu çağda,
çocuğun şuuraltı çok iyi değerlendirilmelidir. Onlara verilecek talim ve
terbiye; hayatın tabiî seyri içinde, belli bir plân dahilinde yine hayatın içinden
örneklerle süslenerek ve zorlamaya gidilmeden sevdirerek verilmelidir. Hemen
her çocuk, temyiz çağı da diyebileceğimiz bu dönemde çok mütecessistir. Öyle
ki devamlı sorular sorarak her şeyi öğrenmek ister. Bu sebeple ileride ona nasıl
bir şahsiyet kazandırılmak isteniliyorsa, onunla öyle konuşulup görüşülmeli, hâl



ve hareketler de yine ona göre ayarlanmalıdır.
Çocuğun eğitim ve terbiyesi, doğrudan doğruya pratik hayata

“indirgenebildiği” takdirde şuuraltı besleniyor demektir. Batı hayat tarzı, bizim
anladığımız mânâda ve bizde olduğu kadar insana gerektiği ölçüde değer
kazandıracak ölçüde mevhibelerle, vâridâtla mücehhez olmadığından; batılı
eğitimciler, çocuk eğitiminde değişik terbiye kuralları geliştirmişlerdir. Ne var
ki, onca gayrete rağmen bu kurallar, nazariyatta kaldığı için pek de inandırıcı
ve etkileyici olmamıştır.

Eğitimin devam ve temadisi, büyük ölçüde dinin, insanın tabiatı hâline
gelmesine bağlıdır. Evet, eğitimin bahis mevzuu edildiği yerde hayatın dünyaya
ait kesitleri bile din televvünlü olmalı ve onun her kademesinde dinî duygu ve
düşünce soluklanmalıdır.. soluklanmalıdır ki, çocuğun hayatı, bu değerlerle
örgülenerek şuuraltı tam beslenmiş olsun.

Bu duygu ve düşüncenin olmadığı Batı toplumunda, kreşler ve çocuk
yuvaları açılmıştır. Değişik bir mülâhazadan hareketle, bu meseleye biz de
sıcak bakabiliriz. Eğer bir anne ve baba çocuğuna her ne sebeple olursa olsun,
verilmesi gerekli olan terbiyeyi veremiyorsa, demek ki kendileri çocuğa
müessir olacak kıvamda değiller. Çocuğun anne ve baba sevgisi ile yetişmesi
çok önemlidir, ama bomboş bir ailede yetişmektense, daha parlak bir istikbal
için, onun eğitim ve terbiyesi adına böyle bir yuvaya verilmesinde de bir
mahzur olmasa gerek.

Çocuk eğitimi için anne ve babanın yetiştirilmesi de çok önemlidir. Baba
babalığını, anne de anneliğini bilerek kendilerine düşen vazifeleri bihakkın
yapmalıdırlar. Bir anne her hangi bir işte çalışıyor bile olsa, akşam eve
geldiğinde çocuğuyla yakından ilgilenmeli ve ona anne şefkatini dolu dolu
yaşatmalıdır. Anne ve baba şefkatinden mahrum çocuklar, içinde bulundukları
toplumdan kopuk yaşar; hatta zamanla toplum düşmanı bile olabilirler.

Yeni Dünya Düzeni 
ve Konumumuz

Orta Asya ülkeleriyle kaynaşıp bütünleşmenin bütün yollarının araştırılması
ve bu uğurda gerekli çalışmaların bir an önce yapılması gerekir. Aksi takdirde
Allah’ın (celle celâluhu) bizim için takdir buyurduğu bir “kader birliği”ne karşı



lakayt kalarak onu israf etmiş oluruz.
Biz bu ülkelerle beraber olsak da olmasak da, dış güçler bizi hep aynı

çizgide mütalaa etmektedir. O hâlde bu güçler karşısında siyasî, iktisadî, idarî,
kültürel beraberlikler tesis etmek, takip edilecek en akıllıca yol olsa gerek...

Milletimizin bu hususta büsbütün duyarsız olduğu söylenemez. O ülkelerde
birtakım özel teşebbüsün vermiş olduğu hizmetler bugün yüzümüzü
ağartmaktadır; yarın da ağartacaktır ama yine de atılan adımların çok az olduğu
ve yavaş hareket edildiği kanaatindeyim.

Dünya çapında cereyan eden yeni bir tekevvün dönemini kendi tarihî
dinamiklerimiz içinde değerlendirmemiz gerekir. Hâlihazırdaki durum, belli bir
yere kadar kifayet etse de; onun birkaç yıl, olduğu yerde bırakılması, yarınlar
için yetmez hâle gelmesi demektir. Dolayısıyla kurulacak olan yeni dünyada
bizim de söz sahibi olmamız elzemdir. Bu hususta gaye, yeni dünyanın, bizim
geliştireceğimiz ilim ve teknoloji üzerine bina edilmesi olmalıdır.. ve bu, bir
hayal olarak da değerlendirilmemelidir. Kararlı ve azimli adımlarla yüründüğü
an, –Allah’ın izniyle– bunun kısa bir zaman içinde gerçekleşebileceği
kanaatindeyim. Bugün Türkiye’yi belli bir seviyede tutup, kurulacak olan yeni
dünyada hisselerine ortak olmasını engellemek isteyen güçler vardır.
Güneydoğu meselesinin ve ülke içinde meydana getirilen karışıklıkların perde
arkasına dikkatle bakıldığında, bu güçlerin var olduğu görülecektir.

Şayet bugün süper güçler seviyesinde kükreyen aslan konumunda güçlü bir
devletimiz olsaydı, bize güven besleyen ve adım adım bizi takip eden devletler,
başka arayışlara girmeyecek ve Türkiye onlar için kuvvetli bir dayanak noktası
olacaktı. Heyhat ki, henüz bunu kavrayacak seviyede, ne üzerine düşeni bilen
bir idarecimiz, ne bir politikamız ne de plânımız var. Bu kadar yoklar arasında
tek teselli ve ümit kaynağımız, her biri bir Ukbe b. Nafi gibi bu işin
bayraktarlığını yapan havari ruhlu insanlardır. Cenâb-ı Hak’tan dilek ve
ricamız, hiç olmazsa bunlar, ülfet ve ünsiyet girdabına kapılmadan,
gönüllerindeki aşk ve iştiyakı devam ettirebilsinler...

Karizmatik Lider
Lider; üstün idrak, cesaret ve kararlılığıyla dünü-bugünü-yarını müşterek

görebilen ve zaman-üstü, mekân-üstü hususiyetleri sayesinde çağıyla



hesaplaşmasını bilen insandır.
Bazı kimseler, gerçek kimlikleri itibarıyla birer “çukur insan” konumunda

olduklarından, vesayetlerinde büyüdükleri ve şuuraltlarında hep onlara
takıldıkları lider konumundaki insanları, birer karizmatik şahsiyet
zannedebilirler. Bu bana hep, Abraham Lincoln’un hürriyete kavuşturmasının
ardından, yeniden efendilerinin yanına dönen köleleri hatırlatır.

Tarih boyunca şu ya da bu sebeple ön plâna çıkan veya çıkartılan insanları
bahsettiğimiz çerçevede kabullenen insanlar hep var olmuştur. Meselâ, yakın
tarih itibarıyla proletarya diktatörlüğü adına ümitler dağıtan birisi ortaya
çıkmış, bahsini ettiğimiz türden bir kısım insanlar da âdeta bir peygamber zuhur
etmiş gibi ona sarılmışlardır. Ne acıdır ki, sarıldıkları bu liderin (!)
kendilerinin sonunu hazırlayan biri olduğunu çok sonra fark edebilmişlerdir.
Evet, gerçek karizma sahibi insanlar, yukarıda da arz ettiğimiz gibi, kendi
zamanını aşmış, büyük plân ve proje sahibi ufuk şahsiyetlerdir.. ve bunlar aynı
zamanda, çağlarıyla hesaplaşma uzmanlarıdırlar.. hatta yer yer zıtlıkları bir
arada yaşayan; meselâ hilimleriyle beraber, şiddetleri de olan, fakat bunları
yerli yerinde kullanabilen birer denge insanıdırlar.

Hemen her kesimle kavga edip çevreleriyle uzlaşamayan kişiler asla lider
olamaz ve toplumları idare edemezler. Çünkü bunların, en başta kendilerinin
idare edilmeye ihtiyaçları vardır. Hatta biraz daha derince tetkik edildiği
takdirde, bu tür insanların kendi ailelerini bile idare edemedikleri görülecektir.

Osmanlı tarihi, hakikî mânâda karizmatik liderler tarihidir. Hatta bana göre,
Osmanlı padişah ve komutanlarının çoğu, karizmatik özelliklere sahip olan
insanlardır. Meselâ; Baltacı Mehmed Paşa, kendisi baltacılıktan gelmiş,
Enderun terbiyesi almış bir serdardır. Prut’ta Rusları sıkıştırdığı hengâmede,
son bir darbe yapmadan evvel gece kendi adamları vasıtasıyla askerlerinin
çadırlarını dinletir. Neticede askerlerden bazılarının sabahleyin kaçma plânları
yaptığı haberini alır. Böylesine kritik bir atmosferde mukadder bir zaferi
hezimete çevirmemek için, Ruslarla –yarı kazanılmış bir zafer diye tarif
edebileceğimiz– çok akıllıca bir anlaşma yapar. Ama ne acıdır ki, Mustafa
Müftüoğlu’nun ifadesiyle “Yalan Söyleyen Tarih” , seksen yaşındaki bu
Osmanlı komutanını, Rus Kraliçesi Katerina ile buluşturmuş ve hakkında bizim
gibi basit insanların bile tenezzül etmeyeceği bayağılıklar uydurmuştur. Böyle
bir tarihi yazan da utansın, bunları okuyup hakikatini araştırmadan cedlerine



sövenler de...
Evet, onlar, koca bir tarihe sığmayacak kadar büyük, karizmatik vasıflara

sahip gerçek birer lider idiler. Bu millet, bir kere daha özlediği liderlerle
buluştuğu an, tekrar eski ihtişamına kavuşacak ve şartlar ne olursa olsun,
mutlaka çağıyla hesaplaşacaktır.

İslâm Sosyalizmi (!)
Sosyalizm; içtimaîleşme ameliyesini, güzel sanatlardan dine kadar hayatın

her kademesine yaymayı amaçlayan bir sistemdir. Bu mânâda İslâm ile
sosyalizm arasında hiçbir ilgi yoktur. Fakat İslâm’a bir sosyalizm ilave etmek
isteyenler, bizim “içtimaî” dediğimiz yönü nazara vermek istiyorlarsa, elbette
İslâm’ın da bir içtimaî yönü vardır. Çünkü İslâm, içtimaî bir dindir; akidevî,
amelî ve ahlâkî çeşitli fakülteleri içinde içtimaîye de ciddî bir yer ve ağırlık
vermiştir. Bazı İslâm yazarları, İslâm’daki içtimaî adaleti sosyalizm şeklinde
anlamışlardır. Oysaki, içtimaîlik, İslâmî yapının temeli değil sadece bir
yönüdür.

“Allah indinde hak din İslâm’dır.”5 Bu mesele malum ve müsellem bir
hakikat iken, Marks’tan tevarüs edilmiş bir nazariyenin İslâm diye takdim
edilmesi, İslâm adına büyük bir gaflet ve cehalettir.

Eğitim Faaliyetleri ve Yersiz Vehimler
Türkiye, düşünce hayatından idari sisteme, eğitim mekanizmasından aile

yapısına kadar birçok problemi olan bir ülkedir. Bu tür problemlerden
sıyrılmanın en önemli çaresi de “aydınlanma” olsa gerek. Evet insanlar,
aydınlanarak birbirlerini daha iyi anlar ve neticede de bir uzlaşma zemini hâsıl
olabilir. Ama birileri öteden beri bu ülkede “Siz eğitim düşmanısınız.” diyerek
inanan insanlara hücum etmişlerdir. Oysaki ne o uydurma “Bir hırka, bir
lokma.” hikâyesi, ne de “cehalet” yüzkarasının uzaktan yakından İslâm’la
alâkası vardır. Çağın dev mütefekkiri, “Bizim üç büyük hastalığımız var,
bunlar: cehalet, iftirak ve fakirliktir.”6 diyerek bizi içten yıkan sebepleri,
hekimâne teşhisle ortaya koymaktadır. Öyleyse, bir taraftan cehalete karşı ciddî
bir ilim seferberliği başlatılıp, milletin birlik ve beraberliği adına lâzım gelen
şeyler yapılırken, diğer taraftan da insanlarımıza zenginleşme yolları



gösterilmelidir.
Aslında, hakikî Müslümanlık bu iken, bir kısım insanlar, yıllardır

Müslümanları hep cehaletin yanında göstermiş ve “gerici”, “yobaz” gibi bir
sürü yaftalarla, onları karalama yoluna gitmişlerdir. Zühd, yanlış anlaşılmış ve
Müslümanlar, âdeta köşesine çekilmiş bir acûze-i şemtâ tiplemesiyle
karakterize edilerek değişik töhmetler altında bırakılmıştır. Esasen zühd kalbde
yaşanmalıdır ve insanın, dünya ile herhangi bir kalbî bağlantısı olmamalıdır.
Yoksa kesben –avam ifadesiyle– dünyanın altından vurup üstünden çıkmalı ve
ne yapıp yapıp mutlaka başarıya ulaşılmalıdır.

Günümüzde –Allah’ın inayetiyle– gönüllü kuruluşlar ve özel teşebbüsler,
başta Türkiye olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde açtıkları okullar ve
kurdukları üniversitelerle aydınlık bir geleceğin temellerini atmış
bulunmaktadırlar.

Ancak, cehaletle savaş amacıyla başlatılan bu güzel gelişmeler karşısında,
yine malum bazı kesimler, “Bunca okulla acaba bu insanların düşündükleri ve
hedefledikleri bir şey mi var?” diyerek vehim ve kuruntulara hükümler bina
etmek suretiyle efkarı bulandırmaktadırlar. Oysaki, burada hedeflenen şey, bu
ülkenin eğitimle muasır devletler seviyesine çıkarılarak çağını idrak ufkuna
ulaştırılmasıdır.

Ayrıca, geleceğin dünyasına yönelik ne idarî, ne siyasî hiçbir alanda
tasarımızın olmadığını, Allah’ın rızasından başka bir şey düşünmediğimizi
herkes anlamış durumda. Aslında hususî bir zaman ve mekâna bakmayan bu
türlü iddiaların aksini ispat etmek de kimsenin elinden gelmez. Tabir-i diğerle
iddia eden ispat etmek zorundadır. Yoksa devletin en üst kademesindeki
ferdinden en alt seviyedekine kadar herkes için bir şey iddia edilebilir ve
yeryüzünde böyle bir iddiaya muhatap olmadık bir tek insan kalmaz.

Günümüzde eğitimden iktisadi hayata kadar birçok güzel gelişmeler söz
konusudur. Hamiyetli iş adamlarımız, bir taraftan cehalete karşı ilim
seferberliği başlatarak okullar açarken, diğer taraftan, fakirliğe karşı zengin
olma seferberliği ilân ederek ticarî şirketler kurmaktadırlar. Şimdi bu türlü
şeyler yapılıyor diye, vehimlere hüküm bina ederek, kapalı kapılar ardından,
benim insanlara gizli bir şeyler söylediğim ve bununla belli hesapların,
plânların peşinde olduğum şeklindeki yaklaşımlar, insafsızlık ve zulümden
başka bir şey değildir.



İlimle insanların dimağlarını, kalblerini aydınlatanlar, onlara değişik
istihdam imkânları hazırlayanlar, fakir-fukarayı zekât ve sadakasıyla
destekleyenler, insanların en hayırlısıdır. İslâm’da “hayır” tabiri, insanlara
zarar verebilecek yoldaki bir taşı kaldırmadan alın da, eğitimden iktisadî
hayata kadar herhangi bir eğitim müessesesi kurmaya kadar çok geniş ve
şümullü bir çerçevesi vardır. Zira hadisin ifadesiyle, “İnsanların en hayırlısı
onlara faydalı olandır.”7

Hoşgörüde Denge
Her meselede itidal ve denge çok önemlidir. Hoşgörü meselesinde de kalb

balansının çok iyi ayarlanması gerekmektedir. Biz, hoşgörü hususunda dengeli
olduğumuza inanıyoruz. Zannediyorum bazıları, biz hoşgörü derken, bunu
milletimizin ve ülkenin geleceğinin zararına olarak tarihimizi, millî-mânevî
değer ve dinamiklerimizi tahribe karşı da hoşgörülü olunmasını kasdettiğimizi
sandılar. Bugünümüz ve yarınımız adına nelerin hoş görüleceği ve nelerin hoş
görülmeyeceği bellidir. Ümit ediyorum ki bu toplum, zamanla birbiriyle
kaynaya kaynaya o dengeye ulaşacaktır. Fakat kanaat-i acizanemce, şu
demokratik hava içinde, tartışma ve ayrılık konusu meselelerden çok, bizi
toplum olarak, millet olarak birbirimize bağlayan hususları öne çıkararak,
herkesi bulunduğu konumda kabul edip, hoş görmekle işe başlamak, en isabetli
yol olsa gerektir.

Başkalarının hukukunun söz konusu olduğu bir yerde müsamaha gösterme,
kimsenin hakkı değildir. Biz nefsimize ait meselelerde fedakârlıkta
bulunabiliriz; fakat toplumun hakkını fertlere bağışlamaya gelince, o topluma
karşı işlenmiş bir zulümdür. Ben cüzdanımı veya sırtımdaki elbiseyi birisine
verebilirim; bu bir fedakârlıktır. Ama millete ait bir cüzdanı, millet malını ve
kamunun hakkını birisine bağışlamam, zahiren hayır gibi görünse de, temelde
zulümdür.

Bu açıdan, birisi kalkıp da bir toplumun bugününe, geleceğine saldırıyor,
aileyi tehdit ediyor; cana, nesle, akla, dine ve mala dokunuyorsa, bu türden
davranışlara karşı müsamahalı olma bizi aşar. Hoşgörünün gayesi, hedefi ve
milletin ondan ne anladığı açık ve nettir.

Öte yandan hükümler, muhtemeller üzerine kurulmamalıdır. Eğer hüküm



muhtemeller üzerine kurulacak olursa, bu takdirde, suizan yapılmış, günaha
girilmiş olur. Hükümler vukuâta, yani olup bitmiş hâdiselere göre verilir.
Ortada bir işaret ve delil olmadığı müddetçe, beraat-ı zimmet, yani kişilerin
masumiyeti asıldır. Bu, hukukî bir disiplindir. O açıdan, bazılarının, siz
hoşgörü diyerek millet ve mâneviyat aleyhinde her şeyi dinamitliyorsunuz ve
bazılarının dümen suyunda gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen suizanna
dayanan suçlamaları, nasıl bir bühtandan öte geçmiyorsa, aynı şekilde, daha
başkalarının, şimdi hoşgörü diyorsunuz ama, fırsat elinize geçse şöyle
yaparsınız gibi düşünce ve sözleri de, hiçbir işaret ve delile dayanmayan birer
kuruntu olup, böylesi kuruntu ve bühtanlara dayanılarak hüküm verilemez.

Görünen o ki, bize düşen, âlemin inanıp inanmaması değil, samimiyetle
inandığımız sevgi ve hoşgörü davasında, risalet vazifesinin ayları ve güneşleri
olan peygamberlerin vazifelerini yaparken gösterdikleri azim, sebat ve
kararlılığı göstermektir.

Zamanı Kullanma
Zihinlerin alabildiğine dağınık hâle geldiği ve insanları gereksiz yere meşgul

eden sebeplerin çoğaldığı günümüzde, zamanı kullanma daha bir önem arz
etmektedir. Bir hadis-i şerifte de ifade edildiği gibi, insanların çoğunun
aldandığı iki şeyden birisi de vaktin boş geçirilmesidir.8 Zamanını
değerlendirmeyi düşünen biri, evvelâ imkânını, talip olduğu işi ve kapasitesini
çok iyi bilip ona göre bir fizibilite ortaya koymalıdır ki işlerinde muvaffak
olabilsin. Aksine bir insan, düşünce kapasitesi, ruh gücü kapasitesi, istirahat
durumu, bedenî mukavemeti gibi hususları hesaba katmadan pek çok işe birden
talip olursa, çok defa kazanma kuşağında kaybedebilir.

Bu açıdan bizim için en birinci mesele, hayatımızın takvimleştirilmesi ve
zamanlamaların çok iyi yapılmasıdır. Birine bir şey anlatmanın ya da gazetede
bir makale yazmanın veya bir nazım, nesir ortaya koymanın, hâsılı yapacağımız
her şeyin mutlaka çok iyi zamanlanması fevkalade önemlidir. Hatta bir yönüyle
zamanlama, yapılan işlerin gerçek derinliğini aksettirdiğinden ayrı bir güzellik
ifade eder. Bu açıdan, “Esbab-ı nüzul”, âyetlerin nâzil olmasında bu
zamanlamanın bir ifadesidir denebilir. Çünkü âyetlerin inişine sebep olan
hâdiseler, ona ayrı bir derinlik ve şeffafiyet, anlamayı kolaylaştırıcılık
kazandırır ki, meselenin ruhunun kavranması açısından bu bir hayli önemlidir.



Diyelim ki, siz de, başkaları gibi çok güzel, yaldızlı, plastize edilmiş bir yazı
yazdınız; ancak hâdiselerin akışı onun kapağını aralayıp onunla alâkalı size bir
şey fısıldamamışsa, o en parlak şey bile olsa, sönükleşir ve zamanla unutulur
gider.

Zamanlamada şunlara mutlaka dikkat edilmelidir: Sabah ne yapılır? Öğlen ne
yapılır? Derse çalışıp kafanızı yorduğunuz zaman ne yapılır? Ne zaman bir
işten diğer işe geçilir? Bir işten diğer işe geçerken iş türleri nasıl olmalıdır?
Yapılan aynı türden işlerse, sizde aynı mekanizmaları harekete geçireceğinden,
zaten öbüründe yorgunluğa ulaşmışsınız, o zaman böyle bir iş değiştirme doğru
mu? Ayrıca, akşam ne yapılır, gece ne yapılır, gece kalkınca ne yapılır? ... gibi
bütün bu soruların belki terbiyecileri de alâkadar eden yönleriyle cevaplarının
bulunup hazırlanması çok önemlidir.

Öyle ise, bütün bu hususları gözden geçirdikten sonra herkes, kendi
kapasitesini ölçerek ona göre bir işe teşebbüs etmeli, bir sorumluluk altına
girmeli ve hep bir temkin insanı olarak hareket etmelidir.

Mesai Tanzimi
Bir kısım insanların vazife icabı yoğun çalışma tempoları sebebiyle de olsa,

anne-babasını, ailesini, çoluk-çocuğunu ihmal etmesi kat’iyen doğru değildir.
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), yiyip içmeden kendilerini gece-
gündüz ibadete veren ve bu arada ailelerini ihmal eden arkadaşlarına,
“Nefsinizin sizin üzerinizde hakkı var, ailenizin sizin üzerinizde hakkı var,
Allah’ın sizin üzerinizde hakkı var.. her hak sahibine haklarını veriniz.”9

buyurmuştur. Biz bunu biraz daha genişleterek şöyle de diyebiliriz: çalıştığımız
müessesenin bizim üzerimizde hakkı var; anne-baba, eş-dost, çoluk
çocuğumuzun üzerimizde hakkı var; komşumuzun bizim üzerimizde hakkı var..
ve bütün bunlar, ihmal edilecek haklar da değildir. O hâlde her hak sahibine
hakkını vermemiz gerekir.

Evet, zannediyorum insanların hem iş yerlerine, hem de ailelerine
ayıracakları vakitleri mutlaka belirlenmelidir. Evet, daha işin başında iyi bir
mesai tanzimi ile bu meseleyi çok rahatlıkla halledebilirler. Çalışan insanların
memuriyet hayatlarını, iş streslerini vb. eve taşıyıp orayı bir kaos ortamı hâline
getirmeleri; evleriyle alâkalı meseleleri de iş yerine taşıyıp vakitlerini bu



şekilde israf etmeleri, meseleyi çözme yerine, huzursuzluğun ve verimsizliğin
daha da artmasına sebep olacaktır. Bu iki şeyi baştan çok iyi ayarlayıp dengede
götürmek çok önemlidir.

Diğer bir husus da, meselâ; aileye ayrılan zaman içerisinde bir geziye
çıkılacak ve akraba ziyaretine gidilecekse, aile fertleriyle beraber gitme.. ve bu
şekilde geçirilen zamanın onlar için ayrıldığını hissettirme.. eve alınacak
ihtiyaçları alıp sunarken bir hediye şeklinde takdim etme.. hatta sabah evden
ayrılırken, “Sizi çok özleyeceğim..” esprisiyle dönüp tekrar tekrar geriye
bakma.. bütün bunlar bir vefanın ifadesi olacak ve bu şekilde eve geliş-gidişler
her zaman beklenir bir hâl olacaktır.

İşin başka bir yönü de, çoğu zaman olmasa bile bu insanlar, bazen işleri
icabı günlerce ailelerinden ayrı kalabilirler. Bu durumda da endişe ve
kuşkulara mahal bırakmamak için, arada telefonla aile, eş-dostlarını arayıp hâl
hatırlarını sormaları fevkalade önemlidir. Zannediyorum onları böyle memnun
etmek Allah’ı da memnun etmek olacaktır. Benim tanıdığım öyle insanlar vardır
ki, evinden ayrılırken hüzünle ayrılır ve dönüşlerinde de bir vuslat yaşarlar.
Bunların yuvaları her zaman huzurla tüter durur ve bu yuvalar âdeta birer
Cennet köşesidir.

Hâsılı; iyi bir mesai tanzimi ile hareket eder ve herkese ayırdığımız vakti
yerli yerince kullanırsak, hem ailemize hem akrabamıza hem de iş yerimize
karşı vazife ve sorumluluklarımızı rahatlıkla yerine getirebiliriz...
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Birinci Bölüm
TARİHÎ PRİZMA



Medine ve Efendimiz 
(sallallâhu aleyhi ve sellem)

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Mekke’de doğup büyümüş olmasına
rağmen, her zaman Medine’yle irtibatı çok güçlü olmuştur. Bilindiği gibi, en
başta dedesi Abdülmuttalip Medine’den evlenmiştir. Keza Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) valide-i muhteremeleri de Medine’den ve
ninesinin akrabalarındandır; Âmine b. Zühre b. Kusay b. Kilâb...

Âmine Validemiz Medine’de ne kadar kalıyordu onu tam bilemiyoruz –
malum, vefatı oradan Mekke’ye dönerken olmuştu– ancak ara sıra
Abdülmuttalip’ten izin alıp, ailesini ziyaret için Medine’ye gittiğini
söyleyebiliriz. İşte bu vesileyle Efendimiz de, çocukluk yıllarının bir kısmını
orada geçiriyordu denebilir. Dolayısıyla Medineliler, Efendimiz’in, Benî Sa’d
oymağında süt annesi Halime’nin yanında görülen olağanüstü hâllerine de
muttali olmuş olabilirler. Bu yüzden de, Efendimiz daha çocukken bile,
Medinelilerce biliniyordu denebilir.

Bütün bunlar kaderin bir cilvesi olarak, Efendimiz’i gezdirdiği o yerlerde
gönüller O’na hep sıcaklık duymuş ve kader o insanları zihnen ve fikren
Efendimiz’i kabule hazırlamıştır. Başka bir ifadeyle, Efendimiz’in bu çocukluk
sergüzeştisi çok erken dönemde Medine sakinleri için hep birer yumuşama
vesilesi olmuştur. Zaten onlar, Adnan’ın çocukları –ki kimisi Himyer’e, kimisi
Medine’ye, kimisi Mekke’ye, kimisi de Yemen’e gidip yerleşmiş– olması
hasebiyle aynı soydan geliyordu ve aralarında ta eskiden bir akrabalık bağı
vardı. Birbirleriyle az görüşüp konuşunca hemen bu nesep bağı ortaya çıkıyor
ve “Hepimiz Adnanîyiz” diyorlardı. Nitekim Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), Mekke’de henüz duyulduğu zaman, Medineliler “O’nun anası bizden,
O bizim evlâdımız sayılır.” deyip bu akrabalık hissiyle O’na hemen sahip
çıkmışlardı. Bir sene gibi kısa bir zaman içerisinde yetmiş insanın bey’at için
Akabe’ye gelmesi, inkılâp çapında bir hâdisedir ve başka şekilde de izah
edilemez. Oysa o dönemde Kur’ân’ın henüz birkaç sûresi nazil olmuş ve bu
birkaç sûrenin muallimi Mus’ab b. Umeyr de çok genç denecek bir yaşta idi.
Ayrıca Medinelilerin bu dini kabulleri için İslâm henüz onlara hiçbir şey vaad
etmiyordu; sadece onların dünya hayatlarını tanzim ediyor, ahiret adına da bir



kısım ümitler aşılıyordu. İşte bu kadarcık bir mesaja, o insanlar koşup
gelmişlerdi. Demek ki ihzâriye tamdı. Keza Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), kendi şecere-i mübarekesinden bir sürgünden dolayı, başka bir
dönemde de Yemen’den destek bulmuştu...

Gerçi Medineliler, duygu-düşünce yapıları, ilim ufukları itibarıyla İslâm’ı
kabule çok müsaittiler. Çünkü kabileler arasında meydana gelen “Buas”
savaşları, onların içinden yaşlıları alıp götürmüştü. Geride kalanların ise %
90’ı henüz gençti.. ve bu genç insanlar, henüz küfür ve dalâlete
şartlanmamışlardı. Dolayısıyla az bir telkin, onlar üzerinde hemen tesir icra
ediyordu. Meselâ Muaz b. Cebel’in babası Cebel yoktu, yine Sa’d b. Muaz’ın
babası Muaz, Üseyd’in babası Hudayr yoktu ki, bunlar Evs ve Hazrec’in
başında önemli isimlerdi ve eğer bunlar sağ olsalardı, o eski inatlarıyla
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) karşısına âdeta tecessüm etmiş bir
Cebel’le, bir Muaz’la çıkabilirlerdi. Ne var ki, arkada kalan onların çocukları
çok yumuşaktı. Harpler onları çok sarsmış ve bu kan-irin onlarda yeni şeylere
yönelme hissi uyandırmıştı. Bu yüzden de kendilerine telkin edilen dini kabulde
hiç zorlanmadılar. Zaten psiko-sosyolojik açıdan mesele incelendiğinde, harb ü
darplerin, insanların bir arayışa girmesinde ve melce ve mence olarak dine
sığınmasında ne kadar etkili olduğu da görülecektir.

Ayrıca yaşlıların ölüp gitmesi sonucu, o genç insanlar kendilerine başbuğluk
edecek bir baş da arıyorlardı. Medine halkı işte böyle psikolojik bir atmosfer
içindeydi. Yani bir taraftan genel havanın müsait olması, diğer taraftan onların
arayışları ve tam aradıkları tipi bulmaları, buldukları bu tip hakkında bir hayli
malumat sahibi olmaları, onların Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem)
kendi bağırlarına basmalarında önemli bir saik olmuştu.

İbn Abbas
İbn Abbas, çok engin bir ufka sahip, yüksek uçan bir sahabi. Hâşimiler’den

olduğu her yanından belli; sureten de çok güzel ve imrendiren bir insan. Diğer
sahabiler onun güzelliğini: “Gördüğünüz zaman o mu ayın on dördüne benziyor,
yoksa ay mı ona?” diye anlatırlar. Tabiî ki bu tasvir, güzellikten kinaye olarak
kullanılıyordu. Yoksa bununla onun ablak yüzlü olduğunu söylemiş olurlardı.
Zaten kamer, tarih boyunca hep güzellikten kinaye olarak kullanılmıştır.



Efendimiz için de;
“Kamer-i hikmet cemalin mühr-i muallâ mıdır?
Derya-yı vahdet kemalin mâh-i mücellâ mıdır?”

denmiştir.
Yine sahabe-i kiram arasında güzel kokuyu en çok sürünen İbn Abbas idi.

Hatta o, bir sokaktan geçince kadınların: “Itriyatçı mı geçiyor, İbn Abbas mı?”
diye aralarında konuştuklarından söz edilir. Evet, onun geçtiği yollardan,
evlerin içine üfül üfül güzel koku yayıldığını tabakat kitapları söyler.

Bediüzzaman ve İmam Gazzâlî
Gelmiş-geçmiş İslâm âlimleri arasında Üstad Bediüzzaman’a en çok

benzeyen İmam Gazzâlî’dir. Eğer yaşadıkları şartlar ve ortam aynı olsaydı,
belki aralarındaki misliyet de ayniyete inkılâp ederdi. Ne var ki şartlar
farklıydı; İmam Gazzâlî’nin yaşadığı dönemde, Müslümanlar arasında, monizm
ve neoplatonizm gibi felsefî cereyanlar oldukça yaygındı. Günümüzde olduğu
şekliyle bir inkâr-ı ulûhiyet söz konusu değildi. Gerçi dolaylı yollardan
hakikat-i ulûhiyete münafi sayılan bir kısım kabuller vardı: Meselâ, bir taraftan
Allah’ın isimleri ve sıfatları mevzuunda, “aynı mı, gayrı mı?” tartışmaları
olurken, diğer taraftan bazılarının “Hiç sıfat yoktur, tevhid esastır.” gibi
“dalâlet” diyebileceğimiz mülâhazaları vardı ki, işte İmam Gazzâlî de bunlara
karşı mücadele etmişti.

Ama –hâşâ– o büyük imama bir nakîse isnadı mahiyetinde anlaşılmamak
kaydıyla, onun döneminde fünun-u medeniyenin (pozitif bilimlerin), tabir-i
diğerle aklın ziyasının biraz ihmale uğradığı ve zamanla medresenin kendinden
beklenen fonksiyonu eda edemez hâle geldiği de bir gerçekti. Üstad’da ise,
daha bidayet-i hayatında, medrese-mektep-zikirhâne aynı değer ölçüleri içinde,
aynı ihtimamla ele alındığı müşâhede edilir. Şunu da söylemek mümkündür ki,
İmam Gazzâlî bugün olsaydı, o da Üstad’ın yaptığı aynı şeyleri yapardı.

Ayrıca Gazzâlî döneminde fünun-u medeniye ile felsefî ilimler birbirinden
henüz ayrılmamıştı. Felsefe, bütün cereyan ve ekolleriyle yüzde doksan dokuz
şüphe, tereddüt ve kuşku üretiyordu. Dolayısıyla felsefeye karşı çıkma aynı
zamanda fünun-u medeniyeye ve araştırmaya da karşı çıkma gibi algılanıyordu.



Bu açıdan İmam Gazzâlî mazur olabilir. Ne var ki bizim İslâmî düşünce
tarihimiz ele alındığında, İmam Gazzâlî ve Nizamiye Medreseleri ile başlayan
bir fünun-u medeniye ihmali içine girildiği de bir gerçektir. İslâmî düşünce
tarihimizin gerçek çöküş sebepleri ise aslında 7-8. asra dayanmaktadır ki,

Üstad da, Muhâkemat’ın başında buna işaret eder.1

Aslında Bediüzzaman ile İmam Gazzâlî kıyaslandığında bunun dışında daha
pek çok yönüyle birbirlerine benzedikleri görülür. Meselâ, her ikisinde de
ciddî bir Sünnî çizgiyi koruma gayreti ve her şeyi Kitap ve Sünnet’e bağlama
cehdi göze çarpar. Ayrıca her ikisinin, yaşadığı dönem de oldukça buhranlıdır.
Asya’daki çözülme sonucu, oradaki devletler birbirleriyle boğuşmaktadırlar.
Hatta o dönemde, bölge devletlerinin Asya’yı bir baştan bir başa yangın yeri
hâline getirmeleri söz konusudur. İşte böyle bir dönemde, İslâmî toplumlara
birlik ve beraberlik ruhunun üflenmesi çok önemliydi. Aynı şeylerin hemen
hepsi, Devlet-i Âliye’nin parçalanması, İslâm’ın dağılması-çözülmesi
döneminde de söz konusu idi. Gazzâlî döneminde felsefî cereyanlar, akideye
müteallik bazı hususların yayılma istidadında olmasına karşılık Üstad
döneminde pozitivizm ve rasyonalizm gibi “izm”ler gemi azıya almıştı. O,
Müslümanın düşünce hayatından sanat anlayışına kadar hemen her sahada işgal
yaşadığı bir dönemde ortaya çıkmış ve bütün bu işgallerin hepsini birden
göğüslemeye çalışmıştı.

Ebû Hanife Hazretleri
Çocukluğumda telkinlerin tesirinde kabul ettiğim büyüklerden biri de Ebû

Hanife Hazretleri olmuştur. Yaşım ilerledikçe, onun o engin ufkunu ve çizgisini
daha da net görmeye başladım ve İmam gözümde büyüdükçe büyüdü, ona karşı
sevgim her geçen gün artarak devam etti.

Ebû Hanife Hazretleri, Sünnî çizgiyi korumanın yanı başında, Ehl-i Beyt
muhabbetine de açık bir insandı. Belki bu muhabbet İmam Şafiî’de ve diğer
mezhep imamlarında da vardı; hatta İmam Şafiî’nin, “İsteyen bana Alevî
desin.” şeklinde bir meydan okuyuşunu da naklederler; ne var ki, Ebû
Hanife’de bu sevgi çok dengeliydi...

O, bir taraftan hayatını ticaretle kazanırken diğer taraftan da, Kelâm ilmiyle



uğraşıyor; bu mevzuda, kendinden yıllarca sonra gelecek olan İmam
Maturidî’ye ışık tutuyor ve onun için referans teşkil edecek tespitlerde
bulunuyordu. Daha sonraları fıkha yönelen Ebû Hanife, o alanda da söz sahibi
bir üstad ve otorite hâline gelmişti ki, –Nasbu’r-râye takdiminde belirtildiğine
göre– ilim halkasında üç yüz kadar hafız ve bir o kadar da ehlullahtan insan
bulunuyordu.

İmam Rabbânî Hazretleri, Peygamberimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
gerçek hakikatini Ebû Hanife Hazretleri’nin temsil ettiğini ve Efendimiz’in,
âdeta o yolda temessül ettiğini söyler. Dolayısıyla vilâyet-i kübrânın
vârislerinin bu mezhepten çıkacağı, buna karşılık vilâyet-i suğra erbabının
diğer mezhep sahiplerince temsil edildiği ifade edilebilir. Haddizatında
Üstad’ın da, Şafiî’ler içinde zuhur etmiş olmasına rağmen usûlüddin ve usûl-i
fıkıh açısından Hanefi mezhebine göre amel ettiği söylenebilir.

Hazreti İmam’ın zühd ü takvasıyla alâkalı bir hayli menkıbe anlatılır.
Ezcümle (babasının) dere boyunda bulduğu bir elmayı ısırdıktan sonra
yememesi ve sahibini bularak helâllik dilemesi.. alış veriş ve ticaretteki
hassasiyeti dillere destandır. Kutup, “Sosyal Adalet”te bunların bir kısmına
temas eder.

Bütün bunlara rağmen ben bir şeye hep hayret etmişimdir ki o da, İmam
Buhârî, Tirmizî gibi ayrı bir büyüklüğün sembolü olmuş insanların Hz. İmam’ın
fâikiyetini bir türlü kabullenememiş olmalarıdır. Vâkıa İmam Tirmizî bu
konuda daha çok hocasının tesirindedir; ama İmam Buhârî’nin, onun hakkında –
söylediği kadar bile olsa– bir şey dememesini çok arzu ederdim. Çünkü ondan
dolayı hadisçiler arasında Ebû Hanife’ye karşı bir cereyan oluştuğu
söylenebilir. Ancak bu tavır hepsinde yoktur; meselâ, hemen hemen aynı asırda
yaşayan İmam Tahavî, çok meselede, İmam Buhârî’den aşağı değildir ve çok
erken dönemlerde hadislerdeki müşkilleri çözme adına hayranlık uyaran bir
insandır. Hatta onun müceddit olduğunu söyleyenler bile olmuştur. İşte bu
büyük imam, bağlı bulunduğu mezhep anlayışını bırakıp Hanefi mezhebini
tercih etmiştir. Tahavî, el-Ümm kitabını istinsah eden İmam Şafiî’nin talebesi
Müzenî’nin yeğenidir. Dayısının, kitap yazmak için yaptığı hazırlık safhasında,
İmam Muhammed’in kitaplarına, Ebû Yusuf’un nokta-i nazarının ne olduğuna
göz atması, onun gözünden kaçmamış ve bu durum onda, onları da araştırma



merakı uyarmış; hatta yer değiştirmesine vesile olmuştur.

Hz. Ömer’in Bağrına Saplanan Hançer
Hz. Ömer’in bağrına saplanan hançer, aslında İslâm’ın bağrına saplanmış bir

mızraktır ve o yara o gün-bugün de hâlâ kanamaktadır. Ayrıca, bu hâdise bize
şunları anlatmıştır/anlatmaktadır:

1.Evvelâ o güne kadar, ümmetin imamı konumunda olan insanlara karşı
herhangi bir suikast tertip edilmemişti. Bu hâdise ile müslim veya gayrimüslim
ümmet içerisinde bir “gayri memnunlar” topluluğunun mevcudiyeti ortaya
çıkıyordu. Nitekim daha sonra bu gayri memnun topluluğun, İslâm vahdetini
tahrip edici faaliyetleri gelişerek devam etti.

2.Hz. Ömer, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) de ifade buyurdukları

gibi İslâm vifak ve ittifakının kapısıydı.2 Yani bu kapı var olduğu sürece
Müslümanların içine nifak, şikak, ihtilâf ve iftirak giremeyecekti. Evet Hz.
Ömer, İslâm’la müşerref olduktan vefat edeceği âna kadar İslâm birliğini tehdit
eden her türlü nifak hareketine karşı âdeta bir sur vazifesi görmüştü.. ve o
menfur saldırıdan sonra ise İslâm toplumu içinde fitne önü alınamaz hâle gelmiş
ve pek çok müessif hâdise vuku bulmuştu. Bu sebeple diyebiliriz ki Hz.
Ömer’in bağrına saplanan hançer, aslında İslâm’ın da bağrına saplanmış bir
mızraktı...

Düşünce ve İfade Üzerine
Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yahya Kemal, eserlerini zevkle okuduğum

kişilerdir. Bunlar, kendi devirleri itibarıyla küçültülmüş, ufalanmış bir
Türkiye’yi kat’iyen hazmedememişlerdir. Bu itibarla da hep teselli arayışı
içinde geçmişe sığınmış, eserlerinde her zaman geçmişe olan özlemlerini dile
getirmiş ve hâlihazırdaki kaosları hayal dünyalarında genişleterek rahatlamaya
çalışmışlardır. “Beş Şehir” ve “Bursa’da Zaman”a bakıldığında, bu ruh
hâletinin hâkim olduğu açıkça görülür.

İnsanlar, hiçbir zaman içinde bulundukları zamandan hoşnut olmamışlardır.
Bazıları geçmişe, bazıları da geleceğe kaçmış ve böylece kendilerini ve hayal
dünyalarını tatmin yollarını araştırmışlardır. Materyalist ve pozitivistler,



geleceği düşünüp geleceğin pembe dünyalarının hayaliyle, hâli
değerlendirmeye çalışırken, biraz inancı olanlar da, hâli geçmişin sağlam
temelleri üzerine bina ederek, ümitle azmin verdiği enerji ve kuvvetle
geleceğin hülyalı maviliğine doğru koşmuşlardır. İşin en realistçesi ve dengeli
olanı da bu olsa gerek. Zira biz, ne geçmişten, ne de gelecekten kopuk tek
taraflı bir dünya kuramayız. Gelecek çok önemlidir ve onun bu önemine binaen,
hâlin değerlendirilmesi de ayrı bir önem kazanır. Fakat geçmişi olmayan
milletler için bunların ikisinin de önemi kalmaz, hatta söner-gider.

Zamanın bereketsizleşmesi bir mânâda duygu, düşünce ve ideallerde
bereketin kapısını aralamaktadır. Çünkü insanlar, zamanın sıkıştırması ve
darlığı nispetinde, düşünce ızdırabı çekmekte ve kendilerini zorlamaktadırlar.
Bu zorlama ve ideallerdeki şeyleri gerçekleştirme adına çekilen ızdıraplar,
yerinde bir ihtiyaç duası hâline gelmekte ve bu zaruretin verdiği ruh hâleti,
değişik ifade şekillerine vesile olmaktadır. İfadelerdeki değişiklik ve renklilik
ise edebiyatımız adına ciddî bir zenginliğe vesile olmaktadır. Bu zenginlikten
sonra bir baygınlaşma dönemi başlamakta ve insanlar kendilerini yeniden
rehavete salmaktadırlar. Bu rehavet dönemi, kırk-elli sene hatta Osmanlı’da
olduğu gibi daha fazla sürebilmektedir. İnsanların, zamanın boşluklarına ve
eriticiliğine karşı koyup, fikrî büzüşmeye maruz kalmamaları için; ruh, beyin ve
kabiliyet güçlerinin tamamını o düşünce aralığında sabit tutmaları ve
kendilerini rehavete salmamaları hayatî önem arz etmektedir.

Bir diğer önemli husus da, insanın durup dururken düşünce insanı
olamayacağıdır. Düşüncede belli bir seviyeye gelebilmek için, ülke ve milletin
problemleri üzerinde sürekli düşünülmesi gerekir ki, bu da bir bakıma o işin
fiilî duası demektir. Bundan sonra istidadının açık olması ölçüsünde, Cenâb-ı
Hak herkese, değişik problemleri çözme, insanların onların fikirlerinden
istifadesi ve onların vesilesiyle, insanlara yol gösterme gibi lütuflarda
bulunabilir. İnsanlar, değişik kaynaklardan istifade ederek, çok enfes ve
enteresan düşünceler ortaya koysalar bile; düşünce üretmekten uzak tipler,
kendilerinden daha çok, başkalarının düşüncelerini naklederler. Herkesin
ulaşamadığı, kendilerine orijinal gelen fikirlerin nakilciliğini yapan bu
insanlar, belki takma kanat kullanarak belirli bir dönem uçabilirler. Ancak bir
gün mutlaka külâh düşer, kel de meydana çıkar. O bakımdan, okuma ciddî bir



disiplin işidir ve herkes okurken kendi düşüncesini yakalamaya ve kendi
düşünce yapısını kurmaya çalışmalıdır.

Sonsuz ve Sıfır
Fikir işçileri arasında zâhiren bir disiplin olsa da, esas itibarıyla onlar kendi

aralarında müdür, amir, şef... vb. gibi herhangi bir makam, mevki ve rütbe
mülâhazası olmayan kimselerdir. Bu mülâhazaya sahip kimselerden her bir fert,
kendisini, “İnsanlardan bir insan ol” düsturu gereği basit bir fert olarak kabul
etmeli ve değer itibarıyla da ancak, soluna konulacak herhangi bir rakamla
kıymet kazanmayı bekleyen “sıfır” görünümünde olmalıdır. Sıfırların kendi
aralarında herhangi bir üstünlüklerinin bulunması bahis mevzuu değildir. Zira
bunların birbirleriyle toplanmaları-çıkarılmaları-çarpılmaları-bölünmeleri
onları kat’iyen farklılaştırmaz. Sıfır, ancak tam bir mânâ-i harfî ile soluna
konulacak rakam ya da rakamlar sayesinde birdenbire on, yüz, bin veya
milyonlarca.. kat büyüyüp değer kazanır. Bu itibarla da, makam ve mansıba
talip olmamayı, en akıllıca bir iş kabul ediyoruz. Düz yerde yürümek her zaman
için emniyetli; zirvelerde dolaşmak ise tehlikelidir. Çünkü zirveden düşmekle
meydana gelecek sonuç, çok defa düz yolda tökezleyip düşmekten daha vahim
neticeler doğurur.

Ayrıca burada, istidradî olarak bir hususu daha arz etmek istiyorum: Ben, “.”
şeklindeki sıfırı bu espriye bağlı olarak Lâtince’deki içi şişirilmiş boş bir
yuvarlak olan “0”dan daha elverişli görüyorum. Çünkü eski sıfır, Lâtince’deki
sıfırdan çok daha fazla acziyet ve mahviyet ifade etmektedir. O eski sıfırın
ifadesi diyeceğimiz “.” , varlığın en küçük parçasını oluşturan zerrecikler gibi
kendisinden daha küçük herhangi bir şey olmayan işaretçiktir.

Evet insan, Allah (celle celâluhu) karşısında gerçek konumunu ifade
edebilmesi için her zaman ve her şeyde O’nu bilip O’nu duymalı, kendisini de
koca bir “hiç” görmelidir. Hasan Ali Yücel’in başından geçen şu hâdise,
mevzuumuza güzel bir misal teşkil etmektedir: Bir gün Paşa, Hasan Ali Yücel’e
“sıfır” ve “sonsuz”un ne olduğunu sorar. Hasan Ali Yücel, Paşa’nın bu
sorusuna, “Paşam! Sonsuz siz, sıfır da benim.” cevabını verir. Kanaat-i
âcizanemce bu sözü insanlar, kendilerini hiç yoktan var eden ve sonsuz
nimetlerle perverde kılan Rablerine karşı duymalı, kabullenmeli ve engin bir



kulluk şuuru içinde “Allahım! Sen sonsuzsun biz ise birer sıfırız.” demelidirler.
Evet, herkes kendisini bir “sıfır” olarak görmeli, Allah’ın lütfettiği değişik

muvaffakiyetlerin hepsini O’ndan bilmeli, kendisine verilen değişik pâyeleri,
bir vazife taksimi olarak telâkki etmeli ve kendisi gibi birer nefer olan diğer
arkadaşlarına karşı da kesinlikle herhangi bir gurur, kibir ve üstünlük taslama
tavırlarına girmemelidir. Çünkü bütün muvaffakiyetleri lütfeden ve bizleri
çeşitli istidat ve kabiliyetlerle donatıp dinine hizmet yolunda değişik makam ve
mevkilerde istihdam eden Cenâb-ı Hak’tır. Öyle ise minnet O’na, şükran
O’nadır. Ayrıca, mazhar oldukları nimetleri kendilerinden bilen talihsizlerin
takılıp yollarda kaldıkları da unutulmamalıdır. Onun için bizim yolumuz, “Der
tarîk-i acz-mendî lâzım âmed çâr-çîz: Fakr-ı mutlak, acz-i mutlak, şükr-ü
mutlak, şevk-i mutlak, ey aziz!” ifadeleriyle çerçevesi çizilen acz, fakr, şevk

ve şükür yoludur3 ki, bu yol, insanın kendisini sonsuz güç ve kudret sahibi
Rabb’i karşısında bir “sıfır” olarak görüp, mazhar olduğu bütün nimetleri
O’ndan bilmeyi ve şükürle mukabelede bulunmayı gerektiren bir yoldur.

İlim, Edeb ve Takva
Bir gün İmam A’zam Ebû Hanife, bir mecliste vaaz ederken yanına bir kadın

gelir. Kadın, yanında getirdiği bıçak ile bir tarafı kırmızı diğer tarafı sarı olan
elmayı Ebû Hanife’nin önüne bırakıp geri çekilir. Bir firaset âbidesi olan koca
imam, elmayı bıçakla ortasından kestikten sonra elmanın içini kadına gösterip
geri verir. Kadın gittikten sonra bu hâdisenin izahını isteyen cemaate Ebû
Hanife, şu cevabı verir: “Kadın bana bir tarafı kırmızı diğer tarafı sarı olan
elmayı getirerek, kırmızı kanda mı yoksa sarı kanda mı hayızdan temiz
olacağını sormak istedi. Ben de elmayı ikiye bölüp ona beyaz olan iç kısmını
göstererek ancak akıntı beyazlaştığında temiz olabileceğini söylemek istedim.”

Bu muhteşem tablo, ilim, edeb ve takva konusunda zirveyi tutmuş o yüce
şahsiyetlerle bizim aramızdaki farkı gözler önüne seren ibretâmiz bir misaldir.
Onlar, ulaştıkları bu yüce makama ilim, edeb ve takva hususunda gösterdikleri
üstün performansla geldiler. Bu devâsâ kametler karşısında büyüklük taslayıp
onlara bu nazarla bakmayanlar, hayatları boyunca hep küçük olarak yaşar ve
onlar gibi diğer büyüklerin hayat ve eserlerinden de gerektiği şekilde istifade



edemezler.

Büyükler Hakkında Konuşmak
Bir gün bir şahıs, Sa’d İbn Ebî Vakkas’ın (radıyallahu anh) da içinde

bulunduğu bir toplulukta Hz. Osman ve Hz. Ali (radıyallahu anhüma) hakkında
ileri-geri konuşup duruyordu. Her ne kadar Sa’d (radıyallahu anh) adama
susmasını söyledi ise de, adam onu dinlemeyerek güft u gûsuna devam etti.
Onun bu vurdumduymaz tavrı karşısında, Allah’ın Mucîb ismine mazhar ve
bunu da hayatında bir iki defa kullandığı bilinen Hz. Sa’d, bu edepsizlikten
ötürü hemen ellerini açıp: “Allahım! Eğer bu adam doğru söylüyorsa..
söylüyor; ama eğer doğru söylemiyorsa...!” diyerek o şahsı Allah’a havale etti.
Hz. Sa’d daha ellerini indirmemişti ki, nereden çıktığı belli olmayan bir deve,
orada bulunan cemaati yararak onlara hiçbir zarar vermeden gelip o haddini

bilmez adamı ayaklarının altına aldı ve çiğnedi..4

İşte bu hâdise, büyük şahsiyetler hakkında konuşurken dikkatli olmamız ve
onları kendi kriterlerimizle değerlendirmememiz gerektiğini ne güzel anlatır..!

İki Anekdot...
Hz. Hüseyin’in (radıyallahu anh) şehadetinden kısa bir zaman sonra, bir gün,

tâbiînin büyük imamlarından Hasan Basri’nin (radıyallahu anh) yanına bir
Iraklı gelir ve ona elbisesindeki pire kanının namaz kılmaya mâni olup
olmadığını sorar. Hasan Basri (radıyallahu anh) bu adama şu cevabı verir: “Şu
Iraklıların hâline bakın! Peygamberin ciğerpâresi Hüseyin’in kanını döküyor,
sonra da gelip pire kanının hükmünü soruyorlar!.”

Bu hâdise bana köyümüzdeki bir adamı hatırlatır: Bu adam, kurbağayı alarak
ayaklarından tutup ikiye ayırdıktan sonra ağzına atar ve bunu mârifet sayarmış.
İşte bu şahıs bir gün babamın yanına gelerek seccadesinden bir fare geçtiğini
söyleyip, bu seccadenin üzerinde namaz kılıp kılamayacağı hususunda fetva
isteyince babam ona yukarıdaki hikâyeyi anlatarak cevap vermiş. Daha
sonraları babam, büyük kabahatler işledikleri hâlde bunları görmezlikten
gelerek küçük hâdiselerle uğraşan kişilerin hallerini her dile getirişinde bu iki
hâdiseyi beraberce anlatıp çevresindekileri düşündürürdü.



Hz. Yuşa
Hz. Yuşa (aleyhisselâm), üç dine mensup insanların da sahip çıktığı bir

kişidir. Ona, hem Yahudiler hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlar sahip
çıkmış ve İstanbul’a geldiğini iddia ederek uğradığı zannedilen bir yere
mezarını yapmışlardır.

Büyük insanların çok yerde makamları vardır. Meselâ, Ashab-ı Kehf’e ait
dünyanın yedi-sekiz yerinde mağara tespit edilmiştir. Hatta Ahmet Akgündüz
Bey, bir kısım dokümanlardan yola çıkarak Tarsus’taki mağaranın onlara ait
olduğunun kat’iyeti üzerinde durur. Ama Ebû Hayyan gibi önemli bir tefsirci,
Ashab-ı Kehf ve onların mağarasının Endülüs’te olduğunu söyler ve buna dair

bazı işaretler gördüğünü haber verir.5 Bunlar, müstakillen üzerinde durulması
gereken konulardır. Ben Ashab-ı Kehf için kat’î bir şey diyemediğim gibi Hz.
Yuşa’nın (aleyhisselâm) İstanbul’a gelmiş olacağı hususunda da bir şey
söyleyemeyeceğim. İhtimal o kabir de ona ait değil, ona atfen yapılan bir
mezar. O, Hz. Musa’dan sonra İsrailoğulları’nın başına geçmiş, Filistin,
Mescid-i Aksâ ve çevresini kendi hâkimiyeti altına almış bir zattı ve
İstanbul’la ve çevresiyle de hiç münasebeti olmamıştı.

Tarihî Hâdiselerin Tespiti
Millet olarak daha ziyade menkıbelerden hoşlandığımız için bugüne kadar

hep harp ve kahramanlık tarihimiz yazılmış, buna mukabil siyasî tarihimiz
üzerinde çok ciddî durulmamıştır. Bu yüzden de, meselâ Devlet-i Âliye
döneminde diplomasi nasıl işliyordu, hariciye nasıl çalışıyordu, eğitimde metot
nasıldı ve milletlerarası münasebetlerimizde politikalarımız nelerden ibaretti..
bütün bunların bugünkü nesillere çok iyi anlatıldığı kanaatinde değilim. Ayrıca
bu mevzularda bilinen şeyler de, ya yabancı kaynaklardan alınmış ya da hiçbir
tarihî belgeye dayanılmadan kaleme alınmış gayr-i ilmî bir kısım evrak-ı
perişan.. kasıtlı çarpıtmaların olduğu da ayrı bir konu: Meselâ tarihte Türklerin
Müslüman olmasını, tamamen jeopolitik sebeplere dayandıran ve onunla izah
edenler var ki, onlara göre Türkler, samimî olarak Müslüman olmamış,
bulundukları yer itibarıyla, âlem-i İslâm üzerinde hâkimiyetleri
Müslümanlıktan geçtiği için Müslüman olma lüzumunu duymuş ve İslâm’ı



seçmişlerdir. Aslında, meseleyi bu kabîl gerekçelere dayandırmak, Türkleri
münafık konumuna düşürme demektir. Oysaki onların Müslümanlığı seçmeleri,
böyle bir hâkimiyetten hiç haberleri olmadığı bir dönemde gerçekleşmiştir.

Bu yüzden de tarihi tetkik edip araştırmadan bu tür iddialar ortaya atan
insanların yanında, bir sürü de bunlarla aldananlar olduğu kanaatindeyim. Bir
tarihin yazılabilmesi için, her şeyden evvel vak’aların tespiti çok önemlidir,
yoksa burada da görüldüğü gibi, tarih yazma yerine ukalâca laflar edilmiş
olacaktır.

Ayrıca ben günümüzdeki hâdiselerin anlaşılmazlığından hareketle, tarihî
hâdiselerin biraz da o mülâhaza ile değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Meselâ, günümüzde bir kısım insanlar eğitim ve kültürel faaliyetlerle dine,
vatana, millete hizmet ediyorlar. Ve kesinlikle bunların hüsnüniyetlerinde
şüphe yok. Yapmış oldukları hizmetin selâmeti için de hiçbir siyasi partiyle
bağlantı kurmayı düşünmüyorlar; sadece işi âhenkle götürme adına o yolda bir
kısım manevraları olabiliyor. Şimdi böyle bir hareket karşısında, milletimizin
dinî değerleri adına yola çıktığını iddia eden bir parti ile gönül bağı olan bir
tarihçi düşünelim; bu zat eğer bir tarih yazsa, siyasî faaliyetlere katılmaksızın
yurt yapıp, talebe yetiştiren ve çeşitli kültürel faaliyetlerde bulunan bu
insanları, İslâmî faaliyetleri engelleyen kimseler olarak gösterecektir;
gösterecektir, bu kimseler Bediüzzaman gibi evliyadan seçkinler bile olsa. Zira
bunlar daha baştan “Şeytandan ve siyasetten Allah’a sığınırım.” deyip yola
çıkmışlardır. O tarihi okuyan insanlar ise “Vay hainler!” deyip, onlar aleyhinde
atıp tutacaktır. Çünkü hâdiseler çok farklı plâtformlarda cereyan etmektedir ve
tarihçi de işin içinde olmadığından meseleyi avamî nakillere dayandıracaktır.

Farklı bir örnek; biz 27 Mayıs’ı, 12 Mart’ı beraber yaşadığımız hâlde bu
hareketlerle alâkalı kayıtlar çok farklı tutulduğundan ya da vesikalar yok edilip
her şey çarpıtıldığından tarihin sayfalarına dökülenler de farklı olacaktır.
Meselâ bir dönemde birileri ihtilâl yapmak istiyor, onlara karşı muhtıra
veriliyor ve bu hengâmede sizin hiç alâkanız yokken, gelip sizi de götürüyor ve
mahkûm ediyorlar. Bir af çıktığında da onları salıp sizi tutmaya devam
ediyorlar. Şimdi siz tarihçi olsanız bunları nasıl değerlendirirsiniz..?

İşte, bu kadar hâdiselerin içinde olduğumuz hâlde, olayları yerli yerince



değerlendiremiyorsak, tarihteki hâdiseleri –ki, tamamen bizim dışımızda
cereyan etmiş, biz ne o işin sebeplerine ne de müsebbeplerine nigehbân
değiliz– nasıl doğru değerlendireceğiz ki!..

Devlet Kuşu
Bazen devlet kuşları, kocaman kocaman, heybetli sarıklar dururken gelip

keloğlanların başına konuyor, onlar da öylece padişah oluyorlar. Aslında
oğlanın kel olmasına değil, Allah’ın rahmetinin enginliğine bakmak lâzım.
Fakat insanın kendini keloğlan görmesinde yarar var. Çünkü ancak o zaman
devlet kuşunun başına konmasındaki kader sırrını kavrayabilir. Değilse, kendini
hep hoca kavuğu, sırmalı kaftanlarıyla görürse yanılabilir, hatta kendi
üzerindeki nimetleri dahi idrak edemeyebilir.

Evet, kellere laf yok. Çünkü Hz. Ömer de, Hz. Ali de –o deha kelliğine
canım kurban– keldi. Tabiî kel tabiri tahkir ifadesi olması sebebiyle onlar için
kullanılmaz. Ancak fizikî yapıları itibarıyla bir dehanın emaresi olması
açısından başlarının mübarek saçlarının döküldükleri yerlere değer
kazandırmak için, onlar etrafa saçılınca, tepeleri açılmış deriz.

Yaklaşım mevzuu; biri Ali, diğeri Ömer. İkisi de birbirinden aslan.. ama ne
acıdır ki, günümüzde bu aslanları birbirinden ayrı gösteren tilkilerin silik
sözleri revaçta...

Tarihin Oluşum ve Tespiti
Bir tarihin büyüklüğü, tarihçiler tarafından yazılıp ortaya konuncaya kadar

gerçek mânâsıyla anlaşılamaz. Bu yüzden tarih yapanlar, çok defa ne
yaptıklarının farkına varamamışlardır. Ancak arkadan gelenler, onların o
dasitanî tarihlerini ortaya koyunca, ne büyük iş yaptıkları ortaya çıkar. Bu
mânâda, meselâ Hz. Ebû Bekir’e kendi döneminde, “Ne yaptınız ve inşa edip
arkada bıraktığınız şey nedir?” diye sorsaydınız, zannediyorum çok fazla bir
şey söylemezdi. Ancak asırlar sonra gelen insanlar, değişik usûllerle o döneme
ait vak’aları toplayıp belli bir kritiğe tâbi tutarak yorumlayınca, dünyayı
yeniden onarma, inşa ve ihya etme adına çok büyük işlerin yapıldığı ortaya
çıkmıştır.

Yine eğer bir Sırpsındığı’nda, bir Niğbolu’da veya son dönem itibarıyla



Çanakkale Savaşında insanların hasımlarıyla nasıl göğüs göğüse gelip yaka-
paça olduklarını, onların ölümü nasıl gülerek karşıladıklarını, ukbâ aşkıyla
nasıl koştuklarını görüp de size nakleden tarihçiler olmasa idi, bu mücerret
hâdiseler sizde çok fazla etki uyarmayacaktı. Ama onlar belli bir anlayışla ve
mücadele felsefesine göre alınıp tahlil edilince, neticede koskocaman bir
tarihle karşılaşma imkânı doğmuştur.

Bugün de dar dairede milletini, geniş dairede ise bütün insanlığı ihya işine
gönül vermiş hakikî mü’minler, ciddî bir tarih yapıyorlar. İnanıyorum ki bunu
gelecek tarihçiler çok büyük bir hâdise olarak kaydedeceklerdir. Ve bence
yapılan bu tarihin en önemli yanı da, en büyük işleri yaparken bile onları küçük
görme, sonra nisyan-ı nefs içinde olma, yani yapılan şeyleri unutup bir daha
hatırlamama, “kim hatırlarsa hatırlasın” deyip, sadece hizmet söz konusu
olduğu zaman önde koşma; pâyeler, mansıplar dağıtıldığı zaman da saklanma,
görünmeme vb. gibi meseleler olacaktır.

Tenkit ve Tahrip
Tenkit ve tahrip kolaydır; ancak öyle meseleler vardır ki, onların hiç mi hiç

tahribe tahammülü yoktur. Meselâ, işleyen bir devlet yapısı bunlardan biridir.
Siz kendi kulübeciğinizi yıkıp onun yerine yenisini yapabilirsiniz, ama kalkıp
aynı anlayışla, yapacağım diye devleti tahrip ederseniz, arada öyle ciddî
boşluklar ve rahneler meydana gelir ki onları bir daha da tamir edip
dolduramazsınız. Bir devletin bazı kararları yanlış ve bozuk olabilir, milletin
meselelerini dünyaya anlatmada ve dış politikada yetersiz kalabilir. Ancak
sizin bu yanlış karar ve politikalar yerine teklif edeceğiniz tutarlı alternatif
kararlarınız yoksa ve dış politika adına sunacağınız makul bir teklifiniz, sonra
onu sağlam bir zemine oturtma plân ve projeniz mevcut değilse, ulu orta
konuşmanız ve onların tahribine teşebbüs etmeniz hainlik olur. Ve bu millete
karşı hainlik sayılır.

Ben günümüzdeki, devletin yapısına yönelik bu tür tenkitleri, çeşitli
dönemlerde Osmanlı padişahlarına karşı tavır alınıp, onların alaşağı
edilmesine benzetiyorum. Hep “Hele bir indirelim, sonra yerine yenisini
buluruz.” denmiş, devlet tahrip edilmiş, ehil birisi bulunamayınca da, koskoca
devlette uzun süre kaoslar yaşanmıştır. Ne acıdır ki bu mantıksızlık ancak



Devlet-i Âliye’nin gümbür gümbür yıkılmasıyla idrak edilebilmiştir. Meselâ
Rıza Tevfik böyle bir sürece katkıda bulunanlardan biridir. Koskocaman ülke
tarumar olup, İngilizler İstanbul’u, Yunanlılar İzmir’i işgal edince ve “el elden
üzülüp yâr elden gidince”, işte o zaman bir şadırvan başına oturup, âdeta bir
çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlamış ve hepimizin bildiği “Sultan Hamid’in
Ruhaniyetinden İstimdat” şiirini yazmıştır. Dahası koskoca bir milleti
maceraya sürükleyen Talat, Enver, Cemal Paşalar adına da, dile alınmayacak
acı sözler sarfetmiştir. Mehmed Âkif gibi Müslüman aydınlarda da aynı şeyi
görmek mümkündür. Bu mübarek zevat, devleti idare edenleri sürekli çeşitli
sıfatlarla suçlamış; gün gelip devlet yıkılıp her şey hâk ile yeksan olunca da, bu
milleti yeniden toparlama, ya da ölümüne mersiyeler dizmeye başlamışlardır.
Bu mübarek insanların tam göremedikleri bir şey vardı; o da devletin bölgedeki
konumuydu. Evet, Devlet-i Âliye bölgede hatta bütün dünyada bir muvazene
unsuru idi. O yıkılınca huzur da kayboldu.

Bir dönemde küheylanını Anadolu’ya süren Alparslan, milleti arkasında
toplamayı başarmış; Fatih, milletine ve bölgeye ümit vaad etmiş; Yavuz –
cennetmekân– milleti içinde bir birlik remzi olmuş; evet, millet, işte bu
insanların arkasında toplanmış; toplanmış da altı asır boyunca bu altın kuşakta
kat’iyen kalıcı bir huzursuzluk, anarşi ve kargaşa görülmemiştir. Şimdi de o ulu
çınardan doğan şu milletin, kabuğunu yırtıp, yeniden kendi olması ve kendi
ayakları üzerinde durması beklenmektedir. Bu da şimdilerde onun
yıpratılmamasına bağlıdır.

İşte bu yüzden ben her zaman, devletin bazı yanlışları karşısında, “Hele bir
yıkalım, sonra nasıl yapılacaksa yaparız..” mülâhazasının, kocaman Devlet-i
Âliye’yi bir macera hesabına yıkanların mülâhazalarından farklı olmadığı
şeklinde değerlendirmişimdir. Bizim şimdiye kadar bu yanlış hesapları
yapanlarla hiç alâkamız olmadı. Aksine var olduğumuz günden beri, bazen
ağlayarak bazen de ümitle gönülleri şahlandırarak, bu milletin kaderi etrafında
destanlar söyledik. Ben bu milletin, bir sarsıntı yaşamaması için hep kalbimin
korunması gibi bir ihtimam göstermiş ve tehâlükle çırpınmışımdır. Hatta o
devlet erkânının, beni Sefiller’deki şaki gibi senelerce köy köy, kasaba kasaba
koşturtması, yakın takibe alması ve soluklarımı bile tespit etmeye çalışması,
beni hiçbir zaman devletimize karşı bir kötülüğe sevk etmemiştir ve



etmeyecektir de...

Kâbe’nin Yaşlılığı
Kâbe, dünyaya bakan yönüyle yaşlanmıştır. Zaten Efendimiz’in son

peygamber olması da onun yaşlandığını gösteren bir işarettir. Peygamber
Efendimiz’in, nübüvvet zincirinin son halkasını teşkil etmesi, Kâbe’nin döl
yatağında da bir çeşit kısırlaşmanın olduğunu göstermektedir. Yani artık Kâbe
peygamber doğurmamaktadır. Evet yaşlanan insanın, zamanı geldiğinde ruhunu
teslim etmesi gibi, yaşlanan Kâbe de bir gün, mânâsını yitirecek, aslına
dönecek ve özüne kavuşacaktır.

Kur’ân Atlası
Kur’ân’daki coğrafî merkezleri ve vak’aların geçtiği yerleri gösteren bir

Kur’ân atlasının hazırlanması, Kur’ân’ın daha iyi anlaşılmasına vesile
olacaktır. Bu çalışma sayesinde Kur’ân’da ifade edilen yerler bütün yönleriyle
bilinecek ve Kur’ân’daki bazı vak’aları değerlendirmemiz de daha isabetli
olacaktır. Zira Kur’ân’da anlatılan hâdiseleri değerlendirirken, zamanın olduğu
gibi, mekânın bilinmesinin sağlayacağı faydalar da büyüktür.

Kur’ân-ı Kerim’in bahsettiği coğrafî yerlerin büyük bir bölümü, sahabe-i
kiram efendilerimiz ve hayatlarının geçtiği yerlerdir. Bu açıdan kolay gibi
görünse de zamanla meydana gelen değişiklikler araştırmayı güçleştirmiştir.
Meselâ, Mekke’de bazı yerler, Medine’de Uhud ve Hendek gibi birçok
yerleşim biriminin yeri belli olmakla birlikte günümüzde bu yerler kısmen kılıf
değiştirmiş yani binaların şekli değişmiş, gerçek hüviyetlerini tedaî ettirecek
pek çok alâmât da yok olmuştur. Dikkatli araştırmacılar bu mülâhazaları da göz
önüne alarak bu sahada bir araştırma yaparlarsa, ilim hazinemize güzel bir eser
kazandırmış olurlar.

Osmanlı’da Gayrimüslimlerin Askere Alınmaması
Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimler askere alınmamışlardır. Osmanlılar,

onların askerî sırlara muttali olabilme ihtimaline karşı böyle bir davranış içine
girmiş olabilir. Zira askerlik gibi devletin bekasının teminatı olan bir
müessesede, düşmanların kötülük yapma adına her vesileyi değerlendirmeleri



ihtimal dahilindedir. Ne var ki, onların herhangi bir hıyanette
bulunamayacakları vazifelerde çalıştırılabileceğini düşünüyorum.

Meseleye dinî açıdan bakılacak olursa onların askere alınmalarının hiçbir
mahzuru olmasa gerek. Çünkü Tağlib Hıristiyanları Kadisiye Savaşında
Müslümanlarla beraber savaşmışlardı. Daha sonraları Bizans’a karşı yapılan
savaşlarda da Hıristiyanlar Müslümanların cephesinde yer almışlardı. Bu
örnekler de onların, savaşa alınmasının bir içtihat mevzuu olduğunu ve
maslahatın gerektirdiği durumlarda savaşa katılmalarının mümkün olabileceğini
göstermektedir.
1Bkz.: Bediüzzaman, Muhâkemat s.26.
2Buhârî, mevâkîtü’s-salât 4; Müslim, îmân 231.
3Bediüzzaman, Mektubat s.17 (Dördüncü Mektup), 414 (Yirmi Sekizinci Mektup, Beşinci Risale Olan
Beşinci Mesele).
4İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  20/346; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 8/77.
5Bkz.: Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît 6/98.
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Vird’e (Zikir) Farklı Bir Bakış
İmam Gazzâlî Hazretleri İhyâ’sında herkesin kendine göre virdinin olduğunu

ve hâllere göre evrâdın değiştiğini ifade etmektedir. Meselâ ilim adamının
kitap mütalâa etmesinin, onu anlatmasının ve yazmasının, bir tüccarın da
devamlı ticaret ile meşgul olup kazancının fazlasını tasadduk etmesinin
hepsinden daha makbul olduğunu belirtir. Aslında İmam Gazzâlî Hazretlerinin
söylediği bu hususu Üstad Hazretleri de fiilî dua sadedinde ele alarak
değerlendirmektedir. Nitekim fiilî duayı yapmak, kavlî duayı terk etmeyi
gerektirmez. Bu değerlendirmeler, me’sûr olarak bize intikal eden, Efendimiz’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ait duaların ihmal edilmesi şeklinde de
anlaşılmamalıdır.

Ayrıca, umum evliyâ, asfiyâ ve mukarrabînin katıldığı –Erzurumluların
tabiriyle– dua örfânesine az dahi olsa iştirak etme durumu da mevzuubahistir.
Belki sübjektif denilebilecek bu tespiti delillerle ortaya koymam mümkün
olmayabilir; ama vicdanın sezişiyle ben o bereketi hissediyorum. Dua
örfânesine katılındığı ve iştirâk-i a’mâl-i uhreviye esasına göre amel edildiği
takdirde, eksiksiz olarak bütün sevap aynen herkesin defterine kaydolur. Aynı
şey Kur’ân, Cevşen, Evrâd-ı Kudsiye veya diğer me’sûr dualar için de
geçerlidir. Böylece o örfâneye, herkesin elinde olan miktarla iştirak etmesi,
orada zengin bir mâide-i semaviye meydana getirir.

Zikrin Kalb Üzerindeki Etkisi
Ortopedi uzmanı bir doktorun; “Her insanın 360 mafsal üzerine yaratıldığını,

Allah’ı tekbir ve tahmid etmek gibi yaptığı hayırların hepsi 360’ı bulduğu
takdirde, o günün akşamına, Cehennem ateşinden uzaklaşmış olarak

çıkacağını”1 bildiren hadisi izah sadedinde namaz hareketlerinin vücuttaki
faydaları üzerinde durması, bana şunları hatırlattı:

Başta Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) olmak üzere bütün nebiler
Allah’ı çok zikretmişler ve aynı zamanda zikre teşvikte bulunmuşlar. Daha
sonraki asırlarda da Hak dostları bu işi sistemleştirmiş ve bir ölçüde
şekillendirmişler. Meselâ, bazılarına göre ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  denirken, dilin ağız َـال 
tavanına yapıştırılacağı ve kalbin hareket ettirileceği ifade edilmiş. Diğer



bazılarına göre, zikir esnasında ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  derken kalbi harekete geçirme َـال 
adına, ّللا ُهٰ َِّالإ   ’ı daha vurgulu bir şekilde söylemenin zikirde bir esas olduğu
üzerinde durulmuş... Böylece zamanla kalb âdeta tabiî ritmini unutup, kendini
tamamen zikrin âhengine kaptırmış ve bir uzv-u zâkir hâline gelmiş.

Zikrin, eskiden olduğu gibi, her gün yapıldığı düşünüldüğünde, bunun sonucu
çok önemli bir kalb hareketinin olduğu söylenebilir. Kanaat-i âcizanemce kalb
uzmanları tarafından, zikrin kalb hareketlerine ne türlü tesirlerinin olduğu
araştırılmaya değer bir mevzu. Tabiî böyle bir araştırma, hem bu şekilde zikir
yapan insanlar, hem hiç zikir yapmayanlar, hem de zikri vurgusuz olarak düz bir
şekilde yapan insanlar üzerinde uygulanmalıdır ki, sağlıklı bir test olabilsin.
Bunun neticesinde de elde edilecek veriler ışığında ilmî bir makale neşredilse
zikrin fonksiyonları alanında önemli bir adım atılmış olur kanaatindeyim.
Maksadımı tam ifade edememiş olabilirim ama bu mevzuun araştırılması
gerektiği, uzun zamandır düşünüp durduğum konulardan...

Hayvanların Zikri
Üstad, hayvanların lisan-ı hâlleriyle tesbih ve zikirlerinin, kelimesiz ve

harfsiz olduğuna işaret edip kedilerin mırmırları için, “Yâ Rahîm” dediğinden

bahsediyor.2 Kedilerin rahat bir ortamı bulduklarında, diğer hayvanlar gibi
durmayıp, bir kenara çekilerek mırmır etmelerinin sırrı, zannediyorum henüz
bütün teferruatıyla keşfedilmiş değil.

Kim bilir belki de Cenâb-ı Hak böyle bir zikri kedilere tahsis etmiştir.
İhtimal, diğer hayvanlar da dinlense onların da kendilerine göre bir zikirlerinin
olduğu belirlenebilir. Zira nasıl ki insan, esmâ-i ilâhîyenin çoğunu câmî bir
aynadır. Aynen bunun gibi, hayvanlar da Cenâb-ı Hakk’ın bir veya birkaç
ismine mazhar bulunmaları itibarıyla, her bir hayvan nev’inin, mazhar olduğu
bazı isimleri, hususî şiveleri ve kendilerine mahsus sesleriyle Allah’ı zikretmiş
olabilirler.

Namaz İnsanı
İnsan, secdede hiçbir şey söylemeden, en derin mülâhazalar ile istediği

kadar durabilir. Önemli olan kişinin kendini namaza salıvermesidir. İnsan,



namazda bazen öyle bir şey okur ki, o şey onu alıp değişik derinliklere
götürebilir. Bu tamamen vicdanî bir mülâhaza olup hissetme ve duyma
meselesidir. Resûlullah’ın rükûu kıyamına yakın, secdesi de rükûuna denkti. O,
bazen bir rekâtta Bakara, Âl-i İmrân ve Nisâ sûrelerini okurdu; rükûda duruşu
da ona eşti; hemen bütün rükünler aynı gibi olurdu.. evet, bazen O’nun nafile
olarak kıldığı bir rekât namazı, bizim hatimle kıldığımız teravih namazı kadar
sürerdi. Hâlbuki biz, senede bir ay kıldığımız teravih namazı ile ne kadar çok
namaz kıldığımızı sanırız..!

İnsanlardan Bir İnsan Olmak
Mü’min bir kimse, insanlardan bir insan olarak hademe gibi davranmasını

bilmelidir. Bu ahlâk, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), daha doğrusu
Kur’ân ahlâkıdır. Bu ahlâkın sinelerde yer edebilmesi için çok büyük kimseler,
hademelik yaparak kendilerine tevazu temrinatı yaptırmışlardır. Onun için
mü’min, insanlardan bir insan olarak insanlara hizmet etmeye ve gönül
rahatlığıyla her işi yapmaya kendini alıştırmalıdır. Mü’mine, buyurma ahlâkı
yakışmaz. Zaten o, peygamber ahlâkı değildir ve firavunca bir davranış
şeklidir.

Güzel Koku Sürünmek
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) güzel kokuyu

reddetmediği gibi güzel koku ile içli dışlı bir hayat yaşamış; onu saçına
sakalına sürmüş ve sürülmesini de tavsiye etmişti. Hatta bir hadislerinde de
güzel kokuyu namazla birlikte anmış, böylece güzel kokunun yerini ve değerini

belirtmişti.3 Buradan hareketle Efendimiz’in güzel koku sürünmeyi bir itiyat
(alışkanlık) hâline getirdiğini söylemek mümkündür. Zaten ruhların en güzeline
sahip olan Nebiler Serveri’nin, ervah-ı tayyibeye böyle bir konuda başka
şekilde davranması da düşünülemezdi. Evet, ervah-ı tayyibenin güzel kokuları
sevmelerine mukabil, ervah-ı habise de çirkin kokulardan zevk alırlar.

Burada istidradî olarak bir hakikate daha işaret etmek isterim. Ervah-ı
tayyibe ile güzel koku sürünen insanların, belli bir noktada bir araya
gelebildiklerini söylemek mümkündür. Öyle zamanlar vardır ki, bu zamanlarda
insan iki farklı durumun berzahında bulunuyor gibi olur. Aslında güzel koku ile



temiz ruhların birbiriyle münasebeti olduğu gibi, pis kokularla habis ruhlar
arasında da bir alâkanın bulunduğundan söz edilebilir. Kim bilir belki de
birincilerin mâyelerinde güzel kokuların özü, ikincilerin mahiyet ve
hilkatlerinde de fena kokuların esası mevcuttur...

Kulun Allah’la Münasebeti
Mü’min, hayatını belli bir seviyede programlayıp Allah’la olan

münasebetini kavi tuttuğu müddetçe Cenâb-ı Hak da onu boş bırakmaz ve onun
en küçük hatalarını dahi çeşitli vesilelerle hatırlatır, hedefinden sapmasına
meydan vermez. Yeter ki, mü’min, niyet ve hedefini O’nun yolunda hep seviyeli
tutsun.

Allah, kulunun niyetine göre ve hayırlardaki devamlı cehd ve gayretinin
neticesinde ona hep rahîmâne tecellî ederek boşluklarını doldurur ve hata
çizgilerini bile hayra çevirip oralardaki çirkinlikleri izale eder. Cenâb-ı
Hakk’ın lütufları, daima kulunun hamle ve ataklarının önündedir. Kul, sofada
beklerken bile, hep pürheyecan salonun kapı aralığından gelecek lütuf ve
tecellîleri gözlemeli ve “Acaba ne zaman harem dairesine çağrılacağım?” diye
dipdiri beklemesini bilmelidir.

Bunun dışında bir de aynı sofada olup da başını sağa-sola çevirerek huzurun
âdâbından uzak duranlar vardır. İşte bunlar, o heyecan ve duyarlılığı ortaya
koyamadıklarından nasipsiz sayılırlar. Sevap ancak harem dairesi önünde her
türlü mâni, sıkıntı ve musibete rağmen sabır göstererek, dipdiri o kapıdan
“Gel!” denmesini beklemekle elde edilebilir. Onun için her fert, iradesini
zorlayarak hep harem dairesinden gelecek bu sese kulak verip beklemelidir.

Dualarımızda Af ve Afiyet İsteme
Allah’tan af ve afiyet istemek, kulluk adına çok büyük önem ifade etmektedir.

Nebiler Serveri: ََةِیفاــَعْلاَو َوْـفَعْلا  ّللا  َهـٰ اوـُلَس   “Allah’tan af ve afiyet

isteyiniz.”4 buyurarak dualarımızda Allah’tan af ve afiyet istememiz
gerektiğini belirtmiştir. Allah Resûlü başka bir hadislerinde de af ve afiyetin ne
büyük bir nimet olduğunu “Allah hiç kimseye yakînden sonra (bir rivayette de,
ihlâs kelimesinden sonra) afiyetten daha büyük bir nimet vermemiştir.”



buyurarak gösterir. Hz. Ebû Bekir de, kendisini çok önemli sorumlulukların
beklediği hilâfet makamına geldiği ilk günlerde îrâd ettiği bir hutbelerinde,

hıçkıra hıçkıra ağlar ve Efendimiz’in bu beyânını hatırlatır.5

Hadiste ifade edildiği gibi Allah’tan istememiz gereken şeylerin birincisi
aftır. Af; Allah’ın insanı affetmesi, muahezeye tâbi tutmaması ve kusurlarını
bağışlaması demektir. Allah zaten çok affedici ve bağışlayıcıdır. Nebiler
Serveri, Allah’tan affı nasıl isteyeceğimizi bize şu şekilde öğretiyor: ّلَلا َّمُھٰ

يِّنَع ُفْعاـَف  َوْفَعْلا  ُّبِحُت  ٌميِرَك  ٌّوُفَع  َكَِّنإ   “Allahım! Sen çok affedicisin, çok

cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet.”6 Kulun Allah’tan af dilemesi,
daha baştan onun kusurlarını itiraf ettiğini ve kulluğunu da müdrik olduğunu
gösterir.

Allah’tan istememiz gereken bir diğer şey de afiyettir. Zira afiyetsiz hayat
bazen çekilmez bir hâl alır ve şikâyetlere de sebebiyet verebilir. Kanûnî
merhum, sıhhatin önemini şu meşhur mısralarıyla ne güzel ifade eder!

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.”
Sıhhat ve afiyet içinde olmanın bir de kulluk hayatına bakan yönü vardır. Bir

kere mükemmel bir ibadet, arızasız olarak ancak afiyetle yerine getirilebilir.
Mü’minin ibadet yaparken kullandığı âzâları afiyette olmazsa, ibadetlerini
yerine getirmede zorlanabilir. Meselâ böyle birisi gece kalkıp, berzah âleminde
kendisi için kût (azık) ve kuvvet olacak, hatta burak hükmüne geçebilecek
teheccüdü eda edemez; namazlarını huzur içinde kılamaz ve Allah yolunda
rahat koşturamaz. Binaenaleyh mü’min için sıhhat ve afiyet, ibadetlerini tam
yerine getirebilme adına Allah’ın ona verdiği önemli birer nimettir.

Bundan daha büyük bir afiyet de borç altında bulunmamaktır. Genel mânâda
ne birine medyûn (borçlu) yaşamak ne de –hafizanallah!– borçlu olarak ölüp
gitmek; evet, bu durum mü’min için hiç de iyi olmayan bir âkıbettir. Meseleye
açıklık getirecek bir misal zikretmek istiyorum: Huzur-u Risâletpenâhîye, bir
borçlu cenaze getirilir, Efendimiz: “Borcu var mı?” diye sorar. “Evet” cevabını
alınca da: “Buyurun arkadaşınızın namazını siz kılın.” der. Oysaki,
Efendimiz’in, zina etmiş ve recm edilmiş insanların namazını kıldığını
biliyoruz. Bundan, borçlu olarak ölmenin ne kadar fena olduğunu çıkarmak



mümkündür. Neyse ki bir sahabi o vefat eden zatın borcunu tekeffül eder ve

Allah Resûlü de onun namazını kıldırır.7

Borçlu vefat etme meselesi, Allah Resûlü’ne o kadar dokunur ki, bir gün:
“Eğer biri borçlu olarak vefat ederse, onun borcunu ödemek bana düşer.
Allah, ganimetten bana bir şeyler lütfederse, bütün borçluların borcunu
öderim. Ama vefat eden kişi, bir servet geriye bırakırsa o da onun çoluk

çocuğunun olsun.”8 buyurmuşlardır.
Evet, yukarıda zikrettiğimiz hadislerde de görüldüğü gibi, borçtan azade

olma afiyetler üstü bir afiyettir. Ehl-i tahkikten bazıları, kul hakkı da bir borç
olduğundan hareketle şöyle demişlerdir: “Birinin üzerinde arpanın yedide biri
kadar dahi kul hakkı varsa, borçlu olduğu zat helâl edeceği âna kadar, borçlu
kişi, harp meydanında dahi ölse Cennet’e giremez.” Zira borç bizzat kul
hakkına girmektedir ve insan şehit de olsa kul hakkından hesaba çekilmedikçe
Cennet’e giremez. Ben de şimdiye kadar şehitlerin kul hakkından muaf
olduklarına dair bir şey duymadım ve görmedim. Görseydim, çok sevinecek ve
kendime şöyle-böyle şehitlik yolu araştıracaktım.

Akıl ve Kalbin İzdivacı
Bir dönemde sufilik, vâridâttan mahrum softalar yüzünden, fıkıh da salt fıkhî

meseleler içinde kaybolup giden fıkıhçılar eliyle özünden uzaklaştırılmış, işin
müntesipleri de kısır döngüler içinde birbirleriyle uğraşıp durmuşlardır. İlk
dönemde yaşanan kavgalar da, hep bu çarpık duygu ve düşünceyi paylaşan
fıkıhçı ve softalar arasında yaşanmıştır. Yoksa o dönemdeki gerçek fıkıhçı ve
tasavvuf büyükleri arasında herhangi bir anlaşmazlık söz konusu değildir.
Meselâ Ebû Hanife, kendi devrinin tasavvuf büyüklerinden Fudayl b. İyaz veya
İbrahim b. Ethem hakkında –ki bunlar görüşüp tanıştığı insanlardır– ta’n u
teşni’ ifade eden yarım kelimelik dahi olsa bir sözünün olduğu söylenemez.
Nitekim Ebû Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Malik’in de bu ve benzeri
şahıslar hakkındaki hükümleri aynıdır.

Bu husus dikkate alınarak hem tasavvufî derinlikte, hem de fıkhî formasyonda
bu seviye mutlaka yakalanmaya çalışılmalıdır. Bunun yolu da a’zamî zühd,
a’zamî takva ve a’zamî ihlâstan geçer. Allah’tan a’zamî zühd, a’zamî takva,



a’zamî vilâyet talep ederek, dünyayı dünyadan ötürü ve nefse bakan yanlarıyla
istihkâr edip, ukbâya bakan ve onu elde etme mülâhazasıyla sımsıkı tutmaya
endeksli bir hayat çizgisinde yaşandığı takdirde insanlık hem bu dünyada hem
de öte dünyada mesut olacaktır.

İnsan, Çilenin Çocuğudur
Mü’min, sıkıntı, problem ve imtihanlarla tasaffi ederek insanî ufka ulaşır.

İhtimal, bu sıkıntı ve imtihanlar dünya ile sınırlı olmayıp, berzahta da farklı
dalga boylarıyla sürüp gidecek ve mü’minin Cennet’e ehil hâle gelmesine
kadar devam edecektir. Anlayabildiğimiz kadarıyla Allah, sevdiği insanı
mahkeme-i kübrâya getirinceye dek önüne yer yer engebeler koymakta; onu
âdeta değişik arınma havuzlarına sokup orada damıtmakta ve istediği kıvama
ulaştırmaktadır.

Ötedeki tasaffinin ilk basamağını kabir âlemi teşkil eder. Dünya ile ahiret
arasında âdeta bir bekleme salonu hükmünde olan kabir âlemine giren insanı,
orada Münker-Nekir melekleri karşılar ve ona değişik sorular sorarlar. Bu
sorular karşısında terleyen mü’min, orada kısmen arınır ve kurtulabilirse yürür
ötelere. Bazıları kabri aşsalar da düşe-kalkadırlar sırtlarındaki veballerle.
Mahşerdeki o müthiş sahneler, onların da pek çok günahı dökmelerine ve
yeniden bir kere daha arınmalarına vesile teşkil eder. Bazıları ise bir adım
ötede kitaplar uçuştuğu zaman, “Acaba kitabım sağdan mı, yoksa soldan mı
gelecek?” endişesiyle titrer; bu sıkıntı ile onlar da bazı şeylerden kurtulur ve
yürürler daha ötelere. Bu kademelerden de geçen mü’min, sıratı geçerken artık
bütün bütün arınmış, tam özünü bulmuş ve Cennet’e ehil hâle gelmiş sayılır. Bu
insanı, küre-i arza döndürseniz dahi, artık o öyle bir safvete ulaşmıştır ki, âdeta
Efendimiz’in –aynıyla olmasa da– miraçtaki safveti gibi başındaki gözleri ile
Allah’ı görecek hâle gelmiş gibidir. Böyle bir akıbet için ne çekilse değer…
Evet Cenâb-ı Hak, her çektiğimiz sıkıntı ile adım adım bizleri o neticeye doğru
götürmektedir.

İnsanın dünyada karşılaştığı pek çok musibet ve ahirette defterini alacağı âna
kadar yoluna çıkan akabeler, zâhirde onun aleyhinde gibi gözükse de hakikatte
bunlar onu alıp firdevslere uçuran birer merdiven hükmündedirler. Beled



sûresindeki “Biz insanı meşakkat, imtihan ve çile ile içli dışlı yarattık.”9

âyeti insanın bu çileli hayatını ne güzel resmeder!

Hassas ve Hissiz Ruhlar
Havf, reca, saygı ve sevgi gibi ulvî hisler samimî mü’minin ruhunu

çepeçevre sardığında, mü’minin gözünden dökülen damlaların adıdır
gözyaşları. Yüzünü bu gözyaşları ile yıkayan da ince ruhlu insandır. İçi
sızlamayıp, kirpiği ıslanmayanlara gelince, onlar birer kem tali’lidir.

Günümüzde, mü’minler olarak yarım yamalak yaşadığımız dinimizle gerçek
hâlimiz arasında ciddî tutarsızlıklar vardır ve genel durumumuz çok ağlanacak
tablolar içermektedir. Maddî-mânevî hayatın hemen her ünitesinde ciddî
imtihanlara maruz kalmış olmamıza rağmen bir kısım insanlar hâlâ
gülebilmekte ve anlamsızca eğlenebilmektedirler. Bu itibarla bir kesim böyle
vurdumduymaz bir hâl içinde olunca, diğer kesime de oturup âh u efgân ederek
gözyaşı dökmek düşüyor. Eğer vazifem olsaydı ve elimden gelseydi, katı
kalbleri yumuşatma yolunda hiç durmadan yirmi dört saat, hatta Hz. Yakup gibi
kör olasıya ağlar, bu gamsızları yumuşatmaya çalışırdım.

Aslında kötülük yapmaya kilitlenmiş o katı kalbleri, değil gözyaşları,
Cennetlerin kevserleri bile yumuşatamaz. Zira bu tür insanlar rahmet ve
şefkatten fersah fersah uzak öyle nasipsizlerdir ki, bunlar gam deryasının içine
düşseler bile, damlanın ıslattığı kadar olsun ıslanmadan hep kupkuru kalır
giderler. Evet bir tarafta havadan nem kapanlar –ki onlara canım kurban
olsun!– diğer tarafta ise deryanın içinde bile ıslanmayan kaskatı ve
olabildiğince kaba ruhlar...

Bugün ağlanacak o kadar çok şey var ki! Bazen neye ağlayacağımı ve neye
üzüleceğimi bilemiyorum. Yumurtanın kırılacağına mı, civcivin çiğneneceğine
mi, hazanın eseceğine mi, harmanın savrulacağına mı, baharın kaçırılacağına
mı, hasat mevsiminin boşu boşuna geçeceğine mi? Yoksa kendi duygu ve
düşünceni paylaşanlar içinde, tıpkı kızılelma önünde, Viyana’ların eşiğinde,
Giraylar tarafından köprünün açılmasıyla arkadan hançerlenme gibi
hançerleneceğine mi, Ordu-yu Hümâyûn’un derbeder olacağına mı?

Ey bütün bir tarih boyu ağlamayı unutanlar! Gelin; şu çıkmaz gibi görünen



işlerin başında durup bir kere daha asırlık gamsızlığımıza,
vurdumduymazlığımıza son vermek için sa’y ve şevkimizi kamçılama adına
oturup hep beraber ağlayalım!

Ağlanacak bunca şeyin olduğu, sıkıntı ve ızdırap dolu bu kutlu yolda
mü’minin en büyük azığı sabır olmalıdır. Allah Resûlü, dini için çektiği
sıkıntılar karşısında Yâsir ailesine şöyle seslenmiştir: َِّنإَف ٍر  ِساَي َلٰأ  اَي  اًرْب  صَ

ُةَّنَجْلا ُمُكَدــِعْوَم   “Sabredin ey Yâsir ailesi! Size vaad edilen yer

Cennet’tir.”10 Demek ki her varoluş, Âl-i Yâsir gibi “sabir” dikenini
yutmaktan geçiyor. Yemek borunuza takıla takıla, midenizde kendisini hissettire
hissettire, bağırsaklarda sancı hâline gele gele.. acı ve ızdırapla kıvrandıra
kıvrandıra bir süreçten geçiyor. Hele biraz daha sabır. Bu yolun sonu
Cennet’tir. Gün gelecek, ötede güllere saksağanları salanlar, gül tarlasını
dikenlere terk edenler, yumurtalara dokunma plânıyla oturup kalkanlar o gün
ellerini dizlerine vurup ettiklerine nâdim olup ağlayacak ve eyvahlar edecekler
ama o gün defterler kapanmış ve iş işten geçmiş olacaktır...

Kendini Oku!..
İnsanları, insanlık semasına yükseltme konumunda olan kişilerin

karşılaşacakları en zor durumlardan biri, hiç şüphesiz sürekli değişik
huylardaki insanlara muhatap olmaları ve yine bu değişik karakterdeki
kimselere, gerçek insanlığa giden yolları göstermeleridir. Zira insanlar
arasında yılan, çıyan ve fare ruhlu bir hayli insan vardır. Burada zikredilen
hayvanlardan her birinin insandaki bir huyu sembolize ettiğini düşünebilirsiniz.
Nitekim bu insanlar içinde gizlice bir yerlere sızma, önüne geleni sokma,
başkalarına zarar verme gibi huy ve karakter taşıyanların sayısı hiç de az
değildir. Hatta eğer bu insanlar çıyanlar ve fareler âlemine inseler bunların
kralı olabilecekleri bile söylenebilir.

Değişik huy ve fıtrattaki insanlara hizmet edenlerin katlanmaları gereken,
aynı zamanda büyük sabır gerektiren durumlardan bir diğeri de, herkesi kendi
konumu içinde, ahlâkı, huyu, tepki ve tavırlarıyla iyi tanıma ve her insana
fıtratına göre muamelede bulunmalarıdır. Herkes çehre, hareket ve bakışlarıyla
mutlaka kendi karakterini ortaya koyar. Basiretle bakılabildiği takdirde birçok



kimsenin tavır ve davranışlarında yalanın döküldüğü görülebilir. Ama şu da
unutulmamalıdır ki, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bilmesine rağmen
hiçbir zaman münafıkları açığa vurmamıştır. Böyle durumlarda insan, zorlardan
zora talip olmalı ve çevresindeki insanlardan ziyade kendi içindeki yılanı ve
çıyanı görmelidir. Yaratılış itibarıyla insan hep karşısını görmeye kilitlenirse
kendi levsiyatını göremez. Büyüklerimizin ifadesi ile “Kimse ayranım ekşi
demez.”

Evet böyle durumlarda yapılması gereken, insanın kendini okumasıdır. Onun
için Üstad Hazretleri: “Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku... Yoksa

hayvan ve câmid hükmünde insan olmak ihtimali var!”11 der.

Türbe Ziyareti ve Bir Hakikat
Yaşar Hocaefendi ile aramızda geçen bir hatıradan hareketle küllî bir

hakikate küçük bir işarette bulunmak istiyorum:
Bir defasında İstanbul’a gelirken, Hocaefendi bana “Fatih’in türbesini

ziyaret et, Fatiha’nı oku ve ardından ona şöyle de: “Mânevî güzellikleriyle
koruyamayacağın İstanbul’u ne diye aldın!” Bu hâdisenin üzerinden yıllar geçti.
Şimdi düşünüyorum; Yaşar Hoca gibi imanı ölçüsünde aşkı, aşkı ölçüsünde
heyecanı olan bir insanın bu sözleri acaba yitirilmiş tarihî bir miras
karşısındaki mukaddes hafakanları mıydı? Hoca hangi mülâhaza ile bana böyle
bir teklifte bulunmuştu bilemem. Tabiî benim ruhum bu sözü söylemeye müsait
miydi, o da ayrı bir konu... Ben Fatih’in kabrinin başında durdum, tazim ve
tebcil içinde dualarımı okudum ve sonra hocanın dediği şeyleri söyledim. Ama
çok duygulandım, kendimden geçtim ve hıçkırıklara boğuldum. Hem öyle bir
boğuldum ki o andaki hislerimi kat’iyen ifade edemem.

Bana göre bizim, Osmanlı’nın mirasını koruyamadığımız ve onlara lâyık bir
mirasçı olamadığımız muhakkak. Yalnız bu durum bizim, Osmanlı’ya hakaret
etmemizi, padişah türbeleri başında bu ve benzeri sözler söylememizi de
gerektirmez. Burada ille de bir suçlu aranacaksa, hiç şüphesiz o suçlu bizleriz.
Öyleyse her zaman cedlerimizi ziyaret etmeli, onlara dualar okumalı ve
kat’iyen saygısızlıkta bulunmamalıyız. Hele cihanı idare etmiş o sultanların
huzuruna mutlaka tazim, tekrim ve tebcille gidilmeli ve Kur’ân’lar okunmalıdır.



Fakir, türbeyi her terk edişimde, sanki Kâbe’den ayrılıyor gibi geri geri çıkmış
ve saygısızlık yapmamaya çalışmışımdır.

Şimdi de fırsat buldukça aynı şekilde ziyaretlerde bulunmayı düşünürüm.
Ruhuma o insanlar hiç ölmemiş de mezarlarında dipdiri ve bizi gözlüyor gibi
geliyor. Vicdanlarımız sanki onların diri olduğuna dair bir şeyler fısıldıyor
kulaklarımıza, kalblerimize, ruhlarımıza.

Bazıları bu hususları farklı şekillerde değerlendirebilir, kabul etmeyebilir,
hatta bu yüzden beni tenkit de edebilir. Ama bana göre insan, düşünceleriyle,
mülâhazalarıyla, niyetleriyle ve niyetlerindeki enginlikleriyle insandır. İnsan,
cismaniyete ait duyguları sadece o kafes içine hapsettiği zaman, insanî yolu,
insanî yaşayışı ve insanî ufku daraltmış sayılır. Oysaki mahiyet-i insaniye,
meleklerden de ulvîdir. Öyle olmasaydı Allah, meleklerden sonra Âdem’i
yaratır mıydı? Melekler potansiyel olarak Âdem’le ifade edilecek mânâ,
muhteva ve memuriyet ruhunu haiz idiler ama, onu âlem-i şehadette
sergileyecek istidatta değillerdi. Onun için Allah Hz. Âdem’i yani insanı
yarattı. Evet, insanın yürüdüğü yolda veya yolun sonunda “esfel-i safilîn” de
var, “âlâ-yı illiyyîn” de. Cibril’in ulaşamadığı ufuklara ulaşmak da var, şeytanı
şeytanlıkta geride bırakmak da.

Evet, melekler bu enginliği ihraz edememişlerdir. Bazı hususî faziletlerde
onlar insanın önünde olsalar da, hususî açıdan “Mercuh râcihe tereccüh
edebilir.” kaidesi itibarıyla, insan meleklerin önündedir. Buna göre başta
İnsanlığın İftihar Tablosu olmak üzere Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman,
Hz. Ali ve altın silsile içinde daha niceleri seyr u sülûk-i ruhanîde meleklerin
mukarreb olmayanlarını geçmişlerdir.

Hâsılı; insan, mülâhazalarının enginliği, niyetinin derinliği ile insandır. Dar
yaşayan, dar gören, dar düşünen ve cismaniyetin eteğine takılıp kalarak beden
endeksli hayat yaşayanlar, gerçek insanî mânâ ve muhtevayı kavrayamazlar.
Dilerim Rabbim, çağın nuranîleri içinde yer alan hiç kimseyi böylesi
mazhariyetlerden mahrum bırakmaz...

Kavlî ve Fiilî Dua
Allah Resûlü’nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) mervî, sahih hadis

mecmualarında kaydedilen bir hayli dua var. Hayatın hemen her alanıyla



alâkalı bu duaların bazı kişiler tarafından –maalesef– farklı yorumlandığına
şahit olmaktayız. Hatta bunlardan bazıları, bahse konu olan duaların
okunmasının gerekli olmadığını, sebepler dairesinde ilgili alanda yapılması
gerekli olan şeylerin yapılmasının dua yerine geçeceğini ifade etmektedirler.
Bana kalırsa bu düşüncede olanlar, hakikatin bir yönünü görmüş iseler de,
diğer yönünü görememişler. Aslında konuya, böyle esbapperestler gibi katı bir
biçimde yaklaşmanın bence hiç yararı yok. Sebepler dünyasında
bulunduğumuza göre elbette sebeplere riayet etmek şarttır ve Üstad’ın tabiriyle

de bu bir fiilî duadır.12 Ne var ki fiilî duayı yapma, kavlî duayı yapmaya hiç
de engel değil; hatta onun için önemli bir istinat noktası sayılır. Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Bedir Savaşı öncesi, harp adına yapılması
gereken her şeyi fiilî olarak yapmış ve sonra da bütün benliğiyle Rabbine

yönelmiş ve O’na dua dua yalvarmıştı.13

Allah Resûlü’nün ِنَز ـ َحْلاَو ِّمَھْلا  َنـِم  َكـِب  ُذوُـعَأ  ِـي  ِّنإ َّم  ـُھـ ّلَلا ٰ  “Allahım!

Tasa, keder ve hüzünden Sana sığınırım.”14 duası üzerinde durarak konuyu
biraz daha açmak istiyorum. Öncelikle, sadece bu duanın değil, bütün duaların
hakikatini kavramaya gayret etmenin şart olduğunu ifade etmede yarar var. Yani
hangi dua, hangi şekilde, nasıl ve neye karşı okunacaksa bu esasların, hadisleri
dikkatle incelemek suretiyle tespit edilmesi gerekir.

Sâniyen, bütün dualarda esas olan teveccühtür. Teveccüh, bir mânâda maddî
her şeyi unutarak, sadece ve sadece O’na yönelme ve O’na sığınmayı ifade
eder. Bu aynı zamanda bizim için bir moral ve bir takviyedir ki, bununla kuvve-
i mâneviyemizi yükseltmiş oluruz; zira biz dua ile, her şeye gücü yeten bir Zât’a
sığınırız.

Yukarıdaki duanın taalluk ettiği noktalara gelince;
1.İnsanın içinde, tasanın, kederin, hüznün hâkim olması demek, bir anlamda

işlerin sarpa sarması demektir. Bu durumda bir insan, mantık ve muhakeme
örgüsünü sağlam işletemeyebilir ve çaresizlikten kendini salıverir. Bu ise zaten
onun hayatındaki bozuk olan düzenin, daha çok bozulması demektir. İşte bu
merhalede insanın “Allahım, Sana sığınırım.” diyerek O’na iltica etmesi,
bahsedilen badirenin aşılması için atılan ilk adımdır. Zira o, her şeye gücü



yeten bir Zât-ı Ecell-i A’lâ’ya sığınmış ve moralini güçlendirme adına önemli
bir adım atmış sayılır.

2.Tasa, keder ve hüzne medar olan hususlardan kurtulma çabası, o insanı fiilî
duayı da yerine getirmeye sevk eder. Kavlî duayı yapıp, fiilî duayı yapmama,
sözle davranış arasında bir tenakuz (çelişki) göstergesidir. Hâlbuki söz ve
davranış birbirini tamamlayan ve insanı insan yapan özelliklerin başında gelir.
Bir diğer ifade ile insan, sebeplere riayetle bu problemin üstesinden gelmek
için duanın çağrıştırmasıyla çok ciddî mesajlar da alır.

3.Duaya esas teşkil eden şey, aslında bir hedef ve bir gaye-i hayaldir.
Öyleyse bunun şuurunda olan insan, daha baştan kendini gam, keder, tasa ve
hüzne boğacak şeylerin hemen hepsine karşı tavır alır.

Hâsılı, sebeplere riayet ile (fiilî dua), kavlî dua arasında bir çelişkiden ya
da bir ayırımdan bahsetmek mümkün değildir. Onlar birbirlerini tamamlayan
iki unsur ve bir vâhidin iki yüzünden ibarettir. Onun için meseleyi tek yönlü ele
alıp, ifrat ve tefritlere girmenin de bir anlamı yoktur. Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatını doğru anlama ve yorumlama bu türlü
ifratlara, tefritlere girmemenin yegâne yoludur.

Hakikat-i Ahmediye ve Hakikat-i Muhammediye
Hakikat-i Ahmediye ve Hakikat-i Muhammediye, tasavvuf dünyasının

enginliklerine açılabilen kimselerin, belli bir mesafe aldıktan sonra
anlayabilecekleri iki kavramdır. Çok küllî hakikatleri ihtiva eden bu iki kavram
hakkında öteden beri tasavvuf erbabı farklı değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
Önemine binaen fakir de bu kavramlar hakkında sentez mahiyetini taşıyan bir
değerlendirmede bulunmak istiyorum. Hiçbir tasnife tâbi tutmadan, aklıma
geldiği çerçevede bunları ele alacak ve arz etmeye çalışacağım.

Hakikat-i Ahmediye:
1.Kader plânında değerler üstü değere sahip bir mânâ ifade eder.
2.Ahmed, berzahî mânâda Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ait bir

isimdir.
3.Nahiv kaideleri itibarıyla gayr-i munsariftir ve âmiller onun üzerinde

müessir değildir. Bu espriye binaen hakikat-i Ahmediye varlığın



değerlendirilmesi adına bir “sâbite”dir.
4.Allah Resûlü’nün gerçek peygamberlik cevheri, Ahmediye kaynağında

bulunmaktadır. Dolayısıyla da gerçek peygamberlik misyonunu onda aramak
lâzım gelir. Bundandır ki, Efendimiz’in peygamberliği, vefatından sonra da bu
kaynak itibarıyla devam etmektedir.

5.Bütün velilerin hatta –Hz. Âdem O’nun yaratılmasından önce o kaynaktan
istimdatta bulunduğuna göre– peygamberlerin feyiz kaynağı da hakikat-i

Ahmediye’dir. Hz. Meryem’e temessül eden ve Kur’ân’ın 15 ًاّيِوَس اًرََـشب 
dediği ruh da –ihtimal ki– bu mânâdaki Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’dır. Zaten
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de bir yerde “Meryem’i bana

nikâhladılar.”16 buyurmuyor mu? Burada, Hz. Meryem’in gözüne başka hayalin
girmemesi mülâhazası da, üzerinde durulmaya değer ayrı bir konu...

6.Kelâm ilmine ait mevzulardan olan “İsim müsemmanın aynı mı, gayrı mı?”
meselesi zaviyesinden bakacak olursak, hakikat-i Ahmediye’de ne ayniyet ne de
gayriyet söz konusudur. Bu, hakikat-i Muhammediye’yi hafife almak değildir.
Tam aksine gerçek peygamberlik misyonunun hakikat-i Ahmediye etrafında
döndüğünü izah adına yapılan bir tespittir.

7.Hakikat-i Ahmediye’nin hakikat-i Muhammediye’ye karşı fâikiyeti vardır.
Fakat bu fâikiyet gerçek veçhesiyle öbür âlemde inkişaf edecektir.

8.Bediüzzaman Hazretlerinin yaklaşımıyla “Allah, O’nun istikbalde yapacağı

şeyleri bildiğinden dolayı O’na sanki bir avans vermiştir.”17 İşte o avans
hakikat-i Ahmediye’dir.

Hakikat-i Muhammediye’ye gelince:
1.Bu, yukarıda sekiz madde hâlinde mahiyetini ele aldığımız Allah

Resûlü’nün “Muhammed” ismiyle bizim aramıza inişidir ki, bu bizim adımıza
şereflerin en büyüğü, O’nun adına bir tenezzüldür. Bir diğer tabirle hakikat-i
Ahmediye’nin hakikat-i Muhammediye ufkundan insanlık âlemine bir
nüzulüdür.

2.Hakikat-i Ahmediye kaynağını besleyen, hakikat-i Muhammediye’dir.
Efendimiz’in söz ve fiilleri, o kaynağı besleyen ve böylece misyonun devamını
sağlayan bir faktördür.



3.Sekizinci maddede ifade ettiğimiz avans –ki ona aşkın bir pâye demek de
mümkündür– O’nun dünyada buna lâyık bir performans göstermesi gereğini de
hâsıl etmiştir. Elhak dost ve düşmanın şehadetiyle o Nebiler Sultanı, bu
performansı burada tam göstermiştir. Ezcümle, Muhammed (sallallâhu aleyhi
ve sellem) olarak O’nun Kâb-ı Kavseyn’e yükselmesi, vücub ve imkân ortası
bir noktayı tutması, Allah ile irtibat adına beşer idrakini çok çok aşan bir
aşkınlık içinde bulunması, bunun göstergelerinden sadece birkaçıdır. Öyleyse
denilebilir ki, hakikat-i Muhammediye, hakikat-i Ahmediye’nin bir
matiyyesidir. Yalnız bahsini ettiğimiz bu aşkınlığa ya da Allah’a doğru devamlı
yükselen bu yolculuğa dünyanın belli bir noktaya kadar tahammülü ve
müsaadesi vardır. Hâlbuki hakikat-i Muhammediye’nin seyr u sülûkü hiç
bitmez. Seyr ilallah, seyr maallah, seyr billâh ve seyr anillâh.. derken, dünyevî
seyr kemâle erer. Bu ikmal yolculuğunda Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) başkaları için tevil ve tefsire ihtiyaç duyulan hususları apaçık, ayan
beyan görür ve müşâhede eder. Dünya artık O’nun urûcuna müsaade etmediği
bir hâl alınca veya kendi kemalât arşına başı değecek hâle gelince de O, ّلَلا َّمُھٰ

ىٰلْعْـَألا َقِیفَّرلا   “Allahım, yüce dostluğuna.”18 diyerek ruhunun ufkuna
yükselir; yükselir ve urucunu başka bir âlemde devam ettirir. Muhammedîlikten
tekrar Ahmedîliğe intikal eder. Livâü’l-Hamd’e ulaşır ve kendi ummanının
derinliklerinde dalgalanır durur.

Hakikat-i Ahmediye ve hakikat-i Muhammediye kavramları üzerinde
yaptığımız bu sentez mahiyetindeki değerlendirmeler, vicdanında derinleşen
insanların belli ölçüde, belki de bir rüya gibi duyabileceği şeylerdendir. Rüya
teşbihini şunu ifade etmek için bilhassa kullandım: Rüyalar hakikatlere ne
kadar ayna oluyorsa, bunları duyan insanlar da işte o kadar duyabilirler. İşin
gerçek veçhesi ve perde arkasına gelince o, bütün netliği ile öbür âlemde zuhur
edecektir.

Zevk-i Ruhanî
Zevk-i ruhanîye giden yol, imandan, imana bağlı mârifetten, mârifet kaynaklı

muhabbetten ve muhabbetten hâsıl olan aşk u şevkten geçer. Bence zevk-i
ruhanîyi, beden ve cesette duyulan bir zevk şeklinde düşünmek yanlıştır.



Mukayesesi bile doğru değildir. Evet iman, mârifet, muhabbet, mehafet,
meveddet, aşk, şevk karışımı bir halitadan hâsıl olan zevk, bedene has dünyevî
zevklerle nasıl mukayese edilir ki.!

Zevk-i ruhanîyi, bazı kimselerin cezb ve incizap neticesi duydukları şeyler
türünden görmek de doğru değildir. Aslında o, herhangi bir değerlendirmeye
sığmayacak, lafızlarla ifade edilemeyecek kadar ulvî ve ledünnî bir histir ve
bir vicdanî zevktir. Bana göre Nur mesleği, böyle bir zevke her zaman açıktır.
İmam Rabbânî Hazretlerinin “1000 seneden sonra vilâyet –aradaki mesafe
açıklığından dolayı– nübüvvet verâsetine inkılâp edecek.” sözleri ile ifade
buyurduğu hakikati Nurlar’ın temsil ettiğini zannediyorum. Evet, İmam Rabbânî
bu sözleri ile vilâyetin nübüvvet kaynaklı yürütüleceğini belirtiyor. Bu
çerçevede Nur eksenli yapılan İslâmî hizmetlerde –yine onun verdiği ölçüler
içinde– tam ihlâs çizgisi korunabilirse, zılliyet plânında hakikat-i
Muhammediye’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) temsil edilmiş olduğu
söylenebilir.

Esas olan, bu mesleğin yaşanmasıdır. Zevk-i ruhanî ve diğer mevhibeler
talepsiz geldikleri sürece mahzursuz olabilirler. Maksut olan Allah (celle
celâluhu), matlup olan da O’nun rızasıdır.

Hırsa Dair
Hırs, tamahkârlık, doyma bilmeyen bir arzu ile bazı şeyleri istemek, şiddetli

talep ve arzu mânâlarına gelir. Bu mezmum sıfat, mü’minlerde sebeb-i
hasarettir. Yani, mutlak mânâda hırslı olan bir insan, maddî-mânevî kaybetmeye
aday demektir. Dolayısıyla başarılı olmak ve hüsrana uğramamak için hırsı terk
etmek veya onu hayra/iyiye kanalize etmek gerekmektedir; gerekmektedir zira
insan birçok konuda hırstan kendini kurtaramaz. Bu da gayet normaldir. Zira
hırs insanın tabiatında vardır. Öyleyse herkese düşen vazife, bu hissin yüzünü
hayra çevirmek olmalıdır.

Bazen insan öyle şeylere karşı hırs gösterir ki haddizatında bunun, onun
mânevî hayatında bir arpa kadar dahi değeri yoktur. Meselâ bir insanın
dünyevî-uhrevî hiçbir kaygı gözetmeksizin “Sosyal hayatta kademem şöyle
olsun.. hayatı şöyle yaşayayım.. çok kazanayım, her imkâna kavuşayım..” gibi
temennileri, ona kaybettiren zararlı birer hırs ifadesidir. İşte bu mânâdaki hırs,



haybet ve hüsrana sebebiyet verir ve insana bir kazandırsa da çok alanda
kaybettirir. Öte yandan, takdirle karşılanan bir kısım hırslar da vardır ki, insan
bunlarla Allah Resûlü’nün mübarek bir vasfını ihraz etmiş olur. Evet! Cenâb-ı
Hak (celle celâluhu), Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) için ٌصيِرَح

ْمُكَْیلَع  “Size karşı çok hırslı...”19 buyurmaktadır ki, Nebiler Serveri
(sallallâhu aleyhi ve sellem), insanların iman etmesine, âlemin O’nun nuruyla
nurlanmasına, herkesin sırat-ı müstakîme ulaşmasına, hiç kimsenin gözünün
kapalı kalmamasına, inananların zikzaklar çizmemesine, herkesin gözünü açıp
Allah’ı görmesine ve doğru yolu bulup Allah’a ulaşmasına karşı çok hırslıydı.
İşte hırsın böyle mukaddes olanı da vardır ve herkes tabiatındaki bu duyguyu
böyle ulvî bir gayeye yönlendirmelidir.

Evet, hırs yapılacaksa, Allah’ın rızasını elde etme ile Allah ve Resûlü’ne
ulaşma mevzuunda yapılmalıdır. Aslında hırs olmadan dünyayı imar etmek
imkânsızdır. Fakat bu uğurda hırsa takılıp arzu ve isteklerinin zebunu olarak
yolda kalmak tehlikesi de söz konusudur. İşte yolların ayrım noktası: Bizim için
bu dünyada, başarılı olmuş bir matador gibi “Allahım!” diyerek şehadet
parmağını kaldırıp başarıyı ilan etmek de söz konusu; o kötü duyguya yenik
düşüp mahcup ve mahzun iki büklüm, sürüm sürüm sürünmek de... Bu açıdan
denebilir ki, insan bir taraftan kazanma, bir taraftan da kaybetme kuşağında
bulunmaktadır. Hırs öyle bir haslettir ki, onunla dünyalar kazanılabildiği gibi, –
hafizanallah– dünya ve ahiret kayıp da edilebilir...

Hâsılı, herkeste hırs hissi vardır. Ne var ki, hırsın babayiğitleri her zaman
terslik gibi görünen bu handikapları aşıp olumsuz gibi görünen şeyleri olumlu
hâle getirerek, hiç olmayacak şeylerden bereket elde edebilirler.

Allah’ın Rıza ve Hoşnutluğu
Soru: Allah’ın rıza ve hoşnutluğu kalb ve ruhta hissedilebilir mi?

Hissedilebilirse bunun emareleri nelerdir?
Allah’ın rıza ve hoşnutluğunu kazanmak, bir mü’min için çok önemlidir ve

onun hayatının temel yörüngesidir. Cenâb-ı Hakk’ın hoşnutluğunu kalb ve ruh
dünyasında hissetmek ise bu büyük ideale göre ikinci-üçüncü derecede bir
meseledir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu mevzuda temel ölçü



kabul edilebilecek bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar: “Allah nezdindeki
değerinizin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız Allah’ın sizin nezdinizdeki

yerinin ne olduğuna bakın!”20

Bu peygamberâne ölçüye göre, hayatını Rabb’inin istediği şekilde yaşamaya
çalışan, O’nun her hüküm ve icraatına rıza gösteren, gösterip bir mahbub u
matlub gibi O’na tutkun bulunan, her lahza O’nu düşünüp O’na kavuşacağı ânın
özlemiyle yaşayan kimse, Allah’ın hoşnutluğuna ermiş ve O’nu –keyfiyetler
üstü bir sevgiyle– seviyor demektir.

Allah’tan razı ve hoşnut olduğunu söylemesinin yanında, başına gelen kaza
ve belâlara, ibadet ü taatin ağırlığına, her türlü musibetlere, O’nun yolunda
hizmette tahammülfersâ hâdiselere ve zamanın çıldırtıcılığına karşı her şeyi
gönül hoşnutluğu ile karşılayan yani Allah’a karşı tavrı hep rıza televvünlü olan
birinin, Allah nezdinde karşılaşacağı muamele de rıza televvünlü olacaktır.
Allah’ın bir kulundan hoşnut olmasının en büyük emaresi, o kulun, her lahza
Allah’tan hoşnut olduğunu soluklamasıdır. Her şeyiyle Allah’a teslim olmuş ve
“mertebe-i kusvâ”da rızayı temsil eden kimse, o ölçüde Allah tarafından da
seviliyor demektir. İşte bu da, “Allah onlardan, onlar da Allah’tan razı

olmuşlardır.”21 sırrına mazhariyetin ifadesidir. Bundan daha önemli bir emare
de yoktur. Bundan öte söylenilecek bütün hususlar teferruata aittir.

Meselâ, böyle bir ufka ulaşan kişi, içine hiç sıkıntı gelmeden namaz kılabilir,
en yorgun en sıkıntılı olduğu anlarında bile namaz kılmak onun için bir inşirah
vesilesi sayılır. O, orucunu aynı ruh hâleti içinde tutar.. Allah yolunda hizmet
ederken, sahip olduğu şeylerden infakta bulunurken hep gönül rahatlığı içinde
ve Hz. Rahmân’ın teveccühleriyle yüz yüzedir.

Hâsılı, kulluğa ait her şeyi gönül rızası ile yapan ve yaptıklarında da ihlâslı
olan bir kimsenin “Rabbim benden hoşnuttur.” diye düşünmesinde herhangi bir
sakınca yoktur.

İnsandaki Boşlukların Müspet Tesiri
İnsandaki boşluklar, umumiyet itibarıyla kişinin kendi iradesini suistimalle

meydana gelirler. Bu açıdan onların birer tezkâr, yani bir günahı ya da bir
gafleti hatırlatması ve insanın da onlardan teberri etmesi açısından insan



üzerinde müspet tesiri vardır denilebilir.
Bunu biraz daha açmak gerekirse; insanın, –büyük günahların dışında ve

kasıtsız olduğu sürece– Kur’ân’ın ifadesiyle 22 ُمَمَّلَلا  denen şeyleri işlemesi ve
o bataklığa az girip çıkması, eğer onda olduğundan fazla bir heyecan, bir
rahatsızlık meydana getiriyorsa, Allah (celle celâluhu) onu affeder. Sadece
affetmek mi? Aynı zamanda o kimseyi müttakînden kılar. Çünkü o, işlemiş
olduğu en küçük bir günahtan bile rahatsızlık duymaktadır ki bu durum, onun bu
hususta duyarlılığını ortaya koyması bakımından fevkalâde önemlidir.

Yine bu boşluklar, kulun tabiatının sadece fenalıklar tarafından çekilmesi
ânında değil de, olduğu gibi bırakılması hâlinde bile kendi aleyhine işlediğini,
bu yüzden onu sürekli mârifetle yenilemesi, ihtimamla ele alması gerektiğini
hatırlatması açısından da ayrı bir ehemmiyet arz eder. Buna karşı kul, Yunus
Emre düşüncesiyle, “Allahım, ben Seni istiyorum, benim tabiatım Senin elinde,
elimden tut ki, hayatımda hiç kopukluk olmasın, sürekli duyayım, doyayım ve
hep bir itminan insanı olarak yaşayayım; yaşayayım da ağyâra ait bir damla bile
bende yer bulamasın.” demek suretiyle o boşlukları kapatabilir.
1Ebû Ya’lâ, el-Müsned 8/64; et-Tahâvî, Şerhu Müşkili’l-âsâr 1/92.
2Bediüzzaman, Mektubat s.70 (On Altıncı Mektup, Dördüncü Nokta, Birincisi); Tarihçe-i Hayat s.261
(Eskişehir Hayatı).
3Nesâî, işretü’n-nisâ 1; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/128, 199, 285.
4Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/3; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 3/220.
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6Tirmizî, daavât 84.
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Tecdid-i İman
Soru: Niçin tecdid-i iman yapıyoruz?

Aslında bu soru “Niçin tecdid-i iman yapmıyoruz?” şeklinde de
sorulabilirdi. Allah’a inanıyor ve bu inancımızı ُلوُسَر ٌدَّمَحُم  ّللا  ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  َال 

ّللا ِهٰ  kudsî cümlesiyle ilan ediyoruz. Biz bu sözü söylerken, aynı zamanda
kalbdeki tasdik ve iz’ana dilimizi de tercüman kılıyoruz ki, ahkâm-ı ilâhiyenin
üzerimizde tatbik edilmesi konusunda bu bir esastır.

Sâniyen, kelimeyi söylemekle, şahsî hayatımızı aydınlatmış, nuranîleştirmiş
oluyoruz ki, bu bizim için mutlak bir ihtiyaç. Her şeyden evvel bizler,
mütemadiyen tahavvül edip değişen varlıklarız: Ben, dünkü ben değilim, tabiî
evvelki günkü ben de değilim. Hele geçen seneki ben, hiç mi hiç değilim.
Geçen seneki ben ile şu andaki ben arasında upuzun bir mesafe vardır. Öyle ise
geçen sene ben ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  deyip tecdid-i iman yaptıysam, değişen şimdiki َال 
ben yeniden tecdid-i iman yapmak suretiyle ruh, his ve kalb dünyamı tenvir
etme mecburiyetindeyim.

Sâlisen, üzerinde yaşadığımız dünya da bizim gibi değişiyor: Küre-i arz
durmadan dönüyor; Güneş devamlı hareket ediyor. Değişen dünyaları da ayrıca
tenvir etmek ve içinde bulunduğumuz yurdumuzu, yuvamızı, otağımızı
aydınlatmak için yine ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  kudsî cümlesiyle hayatımızı aydınlatmak َـال 
mecburiyetindeyiz.

Râbian, insan farkına vararak veya varmayarak pek çok defa, kendisini küfre
sokacak davranış, iş ve sözlerde bulunabilmektedir. Bu türlü davranış, iş ve
sözler onun mânevî hayatını karartır, zulümatlı hâle getirir ve kapkaranlık
yapabilir. İşte eğer insanın, küfre götüren ve dalâlete iten bu türlü sözlerle iç
dünyası kararmışsa böyle birinin ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  ile hayatını yeniden tenvir edip َال 
tecdid-i iman yapması onun için elzem ve zarurîdir.

Hâmisen, uhrevî âlemimiz itibarıyla ne zaman vefat edersek, dilimiz kelime-i
tevhid ile ıslanmış olarak Allah’ın huzuruna gitmemiz bizim için hayatî bir
mevzudur. Onu söylemiş ve o ahd ü peymâna sadakat içinde Allah’ın huzuruna
gitmiş olmak, bizim için önemi çok büyük, kazandıran hususlardandır. Evet, bir
hadis-i şerifte: “İnsan vefat ederken, kelime-i tevhidle dili ıslak olarak Allah’ın
huzuruna giderse, Cenâb-ı Hak onu mağfiret buyurur.” şeklinde ifade



edilmektedir.
İmamların camilerde yaptırdıkları tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh meselesine

gelince; bu mânâ günümüzde bir âdet olarak icra edilmektedir. Resûl-i Ekrem
devrinde böyle bir tecdid-i iman yapma meselesi bahis mevzuu değildi. İnsanın
günün her dakikası ve her saatinde günahlara ve küfre karşı içinde bir burkuntu
ve tiksinti duyup da gönlünden gele gele ّللا ِهٰ ُلوُـسَر  ٌدَّمَحُم  ّللا  ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  َـال 
demesi, bir tecdid-i iman cehdidir ve mümkünse bu her zaman yapılmalıdır.

Cenâb-ı Hak, yolunda ve yönteminde bu işleri edaya bizleri muvaffak kılsın.

İmanı Yenileme
İman; Eş’arîce bir üslûpla, insanın diliyle ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  Allah’tan başka“ َال 

ilâh yoktur.” demesi, kalbiyle onu tasdik etmesi, mantığıyla ona düğümlenmesi
ve bütün hisleriyle de ona sahip çıkması demektir. Şüphesiz bütün bunların
olması için sağlam bir fikir ameliyesine ihtiyaç vardır.

Allah Resûlü bir hadislerinde bu yenilenmeye şöyle işaret ederler: اوُّدِد جَ
ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰـلإ  ِبَـال  ْمَُكناَمِيإ   “İmanınızı ‘Lâ ilâhe illallah’ demek suretiyle

yenileyin.”1 Bence bu hadis, sadece dil ile kelime-i tevhidi söylemeye
hamledilmemelidir. Ehl-i hakikate göre bu mübarek kelimeler dille telaffuz
edilirken, vicdanlarda duyulmuyorsa bir mânâda yalan söyleniyor demektir.
Yani, “ ّللا ُهٰ َِّالإ  َهـِٰـلإ  ـَـال   deyiniz” demek, “Bu kelimeleri vicdanlarınızda
hissediniz, her gün din ve iman adına bir yenilik peşinde olunuz, devamlı
kendinizi yenileyiniz, yaratılış gayesine ulaşma uğrunda sürekli yollarda
olunuz” demektir. Malum olduğu üzere her lahza zaman ve mekân
değişmektedir; bu itibarla insan da, bu değişmeler içinde her an kendini
aydınlatmalı, yenilemeli ve ruhta yeni bir dirilişe geçmelidir ki, hayatını teşkil
eden karelerden hiçbiri karanlık kalmasın.

İmanı yenileme meselesi devamlılık isteyen bir husustur. Mü’mindeki bu
yenilenmenin onun tabiatının bir yanı, fıtratının bir parçası hâline gelmesi için
devamlı surette imanını derinleştirmesi ve onu hayatına aksettirici temrinatla
bezemesi gerekmektedir. İnsanda ruhen böyle bir yenilenme isteği, kavlî olarak

ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰـلإ  demekle başlayıp, onun mahz-ı mârifet hâline getirilmesiyle َـال 



devam ederek mârifeti muhabbete, muhabbeti aşk u şevke, aşk u şevki de cezb
hâline getirmekle en ileri seviyeye ulaşabilir...

Çağlara Göre Kitap ve Sünnet’e 
Yeni Yorumlar Getirme

Zamanın değişmesiyle Kitap ve Sünnet’in aslını bozmadan değişik çağlara
göre, bugüne kadar henüz tam açılmamış kapalı yanlarını açma mânâsına ona
yeni yorumlar getirmek, bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerdendir. İslâm’a
ait meseleleri anlatmada terennüm, üslûp ve anlatma tarzı değişebilir. Zaten
netice itibarıyla Kur’ân kudsî bir malzemedir. Ve bu malzeme değişik
şekillerde kullanılabilir. Önemli olan, bu malzemeyi alıp evirip-çevirme,
değişimi gözeterek çağlara ve devirlere göre onun değişik cevherlerini ortaya
koymaktır. Tarih boyunca bu semavî beyan hep yeni yorumlar ile
renklendirilegelmiştir. Meselâ, Ömer b. Abdülaziz, İmam Gazzâlî, Fahreddin
Râzî, İmam Rabbânî ve Bediüzzaman onu öncekilere nispetle daha farklı
okumuşlardır. Bu, hem bir ihtiyaç hem onun muhteva zenginliğinin ortaya
konması hem de ٌذيَِذل ٍديِدَج  ُّلُك   “Her yeni şey tatlıdır.” fehvâsınca, herkese
yenilikteki lezzeti duyurmaktır.

Aslında Kur’ân’ın hâdiseleri yorumlamadaki böyle bir değişikliği olmazsa
hem şu an hem de gelecekte çok problemlerle karşılaşılır. Zira, asla ve temele
sadakatin yanında yaşanılan çağın kavranması da çok önemlidir. Bence tecdidin
mânâsı da işte budur. Bundan başka, günümüzde anlatılacak hususları sunma
tekniği, ifade tarzı ve yaklaşım farklılığı da çok önem arz etmektedir. Hatta
şimdilerde öyle olmasında zaruret vardır. Değişik ilimler, bizim anlatmak
istediğimiz yüce hakikatler için sürekli ifade malzemesi ve beyan şekli
olmalıdır. Bu arada zamanın değişmesiyle bakışlarımız da yer yer değişebilir.
Meselâ, dün eşya ve hâdiselere bakan insanlar onları değişik anlıyorlardı.
Dolayısıyla yorumları da farklı oluyordu. Bugün ise olay ve hâdiseler daha
farklı anlaşılabilmektedir. Dahası günümüz itibarıyla eşyanın perde arkasına
daha fazla muttali olma söz konusudur. Bütün bunlar günümüz insanının
meselelerini daha iyi ifade etme mecburiyetinde olduğunu göstermektedir.
Yoksa bugüne ait şeyler yerine, müzelik şeyler söylenmiş olur ki, bu da ifade
edilen hakikatlerin değerinin düşmesi demektir.



Şuurlu Okumak
Şuursuzca okunan Kur’ân-ı Kerim ve zikr-i ilâhî her ne kadar matlup değilse

de, yine de insan, bunlardan mutlaka istifade eder. Ümit edilir ki, bu şekildeki
okumalar dahi tıpkı yağmur taneleri gibi, toprağın bağrındaki tohumların
uyarılmasına vesile olurlar. Ne var ki, bize düşen vazife, bunlardan daha
derince istifade edebilmektir. Daha derin mülâhazalara açılabilmek için ise
insanın kendini biraz zorlaması lâzımdır. Her kelime ve ifadeyi, bir idrak ve
şuur içinde, kalbin ta derinliklerine kadar indirmek gerekir. Böyle şuurluca bir
kıraat ve zikir biri bin yapar.

Nuranî Heyet
Nurlar, imanî mevzularda yapmış oldukları tavzihlerin yanında icmâlî olarak

İslâm’ın diğer meselelerine de temas etmişlerdir. Bediüzzaman, kendi yaşadığı
dönemde icmâlî olarak ortaya koyduğu bu meseleleri, gelecekteki bir kısım
nuranî zatlara ve heyetlere havale ederek tafsilini onlara bırakmıştır.

Evet, onun ifade ettiği icmalî meseleleri fert değil, heyetler açacaklardır. Bu
heyet içindeki fertler, tıpkı bir bayram sofrasında olduğu gibi Nur mutfağının o
zengin menüsünü, birer birer o sofraya taşıyacaklar ve bir sofra düzeni içinde
fertler, önce ekmekten başlayarak sonunda baklavaya varıncaya kadar ne ortaya
konması gerekiyorsa heyet hâlinde onu yerine getireceklerdir. Tabiî bu
meselenin birden olmasını düşünmek yanlış olur. Bunlar, bir sünuhat
kabîlinden, ihtiyaca binaen, zaman içinde hiç farkında olmadan akıp akıp
gelecek ve ortaya çıkıverecektir. Bu faaliyetin içinde bencillik ve sun’îlik
olmamalıdır; zira sun’îlik, riyakârlıktır. Şimdi bu mânâda bir kişi kalkıp
Rahmân sûresini tefsir etmeye teşebbüs etse uygunsuz bir iş yapmış olur. Çünkü
yapılacak şeylerde ittifâkîlik esas, şahs-ı mâneviye ait olması da olmazsa
olmaz biricik yoldur.

Allah, Azametine Yakışır Şekilde Anlatılmalı
Ormanlık bir alanda bir ağaca dayanmış, yanımda bulunan arkadaşlara

Cenâb-ı Hakk’ın azametini, tabiattaki harikulâde icraatını –dilimin döndüğü
nispette– anlatmaya çalışıyordum. Allah’ın azametini misallendirmek için bir
böceğin ıtrahatındaki harikulâdeliği ifade ederken nereden geldiğini



bilemediğim bir danaburnu önce başımda bir daire çizdi; sonra da pençeleriyle
dudaklarıma yapışarak ağzımı kapattı. Can havliyle danaburnunu elimle tutup
attım ve sözüme kaldığı yerden o böcek misaliyle devam ettim. Ancak,
danaburnu az sonra tekrar geldi ve pençeleriyle ağzıma bir defa daha kilit
vurdu. Neden sonra vicdanımda Allah’a karşı bir saygısızlık mı yaptım diye
ciddî bir endişe hâsıl oldu. O anda ürperdim ve nerede hata yaptığımın farkına
vardım.

Evet, Allah’ın azameti ifade edilirken verilen misaller de O’nun azametine
yakışır olmalıydı. Bundan dolayı o hayvancık vazifeli kılınarak, Cenâb-ı
Hakk’ın azametini dillendiren misalimden dolayı gelip benim ağzımı
kapatmıştı. Bu hâdise, yanımdaki insanların dahi anlayıp ürperti duyacakları
şekilde açık cereyan etmişti...

Mü’minin Derdi
Mü’minin derdi, insanların kalblerine Allah’ı yerleştirme olmalıdır. Ancak

bunun gerçekleştirilmesi, mü’minin üzerine vazife değildir. Cenâb-ı Hak (celle
celâluhu) dilediği insanın kalbine imanı koyar, dilemediğine de koymaz.
Mü’mine düşen asıl vazife, insanlarla Allah arasındaki engelleri kaldırıp
kalbleri imana hazırlamaktır. Her mü’min, insanların üzerindeki küfür baskısını
bertaraf etmeye çalışmalı; bakış zaviyesi bulanmış olanların bu hâlini
düzeltmek için çaba sarfetmeli; onların imana girmelerine engel teşkil
edebilecek gurur, kibir ve zulüm gibi mâniaları bertaraf etmeye çalışmalıdır ki,
Kur’ân’ın âyetleriyle desteklenen konular da bunlardır. Nitekim, Efendimiz
başta olmak üzere enbiyâ-i izâmın vazifelerinin sadece “tebliğ” olduğu
hakikati, Kur’ân’ın on iki değişik yerinde anlatılmaktadır. Meselâ, “Resûle

düşen şey sadece tebliğdir.”2 âyeti buna misal teşkil eden âyetlerden sadece
biridir ve bu mesajın nebilerin şahsında mü’minleri de içine aldığı izahtan
vârestedir.

Nur’un Meseleleri İzah Tarzı
Nurlar, İslâmî pek çok temel meseleyi halletmenin yanında, onlara bir bütün

hâlinde bakıldığında, satır aralarına sıkıştırılmış pek çok yol gösterici mesajlar



ve küllî kaideler türünden disiplinler ve fikir yumakları bulmak da mümkündür.
Meselâ onlardan biri: “Bir insanı alıp, kemalâtın mertebelerinde dolaştırarak
onu kurmay yapmaktansa beş on insanı nefer yapmak ve onları dalâletten

kurtarmak daha iyidir.”3 Zira, çağ ve dönem itibarıyla insanları kurtarmak;
onları ayakları yere basan birer nefer seviyesinde ele alma, onları yetiştirme,
koruma ve kollamayla olacağından neferlerin anlayışı ve muhatap alınmaları ön
plâna çıkar.

Risalelerde satır aralarında ifade edilen hususlardan bir diğeri de
meselelerin “tedellî” (Tümdengelim = İstidlâl) metodu ile anlatılmasıdır. Yani
müessirden esere giderek, eserin o çerçevede değerlendirilmesidir. Böylece
eser, hem o “Müessir-i A’zam”ın büyüklüğü hem de o eserin ifade ettiği
mânânın derinliği açısından daha bir açılır ve inkişaf eder. Böyle bir yol, eseri
anlama açısından daha önemlidir. Çünkü bunun tersi bir yaklaşım tarzı ki, –
eserden müessire doğru gitme yöntemidir– çok defa beklenen sonuca
ulaştırmaz. Her ne kadar o eseri oluşturan parçalar ciddî bir tenasüp içinde de
olsa ve o eserin değişik yanları tam bir nizam, mükemmel bir âhenk ve şiiriyet
de ifade etse, eldeki neticenin yine kendi kıymetince olması bakımından Zât-ı
İlâhî hakkında yeterince fikir vermeyebilir.

Ama meseleye, öncelikle göklerin ve yerlerin zimamını elinde tutan Zât-ı
Ecell-i A’lâ nazara alınarak tedellî yolu ile bakılınca, eseri meydana getiren
fırçanın eser üzerinde çok önemli ve derin çizgiler bıraktığı hemen
anlaşılacaktır. Hatta eserde münasebetsiz gibi görünen bazı çıkıntıların bile
değişik bir mânâ, farklı bir maslahat veya ince bir hikmet için olduğu hemen
fark edilecektir ki, işte böyle bir eser, insanı bir hamlede, bir nefhada tecridin
götürdüğü derinliklere çekip götürecektir. Böylece, her eserde bir derinleşme
olduğu görülecek ve bu eserlerin her biri Zât-ı Ulûhiyet mülâhazasını
ruhlarımıza çok farklı olarak fısıldayabilecektir. İşte Risalelerin satır
aralarında verilen noktalardan bir diğeri de budur.

Ayrıca, küllî bir bakış açısıyla baktığımızda; Risalelerin, ibtidâ ile intihânın
birleştiği noktaların izahı olduğu da söylenebilir. Dolayısıyla, hemen herkes bu
eserlerden seviyesine göre mutlaka bir şeyler anlar. Bazıları düz satırlardan bir
şeyler anlarken, diğer bazıları da satırlarla beraber satır aralarını, hatta satır



aralarının gölgelerine göre satırları dahi farklı anlayabilir.

Peygamberlik Müessesesine Saygı
İlk peygamberin tebliğ ettiği din ile daha sonra gelen peygamberlerin tebliğ

ettiği din, temel nitelikleri itibarıyla aynıdır. Ancak peygamberler arasında
şöyle bir farkın bulunduğunu söylemek de yerinde olur zannediyorum: Eşya,
varlık, Hz. Âdem’den (aleyhisselâm) Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) kadar uzanan çizgide kendi ruh, mânâ, idrak edilme ve yorumlanma
açısından değişim geçirmiştir. Değişen bu şartlar, topluma/toplumlara da
aksetmiştir. Bu durum, farklı zamanlarda gelen peygamberlerin farklı
hususiyetlerle gelmesini gerektirmiştir. Bu itibarla meselâ, şayet Hz. Nuh, Hz.
Mesih döneminde gelseydi onun misyonuyla gelirdi; o da Hz. Nuh kavmine
gönderilseydi, öyle bir sorumlulukla gönderilirdi. Zira Hz. Nuh döneminde o
dönem insanına hitap edebilecek idrak ve şuurda bir peygamber gönderilmesi
gerekirdi ve öyle bir peygamber ba’s olunmuştu. Öte yandan, günümüze doğru
gelirken süratle küreselleşmeye doğru giden dünyada, bütün insanlığı
kucaklayacak ve getirdiği düsturlarla kıyamete kadar beşerin ferdî, ailevî,
içtimaî, idarî ve siyasî her türlü problemini çözebilecek âlemşümûl hüviyette
bir peygambere ihtiyaç vardı.. ve Allah (celle celâluhu) böyle bir dönemde de
o seviyede bir peygamberi, yani Hz. Muhammed’i (aleyhisselâm) göndermişti...

Efendimiz’in (aleyhi ekmelüttehâyâ) çok önemli derinlikleri vardır;
bunlardan biri de O’nun nübüvvet müessesesine saygısıdır. Evet O’na dikkatle
bakan herkes O’nun peygamberlik mefhumuna çok saygılı olduğunu ve
peygamberler hakkında hiçbir çarpık anlayışa müsaade etmediğini görür.
Meselâ O (sallallâhu aleyhi ve sellem), Hz. Musa’yı kendisine tafdil edene

karşı, “Beni, Musa’ya tafdil etmeyin.”4 demiştir. Yine “Balığın yoldaşı olan

zât (Hz. Yunus) gibi olma!”5 âyeti nazil olduğunda, ihtimal bazı sahabilerin
aklından, “Acaba Hz. Yunus ne kusur yaptı?” şeklinde bir düşünce geçer
mülâhazasıyla O hemen şöyle buyurur: “Beni, Yunus b. Metta’ya tercih

etmeyin...”6 Evet O (sallallâhu aleyhi ve sellem) işte bu ölçüde peygamberlik
mefhumuna saygılı bir kadirşinastı.

O, neşrettiği nurla herkesin önüne geçmiş, bihakkın hâtem-i divan-ı



nübüvvet, ferid-i kevn ü zaman (aleyhi ekmelüttehâyâ) olmuş yüceler yücesi bir
kametti. Böyle bir ufku tutmasına rağmen O’na şayet “Sen, İsa İbn Meryem’den
daha üstünsün.” denseydi, şüphesiz O tevazu âbidesi, “Estağfirullah” diyecekti.
Nitekim kendisine “Seyyidimiz, Efendimiz’sin.” diyenlere karşı O, hep

reaksiyon göstermiş ve “Hayır, efendimiz Allah’tır.”7 demişti.
Evet, işte bütün peygamberlere gösterilen bu saygı ve hürmet yörüngeli

Muhammedî ruh ve mânâ kavranmalı ve mutlaka yeni nesillere aktarılmalıdır.

Peygamberlerin Anne Şefkati Altında Yetişmeleri
Peygamberlerin hayatlarına bakıldığında onların pek çoğunun babalarının,

annelerinden önce öldükleri, bu sebeple annelerinin himayesinde büyüdükleri
görülür: Meselâ, Hz. Musa’nın babası, annesinden önce vefat etmiştir.. ve O,
annesinin himayesinde büyümüş bir yetimdir. Hz. Mesih’in babası zaten hiç
yoktur. Çünkü o, bir mucize olarak babasız dünyaya gelmiştir. O yüce annesi
ona hem annelik hem de babalık yapmıştır. Efendimiz’in de (sallallâhu aleyhi
ve sellem) daha dünyaya teşrif etmeden babası vefat etmiş ve O’nu yetim
bırakmıştır.

Burada, bu ulü’l-azm peygamberlerin hemen hepsinin anne himayesi, anne
idaresi, anne terbiyesi ve anne gözetimi altında büyümelerinin önemi ortaya
çıkmaktadır ki, böyle bir konunun üzerinde durulması gerekir diye
düşünüyorum.

Her şeyden önce anne, bir şefkat kahramanıdır. Vazifesi şefkate dayalı bir
nebinin, bir şefkat kahramanına emanet edilmesi şuuraltı müktesebatı açısından
çok önemlidir. Evet, anne, babadan daha şefkatlidir. Baba iradesiyle şefkatini
baskı altına alır ve çoğu zaman onu hissettirmez. Çünkü babanın iradesi anneye
nazaran daha güçlüdür. Annenin, şefkat adına iradesini, baba kadar zapturapt
altına almaması çocuğun yetişmesi bakımından fevkalâde ehemmiyetlidir ve
onun böyle görünmesi, çocuk için bir güven kaynağıdır. Ayrıca baba maîşet
yükünü çektiği için hep dışarıdadır. Anne ise çoğunlukla evdedir. Şayet baba,
çocuğa anneden daha yakın görünürse çocuk kendisine uzak birinin vesâyetinde
büyüyor gibi olur. Aksine günün büyük bir bölümünde annenin sinesinde onun
şefkat dolu soluklarını hissederek büyüyen yavru şefkat görür, şefkat duyar ve



şefkate açık gelişir. Diğer yandan baba, anneden önce ölünce anne, aynı
zamanda babanın yokluğundan hâsıl olan boşluğu da kapamaya çalışır. Böylece
annenin çocuğuna yudumlattığı şefkati ikiye katlanır.

Şefkat, peygamberlik mesajında çok önemli bir meseledir. Çocuğun şuur altı
beslenme dönemi, 1-5, 1-7 veya 1-10 yaşları arası kabul edilecek olursa o
yaşlarda, daha sonra ümmetine rehberlik yapacak bir nebinin sadece anne
şefkati altında babasız büyümesinin ne kadar önemli olduğu kendi kendine
ortaya çıkar.

Ayrıca baba güçlüdür. Hayatın her türlü zorluğunu göğüsleyebilecek,
icabında ailesi adına kavga verip onları savunabilecek kapasitededir ve
savunur. Kendilerini bu ölçüde himaye edecek birini başlarında bulamayan bu
mübarek yetimler onun boşluğunu Allah’ın himayesiyle doldurmaya çalışırlar.
Bu açıdan da sanki Allah, onların maddeten kuvvet kaynağı olarak güvenip
dayanacakları insanları ellerinden çekip almak suretiyle, cebr-i lütfî onların
tamamen Kendisine teveccüh etmelerini sağlamaktadır.

Tabiî buradan “Çocukların şefkatli olmaları ve ileride belli noktalara
gelebilmeleri için erken yaşlarda babalarının ölmesi ve annelerinin himayesi
altında büyümeleri gerekir.” gibi bir sonuç da çıkarılmamalıdır. Bu, bazı
peygamberlere has olan bir durumdur. Böyle olmadan da Allah birisini re’fetli
ve şefkatli kılabilir. Nitekim babası sağ olarak dünyaya gelen peygamberler de
vardır.

Evet, peygamberlerin hayatlarına dikkatlice im’ân-ı nazar edilse onların o
sırlı dünyalarında kim bilir daha ne büyüler, ne esrarlı hakikatler görülür.

Nafile İbadetlerde Denge
İnsan, Allah’a (celle celâluhu) kullukta derinleşme yolunda, farzların dışında

ifa etmek istediği nafileleri gücünün nispetine göre uhdesine almalıdır.
Altından kalkamayacağı ve gücü yetmediğinden ötürü devam ettiremeyeceği
nafile ibadetlere talip olmamalıdır. Zira böyle ibadetlerin nefse ağır
gelmesinden dolayı bütün bütün terk edilmeleri de söz konusudur. Mü’min
nafilede gücü yettiğince, farz ibadetlerde de temkin, teyakkuz ve hudûunda
derinleşerek tam hulûs ve huşû ile onları eda etmelidir ki, kurbet yolunun temel
esası da işte budur.



Evet Allah, farz amelin dışında yapılacak olan ibadetlerin miktarını kulun
takdir ve tayinine bırakmıştır. Bu miktar, şahıstan şahsa değişebilir. Bununla
birlikte bir mü’min, yapamayacağı ve üstesinden gelemeyeceği yükün altına
girmemelidir. Aksi takdirde bu yükün altında kalıp ezilebilir ve yüklendiği
sorumluluğu ifa edemediğinden dolayı da sıkıntıya düşebilir. Allah, insanı onun
takatini aşan sorumluluklarla mükellef tutmamıştır.

İbadetlerin Meşakkat Yönü
Hayatta her şeyde bir meşakkat vardır; hatta su içmenin ve yemek yemenin

bile birer meşakkati vardır. İbadetlerde de zâhirî bir meşakkat söz konusudur.
Ancak bunlar, Allah’ın doğrudan bir emri ve teklifi olduğundan ve herkes
tarafından yapılabilir ölçüde bulunduğundan onları meşakkat olarak görmek
yanlıştır. Nasıl ki, yeme, içme, yatma… gibi lezzet aldığımız pek çok nimet
içinde dahi o kadar bir meşakkat vardır. Bence, farz olan ibadetlerdeki
meşakkatlere de bu nazarla bakılmalıdır.

Cenâb-ı Hak, istediğini istediği gibi teklif edebilme kudretine sahiptir.. ve
buna kimsenin bir şey demeye de hakkı yoktur. Allah, kuluna “Günde beş vakit
değil, elli vakit namaz kılacaksın.” bile diyebilir. Kula düşen, meşakkat
demeden onun emirlerine kayıtsız şartsız teslim olmaktır.

Ciddiyet
Hakikî mü’min, söz ve davranışlarında tam bir ciddiyet insanıdır.

Ciddiyetsizlik ve lâubalilik, insanın günlük yaşamında olduğu gibi mânevî
hayatı üzerinde de olumsuz tesirler icra eder. Mü’min, Allah (celle celâluhu)
ile alâkalı meselelerde daha bir ciddîdir ve ciddî olmalıdır. Bir zaman
okuduğum bir kitapta “Allah özenerek yaratmış.” ifadesine rastlamıştım. Öyle
zannediyorum ki bu, üzerinde düşünülmeden söylenmiş bir sözdü. Zira özenme,
zaaftan kaynaklanan bir gayreti ifade eder. Allah’ın kudreti nâmütenâhîdir ve
O’nun için özenme asla söz konusu değildir. O dilediğini en mükemmel şekilde
ve hemen yaratma gücüne sahiptir. Kur’ân’da Kendisini bize yüzlerce ismiyle
anlatan Allah (celle celâluhu) hakkında, dîk-i elfâzdan (ifade yetersizliği) da
olsa bu tür tabirleri kullanmak kat’iyen doğru değildir.

İnsan, en ciddî konumda, en ciddî bir mesele için dünyaya gönderilmiş ve en



ciddî şeyleri kazanmakla mükellef tutulmuştur. Her şeyden önce, Allah rızasını
kazanma ve O’na hakkıyla kul olma, genel mânâda ciddiyeti gerektirmektedir.
O, Allah tarafından kendine bir defaya mahsus olmak üzere verilmiş olan bu
kulluk şansını çok iyi değerlendirmeli ve böyle bir ciddiyeti hayatının her
karesine dağıtmalıdır. Zaten doğrudan doğruya eşyanın hakikatine müteveccih
yaratılmış bulunan insanın durumunu lehviyatla (faydasız işler) telif etmek de
mümkün değildir.

Konuyla doğrudan alâkalı olmasa da, burada akla gelebilecek bir soruyu
hatırlatmakta yarar var: Âyette; “Onlar ki Allah’ı gâh ayakta divan durarak,
gâh oturarak, gâh yanları üzere yatarak zikrederler ve göklerin, yerin

yaratılışı hakkında düşünürler...”8 deniyor. “Yatarken de Allah anılır mı? Bu
ciddiyete münâfî değil mi?” şeklinde düşünülebilir.

Evet, mü’minin her ânı ibadet yörüngeli geçmelidir. Ama, ayağı uzatıp
lehviyata dalmaktansa, ayağı uzatıp Kur’ân okumak elbette ki ondan daha iyidir.
Bence, yatarken Allah’ın anılmasından daha ayıp bir şey varsa o da, yatarken,
kalkarken, otururken Allah’ı anmamak, lehviyatla meşgul olmaktır. Zaten bir
hadislerinde Allah Resûlü: “Müslümanın İslâmiyetine ait güzelliklerindendir,

onun mâlâyânîyi terk etmesi...”9 buyurmuyor mu?

İnançsızlara Kâfir Denmemeli
İslâm, insanlara karşı hitap şeklini dahi bildirecek kadar hayatın her karesine

girmiş bir dindir. Sadece mü’minlere değil, bütün insanlara karşı hangi üslûpla
konuşmamız gerektiği yüce kitabımızda bildirilmiştir. Her şeyden önce Cenâb-ı

Hak, insanları iman yoluna davet etmenin “hikmet” ve “mevize-i hasene”10 ile
olacağını talim buyurur. Mü’minlerin, iman sahibi olmayanlara karşı konuşma
üslûbu, en az birbirlerine karşı olan üslûp ve tutumları kadar önem arz
etmektedir. Konuya bu açıdan bakıldığında, kâfire kâfir demenin mü’mine
hiçbir şey kazandırmadığı görülecektir. Cenâb-ı Hak bir âyette, “Onların
Allah’tan başka yalvardıkları tanrılarına hakaret etmeyin ki, onlar da

cahillik ederek hadlerini aşıp Allah’a hakaret etmesinler...” 11

buyurmaktadır. Evet, mü’mine düşen, küfür sözü söylememek, konuşurken
uygunsuz kelimelerle konuşmamak ve karşısında kim olursa olsun onu rencide



etmemektir. Mü’min, kendine düşeni yapmalı ve bütün samimiyetiyle her ânını
dinini anlatma, tanıtma ve sevdirme yolunda harcamalıdır.

Ayrıca şu da unutulmamalıdır ki, iman şerefiyle şerefyâb olmayan kişinin
arkasında, onun dediğini diyecek, yaptığını yapacak, söz ve davranışlarından
etkilenecek pek çok insan olabilir. Dolayısıyla böyle bir insanı rahatsız edici
bir söz söyleyerek rencide etmenin, onun etrafındakileri de rahatsız edeceği
hatırdan çıkarılmamalıdır. Şunu da ifade etmeliyim ki, kâfir bir kimseye “kâfir”
demek ve bu şekilde tavır almak ne farzdır, ne vaciptir, ne sünnettir ne de
müstehaptır. Bu şekilde hareket eden kişi, kendi nefsini tatminden öte, –bazen
günah da sayılabilir– başka herhangi bir şey kazanamayacaktır.

Efendimiz bir hadislerinde, “Ölülerinizin hayırlarını yâd edin,

kötülüklerini değil!”12 buyurarak, ölmüş kişilerin arkasından da ileri geri
konuşmanın uygun olmadığını bildirmektedir. Nitekim O bir defasında, oğlu
İkrime’nin rencide olması ihtimaline binaen Ebû Cehil’e çirkin sözler söyleyen

kişiyi bundan menetmiştir.13 Günümüzde de bu konumda olan insanlara
Efendimiz’in bu engin ufkuyla yaklaşmalı ve onları rencide edici her türlü söz
ve davranıştan kaçınılmalıdır.

Ezana Dair
Namaz için bir davetiye olan ezan, aynı zamanda dinimizin şeâirindendir. Bu

mânâda o, dinde önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple mü’min, bir saygı ve
kabul ifadesi olarak ezan okunurken onu hep huşû içinde dinlemeli ve
kelimelerini tekrar etmelidir. Nitekim Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi

ve sellem): “Ezanı işittiğiniz zaman, müezzinin dediğini deyiniz...”14

buyurarak bu hakikati dile getirmektedir. Bu şekilde ezanı dinleyen ve
kelimelerini tekrar eden mü’min âdeta şunu demek istemektedir: “Ben kalbim,
lisanım, beynimdeki her fakültem ve bütün zerrât-ı vücudumla şehadet ederim
ki, Senden başka “Mabud-u bi’l-hak”, “Maksud-u bi’l-istihkak” yoktur. Ve yine
şehadet ederim ki, Hz. Muhammed O’nun resûlüdür. O, bize getirdiği mesajla
ölü gönülleri ihyâ etmiş, bizi hak ve hakikate yönlendirmiştir. O gönülden
yönelme neşvesiyle, dimağlarımıza ulaşmış bal gibi, ağzımızı her açıp
kapadıkça O’nu duyuyor ve doyuyoruz...”



Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) başka bir hadislerinde: َّيَح
ِةَالَّصلا َىلَع   “Haydin namaza!” ve ِحَـالَفْلا َىلَع  َّيَح   “Haydin felâha,

kurtuluşa!” kısımlarına gelince; ّللِاب ِهٰ َِّالإ  َةَّوُق  َـالَو  َلْوَح  Güç ve kuvvet“ َـال 

sadece Allah’ındır.” denilmesini talim buyurmaktadır. 15 Çünkü, “namaz”ı
hakkıyla edâ etmek ve “kurtuluş”a ermek çok zor bir meseledir. Mü’min,
müezzinin “namaz” ve “kurtuluş”a çağrısını duyunca; ّللِاب ِهٰ َِّالإ  َةَّوُق  َالَو  َلْوَح  َال 
demekle “Allahım! Senin havl ve kuvvetin olmazsa namaz da hakkıyla eda
edilemez ve tam mânâsıyla felâha da erilemez.” demiş olmaktadır. Evet, usûlü,
dinin temeli olan tekbir ve şehadetlerle, fürûu da namaz ve kurtuluş gibi
esaslarla örülü olan ezan dantelâsı, her gün beş defa bize bu hakikatleri
haykırmaktadır.

Burada istidrâdî olarak şunu da ifade etmekte fayda var: Ezan sesleri
arasında doğmuş olmamız, ezan sesleriyle kulağımızın pasının siliniyor olması,
Allah’ın büyük bir lütfudur. O lütufları kaynatan kazanın altına, mârifet adına
her gün beş defa ateşler salınmakta ve bu ezanlarla o kazanlar kaynamaktadır.
Bizlerin de bu lütuflar içinde, o kazanda kaynıyor gibi bir durumumuz var. Eğer
biz bütün bunlar karşısında, hâlâ erimiyor ve hâlâ onunla uhrevîleşemiyorsak, o
zaman, bizi –hafizanallah– başka bir yerde daha şiddetlisiyle eritirler
endişesini taşımalıyız.

Ölüm ve Cennetlere “Uçmak”
Mü’min ölüme, meyve vermek için bir tohum gibi toprağın bağrına saçılmak

nazarıyla bakmalıdır. Ölüm her ne kadar zâhirî yüzü itibarıyla soğuk gibi
görünse de, mü’min onu bir iltifat çağrısı olarak kabul etmelidir. Zira ahiret
mü’minin asıl yurdudur ve başta peygamber ve ashabı insanın bütün
sevdiklerinin çoğu oradadır. Âyet-i kerimenin ifadesiyle “Her nefis ölümü

tatmaktadır.”16 Bu itibarla ahirete hazırlıklı göçmek isteyen mü’min, ölüm
gerçeğini hatırından bir lahza olsun çıkarmamalıdır. Nitekim Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) “Lezzetleri acılaştıran ve yıkan ölümü çokça

hatırlayın.”17 hadisleri bu hakikati hatırlatır ve bizleri uyarır.
Ölüm hakikatini devamlı hatırda tutmanın değişik yolları vardır. Bu



yollardan biri; insanın ölümü hatırlatan muhasebe duygusu ve vicdan
mekanizması gibi iç uyarıcılarını devamlı teyakkuz hâlinde bulundurmasıdır.
İkincisi ise, insanın kendisine ölümü hatırlatacak bir dış uyarıcı tespit
etmesidir. Hz. Ömer bu yöntemi uygulamış ve kendisine ölümü hatırlatacak
birisini görevlendirmiştir. Daha sonra aynaya baktığında saçlarına akların
düştüğünü görmüş ve “Artık bu aklar bana ölümü hatırlatmak için yeter.”
diyerek o kişinin görevine son vermiştir. Nitekim ölümün eli, kâkül-i
gülberlerin üzerinde gezdiğinde geride ahiretin erken şafağı veya ölümün keşif
kolu diyebileceğimiz beyaz izler bırakmaktadır. Bu beyaz izler, Hz. Ömer
misali insanın kendi eli, kendi ayağı ve kendi kafasıyla ahirete yürümesi için
teyakkuz ve temkin adına yeterli olmalıdır.

Cenâb-ı Allah’ın istediği gibi bir hayat sürdürdüğü takdirde mü’min için
ölüm, bir yok oluş değildir. Hatta ölümü, yok olmak yerine, ebedî hayata
uyanmak ve ikinci bir doğum olarak değerlendirmek daha doğru olur. Çünkü
insanoğlu bu dünyaya imtihan için gönderilmiştir; öleceği âna kadar da
buradaki imtihan devam edecektir. Bu imtihan devresinde insanın hayatı,
yaşamından ölümüne kadar, –tabir yerinde ise– hep sürünmekle geçmektedir.
Haddizatında ölüm, dünyanın sıkıntılı, dağdağalı ve boğucu havasından; yani
böyle sürüm sürüm sürünmeyle geçen hayattan sıyrılmak ve bunun sonunda
tasavvurları aşan saadetlere ermek için geçilecek olan bir kapıdan ibarettir.
İnsanın, babasından kopup annesinin rahmine giden bir sperm olarak
sürünüşünü, dünyaya gelene kadar anne karnındaki dokuz aylık sürünme süresi
takip etmektedir. Sonra, bezler arasında sürüm sürüm büyümesi, daha sonra da
bunu çocukluk, gençlik ve ihtiyarlık safhaları takip etmektedir. Mü’min için
dünyanın sıkıntılarla dolu olma ciheti de düşünülecek olursa; onun ölene kadar
süründüğü ve bu mânâda ancak ölmekle sürünmekten kurtulduğunu söylemek
mümkündür.

Öldükten sonraki Cennet hayatı; dünyadaki sürünmenin bittiği noktada
başlamaktadır. Eski Türkçede Cennet’in adı “Uçmak”, Cehennem’in adı ise
“Tamu”dur. Buradan hareketle; dünyada sürünmekle geçen hayatın uçmaya
dönüşmesi için her nefsin ölüm gerçeğini tatması gerekmektedir.

Evet, sıkıntılı dünya hayatından sonra, kanatlanarak “Tamu”yu geçip
“Uçmak”a varmak, ne büyük bir saadettir..!



Fetret Dönemi İnsanları
Yer yer bana, bir nevi fetret dönemi olan günümüzde, mazisi itibarıyla

değişik günahlara girip-çıkmış insanların tevbe ile arındıktan sonra başka
insanlara rehberlik etme durumlarının nasıl olacağı hususu soruluyor.

Her şeyden önce günümüz için “fetret dönemi” ifadelerine katılmamak
mümkün değildir. Üstad, Kastamonu Lâhikası’nın iki yerinde bu meseleye

temas eder ve günümüze fetret dönemi nazarıyla bakar.18 Bu mevzuda,
zannediyorum Üstad yalnız da değil; ondan başka M. Hamidullah Hoca, Allâme
Muhammed Ebû Zehra.. gibi âlimler de günümüzü bir fetret dönemi olarak
değerlendirmektedirler. Zira İslâm’ın zuhur ettiği andan bu yana, tarihin hiçbir
döneminde insanlık dine karşı bu kadar yabancı hâle getirilmemiş ve bu kadar
ilhada itilmemiştir. Dolayısıyla küfür ve dalâletin ilim fermanlı olduğu böyle
bir dönemde fetret mülâhazasını nazara almamak ifrat olur zannediyorum.

Buradan hareketle tarif ve tavsif edildiği şekilde, önceleri değişik günahlara
girip çıkmış, fakat daha sonra tevbe ile arınmış ve başkalarına rehberlik edecek
konuma gelmiş insanlara Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Amr İbn Âs
ve daha başka sahabilere de dediği gibi, “Bilmiyor musun? İslâm cahiliye

döneminde yapılan her şeyi silip süpürüp götürmüştür.”19 ifadesi zaviyesinden
bakılabilir. Dolayısıyla da bir insanın şunca günahı vardı, otuz yaşına kadar
bataklığa girip-çıkmıştı.. bu insan günümüzde böyle bir dirilişi nasıl temsil
eder? demek yanlış olur. Sahabe-i kiram efendilerimizin bir kısmı istisna
edilecek olursa, onların da pek çoğu, kırk-elli hatta altmış yaşından sonra
Müslüman olmuş ve o ana kadar da hemen hemen irtikâp etmediği günah da
kalmamıştı. Ama bunlar gün gelip Müslüman olunca, velilerin bile ulaşamadığı
muallâ bir mevkii ihraz ettiler. Onların yolunda olan bugünün Müslümanları
bizler –Allah’a binlerce hamd ve sena olsun ki– İnsanlığın İftihar Tablosu’na
ümmet olmuşuz. Yine hamd ve senalar olsun ki, o kadar yâd ellerde sağda-
solda avâre dolaştıktan sonra Rabbimizin inayetiyle yeniden Kur’ân etrafında
toplanarak din-i mübin-i İslâm’a hizmet etme imkânı bulduk. Zannediyorum
“Müjdeler olsun bizlere!” deyip şükretmemiz gerekecek.

Ancak günümüzde Müslümanlığı bilen, Kur’ân’ı tanıyan ve Efendimiz’in



sünnetine vâkıf olan insanların –her ne kadar fetret devri de olsa– sorumluluk
açısından diğerlerinden farklı olacakları da muhakkaktır. Bu itibarla onlar da
ibadetlerindeki eksiklikleri giderir, bulaştıkları günahlardan tevbe ve istiğfarla
arınırlarsa, diğer insanlar gibi değerlendirilebilirler.

Problemlerin Çözümünde Efendimiz
Soru: İnsanlığın İftihar Tablosu’nun, bütün beşerî hesapları karıştıran

bir hesap muamması ve karışık hesapları çözen bir hesapküşâ olduğunu
söylüyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız?
Beşer, evvelki gün de, dün de, bugün de hep yanlış hesapların zebunu

olagelmiştir. Bu yanlış hesaplar üzerinde Allah Resûlü’nün yaptığı negatif ve
pozitif şeyler vardır. Zaten İslâm bu iki atkı üzerine örülmüş bir dantelâ
gibidir; bir taraftan müspet şeyleri işaretle “Şunları yapın, hayatınızı onlarla
örgüleyin.” der, diğer taraftan da “Şu menfi, olumsuz şeyleri terk edin, onlardan
kaçının” ferman eder. Ve yapılması gerekli olan şeyler; farz, vacip, sünnet
olarak insanları, seviyeler üstü bir seviyeye ulaştırıp onları Cennet’e ehil hâle
getirirken, yapılmaması gereken şeyler de, terk türünden birer sorumluluk
olarak onların yükselişlerine yardım eder. Hatta yapılan o müspet şeylerde yer
yer insanın içine “riya, süm’a” gibi şeyler girebilir, bazen gönlünde yaptığını
başkalarına duyurma arzusu belirebilir –tabiî şahsın durumuna göre bazen de
bire on, bire yüz, bire bin sevap da kazanabilir– ama menfi şeyleri terk ederken
onda riya, süm’a olmaz. Meselâ bir harama bakacakken insanın “estağfirullah”
deyip gözünü kapatması ve bir nefis muhasebesiyle arzularına ket vurması
büyük sevaptır. İhtimal bunlar ahirette onun karşısına sürpriz olarak çıkacak, o
da: “Yâ Rabbi, ben böyle bir şey bilmiyorum.. nereden geldi bunlar?”
diyecek... Hâlbuki onlar, onun iradesinin semeresi olarak kendisine verilmiştir.
Çünkü elinde fırsat ve imkân varken bile içki içmemiş, uyuşturucu kullanmamış,
faize, tefeciliğe girmemiş ve zina etmemiş.. dolayısıyla bütün bunlar, tıpkı
kıldığı namaz, tuttuğu oruç, eda ettiği hac, verdiği zekât gibi onun amel
defterinin hasenat hanesine yazılmıştır.

Evet insanlık, değişik dönemlerde bir kısım yanlışlara kilitlenmiş ama her
dönemin cahiliyesi farklı farklı olmuştur. Meselâ insanlar, Hz. Nuh döneminde
Vedd, Suvâ’, Yağûs, Yeûk ve Nesr gibi putlara inanmış. Halbuki İbn Abbas’ın



ifadesiyle onlar, kendi dönemlerinin salih, milletlerine iyilik yapmış âbide
insanlarıydılar. Ne var ki avam halk, önce onların birer resimlerini çizip onlara
bakarak onların yaptıkları şeyleri hatırlamak ve onları örnek almayı
düşünmüşlerdi. Oysaki daha sonra bu maksadı unutmuş ve o resimleri put

hâline getirmişlerdi.20 Yine Hz. Hud’un (aleyhisselâm) cemaati kendilerine
göre bir kısım tabular edinmiş, saplandıkları bataklıktan başlarını kaldırıp
hakikati görememiş ve eşyanın perde arkasını sezememiş, varlık ve eşyaya
takılmışlardı. Gelen peygamberler o problemleri çözmüş ve doğru olanı onlara
göstermişti. Ama bütün bunlar birer kavim ve kabile çapında değişimler, yeni
ifadesiyle oluşum ve inkılâplardı. Hz. Musa’da da, Hz. Mesih’de de durum
aynıydı.. nitekim Kur’ân onların kavimlerine sözlerini hikâye ederken, “Ey
kavmim, ey cemaatim..” ifadelerini kullanır. Efendimiz’de ise durum çok
farklıdır: O, bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamber olarak bunu açıktan

ilan etmiş ve “Ben bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberim.”21 diyerek
âlemşümul bir elçi olduğunu ilanla işe başlamıştı.

Bu açıdan O (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir taraftan hem kendi
dönemindeki yanlış hesapları, yanlış kilitlenmeleri, yanlış beşerî merci ve
müdahaleleri –ki onlar Hz. Mesih’ten sonra kendi dönemine kadar devam etmiş
şeylerdi– çözmesi ve onları yeniden doğruya programlaması icap ediyordu,
hem de kıyamete kadar yaşanabilecek kilitlenme ve düğümlenmelere karşı
çözüm yolları ortaya koyması gerekiyordu. Gerçi kendisinden sonra ortaya
çıkacak problemler büyük ölçüde tecdit ve içtihat unvanları adı altında ele
alınacak, müçtehitler ve mücedditler vasıtasıyla çözülecekti; tabiî bunlar da
yine onun ortaya koyacağı âlemşümul kurallara, disiplinlere dayanılarak
yapılacaktı. Öyleyse Allah Resûlü’nün hem çözmesi icap eden meseleler, hem
de ileriye matuf hatırlatması gerekli şeyler çoktu ve her biri komplike
meseleler idi. Nitekim o dönemde bütün hesaplar karışmış, herkes çözeyim
derken düğüm düğüm üstüne oturtulmuş; meselâ fert hayatı adına gerçek huzur
ve saadete sevk edecek disiplinler unutturulmuş, insanlar hep başka yönlere
tevcih edilerek iğfal edilmiş, aldatılmış; telkin edilen menfi şeyler onun demi
damarı hâline getirilmiş; meselâ “İçkiyle kafanı bulamıyorsan biraz esrar
kullanabilirsin” –muhtemelen o gün başka uyuşturucular vardı– denilerek



nefsanî duyguları sürekli kamçılanmış ve âdeta susuzluk çeken o insanlara “İç
de çatla!” dercesine deniz suyu sunulmuştu. Hâlbuki meseleyi tersten ele alacak
olursak Gedâî’nin dediği gibi

“Bak şu gedânın hâline,
Bend olmuş zülfün teline,
Parmağı aşkın balına,
Bandıkça bandım bir su ver...”

kendilerine su diye takdim edilen şeyler, onların ciğerini daha da yakmış ve
onlarda daha bir içme arzusu doğurmuştu; doğurmuş ve şehevânî duyguları
teskin etme adına kendilerine sunulan bohemlik o cismanî duygularının
tamamen kabarıp hayvanca bir hâl almasına sebep olmuştu. Küçük meseleler
onur-gurur meselesi yapılarak insanlar birbiriyle çatışmaya itilmiş ve bugün de
bazı şom ağızlıların, “Bu dünya yaşanacak bir dünyadır; nereden çıkarıyorsunuz
ahireti ve şu hayatı zehir ediyorsunuz..” dedikleri gibi o gün de,

Bir geçmiş günü beyhude yâd etme;
Bir gelecek gün için feryâd etme,
Geçmiş gelecek masal hep,
Eğlenmene bak ömrünü berbâd etme...

deyip Ömer Hayyam felsefesi içinde yaşamışlardı ki, bütün bunlar birer yanlışa
kilitlenmeydi. İşte Efendimiz’e ait önemli vazifelerden birisi de bu yanlışlıkları
herkesin anlayacağı bir dille birer birer ortaya koymak, sonra da onların
karşısına doğru alternatifler vaz’ etmekti ve işte O bunu yaptı.

Netice itibarıyla Efendimiz’in ister müspet adına yapıp ortaya koyduğu
şeylerin yaygınlığı, isterse menfilik adına çözdüğü şeylerin herkesi meşgul
edecek kadar ciddî olması ve onların bugün dahi hayatiyet ifade etmesi, O’nun
bütün yanlışları çözen bir hesapküşâ olduğuna apaçık işaret etmektir.

İyilik Yapmak
Mü’min, devamlı iyilik yapma fırsatlarını kollayan, böyle bir fırsat ele

geçince de hiç vakit kaybetmeden iyilikte bulunan, kendisini iyilik yapma
düşüncesine adamış insan demektir. Hatta ona göre iyilik sadece insana değil,
hayvana veya bitkiye de yapılabilir. Bu mânâda acıkan bir hayvana yiyecek



vermek, kurumaya yüz tutmuş bir ağacı sulamak da birer iyiliktir. Eşref-i
mahlûkat olan insana yapılan iyilik ise, diğer varlıklara karşı yapılan iyiliklerle
kıyaslanamayacak kadar kıymetli ve üstündür.

Allah, her insanın içine iyilik yapma hissini yerleştirmiştir. Bu itibarla da
her ferdin içinde iyilik yapma hissi potansiyel olarak vardır diyebiliriz. Ancak
Allah’ın herkesin içine yerleştirdiği iyilik yapma hissinden kaynaklanan bir
iyilik ile, Cenâb-ı Hakk’ı tefekkür etme mülâhazasıyla yapılan bir iyilik
arasında fazilet açısından önemli bir fark vardır. Nasıl, severken veya kızarken
“Allah için” yapmak gerekiyor; öyle de iyiliği “Allah için” yapmak mü’mine
daha fazla sevap kazandıracak ve aynı zamanda bu niyet ile iyilik yapmak
amellere ayrı bir derinlik de katacaktır. İsterseniz meseleyi bir misal ile
müşahhaslaştıralım: Mü’min, zor durumda kalmış bir karıncayı, özünde
potansiyel olarak mevcut olan iyilik yapmak düşüncesiyle, içinde bulunduğu o
zor durumdan kurtarabilir. Bunun sevap olmadığını söylemek mümkün değildir.
Ancak bunu “Benim içimde böyle bir iyilik yapma düşüncesi var. Ama
Allahım, bunu sırf Senin rızanı kazanmak için yapıyorum.” duygu ve düşüncesi
ile yapmak, iyilik yapmaya ayrı bir derinlik kazandırır.

Hüsnüzan Asıldır
İnsanlar hakkında, mümkün olduğu nispette hüsnüzan etmek lâzımdır. Suizan

ise pek çok kötülüğün kaynağıdır. Ayrıca iyi hâl esas; suç ise arızîdir. Buna
göre kötülükler kendi emare ve delilleri ile ortaya çıkacağı âna kadar bir insan
masum sayılır. Bizim de bu masumiyete saygılı olmamız gerekir. “Beraet-i
zimmet asıldır=İspatlanmadıkça kişinin suçsuzluğu esastır.” demek olan kural,
hukukun temel prensiplerindendir. Biz böyle davranmakla aynı zamanda,
Hıristiyanlık’taki “zenb-i aslî”ye benzer şekilde herkesi mücrim görme gibi bir
vartaya da düşmemiş oluruz.

Ancak insanlar hakkında hüsnüzan ya da hüsnüşehadette bulunmanın belli
ölçüleri vardır. Meselâ, bazen hakkında senâvârî sözler sarf ettiğimiz bir insan,
onu hazmedecek kadar olgun olmayabilir ve bizim onun hakkında söylediğimiz
sözler, onun küstahlaşmasına bazen de başkalarının aldanmasına sebebiyet
verebilir. Bu da Efendimiz’in ifadesiyle, o insanın boynunu kırma demektir. O
hâlde bize düşen şey, herkes hakkında hüsnüzan etmekle beraber, onlara



olduğundan fazla pâyeler yüklememek ve Cenâb-ı Hakk’a karşı da onu tezkiye
etmemek şeklinde olmalıdır. Evet bazen hakkı olmadığı ölçüde hüsnüzan eder,
Allah’a (celle celâluhu) karşı onu tezkiye etmiş oluruz; bazen de aşırı övgülerle
küstahlaştırırız. Hele bir de kendini sıfırlayacak kadar bir olgunluğa
erememişse...

Vefat eden insanlar hakkında hüsnüşehadette bulunma da, aynı çerçevede
değerlendirilebilir. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de: “Sizin insanlar üzerinde
şahitler olmanız, Resûlü’n de sizin üzerinizde bir şahit olması için sizi orta

(dengeli) bir millet kıldı.”22 buyurmaktadır. Hz. Ömer’in (radıyallahu anh)
rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
yanından bir cenaze geçerken, oradaki insanlar cenaze hakkında senada
bulunurlar. Bunun üzerine Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Vacip
oldu, vacip oldu, vacip oldu.” buyurur. Sonra arkadan bir cenaze daha geçer;
onu da kötü sözlerle yâd ederler. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) yine
aynı ifadeleri kullanır. Hz. Ömer (radıyallahu anh): “Ey Allah’ın Resûlü! Vacip
olan nedir?” diye sorar. Allah Resûlü de (sallallâhu aleyhi ve sellem) şu
cevabı verir: “Öncekini hayırla yâd ettiniz ona Cennet vacip oldu. İkincisini
kötülükle yâd ettiniz ona da Cehennem vacip oldu. Sizler Allah’ın

yeryüzündeki şahitlerisiniz.”23

Görüldüğü gibi hüsnüşehadet, mü’minler için âdeta dua olmakta ve Cenâb-ı
Hak böyle bir hüsnüzandan dolayı o kulu affetmektedir. Ancak yukarıda da
ifade ettiğimiz gibi, bunda da sınır korunmalı ve aşırı tezkiyelerden
sakınılmalıdır. Çünkü Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir başka
hadislerinde de, birinin Osman İbn Maz’un (radıyallahu anh) hakkında,
“Cennetlik oldu.” dediğinde onu ikaz eder ve: “Nereden biliyorsunuz? Ben

peygamberim, bilmiyorum!”24 buyurur. Oysaki Osman İbn Maz’un
(radıyallahu anh), Efendimiz’in vefatına ağladığı iki-üç sahabiden biri ve
Medine’de kendisine mânevî kardeş seçtiği tek insandır.

Netice olarak diyebiliriz ki; insanlar hakkında hüsnüzan etme bir esas hâline
getirilmeli ve bir disiplin olarak benimsenmelidir; benimsenmeli, zira
hamlığımızın gereği, herkes hakkında hüsnüzan edemeyebiliriz; ama İslâmiyet’e
ait çoğu meselede olduğu gibi böyle bir düşünce tarzı da işletile işletile insan



tabiatının bir parçası hâline getirilebilir. Bu hususta kendini zorlamayan bir
insanın, bu şuura ulaşması çok zordur. Suizan, biraz da psikolojik bir
meseledir. Yani devamlı kendisini başarılı görüp beğenen bir insan, hiçbir
zaman başkalarını beğenmez ve takdir edemez. Bu hâl ise apaçık bir hastalıktır.
Araştırıldığında bu insanların beyinlerinin ukdelerinde bir kısım nodulların
olduğu görülecektir. Toplumun selâmeti için bu tiplerin çok iyi bir psikiyatrist
tarafından tedavi edilmesi gerekir. Zira psikolog ve pedagoglar, en kötü
karakterlerin bile, belli bir terbiyeden geçince, kötü duygularının baskı altına
alınabileceğini ifade ederler. Sözlerimizi, Bediüzzaman’ın şu altın sözüyle
noktalayalım: “Tezkiyesiz nefs-i emmaresi bulunmak şartıyla, kendi nefsini

beğenen ve seven adam başkasını sevmez.”25

Hz. Ömer’in Bid’atlara Karşı Tavrı
Hz. Ömer (radıyallahu anh), Hudeybiye anlaşması esnasında, altında

Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) biat edilen Rıdvan ağacını, daha
sonraları bazı kimseler tarafından saygı ve hürmet gösterildiği için

kestirmiştir.26 Vâkıa Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) her
hatırasına sahip çıkmak ve onlara saygı duymak güzel bir duygudur. Hatta
O’nun o gül kokulu mübarek ayaklarını bastığı tozu-toprağı, bir Kuddûsî
edasıyla: “Ol Medine izi-tozu bu Kuddûsî yüzüne tûtiyadır.” deyip koklamak
isteriz. Ancak başlangıçta hâlis duygu ve düşüncelerden kaynaklandığı hâlde,
daha sonraları suistimal edilebilen bu türlü hareketlerin, zamanla ibadete
dönüşmesi endişesine karşı önceden tedbir almak lâzımdır ki, Hz. Ömer de
bunu yapmıştır.

Evet Hz. Ömer’in, altında Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) biat
edilen ağacı bu türlü endişelerden dolayı kestirmiş olması engin bir basiret ve
firaset ifadesidir. Ama ne acıdır ki bizler, hiçbir zaman bu dengeyi tam
koruyamamışızdır. Ya şöyle-böyle büyüklerle alâkalı eserleri, yerleri takdis
eder şekilde ifratlara sapmış, ya da sözde tevhid adına veya bid’atlara karşı
tavır alma mülâhazasıyla tefritlere saparak; tarihi tahrip etmiş, evliyâ, asfiyâ ve
enbiyâyı hafife almışızdır.

Bu konuda orta yol: Allah (celle celâluhu) indindeki kıymetli yerler ve



büyükler mutlaka tazim edilip büyük kabul edilmeli, ama büyüklüklerine esas
teşkil eden nisbeti görmezlikten gelerek bizzat bir takdis ve tazime de
gidilmemelidir.

Kâinat Mûsıkîsi
His ve duygularımızı birer bam teli hâline getiren Allah, bizlere en enfes

mûsıkîleri duyurmak için âdeta kâinattaki görüntü ve hâdiseleri de birer mızrap
yapmıştır. Bu sebeple biz, koyun-kuzu meleyişlerini, böcek ve kuş çığlıklarını,
ormanların uğultularını, ırmakların çağıltılarını, yağmurların şıpırtılarını,
ağaçların dal ve yaprak hışırtılarını, bulutların o mehib iniltilerini bir mûsıkî
gibi duyar, dinler ve coşarız.

“Eşyanın kollarında ve nizamla diz dize,
Büyülendimdi gelince âhenkle yüz yüze...
Rengârenk her yan, tüllenen mânâ buğu buğu,
Bir tomurcuk açar gibi var olmaya doğru...
Her perdede ayrı bir visâl, ayrı bir huzûr;
Vicdandaki irfanla bakınca her taraf nûr...
İç içe güzellik her köşe, iç içe mânâ,
Duruyor karşımda tabiat bir gül-i rânâ,
Sesler, renkler, buudlar.. bu ne müthiş hendese!
Vuruldum kâinat mûsıkîsindeki sese...
Gökler ayrı bir kanaviçe.. ve ötesinde,
Kudret; inse, cinne bir şey anlatma kasdinde.
Yer cıvıl cıvıl insan, hayvan, ağaç ve toprak..
Sema başlar üstünde bir kitap; yaprak yaprak...
Yüzyüze iki levha birbirine bakıyor,
Yıldızlar bizlere davet gamzesi çakıyor.
O’na davet, sonsuza davet bütün soluklar,

Her köşeye nurlar taşıyor nurdan oluklar....’’27

deyip, tefekkürden zevke, zevkten tefekküre koşar ve kendimizden geçeriz.
Kâinattaki her ses, kendine has dalga boyuyla ruhlarımızı dinlendirip o



müthiş armonisiyle bizi bizden alır bambaşka âlemlere götürür. Yer yer araba
kornaları, makine ve fabrika gürültüleri, değişik siren sesleri, sarhoş naraları
bizi bu büyülü iklimden uzaklaştırır ve his dünyamızı karartır ama, biz
imanımız sayesinde çarçabuk o şerarelerden sıyrılır ve varlığı dinlemeye
dururuz. Bizim için günümüzün bütün gürültüleri gayr-i tabiî; kâinattaki sesler
ise, Kudret-i Ezeliye tarafından insana göre akort edilmiş ve ruhumuza göre
ayarlanmış tabiî nağmelerdir.

İnsanların ortaya koyduğu mûsıkî ihtiva eden edebî eserlere gelince, onlar da
kâinattaki renk ve ses cümbüşünden dimağlara, ruhlara dökülen seslerin
ifadesidir ve kâinattaki nağmeleri taklit edebildikleri ölçüde mükemmel
sayılırlar.

Maslahat Meselesi
Maslahat, “hâl”in icabı karşısında İslâm’ın temel esaslarından ayrılmaksızın

gerekli olanın yapılması; Âkif’in ifadesiyle, “Asrın idrakiyle Kur’ân’ın
söyletilmesi” hakikatidir.

Mutlak İlim Sahibi Yüce Yaratıcı, insanoğlunun ne olup olmadığını en iyi
bilendir. Vaz’ettiği ahkâmda, bildiğimiz veya bilemediğimiz binlerce maslahat
gizlidir. Bu maslahatları düşünüp-araştırıp bulmak, İslâm’ın daha iyi
anlaşılması bakımından oldukça önemlidir. Ancak bu meselede de bir tefrit
noktası söz konusudur ki, o da maslahatın gaye gibi gösterilmesidir. Bence,
dikkat edip bu hataya düşmemelidir.

Asla unutulmamalıdır ki, biz İslâm’ın emirlerini, bu emirlerin ihtiva ettiği
maslahatlardan dolayı değil, sadece ve sadece Cenâb-ı Hakk’ın emri olduğu
için yerine getirir; maslahatları ise, ilâhî bir lütuf ve ikram olarak kabul ederiz.

Tebliğde “Yabancı Dil” Faktörü
İslâm’ı diğer dinlerden ayıran en bariz özelliklerinden biri, hiç şüphesiz

onun evrensel oluşudur. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), topyekün ins
ve cin âlemine gönderilmiş bir peygamberdir. İşte bu evrenselliktir ki bizi,
baştan başa bütün dünyaya, O’nun rahmet ve şefkat yüklü mesajını duyurma
sorumluluğunu yüklemektedir. Müslümanın dünyada bulunmasının, yaşamasının
yegâne sebebi ve hikmeti bu vazifeyi ifa etmektir. O, bu hedef ve gayeye



ulaşmaya çalışır, ulaştığında da, “Beni Müslüman olarak vefat ettir ve beni

salihlere ilhak eyle!”28 duasıyla riya ve süm’aya girmeden ötelere ulaşma
düşüncesine bağlanır.

Bu ideali gerçekleştirmek için hakikat erlerinin önünde, “dil” gibi büyük bir
engel bulunmaktadır. Zannediyorum bizim için, İslâmî meseleleri hazmetmiş ve
bunun yanında en az bir yabancı dil bilen pek çok insana ihtiyaç var. Ne var ki,
realitelerden kaçmanın da yararı yok; böyle bir gençliğe ulaşmanın –hiç
olmazsa belli bir zaman için– bir hayli müşkil olduğu da bir gerçek. İslâm
mesajının mutlaka dünyaya duyurulması gerektiğine inananlar, ne yapıp yapıp
bu önemli vazifeyi yüklenecek kimseleri yetiştirmek için akademik merkezler
kurarak, bir an evvel profesyonelce bu işi ele almalıdırlar.

Niyette Asıl
Niyette esas olan onun kalben yapılmasıdır. Dil ile yapılması gerektiğine

dair Sünnet-i sahihada bir şey görmedim. Hatta dille niyetin kalbî teveccühe
engel teşkil ettiğinden dolayı mahzurlu olduğu bile söylenebilir. Aslında
şekilciliğe takılıp kaldığımızdan bu mesele de zannediyorum hafife alınıyor.
“Durdum divana, uydum Kur’ân’a, döndüm kıblem Kâbe’ye..” gibi lafzî niyet
veya başka herhangi bir lafızla gerçekleştirilmeye çalışılan böyle bir kalbî
teveccüh, bazen gönlün tam ifrağına engel bile teşkil edebilir. Dikkat etmek
lâzımdır!..

Risalelerin İmtihan Unsuru Olması
Nasıl ki bir kısım kimseler Kur’ân’ı, Kur’ân dilinin inceliklerini görüp

duydukları hâlde anlamaz, zevk etmez, bilemezler; hatta ona karşı ön
yargılarına devam ederler. Ve yine onun o büyüleyici ifadeleri, bazı kimselerin
evc-i kemale yükselip, gerçek insanî ufka ulaşmasına vesile olurken, diğer
taraftan kimi insanların da dalâlet ve küfrüne vesile olmaktadır; bunun gibi
Risalelerin de, insanlar için imtihan olabilecek yanları vardır. Meselâ, bizim
için Risaleler, çok büyük ve çok önemli mânâlar ifade eden ve bir yönüyle
geleceği şerheden ve hatta bu daire içinde yetişecek büyük velilere,
mürşidlere, ebrara, mukarrabîne rehberlik yapacak tertemiz bir kaynak
olmasına rağmen bazıları için hiçbir değer ifade etmemekte; dahası onun



hakkında, dili bozuk ve çok muğlak, bir şey anlayamıyoruz demektedirler.
Haddizatında onun hakkında böyle denmesinden ciddî rahatsızlık duyduğumu
söyleyebilirim. Çünkü sizin, çok dâhi dediğiniz insanlar, birtakım güzel
ifadelerde bulunabilir ve onlar da çok orijinal sözler olabilir. Ancak
Risalelerde öyle dâhiyane söylenmiş sözler vardır ki, bunlar âdeta söylenemez
türden şeylerdir.. ve Üstad’ın ifadesiyle Lemeât bir bakıma çekirdek, Mesnevî-

i Nuriye rüşeym, diğer Risaleler de o feyyaz yamaçların fidanlığıdır.29 Ben,
kuru nassçılığa gömülmüş insanların, onlardan istifade edeceğine çok ihtimal
vermiyorum. Ama yine de ah ne olurdu onlar da onu tanıyıp tatsalardı! Bu onlar
için de ayrı bir derinlik olacak ve düşünceleri, heyecanları ayrı bir tesir icra
edecek, ayrı bir zenginliğe ulaşacaktı. Neylersin Allah (celle celâluhu) nasip
etmemiş. İcraatından akılların hayrette olduğu Allah’ı tesbih ve takdis ederiz.
Bizi nefsin ve şeytanın iğvâsına maruz bırakmasın. Dünyada bizden daha akıllı
çok insan vardır. Ancak bir akıl var ki bir tohum gibi küçük ama öldüğü zaman
yok olmuyor; aksine başak veriyor. İmam Gazzâlî Hazretleri buna ukbâ buudlu,
ukbâ derinlikli akıl diyor. Öbürü sadece bedenin yaşamasında kullanılan akıl
ki, bazıları onun da altından kalkamıyor.

İnanmak
Hidayet, zatında Allah’a ait olmasına rağmen, esbap, şart-ı âdî –Üstad’ın

tabiriyle meyelanda tasarruf– plânında, insana aittir.30 Zira ondaki bu meyil ve
irade hesaba katılarak onun hakkında değişik takdirler yapılmıştır. Ancak Allah
(celle celâluhu), bazen birisinin çok ciddî gayreti neticesinde ona hidayet eder,
bazılarının da küçük bir temayülüne lütufta bulunur. Böyle bir muamele
tamamen rahmetin genişliği, biraz da o insanın samimiyetiyle alâkalıdır.
Adalet, bir kimsenin gösterdiği cehd ve gayret kadar karşılık görmesi demektir.
Bu muameleye göre, insan, dünyada hiç gözünü kırpmadan ahiret için çalışması
hâlinde ihtimal Cennet’e gidebilir. Çünkü adalet, ebedî mesut olmaya karşı

ebedî çalışmayı gerektirir. Oysa Allah’ın rahmeti her zaman öndedir;31

kullarına, benim farz kıldığım şeyleri yapın, haram kıldığım şeylerden de
kaçının; arada meydana gelen boşlukları Ben rahmetimle doldururum demiştir
ki, bu da O’nun rahmetinin enginliğine işarettir.



Evet, Allah’a iman çok güzel ama çok zor bir meseledir. Hucurât sûresinde
Allah (celle celâluhu), “İnandık” diyen bedeviler için: “De ki: Siz iman
etmediniz ama “İslâm olduk.” deyin. Zira henüz iman kalblerinize

yerleşmedi.”32 buyurmakta ve bir sonraki âyette de gerçek inananları, “Gerçek
mü’minler ancak Allah’a ve Resûlü’ne iman eden, ondan sonra asla şüpheye

düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücahede edenlerdir...” 33

diye tavsif etmektedir. Demek iman, riyazî kat’iyet içinde, aksine ihtimal
vermeyecek ve perde-i gayb açılıp aksi gösterilse sarsıntı yaşamayacak şekilde
bir iz’an gerektiriyor. Ben, avam halktan öyle insanlar tanıdım ki, akla, mantığa
açık bir dimağı olmadığı hâlde, inandığı şeylere, aksine ihtimal vermeyecek
şekilde inanıyor ve çok rahat bir şekilde, “Biz toprağın altına girecek, oradan
Allah’ın huzuruna gidip hesap vereceğiz. Ne olacak bizim hâlimiz?” diyorlardı.
Yani bunlar, insanın kemikleri bile çürüdükten sonra toprağın altında nasıl
canlanıyor ve o huzura gidiliyor? diye düşünmüyorlardı. Demek onlar, akıl ve
mantığın meydana getirdiği bir kısım boşlukları, safvet ve samimiyetleri ile
aşmışlar. Bu durum, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) ْمُكَْیلَع

ِزِئاَجَعْلا ِنيِدـِب   “Size yaşlı kadınların inandıkları gibi inanma düşer.”34

sözleriyle ne kadar da örtüşüyor! Yani onlar bir delile, bir işarete ihtiyaç
duymadan inanıyorlar.

Sahabe efendilerimizin imanı da bir yönüyle böyleydi; onlar –muhalfarz–
Efendimiz’i, peygamberlik mânâsının tersi bir noktada görseler, O’nun
hakkında hiç mi hiç kanaatleri değişmezdi. Meselâ, hiçbir zaman “Neden diğer
insanlar dört kadınla evlenebiliyorlar da, Allah Resûlü’nün dokuz tane?” diye
akıllarının köşesinden bile geçmemişti. Kaldı ki onların çoğunun bir tane
hanımı ya var ya da yoktu. Nitekim Suffe ashabı arasında evlenmeye fırsat
bulamayan onlarca insan mevcuttu...

Mü’min ve Kâfir Kul
Allah’ın bir mü’min, bir de kâfir kulu vardır. Kâfir O’nu inkâr ediyor hem de

âfâkî ve enfüsî onca delil ve burhanlara rağmen. Mü’min ise kâinat meşherini
didik didik edip âdeta altını üstüne getiriyor ve O’nu anlamaya, duymaya
çalışıyor. İşte bundan dolayı elbette yeryüzü, onu anlayan ve duyana ait olacak;



onu anlamsız, çöplüğe atılacak bir cisim, bir nesne olarak görene değil. Zaten
Allah (celle celâluhu), dünyayı salih kulları için yarattığını, onları yeryüzünün
mirasçıları kıldığını, “Şurası muhakkak ki Biz, Tevrat’tan sonra Zebur’da da:

“Dünyaya salih kullarım vâris olacak.” diye yazmışızdır.”35 âyeti ile ifade
etmektedir. O hâlde mü’min, dünyanın dört bir yanına yayılmalı ve ruhunun
ilhamlarını boş gönüllere üflemeye çalışmalıdır. Ayrıca Allah (celle celâluhu),
kâfirlerin, mü’minler üzerinde hâkimiyet kurmalarına fırsat vermeyeceğini

beyan etmektedir ki,36 bu da çok önemlidir.
Yalnız burada dilin hususiyetlerini de göz önünde tutarak bir hususa dikkat

çekmek istiyorum: Âyette hem “kâfirler” kelimesinde, hem de “mü’minler”
kelimesinde harf-i tarif vardır. Bunun anlamı; Allah (celle celâluhu), imanda
mutlak kemale ermiş mü’minler üzerine kâfirlerin hâkimiyetine yol vermeyecek
demektir. Aksi hâlde, onlar kâmil mânâda mü’min değilseler, kâfirler onların
üzerinde hâkim olabilirler demektir. O hâlde herkes başının çaresine bakmalı,
kat’iyen ferden ya da cemaaten başka milletlerin sultası altına girmemelidir.

Felak ve Nâs Sûreleri
Bazı ilim mahfillerinde Felak ve Nâs sûrelerinin namazda okunamayacağına

dair yanlış bir kanaatin olduğu söylenmektedir. Böyle bir kanaatin uyanmasına,
İbn Mes’ûd’un Peygamberimiz’in sağlığında tertip ettiği Kur’ân’da bulunan

sûrelerin arasında, bu iki sûrenin olmadığıyla alâkalı rivayet sebep olmuştur.37

Oysa İbn Mes’ûd’dan bize ulaşan bu haber, mütevatir bir habere

muhalefetinden dolayı şâz sayılır.38 Zaten İbn Hacer gibi pek çok hadis
uzmanı, Efendimiz’in bu iki sûreyi namazda okuduğuna dair gerek Müslim’in

el-Câmiu’s-Sahîh’inde39 gerekse Saîd b. Mansûr’un Sünen’inde pek çok sahih

rivayetin bulunduğunu kaydetmişlerdir.40

İbn Mes’ûd’dan rivayet edilen mezkûr görüş incelenirken dikkat edilmesi
gereken birkaç husus vardır: Öncelikle İbn Mes’ûd, bu iki sûrenin Kur’ân’dan
olduğuna değil, mushafta bulunmasına karşıdır. Zira İbn Mes’ûd,
Peygamberimiz’in Mushaf-ı Şerif’e bizzat izin verdiği şeylerden başkasının
konulmaması hususunda ısrarcıydı. Bâkillânî’nin yorumuyla ifade edecek



olursak, bu hususta Efendimiz’in verdiği izin ona ulaşmamış olabilir.41

İlgili rivayete başka bir zâviyeden bakıldığında, Resûlullah’ın bu sûreleri
namazda okuduğu sıralarda İbn Mes’ûd Hazretlerinin hazır bulunamamış olduğu
da söylenebilir. Ayrıca Merhum Elmalılı’nın da belirttiği üzere İbn
Mes’ûd’dan böyle bir rivayetin bulunması, bu iki sûrenin nüzûlünün son
zamanlarda olmasından, yahut Mekke döneminde hadis-i kudsî kabîlinden iken
Kur’ân olmak üzere tespitine dair vahiy sonradan vârid olması hasebiyle İbn

Mes’ûd’un ona vâkıf olmamış bulunmasından kaynaklanmıştır.42

Ayrıca, bu konuda İbn Mes’ûd’un o kanaatinden dönmüş olabileceği
mülâhazası da her zaman söz konusu olabilir. Hatta o zat, bu meselenin temel
esprisini kavrayamamış da olabilir. Yani Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) sihir yapıldığında ve ayrıca yatarken onları okuduğunu bilen İbn
Mes’ûd, bu iki sûreyi Nebiler Serveri’nin kendi dualarından sanmış
olabileceği de düşünülebilir.

Bütün bunlardan sonra diyebiliriz ki Felak ve Nâs sûrelerinin namazda
okunmayacağına dair bir rivayetin varlığından söz etmek mümkün değildir.
Hatta bu meseleye tersten bakılınca şöyle de diyebiliriz: Hadisler bütünüyle
incelendiğinde, Efendimiz’in Kur’ân’ın her yerini okuduğunun herkes tarafından
duyulduğuna dair bir haberle karşılaşmak mümkün olmadığı gibi,
Peygamberimiz’in namazda bütün Kur’ân’ı herkesin bileceği şekilde okuduğu
da söylenemez. Aslında böyle olması da çok tabiîdir. Bu konuda her bir sahabi
kendi duyduğu şeyleri nakletmiştir. Meselâ Efendimiz’in Secde ve Mülk
sûrelerini okuduğuna dair rivayetleri bulunan sahabiler vardır. İbn Mes’ûd,
Efendimiz’in Bakara, Âl-i İmrân ve Nisâ sûrelerini okuduğunu söylemektedir.
Ümmü Seleme Validemiz de Efendimiz’in Tûr sûresini okuduğunu haber
vermiştir. Bütün bu haberlerden yola çıkılacak olursa, Kur’ân’ın diğer
yerlerinin namazlarda okunamayacağı şeklinde bir fikir çıkarmanın doğru
olmayacağı açıktır.
1el-Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl 2/204. Ayrıca benzer manadaki hadisler için bkz.: Ahmed İbn
Hanbel, el-Müsned 2/359; Abd İbn Humeyd, el-Müsned 1/417.
2Mâide sûresi, 5/99.
3Bediüzzaman, Mektubat s.20 (Beşinci Mektup).
4Buhârî, husûmât 1, enbiyâ 31, rikak  43, tevhîd 31; Müslim, fezâil 157.
5Kalem sûresi, 68/48.



6Buhârî, enbiyâ 35; Müslim, fezâil 166-167.
7Ebû Dâvûd, edeb 9; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/70.
8Âl-i İmrân sûresi, 3/191.
9Tirmizî, zühd 11; İbn Mâce, fiten 12.
10Bkz: Nahl sûresi, 16/125.
11En’âm sûresi, 6/107.
12Tirmizî, cenâiz 34; Ebû Dâvûd, edeb 42.
13İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  41/55-56.
14Buhârî, ezân 7; Müslim, salât 10.
15Müslim, salât 12; Ebû Dâvûd, salât 36; Nesâî, ezân 36.
16Âl-i İmrân sûresi, 3/185.
17Tirmizî, kıyâmet 26, zühd 4; Nesâî, cenâiz 3; İbn Mâce, zühd 31.
18Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.83.
19Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/198, 204, 205; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 9/98, 123.
20Buhârî, tefsîru sûre (71) 1; el-Fâkihî, Ahbâru Mekke 5/163.
21Buhârî, teyemmüm 1, salât 56; Müslim, mesâcid 3, 5.
22Bakara sûresi, 2/143.
23Buhârî, cenâiz 3; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/237, 6/436.
24Buhârî, cenâiz 3; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/237, 6/436.
25Bediüzzaman, Lem’alar s.335 (Yirmi Sekizinci Lem’a).
26Bkz.: İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/100; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 2/150.
27M. F. Gülen, Kırık Mızrap s.159-160 (Rûhumun Emeli).
28Yûsuf sûresi, 12/101.
29Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.3 (Mukaddime, Üçüncü-Dördüncü Noktalar); Emirdağ
Lâhikası-2 s.42.
30Bediüzzaman, Sözler s.508 (Yirmi Altıncı Söz, İkinci Mebhas).
31Bkz.: Buhârî, tevhid 22, 28, 55, bed’ü’l-halk 1; Müslim, tevbe 14-16.
32Hucurât sûresi, 49/14.
33Hucurât sûresi, 49/15.
34el-Gazâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 3/78; es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene s.290.
35Enbiyâ sûresi, 21/105.
36Bkz: Nisâ sûresi, 4/141.
37Bkz.: el-Bezzâr, el-Müsned 5/29; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 9/234-235.
38Bkz.: el-Bezzâr, el-Müsned 5/29.
39Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 264-265
40Bkz.: İbn Hacer, Fethu’l-bârî 8/742-743.
41Bkz: İbn Hacer, Fethu’l-bârî 8/743.
42Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili 9/6358.
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Hareket ve Düşünce Sahası Daraltılmamalı
Temel bazı prensiplere riayet esas olmak kaydıyla insanların hareket ve

düşünce sahası daraltılmamalıdır. Temel meselelere bağlı olarak, ortaya konan
hareketin gidişatıyla alâkalı içtihat edebilecek serbestiyet akla verilebilmelidir.
Yeter ki, fikr-i sâbitlere takılı kalıp ısrarcı tavırlar içinde olunmasın.

İnsan, her mesele karşısında hakperestçe hareket ederek gerektiğinde doğru
bildiklerinden dahi dönmesini bilebilmelidir. Ebû Hanife Hazretleri’nin,
hakperest davranarak, içtihat ettiği meselelerin yüzde altmışından döndüğü
bilinmektedir. Zira kendi görüşünde ısrar edip dönmesini bilmeyenler, hem
inkişafı inkıtaa uğratıp önünü kapatmış olurlar, hem de neticeden dolayı
Allah’a hesap verirler. Herhangi bir insanın ortaya koymuş olduğu bir görüş,
kendi dar dairesinden bakıldığında doğru olabilir. Ancak aynı görüş, daha
geniş bir dairede yorumlandığında veya yorumlatılabildiğinde o dar dairedeki
doğrunun geniş dairede yanlış olduğu her zaman ihtimal dahilindedir. Onun için
insan, kendi idrak seviyesine takılıp kalmamalı ve kendisinden daha doğru
düşünen veya düşünenlerin olabileceğini de kabul etmelidir.

Maalesef bazı insanlar, kendilerine gölge etmesin diye etrafındakileri hep
düz insanlardan seçmektedirler. Böyle olduğu için de, o tür insanların
arkalarında, bırakabilecekleri vârisler yetişmemektedir. İnsan, etrafında
bulunan insanların gelişip inkişaf etmesi için onlara hep fırsat tanımalıdır. Aksi
takdirde “Herkes beni dinlesin, benim dediğimi desin, ben ne yapıyorsam, nasıl
düşünüyorsam öyle olsun” anlayışı kişinin yakınlarına bir baskı kurması
demektir ki, bu baskı da onların kabiliyetlerini bütün bütün köreltme demektir.

Doğu ile Batı’nın Kaynaşması
Doğu ile Batı’nın gerçek iman mevzuunda kaynaşıp kader birliğine ulaşması,

hayatımın en büyük gaye ve emellerinden biri olmuştur. Bana gelip, tam
Cennet’e girmenin eşiğinde bulunduğum bir sırada, Doğu’yla Batı’nın
bütünleştiğini, kendi değerlerini koruyarak ve birbirlerine saygı içinde bu iki
dünyanın iç içe girdiğini söyleseler, bunu hayatımda bana verilmiş müjdelerin
en büyüklerinden biri kabul ederim. Kim bilir belki böyle bir müjde karşısında
Cennet’e girmekten bile vazgeçerim. Hatta zannediyorum ki, –bir kere rüyamda



yaşadığım gibi– böyle bir misyon adına beni Cennet’e koysalar ve semavî
maideler gökten inip önüme konsa; ben kendi kendime “Buradan dışarıya
çıkmam lâzım; çünkü Doğu ile Batı’nın kavuşması yolunda duygumu ve
düşüncemi gözyaşlarımla yoğurup insanlara anlatacağım daha çok şey var;
onlara bu hakikatleri anlatmak için şimdilik Cennet’i de istemem.” der ve fırsat
verilirse oradan ayrılırım. Benim bu his ve düşüncelerim bazı kimselere biraz
fazla gelebilir, belki bu hislerime taklit de denebilir, ama ta en eski hasbîlerden
günümüzün Bediüzzaman’ına kadar bir hayli diğergâm, “Gözümde ne Cennet
sevdası var, ne Cehennem korkusu. Cemiyetin, yirmi beş milyon Türk
cemiyetinin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun. Kur’ânımız
yeryüzünde cemaatsiz kalırsa Cennet’i de istemem; orası da bana zindan olur.
Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennem’in alevleri içinde yanmaya

razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur.”1 demiştir ki, bu
nurefşân zatın, yetmiş-seksen sene evvel söylediği bu sözleri tekrar etsek acaba
çok fazla bir şey mi söylemiş oluruz?..

Pasif ve Aktif Anlatma
Tebliğ ve irşadda “pasif” ve “aktif” olmak üzere iki türlü anlatma metodu

vardır. Pasif anlatmada, fert bütün civanmertliğiyle Müslümanlığın insanî
yönlerini ortaya çıkarmaya çalışır. O, değişik vesileler bularak insanların
gönlüne nüfuz etmeye gayret gösterir; düğün, sünnet, yaş günü, evlilik yıl
dönümü, hasta ziyareti, yemeğe davet… gibi insanlarla temas kurulup alâkadar
olunabilecek bütün vesilelere baş vurarak, devamlı verici olma durumunda
olur. Zira kollanan bu fırsatlar neticesinde bir kaynaşma meydana gelir ve
tebliğ insanına güven duyulmaya başlar.

Kendisine karşı ihtiram hisleri uyanan ve sempati duyulmaya başlanan
mü’mine, daha sonra “Niye, niçin?” diye sorular sorulmaya başlandığında işte
o zaman, konuşma fırsatı doğmuş olur. Bu şekilde aktif anlatma fırsatını
yakalayan mü’min, kendisinde olan güzelliklerin kaynağını usûlünce anlatma
fırsatını sonuna kadar değerlendirir.

Mü’min, hâlin, tavrın ve davranışların açık bıraktığı yerde, aktif anlatmayla
bu boşlukları tamamlamasını bilmelidir. Ancak önce pasif anlatma gelir. Pasif



anlatma yapmadan ve karşı tarafta tam kıvamı elde etmeden aktif anlatma
yoluna gidilmemelidir.

Islah Erleri
Asr sûresi, tarihî tekerrürler devr-i daimi içinde önemli bazı hususları ifade

etmektedir. Cenâb-ı Hak bu sûrede meâlen şöyle buyurur: “Yemin ederim
zamana, insanlar hüsranda; ancak iman edip makbul ve güzel işler yapanlar;

bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.”2

Tasviri yapılan bu yiğitleri, Efendimiz’in şu hadiste anlattığı gariplerle
irtibatlandırmak mümkündür: “Gariplere müjdeler olsun! Onlar halkın
kendisini fesada saldığı ve bozgunculuk yaptığı; dolayısıyla, kargaşa ve
fitnenin dört bir yanda kol gezdiği bir dönemde (salâh erleri olarak dövene
elsiz, sövene dilsiz ve gönülleri kırıldığı zaman bile) hep ıslah için koşturur

dururlar.”3 Evet, kalbinde salâha kavuşmuş ve salih amel işleyen, aynı
zamanda salâhı da şiâr edinmiş, onu başkalarına da aşılayan bu ıslahçılar,
bozguncuların yaptığı ifsada karşılık her zaman ıslah eri gibi davranırlar.

Arapça grameri açısından mesele incelenecek olursa; hadiste ifade edilen
ıslah ve ifsat kelimeleri müteaddi fiil olmaları açısından; başkalarını içine
alabilecek ifsattan –yani sadece şahsın nefsine münhasır kalmayan bir ifsattan–
bahsedildiği görülür. Başkaları nasıl ki, fesadı tamim edip yaygınlaştırmak için
uğraşıyor, mü’minler de buna mukabil ıslahın yaygınlaşması ve halkın sulh ve
güven içinde olması adına hep ciddî bir cehd ve gayret göstermelidirler.

İfsat, Allah nezdinde ne kadar merdut ve müfsit de ne kadar melunsa, ıslaha
gayret ve muslih de o kadar makbuldür.

İdeal İnsan
İnanmayan insanların, kendi inançlarının gereğini sergilemeleri yadırganmaz

da, inanan bir insanın, bir kâfire ait duygu ve düşünceyi taşıması, ona ait ses ve
soluğu seslendirmesi, hiçbir şekilde kabul edilemez, aslında edilmemeli de.
Meselâ, bir insan, bir müessesede, yapılan hayırlı hizmetleri engelliyorsa, kâfir
olmasa bile kâfirce bir şey yapıyor demektir. Aynı şekilde birinin kıvamını
bozmak suretiyle, daha aktif hizmet yapmasına mâni oluyorsa; kendi hırs, kendi



kıskançlık, kendi bencilliğine yenik düşüp başkalarına çelme takıyor ve
böylece aşk u şevkle hizmet edenlerin moralini bozuyorsa, kâfirler gibi
davranıyor sayılır.

Allah (celle celâluhu), çok defa mü’minin mü’min, kâfirin de kâfir olmasına
göre değil de, mü’minde mü’min sıfatlarının, kâfirde de kâfir sıfatlarının
olmasına göre muamele etmektedir. Bu itibarla da, her mü’minin mü’mince
davranması çok önemlidir. Değilse kâfirce sıfatların mağlûbu ve dolayısıyla da
onların mahkûmu olur. Başka bir ifadeyle, eğer iman, onun içinde mü’min
sıfatlarının öne çıkmasına vesile olamamış ve sistemli çalışamama, vahdeti
koruyamama, kendi insanına karşı hazımsız davranma, küçük meseleleri
büyütme ve onlarla kavga çıkarma gibi kâfirce sıfatlardan uzaklaştıramamışsa,
o kendinden beklenen fonksiyonu eda edemiyor demektir ki, bu da, böyle
olumsuz şeyleri kambur gibi sırtında taşıyan bir mü’minin muvaffak olmamasını
netice verir. Benim, böyle bir durumda bir mü’minden beklediğim en önemli
tavır, onun en mukaddes şeyleri üzerine yemin edip, nerede olursa olsun hırgür
çıkarmayacağına söz vermesidir. Böyle bir tutum karşısında ne kâfirin gücü, ne
şeytanın plânı, ne de ifritlerin dehası kat’iyen ona tesir edemez.

Evrensel Dil: Hâl Dili
İlâhî hakikatleri, gidilen ülke insanlarına anlatmak için o insanların dillerini

öğrenmek önemli bir vesiledir. Zaten her peygamber de kendi kavminin diliyle
mesajını sunmuştur. Ancak havarilerin halka müessiriyetlerini sadece gittikleri
halkın dilini konuşmalarına bağlamak yanlıştır. Hatta ben, bu iddiayı tarihî çok
önemli bir gerçeğe kılıf bulma gayreti olarak değerlendiriyorum. Evet havariler
gittikleri her yerde çok ciddî müessir olmuşlardır. Ama onların bu
müessiriyetlerinin altında yatan gerçek, halka yaklaşımlarında evrensel bir dil
kullanmalarıdır ki, o evrensel dil de hâl dilidir. İnsanlığın İftihar Tablosu’ndan
sahabeye, sahabeden günümüze kadar bütün gönül sultanları hep bu dili
kullanarak kalbleri fethetmişlerdir.

Gittikleri halkların dillerini çok kısa bir zamanda öğrenmelerinin nasıl
olduğu –eğer doğru ise– o kadar önemli değildir. Bu durum, Allah’ın o
insanların tebliğ aşk ve iştiyaklarına mukabil bir ikramı olabileceği gibi
ölesiye gayretlerine de verilebilir.



Hasta Ruhlar
Her devirde nebilerin dizinin dibinde bile olsa, kalbinde marazı olan hasta

ruhlar bulunagelmiştir. Günümüzde de, kalbinde maraz bulunan bir hayli böyle
ruh vardır. Şöhrete talip olma, “benim yaptığım” deme, yalnız kendiyle alâkalı
şeylere alkış tutma.. işte bütün bunların hepsi ihlâssızlık belâsıdır ve hizmette
ayak bağıdır, yani marziyat-i ilâhiyeye kilitlenememe ve ihlâssızlık
problemidir.. evet bu durum, insan için en büyük bir belâ ve problemdir. Hem
öyle bir belâ ve problemdir ki, bir yerde ihlâssız böyle bir adamın bulunması,
genel âhenk ve havayı bozmaya yeterlidir. Zira bir cemaati teşkil ettiren
fertlerin her biri, âdeta bir çark hükmündedir. Çarkların birinde bir balanssızlık
varsa bu, bütün çarkların âhengine tesir eder. Bu itibarla iman ve Kur’ân
hizmeti yolunda her fert kendisine terettüp eden işe talip olmalı ve asla inhiraf
da göstermemelidir. Bunun için de, iman ve Kur’ân hizmetini bir beyin gibi
kabul edip bütün bencil ve egoist duygulardan sıyrılıp genel hedef
istikametinde kalma adına Allah’tan hep ihlâs ve samimiyet murad etmek
gerekir. İman hizmetinin, genel hedeflerine ve kurgusuna tâbi olmayıp kendi
bencilliğini aşamamışlara fırsat vermek ise, Allah (celle celâluhu) davasına
ihanet etmek demektir.

Bir hizmet insanı şunu gönlünden gele gele her zaman rahatlıkla
söyleyebilmelidir: “Ben, arkadaşlarım olmadan Cennet’e bile gitmemeliyim.”
Bizim hizmet ahlâkımız hasbîlik, diğergâmlık ve fedakârlığa dayanmaktadır.
Zaten bu dava bir körük gibidir; er geç ihlâssızları süpürüp atar. Bu tür
insanlar, bulundukları müddetçe âhenksizliğe sebebiyet verir, problem çıkarır
ve diğer fertleri de meşgul ederler.

Fakir, şu anda kâfir ve münafık olacağından korktuğum çok kimse var. Onun
için onları kendi dünyaları içinde tutarak İslâm ve toplum adına ordubozanlık
yapmalarına ve telef olmalarına mâni olmaya çalışıyorum. Bunlardan dolayı
çok defa oturup hıçkıra hıçkıra ağladığım da az değildir. Bu insanlar her zaman
kendilerine biraz teveccüh edilince, hemen bencilliklerine takılıp önü alınmaz
problemlere sebebiyet verebilmektedirler. Hz. Mesih, on iki havarisinden
Yahuda’nın önünü alamadığı gibi, bu insanları engellemek de zorlardan zor
olsa gerek. Bunlar, teveccühü hazmedemeyen egoist ruhlu insanlardır. Aslında



mü’min, meyve yüklü ağaçlar gibi her zaman toprağa doğru eğilmesini
bilmelidir. Bu tür insanlarsa, onlara azıcık bir imkân verildiğinde, kendi
bildiğince gittikleri, kendince ekip yapıp grup kurmaya kalktıkları ve bir de bu
imkânlarla caka yaptıkları görülmektedir. Onun için milletin başındakiler çok
basiretli ve uyanık olmalıdırlar. Bu insanlar, tarih boyu bir imtihan olarak hep
var olmuş öyle habis ruhlulardır ki, hemen her fırsatta hizmete giden yolları
tıkayan birer belâ olagelmişlerdir. Allah bu ümmeti böyle belâlardan korusun!

Peygamberlerin bile kendi dönemlerinde böyle belâların önünü alamadıkları,
sadece dondurabildikleri görülmektedir. Bir insan, hangi heyetle olursa olsun,
o heyet ve toplum için esas sayılan hususlara mızıkçılık etmeden uymasını
bilmelidir. Nitekim Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) Uhud’da her

şeye rağmen heyetin aldığı karara tâbi olmuştur.4 Evet, vahiy ile müeyyed olan
bir Zât bile eğer istişare kararına uyuyorsa, dar akıllı ve dar ufuklu bir insanın
itirazda bulunmaya hiçbir hakkı olmamalıdır. İnsan, istişare meclisinde, şayet
bir düşüncesi varsa onu seslendirmelidir. Bu düşünce kabul gördüyse mesele
yok.. ancak kabul görmediyse ondan sonra o kişiye susmak ve alınan karara
uymak düşer. Allah milletçe hepimize insaf ve istikamet versin!

İslâmî Meselelerde Orijinalite Arayışı
Günümüzde bazı bilim adamları, anlaşılması zor ve genellikle de

oryantalistlerin çeşitli gayelere matuf olarak Müslümanların düşünce hayatına
soktuğu bazı meseleleri, çok önceden yazılmış olmalarına rağmen, bunlar o
kabîl şeylere yeni muttali olduklarından, ya orijinal bir şey söyleme ya da
“yazılan her şey söylenmelidir” mülâhazasıyla yazıp çiziyorlar. Oysaki bunlar
çok önceleri söylenmiş ve cevabı verilmiş olan hususlardandır.

Meselâ bir ilâhiyatçı –Allah selâmet versin!– bu tür eskiden söylenmiş olan
birkaç mevzuu kitabına alıp değerlendirebilmiştir. Bu haber bedevî Arap
milleti, cahiliyesini yaşarken Efendimiz’in de onların putlarına kurban kestiği
ile alâkalı sakim bir haberdir. Böyle bir habere hiç kimse itibar etmemiştir;
zira bu haber hadisçiler nezdinde yalancılığıyla meşhur Kelbî tarafından
rivayet edilmektedir.

Benzer sakat görüşlerden biri de Prof. Pilip K. Hitti’nin iddia ettiği: “Aslî



şekliyle İslâmiyet, Sâmî kavimlere ait dinlerin mantıkî mükemmelleşmesidir.”
şeklindeki fikirdir. Bu fikir aslında, Allah’ın bir kabile dinini, bir ölçüde
evrenselliğe açılma faslında getirip âlemşümul bir din öğretmesi mânâsında
doğrudur. Ama nasılsa Hoca, mübarek bir isme bağlı kitabında bu meseleyi
ifade ederken, bir dinler tarihçisi yaklaşımı içinde, bu dinin toplum içinde
tekâmül ede ede bu hâle geldiğini beyan etmektedir ki, bunun doğru olduğuna
inanmak mümkün değildir. Dahası hocamız, bu fikri naklettikten sonra, bu
düşünceye katıldığını da ifade etmektedir.

Oysaki biz Müslümanlar, çarpıklığın her türlüsünden uzak durmamız
gerekmektedir. Selefimiz bu fikirlere dalâlet demiş ve bu fikirlerle uğraşanları
“fırak-ı dâlle” içinde mütalâa etmişlerdir. Evet! Bu hususlarda temkinli
davranmak gerekmektedir.

Kur’ân’ın tarihselliğini savunan kişiler de benzer hataları irtikâp
etmektedirler. Oysaki, her meselenin temel bir kısım prensipleri vardır ve o
prensiplere müdahale edildiği takdirde bütün meseleler alt-üst olur.
Binaenaleyh, “Hükümlerin illeti değişince hükümler de değişebilir.” gibi
yaklaşımlar, bence suiniyetlilerin kaba tevili olsa gerek. Bunlar, avlamak için
zehire bal sürmek kabîlinden şeylerdir. Buna kâil insanlara ilk cevap
verenlerden biri de “es-Sünnetü ve mekânetühâ fi’t-teşrîi’l-İslâmî” adlı
kitabıyla tanıdığımız merhum Mustafa es-Sibâî’dir.

Bizim buradaki itirazımız, daha çok oryantalistler tarafından sürekli
gündeme getirilen bu tür görüşlere cevap verme değil, bu hususların incelenip
araştırılmadan, ilim adamlarımız tarafından eserlerine alınması ve neredeyse
müsteşrikler gibi davranıp, çözüm üretmekten öte problem sunma metodu ile
İslâmî meselelerin içinden çıkılmaz hâle getirilmesine bir itirazdır.

Hatalarımız ve Perdeyi Yırtmamak
Soru: Günümüzde mü’minler, birbirlerinin yüzlerine karşı hep müspet

yanlarını söylerken, menfi taraflarını söylemekten kaçınmalılar mı?
Böyle bir durum insanı kısmen de olsa şımartmaz mı?
Bence perde yırtılmamalı ama eksik-gedik de mutlaka giderilmeye

çalışılmalıdır. Asr-ı Saadet’e bakıldığında, Hz. Ebû Bekir’le Hz. Ömer gibi
üstün insanlar arasında dahi zaman zaman birbirlerini tenkit etme mahiyetinde



muhaverelerin cereyan ettiği görülecektir. Evet, esasen bu bir sahabi ahlâkıdır.
Onlar birbirlerinde gördükleri yanlışlıkları, bütün bir ihlâs ve samimiyetle
gidermeye çalışırlardı. Tıpkı onlar gibi bugünkü mü’minler de belli bir üslûpla
Allah için yapılan işlerde birbirlerini ikaz etmeli ve buna kendilerini
alıştırmalıdırlar. Bu ikaz etme meselesi yüz yüze yapıldığı takdirde, gıyabında
konuşma da kendiliğinden kalkacaktır.

Burada üslûp meselesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu tür yüz
yüze olan bire bir görüşüp konuşmalarda, perdeyi yırtmadan, muhatabı, kırıcı
söz ve tavırlarla rencide etmeden, onun kuvve-i mâneviyesini kırmadan ve
suçlayıcı, karalayıcı bir üslûp kullanmadan, yol gösterici mahiyette, tamamen
Allah rızasını gözeterek hareket etmek çok önemlidir. Bu bir ahlâk hâline
getirildiğinde hem kardeşlik duygusu tecellî edecek, hem de gıybet kapısı
kapanmış olacaktır.

Allah’ın, bir insana en büyük lütfu, ona kendi ayıplarını göstermesidir.
Basiret sahibi gerçek mü’minler kendi kusurlarını, Allah’a karşı samimî kulluk
performansındaki düşüklüğün bir neticesi olarak görebilirlerse, bir ölçüde
kendilerini de düzeltebilirler.

Ayrıca herkesin bir hayırhâh edinmesi, kusurlarını düzeltmesi açısından çok
tesirli çarelerden biridir. Kişi, samimî olduğu bir arkadaşına “Bende gördüğün
her türlü yanlış ve eksikleri yüzüme karşı söylemen için sana yetki veriyorum.”
diyerek bir hayırhâhlık mukavelesi imzalıyor gibi birinin gözüyle kendini
kontrol altına almalıdır.

Yaşadığımız çağ itibarıyla, dört bir tarafı saran kötülük virüslerinin ruhta
kök salması, sonra da dönüp insanı teslim alması her zaman ihtimal
dahilindedir. İşte böylesi bir atmosferde çoğu kere ülfet ve ünsiyet girdabına
düşen bir insanın metafizik gerilimini muhafaza etmesi zorlardan zor bir mesele
hâline gelir. Ancak çehresi hakikat gamzeden ve iradesinde Allah iradesi
çağlayan bir hayırhâhın olması kişiyi ihtimal böyle bir iklimden uzaklaştırarak
gerilimini korumasına yardımcı olur.

Asırlar boyunca pek çok âlim, insanın kendi kusurlarını bilmesi
istikametinde alternatif yol ve yöntemler aramış ve geliştirmişlerdir. Bence
günümüzde gerek sosyal, gerekse fen ilimlerinde yaşanan muazzam inkişaflara



imza atan insanoğlunun, bugün mânevî buhran ve tedenni açısından kendi kusur
ve hatalarını görüp tedavi etmesi istikametinde bir kısım yeni yöntemler
geliştirmesi gerekmektedir. Bunun için ne kadar gayret edilse ve ne kadar bilim
adamı istihdam edilse azdır. Kusurlarını göremeyen insan, insanlığı ile beraber
her şeyini kaybetmekle karşı karşıyadır; zira insanın bozulması hiçbir
bozulmaya benzemez.

İlhamların Önünü Açmak
Ömer b. Abdülaziz (radıyallâhu anh), birine çok edebî bir mektup yazar;

sonra da, mektubu çalımlı ve tumturaklı ifadelerle yazdığını fark edince, nefsine
bundan pay çıkarmış olma ihtimaline binaen mektubu yırtıp atar.

Evet, yapılan hizmetler, vazifeler insanda nefsanî bir coşma ve kendini
beğenme gibi bir hâl meydana getiriyorsa, işin içine şeytandan bir şeyler
karışmış olabileceği mülâhazasıyla, Ömer b. Abdülaziz gibi davranarak hemen
nefsi dizginleyip Allah’a teveccüh etmeliyiz.

Bununla beraber cüz’î ve küllî, nefsin istihsanlarının her zaman işin içine
karışmasının muhtemel olması mülâhazasıyla bu yol her zaman herkes için pek
de mümkün olmasa gerek. Çünkü bu durumda insanın, meselâ yazdığı yazıları
sürekli yırtıp sonra tekrar yazması lâzım gelecektir. Kanaat-i âcizânemce,
Mevlâna’nın Mesnevî ve Divan-ı Kebir isimli eserlerinde, Üstad’ın ise bütün
Risalelerde yaptığı gibi; durum, şartlar, insanların istek ve ihtiyaçları nazar-ı
itibara alınarak ona göre bir şeyler konuşulmalı, daha sonra imkânlar el
verdiğinde de onlar düzeltilerek yazıya geçirilmelidir. Bu şekilde yazılan
yazılar daha az hatarlı olacak ve nefisler de işin içine çok karışamayacaktır.
Nitekim Divan-ı Kebir isimli eser, Mevlâna’nın semâ anında söylediği sözlerin
bir araya getirilmesiyle meydana gelmiştir. Yine o, Mesnevî’yi, Hüsameddin
Çelebi’ye yazdırmıştır. Üstad’ın da bu metodu kullandığı görülmektedir. Hatta
Üstad’ın bizzat kendisinin yazdığı şeyler çok mahduttur. O, –eserlerindeki
üslûptan da anlaşıldığı üzere– talebelerine vaaz ediyor gibi konuşmuş,
talebeleri de bunları yazıya geçirmişlerdir. Daha sonra ise kendisi bunları
redakte etmiştir.

Risaleler genel itibarıyla şu şekilde vücuda gelmiştir: Üstad’a etrafındaki
kişiler tarafından sorular sorulmuş, o da bu soruları şartların el verdiği ölçüde



cevaplandırmıştır. O, kabz ve bast hâllerini yaşaması durumuna göre bazen çok
mufassal tasniflere girmiş, bazen de ihtisar etmiştir. Hatta bazen sadece âyetleri
zikrederek konuyla irtibatlandırmış ve birer kelime ve cümle ile deryalara
işaret etmiştir. O esnada uzun boylu meseleyi açmaya ruh hâli müsait olmadığı
için, işi tabiîliği içinde bırakmış ve kesinlikle hiçbir yerde, hiçbir zaman
sun’îliğe girmemiştir. Bu sebeple Risalelerdeki bu türlü yerler cilt cilt şerh
edilmeye muhtaçtır.

Burada istidradi olarak şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Meselâ bir
kimseyle herhangi bir konuda mülâkat yapılacağını düşünelim. Şimdi bu
durumda kişi önce genel bilgi açısından teferruat ve detayına inmeden konuyu
kaynaklarından bakmalı, genel değerlendirmeyi ise mülâkat esnasındaki
atmosferin ona üfleyeceği ilhamlara bırakmalıdır. Böyle olmadığı takdirde kişi,
oraya bir hafıza hamalı olarak gelecek, her şeyi hafızasında tutmaya
çalışacaktır.. ve tabiî sun’îliklerden de kurtulamayacaktır; kurtulamayacak ve
ilhamın kolunu, kanadını kırarak sadece mantık hokkabazlığı yapacaktır.
Vicdana açık durmadan başka hiçbir şeyin ruhun kanatlanmasını sağlaması
mümkün değildir.

Aktif - Pasif Ümit
İnsan hiçbir zaman ümidini yitirmemeli; aksine hep ümitli olmalıdır. Bazen

hiçbir şey yapılamasa bile, kişinin ümitli olması yeter ve bu kadarı bile ona
sevap kazandırır. M. Âkif, İstiklâl Marşında:

Doğacaktır sana vaad ettiği günler Hakk’ın
Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın

derken bu duruma işaret eder ve hiçbir şekilde yeise düşülmemesi gerektiğini

salıklar. Üstad ise, aynı duruma, “Yeis, mâni-i her kemaldir.”5 sözleriyle işaret
eder.

Evet, aktif sabır gibi, aktif ümit.. siz tavuğu, yumurtalarının üzerine abanmış
yatarken gördüğünüzde, bu hayvan, miskin miskin yumurtaların üzerinde yatıp
duruyor dersiniz. Oysa o, aktif bir sabır örneği sergilemektedir. O, üç hafta
boyu ne sancılar ne sancılar çekiyor bilemezsiniz..! O âdeta bütün hararetini
göğsünde toplar ve o sıcaklığı gece-gündüz gözünü kırpmadan yumurtalara



vermeye çalışır. Yumurtalarını fevkalâde bir titizlikle çevirir ve onları
kıracağım diye ödü kopar. Onun yanlış hareket ederek, kendi yumurtalarını zayi
ettiği hiç mi hiç görülmemiştir. Tavuğun, o incelerden ince hassasiyeti, titizliği,
hayvanî şuuru ile sergilediği o aktif sabır gibi bizim de insana yakışır şekilde
bir aktif ümidimiz olmalıdır.

Pasif ümit, biraz dervişâne bir ümittir; mektep ve medresenin vâridâtı
bütünleştirilememiş ve aynı zamanda bu anlayışın kışla disiplinine de bir
menfezi yoksa, o pasif bir ümit sayılır. Bu anlayışta olanlar, “Allah nasıl olsa
verecek..” derler. Oysaki O (celle celâluhu), istemeden vermez. Tabiî
istemenin değişik yolları vardır; biri el açıp yalvarma ise, diğeri de hiç
durmadan esbabın kapısını dövme, sebepleri sonuna kadar zorlamadır.

İnsan Yetiştirme
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de insan yetiştirme, yetiştirip istidat ve

kabiliyetleri yerli yerince değerlendirme büyük önem arz etmektedir. Ancak, bu
çok önemli vazifenin yapılabilmesi için öncelikle sağlam bir alt yapının
oluşturulması şarttır. Bunun için de en başta sağlam bir aile yapısı, her türlü
melanetten arındırılmış bir sokak ve en iyi şekilde dizayn edilmiş değişik
terbiye müesseseleri gerekmektedir. Günümüzde böyle bir alt yapıdan
bahsetmek oldukça zordur. En başta, çocuk yetiştirme düşüncesine bağlı bir
aile yapısı kalmamış, sokaklar çirkinliklerle dolup taşmakta.. mektepler ise
büyük ölçüde kendilerinden bekleneni eda edememekte ve uygulanan sistemle
âdeta istidatları köreltmektedir.

Eskiden medreselerde hakaike, tahlil ve terkibe kapalı “hafız-ı Kur’ân”
yetişirdi, günümüzde de okullarda, sadece “hafız-ı kimya”, “hafız-ı fizik” vs.
yetişmekte. Ezbercilik muhakemenin önünde, zekâ dogmalara bağlı ve dumur
yaşamakta, buna karşılık şablonculuk gırla gitmekte... İşte böyle bir ortamda –
Einstein ruhlu insanlar bile olsa– hiçbir zaman o ayarda dâhiler yetişmeyeceği
açıktır. Çünkü zemin, böylelerinin yetişmesine müsait değildir; kalıplar
önceden konmuş ve ona uygun insanlar yetiştirilmektedir. Öyle ki o şablonun
dışına çıkanlar asi sayılmaktadır. Bu itibarla, en başta bu yanlışlığın
düzeltilmesi gerekmektedir.

Yine iyi bir idarecinin yetişmesi için de, aynı şekilde yetiştirici esaslarıyla



işleyen iyi bir devlet mekanizmasının olması lazımdır. Ufku dar ve kapalı bir
sistem içinde insanüstü dâhileri bile istihdam etseniz ve onlara, “Siz sadece
size gelen emirleri uygulayın, başka bir işe karışmayın.” deseniz, onların
dâhiler olarak kalmaları şöyle dursun, normal insanlık kabiliyetlerini de
kaybedecekleri bedihîdir. İşte böyle bir politika çarkı içinde bir idarecinin, bir
içtimaiyatçının kendi istidat ve kabiliyetini inkişaf ettirmesi mümkün değildir.
Her şeyiyle sürüm sürüm böyle bir sistemde sloganlar, atıp-tutmalar vardır
ama, başarı yoktur. Yanlış anlaşılmasın; ümitleri yıkıp, bir şey
yapamadığımızı/yapamayacağımızı söylemek istemiyorum. Demek istiyorum ki
bu hâlimizle devletler muvazenesinde bir cihan devleti olmamız mümkün
değildir. Bir zamanlar ülkemiz, kritik bir dönemden geçiyordu. Düşmanlarımız,
âli bir devletten geriye kalan bir milletin kolunu kanadını kırmak, ondan da
önemlisi azmini, ümidini parçalamak için bahaneler arıyor ve “Sizin dışarıda
işiniz yok; size çizilen sınırlar içerisinde kalacaksınız…” diyorlardı ki, böyle
bir dönemde, “cihan” davası güdülemezdi. Değil cihan davası, ülkemizin
hasımları en küçük bir adaya dahi müdahale hakkı vermezlerdi. Bu yüzden o
gün bir maslahat için söylenmiş bazı sözler olabilir. Ancak günümüzde şartlar
olabildiğine değişmiştir; dolayısıyla o sözlere takılıp kalınmamalı ve yeni
stratejiler takip edilmelidir.

Mevzu ile alâkalı olarak bir misal daha vermek gerekirse; bizler ilim
telâkkisi konusunda da ifratlardan kendimizi kurtaramamışızdır. Şöyle ki,
Mustafa Reşit Paşa’nın, Auguste Comte’nin sadık bir talebesi olmaya
soyunduğu Tanzimat yıllarında biz, ilimde batıdan daha pozitif olmuşuzdur.
Şüphesiz pozitif metodun ilimde tartışılmaz bir yeri vardır; ancak pozitif
mülâhaza, suistimal edilmezse, ilmîliğin televvünlerinden sadece biridir. Ama
aydınımız bu konuda da ifrat etmiş ve yanlış yapmıştır. Bu konuda, Attila
İlhan’ın söylemiş olduğu bir sözü nakletmek istiyorum. O, bir televizyon
programında, “Tanzimat’tan bu yana Türkiye’de işleri hep aydınlar bozmuş,
arkadan halk gelip onu düzeltmiştir.” demişti.

Evet, ilim çok önemlidir, bu yüzden dinimiz de ona büyük ehemmiyet
atfeder. Ancak ilim, ne sadece aklî yollarla elde edilen şeyler ne de “havass-ı
selîme” dediğimiz duyu organlarının ihsasıyla ulaşılan neticelerdir; bunların



yanında o, mütevatir haberi de kapsayan geniş bir referans alanına sahiptir. Bu
itibarladır ki eğer ilim vahyin tayfları altında şekillenmez ve Allah’a teslim
olmazsa, ilim müesseseleri günümüzde olduğu gibi farklı mecralara kayar ve
kendisinden bekleneni eda edemez. Hatta belli ölçüde bu müesseseler devletin
istikrarına, milletin ümidine indirilmiş birer darbe olabilir. Netice itibarıyla,
her şeyi, kıymeti miktarınca kabullenmek ve değer atfetmek çok önemlidir.

Son olarak bir hususa daha işaret etmek gerekirse; biz millet olarak tarihten
bugüne çok istidat ve kabiliyetli insanların başını yemişizdir. Yıllardır
ülkemizde bir kaht-ı ricalin yaşanması da Cenâb-ı Hakk’ın bize vermiş olduğu
bir ceza sayılabilir.

Kimlik Bunalımı ve Kudsîler
Biz, materyalist düşüncenin fikir hayatımızı hâkimiyeti altına aldığı, ilhad

düşüncesinin her yanı tuttuğu çok sıkıntılı, bunalımlı ve talihsiz bir zaman
diliminde neş’et ettik. “Kimlik arama” sözü bundan 20-30 sene evvel hem
milliyetçi, hem de dindar cephede çok üzerinde durulan bir mevzu idi. O
dönemlerde kendi duygu ve düşüncemize ait ne bir kıpırdanış, ne de bu
mevzuda ümit vaad edebilecek bir düşünce bulmak mümkündü. Ama biz, o
dönemde de her şeye rağmen değişik düşünce akımları karşısında, “Hele şu
inançlarımızı koruyalım da Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler.” diyor,
her zaman sürpriz inayetler bekliyorduk.

Askerlik öncesi Edirne’de bulunduğum zaman içinde yer yer Darvinizm’den
de bahseden bir Türk yazarının romanını okumuş ve cidden çok müteessir
olmuştum. O dönemde bütün düşünce sistemleri, sanki din her türlü terakkiye
mâniymiş gibi dine saldırıyorlardı. İşte o günlerden bugünlere –Allah’a
binlerce hamd ü sena olsun– çok tehlikeli dönemeç ve uçurumlardan geçilerek
gelinebildi. Şimdi dünyanın dört bir yanında güller açıyor, bülbüller ötüyor ve
nesiller ellerinde demet demet güllerle İnsanlığın İftihar Tablosu’na yöneliyor
ve O’na “Selâmün aleyküm” diyebiliyorlar. Bu açıdan bugünkü nesiller,
geleceğin bundan da güzel ve mükemmel olacağına inanmalı ve ona göre
çalışmalıdırlar. Ne mutlu ikinci dirilişin aydınlık süvarilerine...

İrşad İnsanlarına Bir Mesaj



Bugün dünyanın, Müslümanların sunacağı mesajlara her zamankinden daha
fazla ihtiyacı var. Zira sırtında birçok problem taşıyan dünya, bu üst üste
kamburları daha uzun süre taşıyamaz. Evet bugün dünya, âdeta “Ben artık
sırtımda bu günah yükünü taşıyamıyorum.” diyor ve dönüp acı acı nübüvvet
davasının temsilcilerinin yüzüne bakıyor.. bakıyor ve: “Gelin Allah aşkına
dünyayı Sodom ve Gomore’ye çevirmeyin.” diyor. Dilerim ak yolun yolcuları
bu çağrıya “Lebbeyk” diyerek, cevab-ı savap verirler ve bulundukları her
yerde şimdiye kadar olduğundan daha fazla bir canlılık ve gayretle şu köhnemiş
dünyayı son bir kez daha ihya ederler. Yoksa şimdiye kadar birkaç defa dolup
boşalan bu yaşlı dünya, bütün bütün bir Cehennem’e dönüp yaşanmaz hâle
gelme ihtimaliyle karşı karşıya bulunmaktadır.

Bizden kaynaklanan bir sıklet-i mânevî ile onun sık sık omuz silkmesi, böyle
bir tenbihi ihtiva ediyor gibi. Keşke ibret alsak da tekerrür etmese...

Fert ve Cemaat Gururu
İnsanın kendi tabiatındaki gurur ve bencillik gibi hâller, bazen cemaat içinde

o cemaatin de parlak ve cazip yanlarına dayanarak –buna aidiyet mülâhazası da
diyebilirsiniz– ferdî olmaktan çıkar ve bir cemaat gururu, cemaat bencilliği
hâline gelebilir.

Bunu biraz daha açmak gerekirse; bizler, Yüce Allah’ın, birlik hâlinde
hareket eden insanlara iyi işler gördüreceğine inanırız; zira birlik ve beraberlik
ruhu içinde hareket edenlere O’nun inayet edeceğine dair garanti ifade eden
nasslar vardır.. ve bu garanti kat’iyen ferdî hareket edenler için söz konusu
değildir. Bu yüzden ferdî sürçmeler, ferdî kaymalar, cemaate göre her zaman
daha fazla olur. Meselâ Cenâb-ı Hak değişik alanlarda hizmet eden mü’minlere
değişik başarılar ihsan eyledi; bunu inkâr etmeye imkân yoktur. Ancak bazen bir
kısım kimseler yanlışlıkla bu başarıları, kendinden bilerek, “Şu kadar
zamandan beri bu işin içindeyim.” gibi enaniyet kokan laflar edebilir. Yine
yerinde bir reca, bir ideal, bir ümit olarak düşünülmesi ve öyle kabul edilmesi
gereken, bazı kimselerin bizler hakkında “Dünyayı kurtaran kahramanlar, âleme
yeniden bir çehre kazandıracak insanlar, geleceği kuracak fikir işçileri” vb.
iltifatkâr ifadelerine kapılıp kendimizi bir şey zannedebiliriz. Bazen de bu
düşünceler, bütün bir cemaatin duygu ve düşüncesi hâline gelir de, “Allah



(celle celâluhu) bizleri el ele, omuz omuza, diz dize verdirdi, bizi başarılı
kıldı, sa’yimize semere lütfeyledi.” deyip gurura girebiliriz. İşte bunlardan biri
ferdî gurur, ferdî çalım; öbürü de cemaat gururu olur ki, bunların ikisi de
mahvedici birer maraz ve bütün kazanımları yok eden bir virüstür.

Oysaki, böyle iltifatlara muhatap olanlar; “Bizler mü’miniz; Ehl-i Sünnet
anlayışı içerisinde, sa’yeder, cüz’î irademizi sonuna kadar kullanırız ama
inanırız ki, bütün başarıları, muvaffakiyetleri Allah yaratır. Bizim yaptığımız
şeyler sadece esbaba tevessülden ibarettir. Dolayısıyla, Allah’ın bize ihsan
ettiği bu lütuflar, bizim cehdimizle elde edilebilecek gibi şeyler değildir;
aksine tamamen O’nun inayetinin neticesidir. Öyle ise netice itibarıyla bunları
O’na vermemiz icap eder.” demeleri gerekir. İşte böyle hareket edildiği
takdirde, ne başkalarına karşı bir üstünlük iddiası, bir fahirlenme, ne de
başarısız kalındığı zaman ümitsizliğe düşüp üzülme söz konusu olur.

Evet, insan neticeye dilbeste olunca, sanki çalışmalarının karşılığını mutlaka
alması gerekiyor gibi bir tavır içine girebilir ve alamayınca da ümitsizliğe
düşebilir. İman ve Kur’ân hizmeti açısından meseleyi değerlendirecek olursak;
meselâ, ev açtık bir şey olmadı, okul açtık bir şey olmadı, Asya’ya gittik,
Pasifiklere açıldık yine bir şey olmadı.. diyerek yeislere düşülebilir. Hâlbuki
bu şeylerin olması Allah’a aittir; siz bütün şartları haiz olabilirsiniz ama Allah
dilemezse olmaz. Sadeddin Teftâzânî’nin iman tarifinde olduğu gibi iman, sizin
gayretleriniz sonucu Allah’ın içinizde yaktığı bir meş’aledir. Siz iradenizi
ortaya koyar gayret edersiniz, o meş’aleyi Allah ya yakar ya da yakmaz; o,
O’nun bileceği bir iştir. Nitekim dünya kadar insan, şu kâinat fenleri arasında
dolaşıp durduğu hâlde, “Vermeyince Mâbud, neylesin Mahmud.” misali, gözü
açılmaz ve bir ümmî insanın elde ettiği mârifeti dahi elde edemez ve Allah’la
münasebetin en küçüğünü dahi temine muvaffak olamaz.

Bu yüzden insan evvelâ kendi vazifesini yapmalı, “Ben çalışacağım, belki
şimdi vermedi ama O verecek olduğuna göre elbet bir gün verecektir.” deyip
şe’n-i rubûbiyetin gereğine karışmamalı. Zamanı gelince O (celle celâluhu),
kendi şe’ninin gereğini yaratır ve hiç beklenmedik şekilde onu bir sürprizle
karşı karşıya getirebilir.

Ancak bu anlayış mârifet adına bir seviye işidir; belli bir seviyeye



ulaşmamış insanlar için bu şekilde düşünmek fazla olabilir. Çünkü yapılan bu
vazife, bir dönemde peygamberlerle gerçekleştirilen vazifedir. Dolayısıyla Zât-
ı Ulûhiyet hakikati, haşrüneşr hakikati, Allah’a kulluk ve tevhid-i rubûbiyet
hakikatleri gibi esas peygamberlikle hedeflenen şeylere talip olan insanların
duyguda, düşüncede belli bir seviyeye ulaşmış olmaları gerekir ki,
çevrelerinde hiç kimse olmadığı zaman bile, tıpkı peygamberler gibi asla
ümitsizliğe düşmesinler; düşmeyip yollarına devam etsinler. Nitekim Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), enbiyâ-i izâma ait hususiyetleri câmî, makam-ı
cem’in sahibi olması hasebiyle, geçmiş ümmetlere ait bütün hususiyetler, başka
bir ifadeyle Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Lut, Hz. Musa kavimlerine ait,
ölçünün tartının alt-üst olması, ihtikârın, ihtilâsın, spekülasyonların toplum
hayatına yön vermesi, ticari emniyet ve güvenin sarsılması gibi daha nice
mesâvî, bugün bu ümmet içinde yaşanmaktadır. Ve bu problemler sadece bir
yere, bir bölgeye has da değil, dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış durumda.
Yine onları ıslah edecek bir Nuh, bir Hud, bir Salih, bir Şuayb, bir Musa da
yok. Dolayısıyla onların işi daha da zor görünmektedir.

Bu açıdan Muhammedî ruh ve mânâyı dünyanın dört bir yanına taşımak
suretiyle bütün bu mesâvîyi yok etmeye azmetmiş hizmet erleri,
muvaffakiyetleri Allah’tan bilerek yollarına devam etmelidirler ki, gurur-kibir
gibi öldürücü duyguların altında kalıp ezilmesinler ve takılıp yollarda
kalmasınlar.

Cemaat Olgusu
Bugün bizim cemaat dediğimiz olgu; tıpkı günahlarımızdan arınalım diye Hac

yollarına dökülüp arefe günü Arafat’ta toplanan insanlar gibi, aynı duygu, aynı
düşünceyi paylaşan ve “Milletimize nasıl hizmet ederiz, ülkemizi maddeten ve
mânen nasıl kalkındırırız, aklı nasıl ziyalandırır, kalbi nasıl nurlandırırız?”
düşünceleri etrafında himmetlerini birleştiren insanların meydana getirdiği
sivil topluluklardır. Eğer bu tür bir araya gelmelere cemaat denecekse, “fe
ni’me ve bihâ..” Bu anlamda, meselâ bugün karşılaştığımız herkese eğitim
seferberliği tavsiye ederiz. Biliriz ki, Anadolu insanı vefalıdır; makul, müspet,
yararlı bir hizmete inanırsa, ona gönül verir ve o yolda koşar. Nitekim buna
inananlar, bugün Asya’ya, Avrupa’ya, Amerika’ya ve hatta Afrika’ya açılmış



ve gittikleri yerlerde yüzlerce okul inşa etmişlerdir. Tabiî bu dile kolay..
Cumhuriyet’in onuncu yılına gelindiğinde, Türkiye’deki bütün okulların sayısı
ancak 60 veya 70 kadardı. Evet, belli bir medeniyeti, kültürü, vâridâtı olan bir
devletin okul sayısı bu idi...

Yine bu insanlar, bu başarıları değişik engellemelere rağmen elde
etmişlerdir. Meselâ bir yerde bir okul açmaya teşebbüs ettiklerinde, burada
okul açacaksınız da ne olacak, burada okul yok mu diye bir sürü bahane
çıkarmışlardır. İnanıyorum ki, bu mevzuda insanımızı az ayağa kaldırır ve bu
şuura uyandırabilirsek, milletimiz adına daha hayırlı hizmetler yapılabilecektir.

Kur’ân-ı Kerim’in Büyüleyici İklimi
Kur’ân her yönüyle çok güzeldir; onun güzelliği âdeta beni büyüler ve azıcık

aklımın erdiği yerlerde duygularım heyecanla köpürür. Evet her yönüyle
Kur’ân’a hayran olduğumu bütün samimiyetimle söyleyebilirim. Bu
hayranlığım, sadece onun Allah kelâmı olmasından ötürü ve mutlaka hayranlık
duymamız gerektiği için değildir. Çok defa onu okuduğum zaman âdeta beni
büyülüyor gibi olur ve kendimi onun hayranlık uyandıran ikliminde bulurum. En
güzel şeylerden bile insan usanabilir ama Kur’ân’dan usanmak mümkün
değildir. Onu kıraat ederken bazen kendinize o kadar yakın hissedersiniz ki “Şu
sözler bana ne kadar yakın, sanki benim benliğimden fışkırıyor.” dersiniz ve o,
size çok duru, tabanı berrak taşlarla örülmüş bir su gibi gelir. Ayağınızı atınca,
ancak dizinize çıkar zannedersiniz, içine daldığınızda ise elli defa boyunuzu
aşar fakat yine de o arîz-amîk enginliğinde onda hep bir duruluk içinde seyahat
edersiniz.

Evet Kur’ân, bugünün ve yarının gerçeğini ve iç yüzünü terennüm ediyor;
kim bilir o ahirette nasıl inkişaf edecek!.. Belki size, “Haydi gelin, kızartılmış
kuşlar, püryan olmuş dana butları ve daha ne istiyorsanız hepsi var, yiyin..”
denecek, ama siz, “Hayır, ben şimdi Kur’ân yiyor, Kur’ân içiyorum.”
diyeceksiniz.

Ayrıca olmuş-olacak hâdisât bütün satırları, sayfaları, paragrafları,
cümleleri ile hep onda mündemiçtir. Ama onca muhteva farklılığına rağmen o
ne tenasüp, ne üslûp, ne anlatış, ne enginliktir! Ne var ki, bu da anlatma ile
değil; doğrudan doğruya vicdanların duymasıyla bilinir. Ben şahsen, meseleye



bu zaviyeden baktığımda, nesillerimizin nasıl tali’siz hâle getirildiğini görüyor
ve bir de ona ağlamak istiyorum. Onlar da fazla değil bizim bildiğimiz bu
kadarcık bir bilgi ile, Rabbilerinden gelen mesajı okuyup heceleyebilselerdi..
ama bu nesil ondan da mahrum. Ne olurdu bazı mekteplerde azıcık Arapça
okutulsa ve dinin dili öğretilse idi!.. Herhâlde o zaman ufukları daha bir inkişaf
eder ve insanlar daha derin düşünebilirlerdi!.. İnşâallah bu aczimizi, fakrımızı,
yetersizliğimizi, tutarsızlığımızı birileri görür; “Derbeder ağızlarda, fütursuz
beyanlarda Kur’ân’ın ızdırap çektiği yeter.” der ve ona sahip çıkar...

Rüyaların Bize Bakan Yönü
Bir dönemde, sahabe efendilerimiz, İslâm’ın yerleşip kök salmasında çok

önemli hizmetler görmüşlerdi. Bir taraftan İslâm yerleşip yapılanıyor, diğer
taraftan da onlar o yapılanmanın hademeleri, fikir işçileri gibi işin içinde harıl
harıl çalışıyorlardı. Dolayısıyla nazil olan âyetler, Efendimiz’den şerefsudur
olan beyanlar, hep onlarla irtibatlı oluyordu. Bu mevzuda Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) “Falan şahıs şunu yaptı, Allah indinde şöyle hora
geçti; filan insanı gördüm, durumu Allah nezdinde şöyle idi.” vb. tebşirat,
tebcilat ifade eden sözleri, meseleye ilk misal teşkil eden o insanları
şahlandırıyor ve şevklerini artırıyordu. Bu anlamda meselâ bir sahabi bir iyilik
yaptığında hemen bir âyet iniyor, Efendimiz o şahsa, bu âyet seninle alâkalı
diyor, o sahabi de oturup hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve “Demek Rabbim benden

bahsetti.” veya “Rabbim benim amelime böyle mukabelede bulundu.”6

diyordu...
Bugün ise, o dönem tamamlandı. Biz nasıl hareket edeceğiz, ne tebcil

görüyor ne de takdir, denecek olursa; bizler de yine işlerimizi Kur’ân ve Sünnet
muvacehesinde ayarlayıp plânlayacağız. Onları yaparken de, mübeşşirat

nev’inden bir kısım rüyalarla7 ya da yakaza hâlinde bazı şeyleri müşâhede ile
muştulanır ve sevindirilebiliriz. Çünkü rüyalar, berzah âlemine açılan birer
menfezdir ve insan, o menfezlerin aralığından her zaman en enfes temâşâlara
ulaşabilir. Nitekim bu daire içinde, kadimden bu yana çok rüya görülüyor.
Görülen o rüyalar toplansa, zannediyorum dört-beş klâsör oluşturur; tabiî bir o
kadar da anlatılmayanları var.



Evet, Cenâb-ı Hak günümüzdeki insanları, ya firasetli bazı kimselerin bu
mevzudaki müjdelerini sunmalarıyla veya yakazaten bazı şeyleri göstermekle
sevindiriyor, hizmetin şevkiyle şahlandırıyor ve bütün bunlar günümüzün hak
erleri için birer avans oluyor. Nitekim Hz. Sâdık u Masduk, ahir zamanda en
doğru olan şey rüyalardır, buyururlar. Bizler beşeriz; belli zaaflarımız var ve
belli engeller karşımıza çıkınca, takılıp yollarda kalma ihtimali söz konusudur.
Takılıp kalmamamız için de, Cenâb-ı Hak, ister şekerleme nev’inden sayılsın,
ister avans, isterse ahirette vereceği lütufların berzahî gölgeleri, akisleri
sayılsın onlarla inayet ediyor, bizim bu yolda devam etmemizi sağlıyor.

Diğer taraftan, her şey o devirde Kur’ânî hakikatler üzerine bina ediliyordu,
bu devirde sadece rüya görülüyor denemez; o devirde de yine mübeşşirat
nevinden görülen rüyalar, verilen müjdeler vardı ki, zannediyorum onlar da
toplansa bir cilt kitap olur.

Himmette Tadil-i Erkân
Nasıl ki tadil-i erkân –önemli olmakla birlikte– namaza göre ikinci bir

mesele, yani öncelikle namazın eda edilmesi esas; öyle de, eğer infak etmenin
de kendine göre bir erkânı, bir âdâbı varsa, onlar da vermeye göre tâli
şeylerdir denebilir. İsterseniz bunu biraz daha açalım:

Kendilerine namazın farz olduğu anlatılan insanların, ilk anda belki sadece
farzları kılmaları, belki de çoğu kez onu da verip veriştirmeleri ve ancak
zamanla namaz insanı hâline gelmeleri gibi infakta da evvelâ zatî verme
matluptur; yani insanlar, öncelikle infak etmeye alışmalı, onu vicdanlarında
duymalı ve tabiî davranışlarından biri hâline getirmelidirler. Böyle bir infakta,
başta ihlâs ve marzî-i ilâhînin gözetilmesinde bir boşluk olsa da, zannediyorum
vermenin zatî değeri, o boşlukları kapatır. Zaten marzî-i ilâhî, dinin i’lâsı gibi
mülâhazalar olmasa, insanın kendi kazandığı şeyden vermesi de çok zordur.
Hele hele bir insanın kendisi sıkıntı içinde olduğu ve belki kendi borçlarını
ödeyemediği bir zamanda, infak edeceği şeyleri düşünmesi mümkün değildir.
Gün gelip de o, eğer verme yollarını kollayıp gözetiyor, “Arkadaşlarımdan geri
kalmamam lâzım.” diyebiliyorsa, zannediyorum artık ona menfi başka duygular
yol bulup tesir edemeyecektir. Çünkü bir insan ne kadar alışırsa alışsın, tıpkı
oruç tutmaya alışan bir insanın, yine açlığı, susuzluğu hissetmesi gibi, o



duygular olmadan, malından bir parça ayırıp vermesi ona çok dokunur. Hele o
insan sıhhatli ve çoluk çocuğu da varsa, evet işte o zaman verme daha da
zorlaşacaktır.

Vermeyi tabiî bir ihtiyaç hâline getirmiş insanların bu davranışları zamanla
tabiatlarının bir yanı hâline gelir ve –her ne kadar vermenin sıkıntısını belli
ölçüde içlerinde duysalar da– o insanlar riyaya, süm’aya girmezler. Tıpkı beş
vakit namaz için camiye giden bir insanın, camiye giderken dellal tutup “Ben
camiye gidiyorum, âlem duysun.” demediği gibi, onlar da gizli-açık infak
ettiklerinde asla bu türlü duygulara girmezler.

Allah (celle celâluhu), bana ne ciddî bir şey kazandırdı ne de verdiğim
zaman tam dokunacak şeyler verdi. Ama Kur’ân, insanın cibilliyetinde cimrilik

vardır diyor. Yine tefsirciler, 8 ٌديِدََـشل ِرْیَخْلا  ِّبُحِل  ُهَِّنإَو   âyetindeki “hayr”ı

mal diye yorumlarlar.9 Demek mala karşı insanın çok şiddetli hırsı var ve hatta
bazen o uğurda canını bile verebilir; verebilir de malını vermez. Bu, insan
tabiatının sesi, soluğudur. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Malı

uğrunda mücadele ederken öldürülen şehit olur.”10 diyor. Dolayısıyla bir
insanın uğrunda öldüğü şeyi, başkalarına vermesi çok kolay bir şey olmasa
gerek. Ama eğer bazı kimseler vermeyi kolay hâle getirmişlerse, demek bunu
epey işlemişler veya bu insanların gönül koydukları, göz koydukları, bakıp
büyülendikleri çok önemli bir mesele var...

Maksadı İfade
Toplum karşısına çıkıp konuşma durumunda olan kimselerin mümkün

mertebe insanları şaşırtacak, onları tereddüde sevk edecek ve kendi
değerlerimiz hakkında içlerine kuşku salacak ifadelerden sakınmaları gerekir.
Her zaman halk efkârında istikameti korumak, aydınlarımızın sorumluluğu
cümlesindendir. Bazı konular vardır ki yer yer onları ifade mecburiyetinde
kalabiliriz. Ancak ele aldığımız mevzu yanlış anlaşılmaya müsait ise, icmalde
kalmak tafsilden daha iyidir. Yoksa mesele suitevil ve tefsire uğrar, yanlış
anlaşılır. Bunu biz Müslümanlar kendi yaptığımız hizmet adına da
söyleyebiliriz. Bence çoğu insanın hizmetler adına susması daha iyidir; zira
önemli bir kitlenin gıyabında konuşurken, ağzımızdan onları olduğundan farklı



gösterecek veya farklı mânâlara çekilebilecek sözler çıkabilir...
Bilhassa idareciler, hangi müessese olursa olsun iktisatlı konuşmalıdırlar;

meselâ bir düşünceyi kafasında evirip çevirmeli, acaba bunu kaç kelime ile
anlatırım deyip onun hesabını yapmalı ve öyle konuşmalıdır. Sofîler, kıllet-i
kelâmı (az konuşma) riyazet yolunun önemli esaslarından biri saymışlardır.
“Sözün en hayırlısı, az ve delâletli olanıdır.” altın sözü, Hz. Ömer’e aittir.
Atalarımız da, “Çok konuşanın çok sakatatı olur.” demişlerdir. Hayvanın
sakatatı bellidir; bağırsağı, karnı, bacakları vs. Fakat çok konuşan insanların
bütün varlığı sakatat olabilir. Sakatat hâline gelmemek için, çoğu zaman sükut
tercih edilmelidir.

Vefa
İnsana ancak iman soluk aldırtabilir. Benim çok farklı bir vefa hissiyatım

var. Bu, başkalarına tuhaf gelebilir ama, benim için gayet tabiîdir. Meselâ
birisi kalkıp benden elbiselerimi istese, hemen çıkarır veririm, hatta canımı
dahi verebilirim. Ama kahve içtiğim bir fincan kırılınca sanki kafamın bir tarafı
kırılmış gibi olur ve fevkalâde üzülürüm. Bana bu esnada deseler ki, “Bunların
kırılması mukadderdi. Bu kadar teessüre gerek yok”; ben de, “Aman benim
yanımda kırılmasın da, nerede kırılırsa kırılsın” derim.

Keza üzerinde notlarım bulunan bir kâğıdı atarken, aman saygısız davrandım,
bu kâğıt çok işe yaramıştı der ve üzülürüm. Bu sebepledir ki, uzun zaman not
aldığım kâğıtları bir yere istif edip biriktiriyorum. Onları çöp kutusuna yırtıp
atmak ağır geliyor bana. Ama o kadar işe yaramaz kâğıdı korumak da zordu.
Şimdi bir değirmen buldum, onları değirmene atıp öğütüyorum, sonra da
ebediyete mazhar olsun diye parçalarını bir yere gömüyorum.

Ayrıca sonbaharda sararıp solan yaprakların dallarından kopup düşmeleri
karşısında içim hep kan ağlar ve ancak her şeyin yeniden dirilişlerini
tahayyülle kendimi teskin etmeye çalışırım. Aynı şekilde başımda gölge edip
salınan bir ağacın dalını, ters bir hareketimle kırsam, öyle müteessir olurum ki,
kendi kendime o ağacın da yaşama hakkı vardı; bunu nasıl yaptın derim.

Üstad da Barla’da, Ankara davasının çok ağır, çok şiddetli geçtiği bir
dönemde, dağın başında o kurumuş ağacın dibinde otururken, “Bana deseler ki,
Ankara’da sizi beraat ettireceğim, fakat şu ağacı kesmek istiyoruz. Ben beraat



istemiyorum, yeter ki ağacıma dokunmasınlar derim.” şeklinde düşünür. Biri
kuru bir ağaç, öbürü de hayatını vakfettiği davası!.. Yine bir defasında yemek
yediği tahta kaşığı kırılınca, onu çiviyle raptederler. Sonra birisi, onu atıp
yerine bir başka kaşık koyar. Eski kaşığını göremeyince, “Nerede benim 30
senelik kaşığım?” der ve rahatsızlık izhar eder. Kaşığı bulup getirirler, o da
sakinleşir.

Benim gelmek istediğim asıl nokta şudur; bu bizim mini bir şefkat ve
alâkamızdır ki, Cenâb-ı Hakk’ın rahmet ve şefkatinin binde biri bile değildir.
Bunun, binde dokuz yüz doksan dokuzu, kendi katında olan O yüce Allah, var
edip yarattığı ve diğer bütün canlılardan üstün kıldığı insanları hiç zayi eder
mi? Hiç onların amellerini, güzel söz ve davranışlarını boşa çıkarır mı?
Aslında insan, etrafında neye bakarsa baksın, zannediyorum hepsinde “Allah

sana ne küstü, ne darıldı ne de yalnız bıraktı!”11 sırrını görür. Zaten Cenâb-ı
Hak, çürüttüğü şeylere bile, yeni bekâ yolları açmıyor mu? Dâne başağa, tohum
ağaca, sperm insana yürümüyor mu?

Öyle ise, insan da toprağın altından ebediyete yürüyor demektir. Şayet İslâm
olmasaydı insan, bunları bu ölçüde duyup değerlendiremez, duyguda istikameti
yakalayamaz ve bu türlü engince teessürlerin ızdırabı altında mahvolur giderdi.
Evet insana ancak iman soluk aldırtabilir ve bir yerde bunalıp gırtlağı sıkıldığı
anda, “Allah bes, bâki heves” diyerek, imanın güç ve zenginliğiyle
ferahlayabilir.

İnsan Garipse Sahibi Allah’tır
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar:

“Bu din garip olarak başladı, tekrar bir garipliğe dönecektir. Gariplere ne
mutlu! O garipler ki, bazı insanların fesat çıkarmalarına karşılık onlar

sürekli ıslahta bulunurlar.”12

Bu din, bidayet itibarıyla, dinin ve dindarın kadir ve kıymetini bilmeyen
insanlar içinde zuhur etmişti. Daha sonra bir inkişaf ve inbisat dönemi
yaşanmış, fevç fevç ona dehaletler olmuş ve dindarane tavırlarla dinin ruhu
büyük çoğunluğun vicdanına hükmetmeye başlamış ve bir ölçüde gurbet de zail
olup gitmişti. Ancak, hadis-i şerifte de ifade edildiği gibi o gurbet yeniden



avdet edecek ve dinde yeni garipleşme yaşanacaktı; dinî telâkki, dinî mantık ve
dinî felsefe bir vadide, insanlar ise ayrı bir vadide gurbet yaşayacaklardı. Evet
bir insan, ferdî hayatında kendini, dinî duygu ve düşüncelerini ifade edecek bir
ortam bulamıyorsa ve aynı zamanda ümitlerini inkişaf ve inbisat ettirme ufkunu
da yakalayamıyorsa o insan garip yaşıyor, din de bir gurbet içinde demektir.

Hadisin devamında “O garipler ki, bazı insanların fesat çıkarmalarına
karşılık sürekli ıslahta bulunurlar.”  buyrularak gariplere ait takdir ve tebcil
edici bir vasıftan söz edilmektedir. Evet, onlar, inançsızlık rüzgârlarıyla
tahribata uğramış gönülleri tamir eder ve insanları Allah’a (celle celâluhu)
yönlendirirler. Şüphesiz ki, tahrip kolay, tamir ise zordur. İşte o gurbet
döneminde gurbet erleri, bu zor vazifeye talip olacak, tahrip değil, tamir
vazifesini üzerlerine alarak insanları ıslah edeceklerdir.

Ayrıca bu hadisten, böyle ulvî bir misyonu taşıyanların içinde bulundukları
toplumun, hâlâ ıslah edilebilecek hususiyette olduğunu da anlamak mümkündür.
Bir bünye hastalandığı zaman hararetin yükselmesi, bu bünyenin hastalığa karşı
koyması mânâsına geldiği gibi, ıslah eden insanların ümidi, aşkı ve iştiyakı da
üstlendikleri o tamir vazifesini yapacakları mânâsına gelmektedir. Onun için
Kur’ân-ı Kerim, içinde ıslah edicilerin bulunduğu bir toplumu, istihkakları olsa

bile Allah’ın helâk etmeyeceğini bildirmektedir.13 Çünkü orada hâlâ bir ümit
var demektir. Bu itibarla da içinde bu ümidi canlandıracak olan gariplerin
bulunduğu bir toplumu Allah helâk etmeyecektir diyebiliriz. Evet, gariplerin
arkasında Allah vardır ve insan garipse sahibi Allah’tır.

Dost - Düşman Tavırlara Karşı Üslûbumuz
Biz, bize ait değerlere bağlı yetişmiş kendi davamızın, kendi düşüncemizin

çocuklarıyız. Bizlerin, hem Yunus’a, hem Mevlâna’ya, hem de Üstad’a bir çeşit
iktidamızın olduğu söylenebilir. Onlar da, İnsanlığın İftihar Tablosu ve
Sultanlar Sultanı Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) çırakları sayılırlar.
Meşrebin çerçevesi bu olunca bizler, bize gelecek saldırılara karşı bu temel
felsefenin gereği “Dövene elsiz, sövene dilsiz ve dervişler gönülsüz gerek!”
der yürürüz yolumuza.

Diğer taraftan bizim ehl-i imana karşı zaten bir tavrımız olamaz; bir kere



başta Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), ümmet olarak kendisine intisap
eden insanların aleyhinde hiç mi hiç konuşmamış, konuşmak şöyle dursun,
“Ashabıma sebbetmeyin (dil uzatmayın). Nefsim elinde olan Zât’a yemin
olsun (sizden) biri, Uhud dağı kadar altın infak etse, bu infak onlardan
birinin tasadduk ettiği bir müdd’e (küçük bir ölçek) hatta yarım müdd’e

bedel olmaz.”14 deyip onlardan övgüyle bahsetmiştir. Üstad’ın da, ehl-i
imandan bir kimsenin aleyhinde konuştuğu vâki değildir. Kendisine yapılan
onca kötülüklere rağmen, zannediyorum herhangi bir insanın aleyhinde yarım
cümlecik söz etmemiştir. “Bunlar toplanıp Risale okuyorlar. Maksatları idareyi
ele geçirmek.” diye kendisini gammazlayan bir hoca hakkında, en fazla, “Bir

hoca bozması adliyeyi aleyhimize tahrik etti.”15 demiş ve efendice bir üslûp
kullanmıştır.

Bunlara iktidâen cami kürsüsünden, “Bütün Müslümanlar bilsinler ki, bazı
kimseler kalkıp bana hayvan, mahluk, aşağılık deseler de –ki çıkardıkları
çeşitli mecmualarda bunları dediler– mukabelede bulunmayacak ve cevap
vermeyeceğim. Ancak, uygunsuz şeyler isnat ederlerse, onları hukukî yollarla
düzeltirim.” demiştim. Şu âna kadar da hep öyle davranmaya çalıştım. Başka
gazetelerin benim hakkımda yazıp-çizdiği şeylerden kat kat fazlasını yazıp
çizen, hakkımda çeşitli isnatlarda bulunan, hatta bana “Tevbe et!” diyen
Müslüman görünümlü insanlar oldu. Oysa ben hiçbir zaman İslâm’dan başka
bir şey tanımadım; ömrümde yaptığım şeylerin hesabını da Allah’a vermeye
hazırım. Allah (celle celâluhu), diğer Müslümanlarla beraber bana da
Müslüman ismini vermiş, dolayısıyla benim bundan daha şerefli bir unvanım
olamaz. Ehl-i iman kabul ettiğimden dolayı ben böyle diyen kimselere de cevap
vermedim.

Evet, beraber bulunduğumuz insanlarla geçinme mecburiyetindeyiz. Bir kere
sağımızda solumuzda açıktan açığa dine küfreden, dindara fundemantalist diyen
bir sürü insan var. Böyle bir yerde bu insanların hissiyatını göz önüne almaz ve
yumuşak davranmazsak İslâm’a vefasızlık etmiş oluruz. Bizler, aynı kaderi
paylaşma mecburiyetinde olduğumuz insanlarla kavga ederek değil,
Müslümanlığın âlicenaplığını, müsamahasını, afv u safhını göstererek onların
gönüllerindeki yerimizi korumaya çalışmalıyız. Hatta çok defa ağzımızla



anlatacağımız şeyleri hâlimizle anlatmalı ve sözlerimizden rahatsızlık
duyuluyorsa kimseyi sözlerimizle rahatsız etmemeliyiz. Kendimizi ifadede
gönül esastır. Bu mülâhaza ile ülkede % 80 dolayındaki mütereddit ve
mütehayyir insanların, belki on defa nabzınızı tutarak, “Allah Allah! Bir de bu
insanlar için şöyle böyle diyorlar. Nesi var bu insanların?” demesi çok
önemlidir. İnşâallah bir gün gelecek bu mülâhaza bütün mâşerî vicdanın sesi
olacaktır. Nitekim “Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.” demiştir atalarımız. Bu
anlayışın başladığını söylemek mümkündür. Cenâb-ı Hak sonuna kadar
götürmeye muvaffak kılsın.

Gerçek Düşmanımız
Din ve milliyet düşüncemize düşman bir kısım gizli cemiyet mensuplarını,

olduğundan fazla güçlü görmek kat’iyen doğru değildir; zira onlar aslında
alternatifsizliğin önlerini açtığı yığınlardır ve zatî hiçbir kıymetleri de yoktur.
Eğer yeryüzünde, hakikaten sağlam ve vahy-i semavîden, tecrübeden, mantıktan
gücünü alan ve bu kaynaklardan beslenen bir toplum olsa idi, bu gizli
cemiyetlerin varlığı ile yokluğu müsavi olurdu. Bu açıdan denebilir ki, biz
şunun bunun değil, kendi cehaletimizin, kendi zaaflarımızın, kendi fakrımızın
kurbanı olduk. Konuyla alâkalı Muhammed Hamidullah Hoca’nın bir sözünü
arz etmek istiyorum.

Hoca, komünizmin revaçta olduğu bir dönemde, ilâhiyat fakültelerinin
birinde konferans veriyordu. Dinleyenlerden bazıları masonluk mu daha
tehlikeli, komünizm mi? diye bir soru sordular. Bunlardan bazıları, bir
“cemiyet-i sırriye” olması itibarıyla, “Masonluğun Allah belâsını versin.”
diyorlardı. Diğerleri de kan döküp, kan içmesi açısından “Allah komünizmi
yerin dibine batırsın.” diye homurdanıyorlardı. Eğer Hoca komünizm daha
kötüdür dese bunlar itiraz edeceklerdi. Yok masonluk daha kötüdür deseydi,
öbürleri “Alın ağzınızın payını..” diyecek ve berikilerin yüzüne bakıp
güleceklerdi. Bunun üzerine Hoca: “Onların iyi ya da kötü olması önemli değil,
önemli olan bizim cehaletimiz ve Müslümanlığı bilmeyişimizdir.” demişti.

Buna, Üstad’ın, “Bizim hastalıklarımız” dediği şeyler de diyebiliriz. Evet
bizim hakikî düşmanımız ve bizi yiyip bitiren hastalıklar, cehalet, fakr u zaruret



ve tefrika gibi problemlerdir ki, bunlar bizim için en korkunç düşmandır.16

Nitekim biz, tarih boyu hasımlarımızla yaka paça olmuş, kavga etmiş ve sonuçta
Allah’ın inayeti ile hepsinin üstesinden gelmişizdir. Hatta dünyanın, “hasta
adam” kabul ettiği dönemde bile, Çanakkale’de iki yüz bine yakın insanı şehit
vermiş, bu korkunç baskını, bu müthiş işgali ve istilâyı durdurmuşuzdur ama
cehalet, fakirlik ve tefrikaya yenik düşmüşüzdür.

O hâlde, bizim, “En büyük düşmanımız şu mu, bu mu?” dememizi, bir
mânâda abes kabul ediyoruz. Zira düşmanlık onların karakterinin gereğidir ama
bilindikleri takdirde zarar veremezler. Bugün güçlü görünebilirler; ama
görünmek başka, olmak başka şeydir. Onların kuvveti vâhi ve mukavemetsizdir.
Önemli olan yurdun asıl sahiplerinin imanlı ve uzun soluklu olmalarıdır. Aksine
şu muzır, bu muzır deyip şununla-bununla meşgul olmaya kalkarsak, kendi
hizmetlerimizi aksatırız; onların da sonu gelmez.

Evet, biz tefrikanın, cehaletin, fakr u zaruretin çocuklarıyız. Bizim kolumuzu
kanadımızı kıran ve bizi felç edip tesirsiz hâle getiren, millet düşmanlarına
zemin hazırlayan bizim zaaflarımızdır.
1Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).
2Asr sûresi, 103/1-3.
3Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/177, 222; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/83.
4Bkz.: Dârimî, rüya 3; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/351.
5Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.54 (İlk Hayatı).
6Bkz.: Buhârî, tefsîru sûre (98) 2-3; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 245-246.
7Bkz.: Buhârî, tâbir 4; Tirmizî, rüya 1.
8“İnsandaki mal hırsı pek şiddetlidir.” (Âdiyât sûresi, 100/8).
9Bkz.: el-Vâhidî, Tefsîru’l-Vâhidî 2/1226; el-Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl 4/518.
10Buhârî, mezâlim 33; Müslim, îmân 226.
11Duhâ sûresi, 93/3.
12Müslim, îmân 232; Tirmizî, îmân 13; İbn Mâce, fiten 15.
13Bkz.: Hûd sûresi, 11/117.
14Buhârî, fezâilü ashâb 5; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 221-222.
15Bediüzzaman, Şualar s.287 (On Üçüncü Şua).
16Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.61 (İlk Hayatı).
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Trafik Kuralları ve Cezalar
Ülkemizde pek çok trafik kazası meydana gelmektedir. Trafik kazalarının bu

denli fazla olmasının maddî-mânevî pek çok sebebi var: Eğitimsizlik, ceza
sisteminin yetersizliği, alt yapı eksikliği, alkol, uykusuzluk, aşırı hız,
sorumsuzluk, günah ve hata inancının olmayışı ve macera hissi… gibi şeyler
bunların başında gelir.

Trafik kurallarına uymak bir vatandaş olarak, ondan önce de bir Müslüman
olarak bizim görevlerimizdendir. Hatta meseleye fıkhî açıdan yaklaşacak
olursak, trafik kurallarına uymanın vacip olduğunu bile söylemek mümkündür.
Çünkü bu kurallar, uzun deneme ve araştırmalar sonucu elde edilen, “iki kere
iki dört eder” kat’iyetinde olmasa da yine de bir kesinlik ifade etmektedir.
Meselâ, trafik kazalarına sebep olan âmillerin başında aşırı hız gelmektedir. Bu
açıdan şehir içi ve şehir dışında belirtilen hız limitlerine uymanın vacip
olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla, hız limiti aşılıp, bunun sonucunda ölümlü
bir kaza meydana gelmişse bu kaza, cinayet hükmünde değerlendirilebilir.
İslâm fıkhında buna şibh-i amd/kasda benzeyen öldürme denir.

Şibh-i amd; –fukahânın farklı içtihatları mahfuz– öldürme maksadıyla değil
de şöyle-böyle ölüme sebebiyet verme demektir. Ebû Hanife’ye göre, şibh-i
amd, masum bir insanı, silâh yerine geçmeyen bir şey ile vurup öldürmeye
denir. Ağır bir şey kullanarak öldürmek de aynı kategoriye girer. Ölüme sebep
olan âletleri âlimler; kesici olan, kesici olmayan veya ağır olan diye farklı
türlere ayırmışlardır. Ebû Hanife’ye göre demir ve o mânâda olan ağır bir
şeyle işlenen cinayet şibh-i amddir. Yani kullanılan ağır âlet öldürücü nitelikte
değilse cinayet şibh-i amd kabul edilir. Bu yaklaşımlar, âlimlerin kendi
dönemleri itibarıyla yaptıkları deneme ve içtihatları neticesinde ortaya çıkan
tespitlere dayanır. Bu prensipler açısından trafik kazalarına bakılacak olursa,
bazılarına “amd”e bazılarını “şibh-i amd”e bazılarını da “hata”ya sokabiliriz
ki, bunların hepsinde de cana kıyma söz konusudur.

Ayrıca İslâm Fıkhı’nın özünde bulunan bir başka prensip de şudur:
“Başkasına zarar verici her fiilden kaçınması mümkün iken kaçınmayan ve
ihmalkâr davranıp ihtiyatı elden bırakan kişi o işin sonucundan sorumlu
tutulur.” Trafik kazalarına bu açıdan da bakıldığında kazaya sebebiyet



verenlerin sorumlu olduğunu söylemek mümkündür.
Trafik cezalarının, gelişmiş ülkelerdeki cezalara kıyasla düşük olması da

kazalara davetiye çıkaran ikinci bir husus olarak görülmektedir. Bu sebeple
ülkemizdeki ceza sistemi yeniden gözden geçirilmeli ve cezalar caydırıcı
olacak şekilde düzenlenmelidir. Bir diğer tedbir de otokontrol müessesesinin
hayata geçirilmesidir. Gelişmiş ülkelerin çoğunda kuralların çiğnendiğini
görenler onu yetkililere haber verirler.

Meselenin maddî boyutunun yanında bir de mânevî boyutu vardır.
Yolculuklara sevap kazanma niyeti ile çıkılsa dahi; gösteriş içinde yolculuğa
çıkma, koltuğa kurulma ve hız limitini aşma gibi şeyler Allah’ın sevmediği ve
mü’mine yakışmayan tavırlardır. Cihan fethetmeye gidilse bile, şevk ü tarâb
içinde değil, “Allah’ın rızasına muvafık mı?” diye hüzün içerisinde, riya, gurur
ve bencillikten uzak olma mülâhazalarıyla gidilmelidir. Mü’min, temkin ve
dikkat insanıdır. Kulluk yolunun, gafilâne hâllere, çalıma, gurura ve gösterişe
tahammülü yoktur. Ne var ki zamanımızdaki trafik kazalarını görünce, hak ve
hakikat adına söylenen şeylerin fayda vermediği, şeytanın sözünün daha fazla
dinlendiği görülmektedir.

Dünyanın Huzuru Mümkün mü?
İnsanın aklına bazen: “Acaba bu millet kendi değerleriyle, dünyanın kaderine

hâkim olup, devletler muvazenesinde önemli bir noktaya gelse, dünya yeniden
umumî ve kalıcı bir huzur dönemini elde edebilir mi?” şeklinde bir soru
gelebilir. Esasen ben bu tür sorulara ne cevap verebilecek durumda ne de öyle
bir konumdayım. Ancak şu kadarını söylemeliyim ki; dünyanın huzura
erebileceğini anlayabilmek, önceden yaşanmış olan ferahfezâ dönemleri çok iyi
okuyup değerlendirmeye bağlıdır. Cemil Meriç merhum, “Umrandan
Uygarlığa” adlı kitabında, insaflı bir üslûpla, “Batı, değişik ütopyalar
yazarken Osmanlı’nın ütopya yazma âdeti söz konusu değildi. Çünkü Batının
ütopya ile yakalamaya çalıştığını Osmanlı yaşıyordu.” şeklinde bir ifadede
bulunur. İşte Merhum’un enfes bir şekilde anlattığı o dönemler görülmelidir ki
dünyanın hangi yollarla böyle bir huzura kavuşacağı da anlaşılabilsin.

Evet, bir Arap atasözü bu hakikati çok güzel anlatır: ِةََنياَعُمْلاك ُرَبَخْلا  َسَْیل 
“Bir şeyi gözle görmek, o meselenin sadece haberini işitmek ve o mevzu ile



alâkalı hususları duymak gibi değildir.”1

Adalet ve Merhamet
Yeryüzünde insanların huzur içinde yaşamaları ve bir evrensel barış tesis

etmeleri, onların kendi aralarında merhamet ve adalet duygularını
yaygınlaştırmalarına bağlıdır. Bu ölçüde evrensel bir barış ve huzuru da ancak
sinelerinde adalet düşüncesinin yer aldığı, gönüllerinde merhamet duygusunun
dal-budak saldığı ve haksız yere kazanılmış bir arpa tanesinin bile ötede
hesabının verileceğine inanan insanlar gerçekleştirebilirler. Bence insanlık
henüz böyle bir meseleyi hecelemekten bile uzak bulunuyor.

Yaşanan İslâmiyet, evrensel merhamet ve şefkatini sadece insanlara
hasretmeyerek, bütün varlığı kucaklayabilecek şekilde ortaya kor. Bu hususu
oldukça iyi kavrayan aziz ecdadımız, insanların yanında hayvanları bile
merhamet şemsiyeleri altına alan projeler üretmişlerdir. Onların, ayağı kırılmış
leylekler için bile vakıf kurmaları, binalar üzerine kuşlar için yuvacıklar
yapmaları bunu gösterir. İşte bu anlayış ve düşüncede olan insanların teşkil
edeceği millet/milletler hikmetin yanında kuvveti de temsil ederek, devletler
muvazenesinde söz sahibi olabilirlerse zannediyorum her şey kendi kendine
düzelir.

Hâsılı bugün dünya işte böylesi bir toplumu beklemektedir. Yeryüzünde
şefkat ve merhameti tesis edecek bu evsaftaki bir toplum insanlığın mâkûs
kaderini değiştirecektir.

Düşüncenin Edebiyatla Sunulması
Edebiyat, bir milletin ruhî yapısı, sanat telâkkisi, estetik anlayışı ve düşünce

yapısını ifade eden önemli bir dinamiktir. Ne var ki inanan insanlar olarak
kendi duygu ve düşünce dünyamızı başkalarına taşıma istikametinde, henüz
kendimize has bir edebî düşünce geliştiremediğimiz gibi inanç felsefemizi de
edebî seviyede nakış nakış işlediğimiz söylenemez. Şüphesiz taşınan elmas
hükmündeki yüce ve yüksek değerlerin/değerlerimizin kıymetine yakışır bir
altın kap içinde takdimi gerekmektedir. Günümüzdeki kalem erbabı, daha
ziyade klâsik edebî cereyanlardan birine bağlı kalıp duygu ve düşüncelerini bu



zaviyeden ifade etme darlığı içindeler. Oysaki düşüncenin kendi öz
değerlerimizden nebean etmesi, tabir-i diğerle Kur’ânî bir çerçevede gelişmesi
çok önemlidir. Ancak bunu söylerken klâsik edebî cereyanları bütün bütün bir
tarafa bırakalım demek de istemiyorum. Çünkü onlar içinde de mutlaka
alınması gerekli olan şeyler vardır. Önemli olan alınması gerekli olan şeylerin
alınması, atılacak şeylerin de atılması ve kendimizi, kendimiz olarak ifade
edebilmemizdir. Yoksa en büyük edebî cereyanlar dahi her şey gibi doğar,
büyür, gelişir ve neticede ölürler. Ama maalesef bizdeki bazı kimseler –
şüphesiz istisnaları var– hâlâ ya milimi milimine eskinin tekrarcısı ya da birer
Batı mukallidi.

Bizim dünyamızda Hâfız, Nizamî ve Mevlâna gibi edebî düşünce ve
motifleriyle tesirleri çağları aşan bir hayli insan vardır. Meselâ bugün
Amerika’da, Mevlâna cemiyetleri ve Mesnevî okurları bize bizden daha
sıcaklar. Bediüzzaman’ın Lemeât’ını da bu mânâda gözden geçirmekte fayda
var. Bu eser, âdeta serbest şiir tarzında yazılmış gibi. Her ne kadar Lemeât’ta
ifadeler ağdalı olsa da, meselelerin sunuş şekli orijinaldir. Biz millet olarak bu
kültürün teknesinde yoğrulmuşuz, bu hamurun parçalarıyız. Genel ahlâk, üslûp
ve anlayış da bu istikamette geliştiğinden dolayı bize yabancı kültür ve
anlayışın ürünü eserlerin, hayatın dışında birtakım mırıltılardan ibaret gibi bir
hâlleri var.

Bu itibarla da, değişik alanlarda olduğu gibi bu hususta da kendimizi gözden
geçirmeye ihtiyaç var. Bunun için de evvelâ, hem Batı hem de Doğu edebiyatı
iyi bilinmelidir. İkinci olarak, anlatımda renklilik ve zenginlik sağlanmalıdır.
Bunun için kısmen de olsa buna kapı aralanmış sayılır. Mehmet Âkif, Yahya
Kemal, Necip Fazıl ve Sezai Bey birer örnek olarak zikredilebilirler. Bu
zatların eserleri ve Üstad’ın temsil yoluyla anlattığı hakikatler üzerinde
çalışılabilir, hatta ciddî romanlar da ortaya konabilir.

Peygamberlik İddiası
Televizyonda izlediğim bir programda bir şahıs, kendisinin peygamber

olduğunu iddia ediyor ve bununla alâkalı fikirlerini ortaya koyuyordu. Bu
programda o şahsın ısrarla üç hata üzerinde durduğunu müşâhede ettim.

Her şeyden önce َّنِ۪یبَّنلا ََمتاَخَو  ّللا  ِهٰ َلوُسَر  ِْنكٰلَو   “O, Allah’ın Resûlü ve



peygamberlerin sonuncusudur.”2 âyet-i kerimesinin ve “Benden sonra bir

nebi gelmeyecektir.”3 hadis-i şerifinin açık ifadesiyle Peygamberimiz’den
sonra bir peygamber gelmeyecektir. Bu sebeple Efendimiz’den sonra nebi
geleceğini kabul etmek apaçık bir dalâlettir. Efendimiz’den sonra nebi
gelmeyeceğine göre resûl hiç gelmeyecektir. Çünkü nebi, resûlden daha
küçüktür. Nebi, kendisine vahiy gelmeyen, ancak rüya ve değişik vasıtalarla
düz insanlardan birkaç kademe önde biridir. Biz çok defa rüyalarımızda
semboller görürüz; bir başkası yorumladığında onlarla bir hakikate ulaşılabilir.
Nebiler ise, rüyalarında Allah’tan bir kısım emirler alırlar ve onunla kendileri
tâbi bulundukları mürsel peygambere tebaiyetlerini sürdürürler. Ayrıca resûl
kendisine kitap verilen nebidir. Nebilere ise kitap verilmez. Bu sebeple her
resûl nebidir, ama her nebi resûl değildir. Buradan da anlaşılmaktadır ki,
Efendimiz’den sonra nebi gelmediğine göre, kendisine doğrudan doğruya kitap
verilen bir peygamberin gelmesi asla söz konusu olamaz. Çünkü Efendimiz hem
en son nebi, hem de en son peygamberdir. İşte bu, o zatın birinci hatasıydı.

Peygamberlik iddia eden kişi, iddia edenin yemin etmesi gerektiğini
söyleyerek kendisine kitap geldiğine dair yemin etti. Yemin ve beyyine
meselesinde bir hadisin ifadesiyle, “İddia edene delil getirmek, inkâr edene ise
yemin etmek düşer.” Fukaha sadece bu hadisten yüzlerce fetva çıkarmıştır.
Peygamberlik iddiasında bulunan kişi, bu prensibi de çarpıtarak verdi. Bu,
onun ikinci büyük yanlışıydı. Esasen iddia makamında olan bir kişi, yeminden
ziyade delil getirmelidir. Bu deliller karşısında karşı taraf kabul etmiyorsa o
zaman yemin edilir.

Üçüncü hatası; yemin, beyyine ve delil meselesi dünyevî umura müteallik
meselelerdedir. Tamamen ilâhî bir hak olan peygamberlik iddiası gibi bir
meselede söz söylemek ve hele yemin etmek bir sapıklıktır. Efendimiz’in, “Bir
yerde siz herhangi biriyle bir anlaşma yapacağınız zaman Allah ve
Peygamber’in adını kullanarak yapmayın. Çünkü Allah’ın ne murat
buyurduğunu siz bilemezsiniz. Siz o anlaşmayı kendi adınıza yapınız.” hadis-
i şerifi de bu hakikati ifade etmektedir. Peygamberlik meselesi, iki varlık
arasında cereyan eden öyle gizli ve sırlı bir meseledir ki, o mevzuda bir
insanın kalkıp yemin etmesi ve o yeminin bir başkasını bağlaması olacak şey



değildir. Şayet böyle bir şey olsaydı, müşrikler Efendimiz’e “Yemin et! Sen
Resûl müsün değil misin?” derlerdi. Bu konuyla alâkalı Allah Resûlü’nün
hayatında yemin değil de sadece bir yerde “ibtihal” meselesinin bahis mevzuu
olduğunu görüyoruz. Necran’dan gelen bir grup Hıristiyan, Efendimiz’e “Sen
peygamber değilsin” demişlerdi. Bunlara cevaben Efendimiz de, “İsterseniz
gelin çoluk çocuğumuzu ortaya koyalım, ben peygamberim diye yemin edeyim,
siz de değilsin diye ısrar edin.” demiştir. Bunun üzerine onlar da bundan

vazgeçmişler ve öyle bir şey de gerçekleşmemişti.4

Evet, bu kadar tutarsız ve zayıf bir iki paradoksla bir insanın kendini böyle
bir makamda görmesi fevkalâde yanlış, yanlışın da ötesinde komiklik gibi bir
şey...

Toprak Bütünlüğü
Bütün insanları, insan oldukları için severim. Ancak şunu da ifade etmeliyim

ki, hassaten Anadolu insanının benim gönül dünyamda ayrı bir yeri vardır. Çok
rahatlıkla başımı kaldırım taşı diye onların ayakları altına koyabilirim. Bu
itibarla şer güçlerin saf Anadolu insanının içine attıkları iftirak tohumları beni
ziyadesiyle dilgir eder ve yüreğimi dağlar.

Bu duygu ve düşünceden hareketle Mahatma Gandhi’nin kendi kalemiyle
yazdığı hayatını anlattığı kitapta geçen ve bana çok dokunan şu satırlarını,
dikkatlerinize sunmak istiyorum: Muhammed Ali Cinnah, Pakistan’ı
Hindistan’dan ayırırken Gandhi ona yana yakıla şöyle der ve âdeta inler:
“Cinnah! Bir bıçak al, başıma koy, beni tepeden tırnağa ikiye böl ama
Hindistan’ı bölme!”

Samimî bir şekilde ifade ettiğim hislerimden biri de şu olmuştur: Ben,
Türkiye’nin bir yanından bir parçasının herhangi bir ırkçılık hesabına
bölünmesi ya da başka bir mülâhazayla doğuda veya Güneydoğu’da bir avuç
toprağın kopup gitme ihtimali karşısında, aynen Gandhi’nin dediği gibi “Keşke,
testereyle beni ikiye bölseler de ülkemizden bir avuç bile toprak gitmese!”
demişimdir. Zira o toprakla beraber insanımızın duygu ve düşüncesi sarsılacak
ve parçalanma düşüncesi içine girecek.. bölenler ve bölünenler bir kere daha
başkalarının piyonu hâline gelecek ve hasımlarıyla hesaplaşma mevzuunda kat



edilen mesafenin gerisinde kalarak elde edilen şeylerin hepsi kaybedilecektir.

Araştırma ve Kitap Okuma Usûlü
Günümüzde dinî ilimler sahasında halledilmesi gerekli olan pek çok mesele

ve bu meselelerin çözüme kavuşturulabilmesi için de milletin irfan hayatına
yeni ufuklar açabilecek araştırmacılara ihtiyaç var.

Araştırmacı, öncelikle Arapçayı, asıl metinleri anlayabilecek kadar iyice
öğrendikten sonra, günde en az beş-on saat kaynak kitapları orijinal
metinlerinden okumalıdır. Kitaplar okunurken de anlaşılamayan yerler, işin ehli
uzmanlara sorulmalıdır. Okuma işlemi anlayarak yapılmalı, okunulan bilgiler
de ya not edilerek ya da başka birisine anlatılarak pekiştirilmeli ve benliğe mâl
edilmelidir. Çünkü bilginin, bilinerek ve şuurlu bir şekilde doğrudan doğruya
idrak edilerek insanın hafızasında ve kalbinde kendisini hissettirmesi çok
önemlidir.

Her gün yaklaşık beş yüz sayfalık bir okuma temposuyla birkaç senede büyük
ölçüde ana kaynaklar okunabilir. Bu arada (temel hadis ve tefsir kitaplarının
yanında ansiklopedik tarzda yazılan) müracaat kitaplarına hızlı bakabilme ve
aranılan konuyu hemen bulabilme tekniklerinin geliştirilmesi oldukça
önemlidir.

Ayrıca temel kaynaklar çok iyi bilindikten sonra değişik alanlarda yazılan
diğer eserler mukayeseli bir şekilde gözden geçirilmelidir. Herhangi bir alanda
ihtisas yapılsa bile, temel İslâmî ilimler dediğimiz tefsir, fıkıh ve hadis
alanlarında yazılmış kitaplar da mutlaka mütalâa edilmelidir.

Bu tür eserler incelenirken, aynı konunun birçok kitapta geçtiği görülecektir.
Bu tür benzer konular değişik kitaplarda aynı şekilde geçtiği için hızlıca
geçilebilir. Böylece hem aynı meseleyi birkaç kez okumanın vereceği sıkıntıdan
kurtulmuş hem de okuma adına zaman kazanılmış olunur.

Muhteva ile alâkalı bir diğer mesele de eserlerde yazılanların, yazıldığı
dönemin etkisini üzerinde bulundurduğu hakikatinin gözden ırak tutulmamasıdır.
Eserlerin yazıldığı dönemin kültürü, okunan veya araştırılan bu eserlerin
müellifleri üzerinde ne ifade etmişse o kitaplara o zaviyeden bakılarak istifade
edilmelidir.



Evet, artık bu birikim ve bakış açısının bizde hâsıl edeceği müktesebatla
fıkıh, tefsir ve hadisle ilgili ihtisas konularında araştırma yapabiliriz. Bu
noktada bize, ihtisas konusu ile ilgili Doğu-Batı demeden mevcut kaynakların
tamamını gözden geçirip orijinal ve kendimize mâl ettiğimiz terkibî düşünceyi
ortaya koymak kalır.

Otokontrol
Gelişmiş ülkelere bakıldığında, toplumun hemen her kesiminin idareyi

paylaştığı müşâhede edilmektedir ki, gerçek demokrasilerde esas olan da
budur. Bu ülkelerde millet fertleri, basit bir trafik olayından, devletin ruhunu ve
temel esaslarını tehdit edebilecek büyük yolsuzluk olaylarına kadar hayatın her
karesinde devlete yardımcı olmaktadırlar. Oralarda bu otokontrol sistemi öyle
gelişmiştir ki, her zaman fertler, meselâ, bir hırsızı derdest edip yetkili
makamlara teslim edebilmekte ve trafik kurallarını ihlâl eden bir arabanın
plâkasını alıp trafik görevlilerine bildirebilmektedirler. Bu şekilde her fert,
âdeta diğer fertlerin kolluk kuvveti gibi çalışarak devlete yardımcı olmaktadır.
Her ne kadar buna bizim gibi ülkelerde gammazlama nazarıyla bakılsa da,
zannediyorum meseleyi “devlete yardımcı olmak” perspektifinden
değerlendirdiğimizde uygun bir yaklaşım tarzı olduğu ortaya çıkacaktır. Buraya
kadar anlatılanlar otokontrol sisteminin topluma bakan yönünde birkaç kareydi.

Bunların dışında, bir de otokontrolün şahıslara bakan yönü vardır ki, bu da
ferdin, otokontrol ile her an kendini, kendi davranışlarını kontrol altına alması
demektir. Böylesi bir otokontrol sistemini hayata geçirmiş fertlerin,
oluşturdukları içtimaî ortama zarar verme hakkını kendilerinde görmeleri
mümkün değildir. Birbirine zarar vermeyen, hatta yararlı olmaya çalışan
insanlardan oluşmuş işte böyle bir toplumda, zannediyorum sosyal adalet
kendiliğinden tahakkuk edecektir. Netice itibarıyla da her bir ferdin vicdanî
muhasebe ile yanlışlıklara karşı kendisini frenlemesi sonucu toplum, içinde
yaşanılabilir bir hâle gelecektir ki, işte böyle bir toplum tam bir
murâkabe/otokontrol toplumudur.

Otokontrol sisteminin fert ve toplum plânında uygulanmadığı ülkelerde
sosyal ve ekonomik alanlarda bozulmaların görülmesi, fertlerin her türlü
tefekkür ve tetkikten uzak, gafilâne bir şekilde gönül-kubûr bir hayat yaşamaları



kuvvetle muhtemeldir. Zira kim ne derse desin, hayatın her karesinde
karşılaşılan arızaların kaynağı insandır. Bu itibarla da problemlere çözüm
aranırken insan kat’iyen göz ardı edilmemeli ve her mesele onunla
irtibatlandırılarak ele alınmalıdır.

Göz Nimeti
Çoğu zaman farkında olamadığımız, bize Allah’ın bahşettiği lütuflardan biri

de göz nimetidir. Kur’ân-ı Kerim, gözü nimet sadedinde şöyle zikreder: “Biz o

insana görmesi için gözler vermedik mi?”5

Eski yıllarda “Bütün Dünya” diye bir mecmua çıkardı. Daha sonraları Zafer
mecmuasının bu dergiden iktibas ettiği bir makalede âmâ birisinden şunlar
naklediliyordu: “Gözlerim sadece üç gün görse idi, birinci gün tabiatı temâşâ
ederdim, ikinci gün akrabâ u taallukâtımı ve üçüncü gün de anne-babamı
görmek isterdim.” O zaman bu ifadeler, benim rikkatime çok dokunmuştu.
Zannediyorum bizler, görme nimeti elimizden alınmadığından –Allah almasın!–
o isteğin ne mânâya geldiğini anlamakta zorlanırız.

Evet! Gözleri olmayan bir kimse, “Güneş” kelimesinin ne anlama geldiğini
bilemeyecek ve gece-gündüzün nasıl olduğunu hiçbir zaman hissedemeyecektir.
Gökyüzündeki ayı, o şairane ilhamlarıyla hiç duyamayacaktır. Sevdiklerinin
yüzünü göremeyecek, anne ve babasını tanıyamayacak, “Acaba bunlar nasıl
insanlar?” diye düşünemeyecektir. Bunun gibi daha pek çok güzellikleri de
zihninde canlandıramayacaktır. Binaenaleyh her insan, bu nimetin şuurunda
olarak onun kadr u kıymetini bilmeli ve şükrünü hakkıyla eda etmelidir.

Kur’ân’a Göre Zevç ve Aile Tabirleri
Soru: Kur’ân’a göre zevç ve aile tabirlerini izah eder misiniz? Hz.

Nuh ve Lut’un kâfir kadınlarla tezevvücünü nasıl anlamalıyız?
Her şeyden önce şu hususu belirtmekte yarar var; zevç ve zevce (karı-koca)

mevzuu insanoğlu için önemli ve fıtrî hâdiselerden biridir. Hayvanlar arasında
zevçlik meselesi söz konusu değildir. Onlarda sadece ilkah (döllemek,
aşılamak) vardır. Yani onlar, mevsimi gelince yavru yapmak için bir araya
gelirler ve bu faaliyeti de bu sene birisiyle, ertesi sene de bir başkasıyla, hatta



bazen de kendisinden meydana gelen yavrularıyla gerçekleştirirler. Onun için
hayvanlar arasındaki eşleşmede bir gaye ve hedef etrafında bir araya gelme söz
konusu değildir. Bu tür yüksek gaye ve hedefleri tahakkuk ettirmek kalb, his,
şuur ve irade farklılığıyla insanoğluna ait bir hususiyettir.

Arapça’da “ehl”, aile demektir. Kur’ân-ı Kerim’e bakıldığında “zevç” ve
“ehl” kelimelerinin aynı çizgide ele alındığı görülecektir. “Ey Nuh! O, asla

senin ehlinden (ailenden) değildir.”6 âyet-i kerimesi bu hakikati gösteren
misallerden sadece biridir. Bu âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak, Hz. Nuh’un
oğlunun inkâr edenlerden olması hasebiyle onunla aynı duygu, aynı düşünce ve
aynı frekansı paylaşmadığını, dolayısıyla da oğlunun onun ailesinden
olamayacağını ifade buyurmaktadır.

Arapça’da ٌءْرَم  erkek, ٌَةأْرَم  ve ٌَةأَرِْما  kadın demektir. Kur’ân-ı Kerim Hz.
Nuh ve Hz. Lut’un kadınlarının kâfir olduğunu anlattığı âyette ٌَةأَرِْما  kelimesini

kullanmaktadır.7 Zira bu iki kadın Hz. Nuh ve Hz. Lut’a zevce olamamış,
onlarla bütünleşememiş, aksine onlara hıyanet etmişlerdir. Dolayısıyla bu
kadınlar, Kur’ân’da ٌَةأَرِْما  kelimesiyle ifade edilmişlerdir. Gerçi Kur’ân, Hz.

İbrahim’in hanımı Hz. Sâra için de aynı kelimeyi kullanır8 ama orada farklı bir
nükte söz konusudur.

Kur’ân-ı Kerim, belli bir hedef ve gayeyi tahakkuk ettirmek için duygu,
düşünce ve inanç birliğine bağlanmış, kendilerinden bir neslin meydana
gelmesi hedeflenmiş ve böylece maddî-mânevî, cismanî ve ruhanî tam bir
bütünlük bahis mevzuu olan eşleşmelerde “zevç” ve “zevce” kelimelerini
kullanmaktadır. Meselâ Kur’ân, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)

hanımlarından bahsederken bu kelimeyi zikretmektedir.9 Zira onlar her zaman
Allah Resûlü’yle aynı duygu ve düşünceyi paylaşmışlardır.

Bu açıdan denebilir ki, birbirleriyle nikâhlanan kimseler, birbirlerinin kadını
veya erkeği olsalar da her zaman birbirlerinin zevç veya zevcesi sayılmazlar.
Bu itibarla da insanın bir eşinin olması, onun zevci veya zevcesinin var olduğu
mânâsına gelmez. Zira eşinden duygu ve düşüncesini saklayan bir insan, ona
karşı yalnız demektir. İşte Hz. Nuh ve Hz. Lut’un eşleri, hakikî mânâda onlara
zevce olamamış ve daima “ ٌَةأَرِْما  –salt bir kadın” olarak kalmışlardır.



Gazete ve Gazetecilik Üzerine
Gazete, radyo, televizyon, dergi... vb. vasıtaları kullanarak insanlara faydalı

olma yolunda atılan adımların, öncelikle çok sağlam temeller üzerine
oturtulması gerekmektedir. Eğer bu mevzuda sağlam esaslar tespit edilemez ve
konu sağlam stratejilere bağlanmazsa bunun insanlara faydadan çok zararlı
olma ihtimali vardır.

Batı’da gazeteye verilen ilk isim genelde “Jurnal” kelimesi olmuştu
zannediyorum. Bunun Türkçe karşılığı, gammazlamak, çekiştirmek, dedikodu
etmek olsa gerek. Bu mânâdaki gazetecilik, yer yer halkı tenvir etse de, temelde
milletin kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmak, gizli kapaklı işlerini fâş etmek ve
merak uyarıcı şeylerle okuyucu bulmaya çalışmak gibi şeylerdir. Evet, bir
anlayışa göre gazeteciliğin misyonu budur. İşte bu anlayışta olan gazeteciler
bugün tiraj uğruna maalesef bu çarpıklıkların hepsini yapabilmektedirler. Evet
Batı’da gazetecilik bu anlayış içinde gelişmiş ve dünyayı fethetmiştir.

Acıdır, bu anlamdaki gazetecilik, dünyanın her yerinde olduğu gibi, bizim
dünyamıza aynen aktarılmış ve kabul görmüştür. Bu kabul, İslâmî esaslarla
çatışmasına rağmen, maalesef etkisini Müslümanlar arasında da
sürdürmektedir. Geçenlerde bir dostum, ideal mânâda gazetecilik yapabilmek
için, bazı istidatlı insanların Washington Post, Times, Le Figaro gibi
gazetelerde çalışması gerektiği tezini savundu. Aslında bu değer yargısı bir
anlamda doğruydu. Zira gazetecilik, bugünkü misyonu içinde elbette onlardan
öğrenilirdi. Ancak yalan üzerine bina edilmiş, yalanla dolu haber ağlarına bağlı
bir dünyadan, doğruya tercüman olmaya çalışan insanların fazla bir şey
öğrenemeyecekleri de açıktı.

Bize göre gammazlık, laf hamallığı yapma, milleti birbirine düşürme, gıybet
yapma, suizanda bulunma, Allah’ın yasakladığı çirkin amellerdir. Biz yargısız
infazda bulunamayız.. kimsenin ırzı, şerefi, namusu ile oynayamayız.. inancımız
gereği bunların hepsini haram kabul ederiz.

Öyleyse Müslüman camia, kendi düşünce dünyası çizgisinde bir gazetecilik
anlayışı geliştirmek zorundadır.

Geleceğin Dev Bitkileri



Bazı hadislerde, “Pek çok kişinin (10-40 kişi arası) ancak yiyebileceği
narlar olacak.. bir nar kabuğunun altında bir insan gölgelenebilecek.. yine
buğday taneleri de o denli büyük olacak.” şeklinde ifadeler var. Bu ifadeler
hadis kitaplarında, bereketin artacağıyla alâkalı, kıyamet alâmetlerinin
bahsedildiği yerlerde zikredilmektedir.

Evvelâ, kıyamete yakın, meyve ve bitkilerin hadislerde anlatıldığı şekilde
büyük olmasını bereketten kinaye olarak anlamak mümkündür. Yani meyve ve
bitkiler o kadar bereketli hâle gelecek ki, bütün dünyada tarlalar, bağ ve
bahçeler ürünlerle dolup taşacak.

İkinci olarak, hadisteki ifadelerden genler yoluyla yeni bitki ve meyve
türlerinin elde edileceğini anlamak da mümkündür. Yani ileride genlere
müdahale edilerek meyve ve bitkilerin büyültülüp, hadiste ifade edildiği
şekliyle bir narın kabuğu altında insanın gölgelenebileceğine ve birkaç buğday
tanesinden pek çok ekmek yapılabileceğine işaret olabilir.

Üçüncü olarak, bu büyüklüğe gen teknolojisiyle ulaşılabileceği gibi keyfiyeti
şimdilik meçhul başka yol ve yöntemlerle de arızasız bir şekilde ve hadiste
tasvir edilen boyutta bitki ve meyveler üretmek söz konusu olabilir. Bunun
neticesinde meselâ bir ağaçlık meyve ile bir aile bir sene geçinebilir. Yine bir
çupra balığı, bir balina kadar büyültülerek pek çok insanın doyurulması
sağlanabilir.

Genetik biliminin son yıllarda ulaştığı nokta, varlığın mülk yanında,
Kur’ân’ın tabiriyle “âfâk”ta keşfedilen insanlık tarihinde önemli bir husustur.
Ancak bu son nokta da demek değildir. Hatta insana bir bütün olarak
baktığımızda bu tür buluşlar, yine Kur’ân’ın tabiriyle onun “enfüs”ündeki
inkişaflarıyla at başı gitmiyorsa, insanlar küstahlaşabilir ve kendilerine verilen
“halife”lik unvanına yakışmayan tavırlar içine de girebilirler.

Her Hastalığın Devası Vardır
Allah Resûlü bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadırlar: “Ey Allah’ın

kulları! Tedavi yollarını araşt ırın. Zira, Allah bir hastalık vermişse mutlaka

ilacını ve tedavi yollarını da bahşetmiştir.”10

Bu hadis-i şerifin izahı Sonsuz Nur’da yapılmıştı.11 Ancak burada hadisin



farklı bazı yönlerine de değinmek istiyorum.
Evvelâ, bu hadisle hastalara onları rahatlatma adına bir müjde ve teselli

verilmektedir. Aids, kanser veya Hepatit-B gibi hastalıklara maruz kalan
kişilerin, bu hadisteki müjdeye dayanarak, Allah’ın, her hastalığa bir çare ihsan
ettiğini bilmeleri onlara müthiş bir moral kaynağı olacaktır. “Allah bir hastalık
vermişse mutlaka ilâcını ve tedavi yollarını da bahşetmiştir.” ifadesi
hastalıklar karşısında ümitsizlik girdabına düşen hastaları, hastalığı yenme
adına psikolojik olarak güçlendirecek ve onlara rahat bir nefes aldıracaktır ki,
bu çok önemlidir. Çünkü bu şekilde çaresiz bir hastalığa müptelâ olan insanın,
bütün vücudunda ve hatta hücre sisteminde bir kısım olumsuz tesirler meydana
gelebilir ve vücudun mukavemet sistemini sarsabilir. Oysaki bu hadisten güç
alan bir insanın, “Nasıl olsa şifası var, Allah şifa ihsan eder.” duygu ve
düşüncesiyle kendi moralini yükseltmesi her zaman mümkündür.

İkinci olarak, hadiste geçen اْوَواََدت  fiili, “tefâul” babındandır ve müşareket
yani koordineli bir şekilde pek çok kişinin bir araya gelerek, bir kolektif şuur
meydana getirmelerini ifade etmektedir. Buna Arapça ifadesiyle َنَْیب ٌةَكَراَشُم 

اًدِعاَصَف ِنْیَنْثِْإلا   denilmektedir ki bu, iki veya ikiden fazla insanın herhangi bir
plân ve proje etrafında bir araya gelerek onu gerçekleştirmeye çalışmaları
mânâsına gelmektedir. Bundan da şunu anlayabiliriz: Bazı projelerin ferdî
çalışmalarla gerçekleştirilmesi mümkün olmayabilir. Bu sebeple bazı
durumlarda müstakil araştırma merkezleri kurup, ehil insanların kontrolünde
değişik hastalıklar üzerine gidilerek tedavi yolları araştırılabilir ki, hadis buna
işaret ediyor gibidir.

Üçüncü olarak ise, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu
hadiste “Her derde derman bulunabilir. Bu, sizin için bir hedeftir; çalışın ve
bunu gerçekleştirin.” şeklinde hedef göstermektedir.

Esasen O’nun dualarında bile her zaman böyle bir hedef gösterme
mevzubahistir. Meselâ bir duasında Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
şöyle buyurmaktadır: “Allahım! Üzüntüden ve kederden, aczden ve
tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borcun galebe çalmasından ve

insanların istibdadı ve baskısı altında yaşamaktan Sana sığınırım.”12 Bu
duada, bir taraftan, bahsedilen zararlı şeylerden Allah’a sığınma tavsiye



edilirken, diğer taraftan da bunlardan uzak kalma bir hedef olarak
gösterilmektedir. Bunun gibi, hastalıkların tedavisi hususunda da hedef
doğrultusunda insanlar devamlı çalışarak maddî-mânevî hastalıklardan
uzaklaşmalı ve Allah’ın yaratmış olduğu tedavi yollarını keşfetmeye
çalışmalıdırlar.
1Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/215, 271; İbn Hibbân, es-Sahîh 14/96.
2Ahzâb sûresi, 33/40.
3Buhârî, enbiyâ 50; Müslim, imâret 44.
4et-Taberî, Câmiu’l-beyân 3/295; el-Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl 1/309.
5Beled sûresi, 90/8.
6Hûd sûresi, 11/46.
7Bkz.: Tahrim sûresi, 66/10.
8Bkz.: Saffât sûresi, 38/112.
9Bkz.: Ahzap sûresi, 33/6.
10Tirmizî, tıp 2; Ebû Dâvûd, tıp 1; İbn Mâce, tıp 1.
11M.F. Gülen, Sonsuz Nur 1/175.
12Buhârî, cihâd 74, et’ime 28, daavât 36, 40; Tirmizî, daavât 70.



Altıncı Bölüm
SÖZÜN ÖZÜ



Sıradan Biri
Bana, dünyaya Fatih gibi bir hükümdar olarak gelmeyi teklif etseler ben yine

Korucuk köyünde Râmiz Hoca ve Refîa Hanım’dan doğmayı, sıradan bir insan
gibi dünyaya gelmeyi ve Kestanepazarı’ndaki olduğu şekilde öğretmenlik
yapmayı tercih ederdim. Ne kendime hizmet ne fâikiyet mülâhazası; âhad-ı
nâstan biri olarak kalmayı cihan hükümdarlığı ile değiştirmem. Bana göre en
büyük mazhariyet Hak rızası, en önemli vazife de “i’lâ-yı kelimetullah”tır.

İman
İman çok önemli bir referanstır ve o, çok uzun bir yolculuğun en büyük

beraat nişanıdır.

Geçim Darlığı
Geçim darlığı, fakirlikten farklıdır. İnsan, Allah’ın verdiğine kanaat ederse

geçim darlığı çekmez. Şayet gözü açsa, ne kadar da zengin olsa yine geçim
darlığından kurtulamaz.

İslâm Düşüncesi
Temelde İslâm, dinamik bir sistemdir ve ancak hareketle inkişaf eder;

işlettirilmediği takdirde ise güdük ve kısır kalır. Yaşama ve pratik, bu sistemin
ruhu demektir.

Şükür Fabrikası
İnsan her şeyi Allah’tan bilmeli ki, bir şükür fabrikası gibi hep şükran

üretsin. Her şeyi Allah’tan bilen insanın kalbi sürekli şükür mülâhazasıyla atar
ve hep tevhid soluklar. Aksine o, bazı şeyleri kendinden bilirse, o kalbin by-
pass’a ihtiyacı var demektir.

Hac ve Evlilik Diploması
Hacca gitmek isteyenlerle evlenmek isteyenlere diploma vermeden hacca

göndermemeli ve evlendirmemeli. Haccın tamamiyeti, şuurlu ve eğitimli
olmakla, evlenip ana-baba olmak da ancak konuyla alâkalı talim ve terbiye ile
arızasız gerçekleşebilir.



Stres
Stres, inancı, ümidi ve gelecek adına hayali olmayan insanların yaşadıkları

hâlin adıdır. İnanan insanda ise hafakan veya can sıkıntısı olur.

Gece İbadeti
Sabah namazı, şevkle eda edilecek şekilde gece ihya edilmeli. Sabah

namazının ruhunu yıkacak ve onun gafletle eda edilmesine sebebiyet verecek
gece ise mutlaka terk edilmelidir. Evet sabah namazı farzdır, dolayısıyla terk
edilmez. Geceyi ihya ise nafiledir. Geceyi ya yatıp sabah namazına ulaşacak bir
zaman diliminde ihya etmeli ya da erken kalkıp vazifeyi yaptıktan sonra sabah
namazına kadar dinlenmeli, sonra da huzur içinde onu eda etmeli. Çünkü
Hakk’a yaklaşma kabiliyeti farzlarla açılır. Farzlarla açılan bu Allah’a
yaklaşma kapısı nafilelerle tahakkuk eder. Bir kere farzlarla o kapıdan içeriye
giremeyen, sonra onu nafilelerle yakalayamaz. O, kapıdan içeriye girmemiş
sayılır. Farzlar ölçü üstü, tartı üstüdür ve öyle kabul edilmelidir.

Kavganın Küçüğü Yoktur
Hiçbir şeyin küçüğü olmadığı gibi toplumsal hayatımızda kavganın, kavgaya

götüren mülâhazaların ve yangının da küçüğü yoktur.

Virüs
Bir yerde bir virüs meydana gelince, o orada hemen kendi nev’inin bayrağını

dalgalandırmak için seri üremeye geçer.

Dua Mülâhazaları
Mülâhazalarımı dua şeklinde ifade edecek olursam şöyle derim: Allahım!

Hidayet isteyen ve Senin hidayet murat buyurdukların, bana saldırsalar bile,
Sen onları her türlü musibetten koru. Senden hidayet istemeyen ve Senin de
hidayet murat buyurmadıklarına gelince onları Sana havale ediyorum.

Zor Zamanlarda İnsan
İnsanların ağırlıkları ve mukavemet güçleri fırtınalarda belli olur. Bazen dev

gibi görünen insanlar, küçük fırtınalarda yerle bir olabilir. Bu yüzden Allah’tan



mukavemet istemek ve اََنبوــُلُق ْغِزُت  ـَـال  اــَنَّبَر   “Rabbimiz! Kalblerimizi

kaydırma!”1 duasını da dilden hiç düşürmemek lâzımdır.

Dine Vefa
Dine çok vefalı olmak demek, çok rahatlıkla Allah’ın bize verdiği her şeyi

O’nun yoluna feda edebilmek demektir.

İnsan Hayatındaki Tahavvüller
İnsan hayatıyla alâkalı umumî değişim ve tahavvüller lâakal 25 sene ister...

Zalim, Cezasız Kalmaz
İşlenen günahlar zulüm derecesine varınca Allah, o günahları affetmez.

Şunda zerre kadar şüphe edilmemelidir ki zalim, kesinlikle cezasız kalmaz.
“Zulüm ile âbâd olanın, mutlaka âhiri berbat olur.”

Millî Günah
Türkçeyi güzel kullanmamak millî günah, güzel Türkçeyi mefkûremizin

emrine vermek de en büyük sevaptır.

Kendine Çok Güvenmek Aldanmışlıktır
İnsan, müşâhede ve mükâşefenin en zirve noktalarında da olsa kendine asla

güvenmemelidir. Allah Resûlü’nü tanıyıp iman eden, hatta dizinin dibinde
bulunup ondan hadis rivayet edip de daha sonra yalancı peygamber
Müseylimetü’l-Kezzab’ın ordusuna katılarak onun saflarında ölen kimseler bile
vardır.

Evet, mü’min kendine çok güvenmemeli ve ahireti adına hep endişe duyarak
tir tir titremelidir.

Türkçe
Türkçeyi bir dünya dili hâline getirmek vaciptir; evet bana göre milletçe

Türkçeyi öğrenmek vacip, iyi kullanmak sünnet, inceliklerine vâkıf olmak da
müstahap mesabesindedir.



Vicdan Yalan Söylemez
Âfâkî ve enfüsî delillerin yanında vicdana kulak verildiği takdirde o da

“Allah” der ve vicdan, hakikati kendi enginliğinde duyduğu an, bütün delil ve
kitapları bir tarafa bırakır. Acz ve fakrını hissetmesiyle hiçbir delile ihtiyaç
duymadan, çok defa da bir ıztırar hâliyle “Allah” der ve O’na dayanır. Hele
esbabın bilkülliye sukut ettiği an insan vicdan kulağıyla kendini dinleyebilse
çok farklı buudlarda farklı hakikatlere şahit olur.. evet vicdan ve fıtrat asla
yalan söylemez.

Eşyanın Rab’le Münasebeti
Ehl-i Sünnet, bütün varlıktaki yaratılışı “iktiran” ile doğrudan Allah’a

bağlamış ve varlıktaki bütün değişik hâl ve münasebetleri hakikî sahibine
vermesini bilmiştir. Peygamberler, mahiyet-i eşyanın Rab’le olan
münasebetinin nasıl olduğunu, eşyanın bütün isim ve tecellîlerini Cenâb-ı
Hak’tan doğrudan öğrenmişler ve daha sonra da bu isim, sıfât ve tecellîleri
bizlere de talim etmişlerdir.

Bizim Müziğimiz
Âdeta bir ibadet neşvesi içinde icra edilen bizim müziğimiz varken, Batı

müziğinin yamalı bohça gibi bize mâl edilmeye çalışılmasının ne anlamı var
bilemiyorum. Bizim müziğimiz, bizim ruhumuzun sesi soluğudur ve bizi
anlatmaktadır.

Salât ü Selâm Getirmek
Büyükleri tazimle ağza alma ve ifade etme, edeb ve vefa adına çok

önemlidir. Günümüzde insanlar arasında âdeta bir ağız bozukluğunun giderek
yaygınlaştığı görülmekte. Bence bu, tamiri gereken bir yırtıktır ve mutlaka
onarılmalı ve büyükler her ağza alındığında tazimle dile getirilmelidirler. Hele
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) adı zikredildiğinde salât ü selâm..!
Onda kat’iyen gevşeklik gösterilmemelidir. O’nun isminin yazılı olduğu
yerlerde de ihmal göstermeden her defasında salât ü selâm açılımıyla birlikte
yazılmalıdır.



Esbapta Kusur Etmemek
Esbapta kusur etmemek, daha sonra kadere taş atmama açısından çok

önemlidir...

Islahçı
Kur’ân-ı Kerim ve hadis-i şerifler takdirle ıslahçıdan bahsederler; ne var ki,

ıslah da bilgi ve mârifet ister.

Kur’ân’ı İyi Anlama
Kur’ân iyi anlaşılsa, onun Sünnet’e verdiği değer de anlaşılır.

Meşveret İnsanı
İnsanlar dâhi olacaklarına, meşveret insanı olsunlar...

Kötülük
Başkasının size yaptığı kötülük, sizin başkasına yaptığınız kötülüğü mazur

kılmaz.

Dünyevîlik Biti
Dünyevîlik her geçen gün bir kısım sineleri daha bir sarıyor; evet farkında

olmadan sürekli sarsılıyoruz.

Kendini Kontrol
İnsan, “Durmam gereken yerde duruyor muyum? Kalbim nasıl? Vefalı

mıyım?” diye her an kendi kendini kontrol etmelidir.

Müslümanlık
Müslümanlık münaferet atmosferinde anlatılmaz. Zira nefret ortamında en

mâkul hakikatler bile tepki görür; o, muarefe ve muvazene ortamında
anlatılmalıdır.

İçin Sesi
Bir insan “Sübhanallah” demeye niyet etti ve “Süb” dedi.. ardından baktı ki



bu, içinin sesi değil, başka mülâhazalar var, hemen kesmeli ve kelimenin
devamını getirmemelidir.

Öğrenmek ve Yaşamak
Öğrenmek ve yaşamak, pilotluk ve uçmak gibidir. Bir insan hiç

uçamayacaksa onun ağır pilotluk eğitimi almasının da bir mânâsı yoktur. İnsan,
uçmayı iyi öğrenmeli, ondan sonra da uçmalıdır.

Montaj Hayat Olmaz
Müslüman, Müslümanca inanmalı, yaşamalı, oturmalı, kalkmalı ve en küçük

bir şeyi bile imanla irtibatlandırıp Allah’a bağlamalıdır.

Kalbin Gıdası
Nasıl ki, yemede bile bir usûl var, öyle de kalbin gıdasını sunmakta da bir

usûl olmalıdır.

Kendini Sıfırlama
İnsan kendini sıfırladığı nispette Allah’a yaklaşır. Aksine az da olsa kendine

bir şey atfettiğinde de Allah’tan uzaklaşır. Sonsuz karşısında kendini sıfırlama
çok önem arz etmektedir. Çünkü iki sonsuz yoktur. Sonsuz olmayan ortada da
olamaz. Evet, Sonsuz karşısında sıfır olma insan için en ideal ufuktur.

Dini Bilenler
Dini bilenler dinde çok lâubalî hareket etmekte ve gayriciddî davranmakta;

bunun neticesi olarak da muhatapların sinelerinde tesir ve mehâbet
uyaramamaktalar.

Allah’ı Hatırlatan İnsan

Günümüzde simasına bakıldığı zaman Allah hatırlatan insan2 sayısı oldukça
az. Neye ihtiyaç varsa onun üzerinde durmak lâzım. Bence bizi farklı kılacak
bir hususiyet var ki, o da, samimî vefa ve Allah’a yürekten teveccühtür.

Olması Gereken



“Ne olursa olsun” mülâhazasına göre değil de, “Olması gereken şey olsun”
mülâhazasına göre hareket edilmelidir.

Dua
Dua, “fevkalesbap” yani sebepler üstüdür. İhlâsla edilen dua, kalbin

hulûsuna alâmettir. Yapılan işlerde sebeplere uymada kusur etmemek gerektiği
gibi, neticeyi de sebeplerden değil, Allah’tan beklemek bir esastır.

Her Bilgi
Her bilgi, düşünce, mantık ve muhakeme sistemlerinden geçirilerek

hazmedildikten sonra insanlara bir süt hâlinde sunulabilmelidir.

Asi Ruhlar
Asi ruhlar hikmetle disiplin altına alınabilinirse onların tabiatında da

yumuşama olur.

Allah’la Olan Münasebetin Göstergesi
Bir insan düşünün ki, her gün Allah’a, kitabına ve peygamberine gizli veya

açık bir şekilde hakaret edildiği hâlde onun kılı kıpırdamıyor, ancak ne zaman
ki, birisi onun gururuna dokunsa ve onu biraz rencide etse, gece yarılarına
kadar uykuları kaçıyor ve rahatsızlık duyuyor; işte bu durum, onun karakterini
ve Allah’la olan münasebetinin derecesini gösterir.

Muztarrın Duası
Muztarrın duası bir köprüdür ve ancak böyle bir dua köprüsüyle sahil-i

selâmete çıkmak mümkündür.

İnsan - Namaz
İnsanı namazdan uzaklaştıran, içindeki cismanî boşluklardır.

Konuşan - Konuşturan İnsan
Konuşan insan güzel, konuşturan insan ise ondan daha güzeldir.

Sözün Özü



Özü köz olanın, sözü de öz olur.

Ülfet
Biz Müslümanlık adına körlük yaşayaduralım, yeni ihtida edenler İslâm’daki

derinliği ve revnaktarlığı ruhlarında çok iyi duyuyor ve onunla tanışmanın
sevincini yaşıyorlar. Bizde ise bir ülfet var ve âdeta bir körlüktür yaşanıyor.
Rabbim, sonumuzu hayra tebdil eylesin!

Hz. Mesih’in Nüzul Keyfiyeti
Hz. Mesih’in gelme keyfiyeti her ne kadar bilinmese de, neticede onun

ruhunun hükümferma olacağı kesindir. Bana göre Hz. Mesih’in nasıl geleceğini
karıştırmamak gerekir. O, seyr u sülûk-i ruhanîsinde olan bir zatla da gelebilir,
başka türlü de gelebilir. Hatta bazen onun iz düşümü konumunda bir zat onunla
iltibas edilebilir. Ayrıca onun doğrudan gelmesi beklentisi bazen suistimale de
sebebiyet verebilir. Bu itibarla onun şahs-ı mânevînin temsili adına bütün
inanmış ruhlar üzerinde tesir uyarabilecek olan ruhaniyeti de gelebilir. Bunu,
herkesin İslâm dinine gireceği şeklinde anlamak da yanlıştır.

İz’ansız İlim
Kalbe mâl olmayan ilim, iz’an da vaad etmez.

Namaz
Namaz, bütün ibadetlerin özü, ruhu ve piridir. O, sefine-i dinin direği ve

Allah’a kulluğun remzidir. Namaz ve onun doğru kılınması üzerinde her zaman
ısrarla durulmalıdır.

Namazın her anında huşûu yakalamak çok önemlidir. Huşû, saygıyla tir tir
titreme demektir.

Secde, namazın debisinin en yüksek olduğu andır. O, nereye akıyorsa insanı
da alıp oraya götürebilir.

Her namazda bir kere daha ruhun heykeli ikame edilmelidir. Bir kişi 15-20
sene namaz kılsa namaza alışabilir. Bazıları “Altmışımdan sonra namaza
başladım.” demektedir ki, zannediyorum onlar bu sözleriyle, namazın
tabiatlarının bir derinliği hâline gelmesini kastediyorlar.



Ağlamak ve Tebessüm Etmek
Ağlamak ve tebessüm etmek, insan kalbinin, onun çehresine akseden rengi

olmalıdır.

Hakikî İnsan Olmak
Ümmet-i Muhammed’in dertleriyle alâkadar olma, insanı potansiyel insan

olmaktan hakikî insan olmaya götürür. İnsan, ancak böyle davranmakla kendi
değerini ortaya koyar.

İhlâs
İnsan, ihlâsa çok talip olmalı, ancak, o hususta nereye ulaşırsa ulaşsın henüz

onun öşrüne ulaşamadığı mülâhazasıyla yaşamalı ve çok korkmalı. Zira, azıcık
“Bir şey oldum” hissine kapılma insana her şeyi kaybettirir.

İçinde Duyma
İnsanın hak ve hakikati içinde tam duyması demek, bir macun hâlinde onu

acziyle, fakrıyla, zaafıyla, ihtiyacıyla duyması demektir.

İşe Yarayan Günah
İnsan, günahlarının üzerinden elli sene geçse de bir türlü unutamıyor ve onun

hicabını üzerinden atamıyorsa o günah ona çok zarar veremez. Hakikî mü’min,
işlediği bir günah için ömür boyu gözyaşı dökse bile “Keffaret adına gerekli
mesafeyi katedemedim.” diyen insandır. Çok iyi iman etse, çok iyi tevbe etse,
pek çok hizmette bulunsa da bir insan için yaptığı günahları unutma kadar büyük
bir tali’sizlik ve gaflet bilemiyorum. Mü’min, her zaman “Kulluk adına şunları
şunları yaptım, acaba daha ne yapabilirim” diye düşünmeli, ölüm, kapısına
geldiği zaman “Keşke şunu da yapsaydım” diyecek bir durumda olmamalıdır.

Kadir Gecesi
Mü’min, her geceyi, her günü, Cenâb-ı Hakk’ın maiyetine ermiş bir ihsan

şuuruyla çok iyi değerlendirmeli. Aslında mübarek günler ve geceler de bu tür
insanlar için bir şey ifade eder. Yoksa tembel tembel yatıp birkaç gece kalkıp
sadece onları değerlendirmek çok fazla bir şey ifade etmese gerek. Çünkü ne



Efendimiz ve ashab ne İmam A’zam, sadece bir geceye hasredilen ihyayı bir
şey saymamışlardır. Kadir Gecesi’nin belli olmamasının hikmeti de bence
burada aranmalı.

Kalbin Zümrüt Tepeleri
İnsan, nuranî bir helezonda terakki ederken etrafını temâşâ imkânı da doğar.

Kalbin Zümrüt Tepeleri, bu temâşâların insana kazandırdığı ihsasların bir
kısım değerlendirmeleri ve fotoğraflarıdırlar.

***

Kalbin Zümrüt Tepeleri, bir ziyafet sofrasıdır. Müzakere edile edile o
sofranın açılımlarına gidildiği takdirde çeşit çeşit lezzetlere ulaşılır. Bu mini
eserle, insanın kendini keşfetmesi adına bir kibrit çakılmıştır. Evet insanları
düşündürmeye ve hissettirmeye alıştırmak lâzımdır. Bugün çokları
düşünmektedir ama, madde âleminin tenteneli perdesinin arkasından
habersizdirler. Eşyanın dış yüzüne takılıp kalmış ve gerçeği hakkıyla
görememektedirler.

Akıl ve Kalb
Aklın gördüğünün ötesinde, kalbin müşâhede ettiği hakikatler vardır. Bu

itibarla sadece akla itimat eden felsefeciler hiçbir zaman hakikati tam olarak
keşfedememişlerdir.

Ehlullah ve Latîfe
Ehlullah, Allah’a karşı edebin gereği sürekli Rabbiyle murâkabe içinde

olmanın yanında bazen insanlara tatlı bir soluk aldırmak için nükteli latîfelerde
de bulunurlar.

Allah’a Müteveccih Olmak
Kul, her zaman Allah’a karşı çok samimî ve gönülden müteveccih olmalıdır.

Aslında teveccühü yine teveccüh doğurur. İnsan, tıpkı ayçiçeğinin güneşe
bakışı gibi hep O’na bakabildiği ölçüde O’nun tecelliyatına mazhar olur.
Burada esas olan gönülden müteveccih olabilmektir. Gönlünün sesini
seslendiremeyenlerin ve alıcılarını mâneviyata karşı kapalı tutanların o



tecellîlerden istifadesi zor, hatta imkânsızdır.

Bir Lahza Bile...
Gönlünde, her zaman O’na doğru seyahate karar vermiş yüce ruhlar,

zannediyorum bir lahza bile yolculuktan, yol tasavvurundan ve o yolda
hedeflenen yüce mânâ ve yüksek gayelerden gafil olamazlar ve olmamalıdırlar
da.

Bir kere bunların gözleri ağyâra kaysa; kaysa da ağyâra ‘‘yâr’’ deseler, bir
ömür boyu âh u efgân edip inlerler.

O’nun yoluyla hiç tanışmama büyük bir talihsizlik, ‘‘tanıyıp-tanıştım’’
dedikten sonra takılıp yollarda kalma ise bir hüsran ve haybettir. Hem de ne
hüsran ve ne haybet!..

Nur Külliyatı
Nur Külliyatı, her seviyeden insana anlatılmaya müsaittir. Bu bakımdan bu

eserler de günümüz insanının üslûbuna uygun olarak, dili çok iyi bilen bir Nur
talebesi tarafından aslı korunmakla beraber önce sadeleştirilmeli, sonra da
bütün dünya dillerine çevrilmelidir. Ama bu yapılırken öz, ruh, muhteva
mutlaka korunmalı ve orijini muhafaza edilmelidir.

Cenâb-ı Hakk’ın Lütuflarının 
Sağanak Sağanak Yağdığı Çağ

Gelecekte, dine hizmetin tarihini yazmaya soyunanlar, onu bazı kimselerin
ilim, irfan, dehâ, firaset ve kiyasetlerinde arayacaklardır. Daha şimdiden
âvâzım çıktığı kadar haykırarak ilan ediyorum ki, iman ve Kur’ân yolundaki
gelişmeleri bu şekilde yorumlayanlar, çok büyük bir yanlışlık içinde
olacaklardır. Aslında bizler, Allah’ın lütuflarının hâkim olduğu bir çağı
yaşayan insanlarız. Şayet gelecekte bu devrin tarihini yazacak olanlar işin
gerçek yüzünü bilseler, bu çağa “Cenâb-ı Hakk’ın lütuflarının sağanak sağanak
yağdığı çağ.” diyeceklerdir.

Kâinatta Tesadüflere Yer Yoktur
Nur, duygu ve düşüncelerde insanları tesadüfe götürebilecek yolları çıkmaz



yollar hâline getirmiş ve Üstad’ın ifadesiyle “Tesadüfler, Risale-i Nur’un

verdiği kararla idam edilmiştir.”3 Bu zaviyeden eşya ve hâdiselere
bakıldığında, kâinatta rastlantıya asla yer olmadığı ve her şeyin bir master
plânın parça parça tatbikinden ibaret olduğu görülecektir. İnsan, bu kaderî
program içinde kendi kaderini yaşamakta ve “ilim”de olan kaderini “a’yan”a
çekerek hariçte ona vücut kazandırmaktadır. Yani insan, âdeta “Evet ya Rabbi!
Doğru yazmışsın.” diyerek ezelden ebede kadar her şeyi bir nokta gibi gören ve
bilen Allah’ın yazdığı kader programını tescil etmektedir.

İnsan, Kâinattaki Şuurlu Tek Aynadır
Mahlûkatın her biri birer aynadır ve aynalıklarıyla bütün ilâhî tecellîleri

aksettirirler. İnsan ise kâinatta şuurlu tek aynadır. Zât-ı Ulûhiyet’in bilinmesi
ancak insan gibi şuurlu bir ayna ile olur. Eğer bu mükemmel ayna olmasaydı,
Zât-ı Ulûhiyet bilinemezdi.. evet O’nu gösterme adına insan çok iyi bir ayna
olmuştur. Ama Server-i Enbiyâ (aleyhissalâtu vesselâm), bir mir’at-i mücellâ
olarak bütün tecellîlere aynaların aynası olmuştur. Eğer o aynada tecellîler
aksetmeseydi her yer ve her mevcut zifiri karanlıkta kalırdı. Allah, bizleri
marziyatına talip muktedilerden eylesin ve hidayetiyle beraber bize istikamet
nasip etsin! Âmin.

Kur’ân’a Vukûfiyet
Bediüzzaman hafız değil ama Kur’ân’la içten tanışık ve ona çok derin

vukûfiyeti olan bir zattır. Onun Nurlar’da söylediği sözler, ya bi’l-iltizam ya
bi’t-tazammun veyahut bi’l-mutabaka bir âyetin meali ve seslendirilmesidir.
Söyledikleri bazen bi’d-delâle veya bi’l-işare bir âyet ya da hadis olabilir. İşte
Nur Külliyatı, çok zengin ve çok iyi donanmış bir dimağa sahip böyle bir zatın
eseridir. Binaenaleyh Risalelerin, okunurken daha fazla istifade edilmesi
açısından bu gözle okunmasında fayda var.
1Âl-i İmrân sûresi, 3/8.
2Bkz.: İbn Mâce, zühd 4.
3Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.427 (Yirmi Sekizinci Mektup, Yedinci Meselenin Hâtimesi).
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Mukaddime
ِمیِحَّرلا ِنٰمْحَّرلا  ّللا  ِهٰ ِم  ـــ ِْسب

ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  َىلَع  ُمَالَّسلاَو  ُةَالَّصلاَو  َنیَِملاَعْلا  ِبَر  ّ ِّلل  ِهٰ ُدْمَحَْلا 

َنیِعَمَْجأ ِِهبْحَصَو  ِِهلٰا  َىلَعَو 
Kur’ân’a Fatiha ile başlanır. Namaza Fatiha ile girilir. Her hayırlı iş bu

pırlanta anahtarla açılır ve açılan kapılar arkasındaki karanlıklar da bu ışık
kaynağı ile aydınlanır.

Bu itibarla ona her şeyin başı ve esası mânâsında “Fatiha” denilir. Maddî-
mânevî, ferdî-içtimaî pek çok dertlere derman olması itibarıyla ona “Şâfiye”,
insanlığın bütün problem ve sıkıntılarına yeterli bir reçete olması cihetiyle
“Kâfiye”, bütün kitapların fihristi ve Kur’ânî hakikatlerin ezelî bir hulâsası
olması yönüyle de “Ümmü’l-Kitap” denmiştir.

Fatiha, Kur’ân-ı Kerim’in, dolayısıyla bütün semavî kitapların ana gayesini,
temel esaslarını ihtiva eden, tam bir kitap genişliğinde mübarek bir sûredir.
Kur’ân-ı Kerim’deki ana esasları itikat, ibadet, muamelat veya hayat nizamı
olarak hulâsa edecek olursak, Fatiha sûre-i celîlesinde, bütün itikadî
meselelere, ibadetle alâkalı bütün hususlara ve bir hayat nizamına ya bir
sarahat, ya bir delâlet veya bir işaret, hiç olmazsa bir remiz bulmak her zaman
mümkündür.

İslâm’da inanılması gerekli olan esaslar, bir kısım mücerret düşüncelerden
ibaret değildir. İslâm’da, iman edilmesi gerekli olan prensipler; bilinmesi,
düşünülmesi, inanılması, benliğe mâl edilmesi, sonra da onlarla, Allah’a
teslimiyete ulaşılması gerekli olan bir kısım hayatî değerlerdir. Bu hayatî
değerler, en geniş mânâsıyla, düşünce ve zikirle derinleşir, ibadetle beslenir;
hatta muamelat ve muaşerette nefsanîlik ve beşerî mülâhazalara girmemek için
onlar da çerçeve içine alınır. Böylece mü’min, her an iman dairesiyle
münasebet içinde olur ve imanın ana mihveri etrafında döner durur.

Fatiha sûresinde bütün bu hususlar, derin bir münasebet içinde baş başa ve
omuz omuzadırlar:

Sûre-i celîle, evvelâ; hakikî mânâsıyla hamd ü senâya lâyık olan Zât’ı nazara
verir; O’nu varlığın esası sayılan bir kısım sıfatlarla tanıtır, her şeyin
zimamının O’nun elinde olduğu gerçeği üzerinde durur; sonra da, O’na boyun



eğilmesi lâzım geldiğine dikkati çeker; bu boyun eğme ve diğer sorumluluklarla
beraber gelen külfet, sıkıntı ve ihtiyaçlar karşısında yardımın sadece ve sadece
O’ndan istenilmesi gerektiğini ihtar eder; bilhassa insanoğlu için yardımların en
önemlisi sayılan hidayete erdirilme talebini hatırlatır ve bu yüce talebi de en
imrendirici bir çerçeve ile verir ki; bu çerçeve ilk günden bu yana, Hakk’ın
nimetlerine mazhar olmuş ve azıp-sapma gibi tâli’sizliklere düşmemişlerin
çerçevesidir...

Görüldüğü gibi bu sûre-i celîle, âdeta Kur’ân’ın mukaddimesi gibidir.
Değişik sûrelerde ayrıntılarıyla anlatılan pek çok yüksek hakikat, onda ya
özetlenmiş, ya bir işaretle gösterilmiş veya çağrıştırma prensipleriyle verilmiş
gibidir.

Ne var ki, bunların bütününün misallendirilmesi çok zaman alacağından, o
hususu, yüzlerce ehl-i tahkik müfessirin isabetli tefsir ve tespitlerine ve
onlardan küçük ve bulanık bir damla olan şu kitapçığa havale ederek.. bu
kitabın hazırlanışıyla alâkalı bir iki meseleyi arz etmek istiyoruz:

1. Bu kitabın muhtevası, böyle bir kitaba mevzu teşkil etmesi esasına göre
hazırlanmadı; camilerde halka hitaben yapılan konuşmalardan derlendi.

2. Eda ve takdimde, cami cemaatinin duygu, düşünce ve hissiyatı nazara
alındığından, az dahi olsa rötuşlamalara rağmen, konuşma dili olduğu gibi
kaldı.

3. Vaaz üslûbu içinde, bir mevzudan diğer mevzua geçerken, önceki
bahislerin hatırlatılmasından bir kısım tekrarlar meydana geldi. Ve kitapta da
bunları ayıklama imkânı olmadı.

4. Kur’ân-ı Kerim’in yüksek üslûbunu bazen sarf, nahiv, maânî, beyan
(gramer, mânâ ve açıklama) prensiplerine göre göstermek gerektiğinden, bazı
yerlerde oldukça teknik ağırlıklı oldu.

5. Ümmet-i Muhammed’e faydalı olup olmayacağını bilemediğim hâlde, sırf
arkadaşlarımın hissiyat ve arzularına hürmetimin ifadesi olarak “Evet” dediğim
böyle bir meselede, hata etmiş isem kardeşlerimin temiz düşüncelerini şefaatçi
yaparak Rabbimin beni affetmesini dilerim.

 َانَْاطَْخأ ْوَأ  اَۤنیَِسن  ِْنإ  َنْذِخاٰؤُت  اۤ اَۤنَّبَر َال 

اَنَماَدَْقأ  َّبثَو  ْتِ َانِرَْمأ  ِيف  اَنَفاَرِْسإَو  اََنبوُنُذ  اََنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر 



 َنيِرِفاَكْلا ِمْوَقْلا  َىلَع  َانْرُصْناَو 

َنیِمِحاَّرلا ُرْیَخ  َتَْنأَو  ْمَحْراَو  ْرِفْغا  ِبَر  ّ



Giriş
اًعِّدَصَتُم اًعِشاَخ  ُهَتَْيأََرل  ٍلَبَج  َىلَع  َنٰاْرُقْلا  اَذٰھ  اَنْلَزَْنأ  َْول 

َنوُرَّكَفََتي ْمُھَّلََعل  ِساَّنِلل  اَھُبِرَْضن  ُلاَثْمَْألا  َكِْلتَو  ّللا  ِهٰ َِةیْشَخ  ْنِم 
“Biz bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, onu Allah korkusundan baş eğmiş,

parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri, düşünsünler diye insanlara
veriyoruz.”1

Yani, Kur’ân, ilâhî hitaba muhatap olabilecek kabiliyette yaratılmış olan ve

ahsen-i takvîm2 (en güzel yaratılış) sırrınamazhar kılınan insana indirilmiş bir
kelâm-ı ezelîdir. Evet, o insana indirilmiştir. Şayet, büyüklük ve ululuğu nazara
alınarak, Kur’ân, insana değil de dağlara indirilmiş olsaydı, dağların
paramparça olduğunu görürdün. Allah’a karşı duydukları derin korkudan dolayı
dağlar bu hâle gelirdi; gel gör ki, kalb ve kafasını O’ndan uzak tuttuğu için
Kur’ân insana bu ölçüde tesir edememektedir. Hislerini Kur’ân’a karşı
yabanileştiren; his, fikir ve kalb âleminde, o ilâhî hitaba yer ayırmayan insan,
elbette Kur’ân’dan nasipsizdir.

“Gavvas olana Kur’ân
Mücevher dolu umman;
Nasipsizdir Kur’ân’dan
Her müstağni davranan.”
Kur’ân, bir kitaptır. Cenâb-ı Hak, onu bütün ululuğuyla, insanların maddî-

mânevî bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde indirmiştir. Hem Kur’ân çok
bereketli bir kitaptır. Mübarektir, kudsîdir. Kudsiyet ve ulviyetinde eşi yoktur.
Kur’ân, bereketin ta kendisidir.

İnsanlar onun emirlerine uydukları zaman hayatları bereketlenir, milletlerin
üstüne çıkarlar. Ve hayatın bütün sahaları, Kur’ân’a uyma ile yeşillenir,
kendisine ait filizleri vererek, dünyayı cennet hâline getirir.

Bütün bunları inceden inceye tefekkür etmemiz için gönderilen Kur’ân-ı
Kerim, devamlı ve ısrarlı bir beyin sancısıyla, her an ve her zaman
düşünülmeli, her devrin ihtiyacı olan hususlar Kur’ân’dan böyle bir cehd ve
gayretle çıkarılıp alınmalıdır. Başka türlü de Kur’ân’ı anlamak mümkün
değildir.



İşte bütün bu hususlara işaretle Cenâb-ı Hak: ٌكَراَب َكَْیِلإ ُم ُهاـَنْلَزْن  َأ ٌباَِتك 
ِباَبْلَْألا اوُلوُأ  َرَّكَذََتِیلَو  ِِهتاَي  او ٰا ۤ ُرَّبَّدَِیل  “(Bu Kur’ân) çok mübarek bir Kitap’tır.

Onu sana indirdik ki âyetlerini düşünsünler ve akl-ı selim sahipleri öğüt
alsınlar.”3 buyurmaktadır. Âyette geçen اوُرَّبَّدَِیل  tabiri, bir şeyi evire çevire
ele alma, baştan sona, sondan başa gelip giderek teker teker düşünme mânâsına
gelir. Ve işte Kur’ân böyle bir ‘tedebbür’le incelenmelidir... Ayrıca akıl
sahipleri, Kur’ân’dan istifade ile daha ince hakikatleri bulup keşfederek, büyük
ve derin mânâlara, bu tefekkür sayesinde nüfuz edecektir ki, âyette َرَّكَذََتِیل

ِباَبْلَْألا او  ُلوُأ  denilmiştir. Bir başka âyette de şöyle buyruluyor: َبِسَح ْمَأ 
ْمَُھناَغَْضأ ُّه  ٰ للا َجِرْخُي  ْنـَل  َْنأ  ٌَض  رَم ْمِھِبوُلُق  ِيف  َني  ِ ذَّلا  “Yoksa kalblerinde

hastalık olanlar, Allah kendilerinin (Peygambere ve mü’minlere karşı
güttükleri) kinlerini ortaya çıkarmayacak mı sandılar?”4 Kur’ân her şeyi çok
açık ve net gösterdiği hâlde niçin Kur’ân’ı tedebbür edip düşünmüyorlar?
Kaldı ki, Kur’ân’ı okuyup da (bir insanın) Allah yoluna girmemesi
düşünülemez. اَھُلاَف ْ َقأ ٍبوُلُق  َىلَع  ْمَأ   َ نٰاْرُقْلا َنوُرَّبََدت  َالََفأ يَ  “Yoksa onların
kalblerinde kilit mi vardır? Yoksa kalbleri mühürlenip kapanmış mıdır ki,
onların kalblerine Kur’ân hakikatleri namına bir şey girmiyor?”5

Kur’ân, hayatın hayatıdır. İnsan hayatının hayrı ve bereketi Kur’ân-ı Kerim’i
hayatına düstur yaptığı ölçüdedir. Kur’ân’dan uzak bir hayat uğursuzdur,
bereketsizdir. Kur’ân’dan uzak bir milletin hayatında dedikodu, keşmekeşlik ve
Kur’ân’dan uzaklık nispetinde anarşi vardır.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde: ْمُكُرْیَخ
ُه َمَّلَعَو َنٰاْرُقْلا  َم  َّلََعت ْنَم   “Sizin en hayırlınız, Kur’ân’ı (hakâik ve dekâikine
inerek) öğrenip sonra da başkalarına anlatandır”6 buyururlar. En hayırlı
olmak istiyorsak, Kur’ân’ı anlayıp anlatmaya çalışmalı ve bu hususta yazılmış
tefsirleri karıştırmalı, onun ifade ettiği hakikatlerin ve ortaya koyduğu
inceliklerin içine girmeye gayret etmeliyiz.. ta ki Kur’ân’a sahip çıkmış
olduğumuzu âleme göstermiş olalım... Yoksa yine bizzat Kur’ân-ı Kerim’in
ifade ettiği üzere, öyle kenarından kenarından tutan kimselerin Kur’ân-ı
Kerim’in nurundan ve feyzinden gerektiği kadar istifade etmeleri düşünülemez.

Burada –Kur’ân beni mazur görsün– kalbim titreyerek şu tabiri
kullanacağım: Kur’ân, kendisine samimî âşık olmayanlara karşı ‘kıskançtır’,



yani onlara bir şey vermez. Sen bütün gönlünle, hissinle Kur’ân’ın mecnunu
olur, ona yönelirsen, o da sana yönelir. Aksi hâlde sen Kur’ân-ı Kerim’in
ucundan ucundan tuttuğun müddetçe Kur’ân sana sırlarını açmayacaktır. Zira bu
ilâhî kelâm, kendisine bütün benliğiyle yönelen âşık gönüllere nur ve feyiz
aksettirir. Sen onu okumaz ve mânâsı üzerinde derin derin düşünmezsen, onun
feyz ve bereketinden mahrum kalırsın. Bu hakikati Allah Resûlü’nün şu
beyanlarında apaçık görmekteyiz: ِة َرَرَبْلا ِماَرِكْلا  ِةَر  َفَّسلا َعَم  ِنٰاْرُقْلِاب  ُرِھاَمَْلا 

ِناَنْثا ِنا  َرَْجأ ِهَْیلَع  ٌّقاَش  َو  ُهَو ِهِیف  ُعَتْعَتََتي  ُهُأَرْقَي  يِذَّلاَو   “Kur’ân-ı Kerim’i
maharetle okuyan bir insan, Kiramen Kâtibîn melekleri seviyesinde olur.
Onu o seviyede beceremeyen, fakat hâlis bir niyet ile okumaya çalışan,
okurken de kem küm edip dili dolaşan ve Kur’ân’ı okumak ona zor geldiği
hâlde okuyan insana da iki sevap vardır.” 7 Bu sevaplardan birincisi Kur’ân-ı
Kerim’i okuma mükâfatı; ikincisi de, bu işi zorlukla yerine getirme mükâfatıdır.

Kur’ân ilâhî bir hazinedir. O, baştan sona hayırdır. Onu maharetle, şanına
yaraşır bir şekilde okuduğun zaman meleklerin seviyesine yükselirsin. İşin
başlangıcında bulunduğun ve güzel okuyamadığın takdirde, yine mahrum kalmaz
ve iki sevap alırsın.

Buhârî ve Müslim’deki bir hadis-i şerifinde Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi
ve sellem) şöyle bir değerlendirmede bulunur: ُأَرْقَي يِذَّلا  ِنــِم  ْ ؤُمْلا ُلـَثَم 

يِذ َّلا ِنِمْؤُمْلا  ُلَثَمَو  ٌّبَِیط ، اَھُمَْعطَو   ٌ ّبَِیط اَھُحيِر  ِةَّجُر  ْ تُْألا ُلَثَم  َنٰاْرُق  ْ لا
ِِقفاَنُم ْ لا ُلَثَمَو  ٌوْلُح ، اـَھ  ُمَْعطَو اََھل  َحـيِر  ِةَرْمَّتلا َلا  ُلـَثَم  َنٰا  ْرُقْلا ُأَرْقَي  َـال 
ُلَثَمَو ٌّرُم ، اـــَھُمَْعطَو  ٌِب 

ّ
َيط اـَھُحيِر  ِةـَناَحْي  ّ َ رلا ُلـــَثَم  َنٰاْرُقْلا  َُأ  رْقَي يِذَّلا 

ٌّرُم اَھُمَْعطَو  اََھل  َحيِر  ِةـََلظ َال  ْنَحْلا ِلَثَمَك  َنٰاْر  ُقْلا ُأَرْقَي  يِذ َـال  َّلا ِِقفاَنُمْلا 
“Kur’ân okuyan mü’minin misali turunçgillerden portakala benzer, tadı da
güzeldir, kokusu da güzeldir. Kur’ân okumayan mü’minin misali de hurma
gibidir. Kokusu yoktur, fakat tadı lezzetlidir. Kur’ân okuyan münafığın
misali, kokusu güzel, fakat tadı acı olan fesleğen gibidir. Kur’ân okumayan
münafığın misali ise, kokusu bulunmayıp tadı da acı olan Ebû Cehil karpuzu
gibidir.”8

Allah Resûlü, Kur’ân okuyan mü’mini turunca benzetiyor. Mü’min Kur’ân
okuyacak, zira Kur’ân okumadığı takdirde, bilemediği birtakım hayat düzen ve
sistemler onu yolundan saptırır. Kur’ân’dan uzak kaldığı müddet ve zaman
içinde farkına varmadan Allah’tan uzaklaşmış olabilir. Çünkü Kur’ân onu idare
edici bir kitaptır. Allah Resûlü bir temsil içerisinde bize bunu anlatıyor:



ٌّبَِیط اَھُمَْعطَو  ٌّبَِیط  اَھُحيِر  ِةَّجُرْتُْألا  ُلَثَم  َنٰاْرُقْلا  ُأَرْقَي  يِذَّلا  ِنِمْؤُمْلا  ُلَثَم 
“Kur’ân okuyan mü’minin misali turunçgillerden portakala benzer, tadı

da güzeldir, kokusu da güzeldir.”
İlk defa o iyi bir şey tatmış ve sinesine iyi bir şey indirmiştir. Ve güzel

hâliyle onu okuduğu içindir ki etrafa da bir koku sinmiştir. Etraf da bu kokunun
tesirinde kalır.

Mekke, mü’minleri sinesinde barındırmaz hâle geldiği zaman, Hz. Ebû Bekir
de barınamayanlar arasında bulunuyordu. Tıpkı kendisinden evvel giden
arkadaşları gibi o da Habeşistan’a hicret etmeyi düşünmüştü. Yolda İbnü’d-
Dağinne isimli bir müşrikle karşılaştı. İbnü’d-Dağinne sordu:

– Nereye ey Ebû Kuhafe’nin oğlu?
– Kavmim beni kovdu. Artık beni aralarında barındırmak istemiyorlar.
– Senin gibisi Mekke’den nasıl çıkarılır? Sen, fakirlerin imdadına koşar,

dul kadınlara el uzatır, yetimlerin elinden tutarsın. Evet, senin gibi bir insanı
Mekke’den çıkarmak, Mekke’yi senin gibi bir kıymetten mahrum etmektir. Gel
benim himayeme gir, seni koruyayım.

Hz. Ebû Bekir, döner gelir, o da himayesine aldığını ilân eder. Ama Mekkeli
müşrik, Hz. Ebû Bekir’e etrafıyla, havasıyla, Kur’ân’ıyla ne kadar dayanacak,
bunu zaman gösterecektir. Hz. Ebû Bekir o müşriğin şartlarına uyarak evine
çekilir. Orada kendi kendine Kur’ân okumaya başlar. Fakat bir müddet sonra bu
ona az gelir. Zira Kur’ân’ın kokusunu burcu burcu etrafa duyurmak lâzımdır.
Onun için pencerenin önüne cumba gibi bir şey yaptırır, çıkar orada namaz
kılar, Kur’ân okur. Hz. Ebû Bekir gözü yaşlı bir insandı. “Allah” dediği an
ağlamaya başlar, hıçkırıklarını tutamaz ve namaz kılarken de içinde
boyunduruklar dönüyor gibi namaz kılardı. O cumbasında ibadet ededursun;
kadın erkek, çoluk çocuk ne kadar insan varsa halkalar hâlinde Hz. Ebû
Bekir’in cumbasının etrafını sararlar ve o, Kur’ân okuyup kendinden geçerken
müşrikler de onu dinleyip şirazeden çıkarlar. O güzel hâl, burcu burcu etrafa
koku saçarken Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) halkası
genişlemektedir. Zaten müşrikleri de şirazeden çıkaran budur. İbnü’d-
Dağinne’ye müracaat ederler ve: “Bunu himayenden at. Yoksa senin himayende
bulunan bir kimse hakkındaki himayeni bozacak davranışta bulunacağız. Sonra
halk senin için dedikodu etmesin.” derler. O, Hz. Ebû Bekir’e Kur’ân
okumaktan vazgeçmesini söyler. Hz. Ebû Bekir cevaben: “Ben nasıl olur da



Kur’ân okumaktan vazgeçerim. Bu, Allah’ın kelâmıdır. Bu kelâm, insanlara
duyurulsun diye indirilmiştir. Vallahi sen beni himayenden atsan da, ben
Allah’ın himayesinde bu işe devam edeceğim” der.9

Kur’ân, turunç gibi tatlıdır. Bu tadı tadan ona âşık olur. Kur’ân’ın bir de
kokusu vardır... Kim o kokuyu duysa meczup Mevlevî gibi Kur’ân’ın etrafında
pervaz etmeye başlar. İşte bu, gerçek mü’minin hâlidir. Kur’ân, onun ruhunda,
kalbinde ve ağzında böyle en güzel mânâsını bulmuş olur.

Kur’ân okumayan mü’mine gelince: َنٰا ْرُقْلا ُأَرْقَي  ي َـال  ِذَّلا ِنِمْؤُمْلا  ُلـَثَم  َو
ٌوْلُح اَھ  ُمَْعطَو اََھل  َحيِر  ِةَرْمَّتلا َلا  ُلَثَم   “Kur’ân okumayan mü’min de hurma

gibidir. Onun kokusu yoktur fakat tadı vardır, tatlıdır.”
Böyle bir mü’min imanın tadını tatmasına ve Kur’ân’ın halâvetine ermesine

rağmen, Kur’ân’ı okumadığından dolayı etrafa tesir edemez ve çevresi de
Kur’ân’ın o güzel kokusundan faydalanamaz. Bu sebeple Kur’ân mahsur kalır.
O, mü’mindir, fakat Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın kokusunu, etrafa yayacağı
nurları sınırlandırmış ve had altına almıştır. İşte bu da, Kur’ân okumayan, onun
hakikatlerine ve inceliklerine bağlanmayan ve Kur’ân’ı neşretmeyen, anlayışı
kısır mü’minin misalidir.

Allah Resûlü devam ediyor: ُلَثَم َنٰا  ْرُقْلا ُأَرْقَي  يِذَّلا  ِِقفاـَنُمْلا  ُلـَثَمَو 
ٌّرُم اَھُم  َْعطَو ٌّبَِیط  اـَھُحيِر  َِةناَحْيَّرلا   “Kur’ân okuyan münafığa gelince o,

kokusu güzel ama tadı acı olan fesleğen gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı
can yakıcı acılıktadır.”

اََھل َحـيِر  ِةـََلظْنَحْلا َـال  ِلـَثَمَك  َنٰاْرُقْلا  ُأَرْقَي  يِذَّلا َلا  ِِقفاـــَنُمْلا  ُل  َثَمَو
ٌّرُم اَھُم  َْعطَو  “Kur’ân okumayan münafık ve ikiyüzlünün misaline gelince, o

da Ebû Cehil karpuzu gibidir. Hiçbir kokusu yoktur. Tadı da çok acıdır.”
Ortada Kur’ân hakikati gibi büyük bir hakikat var. Ona karşı bir kısım

vazifelerle mükellefiz. Ama mükellefiyetimiz sadece onu muhafazadan ibaret
değildir. Belki bu lüzumludur, fakat zarftan ziyade mazrufa, yani sandıktan çok
içindeki hazineye saygılı olmak lâzımdır. Kur’ân’ı bir kılıfa koyup evimizin en
seçkin köşesine asmakla Kur’ân’a karşı saygılı olma vazifesini yapmış
olamayız. Size hükümdardan bir mektup gelse, o mektubu öpüp başınıza koyup,
hiç okumadan bir tarafta mı saklarsınız, yoksa hükümdar ne istiyor deyip
mektubu hassasiyetle açıp, gayet dikkatle okur musunuz?

İşte Hükümdarlar Hükümdarı, Mâlikü’l-Mülk olan Hazreti Allah, size bir



mektup göndermiş; öyle bir mektup ki, sizin için hayatî önem taşıyor ve içinde,
hem dünyanızla hem de ahiretinizle alâkalı meseleler var. Siz bunu alsanız,
saygıyla öpüp başınıza koysanız, sonra da kaldırıp rafa yerleştirseniz, acaba o
Hükümdarlar Hükümdarı’nı memnun etmiş olur musunuz?

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, hayatınızı nizam altına alasınız diye, size bir
şeref ve lütuf olarak gönderilmiş bir ‘Nâme-i Hümayun’ yani ilâhî bir
mektuptur. Allah (celle celâluhu) gönderdiği bu nâmede: ٓيِن اَنْمَّرَك َب ْدـََقلَو 

َمَدٰا  “Andolsun ki Biz, insanı çok şerefli yarattık.”10 buyurmaktadır.
Evet, bizler Kur’ân-ı Kerim’le şereflendirildik. Zira Kur’ân’sızlara Allah:
ًالِیبَس ُّل  َضَأ ْمُھ  ْلـَب  ِماـَعْن  َ ْألاَك  “Onlar emekleyen hayvanlar gibi, belki

onlardan daha aşağıdırlar.” 11 diyor. Demek ki, kalıbıyla insan olma, o şerefi
kazanmaya yetmiyor; senin şerefinin içinde, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’a sahip
çıkışının hissesi çok büyüktür. َمَدٰا َِنب  يٓ اَنْمَّرَك  ْدََقلَو   “Andolsun ki Biz insanı
çok şerefli yarattık.” diyen Allah (celle celâluhu), Kur’ân-ı Mu’cizü’l-
Beyan’la sana değer verdiğini anlatmış oluyor.

Yine Allah Resûlü bu mevzuda başka bir hadis-i şeriflerinde şöyle
buyuruyor: ِيف ُّرــِسُمْلاَو  ِة  َقَدَّصلا ِيف  ِرِھاــَجْلاَك  ِنٰاْرُقْلا  ِيف  ُرِھاــــَج  َْلا

ِةَقَدَّصلا ِيف  ِّرِسُمْلاَك  ِنٰاْر  ُقْلا  “Kur’ân-ı Kerim’i açıktan açığa ilân eden ve
onu bütün insanlığa duyurma maksadıyla okuyan insan, sadakayı açıktan
açığa veren gibidir. Kur’ân- ı Kerim’i gizli okuyan da sadakayı gizli veren
gibidir.”12

Nasıl ki, açıktan açığa sadaka ve zekât verilirken başkasını da teşvik
düşünülür ve bu yarışmaya herkesin iştirak etmesi kastedilir, aynen öyle de,
açıktan okunan Kur’ân ile başkalarının da bu işe sahip çıkması teşvik
edilmektedir. Gecenin karanlığında Kur’ân’la baş başa kalmak da, sadakayı
gizli vermek gibidir. İnsan yakaladığı bu gizlilikte, Kur’ân içindeki yerini
araştırır ve kendisine Kur’ân’da bir yer bulmaya çalışır. Bir mü’min için
Kur’ân’da yer aramak ve kendini Kur’ân’a göre ayarlamak çok önemlidir.
Önemlidir, çünkü insan bu ölçüde mü’mindir. Ömer b. Abdülaziz ve
Muhammed İbn Ka’bu’l-Kurazî ve daha niceleri, Kur’ân’ı hep bu eda içinde
sabahlara kadar okumuş ve Kur’ân’ın hakikî mânâ ve derinliğine ancak böyle
ermişlerdir.

İçten, samimî ve güzel bir eda ile okunan Kur’ân, insanın ruh, kalb ve



hissiyatına hayat bahşeder. Bilhassa Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
mübarek dudaklarından dökülüyor gibi Kur’ân’ı dinlemek, insanı sonsuz huzura
garkeder. Bir derece üste çıkarak Cibril’e misafir olma ve bizzat Kur’ân’ı
ondan dinleme havası, ruha, tarifi imkânsız esintiler kazandırır. Bütün bunların
ötesinde, Kur’ân’ı bizzat Kelâm’ın esas sahibi olan Mütekellim-i Ezelî’den
yani Allah’tan dinliyor gibi O’na muhatap olmak, –kalbin buna tahammülü var
mıdır bilemem– insanı âdeta semavîleştirir...
1 Haşir sûresi, 59/21.

2 Bkz.: Tîn sûresi, 95/4.

3 Sâd sûresi, 38/29.

4 Muhammed sûresi, 47/29.

5 Muhammed sûresi, 47/24.

6 Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 21; Tirmizî, fezâilü’l-Kur’ân 15; Ebû Dâvûd, vitr 14, 15, 19.

7 Müslim, salâtü’l-müsafirîn 244; İbn Mâce, edeb 52.

8 Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 17, 26, et’ime 30, tevhîd 57; Müslim, salâtü’l-müsafirîn 37.

9 Buhârî, kefâlet 5, menâkıbü’l-ensâr 45; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/218.

10 İsrâ sûresi, 17/70.

11 Furkan sûresi, 25/44.

12 Tirmizî, fezâilü’l-Kur’ân 20; Ebû Dâvûd, tatavvu 25; Nesâî, zekât 6.



KUR’ÂN’IN BÜYÜLÜ DÜNYASINA KISA
BİR SEYAHAT

A. KUR’ÂN KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ
Kur’ân kelimesi; toplama, düşünüp aslına vâkıf olma, özüne erme, dağınık

parçaları bir araya getirip bir bütün hâsıl etme gibi mânâlara gelir. Kur’ân
olmasaydı insanlar, geçerliliği ebed-müddet devam edecek hükümler veremez,
kanunlar koyamazlardı. Hâlbuki Kur’ân, sarsılmaz kanunları ve değişmez
hükümleriyle bu mevzuda da insanlara ışık tutmaktadır.

Kur’ân’ın bahsetmediği hiçbir mesele yoktur: ْنِم ِباَِتكْلا  ِيف  اَنْطَّرَف  اـَم 
ٍءْيَش  “Biz Kur’ân’da hiçbir şeyi terk etmedik, noksan bırakmadık; her şeyi

anlattık.”1 âyetiyle Cenâb-ı Hak bunu anlatmaktadır. Fakat anlatılan bu
şeylerin bazıları açıkça, bazıları işaretle, bazıları sembolle; evet bazıları göz
kırpmakla ve bazıları da bir tebessümle anlatılmıştır.

ٍءْيَش ِّلُك  َلیِصَْفتَو   “Kur’ân-ı Kerim’de her şeyi tafsil, geniş geniş izah
vardır.”2

ٍنِیبُم ٍباَِتك  َِّالإ ِفي  ٍِسباَي  َالَو  ٍبْطَر  َالَو   “Kur’ân-ı Kerim’de yaş ve kuru
her şey vardır.”3 Atomdan, molekülden tutun da semadaki sistemlere kadar her
şey Kur’ân-ı Kerim’de mevcuttur. Ancak değerine ve çapına göre olmak
şartıyla. İman hakikatlerinin yanında onların ne kadar yeri varsa, Kur’ân onlara
o kadar yer vermektedir.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): ٍفْرَح ِ
ّ
لُِكل  ٌنَْطبَو  ٌرَْھظ   ٍ َةيٰا ِّلُِكل 

َعلَّطُمَو ٌّدَح   “Her âyetin bir zâhiri bir de bâtını vardır; her harf, her tefsir,
her okuyuş, her inzâl keyfiyeti için de aynı zamanda bir had vardır.” 4

buyurmaktadır. (Orada Allah’a ait büyük hakikatler ve incelikler yatmaktadır.
Bâtınî olanlarını ancak Allah ve ilimde derinleşenler bilir. Her haddin de
neticede kendisi için zuhur edebilecek, Allah tarafından ve O’nun istediği
yerden doğan bir mânâsı vardır).



Cafer-i Sâdık hazretleri “Allah kendi kelâmıyla kullarına tecellî etmiştir ama

onlar göremiyorlar.”5 demektedir. Kur’ân’da Allah görünür. Çünkü Kur’ân-ı
Kerim, şuunat-ı zâtiyeyi bütünüyle gösteren bir tercümandır. Allah (celle
celâluhu), fiillerinin ve sıfatlarının tezahürünü azametine uygun ve kalblerin
istidatlarına münasip bir şekilde Kur’ân’da iş’âr etmiş ve Kur’ân’ı da ona
tercüman yapmıştır. Onun için “Kur’ân” sözü dahi büyük mânâlar ifade eder.
Hadisin ifadesi ile “Kur’ân” tertil ile yani yavaş yavaş ve mânâları düşünüle
düşünüle, harf ve kelimelerin hakkı verilerek okundukça Allah tecellî eder; kul,
Allah’a yakın olma makamına gelir, neticede de “cem” zuhur eder.

Furkân, bundan farklı olarak halkı Hak’tan ayırır. Mâbud ve abd sırrını
gösterir.

Kur’ân insanın Allah hakkındaki mârifetini ifade eder. Çünkü o cem’dir.
İnsan Kur’ân’ın ifade ettiği mânâ keyfiyetiyle Allah’a yaklaştığı nispette
Allah’ı tanıyacak ve O’nu tanıyabildiği ölçüde de mârifete erecektir. Böylece
Kur’ân okurken insanda, Allah konuşuyor gibi bir hâl hâsıl olacaktır. İşte bu
mânâsıyla ister “Kur’ân” isterse “Furkân” diyelim biz karîn olarak Allah’ı
görecek, orada tefekkür edilenin Allah’ın isim, sıfat ve eserleri olduğunu
bilecek ve yaklaşanın Allah olduğunu idrak edeceğiz. Bu son noktada ve kemal
ufkunda yine hadisin ifadesi ile Allah, gören gözümüz, söyleyen ağzımız, duyan

kulağımız ve büyük hakikatleri içine alan kalbimiz olacaktır.6 Böylece bizler
Allah adına görecek, duyacak ve O’nun emir ve nehiylerine uygun kararlar
verecek ve kalbimiz Kenz-i Mahfî (Gizli Hazine) olan Zât-ı Ulûhiyet’e ait

hakikatleri hazine olarak etrafa aksettirebilecektir. Bunu Kur’ân anlatır.7

Kur’ân, insanın Allah hakkındaki mârifetinin tercümanıdır.
Furkân, farkı anlatır. İnsan, hâlık (yaratıcı) değildir. Bu itibarla Allah’a

kulluk yapacaktır. Öyle ise insan, mârifetiyle kemal ufkuna çıkacak, ulûhiyet
sırlarını hâvî ufka ulaşacak, imkânla vücub arasındaki yerini elde ettikten sonra
da dönüp geriye gelecek ve “Ben ilâh değil, kulum.” diyecektir. Furkân da
insanın bu hâline tercümandır. Furkân, insanın halkı görüp halkın içinde yok
olup, Hak’tan perdelenmesinin adıdır. Bu, Furkân’ın en aşağı mertebesidir. Bir
de, kesrette vahdeti (çoklukta birliği) görme denilen bütün halkın gözüyle
Allah’ı müşâhede makamı vardır. Bu da seviyeli insanın hâlidir. Peyderpey,
mertebe mertebe, kâinatın bütün kısımlarında tecellî eden Cenâb-ı Hakk’ın
Kemal ve Cemal sıfatlarını müşâhede ki, panteist buna “Her şey O’dur.” der.



Ama biz Kur’ân talebeleri “Her şey O’ndandır.” demek suretiyle fark’ın en
büyük mertebesini ifade etmiş oluruz.

İnsan bir tarafıyla Kur’ân’a, diğer tarafıyla da Furkân’a yapışmaya ve hem
de Furkân’da Allah’ı anlamaya çalışmalıdır ki, o makamını, ubûdiyet (kulluk)
yoluyla kazanabilsin, yoksa tek yönlü çalışma ve gayret insanı böyle ulu bir
makama yükseltemez. Bir de cem’ü’l-cem vardır ki bu, bütünüyle ve kendine
bakan yönüyle mâsivâyı (Allah’tan başka her şeyi), fâni ve yok görmek, her
şeyi yok bilmektir.

Evet, kâinat ilâhî isimlerin cilvelenmesinden ibarettir. Bir kısım sofîler bu
işi yanlış tercüme ederek ne derse desin, Kur’ân adına bunu da böyle takdim
etme, Kur’ân’ın ruhuna uygun bir tarif olur kanaatindeyim.
1 En’âm sûresi, 6/38.

2 Yûsuf sûresi, 12/111.

3 En’âm sûresi, 6/59.

4 Bkz.: Abdurrezzak, el-Musannef 3/358; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 9/278; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat
1/236.

5 ez-Zerkeşî, el-Burhân fî ulûmi’l-Kur’ân 1/452.

6 Bkz.: Buhârî, rikak  38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.

7 Bkz.: ez-Zerkeşî, et-Tezkira s.136; es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene 1/521



B. SONSUZ MÛSIKÎ: KUR’ÂN
Fukahâdan bazıları, Kur’ân’ın, tegannî, yani mûsıkî edası ve makam ile

okunmasını caiz görmemişlerdir. Tâbiînin büyük imamı Said b. Müseyyeb,
Haccac’ın şehit ettiği büyük mücahit Said b. Cübeyr, yine bu altın çağın önde
gelenlerinden İmam Nehaî ve büyük müfessir İbn Sîrîn, hep bu görüştedirler.

İmam Mâlik ve İmam Ahmed İbn Hanbel de bu görüşü paylaşanlardandır.1

Ancak, meseleyi insanın mûsıkî ihtiyacını gidermesi yönünden ele alıp
değerlendirmek ve bu mevzuda verilecek hükmü bu esasa göre vermek,
herhâlde her seviyedeki insanın, her türlü ihtiyacını dikkate alan dinin ruhuna
daha uygun olacaktır.

Buhârî ve Müslim’de geçen bir hadiste, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi
ve sellem) Ebû Musa el-Eş’arî’nin evinin önünden geçerken onun güzel bir ses
ve nağme ile Kur’ân okuduğunu duyduğu ve “Davud’un Mizmârı” tabiriyle bu

okuyuşu övdüğü anlatılmaktadır.2

İyi bir eda, tatlı bir sadâ ve hâlis bir niyetle okunan Kur’ân-ı Kerim,
başkalarının da Kur’ân’ı sevmesine vesile olacağı için bizzat Allah Resûlü
tarafından teşvik görmüştür.

Ebû Dâvûd ve Nesâî’nin Hz. Berâ’dan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah

Resûlü: ْمُِكتاَوَْصِأب  َ نٰاْرُقْلا اوُّنِيَز   “Kur’ân-ı Kerim’i seslerinizle süsleyin.”3

buyurmaktadır.
İbn Mesud (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Bir gün Allah Resûlü yanıma geldi

ve: ‘Bana bir Kur’ân oku da dinleyeyim.’ dedi. Ben de: ‘Yâ Resûlallah,
Kur’ân sana nazil olurken ben sana nasıl Kur’ân okurum?’ dedim. Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): ‘Ben başkasından Kur’ân dinlemeyi
severim.’ buyurdu. Bunun üzerine Nisâ sûresini okumaya başladım. Nihayet:
4 ٍدیِھَِشب ٍةَّمُأ  ِّلـُك  ْنـِم  اــَنْئ  ِج اَِذإ  َفــْیَكَف   âyetine gelince: ‘Yeter! Yeter!’
buyurdu. Sustu. Baktım ki Allah Resûlü gözleri dolu dolu ağlıyordu.”5 Âdeta
İbn Mesud’un okuduğu âyetler onu halsiz bırakmıştı. Belki birkaç âyet daha
okusa idi Allah Resûlü eriyip gidecekti.

Kur’ân, hüzünle indi. O, hüzünlü ve kırık bir kalble okunmalıdır.6 Şu vahşet
sahrasında, imkânları kıt, kudreti az ve acz ü fakr içinde yuvarlanan insan,

hablü’l-metin,7 yani kopmaz bir halat olan Kur’ân-ı Kerim’e tutunursa insanlık



semasına yükselecek, en mükemmel insan olma ufkuna çıkacak, şu girdaptan,
dünya çölünün şu boğucu havasından ve yalnızlık vahşetinden kurtulacaktır. İşte
Kur’ân insana bu hissi ve bu havayı verir. Bu sebeple, Kur’ân okurken, işte
böyle bir hava içinde okunmaya çalışılmalıdır. Bu ise, onun mânâ
derinliklerine inme nispetinde olur. İnsan, onun mânâ katmanlarına giremezse,
hele ilâhî maksadı düşünmezse çok defa Kur’ân’ın derinliklerine açılamaz ve
sinesinde Kur’ân’ın tesirini duyamaz.
1 el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 1/10; el-Aynî, Umdetü’l-kârî 20/40.

2 Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 31; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 235-236.

3 Ebû Dâvûd, vitr 20; Nesâî, iftitah 83; İbn Mâce, ikâmet 176

4 Nisâ sûresi,4/41.

5 Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 33, 35, tefsîru sûre (4) 9; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 247-248

6 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 3/193. Yakın mânâdaki hadis için bkz.: İbn Mâce, ikâmet 176; Ebû
Ya’lâ, el-Müsned 2/50.

7 Tirmizî, fezâilü’l-Kur’ân 14; Dârimî, fezâilü’l-Kur’ân 1.



C. KUR’ÂN’IN CEM’İ VE MUHAFAZASI
Sahabe-i kiram ve tâbiîn-i izâm, yani sahabeden sonra gelen kutlu nesil,

Kur’ân’ın bir hakikati adına çöller aşar ve onu öğrenmeye çalışırlardı. İmam
Şa’bî, bu hususta Mesruk b. Ecda’ Hazretleri’nin başından geçen bir hâdiseyi
anlatıyor: “Mesruk, Kur’ân-ı Kerim’in âyetlerinden birisinin tefsirinde tereddüt
ediyordu. Âyetin mânâsını tam öğrenebilmek için Medine’den Basra’ya gitti.
Soru sorduğu şahıs o âyet hakkında malumatı olmadığını söyledi ve Şam’da
bulunan bir başka kişiyi tavsiye etti. Bunun üzerine Mesruk, oyalanmaksızın

Şam’a doğru yola çıktı...”1

Şimdi şöyle bir düşünün: Hızlı ulaşım vasıtalarının olmadığı, yolculukların
çok güç şartlar altında, sadece deve ya da atlarla yapıldığı sıcak ‘kumistan’ ve
çöllerde, Mesruk gibi yüce bir kamet, ulu bir insan bir tek âyetin tefsirini
öğrenebilmek için tehlikeli sayılabilecek uzun yolculukları göze alıyor, aradığı
zatı bulamayınca da ikinci bir yolculuğu göze almaktan çekinmiyordu.

İbn Abbas’ın talebelerinden büyük müfessir İkrime: “Ben, ْجُرْخَي مِْن ْنَمَو 
َىلَع ُُه  رَْجأ َعَقَو  ْدـَقَف  ُْت  وَمْلا ُهْكِرْدـُي  َّمُث   ِ ِهلوُـسَرَو ّللا  ِهٰ َىِلإ  اًرِجاَھُم  ِِهتَْیب 
ّللا ِهٰ  ‘Kim Allah ve Resûlü için göç etmek maksadıyla evinden çıkar da

kendisine ölüm yetişirse, onun mükâfatı Allah’a düşer.’2 âyetinde anlatılan
şahsın adını tam on dört sene araştırdım.” diyor. Âyette ismi anılmayan bu şahıs
acaba kimdir? İkrime Hazretleri’nin, bu şahsın ismini öğrenmek için bu kadar
gayret göstermesinin sebebi hiç şüphesiz, onun, toplum hayatındaki yerinin ve
karakterinin, âyetin tefsirine ışık tutacağı düşüncesidir. İşte İkrime on dört sene

bu şahsı araştırmış ve sonunda onun Damra b. Cündüb olduğunu öğrenmiştir.3

İbn Abbas da başından geçen bir hâdiseyi şöyle nakleder: ّللا ِهٰ َىِلإ  َبوَُتت  اۤ ِْنإ 
ُليِرْبـِجَو  ُ هیٰلْوـَم َوـُھ  ّللا  َهـٰ َِّنإ  ِهـَْیلَع فَ اَرَھاــََظت   ْ ِنإَو اــَمُكُبوُلُق  َْت  غـَص ْدَقَف 

ٌري ِ َهظ َِكلٰذ  َدَْعب  ُةـَك  ِ ئٰۤلَمْلاَو َنِینِمْؤُم  ْ لا ُِحلاَصَو   “Eğer ikiniz Allah’a tevbe
ederseniz, kalbiniz gerçekten (tevbeyi gerektiren bir yöne) kaymıştı (öyleyse
tevbe etmeniz gerekir). Ve eğer Peygamber’e karşı birbirinize arka
olursanız, (bilin ki) O’nun dostu ve yardımcısı; Allah, Cibril ve mü’minlerin
iyileridir. Bunun ardından melekler de O’na arkadır.” 4 âyetinde anlatılan iki
kadının Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) aleyhinde anlaşma gibi bir
tavra girmeleri zihnimde sorular meydana getirmişti. Meseleyi Hz. Ömer’den
öğrenebilirdim. Ancak heybetinden dolayı yanına sokulup bunu bir türlü ona



soramıyordum. Her nasılsa bir gün fırsatını buldum. Hz. Ömer’i uygun bir
pozisyonda yakaladım ve:

– Ey mü’minlerin emîri! Bu âyet-i kerimede anlatılan kadınlar kimlerdir?
dedim.

– Hz. Âişe ve Hz. Hafsa, diye cevap verdi.5

Daha bunlar gibi binlerce misal verilebilir... Sahabe ve tâbiîn, Kur’ân-ı
Kerim’in bir hakikatini tam kavrayabilmek için, günlerce, haftalarca, aylarca,
hatta senelerce bu hakikatin arkasından koşuyor, onu bulacağı âna kadar durup
dinlenme bilmiyordu.

Kur’ân-ı Kerim yirmi üç senede indi. İnişi boyunca bazen kemik parçalarına,
bazen kabuğu soyulmuş hurma ağaçlarının tahtalarına, bazen de o günün iptidaî
(ilkel) kâğıtlarına yazılıyordu. Ayrıca o devirde, inen her âyeti ânında
ezberlemek suretiyle Kur’ân’ın tamamını ezberleyen de pek çoktu. İbn Mesud,
Zeyd b. Sabit, Übey b. Ka’b, Hz. Osman ve daha yüzlercesi, Kur’ân’ın

tamamını ezberlemişlerdi.6 Bir âyet indiği zaman, Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem) vahye dayanarak: “Bu âyet falan sûrenin şu âyetidir.” derdi.
Onlar da bu âyeti oraya kor, ona göre ezberlerlerdi. Kur’ân-ı Kerim’in sûreleri

de yine vahye dayanarak sıralanmıştır.7 Aynı zamanda eşsiz mucizeler kaynağı
olan bu ilâhî kelâm, sahabenin göğsünde, ellerindeki kâğıtlarda, hurma
ağacında veya kemikler üzerinde yazılı ve dolayısıyla korunmuş bulunuyordu.
Yemame Harbi’nde kurrâ denilen hafızlardan pek çoğu şehit olunca, Hz. Ömer
ciddî bir endişeye kapıldı. Bir gün bu endişesini Hz. Ebû Bekir’e şöyle
açıkladı:

– Ey Allah’ın Peygamberi’nin halifesi! Yemame’de şu kadar Kur’ân hafızı
şehit oldu. Eğer önümüze çıkan birkaç vak’ada bir kısmı daha şehit olursa,
Kur’ân-ı Kerim’in tamamını bilen hafızlar kalmayacağından ve Allah
Kelâmı’nın unutulacağından endişe ediyorum.

– Yâ Ömer, ne yapmamı istiyorsun?
– Kur’ân-ı Kerim’i toplayıp bir araya getirelim ve hemen yazalım.

Kur’ân’ı hafızların kafalarına bırakmayalım. Yoksa onlar ölür gider,
Kur’ân-ı Kerim de zayi olur.

Hz. Ebû Bekir ise meselenin hassasiyeti karşısında tir tir titriyordu. “Ben
Allah’ı kendi adıma ve hesabıma konuşturursam, hangi yer beni taşır, hangi gök



beni gölgelendirir.” diyen Hz. Ebû Bekir, bu teklif karşısında irkilmiş ve
birdenbire aslan gibi kükreyerek: “Yâ Ömer, bana neyi teklif ediyorsun?
Resûlullah devrinde yapılmayan bir şeyi bana nasıl teklif edebilirsin?” demişti.

Hz. Ömer uzun uzun işin önem ve nezaketini anlattı. Hz. Ebû Bekir sonrasını
şöyle anlatıyor: “Vallahi Ömer bu mevzuda isabetli imiş. Allah benim kalbime
de inşirah verdi. Artık benim kalbim de bu işe yatmıştı. Anladım ki, Kur’ân-ı
Kerim’in muhakkak cem edilmesi (yani bölük bölük sayfaların toplanıp bütün
bir kitap hâlinde bir araya getirilmesi) lâzım.”

Bu işi kim yapacaktı? Beraberce düşündüler ve Zeyd b. Sabit’te karar
kıldılar. Zeyd (radıyallâhu anh), Resûl-i Ekrem’in, Kur’ân’ına itimat ettiği
hafızlardandı. Zeyd b. Sabit anlatıyor: “Halife beni çağırmıştı. Yanında Ömer
(radıyallâhu anh) başını aşağıya eğmiş bekliyordu. Halife, bana Kur’ân’ı
cem etme teklifinde bulundu. Bu teklif karşısında irkildim, ürktüm. ‘Bana,
Allah Resûlü’nün devrinde yapılmayan bir şeyi teklif etmeyin’ dedim.
Nihayet Ebû Bekir işin ciddiyeti ve lüzumunu anlattı. Bu mesele benim de
içime yattı ve lüzumuna ben de inandım.”

Hz. Ebû Bekir, bütün hafızları toplayıp bir araya getirdi. Herkesin yanındaki
Kur’ân bölümleri bir araya getirildi ve şûrâya (uzmanlar meclisine) sunuldu.
Çalışmaların sonunda, bütün bir kitap hâlinde bir araya getirilen Kur’ân
üzerinde ittifak hâsıl oldu. Kur’ân’daki sûre sûre, âyet âyet sıralanış, sahabenin
tam bir ittifakı ile meydana geldi.

Hz. Osman’ın hilâfeti zamanında okunuş ihtilafından dolayı tereddüt hâsıl
oldu. Resûl-i Ekrem bir hadislerinde: ِةَعْبَـس َىلَع  َلِز  ْ نُأ َنٰاْرُقْلا  اَذـٰـھ  ّ ِنإ َ

ٍفُرْح Kur’ân yedi harf üzerine nazil oldu.”8 buyurmuştu. Bu ‘yedi harf’le“ أَ
ne kastedilmiş olursa olsun –ister kelimelerin değişik şekillerde, kabile
fonetiğine ve ağızdan çıkış yeri anlayışına göre okunması; isterse Kur’ân-ı
Kerim’in içindeki emir, nehy, vaad, vaîd, lehçe, şive, eda veya daha başka
şeyler olsun– Kur’ân-ı Kerim’in değişik şekillerde okunması Müslümanlar
arasında birtakım anlaşmazlıkların doğmasına sebep oldu. Bunun üzerine
Huzeyfe (radıyallâhu anh), Hz. Osman’a (radıyallâhu anh) müracaat ederek;
“Müslümanlar arasında ciddî bir ihtilâftan endişe ediyorum. Kur’ân’ın
nüshalarını çoğaltıp, bunları çeşitli mıntıkalara gönderelim, halk ihtilâfa
düşmesin.” dedi. Hz. Osman da Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Zübeyr ve İbn
Âs’dan oluşan bir heyet kurdu. Kur’ân-ı Kerim de bu heyet tarafından yedi



nüsha hâlinde çoğaltıldı; yani aynı Kur’ân’dan yedi tane daha yazıldı. Bu
nüshalar, tabiî ki Hz. Ebû Bekir zamanında yazılan Kur’ân’ın aynısıydı.

Nüshalar çeşitli İslâm memleketlerine gönderildi.9

O günden bugüne Kur’ân-ı Kerim aynı şekliyle muhafaza edilmektedir.
Esasen Allah (celle celâluhu) şu âyet-i kerimede de belirttiği üzere, onu teminat
altına almıştır: َنوُِظفاََحل َُهل  اَِّنإ  َرْكِّذلا َو اَنْلََّزن  ُن  َْحن اَِّنإ   “Kur’ân’ı Biz indirdik,
andolsun ki onu muhafaza edecek Biziz.”10

Allah (celle celâluhu), Kur’ân’ı kıyamete kadar koruyacaktır. Biz Kur’ân’a
sahip çıkarsak, Kur’ân bizimle korunmuş olur. Böylece evimiz ve
memleketimiz onun nuruyla aydınlanır. Evet, onu başımıza taç yapıp
koyabilirsek, bütün insanlığın başına taç olma mazhariyetine erebiliriz.
1 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 2/95; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  57/397.

2 Nisâ sûresi, 4/100.

3 İbn Abdilberr, el-İstîâb 2/750; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît 3/350.

4 Tahrîm sûresi, 66/4.

5 Müslim, talâk  30; Nesâî, sıyâm 14; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/33.

6 Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 8. Teferruatlı bilgi için bkz.: İbn Hacer, Fethu’l-bârî 9/48-52.

7 Tirmizî, tefsîru sûre (9) 1; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/57.

8 Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 27, husûmât 4, tevhid 53; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 270.

9 Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 3. Daha geniş bilgi için bkz.: ez-Zürkânî, Menâhilü’l-irfan 1/181

10 Hicr sûresi, 15/9.



D. KUR’ÂN ALLAH KELÂMIDIR
Cenâb-ı Hakk’ın “Kelâm” sıfatı vardır. O, Mütekellim-i Ezelî’dir...
Allah, içinde insanoğlunun da bulunduğu kâinatları yaratır, sonra onu ve bizi

bize anlatır. Allah Zât’ını, sıfatlarını, isimlerini anlatır. İnsan denen sanat
haliçesini ve sırlar yüklü beşer muammasını şerh ve izah eder. Ama O’nun bu
konuşması, keyfiyetini tam idrak edemediğimiz bir konuşmadır. İşte Kur’ân,
Allah’ın bu tür bir konuşmasından meydana gelmiştir. Bu konuşmada bir kısım
harfler, kelimeler, cümleler, paragraflar görürüz. Buna “Kelâm-ı Lafzî”, yani
kelimelere, harflere, seslere dökülmüş kelâm denir.

Bir de “Kelâm-ı Nefsî” vardır. Ses çıkararak konuşmaya lafzî, iç âleminde
ses çıkarmadan yapılan konuşmaya ise “nefsî konuşma” denir. Kur’ân-ı
Kerim’de kelâm-ı nefsîye ait deliller pek çoktur.

Misal olsun diye sadece bir ikisine temas edelim. Sûre-i Yusuf’ta, Yusuf’un
kardeşleri Hz. Yusuf’a çocukluk dönemine ait hırsızlık isnadında bulunurlar.
Hâlbuki Mısır azizi olarak tanıdıkları ve biraz sonra kendisine: ِمَن َكيَٰرن  اَِّنإ 

َنِینِسْحُمْلا  “Seni iyilerden görüyoruz.”1 diyecekleri insan, az önce iftirada
bulundukları Yusuf’un ta kendisiydi. Ancak Hz. Yusuf, onlara iftiralarını
yüzlerine vurarak mukabelede bulunmadı. Ne var ki, böyle bir iftira karşısında
sessiz de kalamazdı. Onun için, kelâm-ı nefsî ile konuştu ve: ٌّرَش ْمُتَْنأ  َلا  َق
ا ًناَكَم  “Siz durumunuz itibarıyla daha kötüsünüz.”2 dedi. Fakat bu nefsî bir

konuşmaydı. َكِسَْفن ِيف   َ كَّبَر ْرُكْذاَو   “İçten içe Rabbini an.”3 âyeti de, nefsî
konuşmaya bir delil ve bir işarettir. İşte Allah’ın ezeldeki kelâmı da bu nefsî
mânâ içindedir. Cihan, dünyalar, eşya ve insan yoktu. Ama Allah, yine
mütekellimdi, konuşuyordu. Kur’ân ezelîdir. Hiçbir şey yokken Kur’ân yine
vardı. Fakat bu nefsî mânâda vardı. Çok ince ve ayakları kaydıran bu noktaya
sadece bir iki cümleyle baktırmaya çalışacağız:

Kur’ân-ı Kerim okunurken, dinlenirken ve yazılırken, aynı zamanda bu
lafızların içinde nefsî mânâ da anlaşılmış olur. Meselâ: اوُرَفَك َنــيِذَّلا  َِّنإ 
derken, َِّنإ  ’de bir “hemze” bir de “nun” vardır. Diğer kelimeler de muhtelif
harflerden meydana gelmiştir. Bunları yazı ve şekille ifade ettiğimiz aynı anda
kelâm-ı nefsî de vücud bulmakta ve ilâhî kelâm bütün ağırlığıyla kendisini
hissettirmektedir.

Kur’ân’ın mânâsına nüfûz eden bir insan, tekrar tekrar okumaktan dolayı,



Kur’ân’ın zâhirî lafız ve mânâsından usansa dahi, bu nefsî mânâdan asla
usanmaz ve insana bıkkınlık arız olmaz. İşte keyfiyeti bizce meçhul bu nefsî
mânâ hissedilir, fakat bulunup bilinemez. Ondan alınan ruhanî zevki ise
anlatmak mümkün değildir. Nasıl ki, vahyin mahiyetini bilemiyoruz ve bu
mevzudaki bütün bilgimiz hayretimizden ibarettir; öyle de, istenilen mânâda
okunan ve dinlenen Kur’ân-ı Kerim’de de, zâhirî kelime ve mânâların çok
verâsında öyle mânâlar anlaşılır ve hissedilir ki, bu mevzuda da mârifetimiz
sadece hayretimizden ibaret kalır.

Bunu bu kadar anladıktan sonra artık Mutezile mezhebinin: “Mütekellim
demek, kelâmı yaratan demektir.” ; Haricî, Haşeviye ve İmamiye’nin:
“Allah’ın kelâmı harflerden, seslerden ibarettir .” safsatalarının bir mânâsı
kalmayacaktır. Sesler, harfler, kelimeler, cümleler bize bakan yanları
itibarıyla; bize ait lafızlarla ifade edilmiş olmaları itibarıyla mahluktur. Evet,
Allah’ın kelâmında harfler, kelimeler vardır; fakat bu harfler, kelimeler esas
değildir. Esas olan o büyük mânâ; harflerin, kelimelerin içinde ve idrakimizin
çok çok ötesinde kendisini hissettirmektedir. Bu hâliyle Allah’ın kelâmı,
Kur’ân’ın içinde de, insanların ağzında da, hafızların sinesinde de kendine has
buuduyla veya buudlar ve keyfiyetler üstü hâliyle hep o kelâm-ı ezelîdir.
1 Yûsuf sûresi, 12/78.

2 Yûsuf sûresi, 12/77.

3 A’râf sûresi, 7/205.



E. KUR’ÂN-I KERİM’İN MUCİZE OLUŞUNA KISA BİR
BAKIŞ

Kur’ân-ı Kerim mucizedir. Mucize: Peygamberin eliyle, peygamberlik
davasını ispat etmek için, Allah’ın yarattığı harikulâde hâllerdir. Bir zat çıkıp
“Ben Peygamberim” der, sonra halk ondan harikulâde şeyler bekler, bu zat da
peygamberlik davasını ispat sadedinde, tam istenilen yön ve ölçüde harikulâde
hâller gösterirse, biz ona mucize deriz. Bunun mucize olabilmesi için de,
evvelâ; o şeyin ancak Allah tarafından yaratılabilir bir vak’a olması, ikincisi;
meydana gelen vak’a peygamberlik davasıyla bir arada ve ona uygun olması,
üçüncüsü; bu vak’anın harikulâde olması lâzımdır. Mucizenin benzerini hiçbir
beşer getiremez. (Keramet ve istidrac ise mucizeden farklıdır).

Kur’ân-ı Kerim, on dört asırdır beşere meydan okumakta ve: ِيف ْمُتْنُك  ِْنإ  َو
ِه ِلْثِم ْنـِم  ٍةَروُِـسب  او  ُتْأَف َانِدـْبَع  َىل  اــَنْلََّزن َع اَّمِم  ٍب  ْيَر  “Eğer kulumuza
indirdiğimiz (Kur’ân-ı Kerim’de) az bir şüpheniz varsa, onun sûresi gibi bir
sûre getiriniz.”1 demektedir. Fakat beşer hiçbir zaman bunu yapamadı ve
yapamayacaktır da. Zira Kur’ân mucizedir. İşte Kur’ân meydanda ve meydan
okumaktadır. Evet, Allah’ın indirdiği, sinelerin sindirdiği, en ulu kâtiplerin
yazdığı ve hafızların ezberlediği Kelâmullah, mucizedir.

Şimdi Kur’ân’ın mucizevî yanlarını kısaca da olsa arz etmeye çalışalım:
Birincisi: Kur’ân’ın nazmı mucizedir. Onun nazmı garip; yani, bilinen bütün

nazım şekillerinin dışındadır. Cahiliye devrinin insanları dinledikleri zaman
onu çok garip buldular; ama hiçbir kusur da isnat edemediler. İşte bu yönüyle
Kur’ân’ın nazmı mucizedir. Diğer taraftan, Arap dili ve lisanında bir tasarruf
yapmış, her kelimeyi yerli yerinde kullanmış, maânî ve nahiv (anlam ve
gramer) kaidelerini disipline etmiş, zapturapt altına almış ve âdeta maânî ve
nahiv kaidelerinin esası ile gelmiş gibidir. Bununla beraber o, insanların
karşısına değişik bir ifade tarzı ile çıkmıştır.

İkincisi: Kur’ân harika bir cezâlete sahiptir. İhtiva ettiği meselelerin ağır
olması, toplu olması, çok mânâyı ihtiva etmiş bulunması sebebiyle; bütün beşer
zekâsı ile bunları bilmeye imkân yoktur. İnsanlığın yaratıldığı günden bugüne,
tarihî bütün hakikatleri en muhkem şekilde Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan
anlatmıştır.

Üçüncüsü: Kur’ân-ı Kerim yirmi üç senede, muhtelif münasebetlerle nazil
olduğu ve çeşitli muhataplara hitap ettiği hâlde sanki bir anda, bir sebeple, bir



muhataba nazil olmuş gibi bir tenasüp ve insicam arz etmektedir. َالََفأ
اًرِیثَك اًفَِالتْخا  ِهي  اوُدـَجََول ِف ّللا  ِهٰ ِرْي  ِدْـنِع َغ ْنِم  َناَك  َْول  َو َنٰاْرُقْلا  َنوُرَّبَد  َتَي

âyeti de buna işaret etmektedir. Yani: “O Kur’ân’ı tedebbür etmiyorlar mı?
Önüne arkasına bir bakmıyorlar mı? Tekrar tekrar  düşünmüyorlar mı?
Tekrar tekrar düşünüyorlar mı? Eğer Kur’ân Allah’tan başkasının kitabı
olsaydı içinde birbirini yıkan, birbirine zıt hükümler olacaktı.”2 Hâlbuki
öyle bir tenasüp ve insicam var ki, zekâ ve kabiliyetleri en geniş bir insan dahi
iki mısrayı bu tenasüpte yazamaz. Kur’ân ُ دْمَحَْلا  ’den ِسا َّنلاَو ِةَِّنجْلا  َنِم   ’ye
kadar sanki tek hâdiseyi anlatıyor gibidir.

Bazıları, “Allah, Kur’ân’a nazîre yapılmasına mâni olduğu için nazîre
getirilemez.” demişlerse de, bu meseleyi kabule kalbim yanaşmıyor. İşte
Kur’ân, kelimeleri, âyetleri ve cümleleri ile meydandadır. Buyursunlar,
bugünün insanları ona nazîre yapsınlar; yani, bir benzerini, en azından bir
sûresinin benzerini getirsinler. Hayır, Kur’ân’ın en kısa sûresine dahi nazîre
yapamazlar.
1 Bakara sûresi, 2/23.

2 Nisâ sûresi, 4/82.



F. KUR’ÂN’IN İHTİVA ETTİĞİ MÂNÂLAR İTİBARIYLA
TARİFİ

a. Kur’ân Kâinat Kitabının Tefsiridir
Kur’ân, şu kâinat kitabının bir tercümesidir. Evet, kâinat bir kitaptır.

Satırlarıyla, sayfalarıyla muntazam olarak dizilen bu kitabın bir okuyucusu, bir
inceleyeni olmalıdır. İşte o, insandır ve bu kitabın, yani kâinat kitabının tefsiri
de Kur’ân’dır. Kâinatın büyük ve derin mânâsını onun geniş simasından
kavrayamayan insana, Allah (celle celâluhu), bu kitabın tercümesi olan
Kur’ân’ı ihsan etmiştir. Biz kâinatın geniş sayfasında ve safhalarında
birdenbire göremediğimiz bu büyük mânâları fihrist hâlinde Kur’ân-ı
Mu’cizü’l-Beyan’da görebiliriz. Bu, insana aynı zamanda ayrı bir rahmettir.
Zira kâinatı yaratan Allah’tır (celle celâluhu). Kâinat kitabını konuşturan da
Allah’tır. Allah’tan başkalarının kâinat hakkındaki hükümleri yanlış olduğu
gibi, insan hakkındaki hükümleri de yanlıştır. Kâinat, Allah’ın kâinatı; Kur’ân
Allah’ın kelâmı; insan da Allah’ın kuludur. Bu üçünün birbiriyle münasebetini
tesis eden de Allah’tır.

Bu hususla ilgili Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır:

ُّقَحْلا ُهََّنأ  ْمَُھل  َنََّیبََتي  ىَّتَح  ْمِھِسُفَْنأ  ِفَو  يۤ ِقاَفْٰالا  ِيف  اَِنتاَيٰا  ْمِھيِرُنَس 

ٌدیِھَش ٍءْيَش  ِّلُك  َىلَع  ُهََّنأ  َِكّبَرِب  ِفَْكي  َْملَوَأ 
“Biz onlara, ufuklarda ve kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz ki, o

Kur’ân’ın gerçek olduğu kendilerine iyice belli olsun. Rabbinin her şeye
şahit olması yetmez mi?”1

Yani “(İnsanlar hangi ilmin hangi dalında ihtisas yapmaya çalışırlarsa
çalışsınlar, açık ve seçik olarak) âfâktaki ve kendi nefislerindeki âyetlerimizi
onlara göstereceğiz.” İnsanın mahiyetinin abes ve gelişigüzel olmadığını, bu
mevzuda ortaya atılan teori ve hipotezlerin ciddî bir dayanağı bulunmadığını,
insan muammasının altında bir kısım hakikatler var olduğunu ilim onlara
söyleyecek ve onlar da bu hakikatleri kendi nefislerinde hissedeceklerdir.
Kâinatı çeşitli yönleriyle inceleyen âlimler, hakikati açık seçik görecek ve
gördükleri bu hakikati başkalarına da göstereceklerdir: ُهََّنأ ْمَُھل  َنََّیب  َتَي ىَّتَح 

ُّقَح ْلا  “Hak onlar için tebeyyün edip apaçık ortaya çıkacak ve onlar da
anlayacaklar.” ٌ دیِھَـش ٍءْيَـش  ِّلـُك  َىل  ُهََّنأ عَ ّبَرِب  َكــِ ِفـْك  ْمـَلَوَأ يَ  “Evet,



onlara, Allah’ın her şeye hâzır ve nâzır olması, her şeyi görüp her şeye şahit
olması yetmez mi?...”

Kâinatta bulunan çeşitli kanunlara, tekvînî âyetler denir. Bu kanunlara
verilen isimler ne olursa olsun, işin mahiyetine tesir etmez. Bunlar, bütünüyle
Allah’ın âyetlerinden birer âyettir. İşte “Kelâm” sıfatından gelen Kur’ân-ı
Kerim, Cenâb-ı Hakk’ın tekvîn sıfatından gelen bu âyetlerin ebedî birer
tercümanıdır. Evet, Kur’ân, kâinat karşısında durur ve bize kâinatı anlatır.
Meselâ: ٍتاَيَٰال ِراـَھَّنلاَو   ِ لْیَّلا ِفَِـالتْخاَو  ِضْر  َ ْألاَو ِتاَوٰـمَّسلا  ِقـْلَخ  ِيف  َِّنإ 

ِباَبْلَْألا ِيلو  Göklerin ve yerin yaratılması, gece ve gündüzün nizam ve“ ِألُ
intizamla değişmesi, sema ve arzın münasebetleri, yani deniz sularının
buharlaşması ve semanın, suya muhtaç yeryüzüne yağmur damlalarını
indirmesi, yerde otların toprağı şak şak edip bitmesi, büyüyüp gelişme
kanununa tâbi olarak her şeyin boy atması, ilâhî âyetlerdendir.” 2 Kur’ân,
Allah’ın kâinatta geçerli olan bu çeşit âyetlerine tercümanlık yapıyor ve bize
anlatıyor. Nasıl anlattığını, kısa da olsa arz etmeye çalışalım:

1. Süt Mucizesi

ِِهنوُطُب ِيف  اَّمِم  ْمُكیِقْسُن  ًةَرْبَِعل  ِماَعْنَْألا  ِيف  ْمَُكل  َِّنإَو 

َنِیبِراَِّشلل اًِغئاَۤس  اًصِلاَخ  اًَنَبل  ٍمَدَو  ٍثْرَف  ِنَْیب  ْنِم 
“Doğrusu davarlarda da size deliller vardır: Zira size  onların

karınlarındaki işkembe ile kan arasından, hâlis bir süt içiriyoruz ki içenlerin
boğazından afiyetle geçer.”3

Canlının yediği gıda, vücudun protein, vitamin, kalsiyum, demir, bakır vs.
gibi ihtiyaçlarını karşılar. Bunlardan bir tanesinin eksikliği, insan vücudunda
bir kısım arızalar doğurur. Bu arada vakti gelip de ihtiyaç ortaya çıktığı zaman,
Allah canlılarda, yedikleri gıdalardan süt hâsıl eder.

İnsanın yediği maddelerin bir kısmı ağzında, bir kısmı midesinde erir ve
umumiyetle ince bağırsaklarda sindirilir. İnce bağırsaktaki kılcallar tarafından
emildikten sonra kan içinde süt bezlerine uğramak suretiyle ikinci bir tasfiye
daha meydana gelir. Gıda verici şeylerin bir kısmı vücutta ihtiyaç duyulan
merkezlere gider; ihtiyaç nisbetinde hücrelere dağıtılır. Bir kısmı da süt
bezlerinde süt hâline gelir. Sonra bu süt memelere gider ve biz de, bizim için
protein kaynağı olan sütü oradan alır, içer ve kuvvet kazanırız.



Kısaca arz ettiğimiz bu husus, ilmin ve müşâhedenin, yani gözlemin kabul
ettiği bir meseledir. Şimdi aynı müşâhede altında Kur’ân’ın ilgili âyetine
bakalım: ًةَرْبِع ِماَعْنَْألا َل ِيف  ْمُك  َِّنإَو َل  “Canlılarda, onların hayatlarında,
gıda alışlarında sizler için ibretler vardır.” ِِهنوــُطُب  ِيف  اَّم  ْمُكیِقْـسُن مِ
“Karınlarında olanın bir kısmını (hepsini değil) size içiriyoruz.”
Karınlarında olanın nasıl yapıldığını da şöyle anlatıyor: ٍمَدَو ٍثْرَف  ِنَْیب  ْنـِم 
Buradaki َنَْیب  kelimesi iki şeyin arasını ifade eder. Arapça’da iki şey olmazsa

َنَْیب  kelimesi kullanılmaz. Nitekim ortada iki nesne vardır. Birisi kan, diğeri
fışkı.

“İlk ayrımı kan ile fışkı arasında, ikinci ayrımı da kanda yapıyoruz.” Gıda
verici şeyler ilk defa kan hâlinde bağırsaklar tarafından emiliyor ve içeriye
gidiyor. Sonra ikinci bir tasfiyeyi de süt bezlerinde yapıyoruz. اًصِلاَخ اًَنب  لَ
Sonra tertemiz, berrak, hâlis bir süt hâsıl oluyor.

Mahiyeti itibarıyla fışkının içinden çıkan madde, insanı rahatsız eder.
Kur’ân, bu rahatsızlığı gidermek için önce اًصِلاَخ  kelimesini; diğer taraftan,
kanın içinden çıktığı için gırtlakları tahriş etmesin diye َنِیبِراَِّشلل اـًِغئاَۤس 
“İçenlerin boğazından kolaylıkla geçen” ifadesini kullanıyor. Süt fışkıdan,
kandan çıkmıştır ama ne kanın ne de fışkının karakterini taşır.

Peygamberimiz ümmiydi; kitaplı kitapsız, mü’min, kâfir, münafık herkes
O’nun okuma-yazma bilmediğinde ittifak hâlindedir. Böyle bir Zât’ın inci gibi
ağzından bir âyet işitiyor ve on dört asır sonra o âyetin arkasında, ancak
röntgen şualarıyla veya karnı yarıp bakmakla anlaşılabilecek bir kısım ilmî
hakikatleri görüyoruz.

İşte bu hakikat, Kur’ân’ın ilâhî ve lâhûtî olduğuna apaçık ve bütün
berraklığıyla delâlet eder. En kısa meallere dahi bakıldığı zaman bu mânâyı
görüp müşâhede etmek mümkündür. Elverir ki fert, bir kısım peşin hükümlerin,
peşin kabullerin zebunu olmasın...

2. Yukarılara Doğru Çıktıkça Oksijen Nisbetinin Azalması

ُهَّلِضُي  َْنأ  ْدِرُي  ْنَمَو  ِمَالْسِِْإلل  ُهَرْدَص  ْحَرَْشي  َُهيِدْھَي  َْنأ  ّللا  ُهٰ ِدِرُي  ْنَمَف 

ّللا ُهٰ ُلَعْجَي  َِكلٰذَك  ِءاَۤمَّسلا  ِيف  ُدَّعَّصَي  اَمََّنأَك  اًجَرَح  ّیَض  اًقِ ُهَرْدَص  ْلَعْجَي 

َنوُنِمْؤُي َنيِذَّلا َال  َىلَع  َسِْجّرلا 



“Allah, iradesini iyiye kullananlardan kimin hidayetini murad ederse,
onun kalbine açıklık bahşeder, kalbine inşirah verir, İslâmiyet’e karşı akıcı
hâle getirir, gönlünde itminan yaratır ve o insanı huzura kavuşturur.
İradesini kötüye kullananlardan da kimin dalâletini murad ederse, o insanın
gönlünü göğe çıkıyormuş gibi dar kılar, sıkar ve kalaklar içinde çırpınır hâle
getirir.”4

İnanmayan insanın sıkıntısı nasıldır? İşte bu hususu Kur’ân şöyle anlatıyor:
ِءاَۤـمَّسلا ِيف   ُ دَّعَّصَي اَمََّنأَك   “Sanki semaya doğru çıkıyor da, sesi soluğu

kesilmiş ve havasız kalmış gibi göğsü sıkılıyor.”
Bu âyette bir teşbih görüyoruz. Müşebbehün bih (benzetilen)’in müşebbeh

(benzeyen)’den daha açık olması lâzımdır. Biz havanın berraklığını anlatırken:
“Merih’in atmosferi gibidir” dersek, karşımızdakine bir şey anlatmış olmayız.
Muhatabımıza, bizzat anlatanın görmesiyle kesinlik kazanmış gerçeklerle bir
şeyler anlatabiliriz.

Kur’ân bu âyetinde, kalb sıkıntısını bir şeye teşbih ediyor ve biz orada
Kur’ân’ın ilmî bir kanuna parmak bastığını görüyoruz.

Burada Kur’ân üç hususa dikkati çekmektedir:

Birincisi: ءاَۤمَّسَلا  tabiri;

İkincisi: ُدَّعَّص kelimesinin karakteristik bir ifadesi ki, bu, bir zorlama, bir َي
sıkıntı, bir bunalma mânâsını ifade etmektedir.

Üçüncüsü: Yukarıya doğru çıkarken, zorlamanın esasen cümlenin
kendisinde bulunması hususudur.

On dört asır evvel, semaya doğru yükseldikçe oksijen nispetinin düşeceğini,
yani, yukarıya doğru çıkarken insanın göğsünün sıkılacağını, sesinin, soluğunun
kesileceğini kimse bilmiyordu. Bu gerçek, ancak yirminci asrın teknik
imkânlarından faydalanmak, balonlar atmak ve uçaklarla gökyüzünde sefer
tertip etmek suretiyle anlaşılır hâle gelmiştir.

Kur’ân-ı Kerim, inanmayan insanın göğsünün sıkıntısını anlatırken latîf bir
teşbih yapıyor ve yukarıya doğru çıkıldıkça oksijen nispetinin azaldığını,
kendine yakışır edasıyla on dört asır evvel anlatıyor.

Böylece, asrımız insanının bunalımına, buhranına, iç sıkıntılarına birinci
mesele olarak parmak basıyor ve yine bize hitap ediyor. Çünkü yukarılara
çıktıkça göğsün daralması, ancak yirminci asrın insanının anlayabileceği bir



meseledir ve demek istiyor ki; iç sıkıntısı, tıpkı semalara doğru çıkarken
göğsün sıkılması gibidir.

3. Her şeyin Çift Yaratılması
Bir başka âyet:

ِنْیَجْوَز اَنَْقلَخ  ٍءْيَش  ِّلُك  ْنِمَو 

Arapça’da ‘umum, bütün’ mânâsına gelen ّلُك  kelimesi mârifeye (bilinen)
muzaf olursa, yani bu kelime herhangi bir isimle tamlama yaparsa, bu takdirde
umum eczayı, yani bütünün parçalarını ifade eder. Nekreye (bilinmeyen) muzaf
olursa, bu durumda umum efradı ifade eder, yani ne kadar fert varsa, hepsini
ihtiva eder. ِنْیَجْوَز َان  َْقلَخ ٍءْيَش  ِّلُك  نِم  ٍءْيَش derken buradaki َو  kelimesi

nekredir. Âyet, “Her şeyi çift yarattık.”5 demektedir. Allah’a bile “şey” denir.
Fakat sözü söyleyen Allah olduğundan O, bunun dışındadır. O’nun dışında olan
her şey çift olarak yaratılmıştır.

İnsanlar nasıl çiftse, diğer canlılar da öyle çifttir. Bitkiler de çift olup onlar
arasında da erkeklik dişilik vardır. Âyetteki ِنْیَجْوَز  kelimesi erkek ve dişiyi
belirtir. Hatta her şeyin asıl maddesi olan atomlar bile çifttir. Onların da bir
kısmı artı, bir kısmı eksi yüklüdür. Ayrıca her şeyde câzibe ve dâfia, yani
çekme ve itme bulunması yönüyle de, bu ikilik değişik bir şekilde ortaya
çıkmaktadır. Eşyadaki bu hususiyet ortadan kalktığı takdirde, varlıkların kendi
kendilerini devam ettirmeleri düşünülemez.

Yâsîn sûresindeki âyet, bu hakikati daha detaylı olarak şöyle anlatıyor:
اَّمِمَو ْمِھِسُفْن  َأ ْنِمَو  ُضْرَْألا  ُتِب  ْنُت اَّمِم  اَھَّلُك  َجا  َوْزَْألا ََقلَخ  يِذَّلا  َناَحْبُس 

َنوــَُملَْعي ,Ne yücedir O (Allah) ki, toprağın bitirdiklerinden“ َلا 
kendilerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden olan bütün çiftleri
yaratmıştır.”6

Belli ki, o günün insanının müşâhedesine arz edilen tablonun dışında, o
devirde bilinmeyen bir kısım şeylerden bahsediliyor ve deniyor ki: “Daha sizin
bilmediğiniz bir kısım şeyleri de çift yarattı.” O tarihlerde atom, elektron,
nötron, proton bilinemezdi. Şimdi ise, her varlığın, bünyesinde barındırdığı
çiftlerle ayakta durduğu, baş başa verdiği, mevcut nizamı ayakta tutmaya
çalıştığı hakikati ortaya çıkmaktadır. İleride atom fiziğinin karşımıza daha neler
çıkaracağını bilemiyoruz.



4. Atom Dünyası
Bir başka âyet:

ْنِم ُرَغَْصأ  َۤالَو  ِضْرَْألا  ِيف  َالَو  ِتاَوٰمَّسلا  ِيف  ٍةَّرَذ  ُلاَقْثِم  ُهْنَع  ُبُزَْعي  َال 

ٍنِیبُم ٍباَِتك  ِيف  َِّالإ  ُرَبَْكأ  َۤالَو  َِكلٰذ 
“Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey, O’ndan gizli  kalmaz. Ne bundan

küçük, ne bundan büyük hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta olmasın.”7

Bu âyet, esas olarak, hiçbir şeyin Allah’ın nazarından; ilminin, işitmesinin ve
görmesinin sınırsız kuşatıcılığından hariç olmadığını anlatmaktadır. Evet, en
küçük atomlar âleminden, nebülözler âlemine kadar her şey, O’nun kudret
elinde, tesbih taneleri gibi evrilip çevrilmektedir. Âyet, bize bunu anlatmakta;
fakat bunun altındaki bazı ilmî hakikatleri de nazara vermektedir.

Bugünün dilinde olduğu gibi, dünün dilinde de “zerre” atom demektir. Fakat
atomun ne demek olduğunu bilmeyen Arap, zerre dendiği zaman, güneş
pencereden içeriye vurduğunda, güneşin ışığı altında görülen tozu-toprağı
anlıyordu. Çünkü onun nazarında maddenin en küçük parçası oydu. Burada
dikkati çeken husus, bu ismin, maddenin en küçük parçasına verilmesiydi.

Ama bugün Arap dilinde zerre, atomun tam karşılığı olarak kullanılan bir
kelimedir.

Burada dört tabir dikkati çekmektedir:
Birincisi; zerre, yani atom.
İkincisi; zerrenin küçüğü yani elektron.
Üçüncüsü; zerrenin büyüğü olan molekül.
Dördüncüsü; miskal-i zerre, yani atom ağırlığı.
İster zerre, ister zerrenin küçüğü elektron, isterse zerrenin büyüğü molekül

olsun, hiçbirisi Allah’ın ilminin kuşatıcılığı dışında kalamaz.
Bir de, zerrenin ağırlığından bahsediliyor. Malumdur ki atom fiziğinde

“Atom Ağırlığı” meselesi çok mühimdir. Eskiler, hidrojene 1 numarasını,
uranyuma da 228 numarasını koymuşlardı. Hidrojenin atom ağırlığı en hafif,
uranyumun ise en ağırdır.

Görüldüğü gibi, bugünkü modern ilim dahi Kur’ân’ın asırlar önce işaret
etmiş olduğu atom ağırlığı meselesini disipline ederek, bütün elementlerin belli
sayıdaki atom ağırlıklarını ortaya koymuştur.



Zâriyat sûresinin ilk üç âyetinde de bu meseleye ışık tutar bir mahiyet
görüyoruz: اًوْرَذ  ِ تاَيِراَّذلاَو  “Tozutup duran, dönüp duran, daireler çizen
şeylere kasem olsun.”8

Lorenz’in kurduğu elektron teorisi, atomun küçük yörüngesi, atomun hacmi
denilen pek ufak bir sahayı işgal etmiştir ve âdeta minyatür bir güneş
manzumesidir.

Atomların en hafifi olan hidrojen atomunun çapı, bir milimetrenin milyonda
onu kadardır. Merkezinde pozitif elektrik yüklü bir çekirdek ve etrafında
negatif elektrik yüklü elektronlar vardır. Bunlar, savrulan bir toz bulutu gibi
çekirdeğin etrafını kaplamış olarak dururlar.

Elektronların yörüngelerindeki süratleri müthiştir. Bir hidrojen elektronu
saniyede yaklaşık iki bin kilometre, bir uranyum elektronu ise iki yüz kilometre
hızla döner... Bu pozitif ve negatif elektrik, durmamacısına elektrik dalgaları ve
enerji neşrettiği hâlde, bu enerjinin yavaş yavaş kaybolması gerekirken ve
bundan ötürü de hareketin bir zaman sonra durması lâzım gelirken, böyle
olmamaktadır.

اًرْقِو ِتَال  ِ ماَحْلاَف  “Sonra alabildiğine ağır yükleri taşıyanlara da kasem
olsun.”9

Ağırlık yükleneceği için çekirdekteki pozitif elektrik protondadır. Nötronlara
gelince, bunlarda elektrik olmadığı bilinmektedir.

اًرْسُي ِتاَيِراَجْلا  Çok kolaylıkla akıp gidenlere de kasem olsun.”10“ َف

Nötronlar iki türlüdür. Bir kısmı çok hızlı ki, ışık hızına yaklaşan süratleri
ve büyük enerjileri vardır. Bazıları otuz santimetre kalınlığındaki kurşun
levhaları kolayca geçebilirler. Bir kısmı da yavaş nötronlardır ki, molekül
hareketinden biraz fazla harekete sahip olduklarından, yollarında rastladıkları
çekirdek tarafından yakalanırlar. Yakalandıkları çekirdek infilak eder. Bu
reaksiyon neticesinde oluşan enerjiden beş ilâ on milyon (elektron-volt) hızında
dönen nötronlar meydana gelir. İşte اًرْسُي ِتاَيِراَجْلاَف   ’da buna işaret vardır.

5. Bulut-Rüzgâr-Aşılama ve Yağmur
Hava, sıcaklığı nispetinde nem, rutubet yutar. Sıcak hava, sıcak bir kata

dokunduğu zaman hiçbir engel tanımadan havayı geçiriverir. Havanın yoğunluğu
sıcaklık ile ters orantılıdır. Yani hava, ısıtıldığı zaman çevresindeki havaya
nispeten biraz daha hafif hâle gelir ve yukarıya doğru yükselir. Atmosfere



doğru yükseldikçe genişleme imkânı bulduğu bir ortama gelince de
genişleyiverir. Genişlemesi için, enerjiye ihtiyaç vardır. Bu enerjiyi, kendi
sıcaklığını vererek sağlar ve durmadan bu kanun altında yukarıya doğru
yükselir. Bir taraftan da genişler, genişledikçe enerji sarfeder. Yani,
sıcaklığından kaybeder, kaybettikçe yukarıya doğru çıkar ve çiy noktasına varır.

Şayet yukarıda hava istikrarlı değilse, daha yukarılara çıkar. Uçaktan
bakıldığında dağ şeklindeki bulutların görünüşü ne de güzeldir. Atılmış pamuk
yığınları gibidir bunlar. Eğer bulut bir yerde karar kılıp yerleşirse, inişi çıkışı
biterse, yağmur yağacak, fırtına kopacak demektir.

Bazen sıkışma ve tazyik sebebi ile sıcak hava çok daha yukarılara da çıkar;
bir örs, bir tepe şeklini alır. Orada daha fazla bir sıkışma vardır.

Hicr sûresinin 22. âyeti ile Nûr sûresi 43. âyeti omuz omuza bu hakikati bize
şöyle anlatıyorlar:

ُهوُمُكاَنْیَقْسَأَف ًءاَۤم  ِءاَۤمَّسلا  َنِم  اَنْلَزَْنأَف  َِحقاََول  َحاَّيِرلا  اَنْلَسَْرأَو 
“Rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik de gökten su indirdik, böylece sizi

suladık.”11

Rüzgârların birçok vazifeleri varsa da, âyette bu vazifelerden ikisine parmak
basılıyor.

Bitkilerin aşılanması böceklerle ve daha başka yollarla olduğu gibi, bir
kısmı da rüzgârlar vasıtasıyla olur. Allah, “Rüzgârları Biz, bu aşılama işini
yapsınlar diye gönderdik.” buyuruyor. Rüzgârlar tarafından aşılanma işi epey
zamandan beri bilinen bir işti. Bugüne kadar bilinmeyen bir husus var ki, âyetin
başı onu gösteriyor.

Âyetin başı, söz konusu aşılamadan otların, ağaçların aşılanmasını anlamaya
pek müsait değildir. Çünkü: ًءاَۤم ِءاَۤـم  َّسلا َنـِم  اـَنْلَزَْنأَف   “Sonra semadan
yağmuru indirdik.” diyor. Ottan, otun aşılanmasından bahsederken, semadan
yağmurun inmesini ele alması, anlatması, Kur’ân gibi üslûbunda açıklık,
canlılık, çekicilik olan bir ifade harikasıyla bağdaştırılamaz. Öyle ise otların,
ağaçların aşılanmasının yanıbaşında başka bir aşılanmadan daha bahsediyor.
Bu aşılanma neticesinde yağmur meydana geliyor. Bu, tamamen ayrı bir
meseledir.

Nûr sûresinin 43. âyeti bu hususun ayrı bir buudunu biraz daha açık olarak
anlatıyor:



َقْدَوْلا ىَرَتَف  اًماَكُر  ُهُلَعْجَي  َّمُث  ُهَنَْیب  ُِفّلَؤُي  َّمُث  اًباَحَس  يِجْزُي  ّللا  َهٰ ََّنأ  ََرت  َْمَلأ 

ٍدَرَب ْنِم  اَھِیف  ٍلاَبِج  ْنِم  ِءاَۤمَّسلا  َنِم  ُلِّزَنُيَو  ِِهلَالِخ  ْنِم  ُجُرْخَي 
“Görmedin mi Allah, bulutları sürer, sonra onların arasını birleştirir,

sonra onları birbiri üstüne yığar (sıkıştırır), arasından yağmurun çıktığını
görürsün. Gökten, oradaki dağlar (gibi büyük bulut parçaların)dan bir dolu
indirir.”12

“Görmedin mi Allah, nasıl parça parça bulutları sevk eder!” Bulutların
meydana gelmesindeki seyri takip ettiyseniz يِجْزُي  tabirindeki “tatlılıkla
itme”yi anlayacaksınız. اًبا َ حَس يِجْزُي   “Allah parça parça bulutları sevk
ediverir.”; ُهَنَْیب ُّفِلَؤُي  َّم  ”.Sonra o bulutların arasını telif eder“ ثُ

Telif etme, birbirine zıt iki şeyi anlaştırma, uzlaştırma, bir araya getirme
demektir. اًماَكُر ُهُلَعْجَي  َّم  Sonra birleri bir araya getirir, müterâkim (üst“ ثُ
üste yığılmış) bulutları yaratır.” اًمِكاَرَتُم  de demiyor, اًماَكُر  diyor.

Gökteki yağmur bulutları ayrı ayrı iken, her birisi aynı elektrik yüklü olup
birbirini çekmez. Rüzgârlarla bu aşılama yapıldığında bir araya gelir ve sonra
“rükâm” (yığın) olurlar. Öyle bir “rükâm” ki, bir araya gelişte, sanki ayrı
değilmiş de bir bütünmüş gibi yekpâre bir mahiyet arz ederler. َقْد َوْلا ىَرَتَف 

ِِهلا َلِخ ْنـِم  ُجُرْخَي   Derken, o üst üste yığılmış bulutların boşluklarından, çiy
noktasının ötesinden yağmur damlayıverir. اَھِیف ٍلاَبِج  ْنِم  ِءاَۤمَّسلا  َنِم  ُلِّزَنُيَو 

ٍدَرَب ْنِم   Ama dolunun hâli başkadır. O yağmurun düştüğü yerden düşmez.
Arapça’da “cebel, cibâl” kelimesi dağ mânâsına geldiği gibi, çok defa

istiârelerde, temsillerde çok çetin, zorlu, alabildiğine tazyikli şeyler hakkında
da kullanılır. Esasen, Türkçemizde de bir insan hakkında “dağ gibi” dediğimiz
zaman yıkılmaz, yenilmez, güçlü, kuvvetli dayanıklı mânâlarını kastederiz.

Doluya gelince, dolu; bulutların üstünde dağ tepeleri şeklindeki, tazyikin son
safhada bulunduğu yerde meydana gelir. Şöyle ki; yağmur damlaları orada
tereddüt içinde kalır, tazyikten aşağıya inemez. Soğuk tabakada kaldığı için de
donuverir. Hatta çok defa, o soğuk tabakadaki tereddüdü aşağıya ininceye
kadar onu büyültüverir.

Kur’ân-ı Kerim, bu âyetleriyle çok açık olarak yağmurun düştüğü yerin ayrı,
dolunun düştüğü yerin ayrı olduğunu anlatıyor. Ve iki âyetin ruhunda bize



anlatılmak istenen şudur: “Biz rüzgârları, pozitif ve negatif yüklü bulutların
arasını bulmak, onları birbirine aşılamak için gönderdik.” Eğer gökteki
yağmur taneleri hepsi ayrı elektrik yüklü olarak kalsalar, hiçbir zaman yağmur
yağmayacaktır. İsterse bu yağmur damlalarındaki (+) (-) meselesi, isterse
bulutlardaki (+) (-) meselesi olsun bu, ancak Allah’ın telifiyle olur. اَنْلَزَْنأَف
kelimesindeki ف sebebiyet içindir. “Bu sebeple semadan yağmur
indiriverdik.” Demek ki bu telif olmasaydı; rüzgâr yağmur tanelerini bir araya
getirmeseydi, yağmur yağmayacaktı.

6. Semanın Genişletilmesi
Başka bir âyet ve başka bir mevzu:

َنوُعِسوَُمل اَِّنإَو  ٍدَْيِأب  اَھاَنْیََنب  َءاَۤمَّسلاَو 

“Semayı azametle Biz kurduk ve onu genişletiyoruz.”13

Arapça’da fiil cümleleri yenilenme, isim cümleleri sebat ve süreklilik ifade
eder. َنوُعِسوَُمل اَِّنإَو   bir isim cümlesidir ve mânâ itibarıyla, üç zamandan
birine has olmayıp süreklilik ifade eder. Yani, “Eskiden genişlettik,
bıraktık.”, “Şu anda genişletiyoruz.”, “İleride genişleteceğiz.” gibi mânâlara
değil de, “Devamlı ve sürekli olarak durmadan genişletiyoruz.” mânâsına
gelir.

En yakındaki beş veya altı galaksi müstesna, bütün galaksilerin bizden
uzaklıkları ile mütenasip (orantılı) hızlarla uzaklaştıklarını 1922’de astronom
Hubble bildirmişti. Ona göre, bir milyon ışık senesi bizden uzak olan bir
nebülöz, bizden senede yüz altmış sekiz kilometrelik bir hızla; iki milyon ışık
senesi uzaklıkta olan iki misli, üç milyon ışık senesi uzaklıkta olan da üç misli
hızla uzaklaşmaktadır. Bu da, Belçikalı matematik âlimi, rahip Lemaitre’nin
iddia ettiği gibi, kâinatın genişleme (expansion) hâlinde olduğuna delâlet eder.

İlim çevrelerinde ağırlığını devam ettiren “mekân genişlemesi”ni 1400 sene
evvel Kur’ân-ı Kerim ifade etmiştir.

Bütün ilim dünyası, ilim âlemi, bir ümmînin gözüyle görülen bu hakikat
karşısında Kur’ân’a “senin taleben oldum” deyip hayret secdesine kapanması
gerekirken, maalesef ortada görülen yalnız onların nankörlükleridir.

7. Dünya’nın Küre Şeklinde Var Edilmesi
Bir diğer âyet ve diğer mevzu:



...ِلْیَّلا َىلَع  َراَھَّنلا  ُّرِوَكُيَو  ِراَھَّنلا  َىلَع  َلْیَّلا  ُّرِوَكُي 

“Geceyi gündüzün üzerine, gündüzü de gecenin üzerine doluyor.”14

Dünya, kutuplardan biraz basık bir küre şeklindedir. Arapça’da ٌريِوَْكت
kelimesi, bir yuvarlak etrafına sarık sarma, bir yuvarlak etrafında dönme
mânâsına gelir. Buna göre âyet; “Geceyi gündüze, gündüzü de geceye
sarıyor.” demektir. Böylece ٌريِوَْكت  kelimesiyle, yeryüzünün yuvarlaklığına
apaçık parmak basmaktadır. Diğer taraftan, Nâziât sûresinin 30. âyetinde bu
mesele, kelimenin kökü itibarıyla daha açık anlatılmaktadır: َِكل َدَْعب ٰذ َضْرَْالاَو 

اَھیٰحَد  “(Allah) gökleri nizama, intizama koyduktan sonra, yeri de deve kuşu
yumurtası hâline getirdi.”

Demek oluyor ki; dünyamız kutuplardan basık bir küre, bir deve kuşu
yumurtası şeklindedir. Tevil ve tefsire girmeden çok açık bir şekilde Kur’ân’ın
bu hakikatini de hafızada tutmakta yarar var.

8. Göklerin ve Yerin Birbirinden Ayrılması
Bir diğer âyet:

اَمُھاَنْقَتَفَف اًقْتَر  اََتناَك  َضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  ََّنأ  اوُۤرَفَك  َنيِذَّلا  َرَي  َْملَوَأ 
Kâfirler görmüyorlar mı, gök ve yer bir bütündü de Biz onları

ayırıverdik.”15

Fezada birçok sehabiyeler (Nebuleuse) vardır. Hafif bir su gibi şekli
olmayanlardan alın da, yuvarlağımsı olan, sonra yassı ve geniş bir çapta, daha
sonra da helezonik şekilde olanlarına kadar bir sürüsü önümüze serilmiş
durumdadır.

Cenâb-ı Hak, her biri birer kehkeşan (Samanyolu) gibi muazzam
nebülözlerden yıldız kümeleri yarattığı gibi, bunlardan da bir Güneş Sistemi
meydana getirir.

Bizim sistemimiz de, belki buhardan bir nebülöz idi; gitgide Allah’ın
iradesiyle sıcaklığını kaybeden bu gaz kütlesi büzüldü ve dönüş hızı arttı ve
artan hızdan ötürü ani’l-merkez (merkezkaç) kuvveti altında ana kütlenin
helezonik şekli açılıp yarıldı. Cenâb-ı Hak, bu açılan kütlelerden seyyareleri
meydana getirdi. Hem merkezdeki güneşin çekimi tesirinde onun etrafında, hem
de kendi etrafında döndürmeye başlattı. اًقْتَر اََتنا  َضْرْـَألاَو َك ِتاَوٰمَّسلا  ََّنأ 



cümlesindeki اًق ْتَر  kelimesinin ruhunda “Mâyi hâlinde bir bütün, yapışkan
bir madde, birbirini çeken bir madde” gibi mânâlar vardır. “Gök ve yer, mâyi
hâlinde veya gaz hâlinde bir bütündü.” derken اَمُھاَنْقَتَفَف  “Bi z onları
fetkettik, açıverdik, parçaladık, onları bölüverdik.”  diyor. َقَتَف  kelimesinde
şu da vardır: Esasen gök kupkuru yağmursuz, yer de kupkuru otsuzdu. Allah gök
ve yer arasında münasebet temin ve tesis etti. Yerde ot bitirip canlıların
yaşamasına müsait hâle getirdi.

Kâfir; vicdanına karşı yalan söyleyen, fıtratındaki kabiliyet ve istidatları
körelten ve kalbiyle ters düşen insan demektir.

Kur’ân-ı Kerim, اوُرَفَك  (kâfirler) sözüyle elbetteki sadece 1400 sene evvel
ayağının ucunu zor gören, çölden dışarıya hiç çıkmamış, çıplak gözüyle
yıldızları anlamaya çalışan kâfirleri kasdetmiyordu. O günün insanına, “Gökler
ve yerler bir bütündü, sonra Biz onları parçaladık, birbirinden ayırdık.”
ifadesi, esasen bir şey anlatmaz. Yani, o günün insanı bu ifadelerden günümüz
insanının anladığı ölçüde bir şey anlayamaz. Buradaki “kâfir” sözü, o devrin
kâfirlerinden ziyade hakikatlere göz yuman, bugünün kâfirine bakmaktadır.

9. Her şeyin Sudan Yaratılması

ٍّيَح ٍءْيَش  َّلُك  ِءاَۤمْلا  َنِم  اَنْلَعَجَو 

“Sonra Biz, bütün canlıların hepsini sudan hay (canlı) kılıverdik.”16

En küçük bir hücreden, onun protein dizilerinden ve en büyük Kaliforniya
çamına kadar hepsinin vücudunda en mühim unsur, sudur. Su olmadan hayatı
düşünmeye imkân yoktur. Hz. Hayy u Kayyûm’un emriyle hayat, suların
kenarında meydana gelmiştir ve büyük ölçüde sularda devam edegelmiştir.

Kısaca da olsa, yukarıda bahsini ettiğimiz meseleler şu hakikati teyit ediyor
ki: Allah kâinatı konuşturuyor ve konuşan kâinata da Kur’ân’ı tercüman
yapıyor.

b. Kur’ân, Esmâ-i İlâhiye Hazinelerinin Anahtarıdır
Âyât-ı tekvîniyeyi dile getiren Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, âyât-ı tekvîniyeye

tercüman olduğu gibi bütün göklerde, yerde, zeminde, insanın nefsinde gizli
Esmâ-i İlâhiyeyi de ortaya çıkarıyor. Nerede hangi isim tecellî hâlindedir?
Hangi isim nerede dalga dalgadır? İnsan hangi isme, toprak hangi isme
dayanmaktadır? Kâinattaki bütün hâdiselerin arkasında neler vardır? İşte



Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, tercüman olarak bunları keşfedip ortaya
çıkarmaktadır. Eğer yeryüzünde her şeyi bilen, ilim sahibi birisinin hükmü
mevcut ise; her yerde bir temizlik varsa; muammasını çözemediğimiz bir hayat
ve her şeyin yoktan var olması apaçık ortada ise, bunları birer isimle Kur’ân
bize anlatmaktadır:

ُمیِحَّرلا ُنٰمْحَّرلا  َوُھ  ِةَداَھَّشلاَو  ِبْیَغْلا  ُِملاَع  َوُھ  َِّالإ  َهِٰلإ  يِذَّلا َۤال  ّللا  ُهٰ َوُھ 
“O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka ilâh yoktur , görülmeyeni ve görüleni

bilendir. O, Rahmân ve Rahîm’dir.”17

Bizim gaybla ve şehadetle, yani bilinen ve bilinmeyenle, görülen ve
görülmeyenle, sezilen ve sezilmeyenle alâkalı taraflarımız var. Ancak bu her
iki tarafımızı da bilen birisi bizi burada durdurur. ُمیِحَّرلا ُنٰمْحَّرلا   َ وُھ  Rızka,
Allah’ın bakıp görmesine, nimetleriyle beslemesine muhtaç nice kimseler
vardır ki onlar, Allah’ın Rahmâniyet ve Rahîmiyetiyle beslenmektedir. Bütün
yavruların anne karnında beslenmesinde, otların sert yer tabakasını yarmasında,
bir kısım köklerin toprağı delip aşağıya doğru gitmesinde Allah’ın Rahmâniyet
ve Rahîmiyetini görüyoruz. Allah’a dayanan her şey, en sert ve en kesif şeyleri
şâk şâk ederek “Allah” deyip yoluna devam ediyor. İşte bu şeyleri bir bir bize
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan anlatıyor: َوُھ َِّالإ  َهِٰـلإ  ي َۤـال  ِذَّلا ّللا  ُهٰ َوـُھ   “O öyle
Allah’tır ki, eşi menendi ve ortağı yoktur.”

ُِكلَمَْلا  : “Melik O’dur.” Kâinatın zimamı O’nun elindedir.

ُ سوُّدُقَْلا  : Kâinatta bir nezafet (temizlik) hükümfermâdır. Milyonlarca
hayvan ölüsünün ve havadaki gazların kimyevî değişikliğe uğraması, ağaçların
insanın çıkardığı, insanların da ağaçların çıkardığı şeyleri yutmaları; denge
bozulduğu zaman araya denizin girip aynı şeyi yapması, denizlerin tuzlu olması,
gök ve yerin temiz tutulması, Allah’ın “Kuddüs” isminin tecellîleridir. Kur’ân-ı
Mu’cizü’l-Beyan, kâinattaki bu temizlik kanununu Allah’ın “Kuddüs” ismine
bağlayarak bize anlatıyor.

ُمَالَّسَلا  : Kâinatta umumî bir emniyet, bir sükut, bir sükun görüyoruz.
Varlıklar arasında görünüşteki bütün boğuşma ve döğüşmelere rağmen, bitkiler
hayvanların imdadına, hayvanlar insanın imdadına koşuyor. Ve bu mevkide
insan sanki bütün kâinatla sulh imzalamış gibidir. İşte Kur’ân bu muammayı da
bize ُمَالَّسَلا  ism-i celîliyle anlatıyor. Allah’ın ُمَالَّسَلا  ismine dayanan kâinat,
selâmet ve emniyet yeri olarak tezahür ediyor.



ُِن مْؤُمَْلا  : Allah, umum bu anlaşmalar içinde tam bir emniyet temin etmiş ve
herkese bir emniyet vermiştir. Kalblere imanla itminan (oturaklaşma) bahşettiği
gibi, insanların arasında da bir emniyet var etmiştir. Herkes birbirine güvenir,
dayanır. Bütün kâinatta bu emniyet hükümfermâdır. Meleklerden balıklara,
Sidretü’l-Müntehâ’dan yerin derinliklerine kadar, her tarafta bu emniyet
hâkimdir. Biz bunu “Mü’min” ismine dayalı olarak görüyoruz; Kur’ân da bunu
bize böyle anlatıyor. Evet, kâinattaki hâdiselerin ötesinde hangi isimlerin icraat
hâlinde olduğunu Kur’ân’ın tercümanlığı vasıtasıyla öğreniyoruz.

c. Kur’ân, Sıfât-ı İlâhiye’nin Tercümanıdır
Cenâb-ı Hakk’ın Zât’ı, sıfatları ve şuunatı hakkında kâfi malumatı yine

Kur’ân-ı Kerim’den alıyoruz. Bu hususta Kur’ân-ı Kerim’de belki yüzlerce âyet
vardır. Hepsini açıklama çok uzun süreceğinden, bir ikisine kısaca temas
edelim:

اًوُفُك َُهل  ْنَُكي  َْملَو   َْدلوُي َْملَو  ْدَِلي  َْمل   ُدَمَّصلا ّلَلا  ُهٰ  ٌدََحأ ّللا  ُهٰ َوُھ  ْلُق 

ٌدََحأ
“De ki: O Allah birdir. Allah Samed’dir. (Her şey varlığını ve bekâsını

O’na borçludur. Her şey O’na muhtaçtır. O, hiçbir şeye  muhtaç değildir. Her
şeyin başvuracağı, yardım dileyeceği tek varlık O’dur.) Kendisi
doğurmamıştır ve (başkası tarafından) doğurulmamıştır. Hiçbir şey O’nun
dengi olmamıştır.”18

Yani de ki: Allah birdir. Kimseye muhtaç değil ama âlem O’na muhtaçtır.
Nizam O’nun sayesinde ayakta durur. Kâinat O’nun Kayyûmiyetine
dayanmaktadır. Eğer O’nun Kayyûmiyeti olmazsa bütün nizam alt üst olur.
İnsan her hâliyle O’na muhtaçtır. Muhtaç olduğu şeyler Allah tarafından
verilmese, insan söner gider ve yeryüzünde hiçbir şey kalmaz. Allah; ne bir
insan evlâdıdır, ne de bir başkası O’nun evlâdıdır. O, ne baba olmuştur, ne de
evlât olmuştur. O’nun eşi, ortağı, menendi, dengi de yoktur.

Kur’ân, bu hususu anlatmakla, bize Zât-ı Ulûhiyet hakkındaki en önemli bir
hususu öğretiyor. Eğer öğretmeseydi, Eflâtuncuların saplandıkları gibi “Ruh-u
Küllî” akidesine, İşrakiyeciler gibi daha başka yanlış düşüncelere
saplanacaktık. Veyahut Hristiyanlar gibi; –hâşâ– Allah’ı (celle celâluhu) Hz.
İsa’ya baba, Hz. Meryem’i Allah’a hanım; Hz. İsa’yı Allah’a oğul yapacaktık.
Ama Zât-ı Bârî hakkında en sağlam, en sarsılmaz, en köklü akideye biz, yine



Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan sayesinde sahip olduk.

d. Kur’ân, Şuunat-ı İlâhiye’nin Tefsiridir
Zâtî şuunatı da en güzel yine Kur’ân anlatıyor. Şöyle ki:

ُءۤاََشت  ْنَّمِم  َكْلُمْلا  ُعِزَْنتَو  ُءۤاََشت  ْنَم  َكْلُمْلا  ِيتْؤُت  ِكْلُمْلا  َِكلاَم  ّللا  َّمُھٰ ِلُق 

 ٌريِدَق ٍءْيَش  ِّلُك  َىلَع  َكَِّنإ  ُرْیَخْلا  َكِدَِیب  ُءاََۤشت  ْنَم  ُّلِذُتَو  ُءاََۤشت  ْنَم  ُّزِعُتَو 

َّيَحْلا ُجِرْخُتَو  ِلْیَّللا  ِيف  َراَھَّنلا  ُِجلوُتَو  ِراَھَّنلا  ِيف  َلْیَّللا  ُِجلوُت 

ٍباَسِح ِرْیَِغب  ُءاََۤشت  ْنَم  ُقُزَْرتَو  ِّيَحْلا  َنِم  ّیََملا  َتِ ُجِرْخُتَو  ّیَمْلا  ِتِ َنِم 
“De ki: Allahım, mülkün Sahibi Sensin. Mülk, Senin elindedir. Dilediğine

mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini  azîz, dilediğini zelîl edersin.
Bütün hayır Senin elindedir, Sen, her şeye kadîrsin. Geceyi gündüze sokar,
gündüzü de geceye sokarsın, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü
çıkarırsın. Dilediğini sonsuz nimetlerinle perverde edersin.”19

İşte bu akla hayale gelmedik tasarrufatı, Kur’ân-ı Kerim bize Şuunat-ı
Zâtiye-i İlâhiye olarak anlatır. Kur’ân anlatmasaydı, biz bunu bilemezdik.

e. Kur’ân, Ahiret Âlemlerinin Mukaddes Haritasıdır
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, ahiretin haritasını insanların nazarına arz etmekte

de eşşiz, nadide bir kitaptır. Ahiret safhaları sahifeler hâlinde insanların
nazarına o kadar yerinde, o kadar çekici ve öyle rikkat verici arz edilir ki,
bunların hepsini burada sıralamaya imkân yoktur.

Başlara çarpacak o büyük belâ gelip çattığı ânı anlatan el-Hâkka sûresi,
ةَّقاَۤحْلا اَم   ُةَّقاَۤحْل ,diyerek kıyamet mûsıkîsiyle kulakları çınlatarak başlar اَ

insanı elinden tutar ve kıyametin kopacağı âna götürür. Sonra dağları hallaç
pamuğu gibi attırır ve insanı da âdeta onlara baktırır. Sonra insanı haşreder,
mizan ve teraziyi koyar, iyilikleri ve kötülükleri tartar, sonra da kimin iyilikleri
üstün gelirse, onun Cennet gibi bir hayata mazhar edileceğini müjde eder ve
kimin de günahları ağır basarsa onun da Cehennem’e atılacağını ifade eder.
Bunu insanın gözü önünde öyle tablolaştırır ki, daha bunun üstünde tablo
olamaz: ٌَةي ِفاـَخ ْمُكْنِم  ىَفَْخت  َنوـُضَرْعُت َال  ٍذـِئَم  َْوي  “O gün, (Allah’a) arz
olunursunuz. Sizden hiçbir sır (Allah’a) gizli kalmaz.”20 dediği zaman,
insanın, başkalarından gizlemeye çalıştığı her şeyi onun nazarına arz eder ve



yaptıkları karşısında onu mahcup ve utanacak bir hâle getirir. Bu, aynı
zamanda, insanın böyle bir hâle düşmemesi için tedarikli olmasını temine sevk
demektir.

Bütün hayatını boş geçirmiş ve amel defterine hiçbir şey kaydetmemiş bir
insanın, o gün amel defteri soldan ve salih amel işlemiş, defterini sağlam
tutmuş bir insanın defteri ise o gün sağdan verilir. َُهباـَِتك َِيتوُأ   ْ نَم اَّمَأَف 

َْهِیباَِتك اُؤَر  ْ قا ُمُؤاَۤـھ  ُلوـُقَیَف  ِِهني  ِ مَِیب  “O gün defteri sağdan verildiğinde,
gelin işte bu kitabı okuyun.”21 diyecek insanın sevinci ancak böyle ifade
edilebilir. Defterini solundan veya arkasından alana gelince, o da kitabını eline
aldığı zaman: “Ah keşke bu kitap verilmeseydi de, içinde olanları
bilmeseydim; zaten malımın mülkümün de bana hiçbir faydası olmadı.”22

diye feryat edecektir. Ancak, bu temenni ve kuruntuların hiçbir faydası
olmayacaktır. Kur’ân-ı Kerim ve bilhassa bu sûre bu hususu öyle tablolaştırır
ki üstünde başka tablo olamaz.

f. Kur’ân, Bir Şeriat Kitabıdır
Evet, dinin hükümlerini bildirmesi, helâl ve haram olan hususları açık açık

zikretmesi, aile, cemiyet, devlet ve bütün bunları meydana getiren ferde ait
hukuk sistemini ele alıp tahlil etmesiyle, Kur’ân-ı Kerim bir şeriat kitabıdır.

g. Kur’ân, Bir Hikmet Kitabıdır
Varlık hakikatini ve eşyanın birbiriyle olan münasebetini anlatmayan hiçbir

düşünür ve filozof yoktur. Felsefe, ilk filozoftan son filozofa kadar bu mevzuun
işleniş ve ele alınışıyla doludur. Ancak bu hakikati onların ele alıp anlatışıyla,
Kur’ân’ın izahı ve açıklayışı arasında yer-gök farkı vardır. Fark vardır; zira
Kur’ân, varlığı yaratan ve eşya arasında münasebeti tesis ve temin eden Cenâb-
ı Hakk’ın kelâmıdır. Diğerleri meseleyi hipotez ve teorilerle anlatırken, Kur’ân
kat’î ve kesin bir hüküm ve üslûpla anlatmıştır. Dolayısıyla evvelkilerde, insan
zihnini karmakarışık hâle getirecek birçok zıtlıklar varken, Kur’ân böyle bir
zaaftan müberra bulunmaktadır.

h. Kur’ân, Allah’a Kulluk Kitabıdır
İnsan, Kur’ân sayesinde en yüce kulluk anlayışına yükselir. Kur’ân’a

dayanmayan bir kulluk anlayışı bâtıldır. Yogi, dilini gırtlağına sokar, altı ay
mezar gibi bir yere girer ve yemeden içmeden durur; Hristiyan mistikleri de
ruhbanlık havası içinde manastıra kapanır, insanlardan alâkalarını keser ve bu



uğurda türlü türlü fedakârlıklara katlanırlar. Ancak, bütün bunların Allah
nazarında önem ve kıymeti yoktur. Allah, Kur’ân’ında, insanlık hakikatini ve
ortak kâinat realitesini insanın ruhuna, bedenine, fikirlerine ve hislerine uygun
şekilde takdim etmiştir. Demek oluyor ki, insanın iradesi ve iradesine dayalı
davranışları, Kur’ân’ın gösterdiği yönde olursa bir mânâ ve önem kazanır.

i. Kur’ân, Bir Dua Kitabıdır
Başkalarının bize öğrettiği dua yerine Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’la,

ellerimizi Uluların Ulusu’na kaldırdığımız zaman, O’nu konuşturmuş, yine
O’nun beyanıyla isteklerimizi O’ndan istemiş olacağız. Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem), O’ndan istediğini O’nun diliyle istiyordu. İşte
Kur’ân böyle bir dua kitabıdır. Duada dahi Kur’ân’ın eşi-menendi yoktur.

j. Kur’ân, Arş-ı A’zam’dan Gelen Bir Kitab-ı Mukaddestir
Çeşitli arşlar vardır. Meselâ: Allah’ın Rahmâniyet ve Rahîmiyetinin bir arşı

vardır. Âdeta Rahmâniyet ve Rahîmiyet taht üzerinde oturmuş, muhtaç herkese
şefkat etmektedir. Rızkın bir arşı vardır. Sanki “Rezzak” ismi o arş üzerinde
durmakta, rızka muhtaç olanların imdadına koşmaktadır. Hâlık’ın bir arşı vardır
ve “Hâlık” ismi orada yaratma işini yapmaktadır. Bunun gibi, herbir ismin bir
arşı vardır. Fakat nasıl isimler muhtelif hâdiselerin arkasında duruyor ve nasıl
biz isimlere tutunmak suretiyle ismin sahibine gidiyoruz; öyle de, bu isimlerin
arşlarıyla isimlerin sahibinin arşına yükseliyor ve ona “Arş-ı A’zam” diyoruz.

Bütün Esmâ-i Hüsnâ’nın a’zam –en üstün, en büyük– mertebesinden gelen
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, Allah’ın en üstün kelâmı olup, en mükemmel
topluluğa, En Mükemmel İnsan’ın şahsında tebliğ edilmiştir. O, Arş-ı
A’zam’dan geldiği, her ismin a’zam mertebesinden alındığı için “Kelâmullah”
unvanı tam bir hak etmişlikle Kur’ân’a verilmekte ve “Allah Kelâmı” dendiği
zaman, sadece ve sadece Kur’ân anlaşılmaktadır.
1 Fussilet sûresi, 41/53.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/190.

3 Nahl sûresi, 16/66.

4 En’âm sûresi, 6/125.

5 Zâriyât sûresi, 51/49.

6 Yâsîn sûresi, 36/36.

7 Sebe sûresi, 34/3.

8 Zâriyât sûresi, 51/1.



9 Zâriyât sûresi, 51/2.

10 Zâriyât sûresi, 51/3.

11 Hicr sûresi, 15/22.

12 Nûr sûresi, 24/43.

13 Zâriyât sûresi, 51/47.

14 Zümer sûresi, 39/5.

15 Enbiyâ sûresi, 21/30.

16 Enbiyâ sûresi, 21/30.

17 Haşir sûresi, 59/22.

18 İhlâs sûresi, 112/1-4.

19 Âl-i İmrân sûresi, 3/26-27.

20 Hâkka sûresi, 69/18.

21 Hâkka sûresi, 69/19.

22 Hâkka sûresi, 69/25.



FATİHA SÛRESİ’NE GİRERKEN

A. İSTİÂZE İLE ALÂKALI MÜLÂHAZALAR
İnsan, Kelâmullah’a girmek istediğinde kalb, ruh ve hislerini Kur’ân’a

girmeye hazır hâle getirmelidir. Bu da ancak, buraların, şeytan hâkimiyetinden
kurtarılıp temizlenmesiyle mümkündür. Allah’ın, melekler arasından çekip
aldığı ve dergâhından kovduğu, rahmetinden mahrum ettiği ve bir daha da
semaya çıkmayı ona haram kıldığı şeytanı, insan da Kâbe’den daha kudsî ve
Sidre’den daha yüce olan kalbinden tardedip kovmalıdır ki, Allah ahlâkı ile
ahlâklanmış ve Kur’ân’ın içine girmeye hak kazanmış olsun.

İşte bu duygu ve düşünce içinde, her hayırlı işte olduğu gibi Kur’ân’a
başlarken de evvelâ ِ میِجَّرلا ِنَاطْیَّشلا  َنِم  ِّه  ٰ للِاب ُذوُعَأ   diyor ve söze öylece
başlıyoruz. İmam Ahmed İbn Hanbel, Sevrî ve Evzâî’ye göre “Semî” ve

“Alîm” kelimelerini de eklemek gerekir.1 Onlara göre bu cümle ّللِاب ِهٰ ُذو  ُ َعأ
ِمي ِ جَّرلا ِنَاطْیَّشلا  َنِم  ِمِیل  َ عْلا ِعیِمَّسلا   şeklindedir.

a. Kelime Tahlilleri
1. “Eûzü” Kelimesi

ُذوُعَأ  sarf ve iştikak ilmine göre ٌذْوَع  kelimesinden iştikak (türemiş) etmiştir.
ذْوَع  ’nün değişik mânâları vardır. Birincisi: İltica ve Allah’a sığınmak.

İkincisi: İstîcâr, Allah’ın ateşinden, azabından korkmak, ürkmek, titremek.
Üçüncüsü de: İlsak ve yapışmak demektir. Öyle ise bu üç mânâya göre ُذوُعَأ

ّللِاب ِهٰ  ’ı söylemek istersek şöyle olacaktır:

ُقِصَتَْلأ ِِهبَو  ُرِیجَتْسَأ  ُهْنِمَو  ُئِجَتَْلأ  ِهَْیِلإ 
Birincisi: Allah’ın lütfuna, inayetine, ihsanına iltica ediyorum.
İkincisi: Allah’ın lütfuna dayanarak O’nun azabından yine O’na sığınırım.
Üçüncüsü: Allah’a dayanıyor, Allah’a tutunuyor, iltisak ediyorum. Her şeye

karşı kuvvetsizliğimle beraber O’na dayandığım için, bu müthiş kuvvetle her



şeye meydan okuyorum. İşte başımda değirmen taşları çeviren ve bana karşı
çeşitli tuzaklar kuran korkunç şeytana karşı da böyle bir güçle çıkıyorum.

2. “Billâh” Kelimesi
ّللِاب ِهٰ  : “Allah” kelimesi, kâinatta tecellî eden bütün Esmâ-i Hüsnâ’nın

mânâsını içine alır. Noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf,
bütün kâinat, isimlerinin cilveleriyle dalgalanan, kâmil sıfatlarla muhât
bulunan, beşer aklının idrak edemediği, zıddı, misli-menendi bulunmayan Zât
demektir. “Allah” dediğimiz zaman, insanın aklına bu gelir. İşte ّللِاب ِهٰ ُذوُعَأ 
derken “Ben sağdan, soldan, önden arkadan, alttan ve üstten gelen ve kâinatı
baştan başa dolduran şerlilere, şerlere ve şeytanlara karşı, bütün kâinat kabza-i
tasarrufunda olan ve ancak “Allah” demekle anlatabildiğim Yüce Yaratıcı’ya
iltica ediyor ve O’na dayanıyorum.” mânâlarını ifade etmiş oluyoruz.

3. “eş-Şeytan” Kelimesi
Şeytan; ya ََنط َطاَش den veya’ َش ُطیَِشي   ’den gelir. ََنطَش  olursa َ دَُعب

demektir. Böylece ‘Allah’ın rahmetinden uzak oldu.’ mânâsına gelir.

ِّنِج ْلاَو ِسْنِْإلا  َنیِطاَیَش  ّوُدَـع  اً ٍّيِِبن  ِّلُِكل  اَنْلَعَج  َِكلٰذـَكَو   “Böylece biz,
her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık.”2

İnsî olsun, cinnî olsun Rahmet-i İlâhiyeden uzaklaşan, temerrüt eden her şeye
“şeytan” denir. Onun için Allah nizamının dışında hayat yaşayanlara şeyâtîn;
Allah’ın nizamının dışında ne kadar nizam varsa hepsine “şeytan nizamı” ve
Allah’tan uzaklaşan, rahmetinden ayrı düşen herkese de “şeytan” diyoruz.

ُطیَِشي َطاَش -   şeklinde ele alırsak ََل َطب  mânâsına olur. Faydasına uygun
şeyleri, yine secde ile Allah’a yakınlığı mümkün iken, Allah’a başkaldırıp
serkeşlik yapmasıyla kendi menfaatine olan şeyleri iptal ettiğinden şeytana
“şeytan” denmiştir.

4. “er-Racîm” Kelimesi
موُجْرَم ُمیِجَّرَلا ,   mânâsınadır. “Laîn” deyip “mel’ûn” mânâsına anladığımız

gibi, dergâh-ı ilâhîden kovulmuş, Allah’tan uzaklaştırılmış, demektir. İnsan
bazen şeytanın vesveselerini hissedemez, hissettiklerini de kalbinden bertaraf
etmeye gücü yetmez. Sanki şeytan insanın kalbine bir santral kurmuş, kendisi de
başına oturmuştur. Daha sonra da oraya kendini duyuracak bir alıcı
yerleştirmiştir. Buna “Lümme-i Şeytaniye” denir. İnsan kalbinde, Hakk’ın bir
lümmesi; yani Allah’tan gelen şeyleri alabilecek bir cihaz bulunduğu gibi, bir



de şeytanın santrali vardır. Şeytan, insanın duygularına öyle meseleler dikte
eder ki, insan çok defa onları hissedemez. Yine, hadisin ifadesiyle hannâs olan
şeytan, ağzını insanın kalbine verir öyle efsun eder ki, insan bunun farkına

varamaz.3 Farkına varsa da, hissiyatın kabul ettiği bu vesveseleri çok defa
defetmeye muktedir olamaz.

İşte o zaman da: “Kalbimde vesvesesini duyamadığım şeytanın vesvesesini
duyan Allahım” mânâsına “es-Semî” ve “Onun keyfiyetini bilen, bilip de
bunu defetmeye muktedir olan Allahım” mânâsına da “el-Alîm” diyerek ُذوُع أَ

ِمیِج ّ َ رلا ِنَاطْیَّشلا  َنِم  ِمِیلَع  ْ لا ِعیِمَّسلا  ّللِاب  ِهٰ  deriz.

b. İstiâze’deki Gaye ve Hikmetler
1. İnsanın Mahiyeti ve İstiâze
İnsan, düşman ve belâları çok olan bir varlıktır. Evet, o, sivrisinekten

sıtmaya, ondan gökyüzündeki meteora, ondan bir yıldızın, küresine gelip
çarpmasına kadar aleyhtarı çok bir varlıktır. Bütün bu şerleri defetme ve eğer
edemezse, defedecek birisine dayanmak zorundadır. Ayrıca insan, muhtaç
olduğu pek çok şeyi de kendine çekme mecburiyetindedir. Yeryüzü, güneş,
Cennet ve bütün ışıklar bir cilvesi olan Allah’ın Cemali’nin ziyasını çekmeye
hakikaten çok muhtaçtır. Çekme ve defetme mecburiyetinde olduğu bütün bu
şeyler ise insan tâkatinin üstündedir. Bu durumun farkında olmaya ilim, yani,
insanın kendini bilmesi denir. İşte insan, her işe bu “bilmek”le başlar. İnsan,
düşmanlarını defetmeli, ancak silahı yok; belâlar ve musibetlere mukavemet
etmeli, fakat güç ve tâkatı yok; ebede uzanmış arzularını yerine getirmeli, ama
imkânı yok...

İşte kendini bilmekle bu sırra eren insan, kendini zavallı, perişan, âciz ve
zayıf görmeye başlar. Birdenbire kalbinde ciddî bir tevazu ve inkisar hâsıl
olur. Kalb öylesine burkulur, ruh ve hissiyat öylesine kırılır, insanın kanatları
öylesine yere iniverir ki, bu hâliyle insan, ağzıyla hiçbir şey söylemese dahi,
Mevlâ onun o vaziyetine acıyacak ve merhamet edecektir. Bu da işin ikinci
şıkkıdır.

Hemen o esnada üçüncü hâl karşımıza çıkar, buna da amel ve iş diyoruz.
Gönülde, Cenâb-ı Hakk’ın hıfzı, inayeti, keremi temenni edilmeye başlar. İnsan
âdeta bütün benlik ve dehasıyla, kendi içinde yükselme yollarını araştırır. Dil,
gönülden yükselen bu hâle tercüman olur ve ِنا َطْیَّشلا َنـِم  ّللاـِب  ِهٰ ُذوُـع  َأ



ِمیِجَّرلا  der. Bu, “Allahım, Sen çok güçlü, çok kuvvetlisin, zatımla Sana iltica
ediyorum. Çünkü yegâne sığınak ancak Sensin.” demektir. Nice kimseler
vardır ki, çok iyi bir mü’min, çok sağlam bir akideye sahip olmayı ve müstakim
bir hayat yaşamayı arzu ederler ama çok vesvese veren ve sinsi olan şeytan
onları inhiraf ettirir. Arzu ettikleri dürüst hayatı yaşayamadıkları gibi, akideleri
de sağlam kalamaz. İşte böyle birisinin, altından kalkamayacağı büyük
meseleler karşısında Allah’ın inayetine sığınmayı ifade eden َنِم ّللِاب  ِهٰ ُذوُعَأ 

ِمیِجَّرلا ِنَاطْي  ّ َ شلا  cümlesini söylemesi gerekir.
Allah, insanın terakkisine medar olsun diye, onun mahiyetine şehvet, gazap

vs. gibi tabiî duygular yerleştirmiştir. Bunlar, insanın terakkisine kaynak ve
vasıta olacaktır. Ateşi insanın istifadesi için yaratan Allah, şehveti de aynı gaye
için yaratmıştır. Ta nesil üresin, Ümmet-i Muhammed artsın, Allah’ın isim ve
sıfatlarına aynalar çoğalsın, böylece ilâhî maksatlar yerine gelsin. Hâlbuki
böyle âli bir gaye için verildiği hâlde, çok defa bu duygu, yani şehvet, insanı
kemalât ufkundan cismanî zulmetlere atıverir ve boğar. Ve yine insan, fıtratı
itibarıyla kanatlanıp yukarılara doğru uçmayı arzu ettiği ve bu kabiliyette
yaratıldığı hâlde, çok defa şehvet, insanı ten tenceresinde erimeye zorlar ve onu
çepeçevre sararak oraya âdeta bağlar. Gazap ve diğer tabiî duygular da birer
maslahat için verilmiştir. Fakat bütün bunların altından kalkamayan insan,
bunalır, canı gırtlağına gelir. Hâlbuki o, güvercinler gibi kanat çırpıp
yukarılara doğru çıkmak ister. Çıkamayınca da Allah’a dayanmayı akıl eder ve

ِمیِجَّرلا ِنَاطْیَّشلا  َنِم   ِ ّللِاب هٰ ُذوُعَأ   der.

2. İstiâze Bir Sadakat Nişanıdır
ُذوُعَأ  , bir bakıma özür arz etmektir. Diğer yönüyle sadakat nişanıdır. Bir

başka tarifiyle de başına gelecek hâdiseler karşısında şaşkınlığını Allah’a
havaleden ibarettir. Ulü’l-azm peygamberlerden birisi olan Hz. Nuh
(aleyhisselâm), Cenâb-ı Hakk’ın: ٌ لَمَع ُهَِّنإ  َِكلَْھأ   ْ نِم َسَْیل  ُهَِّنإ  ُحوـُن  اَي  َلاَق 

َنِم َنوَُكت  َنأ  َكـُظ  ِ َعأ ِيِّنإ  ٌمـْلِع  ِهـِب   َ َكل َسَْیل  اـَم  ِنَْلأ  ْ َست َالَف  ٍحـِلاَص  ُرْیَغ 
َنِیلِھاَج ْ لا  âyetindeki “Ey Nuh, o senin ehlinden değildir. O salih olmayan

bir iş yaptı. Bilmediğin bir şeyi de Ben’den isteme! Sana cahillerden
olmamanı öğütlerim.”4 şeklindeki tenbih ve kınaması karşısında: ِبَر ّ َلاَق 

ٌمْلِع ِهـِب  َسَْیل لِي  اـَم  َكـََلاْس  َْنأ أَ َكــِب  ُذوُـعَأ  ِيّن  Bilmediğim bir şeyi“ إِ
Senden istemekten yine Sana sığınıyorum Rabbim.”5 diyordu.



Yusuf Peygamber (aleyhisselâm), Zeliha’nın tehdit ve şiddetli iştiyakı
karşısında: َ ياَوْـثَم َنَسَْحأ  ّيِب  ُهَِّنإ رَ ّللا  ِهـٰ َذاــَعَم  َلا  .Allah’a sığınırım“ قَ
Efendim bana güzel baktı.”6 karşılığını veriyordu. Biz burada Cenâb-ı Hakk’a
karşı sadakat nişanını izhar eden bir keyfiyet görüyoruz. İffet âbidesi olarak
karşımıza çıkan Hz. Yusuf, sadece Allah’a sığınmakla bu işten kurtulacağına
inanmıştı ve öyle de oldu.

Ve Hz. Musa (aleyhisselâm), ineğin boğazlanması hususunda, kavminin
endişeyle: اًوُزُھ َانُذِخََّتَتأ   “Bizimle alay mı ediyorsun?” şeklindeki sorularına
karşı: َ نِیلِھاـَجْلا َنِم  َنوَُكأ   ْ َنأ ّللاـِب  ِهٰ ُذوُعَأ   “Cahillerden olmaktan Allah’a
sığınırım.”7 der. İlmi az dahi olsa, Allah’ı bilen bir kimseye cahil denmez.
Ama Allah’ı bilmeyenin ilmi çok dahi olsa, ona cahil denir. Burada, bir
peygambere istihzâ isnat ediliyor ve o da böyle bir fiilden Allah’a sığınıyordu.
Zira bir peygamberden asla ve kat’a istihzâ, yani alay sâdır olmaz. Çünkü alay,
Allah’ı bilmeyenlerin işidir.

Cenâb-ı Hak Habibine Kur’ân diliyle şu duayı talim ediyor: ُذوُعَأ ِّبَر  ْلُقَو 
ِنوُرـــُضْحَي َْنأ  ِّبَر  ِبَك  ُذوُـعَأَو   ِنیِطاـَیَّشلا ِتا  َزَمَھ ْنـِم  َكـِب   “Şeytanın

hümezelerinden, onun benim için hazırladığı tuzaklardan, komplolardan,
vesveselerden ve çeşit çeşit ölümlerden dahi Allahım Sana sığınıyorum. Ve
benim hâzır ve nâzırım Sensin. Şeytanın bana hâzır ve nâzır olmasından da
Sana sığınıyorum.”8

Diğer taraftan Felak sûresi:

اَِذإ ٍقِساَغ  ِّرَش  ْنِمَو   ََقلَخ اَم  ِّرَش  ْنِم   َِقلَفْلا ِّبَرِب  ُذوُعَأ  ْلُق 

َدَسَح اَِذإ  ٍدِساَح  ِّرَش  ْنِمَو   ِدَقُعْلا ِيف  ِتَاثاَّفَّنلا  ِّرَش  ْنِمَو   َبَقَو
“De ki: Sabahın Rabbine sığınırım: Yarattığı  şeylerin şerrinden, karanlığı

çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü
kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden.”9 demek
suretiyle bir sürü şeytandan Allah’a sığınmayı tavsiye ediyor.

3. İstiâze Allah’a Havale Çağrısıdır
Muaz b. Cebel, sahabenin en şereflilerindendi. O camiye girip çıkarken,

topluluklar içinde otururken, vakar ve ciddiyetiyle tamamen bir başkaydı. Bu
nadide insan, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile bulunduğu bir



zamanda geçen bir vak’ayı bize Buhârî’nin tespitine göre şöyle anlatıyor:
“Allah Resûlü’nün bulunduğu mescidin bir köşesinde iki şahıs birbirine

karşı uygunsuz davranışta bulunmuş ve uygunsuz sözler sarfetmişlerdi.
Bunlardan biri o kadar öfkelenmişti ki, boynunun damarları çatlayacak gibi
kabarmış ve adam öfkeden ne yapacağını bilemez hâle gelmişti. Allah Resûlü
onu öyle görünce yanındakilere döndü ve şöyle ferman etti: ًهَمِلَك َُملْعََأل  ّيِِنإ 

ِنَاطْیَّشلا َنِم  ِّه  ٰ للِاب ُذوُعَأ  َيِھَو : َلاَق ) اَمَك  ْوَأ   ) َِكلٰذ ُهْن  َبَھََذل عَ اََھلاَق  لَْو 
میِجَّرلا  “Ben bir kelime biliyorum ki, eğer onu dese bu hâl ondan gidecek. O

da –Şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım mealinde olan– ِمَن ّللاـِب  ِهٰ ُذوُعَأ 
ِمیِجَّرلا ِنَاطْیَّشلا   ’dir.”10

Muaz b. Cebel gidip ona bunu söyleyince adam “Ben deli miyim bunu
söyleyeyim?” dedi. Allah Resûlü’nün teklifi karşısında saygısızca davrandı.
Belki içinde nifak vardı, belki de bu işin inceliğini kavrayamamıştı. Hâlbuki
Allah Resûlü’nün maksadı tamamen başkaydı. O bir an önce onu içinde
bulunduğu ve boğulduğu havadan uzaklaştırmak istiyordu. Yani;

1. Ona diyordu ki: Sen bu sözü söylesen meseleyi şeytanınla beraber Allah’a
havale etmiş olursun. Hem dikkat et! Kızdığın bir adama hayalinde kurduğun
intikam çeşitleri, intikam stilleri sadece seni yıpratacaktır ve bunun ona bir
zararı olmayacaktır. Hâlbuki meseleyi Allah’a havale etmekle öyle bir intikam
alacaksın ki, bin sene yaşasan benzeri bir intikama muvaffak olamazsın. İşte
bunun için ُذوُعَأ  demelisin.

2. Bu sözün altında Allah Resûlü ona şunu ihtar ediyordu: Bazen iki kişi
hasımlaşır ve davalaşırlar. Haklı veya haksızın kim olduğunu bilmezler. O
esnada meseleyi Allah’a havale etmek en mâkul yoldur. İşte bu durumda “Ben,
şeytanın şerrinden, yanlış bir karar vermekten, haksız bir meseleye taraf
olmaktan Allah’a sığınıyorum.” sözü de şeytandan olan bu korkunç ateşe su
serpecektir. Ve İşte Allah Resûlü bunu tavsiye etmektedir.

3. Bir diğer noktayı da bunun altında şöyle anlatmış oluyordu: Sen gücünle,
kuvvetinle, cebbarlığınla adamın başını ezmeye cesaret ve teşebbüs ediyorsun.
Hâlbuki sen ne kadar güçlü ve kuvvetli, cebbar ve zalim olursan ol, Allah
(cel le celâluhu), senden daha Kahhar ve daha Cebbar’dır. َىل ْ بُت َمْوـَي 

ُرِئا ۤ َرَّسلا  ’de, “Evet sırların ortaya döküldüğü o günde”11 Allah,
Kahhariyetiyle, Cebbariyetiyle senin başını ezecektir. Öyle ise o gün gelip



çatmadan sen Allah’a sığın ve ilticada bulun.
İşte bütün bu mânâları hâvi böyle bir cümleyi Allah Resûlü’nün tavsiye

etmesine mukabil, inat eden adam, bundan mahrum kalıyor, nefis ve şeytanına
mağlup ve mahkûm oluyordu.

4. Her Çeşit Şer ve Şerirlere Karşı Yegâne Sığınak: İstiâze
Havle binti Hakim (radıyallâhu anhâ) Müslim, Tirmizî ve İbn Mâce’de olan

bir hadis-i şerifi bize şöyle naklediyor:

َْمل ََقلَخ  اَم  ِّرَش  ْنِم  ِتاَّماَّتلا  ّللا  ِهٰ ِتاَمِلَِكب  ُذوُعَأ  َلاَق  َّمُث  ًالِزْنَم  َلََزن  ْنَم 

َِكل ِِهلِزْنَم ذٰ ْنِم  َلَِحتْرَي  ىَّتَح  ٌءْيَش  ُهَّرُضَي 
“Bir kimse bir yerde konaklar, ‘Yarattıklarının şerrinden mukaddes

kelimeleriyle Allah’a sığınıyorum.’ derse; oradan göç edeceği âna kadar,
ona hiçbir şey zarar vermez.”12

Burada bilhassa şu noktaya dikkat çekilmiştir: Mele-i A’lâ’dan esfel-i
safilîne kadar şerliler hayırlılarla, habis ruhlar iyi ve güzel ruhlarla, şeytanlar
meleklerle mücadele etmektedir. Şerliler, insanlığın zararına, hayırlılar ise
insanlığın hayrına iş yapmaktadır. Şerlilerin insanı şirazeden çıkarmasına
mukabil, hayırlılar insanı tarik-i müstakîme davet etmektedir. Onun içindir ki,
insan nereye giderse gitsin, nerede konaklarsa konaklasın cin ve şeytanın ve
orada hevam şeklinde görünen haşaratın şerrinden Allah’a sığınmalı, hayırlıları
ve Mele-i A’lâ’nın sakinlerini yardıma davet etmelidir. Zira bu, mücadelenin
muvaffakiyetle sona ermesini Allah’tan temenni ve niyaz etmek mânâsına gelir.

Ebû Ümâmetü’l-Bâhilî, Mescid-i Nebevî’de melûl, mahzun, mükedder, kalbi
kırık, boynu bükük oturuyordu. Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem)
onun yanına sokuldu ve bu hâlinin sebebini; “Niye mahzun, niye mükeddersin?”
diyerek sordu. Ebû Ümâme de: “Yâ Resûlallah, evde yiyecek birşey yok ve
fakr u zaruret had safhaya geldi. Ben de gönlümle Cenâb-ı Hakk’a teveccüh
ettim.” cevabını verdi. Allah Resûlü, ona reçete mahiyetinde şu hususları talim
etti ve “Sabah akşam şunları söyle.” dedi:

ِلَسَكْلاَو ِزْجَعْلا  َنِم  َِكب  ُذوُعَأَو  ِنَزَحْلاَو  ِّمَھْلا  َنِم  َِكب  ُذوُعَأ  ّيِِنإ  ّلَلا  َّمُھٰ

ِلاَّجِرلا ِرْھَقَو  ِنْيَّدلا  َِةَبلَغ  ْنِم  َِكب  ُذوُعَأَو  ِلْخُبْلاَو  ِنْبُجْلا  َنِم  َِكب  ُذوُعَأَو 
“Allahım, gönül tasasından, üzüntüden, hüzünden, âcizlikten,



beceriksizlikten, iş yapamamazlıktan, kendimi anlayamama, durumumu
değerlendirememe, kâinatın kanunlarından istifade edememekten, eli kolu
bağlılıktan, miskin miskin oturmaktan, korkudan, cimrilikten, malımı ulvî bir
gaye için verememekten; borca batmaktan ve insanların üzerime hâkim
olmasından Sana sığınırım.”13

Bunların her biri birer cevher olup hayatî büyük hakikatleri ifade etmektedir.
Evet, nice kimseler vardır ki, hayatlarını, vermeleri icap eden yerde
veremediklerinden, zilletle verme mecburiyetinde kalmışlardır. İşte, böyle
zelîlâne hayatımı vermekten Sana sığınırım. Nice kimseler vardır ki, izzetle
mallarını verip izzetlerini kurtarmak mümkün iken, bunu yapamadıklarından,
malları zilletle ellerinden alınmıştır. İşte bundan da Sana sığınırım.
Düşmanların bana galebe çalmasından da Sana sığınırım. Evet, Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem), Ebû Ümâmetü’l-Bâhilî Hazretleri’ne Allah’a bu
şekilde sığınmayı tavsiye buyuruyordu.

Kur’ân-ı Kerim’de; şeytanın, nefsin, dehrin ve hikmetini bilmediğimiz nice
hâdiselerin şerlerinden Allah’a sığınmayı ifade eden açık, kapalı, sarih, işarî,
remzî mânâlarıyla belki yüzlerce âyet vardır. Fakat bu âyetleri burada
sıralamak mevzuu uzatmak olacağından, bu kadarla iktifa ederek ُذوُعَأ  ’deki
incelikleri arz etmeye çalışalım:

5. İnsanın Ebede Uzanan İhtiyaçları ve İstiâze
İnsan, ihtiyacı ebede uzanmış bir varlıktır. Bir çiçeği istediği gibi, bir baharı

da ister. Baharı elde etmekle tatmin olacağını mı sanıyorsunuz? Arkasından
Cennet’i ister, geçici bir Cennet’e de razı olmaz, ebediyet ister; ama saadet
içinde bir ebediyet... Ancak bir yerde bu da onu tatmin etmez, Cenâb-ı Hakk’ın
Cemali’ni müşâhedeyi talep eder. Evet, insana verilen her şey bir başka şeyi
isteme mevzuunda ona fikir verir, o da hemen arkasından bir başka şey ister.

İşte insan, böylesine, istekleri birbirini takip eden bir varlıktır. Bununla
beraber imkânları o kadar dardır ki, elini nereye uzatabiliyorsa imkânları da o
kadardır. Yani elinin döndüğü daire kadar bir imkâna sahiptir. Belki çok defa
bu daire içindeki işlerin dahi altından kalkamaz, mağlup olur. Böyle bir insan
acaba ne yapmalı? Kim ne derse desin en akıllıca, en mâkul yol, onun, “Ben,
Allah’ın inayetine sığınıyorum.” demesi olacaktır. İşte bu mânâyı, Allah (celle
celâluhu) bizlere, Kur’ân okumaya başlarken ُذوُعَأ  cümlesiyle ifade ettiriyor.

6. İstiâze İnsanın Aczini İtirafıdır



ُذوُع bir mânâsıyla da insanın aczini itiraf etmesi demektir. Aczini ,(Eûzü) أَ
itiraf eden bir insan, kırık kalbiyle Allah’a teveccüh eder. İşte o zaman Rahmet-
i İlâhiye, perdesini kaldırarak, rahmet ve şefkate çok muhtaç olan insanın
yüzüne güler ve insan böyle bir yakınlıkla müşerref olduğu zaman َدْنِع ا  ََنأ

ِيل َْجأ ْنـِم  ْمُھُبوـُلُق  ِة  َرِسَكْنُمْلا  sözünün mânâsını idrak eder. Allah (celle

celâluhu): “Ben kalbi kırıklarla beraberim.”14 d i yo r . “Hiçbir şey
yapamadım, dehrin hâdiselerinin altından kalkamadım, Seni hoşnut edecek
işleri beceremedim, bu hâlimle huzuruna geldim fakat kalbim kırıktır.”  diyen
insana Allah: “Üzülme! Ben de kalbi kırıklarla beraberim.” karşılığını
verecektir.

7. İstiâze Kalbi Tahliye ve Tezkiye Eder
İnsanın tam taate muvaffak olabilmesi için gönlünde taht kurmuş şeytanı

atması ve gönlünü Allah için hazırlaması gerekir. Gönlünden şeytanı atamamış,
onu temizleyememiş, iç âlemini tezyin edememiş bir insanın okuduğu Kur’ân
kirli bir gönül ve lekeli bir ağızdan çıkar. Bu itibarla, bu durumdaki bir insanın
ilk defa bir boşalma ve arınma (tahliye ve tezkiye) yapması gerekir ki, ُذوُعَأ
’de bunu yapmaktadır. Biz ِمیِجَّرلا ِنَاطْیَّشلا   َ نِم ّللِاب  ِهٰ ُذوُعَأ   derken, bu ulvî
mânâyı düşünür, kalb ve lisan temizliğini bununla yapar ve bu kelimenin
gücüne inanarak onu söyleriz.

Kalb, beyt-i Hudâ’dır. Hususiyle geceleri Sultan, kasrına nüzul etmek ister.
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bize; “Yatarken abdest al, şu duayı
oku, Allah’a teveccühte bulun, şeytanın şerrinden Allah’a sığın ve
Muavvizeteyn’i tilâvet et, öyle yat.” diyor. Çünkü o gece Sultan bizim
kalbimize de nüzul edebilir. Kalb kapalı, kirli ve Allah için temizlenmemiş ise,
o gece Sultan böyle bir kalbe nüzul etmeyecektir. Hz. İbrahim Hakkı:

“Dil beyt-i Hudâ’dır ânı pâk eyle sivâdan
Kasrına nüzul eyleye Sultan gecelerde.”
demektedir. Rahmân, her gece kasrı olan senin gönlüne nüzul etmek için

sema-i dünyaya keyfiyeti meçhul bir inişle iner. “Yok mu dua eden duasını
kabul edeyim? Yok mu istiğfar eden mağfiret edeyim? Yok mu Bana teveccüh
eden, rahmetimi ona tevcih edeyim? Yok mu el açıp yalvaran, el uzatayım?”
dediği zaman bizler gönlümüzü açmışsak, Sultan, rahmetiyle Kendi kasrına

nüzul edecektir.15



Allah (celle celâluhu), Cennet’ini bizim için hazırladı. Onun adına da

Kur’ân’ında Dârü’s-Selâm16 dedi (Selâm ve emniyet içinde yaşamış olanların
yurdu). Sanki Cenâb-ı Hak bizlere: “Ben orayı pâk ve temiz olanlar için hazır
tutuyorum. İçinde öyle huriler var ki, ne ins ne de cin gözü onlara temas
etmemiştir. Benim de bir kasrım var, o da senin gönlündür. Benim Cennet’i pâk
ve temiz tutmama mukabil, sen de Benim köşkümü temiz tutuyor musun?”
demektedir.

“Sığmam dedi Hak arz u semaya
Kenzen bilindi dil madeninden.”
Allah gönülde kenzen bilinir. Bu, “Arz ve semaya sığmadım. Mü’min

kulumun gönlüne sığdım.” mealinde olan ve kudsî hadis diye rivayet edilen bir

sözden mülhemdir.17 Hz. Allah başka yerleri değil, senin gönül tahtını
tecellîsine mâkes yapmış ve orayı, keyfiyeti bizim için meçhul kudsî bir taht
olarak kabul etmiştir. O, senin Cennet yurdunu şerden ve şerirden muhafaza
etmesine mukabil, sen de O’nun kasrı olan gönlünü O’nun için pâk ve temiz
tutabildin mi?..

İşte ُذوُعَأ  bu temiz ve pâk tutmayı temin edecektir. Onun içindir ki, Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), yatmadan evvel yatakta ellerini
birleştirerek tutuyor, Muavvizeteyn’i okuyor, ellerine üfleyip, ellerini temas

edebileceği bütün vücuduna sürüyordu.18 Böylece her şeyden Allah’a
sığınıyor ve âdeta “Cesedime şeytan elini sürmesin, kalbime şeytan
girmesin.” diyordu. ِمَّدلا ىَرْج  َمَدٰا مَ ِنْبا  ِنِم  يِر  ْ َجي َنَاطْیَّشلا  َِّنإ   “Şeytan
insanoğlunun damarlarında tıpkı kan gibi cereyan eder.” 19 Alyuvar ve
akyuvarları âdeta binek yaparak insanın kalbine kadar onlarla nüfuz ederek
insana vesvese verir. Tecelligâh-ı ilâhî olan kalbin havasını bulandırır. Sonra
da insan, etrafına ve Cenâb-ı Hakk’ı ifade edip anlatan her şeye bulanık bulanık
bakmaya başlar. Artık her şey onun mahiyetinde bulanık görünür. Onun içindir
ki Allah: ِقاَّزَّرلِاب ُذوُعَأ  ِسوُّدـُقْلِاب ، ُذوُعَأ  ِمیِح ، َّرلِاب ُذوُعَأ  ِنٰمْحَّرلاـِب ، ُذوُعَأ 
demiyor, bütün Esmâ-i Hüsnâ’yı içine alan ve Zât’ının ism-i hâssı olan ّللا ُهٰ
ism-i şerifini zikrederek burada “Allah’a sığının” diyor.

8. İki Çeşit Cihad ve İstiâze
Şimdi latîf bir nükteyi arz edelim:
Sizin iki çeşit düşmanınız, bu iki çeşit düşmana karşı da iki türlü cihadınız



vardır.20 Bunlardan birincisi, imanınıza karşı nâralar atan, maddî
mevcudiyetinizi yok etmek, servetinize el koymak, vatanınızı sömürmek isteyen
maddî düşmanlarınızdır. Bunlar, sizin karşınıza topla, tüfekle, tankla, uçakla
çıkarlar. Sizler şimdiye kadar bu tür düşmanlara karşı Allah’tan her yardım
dileyişinizde O’nun yardımı gelmiş ve her defasında meleklerini göndererek
düşmanlarınızı perişan etmiştir.

Evet, siz, Allah’tan yardım istemiştiniz, Allah da size üç bin-beş bin melekle
yardım etmişti. Meselâ, Çanakkale’de dahi bizzat İngiliz kumandanı
Hamilton’un ifadesiyle, Allah, sarıklılar şeklindeki ruhanîleri Mehmetçiğin
önünde koşturmuş ve bir avuç yaralı Mehmetçik, İngiliz gibi cebbar ve
hodfuruş bir devleti Çanakkale Boğazı’nda durdurmuş ve boğazdan içeriye
sokmamıştı. Gönlü coşmuşlar, ّللا ِهٰ ُرـَْصن  ىَتـَم   “Allah’ın yardımı ne
zaman?”21 demişler, Allah da meleklerini göndermiş ve kullarını
desteklemişti...

İkincisi de “Cihad-ı Ekber”dir. Bu tür bir cihadda ise, daha büyük bir
yardımcıya ihtiyaç olur. İşte biz cihad-ı ekberi, bize musallat olan şeytanımıza
ve kötülükleri emreden nefsimize karşı veriyoruz. Biz nefis ve şeytana karşı
vermiş olduğumuz bu mücadelede vasıtaları bertaraf ediyor, doğrudan doğruya
Allah’a ilticada bulunuyoruz. Çünkü bu cihad Anadolu’yu işgal eden düşmana
karşı değil, Allah’ın kasrı olan kalbin, şeytanlar ve şerirler tarafından işgaline
karşıdır.

İşte maddî gücün çok az olduğu zamanda, Müslüman, Allah’a olan
bağlılığıyla nasıl kendisinden çok güçlü düşmanlarını mağlup etmişse, bu
büyük cihadda da insanı nefis ve şeytana karşı galip getirecek ve insanı onlar
karşısında mağlup olmaktan kurtaracak, yine Cenâb-ı Hakk’ın yardım ve
inayetidir. Onun içindir ki, bu cihadda en mâkul yol, doğrudan doğruya Cenâb-ı
Hakk’ın himayesine girmek olacaktır ki, “Eûzü” işte bu şuurla sığınma ve
teveccühün unvanıdır.

9. Kovulmuş Şeytanın Dünü Bugünü
Cenâb-ı Hak, şeytan için: “Dergâh-ı ilâhîden kovulmuş” mânâsına ِمیِجَّرلا

demektedir.22 Onun hakkında kullanılan bu tabirle de, şeytanın daha önce
huzur-u ilâhîde bulunduğunu, itaatkâr olduğunu anlıyoruz. Zira evvelce huzura
kabul edilmemiş olsaydı, kovulmuş olması düşünülemezdi. Şeytan, kibir ve



gururunun kurbanı olmuş, isyan ve temerrüdü onun “racîm” olmasını netice
vermişti. Böylece şeytan, Cenâb-ı Hakk’ın mü’min kulları için hazırladığı
Cennet’ten kovulmuştu. Yani, Allah (celle celâluhu) mü’min kullarının emniyeti
için, şeytanı Cennet’ten tard etmişti. Buna mukabil acaba bizler, O’nun
Samedaniyetine bir ayna olan kalbimizi, O’nun için, şeytandan temizleyebildik
mi? İşte mesele budur. “Eûzü” bize durmadan her tekrar edişte bu ihtarı
yapmaktadır.

Mü’min, Allah ahlâkıyla ahlâklanan insandır. O, şeytanı senin yerin olan
Cennet’ten kovduğu gibi, sen de onu Hakk’ın tecelligâh-ı Sübhânisi olan
kalbinden tard eyle..!

ُنَاطْیَّشَلا  kelimesinin başında harf-i tarif vardır. Yani bu, belli ve mâruf
olan şeytan demektir. Hani bir zamanlar Hz. Âdem’e başkaldırıp insana düşman
olan şeytan. Evet, dün olduğu gibi bugün ve yarın da küfür hesabına kurduğu
saltanat sayesinde, inkârı devletleştiren ve devletleştirecek olan şeytan,
kıyamete kadar bu dava uğruna çalışacak ve her devrede kendisine temsilciler
bulacak ve Allah nizamını yıkmak için ne lâzımsa yapacaktır. O, sizin eski
düşmanınızdır. Hani o, babanızı Cennet’ten attıran ve Allah’ın huzurundan ayrı
düşmenize sebep olan şeytan. Siz onu yakinen tanıyorsunuz. Fakat bilin ki,
babanız Âdem’e yaptıklarını size de yapmak isteyecektir. Sakın gafil olup da
onu kendinize dost edinmeyiniz. Ve ondan Allah’a sığının. Bu mânâ ل ’ın ahd-i
hâricî olduğuna göredir. ل cins mânâsına gelirse; Hz. Âdem’in Cennet’ten
çıkmasına sebebiyet veren, Hz. Nuh’un kavmini baştan çıkaran... Ve yirminci
asırda bütün dalâlet, rezalet ve şenaatiyle hükümfermâ olan ne kadar insî ve
cinnî şeytan varsa hepsinin şerrinden Allah’a sığınıyorum, mânâsına olur.

c. İstiâze ile Alâkalı Fıkhî Hükümler
ُذوُعَأ  ’nün fıkhî durumuna gelince; İbn Sîrîn ve Hanefî mezhebinin dayandığı

imamlardan Nehaî, Kur’ân okumayı bitirdikten sonra ُذوُعَأ  çeker. Fakat
cumhur, Kur’ân okumaya başlarken ُذوُعَأ  çeker. Bunların kendine göre
mesnetleri vardır. Diğer taraftan İmam A’zam ve İmam Şâfiî: َنِم ّللِاب  ِهٰ ُذوُع  أَ

ِمیِجَّرلا ِنا  َ طْیَّشلا  Ahmed İbn Hanbel ise: َنِم ِمِیل  َعْلا ِعیِمَّسلا  ّللاـِب  ِهٰ ُذوُع  َأ

ِمي ِجَّرلا ِنَاطْیَّشلا   der. Yine iki mezhep imamı Sevrî ve Evzâî: َنِم ّللِاب  ِهٰ ُذوُع  أَ
ُمِیلَعْلا ُعـیِمَّسلا   َ وُھ ّللا  َهـٰ َِّنإ  ِمـیِجَّرلا  ِنا  َ طْیَّشلا  derler.23 İster öyle, ister

böyle olsun, biz birisini sabah-akşam, diğerlerini de diğer vakitlerde



söylüyoruz.
Her hâlükârda, sabah-akşam, yatarken-kalkarken şeytanın şerrinden Allah’a

sığınmak; selâmet içinde yaşamak ve emn ü emân içinde Dârü’s-Selâm olan
Cennet’e dahil olmak için bir berat demektir. ُذوُعَأ  Allah’a iltica, özrünü
Allah’a arz etme ve sadakat nişanesidir. Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan her
hâlükârda ِمیِج ّ َ رلا ِناـَطْیَّشلا  َنـِم  ّللاـِب  ِهٰ  ُ ذوُعَأ  demeyi ve dehrin hâdiseleri
karşısında çapımızı, enimizi, boyumuzu araştırmayı, işin ilmini yapmayı tavsiye
ediyor. Ve daima kolu kanadı kırık gibi davranmaya, aczin, zaafın kanatlarıyla
insanî kemalât ufkuna uçup gitmeye ve hiçliğimizi anlayarak büyük hâdiseler
karşısında Allah’a güvenip dayanmaya teşvikte bulunuyor.
1 Bkz.: Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 1/59; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 1/15.

2 En’âm sûresi, 6/112.

3 Bkz.: Ebû Ya’lâ, el-Müsned 7/278; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/135.

4 Hûd sûresi, 11/46.

5 Hûd sûresi, 11/47.

6 Yûsuf sûresi, 12/23.

7 Bakara sûresi, 2/67.

8 Mü’minûn sûresi, 23/97-98.

9 Felak sûresi, 113/1-5.

10 Buhârî, bed’ül-halk  11, edeb 44, 76; Müslim, birr 109.

11 Târık sûresi, 86/9.

12 Müslim, zikr 54, 55; Tirmizî, daavât 40; İbn Mâce, tıp 46.

13 Buhârî, daavât 36; Tirmizî, daavât 70; Ebû Dâvûd, vitr 32.

14 es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene 1/169; el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 2/69. Benzer rivayetler için bkz.: el-
Beyhakî, ez-Zühd 1/162; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 2/364, 6/177.

15 Buhârî, teheccüd 14, daavât 14, tevhîd 35; Müslim, salâtü’l-müsafirîn 168-170.

16 Bkz.: En’âm sûresi, 6/127; Yûnus sûresi, 10/25.

17 Bkz.: el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 3/15; ed-Deylemî, el-Müsned 3/174.

18 Bkz.: Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 15, tıp 39; Tirmizî, daavât 22; Ebû Dâvûd, edeb 108.

19 Buhârî, i’tikâf 11, 12, bed’ü’l-halk  11, edeb 121, ahkâm 21; Müslim, selâm 23, 24.

20 Bkz.: el-Beyhakî, ez-Zühd 1/165; Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd 13/523.

21 Bakara sûresi, 2/214.

22 Bkz.: Hicr sûresi, 15/34.

23 Bkz.: Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 1/59; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 1/15.



B. BESMELE İLE ALÂKALI MÜLÂHAZALAR
Şimdi de Besmele-i Şerîf’in mânâlarını arz etmeye çalışalım: ّللا ِهٰ ِمْس  ِب
ِمي ِحَّرلا ِنٰمْحَّرلا   bütün hayırlı işlerin başıdır. O Arş-ı A’zam’dan insanların

eline uzatılmış nuranî bir hayttan ibarettir. “Bismillâh”a dayanan insan, bütün
kâinata meydan okuyabilir. Çünkü orada Allah’a güvenme, dayanma ve itimat
etmekten bahsedilmektedir. Dünyanın kapısı “Bismillâh”la açılmıştır. Kâinat
“Bismillâh”la kurulmuştur. Her hâdise “Bismillâh”la meydana gelir. Ve
kıyamet “Bismillâh”la kopacak, haşr ü neşr, Cennet-Cehennem “Bismillâh”la
teessüs edecek, mü’minler “Bismillâh” dediklerinde Cennet’in kapısı açılacak
ve orada mü’minler, ِمیِحَّرلا ِنٰـمْحَّرلا  ّللا  ِهــٰ  ِ مِْسب  ’de anlatılan Allah’ı,
Rahmân ve Rahîm olan Zât’ı göreceklerdir. Âlem “Bismillâh”la başladığı gibi
“Bismillâh”la bitecektir.

a. “Be” Edatı
Besmele harf-i cer olan ب ile başlar. Harf-i cer ismin sonunu cer eder.

Burada ٌمِْسا  kelimesini cer etmiş ve bu kelimenin sonu kesre kılınmıştır.
Kesre, inkisardan gelir. Ve başlangıçtaki bu kesre bize Cenâb-ı Hakk’ın
huzuruna gelirken âdeta münkesir, yani kırık bir kalble gelmeyi ders verir.
Esasen, her hayırlı işte havl ve kuvvetine dayanacağımız Cenâb-ı Hakk’a karşı
kalbimiz münkesir olmalıdır ki, aczimiz O’nun kuvvetini davet eden bir şefaatçi
olsun...

de musâhabet (yakınlık, dostluk) mânâsı vardır. İnsan, Allah ve’ ب
Resûlü’ne yakın olmak istiyorsa Besmele çekmelidir. Ve yine ب ’de ilsak
(birlikte olma, sarılma) mânâsı vardır. İnsan, Besmele ile Allah’ın Rahmân ve
Rahîmiyetine sarılır. Bütün muamma ب ’nin noktasıyla başlar ِمیِحَّرَلا  ’nin
mimiyle sona erer. ب ’nin altındaki nokta kaldırıldığında iki sonsuz arasında
uzayıp giden bir elif akla gelir. Elif, hakikat ilminde Allah’ın remzidir. Elif’in
alt tarafına bir nokta koyup onu ب yapacağımız güne kadar, kâinatta gölge
olmadığından dolayı o büyük ve nâmütenâhî ışık da bilinmiyor ve

bulunmuyordu. ًاِّیف ْخَم اًزْنَك  ُتْنُك   “Ben gizli hazine idim.”1 ifadesi bu hakikate
parmak basmakta ve bize bu hakikati şerh etmektedir.

nâmütenâhî uzayıp giden ve zıddı olmayan, nuranî bir hattır. O, Allah’ın ب
remzidir. Elif harfinin ilk yazıldığı yerde Hz. Ahmed’in adına remiz yapılmıştı.



Onun başında da bir elif vardı. İş elifle başlar ve ebedlere kadar da öyle kalır.
Nokta, Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) remzidir. Kâinatın
çekirdeği ve nüvesi olan Hz. Muhammed يِروُن ُّه  ٰ للا َقـَلَخ  اـَم  ُلَّوَأ   “İlk
yaratılan benim nurumdur.”2 sözüyle bunu anlatmaktadır. Hz. Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem) yaratılmasaydı Allah bilinmezdi. Allah Kendini
Kendinde görüyor ve Kendi ilmiyle Kendini biliyordu ama Allah başka
gözlerle görülmek; başka kulaklarla duyulmak ve başka gönüllerde de bilinmek

istedi.3 Onun için Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) nurunu
yarattı. Kâinatı da O’nun nurundan halketti, nihayet kâinatın müntehâsında
insan, bir semere olarak zuhur edip ortaya çıktı. “Mir’ât-ı Muhammed’de Allah
görünür daim.” sözünden biz bunu anlıyoruz.

Ayna ve aynada tecellî eden şey ِمیِحَّرلا ِنٰمْحَّرلا  ّللا  ِهٰ ِمِْسب   ’de yer almış
bulunmaktadır.

“Bismillâh”ta ilk isim Allah’ın adıdır. “Allah’ın adıyla” mânâsına
“Bismillâh”la işlerimize başlıyoruz. “Bismillâh”ın sonundaki “Rahîm”
Allah’ın sıfatıdır, ama kendi sıfatını Kur’ân’da Habib-i Edîb’ine isim olarak
takmıştır. ٌمیِحَر ٌفُؤَر  َنِینِمْؤُمْلِاب   “(O) mü’minlere karşı çok bağışlayıcı, çok
merhamet edendir.”4 derken, Hz. Muhammed’i kasdetmektedir.

َنیَِملاَع ْ لِل ًةــَمْحَر  َِّالإ  َكا  َ نْلَسَْرأ اَۤمَو   “Biz seni ancak âlemlere rahmet
olarak gönderdik.”5 derken de âlemlere rahmet için gelen Hz. Muhammed’in
rahîmiyetine parmak basmaktadır. “Bismillâh”ta Allah anlatılır. Ve
“Bismillâh”ta Allah’ı anlatan Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) dile
getirilir.

nin alâkalı olduğu bir fiil vardır. Zaten kâinat fiillerden ibarettir. Bu fiil’ ب
ya başa ya da sona takdir edilir. Biz Allah kelimesini başa alarak diyoruz ki,
Allah vardı, hiçbir fiil yoktu. Allah zâtında fa’aldi. Belki, ef’âli de Zât’ıyla
beraberdi. İşte bu noktaya gelince susup bir şey diyemiyoruz...

Takdir edilen bu fiil ya ُأَدَْبأ  veya ِيئاَدِتْب ُأ şeklinde olur. Eğer اِ َ دَْبأ  dersek,
fâil, altındaki َاَنأ  ’dir. ِيئاَدِتْب ِا  dersek, ي fâildir. Böylece Besmele yedi
kelimeden meydana gelmiştir. Bunlardan dördü sarihtir. Diğer üçünü ise biz
takdir ediyoruz.

b. “İsim” Kelimesi



ٌمِْسا  ya وُمَْسي اَمَس -   ’den veya ُمَِسي  - َمَس .den gelir’ َو
Birinciye göre mânâ: Yüksek oldu, yüce oldu şeklindedir. Allah zaten hem

Zât’ıyla, hem de isimleriyle yücedir. ىَنْسُحْلا ُءاَۤمْسَأ  ْلا ِّللَو  ِهٰ  “Allah’ın
güzel isimleri vardır.”6 âyeti bize bunu anlatmaktadır.

İkinciye göre ise mânâ, “alâmet ve işaret oldu” demektir. Başka hiç kimseye
“Allah” denmez. “Allah” dendiği zaman insanın aklına; kâinatı idare eden,
Vâcibü’l-Vücud’la tarif ettiğimiz Zât-ı Ecell-i A’lâ gelir.

ٌمِْسا  kelimesi üzerinde bir nebze durmamız gerekiyor. Allah (celle
celâluhu) kendi isminden evvel bu kelimeyi zikrediyor. ّللِاب ِهٰ  demiyor, ِمْس ِب

ّللا ِهٰ  diyor. Belki biraz düşününce ِّه ٰ للِاب  ile de aynı şey anlaşılırdı; ancak,
bununla evvelâ, kasem (yemin) mânâsı hatıra gelirdi. Hâlbuki bizim
maksadımız yemin etmek değil; Allah’ın inayetiyle, Allah’ın emirlerine
yapışarak, cismaniyetin karanlıklarından, ruhaniyat ve kalb nuraniyatına
yükselmektir. Yani biz insanî kemalâta yükselmek ve insanî miraca çıkmak için
bu kelimeyi söylüyor, bu kelimeye tutunuyoruz.

“İsim” dendiği zaman akla, Allah’ın bütün isimleri gelir. Ve kâinattaki
tasarrufu sayısınca Allah’ın isimleri vardır. İşte bu kelimeyi söylerken âdeta
gözümüz önünde tecessüm eden Cenâb-ı Hakk’ın isimleri ّلَلا ِهٰ  lafz-ı şerîfiyle,
bütünüyle niyet edilmiş ve niyetteki genişlik nisbetinde de bütünüyle
zikredilmiş olur. Yani bir insan aynı zamanda Rahmân, Rahîm, Rezzak, Hâlık
vs. gibi sayısız ismi söylemeyi de niyet etmiş ve bu isimleri şefaatçi yaparak
isteyeceğini istemiştir. Her hareket ve talep bu isme dayalı olduğuna göre,
“Bismillâh” ifadesindeki geniş ve güçlü kuvvet hakikaten mânidardır.
“Bismillâh” diyen bir insan bütün Esmâ-i Hüsnâ’yı söylemiş ve bu isimleri
şefaatçi yaparak Allah’tan dilemiş oluyor.

ِ میِحَّرلا ِنـٰـمْحَّرلا  ّللا  ِهـــٰ ِْم  ِسب  diyen insan aynı zamanda gaybûbet
makamındadır. Yani, “makam-ı fark”ta; yani Allah’a “O” diyeceği makamda
bulunmaktadır. İşte böyle bir makamda “Bismillâh” derken yardım talebiyle
araya Allah’ın ismi girmektedir. Yani lafz-ı Celâle ile insan arasına “isim”
kelimesi girmektedir.

Kâinat, Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin cilvelerinden ibarettir. Her yerde
dalgalanan, Allah’ın isimleridir. “İsim” dendiğinde bütün bu dalgalanmalar
hatıra gelir. İşte ifade edilen bu lâhûtî ve ulûhiyete ait mânâ ne ise, biz onu



“Allah” diye ifade etmekteyiz.

Besmelenin ب ’si, ب ’nin noktası ve ِمِْسب  . İşte biz bu Besmelenin altında
o noktadan ibaretiz. Şiblî’ye: “Sen Şiblî misin?” diye soranlara, o şu cevabı
verir: “Hayır, ben, müstakîm ve nuranî hat altında gölge yapıp O’nun vücuduna
ayna olan noktayım.”

c. “Allah” Lafz-ı Şerîfi
ّلَلا ُهٰ  lafz-ı şerîfini başka bir lügatten nakledilmiş olarak kabul etmek ve

iştikak ilmine göre şu kelimeden veya bu kelimeden türemiştir deyip O’na bir
asıl bulmaya çalışmak gönlüme uygun gelmiyor. Vâkıa, bazıları O’nu bir kısım
kelimelere ircâ ederek bir temel kelime bulmaya çalışmışlardır. Fakat âcizane
diyorum ki: Zât-ı Bârî nasıl ezelî ise, ezelden beri O’nun adı “Allah”tır.
“Allah” kelimesine bir temel kelime aramak uygun değildir. Ama bu kelimenin
etrafında “Ben bu kelimeye benziyorum.” diyen kelimeler vardır ki, ben de
onların mânâlarını arz edeceğim:

Her şey Allah’a bağlı ve her şey Allah’la ayakta durmaktadır. Kâinatın
yüzünün nuru ve ziyası ّلَلا ُهٰ  kelimesidir. “Allah” kelimesinin mevcut olmadığı
yerde, bütün ilimler ve bilgiler; evham, hayal ve seraptan ibaret olur ve iki ucu
birleşmeyen bir kısım anlaşılmaz, karmakarışık fikir yığınları olarak kalır.
Yirminci asırda bütün ilimlerin tıkanması işte bu noktaya dayalıdır.
Günümüzde “Allah” kelimesine dayanmayan bütün ilim, teknik ve fenlerin
hepsi tıkalıdır ve altlarında bir kısım tereddüt ve şüpheler vardır. İlim adamı
bunlara hipotez, nazariye veya başka başka namlar takar, mânâsı ve mahiyeti
anlaşılmış gibi takdime çalışır. Fakat esas itibarıyla ne mânâsı ne de mahiyeti
anlaşılmıştır.

Kâinatta her şey bir hakikate dayanmakta, her şeyin temelinde bir hakikatin
vücudu gerekmektedir. Şu muhteşem kâinatın temeline de büyük bir hakikat
gerekir ki, bu kâinat o büyük hakikate dayansın ve mânâsını, tonunu bulmuş
olsun. İnsan gibi âbide ve yaratılış ağacının meyvesi olan bir varlık, bir kısım
faraziyelere meselâ, denizlerin dibindeki amiplere, solucanlara, tesadüf
rüzgârlarına dayanmaz. Bu âbidenin altında büyük bir hakikat olması lâzımdır
ki, o da “Allah”, “Rahmân” ve “Rahîm” kelimeleridir.

Burada bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Dünyanın doğusunda,
batısında, kuzeyinde ve güneyinde gelişen ilmî akımlar, ilim ve teknoloji
yönüyle oldukça ileride bulunan devletler vardır. Allah’a inanmayan bu



insanlar, her şeyin tıkandığı noktada, gönlü Allah’a bağlı, bütün hissiyatıyla
O’na iman etrafında pervane gibi uçan ve gerçekten inanan insanların bu
hususta imdada koşmalarını beklemektedirler.

Eğer bütün ilimlerin tensik edilmesi düşünülüyorsa, bu “Allah” kelimesine
dayandırılarak yapılacaktır. O zaman ilimler ve maarif bir hakikate dayanmış
ve mânâsını, tonunu bulmuş olacaktır.

İlme ve fenne yeni bir mecrayı, Allah’a inananlar verecektir. İlim ve fen
sağlam temeller üzerine, inanmış insanlar tarafından oturtulacaktır. Yoksa
kâinatın mânâsı anlaşılamadığından ve kâinat Allah’ın yarattığı istikamette
gidip değerlendirilmediğinden ötürü, Cenâb-ı Hak kâinatı yıkıp dağıtacaktır.
Bu, belki bir insanın, belki bir gezegenin, belki bir seyyarenin eliyle olacaktır.
Çünkü böyle bir kâinatın artık mânâsı kalmamıştır.

Allah (celle celâluhu) muhtecibtir, Mâbud-u bi’l-Hak ve Maksûd-u bi’l-
İstihkâk’tır, yani, Kendisine ibadet edilmeye lâyık yegâne varlıktır. Allah

bizâtihi mahbubtur. Kalbler Allah’ı zikirle doygunluğa ulaşır. 7 Bütün kırık
gönüller Allah’a vardıkları zaman içlerinde sekîne hâsıl olur. Allah en
yüksektir, müşriğin şirki O’nun izzet ve azametine ulaşamaz. Bu gözlerle O’nu
görmek mümkün değildir. O çok muallâdır. Bütün kâinatı idare eden O’dur.
Allah’ı gözümüzle göremeyiz; fakat her şeyde ayândan daha ayân olan Allah’ın
eserlerini görmekteyiz. Ve anlıyoruz ki O, şiddet-i zuhurundan gizlidir. Bütün
kalbi kırıkların sığınağı Allah’tır. Allah mü’min için bir hayret kaynağıdır.
Allah hakkında mârifetini artıran herkes hayrete dalacaktır. Allah bütün
insanların Mâbud’udur. Allah, Allah olduğu için Mâbud’dur. Şimdi de bütün bu
arz ettiğim sözlerin hepsini “Allah” kelimesiyle alâkalı ve lafz-ı Celâle’ye
yakın kelimelerden çıkarmaya çalışalım:

1. Lafz-ı Celâle’ye Yakın Kelimelerin Tahlili
a. Elehe

İlâh kelimesi ََهَلأ  ’den gelir. ٍنَـالُف َىِلإ  ُتَْھَلأ   ise ِهَْیِلإ ُتْنَكَس   ‘Sakin
oldum, kemale erdim’ gibi mânâlara gelmektedir. İnsan, kemal için koşup
durmakta, kemali buluncaya kadar da durmadan ve yorulma bilmeden mesafe
katetmektedir. İnsanlığını kaybetmemiş, vicdan ve kalb taşıyan bir insan,
neticede kendisi için mukadder olan kemali buluncaya kadar durmadan
koşacaktır. Kâmil-i Mutlak olan Allah, ona kemal verecektir. O, hayret ve
dehşet içinde insanlık makamından isimler makamına, isimler makamından



sıfatlar makamına, sıfatlar makamından Zâtî şuunat makamına yükselecek ve
yükseldikçe hayret ve dehşeti artacak ve mutlak kemale ereceği âna kadar da
koşacaktır. Allah onu olgunlaştırdığı, kemale erdirdiği anda da, içinde sekîne
hâsıl olacaktır.

ُ بوـُلُقْلا ُِّنئَمَْطت  ِّه  ٰ للا ِرْكِذـِب  ََالأ   “Dikkat edin! Kalbler ancak, Allah’la
oturaklaşır, Allah’a imanla huzur ve itminana kavuşur.”8 Öyle ise kemal
arayanların sığınağı, son durak noktası Allah’tır. Dolayısıyla ُ ّلَلا هٰ  kelimesiyle

ِهَْیِلإ ُتَْھَلأ   sözü arasında bir münasebet vardır ve Allah kelimesinin altında bu
mânâ sezilmektedir.

b. Velehe

Lafz-ı Celâle ile alâkası olan bir diğer kelime de ََهلَو  ’dir. ََهلَو  ‘irtifa etti,
yükseldi’ mânâsına gelir. Yeryüzünde müşrik istediği kadar şirk koşadursun ve
haddinden taşkın olarak: “Ben fezaları dolaştım da Allah’ı göremedim.” desin.
Bütün zaman ve mekândan münezzeh, bütün kâinatı idare eden, her şeyi tesbih
taneleri gibi evirip çeviren ve her yerde nizamıyla kendisini ilân eden Allah,
müşriğin her türlü şirkinden münezzeh ve muallâdır. İşte, Allah öyle mürtefi,
öyle yüksektir. Bu da, lafz-ı Celâle’nin altındaki mânâda mündemiç
bulunmaktadır.

c. Velh

Bir başka kelime de هْلَو  kelimesidir. هْلَو  ‘şaşkınlık ve aklın gitmesi’
demektir. Bu kelime, bir yönüyle hayret makamını bildirir. Aslında her insanda
bir hayret ve şaşkınlık vardır. Bu da tevhid nurunun bir cilvesidir.

İnsanlardan bazısı, cismaniyetini aşamaz, ten tenceresinin sıkıcı ve boğucu
havası içinde hapsolur. Ne yapacağını bir türlü bilemez ve bu bir şaşkınlık
hâlidir. Bir diğeri ise, esmâ makamını aşar, sıfâta yanaşır. Ama daha ilerisini
keşfedemez. Bu da ayrı bir şaşkınlık içindedir. İster ulvî isterse süflî şekliyle
olsun, bu hayret ve şaşkınlık, tevhid nurunun bir cilvesi, bir tecellîsidir ve bu
büyük mânâ da yine lafz-ı Celâle’de meknûzdur.

d. Lâhe

Yine lafz-ı Celâle ile alâkalı bir kelime de, َهَال  ’dir. ُهوَُلي َهَـال –  ََب : جتِْحا
mânâsındadır ki, ‘gizli oldu, gizlendi’ demektir. Allah (celle celâluhu), gözle
görülmez. Hâlbuki O ayândan daha ayândır. Görünmemesi, varlık kemalinin



zirvesinde bulunmasından yani şiddet-i zuhurdan ileri gelmektedir. Görünmek,
zıddı olan ve varlığın kemal noktasına gelememiş olanlar için söz konusudur.
Gece gündüzün, gündüz gecenin zıddı olduğu için görünür ve bilinir. Sıcaklık
soğuklukla, aksi de aksiyle hissedilir. Hâlbuki Cenâb-ı Hakk’ın zıddı ve
benzeri yoktur.

O Allah ki, görme, işitme, hayat-memat, iman-küfür, adalet-zulüm ve bütün
zıtlar hep O’nun tecellîsiyledir. Hayır ve şer O’ndandır. Böylesine her şey
O’ndan olan, zıddı ve benzeri bulunmayan Allah’ı görmeye imkân var mıdır?
Onun için O’na, “O, şiddet-i zuhurundan gizlidir.” diyoruz. Bin seneden beri
ehl-i kalb, “Ey şiddet-i zuhûrundan gizli olan, ey kemal-i nurundan muhtefî
bulunan Allahım!” diye O’na münacâtlarını arz ve takdim etmektedirler. Hz.
İbrahim Hakkı:

“Bulunmaz Rabbimin zıddı ve niddi misli âlemde
Ve sûretten münezzehtir, mukaddestir Teâlâllah
Şerîki yok, berîdir doğmadan doğurmadan ancak
Ehad’dir, küfvü yok, İhlâs içinde zikreder Allah.”

e. Elihe

Ayrı bir kelime de َِهَلأ  ’dir. َِهل َأ  ‘iltica etti, sığındı’ mânâsına gelir. Arap,
ُلیِصَفْلا َِه  َلأ  der ki, bu da ِهِّمُأ َىِلإ  َِعلَو   yani ‘yavru, annesine sığındı, iltica

etti’ demektir.
Bir yavru, aczi ve zaafını şefaatçi yaparak anasına sığınır. Hatta ondan tokat

yer, yine ona iltica eder. Kul da öyledir. Kolu kanadı kırık, âciz ve fakir olan
insan, yavrunun annesinin şefkat dolu sinesine sığınması gibi, Cenâb-ı Hakk’ın
rahmet ve merhametine sığınır. Kendisine iltica edilen ve ona ilticanın bir
faydası olan sadece Cenâb-ı Hak’tır ve bu iltica mânâsı da lafz-ı Celâle’de
gizlidir.

f. Kulluk

َِهَلأ  kelimesinin bir diğer mânâsı da َدَبَع  ‘kulluk yaptı’dır. Ve Allah
“Mâbud” mânâsınadır ki, kulluğa tek lâyık zât demektir.

g. Himaye

Ve yine َِهَلأ  ‘himaye etti’ mânâsına da kullanılır ki, Cenâb-ı Hakk’ın kulunu
koruyup, himaye etmesini ifade eder. Aynı kökten َهََّلأ  ise ‘ilâh edinildi’



demektir. Zaten, Allah’tan başka ilâh yoktur. Ve ilâh kabul edilmeye lâyık ve
şâyeste sadece ve sadece O (celle celâluhu) vardır.

Şimdi hep beraber bu cümlelerle bize anlatılmak istenen Mâbud-u Mutlak’ı,
lafz-ı Celâle’nin altında müşâhede edelim:

Allah, kolu kanadı kırıkların sığınağıdır. O, ibadet edenlerin Mâbud’udur. O,
dertlilerin dermanı, yaralı gönüllerin derdinin şifasıdır. O, kâinatın nuru ve
ziyasıdır. Her şey O’nunla hallolur. O’nu bulduğun zaman hâdiselerin senin
başına getirdiği dağdağalardan, sıkıntılardan, belâ ve musibetlerden
kurtulursun.

2. Lafz-ı Celâle’nin Mucizevî Yönü ve Hû Lafz-ı Şerîfi
Lafz-ı Celâle’nin diğer bir hususiyeti, başka isimlerle ifade edemeyeceğimiz

bir mucizelik ifade etmesidir. Başından elif’i kaldırdığımız zaman ِّلل ِهٰ  kalır ki,

yine “Allah” demektir; 9 ِضَْرأ ْلا ِيف  اـَمَو  ِتاَوٰـمَّسلا  اـَم ِفي  ِّلل  ِهٰ  ve ِّللَو ِهٰ
ِض10 ْ رَـْـألاَو ِتاَوٰـمَّسلا  ُدوـُن  ı’ ل âyetlerinde olduğu gibi. Başından ُج
kaldırdığımız zaman هل  yine “Allah” demektir. Her iki ل ’la beraber ا ’i
kaldırdığımız zaman ـه (Hû) kalır ki, Allah’ın zâtının unvanıdır ve yine
“Allah” demektir. Ve biz, çok defa zikir, vird ve fikrimizi ـه (Hû) demekle
ifade ederiz.

aynı zamanda İsm-i A’zam arasında sayılmaktadır. Lafz-ı Celâle’nin (Hû) ـه
son harfi ـه ’dur ve Allah’ı ifade etmektedir. Hatta çok defa diğer isimlerle
Allah’a yönelmektense ـه (Hû) ile yönelmek daha uygun olur. İşte lafz-ı Celâle,
böyle mucizevî bir kelimedir. Onun bu son harfi üzerinde kısaca duralım, sonra
umumî mânâsına tekrar dönelim:

dediği zaman şu mânâları (Hû) ـه başlı başına bir mucizedir. İnsan (Hû) ـه
mülâhaza eder veya şu mânâların mülâhazası ona ـه (Hû) dedirtir: “Nerede
ben, nerede Sen? Ben bir damla hakir sudan mahluk, Sen ezel ve ebed sultanı
Mâbud. Ben, Sana Sen diyemem. Sana ancak, kâinatı dolduran, Senin Esmâ’na
ait mânâları birden ifade etme sadedinde, unvanın olan ـه (Hû) ile
sesleniyorum. Ve ancak ـه (Hû) demekle gönlümdeki ateşi söndürüyorum.”

İnsan, Cenâb-ı Hakk’ın isimlerini anarken, çok kere o ismin varlıkla olan
alâkalarını hatırlar ve zikrettiği ismin kendisiyle olan alâkasını nazara alır.
Meselâ: “Yâ Kerîm!” dediği zaman, Allah’ın kendisine olan ikramını hatırına



getirir. “Yâ Muhsin!” dediği zaman, Allah’ın ihsanını, “Yâ Cemîl!” dediği
zaman da Allah’ın cemal ile tecellîsini hatırına getirir. Böylece, kısmen de olsa
ihlâsı zedelenir. Hâlbuki ـه (Hû) dediği zaman, Zât-ı Ecell-i A’lâ’ya has bir
unvan ile her türlü beklentinin, her türlü karşılığın üstünde; Allah, Allah olduğu
için, O’nun Mâbud-u Mutlak olduğunu ilân etme sadedinde “Hû” demek gönüle
öyle şifa verir, öyle su serper ki, ta gönlünün derinliklerinden ـه (Hû) demiş
insanlar ancak bu zevkin ne demek olduğunu bilirler. Bu ifadenin, ruhu
terbiyedeki tesiri ise başka hiçbir isimde yoktur.

Ayrıca, Allah (celle celâluhu) bize Kendini eserleri ve icraatı ile
tanıtmaktadır. Biz de O’nu kendimizde mevcut tecellî ve eserleri nispetinde
tanımaktayız. Bu tanımalar hep izafîdir, hakikî mârifet yanında da noksandır.
Çünkü insan kendisine yapılan kerem, lütuf ve ihsan adesesinden, bütün
kâinatta cereyan eden bu fiilleri ve bu fiillerin fâilini idrak edip kavrayamaz.
Belki kendi ölçüleri içinde meseleyi değerlendirir. Hâlbuki “Hû” deyince,
nefsü’l-emirde var olan ve bütün güzel isimlerin sahibi bulunan Zât-ı Ecell-i
A’lâ kasdolunmaktadır. Böylece de hem enfüsî hem de âfâkî bütün delilleriyle,
bize Kendini tanıtan ve kâinatta bütünüyle tecellî eden Cenâb-ı Hakk’ın
huzurunda, O’na hitap sigasıyla “Sen” demekten teeddüp ederek, gayb
makamında sadece ve tek kelimeyle “O” mânâsına “Hû” denmektedir ki,
aslında her nefes alışverişimiz, bir “Hû”dan ibarettir. Yani “Hû” bizim hayat
kaynağımızdır. O’nu demeden yaşamamız mümkün değildir.

Diğer bir husus da şudur:
İnsan, O Sultan’ın huzurunda ve O’nun muhteşem saltanatı karşısında,

açlığını, susuzluğunu, her türlü debdebe ve âlâyişi ve hatta kendisiyle beraber
varlığını unutur. Nazarını, başka her şeyden alır, sadece O’na çevirir ve orada
“O” mânâsına deyiverir. Her şey onun gözünden kendisi ile beraber silinir, yok
olur. Bismillâh derken, işte bu mânâları mütalâa ve müşâhede etmiş oluyoruz.

d. “Rahmân ve Rahîm” İsimleri
Rahmân, bir isim sıfattır. Yani o, Cenâb-ı Hakk’ın sıfatıdır. Fakat isim oluş

onda öyle öndedir ki, “Rahmân” dediğimiz zaman hemen aklımıza Allah gelir.

ىَوَتْسا ِشْر  َ عْلا َىلَع  ُنٰـمْحَّرَلا   “Rahmân, Arş üzerinde istivâ etti.”11;

َنٰاْرُقْلا َمَّلَع   ُنـٰـمْحَّرَلا  “Rahmân, Kur’ân’ı insanlara talim etti.”12

dediğimiz zaman Allah’ı kasdetmiş oluyoruz. Öyle ise “Rahmân”, Allah’a has



bir sıfattır. İnsanlara “Rahmân” denmez. Rahmân, sonsuz merhamet edici,
sonsuz nimetlerle besleyici mânâsına gelir. Nasıl ki, “Allah” kelimesini
tercüme etmek mümkün ve muvafık değildir. Öyle de; “Rahmân” kelimesini
dahi tercüme etmek mümkün ve muvafık değildir. Çünkü isimdir. Hususî
isimler ise tercüme edilmezler. Hele Rahmân’ı “esirgeyici, bağışlayıcı”
şeklinde tercüme etmek büyük hatadır. Zira dilimizde ‘esirgeyici’ demek, cimri
ve eli tutuk demektir. Beşerin dahi kabul etmeyeceği bir çirkin sıfatı Allah’a
isnat eden, bu mânâları düşünüyorsa namaz kılarken dahi imandan olur. Onun
içindir ki “Rahmân”ı tercüme ve bir kelime ile ifade etmekten o ismin Sahibine
sığınırım.

Rahîm de Rahmân gibi bir sıfattır. Fakat Rahîm Allah’a has değildir. Rahîm,
Allah’ın sıfatıdır ama yaratılmışlar hakkında da kullanılır. Şimdi de bu iki
kelimenin muvazenesini arz edelim:

e. Bazı Açılardan Rahmân ve Rahîm Kelimelerinin
Muvazenesi
İkisi de “rahmet” kökünden geliyor ve Allah’ın merhametini ifade ediyor.

Fakat birinin en geniş merhametine karşılık, diğerinin hususî merhameti vardır.
İnce bir ifade tarzıyla; Rahmân vâhidiyetin, Rahîm ise ehadiyetin tecellîsidir.

“Rahmân” kelimesi ezele,“Rahîm” kelimesi ise lâyezâle (yok olmayana)
bakar. Allah, Rahmân isminin ruhundaki merhameti ve o merhametin taalluku
ile kâinatı yoktan var etmiştir. Sistemler, insanlar, ağaçlar, kuşlar ve her şey
Rahmân ismiyle var olmuştur. Bütün mevcudat Rahmân isminin cilveleriyle
cilve-endâz olmaktadır. Bu geniş, umumî ve şümullü rahmet, bütün kâinatı içine
almış ve Rahmâniyet bütün kâinatı kuşatmıştır.

Her şey, bu Rahmâniyetin cebrîliği altında, ister istemez Allah’ın emirlerine
itaat etmektedir. Rahmân’da cebrîlik vardır. Allah kâinatı yaratırken kâinata,
bizi yaratırken bize, kuşu, ağacı, taşı yaratırken de onlara sormamıştır. İşte bu
cebrîlik, Allah’ın vâhidiyetinin gereğidir. Mâlikü’l-Mülk O’dur. Mülkünde
istediği gibi tasarruf eder. Ve kimse O’na müdahale edemez. Meseleyi sadece
ezele bakan ve Allah’ın zâtına isim olan Rahmân açısından mütalâa edecek
olursak; küfür-iman, adalet-zulüm, hakkaniyet-haksızlık, güzellik-çirkinlik, iyi-
kötü her şey birbirine karışıverir. Bu durumda irade mevzuubahis olamaz.
Böylece de insan, diğer varlıklar gibi, ne kötülüklerinden mesul olur ne de
iyiliklerinden dolayı mükâfata erer. O da bir ağaç, bir taş ve dört ayaklı bir



canlı gibi, fıtratın hududu çerçevesi içinde yaşar, bazı isimlere ayna olur ve
göçer gider. Eğer kâinata sadece “Allah” kelimesinden sonra Rahmân’ın
tecellîsi hükümfermâ olsaydı, durum bu merkezde olacaktı. Ancak Allah murad
buyurdu ve insanlarda iradeyi yarattı; iradesini iyiye kullananları
mükâfatlandırma, kötüye kullananları cezalandırma hikmetiyle, Rahîmiyeti ile
de tecellî etti. Böylece insana esfel-i safilînden a’lâ-yı illiyyîne kadar, ya
aşağıların aşağısına düşme veya yukarıların yukarısına çıkma imkânını
bahşetmiş oldu. Kuş kanat çırpıp yavrularının başında dönüyor, ağaçlar boy
salıp büyüyor, sular çağlayıp akıyor, otlar yeşerip ağaçlar meyve veriyor ve bir
hayvan olan anne, yavrusuna karşı o derin şefkatiyle davranıyorsa; bütün bunlar
Rahmân’ın cilveleridir. Ancak, bunlarda irade yoktur ve bu varlıklar
Rahmân’ın kendilerine öğretip takdir buyurduğu hudutlar içerisinde yaşamak
mecburiyetindedirler.

Bir de iradeye bakan Cenâb-ı Hakk’ın hususî rahmet tecellîsi vardır ki, onu
da bize “Rahîm” kelimesi ifade etmektedir. Demek oluyor ki, “Rahmân”
olmasaydı, biz vücuda gelmeyecektik. Kâinat ve bütün mevcudat yok olacaktı.
Şayet “Rahîm” olmasaydı irademizi kullanamayacak ve Cenâb-ı Hakk’ın
sanatının inceliklerini idrak edemeyecektik.

Rahmân, kâinatı büyük bir kitap gibi gözümüzün önüne serdi. Rahîm, bize o
kitabı okuma ve okuduğumuz o kitaptan alacağımız hüzmeleri kalbimizde iman
hâline getirme iradesini verdi: Ve yine Rahîm, kâinatın sırlarını aşma, esmânın
sahiline yanaşma, sıfatların keyfiyet ve ahvâlini kurcalama ve Zât-ı Bâri’yi
düşünmemizi mümkün kıldı. Zât-ı Bârî’yi idrak mümkün değildir. Allah’ı bin
isimle değil milyarlarca isimle anlatmaya çalışsak, yine Zât-ı Bâri hakkında bir
şey anlatmış olamayız. Hz. Ebû Bekir: ٌكاَرِْدإ ِكاَرْدِْإلا  ِنَـع  ُزْجَعَْلا   “O’nu
nâkabil-i idrak kabul etmek şeklindeki acz, tam idraktir.”13 der. Peygamber
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de kendisine isnat edilen bir sözde َما

ُفوُرْعَم اَي  َكـِتَفِر  ْعَم َّقَح  َكاـَنْفَرَع   buyuruyor: “Ey her şeyden daha ayân,
daha beyân olan Mâruf-u Mutlak, Seni hakkıyla bilemedik.”14 Onun içindir
ki biz de:

“İdrâk-i meâlî bu küçük akla gerekmez
Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.”
diyor, aczimizi itiraf ve ilân ediyoruz.
Demek oluyor ki, Cenâb-ı Hak, bu kâinatın kapısını Bismillâh’la açıyor ve



insanları kâinatı müşâhedeye davet ediyor. Bismillâh’la kâinatın kapısını
kapatıyor. Ve yine Bismillâh’la Dârü’s-Selâm’ı açıyor, insanları ebedî mesut

etmek üzere Cennet’e davet ediyor.15

f. İnsan Kalbini Arş-ı A’zam’a Bağlayan Nuranî İp: Besmele
Bismillâh’ın her yerde tecellî ettiğini görüyoruz. Çünkü onun içinde bütün

ilâhî isimleri ihtiva eden lafz-ı Celâle vardır.
Bu itibarladır ki, bu kudsî cümlelerin tercümesini yapmak mümkün değildir

ve tercüme etmeye imkân yoktur. “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
başlarım.” diyen insan, ilk defa Allah’a “olan” demek suretiyle eskiden
yokmuş da, sonradan olmuş gibi bir mânâyı işmâm etme hatası içindedir. İster
“keynûnet” (oluş), isterse “sayrûret” (olma) mânâsına gelsin; ister “O Rahmân
ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” densin; isterse “Allahu Rahmânu’r-Rahîm”
densin hepsinde bu kabîl hatalar mevcuttur.

Kur’ân-ı Kerim’in anlatmak istediği bütün hakikatler, hulâsa olarak
Besmele’de mevcuttur. Ve Besmele bu hâliyle de harikadır. Bu harikalık
elbette onun tesir gücüne de sirayet edecektir ki, Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem): ِنٰمْح ّ َ رلا ّللا  ِهٰ ِمِْـسِبب  ِهـِیف  ْأَد  ْ بُي ْمـَل  ٍلاـَب  يِذ  ٍرْم  أَ ُّلُك 

ُرَتْب َوُـھَف أَ ِمیِحَّرلا   buyuruyor. Son kelime muhtelif rivayetlerde değişir; bazı
rivayetlerde َُعطَْقأ  bazılarında ise ُمَز ْ َجأ  ifadesi vardır. Hepsi birbirinin eş
mânâlısı bu kelimelerle Allah Resûlü: “Besmele ile başlamayan her iş,
bereketsizdir, devam etmez ve köksüzdür.”16 demektedir.

Kur’ân dört büyük hakikatten bahseder: Bunlar, tevhid, nübüvvet, haşir ve
adalettir. Ve Besmele bunları hulâsa eder. ُّه ٰ لَلا  Lafz-ı Celâle’si sarih olarak
tevhide bakıyor. Rahmân O’nun has sıfatı olup, peygamberliği ispat eder.
Rahîm sıfatı ise haşir ve adaleti dile getirir.

Bismillâh, Berâat (Tevbe) sûresi müstesna Kur’ân’ın bütün sûrelerinin
başında vardır. Kur’ân yazan her kâtibin Besmele’yi bütün sûrelerin başına
yazması icmâ ile farzdır. Yazmayan haram işlemiş olur. Şâfiîlere göre bir görüş
müstesna, bütün mezheplere göre hayvanlar kesilirken Besmele çekilmesi
farzdır. Ayrı bir mesele de, namazda Fatiha’dan önce “Besmele” çekmek Şâfiî
mezhebine göre farz, Hanefî mezhebine göre de sünnet olduğu hususudur. Ancak
Mâlikî mezhebine göre Besmele mendub değildir. Çünkü İmam Mâlik
(radıyallâhu anh): ِمیِحَّرلا ِنٰـمْحَّرلا  ّللا  ِهـٰ ِمِْـسب  ُهَِّنإَو  َناــَمْي  َلُـس ْنـِم  ُهَِّنإ 



âyetiyle17 anlatılan, yarım âyet şeklinde kendisini gösteren “Bismillâh”
müstesna, Kur’ân-ı Kerim’de yüz on üç yerde geçen “Bismillâh”ı âyet kabul
etmemektedir.

Bismillâh’ı bazıları müstakil birer âyet saymışlar, bazıları da “başında
bulunduğu sûreden bir parçadır” demişler. Hayatta her şeyin anahtarı
durumunda olan Bismillâh, Kur’ân’daki sûrelerin de anahtarı durumundadır.
İster sûreleri birbirinden ayırmak, isterse o sûreye bereket getirmek ve isterse
o sûreyi anlamak, gereğiyle amel etmek mevzuunda Allah’ın yardımını dilemek
ve dilenmek için olsun, kısacası ne maksatla yazılırsa yazılsın o, Arş-ı
A’zam’dan insanların kalbine uzanmış nuranî bir iptir. Mânâsındaki ulviyeti
kavrayıp, füyûzâtından istifade eden insanlar ِمیِحَّرلا ِنٰمْح  ّ َ رلا ّللا  ِهٰ ِمِْسب   ’e
tutunarak insanî arşa çıkabilirler.

Allah (celle celâluhu) kâinatta var olan bütün hakikatleri, gönderdiği
kitaplarında şerh ve izah etmiştir. Bu yüce hakikatleri Allah, ona gönülleri
mâkes olabilecek peygamberlerin sinelerinde mânâ, dillerinde harf ve kelime
olarak ifade etmiştir. Bütün bu mukaddes kitap ve sahifelerde anlatılan hususlar
en son kitap Kur’ân’da detaylarıyla ele alınmıştır. Kur’ân-ı Kerim, bütünüyle
Fatiha sûresinde, Fatiha sûresi de Besmele’de hulâsa edilir. İşte Besmele,
bütün peygamberler ve kitapları birbirine bağlayan böyle nuranî bir iptir.
Kâinatta var olan bütün hakikatler bir nüve hâlinde ve muhakkak surette
Besmele’de yer almaktadır. Ancak onu bulup çıkarmaya, herkes muvaffak
olamaz.
1 ez-Zerkeşî, et-Tezkira fi’l-ehâdîsi’l-müştehira s.136; es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene 1/521.

2 Bkz.: es-Suyûtî, el-Hâvî 1/325; el-Halebî, es-Sîratü’l-Halebiyye 1/240.

3 Bkz.: el-Cürcânî, et-Ta’rîfât s.218; es-Suyûtî, ed-Düreru’l-müntesira s.15.

4 Tevbe sûresi, 9/128.

5 Enbiyâ sûresi, 21/107.

6 A’râf sûresi, 7/180.

7 Bkz.: Ra’d sûresi, 13/28.

8 Ra’d sûresi, 13/28.

9 Bakara sûresi, 2/284; Nisâ sûresi, 4/131,132.

10 Fetih sûresi, 48/4,7.

11 Tâhâ sûresi, 20/5.

12 Rahman sûresi, 55/1-2.

13 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/252; el-Maksadü’l-esnâ s.54; es-Suyûtî, Şerhu Süneni İbn Mâce



1/103.

14 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 2/410; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 4/79, 17/202.

15 Bkz.: En’âm sûresi, 6/127; Yûnus sûresi, 10/25.

16 Bkz.: Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmi’ li ahlâki’r-râvî ve âdâbi’s-sâmi’  2/69-70; el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-
dîn 1/206. Yakın ifadelerle geçen şekli için bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/359; ed-Dârakutnî,
es-Sünen 1/229.

17 Neml sûresi, 27/30.



FATİHA ÜZERİNE MÜLÂHAZALAR
ـِم یِحَّرلا ـِن  ٰمْحَّرلا ّللا  ِهٰ ِمِْسب 

 ِمیِحَّرلا ِنٰمْحَّرَلا   َنیَ۪ملاَعْلا ِّبَر  ِّلل  ِهٰ ُدْمَحَْلا 

 ُنیِعَتَْسن َكاَِّيإَو  ُدُبَْعن  َكاَِّيإ   ِنيِّدلا ِمَْوي  ِِكلاَم 

ْمِھَْیلَع َتْمَعَْنأ  َنيِذَّلا  َطاَرِص   َمیِقَتْسُمْلا ّصلا  َطاَرِ َانِدِْھا 

َنِیّلاَّضلا َالَو  ْمِھَْیلَع  ِبوُضْغَمْلا  ِرْیَغ 

A. SÛRE VE ÂYETLER ARASINDAKİ MÜNASEBET
Kur’ân-ı Kerim’in sûre ve âyetleri arasında çok ciddî bir münasebet ve

alâka vardır. Sanki Kur’ân, bir anda ve tek bir mesele için inmiş gibi bir
tenasüp arz etmektedir. Besmele ile Fatiha sûresi arasında da aynı hususu
görmekteyiz. Ancak bu münasebeti arzdan evvel bir iki meseleye temasta fayda
vardır:

Bir lafzın mânâya üç şekilde delâleti olur:
Birincisi: Vaz’ delâletidir. Her kelime, kendine ait bir mânâya delâlet eder

ki, herkesin anladığı ve anlayacağı bu mânâya, ifade edilen lafız vaz’edilmiştir;
yani o lafız, önce herkesin anlayacağı o mânâ içindir. Umum insanların anlayışı
bu merkezdedir. Meselâ ِّلل ِهٰ ُدـْمَحَْلا   dediğimizde “Hamd âlemlerin Rabbi
Allah’a mahsustur.” mânâsı vaz’î bir delâlettir.

İkincisi: Aklî delâlettir ki, bir mertebe daha hâstır. Meselâ: Aynı cümlede,
niçin ُدْمَحْل ِّلل ,önce اَ ِهٰ  sonra zikredilmiştir, “Allah” lafzının delâlet ettiği
mânâlar nasıldır, gibi sorularla bazı hakikatlere yol bulma aklî bir delâlettir.

Üçüncüsü: Zevkî delâlettir; bu, ikinci mertebe olan aklî delâletin bir
mertebe daha üstündedir. Havâssü’l-havâssa has bir husustur. Meselâ, ُدْمَحَْلا
ّل ِهٰ cümlesini meydana getiren kelimelerin sıralanışı ve eş anlamlılarına ِل



kıyasla bu kelimelerin tercih hikmeti gibi meselelerin yanında, zâhirden öte
bazı mânâları duyarak zevketme bu mânâya dahildir.

İşte bu üç yolla Kur’ân-ı Kerim’i incelemeyi denemek hem benim, hem de
belki çoklarının başından aşkın bir meseledir. Bununla beraber Kur’ân-ı
Mu’cizü’l-Beyan’a hürmetimin ifadesi olarak O’nun bu cephesine temas
etmeden geçmeyi de Kur’ân’a karşı hürmetsizlik ve suiedep sayıyorum.
Anlatılan, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’dır. Anlatmak istediğim meseleleri ben
tam anlatamazsam, siz de tam anlamasanız dahi yine de anlayacaksınız ki, bu
kelâm Allah Kelâmı’dır. İşte o anlamama içindeki anlama, idrak gibi büyük
mânâ ile Mevlâ’nın huzuruna gelip ِّلل ِهٰ ُْد  مَحَْلا  derseniz tam hâlis bir teveccüh
yapmış, belki de insanî miraca çıkmış olursunuz.

Burada başka bir hususu da arz edeyim:
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın mânâsını detaylarıyla namazda düşünmek hoş

görülmemiştir ve mekruhtur. Çünkü huzuru ihlâl eder. Namazda, Kur’ân’ın
Allah’ın kelâmı olma mânâsını, Mevlâ’nın huzurunda durmayı ifade eden
mânâyı, onu idrak edememe mânâsını müşâhede, mütalâa, tefekkür etme havası
ve o havanın insan üzerindeki baskısı ve ağırlığı.. derken, derin bir haşyet ve
saygı ile Allah huzuruna gelme ki, bence asıl üzerinde durulması gereken de
budur.



B. BESMELE İLE FATİHA ARASINDAKİ MÜNASEBET
Fatiha sûresinin çeşitli isimleri vardır. Kur’ân-ı Kerim, bu sûre hakkında

“es-Seb’u’l-Mesânî”1 tabirini kullanmıştır. Ayrıca Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) dilinde bu sûreye “Ümmü’l-Kitap”, “eş-Şâfiye”, “el-Vâfiye”
denmiştir.

O, ilâhî bir hazinedir. Her dertli, derdinin çaresini onda bulur. Fatiha halkı,
Hakk’a ve Hâlık’a yaklaştıran sırlı bir sûredir.

Fatiha sûresinin kendisinden sonraki sûrelerle ciddî bir alâka ve irtibatı
olduğu gibi, kendisinden evvelki Besmele ile de alâka ve irtibatı vardır ki,
buna “siyak ve sibak” denir. Zaten her söz siyak ve sibakıyla değerlendirilir ve
aradaki münasebetler de ancak bu şekilde tespit edilmiş olur.

Fatiha sûresi, Kur’ân-ı Kerim’in ilk sûresidir. Dolayısıyla evvelinde başka
bir sûre yoktur. Ancak, bu sûrenin başına takdir edeceğimiz bir fiil, Fatiha
sûresine sibak olabileceği gibi Besmele de ona sibak olabilir.

Fatiha’nın evveline bir, ْأَرِْقا  (oku) veya ْلُق  (söyle) fiili takdir olunur.
Beyhakî’nin Delâil’inde, vahyin başlangıcına ait şu vak’a anlatılır:

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) beşerin ızdırabıyla kalbi
dilgir, insanlığı kurtarmak için bir mübarek mağarada çareler ararken, karanlık
yerlerde mehbit-i vahy-i ilâhiyyeye, yani, ilâhî vahyi almaya tam mâkes
olabilecek derecede semavîleşen mukaddes kalb-i pâkini feyz-i akdesten gelen
nurlara yöneltip açtığı sıralarda, ara sıra ses duyuyordu. Ses duyulunca da koşa
koşa eve geliyordu. Bir gün içini, o mübarek hayat arkadaşı ve hayatının sonuna
kadar kendisine sadakattan ayrılmayan Hz. Hatice’ye açmıştı. O da elinden
tutup O’nu amcazâdesi Varaka b. Nevfel’e götürmüştü. Varaka Hristiyanlığı
kabul etmiş, Arapça İncil yazıp halka İncil’i anlatan bir zattı. Allah
Resûlü’nden evvel halka İncil’i gösteriyor ve bu Allah’ın kitabıdır diyordu.
İncil’de Allah Resûlü’nün geleceğine dair işaret ve bişareti gördüğü için
hemen hemen O’nun gölgesini başının üzerinde hissediyordu. Kimbilir belki de
etrafındaki çok kimselere bunu fısıldamıştı. Onun çok yukarılarda aradığı belli
bir zaman sonra başının üzerinde bir rahmet bulutu gibi belirecek, beşeri
sulayacak, yeryüzünün yeşermesine vesile olacak Hz. Muhammed (sallallâhu
aleyhi ve sellem) onun yanına geliverdi: “Ben kırlarda, sahralarda dolaşırken,
mağaraya girip çıkarken, Rahmet Dağı’ndan aşağıya inerken, daima arkamda
‘Yâ Muhammed, Yâ Muhammed!’ sesini duyuyorum” dedi. Varaka İncil’de



vahyin keyfiyetini gördüğü ve her peygamberin Allah’a böyle muhatap
olacağını bildiği için: “Bir daha böyle seslenirlerse kaçma ve yerinde dur. Ne
diyorlar dinle, belle, ondan sonra benim yanıma gel!” cevabını verdi. Allah
Resûlü, Varaka’nın dediğini yaptı. Hz. Cibril-i Emîn: “Yâ Muhammed!” dediği
zaman Allah Resûlü yerinde durdu, durunca da vahiy başladı. Cibril nakletti,

Allah Resûlü de belledi. Ve Fatiha-yı Şerife’yi sonuna kadar okudu.2

İşte bu rivayette, Cibril’in gelip Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ismiyle hitap ettikten sonra ِّلل ِهٰ ُدـْمَحَْلا   ِمیِحَّرلا ِنٰمْحَّرلا  ّللا  ِهٰ ِمِْسب  ْلـُق :

َنیَِملاَعْلا ِبَر  ّ  diyerek, ilk bu sûreyi getirdiği ifade edilmiştir. Bu itibarla,
Fatiha’nın sibakında, yani evvelinde Cenâb-ı Hakk’ın “Oku!” veya “Söyle!”
emirleri vardır. Ve Fatiha bu iki kelimeden birine dayanmaktadır.

O, sûrelerin evvelidir. Onun içindir ki, her şey Fatiha ile başlar. Zaten, bütün
Kur’ân-ı Kerim, esas itibarıyla vahy-i semavîye dayalıdır. Fatiha da öyle. O
da, Cibril vasıtasıyla beşerin en efdalinin pâk ve mübarek kalbine vahiy
yoluyla gelmiştir. Geldikten sonra da öyle dal budak salmıştır ki, bütün
beşeriyet ve cin âdeta onun sıyanet kanatları altına sığınmıştır. O, beşerin her
türlü derdine derman olacak şekilde kâfi ve vâfidir.

ِمیِحَّرلا ِنٰمْحَّرلا  ّللا  ِهـٰ ِمِْـسب   ile Fatiha’nın çok sıkı münasebeti vardır.
Âdeta o, Fatiha’dan bir âyet gibidir. Onun içindir ki birçok fukahâ ّللا ِهٰ ِمِْسب 

ِمیِحَّرلا ِٰن  مْحَّرلا  ’i Fatiha’nın yedi âyetinden biri saymıştır. “Bismillâh” ile
Fatiha arasında âdeta şiir âhengi içerisinde bir münasebet mevcuttur. ِمِْسب

ِمیِحَّرلا ِنٰم  ْحَّرلا ّللا  ِهٰ  ’in mânâ-i münîfini arz ederken; Cenâb-ı Hakk’ın Celâli
ile mahlukatı çalkaladığını, yarattığını ve yokluğa varlık tohumu attığını, Hz.
Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) çekirdeğinin nuru etrafında kâinatı
geliştirip mânâlandırdığını ve kâinat ağacına insanı meyve verdirdiğini arz
etmeye çalışmıştık. “Bismillâh” Allah’ın ismiyle başlar, Allah var başka bir
şey yok. Ve sonra Allah (celle celâluhu), Besmele’nin sonunda, Habibi’ne ad

olarak taktığı, “Rahmeten lilâlemîn”3 ve “Rahîm”4 dediği Hz. Muhammed’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) nurunu yarattı. O’nun nurundan kâinat sıralanıp
geldi. Hâdiseler zincirleme birbirini takip etti. Siz isterseniz onlara “jeolojik
devirler”, isterseniz “gazların kaynaştığı devirler” deyin. Atılan çekirdek artık
ağaç olmuş, büyümeye doğru gidiyordu...

Siz bağınıza, bahçenize meyve verecek olan bir ağaç dikersiniz. Bu ağacı



diktikten sonra çeşitli devrelerde gösterdiğiniz çeşitli tımar ve ameliyelerle hep
onu karşınızda görür ve nazarınızı daima onun başındaki meyvelere
çevirirsiniz. Hatta ağacın kökünde hayatiyet olmayabilir, ağacın kabuğu
mânâsız olabilir, meyve vereceği âna kadar açan dalı, budağı, yaprağı hepsi de
mânâsız olabilir. Fakat o ağaç esasen büyük bir mânâ için dikilmiştir. Sizin
bakışlarınızın hedefi ağacın başında, çiçekler arasında arz-ı endamla size
tebessüm edecek, kendini sizin kucağınıza atacak ve Allah tarafından konserve
mahiyetinde hazırlanmış olan meyvelerdir. Onun gibi Allah (celle celâluhu)
yokluğa Hz. Muhammed (aleyhi ekmelüttehâyâ) nurunu tohum olarak attı. İşte bu
varlık, ondan meydana geldi. İsterseniz, elektronlar ondan teşekkül etti, atom
âlemi ondan hâsıl oldu diyebilirsiniz. Bütün bunlar bizim malumat ve
idrakimizin dışında olan meselelerdir. Bildiğimiz bir şey varsa o da, Arş-ı
A’zam’dan bize doğru uzanan ve yokluğa atılmış Hz. Muhammed (sallallâhu
aleyhi ve sellem) çekirdeği üzerinde boy salan kâinat ağacıdır. Ve bu ağaç
neticede meyve verdi. O meyve insandır. O meyvenin meyvesi de insanlığın
hulâsası, Allah’ın “sâfi, öz, hulâsa” mânâsına “Mustafa” adını verdiği Hz.
Muhammed’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem).

İşte Bismillâh bize bu mânâları ifade ediyor. Allah, Celâliyle kâinatı
çalkalıyor, bir ağaç meydana getiriyor. Rahîmiyetiyle bizlere irade veriyor;
kâinatın mânâsını, büyüklüğünü anlamaya muvaffak kılıyor. Bu mânâları ifade
edince Bismillâhirrahmânirrahim ile Elhamdülillâh arasında münasebet
kurabiliriz.
1 Bkz.: Hicr sûresi, 15/87

2 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/329; el-Beyhakî, Delâilü’n-nübüvve 2/158.

3 Bkz.: Enbiyâ sûresi, 21/107.

4 Bkz.: Tevbe sûresi, 9/128.



C. BESMELE İLE ELHAMDÜLİLLÂH ARASINDAKİ
MÜNASEBET

Besmele’de Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinin bir câzibesi vardır. Hiçbir şey
kendini bu câzibeden kurtaramaz. Öyle ise Fatiha sûresi de bu câzibeden uzak
kalmayacaktır. Zaten biz, bütünüyle Kur’ân okumaya başlarken Besmele ile
başladığımız gibi, Fatiha’ya da Besmele ile başlıyoruz. Bu başlayışın altında
bize ister istemez şu sorular yöneltilmektedir: Besmele’de, kendisini bu
şekilde, Rahmâniyet ve Rahîmiyetiyle anlatan Cenâb-ı Hakk’a karşı siz nasıl
mukabele etmelisiniz? Bismillâh’da, Celâliyle, Cemaliyle tecellî eden bu
câzibe-i Rahmet’e karşı, hangi sözle karşılık vereceksiniz?

İşte bu mukadder sorulara bizim cevabımız َ نیَِملاــَعْلا ِبَر  ّ ِّلل  ِهـٰ  ُ دْمَحَْلا
şeklinde oluyor. Bununla, bizi bu kadar rahmetiyle kuşatıp besleyen Zât’a hamd
ve senâlar olsun demek istiyoruz. ِمیِحَّرلا ِنٰمْحَّرلا  ّللا  ِهـٰ ِم  ِْسب  ’le Cenâb-ı
Hak, küllî ve umumî olarak tecellî ediyor ve Rahîmiyetiyle de bize kendi
iradesinden bir irade veriyor ve artık eşyanın mânâsını anladığımıza göre, bir
şeyler alma yolunu açıp bize hidayet ediyor. Yani, Allah, bizi önce varlığa,
sonra insanlığa, sonra da Müslümanlığa erdiriyor ve Besmele’nin sonundaki en
son isimle şereflendirdiği ismin sahibine bizi ümmet kılıyor. Böylesine rahmet
câzibesiyle çepeçevre bizi saran Allah’ın rahmeti, bize ِبَر ّ ِّلل  ِهـٰ ُدـْمَح  َْلا

َنیَِملا َعْلا  dedirtiyor: Allah’a hamd olsun bizi var etti. Allah’a hamd olsun bizi
insan olarak yarattı. Allah’a hamd olsun bizi Müslüman kıldı. Allah’a hamd
olsun bizi insaniyet-i kübrâ (en büyük insanlık) sayılan Hz. Muhammed’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ümmet olma şerefiyle şereflendirdi...

ِمیِحَّرلا  ِ نٰمْحَّرلا ّللا  ِهـٰ ِمِْـسب  ’de henüz doğrudan Allah’a yönelmeksizin
dolaşıyor ve Allah’ın eserlerinde Allah’a ait delilleri araştırıyoruz. Sonra
Allah (celle celâluhu) Rabbü’l-âlemîn olarak kâinatı tesbih yapıp evirip
çeviriyor ve bize büyüklüğünü gösteriyor. Sonra da hemen Fatiha’da da “er-
Rahmâni’r-Rahîm” isimlerini mütalâaya davet ediyor. Yani yeryüzünü bir
nimet sofrası gibi merhamet ve şefkatiyle hazırladığını gösteriyor. Ve
görüyoruz ki, kâinat âdeta er-Rahmâni’r-Rahîm’le kaynayan bir şefkat
dalgasıdır; dalgalar birbirini takip edip gitmekte, peş peşe merhamet dalgaları
oluşmakta ve bütün bunların ötesinde de Allah kendisini hissettirmektedir.
Kendisini bize rahmetiyle böyle hissettiren Allah’ın sonsuz rahmetine karşı,
bütün mahlukatın ağızlarıyla, duyuşlarıyla ve kalbî hissedişleriyle ِّلل ِهٰ ُدْمَحْل  َا



َنیَِملاَع ْلا ِبَر  ّ  diyoruz. İşte َني ِ َملاَعْلا ِبَر  ّ ِّلل  ِهٰ ُْد  مَحَْلا  ile ِنٰم ْحَّرلا ّللا  ِهٰ ِمِْسب 
ِمیِحَّرلا  arasında böyle münasebetler var.

Biz araştırmalarımızı gaib (henüz Allah’a yönelmeksizin; üçüncü şahıs
olarak) ve Allah’tan uzak olarak yapıyor ve bir mânâda Allah’tan uzak
bulunuyoruz. Bismillâh’ın başında da gaybûbet ve fark makamı olduğunu
tasavvufî bir edayla arz etmeye çalışmıştık. Bu makam, gaybûbet ve fark
makamıdır. Hâlbuki “cem” makamı, insanın kâinattaki bütün hakikatleri,
teleskobik bir gözle kavrayıp, onunla Allah’ın huzuruna gelmesi şeklinde olur.
Bunu şöyle arz edebiliriz:

Allah’ın büyüklüğüne uygun bir kavrayış ve idrak, insanın kalbinde o
büyüklüğe uygun bir teveccüh ve Allah’a kulluk ancak bütün kâinatın mânâsını
birden kavramakla olur. Bütün kâinatın mânâsını birden kavramak için de o
sonsuz makamı görecek bir teleskop lâzımdır ki, bu geniş dairede Allah’ın
icraatını müşâhede edebilsin, anlayabilsin, kavrayabilsin ve içinden geldiği
gibi ُرَبَْكأ ّلَلا  ُهٰ  diyebilsin veyahut da Allah’ı tesbih ve takdis edebilsin. Hâlbuki
bütün bunlara kâmil mânâda ulaşamadığımız için biz daima gayb makamında
bulunuyoruz ve gayba iman ediyoruz.

İnsan kâinattaki geniş tasarrufa baktıkça Allah’a doğru bir kurbiyet ve
yaklaşma kazanır. Kazanılan bu kurbiyet ve yakınlık onun içindeki buzları çözer
ve eritir. Artık o, o güne kadar anladığı şeylerden çok başka şeyler hissetmeye
başlar ve sonra َِكلٰذ َءاَرَو  ّللاَف  ُهٰ َكـِلاَِبب  ََرطَخ  اَم  ُّلـُك   hakikatine yükselir. Bu
öyle bir zirvedir ki akla ne geliyorsa verâsında Allah vardır. Meselâ çiçeğe
baktığınızda kalbinizde “Onu o vaziyette tanzim eden Allah’tır.” hissi belirir.
Ağacın başındaki meyveyi gördüğünüz zaman, “Bunu böyle tasvir eden, buna
bu şekli veren ve onu böylesine kıvama getiren Allah’tır.” hakikati içinizi
sarıverir. Ve kendi nev’inizin simasında, bütün güzelliğiyle Rahmân ve
Rahîm’in tecellîsini müşâhede edersiniz.

İşte bütün bu duyuş, görüş ve hissedişlerle insan, gaybûbet (uzakta ve üçüncü
şahıs olma) makamından kurtulmak için çırpınıp durur. Ve derken kalb ve
vicdanında Cenâb-ı Hakk’a karşı “Sen” diyebileceği bir “Sen” hissi belirir. Ve
bu his belirir belirmez, o, kendini Mevlâ’nın huzurunda hisseder. Diğer bir
tabirle, kendini Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın isimlerinin halitası önünde görür. Ve
bütün samimiyet ve içtenlikle: ُدُبَْعن َكاَّي  Yalnız Sana kulluk yaparız.” der ve“ إِ
Allah’a “Sen” diyebileceği makama erer.



Sultanın huzuruna çıkılırken hediye ile çıkılır. Allah’a vereceğimiz hediye
ise, Cenâb-ı Hakk’ın bizi yaratmada tuttuğu maksat olacaktır. O da mârifet-i
ilâhîdir. Biz, O’nu bildiğimizi O’na takdim edecek, zimamın O’nun elinde
olduğunu kabullenecek ve ancak bu sayede vicdanımız “Sen” diyeceği
muhatabını bulmuş olacaktır. Esasen vicdanımızdaki Allah’a ait bu duygu
yaratılıştandır. Ancak, vicdanımız üzerine konan tozu, toprağı süpürdükten
sonra, yani “Rabbü’l-âlemîn”in icraatını ve rahmetle tecellî ettiğini gördükten
sonra içimizdeki toz toprak silinecek ve apaçık “Sen” ortaya çıkıverecektir.
Ondan sonra “sadece” mânâsını ifade eden اَِّيإ  ’ya “Sen” mânâsına gelen ك ’i
ekleyecek ve ُدُب َْعن َكاَِّيإَو   “Ancak Sana kulluk yapıyoruz.” diyeceğiz.

Kul bu yakınlığı kazandıktan sonra ُني ِ عَتَْسن َكاَِيإَو   der. Zira o, kulluk
mükellefiyetinin altından, ancak böyle bir yardım talebiyle kalkabilir. Artık
arada vasıta ve vesile de yoktur. Hitap makamına yükseldiği böyle bir an ve
zamanda, elbette yardımı da sadece Allah’tan isteyecektir. Çünkü o, her şeyin
ötesinde, Cenâb-ı Hakk’ın kudret ve azametini müşâhede etmiş ve gayb
makamından hitap makamına da ancak bu sayede ermiştir.

Ve sanki insan, bu makamda kendisine bir fırsat ve salâhiyet verildiğini
keşfeder gibi olur. Binaenaleyh, onun bu fırsatı en iyi bir şekilde
değerlendirmesi gerekir. Bu itibarla istenmeye en lâyık husus ne ise o istenmeli
ve bu fırsat kaçırılmamalıdır. Onun içindir ki, hiç vakit kaybetmeden, doğru
yola hidayeti talep sadedinde َمِیق َ تْسُمْلا ّصلا  َطاَرِ َانِدْھ  der ve Rabbinden اِ
kendini sırat-ı müstakîme ulaştırmasını ister.

Demek oluyor ki, ezelde ve Besmele’de gizli olan hakikat, Fatiha’da ve şu
anda bizim hâlihazır durumumuzda açık bir konuşan olmuştur. Bu muammaya
parmak basan Cafer-i Sâdık hazretleri: “Allah, Kendi kelâmında kullarına

zuhur etmiştir. Fakat onlar O’nu göremezler.”1 sözüyle bunu ifade etmektedir.
Bütün bu anlattıklarımız “Bismillâhirrahmânirrahim” ile Fatiha’nın

münasebeti idi. Böylece hep beraber görmüş olduk ki, bu ikisi bir şiir âhengi
içerisinde ve birbirine çok sıkı bağlanmış durumdadır. Besmele’nin siyakıyla
alâkalı münasebette de birçok nükteler vardır: Nasıl ki biz, Besmele’ye dayalı
Fatiha’da tam huzura erebiliyorsak, öyle de Fatiha’nın bizzat kendisinde de bu
huzuru bulmamız mümkündür.

Zira Fatiha ile “Rabbü’l-âlemîn” unvanının Sahibi, bizim elimizden tutar ve
bize kâinatı gezdirir. Biz eşya ve hâdiseleri işte bu “Rabbü’l-âlemîn” unvanı



altında kavrar ve idrakına ereriz. Kâinatta câri bütün kanunlar, namuslar ve
bütünüyle fıtrat, Cenâb-ı Hakk’ın bu unvanına bağlı olarak cereyan etmektedir.
Ancak, hâdiseler dehşet verici ve ürkütücüdür. Sadece bu unvana bakan insan
hayret ve dehşetten dona kalır.

İşte burada, “er-Rahmân” ve “er-Rahîm” isimleri imdada yetişir ve ünsiyet
verir. O Allah ki, sonsuz bir şefkat ve merhamete sahiptir, öyleyse O’nun
saltanat ve mülkünde korku ve dehşete yer vermek gereksizdir. Aynı zamanda
O, Din Günü’nün sahibidir. İyilerin mükâfat, kötülerin ceza göreceği o günün
varlığı, bir insanın huzuru tadabilmesi için en lüzumlu bir husustur. “Zira
huzurlu olabilmek için huzursuz olmamak kâfi sebep değildir. Huzur, bizzat
var olmalıdır.”  Bu var olma ise, ancak ve ancak gücü, iyilere mükâfat,
kötülere ise ceza vermeye kâfi bir Zât’ın öyle bir güne sahibiyetiyle
mümkündür. Ve işte insan, Fatiha’nın içinde dolaşırken, onda, siyak itibarıyla
böyle bir huzura erer. Erer çünkü o, ُني ِ عَتَْسن َكاَِّيإَو  ُدُبْع  َكاَِّيإ نَ  diyecek ve
Cenâb-ı Hakk’a bizzat muhatap olacak bir makama yükselmiştir.

Böylece anlıyoruz ki, Fatiha, hem siyak hem sibak itibarıyla bir bütünlük arz
ediyor. Zira Fatiha’nın Kur’ân’la öyle bir alâkası var ki, sanki tek başına bir
yıldız gibi ve diğer gezegenlerle hiçbir bağı yok ve âdeta bir güneş gibi tek
başına dolaşıyor, ama sanki diğer sistemlerle içli-dışlı. Yıldızlar Kur’ân-ı
Kerim’in âyetlerine, sûrelerine çok benzerler. Zira Kur’ân âyetlerinin bir
mânâsı da “necm”dir. Necm, aynı zamanda yıldız demektir. Semanın yıldızları
nasıl hem aynı hem gayrı, hem bağlı hem kopuk; öyle de Kur’ân-ı Mu’cizü’l-
Beyan’ın âyetleri dahi sanki müstakil ve sanki birbirine bağlı, işte böyle bir
nizam ve âhenk içindedir.
1 ez-Zerkeşî, el-Burhân fî ulûmi’l-Kur’ân 1/452



D. “ELHAMDÜLİLLÂHİ RABBİ’L-ÂLEMÎN” ÂYETİ
Fatiha, “hamd” kelimesiyle başlar. “Hamd”in, kelime olarak şükür ve medih

mânâlarına geldiği de olur. Ancak arada birçok farklar vardır. Onun içindir ki
Fatiha sûresi ِّلل ِهٰ ُحْدَمَْلا  ِه ، ّٰلِل ُرْكُّشَلا   ile değil de ِ ِّلل هٰ ُدْمَحَْلا   ile başlıyor.

a. Hamd, Şükür ve Medih Kelimelerinin Karşılaştırılması
Hamd: Hamd edilecek Zât’ın hür irade ve tercihiyle verdiği nimetlerine

mukabelede bulunma ve O’na teşekkür etmenin yanı sıra o, hamdedilmeye lâyık
ve bütün iyiliklerin kaynağı olması sebebiyle de O’na karşı arz-ı şükür etme
mânâsını ihtiva eder. “Hamd”de O’nun sahip olduğu ihsan ve nimetlerin bize
ulaşıp ulaşmaması önemli değildir. Önemli olan, o Zât’ın böyle bir hamde lâyık
olmasıdır. Dolayısıyla bizim Cenâb-ı Hakk’ın büyüklük ve lütuflarına karşı
şükür ve medih hissimizi arz etmemiz bir hamddir.

Şükür: Kendisine teşekkür edeceğimiz zât tarafından, bize ihsan edilen
nimetlere mukabil yapılan bir teşekkürdür. Bu teşekkür nimete karşı olur. Bu da
ya lisan, ya davranış, ya da kalble yapılır. Görülüyor ki, teşekkür umumîdir.
Hem dille, hem kalble, hem de hareketlerle yapılabilir. Onun içindir ki namaz,
Allah’a karşı bir teşekkürdür. “eş-Şükrü lillah” demek, Allah’a karşı bir
teşekkürdür. Ve kalbin Allah’ın nimetleri karşısında eziklik hissetmesi veyahut
o nimetlerden dolayı Mevlâ’nın kendisine merhamet ettiğini düşünüp vecd ve
istiğrak içinde bulunması, Allah’ın nimetlerine mukabil bir teşekkürdür.

Medih: Medhe gelince, o hem canlı hem de cansız varlıklar için
kullanılabilir. Allah’a güzelliğinden dolayı medih olabilir. “Güzelsin Allahım,
Cemal sahibisin Allahım, dalga dalga kâinatta dalgalanan bütün güzellikler,
Senin güzelliklerinden bir cilvenin yansımasıdır Allahım!” demek, bütün
bunlar birer medih olur. Bununla beraber medih, bir ağacın veya bir yemeğin
medhi gibi cansız şeylere de olur. Bazen de medih hiç lüzumu olmadığı hâlde,
başkalarına karşı yaranma işinde kullanılabilir. Onun içindir ki, Allah Teâlâ
Hazretleri’ne medyûniyet ve şükran hislerimizi teşekkür ve medihle değil,
hamdle ifade ediyoruz. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): ُمُتیَِقل اَِذإ 

َباَرُّتلا ُمِھِھوُجُو  ِيف  اوُثْحا  َنیِحاَّدَمْلا فَ  “Yüzünüze karşı medih edenlerin
yüzlerine toprak saçın.”1 demek suretiyle medhi zemmediyor ve buna izin

vermiyor. Allah Resûlü: 2 ّللا َهٰ ِرُك  ْ شَي َْمل  َساَّنلا  ِرُكَْـشي   ْ َمل ْنَم   buyurarak
hamd’i de medhediyor. “İnsanlara karşı hamd ü senâda bulunmayan, onların



nimetlerine karşı nankörlük yapan insan, Allah’a karşı da hamd etmez.”
diyerek medih ile “hamd”i birbirinden ayırmaktadır. Medih başkadır hamd
başkadır.

Allah’a hamd ve şükür etmenin bir bakıma iç içe girdiği ve bir bakıma da
birbirinden ayrıldığı noktalar vardır. Şükür, sadık insanların şiarıdır ve buna
muvaffak olan insanlar da çok azdır. Allah’ın nimetleri sayısız ve sonsuzdur.
Sadi Şirâzî, Gülistan’ında: “Bir insan her nefeste Allah’a karşı iki şükür
borçludur.” der. Bir soluk alıp vermede hayatını iki defa bağışlayan Allah’tır.
Böyle bir Allah’a elbette dilinle, hâlinle, kalbinle teşekkür etmen icap eder.
Bundan dolayı teşekkür çok ağır, teşekküre muvaffak olan da çok azdır. Onun
için Kur’ân-ı Kerim: ِروُكَّشلا َيِدا  َ بِع ْنِم  ٌلـِیلَقَو   “Kullarımdan şükreden
ne kadar az.”3 diyor. Fakat şükür, sadakat makamıdır. Her hâlükârda Allah’a
şükretmek, Allah’a karşı “Minnet ve şükran Sanadır.” demek bu sadakatın
nişanıdır.

Hamde gelince; Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): ُسْأ رَ ُدْمَحَْلا 
ِرْكُّشلا  “Hamd, Allah’a teşekkür etmenin başıdır.”4 buyurmaktadır. Hamd bir

bakıma, Allah’tan bize ihsan gelse de, gelmese de kulluğumuzu, aczimizi
anlayıp O’na minnet ve şükran hislerimizi ifade etme bakımından ivazsız,
garazsız, mukabelesiz, samimî olarak Allah’a teveccühün ifadesi olması
itibarıyla şükürden üstündür. Hamd, ihlâs makamında söylenir, hiçbir karşılık
beklemeden, hiçbir mukabele görmeden Allah’a karşı kulluğunu idrak edip

ِّلل ِهٰ ُْد  مَحَْلا  demek, samimî ve muhlis kimselerin şiarıdır.
Buraya kadar hamdin, şükrün, medhin mânâlarını anlatmaya çalıştık. Şimdi

de, hamdin makamını kısa da olsa arz edelim:

b. Hamd Makamı
Hamd, kendisine nimet verilenin nimetlendirme işini idrak makamıdır. O,

nimetten istifade makamından çok üstündür. Üstündür çünkü nimetlendirmeyi
idrak, nimet vereni anlamaya vesiledir. Onun içindir ki bu makama, “Makam-ı
Mahmud” denilir. Hatta bu makamda hamîdiyet ve mahmudiyetin bir olması söz
konusudur. Bu ince meseleyi şu şekilde izah edebiliriz:

Bir padişahın hediyesi bize iki hususu düşündürür. Birincisi: Bu hediyenin
maddî kıymet ve değeridir ki, bu hususta, ondan alınacak zevk ve lezzet sadece
maddesi itibarıyla ve maddesi kıymetindedir. İkincisi ise, onun bir padişah



hediyesi olması hususudur ki, burada artık maddî kıymetin hiçbir değeri yoktur.
Belki bu makamda mühim olan, bu hediyenin padişaha ait oluşudur. Şimdi
böyle bir hediyeden alınacak zevk ve sürur, evvelkinden bin derece daha
fazladır. Zira bu hediyeden onu veren padişaha intikal mevzuubahistir ve
önemli olan da odur. Cenâb-ı Hakk’ın in’am (nimetlendirmesi) ve ihsanı
karşısında da durum bundan farklı değildir. Verilen nimetlerden istifade ile bu
nimetleri verene intikal etme ve O’nunla huzur bulma arasındaki fark ise
küçümsenemeyecek kadar mühimdir.

c. Hamd ve İnsanlığın İftihar Tablosu
İnsan hem hâmiddir, hem de mahmuddur, yani hem hamd eden, hem de

övülendir. O, Cenâb-ı Hakk’a karşı yerine getirdiği hamdiyle hâmid, gökte ve
yerde övülüp medhedilmesiyle de mahmuddur. Zaten kâinatın hulâsası ve
Beşeriyetin İftihar Tablosu’nun isimleri olan “Ahmed, Mahmud ve Muhammed”
kelimeleri de hep “hamd” masdarının etrafında dönüp durmaktadır.

O’nun adı Ahmed’dir. Çünkü ilk defa kâinat Ahmed’le başlamıştır. Kâinatın
başında Ahmed, sonunda ise Muhammed vardır. Allah’ın Elif’inin ilk
sembolleştiği yer, Hz. Ahmed’in adının başıdır. Ve Muhammed adı, kâinat
şiirine bir kâfiye olarak gelmiştir. Orada Ahmed, burada Muhammed’dir. Ve
böylece insanlık manzumesi sona ermiştir.

Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatta kulluk yaptıkça Cenâb-ı
Hak tarafından övülmüş, övüldükçe de mütemadiyen kulluk yapmış, hamîdiyet
ve mahmudiyeti bir araya getirmiş ve Allah O’nu medih, O da Allah’a hamd
etmiştir. Zira Makam-ı Mahmud’u hak ve elde eden bir insan, öyle bir lütfa
mazhardır ki, o âna kadar Allah’a ettiği bütün şükürlerden başka, bu makama
mazhar olmanın da şükrünü bir miktar daha artırdı mı, onun da şükrünü eda
etmelidir. Onun içindir ki Cenâb-ı Hak: ُْم كَّنَدـيِزََأل ْمُتْرَك  ْنـَِئل شَ  “Eğer
şükrederseniz nimetimi artırırım.”5 yani Makam-ı Mahmud’u genişletirim
buyurmaktadır. Ve biz de Makam-ı Mahmud’a yönelik dualarımızda ezan
okunduğu zaman ellerimizi açar: َكَِّنإ َال َُهتْدَعَو  يِذَّلا  اًدوُمْحَم  اًماَق  ُهْثَعْباَو َم

َداَعیِمْلا ُفِلْخُت   “O’nu, vaadettiğin Makam-ı Mahmud’a, övdüğün insanların
makamına ulaştır; makamını genişlettikçe genişlettir.”6 deriz.

Çünkü Makam-ı Mahmud’un sahibinin elinde Livâü’l-Hamd vardır. Beşer,
kâinata Ahmed’le girmiş, nurunu Muhammed’le bulmuştur ve gerçek emniyet ve



azaptan korunmayı da Livâü’l-Hamd’in altında elde edecektir ve bu sayede,
7 َنیَِملاَعْلا ِّبَر   ِ ِّلل هٰ ُدْمَحْلا  َِنأ  ُْم  هيٰوْعَد ُرِخٰاَو   diyerek Cennet’e girecektir.

Hamd, kâinatın başlangıç ve ruhudur. O, Cenâb-ı Hakk’ın nazarlarının
odaklaştığı merkez olan Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
etrafında nuranî bir haliçe hâlinde, O’nu örmekte ve hep O’nu ifade etmektedir.
Bizler de Cenâb-ı Hak’tan Livâü’l-Hamd’in altında toplanmayı niyaz ediyoruz
ki, bu hakikate işaretle Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Ümmetim
hammâddır.”8 buyurmaktadır. Hammâd, durmadan Allah’a hamd eden
demektir. Ve biz de devamlı, hem işin başında hem de nihayetinde hamd
etmekteyiz.

d. Mizanı Doldurmaya Yetecek Kelime: Hamd
İbn Ebî Hâtim’in rivayet ettiği İbn Abbas hadisinde Hz. Ömer (radıyallâhu

anh) Hz. Ali’ye sorar: “Günde beş vakit namazdan sonra ‘Sübhanallah,
Elhamdülillâh, Allahuekber ve Lâilâhe illallah’ diyoruz. ‘Sübhanallah,
Lâilâhe illallah ve Allahuekber’i anlıyoruz, ama ‘Elhamdülillâh’ ne
demektir?” Cevap verir: ِِه سْفَِنل ُّهٰللا  َِي  ضَر ٌةَمِلَك   “Öyle bir kelimedir ki,
o kelimenin Rabbi o kelimeden razı olmuştur, o kelime Allah’ın hoşnut
olduğu bir kelimedir.”9 Bu cevap ince ve önemli bir sırrı ifade etmektedir.

İbn Mâce’nin İbn Ömer’den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de Allah Resûlü
şöyle buyurdular: Allah’ın kullarından bir kul: يَِغبَْني اَمَك  ُدْمَحْلا  ََكل  ِبَر ! ّ اَي 

َِكنَاط ْلُـس ِمـیِظَِعلَو  َكـِھْج  َو ِلَـالَجِل   ‘Allahım, Celâl-i Vechinle, azim
sultanlığınla Sana hamd olsun.’ dediği zaman melekler ne yazacaklarını
bilemediler, Allah’ın huzuruna çıktılar ve: ‘Allahım, kulun bir şey söyledi,
fakat biz bu sözlere mukabil ne yazacağımızı bilemedik.’ dediler. Cenâb-ı
Hak, onların ne dediğini iyi biliyordu fakat: ‘Kulum ne dedi?’ diye sordu.
Melekler: َِكنَاطْلُس ِمیِظَع  َكِھْجَو وَ ِلَالَجِل  يِغ  َ بَْني اَمَك  ُدْمَحْلا  ََكل  ِ

ّ
بَر ! اَي 

dedi, dediler. Bunun üzerine ‘Siz, kulum ne dediyse onu yazın, o söz Bana öyle
ulaşsın. Ve Ben, onun mükâfatını esas mahiyetine  göre vereceğim.’
buyurdu.”10

Başka bir hadislerinde Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): ُدْمَحَْلا
َناَزیِمْلا َُألْم  ِّلل تَ ِهٰ  “Hamd, mizanı dolduracak tek şeydir.”11 buyurmaktadır.

Terazinin diğer kefesinde ne bulunursa bulunsun, Allah’a karşı saygı dolu bir



kalb ile “Minnet ve şükran Sana” diyerek hamdetme, fiilen O’nun huzuruna
gelme ve lisanı o istikamette çalıştırma ve bütün bunlara ek olarak kalbi
Allah’ın huzurunda durmanın heyecanıyla dalgalandırma, mizanı doldurmaya
yetecektir ki, Allah Resûlü böyle buyurmuştur.

e. “Rab” Kelimesi
بَر  kelimesi, ism-i fâil mânâsında bir mastardır ki, terbiye eden demektir.

Ancak َنیَِملاَع ْ لا ّيِبَرُم  ِّلل  ِهـٰ ُدْـم  َ حَْلا  “Hamd, âlemlerin terbiyecisi Allah
içindir.” demeyip de, َني َِملاَعْلا ِّبَر   denmesinde bir hikmet ve bir nükte vardır.

Şöyle ki, sanki Rab, terbiyecinin (mürebbi) ta kendisidir. Çünkü kâinatın
geniş safha ve sahifelerinde terbiye ettiği binlerce hâdise için lâzım gelen ne
kadar şey varsa hepsini Allah yapmaktadır.

Özetle: Sadece beşerin terbiyesini ele alacak olsak, beşere Cennet’i
gösteren, onu terbiye eden Allah’tır. Cehennem’i gösteren, ondan sakındıran,
Peygamberimiz’i gönderen O’na uymayı teşvik eden, Kur’ân hakikatlerini
gösterip insanın gözünü gönlünü açan, Kur’ân’da da kâinatı dile getiren, kâinatı
anlatıp insanın karşısına apaçık hakikatleri ayân beyan seren, Allah’tır. Bütün
bu dairelerde umumî tasarruf yapanın Allah olması itibarıyla, “Adl” dediğimiz
zaman, mahz-ı adalet (adaletin ta kendisi) mânâsını anladığımız gibi, “Rab”
dediğimiz zaman da sırf ‘terbiye edici’ mânâsı anlaşılır. Bu mânâda O’ndan,
terbiye etmenin dışında bir fiil sâdır olmaz.

Hz. İbrahim Hakkı:
“Her işte hikmeti vardır
Abes fiil işlemez, Allah.”
demek suretiyle bu hakikati anlatmaya çalışmaktadır.
Varlığa gelen ve eren bütün mahlukatı terbiye eden Allah’tır. Ve her varlık,

bizzat Cenâb-ı Hak tarafından kendi fıtrat hudutları içerisinde terbiye
edilmektedir. Terbiye hudutlarının dışına çıkmış hiçbir varlık gösterilemez. Bu
âlemşümul terbiyenin tek ve yegâne sahibi Rabbü’l-âlemîn olan Allah’tır.
İnsanı da terbiye eden O’dur. Belki, hidayet ve dalâlet yolunu göstermek ve
gönderdiği peygamberleri, dünya ve ahiret hayatının lider ve önderleri kılmakla
Cenâb-ı Hak insanı terbiye etmektedir. Ve yine, bir nebi ile bir bedeviyi,
kabiliyet ve istidat ölçülerine göre terbiye etmektedir.

Beşeriyet, ancak O’nun terbiyesi ile hakikî kemale ulaşabilir. Bunun en



sağlam yolu ise, Kur’ân’ı rehber edinmektir. Terbiye, her varlığın kendi
sınırları içinde tekâmül etmesi demektir. Onları kemale erdiren ise, Rab olan
Allah’tır.

Felsefe, eşyayı birbirine düşman gösterir. Hâlbuki Kur’ân, hayatta
yardımlaşmanın hâkim olduğunu muhtelif vesilelerle dile getirir ve hayata o
açıdan bakar.

Evet, kâinatta geçerli olan kanunlar, hep bir yardımlaşma örneğidir. Cansız
unsurlar (elementler) bitkilerin, bitkiler hayvanların ve hayvanlar da insanların
imdadına koşuyor. Aynı zamanda bu, onlar için kemale tırmanma mânâsına
geliyor. Toprak, şefkatli bir ana gibi sinesinde bitki yetiştiriyorsa, buna nasıl
kavga ve cidal denebilir? Felsefe, meseleye ters yönden baktığı için, bu
yardımlaşma ve imdada koşmayı, karşı taraftan gerçekleştirilmiş bir gasp
şeklinde görmektedir. Bu kabul edilemez ve hatalı bir yaklaşımdır.

Cenâb-ı Hak, nizam ve intizam içinde, hâdise ve kanunlar eliyle bütün
kâinatı çalkalamakta ve her şeyi kemale sevk etmektedir. Bunlardan hâsıl olan
yegâne hikmet ise, iyiyi kötüden, hayrı şerden, aydınlığı karanlıktan ve elması
kömürden ayırmaktır. Bu kanun ve çalkalama iledir ki, mü’min Cennet’e, kâfir
ve günahkâr da Cehennem’e ehil hâle gelir. Cenâb-ı Hak, burada ayırdığı gibi
ahiret yurdunda da bu iki sınıfı birbirinden ayıracak ve اَھَُّيأ َم  َْویْلا اوُزاَتْماَو 

َنو ُمِرْجُمْلا  “Ayrılın bugün ey mücrimler!” diyecektir.12

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, kâinatta geçerli tek şey, Cenâb-ı Hakk’ın
terbiyesidir. Ve Allah hâdiseleri “Rab” ismiyle terbiye etmektedir. Sadece,
insandaki kemale sevk edilişi müşâhede edebilen bir insan, bu hakikati kabul
edecek ve başka bir delile de ihtiyaç duymayacaktır.

Hâdiseler, Allah’ın (celle celâluhu) kudret elindedir. İlk hareket ettirici
daima Cenâb-ı Hak olduğu gibi, belli bir gayeye doğru bu hareketi devam
ettiren de O’dur. Ve eşya, işte bu ilk harekete geçirmeyle kemale doğru sevk
edilir. Bir çocuğu ele alacak olursak, onun varlığa ermesine sebep ne sperm, ne
de yumurtadır. Önce anne-babayı yaratan, sonra da çocuğu anne karnı gibi üç
karanlık içinde geliştiren ancak ve ancak Allah’tır. Çünkü sebeple netice
arasında münasebet olması lâzımdır. Yani bir tenasüb-ü illiyet (sebeple
neticenin birbirine uygun olması) prensibi vardır ve bunu görmezlikten gelmek
kat’iyen doğru değildir.

Bu hükmü şöyle bir misalle açıklayabiliriz: Siz ortada büyük bir âbidenin



yapıldığını ve bu âbidenin hemen yanında eli kolu bağlanmış bir çocuğun
bulunduğunu görseniz, çocuk “Bunu ben yaptım.” iddiasında bulunsa, elbette siz
buna inanmazsınız. Çünkü yapanla-yapılan şey arasında bir uygunluk ve bir
münasebet olması gerekirken, burada bu uyum ve münasebet yoktur. Aynen öyle
de, ortada her şeyiyle mükemmel âbide-misal bir kâinat durmakta ve bunun
etrafında da eli kolu bağlı çocuk hükmünde sebepler bulunmakta. Nasıl ki
âbidenin yapılmasını çocuğa veremiyorsak, bu kâinatın yaratılışını da
sebeplere veremeyiz. Öyle ise bu kâinatı yaratan, terbiye edip kemale doğru
sevk eden ancak Rabbü’l-âlemîn olan Allah’tır. Doğrusu inkârcının Allah’ı
inkârda ısrarını anlamak mümkün değil... Hâlbuki serâdan süreyyaya, zeminden
göklere, delillerle bezenmiş, süslenmiş, her hâl, her keyfiyet Allah’ın varlığına
delâlet etmektedir. Her şey O’na delâlet ettiği hâlde O’nu inkâr etmek ve
tanımamak, şaşılacak ve aynı zamanda korkunç bir küfür, korkunç bir
başkaldırmadır.

İşte Rabbü’l-âlemîn hakikati bu açıdan ele alınıp değerlendirilebildiği
takdirde, ilim kuşağı, bir mârifet kuşağı olacak ve eşya da bir kitap haline
gelecektir.

Eğer beşer, Cenâb-ı Hakk’ın ve Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın ona bakışı
açısından kendine bakabilse ve Kelâmullah’ı bu şekilde bir kere olsun tetkik
edebilseydi, bugünkü hâlinden çok daha başka bir keyfiyette olacak ve ilâhî
kelâmı bugün anladığından çok daha farklı şekilde anlayacaktı.

O Allah ki, insanı rahmetiyle yaratmış ve yine rahmet eseri olarak, Kur’ân’la

insanın imdadına koşmuştur. Ve yine, Rahmân suretinde bezediği insanı, 13

rahmetinin mevce mevce coştuğu Kur’ân’ına muhatap kılmıştır. İşte bu zaviye
ve seviyeden insan, kendini ve kendisine gönderilen Kitab’ı tetkik edip
inceleseydi, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem): اَم َنوَُمل  ْ َعت َْول 

اًرِیثَك ْمُتْیََكب  َ لَو ًالِیلَق  ْمُتْكِحَض  َُملْعَأ لَ  “Eğer bildiğimi bilseydiniz, az güler
çok ağlardınız.”14 ifadesi ve bir başka yerde de: “Ne kadar isterdim, insan
olacağıma bir odun parçası olsaydım!”15 ifadesindeki, mükellefiyetin
ağırlığını omuzlarında hissedecek, utancından ve mahcubiyetinden dolayı
kaçacak yer arayacaktı. Evet, sıfât-ı ilâhiye semasından ve esmâ-i ilâhiye
burcundan kendisine bakış, insanı bu hâle getirecektir. Ama bu da his ve
duygularla Kur’ân’a bir gavvas gibi dalmak veya Kur’ân’ın yıldızları arasında
pervaz edip kanat çırpmakla mümkündür.



Devr-i Saadet’te, insanlık kendine bu şekilde baktı, kendini buldu ve Allah
da onları beşer üzerine hâkim kıldı. O Allah ki: “İnsanları yeryüzünde halife
yaptım.”16 demektedir. Ve kendisine gönül, kafa ve hislerle tam bir teveccüh
olduğu devirde: اَھُثِرَي َضَْرأ  ْ لا ََّنأ  ِرْكِّذـلا  ِدَْـعب  ِروـُبَّزلا مِْن  ِيف  اـَنَْبت  كَ ْدََقلَو 

َنوُحِلاَّصلا َيِدا  َ بِع  “Andolsun, Tevrat’tan sonra Zebur’da da arza mutlaka
iyi kullarım vâris olacak (bu yer onların eline geçecek) diye yazmıştık.”17

hakikatiyle tecellî etmektedir. Evet, O, her zaman bütün mirasını salih kullarına
bıraktı. Onun içindir ki, Saadet Devri’nde tek söz sahibi, Müslümanlar idi.

Allah (celle celâluhu) kâinatla, insanla kendi arasında bir muadele vaz’etti.
İnsanı karşısına alıp ona “Sen!” diye hitapta bulundu. Sonra “Sana göre Ben
senim.” dedi. Rubûbiyet dairesinin karşısına ubûdiyet (kulluk) dairesini
yerleştirdi. Rahmâniyet ve Rahîmiyeti beşerle paylaştı. Ve Besmele’de bize
bunu talim edip duyurdu. İşte biz de, O’nun sonsuz Rahmet ve inayetine
mukabele edip ِّلل ِهٰ ُدـْمَح  َْلا  diyor ve O’ndan gelen her şeye minnet ve
şükranlarımızı takdim ediyoruz.

f. “Elhamdülillâh” Kudsî Cümlesi ve İman Esasları
ِّلل ِهٰ  ُ دْمَحَْلا  kudsî cümlesi, iman adına inanacağımız bütün esas ve rükünleri

ihtiva eder. Şimdi de bu hususu izah etmeye çalışalım.

1. “Elhamdülillâh” ve Allah’a İman
Hamd, Cenâb-ı Hakk’ın eserlerini görüp O’nu alkışlama, Kemal’i karşısında

hayret ve hayranlık secdesine kapanma, Cemal’i karşısında muhabbetten coşup
taşma ve İhsan’ı karşısında yüzü yerlere sürme demektir. Lafz-ı Celâle’nin
kelime ve lugat yönüyle mânâsını arz ederken temas etmemize rağmen, kısaca
bu hususu bir kere daha hatırlatmamız faydalı olacaktır.

ّلَلا ُهٰ  kelimesinin altında “Mâbud”, her şeyin kendisine inkıyat ettiği,
‘münkâdun ileyh’, sığınılan, kendisine dayanılıp iltica edilen, azameti
karşısında hayranlık ve şaşkınlık duyulan ve kendisine itimat edilip güvenilen
mânâları vardır. Demek oluyor ki “Elhamdülillâh” denildiğinde, kendisine
dayanılan, hayrette kalındığı zaman kendisine iltica edilen ve muhtaç olunduğu
zaman kendisine el açılan ve sadece kendisine ibadet edilen bir Mâbud mânâsı
kastedildiği gibi, O’nun dışındakileri mâbudiyetten azletme mânâsı da
kastedilmektedir.

Yi ne “Elhamdülillâh” denildiğinde Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz tasarrufu,



kemalde güzelliği karşısında bir hayret ve şaşkınlık ve bundan ötürü bir secde;
Cemal’i karşısında mest ve sermest kendinden geçme ve kendini boynu tasmalı,
ayağı prangalı bir köle ve kul görme mânâsı da düşünülmektedir. Hamd ve lafz-
ı Celâle’nin baktığı bu büyük mânânın tercümanı ise ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  tır. Bütün’ َال 
kevnî hakikatler ّللا ُهٰ ا  َِّلإ َهِٰلإ  ta mündemiçtir. Bu kudsî cümleyle mü’min’ َال 
kâfirden, müslim mülhidden, Allah’a tam teslim olmuş kişi zındıktan, muhlis
münafıktan ayrılır. Âdeta ّللا ُهٰ َّال  ِإ َهِٰلإ  bir alâmet ve bir nişandır. Onunla bir َال 
zümre diğer zümreden farkedilir.

Şu kadar var ki, bu kudsî kelimeyi sadece dilimizle söylemekle bu
mazhariyete eremez ve varmamız gereken ufka varamayız. Zaten bu kelime
gönülde iz’an, benlikte kabullenme şeklinde kendini gösterir ve insan
hissiyatında hâkimiyetini kurarsa ona ‘iman’ denir. Yoksa üşüyen bir insanın
“Ateş, ateş!” demekle ısınamayacağı ve zehir içen bir insanın
“Zehirlenmeyeceğim, zehirlenmeyeceğim!” demek suretiyle zehirin tesirinden
kurtulamayacağı gibi, söylenen sözler de çok defa kendini iman ve iz’an hâlinde
gösteremez. İnsan en az zehirin öldürücü, ateşin yakıcı olduğuna inandığı kadar

ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰـلإ  derken ibadete lâyık yegâne Zât’ın yalnız ve yalnız Allah َـال 
olduğuna inanmalıdır ki buna “iman” densin.

Evet, insan sadece O’nu görmeli, O’nu bilmeli ve O’nu tanımalıdır. Ve yine
kulluğu da sadece O’na takdim etmelidir. İşte o zaman dilindeki ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  َال 
gönlündekiyle birleşir ve hakkıyla mü’min olur. Bu şekilde olmayan iman, iman
değildir. Hayır hayır.. ateşin yakıcılığına ve zehrin öldürücü olduğuna
inanıldığı kadar Allah’a inanılmıyorsa, bu iman olmaz, buna iman denemez.

Burada şu mühim hususu da arz edelim: Ateşin yakması ve zehrin öldürmesi,
bunların kendi özelliklerinden değildir. Ateşte yakıcılık, zehirde öldürücülük
birer kanundur ve bu kanunları yaratan da Allah’tır. Onun içindir ki bir insan
“Ateş bizatihi yakar.” veya “Zehir bizatihi öldürür.” dese, Allah korusun, ehl-i
dalâlet olur ve Ehl-i Sünnet’ten ayrılır. Ateş, ancak Allah’ın dilemesiyle
yakabilir. Nitekim Hz. İbrahim’i yakamamıştı. Zehir ancak Allah’ın dilemesiyle
öldürebilir. Nitekim zehir Bişr’i (radıyallâhu anh) öldürdüğü hâlde

Resûlullah’ı (sallallâhu aleyhi ve sellem) öldürememişti.18 Bu hâdiseler
gösteriyor ki fiilleri yaratan ancak ve ancak Allah’tır. Allah’a inanan her insan,
bunu bu şekilde kabul etme mecburiyetindedir. Maddesiyle dünyaya bağlı olan
insan, ancak böyle bir imanla semaya doğru merdiven merdiven yükselir.



Devamlı onu mâbede doğru sevk eden gizli bir kuvvet vardır ve o, ibadet
edemediği an ve zamanlarda tarifi mümkün olmayan bir vicdan azabıyla karşı
karşıyadır. Sanki onu yüceliklere ve yüce ufuklara doğru sevk eden itici ve
çekici bir kuvvet var da o, onlarla ufuk ufuk huzur aramaktadır.

İmanı sayesinde insan, bir itici ve çekici kuvvete, irade ve aklını teslim eder.
Ve bu teslimiyet de onu, Cennet’e ve Cemal-i Bâki’ye götürür. Artık o, bu
sayede mutmain bir insandır. İman, onun kalbinde yakîn hâsıl etmiştir. Ve gönül
dünyası, Cennet’e açık ve Cemalullah’a parlak bir ayna olduğu gibi, onun
hanesi ve kendisi gibilerin meydana getirdiği ve getireceği cemiyet de burcu
burcu lâhut âlemine ait kokuları neşredecektir.

Kulluk, beşerin fıtratında vardır. Allah (celle celâluhu), insanı yaratırken,
kul olacak fıtratta ve kıvamda yaratmıştır. Ancak beşer çok kere bunu kötü ve
yanlış yere kullanmıştır. Taş, ağaç, yıldız, ay ve güneş gibi ibadete asla liyakatı
olmayan, Allah’ın mahluku, âciz, zayıf varlıkları kulluk mihrabına dikmiş ve
böylece, ulvîlerin ulvîsi kulluk makamından, süflîlerin süflîsi şirk ve küfür
derekesine düşmüştür. Aslında bu netice dahi bize, biraz evvel söylediğimiz
hakikati anlatıyor; kulluk, fıtratta var olan bir duygudur. İnsanların hakikî
Mâbud’u bulamadıklarında, bir sürü mâbudlar uydurarak onlara baş eğmeleri,
bu tabiî hâlden sapmaktan başka bir şey değildir.

Hâlbuki fıtrat dini olan hanîfiyetin büyük önderi Hz. İbrahim, Kur’ân’ın
ifadesi içinde, bütün sebep ve vasıtaları ayaklar altına alarak, Allah’a
yükselmenin yol ve usûlünü göstermektedir. O, parıl parıl parlayan ve insana
göz kırpan yıldızların mâbud kabul edilemeyeceğini, yine onların batıp
kaybolmasıyla ilân ederken, ay ve güneşin batmasıyla da aynı hususa parmak

basıyor ve batıp gidenlerin mâbud olamayacağını,19 her seviyedeki insanın
anlayabileceği bir dil ve üslûpla ifade etmiş oluyordu. İşte beşer bunu idrak
ettikçe, Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm): َ َرطَف يِذَِّلل  َيِھْج  ُتـْـھَّجَو وَ ِيِّنإ 

اًفِین َضْرَْألاَو حَ ِتاَوٰمَّسلا   “Ben, yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yoktan var
edene çevirdim.”20 deyişindeki mânânın yükseltici halkasına tutunup, nuranî
helezonlarla yükselecek, kemal ve zirve noktası olan kulluğa çıkacak ve
insanlığın ne demek olduğunu da, ancak bu yükselişle anlayacaktır.

İnsanlık, bu seviyeye peygamberler sayesinde ve onların vasıtasıyla ulaşır.
Peygamberlerin aydınlık yolunda kalb gözünden perdenin kalkmasıyla insan,
Cenâb-ı Hak’la âdeta yüz yüze gelir ve O’nu seyreder. Zaten mübarek bir sözde



O , “Ben arz ve semaya sığmadım, mü’min kulumun kalbine sığdım.”21

demektedir ki, bu sırra ermek de ancak kullukla olur. Bu öyle bir sırdır ki,
sadece yaşanır. Onu kitaplar yazmaz ve veli onu ifadeden âcizdir. Hatta az
kimse müstesna, insanlar Kur’ân tilâvetinde dahi bu hisse ulaşamazlar. Bu öyle
bir hâldir ki, bütün vasıta ve vesileler artık silinmiştir. Gönül Sultanı kendi
sarayına teşrif etmiştir. Ve o anda insan kendinde değildir. Kendisini dahi
unuttuğu bir hâl içinde kararsız, hayret ve hayranlığın doruğunda bulunmaktadır.
Bu hâlde olan bir insan ne der? Hâl ve durumunu nasıl anlatır? İşte bu durumda
bazıları, َوُھ َِّالإ  َدوُجْوَم  َِّالإ demiş. Diğer bazıları da bu hâllerini َال  َدوُھْش  َال مَ
َوُھ  ile anlatmaya çalışmıştır. Bir diğer grup da, “Kâinatta O’nun tecellîsinden

başka bir şey görmüyorum.” diyerek kendisine göre bir üslûpla bu hâli
anlatmak istemiştir. Fakat ne denirse densin, ne söylenirse söylensin, esas
duyup hissedilenler yanında bu ifadeler sadece insana bir nefes aldırmak
içindir. Yoksa meselenin esasını kelimelerle ifade kat’iyen mümkün değildir.

Beşer, tevhid ve Allah’a imanla huzura kavuşur. Ve ِّلل ِهٰ ُدْمَحَْلا   deyişimizin
altında, Kendini bize tanıtan ve bu tanıtışıyla bizi tevhide erdiren Cenâb-ı
Hakk’ın bir lütfuna karşı da, şükranımızı arz ediş mânâsı vardır.

Birlik, ulûhiyetin ayrılmaz bir gereğidir. Allah’ı düşünüp de O’nu “Bir”
düşünmemek mümkün değildir. Fakat biz bunu lafzen de ifade ediyor ve ُْد مَحَْلا

ِّلل ِهٰ  diyoruz. Böylece, Allah’ın bir tane olduğu; hayır-şer, iyilik-kötülük elinde
bulunduğu; bütün iyiliklerin ve kötülüklerin O’nun yanında tespit edildiği ve
iyiliklerin mükâfatını, kötülüklerin cezasını verecek de O olduğu için biz hamdi
Allah’a tahsis ediyoruz.

Kâinatta zerre kadar şirke yer yoktur. Burhan-ı temânu ve redd-i müdahale,
yani emsalin, aynı kutupların birbirini itmesi ve müdahaleyi kabul etmeme
kanunu şirki şiddetle reddetmektedir. Bir köyde iki muhtar, bir kasabada iki
müdür, bir beldede iki kaymakam, bir vilâyette iki vali olmaz; olursa
keşmekeşlik olur. Bu durum gösteriyor ki, hâkimiyet ortak kabul etmez.
Kâinattaki düzen, intizam ve nizamıyla kendini hissettiren Allah’ın eşi, ortağı
olamaz. Allah O’dur ki, kudretine nispeten bir zerreyi yaratmakla kâinatı
yaratmak arasında fark yoktur. Aynı kudretle, insanı yarattığı gibi bütün kâinatı;
bir çiçeği yarattığı gibi bütün bir baharı; baharı yarattığı gibi bütün
dereceleriyle Cennet’i ve bütün tazeliğiyle ebediyeti yaratır. Öyleyse hayali
ifsat edip fâsık kılacak ve gönül huzurunu silecek ortak tasavvuru, insanı



tedirgin ve rahatsız etmeden başka, onun düşüncesini dağıtacak, düşünce
sistemindeki birliği bozacak zihnî bir hastalıktan başka bir şey değildir.

َاتَدَسَف ّللا َل ُهٰ َِّالإ  ٌةَھِلٰا  اَمِھِیف  َناَك  َْول   “Gökte ve yerde Allah’tan  başka bir
ilâh olsaydı, gök ve yer fesada uğrardı.”22 âyet-i kerimesi, kelâmcıların
“burhan-ı temânu” adını verdikleri delille çok açık olarak bize bu hakikati
anlatmaktadır. Onun için biz sebepleri azlediyor, Hristiyanların düştüğü
vartaya düşmekten kaçınıyor, hatta gönüllerimizin sultanı Hz. Muhammed’e
dahi, şirki hissettiren bir muhabbetin kalbimize girmesine asla meydan
vermiyoruz. “Allah’ın hakkı Allah’a ait, Peygamberimiz’in vesileliği de
Peygamberimiz’e aittir.” diyor, dengeyi muhafazaya çalışıyoruz.

Allah, o Allah’tır ki, gökleri ve yeri elinde tutup bütün kâinatı idare eder.
Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem), o Sultan’dır ki, Mâbud-u
Mutlak’ı görmüş, O’ndan emirler almış, itikat ettiğimiz akâidi, ayne’l-yakîn
müşâhede etmiş, yaşadığımız şeyleri bizzat yaşamış, müşâhedenin, yaşamanın,
görmenin kendisinde hâsıl ettiği yakîn ile karşımıza çıkmış, kendisi tereddüt
etmeden inandığı gibi, bizleri de böyle bir inanışa davet etmiştir. O’nun
gönlünden çıkan en tonlu ifade ve sözler bütün mü’minlerin gönlünde de mâkes
bulmuştur. Düşünün ki, aradan on dört asır geçmesine rağmen Resûlullah’ın
mârifet deryasına attığı cevherlerin meydana getirdiği dalgalar iç içe daireler
gibi yirminci asrın sahiline kadar gelip ulaşmıştır. ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰـلإ  ـَـال   kudsî
hakikati, Allah’ın Mâbud-u Mutlak olduğunu, kulluk ve ibadetin sadece O’na
yapılıp, sadece O’nun karşısında baş eğilmesi gerektiğini anlattığı gibi, Hz.
Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) O’nun elçisi ve kâinat sarayında
O’nun teşrifatçısı olduğunu da dile getirmektedir. Bu kelâm, gönül evimizde bir
hisse Allah’a, bir hisse de Resûlullah’a ayırıyor ve biz ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰـلإ  ـَـال 
hakikatini böyle anlıyoruz.

Mü’min işte bu imanı elde edip her şeyi Allah’ın yed-i kudretine verdikten
sonra, kâinattaki bütün eşya ile bir münasebet kurar. Artık onun ruhunda vahşet,
tiksinti ve ürküntü yoktur. O taş, toprak, kuş, ağaç, hulâsa bütün hayvanat ve
bütün nebatatla kardeş olur. Mü’min, kâinata mehd-i uhuvvet (kardeşlik beşiği)
nazarıyla bakar. Çünkü her şey “Bir”den gelmiş ve neticede “Bir”e dönecektir.

İnsan, ceset ve şekliyle haşrolacağı âna kadar, ruhuyla Allah’a bağlı
kalacaktır. Daha sonra varacağı yerde Mevlâ’sını apaçık görüp mevcudiyetini
hissedecektir.



Uhud Savaşı’ndan dönerken Allah Resûlü, başı yarılmış, dişi kırılmış, yaralı
bir hâldeydi. Emir dinlemedeki nezaketi o gün için kavrayamamış olan sahabe
yüzünden, mutlak bir galibiyetten olunmuştu. Buna rağmen O, bütün varlıkla
kurduğu sevgi ve dostluğu perçinleştirircesine: ُهُّبِحُنَو اـَن  ُّبِحُي ٌلـَبَج  ٌدـُحُأ 
“Uhud bir dağdır. O bizi, biz de onu severiz.”23 buyurmuştur. Bu sevgi
atmosferi, hata işlemiş sahabe ruhunda öyle bir emniyet hâsıl etmiştir ki, o anda
söylenecek başka bir söz belki bu tesiri icra edemezdi. Ancak, biz bu
hâdiseyle, meselenin ayrı bir yönüne bakmak istiyoruz. O da, Allah Resûlü’nün
eşya ile olan münasebetidir. Sanki o anda Uhud dağı, üzerinde birçok mü’min
şehit düştüğünden ve kâinatın yaratılış gayesi olan Nebi’nin dişinin
kırılmasından dolayı ürkmüş, irkilmiş vaziyetteydi. Ve işte Allah Resûlü, bu
ifadesiyle Uhud’a teselli veriyordu.

Başka bir defasında da, üzerinde bulunduğu Uhud dağı sarsılınca: ْتُب ـ ْثُا
ِناَدیِھَشَو ٌقيِّدِصَو  ٌّيَِبن  َكَْیلَع  اَمَِّنإَف  ُدُحُأ   buyurarak, “Dur ey Uhud, senin

üzerinde Nebi, Sıddîk ve iki de Şehit var.”24 demiş ve O’nun emri üzerine de
dağ durmuştu. Belki son durum itibarıyla bu bir mucizeydi. Ancak evvelki hâl
Efendimiz’in her zamanki tavrıydı. O, eşya ile münasebete geçiyor ve bütün bir
kâinata ‘kardeşlik beşiği’ nazarıyla bakıyordu. O’nun, hayvan, ağaç, taş ve daha
nice varlıklarla konuştuğu tarihen sabit hakikatlerdendir. Ve bir mü’minin de,
Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu hareketinden alacağı ders ve
ibret cidden büyüktür.

Bu hakikate ulaşma da, ancak, tevhide ermek ve her şeyin “Bir”den gelip
“Bir”e döneceğine tam ve yakînî bir imanla inanmakla mümkündür.

Onun içindir ki Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), imanın tercümanı
olan ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  اَم :cümlesini şu mübarek sözüyle şöylece anlatıyor َال  ُلَضَْفأ 

ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  َـال  يِلْبَق : َنوُِّیبَّنلاَو ِمْن  اـََنأ  ُت  ْلُق  “Ben ve benden evvel bütün
peygamberlerin söylediği en faziletli, en hayat bahşedici, en mânâlı, en tonlu
ve çaplı ifade ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰـلإ  ifadesidir.”25 Allah’tan başka yaratıcı ve َـال 
Mâbud, Allah’tan başka kendisi için mest ve sermest olunacak varlık yoktur.

2. “Elhamdülillâh” ve Meleklere İman
Tevhid akidesini ِّلل ِهٰ ُدْمَحَْلا   kudsî cümlesinde bulduğumuz gibi, meleklere

imanı da aynı cümle içinde bulmaktayız. Zira bu cümlede, en ulvî şekilde
Allah’a hamd etmek mânâsı vardır. Hâlbuki zaaf ve isyanlarıyla insan, çok



kere, esas ulviyetine lâyık şekilde hamdetmekten uzaktır. Demek ki, isyan ve
unutma kendilerine arız olmayan ve daima Allah’a kulluk yapıp O’nu yâd eden
kullar olmalıdır. Evet, Allah’ın böyle mükerrem kulları vardır ve dinde onlara
“melek” denir.

Hz. İbrahim Hakkı:
“Hakk’ın mükerrem ibâdıdır melekler yerde-göklerde,
Avâmından avâm-ı nâsı efdal eylemiş Allah.”
ifadesiyle bize bu hakikati anlatmaktadır.
Ayrıca, bu kudsî cümle içinde, yapılacak kulluk ve ibadette, meleklere

benzemeye teşvik vardır. İsyansız ve nisyansız kulluk yapmak isteyenler
meleklere benzemelidir. Bir fark var ki, insan, meleklere benzer kulluğu
sayesinde meleklerden üstün hâle gelir. Zira ondaki zaaflar kemale ermesi için
bir vesile olur. Hâlbuki meleklerin makamı sabittir. Diğer taraftan, insan halife
olarak yaratılmıştır. Melekler mutlak bir itaat içinde, fıtratlarına yüklenen
vazifeyi yapmaktadırlar. O melekler ki, Rabbileri onları şöyle anlatmaktadır:

َنوُرَمْؤُي اَم  َنوُلَعْفَيَو  ْمُھَرََمأ  اَم  ّللا  َهٰ َنوُصَْعي  َال 
“Onlar Allah’a, Allah’ın emrettiği şeylere asla ve kat’a başkaldırmazlar

ve harfiyen Allah’ın emirlerine itaat ederler.”26

İnsan da en az onlar kadar yaratılış gayesine uygun hareket etmelidir ki,
hilafet gibi bir pâye ile şereflendirilmenin şükrü eda edilmiş olsun. Aynı
zamanda bu kudsî cümlede, Allah’a karşı ibadetlerini takdim eden diğer
varlıklara –sadece bu yönleriyle– benzemeye de teşvik yapılmıştır. O varlıklar
ki, Rabbilerine karşı: َط َنیِِعئاـۤ اــَنَْیَتأ  اََتلاَق   “Biz itaat ederek geldik.”
demişlerdi.27

3. “Elhamdülillâh” ve Kitaplara, Peygamberlere İman
ِه ّٰلِل ُدـْمَحَْلا   Kur’ân-ı Kerim’i ve sair kitapları da içinde taşımaktadır.

Kur’ân-ı Kerim’i bize gönderen Allah’a (celle celâluhu) hamd ve senâ olsun.
Biz Allah’a kulluk yapmayı, O’nu senâ etmeyi, peygamberlere karşı hürmet ve
saygıyı ancak Kur’ân sayesinde öğrendik. O Kur’ân gelmeseydi biz hamdetmeyi
bilemeyecek ve Allah’a nasıl kulluk yapılacağını anlayamayacaktık. Allah
(celle celâluhu), Kur’ân’ı indirdi ve biz kulluğu ve Allah’ı öğrendik. Allah’a
karşı kulluğumuzu ancak o kitaptaki programa göre yapıyoruz. Böyle bir



program olmasa idi, kulluk da olmayacaktı. O zaman yaptığımız hareketler bir
toteme, bir puta ve bir heykele yapılan şeylerden farksız olacaktı. Öyleyse
kulluk dediğimiz zaman, kulluğun programı olan kitabı düşünmemeye imkân
yoktur.

Meleğin dilinde, Nebinin tebliğinde, Allah âleminde, kelâm sıfatı
muhtevasında kitabı düşünmeden kulluğu ve Mâbud-u Mutlak’ı düşünmek
mümkün değildir. Böylece, bir taraftan bize hamdettiren kitap, diğer taraftan
hamd, senâ ve şükrün keyfiyetlerini öğretmesiyle ِّلل ِهٰ ُدْم  َ حَْلا  kudsî cümlesinde
bir çekirdek hâlinde yer almaktadır. Kitap, melek ve meleğin emir getirmesi
düşünülür de, şu kâinatı en güzel bahçe gibi hazırlayan, en debdebeli bir bağ
hâline getiren, bizleri çeşit çeşit nimetleriyle besleyip büyüten, sonra bu
nimetlerin arkasında kendisini bize tanıttırmak isteyen, tanıttırmak isterken de
ezelî ve ebedî hutbesi olan Kur’ân-ı Kerim’le o nimetleri anlatan Allah’ın
(celle celâluhu), o kitabı bize tebliğ edecek bir keşşafı, bir Yaver-i Ekrem’i ve
şu kâinat sarayına gelecek seyircilere, şu muhteşem sergideki sırları anlatıp
açıklayacak bir dellâlı olmaması düşünülebilir mi? Bunun olmaması muhaldir.
Onun içindir ki, peygamberlerin gönderilmesi lüzumlu bir keyfiyet arz
etmektedir. Ve ِّلل ِهٰ ُدْم  َحَْلا  ifadesinin altında peygamberler de vardır. Aslında
bu kelimeyi telaffuz etmekle sanki biz Allah’ın peygamberler göndermesine
karşılık da hamd etmiş oluyoruz. Zaten peygamberlik kafilesinin kâfiyesi olan
Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) adı da hamd kökünden
gelmektedir.

“Ahmed-i Mahmud-u Muhammed derler sana” diyen şair, O’nun hem Ahmed,
hem Mahmud ve hem de Muhammed olduğunu anlatmaktadır. Evet, O, hem çok
hamd eden, hem Allah’ın matmah-ı nazarı, hem de ferd-i ferîd makamının tek ve
yekta sahibidir.

4. “Elhamdülillâh” ve Ahirete İman
ِّلل ِهٰ ُدْمَحَْلا   kudsî cümlesini candan ve gönülden söylemek ve buna devam

etmek, bize öldükten sonra dirilmeyi de hatırlatır. Zira devam etmeyen nimet,
nimet değil nikmettir. Nikmet ise, insandaki dostluk ve muhabbet duygularını
düşmanlık ve nefrete dönüştürür. Dünyada kendisini bunca nimetleriyle tanıtan,
sevdiren bir Rahmeti Sonsuz, bu dünyada kendisine hamdettirirken, nimet ve
rahmetini kesmek suretiyle, edilmekte olan hamde bir son verdirmeyecektir.
Aksine, ebedî bir hayatta, insanlara ebedî olarak hamdettirecektir. İnsanlar



hamdederek yaşıyor ve ahirette hamdederek yeniden dirilecek ve mü’minler
meleklerin teşrifatçılığı ile Cennet’e girdiklerinde, اَنَقَدَص يِذَّلا  ِه  ّٰلِل ُدْمَحَْلا 

ُهَدْع diyerek vaadinde duran ve kendilerine Cennet’i bahşeden Rablerine َو

hamdedeceklerdir.28

Demek oluyor ki, bu kudsî ve mübarek cümle, Kur’ân’ın esas gaye ve hedefi
olan dört ana meseleyi öz olarak içinde sakladığı gibi, imanın bütün rükünlerini
ve ibadetin bütün çeşitlerini de ihtiva etmektedir. Hakikî hamd mademki,
Cennet’te devam edecektir. O hâlde Cennet’e ehil hâle gelmek dünyada
hamdetmek ile mümkün olacaktır. Ve insanı Cennet’e ehil hâle getiren de ancak
ibadet ve takvadır ki, bu hususlar Kur’ân’da detaylarıyla anlatılmıştır.
Dolayısıyla hakikî olarak ِّلل ِهٰ ُدْمَحْل  demek, bütün Kur’ân’ı kendine rehber اَ
edinmek ve bütünüyle İslâm’ı yaşamakla olacaktır.

g. “el-Âlemîn” Kelimesi
İstidradî (antrparantez) bir aradan sonra, şimdi de َنیَِملاَعَْلا  kelimesi

üzerinde duralım. ِّبَر  kelimesine yukarıda bir nebze temas etmiştik. Mevzuun
sonunda bu iki kelimeyi yine değişik bir açıdan tahlil edeceğiz.

َنیَِملاَعَْلا  , “âlemler” mânâsına gelir. Bu kelimenin başında لا , yani lâm-ı
tarif dediğimiz “-el” belirlilik takısı vardır. Lâm-ı tarif ahd için kabul edilecek
olursa Cenâb-ı Hakk’ın bildiği, sayısız ve sınırsız bütün âlemler kasdolunuyor,
demektir. Âlem ise alâmetten gelen bir kelimedir. Zerreler âleminden, yıldızlar
âlemine kadar her âlem, Cenâb-ı Hakk’a ait bir alâmet ve bir delil olması
hasebiyle, âleme âlem denilmiştir. Ruhlar âlemi, eşbah âlemi, misal âlemi,
berzah âlemi ve daha nice âlemler...

Bu mânâsıyla âlem ne güzel şeydir ki, onunla Allah bilinir, kâinat ne kadar
eşsiz bir tablo ki, o tabloda Allah müşâhede edilir; elvan elvan kâinattaki
cemal dalgaları ne tatlı şey ki, onda mutlak cemal ve mutlak kemal Sahibi’nin
cemal ve kemali görülür. Cemal ve kemale ermek ise görmeye bağlıdır. Bu da
ancak devamlı düşünen bir beyine ve gönüle müyesser olur. Kâinatta hiçbir
varlık abes ve boş yere yaratılmamıştır. Bu hakikate sürekli düşünme ve
tefekkürle ulaşılır. Bu ulaşmadır ki, َنیَِملاـَعْلا ِبَر  ّ  olarak kendini tanıtan
Mevlâ’yı anlama ve idrak mevzuunda önümüze yeni yeni ufuklar açar.

Hz. Ömer (radıyallâhu anh) devrinde, çekirge kıtlığı oldu ve çekirgeler
birden bire ortadan kalkıverdi. Hz. Ömer buna çok üzüldü. Yemen, Şam ve



Irak’a gidenlere “Oralarda çekirge görürseniz bana haber verin.”  diye
tembihlerde bulundu. Sonra Yemen’den birisi elinde bir avuç çekirge ile geldi
ve bunları halifenin önüne attı, atınca da halife: “Allahu Ekber” dedi. Orada
bulunanlar: “Ey Allah’ın Peygamberi’nin Halifesi, biz bu hareketinizi
anlayamadık!” dediler. Cevaben şöyle buyurdular: “Allah Resûlü’nden
(sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle işittim: ٍةَّمُأ َفَْلأ  َق  َلَخ َّلَجَو  َّزَع  ّللا  َهٰ َّن  ِإ
ِه ِذٰھ ِكَالَھ  َلَّوَأ  َِّنإ  ِّرَبْلا َف ِيف  اَھْنِم  ٍَةئاِمَُعبَْرأَو  ِرْح  َبْلا ِيف  اَھْنِم  ٍَةئا  ِمُّتِس

ِكْلِّسلا ِمَاِظنَك  ُمَمُْألا  ِتََعباـََتت  ُداَرَجْلا  َكـَلَھ  اَذ  ِ إَف ُداَرَجْلا  ِةَّمْـُألا   ‘Allah bin
ümmet yaratmıştır. Bunlardan altıyüzü denizde, dörtyüzü de karadadır.
Ümmetlerden biri de çekirge ümmetidir. Yeryüzünde ilk defa helâk olup yok
olacak çekirgedir. Onlar yok olduktan sonra, diğerlerinin yok olması onu
takip edecek ve teker teker her ümmet helâk olup gidecektir.’ Ben de âlemin
nizamının benim zamanımda bozulmasından ve âhengin değişip kıyametin
kopmasından endişe ettim.” 29

Hz. Ömer’in bu sözünde, yukarıda arz etmeye çalıştığımız tefekkür ve
tedebbürün mânâsı gizlidir.

Batılı bir uzman “kelaynaklar” öldüğü zaman endişesini açığa vurmuş ve
“Niye endişe ediyorsun?” diye soranlara da şöyle cevap vermişti: “Sâni-i
A’zam’ın, âlemler adına kâinatta yarattığı her şey bu kâinatın tamamlayıcı
parçalarıdır. Bunlardan bir tanesi eksildiğinde dünyada bir eksiklik
meydana gelir. Yılan, akrep, bit, pire ve sizin ağaçlarınıza musallat olan
parazitlerin varlık içinde birer yeri vardır ve bunlar âdeta kâinatın
tamamlayıcı unsurlarıdır. Hâlık-ı A’zam bunlarla kâinatı tamamlamış ve
hikmetini bunlarla ikmâl etmiştir. Bu sebeple birinin eksilmesi kâinatta bir
eksikliktir ve bu eksiklik birbirini takip edecek ve kâinat sona doğru
gidecektir. Nasıl  ki insan vücudunda, vücut için lüzumlu maddelerden bir
tanesi dahi eksik olsa, bu eksiklik başka arızalar doğurur, derken vücuttaki
âhenk bozularak, daha başka maddeler de eksilmeye başlar ve insanın
gelişmesi durur ve çöküşü başlar; öyle de, insan-ı ekber olan kâinat da, onu
tamamlayan parçalardan birinin eksilmesiyle aynı akıbete dûçâr olur.”

h. Terbiye Açısından “Rabbi’l-âlemîn” Beyanı
Şimdi de َنیَِملاَعْلا ِ

ّ
بَر   kudsî cümlesini ayrı bir yönüyle ele alıp tahlil

edelim:



Burada mastar olduğu hâlde ism-i fail mânâsına gelen ِبَر ّ  kelimesi ve
ardından da bütün âlemler mânâsına َنیَِملاَعَْلا  kelimesi zikrediliyor. Bütün
âlemlerin terbiyecisi ve bütün âlemleri kemale erdiren Allah’tır. Demek bütün
âlem Allah’ın terbiyesindedir. O’nun terbiyesini görmeyen kemale eremez.
O’nun terbiyesini almayan ot, ot olarak varlığa eremez. O’nun terbiyesiyle
tımar olmayan ağaç meyve veremez. O’nun terbiyesinden geçmeyen hava
zehirden arınamaz. O’nun terbiyesini görmeyen şeker kamıştan ayrı olamaz. O
terbiyedir ki, ummadığımız taş gibi kaskatı şeylerden, hayat sahibi canlı varlık
meydana getirir. O terbiyedir ki, çok ölüleri hayata mazhar edip dipdiri yapar.
O terbiyedir ki, en basit şeyleri dahi kemale mazhar edip en mükemmel, en
muhteşem, en muallâ şeyler hâline getirir. Ve siz ona gösterilen itina ve itiyat
karşısında hayret ve hayranlık secdesine kapanırsınız.

Terbiye, bir şeyin, olabileceği en son noktaya ulaştırılması demektir. Bir
otun çiçek açma kabiliyeti varsa, onun nihaî gelişme noktası çiçek açmaktır. Bir
ağaç meyve veriyorsa onun son noktası da meyve vermektir. Esasen meyve
vermesi gereken bir ağaç meyve vermiyorsa o, terbiyede kemale ermemiş,
terbiye olmamış demektir. Bir yılanın terbiyesinde de bir son hududu vardır.
Eğer bu yılan zehirli ise, onun terbiyedeki kemali, zehrin teşekkül etmesidir.
Kör yılanın gözü görmez, fakat hayatta yaşamasını devam ettirecek mekanizma
tam ve en mükemmel şekilde onda teşekkül ederse, artık o fıtratın kendisine
tayin ettiği hududun bu son noktasına varmış sayılır. O, onun kâb-ı kavseynidir.
Meyve veren ağacın meyve vermesi, çiçek açan bir otun çiçek açması, bir
hayvanın fıtraten kendisine çizilmiş olan hudutların son noktasına ulaşması hep
onların kâb-ı kavseynidir.

İnsanın da bir kâb-ı kavseyni vardır. Ve o En Kâmil İnsan’da miraçta ifade
edilmiştir. Büyük mürebbi Nebiler Sultan’ı (sallallâhu aleyhi ve sellem) kâb-ı
kavseyn’e çıktığını anlatırken Allah eliyle terbiye edilmekte, en son noktaya
vardığını anlatmaktadır. İmkân âleminden sıyrılması, çokluk âleminden
çıkması, birliği kavraması, sonra da çokluk âlemindekileri vahdete götürebilme
aşk ve heyecanını duyması. İşte biz bu âna imkân ve vücup arası mânâsına
“Kâb-ı Kavseyn” diyoruz.

Şöyle ki, terbiye edilen her şey terbiyesi ve tımarı neticesinde Allah’a
delâlet etmektedir. Siz fundalıkların kapladığı fakat hiçbir tımarın görülüp
müşâhede edilmediği bir dağa, bir vadiye, bir deniz kenarına gidip



karmakarışık otları müşâhede etseniz, düşünmediğiniz için, bunları bir an için
de olsa sebeplere, tabiata verebilirsiniz; kendi kendine olmuştur diyebilirsiniz.
Ama ilim kıstasıyla bakacak olursanız, onların da, Allah tarafından yapılmış
olduğunu göreceksiniz. Fakat bir de görseniz ki, bu gelişigüzel, karmakarışık
zemin ve yeşillikler bir fundalık değil de, arasında yollar açılmış ve su vermek
için kanallar düzenlenmiş, ağaçlar budanmış, etrafında bir daire çevrilmiş, tel
örgü yapılmış.. ve sonra oraya kuşları kaçırmak için korkuluklar dikilmiş, bir
muhteşem bağ ve bahçe...

Bütün bunları gördükten sonra artık bunun gelişigüzel, tesadüfen olduğuna
hiç ihtimal verebilir misiniz? “Rastlantı eseri olarak böyle olmuş” diyebilir
misiniz? Tesadüfe hamledebilir misiniz? Asla ve kat’a! İşte Allah (celle
celâluhu), kâinatı böyle tımar edilmiş olarak karşımıza çıkarıyor. Tıpkı kanalı
açılmış, bağı bahçesi tımar edilmiş, içinde yollar yapılmış ve sonra korkuluk
gibi şeyler dikilmiş, etrafı da tel örgüyle çevrilmiş bir bahçe gibi... Karşınıza
çıkan her ağaç, o bağdaki her parça, her gül ve çiçeğin âdeta insan gibi “Allah”
dediğini duyacaksınız.

İşte, bunun için sanki cansızlar da, şuurlular arasına katılarak “âlemîn”den
bir parça oluyor. Allah hepsini katıp karıştırıyor. Meleği insana, insanı şeytana,
şeytanı cine... Ve seni bir safta mütalâa ederek diyor ki; ağaçtan ota, ottan bağa,
bağdan bahçeye, bahçeden yerin bağ ve bostanlarına kadar.. ondan da semanın
yıldızlarla yaldızlanmış tertemiz yüzüne kadar her şeyi terbiye eden ve her şeyi
en uç noktaya kadar götüren, “Rabbü’l-âlemîn” unvanıyla, Allah’tır.

Kâb-ı kavseyni ister ok ve yayla misallendirelim, isterse başka şeylerle
anlatalım. Bütün bu ölçüler hiçbir zaman, gözünün biriyle çokluklar dünyasına
bakan, diğer gözüyle de Vâcibü’l-Vücud’a nazar eden ve böylece vücubla
imkânı bir araya getirip vücub ve imkân arasında bir makamı cem eden Hz.
Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) vaziyetini ifade edemez.

Terbiyede beşerin kâb-ı kavseyne kadar gitmesi için ona da yol açıktır. Ve
eğer beşer, kendisi için takdir edilmiş olan bu kâb-ı kavseyne ulaşmamışsa,
kimlerden ve nerelerden aşağı düşeceğini düşünmeli ve mutlaka yerini kontrol
etmelidir. Düşünmelidir, çünkü Kur’ân böylelerine: ْلَب ِماَعْنَْألاَك  َِّالإ  ْمُھ  ِْنإ 

ًالِیبَس ُّلََضأ   ْ مُھ  “Onlar hayvanlar gibi, belki tutup gittikleri yol itibarıyla
onlardan da aşağıdır.”30 buyuruyor.

Allah (celle celâluhu), silsile silsile bütün kâinatı terbiye etmektedir. O’nun



bu terbiyesiyledir ki, atomdan çeşitli moleküller, moleküllerden de hücreler
yaratılıyor. Sonra hücreler de terbiye ediliyor. Onlardan da canlılar meydana
geliyor. Daha sonra da atomlardan aylar, yıldızlar ve sistemler yaratılıyor. Ve
yaratılan sistemler âlemleri meydana getiriyor ki, Allah َنیَِملاـَعْلا ِب  ّ رَ
unvanıyla bize bunları anlatıyor.

1. Âlemîn Kelimesinin Akıllıların Çoğul Yapıldığı Kip ile Anlatılması
O, bütün âlemlerin terbiyecisidir. َ نیَِملاَعَْلا  kelimesinin, akıllıların çoğul

yapıldığı bir kip ile anılması da, esasen bu âlemlerin terbiye şeklini anlayıp
idrak edeceklerin akıl sahibi insanlar olmasına tatlı bir işarettir. Bu işaretten de
anlaşılıyor ki, Cenâb-ı Hakk’a alâmet olmayan bir âlemin var olmasının mânâsı
yoktur.

Eğer şuur ve idrakiyle âleme bir kıymet ve değer getiren insan bu âlemden
hariç tutulacak olsaydı, َنیَِملاَع َْلا  yerine ِم لاَوَعَْلا  denecekti. Fakat âlemi
anlamada insanın önceliği olması hasebiyle َنیَِملاَعَْلا  denilmiştir. İnsanın
yanında, melekler ve cinler gibi varlıklar da şuur sahibidir. Ancak onlar, insan-
ı kâmilin anlayabileceği çok şeyi anlamaktan âcizdirler.

Bunda diğer bir nükte de şudur. Sanki cansız ve şuursuz varlıklar, şuur ve
akıl sahibi varlıkların potasında eritilerek, şuurlu ve akıllı birer varlık hâline
getirilmişlerdir. Kâinat, bir bağ ve bahçenin sahibine delâlet edip âdeta onu
terennüm etmesi gibi, Cenâb-ı Hakk’ı terennüm etmektedir. Hâsılı gökyüzüne,
yıldızlarla ّللا ُهٰ َّال  إِ َهِٰلإ  yazılsaydı semanın yıldızlarla yaldızlanmış tertemiz َال 
yüzündeki yaratılış mucizesi kadar, Cenâb-ı Hakk’ı ilân etmiş olmazdı.

İşte, bir çiçekten semanın o temiz çehresine kadar her varlık, ciddî bir
terbiye ile ele alınıp terbiye ediliyor ki, bu intizam ve nizam devam ediyor. Ve
devamıyla da durmadan ve ebedî bir lisanla, ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  diyor. Öyleyse bu َال 
varlıklar da sanki şuurlu gibi hareket etmektedirler. Dolayısıyla َني َِملاَعَْلا  ’nin
içine girmeye lâyıktırlar. İşte bunları bu noktaya sevk eden َنیَِملاـَعْلا ِبَر  ّ
unvanıyla bize Kendisini anlatan Allah’tır (celle celâluhu).

2. İnsanın Terbiyesi
İnsan, terbiye yönünde bir ameliyeye, yani kendisinden meyve alınabilecek

bir muameleye tâbi tutulmazsa çürür. Nasıl ki ağaçtan beklenen, meyvesidir;
öyle de, insandan da beklenen bir meyve vardır; o da kâb-ı kavseyn-i
beşeriyeye çıkmaktır. O, bu meyveyi elde etme hususunda kimyasal bir



muamele gibi bir muameleye tâbi tutulursa meyve verir, tutulmazsa bozulur
çürür. Sütün bozulması gibi bozulur gider. İnsanla süt arasındaki münasebeti,
kâb-ı kavseyne çıktığı noktada Nebiler Nebisi (sallallâhu aleyhi ve sellem)
bize şöyle anlatmaktadır: “Bana o noktada bir bardak süt ve bir bardak da
içki takdim edildi, ben önce tereddütte kaldım, sonra da sütü alıp içtim;
bunun üzerine Cibril: ‘Fıtratı tercih ettin. İçkiyi içseydin, ümmetin tuğyan
edecekti’ dedi.”31

Beşer fıtratı, hususiyle Ümmet-i Muhammed’in fıtratı, süte benzetilmektedir.
O olduğu gibi kalsa ekşir, bozulur, içindeki virüsler çoğalır. Sonra da hiçbir
işe yaramaz hâle gelir. Ve artık yağından, ayranından, peynirinden istifade
edilmez. Ama kimyasal bir operasyona tâbi tutulursa, ondan yağ ve peynir elde
edildiği gibi ayranından da istifade edilir. Tıpkı insan da bunun gibidir. Meselâ
insan, tamamen terkedilmiş bir hâlde kalsa, ona ne iyi ne de kötü hiçbir şey
telkin edilemese ve lâhut âlemiyle olan münasebeti kesilse, o da, süt gibi işe
yaramaz hâle gelecek ve atılacaktır. Onun içindir ki, çok yüce gayeler için
yaratılmış olan insan, eğer Cenâb-ı Hakk’ın kâinatta hâkim olan terbiyesine
uygun hareket etmez ve O’nun yolundakilere dahil olmazsa, esfel-i safilîn denen
en aşağı derekeye sukut eder. Ve Cehennem’e yakıt olur.

“Rabbü’l-âlemîn” unvanıyla kendisini bize tanıttıran ve bu unvan sayesinde
binbir isminin cilvesini gösteren Allah’ın isimlerine yakın olduğumuz nisbette
terbiyeli ve insanî kâb-ı kavseyne yükselmiş olacağız. Yoksa hayvandan daha
aşağı bir duruma düşecek ve sukut edeceğiz.

Yanlış müdahale ve bilmeyerek karışmalar da insanı yozlaştırır. Âlemin
terbiyecisi Allah’tır. Çünkü bu âlemi bir bütün hâlinde O yaratmıştır. Bir şairin
yirmi beyitten ibaret bir şiir yazdığını düşünelim. Sonra bu şiirin muhtevasını
incelemeden ve bu şiiri okumadan içine başka iki beyit ilâve edelim, sonra da
bunu şiirden anlamayan avamdan bir insana götürelim. Ondan, bu iki beytin
diğerlerine uymadığını anlatan sözler işiteceğimizden şüpheniz olmasın. Zira
diğerleriyle bu iki beyit arasında bir uyumsuzluk olacağı muhakkaktır. Aynen
onun gibi, kâinat bir şiir gibidir ve her beyitin diğerleriyle bir münasebeti
vardır. İnsan da bu kâinat beyitleri arasında bir beyit hâlinde tanzim edilmiştir
ve kâinat denen bütünden bir parçadır. Kâinatı onsuz ve onu da kâinatsız
düşünemeyiz. Öyleyse insana bütün kâinatın terbiyesi içinde bir yer vermek
lâzımdır. Diğer bir tabirle insan, kâinatta cereyan eden kanunlara uygunluk
içinde terbiye edilmelidir. Hâlbuki beşer daha tam mânâsıyla tabiatı ve kâinatı



bilemiyor. Ruh, akıl ve his âlemleriyle olan münasebetine akıl erdiremiyor;
vicdan denen ve tek başına Vâcibü’l-Vücud’a delâlet eden o ince sır kaynağını
kavrayamıyor. Dolayısıyla onun kendi hakkında vereceği isabetsiz hüküm de
varlık hakkında verdiği hükümden farksız ve belki de daha isabetsiz olacaktır.

3. Beşerî Terbiye Düsturları ve Acı Manzara
Bir hayli zamandan beri beşer, kendi terbiyesine müdahale etti. Ve bu

hususta psikoloji kitapları yazdı; terbiye adı altında bunu nesillere takdim etti.
Bu dönemde nesillerin terbiyesine soyunmuş psikolog ve pedagoglar, büyük
büyük laflar ettiler. Ettikleri laflar o kadar tiz perdedendi ki, çok kimseler
bütün çekiciliği anlaşılmazlığına bağlı bu lafların tesirinde kaldı ve neslin
ancak onların dediği şekilde terbiye edileceğine kandılar. Hâlbuki işte
yetiştirdikleri nesiller! Kitabına, terbiyecisine, anasına, babasına, atasına,
mazisine, köküne, nizamına ve hatta bütün kâinata düşman bir nesil! Bütün
dünya aynı badireden aynı girdap içinde Rabb’in terbiyesi dışında terbiye
olamayacağını hâl diliyle göstermekte, “terbiye ettim” diyenlerin yüzlerine
tükürerek bu koca yalanı onların yüzlerine vurmaktadır.

Nesle yanlış müdahale onu şirazeden çıkardı. Bilmeyen el ve kafalar ona
terbiye adına zehir içirdi. İlim, fikir, düşünce ve histe yetersiz zorba bir zümre,
ardı arkası gelmeyen kapris ve arzularına, nesilleri alet edip onun üzerinde
oyun oynadı. İnsanı herhangi bir tecrübe tahtası telakkisiyle tecrübe etmeye
kalkıştı. Bu ardı gelmeyen denemeler çeşit çeşit bulaşıcı hastalıklara sebebiyet
verdi. Nice millet ve devletler yıkıldı; yıkıldı ama yıkılanlardan ne birşey
duyan ne de hisseden oldu. Zaten insanı bir pislik fabrikası ve bir makine yığını
şeklinde değerlendirenlerden his ve duygu da beklenemezdi ya!.. Evet, onların
bütün iktisadî ve siyasî kavgalarının altında, insan hakkındaki bu yanlış telakki
yatmaktadır. Kendi zaaflarının aynasında görüp öyle mütalâa ettikleri insan
mefhumu, işte bu hevesperestlerin elinde bugünkü hâle gelmiştir. Beşer kendi
fıtratına ve aslına dönerek bu gidişe bir dur demezse, netice pek de iç açıcı
olmayacaktır.

İnsanlık, kendisiyle ruh, kalb ve hisleri arasındaki münasebeti kavrayıp
Cenâb-ı Hak’la olan alâkasını idrak edebilirse, ancak ondan sonra bu
sapmalardan kurtulacaktır ki, bunu da bize sadece, Kur’ân-ı Kerim ve
Kur’ân’ın tecessüm etmiş tek timsali Nebiler Sultanı anlatır ve izah eder. Zaten
yukarıda –bir nebze dahi olsa– bâtılı tasvirimiz de, bu mânâya intikal
edebilmek içindi.



İnsanın evc-i kemale çıkması ve fıtratının kâb-ı kavseynine ulaşması ancak
ve ancak ilâhî terbiye ile terbiye edilmesine bağlıdır. Bu kemale eriş ise, Allah
ahlâkıyla ahlâklanma düsturunda esas mânâ ve tonunu bulacaktır. Din, insana

böyle bir ahlâkı tavsiye eder.32 Ve sadece tavsiye ile kalmaz, insanı elinden
tutup bu makama erdirecek yolun başına getirir ki, sırat-ı müstakîm de
Kur’ân’ın tutup gittiği bu yoldur.

Hâlbuki bugüne kadar beşerî sistemler, meseleye ne kadar ilmî ve pozitif
veche vermeye çalışırlarsa çalışsınlar onların tedavi adına her teşebbüsü,
insana indirilmiş müthiş bir darbeden ibaret kalmıştır.

Vitrin hırsızları, merd-i kıptinin şecaat arz ederken sirkatini söylediği gibi,
şecaat arz ettiklerinde vitrin hırsızlıklarını anlatacaklar. O milletlerin, o
devletlerin radyolarında, televizyonlarında, âsi, şakî ve anarşistler, teröristler
halka kurtuluş ordusu şeklinde takdim edilip gösterilecektir. Onların radyo ve
televizyonları âsiyi, şakîyi alkışlayacak ve dünya düşünürleri, dünya
terbiyecileri ve terbiye müesseseleri de buna ‘aydınlık’ diyecek. Verilen
terbiye, eseriyle ölçülür. Ve işte sokaklar ve işte bugünkülerin verdiği
terbiye..! Eski vahşiler şimdi birkaç dakika içinde yapılan cinayeti bütün
hayatları boyunca yapamıyorlardı. En vahşi insan beş on adamı ancak
öldürebiliyordu. Fakat bugün tanklarla, tayyarelerle ve kimyevî silahlarla
binlerce insan birden katlediliyor. Ve işin en acı tarafı da bütün insanlık
tamamen yıkımdan ibaret olan bu manzarayı hissiz ve sessiz seyrediyor.
Merhum dertli şair Âkif’in dediği gibi:

“His yok, hareket yok, acı yok… Leş mi kesildin?
Hayret veriyorsun bana… Sen böyle değildin.
Kurtulmaya azmin, niye bilmem ki, süreksiz?”
Topyekün beşer bu korkunç yıkılışı hissizlik ve sessizlik içinde seyrediyor.

İşlenilen cinayetlerin küçük bir kısmı dahi başka şekilde meydana gelseydi,
feryatlar basılacak, gazetelere yazılacak, radyo ve televizyonlar ile ilân
edilecektir. Esasen yeri dağ olduğu hâlde yanlışlıkla ilim-irfan yuvalarına gelip
çöreklenmiş ve orada eşkiyalık yapmaktayken eşkiyalığın son noktasına ulaşan,
yani idam sehpasına çıkan insanlar hakkında mersiyeler ve destanlar
yazılmıştır. Diğer taraftan binlerce insan öldürülürken kimsenin gözünden bir
damla yaş dahi akmamıştır.

İlim, fen, teknik onun mahiyetindeki insanî cevherler uyarılmadığı için, yığın



yığın teorileriyle onu kendisinden dahi şüphe eder hâle getirdiği gibi, teknik de
onun tahripteki kuvvetini artırmaktan başka bir şey yapmamış ve onu eski
cânilere rahmet okutturacak kadar canavarlaştırmıştır. Evet, bugün beşer, bir
daha zapturapt altına alınamayacak şekilde bütün zaaflarıyla öyle bir
hortlamıştır ki, ona söz dinletmek oldukça zor görünmektedir. Çünkü bugüne
kadar ona durmadan, nefse ait zaaflar ve menfî eğilimler insanın esas gaye ve
yaratılış hikmeti gibi telkin edilmiştir.

Bugün modern tekniğin ölüm kusan aletleriyle bir anda binlerce insanın
ölümüne sebep olunurken, topyekün beşer, bütün bu ciğersûz hâdiseleri gayet
hissiz ve duygusuz olarak seyretmektedir. Mürüvvet diye de tarif edilen
insanlıktan nasibi olan çok az gibidir.

Bugün Batı, kendi nesillerini bu şekilde dejenere ettiği gibi İslâm âlemini de
aynı akıbete uğratmaya uğraşmaktadır. Ve bunda muvaffak olmadığı da
söylenemez. Esasen şahsiyet adı altında telkin edilen enaniyet ve gurur gibi
şeylerle, günümüzün insanını şımartmış, nesilleri firavunlaştırmış ve hiçbir
değer hükmü dinlemez hâle getirmiştir.

Sağda ve solda bu şekilde nefsinin zebunu nice türediler vardır ki, hiçbir
zaman lâyık olmadıkları makamları işgal ve insanımızı idlâl etmektedirler.

Siyasî hayat tamamen yürekler acısıdır. Makyavelist düşünce, faydayı
mihrap hâline getirmiş ve insanlık, kendisine faydalı olanın kulu ve kölesi
olmuştur. Bu, öyle bir yanlış telakki ve düşüncedir ki, kendi siyasî görüşüne
taraftar olan şeytan olsa, ona melek nazarıyla bakar; fakat kendi muhalifi melek
dahi olsa, o da sadece bir şeytandır. İşte bu sakîm görüş bugün telkin edilen
terbiyenin acı fakat gerçek bir neticesidir.

Nesli bozanların elinde kendi çıkar ve anlayışlarına göre ölçüler vardır. Ve
onların ölçülerine göre kimin iyi, kimin kötü olduğunu tahmin etmek çok zordur.
Allah (celle celâluhu): ِضْرَْألا ِيف  ٌلـِعاَج  ّيِِنإ  ِةــَك  ِئٰۤلَمِْلل َكُّبَر  َلاـَق  ِْذإَو 

ًةَفِیلَخ  “Allah meleklere: ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği
zaman.”33 mealindeki âyetiyle insana en büyük pâyeyi vermiştir. Yani insana
“Benim halifem.” demiştir. İnsan O’nu temsil edecek, ruhuyla Allah’a ayna
olacak ve kâinattaki umumî hareket içinde iradesiyle Cenâb-ı Hakk’ı
gösterecektir. Ve işte Allah böyle bir halife yaratacağını söylemektedir. Nesil
yozlaşıp bodurlaştıktan sonra ise meleğin endişesiyle alâkalı duruma şahit
oluyoruz. Melek: َء اَۤمِّدـلا ُكِفَْـسيَو  اَھي  ُدــِسْفُي فِ ْنـَم  اـَھِیف   ُ لَعَْجَتأ اوُۤلاـَق 



demişti. Onun bir tereddüdü ve sanki anarşist ve nesli bozanı görmüş gibi bir
endişesi vardı. Ve bu endişesini dile getirerek Cenâb-ı Hakk’a: “Yerde anarşi
çıkaracak, bozgunculuk yapacak ve sonra kan dökecek kimseleri mi halife
kılacaksın?” diye sormuştu...34

i. Kâinatta “Kemal”e Doğru Gidiş ve “Rabbi’l-âlemîn”
Beyanı
“Rabbi’l-âlemîn” ifadesinin altında şu mânâlar da düşünülebilir. Bütün

kâinatta tecellî eden Allah’ın isimleri vardır. Bu isimlere göre her şey bir
kemale doğru koşmaktadır. Bitkiler, hayvanlar, cansızlar hepsi ciddî bir
iştiyakla hareket etmekte ve kemale sevk edilmektedir. Taşlar parçalanır toprak
olur. Toprak ayak altında çiğnenir, bitkilere bağrını açar ve saksı olur. Bitkiler
hayvanlar için kendini feda eder ve hayvanlık mertebesine çıkar. Hayvan da
bütün hızıyla insanlık mertebesine çıkmak için koşmaktadır. Böylece her şeyde
bir kemal göze çarpmakta ve bu kemalin durduğu noktada da bozulmanın
başladığı müşâhede edilmektedir.

Kâinatta kemale doğru bu umumî koşuş içinde Rabbü’l-âlemîn unvanıyla
Allah (celle celâluhu), insanların da iradeleriyle bu koşuya katılmalarını
istiyor. Bütün âlem bir kemale doğru koşup giderken insan yerinde mi sayacak?
Bütün âlem meyve verirken o böyle meyvesiz ve bodur mu kalacak? Ağaç
meyve veriyor. Eğer insan mârifet meyvesini veremez, kalbine O’nu
yerleştiremez, dünya ve içindekileri O’nun nâmına terk edemezse; meyve
vermemiş ve yozlaşmış demektir. Hâlbuki insan, Allah’ın bütün isimlerini câmî
bir aynadır. Allah’ın her ismi bir hat, bir çizgi ve bir nokta hâlinde onun
mahiyetine dercedilmiştir. Sonra Allah insandan kendi iradesiyle koyduğu
kerem, ihsan, akıl ve fikir gibi cevherleri yine insanın kendi iradesiyle izhar
etmesini talep ediyor. Yani o, iradesini kerim, muhsin, akıllı ve mütefekkir
olma yolunda kullanacak ve Cenâb-ı Hakk’ın yerleştirdiği bütün madenleri
doğru ve istikamet içinde ateşlemeye bakacaktır. İnsanın mânevî mahiyetinde
öyle madde ve madenler vardır ki, bunlar ilâhî fitillerle ateşlenirse, elmas,
gümüş, altın ve pırlanta hâlinde ortaya çıkacak; fakat beşerî ölçülerle
ateşlendiği zaman ise elmas, kömür hâline gelecektir.

İnsan-ı Kâmil Ufku ve Terbiye
بَر  kelimesi masdardır. Allah öyle terbiye edicidir ki, O’nda terbiyenin

dışında bir şey göremeyiz. Tabiri caizse sanki O terbiyenin ta kendisidir. İnsan



da terbiyede öyle yakınlık kazanmalı ki, âdeta terbiyenin ta kendisi olsun. Onu
terbiye anlayışı içinde âbideleştirmek istedikleri zaman bu âbideye kim bakarsa
baksın “Vallahi bu terbiye anlatıyor.”  demelidir. Onun içindir ki terbiyede en
ileriye giden Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sadece kulluğuna
bakan kimse O’nda âdeta Allah’ı müşâhede ederdi. Şu söz O’nun için
söylenmiştir: ِهِیف ّللا  ُهٰ ىَّلََجت  ََد  جَس اَِذإ  ْنَم  اَي   “O Nebi ki secde ettiği zaman
secdesinde Allah zuhur eder.” O Allah’ı öyle tazim, öyle tekrim eder ki, O’nun
o vaziyetine bakan “Allah var ve O’nun kalbi Allah’ın elinde tir tir titriyor!”
derdi.

İşte insan böyle bir terbiye ile yetiştirilirse, terbiyenin kendisi hâline
gelebilir. Geldiği zaman da, en küçük daireden en büyük daireye kadar onun
tesir ve atmosferi kendini hissettirir. Aile ve cemiyet bu anlayışa yavaş yavaş
da olsa alışır ve bütünleşir. Bu durumda, söylenen sözler mâkes bulur, teklifler
hüsnü kabul görür. Ve insan kendi mahiyetinde tezahür ve tecellî eden bütün
Esmâ-i İlâhiye’ye tam ve câmî bir ayna olarak yaratılış gaye ve pâyesine erer.

Zaten Cenâb-ı Hak, Kendisini insanda görmek için onu yarattı.35 İnsan, tam
mânâsıyla O’nun isimlerine ayna olursa hakikî yakınlığı kazanmış ve böylece
Cenâb-ı Hakk’ın terbiyesine kavuşmuş olur.

Bir ameliyeye tâbi tutulmadan, bir muamele görmeden ve tımar edilmeden
neslin kurtuluşunu beklemek safdilliktir. Eğer bütün dünya nesillerinde bir
kurtuluş, bir ıslah hâli bekleniyorsa bu bizim kendi gayret ve iradelerimizle
Allah’a teveccüh etmemiz şeklinde gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır.

Evet, Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) dediği, yaptığı ve
olduğu gibi bir düzen kurmak istiyorsak O’nun gibi davranmak zorundayız. O,
Bedir’de ellerini açtı ve: “Allahım, bu Senin askerindir. Burada mağlup
olursak kıyamete kadar artık Senin adını anacak olmayacaktır.”36 diye
yalvardı. O kadar ısrarla yalvardı ki, cübbesi sırtından düşerken farkında bile
değildi. O, bu noktaya kadar irade ve ihtiyarıyla yapabileceği her şeyi yapmış
ve tam kıvamında bir cemaatle Allah’ın huzuruna çıkmıştı. Ondan öte bütün
himmetiyle ve inayetiyle Allah’a dayanıyor: “Allahım, ötesini Sana havale
ediyorum.” diyordu. Ve Allah, Habîbi’nin imdadına koşuyor, O’nu teyit
ediyordu. Artık insanlarla beraber o meydanda melekler at koşturuyordu.

İşte böylesine bir yöneliştir ki, Allah’ın yardım ve muvaffak etmesiyle
kötülüğü emreden nefislerimizin ve bütün kötülük emreden nefisler için çalışan



şeytanlaşmış insanların başına melek kırbaçlarının inmesi şeklinde bir netice
doğuracaktır. Allah doğrudan doğruya işe vaziyet ve müdahale edecek ve
O’nun terbiyesine uygun hareket ettiğimizden dolayı da böyle bir terbiye
yaratacak ve bizi terbiyeli zümreler arasına katacaktır.

Allah’ın terbiye kanunları dışındaki terbiyeye terbiyesizlik denir. Evet,
kemale erdirmeyen ve insanı son oluş noktasına götürmeyen terbiye noksandır.
Hâlbuki terbiye, bir bütün olmalıdır. Bir yol bizi insanın varacağı son noktaya
götürmüyorsa o yol bâtıldır. Hâlbuki bir insanın varacağı en son nokta ise,
onun, doğrulukta evc-i kemale çıkması ve kâb-ı kavseyne ulaşmasıdır.

Muhyiddin İbn Arabî, Şam’da sokakta gezerken, bir şakînin darağacında
asılmış olduğunu görür. Hemen onun yanına koşar ve gayz içinde bu adamı
seyreden kimselerden birinin yanına sokulur ve sorar:

– Bunu niye astılar? Adam:
– Hazret, bu bir şakî idi, der. Tekrar sorar:
– Ne yapmıştı? Adam cevap verir:
– Eşkiyalık. İnsanlara musallat oldu, ırza, namusa saldırdı, adam

öldürdü...
Bunun üzerine Muhyiddin İbn Arabî koşar, şakînin ayaklarını öpmeye başlar.

Etrafındakiler ona:
– Hazret, bu insanların en pest ve en aşağısıdır. Ne diye ayaklarını

öpüyorsunuz? derler. Cevap verir:
– Hayır, dediğiniz  gibi değil. Her mesleğin bir müntehası, bir kemali, bir

son noktası vardır. Her meslek, meslek sahibini o noktaya sevk eder . Meslek
sahibi o noktaya vardığı zaman kemale ermiş, olgunlaşmış olur. Şekavet
mesleğinin son noktası da idam sehpasıdır ve bu zat mesleğinde muvaffak
olmuştur. Onun için ayağını öpüyorum.

Hazretin vermek istediği bir ders vardır. Ve bu dersi en beliğ şekilde
mücerret ile müşahhası birleştirerek vermiştir. Ve şunu demek istemektedir:

Ey insan! Senin de bir kâb-ı kavseynin var: İnsan-ı kâmil olmak. Ve ey
mü’min! Senin kâb-ı kavseynin ise Allah, Resûlullah ve Kitabullah’ta fâni
olmak ve nefsaniyetin itibarıyla eriyip gitmek!.
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E. “ER-RAHMÂNİ’R-RAHÎM” ÂYETİ
a. Rahmân ve Rahîm İsimlerinin Tekrar Zikredilmesinin
Hikmetleri
Besmele’de zikri geçen şu iki isim Fatiha’da tekrar zikrediliyor. Bunda da şu

hikmetler düşünülebilir:
Birincisi: Mesele, fıkıh açısından ele alınırsa; Besmele Fatiha’nın bir âyeti

olmadığını işaretle böyle denilmiştir. Ve dolayısıyla, bu isimlerin burada zikri
tekrar değildir.

İkincisi: Meseleye hikmet yönüyle bakacak olursak; sonsuz ve sınırsız
isimlerin sahibi olan Allah (celle celâluhu) kendini evvelâ “Allah” ismiyle
tanıttıktan sonra bu isimlerle insanın imdadına yetişiyor. Zira Zât-ı Ulûhiyet’in
bütün kâinatta görülen vâhidiyet tecellîsini bir beşerin anlayıp idrak etmesi
imkânsızdır. İşte bu azameti ve aklı boğan keyfiyetteki tecellîyi anlattıktan
sonra, her ferdin kendi aynasında görüp kavrayabildiği tecellîlerini nazara
vererek O’nun sonsuz rahmeti zikredilmiştir. Bu isimlerin zikriyledir ki, insan
kendi ruh aynasında kâinatı ve kâinatın delâlet ettiği Zât-ı Ulûhiyet’in mânâsını
anlar.

Üçüncüsü: Bir başka yönüyle de, ّلَلا ُهٰ  lafzından sonra bu iki ismin anılması,
sakındırma ve korkutmadan sonra, teşvik ve rağbet verme mânâsını
taşımaktadır. Zaten, Kur’ân-ı Kerim’de, nerede bir terhib (sakındırma) varsa
hemen bir terğib (rağbet verme) ve nerede terğib zikredilirse ardından onu bir
terhib takip eder. Bu bir âdet-i ilâhîdir.

ُمِیلَْألا ُباَذَعْلا  َوُھ  ِيباَذَع  ََّنأَو   ُمیِحَّرلا ُروُفَغْلا  َاَنأ  ّيَِنأ  يِۤداَبِع  ّْئَِبن 
“Kullarıma haber ver. Ben Gafûr ve Rahîm’im. Ve yine haber ver. Benim

azabım can yakıcı bir azaptır.”1 âyeti bu meseleyi en güzel şekilde bir arada
ifade etmektedir.

Devs’in Aslanı Ebû Hüreyre’nin (radıyallâhu anh) rivayet ettiği bir hadis-i
şerifte, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor: “Eğer
mü’min, âlemlerin ötesinde kendisi için hazırlanan ukûbeti görseydi,
Cennet’ten ümidini keserdi. Kâfir de, Rahmet -i İlâhi’nin genişliğini
düşünseydi, rahmetten ümidini kesmeyecek ve istifade etmeyi düşünecekti.”2

Bu hadiste de terhib ve terğibin bir arada ele alınışını görüyoruz. Onun için



“Rabbi’l-âlemîn” diyen Allah (celle celâluhu), kâinattaki umum tasarrufatını
anlattıktan sonra, insandaki hususî tasarrufunu da zikretmiş ve insanı ihmal

etmemiştir. Meselâ: 3 ِبُتُكِْلل ِّلِجـِّسلا  ّ
ِ

َيطَك  َءاَۤـمَّسلا  يِوـَْطن   َ مَْوي  diyerek
gökleri kitap sahifeleri gibi düreceğini ve buna muktedir olduğunu anlattığı

Kur’ân-ı Kerim’de; 4ِه ِبْلَقَو ِءْرَمْلا  َنـْي  َب ُلوُحَي   ve ْنِم ِهـَْیِلإ  َُب  رَْقأ ُنَْحنَو 
5 ِديِرَوْلا  ِ لْبَح  gibi âyetlerle de hususî tasarrufu olarak, kişi ile kalbi arasına
girdiğini ve insana şah damarından daha yakın olduğunu anlatıyor.

İşte Fatiha sûresinde de, ُّه ٰ لَلا  lafzıyla bütün isimleri kendinde toplayan
Zât’ın tasarrufunu takdim etmesinden irkilen ve ürken insana, “er-Rahmân” ve
“er-Rahîm” isimlerini zikrederek onlara ünsiyet ve kalblerine itminan vermiş
oluyor. Sanki insanın kulağına bu isimlerle şu mânâlar fısıldanıyor: O kadar
korkup ürkme. İşin temelinde merhamet vardır. O, rahmetiyle sizi yaratmış ve
yine rahmetiyle hayatınız için gerekli olan her şeyi sizler için hazırlamıştır.
Ancak sadece dünya sizi tatmin edemez. Sizin için bir Cennet var ve bir Cemal-
i Bâki’yi temâşâ da lâzımdır. O, Rahîmiyetiyle, sizler için bunu da müyesser
kılacaktır. Bir vahşet ve yalnızlıktan sonra insanın içinde ılık bir ünsiyet hâsıl
eden bu iki kelime ne kadar mukaddes, ne kadar mübeccel ve Allah lafzından
sonra bu iki ismin zikri ne kadar lüzumludur...!

Allah’ın merhameti daha çok yıkılmış, dilgir, perişan ve afetlere müptelâ bir
insanın, o afet, belâ ve musibetlerden kurtulup halâs olması, ona iyi ve güzelin
takdim edilip verilmesi şeklinde kendini gösterir. İşte bu keyfiyeti, Rahmân ve
Rahîm ifade eder. Binaenaleyh, meseleyi birinci cihetiyle ele alacak olursak,
Cenâb-ı Vâcibü’l-Vücud azametle kâinatı çalkalıyor ve mevcudatı yokluk
âleminden varlık âlemine çıkarıyor; ikinci şıkta ise, Allahu Teâlâ Hazretleri
var ettiği her şeye kamet-i kıymetine uygun, hususî iltifatta, ihsanda bulunuyor
ve herkesi nimetleriyle perverde ediyor.

b. Cenâb-ı Hakk’a İzafetle Rahmâniyet ve Rahîmiyet’in
Mânâları
Rahmân ve Rahîm kelimelerinin ruhunda, “rikkat-i kalb” dediğimiz kalb

inceliği, nefis meyli mânâları vardır. Yani rahmet ve merhamete muhtaç
olanlara karşı, bir meyl-i nefsî, bir rikkat-i kalb ve bir şefkat olmaktadır. Ve
sonra bu meyl-i nefsî, rikkat-i kalb ve bu şefkat saikiyle onlar hakkında
düşünülmesi gereken düşünülür. Bazı tefsirciler, buradaki kalb rikkati ve
nefsin meylini Zât-ı Bârî hakkında uygun görmediklerinden bunların lâzımını ve



nimet vermenin sebebini düşünerek bu âyeti “Allah, haklarında hayır murad
eder.” şeklinde tefsir etmişlerdir. Bunu biraz izah edelim:

Bizdeki rahmet, birine karşı acıma, rahîmiyet ise nefsin meyli şeklinde
tezahür eder. Kolu kanadı kırık, mazlum, mahzun, mükedder birini gördüğümüz
zaman, elimizde olmayarak kalbimizde bir rikkat duyar ve ona karşı
meylederiz. İşte müfessirler, zaaf ifade eden bu kelimeleri Allah hakkında
kullanmayı uygun görmediklerinden diyorlar ki: “Nefsin meylinin lâzımı, nimet
vermenin sebebi hayır murad etmektir. Öyleyse er-Rahmân, er-Rahîm,
insanlar hakkında hayır murad eden Allah demektir.”  Fakat bu takdirde
Allah’ın diğer sıfatları hakkında da bu şekilde düşünmek gerekir. Meselâ
Allah’ın Basar ve Sem’ sıfatları vardır. Allah Basîr ve Semî’dir. Yani Allah
görür ve duyar. Bir kısım vasıtalarla meydana gelen görme ve duyma Allah’a
isnat edilemez. Bizdeki görme, güneş şuaları yardımıyla ve bir mesafeye bağlı
olarak meydana gelir. Ve bizim gördüğümüz şeyler olduğu gibi, görmediğimiz
şeyler de vardır. Duymamız da yine bir kısım sebeplere bağlı olarak meydana
gelir. Onun için bu sebeplerle meydana gelen görme ve duyma Allah’a isnat
edilemez. İşte nasıl ki, bu şekildeki görme ve duyma Cenâb-ı Hakk’a isnat
edilmez; öyle de, bizde nefsin meyli veya kalb inceliği olarak tezahür eden
Rahmâniyet ve Rahîmiyet de bu mânâda Allah’a isnat edilemez. Bizdeki nefis
meyline ve rikkat-i kalbe mukabil, O’nda mukaddes olarak bu mânâlar vardır.
O’nun görme ve işitmesi de tamamen bizimkinden farklıdır. Binaenaleyh, bu
sıfatları mecaza verip, tevil yapma, biraz tekellüflü olur ki, sonra Allah’ın bin
bir ismini tevil etme lüzumunu duyarız. Onun içindir ki, biz “Rahmân, Rahîm,
Mü’min, Müheymin, Rezzak vs.” derken bunları Allah indindeki mânâlarıyla
mütalâa ediyoruz.

c. Rahmâniyet ve Rahîmiyet Ufkunda Tecellî Eden Lütuflar
Cenâb-ı Hak eşyayı yoktan var edip vücud sahasına getiriyor. Âdeta bize

diyor ki, “İsteseniz de istemeseniz de Rahmâniyetimle sizi var ediyor ve sizin
için gerekli olan şeylerle varlık ve hayatınızı devam ettiriyorum.
Rahmâniyetimle var ettikten sonra, Rahmâniyetimin kemalini göstermek için;
size Rahîmiyetimle de bir irade veriyorum. İradenizi kullanmanıza ve
kullandığınız iradenin çapına göre de ötede size mükâfat vereceğim. Siz,
iradenizi kullanmakla bir şekle gireceksiniz ve bu şekil, ahiret âleminde bir
kısım nimetlerden istifade etmeye hazırlanmak demektir. Elverir ki sizler, kendi



heva ve hevesinize uyarak Benim rıza dairemin dışına çıkmayasınız. Aksi
takdirde orada cezanızın daha ağır olacağını düşününüz.”

İşte Allahu Teâlâ kendisini Rahmân ve Rahîm olarak tanıtırken biz de, o
Rahmâniyet ve Rahîmiyetin altında bu mânâları seziyoruz. Bunu bir misalle
açıklığa kavuşturalım: Müdebdeb, muhteşem bir saray ve bu sarayın içinde
çeşitli varlıkların tenezzüh ve seyr ü seyahatini sonra da bütün bu gezip
dolaşanlara mukabil, saraya teşrifatçı, saray sahibine yaver bir zât düşünelim.
Öyle bir yaver ki, tepeden tırnağa madalya ve formalarla tezyin edilmiş;
sarayın en aziz varlığı olarak, her hâliyle kendini hissettiriyor. Nereye gitse
hüsnü istikbal görüyor, kime yönelse edeple emrine koşuyor, kime dönüp baksa
haşyetle iki büklüm oluyor. O zaman anlarız ki, şehzâdeler gibi sarayın içinde
dolaşan bu yaver, saray sahibinin yanında en aziz, en şerif ve iltifatına en çok
mazhar olan bir zâttır. Ve yine anlarız ki bu zât, saray sahibinin merhamet ve
şefkatine en çok mazhar olandır. Aynen öyle de, kâinat bir saray, insan o saray
içinde en kerîm, en eşref bir yaver ve en kâmil şekilde Allah’ın Rahmâniyet ve
Rahîmiyetine mazhar bir varlıktır. O bir ağaç veya şurada burada otlayan dört
ayaklı varlık değildir. Üstün bir seviyeye çıkarılmış, diğer varlıkların üstünde
bir kısım ihsanlara mazhar edilmiştir.

Şimdi, hiç uygun mudur ki, bu kadar mazhariyetten sonra o gitsin, kendi
şahsiyetine, kendisine lütfedilen şeylere münasip olmayan işlerle uğraşsın.
Kısaca, pislikleri karıştırsın, kapının önünde uygun olmayan mahluklarla; bitle,
pireyle, fareyle, akreple, yılanla çiyanla meşgul olsun; üzerinde taşıdığı
madalyalar, formalar ve saray sahibinin nazarında olduğuna hiç dikkat etmesin.
Aksine böyle davrandığı takdirde hemen hükmümüzü verir ve deriz ki; bu zat,
böylesine nimetleri düşünmeyerek, bu gibi âdi işlerle meşgul olmasının
cezasını muhakkak görecektir. Bununla Allah’ın, Rahmâniyet ve Rahîmiyetinin
altında, insanın mazhar olduğu lütuflarla, yaptığı işlerin birbirine münasip
olmamasının ve Allah’ın insanı muhatap olarak kabul etmesine mukabil, insanın
bu iltifatları değerlendirip değerlendirmediğini anlatmak istedik...

Fatiha hakkında Ebû Hüreyre’nin (radıyallâhu anh) rivayet ettiği bir hadiste
Allah’la kul arasındaki bu münasebet ve paylaşma bize şöyle anlatılır:
Fatiha’da Allah (celle celâluhu) kuluyla konuşuyor ve şöyle buyuruyor:

اَھُفــْصِنَو ِيل  اَھُفْصِنَف  .ِنْیَفـْص  يِدــْبَع نِ َنــَْیبَو  ِي  نَْیب َةَـالَّصلا  ُتْمَـسَق 
َلَأَس يِدْبَِعلَو مَا  يِدْب  َ ِعل  “Fatiha’yı ikiye taksim ettim. Yarısı Benim, yarısı

kulumundur. Kuluma istediği verilecektir.”  Kul َني َِملاـَعْلا ِبَر  ّ ِّلل  ِهـٰ ُد  ْمَحَْلا



dediği zaman Allah Teâlâ: “Kulum Bana hamd etti.” der. Kul ِنٰمْحَّرَلا
ِمي ِحَّرلا  dediği zaman Allahu Teâlâ: “Kulum Beni senâ etti.” der. Kul ِِكلاَم

نيِّدلا ِمَْوي   dediği zaman Allah Teâlâ: “Kulum Beni yüceltti.” der. Ve buraya
kadar Benimdir. Kul ُنیِعَتَْـسن َكاَِّيإَو  ُدُب  َْعن َكاَِّيإ   dediği zaman Allah Teâlâ:
“Bu, kulumla Benim aramdadır.”  der. “Sûrenin sonu ise sadece kulumundur
ve kuluma istediği verilecektir.” der.6

İşte insan Fatiha’yı okurken bu münasebet ve paylaşmaya dikkat etmelidir.
Kul : “Allahım, beni doğru yola hidayet et; ifratın, tefritin ortası yola;
şehvete düşürmeyeceğin, gazaba uğratmayacağın, cerbezeye atmayacağın
yola... Akılsızlık içinde boğmayacağın, arzu ve isteklerden sıyırmayacağın
yola... Bunakların, akılsızların, hissizlerin yoluna girmekten beni muhafaza
buyur. Nebilerin, sıddıkların, şehitlerin yoluna hidayet eyle. Mağdûbîn ve
dâllînden eyleme!” diyor. Allah da (celle celâluhu): “Bu, kuluma aittir ve
kulumun istediği verilecektir.”  cevabını veriyor. Artık, kul olarak biz de
Mevlâ-i Müteâl’in karşısında daima bu paylaşmayı düşünerek, Rahmân ve
Rahîm’in bizi giydirip süslemesi, boynumuza madalyalar asması, bizi prens
hâline getirmesi karşısında, mükellefiyet ve mesuliyetimizi idrak ederek ona
göre bir vaziyet almaya çalışmalıyız.

d. Rahmâniyet - Rahîmiyet Burcunda İrade Lütfu
Cenâb-ı Hak bize binlerce lütuf ve ihsanda bulunmuştur. En büyük ve en

birinci lütfu bizi yokluktan varlığa getirmiş olmasıdır. Ve sonra sonlu olmaktan
sonsuzluğa çevirmiş, çokluktan birliğe yöneltmiş, boğulacağımız bir âlemde
elimizden tutmuş, bizi vahdet dairesi içinde saadet saraylarına müteveccih

kılmış, geldiğimiz yere yüzlerimizi çevirmiş, 7 َنوُعِجاَر ِهـَْیِلإ  اَِّنإَو  ّل  ِهــٰ ِل اَِّنإ 
sırrıyla sinelerimizi şâd etmiş. Evet, Allah’tanız, Allah’a dönecek ve bu suretle
bekâ bulacak, ebediyete mazhar olacak sonra da sermedî bir saadet elde
edeceğiz. O, lütfunu, ikramını böylece bizlere duyurmuş ve bununla kalbimizi
mutmain kılmıştır. Bizler de bu lütuflarla lütufyâb ve bu şerefle şerefyâbız. Ve
dahası, sadece bunlarla da bırakmamıştır. Çünkü iyinin kötüye, dalâletin
hidayete, küfrün imana, şeytanın meleğe, şeytan avanesinin Nebi’nin avanesine
karıştığı burada hâdiselere bir yön verme, sahil-i selâmete çıkarma, Müslüman
kılma, sonra da Müslümanların gireceği Dârü’s-Selâm’a sokma gibi nimetleri
var ki, herbiri ayrı bir lütuf ve ihsan sayılmaktadır. Binaenaleyh, Cenâb-ı Hak,



bu işleri becerip yapabilmemiz için bize kendi iradesinden bir irade vermiş ve
bu irade ile bizlere ebediyetlere ve ebedî saadetlere namzet kılmıştır. Vâkıa,
burada şöyle bir soru sorulabilir: Kâinatta her şeyi yaratan Allah’tır.
Gözümüzü gördüren, kulağımızı duyduran, soluğumuzu aldırıp verdiren, hâsılı
bütün işlerimizi yaratan O’dur. Zira O: َنوُل َمَْعت اَمَو  ْمُكََقل  َخ ّللاَو  ُهٰ  “Sizi de
yaptıklarınızı da yaratan Allah’tır.” 8 buyuruyor. Öyle ise insan iradesinin
mânâsı nedir? Acaba insana irade isnat etmek, Allah’a ortak koşmak sayılmaz
mı?...

İrade, Allah tarafından bir lütuf olarak insana verilmiş öyle bir silahtır ki,
suiistimal edildiği zaman sahibini öldürür; suiistimal edilmeye de çok
müsaittir. Allah insana bir lütuf olarak irade vermiş, insan da çok defa bu
iradeyi kötüye kullanarak, haddini aşarak, kendisini Allah’ın ortağı görmüştür.
İşte bu mevzuda inhiraf edenlerden Firavun, Allah’ın Kendisine “Rabbi’l-
âlemîn” demesine karşılık o da kalkıp َىلْعْـَألا ُمُكُّبَر  ا  ََنأ  “Sizin en yüce
Rabbiniz benim.”9 demiştir. Kendisinde gördüğü irade ve eşyaya müdahaleyi,
Allah’a ortak koşma şeklinde tasavvur etmiş –hâşâ ve kellâ– Allah’ın karşısına
bir ortak gibi çıkmıştır. Hâlbuki kâinatta zerre kadar şerîkin yeri yoktur. Vücud,
tamamen tecellî-i vahdetten meydana gelmektedir.

Eğer bir vahdet ve birlik olmasaydı her şey yok olacaktı: اَۤمِھي َناـَك فِ َْول 
َاتَدَسََفل ّللا  ُهٰ َِّالإ  ٌةَھِلٰا   “Eğer gökte ve yerde Allah’tan başka bir ilâh olsaydı

yer, gök fesada uğrardı.”10 Şerîk (ortak) yoktur ki, yer gök intizam ve nizam
içindedir. Şerîki farzetmek yerin göğün fesadını kabul etmek demektir. Bu
sebeple, Yaradan için ortaklık hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah’ın eşi
ortağı yoktur.

Bize verilen iradeye gelince, Cenâb-ı Hak bu iradeyi sadece beşerî kesb ve
kazançlarda kullanmak için vermiştir. Fakat bu iradeyi kullanmamıza göre ceza
ve mükâfat vaadinde bulunmuş ve şöyle demiştir: “Sana geçici olarak
hâkimiyet, mâlikiyet ve irademin gölgesinde cüz’î bir şey veriyorum. Ancak
bunu kötüye kullanırsan ahiret yurdunda senin yakandan tutup cezalandıracağım.
Bu sebeple bugün sen, senin iradenle iş yaptığını zannetsen dahi, o günün
Mâlik-i Hakikî’si Benim ve sen Bana hesap vereceksin.”

İşte Cenâb-ı Hak bu ölçü ve paylaşma içinde, beşere, yapacağı işlerde
sadece parmakla dokunma gibi bir müdahale hakkı vermiştir. Ancak hâdiseleri



yaratma işini kendi üzerine almıştır. Zaten, insana verdiği irade de sadece
O’nun Rahîmiyetinin bir cilvesinden ibarettir.
1 Hicr sûresi, 15/49, 50.

2 Tirmizî, daavât 99; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/334, 397, 484.

3 Enbiyâ sûresi, 21/104.

4 Enfâl sûresi, 8/24.

5 Kaf sûresi, 50/16.

6 Müslim, salât 38; Tirmizî, tefsîru sûre (1) 1; Ebû Dâvûd, salât 131.

7 Bakara sûresi, 2/156.

8 Sâffât sûresi, 37/96.

9 Nâziât sûresi, 79/24.

10 Enbiyâ sûresi, 21/22.



F. “MÂLİKİ YEVMİ’D-DÎN” ÂYETİ
Kur’ân-ı Kerim’in üslûbundaki insicama bakın ki, “er-Rahmâni’r-Rahîm”de

gizli bir remiz ve işaretle anlattığı biz insanların mesuliyetini, bu âyette gayet
açık olarak dile getirmekle, bir evvelki âyetin gizli kalan yönünü hemen bir
âyet sonra tefsir ve izah ediyor.

O, Allah’tır. Âlemlerin Rabbi’dir. Rahmân ve Rahîm’dir. Size verdiği
iradenin karşılığını verecektir. Çünkü O, Din Günü’nün tek ve yekta Sahibidir.

ِني ِّدلا ِمْوـَي   “Ceza günü” demektir. Ancak buradaki “ceza” Türkçe’de
anladığımız mânâda değildir. Zira biz cezayı daima ikâb mânâsında kullanırız.
Hâlbuki ahiret hem mükâfatın hem de ikâbın, yani bizde kullanıldığı mânâsıyla
cezanın olduğu bir gündür. Öyleyse ceza günü, iyi ve kötünün karşılığını
gördüğü bir gün demektir.

Din Günü: Ceza, hesap, itaat ve kahır günü mânâlarına gelir. Ancak umumî
mânâda Din Günü, hak din olan İslâm’ın zuhur edeceği gün demektir. Ceza ve
mükâfat denince, akla kıyamet gelir. O takdirde, Din Günü’yle kıyamet
kasdolunmuş olur. O gün sûra üflenecek, haşr ve neşr olacak ve amel defterleri
sahiplerine teslim edilecektir. Ardından iyiler iyiliklerinin mükâfatını, kötüler
de kötülüklerinin cezasını göreceklerdir.

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, insanlara, imanın bütün erkânını hemen bu bir iki
âyet içinde ima ve işaret ediyor. ِمیِحَّرلا ِنٰمْحَّرَلا  َ نیَِملاَعْلا ِّبَر  ِّلل  ِهٰ  ُ دْمَحَْلا
derken Rabbü’l-âlemîn olan Allah’ı ve o Allah’a karşı kulluk vazifesi olan
hamd ve senâyı, Rahmân ve Rahîm isimleriyle Kur’ân-ı Kerim’in zuhurunu,
Nebi’nin gönderilişini ve hemen bu lütufların arkasından da “haşr u neşr”i
hatırlatıyor. Böyle bir âhenk ve sistem içinde birbirini gerektiren imanın
erkânını nazara veriyor ve insanı hizaya gelmeye davet ediyor.

Allah var, kulluk yapacaksın. O Rahmân ve Rahîm’dir. Peygamber
göndermiş, kitap indirmiş ve sana yolunu göstermiştir. Öyle ise Allah’ın hem
kahırla hem rahmetle tecellî edeceği, zalimin cezalandırılıp mazlumun
mükâfatlandırılacağı, merhamete muhtaç olanın merhamete mazhar ve bu hakkı
kaybedenin gazaba uğrayacağı bir ceza günü mutlaka gelecektir. Burada
rahmetin cilvesi olarak dalgalanan bütün nimetler kesintiye uğrasa dahi,
numune olarak gösterdiği bu şeyler öteki âlemde, hem Rabbü’l-âlemîn hem de
Rahmân ve Rahîm’in gereği olarak devam edecektir. Firavunlar, şeddatlar,
zalimler ve mâlikiyet iddiasında bulunanlar o gün yakayı ele verecek, burada



Rabbinin emirlerine râm olan kimseler ise o Din Günü’nün Mâliki’nin
huzurunda emn ü eman içinde Dârü’s-Selâm’a dahil olacaklardır.

Hadis-i kudsîde: ِنْیَفْوَخ َنَْیب  ُعَمَْجأ  َالَو  ِنْیَنْم  َأ َنَْیب  ُعَمَْجأ  İki emniyeti“ َال 
ve iki korkuyu bir arada vermem.”1 diyen Allah Teâlâ’nın, iki korkuyu bir
arada vermediğini, mü’minler o gün orada mutlaka görecek, kâfirler de, iki
emniyetin bir arada olmadığını müşâhede edeceklerdir. İşte bu muadele ve
muvazene içinde iman esaslarına baktığımız zaman, insan ruhuna ve insan
fıtratına ne kadar mülâyim ve iman rükünlerinin nasıl birbirini gerektirdiğini
müşâhede etmiş oluyoruz.

a. Kıyamet: Her Şeyin Ayağa Kalktığı Gün
Kıyamet günü, her şeyin ayağa kalktığı gün. İnsan da o gün kıyam edecek.

İnsanın ameli, hissiyatı, yığın yığın meydana getirdiği mânâlar; hamd ü senâsı,
tuğyan ve dalâleti, küfr ü küfranı, şükr ü şükranı, Allah’a karşı senâsı hep
kıyam edecektir. Her şeyin kıyam ettiği o gün Allah Teâlâ ve Tekaddes
Hazretleri de açık saltanatıyla kıyam edecektir. Kıyam edeceğini ifade için
Kur’ân-ı Kerim: ِنيِّدلا ِمَْوي  ِِكلاَم   diyor. Hâlbuki O, dünyanın da Mâlik’idir.
Acaba niye sadece “Ahiretin Mâlik’i” diyor? Çünkü o gün herkes Rabbinin,
Mâlik’inin, Hâlık’ının kim olduğunu apaçık görecektir. Onun için ِمَْوي  ِ ِكلاَم

ِنيِّدلا  diyor.
Bir de burada “yevm” kelimesini zikrediyor. Yevm, gün demektir. İnsan

ömrünün bir günü, cemaat ve milletlerin ömrünün de bir günü vardır. Bir gün
de vardır ki, o da dünyanın ömrünün günüdür. Ve bir gün daha vardır ki, tam
dünya gününe mukabil, ahiret günüdür. Bugün dünya, yarın ahiret derken bu iki
günü kasdetmiş oluruz; dünya bir gün, ahiret de bir gündür. Yüce Allah’ın şu
muhteşem saltanatında, dünya ve ahiret sadece iki gündür. Bütün zamanlar ona
nispeten bir ân-ı seyyale gibidir, gelir geçer. Fakat Allah’ın üzerinden zaman
geçmez.

O,
“Yemez içmez zaman geçmez
Berîdir cümleden Allah.”
hakikatiyle anlatılmaktadır. Evet, beşer kendi gününü tamamladığı zaman

bugünün hesabını o gün verecektir. Dünya da gününü tamamladıktan sonra
orada lâyık olduğu mevkii kazanacak ve bütün zerreleriyle bâkî âlemin



binasında kullanılacak ve Cennet’in bir köşe taşı olacaktır. Sen ve senin
dünyan, sen ve senin milletinin dünyası, sen ve bütün mahlukatın dünyası,
umumî ve hususî dünyaların birer günleri vardır. Fakat bütün bu günlerin özü

ve neticesi: 2 ُرِئا َۤرَّسلا َىلْبُت  َمَْوي   âyetiyle ifade edilen o günde, Allah’ın lütfu
ve kahrı olarak senin önüne dökülecektir. İşte, o güne “Din Günü” diyoruz.

b. Din Günü: Dinin Zuhur Edeceği Gün
Din Günü’nün bir mânâsı da dinin zuhur edeceği gündür. Biz esas olarak

Allah’a, meleklere, haşre, kitaplara, peygamberlere, kadere, hayır ve şerrin
Allah’tan olduğuna inanıyoruz. Namaza, oruca, hacca, zekâta itikat ediyoruz.
İşte bütün bu inandıklarımız orada mânâ ve mahiyetleriyle zuhur edecektir.
Allah’ı, şefaat dilemek ve dilenmek üzere Nebi’yi, saf saf olmuş ve çepeçevre
ehl-i dalâleti sarmış hâlde melekleri ve meleklerin inişiyle göklerin şak şak
olup titrediğini ve o dinin tamamıyla zuhur ettiği o günü, kader kalemlerinin
yazdıklarını; kaderimizi, namazımızı, kalbî duygu ve duyuşlarımızı, orucumuzu,
aç durmamızı ve ağzımızın kokusunu hatta bunun ne mânâ ne mahiyet aldığını,
Allah’ın ondan nasıl hoşnut olduğunu, kısacası ahiret âlemine ait anlatılan
bütün tabloları görecek ve müşâhede edeceğiz.

Evet, o gün, âyet ve hadislerle ifade edilen hakikatlerin en küçüğünden en
büyük hakikat olan ulûhiyet hakikatine kadar din, bütün açıklığıyla ortaya
çıkacaktır.

c. Din ve Diyanet
Din bir vaz’-ı ilâhîdir; Allah’ın tespit buyurduğu bir sistem, bir nizamdır.

Buraya lâhut âleminden gelmiştir. Aslı, mânâ ve mahiyeti oradadır. Burada
insan hayatında zuhur ettiği gibi orada da edecektir: ٌِقئاَس ٌّيِھِٰلإ  ٌعْضَو  ُنيِّدَلا 

ِتا َّذلاــِب ِرْیَخْلا  َىِلإ  ِة  َدوُمْحَمْلا ُمِھِراَِیت  ْخِاب ِلوُقُعْلا  ِيوَذـِل   “Din bir vaz’-ı
ilâhîdir. İnsanları kendi ihtiyar ve iradeleriyle bizzat hayra sevk eder.”  Din
Allah kanunudur. Dinin bir adı Şeriat, diğer bir adı da İslâm’dır. “Din-Şeriat-
İslâm” Allah tarafından konulmuş bir kanunlar mecmuasıdır. Din, insanları
kendi irade ve ihtiyarlarıyla hayra sevk eder ve iradeyi elden almaz. İnsan,
cansız varlıkların kendilerine has hayat tarzına mahkûm edildikleri gibi fıtratın
hudutlarına hapsedilmemiştir. Ayrıca irade ve ihtiyar verilmekle o, hayrı ve
şerri seçme mevzuunda serbest bırakılmıştır. Dolayısıyla dini tarif ederken,
insanı kendi ihtiyarıyla, yani kendi seçim ve tercihiyle bizzat hayra sevk eden
diyoruz.



Dikkat edilecek olursa zatında biz, dini hayra sevk eder görüyoruz. Ve o din
hayra sevk edecek, vaad ettiği neticeleri bize kazandıracak bütün hissiyatımızla
beraber aklî, kalbî arzu ve emellerimize göre verilmesi gerekeni vererek bizi
tatmin edecek bir zâtın elinde olmalıdır ki, ona din denebilsin.

Bu itibarladır ki, beşeri, “vicdan” ile idare etmeyi düşünenler, onun
karşısına vicdanlar sayısınca yollar çıkardıkları için onu irşad, hidayet ve bir
yola sevk etme yerine yanlış yollara götürmüşlerdir. “Akıl, her meseleyi
halleder.” diyen rasyonalistler, kalbi ve ruhu anlamayıp, insana tam nüfuz
edemeden, sırf akılla yola çıktıklarından dolayı onlar da yolda kalmış ve hiçbir
meseleyi halledememişlerdir. Aslında akıl, sadece vaz’-ı ilâhî olan dini
anlamak için bir alettir. Akıl, dini ve Allah’ın kanunlarını anlayarak dinin
ruhundaki diyanete ulaşacaktır. Vaz’-ı ilâhî olan din ise beşere her yönüyle
cevap vermektedir. Beşer, akıl ve iradî davranışlarıyla, yani kesbiyle diyaneti
kazanmakla sorumlu tutulmuştur. Zaten diyaneti olmayan bir dinin ve dini
olmayan bir diyanetin yaşamaya da hakları yoktur. Din ve diyanet çok büyük bir
hakikatin iki yüzüdür. Din bir vaz’-ı ilâhîdir, yani Allah’ın kanunu ve şeriatıdır.
Onu hayata hayat edinmeye gelince, o da beşerin kesbidir ki, buna da “diyanet”
denir.

Fert, dini, hayatına hayat yaptığı ve dinin prensip ve düsturlarını hayatına
gaye edindiği nispette diyanet sahibi olur. Ve bütün bunları yaparken de,
yaptığı şeylerin hakkaniyet ve doğruluğuna inanır. Sadece ve sadece Mevlâ’nın
rızasını ve hoşnutluğunu dikkate alır ve gaye edinirse, din adına yapılan
şeylerin hiçbirisi yok olmaz: ْلَمَْعي ْنَم  َو ُهَرَي  اًرْیَخ  ٍة  َّرَذ َلاَقْثِم  ْلَمَْعي  ْنَمَف 

ُهَرَي ّرَش  اً ٍةَّرَذ  َلاَقْثِم   “Kim zerre miktar hayır yapsa mükâfatını, kim de zerre
miktar kötülük yapsa cezasını görecektir.” 3 Bununla beraber insanın, yaptığı
şeylerin hemen arkasından bir menfaat beklemesi gayr-i samimî olduğuna
delâlet edeceğinden onun ihlâssızlığına hükmedilir ve ihlâssız olduğu için de
dergâh-ı nezd-i Ulûhiyet’te hüsnü kabul görmez, ibadeti yüzüne çarpılır.
Ubûdiyetin, yani Allah’a kul ve diyanet sahibi olmanın yegâne hedef ve gereği
Allah’ın emridir. Yani insan, Allah emrettiği için dindar ve diyanet sahibi olur.

Neticede Allah’ın rızasını düşünür, başkaca bir menfaat beklemez. Sırf
Allah’ın rızasını düşündüğü bu yolda yaptığı şeylerin neticesini ahirette
Allah’ın lütfundan bekler. Bu itibarla denebilir ki din, Allah’ın emrettiğini yine
O’nun rızasını kazanmak için yapma ve neticeyi de Allah’tan beklemenin



unvanıdır.

d. “Mâlik” Kelimesi
“Mâlik” kelimesinde melik ve mâlik olmak üzere iki okunuş vardır.

“Melik”, “Mülk” kelimesinden, “Mâlik” de “Milk” kelimesinden türemiştir.
Melik, devlet reisi, devlet idarecisi, tedbir ve hazırlık yapan, devleti yürütüp
yöneten ve idare eden zât demektir. Bu kelimenin kendinden türediği kök
“Mülk”tür. Bir melik varsa muhakkak onun bir mülkü ve memleketi vardır.
Şeriatta buna “dâr”, Müslüman olan bir melikin hâkim olduğu bir memlekete
de Dârü’l-İslâm denir. “Milk”e gelince o, geçimlik ve mal gibi şeylere denir.
Mülkün sahibine de “Mâlik” denir.

Allah (celle celâluhu) bir tek âyet içinde hem “melik”i hem de “mâlik”i
zikretmektedir. Zira melik olmazsa, ne mâlik, ne milk, ne de mülk olur. İlk defa
bir melik olacak, devletini, milletini düzene ve nizama sokacak ve belirli
hakları bir kısım fertlere taksim ve tayin edecek, herkes kendisine tayin edilen
haklara sahip çıkarak sahip çıktığı hakkın mâliki olacak... Devlet reisi o
mülkün mâliki olmakla beraber aynı zamanda meliktir. Herkes de kendi
hissesine düşen şeyin sahibi mânâsına mâliktir.

Burada çok ince bir hususa dikkat edilmelidir. Allah bu âyetinde, kendisini
yeryüzünde temsil edecek olan insanın kuracağı devlet sistemini ve bu sistemin
esaslarını da tespit ediyor. Aslında devletleşme de, Cenâb-ı Hakk’ın insanlara
emaneten verdiği meliklik ve mâliklik (sahiplik) mânâlarıyla Mâlikiyet
unvanının bir tezahüründen ibarettir.

Eğer devlet sadece mâliklik esasına dayandırılırsa bundan liberalizm devlet
anlayışı doğar. Bu sistemde sadece esas olan fert ve ferde ait olan haklardır.

Hâlbuki Cenâb-ı Hakk’ın arzu ettiği ve bu âyetiyle işaret buyurduğu devlet
sisteminde bir taraftan mâlikiyet, diğer taraftan da melikiyet nazara verilmekte
ve devletin bu iki esasa oturtulması tavsiye edilmektedir.

Sadece devletçiliğin esas alındığı yerde fertlerin hakkı gasbedilir. Ancak üst
kademede bulunan birkaç kişi mesut ve bahtiyar, onların dışında devleti
meydana getiren diğer organlar felç ve perişan olur. Sadece fertlerin esas
alındığı sistemde de devlet meflûç hâle gelir. Zira böyle bir toplumda netice
itibarıyla adem-i merkeziyetçiliğe gidildiğinden devlet, uzuvları birbirinden
koparılmış bünyeden farksızdır. Hâlbuki ideal bir devletin hem meliki hem de
mâliki olmalıdır ki, hem idare eden hem de idare edilenlere gereken haklar



ancak bu devletçilik anlayışıyla verilebilir.

ِنيِّدلا ِمَْوي  ِك  ِلاَم  “Din Günü’nün mâliki Allah’tır.”  Allah (celle celâluhu)
bu ifadeyle, bir taraftan bize kendi mâlikiyetinin bir gölgesi olarak bahşettiği
mülk edinme duygusundan ve insana bahşettiği devletleşme salâhiyetinden ve
bu devletin esas ve umdelerinden bahsederken, diğer taraftan da ayrı bir hususa
dikkatlerimizi çekiyor ve âdeta bizlere şöyle diyor: “Size dünyada nisbî bir
mâlikiyet veriliyor. Ancak, ahirette mülk tamamen Allah’a ait olacaktır. Öyle
ise fâni ve geçici olan mâlikiyetinizi ebedî ve daimî kılabilmenin yollarını
araştırınız.”

Mülk Allah’ındır ve O’nun mirasçısı da Allah’ın salih kullarıdır. İslâm
dininde mürtedin hayat hakkı olmadığı gibi miras hakkı da yoktur.

Ferdî hukukta bu böyle olduğu gibi, millet ve devletler hukukunda da
böyledir. Onun için İslâm, yeryüzünde Allah’ın dini herkese ulaşıncaya kadar
i’lâ-yı kelimetullahı farz kılmıştır.

Ayrıca, mâlikiyet ve melikiyet esasları üzerine oturtulmuş bir devlet
anlayışında, ne ferdin ne de devletin hukukları zayi olur. Tamamen adem-i
merkeziyet zararlı olduğu gibi, tekelci bir devlet anlayışı da zararlıdır.

Allah’ın halifesi olan insan, yeryüzündeki tasarrufunu O’nu temsilen yapar.
Allah adına yapılan bu tasarrufta adalet ve nizam vardır.

e. Din Günü’nün Yegâne Sahibi Allah’tır
Bu âyetten anlaşılacak diğer bir mânâ da şudur:
Din Günü’nün sahibi Allah’tır. Öyleyse diğer bütün mâliklerin mâliklikleri

izafî ve geçicidir ve onlara atiyye olarak verilmiştir. Sanki bu âyetin işaretiyle
Cenâb-ı Hak şöyle ferman etmektedir: “Ey firavunlar, nemrutlar, ey ‘Ben
melikim!’ diye ferih- fahur yaşayanlar, şahlar, şehinşahlar! Mülkün ve
saltanatın elinizden heba olup gideceği bir gün gelecek.” İşte ُكْل ُ مْلا ِنَِمل 

ِراَّھَقْلا ِدِحاَو  ْ لا ِّلل  ِهٰ َمْوـَیْلا   “Bugün mülk kimindir? O tek ve Kahhar olan
Allah’ındır.”4 âyetinin ifade ettiği “hakikat-i uzmânın zuhur edeceği o günün
tek ve yekta sahibi Benim.” Binaenaleyh, mülkünüzü idare ederken bir kendi
mâlikiyetinize ve mâlikliğinize bakın, bir de “Mâlik-i Yevmiddin”in
mâlikiyetine bakın. Siz küçük mülk dairenizde tasarruf yaparken, nazarınızı ara
sıra “Mâlik-i Yevmiddin”e çevirirseniz, salâh ve istikamet içinde idare etme
hakkını kazanırsınız. Yoksa hayatınız heba, sizler de perişan olursunuz.



Mâlikiyetinize itimat ettiğiniz zaman; mülkünüz bâd-i heva gider. Ama siz
mâlikiyetinize güvenmeyin. Allah’ın mâlikiyetine itimat ettiğinizde, mülkünüz,
mâlikliğiniz ve melikliğiniz elinizden alındığı o gün, Allah, Rahmân ve Rahîm
ismiyle tecellî ederek o mülkü, Rahmâniyet ve Rahîmiyetinin içine koyacak ve
size sona ermez ve sarsılmaz bir saltanat ve bir mülk verecek, sonra da sizleri
orada ebedî melikler ve mâlikler yapacaktır.

Allah (celle celâluhu) bu âyetlerle Cemal-i Mutlak ve Kemal-i Mutlak
olarak, bizden teveccühümüzü ister ve bize der ki: “Eğer birine hamd etmek
istiyorsanız Bana hamd edeceksiniz. Çünkü Ben Allahım, zâtında Kemal ve
Cemal sahibi Benim, sizin de Kemal ve Cemal Sahibi’ne hamd etmeniz gerekir.
Eğer ileriye yönelik bir isteğiniz, arzunuz, birinden bir dilek ve dilenmeniz
varsa, Benden isteyin. Çünkü şefkatli, merhametli, Rahmân ve Rahîm ismiyle
tecellî eden Benim. Eğer bir korku ve tasanız varsa ve hesabınızın kötü
çıkacağı korkusunu taşıyorsanız yine Bana müracaat edin. Çünkü Mâlik-i
Yevmiddin Benim, orada hesabınızı görecek de yine Benim!”

Fatiha-i Şerîfe’nin başında; bizi Müslüman yapan, Hz. Muhammed’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ümmet kılan, en mükemmel ümmet olarak O’na
sımsıkı bağlayan, kalbimizi nezd-i Ulûhiyetine çeviren ve böylece bizi pek çok
nimetlerle perverde eden Allah’a hamd ve senâ etmekle işe başladık ve ِِك لاَم

ِنيِّدلا ِمَْوي   dedik. O’nu tanımış insanlar olarak kâinata ve nefsimize nazarımızı
gezdirdik; vücudumuzu teşkil eden atomların deveran ve cevelânından, kâinatı
teşkil eden sistemlerin, galaksilerin harekât ve seyeranına kadar her şeyde
O’nun rubûbiyetini gördük. Gördük ki, her şeyi kamçılıyor, kemale doğru sevk
ediyor. Gördük ki, her şeyi Cennet’in ve Cehennem’in binasında kullanacağı
unsurlar hâline getiriyor. Gördük ki, her şey O’nun terbiyesiyle terbiye olur. Bu
azametli icraatını müşâhede ettik. Sonra anladık ki, bütün bu muntazam ve peşi
peşine hâdiseleri böyle durmadan intizamla sevk ve idare eden, iyiyi kötüye
katan, çirkinin yanında güzele ve küfrün yanında imana yer veren Allah, bütün
bunları ayıracağı bir yer getirecektir. İşte o gün “Yevmiddin” ve o yer de
“Mahkeme-i Kübrâ”dır. İyinin-kötünün ortaya döküleceği, iyiliklerden ötürü
insanların demet demet mükâfat alacağı, kötülüklerden ötürü saklanacak yer
arayacakları o güne “Din Günü” diyoruz. Dinin ve Allah hâkimiyetinin apaçık
ortaya çıktığı o günün tek ve yekta sahibi Allah’tır. Çünkü o gün sadece O
konuşacak, hükmü O verecek, infazı O yapacak ve mükâfatı da O
bahşedecektir. Öyleyse hayatta olduğumuz sürece yalnız “O” demeli, başka



birşey dememeli..!
1 İbn Hibbân, es-Sahîh 2/406; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/483.

2 “Gün gelir bütün gizli haller ortaya dökülür.” (Târık sûresi, 86/9)

3 Zilzâl sûresi, 99/7, 8.

4 Mü’min sûresi, 40/16.



G. “İYYÂKE NA’BÜDÜ…” ÂYETİ
Bize O’nu bulduran bütün bu araştırmalardan sonra Cenâb-ı Hakk’ın

huzuruna geliyoruz. Sanki sûrenin oraya kadar olan kısmı bizi O’nun karşısına
çıkmaya hazırladı ve bu hazırlıktan sonra biz de, Cenâb-ı Hakk’ın huzur-u
kibriyâsına çıkarak kulluğumuzu takdim etmek istiyor ve َكاَِّيإَو ُدـُبَْعن  َكا  َِّيإ

ُنیَِعت َْسن  diyoruz. “Namaz, mü’minin miracıdır.”1 diyen Söz Sultanı, işte bu
noktaya dikkat çekmektedir. Sen, kavisler çiziyor, helezonlar meydana
getiriyor, mekânı aşıyor, imkânla vücub arasına yükseliyor ve “cem”i, “fark”ı
bir arada tutabilecek bir keyfiyet-i mahsusada “Yalnız Sana kulluk yapar,
yardımı Senden isteriz.” diyecek makama yükseliyorsun. Ne büyük saadet ki,
Nebiler Sultanı’nın madde ve mânâsıyla yükseldiği miraçtaki makama sen de
inanç, kanaat ve yakîninle, günde beş defa çıkmaya muvaffak oluyorsun.

a. “Abede-Ubûdet-Ubûdiyet ve İbadet” Kelimeleri
ُدُبَْعن  fiil-i muzari, nefs-i mütekellim maal gayr, yani, geniş zaman birinci

çoğul şahıs kipindedir. Kelime, “abede”, “ubûdet”, “ubûdiyet” veya “ibadet”
kelimelerinden türemiştir.

Abede, bir işi azim ve hırsla yapmaktır. Ubûdet, tevazu gösterme ve yüzü
yerlere sürme demektir. Ubûdiyet ise, sistemli olarak, tanıdığı Mevlâ’sına karşı
tâzimat ve tekrimatta bulunmanın adıdır. Ve ibadet de, hudû ve huşû içinde
Mevlâ’nın istediği şekilde yapılan kulluktur. Yani sen, alabildiğine azimli,
kararlı ve nazarını O’ndan başka bir şeye çevirmeme gayreti içinde yüzünü
yerlere süreceksin. O’nun büyüklüğünü kabul, senin küçüklüğünü idrak
şuuruyla; hem de gelişigüzel, sistemsiz değil; O’ndan aldığın bir sistem ve ölçü
içinde, ciddî bir huşû ve hudû ile O’na karşı tekrim ve tâzimlerini arz
edeceksin. Ben kulum, Sen Mevlâ’sın; ben köleyim, Sen Seyyid’sin; ben âfâkta
gezen, dolaşan perişan bir varlığım, Sen ise “Bana ne zaman geleceksin?” diye
bekleyen Mevlâ-i Müteâl’sin... İşte ُدُبْع نَ َكاَِّيإ   derken bütün bu mânâlar
kasdolunmaktadır.

b. İbadet - Taat - Kurbet
İbadetin şeriat mânâsı; “Hâlis bir niyetle, sevap beklemek üzere, Allah’a

yakın olmayı düşünerek yapılan taat.” demektir. İbadet dediğimiz zaman, hem
taat hem de kurbet, yani Allah’a yaklaşma mânâsı bunun içinde düşünülür. Ama
ibadet, taat, kurbet tamamen birbirinden başka mânâlara gelen kelimelerdir.



Taat, niyet meselesi bahis mevzuu olmadan, şahıs gözetilmeden, sevap kasdıyla
yapılan şeye denir. Kurbet ise, niyet olmasa dahi belli bir şahsa yaklaşmayı
düşünerek ona karşı yapılan taattır.

İnsanın nefsini ve kâinatı tefekkür etmesi, değişik bir tabirle enfüsî ve âfâkî
tefekkürü henüz bir niyete bağlı olmadığından ve daha tanıyacağı şahsı
tanımadığından dolayı bir taat olsa bile kurbet ve ibadet değildir. Meselâ,
bizler, âfâkî ve enfüsî tetkiklerde bulunuyoruz; fizik, kimya, astronomi ve
biyoloji gibi ilimlerle meşgul oluyor ve bu arada nefsimize dönüyor, enfüsî
tetkiklere dalıyoruz, bu ve buna benzer araştırmalarla, derin bir tefekkür ve
tezekkür; düşünme, tartma ve hatırlama, anma içerisine girmiş oluyoruz. Ancak,
bu tür faaliyetler Mevlâ’ya karşı bir taat olsa bile, kurbet ve ibadet olmaz.
Çünkü böyle bir şey yapmak niyete muhtaç ve niyete bağlı değildir. Kurbet
değildir, çünkü yaklaşacağımız o yüce Zât’ı, henüz mükemmel bir şekilde
tanımış olmuyoruz. Böyle nûrânî bir caddede neticeye ُدُبَْعن َكاَِّيإ   cümlesini
bütün ruhumuzda duyarak söylediğimiz zaman varmış olacağız. Kur’ân-ı Kerim
okuma, sadaka verme vs. gibi iyilikler niyete muhtaç olmadığından birer taat ve
kurbet olsa bile yukarıda anlatılan çerçevede ibadet değildir.

Öyleyse ibadet: İnsanın bütün benliğiyle, bütün duygularıyla, iç ve dış bütün
havassıyla, fikrî melekeleri, his âlemi, kafası ve lisanıyla Allah’a yönelmekten
ibaret olan sistemli bir hareket tarzına denir. Bu mânâya geldiği için de
ibadetin bozuk bir Türkçeyle “tapmak-tapınmak” şeklinde tabir ve tercüme
edilmesine imkân yoktur. Tapmak ve tapınmak; daha ziyade şuursuzca, niyetsiz
ve sistemsiz yapılan hareketlere denir. Eski mâbudlara, ilâhlara, modern
firavunların heykelleri ve resimleri karşısında yapılan boyun eğmelere
dilimizde tapınma ve tapma dense bile kat’iyen, ibadet denemez. Çünkü o, Zât-ı
Ecell-i A’lâ’ya hastır.

Evet, ibadet sadece O’na yapılır. Onun için biz orada ne ُعیِطُن  ne de ُم ِرَتَْحن
değil, ancak ُ دُبَْعن َكاَِّيإ   “Yalnız Sana ibadet ediyor ve yardımı yalnız Senden
bekliyoruz.” diyoruz. Bu arz ettiklerimiz kelimenin şeriattaki izahıdır. Ve biz

ُدُبَْعن  derken bunu düşünürüz. İbadet bir tapma tapınma karşılığı olmadığı gibi
ُعیِطُن  “İtaat ediyoruz.” demek de değil ve ُبَرَْقن  “Sana yaklaşıyoruz” demek hiç

değil. Belki aczini, fakrını, zaafını, ihtiyacını, hiçliğini nazar-ı itibara alarak
ferah, refah ve saadeti O’na yaklaşmada bilerek kemal-i tâzim ve tekrimle O’na
doğru gitmenin adıdır. Allah’a karşı yapılan bu şekildeki tâzim ve tekrim bir



başkasına yapılmadığı ve yapılamayacağı için, başkalarına karşı gösterilen
saygı, sözle ve davranışla takınılan hürmet çeşitlerinin hiçbirisine ibadet
denemez.

c. İbadet ve İnsan Ruhu
Meselenin ilm-i nefisteki, yani bir açıdan psikolojideki tahliline gelince;

insan nefsi, insan ruhu, elemlerin, ızdırapların, ümit ve sevgilerin uğrağıdır.
İnsan, nefsinde acı bırakabilecek bir şeye karşı daima kuşku duyar, ondan
hoşlanmaz. Ve ondan uzak kalmaya çalışır. Keza o, lezzet getiren sebeplere
meftundur, o sebeplere karşı ümitle bağlanır veya hırsla sarılır. Tabiî, elem
getiren faktör ve sebeplere karşı da öfkeyle mukabele eder ve onlara karşı
tetikte durur.

Demek insan; devamlı arzuladığı, istediği, arkasına düşüp koştuğu, ümitle el
ve sinesini açtığı bir kısım hâdiselerle; ürktüğü, korktuğu, öfkelendiği, kaçmak
istediği vak’alarla karşı karşıya bulunmakta. Esasen insan, böyle bir korku ve
korkudan doğan bir ürkmeyle ve böylesine bir muhabbet ve bu muhabbete
dayalı bir ümitle insan olma dengesini devam ettirir. Bu denge sebebiyle
cemaat ve cemiyetten ümit kesildiği zaman yeis başgösterir. O zaman da bütün
çalışma şevki kırılır ve faaliyet söner. İnsan ümidi kırıldığı zaman atalet ve
tembellik içinde kalır. Öyleyse ümidin silinmemesi için, ümidin dayalı
bulunduğu muhabbetin pörsütülmeden hayatiyetinin devam ettirilmesi gerektir.
Korku fertten ve cemiyetten silindiği takdirde, neticesi düşünülmeden; fert,
aile, toplum ve millet topyekün hesapsız işler yapmaya başlarlar. Bu da, bütün
bir insanlığın tuğyanına sebebiyet verir.

Onun içindir ki, bu korku ve muhabbet hissi, insanla birlikte yaratılmıştır.
İnsanın mahiyetinde, bütün kâinatı içine alacak bir muhabbet ve kâinatta
cereyan eden, hususiyle istikbalde kendisini bekleyen veya beklediğini sandığı
hâdiselerden ciddî bir şekilde korkusu vardır. Bazen bu korku sebebiyle bütün
ümidi temelinden sarsılır, hatta yıkılacağından endişe eder. Yüzü kara, eli boş,
Hak karşısına öyle çıkacağından tir tir titrer ve korkar. Bu haddizatında adalet
ve istikametin devamı için şarttır. Fakat suiistimal edildiği zaman; her şeyden,
yerin zelzelelerinden kuyruklu yıldıza, yılanın, akrebin sokmasından bir
mikroba kadar her şeyden korkar. Böyle bir korku ise, insanın istikbalini zehir
eder. Çünkü o öylelerden korkar ki, ne acıma bilir ne de merhamet eder. Korku
öyle bir belâdır ki, onu başından atacağı âna kadar kat’iyen huzura kavuşamaz.



Muhabbete gelince, o da belâlı bir musibettir. İnsan öylelerine gönül verir,
öylelerine bağlanır, öylelerinin arkasına ümitle düşer ki, onlar onu tanımaz,
yüzüne bakmaz ve giderken de “Allah’a ısmarladık” demeden çeker giderler.
Evet, gençliğin, gücün, kuvvetin, tâkatin giderken sana “Allah’a ısmarladık”
bile demeden çekip gittiler. Hayat arkadaşın, annen, baban, evlâdın da giderken
sana “Allah’a ısmarladık” demeden çekip gidiyorlar. Öyle ise, muhabbet dahi
belâlı bir musibet oluyor. Kötüye kullanıldığı zaman insanın başına neler neler
açıyor. Hele bazen insan, gönül verdiği, ümitle bağlandığı şeye o türlü
bağlanır. Ona gönlünü öylesine verir ki, bütün bütün onun kulu-kölesi olur. Ona
öyle bağlanmıştır ki, muhabbet onu kör ve sağır etmiştir de mâşuku, mahbubu,
mâbudu aleyhinde söylenen hiçbir şeye kulak vermez ve ona ait fena ve
zevalden hiçbir şeyi görmez.

İşte bütün şirkler, puta tapmalar, Allah’a karşı eş ve ortak koşmalar bu
duyguyla meydana gelmiş ve zamanla korkulan ve sevilen şeyler birer mâbud
hâline getirilmişlerdir.

Evet, korktuğunun şerrinden emin ve sevdiğinin sevgisine mazhar olabilmek
için yığın yığın mâbudlar, putlar türeyivermiştir. Kalb bir kere fâni şeylere
bağlandı mı, insan artık hüsrandadır. Çünkü öylelerine bağlanır ki, o ne
bağlandığı insandan evvel gitmeme hususunda teminat verebilir ne de onun
bağlandığı ümitleri yerine getirebilir.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) herkesin gönülden bağlanması
gereken Sultanlar Sultanı’ydı. O Sultanlar Sultanı, sinesinde kalb ve vicdan
taşıyan her berrak gönül tarafından sevilirdi. Bununla bereber fâniye gönül
bağlamayıp bâkiye gönül bağlama dengesini çok iyi kavramış insanlar O’nun
vefatıyla sarsılmadılar. Ama doğrudan doğruya fâniye bağlananlar sarsıntı
geçirdiler ve bunların çoğu bağlı bulunduğu dini terk etti.

Gelişen her şey kemale erdiği gibi, netice itibarıyla da zevale mahkûmdur.
Resûl-i Ekrem de ulvî mükellefiyetlerini en samimî hisleriyle yerine getirmiş,
vazifesini sona erdirmiş, sonra da Allah’ın davetine icabet edip gitmişti. Bu
mevzu ile alâkalı, dikkat çekici şu hususu arz etmede yarar var; bu kritik
devrede Hz. Ömer gibi bâkiyi, fâniyi çok iyi bilen nadide bir dimağ dahi

sarsıntı geçiriyor. Ve “O’na öldü diyenin kafasını keserim.” 2 diyor. Fakat O’na
Allah’ın elçisi olarak, Allah’tan ötürü bağlı bulunan Sadıklar Sadıkı; fâniye
fâni, bâkiye bâki kadar bağlanan bir insan vardı. O gün, Medine’nin az



yukarısındaki Sunh mahallesinde bulunuyordu. Medine’ye döndüğü zaman
Medine’nin ufkunu siyah bulutların kaplamış olduğunu gördü. Herkes ağlıyordu
ve kimse tek kelime bile söyleyemiyordu. Hz. Ali gibi, kükrediği zaman
aslanların ödünü koparan bir Haydar-ı Kerrar dahi yıkılıp dize gelmiş ve ayağa
kalkacak hâli yoktu... Sadık insana kendisinden sadakat istendiği zaman sadakat
izhar etmesi vazife olur.

Evet, Sıddîk-i Ekber’e büyük bir iş düşüyordu. O esnadaki mevcut atmosferi
değiştirecek ve yepyeni bir akım hâsıl ederek, orada Bâki kimdir fâni kimdir,
onu anlatacaktı. Ama daha önce Efendimiz’in hane-i saadetine uğrayarak
mübarek nâşa yaklaştı ve eğilip O’nun mübarek yüzünü öptü. Ne tertemiz
dudaklar ki, o tertemiz alına değiyor ve değerken de şöyle diyordu: “Sen bir
kere öldün bir daha ölmeyeceksin, mevtin dahi hayatın kadar temiz ve güzel!”
Daha sonra mescidin içine giriyor; perişan ve yıkılmış sahabe topluluğunu
yarıp geçiyor, minbere çıkıyor ve o muhteşem hutbesini irad ediyor. Sonunda
da herkesi içinde bulunduğu uykudan uyaracak şu âyet-i kerimeyi okudu: اَمَو

ُلُس ُّرلا ِِهلْبَق  ْنـِم  ْتـَلَخ  ْدــَق  ٌلوُـسَر  َِّالإ  ٌدَّمَح  Muhammed, ancak bir“ ُم
peygamberdir. O’ndan önce de nice peygamberler gelip geçti.”3

Sahabe o anda birdenbire uyanıp kendine geldi. Çünkü peygamber gitmiş
vahiy de sona ermişti. “Acaba bu âyet yeni mi nazil oluyor?” diye
düşünüyorlardı. Hâdisenin dehşeti Kur’ân’da böyle bir âyetin bulunduğunu
sahabeye unutturmuştu. Güneşler Güneşi’nin üfûl edeceğini, ayın batacağını o
âna kadar akıllarından bile geçirmemişlerdi...

Âyet: “Muhammed sadece ve sadece Allah’ın elçisidir, çok şereflidir.
Çünkü Ezel ve Ebed Sultanı’nın Yaver-i Ekrem’idir. Ondan evvel çok
peygamberler gelip geçti. O, vefat etse veya öldürülse, şehit olsa, girdiğiniz
gibi ökçelerinizin üzerinde dönüp gerisin geri mi gideceksiniz, içine
girdiğiniz dini terk mi edeceksiniz?”4 diyordu.

Bu âyet Uhud’da nazil olmuştu. Ondan sonra da sahabe onu durmadan
okumuştu, fakat altındaki mânâyı Hz. Ebû Bekir gibi kavrayamamışlardı.

Resûlullah vazifesini yapıp gitmişti, fakat daima iş yapan, 5 ُديِرُي اـَِمل  ٌلاَّعَف 
olan: 6 ٍنْأَش ِيف  َوُھ  ٍمَْوي  َّلُك   âyetiyle Kendisini anlatan, her an ayrı bir şe’n
ve tecellî sahibi olan Allah Bâki’dir.

Hz. Ebû Bekir’in sesi mescitte âdeta titreşimler hâsıl ediyor, bütün cemaati



lerzeye getiriyor ve sahabe yeniden Allah’a teveccüh ediyordu. O coşma, o
dalgalanma Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) vefatı üzerinde
koparılmak istenen kıyametlerden ilkini bertaraf ediyor ve daha sonra peşi
peşine zuhur edecek hâdiselere karşı da onları uyarıyor, dikkat ve uyanıklığa

sevk ediyordu.7

Evet, bu noktaya gelirken söylediğimiz sözü tekrar edelim: Gönül verdiğiniz,
ümit bağladığınız hangi fâni vardır ki, sizden evvel göçüp gitmeyeceğine, bütün
ümit ve arzularınızı yerine getireceğine dair teminat versin? Şimdi, Allah’a
verilecek muhabbeti o ölçüde Resûlullah’a dahi vermek caiz olmazsa, sizin bir
sürü küçük, fâni mâbudlarınıza ve sanemlerinize göstereceğiniz muhabbet ve
alâkayı tevhid şuuruyla yeniden gözden geçirmek gerekecektir.

Gönül fâni varlıklara teveccüh edince, insan düal yaşamaya başlar, âdeta
ikileşir. Çünkü insanın içinde korku ve muhabbet vardır. Bu muhabbet ve korku
hakikî sahibini bulamazsa, insan bir ölçüde her korku ve muhabbet duyduğuna
bağlanır; hatta yerinde perestij eder. Böylece o, birçok ilâh uydurup başına
musallat etmiş olur. Ama o, korkunun da, muhabbetin de ilk ve son mercii
Allah’ı bilir ve bunu bütün ruhuyla kabullenirse, o insan tevhide yükselmiş ve
bu korku- muhabbet sayesinde hakikî huzur ve saadete ermiş olur.

Demek oluyor ki, bizi yaratan Hâlık-ı A’zam, Sâni-i A’zam, bizi kendisine
yöneltebilecek fakülteleri içimize kurmuş çalıştırıyor. Ve aynı zamanda kâinatı
içine alacak bir muhabbeti, yine kâinat kadar büyük bir korkuyu da bizim
içimize yerleştirmiş. İşte bu korku ve muhabbet, Sahib-i Hakikî’sine verildiği
zaman, saadet ve huzur kaynağı olur. Yavrunun anneye, annenin yavruya olan
karşılıklı muhabbetleri buna güzel bir misaldir.

Allah korkusuyla kalbi tir tir titreyip, ümitleri temelinden yıkılacağı
endişesini taşıyan bir insan sıkıldığı zaman yine Allah’a müracaat eder. İşte bu
korkuda, alabildiğine derin, alabildiğine sınırsız bir lezzet vardır. Korkuda bu
kadar lezzet olursa muhabbetin lezzetini varın siz kıyas edin. Öyleyse Allah’a
kulluk, alabildiğine bir korkunun yanında alabildiğine bir muhabbetle yapılır.
Ve ibadet dediğimiz vazife de, bir bakıma birbirine zıt gibi görünen bu şeylerin
bileşiminden ibarettir. Kulluğun içinde, korkudan ummanların çağladığını,
muhabbetin dalga dalga mevcelendiğini, derin bir saygının, hudutsuz bir
huzurun esip durduğunu, dalgalanıp ruhu sardığını müşâhede ve mülâhaza
ederiz ki, biz buna ibadet diyoruz.



Acz ve zilletini idrak edemeyen, rahmetin ve ümidin ne kadar kıymetli
olduğunu bilmeyen kimse kem tâli’ ve ibadetin neşvesini kavrayamamış
kimsedir. Evet, ibadetin ruhunda hem yüzü yere sürme, Allah’ın rahmetine bel
bağlama, ümitlenme, hem de ümitlerini kaybetme endişesiyle tir tir titreme
vardır. Hem büyük bir endişe hem de yanında alabildiğine neşe iç içedir.
Endişeyle neşeyi bir araya getirdiğiniz zaman, Mevlâ’nın huzurunda olduğunuza
inanabilir, korku ve ümit dengesini kurmuş sayılabilirsiniz. Ama bir tarafta
burnunu dikip gezen kibirliler, korku nedir bilmeyen nikbinler, her şeyi Bektaşî
iyimserliği içinde görenler, kuruntulara bağlananlar, diğer yandan da ümitsizlik
içinde yaşayan me’yuslar, kulluk şerefindeki ulviyetin ne demek olduğunu idrak
edemeyen zavallılar hiçbir zaman bu neşve ve bu huzuru duyamazlar.

d. Niyet İbadetin Ruhudur
Allah’a karşı yapılan kullukta dengeli, ölçülü, O’nun tayin buyurduğu

kıstaslarla hareket etmek şart olduğu gibi, niyet de şarttır. Niyetsiz yatıp
kalkmak namaz değildir. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Nice
ayakta duranlar vardır ki ayakta durmaları kendilerine yorgunluktan başka
birşey kazandırmaz ve nice aç duran, oruç tutanlar vardır ki orucundan
yanına kalan sadece açlık ve susuzluktur.”8 der.

Demek gönlün sadece ve sadece O’na yönelmesi gerekir. O düşünülmeden
verilen zekât, zekât; sadaka da sadaka değil, bir saçıp savurma ve Kur’ân’ın
diliyle şeytana arkadaş ve yâr olmaktır. O’nun maksûd olmadığı emr-i bi’l-
mâruf ve nehy-i ani’l-münker, diyalektik yapmak ve insanları demagoji ile
aldatmak demektir. O’nun maksûd olmadığı bir cihad, gösteriş ve âlâyişten
ibaret, servet ve zamanı heder etmek demektir. Demek ki ibadetin ruhunda gaye
Mâbud olacak ve abd, Mâbud’a teveccüh edecek, kulluk Mâbud’a yapılacak.
Aslında aynı kökten gelen bu kelimeler birbirinden ayrılmaması esasına göre
hareket edilecek.

K u l : “Senin izzetini düşünerek zilletimle; azametini düşünerek
hakirliğimle huzuruna geldim. Kimseye bel kırmayan, boyun bükmeyen ben,
Senin için belimi de kırıyor, boynumu da büküyorum. Gururumu, Sana
yapılan secdenin ruhanîliğiyle ayaklar altına alıyor ve yüzümü yerlere
sürüyorum. Çünkü Sen Mâbud’sun, ben abdim, Sen Hâlık’sın ben mahlukum.
Bütün fakirliğimi ilân ederek Senin huzuruna geldim. Çünkü Sen bana bir
akıl, bir meyil, bir şuur verdin ve bunları topladın, vicdanıma rükün yaptın.



Vicdanım Sana karşı minnet ve senâlarını eda etmek istiyor. Bütün kâinat
şahit olsun ki, ben kulum ve işte bununla şeref duyuyorum.”

İşte mü’min ُد ُبَْعن  derken bunları duyar ve bunları düşünür. Bu bir küçüklük
değil, insanın gerçek büyüklük yolunu sezmesinin ifadesidir. Bizler,
“Muhammedün abdühü ve Resûlühü” derken bu sırra parmak basıyoruz. Hz.
Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem), Allah’ın kulu ve resûlüdür. O, önce
kuldur ve kulluğu devam eder. Allah Resûlü, peygamberlik gelmeden evvel
kuldu, peygamberlik geldi, kulluğu devam etti. Vefatıyla peygamberlik gitti ama
O yine Allah’ın kuluydu. İşte biz Allah’a karşı ُدُبَْعن  derken bu şekilde bir
kulluk kastediyoruz.

Evet, hürriyetimizi dünyaları verseler başkalarına vermeyiz. Allah’tan
gayrısı için esareti kabul etmeyiz. O’ndan gayrısı için ne kulağımıza halka, ne
de boynumuza tasma takmayız. Ancak bizi yaratan, sonra da varlığını
vicdanlarımıza duyuran Allah için, bin canımız ve başımızdaki saçlarımız
adedince başımız olsa, seve seve hepsini feda ederiz. O’nun uğrunda bütün
korkulara göğüs gerer, O’nun yolunda bütün başka sevgileri feda ederiz. Her
şeyi kaybettiğimiz zaman O’nu kazanacağımız için de, bütün bunları iştiyakla
yaparız. O’nun için feda olmayı cana minnet bilir, vücud-u Hak için ter içinde,
gözü yaşlı, sinesi buğu buğu Hak sevgisi ve Hak saygısıyla yaşamayı Cennet
hayatına tercih ederiz.

İşte bizler, böylesine coşkunluk, içtenlik, samimiyet ve ihlâsla, dağlara
yüklenseydi onları paramparça edecek bir vazifenin altına giriyoruz ki, اَّن ِإ

اََھن ْلِمْحَي َْنأ  َنـَْیَبأ  ِلاَِبجْلاَو َف ِضْرْـَألا  ِتاَوٰـمَّسلا َو َىلَع  َةـَنا  َمَْألا اَنْضَرَع 
ُناَسِْنإ ْلا اََھلَمَحَو  اَھْن  ِم َنْقَفْشَأَو   âyeti9 de bunu ifade ediyor. Dağ, taş bu

emaneti götürecek keyfiyette değildi. Onlara bu emanet teklif edildiği zaman
kaçındılar ve “götüremeyiz dediler”.

e. İbadet ile İstiâne Arasındaki Münasebet
Kur’ân’ın kelime ve cümleleri arasındaki münasebet ve ifadesindeki âhenk,

tutarlılık ve akıcılık o kadar tatlı, içten ve o kadar muhteşemdir ki, dağların,
taşların yüklenmekten çekindikleri bu ağır vazife altına girerken, hemen ne
yapıp ne edeceğimizi de bize öğreterek, ışık tutuyor ve yolları aydınlatıyor. Biz
de “Yardımı ancak Senden istiyoruz. Yoksa yolda kalır, âvâre ve sergerdan
olarak mahvolup gideriz.” gibi bir mânâ bütünlüğü içinde ُدُبَْعن َكا  ّ َ ِيإ



dedikten sonra ُنیِعَتَْسن َكا  َِّيإَو  ile yeni bir sığınmada bulunuyoruz.
İstiâne: Yapılan bütün işlerde Allah’tan yardım talep etme, yapılan

ibadetlerin kolaylıkla yapılmasını Allah’tan dileme ve insanın karşı karşıya
kaldığı meselelerde Allah’ın yardımına, Allah’ın inayetine bel bağlaması
demektir. Bu itibarla biz, İbn Abbas’tan rivayet edilen bir hadiste de ifade
edildiği gibi, ibadetlerimizde, işlerimizde hâlis, muhlis olarak bütün samimiyet

ve içtenliğimizle yardımı sadece ve sadece Allah’tan istiyoruz.10

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır; yardım ve avn, zarurî ve
gayr-i zarurî olmak üzere iki kısımdır. Zarurî olan, rahmetiyle bizi yaratan
Allah’ın (celle celâluhu), aza ve kabiliyetler şeklinde mahiyetimize koyduğu
şeylerdir. Meselâ: el, ayak, göz, kulak, vs. Bizler görme ibadetini gözlerimizle
yapar, gözlerimizin aldığı mânâları fikir laboratuvarında değerlendirir, âdeta
bal yapıyor gibi mârifet petekleri kurmaya çalışırız. Bunu da kafa yapar. Ama
O, evvelâ başa bu fakülteleri yerleştirmiş, mekanizma arasında münasebetler
var etmiş ve her şeyi işleyen mükemmel bir fabrika hâline getirmiştir. İşte
Allah’ın bize baştan verdiği bu şeylerin hepsine zarurî avn ve yardım diyoruz.
Bunlardan bir tanesinin eksikliği bahis mevzuu olduğunda insan, istenilen
şeyleri tam yapamaz.

Bir de gayr-i zarurî olan avn ve yardım vardır ki, bir işi yapacağımız zaman
Cenâb-ı Hak melek, melekûtiyet, Rahmet ve Rahmâniyeti ile teşvik eder, yol
gösterir. “Hâdî” ismi ile imdadımıza yetişir, yolları aydınlatır ve bizleri irşad
eder. Fıkıh usûlüyle meseleyi anlatacak olursak bunlardan evvelkine “kudret-i
mümekkine”, ikincisine de “kudret-i müyessire” denir. Birincisi, mümkün kılan
bir kudrettir, ikincisi de, kolaylaştıran bir kuvvet ve kudrettir. İşte biz
yaptığımız her şeyi, başta Allah’ın yarattığı âzâ ve kabiliyetlerle, sonra da yine
O’nun inayetine dayanarak yaparız. Burada şu hususu da anlatmadan
geçemeyeceğim:

Kendi yaratılışımızdan, “yaptık, ettik” dediğimiz fiillerimize kadar, bütün
davranışlarımız Allah tarafından yaratılmaktadır. Allah, ilk yaratılışı cebren
yapmıştır. Yani ilk yaratılış cebrî ve vehbîdir. Allah, yarattığı dünyanın
hendesesini insanlara sormamıştır. Onu Kendi çizmiş, Kendi yaratmış ve Kendi
var etmiştir. İşin bu tarafında tamamen cebir ve hâkimiyet hükümfermadır.
İnsana Cennet’i ve Cehennem’i kazandıran ve buna sebep olan iradeye gelince;
(yukarıda tafsilatıyla arz ettiğimiz gibi) bu irade Cenâb-ı Hakk’ın rahîmiyeti ile



verilmiştir. Ancak bizden hâsıl olan her iş ve fiil yine Allah tarafından
yaratılmaktadır.

İ ş t e ُنیِعَتَْـسن َكاَّي  ِ إَو ُدـــُبَْعن  َكاَِّيإ   deyip bizlere, kendisine yönelmeyi
öğretirken yardım talebi salâhiyetini de bize veriyor. Âdeta, “Yardım talep
edebilirsiniz, sizden talep, kesb, teveccüh; Benden yaratma, meydana getirme
ve elden tutma; sizden gerilim, Benden yüksekler yükseğine alıp götürme.”
diyor. Biz de, O’ndan dilerken ve bu yardım dilemeyi O’nun kelâmında, O’nun
emri olarak öğrenirken, bize talep etme salâhiyetinin verildiğini görüyoruz.
Öyleyse her işimizde bir Fâil-i Hâlık’ın eserinin nisbeti vardır. Meydana gelen
her şey Hâlık ve Fâil olan Allah’ın, kesb ise bizimdir. Fiil, bu iki şeyin
nisbetinden doğuyor. Ve insana öyle bir pâye, öyle bir şeref veriliyor ki,
burada Hâlık’la mahluk, Mâbud ile abd bir paylaşma ve dengeleme durumunda
bulunuyor. Yani biz kulluk yapacağız. Allah da elimizden tutacak. Meseleyi
böyle anladıktan sonra, artık ne cebre ne de itizale sapma meselesi asla
bahismevzuu olamaz.

Burada çok kısa olarak kadere de temas etmek istiyorum. Aslında bu bahis,
kaderle alâkalı mevzuda ele alındığı için orada mütalâa edilmesi daha uygun
olur.

Olacak şeyler, olmazdan evvel Allah’ın ilminde, ilmî vücutlarıyla vardı ve
sonra bunlar, Allah’ın ilmindeki şekilleriyle kudret ve irade vasıtasıyla var
edildiler. Allah’ın bilmesi, meydana gelen vak’aların şu veya bu şekilde
olmasını zorlamaz. Hele sermayesi kesbden ibaret olan insan, iradesini hangi
tarafa yöneltirse, Allah o istikamette bir şeyler yaratır. Şurası bilinmelidir ki,
insanın iradesi hesaba katılmak şartıyla, hiçbir şey yokken Allah’ın ilminde
eşyanın şöyle veya böyle var olmasına ve bunların Cenâb-ı Hak tarafından
bilinmesine kader diyoruz. İnsanın iradesi hesaba katılmak suretiyle, insanın
yapacağı veya insanın başına gelecek şeyleri ilm-i ilâhî defterinde tespit etmek,
insanı zorlayıcı olmadığından, mesele kat’iyen ne Kaderiye mezhebinin ne de
Cebriye mezhebinin dediği gibi değildir. Onun için rahatlıkla diyoruz ki, bizden
işleme, kesb, Allah’tan yaratma; bizden yönelme, O’ndan, elimizden tutma;
bizden O’na kulluk ve O’ndan bize Cennet’i kazandırma...

Şimdi buradan da hemen şu noktaya intikal edebiliriz: َطاَرـِّصلا َان  ِدِْھا
َمیِقَتسُمْلا  Hâlık ve mahluk arasında çok tatlı, ama ne tatlı bir mukabelenin

ifadesidir! Bu, o kadar şerefli, o kadar yüksek bir anlaşma, ahd ve akiddir ki,



beşer bunun üstünde daha yüksek bir şerefe, bir pâyeye mazhar olmamıştır.
Sizden herhangi birinize “Bir memlekete sultan oldunuz.” deseler, bu yüksek
mevki ve makam, Allah’la insan arasında yapılan bu mukaveleye nispeten çok
sönük kalır. Gökleri ve yeri yaratıp elinde tutan, bu geniş rubûbiyet dairesi
içinde, aynı zamanda her an senin kalbine bakan ve o kalbi elinde evirip
çeviren Allah’la, bir mukavele akdinde bulunman ve َطاَرـِّصلا َانِدِْـھا 

َمِیق َ تْسُمْلا  demen, senin için öyle bir şereftir ki, bu şerefi anlatmaya imkân
yoktur.

Yalnız şu kadarını diyelim: Rabbü’l-âlemîn ismiyle tasarruf yapan; seni
kemale doğru sevk eden ve sana kemal kazandıran, Rahmân ve Rahîm
isimleriyle yeryüzünü bir sofra, senin dünyanı da ayrı bir sofra yapıp,
Rahmâniyet ve Rahîmiyetiyle tecellî eden, yani ağzına aldığın lokmayı, kurduğu
mekanizmayı işlettirmek suretiyle ağzını sulandıran, merhamet edip midenin
bezlerine su salgılatıp, mideni ıslattırarak hazmı kolaylaştıran, bağırsak
mekanizmasını, ciğer ve böbreği ve daha senin şuurunun uzanamadığı nice
şeyleri çalıştıran ve her hâdisenin arkasında Rahmâniyet ve Rahîmiyetini sana
gösteren, senin koyduğun en muhteşem, en debdebeli sofradan daha müdebdeb
ve muhteşem sofraları yeryüzünde de sana takdim eden; önüne koyduğu bu
şeylerle senin ve senin gibilerin vitamin ve protein ihtiyaçlarını karşılayan;
daha binbir çeşit nimetleri, nimetlerdeki tad, renk ve kokularıyla sana
Rahmâniyet ve Rahîmiyetini gösteren Allah, sana Kendisini tanıttırdı, bir pâye
ve şeref verdi.

Sonra ِنيِّدـلا ِمَْوي  ِِكلا  ile vicdanında kendisini hissettirdi. İyiliklerin ve مَ
kötülüklerin karşılık göreceği bir günü ihtar ederek seni yarınlar için
hazırlanmaya çağırdı. Evet, bugün sen, öldükten sonraki hayata göre adımlarını
atıyorsun, bunu sana O lütfetti. Sen mânevî yapın ve ruhî hayatın adına bir
keyfiyet kazandın, bir kısım sermaye edindin ama bu işin ana parası O’ndan
geldi. Zira temel maddeleri O lütfetti. Sonra doğru yola da O hidayet etti ve bir
şeyler yapmaya muvaffak kıldı.

Fakat bütün bunların yanıbaşında, sanki elde ettiğin şeylerde senin
müdahalen, mâlikiyetin varmış ve bir şeylere sahipmişsin gibi seni karşısına
aldı; sana değer veren bir muvazene ve muadele içinde “Kulum senden kesb,
Benden yaratma; senden Cennet yolunda olmak, Benden Cennet’e koymak;
senden mâsiyetten kaçınma, Benden muvaffak kılmak.” dedi ve âdeta seninle



bir mukavele yaptı. İşte biz ُنیَِعت َْسن َكاَِّيإَو  ُدُبَْعن  َكاَِّيإ   derken; Resûl-i Ekrem,
nasıl miraçta Allah’a selâm verdi, selâm aldı, nasıl ümmeti için Allah’tan
namaz hediyesini getirdi ve nasıl, sevabı olduğu gibi kalmakla beraber
mükellefiyet hafifletildi; öyle de, ُ نیِعَتـَْـسن َكاَِّيإَو  ُُد  بَْعن َكاَِّيإ   ’de aynı
mukabele ve mukaveleyi bütün benliğimizle duyuyoruz ve başkalarından
usanmış kalblerimiz aynı şeylerle dolup taşıyor.

f. İbadet ve Cemaat Şuuru
Bir diğer yönüyle ُني ِعَتَْـسن َكاَِّيإَو  ُدُب  َْعن َكاَِّيإ   bize cemaat şuuru veriyor.

Evet, biz ُنیَِعت ْ َسن َكاَِّيإَو  ُدـــُبَْعن   َ كاَِّيإ  ile “Ben” demeyi bırakıyor “Biz”
diyoruz. Bu sözü birimiz söylüyor, diğerlerimiz sükut ediyor. Namaz, bizim
içtimaî hayatımızın, denge, düzen ve nizamının sembolüdür. Eğer biz, namazda
bunu duyarsak cemaat hâlindeki yaşayışımızda, pırıl pırıl kendisini gösterir;
“Biz”, kuru kalabalıktan ibaret bir cemaat değil; aksine ruh birliğiyle âhenk
içinde muntazam bir cemaatiz.

İşte fert, ilk defa bu düşünce ile cemaat şuuruna ulaşır; hissî yaşamadan
kurtulur. Mantıkî ve aklî yaşama seviyesine ulaşır; içine gireceği, kendisinin de
bulunacağı cemiyet içinde, bir uzuv olmaya liyakat kazanır. Bu da, biraz ferdin
vicdanının genişliği veya darlığıyla alâkalıdır. Vicdanı derin kimselerin teşkil
ettikleri ve edecekleri cemiyet, vicdanın genişliği nispetinde temelli, köklü,
sarsılmaz ve devamlı olur. Vicdanı dar ve müsamahasız olan kimseler ise
henüz bir cemiyete uzuv olma seviyesine ulaşamadıklarından onların teşkil
edecekleri cemiyete biz, kuru kalabalık nazarıyla bakıyoruz. Tahlilini yapmaya
çalıştığımız böyle bir topluluğa ise “cemaat” denir. Bu cemaatin ilk görünen
tatbiki, namazın cemaatle eda edilmesindedir. O da, Hanefî mezhebinde sünnet;
Hanbelî mezhebinde farz; Mâlikî ve Şafiî mezheplerinde farz-ı kifaye kabul
edilmiştir.

Allah Teâlâ Hazretleri, Kur’ân-ı Kerim’in çeşitli âyetlerinde böyle bir
cemiyeti hazırlayıcı unsurları ve hazırlanan cemiyetin terbiye edilmesi
hususunda lâzım gelen kanunları koymuştur. O, ilk defa bu mevzuda cemiyeti
teşkil edecek fertleri hazırlamıştır. Fertlerin hazırlanışı vahye dayalı olarak
önce peygamberlerin, sonra da müçtehit ve mücedditlerin eliyle olur. Fertler
yavaş yavaş toplu olarak yaşamaya hak ve liyakat kazanınca, artık bir araya
gelmeye başlarlar. Bir kanun ve hâkimiyet altında baş başa, omuz omuza âdeta
bir vücudun uzuvları hâline gelirler. Bu anlaşma ve uzlaşma ancak kanunlardaki



birliğe, esas alınan prensiplerdeki birliğe bağlıdır. Eğer kanunda ve
prensiplerde bir birlik yok, insanlar da korku veya muhabbetle aynı kapıya
dönük değillerse tefrika ve dağınıklık başgösterir. Kalbleri parça parça,
kafaları dağınık olan kimselerin mükemmel, birbirine bağlı, kenetlenmiş,
sağlam bir cemiyet teşkil etmeleri asla düşünülemez.

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, “ben” demeyi yasaklayıp “biz” deyin derken işte
bu mânâda bir cemiyetin teşekkülünü hedefler. Sonra da o mükemmel fertlerin,
yeni oluşumları meydana getireceğine işaret ve irşad buyurur. Daha sonra o
oluşumların içinden, beyne doğru giden bir kısım atomlar, moleküller gibi
saflaşan, cemiyet beyninde bulunmaya liyakat kazanan bir kısım kimseler
cemiyetin başına geçer ki, böylece idarî mekanizma kendi kendine teşekkül
etmiş olur. Bunlar kaprisi olmayan, vicdanı geniş fertlerdir. Onları da ancak
Nebi ahlâk ve terbiyesi yetiştirir.

َك11 َرْدـَص َكـَل  ْحَرـَْـشن  ْم  ََلأ  denilerek, Nebi’nin sinesindeki inşirahın,
genişliğin, minnet makamında anlatılması çok mânidardır. Allah
Peygamberi’dir ki, sadrını, sinesini, açtıkça açmış; en olumsuz davranışları
müsamaha ile karşılamış ve cemaate giden yolları göstermiştir. Bu sebeple
vicdanın genişliği, açıklığı, inşirahı nispetinde cemiyet gelişip, güç kazanıyor.
Demek oluyor ki, bir cemiyetin, tarihin kaderinde hâkim rol oynaması, o
cemiyeti teşkil eden fertlerin vicdanlarının genişlik veya darlığıyla çok
alâkalıdır.

Cemiyeti büyüten, ferdin vicdanıdır. Fert kaskatı, kendisini daima bir kısım
hususiyetleriyle hissettirip duruyorsa, bu cemiyet geçici olarak kurulsa bile
devam etmez, zamanla yerle bir olur. Fakat fertler müsamahalı, vicdanları
alabildiğine geniş, Resûlullah gibi َك َرْدـَص ََكل  ْحَرَْـشن  ْم  ََلأ  sırrına mazhar
iseler; kuracakları cemiyet köklü, sağlam olacaktır. Böyle bir cemiyete herkes
rahatlıkla girebilir. Böyle bir cemiyet belki çok çabuk kurulmaz; fakat çok uzun
ömürlü olur. Ve zamanla tarihin kaderine hâkim olabilir ki, Resûller yolu da bu
yoldur. En mükemmel şekliyle bize, cemiyetin ilk rüknü olma imtiyazını yine
Resûlullah göstermiştir. Sonra teker teker fertlerde bunu tam görmesek bile,
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) tesis buyurduğu cemaatte tam
mânâsıyla görebiliriz. İnşâallah ahir zamanda insanlığa yeni bir veche verecek,
tıkanmış ilimlerin yolunu açacak, maddî ve mânevî semalara doğru yükselmeyi
temin edecek Kur’ân cemaatine Allah, bu sine genişliğini ihsan buyuracaktır.



Bunu O’nun sonsuz rahmetinden umuyoruz...
Vicdanı dar, kalbi katı, his ve kaprislerini yaşayan bir kısım kimseler,

âhenkli bir cemiyet içinde her ne kadar âhengi bozmadan yürüyebilseler bile,
yeni bir cemaat teşkil etmeleri düşünülemeyeceği gibi; fikrî tekelleşmeyle
“Herkes benim gibi düşünsün.” diyen, nefsinin esiri kimselerin de cemiyet
teşkil etmeleri asla ve kat’a düşünülemez.

Hak yolundaki her mesleği hak bilen, başka meslekler içinde de hak ve
hakikat nüvelerinin bulunabileceğine inanan, vicdanı geniş, sinesi alabildiğine
açık, Hakk’a yönelmiş ve müsamahalı kimselerin kurdukları cemiyetler daima
uzun ömürlü olmuşlardır. İşte ُنیِعَتَْسن َكاَِّيإَو  ُدـُبَْعن  َكاَّي  ِإ  ahd ü peymânında
bunu da anlıyor, İslâm cemiyetinin temel dinamiklerini beraber müşâhede etmiş
bulunuyoruz. Allah “ben” değil, “biz” deyin buyuruyor. Benliğinizden vazgeçin.
İbadet ve taatınızı ise, cemiyetin içinde öyle bir şuurla Allah’a takdim edin:
“Ben kim, benim kulluğum kim! Fakat ben de, şu insanlar arasındayım ve
onların arasında Sana kulluk yapıyorum.”

Fıkıhta, malın ayıplı çıkması neticesinde alıcının alışverişten dönebilme
serbestisi misalinde olduğu gibi, bir insan on çuval mal alsa ve bunlardan bir
tanesi sakat çıksa, ya onların hepsini reddeder, ya da onu öylece kabul eder.
İşte ben de, sakat, yarım yamalak kulluğumla, bu kanunun himayesine girerek
diyorum ki, “Allahım, bunlar kulluklarını Sana takdim ediyorlar. Bunların bu
kullukları gibi, yeryüzünde binlerce cami ve mescitte, daha binlercesi
kulluğunu Sana takdim ediyor. Ben, bütün samimiyetimle, vücudumun
zerrelerinden, atomlarından –ki, onlar mecburî bir cemaattir– ağaçlardan,
otlardan, hayvanlardan –ki, onlar tabiî ve fıtrî bir cemaattir– insanlık
cemaatine, melekler cemaatine ve cinler cemaatine –ki, bunlar da iradî birer
cemaattirler– bütün bunların kullukları arasında, ben de, benim kulluğumu Sana
arz ediyorum. Tek başıma söz söyleyecek, talepte bulunacak hâlim olmasa bile
“ben” demiyor, “biz” diyor, onların arasına giriyor, hayatımın, ancak cemiyetin
hayatıyla devam edeceğine inanıyorum. Medenî bi’t-tab’ (yaratılış itibarıyla
medenî) olmanın gereği olarak arkasında durduğum imama uyuyor, onun
okuduğunu dinliyor ve onun arkasında konuşmuyorum.”

Hanefi mezhebinde, imam Kur’ân okurken cemaatin dinlemesi; kemale ermiş,
dindar ve medeni bir cemaatin, bir reis tarafından temsil edilmesi çok güzel
sembolize edilir. İşte bu tabloda, apaçık bir cemaat şuuru görüyoruz.



g. Tevhid-i Ubûdiyet ve Tevhid-i Rubûbiyet
ُنیِعَتَْسن َكاَِّيإَو  ُدُبْعن  َكاَِّيإ   ’in diğer bir yanı da tevhid-i ubûdiyet ve tevhid-i

rubûbiyetle alâkalıdır. Bu hususu da kısaca arz edelim:
Allah (celle celâluhu), bu âyete kadar bize, tek ve yekta, ferd-i ferîd Rab

olduğunu anlattı. “Ben Allahım” dedi ve biz de O’na “Allah” dedik. Allah
gökte ve yerde eşi, menendi, zıddı ve niddi olmayan “Zât-ı Ecell-i A’lâ”
demektir. “Rabbi’l-âlemîn” diyerek terbiyesinde de ortağı olmadığını söyledi.
Vücudumuzun atomlarından en uzak sistemlere, galaksilere, nebülözlere kadar
her şeyin, tasarrufu altında olduğunu anlattı. “er-Rahmâni’r-Rahîm” diyerek
anne karnındaki yavrudan bir koza içindeki böceğe kadar her şeyin çok iyi
beslendiğini; vücudumuzun hücrelerinden en büyük sistemlere kadar gayet
mükemmel bir şekilde, o rahmetle çalıştığını anlattı, gösterdi ve şöyle ifade
etti:

Rahmân ve Rahîm sadece Ben’im, rahmet vermede de eşim, ortağım, zıddım,
niddim, menendim yoktur. Din Günü’nün yekta mâliki Ben’im. İyi-kötü, güzel-
çirkin, iman-küfür, dalâlet-hidayet, hepsi burada karışık olabilir; fakat Din
Günü’nün hâkimi olan Ben, bunları ayıracak; َنوُمِرْجُم ْ لا اَھَُّيأ  َمَْویْلا  او  ُ زاَتْماَو
“Günahlılar, lekeliler, siz ayrılın!”12 diyeceğim.

İşte bütün bunlarla Allah, buraya kadar birliğini anlattı. Ve zaten
anlatmasaydı da, biz kâinatın tertemiz simasına bakıp, kâinat kitabını
okuduğumuz zaman O’nun birliğini rahatlıkla anlayacaktık ve anlıyoruz da. İşte
buna “Tevhid-i Rubûbiyet” diyoruz.

O, Rab olarak sana verdiği her şeyi tek başına vermiş, sen de aldığın her
şeyi sadece O’ndan almış durumdasın. Öyleyse, sana düşen de, sadece O’nu
bilmen ve O’nu tanımandır. Samimiyetin nispetinde nazarını başkalarından
çevirecek ve Rabbü’l-âlemîn olan Allah’a hitap sığasıyla “Sen” diyeceksin.
İşte bunu diyebildiğin an, kulluğu sadece O’na karşı yaptığını ve isteyeceğini de
sadece O’ndan istediğini fiilinle göstermiş olacaksın ki, bu da O’nun tevhid-i
rubûbiyetine mukabil tevhid-i ubûdiyettir, yani, kulluğunu sadece O’na yapma...
Rab nasıl birdir, kul da bütün gönlüyle, hissiyatıyla ve fakülteleriyle: “Ben de
Sana öyle bağlıyım. Sen nasıl kâinatı bana musahhar kıldın, benim emrime
verdin, ben de Senin emirlerine öyle musahharım. Bu musahhariyetim benim
için cana minnettir. Çünkü ben, Senin nimetlerinle perverdeyim.”  demelidir.
Bu da Hâlık’la aramızda bir muadelenin, tevhid-i rubûbiyete karşı tevhid-i



ubûdiyetin ifadesidir.
İşte bu sırra akıl erdiremeyen zavallılardır ki, bir kısım ağaçları, çayları,

ırmakları, ineği, öküzü ilâh edinmişlerdir. Maniler gibi zulmete ve nura
tapmışlar; “Yezdan” ve “Ehriman” diye ilâhlar uydurup arkalarından
gitmişlerdir. Mâbud-u Mutlak’a kulluk zevkine eremeyen ve bu hazzı elde
edemeyen kimseler binlerce mâbuda gönül vermiş, binlerce mahbuba
bağlanmış ama daima sukut-u hayale uğramış, ümitleri yıkılıp gitmiş ve perişan
olmuşlardır. Cenâb-ı Hak, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)
muallimiyle, Kur’ân mürşidiyle tevhid-i ulûhiyet ve tevhid-i rubûbiyet
dairelerinde, o rubûbiyet ve rubûbiyete karşı ubûdiyetle mukabele etmekle
mükellef olan bizleri, irşad, hidayet lütfedip avare, sergerdan bırakmadığından
kâinattaki zerreler adedince kendisine hamd ve senâ ediyoruz...
1 Bkz.: Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 1/214; es-Suyûtî, Şerhu Süneni İbn Mâce s.313.

2 Dârimî, mukaddime 14; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/196; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/266-
272.

3 Âl-i İmrân sûresi, 3/144.

4 Âl-i İmrân sûresi, 3/144.

5 Bürûc sûresi, 85/16.

6 Rahman sûresi, 55/29.

7 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/266-272; Abdurrezzak, el-Musannef 5/433-437.

8 İbn Mâce, sıyâm 21; Dârimî, rikak  12; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/373.

9 Ahzâb sûresi, 33/72.

10 Bkz.: et-Taberî, Câmiu’l-beyân 1/69; İbn Ebî Hâtim, et-Tefsîr 1/29.

11 “Biz, senin sineni açıp ruhuna genişlik vermedik mi?” (İnşirâh sûresi, 94/1)

12 Yâsîn sûresi, 36/59.



H. “İHDİNA’S-SIRÂTA’L-MÜSTAKÎM” ÂYETİ
Allah’a karşı kulluk, çaplı insanların işidir. Fert tek başına değil, ancak

dayandığı, itimat ettiği ve bağlandığı cemaatle beraber, Allah’ın azametine
uygun bir kulluk takdim etmiş olacaktır. İşte kul, ihtiyaçlarını, aczini, fakrını
anladığı böyle bir anda َمیِقَتْس ُ مْلا َطاَرـِّصلا  َانِدـِھا   demek suretiyle ilâhî
yardımların beklentisi içinde yardımı sadece Cenâb-ı Hak’tan istiyor. İsterken
de, kendisi için en önemli yardımın ne olacağını bilemediğinden, Allah (celle
celâluhu), rahmetinin eseri olarak ona en evvel istemesi gerekeni öğretiyor ve
kuluna َمیِقَتْس ُمْلا َطاَرِّصلا  َانِدِْھا   demesini buyuruyor.

Zira insan, Cenâb-ı Hakk’ın hidayeti olmadan ne ferdî ve ruhî hayatını
düzene koyabilir, ne de ailevî ve içtimaî hayatını. Bütün bunlar Allah’ın
hidayet vermesine bağlıdır.

İnsan ruhunun analizi ve incelenmesi; zaaf ve faziletleriyle onu anlama beşerî
ölçülerle yapılınca, netice daima hatalı ve eksik olacaktır. Hâlbuki bu mevzuda
ölçü olarak ilâhî prensipler kabul edildiği takdirde, hakikat anlaşılıp idrak
edilecek ve ruha ait karanlık kalan kısımlar da gün ışığına çıkıp
aydınlanacaktır.

Aile yapısı da ilâhî prensiplere göre ayarlanmalıdır. Aksi düşünce ve
faraziyelerin, aile hayatını ne hâle getirdiği herkesin ve her kesimin malumudur.

Gerçek cemiyet de, hakikî mânâsıyla ancak ilâhî prensipler çerçevesinde
kurulabilir. Zira ittifak ancak ve ancak hüdâdadır. O’nun dışında temin ve tesis
edilen ittifaklar, geleceği olmayan gizli ve korkunç ihtilaflardır.. dolayısıyla da
böyle ihtilaflarla kurulmuş bir cemiyete cemiyet denemez.

İşte bütün bu aksaklıkların giderilip, en uygun ve münasip olanın
keşfedilebilmesi için Cenâb-ı Hakk’ın hidayeti zarurîdir. Onun içindir ki,
bizler, O’ndan bizi yolların doğrusuna hidayet etmesini istiyor ve َانِدْھ اِ

َمي ِ قَتْسُمْلا َطاَرِّصلا   diyoruz.

a. Hidayet Ne Demektir?
Hidayet, çok muhtaç olan insana, bütün ihtiyaçlarına kâfi gelecek şekilde

Allah’ın cevap vermesidir. ِدِْھا  kelimesi Arapça’da emr-i hâzırdır. Emirler,
yukarıdan ve büyükten, bir fiilin meydana gelmesini cebren gerektiren
cümlelerdir. Yani bir talebin emir olabilmesi için, o talebin yukarıdan ve
büyükten gelmesi ve aynı zamanda bir fiilin yapılmasını zarurî kılar mahiyet arz



etmesi lâzımdır. Eğer bu, aşağıdan yukarıya, küçükten büyüğe bir talep şeklinde
olursa, buna “recâ” ve “dua” denir. Ve yine bu talep emsal arasında cereyan
ederse, ona da “iltimas” adı verilir.

ِدِْھا  kelimesinde bu üç şekilden ikinci husus bahis mevzuudur. Yani
aşağıdan yukarıya, küçükten Büyükler Büyüğü’ne bir dua ve yakarış, bir recâ
ve niyazdır. Biz ِدِْھا  ile kendi hakkımızda istediğimiz şeyi başkaları için de
istiyoruz. Hidayet, insanı, matlubuna tatlılıkla iletme, ulaştırma, tutup götürme,
hatta icabında neticeye kadar beraber bulunma mânâsına gelir ki; tefsircilerin,
delâlet-i gayr-ı mûsile (ulaştırmayan yol gösterme) karşılığı delâlet-i mûsile
(ulaştıran yol gösterme) dedikleri de işte budur.

Mânâsı şudur: Birisi tam matluba ulaştırıyor, diğeri ise ulaştırmıyor. Allah
yardım ediyor. Yolunu gösteriyor, “Bu yoldan gidersen Cennet’e varırsın.”
diyor. Bir de elimizden tutuyor, lütfediyor, göz açıp kapayıncaya kadar dahi
bizleri arzularımızla, hislerimizle, kaprislerimizle baş başa bırakmıyor. Buna
da “ulaştırıcı delâlet” diyoruz. Bizi azdırmıyor, saptırmıyor, azıp sapmamıza
meydan vermiyor.

َانِدِْھا  kelimesini dilimize tercüme etmek istediğimiz zaman “Bize hidayet
ver.” sözü, yanlışlar arasında doğruya en yakın bir tercüme olur. “Bizi doğru
yola ilet.” sözü çok yavandır. Çünkü hidayetin mânâsı sadece iletme değildir.
Tatlılıkla insanı arzu ettiği şeyin yanına götürme, bazen da sonuna kadar
beraber gitme mânâsındadır.

Hâlbuki iletme bunu ifade etmez. “Elimizden tut bizi şuraya götür.” sözü de,
hidayetin karşılığı olamaz. Bunda da, tatlılık meselesi ifade edilememiş olur.
Onun için hem tatlılık meselesini, hem elden tutmayı, hem de hidayetin onun
nazarına arz edilmesi mânâsını bir arada ifade eden َانِد ِْها  kelimesine verilse
verilse, “Bizi hidayet et, bizi hidayete erdir.” şeklinde bir mânâ verilebilir...

b. Hidayet Çeşitleri
Hidayet, Arapça olup, hem müteaddî (geçişli) hem de lâzım (geçişsiz) olarak

kullanılır. Bunda da ince bir nükte vardır; o da, bunlardan birisi vasıtalı, diğeri
de vasıtasız hidayettir.

Bazen olur ki, hidayet için bütün vasıtalar hazır olduğu hâlde, insan hidayete
eremez. Hâlbuki bazen, hiç de müsait olmayan şartlar içinde hidayete
erilebilmektedir.



Hz. Nuh’un oğlu, bir nebi ocağında doğup büyüdüğü hâlde, hidayetten
nasibdâr olamazken, Âzer’in evinde Hz. İbrahim, Firavun’un hanesinde de Hz.
Musa yetişir ve birer büyük peygamber olurlar. İşte bütün bunlar bize vasıtalı
ve vasıtasız hidayeti anlatmaktadır. Cenâb-ı Hak, “Ölüden diriyi, diriden de
ölüyü çıkarır.”1 O’nun hidayeti de böyledir. Ve O; bize nâmütenâhî hidayet
etmiştir.

Evvelâ: Ruhanî ve cismanî iradelerimizle dilediklerimizi bize vermiştir.
Evet, biz bir ruh bir de cisimden oluşmaktayız. Bu cismanî ve ruhanî
iradelerimizin tevfiki tamamen Allah’ın hidayetidir. Ruh ve cisim ayrı birer
âlemdendir. Âdeta ruhun ayrı, cismin ayrı birer irade ve isteği ve ayrı birer
temayüzleri vardır. Bu istek ve bu iradeyle insan, tamamen Allah’ın hidayetiyle
bir araya gelmiştir. Ve insan huzur ve saadete gidecek yolu da ancak bunlarla
kazanabilir. Allah insanın aklî kuvvetiyle tabiî kuvvetini birleştirip
bütünleştirmekle hidayet etmiştir. Yoksa akıl tuğyan ederdi. Nice akıllı ve
sağlam muhakemeli kimseler vardır ki bunlar, Allah, kitap tanımıyor ve Kur’ân
karşısında Firavunluktan Firavunluğa giriyorlar. Allah’ın, akıllarını hidayete
erdirdiği kimseler hakkındaki hidayet ise, aklı aradığına, hedefine ve sevdiğine
ulaştırma şeklinde olmuştur. Ayrıca bizim, bir de tabiata dönük yönümüz, mânâ
ve mahiyetimiz var. Allah (celle celâluhu) bunu da hedef ve aradığına
ulaştırmış ve bizi bir ağaç, bir ot gibi yapmamıştır. Bu da Allah’ın ayrı bir
hidayetidir.

Allah, hakkı bâtıldan ayırmak suretiyle de hidayet etmiştir. ُهاَنْي َدَھَو
2 ِنْيَدْجَّنلا  âyeti bu hususu anlatıyor. Hak ve bâtıl, fesad ve salâh apaçık
gösterilmiş ve her iki yolun gösterilmesiyle insana hidayette bulunulmuştur.

Allah (celle celâluhu): 3 اََنلُبُـس  ْ مُھََّنيِدْھََنل  buyurmakta ve insanları kendi
yoluna hidayet edeceğini söylemektedir. Kitap ve peygamberlerin gönderilmesi

de hidayet şekillerindendir. 4 ُمَوَْقأ يِتَِّلل هَِي  يِدْھَي  َٰن  اْرُقْلا اَذٰھ  َِّنإ   âyetiyle
5 َانِرْمَِأب َنوُدْھ  ًةَِّمَئأ َي ْمُھاـَنْلَع  َجَو  gibi âyetler bize daha değişik hidayet
vasıtalarının olduğunu anlatırlar.

Bütün bunlardan anlıyoruz ki biz, zerreler âleminden canlılar âlemine,
canlılar âleminden insanlık âlemine kadar her basamakta Allah’ın bir çeşit
hidayetine mazhar olmuşuz. Bu noktada durup “Allah’ın insanlar hakkında
hidayeti sonsuzdur.”  desek değer. Vahiy, ilham, esrarın çözülmesi ve eşyanın



hakikatinin ortaya çıkması, doğru rüyalarla bir kısım hususların tebliğ ve telkin
edilmesi gibi hususlar da, Allah’ın diğer hidayetleridir. Fakat bu hidayet nebi
ve velilere ait olduğundan hususîdir. Onun için herkes vahiyden ve ilhamdan
istifade edememiştir.

Biz, َان ِدِْھا  derken bütün bu mânâları ihtiva edecek ve Cenâb-ı Hakk’ın bütün
varlığı kuşatan terbiyesi içinde ve birçok eğri-büğrü yollar arasında, tek doğru
yol olan İslâm’a hidayet edilişimizin nasıl büyük bir lütuf ve nimet olduğunu
anlamaya çalışacağız. Evet, zerreler âleminden canlılar âlemine kadar pek çok
berzah ve engellerden geçen bizler, daha sonra da, insanlık âlemine gelinceye
kadar yine birçok berzahlardan geçtik. Ancak bunların hiçbirinde bizim zerre
kadar rolümüz olmadı. Ve hep hidayet üzere bulunduk. Bizden çok daha akıllı
ve kabiliyetli milyonlarca insan sapıklık içinde bocalarken, ayrı bir hidayet
imdadımıza yetişti ve İslâm diniyle şereflendirildik. Varlığın en şereflisi, Hz.
Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ümmet olduk. Bunlar ve bunlar gibi
Rabb’in sonsuz hidayeti karşısında, O’na hamd ve tesbihlerimizi arz ediyoruz.

c. “es-Sırât” Kelimesi
طاَرِّصَلا  : Bu kelimenin başında harf-i tarif (belirlilik takısı) vardır. Bu harf-i

tarif, ya “ahd” içindir ki طاَرِّصَلا , belli yol demektir. Öyle belli yol ki; bizden
evvel milyonlarca salih insan, binlerce peygamber ve yüzbinlerce veli o yoldan
geçmişlerdir. İşte طا َرِّصَلا  böyle belli ve herkesin anlayacağı bir yoldur. Veya
“cins” için olur ki o zaman ana yol, mutlak mânâda geniş bir yol, herkesin
yürüyebileceği bir yol mânâsına gelir.

طاَر ِصَلا ّ  kelimesindeki ص harfi esasen س ’dir. Fakat ر ’nın kalın okunuşu
ve ط harfine uyumu için ص hâline gelmiş ve طا َ رِّصَلا  olmuştur. Hz. Osman’ın
toplattığı Kur’ân’da ve âlimlerin çoğunluğunun görüşüne göre طاَرِّصَلا  ’da ص
vardır.

طاَرِّصَلا  kelimesi, inişli çıkışlı, bazen dar, bazen geniş, geçmesi, aşması zor
bir yol mânâsına gelir. İnişiyle, çıkışıyla bazen dar, bazen geniş keyfiyetiyle
sanki bize, Allah’ın rızasına giden ve geçilmesi çok zor olan bir yolu ve
Cehennem üzerine kurulan ve insanların Cennet’e girmek için muhakkak
üzerinden geçmekle sorumlu oldukları “Sırat”ı hatırlatmaktadır.

Burada istidradî (antrparantez) bir hususa temas etmekte fayda var. Kur’ân-ı
Kerim’in mânâsını tam anlayabilmek için kelimelerin mânâlarını, onlara dayalı



yan mânâları, işaret ettikleri hususları ve delâlet ettikleri cihetleri anlamak
şarttır. Bunlar bilindiği zaman Kelâmullah’ın her bir âyeti, gökteki bir sistem
veya bir yıldız gibi uzaktan uzağa bize göz kırpmaya başlayacaktır. Ve biz,
Kur’ân’ın büyüklüğünü o zaman daha iyi anlayacağız. Osman Gazi, Kur’ân
karşısında sabaha kadar el-pençe divan duruyor, Hz. Ebû Bekir sabaha kadar
gözyaşlarıyla onu okuyor, Hz. İkrime her gün onu yüzüne gözüne sürüyor,
“Rabbimin Kelâmı” diye inliyor ve Kur’ân’a karşı saygı ve terbiye arzında

bulunuyorsa,6 bunları sırf zarfa yapılan tâzim şeklinde anlamak doğru değildir.
Belki onu, Kur’ân’ın kelimelerindeki derinlikte, mânâlarındaki genişlikte ve
Allah kelâmı olması mânâsında aramak gerekir.

Allah Hakîm’dir. O kendisini bize anlatırken: َنِم ِباَِتكْلا  ُلـيِز  ْ َنت  ۤمٰح
ِمِیكَحْلا ِزيِزَعْلا   ِ ّللا هٰ  diyor. Yani “(Dikkat edin, size esrarengiz bir şey

anlatacağım.) Bu Kur’ân-ı Mu’cizu’l-Beyan, Azîz ve Hakîm olan Allah
tarafından indirilmiş bir kitaptır.”7 Demek ki Allah (celle celâluhu) kâinatı
hikmetle yarattığı ve her şeyde bin fayda ve maslahat gözettiği gibi, kelâmında
da bin hikmet gözetmiştir. Öyleyse derinlemesine Allah’ın kelâmına ne kadar
dalınırsa yeridir. Zira her kelimenin altında çok mânâlar vardır. Binaenaleyh
biz َمیِقَتْس ُ مْلا َطاَرِّصَلا   derken işte bu açıdan kelimeleri derinlemesine ele
alıp tahlil etmemiz icap ediyor.

Mevzumuz olan âyette َمیِقَتْـسُمْلا َطاَر  ِ
ّ

صَلا  tabiri kullanılıyor. Hâlbuki
Arapça’da bu kelimenin eş mânâlısı çok lafız vardır. Meselâ: Sebîl, tarîk ve
menhec gibi. Neden acaba, diğerleri değil de “sırat” kelimesi seçilmiştir?
Ayrıca “müstakîm” kelimesinin yerine “müstevî” veya bu mânâya gelen başka
bir kelime seçilebilirdi. Fakat öyle olmamış da, “müstakîm” kelimesi
kullanılmıştır. İşte Hakîm olan Allah’ın hikmet dolu kitabında bu kelimelerin
tercihi iyi anlaşılmalıdır ki, murad-ı ilâhî de idrak edilebilsin...

Kur’ân-ı Kerim, bir kelimeyi söylerken ilk defa, o kelime, bulunduğu yer
itibarıyla bir mânâ ifade etmektedir. Bir de kuşattığı daha pek çok mânâlar
vardır ki, bunları Arapça’da; takyît, tahsîs, ta’mîm, ıtlâk şeklinde ifade
ediyoruz. Bazen olur ki, o kelime çok geniş mânâları ifade ettiği hâlde, bir
mânâ ile irtibatlandırmamız icap eder. Bazen de olur ki, onu ta’mîm etmemiz,
yani bütün mânâlarıyla ele almamız gerekir. Onun için َمیِقَتْسُمْل ا َطاَرِّصَلا 
dediğimiz zaman umumî mânâsıyla mı, hususî mânâsıyla mı, ıtlak adı altında
mı, yoksa bir kayıtla mı ifade edeceğiz? Bunları anladığımızda bir taraftan



Allah’a karşı kulluğumuzun, bir taraftan hidayet talebimizin ve bir taraftan da
cemaat hâlinde yaşamamızın, Kur’ân-ı Kerim’in âyetlerine dayalı olduğunu
göreceğiz.

d. Sırat-ı Müstakîm
َمیِقَتْسُمْل َطاَرِّصَلا ا  ’nin tefsirinde şu mânâları görüyoruz: Orta yol, hak yol,

şeriat, İslâm, Allah Resûlü ve ashabının yolu, Cennet yolu ve Cehennem
köprüsü...

Bütün bu mânâları Resûl-i Ekrem çeşitli hadislerinde ifade buyurmuşlardır.
Kısaca İbn Ebî Hâtim’in, Hz. Ali’den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz

(sallallâhu aleyhi ve sellem): “Sırat-ı müstakîm: Kitabullahtır.”8 der.
Böylece kul: “Allahım, beni Kendi kitabına hidayet et, Kur’ân’ındaki
maksatları anlamaya muvaffak kıl.” demiş oluyor. Öyleyse bu açıdan َانِدِْھا

َمیِقَتْسُمْلا َطا  َرِّصلا  Kur’ân-ı Kerim’dir ve kul, Kur’ân-ı Kerim’i istemektedir.
Keza, Tirmizî ve Dârimî’nin rivayet ettikleri hadiste: ُنِیتَمْلا  ِ ّللا هٰ ُلْبَح  َوُھَو 

ُمیِقَتْسُمْلا ُطاَر  ِصلا ّ َوُھَو  ُمِیكَحْلا  ُْر  كِّذلا َوُھَو   “Zira o, Allah’ın en sağlam
ipi (hablü’l-metin)dir. O, hikmet edalı hatırlatan bir beyan.. ve Hakk’a
ulaştıran bir yoldur...”9 denilmiştir.

Bundan da anlaşılıyor ki “Sırat-ı Müstakîm” Azîz ve Hakîm olan Allah’tan
bize gelmiş, yani ötelerden elimize uzatılmış nuranî bir iptir. O’na
tutunduğumuz ve Allah’tan, Kur’ân’a tutunmayı istediğimiz zaman saadete
erecek, insanî semalara çıkacak, insanî rüşdü elde edecek ve Allah’ın tevfîkine
mazhar olacağız. Yine hadiste ifade edildiği gibi “Sırat-ı Müstakîm” Allah
kelâmıdır. Kul, onunla ilâhî maksatları anlayacak, gereğince hareket edecek ve
Allah’ın lütfuyla, Cennet’e girme hakkını kazanacaktır. Ahmed İbn Hanbel’in
rivayet ettiği ayrı bir hadis-i şerifte Nevvâs b. Sem’ân Hazretleri Allah
Resûlü’nün şöyle buyurduklarını naklediyor:

اَمِھِیف ِناَروُس ، ِطاَرِّصلا  ِيََتبْنَج  َىلَعَو  اًمیِقَتْسُم ، ًاطاَرِص  ًالَثَم  ّللا  ُهٰ َبَرَض 

ٍعاَد ِطاَرِّصلا  ِباَب  َىلَعَو  ٌةاَخْرُم ، ٌروُتُس  ِباَوْبَْألا  َىلَعَو  ٌةَحَّتَفُم ، ٌباَوَْبأ 

ُلوُقَي :

ِفْوَج ْنِم  وُعْدَي  ٍعاَدَو  اوُجَّرَفََتت ، َالَو  اًعیِمَج ، َطاَرِّصلا  اوُلُخْدُا  ُساَّنلا ! اَھَُّيأ  اَي 



، ُهْحَتَْفت َكَحْيَو َال  َلاَق : ِباَوْبَْألا ، َكِْلت  ْنِم  اًئْیش  ُحَتْفَي  َداََرأ  اَذِإَف  ّصلا ، ِطاَرِ

، َىلاََعت ّللا  ِهٰ ُدوُدُح  ِناَروُّسلاَو : ُمَالْسَِْإلا ، ُطاَرِّصلاَو : ُهْجَِلت ، ُهْحَتَْفت  ِْنإ  َكَِّنإَف 

ِسْأَر َىلَع  يِعاَّدلا  َِكلٰذَو  َىلاََعت ، ّللا  ِهٰ ُمِراَحَم  ُةَحَّتَفُمْلا : ُباَوْبَْألاَو 

ِيف ّللا  ِهٰ ُظِعاَو  ِطاَرِّصلا : َقْوَف  يِعاَّدلاَو  َّلَجَو ، َّزَع  ّللا  ِهٰ ُباَِتك  ِطاَرِّصلا :

.ٍمِلْسُم ِّلُك  ِبْلَق 
“Allah sırat-ı müstakîmi size şu misalle anlatıyor: O, inişli çıkışlı bir

köprü ve bir yoldur. Ve o köprünün kenarlarında sur ve sınırlar, bir de
dışarıya açılan kapı ve pencereler vardır. Kapıların üzerinde de örtülmüş
örtüler mevcuttur. Her kapının yanında birisi: ‘Ey İnsanlar! Doğru yola
girin ve zinhar eğri büğrü yaşamayın!’ demektedir. Bir de köprünün üzerinde
birisi vardır ki, o da, insan o kapılardan birisini açıp dışarıya çıkmak ve
dışarıya bakmak istediği zaman: ‘Sakın kapıyı açma!’ der. Dikkat edin, Sırat,
o inişli çıkışlı yol, İslâm’dır. Etrafındaki surlar, Allah’ın tayin buyurduğu
şeriat sınırlarıdır. O kapılar da haramlardır. Allah’ın yasak ettiği şeylere o
kapılardan çıkmakla girilir.  (Onun içindir ki hadislerde, “Ahir zamanda
çıkacak Deccal ve Süfyan’ı görmek üzere başını dışarıya çıkaran kimselerin
boynuzları çıkacak ve bir daha kafalarını içeriye alamayacaklar.” şeklinde
zayıf da olsa rivayetler var... Yani insan başını şeriatın sınırları dışına
çıkardığı zaman bir daha içeriye alması belki de çok müşkil olacaktır. O
kapılar Allah’ın haramlarıdır.) Sırat üzerinde bağırıp çağıran ve doğru yola
girilmesini emreden, Kur’ân-ı Mu’cizu’l-Beyan’dır. Sırat üzerinde seslenen
ise Müslümanın vicdanıdır.”10

Vicdan, Allah’ın yasak ettiği şeylerin mahiyetindeki çirkinliği görerek hep
tiksinti duyar. Küfür ve dalâlet içinde bulunan bir kalbin kalak ve ızdıraplarını
ancak o hisseder. Evet, insan dalâlete, küfre başını uzatacağı zaman daima
vicdanının iniltisini duyar. Öyleyse siz bir taraftan Kur’ân’ın nidasına kulak
verin, beri taraftan da vicdanınızı dinleyin. Kur’ân’ın ışığı altında, Allah’ın
size misal olarak îrad buyurduğu Sırat üzerinde sağa-sola sapmadan, harama
açık kapılardan başınızı dışarıya çıkarmadan, Allah’ın çektiği o perdeleri
kaldırmadan, yasak sınırına yaklaşmadan bu yolu geçmeye çalışın..!

Ard arda arz ettiğim bu hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki, sırat-ı müstakîm
dediğimiz zaman maksat ve murad-ı ilâhî neyse, bizim burada düşündüğümüz



bu kelimenin delâlet ettiği mânâlardan ancak tâlî bir mânâdır. Biz de bunu
kelimenin sıfatlarından bir tanesi olarak kabul ediyoruz.

Evet, sırat-ı müstakîmin bir mânâsı şeriattır; biz َ میِقَتْسُمْلا َطاَرِّصلا  َان  ِ دِْھا
derken “Allahım, bizi şeriata ulaştır.” diyoruz. Bir mânâsı da İslâmiyet’tir. Bu
mânâya göre de َمي ِقَتْسُمْلا َطاَرِّصلا  َانِد  ِْها  “Allahım, bizi İslâmiyet’e ulaştır.”
demektir. Üçüncü bir mânâsı, doğru yoldur. َمیِقَتْسُمْلا َطا  َ رِّصلا َانِدِْھا   ile
“Allahım, bizi doğru yola ulaştır.”  denmek istenmektedir. Ve nihayet Sırat-ı
Müstakîm, mutedil kimselerin mutedil yolu demektir. Bu mânâda da َانِدِْھا

َمیَِقت ْسُمْلا َطاَرِّصلا   derken “Bizi ifrat ve tefrite (aşırılıklara) düşmeyen
kimselerin yoluna ulaştır.”  demekteyiz. Binaenaleyh ilk bakışta َطاَرِّصلا َانِد  ْ ِها

َمي ِ قَتْسُمْلا  ile birbirine muhalif taleplerde bulunuluyor gibi görünse de,
aslında burada birbirinden farklı şeyler istenilmemektedir. Zira burada ıtlâk,
takyîd, ta’mîm veya tahsîs meseleleri bahis mevzuudur.

Sırat-ı müstakîm, doğru yoldur. İslâm ve şeriat da doğru yoldur. Ve bunların
hepsinde ifrat ve tefritten korunmuşluk vardır. Öyleyse bunlar birbirini
tamamlayıcı kelimelerdir. Yani İslâm veya şeriat deyince zaten bu kelimenin
içinde doğru yol, ifrat ve tefritten uzaklık kasdolunmaktadır. İslâm, en doğru
yoldur. Çünkü O, Allah’ın kanunlar mecmuasıdır. Allah’ın çizdiği çizgiden
başka doğru yol düşünmek, doğrunun ne demek olduğunu bilmemenin
ifadesidir.

Meseleyi bir başka ifade ile anlatacak olursak: Sırat-ı Müstakîm doğru ve
geniş bir yoldur. O, ne tarîk, ne sebîl ve ne de menhectir. Sırat-ı Müstakîm, bir
taraftan doğru bir şehrâh, herkesin gideceği bir yol, bir taraftan da vicdanî bir
mânâdır. O, bizim fikir ve meyillerimizi, üzerinde cereyan ettiği esaslarla bizi
tam muradımız olan hayra sevk eden, ilmî-amelî, nazarî-fikrî apaçık bir yoldur.

Şimdi, ُنیِعَتَْسن  َ كاَِّيإ  denilip Cenâb-ı Hak’tan yardım istenildiğinde, –
insanın gönlündeki hususlar mücerrettir– mutlak mânâda bir yardım
kasdolunmaktadır. Hâlbuki َمیِقَتْسُمْلا َطاَر  ِصلا ّ َانِدِْھا   ile bu tecrid, tayin
edilerek müşahhas hâle getirilir. Bu müşahhas ifadenin altında ise şöyle bir
talep sezilmektedir: “Meyil, düşünce ve hissiyatımızı hareket ettirip, bizi
muradımızın en hayırlı olanına erdir.. ve bizi ilmî, amelî ve nazarî olarak
aradığımıza ulaştır. Bizi dünya hayatında sürçtürme ve rızan istikametinde
daim ve kaim eyle...”



Belâgat ilminden az nasibi olan kimse, bu iki âyet arasındaki âhenk ve
tenasübü zevk ederek, ruhunda derin bir huzur aydınlığına ulaşır ve bu huzur
aydınlığında, dileme ve dilenmenin esas mahiyetini kavrar.

Esasen bütün yollar, Allah’tan gelir ve Allah’a gider. Allah’a gitmeyen yol
yoktur. Çünkü kâinatta birbirinin içinde, eğri büğrü veya düz bütün yollar,
Allah’ın kanunlarının cereyan şeklinden ibarettir. Bir yol vardır içki içilir, bir
yol vardır zina edilir, bir yol vardır o yolda insan öldürülür. Bütün bu yollar
Allah’ın kanunudur. Ama bu yolların bazısından Allah’ın gazabına, bazısından
da Allah’ın rızasına gidilir. Kâinatta, yerine, konuluşuna ve ilgili olduğu şey ve
hâdiseye istinat edilen kanunlar vardır. Fakat ilim adına cehl-i mürekkeb içinde
bulunan bazı insanlar, belki de kasdî olarak, aslında kâinatta var olan bu
kanunların sadece varlığından haber veren insanlara, bu kanunların mucidi
adını vermişlerdir. Hâlbuki bütün kâinatın ve kâinattaki kanunların şehadeti ile
kâinatı ve kâinattaki kanun ve hâdiseleri vaz’ ve icat eden Vâzı-ı Hakikî ve
Mucid, yalnız ve yalnız Allah’tır (celle celâluhu). Bu kanunların varlığından
haber veren bir insana hiçbir zaman mucit denemez. Bu, büyük bir hatadır.
Esasen kâşif de denemez. İlle de bunlara bir şey demek icap ediyorsa; o da
hatanın en hafifi ve doğruya en yakını yine “kâşif” kelimesi olmalıdır. Çünkü
kâinatı bir fabrika hâlinde kuran, bir saat gibi işlettiren ve ta ölüme kadar
uzayıp giden bu yolu vaz’eden Allah’tır.

Niçin insanın başı koptuğu zaman ölüyor? Çünkü bu, Allah’ın bir
kanunudur... Kanun, Allah’tan gelir, Allah’a gider. Ama bazısının gelişi
Allah’tandır da, gidişi Allah’ın gazabınadır. Ve yine kanun da vardır ki
Allah’ın lütfuna gider. Namaz kılma, sadaka verme, iyilik yapma hep birer
kanundur ve hepsi Allah’ın rızasına giderler. Öyleyse biz kâinatta hayrın-şerrin,
güzelin-çirkinin, insanın içinde hoşnutluk veya burkuntu hâsıl eden her şeyin iç
içe olduğunu görüyor ve bütün bu iç içe olan şeylerin ötesinde Allah’ın
tasarrufunu müşâhede ediyoruz.

“Kanunlar Allah tarafından vaz’edildi.” diyor ve bununla şu neticeye
varıyoruz: Her hayrın yanında bir şer ve her şerrin yanında bir hayır vardır.
Çok kere hayır dediğimiz yolun esasen şerre, şer dediğimizin de bir hayra
dayalı olduğunu görürüz. Hayır ve şerrin birbiriyle iç içe olduğu bu kanunları
vaz’eden ise Allah’tır. Hırsıza yol gösterme de bir hidayettir. Ve işte Cenâb-ı
Hak: ِمیِحَجْلا ِطاَر  َىِلإ صِ ْمُھوُدْـھاَف   “Onları Cehennem yoluna hidayet



edin.”11 derken bu mânâya işaret buyurmaktadır. Onun içindir ki biz, Cenâb-ı
Hak’tan hidayet isterken, bu yolun mutlak hayır yol olmasını ve neticede
muradımıza ancak bu şartla ulaştırmasını istemiş oluyoruz. Yolun neticesinde
bir hayır ve hayır neticesinde de Allah’ın rızası yoksa, o yol Allah’ın belâsıdır.
O yolda giden de Allah’ın belâsına maruz kalır.

e. İnsan Ruhu ve Sırat-ı Müstakîm
İnsanın maddî yapısı çeşitli unsurlardan meydana getirilmiştir. Bu maddeler

arasında ilk bakışta hoşa gidenler olduğu gibi, hoşa gitmeyenler de vardır.
Fakat bunların hepsi belli bir hikmet ve gaye içindir.. ve bu maddelerden
birinin eksikliği, bünyenin güç ve takattan düşmesine sebep teşkil eder. Ancak,
bu kadar ehemmiyetli olan bu madde, yukarıda da söylediğimiz gibi, bizim için
sevimsiz ve hatta tiksindirici durumda da olabilmektedir. İnsanın maddî yapısı
böyle olduğu gibi, ruhî ve mânevî yapısı da böyledir. Evet, insanın bir yönünü
meydana getiren his ve duygular arasında, çok sevimsiz ve tiksindirici olanları
vardır. Meselâ insana verilen şehvet, öfke ve zaaf buudlu daha birçok duygu,
ilk bakışta insanın içinde burkuntu hâsıl ederler. Hâlbuki bunlar, hayrın içine
karışmış birtakım şerlerden ibarettir.. ve Allah’ın yarattığı kanunlar dairesi
içindeki yolların zarurî malzemeleridir ki, bunlarla bir yere gidilecektir. Eğer
gidilecek yerde hayır düşünülüyorsa Allah’ın rızasına ve eğer şer
düşünülüyorsa Allah’ın gazabına gidilir.

Allah, insana bir şehvet duygusu vermiştir. Bu duygu ile kadın erkeğe, erkek
de kadına karşı bir alâka duyar. Ve yine insanda, sevme duygusu ve bir mülk
edinme duygusu vardır. Diğer bir duygu da öfke.. ve yanlış kullanıldığında
milyonlarca insanın sapıtmasına sebep olan akıl... Bütün bunları insana veren
Allah’tır.. ve insan, bütün bu duyguları olumsuz yönde de olumlu yönde de
kullanabilmektedir. Bu duygular keyfiyette farklılık gösterse bile hayvanlara da
verilmiştir. Ancak keyfiyetteki bu farklılık, küçümsenebilecek bir farklılık da
değildir. Zira bu duygular, insanoğlunda insanca, hayvanlarda da hayvancadır.
Meselâ, insana verilen duygulara bir had ve sınır konulmadığı hâlde,
hayvanların duygu ve hisleri belli bir sınırla sınırlandırılmıştır. İşte insana
verilen bu duyguların bir ifrat, bir de tefrit yönü vardır.

Meselâ, insana hiç şehvet verilmeseydi, o, yemek istemeyecek, uykuya karşı
ihtiyaç duymayacak, evlenmeyi düşünmeyecek, karşı cinslere arzu ve iştiyakı
olmayacak ve böylece nesil üremeyecek, dolayısıyla da insanlık tükenip



gidecekti. Bir de bu işin ifrat durumu vardır. Bu durumda da insan saldırgandır,
sınır tanımaz. Yukarıda geçen hadis-i şerifte olduğu gibi harama bakan
pencereleri açar, perdeleri kaldırır, sınırları aşar, haram dairesi içine girer ve
Allah’ın hudutlarını ayaklar altına alır çiğner...

İşte, “şeriat, İslâm, doğru ve mutedil yol” denilen sırat-ı müstakîm, bütün bu
ifrat ve tefritlerden uzak bir orta yoldur. Bu ilâhî nizamı kendisine düstur
edinenler de, sırat-ı müstakîm erbabı olarak vasıflandırılır. Kimdir bunlar?
Bunlar, haramdan tiksinti duyan, helâle karşı istekli bulunan ve haram
korkusuyla şüpheli olan şeyleri dahi yer yer terkeden Allah’ın mü’min
kullarıdır.

Şehvet duygusunda gösterdikleri orta yol diğer duygularda da aynıdır.
Onların dışında bulunanlar da, ya ifrat ya da tefrit içindedirler.

Irz, namus ve bütün mukaddesatı çiğnenirken öfkelenmeyen ve sadece suskun
bir tepkiyle olanları seyreden kimse, öfkenin tefritini yaşıyor demektir. Bir de,
her şeye öfkelenen ve her hâdisede fırtına koparan tipler vardır ki, bunlar da
işin ifratındadırlar. Hâlbuki mü’min, öfkelenecek şeylere karşı öfkelenir ve
diğer hususlarda sabırlı davranır. Demek ki, eğer bu duygu verilmeseydi, pek
büyük şer husule gelecekti... Belki öfke kendisi de şer gibi görünür, fakat
bazen, bu şer birçok hayıra dâyelik yapar. Bu hususta en güzel misal Allah
Resûlü’dür: Bir bedevi gelerek cübbesinin yakasından tutar ve çeker. Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) gayet sakin ve soğukkanlı sorar: “Ne
istiyorsun?” Adam küstahca: “Hakkımı!” der. Ve Allah Resûlü mütebessim

bir çehreyle yanındakilere: “Bu adama hakkını verin!” buyurur.12

Aynı insan, hakkın çiğnendiği ve hakikatin horlandığı bir yerde aslanlar gibi
kükrer, o işin üzerine yürür ve hakkı hâkim kılacağı âna kadar da dur-otur
bilmezdi.

Onun içindir ki bütün vicdanıyla ُنیِعَتَْسن َكاَِّيإ  ُدُبَْعن َو َكاَِّيإ   diyen Resûller
Sultanı Hz. Muhammed Mustafa’dır (sallallâhu aleyhi ve sellem). Ve bütün
vicdanıyla َمیِقَتْسُمْلا َطا  َرِّصلا َانِدِْھا   diyen yine O’dur. Evet, ulvî mahiyetiyle
bu işe tam mazhar olan sadece ve sadece Allah Resûlü’dür. Sırat-ı müstakîm
erbabı küçük meselelerden kızıp öfkelenmez. Ancak, vatanına, dinine,
mukaddesatına saldırmalar karşısında da kayıtsız kalamaz. Bu denge bozulup
alt üst olduğu zaman sırat-ı müstakîm erbabı ortadan kalkmış demektir. Bu
durumda ُنیِعَتَْسن َكاَّي  ِ إَو ُدـُبَْعن  َكاَِّيإ   diyen cemaat da yoktur. Cemaat gibi



görünenler de kuru kalabalıktır. Ve öyleyse o cemaat ِنيِّدـلا ِمَْوي  ِِكلاَم   ’e
inanmamıştır ve nimetleriyle yeryüzünü sofra hâline getiren, Rahmân ve Rahîm
olan Allah’ı tanımıyor demektir. Dolayısıyla her şeyi terbiyeye doğru sevk
eden Âlemlerin Rabbi’nden habersizdir. Netice olarak da onlar, üzerlerinde
Allah’ın gözetleyici olduğuna inanıyor sayılmazlar... Evet, sırasıyla ve tek
kelime gibi, Fatiha sûresinin içinde zincirleme olarak bütün bunları rahatlıkla
takip edebiliriz...

Bir de akıl gücü vardır. Bu akıl gücünün ifratında diyalektik ve kuru mantık
yapılır. Kitleler yanlış yollara sürüklenip götürülür, insanlık dalâlete atılır,
yığın yığın yalanlar söylenir.. kitleler de şuursuz, hissiz katı cisimler gibi
bunların arkalarından sürüklenir gider. Tadil edilmemiş bu mantık, aldatmada
kullanılan bir mantıktır. Selim ve insaflı bir mantık sahibi kimse ise “Sözlerimi
mihenge vurun; eğer yanlış ve kötü çıktıysa bana havale edin.” diyerek
gerçek mantığın ne işe yaradığını, mantığın tarik-i müstakîmini ve mantıkta
doğru yolu tayin etmektedir. Mantığın bir de tefriti vardır. Evet, en basit
meseleleri anlamama, akılsızlık ve bunaklık, mantığın tefritidir. Ve mantığın
orta şekline gelince; kimseyi aldatmaz, kandırmaz, iyiyi kötü, kötüyü iyi
göstermez; nasılsa, hangi fıtrata sahipse öyle görünmeye çalışır. Bu da
mü’minin yoludur ki, Kur’ân’da: َمِیق َتْسُمْلا َطاَرِّصلا  َانِدْھ  ِا  derken, bizim de
günde kırk defa Allah’tan istediğimiz bu yolu kasteder.

f. Tabiata Bakış ve Sırat-ı Müstakîm
Bir de kuvve-i tabiîyye vardır. Evet, insan bir yönüyle de tabiat dediğimiz,

Allah’ın yarattığı yaratılış ağacının bir meyvesidir. O, Allah’ın sanatlarının
sergilenme yeri olan tabiattan sıyrılıp çıkmıştır. İnsan tabiata dönük yönüyle
tabiatperest olur. Her şeyi tabiatın içinde arar ve kendi menşeine bağlar.
Çevresinde meydana gelen her şeyin menşeini de kendi menşei gibi görür.
Kâinatı, gözündeki gözlüğün rengine göre müşâhede eder ve değerlendirir.
Tarihî maddecilik, tabiatperestlik bu yanıltıcı esasların bağrında gelişmiştir.
Aslında bu bir sapmadır. Evet, insan, mânâ ve maddesiyle bu âlemden çıktığı
için, hâliyle ona dönük olacaktır. Fakat bu mevzuda tabiata fazla yönelmenin
doğuracağı zararların da bilinmesi lâzımdır. En eski komünal sistemlerden
Yahudi tabiatperestliğine; ondan tarihî maddeciliğe ve ondan da
eksistansiyalistlerin hatta modern natüralistlerden yeşillerin tabiatperestliğine
kadar bütün akımlar tabiat adına ifrat etmiş ve âhengi bozmuşlardır.



Evet, bunlar “Tabiata dönelim, gönlümüzce yaşayalım, fıtratı terk etmeyelim,
basit yiyip, basit içelim, insanların ve ilâhların vaz’ettikleri kanunları
bırakalım, kayıt ve şart altında yaşamayalım.” gibi söz ve mülâhazalarla
ifratkârâne bir tabiatperestliğe kayıp gittiler ve insan-tabiat arası muvazeneyi
alt-üst ettiler.

Bir de tabiatı tamamen terk etme vardır. Yani doğrudan doğruya ona karşı
olma... Evet, böyle düşünenler ister septist ve sofist düşünceli, ister mistik
düşünceli olsun, kâinat ve tabiata kapalı kalır, fıtratlarını, mebde’lerini ve
menşe’lerini unutur, varlık, eşya ve bütün şuuna sırtları dönük yaşarlar. İçinde
yetiştikleri fıtrat kanunlarına karşı alâkasız kaldıklarından bir gün gelir o
çarklarla çarpışıverir ve silinir giderler. Hâlbuki o tabiat kitabını bir fabrika
ve bir saat gibi düzenleyip çalıştıran Sâni-i A’zam, insanlarla kâinat arasında
bir münasebet kurmuştur. Binaenaleyh, içine kapalı, tabiattan ve kâinattan kaçan
kimse de bu mevzuda tefrite sürüklenmiş kimsedir. Aslında, çok defa ifratlar
tefritleri, tefritler de ifratları doğurmuştur. Bir taraftan tabiatı tamamen terk
etme, diğer taraftan bütün gücüyle tabiata sarılmayı netice vermiştir. Bu itibarla
insanın tabiata dönüklüğünde de bir tefrit ve bir de ifrat vardır. Bu mevzuda da
sırat-ı müstakîm, Resûl-i Ekrem’in ve O’nun ashabının yoludur.

Hz. Ömer (radıyallâhu anh) kâinatı çok iyi anlamıştı. Devlet nasıl idare
edilir, onu gayet iyi biliyordu. Bir asker, bir mücahit, aynı zamanda bir sofi, bir
âbid ve bir zahitti. Dünyayı çok iyi anlamış, eşyanın tabiatına vâkıf ve onunla
dengeli bir münasebeti vardı. Varlıkla içli-dışlı; ihtiyacı kadar yiyor, içiyor;
dinlenip istirahat ediyor; evlenip yuva kuruyor ama kat’iyen cismanî hayatı
birinci iş ve gaye hâline getirmiyordu. Şam eyaletini gezmeye gittiği zaman
emanet olarak bir deveye binmiş, devenin üstündeki semer de aşındıra aşındıra
şalvarını yırtmıştı. Büyük Ömer’in onu dikecek ipliği de yoktu. Orada bir
pazardan iplik almış, bir tarafa oturup şalvarını dikmişti. Belki giyeceği yeni
bir şalvarı da yoktu; ama o gün Hz. Ömer memleketimizden yirmi kat daha
büyük bir devletin devlet reisi idi. Evet o, tabiat içinde fakat ne aşırılığa
kaçarak haddinden fazla ona yöneliyor, ne de dengesiz zühd içinde onu terkedip
Allah’a ve Allah’ın kanunlarına karşı geliyordu. İşte sırat-ı müstakîm erbabı!..

Allah (celle celâluhu) insanoğlunu yarattı. Terbiye sıfatıyla terbiye edip
kemale doğru sevk etti. Rahmet sıfatıyla tecellî buyurup Rahmân ve Rahîmiyeti
ile insanî kemalâta yükseltti. Bizler, ta anne karnından delikanlılık çağına
kadar, rahmetle nasıl donatıldığımızı, yeryüzü ziyafet sofralarında nasıl çeşit



çeşit nimetlerle perverde edildiğimizi, ağaçların başında bize gülümseyen
meyvelerle nasıl Cennet nimetlerine uyarıldığımızı duyuyor, hissediyor ve bu
sonsuz nimetler karşısında Rabbü’l-âlemîn’e hesap vereceğimizi düşünüyor,
sonra da Din Günü’nün Sahibi’ne sığınıyor, O’ndan hidayet talep ediyoruz.

g. Hidayet Taleplerinin Çeşitliliği
Allah’tan hidayet, hem seviyeli, şümullü, hem de her zaman talep

edilmelidir. َمیِقَتـْـسُمْلا َطاَر  ِصلا ّ َانِدـِْـھا   deyip imamın arkasında saf
bağlayarak, Kâbe-i Muazzama’ya yönelip, hayalen Resûl-i Ekrem’in arkasında
duruyor gibi, biatını yenileyen bir cemaatin, evet bütün hissiyat ve benliğiyle
Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) uyan bir cemaatin hidayet
talebinin mânâsı nedir? Biz hidayette değil miyiz? Resûl-i Ekrem’in arkasında
saf bağlayıp, kıbleye teveccüh etmedik mi? َنیَِملاَعْلا ِّبَر  ِه  ّٰلِل ُدْمَحَْلا   derken
âlemlerin Rabb’i olan Allah’a imanımızı ilân etmedik mi? Bütün bunları ettik
ama yine hidayet talep ediyor ve “Bizi doğru yola hidayet eyle, refîkimiz ol,
sonuna kadar götür.” diyoruz.

Bundan da anlaşılıyor ki, “hidayet” kelimesinin zâhirî mânâsından başka bir
mânâsı daha mevcuttur.. ve hidayet seviye seviyedir. Sapmışlar ve günahkârlar,
“Allahım, bizi hidayet et.” derken, Kur’ân’ın tarif buyurduğu hidayete ermeyi
istemektedirler. Yarım yamalak inanmışlar ise, “Bizi taklitten kurtar, bize
tahkikin âb-ı hayatını içir ve eşyanın hakikatini göster.” demekteler ve erdikleri
hidayetin kemalini talep etmektedirler. Kemale eren kimse ise; َطاَرِّصلا َانِدِْھا 

َمیِقَتْسُمْلا  derken “Allahım, hidayetimi devam ettir, son deme, can boğaza
gelinceye kadar emanetinde beni emin kıl, emin insan olarak emaneti Sana
teslim etmeye beni muvaffak eyle.” demektedir.

Bazen de gelip ruhumuzu saran, isteyerek veya istemeyerek ağzımızdan çıkıp
kalbimizi yaralayan küfür sözleri, küfür düşünceleri olur. Kim bilir, hayalimiz
günde kaç defa fıska girer ve arkasından da bizi sürükler götürür.. ve yine kim
bilir kaç defa ulvî hislerimiz hayalin taktığı kancaya takılır da biz de onun
arkasından sürüklenir gideriz. Gider de ulvî his, meleke ve kabiliyetlerimizi
söndürüveririz. İşte böyle bir insan bu durumlar itibarıyla günde kırk defa

َمیِقَتْسُمْلا َطاَرِّصلا  َانِدِْھا   demekle günah, dalâlet, küfür ve küfran adına;
hayatına, mânevî yapısına, ruh ve kalb âlemine bulaşan is, pas, kir, toz ve
toprağı süpürmek için o, şöyle demektedir: “Yâ Rabbi! Sana hamd olsun ki,
ben hidayetteyim. Bu bir şükran hissi gerektirir. Ve bu hidayetimin devam



etmesi için çeşitli arıza ve pürüzlerden arınmış ve uzak olmam gerekir. Hâlbuki
ben beşerim. Nisyandan yaratılmışım, daima sürçüyor ve düşüyorum. İşte bu
hataların beni batırmaması, günahların küfre götürmemesi için her dakika
Senden hidayet talep ediyorum.”

Bunun içindir ki, mü’min olan bizler, gerek seviye itibarıyla ve gerekse
zaman kaydı altına girdiğimizden dolayı daima, َمیِقَتْسُمْلا َطاَرـِّصلا  َانِدِْھا 
deme mecburiyet ve mükellefiyetindeyiz.

Sırat-ı müstakîmin hidayet, hayır ve doğru yol mânâsına geldiğini
zikretmiştik. Fakat doğruya giden yolun çeşitli dönemeç ve yerlerinde bir kısım
şerler de insanı beklemektedir. Bu şerlerin içinde de bir kısım hayırlar vardır.
Şerler de, hayırlar da Allah’ın kanunlarıdır. Binaenaleyh sırat-ı müstakîmin bir
yönü şerri tanıma, tanıtma ve şerden emin olma, diğer yönü de hayrı tanıma,
hayrı tavsiye ve hayrın yaşamasını temin etmektir. Bunun müspet yönünü
emirler, menfî yönünü de nehiyler teşkil etmektedir. Meselâ: Allah Teâlâ bize:
“Zina etmeyin, içki içmeyin, hırsızlık yapmayın, kumar oynamayın, faizcilikte
bulunmayın...” diyor, ardından hükmün sebep ve dayanağını anlatıyor; sonra
da bu suçların karşısına çeşitli cezalar koyuyor. Bu, Allah yolu, din-i mübin,
kulluk yolu ve şeriat da diyebileceğimiz sistemin bir yönünü teşkil etmektedir.
Diğer yönünü de “Namaz kılın, oruç tutun, zekât verin, hacca gidin, anne
babaya itaat edin, peygamberlere tâbi olun.” gibi emirler teşkil eder.
1 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/27; En’âm sûresi, 6/95; Yûnus sûresi, 10/31; Rûm sûresi, 30/19.

2 “Ona hayır ve şer yollarını göstermedik mi?” (Beled sûresi, 90/10)

3 “Biz, yolumuzda gayret gösterip mücahede edenleri, Bize ulaştıran yollara hidayet ederiz.”
(Ankebût sûresi, 29/69)

4 “Doğrusu bu Kur’ân, insanları yolların en sağlam ve en eminine ulaştıran bir rehberdir.”  (İsrâ
sûresi, 17/9)

5 “Onları buyruklarımızla insanlara doğru yolu gösteren önderler yaptık.” (Enbiyâ sûresi, 21/73)

6 Dârimî, fezâilü’l-Kur’ân 4; el-Hâkim, el-Müstedrek  3/271.

7 Câsiye sûresi, 45/1, 2; Ahkaf sûresi, 46/1, 2.

8 İbn Ebî Hâtim, et-Tefsîr 1/30, 3/996, 4/125, 1287, 1336, 1386.

9 Tirmizî, fezâilü’l-Kur’ân 14; Dârimî, fezâilü’l-Kur’ân 1.

10 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/182; et-Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn 3/177.

11 Sâffât sûresi, 37/23.

12 Buhârî, farzu’l-humus 19, edeb 68; Müslim, zekât 128.



I. “SIRÂTALLEZÎNE…” ÂYETİ

ْمِھَْیلَع َتْمَعَْنأ  َنيِذَّلا  َطاَرِص 
İn’am: Allah’ın bize nimet vermesi, nimetin bize ulaşması demektir. Esasen

َتْمَعَْنأ  kelimesi harf-i cerre (edat) ihtiyacı olmadan kendinden sonra doğrudan
doğruya bir nesneyle kullanılır. Bununla beraber ْمِھَْیلَع  derken َىلَع  harf-i
cerri vardır. Bu, emrin yukarıdan geldiğine, galip ve her şeye hâkim biri
tarafından emir verildiğine; bizim tarafımızdan bu emrin yerine getirilmesi
gerektiğine bir işaret ve bir remizdir. Evet, bu harf-i cerle bizim
mükellefiyetimiz, sorumluluğumuz ve Cenâb-ı Hakk’ın da azamet ve Rubûbiyeti
anlatılmaktadır.

a. İn’am ve Nimetten İstifade Etme Nimeti
İn’amda, insanın nimet lezzetinden istifade etmesi ve haz duyması mânâsı da

vardır. Allah bize nimet verir, biz de o nimetten lezzet alır ve haz duyarız. İşte
buna “in’am” diyoruz. Burada esas itibarıyla işin sebebi anılıp neticesi murad
edilmektedir. Şöyle ki, “En’amte” kelimesiyle in’am yani, nimetlendirme işi
söylenir. Hâlbuki insana lezzet veren nimettir. Binaenaleyh o in’amdan istifade
etme işine de nimet diyoruz. Arap َُهل َة  َمِْعن ٍةـَمِْعن َال  ْنِم  ْمَك   dediği zaman
bunu kastediyor: “Nice nimet sahipleri vardır ki, onların nimetleri yoktur.”
Yani nimetten istifade edemezler. Ekmeği, buğdayı, yağı, tuzu vardır da ağzının
tadı yoktur yiyemez. Serveti, sâmânı vardır da gırtlağında bir ur çıkmıştır,
bundan dolayı da sadece bulamaç içmektedir; nimetten istifade edemez.
Erkekse zevcesi vardır, kadınsa zevci vardır, fakat bütün bunlardan istifade
edemezler. İslâm ülkesinde doğmuş büyümüştür ama hakikatlere karşı gözleri
kapalı ve habersizdir; “O mâhiler ki derya içredir, deryayı bilmezler.”

Evet, nimetlerin en büyüğü İslâmiyet’tir. Bu öyle büyük bir nimettir ki; daha
büyüğü olamaz ama ne acıdır ki o, azametiyle, şümulüyle günde birkaç defa
kendisini gösterdiği hâlde, minarenin dibinde, caminin kubbesinin altında
yetişen pek çok kimse bu büyük nimetten istifade edememektedir. Kulaklarının
dibinde tarrakalarla “Allah” denmektedir ama maalesef bunu duymamaktadır.
Nice Ebû Talipler vardır ki, Ezel ve Ebed Sultanı’nın yaktığı sönmez şûlenin
yanıbaşında ve kırk sene onu sinesine bastığı hâlde, ondan bir reşha, bir lem’a
alamamış ve istifade edememiştir. Onun içindir ki, nimetin mevcudiyeti kâfi
değildir. Nimetle beraber, o nimetten istifade yollarının bahşedilmesi de en az



o nimet kadar mühimdir.
İşler iç içe o kadar girift ve o kadar karışıktır ki, in’am fiili Allah’a

verilmezse hiçbir zaman meselenin altından kalkılamaz. Bundan dolayı biz
in’am fiilini Allah’a vererek şöyle diyoruz: ْمِھَْیلَع َتْمَع  ْ َنأ َنـيِذَّلا  َطاَرِص 
“Onların yoludur ki, Sen in’am ettin.” İn’amı biz edemeyiz, saltanat sahipleri
melikler ve mâlikler de edemezler. Ancak o in’amı, mülk ve milk sahibi, her
şeyin zimamı elinde, mekân ve zamanlar O’nun Arş’ının yanında, büyük bir
çöle nispeten küçük bir halka kadar kalan Allah edebilir. َنيِذَّلا َطاَر  ِص

ْمِھَْیلَع َتْمَعَْنأ   derken bütün hissiyatımızla bunu duyuyor ve ruhumuza da bunu
duyurmaya çalışıyoruz.

Bizim nâmütenâhî nimetlere ihtiyacımız olduğu için, Allah’ın bize
nâmütenâhî nimetleri olmuştur.. evet, biz ne liyakatımızla ne de iktidarımızla bu
nimetleri dört bir yandan celbedemiyoruz. Bütün bunlar ancak Mevlâ’nın
lütfuyla oluyor. Nimetlerin O’ndan gelişi bir lütuf olduğu gibi, bu nimetlerden
istifade edebilmemizi temin etmesi de ayrı bir lütuftur…

b. Nimet Çeşitleri
Allah Teâlâ’nın bize verdiği nimetleri dünyevî ve uhrevî diye ikiye

ayırabiliriz. Bunların bir kısmı vehbî bir kısmı da kesbîdir. Keza bunların da
bir kısmı ruhanî bir kısmı da cismanîdir.

Allah (celle celâluhu) bize ruhanî nimet olarak bir hayat bahşetmiştir ki, biz
bu hayat sayesinde, yalnız bulunduğu yerle münasebet kurabilen cansızlar gibi
olmaktan kurtulmuş oluyor, bütün mekânlarla münasebete geçiyor ve rengârenk
zemin yüzüyle alâka kurabiliyoruz. Bu, Allah’ın bize nefhettiği hususî bir eseri
ve semeresidir. Yine Allah Teâlâ ruhanî olarak bize akıl, şuur, idrak sonra da
bütün bunları anlayıp, anlatabilecek ve kendimizi bulmanın bir adı olan
“vicdan”ı vermiştir.

Cismanî olarak da Allah bizlere beden, göz, kulak, burun ve ağız gibi azaları
vermiştir. Bütün bunlarla biz, Allah’ın lütfedeceği zâhir nimetlerden ağızla
istifade edilebileceklerden ağızla, gözle istifade edilebilecek nimetlerden de
gözle istifade ediyoruz.. ve yine Allah kâinattaki seslerle, insan kulağı arasında
bir münasebet tesis buyurmuştur ki, çıkan sesler o aşırı gürültüleriyle kulak
zarımızı patlatmıyor.

Bu nimetlerin bir kısmı da bize vehbî olarak verilmiştir. Onların içinde
bizim hiçbir dahlimiz, hiçbir rolümüz yoktur. Ve bunlara kimse parmak



karıştırmamıştır. Şu bedeni meydana getiren uzuvlarımızın verilişi ve şu ruhî
fakültelerimizin bahşedilişi hep vehbîdir. Bir mü’min için en büyük nimet olan
iman, ancak ve ancak Cenâb-ı Hakk’ın bir atiyyesidir. İnsanın bunda bir tesiri
yoktur. İnsan sadece verilen bu nimetlerin artmasına sebep olabilir. Bu
husustaki vazifesi de sadece dua, talep ve şükürdür.

Allah’ın bizim ifrat ve tefritlerimizi, kulluğu terk edişimizi, haddi aşmamızı,
bize verdiği kabiliyetleri suiistimal veya o kabiliyetleri âtıl bırakıp
çalıştırmayışımızı bağışlamasına uhrevî nimetler nazarıyla bakılır. Diğer
taraftan kalbimizin imana hazır olması, Cennet’in bizim için hazırlanması,
Cennet’e karşı içimizde sonsuz bir iştiyakın bulunması uhrevî birer nimettir.
Sen çiçeği, baharı, Cennet’i ve bütün Cennet, cemalinin tek bir cilvesi olan
Allah’ın cemalini istiyorsun. Sendeki bu sonsuzluk arzusu, sana, senden olamaz.
Bu arzu, her şeyiyle nâmütenâhî olan Allah’tan gelmektedir. Demek Cennet
arzusunun senin içinde kabarması, seni şevke getirmesi, Allah او ُۤعْدَي ّللاَو  ُهٰ
1 ِمَـالَّسلا ِراَد  َىِلإ   derken, bu âyetin senin ruhunda mâkes bulması ve senin
beklenti içinde o yola gitmen ve emin yolla Selâm Yurdu’na varıp ulaşman
tamamen Cenâb-ı Hakk’ın hediyesi ve lütfudur, bunlarda senin dahlin de yoktur.

Uhrevî nimetler de vehbî, kesbî, ruhanî ve cismanîdir. Bunların bir kısmı
mârifet hâlinde içimizde bize zevk ve lezzetini hissettirmektedir. Bir kısmı da
cismanî arzularımıza cevap verecek şekilde; Cennet ve ebedî saadet hâlinde
hazırlanmıştır. İşte ْمِھَْیلَع  َ تْمَعَْنأ َنيِذَّلا  َطاَر  ,derken, dünyevî ve uhrevî صِ
cismanî ve ruhanî, vehbî ve kesbî bahşettiği bütün nimetleri, nimetlenmeleri
ihtiva edecek şekilde ne kadar Allah’ın nimeti ve lütfu varsa, o nimet ve
lütuflara mazhar olmuş ve Allah’ı hoşnut etmiş salih zümrenin yoluna bizleri
hidayet eyle Allahım diyoruz.

Bizler her an Cenâb-ı Hakk’ın, başımızdan aşağı yağdırdığı binlerce lütfuna
mazharız. Bunlardan pek çoğu da bizim için hayatî değer arz etmektedir.

Bizler için tanınan hayat hakkı, ferdî ve içtimaî şuur ve bu şuurun sevkiyle
teşkil edilen cemiyet ve bu cemiyetin salâhı, şükrünü eda etmekten âciz
olduğumuz büyük ve çaplı nimetlerdir. Ayrıca, şahsî hayatımızı donatan sayısız
nimetlerin yanında, hayatımızı ilim ve salih amelle süslememize müsaade
buyrulması ve neticede de Cennet ve Cemal-i Bâki’yle müşerref olma gibi
nimetlerin bizi beklemesi, takdir ve hayranlıkla sinelerimizi coşturacak büyük
atiyyelerdir. Hele bu saadete erebilmemiz için “lütfen” hürriyetin ihsan



edilmesi, kelimelerle anlatılacak gibi değildir.
Evet, hürriyet büyük bir nimettir. Hakikî mânâ ve tonunu da Allah’a kullukta

bulur. Biz kayıt ve prangalarımızın bir ucunu Cenâb-ı Hakk’a teslim ettiğimiz
zaman gerçek hürriyete kavuşmuş oluruz. Mevlâna’nın: “Her köle azad olduğu
zaman sevinir. Ben ise, Sana köle olduğum zaman şâd ve mesrurum.” ifadesi bu
hakikati ne güzel izah eder.

Cenâb-ı Hak bizi kendine bağlamakla bize hürriyet vermiştir. Hürriyet;
insanın kendi hukukuna mâlik olması demektir. Kendini idare edecek bir hukuka
mâlik olmayan insan esir ve köledir. Binaenaleyh vaz’-ı ilâhî olan kanunlarla
idare edilmeyen ve bu kanunları tahrip edip değiştiren, beşerî kanunlarla insanı
idare etmeye çalışan kimseler, bizi, kayıt ve esaret altına alıyorlar demektir.
Onun içindir ki, Allah’a kulluğu kavrayamamış bir kimsenin hürriyetinden de
söz edilemez. “Ben hürüm ve Allah’ın kuluyum.” diyebilme, vahdetin
ifadesidir. “Başkalarının görüp gözetmesi altında hayatımı düzenliyorum.
Başkalarının koyduğu kanunlarla idare ediliyorum.” mânâsına gelen bir ifade
ise, esaret ve köleliği itiraftır.

Hürriyet, asla Allah’a kulluktan ayrı düşünülemez. İkisi arasında telâzum
(birbirini gerektirme) vardır, yani gerçekten Allah’a kulluğunu tam
hissedememiş, yani O’nunla doyamamış bir kimse, hürriyetin de ne demek
olduğunu kat’iyen bilemez. Onun gönlünde o kadar mevhum ilâhlar vardır ki,
kahramanlaştırılan herhangi biri ona ilâh olabildiği, olabileceği gibi, herhangi
bir kuvvetli adam da ona ilâh olabilir. Çünkü o, kalb birliğine varamamış,
kalbini tek noktaya teksif edememiş ve hürriyet havasını soluklayamamıştır.
İşin en acı yanı da, böyle fertlerin meydana getireceği cemiyetin de devamlı
esaret altında olacağıdır. Bugün çevremizdeki milletlerin bütünü esaret
altındadır ve bunun sebebi de hürriyet nimetine karşı nankörlüktür. Evet,
hürriyet nimetinin kıymetini bilmeyenlerden Allah da hürriyet nimetini almıştır.

c. Nimete Erdirilenlerin Yolu
ْمِھَْیل َتْمَعَْنأ عَ َنيِذََّلا   derken bu cümlede iki şık düşünüyoruz:

Birincisi ْمِھَْیلَع َت  ْمَعَْنأ َنيِذََّلا   , ikincisi de ْمِھَْیل ِِهب عَ َتـْمَعَْنأ  َنـيِذ  ّ َ َلا
şeklinde ِِهب  zamirinin takdiridir. ِِهب  (o) zamiri takdir edilirken, bu “o”, طارص
’a işaret eder. Fakat herhâlde dikkatli araştırmacıların nokta-i nazarı olarak
ْم ِهَْیلَع َتْمَعَْنأ  َنـي  ِذَّلا َطاَرِص   demeyi tercih etmekte fayda var. Fakat zamiri
kinaye olarak kullanmak da faydadan hâlî değildir. ِِهب  zamirinin işaret ettiği



طاَرِص  kelimesiyle biz şu mânâyı anlamış oluyoruz: “Sen o belli yolda ol. Bu
yol gelişigüzel yol değildir.”  Bir bakıma harf-i tarifi ahd için kabul edersek,
mânâsı şöyle olur: Bu yol, bizden evvel gelen en meşhur ve en namdâr
insanların birer ay, birer güneş, birer yıldız gibi doğup battığı yoldur. Bu yol;
binlerce münevver insanın gelip geçtiği güzergâhtır. Bu yol; İslâm uğrunda,
şeriat ve din adına kurulan yüzlerce devletin yoludur. Bu yol; Hz. Âdem’den
Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) kadar beşerin yaşadığı yoldur.

Eğer harf-i tarife cins mânâsı verecek olursak; bu defa da belirsiz yol
mânâsına gelir. Binaenaleyh biz bütün benliğimizle Cenâb-ı Hakk’a teveccüh
ediyor ve diyoruz ki: “Allahım, asıl mahiyetlerini, ulviyetlerini bilemediğimiz,
fakat Senin katında büyük değer ve kıymetleri olan o kimselerin yoluna bizi
hidayet etmeni istiyoruz ki, bizden sonra gelen kimseler de onların adlarını
anarken, onlarla beraber bizi de ansınlar.” Bilhassa bu noktaya parmak
basıyoruz. Yani bir gün gelecek bugün camileri dolduran cemaatlerin de adı
anılacak ve ْمِھَْیلَع َتْمَع  َْنأ َنيِذَّلا  َطاَرـِص   َمِیق َ تْسُمْلا َطاَرـِّصلا  َانِدْھ  اِ
dendiğinde biz de onun içine girmiş olacağız. Binaenaleyh bu cümleyi
söylerken insanın içinde bir iştiyak, bir şevk uyanır. Ben, beni hayırla anmaları,
benim için dua etmeleri, hatta dualarında beni vesile tanımaları için benden
sonraki neslime öyle bir miras bırakmalıyım ki, o sevabı kesilmeyen güzel işten
daima istifade edilebilsin.

Harf-i tarifi ahd için kabul ettiğimiz zaman; ْمِھَْیلَع َتْمَعَْنأ  َنـيِذَّلا  َطاَر  ِص
âyetiyle murad, ّللا ُهٰ َمَعْن  َنيِذَّلا أَ َعـَم  َكـِئٰۤلوُۨأ  َلوُـسَّرلاَو فَ ّللا  َهـٰ ِعـِطُي  نَمَو 

َِكئٰۤلوُۨأ َنُسَحَو  َنـي  ِ ِحلاَّصلاَو ِءاَۤدـَھُّشلاَو  َني  ِ قيِّدـِّصلاَو َنّیِِیبَّنلا  َنـِم   ْ مِھَْیلَع
اًقِیف âyetiyle kastedilen zümrelerdir. “Kim Allah’a ve Resûlüne itaat ederse رَ

işte onlar Allah’ın in’am ettiği nebi, sıddîk, şehit ve salihlerle beraberdir. Bu
ne hoş bir arkadaşlık, ne hoş bir kardeşlik, ne hoş hemdem olma, ne hoş
beraber bulunmadır.”2

Demek ki ْمِھَْیلَع َتْـم  َعَْنأ  ile anlatılan nebiler, sıddîkler, şehitler ve
salihlerdir. Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) miraca yükselirken her
peygamberi kendine has bir keyfiyette gördüğünü dile getirmekte ve Hz. Musa,
Hz. İsa, Hz. İbrahim, Hz. Yusuf ve diğer peygamberlerin neler yaptığını ve
nasıl bir hareket içinde bulunduklarını, ona bağlılıklarını ve münasebetlerini

anlatırken, kendinden evvel kendi yolundan gelip geçenleri anlatmaktadır.3 Bu



tablo, aynı zamanda camiye gelen cemaatin nasıl nuranî bir zümrenin
arkasından gittiğini anlatma bakımından da çok önemli ve onların yoluna teşvik
edicidir.

Bu tablo öyle bir tablodur ki, cemaat bunu ruh ve hayaliyle hissedip
kavrayabilse Allah’a karşı zevk ve şevkle kulluğunu yapacaktır. Çünkü o,
nebilerin, sıddîklerin, şehitlerin, salihlerin arkasındadır.

Eğer harf-i tarif cins için olursa ِبوُضْغَمْلا ِرْیَغ   kelimesi bundan bedel olur.
Eğer ahd ise sıfat olur. Arapça’da sıfatla, sıfatlanan isim arasında uygunluk
şarttır. ْمِھْي َلَع َتْمَعَْنأ  َنـيِذَّلا  َطاَرِص   ve ْمِھَْیلَع ِبو  ُضْغَمْلا ِرْیَغ   kelimesi
arasında bir uygunluk olması lâzımdır. İkisi de belli mânâsına malum veya ikisi
de belli olmayan mânâsına nekre olması, ikisi de tekil veya çoğul olması
gerekir. Sıfatla mevsuf (sıfatlanan isim) arasında bu mutabakat olmazsa bunlar
birbirinin sıfat ve mevsufu olmazlar. Arapça’da bir de izafet terkibi (isim
tamlaması) vardır. İzafet-i mâneviye tarif ifade eder. Fakat muzaf (tamlayan);
gayr, şibih ve misil kelimelerinden birisi olursa tarif ifade etmez. ِرْیَغ  kelimesi
mârifenin (bilinen ismin) başına da gelse yine tarif ifade etmez. Gayr, tam
zıddına muzaf olursa bir ölçüde tarif ifade eder. ِرْي dan sonra gelen kelime’ َغ
ona asla mârifelik kazandırmayacaktır.

Bütün bunları şu hususu anlatabilmek için arz ediyorum: Burada, sıfat
düşünmek biraz zor olacak, bedel ise hepten uzaktır. Bedel olsa ne olur, sıfat
olsa ne olur? Bedelde mübdelün minh (kendisine bedel olunan kelime)’den
ziyade ondan sonra gelen kelime kastediliyor. O zaman mânâ şöyle olur. –Sanki
burada ْمِھَْیلَع َتْم  َعَْنأ  kelimesi hiç kastedilmiyor.– Yani, “Allahım, bizi öyle
bir yola hidayet et ki; o yol, mağdûbîn ve dâllînin yolu değildir.”  Hâlbuki
burada hükme esas teşkil edecek kelâm ْمِھَْیلَع  ِ بوُضْغَمْلا ِرْیَغ   değildir.

Bu iki cümle arasındaki münasebeti kurduktan sonra ْمِھَْیلَع ِبوُضْغ  َ مْلاِرْیَغ
َنّیِلاَّضلا َالَو   ’e geçmek istiyoruz:

d. Gazaba Uğratılmayanların Yolu
Gazap; öfkelenme, şiddet, hiddet gösterme ve hışımlanma demektir.

Başlangıç itibarıyla ona; şiddet, hiddet, hışım gösterme denmez. Belki ondan
bunların neticesi olan intikam alma veya bir belâ gönderme gibi fiiller
kastolunur. Demek ki ِبوُضْغَمْلاِرْیَغ  dediğimiz zaman, “Allah’ın belâsı
başlarına gelmemiş ve Allah’ın intikamına mâruz kalmamışların yolu.”



mânâsı anlatılmak isteniyor.
Burada ayrıca şu hususa da dikkat edilmelidir: Her gazap, her şiddet, her

öfke ve her hiddet muhakkak belâ ve musibet demek değildir. Bir şeyde gazab
bulunur ama altında rahmet de olur. Her gazap rahmetin bittiği noktada
başlamaz ve her rahmet de gazabın başladığı noktada sona ermez. Hatta bazan
gazabın içinde de rahmet bulunabilir. Meselâ: Bir adam birini öldürür. Bu kâtil
hakkında şeriatın –tabir caizse– gazap tezahürü vardır; öldüren öldürülecektir.

ِبا َ بْلَْألا ِيلوُۨأ  َي  اـۤ ٌةو  ٰ يَح ِصاـَصِقْلا  ِيف  ْمُك  َ لَو  “Kısasta sizin için hayat
vardır, ey akıl sahipleri .”4 İşte, o kâtile karşı şeriat adına hıncımız vardır.
Kur’ân ona karşı şiddetli ve hiddetlidir. Fakat buradaki şiddet ve hiddete
rahmetsizlik diyemeyiz. Çünkü bu hükümde mazlum ve hakkı çiğnenene, ayrıca
cemiyete ve toplum hayatına bir rahmet de vardır. Demek oluyor ki, gazabın
içinde gizli bir merhamet var. َبَضَغْلاَو َةَم  ْحَّرلا َعَمَج  ْنَم  َناـَحْب  Gazap“ ُس
ve rahmeti cem eden Allah’ın şânı ne yüce, ne mukaddes ve ne münezzehtir!”

Kur’ân bu mânâdaki gazaba şu âyetle de işaret eder: َنِم ٍءْيَِشب  ْمُكَّن  َوُلْبََنلَو
َنيِرِباَّصلا ِرِّش  َبَو ِتاَرَمَّثلاَو  ِسُفْن  َْألاَو ِلاَوْمَْألا  َنِم  ٍصَْقنَو  ِعوُجْلاَو  ِفْوَخ  ْلا

“And olsun ki sizleri korku, açlık, mal, ekin, kazanç ve evlât noksanlığıyla
imtihan edeceğiz.”5

Evet, bütün bunlar, gazab-ı ilâhîdir. Fakat bu gazaba uğrayan ne mel’un, ne
Yahudi, ne de Nasranidir. Onun içindir ki her gazapta rahmet mutlaka kesintiye
uğramaz. İnsan ruhî hayatıyla, kalbî âlemiyle Allah’a müteveccih olduktan
sonra gazaplar, Allah Resûlü’nün de ifade buyurduğu gibi onun hakkında ayn-ı
rahmet olur. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şu muştu dolu beyanıyla
bize büyük bir hakikati anlatmaktadır:

“Mü’min ne bahtlı, ne tâli’li kimsedir! Evet, onun bütün işleri hayırdır.
Bu, mü’minden başkası için de söz konusu değildir. Kendisine varlık isabet
ederse şükreder, bu onun için hayır olur. Darlık isabet ederse sabreder, bu
da onun için hayır olur.”6

İşte biz ِبوُضْغ َمْلا ِرْیَغ   derken, Allah’ın gazabına uğramış ve Allah’ın
yolundan çıkmış insanlardan olmamayı O’ndan talep ediyoruz.

e. Haktan Sapmayanların Yolu
َنّیِلاَّضَلا  kelimesine gelince; Arapça’da لَالَض  sapıklık demektir. ّلاَّضَلا  de



sapık insana denir. َنّیِلاَّضَلا  ise “sapıklar” mânâsına bir çoğuldur. Dalâlet
bazen şaşkınlıktan olur, bazen de şaşkınlık dalâletten olur. Dalâlet; körlük, aklı
kullanmama ve hayrette kalmadır ki, bunlar bazen de dalâlete sebeptir. Bazen
de insan dalâlete düşer, sonra da arkasından akılsızlık, bunaklık, şaşkınlık,
hayret ve dehşet gelir. Bunlar bir bakıma birbirinin lâzımıdır. Âdeta aralarında
bir telâzum ve devir var gibidir. Evet, biz َ نّیِلاَّضلا َالَو  ْمِھَْیلَع   ِ بوُضْغَمْلاِرْیَغ
derken Cenâb-ı Hakk’a, şaşkınlık ve hayret içinde dalâlette bulunan, hak ve
hakikatin berrak yüzünü göremeyen kimselerin yoluna atmaması için rica ve
niyazda bulunuyoruz.

Burada ayrı bir husus da şudur: َنّیِلاَّضلا َـالَو  ْمـِھْي  َلَع ِبوـُضْغَمْلاِرْیَغ 
âyetindeki ِبوُضْغَمْل َنّیِلاَّضَلا ve اَ  kelimelerinin başında harf-i tarif vardır.
Arapça’da harf-i tarifin; ahd-i zihnî, ahd-i haricî, cins ve istiğrak gibi mânâlara
geldiği malumdur. Burada lâm-ı tarifi cins mânâsına alacak olursak; ne kadar
dalâlete girmiş ve ne kadar Allah’ın gazabına uğramış varsa hepsini kasdetmiş
ve onların gittikleri yola düşmemek için, Allah’ın hidayetine sığınmayı talep
ettiğimizi ifade etmiş oluruz.

Eğer lâm-ı tarife istiğrak mânâsını verecek olursak; teker teker her fert ne
çeşit dalâlete girmişse onların gittikleri dalâlete gitmekten Allah’a sığınıyor ve
O’nun hidayetini talep ediyoruz demektir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i
şeriflerinde: ىَراَصَّنلاَو ُدوُھَي  َْلا َنِیّلاَّضلا : َـالَو  ْمِھْي  َلَع ِبوُضْغَمَْلا   “Allah’ın
gazabına uğramış, Yahudiler; sapıklara gelince onlar Nasârâdır.”7

buyurmuşlardır.
Kur’ân-ı Kerim, gadaba uğramışları ve dalâlete düşmüşleri, Yahudi ve

Hristiyanlar olarak gösterdiği gibi, bazen de onların dışındakileri
kasdetmektedir. Binaenaleyh bu âyetlerle, sanki şöyle denilmek istenmektedir:
“Müslümanların en yakın zıddı Yahudi ve Hristiyanlardır. İşte kâfirler de dahil
ne kadar Allah’ın gazabına uğramış ve dalâlete düşmüş varsa, onların yoluna
itilip atılmadan Allahım Sana sığınıyorum.”

Allah (celle celâluhu), Kur’ân-ı Kerim’de, Yahudiler hakkında şöyle
buyuruyor: ّللا ِهٰ َنـِم  ٍبــَضَِغب  اُۧؤا  َۤبَو ُةَنَكـْـسَمْلاَو  ُة  َّلِّذـلا ُمِھَْیلَع  ْتـَب  ِ رُضَو
“Onlara zillet ve meskenet damgası vuruldu ve onlar Allah’ın gazabına
uğradılar.”8 Böylece Allah, Yahudilerin Kendi gazabına uğradığını anlatıyor.
Hristiyanlar hakkında: ِّقَحْلا َرْیَغ  ْمـُِكنيِد  ِيف  او  ُلَْغت ِباَِتكْلا َال  َلْـھ  َأ َي  اۤ ْلُق 



ِءاَۤوَس اوُّلـَضَو َعْن  اًرِیثَك  اوُّل  َضَأَو ُلـْبَق  ْنِم  اوُّل  ْدـَق َض ٍمْوَق  َءاَۤوَْھأ  اوُِۤعبََّتتَالَو 
ِلِیبَّسلا  “Ey Ehl-i Kitap! Dininizde yok yere aşırılığa girmeyin! Bundan

önce şaşmış, pek çoklarını da şaşırtmış ve doğru yoldan sapmış bir kavmin
heva ve heveslerine uymayın!”9 demek suretiyle onların taşkınlık yaptıklarını,
dalâlete düşüp başkalarını da idlâl ettiklerini, yani sapıp saptırdıklarını,
sapıklığı şiâr hâline getirmiş olduklarını yüzlerine vuruyor, onları da Yahudiler
gibi damgalıyor. Bu açıdan denebilir ki, en hafif kâfirden en katı kâfire kadar,
hepsi bir nevi Allah’ın gazabına uğramış ve bir çeşit dalâlete düşmüşlerdir.

Kur’ân-ı Kerim, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve O’nun
devrindeki sahabeye hatta kıyamete kadar gelecek bütün cemaatlere mel’un
olarak anlatılan Yahudi ve Hristiyanlar, acaba o zaman ne haldeydi ve niçin
gazaba uğramış, dalâlete düşmüşlerdi? Ve niçin onlara “sapık” deniyordu?
Şimdi kısaca buna da bir göz atalım:

O dönemde bir kısım yahudiler Tevrat’ı tahrif etmişlerdi. Kendi yazdıkları
şeylere “Allah’ın Kitabı” diyorlardı. Ruhanî reisleri arzu ve isteklerine göre
kitaplara şerh koyuyor ve halka “Allah kelâmı” diye anlatıyorlardı. Nazarlar
tamamen maddeye yönelikti; Gönüllerden Allah’a iman sökülüp atılıyor ve
onun yerine maddî refah, huzur ve saadet yerleştirilmeye çalışılıyordu.
Böylesine sefilleşen bir düşünceyi çokluktan birliğe, sondan başa ve fâniden
Bâkî’ye çevirmek için bütün güçleriyle savaşan peygamberler, onların eliyle
hunharca şehit ediliyor; evleri basılıyor, dağa kaldırılıyor, haklarında ölümler
kesilip biçiliyor ve testerelerle ikiye bölünüyorlardı.

Esasen Yahudi daha Hz. Süleyman’ın ardından mânevî saha ve plânda
tamamen yıkılıp gitmiş ve iflas etmişti. Ve bu mânevî yıkılışı, maddî yıkılış
takip etti. Artık Hz. Süleyman’dan sonra gelen devlet idarecileri Yahudiyi
idare edemez hâle gelmişlerdi. Maddeleri mânâya bağlıydı. Derken üst üste
esaret dönemleri başladı. Yahudi her yerde horlanıyor ve hakaret görüyordu.
Bunun için de, varlığını, gizli cemiyetler kurarak muhafazaya çalışıyordu.
Böyle yanlış bir yola girdiğinden dolayı da kendine en yakın olan kimseleri
dahi kuşkulandırıyordu. Böylece, o hem madde plânında, hem de mânâ plânında
rahmete liyakatını ve rahmetten istifade hakkını kaybediyordu.

İşte bu tabloyu seyredin ve َنّیِلاَّضلا َالَو  ْمِھَْیلَع  ِبوُضْغَمْلاِرْیَغ   damgasının
o insanların alnına vuruluşunu görün; sonra da Hz. Muhammed’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ümmeti olarak, geçmiş o ümmetin düştüğü çukura düşmemek



için; sakın sakın maddeyi mânânın yerine koymayın! Gönüllerde Allah yerine
ekonominin, iktisadın, maddî refah ve saadetin yerleştirilmesine taraftar
olmayın! Resûl-i Ekrem’in getirdiği yolda, anlattığı hakikatler içinde halkı
hakikî yol olan tarik-i müstakîme hidayet etmeye çalışın! Çünkü insanlar hep
aynı yerden düşer, aynı şeylerle bozulur ve aynı şeylerle Allah’ın gazabına
uğrarlar. Nitekim sizin en yakın zıddınız olan Yahudiler de bu yollarla düştü ve
helâk oldular.

Hristiyanlar da İncil’i tahrif etmiş, İncil sayısını yüzlerceye çıkarmışlardı.
Evet; İznik Toplantısı’nda dörde indirileceği âna kadar, birbirini yalanlayan
yüzlerce İncil vardı. Mezhep mücadeleleri ve iç kavgalar, Hristiyanlığı yiyip
bitiriyordu. Nasıl olmasın ki, mantık azledilip, akıl da hapsedilmişti. Mantık ve
akla “yasak!” damgası vurulmuştu. İkisi de, ibadethaneye giremiyordu. Ruhanî
reisin yanına gelen, akıl ve mantığıyla gelemiyordu. Mantıksızca teslis
akidesine inanıyordu. Ona göre ilâh hem birdi hem üçtü. İşi böylesine raydan
çıkaran ruhanî reisler, rahatlıkla ibadethanede cennet satıyor ve insanları
cehennemden kurtardıklarını iddia ediyorlardı. Böylece o insanlar da sapmış
ve sapıklar hâline gelmişlerdi. Tarik-i müstakîm çoktan unutulmuş ve Hz.
İsa’nın yolu çoktan terkedilmişti. Binaenaleyh, bunlar dünyanın bütün nimetleri
içinde gark olsalar dahi yine sapıklık ve dalâlet içindeydiler.

Ve işte bizi bunların yoluna atılıp itilmeden de muhafaza buyurması için
Allah’a niyaz ediyor ve “Allahım, bizi onların yoluna da itme.” diyor, sonra
da bu umumî duanın kabulü için “âmin”lerle gürlüyoruz.
1 “Allah insanları mutluluk ülkesine davet eder ve dilediği kimseleri doğru yola iletir.”  (Yûnus

sûresi, 10/25)

2 Nisâ sûresi, 4/69.

3 Bkz.: Buhârî, bed’ü’l-halk  6, enbiyâ 43, menâkıbü’l-ensâr 42; Müslim, îmân 259, 264

4 Bakara sûresi, 2/179.

5 Bakara sûresi, 2/155.

6 Müslim, zühd 64.

7 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/378, 5/32, 77.

8 Bakara sûresi, 2/61.

9 Mâide sûresi, 5/77.



J. “ÂMİN” KELİMESİ
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Buhârî ve Müslim’deki Ebû

Hüreyre hadisiyle: َنیِمَْأت ُهُنیِم  ْ َأت َقـَفاَو  ْنَم  ُهَّن  ِ إَف اوُنِّمَأَف  ُماـَِمإ  ْ لا َنََّمأ  اَِذإ 
ِهبْنَذ ْنِم  َمَّدََقت  اَم  َُهل  َرِفُغ  ِةَِكۤئ  ٰ لَمْلا  “İmam, âmin dediği zaman siz de âmin

deyin. Zira imamın âmin deyişine melekler âmin derler ve kimin âmini
meleklerin âminine tevafuk ederse Allah onun geçmiş günahlarını affeder.”1

ferman etmektedir.
Ve yine İbn Mâce’nin, Sünen’inde rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şunu

naklediyorlar: “Allah Resûlü: َنّیِلاَّضلا َالَو   dedikten sonra cemaatle birlikte
öyle bir ‘âmin’ derdi ki, cami lerzeye gelirdi.”2

ْب ِجَتِْسا نیِمٰا ,   mânâsına gelmektedir. Fatiha ile Allah’a karşı
ubûdiyetimizi arz etme, muhtaç olduğumuz şeyleri dileme ve dilenme
neticesinde bu isteklerimizi kabul et mânâsına “âmin” diyoruz.
1 Buhârî, ezan 111, 113; Müslim, salât 72.

2 İbn Mâce, ikâmet 14.



K. HULÂSA
Şimdi de buraya kadar söylediklerimizi kısaca hulâsa edelim. Kur’ân-ı

Kerim; bütün geçmiş kitapları ve suhufu câmî olduğu gibi, Fatiha sûre-i celîlesi
de Kur’ân-ı Kerim’i câmî ve hâvîdir. Bu kanaatimiz sadece inandığımız kitaba
olan saygımızdan değildir. Eğer Kur’ân-ı Kerim’in kelimeleri üzerinde
hassasiyet ve titizlikle durulacak olursa, birinin diğeriyle çok sıkı bir bağlılığı
olduğu müşâhede edilir. Bütün Kur’ân’da böyle olduğu gibi, Fatiha sûresinde
de böyledir. Fatiha, çok derin, çok geniş ve ayrı ayrı hakikatleri anlatmasına
rağmen, âdeta bir tek âyet gibidir; َنیَِملا َ عْلا ِبَر  ّ ِّلل  ِهٰ ُدْمَح  ْ َلا  ’den َنّیِلاَّضلا َالَو 
’e kadar okuduğumuz zaman, sonunda yemin ederek, “Bu, bir tek âyettir.” desek
yeminimizde yalancı olmayız.

Evet, o, yedi âyet olduğu hâlde tek bir âyet bütünlük ve âhengi içindedir.
Onda bir âyet sebepse, öbür âyet neticedir. Bir âyet bir hükümden
bahsediyorsa, ondan sonra gelen âyet o hükmün sebep ve gayesini anlatır. Bir
âyet içtimaî hayatla alâkalı bir meseleyi dile getiriyorsa, diğer âyet o meselenin
kanunlarını anlatıverir. Binaenaleyh, dünyadan ukbâya gerçeklerin bir yüzünü
bu âyet, öbür yüzünü de başka bir âyet söyler. Şimdi kısaca ve teker teker
bunların hepsine küçük birer temasta bulunup mevzuu noktalayalım.

َنیَِملاَعْلا ِبَر  ّ ِّه  ٰ لِل ُدْمَحَْلا   “Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a hastır.”
Çünkü Allah’tır. Allah ile hamd arasında böyle sıkı bir münasebet vardır. Niye
hamd Allah’a hastır? Çünkü O Rabbü’l-âlemîn’dir. İnsanı elementler
mertebesinde bırakmıyor, terbiye ile kemalâta ulaştırıyor. Ve yine insanı öyle
bir keyfiyete ulaştırıyor ki orada melekler onun önünde saf bağlıyor. İşte böyle,
insanı yüce Kur’ân ahlâkıyla terbiye eden Allah’a niye hamd olmasın ki?

O, Rabbü’l-âlemîn’dir ve hamd O’na hastır. Çünkü O, ِمیِحَّرلا  ِ نٰمْحَّرَلا  yani
Rahmânu’r-Rahîm’dir. Evet, varlığın her parçasında O’nun rahmetinin izi
müşâhede edilmektedir. İnsanın simasında, insanın davranışlarında ve
yaşayışında, insanın mânâ ve mahiyetinin her zerresinde rahmetinin izi
görülmektedir. Böylesine rahmetinin izi her yerde kendisini hissettiren ve
hissettirdiği her hâdisenin arkasında “Allah” dedirten nasıl Rabbü’l-âlemîn
olarak kabul edilmez ki? Ve nasıl o kadar zerrede rahmetini gösteren Allah’ın
her hâdisede rubûbiyeti teslim edilmez ki? İşte hamd böyle bir Zât’a hastır.

Siz de hamdi sezecek, Rabb’i bilecek ve Allah’a gideceksiniz... Âdeta peşi
peşine gelen üç cümle bir tek cümle gibi ubûdiyete ait her şeyi hâvî ve arkadan



gelen cümlelerle de sımsıkı irtibatlıdır. Evet, O, sizi rahmetiyle besleyip
büyüttüğü ve terbiye ettiği gibi siz de, size bahşettiği ihsanâtın hesabını O’na
vereceksiniz; zira O, ِنيِّدـلا ِمَْوي  ِِكلاَم   ’dir. Mâlik-i Yevmiddin olduğu için
O’na hamd edeceksiniz. O hem ceza günü hem de Cennet ve Cehennem’in
yegâne sahibidir.

Evet, âyetler silsilesi sizi Mâlik-i Yevmiddin’e baktırmadan Rahmân ve
Rahîm’e baktırıyor ve içinizde recâ hissini uyararak diyor ki; Mâlik-i
Yevmiddîn’e geçmeden Rahmân ve Rahîm’e bakın; içinizi rahmet esintileriyle
doldurun, sonra Mahkeme-i Kübrâ’yı hatırlayın.. ondan sonra da azabından
korkun ve adımlarınızı ona göre atın! İşte size lâhut bağlantılı vicdanî yol!
Rahmâniyet ve Rahîmiyet vesayetinde öteler ufuklu terbiye ve insanî kemalât
yolu.

Evet, işte böylece, kendimizde ve kâinatta nimetlerini, terbiye ve bize
yakınlığını gördüğümüz Allah’ı eserleriyle de müşâhede ediyor ve verilen bu
şuur ölçüsünde cemaat mefhumunu da kavrıyor, sonra da bütün hissiyat ve iç
dünyamızı, bütün mülk ve melekûtumuzu bir araya getirip bütün benliğimizle

ُنیِعَتَْسن َكاَِّيإ  ُدـُبَْعن وَ َكاَِّيإ   diyoruz. Böylece, Cenâb-ı Hakk’a karşı, O’nun
azamet ve ululuğuna ferdî ubûdiyetle mukabelede bulunamayacağımızı.. ve
O’na ancak cemaat hâlinde arz-ı ubûdiyette bulunabileceğimizi düşünüyor ve
vicdan-ı umumînin aks-i sadası gibi “Biz, biz!” diyoruz.

Evet, O Allah ki, zerrelerden kürelere kadar her şeyi terbiye etmekte ve bize
her an Rahmâniyet ve Rahîmiyetini göstermektedir. Biz de O’nun bu azametine
karşı teker teker kulluk yapamayacağımız için bir araya geliyor ve bir imamın
arkasında saf bağlıyoruz.. sonra yerküreyi de saf bağlamış kabul ediyor ve daha
sonra asırları aşıyor ve bizden evvelki asırlara ulaşıyoruz.. sonra da hayalen
gelecek asırlara gidiyor ve yerküredeki bütün insanları, tevhid dairesi içinde
ittifak ettiklerini düşünüyoruz. Düşünüyor ve hep beraber Kâbe-i
Muazzama’nın etrafında; geçmiş bütün asırları peygamberleriyle, gelecek bütün
asırları müceddit ve velileriyle, O Rehber-i Ekmel (en kâmil rehber), Muktedâ-
yı Küll (her varlığın kendine uyduğu) tek İmam, ferdiyetin tek mazharı ferd-i
ferîd olan Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) arkasında saf
bağlamış olarak tasavvur ediyor ve onlarla beraber َكاَِّيإَو ُدــُبَْعن  َكا  َِّيإ

ُنیِعَتْس diyoruz. Hatta bunu da aşıyor, vücudumuzda baş başa verip َن
cemaatleşen, bütün hücrelere diğer varlıkları meydana getiren atomları da dahil



ederek onları da bir bir cemaat kabul ediyor ve ُنیِعَتَْسن َكاَِّيإ  ُدـُبَْعن وَ َكاَِّيإ 
diyoruz.

Buradan da geriye dönüp baktığımızda َنیَِملاـَعْلا ِّبَر  ِّلل  ِهـٰ ُدـْمَحَْلا   ’den
buraya kadar gelen âyetleri bir tek âyet insicamı içinde görüyoruz. O kadar ki,
bu cümlelerden birini çıkarıverirseniz ciddî bir gediğin meydana geldiğini
görürsünüz. Ve yine fazla bir şey eklerseniz, göz kulak tırmalayıcı bir
manzaranın zuhur ettiğini müşâhede edersiniz. Hamdden terbiyeye, terbiyeden
rahmete, rahmetten her şeyin ötelerle buudlaşmasına ve ondan da insan
iradesiyle, Allah inayetinin kutuplaşmasına kadar her şey o kadar latîf bir
insicamla anlatılır ki, bu âhenkle büyülenmemek mümkün değildir. Sonra َانِدِْھا

ْمِھَْیل ِبوُضْغَمْلا َع ِرْیَغ  ْمِھ  َْيلَع َتْمَعَْنأ  َنيِذ  َّلا َطاَرِص  َمیِقَتْسُمْلا  َطا  َرِّصلا
َنِیّلاَّضلا َالَو   demek suretiyle, Allah’tan yardım adına istenecek şeylerin en

kudsîsi, en âlîsi, “yolum” dediği ve bizden evvelki kimseleri ona hidayet ettiği
salih, veli ve nebilerin yoluna hidayet edilmeyi talep ediyoruz.

İnsana, göz açıp kapayasıya, Allah’tan bir şey talep etme salâhiyeti
verilmiştir. Allah’a inanma şuuruna eren ve O’nu içinde hisseden, bütün
benliğiyle âdeta fenâ fillah olan insan da, bir cemiyette ve cemaat içinde O’na
kulluğunu takdim ederken; bir taraftan fenâ fillah olmanın, diğer taraftan da
cemiyet içinde varlığını ortaya koymanın buudlarını yaşıyor. Yani bir yönüyle
yok olma ki, buna “rumûz-i bî hodi” (bensizliğin sembolleri), bir taraftan da
cemaat içinde benlik kazanma ki, buna da “esrâr-ı hodi” (benliğin sırları)
diyoruz. Evet, cemaatin benliği içinde kulluğunu Allah’a takdim etme ve O’na
kolektif bir şuurla teveccüh öyle tatlıdır ki, ona denk bir zevkten söz edilemez.
İşte tam bu yöneliş esnasında Allah sana bir talep salâhiyeti veriyor, “Kulum,
Benden bir şey iste!” diyor. Gözünü açıp kapayıncaya kadar bu kısa an içinde,
hiç vakit geçirmeden bütün benliğinle ve içinde bulunduğun cemaatin Hak
nezdindeki yeriyle; َمیِقَتْسُمْلا َطاَرِّصلا  َانِدِْھا   diyorsun.

Evet, “Bizler şu anda yolların ayrımında bulunuyoruz. Ya mağdûb ve dâllîn
yoluna gitmek bahis mevzuudur.. evet, eğer gönüllerimiz coşmaz, Senden bir
şey istemezse, o yollara sürüklenme ihtimali kuvvetlidir. Veyahut da
gideceğimiz yol Senin yolun, nebilerin yoludur. Bir şehrâh ve apaçık olan o
yol, gidilmiş, yaşanmış ve tecrübe edilmiş bir yoldur. Daha dün Senin Habib-i
Edib’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), o yolu tecrübe etti ve sadık yârânlarıyla
bu yola girdiği için dünya imparatorluklarını dize getirdi. Her yere Senin adını



duyurdu. İşte duyulmuş, bilinmiş, binlerce insanın gittiği, alabildiğine geniş,
aydın ve berrak bu yol, bütün sâliklerini Senin huzuruna getiriyor. Aslında bu
yoldan gelmeyenin Sana ulaşması da muhaldir. Zira iki nokta arasında sadece
tek çizgi doğrudur. İşte bu doğru da sadece Senin yolundur. Bu iki nokta
arasında başka çizgiler bulunsa dahi onların hepsi az-çok eğridir. Bu az eğrileri
biz Hristiyanlık ve Yahudilik olarak kabul ediyor, birine “mağdûbîn” diğerine
“dâllîn” diyoruz. Bunların da biri Senin gadabına uğrayıp gitmiş, diğeri de
sapıttığı için nereye gideceği belli değildir. Onun için, bizi, binlerce eğri büğrü
–doğruya yakın bile olsa– yollar içinde tek doğru olan, Senin doğru dediğin
yola hidayet etmeni talep ediyoruz.” diyor ve inliyoruz.

İşte başından beri izah ve tefsirine çalıştığımız Fatiha sûresi, yedi âyetten
meydana gelmiş bir sûre olmasına rağmen, sanki tek bir âyet, tek bir cümle
insicamı içindedir. Esasen bu hususiyet ِّلل ِهٰ ُدْمَحَْلا   ’den ِساَّنلاَو ِةَِّنجْلا  َنِم 
’ye kadar, baştan sona bütün Kur’ân-ı Kerim’de de mevcuttur. Biz, Kur’ân’ın
sıralanışı itibarıyla ilk sûresi olan Fatiha sûresinde bunu ispata çalıştık. Ancak
ciddî bir çalışma ve gayret, bir bütün hâlinde Kur’ân’daki bu mucizevî yönü
ispat ve izaha teksif edildiği takdirde, tefsir adına büyük bir boşluk daha
giderilmiş olacaktır.

Biz, bu dediklerimizi, Fatiha’ya bir fatiha kabul ediyor ve sözü bu işin
erbabına bırakarak, Cenâb-ı Hak’tan, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ı hakkımızda
şefaatçi kılmasını temenni ve niyaz ediyoruz.

Allahım! Kur’ân’ı hayatımıza gaye kıl ve onu hayatımızın hayatı hâline
getirmeye bizleri muvaffak eyle! (Âmin!)
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GİRİŞ
ALLAH'IN KULLARI! ALLAH'TAN KORKUN!

Allah'ın kulları! Allah'tan korkun!

Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'ın himayesine girin. Allah'a itaat edin.

Muhakkak Allah adâletle, Kur'ân'ın getirdiği hayat tarzı ile, istikametle
emreder.

En geniş ma'nâsıyla ihsanla, Ma'bud-u Mutlak'ı görüyor gibi O'na kulluk
yapmak, öyle yaşamak, öyle davranmak, o hava içinde ruhunu Allah'a teslim
etmekle; yakınlarınıza birşey vermekle; fikrî, kalbî bedenî her şeyini İslâm için
sarfedip İslâm'ın yücelmesini ve yükselmesini temin etmekle emreder.

Ahlâksızlığın her çeşidinden; gizlisinden, açığından; büyüğünden,
küçüğünden; şu cemiyetin içine soktuklarından ve henüz sokamadıklarından;
dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık, serkeşlik yapmanın her çeşidinden;
Kur'ân'ın İslâm'ın çirkin gördüğü herşeyden sizi nehyeder.

Böylece Kur'ân size va'z u nasihat eder.

Tâ, düşünüp doğru yolu bulasınız, eğri büğrü yaşamadan kurtulasınız ve
doğru yolun neticesi olan Dâr-üs Selâm'a girip emn-ü eman içinde Allah'ın
nimetlerinden istifade edesiniz.

TENBİH:
Hakikatları, gönlün huzura kavuşması ve muvakkat hazlar duymak için

dinlemek hoş ve kolay bir şeydir. Bize bir kısım hakikatları talakatli bir dil,
açık bir lisan ve parlak temsillerle anlatsalar, hazla, coşkuyla dinleriz.
Söylenen şeyleri, kusurlarımızdan bahsetmediği müddetçe başımıza taç yapar,
kusurlarımızla teşni' eden sözler sarfedilirse de "Şunu demeseydi ne iyi
olacaktı." gibi şeyler düşünürüz. Basite ircâ edilmeyecek olan asıl mes'ele ise
söylenen sözleri güzellikleri içinde yaşamak, ifade edilen ma'nâları ve anlatılan
hakikatları nefsimizde yaşayabilme şevki, aşkı, vecdi ve cehdini elde etmektir.

Anlatılan ve yazılan şeyler, ciddî bir aşk uyarıyor, hakikatları zihinlere
nakşediyor, îman ve aksiyon olarak tezahürünü buluyorsa, fevkalade güzeldir.
Fakat anlatıldığı ve yazıldığı yerde kalıyorsa, mahvolmaya gidiyoruz demektir.
Çünkü, anlatılanlar basit, hayalî hikâyeler değildir. Gerçeği ve hakikati



yaşamış bir cemaatın kristalleşmiş hayat tablolarıdır.

Resûlullah'dan ve Kur'ân'dan nakledilen bu şeyler, gönlümüzde teessür ve
hasret uyarıyor, O'nlar gibi olma şevki veriyorsa iyi yoldayız demektir. Ama
mahvettiğimiz gençliğimiz, zamanımız ve servetimiz için hiç elem ve teessür
duymuyor "Hayatımızı, istikametle yaşamayıp nasıl heba ettik? Gençliğimizi,
malımızı ve zamanımızı neden mahvettik?" diyerek ızdırap çekmiyorsak fena
yoldayız demektir. Eğer içimizde benzeri hesaplaşmaları ve muhasebeleri
yapıyorsak, o zaman Allah'ın rızasını kazanma adına ümitvar olabiliriz.

Cenâb-ı Hakk hangimize açıkça ferman edip "Korkma merak etme, seni
Cennet'ime koyacağım!" dedi? Resûl-ü Ekrem kimin elinden tutup
"Kederlenme, üzülme, seni yanıma alıyorum!" dedi? Hâlbuki "Sen
Cennetliksin" dediği Hazreti Ömer "Eğer herkes Cennet'e girse ve bir kişi
kalsa, korkarım ki o Cehennemlik ben olurum" diyordu. Resûl-ü Ekrem'in "Sen
Cennetliksin" demesi O'nu gevşetmiyordu. Kızıyla, oğluyla, torunuyla tertemiz
bir aileye sahip Resûl-ü Ekrem Efendimiz, kızının kolundaki altın bileziği
görünce, "Senin üzerinde Cehennem'den bir parça var. O, çalışan bir meta'
olmalı. Atıl birşey olmamalı. Milletin istifadesi için çalıştırılmalı" diyordu.

Bu hâller, Allah'a yakın olan mukarrebinin vaziyetidir. Allah Resûlü'ne o
kadar yakın oldukları hâlde, O'nların hiçbir garantileri mevzu-bahis değildi.
Herkes su-i akibetinden endişe ediyor, titriyordu. Biz bu zamanda böylesine bir
hayat yaşayabiliriz veya yaşayamayız, ama mazimize çok iyi bakıp geleceğimizi
ona göre ayarlayabiliriz.

Tenbih, eski mekteplerde talebelere verilen küçük cezalara veya eski
kitaplarda mevzuları birbirine bağlayan ikazlara denirdi. Geçmişi hatırla,
geleceğe dikkat et ma'nâsına gelirdi. Aynen onun gibi sen de -kirli veya temiz-
mazine bir bak. Kirli ise temizlemeye, temiz ise geleceğini o temiz mazinle
kurmaya çalış. Şımarıklık ve haylazlık içinde geçirdiğin çocukluğuna nazar et.
Allah yolunda olmayan saatlerini, günlerini, aylarını hesap et. Sonra kirli
mazini temizleyip tertemiz bir istikbâl meydana getirmek için bütün dikkat ve
hassasiyetin ile geleceğinin üzerine eğil. Eski kirlerini temizle. Yepyeni, ter-u
taze bir istikbâl kur. Öyle bir bina kur ki, Allah'ın rıza ve rıdvanının çiçek
çiçek açtığı Cennet'e kadar ulaşsın.

Bizler, Peygamberimiz'in etrafında halkalanan o ilkler gibi olma cehd ve
gayreti içine girmezsek, İslâmiyet, İslâm memleketlerinde bile yaşama hakkını
bulamayacaktır. İslâm'ın yüzünü güldürüp, insanlığın kaderine hâkim olmasını
isteyenler, hayatın zevk ve lezzetlerinden feragatta bulunmalıdırlar. Ebu Bekir



gibi, vefat ettiğinde malı, mülkü, hazinesi bulunmamalıdır. İslâm'ın başına
gelen ve gelebilecek kötülükler sadece camiye gelmekle bertaraf edilemez.
Müslümanlar tembelliklerini devam ettirip yaptıklarıyla kanaat ederler, kirli
mazileri için teessür duymazlarsa; kendilerinden daha kötü, kaşlarını-
bıyıklarını kesen, ne idüğü belirsiz nesiller neş'et edecektir.



HİDAYETE GÖTÜREN YOLLAR.
İLİM - FİKİR ve AKIL:

Allah'a giden yolda rüşde ve hidayete erebilmek, O'nun varlığına delalet
eden ayetleri okumakla mümkündür. Bu delaili okumanın esas şartı ve en
mühim amilleri ilim, fikir ve akıldır. Evet, Allah'ın âyâtına delalet ederek bu
vadide yol gösteren ve bizleri O'na götüren ilim, fikir ve akıldır.

Hassasiyet-i ilmiyenin inkişafıyla birlikte insanlık, gelecekte, Cenâb-ı
Hakk'a îman edecek; maddî temeller üzerine bina edilegelen teknik ve teknoloji
de, teslim-i silah edip "Allah birdir!" diye haykıracaktır.

Kur'ân-ı Kerim birşeyi kabul ettirmek veya reddetmek için ilimsiz olarak,
iddiada bulunup mücadele ve mücahede edenlerin efkarıyla alay eder:
"İnsanlardan öyle gafiller vardır ki, ilimsiz bir kısım mücadele ve mücahede
içindedirler. İlimsiz mücahede ve mücadele yaparlar." [8]

Mü'minler bu hususa çok dikkat etmelidirler. Allah'a ve Resûl-ü Ekrem'e ait
hakikatları ve O'nların emirlerini başkalarına anlatmak isteyen mü'minler,
herşeyden evvel Ulum-u Aliye-i İslâmiye'yi öğrenmelidirler. Mü'minin inandığı
Allah'ı anlatabilmesi, rehber edindiği Resûl-ü Mücteba'yı tanıtabilmesi ve
İslâm'ın ulviyetini gösterebilmesi için ilimle mücehhez olması lazımdır.
Herşeyi bilmeli, sentezler yapmalı, terkiplere ulaşmalı ve usulünce takdimde
bulunabilmelidir. Kur'ân-ı Kerim bu yola ilimsiz olarak çıkmayı kınıyor, tevbih
ediyor: "Ey cahil. Şuna-buna, Allah'a îman edin, şunları-bunları yapın diyorsun.
Fakat aklını kâlbiyle beraber, kâlbini ruhuyla beraber tatmin edemeyeceğin
kimseler seni dinlemeyeceklerdir" şeklinde uyarıyor.

"İnandım" diyen bütün müslümanları, Cenâb-ı Hakk'ın ma'rifetine davet
eden Kur'ân-ı Kerim cahilane yapılan mücadelenin faydasızlığını da şöyle ilan
ediyor: "Ne bir hidayet üzerindedirler. Ne tir tir titreyen bir kâlbleri, ürperen
bir varlıkları ve Cenâb-ı Hakk'a bağlı bir benlikleri, ne de ellerinde
kendilerine ışık tutacak bir kitap olmadan cahilane mücadele ve mücahedede
bulunurlar."

Demek ki, Cenâb-ı Hakk'a giden ve götüren yollardan en mühimi ilim,
diğerleri de fikir ve akıldır. Kur'ân-ı Kerim ayetlerindeki tekrarlarla bunların
üzerinde hassasiyetle durur. Mesela, önce kevnî bir delili ve hakikatı anlatır.
Sonra dimağımızdan yakalar ve der ki: "Bu benim bahsettiğim şeylerde



mucizeler vardır. Tefekkür etmiyorsanız nasipsizsiniz. Allah kanaatı hakkında
zaifsiniz. Her an sarsılabilirsiniz." Akıl mevzuunda ise: "Bunda da, bu
bahsedilen hususta da aklı olan, aklını kullanan bir cemaat için mucize vardır,
harika vardır ki, baktığı zaman 'Allah birdir' hakikatını haykırır." [9]

ALLAH'I GÖSTEREN DELİLLER:
Aklın, fkirin ve ilmin rehberliği altında Allah'ı gösteren delilleri mütalaa

ettikçe îmanda rüsuh peyda olacaktır. Allah'ı bize gösteren, varlığına, birliğine
ve vücubuna ait deliller: Kitab-ı Kebir-i Kâinat, Kur'ân-ı Muciz-ül Beyân,
peygamberlerin getirdiği esasat ve mucizeler ile o esasatın üzerinde yeşeren,
nem'alanan Hakk dostu veli kullar ve kerametleridir.

En basit insandan, en geniş ve derin idraka sahip olanına kadar, kâinata
bakan herkes, Cenâb-ı Hakk'ın varlığına ait pek çok deliller bulacaktır. Nazar-ı
dikkat ile tefekkür ve tetkik içine giren insan, îman şuuruna ermeye namzet
insandır. Tetkik, tefekkür ve nazar-ı dikkatten mahrum olanlar ise, imânî açıdan
basit ve seviyesiz insanlardır. Kur'ân-ı Kerim, hakikatlarını basit bir çobandan
en büyük mütefekkirlere kadar herkesin anlayıp, istifade edebileceği bir tarzda
anlatmıştır. Kainatta cereyan eden hadiseler ve kevnî deliller Kur'ân-ı
Kerim'de anlatılandan başka bir şekilde anlatılamaz.

Arap şairinin dediği gibi: "Her parçasında, her safhasında, her sahifesinde
Zat-ı Akdes'in varlığına dair deliller vardır." Şu Kalem-i Kudret'le yazılan
satırlara bak. İnsan o satırda, bir ma'nâyı ifade etmek için konulmuş bir
kelimedir. Küllî bir ma'nâyı ifade etmek için yaratılmış Kâinat Kitabı'nın
satırları olan mahlukat çeşitleri dahi birer ma'nâyı ifade etmek için yazılmıştır.

Şu Kalem-i Kudret'le, küllî ma'nâları ifade etmek için yazılan Kâinat
Kitabı'nın satırlarına, kelimelerine, harflerine bak. O kitabın satırları olan
mahlukat çeşitlerine, türlerine bak. O satırların, kelimeleri olan her bir
mahluka, hususiyle insana bak. O insan ki, ayrı ayrı ma'nâlara gelen mahlukat
kelimeleri arasına, en büyük ma'nâyı ifade etmek, o ma'nâya ayine olmak için
konulmuştur. Nazarını hangi sayfada, hangi satırda gezdirirsen gezdir, Mele-i
Alâ'dan gönderilmiş risalelerin yüzlerce diller, binlerce lisanlarla Allah'ı
anlattığını göreceksin.

Bir başkası da bu hakikatı şöyle ifade eder: "Sözler başka başka, diller
başka başka, ifade tarzları başka başka ama güzellik birdir." Hepsi aynı
güzellik etrafında hendek kazıyor, kazma vuruyor. Bir güzelliğin nakşedildiği
halıya kimi sağdan, kimi soldan atkı atıyor, çözgü dokuyor, desen veriyor.



Sözler başka ama güzellik birdir. Söylenen her kelime, her hece, her harf o
güzelliği tasvir ediyor.

Bir diğer mütefekkir ise: "Binlerce insan, Allah'a ait binlerce şey anlatmış.
Biz de anlatıyoruz. Allah'a ait bu meselelerin anlatılması belki tekrardır. Fakat
tekrar bize göredir" diyor. Her söyleyen, her düşünen, her adım atan kendi
kametine göre söyleyip, düşünüp, adım atacaktır. Tekrar şahsa aittir. Deryaya
koşan herkes kendi kabiliyetine göre dalacak, kendi ma'rifetine göre bir cevher
çıkaracaktır. Ma'rifetler kabiliyetlere göre kazanılır. Eracif kokuşurken,
çiçekler güzel kokular neşredecektir. Yılanla arı aynı sudan içecek biri zehir,
biri bal verecektir. Allah'tan gelen şeyler karşısında her kabiliyet kendine göre
tezahürler gösterecektir.

ALLAH'I TANIMAK ve BULMAK
Kâinatta cereyan eden hadiseler, en ami insana dahi ma'nâsız olmadığını

hissettirecek kadar geniş muhteviyatı haiz delillerdir.

Efendimiz, Allah'ın, dinin ve şeriatın telkin edilmediği bir muhitte doğdu,
yaşadı. Fakat ilminin, aklının ve fikrinin rehberliğiyle kâinattaki kevnî delaili
doğru yorumlamasıyla O, gideceği yolu nübüvvetinden evvel buldu. Namaz
kılıyor, oruç tutuyor, inzivaya çekiliyordu. Adını bilmediği, zatını göremediği
Mabud-u Mutlak'ı için yaptıklarıyla doluyor, taşıyor ve huzura eriyordu. Gar-ı
Hira'ya çekiliyor, en yüksek tepelerin başından eflakı seyrediyordu. Yıldızların
ahengine, Ay'ın doğup-batarak takvimcilik edişine ve hediselerin başıboş
olmayan akışına bakıyordu...

Resûl-ü Ekrem, doğduğu andan itibaren, nübüvvetle vazifelendirilmesine ve
vefaatına kadar, yanlış bir adım atmadı. Cenâb-ı Hakk'ın nazarı ve şuhudu
altında bulunan bir insan olarak hareket etti, yaşadı. Elbette herkes O'nun gibi
olamaz ve O'nun edasıyla yaşayamazdı. Fakat çeşitli düşüş ve zelleleri olsa da,
Cenâb-ı Hakk'ı bilen ve O'na karşı iştiyakla ölen kimseler de vardı.

Bunlardan birisi, Hazret-i Ömer'in iftihar ettiği amcası Zeyd bin Ömer'di.
Ömer'in o bükülmez belini kırıp, ayaklarının bağını çözen; daha çocuk iken,
amcasının, vefaatı hengamında söylediği son sözlerdi. Koca Ömer'e, kızkardeşi
Fatma ile Zeyd bin Ömer'in oğlu ve kardeşinin kocası olan Sa'd, ikisi birden
"Allah'tan kork!" dedikleri zaman, tedai yoluyla, amcasının bahsettiği Allah'ı
hatırlamıştı.

Zeyd bin Ömer hayatı boyunca hep Allah'ı ve Resûlü'nü aramış ama
bulamamış ve tanıyamamıştı. Ölüm döşeğinde, kırıkkâlbi, buruk gönlü ile



hasret ve inkisar içinde ruhunu teslim ediyordu.Yanında oğlu Sa'd ve mübarek
gelini Fatma, Cenâb-ı Ömer ile babası Hattab. Hepsi, Zeyd'in başı ucunda
toplanmış, son sözlerini dinliyorlardı. O ise, nazarını dünyadan çekmiş,
vicdanında derin bir hazza dalmış, kendine göre bildiği Allah'a kavuşmayı
bekliyordu. Fakat O'nu azametine uygun kavrayamamanın, adını bilemenin derdi
ve yangını ile de şu sözleri söylüyor, derin bir teessür ve ızdırab içinde ruhunu
Allah'a teslim ediyordu:

"Allah'ım, çok aradım, çok özledim, ama Sen'in mübarek emrini duyamadım.
Bana teklifini bilseydim. Hayatımda bir kere 'Kulum şunu yap' dediğini duyup,
ne yapacağımı bilseydim; Sen'in emrini yerine getirmek için yüzümü yerlere
sürüp,öylece ölecek; yüreğim yaralı gözlerim açık gitmeyecektim."

Hayatı boyunca putlara tapmamıştı. Onlara tapanlara da: "Bunlar ma'bud
olamazlar. Bunlar, sizin ellerinizle yaptığınız, kendi ihdas ettiğiniz şeylerdir.
Ma'bud, bana, size ve herşeye hayat veren, hepimizi ayakta tutan, hepimizin
hayy ve kayyumu olandır. Ben tek Rabb'e, tek Ma'bud'a döndüm. Aklı olan da
benim gibi yapar" diyordu. O karanlık devirde, adeta, el yordamıyla bir kandil
arıyor, Resûl-ü Ekrem'in peygamberlikle geleceği günü itizar ediyordu. Seneler
sonra Seniye-i Vedâ'da Peygamber'i karşılayan Medine'li çocukların "Bize
Seniye-i Vedâ'dan bir ay doğdu" diyecekleri gibi aynı heyecan ve ümitle kendi
gecesini de aydınlatacak Ay'ını, Güneşi'ni, Efendimiz'i bekliyordu.

Adeta, oğlu Sa'd'ı sağ yanına alacak ve Cennet'le müjdeleyecek Resûl-ü
Ekrem'in kokusunu duymuş gibi şöyle diyordu: "Evladım, gelmesi beklenen bir
peygamberin zuhuru çok yaklaşmıştır. Ben, O'nun varlığını hissediyor, kokusunu
duyuyorum. Fakat O'nu görme, bilme ve biat etme şerefinden mahrum olarak
gidiyorum. Zuhuru anında, O'na ilk biat edenlerden olmazsanız, size hakkımı
helal etmem." Ve Hazreti Sa'd, babasının bu tefekkürî dersinin gönlündeki
tesiriyle aklını da kullanarak, Hazret-i Ebu Bekir'in: "Resûl-ü Ekrem'e biat
edelim" teklifine itiraz etmedi. Resûl-ü Ekrem Efendimiz'in huzuruna geldi.
Kur'ân'ı dinledi, Allah'ın emirlerini öğrendi, kendi nefsinde yokluğa erdi ve
Cenâb-ı Hakk'a vasıl oldu. [10]

Allah, bizleri başıboş ve gayesiz gezmekten, hayaller ardından koşmaktan
kurtarıp; yüce hakîkatın önünde diz çökme, yerlere yüz sürme şerefine erdirsin.
Böyle bir buluş ve bilişi ihsan etsin... Amin.

MA'RİFET NURLARINI YAKALAMAK:
Âlem, Allah'la ma'nâsını bulur. Allah'a isnad edilmedikçe, kâinattaki



hadiselerin ve eşyanın ma'nâsı olmaz, hiçbir değer ve kıymet ifade etmez.
Kâinatın, ancak, Allah'ın sanatı olması itibariyle bir değeri ve kıymeti vardır.

Kur'ân-ı Kerim "Allah, göklerin ve yerin nurudur" diyor. Alem, o nur
sayesinde tenevvür eder, hakikatleri ayan, beyan görünür: "Allah, göklerin ve
yerin nurudur. Fakat o nur bir mişkat içindedir. Allah'ın nuru bir mahfaza
içinde, bir siraç, bir kandil gibidir." Yani kâinata atfedilen her bakış Allah'a ait
ma'rifet nurlarını hemen yakalayamayacaktır. Çünkü, o nur bir mahfaza
içindedir. Her bakış, O'nu, tamamıyla kavrayamayacak, her fikir tutamayacak,
her duygu anlayamayacaktır.

"O misbah, o lamba da bir cam içindedir." Tatlı bir teşbih var burada. Bu
ayet güneşlere ve güneşlerin ziyasına, elektriğe ve elektriğin ziyasına, hâttâ
ampulün yapısına delalet eden işaretlerle ufkumuzu aydınlattığı gibi; daha
derin, daha dakik birşeye de dikkatimizi celbediyor. Diyor ki; "Kâinattaki
hadiseler ve deliller Allah'ı göstermektedir. Ama her nazar O'nu tam
kavrayamayacak, ihata edemeyecek, ma'rifet şuuruna eremeyecektir." Ayetin
sonundaki hakîkat da bunu gösteriyor: "O mübarek bir ağaçtan tutuşturulur."
Feyz-i Akdes'ten gelen o nurun, tedelli etmiş reşhalar hâlinde bize geldiğine
işaret ediyor. Doğrudan doğruya Vahid-i Ehad'e raci olan bütün kevnî delailin,
edata, kökü Cenâb-ı Hakk'a uzanan bir ağaç hâlinde geliştiğine dikkat çekiyor.

Zeytin, İslam'ın remzidir. Kur'ân-ı Kerim "zeytun" diyor. "Şarklı ve garblı
olmayan, mekâna tahsis edilemeyen Allah'ın nuru, ne şarkîdir ne de garbîdir."
O, ışığını îlahî feyizden alır, bir ağaç hâlinde tedelli eder. Ve bir yakut hâlinde,
ağacın başındaki o lem'a, o parıltı kendisini gösterir, irşad eder.

"Az daha o ışık, o nur, o feyiz- o kadar açık ki- hiçbir ateş, hiçbir kıvılcım
olmadan, hemen hemen tutuşacaktı neredeyse. Tutuşursa nur üstüne nur olur."
[11]

Ayet, yüzlerce, binlerce hakikatı havidir. Her ders bu ayetin tefsir ve
teşrihidir. Burada mefhumundan haberdar etmek için ma'nâsını, tercümesini ve
tefsirini değil, sadece mefhumunu anlattım. Cenâb-ı Hakk bizleri ma'rifetine
ulaştırsın... Amin.



TEVHİD DELİLLERİ
I. KISIM: İRÂDE DELİLİ:

Bu kısımda, Cenâb-ı Hakk'ın tevfik ve inayetine istinad ederek kâinatın var
olmasını; bu varlığın Allah'ın varlığına delalet etmesini; kâinatta cereyan eden
her hadisenin bir iradeye göre ve muhteşem bir nizamla olmasını, Cenâb-ı
Hakk'ın varlığının delilleri olarak arzedeceğim.

Şu içinde yaşadığımız kâinatın varoluşu, varlığını devam ettirme keyfiyeti,
bir kısım kanunlara, nizamlara bağlanmıştır. Ciddi bir tefekküre, tahlile tabi
tutulduğunda bu kanunların, nizamların kendi dilleriyle "Bizi Allah yarattı"
dedikleri işitilecektir.

Kâinata, irade delili ile bakıp araştırdığımızda, eşyanın körü körüne akan
bir sel gibi sürüklenmediğini; her hadisenin bütün yönleriyle hesap edildiğini;
herşeyin enine-boyuna ölçülüp-biçildiğini; bütün mahlukatın bir düzen ve
nizam altında dünyaya gelip, yine bir düzen ve nizam içinde göçtüğünü
görüyoruz. Ve irade delilinin, adeta şöyle haykırdığını işitiyoruz: "Kâinatta
tesadüfî, rastgele hiçbir hadise yoktur. Herşeyi, herşeyin dizginini elinde tutan
Allah, istediği gibi evirir-çevirir, istediği şekle sokar..."

ATOMLARI HAREKET ETTİREN KUVVET NEDİR?
Canlıların en küçük parçası olan hücrenin içine girdiğinizde, harikalarla

karşılaşırsınız. Mesela, insan vücudunu teşkil eden hücreler ile hayvanların ve
bitkilerin hücrelerini teşkil eden hücrelerin birbirinden farklı olduğunu
görürsünüz. İnsan vücudundaki bir hücrenin hemoglabin sayısı altmışdokuzbin
ise hayvan hücresindeki hemoglobin sayısı kırkbindir. Bu sayılar hiçbir zaman
değişmez. Bunların dizilişi ise karşı karşıya, birbirine mütekabil zincirler
gibidir. O halkaların herhangi birine müdahale edildiği an, zincir bozulacak ve
canlının hayatiyetinin kaybolmasına sebeb olacaktır. O küçücük müdahalenin
neticesi olan değişme, canlının ölümüne malolacaktır.

Her hücrenin içindeki kimyevî maddeler farklı miktar ve çeşitliliktedir.
Kimisinde demir, kimisinde fosfor, kimisinde magnezyum bulunmakla birlikte
miktarları da farklıdır. Hücrenin yapısına göre değişiklik gösteren bu miktar ve
çeşitlerin değişmesi ihtimali ve imkanı da yoktur. İlmî araştırmalar neticesinde,
basit bir misal olarak dikkatinizi çektiğim, vücudun en küçük parçası olan
hücrenin bu boyutu ile ilgili olarak, şu hakikata varıldı: "Zerreleri hareket



ettiren, atomlara yol gösteren; bunları şekillendirip, nizama sokarak insanı,
hayvanı, bitkiyi ve bütün eşyayı karekteristik hususiyetlerle ayrı, ayrı yaratıp
yaşatan Allah'tır."

Kimya araştırmacıları, Hegel ve Bughner devrinde ortaya atılmış olan
"Protoplazma nazariyesi"nden meded umdular. "Madem ki, yeryüzündeki
atomlar insanı varetmeye, yaratmaya müsait değildir. O hâlde ilk canlı başka
bir kürede meydana gelmiştir. Mesela, Merih'te meydana gelerek bir kısım
anaforlar veya fırtınalar ile hayat cürsümeleri hâlindeki protoplazmalar
dünyamıza indi ve hayata menşe' oldular.Sonra stoplazma, sonra hücre, sonra
canlılar meydana geldi" dediler.

Münakaşası yapılan böyle bir nazariyenin kabulüne ve böyle bir şeyin vuku
bulmasına imkan yoktur. Düşünüp, kıyaslayalım. Akıllı bir canlı olan insan,
binlerce yıllık ilminin ve tekniğinin birikimi ile geliştirdiği füzeyi, binbir hesap
ve ihtimamla uzaya gönderiyor. Onun atmosfere girdiği anda sürtünme ile
yanabileceği; iç ve dış basınç farklarıyla deforme olup parçalanabileceği;
yörüngesinden uzaklaşıp, kaybolabileceği; kullanılan yakıtın tehlikeli
durumlara sebebiyet verebileceği; astranotların beslenmesi, solunumu,
psikolojik yapıları, vs. gibi milyonlarca menfî durum ve ihtimal hesap ediliyor.
En küçük bir hata ve yanlışlığın yapılagelen herşeyi faydasız hâle getireceği
bilindiğinden, tesadüflere göre hareket edilmiyor.

Yani, özel olarak eğitilmiş kişiler, özel alaşımlı metallerden yapılmış
füzeler ve binbir hesapla belirlenmiş yörüngelerle fezadaki en yakın bir
menzile gitmek tesadüfe bırakılmıyor da; bir hayat cürsümesi, bir protoplazma,
binlerce menfi şarta, ışık hızıyla hesap edilen mesafelere, kozmik anaforlar ve
manyetik fırtınalara, ultroviyole ışın bombardımanlarına rağmen; dünyamıza
geliyor, bir köteye konuyor... Mağmalarla ve çevre şartlarıyla mücadele edip
yaşama kavgası veriyor...Sabırla, müsbet şartların oluşmasını bekliyor... Sonra
stoplazma meydana geliyor... Hücre teşekkül ediyor... Parçalanıyor, ikinci
hücre, üçüncü hücre, dördüncü hücre ve basit canlılar... Ardından daha
mükemmelleri ve insan...

O hayat cürsümesinin başka bir kürede meydana gelebileceğini kabul etsek
bile burada karşımıza çıkan zorluklar orada karşımıza çıkmayacak mı? Dünya
gibi, canlıların yaşamasına en müsait ortamda bile meydana gelemeyen bir
protoplazmayı, yaşamaya elverişsiz olduğunu bildiğimiz o gezegenlerde nasıl
meydana getireceksiniz?

Uzaklara gitmeyin. Buyrun, aynı elementleri, aynı maddeleri alın. En basit



bir hücrenin terkibini yapmaya çalışın. Mahiyetini bildiğinizi, terkibini
bildiğinizi iddia ettiğiniz, basit bir canlı olan tek hücreli amipe hayatiyet
veriniz. Ama, hiçbir şeye ve hiçbir hücreye hayatiyet veremezsiniz,
veremeyeceksiniz de...

İşte bu nazariyenin de kıymeti; beşikteki bebelere bile anlatamayacağınız bir
safsasata.[12]

HAYATIN MENŞEİ NEDİR?
Allah (cc), basit gördüğümüz sineğin adını anarak şöyle diyor: "Ey insanlar,

kulak veriniz, dikkat kesiliniz. Size bir misal irad edilecek. Onlar ki, eşyanın
var oluşunu, hilkatin şu intizamını ve mükemmeliyetini, Allah'tan başka şeylere
vermek istiyorlar. Hâlbuki onların hepsi toplansa bir tek sineği dahi
yaratamazlar."[13]

Elhak yaratamazlar, kanadını bile değiştiremezler. İlmî tekamülleri
sonsuzluğa doğru gitse; hepsi bir araya gelseler, bilgilerini üst üste yığıp, yeni
keşifler yapıp, yeni teknolojiler geliştirseler; yine de Cenâb-ı Hakk'ın yaratılış
mucizesine ulaşıp, bir tek sineğin kanadını bile değiştiremezler. Kur'ân böyle
diyor, ilim de böyle diyor. Bunun dışında bir söz edilemez artık.[14]

"Sinek onlardan birşey alıverse." Yani, sizin vücudunuzu teşkil eden,
milimetrenin binde biri olan mikronla ölçülebilen, x ışınları ve
elektromikroskoplarla görülebilen hücrenin içindeki çekirdeği aldığınız an, onu
ölüme mahkum eder, hayatiyetine son verir de yeniden iade edemezsiniz.[15]

Cenâb-ı Vacib-ül Vücud Hazretleri bu ayetlerin pencerelerinden ma'rifete
giden yolu gösteriyor. Bizlere ma'rifet havasını teneffüs etme imkanını
bahşediyor.

Böylece, O'na ait ma'nâları görüyor, düşünüyor, bedbinlikten kurtuluyor;
eşyanın ve kendimizin gelişigüzel, kapkaranlık bir meçhule gitmesi kaygısından
uzaklaşıyoruz. Herşeyin dizginini elinde tutan Cenâb-ı Hakk'ı tanıyor, o
zimamdarın istediği istikamette gitmenin şuuruna eriyor, "Elhamdülillah"
diyoruz.

Dünyanın ömrü, binlerce sene devam etse, ilim binlerce derece mesafe kat
etse; Kur'ân ayetleri yine aynı hakîkatları haykıracak, ilmî hakikatların hiçbiri
ile çelişmeyecektir.

Allah'ı inkar etmek isteyenler son bir ümitle; kurumuş tütün yapraklarını
parçalayıp ezdiler ve hayatîyet eseri bırakmadılar. Ertesi sene, o yaprak



tozlarını başka tütün yapraklarıyla karıştırdılar, bir canlılık emaresi müşahade
edince de "İşte, var ettik, hayat yarattık" dediler. Fakat elektromikroskopla
meselenin inceliklerini araştırdıkları zaman, hücrenin çekirdeğinde ve
stoplazmada bulunan RNA ve DNA dedikleri terkiplerle karşılaşıp, yine
mağlub oldular. "Allah-u Halik-u Külli şey" dediler.[16]

Kâinatın her parçasında, her zerresinde Allah'a ait ma'nâları müşahade
etmek, Cenâb-ı Hakk'ın Yed'i Kudreti'nin işleyişini görebilmek için, bütün
kâinatı bir labaratuara sokup tetkik ve tahlil etmemiz elbette çok zordur. Fakat
bir duvarın veya kubbenin taşlarını elimizle üst üste koyduğumuz gibi; elimizin
yettiği, aklımızın erdiği, ilmî seviyemizin ulaşabildiği noktalarda,
bulabildiğimiz malzemeyi kullanıp, bu mevzuda alınacak ve verilecek dersi
idrak etmeyi Cenâb-ı Hakk'tan istiyoruz.

Yukarıda arzettiğim hususlar, umumi ma'nâda, hayatın menşei hakkında kafi
ve vafi bir fikir vermiş olamaz. Ancak, Allah'ı göstermesi ve O'nun ma'rifetine
sevketmesi bakımından yeterlidir.

Kur'ân ve ilim ittifakla, insanın yaratılmasını ve yaratılışın menşeini,
menbaını bildiriyor. Cenâb-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri "İnsanı
ben yarattım, Ahsen-i Takvim sırrına mazhar ettim. Hilkatin gayesini
anlamayan, yaratılışındaki derin hikmete ve esrara vakıf olamayan, düşünmeyen
insanı esfel-i safiline, aşağıların aşağısına ben ittim. Ben insanı Eşref-i mahluk
olarak yarattığım hâlde, o 'ben maymundanım' dedi. İşte o kadar aşağılara ittim
onu" diyor.[17]

Sonra da, hilkatte menşei bilmemenin, eşyanın yaratılışındaki hikmete vakıf
olamamanın kötü neticesini şöyle ifade ediyor: "İlim ve fennin dürbünü,
gözlüğüyle eşyaya bakıp, Allah'a îmanı elde eden; kainattaki ma'rifet derslerini
okuyup, yüzünü secdeye koyan; gururunu kırıp, benliğinden vazgeçen; îman ve
salih amel dairesinde bulunanları böylesine aşağıların aşağısına düşmekten
korudum. Ma'rifete giden felaha götüren, kendime gelen yolu gösterdim" demek
suretiyle bize hilkatte menşei bilmemenin, eşyanın yaratılışındaki hikmete vakıf
olamamanın kötü neticesini ifade etmiş oluyor.

İLİM KUR'ÂN HAKİKATLARI İÇİN NE DİYOR?
Aynı zaviyeden bakıp, aynı îmanla dinlediğimiz zaman, ilmin de Kur'ân-î

hakikatları ifade ettiğini görüyoruz. Yahudiler, dinsizler ve materyalistler hangi
oyunla, sahtekarlıkla ve gözboyacılığıyla müslümanların karşısına çıkıp,
îmanlarına kastetmeye çalışırlarsa çalışsınlar, ilim, ilelebed "Allah vardır!



Herşeyi yaratan O'dur!" diye haykıracaktır.

Hendese ile meşgul olan ilim adamı, kâinattaki muhteşem ölçüyü, nîzamı ve
hikmeti müşahadesi neticesinde; kâinatın herşeyden müstağni, mükemmel ve
ganiyy-i mutlak saniî'ni görecek: "Bu kâinata geometrik ölçüler içinde en
mükemmel şekli veren bir Mühendis-i ekmel, bir Mühendis-i ekber vardır ki,
bu muhteşem ve mevzun şekli o yaratmıştır" diyecektir.

İlim adamları, geçmiş yıllarda, Büyük sahra'da üçgenler ve dörtgenler gibi
geometrik şekiller yaparak, diğer gezegenlerdeki şuurlu varlıklara, varlığımızı
göstermeye çalıştılar. İlim adamlarının böyle bir şeyi yapmaya tevessül
etmeleri, kâinata hakim bir hendesenin varlığını kabul ve itiraf etmeleri
demektir. Böylece, kâinatın herhangi bir yerinde bulunabilecek şuurlu
varlıklara, kâinata hakim olan hendeseye vakıf insanların varlığını göstermeye
çalıtmışlardır.

Kâinata ilim nazarıyla bakıldığında "Allah vardır! z" hakikatını görmemek,
adeta imkansız olduğu gibi, sathî ve müstakil nazarlarla bakıldığı zaman da bu
hakikat görülemeyecektir. Çünkü, küllî olarak düşünülemeyecektir. Eline aldığı
cerrahî aletlerle insanın içine girip, kandamarları içinde gezen ama külliyatı,
bütünü idrak kabiliyetinden mahrum bir operatör gibi olacaktır. Yani, teker
teker her parçayı alıp, her organı tahlil ve teşrih eden ama bu parçaların
neticede vardığı noktayı idrak edemeyen, kavrayamayan bir cerrah gibi
olacaktır. Eski mantıkçıların "külliyatı idrak" dediği idrak kabiliyetinden
mahrum olduğu için, îman edemeyecektir.

İşte eşyanın zahiri olan Şehadet âlemi! İşte eşyanın ledünniyatı!

Mevcud olan, zahirde gördüğümüz muhteşem ve mükemmel dış âlemi
vareden şey, yine eşyanın batınında, ledünniyatında gizlidir. Kim ne derse
desin, eşyanın zahirini inceleyen -inad-ı küfrî ile başlarını kuma sokmamış-
ilim adamları "Kâinatın bilinmeyen, bilemediğimiz, kudretine akıl
erdiremediğimiz bir Halık'ı vardır ki, müşahade ettiğimiz bu muhteşem nizamı,
intizam-ı ekmeli meydana getiren O'dur" itirafında bulunmaktadırlar.

Müdakkik ilim adamlarından Jean diyor ki: "Kim ne derse desin, kâinatın
muhteşem yaratıcısı, onu bir hesap ve plan içinde yaratmıştır. Çünkü hesapsız
ve plansız hiçbirşey yoktur." İlim dünyasına birçok yenilikleri ve İzafiyet
teorisini getiren Einstien da: "İlim ne kadar ileriye giderse gitsin, insanlar ilk
mistiklerden birinin dediği gibi diyecektir:"Görünen şeyler, görünmeyen şeyler
tarafından meydana getirilmiştir."



KÂİNATIN KUMANDANI KİMDİR?
Nazarını kâinata gezdiren insanın, kendisini ve diğer mahlukatı mükemmel

bir tenasüb ile yaratıp gıdalandıran; hazık bir hekim gibi, herşeyi insanlara
yarayışlı hâle getiren Allah'ı anlamaması ve tanımaması basiretsizliktir,
körlüktür.

Dikkat edildiğinde, insan vücudunun nelere ihtiyacı varsa, hepsinin en uygun
şekilde istifadesine sunulduğu görülür. Mesela mikroskopla görülebilen ve
mikronla ölçülebilen hücrelerin bile gıdalanması ve hayatiyetlerini devam
ettirmeleri sözkonusudur. Asitlerden ve aminoasitlerden mürekkep hücre,
ortadaki çekirdek ve etrafındaki stoplazma ile dıştaki incecik zardan müteşekkil
elsiz, ayaksız bir şeydir.

En küçük dış müdahalelerden bile zarar görüp hayatiyetini yitirebilecek bu
çok hassas yapı, ağzımıza koyduğumuz herşeyden ve teneffüs ettiğimiz havadan
nasibini alır.Gerekli minaralleri, vitaminleri, karbonhidratları ve oksijeni temin
edip, hareket eder ve çoğalır. Bulunduğu yer ve yapısı itibariyle yürümesi,
uçması ve yüzmesi mümkün değildir ama, o hücre, yaratılışının gereği hemen
her yöne hareket eder, hemen heryere gider ve bölünerek ürer. Bir iken iki, üç,
dört olur. Hususiyetlerini koruyarak mevcudiyetini devam ettirir.

Bir hücrede mütahade edilen bu keyfiyet müteselsil daireler hâlinde,
kâinatın her tarafında da müşahade edilir. Hücreyi büyütseniz insan, insanı
büyütseniz kâinat olur. Kâinatı küçültseniz insan, insanı küçültseniz atom
meydana gelir. İşte kâinatta böylesine bir tenasüb ve tevhid vardır. Bu açıdan:
"Kürre-i Arz nedir?" sorusuna: "İnsanı var eden, onu birtakım arzular ve
ihtiyaçlarla yaratan Allah'ın o ihtiyaç ve arzulara cevab vermek üzere
hazırladığı bir sofra, bir ambar veya bir eczahanedir" cevabı verilebilir.

Yüzünüzü semaya çevirip, uzaktan uzağa göz kırpıp, bize tebessüm eden
yıldızlarla yaldızlanmış gökyüzüne baktığınızda; yeryüzündeki kumlardan daha
çok ve bizim küremizden binlerce defa büyük küreleri, en küçük bir
düzensizliğe meydan vermeden gezdirip dolaştıran, ahenkle yörüngelerinde
tutan Allah'ın mevcudiyetini, kudretini ve kayyumiyetini göreceksiniz. Hâttâ,
dünyamıza düşerken atmosferde yanıp parçalanan meteorların, adeta,
şeytanların başına vurup: "Dikkat et, bunlar Allah'ın kudret ve irâdesiyle
dönüyor." dediklerini duyacaksınız. Bu perspektifle baktığınızda, elektronikten
kozmolojiye, atom fiziğinden radyolojiye kadar herşeye hükmü geçen Sani-i
Hakîm'i göreceksiniz. Yıldızların, güneşlerin, galâksilerin, kozmik bulutların,
hâttâ en küçük meteorların kendi dilleri ile "Allah vardır. Bizi, feza boşluğunda



tutup, birbirimize çarptırmadan gezdiren, ahenkle dolaştıran O'dur" dediklerini
duyacaksınız.

Zerrelerden gezegenlere kadar herşeyin, Allah'ın emirlerini dinlemeleri ve
O'nun emirlerine amade oluşlarını müşahade için kâinata baktığınızda da, O
Kumandan-ı Ekmel'in, O Kumandan-ı Ekber'in, adeta, ordularına "İleri Marş!"
emrini verişi gibi, zerrelere "Yürüyün!" dediğinde yürüdüklerini, kürelere
"İleri!" dediğinde hareket ettiklerini ve herşeye istediği nizamı verdiğini
göreceksiniz.

İşte bunları müşahade ederek, ilminiz ve aklınızı kullanıp tefekkür ederek,
kâinatın Kumandan-ı Ekmel'ini bulduğunuz an, siz de: "Ey büyük kumandan!
Seni tanımaya, azametine uygun kulluk yapmaya geldim" diyecek, secdeye
kapanacak, O'nun büyüklüğünü ve kendi küçüklüğünüzü idrak ederek kulluğun
tadına varacak, sermest olacaksınız.

TEFEKKÜR: İLMİN TEBESSÜM EDEN YÜZÜNDE
ALLAH'I GÖREBİLMEKTİR

Materyalistlerin, Allah'ı inkar için kullandıkları ilim, bilakis O'nu tanımak
ve bilmek için şarttır. İlim, Allah'ın varlığını ve birliğini isbat edip
basiretsizlerin gözlerindeki perdeyi yırtmak için bir dayanaktır.

İlmin hangi yönüne bakarsanız bakın, onun mütebessim çehresinde Allah'ı
göreceksiniz. O bakış ve görüşle arzu, iştiyak ve hahişkârlık içinde
araştırmalara yöneleceksiniz. Labaratuarların içine girip ilmin dekaikine vakıf
oldukça da, Cenâb-ı Hakk'a ait ma'nâları yakalayacaksınız. Her hücrede hayat
çekirdeğini bulduğunuz gibi, Allah'a ait ma'na çekirdeklerini de bulacaksınız.
Îmanınız ve yakîniniz ile araştırma şevkiniz artacak, ilmî ve teknolojik
seviyeniz yükselecek, yeni yeni merhaleler kat'edeceksiniz.

Allah hakkındaki kanatları sağlam ve tefekkür dairesi geniş olanlar, ahiret
nimetlerinden de en fazla istifade edip, Cennet'teki layezel cilvelere ve
ra'şelere en çok mazhar olanlar olacaktır. Allah'ın mütemadî tecellilerine ve
değişik nimetlerinin akıp-gelişine; hayatının her lahzasında değişik mütalaalar
ile tefekkür edip, Kâinat Kitabı'nın değişik sayfalarını mütalaa eden insanlar
mazhar olacaktır.

Kur'ân'ın tefekkür hususundaki ikazlarına ve teşviklerine uymuş, îman
şuurunu gerçekten kavramış olan mü'minin, ilim ve fen açısından geri kalmasına
imkan yoktur. Mü'minler, eğer geri kalmış, yeni ufuklara ulaşamamışlarsa,
Kur'ân'ın ikazlarına uymamış, îman şuuruna erememitler demektir.



Ma'rifetin artması, millî harsın artması, ilim ve teknikte ileriye gidilmesi,
müslümanların meskenet ve mezelletten kurtulması, ahiretin kazanılması; Allah
hakkında gerçek ma'rifetin elde edilmesi, tetkik, tefekkür, teemmül ve
araştırmalar neticesinde hasıl olacaktır.

Cenâb-ı Hakk-dinsizlerin ve bir kısım muhakemesizlerin İslâm tefekkürüne
karşı çıkıp, perde germeleri neticesinde- tefekkürü unutmuş olan müslümanlara,
tefekküre giden yolu göstersin, düşünmeye sevketsin. Kendi yapımızı, en küçük
parçalarımızı, kâinatta cereyan eden hadiseleri, mikro alemden makro aleme
kadar herşeyi düşünmek ve tefekkür etmek suretiyle; asırlardan beri
kaybettiklerimizi yeniden elde ederek, izzetimizle arz-ı endam etmeye muvaffak
etsin. Allah tevfik ve inayetiyle o tatlı ve mutlu günleri göstersin... Amin. [18]

HAYAT ve VARLIK SIRRI:
Hayat ve varlık birer sırdırlar. Birşeyin yoktan var olmasında hayat sırrı,ruh

ve can sırrı, mevzubahistir. İnsan, bunlara ülfet ettiği ve alıştığı için
harikalıklarını düşünmez bile. Rahmet sırrının tecellisi olan, annenin yavrusuna
şefkatini izah edemez. Anne karnının, yavru için şefkat yüklü bir beşik hâline
gelmesini ve yavrunun nazeninane beslenmesini izah edemez. Yumurta ve
sprem nasıl hayatiyet buluyor, nasıl ruh ve can kazanıyor? İlim, kendi sathî
bakışıyla bunları izah edemez. Şundan, sonra şundan, ondan sonra da şundan
dolayı olmuştur diyemez. Keza, cansızlar nasıl can buluyor izah edemez.
Kâinattaki varolma sırrı ve hayatiyet sırrı karşısında, bu oluşu kavrayamayan
ve küfre ait "Varlık nazarîyesi"nin başbuğu gibi, yerden biten nebat karşısında
"Hayret ediyorum, nasıl varoluyor?" diyerek şaşkınlığını ve temsil ettiği
nazarîyenin çürüklüğünü ilan eder.

Bediüzzaman, "Varlık ve hayat; bunların her iki tarafı da nuranîdir" diyor.
Yani sizin yaptığınız şeylerin görünen dış kısmı, mülk tarafı perdedir,
perdelidir. Mesela, evlenmezseniz çocuğunuzun olmayacağını zannedersiniz.
Ama evlenmek, anne ile babanın biraraya gelmesi, çocuğun olması için bir
perdedir. Allah, o sebebi icraatına perde yapmıştır. Eşyanın yaratılışına ve
hayatîyetlerinin devam keyfiyetine baktığımız zaman da, hepsinin zahirî
sebeblere bağlı olduğunu görürüz. Bunlar Cenâb-ı Hakk'ın icraatına birer
perdedir. Ki, Allah'ın kudret ve iradesinin, zahiren, basit ve hasis şeylere
taallaku görülmesin, izzet ve azametine halel gelmesin. Bu hususu, o mübarek
zat, fevkalade oturaklı ve üstün bir ifade ile beyan eder: "İzzet ve azamet ister
ki: Esbab, perdedar-ı dest-i kudret ola aklın nazarında."

Allah'ın izzeti,akıl almaz galebesi, azameti, büyüklüğü ve insan ihatasının



ulaşamayacağı varlığı ister ki, zahirî sebebler icraatına perde olsun. Ama O'nun
Tevhid ve Celâl'i de vardır. Tevhid ve Celâl'i ise Allah'ın mülkünü kimseye
takdim ettirmez, kimseye vermez. Cenâb-ı Hakk, Tevhid'le herşeye sabip çıkar:
"Mülk benimdir!" der. Celâl'iyle şimşekler çaktırır: "Benim mülkümü kimseye
veremezsin!" der. Kur'ân bunu şöyle anlatır: "Ruhtan sana sorarlar. Ey
Habib'im de ki, O benim Rabb'imin işidir. O'nun kanunudur." Herkesi susturur,
cevab veremez hâle getirir.

Ruha sahip çıkabilir misiniz? "Onu ben yaptım, yaratabilirim" diyebilir
misiniz? Ve ruh şudur, şundan-bundan teşekkül etmiştir, diyerek ilimle, fenle
izah edebilir misiniz? Hayır!. Çünkü, ruh ve can meselesinin hem mülk, hem de
melekut tarafları perdesizdir, şeffaftır.

Allah, hepimizi, kendisine apaçık bir delil olan bu meselenin hakikatına
erdirip, ma'rifetine kandırsın. Kâlblerimizi îman ve Kur'ân nuruyla münevver
eylesin. Bizleri her türlü inhiraftan, ma'sun ve mahfuz, Tevfikat-ı
sübhaniye'sine mazhar, ma'rifet semasına i'la eylesin... Amin.[19]



TEVHİD DELİLLERİ
II. KISIM: HAYAT DELİLİ

Herşeyin Allah'ın dilemesi ile olduğunu ifade eden "İrade delili"nin sonunda
"Hayat delili"nin kapısına geldik. Müşkül, zor ve ağırdır ama mühim bir
meseledir. Allah dilediği kadar tahlile muvaffak kılar, bazılarınız çok şey
anlamasa bile meselenin hülasa ve özünü kavrar.

Kur'ân-ı Kerim "Allah ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır" [20]

buyuruyor. Hiçbir canlı yok iken O, yok'a varlık rengi verdi. Âlemi, var olan,
kendi rengine boyadı, kendine ayine yaptı. Bir anda, bir nefhada varettiği
zamanı, mekanı, zerreleri, bütün eşyayı ve terkipleri dilediği anda da yine bir
nefhada yok eder, herşeyi baştan sona siler. Murad edip yok'u varettiği gibi
var'ı da yok eder. Zerreler âleminden birşeyler toplar, hamur eder, kıvama
getirip bir şekil verir ve seni yaratır. Ahsen-i takvim suretini verir,
güzelleştirir, insan eder. Sonra da bir gül gibi soldurur, pörsütür. Kudret eliyle
var ettiği seni, yine Kudret eliyle yok eder. Allah, böylece diriden ölüyü,
ölüden de diriyi çıkarır.

Kur'ân yine ferman ediyor: "O Allah, öyle Allah'tır ki, bir tek nefisten sizi
yarattı."[21] Herşeyi tek şeyden yarattı. Hayvanların bir atası, nebatatın ise bir
ilki olduğu gibi insanların da bir babası var. Allah, sizi, o tek nefisten, Hazret-i
Âdem'den yarattı. O'ndan, önce, eşini yarattı, sonra çift çift ve tek tek sizi üretti,
çoğalttı. Böylece Kur'ân hilkatın ve hayat vermenin dizgininin Allah'ın elinde
olduğunu, insanların babasının Hazret-i Âdem olduğunu ifade ve ilan etti.

Burada ayrı bir hususa işaret edeceğim. Meseleler cemaatin anlayış
seviyesine indirilip halk diliyle bile anlatılsa, düşünme yolu kendisine
unutturulmuş kimseler çoğu meseleleri anlayamaz. Çünkü, üç-dört asırdan beri,
bu milletin düşünme melekeleri dumura uğratılmıştır. Allah'ı ve İslâm'ı gereği
gibi bilemeyen saf müslümanlar tarafından "düşünme, günaha girersin"
denilerek tefekkür kapıları kapatılmıştır. Kafirler ve din düşmanları tarafından
da başka manialar ve engeller konularak müslümanlar düşünemez hâle
getirilmiştir. Bu sebeble, okuyanı veya dinleyeni Allah'ın ma'rifetine götürecek
Îmanî dersler, düşünmeye alışık olmayan insanımızın beynini zonklatıyor,
bazen de rehavete sevkediyor. Buna rağmen, bu hâllere ehemmiyet vermeyip
meselelerin takdimini lüzumlu buluyorum.



MELEKÛT: EŞYANIN NİÇİNİ ve NEDENİ
İlim, akıl ve Kur'ân bir meselede ittifak etmişlerse, o meselenin karşısına

çıkmaya imkan yoktur. Kimse o meselenin zıddı bir iddiada bulunamaz. Allah,
Kur'ân dili ile "Biz, sizi bir Âdem'den yarattık, bir nefisten yarattık" dese; ilim
de bunu te'yid eder şeyler söyleyip, deliller ortaya koysa, fikri ve aklı olan
insan bunun aksini düşünemez.

Kur'ân bize bir tefekkür kapısı açıyor: "O insanlar göklerin ve yerin
melekûtuna bakmıyorlar mı? Kendilerine tebessüm eden pırıl pırıl yıldızların
ötesindeki âlemi idrak süzgeçlerinden geçirip anlamaya çalışmıyorlar mı?
Yerin de melekûtuna dikkat etmiyorlar mı?"[22] diyor.

Melekût, eşyanın niçini, nedeni ve ledünniyatı demektir. Yani, yeryüzü nasıl
varolmuş? Hangi kanunlarla mevcûdiyetini koruyup, üzerindeki mahlûkata
döşeklik ediyor? İşte Kur'ân bu gibi sorularla nazarımızı ledünniyata tevcih
etmemizi istiyor. Sonra da: "Allah bunları neden yarattı? Hilkate esas ne idi?
İnsanı neden yarattı? Bunu hiç düşünmüyorlar mı?"[23] diyerek. İnsanın elinden
tutuyor, atomlar âlemine götürüyor. Zerreler âleminden alıyor, annenin karnına
tevcih edip, ceninin teşekkülüne baktırıyor. Yumurta spremle nasıl birleşiyor?
İçinde neler meydana geliyor? Hücreler nasıl çoğalıyor? Yavru nasıl teşekkül
ediyor? Yumurta, sprem, kan... Derken bir çiğnem et oluyor, kemik hâline
geliyor ve o kemiğe yine et giydiriliyor. Bütün bunlar nasıl oluyor? Senin
elinden tutup, fikren gezdiriyor. Vücudundaki bir hücrenin içine sokup,
göremediklerini gösteriyor. Seni neden ve nasıl yarattığına, yaratılışının hangi
şeye bağlı olduğuna dikkat-i nazarını celbediyor.

"Allah'ın insanı neden yarattığına, insanın yaratılışını hangi şeye bağladığına
o insanlar bakmıyor mu?" Evet, "Bakmıyor mu?" tabiriyle ifade ediyor.
Bakmıyorsa görmüyor demektir. Görmeyen insan da Allah'ı anlamayacak
demektir. Öyleyse nazarımızı ilk çevireceğimiz yer göklerin ve yerin
melekûtudur. Kur'ân bizi düşünmeye davet ederken, neticeye ulaştıracak bir
düşünceye çağırıyor. Size, birileri, herhangi bir işi yapmanızı söyleseler. Bunu
belli bir maksatla söylerler. Siz de, kendi aklınız, ilminiz ve idrakinize göre o
işin nedenini, niçinini ve nasılını düşünerek; kendi ufkunuza göre, o işle ilgili
bir neticeye varırsınız. İşte bunun gibi, insanlara yapılan beşerî veya İlahî her
teklif bir neticeye ulaştırmak içindir.

Allah'ın: "Göklerin ve yerin iç yüzünü düşünün, ledünniyatına bakın, niçin
ve nedenler âlemine dikkat edin" demesi; oturup, boşu boşuna düşünün demek



değildir. Labaratuara girin, kimya gözüyle, fizik dürbünüyle, biyoloji
mikroskobuyla bakın. Herşeyi derinlemesine inceleyin, tahliller ile sentezlere
varın. Atamon hareketinde "Allah vardır!" Hücrenin yapısında, "Allah birdir!"
Nebülozların dönüşünde "Allah en büyüktür!" haykırışlarını duyun demektir.

YARATILIŞ MUCİZESİ:
İnsan, Allah'ın dediği ve ilmin tasdik ettiği gibi, Hazret-i Âdem'den mi neş'et

etmiştir, yoksa canlı bir organizmanın tekamülü ile mi meydana gelmiştir?

Kur'ân diyor ki: "Hazret-i İsa'nın yaratılışı hakkında tereddüte düşüyorlar.
Allah'ın kudretini anlamayan, hayatın menşeini ve mahlûkatın ayakta duruş
keyfiyetini derkedemeyen gözleri perdeli insanlar 'Hazret-i İsa, babasız nasıl
oldu?' diyerek, hayret ediyorlar." Kur'ân, Hazret-i İsa'nın yaratılışını mucize
olarak anlatırken, nazarlarımızı Hazret-i Âdem'in yaratılışına çeviriyor. Hazret-
i İsa'nın yaratılışı da, tıpkı Hazret-i Âdem'in yaratılışı gibidir. Allah Âdem
(as), yeryüzündeki bütün varlıkların terkiplerinde bulunan, onları meydana
getiren şeylerin esasından mürekkep olan çamurdan yarattı. O çamuru Destgah-ı
Kudret'inde yoğurdu, Âdem (as) şeklini verdi. "Allah O'na ol dedi. O da bir
kanunla oluverdi." [24]

Bazıları "tekamül nazarîyesi" diyerek, mağara devri hikayeleri anlatırlar.
"Önceleri yosunlar vardı. Sonra su kenarlarında basit mahluklar oluştu. Bunlar
tekamül ederek hayvanlar ve maymunlar hâline geldi. Maymunlar da tekamül
ederek, tedricen insan hâline geldi, bugünkü formunu aldı" diyerek, yaratılışı
sakat ve çürük bir mantığa oturtmaya çalışırlar. [25]

Bu safsata münakaşa bile edilmeyecek bir mevzu iken, maalesef Batı'da ve
İslâm dünyasında münakaşa edilir hâle getirildi. İlimle hiçbir alakası olmayan
bir hülya iken, Allah'ı inkar eden materyalistlerin sımsıkı sarıldıkları
kurtarıcıları hâline geldi. İlmî araştırmalarla belgeleyemedikleri ve isbat
edemedikleri bu safsatayı, kendileri bile inanmadıkları halde, inananları
inançlarından koparmak için yalancı belgeler ve gerçek olmayan fosillerle
kabul ettirmeye çalıştılar. Hâlâ mekteplerde ve ilim kürsülerinde bu
hezeyanlarını ve yalancı nakaratlarını tekrar ile telkin etmekteler. [26]

Bunlar, müslümanları, sımsıkı bağlı oldukları îman ve ma'nâ bağlarından
koparmak içindir. Müslümanların dağınık ve derbeder hâle gelmesinin, ancak
îman bağlarının çözülmesi ile mümkün olacağını bildikleri için bu uydurmalar
yapılagelmektedir. Namazsız, niyazsız ve secdesiz; vicdânı, kâlbi ve alnı hepsi
birbirinden paslı, Allah'ı bilmez müslüman dünyasının hâline bakın.



Sokaklardaki behaim gibi dolaşanlara bakın. Onların bu hâle gelişleri, Allah'ı
bilmemeleri ve kâlblerine atılan şüphe tohumlarının yeşerip akıllarını,
idraklerini ve iradelerini işgal etmelerinin neticesidir.

İNSAN ve HAYVANLARIN YAPI FARKLARI:
Allah, insanı ve diğer mahlûkları ayrı ayrı hülasalardan, bariz farklarla

yaratmıştır. Onların bu farklı mahiyetleri ve hususiyetleri bütün itirazcıların
itirazlarına cevab verecek keyfiyettedir. Bilhassa insanların ve hayvanların,
nesilden nesile verasetle intikal eden hususiyetleri; yavruya atalarından miras
kalan maddî benzerlikler, ruhî ve manevî temasüller... Bir çocuğun, atalarından
veya akrabalarından herhangi birisine şeklen benzemesi olan maddî veraset
gibi, iç yapısı, ruhî siması, karekteri ve huyları gibi manevî verasetler...
Mesela, Resûl-ü Ekrem'in, ceddi, Hazret-i İbrahim'e benzemesi, sizin de, bir
kısım huy ve eşkal ile babanıza veya dedenize benzemeniz...

Karakteristik yapı ve hususiyetlerin nesilden nesile, verasetle intikali,
vücudu teşkil eden hücrelerdeki kromozonlar ve genler vasıtası ile olmaktadır.
baba ile gelecek nesiller arasındaki bağı, kromozonlar ve genler sağlamaktadır.
Bunlar insan ve hayvanların vücudunda ayrı ayrı sayılarda ama sabit
miktardadır, değişmez. Mesele sadece bu açıdan, yani veraset açısından bile
ele alınacak olsa, hiçbir zaman, hiçbir hayvan insan olamaz.

Allah, mahlûkatın yaratılışı ile insanın yaratılışını ayrı ayetler ve ayrı
ifadelerle anlatarak, bu hususa dikkatimizi celbediyor. Suyun hayata menşe'
olduğunu anlatırken, insanı ayrı bir şekilde mütâlaa ederek "insanı biz alaktan
yarattık"[27] diyor.

Tekamülcüleri aldatan zaman şeridine takılan bir kısım canlıların; kısmî,
cüz'î değişmelere uğramasıdır. Geçmiş devirlere ait bazı kafataslarının ve
vücut yapılarının bugünün insanınkinden farklı oluşu, bir kısım insanların sima
ve renklerinin değişik oluşu gibi şeyler, tekamülcülere, bugünün insan formu ile
eski devirlerlerde yaşayan maymunlar arasında birleştirici unsurlar olduğu
zehabını vermiştir. Bu zehaba kapılanlar, cüz'î değişmeleri ve farkları
değerlendirmek suretiyle insana menşe' bulmaya çalışmışlar; dört ayaklı bir
mahlûku ataları kabul etmişlerdir. Öyle yanlış bir tercih yapmışlardır ki, ruh
yapısı, şuur yapısı ve -biraz önce arzettiğimiz- verasetin intikalini temin eden
kromozonların yapısı ile keyfiyeti bakımından tekamüle hiç de uygun olmayan
bir hayvanı seçmişlerdir.[28]

LABORATUARDA CANLI YARATILABİLİR Mİ?



Bir mahlûkun, bir tek sıfatının değişebilmesi için, -Buton'un hesaplarına
göre- bir milyon neslin geçmesi lazımdır. Yani burnunuzun şeklinin veya
kulağınızın yerinin değişmesi için bir milyon neslin geçmesi gerekir.

Drosophila adındaki bir çeşit meyve sineği laboratuara alınarak, üzerinde
denemeler yapıldı. Çeşitli kimyasal maddeler enjekte edilmesi sonucunda kısmî
değişiklikler meydana getirildi. Ama bu değişiklik, kanatlarının biraz
kıvrılması, biraz daha çirkin ve anormal hâle gelmesiydi. Bunun üzerine,
sevinçle: "Tamam! Canlıları bazı müdahalelerle değiştirmek mümkündür. İşte
biz bunu başardık." dediler. Hâlbuki, istatistikler bu tür çalışmaların
neticesinde, yüzde seksen oranındaki sineğin yapısının bozulduğunu,
çirkinleştiğini ve hiçbir şekilde, daha güzel gelişmiş bir forma gelmediğini
ortaya koyuyordu. Geriye kalan yüzde yirmisi ise, daha gelişmiş bir formda
oluyorlar ancak kısa zamanda ölüyorlardı. En mühim problem ise, gelişmiş
formların yeni nesillere aktarılamamasıydı. Neticede kendileri de tatmin
olmadılar yine mağlub, yine müzmehil kaldılar. [29]

Mağlubiyete doymayıp, Allah'ı inkar için başka vesile ve vasıtalar
araştırdılar. Sonra da, yeni bir iddia ile ortaya çıkıp: "Geçmiş zamanlardaki
atların beş tırnağı varken, zaman ile, bu tırnaklar azaldı ve bugünün tek tırnaklı
atları meydana geldi. Demek ki muhit ve ihtiyaçlar, zamanla değişiklikleri,
tekamülleri meydana getiriyor. İnsan da başka bir varlıktı, zamanla değişip bu
hâle geldi" dediler.

Bir lahza durup, düşünelim. Bunu yapan ve yaratan Allah olduktan sonra, tek
tırnaklı olan at beş tırnaklı olsa veya beş tırnaklı at tek tırnaklı olsa ne
farkeder? Allah, dilediğince yaratır, dilediği gibi yaşatır. Ama işin aslı böyle
değil. Tekamülcülerin dediği gibi hiç değil.

Evveliyetle, bildiğimiz atların ceddi kabul edilecek tek tırnaklı bir at
neslinin geçmiş zamanlarda yaşadığı katiyetle iddia edilemez. Ayrıca, insanın
atası olduğunu söyledikleri maymunun, tekamül ederek insan hâline
gelebileceğini ispat edebilmek için öne sürülen bu delil mantıkî değildir. "Beş
tırnaklı at, tek tırnaklı at hâline geldi" demek, her hangi bir hayvanın at hâline
gelmesi demek değildir. Aynı hayvanın bir vasfının değişmesi, beş tırnağının,
tek tırnak hâline gelmesi demektir.

İddialarına mantıklı bir izah getirebilmeleri için, geçmiş devirlerde yaşayan
herhangi bir hayvanın at hâline geldiğini isbat etmeleri gerekmez miydi?
Tekamüle delil olarak ortaya çıkardıkları, atın tırnaklarının azalması küllî bir
değişmeye misal teşkil edemez. Eğer, gerçekten, herhangi bir hayvanın tekamül



edip at hâline geldiğini isbat ederek, insanın da başka bir mahlûktan tekamül
edebileceğini söyleselerdi; biz de o zaman, belki inanır: "Tekamül varmış,
oluyormuş" derdik. -haşa ve kella- Ama küllî bir tekamüle, vasıflarda meydana
geldiği iddia edilen cüz'î bir değişmenin misal olabileceğini bile kabul etsek.
Beş tırnaklı bir atın, tek tırnaklı hâle gelebilmesi için elli milyon senenin
geçmesini beklememiz gerekecektir. Kendi hesaplarına göre de, hayatın
başlangıncından bugüne kadar geçen süre bu tırnakların değişmesine
yetmeyecektir. O hâlde, bir atın tırnaklarının değişmesine bile yetmeyen zaman,
bir maymunun insan hâline gelmesine nasıl yetecek ki!?

Bir diğer husus, beş tırnaklı at ile tek tırnaklı at arasında, birbirini
bağlaması gereker milyonlarca ara nesilden ancak beş nesli sayabilmeleridir.
Sadece dört tırnaklı, üç tırnaklı ve iki tırnaklı at formlarını misal verirler.
Sanki bir gece önceki beş tırnaklı at, sabaha kadar dört tırnaklı hâle gelmiş. Bir
başka gün, bir tırnağı daha düşmüş. İleriki günlerde veya gecelerde de diğer iki
tırnak düşüvermiş ve tek tırnaklı at arz-ı endam etmiş. Buton'un tesbitine göre,
bir sıfatın değişmesi için gerekli olan bir milyon ara nesil nerededir? Meçhul...
İşte bu iddianın da kıymet-i harbiyesi.[30]

Kimya ve fizik laboratuvarlarında canlı yaratma sevdasına düştüklerinde de,
benzeri gülünç durumlara düştüler. Maddenin terkip ve tahlilleri neticesinde
canlı var etmeye uğraşanlardan Ruslar, yirmi sene çalıştıktan sonra 1962'de
gazetelere de yansıyan şekliyle aynen şöyle dediler: "Biz şu kanaata vardık ki,
kimya ile fizik ile fizikoşimik ile canlı varetmeye, labaratuarda bu işe muvaffak
olmaya imkan yoktur. Varolan canlı başka bir elle varolmuttur."

Neticede, böyle safsata ve hezeyanları duyup, gördükçe kâinatın her
vechesinde, binlerce dil ile: "Allah herşeyin yaratıcısıdır. Herşeyin dizgini
O'nun elindedir. Başka bir sebeb veya şey O'nun mülkünde tasarruf edemez."
hakikatının velvelelerle haykırıldığını duymanın ve o cılız iddiaların, bu
velveleler arasında boğuluşunu görmenin hazzına eriyoruz.



TEVHİD DELİLLERİ
III. KISIM: İNÂYET ve HİKMET DELİLİ:

Kâinattaki bütün etya görülüp-gözetilmekte ve üzerlerinde hassasiyetle
titrenilmektedir. Bütün canlılara, adeta, şefkatli bir anne gibi kol-kanat
gerilmektedir. Ayaklar altında gezen, her an çiğnenip, ezilme ihtimali olan en
küçük canlıların bile hayatîyetleri titizlikle muhafaza edilmektedir. Keza, en
küçükten en büyüğe herşey birbirinin imdadına koşturulmaktadır.

İnâyet delili cümlesinden olarak, dağlar, taşlar şak şak yarılıp, nebatatın
filizlenmesine müsait toprak hâline gelirler. Yeryüzü bütün unsurlarıyla,
bitkilerin yeşerip, büyümesi için seferber olur. O sert kayalar, üzerlerine düşen
çekirdeğin kök salıp, filiz verebilmesi için paramparça olurlar. Toprak, hava
su; mikroorganizmalar, mineraller, elementler; otlar, ağaçlar, çiçekler;
ağaçların üzerinde tebessüm eden meyveler; kuşlar, böcekler, balıklar;
mikroplar, büyük-küçük bütün hayvanlar hepsi birbirinin imdadına koşar
birbirine azık ve gıda olurlar. Neticede hepsi de istifademize sunulur. Mesela,
denizlerde gezen bir balık, mikroorganizmalar ve yosunlarla beslenip,
mineraller, proteinler ve vitaminlerle dolu bir konserve hâline gelerek
imdadımıza koşar, gözümüze fer, pazumuza kuvvet, beynimize kudret verir.

Bütün bunları gördükten sonra fevkalade hassasiyet, şefkat ve merhametin
eseri olan icraatların gelişigüzel olamayacağını anlar, birbirinin imdadına
koşan herşeyin "İnâyet eli" ile sevkedildiğini idrak ederiz. Bu delil ile bütün
işleri yürüten, idare eden, malum bir maksada doğru iten Allah'ın varlığını ve
kâinatı O'nun yarattığını anlarız.

Mesela, insanın en hassas ve kıymetli cihazı olan beynin ayaklar altında
veya karında değil de, omuzlar üzerindeki, fevkalade sağlam bir mahfaza olan
kafatası içinde bulunması, tesadüfî değildir. İlmi kıstaslar ile de mükemmel bir
hikmet ve faydayı muhtevi olduğunu gördüğümüz bu icraatın arkasında, Allah'ın
Hikmet ve İnâyet eli vardır.

Mesela, anne rahmine düşüşten bebekliğe, bebeklikten gençliğe, gençlik
çağlarından, olgunluk ve ihtiyarlık çağlarına kadar; gecede - gündüzde, yazda -
kışta, değişen her demde; hastalıkta – yorgunlukta, değişen her hâl ve şartta,
gerekli olan gıda ve sair ihtiyaçların yaratılışı... Bunların midenin ve diğer
uzuvların yapısına göre hazırlanması; en uygun ve münasib tatlarda,



kıvamlarda, ambalajlarda, yer ve zamanlarda ihsan edilmesi, yine Allah'ın
"İnâyet eli" ile birlikte işleyen, fevkalade şumullü, ince ve hassas "Hikmet
eli"ni de gösteriyor.

Kısaca temas ettiğimiz İnâyet ve Hikmet delillerini layık-ı vechiyle ele alıp,
tahlil etmek istesek ciltlerle kitap yazmamız gerekir. Ama Cenâb-ı Hakk'ın şu
Kitab-ı Kebir-i Kâinat'taki asar-ı san'atını tefekkür etsek; göklerde gezen
yıldızların içine girip mahiyetlerini araştırsak; denizlerin içine, mağmaların
derinliklerine dalsak; akyuvarlara, alyuvarlara binip hücreden hücreye
dolaşsak, heryerde: "Allah vardır, birdir! İnâyet ve Hikmet eliyle bütün kâinatı
bizler için seferber edip koşturan, besleyip hayatiyetimizi devam ettiren O'dur"
dediklerini müşahade edeceğiz.

KÂİNATTA PLANSIZ HİÇBİR İCRAAT YOKTUR
Kâinatın en uzak köşelerinden Dünya'mıza kadar, en büyük galeksilerden

Ay'ımıza kadar hesapsız ve nizamsız hiçbir şey yoktur. Herşeyde, her hadisede,
her icraatta bir plan ve hesap vardır. Yapılan tetkikler ve araştırmalar da
kâinatta derin bir hendese ve hesabın hâkim olduğu kanaatini vermektedir. Kim,
hangi nazarla bakarsa baksın bunu müşahade edecektir.

Mesela, hendese ile uğraşanlar, kendi perspektifleriyle bakıp, istedikleri
yerlere nazarlarını dikip, istedikleri noktayı ele alsınlar. Nerede olursa olsun,
heryerde hendesî ölçüler ve şekiller göreceklerdir. Şuuraltlarındaki üçgenlerin,
dörtgenlerin, helezonların, elipslerin veya sarmalların her çeşidi ve boyutu ile
karşılaşacaklardır.

Mesela, matematikle uğraşanlar, içinde bulunduğumuz Güneş sistemini ele
alsalar; en yakınındakinden en uzağındakine, bütün gezegenler arasındaki
mesafeleri ölçseler, bu mesafeler arasında sabit oranlar, formüle
edebilecekleri bağlantılar arasalar, sadece birbirleriyle değil, bütün kâinatla
alakalı formüller, oranlar ve bağıntılar bulacaklardır.

Araştırmacılar, yaptıkları bir araştırmada, Mars ile Jüpiter arasındaki
bilinen mesafenin belirli oranlara ve formüllere uygun gelmediğini görünce
şaşkına dönmüşlerdi. Fakat, ondokuzuncu asrın başlarından yirminci asrın
başlarına kadar geçen zaman içinde, bu iki gezegen arasında binden fazla
meteoridin, belirli bir yörünge ile gezdiğini görünce "Burada ayrı bir hesap
vardır. Bilemediğimiz bir oran, bir formül vardır. Bunu da zamanla tesbit
edebiliriz" dediler.

Biz burada, meselelere birer kapı açıyor, tefekkür ufkunda bir ışık



yakıyoruz. Kâinatın geniş sayfalarındaki Allah'a ait ma'nâların, ma'rifet
üsareleri halinde damlamasına, cazibe ve cezbenin Allah muhabbeti ma'nâsını
taşımasına, O'na ait malûmatların birer çekirdek ve nüve hâlinde takdim
edilmesine -kametine uygun ifade edilemese bile- gayret ediyoruz. Onun için,
Allah'ın yarattığı herşeyde bir hesap ve nizam olduğuna misaller veriyor,
bundan ötesini tefekkür ufkunuza havale ediyoruz.

SEBEPLER ve TABİAT KANUNLARI YARATICI
OLABİLİR Mİ?

Burada, yanlış kanaatler neticesinde revaç bulan mesnetsiz ve çürük iki
anlayış üzerinde duracağız. Eşyayı sebeblere vererek "sebebler yarattı"
diyenler ile fen adına ortaya çıkıp Cenâb-ı Hakk'ın icraatını "tabiat
kanunları"na vererek Allah'ı inkara yeltenenlere sille-i te'dib de bulanacağız.

"Eşyayı sebebler yarattı" denilerek herşeyin bir meçhule bağlanması ilim
adamı işlenen böyle bir cinayetin ifadesidir. Maalesef bu, kendini ilim adama
sayan bir kısım insanlar nazarında da rağbet ve revaç bulmuştur. Hâlâ böyle bir
muhal ve hurafenin tesirinde kalan bu insanlara Cenâb-ı Hakk'ın varlığını
anlatmak, sebeblerin Allah'a ayine olduklarını göstermek lazımdır.

Meydana gelen herşeyin bir kısım sebeblere bağlı olduğunu görmekteyiz.
Çiçeklerin tebessüm etmesi için yağmurun yağması, güneşin şualar neşretmesi,
rüzgarın esmesi, toprağın tavına gelmesi, mevsimlerin değişmesi, yeryüzünün
bütün gezegenler ile tenasüb içinde bulunması gibi sebeplerin içtimaı
gerekmektedir. Ama bu sebebler gerçekten bir çiçeği yaratabilecek, ondaki
revnekdar hayatı varedebilecek kabiliyet ve kudrette midirler? Üzerinde asıl
durulacak ve düşünülecek nokta budur.

İnsanın ve diğer canlıların yaratılışını bir kısım sebeblere bağlayanlar:
"Daha önce şöyle olmuştur, sonra anne ile babanın izdivacı, sonra döllenmeler,
üremeler ve türemeler vuku bulmuştur..." gibi şeyler söylerler. Bir çocuğun
yaratılışını, karanlıklar ve bilinmezler içindeki spermin yumurtaya ulaşmasını,
yumartanın döllenmeye hazır hâle gelip beklemesini, ceninin kan ve fışkı
arasında ışıksız, havasız bir ortamda beslenmesini, doğum vakti gelince en
uygun pozisyonu almasını ve diğer gelişmeleri annenin meşimenine verirler.
Üstelik Cenâb-ı Hakk'ın mümtaz ve antika bir sanatı olarak kıymet ve değerini
ancak O'nun bildiği ve ahsen-i takvim suretinde yarattığı insanın yaratılışını, bir
kadın ile erkeğin şehevî hislerinin tatminine bağlayarak, onu sefil arzuların
semeresi olarak mütalaa ederler.



Resûl-ü Ekrem'in huzuruna gelen dağdan inmiş, baldırı çıplak bir bedevi
şöyle diyordu: "Bir yerdeki deve pisliği, oradan devenin geçtiğine delalet
etmez mi? Bir yerdeki ayak izi, orada yürüyen birisinin mevcudiyetine delalet
etmez mi? Sema burç burç nizam içinde, yıldızlar ve güneşler ahenkle hareket
etmekte, yeryüzü vadi vadi insanlığın ihtiyaçlarına hitab edip cevap vermekte...
Bütün bunlar, herşeyi yaratan ve herşeyi bilen Alîm ve Hakîm bir Allah'ın
varlığına delalet etmez mi?"[32] O baldırı çıplak bedevi, laboratuar tahlilleriyle
bile Cenâb-ı Hakk'ın varlığını ve azametini göremeyen gafil ilim adamlarından
daha ileriye gitmiş, esbab perdesini yırtmış, sebeplerin neticesine varıp Allah'ı
bulmuş, idrak sahibi bir insandı.

Hayatın ve yaratılışın hiçbir sebebe bağlanamayacağını, "Hayat sırrı"nı izah
ederken arzetmiştim. Hayat ve yaratılış bir muammadır ama, ötesinde bulunan
mübeyyin kudret izleri ile müzeyyen bir muamma. Ve o muammayı çözmek,
bahsi geçen bedevinin bakışı ve anlayışı içinde bakmakla mümkündür. Böylece
kâinattaki çeşit çeşit eserler, çok çeşitli izler ve yollar görülecek, bilinecek,
kör, şuursuz ve ma'nâsız şeylere bağlanılmayacaktır.

EŞYA BİRBİRİNE HEM MAHKUM HEM DE HAKİM
OLABİLİR Mİ?

Her varlık çeşitli atomlardan mürekkeptir. Gözle görülemeyecek kadar
küçük bu atomlar, kâinattaki umumi aşk, cezbe ve incizabdan nasibdar olarak
birbirleri etrafında vecd ile döner, birleşir, kendilerinden büyük varlıkları
meydana getirmeye çalışırlar. İnsanların ve diğer mahlûkatın vücudunu teşkil
eden bu atomlar şuursuz ve cansızdırlar. Hâttâ atomun parçalanıp enerji hâline
gelmesi, maddenin kaybolması durumu " Atom madde midir, değil midir?"
istifahamını da karşımıza çıkarmıştır. Buna rağmen, mahiyeti tam olarak
bilinemeyen, "Madde mi, değil mi?" tartışması yapılan atomda ruh, can ve
hayatîyet aranması, hele ruhu, canı ve hayatı verebileceğinin düşünülmesi hangi
aklın ve mantığın tezahürüdür?

Bütün vücutlar, batbata vererek bir kubbe meydana getiren tatlar gibi
birbirine dayanan atomların teşkil ettiği uzuvlardan meydana gelmiştir. Eğer,
Allah'ı kabul etmez, bütün uzuvlar ile vücutları O'nun yaratıcılığına vermezsek;
adeta, birlikte uzuvlar teşkil eden atomların hem emredip hem de itaat ederek,
hem hâkim hem de mahkûm durumunda olduklarını kabul etmemiz gerekecektir.
Herhangi bir atom diğerine: "Gel, yanyana duralım, başbaşa verelim. Sen altta
kal ben üste çıkayım. Şöyle bir varlık meydana getirelim." gibi şeyler
diyecektir. Veya aynı şeyleri başka bir atom söyleyecektir. Hangisi böyle



şeyler dese, diğerleri ona itaat edecek, karşı koymadan kabul edecektir.
Birbirinin emsali ve aynısı olan şeyler, yine birbirinin hâkimi ve mahkûmu
olacaklardır. Aynı zamanda, her atom kâinattaki bütün dengelere, kanunlara ve
şartlara uygun olarak istedikleri uzvu, istedikleri canlıyı meydana getirebilecek
sonsuz ilme, iradeye ve ihataya sahip olacakdır.

Bu durumda, eğer, Allah'ın ilmi, iradesi ve kudreti inkar edilip, birbirinin
aynı ve emsali şeylerin hem hâkim hem de mahkûm olabileceği kabul edilse
bile; her zerreye Eflatun kadar akıl, Aristo kadar muhakeme ve çağları aşan
dâhilerinki kadar deha vermek gerekecektir. Bu ise Cenâb-ı Hakk'a layık
görülmeyip, O'na verilmeyen kudret, irâde, ilim ve hikmetin şuursuz, ruhsuz ve
cansız atomlara layık görülmesi demektir. Böyle bir muhal elbette irâde, ilim
ve şuurdan mahrum akılsızlara layık bir iddiadır.

Mesela, parmağınızın ucuna bakın. Oradaki başbaşa vermiş milyarlarca
atom, adeta bir kubbeyi meydana getiren taşlar gibidir. Parmağı teşkil eden
kemik, tırnak, kılcal damarlar, sinirler vs. hepsi de atomların birleşmesiyle
meydana gelmişlerdir. Aynı zamanda kâlbinizdeki ve beyninizdeki bir kısım
atomlar müstesna, -onlarda molekül halinde değişir- vücudunuzun tamamı
değişmektedir. Bütün insanlar her an değişmekte ve üç-dört senede tamamen
başka bir vücuda sahip olmaktadırlar.

İşte bedeninizi teşkil eden atomlar, çeşitli yollarla ayrılıp yerlerini yeni
gelenlere bırakırken, çok hassas bir hesap ve plana uygun olarak hareket
ederler. Öyle ki, kulağınız veya bir başka uzvunuz hiç bir zaman olduğundan
küçük veya büyük hâle gelmez. Gözlerinizin rengi, çenenizin şekli, kaşlarınızın
kavsi değişmez. Hastalık ve maraz belirtisi olan arızalar müstesna,
vücudunuzun herhangi bir yerinde şişlikler veya yarıklar meydana gelmez.
Çünkü, Cenâb-ı Hakk'ın kudret ve irâdesine ait plana göre teşkil edilen
hücreler ve atomlar hadlerini aşmaya kalksalar "Dur! Hududun burasıdır.
Buradan ileriye geçemezsin!" emriyle karşılaşırlar. İlmî, şuurî, iktidarî ve irâdî
bir sevk ile tedvir ve tedbir edilirler.

FARKLILIKLAR ve ZITLIKLARA RAĞMEN UYGUNLUK
NASIL OLUYOR?

Yaratılan herşeyde, hâttâ zıtların biraraya gelmesinde bile, birbiriyle
uygunluk görülmektedir. Vücudumuzun fizyolojik, anatomik ve ruhî yapılanışı
ile yeryüzü, güneş, ay, yıldızlar ve galaksilerin yapılanışı arasında hiçbir
aykırılık yoktur. Herhangi bir aykırılık mevzu bahis olsaydı, nebatlardan,
hayvanlardan ve aslî unsurlardan istifade ile ihtiyaçlarımızı temin edemeyecek,



böylece hayatımızı idame ettiremeyecek, mahvolup gidecektik. Cenâb-ı Hakk
birbirinin zıddı şeyleri hayatîyetimize mastar yapmakta, onlar arasındaki
mübayenetle hayata ayrı bir neşve katmaktadır. Artı ve eksi kutupların zıtlarını
çekip, aynılarını itmesi veya erkek ile dişinin birbiriyle alakası gibi
münasebetlerin yanında, insan ile nebat arasındaki tatlı alışveriş gibi... Nebatat
ile insanların, biri oksijen alıp karbondioksit verirken, diğerinin karbondioksit
alıp oksijen vermesi... Adeta, ellerinde bulunan emtiayı takas ederek ticaret
yapmalarını, arz ve talepleri ile yeryüzündeki hayatın devamına vesile
olmalarını Cenâb-ı Hakk'ın kudret ve irâdesine vermediğimiz takdirde, cansız
ve şuursuz atomlara yaratıcılık vermemiz gerekecektir ki, bu yüz derece
akılsızlığı gösterecek bir hurafedir, deliliktir.

Diğer bir nokta da şudur: Her varlık zamanla çeşitli suretlere girer, hergün
ayrı bir şekil alır. Bazı canlılar saniyede, bazıları günde, bazıları ayda, bazıları
da yılda birkaç defa değişir, farklı suretlere girerler. İşte bunlar her bir şekil,
tavır ve suret için ayrı ayrı modeller ve kalıplar ister. Siz, bezlere sarılmış bir
bebek, sokaklarda oynayan bir çocuk veya arzularının itişi ile sağa-sola koşan
bir delikanlı iken, ayrı ayrı tavırlar ve kalıplar içinde bulunursunuz. Kudret ve
İrâde elinin ahirette göstereceği filimlere, her anınız, ayrı ayrı şekiller ve
pozlar olarak kaybedilmektedir. İşte bu tavırların hepsi aslî hüviyetini
kaybetmeyen ayrı kalıplar ister ki, herhangi bir tavır ve hareketinizin akabinde
kafanızın duruşu, vücudunuzun endamı, iç organlarınızın şekli ile ahlak, huy ve
karekterinizde kalıcı değişmeler olmasın.

İlim adamları karakter, manevî yapı ve maddî sima gibi hususiyetlerin
kromozonlar tarafından taşındığını ve nesilden nesile aktarıldığını söyleyerek,
herşeyi onlara bağlıyorlar. Ama tamamen maddeden müteşekkil ve değişmeye
mahkum olan kromozonlar bu işi nasıl yapabilirler? Bütün hususiyetlerini,
şifrelerini ve sırlarını kendi yerlerine geçen zerelere bırakmaya ve değişmeye
mecbur iken nasıl oluyor da hiçbirşeyi karıştırmadan aktarabiliyorlar? Hangi
sırla karekteristik yapılar değişmiyor, fizyonomiler bozulmuyor da uzuvlar
kemal buluyor?

Hâlbuki mütemadi değişmeler var. Yenilen şeyler, teneffüs edilen hava,
içilen sular, dışarıya atılan şeylerle yer değiştirirken; aslî unsurların hiç
değişmemesi ve bozulmaması gösteriyor ki, eşya var edilmeden evvel bir hesap
ve hendeseye tâbi tutulmuş, o planlar ve kanunlara göre Âlem-i şehadete
gönderilmiştir. Böylece hiçbir karışıklık ve hecr-ü merç meydana gelmemiş,
âlemler birbiriyle çekişmemiştir.



Mesela, Allah bir ağacı yaratırken, ona öyle bir mahiyet vermiştir ki,
güneşin yakıcı şualarına maruz kaldığı hâlde zarar görmez, bilakis özümleme
yaparak gelişmesini temin eder. O ağaca böyle bir karakter verilmeseydi,
kavurucu güneş şuaları altında hayatîyetini devam ettiremeyecekti. Keza suda
bulunan erimiş ve havada gaz hâlinde bulunan oksijen ile bunlara göre
yaratılmış kara ve deniz hayvanlarının ciğerleri, solungaçları ve bunun gibi
binlerce misal...

Sizi, binlerce koridora açılan bir kapıdan girmeye mecbur etseler.
Geçeceğiniz o koridorların herbirinin adab, usul ve kanunları farklı;
giyeceğiniz kıyafetler, yiyeceğiniz şeyler ve alacağınız tavırlar değişik; giriş-
çıkış şekilleri, yürüme ve durma tarzları, kapıları açıp-kapama usulleri vs.
hepsi ayrı ayrı olsa, siz, hiçbir bilgi ve tecrübeniz olmadan; muhakeme, irade
ve insiyatiften mahrum olarak o koridorlara itilseniz, herşeye rağmen bir baştan
girip öbür başa kadar, bütün usul ve kaidelere riayet ederek geçip, hiç hata
yapmadan öbür taraftan çıkabilir misiniz? Böyle bir teyin vukuu dütünülebilir
mi?

Bütün mahluklar, hususiyle Ahsen-i takvim sırrına mazhar olan insan ruhî,
bedenî, şehevî gadabî ve aklî yapısı, melekiyete ve şeytaniyete ait yönleriyle
her an başka bir koridora, farklı bir Labirente girmekte, kendileri için meçhul
olan mukadder ve muhakkak neticeye doğru, her şart ve duruma göre tavır ve
şekil alırken aslî hüviyetlerini muhafaza etmektedirler. İşte bu hâl ve keyfiyet,
Allah'ın siyanet bulutu hâlinde bütün eşyayı ihata eden mutlak ilmine, irâdesine
ve mevcudiyetine delalet eder: "Allah vardır! Bütün sebebleri, sebeblerin de
sebeblerini yaratan Müsebbib-ül Esbab O'dur." der.

TABİAT NEDİR?
"Kâinat nasıl meydana geldi?" sorusunu sorduğumuzda bazıları hiç

düşünmeden: "Tabiat yarattı" derler. Biz sorulara devam edip "Tabiat nedir?
Şu ağaçlar, kuşlar, sularda oynaşan balıklar, kulaklarımızda yankılanan
cıvıltılar nedir?" dediğimizde de: "Bunların hepsi tabiattır. Tabiat
kanunlarıdır" diyeceklerdir. "Pekala insanlar, hayvanlar ve diğer varlıklar nasıl
meydana geldi?" sorumuza da "Tabiat yarattı" şeklinde cevap vereceklerdir.
Nedir bu muamma? Nedir bu heyula? Nedir bu tabiat?

Ledünniyata karşı olup, hikmetlere göz kapayan ilim bilmezler Kant'a
kızarlar, Kant eşyayı "nomen-fenomen" şeklinde ikiye ayırmıştır. -Kant'ın
düşüncesinin isabetliliği veya isabetsizliğini burada tartışmıyacağız- Buna
bizim dilimizde "Şehadet âlemi- Gâyb âlemi" veya "mülk-melekut"



denilmektedir. Eşyanın mülk tarafı yani Şehadet âlemi, gözle görülen varlık
alemi ile onların tâbi olduğu ahval ve asardır. Melekut, yani gayb âlemi, hayat
mekanizmasını harekete geçiren illetler, hikmetler âlemidir. Maddecilerin
Kant'a kızmalarının sebebi ise inkar ettikleri madde dışı âlemi kabul etmesidir.

Tabiat, lugat ma’nâsıyla seciye, ahlak demektir. Maddecilerin anladıkları
ma'nâ ise, madenler, bitkiler, hayvanlar, insanlar, sistemler, vs. herşeydir.
Onların anladıkları gibi, tabiat eşyanın kendisi ise "Kâinatı kim yarattı? İnsanı
kim yarattı?" sorularına "Tabiat yarattı" cevabını vermekle, "Tabiatı tabiat
yarattı. Yeryüzünü yeryüzü yarattı. Taşlar, ağaçlar, kuşlar, insanlar, atomlar,
galaksiler, herşey kendi kendini yarattı" demiş olmaktadırlar. Bu ise garipliğin,
acaibliğin ve tenakuzun tezahürü olan bir safsatadır.

Eğer, tabiat demekle eşyanın bir kısmı hususiyetlerini, hâllerini ve
vasıflarını kastederek, sıcaklık-soğukluk, çekme-itme, artı-eksi vb. gibi eşyanın
arizî hallerini söylemek istiyorlarsa, biz soracağız: "Kromozonları ve
taşıdıkları şifreleri kim yarattı? Karakterler, renkler, huylar vb. hususiyetleri
kim verdi?" Onlar da, eşyayı vasıflarının yarattığı cevabını vererek yine gülünç
duruma düşeceklerdir. Biraz iz'anları ve mantıkları kalmışsa, hiçbir cevap
vermeyeceklerdir. Zira böyle birşeyi kabul etmek: "O şeyi vasıfları yarattı. İlim
alimi, sanat sanatkarı, resim ressamı yarattı" demek gibidir.

Toprağa düşen bir tohum, Allah'ın icraatına perde olan nemi ve sıcaklığı da
neşv ü nemasına uygun bulunca ukde-i hayatisini salıverir, başını yukarılara
uzatıp hava, köklerini aşağılara bırakıp gıda alır. Şimdi tabiatçılara sorsak:
"Çekirdek çatladı, kök saldı, filiz verdi. Bu iş nasıl oldu? Kendi kendine mi
oldu? Su, hava veya toprak mı yaptı? Tohumdaki ukde-i hayatiye nereden
geldi?" Birbirine bağlı, müteselsil yüzlerce, binlerce soru... Tohumun meydana
gelmesine ve onun yeşermesine sebeb olan herşey için bir başka sebeb, o sebeb
için de başka bir sebeb arayan sorular zinciri ard arda gelir. "Onu kim yaptı? O
dediğinin sebebi ne? Bu nasıl oldu? Şu neden öyle? O niye böyle?" gibi
mütemadi devam eden sorular...

Mekanik sistemlerle hareket eden bir otomobile bakınız. Onun hareketinin
bir kısım şeylere bağlı olduğunu görürsünüz. Deposuna konulan benzini gaz
pedalının püskürtmesi, bujilerin ateşlemesi, ateşlemeyi yanmanın takib etmesi,
hararetin harekete dönüşmesi, hareketin tekerleklere intikali ve otomobilin
uçarcasına gitmesi... Bütün bunlar, o mekaniğin vasıfları, hususiyetleridir. Bu
durumda "Benzine yanma kabiliyetini veren, pulvarize olabilmesini öğreten
kimdir? Ateşlenen benzin ile ısınan hava pistonları itmeyi nereden öğrenmiştir?



Mekanikî itmenin-çekmenin, dairevî hareketlerin sistematiğini ortaya koyan
kimdir?" gibi sorulara: "Bu mekaniği meydana getiren benzinin yanma
kabiliyetidir, havanın genleşme kabiliyetidir vs." denilemeyecektir. Çünkü
bunlar birer hususiyet ve vasıftır. Vasıflar, hususiyetler ve sıfatlar zata tesir
edemez.

Binaenaleyh bugün moda hâline getirilip, "Herşeyi yaratan doğa
kanunlarıdır, tabiattır" denilerek, neslimize empoze edilen düşünce asılsız ve
esassız, gülünç birşeydir. Eşyanın varlığını doğa ve tabiat denen şeye havale
etmenin kıymet-i ilmiyesi olmamakla beraber, ahmaklık ve akılsızlık alameti
olarak farklı bir değeri vardır.

Hulusa, eşya vardır, nizamlı ve hikmetlidir, her parçasında, her zerresinde
Cenâb-ı Hakk'a ait ma'nâlar gizlidir. Sebeblerin tesir-i hakikileri yoktur. Tabiat
kanunları denilen şeyler mahiyetleri meçhul bir kısım arizî vasıflardır. Çekme-
itme kanunu, yerçekimi kanunu kılcallık ve sair tabiat kanunları mahiyetleri
anlaşılamayan ama rizayi hesaplarla formüle edilmeye çalışılan birer nam,
birer addır.

Yerinde kullanılmayan ilim dallarıyla neslimize dalalet ve sapıklık enjekte
edilmeye, şüphe ve tereddüt tohumları ile kâlb ve ruhlarının bozulmasına
çalışılmakta olan günümüzde bu mevzuda yapılacak her araştırma ve tahkik,
Allah'ın ma'rifeti ile ilimlerde terakkiyi temin edecektir. Kâlbimizi îman
ziyasıyla tezyin edecek, her adımla ölmezliğimizin, yokluğa atılmayışımızın
bahtiyarlığı ve saadeti ile sermest olacağız. Böylesine bir îman anlayışına
yükseldikten sonra Allah'ın tevfik ve inayeti ile aşamayacağımız hendek,
geçemediğimiz vadi kalmayacaktır.

Resûl-ü Ekrem, insanların himmet ve gayretlerini tahkiksiz, araştırmasız,
teemmülsüz ve tetkiksiz olarak birşeye bağlamalarından kurtararak, Cenâb-ı
Hakk'a bağlamıştır. Tetkik, teemmül ve tefekkür neticesinde elde edilecek
tahkiki îmanın yolunu göstermiştir. Bundan ötürüdür ki, hakiki îmanı elde etmiş
mü'minler kâinattaki bütün hadiseler aleyhlerine dönse bile sarsılmaz,
mukavemet ederler.

Cenâb-ı Hakk bizlere basiret ve ma'rifet ihsan etsin. Herşeyde O'nun
varlığını ve birliğini müşahade edelim. Tefekkür, araştırma ve tahkik yoluna
girerek, taklidî îmandan kurtulup, O'na îmanımızı artıralım. Amin...



ÖRNEK CEMAAT
Tarihin seyrini değiştirip yeryüzünde muvanene unsuru olacak, Cenâb-ı

Hakk'ın matmah-ı nazarı cemaat!..

Kâinattaki istikametin mazharı, Allah'ın meleklerine baktırıp Hazret-i
Âdem'in rüçhaniyetinini ispat edeceği cemaat!..

Mevsimleri, zamanları, buudları aşan; dünden bugüne, bugünlerden yarına,
yarınlardan da kıyamete kadar herkesin nazargahı olacak cemaat!..

"Siz ümmetler içinde, milletler içinde seçilmiş bir ümmetsiniz"[40]

tebşiratına muhatap, Allah'ın müjdelediği cemaat!..

Secdede, rükuda ve kıyamda kâlbi haşyetle çarpan; gecede, gündüzde ve
seferde adımlarını hesapla atan; varlıkta, darlıkta ve bollukta helalle hemdem
olan cemaat!..

İnandığı dine müzahir, onun için yaşayan; Resûlullah'ı tanıyıp, O'nun yoluna
baş koyan; Allah ve Resûlü'nün adını ufuktan ufuğa yayacak cemaat!..

Sevgi, müsamaha ve tefkatin temsilcisi; kin, öfke ve düşmanlığın düşmanı;
Allah'ının, Kitab'ının ve Peygamber'inin bendesi cemaat!..

Çiğnense de, dövülse de, horlansa da yolundan dönmeyen; en mühim ve
kıymetli vasfı "Allah'a ve Resûlü'ne sadakat" olan cemaat!..

SADAKAT
Sadakat, feragat ve fedakarlıkla ifadesini bulur. Allah'ı ve Resûlullah'ı

kendi arzu ve isteklerine tercih etmekle tezahür eder. İlkler ve onları takip
edenler nefsî arzularını ve behimî isteklerini Allah ve Resûlü için terkederek,
sadakatı ve sıddıkiyeti temsil etmişlerdi. Onları takip edip bu yeni bezmde
peşleri sıra gidecek olanlar da, kıyamete kadar o vasıfları taşıyacak olan
"Sadıklar ve sıddıklar cemaâti"dir. Allah Resûlü'nün çevresinde halenenen o
mümtaz cemaatin baş ünvanları: Sadakattır.

Sadık, derin ve yorucu meselelerle iştigal etmese de, Allah ve Resûl'ü ile
kâlbi münasebetini bir an bile aksatmaz, Nefsî hazlarını, annesi, babası, eş ve
evladı gibi bütün sevdiklerini Allah ve Resûlü'nden üstün tutmaz. Allah'ın
rızası ve Resûlullah'ın bir anlık bakışını cihanlara bedel bilir; malını, mülkünü
ve herşeyini O'nlara mukabil feda eder. Nazarında, Allah'a ve Resûlü'ne ait



olmayan şeylerin kıymeti yoktur. Sessizdir, durgundur, hakkında methiyeler
yazılmamıştır ama derunu ummanlar gibidir. Sadakatın yerini ve lazımını çok
iyi bilir. Kafası, bedeni veya kâlbi, nesi isteniyorsa, nasıl isteniyorsa, nerede
isteniyorsa... Bir an tereddüt etmeden: "Alın, Resûlullah'a feda olsun. Bu kâlb
Allah adına parçalansın. Kanım, İslâm adına aksın" der. Bunlar bugün için
mevzubahis değildir. Fakat İslâm'ın, Kur'ân'ın ve Allah Resûlü'nün getirdiği
esaslar, bu gibi şeyleri, bir gün gerekli kılarsa, sadık bunları yapacaktır.

Birine "sadık değil" deseniz, rahatsız olur, gücenir. Çünkü, sadık olmayan
haindir. Bir insana "sadık mü'min" denilmesi için de sadakatın şartlarını ve
şiarını yerine getirmesi gerekir. Biz sadakatı birbirimizle olan
münasebetlerimizle de anlarız. Yüzümüze methiyeler söyleyip meddahlık
yapanlar, sadık dostlarımız değildirler. Sadık dost ve arkadaş takip ettiğimiz
yol ve fikir istikametinde muhalefet etmeden yürür. Karar verip, harekete
geçtiğimiz yolda koşar, destek olur. Tehlikeler, musibetler ve belalar
karşısında göğsünü gerer, arkadaşlarına siper olur. Alınan kararlara ve
gereklerine riayet eder. Biz bu gibi şeyleri sadakat nişanesi olarak
değerlendirdiğimiz gibi, Allah ve Resûlü'ne ait meseleler de benzer şekilde
değerlendirilir. Onun içindir ki, Kur'ân-ı Kerim'de "vessıddıkin"[4] denilerek
pek çok sıddık bulunduğuna işaret edilmekle beraber Hazret-i Ebu Bekir'e en
büyük sıddık manasına "sıddık" denilmiştir.

Kur'ân ferman ediyor: "Allah ve Resûlullah'a îmanı olan, ahirete îmanı olan
fertlerin herbirini Allah ve Resûlullah'ı nefsine, annesine, babasına ve sevdiği
herşeye tercih etmenin dışında göremezsiniz."[42] Bir ferd Allah'a Resûlullah'a
ve Kur'ân'a inanıyorsa, Onları sevdiği ve bağlandığı herşeye tercih edecektir.
İşte Hazret-i Ebu Bekir, sevdiği, bağlandığı babasını, evladını, ailesini,
kabilesini, herşeyini Allah ve Resûlullah için terkederek "sıddık" ünvanına
mazhar olmuştu. O ve diğer Ashab-ı güzin efendilerimiz öyle kimselerdi ki,
îmanın kâlblerine perçinlendiği sarsılmayan, usanmayan, dönmeyen ve
yılmayan birer ruhla te'yid buyrulmuşlardı.

BEDİR ASHABI NEDEN BÜYÜKTÜR?
Eslaf: "Bir insan Bedir ashabı'nın isimlerini herhangi bir maksadı için

şefaatçi olarak zikretse, Allah o maksudunu hasıl eder" demişlerdir.

Ad ve isim mühim değildir. Mühim olan o müsemmayı hatırlamaktır. Siz:
"Allahümme bi seyyidina Hamza" dediğiniz zaman. Hazret-i Hamza'nın
mübarek ruhanîyatı orada hazır bulunacaktır. Eslaf'ın ittifak ettikleri bu hususta
pek çok rivayet de vardır. Ve onların adları Cebrail'in, Mikail'in İsrafil'in,



Azrail'in ve diğer bütün meleklerin adlarından önce gelen adlardır.

O gün, Bedir ashabı babaları, kardeşleri, akrabaları, evlatları ve
aşiretleriyle karşı karşıya geldiler. Yani birlikte neş'et edip birlikte
büyüdükleri, kimi zaman acılarını kimi zaman sevinçlerini paylaşarak hayat
sürdükleri şahsî dostlarını, Allah ve Resûl'ü için terkedip karşı karşıya
geldiler. Ebu Ubeyde babasıyla karşı karşıya geldi. Hazret-i Ali, kardeşi
Akil'in karşısında durdu. Hazret-i Ebu Bekir atını sürüp oğlu Abdurrahman'ın
saflarını yardı. Hazret-i Ömer, hiç tereddütsüz, dayısı As İbn-i Hişam'ın
boynunu vurdu...

Abdurrahman, müslüman olduktan sonra birgün, babası Ebu Bekir'e şöyle
dedi: "Bedir savaşında, birdenbire gözüme iliştin. Önüne gelen herkese kılıç
sallıyordun. Seni başkalarına bırakıp, bir başka tarafa gittim. O'nu başkası
öldürsün dedim." Ebu Bekir ise oğluna: "Oğlum sen o gün karşıma
çıksaydın,Vallahi senin gibi yapmazdım. Allah ve Resûlü için oracıkta
öldürürdüm seni" [43] dedi. Her baba evladını sever. Hazreti Ebu Bekir gibi bir
baba ise çok daha fazla sever. Ama Allah'ı ve Resûlullah'ı herşeyden çok
sever.

Resûl-ü Ekrem'in huzuruna genç, filiz gibi bir delikanlı geldi: "Ya
Resûlallah bir cemaat içinde, senin bahsin geçti. Babam da söze karışıp,
hakkında uygunsuz sözler sarfetti. Başım döndü. Tahammül edemedim. Kılıcımı
bağrına saplayıp, öldürdüm O'nu" dedi. Resûl-ü Ekrem sükût etti. Biraz sonra
başka bir genç geldi. "Ya Resûlallah, babam, senin hakkında uygunsuz sözler
söyledi. Baba katili olmak istemedim, başkasına havale ettim. O da babamı
öldürdü. Sana uygunsuz söz söyleyen, seni tanımayan, takdir etmeyen bir baba
yakışmaz bana. Sana bağlı isem, öyle bir babayı istemem" dedi. Resûlullah
yine sükût ettiler. Birinci gence "Neden öldürdün?" demedikleri gibi, ikinci
gence de "Neden öldürmedin?" demediler [44].

Hakkında ayet nazil olunan, daha enterasan hadise ise; Ebu Ubeyde
Hazretleri'nin başından geçen hadisedir. Allah Resûlü O'na "Ümmetin emini"
buyurmuşlar, Cennet'le müjdelemişlerdi. Ümmetin arasındaki huzursuzluklar,
hoşnutsuzluklar ve geçimsizlikler çok defa O'nun eliyle giderilirdi. Hazret-i
Ömer vefaat edeceği zaman: "Hayatta olsaydı, size, O'nu tavsiye ederdim"
demitti.

Ebu Ubeyde, çok şefkatli ve merhametli, babası Cerrah ise, gözü dönmüş bir
haindi. Bedir harbinde, birdenbire, oğlunun karşısına çıkıverdi. Ebu Ubeyde,
karşısında babasını görünce, kendisini bırakmasını söyledi. "Baba, beni bırak,



başka tarafa git, başkalarıyla savaş" dedi, hemen safların bir başka tarafına
geçti. Babası tekrar karşısına dikilince: "Baba benimle uğraşma" diyerek yine
yerini değiştirdi. Babası kafir bile olsa, bir baba katili olarak Resûlullah'ın
huzuruna gitmek istemiyordu. Ama babası, tekrar, öyle bir yerde karşısına çıktı
ki, yerini değiştiremedi, kaçamadı, kılıcını babasının sinesine sapladı. Cerrah,
oracıkta yıkılıp öldü. Ebu Ubeyde ağlaya ağlaya Resûlullah'ın huzuruna geldi.
"Ya Resûlullah. Ben istemeyerek babamı öldürdüm" dedi.[45]

Baba insanın velinimetidir. Babayı öldürmek de çok mühim bir hadisedir.
Fakat, Allah ve Resûlullah'ın karşısına çıkarsa, Allah ve Resûlü babaya tercih
edilir. Hadise üzerine Cenâb-ı Hakk, şu ayeti inzal buyurdu: "Sen Allah'a ve
ahirete îman eden, Allah ve Resûlullah'ı seven, bağlanan o kimselerden
hiçbirisini Allah'a karşı böyle bir tahattide, Allah düşmanlarına karşı
müsamahakar göremezsin, bulamazsın. Onlar, Allah ve Resûlü'nün karşısına
çıkan hanımlarını, çocuklarını, torunlarını, baba ve atalarını terkeder, Allah'ın
ve Resûlü'nün rızasını tercih ederler." [46]

Bu ayet Ebu Ubeyde'nin sinesine su serpmiş, yüreğindeki ateşi söndürmüş,
aynı zamanda da itidal tavsiye etmişti. Ayetin ruhunda, insanın babasını o
vaziyette öldürmeyip, başkasına havale etmesinin olacağı, fakat Allah ve
Resûlü için öldürürse de muahaze edilmeyeceği mündemiçtir.

Bizi de Allah ve Resûlü'ne ciddi bir sadakatin ifadesi olan aynı şeylerle
imtihan etseler, bilmem ki o imtihanı kazanır mıyız? Deseler: "Resûlullah
hanenize gelecek, şereflendirecek." Acaba mü'minler, O'nun gelmesini
istemeyen kızları, hanımları, babaları veya oğulları varsa, onları evlerinden
temizleyip, hanelerini Resûlulah'ın teşriflerine hazırlarlar mı?

Eğer, evlerini önceden temizleyip Resûlullah'ın teşriflerine hazırlamışlarsa,
onlar sadıklardandırlar. Sadakatlarını ifade etmişler demektir. İslâm'ın,
Kur'ân'ın ve Allah'ın rızası uğrunda sizden istenenleri yerine getiriyorsanız, siz
de sadıksınız demektir. Aksi halde sadakattan uzaksınız demektir. Hainlik veya
hiyanet içindesiniz diyemiyorum. Çünkü kâlbde burkuntu yapar. Ama mefhum-u
muhalifi odur.

MÜ'MİN İSLÂM'LA BİRLİKTE GÜLER
Mü'minin sadakatı, kendi haz ve zevklerini Allah'ın ve Resûlü'nun memnun

olacağı amellerin üstünde tutmayacak kadar derin ve köklü olmalıdır. Mü'minin
yüzü İslâm'la birlikte güler, yine O'nunla birlikte ağlar. Ashab Efendilerimiz,
Resûl-ü Ekrem'in yüzüne bakıyorlar, O'nun yüzünde ızdırab ve işmizaz varsa



ağlıyorlar, tebessüm varsa tebessüm ediyorlardı.

Hazret-i Ömer anlatıyor: "Ben Resûl-ü Ekrem'in Bedir esirleri hakkındaki
istişaresinden sonra yanından ayrıldım. Resûl-ü Ekrem, benimle bu meseleyi
görüştüğü zaman, kararımı arzettim. 'Ya, Resûlallah bunları ağır fidye-i necat
karşılığında bırakalım veya kılıçtan geçirelim. Akil'i Ali'ye ver, kafasını
kessin. Bana da akrabalarımdan kim düşüyorsa ver, kafasını keseyim.
Abdurrahman'ın kafasını da Ebu Bekir kessin, bu iş temizlensin' dedim. Allah
Resûlü kararımdan pek memnun olmadı. Ebu Bekir ile istişare ettiği zaman
mülayemet meşveretini aldı. 'Ya Resûlullah mülayim davran" dedi. Ben evime
gittim ve döndüm. Baktım ki, Resûlullah ve Ebu Bekir ağlıyorlar. Yanlarına
sokuldum. Hıçkırıkları iyice arttı. 'Ya Resûlallah, niye ağlıyorsunuz?
Ağlanacak birşey varsa söyleyin ben de ağlayayım? dedim. Allah Resûlü
kararımın isabetli olduğunu, Ebu Bekir ile kendi kararlarının yerinde
olmadığını iş'ar eder mahiyetteki ayetin inzal edildiğini söyledi." [47]

Sahabi efendilerimiz, Resûlullah'ın her haline iştirak ederler, dertleriyle
dertlenirler, teessüründe ağlarlar, tebessüm ederse de sevinirlerdi. Mekke'nin
fethinde, Hazret-i Ebu Bekir gözleri görmeyen babasını Allah Resûlü'nün
huzuruna getirdi. Edeb timsali Efendimiz kendisinden çok yaşlı ve gözleri
görmeyen Ebu Kuhafe'nin ayağına getirilmesinden memnun kalmayarak Ebu
Bekir'e: "Bıraksaydın ihtiyarı evinde. Biz gelir, ziyaret ederdik" buyurdular.
Her îman edenin Resûl-ü Ekrem'in elini tutup biat etmesi, böylece O'na intisabı
çok mühimdir. Buna rağmen Efendimiz âmâ bir ihtiyarın ayağına getirilmesini
istemiyor. "Bıraksaydın ihtiyarı evinde. Biz gelir, ziyaret ederdik" diyorlardı.

Hazret-i Ebu Bekir anlatıyor: "Babam Ebu Kuhafe'nin gözleri görmüyordu.
El yordamıyla Allah Resûlü'ne yaklaşıp elini eline uzattı. Allah Resûlü
babamın elini tutarken, ben hıçkırıklarımı tutamadım. Resulullah Ya, Ebu Bekir
niye ağlıyorsun?' dediler. Ben de 'Ya, Resûlallah, babamın yerine, îmanını çok
arzu ettiğiniz Ebu Talib'in bulunmasını arzu ederdim. Şu uzanan elin babamınki
yerine Ebu Talib'in eli olmasını ne kadar isterdim. Çünkü O'nun îman etmesini
çok istemiştin. Babamın îman etmesi benim bir arzumdur. Fakat, amcanın iman
etmesi senin çok şidettli arzundu, nasib olmadı. İşte ben ona ağlıyorum
dedim.’[48]

Sadık mü'minin, en mühim bir meselede, babasının ebedî saadeti
kazanmasında bile Peygamberi'nin amcasını tercih etmesi fevkalade mühimdir.
Hazret-i Ömer de "Ben Âl-i Ömer'e Abbas'ı tercih ederdim. Çünkü O Resûl-ü
Ekrem'in amcasıdır" diyordu. Hazret-i Abbas küçük görülemez. O, ashabın



efendilerinden ve Âl-i Resûldendir. Fakat zatî kıymeti itibariyle Cennet'le
müjdelenen on kişiden ve iki vezirden birisi olan Hazret-i Ömer öyle bir
mevki-i mualla ihraz etmiştir ki, Hazret-i Abbas'tan çok ileridir. Hazret-i
Ömer, buna rağmen, Resûl-ü Ekrem'in hatırı için, "Âl-i Ömer'i Abbas'a feda
edecek" fikir ve istikamettedir.

Yağmur yağmıyor, Mekke ve Medine kuraklıkla kavruluyordu. Hazret-i
Ömer'e müracaat ettiler: "Şu ashabı al, yağmur duasına çıkar. Ümid ediyoruz
ki, Cenâb-ı Hak bize rahmet eder" dediler. Hazret-i Ömer çok zaman, başını
yere kor, gizli-açık, sesli-sessiz münacaat ve tazarruda bulunurdu. Yanından
ayırmadığı Eslem şöyle anlatıyor: Ömer'i çok defa secdede, kâlbi hıçkırıklarla
çarpar, tir-tir titrerken görüyordum. 'Allahım! Ümmet-i Muhammed'i, Ashab-ı
Resûlullah'ı benim günahlarımdan dolayı mahvetme. Yağmursuzluk benim
günahlarım sebebiyledir' diyordu."

Hangimiz memleketin başına gelen bela ve musibetleri kendi
günahlarımızdan biliriz. Eğer "Bu kuraklık benim günahlarım sebebiyledir. Bu
bela ve musibetler benim yüzümden milletin başına yağıyor. Allahım beni affet.
Günahlarım yüzünden masum insanları mahvetme" diyebiliyorsanız; belalardan,
musibetlerden ve İslâm'ın devasa meselelerinden müteessir oluyor, bunların
sebebini herşeyden önce kendinizde görüyorsanız; Siz sadıklardansınız, sadık
bir mü'min, İslâm'a sadık bir müslümansınız demektir.

Bir müddet sonra, tekrar Hazret-i Ömer'e müracaat ettiler. Yağmur duasına
çıkmasını istediler. Ömer birden, birşey hatırlamış gibi koştu. Gitti, Hazret-i
Abbas'ın evine vardı. Kapısını vurdu. "Gel benimle" dedi. O'nu bir tepeye
çıkardı. Orada, Abbas'ın ellerin tutup, yukarıya kaldırdı. Sonra dudaklarından
şu sözler döküldü: "Allah'ım! Bu Senin Habibin'in amcasının elidir. Bu el
hürmetine bize yağmur ver." Sahabi diyor ki. "O el,daha aşağıya inmeden
yağmur yağmaya başladı. Biz aşağıya yağmurla, selle birlikte indik."[49]

Onlar, Allah Resûlü'ne ait herşeyi kendi nefislerine, arzularına ve
isteklerine tercih etmekle sadakatlarını gösteriyorlardı. Askerdeki oğlunuzdan
bir mektup gelse, hatırasıdır diye saklarsınız. Evladınız vefaat etse, ona ait
şeyleri teyemmümen, teberrüken saklar, zaman zaman öpüp, koklarsınız. Her
mü'min daima Resûlullah'a ait şeylerle müteberrik ve müteyemmim olmalıdır.
O'na ait şeyleri, teberrüken yanında, vasfında ve ruhunda taşımalıdır. O'na ait
şeylere sadakattan bir an bile ayrılmamalıdır. Lihye-i şerif'i (Sakal-ı şerif) bize
getirenler, şuur ve sadakatlerinin ifadesi olarak O'nu atlaslarda saklamış, en
mübarek gün ve gecelerde öpülüp, koklanılmasını adet hâline getirmitlerdir.



OSMANLILAR'IN RESÛLULLAH'A SADAKATLARI
Devr-i Saadet'ten sonra İslâmiyet'i en ciddi yaşayan ve Allah Resûlü'ne en

bağlı olanlar Osmanlılar'dır. Devletin kurucusu Osman Gazi, Kur'ân'ın
bulunduğu odada: "Ben Kur'ân'ın bulunduğu odada ayağımı uzatmam." diyerek,
sabaha kadar uykusuz kalıyordu. Yavuz Sultan Selim, Allah Resûlü'nün
huzurunda, adına hutbe okunurken: "Haremeyn-i Şerif'in Hâkimi" dendiğini
duyunca, hemen doğrularak haykırıyordu: "Hayır! Hakim-ül Haremeyn değil
Hadim-ül Haremeyn! Ben ancak hizmetçisi olurum oraların." Sultan Ahmet
yazdığı dört mısra ile Resûl-ü Ekrem'in Kadem-i Şerifi'nin (Ayak izinin)
şeklini tacına koyuyor. "Başımda taç gibi kıyamete kadar gezdiririm bunu" [50]

diyordu. Dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan bir işi de, sadakatinin ifadesi
olarak yapıyordu. Efendimiz'in saçlarını ve sakallarını toplatıyor, ülkemize
getirtiyordu. Biz bugün atlastan bohçalar içindeki o "Muy-i mübarek"ler
karşısında, Efendimiz'i tahattur ediyor, O'nun huzuruna gider gibi edeble
yürüyoruz. Kusurlarımızı hatırlayıp şefkat ve şefaatine koşuyor. O'nun elini,
eteğini öpercesine dudaklarımızı değdiriyor, derin bir haşyetle başımıza
koyuyor, salavat ve selamlarla sadakatimizi izhara çalışıyoruz.

İnsanlar sevdiklerine ait en küçük şeylere bile sadakat gösterirler. İcab
ederse onurlarını, şereflerini, herşeylerini feda ederler. Sevdiklerinin bir
zülfüne dahi zarar gelmemesi için seve seve canlarını, ruhlarını verirler.
Beklenen nesil, beklenen cemaat tekrar eski hüviyetine döner, Allah'ın ve
Resûlü'nün arzu ve isteklerini şahsî arzu ve isteklerine tercih ederlerse;
Allah'ın tevfik ve inayeti ile tarihin seyri ve hadiselerin akışı değişir, Cenâb-ı
Hakk bize gülen yeni ufuklar açar. Elverir ki, sadakat üzere olalım.

İSLÂM FEDAKARLIK İSTER:
İnsanlara çok güzel ve cazib görünen, hissiyatlarına hitab ederek kendilerini

kabul ettiren sevdikleri, bağlandıkları ve gönül verdikleri; içecek, yiyecek,
yatacak şeyler.. Eşler, kadınlar, kızlar.. Anneler, babalar, çocuklar.. Bağlar,
bahçeler, çiçekler.. Elmaslar, altınlar, pırlantalar.. Makamlar, mansıplar,
itibarlar..Hazlar, muhabbetler, dostluklar vb. pek tatlı şeyler vardır. Esas
itibariyle çok den'i nefsaniyetimize uygun, dünyaya ait olan bu şeyler, Allah'ın
ve Resûlü'nün rızasını ikinci plana attıran, fenaya mahkum oldukları için
insanları da aynı akibete mahkum ettiren faktörlerdir.

Çok defa iş ile namaz karşı karşıya gelir de cemati bırakıp işinizle meşgul
olursunuz. Resûl-ü Ekrem'in isteği doğrultusundaki bir kazanç ve muvaffakiyet



ile dünyevî olanı karşı karşıya geldiğinde ikincisini tercih edersiniz. Ezan
okunduğunda işinizi bırakıp camiye koşmazsınız. Çünkü bunlar nefsinize hoş
gelen ve ücreti peşin alınan şeylerdir. Diğerlerinin ücreti ise şimdi
verilmeyecek Ahiret âleminde verilecektir. Cenâb-ı Vacib-ül Vücud Hazretleri
insanların bu türlü zaaflarını bildiği için onları sayıyor, şu hususlarda zayıfsınız
diyor.

Allah'ın rızasını tahsil için sarfedilen cehdin neticesi, çok güzel bir
akibettir. Bu cehd gerçek mü'minin sadakatının, feragatının ve fedakarlığının
nişanesidir. Meseleyi tahlil edersek, cehd ve gayretimizin ciddiyeti nisbetinde,
kazandırdığı huzuru, hissiyatımızın derinliklerinde duyarız. Ama bu huzur,
sadakat, feragat ve fedakarlıkla amel eden gerçek mü'minlere müyesserdir.
Îmanın muktezası vecibeleri yerine getirme cehdinin kâlben ve ruhen Cennet
hayatı yaşattığını hissetmek o mü'minler için müyesserdir.

Kur'ân ve İslâm azim bir fedakarlıkla kendilerine sahip çıkmadığımız
takdirde vatanı, milleti ve gelecek nesilleri başıboşluğa, sahipsizliğe ve ateşîn
bir hayata atmış olacağımızı bilmemizi istiyor. Her yerde kaynaşıp, mikroplar
hâlinde çoğalan îmansızların insanlığa verdikleri zarara dikkatinizi çekerim.
Bunların daha da çoğalması ve hakimiyetlerini artırmaları halinde mescitleri ve
mabetleri de yakıp-yıkabileceklerini hesap ederek, meselelerimizi buna göre
değerlendirelim. Allah'ın ve Resûlü'nün rızasını birinci plana alıp
vazifelerimizin üzerine titizlikle eğilmezsek, gelecek nesillerin başımıza
açacağı badirelerin bizi nerelere götürebileceğini tahmin bile edemeyiz.

Mü'minin gerçek şuura ulaşmasından sonraki fedakarlığı, feragatı, cehd ve
gayreti kolaydır. Ama bu şuuru kazandırarak, müslümanları düşünür hâle
getirmek, Allah'ın ve Resûlü'nün gerçek muhibleri olduklarını görmek çok
zordur. Bunlar, mü'minlerin kâlblerine,O'nlara ait muhabbeti nakşedip, gergef
gibi işlemekle, nazarlarındaki perdeyi kaldırıp afakî ve enfüsî yollarla O'nlara
sevdalandırmakla ve Ma'rifetullahı elde edecekleri şehraha sevketmekle
mümkün olacaktır. Ancak bunun akabinde mü'minler cehd ve gayrette
bulunacaklar; araştıracak,inceleyecek ve yeni yeni cevherler bulacaklar, o
cevherleri buldukları Hakk'ın kapısından ayrılmayacaklar, hayatlarının sonuna
kadar sadakatla, feragatla ve fedakarlıkla koşacaklardır.

Ayet-i Kerime: "Onlar vazife ile, cihad ile emrolunduğu zaman sana
bakarlardı. Ama gözlerinde baygınlık alameti olarak bakarlardı. Sanki onlar,
kafalarına birşey çarpmış, baygınlığa tutulmuş gibi sana yan yan bakarlardı."[5]

diyerek yeni îman etmişlerin durumunu ifade ediyor. Onlar yeni iman etmişler,



belki de Allah Resûlü'nün ganimetten verdiği yüz deve ile müslüman
olmuşlardı da, îman henüz içlerine oturmamıştı. Kendilerinden ölmeleri ve
savaşmaları isteniyordu. "Ne de ağır şeyler isteniyor!?" diye kalakalacaklar,
baygınlıkla bakacaklar. Evet îmanın kâlblerine oturmadığı kimseler için,
hakîkatlar ve vazifeler o kadar imkansız, aşılmaz görülecektir ki, onlara
vazifeleri anlatılıp, hatırlatıldıkça ümitsizliğe, şaşkınlığa düşeceklerdir.
Yüreklerindeki îmanları kemale ermiş mü'minler ise, Allah'ın ve Resûlü'nün
sevdiği vecibe ve vazifeler hatırlatıldıkça, bilakis ümid, lezzet ve hazla dolup
coşacaklardır.

Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızı ve Allah Resûlü'nün mübarek
zevceleriydi.Ebu Süfyan îman dairesine giremediği, îmanın hazzına eremediği,
îman yümnüyle emin olamadığı devrede, bir gün Resûl-ü Ekrem'i iltimasçı
yapmayı düşünerek, kızının evine gitti. Kapıyı vurmadan içeri girdi. Resûl-ü
Ekrem'in bulunduğu her yer mescittir. Ebu Süfyan, evine girdiği kadının
babasıydı ama necisti, pisti. Resûl-ü Ekrem'in Hane-i saadeti'ne girmeye hakkı
yoktu.Ümmü Habibe ise kendisi vasıtası ile bulunduğu zor durumdan kurtulmak
için yanına gelen babasını dışarıya atamıyordu. Fakat, Resûl-ü Ekrem'in
mübarek hücresinde bulunan ve O'nun oturduğu sedire doğru gidip, oturmaya
yeltenen babasının kolundan tutup, itiyor: "Sen oraya oturamazsın!" diyordu.
Ebu Süfyan: "Beni mi yataktan, yatağı mı benden kıskandın?" deyince de: "O,
Peygamber'in oturduğu sedirdir. Sen necis bir insansın, o sedire sürünemezsin
baba." diyordu.[52] Resûl-ü Ekrem'e bağlılık. O'na tam bir sadakat.Kâlblerin
O'ndan inhiraf etmemesi, O'nda fena bulması. İnsan fena fi’r-Resûl olmalı, fena
fil Kur'an olmalı, fena fillah olmalı, kendi şahsî isteklerini ve arzularını
unutmalı, Allah'ın Resûlü'nün ve Kur'ân'ın emir ve isteklerinde fani olmalı
öylece yaşamalı. Ortada sadece Kur'ân kalmalı: "Bana istikametli hayatı,
muvaffakiyet ve zafer ufkunu gösteren Kur'ân'dır" demeli. Heveslerimiz ve
behimi arzularımız adına olan şeyleri O'na tercih etmemeliyiz. Mevla neyi
istemişse yapmalı, neyi istememişse yapmamalıyız. Böyle bir anlayışla sadakat,
feragat ve fedakarlık içinde olmalıyız.

Resûlullah'a sadakat mevzuunda anlatılacak yüzlerce, binlerce misal vardır.
Hubeyb'in kahramanlığı, Resul-ü Ekrem'i herşeye tercih etmesi.. Zeyd İbn-i
Desinne'ye "Sen şu anda idam edileceksin. Yerinde Muhammed'in bulunmasını,
kendinin çoluk-çocuğunla birlikte olmanı arzu eder miydin?" denildiğinde,
kükreyip, "Ben bin defa ölsem bile Resûl-ü Ekrem'in zülfünün dağılmasını
istemem! Yerimde olmasını arzu etmem!" diyerek, idam edilip, parçalanırken
bile sadakatini göstermesi..[53] Zeyd İbni Sa'd'ın büyük bir kahramanlık nişanesi



izhar ederek. Yemame'de aynı sadakatla Resûl-ü Ekrem'in açtığı yol ve çığır
için canını feda etmesi.. Ve Sa'd İbn-i Rebi' gibi, Abdullah bin Cahş gibi,
Sümeyye Hatun gibi, Nesibe Hatun gibi daha binlerce sadık kahraman vardır.

Bezzar anlatıyor: "Ensardan genç bir çocuk olan Talha, Resûl-ü Ekrem'in
huzuruna gelip 'Ben de dehalet ediyorum. Biat ediyorum.' dedi. Nazar-ı gayb
bînîsîyle O'nun kâlbini yoklayıp, müşahade edip samimi olduğunu gören Allah
Resûlü oradakilere de göstermek için ferman etti: 'Eğer sen, bana hakîkaten
sadık bir biat edeceksen.Git babanı öldür, gel.' Talha kılıcı eline aldığı gibi
koşunca. Resûlullah 'Gel. Ben sıla-i rahimi kat' için gönderilmiş bir insan
değilim. Ben, Rahmetenlilaleminim. Rahmet için gönderildim.Fakat senin
sadakatini görmek istedim.' dedi. Belki maksad-ı nebevî başkalarına göstermek,
bize de göstermekti."[54]

Talha kısa zaman sonra yatağa düştü, ölümcül hasta oldu. Resûl-ü Ekrem'i
görmek istedi. Resûl-ü Ekrem yanına gidip Talha'yı gördüğü zaman, ölümünün
yakın olduğunu anladı: "Talha gidiyor" dedi. Hergün namazdan sonra yanına
uğruyor, hatırını sorup gönlünü alıyordu. Vefat edeceği gün de: "Birşey olursa
çağırın, namazında bulunayım" demişti. Talha ise eli-ayağı soğuyup, canı
boğazına geldiği zaman: "Bizim mahallemiz uzak bir mahalle. Ben vefat
edersem Resûl-ü Ekrem'i cenazeme çağırmayın. Korkarım ki, Yahudiler bir
fenalık yaparlar, yılan, akrep, çıyan gibi haşereler zarar verirler. Ona bir
fenalık gelmesin. Beni gömün, gündüz haber verirsiniz." diyordu. O çocuk,
böyle şeyler düşünüyor ve söylüyordu. Vefat edince de dediği gibi yaptılar.
Adet olduğu üzere gece, namazını kılıp, gömdüler. Sabah namazında da: "Ya
Resûlallah Talha vefat etti ve gömdük" dediler. Resûlullah müteessir
oldu.Mezarının başına gitti. Ellerini kaldırıp şöyle dua etti: "Allahım sen
Talha'yı, o sana gülüyor, sen de ona gülüyor, öyle karşıla. Allah'ım rıza ve
rıdvanınla karşıla. Huzuruna geldiği an mütebessim ol Allahım." O tebessüm-ü
mukaddes nasıldır bilemiyoruz. Ama Resûlullah Efendimiz: "Mukaddes bir
tebessümle, sen onu öyle karşıla, o da seni öyle karşılasın" diyerek dua
ediyorlardı.[55]

O'nlar erkeği, kadını ve çocuğuyla topyekün şuurlu bir cemaattiler. O
mümtaz cemaat böyle yaşadığı için tarihin akışını müsbet bir mecraya
çevirmişti. Bugün çok azına şahit olduğumuz böyle sadakat numunelerinin
çoğalmasını, Kur'ân, Allah ve Resûlullah namına istiyoruz. Böylece hadiselerin
akışını değiştirecek, kafire aman vermeyecek olan imdad-ı îlahiye yetişecektir.
Elverir ki, mü'minler sadakatlarında sabit, kaim ve daim olsunlar.



ALLAH YOLUNDA CİHAD
Yapılması icabeden her iş, alaka gösterilmeye başlanıldıktan bir müddet

sonra, taravetini ve orijinalliğini kaybedip ülfet, ünsiyet ve alışkanlık nazarı
altında cazibesini de yitirir.

Zaferlerin, muvaffakiyetlerin, ihtişamın sarhoşluğu ile zevk, safa ve
tembelliğe dolmanın kötü sonuçları İslâm dünyası'nın her yerinde çok acı
olarak yaşanmıştır. İslâm dünyası'nın sükutu, İslâm mütefekkirlerinin fikren ve
kâlben ölmesi; muhteşem saraylar, devasa kubbeler ve revnekdar şadırvanların
yükselmesi; rakkaseler, sazendeler ve cümbüşler ile gece-gündüz bitevi
eğlenilmesi; sanat ve zevk uğruna işlenen cinayetlerledir.

Orta Asya'dan kalkıp Avrupa ve Afrika'ya akın akın giden kavimlerin gerisin
geriye dönüşleri; bağlı oldukları ruhu terkedip, yağmacılık zihniyetine
dönüşlerinin neticesidir.

Hazret-î Muhammed Efendimiz'in inkilâbının esasını teşkil eden "cihanları
fethetme" duygusunun kaybedilmesi: Muvaffak olup, dünyanın krallığını elde
ettiği zaman bile ızdıraplı günlerinden daha müreffeh yaşamama; dünyanın fena
ve zevalini görüp nefsi ile benliğinin temayüllerine uymama; ahirete ait ümitler
ve emeller ile Baki olan Allah'a müteveccih bir kâlble yaşama; kılıçların
tehtidi, mızrakların tedhişi altında yaşayan, hanelerinin yıkılışını ve
sevdiklerinin parçalanışını görmeye alışık insanların kâlb ve kafalarını tenvir
etme; îman ruh ve tuuru ile birlik ve beraberlik, uhuvvet ve kardetlik ruhunu
telkin etme cehdinin kaybedilmesidir.

İslâmî cihad şuuru sokaklarda başıboş gezip mücahede sevdasında
bulunanların anlayışından çok daha başka bir şeydir. Kur'ân'ın telkin ve tavsiye
ettiği cihad anlayışının, ne kadar farklı olduğunu anlayabilmek için Sahabi
efendilerimiz ile, onların güneşi olan Allah Resûlü’nün hayatından numunelere
bakmalıyız.

Cihad, bir barbarlık ifadesi olarak elde kılıç-mızrak, insanları tehdit edip,
dehşet salan gaddarların veya saldırganların hareketleri demek değildir.
Yağma, talan ve ganimet peşinde koşan, anlayışı kısır ve basit cemaatlerin
hareketi de değildir. Bilâkis, İslâm'a dehalet edip Cennet'e gitmek isteyenlerin
karşısına engel ve mania olan küfür yığınlarının önünü almak, onların da
kâlplerine ve kafalarına îman şuuru vermek, Cennet'e koşmaya teşvik ederek,



gerekirse zorlamaktır.

Îman cemaati olan müslümanların davranış şekilleri Hazret-i Muhammed
Efendimiz'in Mekke devrindeki davranış şeklinin aynısı olmadıkça, yapılacak
mücahede ve mücadeleler faydasız olacaktır. Sık sık arzettiğim gibi, "Dar-ül
Erkam mücadelesi" lâzımdır. Her haneyi İbn-i Erkam Hazretlerinin evi hâline
getirip, orada, cemaate şuur vermek lazımdır. Tehdiş ve teröre maruz kalınsa
bile, yılmadan, usanmadan, aceleciliğe düşmeden; vaad edilen doğuşun
mukaddes fecrinde ötecek horozların müjdeci sesini beklemek lazımdır.

Zorbalar, toplum psikolojisini bilmeyen kimseler, müslümanları yanlış
yollara sevkediyorlar. Muvaffakiyete, yeryüzünden gökyüzüne, oradan
yıldızlara ve galaksilere hâkim olmaya götürecek yol, milleti kâlben birbirine
bağlayan îman ruhu ve şuurunun gönüllere yerleştirilmesi, layetezelzel ve
ayrılmaz mukimi hâline getirilmesi yoludur. Îman şuuru gönüllere
yerleşmedikçe, bütün oluşumlar ve gelişmeler, geri tepmeye mahkumdur. Zorla,
bütün dünyaya silahlarını terkettirseniz; nükleer üslerini, elektronik
sistemlerini, uzay teknolojilerini ele geçirseniz; hepsine, zorla "islâm'ın emrine
amadeyiz" dedirtseniz; bu, zafer olmayacaktır, islâm'a teveccüh, Allah'a dönüş
olmayacaktır. Aksine böyle birşey, İslâm'a perde olacak, küfür sinecek,
kadroların içini yiyecek, içten içe kemirip, onları işe yaramaz hale getirecektir.

Ebu Zerr Efendimiz'e: "Hangi amel daha faziletlidir?" diye sorunca:
"Allah'a îman ve îmanını etrafa neşretmenin mâ'nâsını ifade eden, Allah
yolunda cihad" cevabını alıyordu.[57]

Cihad, inanma, yaşama, beğenme ve sonra beğendiği şeyleri neşredip
beğendirme hâlidir. İslamî adaba uymayan, sünnetlere karşı lakayd kalan,
farzları tenbellik ve şuursuzlukla esneyerek yapan insanların İslâm adına
yapacakları cihad ayn-ı cinayettir. Çünkü muhatapları "Namaz kılmak iyi bir
şeyse niye esneyerek kılıyorsun? Buyur önce sen yaşa, ben arkandan gelirim."
diyeceklerdir. Bütün insanlığın özlemini çektiği halde elde edemedikleri
İslâm'ın o saf, sade ve fıtrî yaşantısına teşvik edici davetçiler yumuşak
koltuklarında oturdukları, lüks ve ihtişam içinde yemek-içmek gibi fantazi
zevklerle meşgul oldukları müddetçe muhatapları: "Sade ve fıtrî bir hayat tarzı
olarak anlattığın İslâm'ı, buyur önce sen yaşa. Biz de arkandan geliriz" diyerek
reddedeceklerdir.

Gökgürültüsü gibi haykırsanız; en süslü, yaldızlı laflarla anlatıp kendiniz
yaşamasanız, İslâm'a kastetmiş olursunuz. Bu hâl, hakikatın anlaşılmasına perde
germekten, insanlığın huzur ve saadet iklimini teneffüs etmesine mani olmaktan



başka birşeyin ifadesi olmayacaktır.

Allah Rasûlü cihanı fetheden, o bir avuç cemaatini yetiştirirken, O'nları
kıvılcımlar saçan, nar-ı beyza kılıçlar hâline getiriyordu. Hiçbir taraflarında
kir, pas,leke ve karanlık nokta bırakmıyordu. Her taraflarından nurlar
saçıyorlar, nuranî tayflar neşrediyorlardı. O'nları görenler ışıklarına koşuyor,
ateşlerinde yanıyor, şualarıyla yunup yıkanıyorlardı.

Birgün tam olgunlatmamış bir sahabi kanlar içinde huzura gelip: "Ya
Resûlallah! Şunlara beddua et. Allah bunları kahretsin" deyince Efendimiz'in
rengi değişti, kaşlarını çattı: "Sizden evvel, adam baştan aşağı testere ile
doğanırdı da sebrederdi. Allah nurunu tamamlayacak ve siz yeryüzünde
yürüyeceksiniz. Kimse size dokunamayacak. Kâlpler 'Bir' için atacak, gönüller
'Bir'e müteveccih olacaktır. Yeryüzünde sürur, sükûnet ve huzur hâkim olacak.
Ama siz acele ediyorsunuz. Siz olgunlaşmadan bunların olmasını arzu
ediyorsunuz."[58] dediler.

TESİRİN SIRRI RIZA-YI İLAHÎ'DEDİR:
Çok zaman Kur'ânî hakikaletlerin süslü, yaldızlı sözlerle anlatıldığını ama

tesir etmediğini görüyoruz. Neden bir tesir icra etmiyor? Çünkü tesirin
dayandığı esas, İslâm'ın yaşanması ve Allah'ın rızasına karib olmasıdır. Rıza
söylenen sözün, yapılan hareketin ruhudur. Ruhsuz ceset ise bir başkasına hayat
kazandıramaz.

Sabah namazını kılmayan gafil, mücahededen dem vuruyorsa onun
mücahedesi milleti şeytanın yoluna sevketmektir.Böyle bir adamın cihadı
Kur'ân'ın anlaşılmasına perde olmaktan ibarettir. Öyle gafillerin cihaddan ve
tenevvürden dem vuruşlarını büyük müceddit şuna benzetiyor: "Rüyasında
gördüğü bir rüyayı başkalarına anlatan uykudaki insan gibidir." Tenevvürü
hayattan, halkı irşattan bahseden o gafiller, uykularının derinliklerinde, rüyada
iken gördükleri hülyaları halka anlatıp irşad ettiğini zannetme gafleti
içindedirler.

Cenâb-ı Hakk kâlbimize meknuz ve mahfuz îmanı gizlemiştir. Bu îman bize
çok şey yaptırıp, çok şey kazandıracaktır. Ama biz o nar-ı beyzanın üzerindeki
külleri sıyırıp atamadığımız için mutlak oluşa erememekteyiz. Efendimiz,
Mukaddes doğuş'u, İslâm'ın hâkimiyetini beklerken, çileli ve ızdıraplı günler
yaşıyordu. Kâbe'nin gölgesinde namaz kılarken başına işkembe konuyor;
gezdiği sokaklarda üzerine küller, topraklar, taşlar atılıyordu. O ise seve seve
bunlara katlanıyor, her cefaya rıza gösteriyor, ashabına numune olarak varoluşa



giden yolu gösteriyordu.

Hazret-i Fatma anlatıyor: "Ebu Talib'in vefatından sonra birgün sokaktan
geçerken başına bir sepet toprak döktüler. Resûlullah'ın başı-gözü toprak
içinde kaldı. Mukavemet edecek durumda değildi. Mukabele ettiği an, başına
çöreklenecek, kılıçlarıyla üzerine çullanacaklardı..." Resûlullah evine çekildi.
Küçücük bir çocuk olan Fatma'da O'nun mübarek başlarındaki toprakları
tarakla temizlerken hüngür hüngür ağladı. "Hâmin yok, seni koruyan yok" dedi.
Resûlallah ise: "Ağlama kızım. Allah beni kurtaracak, onları rüsvay
edecek."[59] diyerek sabrediyordu. O'nu gören Ashab, O'nun yoluna ittiba etmiş,
mecnunane bağlanmış, fütur getirmeden gittiği yoldan gitmişlerdi. Kurtuluşa,
varoluşa giden yolun O'nun izinden geçtiğine inanıyorlardı.

HUDEYBİYE ANTLAŞMASI ve MA'NÂSI:
Bazen küçücük hadiseler bile şok tesiri yapar, hissiyatı harekete geçirir,

galeyana getirir. Öyle adımlar atar, fevrî hareketlerde bulunuruz ki, İslâm adına
büyük cinayetler işlemiş oluruz. Yakın tarih bunun sayısız misalleriyle doludur.
Meseleyi bütün canlılığı ile görebilmek ve asrımızda cereyan eden hadiseleri o
şuurla takip edebilmek için, Hudeybiye antlaşması üzerinde duracağım.

Allah, Resûlü'nün işlerini, kâinatta cereyan eden maddî kanunla yürütüyor,
sebeplere müracaat ettiriyordu. Her işini, mucize olarak yaptırmıyor; numune,
ibret ve ders almamız için dünyevî kanunlara tâbi kılıyordu. Bizim geçmemiz
gereken yollardan Resûlü'nü de geçiriyor, gönderdiği Resûl ile bize ders
veriyor, karşınızdaki kuvvet büyükse, onlarla anlaşacaksınız diyordu.

Allah Resûlü ile beşyüz kadar Ashabı, hacc maksadıyla, Hudeybiye'ye
gelmişlerdi. Yanlarında sadece basit birer kılıç vardı. Muharebe ve mücadele
yapmayı düşünmemişlerdi. Müşrikler ise baştan aşağıya silahlı ve zırhlı
vaziyette, bütün batarya imkanlarıyla ve kuvvetleriyle karşılarına dikildiler. Bu
durumdaki müşrikler, hacc maksadıyla silahsız olarak Hudeybiye'ye gelen
Peygamberimiz'e çok ağır bir anlaşma teklif ettiler.Sadece bir maddesi
şöyleydi: "Müşriklerden müslümanların saflarına geçecek erkekler iade
edilecek." Müslüman olmuş ve Resûlullah'a iltica etmiş her erkek kâfirlere
iade edilecekti. Resûlullah: "Bu olmaz!" dedi. Kâfirlerin murahhası Süheyl ise:
"Bu olmazsa anlaşma da olmaz. Kılıçlarımızla üzerinize geliriz" diyerek diretti.
Allah Resûlü ısrar edince, Süheyl"de direnerek "Ben imza atmıyorum" dedi.
Resûlullah çar-nacar maddeyi kabul etti. Tam anlaşmanın imzalanacağı an,
Süheyl'in oğlu Cendel kanlar içinde ve ayağındaki zincirlerin şakırdısıyla
kendini Allah Resulü'nün huzuruna attı. Onsekiz-yirmi yaşında müslüman



olmuştu. Babası tarafından zincire vurulup, her öğünde yemek yerine, sopa
yemiş, Mekke'nin çilesini çekmişti: "Merhamet Ya Resûlallah!" dedi.
Vücudundaki mızrak, zincir, kırbaç, sopa yaralarını gösterdi. Allah Resûlü:
"Ahidname daha imzalanmamıştır. Ben bunu alıkoyacağım" deyince, Süheyl de:
"Oğlumu alıkorsan ben de imza atmam buraya" dedi. Bunun üzerine Resûlullah:
"Pekâla. Cendel git! Allah seni ve seninle beraber bütün mazlumları kurtaracak.
İslâm'ın atisi için benim böyle hareket etmem lâzım" dedi. Ashab-ı Kiram'ın
hepsi kılıçlarını yarıya kadar çektiler. "Ya Resûlallah! Olmaz bu"! dediler.
Ömer o kadar galeyana gelmişti ki, Allah Resûlü ile şöyle muhavere etti:

-"Ya Resûlallah, Sen bize vadetmedin ki, Kâbe'yi ziyaret edeceğiz."

-"Ben Allah'ın dediğinden başkasını yapmam."

-"Ya Resûlallah, sen Allah'ın peygamberi değil misin?"

-"Allah'ın Peygamberiyim. Fakat ben Allah'ın dediğinden başka şey
yapmam."

-"Ya Resulallah! Sen Allah'ın Peygamberi değil misin?"

-"Allah'ın Peygamberiyim, ama ben Allah'a isyan etmem."[60]

Bir genç müslüman olmuş. Yaraları, zincirleri ve ızdırabıyla Allah
Resûlü'nün huzuruna gelmişti. O'nu takip edecekler de vardı. Hissiyatların
galeyana geldiği bir andı. Ömer'in, Cendel'in geriye gönderilmesini kabul
etmesi çok zordu. Allah'ın Resûlü Cendel'i geri çevirdi. Cendel yaralıydı.
Kalkacak, yürüyecek dermanı da yoktu. Ama Resûlullah'ın emrine ittiba
ediyordu.Sürüne sürüne ve acı içinde Mekke'ye doğru giderken de Resûlullah'a
tebessümle bakıyor: "Sadece emrettiğin için gidiyorum Ya Resûlullah. Ama
yine geleceğim" diyordu.

Allah Resûlü içinin parçalanmasına rağmen, İslâm'ın atisi ve teâlisi için
yüreğine taş basıp Ebu Cendel'i geri çevirmişti. Biraz sonra, hacc için gelmiş
ve ihrama girmiş olan Ashabına emir buyurdu. "Herkes kurbanını kessin,
ihramdan çıksın." Mik'at hudutlarına girmişlerdi. Kâbe'yi ziyaret etmeleri
gerekiyordu. Fakat mahsur kalmışlar, gidemiyorlardı. Ashab Resûlullah'ın
ihramdan çıkma ve kurban kesme emrini dinlemedi. Resûlulah tekrar ferman
etti: "Herkes ihramdan çıksın ve kurban kessin." Ashab dinlemedi. Çünkü o
anda hissiyat hakimdi. Resûlullah belki vazgeçip bize ferman eder: "Yürüyün
Kâbe'ye" der. Biz de gider Kâbe'yi putperestlerden temizleriz. Bu yolda ölür,
Cendel ve emsali mü'minleri kurtarırız, şeklinde düşünüyorlardı. Resûlullah
üçüncü defa emretmeye hazırlanırken Ezvac-ı Tahirat'ından Ümm-ü Seleme



yaklaştı: "Söyleme Ya Resûlallah! Söyleme. Dinlemezler Ya Resûlallah.
Dinlemezler de Allah kahreder onları. Sen kurbanlarını kes,ihramdan çık.
O'nlar ne yaparlarsa yapsınlar" dedi. Allah Resûlü yaşı sayısınca kurbanlarını
kesti. Ashab-ı Kiram da kararın Allah'ın kararı olduğunu anladıkları an
kurbanlarını kestiler.

Medine-i Münevvere'ye dönerlerken Fetih Suresi nazil oldu. Allah: "Habib-
i Zişan'ım sana apaçık fetih ihsan ettik"[6] buyuruyordu. Peygamberimiz Ömer'i
çağırıp sureyi okuduğu zaman Ömer: "Fetih neresinde bunun Ya Resûlallah? Şu
müzmehil dönüş fetih midir, Ya Resûlallah? dedi. Fakat bir-iki sene gibi kısa
bir zaman sonra Mekke'den gelip dehalet edenlerin o zamana kadar ki
müslümanlardan daha çok olması, Ömer'i derin bir nedamete boğdu. Yüzlerce
kurban kesti. Köleler azad etti. Ağladı, sızladı, Allah Resûlü'ne karşı
muhalefetine affını istedi.

İslâm Allah Resûlü'nün ferman ettiği gibi mutlak fütühatı buldu. Ebu Cendel,
Kızıldeniz'in kenarında Zümirre mıntıkasındaki yeri tuttu. Bütün mücahitler
oraya gelip bir cemaat hâlinde isbat-ı vücud ettiler. Allah Resûlü'nün, sakalsız,
bıyıksız bu genç cemaati, o devrin Nesl-i Cedid'iydiler. Küfrün temsilcisi
babalarına isyan etmişler, annelerinden kaçmışlar, kardeşlerinden
ayrılmışlardı. Hayatın kendilerine güldüğü çağlarda, dünyanın ve gençliğin
cazibelerine küsmüşlerdi. Zevk ve safa çağlarında, seve seve izdırap ve çile
gömleğini giymişlerdi.

Bu genç müslümanlar müşrikleri tehdit etmeye başlayınca, müşrikler
Resûlullah'a müracaat ederek, "Al şunları Medine'ye. Bizi kurtar, Ya
Muhammed?" dediler. Resûllullah'ın gençler ordusu Medine'ye geldiği zaman
Hudeybiye'de Resûlullah'ın ilk emrinde kurban kesmeyen müslümanlar teessür
ve hicabla başlarını eğdiler, nedametle Allah'a istiğfar ettiler.[62]

Bir miktar tuurumuz, ölmemiş kâlbimiz, işleyen letaifimiz varsa Devr-i
saadet tablolarında, kıyamete kadar cereyan edecek, bütün hadiseleri ana
hatları ve nirengi noktalarıyla müşahede edebiliriz. Biz de sinirlerimizi geren,
Kur'ân'a isyan edecek hâle getiren hadiselere şahit olduğumuzda, o hadiseleri
metanet ve soğukkanlılıkla karşılamalıyız. Asıl meselenin îman kâlplere
yerleşmesi olduğunu düşünerek, gerçek cihadın iman ve sabır telkini olduğunu
hatırlamalıyız. Kılıç ile cihadın ikinci, üçüncü derecede bir cihad vasfına haiz
olduğunu idrâk ederek, mücahede ve mücadele etmeliyiz.

MEYVE VEREN AMELLER



Bir hadis-i şeriflerinde peygamberimiz şöyle buyuruyorlar: "Her ölenin,
amel defteri kapanır. Ancak uyanık bir gözle, hüşyâr bir kâlple İslâm'a tehacüm
eden düşmanlara karşı İslâm'ın bekçisi olanlar müstesnadır." Tahkiki îman
kâlplere yerleşmesi vazifesini yüklenip uyanık bir dimağ ve hüşyâr bir kalple
bu vazifeyi eda edenler, insanların şiddetle muhtaç oldukları îman ve İslâm'ın
bekçiliğini yapanlar müstesnadır. Onların amelleri çekirdekler gibi, mevsimi
gelince nemalanır, meyveye durur. Kendileri ölür giderler ama amelleri bitmez.
Cihadları neticesinde geride bıraktıkları îman anlayış ve şuuru ile hayırlı
amellerini devam ettirirler.

Efendimiz'in, muhteşem cihadının meyvelerinin nemalarını görmek
istiyorsanız, hayalinizde, yeryüzüne bir mescid nazarıyla bakınız. Milyonlarca
müslümanın, dünyanın kâlbi Kâbe'ye müteveccih saflar hâlinde yönelişlerine
bakın. Birbiri ardınca çırpınan dalgalar misali rükûlarını ve secdelerini
müşahede edin. Tekbirlerle, ezanlarla ses verişlerini, dua dua yalvarışlarını,
münacatlarını, salavatlarını, hutbelerini duymaya çalışın. Gidin Beytullah'a
müteveccih, Allah'a müteveccih, O'nun rızasını talep eden saf gönüllere, duru
kâlplere bakın. Hazret-i Muhammed (asm)'ı anarken bütün letâitleriyle ürperip
tir tir titreyen mücahitlerin nar-ı beyza simalarını görün. İşte bunlar, O'nun
muhteşem cihadının meyveleridir. Evet kabir azabından emin olanlar, uyanık
kâlpleri ve hüşyar gözleriyle halkın içinde fitneleri gözleyip onlara karşı
tahşidat yapıp karşı koyanlardır.

Ahirette hiç ummadığımız bir zamanda meyve vermiş şekilleriyle karşımıza
çıkacak ameller vardır. Kabir azabının veya Cehennem ateşlerinin tahacümü
anında birdenbire "Durun! Küfr-ü mutlâkın kâlplere girmemesi için tedbirler
arayan, küfrün hücum yollarını kollayan; bir nöbetçi gibi göz yummadan
bekleyen bu mücahide azap vermeyin!" diyen, tecessüm etmiş amelleriniz
olacaktır. Îman şuurunuz ve anlayışınız ile bu mevzudaki gayretleriniz, böyle
meyveler verecek, sizi Cehennem'in ateşlerinden ve kabir azabından
koruyacaktır.

Allah Resûlü, buna işaret buyurarak, "İki göz ateşi görmez. Dünyada da ateşi
görmez ahirette de... Cehennem ateşinden masun kaldıkları gibi, dünyada da
küfrün, delâletin, mülhidin saldırılarından mahfuz ve masun kalır. Birisi, Allah
korkusundan ağlayan göz, ikincisi, mütemadiyen, belâ ve musibetlerin îmana
çarpacağı yerleri gözetleyip hüşyâr bir kâlple kendisini siper yapan insanın
gözüdür. Bu iki göz ve bu iki gözün sahibi Cehennem'i görmez."[63]

Allah korkusu ile gece karanlığında seccadenize döktüğünüz inci tanesi gibi



gözyaşları; ebedi sermayeniz olarak, bilmediğiniz bir şekil ve keyfiyette, azabın
tehtidi altında bulunduğunuz Mahkeme-i Kübra'da Allah'ın emriyle kurtarıcınız
olarak arz-ı endam edecektir.

Hayalen Mahkeme-i kübra'ya gidiniz. Cehennem'in tehtidini, azap
meleklerinin verdiği korkuyu hatırlayınız. Hesabınızın kesildiği, hükmünüzün
verildiği ve azap meleklerinin sizi derdest ettiği bir anda, birden, bir meleğin
elindeki kapla bir kaç damla gözyaşını getirdiğini düşününüz. Size: "Bir zerresi
güneşleri söndürecek keyfiyetteki bu suyu Cehennem'in ateşleri üzerine dök. Bu
onları söndürecek ve seni ateşten emin kılacaktır" dediğini hayal ediniz.

Siz burada iki damla gözyaşı dökerseniz ama o damlalar aherette öyle
meyveler verir ki, Cehennem'in ateşini bile tesirsiz kılar. Siz hüşyâr bir kâble
ve uyanık bir gözle İslâm'a ve îmana saldıranlar karşısında nöbet beklerseniz;
Cenâb-ı Hakk sizi orada himaye ve siyanet edecektir. Siz burada İslamiyet'i ve
müslümanları himaye edip kolladığınız için, Cenâb-ı Hakk da Rahmet'i ile sizi
orada himaye edecektir.

ZAMAN ÎMAN KURTARMA ZAMANIDIR
Asrımızın başlarında, İstanbul'daki büyük bir veli, müceddid namzedi büyük

zata: "Efendi gel şöyle birisine intisab et. Bir hilâfet al. Zamanın imam-ı
Rabbani'si olursun" deyince O hüşyâr kâlpli zat "İmam-ı Rabbini'lik değil Ebu
Bekir'lik bile verilse insanlığın îmanına hizmet edemedikten sonra ne
ehemmiyet ifade eder!" cevabını verir.

Bugün îman kurtarmaya ihtiyaç vardır. Hüşyâr bir kâlble tahkiki imanı elde
etmek, yaşamak ve bütün gönüllere nakşetmek zamanıdır. Efendimiz ve Ashab-ı
Güzin'i alayiş, gösteriş, zevk, cezbe ve keramet gibi şeylerden tecerrüt
etmişlerdir. Sadece, Kur'ân hakîkatlerini yaşamaya ve yaşatmaya
çalışmışlardır. Allah, Kur'ân hakîkatleri uğrunda mücadele edenleri; mallarını,
canlarını, herşeylerini O'nun yoluna vakfedenleri; böyle bir hayatın çilelerine
katlananları; ataletle oturanların, hazlarla, cezbelerle, kerametlerle meşgul
olanların üzerine ecr-i azimle üstün kılmıştır.

Ebu Hureyre anlatıyor: "Dedim ki, 'Ya Resûlallah, bana cihaddan daha
faziletli bir amel gösterir misin? Cihad olmadığı zaman onu işleyeyim de
mücahid-i izamın sevabına mazhar olayım.' Bana: 'Siz onu yapmaya kâdir
olamazsınız. Çünkü cihadın, mücadele ve mücahedenin dengi amel yoktur.'
buyurdular. Tekrar ettim. O'da: 'Kâdir olamazsınız' cevabını verdi. 'Hiç mi
buna yaklaşır şey yok?' deyince: 'Mescide kapanırsın, herşeyden tecerrüd



edersin. Gece-gündüz kendini oruca, namaza verirsin. İşte o zaman, cihad
zamanında mücahede eden müslüman seviyesine ulaşırsın' buyurdular."[64]

Oturduğu yerde îmandan ve İslâmiyet'ten dem vuran müslüman, Allah
yolunda canıyla, malıyla mücadele edenlerle; dünya zevkini nefislerine haram
kılanlarla; sıcak döşekte yatma zevkini terkedenlerle; zindan zindan dolaştırılıp
hapsedilenlerle; İslâm için ızdırab ve çile çekenlerle bir olmaz. İsterse
kerametler göstersin, havada tayaran etsin, Cennet ve Cehennem manzaraları
göstersin... Dünyevî imkânlara, makamlara, mansıplara, mal ve mülklere sahip
olduğu haldâ hepsine bir tekme vurup Allah yolunda harcayan; tahkiki îmanın
kalplere yerleşmesi için canıyla, malıyla mücadele eden; bu uğurda ızdırab ve
çilelere kutlanan insan, elbette oturup kendi işi gücüyle uğraşıp kâlbi, ruhu ve
bedeni hazlarla, meşgul olan müslümanlardan kat kat efdaldir, makbuldür.

HUZUR DÜNYASINI BULANLAR
Kur'ân: "Allah'a ortak koşanlar nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa, siz de

onlarla topyekün savaşın"[65] buyuruyor. Hazret-i Muhammed Efendimiz'in
müşriklerle savaşıp onları öldürmesi bedenen ve fikren olmuştur. Resûl-ü
Ekrem daha Mekke devrinde müşriklerin kâlplerine dinamit koymuş, kendi
benliklerinde ve evlerinde inkilâblar, infilâklar, inşikaklar meydana getirmişti.
Müşrikler, kendi kendileriyle, aileleri ve çocuklarıyla çatışarak, huzursuzluğa
düşmüşlerdi. Fakat gelecek nesillerinin, evlatlarının, torunlarının haneleri ve
gönülleri huzurla dolacaktı. Topyekün bütün haneler ve insanlar huzur iklimini
teneffüs edeceklerdi.

Ebu Cehil haykırıyor, gürlüyor ve Allah Resûlü'nün başına bela kesilmek
istiyordu. Mekke fethine kadar kendisi gibi Resûl-ü Zişan'ın baş düşmanı olan
oğlu İkrime'nin, Yermük kahramanı olarak tarihin şeref sayfalarına
kaydedileceğinin farkında değildi. Mücahide gelininin evinde İslâm için
mersiyeler okunacağının "Resûlullah'ın yolunda bir İkrime değil, binlerce
İkrime feda olsun" denileceğinden habersizdi.

Ebu Süfyan da gürlüyor, haykırıyordu. İleride Anbas kahramanı olacak bir
çocuğu evinde beslediğinden habersizdi.Kızı müslüman olmuş, Allah
Resûlü'nün nikahı ve çatısı altında yaşıyordu. Bunlar Ebu Süfyan'ı incitse bile
kızının yaşadığı o evde yepyeni, ter-ü taze bir huzur iklimi yaşanıyordu. O
hanedeki huzur yakında bütün cihana yayılacak, bütün haneleri kaplayacaktı.
İstemeseler de, kendileri kazanamasalar da, çocukları ve torunları insanlığa
huzur verecek şecerelerin çekirdekleri olma şerefini kazanacaklardı ve
kazandılar da.



Allah Resûlü, ilk zamanlar mücadele ve mücahedesini doğrudan doğruya
küfre tevcih buyurmuşlardı. Küfürle mücadele ediyor; Îmanı arayan, İslâm'a
hasret olan, Kur'ân'a susamış dudaklara âb-ı hayat sunuyordu. Kur'ân'ın feyzine
hasret kâlbler ise cansız ve camid putlara bakıyor. "Bunlardan hayır yok"
diyerek evlerine dönüyorlardı. Böylelerinden olan Osman bin Maz'un'u müsait
bulan Hazret-i Ebubekir bir fırsatını bulup yaklaştı. Resûlullah'ın teşriflerini
haber verdi: "Aradığın adam Muhammed-ül Emin'dir" dedi. Osman bin
Maz'un’u hemen Resûlullah'ın huzuruna koştu, ab-ı hayat çeşmesinden kana
kana içti, aradığı huzuru buldu.[64]

Hazret-i Sa'd bin Zeyd de Saadet iklimini arayanlardandı. O'nun da müsait
bir anını yakalayan Hazret-i Ebu Bekir yanına sokuldu. "Baban sana daima
tevhidden ve nübüvvetten bahsederdi. Fakat nübüvvetten beş sene evvel ölüp
gitti. Bugünü göremiyeceği için üzülüyor, yanıp yakılıyordu.Babanın yanan
yüreğine su dökmek, O'nun arzularını yerine getirmek istemez misin? Gel seni
bir eve götüreyim" dedi. Hz. Ömer'in amcazadesi ve damadı olan Sa'd bin Zeyd
babasından çok şey duymuş ve görmüştü. Hemen Allah Resûlü'ne koştu, yanan
gönlünü, tutuşan yüreğini O'nun huzur atmosferinde teskin etti, selâmete erdi.
Allah Resûlü'nün uğrunda acıyı, kederi, ölümü, ızdırabı duymayacak hâle geldi.
Hayatının sonuna kadar öylece yaşadı. Cennet'le müjdelenen on kitiden biri
oldu.[67]

Ve Ebu Zer. Kardeşi sözden,laftan anlar bir şairdi. Mekke'ye gelip
Resûlullah'ı dinleyince kendinden geçmişti. Koşarcasına Ebu Zer'e gidip "Sen
putları beğenmiyor, onlara tapmıyorsun. Mekke'de senin beklediğin,
düşündüğün gibi bir adam buldum. Delâlet edip, seni götüreyim mi? deyince
Ebu Zer "Allah aşkına hemen götür" dedi. Birlikte gittiler. Resûl-ü Ekrem'i
dinledi. Allah ve Resûlü'nün aşkıyla yanıp, tutuşup dünyaya lâyık olduğu
tekmeyi attı: "Bundan böyle benim için yoksun"dedi.[68]

Hasretle arayanlar, susayıp, yananlar, susuzluklarını giderip, ateşlerini
söndürecekleri iksiri O'nda buluyor. "Yandıkça yandım, bir su ver. Kandıkça
kandım bir su ver." diyorlardı.

RESÛLULLAH'IN KERVANINA İLTİHAK EDENLER
Dünya iyi-kötü herkesin imtihana tâbi tutulduğu bir meydandır. Vereceği

hesabın korkusu ve endişesiyle yaşayıp günahlarından arınarak, tertemiz
kalanların Allah'ın huzuruna gitmeye, Cennet ve Cemalullah'ı görmeye
hazırlanacakları bir meşherdir.



Cenâb-ı Hakk bizlerden şükür meyvesini almak ve Rızası'nın ulvî ifadesi
olarak Cennet'ine koymak için şu imtihan yurduna göndermiştir. Burada okuma,
öğrenme, imtihan sancıları çekme; hesabın,mizanın ve kabir aleminin
endişeleriyle yaşama; ahirete intikal öncesi defteri temiz kapamak için
muhasebeyle meşgul olma; Rahman ve Rahim olan Allah'ın huzuruna böylece
hesapla ve düsturla gitme. Bu hâller düşmemek, kirlenmemek hata yapmamak
ve günah işlememek demek değildir. Günahı ve hatayı biliş, acısını ve
ızdırabını duyuş demektir. Hergün tatlı bir korku ve endişeyle yatıp-kalkmak
demektir. İnsan Allah'tan korkup,kendinden endişe ederek yaşadığı müddetçe
tatlı bir huzurla yaşar. Tıpkı şimşekler ve gök gürültüleri ardından sökün eden
rahmet damlalarıyla gelen huzur, sükûn ve bereket gibi.

Resûl-ü Ekrem, o mübarek günahsızlar ordusunu yetiştirirken bizim maruz
kaldığımız belâların bin mislini çekti ve onlara katlandı. Defalarca başı yarıldı,
ayakları parçalandı, üzerine topraklar saçıldı, işkembeler konuldu. Kendisine
inananlar hiçbir devirde görülmemiş işkencelere, eziyetlere eza ve cefalara
uğratıldı. Sonunda zulmet bulutları dağıldı, rahmet tebessüm etti.. gökyüzü ve
yıldızlar pırıl pırıl tebessümler yağdırmaya başladı.. sular çağıldadı, etraf
gülşene, lalezâra döndü. Yirminci asrın insanı da böyle bir imtihana tâbi
tutulmuttur. Ya dayanacak, neticede gül devrini görecek, ya da dünyada hicran
ve hasretle ukbada ise muhrumiyet ve mücazatla, yatayacak.

Bi'setin yedinci senesi. Resûl-ü Ekrem ve O'na inananlara karşı korkunç bir
boykot ilan edildi. Haşim oğullarından kız alınıp- verilmeyecek; çarşıda,
pazarda, ticaret yapılmayacak; panayırlardan istifade ettirilmeyecek; çarşıda,
sokakta gezinmelerine müsaade edilmeyecekti... Bu hususları muhtevi, bir avuç
müslümanın üzerine hücum edip, köklerini kazımanın ma’nâsı olan bir metin
kudsileştirilip, Kâbe'nin duvarına asılmıştı. Bunu yazan Mansur İbni İkrime'nin
ise kolu kurumuş, mefluç hale gelmişti. Ama hadise çok ağırdı, müslümanlar
fevkalade sıkıntı çekiyorlardı.

Boykot tam üç sene sürdü. İzdivaç yok; gökte yağmur, yerde nebat yok;
alışveriş yok, yardım yok, yiyecek yok, ilaç yok... Müslümanlar sabır ve
metanetle güneşin doğacağı Peygamber'in "Meta nasrullah.- Yardım ne zaman
Ya Rabbim?" diyeceği; Allah'ın "Ela inne nasrullahi karib.- işte şimdi
yardım."[69] diyeceği anı bekliyorlardı.

Müslümanlara el altından yardım edenler ise, müşrikler tarafından zincire
vuruluyor, eziyete maruz bırakıyorlardı. Onlardan biri Hişam'dı. Yardımının
mükâfatını görmüş, müşrik iken hidayete erdirilmiş, îmanla şereflenmiştir.



Hayatını, Resûlullah'ın bayrağı altında yetmiş parça olarak şehadetle hitama
erdirmişti. Bir diğeri de Ebu Süfyan'dı. O'da ahir ömründe îman ve Kur'ân
nuruyla tenevvür ederek İslâm halkası içine girmiştir.

O günlerin manzarası çok hazindi. Kediler, koyunlar, keçiler açlıktan
birbirini yiyecek hâle gelmiş, bağırışıyorlardı. Mahrumiyet, sıkıntı, açlık,
hastalık ve türlü musibetlerle boğuşan müslümanların yüzüne hiç kimse
bakmıyordu.Ama bıyığı henüz terlemiş Mekke'li gençler babaları gibi
yapmıyorlardı.Mus'ab'lar, Habbab'lar, Süheyl bin Rumi'ler ve daha niceleri...
Babalarının evlerindeki yumuşak döşeklerini bırakıyor birkaç küçük eşyayı
omuzluyor, Mekke'nin sokaklarında Resûlullah'a doğru koşuyorlardı. Bir
müşrik, Sa'b-i Ebi Talib onlarla karşılaşınca, alık alık yüzlerine bakıyor
"Nereye?" deyince de "Resûlullah'ın bulunduğu hapishaneye. Peygamber
nerede, biz de oradayız" cevabını alıyordu.Her gece bir genç yatağını
omuzlayıp: "Resûlullah nerede, ben de oradayım" diyor.Ölümün, acının,
ızdırabın hükümferma olduğu, sokaklarında yavruların ve hayvanların
bağırıştığı mahrumiyet bölgesine gidiyordu.

Allah çok merhametli idi. Ama İslam'ı omuzlamaya namzet kimseler o yükü
taşıyabilecekler miydi? Yoksa tepetakla devrilecek kimseler miydi? İmtihanı
verip, kendilerini isbat etmeleri, acı ve ızdırap yüklü imtihanlara katlanmaları
gerekiyordu. Nihayet Cibril-i Emin, Resûl-ü Ekrem'e haber verdi: "Ya
Muhammed, onlara söyle ki "Bismikellahümme- Allah'ım senin adınla"
kelimesinden başka o namedeki yazılanları güveler yedi. Bunu haber ver" dedi.

"Elâ inne nasrallahi karib- İyi bilin ki, Allah'ın yardımı yakındır"[70] âyeti
ızdırapların ve çilelerin ufkunda ulviyetle tecelli etti. Gittiler, o nameye
baktılar. Allah'ın adından başka her tarafını güveler yemişti. Cenâb-ı Hakk
onun hükümsüzlüğünü bizzat ilan etmiş, müslümanlar da muhasaradan
kurtulmuşlardı. İmtihan çilesinin zevali, muvaffakiyet lezzetine inkilâb etmiş.
Allah'ın rızasını kazanma, Resûlullah'ın makbulü olma sevinci ve saadetine
kavuşmuşlardı.(7

Bulutlu günün kasveti gibi, ızdırap ve çileyle gelen kasvet de neticede
yağmurla gelen rahmet ve tatlılık gibi güzelliklere, huzura kalbolur. Bu
keyfiyeti idrak edemeyen ve hissedemeyen insan aslî duygularını kaybetmiş
demektir. Ümmet-i Muhammed'in huzuru ve İslâm Dünyası’nın kurtuluşu için
ızdırap çekmenin lüzumuna inanmayan insan, İslamî hüviyetten uzak demektir.
Allah'ın huzuruna gelip, secde etmenin ulviyetini idrak eden mü’minler yeni bir
oluş ve doğuşun nüveleridir. Varlarını, yoklarını omuzlayıp Resûlullah'ın



bulunduğu ufka gidenlere alem gülse bile, O'nlar Hazret-i Muhammed'i
tanıdıkları için "Arkadaş göç var, Resûlullah'ın kervanına iltihak var. Ebed
yolculuğu, Allah'a gidiş var" diyerek omuzlarındaki yükle koşarcasına
gideceklerdir.

Bugün de gençliklerinin en heyecanlı devrelerinde, dünyanın binbir cazibesi
ve nefsanî anaforların itiş-çekişlerine rağmen üniversite koridorlarındaki, lise
çağlarındaki yüzlerce, binlerce gencin eşyalarını omuzlayıp Resûlullah'ın
olduğu çile, ızdırap ve mahrumiyet semtine gittiklerini görüyoruz. Sessiz, sakin
ama vakur ve emin adımlarla yürüyen Mus’ab'lar ordusunun, Habbab'lar
ordusunun yeniden teşekkül ettiğini müşahede ediyoruz.

SAADETİ ARAYAN İNSAN
Her canlı neş'et ediyor, gelişiyor, büyüyor, kemale eriyor ve ölüp, dağılıp

gidiyor. Hiçbirşey kararında ve sabit kalmıyor. Hadiselerdeki rengarenk oluş,
akıp giden sular gibi çağlayarak bir meçhulden, diğer bir meçhule gidiyor. Baş
döndürücü geliş-gidişlerin karşısında hayret ve dehşete düşen insan,
hadiselerin ma'nâsını soruyor: "Herşeyin bozulup, fenaya gitmesi karşısında
dağidar olan kâlbime derman olacak bir çare var mı? Bir canavar gibi ağzını
açmış bekleyen mezarın dehşetinden beni ve sevdiklerimi kurtaracak bir çare
var mı?."

Ebed için, Allah'a ayine olmak için yaratılan insanın aradığı çare; Allah'a
îman ederek itminan ve huzura kavuşmaktır. Allah'a îman neticesinde, ağzını
açmış bizi bekleyen kabir, Cennet'e giden yolun kapısı hüviyetini kazanır,
vahşet yuvası olmaktan çıkar. Gül goncası hayatların solması, ölmeler,
dağılmalar ve bozulmalar ancak Allah'a îmanla tahammül edilir duruma gelir.
Allah'a ve ahirete inanmayan insanlar hayatlarının baharında iken tedirgin,
bedbin ve karamsar hâle gelirler. Allah'a ve kabrin ötesindeki aleme îman ile
itminanın kâlbe oturması, bütün elemleri lezzetlere kalbederek huzur ve saadete
tebdil eder. Bütün acılar diner. Cehennemî hayat, hadsiz zevk ve lezzetleri
içindeki hayatına çevrilir. Herkes mest ve sermest hâle gelir.

İnsanlık için çalışan, kâlb ve vicdan taşıyan herkesin en büyük emeli; yok
olmayı yeniden varlığa, ihtiyarlığı yeniden gençliğe, solmayı yeniden teravete
çevirmektir. Bunun çaresi ise, Allah'a îman ve hayatını O'nun rızasına göre
tanzim etmektir. Herşeyin hızla akıp fena bulduğu bu alemde ancak Allah'ın
rızası için sarfedilen şeyler beka kazanacak ve yokluktan kurtulacaktır.

İster istemez, birgün solacak, fenaya gideceksin. Allah'ın yolundan git ki,



yokluğa mahkum olmaktan kurtul, yeniden var olma yoluna gir. Toprağa düşüp,
çürüdüğün anda amellerinle, Şecere-i Tuba gibi semere ver, fani olan herşeyini
bakileştir. Bunun tek çaresi Allah'a îman ile O'nun yolunda bitmek, tükenmek,
yok olmaktır.

Beşerin gecesini gündüze çeviren, karanlıkları aydınlatıp, kabirleri tenevvür
ettiren, kabrin arkasını, bir bahar bahçesi gibi önümüze seren, güneşlerden
daha parlak nurlar saçan Hazret-i Muhammed Efendimiz, yokluğa düşmeme,
ebedlere kadar var olma yolunda kendine ait herşeyi, her varlığı feda etmiş ve
Âlem-i fenada Âlem-i bekayı kazanma yollarını göstermiştir. O Allah'a karşı
mahviyeti ve kulluğu ile bir çekirdek gibi toprağa düşmüş çürümüş, ama Tuba-i
Cennet gibi dal salan, tohum saçan, İslâm ağacının çekirdeği olmuştur.

Efendimizden aldığı dersi en güzel şekliyle idrak edip kurbiyetini ve
büyüklüğünü isbat eden Sıddık-ı Ekber varını-yoğunu O'nun yolunda
sarfetmiştir. Elindekini, avucundakini Allah için sarfedip, bakî semereler elde
etmiş, Allah'ın nazarında çok şeyler kazanmıştır.

Resûlullah'ın mescidinde, Mekke'nin en soylu ve zenginlerinden olan Ebu
Bekir'i, sırtındaki bir yamalı aba ile otururken görürüz. Abasının önünü, yırtık
yerlerini sedir ağacının dikenleriyle tutturmuş, eliyle yırtık yerleri ve
vücudunun mahrem yerlerini kapatmaya çalışıyordu. O anda Cibril-i Emin nazil
oldu. Resûl-ü Ekrem'e "Sıddık-ı Ekber'e Allah'ın selamı var. Sor, abasını
neden sedir ağacının dikenleriyle tutturmuş?" dedi. Allah Resûlü, herşeyini
Allah için harcamış, Hicrette sarfetmiş, Mekke'de terketmiş, Medine'de İslam'ın
i'lâsı için feda etmiş olan Ebu Bekir'in giyecek birşeyi kalmadığını, kilim gibi
bir şeyi aba gibi sırtına geçirdiğini, onun da yırtıklarını sedir ağacının dikenleri
ile tutturduğunu biliyordu.

Allah'tan selâm gelen insanın durumunu, saadetini, sevincini siz ölçmeye
çalışın. Allah için verdiği şeyler ile kazandıklarının ne kadar farklı ve kıyas
edilmeyecek kadar büyük olduğunu düşünün. Er-geç elinden çıkıp gidecek
şeylerin hiçbir zaman eksilmeyecek hazineler hâlinde ve Allah'ın selâmıyla
iadesini hayal edin.

Allah Resûlü: "Allah'ın selâmı var sana ya Eba Bekir!" dedi. Allah, Ebu
Bekir'e selâm ediyor: "Habibim sor O'na. De ki, Ben O'nun kulluğundan
razıyım. O'da Benim Mevlalığımdan, Rabb olduğumdan razı mıdır?". Ebu Bekir
bu sözleri duyar duymaz: "Ben kimim ki, Mevlâm'dan razı olmayayım? Ben kim
oluyorum ki, Allah'ın benim için Rabb olduğuna rıza göstermeyeyim!? Benim
için taktir ettiği şeyleri hoşnutlukla karşılamayayım!?[72]



Herşey er-geç elimizden çıkacak. Biz onları terk etmesek de onlar bizi
terkedecek. Basiretimiz, idrak ve iz'anımız varsa, Allah Resûlü'nün sadık dostu
gibi varımızı yoğumuzu Allah yolunda sarfedip O'nun rızasını kazanmalıyız ki,
ötelerin ötesindeki, veraların verasındaki meknuz nimetleri hazır bulalım.
Ahiretteki, sonsuz ihsanlardan, uhrevî keyfiyetleriyle istifade edelim. Cenab-ı
Hakk dağîdar olmuş kâlplerimiz ve münkesir ruhlarımızla kendisine
müteveccih olmaya, fani şeylerimizi bakiye müteveccih kılmaya bizleri
muvaffak etsin. Amin!..

Biz, dünyayı en büyük maksat ve gaye-i hayat yapmakla aldandık.
Nazarlarımızı üzerlerine dikip, sahip çıktığımızı, temellük ettiğimizi sandığımız
herşeyimizi kaybettik. Bizimdir dediğimiz dünya elimizden çıktı, en büyük
nimet olan ahiretimizi de kaybettik.Bütün insanlığın nazarında, iftihar ettiğimiz
ecdadımızın nazarında, muhteşem mabetlerimiz karşısında rezil, rüsvay ve
perişan olduk. İçine düşdüğümüz bu Cehennemî perişaniyet ve sükuttan
kurtulup, Âlây-ı illiyine çıkmanın yolu: Malın mülkün, herşeyin Allah'a ait
olduğunu bilmek, O'nun adına ve namına tasarrufta bulunmaktadır. Hayatımızın
her dakikasını, bütün ruhî hazlarımızı, kalbimizin her atışını, terimizin her
damlasını Allah'ın emrine amade etmektir. Böylece fena ve zeval dalgaları
içinde sürüklenip giderken, herşeyimize beka rengini ve keyfiyetini vermek;
ümide, saadete ve huzura kavuşmak mümkün olacaktır. Rabbimiz, Peygamber
ashabını ve şerefli ecdadımızı, payidar ettiği gibi- bu esaslara uymakla- bizleri
de payidar etsin Amin...



ALLAH'IN MA'RİFETİNE İHTİYAÇ
İnsanlar ve cemiyetler tedricî olarak büyüdüğü gibi, düşünce ve fikirleri de

elde ettikleri malumatlarla tedricî olarak gelişir. Biraz öğrenilir, sonra biraz
daha öğrenilir, adım adım merhale katedilir.

Cemaatlerin hep aynı seviyede kalmaları, hep aynı şeyleri okuyup aynı
şeyleri dinleyerek malumatta, fikirde, tahlil ve terkipte bir adım ileriye
gidememeleri, Allah indinde ve Resûlullah nazarında makbul bir durum
değildir.

Her duyuşumuz, her bilişimiz, her sezişimiz bizi, adım adım ileriye
götürmüyor, fikren ve kâlben inkişafımıza vesile olmuyorsa; hâlâ katı bir
kâlbimiz ve neşv ü nemâ bulmayan duygularımız varsa; okuduğumuz ve
işittiğimiz şeylerin bize fayda vermediğine inanabiliriz.

Camiye gelip vaizin rahle-i tedrisinde diz çöken, Kur'ân'dan lemean eden
hakîkatları okuyup, okutmayla meşgul olan cemaat, geçen zamanla mütenasip,
okudukları ve duydukları şeyleri aile muhitlerine, çocuklarına ve yakınlarına
hâlleri ve dilleriyle anlatabilecek duruma gelmişlerse; okuyup, duydukları
şeyler fayda etmiş ve mesafe katedilmiş demektir. Hâlâ başkalarının
heyecanlarını yaşıyorlar ve kendi içlerinde meydana gelen heyecanlarla çoşup
taşmıyorlarsa; okudukları cilt cilt kitaplar ve dinledikleri va'z u nasihatlar
hiçbirşey ifade etmemiş ve hiç bir fayda temin etmemiş demektir.

Biz devamlı olarak hamleler, sıçrayışlar ve tarfeler içinde bulunmaya
mecburuz. Hayat mütemadî hamleler ve sıçrayışlar ile ma'nâsını bulur.

Allah, kâinatı yaşanılır hâle getirdikten sonra hayatı ihsan etti. Bidayette
kâinat, atomların infilakı, birbiri içine girmesi, dağılması, tahlil ve terkiplerle
kaynaşmasından ibaretti. Neticede, Cenâb-ı Hakk insanın ve diğer canlıların
yaşamalarına müsait mekanı hazırlayıp hayatı verdi.

Demek ki, insanın da bidayetteki tarfelere, sıçrayışlara riayet etmesi
lazımdır. Bir insanın hayatında hamleler ve sıçrayışlarla merhale katetmesi
yoksa, dinlediği, duyduğu, okuduğu ve gördüğü şeyler faydasız gelip-gitmiş
demektir.

Tedrisat ile va'z u nasihatte faydalı yol, kafirin küfrünün anlatılması veya
hamasî şeylerle ani ve geçici heyecanlar uyandırmak değildir. Geceleri gündüz



gibi aydınlatan.. kâinatın sırlarını kavrayacak, gece-gündüz çalışan bir dimağa
sahip kılan.. Hiçbir hâdiseyi kaçırmadan, herşeyi yakalayıp zaman ve mekân
üstü buudlara ulaşılmasını sağlayan.. İşitilen duyulan ve görülen şeyleri bir
araya getirip sentez ve terkiplere ulaştıran.. En mühimi, Allah indinde makbul
olan neticeyi kazandıran ilmi ve irfanı vermektir. Verilen malumatlar, eğer bu
muhasalayı sağlamıyorsa, herhangi bir değer ve kıymeti yoktur.

Ben, cemaatimin kâlb ve kafalarını aktüalitenin basitliklerinden uzak
bildiğim için, hamasî beyan ve tavırlardan kaçıyor; dinsize, masona, komüniste
saldırmakla uğraşmıyorum. Îmanı ve İslâm'ı kavrama, yaşama ve yaşatma
şuurunun en ulvî gayeleri olduğuna inandığım cemaatime, kâinat sahifelerindeki
fikrî gezintiler ve mütalaalar ile Cenâb-ı Hakk'ın ma'rifetine ulaşmayı takdim
ve beyan ediyorum.

İnsan, Allah hakkındaki mâlumatı ve ma'arifeti nisbetinde O'na karşı saygılı
ve edebli bir kul olacaktır. En dindar müslümandan en mütemerrid kafire kadar
herkesin Allah ma'rifetine ihtiyacı vardır. Ancak ma'rifetle, kafir îman edecek,
ehl-i dalalet sapıklıktan kurtulacak, mü'minler de ibadet ve taatlerinin şuuruna
erebileceklerdir.

Bütün, şirazesi kopmuşların, dünyaya dalmışların, menfaatperestlerin,
mukaddeslerini feda edenlerin düştükleri kötü durumun yegane âmili ve sebebi
Allah'ı bilmemeleri ve O'nun hakkındaki ma'rifetlerinin kısırlığıdır. "Biz
Allah'ı biliyor ve tanıyoruz. Camiye geliyor, ibadet ediyor, oruç tutuyoruz.
Bunlar O'nu bildiğimizin alametleridir." diyerek, iddiada bulunsanız bile,
peşipeşine kusurlar işliyor ve kusurlarınız sebebiyle ızdıraba düşmüyorsanız,
Allah'ı bilmiyorsunuz demektir. Böyle bir inanç, ilkel kabîlelerin, dimağlarında
uydurdukları bir ilâha inanmaları gibidir. Ruhumuzu, cesedimizi ve herşeyi
kabza-i tasarrufunda tutan Allah'a inanmak demek değildir.



AMELİN ÖZÜ
Herkes bir sürü iş peşinde.. Bu itlerin herbiri insan hayatının çeşitli

yönlerine bakar. Ailesine, çocuklarına, anne-babasına, muhit ve milletine,
memleketin sanayiine, ziraat ve tekniğine. Daha yüzlerce yöne...

Yapılan bu işlerden her biri ya hoştur, geçerlidir, değer ifade eder; yahut
nâhoştur, kalptır, değer ifade etmez.

Bu hesapla öyleler vardır ki, hayatı boyunca koşup durmuş, tehlikelere
atılmış, şehitlerin gazilerin önüsıra cephelerde bulunmuş, fakat asla mesafe
alamamıştır. Niceler vardır ki, Allah'a kulluk uğrunda, her türlü meşakkat ve
huşunete, hem sıcak döşeğini, sıcak yuvasını terk etme pahasına katlanmıştır
amma, iğne boyu yol almamıştır. Ve öyleler de vardır ki, az meşakkat, küçük
bir gayret ve bir-iki adımda aşılmazları aşmış "Kavs-ı urûç" yapıyor gibi
kemalin zirvesine sıçrayıvermiş.

İşte bu noktada kemmiyet bütün materyalleriyle keyfiyete teslim olur. Az,
çoktan daha çok; çok, azdan daha değersiz hâle gelir. Zerre ton olur; ton zerre
seviyesine düşer. Bir an, bütün bir ebediyet âleminin sümbüllenmesine vesile
olur; altmış sene Cennet'e bir kerpiç olamaz. Demek işin içinde büyük bir şey
var; donuk tavırlara hayat veriyor, canlı görünen çok şeyi de kadavralar hâline
getiriyor.

Anlatılanlardan doğan esrarla, bu meselenin akıl almaz bir şey ve yapılacak
işlerin de insan için imkânsız olduğunu sanma! Bu işe nereden girileceğini,
yolculuğun nasıl biteceğini ve sefer esnasında da nazara arz edilen şeylerin
ma’nâsını kavramakla, kolaylardan daha kolay, hattâ yeme–içme rahatlığı
içinde müsbet hâle gelir ve yapılır. Onun için "Uzaktır, fakat uzaklığı
helezoniktir; yakındır, fakat zikzağı pek çoktur." şeklinde bir ifade ile bunu dile
getirmek muvafık olacaktır.

İşte, pek çokları bu bir adımın yarısında boğulma ve bir kısım bahtiyarlar da
ayağı ıslanmadan koskoca deryayı, üstü tozlanmadan uçsuz-bucaksız çölü
geçme gibi bir garabet olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnsanoğlu kendinden kaçtığı, düşünce ve duygularına yabancı kaldığı,
kendini tanımayıp, kâlbine girip çıkandan habersiz yaşadığı müddet, azı çok
etme sırrını keşfedemiyecektir.



Hatim sayılarıyla Allah kelâmına hürmeti, gece-gündüz yaptığı evrad u
ezkârla nurlanmasını, şeklî zikirlerle sâfîleşmeyi, cihad ettiğini sanmakla
ulvileşmeyi, anladığını sandığı ma'rifet dersiyle, Hakk’a mahbub olma pâyesine
erdiğini sanan niceler vardır ki, insanların en talihsizi ve şeytanın
mel'abesidirler.

Özü de sözü kadar ihlaslı büyük Muhlis: "Ben günde yetmiş defa
Estağfirullah derim" buyuruyor. Hangi zahir ı̂ sürçme içindir bu? Hayır asla! O
her an mazhar olduğu arşiyelerinde başdöndürücü bir süratle mesafeleri
katedişinde, umum saliklere ve gölge arşiyecilere, yüzlerce makamda, yüzlerce
tehlikenin kâlb ve kafayı istilâsına karşılık "Estağfirullah"ı siper yapmayı talim
buyuruyordu. Ama bu, kâlbinden haberdar olarak yaşadığı zaman, insanın
anlayabileceği bir mevzu olur. Yoksa içine girip çıkanı bilmeyen nadanlar; şu
güzel bahçenin cahil seyircileri oldukları gibi bu meselenin de seyircisi
kalacaklardır.

"Arz ve semaya sığmam" diyen Hakk'ın "Kenzi" bilinen kâlb; İlâhî feyizlerin
mevce mevce gelip aksettiği ve yaratıcının bakıp bakıp oraya göre değer verip
yükselttiği ve gene oranın durumuna göre pek çoklarını huzurundan attığı kudsî
bir evdir ki, bir anı bir sürü tecellisi ile süslü, dudağı tevhidle tebessümlüdür.
O, oraya her an bakarsa, nasıl sen bigâne kalırsın?

Seni onunla ölçer, tartarsa, sen nasıl mizansız yaşarsın? Her türlü hissiliğin,
peşinciliğin ifadesi davranışlarını temyiz edebilmen, gönlünü yaşamanla
kabildir. Ona ayak uydurduğun takdirde, ne kitapları devredişin, ne evrad u
ezkâr kitaplarını devamlı hatmedişin, kâlbine pas bırakmayacaktır. "Bir hayli
okudum, vazifemi yaptım. Rüşte erdim. Bu büyük hizmetle parsayı topladım"
gibi müzahraf düşünceler; erâcif, parola ile girilen bu kâlbe girmeye yol
bulamayacaktır. Esasen, sana ben dedirten işlerin sebep ve neticelerini
düşünsen, şahsî iktidarınla yüzde birinin dahi altından kalkamayacağını
anlayacaksın. Hele vesile olduğun kötülüklerin sana ait olduğunu görmekle,
yerin dibine girmek isteyeceksin.

Evet, sen çok şeylere mazharsın... Etrafı çepeçevre güzelliklerle donatılmış,
yapraklar arasında gonca, en yüksek dallar üzerinde çiçek ve saraylarda bir şah
gibisin; fakat bunlar sana, ihtiyacının çokluğundan, fakrının had safhada
oluşundan, ihtimam gösterilmediği takdirde ezilip mahvolacağından, bir ihsan
eli tarafından karşılıksız verilmiş şeylerdir. Binaenaleyh, bu nimetlerle O'nun
hesabına övünmen gerekirken, kendini satmaya vesile kılman, menşe-i gaflet
büyük bir nankörlüktür.



Benlikle köşe kovalamaca oynayan insan, her köşe başında kendine verilen
şeyleri, kendisinden gidip kabule mazhar olan şeyleri, hakkındaki takdir
ifadelerini ve nefsin güzelliklere sahip çıkmasını, kâlbî hayat inbiğinden
geçirmezse bir muvazenesizlikle gayre ait şeyleri gasb, elde olmayan şeyler
hakkında da dilenci durumuna düşmüş olur. Yokta, varlık cengi yapılır, havada
su dövülür...

Baştan aşağıya bahşişler, elin yetmediği, gücün çatmadığı insanlarla ayakta
duran sen, iskeletine gelip çarpan ve kopup ondan ayrılan, göklerin
derinliklerine doğru bir tül gibi alıp uçuran ve toprak gibi ayaklar altında
bırakan duygu ve düşüncelerle kendini kontrol mizanına tâbi tutarsan, arenada
hasmını yenmiş, arslanlara, kaplanlara, meydan okumuş bir glâdyatör gibi
alabildiğine şımarmış bir edâ ile tam kılıcını kaldıracağın anda, Hakk'ın
hissesini Hakk'a, seninkini de sana vererek "Kul oldum, kul oldum" diyeceksin.

Büyük kumandan Tarık, zaferi sonunda krala ait hazinelerin bulunduğu yere
girerek, o baha biçilmez altınların, incilerin üstüne ayağını koyarak zaferden
sonra ikinci adımın nereye atılacağının hesabını yapmıştı. "Tarık! Evvelki gün
bir köle idin, dün kumandan, bugün de fatih oldun. Dikkat et, yarın da toprağın
altına gireceksin" diyerek krallara lâyık bir hayatın eşiğinde iken, izbede
yatmaya karar verir.

"Mezarımı bir-iki talebemden başkası bilmesin. Hakk bana büyük kurtuluş
gününü göstermesin, zira nefsime bir hisse ayırabilirim" düşüncesi öylesine
kâlbî, öylesine içten ve o denli yüksektir ki, ne üstteki misaller ne de
Kartaca'lıları yenen Roma'lı kumandan Çenzo'nun, kralın tahttan indiren
endişeli bakışlarına karşılık her şeyi tepip köyüne ve çiftine dönmedeki
samimiyeti buna nisbeten pek küçük kalır.

Servetini yağma edip, hiçlik ve yokluk üzerine tahtını kuran saf ruh; öylesine
silinmişti ki, ona dikkatle bakmayan, iç âlemini kaplayan maddesine saplanır
kalır. Ne o ruhtaki ateşten dalgaları sezebilir, ne de zerresinde güneşlerin kol
gezdiğini görebilir. Çünki kuru üzüm çubuğu olduğunu hâliyle öylesine
aksettirmiş ki, onu gerçekten tanımayanların, bir bakıma böyle olduğunu
sanmaları normal sayılabilirdi.

Gül bitirmek için toprak olmalı, insan yetiştirmek için gene toprak olmalı,
Cennet'e ehil hâle gelmek için gene toprak olmak lâzımdır.

Allah'ım bizi bize bildir; Bizi yolunda öldür. Âlemlerin özüne ulaştırıp
adsızlar, sonsuzlarla beraber eyle...



BİR ÖLÜP BİN DİRİLMEK
Kur'ân, değişmez muhakematı ve sarsılmaz delailiyle insanların îtikatlarını

sağlam kaziyelere bağlarken, her devrin anlayışına hitap ederek zamanın ilmî,
teknolojik, sosyolojik ve pedaogojik ihtiyaçlarına da cevab verir. O Allah'ın
kelâmı ve kâinatın kitabıdır. Allah bir kere söyler, o söz, mevceler hâlinde
ebediyete kadar yayılır. Her halkasında bir kavmi, bir milleti, yeni bir zaman
diliminin insanlarını saadet ufkuna götürür.

Kur'ân-ı Kerim, "Buruç suresi" ile Ashab-ı Uhdudt0tan, Hadler ashabı'ndan
bahsediyor. Hendekler içinde ateşler yakarak insanları içine atıp sadistçe
seyreden, o günün Neronları'nın vahşetinden bahsediyor.

Bütün devirlerdeki zulümlerin mahiyetlerine baktığımızda, benzer şeyleri
görürüz. Hatlar üzerindeki Ashab-ı Uhdud ise İslâm milletlerini tahakkümleri
ve tasallutları altına alan istilacı ve istismarcı müstemlekecileri ifade eder. Bir
vasıta-i sulta olan tiren müstemlekecileri içine alır. Yıkılan medeniyetlerin,
mağlubların, mazlumların içinden geçirir. O vahşi insanlar sadist bir hava
içinde vahşetlerinin tadını çıkarıp zevk ve lezzet alırlar.

Kur'ân, kemal-i azametle ferman ediyor: "Burçlar sahibi olan semaya yemin
olsun."[33] Gökleri burç burç ayıran, sistemler hâlinde yürüten, o sistemleri
birbiriyle çarpışmadan döndüren, hayata medar yapan Allah'a yemin ediyor.
Başka bir ayette Allah: "Hubuk sahibi semaya"[34] yemin ediyor. Hubuk, yığın
yığın karıncanın bir ordunun askerleri gibi birbiri peşisıra giderken bıraktıkları
mevzun izlere denir. Kur'ân, semada, Allah'ın geniş fezasında, yerdeki
karıncalar gibi, geçtikleri yerlerde mevhum izler bırakan, hayalî burçlar çizen
hubuk sahibi semaya yemin olsun diyor. Diğer taraftan da "Zat-il buruç -
Burçlar sahibi" diyor.

Allah: "Vel yevm-il mev'ud -Va'd olunan güne de yemin olsun." [35]

buyuruyor. Bu hayatın hesabını vereceğimiz, ağzımızı açıp-kapayışımızın,
kâlbimizin atışlarının, hayat nimetine mazhariyetimizin, evlad ü iyalimizin
hesabını, vereceğimiz güne...

"Ve tahidin ve methud - O gün, o iti gören Allah'a da yemin olsun ve görülen
mükemmel mahlukata da yemin olsun."[36] Birbirini müşahade eden şahid de,
meşhud da mahlukattır. Görene de yemin olsun, görünenene de yemin olsun.
Kâinat gibi Allah'ın ayatını okuyan kitaba da yemin olsun. Muhammed (sav) ve



O'nun arkasından gelen, gören, mütala eden gerçek mütefekkirlere de yemin
olsun.

"Kutile eshab-ul uhdud- Ayat ve mucizeler zahir ve bahir iken, hadler yapıp
Allah'a inanmışları, hendekler içine atıp yakan o insanlar kahrolsun.." [37]

Müslümanlara eziyet eden, hapishane hapishane dolandıranlar kahrolsun.
Kahrolsunlar ve kahrolacaklar... "Kahrolsun"u Kur'ân diyor. Biz affetsek de
Kur'ân'a dokunan, îmana dokunan Allah tarafından affedilmeyecektir. Kürre-i
Arz üzerinde kemikleri bile kalmayacak, yetiştirdikleri ile beraber berhava
edileceklerdir. Hadler ashabı kahrolacaktır.

Maddeciliğin ve maddîliğin hüküm ferma olduğu bir devir ve bir
hükümdarın yakınında bulunan esir. Kendini Allah'a vermiş, "Allah!" der
kâlbini îmanı ile doldurur, taşırır, tezyin eder, mânen terakki eder. Allah'ın
tevfik ve inayeti ile dertlere derman, gözsüzlere göz, elsizlere el ve
kötürümlere ayak olur. Bu nam ile de meşhur olur. Herkes adını ve sanını
duyar, etrafında toplanır.

Bir esir... Ama Allah, o esiri melik, meliki de esir yapacaktır. Başlarda
gezen ayaklar yere inecek, toza-çamura bulaşacak, başını ezdiği, eşiğini
öptürdüğü insana baş eğecek, elini öpecektir.

İşte bu esir, devrin hükümdarının maiyetinde bulunan bir körün tedavisine
götürülür. Hastaya: "Allah'a îman et ve benim yapacağım duayı tekrar et. Allah,
sana şifa ihsan edecektir." der. Hasta "Allah'a îman ettim." deyince ellerini
açar "Ey kendisine îman ettiğim, inandığım Allah sana inanan bu kulunun
gözlerini aç" diyerek dua eder. Körün gözleri açılır. Bu vak'a Buruç suresi
münasebetiyle anlatılmıştır. Bu surenin ruhunda mündemiçtir.

Hükümdar, maiyetindeki o körün gözlerinin açıldığını farkedince: "Senin
gözünü kim iade etti?" diye sorar. Ve "Rabbim" cevabını alır. "Senin benden
başka rabbin var mı?" sorusuna da "Benim rabbim de, senin rabbin de
Allah'tır" cevabını alınca o adamı tevkif edip, işkenceye maruz bırakır. Nihayet
adam, Allah'a îmanına ve gözlerinin açılmasına vesile olan esirin yerini söyler.
Hükümdar, o esir çocuğu buldurur. Yanına getirterek dininden dönmesini ister,
ama döndüremez. Çeşitli yollarla öldürmek isterse de Allah'ın inayetiyle
öldüremez. Bunun üzerine çocuk, hükümdara, kendinin nasıl öldürülebileceğini
anlatır: "Halkı, bir yere topla ve beni bir ağaca as. Sonra torbamdan bir ok al,
yayın ortasına koy. 'Bu çocuğun Rabbi'nin ismiyle' de ve oku at. Böyle yaparsan
beni öldürebilirsin." der. Hükümdar bütün halkı bir meydana toplayıp çocuğun
dediği gibi yapar. O mübarek çocuk ölür. Fakat orada bulunan ve hadiseye



şahit olan halk, îmana gelip "Çocuğun Rabbi'ne îman ettik" derler. İnanan
insanlar filiz filiz çoğalır. O mübarek fikri her yerde neşretmeye, muhtaç
gönüllere yerleştirmeye çalışırlar. Devrin firavunu olan hükümdar bunlara
dayanamayarak heryere hendekler kazdırır, ateşler yaktırır ve inananlara
zulümler eder.[37]

Resûl-ü Ekrem Efendimiz, bir sahabinin aceleci tavrı karşısında "Sizden
evvel insanlar alınır, hendeklerin içine konulur, testere ile ortadan kesilir,
tırmıklarla ve taraklarla eti kemiğinden ayrılırdı da Allah'ından
vazgeçmezlerdi. Allah va'dini yerine getirecek, güllerinizi açtırıp,
bülbüllerinizi öttürecek ama siz acele ediyorsunuz" demişti. İşte bu
münasebetle, Ashab-ı Kiram'ın yapılan işkencelere tahammülsüzlüğü üzerine
bu sure nazil olmuştu.

Ashab-ı Uhdud inananları hendeklere koyuyor, ateşlere atıyordu. Roma'da
Hıristiyanlara yapıldığı gibi ağaçlara bağlanıyor, etraflarına odunlar yığılıyor,
cayır cayır yakılıyor, işkenceler devam ediyordu. Bir gün kucağında çocuğu
olan bir kadın getirdiler. Kadın çocuğu için endişe edip hendeğe düşmekten
çekinince Cenâb-ı Hakk çocuğu konuşturdu. "Ey anneciğim sabret. Çünkü sen
Hakk üzerinesin." At kendini anne, Allah seninle beraberdir." dedi. [38] "Tahid
ve methuda yemin olsun."

Allah o şahide ve o meşhude yemin ediyor. Kendisi için yanana, kendi adına
yemin ediyor. İşkenceye dayanana, o işkenceyi gören meleklere, o ma'nâyı
müşahade eden peygambere, elindeki kitaba yemin ediyor.

Yanan ateş ve o ateşi yakanla, hendeklerin kenarlarında oturanlar
vahşetlerini seyreder ve zevk alırlardı. Mü'minlere reva gördükleri işkenceyle
zevk ve haz duyarlardı. Zaman geçmiş, asırlar değişmiştir ama küfrü temsil
eden bütün firavunlar, bütün mütekebbirler, bütün mağrurlar aynı hava içinde
olmuşlardır. Değişen sadece işkence şekilleridir. Onlar ateşlere atmışlar,
testere ile parçalamışlar, bugünküler de zindanlara atmışlar, çeşitli eza ve cefa
yapmışlardır.

İşte onları, bu işkencelere, azaplara, zulümlere zorlayan müslümanların:
"Allah'a îman ettik. Kur'ân'ı rehber edindik" demeleridir. Ama Allah, nurunu
parlatanları, ziya ve şulesini yakanları, gönülleri aydınlatanları korur. Resûl-ü
Ekrem'e: "Allah seni insanlardan koruyacaktır."[39] buyurmuş ve korumuştu.
Bütün zulümlere ve bütün engellemelere rağmen, bütün yumruklara ve
tekmelemelere rağmen gelişmelerin önüne geçilememiştir. Firavunların
başlarını yiyen gelişmeler de hep böyle olmuştur. Onlar vurdukça,



tekmeledikçe yeni yeni filizler çıkmış, yeni yeni şuleler yanmıştır. Bundan
böyle de hiç durmadan filizler yeşerecek, şuleler parıldayacaktır, inşaallah.



CEMAL-İ HİKMET MEHTABI SEVGİLİYE
Hatıranın cihanı bir daha velveleye verişiyle seni düşünüyor, daha

binlercesine muntazır gözler olarak lütfunu diliyor ve dileniyoruz. Ey ak alınlı,
açık yüzlü, serverler serveri!.. Bilsen, gündüzlerin bulandığı, gecelerin
karardığı şu günlerde, âleme âb-ı hayat getiren mücessem hikmet ağzının bârına
ne kadar muhtacız. Eğer canı dudağına gelmişlere bir nazar ediversen, rengi
solmuşlara, yolda kalmışlara da hayat olacak bakışın, semamızda hayta kuşları
uçuracak...

Ey, adına, güneşin keremine mercan dizilen serfirâz! Devran kurulduğu
günden beri senin bir bestecin ve şu dönüp duran küçük yuvarlak, edeple sana
ninni söyliyen ve her nâmesinde bin bülbül ahı gizli bir dayen ...Mülk denen
muamma senin dilin, melekût o sadeften içre gönlündür. Dilini aç, yeniden
inciler saçılsın, kapındaki dilencilere mutluluk gelsin...

Şu bizim gecenin kıvırcık saçlarını sen tara, gönlümüzde âsûde bir şafak
şem'ası yak ve krallara taç giydiren o elinle ikiye ayırdığın Ay'ın Hilâl olmuş
bir parçasını taç diye başımıza koy, bu yoksullara sultanlık bağışla!..

Yaşlı dudaklar gülüşünle gülecek, ayağını bastığın yerde ümitten
tomurcuklar bitecek, yüzbinlerce Mehmet'in ve Muhammed'in beklediği şu anda
"sulh" adlı atını "ihtilâf" tepesine sür.. Adını taşıyan mübarek sancağı,
kanlarımızın ve irinlerimizin kaynaştığı noktaya saplayıver!..

Asırlardır yerin göbeği Kâbe'de bir kemer gibi, Sen'in adın, kıskıvrak
sarmış o beldeyi... Ya Türk'ün dağılan sarığını ne zaman saracak, adların incisi
ismini "Sorguç" diye o başa ne zaman takacaksın. İnan ki, bu Rum ülkesinin
yiğitleri, bir "Ah!" ile mercanın içini boyamış soylu bir geçmişten akıp
gelmektedir. Mesih'in müjdelediği "Faraklit" ve Hazret-i Ahmet'in müjdelediği
Hazret-i Mesih, bu bilmece Rum ülkesinde hâlledilecekse; şu okyanusları
taşıyan hamile bulutlara bakıp biz de ağlayalım... İnsanlığın yeniden var olacağı
ve Rahmet'in yeniden cihanı saracağı o güne...

Sen firûze kubbeler üzerinde elden ele gezen bir gül olduğun hâlde, şanına
sezâ hürmeti gösteremedik. Sen de bu asrın bilmemişlerine, görmemişlerine
kırılma. Huzurunda dahi bu mahcûbiyeti hissetmiş, geldiğime sıkıldıkça
sıkılmıştım. "Ama sultana sultanlık, fakire fakirlik yaraşır". Kurtuluş sabahı
senin zülfünün teline takılmıştır... Ufkumuzun karardığı şu günlerde gönlümüze



doğ, Sultan olduğunu bir daha içimize duyuruver. Çünki Sen eskilerin; Arab'ın
Acem'in mahı isen, hizmetine âmâde Türk'ün şâhısın... Bayraktara bayrağı ver
ve tüllenen şafaklarda ona varacağı ufukları göster!..

Aklın ve kâlbin izdivacını bir kere daha yenile. O düğüne bütün Şarkı ve
Garbı çağır! Sistemler, sündüsler kuşanıp "Biz kuluz!" diye gelsinler. Al
yanaklı Süheyl yıldızına öyle bir şarkı söylet ki, gecenin kadehi karanlığa
dökülsün...

Bir ağlayana karşılık binlerce mahzun gülsün ve ilmin etekleri
mücevherlerle dolsun. İlimler senin dilin, dilin ise, gizli hazinenin tercümanı
kâlbine tercüman olsun...

Ey Medine varlığına bir peçe Ravzâ!.. Elmacık kemiklerini, güneşe fer
veren gözlerine perde yapan nikaplı güzel! Sen bir yere, bir zamana, mahsus
olamazsın. Her yerde, her zaman, herkesin gönlünde tek varlık incisi Sen'sin.
Öyle ise, İslâm âlemi senden ibaret ve bizler de zerreler ve hücreler hâlinde
küllî bir vücud olarak bir çok yönle senden ibaretiz. Artık varlığına gül; güller
açılıp âlem bir hoş olsun.Gamzende çiçekler açtıkça açsın ve sâbâ rüzgârı
uğradığı her yerde o kokuyu sürünsün gezsin...

Getirdiğin ışığın yeniden yok'u yok etmesini, feleğe varlık dersini
öğretmesini senden diliyor ve dileniyoruz. Ola ki, biz de şu dönen dolaplar
içinde varlığımızı hisseder ve bu hissi senin meclisinde fedaya koyuluruz...

Köyüne uğramadığımızı yüzümüze vurma. Eğer sıkılmasaydık;
kusurlarımızın ağırlığını omuzlarımızda duymasaydık ve şu kayıtlardan ve
bentlerden kurtulsaydık, bir "Ah!" ile huzurunu velveleye verip, gelmişe-
geçmişe yeni bir aşk erkânı öğretirdik. Sen'in köyünün bir avuç çakılı cihanlara
bedeldir. Toprağını göze sürme yapma, bin sultanlıktan yeğdir; ama bilmem ki
vaslını yâd edip, kemiklerimize kadar sızladığımız şu bir kaç bâki dakikaya
denk gelir mi? Bütün bu saadetler, Sen'in bütün bir kemiyet ve keyfiyet ölçüsü
içinde duyulman; şerha şerha olmuş sinelerde yüz çeşit yaralar bırakıp geçmene
hangi saadet mukabil gelebilir?

Hem Hakk kelâmı ve Hakk nizamının iç içe girişinde seni buluyor ve seni
duyuyoruz. Öyleyse müsaade buyur, duygularımızda seni bir mücerret olarak
ebediyyen muhafaza edelim. Zaten bize gösterdiğin güzel sanatlar anlayışı da
bundan ibaret değil miydi? Kaldı ki, verâlardan emip biriktirdiğin deryaların,
ancak katresinin kaldığı şu asrın sahillerinde dahi, binlerce, yüzbinlerce
gündüzün şafağı çakmakta. Ve her an, milyonlarca karanlık boğulmakta...
Şafaklar, senin kapında kemer bağlamış kullar... Güneşler, bezmine girmek için



sıra bekleyen bendeler. Öyle görüyor ve mânevî şahsiyetine karşı binlerce
şükran ve minnetle kul olduğumuzu itiraf ediyoruz.

Bütün kusurlarımıza rağmen, diktiğin işaretlerin dibinde, tavafta, sâ'yde,
Arafat'da, Müzdelife'de ve Minâ'da ve sonra günahlardan arınmışlara
karışarak, yeşil parmağı ile mübarek ruhuna işaret eden temiz kubbenin altında
el-etek açanlarla hayalen huzuruna geliyor ve sıkıla sıkıla içimizde
keşfedilmemiş dertleri yine sana açıyoruz. Sevmeyen gönüllerimizi, ehramlaşan
benliğimizi, Cehennem gibi öfkemizi, af etmeyi unuttuğumuzu, içimize yabancı
kalışımızı, başkalarının hatalarında boğulup varlığımızı aşamayışımızı,
merkeziyetci ve inhisarcı fikrimizi, nihayet büyük iddiaların hodbin inatçıları
olarak, bütün gizli şeylerimizi "Yevme tübles-Serâir"in kameri, şefkat cemâline
arzediyor, tatlı dillerin arkasındaki dikenli gönüllerden bîzar olduğumuzu
şikâyette bulunuyoruz...

"Emrolunduğu şeylerin onda birini yaparsa, kurtulur" diye ferman ettiği bir
yığın mücrim olarak, vaadini kalkan yaparak, büyük ümidlerle kavuşma yerine
mahrem olmak için çırpınıyoruz.

Emanetini başa taç edemedik. Ama o kor ateşi yere de bırakmadık. İşte o
gariplere, müjdeyi, çöl yolcusuna su yetiştirir gibi sen getirdiğin için yere
baktıran binbir hacâletin altında soluklarımızın her zerresi, ümidden helezonlar
çizerek sana geliyoruz.

Ey şanı yüce Nebî! Atının yularını şu günahkâr ellere ver! Senin seyisin ve
nöbetdârın olarak, şu bâkir ülkenin bütün bağ ve bostanını sana gezdirelim.
Nefesin âb-ı hayat olsun bu çöle... Gökten yıldızları indirip atının ayaklarının
altına serelim. Yok eğer istersen saç ve sakalımızla geçtiğin yerleri süpürüp
varlığımızı yoluna kaldırım taşları gibi dikelim... Yeter ki, nefislere hayat
veren nefesini omuzlarımızda duyalım...



Dünyada Uhrevî Âlem Goncası
ÇOCUK

O başlı başına bir âlemdir... Ne hiçbir kayıt altına girmeyen ve sınırsız bir
şefkatle onu sinesine basan ana, ne de erkeklik sertliği, donukluğu ve biraz da
perdeli, bulanıkça bir hâl ile ona eğilen baba.. Hiçbiri olduğu gibi onu
anlayamaz. Onda, bülbüllere "Sus ben öteyim." diyen bir dil vardır ama,
herşeyi binde birkaç gören ve duyan insan nereden bilecek o dili?

O, Cennetlerden inmiş taze bir gül, çiçeği üstünde taravetli bir meyvedir.
Çürütmek için toprak ona kucak açmış beklemekte; rüzgârlar onu soldurmak
için esmekte; güneş onun damarlarındaki hayat suyunu ışık hüzmesi kollarıyla
emmekte... Belki de kaziye bunların tamamen aksinedir. Evet belki de herşey
kucak açıp ona koşmakta; güneş soluklarıyla ona hayat üflemektedir.

Kudsî Hadis dilinde, yâni Hakk lisanında "Gönül meyvesi" ince varlık,
Ruhlar âleminin mutlak sevimliliğini, evlerimizin içinde canlandıran kanatsız
melektir. Annenin babanın çok çok yukarılardan çekip indirdikleri, ten
tenceresine hapsettikleri o parlak ve sevimli ruh, Hamlet'in dediği gibi "Olmak
veya olmamak" için kaynatılmakta. Güzellerden ve güzelliklerden ayrı düştüğü
bu cihetler hepsinde ya var olmazsa!..

Ona giydirilen kaypak dünya gömleği, kaybettiği ruhî sultanlığın yerini tutar
mı?.. Bir gül gibi koklayıp durduğunuz, kemer bağlamış bir gonca deyip
kucaktan kucağa attığınız; nefesinde sabânın geleceğini taşıyan o evlerin
ocakların neşesine biz ne veriyoruz acaba?

Bütün o gülüp güldürmeleri; tepinip gönlümüze heyecan getirmeleri, ağlayıp
şefkatimize cilveler kazandırmaları hangi elverişle mükâfatlandırıyoruz? Şu
zemin, topyekûn gök, bu sevimli şehbaza taht olmaz. Onun ülkesi, yıldızlar
âleminin çok ötesindeki Cennetlerdir.

Hayal ipinin çözüldüğü, aklın parçalarının suya erdiği o âlemde, kanat
çırpıp göklere yükselen de odur. Efendiler Efendisi, bu mevzuun dahi büyük
sarrafı, küçükleri çocukluk semasının ayı, güneşi Hasan ve Hüseyin'e (ra)
"Cennet reyhanı" dememiş miydi? Bu, üstü kapalı, o ebedî nimet sofrasında,
iştah açıcı bir koku demektir.

Onlar; İranlısı, Turanlısı hattâ Küfristanlısı, Cennet ehline çocuk sevgisi



zevkini yetiştirecek fidanlardır. Biz dünyada onların ışıklarına çok defa gölge
olur, bütün ümit gündüzlerini geceye çeviririz. Haşir-neşir olduğumuz ruh
sıkıntılarını onların mukavemetsiz ruhlarına da içiririz. Zihnî melekelerin
inkişafa başlaması ile ufkunda beliren binlerce istifham içinde terk ettiğimiz o
yavrucaklar kendine bir şey vermeyen görgüsüz ve duygusuz muhitin, kör inat
ve amansız baskısı karşısında, bir saksı içinde oraya hapsedilmiş bir kır çiçeği
gibi, çirozlaşır, fıtrat ve tab'ına aykırı bir istikamette varlık arzetmeye
başlarlar.

Artık, geniş ufuklarda fevkalâde bir cüretle şehbal açıp tecessüse koyulacak
o ölü ruh, mücerret düşüncenin elinden tutup götüreceği, ulvî âlemlerin
sonsuzluğuna eremediği için, maddenin hudutlarına çarpa çarpa kolsuz kanatsız
kalır. Hâlbuki o parlak ufuklar ve o feyizli kucakta, daima hasas, daima
mevceler hâlinde ve fıkırdaşan o masum oluşma ve istenen şekle girme
sancısını çekmektedir. İçini dolduran niçinlere cevap verir, semasını tereddüt
hislerinden temizlediğiniz an, onu yaratılışın hikmeti istikametine sevk etmiş
olacaksınız.

Kar yağar, yağmur yağar, bulutlar yere su serpip tozu toprağı yatıştırır, sonra
çekilir gider, Güneş, kürenin bağrına elini uzatır, "yardım, yardım" diye atan
kâlbine, sahibinin izni ile bir itminan getirir. Ay, günlere destan düzer... Bir bir
bütün yıldızlar bu türküyü söyler, siyah saçlarını yüzüne dökmüş uyuyan gece o
kadar munisleşir, tatlılaşır ki, âdeta gündüzden farkı kalmaz. Omuz omuza
âyetler, uç uca işaretler, şerh ister, tarih ister ki, kafa ve vicdan yar olsun. İç-
dış olan bu âlem ve Kur'ân birbirinden koparıldığı günden beri kopardığı
feryat, maceranın bağrını kana boyasın, elmasın kademini kömürün ateşini
söndürsün.

Çekirdek çürür ondan ağaç olur, ipekböceği ipek hasıl eder, sonra yok olur.
Bütün bunlar arşa birer cilve, devran bunun üzerine kurulmuş, çark bu
istikamette dönüyor. Biz de fıtratın bu yüksek kanunlarına uymak
mecburiyetindeyiz.

Izdırabımız çocukların saadetini, ağlamamız onların gülmelerini, hiç
olmazsa bir ağacın tımarına verdiğimiz ehemmiyet kadar üzerlerine eğilmemiz,
onların ebediyen var olmasını temin edecektir. Sevilen ve sevilecek olan
varlıkları, sevimsiz hâle getirmeye, hoyratlaştırmaya hakkımız yok. Hakk'ın
fidanlarını, Cennet bağının güllerini soldurmaya nasıl hakkımız olabilir? Bizim
onlarla alâkamız çobanlık alâkasından daha ileri değildir!

Hakk'ın Habibi, torunlarını, ev yakınlarını, çocuklarını omuzunda büyüttü...



Hem büyük bir dâvânın mücahedesi, hâlledilmesi çok güç meselelerin mihraka
oturtulması esnasında... Evet, o esnada eşsiz elmas, kerim yavru İbrahim'in
demirci dadısına gidiyor; isin, pasın içinde O'nu okşuyor, sinesine basıyordu.

Ve yine o esnada ay parçası iki torununu kucağına alıp "Allah'ım ben bunları
seviyorum, sen de sev" diyordu. Hikmet kutbunun kucağından düşmeyen o iki
yıldız, atılmanın, itilmenin kendilerine kazandırdığı ziya ile, Sadr-ı İslâm'dan
bu yana binlerce peyke güneş olmuşlardır.

Ve yine o günden bugüne nice sokağa atılmışlar, izbelerde unutulmuşlar
veya zevk ve kaprislerimize kurban olmuşlar vardır ki, fıtrî teşekkülü
bozulmuş, bodurlaşmış ve de ihmalkârlıklarına Cehennem zakkumu yedirmişler
ve yedirmektedirler. O taze gül, o kır çiçeği ve zambaktan böyle koku, böyle
Cehennemî meyve bizim kadir bilmezliğimizden meydana geldiği için, bugün ve
o gün (Ukba'da) sancısını da biz çekeceğiz.

Cenâb-ı Hakk şu devirde bile bataklıkta gül yetiştirenlerden ders alıp, îmâna
tam uymaya cümleyi muvaffak kılsın.



DÂVÂ ADAMI
Bizim ölçümüze göre dâvâ adamı ayrı bir hususiyet arzeder. Bu bakımdan,

çokların soylu ve sayılı kabul ettiği nice büyükler, dâhiler, kitleleri sürüklemiş
büyük sosyologlar vardır ki, biz onlara "entellektüel cüceler" deriz.
Bahşettiğimiz şu izfaî değer dahi çoklarına fazla gelir. Yanılmışları hoş etmek
için pâyesize verdiğimiz bu pâyeden ötürü İnşaallah hakikat da bize
darılmamıştır.

Bir gerdanlığa tek elmas yerleştirebilmek için yüzlerce taşı bozmuş ve
yüzlerce kolyeyi gerdana takılmaz hâle getirmiş; bir göz açma uğrunda çok
gözleri söndürmüş, bir kâlbe hayat nefhedebilme sevdasıyla binlerce kâlbe
kasdetmiş kimselere elbette "büyük" diyemeyiz.. Ancak beyindeki tümör gibi
bir tek duygusu, yüzde bir yumru mahiyetinde kendini gösteren pek çok sivriler
vardır ki, fazlalıklarını ve elmacık kemikleri gibi çıkık taraflarını göstermek
Hakk'a hizmet olacaktır.

Yıllar yılı milletin beyni ile bağırsağını aynı görmüş ve göstermiş, onun
beynini bağırsağına yedirmiş, kâlp zarını çarık diye ayağa giydirmiş,
yediğinden ve güttüğünden habersiz, öteler ötesini görmez körler; gerçek dâva
adamına, karanlıkları nisbetinde ışık tutsunlar diye anılırlar, başkaca hiçbir zatî
değer de ifade etmezler.

Gerçekten habersiz bu büyük gösterilmişler, kitleleri saptırmış, beşeri
bîhuzur etmişlerdir. Âleme bir ağıl nazarıyla bakmış, fertleri bir sürünün
şuursuz parçaları görmüşlerdir.

İçten ve derinlemesine hiçbir kritiğe tâbi tutmadıkları insanı, tesadüfen bu
dünyaya atılmış, hâdiselerin korkunç akışı karşısında bir köşeye sıkışmış,
daima titrek ve mahkûm, cereyan eden kanunların demir pençesi altında daima
ezik, daima korkulu ve yaşama mücadelesi içinde çırpınan bir bîçare varlık
görmüşlerdir.

İçine nüfuz edememişlerin elinde insan, asırlar boyunca hep mahzun ve
mükedder kalmıştır. Böylece insanlık, ruhî melekelerin ve zihnî fonksiyonların
tamamen tefessüh etmesi gibi bir tehlike ile burun burunadır. Ne garip tecellîdir
ki, aşağıların aşağısına itilen bu en şerefli varlığın kurtarıcıları veya öyle
görünenler de, hep şimdiye kadar onu en sefil varlık görmüş mürekkeb cahiller
ve istismarcı demagoglar olmuştur.



Dâva adamı ne bir materyalist, ne de spirtüalisttir. Ve ne de bir kısım
kimselerin sandığı gibi asrın bütün fenlerinde ihtisas yapmış diploma ve
doktora hammalıdır.

Bizim ölçümüze göre dâvâ adamı, ışık hızıyla ifade edilmeyecek kadar
öteleri gören, zamanın üstüne çıkıp süratle akan hâdiselerin neticesini gören,
kâlbi kadar ruhu, ruhu kadar da beyin melekeleri inkişaf etmiş, içinde şefkatten
ummanların mevcelendiği, dışında şevkten nesimin estiği iki kutup arasındaki
hesap rakamlarına sığmaz mekân bulutlarını birden ihata eder ve o geniş
mekânla bu küçük insan arasında münasebetleri şimşek edâsıyla kavrar, engin
ve alabildiğine derin bir biliş ve görüşe sahip yektâ bir varlıktır. Derunî,
samimî, melekler kadar şefkatli ve gene bir kısım melekler kadar celâdetlidir.
Güneş gibi renkli ve ziyalı, ay gibi parlak ve tatlı.. Onlar gibi durmadan yol
alır ve aşar. Dağları düz, düzleri pürüzsüz eyler.

Dâva adamı aşılmazları aşmış; nikâbın kaldırıldığı, pinhanın ayan olduğu
ufka ulaşmış; namütenahî güzelliği günlüyle duymuş ve doymuş; sonra yine
cihetler yurduna dönmüş.. Gönlü o âleme tutkun, gözünde oranın sürmesi ve
bağrı, lavların oynaştığı, kaynaştığı bir harika, bir anlaşılmaz olarak coşacağı
anı beklemektedir.

Dâva adamı, güldürmek için ağlar.. Gözünün katresinde ummanlar gizlidir.
Yedirmek için, yemez. Dünyaya karşı daima oruçludur. Yaşatmak için ölür.
Habbesinde İrem bağlarını yetiştirecek kudret saklıdır. Döverler, bu uğurda
niyaz eder; söverler, dua eder; başını yararlarsa Hakk'ın Habibi gibi ellerini
kaldırır: "Hidayet nasib et cemaatime Allahım! Bunlar beni bilmiyorlar" der,
niyaz eder, af diler.

Dâva adamı kendini nefyeder, muvaffakıyeti Hakk'ın tevfikine ve çevrenin
himmetine verir. Hakk-aşina bir kumandan gibi birliğindeki sarsıntıyı nefsinden
bilir, bin tevbe eder.

Dâva adamı, cânân dilemenin canı terketmekle olacağını çok iyi bildiğinden
bir anlık visâl için yıllar yılı hicrana önceden kararlıdır. Hakk rızası için
yüzlerce defa gözyaşı ile yoğurduğu çamuru seve seve gözüne sürme diye sürer.

Dâva adamı, dilhûn olup gönlünü kan, gözünü ebr–i nisandan daha aziz göz
yaşları ile yıkamadıktan sonra, ne buluttan yağmur, ne denizden buhar ve ne de
başka gözlerden yaş beklemez.

Dâva adamının lugatında kırılma, darılma kelimeleri yoktur. Hem nasıl
kırılır ve darılır ki bir an rahmetli tecelliden dûr olmayan Hakk, merhamet



ettiklerine onu mücessem bir rahmet olarak göndermittir.

Dâva adamı, başı yüce dağlar gibi daima bulutlu... Ovaları, vâdileri sulayan
yağmurların, sellerin şimşekleri hep onun başında çakmaktadır. Onun o celâlli
hâlinde dahi binlerce Cennet bahçesine su ve ziya huruşandır.

Dâva adamı, kâlbinin dudağı ümitten tomurcuklarla süslü, yaşadığı devirden
çok sonralara nazar eder ve ördüğü halıyı bu hesapla örer. Ne yaşadığı devrin
isi, pası, ne de dünyanın alâyiş ve ihtişamı onu meşgul edemez ve yolundan
saptıramaz.

Dâva adamı, Hakk'ın esiri, haklının zahiri, düşene yâr ve yolunu
şaşırmışlara pişdardır.

Bu ma'nâda feleğin kemer bağladığı yüzlerce dâvâ adamı vardır. Aylar
güneşler hep onların bezmine ve hikmet dersine koşmuştur.

Devr-i Saadet'ten sonrası taksimde, hissemize en çelimlisi ve çalımlısı
düştü. Bulanlar buldu, bilenler bildi. Bilmem ki biz tanıyabildik mi?..



Buluş ve Bulunuş Desteğimiz
GENÇLİK

İnsanın bir devresi vardır ki onda upuzun bir hayatın saadet veya sefaleti
gizlidir. Kıvrım kıvrım bütün bir gelecek o devrede kasıttır, niyettir ve
enerjidir. Saadet hülyaları bu potansiyelle gerçekleştirilir, ebediyetler bunun
üzerine kurulur ve bütün hamlıklar bu sayede oldurulur.

Tarih o devrenin kinetik hâle gelmesinden hasıl olan yapılışlar ve
yıkılışlarla doludur. Hangi nebî ve velî vardır ki, yüzünün akı o devrenin gülü,
çiçeği olmasın ve hangi müstebit vardır ki, kaprislerini, dikenleştirdiği o
güllerle gerçekleştirmiş bulunmasın.

Hayatı ayn-ı neşe olan genç gülmek için yaratılmıştır; onu güldürmeli.. O
baharımızda bir gül gibidir, sulamalı soldurmamalı...

O, gücün, kuvvetin, güzelliğin, insanlık simasında gamze gibi çiçek
açmasından ibarettir. Gönlünü talan etmek onu ağlatır ve o çiçeği soldurur.
Ulvî duygularıyla onu ele almama, hem onu hem de bizi öldürür. Bizi
birbirimize düşman eder.

O, ne kadar şen, şakrak, ne kadar taze, ne kadar candan ise, bozulması da o
kadar ölgün, solgun ve can alıcıdır! Bir sıçrayışta Hazret-i Muhammed
Aleyhisselâm'ın sancağını Hayber'in sinesine saplar. "Ali gibi genç, Zülfikâr
gibi kılıç olamaz" dedirtir ve bir ağlayışla bütün bir milletin gündüzünü geceye
çevirir.

Evet Hazret-i Ali, İslâm fütuhatına bir remz olan Hayber kapısını kopardığı
an gençti. İstanbul'u fethederken Fatih ve Bizans mezarı üzerinde yeni bir
toy'un, yeni bir düğünün ilânnamesini diken hem de kendi et kemik ve kanıyla
pekiştirerek diken Ulubatlı Hasan da gençti.

Hazret-i Mûsâ ile o kandan, irinden deryaları geçenler hep gençlerdi. Yol
yol Ruhullah'ın önünde meşale tutanlar da yine gençlerdi.. Pek azı müstesna
Allah Resûlü'nün ilk hâlesi hep gençlerden ibaretti. Başta dört Halife olmak
üzere mus’ablar, Habbab'lar, Muaz'lar ve Ebu Cendel'ler hep o devrin gözü
sürmeli ceylânları ve daha gençten budanmış fidanlarıydı. Bundan ötürüdür ki,
genci olmayan millete helâk olmuş nazarıyla bakılagelmiştir.

Cennet ki; sinesinde, ebedî bir gençliğe mazhar gençleri barındıracaktır.



Orada dahi yaşlıların bulunmamasında gençliği tebcil eder. Ne büyük bir remz
var icraat-ı Îlâhî içinde, Cennet ehli hep delikanlı, Peygamber torunları da
bütün delikanlıların efendisi. İşte Peygamber omuzunda büyüyen en saf, en
temiz iki masuma verilen en büyük pâye. Kendi varlığını kurabilmek için
gençliğini mâye yapanlar, Kudsî Hadis'in ifadesi ile hiçbir gölgenin
bulunmadığı hesap gününde Hakk'tan hususî siyanet göreceklerdir. Rüsvaylık
ateşlerinin yüzleri yalayıp yalayıp geçtiği o günde bir anı cihan değer o
kusurların setredilişi birkaç talihli içinde, gençlere nasip olacaktır.

İmtihanını burada vermiş, zamanın her parçasına bir ma'rifet dersi işlemiş
gençler; Allah'ın meleklere karşı "Bakın, bakın" deyip muhabbet ettiği en
bahtiyar bir sınıftır. Peygamber diliyle ihtiyarlık gelip çatmazdan evvel
gençliği ganimet bilenler, hevesat ve hissiyat galeyanı hengâmında yaşlı, kâmil
insanlar gibi vakur hareket edenler, milletin cehalet ve körlüğüne karşı cihad
edip belâ ve musibete katlananlar, başı gökler kadar âli, gök ehlinin elden ele
dolattırdığı nazdarlardır.

Bu ma'nâda gençken ihtiyarlamış çok kimseler bulunduğu gibi, ihtiyarlığında
gençliğini muhafaza eden aşk ve heyecan âbidesi pek çok kimseler de
gösterilebilir. Arzu ve hevesatın iç ve dış bütün duyguları esareti altına aldığı
nice gençler vardır ki, teni batmanlar geldiği hâlde, kâlp ve kafası tartıya
giremeyecek kadar değersizdir. İşte, hiçbir zaman parçasına hâkim olamamış bu
çeşit kimselere genç diyemediğimiz gibi, hayatının her anında iradesinin bütün
ağırlığıyla zamanın üzerine çullanmış ve onu, deveyi yeder gibi yedmiş
yaşlılara da ihtiyar diyemeyiz.

İstanbul surları önünde yüz senenin dertlerini yüzünde çizgi çizgi taşıyan
Peygamber mihmandarı çok genç, Abdurrahman-ı Gafikî'nin ölümüyle herşeyin
bittiğini sanan ve silâhını atıp kaçan asker çok ihtiyardı. Büyük zaferin verdiği
gururu zafer dönüşü izbede yatmakla kıran, cihan hükümdarı Kanunî gençlerden
genç, bu örfhaneye bir çanak ekşi çorba ile katılan zafer sarhoşu askercik,
ihtiyarlardan daha ihtiyardı.

O hâlde gençlik, îmânın vüs'ati, aşkın payansızlığına mahsus heyecanla
insanın kendini bulması ve ölümsüzlüğe ulaşmasıyla oluyor.

Çocukluğu ellerde oyuncak, gençliği ihtirasların zebunu, ihtiyarlığı
serserilerin maskarası insanlar, hiç bir zaman gençliklerini yaşamamış kem
talihlilerdir.

Fani şeyleri aşamayanlar, bütün zaman ve mekânlarıyla dar bir dairede
boğulanlar gençlik iradesinden mahrum bir kısım sefillerdir.



İradelerini göklere merdiven yapanlar, kafalarını ayaklarının altına alıp kâlb
dünyalarına samanyolları arasında yer arayanlar, Cennet güzelliklerinin, huri
cilvelerinin gönül gıcıklayıcılığına meyletmemiş zinde kuvvetler ve genç
nesillerdir. Artık nereden dünyevî güzeller ve güzellikler onlara kement olacak
ve nereden dünya onların kadehlerini boşluğa boşaltacak?

"Rayete meylederiz kamet-i dilcu yerine.
Tuğa dil bağlamışız kâkûl-i hoş-bû yerine."

demiş, nefislerine ve cihana umumî bir sulh savaşı ilân etmişlere, kimin
haddi var ki değişik istikamet gösterebilsin ve Cennet zineti değerinde ulvî
gönüllerine eracif koyabilsin.

O, başı semalara değinceye kadar dinme bilmeden yükselecek, doyma
bilmeden uğraşacak, düşünecek, arayıp bulacak, buldukça yeni ufuklara doğru
koşacak.. O daima genç kalacak ve gençlik nimetine selim fıtratıyla, zinde
dimağıyla uyanık kâlbi ile ve her an düşünen kafasıyla şükrün mukabelesinde
bulunacak.

Allah îmânın, ihlâsın, metanetin sarsılmaz âbidesi gençlerimizi kem emel ve
insafsız ele düşmeden korusun..



GÖZYAŞLARI
Hakk Rahmeti'nin insan gözünde damla damla olmasıdır gözyaşları.

Dilin, duygunun ve gönlün el ele, yüz yüze birleştiği, iç içe girdi ânın
çiçekleşmesi üzerinde jâledir gözyaşları...

Cennet hûrilerinin kulaklarındaki küpeler, göz damlalarının yanında toprak
kadar aşağı ve değersiz kalır!..

Heybet, korku, saygı ve sevgi gibi insanı duygulandıran, gönül tasını yakan
ve kâlbden sefil arzuları sıyırıp atan, ulvî hislerin çepeçevre ruhu sardığı ânın
şehâdet kanıdır gözyaşları...

Bulut bulut yükselip, Hakk Rahmeti'nin eteklerine dudak gezdiren, bu fanî
âlemin bekâya mazhar pırlantalarıdır gözyaşları...

Bu tuzak ülkesinde, böylesine pervaz edişlerle arşiyeler yapıp, nazlı nazlı
lâhut âleminin kapısını çalmak başka hangi fâniye müyesser olmuştur?..

Eserinde esrarını izlemek; buldukça aramaya istek kazanmak ve Yunus
diliyle "Deryada mâhî ile, Sahrada âhû ile" O'nu yâd etmek, inlemek... Her
yerde O'nun haberini sormak ve sonra çözülen her düğüm karşısında buzlar gibi
erimek... Sel olup çağlamak, başını taştan taşa vurup ağlamak... Tıpkı Yunus
gibi, Celâleddin-i Rumî gibi, devrin "Büyük dertlisi" gibi yanmak, kavrulmak...
Hangi saadet bundan daha tatlı, hangi haz bundan daha içten olabilir?

Annenin ağlaması içten içedir; riyâsız, âri ve durudur. Onun her iniltisinde
binlerce ney feryadı gizlidir. Yavru da ağlar. Hem de dünyaya gelir gelmez...
İyi güne ereceğine, saadet göreceğine, yahut başına geleceklere, ihmâl edilişine
belki de atalarının günahına ve çevresinin körlüğüne...

Ak alınlı, ak duvaklı geline, ananın en kıymetli hediyesi ayrılık
gözyaşlarıdır. İnce gelin, hayatının sonuna kadar, o saflardan saf, inci danesi
gözyaşlarını unutamaz. Onları unuttuğu gün, anayı da unutur, atayı da...

Bir düşünün, gözü dolu bulut ana, üzerimize ağlamasa, nice olur hâlimiz? Ya
o da denizler gibi cimri olsaydı; güneş vurmadan incelmese, buharlaşmasa ve
yukarı uçmasaydı. Ya o, öyle mi? Yaz demez, kış demez, bahar demez, güz
demez daima ağlar...

Nebîsinin diliyle Hakk; millet haysiyetini, memleket namusunu görüp



gözeten göze denk tutar ağlayan gözü. Zaten "Ağlamayan gözden sana sığınırım"
dememiş miydi?.. Tıpkı şeytanın hilelerinden, hasis duyguların ezip
geçmesinden Allah'a sığındığı gibi...

Ermişin nazarında gözyaşları, Cennet pınarlarından daha değerlidir. Zira o
damlalar, "tamuyu" söndürecek bir iksir sayılır Rahmeti Sonsuz'un katında...

Hakk'ın sâfî Nebîsi Âdem (as) saadet kâsesini gözyaşları ile doldurup
içmedi mi?..

Dertli Nebî, tûfan Peygamberi (as) o katrelerle âlemi sele vermedi mi?
Yaradılış esrarına ilk dokunan Mevlâ'nın Halîl'i "Hasbî, Hasbî" diyerek
gözyaşlarıyla ateşi "berd ü selâm"1 etmedi mi?

O incelerden ince, Hakk esrarının merkezleştiği, Faraklit müjdecisi
Ruhullah'ın hâli hep ağlamak değil miydi?

Mâsum Resûl Dâvud (as)'ın ağlamalı feryadı değil miydi ki, insan
derûnunda lâhûtî âhenk ve sızlanışın adı olan Zebur'u tilâvet ederken, en ince
gönül telleri üzerinde yüzlerce mızrabın âhı duyulurdu.

Ve, son durakta, en doğru yolun başında, büyük muammanın Keşşâfı,
yaradılışın özü aziz Ruh, kördüğümü çözer gibi bu esrarı gözyaşlarıyla çözmedi
mi? Tâ ana kucağında bin niyaz ile "Ümmetim, Ümmetim..." dediği andan, ba'sü
badelmevt'e ve ötesine kadar hep aynı şey için inlemedi mi?

Şâir İkbal, bir yüksek toplulukta, ruhların huzurunda, Nebîler Sultanı'na "En
muteber hediye" deyip, bir bardak şehid kanı takdim etmişti. Ben gökler ötesi o
âlî meclise çağrılsaydım, günahıma ağlamış kimselerin gözyaşlarını alır
götürürdüm.

"Ağla ey gözlerim, gülmezem ayruk,
Dost iline varup, gelmezem ayruk."

Kavuşmak için ağlamak ve kavuşmuş olmaktan ötürü ağlamak...

Bu ağlayış, bir yetimin, bir ümitsizin ağlayışı da değil.. Bu ağlayış tam
bilemeden, öze eremeden veya visâlin neş'esinden, huzurun heybetinden doğup
gelen bir ağlayıştır. Sonunda rahmetin tebessümü olduğu için de, tatlıdır. Ve
yine bu ağlayış, bulup bildiğini buldurma ve bildirme yolunda olduğu için de
hüsransızdır.

"Sular gibi çağlasan, Eyyûb gibi ağlasan,
Ciğergâhı dağlasan ahvalini sormaz mı?"



Anadolu insanı bu ma'nâda ağladı. Kurduğu umranların çamurunu hep böyle
gözyaşlarıyla yoğurdu.

Gözyaşları ruh inceliğinin şâhitleridir. İnce insan, yüzünü gözyaşları ile
yıkayan insandır. İçi sızlamayanlar, kirpiği ıslanmayanlar kem talih
hoyratlardır. Bu incelik bir havâr ı̂ inceliği de değildir. Şecaat ve cesaret arz
edeceği yerde, o birden bire tunçlaşır, demirleşir; aşılmaz ve bükülmez hâle
gelir. İşte o en büyük devlet adamı Ömer, Peygamber hâlesinde en büyük devlet
adamı... Şiddeti, öfkesi ve nefretiyle beraber, bir kâlbi kırığın yanında, bir
"yerdeki yüz" karşısında çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlar ve etrafını da
ağlatırdı.

O manzumede daha niceleri vardır ki, haykırışı arslanın ödünü koparmış,
ormanı velveleye vermiş; harp meydanlarında bir haykırışla bin hânümânı
harap etmiştir. Fakat, Hakk'ın huzurunda, muhasebe ânında öylesine incelerden
ince bir hâl almıştır ki, ancak Cennet hûrîleri o kadar incelikten haberdar
olabilirdi.

Uzun senelerden beri ne kadar hasretiz gözyaşlarına!.. Onu, bu memleketin
taşına, toprağına, evine, mâbedine sormalı. Sormalı şu dağlara, taşlara ve
üzerinde uçuşan kuşlara... Ve bütün bir mâziye sormalı, bağrına kaç damla
gözyaşı düştüğünü. Sonra mâbedlerdeki sütunlara, geniş kubbelere ve
çevredeki cidarlara da sormalı, ne zamandan beri hıçkırığa hasret olduklarını.
Seccadelere de sormalı, kaç defa gözyaşlarıyla ıslandıklarını. Bu kadar içten
uzaklaşılan, bu kadar gönüle yad kalınan ikinci bir devir gösterilebilir mi?..

Timdi sizler, ey bütün bir tarih boyunca ağlamayı unutmuşlar! Gamsızlar,
dertsizler ve ağlanacak hâllerine gülenler! Gelin; şu çıkmazın başında durup
asırlık gamsızlığımıza bir son vererek beraber ağlıyalım! Cehaletimize
ağlayalım! Kaybettiğimiz şeylerden habersizliğimize ağlayalım! Kusurdan bir
heykel hâline gelmiş mahiyetimize, duygularımızın dumura uğrayışına ve
hoyratlaşan gönlümüze ağlayalım! Bu vaziyette öleceğimize, öldüğümüz gibi
dirileceğimize, tasmalı ve prangalı büyük imtihanda, en büyük merasimde fevc
fevc geçecek olan mâzinin şanlıları arasında yer bulamayacağımıza ağlayalım!
Daldan kopan bir meyve gibi, yalnız düşüşümüze, ayaklar altında ezilişimize,
rahmetten cüdâ kalışımıza ağlayalım!..

Yukarılara doğru güvercinler gibi kanat çırpalım ve çok yükseklerde öyle
bir "Âh!" edelim ki, ünümüz, gözyaşlarından meydana gelen bulutları harekete
getirsin. Sonra ateşimizi söndürecek o damlalar, yağmurlar gibi başımızdan
aşağıya insin ve ateşimizi söndürsün. Kin ve nefret ateşini. Bütün dünya ve



ukbâ ateşini...

Allah'ım! Sen'den diliyor ve dileniyoruz: Gözlerimize yaş ver ve bizi ağlat!
Merhamet etmen için. Sen'den uzak kalış hasretini duyamayışımıza ağlat!
Gönlün şâk şâk oluşuna, ağyar ateşine yanışına, öyle ağlat ki, sîneler kebâp
olsun… Ondan bir bir feryat çıksın, meleği ve feleği velveleye versin.

Beni de ağlat; gece kadar karanlık ruhuma şefkat et de ağlat! Ağlamalarıma
dahi ağlamam lâzım geldiği için ağlat! Bükülmüş şu kaddime, solgun ve ölgün
rengime, burulmuş boynuma ve kırık kâlbime merhamet et de ağlat! Şu en sâkin
anda, sızlanışlara cevap verdiğin dakikalarda, kapkara gönlümle değil, Sen'den
başkasına secde etmeyen başımla sana dönüyor, titreyen dudaklarımla
ağlatmanı diliyorum.

Heyhât ki "merhamet, merhamet" diyeceğim an, bir hâil gibi günahlarım
karşıma dikiliyor ve içimde yığın yığın burkuntu meydana getiriyor. Allah'ım!
Benim uzaklığım itibariyle değil, Sen’in yakınlığın hürmetine kâlbime rikkat
ver ve öyle ağlat ki, kendimi kaybedeyim, yolunda ar ve haysiyetten geçeyim, tâ
"Bu delidir" desinler..

"Gidip boynumda zincir ile Ravza-ı Pâk'a, o denlü ağlayam ben ki, görenler
hep beni dîvâne sansın" Ola ki, düşen damlalardan bir tanesi aşkına düşmüş
olur; işte o, benim için ummanlara bedeldir. Şehid kanı kadar aziz gözyaşları
içinde nefesim kesilirken varlık sırrını bana duyur. Şu kararsız gönlümü doyur.
Hicabımdan yüzümü saklamaya çalışayım. Habibi'ne görünmek istemeyeyim.
Pişdarım ve âli rehberimden kaçayım. Sonra bir âli dîvân kurulsun. Ben
zülüfleri dağınık, hıçkırıkları gırtlağında düğümlenmiş, yüzü karaların
uğramadığı o dîvâna çağrılayım "Lâ tüâhiznâ" kalkanıyla huzura varayım.
Kirlerime göz yumup "bu da bizdendi" desinler; dilenciye bir mülk
bağışlasınlar. Çöl yolcusunu sevindirip bir bulut ve bir meltemle imdadıma
yetişsinler. Sevincimden orada yığılıp kalayım. Gözyaşlarım içinde
boğulayım!..



GÜNAH
Günah dendiği vakit insanın aklını bir yığın is-pas istilâ ediyor. Kitapların

nâhoş gördüğü şeylerden, örfte, âdette yadırganan şeylere kadar ve ondan
toplulukların telâkkilerine göre sevimsiz işlere, hâttâ yabancı âdetlerin işgaline
uğramış, mânen esir halk yığınlarının çirkinlik anlayışlarına kadar, bir sürü
günah sayılan şey vardır.

Mev'izeci, şirin cümlelerle çeşit çeşit günahtan bahseder ve günaha karşı
gönüllerde nefret hissi uyandırmaya çalışır.

Bir kısım kötülüklerle, mücadele cemiyetleri, yıkılışımızı ve geri kalışımızı
günahlara ve ahlâk sukutuna vererek günah tâbirinin ruhlarda meydana
getireceği ürpertiden istifade etmek isterler.

Muallim de ara sıra günahtan bahseder, hem de henüz günahın ma'nâsını
kavramamış masum çocuklara... Ve hem mahiyetine inanılıp inanılmamasını talî
dereceye alarak! Mühim olan istifade ve gönle göre bir disiplin teminidir.
Memur, esnaf, işçi icap ettikçe karşısındakine onu bir silâh gibi kullanılır.
Hattâ öyleleri vardır ki, ne günahla ne sevapla hiçbir alâkaları olmadığı hâlde,
nesebi gayr-i sahih bir sürü lâfına payanda olsun diye "günahtır" veya
"değildir" sözünü eklemeyi de ihmal etmezler. Nedir bu muamma ki, idrakinden
herkes hayrette! Veyahut nedir bu hakikat ki, bir yığın renkte!.. Söylenenler
doğru değil mi? Elbette bir kısmı doğrudur. Fakat hepsine hayat verecek en
doğrusu hangisidir, onu araştırmak, Hakk'a hürmet ve hizmettir. Lâkayt kalış ise
himmetsizlik ve Allah’a karşı cehâlettir.

Günaha günah, sevaba sevab demek o kadar mühim değildir. (Bu hükmü
verirken ehemmiyet ve ehemmiyetsizliğin izafî olduğunu düşünmek icabeder.
Yoksa günaha sevab, savaba günah demek küfürdür.) Mühim olan gönüle
tercüman olmak, iz'anı kelimelerle tablolaştırmaktır.

Ağızdan çıkan günah sözü üzerine bir inilti var mı, kendinden haberdarsın
demektir ve Hakk yolunda sürçmek demek olan günahtan bîzar bulunuşuna, aka,
karaya âşina oluşuna delildir.

Nicelerin ağzından günde yüz defa "İnşaallah, Maşaallah" dökülür. Allah
meşietine işlerini havale ile bir alâkası var mıdır çoğunun? Hâlbuki o şahısda
ve o anda ma'nâsından koparılmış lâfızlar olarak bu ifadeler lâfız ve ma'nâ
bütünlüğüne sahip söylenişinden farksız gibi görünmektedir.



Niceler vardır ki, Hakk'a dönüp tevbe ettikleri halde günahlarının ağırlığını
gönüllerinde hissetmezler. Rahatları kaçmaz. Uyku ve gıdalarında normal
olabilirler. Kâlbe bir pas bulaşmış, bir kısım duyguları dumura uğramış, belki
ölen lâtifeler olmuş. Bütün bunlara rağmen onların şevklerinde eksiklik
müşahede edemezsin, en ufak umursama göremezsin. Öyle ise kâlbin en gizli
esrarına vakıf olan Hakk huzurunda, gönül ifadesi olmaktan uzak "Tevbe ettim"
sözü nasıl Hakk'a dönüş ve nasıl günahları itiraf sayılır? Bilâkis bu hem de
O'na dönmüş görünerek içinde olandan başkasını ortaya dökmek suretiyle bir
su-i edeptir. Tıpkı bunlar gibi günah da bilinmezlere ve anlaşılmazlara
karışmış... Sanki bir heyûlâ o bugün! Bu vahim neticeye iten âmil hesapsızlık
ve ölçüsüzlüktür diyebiliriz. Ruh hangi disipline tâbidir? İç âlemle dış dünya
arasındaki muvazeneyi devam ettirecek ölçü nedir? Bunları düşünmemek ne
büyük hüsrandır! Büyük bir günahtır, ölçüsüzlük ve disiplinsizlik.

Günahtan ürkmeme, içine düşme endişesiyle titrememe; gafletten doğma
daha büyük bir günahtır. Âdem Aleyhisselâm'daki kulluk sırrını kavrayışla,
şeytandaki müthiş idraksizlik, günah altındaki ezilmenin ızdırabını duyanla hiç
umursamayanı ne güzel sembolize eder? Biri nâlân u efgan ile zellesini itiraf
etme faziletini, "Nefsime zulmettim" diyerek ilân ederken; beriki, "Ben daha
hayırlıyım" gibi irfansızlık ifadesiyle büyük günahını görmüyordu. Mayası
topraktan alınmış şanı yüce Nebî, yüzünü Hakk kapısının eşiğine koyup,
"Cürmüm ile geldim sana." derken başı yıldızlar ötesi Me'va Cennetlerine
ulaşmasına mukabil, şeytan ise başında kubbe hâline geleceği çukurların en
korkuncuna sukut ediyordu. Bugün dahi, bütün sokaklar, pazarlardaki hatalar,
kanal kanal akan kirler ve kirliler hep o gafletten ve o irfansızlıktan değil mi?
Bizlerin böylesine günahlarda inat ve ısrarı bir memleketi yaktı, topyekûn bir
milleti ruhundan, benliğinden uzak bıraktı.

Günahı başkasında aramaya biraz daha devam edersek, dağdan inmedik
yabanî arı ve yaban arılarının taarruzu ile kovanda kalıp petek örmeye devam
eden bir bal arısı kalmıyacaktır. Başkalarının kusurları ile meşgul olurken
günahını görmemek en büyük günah!..

Bugün bir mezar donukluğu ile karşımıza dikilen neslin durumu her türlü
tavsifin üstünde, insan gönlüne acıma ile karışık bir ürperti vermektedir.
Sokağa salınmıştır, merhametsiz ellere teslim edilmiştir. Terbiyecisi ve
ham ı̂si çok defa kasap kadar dahi şefkatli olmamıştır. Sebep ve neticeleri ile
evlâtlarının meselelerini düşünmemiş, bir ağacın tımarına gösterdiği
ehemmiyeti onlara karşı göstermemiş bütün babalar ve anneler, günahın en
büyüğünü işlemişlerdir. Öyle ise suçlu kimdir? Azap kime yapılıyor?



Yetiştirdiği nesle evvelâ mes'uliyet aşılamamış, onun zihin fonksiyonlarının
inkişaf ettirilmesini gönülden ve ruhtan ayrı yürütmüş, ne kendinin ve ne de
yetiştirdiğinin hazmedemeyeceği bir yığın galeyan hâlindeki malûmatı ruh ve
yapı düşünmeden vatan evlâdına vermiş eğitenler ve öğretenler ve daha
büyükleri onlardan da büyükleri affedilmez bir günah işlemişlerdir ki, bütün
bütün yıldızların enerjilerini dünyamıza getirip stok yapsalar, dağları ağaçlarla
süsleseler, denizleri bulutlar halinde havada gezdirseler ve yer yer başlarına
dökülen bütün yeryüzü suları yerle beraber yunsalar yıkansalar yine bu büyük
günahın lekesi alınlarından silinmeyecektir.

Gelin Müslümanlar! Gelip hep beraber ağlaşalım. Dünkü ölenlere değil,
beynine kurşun sıkılanlara değil.. Payimal olan ırza, namusa da şimdilik değil.
İdama mahkûm olmuş oğlumuza, onlar içinde kadınlığını unutmuş çamura
düşmüş kızımıza da değil, kendi cenazemize ağlıyalım.. Ruh ve kâlbimizin
ölümüne, günahtan ürkmeyişimize. Vaktinde diz dövmeyişimize, korkunç yangın
karşısında merhametsizliğimize, hissizliğimize ve hareketsizliğimize... Öyle
sızlayalım ki, ahımız Arş'a yükselsin, nedamet duyan gönlümüz Arş kadar
yücelsin... Tâ bu gönül berraklığı ile memleketin gelecek evlâtlarını, şu anda
kirlettiğimiz gibi cürmümüzle kirletmeyelim...



GURBET
Bir hayat yaşıyoruz ki, herşey muamma, herşey iç içe düğüm. Gözlerine mil

vurulmuş yığın yığın kalabalıklar, beşiktenberi cidarlarına dayanarak
emekledikleri bu âleme niçin geldiler? Nedir aradıkları? Boğuk boğuk
sızlanışlar ve cihetlerden cihetsizliğe yükselen ritimsiz feryatlar... Cihan bir
matemhane, her taraf kasvet örtülü. Bütün yük mazlumun sırtında, zalim
kaygusuz ve hayhuyunda. Hayat bu ise ölüme bin rahmet... Et ve kemiğin hatırı
için, külçe hâline gelen insanlığı fütursuz seyredenlere lânet!.

İnsan bir meçhul... Tahlili çok güç... Yer, içer ve yatar. Acaba o, sadece bu
mu? Yoksa gözle görülen âlem, tenteneli perde.. O, içlerden içe gaye varlık..
Ve herşey ona bağlı yokluğu içinde bir sultan mı?.. Eğer böyle değilse, o ve
diğerleri arasında fark ne? Eğer geçmiş zamanın elemlerini taşıyan ve gelecek
zamanın endişelerine gebe olan akıl ise; onun bu vadideki ismi: Belâ... Ayırıcı
vasıf eğer makinanın icadı ve atomun parçalanması ise; canavarların hasreti ile
yaşadıkları vahşetin birkaç saniyeciğe sıkıştırılmasından başka ne
gösterilebilir. Bu hâli ile insan, emsali için düşman.. Hayat, hayata tuzak kuran
bir şeytan.. İnsan bir örgü, iplerin ucu belirsizlikte.. Eller gölge kovalamakta,
gözler serap peşinde.. Kim taşıdığını tartacak, kim asılmış heyûlâsına can
verecek?.. Bunlar soru... Sorular soru içinde...

Sıtma ve karın ağrısından müteessir olan, sivrisinek ve arının ısırmasına
karşı korunamayan, haşmeti içinde âciz insanın, bu girift bilmecelere karşı
istinat noktası ne olmalı? Kabir kapısında sönen hayat şûlesi mi? Hayır, hayır..
Batıp giden, cihan sultanlığı da olsa, gelecek korku ve endişelere karşı merhem
olamaz. Öyleyse nedir muhtaç olduğu şey onun? Nedir için için özlediği halde
izine tesadüf edemediği cevher? Hayat her cihetiyle onun için serap... Heyhat
baştan başa ıstırap. Yollar kıvrım kıvrım ve yokuş; her şey insana tuzak kurmuş,
her taraf ona yabancı.

Bir garipsin tu dünyada,
Gülme gülme ağla gönül.
Derdin dahi çoktur senin,
Gülme gülme ağla gönül.

Geldiğin yeri bilmediğin için, gideceğin yeri görmediğin için, gözyaşlarını
ceyhun et. O deryada boğul; belki aradığını bulursun. Acaba yollar sana karşı
neden bu kadar vefasız? Yok yok.. Günah, yolların değil; sen yolunu yitirdin..



Kâlbine biber ekilip, beynin, cesedine yedirildiği günden beri.. Kamışın şekere
karıştırılıp şerbetten tecahül edildiği günden beri... Sonra dünyanın taşını,
toprağını, demirini senin beline yükleyenler, seni öz cevherinden uzaklaştırıp
âdeta maddeleştirdiler. Kâlbinin derisini yüzüp ayaklarına çarık ve ayak
derilerini de taçlarda sorguç diye kullandılar. Sen yüzüstü emeklemeyi ve
ayakların vazifesini ellere göndürmeyi ma'rifet saymaya başladın. Ve en
korkuncu bütün hadiselere kendi şahsî dünyandan baktığın için, herşeyi
arzularının rengine boyanmış buldun. Nefis, despot duygular dolu bir âsi.. Sen
onların sevkiyle şehvet dolu kombinezonlar çizen robot boyacı... Orucun
demhanede; iftarın meyhanede; bayramın puthanede; iradesiz ve oluşların
zebunu zavallı mahlûk oldun. Ama gözlerin önünde solan renkler, yokluğa
doğru sürüklendiğinden acılaşan zevkler, uykunu kaçırıp seni hayata geldiğine
bin pişman ettiğinden; sence hiçlikten ibaret olan ölüm sonrasını düşünmemek
için, içinin ağlamasına rağmen eğlence ve sefahet yerlerinden teselli dilenmeğe
başladın. Heyhat! O yara çok derin. Yuf sana! Bu derman pek ma'nâsız...

"Bir geçmiş zamanı beyhude yad etme,
Bir gelecek zaman için botuna feryad etme,
Geçmit gelecek, bütün bunlar masal hep,
Eğlenmene bak ömrünü berbat etme.”

diyen maddeci şair; senin ruh perişaniyetini istenenin üstünde tasvir edip
kâlbindeki ebed arzusunu işlemez hâle getirmek istiyor. Ama sen bir madde
yığını değilsin; kâinattaki ma'nâları içinde toplayacak kadar geniş bir istidada
sahip kutup varlık ve oluşun çekirdeğisin. Semalar tahtın.. Sidre kemerin.. Arş,
sende bir örtü veya sendeki Arş'ın Arşı... Sen şimdi bu ideal ülkeden çok
uzaklarda bulunuyorsun. Gözlerini bağlayan başıbozuk kuvvetler, bazınıza
düşman olarak silâhı ile tepetaklak kovulmanıza sebep oldular. Şimdi vahşet
sahrasında âfâkî zevklerin tesiriyle mahmur ve ıstırap hecelemektesin. Günlün
daraldığı zaman yatar, acılar yüklendiği zaman yer ve içersin. Ah! Bunların
bütün dertlere derman olacağını sanmak ne büyük hüsran! Emeller sende
sonsuz, elemler tepe tepe omuzlarında.. Lezzetlerden mahrum kalış ve ebedî
zevkleri elde edemeyiş elemi...Yâ gidip de geri gelmeyenlerin, içinde meydana
getirdiği burkuntular? Bunları inkâr edebilir misiniz? Gittikleri yere sen de
gideceksin ve bir daha geri dönmeyeceksin.

Burası Muş'tur,
Yolu yokuştur.
Giden gelmiyor,
Bilmem ne iştir.



Cihetler içinde duyduğun bu ses, sanki sana cihetsizlikten geliyor. Burası
vatan değil. Dünya bir uğrak.. Sen burada kimsesiz.. Sen burada öksüz ve
garibsin. Kendine bir yâr ara ve bu perde perde gurbutten kurtul. Dâvanın
hâlledilmiş şekli iki kelimede: Sen gurbettesin...



İNANIYOR MUYUZ?
İçine giriş ve kabullenişteki kolaylık nisbetinde, çetin imtihanların dizi dizi

sıralandığı bir müessese: İmân müessesesi!.. İç içe ızdırablar onda; sonsuz,
küme küme mahrumiyet onda saklı...Musibetin birinden kurtulurken belini çatır
çatır kıracak ikinci musibet, başının üstünde hazırdır.

"Belânın en çetini Peygamberlere, sonra Hakk'ın makbulü velîlere ve
derecesine göre diğer mü'minlere" sözü ile bu gerçeği ele alan zaman ve
mekânın bir tanesi, Hakk'ın meftunu, vefakâr bendeleri ile yaşamış, dayanmış
ve ulaşılmazlara ulaşmış tek varlıktır.

En büyük hakikatı, insanlık semasının güneşinden alma mazhariyetini
kazananlara geline; onlar duyuş ve tasvir edişlerle antılamayacak kadar
büyüktür. Mukaddes şeyler üzerine yemin ediş ve söz verişlerin çok fevkinde
"İnandım!" deyişin, hâl ve davranışlardaki fevkalâde tezahürü onlarda...

Peygamberi müjdeleyen, rüzgârlardan nasipli büyük Sa'd'ın babası "Hanîf"
Zeyd, geleceğin ışık menbaından aldığı bir-iki parıltı ile: "Lât, Uzza.. Hepsini
terkettim! Basireti olan herkes benim gibi yapar." demek suretiyle dağ dağ
baskı ve hakaretin üzerinde toplandığı görgüsüz ilk çilekeş ve son demin
peygambersiz mü'minidir. Mekânın Efendisi'nin, itibarî bir hattan ibaret olan
zamanı bertaraf ederek onun elinden tutmayacağı iddia edilemez. Gökte müjde,
yerde nişan! Renk ve ziyanın beklediği atının dizginlerini bu cihet yurduna
çevirince, yaşlı küre neş'esinden Kisra'nın sütunlarını yıkar. Onda saadet
sonsuz... Onda beşerin beklediği varoluş ümidi... Fakat bütün bunlar ateşten
çember içinde.. Bir gül binlerce diken arasında.. Sadre şifa verir bir hâl, göğüs
kemiklerini çatırdatan hâdiseler ötesinde... Bir damla âb-ı hayat, ancak
develerin iliklerindekini içecek hâle gelen, yanmış ve dudakları patlamışlara
veriliyor. Aklın iflâs ettiği en garip nokta; yapılan her şey cana minnet
biliniyor. Ayağının ucunu dokunduramayacağın kızgın çakıllar üzerinde,
Allah'ın günü sırtüstü yatırılıp, göğsüne kendinden ağır taşlar yüklenen Habbab
şöyle düşünüyor: "Bu dava çok büyük, bu yük çok ağır; sen çok zayıfsın
Habbab! Senin bu işkencelere katlanmanı mı, yoksa Allah' Resûlü'nün ayağına
bir dikenin batması mı? Habbab'lar ölsün, fakat onun ayağına bir diken
batmasın!.." Sonra vali bulunduğu zaman etrafındaki ihtişama bakar, eski acı
günler içindeki tatlılığı düşünür ve ağlar...

O'nlar inanıyorlardı. Gençliğin en alımlı demlerinde kurtarıcıyı tanıyan,



Allah şehrinin muhaciri Ammar ve onun gibi sadece bir-iki bahtiyarın
ulaşabildiği mazhariyettir bu...

Bâdiyeden gelip Mekke'ye yerleşme ve sonra Ebedî Nur'a kavuşma.. O'nun
mazhariyetlerinden biri de ilk İslâm şehidi bir kadının çocuğu oluşudur. İmânı
uğruna, gelecek herşeye katlanmaya azîmli büyük kadının çekmediği kalmaz; en
son, başı kaynayan suya sokulur, saçları dökülür, yüzü kebap olur. Bütün
bunlardan sonra göğsüne demir vurulur. O, gözleri yükseklerin yükseğine
dikilirken son sözlerini söyler: "Allah'tan başka mabud yok. Muhammed (sav)
O'nun Resûlü'dür." Kısa bir zaman sonra, aynı akıbete babasının dahi düçar
olduğunu gören Yasir oğlu Ammar, bunların ızdırablı müşahidi iken yakalanır.
Çarmıha gerilir ve vücudunun muhtelif yerlerine kızgın demirler basılmağa
başlar. Tahammül edilmez bu eziyetler, sırf Allah'ın Resûlü ile buluşup
görüştüğü içindir. Bir gün olur ki, ızdırab beşerin götüremeyeceği kadar
ağırlaşır. Ammar dilinin ucu ile, O'nunla görüşmeyeceğini söyler. Bağları
çözülür çözülmez ilk fırsatta Resûl'ün huzuruna gelir ve hüngür hüngür ağlar.
Efendisi'nin "Kâlbin nasıl?" sualine karşı, "Allah ve Resûlü'ne îmânla dolu"
cevabını verdiği zaman, merhamet kânı büyük insan, O'nu okşar ve iltifat eder.
Bu devran; isimli-isimsiz binlerce kahramanın ceyhun olan gözyaşları ile,
çağlayan kanları ile başlamış ve böylece devam etmiştir.

Bu yol uzaktır,
Menzili çoktur,
Geçidi yoktur,
Derin sular var.

İnsanların ebedî varoluştan nasipleri, çektikleri meşakkat ve ıstırap
nisbetindedir. Geçenlerde bu, ölçü ve hudut kabul etmez şekilde idi. Onlar
İslâm için yaşıyor ve hatırı her şeyden âlî olanın hatırını kırmamak için, inşa
edecekleri müessesenin çamurunu kanlar ile yoğuruyor ve kemiklerini moloz
yerine kullanıyorlardı. O binanın zemini ızdırab, duvarları elem, tavanı yıldız
yıldız namütenahîlik...

Selâm Hakk'ın mergubu, Hakk yolunun meczubu inanmışlara!.. Bilmiyorum
ki, biz inanıyor muyuz?..



KAPINA GELDİK
Her hâli günah bir cemaat olduk... Yemesi, içmesi, yatıp kalkması, sözler,

yazılar ve her çeşit davranışlar; hepsi günah. Kurtuluş ümidi ile atılan her adım
iyice batırıyor bizi. Ne zamana kadar bu çamur içinde tepinip duracağız,
bilmiyorum...

İnsanlığımız sönmüş mü? Kâlpler neden bu kadar hissiz? Niçin gözyaşları
rüyalara terk edildi? Yoksa biz kendimizi yaşamıyor muyuz? Öyle değilse
neden yanarken gülüyoruz? Ben, bize basiretli diyemeyeceğim. Çünkü
göremiyoruz yarını... Anlayamıyoruz bizden evvel boğazlananların yerinde
boğazlanacağımızı...

Bakın şu kalabalıklara... Şu yer yer kabaran, kubbeleşen taşa, demire,
toprağa. Eski farelerin sığınaklarında saadet arıyorlar. Efendiden kaçan, yolunu
yitiren bir cemaat, neticesi elem, lezzetler zebunu bir topluluk... Yıllardır hep
aynı kaldırımları tepiyor, aynı kapıların önünde geziyoruz. Kulaklarımız çatlak
kahkahalardan, özlediği sesi duyamamakta... Gözler, renk hırsızlığı yapa yapa
körlenmiş, O'nu görememekte. Gündüzümüz geceden karanlık, gecemiz zalâm
zalâm üstüne kabir. Günlümüz ölülerden ümit dileniyor. Kafamız mezar
taşlarından daha yaslı...

Yok mu gecemizi gündüz edecek bir merhametli? Yok mu kanayan kâlbimize
merhem sürecek bir tabib? Artık mezarlara perde gerip arkasında zevk
edenlerin saadetine inanmıyoruz. Cenaze evindeki düğün alayı oyununa
kâlbimiz kanmıyor. O bir şey kaybetmiş gibi durmadan sağı solu araştırıyor. O,
O’nun sevdalısı.. En yüksek binalarda en lüks sefahethanelerde en renkli
eğlencelerde.. O hep O’nu takip ediyor. Istırabını dindirecek, onu bir kuş
hafifliği ile çok yükseklere götürecek o şefkatli elleri.. O'nu buluş, ne mesut an
o.

O, kendisine dönüşümüzü ve sızlanışımızı bekliyor. Dertler yiyip bitirmeden
nihayet kapısına dönüyoruz.

Yâ Rabbi! Sen bizi bağışla! Sen'in kapına elsiz ayaksız gelsek de yine sana
varmak ümidi ile geliyoruz. Sen'den ayrı düştük ama, hiçbir gönül yapıcıya
bağlanmadık. Sen'den başka okşayanımız da olmadı. Sızlanışlarımızla alay
edildi; feryadımıza kimse gelmedi.

Bizden evvel Sen'in huzuruna bu kadar günahla gelen olmamıştır. Amma



cehaletimizden dolayı bizi kınama, başka kapı bilmiyoruz. Eğer kabul etmezsen
kimin kapısına gidelim?

Ey yaslıların ümit kaynağı! Bize yâr ol! Ey çaresizlerin çaresi! Bize çâre ol!
Şu köhne kubbede bizlere biraz cilve göster! Ola ki bir daha senden ayrı
düşmeyelim. Eyledik hadsiz günah, nihayet tasmalı boynumuzla İlâhî kapına
geldik...



KÜFRE GÖTÜREN AMİLLER
Mikro âlemleri, makro âlemleri, nefislerimizi, Resûlullah'ın muhteşem

inkılâplarını mütalaa edip sağlam bir Uluhiyet akidesine sahip olma, Ma'bud-u
Mutlak'a hakkıyla inanma, yani, Ma'rifetullah dersine başlamadan evvel;
dünden bugüne, eski-yeni bütün kafirlerin ve sapıkların sapkınlıkları ile küfre
düşmelerini iktiza eden amiller üzerinde duracağım. Kur'ân-ı Mu'cizü-l
Beyan'ın irşad ve iş'arına dayanarak, dört hususu izahtan sonra da Allah'a
götüren yol ve amilleri arzetmeye çalışacağım.

CEHALET:
Allah'a karşı küfrün ve dalâletin sebeplerinden birincisi ve en büyüğü

cehalettir. Eşyanın varoluşundaki niçin ve neden ile onun subûtunu
kavrayamayıştır. Varlığın binlerce hesapla, planla ve tarfelerle tekamülünü, en
mükemmel hâle gelişini ve keyfiyetlerine esas olan terkibi kavrayamayıştır.
Feza araştırmaları yaparken bile Allah'a inanmayan insanın inançsızlığına amil
cehildir, cehalettir. Hem de ilmin içindeki cehalettir.

Bugünün teknik muvaffakiyetlerini netice veren ilimlerin ve ilim adamlarının
iddia ettikleri bir kısım hükümler; yarış pistine kulvar dışı girerek vardıkları
kanaatlardır. Sebepler zincirinin bütün halkalarını dizip, adım adım son
halkaya ilerleyerek, hepsinin niçinini ve nedenini araştırıp, neticede -haşa-
"Allah yoktur" hükmüne varılmamıştır. Gerçek dışı bu iddia, meçhul bir
perdenin önünde durup, ötesi hakkında sığ ve kısır bir kanaatı ibraz etmektir.

Allah'ı bilemeyen o cahiller, sığ ve sathî idrakleriyle diyalektik yaparak
"Allah bizimle konuşsa ya... Allah varsa niye sadece Peygamberle konuşuyor?
Bizimle de konuşsa ya..." derler. Dün Mekke sokaklarında gezen o cahillerin
sözünü, bugünün mektepli cahilleri de ilim adına söylemekteler. "Allah,
Peygamberle konuştuğu gibi bizimle de konuşsa ya..." Kur'ân-ı Kerim, kafirin
cehaletini, kainattaki olup-bitenleri kavrayamayışını, "Bir âyet bir mucize gelse
ya... Hani taşın, ağacın konuştuğunu görsek ya..."[1] demeleriyle ifade eder.

O cahiller, kâinattaki olup-bitenlerin şaşılacak yapısını
kavrayamamaktadırlar. Taş ve ağaçların konuşmamasının, insanın konuşması
kadar mucizevî olduğunu, onların da ayrı ayrı diller ve lisanlarla, yaratılışın
sırlarını haykırdıklarını duyamamaktadırlar. Kendilerinden daha kocaman bir
kelle, daha uzun bir dil, daha büyük bir beyin taşıyan hayvanların



düşünemediklerini, konuşamadıklarını görüyorlar; buna rağmen, düşünmek
gibi, konuşmak gibi nimetler ile mucizelerin kıymet ve ma'nâsını idrak
edemiyor "Bize bir mucize gelse ya..." diyorlar.

Bütün cahiller, böyle birbirine benzer laflar ederler. Kur'ân-ı Kerim,
Hazret-i Adem'in karşısındaki kafirin, Resûl-ü Ekrem'in karşısındaki kafirin ve
bugün ilim adına cehaletini arzeden üniversiteli kafirin laflarının nasıl da
birbirine benzediğini anlatır. Çünkü, hepsi de aynı kaynaktan besleniyorlar:
Hâdiselerin nedenini ve niçinini idrak edemeyen basit, sığ ve kısır
mantıklarının ürünü olan cehaletten...

Müslüman, inandığı şeyin nedenini, niçinini, nasılını, aslını, faslını,
herşeyini bilmelidir. Mü'min, Allah'a hangi esaslara müsteniden inandığını
bilmedikçe -bugün olmasa bile yarın- şeytanın oyuncağı olmaktan kurtulamaz.
Kendisi olmasa bile evladı veya torunları o kötü duruma düşmekten uzak
kalamazlar. Bu hususu kavrayamayan yakın ecdadımızın, kendilerinden sonra
gelen nesillerinin dinsiz olması en bariz misaldir.

Bilerek inanmadıkları, Allah'a îmanla dolup-taşan gönüllere sahip
olmadıkları sathî ve basit îmanlarıyla evlatlarına tahkikî îmanı telkin
edemedikleri için; çocuklarının îmanları cehaletin ve taklidin ifadesi oldu,
tesirsiz kaldı. Böylesi bir îman üç-beş zaman yetse bile uzun zaman tatmin
etmedi ve dinsiz, ateist nesiller meydana geldi.

Müslüman cahil değildir, olamaz da. Şeriat dilindeki cahil, kafir demektir.
Onun için mü'min herşeyi bilecek; bilmeyi de bilgisizliği de bilecek...

KİBİR
Kibir büyüklenme, kendini yüksek görme olarak ifade edilebilecek bir

duygudur. İnsan fıtratına: İslâm'ın izzetini, Kur'ân'ın şerefini, Din'in haysiyetini,
ulvî görülen şeyleri, cematini, ırzını, namusunu ve benzeri kıymetlerini korumak
için yerleştirilmiştir. Bu duygu su-i istimâl edilirse geri tepen silah gibi kişinin
aleyhine işleyerek azgınlığa, sapkınlığa ve küfre düşmeye sebep olur. Allah'ın
sıfatı olan "büyük olmak" tan ferde tecelli edecek şey; Allah'ın İslâm'ın
Kur'ân'ın ve Resûlullah'ın izzetini, şerefini ve haysiyetini koruma uğruna başını
eğmemek, küfür adına yapılan herşeye karşı tavır alarak yüksekten bakmak,
büyüklenmek, başını dikmektir. Tefekkürsüzlük ve düşüncesizlik neticesinde
su-i isti'mâl edilen bu duygu çok zaman mü'minlerin aleyhine işlemiş, onların
şirazeden çıkmalarına sebebiyet vermiştir. Kur'ân-ı Kerim âyetler ve misallerle
bunu da anlatır.



"Bizimle karşılaşmayı, karşımıza çıkmayı, hayatın hesabını bize vermeyi
düşünmemiş ve bizim karşımıza çıkacağına inanmamış o insanlar derler ki;
Bizim üzerimize Allah'ın emirlerini getirecek bir melek olsaydı ya..." [2] Niye
Nûh'a oldu, Mûsa'ya oldu, Muhammed'e oldu. Allah bir melek gönderse ya
"Göndereceği adamı niye Ebu Talib'in yeğeni olarak gönderiyor?" Yahut
"Rabb'imizi açıkça görsek ya. Eğer varsa varlığını bize açıkça göstersin."

Dünün ve bugünün zavallı kafiri hep aynı iddiadadır. Kâinatta hepsi ayrı bir
hesap ve plânla, peşi peşine cereyan eden hâdiselerin O'nu gösterdiğini
bilmez.. Dünyanın bir yerinde helozanlar çizen hortumun bir başka yerdeki
vakumlar meydana getiren akıntılarla alâkalı olduğunu bilmez. Bu harikulade
şeylerin bir hesap ve plânla insanları ikaz edip onları uyarmak ve Hakk'ı
göstermek için Dest-i Kudret'ten gelen İlâhî ikazlar olduğunu bilmez.

Yerdeki karınca kadar değeri olmayan, sinek kadar işe yaramayan, onbeş
yaşına kadar hayrını-şerrini tefrik ve temyiz edemeyen, bir küçük mikroba
boyun eğen, çok defa burnunun ucunu bile göremeyen, ızdıraplar ve sıkıntılara
düçar kalıp elemlere düşen, mütemadiyen çırpınıp heyecan ve helecanlar
geçiren bu insanlar; kendilerini pek büyük görür, böbürlenir, kibirlenirler de
utanmadan "Rabb'imiz bize görünse ya" derler. Allah'a karşı büyük bir
edepsizlik ifadesi olan bu sözler devam eder. Cenâb-ı Mûsa'nın ümmeti de
"Vallahi, Ya Mûsa biz sana îman etmeyiz. Bize bahsettiğin Allah'ı açıktan açığa
görmeyince" [3] der. Fezaya giden adam, Atmosfer etrafında bir-iki tur atıp yere
inince "Gezip, dolaştığım yerde Allah namına birşey görmedim" der.
Mektepteki çocuklara dinsizlik ve îmansızlık telkin ederken "Beni görüyor
musunuz? Görüyorsunuz. Çünkü ben varım. Allah var mı? Yok. Çünkü O'nu
görmüyorsunuz" derler. Kendini büyük görmenin, kibirlenmenin,
böbürlenmenin ve edepsizliğin ifadesi olan bu laflar ne kadar da birbirine
benziyor.

O kafirler bilmiyorlar, bilmediklerini de bilmiyorlar. Varlık âlemini şu
şehadet âleminden, hâttâ sadece görebildiklerinden ibaret zannediyorlar. Basit
bir diyelaktikle onlara desek ki: "Aklın var mı? Duyguların hissiyatın var mı?
Çekme ve itme kanunları var mı? Bunları gösterebilir misin? Şu galaksileri,
yıldızları ve atomları birbirine bağlayan şey nedir? Aşk, muhabbet, şefkat
nedir? Nedir kadını erkeğe bağlayan, birbirine çeken şey? Bütün bunları
gösterebilir misin? Göremediğin, bana da gösteremediğin hâlde varlıklarına
inanıyorsun. Ama buna rağmen, 'Ben görmediğime inanmam' diyerek, Cenâb-ı
Hakk’ı inkara yelteniyorsun. Hâlbuki sen kibrinin, gururunun, enaniyetinin,



nefsaniyetinin altında eziliyorsun..."

Hazret-i Adem'in karşısında, Cenâb-ı Nuh'un karşısında, Resûl-ü Ekrem'in
karşısında tarizde bulunan kafirler ile bugünün fen ve teknik namına hakikatleri
tahrif edip küfrünü telkine yeltenen kafir bu sorular karşısında ne
diyebilecektir?

İNHİRAF:
İnhiraf, bir duyu yanılmasıyla doğru yoldan sapma, şirazeden çıkma hâlidir.

Suyun içindeki bir cismi kırılmış görme gibi bir kere yanlış görme, hükmü ona
göre verme, sonra da o hüküm üzerine fikir bina etme...

Fir'avun, bütün devirlerde aynı inhiraf ve iddia ile ortaya çıkan benzerleri
gibi şöyle diyordu. "Ya, Hâmân! Benim için yüksek bir kule yapta o kulenin
başına çıkayım." İnhirafa, yanılmaya bakınız. Cenâb-ı Hakk'ı fezadaki büyük
bir şey, atomlardan mürekkep bir cisim, uzayın karanlıklarında yüzen bir varlık
kabul etmenin, böylesine büyük bir inhirafın ifadesi olarak diyor ki: "Yüksek
bir kulenin batına çıkayım." [4] Böylece sebeplere-göklerden gelen sebeplere-
ve Mûsa'nın İlâhına da muttali olayım. Yağmurun yağmasına, denizlerin
buharlaşmasına, otların bitmesine, gökten gelen vahye ve ondaki esrara, bütün
esbaba muttali olayım.

Bu ifadelerin içinde ince bir istihza ve Hazret-i Mûsa'ya alaycı bir red
vardır. Yanlış görme, yoldan sapma, idrak ufkuna yaklaşamama vardır. Mabud-
u Mutlak olan Hazret-i Allah'ı beşerî bir takım kayıtlar, maddî birtakım
nisbetler içinde görme, o kanaatle bakma yanlışlığı vardır ki, Cenâb-ı Hakk'ı da
öyle görmeye, öyle araştırmaya sevketmiştir.

Kur'ân devam ediyor. Onlar Hazret-i Mûsa'ya "Ya Mûsa, sana asla îman
etmeyiz. Rabb'i açıktan açığa görmedikten sonra."[5] İşte duygularının yanılması
ile inhirafa düşen o kafirler, bir kısım kayıtlar içinde mahluklar olan
kendilerinin, o kayıtlardan müberra olan Mabud-u Mutlak'ı göremeyeceklerini
bilemediler. Allah'ın görüle-meyeceğini, görülse idi Allah olmayacağını
bilemediler. Gözlerin ve bakışların O'nu ihata edemeyeceğini, ama bütün
görüşlerin ve basiretlerin O'nun kavrayışı, ilmi, iradesi, iktidarı ve ihtiyarı
içinde olacağını bilemediler.

Ve Kur'ân, Efendimiz (sav)’e diyor ki, "Mûsa'nın kavmi Mûsa'dan Senin
kavminin Sana sorduğundan, Sen'den istediğinden daha büyüğünü istediler.
Bize Allah'ı açıktan açığa göster dediler." [6] Ve neticede bir saika, bir gürültü,
gönüllerinde çakıp îmanlarını içlerinde parçalayan, îmandan mahrum eden bir



saika, İlâhî bir sayha, semavî bir seda onları sarstı ve temelden yıktı. Bu
onların zulümleri sebebiyle oldu.

ZULÜM:
Haddi tecavüz etme, kendini ve uzuvlarını ruh, akıl, kâlb ve bütün letaifini

yaratılış gaye ve maksadının gayrında kullanma. Günaha bata-çıka îman ve
İslâm'a kabiliyetini kaybedip, ümitsizliğe düşüp, şirazeden çıkma hâlidir.
Kur'ân-ı Kerim yüzlerce ayetiyle bunu ifade eder [7].



MAHKÛM
Mahkûm dendiği zaman, hemen insanın aklına, demir parmaklıklar arkası,

loş cidarlar arası ve ufunet dolu bir hayat gelir. Eski devrin prangalı ve
tasmalıları; yeni devrin dejenere olmaya terkedilmiş bedbahtları; mazideki
gladyatörler ve aslan yemleri, modern çağın verem ve romatizma namzetleri
hep mahkûm olarak insan aklına gelir ve ürperti verir.

Hele bunların içlerine girilse ve gerçek yüzlerine muttali olunsa, artık başka
tarafta mahkûm armaya mecal kalmaz insanda. Senelerini dakikalara taksim
edip sayanlar, çeşitli tarihlerde af çıkacağını hayal edip bekleyenler, idamını
intizar ederken ümidini tamamen yitirenler, söz götürmez mahkûm sayılır
bunlar.

Evet bunlar hürriyetsizdirler; hava, su kendilerine santim santim verilir.
Bakım, görüm ve zarur ı̂ ihtiyaçlar, mahkûmların değil, idarecinin gönlüne göre
yapılır. Buna binaen dış görünüş itibariyle var oluştan nasipsiz ve bedbinliği
yüzlerine asılmış bir peçe gibi görürsün; gönüllerince yaşamadan fersah fersah
uzaktır onlar.

Bir de başındakiler, soysuz ve cahil takımından ise!.. Ama eğer bu
mahkûmların mahkûmiyetleri vicdanları tarafından verilmemişse hürdür onlar...
Şahlar, prensler kadar hürdürler. Zincirlerin kaydı altına girmeyen, demir
kapılarla önü alınmayan, kale duvarları gibi surları bir sıçrayışta atlayabilen,
namütenahîliğe doğru mütemadiyen kanat çırpan bir insan böyle gönül
taşıdıktan sonra her şey onun için bir sayılır.

Epiktetos, Neron karşısında Lateramus'u şöyle konuşturur: "Dostum ne
diyorsun? Zincire vurmakla mı beni tehdit ediyorsun? Bunu yapamazsın, yalnız
bacaklarımı zincire vurabilirsin. İrademe gelince, o daima hür kalacaktır.
Jüpiter bile onun hürriyetine mani olamaz." Hemen boynunu vuracağım tehdidi
karşısında: "Ben ne vakit boynumun vurulmama imtiyazı olduğunu söyledim?"
der.

Hakikî hürriyet vicdan huzuru ve irade zindeliğidir. Bir zerre îmân
sayesinde iradesi felce uğramamış Cehennem'dekileri dahi Allah, ısrarlı
talepleri ile Cennet'e koyacaktır. Onun için bu günün sakim anlayışı ile hürriyet
makûsen mütenasiptir, ters orantılıdır.

Prangalıların görünen tek esaretleri vardır, ama şuursuz kitleler hâlinde akıp



giden sözde hürlerin yüzlerce esaretleri vardır. Başta esaretini bilmeyen o
esirler, cehalet elinde oyuncak ve esirdirler... Her gün bir oyunun, bir kaprisin
esiridirler. Şöhretin, makamın, soyun-sopun ve ikbalin esiridirler. Kadının,
kızın, şehvetin daha binlerce mel'anetin... Bu serbest esirlerin gözlerine uyku
girmez. Her an vicdanlarının verdiği ağır hükümler altında, kâlplerinin
ezildiğini, beyin merkezlerinin tekallüs ettiğini, ruhlarının törpülendiğini
hissederler... Ne hayatın rengârenk süslü eğlenceleri, ne de kendilerini sarhoş
etmeleri vicdanlarının verdiği hükmün acısını onlara unutturabilir. Bin bir hece
çare beklemektedir içlerinde... Cehennemî kâbuslar birbirini kovalamaktadır
gönüllerinde...

Gerçek hürriyet Hakk'a esarettedir. Başını bütün varlık âleminin verasına
uzatıp, topyekûn kâinatla beraber, şahlar şahının bendesi olduğunu itiraf etme;
herşeye karşı dilenciliğin, her arzuya esir oluşun silinip gittiğini ilândır. Bu
ilândan nasipli olanlar şu kayıtlar âleminin kayıtsız sultanlarıdır.

Ne şan, ne şöhret, ve ne de servet onların ruh dünyasında bulantı meydana
getirebilir. Gecelerde gündüz hayatı yaşarlar, gündüzleri Cennet hizmetlerine
makes bulunurlar. Artık hangi bulantı bunlara yüz ekşittirebilir?.. Hangi kapris
boyunlarına kement olabilir?

Ermemişler, olmamışlar akıl erdiremezler bu sırra... Onun için en büyük
hınçlarını, en büyük öfkelerini şuna buna zincir vurmakla yaşıyan bedbahtlar,
yaptıkları şeylerle kendilerini esir ettiklerini bilemezler. Ölü tekmelemeyi,
teneşir tahtasına tükürmeyi, mezardakileri çiğnemeyi onlara bir şey yaptım
sanan talihsizler; ateş içinde Berd-ü selâm'ı bulmuşlara, can kaydından
kurtulmuşlara, gerçek hürriyete ermişlere hiç bir şey yapamazlar.Çiğnenen
onların vicdanları ve sefil ruhlarıdır. Ve binaenaleyh, iç içe esaret içinde
oldukları hâlde kendilerini hür sanan kem talihli esirler de işte bunlardır.

Şu yığın yığın kalabalıklar, kâlbinde dayanağı olmayan bütün yolsuzlar ve
sapıklar, bir dâne yüzünden kapana kısılmış topyekûn muhterisler, eski devrin
esir pazarlarındaki alınıp-satılan mahlûklardan daha sefil ve daha
talihsizdirler. Uzun bir devrin kendilerine tebessüm etmiş olduğu, nice
kanaatsizler, zevkin sefanın behimîsini dahi az gören nice kâlbsizler vardır ki,
şahsî huzur ve menfaatleri hesabına cihanı yangına verdiler, devirmedik çam
bırakmadılar; ama hayatlarını hicrandan kurtaramadılar. Huzur adına attıkları
her adımda karşılarına bir girdap çıkıverdi. İşte onlar, işte perişan vatan!

Zindandaki hürlerden dıştaki binlerce esire, esaretlerine duyduğumuz
üzüntülerimizle...



MİHNETKEŞ
Derdi derman gibi, gülü diken gibi görmek; açlığı tokluğu bir bilmek; rahatla

rahatsızlık arasında ayrılık tanımamak; geceyi gündüz kadar aydın; gündüzü
Cennet günü saymak büyük bahtiyarların şiârıdır. Zevkten yana oruçlu; hayat
ihtiyaçlarına karşı perhizli; vakit bulursa uyur; bir kâlp kurtarırsa midesini
düşünebilir; zevkten, lezzetten ızdırablı, eleme bin oh çeker; büyük insandır
O... Mihnet, başta çözülmez bir sarık; çile, belde bir kemer. İşte Hakk erleri ve
işte melekler katında, güvercinler gibi kanat çırpıp saf saf uçanlar...

Onlarda gergef itleyen narin parmaklardan daha ince, beyin operasyonunda
işleyen elden daha hassas bir gönül vardır. Esasen örmek istedikleri hâlde
böylesine incelerden ince bir ruh ve samimîlerden daha samimî bir gönül ister.
Yaralı bir kâlb, karşısında, kâlbi atomlar hâlinde parça parça ve gerçek
musibet karşısında kafası yüce dağlar gibi bulutlu bir er ister. Bir er ister ki,
ağlaması, ızdırabı başkaları için olsun, neşelenmesi, vecde gelmesi de
başkalarından olsun. Halktan hüsn ü kabul görüşü, Hakk'dan imtihan bilsin,
atılıtı ve itilişi de tam kusurlarına göre bir ceza kabul etsin.

Boynu tasmalılar gibi bendesi bulunduğu kapıda sadakat gösterip, başına
basılışı iltifat ve o uğurda yüzüne tükürülüşü nisan yağmuru saysın. Mensup
olduğu şey hesabına elsiz, dilsiz ve gönülsüz yaşayan mihnetkeş, "olmadı" ya
tasalanmaz, "oldu"dan ötürü de zafer sarhoşu olmaz. Ektiği tutmazsa nefsini
kınar, attığı isabet etmezse nefsine döner. Izdırabla gönlünü, secdegâh tozu ile
alnını süsler. Gözyaşları gözünde sürme. Hıçkırıklarına biner, Hakk katına
yükselir.

Bu bezmin en nazlı varlığı, âlemin çekirdek ve meyvesi, getirdiği nuru
hazmedemeyen Tâif halkı tarafından gerisin geriye dönmeye mecbur edildiği
zaman, geçtiği yerleri ayaklarından akan kanlarla sulaya sulaya bir ağacın altına
şeref verip istirahata çekildiler. O anda gök siyah bulutlarla dolmuş gibiydi.
Gök ehli şimşeklerle vurulmuş gibiydi. Meleğin göz çağlayanı belki ikinci Nuh
Tûfanı’nı haber veriyor, yer "Sarsıl" emrini, dağlar "Yürü" fermanını intizar
ediyordu. Gönül safvetiyle olup bitenleri hisseden şanı yüce Nebi (sav) başını
öfkeli semalara çevirip, dudağı tebessümle süslü olarak Hakk'ın rahmetini
dilemişti: "Allahım zaafımı sana şikâyet ediyorum. Bu bilmezlerce hor ve hakir
karşılanışımı sana arz ediyorum. Sen zaiflerin Rabbisin. Sen benim Rabbimsin"
demiş, muvaffakıyet, kulağında küpe olan Âlemin efendisi (sav)



muvaffakıyetsizlik saydığı şeyi nefsine vermiştir. Ululuk incisi bu uzun
yolculukta bir kişiye hidayet hediye etmiş ve sevinçle geriye dönmüştü. O'nun
sevinci ile o gün göklerin etekleri incilerle dolmuttu.

Hakk, rızasına giden yoldan gayrı bütün yolları bozar, köprüleri yıkar, düz
yerleri dağ, dağları aşılmaz eyler. Tâ o yolda yürüyenler sadece, can
duygusundan geçmişler, hiçliği kabul etmişler, güneşe karşı sızıntı hâline
gelmişler olsun. Mihnet ehlinin bu dünyada dermanı hicrandır ve bu ehl–i irfan
için hicrandan şikâyet de küfrandır. Hayatın gerçek yüzünü görmüşler için,
onları görmek, yüzlerine bir lâhza bakmak, birkaç dakika onlarla hemdem
olmak, etrafın ümitten şebnemlerle dolmasına ve gönlün huzura gark olmasına
vesiledir. "Sadıklarla beraber olun" fermanına bir boyun eğmedir.

Kardeşleri, vatandaşları ve insanlık için inleyen bu büyük çilekeşlerdir ki,
şirâzeden çıktığı her anda insanlık için inlemiş ve iniltisi etrafında bal arısı
gibi kabiliyetleri toplamışlardır. Bu arada ziyadan rahatsız olan yarasalar;
gönül dünyasından habersiz ruhsuzlar; etrafa salya saçan ipsizler; her önüne
gelene kös kös uyup giden köksüzler; fezaya anlaşılmaz şerâreler uçurarak
havayı bulandırmadık istemişlerse de çıkış lâhûti bir âlemden olduğu için
sadece kulak tırmalamakla kalmışlardır.

Batılı'nın, Merih'ten, Zühre'den gelmiş garip varlık olarak karşıladığı
"Campenalla" ve "More"nin iniltileri, hem gerçekten fersah fersah uzak
oldukları hâlde, kısa zaman sonra Avrupa alıcılarında duyulur hâle geldi ve
daha sonra pek çok milletleri çığırının sevdalısı hâline getirdi.

Bir de bu inilti bir melekte olursa, yer yüzünde bir melekte. Hem de yüzde
yüz Hakk'ın hatırı için, gökler çınlar, Arş sarsılır, bütün his sahibi gönüller
ihtizaza gelir.

O iniltiden havada esintiler meydana gelir, bulutlar üst üste yığılır, zait ve
nakıs iç içe girer. Yüzlerce yıldırım hava sürtünmesiyle milyonlarca faydalı
oksitler yere iner, hayırlı, elim gibi büyür, şer ve şerli, "Nerede sığınak?" der.
Öyle tarrakalar olur ki körler dahi görür, kulaksızlar dahi duyar. Nevbahar
olduğunu, bülbülün şakıdığını, gülün yaprak yaprak açtığını.. Hem çiftçiyi
hayrete sevk edecek şekilde...

O inilti dünden kulaklara girmit gibi bir hâl var ruhlarında. O inilti kâlb
cidarına çarpmış gibi bir meâl var gözde, kulakta ve çepeçevre bizi saran
ufuklarda...

Bu, mihnetkeşin iniltisi. Bu inilti, Hakk katında ruhanî tesbihi kadar kudsî.



Bu sızlanış, gök halkı yanında göklerden daha ulvî. Zira bunda, bütün bir
çöküşün, tamamen yıkılışın feryadı saklı ve bütün bir geleceğin ümidi gizli.

Hakk'ın selâmı mihnetkeşlere olsun...



MUHABBET
Kâinatın mayası muhabbettir. İnsan yaratılışında, incilerden en büyük

hikmet, muhabbettir. Yaratılış incisinin adı Muhammed (sav) se soyadı
muhabbettir. Bilûmum ermişlerin; O'nun bulduğunu bulmuşların bu yolda
cehdlerinin zembereği dahi muhabbettir. Safilerde ve saf gönüllerde, hissizlerin
ve gönülsüzlerin yakın gelecekte çekecekleri azaba tahammülsüzlüktür ki
onları, duyduğunu duyurma tevkiyle bîkarar etmittir.

Evet dört bucakta, asırlar boyu duyulan tarrakaların gerçek yüzü budur.
Hattâ ucundan kan damlayan kılınçlar, göğüslere saplanan mızraklar ve
süngüler, insanlığa sevgi taşıma uğrunda bu dedikodulu, bu bizzat güzel
olmayan yolda, yıllar yılı ağlattı ve inlettiler. Halık sevgisiyle bu "devran"ı
sona erdirme gayesi, dışı çirkin daha nice şeyleri pek çoklarına sevdirmişti.

İnsan, sevdiği nisbette insandır. Gönül muhabbetle dolup taştığı nisbette
ihsan ehlidir. Bu, kullukta "Hakkı" gibi olma şuuruna ulaşmaktır. İşte "îmân" ve
"İslâm"dan sonra en büyük derece...

Mahlûkatı sevmemek, "Halık"a nisbeti bilmemekten olur. "Halık" sevilir de
ondan ötürü "Mahlûk"u sevilmez mi? Esasen sevmeyenler, peygamberlik
anlayışından haberdar olmıyan nâdanlardır. Bütün inceliğiyle veralar ötesi
"Melekût" cennetine ulaşan varlığın özü, ne o havanın füsunkârlığına, ne
Cennet'in güzelliğine ve ne de hurilerin perdedarlığına kapılmamıştı. O,
gizliliklerle dolu, nâz ile gidip niyåz ile döndüğü o gece yolculuğunda dudağı
tebessümle süslü, gönlü halka muhabbetle kaynayıp durduğu anda dahi
"Ümmeti"ni dilemişti.

Peygamber deyip de, "Muhabbet"i hatırlamamaya imkân var mı? Sevgiyi
hatırlamadan, gerçek "Vahdet"i düşünmeden, bir saadet devri nasıl düşünülür?
O, âleme muhabbet dellâlı olarak geldi ve dört bir bucağı şefkat anahtarıyla
açtı. Dostu, düşmanı O'ndan mürüvvet gördü, kîll ü kale mahal kalmadı. O
kadar ki Allah (cc) O'na, cezaların tatbikinde şefkate kapılmamasını söylüyor,
ümmetinin ızdırabından ve çok kere onların duygusuzluğundan hissettiği
teessürü başına kakıyordu.

Bir defasında o eşsiz varlık, İslâmî bir cezanın tatbikine mâruz eski bir
yârân'ın, ceza esnasında tahammül edemeyip kaçtığını; fakat yine de cezaya
çarptırıldığını duyunca, rahmet bulutları gibi dolmuş ve şefkatle seslenmişti:



"O'nu taşlamadan vazgeçip bana getirseydiniz ya." Mukaddes ruh Hazret-i
İsâ'nın recmedilen birinin yanına yaklaşarak söylediği "İlk taşı hiç günahı
olmayan atsın" sözüyle menba birliğine sahiptir yukarıdaki söz... İşte burada,
büyük sevgi iddiacıları hümanistlerden bahsetmek hem ölçü bilgisizliğinin hem
de bir yönde kör hayranlığın ifadesidir. Evet, yığın yığın nazariyeler hammalı,
bitmez bir "Gidiş" yolcusu mütefelsif dimağla, lâhût âlemi turfandalarıyla
daimi "Geliş" yolcusu, "Hakk" esrarının habercisi peygamber arasındaki serâ-
süreyyâ farkı, bu sırla tezahür eder.

O'nun herkesten daha yakını, Kur'ân'ın "İkinciliği" kulağına küpe diye taktığı
"Saadet asrı"nın Sıddîk'ı: "Vücudumu cihanlar kadar büyüt de Cehennem'i ben
doldurayım; tâ kullarına yer kalmasın" diyerek, nefretin kalbinde yer
bulamayışını, muhabbetin bütün varlık dünyasını istilâ edişini ne güzel anlatır.
O günden devrimize kadar, ulu dağlar gibi başı dumanlı nice büyükler vardır
ki, etrafın derdiyle daima gözleri nemli ve içi muhabbetle dolu yaşamışlardır.
Asrımızın âfâkında, yangınlar hâlinde gönlümüzün derinliklerine kadar nüfuz
eden, "Milletimin imânını selâmette görürsem, Cehennem'in alevleri içinde
yanmaya razıyım; çünkü, vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur." sözleri,
önüne geçilmez hudutsuz bir muhabbetin ifadesidir ki, O'na doksan küsur
senelik hayatında, her türlü zevki haram etmiştir. Dünyayı aşıp verâsındaki
zevkleri dahi ayağının altına alan bir hasbî için fedakârlığın bu kadarı, o
kâmet–i bâlâyı küçük gösterir. O muhabbet deyip girdiği şu ziyafet evinden,
muhabbet deyip bir hamlede rıza diyarına uçmuştur. Yığın yığın "Düstur" o
misal varlıktan geriye kalan kuşların kanatlarında, bulutların üstünde,
rüzgârların sırtında hep uçuşan bir muhabbettir. İnsanları sevmek... Mü'minleri
sevmek... Omuz omuza koştuğu, savaştığı cihad arkadaşını sevmek...
Derecesine göre bütün varlıkları sevmek... O'nda sevgi his ve mizaç
istikametidir. "Kin, bir mizaç bozukluğu, nefret, kanser hastalığı, husumet,
içtimaî bir vebâdır" sözü ve sesi tu cümlede tam tonunu bulmuttur: "Biz
muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur."

Yıkılışların birbirini takip ettiği, viranesinde baykuşların öttüğü şu son asrın
fitne ve fesadına karşı en faydalı ilâç, sevmeyi sevmek, nefretten nefret etmek,
kin dolu bir kâlbi sinede yük sayıp atmaktır. Allah rızasına ve rahmetine
mazhar oluş, kâlblerin vahdetine bağlıdır. Sevmeyen bir kâlb garazlardan
kurtulamadığı, sefil hisleri başından atamadığı için, nasıl "Rıza" semasına
yükselebilir? Sevmeyen bir gönül rahmet tecellisinden nasipsizdir. Zira, yerde,
rahmet asıl, nefret arızî olmalı. En büyük muhabbet sebebi "Yaratıcı"
alâkalarıyla sevmek ve yine O'nun hatırı için iç burkuntusuyla nefret etmek...



İşte vahdet şuuru. Evet ne sevgi, ne de nefret mutlak olmamalı; tâ ki, her iki
hâlde de pişmanlık duyulduğu zaman mahcubiyet olmasın. Sevdiğini, bir gün
düşmanın olur mülâhazasıyla mukayyed sevmen emredildiği gibi, nefret ettiğini
de bu mülâhaza içinde kabul etmen emrolunmuştur. Bugün kin ve nefretle
karşıladığınız kimseler, yarın bir nedametle karşınıza çıkacak olsalar acaba
kızarmaz mısınız? Hele ittiğiniz ve attığınız, mü'min kardeşiniz olursa...

"Ey insanlar! Birbirinize buğzetmeyiniz, yekdiğerinizi kıskanmayınız,
birbirinize arka çevirip alâkanızı kesmeyiniz! Ey Allah'ın kulları! Hepiniz
kardeş olun, fermanına kulak verin" diyen İslâm büyüğü, şu dağınıklığa şirâze
vurduktan sonra yetiştirdiği fidanları nefret ve kinin kemirmesi karşısında pek
dâğidar ve pek üzgündür.

Ey en küçük haşereye kıymayacak kadar şefkat gösterisi yapanlar! Ey en
ehemmiyetsiz şeyler karşısında çocuk gibi ağlayanlar! Nasıl hamurunuzdan bir
parça sayılan insanlardan nefret ediyorsunuz? Nasıl bülbül dilli olmayı, yılan
gönüllülükle birleştirebiliyorsunuz? Gözlerinizden akseden o şefkat ne? Ya
ağzınızdan dökülen o nefret ne? Nedir, bir an için o melekler kadar incelik ve
sonra bütün hislere ve gönüllere sevk ettiğiniz yıldırımlar ve tufanlar?
Muhabbet ışığı gecenizde bir fecr-i kâzipse, nifak ocaklarından çıkan nefret
hissiyle onu kirletmeyiniz.

Allah'ım!... Kendini bize sevdir. Sevdiklerini bize sevdir. Bizi bize
sevdir!...



MUZTARIN DUASINA İCABET EDEN
ALLAH'TIR

Öyle bir Mabudumuz var ki, her sesi duyar ihtiyaçlara cevap verir...
Kâlbimizdeki hatırata bakıp onu is'af eder... En küçük arzularımızı yerine
getirir, hayatiyemizi devam ettirir... Biz arzularımızı ve ihtiyaçlarımızı çeşit
çeşit lisanla; bazen hâl, bazen dil, bazen de ıztırar ile isteriz. O'da bunları, en
küçük isteklerimizi bile yerine getirir. Ağzımıza tad gözümüze fer verip
güzelliklerle ve lezzetlerle gıdalandırır. Her bir muztarın ve musibetzedenin
duasına icabet eder. Denizin ortasında, bir tahta parçasına tutunup, "Ya Rabbi!"
diyerek imdat isteyene "Lebbeyk!" der, sahil-i selâmete çıkarır.

Herşeyin bitip tükendiği, iktidarımız ve irademizin tesirsiz kaldığı anlarda,
Rabbimiz'in bir çeşit tasarrufu ile ihtiyaçlarımıza cevap vermesi vardır ki, biz
ona "icabet" diyoruz. Allah'ın, insanların isteklerini yerine getirmesi, dualarını
kabul buyurması ve ah u eninlerine cevap vermesi, yani "icabet"i, O'nun
varlığına parlak ve bahir bir bürhandır.

Hayatınızı safha safha gözden geçirdiğinizde, arzularınıza isteklerinize, dua
ve dileklerinize "icabet"e şahid olacaksınız, hacc'da Safa ve Merve arasında
koşarken, gözlerinizden yaşlar dökerek Mabud-u Mutlak'ınıza yaptığınız duanın
neticesini o anda değilse bile, memleketinize döndüğünüzde göreceksiniz. Kırık
kâlbiniz ve mahzun gönlünüzle Kâbe'nin bir tarafını öperken, kendinizin boynu
tasmalı, zelîl bir mahluk olduğunu itiraf ettiğinizde, Allah'ın "icabet"ini ve
cevabını en muztar ve muhtaç anınızda göreceksiniz.

Kur'ân bütün haşmetiyle bu hakikatı ilan ediyor: "... Muztar dua ettiği zaman,
duasına icabet eden kimdir? O duayı kabul eden onun arzusunu is'af eden
kimdir? Belâya düçar olduğun zaman, o belâyı bertaraf eden kimdir?"[72]

Cevabını siz vereceksiniz. Kendi hatıralarınıza dönüp gönlünüzden geçen
şeylere verilen cevapları tahattur edecek "Allah'tır!" diyeceksiniz.

Resûl-ü Ekrem muztar idi. ellerini açıp dua dua yalvardığı her defasında,
dualarına icabet ediliyordu. Taif dönüşü, kâlbi kırık, bacakları kanlarla,
yaralarla kaplı Peygamber, hâlini uluların ulusu Allah'a arzetti. Beddua etmedi.
"Kahret Allah'ım!" demedi. "Zafımı sana şikayet ediyorum. İktidarsızlığımı
sana şikayet ediyorum. Yaraladılar, dayanamadım" dedi. Böylece hâlini Allah'a
arzetti. Allah muztarın duasına icabet etti ve Hazret-i Cebrâil gökgürültüsü ile



başının üzerinde belirdi. Allah Resûlü'ne; "İstersen dağları kaldırılıp, başlarına
koyayım" dedi. Efendimiz daha çok sarsıldı, titredi: "Hayır! Hayır! Asırlarca
sonra, onların nesillerinden, bir tek, Allah diyecek kişi gelecekse... Hayır
Hayır! Mahvetme!." diyordu.[74] Muztarın duasına Allah'tan başka icabet eden
var mıdır? Bela ve musibetleri O'ndan başka bertaraf eden var mıdır?

Ümmet-i Muhammed adeta kavruluyordu. Halifeye müracaat edip: "Ya
Ömer, ümmet muztardır. Allah muztarın duasına icabet eder... Gel, o kırık
kâlbinle Allah'a yalvar. Bize yağmur ihsan etsin" dediler. Hazret-i Ömer
büyüklüğünün alameti olan muhasebe ve mesuliyet duygusuyla, Allah'a el
açmak liyakatını kendinde göremiyordu. Aklına birşey gelmiş gibi birden
yerinden farladı, kalktı. Peygamberin amcası Hazret-i Abbas'ın yanına gitti:
"Ya Abbas. Sen Resûlullah'ın amcasısın. Gel birlikte Ümmet-i Muhammed için
yağmur duasında bulunalım" dedi. Resûlullah'ın, üzerine çıkıp, halkı davet
ettiği Ebu Kubeys tepesine vardılar. Hazret-i Abbas'ın elinden tutup yukarıya
kaldırdı ve şöyle dedi: "Ya Rabb, bu senin Habibi'nin amcasının elidir. Bunun
hürmetine yağmur ver." Sahabi diyor ki: "Allah muztarın duasına icabet etti.
Daha biz aşağıya inmeden, yağmur, her tarafı kapladı, seller hâlinde akmaya
başladı."[75]

Herşeyin bittiği, tükendiği anda kırık kâlbini Cenâb-ı Hakk'a tevcih edip,
gönlünü ve bütün hissiyatını Allah'a yönelterek yalvardığın an Mevlâ'nın icabet
ettiğini göreceksin. Şartlarına riayet ederek yapacağın duaya, Cenâb-ı Hakk'ın
icabet ettiğini müşahade edeceksin. Bu icabetlerin O'nun varlığına güneş gibi
parlak deliller olduğunu idrak edeceksin. Kâlbî ve ruhî bütün hissiyatınla
yapacağın duanın neticesinde Allah'ın varlığını hissedecek, O'nu bilmekten,
O'nu duymaktan ötürü ereceğin hazzı Cennet nimetlerine tercih edeceksin. Allah
bizleri bu anlayışa, muztar olduğumuzu bilip, öylece el açıp, yalvarma
bahtiyarlığına erdirsin. Amin...



ONLARLA BERABER OLMAK
Hiçbir şey beklemeden uğraşanlar; yorulmadan aşılmazlar aşanlar;

zikzakları soluk soluğa geçenler ve başarı şerbeti dudakta iken çekip gidenler;
Hakk'ın ivazsız cemaati, bahtiyarlar bahtiyarı bunlardır.

Yüzünün nuruna ağyar tozu konmamış; gamzesi kem göze iltifat etmemiş;
Lâhut âlemi'nin gözü sürmelileri bunlardır. Geceleri gündüzden aydın,
sabahları jalelerle dolu, öğle sıcağı doğum mevsimi, gurup öncesi ikinci
sabahın fecri.. Karanlığın lûgatlarında yer bulamadığı nûr–efşan olan bunlardır.

Bir çarmıhta cildini yalayan alevlerle sarmaş-dolaş gördüğün an, hat hat
yüzünün tebessümünde Hakk'ın rızasına erme sevinci parlar onların... Vahşet
devirlerinin korkunç karanlıklar içinde devamlı helezonlar çizen o ebediyet
yolcusu, vahşeti, vahşileri geçmiş o devrin görmez ve duymazlarını
eğlendirmek için arenalarda, arslanların önünde, sonsuza eriş ve ebediyen var
oluş îmaniyle gönlü intirah içindeydi.

Onlarda bir teessür vardı ve bunun günlerce burkuntular meydana getirdiği
de olurdu, ama o kudsî teessürdü. Evet, yeme, içme gibi beşerî ihtiyaçları
onlara unutturan, zevkin her çeşidini merdiven merdiven ayak altına aldıran bu
teessür, ayanlardan ayanı gözsüzlere gösterme, kâlbsizlerin pinhan saydığı
Mutlak Nur'u paslı gönüllere ulaştırma teessürü idi. Bu mevzuda onların bir
feryadında bin melek âhı gizlidir; bir katrelerinde ummanlar çalkalanmaktadır.

Sonsuzluk müjdesi Cihan Efendisi'nin hâlesinden kopmuş bir isimsiz;
kendisine bahşedilen üç dakikalık zaman parçasını ebedîleştirip zâit ve nâkıs
sonsuza kanat açtırarak Hâlık'ın adına yaraşır şekilde vaktin hiçbir kemmiyet
ölçüsü içine giremeyeceğini gösteriyor. Kendine lütufkâr bir tavırla, üç
dakikayı bahşedip sonra da mağrurâne üzerinde durup, ebedilikten dönerek
"ân" dediğimiz geldi-geçti içinde boğulmasını isteyen râhibe: "Aziz peder, bana
beni kurtarmak için verdiğin şu üç dakikalık fırsattan ötürü bilsen sana nasıl
minnettarlık hissediyorum! Zira, şu üç dakikalık zaman içinde Hak din olan
İslâmiyet'i sana anlatırsam, artık ölsem de gam yemem. Çünkü sana ölmezlik
yolunu göstermiş olacağım" der.

O gün orada donakalan pederden bugüne kadar bütün azizler bu sözü
gerdanlık olarak boyunlarına taksın ve ahfâddan ahfâda intikal ettirsinler. Zira
bu sözde büyük bir dâvanın, en büyük bir dâvanın dertlisi bulunmadan gelen



iniltiler gizlidir.

Onların çok ötelerden gelen nefeslerindeki sonsuzluk kokusunu derinden
derine hissedip, onlarla beraber bulunma bahtiyarlığına ermek için durmadan
çırpınma; ne büyük saadet bu! Şu perişan asrımızda dahi ne kadar o şebnemle
nemli, o büyük gamlıların gamıyla elemli varsa, gözleri o âleme meftun,
gönülleri hep o deryaya sahildir onların... O sahile her an yüzlerce dalga gelir
bilinmezden.. Tûr'dan ve daha uzaklardan, nâmütenah ı̂liğe pervaz eden
Ruhullah'ın esrarından, havarinin dudağından akan kandan ve Serverler
Serveri'nin yâranlarının kılıç şakırtısından, at nârasından, nal kıvılcımından...
Zaman onlara gayb fistanını giydirdi. Yer, tohumları yutar gibi hepsini yuttu..
Derken onları saklayan perdede yepyeni bir velvele başladı.. Güneş, kulağını
bir zerreye kaptırdı. Ay, mekik olup yere indi. Yeni bir insicam başladı şu
köhne diyarda ve bütün virâneler hep âbâd oldu. Bir izde bin ma'nâ gösterildi;
çok sırlar ayan, çok şey beyan oldu. Zühâl uğursuz dönüşü bıraktı, bize var oluş
sırrının türküsünü söyledi.. Gecenin ödü koptu, yıldızların nefesi kesildi,
gündüzün dudağında yüzlerce güneş belirdi.. Ovalar yemyeşil oldu.. Ümit
tomurcukları üzerinde güzel feyzler öttü.. Âlâlarda âli burçlar yükseldi..
Tepeleri aşıp gündüzler Alplere ulaştı.. Su başları sürmeli ceylânlarla doldu
ve sonra çağlayanlar baş gösterdi.. Kâlbinde ebedin âhengi şelâleler etrafa renk
saçtı durdu.. Sular dondu polatlaştı ve bu edeb yolunun bir zikzağında öyle bir
feryad etti ki, şafağın zülüfleri yüzüne döküldü.. Gönül dudaklarında bir
sarkılma oldu.. Ve nihayet toprak ana bu yeni evlatlarını da bağrına bastı..
Ondan bize binlerce başak verdi.

Şu toprak diyarında, dünya zevklerine karşı oruçlu dertliler, sadıklar,
şehidlerle bulundukları kuds ı̂ âlemin penceresinden bakıp bağ bozumunu
bekliyorlar.

Dini omuzlarında yükseltip gün görmeden gidenlere bizden birkaç damla yaş
ve gönül buhurdanlığından duman duman yükselen birkaç buhar bulutu
...Aczimiz ve fakrimiz...

Ya Rab! Bizleri şu adsızlarla beraber eyle! Sen'in hoşnutluğun isimsizlikte
olduğu için adlarla bulandırmadım. Bizi onlarla beraber, yolunun erkânına
âşina kıl! Sen'den uzaklığımız cihetinde değil, merhametinin yakınlığı
nisbetinde irfan ufkumuza vüs'at ver.



SENİ ANLAYAMADIK YAVRU
Uzun geçmişinden sana kadar iç içe çöküntülerin çilekeş nesli olma

bahtsızlığına mazhar, bir ikincisi gösterilemez. Tavanı fareleri bile
barındıramayan bir yığın enkaz arasında, canhıraş feryatların hiç bir işe
yaramadığını sana nasıl anlatalım bilmem ki... Sen bugün var kuvvetinle
bağırıyor, etrafına bir şeyler anlatmak istiyorsun. Söyle, sesini duyan, sözünü
dinliyen birisi çıktı mı şimdiye kadar? Çevrendeki demir çembere çarpıp sert
bir dönüşle kulaklarını dolduran çığlıkların yankısı, bir şey anlatmıyor mu
sana? Sesine ses veren kendi feryadın. Hayale ver dileğin, duyulur yâdın. Seni,
sana anlatmak... Şerha şerha dertlerini dile getirmek. Merhamete çok muhtaç
olduğun hâlde, merhametsizlerin kucağında olduğunu isbat edebilmek... Ah!.
Âb-ı hayat musluklarından daha mukaddes anne memesi yerine, ağzına
sokuşturdukları ve senin durmadan massedegeldiğin şeyin, mayasıl memesi
kadar dahi haysiyetli olmadığını sana bir anlatabilsem... Sana, tüy tüy ellerinle
diken toplatanlar ihtimamkârların olmasaydı, belki sana bir şeyler anlatmak
mümkün olabilirdi. Hâlbuki etekleri alevlenen öz mürebbiyenin beraberinde
yanışına aldırış bile ettiği yok...

Salhanede boğazlanmak üzere sıra bekleyenlere eli bıçak tutan kasabın
şefkatli olduğu iddia edilebilir. Fakat can damarına dokunurken yatırılma
lûtfundan dahi mahrum bırakılan sen, cellâdının şefkatsizliğini idrake muktedir
değilsin. Eli kanlı, üstü kanlı, gözü kanlı bir çetenin hudutsuz emellerine,
mezbuhâne gayretlerine, oyuncak camidiyetiyle karışmaman mümkün mü? Ve
yarın, hep yeni bir arzunun esiri olmayacağına teminat verebilir misin? Bu iç
içe sorulara "Evet" diye cevap veremiyeceksin. Çünkü uyuzlu buzağının sırtını
kaşımayı reva görmedikleri tırnaklarla, senin kâlbini ve ciğerlerini tırmalıyan
baba ve anneler, sızlanışındaki ma'nâyı anlayamama ve ümid mumunun
altındaki tahtanın yanış felâketine nüfuz edememe basiretsizliği içinde
kaldıkları müddet, senin için varoluştan nasip, hayal şatosunda rüzgâr avize...
Kimbilir; asıl varoluştan ve yaratılışa uygun bulunuştan nasipsiz şu maskeliler
arasında, yüzü sana tebessüm edişin samimî çizgilerini taşıyan birini, daha ne
kadar arıyacaksın. Ellerde oyuncak olduğun çocukluk, duyguların esiri gençlik,
seni hayatiyet nüvenden uzaklaştırdığı için, uzuvların birbirine isyan hengâmı
olan ihtiyarlığında, aradığını bulabilmen hepten imkânsız olacaktır. Böylece
sen, aşma mecburiyetinde olduğun hudutları hiç bir zaman aşamayacaksın.

Peritansın, perişan olmayan bilmez ki... Cevher kadrini, cevherci olmayan



bilmez ki...

Biz bir cihada atıldık. Ama yalnız senin ızdırab türkünü söylüyoruz. Evet,
yaptığımız sadece bu. Zaman senin dilinden anlar birini kaydeder mi?
Bilmiyorum ama; biz bu vâdide kör ve sağırız.

Bir gün omuzlarımızda teraküm etmiş günahlarla karşına çıkarsak, sana revâ
gördüğümüz şeylerden dolayı bizi kınama. Ben topyekûn mücrimler için senden
merhamet dileniyorum:

"Bizi affet yavru, seni anlayamadık."



SEVENLER BİLENLERDİR:
Mü'minlerin, Allah ve Resûlü'nün nezdindeki mevki ve makamları, Onlara

olan sevgileri nisbetindedir. Kim Allah ve Resûlü'ne daha çok muhabbet
besliyorsa o kadar çok kurbiyete mazhar olacaktır. Cenâb-ı Hakk'ın rızası O'na
olan kurbiyet ile mütenasiptir. Kişi, O'na yakınlığı nisbetinde rızasına mazhar
olacak, rahmetinden, inayetinden ve ihsanından ümitvar yaşayacaktır. O'na uzak
olanlar ise o nisbette rızadan, ihsandan, rahmet ve inayetten uzak kalacaklardır.

Cenâb-ı Hakk'ın avn ve inayeti de, rızası ile mütenasiptir. O'nun rızasını
kazanmaya muvaffak olmuş insan, inayetine, keremine, nusretine ve ihsanına da
mazhardır. Allah, onun işleyen eli, yürüyen ayağı, gören gözü ve her hususta
muini olur. Her mü'min bu hususu kendine muvazene unsuru yapmalı, Cenâb-ı
Hakk'ın inayet ve keremini kâlbi hamulesine, muhabbetinin nisbetine, Allah'a
karşı alakasına cevab olarak değerlendirmelidir. Bir taraftan da, Allah'ın
rızasını, yardımını netice veren en yüksek, samimi muhabbeti elde etmeye
çalışmalıdır. Cenâb-ı Hakk'a müteveccih, dalgalar gibi coşan muhabbeti
hissetmeyenler, Rahmet-i İlâhi'den ve Rıza-yı Bari'den uzaktırlar. O mesafeyi
kapatmak için Allah'tan tevfikini ve inayetini refik etmesini dileyip, ciddi bir
cehd ve gayretle sa'y edip, O'nun yolunda koşmalıdır.

Biz, Allah'ın isimleri, sıfatları, zatı ve şuunatı ile zatının ve şuunatının en
mükemmel mazharı olan Hazret-i Muhammed'i tanıdığımız, bildiğimiz takdir
edip yolunda olduğumuz ve muhabbetiyle dolup-taştığımız nisbette kemâle
ereriz. Kâmil insan olabilmemizin gerek-şartı budur. Yoksa keramet iddiasında
bulunan yalancılar gibi sadece lafazanlıkla kemâlât izhâr etmeye kalkarız.

Cenâb-ı Hakk'ın lütuflarına, keremine ve ihsanına mazhariyet, bizim de
ihsanda bulunmamızı iktiza eder. Bizim Allah'a ihsanımız ise, O'nu görüyormuş
gibi kulluk yapmak, Efendimiz elimizden tutmuşcasına peşisıra gitmek, takip
etmektir. Allah bize ihsanlarda bulunuyorsa, fikren, kâlben, bedenen ve ruhen
yapılacak şuurlu şükür istiyor demektir. O'nun lütuflarına mazhar oldukça,
herşeyimizle O'na koşmak, Resûlü'nün peşinde gitmek iktiza eder. Lütuf ve
keremlere Hazret-i Muhammed'in peşisıra giderek mukabele etmezsek, haybet
ve hüsrana uğrar; koşar, yorulur ama arzuladığımız neticeyi elde edemeyiz.

Birinci işimiz Hazret-i Muhammedi çok iyi tanımak, Kur'ân-ı Mucizü’l-
Beyan'ı çok iyi bilmek, Allah hakkında tam ve sağlam bir ma'rifet elde etmektir
ki, Allah'ı, Resûlullah'ı ve Kitabullah'ı layık-ı vechiyle sevebilelim.



Sevenler tanıyanlardır. Allah aşkı ve muhabbetiyle: "Ne zaman ölecek ve
sana kavuşağım?" diyenler; "Resûl-ü Ekrem'in huzuruna ne zaman varacağım?"
diyenler O'nları hakkıyla tanıyan ve bilenlerdir.

Hazret-i Fatma, Resül-ü Ekrem'in peygamberliğinden sonra dünyaya gelmiş,
hususi iltifazına ve hususi nazarına mazhar olmuştu. Allah Resûlü'nün soyu,
Hazret-i Hasan ve Hüseyin ile bütün insanlığı tenvir edecek nuranî halka,
Hazret-i Fatma'nın sülbünden neşet edecekti.

"İzâ Câe Suresi" nazil olduğu zaman yirmi kusur yaşlarındaki o genç ama
müdrike kadın, Allah Resûlü'nün vefat edeceğini hissetmiş ve ağlamıştı. Tabiî
ki birşey yapamamış, Efendimiz vefat etmişti. Vefat hengamında kulağını
Resûl-ü Ekrem'in ağzına dayadı. O'da birşeyler söyleyince hıçkırıklarını
tutamadı, ağladı.Biraz sonra Efendimiz yanına çağırdı, yine kulağına birşeyler
söyledi. Bu defa ise güldü.

Hadiseyle ilgili olarak Hazret-i Aişe validemiz, Hazret-i Fatma'ya sordu:
"Sana önce ne dedi?" "Bana vefat edeceğini söyledi. Bu hastalık artık iflah
etmez, beni öldürür" dedi. Ben de o zaman ağladım." "Sana ikinci defa ne
dedi?" "Ailemden Ehl-i beyt'imden bana ilk kavuşan sen olacaksın, dedi. O
zaman da sevindim. Dünyayı terkedeceğime, masivadan kurtulacağıma, ama
Peygamberim'e kavuşacağıma, Allah'ıma kavuşacağıma sevindim."[76]

Mü'min, Resûl-ü Ekrem'e kavuşmayı iştiyak içinde beklediği ve özlediği
nisbette O'nu biliyor ve seviyor demektir. O'nu sevmeyenler, bilmeyenlerdir.
Bilip de sevmemek, O'nun için gözyaşı dökmemek, dilhun olmamak, köyünün
bir avuç toprağını dünyalara bedel tutmamak imkansızdır.

Sıddık-ı Ekber anlatıyor: "Birgün huzurunda oturuyorduk. Güneşin gurubu
yaklaşmış, ikindi çoktan geçmiş, güneş dağın üzerine eğilmişti. Allah Resûlü
dudaklarını açtı. Ağzından çıkan cevherlere, lâl-ü güherlere dikkat ettim.
Duyduklarım, benim için dünyanın yıkılması ma'nâsına gelen şeylerdi.
Buyurdular ki, "Allah kulunu burada kalma ile öteye gitme arasında muhayyer
bıraktı. Kul ötesini seçti..." Ben hıçkırıklarımı tutamadım. ağladım. Kul
Resûlullah'tı. Kapalı konuşuyordu. Allah "İstersen artık ruhunu kabzedeyim."
demişti. Ben "Annemiz, babamız, evladımız, iyalimizle, herşeyimizle feda
olalım, kurban olalım fakat sen dur burada. Hepimiz yok olalım, fakat sen kal
burada dedim." [77]

İbni Mes'ud anlatıyor: "Resûl-ü Ekrem bizi Hazret-i Aişe'nin evine çağırdı.
Vefatına bir hafta vardı. Ortalıkta hastalık gibi birşeyler yoktu. Başını kaldırdı.



Yüzümüze baktı ve ağladı. Sadık arkadaşlarından, sadık dostlarından ayrılmak
belki O'nu da müteessir ediyordu. Belki çoklarıyla Cennet'e gidecekleri zamana
kadar görüşemeyeceklerdi. O havanın, o tehassürün ve o hasretin ifadesi
olarak, kesik kesik cümlelerle bize şunları söyledi: "Merhaba size. Allah
yardımcınız olsun. Allah'ın nusreti üzerinizden eksik olmasın. Allah'ın şehâdeti
içinde bulunun. Siz Allah'ın dinine sahip çıktınız. Allah da kıyamete kadar size
sahip çıksın." şeklinde dualarda bulundu. Sonra da ağlayarak şunları ilave etti:
"Şu ahiret yurdu, dünyada kibir ve gururdan çok uzak yaşayıp nazarı daima
ahirete müteveccih olan kimseler içindir." dedi. Sonra "İnnehu meyyitun ve
innehum meyyitun" âyetini okudu.[78] Daha anlamayanlar varsa şu sözlerle
onlara da anlattı. "Ecel yaklaştı. Allah'a dönüş zamanı geldi. Sidretü‘l-
Münteha'ya teveccüh anı geldi." ve ağladı. İşte hepimiz o zaman anladık. Fakat
kaç gün sonra olacak, onu bilmiyorduk. Arasıra biraraya toplanıp Resûl-ü
Ekrem'in gurubuna ağlaşıyorduk... Resûl-ü Ekrem de hastalığı hengamında başı
sarılı çıkıyor, bize birşeyler söylüyor, teselli ediyordu. Ama biz yalnız
kaldığımız zaman hep ağlıyor, daima ağlıyorduk. Sonra dedik: "Ya Resûlallah,
Seni kim yıkayacak. Bu hususta bir emrin, fermanın var mı?" Allah Resûlü
Fazl'ı söylüyor, Hazret-i Ali'yi söylüyor, Ehl-i Beyt'inden yakınlarını
söylüyordu: "Seni kabrine kim koyacak?" "Beni ilk defa kabrimin başına koyun,
siz dışarı çıkın. Çünkü ilk defa Cebrail, Mikail, İsrâfil ve Azrail namazımı
kılacaklar. Sonra melekler, sonra da siz kılacaksınız" diyordu.

Ashab Efendilerimiz ise kendilerinden geçiyor, gündüzleri gece oluyor,
geceleri kabir karanlığına benziyordu. Allah Resûlü'nün gurubu onları dilgir
ediyordu. Ama o anda dahi, Allah Resûlü'nün emirlerine hassasiyet gösteriyor,
harfiyyen riayet ediyorlardı.[79]

Cenâb-ı Hakk, O'nu tanımayan ve başkaldıran nankör nefislerimize,
mütemerrid şeytanlarımıza kabul ettirsin. Taşın, toprağın, cihanların, herşeyin
serfuru ettiği; hayvanatın, haşaratın boyun eğdiği Hazret-i Muhammed
Efendimiz'i haşerattan daha den'i nefis ve şeytanımıza kabul ettirsin.
İstikametimizi değiştirmekten, inhirafa sevketmekten korusun. Bizi yolunda
daim, kaim ve sabit eylesin! Amin...



Tefekkür
Düşünme, insanlığın en mümeyyiz vasfıdır. İnsana "düşünen canlı" derler.

Ya düşünmeyen insana?.. Bilginin, görgünün ulaşamadığı noktalarda hep
tefekkürün bayrağı dalgalanmaktadır. Sınırlarla kayıtlı insan, onda sınırsızlığa
erer ve zamanın üstüne çıkar. Tefekkür, insan melekelerinin ulvîleşmesi ve
onun melekler âleminin esrarına ermesi için ileri sürülen sebeplerin
büyüklerindendir. Nübüvvetin ruhunda bir inci gibidir. Vahye dayanacağı ana
kadar her Nebî ilk dersini tefekkür edeceği çevreden alır. Büyük Hakk dostları
tefekkür sayesinde sonsuzluğa erer, eşyanın hakikatını yakalamağa çalışır.

Sokrates'ten Paskal'a kadar, tefekkür sayesinde insanlık nice kıymetler
kazanmıştır. Bu tefekkür, mucizevî imkânlar bekleyen beceriksizin, işsizin,
güçsüzün kara kara düşünmesi değildir. Çaresiz, hâdiseler altında ezilen, elleri
boynunda, bitkin ve bedbinin düşüncesi de değildir. Hele sistemsiz düşünce hiç
değildir. Nereden başlayıp, hangi maksada doğru düşünülmesi gerektiğini
hesap etmeden, piste ortadan girer gibi işe başlamak, avâmca bir düşünce
tarzıdır.

Bir de; meseleleri karanlıkta, el yordamıyla halletmeye çalışan, sözlerinde
tefekkür ağırlığı bulunduğu hâlde gerçekten hiçbir fikir hamlesi olmamış bir
kadro vardır ki, yukarıda sayılanlara nazaran en bedbaht ve en zararlı olan işte
bunlardır. Bunların hayatları, başkalarına ait fikirlerin, cazip görünen
nazariyelerin lâklâkçılığını yapmakla geçer. Düşünce dünyaları
adaptasyonculuk ve fikir ithalinden ibaret olması itibariyle, millî ruhu ve temel
unsurları tefessüh ettirmesi bakımından bunlar, düşünürlerin en köksüz ve en
soysuzudur. Şartlanmış kafaları, yıkanmış beyinleri ile yeni neslin bir kısım
beyin merkezlerine oturtulmuş bir tümör gibi, onların hayatını felce uğratmakta
ve neticesi meçhul bir kısım zikzaklara itmekteler. İşte yıllardan beri, baştan
atılmaları başarılamayan bu baş belâları, tutundukları ve hâkim oldukları
nisbette bir çok dimağlara hulûl etmiş, bir çok kimseleri melekleştirici
melekelerden mahrum bırakmışlardır. Bu türden nice yüksek okul hocaları, nice
yazarlar vardır ki, hepsi de fikir dünyasının en talihsiz esirleri ve yirminci
asrın yüz karasıdırlar. Bütün ilim âleminin reddettiği bu nesebi gayr-i sahih
ilimciler, ne gerçekçi düşünürden, ne de yakın gelecekten iltifat ve itibar
göremeyeceklerdir.

Bergson, tefekkürle aklı yendi. Bu sayede ilmin luzümsuz kîl u kalini arkaya



atıp dupduru hislerle ebediyet ufkuna erme yolunu gösterdi. Buna, "aklın
aklîliğe hâkimiyeti" demek sezadır.

Dütünmekten kaçmak, onu günah saymak, dini bilmezlik olduğu gibi; dinsiz
için de bir çeşit yobazlıktır.

Tefekkürden kaçan dindar; dinin ruhundaki tefekküre hürmetsizliği bir
tarafa, Hıristiyanlığa reaksiyon olarak meydana gelen bütün fikir cereyanlarının
kendi öz dininin de ta'nına teşniine eli bağlı seyirci kalmış olacaktır. Zât-ı Bâri
hakkında kemiyet ve keyfiyet ifadeleri müstesna, İslâm'da hangi mesele vardır
ki, şimdiye kadar münakaşası yapılmamış olsun.

Evet, işte Batı'lı bir sefâlet tasvircisinin Sefiller'inin ve herkes gibi
yaşamak, eğlenmek ve sevmek istediği hâlde kaderin, sırtına yüklediği bir
kamburdan ve gözünün üstüne koyduğu urdan ötürü kendini sevmeye ve âşık
olmaya lâyık görmeyen bir kimsenin münakaşası yapılmış, aklın, kâlbin, ruhun
tatmin olacağı şekilde neticeler istihsal edilmiştir. Bu, sünnet ehlinin yoludur
ve aksi Kur'ân'ın ruhuna aykırıdır.

"Düşünme, küfre girersin" zihniyeti, kadîm Hıristiyanlıktan kalma değersiz
ve hiçbir zaman İslâm’ın iltifat etmediği bir fikir düşmanlığının ifadesidir.

Bizler var oluş sırrına ve hikmetine bakmaz, dünyaya geliş ve gidişteki
ma'nâyı kurcalamazsak, yapılan tenkitleri ister istemez kabullenmiş olacağız.

Nedir varolmadaki o büyük sır ki, bilindiği takdirde hakikaten var olacağız?

Nedir bir koridora geçitten daha uzun sürmeyen şu dünya hayatı... Elemi,
acısı, ızdırabı!..

Nedir şu sefilllerin çektiği? Şu gözsüzler, şu koltuk değnekleri ile gezenler?
İnsan değil mi bunlar? Yoksa adaletten nasipsiz, rahmetten -haşa- mahrum mu
bırakılmışlar?

Ve tu meyhanedekiler, hastahanedekiler, daha binlerce
mezellethanedekiler... Hikmetten ve re'fetten nasipleri nedir onların?

Sonra şu ahiret mükâfatından mahrum olan, dünyada ise gadre uğramış, rahat
yüzü görmemiş topyekûn hayvanlar.. Ayaklar altında ezilen haşere ve boğucu
kanunların tehdidi altında ezilen, şu vahşet diyarına geldiğine bin pişman
görünen vahşîer ve onlardan ürkenler, şahinler, kartallar ve onların
korkusundan uykusu kaçanlar.. Bütün bunların, cihanlar ağırlığındaki hayata
mazhariyetleri şu yaşayış için mi?

Bu istifhamlara ve daha yüzlercesine cevap verilmeden kaçınılsaydı,



"Bunlar kaderi alâkadar eder, bu hususta düşünmek ve söz söylemek
memnudur" denseydi... Dünkü kelâmcının, büyük İslâm mütefekkirlerinin
meseleyi vuzuha kavuşturur beyanları olmasaydı, gönüller ve kâlbler bu günden
çok evvel bir süre şüphe ile dolacak ve bugünkü neslin maruz kaldığı
imansızlık felâketi asırlar öncesinden hâkimiyet kuracaktı.

Evet A.Camus'un "Saçmalar"ı ile dile getirmek istediği "Veba"sı ile isyan
ettiği hususlar işte bunlardı.. Bunlardı Hristiyanlığın cevapsız bıraktığı
meseleler.. Bunlardı İslâm'da da cevabı yokmuş gibi yerli kâfirler tarafından
her fırsatta nesle sunulan öldürücü yudumlar ve işte bunlardı yirminci asrın
simsiyah bulutlarla örtülü sinesinde buhranların oynaşmasının, fıkırdaşmasının
asıl sebebi...

Eğer büyük terbiyeciler küfür- ı̂mân muvazenelerine vakıf olsalardı.. Eğer
yirmi dört saat yaralanan neslin ruhuna, Nur-u Kur'ân'dan "Yirmi Dördüncü
Mektub"u üflemeyi akıl etselerdi.. Eğer kaderin yüzünden peçeyi kaldırıp îlâhî
takdir ile insan iradesinin sarmaş dolaş olduğunu görselerdi.. Ve eğer tefekkürü
nefyeden hâttâ ondan ürkenler, hayatlarıyla, düşünce dünyalarıyla bu büyük
gerçeğin sınırlar aşmasına perde olmasalardı, bugün, ayaktaki kangren,
beyindeki kanser, bu kadar onulmaz hale gelmezdi.

Allah Resûlü (sav) eşyanın hakikatına vakıf olmayı diliyor. Allah'tan yeni
tefekkür semeresi olarak, Allah'ın gönüle "Ledün Âleminden hikmet akıtması"nı
istiyor. Sonra bir saat tefekkürü senelerce yapılacak ibadete denk tutuyor. Zira
insan, ancak düşünerek yaşadığı hayatta "Yaşadım" diyebilecektir. Ve yaşadığı
nisbettedir ki, duyguları inkişaf edecek ve ötelelerin ötesinde, sermedî
manzaralardan haz duymaktan sınırsızlığa erecektir.

Hayatın zikzaklarındaki ma'nâyı düşünmeden yaşayan nâdanların, hikmetin
tefekkür üzerinde açmış bir çiçek olduğunu anlamalarına imkân var mı?

Allah gönlümüzü hikmete âşık, ruhumuzu tefekküre hahişkâr eylesin.

Âsûde bir şafak



ÜMİT TOMURCUKLARI
Yüksek Îslâm Enstitüsü Talebelerine;

Bir kış gecesi kadar uzun, karanlık ve soğuk fetretten sonra, bir nevbahar
elbette beklenmekteydi... O rüyayı sen gerçekleştirdin. Ümitlerin bitmek üzere
olduğu demde, semamızdan kasvetli bulutları silip, hasret dolu kâlp
dudaklarına tebessüm getirdin. Kadir bilmezlerin elinde değersiz emtia gibi
atılıp itilen cihan değer hakikatlar, seni görmekle antikacısını bulmuş gibi
dırahşân akisler arz etmeye başladılar.

Adın en ücre yerlere ulaştı... Şanın karanlığın ödünü kopardı, uğradığın
yerlerde. Canı dudağına gelmişlere can, eli boynunda bedbinlere, dine hizmet
şevkini ulaştırdın. Anadolu'nun taşına toprağına sinmiş mukaddes ruh, senin
sayende, düşmanların işmizazına rağmen bir kere daha şehbal açtı ve bu uğurda
adını ebedileştirecek âbideler ma'nâsına binlerce binalar kuruldu. Fecrindeki
bu tarrakalar büyük bir toyun davul sesleri veya tül tül zuhur eden şafaklar
arkasında, mevcudiyeti hissedilen gündüz ışıkları...

Şafağından ürken, gündüzüne tahammül edemeyen yarasaların şem'ini
söndürmeye kanat çırpışları, seni yıldırmadı ve yıldırmayacak. Bizler, mağrur
ve vakur âhenginde geçmişe ait çizgileri okuyabildiğimiz cephenin takallus
ettiği gurur ve savletinin kırılmak istendiği şu günlerde, sesinin daha gür ve
daha samimî çıkacağına katiyyen emin bulunmaktayız.

Uzak ve yakın bütün düşman dairelerin ifna etme politikalarına, âtıl hale
getirme gayretlerine karşılık, göründüğün günden bugüne binlerce tepeyi aştın.
Yüzbinlerce girdaba kement vurdun. Artık rüşdüne ermiş bulunduğun şu andan
itibaren ruh ve gönlünü okşayan veya onları törpüleyen hiç bir kuvvet seni
saptıramaz, hiçbir el ayağına zincir vurup esaret altına alamaz.

Bugünün sefalet nevhaları seninle dinecek, yarının ümit tomurcukları, âb-ı
hayat olan nefesinle dirilecek.

Bir zamanlar Avrupa eteklerinde muzır bir şey gibi deniz sahillerine atılan
Endülüs Müslümanları, hangi insafsız zihniyet tarafından o meşum ve menfur
muameleye tabi tutulmuşsa, topyekûn bu asrın Müslümanları da elbette aynı
kem anlayışın ifadesi olarak çöp sepetine atılmak istenecektir. Bin nefrin onlara
ve emellerine!



Fakat senin dinç ve zinde keyfiyetin, bu ve daha binlerce taşlayışı ters-yüz
edecek; şebabet ve taravetin, adını memleket ve millet bütünlüğünün sembolü
hâline getirecektir. Elverir ki, hasbilik ve safvetin, şimdiye kadar olduğu gibi
devam etsin ve tefekkür ufkun gereksiz şeylerle bulanmasın.

Senin esas hizmetin bundan sonra başlıyor. Her zerresi hayat yüklü
potansiyelin henüz devreye giriyor. Garb'ın baş döndürücü zaferlerle, Ay'a
sancak dikip, fezaya istasyon kurması; ülkende hayret dolu gönüllerin, şaşkın
bakışların ve eziklik hisseden ruhların mevce mevce kabarmasına yol açmış;
mazi ve kök düşmanlığı fikirlerinin, nemalanmasına zemin hazırlamıştır. Ona
eski vekar ve şerefi sen iade edeceksin.

Dinin ilimle omuz omuza olduğunu sen gösterecek, sazdan, kamıştan,
topraktan yapılmış evlerde; daha doğrusu harabelerde, Merih'de, Zühal'de
yetişmeyen çiçekleri yetiştireceksin.

Ayağına dikenler saplanacak... Karşına kandan, irinden deryalar çıkacak..
Binlerce, yüzbinlerce kâbus üzerine çullanacak, sen yine derin şevk, fevkalâde
bir metanetle gözünü diktiğin kâlb-i umumînin tamiri ufkuna durmadan
ilerliyeceksin.

Alâka beklemek, milletten alkış ummak senin pâk dâmenine ulaşamayacak
bir kısım densiz toz ve topraktan ibarettir. Esasen senin, ne dalkavukluk ederek
alkış toplamaya, ne de mesleğin mukaddes ismini, şöhret vesilesi yapmaya
ihtiyacın vardır. Hakk'a bende, Kur'ân'a talebe olma gibi bir gayen var, elverir
sana... Senin semanın şimşekleri cihan güneşinin fer kaynağıdır.

Ulvî duyguların yağmur habbeleri hâlinde kaynaştığı kâlp ve kafan, rahmet
yüklü bulutların göremiyeceği İrem bağlarına, âb-ı hayat taşımaktadır. Sen bu
şeref ve gaye ile ulvî mahiyetine uygun bir âli makamda bulunuyorsun ki, cihan
sultanlıkları ona nazaran toprak kadar aşağı kalır.

Binler selâm olsun Kur’ân'a sahip çıkanlara ve Hakikat-ı âzâmın yılmaz
usanmaz yolcularına!



YAŞLILIK
Vazifeyi bitirip ücreti bekleme, dünya ve içindekilerden sıyrılıp, Rahmân'ın

rahmetine müteveccih olma zamanı sayılan yaşlılık hâli, bir bakıma insanın en
neşeli anıdır. Onu dışından ele alıp mütalâa edenler alabildiğine hoyrat
gösterebilir. Haddizatında o, tıpkı hazan mevsiminde olduğu gibi, yaprak
yaprak dökülüşün, çiçek çiçek soluşun, alabildiğine bir ihtişamla yeniden
varoluşun remzidir.

Yokluğu yok etmişler için yurt değiştirmeden, cilt değiştirmeden acı duymak
şöyle dursun, ders alıp irfana ermişlerin bin can ile arzuladıkları bir meseledir
o. Dökülen siyah saçlarından, kaybettiği gençliğinden ve güzelliğinden
müteessir olanlar, sonsuza ermedeki gerçek hazzı kavrayamamış nâdânlardır.
Olmanın ölümde; filizlenmenin çürüyüp yok olmada saklı bulunduğunu
sezenler, bu oda değiştirmeyi gülerek karşılamış ve ruhun asıl vatanına geçişi
iz'anına varmışlardır. Bu noktadan başlarındaki ikaz edici her beyaz nur,
Cennetlerin ufkundan yorgun dimağın mahfazasına aksetmiş bir lem'a sayılmış
ve ebedî istirahat âlemine karşı onlarda ciddi bir iştiyak uyanmıştır.

Peygamberler babası Hazret-i İbrahim (as) başındaki beyaz tüyün melekler
katında olgunluk, saygı, değerlik ve vakar nişanı olduğunu öğrendiği an
"Vakarımı arttır Allah'ım" demiştir. Hakk'ın kendi yolunun ak saçlılarına azap
etmeyeceği müjdesini bize ulaştıran Yaratılışın Gayesi, rahmete çok muhtaç
olanlara en büyük bir rahmanî teselli getirmittir.

Evet "Aile efradı içinde yaşlı, ümmeti içinde nebî gibidir. Büyüklerimize
saygı göstermeyen bizden değildir." diyen Söz Sultanı, herşeyini kaybetmiş
yaşlıya, beşerî imkânlarla ulaşılmaz bir pâye bahşetmiştir. Hele masum
çocuklarla aynı değerde tutup da "İhtiyarlarınız olmasaydı, belâlar başınıza sel
gibi akacaktı" fermanı var ki, sinn-i kemali insanın en sevimli hayat
devrelerinden daha sevimli hâle getirir.

İnsan âcizliği ve imkânsızlığı nisbetinde kuvvetli dayanaklar arama
lüzumunu hisseder, gençlik ve sıhhat çok defa onu kendinden, iç dünyasını
kontrolden habersiz kılar. Vasıtaların üstüne çıkıp, içinde yüzüp durduğu İlâhî
rahmete karşı şuurlu mukabeleden mahrum bırakır. Her gün kendinden bir parça
kopup gittiğini, görüp hissettiği andan itibarendir ki verdiği, yitirdiği şeyleri
geri alma yoluna girer ve ciddî tedarike başlar.



Evet:

"Günde bir taşı bina-yı ömrümün düştü yere
Can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber."

der, içindeki beka arzusunu gerçekleştirmeye çalışır. Böylece gençlikle, güç
ve kuvvetle aşılamayan tepeler aşılır, perdesizliğe ulaşılır ve inayetin şirin
cemali görünür.

Bu vaziyette bir fanî, en elemli ve bulanık dakikalarını, en duru, en zevkli
saatlere çevirir, âdeta bir trenle vatanına dönen cuda–yı vatan yolcu gibi, ara
sıra başını dışarı çıkarır. "Nerede kaldı şu visal durağı, şu var olduğum yer?
Nerede sevdiklerimin bulunduğu diyar?" Analarımı, atalarımı şefkatli sinesinde
besleyen o dağ ve bağlar?" der, bir an evvel bütün dostlara, dostların dostluğu,
dostluğuna nisbeten zerre olmayan Kâinatın Kâlbi'ne kavuşmak için can atar
durur.

Gelip geçmişlerin feyizli meclislerine, sofra sofra saadetlerin önüne
serildiği yüksek saraylara, hem de uhdesine almış olduğu ağır bir yükten
kurtulmuş olarak ermek, ruhun ebedî emeli ve gönül denen muammanın tek
vesile-i itmi'nanıdır. Ruh bütün hayat boyunca, beden kafesinden kurtulup
bulutları aşmak ve Lâhut âlemine doğru uçmak için çırpınıp durur. Ölüm onun
azadı, terhisi ve kendine dönüşü olur ki, binde birlerle ancak duyduğu,
gördüğü, tattığı kayıtlılıktan kurtulup Hüdâ’ya ait esrarı birden görür, duyar ve
doyar. O esrarın tercümanının dilinde, gözün görmediği, kulağın işitmediği ve
hiçbir kâlbin kavrayamadığı, o sonsuzluğun, sonsuz, turfanda güzelliklerini, ruh;
bu kayıtsızlıkla, hem hafifliğine denk bedenini dahi alıp yükseltmek suretiyle,
beka bulmuşların rasathanesinden seyredip kendinden geçer. Eli kolu bağlı
bîçare esirler için bundan daha büyük saadet tasavvur edilir mi?

İşte ihtiyar, elinde olarak veya olmayarak böyle düşünme ve böyle görmeye
yükselmiş; hayatının her anında yüzlerce seneyi sıkıştıracak hâle gelmiş,
Allah'ın en bahtiyar bendesi ve çevresi için de bir vakar âbidesidir. İnsanların
çocukluk heveslerine hitab eden bütün gelip geçici teylerden sıyrılmış;
herşeyde İlâhî isimlerin titreşip durduğunu, bu taş ve toprak ülkesinin tamamen
öte hesabına işlettirdiğini hicapsız müşahede etmiş ve bilûmum duygularıyla
bezme girmiş, fena âlemin ekşi yüzünden baki tebessümler arz eden canlı bir
tablodur ihtiyar...

Alnının parlaklığını, gözünün uhrevî sürmesini, esrarengiz yolların, ufunetli
dehlizlerin tozu toprağı bozamaz, kirletemez. O, îmânının derecesine göre



buraları uçarak geçer ve kâlbinin ziyasıyla sürçmeden yürür gider.

Kabre güler, ölüme kucak açar. Zira Yunus diliyle o ballar balını bulmuştur.
Gayrı varlığının talan edilmesine gam yemez. Dostların buluştukları yerin ateşi
onun da içine düşmüştür. Artık, varsın fanînik onun kadehini devirsin..
Güneşini yere indirip, yıldızlarını başına saçsın, semasında ışık bırakmasın. Tâ
ki kâlbinin dudağında Cennetlerden gelmiş ümitten tebessümleri çizgi çizgi
görünsün ve ye'sin bütün heykelleri tar u mar olsun, yıkılsın.

İhtiyar bunu ihtiyar edendir. İhtiyar Hakk'ı ihtiyar edendir. İhtiyar
Resûlüllah'ı, yârânlarını ve bütün ihtişamiyle âhiret bahçelerini ihtiyar edendir.
Ne mutlu kendini bulmuş, kâlbiyle buluşmuş ihtiyara... Yazıklar olsun ölüm
eşiğinde imânsıza, ümitsize ve cesediyle beraber ruhu da yıpranmış hesapsıza!..
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Bir İ’câz Hecelemesi 
(Bakara Sûresi Örneği)

Bu makalemizde Muhterem Fethullah Gülen’in bu isimle yayınlanan kitabını1

tanıtmaya çalışacağım. Kur’ân-ı Hakîm’in mukaddimesi konumunda olan Fâtiha

Sûresi’nde Cenab-ı Allah insanlara  dedirtir, yani “Bize hidayet yolunu göster.”
demelerini telkin eder. Hemen ondan sonra gelen Bakara Sûresi’nin başında 

 âyeti, duanın kabul edilip bu sûre ile hidayet rehberinin verildiğini
bildirir. Müteakiben bu rehberin çağrısı mukabilinde beşer topluluklarının nasıl bir
tutum sergilediklerini belirtir. Üç âyet onu kabul eden mü’minleri tavsif eder. Dördüncü
âyet Ehl-i Kitab’a işaret eder. 6. ve 7. âyetler inkâr edenlerin, 8-20. arası on üç âyet ise
münafıkların tutumlarını anlatır. Böylece mü’min, Ehl-i Kitap, kâfir ve münafık olarak
bütün insan gruplarının tavırlarını özetledikten sonra Allah Teâlâ 21. âyet ile hepsine
bi rden, “Ey insanlar! Hepinize toptan bir daha sesleniyorum; bu Kitab’ın
rehberliğinde sizi yaratan Rabbinize tek ilâh olarak ibadet ediniz!” buyurur. 23. âyet
Kur’ân’ın Allah tarafından gönderilen kitap olmadığını iddia edenlere meydan okuyup
tutarlı iseler onun gibi bir kitap ortaya koymalarını teklif eder. İşte i’câz-ı Kur’ân, yani
Kur’ân’ın benzerini yapmaktan insanları âciz bırakan eşsiz ilâhî kitap olması hadisesi
budur. Kur’ân-ı Kerim ile ilgili en önemli mesele, onun bu özelliğidir. Ama 24. âyet
bunu asla yapamayacaklarını bildirip buna rağmen inanmayanları Cehennem azabının
beklediğini, 25. âyet ise iman edip makbul işler yapanların ebedî Cennet ile
ödüllendirileceklerini ilan eder. Muhterem Fethullah Gülen, bu kitabında sûrenin bir
hulâsası durumunda olan bu miktarını tefsir etmektedir.

Müellif, kitabına i’câz hakkında “Dar Bir Açıdan Bir Kez Daha Kur’ân” başlıklı bir
giriş ile başlar (s.27-43). Îcâz, yani veciz, özlü ifade i’câzın pek önemli bir kısmı
olması itibarıyla burada îcâz-ı kısar ve îcâz-ı hazf nevilerini Kur’ân’dan birçok
örnekle açıklar. Birinci nev’e misallerden şunları zikredelim:

“Sen her zaman af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerle uğraşmaktan uzak dur!”2

Veciz İhlas Sûresi’nin üç müspet, üç menfi cümleden oluştuğunu, bu altı cümle ile altı



mertebe tevhidi ilan ile o miktarda da şirk çeşitlerini reddettiğini yazar. Bu bilgiyi,
kendisinden iktibas etmesi vesilesi ile Bediüzzaman’ın İşârâtü’l-İ’câz eserinin Kur’ân
belâgatı açısından mutlaka okunması gereken bir şaheser olduğunu yazar.3

“Kı sas t a sizin için hayat vardır.” 4 âyetindeki î c â z özelliklerini, Arap

edebiyatındaki en meşhur örnek olan  “Öldürmek, öldürmeyi ortadan
kaldırır.” ile karşılaştırıp Kur’ân ifadesinin üstünlüklerini gösterir.5

Daha sonra îcâz-ı hazf örneklerine geçip “Kelâmın bazı kısımlarının, onlara delâlet
edecek lafzî veya mânevî bir karîne bırakılarak hazf edilmesi.” şeklindeki tarifini
nakleder. Bu bölüme dair de dört örnek vermekle yetinir. Sonra i’câz vecihlerini, yani
Kur’ân’ın mu’cizevî özelliklerini başlıklar hâlinde verir.6 Kur’ân kıssalarının anlatımı
hakkında şu orijinal tespiti önemlidir: “Keza Kur’ân, Hazreti Nuh, Hazreti Hud,
Hazreti Sâlih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût ve diğer enbiyâ-i izâm (alâ nebiyyinâ ve
aleyhimussalâtü vesselâm) hazerâtından ve onların kavimlerinden de bahseder; hem
de onların karakter ve tabiatlarını gayet net çizgilerle ortaya koyarak tarih öncesi bu
dönemleri öyle bir resmeder ki, insan o upuzun geçmişi kendine has şivesi ve
deseniyle görüyor gibi olur.”7 Bu tespitin ışığında o kıssaları tahlil etmek, şüphesiz ki
yeni katkılar sağlayacaktır. Burada verdiği bazı âyetleri tahlil ettiğine işaret etmeliyim.
Ezcümle: “Romalılar size yakın bir yerde yenik düştüler; ne var ki bu mağlubiyetten
sonra birkaç sene içinde onlar galebe çalacaklar, evvel ve âhir hüküm Allah’a aittir.
O gün mü’minler de kendi açılarından sevineceklerdir.” 8 Keza aynı yerde Mâide
Sûresi, 5/67; Fetih Sûresi, 48/27; Fussilet Sûresi, 41/53; Nûr Sûresi, 24/55 âyetlerini
de bu açıdan kısaca tahlil eder.9

Daha sonra Kur’ân-ı Hakîm’in, kıyamete kadar gelecek bütün zamanlara hitap ettiğini
göstermek için, nüzul döneminde insanlık tarafından bilinmeyip bin yıl kadar sonra
keşfedilen bilimsel keşiflere örnekler verir.10 Çocuğun ana karnında yaratılmasına
değinen Abese Sûresi, 80/17-19; Târık Sûresi, 86/5-8; Mü’minûn Sûresi, 23/12-14
âyetlerini ele alarak bunlarda yer alan bazı bilgilerin ancak çağdaş dönemde
keşfedildiğini vurgular. Astronomi alanından “Güneş de kendisine ait bir yörüngede
akar gider.”11, “İnkâr edenler bilmediler mi ki göklerle yer bitişik (bir bütün) idi,



onları Biz ayırdık.”12 âyetlerinde işaret edilen gaybî haberlere yer verir. Kur’ân-ı
Kerim’in bu kabîl gaybî haberler ihtiva etmesini şu âyete dayandırır: “Biz ileride
onlara delillerimizi gerek dış dünyada, gerek kendi özvarlıklarında göstereceğiz; ta
ki Kur’ân’ın Allah tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğu onlar tarafından da
iyice anlaşılacak. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?”13 Müellifimiz bu âyeti
kısaca tefsir ettikten sonra şöyle der: “[Bu âyet] günümüzde dev teleskoplarla âfâkın
keşfedilip değerlendirileceğini; ilm-i ebdân, ilm-i nefs ve ilm-i ruh… gibi konuların
da bizcesinin ortaya konacağını işaretlemektedir ki –yarınların daha nelere gebe
olduğu mahfuz– bu babda da yine o Mu’cizbeyan Kitap selim vicdanlara 

 ‘O Kur’ân’ı Biz, hakkın ta kendisi olarak indirdik ve o
mutlak hakkın kendisi olarak nâzil oldu.’14 hakkaniyetini tescil ettirmektedir.”15

Müellifimiz, Bakara Sûresi’nin tefsirine başlarken önce “Sûreye İcmalî Bir Bakış”
başlığı ile sûre-i şerifenin muhtevası ve genel yapısı, içerdiği akaid, ibadet, ahlâk,
hukuk, muamelât, ukûbât ahkâmı hakkında bilgiler vererek onun, Kur’ân’ın uzunca bir
hulâsası olduğunu bildirir. Bakara Sûresi’ni izleyen sûrelerin, bu sûredeki muayyen
konuları ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını söyleyerek, sûreler arası tenâsüp konusunda
dikkate değer bir not düşmektedir.16 Onun ayrıntıya girmediği bu tespitini ben sadece
M. Reşid Rıza’nın (ö. 1935) yaptığını biliyorum.17

Âyetleri tek tek tefsir etmekle beraber onların pencere açtığı geniş perspektiflere de
baktırır. Aşağıda bazı âyetlerdeki cüz’î hadiselerden küllî kaideler çıkarmasına
örnekler vereceğiz.

“Hazreti İbrahim’in (aleyhisselâm) tevhid inancı, bütün monoteist dinlerin
atasıdır.” esası. Daha önceki semavî kitaplara inanmalarından ötürü Ehl-i Kitap’la
ortak bir zemin belirleme, Mezopotamya’dan Filistin’e yerleşip oğlu Hazreti İshak
vasıtasıyla Yahudilerin atası olan Hazreti İbrahim’in (aleyhisselâm) aynı zamanda
Mekke’de Kâbe’yi bina edip, öteki oğlu Hazreti İsmail vasıtasıyla da Arapların ve tüm
Müslümanların ceddi olmasını hatırlatarak Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanların
tevhidin sembolü olan aynı babanın evlatları olduğunu bildirir. Böylece Kur’ân, irşad
ve tebliğ adına ayrı bir menfez açar.18

“Dürüstlük bulmak isteyen kimse, dürüst olmalıdır.” kaidesi. “Ey İsrail’in
evlatları! Size ihsan ettiğim nimetlerimi düşünün. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin
k i Ben de size karşı ahdimi yerine getireyim ve yalnız Ben’den korkun!”19 âyetinde



Cenab-ı Allah, Kendisiyle bütün kulları arasında bir sözleşme bulunduğunu bildirmiş
olmaktadır.20

“Söylediğini yaşamayanın sözü, insanlarda kabul görmez.” kaidesi. “Halka iyilik
emredip kendinizi unutuyor musunuz yoksa?”21 âyeti, Yahudilere hitabın ötesinde,
“Sözün başkasına tesirinin birinci şartı, söyleyen tarafından yaşanmasıdır.” prensibini
ortaya koyarak, yaşanmayan sözlerin sinelerde kabul görmeyeceğini anlatmaktadır.22

“Emsal (benzerler) birbirini iter.” kaidesi. “Ne Yahudiler ne de Hıristiyanlar, Sen
onların dinlerine tâbi olmadıkça senden razı olmazlar. Öyleyse de ki: ‘Allah’ın
hidayet yolu olan İslâm, doğru yolun ta kendisidir. Sana gelen bunca ilimden sonra
onların heva ve heveslerine uyacak olursan Allah’a karşı hiçbir koruyucu ve
yardımcı bulamazsın.’”23 âyetinden bu kuralı çıkarırken şöyle der: “Nitekim aynı
kökten gelmeleri itibarıyla bugüne kadar İslâm’a karşı en büyük muarazanın semavî
dinlerin müntesipleri tarafından yapıldığı inkâr edilmez bir hakikattir. Zira bunlar
arasında cibillî bir ihtilaf söz konusudur fakat bu, hiçbir zaman aralarında bir
vahdetin tesis edilemeyeceği şeklinde de anlaşılmamalıdır.”24

“Zaruretler haramları mubah kılar.” “Zaruretler, miktarına göre takdir edilir.”
kaideleri.25 “O, size lâşeyi, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesilen
hayvanın etini haram kıldı. Kim mecbur kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek
ve zaruret miktarını geçmemek şartıyla, bunlardan yemesinde bir günah yoktur.”26

Bu özetlemeyi şöyle bitirir: “Hâsılı, denebilir ki, Bakara Sûresi’nde bir
Müslümanın ferdî ve içtimaî hayatı adına lüzumlu olan bütün prensipler icmalî
olarak anlatılmış ve hiçbir boşluk bırakılmamıştır.”27

Sûrenin birinci âyeti Elif, Lâm, Mîm vesilesiyle hurûf-u mukattaa hakkında izahlara
önemli bir yer ayırır.28 Değerli yazarımızın, başka tespitleri arasında, bu konudaki şu
orijinal izahını aktaralım: “Bu harfler, maddeyi meydana getiren atomlar ve insanı
oluşturan hücreler mesabesindedir. Yani buradaki asıl mucizelik şuradadır: Nasıl ki
canlıyı meydana getiren elementler bilindiği ve elde mevcut olduğu hâlde yeni bir
canlı yaratmaya Allah’tan başka kimsenin gücü yetmez; öyle de, Kur’ân-ı Kerim de, 

    (elif, be, te) veya buradaki şekliyle  (Elif, Lâm, Mîm) gibi herkesin
bildiği harflerden müteşekkil olduğu hâlde hiç kimse, O’nun misli “Mu’cizü’l-
Beyan” bir kitap meydana getiremez. Zira Allah’ın (celle celâluhu) hilkati mu’ciz
(herkesi âciz bırakan) olduğu gibi hitabet ve kitabeti de mu’cizdir.”29



Bir de başka bir eserde görmediğim şu tespiti de iktibas etmeliyim: “Bir başka
açıdan “Elif, Lâm, Mîm”, bir malum-u meçhulü anlatır. İnsan, Kur’ân-ı Kerim’i
derinlemesine incelediğinde pek çok hakikate âşina olur. Fakat nasıl ki, çeşitli
ilimlerde ihtisas yapanların, bilmedikleri hususlar karşısında, “Biz açtığımız her
malum sahanın ötesinde bir meçhulle karşı karşıya kalıyoruz; bildiğimiz şeyler,
daima bizim karşımıza bilmediğimiz pek çok yeni şey çıkarıyor.” demeleri gibi,
hurûf-u mukattaa ile karşılaşan bir kişi de, Kur’ân-ı Kerim’in içindeki bütün sırları
ve hakikatleri öğrense de, hakkıyla onun iç derinliği ve ledünniyatına vâkıf
olamayacağını, bildiği şeylerin, bilmediği nice şeyleri gösterdiğini idrâk ederek
Kur’ân karşısında her zaman aczini ifade etme durumunda kalacaktır.”30 Demek bu
gizemli harfler, bir bakıma, var olmakla beraber bilemediğimiz nice hakikatlerin de
birer unvanı, birer simgesi durumundadır. Bilindiği üzere bu harfler 29 sûrenin başında
bulunmakta olup haklarında otuzdan fazla görüş ileri sürülmektedir. Bu teklifleri
naklettikten sonra müfessirler “Bunlardan asıl maksadını, asıl Allah Teâlâ bilir.”
derler.31

“Bu Kitap, müttakîler için rehberdir.” 32 âyeti, hidayeti takva sahiplerine mahsus
kıldığı zannını uyandırmaktadır. Müfessirler burada neticenin gözetildiğini, yani cüz’î
iradesini iman tarafına kullanarak neticede iman ve takva dairesine girecek olanların
kastedildiğini,33 Kur’ân’ın aslında bütün insanlara hitap olduğunu, fakat sonuçta ondan
istifade edenler sadece müttakiler olması itibarıyla (i’tibar-ı mâ se-yekûn), âdeta
onlara mahsus diye nitelendirilmesinin yerinde olduğunu belirtirler. Muhterem Fethullah
Gülen konuya şöyle özetleyebileceğimiz bir başka açıdan daha yaklaşır: Hidayet için
takva, takva için hidayet şart koşulunca, burada bir devr-i bâtıl bulunduğu
zannedilebilir. Ancak Kur’ân-ı Kerim’de hidayetin farklı farklı mânâlarda
kullanılması, bir başka açıdan da hidayetin farklı mertebelerinin olması itibarıyla
burada o şekilde bir devirden bahsetmek söz konusu değildir ve meselenin “devir”
olarak anlaşılmaması için bu farklılıkların iyi bilinmesi lazımdır. Mesela kişinin,
küfürden vazgeçip imana gelmesi, imanda derinleşip rüsuh kazanması, sonra onu
tabiatına mâl etmesi; meseleyi daha da detaylandıracak olursak, hidayetin ilme’l-
yakîn, ayne’l-yakîn ve hakka’l-yakîn yollarından geçerek kemale ermesi... evet, işte
bütün bu mertebeleri cüz’î ve küllî dairede duyup zevk etmesi, Kur’ân’ın hidayetinin
çeşitliliği adına ortaya konabilecek farklılıklardandır. Kur’ân, hidayet dairesine
giren bu kişinin elinden tutar ve onu, o yanıltmayan rehberliğiyle, yukarıda bir kısmı
arz edilen farklı hidayet seviyelerinden biriyle taçlandırır. Zira Kur’ân-ı Kerim,



ibtida (başlangıç) ile intihayı (sonu) cem etmiş bir mukaddes kitaptır. Bu itibarla,
hidayeti, hem ibtidası hem de intihasıyla Kur’ân’da görmek mümkündür. Hidayetin
başlangıcını, Allah ve ibadet telakkisiyle İslâm dairesine giren bir bedevinin çok
basitçe iz’an ve kabulü şeklinde görürsek; zirvesine de Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) mazhar olduğu hidayet diyebiliriz. Bazı sosyologların da ifade
ettiği gibi, şimdiye kadar hiçbir fikir, doktrin  ve kitap Kur’ân-ı Kerim’in toplumda
meydana getirdiği inkılabı gerçekleştirememiştir. Başka oluşumlarda ancak üç-dört
nesilde tamamlanan bir tekemmül sürecini Kur’ân sayesinde Hazreti Peygamber bir
nesilde tamamlamıştır. Demek Kur’ân’ın hidayeti birinci basamakla başlayıp
kemâlâtta devamlı yükselen bir terakkî şeklinde seyretmektedir, âdeta mü’minler
adedince sonsuz denecek kadar mertebeleri vardır.34

Müellifimiz âyetleri tefsir ederken onları konu bütünlüğünü göz önünde bulundurarak
gruplandırır (1-5. âyetler, 6-7. âyetler, 8-10. âyetler gibi). İzaha başlarken önce
âyetlerdeki kelimelerin “müfredat mânâsı”nı kaynaklara dayanarak etraflı bir şekilde
verip açıklar. Açıklamasında sadece lügavî mânâlarla yetinmez, duruma göre kelâm,
İslâm düşüncesi, fıkıh, tasavvuf ilimlerindeki ıstılah mânâlarına da girer. Mesela 6.

âyette geçen  kelimesini açıklarken kefr, küfr, küfrân, kâfir , kâfûr, kâfire
kelimelerinin anlamlarını35 verdikten sonra küfr terimini kelâm, akaid, mezhepler tarihi,
İslâm düşüncesi alanları açısından inceler.36

Müteakiben aynı âyet grubunda “seçilen kelimelerdeki dil incelikleri” başlığı

altında şu kabîl bilgileri buluruz:  te’kid edatının,  ism-i mevsûlünün, 

kelimesinin,  edatının, başka çok müteradif kelimeler arasında inzar kelimesinin
tercih edilmesi, zamirle anlatma imkanı varken zâhir isim kullanılmasındaki incelikler
sarf, nahiv, belâgat ilimleri bakımından incelenir. Daha başka yerlerde îcâz, itnâb,
ma’rife, nekire, tenvin, isim cümlesi, fiil cümlesi, fiilin mâzi veya muzâri getirilmesi,
kasr, istifham ilh. üsluplarının ihtiva ettiği incelikleri bildirerek Kur’ân’daki üstün
edebî anlatımı, Kur’ân estetiğini imkân ölçüsünde okuyucuya intikal ettirmeyi hedefler.

Eser belâgat incelikleri yönünden ağırlıklı olmakla birlikte onda, yeri geldiğinde
kelâm,37 fıkıh,38 içtimaî tefsir,39 psikolojik tefsir,40 fennî (bilimsel) tefsir,41 tasavvufî
tefsir42 bakımından dikkate değer izahlar bulmaktayız. 17-18. âyetler vesilesiyle
münafıklar hakkındaki meselleri, beyan ilmi açısından etraflı bir şekilde tahlil eder.43

Kur’ân’ın bu mesellerle onların tutarsızlıklarını, çarpık hâlet-i ruhiyelerini,



bocalamalarını, kişilik bozukluklarını nasıl resmettiğini anlatır. Diğer taraftan
Kur’ân’ın, yeri geldikçe mesel irad etmek suretiyle meseleleri müşahhas hâle getirmesi
hakkında genel mütalâasında da şöyle der: “Ve işte bu şekilde temsil yoluyla vehim
akla, hayal de fikre teslim oluyor.. ve oldukça garip ve uzak meseleler hâzır hâle
geliyor. İnsan öldükten sonra dirilmeyi uzak görebilir; ancak baharı görünce, sanki
çok uzak bir mesele olan o tekrar dirilme, gözünün önünde mahsüs ve makûl bir hâl
alıyor gibi olur. Bunun gibi, temsil yoluyla mânâlar da âdeta cisim giymiş olurlar.
Kur’ân-ı Kerim’in ifadelerindeki bu canlılığı, Abdülkâhir Cürcânî (ö.471/1079),
Zemahşerî (ö.538/1144), Sekkâkî (ö. 626/1229), Bediüzzaman (ö.1960) ve Seyyid
Kutup (ö.1966) gibi yüzlerce muhakkik çok iyi görmüş ve değerlendirmişlerdir.”44

Eserde değinemediğimiz daha birçok özellik elbette vardır. Cenab-ı Hak, Kur’ân-ı
Hakîm’in mufassal özeti olan 286 âyetli Bakara Sûresi’ni, makalemizin başında
belirttiğimiz üzere, âdeta 25 âyette hulâsa etmiş, ilk etapta vakti müsait olmayanlara
kısa yoldan bir fikir vermek istemiştir. Tafsilat almak isteyenleri de devamını okumaya
teşvik etmiştir. Muhterem Fethullah Gülen’in de tam bu miktarını tefsir etmesi, rastgele
olmayıp kesinlikle böyle bir değerlendirme sonucunda olmuştur. Kendisi bu plândan söz
etmese de bu bende kesin bir kanaattir. Böylece birkaç ciltlik tefsiri okuma imkânı
bulamayan geniş okuyucu kitlesine, bütünlük arz eden küçük bir cilt ile istifade imkânı
vermiştir.45 Kendisine Kur’ân’a ve Müslümanlara hizmetlerinden dolayı tebrik ve
teşekkürlerimizi sunuyor, Cenab-ı Allah’ın, ömrüne daha nice bereketler ihsan
buyurmasını diliyoruz.
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okuyup ilmî yönden değerlendirmelerini öneriyorum.





Dar Bir Açıdan 
Bir Kez Daha Kur’ân

Bugüne kadar Kur’ân’ı anlatma uğrunda nice kalemler gözyaşı döktü ve inledi.. nice
sineler onun esintileriyle ürperdi ve titredi.. nice dimağlar onun mucizevî, büyülü
atmosferinde iç içe “ba’sü ba’de’l-mevt”lere erdi ve uhrevîleşti.

Bizimki kendini bilmezlik olsa da onun yeryüzünü şereflendirdiği asırdan günümüze
dek nice cins dimağlar birer gavvâs gibi o “menhelü’l-azbi’l-mevrûd”a daldı ve kendi
çağdaşlarına ne cevherler ne cevherler sundu..! Biz şimdilik, o harikulâde beyan
âbidesiyle alâkalı pek çok esrar ve incelikleri o alanın mahir üstadlarının güzide
eserlerine havale ederek, dar bir çerçevede bir kere daha “i’câz” ve “îcâz” demek
istiyoruz.

İ’câz, sözlük itibarıyla güç yetirilememe, âciz bırakma, benzerinin yapılamaması ve
başkalarının yapmaya, söylemeye muktedir olamayacağı aşkın bir muhteva ve harika bir
beyan demektir.

Îcâz ise bir mazmun ve mefhumu çok az kelime kullanarak özlü söyleme; tabir-i
diğerle, çok az ifade ile pek çok şey işaretleme ve pek az sözle maksadın vâzıh olarak
ifade edilmesi mânâlarına gelmektedir.

Belâgat uleması, îcâz sözüyle alâkalı şu mütalâaları serdederler: Bir söz, ifade
edilmek istenen mânâyı tam karşılayacak ölçüde ise buna “müsavât” denir ki belîğlerin
beyanlarında en şayi olan da budur. Bazen de bir faydadan ötürü ve tabiî “mukteza-i
hâl” veya “mukteza-i zâhir” esprisine bağlı olarak fazla kelimeler kullanıldığı da olur
ki, buna da “itnâb” denegelmiştir ve kendi çerçevesinde bu da makbul bir ifade
tarzıdır. Oldukça az kelime veya haziflerle –maksadı muhill olmama kaydıyla– ifade ve
beyana da “îcâz” denir ki, bu konuyla alâkalı Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i Sahiha’dan
yüzlerce örnek göstermek mümkündür.

Aslında, üslub-u beyan müsavâtı gerektirdiği yerde o yolu takip etmek; tavzih ve
tefsire ihtiyaç duyulan durumlarda itnâb demek; bazen de herhangi bir mazmun ve
mefhumu ifadede, konuyu iğlâk etmeme ve anlaşılmaz hâle getirmeme kaydıyla îcâz
yolunu seçmek ayn-ı belâgat, dolayısıyla da makbul ve müstahsendir. Mevzu ile alâkalı
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan ve Sünnet-i Sahiha’da bu ifade tarzlarının hemen hepsinden
değişik örnekler vermek mümkündür. Biz burada daha ziyade Kur’ân’daki îcâz üzerinde
durarak, o deryadan sadece birkaç damla ile iktifa etmek istiyoruz.



Belâgat uleması ekseriyetle îcâzı iki nev’e taksim ederler:
1. Îcâz-ı kısar,
2. Îcâz-ı hazf.
Belâgatçıların, birkaç kelime ile pek çok hakikati ifade etmenin unvanı saydıkları

“îcâz-ı kısar”la alâkalı Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’da onlarca örnek bulmak

mümkündür. Evet, ’ d e n ’a kadar farklı
seviyelerde hep bu îcâz hakikatinin nümâyân olduğu görülür. Ne var ki, biz şimdilik
konunun hususiyeti açısından belâgat erbabınca da üzerinde durulmuş bir-iki örnekle
iktifa etmeyi düşünüyoruz.

Meselâ, A’râf Sûre-i Celîlesindeki 
“Sen her zaman bağışlama (afv u safh) yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerle
uğraşmaktan uzak dur.”46 ferman-ı sübhânisi üç cümleden ibaret olduğu hâlde
mehâsin-i ahlâkın bütün disiplinlerini câmi bir beyan harikasıdır. Evet, bu engin beyan
içinde bağışlama ahlâkı, iyilik ve güzellik düşüncesini yaşayıp yaşatma kararlılığı,
bilgisiz ve densiz insanlarla tartışmalara girmeme ciddiyeti, demagoji ve diyalektiklerle
faydasız dalaşmalarda bulunmama vakarı… türünden pek çok hususun hemen hepsini bir
solukta ifade etme gibi bir câmiiyet söz konusudur.

Üzerinde durulan âyetlerden biri de Bakara Sûre-i Celîlesindeki 

 “Kısasta sizin için hayat vardır.”47 âyet-i câmiasıdır. Arap

belîğlerinin, bu mazmunu ifade adına ortaya attıkları en parlak örnek 
“Öldürmek, öldürmeyi ortadan kaldırır.” sözcüğü olmuştur. Beyan üstadlarının bu
konudaki mütalâaları bir yana, bizim gibi sıradan insanların nazarında bile Kur’ân’ın
beyanı karşısında bu ifadenin ne kadar sönük kaldığı açıktır.

Her şeyden evvel bu sözde  kelimesi tekerrür etmektedir ki, buna kelimenin iç
musikisi de inzimam edince hiss-i selim ve zevk-i selime aykırı olduğu hemen
hissedilir. Âyette ise mevzuun ve mazmunun özünü aksettiren o engin iç musiki ile
beraber böyle bir tekrar söz konusu değildir.

Sâniyen, “Katl, katli ortadan kaldırır.” yaklaşımı yanlıştır; zira her öldürme
öldürmeyi önlemez/önleyemez; hatta bazen öldürme, peşi peşine öldürmeler fâsit
dairesi bile oluşturabilir.



Sâlisen, âyetteki  ve  kelimeleri, Kur’ân’ın iç musikisi açısından gayet

latif düşmesine mukabil,  ifadesinde kulağı ve hiss-i selimi tırmalayan
bir ses söz konusudur.

Râbian, âyette herhangi bir hazif mevcut olmadığı hâlde burada 

 hazfedilmiş ibarelerin mevcudiyeti bahis
mevzuudur.

Hâmisen, âyette kısas sonucuyla hayat arasında bir tıbâk mevcut olmasına karşılık,
nazire olarak ortaya konan ifadede böyle bir husus mevcut değildir.

Sâdisen, âyetteki kısas kelimesi öldürmenin berisinde daha küçük cinayetleri de
kapsamasına mukabil, nazirede ise bunlara, delâletin hiçbir şekliyle, işaret söz konusu
değildir.

Bu konuda üçüncü bir örnek olarak İhlâs Sûre-i Celîlesi üzerinde de durulabilir.
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın pek çok yerinde îcâz vurgusunda bulunan Bediüzzaman
Hazretleri bu sûre ile alâkalı da şunları söyler: Çok kısa olan İhlâs Sûre-i Celîlesinde
üç müspet, üç de menfi cümle mevcuttur. Sûre, bu altı cümle ile altı mertebe tevhidi
ifade ve ilanın yanında o kadar da şirk envaını reddetmektedir.48

Bu konuyla alâkalı “Yirmi Beşinci Söz”deki o bahse bakılabilir. Aslında o Hazret’in
“İşârâtü’l-İ’câz” kitabı, Kur’ân’daki bu tür cezâlet-i beyan örnekleri adına mutlaka
mütalâa edilmesi gerekli bir şaheser mahiyetindedir.

Diğer bir misal olarak, bütün şerlerin ve hayırların özetini ihtiva eden

“Şüphesiz Allah, adalet ve istikameti, en engin mânâsıyla ihsanı ve yakınlarına
iyilikte bulunmayı emreder; hayâsızlığı, çirkin ve nâhoş işleri, zulüm ve tecavüzü de
yasaklar.”49 âyet-i kerimesi de îcâz açısından üzerinde durulan veciz beyanlardandır.

Kur’ân-ı Mübin’de benzer îcâz türünün onlarcasını göstermek mümkündür; ancak
konunun hususiyeti bu enginlikteki bir tahlile müsait olmadığından biz de mecburen
çerçeveyi dar tutmak zorundayız. Burada meseleyi noktalayarak bir-iki örnekle îcâz-ı
hazf’e geçmek, birkaç âyet-i kerime ile ona da temas ettikten sonra ayrı bir beyan



sultanlığını işaretlemek istiyoruz.
Belâgat âlimlerinin ifadelerine göre “îcâz-ı hazf”; kelâmın bazı kısımlarının, onlara

delâlet edecek lafzî veya mânevî bir karine bırakılarak hazfedilmesi yani
zikredilmemesidir. Hazfedilen, bir harf olabildiği gibi bazen bir kelime ve bir cümle de
olabilir. Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’da bu tür hazfin de onlarca örneğini göstermek
mümkündür.

Meselâ,  “Ben iffetsiz biri değilim.”50 Burada  olacakken  harfi
hazfedilmiştir. İfadenin bu şekilde vârid olması, o esnadaki konjonktüre ve heyecan
hâline fevkalâde uygun düşmektedir.

Bir başka misal olarak:  “Size analarınızla evlenmek haram

kılınmıştır.”51 âyetinde, evlenmek mânâsına gelen  kelimesi hazfedilmiştir; mesele
vâzıh ve anlatılmak istenen husus da gayet açıktır.

Bunun gibi, bu Kitab-ı Kerim’de, bazen  “Rabbim beni yarlığa!”52

beyanında olduğu misillü muzâfun ileyh yâ’sı ( ) hazf edilerek îcâza gidilmiş; bazen 

 “Kim tevbe edip sâlih amel işlerse.”53 âyetinde olduğu

t ü r d e n  mevsûfu hazfedilerek sıfatla yetinilmiş ve bazen de 

 “Zira arkalarında her sağlam gemiyi zorla

gasp eden bir melik vardı.”54 beyanında olduğu gibi sağlam mânâsına gelen 
sıfatı zikredilmeyerek mevsûfla iktifa edilmiştir.

Îcâz-ı hazf cümlesinden olarak bazen birkaç kelâmın birden hazfedildiği de olur.

Sûre-i Yusuf’taki  “Beni gönderin.. Ey dosdoğru sözlü
Yusuf (dedi).”55 âyetinde olduğu gibi. Maksadı muhill olmadan burada şu kelimelerin
hazfedildiği anlaşılmaktadır:



“Beni Yusuf ’a gönderin, [rüyanın tabirini O’na sorayım. Bunun üzerine onlar da
bu zâtı hapishaneye gönderdiler de o:] Ey doğru sözlü Yusuf, dedi.”

Kur’ân-ı Kerim’de bu kabîlden o kadar çok hazif vardır ki, bunların bütününü
zikretmek bir mücellet ister; bu ise bu dar tahlilin istiab haddini aşar.. tabi benim
boyumu da...

Aslında Furkân-ı Mübin’deki i’câz ve îcâz hakikatiyle alâkalı, me’ânî ve beyan
üstadları onun o kadar çok derinliğinden söz etmişlerdir ki, bunlardan her biri tek
başına onun “Kelâmullah” olduğunu göstermekte ve aşkınlığına şehadet etmektedir.
Fuhûl-ü ulemanın o engin mülâhazalarını yine onların o harika eserlerine bırakıp biz bu
konuyu da çağımızdaki bir beyan üstadının ifadelerine işaret ederek noktalamak
istiyoruz:

Bediüzzaman, Kur’ân’daki i’câz adına, onun nazmının cezâleti (söylenişte mazmunu
tam aksettirmenin yanında fevkalâde ahengi, tebşîr ettiğinde içlere inşirah salan letafeti,
tehditlerinde gönüllerde ürperti ve râşeler hâsıl eden müessiriyeti demektir), ifade
zenginliğinin yanında hüsn-ü metaneti, üslubunun garîb ve orijinal olması, tarzının
zerafet ve güzelliği, ifadelerinin aşkınlık ve fâikiyeti, mânâsının kuvvet, rasânet ve
hakkaniyeti, lafızlarının fasih, açık ve anlaşılır olması… gibi mevzular üzerinde durur
ve bu hususların hepsini örnekleriyle ortaya koyar.56 Biz bu konuyu da şimdilik o güzide
kaynaklara havale ederek geçelim.

Bunlardan başka, Kur’ân-ı Mu’ciznümâ’nın gaybî haberleri de onun mucize ve Hak
kelâmı olduğunu göstermektedir. Evet, bu harika beyan, varlığın mebdeinden Hazreti
Âdem Nebi’nin (alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm) hilkat ve sergüzeşt-i hayatına,
evlatlarının macerasından onun Allah’la münasebet enginliğine kadar çok farklı
konularda öyle detaylı bilgiler verir ki, onun Allah kelâmı olduğu kabul edilmediği
takdirde bu geniş malumatın, bu kadar teferruatlı bilginin izahı mümkün olmayacaktır.
Keza Kur’ân, Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Sâlih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lût ve
diğer enbiyâ-i izâm (alâ nebiyyinâ ve aleyhimussalâtü vesselâm) hazerâtından ve
onların kavimlerinden de bahseder; hem de onların karakter ve tabiatlarını gayet net
çizgilerle ortaya koyarak tarih öncesi bu dönemleri öyle bir resmeder ki, insan o upuzun
geçmişi kendine has şivesi ve deseniyle görüyor gibi olur.

Bütün bunların yanında Kur’ân, –zamanın tevil ve tefsirine emanet– gelecekle alâkalı
ihbarlarında o kadar açık bir üslupla meseleleri ortaya koyar ki bütün bunlar İlm-i
Muhit-i İlâhî’ye verilmediği takdirde makûl bir izahı mümkün olmayacaktır. Kur’ân-ı



Mu’cizü’l-Beyan’da bu türden de onlarca âyet-i kerime göstermek mümkündür.. ve bu

âyetlerden her biri  “İşte bu, Allah’ın kelâmıdır.” diyen birer şahid-i
sadık mahiyetindedir. Bu cümleden olarak o,

“İnşâallah, siz kiminiz başını tamamen tıraş etmiş, kiminiz de saçlarını kısaltmış
olarak, herhangi bir korku söz konusu olmadan mutlaka Mescid-i Haram’a
gireceksiniz...”57 şeklinde ferman etmiştir. Aylar ve aylar önce bu çerçevede verdiği

haberler mevsimi gelince bir bir gerçekleşmiş ve   “Muhammed,
Allah’ın Resûlü’dür.” hakikati bir kere daha vurgulanmıştır.

Bunun gibi, yıllar ve yıllar önce Sasanilerle Romalılar arasındaki savaşta yenilen
Romalıların birkaç sene içinde derlenip toparlanıp düşmanlarına galebe çalacaklarını
ifade eden

“Elif, Lâm, Mîm. Romalılar, size yakın bir yerde yenik düştüler; ne var ki bu
mağlubiyetten sonra birkaç sene içinde onlar yeniden galebe çalacaklardır; evvel ve
âhir hüküm Allah’a aittir; o gün mü’minler de kendi açılarından sevineceklerdir.” 58

âyetinin müfâdı, aynıyla birkaç sene içinde gerçekleşmiştir ki, o gün aynı zamanda
Bedir zaferiyle Müslümanların da sevinç yaşadıkları güne rastlamaktadır.. evet bu
gaybî haber de bişâretin ihtiva ettiği tarih çerçevesinde santim şaşmadan aynıyla
tahakkuk etmiştir. Müslümanların Mekke’de gayet az, zayıf ve baskı altında
bulundukları ve Sasanilerin zafer naraları attıkları bir dönemde böyle bir şeyin
gerçekleşeceğine ihtimal vermek mümkün değildi; ama Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm
(aleyhi ekmelüttehâyâ) ve etrafındaki hakiki mü’minlerin bir gün bütün bunların mutlaka
tahakkuk edeceğine inançları tamdı.

Farklı bir gaybî haber de Mâide Sûresi’ndeki 



 “Allah Seni, Sana zarar
vermek isteyenlerin şerrinden koruyacaktır. Şüphen olmasın, Allah asla kâfirlerin,
emellerine ulaşmasına fırsat vermeyecektir.”59 beyanıyla ortaya konan hıfz u inayet ve
teminat u riayet ifade eden âyettir. Şöyle ki, Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm)
bilhassa Mekke döneminde koruyucuları az, düşmanları çok ve amansız olmasına, akla
hayale gelmedik onca komplo ve mekr u hileye rağmen âyet-i celîlenin haber verdiği
gibi olmuş, onların kötülük plânları ve entrikaları boşa çıkmış/çıkarılmış ve o Masum-u
Masûn kendi saadethanelerinde ruhunun ufkuna yürüyeceği âna kadar hep ilâhî inayet ve
riayetle korunup kollanmış ve kötülüğe kilitlenmiş o habis ruhların arzuları da

kursaklarında kalmıştır. Kur’ân-ı Kerim’de, herkese  dedirtecek âyetlerin
ta’dâdını Allah bilir; biz bu hususu da, geçen şu iki-üç örnekle noktalayarak gaybî
ihbarâta dair biraz daha farklı bazı konuları hatırlatmak istiyoruz:

Kur’ân-ı Mübin, Fussilet Sûre-i Celîlesinde, tekvinî emirlerin doğru okunacağı,
varlık ve hâdiselerin hak söyleyen birer fasih lisan hâline geleceği ve bütün önyargısız
insanların da bu Mu’cizbeyan Kitab’ın, hakkın ta kendisi olduğunu ifade ve itiraf

edecekleri günlerin yakın bulunduğunu beyan sadedinde  
 “Biz onlara gerek âfâkta (dış

dünya) gerek kendi öz varlıklarında varlık ve birliğimizin delillerini göstereceğiz de
onlara Kur’ân’ın Allah’tan gelmiş bir hak ve hakikat olduğu tam tebeyyün
edecektir.”60 buyurur ki, bugün makro ve mikro plânda keşfedilip ortaya konan bütün
buluşlar ve onların işaretlediği hakikatler milimi milimine bu ihbar-ı ilâhiyi
doğrulamakta ve Kur’ân’ın semaviliğini haykırmaktadır.

Buna benzer hem bir ihbar-ı gaybî hem de hakiki mü’minlere va’d u bişâret
diyeceğimiz, gerçekleşmiş bir haberi de Nûr Sûre-i Celîlesinin 55. âyeti
işaretlemektedir. Evet, yeryüzündeki hâkimiyet-i İslâmiyeden yıllar ve yıllar önce
Kur’ân-ı Mübin:



 

“Allah, daha önceki mü’minlere (Hazreti Davud, Hazreti Süleyman ve daha
başkalarına) dünya hâkimiyeti lütfettiği gibi, sizin içinizden iman edip sâlih amel
işleyenlere de kesin olarak aynı şeyi vaat etmektedir. (Öyle ki) onlar için razı olup
intihap ettiği İslâm dinini yaşama, temsil etme imkân ve iktidarı bahşederek onları
da o korkulu dönemin arkasından tam bir güvene erdirecek; gayrı onlar yalnız Bana
ibadet edecek ve Bana asla şerik koşmayacaklar...”61 şeklinde çok önemli bir bişârette
bulunmuştur ki, mevsimi gelince de gönülden Allah’a inananlar o gül devirlerini doya
doya yaşamış ve ütopyalara sığmayan, tasavvurlar üstü içtimaî, iktisadî, ahlâkî ve idarî
sistemler tesis etmişlerdir.

Bu konuyla alâkalı da onlarca âyetten bahsetmek mümkündür ama biz bu fasla da bir
nokta koyarak o menba-ı mu’cizâtın daha farklı bir yanını işaretlemeyi düşünüyoruz.

Evet, oldukça küçük birer işaretle geçiştirdiğimiz gaybî ihbarların yanında, ilmî
gelişmelerin sunduğu daha derin, daha farklı bir bakış zaviyesi açısından ve modern
anlayışlar çerçevesinde yorumlanmış ve yorumlanabilir daha onlarca âyetten söz etmek
de mümkündür. Bu cümleden olarak da jinekoloji, embriyoloji, astronomi, jeoloji ve
diğer alanlarla alâkalı bir hayli âyetten söz edilegelmiştir. Erbabı bu hususlarla alâkalı
mücelletler meydana getirmiş; Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın bu derinliğini de gözler

önüne sermiş ve bu tür tekvinî emirlerin tahlilinde de  hakikatini ortaya
koymuşlardır. Bunların bütününü burada serdetmek zordur; biz bu konuyu da bir-iki
küçük misalle işaretleyip geçeceğiz.

Embriyolojiyle alâkalı onlarca âyetten birkaçı şunlardan ibarettir:
Kur’ân, Abese Sûre-i Celîlesinde şöyle buyurur:

“Kahrolası nankör insan, ne kadar küfran içinde o.. (Biliyor musun) Yaratan onu
neden yarattı? Onu bir “nutfe”den yarattı; yarattı ve onu fevkalâde bir biçime
koydu.”62 Burada nutfeden kastedilen şeyin “zigot” olduğu açıktır. İnsan Sûresi ikinci



âyetteki  cümlesiyle de spermin yumurtayla karışıp birleşmesi ve
döllenme vetiresi işaretlenmektedir. Bunların yanında sperm ve yumurtanın oluşum
merkezi ve çıkış noktalarına da Târık Sûresi’ndeki

“Şimdi insan bir de neden yaratıldığına baksın; o atılıp dökülen bir mâyiden (yani
menide sperm ve yumurtadan) yaratıldı. Bir mâyi ki o arka kemik ile göğüs kemikleri
arasından çıkmaktadır. Onu böyle ilk yaratan Allah diriltmeye de kâdirdir.”63

âyetleri işaret etmektedir. Evet, bu âyetlerde sperm ve yumurtanın mezc u imtizacıyla
malum döllenme vetiresi hatırlatılmaktadır ki, Kur’ân farklı üsluplarla da olsa çok
yerde hep bu hususu vurgular ve insanları bu süreci düşünmeye davet eder.

Bu cümleden olarak Mü’minûn Sûresi’nde konu daha bir detaylı anlatılarak şöyle
buyrulur:

“Andolsun ki Biz, insanı bir “sülâle”den (çamur, balçık özü veya bunların ihtiva
ettiği elementler) yarattık. Sonra onu (bu unsurları, erkeklerin spermi ve kadınların
yumurtası) “nutfe” (zigot) hâline getirdik ve bu zigotu sağlam (tam donanımlı) bir
yere yerleştirdik. Daha sonra bu nutfeyi (rahmin cidarlarına) yapışan, tutunan bir
“alaka” hâline getirdik; müteakiben o alakayı “mudğa”ya (belli belirsiz bir çiğnem
ete) çevirdik; bundan sonra da o mudğayı kemiklere dönüştürdük; bunun ardından,
kemiklere et giydirdik. (Bütün bu vetirenin sonunda) onu hiçbir canlıya benzemeyen
harika bir yaratılışa mazhar eyledik. Yarattığı her şeyi en güzel şekilde halk u takdir



eden Allah’ın şanı ne yücedir!”64 Tercüme azizliği ve mütercimin ufuk darlığına
rağmen konu o kadar açıktır ki, buna ilâhî mucize demenin ötesinde bir şey söylemek
mümkün değildir. Hac Sûre-i Celîlesinin beşinci âyeti ise oraya mahsus siyak ve sibak
çerçevesinde mevzuu bir kez daha vurgular ve münsif vicdanlara bir kere daha 

 dedirtir.
Aslında konuya müteallik onlarca âyetten bahsetmek mümkündür ama embriyolojiyle

alâkalı bu hususu da noktalayarak yine bu Mu’cizbeyan Kitab’ın farklı bir mucizesine
temas etmek istiyoruz.

Modern yorumcular, astronomiye işaret eden bir hayli âyetin var olduğundan söz
ederler. Bu cümleden olarak –daha önce de geçen ve makam münasebetiyle bir kere
daha zikredilecek olan– Fussilet Sûresi’ndeki 

  “Biz onlara gerek
âfâkta (bütün buudlarıyla yer-gökler) ve gerek kendi nefislerinde (anatomik,
fizyolojik yapılarında, ilm-i nefs ve ilm-i ruh açısından) âyetlerimizi (delil ve
burhanlar) göstereceğiz de onlar nazarında bu Kur’ân’ın mutlak doğru olduğu
tebeyyün edip ortaya çıkacaktır.”65 âyet-i mübini, günümüzde dev teleskoplarla âfâkın
keşfedilip değerlendirileceğini; ilm-i ebdân, ilm-i nefs ve ilm-i ruh gibi konuların da
bizcesinin ortaya konacağını işaretlemektedir ki –yarınların daha nelere gebe olduğu
mahfuz– bu babda da yine o Mu’cizbeyan Kitap selim vicdanlara 

 “O Kur’ân’ı Biz, hakkın ta kendisi olarak indirdik ve o
mutlak hakkın kendisi olarak nâzil oldu.”66 hakkaniyetini tescil ettirmektedir.

Âfâka ait bir diğer örnek de Yâsîn Sûre-i Celîlesindeki

“Güneş de onlara bir âyet ve bir delildir, akar durur hep yörüngesinde; bu, o Azîz
ve her şeyi kuşatan ilm-i muhit sahibinin takdir ve tayini iledir. Biz, Ay için de bir
kısım menziller (metâli’) takdir ettik; o (bu menzillerdeki seyahatinin sonunda) eski



bir hurma çöpü gibi kavisimsi bir hâl alır. Ne Güneş’in Ay’a yetişmesi ne de gecenin
gündüzün önüne geçmesi söz konusudur. Gökcisimlerinin hepsi değişik bir yörüngede
yüzer durur.”67 âyetleriyle ortaya konan hakikattir. Başta insanlar, sonra hayvanî,
nebâtî hatta madenî varlıkların teşhiri ve temaşaya sunulması adına bir meşher
mahiyetinde yaratılan yerküre, Ay, Güneş ve diğer gök cisimlerinin hatta Samanyolu
gibi galaksilerin, hep birer kanun-u vahdetle iç içe, pek çok gaye ve maksadı
gerçekleştirmek üzere feza-yı ıtlakta tıpkı gemiler gibi yüzüp durdukları, hem de her çağ
insanının anlayabileceği bir üslupla vurgulanmaktadır ki, günümüze kadar tecrübe ve
müşâhedeye dayanan pozitif hiçbir tespite muhalif düşmemiştir ve düşmeyecektir de...

Bu hususu tenvir için değişik bir örnek olarak Enbiyâ Sûresi’ndeki

“O inkâr edenler bakıp görmezler mi gökler ve yer bitişik bir bütündü de biz onları
birbirinden ayırdık, (sonra da) hayat sahibi her şeyi sudan yaratıp var ettik. (Buna
rağmen) onlar hâlâ inanmayacaklar mı?!”68 âyetini de gösterebiliriz. Evet, bu âyet-i
kerime; Güneş sistemi, yerküre, hatta bütün gök cisimleri bulutumsu (nebula) ve bir
arada iken her semavî cismin ve tabi bu arada küre-i arzın da o kütleden ayrılarak,
ayrılıp belli safhalardan geçirilerek hâlihazırdaki durumu aldıklarını, hemen her devrin
insanının anlayabileceği bir üslupla anlatmakta ve konunun detaylarını geleceğin
araştırmacılarına bırakmaktadır.

İsterseniz konuyu daha küçük ayrıntılarıyla biraz daha açalım:

Evvela, Kur’ân-ı Mübin  “O kâfirler bakıp görmezler mi?!”
hitabıyla şu hususları işaretlemektedir: Bütün semavî cisimler ve bu arada yerkürenin,
bulutumsu bir şekilde yapışık ve bitişikken fevkalâde bir nizam ve intizam içinde
hâlihazırdaki harika keyfiyeti aldığının anlatılması o kadar açık bir mucizedir ki bunları
görmeyen kör, görüp de itiraf etmeyen nankördür.

Sâniyen, yerkürenin de o bulutumsu kütleden ayrılarak, Ay, Güneş ve diğer
gezegenler gibi bir gök cismi olduğu vurgulanmaktadır ki, son tecrübelerin ve
araştırmaların gösterdiği de bundan başka değildir.



Sâlisen, âyetteki üslup ve ifade tarzından, arz u semanın yaratılışından sularda canlı
cisimlerin hilkatine kadar geçen süre ile alâkalı –mahiyetlerinin müphemiyeti mahfuz–
farklı devirlere de işaret edilmektedir ki, küre-i arzın serencamesi sayılan bu devirleri,

A’râf Sûresi’ndeki  
“Rabbiniz o Allah Teâlâdır ki, semaları ve yeri altı günde yarattı...”69 âyeti daha açık
ve net bir şekilde vurgulamaktadır ve aşağı yukarı başta jeologlar olmak üzere
günümüzün ilim adamları da hemen hemen aynı şeyi söylemektedirler.

Sema, yerküre ve atmosfer derken bizi çok alâkadar eden şu hususu işaretlemek de

tavzih adına herhâlde yararlı olacaktır: Allah, Enbiyâ Sûresi’nde  
 “Biz, (sizin üstünüzdeki atmosfer)

semayı korunmuş (koruma hususiyetli) bir tavan yaptık; onlarsa ondaki delillerden
hâlâ yüz çevirmektedirler.”70 buyurmaktadır ki bu, Dünya’nın da gök cisimlerinden bir
cisim olmasına rağmen göktaşlarına, ultraviyole ışınlarına ve güneş rüzgârlarına karşı
atmosferiyle korunma altına alınmış hususi bir gezegen olduğunu vurgulamaktadır.
Aslında bu sema-i dünyanın ervâh-ı habîse ve şeytanlara karşı da bir perde olması söz
konusudur ama, burada onun bir zırh gibi yeryüzündekileri ve hususiyle de canlıları
koruyucu bir sera vazifesi görmesi hususu daha açıktır. Bu atmosfer örtüsünde, bir kısım
basınçlar ve bunların hâsıl ettiği gazların terkip ve terekkübü… gibi fizikî
hususiyetlerle, aralarında belli farklılıklar bulunan yedi tabakanın mevcudiyetinden de
bahsedilmektedir ki bunlar, erbabının malumu olduğu üzere; 1. Troposfer, 2. Stratosfer,
3. Ozonosfer, 4. Mezosfer, 5. Termosfer, 6. İyonosfer, 7. Ekzosfer gibi isimlerle yâd
edilmektedirler.

Bu husus İslâm dünyasında, farklı üslupla da olsa, o kadar çok dillendirildi ki,
konunun artık itiraz edilmez bir müteâref hâline geldiği söylenebilir. Aslında Kur’ân-ı
Mu’cizü’l-Beyan’da bu türden tekvinî emirlerle alâkalı her biri birer mücellet mevzuu
onlarca âyet-i kerime göstermek mümkündür; biz burada da şimdilik değişik âyetlerin
birleşik noktası açısından kesb-i hakikat etmiş –mevzuun detaylarını o işin uzmanlarına
havale ederek– bugüne kadar yazılmış olan ve yazılması beklenen hususları kuş bakışı
bir kere daha işaretlemekle yetineceğiz.

Günümüzdeki ilmî araştırmalar sayesinde, yerkürenin de bir zamanlar tıpkı bir ateş
topu, daha sonra sert bir kaya (kayaç) safhalarından geçtiği, Güneş sistemiyle alâkalı



bir kısım özellikleri, müteakiben arzın atmosferle korunma altına alındığı.. dağ ve
tepelerin dünyanın dengesini sağlama gibi icraat-ı ilâhiyeye perdedârlık yaptıkları..
kozmik ışınların Güneş kaynaklı oldukları… gibi jeoloji, astronomi, embriyoloji ve
jinekoloji ile alâkalı ulûm-u müteârefe hâlini almış nice tespitler vardır ki bunların
hemen hepsini icmalen de olsa Kur’ân’da görmek mümkündür. Evet, elektron
kameralarla, anne karnındaki yaratılma sürecinin nasıl geliştiği, rahimde döllenen
zigotun nasıl iki-dört-sekiz-on altı... şeklinde mitotik olarak çift çift bölünüp bir tekâmül
vetiresi takip ettiği; keza yavrunun amniyon zarı (koruyan zar) ve decidua rahim duvarı
derûnunda üç karanlık içinde yaratılış sürecinden geçtiği hususlarını işaretleyen bir
hayli âyet mevcuttur.

Bunun gibi, ancak günümüzdeki keşif ve tespitlerle belirlenmiş bulunan, dünyanın da
diğer semavî cisimler gibi bir gök cismi olduğu; Güneş’in, çevresindeki gezegenlere
göre bir merkez teşkil ettiği ve etrafındaki peyklerin onun çevresinde dönüp durdukları;
yerküreyi atmosferin bir zırh gibi sarıp korumasının yanında yağmurlardan rüzgârlara
kadar pek çok tekvinî emirlerin ilâhî icraata perdedarlık yaptığı; dünyanın kendi
eksenine bağlı dönüp durmasıyla gece ve gündüz hâdiselerinin tenâvübî bir keyfiyet arz
etmeleri, diğer bütün seyyarelerde de aynı hususiyetin benzer şekilde var olduğu ve
koca Güneş sisteminin Samanyolu galaksisinin çekiminde bulunduğu... gibi hususların
bir bir nazara verilmesi, bu ilâhî kitabın zaman-mekân üstü ve beşer idrâkini aşan bir
mucize olduğunu göstermektedir.
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Bakara Sûre-i Celîlesi

SÛREYE İCMALÎ BİR BAKIŞ
Evvela, Bakara Sûre-i Celîlesinin muhtevasına kuşbakışı bir atf-ı nazar yararlı

olacaktır.
Evet, sûreye umumi olarak bakıldığında icmalen şu konuları ihtiva ettiği

görülmektedir:
İlk yirmi âyetinde, “ümmet-i icabet” ve “ümmet-i davet”i teşkil eden, mü’min,

münafık ve kâfirlerden müteşekkil üç sınıftan bahsedilmektedir. Evet, insanlar başlıca
iki gruba ayrılırlar:

1. Allah’ın tavsif ettiği şekilde O’nu tanıyıp iman eden ve Peygamber Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) davetine icabette bulunan mü’minler.

2 . Dine çağrıldıkları hâlde, tavsif edildiği şekilde Allah’ı tanımadığı gibi Nebiler
Serveri’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) davetine de icabet etmeyen mahrumlar.

Bu ikinci grup da kendi aralarında ikiye ayrılır:
1. İç ve dış bütünlüğü olmayan iki yüzlü münafıklar.
2. İnkârda iç ve dış vahdeti olan münkir kâfirler.
Ayrıca değişik bir zaviyeden mü’minler de iki gruba ayrılmıştır:
1. Fıtrat-ı mücerredeleriyle, hiçbir delil istemeden, cebir olmadan, kendilerine hak

ve hakikatler anlatılmadan, tamamen şahsî araştırma neticesinde bir Mevcud-u

Meçhul’e inanıp gayba iman eden tali’liler ki, Fâtiha Sûresi’nin başından 

’ye kadar olan âyetler ve Bakara Sûresi’ndeki  “Onlar ki
gayba iman ederler...”71 beyan-ı sübhanisi, bu kutlularla alâkalı gibi
görünmektedir.

2.  “Onlar, Sana indirilene iman ederler.”72 âyetiyle



anlatılan, gayba iman ile beraber, kendilerine indirilen kitap ve ondaki ilâhî
talimatlara inanan, ufku açık, hakikat âşina mü’minler.

Bu taksimden anlaşılmaktadır ki, “gayba iman edenler”in sadece ümmet-i
Muhammed ile sınırlandırılması doğru değildir. Ümmet-i Muhammed’den evvel gayba
iman eden Hıristiyanlar, Yahudiler ve Hatice-i Kübrâ Validemizin (radıyallâhu anhâ)
amcazâdesi Varaka İbn Nevfel ve şanlı sahabî Hazreti Ömer’in (radıyallâhu anh)
amcası Zeyd İbn Amr gibi fıtrat-ı selimeleri hak ve hakikate âşina olan “hanifler”in
mevcudiyeti, bu hükmü teyit eder mahiyettedir. İşte bu tür Hıristiyan, Yahudi ve hunefâ
içinde gayba iman edenler, bir de Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) nâzil olan
vahy-i ilâhiye iman ediverseler, ikinci zümreye dâhil olurlar.

***
Mü’min, kâfir ve münafıklardan müteşekkil üç zümre Bakara Sûresi’nin yirmi birinci

âyetine kadar belîğ bir ahenk içinde anlatılmaktadır ve burada zikredilen hakikatlerin
Fâtiha ile de ciddi bir tetâbuk (uyum) içinde olduğu görülmektedir. Zira Fâtiha’nın
tefsirinde de izah edildiği üzere,73 Cenab-ı Hak, bu sûrenin başında Kendisini gaybî bir
surette tanıttıktan sonra, ümmet-i icabeti “hitap mertebesi”ne yükseltir, onlar da O’na

(celle celâluhu)   “Yalnız Sana ibadet eder ve yalnız Senden
yardım umarız.”74 derler. Onun gibi burada da Allah (celle celâluhu), kullarını hitap
pâyesiyle şereflendirerek: 

 “Ey
insanlar! Hem sizi hem de sizden önceki insanları yaratan Rabbinize ibadet ediniz.
Böyle yapmakla her türlü zarardan korunmayı ümit edebilirsiniz.”75 ferman-ı
sübhânisiyle, kendilerini Yaratana ibadet etmeye çağırmaktadır ki bu da Fâtiha’yla
Bakara Sûresi arasında mevcut olan ayrı bir uyum keyfiyetini ifade eder.

Bakara Sûresi dikkatle incelendiğinde, Fâtiha’da nazara verilen “mü’minler ve
diğerlerinin umumi durumu”nun burada tafsilatıyla ele alınıp işlendiği görülür.
Mesela, bu sûrenin 21’den 40’a kadar olan âyetlerinde, insanın hilkatinden meleklerin
ona secdesine, o garip imtihan neticesinde Cennet’ten dünyaya gönderilişinden tevbe
ederek affa mazhar olup Cenab-ı Hak tarafından nimetlerle perverde kılınmasına kadar
upuzun bir vetirede insanoğlunun sergüzeştisinden bahsolunmaktadır ki bunlar bir
yönüyle imanın önemini vurgularken diğer yönden de geçmişte cereyan eden beşerî



hâdiseleri anlatması bakımından, Fâtiha’daki   ile zikrolunan
mün’amün aleyh’lerle (kendilerine nimet verilen) burada zikredilenler arasında irtibat
kurmaktadır.

Daha sonra;

“Ey İsrail’in evlatları! Hatırlayın ve düşünün size ihsan ettiğim nimetimi;
hatırlayın da Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, Ben de size karşı ahdimi yerine
getireyim.. ve yalnız Ben’den korkun!”76 âyeti ve



“Bir vakit İsrailoğulları’ndan söz alıp: ‘Allah’tan başkasına ibadet etmeyin. Ana-
babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara güzel muamelede bulunun. İnsanlara tatlı
söz söyleyin. Namazı hakkıyla eda edin, zekâtı verin.’ demiştik. Ne var ki, pek azınız
hariç siz sözünüzden döndünüz. Hâlâ da yüz çevirmektesiniz. Hani sizden,
‘Birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi ülkenizden çıkarmayın.’ diye de söz
almıştık da siz de bunu kabul etmiştiniz. Zaten buna siz de şahitsiniz. Ama işte siz
birbirinizi öldürüyor, bir kısmınızı yurdunuzdan çıkarıyor, onlara karşı günahta ve
zulümde birbirinizi destekliyorsunuz. Bununla beraber, onlar esir olarak gelirlerse
fidyelerini verip onları kurtarıyorsunuz. Hâlbuki aslında onların çıkarılması size
haram kılınmıştı. Ne o, yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını red mi
ediyorsunuz? İçinizden böyle yapanların elde edeceği netice, dünya hayatında
rüsvaylıktan başka bir şey değildir. Böyleleri kıyamet gününde en şiddetli azaba
itilirler. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.” 77 âyetlerinde, İsrailoğulları ele
alınarak, hem Cenab-ı Hakk’ın nimetleri hem de böyle davranan İsrailoğulları’nın bu
nimetlere karşı gösterdikleri nankörlükler anlatılmaktadır. Aynı zamanda bu âyet-i
kerimelerde Cenab-ı Hakk’ın İsrailoğulları’ndan bir misak olarak aldığı evâmir-i aşere
(on emir) zikredilmektedir.

***
Mekke-i Mükerreme’de nâzil olan (Mekkî) âyetlerin ifadelerinde müşâhede edilen

belâgat ve fesâhat, Medine-i Münevvere’de nâzil olan (Medenî) âyetlerdekinden
farklıdır. Medenî âyet ve sûrelerde ekseriyetle inanmış insanlara hitap edilerek ahkâma
dair meseleler anlatılmaktadır. Mekke’de nâzil olan âyet-i kerimelerin muhatapları ise
daha ziyade inanmayan insanlar olduğundan Mekkî âyetlerde her şeyden önce kitleleri
imanın diriltici iklimiyle tanıştırma esas alınmıştır.

Müslümanlar Mekke’de iken hem kemmiyet hem de teçhizat itibarıyla oldukça
zayıftılar. Onun için bu durum, başka dinden olanları pek endişeye sevk etmiyordu. Ama
Medine’de Site İslâm Devleti kurulduğunda gayrimüslimlerde istikbale matuf ciddi
endişeler meydana gelmişti. Onun için Kur’ân-ı Kerim, burada gayrimüslimleri de
nazar-ı itibara almış ve meseleyi iki yönden işlemiştir: Bir taraftan âdeta
Müslümanlara; “Sizden olmayan din mensupları karşısında durumunuz çok kritiktir.”
diyerek onları ikaz etmiş; diğer taraftan da eski diyanet sahiplerinin Müslümanlara
bakış açılarını anlatmıştı. Aslında her iki tarafı idare, Kur’ân-ı Kerim’in irşad



mevzuunda o fevkalâde üslubunun ifadesiydi. O, bir taraftan hazımsız erbab-ı diyanetin
toplum bünyesinde meydana getirmiş oldukları zararları anlatırken, diğer taraftan da
tahrik etmemek ve damarlarına dokundurmamakla, hak ve hakikate uyanmaları adına
onlara bir kapı aralıyordu. Nitekim Kur’ân-ı Kerim,

“Ey İsrail’in evlatları! Hatırlayın ve düşünün size ihsan ettiğim nimetimi;
hatırlayın da Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, Ben de size karşı ahdimi yerine
getireyim.. ve yalnız Ben’den korkun!”78 gibi âyetleriyle onlara bu tür bir minnette
bulunuyordu. İşte bu ve bunun gibi maksatlara binaendir ki, Bakara Sûresi’nde önceki
ashab-ı diyanetten uzun boylu ve tafsilatıyla bahsedilmektedir.

“İbrahim ile İsmail, Beyt-i Şerif ’in temellerini yükseltirken şöyle dua ediyorlardı:
Ey bizim kerim Rabbimiz! Yaptığımız bu işi bizden kabul buyur! Hakkıyla işiten ve
bilen ancak Sensin. Ey bizim yüce Rabbimiz! Bizi yalnız Sana boyun eğen Müslüman
kıl. Soyumuzdan da yalnız Müslüman olarak Sana teslimiyet gösteren bir Müslüman
ümmet yetiştir. Bizlere ibadetimizin yollarını göster, tevbelerimizi kabul buyur.
Muhakkak ki tevbeleri en güzel şekilde kabul eden rahmeti engin Sensin! Ey bizim
Rabbimiz! Onların içinden öyle bir resûl gönder ki; kendilerine Senin âyetlerini
okusun, onlara Kitab’ı ve hikmeti öğretsin ve onları tezkiye ediversin. Muhakkak ki
Azîz Sensin, Hakîm Sensin! (Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin.)”79 gibi
âyetleriyle İsrailoğulları’na Kâbe’nin temellerini yükseltip onu inşa edenin



Halilürrahman Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail olduğu anlatılmaktadır. Bununla
Müslümanlar ve hususiyle Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm Resûl-i Ekrem’le Yahudiler
arasında, her iki neslin Hazreti İbrahim’e dayanması mânâsında bir hayt-ı vuslattan
bahsedilmektedir. Ayrıca bu âyet-i kerimelerde, insanların tek kıbleye teveccühü
meselesi, bunu temin edecek, onlara Kitab’ı ve hikmeti talim edecek kişinin Nebiler
Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem) olduğu ve bunun da, Yahudilerin de dedesi olan
Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail’in duasının bir neticesi olduğu anlatılmaktadır.
Böylelikle âyetler bir atadan gelen Müslümanlarla Yahudilerin arasında bir vahdet
kurmak suretiyle irşad ve tebliğ adına ayrı bir menfez açmaktadır.

Daha sonra Yahudiler ve Kudüs-i Şerif’in kıble olması meselesi bir tarafa

bırakılarak  “Elbet te ilâhî buyruğu bekleyerek
yüzünün semada arayıp durduğunu görüyoruz...”80 denilmekte ve nazarlar doğrudan
doğruya Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail’in inşa ettiği Kâbe-i Muazzama’ya çevrilerek

 “Haydi çevir yüzünü Mescid-i Haram’a
doğru!...”81 buyrulmaktadır. Bundan da anlaşılmaktadır ki, Allah (celle celâluhu),
nazarları bazen Kudüs-i Şerif’e, bazen Kâbe’ye, isterse bazen de başka bir tarafa tevcih
edebilir. Ne var ki Cenab-ı Hak, nazarları nereye yönlendirirse yönlendirsin bunları
kalblerin, fikirlerin ve nazarların vahdetini temin etmek için yapar.

***
Ayrıca Bakara Sûresi’nin değişik âyetlerinde İslâm’ın temel esasları genişçe izah

edilmektedir. Mesela,  
“O müttakiler ki, görünmeyen âleme inanırlar, namazlarını tam dikkatle îfâ ederler,
kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden infakta bulunurlar.” 82 âyetinde, sûrenin başka
yerlerinde olduğu gibi, “namaz ve zekât” anlatılmaktadır. Yine aynı âyet-i kerimede
“kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid”in mânâsı etrafında tahşidat yapılmakta ve 

 “Onlar gayba inanırlar...” buyrularak “melâike-i kiram”ın
yanında, esrarı ancak Cenab-ı Hak tarafından bilinen “kader, Cennet ve Cehennem...”
gibi şu anda bizim için gâip olan şeyler de işaretlenmektedir.

Daha sonra



“Size âyetlerimizi okuması, sizi tertemiz hâle getirmesi, Kitap ve hikmeti ve daha
bilmediğiniz başka şeyleri öğretmesi için içinizden birini size elçi gönderdik.”83

âyetiyle “Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) nübüvveti” anlatılmakta ve 

  “Hepinizin ilâhı tek ilâhtır. O’ndan
başka ilâh yoktur. O, Rahman’dır, Rahîm’dir.” 84 kudsî beyanıyla da “tevhid-i
ulûhiyet”e dair ciddi tahşidat yapılmaktadır.

Diğer taraftan Kur’ân-ı Kerim

“Ey iman edenler! Öldürülen kimseler hakkında size kısas farz kılındı. Hür ile hür,
köle ile köle, dişi ile dişi kısas olunur. Ama kim, maktulün velisi tarafından
affedilirse kısas düşer. Bundan sonra gereken diyeti ona güzel ve makûl bir şekilde
tam olarak ödemek gerekir. Bu esneklik Rabbiniz tarafından bir kolaylık ve lütuftur.
Artık kim bundan sonra karşıdakinin hakkına tecavüz ederse ona son derece acı bir
azap vardır.”85 âyetiyle, “kısas”ı nazara vererek, bütün cinaî ve cezaî kanunları hulâsa
etmektedir. Elbette bu âyetlerin zâhirinden hüküm çıkarmanın yanında, icma, istinbat,
içtihat, kıyas, istihsan, maslahat, sedd-i zeraî gibi hususlarla alâkalı kaideleri de Sûre-i
Bakara’da bulmak mümkündür.

Yine Bakara Sûresi’nde,



“Öleceğini anlayan biriniz, geriye mal bırakacaksa, anası, babası ve akrabaları
için münasip bir tarzda vasiyette bulunması farz kılındı. Bu, müttakiler üzerine bir
borçtur.” âyetiyle, “valideyn ve akrabîne vasiyette bulunma” emredilmekte ve “sınıf-ı
mütekârib”e işarette bulunulmaktadır ki, bu bir bakıma daha sonra anlatılacak mirasın
da mücmel bir hulâsası demektir.

“Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz
kılındı. Böylece umulur ki korunursunuz. Sayılı günlerde.. Sizden her kim o günlerde
hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. Oruç
tutamayanlara fidye gerekir. Fidye bir fakiri doyuracak miktardır. Her kim de kendi
hayrına olarak fidye miktarını artırırsa bu, kendisi hakkında elbette daha hayırlıdır.
Bununla beraber, eğer işin gerçeğini bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha



hayırlıdır. O sayılı günler, Ramazan ayıdır. O Ramazan ayı ki, insanlığa bir rehber
olan, onları doğru yola götüren ve hakkı batıldan ayıran en açık ve parlak delilleri
ihtiva eden Kur’ân o ayda indirildi. Artık sizden kim Ramazan ayının hilalini görürse
o gün oruç tutsun. Hasta veya yolcu olan ise tutamadığı günler sayısınca, başka
günlerde, oruç tutar. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Allah, oruç
günlerini tamamlamanızı ve size doğru yolu gösterdiğinden ötürü Zât’ını tazim
etmenizi ister. O, şükredesiniz diye bu kolaylığı gösterir.” 86 âyetleriyle de farz olan
“Ramazan orucu” anlatılmaktadır.

Aynı zamanda,

“Allah yolunda malınızı harcayın da, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın
ve ihsan ruhuyla hareket edin. Çünkü Allah, ihsan ruhuyla oturup kalkanları
sever.”87 âyetiyle “Allah yolunda infakta bulunma” konusunda tahşidat yapılırken,

“Hac, malum aylardır. Kim o aylarda haccı îfâya azmederse bilsin ki, hacda ne
kadına yaklaşma ne günah sayılan davranışlarda bulunma ne de tartışma ve sürtüşme
yoktur. Siz, hayır olarak her ne yaparsanız Allah mutlaka onu bilir. Azıklanınız ve
biliniz ki, azığın en hayırlısı takvadır, haramlardan korunmadır. Öyleyse Bana karşı
gelmekten korunun ey akıl sahipleri!”88 âyetiyle de “hac farizası” nazara
verilmektedir.

Yine bu sûrede ahkâma dair daha başka konulara da işaret edilmektedir: Mesela,

“Sana, şarap ve kumar hakkındaki hükmü sorarlar. De ki: İkisinde de hem büyük



günah hem de insanlara bazı menfaatler vardır. Fakat günahları menfaatlerinden
daha büyüktür.”89 ifadeleriyle içki ve kumarın haram oluşuna bir ön işarette
bulunulmaktadır. Ashab-ı kirâmdan bazıları bu âyetle içkiyi hemen terk etmişken,
bazılarının ondan tamamen vazgeçmesi, kati delil olan şu âyetle olmuştur:

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, putlara kurban kesilen sunaklar, fal okları
şeytana ait murdar işlerden başka bir şey değildir. Bunlardan geri  durun ki felâh
bulasınız.”90

Bunun gibi,

“Hoşlanmasanız da savaşma size farz kılındı. Olur ki, hoşlanmadığınız bir şey
sizin için hayırlı olur.. Ve olur ki, sevip arzu ettiğiniz bir şey de sizin için şerli olur.
Doğrusu bunu Allah bilir, siz bilmezsiniz.”91 âyetinde cihadın mü’minler için farz
olduğu anlatılmış; cihad ilan etme mecburiyetinde kalındığında,

“Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları
çıkarın. Dinden döndürmek için işkence yapmak, adam öldürmekten beterdir. Yalnız ,
onlar Mescid-i Haram’ın yanında sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada
savaşmayın. Onlar sizi öldürmeye kalkışırlarsa siz de onlarla savaşın. İşte kâfirlerin
cezası böyledir.”92 âyetiyle de kendi kuralları içinde cihad emredilmiştir.



Ayrıca bu sûrede,  “Sana
hilâlleri sorarlar. De ki: Onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir...”93 âyetiyle
insanlar için büyük önem arz eden zaman mefhumuna, aynı zamanda astronominin
önemli bir konusu olan takvimciliğe ve Ay’ın hareketlerine göre düzenlenen kamerî
takvime dikkat çekilmiştir.

Aynı âyetin devamında ise,

“Evlere arka tarafından girmeniz fazilet değildir. Asıl fazilet haramlardan sakınan
müttaki insanların gösterdiği fazilettir. Öyleyse evlere kapılardan girin. Allah’a
karşı gelmekten sakının ki umduğunuza kavuşasınız.”94 buyurularak, nazarlar herhangi
bir müspet neticeye götürmeyen âdetlerden, neticeye götüren sebeplere tevcih edilerek
mü’minlere âdeta şöyle denilmiştir: İyilik, fazilet, kendi heva ve heveslerinize göre
yaptığınız amellerde değil; Allah’ın talimi çerçevesinde yaptığınız işlerdedir. İyilik,

“ittikâ”da, Allah’tan hakkıyla korkmaktadır. Böylece  “(O Kur’ân),
müttakiler (Allah’tan hakkıyla korkanlar) için bir yol göstericidir.” 95 beyanıyla
nazarlar anlamsız davranışlardan taabbudîlik ufkuna çevrilmektedir.

“Allah o İlâhtır ki, Kendisinden başka ilâh yoktur. Hayy’dır, Kayyûm’dur.
Kendisini ne bir uyuklama, ne uyku tutamaz. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur.



İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Yarattığı mahlûkların önünde
ardında ne var, O hepsini bilir;  mahlûklar ise O’nun dilediğinden başka hiçbir şey
bilemez ve kavrayamazlar. O’nun kürsîsi gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve  yeri
koruyup gözetmek O’na ağır gelmez. O, öyle ulu, öyle büyüktür.”96 “Âyetü’l-Kürsî”
ismiyle maruf ve meşhur olan bu âyette ise, “Allah’ın kürsîsi ve ilminin ihatası” gibi
idrâk ufkunu aşkın hakikatler ifade edilmektedir.



“Faiz yiyenler tıpkı Şeytan’ın çarptığı kimsenin uykudan kalkışı gibi kalkarlar. Bu,
onların ‘Alışveriş de faiz gibidir.’ demelerindendir. Hâlbuki Allah, alışverişi mubah,
faizi ise haram kılmıştır. Her kime Rabbisinden bir talimat gelir, o da faizden
vazgeçerse, daha önce yaptığı muamele gelip geçmiştir. Hakkındaki hüküm de
Allah’a aittir. Her kim de tekrar faizciliğe başlarsa, işte onlar Cehennemliktir, hem
de orada ebedî kalacaklardır. Allah faizli mala bereket vermez, zekât ve sadakaları
ise nemalandırır. Hem Allah, kâfirlikte ileri giden, günahta ısrarlı hiç bir kimseyi
sevmez. İman eden, makbul ve güzel işler yapanların, namazı hakkıyla ifa eden, zekât
verenlerin mükâfatları, Rabbileri nezdindedir. Onlar için hiçbir korku yoktur ve
onlar üzülmeyeceklerdir. Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve eğer
mü’min iseniz geri kalan faizi terk edin. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü
tarafından size savaş açıldığını biliniz. Eğer faizcilikten tövbe ederseniz,
sermayeleriniz sizindir. Böylece ne haksızlık eder ne de haksızlığa uğrarsınız. Eğer
borçlu sıkıntıda ise kolaylığa çıkıncaya kadar ona mühlet verin. Şayet bilirseniz,
alacağınızı bağışlamanız sizin için daha da hayırlıdır. Öyle bir günde rezil-rüsvay
olmaktan sakının ki, o gün Allah’ın huzuruna çıkarılacaksınız, sonra her kişiye yapıp
ettiklerinin karşılığı tamamen ödenecek ve kendilerine asla haksızlık
edilmeyecektir.”97 âyetleriyle, faiz yiyenlerin alışverişle faizi eş tutmalarının yanlış
olduğu beyan edilip, bu iki şeyin arası ayrılarak, alışverişin helâl, faizin ise haram
olduğu ifade edilmektedir. Zira alışverişte karşılıklı iki şeyin değiştirilmesi, bir başka
deyişle iki “ivaz”ın mübadelesi söz konusu iken; faizde karşılığı olmayan bir kazanç söz
konusudur. Daha sonra, faiz almanın zannedildiği gibi serveti artırmayacağı
vurgulanmakta; bu muamelenin Allah’a ve Resûlü’ne savaş açma mânâsına geleceği
üzerinde durulmakta ve nazarlar ahirete çevrilmektedir.

Bu âyetler ve Âl-i İmrân Sûresi’ndeki,

“Ey iman edenler! Öyle kat kat artırarak faiz yemeyin. Allah’a karşı gelmekten
sakının ki felâh bulasınız.”98 âyetinde, toplumsal hayat adına bir virüs olan, bütün
hukukçuları ve bilhassa iktisatçıları meşgul eden faiz belası, birkaç âyetle özet bir
şekilde dile getirilmiştir.

Ardından gelen iki âyette ise, ribânın karşısında alternatif bir durum ihraz eden karz-ı



hasen (faizsiz borç) meselesi şu şekilde anlatılmıştır:



“Ey iman edenler! Belirli bir vadeye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu
kaydedin. Aranızda doğrulukla tanınmış bir kâtip onu yazsın. Kâtip, Allah’ın
kendisine öğrettiği gibi (adalete uygun olarak) yazmaktan kaçınmasın da yazsın.
Üzerinde hak olan borçlu kişi akdi yazdırsın ve Rabbine karşı gelmekten sakınsın da
borcundan hiçbir şey noksan bırakmasın. Eğer üzerinde hak olan borçlu, akılca
noksan veya küçük veya yazdırmaktan âciz birisi ise onun velisi adalet ölçüleri
içinde yazdırsın. İçinizden iki erkek şahit de tutun. İki erkek bulunmazsa o zaman
doğruluklarından emin olduğunuz bir erkek ile iki kadının şahitliğini alın. (Bir erkek
yerine iki kadının şahit olmasına sebep) birinin unutması hâlinde ikincisinin
hatırlatmasına imkân vermek içindir. Şahitler, çağırıldıklarında şahitlikten
kaçınmasınlar. Siz yazanlar da, borç az olsun, çok olsun vadesiyle birlikte yazmaktan
üşenmeyin. Böyle yapmak Allah katında adalete daha uygun, şahitliği îfâ etmek için
daha sağlam, şüpheyi gidermede de daha elverişlidir. Ancak aranızda hemen alıp
vereceğiniz peşin bir ticaret olursa, onu yazmamakta size bir günah yoktur. Alışveriş
yaptığınız zaman da şahit tutun. Ne katip ne de şahit asla mağdur edilmesin. Bunu
yapar, zarar verirseniz doğru yoldan ayrılmış, Allah’a itaatin dışına çıkmış
olursunuz. Allah’a itaatsizlikten sakının. Allah size en uygun tutumu öğretiyor. Çünkü
Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer yolculuk hâlinde iseniz ve yazacak birini
bulamazsanız, o takdirde borç karşılığında bir malı (rehin olarak) bırakırsınız. Şayet
birbirinize itimat eder de buna gerek duymazsanız, güvenilen kimse Rabbi olan
Allah’tan korksun da üzerindeki emaneti ödesin. Görüp bildiğinizi de gizlemeyin.
Bildiğini gizleyenin kalbi günahkârdır. Allah her ne yaparsanız bilir.” 99 Ayrıca bu
âyetlerde şahitlik esası üzerinde de durulmakta ve bu meselede senetlere, muhakeme
usûlüne, borçlar hukukuna müteallik bir kısım hukuki meseleler de kısaca
anlatılmaktadır.

***
Kur’ân-ı Kerim’in âyetlerinde, dünyevî ve uhrevî hayatla alâkalı hüküm çıkarmak

için hayatî birçok kaide ve esas mevcuttur. Akide, ibadet, muamelât ve ukubâtla ilgili
âyetler sabit birer kaide hâlindedir. Sonraki meseleler bir mânâda onlara irca edilir.



Şimdi bu konuyu da birkaç misalle müşahhaslaştıralım:
1.

“Dedik ki: İnin oradan hepiniz. Artık ne zaman Benden size doğru yolu gösteren
rehber gelir de kim ona uyarsa, onlara bir korku olmayacak ve hiç
üzülmeyecekler de.”100 ve

“Ey İsrail’in evlatları! Hatırlayın ve düşünün size ihsan ettiğim nimetimi. Bana
verdiğiniz sözü yerine getirin ki Ben de size karşı ahdimi yerine getireyim ve
yalnız Benden korkun!”101 âyetleriyle Cenab-ı Hak bize içtimaî mukavele şeklinde
Kendisiyle kulları arasında var olan bir sözleşmeyi hatırlatmakta ve bu akdin her
zaman geçerli olduğunu bildirmektedir.

2.

“Halka iyilik emredip kendinizi unutuyor musunuz yoksa? Hâlbuki siz Kitab’ı
okuyup duruyorsunuz. Artık aklınızı başınıza almayacak mısınız?”102 âyetiyle ise,
“Sözün başkalarına tesir etmesinin birinci şartı, öncelikle onun söyleyen
tarafından yaşanmasıdır.” hakikati ortaya konularak, yaşanmayan sözlerin
sinelerde kabul görmeyeceği anlatılmaktadır.

3. Ve

“Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse başkasının yerine bir bedel
ödeyemez; kimseden şefaat kabul edilmez ve hiç kimseden fidye alınmaz, hem



onlara yardım da edilmez.”103 âyetiyle de “Kimseye kimsenin günahının
yüklenmeyeceği ve Allah’ın (celle celâluhu) huzuruna herkesin kendi günahıyla

çıkacağı” ilâhî kuralı hatırlatılmaktadır. Evet,  “Hiçbir

günahkâr, başkasının günahını yüklenmez...”104 ve  
 “İnsan, emek ve gayretinin neticesinden başka bir şey

elde edemez.”105 âyetleriyle ahirette hiç kimsenin, başka birisinin suçunu
yüklenmeyeceği ve dünyada iken ne yapmışsa azap veya mükâfat olarak onun
karşılığını tastamam göreceği ifade edilmektedir.

4.

“Biz, daha hayırlısını veya benzerini getirmedikçe herhangi bir âyetin hükmünü
neshetmez veya ertelemeyiz. Allah’ın her şeye kâdir olduğunu bilmez misin?”106

âyetiyle de, “Allah’ın (celle celâluhu) bir kısım hükümleri zamana göre
değiştirdiği” hakikati üzerinde durulmaktadır ki bu, umumi hukukta ve Mecelle’de
“Ezmânın tegayyürüyle ahkâmın tegayyürü inkâr olunamaz.” şeklinde ifade
edilen genel prensibin de esası gibidir.

5. Yine,

“Ne Yahudiler ne de Hıristiyanlar, Sen onların dinlerine tâbi olmadıkça asla
Senden razı olmazlar. Öyleyse de ki: “Allah’ın hidayet yolu olan İslâm, doğru
yolun ta kendisidir. Sana gelen bunca ilimden sonra onların heva ve heveslerine
uyacak olursan, Allah’a karşı hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamazsın.”107

âyetiyle, “Asl-ı vâhidden (aynı kökten, kaynaktan) meydana gelen teferruat



arasında tebâyün (ihtilaf, zıtlık) olduğu için birbirlerini iterler.” veya başka bir
tabirle “Emsâl birbirini iter.” umumi prensibine işaret edilmektedir. Zerrelerden
kürelere kadar geçerli olan bu kanun, insanlar arasında da söz konusudur. Nitekim
aynı kökten gelmeleri itibarıyla bugüne kadar İslâm’a karşı en büyük muarazanın
semavî dinlerin müntesipleri tarafından yapıldığı inkâr edilmez bir hakikattir. Zira
bunlar arasında cibillî bir ihtilaf söz konusudur fakat bu, hiçbir zaman aralarında
bir vahdetin tesis edilemeyeceği şeklinde de anlaşılmamalıdır.

6.

“Onlara: ‘Gelin Allah’ın indirdiği buyruklara tâbi olun!’ denildiğinde: ‘Hayır, biz
babalarımızı ne durumda bulduysak ona uyarız.’ derler. Babaları bir şeye akıl
erdirememiş ve doğruyu bulamamış olsalar da mı onlara uyacaklar?”108 âyet-i
kerimesi ise insanlar için büyük ölçüde fıtrî ve cibillî bir hakikat olan, “babadan-
atadan gördüğüne tabi olma” yaygın âdetini dile getirmektedir. Nitekim
Müslümanlar İslâm’a, Hıristiyanlar Hıristiyanlığa, Yahudiler de Yahudiliğe karşı
böyle bir irtibatla tutunuyor gibidirler. “Her çocuk fıtrat (İslâm dini) üzerine
doğar... (Daha sonra) anne ve babası o çocuğu ya Yahudileştirir ya
Hıristiyanlaştırır ya da Mecusileştirir...”109 hadis-i şerifi de bu hakikati ifade
etmektedir ki, bütün bunlar, bir fıtrat kanununu anlatmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’in de;

 “...Allah’ın
bu hilkatini kimse değiştiremez. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların
ekserisi bunu bilmez ve anlamazlar.”110 âyetiyle işaret ettiği üzere kâinatta
cereyan eden ahkâmın değişmezliği vurgulanmaktadır.

7 . Yine, 

“Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların temiz ve helâlinden yiyiniz.
Eğer yalnız Allah’a ibadet ediyorsanız.. ve O’na şükrediniz.”111 âyetiyle de
“Eşyada aslolan ibâhadır (yani helal olmasıdır); haramlık ise ârızîdir.” prensibi



vaz’ edilmekte ve hemen arkasından,  
 “O size sadece lâşeyi, kanı,

domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesilen hayvanların etini haram kıldı.”112

âyetiyle de haramlarla alâkalı hükümler anlatılmaktadır.

8 . Aynı âyette,  “Kim
mecbur kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret miktarını
geçmemek şartıyla, bunlardan yemesinde günah yoktur. Allah Gafûr’dur,
Rahîm’dir.”113 buyurularak, “Zaruretler, haram olan şeyleri helal kılar.”  ve
“Zaruretler kendi miktarıyla takdir olunur.”  prensiplerine işaret edilmekte,
zaruret hâlinde, aslen haram olan şeylerden sadece zaruret miktarı
yararlanılabileceği hatırlatılmaktadır.

9.  “Allah sizin hakkınızda kolaylık ister,
zorluk istemez...”114 âyetiyle ise dinde “yüsr”ün (kolaylık) esas olduğu prensibi
dillendirilir. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Bu din kolaylıktır. Kimse
kaldıramayacağı mükellefiyetlerin altına girerek dini geçmeye çalışmasın, (başa
çıkamaz, yine de yapamadığı eksiklikleri kalır ve) yenik düşer.”115 lâl ü güher
beyanları da bu prensibi teyit etmektedir. Zaten yukarıda zikrettiğimiz zaruret
miktarı mahzurun mubah olması da İslâm’daki bu kolaylık prensibinin ayrı bir
buudunu ifade etmektedir.

10. Diğer taraftan, yukarıda zikrettiğimiz

“Sana şarap ve kumar hakkındaki hükmü sorarlar. De ki: İkisinde de hem büyük
günah hem de insanlara bazı menfaatler vardır. Fakat günahları
menfaatlerinden daha büyüktür...”116 âyetiyle “Def ’-i mefâsid, celb-i menâfi’den
evlâdır.” prensibi ortaya konulmaktadır. Evet, bir şey üzerinde, zararın izale
edilmesi ve menfaat sağlanması karşı karşıya gelse, zararın izale edilmesi öne
alınır. Hele âyetteki gibi zararı faydasından çok çok fazla olan hususlarda.



11. Ve Kur’ân-ı Kerim,  “Allah hiçbir kimseyi güç
yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz...”117 âyetiyle ise usûlde bir prensip
olan “Dinde teklif-i mâlâ yutâk (güç yetirilemeyecek bir mükellefiyet) yoktur.”
kaidesinden söz edilmektedir. Yani kişiye gücünün üstünde bir sorumluluk
yüklemek bahis mevzuu değildir.

Ezcümle; denebilir ki, Bakara Sûresi’nde bir Müslümanın ferdî ve içtimaî hayatı
adına lüzumlu olan bütün prensipler icmalî olarak anlatılmış ve hiçbir boşluk
bırakılmamıştır.

Her şeyin doğrusunu Kur’ân’ın Sahibi (celle celâluhu) bilir; bizim bilebildiklerimiz o
deryadan bir damla gibidir.
71 Bakara sûresi, 2/3.
72 Bakara sûresi, 2/4.
73 Bkz.: M. F. Gülen, Fâtiha Üzerine Mülâhazalar, s. 116.
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BAKARA SÛRE-İ CELÎLESİ 
(1-5. ÂYETLER)

“Elif, Lâm, Mîm. İşte Kitap! Şüphe yoktur onda. Rehberdir o müttakilere. O
müttakiler ki görünmeyen âlemlere (gayb) inanırlar. Namazlarını dikkatle
ikâme eder ve kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden infakta bulunurlar.
(Ayrıca) hem Sana indirilen Kitab’ı hem de Senden önce indirilen kitapları
tasdik ederler. Ahirete de kesin yakîn içindedirler. İşte bunlardır Rabbileri
tarafından doğru yola ulaştırılanlar. Ve işte bunlardır felâh bulanlar.”

Giriş
Bakara Sûresi, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine-i

Münevvere’ye hicretlerinden sonra ilk nâzil olmaya başlayan sûre olarak bilinmektedir.
Bununla beraber o, Kur’ân-ı Kerim’in en son nâzil olan

“Öyle bir günde rüsvaylıktan sakının ki, o gün Allah’ın huzuruna çıkarılacasınız.
Sonra her kişiye kazandığının karşılığı tastamam ödenecek ve kendilerine asla
haksızlık edilmeyecektir.”118 âyetini de ihtiva etmesi bakımından hem Medine’de ilk



nâzil olmaya başlama hem de bazı âyetleriyle en son tamamlanan sûre olma vasfını
taşımaktadır.

Bakara Sûresi’nin “Sûre-i Bakara” ve “Sûre-i Kürsî” gibi farklı isimleri vardır. Bu
sûreye, İsrailoğulları’yla alâkalı olan “Bakara” (inek) kıssasının tamamının burada
anlatılmış olması ve bu meselenin başka bir sûrede tekrar edilmemesi sebebiyle “Sûre-i
Bakara”; içinde Âyetü’l-Kürsî’yi ihtiva ettiği için de “Sûre-i Kürsî” denilmiştir. Evet,
kürsî-i ilâhinin her şeyi ihata etmesiyle Bakara Sûresi’nin bütün ilâhî hükümleri
kuşatması arasında ince bir alâka vardır.

Bu sûrenin “Senâmü’l-Kur’ân” (Kur’ân’ın hörgücü, zirvesi) ve “ez-Zehrâ” (parlak,
ışık saçan, nurefşan) şeklinde biri has, diğeri müşterek olan iki lakabı daha vardır ki,
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “İki zehrâyı (Bakara ile Âl-i İmrân’ı)
okumaya devam ediniz.”119 hadisiyle, bu sûrenin Âl-i İmrân ile müşterek lakabına;
“Her şeyin bir senâmı (hörgücü, zirvesi) vardır. Kur’ân’ın senâmı ise Bakara
Sûresi’dir.”120 ifadeleriyle de onun has lakabına işaret buyurmuştur.

Ayrıca “Senâmü’l-Kur’ân” olan Bakara Sûresi, bir taraftan Kur’ân-ı Kerim’in
başında bulunmasıyla, nereden bakılırsa bakılsın rahatlıkla görünen bir şâhika
olmasının yanında; pek çok ahkâm-ı diniyeyi ihtiva etmesi sebebiyle de âdeta insanların
üzerindeki mukaddes bir sorumluluğu hatırlatan yüksek bir mevkie sahiptir.

***
Bakara Sûresi ile Fâtiha Sûresi arasında çok ciddi bir tenâsüp vardır. Şöyle ki,

mü’minin, Fâtiha Sûresi’ndeki  “Bizi doğru yola, Sana doğru
varan yola ilet.”121 duasına sanki Cenab-ı Hak, hemen arkasından gelen Bakara

Sûresi’ndeki   “İşte Kitap! Şüphe yoktur onda.
Hidayet rehberidir müttakilere.”122 âyetiyle cevap vermektedir.

Bu âyet-i kerimelerde “hidayet” mevzuuyla alâkalı iki latif nükte daha vardır:
1 . Cenab-ı Hakk’ın insanlara, iradelerinin dahli olmadan hidayet lütfetmesidir ki,

buna cebrî hidayet de diyebiliriz.
2. Allah Teâlâ’nın, insanlara iradelerini sarf etmeleriyle hidayet bahşetmesidir ki, 

 “Hidayet rehberidir müttakilere.” ifadesiyle anlatılan hidayet de
işte bu hidayettir. Müslim’de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur: “Allah
Teâlâ: ‘Namaz (sûresi olan Fâtiha)’yı Kendimle kulum arasında yarı yarıya



taksim ettim ve kulumun dilediği şey onundur.’ buyurdu. Kul, 

 ‘Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.’

dediği zaman Allah Teâlâ; ‘Kulum Bana hamdetti.’ der.  ‘O,
Rahmân’dır, Rahîm’dir.’  dediğinde Allah Teâlâ, ‘Kulum Bana senada bulundu.’

buyurur.  ‘Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.’ deyince
de ‘Kulum Benim yüceliğimi ifade etti.’ teveccühünde bulunur. Kul, 

 ‘Yalnız Sana ibadet eder, yalnız Senden medet umarız.’
deyince de Allah, ‘Bu, kulumla Benim aramdadır ve kulumun dilediği onundur.’
diye iltifat buyurur. Kul,

‘Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet. Nimet ve lütfuna mazhar ettiklerinin
yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.’ niyazında bulununca
da Allah (celle celâluhu) ‘İşte bu, kulumundur. Kulumun duasını kabul ettim,
istediği şeyi verdim ona.”123

Bu hadis-i şerif;  “İşte Kitap! Şüphe yoktur
onda. Rehberdir o müttakilere.”124 âyetinin, Fâtiha Sûresi’ndeki 

 “Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.”125 duasına
icabet mânâsına geldiği şeklindeki yukarıda mezkûr hükmü teyit etmektedir.

Ayrıca Allah (celle celâluhu), Fâtiha Sûresi’nde  “Yalnız
Sana ibadet eder, yalnız Senden medet umarız.”126 diyerek kulluk arzında bulunan
mü’minlere, Bakara Sûresi’nde kendisini tanıtmakta ve onlara ihsanda bulunduğu
nimetlerini hatırlatmaktadır. Fâtiha Sûresi’nin son âyetinde zikredilen mağdûbîn
(sapıtıp gazaba uğrayanlar) gürûhunun ilâhî gazaba uğramalarına sebep olan hususlar da
Bakara Sûresi’ndeki,



“Ey İsrail’in evlatları! Hatırlayın ve düşünün size ihsan ettiğim nimetimi. Bana
verdiğiniz sözü yerine getirin ki, Ben de size karşı ahdimi yerine getireyim. Ve yalnız
Benden korkun!”127 âyeti ve devamındaki şu âyet-i kerimelerde teker teker tafsil
edilmektedir:

“Ey İsrail’in evlatları! Size ihsan ettiğim nimeti ve vaktiyle sizin atalarınızı diğer
insanlara üstün kıldığımı hatırlayın, hatırlayın ve öyle bir günden sakının ki, o gün
hiç kimse başkasının yerine bir şey ödeyemez, kimseden şefaat kabul edilmez, hiç
kimseden fidye alınmaz, hem onlara yardım da edilmez. Hem sizi en feci işkencelere
uğrattıkları zaman Firavun’un adamlarından kurtardığımızı da hatırlayın. Onlar
sizin dünyaya gelen erkek çocuklarınızı kesiyor, kız çocuklarınızı ise (kötülük için)
hayatta bırakıyorlardı. İşte bunda da size Rabbiniz tarafından çetin bir imtihan
vardı. Yine hatırlayın ki, sizin geçmeniz için denizi yarmış, sizi kurtarıp gözlerinizin
önünde Firavun hanedanını boğmuştuk.

Ve bir vakit de Musa’ya kırk gecelik bir süre ayırmıştık. Ama siz Musa’nın
ayrılmasından az sonra, buzağıyı ilâh edinip öz canınıza kıymıştınız. Bütün
bunlardan sonra Biz sizi affetmiştik ki şükredesiniz. (Ve ayrıca biz) Musa’ya Kitap ve
Furkân’ı verdik. Tâ ki doğru yolda yürüyebilesiniz. (Tur sonrası) Musa, kavmine: ‘Ey
kavmim! Sizler buzağıyı ilâh edinmekle kendinize çok yazık ettiniz. Derhâl
Yaradanınıza tevbe edin, nefsinizin kötü arzularını kesin, (Allah yolunda) kendinizi
öldürün. Böyle yapmanız, sizi Yaradanın nezdinde daha hayırlıdır.’ Böylece Allah da
onların tevbelerini kabul etmişti. Zira O, tevbeleri kabul eden, merhamet ve ihsanı
bol olandır.

Bir zaman da: ‘Ey Musa! Biz Allah’ı açıkça görmedikçe sana inanmayız.’ dediniz.
Bunun üzerine derhâl sizi yıldırım çarptı. Siz de bakakaldınız. Siz bir müddet ölü
vaziyette kaldıktan sonra, şükredesiniz diye sizi dirilttik. Üzerinizde bulutları gölge
yaptık. Size kısmet ettiğimiz helâl, hoş rızıklardan yemeniz için kudret helvası ve
bıldırcın indirdik. Aslında nankörlük etmekle onlar bize değil, kendilerine yazık
ediyorlardı.

Bir zaman da şöyle dedik: ‘Şu şehre girin ve orada istediğiniz yerden bol bol yiyin.
Şehrin kapısından secde ederek saygılı bir tavırla girin ve ‘hıtta=başlıca dileğimiz
affedilmektir’ deyin ki suçlarınızı affedelim; muhsinlerin mükâfatlarını daha da
artıracağız. Ne var ki onlardan zalimler, sözü değiştirip başka şekle koydular. Biz de



o zalimlere, itaat dışına çıktıkları için gökten acı bir azap indirdik.
Bir zaman da Musa, kavmi için su arayıp Allah’a yalvarmıştı. Biz de: ‘Asânı taşa

vur!’ demiştik. Bunun üzerine o taştan on iki pınar fışkırmış, her bölük kendine
mahsus pınarı bilmişti. (Biz onlara) ‘Allah’ın rızkından yiyin, için fakat sakın
yeryüzünde fesat çıkararak taşkınlık yapmayın.’ demiştik.

(Ey İsrailoğulları) Bir vakit de siz şöyle demiştiniz: ‘Musa! Biz bir çeşit yemeye
imkânı yok katlanamayacağız. O hâlde bizim için Rabbine yalvar da yerin bitirdiği
sebzeden, kabaktan, sarımsaktan, mercimekten, soğandan çıkarsın. Musa da: ‘Ne o!’
dedi. ‘Siz, daha üstün olanı vererek daha düşük olanı mı almak istiyorsunuz?
Herhangi bir şehre inin, istediğinizi bulursunuz.’ Üzerlerine zillet ve yoksulluk
damgası basıldı ve neticede Allah’ın gazabına uğradılar. Evet öyle! Çünkü Allah’ın
âyetlerini inkâr ediyor ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Öyle oldu;
çünkü onlar isyan ediyor ve hadlerini aşıyorlardı.”128

Ardından, bu kavmin içinde hidayete eren kişilerin bulunabileceği, Hazreti Davud’un
hükümranlığı, onun Câlût karşısındaki tutumu ve hâkimiyeti gibi hususlarla, ilâhî
nimetler sağanağı, farklı bir kıssa hâlinde dile getirilmektedir:

“Musa’dan sonra İsrailoğulları’nın önderlerine dikkat ettin mi? O vakit onlar,
aralarındaki bir peygambere: ‘Ne olur, bize bir hâkim (ve kumandan) tayin et de, biz
de Allah yolunda cihad edelim.’ demişlerdi. O da cevaben: ‘Ya savaşma emri size
farz kılınır da savaşmazsanız?..’ deyince onlar: ‘Ne diye Allah yolunda cihad
etmeyelim ki, vatanlarından çıkarılan biz, çoluk çocuğundan ayrı düşenler yine
biziz.’ Fakat savaşma kendilerine farz kılınınca içlerinden pek azı hariç hepsi
dönüverdiler. Allah o zalimleri pek iyi bilir.

Peygamberleri onlara dedi ki: ‘Allah size hükümdar olarak Tâlût’u tayin etti.
Onlar ise: ‘Biz hükümdarlığa ondan daha ehil iken nasıl olur da o bize hükmedebilir
ki! Üstelik servetten de nasibi fazla değil.’ dediler. Peygamber şöyle cevap verdi:
‘Allah onu (sizden daha) seçkin kıldı. Ona geniş ilim ve sağlam bir vücut verdi. Allah,
hâkimiyeti dilediğine verir. Allah Vâsi’ ve Alîm’dir: Dilediğini zenginleştirir, istidat
ve liyakatleri bilir.’ Peygamberleri devamla şöyle dedi: ‘Onun hükümranlığının
alâmeti, size içinde Rabbinizden bir sekine ile Musa ve Harun’un mânevî mirasından
bir bakiyenin bulunduğu ve meleklerce taşınan sandığın gelmesidir. Eğer iman
etmeye niyetliyseniz bunda elbette sizin için delil vardır.

Tâlût, ordusunu harekete geçirip sefere çıkınca askerlerine  şöyle dedi: ‘Allah sizi,



bir ırmakla imtihan edecektir. İmdi, onun suyundan içen benden sayılmayacak;
sadece avucuyla aldığı miktar muaf olmak üzere, kim onun suyunu tatmazsa o da
benden sayılacaktır.’ Derken  onların pek azı hariç, varır varmaz ondan içtiler. Tâlût
ve yanındaki mü’minler ırmağı geçince o vakit beri yanda kalanlar ‘Bugün bizim,
Câlût ve ordusuna karşı duracak takatimiz yoktur.’ dediler . (Ölümden sonra
diriltilip) Allah’ın huzuruna çıkacaklarını bilenler ise şöyle dediler: ‘Nice küçük
topluluklar vardır ki, Allah’ın izniyle büyük cemaatlere galip gelmiştir. Doğrusu
Allah sabredenlerle beraberdir. Tâlût’un beraberindeki  mü’minler ise Câlût ile
ordusuna karşı çıkınca dediler ki: ‘Ya Rabbenâ, üstümüze sağanak sağanak sabır
boşalt, ayaklarımıza sebat ver. Ve kâfir topluluğa karşı bizi muzaffer eyle!’ Derken
Allah’ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud da Câlût’u öldürdü. Allah ona
hükümdarlık ve hikmet verdi ve daha dilediği birçok şey öğretti. Eğer Allah bazı
insanların şerrini bazılarıyla önlemeseydi dünyadaki nizam bozulurdu. Lakin Allah,
âlemlere büyük bir inayet ve lütuf sahibidir. İşte bunlar Allah’ın âyetleri olup Biz
Sana onları dosdoğru bildiriyoruz. (Bu itibarla) Sen de elbette gönderilen o
resûllerdensin.”129

***
Şimdiye kadar yapmış olduğumuz açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Fâtiha

Sûresi’nde anlatılan hususlar, Bakara Sûresi’nde; Bakara Sûresi’nde anlatılan hususlar
da diğer sûrelerde tafsil edilmiştir. Mesela,

“Ey insanlar! Hem sizi hem de sizden önceki insanları yaratan Rabbinize ibadet
edin. Böyle yapmakla her türlü zarardan korunmayı ümit edebilirsiniz.”130 âyet-i

kerimesinde Cenab-ı Hak, kullarına  “Ey insanlar!” ifadesiyle hitap
etmiş, ardından onların yaratılışlarını nazara vererek kendisine kulluk etmelerini
emretmiş ve kurtuluşun ancak bu yolla mümkün olabileceğini bildirmiştir. Nisâ
Sûresi’nin başındaki



“Ey insanlar! Sizi bir tek kişiden yaratan ve ondan da eşini yaratıp o ikisinden
birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbinize karşı gelmekten sakının...”131 hitabında
bulunarak yine “insanoğlunun hilkati” konusuna dikkat çekmiş ve bir kısım tafsilata
girmiştir.

Yine Bakara Sûresi’nde, daha önce de değindiğimiz

“Ey İsrail’in evlatları! Hatırlayın ve düşünün size ihsan ettiğim nimetimi. Bana
verdiğiniz sözü yerine getirin ki Ben de size karşı ahdimi yerine getireyim.. ve yalnız
Benden korkun!”132 âyet-i kerimesinde ele alınan “Allah’a verilen ahde vefa” mevzuu,

“Rüşdüne erinceye kadar, yetimin malına en güzel şeklin dışında bir surette
yaklaşmayın. Ölçüyü, tartıyı tam ve doğru yapın. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden
fazlasını yüklemeyiz. Hakkında konuştuğunuz kimse akrabanız bile olsa yine doğruyu
söyleyin. Allah’a verdiğiniz ahdi tutun. İşte düşünüp tutasınız diye Allah bunları size
emretti.”133 ve

“Sözleşme yaptığınızda Allah’ın huzurunda verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah’ı
kefil ederek bağlandığınız yeminleri te’kid ettikten sonra bozmayın. Hiç şüphe yok ki,



Allah yaptığınız her şeyi bilir.”134 gibi âyetlerde de anlatılmıştır.
Bunlar, Bakara Sûresi ile diğer sûreler arasındaki yukarıda ifade edilen uyumu

gösteren misallerden sadece birkaçıdır. Bu uyumda, belâgat bakımından bir
harikulâdelik vardır.

***
Şimdi de dillendirilmesi bizim dar idrâkimize emanet asıl konuya geçmek istiyoruz:

Bakara Sûresi, “hurûf-u mukattaa”dan birisi olan  (Elif, Lâm, Mîm) ile
başlamaktadır. “Hurûf-u mukattaa”; Kur’ân-ı Kerim’de sûre başlarında bulunan, kesik
kesik, ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı harflere verilen isimdir. Bakara
Sûresi’nin ve diğer bazı sûrelerin başındaki bu tür harflerin mânâları –işarî tefsir ve
esrar-ı hurûfla alâkalı te’viller mahfuz– ancak Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ve O’nun vârisleri tarafından anlaşılabilen birer ilâhî şifre mahiyetindedir.

Bu sûre-i celîle  şifresiyle başlamakta ve bununla ileride anlatılacak olan yüce
hakikatlere dikkat çekilmektedir. Burada insanın aklına, “Öyleyse, bu şifrenin ya Fâtiha
Sûresi’nin başında bulunması ya da tertip bakımından Bakara Sûresi’nin Fâtiha’dan
daha önce olması gerekirdi…” gibi bir düşünce gelebilir. Hâlbuki Allah (celle
celâluhu), Fâtiha Sûresi’ni Kur’ân-ı Kerim’in en başına koyma vahyi ve işaretiyle bize
bir kitapta, metot ve tertibin nasıl olması gerektiğini öğretmekte; bunun için de önce
berâat-i istihlâl (bir esere, o eserin içinde gelecek mevzulara işaretler ihtiva eden edebî
bir üslupla başlama) kabîlinden, Kur’ân-ı Kerim’de geçen hakikatlerin bir fezlekesini
ve mücmel bir hulâsasını vermektedir ki, ondan sonra atıf yapılan meseleler, Bakara
Sûre-i Celilesi’nde yeri geldikçe ayrıca tafsil edilecek ve Bakara’da tafsil edilen
meseleler de birer birer daha sonraki sûrelerde daha detaylı bir şekilde ele alınacak
demektir.

Bir hakikati ifade etmeden önce söze  (Elif, Lâm, Mîm) gibi bir kısım harflerle
başlayarak dikkat çekmek, o güne kadar bir kısım Yahudilerce bilinip değerlendirilse
de, Arap toplumunun pek âşina olduğu bir husus değildi. Arapçada harfler tek başlarına

oldukları ve terkibe girmedikleri durumlarda   (elif, be, te) şeklinde teker
teker, kesik kesik telaffuz edilir ve yazılırdı. İşte harflerin bu durumuna “elif-bâ”

denilir; kelimelerde olduğu gibi onların terkip durumları anlatıldığında da 



şeklinde yazılır ve kendi basit sesleriyle okunurdu. Hâlbuki  “ebced” gibi yazıldığı
hâlde “elif-bâ” şeklinde okunmaktadır. Yazılışına göre “ebced” gibi mânâsız bir kelime

görünümündedir. Gerçi elif-bâ şeklinde okunmayıp da  ,  ve  gibi muhtemel
şekillerde okunarak anlamlı bir kelime meydana getirilebilir. Ancak elif-bâ şeklinde
okunması ondan bir anlam çıkarmayı zorlaştırmaktadır. Ne var ki, önemli olan ve
dikkati çeken husus, daha ziyade bunların, hecede herkesin malzeme olarak kullandığı
harfler olmasıdır.

Bu harfler, maddeyi meydana getiren atomlar ve insanı oluşturan hücreler
mesabesindedir. Yani buradaki asıl mucizelik şuradadır: Nasıl ki canlıyı meydana
getiren elementler bilindiği ve elde mevcut olduğu hâlde yeni bir canlı yaratmaya
Allah’tan başka kimsenin gücü yetmez; öyle de, Kur’ân-ı Kerim de,    (elif, be,

te) veya buradaki şekliyle  (Elif, Lâm, Mîm) gibi herkesin bildiği harflerden
müteşekkil olduğu hâlde hiç kimse, O’nun misli “Mu’cizü’l-Beyan” bir kitap meydana
getiremez. Zira Allah’ın (celle celâluhu) hilkati mu’ciz (herkesi âciz bırakan) olduğu
gibi hitabet ve kitabeti de mu’cizdir. Yani “Kudret” ve “İrade”nin saha-yı taalluku olan
kâinatta Cenab-ı Hakk’ın fermanı mu’ciz olduğu gibi, “Kelâm” sıfatından gelen beyan-ı

sübhânisi de mu’cizdir. Allah Teâlâ, Bakara Sûresi’ni  gibi anahtar sayılan harflerle
başlatarak âdeta insanlara “Haydi buyurun, siz de gerek hitap ve gerekse yazı dilinde
kullandığınız bu harflerle bir kısım kelimeler ve o kelimelerden de cümleler yaparak,
Kur’ân-ı Kerim’in misli bir kitap meydana getirin.” demek suretiyle onlara meydan
okumaktadır.

“Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur’ân’ın Allah’ın sözü olduğu hakkında şüpheniz
varsa, haydi onun sûrelerinden birine benzer bir sûre meydana getirin ve bu konuda



Allah’tan başka güvendiklerinizin hepsini de çağırın, iddianızda haklı iseniz. Bunu
yapamazsanız –ki hiçbir zaman yapamayacaksınız– öyle ise çırası insanlarla taşlar
olan ve kâfirler için hazırlanmış bulunan o ateşten sakının.”135

“Yoksa, ‘Onu kendisi uydurmuş.’ mu diyorlar? De ki: ‘Öyleyse, iddianızda tutarlı
iseniz haydi siz de onunkine benzer bir sûre ortaya koyun ve Allah’tan başka
çağırabileceğiniz kim varsa hepsini de yardımınıza çağırın.’”136

“Yoksa, ‘Kur’ân’ı kendisi uydurmuş.’ mu diyorlar? De ki: ‘İddianızda tutarlı
iseniz, haydi (belâgatta) O’nunkine benzer on sûre uydurun getirin; bu arada
Allah’tan başka çağırabileceğiniz herkesi de yardımınıza çağırın.’”137

“Yemin ederim! Eğer insanlar ve cinler, bu Kur’ân’ın benzerini yapmak için bir
araya gelseler, birbirlerine destek olup güçlerini de birleştirseler yine onun gibi bir
kitap meydana getiremezler.”138 âyetleri işte bu yüce hakikati dile getirmektedir.

Bakara Sûresi’nde  anahtar ve şifresiyle zihinler teyakkuza geçirildikten sonra

nazarlar Kur’ân’a tevcih edilerek  “İşte o kitap!” denmektedir. Malum

olduğu üzere  Arapçada uzağa işaret etmek için kullanılan bir işaret edatıdır.
Mesafenin uzaklığını ima eden bu kelime, burada makamın irtifaından kinaye olarak
kullanılmış ve Kur’ân-ı Kerim’in makamının yüksekliği gösterilmek istenmiştir; yani bu 

 ile, “İşte şu şanı yüce ve çok yüksek olan kitap...” denilmek istenmiştir.  ile bu



kitabın şifreleri verildikten ve çözümü mütefekkir ve mülhemûndan olan insanlara
bırakıldıktan sonra zihinler, ister istemez ona “şanı yüce kitap” deme ufkuna

yükselmişlerdir. Kur’ân da buna işaret sadedinde  dedikten sonra  “İşte
şu şanı yüce çok yüksek olan kitap...” demektedir ki, bu iki ifade âdeta bir vâhidin iki
yüzü mesabesindedir.

Bazı müfessirler, ’in mukattaa harflerinden olması hasebiyle i’rabda mahallinin

bulunmadığını ve dolayısıyla da  ile aralarında i’rab yönünden bir irtibatın
mevzubahis olmadığını söylemişlerdir. Bununla beraber şu husus da hiçbir zaman göz

ardı edilmemelidir ki, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bir vâhidin iki ayrı yüzü olan 

ile  arasında, herhangi bir i’rab cereyan etmeyecek derecede kuvvetli bir

vahdet vardır. Dolayısıyla  , şânı yüce bir kitabı açmak için
beraberce mütalâa edilmesi gereken sırlı bir şifredir.

Ayrıca burada bir noktaya daha dikkat çekilmektedir ki, o da, bu kitabın şanının,
kelâm-ı ilâhî olmasından dolayı yüce olmasıdır. Bu sebeple Kur’ân-ı Kerim tetkik
edilirken, her şeyden önce nazarlar, insanın maddî ufkunun darlığından sıyrılarak, o
Kitab-ı Kerim’in muallâ mevkiine çevrilmelidir. Zira Kur’ân, kelâm-ı ezelî sahibi yüce
bir Zât’ın kullarına sunduğu bir kurtuluş reçetesidir. Eğer Kur’ân’a bu zaviyeden
bakılmazsa, onun ihtiva ettiği hakikatlerden çoğu da görülemez. Ona kendi muallâ
mevkiinden nazar edilip muhtevaya da o zaviyeden bakıldığında görülecektir ki o,
öteler ötesinin sesi-soluğu diyebileceğimiz keyfiyette yüce bir kitaptır. Dolayısıyla
Kur’ân-ı Kerim, herhangi bir kitap veya bir gazete ya da broşür gibi okunacak bir kitap

değildir. Zira o,  “içinde hiçbir tereddüt ve şüphe olmayan”139 ilâhî bir
kitaptır. Öyleyse Kur’ân’ın ihtiva ettiği hakikatlere ciddi bir teemmül, tefekkür ve
tedebbürle bakılmalıdır ki, onun gerçek kıymeti ve muhteva zenginliği bilinebilsin. Bu

mülâhaza aynı zamanda  
 “Hâlâ Kur’ân üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi?

Eğer Allah katından değil de başka bir kaynaktan gelseydi, onda pek çok çelişki

bulunurdu.”140  “Onlar Kur’ân’ı



düşünmüyorlar mı? Yoksa kalbleri kilitli mi?”141 âyetlerine bir bakıma icmalî bir meal
mahiyetindedir.

Kendisinde hiçbir şek ve şüphe olmayan bu Kitap,  “Hidayet
rehberidir müttakilere.”

 mukattaa harfleriyle  âyeti arasında da latif bir tenâsüp vardır.

Şöyle ki, müttakiler için bir hidayet rehberi olan Kur’ân-ı Kerim,  sırlı şifresiyle
muhataplarına meydan okuyarak, âdeta “Haydi, siz de kafanızı yorun, aynı harfleri
kullanarak Kur’ân’ın bir mislini getirmeye çalışın, bakalım buna muvaffak olabilecek
misiniz? Şu şanı yüce kitaba, Allah’tan (celle celâluhu) gelmiş olma mülâhazasıyla
bakın; nazarlarınızı maddeye inhisar ettirip, aklı gözüne inmiş olanlar gibi bakmayın;
onu lâhûtî hususiyetiyle ele alıp değerlendirin. Zira iradenizin hakkını verip onu iyice
tetkik ettiğinizde, siz de o kitabın içinde şek ve şüphenin bulunmadığını ve onun ilâhî bir

kelâm olduğunu anlayacaksınız.” dedikten sonra  ifadesiyle de onun,
yukarıda arz edilen şekliyle teemmül, tefekkür ve tedebbürde bulunarak vikâye-i
ilâhiyeye (ilâhî korunmaya) girip Allah’tan korkan müttakiler için tam bir hidayet
kaynağı olduğu bildirilmektedir. Çünkü Kur’ân bütün insanlığa hidayet için inmekle
beraber bu hidayetten istifade etmenin ilk şartı, Allah’tan gereği gibi korkma ve
müttakilerden olmadır.

Burada Kur’ân’ın hidayeti, ittikâ (sakınma) şartına bağlanmış gibi gözükmektedir.
Dolayısıyla bir taraftan Kur’ân-ı Kerim’in bizzat hidayet kaynağı olması, diğer taraftan
da insanların tedebbür ve tefekkür yoluyla O’nun getirdiği hidayeti elde etmesi
hasebiyle bu meselede bir devr-i bâtılın (Mantıkta, bir hükmü ikinci bir hüküm ile, bunu
da birincisiyle ispatlamaya çalışma yolu, fâsit daire) söz konusu olduğu zannedilebilir.
Ancak Kur’ân-ı Kerim’de hidayetin farklı farklı mânâlarda kullanılması, bir başka
açıdan da hidayetin farklı mertebelerinin olması itibarıyla burada o şekilde bir devirden
bahsetmek söz konusu değildir ve meselenin “devir” olarak anlaşılmaması için bu
farklılıkların iyi bilinmesi lazımdır. Mesela kişinin, küfürden vazgeçip imana gelmesi,
imanda derinleşip rüsuh kazanması, sonra onu tabiatına mâl etmesi; meseleyi daha da
detaylandıracak olursak, hidayetin ilme’l-yakîn, ayne’l-yakîn ve hakka’l-yakîn
yollarından geçerek kemale ermesi... evet, işte bütün bu mertebeleri cüz’î ve küllî
dairede duyup zevk etmesi, Kur’ân’ın hidayetinin çeşitliliği adına ortaya konabilecek



farklılıklardandır. Yine kişinin iradesini tedebbür ve tefekkür istikametinde kullanıp,
Kur’ân’ın hidayetinden istifade adına ona teslim olup onun himayesi altına girmesi;
daha sonra içten bir teslimiyetle kendini o “menhelü’l-azbi’l-mevrûd’a” salması... gibi
hususlar hep bu hidayet farklılığını işaretlemektedir.

Evet insan, Kur’ân’ın kullandığı üslup, kelimeler ve bu kelimelerin ihtiva ettiği
mânâlar üzerinde tefekkür ettiği nispette; Cenab-ı Hak, hidayeti arayan bu kulunun
gözünü açar ve ona Kur’ân’ın hidayetinden istifade etme imkânları bahşeder. Bundan
sonradır ki Kur’ân, hidayet dairesine giren bu kişinin elinden tutar ve onu, o
yanıltmayan rehberliğiyle, yukarıda bir kısmı arz edilen farklı hidayet seviyelerinden
biriyle taçlandırır. Zira Kur’ân-ı Kerim, ibtida (başlangıç) ile intihayı (sonu) cem etmiş
bir mukaddes kitaptır. Bu itibarla, hidayeti, hem ibtidası hem de intihasıyla Kur’ân’da
görmek mümkündür. Hidayetin başlangıcını, Allah ve ibadet telakkisiyle İslâm
dairesine giren bir bedevinin çok basitçe iz’an ve kabulü şeklinde görürsek; zirvesine
de Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mazhar olduğu hidayet diyebiliriz.

Bazı sosyologların da ifade ettiği gibi şimdiye kadar hiçbir fikir, doktrin ve kitap,
Kur’ân-ı Kerim’in toplum bünyesinde meydana getirdiği inkılabı gerçekleştirememiştir.
Zira böyle seviyeli bir inkılabın meydana gelmesi, onun çeşitli devrelerden geçmesine
ve bu mevzuda birkaç neslin fedakârane çalışıp didinmesine vâbestedir. Tarih de
şahittir ki, inkılaplar tahakkuk ederken ilk nesil, çok defa çeşitli medeniyetlerin tesiri
altında taklitçiliğe düşmüş; ikinci nesil ancak onların ortaya attıkları fikir, doktrin,
sistem veya mezhebi realize etmeye muvaffak olmuştur. Hatta bazen bu fikir, sistem
veya mezhepleri bunların arkasından gelen nesiller ancak istikrara
kavuşturabilmişlerdir. Sadece Nebiler Serveri’dir ki Kur’ân-ı Kerim sayesinde üç
neslin mevcudiyetine vâbeste onca inkılabı tek bir nesille tamamlamıştır.

Evet, vahşi ve bedevi bir toplum, vahşet ve bedeviyetin en korkuncunu yaşarken,
Kur’ân ve İnsanlığın İftihar Tablosu sayesinde –hem de daha Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) hayatta iken– en medeni ve en yüce milletlerin varabileceği son ufka
ulaşmıştır. Dahası bu hayretengiz inkılap, gerek içtimaî, gerek siyasî ve gerekse akidevî
olarak hayatın hemen her karesinde böylesine baş döndürücü bir hızla gerçekleşmiştir.

Binaenaleyh   ifadesi, yukarıda zikrettiğimiz
gibi, ilk plânda hidayetin bir parçasını elde etmiş olsalar da müttakilerin terakkilerinin
Kur’ân’ın rehberliği sayesinde tahakkuk edeceği hakikatine işaret ediyor gibidir.

***



Burada insanın aklına “Acaba Kur’ân’ın kendileri için bir hidayet rehberi olduğu
müttakiler kimlerdir?” şeklinde bir soru gelebilir. İşte Kur’ân-ı Kerim bu sorunun

cevabı sadedinde, şiirimsi bir tenâsüp ve ahenk içinde  “O
müttakiler ki görünmeyene inanırlar...”142 buyurarak onları tavsif etmeye başlar:

Kur’ân’ın hidayetinden istifade etmek, sadece gayba iman etmeye bağlı değildir.
Evet, onun hidayetinden istifade edebilmek için gayba imanın yanında, iman edilen
hakikatlerin pratik hayatta uygulanması da önemli bir esastır. Mevzua bir kısım
mütefekkir ve filozofların tasnifleri çerçevesinde nazarî-amelî ayrımı perspektifinden

bakacak olursak,  ile ifade edilen gayba iman meselesi, henüz
imanın ve iz’anın pratik hayata intikal etmediği safhaya bakar. Aslında pratik hayata
intikal etmeyen imanın kalbde derinleşip kökleştiği de söylenemez. Kalbinde o gaybî
imanın rüsuh bulmadığı bir insan da Kur’ân’ın hidayetinden tam istifade edemez.
Öyleyse Kur’ân’ın hidayetinden hakkıyla istifade edebilmek için başta müttaki olmak
gerekmektedir. Müttaki olmak ise bir taraftan gayba inanmaya, diğer taraftan da hem
ibadet hayatına hem de daha şümullü bir takva mülâhazasıyla âyât-ı tekviniye ve âyât-ı
Kur’âniye’den istifade etmeye bağlıdır.

Öyleyse o müttakiler,  “Namazlarını tam, dikkatle îfâ ederler.”143

Zira namaz, gayba imanın nazariyattan çıkıp pratiğe dökülmesi adına en câmi
ibadetlerden biridir. Filozof Kant, “Allah nazarî akılla değil, amelî akılla bilinir.”
diyerek herhâlde, Allah’ı hakkıyla tanıyabilmek için o imanın gereklerini yerine
getirmenin zaruri olduğuna işaret ediyordu. Evet insan, nazarî akılla “inandım” demekle
–biz onu mü’min kabul etsek de– kâmil mânâda mü’min sayılmaz. Bu sebeple kişinin
hakiki iman sahibi olabilmesi için mutlaka imanını nazarîden pratiğe dönüştürmesi,
nazariyi sürekli güçlendirmesi ve aralıksız bir ubûdiyetle onu derinleştirmesi iktiza
eder.

İşte bu şekildeki bir donanım ve gayretle iman zamanla o kişinin kalbinde kökleşecek
ve –Allah’ın inayetiyle– sarsılmaz bir hâl alacaktır. Ayrıca burada, imanın, amelden
başka bir şey olduğunu ve onun amelden bir cüz olmadığını da söylemekte yarar var.
Evet, bir şeyi nazarî olarak bilmek ile onu hakkıyla tanıyarak pratik hayata dönüştürmek
birbirinden ayrı meselelerdir.

***



Amelînin önemli bir esasını namazın ikâmesi teşkil ettiği gibi diğer hayatî bir
rüknünü de umumi mânâda infak ifade etmektedir. İşte bu ikinci hususa temas sadedinde 

 “Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden infak ederler.” 144

buyrularak müttakilerin diğer bir vasfı daha hatırlatılmaktadır.
Cenab-ı Hakk’ın kullarına sayılamayacak kadar çok ihsanı vardır. Bu ihsanlar,

başlıca ikiye ayrılır:
1 . Bedenî ihsanlar: Bunlar bedenimize ait el, ayak, göz, kulak, dil, dudak... gibi

enfüsî nimetlerdir.
2. Malî ihsanlar: Bunlar ise Cenab-ı Hakk’ın insanlara lütfettiği mal, mülk, servet...

gibi âfâkî nimetlerdir ki, fıkıhçılar da bu taksimi biraz daha farklı olarak ele alıp
ibadet ü taatı: 1. Bedenî ibadetler, 2. Malî ibadetler, 3. Hem bedenî hem de malî
olan ibadetler olmak üzere üçe ayırmışlardır. Esasen bu üçüncü sınıf, ilk iki sınıfın
karışımından ibarettir. Böylece ibadetleri, bedenî ve malî olmak üzere iki temel
esasa irca etmek mümkündür.

 “Namazlarını tam, dikkatle îfâ ederler...”  beyanı, mahza bedenî
bir ibadetin ifadesidir. Beden, pratik hayatta ibadetlerle egzersiz yapa yapa kalb ve
ruhun tesirine girecek, derken duygular incelecek ve bu sayede gayba iman daha bir
takviye edilmiş olacak; o, namazla belli bir derinliğe ulaşacak; ardından da infakla
kalblerden makam, mal ve dünya sevgisi atılarak nazarî iman daha farklı bir derinliğe
ulaşacaktır.

Evet, gayba iman ve nazarî kabulün takviyesi için bedenî ibadetlerin yanında bir de

malî ibadetlerde bulunmak şarttır ki, bu hususu da   “Kendilerine
ihsan ettiğimiz nimetlerden infak ederler.”145 âyeti ifade etmektedir.

Buraya kadar, Bakara Sûresi’nde kendi anlayış ve araştırmalarına göre gayba imanı
elde etmiş kimselerin durumu söz konusu edildi. Her ne kadar müfessirler, bu kişilerin
hepsini aynı kategoride mütalâa edegelmişlerse de, kanaat-ı âcizânemce bir atıf vavıyla

önceki konular üzerine atfedilen  
“Hem Sana indirilen Kitab’a hem de Senden önce indirilenlere iman ederler...”146

âyetinde, farklı bir derinliğe daha işaret edilerek etemmiyet ve ekmeliyet vurgusu
yapılmaktadır.



Evet,  “gayba iman edenler” cümlesiyle henüz kendilerine
gayptan bahsedilmeden ona iman edenler nazara verilmektedir. Devamındaki cümlede
ise nazarî olarak gayba iman ettikten sonra amelî ile derinleşmenin önemli bir

basamağını ihtar eden   “Namazlarını tam
dikkatle îfâ eder, kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden de infak ederler.”  ferman-ı
sübhânisiyle hem bedenî hem de malî ibadetlerini yerine getirerek, nazarî imanlarını
amelî ile derinleştirenler vurgulanmaktadır.

Evet iman, insanların sadece fıtratları, kalbleri veya fikirleriyle Allah’ı bulup
bilmeleriyle iz’an hâline gelmeyebilir. Gerçi insanlardan bazıları geçmişlerindeki bilgi
birikimleriyle, bazıları ise kendilerine Cenab-ı Hak tarafından lütfedilen mukaddes
sahife veya kitaplar vasıtasıyla nazarî çerçevede iman etmiş olabilirler. Ne var ki
imanın ekmeliyeti, onun amelle desteklenip derinleştirilmesine bağlıdır. Bütün
bunlardan başka bu ümmet için, Allah’ın (celle celâluhu) önceki mesajlarına imada
bulunulmakta; o konudaki derinliğin ayrı bir vesilesi olarak: 

 “Hem Sana indirilen Kitab’ı hem
de Senden önce indirilen kitapları tasdik ederler.” buyrulmakta ve ekmeliyetin farklı
bir derinliği hatırlatılmaktadır.

Allah’a iman edenleri, iki sınıf hâlinde mütalâa etmek mümkündür:
1 . Kur’ân’dan önce nâzil olan sahifelere ve Zebur, Tevrat, İncil gibi mukaddes

kitaplara iman edenler.

2 .  âyetiyle ifade edilen, hem
Kur’ân’a, hem İnsanlığın İftihar Tablosu’na (sallallâhu aleyhi ve sellem) hem de
Kur’ân’dan önce nâzil olan ne kadar sahife ve mukaddes kitap varsa, ne kadar nebi
ve mürsel gelip geçmişse hepsine iman eden mü’minler.

B u r a d a k i  ifadesi, 

  ifadesine atfedilmemelidir. Çünkü daha önceki
âyette başta iman, daha sonra ise imanın pratik yönü anlatılmıştı. Bu itibarla da burada
yeniden hususi bir iman meselesinden söz edilmesi uygun değildir. Onun için 



 âyetine atfetmek daha uygun düşmektedir.
Ayrıca burada Kur’ân-ı Kerim’in, Tevrat ve İncil’de bulunan bir kısım hükümleri

müeyyit bulunmasına da bir telmih vardır. Aslında başka bir âyette bu hakikat açıkça
şöyle ifade edilmektedir: 

  “Sana
Kitab’ı gerçeğin ta kendisi ve daha önce indirilen kitapları tasdik edici olarak
indiren O’dur. Bundan önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat ve İncil’i
indirmişti.”147

Bundan başka,  dendikten sonra gelen 

  âyeti, Zebur, Tevrat ve İncil
ashabına şamil olduğu gibi, hanifleri içine alan ikinci bir sınıfa da şamildir. Bu
zümrelerin kendilerine gönderilen ilâhî kitaplarla elde ettikleri iman ancak sâlih
amellerle takviye edildiğinde kemale ulaşacaktır ki, Kur’ân-ı Kerim’de de iman ile
amel hemen her zaman birlikte zikredilmiş ve pek çok yerde imanın arkasından
“sâlihât” veya “amel” zikredilegelmiştir.

Ayrıca burada konunun iman-amel münasebeti şeklinde ele alınmasının yanında

“müttaki”lerin vasıflarının sayılması gibi bir yanı da vardır. Evet,  
 âyetinden  âyetine

kadar hepsi müttakilerin vasıfları sayılır.
Hâsılı, buraya kadar izah etmeye çalıştığımız âyetlerde, gayba ve ona ait her şeye

yani kitaplara, peygamberlere ve hassaten Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
risaletine iman zikredilmekte; bununla beraber nazarî plândaki imanın yeterli olmadığı,
bu sebeple onun mutlaka amelle takviye edilmesi gerektiği anlatılmaktadır.

Bütün bunların ardından, iman edip sâlih amel işleyenlerin mükâfatlarının, buna
muhalif davrananların da cezalarının verileceği yer olan ahiret mevzuu, önceki âyetlerle

ciddi bir tenâsüp içinde dile getirilerek,  “Ahirete de kesin olarak
inanırlar.”148 denmekte ve müttakilerin başka bir vasfına dikkat çekilmektedir.



Son olarak da  “İşte bunlardır
Rabbileri tarafından doğru yola ulaştırılanlar. Ve işte bunlardır felâh bulanlar.” 149

âyetiyle, hidayete ve kurtuluşa erecek olanların ancak müttakiler olabileceği haber
verilmekte ve müttakiler muştulanmaktadır.

Müfredat Mânâsı (1-5. Âyetler)
Şimdi de mukattaâttan başlayarak dar bir çerçevede, kelime kelime âyetlerin

müfredat mânâları üzerinde duralım.
Tefsirlerde mukattaâtla alâkalı farklı bilgiler mevcuttur. Bazı tefsirlerde,

müteşâbihâtın bir parçası sayılan mukattaât hakkında genişçe malumat verilmiş, hatta
bunların, bir kısım remiz ve işaretler ihtiva ettikleri mülâhazası dile getirilerek bunlar
vasıtasıyla bazı bâtınî ilimlere ulaşıldığı iddia edilmiş; bazı tefsirlerde ise bunların
mühmel, mânâ ihtiva etmeyen bir kısım harflerden ibaret olduğu ileri sürülmüştür. Bu
arada diğer bir kısım müfessirler her mevzuda olduğu gibi bu konuda da esas olanın
sırat-ı müstakim çizgisinde hareket etme olduğunu ve bu noktadan hareketle hurûf-u
mukattaanın pek çok mânâlarının bulunabileceğini ancak onlardaki hakiki mânâ ve
murad-ı ilâhiyi tayin etmenin beşer idrâkinin üstünde olduğunu söylemişlerdir. Bunlar,
hurûf-u mukattaadaki murad-ı ilâhî etrafında –tabiî Kur’ân-ı Kerim’deki temel
disiplinlere ters olmamak kaydıyla– bazı şeylerin söylenebileceğini; Kur’ân-ı Kerim’in
zâhirî mânâsının yanında bir de bâtınî hakikatinin bulunduğunu, zâhir ve bâtının bir
ahenk içinde kabul edilip ona göre hareket edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Konuya böyle yaklaşanlar, mukattaât’ın Kur’ân-ı Kerim’e taksimine bakıldığında
göze çarpan esrarengiz bir durumdan söz ederler. Şöyle ki, Arap alfabesinde hemze ve
elif ayrı sayıldığında yirmi dokuz (29) adet harf vardır. Kur’ân-ı Kerim’de de 29
sûrenin başında mukattaât bulunmaktadır. Şayet hemze ve elif aynı sayılacak olursa
Arapçadaki harflerin sayısı yirmi sekiz (28) olacaktır. Mukattaa harflerinin toplamı da
14 olup, Arap alfabesinin yarısına denk gelmektedir.

Hurûf-u mukattaa, Arap alfabesinin yarısını ihtiva ettiği gibi, dikkatle incelendiği
zaman görülecektir ki, mehmûse,150 mechûre,151 şedîde,152 rahve,153 müsta’liye,154

münhafıda,155 muntabika,156 münfetiha157 gibi harf türlerinin ihtiva ettiği harflerin de
hep yarısını ihtiva etmektedir. Bir türü teşkil eden harflerin adedi çift ise tam yarısını;
tek ise sert olan türlerin harflerinin az olan kısmını, yumuşak olanlarının da çok olan
kısmını almıştır.



Bütün bunların yanında, mukattaa harfleri Arap alfabesinde diğer harflere göre daha
çok kullanılan harflerdir. Mesela, lisana da hafif gelen Elif ve Lâm harfleri en çok
kullanılanlardır.

Netice itibarıyla bu kadar ihtimal içinden seçilerek alınıp Kur’ân-ı Kerim’in bir
kısım sûrelerinin başına birer şifre mahiyetinde konan bu harfleri tesadüf olarak izah
etmek asla mümkün değildir. Bunların böyle bir ihtiyar ve intihap ile bazı sûrelerin
başına yerleştirilmesi bir hikmet tezahürü ve bir işaret olsa gerek. İşte bu açıdan hareket
ederek mukattaa harflerinin de işaret ettikleri bir kısım hususların olduğunu söylemek
her zaman mümkündür.

Esasen harf mevzuu çok mühimdir. Öteden beri ehl-i hakikat ve ehl-i tasavvuf, elif
harfinin lafz-ı celâleyi ima ettiği üzerinde durmuş, Allah’ın (celle celâluhu) ismini elifle
işaretlemiştir. Bu şekilde, Türkçemiz ve sair dillerde olduğu gibi, kelimenin sadece baş
harfi alınarak onunla yetinilmiş demektir. Bunun gibi, Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve
sellem) de nokta ile yorumlamış veya noktayı da Efendimiz’in remzi saymış ve “Eğer
nokta olmasaydı elif de bilinmezdi.” demişlerdir. Onlar, bu tasavvurla noktaya izafi bir
hüviyet vermiş ve onunla elifi tanımaya çalışmışlardır. Bu nükte için “Ene
Risalesi”ndeki158 ifadelere bakılabilir.

Bu, beşerî imkân darlığı içinde bir kısım sınırlar tespit ve tayin edip, “Tayin ve tespit
edilen sınırların verâsı Allah’a aittir.” hükmüne vardıktan sonra, kendisi için tayin ve
takdir ettiği sınırlardan da vazgeçerek hiçliğini veya acz u fakrını vurgulama adına bir
mülâhaza sayılabilir. Şurası da unutulmamalıdır ki bunlar sadece birer remiz ve
işaretten ibarettir.159

Şimdi isterseniz geriye dönelim. Evet harf, insanların düşüncelerini anlatırken
kullandıkları temel unsurdur. Düşünceler, mülâhazalar belli mânâlarla anlatılır.
Mânâlar kelimelerle, kelimeler de seslerle ifade edilir. Dolayısıyla mânâlar, kelimeler
ve sesler, idrâkin yani “kavrama” denilen hususun rükünleri veya diğer bir ifadeyle
lisanı durumundadırlar. Ayrıca bu lisanın lisanlarından biri de kişinin duygu ve
düşüncelerini, aklına gelen mânâları ve tasavvur ettiği kelimeleri yazı yoluyla dile
getirmesidir. İşte Kur’ân-ı Kerim, mukattaa harflerini değişik sûrelerin başında
zikretmek suretiyle bütün bu temel hususlara işaret etmektedir.

Her dilin kendine göre bir alfabesi vardır ve bu alfabelerde “a, b, c” gibi harfler
terkip ve heyet hâlinde değil de parça parça harfler hâlinde dikte edilir. Bu itibarla da
insanların düşüncelerini ifadeye dökmelerindeki en temel rükün, harflerdir. Bu açıdan



harflerin hemen her dil için böylesine büyük bir ehemmiyet ve kıymeti vardır. Bütün
bunlar nazara alınınca Cenab-ı Hakk’ın değişik sûrelerin başında hurûf-u mukattaa ile
“harf” gerçeğine dikkat çekmesi, harflerin beyan adına ne kadar ehemmiyetli olduğunu
ortaya koymaktadır.

Evet, Sûre-i Bakara’nın en başında zikredilen  harflerinde Kur’ân-ı Kerim’in
mucize bir kitap olduğuna dair bir telmih vardır. Yukarıda da kısmen ifade edildiği gibi
Kur’ân, daha başlangıçta zikrettiği bu harflerle âdeta, “Bu şanı yüce kitap, sizin de çok
iyi bildiğiniz  gibi harflerden müteşekkil bir kitaptır. Eğer muaraza davanızda
sâdık iseniz, haydi siz de onun misli bir kitap meydana getirin!” diyerek meydan
okumaktadır.

Burada şu şekilde bir soru akla gelebilir:
“Elif, Lâm, Mîm’in Kur’ân-ı Kerim’in hemen başında zikredilmesinin hikmeti

nedir?”
Bu soruya şöyle cevap vermek mümkündür: Kur’ân-ı Kerim, parçalarının birbirinin

tefsiri olması, muhteva bakımından hepsinin birbirine yakın veya aynı hakikatleri icmal
veya tafsil suretinde ifade etmesi gibi hususiyetleriyle –her ne kadar parça parça nâzil
olmuşsa da– bütünlük arz eden bir kitaptır. Evet, Kur’ân-ı Kerim’in âyet ve sûrelerine
bakıldığında, parça ve bütün her birinin, ışığıyla karanlıkları delip geçen bir yıldız gibi
tek başına oldukları, hepsi birden nazar-ı itibara alındığında da birbirleri arasında ciddi

bir vahdet bulunduğu müşâhede edilecektir.  harflerinin zikredilmesi, bir
yönüyle; “İşte bunlar da sizin kullandığınız hece harfleridir. Eğer gücünüz yetiyorsa, siz
de aynı malzemeyi kullanarak Kur’ân’ın misli bir kitap meydana getirin!” diyerek
herkese meydan okuma mânâsına mâtuf olduğu gibi; bir diğer yönüyle bu harfleri, bir
terkip ve cümlede, bir isim veya lakabın kısaltılmış şekli olarak mütalâa etmek de
mümkündür.

Mesela, tefsirlerin hemen hepsinde Arap şairinin  “Ben
ona (sevgiliye) “dur” dedim. O da bana “durdum” dedi.” sözü bu mevzuya misal
olarak gösterilmektedir. Bu sözde kâfiye olarak mısranın sonunda gelen  (

)muhtasarı, aslında  kelimesinin kısaltılmış şeklidir ve bu, bütün Arap dünyasında

bilinen bir ifade tarzıdır. Burada şairin muhatabı,  yerine sadece  demekle
iktifa etmiştir. Yani cevap, bir  (kâf) harfiyle ifade edilmiştir. Aslında bu durumu



hemen hemen bütün dillerde görmek mümkündür. Bunun gibi, bazen yazıda kısaltmalara
gidilir ve meselâ şair-i şehîrlerimiz Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazıl Kısakürek’in
isimleri kısaltılarak M. A. Ersoy, N. F. Kısakürek şeklinde yazılır. Evet, bu açıdan
bakıldığında da Kur’ân-ı Kerim’de 14 sûre-i celîlenin başında zikredilen mukattaa
harflerinin mânâsız olduğunu düşünmek doğru olmasa gerek.

Bir başka açıdan “Elif, Lâm, Mîm”, bir malum-u meçhulü anlatır. İnsan, Kur’ân-ı
Kerim’i derinlemesine incelediğinde pek çok hakikate âşina olur. Fakat nasıl ki, çeşitli
ilimlerde ihtisas yapanların, bilmedikleri hususlar karşısında, “Biz açtığımız her malum
sahanın ötesinde bir meçhulle karşı karşıya kalıyoruz; bildiğimiz şeyler, daima bizim
karşımıza bilmediğimiz pek çok yeni şey çıkarıyor.” demeleri gibi, hurûf-u mukattaa ile
karşılaşan bir kişi de, Kur’ân-ı Kerim’in içindeki bütün sırları ve hakikatleri öğrense
de, hakkıyla onun iç derinliği ve ledünniyatına vâkıf olamayacağını, bildiği şeylerin,
bilmediği nice şeyleri gösterdiğini idrâk ederek Kur’ân karşısında her zaman aczini
ifade etme durumunda kalacaktır.

Burada dolaylı olarak şu hususu ifadede yarar görüyorum: Filozofların “Künh-ü
Bârî, nâkâbil-i idrâktir.” şeklindeki ifadeleri bir mevcud-u meçhulü işaretlemektedir.
Evet, bazı muhakkik ve mütefekkirler, Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarının şöyle-böyle
bilinebileceğine dair bir hükme varmışlarsa da, –esas itibarıyla biz, ilâhî sıfatlar
karşısında dahi “hayret”te bulunuyoruz.– Zât-ı Baht hakkında bir şey söylemekten
kaçınmışlardır. Evet Allah (celle celâluhu), “isimleriyle malum, sıfatlarıyla muhât,
Zât’ıyla nâkâbil-i idrâk” diye tarif edebileceğimiz bir mevcud-u meçhuldür. Yukarıda
temas ettiğimiz gibi aslında biz, sıfât-ı Bârî’yi de tam bildiğimizi söyleyemeyiz.

Kur’ân-ı Kerim ve sair vahy-i ilâhîye gelince bunlar, Cenab-ı Hakk’ın “Kelâm”
sıfatının tecellilerinden ibarettir. Dolayısıyla biz, Kelâm sıfatından gelen her şeye de
hakkıyla muttali olduğumuzu iddia edemeyiz. Kitabullah’ı ne kadar bilirsek bilelim,
bizim bilgilerimizin ötesinde, menbaına râci olması itibarıyla bilemediğimiz pek çok
şey vardır. Diğer bir ifadeyle, nasıl ki, künh-ü Bârî, nâkâbil-i idrâktır, aynen onun gibi
Kelâm sıfatı ve Kelâm sıfatının mazharı bir kelâm-ı ilâhî –Kur’ân-ı Kerim– de “künhü
itibarıyla nâkâbil-i idrâktir” ve onda da bizim bildiklerimizin yanında bilemeyeceğimiz
pek çok husus vardır. Dolayısıyla Kur’ân-ı Kerim, malumiyeti içinde meçhuldür ve
meçhuliyeti içinde bizim bildiğimiz pek çok şeyin bulunduğu da bir gerçektir.

***

Buraya kadar mukattaa harfleri hakkında söylediklerimizi özetleyecek olursak; , 



,  gibi mukattaâtın hepsinin birer mânâsı vardır. Hatta bazılarınca bu harflerin
bir kısmı ilâhî isimler olarak kabul edilmiş, bir kısmının terkibinde ise daha farklı
şeylerden söz edilmiştir. Mesela, hem mütekaddimîn ve hem de müteahhirîn
müfessirlerin birçoğunun ifade ettiği gibi, her biri mukattaa harfi olan ve ayrı ayrı üç

sûrenin başında bulunan , ,  harfleri bir araya getirildiğinde Cenab-ı Hakk’ın 

 ismi ortaya çıkmaktadır ki, ilmin kapısı olan Hazreti Ali de (radıyallâhu anh),
doğrudan doğruya hurûf-u mukattaayı “Cenab-ı Hakk’ın isimleri” kabul etmiştir.160

Ayrıca Hazreti Ali, hurûf-u mukattaadan  ve  harflerinin Allah’ın
ayrı ayrı birer ismi olduğunu söylemiş ve her kitabın bir özeti bulunduğu gibi Kur’ân’ın
özetinin de bu hecâ harfleri olduğunu söylemiştir.161

Bundan başka, aktâb ve müceddidîn, bu terkiplerde, zalim, kâfir ve fâcirlerin
ağızlarını bağlama gibi bir haslet müşâhede etmişler, –her ne kadar biz bunları o
istikamette kullanmayı tecviz etmesek de– bu isimleri virdleri içinde hep
söyleyegelmişlerdir. Mesela Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevî Hazretleri’nin
Mecmuatü’l-Ahzâb adlı dua kitabındaki pek çok hizipte bu mübarek iki terkibi görmek
mümkündür.

Mevzuyla alâkalı olarak Hazreti Ebû Bekir (radıyallâhu anh), “Cenab-ı Hakk’ın her
kitabında bir sırrı vardır. O’nun Kur’ân-ı Kerim’deki sırrı da sûrelerin evvelidir.”162

buyurarak hurûf-u mukattaanın sırlı bir şifre olduğuna işaret etmiştir. İşte bu noktaya

binaendir ki, Abdullah İbn Abbas’a (radıyallâhu anh) göre ’in mânâsı, 
“Ben Allah’ım, en iyi bilenim.”163 şeklindedir. Ancak bu mânâlar, bir bakıma tefekkür,
tetkik ve tedebbürün geliştirilmesi sonucunda inkişaf etmektedir. Böyle olmayanlar için
müteşâbihâtın içine girip o müteşâbihâtı anlama neşvesine nâil olmak mümkün değildir.

Bunlardan başka, mukattaa harflerinin ebced hesabıyla bir kısım sırlara işaret ettiğini
söyleyen müfessirler de vardır, ama biz burada ebced meselesini uzun uzadıya ele alıp
izah etmekten ziyade mevzuyla alâkalı olarak İbn İshak’ın, İbn Abbas ve Cabir İbn
Abdillah İbn Riâb’dan (radıyallâhu anhum) naklettiği bir hadisi zikretmekle iktifa
edeceğiz:

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Bakara Sûresi’nin baş tarafını ( )
okurken Benî Nadîr Yahudilerinden Ebû Yasir İbn Ahtab da dinleyenler arasındadır.



Hemen kardeşi Huyey İbn Ahtab’ın yanına gider. Huyey o esnada birkaç Yahudi ile
beraber bir mecliste bulunmaktadır. Ebû Yasir, “Allah’a yemin ederim ki,
Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendisine indirilen şu âyetleri okuduğunu

duydum.” der ve   “Elif, Lâm, Mîm. İşte o Kitap!
Şüphe yoktur onda. O bir rehberdir müttakilere.” âyetlerini okur.

Bunun üzerine Huyey kardeşine: “Sen bunu O’ndan işittin mi?” der. “Evet” cevabını
alan Huyey İbn Ahtab beraberindeki Yahudilerle birlikte Resûlullah’ın (sallallâhu
aleyhi ve sellem) huzuruna gelir ve:

“Ey Muhammed! Sana indirilenler içinde  diye bir şey olduğunu
duyduk, doğru mu?” diye sorarlar. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) cevap verir:

– Evet.
– Bunları Sana Cebrail, Allah katından mı getirdi?
– Evet.
– Yâ Muhammed, Allah Senden önce de peygamberler göndermişti. Ama Senden

önce hiçbir peygambere, hâkimiyetinin ne kadar devam edeceğini ve ümmetinin ömrünü
bildirmedi.

Ardından Huyey İbn Ahtab, beraberinde bulunanlara yönelerek:
“Elif 1, Lâm 30, Mîm 40. Bunların toplamı 71 yıl yapar. Şimdi siz, bu dine girecek

misiniz? O’nun hâkimiyeti ve ümmetinin ömrü sadece 71 yıldır.” der.
Daha sonra Allah Resûlü’ne yönelerek:
– Yâ Muhammed! Bundan başka âyetler de var mı?”
– Evet.
– Nedir o?

– 164

– Vallahi bu ondan daha ağır ve daha uzun. Elif 1, Lâm 30, Mîm 40, Sâd da 90’dır.
Bu da 161 sene eder. Bundan başkası var mı?

– Evet: 165

– Bu daha da ağır ve uzun. Elif 1, Lâm 30, Râ 200. Bu da 231 eder. Dahası var mı yâ
Muhammed?



– Evet: 166

– Vallahi, bu hepsinden ağır ve uzun. Elif 1, Lâm 30, Mîm 40, Râ 200. Bu da 271
sene eder.

Aldığı bu cevaplardan sonra Huyey sözü daha fazla uzatmaz ve: “Ya Muhammed! İşin
doğrusu, bu işin içinden çıkamadık, ümmetinin ömrünün az mı, çok mu olduğunu
bilemedik.” şeklinde mırıldanarak kalkıp giderler.

Daha sonra Ebû Yasir, kardeşi Huyey İbn Ahtab ve beraberinde bulunanlara: “Ne
belli, belki de Muhammed’e bunların hepsi birden verilmiştir. 71, 161, 231, 271 toplam
734 sene yapar.” deyince onlar: “Vallahi bu işten pek bir şey anlamadık.” derler.167

Vâkıa, hâdisenin ravileri arasında Kelbî bulunmaktadır.168 Kelbî, tefsirde imam
sayılsa da hadiste mevsuk olmayan bir zattır. Esasen böylelerinin “kizb”i sabit olsa da
bu, her söylediği söz yalan demek değildir. Ayrıca Yahudilerin ebced hesabında
oldukça ileri bir seviyeye ulaştıkları öteden beri bilinen bir gerçektir. Ebced, aynı
zamanda cahiliye devrinde de bilinen bir meseledir. Kaldı ki, o gün bilinmese de daha
sonra bu mesele üzerine bir kısım kitapların tedvin edilmesi, ebced vasıtasıyla ölüm ve
doğum tarihlerinin düşülmesi, fetihlerin bunlarla müjdelenmesi ve onun bu ümmet
arasında bir ilim hâline gelmesi de göstermektedir ki ebced, öyle kabul edilmeyecek
gibi de değildir. İşte bu mülâhazalar çerçevesinde mukattaâtın da ebced hesabıyla bir
kısım esrara işaret etmesi ihtimal dâhilindedir.

Bundan başka, Üstad Bediüzzaman’ın da İşârâtü’l-İ’câz’da ifade ettiği gibi,169

mukattaâtın, bu mübarek sûrelerin başında bulunmasında şöyle bir mânâ da murad
olabilir: Bu birbirinden kopuk harflerin mürekkep şeklinde yazılıp da mukattaât olarak
sûrelerin başında bulunması, müsemmânın vâhid-i itibarî olup terkib-i mezcî

olmadığına delâlet eder. Mesela , Bakara’nın ismi ise müsemmâsı Bakara; Kur’ân-ı
Kerim’in ismi ise müsemmâsı Kur’ân-ı Kerim’dir ve muhteva itibarıyla Kur’ân-ı
Kerim, bir vâhid-i itibarîdir. Kur’ân-ı Kerim’in parçalarına birer yıldız kümesi
nazarıyla bakılabilir. Onun parçaları arasındaki irtibat, “terkib-i mezcî”de olduğu gibi
birbiriyle mânâ bakımından çok alâkaları olmadığı hâlde şöyle böyle bir araya gelmiş
de bir bütün oluşturmuş cüzlerin irtibatı değildir. Onlar; bir bütünün, aralarında her
yönden çok fâik bir tesânüd, teânuk, tecâvüb bulunan parçaları gibi bir vahdet
sergilerler.



’in, terkibe girmemiş olması itibarıyla i’rabda mahalli yoktur. Çünkü elfâz-ı
mevzûanın i’rabda mahallinin olması için terkip içinde olması gerekir. Bu harflerin
başına ya “Yemin ederim, oku, dinle...” gibi mahzuf bir fiil, ya da “Bu, Elif, Lâm,

Mîm’dir” mânâsına  veya  gibi mahzuf bir mübteda takdir etmek suretiyle,
mahzuf fiilin mefûlü veya mahzuf mübtedanın haberi olduğu şeklinde bir takdir söz
konusu olabilir. Elif, Lâm, Mîm, mahzuf mübtedanın haberi olarak mütalâa edildiğinde

Kur’ân’ın ismi olur. Farklı bir açıdan da  ifadesi,  mübtedasının haberi
olur ve “Elif, Lâm, Mîm, işte o mukaddes, şanı yüce olan kitaptır.” şeklinde mânâ
verilir.

Burada önemli bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum: Efendimiz’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem) vahiy gelirken değişik keyfiyetlerde geliyordu. Allah Resûlü
bunlardan en ağır olanının çan sesine benzer bir ses formatında gelen vahiy olduğunu
bildirmektedir.170 Bundan da anlaşılmaktadır ki, keyfiyeti bizce meçhul olan vahyin
nüzulünde sadece Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) muttali olduğu bir ses
vardı ve etrafındakiler asla bu sesi duymuyorlardı. Öyle ise değişik sûrelerin başında
bulunan mukattaa harflerinin, o sûrede meknî bulunan hakikatlerin ağırlığına bir alâmet
ve işaret olarak değişik tecelli dalga boyundaki bir ihtizazı ima ediyor olduğu

söylenebilir. Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem),  sesleriyle işittiğimiz bu
harfleri, vahiy telakkisi içinde ancak O’nun âşina bulunduğu bir sesle algılayıp, bunun
neticesinde ne olup biteceğini ve kendisine “Elif, Lâm, Mîm” denildiğinde ardından
muhteva itibarıyla nelerden bahsedileceğini hemen anlıyordu.

 hurûf-u mukattaa –lâ teşbih velâ temsil– tıpkı mors alfabesiyle gönderilen bir
mesajda, kendisinden sonraki mesajı çözen, ilk bakışta mânâsız gibi görünen fakat daha
sonra gelecek beşerli harflerin mânâlarını hâvî bulunan ve o şifrenin çözülmesinde
anahtar sayılan beş rakamlı şifre gibi, kendisinden sonra gelecek mesajlar için bir şifre
mahiyetinde gibidir. İşte Bakara Sûresi’nin başında bulunan “Elif, Lâm, Mîm”, kendine
has ve Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) anlayabileceği ses ve edayla âdeta
“Bu harf, bu ses ve bu soluklar, o şanı yüce Kitab’ın şifreleri” demektedir.

Yukarıda da ifade edildiği gibi ’den önce mahzuf bir mübteda takdir edilecek



olursa  onun haberi; farklı bir açıdan da  ifadesi,  mübtedasının
haberi olur ve “Elif, Lâm, Mîm, işte o mukaddes, şanı yüce olan kitaptır.” şeklinde
mânâ verilir.

 kelimesindeki , Arap gramerindeki ifadesiyle, ism-i işarettir ve mahsüsü
gösterip, gözle görülebilen bir nesneyi işaretler. Buradaki  lâm-ı imâd, uzaklık harfi
olup Kur’ân’ın kemaline delâlet ve onun ulvî mertebesine işaret etmektedir.  ise hitap

zamiridir.  ile Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) hitap edilmekte ve bununla
bir mahsüs gösterilmektedir.

Ayrıca  ifadelerinde çok latif bir belâgat nüktesi daha vardır.
Şöyle ki, her şeyden önce bu kelimeler arasında çok iyi bir tesânüt ve tecâvüb
mevcuttur. Yani kelimeler birbirine dayanmakta, biri diğerinin ifade ettiği hakikate
yardım etmekte ve bir mânâda onu da anlatmaktadır. Mesela, tıpkı bir yolda giderken
değişik renk ve ışık cümbüşüyle yanıp sönen reklam panolarının tâ uzaktan insanın
dikkatini çekmesi gibi, mânâ ve hakikatini tam kavrayamadığımız “Elif, Lâm, Mîm”deki
ses, soluk ve mânâlar da göz kamaştıracak şekilde daha sonra gelecek olan yüksek
hakikatlere dikkat çekmektedir. “Elif, Lâm, Mîm” esrarengiz hüviyetiyle gözümüzün
önünde nuranî bir meşale gibi yanıp söndükten sonra dikkatler bu ses ve soluğa doğru

çevrilmektedir. Daha sonra karşımıza  ile sıkı bir irtibat içinde olan ve hem

mahsüsiyet hem de uzaklık ifade eden  çıkmaktadır. Nihayet bundan sonra da bu iki
nuranî kelimenin nazarlarımızı asıl çevirmek istedikleri ve Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem), ona sımsıkı tutunduğumuz takdirde asla helâk olmayacağımız ve
dalâlete düşmeyeceğimiz müjdesini verdiği,171 bir ucu ve esası Allah’ın (celle
celâluhu) nezdinde olan o Kitab’a dikkatler çekilmekte ve Kur’ân-ı Kerîm’e işareten 

 kelimesi gelmektedir.

’daki , onun malum, maruf bir kitap olduğunu işaretlemektedir. Burada
“Mutlak zikir kemaline masruftur.” fehvasınca, kitap denildiğinde ilk akla gelenin o
olduğu ifade edilmektedir ki, böyle bir üslupla, başka kitapların bütün güzelliklerini
kendisinde toplamakla benzerlerinin üstünde olan Kur’ân-ı Kerim anlatılmakta ve onun
azametine işaret edilmektedir. Binaenaleyh malum ve emsalinin fevkinde olan bu Kitap



(Kur’ân-ı Kerim), tefsir kitaplarımızda özet olarak: “Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) her sûresi, her âyeti mucize olarak peyderpey inen, O’ndan da bize tevâtüren
naklolunup bu şekilde mushaflarda yazılı bulunan bir kelâm-ı belîğdir.” şeklinde tarif
edilmiştir.

Kur’ân’ın, muhtevası itibarıyla tarifi yapılırken şimdiye kadar onun pek çok
derinliklerine temas edilmiştir. İşârâtü’l-İ’câz’da da onun muhtevası göz önünde
bulundurularak şu şekilde tarif edilmiştir:

Kur’ân; şu kitâb-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi.. ve âyât-ı tekviniyeyi
okuyan mütenevvi dillerinin tercümân-ı ebedîsi.. ve şu âlem-i gayb ve şehadet
kitabının müfessiri.. zeminde ve gökte gizli esmâ-i ilâhiyenin mânevî hazinelerinin
keşşâfı.. sutûr-u hâdisatın altında muzmer hakâikin miftâhı.. âlem-i şehadette âlem-i
gaybın lisanı.. ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan, âlem-i gayb cihetinden
gelen iltifâtât-ı ebediye-i Rahmâniye ve hitâbât-ı ezeliye-i sübhâniyenin hazinesi.. ve
şu İslâmiyet âlem-i mânevisinin güneşi, temeli, hendesesi.. ve avâlim-i uhreviyenin
mukaddes haritası.. Zât ve sıfât ve esmâ ve şuûn-u ilâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i
vâzıhı, bürhân-ı kâtıı, tercümân-ı sâtıı ve şu âlem-i insaniyetin mürebbisi.. insaniyet-
i kübra olan İslâmiyet’in mâ ve ziyası.. ve nev’-i beşerin hikmet-i hakikiyesi.. ve
insaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hâdîsi... ve insanlara hem bir kitâb-ı
şeriat, hem bir kitâb-ı dua, hem bir kitâb-ı zikir, hem bir kitâb-ı fikir, hem insanın
bütün hâcât-ı mâneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, câmi bir
kitâb-ı mukaddes.. hem bütün evliyâ ve sıddıkînin ve urefâ ve muhakkıkînin muhtelif
meşreblerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin mezâkına layık ve o
meşrebi tenvir edecek; ve her bir mesleğin mesâkına muvafık ve onu tasvir edecek
birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitâb-ı semavîdir.

Kur’ân; Arş-ı Âzam’dan, ism-i âzam’dan, her ismin mertebe-i âzâmından geldiği
için, –“On İkinci Söz”de beyan ve ispat edildiği gibi– o, bütün âlemlerin Rabbi
itibarıyla Allah’ın kelâmıdır. Hem bütün mevcudâtın ilâhı unvanıyla Allah’ın
fermanıdır. Hem bütün semavât ve arzın Hâlık’ı namına bir hitaptır. Hem rubûbiyet-i
mutlaka cihetinde bir mükâlemedir. Hem saltanat-ı âmme-i sübhâniye hesabına bir
hutbe-i ezeliyedir. Hem rahmet-i vâsia-i muhîta nokta-i nazarında bir defter-i
iltifâtât-ı Rahmaniyedir. Hem ulûhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında
bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Hem ism-i âzam’ın muhitinden  nüzul
ile Arş-ı Âzam’ın bütün muhatına bakan, teftiş eden hikmetfeşân bir kitâb-ı
mukaddestir. İşte bu sırdandır ki; Kelâmullah unvanı kemal-i liyakatle Kur’ân’a



verilmiş ve daima da veriliyor.
Kur’ân’dan sonra, sair enbiyanın kütüb ve suhufları derecesi gelir. Sair nihayetsiz

kelimât-ı ilâhiyenin ise bir kısmı dahi; has bir itibarla, cüz’î bir unvan ile, hususi bir
tecelli ile, cüz’î bir isim ile ve has bir rubûbiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve
hususi bir rahmet ile zâhir olan ilhamât suretinde bir mükâlemedir. Evet, melek,
beşer ve hayvanâtın ilhamları, külliyet ve hususiyet itibarıyla çok muhteliftir.

Kur’ân; asırları muhtelif bütün enbiyânın kitaplarını ve meşrepleri muhtelif bütün
evliyânın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmalen
tazammun eden ve cihât-ı sittesi parlak, evham ve şübehâtın zulümâtından musaffâ ve
nokta-i istinadı, bilyakîn vahy-i semavî ve kelâm-ı ezelî; hedefi ve gayesi,
bilmüşâhede saadet-i ebediye; içi, bilbedâhe hâlis hidayet; üstü, bizzarure envar-ı
iman; altı, biilmelyakîn delil ve bürhan; sağı, bittecrübe teslim-i kalb ve vicdan;
solu, biaynelyakîn teshîr-i akıl ve iz’an; meyvesi, bihakkalyakîn rahmet-i Rahman ve
dâr-ı cinân; makamı ve revâcı, bilhadsissâdık makbûl-ü melek ve ins ü cân bir kitab-ı
semavidir…”172

Bu tarif ve yaklaşımlar şu anda elimizde muhteva, mahiyet ve hakikatiyle bulunan
Kur’ân-ı Kerim’in, kelâm-ı ilâhî ve Resûl-i Ekrem’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) nâzil
olmuş bir kitap olduğunu göstermektedir. Bu tariflere göre Kur’ân-ı Kerim’in hem lafzı
hem de mânâsı kelâm-ı ilâhidir. Vâkıa kitabet, kitap ve yazıya ait bir husustur. Bununla
beraber bu unvan, ibare denilen lafza ait nazma da denilir. Birincisinde kitap, bir yere
yazılmış olan yazının tamamı, ikincisinde ise yazılan yazı ile anlatılan “ibare”
demektir. Mesela “Falan kişinin kütüphanesinde şu kadar kitap var.”  denildiği zaman
birincisi; “Filan kişinin ezberinde on tane kitap var.”  denildiğinde ise ikincisi
söylenmiş olur. Ne var ki, o kişinin kafasında nazm-ı lafzî bulunmakla birlikte yazılı bir
şey yoktur. Aksine lafızlarıyla beraber mânâ vardır ve o kişi, ezberinde olan şeyleri
okurken lafızlar onun nazarında belirleniverir.

Kur’ân, hem lafız hem de mânâ cihetiyle Allah’a aittir. Allah’ın kelâm sıfatı, O’nun
Zâtı ile kaim bir mânâdır. Hâlbuki mânâ ne yazılır ne de okunur. Yazılıp okunması için
nazma dökülmesi gerekir. Yazılıp okunmayana kitap da denilemez. Öte yandan,
“Kur’ân-ı Kerim, sadece lafız itibarıyla kelâm-ı ilâhidir.” görüşü de yanlış bir
anlayıştır. Zira Kur’ân-ı Kerim, sadece kuru bir lafızdan ibaret değildir. Onun lafzıyla
birlikte bir de muhtevası vardır. Binaenaleyh o, hem lafzı hem de mânâsı itibarıyla
kelâm-ı ilâhidir. Bu mesele Kelâm kitaplarında “Kelâm-ı ilâhî, kelâm-ı nefsîdir.”
şeklinde izah edilmiştir. Kelâm-ı nefsî, Cenab-ı Hakk’ın lafız, harf ve ses olmayan zatî



kelâmıdır ve ezelîdir. Kur’ân’ın ezeliyetiyle ilgili tarih içerisinde ifrat ve tefrit
denebilecek bazı anlayışlar olmuşsa da, her meselede olduğu gibi Ehl-i Sünnet
ulemasının ekserisi hep sırat-ı müstakimi göstermişlerdir.

 ifadesinde , “nâfiye li’l-cins” yani bir cinsin bütün efradından bir

hükmü nefiy için kullanılan bir edattır. Yani  şüphenin her türlüsünü nefiy
mânâsına olur ki, “Ne kadar şüphe cinsi varsa hiçbiri Kur’ân-ı Kerim için vâki ve vârid
değildir.” anlamına gelir.

Evet, , şüphe adına her şeyi reddetmektedir. Zira Kur’ân’ın nâzil olduğu
devirde cihanın her yanında korkunç bir şüphecilik hükümfermâ idi. Menşei ve çıkış
yeri Batı olsa da o günkü septistler, âdeta bütün insanlığın efkârına hâkim olmuşlardı.
Öyle ki şüphecilik; ilim, fikir, amel ve ahlâk olmak üzere hayatın hemen her alanına
yayılmıştı.

İlimde şüphecilik, ilmî realiteler görmezlikten gelinip; her şeyle alâkalı “şu da
olabilir.. bu da olabilir” şeklinde demagojilere girme;

Tefekkürde şüphecilik, âfâkî ve enfüsî düşünceyle bir yere varılamayacağı
iddiasında bulunma;

Amel ve ahlâkta şüphecilik ise “Buraya kadar şu şekilde bir yol takip ettik, faydasını
göremedik. Bundan sonra yapacağımız şeylerin neye yarayacağını bilemiyoruz..” gibi
mülâhazalarla yol ve yöntem değiştirip durma türünden şeylerdir.

Evet, işte bütün bunlar fıtrata ters olup, ahlâkta telafisi zor yaralar açan
problemlerdir. Bu düşüncelerin bir yansıması olarak, bir kısım kimselerin yazdıkları,
zamanın değişmesiyle akide, amel, muamelât, ahlâk ve dünya görüşündeki
değişikliklere göre kaleme alınan kitaplar ciddi bir şekilde incelendiğinde, bunların
lebâleb tereddüt ve şüphelerle dolu olduğu görülecektir. Dahası en rasyonalist görünen
yazarların dahi, sofistlerin ve septistlerin fikirlerinden etkilendikleri ve kendi
eserlerinde kendileriyle çelişkiye düştükleri müşâhede edilecektir.

Kur’ân-ı Kerim ise baştan sona bütün âyetleri itibarıyla tutarlı, şüphe ve tereddütten
tamamen uzak bir beyan abidesidir. Mesela Kur’ân-ı Kerim, Allah’ın birliği,
meleklerin, haşrin varlığı... gibi akideyle alâkalı meselelerin hiçbirisinde şüphe ve
tereddüde mahal bırakmamış ve ele aldığı bu meseleleri dosdoğru ve tereddütsüz bir
şekilde ortaya koymuştur. Keza o Kitab-ı Kerim, Allah’ın (celle celâluhu) insanın
mâbudu, kulun da Allah’ın abdi olduğunu ve mâbuduna her zaman kullukta bulunması



gerektiğini hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak bir ciddiyetle anlatır.
O Zikr-i Mübin’in ciddiyetle üzerinde durduğu mevzulardan biri de ahlâktır. Akide

ve amelde şüphecilik olursa ahlâkta istikamet ve istikrarın olamayacağı açıktır. Evet
Kur’ân-ı Kerim’in, insanların Allah’a karşı olan vazifeleri, nefislerine ve yakınlarına
karşı muameleleri, mükemmel bir aile kurup evlatlarını en güzel şekilde yetiştirmeleri..
gibi ahlâkî konularda ortaya koyduğu esaslar da, olabildiğine açık, evrensel ve sabit
prensipler ihtiva etmektedir.

Denebilir ki Kur’ân-ı Mübin, hayatın bütün üniteleriyle alâkalı şüpheciliği tamamen
reddetmekte ve her meselesini müşâhede ve yakîne bağlamaktadır.

***

Şimdi isterseniz yeniden geriye dönüp  cümlesi ile  beyanı
arasındaki irtibata kuşbakışı bir göz atalım: Evet Kur’ân-ı Kerim, nuraniliğiyle mümtaz

v e  kelimesi ile müşârun bilbenan olan (parmakla gösterilen) kendi mahiyetine

dikkatleri çektikten sonra,   ile de âdeta, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) müstesna, insanların içine gelebilecek muhtemel tereddütleri def etmek

istenmiştir. O bakımdan  ya bir “haber”, ya “haberden sonra ikinci bir
haber” ya da “müstakil bir cümle”dir.

 müstakil bir cümle kabul edildiği takdirde mukadder bir suale cevap yeni

bir cümle olur. Yani , o günkü tefessüh etmiş yığınlara bakıldığında, “Şu,
kimisinin bir, kimisinin iki, kimisinin ise daha fazla puta taptığı; bazı kimselerin
Kâbe’yi çıplak, bazılarının daha başka garip şekillerde tavaf ettiği; bazı kadınların bir,
bazılarının üç, bazılarının on, bazılarının daha fazla erkekle evlendiği; toplum içinde
fuhşiyatın alabildiğine yaygın olduğu, ahlâkî prensiplerin tamamen yıkılıp gittiği… işte
böylesi korkunç bir ahlâkî belirsizliğin hüküm sürdüğü bir devirde, biz bu insanlara
Kur’ân-ı Kerim’de şüphe olmadığını ve onun bir ‘Allah kelâmı’ olduğunu nasıl
anlatırız?” şeklinde zihinlere gelebilecek muhtemel bir şüpheye çok mânidar bir cevap
teşkil etmektedir.

Şu bir gerçektir ki, insanlar, yaşadıkları çağın efkârına ne tür bir düşünce hâkim ise
karşılarına çıkan her meseleyi o perspektiften ele alır ve ona göre tahlil ederler.
Mesela, günümüzde insanların kafalarında hâkim olan düşünce, ilim ve teknolojidir.



Günümüzün insanı değerlendirmeye tâbi tuttuğu şeyleri ilim ve teknolojiyle
irtibatlandırarak değerlendirme eğilimindedir. Dolayısıyla onlara şöyle-böyle anlatılan
hususlar, onların büyük gördüğü şeylere bir değer atfetmiyor ve edip eyleyeceği
hususları onlarla irtibatlandırmıyorsa muhatapları nazarında bunların –hakikatte
değerleri ne kadar büyük olursa olsun– bir kıymeti yoktur.

Binaenaleyh günümüzde birçok insan, Kur’ân-ı Kerim’i ve geçmiş Müslümanları bu
zaviyeden değerlendirdiklerinden dolayı onlar hakkında sordukları “Niçin füze
yapmadılar.. niye atomu bulmadılar.. neden elektriği icat etmediler?” gibi sorularla her
şeyi teknolojik hususlara bağlayıp kalmış ve Kur’ân-ı Kerim’in diriltici ikliminden
istifade edememişlerdir. Hâlbuki bunlar, ilim adına bir kısım izafî değer ifade eden
şeylerdir. Bugün için birer teknoloji harikası olarak görülen bu icatlar miadı dolunca
geçip gidecek ve yerlerini çok daha mükemmel şeylere bırakacaklardır ki, ihtimal
bunlar, gelecekte olacaklara nispeten kağnı arabalarının düştüğü seviyeye
düşeceklerdir. O zaman da aynı zihniyette olanlar, “Bu insanlar atomdan, füzeden ve
gezegenlerden.. bahsettikleri hâlde neden şu esrarengiz şeylerden bahsetmemişler?”
diyeceklerdir.

Bundan da anlaşılmaktadır ki, her devre belli bir düşünce hâkim olmuş ve o devrin
fikirleri az-çok bununla yoğrulmuştur. Bu mülâhaza ile denebilir ki, bugünün hastalığı,
eşya ve hâdiselere materyalist bir perspektiften bakmak olduğu gibi, cahiliye asrının
marazı da her şeyi şüphe ve tereddüt zaviyesinden değerlendirmekti. Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), onlara mucizevî bir kitap takdim etmiş olmasına rağmen
onların fikir ve nazarları tereddüt ve şüphecilikle malûl ve hasta olduğundan O Hakikat
Güneşi’ni, O Şems-i Sermedî’yi görememiş ve O’nun nuranî tecellisine muttali
olamamışlardı. Şüpheciliğin böylesine dorukta olduğu bir dönemde Nebiler Serveri
(sallallâhu aleyhi ve sellem) için olmasa da tâli muhatapların kafasına Kur’ân’a karşı
böyle bir şüphe esintisi gelebilirdi. İşte buna meydan vermemek için Cenab-ı Hak, 

 “Ne kadar şüphe cinsi varsa hiçbiri Kur’ân-ı Kerim için söz konusu
değildir.” buyurarak, onları ve bizi bu türlü şeytanî düşüncelere karşı tedebbür,
tefekkür ve teyakkuza sevk etmektedir.

Bu âyetin ilk muhatabı bizzat Efendimiz’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem). Biz Kur’ân-
ı Kerim’in içini tetkik ettiğimiz zaman, ancak derin bir tefekkürden sonra onda hiçbir
şek ve şüphenin bulunmadığını bir ölçüde sezebiliriz. Ancak Efendimiz’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem) bakan yönüyle durum aynı değildir. Burada insanın aklına, “İçinde



hiçbir şüphe ve tereddüt bulunmamasına rağmen âyetin ilk muhatabı olan Efendimiz’e

(sallallâhu aleyhi ve sellem) hitaben   ‘Ne kadar şüphe cinsi varsa hiçbiri
Kur’ân-ı Kerim için söz konusu değildir.’ buyrulması nasıl anlaşılmalıdır?” şeklinde
bir soru gelebilir.

Malum olduğu üzere ilmin kaynakları, “havâss-ı selime, akıl ve haber-i mütevatir
(yalan üzerinde ittifakları imkânsız olan bir topluluğa dayanan haber)” olmak üzere
üçtür. Bir şahsın sahip olduğu bilgilerin şüphe ve tereddütten uzak ve doğru olması için
her şeyden önce o şahsın “havâss-ı selime” denilen sağlam duyularının olması, bu
duyularla aldığı malumatı, aklın muhakeme imbiklerinden geçirmesi ve daha sonra da
onu dinî ve aklî temel disiplinlerle test etmesi gerekmektedir. İşte bu şekilde oluşan
bilgi, yani mükemmel muhakemesi olan, aklî kıstaslarla meseleyi ele alan ve iç-dış
ihsaslarından geçirdiği şeyleri ele alıp değerlendiren, bunlarla beraber haber verdiği
meseleleri ötelerle irtibatlandıran bir zatın şüpheye açık olması asla söz konusu
değildir.

İşte bu mânâda Cenab-ı Hak, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) hitaben, 

, yani âdeta, “Senin içinde, Sana nâzil olan Kur’ân-ı Kerim hakkında
herhangi bir şüphe ve tereddüt bahis mevzuu değildir. Öyleyse münkirlerin Kur’ân
hakkında ortaya attıkları şüphe ve tereddütler Seni mahzun etmesin!” demektedir.

Evet, Nebiler Serveri’nin Kur’ân’la alâkalı herhangi bir şüphe ve tereddüdü

olmamıştır. Zira Allah Resûlü, her an  atmosferinde yaşamaktaydı. Yine O
(sallallâhu aleyhi ve sellem), kendisine vahyi getiren Cibril’i (aleyhisselâm) görüyor,
O’nun getirdiği vahyi duyuyor, ağzıyla okuyor ve sonra da vahyin geldiği o sıklet ânında
dahi kendisine vahyedilen ilâhî mesajı kavrama melekesine sahip bulunuyordu. Zaten
O’nun getirdiği hakikatlere bakıldığında selim aklın ve vicdanın reddedeceği hiçbir
meselenin olmadığı da açıktır. Ayrıca, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) nâzil
olan hakikatler, sadece O’na değil, kendisinden önce pek çok peygambere de
gönderilmiş ve onlar da hayatları boyunca aynı hakikatleri tebliğ etmişlerdi. Aynı
zamanda kadimden günümüze kadar gelip geçmiş sayısız ehl-i hakikat de
peygamberlerin getirdikleri bu hakikatler üzerinde ittifak etmişlerdir ki, bütün bu irşad

erlerinin yalanda ittifak etmeleri mümkün değildir. İşte Cenab-ı Hak,  “Ne
kadar şüphe cinsi varsa hiçbiri Kur’ân-ı Kerim için söz konusu değildir.”  ifadesiyle,
başta bu beyanın ilk muhatabı olan Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) olmak üzere



bütün insanlığa Kur’ân-ı Kerim hakkında hiçbir şüphe ve tereddüdün mevzubahis
olamayacağını ihtar etmektedir.

***
Şimdi geriye dönüp buraya kadar hecelemeye çalıştığımız, kullanılan kelimelerin bir

tek hakikat etrafında nasıl birleştiklerini bir kere daha arz edelim:

Yukarıda da bir nebze üzerinde durulduğu gibi, 
ifadeleriyle Kur’ân-ı Kerim’in yüceliği anlatılmaktadır. Zira “ittikâ edenler”in Kur’ân-ı
Kerim’e sarılmaları ve onun rehberliği altında hidayete erebilmeleri için, onların
nazarında Kur’ân’ın kıymet-i harbiyesinin bilinmesi lazımdır. Öyleyse burada matlup
olan, Kur’ân-ı Kerim’in yücelerden yüce oluşunu hem kafamıza hem ruhumuza hem de
hislerimize sindirecek şekilde gösterme olmalıdır. Mesela, ilk bakışta gözümüzün

önünde rengârenk hâliyle tele’lü eden ’e bakalım. Mukattaât hakkında yukarıda

verilen bilgiler yanında, ister ’in ebced yönüyle bir kısım esrara bakışı; ister onun 

 şeklinde ele alınışı; ister ’in Allah’a, ’ın Latîf’e, ’in Melik’e delâlet
etmesi ve isterse “Allah-Cebrail-Muhammed” hakikatine işarette bulunması gibi
remizler, ehl-i tahkik tarafından değişik şekillerde tespit edilip ortaya çıkarılagelmiştir

ki, bu yönüyle Kur’ân-ı Kerim’in büyüklüğü ilk bakışta göze çarpan  ile apaçık
müşâhede edilmektedir. Zira ilâhî kelâm, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir
vasıta ile gelmiştir. Esasen vasıta, bir teminatın ifadesidir. Bu vasıta, bütün
peygamberlere vahiy getiren Cibril-i Emin’dir. O Cibril-i Emin ki,

O’na ve Mikail’e düşmanlık yapanı Allah kendine düşman saymıştır.173 Cibril-i
Emin’in kelâm-ı ilâhiyi getirdiği Zât ise, herkes tarafından “el-Emin” olarak tanınan
Hazreti Muhammed’dir. O (sallallâhu aleyhi ve sellem), selim bir fıtrata, sorgulanamaz
bir iffete ve eşsiz bir sıdk u emanete sahiptir. O kadar ki, kendisine vahiy geldiği zaman,
kimse O’na hıyanet ve yalancılık isnadında bulunamadı ve O’nun doğru sözlü olduğunu
inkâr etme yolunda herhangi bir söz söylemedi. Her ne kadar bazı cahil densizler O’na
“mecnun”, “sihirbaz” dediler ise de esasen bu tür yakıştırmalara kendileri de



inanmıyorlardı. Bazıları ise, saygısızca, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir

hastalığa tutulmuş olabileceğini iddia ediyorlardı. Binaenaleyh insan ’e bakar
bakmaz, bir tarafta Vacibu’l-Vücud, ortada Allah ile elçisi arasında bir vasıta olan
Hazreti Cibril-i Emin ve beri tarafta da sıdkı ve fetanetiyle eşsiz, kimsenin kendisine
yalan ve hıyanet töhmetinde bulunamayacağı kadar emanette mümtaz bir şahsiyet olan
İnsanlığın İftihar Tablosu Hazreti Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
bulunmakta olduğunu anlar ki, şüphenin bu hakikat surlarını aşması mümkün değildir.

, kelâm-ı ilâhinin büyüklüğüne bu şekilde delâlet ettikten sonra hemen ardından

gelen  bu mânâya cevap vermekte ve o da mazmunuyla Kur’ân’ın ulvî ve
muhteşem bir kitap olduğunu gözler önüne sermektedir. Kur’ân-ı Kerim, bu yüceliği

ifade ederken,  “bu” ism-i işaretini veya  “o” zamirini değil de, bunların yerine

özellikle ’yi kullanmıştır. Hâlbuki yerine göre ’nin ifade ettiği mânâlar çok

büyüktür. Çünkü  “mutlak” mânâda O’na delâlet eder. Fakat bu ifade, 

şeklinde söylendiğinde  ile ifade edilen belâgat nükteleri kayboluverir.

Zira , ıtlaka (herhangi bir kayıt koymayıp genel bırakma) delâlet eder ve Zât-ı Bârî
için söz konusudur. Zât-ı Bârî’yi, ism-i hâssı olan lafz-ı celâlesi ile anmadan sonra
belki söylenilmesi en mukaddes veya insanın içindeki zulümâtı dağıtıp, O’ndan gelecek
nurların kişinin iç dünyasına nüfuz etmesi bakımından en elverişli bir isimdir. Onun için

ehl-i tarikat,  veya  ifadelerini çok defa vird-i zebân etmiş ve halka-i zikir ve

hatme-i hâcegânlarında  ile yetinmişlerdir. Ne var ki , ıtlakıyla Kur’ân-ı

Kerim’e de baksa  ile anlatılan mânânın enginlik ve ulviyetini ifade edemez. Çünkü
ıtlakta ihata edememe vardır. Mutlak ihata edilemez. Hâlbuki Kur’ân, insanlar için nâzil

olduğuna göre muhataplarının onu ihata etmeleri lazımdır. Bunun için burada 
özellikle seçilerek kullanılmıştır.

Ayrıca  kelimesinde şöyle bir nükte daha vardır: Yukarıda da ifade edildiği gibi,

’deki , nahiv ifadesiyle ism-i işarettir ve mahsüsü gösterip, gözle görülebilen bir
nesneyi işaretler; ortadaki  uzaklık harfi olup Kur’ân’ın kemaline delâlet eder ve
ulviyetini gösterir; sondaki hitap zamiri  ise Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)



bakmaktadır. Burada uzaklık işaretindeki nükteyi işaretlemede de yarar var: Varlığı
Kendinden olan Cenab-ı Vacibü’l-Vücud, Rahmaniyet ve Rahimiyetiyle bize bizden
yakın olmasına rağmen, biz O’na O’nun azamet ve ulûhiyeti cihetiyle olabildiğine uzak
bulunuyoruz. Dolayısıyla burada kelâm-ı ilâhî, Allah Teâlâ Hazretleri’nden gelmesi

itibarıyla özünde uzaklık işareti olan  ile gösterilmekte ve bununla hem Kur’ân’ın
makamının yüceliği ve yüksekliği hem de çok âlî makamlardan nâzil olduğu ifade
edilmektedir. Aynı zamanda hitap zamiri olan  ile, Efendimiz’in, Cenab-ı Hakk’ın
huzurunda bulunduğu ifade edilmiş, Kur’ân’ın O’nu (sallallâhu aleyhi ve sellem)
muhatap aldığı belirtilmiştir.

Burada kelâm-ı ilâhî, Zât-ı Vacibü’l-Vücud ve Efendimiz arasındaki münasebet öyle
belîğane ortaya konmuştur ki dahası olamaz. Evet, Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve
sellem), Allah’ın muhatabı olarak, âdeta huzurunda O’nu müşâhede etmektedir.
Binaenaleyh Allah’ın kullarına yakınlığı, Kur’ân-ı Kerim’in makamının yüceliğiyle
beşere uzaklığı ve aynı zamanda Zât-ı Vacibü’l-Vücud’un onu muhatap olarak alması
itibarıyla kendi yakınlığını ifade etmesinde sonsuz bir bu’d (uzaklık) içinde sonsuz bir
kurb (yakınlık) esprisi görülmektedir.

Ayrıca burada şöyle bir belâgat nüktesi de söz konusu olabilir: Cibril-i Emin, vahyi,
Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) Cenab-ı Hakk’ın gözetimi altında
ulaştırmaktadır. Aynı zamanda başta Cibril-i Emin’in kendisi olmak üzere, diğer
melekler de Nebiler Serveri’ne nâzil olan bu vahye mahkeme-i kübrada şahitlik
edeceklerdir. Dolayısıyla Allah Resûlü’ne inzâl buyrulan vahyin içine hiçbir şüphe ve
tereddüt giremez ve hiçbir cin ve şeytan da ona katiyen hiçbir şey katamazlar.
Dolayısıyla bu çerçevedeki ilâhî vahye inanan insanlar da âdeta melekler gibi onda

hiçbir şek ve şüphenin olmadığına inanırlar. İşte Kur’ân’ın,  kelimesinde  ile
mahsüsü işaret ve iması, hemen ardından  ile uzaklığı ifade etmesi ve daha sonra da 
hitabı ile yakınlığa delâleti türünden hususlar başlı başına bir mucize gibi görünmekte

ve bir kere daha selim fıtratlara  dedirtmektedir.

Daha sonra ise,  ve  ile anlatılan, harf-i tarifle bilinirliğine işaret edilen 

 gelmektedir. Malum olduğu üzere kitaplar, göze bakan yönüyle, daha ziyade

hacim ve muhtevalarıyla birbirinden ayrılır. Burada  denmesiyle binlerce,
milyonlarca kitap içinde mârufiyeti, mutlak bilinirliği ile “İşte kitap budur!”



denilebilecek yegâne kitabın “o” olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple de artık ayrıca onu
tarif ve beyana gerek yoktur.

Esasen burada Cenab-ı Hak ’ı bir ism-i mevsûl ve ardından gelen bir sıla

cümlesiyle  (Allah’a ait olan) gibi bir şekilde tarif veyahut başka bir

âyette geçtiği gibi  “yazılmış bir kitap”174 şeklinde ifade edebilirdi. Fakat

öyle değil de,  “İşte kitap bu!” şeklinde mutlak olarak zikredilmiştir. Zira
bu Kitab’ı tarif edip uzun uzun açıklamaya hiç lüzum yoktur. Şöyle ki, önyargısız
bakıldığında insanlar arasında Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarife gerek

kalmadan tanındığı gibi,  dendiği zaman da maddî-mânevî hüviyet ve
muhtevasındaki büyüklüğüyle bütün kitaplar arasından “Kur’ân”
anlaşılmaktadır/anlaşılmıştır.

Bundan başka  cümlesi de Kur’ân-ı Kerim’in büyüklüğüne parmak
basmaktadır. Zira bu ifadeyle o Kitab’ın (Kur’ân) içinde hiçbir şüphe ve tereddüdün
olmadığı ve olamayacağı bildirilmektedir. Malumdur ki dış, için zarfıdır. Dolayısıyla
mazrufta herhangi bir şüphe ve tereddüt olmayınca zarfta da olmayacaktır. Kur’ân’ın
muhtevası, Cenab-ı Hakk’ın kelâm-ı nefsîsidir. Tabir-i diğerle Kur’ân, muhteva
itibarıyla Cenab-ı Hakk’a racidir. Üstad Bediüzzaman’ın da ifade ettiği gibi, Kur’ân’ın
arkasında semavî vahiy, önünde ise dünya-ahiret saadeti vardır. Zaten ileride tekrar ele

alıp izah etmeye çalışacağımız  
“İşte bunlardır Rabbileri tarafından doğru yola ulaştırılanlar. Ve işte bunlardır
felâh bulanlar.”175 âyetiyle bu hakikate işaret edilmekte ve Kur’ân’ın hidayetine tabi
olanlara iki cihan saadeti vaat edilmektedir.

Buraya kadar yapılan izahlardan anlaşılmaktadır ki, ,  ve 
ifadelerinin hepsiyle anlatılmak istenen mânâ, o Kitab’ın (Kur’ân’ın) büyüklüğüdür.

***
İşte malum, maruf ve kendisinde hiçbir şüphe ve tereddüdün bulunmadığı bu büyük

Ki tap, ’dir. Yani o Kur’ân, takva dairesi içinde olan, istidat ve
kabiliyetlerini heder etmemiş bulunan ve iradeleriyle Cenab-ı Hakk’ın iradesine



“lebbeyk” diyenler için sırat-ı müstakime götüren bir mahz-ı hidayettir (hidayetin ta

kendisidir, sırf hidayettir). Ayrıca,  “İnsanlar için hidayettir.”176

âyetinden farklı olarak burada Kur’ân-ı Kerim’in müttakiler için hidayet olmasından
bahsedilmiştir. Evet o, müttakiler için hem mebde hem de münteha itibarıyla ayn-ı
hidayettir.

İnsanların hidayete vesileliği, Kur’ân-ı Kerim’in hidayetinin başladığı noktada biter.
Söz konusu olan hidayetin mertebelerini üç madde hâlinde zikretmek mümkündür:

1. İnsanın şirk, küfür ve dalâletten, rüşd ve sırat-ı müstakime ulaştırılması.
2. Bu rüşd ve hidayetin devam ve temadisi.
3. İhsan sırrının bütün derinlikleriyle duyulup hissedilmesi.
Evet, Kur’ân-ı Kerim’in hidayeti, insanın, iradesini kullanması, Kur’ân-ı Kerim’i

anlaması ve Kur’ân’ın rehberliğini kabul edip onun diriltici iklimine girmesi ufkunda
gerçekleşir. İnsanların hidayet etmesi, daha doğru tabirle hidayete vesileliği işte bu
noktada sona ermektedir. Binaenaleyh insanların hidayetinde bir ölçüde sadece irşad
etme söz konusu iken, Kur’ân-ı Kerim’in hidayetinde ise kişinin elinden tutup sonsuz

ufuklara götürme, erdirme mânâsı söz konusudur. Burada  kelimesi, –  yerine 

 kelimesinin kullanılması gibi– ism-i fâili olan  “hidayet edici” yerine
kullanılmakta ve “Kur’ân-ı Kerim müttakilere bir mahz-ı hidayettir” mânâsına
gelmektedir.

Burada, “Kur’ân-ı Kerim, kâfirleri de içine alan bütün insanlar için bir mahz-ı
hidayet değil midir?” şeklinde bir soru akla gelebilir.

Kur’ân-ı Kerim, –yukarıda da ifade edildiği gibi– sadece müttakiler için bir mahz-ı
hidayettir; kâfirler için mahz-ı hidayet değildir. Evet, doğru dürüst yaşamayı ondan
ilham alan ve ona göre hayatına çeki-düzen veren, derken ahiret hayatı adına da ümitvâr
olabilen; böylece dünyevî hayatında huzura eren herkes Kur’ân’ın hidayetinden bir
ölçüde istifade etse de, hakiki mânâda bir müttakinin mazhariyetini elde edemez.

Bu itibarla,  “Müttakilere bir mahz-ı hidayettir.”  buyrulmakla,
muttakilerin hidayeti, kâfirlerin rüşd ve hidayetinden ayrılmış olmaktadır. Mesela, 

 “Allah kime hidayet verirse onu
doğru yoldan saptıracak, kimi de idlâl ederse onu hidayete sevk edecek yoktur.”177

beyanındaki “Hâdî=Hidayet edici” Allah’tır (celle celâluhu) ve buradaki hidayet,



kâfirleri dahi içine alan ve bütün insanlar için söz konusu olan bir hidayettir. 

 âyetindeki hidayet vesilesi ise Kur’ân’dır ve ondan tam istifade de ancak
müttakilere mahsustur.

 kelimesi,  kökünden türemiş olup iftiâl babından  fiilinin

ism-i fâili olan  kelimesinin çoğuludur.  fiili,  “Allah
bizi can yakıcı azaptan himaye etti.”178 âyetinde olduğu gibi, vikâye ve himaye etti

mânâsına gelmektedir. Bu fiil, “iftiâl” babına girince yani  şeklini alınca “sakındı,
korundu, birinin himayesine girdi” mânâlarına gelir. Malum olduğu üzere “iftiâl” babı

mutâvaat (dönüşlülük) içindir.  fiilinin ism-i fâili olan  de, “bir şeyden
sakınan, himayeye giren ve himayeyi kabul eden” mânâlarına gelmektedir. İsimlerdeki
devam ve sebat mânâsı da nazar-ı itibara alınınca müttaki: “Zamanın ve kâinatın değişik
hâdiselerine karşı himayeye girme lüzumu duyuldukça devamlı korkan ve Allah’ın
himayesine giren” demek olur.

Bundan da anlaşılmaktadır ki, hidayetteki devamlılık ve terakki, aynıyla ittikâda da
müşâhede edilmektedir. Binaenaleyh ittikâdaki korkma, sakınma ve tevakki etme,
sadece kuru bir korkmadan ibaret değildir; onun yanında, bir hamle ve aksiyonda
bulunma mânâsını da taşımaktadır. Yani bir yönüyle emredildiği şeyleri yerine getirerek
ve yasaklardan da uzak durarak Allah’tan korkma, diğer yönüyle de Allah’ın himayesine
girme.. O’na iltica etme.. yalnız O’na sığınıp dua ve istiğfarda bulunma.. O’ndan
alıkoyan şeylerden uzak durma ve O’na götürecek iyilik ve güzelliklere sımsıkı tutunma,
demektir.

Binaenaleyh ittikâda, hem bütün şirk, masiyet ve “mâsivâ”dan iç dünyasını temizleme

mânâsına gelen  hem de kâmil iman ve hasenâtın bütün çeşitleriyle mamur hâle

gelme demek olan  vardır. Nitekim Kur’ân-ı Kerim,

“Allah adaleti, hatta adaletten de fazla olarak ihsanı; en güzel davranışı, muhtaç



oldukları şeyleri yakınlara vermeyi emreder. Hayasızlığı, çirkin işleri, zulüm ve
tecavüzü de yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. ”179 âyetiyle ittikânın her

iki yönünü birden hatırlatmaktadır. Âyetin  
 kısmı, işin yapmakla emrolunduğumuz pozitif

yönünü;   kısmı da yapmaktan nehyedildiğimiz
negatif yönünü ihtiva etmektedir.

***

Kur’ân-ı Kerim’de ittikâ ve takva, üç mertebede zikredilegelmiştir:

1. Allah’a şirk koşmaktan ve küfürden içtinap etmek.  “Allah
(celle celâluhu) onlara takva kelimesini yoldaş edip gerekli kıldı.”180 âyeti,
takvanın bu mertebesine işaret etmektedir. Buradaki mânâsıyla takva; şirki, küfrü ve
dalâleti bırakıp hidayet üzere bulunmak demektir.

2. İman ettikten sonra büyük günahları işlemekten ve küçük günahlarda ısrar etmekten

kaçınmak ve yapmakla mükellef olunan farzları îfâ etmektir ki,  
 “Eğer o ülkelerin ahalisi iman etse ve Allah’a karşı

gelmekten sakınsalardı...”181 âyeti, takvanın bu ikinci mertebesine bakmaktadır.

3 .  “Ey iman edenler! Allah’a karşı
gelmekten nasıl sakınmak gerekirse öylece sakının.”182 âyet-i kerimesinin işaret
ettiği takvadır ki, kişilerin seviyelerine göre değişik şekilde olan ve bir mânâda
“ihsan” mertebesini ifade eden daha derin bir takva telakkisini işaretlemektedir. Bu
âyet, daha çok ihsan mertebesindeki mü’minlere bakmaktadır. Her ne kadar bazı
müfessirler bu âyet-i kerimenin mensuh olduğunu söyleseler de, âyetin hükmü bir
anlamda ehl-i ihsan için geçerliliğini korumaktadır.



“Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. Ey insanlar, sizler içinizdeki şeyleri
açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker. Sonra
da dilediğini affeder ve dilediğini de azaba uğratır. Doğrusu Allah her şeye
kadirdir.”183 âyetinde ise bu âyetin tefsiri ve lazımı anlatılmaktadır ki işte bu,
ihsanın en âlî mertebesidir. Bu âyet-i celîle de, düz mü’minler için, objektif olarak 

 “Allah hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir
şekilde yükümlü tutmaz.”184 âyetiyle mensuh olsa da, yukarıdaki tevcih
çerçevesinde, ehl-i ihsan için belli bir ufuk mükellefiyeti açısından onun da hükmü
devam etmektedir. Zira takvada zirveyi tutmuş kutlular, içlerinden geçirdikleri
şeylerden dahi hesaba çekilirler ve/veya hesaba çekileceklerine inanırlar ki, bu
aynı zamanda takvanın da en âlî mertebesidir.

Buraya kadar zikredilenler içinde “hakka’l-yakîn ufku” açısından takvanın daha fâik
bir derecesi daha vardır ki, onun en alt mertebesinde en ileri mü’minler, en âlî
mertebesinde de asfiya-i fihâm ve yerleri hiç değişmeyen enbiya-i izâm vardır. Enbiya-i
izâmın, sırf duygu ve düşünce dünyalarında dahi kötülükleri bir anlık olsun misafir
etmeleri düşünülemez. Eğer böyle bir durum mevzubahis olacak olursa, o yüce
kâmetler, sahip oldukları o mertebede çok şiddetli tokat yerler. Fakat asfiya, bu noktada
enbiya gibi değildir; onların zihinlerinden kötülük geçmesi bahis mevzuu olabilir, onlar
bundan dolayı muâheze olunmazlar.

“İman edip sâlih amel yapanlara bundan böyle Allah’a karşı gelmekten
sakındıkları ve imanlarında sebat ile arızasız ve kusursuz amellerine devam ettikleri,
sonra takvaları ve imanları tam sağlamlaşıp kökleştiği, daha sonra da bu takva ile
beraber, ihsan mertebesine erip başkalarına iyilik ettikleri ve her yaptıklarını da
güzel yaptıkları takdirde, daha önce yiyip içtikleri şeylerden dolayı kendilerine bir
vebal yoktur.”185 âyet-i kerimesi, takvanın bu üç mertebesini de toplamıştır.

Âyet-i kerimede,  “İlâhi himayeye



sığınarak, iman edip amel-i salih işledikleri…” ifadesiyle, takvanın ilk mertebesi; 

 “sonra ilâhi himayeye sığınarak, imanları tam sağlamlaşıp

kökleştiği…” lafızlarıyla ikinci mertebesi;  “daha sonra yine ilâhi
himayeye sığınarak ihsan mertebesine erdikleri takdirde…”  ibaresiyle de üçüncü
mertebesi işaretlenmektedir.

Kur’ân-ı Kerim, bazen bu âyet-i kerimede olduğu gibi, bir âyetiyle takvanın üç

mertebesini birden; bazen –yukarıda zikredildiği gibi–  ve  şeklinde iki
mertebesini birden; bazen de “korkma” mânâsı itibarıyla sadece bir mertebesini ifade

eder. Mesela  “Benden korkun.”186 ifadesinde sadece bir “korkma” ( )

bahis mevzuu iken,  “İhsan şuuruyla hep iyiliği ve güzelliği takip edin.”187

ifadesinde ise sadece bir “süsleme ve donatma” ( ) bahis mevzuudur.

Hâsılı takva, ister  ister  yönüyle ele alınsın onun yukarıda zikredilen üç
mertebeye de tatbiki mümkündür. Bu takdirde takva; şirk, küfür ve dalâletten sakınıp,
onların içine düşmekten korkmak.. bunun yanında ilâhî himayeye girerek, onu
kabullenmek.. sonra imanda derinleşip bu kabulü sâlih amelle taçlandırarak ihsan
ufkuna doğru koşmak, koşmakla kalmayıp bütün bir hayat boyu bu yolda sebat etmek..
daha sonra da ihsan ruh ve telakkisiyle elde ettiği mazhariyetle hakka’l-yakînin en âlî
mertebesine doğru kanat çırpıp yükselmeye çalışmak... mânâlarına gelir.

Bütün bu engin mânâlarıyla takva, Allah nezdinde en kıymetli bir haslet, onunla
donanan müttakinin makamı da Cennet’tir. Onun için Tirmizî’deki bir hadis-i şerifte
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kul, sakıncalı şeylere girme endişesiyle bir kısım sakıncası olmayan şeyleri de
terk etmedikçe gerçek takvaya ulaşamaz.”188 Bu mertebe, bir bakıma takvanın son
mertebesi olarak değerlendirilebilir. Zira “mahzurlu olan şeyleri işlerim” endişesiyle,
çok defa herhangi bir mahzuru bulunmayan bazı fiilleri; açık bir nehiy olmadığı hâlde
“belki sakıncalı bir şey içerisine girebilirim” endişesiyle, içinde şüphe ve tereddüt
bulunan hususları terk etmedikten sonra hakiki takva derecesine çıkılamaz.



Seçilen Kelimelerdeki Dil İncelikleri (2-4. Âyetler)
Buraya kadar müfredat üzerinde yapmış olduğumuz izahlardan sonra şimdi de aynı

kelimeleri dar bir çerçevede belâgat açısından ele almak istiyoruz.

 ifadesindeki  kelimesi, ’den masdardır.

Binaenaleyh , bu yönüyle  kelimesinin ifade ettiği mânâdan çok daha derin bir

mânâya delâlet etmektedir. Zira  ifadesinde “mahz-ı hidayet” mânâsı vardır. 

 kelimesi, yukarıda da ifade edildiği gibi  kökünden türemiş olup

iftiâl babından  fiilinin ism-i fâilinin çoğuludur. Bu şekliyle  cümlesi,
devam ve sebata delâlet etmektedir ve “içinde hiçbir şüphe ve tereddüt bulunmayan o
kitap, daima şirk, küfür, dalâlet, günah ve mâsivâdan sakınan ve uzak duranlar için
hidayetin ta kendisidir” mânâsına gelmektedir. Dolayısıyla, sakınma ve uzak durmada
eksiklik olduğu zaman, hidayette de aynı eksikliğin olacağı nüktesi ortaya çıkmaktadır.
İşte Kur’ân-ı Kerim, hayatlarını böylesine bir takva ve ihsan atmosferinde geçirenler
için sırf hidayettir.

 sözüne dikkat edilecek olursa  ile aralarında sıkı bir
irtibatın bulunduğu açıkça görülecektir. Zira Kur’ân’ın iç derinlik ve ledünniyatı tetkik
edilerek mânâsına nüfuz edildiğinde, onda en ufak bir şüphe ve tereddüdün olmadığı
açık-seçik ortaya çıkacaktır. Binaenaleyh “ittikâ”da devamlı olan bir insan, içinde
hiçbir şüphe ve tereddüt olmayan Kur’ân-ı Kerim’den istifade edecek ve Kur’ân-ı
Kerim de o müttaki için bir mahz-ı hidayet olacaktır.

Burada  kelimesinin sonunda bir de tenvin vardır. Tenvin ise tenkîr içindir ve
kâfirlerin ve çirkin şeylerin bahis mevzuu olduğu yerde tahkir, mü’minlerin ve

güzelliklerin bahis mevzuu olduğu yerde de tazim ifade eder. ’de söz

konusu olan bir güzellik olduğu için, nekre bir kelime olan  kelimesi tazim ifade
eder. Dolayısıyla mânâ, “O Kitap, müttakiler için çok muazzam bir hidayettir ve onlar,
kendileri için bir mahz-ı hidayet olan o Kitap’tan azamî derecede istifade ederler.”

şeklinde olur. Kur’ân-ı Kerim’in değişik yerlerinde geçen  ifadesindeki
tenvinde bir tahkir (azlık, küçüklük) mânâsı mülâhaza edilecek olursa, bir bakıma
“Kâfir dahi o Kitap’tan bir nebze de olsa istifade edebilir.” anlamı taşır.



Şimdi de  ifadesinin kendisinden önce geçen âyetlerle münasebetine
bakmaya çalışalım:

, Kur’ân-ı Kerim’in haysiyet-i ezeliyesi noktasına bakmaktadır. Yani bu ilâhî

kelâm, bir kısım sır ve remizlerle dopdolu bir mesajdır.   insanın içinde

hayret ve dehşet uyaran  ile hâsıl olan mânânın görünürdeki gerçeklerini

anlatmaktadır.  Kur’ân’ın kendine has zenginliğini ve ilmî, ahlâkî özelliğini
işaretlemektedir. Yani o Kitap, her türlü şüphe ve tereddütten münezzeh, mukaddes ve
müberrâ bir kitaptır. Onda ne aklî ne fikrî ne de amelî herhangi bir şüphe söz konusu
değildir.

 ise Kur’ân’ın nâzil oluş hikmetini ve pratikteki gayesini ifade
etmektedir. Zira onun nüzul sebebi, insanları, hususiyle de bunlar içinde müttakileri
rüşd ve hidayete ulaştırmaktır. Öyleyse Kur’ân, insanların hidayete kavuşmaları için

anlatılmalı ve hakikatleri tedebbüre tâbi tutulmalıdır: Onun için ’den 
’e kadar gelen ifadelerin hepsi bir fasıl hâlinde gelmiştir. Yani aralarına atıf vavı

koya r ak   demeye gerek
duyulmamıştır. Çünkü yukarıda da ifade edildiği gibi, tek bir hakikat olan Kur’ân-ı

Kerim’in güzelliğini, azamet ve ihtişamını anlatmada , onun haysiyet-i ezeliyesine; 

, meşhudât ve mahsüsâtına;   onun kendisine has ve ayrılmaz bir

özelliği olarak her türlü şüphe ve tereddütten uzak bulunduğuna;  de onun
nüzulünün esas gaye ve hedefine bakmaktadır. İnsanların rüşd ve hidayeti bir tek hakikat
olduğu için, Kur’ân aralarına atıf vavı koyarak bu ifadeleri parçalara bölmemiştir.

Evet, şimdiye kadar yapılan izahlardan anlaşılacağı üzere  ifadesiyle
Kur’ân’ın, hem mü’min hem de ihlas ve ihsan ufkunu yakalayan kutlular için sırf hidayet
kaynağı olduğu hatırlatılmaktadır. Gerçi tâbiîn imamlarından bazıları “müttakîn”in

mâ nâ s ı nı  “Görmedikleri âleme inananlar.”  ferman-ı
sübhânisiyle yorumlamışlardır ama o, bizim mülâhazalarımız üstünde bir tevcihtir.



Burada, “baştan beri izah edilmeye çalışılan “müttakiler”in kimler olduğu, onlar
üzerinde bu kadar geniş ve derince durmadan anlaşılamaz mı?” şeklinde bir soru akla

gelebilir. Böyle bir soruya bizzat Kur’ân, ’den ’a kadar
olan âyetlerle cevap vermektedir:

Evet,  ifadesine, “O müttakiler ki, gıyaben inanırlar” veya
“gaybî hakikatlere inanırlar.” şeklinde bir mânâ vermek mümkündür.

 kelimesi ’den masdar olup, başka yerde bulunmak, hazırda
olmamak, göz önünde bulunmamak mânâsına gelmektedir. “Gaybet” ve “gıyâb” da aynı

mânâdadır. Aynı zamanda bu kelime, ’de olduğu gibi, masdar olduğu hâlde ism-i
fâil mânâsında kullanılmıştır ve “gâib: göz önünde bulunmayan” anlamına da

gelmektedir. Ancak ileride de izah edileceği üzere  ifadesindeki 
kelimesine ism-i fâil olarak “gâib” mânâsı vermek, kanaat-ı âcizânemce çok uygun değil

gibidir. Binaenaleyh  cümlesine “Gayb’a iman ederler.” veya
“Gıyaben iman ederler.” şeklinde bir mânâ vermek daha uygun olsa gerek. Hatta bir
zaviyeden “Gıyaben iman ederler.” sözü de tenkit edilebilir. Zira bugün bir kısım ilim
ve bilim çevrelerince insanların, sadece duyu organlarıyla algıladıkları ve tecrübe
alanlarına giren şeylere iman etmeleri gerektiği iddia edilmektedir. Hâlbuki duyu
organları ve tecrübeler, katiyen imanın rüknü olamazlar. Dolayısıyla “Ben, sadece elle
tutulan, gözle görülen, kulakla işitilen ve laboratuvar tecrübeleri neticesinde elde
ettiğim malumata inanırım.” diyen bir kişi, imanı asıl mânâsıyla anlayamamış

demektir. Onun için âyet-i kerimede   buyrularak, müttakilerin, iman
edilmesi gereken hakikatlere hem aklen hem de kalben inanmalarının esas olduğu
vurgulanmış olmaktadır.

Dolayısıyla o takva erleri, sadece gözlerinin gördüğü “meşhûdât”a inanmazlar.
Âlem-i şehadet ve âlem-i mahsüsât denilen maddî âlemi, vicdanları ile “şuhûd-u Hak”
arasında bir berzah kabul eder ve bu âlem-i şehadet silinmeden, şuhûd-u Hakk’a vâsıl
olamayacaklarına inanırlar. Bunun içindir ki ehl-i tahkik, genellikle âlem-i şehadetin
kıstaslarına itibar etmemiş ve gayb âlemine ait gördükleri temessülâtı da bu âlemin
ölçüleriyle değerlendirmemişlerdir. Aksine onlar, bu âlemdeki bütün müşâhedelerini



öbür âlemin kıstaslarıyla ölçüp biçmiş, ona göre bir hükme varmışlardır. Vicdan
kahramanları, bu âlemi, öteki ve hakiki âlemin bir gölgesi saymış, hatta bunlardan
bazıları, onu zevk-i ruhanî için bir gölge şeklinde duyup hissetmiş; bazıları da
kendilerini ve o âlemi tamamen fenâ-i mutlak içinde bir fâni veya adem-i mutlak içinde
bir mâdum-u izafî görmüşlerdir.

Bu konuda esas olan Ehl-i Sünnet’in görüşü ise,  “Eşyanın
hakikatleri (vücudu, mevcudiyeti) sabittir.”189 şeklindedir. Yani hangi mânâda olursa
olsun kâinatın mevcudiyeti bir gerçektir, fakat her şeyin varlığı, Allah’ın (celle
celâluhu) vücuduyla (mevcudiyetiyle) kâimdir. Bu itibarla da mahlûkatın varlığı zıllî
(gölge mahiyetinde) bir varlıktır. Bununla beraber bu varlığın, Cenab-ı Vacibu’l-
Vücud’la kâim olup, O’nun vücuduna nispeten zayıf bir gölge mahiyetinde olması ve
O’nu düşünmeden bunlara hakiki bir vücud verme imkânının bulunmaması itibarıyla,
onlara bir değer atfedilmemesi, bir hakikate karşı hürmetsizlik değil, aksine o büyük
hakikate karşı hürmetin ifadesi sayılmıştır.

Bir kısım ehl-i tahkik, gözle gördükleri âlemdeki değişik temessülâtı, rüya ve hayal
saymış ve bunları birer gölge olarak değerlendirmişlerdir. Hatta onların bazıları, sekr
hâlinde müşâhede ettikleri âlemleri asıl âlem ve hakâik-i eşya kabul etmiş, dolayısıyla
da o âlemde gördüklerinin tevilini yapma lüzumu duymamış; duymamış ve bu âlemi, o
âlemin kıstaslarına göre tevil etmişlerdir. Her ne kadar onların bu yaklaşımları, ilk
bakışta bir mübalağa ve mugalata gibi görünse de, şu bir gerçektir ki, âlem-i şehadet,
âlem-i gayb üzerinde tenteneli bir perdedir ve hakiki âlem de ötelerdeki âlemdir.

İşte  ifadeleriyle vasıfları anlatılan o müttakiler, vicdanlarıyla
şuhûd-u Hak arasında bulunan bu perdeleri aşarak, meselenin özünü, tenteneli o
perdenin ötesinde duydukları vech ile ifade etmek istemişlerdir. Yani onlar, otların
bitmesi, çiçeklerin açması ve ağaçların meyve vermesi.. gibi, kâinatta baş döndürücü
bir ahenkle cereyan ve deveran eden hâdiseleri görmüş ama her zaman bunların
gösterdiği şeylerin arkasındaki hakikatlere inanmışlardır. Bu kutlular zümresine dâhil
olmak isteyenlerin karşılarına gözlerle görülebilen, kulaklarla işitilebilen ne tür
hakikatler çıkarsa çıksın ve bu hakikatler, birbirinden ne kadar ince, derin ve ledünnî
olursa olsun, onlar gözleriyle ya da teleskop veya mikroskoplarla görebilecekleri
hakikatlerin ötesinde en büyük hakikati arar ve akıllarıyla değerlendirip, vicdanlarıyla
buna ermeye çalışırlar. Zira onlara göre yegâne hakiki vücud ve hakiki varlık O’dur.



Hakikat-âşina pek çok ehl-i tahkik, araştırmaları neticesinde, kâinatta hakiki hiçbir
şeyin olmadığını, hakiki hakikatin esmâ-i ilâhiye, sıfât-ı sübhâniye ve Zât-ı ilâhiye
olduğunu söylemişlerdir. Hatta bu mevzuda daha da derinleşenler, bir bakıma esmâ-i
ilâhiyede sıfât-ı ilâhiyenin gölgelerini görmüş, onlara dahi hakiki vücut vermek
istememişlerdir.

Daha sonra  “(O müttakiler) namazı tam îfâ ederler ve dosdoğru
kılarlar.” ifadesiyle müttakilerin bir başka vasfı olan “namaz kılma”ya dikkat

çekilmekte ve bu ifade,  sözünün sıfatı ilk cümle olan  üzerine
atfedilmektedir. Buradan da “amelin imandan bir cüz olmadığı” anlaşılmaktadır. Çünkü
namaz kılmak imandan bir cüz olsaydı kendi üzerine atfedilmiş olacağından 

, cümlesi  üzerine atfedilmezdi. Birbiri üzerine
atfedildiğine göre iman ile amel birbirinden farklı, fakat birbiri üzerine atfedilecek
cinsten şeylerdir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),

“İman, yetmiş küsur –bir rivayette de altmış küsur– şubedir. Haya da imandan bir
şubedir.”190 buyurmuştur. Başka bir rivayette ise şu ziyâde vardır: 

 “Bu şubelerden en
üstünü ‘Lâ ilâhe illallah’ sözüdür, en aşağı mertebede olanı da yolda bulunan
rahatsız edici bir şeyi kenara itmektir.”191

Peygamberimiz bu hadis-i şerifinde hayâyı, Lâ ilâhe illallah demeyi ve yolda bulunan
rahatsız edici bir şeyi bertaraf etmeyi imandan birer şube olarak zikretmektedir. Bundan
da anlaşılmaktadır ki amel, imana dâhil değil, bir anlamda onun şubelerindendir. Gerçi
iman ile amel birbirinden farklı şeyler olsa da amel, bir sarayın müştemilâtı gibi,
imanın teferruatından sayılmıştır. Tabiri caizse iman, evvela o sarayın, sâniyen içteki
tefrişat ve dekorasyonunun plân ve projesi; amel ise bu projenin tamamen şeklî
yönüdür. İşte iman ile amel arasında böylesine sıkı bir irtibat vardır. Onun için 

 ifadesi   üzerine atfedilmiştir.



ةَمَاقِإ  kelimesi kök itibarıyla, ayakta durmak, bir işin başında bulunmak ve bir işe

vaziyet etmek mânâlarına gelen  kökünden, if’âl bâbında masdardır ve bir şeyi
kaldırıp doğrultmak, düzeltmek, şekil vermek, olması gerekli olan hüviyete irca etmek,
bir şeyin îfâsına ihtimam göstermek ve bir vazifeyi yaparken çevik-çavak olmak gibi

mânâlara gelmektedir. Bazılarının aklına “  yerine  de

denilebilirdi.” şeklinde bir düşünce gelebilir. Ne var ki,  kelimesi, 

 ibaresinin ihtiva ettiği mânâları ifade etmemektedir. Onun için, âyet-i

kerimede daha kısa bir tabir olan  yerine, bir bakıma itnâb yapılarak söz

uzatılmış ve  ifadesi seçilerek kullanılmıştır. Kur’ân-ı Kerim’de, namaz

hakkında  fiili de kullanılmakla beraber daha çok “ikame-i salât” benzeri kalıplar
kullanılmış, bazen de namazın haysiyetinin ve ona karşı hudû, huşû, saygı ve edebin

muhafazasını işaretleme babından 192 ve 

193 buyrulmuştur ve görüldüğü gibi bunlar belli
hususiyetler ifade eden beyanlardır.

 kelimesi ile  kelimesi arasında böylesine ciddi bir irtibat söz konusudur.
Evet, Kur’ân-ı Kerim’in, kelimeleri hassasiyetle seçip yerli yerinde kullanması ona has
bir keyfiyettir. Örf-i şer’îde “salât”, “namaz” mânâsına gelmektedir. Bir diğer
mânâsıyla, “Allah’tan rahmet, meleklerden istiğfar, mü’minlerden de dua” anlamınadır.
Yani salât, kulların Allah’a karşı yaptıkları dua, meleklerin kullar hakkında yaptıkları
istiğfar, Allah’ın da mü’minler hakkında merhametinin ifadesidir.

Arapça’da  kelimesi, kalça kısmına verilen addır.  ise, “vücudunun o
kısmını hareket ettirdi” demektir. Rükûda, secdede o kısım hareket ettiği için namazı

ifadede bu kelime kullanılmıştır. Bunun benzeri  fiilidir. “Kâfire”, kalçadaki kaba
etin ismidir. Yahudiler birbirlerine selam verip saygılarını ifade ederlerken, başlarını
eğer, hafif bir şekilde bellerini kırarak reverans yapar ve sonra kalçalarını hareket

ettirip doğrulurlardı ki, Araplar bu durumu ifade için  “Yahudi mezkûr



hareketi yaptı.” derlerdi. Bu şekilde “iki uyluğu hareket ettirme” mânâsına ,
namazdaki rükû ve secdelerde yapıldığı gibi bizim “belini eğmek” dediğimiz mânâda
kullanılırdı. Bundan da anlaşılmaktadır ki, Araplar hem Yahudilerin baş ve belleriyle
yaptıkları selam şeklini hem de yerlere eğilip eli hareket ettirerek verdikleri selam
şeklini biliyorlardı.

Evet, lügat itibarıyla, dua ve niyazda bulunmak ve ayrıca beden ile yukarıda tasvir
edildiği şekilde hareket etmek mânâlarına gelen  kelimesi İslâm’da, Kur’ân’ın
emrettiği ve Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarif buyurduğu şekilde kıyam,
kıraat, rükû, sücûd gibi bir takım kalb, dil ve bedene ait fiillerle, hususi esaslardan

oluşan ibadetin adıdır. Bu itibarla Kur’ân-ı Kerim,  ifadesinde
özellikle “salât” kelimesini seçerek kullanmıştır. Zira, salât kelimesinin yerini burada

başka hiçbir kelime dolduramaz. Bunun için mânâ, ne  ne 

  ne de sadece  ile değil de  ile
ifade edilmiştir.

Evet,  kökünden gelen  kelimesi, iç ve dış dinamiklerle bir işe fevkalâde
derecede ihtimam gösterip, onu hakkıyla ikâme etmeyi;  kelimesi de kalbin
Allah’a karşı haşyetle, saygıyla dopdolu bulunmasını, lisanın bunu dile getirmesini ve
aynı zamanda insanın da bunu rükû, sücûd ve kâde gibi malum hareketlerle yerine

getirmesini ifade etmektedir. Binaenaleyh  “Onlar vücutlarını Allah’ın
istediği, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendilerine tarif edip fiilen
gösterdiği şekilde hareket ettirerek, değişik pozisyonlara girmek suretiyle, Allah’ın
onlardan ikâmesini istediği ibadeti en mükemmel şekilde yerine getirme hususunda
ihtimam gösterir ve hudû, huşû ve saygıyla onu eda ederler.” mânâsına gelmektedir.

Namazda, emre esas teşkil etmese de, bir çeşit fizikî ve bedenî eğitim de söz

konusudur. Ne var ki,  “Namaz kılarken Beni gördüğünüz
gibi namaz kılınız.”194 hadis-i şerifinden anlaşıldığı üzere yapılan ibadetin Allah
katında makbul olabilmesi ve kişiye sevap kazandırabilmesi için hem kalbin Allah’a
karşı haşyet, hudû ve saygıyla dopdolu bulunması hem de davranışların, Nebiler
Serveri’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) ikâme adına tarif edip gösterdiği şekle uygun



îfâ edilmesi gerekmektedir. Zira insan namaz kılarken kalbi haşyet, huşû ve saygıyla
çarpmıyorsa, zâhiren namazını kılmış ve borcundan kurtulmuş olsa da kâmil mânâda
namazını eda etmiş sayılmaz ve iç-dış erkânına riayet edilerek kılınan namazdan hâsıl
olacak sevabı alamaz. Aynen onun gibi kişi, o ibadeti en zor bedenî hareketlerle yerine
getirse de, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarif edip gösterdiği şekle uygun
değilse kâmil mânâda namazını eda etmiş olmaz ve ondan beklenen engin sevabı da elde
edemez. Evet, namazda, ilâhî lütuf olarak bedeni sağlıklı tutacak bir kısım fizikî
hareketlerin yapılması emredilmiş olsa bile, kişi namazını eda ederken bunları maksat
edinmemelidir.

 “Namaz, dinin direğidir.”195 hadis-i şerifi, namazın dindeki
ehemmiyetini göstermesi adına çok mânidardır. Zira Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bu beyanıyla, dini yüksek bir binaya, namazı da onun dayandığı bir sütun veya
bir kaideye benzetmektedir. Hatta hadis kriterleri açısından tenkit edilse de bu hadisin

devamında  “Namazı dosdoğru
ikâme eden kişi, dini ikâme etmiş, onu (terk edip) yıkan kişi de dini yıkmış olur.”196

buyrulmaktadır ki,   “Kul ile küfür arasındaki
perde, namazın terkidir.”197 hadis-i şerifi bu mânâyı teyit etmektedir.

Evet, namaz terk edildiğinde, küfürle insan arasında artık herhangi bir perde
kalmamıştır ve insan âdeta kâfir görüntüsü sergiliyor demektir. Onun için imanın dil ile

ikrar edilmesinin alâmeti olarak, ’ın arkasından şeâirin en büyüğü
sayılan namazın zikredilmesi çok mânidardır. İnsan, imanını diliyle ikrar etmese de
namaz kılması onun hakiki mü’min olduğunun daha açık bir alâmetidir. Çünkü şeâir
(İslâm’a ait âdet, işaret ve kaideler), fiilen Allah’ı ilandan ibarettir. Onun için imanın
hemen arkasından ehemmiyetine binaen şeâirin en büyüğü kabul edilen namaz
zikredilmiştir.

Namaz, hem kalbî hem de bedenî bir ameldir. Onun için, burada kalbe mahsus bir
amel olan imandan, o imanın pratik hayattaki yansımaları olan amellere geçilirken, bu
amellerin en başında, –o da çok önemli olmasına rağmen, malî bir ibadet olan– zekâttan

önce  ifadesiyle “namazın ikâmesi” zikredilmiştir ki burada konu ile

alâkalı bir hususa bilhassa dikkatlerinizi çekmek isterim:  ifadesiyle



kişinin namazını ikâme ederken hem o vakitteki namazının başından sonuna kadar hem
de hayatı boyunca kılacağı bütün namazlarında aynı iç duruluğunu, içten saygısını ve
haşyetini devam ettirmesinin önemi işaretlenmektedir.

Zekâtta ise böyle bir durum mevzubahis değildir. Zira kişi bir an içinde niyet edip
zekâtını verdiğinde bu mükellefiyet yerine getirilmiş olur da daha sonra o kişinin
aklından ne geçerse geçsin niyetine zarar vermez. Hâlbuki huşûun, namazın bütün
rükünlerine şamil olması gerekir. Bunun için tadil-i erkâna riayet, Şafiî mezhebine göre
farz, Hanefi mezhebine göre ise vaciptir. Hatta Hanefi ulemasından bazıları da tadil-i
erkânın farz olduğunu söylemişlerdir. Bundan da anlaşılmaktadır ki, –tâdil-i erkân ister
farz, isterse vacip olsun– namazın bütün rükünlerinde, namazın ikâmesinin ruhunda
anlatılmak istenen saygı, haşyet ve huşûun hâkim olması önemli bir esastır.

Öyleyse nasıl ki bir insan imandan ayrıldığı zaman kâfir olur hatta kalbin bir an
tasdikten uzak kalması küfür emaresi sayılır; namazın herhangi bir rüknü de, onun
ikâmesinin ifadesi olan saygı, haşyet ve huşûdan uzak kaldığı zaman bir mânâda namaz

nâkıs sayılır. Aslında mesele dil açısından ele alındığında da ’nin bunu

çok açık bir şekilde anlattığı görülecektir. Zira  ifadesindeki 
fiili, muzâri sigasıyla gelmiştir. Muzâri sigası, teceddüde ve geniş zamana delâlet eder;
buna göre o şahıs gelecekte de kılacağı bütün namazları âdeta bir sinema şeridi gibi
zihninde canlandırır ve kendisini mütemadiyen namazı ikâme ediyor olma ruh hâleti
içinde müşâhede eder. Bu da Kur’ân’ın bu husustaki enfes tasviridir. Bu itibarla da 

َةا , “Namazı daima dosdoğru ikâme ederler.” mânâsına gelmektedir.
Cenab-ı Hak bizleri namazı tastamam ikâme etmeye muvaffak kılsın. Amin..!

* * *

 “Nezd-i ulûhiyetimizden onlara rızık olarak verdiğimiz
şeylerden infak ederler.”

Buradaki ;  ile ’nın idğamlı hâlidir. Malum olduğu üzere , teb’iz (bir şeyin
bir kısmını zikretme) ifade eder ve burada infakın Cenab-ı Hak tarafından verilen rızkın
bir kısmından olacağını işaretler.  ise, eski Türkçede “nesne”, günümüzde daha yaygın
olarak kullanıldığı şekliyle “şey” mânâsına gelir ve daha ziyade “akıl sahibi olmayan
şeyler (nesneler)” için kullanılır. Arapçada akıl sahibi varlıklar için  kelimesi
kullanılır ki, “kimse” mânâsına gelmektedir.



“Rızık”, lügat itibarıyla haz, nasip, pay; ıstılahî mânâsı açısından ise Cenab-ı
Hakk’ın canlılara faydalanmaları için ihsan ve lütfettiği her şey mânâsına gelmektedir.
Ehl-i Sünnet’e göre, rızkın ıstılahî mânâsı, lügat mânâsıyla aynıdır. Ancak, Mutezile,
haramın rızık olmadığı kanaatindedir. Mutezile’nin bu kanaati, Ehl-i Sünnet akidesine
ters olduğu gibi, kâinatta câri olan kanunlara da aykırıdır. Binaenaleyh yukarıda da
ifade edildiği gibi rızık, bütün canlılara faydalanmaları üzere bahşedilen nesne veya
nesneler olduğu için, bu anlamdaki rızka, hayvanların, hatta ağaçların istifade ettiği
şeylerin hepsi dâhildir. Hâlbuki hayvanlar için helâl ve haram meselesi söz konusu
değildir. Eğer harama “rızık değildir” denilecek olursa, bu takdirde “Mütemadiyen
haram yiyen kimseler, hiç rızık yemiyorlar.” türünden gayr-i makûl bir hüküm ortaya
çıkar. Buna mukabil Ehl-i Sünnet, rızkı, “helâl rızık-haram rızık” şeklinde ikiye ayırır.

Ayrıca rızık, zevce ve çocuk gibi nimetleri de içine alan şümullü bir mânâ ifade
etmektedir. Nitekim Kur’ân-ı Kerim, huri, gılman ve evlat gibi nimetlerin verilişini
birer rızık olarak anlatmaktadır. Bundan da anlaşılmaktadır ki, rızık sadece mala has
olmayıp canlıların istifade ettikleri her şeyi ihtiva etmektedir.

“İnfak, nafaka verme, sarf etme, harcama ve malın elden çıkarılması” anlamındadır.
Tıpkı rızık gibi infak da oldukça şümullü bir mânâ ifade eder. Evet infak, hakiki
mânâsıyla malı, mecazi mânâsıyla malın dışındaki şeyleri de içine alır. Zaten

âyet-i kerimesinin kelimeleri arasında, anlatmak istediği hakikat etrafında bir
“tecâvüb” (birbirinin ihtiyacına cevap verme) vardır ve kelimelerin heyet-i umumiyesi,
âdeta bir koordinasyon içindelermiş gibi bir keyfiyet arz eder. Âyet-i kerimedeki infakı

ifade eden  kelimesinin, mânâ itibarıyla hem hâle (şimdiki zamana) hem de
geleceğe delâlet eden muzâri sigasında gelmesi ve kelimenin mânâsının şümulü, infakın
maldan olabileceği gibi sıhhat, ilim, fikir, düşünce, hatta başkalarını harekete geçirecek
müspet bir hareket... gibi diğer şeylerden de olabileceğine işaret etmektedir. İnsanın
hoşuna giden ve muhtaç olduğu şeyleri, hoşuna gitmesine ve ihtiyacına rağmen
başkalarına vermesi mânâsına gelen “îsâr” da bir nevi infaktır.

Evet, infak edilecek şeylerin başında şüphesiz “zekât malları” gelmekle beraber,
umumi mânâda infak çok şümullüdür ve zekâtın dışındaki ihsanları da ihtiva etmektedir.



Nitekim Allah Resûlü de (sallallâhu aleyhi ve sellem), 
“Malda şüphesiz zekâttan başka da hak vardır.” 198 hadis-i şerifleriyle bu hakikati
ifade buyurmak istemişlerdir. İşte bu umumi mânâdaki infak, Kur’ân-ı Kerim’de

“Sana Allah yolunda kimlere ve ne harcayacaklarını sorarlar. De ki: İnfak
edeceğiniz mal ana-baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve  yolda kalmış
garipleredir. Hayır olarak daha ne yaparsanız Allah muhakkak onu bilir.”199 âyet-i

kerimesiyle açıklanmıştır. Fakat  “kendilerine mutlak olarak
verdiğimiz şeylerden infak ederler”  ifadesinin umumi olmasıyla, infakın sadece
maldan değil, başka şeylerden de olabileceği hatırlatılmaktadır.

Evet, yukarıda da ifade edildiği gibi namaz, din binasının direğidir. Akideye, bedenî
ve malî ibadetlere benzemesi ve kalbin huşû ve hudûunu ifade etmesi... gibi değişik
yönleriyle namaz câmi bir ibadettir. Onun için namaza bütün ibadetlerin fihristi
nazarıyla bakılmıştır. Bu itibarla o, “mü’minin miracı olma” gibi hiçbir ibadet için söz
konusu olmayan büyük bir kıymeti hâiz sayılmıştır. İnsan oruç tutarken, zekât verirken,
hatta hac vazifesini eda ederken dahi tahakkuk ettiremediği miracını namazda
gerçekleştirir. Evet, miraç yapmak isteyen kimselere namaz bu isteklerini
gerçekleştirme adına bir helezon sayılagelmiştir. Ne var ki, kimin namazının ve hangi
namazın miraç olduğu müphem bırakıldığı için bu yüce ufka ulaşmak, namazın devamlı
ve ihtimam gösterilerek kılınmasına ve bu uğurda cehd ü gayret gösterilmesine
vâbestedir.

Zekât ise İslâm binasının bir köprüsüdür. Nitekim  “Zekât,
İslâm’ın kantarasıdır (köprüsüdür).”200 hadis-i şerifi bu hakikati işaretlemektedir.
Zekât, bir insanın İslâm binası içine girebilmesi adına behemahal geçmesi gereken dar

ve zorlu bir yol mahiyetindedir. Çünkü 201 âyetinin ifadesiyle
nefisler, cibillî olarak cimrilik üzerine yaratılmışlardır. Bir anlamda gelecek nesillere
bir şeyler bırakmak için tutumlu olma duygusu suistimal edilince bundan cimrilik



doğmuştur. Binaenaleyh bu duygularla mücehhez olan insanın zekât yolundan geçmesi

zorlaşmış sayılır. Yukarıdaki âyet gibi  “Doğrusu o (insan),
mal sevgisine çok düşkündür.”202 mealindeki âyet de insan fıtratına dikkatleri
çekmektedir. İnsandaki mal-mülk edinme his ve hevesini silip atmak oldukça zordur.
Burada dolaylı olarak bu âyetin “özel mülkiyet” meselesine baktığına da temas etmek
gerekmektedir.

Evet zekât, mutlaka geçilmesi gereken, aynı zamanda da fevkalâde dar olan bir
köprüdür. Dolayısıyla da insanlar hakiki İslâm binasına geçebilmek için her hâlükârda
zekât vermelidirler. Nisap miktarı mala mâlik olan ve zekât veren mü’minin yanında,
ona mâlik olmayan mü’minin de, bu yoldan geçmenin lüzumuna inanıp elindeki mevcut
mallardan vererek bu köprüye bir katkıda bulunması gerekmektedir. Dahası, elinde
hiçbir şey olmayan bir mü’min bile çalışmalı ve bu köprüyü tesis etmek için meşru

yollardan kazanç temin etmeye bakmalıdır; zira 203 âyet-i
kerimesinden anlaşılacağı üzere o mü’minler zekât vermek için devamlı faaliyet
içindedirler. Onların bütün aktivitelerinin arkasında zekât verme duygu ve düşüncesi
yatmaktadır. Binaenaleyh insan, her zaman, almak için değil, aksine vermek için

hazırlanmalıdır.  “Üst (veren) el, alt (alan) elden daha
hayırlıdır.”204 hadis-i şerifi bu hakikati ifadede önemli bir esastır. Aslında bu husus bir
Allah ahlâkıdır. Çünkü Allah (celle celâluhu), kullarına bol bol nimetler ihsan etmekte
ve ihsan ettiği bu nimetlerden onların da muhtaç olanlara vermelerini istemektedir.
Sadece veren değil, alan kişi de ilâhî ahlâkla ahlâklanmak için kendi çapına göre az
dahi olsa vermeye çalışmalıdır.

Evet, bedenî ibadetlerin en önemlisi olan namaz ve malî ibadetlerin esası sayılan
zekât, insanın yapacağı bütün ibadetleri câmi bulunan, İslâm binasının hayatî iki büyük
rüknüdür.

Âyetin dil açısından tahliline geçmeden önce konuyla alâkalı İşârâtü’l-İ’câz’da
zikredilen şu tespitleri arz etmekte yarar var:

“İnsanların heyet-i içtimaiyesinde intizam ve asayişi temin eden köprü, zekâttır.
Âlem-i beşerde hayat-ı içtimaiyenin hayatı, muavenetten doğar. İnsanların
terakkiyatına engel olan isyanlardan, ihtilallerden, ihtilaflardan meydana gelen
felâketlerin tiryakı, ilacı, muavenettir.



Evet zekâtın vücubu ile ribânın hurmetinde büyük bir hikmet, yüksek bir maslahat,
geniş bir rahmet vardır.

Evet, eğer tarihî bir nazarla sahife-i âleme bakacak olursan ve o sahifeyi
lekelendiren beşerin mesâvisine, hatalarına dikkat edersen, heyet-i içtimaiyede
görünen ihtilaller, fesatlar ve bütün ahlâk-ı rezilenin iki kelimeden doğduğunu
görürsün.

Birisi: ‘Ben tok olayım da başkası açlığından ölürse ölsün bana ne.’
İkincisi: ‘Sen zahmetler içinde boğul ki, ben nimetler ve lezzetler içinde rahat

edeyim.’
Âlem-i insaniyeti zelzelelere maruz bırakmakla yıkılmağa yaklaştıran birinci

kelimeyi sildiren ancak zekâttır.
Nev-i beşeri umumi felâketlere sürükleyen ve bolşevikliğe sevk edip terakkiyâtı,

asayişi mahveden ikinci kelimeyi kökünden kesip atan da hurmet-i ribâdır.”205

Binaenaleyh zekât veren, infakta bulunan veya umumi mânâsıyla her türlü hayır
peşinde koşan bir insanın, “Ben tok olayım da, başkası açlıktan ölürse ölsün bana ne!”
şeklinde bir duygu ve düşünce içinde olması mümkün değildir. Çünkü 

 “Yalnız Sana ibadet eder, yalnız Senden yardım dileriz.”206

ortak paydası etrafında hâlelenen mü’minler, mutlak adalet ve eşitlik ekseninde vicdanî
bir cemaat teşkil etmektedirler. Dolayısıyla onlar, hep beraber hareket edildiği zaman
anlaşabilecek şekilde, aralarında eşitlik bulunan bir cemaat olarak Allah’ın huzurunda
arz-ı ubûdiyet etmekte ve O’ndan yardım talep etmektedirler. Malum olduğu üzere
matematikte toplanabilecek şeylerin aynı cinsten olmaları esastır. Yani “Bir koyun+bir
elma+bir insan=3 eder.” denilemez. Çünkü bu işlemi meydana getiren unsurlar arasında
cins itibarıyla bir eşitlik söz konusu değildir. Aynen onun gibi, vicdan insanlarından
oluşan sâlih bir cemaatin teşekkülü, içtimaî adalet prensipleri çerçevesinde o cemaatin
fertleri arasındaki eşitliğe bağlıdır.

Böylesi bir sosyal adalet ve eşitliğin tesis edildiği bir toplumda;
1. Dünya malı ve dünya anlayışı cihetiyle zengin, Cenab-ı Hakk’ın kendisine lütfettiği

şeylerden verir ve böylelikle fakir hoşnut edilir.
2 . İhtiyaç sahiplerinden gelebilecek öfke, şiddet ve hiddetin kesilmesi ve

zenginlerden gelebilecek zulüm ve gadrin sona ermesi için “Ben tok olayım, fakat
başkaları da benimle birlikte tok olsun; şayet başkaları aç kalacak olursa, ben de



onlarla birlikte aç kalayım.” yüksek insanî duygu ve düşüncesi hâkim olur. Onun
içindir ki, bu eşitliğin zirve noktada temsil edildiği Asr-ı Saadet’te Hazreti Ömer
(radıyallâhu anh), insanların fakr u zaruret içinde kıvrandıkları ve günde ancak iki-
üç tane hurma ile yetindikleri bir dönemde, kendisi de aile efradıyla birlikte aynı
şeylerle yetinmiş ve gerçek bir devlet adamının nasıl olması gerektiğini göstererek
halkıyla eşit şartları paylaşmıştır.

Asr-ı Saadet’te tesis edilen böyle bir sosyal adaletin, huzurlu bir toplum hayatı için
ilelebet devam ettirilmesi gerekir ki böyle vicdanî bir toplum hâline gelmiş ve inançla
coşmuş sineler, Hazreti Mâbud-u Mutlak’ın huzurunda da mahlûkiyet ve abdiyette eşit
olduklarını ifade edebilsinler.

İşte zekât, bu eşitliği sağlayan en büyük âmillerden birisidir. Bunun karşısında ise
“faiz” vardır. Kur’ân-ı Kerim, faizi haram kılmakla sosyal hayattaki büyük bir hastalığı
tedavi etmiştir. Zira faiz, “Sen zahmetler içinde kıvran ki, ben nimetler ve lezzetler
içinde rahat edeyim.” felsefesine dayanmakta ve adaletsiz sistemi vasıtasıyla, tefecilik
usulüyle, mal stoku yapma veya daha değişik spekülasyonlarla başkalarını fakr u zaruret
içinde bırakarak hayat-ı içtimaiyedeki eşitliği temelinden dinamitlemektedir.

Yine İşârâtü’l-İ’câz’da207 ifade edildiği şekliyle,  âyetinde:

1. Teb’izi ifade eden  israfı reddeder,

2 . ’nın cümlenin başında zikredilmesi, verilecek sadakanın, kişinin kendi
malından olmasının lüzumuna işaret eder,

3 .  kelimesi, sadakayı veren kişiyi, minnet etmekten yani yaptığı iyiliği başa
kakmaktan meneder, –çünkü veren Allah’tır, kul ise yalnızca bir vasıtadır–

4 . Rızkın ’ya olan isnadı, yani “bizim verdiğimiz rızıktan” şeklinde ifadesi,
fakirlikten korkulmaması gerektiğine işaret eder,

5. Rızkın âmm ve mutlak olarak zikredilmesi, sadakanın ilim ve fikir gibi şeylere de
şamil bulunduğuna delâlet eder,

6 .  maddesi; alanın, sefahete değil, zaruri ihtiyaçlarına yani nafakasına sarf
etmesi gerektiğine işaret eder.

Evet, rızkı veren Cenab-ı Hak’tır. Dolayısıyla infakta bulunan kişi, verdiğini
insanların başına kakmamalıdır. Kur’ân-ı Kerim:



“Ey iman edenler! Sadaka verdiğiniz kimselere minnet etmek, incitmek suretiyle
sadakalarınızı boşa çıkarmayın.. ve Allah’a da, ahirete de inanmadığı hâlde sırf
insanlara gösteriş yapmak için malını harcayan kimsenin durumuna düşmeyin...”208

âyetiyle bu hakikati dillendirmektedir. Ayrıca, rızkı veren Cenab-ı Hak olduğuna göre
infakta bulunurken fakirliğe düşmekten korkulmamalıdır. Nitekim Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) kendisinden herhangi bir şey istenildiğinde varsa verir,
olmadığında da vaat ederdi. O (sallallâhu aleyhi ve sellem), bazen üzerine giydiği tek
elbisesini bile isteyen olursa tereddüt etmeden verir ve bununla ayrı bir ruhanî zevk
yaşarlardı.

Bir defasında bir şahıs gelip O’ndan bir şey istemişti, Allah Resûlü ona istediği şeyi
vermişti. Bir başkası gelip istemiş, O yine vermişti. Başka biri istediğinde ise, verecek
bir şey kalmadığı için, Allah Resûlü vaat etmişti. Yani mal eline geçtiği ilk fırsatta ona
verecekti. Bu durum Hazreti Ömer’i fevkalâde üzmüş, Allah Resûlü’nün bu derece
rahatsız edilmesinden rahatsız olmuştu. Dizleri üzerine doğruldu ve: 

  “İstediler verdin. Bir daha
istediler yine verdin. Bir daha istediler vaat ettin. (Yani, kendini bu kadar eziyete
sokma yâ Resûlallah!)” dedi. Ancak bu sözler Allah Resûlü’nün hiç hoşuna gitmemişti.
Kaşlarının hafif çatıldığını gören Abdullah İbn Huzâfetü’s-Sehmî ayağa kalkmış ve: 

 diyerek tesellide bulunmuştu.
Yani: “Ver ey Allah’ın Resûlü, sakın Allah’ın Seni fakir bırakacağını ve Sana olan
nimetlerini kesivereceğini zannetme!” İki Cihan Serveri bir müddet sükût buyurdu ve

ardından şöyle dedi:  “İşte Ben de bununla emrolundum.”209

Bir başka husus:  ifadesinde olduğu gibi 

ifadesindeki  kelimesinin muzâri sigasıyla vârid olması da yine teceddüde

(yenilenmeye, devamlılığa) delâlet etmektedir. Ayrıca, âyet-i kerimedeki ’nın

mâzi, ’un muzâri olarak gelmesiyle Cenab-ı Hak, sanki kullarına, “Allah’ın



geçmişte verdiği her rızıktan hâl ve istikbalde, durmadan, tekrar tekrar infak ediniz.”
buyurur gibidir.

Konu şöyle tasvir edilebilir; sanki rızık, insanların başlarına rahmet-i ilâhiyeden
yağıyor veya yerden fışkırarak bütün çeşitleriyle onları çepeçevre sarıyor. Buna
karşılık onlar da hazinedarlık ettikleri bu rızkı, bakım ve görümleriyle mükellef
oldukları en yakın çevreden en uzak çevreye kadar bütün ihtiyaç sahiplerine infak
ediyorlar.

Bir başka tasvirle ifade edilecek olursa, sanki bir hazine odasının bütün
menfezlerinden, kapı ve pencerelerinden içeriye gürül gürül rızık akıyor da, hazineden
mesul olan memur, Hazreti Samed’den gelen bu rızkı, el açıp kapısına gelenlere bol bol
infak ediyor.

***

“Hem Sana indirilen Kitab’a hem de Senden önce indirilen kitaplara inanır ve
tasdik ederler. Ahirete de kesin olarak inanırlar.”210

Bu âyet-i kerime, başındaki atıf “vav”ı ve “ism-i mevsûl”den de anlaşılacağı üzere,

bir önceki âyet üzerine atfedilmiştir. Çünkü   ile gayba iman
şekl inde “icmalî iman” anlatıldıktan sonra sanki burada da “tafsilî iman”
anlatılmaktadır.

Âyetteki  kelimesi, bir şeyi yukarıdan aşağıya sarkıtmak ve indirmek demektir.
Türkçemizde bir memuru makamından indirmek veya onun maaşını eksiltmek de aynı
kökten gelen “tenzil” kelimesi ile ifade edilir. Kur’ân-ı Kerim’in dünya semasına
indirilişi, bir defada indirilme mânâsına gelen “inzâl” sözüyle, yeryüzüne indirilişi de
“tenzil” kelimesiyle ifade edilmiştir.211 Tenzil kelimesi tef’îl babından gelmektedir.
Tef’îl babı ise genellikle teksir (çokluk) için kullanılır. Dolayısıyla tenzil, vahyin “ceste
ceste inmesi”ni ifade eder.

İnzâl ve tenzil arasındaki bu fark, açık olarak Kur’ân-ı Kerim’in bir muallâ mekâna
def’aten indirildikten sonra Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) 23 senelik
nübüvvet hayatı boyunca parça parça inmesiyle de teyit edilmektedir. Ayrıca, âyet-i



kerimede geçen ikinci ’den de anlaşıldığı şekliyle, –siyak-sibak nazara alındığı
takdirde– Kur’ân-ı Kerim dışında, diğer peygamberlere gönderilen suhuf, Zebur, Tevrat
ve İncil gibi ilâhî mesajlar için de aynı durum bahis mevzuu olabilir.

Esasen inzâl, şer’î mânâda, vahy-i semavinin taraf-ı ilâhî’den –ki nezd-i ilâhî âlîdir–
taraf-ı nübüvvete indirilmesine denegelmiştir. Bu âyet-i kerimede Efendimiz’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) inen Kitap’la (Kur’ân), O’ndan daha önce nâzil olan ilâhî
suhuf ve kitaplara inanılmasının gerektiğine, ikisinin birden ve bir bütün hâlinde
zikredilmesi de delâlet etmektedir. Aslında Kur’ân-ı Kerim burada diğer suhuf ve
kitapların da birer ilâhî kelâm olduklarına şehadetle onları da tasdik etmektedir ki, 

 “Sana
Kitab’ı, gerçeğin ta kendisi ve daha önce indirilen kitapları tasdik edici olarak
indiren O’dur. Bundan önce de O, insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat ve

İncil’i indirmişti.”212, 
“İlâhî kitaplar içinde Sana vahyettiğimiz bu Kitap, daha önceki kitapları tasdik eden
gerçeğin ta kendisi bir kitaptır...”213 gibi âyetler hep bu hakikat etrafında şeref-nüzul
olmuşlardır. Binaenaleyh mü’minler de, Yahudi ve Hıristiyanlar da bu yaklaşıma dikkat
etmeli ve temkinli olmalıdırlar. Zira Kur’ân-ı Kerim her ne kadar zâhiren Tevrat ve
İncil’in hükümlerini neshetmiş ise de haddizatında onlar da bidayet itibarıyla birer ilâhî
kelâm olup mü’minler nazarında Hak’tan gelmiş olmalarıyla, asılları açısından
kutsaldırlar.

Evet, her vahy-i semavî, inzâl keyfiyetindeki hususiyetiyle mukaddestir. Dolayısıyla
Kur’ân dışındaki kütüb-ü semaviye, mensuhiyetleri ve bazı kısımlarının tahrif edilmiş
olması itibarıyla bugün kendileriyle amel edilmese de, kerametleri ilk vürûd ve
nüzullerine ait, onlara inanma da bir esastır.. ve mü’minler bu çerçevede onları tasdikle
mükellef sayılırlar. Ne var ki Yahudi ve Nasranîler, Kur’ân mesajını görmezlikten
geldiklerinden, kendi devirleri ve daha sonraki dönemlerde sadece kendi kitaplarını
kabul etmiş ve onların dışında ne bir kitap ne de bir nebiye hayat hakkı tanımayarak
bütün bir İslâm camiasını küstürmüşler ve tarih boyunca pek çok defa bu ilâhî meşaleyi
söndürmek için seferler teşkil etmiş, Müslümanların üzerine yürümüşlerdir.

Bu arada Kur’ân-ı Kerim’in diğer kitapları da tasdik etmesi ve onlara şahit olması,
dün ve bugün dünyada bir kısım fitneleri önlemiş ve bir sulh anahtarı vazifesi



görmüştür. Yani bugün Yahudinin elindeki Tevrat ile Hıristiyanın elindeki İncil, sahip
oldukları saygınlığı büyük ölçüde Kur’ân-ı Kerim’e borçludur. Aksine, âlemlere rahmet
olarak inen Kur’ân-ı Kerim ve onun tebliğcisi Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bilinmediği ve tanınmadığı yerlerde ise katiyen o saygınlığı görememişlerdir.

Evet, Kur’ân-ı Kerim nâzil olduktan sonra insanlığın diğer peygamber ve dinlere
karşı sergiledikleri katı tavır kısmen yumuşamış ve belli ölçüde de olsa birbirini
kabullenen nesillerin yetişmesine ışık tutmuş, en azından başkalarının kanaatlerine
saygılı olma ve hiç olmazsa insanı insan olarak değerlendirip herkesi kendi konumunda
kabul etme düşüncelerini savunan bir kısım “liberal sistemler”in, “hümanist
cereyanlar”ın zuhuruna vesile olmuştur.

Ayr ıca  âyetinde; “Hem Sana
indirilen Kitab’ı hem de Senden önce indirilen kitapları tasdik ederler.”  demekle
önceden kendilerine kitap gönderilen nebilere inanmakta iken daha sonra Allah
Resûlü’ne inanan kişilere de dikkat çekilmektedir. Peygamber Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) konuyla alâkalı bir hadis-i şeriflerinde mükâfatları ikişer kat
verilecek olan üç zümreden bahsederken,

buyurarak, bunlar arasında ilk olarak Ehl-i Kitap’tan olup kendi peygamberine
imandan sonra, Hazreti Nebi’ye (sallallâhu aleyhi ve sellem) erişen; O’na da iman edip,
tâbi olan ve tasdik eyleyen kimseleri saymıştır.214

İşte bu hadis-i şerifte zikredilen üç zümreden birincisi, Abdullah İbn Selâm ve
Necâşî gibi önceden başka nebilere inanmışken daha sonra Efendimiz’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem) inananlardır ki tebcil ve takdir edilmişlerdir.

Ayrıca  âyetinde şöyle bir nükte
daha söz konusudur: Kur’ân-ı Kerim ve ondan önce nâzil olan ilâhî suhuf ve kitaplara,
nüzul keyfiyetlerine bağlı olarak inanmak bir esastır. Şöyle ki, bir insanın “Allah’a
inanıyorum.” diyebilmesi için Allah’ın varlığına; “Ahirete inanıyorum.” diyebilmesi
için ahiretin bütün debdebe ve ihtişamıyla zuhur edeceğine inanması şart ve elzem
olduğu gibi, bir insanın “Kur’ân’a inanıyorum.” diyebilmesi için de Kur’ân’ın Allah



tarafından Peygamber Efendimiz’e peyderpey nüzulüne inanması şart üstü bir şarttır.
Aynı zamanda bu âyette Müslümanlara, Kur’ân’dan önce nâzil olan suhuf ve kitaplara

da nüzul keyfiyeti itibarıyla saygılı olmaları, en azından onları tekzip etmemeleri talim
buyrulmaktadır. Nitekim Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde
şöyle buyururlar:

“Ehl-i Kitap size bir şey anlattığı zaman onları ne yalanlayın ne de tasdik edin.
Fakat şöyle deyin: ‘Biz Allah’a ve O’nun gönderdiği bütün kitaplara ve
peygamberlere inandık.’ Böyle yapmakla onların söylediği şey doğru ise tekzip
etmemiş, eğer yanlış ise tasdik etmemiş olursunuz.”215

Binaenaleyh bu âyet-i kerime ve bu hadis-i şerif Müslümanlara, Ehl-i Kitab’a nâzil
olan vahye inanıp saygılı olmalarını; aynı zamanda bunun altında Ehl-i Kitab’a da âdeta,
“Sizin kitaplarınız kabul edilip tasdik edilmediği bir dönemde Kur’ân-ı Kerim onları
tasdik edici bir şahit olarak gelmiştir. Zaten siz kendi kitaplarınızdan, hem Kur’ân’ı hem
de hâl ve tavırlarıyla Sahib-i Kur’ân’ı (sallallâhu aleyhi ve sellem) çok iyi tanıyor ve
biliyordunuz. Bu sebeple Ehl-i Kitap olarak evvela sizlerin onları tanımanız
gerekmektedir.” diyerek Kur’ân ve Sahib-i Kur’ân’a karşı saygılı olmalarını
salıklamaktadır.

Ayrıca burada âyet-i kerimenin  kısmıyla alâkalı olarak İşârâtü’l-
İ’câz’da216 temas edilen birkaç nükteye de –ifade tarzıyla az oynayarak– dikkatlerinizi
çekmek istiyorum:

1. Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir resûldür.
2 . Resûl-i Ekrem, ekmelü’r-rusüldür. Yani O, en mükemmel Nebi’dir. Çünkü

“Ekâbir ve sultanlar, daima halk, cemaat ve ordunun sonunda gelirler.” fehvasınca
Nebiler Serveri, tıpkı bir sultan gibi kendisinden önce gelen umum peygamberleri
teyiden gelmiş; gelmiş ve sinesi O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) aşkıyla yanıp
tutuşanlara, “Bir sultan gibi kadem bastın gönül tahtına, sultanım safa geldin!”



dedirtmiştir.
3 . Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), hâtemü’l-enbiyadır. Meşhur kaide

şudur ki, “Vahdet tekessür ettiği zaman teselsül eder gider. Ama kesret ittihad ettiği
zaman da istikrar kazanır.” Tabir-i diğerle, bir meselenin istikrar kazanabilmesi
için onun nihayet itibarıyla mutlaka bir vahdete bağlanması lazımdır. İşte bu vahdet,
nübüvvet müessesesinde Efendimiz’le teessüs etmiştir. O’nunla vahdet tesis
edildikten sonra yeni bir peygamberin gelmesi, nihayeti bulunmayan bir teselsülü
gerektirir. Bu ise mümkün değildir. Dolayısıyla O (sallallâhu aleyhi ve sellem),
hâtemü’l-enbiyadır ve peygamberlik ağacının en son ve en mükemmel meyvesidir.

4 . İnsanlığın İftihar Tablosu’nun risaleti evrenseldir. Çünkü  ifadesiyle
Allah, sanki Resûlü’ne âdeta şöyle demektedir: “Senden evvel gelen nebi ve
resûllerin hepsi, Senin seleflerin; Sen ise onların hepsinin halefisin. Binaenaleyh
Sen, onların bütününün mirasına vârissin. Öyleyse Sen, aynı zamanda
âlemşümulsün.” Nitekim Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir hadis-i

şeriflerinde  “Ben bütün insanlara gönderildim.”217

buyurarak risaletinin evrensel olduğu hakikatini ifade etmişlerdir.
5. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) getirdiği hakikat ve düsturlar, diğer

peygamberlerin sundukları mesaj ve disiplinleri bir araya getirerek risaleti
bünyesinde toplamış ve onların hükmünü ortadan kaldırmıştır.

***

Bu âyetin üçüncü fıkrası olan  kısmına gelince, burada
tamimden (genellemeden) sonra bir tahsis vardır. Yani 

 âyetinin ifade ettiği mânâ içinde
“ahirete iman” da vardır. Zira Allah’ın peyderpey indirdiği suhuf ve kitapların hemen
hepsinde, ama icmalî ama tafsîli ahiret inancına dair âyetler mevcuttur. Ne var ki,

burada umumi ifadeden sonra tahsis yapılarak  ifadesi, kendinden
önceki ifadelere  ile atfedilmiştir. Hususi ehemmiyetin vurgulandığı böyle bir atfa
“atfü’l-hâss ale’l-âmm” denir.

 kelimesinin başındaki harf-i tarif, ahd için olduğu takdirde mânâ, “İşte sizin



öteden beri araştırıp durduğunuz, adını söylediğiniz ahiret budur.”  şeklinde olur.

Malum olduğu üzere  kelimesi,  sıfatının müennesidir ve “son ya da

sonradan olan şey” demektir. Fakat Kur’ân-ı Kerim’de ahiret, bazen , bazen ,

bazen de  kelimelerinin karşılığında kullanılagelmiştir:

1.  : Dünüv veya bir görüşe göre denâet kökünden türemiş olan dünyaya, “öte”ye
nispeten bize yakınlığından veya ahiret karşısında pespaye olduğundan dolayı
“dünya” denilmektedir.

2 .  :  “Elbette Senin için sonraki hayat, ilk
hayattan (veya işin sonu, başından) daha hayırlıdır.”218 âyetinde olduğu gibi
bazen de ahiret, ûlâ’nın karşılığında kullanılmıştır. Bunlardan biri önce, diğeri
sonra gelir. Nitekim ahiret, sonra gelen mânâsınadır.

3.  : Bazen de ahiret,  “Gerçek şu ki:
Siz bu peşin dünya hayatına çok düşkünsünüz. Onun için ahiret (duygu ve

mülâhazasını) terk edip durursunuz.”219 âyetinde olduğu gibi, ’nin
karşılığında kullanılmıştır. Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki, ahiret; zatı, cevheri,
arazı ve sıfatlarıyla, bir “mukabele” sanatı içinde dünyanın karşısında özel bir âlem
olarak zikredilmektedir.

Bu âyet-i kerimedeki son kelime olan  ise,  kökünden gelip, yakînen
inanma, bir şeyin dosdoğru olduğunu kabul etme, muhalif mânâlarıyla reybîlik ve
tereddütten uzak olma ve aksine ihtimal vermeme mânâlarına gelmektedir. Binaenaleyh 

 kelimesi, bu mânâları ifade ederken ahiret hakkında şüphe ve tereddüde
düşülmemesinin gerektiği vurgulanmaktadır ki, bu da onun aksinin iman
sayılamayacağını ihtar etmektedir. Yani bunun aksine ihtimal veren biri katiyen
müttakilerden olamaz. Zira kişinin müttakînden olabilmesi “Acaba ahiret olmayabilir
mi?” şeklindeki bir yaklaşım ve anlayışla te’lif edilemez.

İşte bu mânâda îkân ve yakîniyyât, umumiyet itibarıyla klasik telakkideki ifadesiyle
“akıl, havâss-ı selime, mücerrebât, müşâhedât ve mütevâtirât” ile sübut bulur. Aynı
zamanda bu hususlar –ifadelerde tasarruf hakkı mahfuz– ilmin esbabı da sayılmıştır.
Bazı felsefî cereyanlarda bunlardan bazıları öne çıkarılmış, mütevatir haber gibi



bazıları da görmezlikten gelinmiştir. Aslında böyle düşünenlerin dünyaya ait bir kısım
işlerde onu kabul etme gibi bir çelişki yaşadıkları da açıktır. Mesela, birkaç adam
gelip, Amerika kıtasının mevcudiyetini söylese, onlar orayı bizzat müşâhede etmiş ve
gidip görmüş gibi kabul ederler. Esasen bu, tam bir tenakuzdur. Bu arada kimileri, bazı
ilmî alanlarla alâkalı meselelerde yakînin varlığını kabul etseler de bazılarında şüphe
içindedirler. Mesela matematik mevzuunda hemen hemen herkes yakîne sahiptir. Zira
“1, 2’nin yarısıdır”, “2, 1’in iki katıdır” ve “1, 2’den başkadır” gibi hükümler, birer
riyazî hakikattir ve yakîn ifade eder. Ayrıca, yakînî olan şeylerin bir kısmı zaruridir.
Yani iki tane 1’in 2 olması ve 2’nin 2’ye bölündüğü zaman 1 olması zaruridir. Ama
fizik ve kimyadaki veriler, zaruri değil, yakînîdirler. Zaten bu ilimlerdeki verilerde
mühim olan, onların zaruri olması değil, vâki olmasıdır. Mesela suyu meydana getiren
hidrojen ve oksijen elementlerinin bir araya gelmesiyle suyun oluşması; yine havanın
terkibi, içindeki maddelerle insanın teneffüsüne elverişli bir hususiyet ihtiva etmesi
yakînî bir bilgidir. Yani bunlar hakkında rahatlıkla herhangi bir hüküm verilebilir.

Ne var ki, aynı şeyleri tıp ilmi hakkında söylemek mümkün değildir. Zira henüz
tecrübe safhasında bulunan tıbbın kanunlarına belli ölçüde güven duyulsa da ne yakînî,
ne zaruri ne de vâki denilemez. Çünkü bu kanunlar hakkında kesin hükümler ortaya
koymak, büyük ölçüde bazı deney ve gözlemlere bağlıdır. Hatta bu deney ve gözlemler
neticesinde faydasına inanılarak tatbik edilen tedavilerde bir kısım yan tesirlerin olması
da her zaman mümkündür. Mesela faydasına inanılan bir ilaç veya tedavi şeklinin
zararlı olduğunun uzun zaman sonra anlaşılmasıyla ilgili yaşanmış birçok tecrübe
vardır. Binaenaleyh tıp ve diğer ilimlerde serdedilen hatalı delillerin götürdükleri bir
kısım nazariyelere yakînî nazarıyla bakılamaz.

Bu itibarla dünün kimya ve astronomi bilginleri istidlaldeki hatalarından dolayı bir
kısım yanlış kaide ve prensipler vaz’ etmiş olabilirler. Mesela, astronomi, bir dönemde
dünyayı bütün kâinatın merkezi addetme gibi yanlış bir hüküm ortaya koymuştu. Bu dün
böyleydi; bir anlamda bugün de böyledir. Bu açıdan, o alanla alâkalı hususlara da
yakînî nazarıyla bakılamaz. Bununla birlikte bu hükmün yakînî hiçbir değeri olmadığı
iddiasında bulunmak da doğru değildir.

Şimdi de isterseniz ahiretle alâkalı bilgilerin yakînîlik arz edip etmediğini
inceleyelim: Mesela herkes tarafından yakînen bilinen meselelerden biri sayılan “hayat”
muammasını ele alacak olursak, beşerî imkânlarla hayat hâsıl etmeye imkân ve ihtimal
yoktur. Ancak, Allah (celle celâluhu) dilerse, herhangi bir canlı yapmaya beşeri de
muvaffak kılabilir. Böyle bir şeye “Mümkün değildir.” denilemez. Zira mümkün olmasa



canlı olmaz. Vâkıa, beşer eliyle bir canlının meydana gelmesi bugün için pek mümkün
görünmemektedir. Ama yukarıda da ifade edildiği gibi, şayet Allah (celle celâluhu)
dilerse, kerametvâri onların azim ve gayretleri vasıtasıyla da yaratır ve yaratmıştır da.
Nitekim O (celle celâluhu), Hazreti Mesih’in eliyle ölüleri diriltmiş, bugün için
tedavisi imkânsız gibi görünen en onulmaz hastalıkları tedavi etmiş ve anadan doğma
körlerin gözünü açmıştır.220

Binaenaleyh bugün yakînî görünmeyen çok şeyin gelecekte yakînî birer bilgi hâline
gelmesi ihtimal dâhilindedir. Mesela daha evvelki devirlerde, insanların zihinlerinde
cansız şeylerin canlı ve hayattar şeylere medar olup olamayacağı şüphe ve tereddüt
konusuydu. Günümüzde ilim ve teknolojinin gelişmesiyle dün için şüphe ve tereddüt
mevzuu olan pek çok husus, bugün artık söz konusu değildir. Zira ilim ve teknoloji,
havadaki zerrelerin titreşimlerinin sesleri intikal ettirdikleri ve her bir zerrenin âdeta
Eflatun şuuruyla bu ağır vazifeyi îfâ ettiğini yakînî bir surette ispatlamış bulunmaktadır.

Evet, en büyük müfessir olan zaman, dün şüphe ve tereddütle bakılan meseleleri,
bugün riyazî bir katiyet içinde ortaya koymuştur. İhtimal, günü gelince, bütün ecramın
diğer nesneler gibi etrafında olup bitenlerin ses, söz ve hatta resimlerini tespit ettikleri
görülecektir. Her ne kadar bugün için bu meseleye şüpheyle bakılsa da yarın tecrübeler
bunun doğruluğunu yakînî olarak ispat edecektir. Dolayısıyla ahiret gibi metafizik bir
meseleyi, bugünün kriterleri içinde “yakînî değildir” nazarıyla bakarak değerlendirmek,
en basit ifadesiyle bir gaflet ve muhakemesizliktir. Bunun gibi gelecekte, ölmüş bir
insana soru sorulduğunda onun bu soruya cevap verebileceği de ihtimalden uzak
görülmemelidir.

Binaenaleyh bir yönüyle ilimler ilerlerken “Artık tabiattaki kanunların üstüne çıktık;
keşfedip hâkim olmadığımız hiçbir kanun kalmadı.” gibi materyalist bir anlayışla
dalâlet-âlûd bir yaklaşım ortaya koymak; diğer bir yönüyle de “Bugün gördüğümüz
şeylerden başka bir hakikat tanımıyoruz. Biz daha çok mahsüsâtımıza itimat ederiz ve
bunun dışında bir şey tanımayız.” gibi bir şüphecilik içinde bulunmak, insanı içinden
çıkılmaz bir durgunluğa sürükleyen öldürücü bir inhiraftır.

B ur ada  âyetinin haşre bakan yönünü izah için Üstad
Bediüzzaman’ın Sözler isimli kitabından “Onuncu Söz” olan “Haşir Risalesi”ni ve
İşârâtü’l-İ’câz’da bu âyetin tefsiri sadedinde zikredilen esasları nazara vermeden
geçemeyeceğim:

Bu risalelerinde Üstad, ilâhî isim ve sıfatlar, kâinatın hâl-i hazırdaki şekli, nizamı,



rahmet-i ilâhiyenin gereği; davet-i nebeviyenin esası; beşer mahiyetinin câmiiyeti ve
insan latifelerinin haşri iktiza etmesi... gibi çok farklı yöntemlerle konuyu anlaşılır bir
hâle getirmiştir ki konunun tafsilatıyla alakalı mezkûr eserlere müracaat edilebilir.

***

İsterseniz şimdi de  âyetini dil açısından hecelemeye çalışalım:

1. Yukarıda da ifade edildiği gibi, ’deki , umumi ifadeden sonra daha özel
bir anlam ifade etmekte ve inzâl edilen kitaplar içinde icmalen anlatılmış olsa da
burada hususi bir rükün olarak ahiret akidesinin ehemmiyeti gayet net olarak
vurgulanmaktadır.

2 .  kelimesindeki harf-i tarif, ahd içindir ve burada mânâ, “Sizin ebediyet
arzusuyla öteden beri araştırıp durduğunuz, ancak mahiyetini tam bilemediğiniz
ahiret, işte böyle bilinen bir ebediyet yurdudur. İşte bunun hakkında yakîn çok
önemlidir.” şeklinde olur.

3.  zamirinin,  ile  kelimelerinin arasına girmesinde şöyle bir belâgat
nüktesi söz konusudur: Ahirete tam mânâsıyla inananlar, ancak ve ancak
müttakilerdir. Bu ifade, mefhum-u muhalifiyle ele alınacak olursa, kendilerine
peygamberler vasıtasıyla ilâhî suhuf ve kitap gelen kimselerin ahiret hakkında bir

kanaatleri olsa da, her kişinin tasdiki yakîn derecesinde değildir. Ayrıca 
kelimesinin muzâri sigasıyla gelmesi, bu mevzuda bir kavs-i urûc ve seyr ü sülûkun
ifadesi olarak, insana, içinde bulunduğu andan başlayarak, nâmütenahî
istikametinde hayatının sonuna kadar karşısına çıkan “bedihî, yakînî” bütün delilleri
değerlendirerek ahiret akidesini tahkim etmesi gerektiğini ihtar etmektedir. Zira 

 kelimesinde “yakîn hâsıl ederler” mânâsı da vardır. Binaenaleyh insan,
hayatı boyunca hep bu yakîni pekiştirmeye çalışmalıdır.

Burada üzerinde durulması gerekli olan iki önemli nokta söz konusudur:
1 . Her şeyden evvel insan, ahirete yakîn hâsıl edecek donanım peşinde olmalıdır.

Zira ahiret mevzuu; bir mânâda mahsüsât, müşâhedât ve mücerrebâtın dışında
olduğundan çokları buna yakîniyyât nazarıyla bakmayabilir.. ve bu tür kimseler
şüphe ve tereddütten sıyrılamazlar. İnsanın tam bir yakîne sahip olması ve iç
dünyasındaki sıkıntı ve huzursuzluktan kurtulması için devamlı surette ahiret



akidesini takviye etmesi gerekmektedir.
2 . İnsan, ahirete inanması lazım geldiği ölçüde inanmalıdır. Konunun kuşkuya,

tereddüte tahammülü yoktur. Bu itibarla da burada yakîn çerçevesinde bir inanç
gerekmektedir. İman, bir tasdikten ibaret olup, vâkıa mutabık bir esası kabullenme
olmasına karşılık; yakîn, şüpheyi, tereddütü ve inanılan şeyin aksine ve zıddına
ihtimal vermeyi ortadan kaldıran sağlam bir iz’an demektir. Böylesi şüphe ve
tereddütlerin kol gezdiği bir noktada, insan bir kere tam inansa da hemen her zaman
onun inancına dokunabilecek pek çok hâdise olabilir. Öyleyse insan, herhangi bir
sarsıntıya maruz kalmamak için her zaman inancında yakîn hâsıl etme peşinde
olmalıdır.

Ayrıca  ifadesinde şöyle bir tasvir ve resim de söz konusudur:
İnsan, bu dünyada emniyet, huzur ve saadet içinde yaşayabileceği bir bina yapmanın

yanında bu binanın üzerine de içinde ebedî olarak yaşayacağı ahiret binasını kurmaya
çalışmaktadır. İşte böyle biri o ahiret binasını kurarken, mütemadiyen tefekkür, tezekkür
ve sâlih amelle sağından solundan o binayı payandalamalıdır ki o muhteşem saray
yıkılmasın. Zira onun düşmanı olan İblis ve avenesi daima onun yaptığı bu binayı
tahribe çalışmaktadır. Onların tahriplerine karşılık mü’min de sürekli tamir ve takviye
için koşup durmalıdır ki gayretler heba olmasın.

İşte bu tasvirde olduğu gibi insan ahiret inancı adına en ufak bir şüphe ve tereddüde

meydan vermeyecek şekilde bir hassasiyet göstermelidir ki bütün bu mânâları, 
kelimesi gayet veciz olarak ifade etmekte ve mü’mine kalbî ve ruhî saadeti adına âdeta
sihirli bir anahtar sunmaktadır.

Evet, bu konuda düz inanma hafife alınmamalıdır. Ancak ahiret için “iman” kelimesi
umumiyet, “îkân” kelimesi ise hususiyet arz etmektedir. İman umumi bir tasdik olup,
iman edilmesi gereken her şeye inanmayı; îkân ise daha ziyade inanılacak şeylere dair
vâki ve muhtemel şüphe ve tereddütleri elden geldiğince izale etmeyi ifade eder. Bu
sebeple dikkat edilecek olursa, Cenab-ı Hakk’ın esmâ-i hüsnâsı arasında, “Kendi
vahdaniyetine en başta Kendisi şehadet eden, tasdik eden, kullarını emniyete erdiren ve
onlar arasında birbirlerine karşı emniyet hasıl eden” mânâsına “Mü’min” ismi olduğu
hâlde, O’nun ne “Mûkin” gibi bir ismi, ne de “yakîn” gibi bir sıfatı bulunmaktadır.
Zira yakîn, yukarıda da ifade edildiği gibi, şüphe ve tereddüdü izale etmek için
kullanılan bir kelimedir. Kullar için şüphe ve tereddüt söz konusu olsa da Cenab-ı Hak



için bunlar asla bahis mevzuu değildir ki, O’nun böyle bir isim veya sıfatı bulunsun.
Ayrıca, iman ile yakîn kelimeleri, kök itibarıyla birbirinden ayrıdırlar. İman, umumi

olarak inanılması gereken hususların hepsine inanmayı ifade etmesine karşılık, ahiretle
alâkalı meselelerde imanda îkân, istîkân, yakîn ve teyakkun söz konusudur. Şöyle ki,
Cenab-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de Kendisini değişik âyetlerle tanıtmış, ama Resûlü’nün
diliyle de Zât’ı hakkında düşünmeyi men etmiştir.221 Zira, Zât-ı Baht akılla idrak
edilemeyeceğinden dolayı, O’na “min haysu hüve hüve” iman edilmelidir. Vücud-u
Bârî hakkındaki yakîn, esmâ ve sıfât çerçevesinde temkin edalı bir yakîn olmalıdır.
Ahiret hakkındaki yakîne gelince, o alabildiğine detaylandırılarak kabul edilmelidir ki
bu, ferdî, ailevî ve içtimaî hayatı tanzim etme ve ahenk içinde sürdürme adına da
fevkalâde önemlidir.

***
Kur’ân-ı Kerim, buraya kadar hususi ve umumi mânâsıyla kimin “müttaki” olduğunu,

hem tahliye ( ) hem de tahliye ( ) buudlarıyla onu herkesin hemen ilk anda
anlayacağı şekilde anlatmış ve o vasıfla donanmış topluluğu gayet veciz bir şekilde

ortaya koymuştur.  sözü, muzâri sigasıyla, müttakilerin devamlı surette
imanlarını yenilediklerine, gayba inanmakla kalmayıp imanlarını sürekli artırdıklarına
ve “sayrûret” mânâsıyla da, yani bir taraftan iman yenilerken diğer taraftan da emn ü
eman içine girerek, emin hâle geldiklerine işaret etmektedir.

َةا , müttakilerin dinin binası veya din binasının direği olan namazı,
onun iç ve dış derinliğine, mânâ ve mahiyetine uygun bir şekilde ikâme
ettiklerinin/edeceklerinin resmini işaretlemektedir.

, takva kahramanlarının, Cenab-ı Hak tarafından kendilerine
bahşedilen nimetlere mukabil, kendilerini birer emanetçi ve tevziat memuru görerek,
Allah’ın (celle celâluhu) ihsan ettiği o nimetleri yine O’nun rızası dairesinde ihtiyaç
sahiplerine verdiklerini tablolaştıran bir içtimaî yardımlaşma fotoğrafı mahiyetindedir.

ise, vahy-i semavinin bütün bir geçmişe sağanak sağanak rahmet olup yağdığını, nice
kâmil fert, millet ve devletlerin o münbit zeminde ve vahy-i semavî gölgesinde serpilip



geliştiğini tahayyül ettiren ayrı bir resim gibidir. Bundan başka, bu âyette nebilerin
arkasından giden kimselerin, muttakîler zümresine dâhil olabilmeleri için yapmaları
gereken önemli hususlardan birinin de Kur’ân-ı Kerim’in ısrarla üzerinde durduğu dört
imanî rükünden biri olan ahirete yakîn hâsıl etme olduğu talim buyrulmaktadır.

İşte baştan beri tasviri yapılan müttakiler grubunun akıbetini ise yine Kur’ân-ı Kerim

çok canlı bir tasvirle ve bir fezleke hâlinde,  
 “İşte bunlardır Rabbileri tarafından doğru

yola ulaştırılanlar. Ve işte bunlar felâh bulanlardır.” 222 ile ifade etmekte ve içlere
inşirah salmaktadır.

 :  lafzının hilafına ’nın çoğulu bir ism-i işarettir. Buradaki  ise bir

hitap harfidir ki, ’de olduğu gibi, ilk olarak ve doğrudan doğruya Efendimiz’e

(sallallâhu aleyhi ve sellem) has bir hitap, ikinci olarak da herkese bir imadır. 
kelimesinde sonsuz uzaklık içinde sonsuz bir yakınlık vardır. Dolayısıyla mânâ, “Size
diyorum, işte peygamberlerin arkasındaki bahtiyar topluluk!” şeklindedir.

 “(Onlar) bir hidayet üzerinedirler.” denerek, “masdar”dan “hâsılün bi’l-
masdar”a geçildiği vurgulanmaktadır.

Burada “hidayet” ile alâkalı olarak şu hususları belirtmekte de fayda mülâhaza
ediyoruz:

Buraya kadar geçen kısımda  ve 
âyetlerinde olmak üzere iki yerde “hidayet” geçmektedir. Bu iki hidayetten her ikisi de,

Fâtiha’daki  duasına bir arz ve bir icabettir.  bir

icabet,  ise bir arz’dır. Arzla icabet arasında şöyle bir fark söz konusudur:
Mesela, “Ben, bir mal almak istiyorum.” şeklindeki bir talebe bir başkasının “Ben sana
istediğin malı verdim.” demesi bir icabet; herhangi bir kimsenin böyle bir talep
olmaksızın satılacak malını tüccara sunması ise bir arz’dır. Binaenaleyh, 

’de her mânâsıyla sırat-ı müstakime bir talep vardır. 



’de bu talebe bir icabet; ’de ise bu icabeti takip eden bir arz
vardır.

Meseleyi sarf ilmi ve iştikak bakımından ele alacak olursak;  kelimesi, 

 cümlesinde masdarı,   cümlesinde ise
hâsılün bi’l-masdarı işaretlemektedir. İlkinde insanın kesbi, ikincisinde ise Allah’ın

yaratması vardır.   Bu müttakiler zümresi yapacakları işler itibarıyla,
seçkin vasıflarıyla görünecekleri âna kadar mesele proje ve plândan ibaret olup, konu

nisbiyet ve kisb çerçevesindedir. ’de ise Cenab-ı Hak, bu yüce
vasıflara sahip olan ve hayatını Kur’ânî çizgide sürdürenlere talep ettikleri şeyi artık
lütfetmiştir.

Aynı zamanda ’deki hidayet, müttakilere isnat edilmiştir. Hâlbuki

“halk” beşere isnat edilemez.   ifadesinde ise hidayet
doğrudan doğruya onların Rabb-i Kerim’leri tarafından gelen bir ihsan ve bir lütuf
olarak vurgulanmıştır.

 “Ve kurtuluşa erenler de ancak işte onlardır.”

 kelimesi yukarıda izah edildiği için burada tekrarına lüzum görmüyoruz. 

 kelimesi,  kelimesinin çoğuludur.  ise 
’tan gelmektedir ve “felâh bulan-kurtulan” demektir. Dünya, nefis ve şehvet engellerini
aşmış bulunanlar, Cehennem’e girmekten kurtulup, Cennet yoluna girmiş olmaları
itibarıyla felâhla müjdelenmişlerdir.

Ayrıca ’daki harf-i tarif de tahsis ifade etmektedir. Bundan başka, tekit

ifade eden , zamir-i fasıldır ve nahiv kaidesince, mübteda ile haberin her ikisi de
mârife oldukları takdirde, mübteda ile haberin bilinmesi ve habere sıfat veya müşârun
ileyh nazarıyla bakılmaması için araya girer ve bu durumda cümle kasr ifade eder.

Seçilen Kelimelerdeki Dil İncelikleri (5. Âyet)



 kelimesi, nebilere tâbi o kutlu kâfileyi nazara vermektedir.  genelde
uzakta olan mahsüsa işaret eden bir ism-i işarettir. Bununla, işaret edilen kimselerin
yüce-yüksek ve görkemli endamları işaretlenmektedir. Vâkıa uzağı işaret eden zamirle
bazen hafife alma, hakir görme de kastedilebilir; ama burada sibak, tahkire müsait
değildir. Çünkü

ve

gibi çok müstesna ve âli vasıflarla tavsif edilen bir zümrenin tahkir edilmesi
düşünülemez.

Öyleyse burada, uzaklığın altında gizli bir taltif bulunmaktadır. Evet, Allah (celle
celâluhu), şanlarına tazimen onları, âdeta azamet ve cesametleriyle, takdir u tebcîl
ederek zirvede duruyor gibi ve nereden bakılırsa bakılsın herkes tarafından
görülebilecek kadar büyük, yüce ve görkemli bir şekilde tasvir etmektedir. Aynı

zamanda daha önce ’daki hitap zamiri olan  ile Resûl-i Zîşân
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Sana diyorum, işte şu kitap.” denildikten ve
O’nun terbiyesine teslim edilen bahtiyarlar, O’nun getirdiği ahlâk-ı âliye ile donanıp

birer terbiye ve edep timsali olduktan sonra buradaki ’deki  ile de yine O’na
(sallallâhu aleyhi ve sellem) hitap edilmekte ve ağır vazifesinin altında en yüksek bir
heyecanla inim inim inleyen Mahzun Nebi’ye “İşte Sana diyorum ey şanı yüce Nebi!
Bunlar Senin arkandan gelen kimselerdir.” denilerek kendisine bir kere daha iltifat
edilmektedir.

 : Şâyân-ı dikkattir ki, âyet-i kerimede mesela  “Onlar için

hidayet vardır.” değil de özellikle  “Hidayet üzerine.” denilmektedir. Evet, 

’deki  ifadesinde, hidayeti elde etmek için kişinin sa’y u gayreti söz



konusudur. Buradaki ’de ise  harf-i cerrinin isti’lâ (üst-üzerinde) mânâsı ifade
etmesiyle âdeta bize şöyle bir tablo çizilmektedir: Hidayet bir cadde, bir şehrah veya
bir binek ya da bir taht olmuş; hidayet üzerine olan kişiler de onun üzerine
çıkıvermişlerdir. Artık onlar, kendilerini engelleyen şeyleri aşıp, bütün cismanî
problemlerden sıyrılmış ve hidayet tahtının üzerine oturarak felâha açık hâle
gelmişlerdir.

 ifadesi, hidayet üzerine olan bu kutluların terbiyesi teker teker Rabbileri
tarafından yapılmaktadır mazmununu vurgulamaktadır. Bundan şunu anlamak

mümkündür:  ile açılan terbiye kapısı,  ile kemale
erdirilmiş ve cehd u gayreti neticesinde hidayete liyakat kazanan kimselere Hakk’ın
hoşnut olacağı keyfiyet kazandırılmıştır.

Ayr ı ca ,  âyet-i kerimesinde

“hidayet” ile “felâh”ın ayrı ayrı şeyler olduğu belirtilmek üzere,  kelimesi ikinci
kez zikredilmiştir. Hidayet; dünyada hakkı bulmak, her şeyi apaçık görmek, hakka, ulvî

hakikatlere bihakkın vâkıf olmak suretiyle 
duasındaki ufku yakalamak demektir. Bu mânâda hidayet, imana en birinci vesiledir ve
bununla, alınacak en ciddi mesafe de alınmıştır. Felâh ise, hidayetin netice ve
semeresidir. Bu sebepledir ki âyet-i kerimede hidayet ve felâh beraber zikredilmiştir.

Burada önemli bir husus da  kelimesindeki ıtlak ve bunun ifade ettiği
şümuldür. Yani “Onlar, Cehennem’den kurtularak felâha ermişler; Cennet’i elde ederek
felâha ermişler; dünyanın sıkıntılarından kultularak felâha ermişler; vicdan huzurunu
elde ederek felâha ermişler...” gibi pek çok mânâyı şamil umumi bir ifadedir.
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BAKARA SÛRE-İ CELÎLESİ 
(6-7. ÂYETLER)

“İnkâra saplananları ister uyar, ister uyarma onlar için birdir, imana
gelmezler. Allah onların kalblerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de
bir perde inmiştir. Ve bunların hakkı büyük bir azaptır.”

Bakara Sûresi’nin başından 21. âyete kadar genişçe dört sınıf, –vâkıa bazı
müfessirler buna üç sınıf demektedirler– anahatlarıyla da iki sınıf anlatılmaktadır. İki
sınıf takdirine göre bu âyetlerde esasen bir mü’min, bir de kâfir zümresinden

bahsedilmektedir. İmanları,  ile icmalen, 

 ifadeleriyle ise tafsilen anlatılan
mü’minler de iki grup hâlinde zikredilmişlerdir:

1. Hiçbir geçmiş malumatları olmayan, gayba iman etmiş kimseler.
2. Daha evvel kendilerine inen bir kısım ilâhî kitap ve suhuflar vasıtasıyla taklidî

dahi olsa inanan kimseler.
Bu âyetlerde aynen mü’minler gibi kâfirler dahi iki gürûh hâlinde ele alınmıştır.

Esasen burada zikredilen zümreleri dört sınıfa ayırmada da kanaat-i âcizanemce

bununla bir tetâbuk (uyum) var. Şöyle ki,  ile 
arasında mukâbele (tezat) sanatı vardır. Yani gayba inanıp Allah’a iman edenlerle, O’nu
inkâr edenler arasında; diğer taraftan kendilerine kitap inen ve daha sonra Efendimiz’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) inananlar, ayrıca hem Efendimiz’e inen Kitab’a hem de
daha evvel inen kitaplara inanan mü’minlerle münafıklar arasında da bir mukâbele
vardır. İnanmayanlar gürûhu da kendi arasında “kâfir” ve “münafık” olmak üzere ikiye
ayrılır.



İşte böyle bir mukabeleye binaen, 

 “Şüphesiz onlar ki,
küfürde ısrar ettiler, kasdî ve inadî  küfre girip inkâra saptılar. Senin onları uyarman
da uyarmaman da onlar için birdir, inanmazlar.” 223 ve 

“Allah onların kalblerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit
perde gerilmiştir ve onlar için (dünya ve ahirette) büyük bir azap vardır.” 224

âyetlerinde dört sınıfın ele alındığı ve üçüncü sınıf olan münafıkların da bu sınıflar
içinde anlatıldığı sezilmektedir.

Ay r ı c a  âyetinin

başı ile sonu arasında da farklı bir tetâbuk vardır. Zira âyetin başındaki 

“küfrederler” ile  “iman etmezler” aynı mânâya gelmektedir.

Müfredat Mânâsı (6-7. Âyetler)
Malum olduğu üzere  Arapçada, ismini nasb, haberini ref eden ve fiile benzeyen

harflerden biri olup, kullanıldığı yere göre “elbette, muhakkak, şüphesiz...” gibi tahkik
ve te’kid mânâlarını ifade etmektedir.

, ism-i mevsûldür.  ise cem-i müzekker gâib sigasında fiil-i mâzidir. Bu

kelimenin masdarı, ’dür ve mutlak mânâda “örtmek” anlamına gelir. Tohumu
tarlaya gömüp üstünü örten kimseye Arapçada sözlük mânâsı itibarıyla “kâfir” dendiği

gibi,  “Gece, gündüzün ziyasını örttü.” misalinde olduğu gibi
gündüzün aydınlığını örten geceye de, kara bulutlara da, denize de, insanın vücudunu
örten zırha da... sözlük anlamı açısından “kâfir” denir. Yine aynı kökten gelen “kâfûr”
kelimesi ise, meyvenin tomurcuğu, henüz yaprakları açmamış gonca, buhurdanlıklarda
yakılan ve örtülü olduğu hâlde yanmakla etrafa hoş bir koku saçan bitki gibi birkaç
anlamda kullanılagelmiştir. Ayrıca kalça etlerine “kâfire” dendiğini daha önce
zikretmiştik.

Lügat mânâsı itibarıyla “küfür” ve “küfrân”, nimeti örtüp görmezlikten gelmek ve



nankörlük yapmak demektir. Bunun için bir kısım ehl-i tahkik ve ehl-i tefsir, 

 cümlesine, “Onlar ki kalblerindeki muhabbet kabiliyetlerini
örttüler.” şeklinde mânâ vermişlerdir. Nitekim Duhâ Sûresi’ndeki, Efendimiz’e

(sallallâhu aleyhi ve sellem) hitap eden  “Rabbinin nimetini
minnet ve şükranla an!”225 âyet-i kerimesinde geçen “tahdis-i nimet”, küfür ve küfrânın
zıddıdır. Evet, O’nun mamur bulunması gereken ahlâk-ı âliye adına kendisine lütfedilen
nimetleri örtmemesi telkin edilmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri bir yerde, “Bazen tevazu, küfrân-ı nimeti istilzam eder,
belki küfran-ı nimet olur. Bazen de tahdis-i nimet, iftihar.. ikisi de zarardır. Bunun
çare-i yegânesi ki; ne küfran-ı nimet olsun ne de iftihar. Meziyet ve kemalâtı ikrar
edip, fakat temellük etmeyerek, Mün’im-i Hakiki’nin eser-i in’amı olarak
göstermektir. Mesela: Nasıl ki, biri murassa ve müzeyyen bir elbise-i fâhireyi sana
giydirse ve onunla çok güzelleşsen, halk sana: ‘Maşaallah çok güzelsin, çok
güzelleştin.’ dese; sen de tevazukârane ‘Hâşâ!.. Ben neyim, hiç. Bu nedir, nerede
güzellik?’ desen, o vakit küfran- ı nimet olur ve hulleyi sana giydiren o mahir
sanatkâra karşı hürmetsizlik sayılır. Eğer müftehirane desen: ‘Evet ben çok güzelim,
benim gibi güzel nerede var, haydi gösterin!’ O vakit de, mağrurane bir fahrdir. İşte
fahrden, küfrandan kurtulmak için; ‘Evet ben güzelleştim, fakat güzellik libasındır;
dolayısıyla da o libası bana giydirenindir, benim değildir.’ demelisin.” 226

ifadeleriyle bu hakikate işaret etmektedir.
Küfür de tıpkı iman gibi kavlî, fiilî ve kalbî olur. İnsan, küfrü gerektiren bir sözle

dahi küfre girer. Ancak hayatî bir tehdit söz konusu ise o kimse kâfir olmaz. Mesela bir
insan, ikrah (tehdit, zorlama, cebir) karşısında sırf lisanıyla Kur’ân’ın ilâhî bir kelâm
olmadığını söylese kâfir olmaz. Ama ortada herhangi bir zorlama yokken, şakadan veya
ciddi olarak, mukaddes bildiğimiz şeylerden herhangi birini inkâr, tezyif veya istihza
edip alaya alsa kâfir olur. Yine Kur’ân’ın bütününü veya bir emrini hafife alır mahiyette
bir yüz işareti, bir kaş-göz hareketi veya bir söz, böyle birini kâfir yapacağı gibi;
Kur’ân’ın bütününü veya bir parçasını inkâr da küfür sebebi sayılmıştır. İmanla alâkalı
meselelerin herhangi birine dair kalbde şöyle-böyle bir tekzibin meydana gelmesi de
esbab-ı küfürdendir. Aslında her şekliyle küfür, Üstad Bediüzzaman’ın ifadesiyle, “Bir
fenalıktır, bir tahriptir ve bir adem-i tasdiktir.”227

Evet küfür, kavlî, fiilî ve kalbî bir tekziptir ve şer’î mânâda “inanmamak” demektir.



İnanmayana, inkârcı olana “kâfir” denir. Haramı helâl, helâli haram sayan, dinin
herhangi bir esasını inkâr eden kâfir olacağı gibi kalbinde bir tekzip/yalanlama ve inkâr
hissi taşıyan kimse de kâfir olur. Bunun gibi, İslâm’ın ister usûl, ister fürûuna dair
herhangi bir rüknünü kaldırmaya çalışan, ona karşı çıkma azminde bulunan kimse
fiiliyle, bu konuda söz söyleyen, düşünce üreten de söz ve düşüncesiyle kâfir olur.
Mesela dinin rükünlerinden olan bir hükmü kaldırmaya yeltenmek, bunu kaldırıp yerine
başka şeyler koymaya çalışmak, Allah’ın (celle celâluhu) ahkamını gelip geçici saymak,
şeâirden olan Ezân-ı Muhammedî’yi kaldırmak küfür olduğu gibi, hiçbir mücbir sebep
olmadan haç, zünnâr takmak.. gibi başkalarına has kılık ve kıyafeti keyfi tercih etmek de
o kişinin Müslümanlar tarafından kâfir sayılmasına sebep olabilir. Ancak burada,
istisnâî bir durum vardır ki, o da şayet şeâirden herhangi birini îfâ ediyorsa o kişi
hakkında ihtiyaten küfür hükmünü vermemenin daha uygun olduğudur. Mesela namaz,
oruç, hac vb. gibi ibadetlerini îfâ eden bir kişi hakkında “kâfir” hükmüne varmamak
gerekir.

Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki iman, dinin vaz’ etmiş olduğu rükünlerin
mevcudiyetiyle vardır ve onu ayakta tutan ne kadar rükün varsa iman onlarla kâimdir.
Küfür ise imanın rükün ve esaslarından herhangi birinin ortadan kalkmasıyla meydana
gelir. Çünkü imanla küfür, birbirinin nakîzidir. Mantık tabiriyle, “Mûcibe-i külliyenin
nakîzi, sâlibe-i cüz’iyedir.” Bunların bütününün var olmasıyla iman, bir tanesinin yok
olmasıyla da küfür meydana gelir. Mesela imanın erkânına inanıldığı ama İslâm’ın usûl
ve fürûuyla alay edilip hafife alındığı, hafife alanlara kavlen, fiilen ve en azından
kalben karşı çıkılmadığı ve emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker ihmal edildiği
zaman da küfür hesabına tehlikeli bir duruma girilmiş olur.

Evet imanla küfür, birbirinin nakîzidir; zıt şeylerin bir araya gelmeleri mümkün
olmadığı gibi imanla küfrün de bir araya gelmeleri mümkün değildir. Zira birbirinin
nakîzi olan iki şeyden birisinin bulunduğu yerde diğeri bulunmaz. Öyle ise bir alan,
mütenakız olan şeylerin ikisinden birden hâlî olmadığı gibi, ikisinin aynı anda bir
sahada bulunmaları da mümkün değildir. Mantık tabiriyle bunlardan birincisine
“mâniatü’l-hulüv”, ikincisine de “mâniatü’l-cem” denir. Bu sebeple bir insana, aynı
anda “hem kâfir hem de mü’min” denilemeyeceği gibi, aynı zamanda “ne kâfir ne de
mü’min” denilemez. Bu noktada Mutezile, büyük günah işleyenleri imanla küfür
arasında bir yere (el-Menziletü beyne’l-menzileteyn) koymakla Ehl-i Sünnet’ten
ayrılmış ve ciddi bir yanlışa düşmüştür. Zira bir insan ya kâfir ya da mü’mindir. Fâsık
dahi fıskının derecesine göre ya kâfir ya da mü’min sayılır.



Evet, öyle fısk ve zulüm vardır ki, bunlar ayn-ı küfür kabul edilirler. Mesela Allah’ın
koyduğu esaslara karşı gelmek ve Allah’a şirk koşmak, küfür içinde mütalâa
edilebilecek bir fısk u fücurdur. Öte yandan kişinin yapmakla mükellef olduğu namaz
kılmak, oruç tutmak.. gibi ibadetleri yerine getirmemesi de –şayet alışkanlık hâline
gelmemişse– bir fısktır; ama bu fıskı işleyen kişi, yine mü’min olarak mütalâa
edilegelmiştir.

Ancak ben burada, suistimal edilebilecek bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum;
şöyle ki ameli terk etmek, mutlak olarak küfrü gerektirmez. Zira Ehl-i Sünnet’e göre bir
kişi, üzerine farz olan ibadetlerini yapmayı terk etse de kâfir olmaz. Ne var ki terkten
başka bir de terkte ısrar vardır. Küçük günahlarda ısrarın zamanla onları büyük günah
hâline getirmesi gibi, büyük günahlarda ısrar da küfre sebebiyet verebilir. Mesela bir
tembellik eseri olarak namazını ara sıra kaçıran bir insan, kâfir olmaz. Ama namazını
hiç kılmayıp bunu da itiyat hâline getiren; dahası bu konuda laubali davranan bir insan,
sahabe-i kiram’ın “Biz hemen hemen hakkında küfür hükmüne varırdık.” dediği sınıfa
dâhil olur. Bu iki durum birbirine karıştırılmamalıdır. Onun için ibâdet u taatını terk
eden kimseler hakkında herhangi bir hüküm verirken mutlaka dikkatli olunmalıdır.

Ayrıca burada bir kere daha amelin önemini vurgulamakta fayda var. 

 âyetinin tefsirinde de ifade edildiği gibi, Ehl-i Sünnet’e göre bir
insanın hakiki mü’min olabilmesi için iman etmesi gereken şeyleri kalbiyle tasdik,
lisanıyla da ikrar etmesi gerekmektedir. Kalbin tasdik etmesi aslî rükündür, lisanın
ikrarı ise tâlî bir rükün sayılagelmiştir. Onun için insan bazen meşru bir mazeret
durumunda –daha evvel geçmişti– imanını lisanen ikrar etmeyebilir. Bazen de fiil, ikrar
yerine geçebilir. Mesela bir insan, diliyle ikrar etmediği hâlde ezan okumak, namaz
kılmak, oruç tutmak... gibi İslâmî esaslardan birisini yerine getirdiği takdirde, bu fiiller
birer ikrar sayılır.

Bundan anlaşılan şudur: İnsanın iman mevzuunda bir iç mükellefiyeti, bir de dış
mükellefiyeti vardır. Bu iç mükellefiyette mü’min, tavır ve davranışlarını Allah’ın
Müheymin ve Rakîb olduğu inancına ve kendisinin tamamen O’nun gözetimi altında
bulunduğu hesap ve anlayışına göre tanzim eder ve ona göre vaziyet alır ki, bu bir kalb
tasdiki ve iz’an demektir.

Dış âleme gelince, mü’minin açıktan açığa mükellefiyetlerini yerine getirmesi, her
şeyden önce mü’minleri suizandan kurtarması ve onlara günah işletmemesi; sâniyen
kendisine ahkâm-ı şer’iyenin uygulanması ve mensup olduğu heyetin bir parçası



olduğunu ortaya koyması adına önemli bir esastır. Binaenaleyh mü’min, bir taraftan
Cenab-ı Hakk’ın görüş ve bilmesine karşı içini tanzim edip ona göre vaziyet almak,
diğer taraftan da mü’minlerin hüsn-ü zan beslemeleri ve kendisinin ahkâm-ı ilâhiyenin
tatbikine mahal hâline gelebilmesi adına, sarih veya zımni bir mukavele ile mensup
olduğu topluma karşı tavır ve davranışlarına çeki düzen vermek mecburiyetindedir.

 kelimesi aslen  (eşitlik) mânâsına masdardır ama 
(eşit) mânâsına isim olarak kullanılması daha yaygındır ki burada da o anlamdadır.

Daha sonra gelen  ’ün başındaki  bir işin yapılıp yapılmamasının eşit olduğunu

belirtmek için kullanılan tesviye (eşitlik) hemzesidir. ’ün masdarı olan 
kelimesi ise, if’âl bâbından gelip, “dünya ve ahirette kötülüğe terettüp eden bir şeyin
encamından korkutmak veya neticesinde mukadder ve muhakkak olan kötü bir akıbetten
sakındırmak için ikaz ve ihtar etmek” demektir. Mesela geçim sıkıntısı endişesiyle
önceden yatırım yapmayı tavsiye etme ya da makam ve mevkiini muhafaza etme adına
“aman, sakın” deme dünyevî bir inzardır.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, inzar mevzuuyla alâkalı olarak İşârâtü’l-İ’câz’da
şöyle bir işarette bulunur: “Cenab-ı Hakk’ın sıfât-ı ezeliye âleminde biri celâlî, diğeri
cemâlî iki türlü tecellisi vardır. Celâl ile Cemâl’in, sıfât-ı ef ’âl âleminde
tecellisinden; lütuf ve kahır, hüsün ve heybet tezahür eder. Ef ’al âlemine tecelli

edince;  (tahliye, arınma, arındırma) ile  (tahliye, tezyin) doğar.”228

Bunların birisi, yasaklanan hususlardan temizlenmeye, ikincisi ise emredilenlerle
ma’mur hâle gelmeye bakar. Bu husus, evâmir âleminde emir ve nehiy şeklinde zuhur
eder. Sonra bu, emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker konusunda teşvik, tergib,
terhib, inzar şeklini alır. İnzar umumiyetle terhibin yanında, tergib ise tebşirle
beraberdir. Öyleyse şöyle denebilir: Tergib-tebşir, inzar-terhib, bunlar bir hakikatin
pozitif ve negatif yanlarını ifade etmektedirler ve bir vâhidin farklı yüzleri
mesabesindedirler. Cenab-ı Hakk’ın bize olan emirlerinde her zaman bir tergib ve
terhib, bir inzar ve tebşir söz konusudur. Tergibin karşısında terhib, tebşirin karşısında
inzar fevkalâde latiftir. Burada nahvî bir kaide ile cümleyi tevil-i müfrede sokacak

olursak mânâ,   şeklinde olur.

Daha sonra, bu mazmunun müfessir ve mübeyyini olarak  “Onlar iman



etmezler.” kaydı gelmektedir ki, bu bir bakıma isti’naf-i beyani cümlesi gibidir. Yani
“Onlar niçin iman etmezler?” şeklinde tevcih edilen mukadder bir soruya da Kur’ân, 

  “Allah (celle celâluhu)
onların (kesp ve meyelanları sebebiyle) kalblerini ve kulaklarını mühürlemiştir.
Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir...”229 şeklinde cevap vermektedir.

***

 kelimesi, “bir şeyi tevsik eder mahiyette mühürlemek, mühürleyip muhafaza

etmek” mânâlarına gelir. Burada da, isti’la için gelen  ile sılalanmıştır ve mânâsı,
“mühürlemek ve girişi, çıkışı önlemek” olur.

 “Allah onların kalblerini mühürlemiştir.”  ; ’in
çoğuludur. Esasen kalb, “yürek” ve “gönül” olmak üzere iki mânâda kullanılagelmiştir.
Bunlardan biri, göğsün sol tarafında bulunan, atar ve toplar damarların merkezi olup
kendi kendine hareket eden, ayrıca karıncık ve kulakçıkları bulunan, vücuda kan
pompalayan, çam kozalağı şeklinde –eskilerin tabiri ile “sanavberiyyüşşekl”– cismanî
kalbdir ki daha ziyade tıp ilminin meşguliyet alanı sayılan kalb işte bu kalbdir. Diğeri
ise, başta Kur’ân-ı Kerim, Sünnet-i Sahiha ve tasavvufta kastedilen, aynı zamanda
latîfe-i Rabbâniye denilen kalbdir ki, “kalbsiz, yüreksiz, temiz kalbli veya kalbi
çürük...” vb. sözlerle ifade edilen ve mahall-i mârifet olan esas kalb de budur. Keza,
insan mahiyetinden hedeflenen, vicdanın duyuş ve sezişleri, kuvve-i akliye ve
idrâkiyenin madeni, merkezi de işte bu latîfe-i Rabbâniyedir. Bu yönüyle kalb, insanın
engin bir derinliğinin unvanıdır ve ruhun da santralidir.

Cismanî kalb, insan vücudu için hayatî bir uzuvdur; bunun yanında o, insanın maddî
yapısını mânevî yapısıyla irtibatlandıran, onu uyaran ve yerinde düğmesine dokunuyor
gibi beden-ruh münasebeti çerçevesinde onunla münasebettar olan çok fonksiyonel bir
mübarek organdır. Evet, yapısı itibarıyla bir çam kozalağı şeklinde olan bu cismanî
kalb, latîfe-i Rabbâniye denilen mânevî kalbimiz için âdeta bir anahtar ve bir düğme
mahiyetindedir.

Bu iki kalbin birbiriyle çok sıkı alâkası vardır ama, insanların çoğu bu alâkayı tam
olarak anlayamamaktadır. Şu kadar var ki, insanın bedenine nispeten cismanî kalbi ne
ise, ruhuna nispeten latîfe-i Rabbâniyesi de odur. Binaenaleyh nasıl ki, cismanî kalbin
çalışması, vücuttaki bütün mekanizmaların fonksiyonlarını eda etmesine vesile olmakta,



öyle de latîfe-i Rabbâniye de çalıştığı nispette insanın ruhanî hayatının yükselmesine,
ruh plânında seyr-i ruhanisine, kemalâtın zirvesine tırmanmasına vesile olmaktadır.

Bu iki kalbi birbirine karıştırmamak gerektiği gibi,  (kulak) ile  (işitme)’yi
v e  (göz) ile  (görme)’yi de birbirine karıştırmamak çok önemlidir. Vâkıa,
bunları biz Türkçede kullanırken bazen müşterek bir unvanla bazen de farklı kelimelerle
ifade ederiz. Mesela latîfe-i Rabbâniye olarak değerlendirilen şeye de; insan
vücudundaki o cismanî organa da “kalb” deriz. Ancak, dilimizde bu cismanî kalbe,
“yürek” dendiği hâlde latîfe-i Rabbâniye olan kalbe “yürek” denilmez. Bazen “iradeli”
ve “cesaretli” mânâsına “yürekli insan” gibi tabirler kullanıldığı da olur ama, burada
görüldüğü gibi, mutlak olarak değil, terkibe girdiğinde olur.

Latîfe-i Rabbâniye olan kalbin kendine has birtakım rükünleri de vardır. İnsanın
içindeki bütün letâif, âdeta onun ordusu gibidir. Mesela insanın basarı, bir başka
ifadeyle mânevî bakışı, onun nazarıdır; kalb onunla bakar. Akıl, kalbin ruhu, şuur ise
aklı gibidir; aklı gibidir zira kalb, bilinecekleri, şuurla bilmektedir.

 kelimesi, Türkçeye tercüme edilirken,  kelimesinin ifade ettiği mânâyı da
içine alarak işitmek, kulak ve dinlemek şeklinde mânâlandırılmasına rağmen Arapçada, 

 ile  mânâ itibarıyla birbirinden farklıdırlar. Zira Arapçadaki  kulağa, 

 ise daha ziyade kulakla harekete geçen işitme mekanizmasına denilmektedir.

 : Türkçeye çevrilirken  ile  birbirinden ayrılmadan, her
ikisine de “göz” denilmektedir. Hâlbuki Arapçada  maddî göz,  ise görme
duyusu ve kalb gözü için kullanılmaktadır.

Kalb ve sem’e vurulan mühürlerin her birisi, ayrı ayrı delillere ait olduğundan,

ifadelerinde  tekrar edilmiştir. Ayrıca kalb ve sem’ için “Allah onların
kalblerini ve sem’lerini mühürlemiştir.”  ifadesi kullanılmış olmasına mukabil, basar
için “Basarlarının üzerinde perde vardır.” ifadesinin seçilmesi, bu mevzuda doğrudan
doğruya insanın kesbinin ehemmiyetini göstermektedir.

Aynı zamanda buraya kadar fiil cümlesi kullanılmasına rağmen, 



’de üslubun değişip, fiil cümlesi yerine isim cümlesine iltifat
edilmesi (dönülmesi) basar ile görülen delillerin sabit olduğuna, kalb veya sem’ ile
ulaşılan delillerin ise yenilendiklerine ve sabit olmadıklarına işarettir. Yani âfâkî ve
enfüsî birçok delil, bu âyet-i kerimedeki ifadelerin muhatabı olan insanın nazarına arz
edilmiş, Cenab-ı Hak, onun gözünü açıp o delilleri göstermiş; ancak insanın basarında
hak ve hakikatleri müşâhede etmesine engel bir perde bulunduğu için bu da öyle bir
üslup ve ifade tarzıyla vurgulanmıştır.

Burada şöyle bir nükte de söz konusudur: Sadüddin Teftâzânî, imanı, “(İnsanın,
iradesini sarf edip âfâkî ve enfüsî tetkik, tefekkür ve tedebbürü neticesinde) Cenab-ı
Hakk’ın insanın içinde yarattığı bir nurdur.” şeklinde tarif etmektedir.230 Bu tariften
anlaşılan şudur; kalbde iman nurunun parıldaması Allah’ın aydınlatması ile olmaktadır.
Şu hâlde bu ilâhî nurun sönmesi de Cenab-ı Hakk’ın mühürlemesi ile meydana
gelmektedir.

Ayrıca buradan şu mânâyı da çıkarmak mümkündür: Kalbe mühür basıldığında açık
yer kalmamakta ve kalb, “feyz-i akdes”ten gelen nur ve sırlarla beslenemediği ve hava
alamadığı için ondaki iman ateşi de sönmektedir. Ama dikkat edilecek olursa kalb ve
kulaklarının mühürlenmesi, Allah tarafından onların kesblerine bir ceza olmasına
karşılık, gözlerindeki perde, şart-ı âdi plânında onların bakıp görmezliğine karşılık bir
mekr-i ilâhidir. Bu itibarla insan, her zaman gözünü açmalı, âfâkî ve enfüsî delilleri
değerlendirerek sürekli kalbine mârifet nurları göndermelidir. Zira bakmak ve kalbe
mârifet göndermek onun kesbine bırakılmıştır. Rahmet-i ilâhiyeden ümit edilir ki, kalbe
gelen bu mârifet nurları insan gönlünde iman meşalesini tutuşturur. Demek ki, insan ne
kadar delillerle içli dışlı olursa olsun imanın kalbde hâsıl olması, tamamen bir lütf-u
Rabbânî ve ihsan-ı ilâhidir. Zaten hikmet ve rahmet-i ilâhiye umumiyetle böyle bir
araştırmayı mukabelesiz bırakmamakta ve sarf edilen cehd ü gayretleri de boşa
çıkarmamaktadır.

Netice itibarıyla,  “perde, gözü kapayan ve göz varken görememe hâline
sebebiyet veren şey” gibi mânâlara gelmektedir. Kanaat-i âcizânemce kelimeye, “göz
merceğini kapayan mânevî bir katarakt” mânâsı vermek de mümkündür. Zira katarakt
olmuş bir göz, iyi bir ameliyat olmazsa göremez. Nitekim sinir sistemi bulunup, görme
melekeleri tam olmakla beraber bu fonksiyonlarla bütün cisimlerin resmedileceği nokta
arasında perde bulunan bir göz, o cisimleri tefrik edemez. İşte bu da Bediüzzaman



ifadesiyle “aklın göze inmesi”231 demektir ki, böyle bir göz, mânâya karşı kör
olduğundan, hiçbir zaman eşyayı asıl mahiyetiyle değerlendiremeyecektir. Dolayısıyla 

 “Onların gözlerine de bir perde inmiştir.” ifadesi, gözün
bütün meleke ve fakülteleri faal olmasına rağmen fonksiyonunu tam edâ edememesi,
eşyayı görememesi ve varlığın arka plânını değerlendirememesi demektir.

 “İşte bunların hakkı büyük bir azaptır.”  kökünden

gelen  kelimesi,  ve ’a göre “ceza” mânâsını ifadede daha hafiftir.

Esasen aynı kökten gelen  kelimesi, “tatlı” mânâsındadır. Nitekim Arapçada 

 “tatlı, içimi kolay su” demektir.  kelimesine gelince, yukarıda da ifade

edildiği gibi  ve ’dan daha hafif bir bela, musibet ve nikmet mânâsına
gelmektedir.

 kelimesinin sonunda tenvin vardır. Tenkîr ifade eden bu tenvin, tehvîl ve

tazime delâlet ederek o azabın, mahiyeti meçhul ve korkunç olduğunu işaretler. 

kelimesi, tâzimi ifade eden ’daki tenvine bir te’kid olarak gelmiştir ve o ürperten
azabı fevkalâde büyük göstermek içindir.

***

Bu iki âyetin sebeb-i nüzulüne gelince: İbn Abbas’tan (radıyallâhu anh) gelen
rivâyetlerde bildirildiğine göre Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Mekke’deki
müşriklerin Müslüman olmaları için olağanüstü bir hassasiyet gösteriyordu. Nitekim:

“Size kendi aranızdan öyle bir Peygamber geldi ki zahmete uğramanız O’na ağır
gelir. Kalbi sizin için tir tir titrer, O, mü’minlere karşı da pek  şefkatli ve
merhametlidir.”232 âyet-i kerimesinde de bu hakikat açıkça görülmektedir. Bu âyet-i
kerimede Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mü’minlere karşı olabildiğine
re’fet ve şefkat, sair insanların da Müslüman olabilmeleri için ciddi bir arzu ve istek
içinde olduğu müşâhede edilmektedir. Aslında, Allah Resûlü, Medine-i Münevvere’yi
teşrif buyurduklarında, iman dairesine girmeleri adına orada yaşayan Yahudilerle Evs



ve Hazreç münafıklarına da aynı hırs, aynı re’fet ve şefkati göstermiştir. Nebiler
Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu meselede o kadar şiddetli bir arzu izhar etmişti

ki, Cenab-ı Hak,  
“Şimdi bu söze (Kur’ân) inanmazlarsa, Sen onların arkasına düşüp nerdeyse kendi

kendini yiyip bitireceksin!”233; keza,  “Onlar
iman etmiyorlar diye üzüntüden nerdeyse kendini yiyip tüketeceksin!”234 diyerek
Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir yönüyle bu ölçüde bir arzu göstermekten
vazgeçirmek murad buyurmuş, bir yönüyle de hem O’nu (sallallâhu aleyhi ve sellem)
takdir etmiş hem de onların iman etmeyeceklerine dair tembihte bulunmuştur.

Medine’de ilk nâzil olan ve en son tamamlanan Bakara Sûre-i Celîlesinin bu
âyetlerinde Allah (celle celâluhu), Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Gerçek
şu ki, küfreden ve küfre düşen herkes değil , küfürde ısrar eden kimseleri Sen azap ile
korkutsan da korkutmasan da onlar için müsavidir; onlar asla iman etmezler.”
buyurarak, ilâhî âdetini ihtar etmektedir. Nitekim Firavun, Nemrut, Kârun ve bütün
dinsiz, cebbâr, zalim ve kendini beğenmiş benciller gibi, hayatlarını küfür ve dalâlet
içinde geçirip, bütün bir ömür boyu hiç mi hiç hak ve hakikate dönmeyi düşünmeyen
tali’sizler, neticede küfür ve dalâletleri içinde boğulup gitmişlerdir. Bir sözde de ifade
edildiği gibi: “Nasıl yaşarsanız öyle ölür, nasıl ölürseniz öyle haşrolunursunuz.”
Binaenaleyh küfre düşenleri bu gayyâya iten herhangi bir cebir mevzubahis değildir.
Zira onlar küfre meyletmiş, dolayısıyla kalbleri kaymış; Cenab-ı Hak da onları

kaydırmıştır.   “Evet, onlar
bâtıla meyledince, Allah da onların kalblerini hakkı kabul etmekten bütün bütün
uzaklaştırmıştır. Öyle ya, Allah (celle celâluhu), yoldan çıkmakta ısrar eden bir
gürûhu katiyen hidayet etmez, onları doğru yola çıkarmaz.”235 âyet-i kerimesi de işte
bu hakikati ifade etmektedir. Onun için mü’minler daima kaymadan korkmalı ve 

  “Ey
bizim Kerim Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalblerimizi kaydırma ve
nezdinden de bize bir rahmet gönder. Şüphesiz bağışı bol olan Vehhâb Sensin,
Sen!”236 diyerek Cenab-ı Hakk’a sığınmalıdırlar.

Yukarıda da ifade edildiği gibi, bu âyet-i kerimelerde Cenab-ı Hak, kâfirlerin iman



etmeleri için yanıp tutuşan, hatta yer yer heyecanlar yaşayan Habibini (sallallâhu aleyhi
ve sellem) âdeta “Senden evvelki peygamberler de aynı ızdırabı çekmiş ve insanların
kurtuluşa ermelerini istemişlerdi. Ancak öncekiler gibi bunlar da, Sen inzar etsen de,
etmesen de iman etmeyecekler.” diyerek hakikat-i hâli ve onların âkıbetini haber
vermektedir.

Burada akla, “Madem iman etmeyecekler, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
niçin ümmet-i davet olarak bu insanları kendine muhatap alıyor ve hepsini dine davet
ediyordu?” şeklinde bir soru gelebilir.

Evet, Cenab-ı Hak onların iman etmeyeceğini bildiği ve Resûlü’ne de bildirdiği
hâlde “Artık onları davet etme!” demiyor; Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de
onları İslâm’ın aydınlık iklimiyle tanıştırabilmek için ızdırap soluklanıyor ve var
gücüyle çalışıyordu. Çünkü nebinin gönderilmesindeki hikmetlerden birisi de, Kur’ân-ı
Kerim’in değişik âyetlerinde ifade edildiği gibi, O’nun yaptığı davete icabet etmeyenler
aleyhinde bir hüccet olmasıydı.237 Nitekim Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve
sellem), vazifesini yaptığına dair hayatının çeşitli dönemlerinde kendi ümmetinin
şehadetini istemiş, onlar da “Nasihat ettin ve Allah’ın emrettiği şeyleri tebliğ
buyurdun.”238 diyerek şehadette bulunmuşlardı.

Burada izaha muhtaç olan hususlardan biri de şudur: Âyet-i kerimede iman
etmeyecekleri belli olmuş, kalbleri, kulakları mühürlenmiş ve gözlerine perde inmiş
kimseler için yine de teklifte bulunulması teklif-i mâlâ yutâk gibi zannedilebilir.

Bu, onların fıtrat-ı selimelerine yapılan bir hitaptır. Zira her insan, yaratılırken hanif
fıtrat üzerine yaratılmıştır. Dolayısıyla küfre, dalâlete düşmemiş olan o selim
fıtratlarıyla âfâkî ve enfüsî delilleri tetkik ederek Allah’a inanabilecekleri nazar-ı
itibara alınarak onlara teklifte bulunulmuştur ki, bu zaviyeden bakınca “teklif-i mâlâ
yutâk”ın söz konusu olmadığı açıktır.

Bütün bunlardan başka,  ve  ile 

 arasında bir de tezat sanatı vardır. Şöyle ki, 
’de Kur’ân-ı Kerim’in müttakiler için bir hidayet kaynağı olduğu ifade edilirken 

 ’de, bu ifadelere konu
olanlar müttaki olmadıklarından, Kur’ân’ın onlar için hidayet kaynağı olamayacağı,
dolayısıyla neticenin kötü olacağı bildirilerek, fenalıktan sakındırma, azap ve ceza vaat



etmenin onlara tesir etmeyeceği ve onlar için inzarın olmasıyla olmamasının müsavi

olduğu bildirilmektedir. Bir tarafta  ile ifade edilen, Kur’ân’dan azami
derecede istifade etmiş müttakiler grubunun, diğer tarafta da 

 ile ifade edilen, inzar
edilip-edilmeme kendileri için müsavi olan nankörler gürûhunun mevcudiyeti söz

konusu. Ayrıca bir yanda  ile ifade edilen sineleri imanla coşmuş

mü’minler topluluğu, diğer yanda da  ile ifade edilen tali’siz körler, sağırlar
yığını. Bunlardan başka, bir tarafta

ifadeleriyle anlatılan namaz kılmak, zekât vermek gibi sâlih amellerle ve
kendilerinden daha önceki ümmetlere inen ilâhî kelâmlara inanmakla serfiraz gayba
iman kahramanı kutlu bir cemaat; öbür yanda, 

 ifadeleriyle anlatılan,
suistimalleri yüzünden kalb ve kulakları mühürlenmiş, gözlerine perde inmiş zavallı
bahtsızlar...

Genellikle tefsirler, kalbin mühürlenmesi mevzuunu daha ziyade kader açısından ele
almış, Mutezile ile Cebriye’nin bu konudaki tartışmaları yanında Ehl-i Sünnet’in ifrat ve
tefritten uzak, sağlam ve müstakim düsturlarını ortaya koymaya çalışmışlardır. İsterseniz
şimdi konuyu biraz daha müşahhaslaştırmaya çalışalım:

Şöyle ki; ülkemizde, bazı şehirlerde bazı bölgeler itibarıyla zaman zaman insan
sağlığını tehdit edecek derecede hava kirlenmeleri olmaktadır. Bu şehirlerden biri de
başkent Ankara’dır. Ankara kurulurken bu şehrin herhâlde 50-60 sene sonra nüfus,
sanayi ve daha değişik yanlarıyla nasıl bir hâl alacağı hesap edilmemişti. Oysaki şu
kâinat, milyonlar ve trilyonlar sene öteleri gören, bilen, kuracağı cihanları ona göre
kuran ve bütün zaman ve mekânı ihata eden o muhit ilmin sahibi Cenab-ı Hak tarafından
yaratılmıştır ve hâlâ ahenk içinde varlığını devam ettirmektedir. Allah (celle celâluhu),
kâinatta tecelli eden Kuddûs ismiyle; havadaki alışverişi, denizlerin araya girmesiyle



meydana gelen tasfiye/temizleme kanunu gibi ilâhî kanunları öyle ayarlamıştır ki,
kâinatta en küçük bir kirlenmeye ve düzensizliğe meydan vermemiştir. Ayrıca Allah
(celle celâluhu), rahmaniyet ve rahimiyeti ile insanoğluna bahşettiği irade vasıtasıyla,
ona kâinatta câri kanunlarına müdahale hakkını vermiş ve onu Kendine halife yapmıştır.
Ne var ki insan, kâinata Hakk’ın vazettiği prensiplere göre değil de kendine göre,
sorumsuzca müdahalede bulunmuş, tabiî düzeni bozmuş ve her yönüyle yerküreyi
çöplüğe çevirmiştir.

Bugün bütün dünyada ürpererek müşâhede ettiğimiz topyekün olumsuzluklar, varlık
ve eşyaya sorumsuzca müdahele eden insanların eseridir. Şimdilerde her ne kadar
çözüm adına birtakım tedbirler alınmış olsa da bunlar yetersiz kalmıştır ve neticede
insanlık, değişik alanlarda o kadar ilerlemiş olmasına rağmen binlerce hastalık ve
rahatsızlıkla kıvrım kıvrım kıvranmaktadır. Bugünün insanları akıllarını başlarına alıp
Cenab-ı Hakk’ın koyduğu prensipler dairesinde varlığı doğru okuyup doğru
değerlendirecekleri güne kadar bu problemin önüne geçilmesi mümkün değildir.
Aslında burada, dikkat edilmesi gereken bir husus daha var ki o da, bu kirlenmenin
birden bire meydana gelmemiş olmasıdır. Aksine bu ibretlik durum şu âna kadar
birikmiş ihmal ve hesap edilmeyen bir kısım işlerin neticesinde kronik bir hâl almıştır
ki, toparlanıp kendimize geleceğimiz güne kadar da bu kapkara tablo devam edeceğe
benzer.

Bunun gibi, bazı kimseler gençliklerinde hayatlarını suistimal ederler. Bu tür
suistimaller, tıpkı rutubetli yerlerde oturma, soğuğa maruz kalma veya sigara, içki vb.
sağlığa zararlı maddeleri kullanmadan hâsıl olan rahatsızlıklara benzerler. Bütün
bunlar, gençlik, güç, kuvvet ve sağlık gibi ilâhî nimetleri suistimal etmenin cezası
gibidir. Mesela, aşırı alkol kullanmaktan dolayı siroz hastalığına yakalanan bir insan,
hastalığı belli bir safhaya gelince farkına varsa da iş işten geçtikten sonra yapacak bir
şey kalmamıştır ve o insan kendi intihar ve idamına mühür basmış demektir.

Bunun gibi, tevekkülsüzlük ve teslimiyetsizlik, stresler ve anguazlarla kıvranan
birisine “Boş yere mânâsız düşünmeyi bırak! Allah’a tevekkürl kıl ve O’na teslim ol; ol
da sıkılma!” denildiği hâlde gereksiz yere düşünmekten ve iç sıkıntılara girmekten
dolayı belli rahatsızlıklara maruz kalan bir insana, bazen hiçbir müdahalenin faydası
olmayabilir ve o insan kendi ölüm fermanına mühür basmış olur. Bu noktadan sonra o
kimse, akıbetinden ne kadar endişe duyarsa duysun, ne kadar hâlinden şikayet ederse
etsin, artık onun acı akıbeti mühürlenmiş olur ve bundan öte hiçbir müdahalenin de
faydası olmaz. Onun bu durumunu o âna kadar olan kalbî ve ruhî boşlukları



hazırlamıştır, dolayısıyla da kimseden şikâyet etmeye hakkı yoktur.
Yukarıda zikredilen misallerde de görüldüğü gibi, Cenab-ı Hakk’ın kâinatta câri

âdetullah dediğimiz bir kısım kanunları vardır ve hepsinin simasında da şartlı bir cebrin
mevcudiyeti söz konusudur. İnsanlar, bu cebrî kanunlara karşı takınmaları gereken tavrı
takınmadıklarından ve esbabı görmezlikten geldiklerinden dolayı bu kanunlar tarafından
mahkûm edilmekte ve yanlışlarının, suistimallerinin muhteva ve derecesine göre de
kendilerine değişik mühürlerin vurulmasına sebebiyet vermektedirler. Mesela, yüksek
bir yerden düşen birinin sakatlanması, yüzme bilmeyen birinin denizde boğulması,
atmosferin üst tabakalarına çıkan kimsenin havasızlıktan ölmesi gibi cârî olan cebrî
kanunlar izzet ve azametin perdeleridirler ve mutlaka onlara riayet edilmesi
gerekmektedir. Her insanın mutlaka bu kanunlara riayet etmesi, riayet etmediği takdirde
de hiç olmazsa meydana gelecek neticelere itiraz etmemesi gerekir. Zira bu duruma
kendisi sebep olmuştur.

Aslında insanın gözle görülen maddî yapısı, gözle görülemeyen hakiki yapısının
anahtarı mesabesindedir. Ruh ve beden arasındaki bu ince ve dakik münasebet, insanın
iç ve dış yapısında da aynen söz konusudur. Şayet onun mânevî yapısını teşkil eden
kalb, sem’ ve basar hayatı mühürlenip perdeleniyorsa, buna sebep olan da yine onun
bizzat kendisidir. Gençliğin suistimal edilmesi, belli bir dönemde günahlara alışmak ve
ferâizi terk etmeyi alışkanlık hâline getirmek.. gibi mânevî hastalıklar da tıpkı hava
kirliliği gibi kalbin yaralanıp kararmasına, kararıp ölmesine sebep olmaktadır. “İnsan
bir hata yaptığı zaman kalbinde siyah bir iz meydana gelir. Eğer o kimse, hatasından
döner ve Hakk’a yönelerek af talep eder, tevbede bulunursa kalbi yeniden
cilalanarak leke silinir. Bilakis aynı günahı işlemeye devam ederse, kalbdeki leke
genişler, hatta bir zaman gelir ki, kalbi bütün bütün kaplar. İşte bu, Cenab-ı Hakk’ın,

  ‘Hayır! Gerçek öyle değil! Asıl onlardır ki
yapmaya alıştıkları o kötü işler, gitgide kalblerini paslandırdı da, onun için ahireti
inkâr etmeye durdular.’ 239 âyetinde zikrettiği pastır. ”240 hadis-i şerifi de bu hakikati
ifade etmektedir.

Mânevî hayat adına az bir atmosfer kirlenmesi, kalbî hayatta bir kararmaya ve çok
defa “feyz-i akdes”ten gelen nurların ve sırların ulaşmasına mâni engellerin meydana
gelmesine sebep olabilir. Böyle bir durum da ancak tevbe ile izale edilebilir. Aslında
kalbinde bir nebzecik berrak bir yer bulunan kimse, yaptığı hatalar neticesinde oluşan o
siyahlığı hissedebilir. Bunun içindir ki, günah işleyen ve işlediği her günaha tevbe ile



mukabele eden kimse, işlediği günahlardan hep rahatsızdır. Çünkü onun kalbinde hâlâ
bir beyaz âlem bir siyah âlemi takip etmektedir ve bu kişi, hâl-i hazırda günahı sevaptan
ayırabilecek durumdadır. Fakat kalb tamamen kararıp da bir nokta kadar olsun beyazlık
kalmayınca, o kalbi taşıyan insan artık zıtları ayırabilme kabiliyetini de kaybetmiş
sayılır.

Onun içindir ki, sürekli günah işleyen ve farzları terk eden birinin kalbinde, işlediği
günahlardan dolayı en ufak bir burkuntu, teessür ve mahzun olma hâli müşâhede
edilmez. Günah, –yukarıdaki hadis-i şerifte de zikredildiği gibi– işleyenin kalbinde
evvela bir nokta gibi belirir. Şayet o kimse, tevbe ile onu izale ederse o leke yok olup
gider; hatta yine günah işleyip tekrar tevbe ederse, Allah (celle celâluhu) onu da izale
eder. Böyle bir kalb, her ne kadar aslî ilk mahiyetini tekrar kazanamasa da –Allah
lütfederse o da mümkündür– o artık günahların neticesinde bütün bütün küfre girip
ruhunu öldürmez. Farzları terkte ısrar etmek küfür vesilesi olduğu gibi, günahta ısrar da
küfre götürücü mühim bir âmildir.

Bu hususu Üstad Bediüzzaman Hazretleri, “Her bir günah içinde küfre giden bir yol
vardır.”241 şeklinde çok veciz olarak ifade eder. Esasen günah, küfür değildir ama,
insanı küfre götüren bir sebeptir. Evet, kalb tamamen karardıktan sonra 

 sırrı tecelli ederek o kişinin Rabbisiyle
arasındaki alışveriş kesiliverir. Kalemden dökülen mürekkebin beyaz kağıt üzerinde
düzenli veya düzensiz izler bırakması gibi insanın kalbine gelip uğrayan günahlar da
birer leke bırakıp öyle giderler.

İşte  de bu cümledendir ve burada herhangi bir cebir söz konusu

değildir. Zaten  da bunu göstermektedir. Şöyle ki , mâzi bir fiildir.
Bu ifadede “Onlar küfre girdiler.” denilmek suretiyle küfür, fâilin fiili olarak inkâr
edenlere nispet edilmektedir. Her ne kadar Allah’ın küfre rızası olmasa da, onların
kesblerinden ötürü haklarında o küfrü, kalblerini mühürleme şeklinde yaratan O’dur.

Burada  fiili Allah’a isnat edilmekte ve  “Allah onların
kalblerini mühürledi.” denilmektedir. Zira Cenab-ı Hak, herkesin okuyabileceği
şekilde bütün âfâk ve enfüste Kendisini gösterdiği hâlde, hiçbir şey anlamayan veya
anlamak istemeyen bu kimselerin kalblerini mühürlemiş, onlar da gidip küfre
yuvarlanmışlardır.



Burada dolayısıyla bir hususu daha arz etmekte yarar var: 
ifadesi, “Allah, her küfre girenin kalbini mühürlemiştir.” şeklinde anlaşılmamalıdır.
Zira kalblerinin mühürlendiği haber verilen kimseler, küfürde ısrar eden kişilerdir.
Dolayısıyla bu ifade, “Allah, küfürde ısrar eden kimselerin kalblerini mühürlemiştir.”
şeklinde anlaşılmalıdır.

Üç çeşit küfür vardır:
1 . İnadî küfür: İmana ait meseleleri bildiği hâlde, inadından iman etmeyenlerin

küfrüdür. Asr-ı Saadet’te de bu çeşit küfre giren kimseler mevcut idi. Onlar
Kur’ân-ı Kerim’in,

“Kendilerine kitap verdiklerimiz O’nu (o kitaptaki Peygamberi), öz oğullarını
tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup bile bile gerçeği

gizliyorlar.”242 ve 
“Doğrusu onlar Seni yalancı saymıyorlar; fakat o zalimler, bile bile Allah’ın
âyetlerini inkâr ediyorlar.”243 gibi âyetlerle nitelendirdiği bir kısım Yahudi,
Hıristiyan ve müşriklerden oluşan kimselerdi. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) fazileti, insanî üstünlüğü, sıdkı ve emaneti herkesçe müsellemdi. Nebiler
Serveri’nin böyle bir dava ile ortaya çıkmasını müteakip O’nu inkâr edip
yalanlamaya hiç mi hiç imkân olmamasına rağmen onlar, sadece inatlarından
dolayı, O’na iman etmediler. Bu tür inadî küfre saplananlar, o gün olduğu gibi –her
ne kadar bazıları “o güne mahsus idi” dese de– bugün de mevcuttur. Nice kimseler
lüzumsuz bir onur, mağrurane bir izzet-i nefis ve sonu gelmez kuru bir inatla
kendilerini küfür içine salmışlardı ve vazgeçme niyetinde de değillerdi. İşte, kalbi
mühürlenenlerden birinci zümre bunlardı ve kanaat-i âcizanemce “İnzar etmen
veya etmemen müsavidir.”  beyan-ı sübhanisi gereğince bu tür küfre sahip olan
insanlarla irşad ve aydınlatma dışında uğraşmanın, beklentiye girmenin de çok fazla
yararı yoktu.

2 . İnkârî küfür: Bu, Hakk’ı bilmemekle beraber, bilmek de istemeyen, zevk ve



sefahat içinde bohemce ve laubali bir hayat yaşayanların küfrüdür ki, bu tür
insanlara da hak ve hakikati anlatmak oldukça zordur. Bunlardan bazıları inanan
kitlenin ağırlığına, çapına ve meydana getirdiği ilelmerkez çekime göre zaman
zaman mü’minlerin safına geçseler de ekseriyetle kendi cephelerinde hep kendi
azgınlıklarını yaşamışlardır. Cenab-ı Hak, böyle kimseler için 

 “Sen onları, bir süreye kadar daldıkları gaflet
içinde kendi hâllerine bırak!”244 buyurmaktadır ki,

“Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü, o düşünmeyen sağır ve
dilsizlerdir. Şayet Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, onlara da (hakkı,
hakikati) işittirirdi. Ne var ki onlara Hak sözü işittirilseydi dahi onlar yine yüz
çevirir ve döner giderlerdi.”245 âyet-i kerimeleri de bunların içler acısı
durumlarını resmetmektedir.

3. Cehlî küfür: Bu çeşit küfür ise Hakk’ı bilmeyen –dar bir çerçevede biliyor da
olabilirler– ve şeytanın, heva ve heveslerine musallat olup zina, hırsızlık, fuhşiyat,
kumar gibi ahlâksızlığın her çeşidini irtikâp ettirdiği muhakemesizlerin küfrüdür.
Böylesi sarhoş ve kendinde olmayan kimselere bir nur göstererek onları içinde
bulundukları bataklıktan kurtarmak mümkündür.

Tekrar başa dönecek olursak, “Madem iman etmeyecekler, Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) niçin onları ümmet-i davet olarak muhatap alıyor ve dine davet
ediyordu?” sorusuna ilk olarak verilen “Bu, O’nun yaptığı davete icabet etmeyenlerin
bahanelerini ellerinden almak içindi.” cevabı daha evvel geçmişti.

İkinci olarak, yukarıda küfür çeşitleri için yapılan izahattan, kâfirlerin hepsinin
kalbinin mühürlenmediği de anlaşılmaktadır. Böyle bir durum, laubali hayat
tarzlarından dolayı küfre düşenlerde az; diğer inatçılarda, yani şeytanın, hevâ ve
heveslerine yapışıp onları sefahet ve dalâlet vadilerinde dolaştırdığı kâfir gürûhunda
ise daha çoktur. Hem Asr-ı Saadet’te hem de daha sonraki devirlerde, sefahatin
fenalığına ikna edildikleri gün Müslümanlığa girenlerin sayısı hiç de az değildir.
Binaenaleyh işte bu çok farklı kâfir çeşitleri içinden bir kesimin dahi Kur’ân’ın



getirdiği nurdan istifade etmesi bahis mevzuu ise, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) onları inzar etmesi ne teklif-i mâlâ yutâk ne de abesle iştigaldir. Çünkü ortada
çok küçük bir gürûh dahi olsa iman edebilecek kimseler var demektir.

***

Baştan beri  kelimesine, insanın iradesini kullanması ve Cenab-ı Hakk’ın da
yaratması perspektifinden yaklaşarak mevzuyu izah etmeye çalıştık. Havanın kirlenmesi,
hayatın suistimal edilmesi, fırsatların kaçırılması gibi misallerle de insanın sebep
olduğu hususların (mühürlerin), daha sonra cebren zuhur eden meseleleri aşmasına bir
engel teşkil ettiği hususu üzerinde durduk.

Şimdi de isterseniz Bediüzzaman Hazretleri’nin İşârâtü’l-İ’câz isimli eserinde bu
âyetin tefsiri sadedinde zikrettiği bir kısım açıklamalar üzerinde durmaya çalışalım.
Üstad Bediüzzaman, bu âyeti açıklama sadedinde şöyle der:

“Bu âyetin üzerinde durmak îcab eder. Ehl-i İtizâl, Ehl-i Cebr, Ehl-i Sünnet ve’l-
Cemaat gibi Ehl-i Kelâm’ın bu âyet-i azîmenin altında yaptıkları muharebe-i
ilmiyelerini dinleyelim. Zira bu gibi fikrî harpler, ehl-i nazarı dikkate davet eder.
Binaenaleyh onların bu âyette takip ettikleri cihetleri kontrol etmek lazımdır. Evet,
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’ın sırat-ı müstakim üzerine olduğunu, ötekilerin ya ifrata
veya tefrite maruz kaldıklarını ispat için bazı münasebetlerin zikredilmesi lazımdır:

Birincisi: Tahakkuk etmiş hakâiktendir ki; tesir-i hakiki, yalnız ve yalnız Allah’ın
elindedir. Öyle ise Ehl-i İtizâl’in abde verdiği tesir-i hakiki hilaf-ı hakikattir.

İkincisi: Allah hakîmdir, öyle ise sevap ve ikab abes değil; istihkaka göredir. Öyle
ise ızdırar ve cebir yoktur.

Üçüncüsü: Her şeyin biri mülk, diğeri melekût; yani biri dış, diğeri iç olmak üzere
iki ciheti vardır. Mülk ciheti, bazı şeylerde güzeldir, bazı şeylerde ise çirkin görünür;
aynanın arka yüzü gibi. Melekût ciheti ise her şeyde güzeldir ve şeffaftır. Aynanın dış
yüzü gibi. Öyleyse çirkin görünen şeyin yaratılışı, çirkin değildir, güzeldir. Ve aynı
zamanda o gibi çirkinlerin yaratılışı, mehâsini ikmal içindir. Öyle ise çirkinin de bir
nevi güzelliği vardır. Binaenaleyh bu hususta Ehl-i İtizâl’in “Çirkin şeylerin halkı
(yaratılması) Allah’a ait değildir.” dedikleri safsataya mahal yoktur.

Dördüncüsü: Mesela darb ve katle terettüp eden elem ve ölüm gibi hâsıl-ı
bil’masdar ile tabir edilen şey, mahlûk ve sabit olmakla beraber, câmiddir. İlm-i
sarfta malumdur ki, câmidlerden ism-i fâil gibi sıfatlar yapılamaz. Bunlar ancak
kesbî, nisbî, itibarî olan mânâ-yı masdarîden yapılabilir. Öyle ise, ölümün halkı katl



değildir. Öyle ise Ehl-i İtizâl’in hatalarına hata nazarıyla bakılmalıdır.
Beşincisi: İnsanın katl gibi zâhirî ve ihtiyarî olan fiilleri, nefsin meyelanına intiha

eder. Cüz-i ihtiyarî denilen şu nefs meyelanı üzerinde ise münazaalar deveran
etmektedir...

Altıncısı: Âdetullah üzerine, irade-i külliye-i ilâhiye abdin irade-i cüz’iyesine
bakar. Yani bunun bir fiile taallukundan sonra, o taalluk eder. Öyle ise cebr yoktur.

Yedincisi: İlim, maluma tâbidir. Bu kaziyeye göre, malum, ilme tâbi değildir;
çünki devir lazım gelir. Öyle ise bir insan, amelen yaptığı bir fiilin esbabını kadere
havale etmekle, taallül ve bahaneler gösteremez.

Sekizincisi: Ölüm gibi hâsıl-ı bilmasdar denilen şey, kesb gibi bir masdara
mütevakkıftır. Yani âdetullah üzerine o, hâsıl-ı bil masdarın vücuduna şart
kılınmıştır. Kesb denilen masdarda, çekirdek ve ukde -i hayatiye meyelandır. Bu
düğümün açılmasıyla, meseledeki düğüm de açılır.

Dokuzuncusu: Cenab-ı Hakk’ın ef’âlinde, tercih edici bir garaza, bir illete ihtiyaç
yoktur. O hususta tercih edici, Cenab-ı Hakk’ın ihtiyarıdır.

Onuncusu: Bir emrin, behemehâl bir müessirin tesiriyle vücuda gelmesi lazımdır
ki, tereccüh bilâ-müreccih lazım gelmesin. Amma itibarî emirlerde tahsis edici bir
şey bulunmasa bile muhal lazım gelmez.

On Birincisi: Bir şey, vücudu vâcib olmadıkça vücuda gelmez. Evet irade-i
cüz’iyenin taallukuyla irade-i külliyenin taalluku bir şeyde içtima ettikleri zaman, o
şeyin vücudu vâcib olur ve derhâl meydana gelir.

On İkincisi: Bir şeyi bilmekle, mahiyetini bilmek lazım gelmez. Ve bir şeyi
bilmemekle, o şeyin adem-i vücudu lazım gelmez. Binaenaleyh cüz-i ihtiyarînin
mahiyetinin tabir edilememesi, vücudunun kat’iyyetine münafî değildir.

Nazar-ı dikkatinize arz ettiğim şu esasları tam mânâsıyla anladıktan sonra, şu
maruzatımı da dinleyiniz:

Biz Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Ehl-i İtizâl’e karşı diyoruz ki: Abd, kesb denilen
masdardan neş’et etmiş hâsıl-ı bilmasdar olan esere hâlık değildir. Abdin elinde
ancak ve ancak kesb vardır. Zira Allah’tan başka müessir-i hakiki yoktur. Zaten
tevhid de öyle olmasını ister.

Sonra Ehl-i Cebr’e dönerek deriz ki: Abd, bir ağaç gibi bütün bütün ızdırar ve cebr
altında değildir. Elinde küçük de olsa bir ihtiyar vardır. Çünki Cenab-ı Hak
hakîmdir; cebr gibi zulümleri intâc eden şeylerden münezzehtir.”246



Seçilen Kelimelerdeki Dil İncelikleri 
(6-7. Âyetler)
Yukarıda da izah edildiği gibi  Arapçada, ismini nasb, haberini ref eden ve fiillere

benzeyen altı harften biri olup, kullanıldığı yere göre “elbette, muhakkak, şüphesiz” gibi
tahkik ve te’kid mânâsı ifade etmektedir. Arapçada, Türkçede karşılığı olmayan bazı

harfler vardır ki,  de işte bunlardandır. Mesela   “Halit ayaktadır.”, 

 “Şu iyi bilinmelidir ki, Halit ayaktadır.”,  “Muhakkak
Halit gerçekten ayaktadır.” ifadelerinin hepsi mânâ bakımından aynı gibi görünse de,
bunlar arasında önemli mânâ farklılıkları vardır. Mesela, eğer muhatabın, Halit’in

ayakta olduğuna dair hiçbir tereddütü yoksa ona bu haberi vermek için  demek

yeterlidir; bu mevzuda az dahi olsa bir tereddüt bahis mevzuu ise   diyerek
ifadeyi te’kid etmek gerekir; muhatap Halit’in ayakta olduğunu inkâr ediyorsa ifade 

 şeklinde daha te’kidli olur.
Bundan anlaşılan da şudur: Bu ifadelerdeki farklılık, sadece kelime ve harf

farklılığıyla değil, asıl muhatabın durumuyla alâkalı bir husustur. Dil üstadı Abdülkâhir
Cürcânî’nin, muhatabın söylenen şeyi uzak görmesi nispetinde sözün te’kid unsurlarıyla
te’kid edilmesi evladır hükmü247 de işte bu hakikati ifade etmektedir. Ayrıca

“Evet, iki Resûl gönderdik onlara, ‘Yalanladılar onları.’ Bunun üzerine,
güçlendirdik onları bir üçüncü Resûlle. Dediler hep birden: ‘Biz Allah’ın

Resûlleriyiz size!’”248 ve  “Resûller dediler:
Elbette biliyor Rabbimiz, size gönderilen Resûlleriz biz.”249 âyetleri bu konuya güzel

birer misal teşkil etmektedir. İlk âyetteki ifadede de te’kid vardır ( )
ama muhatapları olan kavmin inkârda ısrarları üzerine söyledikleri sözü hikaye eden

ikinci âyette aynı ifadeye bir de “lâm-ı te’kid” eklenmiştir ( ).



Üstad Bediüzzaman, bu âyette tahkik ifade eden ’deki nükteyi şöyle tasvir

etmektedir: “  herhangi bir cümlede bulunursa, o cümlenin damını deler, hakikate
nüfuz eder. Ve o  davayı veya hükmü aşağıya indirir, hakikate yapıştırmakla, o
hükmün hayalî veya zannî veya mevzu veya hurafe hükümlerden olmadığını ve ancak

hakâik-i sâbiteden bulunduğunu ispat eder. Bu cümlede ’nin hususî nüktesi, bu
âyetin muhatabı olan Hazret-i Muhammed’de (sallallâhu aleyhi ve sellem) şek ve

inkâr bulunmadığı hâlde şek ve inkârı ref ’etmek şe’ninde olan  ile karşılanması,
onların iman etmesi için Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) şiddet-i hırsına
işarettir.”250

Daha önce de zikredildiği gibi , ism-i mevsûl olup, gözle görülmeden evvel
akılla bilinen, yeni ve garip bir kısım hakikatlere işaret eden bir edattır. Dolayısıyla
onun vasıtasıyla ulaşılan hakikatler, sılası görülmeden, gözle müşâhede edilmeden akıl

ve ilimle bilinen hakikatlerdir ki, buna, “ilme’l-yakîn” de denir. İşte, 

ifadesindeki  ism-i mevsûlüyle de o âna kadar bilinmeyen, yeni fakat garip
gerçeklerden bahsedilmektedir.

Buradaki  ile yukarıda zikredilen hem kâfir hem de münafık sınıfı veya sadece

münafık ya da sadece kâfir sınıfı anlatılmaktadır. Şayet  ile sadece kâfirler
kastediliyorsa bunlar, bilinen kâfirlerden başka kâfirlerdir. Zira Mekke müşrikleri ile
Medine’deki münkirlerin, Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) nübüvvetinden
önceki hâlleri ile nübüvvetinden sonraki hâlleri arasında çok ciddi değişmeler
olmuştur. Çünkü o âna kadar müşrikler, Efendimiz’in hayır adına tebliğ ettiği esaslardan
pek çoğunu yapıyorlardı. Fakat nübüvvetin gelmesinden sonra Nebiler Serveri
(sallallâhu aleyhi ve sellem) de onların atalarından kendilerine intikal eden bir kısım
hususları yapmaya başlayınca müşrikler, onları bile inkâra kalkışacak kadar acayip bir
inkâr sergilemiş ve bunun neticesinde daha değişik bir küfr ü küfrana sapmışlardı. Yine
Yahudilerden bazıları, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) risaletini açıklamadan
önce pek yakında bir peygamberin geleceğinden bahsediyor ve Kur’ân’ın ifadesiyle,
onu bütün vasıflarıyla kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanıdıklarını



dillendiriyorlardı.251 Hatta onlar, Evs ve Hazreç kabileleri içinde hep bunun
propagandasını yapıyor ve “Beklediğimiz peygamber geldiği zaman bizler, siz Araplara
galebe çalacağız.” diyorlardı. Ne var ki Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
risaletini açıklayınca birden bire O’na karşı tavırlarını değiştirmiş ve farklı bir görüntü
sergilemeye başlamışlardı. Şöyle ki, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakkındaki
beşaret ve işaretler de dâhil olmak üzere o güne kadar kabul ettikleri şeylerin hepsini
inkâr ediyor ve önceleri söylediklerini kendileri söylememiş gibi davranıyorlardı.

Binaenaleyh , bilinen bir mevzudan bilinmeyen bir mevzuya; ülfet peyda edilen bir
meseleden, garip, yeni ve orijinal bir mevzuya intikal etmeyi ifade sadedinde
zikredilmiş ve küfürdeki çeşitlilik ve onun iman karşısındaki zıddıyeti, orijinal bir
üslupla ifade edilmiş oluyordu.

Ayrıca  beyanında  kelimesinin  harf-i cerri ile sılalanmasında
şöyle bir belâgat nüktesi vardır:

Âyet-i kerimede 
“İnkâra saplananları ister inzar et, ister inzar etme onlar için birdir, imana

gelmezler.”252 buyrulmaktadır. Dikkat edilecek olursa burada 

 “Onlar ı inzar edip etmemen Senin için müsavidir.” değil de, 

 denilmiştir. Yani “Sen, onları inzar etsen de olur
etmesen de olur.” yerine “Sen onları inzar edeceksin. Zira inzar etmezsen peygamberlik
vazifeni yapmamış olursun. Her ne kadar Senin inzarın onlara tesir etmeyecek olsa da
bu durum, Seni vazifenden alıkoymamalıdır. Senin vazifen, risaletini tebliğdir; kabul
ettirmek Alîm u Hakîm olan Allah’a (celle celâluhu) aittir.”

Diğer bir husus; bu âyet-i kerimedeki  kelimesiyle “inzar etmek ve etmemek”
ifadeleri, bu sözlerin muhatabı olan cemaatin “vurdumduymaz” bir karaktere sahip
olduklarını tasvir etmektedir ki, bu edebî tasvirde inzar tıpkı bir rahmet (yağmur) gibi o
cemaat üzerine yukarıdan aşağıya sağanak sağanak yağmasına rağmen, onların bu inzarı
duymazlıktan ve görmezlikten geldiklerinin ve bu vurdumduymazlıklarıyla küfrün kötü
neticesine ve kalblerinin mühürlenmesine müstehak olduklarının fotoğrafı gözler önüne
serilmektedir.



Burada ayrı bir incelik de “irşad” veya “tebliğ” gibi kelimeler yerine özellikle

“inzar” kelimesinin kullanılmış olmasıdır. Mesela   veya 

 yerine  denilmiştir. Evet, irşad
kelimesi kullanılmamıştır; çünkü irşad, irşad edilmeye açık olan kimselere yapılır –ki
buna siyak hiç de müsait değildir. Zira onların kalb, kulak ve gözleri mühürlenmiştir.–
Tebliğ kelimesi ise daha ziyade kendilerinden bir hayır ümit edilen kimseler için

söylenilegelmiştir. Ayrıca,  kelimesi bunlarda hayır adına hiçbir ümidin olmadığını
göstermektedir. Öyleyse bunlara sadece gittikleri yolun sonunun çok kötü olduğunu
hatırlatmak, ifade bakımından daha uygun düşmektedir. Türkçemizde de böylesine bir
çıkmaza girmiş kimseleri girdikleri yolun kötü encamından inzar etmek için değişik
sakındırma ifadelerinin kullanılması söz konusu olagelmiştir. Mesela, olabildiğine
dalâlet ve sefahete dalmış bir insan, çeşitli çarelere başvurulmasına rağmen
vazgeçirilemediği zaman ona, “Sen kumar ve içki gibi kötü alışkanlıklarınla hem
kendine hem de sevdiklerine kötülük yapıyorsun. Son kez söylüyorum, bunları bir an
önce terk et!” şeklinde son bir nasihatte daha bulunularak, kendisini bekleyen kötü
akıbet ona anlatılır ve yaptığı işten sakındırılmaya çalışılır. Binaenaleyh âyet-i
kerimede eğri yolun encamını ve sû-i akıbetin nasıl olduğunu hatırlatma mânâsına
“inzar” kelimesinin seçilmesi gayet latif ve yerindedir.

Buradaki  “Onlar iman etmezler.”,  “Onlar küfre girdiler.” in bir
mübeyyini ve açıklayıcısıdır.

 : Cebriye, bu ifadeyi, ’da anlatılan hususa bir sebep veya –
farklı bir ifadeyle– onu bunun neticesi sayarak “Allah’ın onların kalblerini mühürlemesi
sebebiyle onlar küfre düştüler.” ya da tabir-i diğerle, “Onların küfre girmesi, Allah’ın
onların kalblerini mühürlemesi neticesi olmuştur.” diyerek bu insanların küfre
düşmelerini tamamen Cenab-ı Hakk’a isnat etmişlerdir. Mutezile ise tam tersini iddia

etmiş, yani ’yu ’ya bir sebep sayarak, “Kendi iradeleriyle küfre
girmeleri yüzünden Allah onların kalblerini mühürledi.” ya da “Kendi iradeleriyle
küfre girmeleri, Allah’ın onların kalblerine mühür vurmasını netice verdi.” diyerek
böylelerinin kalblerinin mühürlenmesini, –âdeta zaruri bir netice olarak– tamamen
onların iradelerine, iradeleriyle girdikleri küfre vermiştir. Ehl-i Sünnet ise, Cebriye ve



Mutezile’nin düştüğü ifrat ve tefrit anlayışından ve o tür bir zaruri sebep-netice
münasebetinden uzak bir yaklaşımla “Evvela onlar kendi iradelerini kullanarak küfre
düşmüşler, Cenab-ı Hak da onların kalblerini mühürlemiştir.” sözleriyle düşüncelerini
ortaya koymuşlardır.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, İşârâtü’l-İ’câz’d a  kelimesindeki istiare-i
temsiliyeye işaret ederek şöyle demektedir:

“  cümlesiyle; kalb ile vicdan, nur-u iman sayesinde hakâik-i ilâhiyenin
tecellisine mazhar olmakla menba-ı kemalât, hayattar ve ziyadar oldukları hâlde;
küfrün ihtiyar edilmesiyle zulmetli, ıssız, haşerât-ı muzırra yuvasına inkılab ettikleri
için mühürlenmiş, kilitlenmiş ki, o korkunç yuvadaki akreplerden, yılanlardan içtinab
edilsin.”253 Yani kalbi mühürlenmiş bir kimse, Müslümanlar arasında kâfir olarak
bilinirse, Müslümanlar onun küfründen korunmuş olur. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de
Müslümanların, münafıklar hakkında müteyakkız olmaları telkin edilerek, sosyal
hayatlarını sarsıntılardan korumaları adına onlar hakkında geniş açıklamalarda
bulunulmuştur. Zira münafık, gizli düşmandır. Kâfir ise Allah’ın, kalblerine, sem’lerine
ve basarlarına mühür vurduğu açık düşmandır. Dolayısıyla Müslümanlar, onlar

hakkında gerekli tedbirleri alıp kendilerini koruyabilirler. Zaten 
âyetinde de işte bu “bilinen kâfir” mânâsı kastedilmiştir. Sahabe ve tâbiînden pek çok
kimse, bu kâfirlerin Ebû Cehil, Utbe, Şeybe ve İbn Ebî Muayt gibi malum ve önde gelen
kâfirler olduğunu söylemişlerdir. Ayrıca bu ifadeden, kıyamete kadar gelecek olan
bütün kâfirlerin, hususiyle de onların elebaşlarının kalb, sem’ ve basarlarının
değişmeyen âdet-i ilâhiye çerçevesinde mühürleneceğini anlamak da mümkündür.

Yine Bediüzzaman Hazretleri,  ifadesinde lafzatullahın mütekellim zamiri
yerine sarih olarak zikredilmesiyle alâkalı şöyle bir nükte zikretmektedir:

“  : Zamir-i mütekellimin yerine ism-i zâhirin gelmesi, tekellümden gaybete

iltifattır. Ve bu iltifatta latif bir nükte vardır. Şöyle ki: ’den sonra 
mukadder ve menvî (maksud) olduğuna nazaran, sanki nur-u mârifet onların
kalblerinin kapılarına geldiğinde kalblerini açıp kabul etmediklerinden, Allah da
gazaba gelerek onların kalblerini hatmetti (mühürledi, kapattı).”254



 : Burada  çoğul, 

 tekil,  ise yine çoğul olarak gelmiştir. Esasen eskilerin 

255 şeklinde ifade ettikleri gibi, mârifet-i ilâhiyeye
giden yollar, mahlûkatın solukları sayısıncadır.  Bu itibarla da, kalben Cenab-ı Hakk’a
vâsıl olan mârifet yolları nâmütenâhidir. Onun için bu âyet-i kerimede kalb kelimesi, 

 “onların kalbleri” şeklinde çoğul olarak zikredilmiştir. ’in müfred

kullanılmasına gelince: Sem’in yolu birdir ve o da vahy-i semavîdir. ’ın cem’iliği
ise: Âfâkî ve enfüsî tetkikte onda da yollar nâmütenâhidir. Binaenaleyh iki cemi’
arasında sem’in müfred olarak zikredilmesi bu nükteyi işaretliyor olabilir.

Üstad Bediüzzaman, bu hususla alâkalı da şunları söyler: “Kalb ile basarın taalluk
ettikleri şeyler mütehâlif, yolları mütebâyin, delilleri mütefâvit, talim ve telkin
edicileri mütenevvidir. Sem’ ise, kalb ve basarın hilafına, masdardır. İşittiren
ferddir. Cemaatin işittikleri, ferddir. İşiten ferd, ferd olur. Bunun için  müfred olarak
iki cem’in arasına düşmüştür.”256 Yani vahyi işittiren Allah (celle celâluhu) tek,
O’ndan işitip cemaate işittiren peygamber de tek olduğu gibi, onu işiten, dinleyen
fertler, hakiki fert olma liyakatini kesb eder ve herkes teker teker kendine göre işitir.
Aynı zamanda burada irşadda insanların teker teker ele alınması gerektiğine de bir
telmih var gibidir. Kalb ve gözlerin durumuna gelince, bunlar telakkiler adedince
değişebilir. Kalbin serâdan süreyyâya (yerden göğe) kadar delillere mahall-i vürûd
olması, basarın serâdan süreyyâya delilleri müşâhede ve değerlendirme yöntemleri yine
nâmütenahidir. Allahu a’lem, bunun için âyet-i kerimede kalb ile basar cemi’, sem’ ise
müfred olarak gelmiştir.

 : Âyet-i kerimede  yerine 

 denilmektedir ki bu ifadeden, onların bu azabı, tıpkı mal kazanır gibi
kendilerinin kazandıkları anlaşılmaktadır. Yani onlar, tarlalara iyi bir tohum zannıyla
zakkum saçmışlar, faydalı bir ürün elde ettik düşüncesiyle de ektiklerini biçip hasat
ederek ambara doldurmuşlar; ne var ki ambara doldurdukları şey daha sonra karşılarına
yılan ve çıyan olarak çıkmış. Sanki onlar kendi lehlerine bir iş yaptıkları zannıyla her
zaman çalışmışlar ama hep belâ ekip azap biçmişlerdir.



 kelimesine gelince o, yukarıda da izah edildiği gibi “tatlı” mânâsına da gelen
bir kökten gelmektedir; evet sanki onlara, küfür ve küfrandan lezzet aldıkları
hatırlatılarak, işaret tarikiyle, “Tatlı amelinizin acısını çekin!” diye başlarına

vurulmakta, yüzlerine çarpılmaktadır. Yani  “tatlı (su)” kelimesinin türediği aynı

kökten gelmesi itibarıyla  kelimesi kullanılarak, “Esasen bu azaba müstehak
olanlar, Cennet ehli gibi ahirette ilâhî nimetleri tadacaklardı; fakat onlar, iradelerini
suistimal edip kötüye kullandıklarından dolayı, o tatma, azap hâline dönüştü.” şeklinde
bir tehvîle (korkutma) gidilmiştir.

Ayrıca  kelimesindeki tenvin, tenkîr için olması itibarıyla tazim ve tehvîle de
delâlet etmektedir. Tenkîrin, tazime delâlet etmesi, azabın ihata edilemeyecek kadar
büyük olduğuna; tehvîle delâlet etmesi ise, onun tasavvurunun dahi insanı ürpertecek
kadar korkunç olduğuna işaret etmektedir. Tenvinin tenkîr için olması, bazen de
anlatılmak istenilen şeyin meçhul olduğunu göstermektedir ki bunda, Cehennem azabının
dünya azabı cinsinden olmadığı ve dünya azabı ne kadar büyütülürse büyütülsün asla
Cehennem azabının büyüklüğünü ifade edemeyeceğine de bir ima vardır.

 kelimesi ise, tazim ifade eden ’deki tenvine açık bir tekittir.
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BAKARA SÛRE-İ CELÎLESİ 
(8-10. ÂYETLER)

“İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları hâlde ‘Allah’a ve ahiret
gününe inandık.’ derler. Onlar (kendi akıllarınca) güya Allah’ı ve mü’minleri
aldatırlar. Hâlbuki onlar sadece kendilerini aldatıyorlar ama bunun farkında
değiller. (Aslında) onların kalblerinde bir hastalık var. Allah da onların
hastalığını artırdıkça artırmakta. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de
onlar için elim bir azap vardır.”

Önce de temas edildiği gibi, Kur’ân-ı Kerim’de taksime tabi tutulan sınıfların
üçüncüsünü, diğer bir yönüyle de, iki sınıfa ayırdığımız kâfirler gürûhunun ikinci
kısmını münafıklar teşkil etmektedir. Onların şahsî hâllerini ve ruhî hayatlarını ele
alarak ifade edip küfürdeki ilk mübaşeretlerini, Cenab-ı Hakk’ın, kalblerinde maraz
bulunduğu hükmünü vermesinin tafsilini anlatan münafıklarla alâkalı on üç âyetten bu
ilk üç âyet, onların umumi durumlarını bir istiare-i temsiliye suretinde anlatmaktadır.
Diğer âyetler ise, ileride izahı yapılacağı üzere, münafıkların toplum hayatında kavlî,
fiilî ve kalbî çeşitli tavırlarını, duygu ve düşüncelerini tercüme edip dile getirmektedir.

Evet bu âyetlerde, kâfirlerden daha ziyade münafıklar üzerinde durulmaktadır ki,
bunun da başlıca sebepleri maddeler hâlinde şu şekilde sıralanabilir:

1. Yukarıda da ifade edildiği gibi kâfir hakkında Cenab-ı Hakk’ın hükmü belli olup
mü’minler bu zümreye karşı uyarıldıktan sonra, tavırları açık ve net olmayan
münafıklara geçilmiştir. Münafıklar, Kur’ân-ı Kerim’de de ifade edildiği gibi, iki
taraf arasında gel-git yapmaları257 ve bazen Müslümanlara yaklaşmaları bazen de
yandaşlarıyla beraber olmaları itibarıyla sabit bir çizgileri olmadığından, bunların



umumi ahvâl ve ahlâkını gösterme adına Kur’ân-ı Kerim gayet veciz bir şekilde ruh
portrelerini ortaya koyarak onlar karşısında mü’minleri dikkatli olmaya
çağırmaktadır. Dikkat edilecek olursa küfürle iman arasında pek çok mertebe
bulunması ve münafığın bu mertebeler arasında sürekli mekik dokuması, öyle
karışık bir hâlet-i ruhiyenin ifadesidir ki, bunu bir tabloda bütün hatlarıyla
resmetmek çok zordur. Bunların bu oynak ruh hâllerini anlatmak için belki de bir
cilt eser yazmak gerekecektir. Ancak Kur’ân-ı Kerim, koca bir cilt eserle
anlatılabilecek bu meseleyi kâfirlere nispeten biraz uzunca olsa da beş-on âyetle
gayet veciz bir şekilde anlatmaktadır.

2. Münafıklardan gelecek şer, kâfirlere nispeten daha gizli, dolayısıyla da onlar daha
tehlikelidirler.

3 . Kıyamete kadar insanlık içinde bu türden, vicdanları tefessüh etmiş ve nifaka
kilitlenmiş kimseler hemen her zaman bulunacağından, mü’minlerin bu tür
tembihlere ihtiyaçlarının olacağı açıktır. İşte bu sebepledir ki âyetler mü’minlerin
münafıklara karşı uyanık olmaları için onlara ezelî bir ders vermekte ve tembihte
bulunmaktadır.

Kur’ân-ı Kerim açıktan açığa mütecaviz ve saldırgan kâfirlere karşı cihad etmeyi ve
Müslümanlara karşı savaşanları öldürmeyi emrettiği hâlde, Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem), münafıkların kâfirlerden daha tehlikeli bulunmalarına, onlar hakkında pek
çok âyet nâzil olmasına, hatta kendisi de bizzat onları tanımasına rağmen onlara karşı
umumi olarak öldürme işine asla teşebbüste bulunmamıştır. Nitekim Hazreti Ömer’in
(radıyallâhu anh), hususiyle münafıkların elebaşı olan Abdullah İbn Übey İbn Selûl’ün
öldürülmesine ve emsali hakkında bir kısım kararlar isdar edilmesine dair taleplerine
cevap olarak Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), sahih hadiste şöyle buyururlar:
“‘Muhammed, ashabını öldürtüyor.’ dedirtmek istemem.” 258 Diğer bir husus da,
münafıklar dış görünüşleri itibarıyla Müslüman olduklarından diğer Arap kabilelerini,
onların Müslüman olmayıp kâfir olduklarına ikna etmek mümkün değildir. Binaenaleyh
İslâm’ın bir esası olan “zâhire göre hükmetme” prensibiyle hareket edilerek,
münafıkların içleri dışlarını yalanladığı hâlde zâhirî olarak Müslüman
göründüklerinden onlara ilişilmemiştir.

Âyet-i kerimedeki  “İnsanlardan bir kısmı” ifadesi, münafıkların mahdut
sayıda olduklarına işaret etmektedir. Hatta bazı yorumcular, burada ahd ile anlatılan
münafıkların, Tebük seferinde Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) suikast



teşebbüsünde bulunan, Allah Resûlü’nün de Hazreti Huzeyfe’ye isimlerini bildirdiği 14
kişiden ibaret olduğunu söylemişlerdir. Kanaat-ı âcizanemce bu ifadeyle umumi mânâda
bütün münafıkların anlatılmış olması daha uygun gibi görünmektedir. Zira Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bildiği ve Hazreti Huzeyfe’ye bildirdiği münafıklar 14 kişi
miydi, yoksa daha fazla mıydı bu konu çok su götürür bir husustur. Nitekim Cenab-ı
Hak, münafıklarla alâkalı bir âyet-i kerimede şöyle buyurur:

“Çevrenizdeki bedevilerden ve Medine ahalisinden öyle münafıklar vardır ki,
onlar nifak işinde fevkalâde mahirdirler. Pek sinsi hareket ettikleri için Sen onları
bilemezsin, ama Biz onları pek iyi biliriz.. ve onları çifte cezaya çarpacağız. Sonra
da azabın daha müthişine itileceklerdir.”259 Bir başka âyet-i kerimede de, 

 “Eğer dileseydik onları Sana tek tek
gösterirdik, Sen de onları alâmetlerinden tanırdın.”260 buyrulmaktadır.

 edatının ifade ettiği mânâdan hareketle, “Eğer dileseydik onları Sana gösterirdik,
Sen de onları tanırdın.” ifadesinden, Cenab-ı Hakk’ın münafıkların hepsini
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) bildirmediği ve Nebiler Serveri’nin de onları
tanımadığı anlaşılmaktadır. Evet, Allah Resûlü’nün münafıklardan bildikleri olduğu
gibi bilmedikleri de vardı. Herhâlde Cenab-ı Hak, onların en şerlilerini Efendimiz’e
bildirmişti. Allahu a’lemu bissavâb.

İsterseniz şimdi de müfredatın tahliline geçelim:

Müfredat Mânâsı (8. Âyet)
 : Dil açısından baktığımızda, mü’minler anlatılırken ayrı bir tarz ve

üslup, kâfirler anlatılırken değişik bir ifade şekli, münafıklardan söz edilirken ise
bambaşka bir anlatım söz konusu olmuştur.

Malum olduğu üzere  teb’iz içindir.  ise,  kelimesinin alâ gayri’l-

kıyas cem’idir ve aslı ’tır.  kelimesinin,  veya  kökünden türemiş



olduğu söylenmektedir. Bu kelime  kökünden olduğu takdirde, herkesle ülfet ve
ünsiyet tesis edebilen içtimaî bir varlık;  kökünden geldiği kabul edildiğinde de
unutkan bir varlık mânâsına gelmektedir. İkinci mânâda bu varlığa insan denilmesi,
kendini vazife zamanında unutup, mükâfat zamanında hatırlama veya kendisine

lütfedilen nimetleri unutma gibi bir nükte ile irtibatlandırılabilir. Bazıları, 
kelimesinin, doğrudan doğruya bir ism-i cem’i olduğunu söylemişlerdir ki müfred,

tesniye ve cem’i yok demektir. ’ın başındaki harf-i tarif de ahd içindir.

 âyetindeki  malum olduğu üzere ism-i
mevsûldur. Kur’ân-ı Kerim, bazen bu türlü kimselere câmid nazarıyla bakmasına
rağmen bu âyet-i kerimede münafıklar, akıl sahibi varlıklar olarak ele alınmıştır.

 : Bu kelimenin müfred olarak kullanılmasında şöyle bir nükte vardır: Teker
teker münafıklardan hangisiyle karşılaşılsa, tek başlarına oldukları hâlde aynı şeyi ama

nevileri namına söyleyerek  “Biz iman ettik.” derler ve aldatma psikolojisi içinde
kendi nevini, yani münafıklar gürûhunu tezkiye lüzumunu duyarlar.

 umumiyet ifade eden lafızlardandır ve lafzı itibarıyla  gibi müfred olmasına

karşılık; mânâsının umumiyet ifade etmesi itibarıyla hem  hem de ’in
işaret ettiği üzere cem’e delâlet eder. Yani ’in raci olduğu şey müfred olabileceği
gibi, cemi’ de olabilir. İşte bu itibarladır ki , lafız itibarıyla müfred, mânâ itibarıyla
ise umumiyet ifade eden lafızlardandır.

 : Lafz-ı celâle, Zât-ı Vâcibu’l-Vücûd’un ism-i hâssıdır. 

müzekkerdir, müennesi ise ’dir. Burada ’e nispetle  olmuştur.

 kelimesi, hem gün hem de gündüz için kullanılabilen bir isimdir. Bazen
“gündüz”, bazen de “gece ve gündüzden müteşekkil bir gün” mânâsına gelir. Ona izafe
edilen hususun bir günü veya bir gündüzü kapsaması durumunda günün ya da gündüzün
tamamını ifade edeceği gibi, aksi durumda ise o günün ya da gündüzün bir bölümünü

ifade eder. Mesela  “Bir gün oruç tuttum.” diyen bir insan, sabahtan akşama



kadar oruç tuttuğunu ifade etmiş olur. Ama  “Ben bugün ekmek yedim.”
diyen insan, gün boyu ekmek yediğini değil, o günün belli bir bölümünde bu işi

yaptığını anlatmaktadır.  kelimesi, mutlak olarak “vakit” mânâsına da kullanılır. 

 ifadesindeki “ilâhî gün”, dünya karşılığında sürüp giden upuzun bir
zaman mânâsına gelen nispî ve izâfî bir gündür.

 : Buradaki , nefy (olumsuzluk) ifade eder. ’deki zaid 
ise –daha doğrusu bâussıla– nefy mânâsını te’kid ettiği gibi, fiil cümlesi yerine isim
cümlesinin tercih edilmesi ise istiğraka delâlet eder ve o zaman mânâ “Haddi zatında
onlar hiç inanmıyorlar, asla inanmazlar.” şeklinde olur.

Seçilen Kelimelerdeki Dil İncelikleri (8. Âyet)
Şimdi de, bu âyetin üzerinde dil nükteleri açısından kısaca durmaya çalışalım:

“Öyle insanlar vardır ki, ‘Allah’a ve ahiret gününe inandık.’ derler; ama onlar
iman etmemişlerdir.”

Buradaki , teb’iz için olup insanlardan belli bir gürûha delâlet etmektedir. Bundan
da anlaşılmaktadır ki, o dönemde nifak ve şikakı idare eden pek çok kimse varmış.
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine-i Münevvere’yi teşrif buyurunca bir
kısım Yahudilerin bütün ümniye ve kuruntuları boşa çıkmış ve Medine yoluyla Arap
yarımadasında hâkimiyetlerini devam ettirmeyi düşlerken, kendi içlerinden çıkmasını
bekledikleri hâlde Kureyş’ten çıkan bu sürpriz Peygamber, onların kuruntu ve plânlarını
altüst etmişti. Bunun üzerine büyük bir sarsıntı geçiren bu kimselerin içinde çok inatçı
bir gürûh teşekkül etmişti ki, âyet-i kerimedeki teb’iz ifade eden  ile, umumi mânâda
sarsıntı geçiren bu topluluk içinde sağa sola gidip yalpa yapan, bir türlü yörüngesini
bulamamış azınlığı teşkil eden bu münafık gürûh kastedilmektedir. Karşılaştıkları
kimselere yalan söyleyip “Biz Allah’a iman ettik.” diyenler de işte bu azınlığı teşkil

eden kimselerdir. Onlar, mü’minlerle karşılaştıklarında  diyorlardı ki, aslında

burada küçük bir telmih vardı. Şöyle ki ’nın mâzi sigasıyla ifade edilmesinden



anlaşılan, Kur’ân’ın işaret ettiği bu azınlık gürûh, bu yeni dine (İslâm’a) bid’at
nazarıyla bakıyor ve içlerinden şöyle diyorlardı: “Biz çok önceden iman etmiştik, şimdi
yeniden iman edecek hâlimiz yok.” Bunu derken de Nebiler Serveri’ni (sallallâhu aleyhi

ve sellem) hafife alma ve reddi işmam eden bir üslupla söylüyor ve  
 “Biz Allah’a ve ahiret gününe (zaten) inanmıştık.” diyorlar; ancak

bunun yanında Kitab’a inandıklarını da özellikle söylemiyorlardı. Zira onlar, Kitab’a
inandıklarını söyleseler ya Tevrat’ı ya da İncil’i kastedeceklerdi. Fakat hem Tevrat hem
de İncil, âhir zamanda gelecek son peygamberi müjdeliyor ve O’nun vasıflarından
bahsediyordu. Binaenaleyh Tevrat veya İncil’e inandıklarını söylediklerinde Kur’ân’a
da inanmak zorunda kalacaklardı. Hâlbuki onlar, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ve Kur’ân’a inanmıyorlardı.

Yukarıda da ifade edildiği gibi, fiil cümlesi yerine isim cümlesinin tercihi ve 

 kelimesindeki nefyi te’kid eden  harf-i cerri, cümleye çepeçevre onları

kuşatacak bir mânâ kazandırmıştır. Yani:  “ H i ç iman etmiş
değillerdir.” âyeti hem dünlerini hem de bugünlerini gözler önüne sererek onların genel
durumlarını resmetmektedir. Şöyle ki, onlar adına geçmişe doğru bir yolculuk
yapılıverse, ulü’l-azm bir peygamber olan Hazreti Musa’ya (aleyhisselâm) da o devrin
münafıklarının asla inanmadıkları görülecektir. Onlar, Hazreti Musa’nın vefatından
sonra bir kabile dinine inanmış olma darlığı içinde onun dinine sahip çıkmışlar; fakat bu
münafık gürûh, daha sonra Hazreti Mesih zuhur edince onu da inkâr etmişlerdir. Bu

itibarla da münafıkların  demeleri aslında koca bir yalandan ibarettir. Zira onlar
tarihin hiçbir döneminde hakiki olarak iman etmemişlerdi/etmeyeceklerdi de.

Ayrıca bunlar,  şeklinde ifade ettikleri gibi sadece Allah’a ve
ahiret gününe gerçekten iman etmiş olsalar da yine de bu, kâmil mânâda bir iman
sayılmazdı; zira iman, bütün esaslarıyla bir bütündür ve ancak onu meydana getirecek
rükünlerin varlığıyla gerçekleşebilir. Onun içindir ki, “Sadece Allah’a ve ahiret gününe
inandım.” diyen bir insan hakiki mü’min sayılmaz.

Dil açısından âyet-i kerimedeki nüktelere gelince; Kur’ân-ı Kerim, daha önceki
âyetlerde mü’minleri Allah’a iman etmeleri, emn ü eman içinde olmaları, emniyet telkin
etmeleri, vefakâr olmaları gibi mümeyyiz vasıflarla; kâfirleri ise inzar ve adem-i



inzarın yani uyarılmanın ve uyarılmamanın haklarında müsavi olması, kalblerindeki
bütün istidat ve kabiliyetleri köreltip ruhlarındaki inkişaf istidadını öldürmüş olmaları
ve böylece inkâr eksenli ikinci bir fıtrat kazanmaları gibi mümeyyiz vasıflarıyla ele
almaktadır. Zira kâfirler de her insan gibi, yaratılış itibarıyla hakka açık bir fıtrata sahip
olarak dünyaya gelmişken, iradelerini kötüye kullanmaları ve kendilerini imanın
diriltici iklimine taşıyacak istidat ve kabiliyetlerini köreltmeleri neticesinde 

 “Sonra kalbleriniz katılaştı.”261 veya 

 “(Kitab’ı tanımalarının üzerinden kendilerince)
uzun zaman geçmesi sebebiyle, onlarda ülfet ve kanıksama meydana gelmiş, neticede
kalbleri katılaşmıştı.”262 âyetlerinde ifade edildiği gibi inkâr edalı ikinci bir fıtrat
kazanmışlardı. Evet onlar, imana açık o ilk fıtratlarını değiştirip kabiliyetlerini
kaybetmiş ve kaskatı kesilerek âdeta birer taş hâline gelmişlerdi ki, 

  “Sonra kalbleriniz
katılaştı, artık onlar taş gibi, hatta ondan da katı!”263 âyet-i kerimesi de işte bu
hakikate işaret etmektedir.

Yukarıdaki izahlardan da anlaşılacağı üzere münafıklar, kâfirlerle beraber olup
onlarla beraber hareket etmenin yanında, bazen de mü’minlerle birlikte Allah’ın nezd-i
ulûhiyetinde, nübüvvetin himaye kanatları altında ve Kur’ân’ın saçtığı nur ikliminde
görünmektedirler ki, böylesi karma karışık bir ruh hâletine sahip olmaları itibarıyla
Kur’ân-ı Kerîm onları mümeyyiz vasıflarıyla tanıtacak kesin bir tarif yapmamış ve ne
mü’minler ne de kâfirler için kullanılan tabirlerle değil de, mü’min-kâfir bütün

insanların ortak bir paydası olan “insan olma” vasfını kullanarak  beyanıyla
resmetmiştir.

Ayrıca  kelimesinde şu tür nüktelerin mevcudiyeti de söz konusudur:
1. Esasen münafıklar da insandırlar. Ama Kur’ân-ı Kerim, “Onların yaptığı bu akıl

almaz ve insanlık dışı işler bir insan tarafından nasıl irtikâp edilir!” gibi bir hayreti
ifade etmesi bakımından doğrudan doğruya onları insanî ufka yönlendirme imasında
bulunmaktadır; çünkü bir insan bu şekilde nifaka düşmemelidir; zira nifaka düşen
birinin insaniyeti sorgulanır hâle gelmiş demektir.

2 . Kur’ân-ı Kerim, ayıp ve kusurlarının açığa çıkmaması, aradaki perdenin



yırtılmaması ve yaptıkları bu insanlık dışı işleri artık çok rahatlıkla yapar hâle

gelmemeleri için münafıkların bu hâllerini setretmekte ve onları 
ifadesiyle sadece “insan” olarak ele almaktadır.

3. Bundan başka  ifadesiyle Kur’ân-ı Kerim, insanlar içinde mü’minler ve
kâfirler olduğu gibi münafıkların da bulunacağına; münafıkların mü’minlerin maddî
güç ve hâkimiyetleri karşısında İslâm’ın zâhirini kabul etmiş gibi gözüktükleri
hâlde iç dünyalarında sürekli küfürle içli-dışlı olduklarına ve yeryüzünde insan
kaldığı müddetçe daima böyle bir münafık gürûhunun da bulunacağına dair bir
telmihte bulunmaktadır.

Kur’ân-ı Kerim,  ibaresinde evvela münafıkların
“İman ettik.” sözlerinin boş bir ifade olduğunu beyan buyurmakta, onların bu sözlerinin
iman olmadığını vurgulama sadedinde: “Onlar ‘İman ettik.’ derler.”  diyerek bunun, 

  “Hayır, hayır! Bu onun söylediği mânâsız bir sözdür.”264

âyetinin de ifade ettiği gibi hakikatten uzak bir söz olduğunu belirtmektedir. Evet

münafıkların  “Biz iman ettik.” demeleri sadece bir “lâf-ı güzaf”, bir boş sözden
ibarettir ve katiyen imanın ifadesi olarak içten gelen bir söz değildir.

Aynı âyet-i kerimede ayrıca şöyle bir nüktenin var olduğu da söylenebilir: 

 ifadesinden, münafıkların iman etmediklerini söylemeye cesaretlerinin
olmadığı anlaşılmaktadır. Ne var ki Kur’ân bize onların sözlerini naklederken ya aynen
iktibas ederek ya da onların maksatlarını, duygu ve düşüncelerini, içten konuşmalarını
veya değişik kurgularını, Kur’ân’ın kendine ait ulvî kalıpları içinde formüle ederek

intikal ettirmektedir. Binaenaleyh  ِرِخٰا  ifadesi, o
günkü münafıkların söyledikleri sözün bize intikal etmiş bir iktibasından ibarettir. Allah
(celle celâluhu) onların söyledikleri sözleri bize naklederken hem onların hissiyatlarına
hem de duygu, düşünce ve inançlarına tercüman olarak nakletmektedir. Dolayısıyla
Cenab-ı Hakk’ın onların sözüne bir ilave veya kısaltmada bulunduğunu söylemek doğru

değildir. Öyleyse yukarıda da ifade edildiği gibi, onların  demeleri bir “lâf-ı
güzaf”tan ibarettir ve ona katiyen “iman” denilemez.

 ifadesinde şöyle bir nüktenin mevcudiyeti de söz konusu



olabilir: Allah’a ve ahirete iman, bütün semavî dinlerin üzerinde ittifak ettikleri iki

önemli esastır. Âyet-i kerimede münafıkların  “Allah’a ve ahiret
gününe iman ettik.” demeleri her şeyi bu iki esasa bağlı götüren diğer din mensuplarına
mümâşat adına bir tavır da olabilir; zira bu iki rükün inkâr edildiği zaman hiçbir
anlayışa göre imanla alâkaları kalmayacak ve yalnızlaştırılacaklardır.

Evet, daha sonraki âyette de görüleceği gibi münafıklar, kesin bir kanaat sahibi
olmadıkları ve daima şüphe ve tereddüt anaforunda savrulup durdukları hâlde, 

 sözünü bütün din sahiplerini karşılarına almama üslubuyla
söylemiş gibidirler. Ayrıca bu sözün altında hem Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) hem de Kur’ân-ı Kerim’e karşı sinsi bir tavrın bulunduğu da açıktır. Evet,
münafıklar bu sözleriyle, iman ettiklerini söyledikleri esaslar arasında Allah Resûlü’nü
ve Kur’ân-ı Kerim’i kasten zikretmemişlerdir.

Burada münafıkların, tereddütlerini imaya delâlet edecek bir kelime seçip onunla

kendilerini anlatmaları gerekirken  “Biz iman ettik.” diyerek mâzi sigasıyla
anlatmalarına ve âdeta “Artık şimdi bize iman lazım değil.” şeklindeki üsluplarına

karşılık Kur’ân-ı Kerim,  ifadesiyle, onların ne geçmişte ne de şimdi

iman etmiş olmadıklarını ve  sözlerinin de hakiki iman için
yeterli bulunmadığını bildirmektedir.

Müfredat Mânâsı (9. Âyet)
Münafıklarla alâkalı ikinci âyette ise şöyle buyrulmaktadır:

“Onlar, akılları sıra Allah’ı ve iman edenleri aldatmayı kurarlar. Aslında
kendilerinden başkasını aldatamazlar ama bunun farkında değillerdir.”

Şöyle ki, onlar takıyye ve hud’a (aldatma, hile) yapmak suretiyle Allah’a ve
mü’minlere karşı muhâdaa (aldatmaya çalışma) suretiyle harp ilan etmeye kalkışıyorlar.
Hâlbuki onlar sadece nefislerine hud’a yapıyor ve böylelikle kendi kendilerini aldatmış,
nefislerine zarar vermiş oluyorlar da bunu, ilk anlayış ve kavrayış merhalesi sayılan
şuurlarıyla dahi sezemiyorlar.



 kelimesi  sülâsi fiilinin müfâale babından muzârisidir. Bu bab bazen
tek taraflı kullanılsa da çoğunlukla iki taraf arasında müşâreket içindir, yani karşılıklı
yapılan işler için kullanılır. Her ne kadar ilk bakışta insanın aklına “İnsan nasıl Allah’ı
–hâşâ– aldatmaya kalkışabilir?” şeklinde bir soru gelse de, durum tetkik edilince
meselenin mahiyeti anlaşılır. Şöyle ki, Allah’a karşı yapılan bu muhâdaa, doğrudan
doğruya kendi inançlarının, kalbî yapılarının gereği ve tesirinde kaldıkları hâlet-i
ruhiyenin sonucudur ve Zât-ı Ulûhiyet’e karşı katiyen söz konusu değildir. Evet onlar,
bununla sadece kendi duygu ve düşüncelerini ifade etmiş olurlar. Yani güneşi balçıkla
sıvadıklarını zannederler.

“Hud’a” kelimesinin mânâsı, zâhirde ıslahçı, selâmet-saadet taraftarı görünmekle
beraber içinde fısk u fücur, başkalarına zarar verme ve siyasî mânâsıyla, kendi haince
stratejileriyle başkalarının nizam ve ahenklerini altüst etmeyi plânlama demektir.
Beyzâvî’nin beyanına göre, farenin avcıya karşı korunmak için iki delik açmasına,
girdiği delikte avcı onu çıkacak diye beklerken, onun öbür delikten çıkmasına muhâdaa
denir.265 Evet onun girdiği delik başka, çıktığı delik başkadır. İşte münafıklar ifade
tarzında tasvir edilen bu muhâdaayı –hâşâ– Allah’a karşı yapmaya kalkışıyorlar.

 cümlesinde, ilâhî isimlerden herhangi biri değil de bizzat doğrudan
doğruya Zât’ın ismi olan lafz-ı celâlenin  kullanılması, bunların küstahlıklarının
boyutunu göstermesi açısından gayet mânidardır. Yüceler Yücesi Zât hakkında hiçbir
kitap bu denli küstahlığa kapı aralamadığı hâlde onlar su-i edepte böylesine ileri
giderek –hâşâ– Allah’a muhâdaaya kalkışacak kadar küstahlaşmışlardır.

 “Aynı zamanda onlar iman edenlere de muhâdaa yapıyorlar.”
Buradaki ifadeden de, aynı zamanda onların bir şaşkınlık içinde oldukları
anlaşılmaktadır. Hâşâ, Allah’a muhâdaa insanın kendi başına vurduğu bir taş gibidir;
mânâsız olduğu ve sonuçsuz kalacağı açıktır. Cenab-ı Hakk’a dayanan inananlara karşı
muhâdaa yapmak da geriye tepecek boş bir atıştır. Bu ifade, Kur’ân-ı Kerim’de pek çok
yerde tekrar edilen, mü’minlere karşı yapılacak muhâdaaların geriye tepeceğinin de
özeti gibidir. Zira, her şeyden evvel mü’minler Allah’a iman edip O’na dayanmışlardır
ve onlara karşı yapılacak hile ve hud’anın boşa çıkacağı açıktır.

Aslında burada münafıkların iki küstahlığı söz konusudur: Biri, akıl ve mantıkla izah
edilemeyecek bir tavırla Zât-ı Vacibü’l-Vücud’a karşı; bir diğeri ise, onların sırlarını
ve iç dünyalarını mü’minlere izhar eden Allah’a inanmış ve dayanmış mü’minlere karşı



muhâdaa. Öyle ise bu yaptıklarıyla sadece kendilerini rezil etmiş ve oynadıkları bütün
oyunları da kendi aleyhlerine çevirmiş olmaktadırlar.

Evet, hud’a yapılamayacak birine karşı hud’aya kalkışmakla 

 “Kendi nefislerine hud’a yapmış oluyorlar.” Onların bu
hâli, gündüz gözü gözlerini kapatan kimsenin hâline benzer. Gözlerini kapayan böyle
biri sadece kendi gündüzünü gece yapmıştır. Güneş bütün ihtişamıyla mevcudiyetini

herkese hissettirse de  “Onlar farkında değillerdir.”

Burada ilim, akıl, vicdan, tefekkür gibi kelimelerin yerine  kelimesiyle ilk
kavrayış demek olan şuur vurgusu fevkalâde önemlidir. Yani onların yaptıkları akla,
zihne gitmeden ilk kavrayışla dahi anlaşılacak kadar basit bir meseledir ama gel gör ki
bunu dahi anlamamaktalar. Merhum Âlûsî ve Allâme Elmalılı Hamdi Yazır gibi
müfessirler, eserlerinde nefis, şuur, akıl, fikir  kelimelerini hem felsefî hem de
psikolojideki yerleriyle genişçe izah etmişlerdir. Arzu eden onlara bakabilir. Ben
şimdilik bu konunun hak ettiği engince izahı onların eserlerine bırakarak meseleyi
icmalen ele almada fayda mülâhaza ediyorum:

1 . Nefis: Nefis, insanın özüne, kendisine denir. Nitekim, Kur’ân-ı Kerim’de

zikredilen  ifadesindeki vecihlerden biri “Kendinizi öldürün.”
şeklindedir. Ayrıca nefis kelimesi, kalb ve ruh mânâlarına da gelmektedir. Şeriat
ıstılahında ise nefis; insanın gazap, şehvet gibi kuvvelerine, hayvanî arzularına esas
teşkil eden temel unsurdur. O, saflaştığı zaman insana hizmetçi hâline gelebildiği
gibi, saflaşacağı âna kadar da insanın mücadele aşk ve şevkinin zembereği
vazifesini görmektedir. Onun için, insanı sürekli fenalıklara yönlendirene nefs-i
emmâre; bir ileri bir geri değişimler arenasında ama yaptığı olumsuzluklardan
rahatsızlık duyana nefs-i levvâme; ötelere açık, ilhamla müeyyed olana nefs-i
mülheme; sıçrayıp tam itminana ulaşıp huzur soluklamaya durana nefs-i mutmainne,
onun Hak’tan razı olduğu hâline râdıye ve nihayet Hakk’ın da kendinden razı olduğu
ufka mardiyye; derken zılliyet plânında enbiya ufkunun vârid ve mevhibelerine açık
ve her şeyi ‘min haysü hüve hüve’ temaşa eden nefse de zâkiye veya sâfiye
denmektedir.

2 . Şuur: Şuur, ilk hissediş ve duyuşun ifadesi olarak yorumlanagelmiştir. O, bir
meselenin bilinmesi adına, henüz akıl ve muhakeme merhalesine geçilmeden önce



ilk mertebedir. Binaenaleyh şuurla elde edilen ilim, ilmin en zayıfıdır. Evet, eşya
ve hâdiselerle temasta duyulan ilk his, insana bir ilk şuur intibaını vermektedir.
Fakat bu intibaya şuur denebilmesi için hâricî bir tesirin olması gerekmektedir. Zira
hâricî bir tesir olmadığı takdirde bu bir his olmadan öteye geçemez. Aynı zamanda,
hissedilebilen şeylerin, hariçten hissedilebilmesine de şuur denilmektedir. Mesela
hararet, soğukluk, şua ve kokuyu hissetmeyi ifade etmek için hep şuur kelimesi
kullanılmaktadır.
Şuurun âni ve hâli intibaları vardır. Bu şuna benzer: Bir projeksiyonla biz birbirine
bağlı kareler müşâhede ederiz. Sıra ile nazarımıza arz edilen bu şeylerde, parça
parça kareler birer birer bizim nazarımıza akseder. Teker teker bir sinema
şeridindeki lemhalardan herhangi birinin diğerleriyle münasebetini düşünmeye yani
bu münferit hissedişte tek tabloyu müşâhede ediş ve bundan hâsıl olan intibaımıza

da şuur diyoruz. Bunu,  sözünü ve diğer kelimelerle arasındaki farkı
anlamak için hatırlamada fayda var.

3. Vicdan: Metâlib ve Mezâhib’de de temas edildiği gibi hâricî intibalarla bir şeyler
hissedip şuur dediğimiz şeye mukabil, bir de hariçten kat-ı alâka ile doğrudan
doğruya nefsin kendinde bir şuur vardır ki, buna kendi kendini bilmek mânâsına
vicdan diyoruz. Binaenaleyh şuur bir hâricî his olmasına rağmen, vicdan hâricî his
yönü düşünülse de tamamen bir iç duyuştur. Bu duyuş sıcaklık, soğukluk gibi hâricî
bir ihsasla şuurun hâsıl olmasına lüzum kalmadan doğrudan doğruya, kendi kendine
bir şey hissedilmesidir ki, Bergson ve Pascal gibi 20. asrın büyük filozofları daha
ziyade vicdanın bu tür duyuşlarına önem atfetmişlerdir. Ne var ki bunlar, entüisyon
(intuition), hads veya sezi dedikleri hususları, inanmanın en önemli unsuru kabul
ederek, âfâkî delillerle Kur’ân-ı Kerim gibi ilâhî kitaplara ve nebilerin beyanlarına
bir bakıma kulak tıkamışlardır. Bu konudaki yanlışlık, vicdan ve ona ait bir kısım
sezileri iman adına kâfi sebep saymalarındadır. Yoksa haddi zatında bu da diğer
yol ve yöntemlerin yanında önemli bir rükün mahiyetindedir. Bundan anlaşılan
şudur; şuur nasıl hâricî ihsaslar karşısında bir duyuş, bir hissediştir; öyle de, vicdan
dahi hariçten kat-ı nazar nefsin kendi içinde bir hissedişi ve duyuşudur. Öyle ise bir
bakıma vicdan, nefsin kendini bilmesi veya kendi varlığını anlaması demektir.
Sözün hulâsası, şuurun şuuru vicdandır.
Şöyle ki, insan her an, gözü ile bir şey görür, kulağıyla bir şey duyar.. ve dış
ihsaslarıyla algıladığı şeyler de olur; bunların hepsi zâhirîdir. Kalbin hissi ise daha



ziyade bir hiss-i bâtındır. Hariçten gelen şeylerden müteessir olsa da, çok defa
daha ziyade nereden geldiğini, nasıl olduğunu bilemediği ledünnî bir tesirin var
olduğunu duyar. Bazen bu tür sübjektif duyuşlar sekr, istiğrak, kalak ve heyman
hâllerinde ortaya çıkar. Bazen de bizim bu dış duyularımıza (havâss-ı hamsemize)
gelip ilişen resimler (eşbah) olur ki yukarıda da işaret edildiği gibi teker teker
bunların her birerlerini diğerleriyle münasebetlerinden kopuk ve ayrı ayrı olarak
ele almaya şuur denmektedir. Bu türlü kopuk kopuk idrâkin de hâfızaya intikali söz
konusudur ama bunlar kopuk kopuk birer idrâktirler. Meselenin içine akılla,
tefekkürle girilmediği zaman işte bu parça parça şuurlar projeksiyondaki bir resme
im’an-ı nazar etme gibi, onun dışına çıkmayan idrâkler olarak kalırlar. Esasen şuur
böyle bir şeye hasr-ı nazar edip kalmaz da; nazarını ondan alır, öbürüne bakar.
Fakat bu iki şey arasında münasebeti kuran, bir üçüncü hükme varan –ki esas
hüküm de odur, o şuur değil– akıl veya ilimdir.

İnsanın göz kırpışları, bakışları, kavrayışları şuurla başlar. Akıl, bu şuurun taalluk
sahasının ötesindedir. O, şuurun ortaya koyduğu levhaların özünü alır, tahlil ve
terkiplerle bir kısım istidlallere varır ve neticesinde bunlardan hareketle bir kısım
lazımlara, melzumlara gider. Mesala, sırtımıza gelip çarpan ve bizi ısıtan hararetin,
behemahâl arkamızda bir hararet var olduğu hissini uyarması bir şuurdur. Gözümüze
gelip çarpan bir şuaın, karşıda bir şuaın olduğu hissini bizde uyarması bir şuurdur. Ama
bu şuurun ötesinde onun özünü alan göze bir şua çarptı, göz merceğinden içeri girdi,
resimlendirmeler içeride yapıldı, fikre tembihte bulunuldu, beyin fakülteleri çalıştı ve
biz resimleri, ışık dalgalarını, hüzmelerini gördük. İşte bütün bunları yapacak olan ise
akıldır. Şuurun resimlendirdiği şeylerden öz olarak aldığı, tahlil ve terkipler yaptığı ve
sonra bunlarla istidlaller yaparak, bir kısım lazım ve melzumlar arasında gelip giderek
kurduğu bazı bağlar da vardır ki, bu saha tamamen aklın sahasıdır. “Işık göze nereden
geliyor? Güneş’ten gelen şua bize nasıl ulaşıyor? Dalgalar hâlinde gelen şuaların
keyfiyeti nasıldır? Farklı dalga boyları hâlinde gelen bu şualar göze nasıl giriyor? Göz
merceğinin massetme (algılama) keyfiyeti nasıldır? İmtisas durumu nasıl oluyor?
Burada bir ihtisas, bir ihsas vardır; bunların keyfiyeti neden ibarettir?” gibi hususları
biz aklın sahası olarak kabul ediyoruz.

Avam ifadesiyle meseleyi ele alacak olursak şuur, bir kısım malumat, mahsüsât
kırıntıları ortaya dökmesine karşılık, akıl, bu kırıntıları bir araya getirmek suretiyle
terkipler yapıyor ve bunları yeniden çözmek, tahliller yapmak suretiyle yeni mânâlara
ve mülâhazalara ulaşıyor. Aklın tarifi mevzuunda o kadar çok söz söylenmiştir ki, her



hâlde şuurun verâsında, öylesine hâkim bir sahaya hâkimiyeti içerisinde aklın ele
alınması belki lazımıyla, melzumuyla tariflerin en makûlu olur zannediyorum. Demek
oluyor ki, akıl esasen, şuurun nispetlerini değerlendirmekle işe başlıyor. Şöyle ki,
sperm ve yumurta bir araya geldiği zaman şuur, aşılanma oldu diyor. Akıl böyle bir
aşılanmada spermin vazifelerini, yumurtanın vazifelerini araştırıyor; şuurun işi bıraktığı
yerde, akıl alıyor o vazifeyi üzerine ve bir kısım terkiplerle yeni yeni neticelere
ulaşmaya çalışıyor.

Diğer bir yaklaşımla şuur, insanın “ben” veya “ego” da denen nefsine uğrar; benlikte
gelip geçici hüviyette bir çizgi bırakır. Onun bıraktığı bu çizgiler bir bakıma, artık
şuurun alanı dışına çıkmıştır. Bellek de dedikleri “hıfz”da bunlar birer birer kaydedilir.
Biz bu ameliyeyi yapan fakülteye “kuvve-i hâfıza” diyoruz. Şuurun her lemhası nefse
uğradıktan sonra, kuvve-i hâfızada muhafaza edilir. Bu hıfz esasen zihnî bir kuvvetin
eseridir. Bazen de şuurun lemhaları, aklın sermayesi olarak gelen değişik şe’n ve
hususlar zaman aşımı veya onun üzerinden daha müessir şok hâdiselerin gelip geçmesi
ya da şuurda derin bir çizgi bırakmaması gibi hâllerle, gayr-ı meş’ur (şuurun duyup
hissedemediği) hâle gelir. Ancak hiçbir zaman bütün bütün kaybolmazlar. Yani bunlar
bir şuuraltı müktesebat hâline gelir. Biz bunların bazılarını ne teakkul, ne tezekkür, ne
tefekkür, ne de tahattur edebiliriz. Ne var ki, hayatımızda onların benzeri lemhalarla
karşı karşıya geldiğimizde öyle bir hâdiseyi hatırlamasak da, şuuraltı müktesebat bütün
vuzuhuyla ortaya çıkar.

Mesela siz, küçüklüğünüzde bir araba gürültüsünü müteakip bir belaya maruz kalmış
ve sonra böyle bir hâdisenin vuku bulduğunu unutmuş olabilirsiniz; ancak her ne zaman
böyle bir gürültü tarrakasını duyuverseniz aynı ürperti, aynı haşyet, aynı korku ile tir tir
titremeye başlarsınız. Bu, oradaki şuuraltı çizgilerin insan ruhunda tesir icra etmesinin
bir sonucudur. Bazen de bir kısım çağrışımlarla bu tür şuuraltılar ortaya çıkar ve biz
bunlara tezekkür ve tahattur deriz. Yani “Unutmuştum hatırladım, birden tezekkür ettim.”
deriz. Aslında bizim hayatımız hep bu türden şuuraltı ve şuurüstülerle doludur. Bu
şuuraltı ve şuurüstü meselelerle insanın çağrışımlarını bulup, şuurunun içine girmek
mümkündür. Psikiyatride ve Freud’un her zaman değişebilen nazariyeleri içinde belki
değişmeyen bir mesele varsa, o da işte bu meseledir. Evet, onun iddiaları içinde de
doğru olan hususlar vardır; doğru olmayan, onun her dediğini doğru sanmaktır.

Demek ki insan daima akıl ve şuurla beraber bir seyr u sülûk içinde olmalı ve akıl,
şuurun refakatinde böyle bir seyri gerçekleştirmelidir. Evet, şuur, bir kısım lemhalar ve
levhalar sunmasına mukabil akıl bu levhalar ve bu lemhalarda hep farklı hakikatlere



intikal etmektedir. İşte aklın, şuurun refakatinde seyrettiği bu ameliyeye biz ilim diyoruz.
İnsanın havâss-ı hamse-i zâhiresi (beş duyu), değişik yollarla aldığı şeyleri şuurun
imbiğinden geçirip aklın takdirine sunmaktadır. Akıl, kendisine sunulan mahsüsatın
özünü alır, süzer, değerlendirir onu bir ad ve unvanla ortaya koyar. Ne var ki, şuurun
avladığı ve aklın da değişik imbiklerden geçirdiği her şey ilim değildir. Böyle
hükümlere yerine göre faraziye, nazariye veya hipotez denir. Şöyle ki, bazen şuurumuz
bize bir lemha sunar. Güneş’in başımızın üzerinde dönüyor olması gibi bir lemha. Biz
bu lemhayı akıl süzgecinden geçirerek bir hükme varırız: Yer duruyor, Güneş hareket
ediyor. Bu şekilde vardığımız hüküm bir ilim değildir; bu sadece bir nazariyedir. İlim,
şuurun taalluk ettiği meş’urda hakikat hesabına en son varabileceği hükümdür. Başka bir
ifadeyle ilim, tenâsüb-ü illiyet (sebep-sonuç) prensibi çerçevesinde illetle malûl
arasında tam bir münasebet kurarak varılacak nihai hükümdür. Onun için Hazreti Üstad,
faraziyeler ve nazariyeler üzerine bina edilmiş ilimler cehildir, der.266 Zira burada
hakikat aranmamıştır ki bulunabilsin. Aslında böyle bir ilim de insanı hakikate
götürmez.

Şimdi isterseniz, şuur, akıl, şuuraltı, tezekkür, tahattur, ilim ve ilim güzergahındaki
faraziyeleri gördükten sonra biraz da meselenin özüne ve esasına bakmaya çalışalım.

Evet, acaba  bize gerçekten ne ifade ediyor?
İnsan bazen içinde, tasavvufî ifadesiyle, bast hâli dediğimiz bir inşirah, bir huzur, bir

zevk duyar ve bunu tâ iliklerine kadar yaşar. Bazen de kabz hâli olur. Hiç farkına
varmadan bast hâlinin inşirah meltemlerine mukabil, hüzün ve sıkıntı rüzgârları eser
insanın içinde, ki insanın bunları duymasına ihsas veya ihtisas denmektedir. Bu esintiler
hâricî bir sebeple meydana geldiği gibi, böyle bir sebep olmaksızın da meydana
gelebilir.

Benlikte, nefiste meydana gelen duyuşlara, hissedişlere ihsas denir. Bir de ihtisas
vardır. İhsas, daha ziyade hariçte bir nokta-i istinat ve mevcut bir sebebe dayalı olduğu
hâlde, ihtisas, hariçten kat-ı nazar kendi içinde ve hiçbir şeye dayanmadan ruhta duyulan
bir şeydir ki, işin bu cephesi tamamen vicdana aittir. Öbür cephesi ise akla malzeme
sunan şuurla alâkalıdır. Bu itibarla ister ihtisas yönüyle, ister ihsas yönüyle meseleyi
ele alalım; zaman müdahaleli insanın bu türlü parça parça, kopuk kopuk duyuşlarına
şuur denir.

İşte Kur’ân-ı Kerim, münafıklar hakkında,  derken, daha ileri seviyede
fikrî, kalbî, ruhî hiçbir derinliğe sahip olmadan ve bu türlü araştırmalar neticesinde



varılabilecek ufukların kendilerinden istenmesi değil, bir çocuğun dahi anlayabileceği,
hatta bir hayvanın dahi idrâk edebileceği kadarıyla en basit bir idrâk, en ibtidaî bir
kavrayış, en sığ ve dağınık bir düşünce tarzı, işte bu kadar dahi bir duyuşları olsaydı, bu
“muhâdaa”ya başvurmayacaklardı demek istemektedir.

***
Şimdi de dar bir çerçevede bu âyeti, münafıkların Allah’a ve mü’minlere yapmaya

cüret ettikleri muhâdaanın sebepleri açısından incelemeye çalışalım:
Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem), Medine’yi teşrif buyurduğunda, Sa’d İbn

Ubâde’nin (radıyallâhu anh) ifadesiyle, orada kendisini Medine hükümdarlığına layık
gören, bunun için de bir hazırlık içinde bulunan Abdullah İbn Übey İbn Selûl vardı.
Belki başkaları da vardı ama bu zat en önde idi. İşte bu İbn Selûl, böylesine kurulacağı
koltuğun, giyeceği kostümlerin hayalleriyle oturup kalkarken Resûl-i Ekrem’i
(sallallâhu aleyhi ve sellem) karşısında görünce pirelendi, öfkelendi ve kinle, nefretle
köpürmeye durdu.267

Ayrıca Medine’de Yahudiler, Arapları hor ve hakir görüyor, bir gün onları ezip,
hâkimiyetleri altına almayı kendilerinden bir peygamberin gelişine bağlıyorlardı. Evet,
onlar bu peygamberin, mutlaka kendi içlerinden zuhur edeceğine inanıyorlardı. İçlerinde
zuhur eden bir peygamberle dünyanın her yerindeki insanlığı Yahudi efendiliği altında
esir edecekleri hülyalarıyla yaşıyorlardı. Şüphesiz bu onların zihinlerinde bir ümniye
şeklinde hep canlı tutuluyordu. Aslında Yahudiler oldukça realist olmasına rağmen bu
mevzuda ciddi bir kuruntu içindeydiler. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
zuhuruyla onların düşündükleri şeylerin tamamen aksi olmuştu. Kur’ân, yer yer bunların
bu tür kuruntularından bahseder. Peygamberimiz’in, Yahudilerin hor gördüğü insanlığı
aziz edecek şekilde bütün ilhad dünyasının karşısına çıkması, Yahudilerin kuvve-i
mâneviyelerini kıracak bir hâdise olmuş ve onları bütün bütün panikletmişti. İşte bu,
onlarda cinnet derecesinde şok tesiri yaptı ve fıtratlarında ciddi bir maraza dönüştü. Bu
marazdı onları Allah’a karşı muhâdaaya sevk eden sebep ve sâik. Kur’ân-ı Kerim,

onları muhâdaaya, kine, nefrete sâik olan marazın,  beyanıyla,
derinlemesine kalblerine yerleşmiş ve tabiatları hâline gelmiş olduğunu vurgular ki,
fevkalâde mânidardır.

Onların cinnet derecesine gelmiş o kahreden psikolojileriyle doğrudan doğruya
Allah’a karşı harp ilan etmelerini anlamak için şöyle bir misal verilebilir. Mesela,
birisinin gönül verip maddî-mânevî mutluluk, refah ve ikbalini kendisine bağladığı ve



beklentilere girdiği birisini düşünün. Bu çok sevdiği insan ona maddî-mânevî refah ve
saadet vaadi adına açık durmakla beraber, o onda, ümniyeleri istikametinde beklediğini
bulamıyor ve iç inkisarlar yaşıyor. Hatta daha da hezeyana girerek o çok seviyor gibi
göründüğü zata karşı küsüyor, kırılıyor ve tavrını sorgulamaya kalkıyor.

İşte böyle bir ruh hâletiyle doludizgin giderken beklenmedik korkunç bir gayz içine
giriyor. Bu durum nefretle soluklanma ve bütün bütün dengesini kaybetme hâlidir ki, o
zaman böyle birinde artık ne akıl ne mantık ne fikir ne tahattur ne de tezekkür kalır. İşte
bu bir hastalıktır ve bu ruhî maraz onlarda, doğruyu eğri görme hâlini hâsıl etmiştir ki,
gayrı böylelerinin fıtrat-ı selimeleri bozulmuş, hayvanî yanları hükmetmeye başlamış
demektir. Böyle bir ruh hâleti içinde bulunan birisi ise –hâşâ!– Allah’ı (celle celâluhu)

bile sorgular hâle gelir. Onun için âyetteki  ifadesini, onların, doğrudan
doğruya, tevile, tefsire sapmadan, bizzat Allah’a karşı harp ilan ettikleri şeklinde
anlamak mümkündür. Bunu tam bir maddecilik mülâhazasıyla ele alacak olursak,
muhâdaanın müfâale babından Allah’a karşı nasıl bir ilan-ı harp anlamına geldiğini
görürüz.

Psikolojik yönüyle meseleyi ele alacak olursak, bu durumun mü’minlerde bile ara
sıra bir kısım lemhalar hâlinde kendisini gösterdiği olur. Cenab-ı Hak’tan, imanlarına
karşılık zafer ve muvaffakiyet ümit eden bazı imanı zayıf kimseler, kâfirlerin zaferi veya
kendilerine gelen tokatlar karşısında, sözle açığa vurmasalar da, içlerinde Allah’a karşı
bir küskünlük hissi belirebilir.

 “Mü’minleri de (aldatmaya kalkışırlar).” Bunlar, Allah’a karşı
muhâdaa yapınca, mü’minlere karşı haydi haydi yaparlar. Burada önemli bir nükte-i
belâgat şudur: Bir kısım inkârcılar size oyun yapabilirler, münafıklar her gün farklı bir
entrikayla karşınıza çıkabilirler; buna karşı yine de siz hiç müteessir olmayın, zira
bunlar her şeyden önce Allah’a karşı ilan-ı harp edecek kadar çılgın kimseler.
Dolayısıyla da mutlaka Allah’tan (celle celâluhu) bulurlar. Bu açıdan işi O’na bırakmak
en doğrusu. Aslında bir keresinde Hazreti Musa, kavminin kendisine isyanlarına
mukabil Allah’a yalvarıp, “Bunların rızkını kes Allah’ım!” dediği zaman, Allah (celle
celâluhu) “Onlar devamlı bana isyan ettiler, ben yine de rızıklarını verdim.” buyurur.
Zaten Allah’a hud’a yapmakla ilan-ı harp edenlerin mü’minlere karşı aynı şeyi
yapacakları açıktır. Ayrıca muhâdaanın, böyle bir kudret-i kâhire’ye karşı yapılmasının
boşa çıkacağının anlatılması yanında, bunda mü’minlere bir tesellinin olduğu da açıktır.
Evet, Allah’a karşı muhâdaaları boş olduğu gibi mü’minlere karşı muhâdaaları da boş



bir gayrettir. Bu,  “O kâfirler, var güçleriyle hile
kurarlar. Ben de kurarım (yani hilelerini boşa çıkarırım).”268 mealini müeyyiddir.

 “Onlar öz nefislerine, kendi kendilerine hud’a
yapıyorlar, kendilerini aldatıyorlar.” Burada “müfâale” babından, 

 kıraatı da vardır ki o zaman mânâ “Kendi kendilerine
muhâdaa yapıyorlar.” olur. Zira onlar, uğraşılmaz biriyle uğraşmaya kalkışıyorlar.
Mesela, iç dünyalarında gizledikleri bütün sırlarını bilen, bütün ledünniyatlarına vâkıf
birine karşı, onlar hâlâ bir kısım hile ve hud’a peşinde iseler, kendi oyunlarıyla
kendilerini ateşe atıyorlar demektir. Binaenaleyh meydana getirdikleri zarar da
doğrudan doğruya kendilerine ait olacaktır.

Seçilen Kelimelerdeki Dil İncelikleri 
(9. Âyet)

 kelimesi muzâridir. Demek ki insanlar içindeki bu münafiklar gürûhu
sadece bir devirde hud’asını, hilesini ve oyununu oynayıp o işten vazgeçecek değildir.
Ayrıca bunlar, Saadet Asrı’nda devamlı bu türden oyunlar oynadıkları gibi, hâdiselerin
yenilenmesine göre teceddüt eden yeni yeni oyunları da olacaktır ve bu daha sonraları
da devam edip duracaktır. Evet bunlar daima mü’minlere karşı bunu yapacaklardır; az
yukarıda ifade edilen öbür kıraatin ifadesiyle de mü’minler karşısında kendileri de
muhâdaaya uğrayacaklardır. Yani Allah onların hud’alarını başlarına dolayacak ve
ettiklerine bin pişman edecektir.

İkincisi,  “Allah’a karşı hud’a yapıyorlar.” demekle, Allah’a muhâdaa
yapmakla ne kadar mantıksız bir iş yaptıklarına dikkat çekmenin yanında onlar aynı
zamanda, bu çirkin işi de devamlı yapıyorlar, diyerek daha derin bir kınamada
bulunuluyor. Evet, çirkin olan bir işi devamlı yapmak ondan daha çirkindir. Ondan da
çirkin bir şey varsa o da bunu Allah’a karşı yapmaktır. Ondan daha acınacak olanı da
bunu kendilerine karşı yapıyor olmalarıdır. Çünkü onlar kullanamayacakları bir silahı
ellerine alıp ateşliyorlar ve kurşun dönüp kendilerine isabet ediyor. Aslında âyetin

devamı da işte bu hususu vurguluyor:   Onlar o hud’aya



kendilerini korumak, rahat etmek, huzur ve saadet içinde olmak için başvursalar da,
maksatlarının aksiyle tokat yiyor ve kendi nefislerine kötülük yapmış oluyorlar. Onlar,
bu hâlleriyle en basit bir idrâkle anlaşılabilecek bu kadar açık, bu kadar net bir
meseleyi anlamaktan bile âciz bir durumdalar. Demek ki, onlarda böyle basit bir idrâk
dahi yok.

Burada ayrı bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum: “Acaba bunlar, bu kadar
zeki oldukları hâlde, nasıl böylesine basit bir meseleyi idrâk edemediler?” sorusu akla
gelebilir. Evet, onlarda böyle bir idrâk vardı ama Üstad Bediüzzaman’ın da ifade ettiği
gibi, bir insan bir meselede çok fazla derinleşir, ona derinlemesine dalarsa, o meselenin
dışındaki konularda, hususiyle o mevzua zıt meselelerde, umumiyet itibarıyla gabîleşir.
Bir örnek istenecek olursa, Einstein gibi dünyada eşi az bulunan dehalar, kendilerini
ilgilendirmeyen meseleler karşısında umumiyet itibarıyla cahilce bir görünüm
sergilemişlerdir. Oysaki kendi alanında onun aklının cevelangâhı olan ufuklara, en zeki
insanların aklı asla ulaşamamıştır.

İşte bu zeki kavim, maddeye o denli dalmışlardı ki, basit bir şuurla dahi idrâk
edilebilecek, mânâ ve ruha ait bu meseleleri idrâk edememişlerdir. Zira bu iki mesele
birbirinden çok uzak ve birbirine çok zıttır.

Aslında Yahudiler içinde inanmış kimseler de vardı. Tabi, imanları Allah nezdinde
makbul keyfiyette olmayanlar da vardı. Böylelerine kendi aralarında da kâfir nazarıyla
bakılıyordu. İşte bunlar, zaten taklidî bir imana sahip olmalarından ötürü gel-git
yaşıyor, dışarıda mü’min görünüyor, içeriye dönüp şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında
da mü’minlere yapabilecekleri oyunları, hud’aları, keydleri, mekirleri plânlamaya
duruyorlardı. Binaenaleyh bunların hem dış dünyaları hem iç dünyaları mü’minlere
zarar verme düşüncesi ile dopdolu idi ve bir türlü doğru dürüst inanamıyorlardı. Onun

için Kur’ân-ı Kerim onlarla alâkalı iman noktasında  dediği gibi, idrâk

ve anlama noktasında da,  diyordu. Evet, onlar
sadece nefislerine hud’a yapıyorlar ve buna da şuurları asla taalluk etmiyordu,
edemezdi de. Çünkü onları meşgul eden kendilerince önemsedikleri öyle meseleler
vardı ki, onları aşamıyor ve asıl düşünülecek hususları düşünemiyorlardı.

Niçin acaba bu düşüncelere düştü münafıklar? Cevabı, arkadan gelen âyet-i
kerimede.



“Kalblerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını ilerletti ha
ilerletti. Yalancılıkları ve samimiyetsizlikleri sebebiyle bunlara gayet acı bir ceza
vardır.”269

Müfredat Mânâsı (10. Âyet)
Bu mevzudaki diğer bir husus da ahirete mütealliktir; şöyle ki bunlar, yalan söyleye

söyleye tabiatlarında yalan bir cibilliyet hâline gelmiş ve ikinci bir fıtrat iktisap
etmelerine yol açmıştır ki, bunun neticesi de ahirette azab-ı elimdir. Evet, bunlar o
kadar çok yalan söylemektedirler ki, artık yalan onların ayrılmaz bir parçası olmuştur.
Dahası, bunlar hem yalan söylerler hem de yalanı yalan saymazlar. O kadar ki insanları
aldatmaları, hile, siyaset, propaganda yapmaları onlarca âdeta bir kiyaset ve fetanet
sayılmaktadır. Öyle ki onlar bu kiyaset ve dirayet saydıkları durumlarıyla
Peygamberimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) karşı da demogojiye kalkışmaktadırlar.

Evet, bunlar her yönüyle âdeta yalan kesilmişlerdi; sürekli yalan imal ediyor ve

yalanla oturup kalkıyorlardı. Arap şairi bir şiirinde,  
“Ağlayacak olsam, tefekkür ağlarım.”270 der. Yani o kadar düşünüyorum, o kadar
efkârlanıyorum ki, ağlamam dahi tefekkür edalı oluyor. Bunlar da yalana o kadar revaç
vermişlerdi ki, yalan hem ferdî hayatlarında hem ticarî hayatlarında başkalarını aldatma
ve çeşitli spekülasyonlara başvurma konusunda kullandıkları mühim bir unsur hâline
gelmişti. Bunlar siyasî hayatlarında yalanı; halkı aldatmak, idarî işlerde memurlara
baskı yapmak, içtimaî hayatlarında kitleleri kandırıp arkalarından sürüklemek için bir
unsur olarak kullanıyor ve hep yalan düşünüyor, yalan yaşıyor, kizble mâlemal
bulunuyorlardı.

İşte bu hâle gelen ve bu türlü düşünen kimselerdir ki doğru söyleyen insanların
sözlerini de yerinde yalan sayacak ve söylenen her sözün arkasında bir art niyet
olduğunu düşüneceklerdir ki bu, tam içtimaî bir maraz ve ruhî bir hastalıktır. Evet

bunlar,  “Çıkan her sesten pirelenir, her yeni haberi kendi
aleyhlerinde sanırlar.”271 Böyleleri kendi aralarında baş başa verdiklerinde hep fitne
ve fesat planladıklarından; yan yana gelen, baş başa veren iki kişinin konuşmasında hep
aynı şeyleri düşünürler. Sürekli yalanla oturup-kalktıkları için doğru olan hiçbir söze de



inanmazlar. Böylelerinin karşısına Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) de çıksa,
O’nu da tekzip edeceklerdir. Zira onlar, tabiatlarıyla yalan kesildiklerinden, kendilerine
kıyas ederek herkesi yalancı görmektedirler.

İşte bu maraz-ı ruhî iledir ki –hâşâ– Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) de öyle
sandılar.. evet kendileri yalan söylediklerinden, fem-i güher-i Nebevî’den zuhur
edenleri de yalan saydılar. Kendilerinin istikbale matuf verdikleri haberlerin mahz-ı
yalan olduğu zaviyesinden bakarak Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ahirete ait
verdiği haberleri de aynı şekilde gördüler. Reybîlik, şüphecilik ve tereddüt içinde
tamamen erimiş, kaynamış ve bir yalan bulamacı hâline gelmiş bu kimselerdir ki
Efendimiz’i de tereddüt etmeden tekzip etmişlerdi.

 “Yalancılıkları ve samimiyetsizlikleri
sebebiyle bunlara gayet acı bir ceza vardır.”

Kizb (yalancılıkları) esasen onların kesbi, azab-ı elim de Cenab-ı Hakk’ın yaratıp
onlar için hazırladığı cezadır. Dolayısıyla da onlar sebebiyet verdiklerinden, bu azabı

çekmeye müstahak olmuşlardır. Bu mevzuda 

cümlesinde haklarındaki azabın  ile değil de  ile ifade edilmesi –7. âyet-i
kerimenin tefsirinde geçen izahlar mahfuz– azabın onların lehinde olduğunu gösterir
gibidir. Lehlerinde olan azap, ebedî yokluğa nispetendir. Yoksa hiçbir azabın insanın

lehinde olduğu düşünülümez. Ayrıca, haklarındaki takdirin  (tatlı) olması

mümkünken onlar için  olmuştur.

 kelimesindeki tenvin, azabın meçhuliyetini gösterir.  kelimesi ise maruz
kaldıkları azabın onları çepeçevre sardığını ve onların her yanlarıyla “azap
kesildiklerini” ifade eder. Bu azap, sürekli can yakan bir azap olması itibarıyla her
zaman elemini hissettiren ağır bir azaptır.

Bundan başka, tasvirinin canlılığı bakımından şöyle bir mânâ da akla gelebilir:
“Bunlar için azap vardır.”  derken Kur’ân-ı Kerim sanki azabı, eli, ayağı, kolu, dili,
dudağı olan bir şey hâline getiriyor ve “elim” derken âdeta azap onların karşılarında bir
canlı gibi kalkıyor, oturuyor ve elindeki iğnesiyle, çuvaldızıyla, kılıcıyla, mızrağıyla
yanlarına sokuluyor ve onlara sürekli elem veriyor. Kur’ân’ın bu canlı tasviri içinde
azap, oynayan, fıkırdayan, onlarla uğraşan âdeta bir canlı şeklinde tasvir ediliyor.



Kelimenin burada böyle “elim” şeklinde seçilmesinin sair kelimelere rüçhaniyeti var ve
canlılık bakımından böyle düşünülmesi daha muvafık görünüyor.

 cümlesinde  sebebiyet mânâsınadır. Burada Kelâm açısından,
Cebriye’ye bir cevap da çıkarılabilir. Her hasene, bir bakıma Cenab-ı Hakk’ın lütfuna,
ihsanına, her seyyie de azaba bir sebeptir. Bu itibarla da eğer Cenab-ı Hak bir kısım
kimseler hakkında, azab-ı elim hükmünü vermişse bu onların yalanları sebebiyledir.
Burada Mutezile’ye de cevap sadedinde, bu sadece bir sebebiyet vermeden ibarettir.
Ancak bu elim azap burada verilmiyor, tasavvuru kâbil olmayan bu azabı onların
günahlarına karşılık Allah öbür âlemde verecektir. Öyleyse kesb (günah işlemek
suretiyle azaba müstehak olma) onlara, halk (yaratma) da Allah’a aittir. Bu âyet,
Cebir’in ve İtizâl’in içindeki bir “dâne-i hakikat”ın bulunmasını hatırlatma yanında Ehl-
i Sünnet akidesinin hakkaniyetini ortaya koymaktadır.

Diğer bir husus da, münafıkların ancak cinayet kelimesiyle ifade edilebilecek çeşitli
günahları içinde, buraya kadar söylenilen şekliyle sadece onların yalanlarının esas
alınmasıdır. Evet, yalan çok büyük bir günahtır ve aynı zamanda bunların yalanları,

“Öyle insanlar vardır ki ‘Allah’a ve ahiret gününe inandık.’ derler; oysa iman
etmemişlerdir.” âyetinde de görüldüğü gibi Allah’a karşı bir yalandır. Onlar Hakk’a
inanmıyorlardı, inanmak işlerine gelmiyor ve inandık demelerine rağmen gerçeğe ters
olarak yalan beyanda bulunuyorlardı. Yani bu yalanlarıyla onlar Allah’a karşı
saygısızlıkta bulundukları gibi insanları da aldattıklarını sanmaktadırlar. Aynı zamanda
kendilerine karşı da yalan söylemiş olmaktadırlar. İşte yalan, böyle sağa sola dal-budak
salmış korkunç bir cinayet olması itibarıyla, dünyada ve ahirette yalancıların canını
yakacak azabı, Allah (celle celâluhu) yalana bağlamıştır.

Ayrıca yalan, bir bakıma küfrün de diğer bir adıdır. Zira küfür, Allah’ı inkâr
etmektir, yalan da gerçeği inkârdır. Evet, küfür, biricik hakikate delâlet eden âfâkî ve
enfüsî delillerin delâletini görmezlik mânâsına geldiğinden, o en büyük yalandır. Onun
içindir ki Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)



“Yalan, insanı fücura (günaha), o da Cehennem’e; doğruluk “birr”e (iyilik) ve o
da Cennet’e götürür.”272 diye ferman buyurmuşlardır. Burada “sıdk” ile “birr” ve
“kizb” ile de “fücûr” sebep-sonuç muvazenesi çerçevesinde zikredilmiştir. Resûl-i
Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) sıddıktır, sâdıktır. Müseylimetü’l-Kezzâb,
Esvedü’l-Ansî kezûbdur, kezzâptır. Kıyamete kadar zuhur edecek bütün deccaller, –
deccal kelimesinde de esasen mübalağa kipiyle yalancı mânâsı bulunması itibarıyla–
yalanın, kizbin temsilcisidirler. Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) sonra bu
âna kadar zuhur eden, otuz veya otuzun üstünde ne kadar süfyan ve deccal varsa, hemen
hepsi de yalanlarıyla meşhur olmuşlardır.

Yalan, öyle bir hastalıktır ki, insan onun en küçüğünü bilerek-bilmeyerek bir kere
kullanıverdi mi gerisi gelmeye başlar. Mesela, siyasî plânda bir kişi –halk diliyle
söyleyecek olursak– kendi dümenini çevirmek suretiyle halkı aldatmayı, toplulukları
kandırmayı plânlar ve bunu dirayet, kiyaset ve akıllılık sayarsa, yalan deryasına yelken
açmış olur; ihtimal bir daha da geriye dönemez. İktisadî plânda halkı sömürmeyi,
istismar etmeyi, halkın parasını elinden almayı akıllılık sayar veya fesadını salâh
göstermeyi beceri gibi görürse bir daha da doğruluğa yönelemez. Ne var ki onun
çevirdiği bu dümenler, hileler, dalavereler, yavaş yavaş halk tabakaları arasında
bilinmeye başlar da, ukbâsını yitirdiği gibi dünyasını da kaybeder ve kendi kurduğu
düzenin mağduru hâline gelir.

Şöyle ki, Saadet Asrı’ndan bu yana yalanla oturup kalkan bu kizbin temsilcileri, –ilk
dönem münafıklarının anlatılması bahsinde de görüldüğü gibi– hep kurdukları tuzağın
kurbanı olmuşlardır. Yalanın temsilcisi olan bu kimselerin, Medine-i Münevvere’de
içtimaî, siyasî, iktisadî konularda ortaya attıkları, hatta kültür adına ileri sürdükleri bir
sürü yalan vardır ki, bununla bütün halkı sömürme, istismar etme ve onlar üzerinde
hâkimiyetlerini devam ettirme plânları kuragelmişlerdir. Ancak onların kurdukları bu

tuzaklar kendilerinin başına dolanmıştır. Yani halk dilinde,  “Eden, bulur.”
şeklindeki söze mâsadak olmuşlardır. Bunların yeryüzüne neşrettikleri yalan, öyle bir
yalancı toplum meydana getirmiştir ki, bunlar, yalanın babası olan münafıklar gürûhunun
dahi önüne geçmişlerdir. Ne var ki gün gelmiş kendileri de kurdukları bu kizb
değirmeninde öğütülüvermişlerdir. Zira bir gün gelmiş onların bu kapitalist anlayışına
ve maddeci görüşüne karşı Komünizm çıkıvermiştir. Beri tarafta bunların aksine
Liberalizm, Faşizm gibi sistemler çıkıvermiştir. İhtimal ileride kendilerini bitirip



tüketecek daha çeşitli içtimaî çalkalanmalar olacak, ektikleri zehir tohumları onları da
zehirleyecektir. İşte yalan, onun temsilcisi için dahi bu kadar tehlikeli olması itibarıyla

onlar için hem dünyada hem de ahirette, 
mazmununca vesile-i azap olmuştur.

Evet, yalan söylemeleri ve dini yalanlamalarına bir ceza, bir mukabele olma
mânâsında, onlar için can yakıcı hatta “can yakıcılığın ta kendisi bir azap” vardır.
İşârâtü’l-İ’câz’da, yalanın, insanlığın sukût sebebi olup, kizble Müseylimetü’l-
Kezzâb’ın esfel-i sâfiline yuvarlanmasına; sadakatın da insanoğlunun suûd (terakki)
vesilesi olup, o alanın kahramanı Hazreti Muhammed aleyhissalâtü vesselâmın da
beşerin en faziletlisi olduğuna vurgu yapılır.273 Bu konuda bu kadarlıkla iktifa edip
başka bir konuya geçmek istiyoruz.

Buraya kadar, Cenab-ı Hakk’a karşı veya O’na inanan mü’minlere karşı yapılan
münafıkça bir vasıftan bahsedildi ki o da münafıkların, şahsî akide, davranış, duygu ve
düşüncelerinde, neticesi itibarıyla kendilerine zarar veren kizb/yalan meselesiydi.
Dünyanın neresinde olursa olsun böyle birilerini gördüğünüzde, onlar hakkında
mülâhazalarınızı gözden geçirmeniz icab eder. Bunlar insanlar içinde her zaman
bulunacak; onlarla beraber yaşayacak ve inanmadıkları hâlde, inandıklarını
söyleyeceklerdir. İç ve dış dünyaları arasında bir araştırma ve tecessüste
bulunduğunuzda onların zâhir ve bâtın bütünlüğüne sahip olmadıklarını, içlerinin bazen
dışlarından çok uzak, bazen çok geride olduğunu görecek; onların yalan söylediklerine
ve hilâf-ı vâki beyanda bulunduklarına şahit olacaksınız.

Keza bunlar değişik hile ve dalaverelerle her meseleyi halledeceklerine
inandıklarından, mütemadiyen tuzak kurma, komplo peşinden koşma, –Kur’ânî tabirle–
“mekir” ve “keyd” yapma işiyle iştigal ettiklerinden, âdeta bunun dışında bir şey bilmez
hâle geldiklerini göreceksiniz. Dahası, bunlar insanlara karşı yaptıkları bu şeyleri,
Allah’a dayanan mü’minlere karşı da yapacak, hatta bütün duygu ve düşünceleri
itibarıyla hileden başka bir şey bilmedikleri için Allah’a karşı yapma cüretinde de
bulunacaklardır.

Ne var ki münafık, bütün bunları yaparken sürekli gel-gitler yaşayacak; amelde,
duyguda, düşüncede asla tereddütten kurtulamayacaktır. Ayrıca, İslâm hesabına
herhangi bir gelişmeyi çekemeyecek, bundan rahatsız olacak ve haset hâsidi yiyip
bitirdiği gibi, onları da iman ve İslâm adına meydana gelen başarılar yiyip bitirecek ve
hastalıklarına hastalık ilave edecektir. İşte çok yönlü olan, onların akide ve şahsî amel



açısından nifaklarına alâmet olarak anlatılan bu husus, münafık alâmetlerinin bir
tanesidir.

Daha önceki âyetlerde, münafıkların, mü’minlere ve hatta Cenab-ı Hakk’ın zatına
karşı gözü dönmüşçesine muhâdaada bulunma küstahlığına temas edilmişti. Onları bu
muhâdaaya sevk eden şeye gelince o, Kur’ân-ı Kerim’in ifadesine göre, kalblerinde bir
marazın bulunması şeklinde ortaya konmuştu. Müteakiben, diğer bir münafık alâmeti
sayılan ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede fitne ü fesada sebebiyet veren şeylerden biri
olarak sayılan bir diğer husus da, toplum sınıfları arasında, aşağı sınıf-yukarı sınıf
ayrımcılığının yapılması ve “Bu sınıf daha yüksek, bu değil.” gibi asırlarca hayat-ı
içtimaiye-i beşeriyeyi zîr ü zeber eden bir anlayışın hâkim olmasıdır ki, inananlar
arasında farklı; kendi takımları, grupları, şeytanları, yandaşları ve hâkim güçlerle baş
başa kaldıkları zaman farklı tavır ve davranış ortaya koymalarını, buna esas teşkil eden
iç durumlarını, yani temel psikolojilerini ifade için Kur’ân, konuyu müşahhas olarak
ortaya koymanın yanında, bir de istiare-i temsiliye yoluyla mücerredin enginliği
çerçevesinde daha bir pekiştirir; ta ki anlayışımızın ulaşmakta zorluk çektiği hususları
daha iyi anlayabilelim.

Şöyle ki, aslında onları inhirafa sevk eden husus, bir maraz-ı kalbî, bir maraz-ı ruhî
ve bir maraz-ı ahlâkîdir. Böyle bir marazla malûl olanların doğru düşünüp doğru
davranmaları çok zor ve hatta imkânsızdır. İşte Kur’ân-ı Kerim bu noktaya dikkatleri

çekerek  der. Onların kalblerinde böyle kronik bir rahatsızlık

olduğundan  Cenab-ı Hak da onların marazını sürekli artıp duran bir
hastalık hâline getirir.

Seçilen Kelimelerdeki Dil İncelikleri 
(10. Âyet)
İsterseniz şimdi de dil açısından, bir meâl çerçevesinde bu âyetin bazı nüktelerine

göz atalım:

7. âyetteki  ile buradaki  arasında bir tetâbuk vardır.
Kâfirlerin kalbleri üzerine mühür vurulmuş, münafıkların kalblerinde ise bir maraz
vardır. Bu, hem kâfirin hem de münafıkın kalb cihetiyle malûl olduğunu gösterir. Bu
itibarla da münafıkların –inanmayanlar gürûhunun ikinci sınıfı olarak– kâfirlerin
yanında yer aldıkları söylenebilir.



 kelimesi, Arapçada, sülâsî babların dördüncüsünden gelir. Bundan türetilen

sıfat, ism-i fâil olarak  şeklinde değil,  şeklinde sıfat-ı müşebbehe olarak

gelir.  kelimesi, Türkçemizde hastalık demektir. İnsanın asabî ve adalî olarak
kısmen veya tamamen bir kısım fonksiyonlarını yerine getirememesi ve muvazenesizliğe
düşüp kendisinden beklenileni verememesine maraz dendiği gibi, bu kelime, mizaç
bozukluğu mânâsına da kullanılır. Marazı bu açıdan ele alırsak mânâ, “Onların
kalblerindeki hastalık sebebiyle mizaçları bozulmuş ve artık ruhî ve bedenî
fonksiyonlarını tam eda edemiyorlar ve kendilerinden bekleneni veremiyorlar.”
şeklinde olur. Tâbiîn imamlarından Katâde İbn Diâme, İkrime ve Dahhâk’ın beyanlarına
göre bu rahatsızlık, Allah’a sağlam inanamama hususunda bir tereddüt ve şüphe
hastalığıdır.

Aslında, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’yi teşrif ettiği dönemde,
inanç noktasında bunların kalblerinde ciddi bir hastalık vardı ve böyle bir hastalık
içinde bulunduklarından, başkalarını da kendileri gibi hasta görüyorlardı. Evet
karşılaştıkları herkesi aynı hastalıklarla malûl görüyorlardı. Yani onlar, kendileri gibi
başkalarını da ahiret hakkında tereddüt içinde, Allah hakkında bozuk anlayışlı, tabi,
amel noktasında da zikzakları olan, fikrî, aklî, amelî, ahlâkî, ruhî reybîlik ve tereddüt
içinde zannediyorlardı. Aslında insan kendinde bulunan bir hastalığı, karşısındaki
insanda da vehmeden bir karaktere sahiptir. Böyle bir ruh hâleti içinde bulunan tali’siz,
biraz da öyle görmek istediğinden, başkalarını da kendi vehm ü hayaliyle değerlendirir
ve aynı şeyle malûl görür.

Bunun gibi, onlarda potansiyel ciddi bir maraz vardı; günü gelip de Aleyhissalâtü
vesselâm Efendimiz Medine’yi teşrif edince –daha evvel arz ettiğim gibi– bir kısım
kuruntularla oturup-kalkan kimselerin plân, tasavvur ve ümniyeleri altüst olmuştu. O gün
bir dünya hâkimiyeti kurmak isteyen inkârcı düşünce, gelişen Müslümanlık karşısında
küfrünü gizleme yoluna girivermişti. Küfür zâhiren gizlenince nifak düşüncesi
doğmuştu. Onlar zâhiren Müslüman görünüyorlardı ama içlerinde korkunç bir küfür
hükümfermâ idi. Küfür düşüncesi onların cibilliyetlerine, fıtratlarına ve ruhlarına öyle
sinmişti ki, artık tefrik etmeden Nebi’ye karşı da keyd ve mekrde bulunmaktan
çekinmiyorlardı. Hatta Allah’a karşı bile küstahça hileye, hud’aya kalkışıyorlardı.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’ye geldiği zaman, bu tür marazla
malûl olan bu kimseler, karşılarında böyle bir Nebi’yi görünce tamamen sukût-u hayale



uğradılar ve altüst oldu plânları. Bu sebeple Cenab-ı Hak da, 
“Onların hastalığını artırdı.”

Burada bir noktaya daha dikkat etmek lazım:  harfi burada “sebebiyet” mânâsı
ifade eder, yani esas hastalığı davet eden yine onlardaki bir hastalıktır. Yani onlarda bir
hastalık vardı. Hastalığın artması meselesi sanki bir komplikasyondu. Onlar
hastalıklarına yanlış tedavi uyguladılar ve onu azdırdı, onulmaz bir hâle getirdiler.
Keşke illetlerini bilebilselerdi.. heyhat bilemediler ve kendilerine ettiler. Şair ne güzel
söyler:

“ Bil illeti, kıl sonra mudâvâta tasaddi,
Her merhemi her yâreye derman mı sanursun?
En ummadığın keşfeder esrâr-ı derûnun
Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanursun.?”
Evet, illet bilinemediğinden tedavi yoluna tam tasaddi edilememişti. Aslında bunların

içlerinde bir nebiye kavuşma, akidelerini ıslah etme ve dünyaya hâkim olma hırsı vardı.
Ne var ki, Nebi ile karşılaşınca kıskançlıklarına yenik düşmüş, potansiyel marazlarını
azdırmış ve onulmaz bir komplikasyona sebebiyet vermişlerdi ve marazın altından

ziyade-i maraz çıkmıştı. Evet,  “Bu sebeple Allah onların
marazlarını artırmıştı.”

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’yi şereflendirdiklerinde orada
mütevazi bir site devlet teessüs etti. Ardından her yerde birbirini takip eden fetihler
başladı. Bu itibarla da haset cephesinin ümitleri her gün biraz daha sarsılıverdi. Hendek
vakası olduğu zaman, onlar yaptıkları hıyanet sonucu artık Medine-i Münevvere’de
yaşayamayacaklarını anlayarak gidip Hayber’e iltica etmişlerdi ki, orada da uzun zaman
kalabileceklerine inanmıyorlardı. Dahası bilemiyorlardı ki, Cezire-i Arap’ta meydana
gelen bu nur ve bu nurun hâsıl ettiği yüksek vakum bir gün kendi dışındaki her şeyi
evirip çevirip kendine benzetecek ve mutlaka kendi desenini hâkim kılacaktı.
Bilmiyorlardı, zira kıskançlık gözlerini kör etmişti. Bundan dolayı da, fetihleri
gördükçe, o oluşuma katılıp o vücuttan bir uzuv, bir rükün olmaları ve o cereyan içinde
yerlerini almaları gerekirken inatlarına takılıp yanlış yola girdiklerinden hastalıkları
arttıkça artmıştı. Öyle ki nerede Müslümanlık adına bir fütuhata şahit olsalar, “Yine
mi?” diyor ve hafakandan hafakana giriyorlardı. Nerede Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi
ve sellem) uzanan bir yardım eli, bir destek görseler, “Yine mi O’na yardım yapılıyor?”



deyip hasetle kıvranıyorlardı ve nerede İslâm’ın nuru, İslâm’ın güneşi şûlefeşan olsa
tedirgin oluyorlardı.

İşte bütün bu hastalıklar,  beyanıyla gösteriliyor ki bu onların
kalblerindeki kinin, kıskançlığın, hasedin, nefretin dışa vurmasından başka bir şey
değildi. Evet işte bunlardı onların iç âlemlerini tahrip eden hastalıklar ve tabi bu
hastalıklara sabebiyet veren de onların kendileri idi.

***
Meseleyi, kelime ve cümlelerin hususiyeti açısından ele aldığımızda o nükteler bize

daha çok şey anlatacaktır:

 :  burada zarf içindir. Yani bu maraz, bedenî
hastalıklar gibi, tıbbın zâhirî bir muayene veya laboratuar tahlilleriyle teşhis
edebileceği türden bir hastalık değildi; kalb hastalıklarındandı. Sanki kalb, bedenin her
köşesine hayat suyunu püskürttüğünde, içinde bulunan hastalığı da her yana pompalamış
oluyordu ki, inanmış gönüllere imanın hâkim olması gibi, bir sürü hastalıkla malûl
bulunan bu kimselerin maddî-mânevî hayatlarına da iç içe marazlar hâkimdi.
Dolayısıyla da bunlar hep hastalık görecek, hastalık duyacak, hastalık konuşacak ve
herkesi kendileri gibi hasta sanacak, hasta şuuruyla akıl yürüteceklerdi. Zira hastalık
onların kalblerindeydi.

Evet kalb, insanın cismanî varlığında, onun bizzat müteharrik kayyimi
mesabesindedir, o durunca cismanî hayat da durur. Onun gibi mânevî kalb durduğunda

da ruhanî hayat durur. Bu tevcihe göre onların o mânevî hastalıklarının da  zarfının
işaretiyle, kalblerinin derinliklerinde olduğu anlaşılıyor. Evet, onlarda bu ana unsur
hastaydı ve bütün sistemin de ahengi bozulmuştu. Sahih hadiste:

“Dikkat edin, bedende bir parça et vardır, o sağlıklı olduğu zaman bütün beden de
sağlıklı olur, o bozulduğu zaman bütün beden de bozulur. Bilesiniz ki o kalbdir.” 274

buyrulur ki, çok önemlidir. Biz, bu iki kalbin birbiriyle alâkasını, ’in



tefsirinde arz etmiştik. İşte Kur’ân-ı Kerim, onların kalblerinin içinde hastalık var
derken, asılda hastalık var; öyleyse diğer uzuvlara da sirayet edecek demektedir.

Ayrıca araz yani hastalık insanda arizîdir, sıhhat ise asıldır. Maddî-mânevî yapısıyla
insan dünyaya gelirken sıhhatli olarak gelir. Maddî-mânevî arızalar, hastalıklar,
insanların kesbi, Allah’ın da yaratmasıyla sonradan ârız olur. Öyleyse Kur’ân: 

 ifade buyururken, “İçlerinde kesblerine mütevakkıf Allah’ın

yarattığı, selim fıtratlarını bozan bir hastalık var.” demektedir.  kelimesinin
tenvin-i tenkîrle gelmesi, kendileri tarafından bilinemeyen bir hastalık veya beşer
tarafından zor sezilen bir hastalık olduğunu gösterir. Zira bu hastalık, onların kalbî
rahatsızlıklarından doğup bütün ledünniyatlarına hâkim olan ve psikolojinin çeşitli
dallarıyla ele alındığında ancak anlaşılabilen bir hastalıktır. İşte bu yaklaşımdan
hareketle diyoruz ki, onlarda anlaşılması çok zor bir hastalık vardır.

O zaman  cümlesine şöyle mânâ verebiliriz: Onların; önce
kalblerinde başlayıp, sonra bütün iç dünyalarını saran, yayılıp genişleyen, derken
bedenin bütün fakültelerini çepeçevre ihata eden ve fıtrat-ı asliyelerini bozan,
anlaşılması zor, tam kavranamaz bir marazları var. İçlerinde öyle bir marazın olması,
görme, duyma, hissetme ve sair bütün duygu ve düşünce ahenklerinin bozulması gibi bir
sonuç doğuracağından, doğruyu görememe ve duyamama gibi komplikasyonlara
sebebiyet verecektir.

Ayrıca,  ve  âyetleri arasında tam bir tekâbülün
(mukâbele) olduğu görülmektedir. Şöyle ki: Onlar Allah’a muhâdaa ederler, 

 “Allah da onların marazlarını artırır.” şeklinde bir mütekabiliyet
söz konusudur.

Burada ’nin sebebiyet mânâsına oluşundan şunu anlamak da mümkündür: Onlar
hastalıklarını bilemedikleri için, tedavi yoluna da tasaddi edememişlerdi ki,
kendilerinin sebebiyet verdiği içlerindeki bu gizli hastalık, bütün vücudu sarıvermişti
de farkına varamamışlardı. Allah da (celle celâluhu) kalblerindeki bu hastalıkları
artırdıkça artırmıştı.

 kelimesinin temyiz olarak gelişinde de şöyle bir nükte söz konusudur: Bu
şekildeki bir temyiz, müphem bir nispetten belirsizliği kaldırır ki bu da şu anlama gelir:



Acaba hasta tabiatlı, gözleri ve görmeleri, kulakları ve duymaları, kalbleri ve iç
ihsasları çarpık bu kimselerin Cenab-ı Hak neyini artırıyor, ziyade ne ile alâkalıdır?
Şöyle ki hadislerde görüldüğü üzere hastalıklar, mü’minin sevabını artırır, derecesini
yükseltir ve onu günahlardan arındırır.275 Acaba hastalık, mü’minde artırdığı bu hayırlı

şeylere mukabil, münafıkların neyini artırmaktadır? Temyiz için gelen  kelimesiyle
anlaşılmaktadır ki, Allah (celle celâluhu) bunların sadece marazlarını artırıyor.
Mü’mine şeker-şerbet olan belâ ve musibetler, münafıkta fâsit daireler şeklinde sürekli
mevcut marazı artırıyor.

“Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin sadece
ziyanını artırır.”276 İnsanların içlerindeki tiksinti hâsıl eden rics (çirkin şey,
huzursuzluk, inkâr), hep başka ricse sebebiyet vermektedir. Evet, âyet-i kerimede de
buyrulduğu gibi rics, hep ricsi çekmektedir.

“(Yeni bir sûre indiğinde) kalblerinde küfür ve nifak hastalığı olanların ricsine
rics kattı ve onlar kâfir olarak öldüler.”277 Evet, âyet, onlarda önceden bulunan
habâsete, denâete, tiksinti uyaran şeylere yeni şeyler inzimam ettiğini ve onların kâfir
olarak bu hâl üzere ölüp gittiklerini anlatmaktadır.

Bu, esasen onların muhâdaalarına, Müslümanlar aleyhindeki komplolarına,
keydlerine, mekirlerine sebebiyet veren ruhî, ahlâkî, fıtrî hastalıklarının bir sonucuydu.
İşte böyleleri için hem dünyada hem ahirette azab vardır. Bu azab-ı elimi anlatan cümle,
hem muhâdaanın, hem inanmadıkları hâlde inanmış görünmenin hem de kalblerinde
maraz bulunmasının neticesi olarak şöyle noktalanmaktadır: 

 Yani onlar için dünyada ve ukbada azabın elim
olanı ve en can yakanı vardır. Bu onların yalan söylemeleri veya Peygamber’i
yalanlamaları sebebiyle, bu mevzuda bir mahiyet kazanıp ikinci bir fıtrat iktisap
etmelerine ceza olarak verilmektedir.

Bir hakikati yalan sayma, bir şeyi tekzip etme ve yalan söyleme Allah nazarında



büyük bir cürüm, büyük bir hatadır. Bunların başında da, birinci âyette gördüğümüz
gibi, göz göre göre hilaf-ı vâki beyanda bulunma gelmektedir. Şöyle ki, onlar: 

  “Gerçekten inanmadıkları hâlde
Allah’a ve ahiret gününe inandık derler.”  Bu itibarla da her şeyden evvel onlar,
Allah’ın görüp bildiğini bildikleri hâlde yalan söylüyorlar. İşte bu insanlara, kevnî
hakikatlere ve nefislerine karşı yalan söylemelerinin mukabili olarak dünyada ve
ahirette kendileri için can yakıcı bir azap vardır. Yalan söyledikçe de her yalana
mukabil vicdanlarında –varsa vicdanları– azap duyacaklardır.

257 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/143.
258 Buhârî, tefsîru sûre (63) 5, 7; Müslim, birr 63.
259 Tevbe sûresi, 9/101.
260 Muhammed sûresi, 47/30.
261 Bakara sûresi, 2/74.
262 Hadîd sûresi, 57/16.
263 Bakara sûresi, 2/74.
264 Mü’minûn sûresi, 23/100.
265 Bkz.: el-Beyzâvî, Envâru’t-tenzîl ve esrâru’t-te’vîl 1/162,163.
266 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.602 (Otuzuncu Söz, İkinci Maksat).
267 Bkz.: Buhârî, tefsîru sûre (3) 15, merdâ 15, edeb 115.
268 Târık sûresi, 86/15-16.
269 Bakara sûresi, 2/10.
270 el-Cürcânî, Delâilu’l-i’câz s.136; el-Kazvînî, el-Îzâh fî ulûmi’l-belâğa s.106
271 Münâfikûn sûresi, 63/4.
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273 Bkz.: Bediüzzaman, İşârâtü’l-İ’câz s.82-83.
274 Buhârî, îmân 39, büyû’ 2; Müslim, müsâkat 107.
275 Bkz.: Buhârî, merdâ 1; Müslim, birr 51; Tirmizî, cenâiz 1.
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BAKARA SÛRE-İ CELÎLESİ 
(11-12. ÂYETLER)

“Ne zaman onlara: ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın!’ denilse ‘Biz sadece
barışçıyız, ortalığı düzeltmekten başka işimiz yok!’ derler. Gözünüzü açın,
bunlar bozguncuların ta kendileridir, lakin şuur yoksunudurlar, fark
edemiyorlar.”

Bu âyetle de, münafıkların hayat-ı içtimaiyede sebebiyet verdikleri, verecekleri ayrı
bir hususa dikkat çekilmektedir. Fakat önce...

Müfredat Mânâsı (11. Âyet)
 bir edattır, şart ifade eder.  meçhul fiil-i mâzi,  harf-i cer,  zamir-i

muttasıl,  nehy-i hâzır. İfsat kelimesi, fesat kökünden gelir ve if’âl babındadır.
Lügat mânâsı itibarıyla, fesada verme, telef etme, bozma, ihlal etme ve bağı, akdi çözme
mânâlarına gelir ki bu da ancak insanların eliyle olur. Nitekim: 

 “Allah’ın buyruklarını
umursamayan şu insanların yaptıkları işler yüzünden karada ve denizde (bütün
dünyada) bir fesat meydana geldi ve nizam bozuldu.”278 âyeti bu hakikati ifade
etmektedir.

 :  üzerinde bulunduğumuz yerküredir. Ayrıca arz, bir şeyin altı,
alt tarafı mânâsında da kullanılır ki, yerküremiz de izafî olarak ayaklarımızın altındadır.

Çoğulu  ve  şeklindedir.

 mâzi fiilden cem-i müzekker gâibdir.

 kelimesi, hasr ifade eden bir edattır.



 zamir-i munfasıl olup mütekellim maa’l-gayr makamında kullanılır.

 kelimesi if’âl babından  fiilinin ism-i fâilidir ve ifsadın tam zıddı
bir mânâya gelmektedir. İfsatta; fesada verme, telef etme, akdi bozma, insanları
birbirine düşürme, nifak ve şikak çıkarma gibi mânâlar söz konusu olmasına mukabil
ıslahta, fesada sebebiyet veren hâllerin ortadan kaldırılması bahis mevzuudur.
Lügatlarda ıslah kelimesine, “onarma, fitneyi fesadı izale etme, nifak ve şikakı
kaldırma, bozuk düzeni ıslah etme, deformasyona maruz kalmış bir şeyi yeniden
şekillendirme, reforma tabi tutup eski hâline irca etme” gibi mânâlar verilmiştir. Ferdî,
ailevî ve içtimaî zaviyeden daha başka mânâlar da melhuz olabilir.

Şimdi de kelimelerin ifade ettiği bu mânâlardan hareketle âyetin mazmununa
bakabiliriz.

Evet, Kur’ân’ın beyanı vechile, o münafıklara: “Yeryüzünde fitne ve fesat
çıkarmayın, toplumun değişik kesimleri arasında kardeşlik rabıtalarını kopararak herc ü
merce sebebiyet vermeyin ve ifsattan vazgeçin!” denildiğinde onlar: “Siz ne diyorsunuz!
Bizler birer ıslahçıyız, yeryüzünden fitne ve fesadı gidermek suretiyle sulh-u umumiyi
temin edip, değişik kesimleri birbirleriyle uzlaştıran ıslahçılar gürûhundanız.” derler.

Bu âyette emr-i bi’l-ma’ruf vazifesini yapmak için mü’minlere eğriyi-doğruyu
gösterme adına nasihat edildiği gibi, onların karşısında bulunan ifsatçılar gürûhuna da
aynı şekilde nasihat edilmekte ve fitne ve fesattan vazgeçmeleri istenmektedir;
istenmektedir zira onların en bariz vasıfları fitne ve fesattır.

Fitne ve fesat, hayat-ı içtimaiyede bir semm-i kâtil (öldürücü zehir) hükmünde
olduğundan, onun bertaraf edilmesi çok önemlidir. Her şeyden evvel bir toplumda fitne
ü fesat ve herc ü merc devam ettiği sürece ne şahsî ne ailevî ne de içtimaî huzurdan,
sükûndan söz edilemez. Öyleyse ilk önce bu fitne ü fesadın izalesine çalışmak lazımdır
ki, bu da her toplumda, söz ve hareketleriyle fesat çıkaranlara karşı “Zinhar fesat
çıkarmayın ve toplumu birbirine düşürmeyin.” diyecek bir ıslahçılar grubunun
bulunmasını gerektirmektedir. Gerçi, buna karşılık onlar da her devrin fesatçıları gibi
hareket edecek, hiçbir müfsit “Ben müfsidim.” demez prensibiyle “Biz ifsatçı değiliz.”
diyeceklerdir. Bu gerçeğe binaen hiç kimse kendini fesatçı görmeyeceğinden,
mü’minlerin onlarla muamelelerinde bu hususu da nazara almalarında yarar var.

Sâniyen: Onların,  demeleri, bundan önceki âyette görüldüğü
gibi yine fıtratlarındaki zikzakın bir sonucudur. Bu açıdan da âyetler arasında bir irtibat



söz konusudur. Sibaka göre siyakın böyle olması gayet latif düşmektedir. Esasen o
zavallılar fıtrat-ı selimeleri bozulduğu ve olumsuz bir fıtrat-ı sâniye iktisap ettikleri
için, salahı fesat, fesadı da salah zannetmekte ve lehlerinde olan bir şeyi aleyhlerinde,
aleyhlerinde olanı da lehlerinde görmektedirler. Evet onlar, gülistanı hâristan
(dikenlik), nîrânı (cehennemleri) cinân (cennetler) şeklinde görmektedirler. Bu itibarla
da en tatlı, en leziz şeyler onlar için acı ve acı verici; en acı ve acı verici şeyler de
aksine en mütelezziz şeyler hâlinde görünmektedir. İşte bu bir fıtrat bozulmasıdır, ne var
ki onlar bunun farkında bile değillerdir.

Kur’ân’ın resmettiği bu tip insan psikolojisinin çok iyi anlaşılması lazımdır ki,
bilmeyerek yanıltılmayalım ve aldatılmayalım. Evet, onlar anarşi çıkarırken sulh
yaptıklarını sanırlar ve terörle bir yere varılacağını zannederler. Bunun için de toplum
hayatında, sınıflar arası mücadele hissini tetikleyerek sürekli kavgalara sebebiyet
vermekte ve kitleleri birbirine düşürmektedirler. Böyle bir münafık karakterin geniş
dairede toplum hayatına hâkim olduğunu düşünün, öyle bir toplumda herc ü merc
kaçınılmaz olacak, zengin-fakir, çalışan sınıf-çalıştıran sınıf birbirinin hasmı hâline
gelecek; bir yanda paraya hükmeden kapitalistler, beri tarafta ezilen fakirler.. derken
gerginlikler arttıkça artacak ve korkunç ihtilaf ve iftiraklarla inleyen yığınlar kahrolup
gideceklerdir.

Bu durumda, hayat-ı içtimaiyede amûd-i fikârî (omurga) konumunda bulunan orta
sınıf ve bu sınıfı besleyen daha alt katmanlar yok olup gidecek; derken koskoca bir
dünya emek ve sermaye mücadelesiyle sarsılacak ve neticede içtimaî, iktisadî hayat
felce uğrayacaktır. Neticede bu anlayış, tam zıddıyla mukabele görmek suretiyle sistem
alternatiflerinin doğmasına sebebiyet vererek toplumları iç içe karmaşalara
sürükleyecektir ki, Liberalizm ve Kapitalizm karşısında Komünizmin doğması bu
vetirenin sonucudur. Dikkat ederseniz bunlar, bu feci süreç sonunda sulh-u umumiyi
temin edeceklerini söylüyorlardı. Aslında fesadı sulh görüyor ve kendilerini de ıslahçı
kabul ediyorlardı.

Böyleleri, selim fıtratlarını kaybettiklerinden hayat-ı içtimaiye adına öldürücü zehir
olan meseleleri şerbet diye sunuyor ve kendileri gibi bütün âlemi de sersem
görüyorlardı.

Bir diğer husus da; onlar hem Saadet Asrı’nda hem de daha sonraki asırlarda bu fitne
ve fesadı irtikâp ederken kendilerini uzlaştırıcı, arabulucu gibi görüyor ve takdir
bekliyorlardı. İbn İshak’ın İbn Abbas’tan (radıyallâhu anh) rivayetinden anlaşılan şudur:
Onlar “Biz ıslahçılarız.” derken şunu kastediyorlardı:



“Ehl-i Kitap olan Hıristiyan ve Yahudiler ile ümmet-i Muhammed arasında çok ciddi
uçurumlar vardır. Biz, bir kısım köprüler tesisiyle hatt-ı muvâsalayı temin etmek ve
bütün Ehl-i Kitap’ı bir araya getirmek istiyoruz.”279

Aslında bu beyanları yalandı ve Kur’ân-ı Kerim’in ifade ettiği gibi onlar bu yalanın
cezasını göreceklerdi. Bunlardan bazılarının da şöyle-böyle dinsizlere yanaşma, şirin
görünme gibi bir hâlleri vardı ki bu da Kur’ânî tabirle “zalimlere ednâ bir
rükûn/meyil”le meyletmek suretiyle helâk olma demekti

“Bir de sakın zulmedenlere meyletmeyin, sempati duymayın, yoksa size ateş
dokunur. Aslında sizin Allah’tan başka yar ve  yardımcınız da yoktur. Böyle
davranınca, O’ndan da yardım görmezsiniz.”280 Tabi bu meyil, onlara göre, Üstad
Bediüzzaman’ın Mesnevî-i Nuriye’de kullandığı tabirle, “aradaki hatt-ı muvâsalayı
temin”281 maksadına matuftu.

Hâlbuki aradaki dere o kadar geniş idi ki, böyle bir şey katiyen mümkün değildi.
Nasıl olur ki, bir tarafta Allah’a iman dâhil bütün içtimaî, iktisadî huzurun ana unsuru
olarak “madde”yi kabul eden sistem, diğer yanda bütün içtimaî, iktisadî ve siyasî
huzurun teminini Allah’a imanda gören başka bir nizam.. evet bunlar birbirinden o kadar
uzak idi ki, sözde arabuluculuk yapıyoruz diyen bu gürûh, hatt-ı muvâsalayı temin
edemedi ve o derin dereye düşüp boğuldular ya da öbürlerine iltihak ettiler.

Seçilen Kelimelerdeki Dil İncelikleri (11. Âyet)
Kısaca verdiğimiz meal ve müfredat bilgilerinden sonra şimdi de âyetin dille alâkalı

nükteleri açısından muhtevası üzerinde durmaya çalışalım:

 cümlesi onlara böyle bir ikazın yapılması gerektiğini ifade etmektedir.
Böyle bir ifadeden biz irşad etme ve emr-i bi’l-ma’ruf yapmanın fıtrî, beşerî ve insanlık

için lüzumlu bir mesele olduğunu anlarız.  kelimesi meçhul fiildir ki, bu da herhangi
bir insan bu işi yaparsa yeterli olur demektir. O kadar ki, nasihat yapma, hayırhâhlıkta
bulunma mevzuunda bir kişinin yapması, o hizmetin diğerlerinden düşeceğini gösterir ki
bu da cihadın farz-ı kifâye olduğuna delâlet eder.

“Fesat çıkarmayın.” mânâsını ifade eden  kelimesi fiil-i muzâridir,



teceddüde delâlet eder. Demek ki onlar fesadı peyderpey ve zincirleme çıkarıyorlardı.
İfade, “İşte bu muzaaf cinayeti yapmayın.” demektedir.

Demek ki onlar, hep fesat düşünüyor ve bir fesat çıkardıktan sonra hemen ikincisine
koşuyorlardı. Zaten her devrin münafığı kendi devrine fesat çıkarır. Fiildeki teceddüt
bunu da hatırlatır. Ayrıca; “Fesat çıkarmayın, sonra bu fesat teceddüt eder durur.”
mânâsı da söz konusu olabilir ki, bu da ilk fesat tohumunu attıktan sonra siz kenara
çekilseniz dahi o zincirleme devam eder gider de vebali hep size râci olur. Yani fesada
sebebiyet vermeniz cihetiyle siz mesul olursunuz. Evet, hem sizin yanlış bir iş yapmanız
hem de başkalarına kötü örnek olmanız açısından vebaliniz katlanır durur.

 “Sizin ayağınızın altında ve sizin için âdeta bir beşik gibi olan
‘yerkürede’” sözünden şu anlaşılmaktadır: İnsanlar yeryüzünde bir hânenin içinde
yaşayan hâne halkı gibidirler. Beşikleri bir olduğu gibi o beşiği sallayan bir; keza o
beşiği herkese aynı nimetlerle donatıp önlerine koyan da birdir. Siz yeryüzünde fesat
çıkardığınız zaman, bunun neticesi herkese dokunacak ve zengin-fakir, zayıf-kavi, zalim-

mazlum bundan zarar görecektir. Evet,   yeryüzünde, yani onların hanesinde
sözüyle, güçlünün yanında zayıfa, kavinin yanında âcize ve zalimin yanında masuma da
olan olacak, diyerek fesat çıkaranların rikkat-i cinsiyelerinin yani insanın kendi cinsine
karşı şefkat hislerinin harekete geçirilmesi hedeflenmiştir.

Buraya kadar olan kısım o hayırhâhların ve nasihatçilerin deyip edeceğiydi. Buna

karşılık muhatapları diyalektiğe başvurarak  diyeceklerini diyorlar. Bu da
göstermektedir ki onlar kendilerine yapılan nasihati ne dinlemiş ne kulak vermişlerdir.
Zaten onlar böyle şeyleri anlayacak durumda da değillerdir. Hâlet-i ruhiye itibarıyla
başka şeylerle dolu bulunduklarından, kendi dünyalarına ait mefsedet dışında hiçbir
şeyi dinlemezler, dinleseler de anlamazlar. Evet, onlar kendi düşünce dünyalarının
dışında ne anlatırsanız anlatın onu kendi kıstasları içinde anlar ve ona göre de karşılık
verirler. Siz Allah, ahiret ve Cennet... dersiniz, onlarsa, “Doğru, bizim kırlarda
cennetlerimiz var.” diye mukabelede bulunurlar. Onlara göre burada çalışıp ahirette
mükâfat görmek değil, burada çalışıp burada yiyip içmek esastır. Evet, her şeyi o yanlış
kıstaslarına göre değerlendiren bu tali’sizler o dar düşüncelerinden katiyen
sıyrılamazlar. Binaenaleyh siz ne derseniz deyin onlar kendi bildiklerinden şaşmaz ve

kahrolası gururlarının güdümünde “Sen nasihat ededur.” 



“Gerçekte sadece biz ıslahçılarız.” sözleriyle soluklanır ve bildiklerini söylerler.

 kelimesi hakikaten veyahut iddia olarak maluma dâhil olur. Bu da onların,
muhataplarıyla istihza ettiklerini gösterir. Yani “Siz bize fesat çıkarmayın.” diyorsunuz;
oysaki siz de biliyorsunuz ki asıl ıslahçı bizleriz.

 Bir isim cümlesidir ki, te’kidle beraber devam ve sebata delâlet
etmektedir. Böyle bir diyalektikle onlar, “Biz şimdiye kadar hep ıslahçı olduk ve
ıslahçılarız.” diyorlar.

Aslında daha önce arz ettiğim gibi onlar, hiç kimsenin kendi namına kötülüğü, fesadı
kabul etmeme hâlet-i ruhiye ve psikolojisiyle bunu söylemiş olabilecekleri gibi
cibilliyetlerinin, fıtratlarının bozulmuş olması itibarıyla, yaptıkları fesatları, salâh

saymaları şeklinde de anlaşılabilir.  ne var ki onlar bu hususun
farkında değiller.

E v e t ,  “Gözünüzü açın, bunlar
bozguncuların tâ kendileridirler ama şuurları yok, farkında değiller.”

Müfredat Mânâsı (12. Âyet)
 kelimesi, dikkati çeken, uyaran bir tembih edatıdır ki, eskiden hocalarımız bize bu

edatı anlatırken şöyle mânâ verirlerdi: “Âgâh u mütenebbih olun ki!” Mütenebbih olma
da uyanma, kendine gelme, etrafından haberdar olma gibi mânâlara gelmektedir. Ayrıca,

da bunların yanında geçmişi hatırlama, geleceği de dikkate alma mânâları söz’اَۤ
konusudur.

 muttasıl zamirdir ve  ile te’kid edilmiştir.

 :  kelimesi de ism-i faildir ve ’a karşılık fesadı
çıkaranlar demektir.

* * *
Burada şu disiplinler üzerinde durmakta yarar var: Biz mü’miniz, bu itibarla da

evvelen ve bizzat hüsnüzanla mükellefiz.
Sâniyen ve bi’l-araz, gelecek zararlara karşı da uyanık olma mecburiyetindeyiz.



Binaenaleyh herhangi bir kimseden açıktan açığa, bizi hedef alan bir zarar görmedikten
sonra onun hakkında “zararlı” hükmüne varamayız. Evet, biz ki Müslümanız, aldanırız
fakat asla aldatmayız. Ancak bunun mânâsı, her zaman aldanırız demek değildir. Çünkü
sahih hadiste Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Bir mü’min, bir delikten iki
kere ısırılmaz.”282 buyururlar. Efendimiz bu hadislerini, daha önce esir alınan, sonra
Müslümanlığı kabul eden, akabinde irtidat edip Mekke’ye giden ve burada
Müslümanlar aleyhinde hicviyeler yazan, yazdıran ve nihayet ikinci kez ele geçince de
“Beni bırak, eman ver, size dehalet edeceğim.” diyen Ebû İzze el-Cümahî’ye karşı
söylemişlerdi.283

Evet mü’min, hüsnüzannında yer yer aldanabilir fakat ondaki bu aldanma daimi
değildir. Öyleyse, âyette anlatıldığı gibi mü’minin karşısına bazen “Biz ıslahçılarız.”
diye çıkan kimseler olabilir. Bunlar içtimaî, siyasî, iktisadî, kültürel ve ilmî açıdan
ıslah adına yaptıkları bütün değiştirme, dönüştürme ve inkılaplarında bize hüsnüniyetli
görünebilir, biz de buna aldanabiliriz; ancak baştan bu yana sıralanan türlü türlü denî
sıfatlar ile muttasıf olan bir gürûhu gördüğümüz zaman, dikkatli olmamızı da yine
Kur’ân salıklamaktadır. Böylelerinin mâzideki sergüzeşt-i hayatlarını dikkate alıp,
tezekkür etmek ve onlarla alâkalı geleceğe de o nazarla bakmak en doğrusudur.

Evet, mutlaka aldanmamaya dikkat etmelidir; dikkat etmeli ve “İman ettik.” dedikleri
hâlde iman etmeyen, muhâdaasını Allah’a kadar götüren; “Yeryüzünde fesat
çıkarmayın!” dendiğinde de fesadı insanlara sulh gibi gösteren, ifsada sulh-u umumi
diyebilen ve sonra da hiçbir şey yapmamış gibi kendilerini ıslahçı olarak anlatan bir
gürûhun varlığı da göz ardı edilmemelidir.

İşte Kur’ân bize: “Bu kadar karışık bir zümreyi gördüğünüz zaman çok dikkatli olun!”

mülâhazasını  ile ifade ettikten sonra, onların gerçek karakterlerine dikkatleri çekme

sadedinde:  “Onlar fesatçıların ta kendileridir.” buyurarak onları
herhangi birinin anlatmasına göre değil de kendi davranışları içinde anlamalısınız
diyor.

Burada dikkat çeken bir başka husus da, Kur’ân-ı Kerim 

 derken, münafıkların kendilerinin de iz’an,
ilim, akıl yürütme bir yana, şuurlarıyla dahi künhüne varamadıkları bir fesat içinde
bulunduklarını göstermektedir. Evet, bu tür fesat içinde bulunan kimseler, partiler,
hizipler her zaman kendilerini doğru sanmaktadırlar. Bu itibarla sanki Kur’ân: “Size



diyorum; onlar fesatçıların ta kendileridir; ama kendileri bunun şuurunda değiller.
Dolayısıyla da onlardan sulh u salah adına bir şey beklemek beyhudedir.” demektedir.

Hâlık’ın nazarında değer ifade eden şeyler sıfatlardır, cisimler değil. Ebû Bekir
(radıyallâhu anh) cismi itibarıyla belki Ebû Cehil gibi okkalı değildi.. ve tabiî şekil ve
sureti hiç önemsemezdi.. hele olduğunun üstünde hiç mi hiç görünmezdi. Ayrıca, ne
kavmiyle ne de kabilesiyle bir şey olduğu iddiasındaydı; ama o, Allah (celle celâluhu)
nezdinde öyle bir kıymeti hâiz idi ki, onunla alâkalı Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem) “Bütün insanlığın imanı, Ebû Bekir’in imanıyla karşılaştırılsa onun imanı
ağır basar.”284 buyuruyor ve ondaki o iç cevhere dikkat çekiyordu. Evet, Allah (celle
celâluhu) sıfatlara ehemmiyet vermekte ve onunla insanı değerlendirmektedir. Öyleyse
kim Allah nazarında makbul olan sıfatları hâiz ise o artık olacağını olmuş demektir.

Bu açıdan Kur’ân-ı Kerim bize münafıkların müfsit olduğunu anlatıp muhataplarına,
“Siz onları, sıfatlarıyla tanımaya bakmalısınız; şekle şemaile asla aldanmamalısınız;

aksine münafığı düşünce, hâl ve tavırlarında tespit etmeye çalışmalısınız.” diyor ki 
ile işaretlenen de işte budur.

Öyleyse; hüsnüzan yanında tedbir ve temkin adına bize düşen şey, “falan-filan
müfsittir” deme yerine şuna bakmak olmalı: Kim inanmadığı hâlde inanmış görünüyor,
yalan söylüyor ve başkalarını aldatmak için hileden hud’aya, hud’adan hileye koşuyorsa
işte müfsit odur. Kim Allah’ın yardımını ve tevfikini bir tarafa bırakarak, Allah’ın
emrettiklerini yerine getirmiyor ve hilelerle halkı aldatacağını, iğfal edeceğini,
kandıracağını zannediyorsa işte müfsit odur. Keza kim yeryüzünde bozgunculuk
çıkarıyor, helâl-haram tanımıyor ve İslâm’ın servet mevzuundaki temel disiplinlerine
aykırı hareket ediyor, ticarî ahlâksızlık, içtimaî ahlâksızlık yapıyor ve maddeyi esas
alıp her şeyi maddî plânda görüyor ise işte bütün bu sıfatları itibarıyla gerçek müfsit
odur. Evet, âyette işte bu vasıflar nazara veriliyor. Yani siz kimde bu vasıfları
görürseniz, onlara karşı mutlaka ihtiyatlı olmalı ve temkin içinde bulunmalısınız.

Dil açısından Kur’ân-ı Kerim’in bu beyanı, iç dünyaları itibarıyla onları deşifre

etmekte ve bizi de uyarmaktadır. Evet, Kur’ân-ı Kerim   sözünü,
onların yalanları olarak müekked bir cümleyle yüzlerine çarpıyor.

 :  te’kid içindir ve  kelimesi, kâffe (amel etmesine mani olan)  ile

kullanıldığında hasr ifade eder.  kelimesi ise zamir-i munfasıldır.



Buna göre onlar: “Eğer yeryüzünde ıslahçı olarak gösterilecek bir zümre varsa o da
biziz.” diyorlar. Aslında, günümüzde de hangi ifsatçıya sorarsanız sorun, “Biz her türlü
klik, mezhep, meşrep anlayışların çok çok ötesinde insanlığa hizmet eden kimseleriz.”
dediklerini duyarsınız. Onlar böyle diyecekler ama görünen köy kılavuz istemez, onlar
bozguncuların ta kendileridirler ve yalan söylemektedirler.

İşte bunları işaretleme adına Kur’ân-ı Kerim  sözüyle onları

faşediyor. Evvela,  ile dikkat çekiyor ve “Uyanık olun, dikkat etmezseniz

aldanırsınız.” diyor. Sâniyen, onların  demelerine karşılık 

 diyor ve onların gerçek yüzlerini ortaya koyuyor. Ayrıca, onların 

/ıslahçılar değil, /fesatçılar olduklarını vurguluyor.. Ve 

 beyanıyla da onların şuursuzluklarını hatırlatıyor.
Şuur kelimesi üzerinde dururken, onun bir iz’an olmadığını görmüştük. Evet o, bir

inanç değildir ki insanı amele sevk etsin, bir ilim değildir ki tefekküre esas teşkil etsin,
akıl değildir ki, birbirinden farklı lemhalarından makûl bir sonuca ulaşsın. O, esas
itibarıyla sadece cismanî ve ruhanî bir kısım müşâhede ve duyuşların lemhalarını
aksettirmektedir. Buna göre şöyle denebilir: Bunların şuurları o kadar az ki, herc ü
merce sebebiyet vermekle döktükleri kanı bile görmüyorlar. Hatta öldürdükleri nebileri
bile göremiyorlar.

Ayrıca Kur’ân-ı Kerim,  sözüyle, müfsitlerin belli ve bilinen kimseler
olduklarını da işaretliyor. Evet, onlar bellidirler, zira Bedir’de kafa karıştırıp bir kısım
sahabe-i kiram’ı da farklı düşüncelere çekerek ordu içinde bozgunculuk yaptılar.
Uhud’da bir hayli sahabinin kafalarını çelip araya ihtilaf attılar... keza Tebük
hâdisesinde bozgunculuk çıkarıp Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem)
yalnızlaştırmaya çalıştılar. Hususiyle bunlardan bazıları durmadan bozgunculuk yapıyor
ve kafa karıştırıyorlardı. Gün geldi Hayber’de toplandılar ve orayı âdeta bozguncuların
kalesi hâline getirdiler.

Binaenaleyh; bunları öyle derince araştırmaya da lüzum yok. Onların şuurları buna
taalluk etmese de, en basit şuura sahip olan insan bile yapılan şu şeylerin
bozgunculuktan ibaret olduğunu hemen anlar. Onlar, döktürdükleri ve döktükleri
kanların şarıl şarıl akmasına, her yerin, öldürdükleri insanların naaşlarıyla dolup



taşmasına ve daha nice ürpertici şeylere sebebiyet vermelerine mukabil hâlâ yaptıkları
bu ifsada ıslahat diyorlarsa bu sadece maddeye saplandıklarından akıllarının gözlerine
inmiş olmasıyla yorumlanabilir. Zaten böyle olduğu için yaptıkları ifsadı ıslah
zannetmiyorlar mı?

Buraya kadar olan kısımda iki veya üç âyet-i kerime çerçevesinde verilmeye
çalışılan izahat içerisinde, toplum hayatı için nifakın ve onun arkasındaki inkârcı
düşüncenin öteden beri insanlık için ne büyük karmaşa, kargaşa ve herc ü merce
sebebiyet verdiği anlaşılacaktır. İleride tafsilen anlatıldığında onun ne öldürücü bir
zehir olduğunu da görmüş olacağız. Tavzih sadedinde daha sonraki âyet-i kerimede
onların da diğer insanlar gibi Allah’a inanmaları lazım geldiği/geleceği hususunda çok
yönlü ihtarda bulunulmaktadır. Ne var ki onlar, kendilerini mü’minlerden üstün
gördüklerinden bu ihtarı da anlayamayacaklardır. Aslında burada mukabele sanatıyla
nifakın işte bu türlü bir alâmeti ortaya konmaktadır. Tabi bu alâmetlerin hepsi yan yana
getirildiğinde bu farklılıkların hâsıl ettiği, renk ve desen itibarıyla karışık bir ruh
hâletinin ifade edildiği görülecektir. Onların bu hâlini, 

  “Onlar, mü’minlerle kâfirler
arasında bir oraya bir buraya gelip gitmek suretiyle bocalayıp duruyorlar: Ne tam
onlardan olabiliyorlar ne de bunlardan...”285 beyanı ne güzel ifade etmektedir..!
278 Rûm sûresi, 30/41.
279 et-Taberî, Câmiu’l-beyân 1/126; İbn Ebî Hâtim, et-Tefsîr 1/45..
280 Hûd sûresi, 11/113.
281 Bediüzzaman, Mesnevi-i Nuriye s.114 (Habbe).
282 Buhârî, edeb 83; Müslim, zühd 63.
283 el-Aynî, Umdetü’l-kârî 14/277, 2/173; Aliyyülkârî, Mirkâtü’l-mefâtîh 9/253-254.
284 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/63, 5/376; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 1/186.
285 Nisâ sûresi, 4/143.



BAKARA SÛRE-İ CELÎLESİ 
(13-14. ÂYETLER)

“Ne zaman onlara: ‘Şu güzel insanların iman ettiği gibi siz de iman edin.’
denilse onlar, ‘Yani o beyinsizlerin inandıkları gibi mi inanalım?’ derler. Asıl
beyinsizler onların kendileridir de bunun farkında değiller. Bunlar iman
edenlerle karşılaştıklarında ‘Biz de mü’miniz.’ derler. Ne var ki şeytanlarıyla
baş başa kaldıklarında da: ‘Emin olun, biz sizinle beraberiz, onlarla alay
ediyorduk.’ derler.”

Daha önce de ifade edildiği üzere duygu ve düşünceleri itibarıyla işleri hile yapma
ve aldatma olan münafıklar, Resûlullah’a da hud’a ve hilede bulunmaya kalkışmış ve bu
konuda o kadar ileri gitmişlerdi ki yalanlarına O’nu da (sallallâhu aleyhi ve sellem)
inandıracaklarını sanmaya başlamışlardı. Aslında bu yanlış telakki, akide noktasında bir
şüphe, bir tereddüt ve bir reybîlik ifadesiydi. Zaten âyetlerde münafıkların hem fesat
çıkarmaları hem de sulhun yanında olduklarını iddia etmeleri ve fesadı salah, salahı da
fesat gördükleri açıkça ifade edilmektedir. Aslında hangi devirde olursa olsun nifak
virüsünün bütün insanlık için ne denli zararlı olduğu Kur’ân-ı Kerim’de açıkça ortaya
konmakta ve insanlık bu nifak şebekesine karşı tekrar ber tekrar uyarılmaktadır.

Bundan başka, münafıklarla alâkalı yukarıda geçen âyet-i kerimede, akideden
muamelatın teferruatına, ondan da ahlâkî değerlere kadar sınıflar arasında fark
gözetmeyi esas alma gibi korkunç bir inhiraf müşâhede edilmektedir. Tabi ki,
kendilerine has bir iman iddiasında bulunurlarsa böyle bir imana bağlı ferdî, ailevî ve
içtimaî hayatı ilgilendirecek ne kadar saha varsa o sahaların hemen hepsinde ciddi bir
farklılık kendini gösterecektir. O anlayışa göre içtimaî nizam ele alındığında, tamamen
maddî olan böyle bir nizamın temelinde ekonominin ve maddî refahın yattığı



görülecektir. Bu anlayış itibarıyla da münafıkların içtimaî hayattaki refah ve saadet
telakkileri tamamen maddî durumun mükemmeliyetine bağlı olacaktır.

Buna mukabil, inanan insana göre huzur sadece maddiyatın mükemmelliğiyle değildir;
o, Allah’a ve ahirete iman kaynaklı, öyle sağlam dayanaklıdır ki, insan bin mahrumiyet
içinde bulunsa da onu duyar. Evet, mü’minin düşünce dünyasının temelinde Allah’a
iman, peygambere iman ve ahirete iman yatmaktadır. Diğer bütün değerler, teferruat
kabilindendir ve zatî kıymetleri de ona göredir.

Bu âyet-i kerimede de

denilerek, mü’minlerin emr-i bi’l-ma’ruf vazifesiyle münafıklara olan nasihatleri,
hususiyle mü’minlerin en büyük temsilcisi olan Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve
sellem) onlara karşı irşadkâr ifadeleri, onların Müslümanlara ve Efendimiz’e
aşağılayıcı bir üslupla mukabele etmeleri ve ardından mü’minler tebrie edilip asıl
sefihlerin/beyinsizlerin kimler olduğu vurgulanmaktadır. Sanki bu âyet-i kerimede
mü’minler ile münafıklar arasında bir diyalog kurulmakta ve önce mü’minler
konuşmakta, sonra da münafıklar onlara cevap mahiyetinde mukabelede bulunmaktadır.
Neticede ise Allah (celle celâluhu) her iki kesim hakkında hükmünü vermektedir.

Müfredat Mânâsı (13. Âyet)
 kelimesi de  gibi şart edatıdır ama  şek ifade etmesine rağmen,  kesinlik

veya bir durumun vukuunun en azından rüçhaniyet kesbettiğini ifade eder.

 fiil-i mâzi olup meçhul sigasıyla gelmiştir.

 kelimesi, ’den emr-i hâzır cem-i müzekker muhatap olup “iman edin”
mânâsındadır.

 : , harf-i teşbihtir. , masdariyye veya kâffedir. , mahzuf (zikredilmemiş) bir
masdarın sıfatı makamındadır.

’ın izahı daha önce genişçe ele alındığı vechiyle, sıradan “insanlar”dan daha
ziyade “malum ve maruf insanlar” anlamına gelmektedir. Yani bu insanlar, herhangi bir



insan değil, Resûl-i Ekrem’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) iman eden insanlar demektir.

, “sefih” kelimesinin cem’idir ve “sefeh”ten gelmektedir. Sefeh, görüş ve
düşüncede hafif, noksan olma, aklı her şeye ermeme demektir. Daha ziyade avam halk
için kullanılır. Kur’ân-ı Kerim’de değişik âyet-i kerimelerde de ifade edildiği gibi
kâfirlerin öteden beri peygamberlere inanan insanları “süfeha”, “erâzil” gibi
kelimelerle tavsif etmeleri, ilk inananların biraz da fakir, zayıf ve avamdan kimseler
olduklarını göstermektedir.

Burada  kelimesine dikkat etmekte yarar var. İlim, şuurun zirve noktasıdır.
Şuur kelimesinin tahlil edildiği yerde de ifade edildiği gibi onun zirvesine ilim, bu

seviyede ilim ehline de âlim denilmektedir. Zannediyorum buradaki 
kelimesinde de bu ve buna benzer mânâlar gözetilmekte

Şimdi de isterseniz, bu izaha göre âyetin mealine tekrar bakalım:
“Bir de onlara yepyeni ve ter ü taze bir duyuş ve hissedişle sahabe-i kiram gibi

iman edin dendiğinde derler ki: ‘Sefihlerin, yani ayak takımının, mârifetsiz,
kültürsüz, ilmî seviyeleri olmayan o kimselerin inandığı gibi mi inanacağız?’ De ki:
‘Dikkat edin, geçmişlerine bakın ve gelecekleri hakkında uyanık olun. Esas sefihler,
yani duygu ve düşünce eksikliği içinde bulunanlar o münafıklardır. Fakat  bunu
bilemiyorlar, bilemezler de.’”

Seçilen Kelimelerdeki Dil İncelikleri 
(13. Âyet)

 : “Bilememe” ifadesi, nefy-i istikbal kipiyle anlatılmaktadır. Ayrıca
burada “bilemezler” sözü, “istikbalde bilemezlerse şimdi de bilmiyorlar” anlamına

gelmektedir. İfade burada  şeklinde olsaydı, o zaman cümle, “Şimdi
bilmiyorlar ancak ileride bilebilirler.” anlamına gelirdi ki, bu münafık karakterini tam
aksettirmezdi. Evet, bu hususu şimdi olmadığı gibi ileride de bilmeleri mümkün
değildir. Çünkü bu bir ilim meselesidir.

O gün mü’minler münafıklara yer yer “İman edin.” diye tebliğde bulunuyorlardı;

buna karşılık münafıklar da  diyerek iman ettiklerini ifade ediyorlardı. Ancak

Allah’ın, bu âyet-i kerimede mü’minlere münafıklara tekrar  dedirtmelerini istediği
görülmektedir ki, burada iki mülâhaza söz konusudur:



1 . Münafıklar, “İman ettik.” demelerine rağmen yine de onlara “İmanın bütün
erkânına iman edin.” denilmektedir. Çünkü imanın rükünlerinden bir tekine bile
inanılmadığı takdirde o iman, iman olmaz.

2 . Allah, mü’minlere, münafıkların durumlarını çok iyi bildiklerini söyletmektedir.

Zira mü’minlerin onlara  “İman edin.” demeleri, onların gerçekten Allah’a
iman etmediklerinin farkında olduklarını ifade eder.

Bundan başka  beyanıyla onlardan tıpkı mü’minlerin inandığı gibi
iman etmeleri istenmektedir. Esasen bu bir bakıma meselenin tavzihi gibidir. Yani bu
ifadeyle onlara âdeta şöyle denilmektedir: “Siz şimdiye kadar bir çeşit inanış
içindeydiniz. Şu anda da değişik bir inanç peşindesiniz. Ama ne o inanışınız ne de bu
imanınız katiyen makbul değildir. Şu anda yepyeni ve ter ü taze bir iman anlayışıyla

zuhur eden, ’la ifade edilen yeni bir insan topluluğu var. Aslında siz de bunları

çok iyi biliyorsunuz. Bu insanlara ittiba etmek suretiyle gerçekten iman ediniz.” 
“insanlar” kelimesinin başındaki harf-i tarif, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve
sellem) etrafında halkalar teşkil eden maruf insanları yani sahabe-i kiram’ı ifade
etmektedir.

Ayrıca daha önceki 8. âyet-i kerimede geçen  ifadesiyle bu âyette geçen 

 kelimesi beraber ele alındığında, burada münafıklar için bir kınama olduğu

nüktesini çıkartmak da mümkündür.  ifadesiyle “insanlardan öyleleri vardır
ki” denilerek münafıkların bir bakıma insanlar içinde garip bir gürûh olup, hâl, tutum,
davranış ve anlayışlarıyla hiç de hakiki mânâda insan olmadıkları ifade edilmektedir.

Ancak, âyet-i kerimede, münafık olmalarına rağmen yine de insanlar içinde
kendilerine bir yerin verildiği görülmektedir. Bu, şeytanın meleklerle beraber Hazreti

Âdem’e secde etme emrine muhatap olmasına benzer. Aslında şeytan, 
“O, cinlerden idi.”286 âyetinin mantukunca cin taifesindendi ve cinlerin de merede
kısmındandı ama meleklerle beraber bulunuyordu. Bunun için, 

  “Bir vakit meleklere: ‘Âdem
için secde edin!’ dedik. Bütün melekler secde ettiler de İblis etmedi.” âyetinde, melek
olmamasına, cinlerden olmasına rağmen meleklerle beraber secde emrine muhatap



olduğu ifade ediliyor. Aynen onun gibi insanlar içinde de beşerin şeytanı sayılan
münafıklar anlatılırken “İnsanlar içinde bir gürûh vardır ki...” ifadesi
kullanılmaktadır. Bir mânâda onlara: “Siz marazınızın artmasıyla ve selim fıtratlarınızı
bozmakla insanlar arasındaki yerinizi kaybetme durumundasınız. Öyleyse 

 “Hakiki insanların iman ettiği gibi iman edin.” denilmektedir.
Onlar ise, “Biz sefihlerin yani görgü ve düşüncesi kısır olanların inandığı gibi mi
inanacağız?! Bunu mu bize teklif ediyorsunuz?!” diyerek bu teklifi geri
çevirmişlerdir/çevirmektedirler.

Bundan şu da anlaşılabilir: Münafıklar, esasen kendilerine göre bir çeşit
inanıyorlardı. Ne var ki bu inanma, Allah katında makbul olan iman şeklinde değildi. Bu
çarpık anlayışla onlar, mü’minlerin inanma şeklini sefihlere has bir iman olarak görüyor
ve bu şekildeki hakiki imana karşı tavır alıyorlardı.

Burada akla şöyle bir soru gelebilir: “Münafıklar, 
‘Sefihlerin, yani bilgisiz, kültürsüz, ilmî seviyeleri olmayan sıradan kimselerin
inandığı gibi mi inanacağız?’ ifadesini kendilerine emr-i bi’l-ma’ruf yapan
mü’minlere mi, yoksa şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman kendi kendilerine mi
söylüyorlardı?”

Bu mevzuda tefsirciler değişik yorumlar ortaya koymuşlardır. Esasen her iki mânâyı
kabul etmekte de bir beis olmasa gerek. Vâhidî, münafıkların insanların içinde değil de

daha ziyade şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman  dediklerini
ifade etmektedir.287 Zira onlar, mü’minlerin yüzüne karşı bunu söyleyecek cesarette
değillerdi.

Ancak âyetlerin umumi akışına bakıldığında, münafıkların bu ifadeleri, mü’minlerin
yüzlerine karşı söylediklerini anlamak da mümkündür. Zira münafıklar ile mü’minlerin
arasındaki münasebet, bazen karşılıklı konuşma şeklinde de olabiliyordu. Dolayısıyla

bu karşılıklı konuşma esnasında münafıkların   cümlesini ifade
etmeleri onların küstahlıklarına uygun düşmektedir. Aslında, siyak-sibak bütünlüğü
içerisinde âyetlere bakıldığında, onların bu cümleyi rahatlıkla mü’minlerin yüzlerine
karşı söyleyebilecekleri de mümkün görünmektedir. Zira münafıklar, Allah’a karşı bile
hud’a yapma cüretini izhar etmiş, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve
mü’minlerin firâsetini kâle almadan bu mevzuda onlara mukabelede bulunmuş,



kendilerine “Fesat çıkarmayın!” denildiğinde sözde akıllıca davrandıklarını
zannederek “Fesat çıkarmıyoruz, biz ıslahçılarız.” demişlerdi…

Bir kere umumi karakterlerine bakıldığında münafıkların fıtratlarının bozulduğu
açıkça müşâhede edilmektedir. Böyle bir fıtrat bozukluğu yaşayan bu insanların,

karşılaştıkları mü’minlere:  demeleri gayet normaldir. Vâkıa
onların böyle demeleri, hâlet-i ruhiye itibarıyla öfkenin, şiddetin ve hiddetin
ulaşabileceği son noktaya ulaşmış olmasının onlarda hâsıl ettiği bir feveran ve
patlamanın neticesiydi.

Ayrıca onlar burada maksatlarını gizleyip başka şekilde söyleme mânâsına bir de

tevriyede bulunuyor,  ifadelerini iki şekilde anlaşılabilecek bir
üslupla söylüyor ve diyalektik yapıyorlardı. Evet onlar, söyledikleri sözü; hem
yukarıdaki şekilde hem de, “Ya ne zannediyorsunuz, tabi inanacağız. Yoksa bizim
sefihlerin yaptığı gibi mi yapacağımızı zannediyorsunuz?” şeklinde anlaşılabilecek
biçimde söylüyorlardı ki, böyle bir üslupla bir taraftan asıl maksatlarını gizlemiş
oluyor, diğer taraftan da içlerindeki gayzlarını seslendiriyorlardı. Esasen Kur’ân-ı
Kerim’in bu mevzudaki ikazlarına bakıldığında münafıkların hiç mi hiç inanmadıkları
anlaşılmaktadır.

Aslında onların –bir şaşkının da ifade ettiği gibi– kendilerince bir inançları vardı. Ne
var ki, Allah’ın dini yanında kendine göre inanmanın çerçevesinin ne olduğu da belli
değildi. Belki, nebilerin sesinin soluğunun ulaşamadığı devirlerde insanların
kendilerine göre bir inanç sistemi oluşturmaları imkân dâhilindeydi; ancak Peygamber
vahyini duyduktan sonra artık “kendine göre bir iman” olmazdı. Abdülaziz Mecdi
Efendi’nin hayatıyla alâkalı bir eserde okumuştum. Zannediyorum, Feylosof Rıza
Tevfik, Tevfik Fikret’i müdafaa sadedinde, bir mecliste şunları söyler: “Tevfik Fikret
tamamen mutekit idi, dindar idi, fakat dini herkesten başka bir surette anlardı.” Bunun
üzerine Merhum Babanzade gayet latif bir ifadeyle şu mukabelede bulunur:
“Filozofçuğum! Fikret büyük bir şairdir, deyiniz. Şiiri lâyık-ı takdirdir, deyiniz. Peki,
deriz. Numune-i fazilet idi, deyiniz. Birçok kuyud-u ihtiraziye ile ona da, peki, deriz.
Fakat, mü’min idi, Müslüman idi demeyeniz. Çünkü sizi herkesten evvel kendisi tekzip
eder.”288

Tekrar konuya dönecek olursak, burada bir nükteden daha söz edilebilir. Kur’ân,
ibtida ile intihayı cem eden bir kitaptır. Yani mübtedi bir insan samimi hissiyatıyla



kendini ona verdiği zaman tatmin olup doyabileceği gibi, müntehî sayılan bir başkası da
onu farklı bir derinlikte duyabilir. Bu itibarla Kur’ân, öyle bir iman anlayışı vaz’
etmiştir ki onun dışında başka bir iman anlayışı ortaya koymak densizlik olur. Ne var ki,
Kur’ân’ın ortaya koyduğu bu iman anlayışında bir kısım terakki farklılıklarının olduğu
açıktır. Evet, bir sahabinin imandaki seviyesiyle Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve
sellem) iman mertebesi bir olmadığı gibi bir hak erinin yakîniyle bizim gibi sıradan
birinin yakîn ü iz’anı bir değildir. İsterseniz bir de bu zaviyeden meseleye bakalım; o
zaman kendi imanlarını akademik seviyede gören, ekonomik ve kültürel açıdan
kendilerinden daha aşağıda gördükleri insanların imanlarını alaya alan münafıkların
nasıl bir gaflet içinde bulundukları görülecektir.

Netice itibarıyla münafıkların  demeleri ister sahabiyle
istihza etmek olarak ele alınsın, ister aslında inanmadıkları hâlde inanıyor gibi
görünmelerinin ifadesi olsun, isterse sahabeyi sefih sayıp, okumuş, kültürlü ve görgülü
kimseler için ayrı bir iman anlayışı iddiasındaydılar şeklinde anlaşılsın; evet konu hangi
şekliyle ele alınırsa alınsın münafıkların ciddi bir tutarsızlık içinde oldukları müşahede
edilecektir.

***

A y r ı c a , 
ifadelerinde şu tür nükteler söz konusudur:

1 . İman, şahısların hissiyat ve anlayışlarına göre çeşitlilik ve renklilik arz etmez.

Onun tek rengi vardır, o da  “Allah nezdinde din
İslâm’dır.”289 âyetinde ifadesini bulur. Başka düşüncelerin ürünü olarak din diye
ortaya sürülen hiçbir sistem, İslâm’ın yerini tutmaz/tutamaz. Nitekim

“Kim, İslâm’dan başka bir din, bir sistem ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir
anlayış) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.” 290

âyet-i kerimesi açık ve net olarak bu hakikati ifade etmektedir. Evet İslâm dışında
gidilen yolların hepsi merduttur ve hiçbirinin nezd-i ulûhiyette makbuliyeti de söz
konusu değildir.



2.  kelimesiyle ifade edilen o maruf insanlar sahabe-i kiram’dır. “Mutlak zikir,
kemaline masruftur.” prensibinden hareketle “insanlar” denince, en kâmil mânâda
insan olan ashab akla gelmektedir. Binaenaleyh burada sanki münafıklara “Siz
sahabe-i kiram gibi iman edin.” denilmektedir. Bu ifade, o devrin münafıklarına,
inanma mevzuunda örnek olarak uyulması gerekenlerin sahabeler olduğunu anlattığı
gibi aynı zamanda, ondan sonra gelecek kimseler için de “sahabenin imanının daima
örnek bir iman” olduğunu anlatmaktadır.

3.  cümlesindeki kâf-ı teşbihle sadece münafıklara değil bütün
insanlara, “Ey çağın insanları ve daha sonrakiler, siz asla sahabe gibi
inanamazsınız.” şeklinde bir ima da söz konusudur. Zira müşebbeh (benzetilen),
müşebbehün bih’in (kendisine benzetilen) aynı değildir. Meseleyi değiştirip
ashaptan ileriye giderek teşbihte bir taklib yapmak belâgat kaidelerine aykırıdır.
Öyleyse sahabeyi takip eden nesiller imanda ne kadar ileriye giderlerse gitsinler
hep “gibi” olacak fakat katiyen “aynı” olamayacaklardır.

4. Bundan başka  “İnanacak mıyız?” ifadesinde şöyle bir nükte de mevcuttur:

Münafıklar önceden  “Biz iman ettik.” demişlerdi. Yani şimdi bir kere daha mı
iman edeceğiz dercesine demagoji yaparak, “Bir kez daha mı iman!” demek
istemişlerdi. Fiil-i muzâri hem teceddüt ifade etmekte hem de hakikaten hâle,
mecâzen de istikbale bakmaktadır. Evet münafıklar, bu ifadeyle “Daha önce iman
etmiştik, bundan sonra da hep inanma mecburiyetinde mi kalacağız?” demek istemiş
ve ayrı bir inhiraflarını seslendirmişlerdi.

5 . Ashab-ı kiram arasında Selman-ı Fârisî, Ebû Hüreyre ve Bilal-i Habeşî
(radıyallâhu anhüm) gibi fakirlikleriyle meşhur ve maruf olmuş bazı kimseler vardı
ve münafıklar da bu sahabileri yakından tanıdıkları için onlara doğrudan doğruya –
hâşâ– sefih diyorlardı. Binaenaleyh münafıkların ifadelerinden hareket edilecek

olursa  kelimesindeki harf-i tarifi, “ahd-i zihnî” olarak düşünmek icap

edecektir. O takdirde  kelimesi “şu aramızda maruf/belli sefihler”
mânâsına gelmiş olur.
Vâkıa, farklı bir zâviyeden bakıldığı takdirde bunun ahd-i hâricî olarak
düşünülmesi de mümkündür. Buna göre münafıklar “Biz şu akılsız ve budalaların
inandıklarına mı inanacağız?” demek suretiyle kendilerince mü’minlerle istihza



ediyorlardı. Kur’ân-ı Kerim, onların daha evvelki iddialarının cevaplarını verdiği
gibi bu istihzalarını da cevapsız bırakmamıştır.

Konuya bir de âyetin sebeb-i nüzulü açısından bakmak yararlı olacaktır. Evet, esbâb-
ı nüzul, esasen temel hususun tasvirini yaparak o tip hâdiselere bir bakıma cevap olması
ve daha sonra gelecek hâdiseleri de o tür hâdiselere tatbik etme imkânı hazırlaması
açısından çok önemlidir. Her ne kadar bazı âyetler, hususi şahısların hususi
hareketlerinden ötürü nâzil olmuşsa da bunu umuma teşmil etmekte herhangi bir mahzur
yoktur. Zira herkesin bu türlü derslerden alacağı ibretler vardır.

Abdullah İbn Übey İbn Selûl ve onun liderliğindeki o zâhiren çok zeki görünen, akl-ı
meaşla zeki olan ancak meâdı bilmeyen (yani dünyayı gören fakat ahireti bilmeyen) bu
kimseler sahabe-i kirama –hâşâ– sefih nazarıyla bakıyorlardı ki, burada şöyle bir durum
söz konusudur:

Daima rahatını ve zevkini düşünen, rahat ve huzurunu ihlal edecek her türlü hareketi
kötü kabul eden ve bu türlü hareketlerle huzurunu kaçıranlara sefih ve deli nazarıyla
bakan bir kısım maddeciler hemen her devirde görülegelmişlerdir. Nitekim Peygamber
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Allah’ı o kadar çok hatırlayın, o kadar çok
anın ki neticede size deli desinler.”291 hadis-i şerifi de bu hususu teyit eder
mahiyettedir. Evet, inanan bir kimsenin, hasımları tarafından mecnun olarak itham
edilmesi hep olagelmiş bir husustur. Zaten bir mü’minin davranışları, mülhitlere ve fısk
u fücur içinde olanlara tıpatıp uyuyorsa o mü’min, gerçekten onlardan ayrılarak zâti
kimlik ve şahsiyetiyle kendini olduğu gibi gösterememiş demektir. Kati hatlarla
mülhitlerden ve mütemerritlerden farklılık arz eden bir mü’minin bütün davranışları,
mülhit ve mütemerritleri kendi yanlış kıstasları içinde hep yanlış mülâhazalara sevk
edecektir.

Mesela bir mü’min, Peygamberinin: “Kim bugün iman ederek ve sevabını Allah’tan
bekleyerek burada savaşıp ölürse Cennet’e girer.” müjdesini duyup elindeki
hurmaları atar ve: “Bunların eliyle ölmekle Cennet’e gireceksem bu canıma minnet.”
diyerek hayatını istihkar eder ve şehadete yürür.292 Hayatı en mühim mesele sayan ve
Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle bin sene ömür yaşamayı isteyen bir insanın,293 hayatını
istihkar edip böylesine her şeyi elinin tersiyle iten bir zata sefih demesi kendince gayet
normaldir.

Şimdi bir insan düşünün ki, çoluk çocuğunu kendi öz yurdunda bırakıyor ve bir sığıntı
gibi başkalarının evine sığınıyor. Zamanında Yemen ve Şam ticaretiyle önemli



imkânlara sahip olan bu insan, sığındığı o kimsenin bağında, bahçesinde bir işçi gibi
çalışıyor. İşte böylesine akıl almaz fedakârlık ve sıkıntılara göğüs geren bir mü’minin
bu durumunu gören münafıklar bu kişiye sefih diyorlar.

Bundan da anlaşılmaktadır ki, mü’min ve münafıklar nazarında ölçüler çok farklı ve
değer hükümleri de ayrı ayrı idi. Böyle olunca onlar kendi içlerinde sahabiye, normal
görerek, –hâşâ– sefih diyebiliyorlardı. Vâkıa yer yer bunu izhar da ediyorlardı.

 “Size karşı olan
düşmanlıkları ağızlarından taşıp meydana çıkmaktadır; kalblerinin gizlediği
düşmanlık ise daha büyüktür.”294 âyeti bunu açıkça göstermektedir. Cenab-ı Hak da

onların içlerindeki bu düşmanlığı  “İyi bilin ki,
asıl sefih onlardır ama bilmiyorlar” âyetiyle açığa çıkartmakta ve onların
karakterlerini ortaya koymaktadır.

İslâmî kaynaklarda Bakara sûresi 10-14. âyetlerin sebeb-i nüzulü olarak şu hâdise
zikredilir: Abdullah İbn Übey adamlarıyla beraber bir gün yürürlerken Hazreti Ebû
Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali’ye rastlarlar. Abdullah İbn Übey yanındakilere:
“Bakınız ben şu gelen sefihleri başımızdan nasıl savacağım.” şeklinde mırıldanır ve
yaklaştıkları zaman hemen Hazreti Ebû Bekir’in elini tutar, ona “Merhaba
Teymoğullarının efendisi, şeyhu’l-İslâm, Resûlullah’ın mağarada arkadaşı, kendini ve
malını Resûlullah’a vermiş bulunan Hazreti Sıddık!” der; sonra Hazreti Ömer’in elini
tutar, ona da: “Merhaba Adiyoğullarının efendisi, dininde kuvvetli, nefsini ve malını
Resûlullah’ın yoluna adamış Hazreti Faruk!” diye riyada bulunur; sonra Hazreti Ali’nin
elini tutar ve aynı riyakâr tavırla: “Merhaba Resûlullah’ın amca oğlu ve damadı,
Resûlullah’tan sonra bütün Hâşimoğullarının efendisi!” sözleriyle alayına devam eder.

Bunun üzerine Hazreti Ali: “Abdullah, Allah’tan kork, münafıklık etme, çünkü
münafıklar Allah’ın en kötü kullarıdır.” mukabelesinde bulunur. Abdullah İbn Übey de
cevaben: “Sen ey Ebâ Hasan, benim hakkımda böyle mi düşünüyorsun? Allah’a yemin
ederim, bizim imanımız sizin imanınız gibi ve bizim tasdikimiz de sizin tasdikiniz
gibidir.” der ve ayrılırlar. Daha sonra arkadaşlarının yanına dönen Abdullah İbn Übey
onlara: “Nasıl yaptığımı gördünüz değil mi? İşte siz de bunları her gördüğünüzde böyle
yapınız.” talimatını verir, onlar da “Sağ ol, sen hayatta olduğun sürece seninleyiz.” diye
onu pöhpöhlerler. Ebû Bekir, Ömer ve Ali (radıyallâhu anhüm) efendilerimiz de bunu
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) aktarınca ilgili âyetler nâzil olur.295



Âyetlerin sebeb-i nüzulü olarak bu hâdise zikredilse de mevzu itibarıyla mesele
umumidir. İmanı kurtarma adına yapılan âlemşümul çalışmalar göz önüne alındığında
günümüzde de birtakım hizmete adanmış kimselerin sefih nazarıyla ele alındıkları
görülecektir. Yani tarihin hemen her devrinde bütün tazeliği ve nezahetiyle hak ve
hakikat namına mücahedede bulunan kimselerin davranışları sefeh eseri olarak mütalâa
edilmiş ve bu insanlara çok defa sefih nazarıyla bakılmıştır. Ancak,

“Ümmetimden bir grup, hak üzerine kâim olmaktan asla geri kalmaz. Allah’ın emri
(kıyamet) gelinceye dek onlar hep galiptirler.”296 hadis-i şerifinin de işaret ettiği gibi
kıyamet gününe kadar insanları hak ve hakikate çağıran mutlaka bir cemaat bulunacak ve
bu cemaate sefih diyenler de olacaktır. Evet, Hazreti Âdem’le başlayan bu mücadele
kıyamete kadar devam edecektir.

İşte Kur’ân-ı Kerim, bu husustaki hükmünü şöyle noktalamaktadır: 

 “Dikkat edin asıl sefihler onlardır; ama
bunu bilemiyorlar.”  Evet, münafıklara “İnsanların inandığı gibi inanın.” denilip yol
gösterildiğinde onlar “Sefihlerin inandığı gibi mi inanacağız!” demişlerdi. Bu hususa

daha önce de değinmiştik.  kelimesi başındaki harf-i tarifle o gün daha ziyade

Müslüman saflarında bulunan inanan insanları akla getirmekteydi. Ancak bu 
ifadesinde şöyle bir mânâ da melhuzdur: “Siz de insansınız onlar da insan. Daha evvel
hep beraber bulunuyordunuz. Sonra insanlardan bir grup, sizin gibi küfürde kalmayıp
iman ettiler ki, hâlâ da insandırlar. Sizin onlardan herhangi bir üstün yanınız yok. Öyle
ise onların iman ettikleri gibi siz de iman ediniz.” Ayrıca bu kelimenin tercih
edilmesinde, “İnsanlığınızın gereği olarak mesele ele alındığında sizin de iman etmeniz
gerekecektir ve bunun insanlık adına tenkit edilecek bir tarafı da yoktur.” gibi bir mânâ
da söz konusu olabilir.

 “Dikkat edin asıl sefihler onlardır fakat
bilmezler.” Evet onlar, her ne kadar mü’minlere sefih deseler de sefahatin ne olduğunu
bilmemektedirler. Sefahet, bilmeye mütevakkıf bir meseledir. Daha önce de ifade
edildiği gibi “sefih” lügat mânâsı itibarıyla “muhakemesi, re’yi, görüşü kısır olan



kimse”, şer’i mânâsı itibarıyla ise “aklın ve şer’in sınırlarına riayet etmeyen insan”
demektir. Yani o, “sefil arzularını yaşayan, miskinlik içinde bulunan ve olumsuz
alışkanlıkları olan kimse” mânâsına gelmektedir. Gerçi bazen yüzüne bakılmayan fakire,
iltifat görmeyen zayıfa, ezilen mazlum kişilere de sefih denilmektedir ki bu da daha
ziyade –Kur’ân-ı Kerim’in değişik yerlerinde ifade edildiği gibi– müşriklerce nebilere
ittiba eden kimseler hakkında kullanılagelmiştir.

Mesela, Hazreti Nuh’a (aleyhisselâm) inanmayan kimseler: 

 “Biz, içimizde ancak ayak takımının
sana ittiba ettiğini görüyoruz.”297 diyerek inanan insanları “erâzil (ayak takımı,
toplumun en alt tabakası)” kelimesiyle vasıflandırmış ve “süfeha” kelimesinin yerine
“erâzil” sözcüğünü kullanmışlardır. Az önce de geçtiği üzere “sefih”i anlama ilme
bağlıdır. İlim ise insanın kendi nefsini bilmesinden başlar; başlar da insan, kendini
tanımanın ışığı altında hakka, irfana ve onun neticesinde de Cennet ve cemalullaha
ulaşır. Kendini bilemeyen insanlar ise, Yunus’un

“İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Ya nice okumaktır!”
ifadelerinde de olduğu gibi, Allah’ı da bilemeyeceklerdir. Nitekim başka bir âyette

de,  “Onlar Allah’ı unuttular, Allah da onlara nefislerini
unutturdu.”298 buyrulur. Bu iki esas arasında telâzum olduğu söylenebilir.

Bundan da anlaşılmaktadır ki, münafıkların söyledikleri sözlerde bir ilmî gerçeklik
bulunmamaktadır. İşte Kur’ân-ı Kerim de bu âyetteki fezlekeyle bize bunu

göstermektedir. Nitekim bu siyakta geçen âyetlerde evvela  “Farkında

değiller”, ikinci olarak  “Farkında değiller ve olmayacaklar”, üçüncü

olarak da  “Bilmiyorlar” denilmektedir ki, bundan anlaşılan da şudur:
Münafıkların, şu anda gözlerinin önünde olup bitenlere katiyen şuurları taalluk
etmemektedir. Burada  “nefy-i hâl” içindir, yani hâl-i hazırda bir şeyin (burada
şuurun) olmadığını ifade eder. Sonraki âyetin sonunda ise “nefy-i istikbal (bir şeyin

gelecekte olmaması)” ifade eden  ile  denilmektedir. Zira  ile



ifade edilenler,   olma yolundadırlar. Evet, bunlar, şuuren şu anda olup
bitenleri kavrayamadıkları gibi istikbale ait meseleleri de kavrayamayacaklardır. Zira
şuur, akla malzeme hazırlayan bir güçtür. Münafıklar aklî meselelerde bir durağanlık
yaşadıkları için, tamamen ilmî bir mesele olan sefahat sözcüğüne sığınıp onunla
başkalarına çamur atmaları kendi bilgisizliklerini göstermektedir.

Bundan da anlaşılan şudur ki onlar, bilinecek şeyleri bilmemektedirler hatta
bilmediklerini dahi bilmemektedirler. Dolayısıyla da bir türlü bu mürekkeb (katmerli)
cehaletten kurtulamamaktadırlar; kurtulamamaktadırlar, zira onlar kendilerini biliyor
zannetmektedirler. Evet insan, bir şeyi bilmiyorsa onun cehaleti bir cehl-i basit, şayet
bilmediğini dahi bilmiyorsa bir cehl-i mürekkeb; ve eğer bir şey bilmediği hâlde biliyor
iddiasında ise bu da bir cehl-i mük’abtır (üç boyutlu). Evet bunlardan biri tek buudlu
basit cehalet, ikincisi iki buudlu mürekkeb cehalet, üçüncüsü ise üç buudlu mük’ab bir

cehalettir. İşte burada  ifadesi münafığın böylesine muzaaf (kat kat) bir
bilgisizlik içinde olduğunu işaretlemektedir.

Münafıklar ve bir kısım Ehl-i Kitap –insaflı olanlar müstesna– bu kategori içinde
mütalâa edilegelmişlerdir. O gün ortada yeni bir mesaj ve bu dinin temsilcisi etrafında
toplanmış, önceleri az ama zaman geçtikçe çığ gibi gelişen, büyüyen aydınlık bir kitle
vardı. Onlar bunu hiç anlayamıyor ve sindiremiyorlardı. Gerçi azıcık basiretleri olsaydı
ve kendi vicdanlarına, vicdanî müktesebatlarına dönüp baksalardı daha farklı
davranacaklardı ve hem Tevrat’ın hem de İncil’in bir Nebiy-yi Ümmî’den haber
verdiğini göreceklerdi. Esasen onlar, böyle bir peygamberin kendi çevrelerinde zuhur
edeceğini çok iyi biliyorlardı. Nitekim Hazreti Mesih’ten sonra o devre kadar Resûl-i
Ekrem gibi şânı yüce, fezâil ve meârif âbidesi bir zatın zuhur ettiğine de hiç şahit
olmamışlardı. Eğer onlar birazcık olsun vicdan ve iz’an sahibi olsalardı Resûl-i
Ekrem’in o işaret edilen peygamber olduğunu hemen anlayacaklardı. Ne var ki, bu
kadarcık olsun dönüp vicdanlarına bakmıyorlardı. Onun için de bir türlü tereddütten
kurtulamıyorlardı. Aslında, ahir zamanda gelecek Nebi’nin ahiret hakkında tafsilat
vereceğini kitaplarında da görüyorlardı ama içlerindeki kin ve haset böyle bir şeyi
kabule fırsat vermiyordu. Bundan anlaşılan şu idi ki, bunlar, esasen yanıltmayan bir
şuura, bir akla ve bir ilme sahip değillerdi, bundan dolayı da gözlerinin önünde olup
biten bu gerçekleri göremiyorlardı.

Bu itibarla  kelimesi, “Onlar, size sefih dediler. Aslında onların kendileri



şuursuz, aklı olmayan ve aynı zamanda ilimsiz kimselerdir.” şeklinde Efendimiz’e ve
mü’minlere ait bir teselli mânâsı ifade etmektedir. Bir diğer yönden burada şöyle bir
şey anlamak da mümkündür: “Onlar şuursuz, akılsız ve ilimsiz kimselerdi. İslâm ise,
şuur, akıl, fikir ve ilim üzerine müesses bir dindir. Müslüman olarak ancak bunları
mü’minler bilebilirler. Öyleyse, onlarda olmasa da sizin meselelerinizin temelinde
şuur, akıl, fikir ve ilim vardır.”

* * *

“Bunlar iman edenlerle karşılaştıkları vakit, ‘Biz de mü’miniz.’ derler. Fakat
şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında da: ‘Emin olun biz sizinle beraberiz, sadece
onlarla alay ediyoruz.’ derler.”

Müfredat Mânâsı (14. Âyet)
 şart edatıdır.

 kelimesi, ’den gelir. Mâzi fiilin cem-i müzekker gâip sigası
olup “karşılaşma, yüzyüze gelme, görüşme, mülaki olma” gibi mânâlara gelmektedir.

Bunun gibi,  kelimesi de,  kökünden gelir,

mâzi fiilin cem-i müzekker gâip sigası olup,  harf-i cerriyle kullanıldığında “halvete
varmak, baş başa kalmak” gibi anlamlara gelir.

 ifadesinde, bir kısım cümleler tayyedilmek suretiyle îcâza
gidilmiştir şeklinde yaklaşacak olursak, takdiri: 

 şeklinde olur ki mânâsı için
şöyle denebilir: “Yalnız kaldıkları, yüz çevirip, çekip gittikleri ve gidip şeytanlarına
ulaştıkları zaman…”

Pek çok müfessir, buradaki  harf-i cerrinin  mânâsına geldiğini ifade



etmişlerdir. Buna göre mânâ:  “şeytanlarıyla baş başa
kaldıkları zaman” şeklinde olur.

 şeytan kelimesinin çoğuludur. Kelime, Kur’ân-ı Kerim’de hem müfred (tekil)
hem de cemi’ (çoğul) olarak birçok yerde geçmektedir. Şeytan kelimesi, ism-i cins
olarak ele alındığı gibi, ism-i hâs olarak da ele alınagelmiştir.

İsm-i cins olduğunda, inatçı ve saldırgan olan her şeye bir mânâda şeytan denir ki bu,
o türü genel olarak ifade eder. Evet, her nevide, o nevi içinde şeytanlığa has
hususiyetleri bulunan türe “insan şeytanı, cin şeytanı, hayvan şeytanı” denegelmiştir.

İsm-i hâs olmasına gelince: “Şeytan” kelimesi, Allah’a baş kaldırıp “Beni ateşten
yarattın.. ben daha hayırlıyım.” diyen, Hazreti Âdem’e secde etmeyen ve Allah’ın
huzurundan kovulan maruf şeytanı yani İblis’i anlarız. Ancak bu maruf şeytanın, onun
insanlar arasındaki avenesiyle de her zaman açık-kapalı bir tesvîl (günahları süsleme)
şeklinde tesiri söz konusudur. Evet;

“Böylece biz, her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. (Bunlar)
aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu da
yapamazlardı. Öyle ise artık Sen onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak.”299

âyet-i kerimesinde de ifade edildiği gibi insî şeytanlar ile cinnî şeytanların birbirleriyle
sürekli irtibatlı oldukları görülmektedir. Bunlar, bir yerde fitne ve fesada dair iğfal
(aldatma) ve idlâl (saptırma) cinsinden bir fikir ve düşünceyi süsler, bezer, insanlar
arasında yayıverirler. Zannediyorum dünyanın hemen her yerinde fitne ve fesada ait
düşünce ve fikirlerin sloganik hâle gelmesi de onların aralarındaki bu diyalogdan
kaynaklanıyor.

Nâs Sûresi’nde “vesvâs” ve “hannâs” olarak ifade edilen, her insana musallat
olabilen, görünmeyen fakat insanı baştan çıkarmak için devamlı vesvese veren şeytanlar
vardır. Bir gün Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Hazreti Ebû Zerr’e: “İnsî ve
cinnî şeytanların şerlerinden Allah’a sığındın mı?” dedi. Hazreti Ebû Zer de bu suale,



yine bir sual ile karşılık verdi: “İnsanlardan da şeytan var mı?” Allah Resûlü
cevabında: “Evet, hem de onlar cinnî şeytanlardan daha da şerirdirler.”  buyurdu.300

Bu hadis-i şerif açıkça hem insanlar hem de cinler arasında şeytanlar bulunduğunu
göstermektedir. Hazreti Üstad, “Eğer onlar maddî ceset giyseydiler, bu şerîr
insanların aynı olacaktılar. Hem eğer bu insan suretindeki insî şeytanlar cesetlerini
çıkarabilseydiler, o cinnî iblis ler olacaktılar.”301 sözleriyle cin ve ins şeytanları
arasındaki duygu ve düşünce benzerliğine işaret eder.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) meseleyi daha da şümullü tutarak, “Her bir
devenin üzerinde (bir rivayette: arkasında) bir şeytan vardır.”302 buyururlar. Hazreti
Ömer’in başından geçen şu vak’a da bu meseleyi teyit eder mahiyettedir: Hazreti Ömer,
Şam’a geldiklerinde bir ata biner. At ciddi bir şetâret ve neşât içinde kendinden geçmiş
insan gibi zevk ve şevkle şahlanır. Onun böyle yarış atları gibi gururlu ve kibirli
davranışları Hazreti Ömer’in hoşuna gitmez, Koca Halife, bu attan aşağıya inerek şöyle
der: “Beni bir şeytana bindirdiniz.”303

Şeytan kelimesinin kaynaklarda ’den veya ’dan geldiği

zikredilmektedir. ’den geldiği düşünülecek olursa, “uzak olmak, uzaklaşmak”

mânâsına gelmesi itibarıyla “Allah’ın rahmetinden uzak olan.” demektir. 
’dan geldiği kabul edildiği takdirde de “helak olmak, yanmak, batıl olmak” anlamına
gelmektedir. Secde ile Allah’a yakınlığı mümkün iken, Allah’a başkaldırıp serkeşlik
etmesiyle kendi elleriyle kendini helâke sürükleyip, kendi menfaatine olan şeyleri iptal
ettiğinden ona “şeytan” denilmiştir. Evet o, Rahmet-i ilâhiyeden uzaklaşmış, yanmayı
hak etmiş ve bütün davranışları bâtıl, değersiz hâle gelmiş denî bir mahlûktur.

 : İstihza,  fiilinin istif’âl babındandır ve “maskaraya alma,

biriyle alay etme, birini hakir görme” gibi mânâları içerir.  kelimesi, bu fiilin
ism-i fâil sigasının çoğulu olup, “istihza edenler” mânâsınadır.

Şimdi verilen bu iştikak bilgileri ışığında âyetin mânâsını hecelemeye çalışalım:
Onlar, Müslümanlarla karşılaştıkları zaman onlara karşı “Biz iman ettik.” derler.

Sonra dönüp şeytanlarıyla, reisleriyle ve hemfikir oldukları kimselerle baş başa
kaldıkları ve onlarla beraber bulundukları zaman “Biz katiyen sizinleyiz, sadece
onlarla istihza ediyorduk.” derler.



Yukarıda esbab-ı nüzul için arz edilen Abdullah İbn Übey İbn Selul örneğine bu âyet-
i kerime perspektifinden bakılabilir. Hatta Abdullah İbn Übey İbn Selul zihniyetindeki
insanların her devirde Müslümanlarla nasıl istihza ettikleri/edecekleri bundan
çıkarılabilir.

Seçilen Kelimelerdeki Dil İncelikleri 
(14. Âyet)

 : Buradaki  şart edatıdır ve cezm (kesinlik) ifade

etmektedir. ’nın cezm ifade etmesinden, münafıkların Müslümanlarla sık sık
karşılaştıkları anlaşılmaktadır.

 “Onlar ki iman ettiler.”  Burada “iman etmek” fiilinin mâzi sigasıyla
anlatılması şu hususu işaretlemektedir: Müslümanlar da tıpkı diğerleri gibi daha evvel
iman etmiş değillerdi. Yani onlar da sonradan iman ettiler. Bu tarz ifadede iki nükte
hatıra gelmektedir:

Birincisi, “İman edenler de bir zamanlar sizin içinizde, sizden birileriydi. Ancak
onlar, iman etmekle sizden ayrıldı ve emniyet yoluna girdiler.”

İkincisi, bir edebî tasvir çerçevesinde  gibi bir ifade yerine 

 diyerek hem ism-i mevsûl hem de ism-i mevsûlun sılası olan  ile şu
önemli husus resmediliyor: Sizin de açıktan açığa gördüğünüz gibi, birer birer
cephenizden insanlar ayrılıyor ve içten bir iştiyakla “İman ettik.” deyip onların
cephesine iltihak ediyorlar. Gözünüzün önünde dünden bugüne hep iman ettiler,
ediyorlar ve edecekler.

Onlar ise bu tür İslâm’a yönelişler karşısında, 

âyetinde ifade edildiği üzere, mü’minlere karşı takıyye yapıp  diyorlardı. Bu bir
bakıma şu demek oluyordu: “Hani daha önce iman ettik dedik ya!” Aslında 

 ifadesi de bir bakıma bunu teyit ediyor.

Evet orada “İman ettik.” derler ama,  “Şeytanlarıyla baş



başa kaldıkları zaman”  “Biz sizinle beraberiz.” derler. Demek ki
onlar, mü’minlerle devamlı oturup kalkmıyorlardı. Sık sık fikirlerini olgunlaştırmak,
pişirmek için fikir babalarına müracaat ediyor ve şeytanlarının yanlarına gidip

geliyorlardı. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi,  kelimesi  ile kullanıldığı zaman
“vâsıl oldu” mânâsı da verilebilir. Demek ki onlarla şeytanları arasında her zaman bir

vuslat cereyan ediyordu. Vuslata vardıkları zaman  “Biz sizinle beraberiz.”
diyorlardı.

Burada şöyle bir belâgat nüktesi de göze çarpmaktadır: Bunlar haddizatında
mü’minlerden her zaman şüphelenip ciddi bir reybîlik içinde bulunmalarının yanında
âdeta, kendi kendilerinden de şüphe ediyorlardı. Evet mü’minlerle karşılaştıklarında 

 diyen bu kimseler, kendi adamlarının yanlarına döndüklerinde de bu sözü hakikaten
kalbden söylemediklerini belirtme lüzumunu hissediyor da: “Biz onlarla

karşılaştığımızda  dedik ama içimizden gelerek söylememiştik; aslında biz her zaman
sizinle beraberiz.” diyerek güven vermek istiyorlardı ve onlara karşı da tereddüt
yaşıyorlardı. Yani onlar, Müslümanlarla karşılaştıklarında Müslümanlara müdârât
yapıyor olduklarının anlaşılacağı endişesini taşıyor; şeytanlarının yanına döndüklerinde
de Müslümanlara karşı sergiledikleri o sûrî muameleden ötürü “Acaba bizimkiler
bizden şüpheleniyor mu?” paniğini yaşıyorlardı. Bunu, te’kidli isim cümleleri içinde
emniyet telkin etmeye çalışır mahiyetteki ifadelerden anlamak mümkündür:

, bir isim cümlesidir ve “Gerçekten biz sizinle beraberiz.” anlamına

gelmektedir.  cümlesi de “Biz sadece onlarla istihza ediyorduk.”
şeklinde dostlarına güven verme mânâsındadır.

Kur’ân-ı Kerim’de değişik yerlerde nazara verilen, “kuvvetin hakta olması” ve
“mü’minlerin aziz olmaları...” gibi prensipler açısından yukarıdaki meseleye
bakıldığında şu neticeler ortaya çıkmaktadır: Mü’min, izzet-i nefis sahibidir; ne var ki
nefis, bizzat ve lizatihâ aziz değildir. Bunun mânâsı şudur ki, mü’min, Allah’a itimat
ettiği için her zaman azizdir, komplekse girmez ve tezellüle rıza göstermez.. Allah’tan
başka kimsenin karşısında bel kırmaz, boyun bükmez.. ve aynı zamanda o, çok
şefkatlidir, kimseyi zelil kılmaya ve küçümsemeye de yeltenmez. Düşmüşün elinden
tutar kaldırır, mazlumun imdadına koşar. Bunların yanında o her zaman hakperesttir,



hakikat-âşinadır, hakka hürmetkârdır, hakkın hatırını her şeyden âli bilir, kimde görürse
görsün tereddüt etmeden onu alır ki, “Hikmet, mü’minin yitiğidir. Onu, nerede bulursa
alsın.”304 zayıf hadisi de bir bakıma bu ufku işaretlemektedir.

Esasen zikredilen bu vasıflar, bir mü’mini resmetmektedir. Konu tekâbül sanatı
çerçevesinde ele alındığında münafıklar, tamamen bunun zıddı bir görünüm arz
etmektedir ki, günümüzde de bu, Kur’ân’ın tilmizleriyle felsefe tilmizleri arasında
aynıyla görülmektedir. “Yirmi Beşinci Söz” ve “On İkinci Söz”de açık bir şekilde ifade
edildiği gibi münafık, izzet-i nefisten mahrum olduğu için bir zillet-i nefis örneğidir.
Evet o, her zaman tenezzül ve tezellül içinde bulunmanın yanında şefkatsiz ve
merhametsizdir, tahkir eder başkalarını. Hakşinas değildir, bilmez Hakk’ın hatırını;
bilmez de hep hakkı kuvvette görür.

Münafıkın bu durumunu  beyan-ı sübhânisi apaçık

göstermektedir. Onlar, iman edenlerle karşılaştıklarında  derler. Evet, Hakk’ın

kuvveti, İslâm’ın ihtişamı ve Müslümanların satveti karşısında küçük dillerini yutup 
der, zillet gösterir, boyun büker, bel kırar ve serfürû ederler. Onlar bunu mü’minlerin
yararlandığı nimetlerden istifade etmek için yaparlar.

 : Münafıklar, mü’minleri hiçbir zaman candan kabul
etmezler. Onların nokta-i istinadı ve fikir babaları, sık sık buluşup, baş başa kalıp,
kendilerinden fayda umdukları cinnî ve insî şeytanlarıdır, hemen her zaman onlara
dayanırlar; zira kalben onların yanındadırlar. Devamlı mü’minlerin içinde kalmaları,
insî şeytanlar tarafından ta’n u teşnîye (kötülemeye ve ayıplamaya) sebebiyet vereceği
endişesiyle arayı uzatmadan hemen gider onlara yanaşır ve onlarla vuslat yaşarlar;

yaşarlar da sık sık  “(Aklınıza başka bir şey gelmesin) biz tabi ki sizdeniz.”
derler ve onlara karşı vefa ahd u peymanında bulunurlar, ama bu bir nifaktır, arkasında
da bir kısım Ehl-i Kitap vardır. Bunların, apaçık bir bürhanla gelen Resûl-i Ekrem’i
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ve O’nun insanlığın son halaskârı olduğunu, ilk mü’minler
olan ashab-ı kiram’ın (radıyallâhu anhüm) da Kur’ân’ın bir mucizesi olduklarını
görmelerine, dahası Efendimiz’i de (sallallâhu aleyhi ve sellem) evlatları gibi
tanımalarına rağmen temerrüt edip O’na karşı sürekli düşmanlık içinde bulunmaları
münafıklara malzeme teşkil ediyordu ki, âyet icmâlen bu hususları işaretlemektedir.

Bu noktada istidradi olarak “şeyâtîn”le alâkalı bir değerlendirme de yerinde



olacaktır. Şeytan (aleyhilla’ne), çeşitli hadis-i şeriflerin beyanına göre, oldukça
mütemerrit ve bir yönüyle de muamma bir varlıktır. Onun hakkı bilmesi, sonra bu
bilgiden kendisinin istifade edememesi, uzun zaman Allah’a ibadet ediyor gibi
davranması ve daha sonra temerrüt ederek kendi gibi “merede”nin başında gelmesi, bir
mânâda onu bir muamma hâline getirmektedir. Erbab-ı tasavvuf içinde hayrı şerri bir
bilenler, ‘kubh’u ‘hüsn’ü aynı görenler, ikisine aynı nazarla bakanlar, diğer bir ifadeyle
Celâl’i Cemâl’den tefrik etmeyenler, ‘halk’ı hep hayra bağlayanlar, ihsaslarının
muktezası olarak, şeytanı da bir bakıma farklı bir tezahür olarak görmüş ve şer’î
kıstaslarla telif edilemeyecek şekilde bambaşka anlatmış ve onu itaatin sembolü olan
Hazreti Âdem’le bir tutmuşlardır. Bu arada “Emre itaati Âdem’den, aşkı da şeytandan
öğrenmek lazımdır.” şeklinde beyanda bulunanlar bile olmuştur. Suizanna bâdi tasrihi
uygun bulmadığımız için bu kadarla iktifa etmek istiyoruz.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in düşünce sisteminde bu melun, merdûd ve matrûd
(kovulan) varlık, hissiyata mağlup olmanın prototipidir. Aslında o, cin taifesindendir ve
meleklerle de alâkası yoktur. İhtimal o, insanların terakkisine negatif yönde bir
zemberek konumundadır; onunla mücadele etme ve onun tesvîl ü tezyinine (aldatmak
için günahları süslü göstermesine) bakıp Cenab-ı Hakk’ın inayetine sığınma
zembereği… Şeytanın yaratılmasında böyle bir şey söz konusu olsa da onun mahiyeti,
işi, icraatı çirkindir. Hususiyle insanların fiillerine karışması, o fiillerin akıbetlerinde
tezyin şeklinde bir tesiri olması yönüyle o, çok kabihtir. Onun içindir ki, her Kur’ân
okurken ve hususiyle de sabah-akşam dualarında: 

 demek suretiyle hep ondan istiaze eder,
yatarken-kalkarken sürekli istiaze ile Allah’a ahd ü peymânımızı yeniler, her zaman
onun şerrinden Allah’a sığınır, hıfz u inayetine girme cehdinde bulunuruz.

Şeytan, mü’minlerin nazarında, bizzat yaratıcı olmasa bile insanların heva-i nefsini
tehyiç ve tahrik etme adına “kesb”e müessir mahiyettedir. Bazı tasavvufçuların onu bir
zaviyeden de olsa itaatin sembolü olan Hazreti Âdem’in üzerine çıkarmaları ve “Emre
itaati Âdem’den, aşkı da şeytandan öğrenmek lazımdır.” demeleri büyük bir yanlışa
kapı aralama anlamına gelmektedir. Ayrıca şeytan, kendilerini İslâm içinde gören
Yezidiler tarafından da ilâhlık seviyesine kadar yükseltilmiştir ki bu da ayrı bir
dalâlettir. İhtimal, bu fâsit inanç sahipleri, Allah’a secde ettikleri gibi şeytana da secde
etmektedirler.

Bazı doğu dinlerinde ise o, Allah’ın karşısında şerri temsil eden ikinci bir kuvvet



olarak, yani Allah’ın –hâşâ– rakibi olarak tasvir edilmektedir. Persler şeytana “diyv”
demektedirler ki, bu kelime Batı dünyasına ilâh mânâsına “diev” şeklinde geçmiştir.
“Diev” tabiri, Batı dilleri arasında da dolaşa dolaşa Fransızlar arasında yine mâbuda
verilecek bir ad olarak “diyo” kelimesiyle mânâsını bulmaktadır. Alman edibi Goethe,
Faust isimli eserinde şeytanı, Allah karşısında çok büyük göstermekte ve bilhassa
“Gökteki ilk oyun” sahnesinde şeytanı (Mefisto) çok derin ve içten ele alıp insanla
şeytanın sonuna kadar vuruştuklarını/vuruşacaklarını resmetmekte ve şeytan ile insan
arasında, kıyamete kadar devam edecek olan bu mücadelenin kimin lehine zaferle
neticeleneceği hakkında herhangi bir hükme varmadan, sahneyi bir meçhuliyet içinde
tamamlamaktadır.

Bütün bunlardan anlaşılan şudur; şeytan, insana müessir olabileceği mekanizma,
faaliyet ve enerjisini devam ettirdiği zaman, öyle korkunç bir kuvvet hâline gelmektedir
ki insan, şerri temsil eden bu kuvvet karşısında aciz kalıp çok defa teslim olmaktadır.

Haddizatında  “Şüphe yok, şeytanın kurduğu tuzak ve
düzen zayıftır.”305 âyetinin de ifade ettiği gibi, onun insan için hazırladığı hile, tuzak ve
komplolar çok zayıftır. Burada önemli olan, insanın iç dünyasını şeytanın müdahale ve
münasebetine karşı ilâhî seralarla koruma altına almasıdır.
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BAKARA SÛRE-İ CELÎLESİ 
(15-16. ÂYETLER)

“Allah da onların alaylarına mukabele eder, ama onlara mühlet verir de
azgınlıkları içinde bir müddet daha bocalar dururlar. İşte onlar hidayet yerine
böyle dalâleti tercih ettiler. Bu hiç de kârlı bir ticaret olmadı. Doğru yolu da
bulamadılar.”

Bu iki âyette münafıkların amellerinin neticesi, sa’ylerinin semeresi ve yaptıkları
kötü işlerin sonucunda maruz kaldıkları/kalacakları hüsran anlatılmaktadır. Bundan
önceki âyet-i kerimelerde nifak alâmeti olarak münafıkların, mü’minlerle
karşılaştıklarında, içlerinde olan şeyin zıddını izhar etmek suretiyle, iman ettiklerini
söyleyip, Müslümanları aldatmaya çalıştıkları, diğer yandan da nokta-i istinat
ihtiyaçlarına binaen şeytanlarının, reislerinin yanlarına döndüklerinde onlarla beraber
olduklarını, hem de tekitle ifade ettikleri ve Müslümanlarla olan münasebetlerinin
sadece onlara karşı bir istihzadan ibaret olduğunu anlattıkları zikredilmişti. Bu âyet-i
kerimelerde ise, Müslümanlarla istihza ettiklerini ifade eden münafıklara, Allah’ın
(celle celâluhu) fiilen mukabele etmesi, kavlen söyledikleri sözleri reddetmesi ve bu
işin cezasının da O’nun (celle celâluhu) tarafından verileceği vurgulanmaktadır.

Daha önce

“Allah’ı ve iman edenleri aldatmaya yeltenirler; ancak sadece kendilerini
kandırırlar da farkına bile varmazlar.”306 âyetinin ifadesiyle, münafıkların, Allah’a ve
mü’minlere karşı muhâdaada bulundukları, şeytanî bir sistem sayılan “takıyye” ile
onları aldatmaya çalıştıkları ve aldananın da yine kendilerinin olduğu anlatılmıştı. Bu
âyet-i kerimelerde ise onların istihzalarının istihza ile mukabele görmesi



anlatılmaktadır. Bu meyanda istihza kelimesi bundan önce ism-i fâil olarak, isim
cümlesinin içinde zikredilmesine karşılık burada fiil cümlesi şeklinde zikredilmektedir.

Müfredat Mânâsı (15. Âyet)
Bir önceki âyetin izahında da geçtiği üzere,  fiilinden gelen istihza kelimesi,

biriyle alay etme, birini hafife alma, maskaraya alma, onun izzet ve haysiyetini rencide
etme... gibi mânâlara gelmektedir. Belki de onlar, istihza yaparken Müslümanların
haysiyet ve izzetlerini rencide etmeyi düşünmemişlerdi. İhtimal onların asıl maksadı,
bir taraftan içlerindeki küfrü gizlemek, diğer yandan da Müslümanlara gelen hayır ve

bereketten istifade etmekti. Herhâlde,  307 âyetinin de ifade ettiği gibi
onların temel felsefesi, ne tam kâfirlerden ne de mü’minlerden görünmeyerek hep
beyne-beyne kalmak ve bu sayede her iki tarafın da nikmetinden kurtulup nimetlerinden
istifade etmekti.

İstihza kelimesinin, doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk’a isnadı doğru değildir. O’nun
isimleri arasında “Müstehzî” diye bir ismi yoktur. Bu türden bir isimlendirme Kur’ân’ın
bize öğrettiği Zât-ı Ulûhiyet mülâhazasına uygun düşmez ve edebe münafidir. Allah’ın,
Kendi varlığına ayna yaptığı insanla alay etmesi katiyen düşünülemez. Aslında burada
murad olan, onların istihzasına karşılık, bu fiilin lazımıdır. Binaenaleyh Allah kimseyi
maskaraya almaz ve kimseyi istihkar edecek bir ifade kullanmaz ama bunları yapanlara
o cinsten karşılığını verir. Yani Cenab-ı Hak, onların bir orada bir burada
görünmelerine karşılık onları, ikiyüzlülük rüsvaylığıyla rüsvay etmektedir ve edecektir.

Burada şu hususa da dikkat etmek gerekir; bu meselenin kesbî yönü onlara aittir.. evet
istihza eden kişinin ele aldığı mevzu istihza edilecek bir mevzu değil ise kendisi o
duruma düşer. Mesela kâmet ü kıymeti itibarıyla seviyesiz bir insan, çok kıymetli ve
büyük bir insanı hafife aldığı zaman dikkatli nazara sahip kimseler nazarında o insanın
kendisi maskara oluverir. Mesela birisi kalkıp, –hâşâ– Resûl-i Ekrem’e çamur atmaya
kalkışarak O’nun bir kısım ahval-i âliyesini ve etvâr-ı mukaddesesini istihkar etse ve
çok mukaddes, müberrâ olan mübarek ahvalini hafife alsa sadece kendisi maskara
olmuş olur. Hasılı, bir fiil olarak istihzayı ve neticesini, maskara olma durumunu
yaratan Allah’tır. Fakat istihzayı fiilen kesb eden onlar olmuştur.

 kelimesi  mâzi fiilinin muzârisidir. Lügat mânâsı itibarıyla “çekmek, uzatmak,



ziyade olmak, artmak” mânâlarına gelmektedir. Mesela   sözü, “Denizin suyu

yükseldi.” demektir. Denizlerin kabarmasına med ( ), çekilmesine de cezir ( )
denilmektedir. Günümüzde her ne kadar med-cezir hareketine “gel-git” denir olmuşsa
da bu ifade, med-ceziri tam olarak anlatmamaktadır. Med, denizin kabarması, havzını
aşması, dışa taşması ve dışarıya doğru yayılması mânâlarına gelmektedir.

Aynı zamanda bu kökten iştikak eden  kelimesi de, bizim Türkçede
kullandığımız şekilde, “imdada koşma, medet etme, yardıma gitme” demektir. Evet,
denizin kabarıp taşmasında da bir bakıma bu mânâ vardır. Yani deniz kabarıp taşması
sayesinde sahile ve çevresine yardıma koşmuş gibi olur. Nitekim: “Hatırlayın ki, siz
Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ‘Ben peş peşe gelen bin melek ile size medet
gönderip yardım edeceğim.’ diyerek duanızı kabul buyurdu.” 308 âyet-i kerimesinde
Cenab-ı Hakk’ın, melekleriyle sahabe-i kiram’a yardım göndermesi de bu kelimeyle
anlatılmaktadır.

 fiilinin masdarı olan  kelimesi de coşma, taşma mânâsına gelmektedir.

Lügat mânâsı itibarıyla,  “taştı, bulunduğu yeri aştı, sınırlarının dışına çıktı”

demektir.  “Şüphesiz, su taştığı vakit sizi
gemide biz taşıdık.”309 âyet-i kerimesinde Nuh tufanı anlatılırken suyun tuğyan ettiği ve
taştığı ifade edilmektedir. Denizler belli sınırlar içinde, birer su havzı
mahiyetindedirler ve hep o sınırlar içinde kalırlar. Gökteki su ile yerin altındaki su
kanalları da kendi sınırları içindedirler. Bunlar, Cenab-ı Hakk’ın ayarladığı kanunlar
çerçevesinde bulundukları sınırların dışına çıkmamakta ve bu şekilde hep bir denge
içinde bulunmaktadırlar. Ne var ki, bazen yeryüzündeki denizler, gökteki yağmurlar ve
yerin altındaki su menbaları tuğyan edip taşar ki buna da tufan diyoruz. Buna binaen
diyebiliriz ki, tabiatta Allah’ın vaz’ ettiği tekvinî ve teşriî kanunlar ihlal edildiğinde ne
yerde yürüme ne denizde yüzme ne de gökte bulunma imkânı kalmayacaktır. Şer’î
mânâsı itibarıyla insanın şeriat hudutlarını aşması da bir tuğyandır. Bu aynı zamanda
fıskın hususi mânâsı demektir.

 :  veya ’dan gelmektedir ve tereddüt, hayret,
şaşkınlık, yolunu bilememe, sırat-ı müstakimi bulamama, dalgın, baygın ve âdeta sekir
hâlinde olma anlamına gelmektedir. Genel itibarıyla bu âyet-i kerimedeki kelimelerin



mânâlarına bakıldığı zaman âdeta birbiriyle omuz omuza vermişçesine münafıklardaki
şaşkınlık, panikleme ve haddini tecavüz etme gibi hususların anlatımını destekledikleri

görülmektedir. Bu hakikat,  kelimesinde, med-cezir hareketiyle denizin

taşmasının;  kelimesinde, suların kanallarına girmeyip mecralarını aşmasının; 

 kelimesinde ise insanların sekir ve istiğrak hâlinde yürüyeceği yolu bile
bilememeleri, gelişi güzel yürümeleri, sağa sola çarparak, toslayarak taşkınlık ve
şaşkınlık içinde baygın baygın yaşadıklarının resmedilmesi şeklinde ortaya
konmaktadır. Teker teker her bir kelime, aynı hakikat etrafında omuz omuza verip –
Üstad’ın sık sık tecâvüb dediği– hakikati göstermektedir.

Kelimelerin müfredat mânâlarını verdikten sonra şimdi isterseniz biraz da umumi
mânâ üzerinde fikir yürütelim. Daha önceki âyet-i kerimelerde münafıkların,
şeytanlarına ve reislerine döndüklerinde mü’minlerle nasıl alay ettikleri
anlatılmaktaydı. Burada, insanın aklına “Acaba bunun neticesinde ne oldu?” sorusu
gelmekte ve insan bir bekleyiş içine girmektedir. Bu suale cevap olarak, 

 diyerek atıfla ifade yerine mesele doğrudan doğruya isti’nâf

(başlangıç) cümlesiyle anlatılmakta ve  “Allah onların alaylarına
mukabelede bulunur.”  denmektedir ki bu da siyak-sibak açısından gayet uygun
düşmektedir.

Şöyle ki, Cenab-ı Hak âyetin başında , sonunda da 
buyurarak bir taraftan onların istihzalarını yüzlerine çarparken diğer taraftan da onlara
taşkınlıkları hususunda mehil vermektedir. Burada zâhiren bir tezat varmış gibi görünse
de esasen bu durum, her kâfire karşı Cenab-ı Hakk’ın âdet-i sübhâniyesinin bir
tecellisidir. Evet, kâfirlerin dünyada pek çok arzu ve istekleri yerine getirilmekte ve
taşkınlıklarında âdeta onlara müsamaha gösterilmektedir. Öyle ki aklın zâhiri nazarında
onlar için bütün azap ve nikmet ortadan kaldırılmakta, yerlerine saadet ve nimet
verilmektedir. Hususiyle küfürde ileri gidenler için bu husus, Allah’ın değişmeyen bir
kanunu gibidir. Cenab-ı Hakk’ın bu icraatı, onlar hakkında istidraç olmaktadır ki, onlar
bu şekildeki icraatı gördükçe iyiden iyiye şımarmaktadırlar. Yani Allah, bu şekilde
hükmünü infaz etmeden önce onlar, kendilerini yaptıklarıyla böyle bir akıbete hazır hâle
getirmektedirler. Evet Allah, kâfirlerin başlarından aşağıya nimetleri yağdırmakta, onlar



da hiçbir sıkıntı çekmeden ve nikmet yüzü görmeden, maddeten rahat bir hayat
sürmektedirler.

Esasen neticesi itibarıyla düşünüldüğünde küfür içinde bir Cehennem zakkumu
bulunmaktadır ki, âyetin sonundaki fezleke de tek kelimeyle bunu vurgulamaktadır. Bu
aynı zamanda latif bir tasvir sayılır ve konuya bir canlılık ve hareket kazandırmaktadır.
Daha önce de ifade edildiği gibi istihza kelimesi burada mecaz olarak kullanılmıştır.
Cenab-ı Hakk’a istihzanın isnadı muhal olduğundan bu yola tevessül edilmiştir. Bu

tasvirde istihza kelimesinin ifadeye kazandırdığı canlılık, 
“Mü’minlerle istihza ettiklerinden dolayı onları cezalandırır.” ifadesinden çok daha

fazladır. Onlar,   “Biz istihza ediyorduk.” demişlerdi ki Allah

(celle celâluhu) da, buna mukabil  buyurmuştu. Görüldüğü gibi âyet-i
kerimede doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk’ın istihza neticesinde onlara mukabelede
bulunduğu gayet canlı bir tablo olarak nazarlara arz edilmektedir.

 cümlesinde, –Cenab-ı Hak için böyle düşünmek, O’na olan
saygımıza muhalif olur ama söz konusu bir insan olsaydı– şöyle canlı bir tablo tasavvur
edilebilir: Onlar mü’minlerle istihza ettiler. Bunun üzerine o da hemen hızlıca harekete
geçti ve onların istihzalarına mukabelede bulundu. Bu mânâlara gelen 

 sözü âyetteki canlılığı ifade etmemektedir. Bu sebeple
âyetteki kelimeler dîk-i elfazdan (kelime darlığından) dolayı değil, mecaz-ı aklîye isnad
edilmek suretiyle meseleye bu canlılığın kazandırılması için seçilmiştir.

Ayrıca bu ifadede, Allah’ın onlar hakkındaki istihzasının, onların hissedemeyeceği
şekilde olduğuna da bir ima söz konusudur. Şöyle ki Kur’ân, münafıkları âdeta çamur
içinde bocalayıp duran bir yığın hâlinde tasvir etmektedir. Bu tasvir çerçevesinde, sanki
onlar bu çamuru misk-i amber gibi yüzlerine gözlerine sürmektedirler. Onlar bu
hâldeyken Cenab-ı Hak âdeta çamurun kokusunu arttırmakta ama onlar bunu misk
zannetmekte ve oradan çıkmayı düşünmemektedirler. Sanki Allah, o çamurun içinde
onlar ne arzu ederlerse onu vermekte ve onlara bu şekilde medet etmektedir. Netice
itibarıyla de onlar, çamurdan bir yığın hâline gelmektedirler. Sonra da hükm-ü ilâhî,
çamur hakkında ne merkezde gerçekleşecekse olacaklar ona göre olacaktır.

Bir önceki âyetle bu âyet arasındaki münasebete gelince: Münafıkların 



 “Biz onlarla istihza ediyoruz.”310 demelerine mukabil insanın
aklına; “Bunun üzerine acaba mü’minler, münafıklara ne dediler?” veyahut
“Mü’minlere karşı böylesi hakaretler savuran münafıklar, nasıl mukabele gördüler?”

şeklinde bir soru gelmektedir. Bu soruya cevaben Allah,  isti’nâf
cümlesiyle onların istihzalarına mukabelede bulunduğunu/bulunacağını ifade ile
mü’minlerin misliyle mukabeleye kalkmalarına gerek olmadığını hatırlatıyor.

İkinci olarak, önceki âyetin ifadesiyle mü’minler, münafıkların istihzalarına maruz

kalmışlardır.  “Bir fiile, kendi cinsinden bir fiille karşılık
verilir.” fehvasınca burada bir tetâbuk vardır. Münafıklar, istihza ettikleri için istihza
ile mukabele görmektedirler. Her ne kadar istihzanın fiil olarak Allah’a isnadı caiz
olmasa da onların görecekleri karşılık yine istihza olacaktır.

Bu ifadenin lazımı olarak sanki Allah, mü’minlere şöyle demektedir: “Siz,
münafıkların istihzasından müteessir olmayın; zira onların yapmış oldukları bu istihzaya
karşı sizin yapacağınız mukabele ne olursa olsun size karşı yapılan istihzayı
karşılamayacaktır. Çünkü onlar, sizinle, dininizden yani Allah’a inanmanızdan dolayı
istihza etmektedirler. Öyleyse bu ağır cinayetlerinin cezasını da ancak Allah verebilir.”
Aslında mü’minin, hayalinde kurguladığı en büyük ceza dahi bu korkunç cinayeti
karşılamayacaktır. Mü’minin kalbini tatmin edecek ceza ancak Allah’ın (celle celâluhu)
onlara verdiği/vereceği dünyevî-uhrevî ceza olacaktır.

Daha önce genişçe izah edildiği gibi  ifadesiyle Allah’ın, tuğyanlarını
artıracak şekilde –istidraç olarak– münafıklara medet verdiği ifade edilmişti. Belâgat

açısından  ifadesine bakıldığında burada Mutezile ve Cebriye’nin fikirlerinin
tutarsızlıklarını görmek de mümkündür. Şöyle ki medet, mevcud bir güç ve kuvvet üzere
gelen ikinci bir yardım demektir. Lügat mânâsı itibarıyla ise “mevcut sınırların
aşılması, belli bir limitin üstüne çıkılması” mânâsına gelmektedir ki bu da insanlarda
bir istitaat, bir güç ve kuvvetin varlığını göstermektedir. Şöyle ki, Cenab-ı Hakk’ın
onlara nifaklarında medet vermesi, onların iradelerini tamamen nefyetmemektedir.
Onlar taşkınlığı kendi iradeleriyle talep etmişler, Allah da tuğyanları neticesinde onlara
medet etmiştir. Aslında tuğyanın onlara nispeti de bunu göstermektedir ki bu bir bakıma

müsebbebin sebebine izafe edilmesi anlamına gelmektedir. Bu da,  kelimesindeki



mezkur mânâyı teyit etmektedir.
‘Tuğyan’a gelince: Mesela bir nehir tuğyan ettiği zaman kendi mecrasını aşar ve

yatağının dışında akmaya başlar; netice itibarıyla da geniş bir alanı istila eder. Aynen
onun gibi, bunlar da sınırlarını aşarak bir tuğyan içine girmişler demektir. Ayrıca, 

 kelimesiyle  kelimesi arasında da bir tenâsüp vardır. Münafıkların fiilen
tuğyanlarında ve kendilerine ait kesblerinde böyle bir taşkınlığa düşmeleri neticesinde,
Allah da onları şaşkına çevirerek nefislerini unutturmuş ve onları benliksizleştirmiştir.
“Ben yolumu yitirdim, yolların günahı ne?” diye bir söz vardır. Bu söz tam münafıkların
durumuna uygundur, zira yolunu yitirenler onlardır. Yolun bir günahı yoktur. Yoldan
çıkan, kendine etmiş olur; münafıklar kendilerine etmişlerdir.

***
Bu âyetlerde, kâfir ve münafıkların mü’minlere taarruzda bulunarak onlarla istihza

etmeleri hâlinde, onlara da aynı şekilde mukabele yapılmasının mahzursuz olduğuna bir
işaret vardır. Ancak aynı zamanda konu münafıklarla ilgili olması itibarıyla mü’mine
her saldıran ve onu hafife alan kimseye mukabelenin tecviz edilemeyeceği hususu da
ortaya konulmaktadır.

Burada şöyle bir tasavvufî hakikat de söz konusudur: İnsan, kendisine gelen nimetler
karşısında bu nimetlerin bir istidraç olabileceği endişesiyle daima tir tir titremeli ve
Cenab-ı Hakk’a sığınmalıdır. Zira yukarıda da ifade edildiği gibi kişiye dünyada bol
bol nimet verilmesi her zaman onun salahına delâlet etmez. Bazen bu nimetler, o
kimsenin neticede helâk olmasına da sebebiyet verebilir.

***

“İşte onlar hidayete bedel dalâleti peylediler; (peylediler ama) bu ticaret kârlı
olmadı; zira onlar hidayet üzere değillerdi.”311

Daha önceki âyet-i kerimelerde mü’minlerin yüce vasıfları anlatılma sadedinde: 

  “İşte onlar, Rabbilerinden bir
hidayet üzeredirler ve asıl kurtulup felâha erenler de onlardır.” 312 denmişti. Burada
ise, münafıkların özellikleri anlatıldıktan sonra



denilerek önceki âyetlere mukabele yapılmaktadır.
Evet, ortada “hidayet” ve “dalâlet” unvanlarıyla iki yol mevcuttur. Mü’minler hidayet

yolunu seçmiş, neticede de hidayete ererek kazanıp kurtulmuşlar; münafıklar ise hidayet
karşısında âdeta dalâleti satın almışlar ve hidayeti ona feda etmiş ve yaptıkları bu
ticarette hüsran u haybete maruz kalmışlardır.

Müfredat Mânâsı (16. Âyet)

Daha evvel de izah edildiği gibi  ism-i işarettir ve ’nın alâ gayrı’l-kıyas
cem’idir. Buradaki  hitap edatıdır ve hitap Efendimiz’edir (sallallâhu aleyhi ve

sellem).  ism-i mevsûldur.  kelimesi  kökünden, “satın

aldılar” mânâsına gelmektedir. Müfessirler bunu  (değiştirdiler) şeklinde tefsir

ederler. Aslında bu lafız  mânâsına gelse de  kelimesinin ’in
ifade ettiği mânâyı tam karşılamadığı açıktır.

 kelimesi “yolunu sapıtma, inhiraf etme, şöyle-böyle bir doğru parıltısı
hissedip ümitlense de tam istikameti bulamama” mânâlarına gelmektedir.

 :  masdarının fiil-i mâzi müfred müennes gâibesi olup “kazandı, kâr etti,
ticaret yaptı” mânâlarına gelmektedir. Bilindiği gibi, mal-emtia mübadelesinde elde

edilen fazlalığa kâr ( ) denir.
Bu kelimelerin ifade ettiği mânâlar çerçevesinde âyet-i kerimeye şöyle bir mânâ

vermek mümkündür:
Ey Habib-i Zîşânım! İşte çok uzaktan tasvirlerini gördüğün şu zümre, hidayet

karşılığında dalâleti satın alan, sapıklığı peyleyen öyle kimselerdir ki, onlar bu
şekildeki ticaretleriyle bir kazanç, bir kâr elde edememişlerdir.

Yukarıda da ifade edildiği gibi  kelimesi “satın aldılar” mânâsına gelmektedir.
İştirâ (satın alma), “istibdal”den farklıdır. Satın almada, biri satıcı diğeri müşteri olmak
üzere karşılıklı iki şahsın bulunması şarttır. İstibdal ise bir şeyi diğer şeyle değiştirme
demektir. Bu işlem yapılırken her zaman iki şahsın bulunması şart değildir. Yani bir



şahıs, mesela kendi paltosunu çıkarıp onun yerine ceketini giyer.. ya da ceketini çıkarıp
onun yerine paltosunu giyer.. bütün bunlar istibdaldir ama iştirâ değildir.

Ticaret iki maksattan dolayı yapılır. Bunlardan biri, sermayeyi muhafaza etmek,
ikincisi ise kâr elde etmektir ve bunlar, ticaretin temel prensiplerindendir. Âyet-i
kerimede ifade edilen, onların ticaretlerinde kazanç elde etmemeleri, hüsranlarını ifade
etmektedir. Hidayeti verip, karşılığında dalâleti alarak böyle bir alışveriş yapma,
ticaretin bu iki temel kaidesine ters düşmektedir. Nitekim bu şekilde ne sermaye
muhafaza edilmiş ne de bir kazanç elde edilmiş olmaktadır. İnsanın sermayesi,
hidayettir. Doğan her çocuk İslâm fıtratı üzerine doğmaktadır. Yani her insan,
inanabilme ve hidayete erebilme kabiliyeti ve donanımıyla yaratılmıştır. İşte onlar, bu
türden donanmış bulundukları istidat ve kabiliyetleri vermiş ve karşılığında dalâleti
satın almışlardır.

Hidayet vücûdî (varlığa, mevcudiyete taalluk eden, var olan), dalâlet ise ademî
(yokluğa taalluk eden, bir şeyin yokluğuna dayanan) bir şeydir. Hidayet, insanın âfâkî ve
enfüsî delilleri araştırması neticesinde Cenab-ı Hakk’ın onun kalbinde yakacağı bir
nurla her şeyi doğru görmesi; dalâlet ise kişinin inanması gerekli olan rükünlerden
birini dahi terk etmesiyle kendini karanlıkta bırakması demektir. Evet kişi, imanın bütün
rükünlerine inansa da mesela, sadece kitaplara inanmasa, yine dalâlete düşmüş
demektir. Hatta bütün erkân-ı imaniyeye tam inansa fakat Kitab’ı heva ve hevesine göre
tefsir etse, değiştirse yine dalâlete ve sapıklığa düşmüş sayılır. Bundan dolayı dalâleti,
“kâfirlerin içine düştükleri ve çıkamadıkları sapıklık” mânâsının yanında “İslâm’a
yakın ve uzak her türlü inhirafın unvanı” şeklinde anlamak da mümkündür. Bu nokta-i
nazardan hareketle Mutezile, Cebriye, Şia, Müşebbihe ve Mücessime… gibi fırkalara
da ehl-i dalâlet denilmektedir. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),
ümmetinin yetmiş küsur fırkaya ayrılacağını ve bunlardan sadece birinin, o da kendi ve
ashabının yolu üzere bulunanların hidayette olduğunu bildirmişlerdir.313

 âyetinin ifadesiyle sermayesi hidayet olan,
yani hidayet gibi bir sermayesi bulunan insan, vücudî olan bir nimeti, yani bizzat kıymet
ve değer ifade eden bir şeyi vererek karşılığında hiçbir kıymet-i harbiyesi olmayan
dalâleti elde etmiş olmaktadır. Bu durumda ne sermaye muhafaza edilebilmekte ne de
bir kâr söz konusu olmaktadır. Kâr şöyle dursun onlar iç içe üç kayıp yaşamaktadırlar:

1. Ticaret gibi memduh bir işi kendi prensipleri içinde değerlendirememektedirler.
2. Sermayelerini kaybetmektedirler.



3. Hidayetin ekstra vâridatını kaybetmektedirler.
İşte böyle yanlış bir “iştirâ”dan ötürüdür ki onlar muzaaf bir hüsran yaşamaktadırlar.
Burada ribhin ticarete, ticaretin ribhe isnadı hakikat değil, mecazdır, çünkü kazanç

elde eden, ticaretin kendisi değil, ticareti yapandır. Hidayet, insanın içine girdiğinde bir
canlı gibi ona varlığını hissettirmektedir. Yani hidayette olan insan, biri kendi öz
varlığı, diğeri de elde ettiği hidayet olmak üzere âdeta iki varlık gibi yaşamaktadır.
Dalâlet içinde olan insan da, biri kendisi diğeri de dalâlet içinde bir dalâlet olmak
üzere iki varlık gibi yaşamaktadır. Şimdi, onların ticaretinde, hareketli levhaların yer
değiştirmesi gibi hidayet süratle dalâletin yerine, dalâlet de süratle hidayetin yerine
geçmektedir ve bu mübadelede hiçbir şey kazanılmamaktadır. Şöyle ki, burada 

 “Onların ticaretleri kâr etmedi.” beyanının yerine, mesela 

 “Onlar ticaretlerinde bir şey kazanmadılar.” denilseydi katiyen
bu resim ve bu canlılık görülemeyecekti.

Evet, Kur’ân bu üslubuyla bir canlılık sergilemektedir. Öyle ki burada hidayetle
dalâlet âdeta nöbet değiştiriyor gibi yer değiştirmektedir ve işte bu mübadele işine
ticaret denilmektedir; ama bu ticaret esasen herhangi bir kazanç getirmemektedir.

Ticarete isnadın mecaz olarak kullanılması ve bunun altında ticaret yapan
münafıkların durumunun kastedilmesi çok yerindedir. Esasen onlar bidayette selim bir
fıtrata ve hanif bir ruha sahiptiler. Evet bu, onlarda bir istidat hâlinde vardı. İkinci
olarak, münafıkların ön saflarda bulunanları daha ziyade Yahudiliği ve Hıristiyanlığı
benimseyen Araplardandı. Bunlar hem geçmiş dinleri hem kendi dinlerini hem de
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) geleceğini çok iyi biliyorlardı. Bu itibarla
ruhlarında peygamber mesajını alacakları âna kadar hidayet şuuru da vardı ve sadece
Sahib-i Hidayet (sallallâhu aleyhi ve sellem) geldiği zaman kibriti çakıp meşaleyi
tutuşturma işi kalmıştı.

Evet, işte onlar böyle bir hidayet potansiyeline sahip bulunuyorlardı. Ne var ki,
Sahib-i Hidayet geldiğinde bunu vermiş, karşılığında dalâleti satın almışlardı. Eğer
onlar selim fıtratlarını bozmasalar, tehevvüd, tenassur veya temeccüs etmeselerdi,
geçmiş kitaplarda geleceği bahsedilen, intizar ettikleri o Zat geldiği zaman O’nu kabul
ederek hidayete tam nâil olacaklardı. Ancak onlar, kibre, gurura kapılarak potansiyel
hidayeti verip karşılığında dalâleti satın almışlardı; satın almış ve bu mübadelede
hiçbir kazanç temin edememişlerdi. Aslında onlar gerçek hidayeti hidayet



görmemişlerdi.
Evet onlar, “bilkuvve mühtedîn” idiler. Ama asla “bilfiil mühtedîn” olamamışlardı.

Şayet bu kimseler ellerindeki imkânları değerlendirselerdi bilfiil o hidayeti de duyup
hissedeceklerdi. Ama onlar Sahib-i Hidayet’e sırtlarını dönmüş ve kendi minik
ışıklarını da karartmışlardı.

Seçilen Kelimelerdeki Dil İncelikleri (16. Âyet)
İsterseniz şimdi de bir-iki cümle ile “dil” demeye çalışalım:

 ism-i işarettir. Mahsüsa işaret edip, uzağı göstermektedir. Buraya kadar
münafıkların bir kısım vasıfları anlatılmış ve nazarlarda bu sıfatlar ile kendini gösteren
bir zümre tecessüm ettirilmişti. Münafıklar, “inandık” demişler fakat inanmamışlar,
Allah’a karşı hile ve hud’ada bulunmuşlar, ama esasen nefislerine karşı hud’a yaparak
başkasına zarar verelim diye ellerindeki silah ile kendilerini yaralamışlardı. Keza
yeryüzünde hep fitne fesat çıkarmışlar ve bozgunculukta bulunmuşlardı; kendilerine “Bu
işten vazgeçin.” denildiğinde de ıslahçı olduklarını söylemiş ve her devirdeki
anarşistler gibi yeryüzünde sulhun ve sükûnun temsilcisi olduklarını iddia etmişler, bir
taraftan anarşi ve huzursuzluk çıkarırken diğer taraftan da muslih olduklarını göstermeye
çalışmışlardı. Bunlardan başka onların bir diğer vasıfları da mü’minlerle karşılaştıkları
zaman iman ettiklerini söylemeleri, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında da mü’minlerle
münasebetlerinin onlarla istihzadan ibaret olduğunu ifade etmeleriydi.

 İşte buraya kadar anlatılan vasıflarla âdeta tecessüm eden o münafıklar,

 hidayet karşılığında dalâleti satın almışlardı.

 kelimesi ism-i mevsûldür ve  kelimesiyle sılalanacağı âna kadar bir
anlamda meçhuldür. Bu kelime aynı zamanda “şu hususi ve Hak’tan uzak kimseler”

mânâsında bir gariplik ifade etmektedir. Böyle bir mânâ  kelimesinin hem mahsüs
hem de uzağa delâlet etmesinden çıkarılmaktadır. Bir anlamda bu şöyle bir mânâya

gelmektedir: Şu âna dek insanlık tarihinde bunlar kadar garipleri görülmemiştir. 

kelimesi bu hususu işaretlerken,  kipi de mefûlleriyle beraber bunu
göstermektedir. Yani onlar dalâleti alıp, hidayeti vermişlerdir ki çok garip bir



durumdur.  ile   ifadesi, bir tek hakikatin etrafında omuz
omuza vermiş bir “tecâvüb” içerisinde bulunmaktadır. Bu kelimelerin hepsi birden,

onların garip üslubunu arz etmektedir. Öyle ki,  ism-i mevsûlü, dalâletin hidayetle
mukabelesi gibi unsurlar hep aynı mânâyı seslendirmektedir.

Ayrıca  kelimesi burada geçmiş zaman kipiyle gelmiştir. Onlar, inanmadıkları
hâlde inandık demek suretiyle dalâleti alıp hidayeti bıraktıkları; fesatçı oldukları hâlde,
ıslahçı göründükleri; mü’minleri aldatma mevzuunda, onların arkasında Allah’ın
olduğunu unutarak kendi sapıklıklarını tescil ettikleri ve netice itibarıyla haklarında
verilen bu hükmü, kesblerinin neticesi olarak kendilerinin iktisap etmiş olduğu

anlatılmaktadır. Bu sebeple  kelimesi mâzi kipiyle gelmiştir.

 kelimesindeki  bir mânâda sebebiyet ifade eder. Şöyle ki,
hidayet verilip karşılığında dalâlet alındığı takdirde ticaretin kazanç elde etmeyeceği
açıktır. Aynı zamanda burada şöyle bir husus da söz konusudur: Müslümanlardan ilk
saffı teşkil eden kimseler ticaret kanunlarını çok iyi biliyorlardı. Zira Kur’ân’ın
muhataplarının bir kısmını, muhacirîn-i izam teşkil ediyordu ki onlar, –Kureyş
Sûresi’nde anlatıldığı gibi– kış mevsiminde Yemen’e, yazın da Şam’a ticaret
münasebetiyle gidip geliyorlardı ve ticaretten maksadın kâr olduğunu da çok iyi
biliyorlardı. Binaenaleyh âyette, bilip anlayabilecekleri bir temsil ile mesele
kendilerine anlatılıyordu. Keza münafıklar ve Yahudiler de ticareti çok iyi bilmekte
idiler. Nitekim emek ve sermaye meselesini ortaya atan, ticareti kendi çıkarları
hesabına çok iyi değerlendiren ve Kur’ân’ın farklı muhatapları sayılan bir kısım Ehl-i
Kitap da bu hususa vâkıf bulunuyordu. İşte bu sebeple âyet-i kerime onların
anlayabilecekleri bir ifade tarzıyla meseleyi resmedivermişti.

 beyanına gelince, burada mâzi, cem-i müzekker sigasıyla bir
keynûnet ifadesi söz konusudur. Bundan anlaşılan ise şudur; hidayet ve dalâlet, yaşana
yaşana, terdatla, tekrarla, insanın ruhunda bir mizaç ve tabiat hâlini almaktadır. Yani bir
yönüyle hidayet, amelde ve pratik hayatta bir tekrarın ifadesi olarak rüsuh bulup
sabitleştiği gibi dalâlet de bir alışkanlık neticesi olarak, insanda rüsuh bulmakta, bir
daha da “dâll” olan kimseden ayrılmamaktadır. Binaenaleyh ister hidayet, ister dalâlet

keynûnete bağlanarak anlatılmışsa o râsıhadır ve köklüdür ve 



fehvasınca böyleleri asla hidayetin kokusunu dahi duymamış ve hidayet içine
girememişlerdir. Onlar hidayet mevzuunda amelî durumlarıyla her şeyi değerlendire
değerlendire farklı bir keynûnete sahip olamamışlardır. Daha önce de işaret edildiği

gibi burada  kelimesiyle  kelimesi aynı meseleyi anlatıyor gibidir.

306 Bakara sûresi, 2/9.
307 Nisâ sûresi, 4/143.
308 Enfâl sûresi, 8/9.
309 Hâkka sûresi, 69/11.
310 Bakara sûresi, 2/14.
311 Bakara sûresi, 2/16.
312 Bakara sûresi, 2/5.
313 Tirmizî, îmân 18; Ebû Dâvûd, sünnet 1; İbn Mâce, fiten 17.



BAKARA SÛRE-İ CELÎLESİ 
(17-18. ÂYET-İ KERÎMELER)

“Bunların hâli, aydınlanmak için ateş yakan bir kimsenin durumuna benzer.
Ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz, Allah onların gözlerinin nurunu giderir
ve karanlıklar içinde bırakır da göremez olurlar. Sağır, dilsiz ve kördür onlar.

Onun için (Hakk’a) dönmezler.”314

Kur’ân-ı Kerim buraya kadar münafıkların mücerret hakikatler çerçevesinde bir
kısım belirgin vasıflarını ve o mücerret hakikatlere terettüp eden neticeleri anlattı ki biz
bunları daha ziyade iman nuruyla, hayal ile takip, tespit ve tasavvur edebiliriz. İşte
böyle birbirinden ayrı fakat aynı zamanda tek gerçeğin farklı yüzlerinin akisleri sayılan
davranışları bir ortak noktaya bağlamak, her zaman bu türlü mücerret meselelerde
başvurulagelen temsil yoluyla olmuştur. Onun için buradaki dört âyet-i kerimede de
bunların temsilî durumları anlatılarak konu âdeta müşahhas hâle getirilmiştir. Konu ilk
iki âyette mürekkeb bir temsille anlatılmıştır ki, beyan ilmine göre biz buna “teşbih-i
mürekkeb” diyoruz. Burada, hususi hâllerine hususi misaller vermek suretiyle değil de,
umumi hâlet-i ruhiyeleri ve umumi görünüşleri itibarıyla umumunu birden anlatabilir
mürekkeb bir teşbihle temsili durumları ifade ediliyor. Üçüncü ve dördüncü âyetlerde,
yani ikinci bölümdeki temsilde ise, “muferrak” bir teşbihle yani benzetilenle benzeyen
arasındaki parçaların birbirine tam mutabakatı şeklinde bir teşbihle konu temsil
ediliyor.

Âyet-i kerimeye başlarken esasen beraat-ı istihlal nevinden bu geçen dört âyetin
ruhundaki temsili hatırlamakta fayda var:

Âyet-i kerime;  kelimesiyle başlıyor. Aslında, Kur’ân-ı Kerim başka yerlerde
de, burada olduğu gibi, temsillerle bir konuyu anlatırken çok defa bu kelimeyi
kullanmıştır. Vâkıa, Kur’ân’da anlatılan bazı temsillerde mesel, mesîl veya temsil



kelimesi kullanılmamıştır, ama konunun temsilî hüviyette nazarımızda canlanması
itibarıyla anlarız ki bu bir temsildir.315 Mesela, dalâlet ve hidayet yollarının yolcusu iki
şahsın durumları bize anlatılırken, birinin her mevsimde semere veren bağlarından,
bunun kendisini şımartmasından, öbürünün de bu durumundan kurtulması için ona olan
nasihatlerinden bahsedilir. Gel gelelim dalâlet yolunun yolcusu bu nasihatlere kulak
asmaz da, neticede Allah tarafından gelen bir afetle bağları harap hâle geldiğinde
nedamet hisleriyle ellerini oğuşturur, ancak artık bu son pişmanlığın ona bir faydası

olmayacaktır. İşte bu tablo nazarlarımıza arz edilirken söze 
“Onlara o iki adamın meselini anlat.”316 diyerek başlanılarak mesel kelimesi açıktan
kullanılır. Ama başka bazı âyetlerde kelime zikredilmez lâkin tasvir edilen şeylerden
anlarız ki, bu üslupla Kur’ân, iman ve amel gibi mücerret hakikatleri müşahhas ve
mahsüs misaller hâline getirmekle o konunun zihinlerimizde daha fazla kökleşip
yerleşmesine yardımcı oluyor.

Kur’ân-ı Kerim’de meselle anlatılan o kadar çok konu vardır ki, o hemen hemen pek
çok mücerret hakikatleri âdeta bu tür istiare-i temsiliye veya teşbihle birer canlı resim
gibi ortaya kor.

Üzerinde durduğumuz âyet-i kerimelere gelince: Yukarıda da temas edildiği gibi
buraya kadar olan âyetlerde fezlekeleriyle beraber mesele mücerret olarak vaz’
edilmişti. Bu hâliyle, konuyu derleyip toplayıp, münafıklar hakkında, “Acaba bunların
hâlet-i ruhiyesi ne idi; bunu tek tabloda görmek, göstermek mümkün müdür?” şeklinde
zihinlerde bir beklenti oluşabilir. Zira gördük ki, onlar muhâdaa yapıyorlar, sürekli
içlerinde olmayan şeyi izhar ediyorlar, dahası inanmadıkları hâlde inanmış gibi
görünüyorlar, fesadı salah sayıyorlar, mü’minlere karşı başka türlü, kendi şeytanlarına
ve reislerine karşı başka türlü tavırlar sergiliyorlar; öyle ki umumiyet itibarıyla
reisleriyle beraber oldukları hâlde menfaatlerinden ötürü bir türlü mü’minlerden de
alâkalarını kesemiyorlar.

Evet, işte böyle farklı hakikatler peşi peşine ifade edildiği için biz bunları tam tavsif
edemiyoruz; daha doğrusu tam tersim edemiyor, resimler için bunlar budur diyemiyoruz.
İşte burada her ne kadar konular çok canlı resimler hâlinde bize gösterilse de tam ihata
edemediğimiz için, Kur’ân hepsini tek bir tabloda ve bir teşbih-i mürekkeble beyan ve

ifade sadedinde bu âyet-i kerimede  buyurarak meseleyi
daha bir tenvir buyuruyor.



Esasen burada değişik iki hâlet-i ruhiyenin tasvirinin verildiği, yani iki tip münafığın
söz konusu olduğu hissediliyor. Yoksa bir misal irad ettikten sonra bir kere daha
“muferrak” bir teşbihle aynı meselenin ele alınmasının Kur’ân’ın belâgat ve îcâzına pek
muvafık düşmediği açıktır.

Mesel kelimesi “misil” ve “mesîl” ile aynı mânâya gelir ki, benzer, eş, menend
demektir. Teşbih ve temsil bazen aynı mânâda kullanılsa da yine de teşbih ile temsil
arasında bir nüans mevcuttur. Bundan başka mesel kelimesinden Türkçemizdeki masal
mânâsı, ataların sözü, ibret veren, insanın gözünü açan sözler kastedilebileceği gibi
destanlar, âbâ u ecdaddan evlada, ahfada intikal eden değerli sözler de kastedilir ki, bu
da bu kelimenin ne kadar geniş alanlı kullanıldığını gösterir.

Bu itibarla da, ikinci şıkta ele aldığımız mesellerle daima bir teşbih ve temsil
kastedilmez. Mesela biz, bir meseleyi halledememe aczine bazen “sakal-bıyık
meselesi” deriz. Sakal-bıyık meselesi deyince, o kompleks durumu sakal-bıyık
meseliyle ifade ederiz. Bunun mânâsı, “yukarıya tükürsen bıyık, aşağıya tükürsen sakal”
demektir. Yani bazen karşımıza iki zıt durum çıkar ve biz bu iki meseleden birini bir
türlü tercih edemeyiz. Zira her ikisini de gerekli kılan faktörler vardır. İkisini birden de
atamayız. Mâniatü’l-cem ve mâniatü’l-hulüv yani ikisini birden tutma, ikisini birden
atma mümkün olmayan bir yerde, bu sıkışık hâli ifade etmek için “sakal-bıyık” deriz.
Yine birinin haksız yere, bahanelerle bir başkasını ezmesini ifade etmek için “kurt-kuzu
meselesi” deriz. Ve hemen “Altı aylık kuzu bir sene evvel kurdun suyunu bulandırmış.”
meseli hatıra gelir…

Binaenaleyh bu gibi darb-ı meseller bize hep mâziden intikal edegelmişlerdir. Biz
bunlarla teşbih, temsil kastetmesek bile bazen bunlarda teşbih ve temsil mânâları da
gözetilmiş olabilir. Arz edilen bu iki misalde ise hem teşbih hem de temsil mânâsı
vardır. En azından biz öyle anlarız. Edebiyat ve dil açısından ele alındığında, mesel ve
temsil, bir hakikatin bir hakikate veya hakikatin hayale ya da meşhur bir mesele misalî
surette tatbik edilip benzetilmesine denir.

Şimdi, mesel hakkında kısaca bunları kaydettikten sonra âyetlerin müfredat
mânâlarına geçebiliriz.

Müfredat Mânâsı (17. Âyet)

 ism-i mevsûl. Eskiler bize bunu, “şol şey ki,
öyle bir şey ki, şu ki...” gibi mânâlarla tercüme ederlerdi.



 kelimesi istif’âl babından olup  kökünden gelir. Tutuşturdu, yaktı

demektir.   “Öyle bir ateşten korkun ki onun

yakıtı insanlar ve taşlardır.” 317 âyet-i kerimesinde geçen  kelimesi de yakıt

demektir. Mevzumuz olan âyetteki  “ateşi tutuşturdu, cayır cayır yanar hâle
getirdi” demektir.

 kelimesi, bilindiği gibi, ateş demektir. Nar ile nur aynı kökten gelir. Bazı
kelimeler temeyyüz ederek nuraniyetleri itibarıyla üste çıkmış, inâre, tenvir gibi
aydınlatma mânâlarını almışlar, bazı kelimeler de denâetleri, ağırlıkları, kesafetleri
itibarıyla âdeta aşağıya düşmüş, onlar da ihrak edici, yakıcı mânâ kesbetmişlerdir.
Zaten genel mahiyeti itibarıyla ateşin iki hususiyeti vardır: Biri itibarıyla yakar, ısıtır,
pişirir; diğeri itibarıyla da aydınlatır, tenvir eder, göze medet verir. Binaenaleyh biz,
ateşin bir tarafına onun bir hususiyetini, diğer tarafına da diğer özelliğini koyuyoruz ki,
belâgat nükteleri anlatılırken böyle bir kelimenin seçilmesindeki incelik de ancak bu
sayede anlaşılabilecektir.

 ibaresi, iki kelimeden,  ve ’dan müteşekkildir.  mâzi fiilin başına
geldiğinde  mânâsına gelir,  ise takip, tertip ifade eder.

 kelimesi hem lazım (geçişsiz) hem de müteaddî (geçişli) olarak kullanılır.

Müteaddî mânâsına olduğu takdirde  “aydınlattı” anlamına gelir ki burada da öyle
kullanılmıştır.

 kelimesi, bir başka kelimeye izafe edildiğinde, “çevresi, etrafı” mânâsına gelir.

, “gitti” mânâsına üçüncü babdan mâzi fiildir.  lafz-ı celâlesi, Cenab-ı

Hakk’ın ism-i alemidir.  fiili, buradaki gibi  harf-i cerriyle müteaddî olduğunda
“gitti” değil de “giderdi, götürdü” anlamına gelir.

 “terk etti, bıraktı” mânâsına gelen bir fiil-i mâzidir.

 kelimesi “zulmet”in çoğuludur. Bu da üst üste, kat kat, tabaka tabaka
zulmetler, karanlıklar demektir.

 ifadesi,  masdarından gelir ki, ”gözün ermesi, ulaşması” demektir



ve “görme”den daha şumüllüdür.
İsterseniz bu kısa tahlille müfredat konusunu burada noktalayalım.

* * *

Bir Nebze de Kur’ân-ı Kerim’deki Meseller
Kur’ân-ı Kerim, ifadelerinde yeri geldikçe temsil yolunu seçmiştir ki, aslında edipler

de çok defa bu yola başvuragelmişlerdir. Belâgatta beyan ilmi, ediplerin daima
başvurdukları bir kaynak olmuştur, sık sık onunla susuzluk gidermiş ve bazen de
gerekmediği hâlde, lüzumsuz yere onunla fantezilere girmişlerdir. Vâkıa, temsilin insan
ruhunda bir heyecan uyardığı açıktır. Ancak ilâhî ve nebevî beyanlar, özellikle de her
yönüyle mucize olan Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, temsil tarikini intihap ederken
mübalağasız, mücâzefesiz (ölçüsüzlükten müberra), o yöntemi gerektiği kadarıyla almış
ve gerektiği kadarıyla değerlendirmiştir.

Kur’ân-ı Kerim’de istimal edilen temsil yoluyla, çok defa akıl almaz gibi görünen
muğlak, müphem ve mücerret konuların insanlar tarafından idrâki temin edilmiş olur.
Bazen karşımıza öyle makûl (aklın sahasına giren) meseleler çıkar ki haddizatında akıl
bunları reddetmez, ancak fikrin karşısında hayal kendi rolünü oynar, aklın karşısında da
vehim suver-i şuuriyeyi değerlendirme mevzuunda devreye girer ve havayı bulandırır.
İşte aklın böyle makûl meseleleri kavrayıp değerlendirmesi için bazen temsil tarikine
başvurulagelmiştir.

Böyle bir yolla, gabi ve cahil bir insan, akıllı ve âlim bir insan gibi anlatılandan
istifade etmiş olur. Şöyle ki, ulûhiyete ait derin bir hakikati anlatmak istediğinizde, gabi,
âlim, cahil ve düşünen insan ayrımı yapmadan hakikat-i mücerredenin herkes tarafından
anlaşılmasını istiyorsanız, herhâlde temsil yolunu intihap edersiniz. Mesela, öldükten
sonra tekrar dirilme gibi makûl bir meseleyi, Allah’ın kudretiyle anlamak mümkün iken
insanlar bu makûl meseleleri vehmin araya girmesi yüzünden anlayamayabilirler,
anlayamamaktadırlar da. Bu mülâhaza iledir ki Kur’ân-ı Kerim bunu anlatma sadedinde:

“Şimdi bak, Allah’ın rahmetinin eserlerine! Ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor!
İşte bunları yapan kim ise ölüleri de O diriltecektir. O, her şeye hakkıyla



kadirdir.”318 diyerek temsil yoluna başvurur.

“De ki: Dünyayı gezin dolaşın da Allah’ın bu âlemi yaratmaya nasıl başladığını
anlamaya çalışın. Sonra, Allah tekrar yaratmayı da, ölümden sonra diriltmeyi de
gerçekleştirecektir. Allah elbette her şeye kadirdir.” 319 Evet, insanların haşirden
şüpheleri varsa yeryüzünde gezsinler, baksınlar yaratılış nasıl başladı. Bir dönem
yaratılış nasıl başladıysa öldükten sonra yeniden bir daha öyle gerçekleşecektir.

Görüldüğü gibi vehmin bir mevzuda makûl meselelerin anlaşılmasına engel olmasına
karşılık Kur’ân temsil yolunu kullanıyor.. Ve işte bu şekilde temsil yoluyla vehim akla,
hayal de fikre teslim oluyor.. ve oldukça garip ve uzak meseleler hâzır hâle geliyor.
İnsan öldükten sonra dirilmeyi uzak görebilir; ancak baharı görünce, sanki çok uzak bir
mesele olan o tekrar dirilme, gözünün önünde mahsüs ve makûl bir hâl alıyor gibi olur.
Bunun gibi, temsil yoluyla mânâlar da âdeta cisim giymiş olurlar. Kur’ân-ı Kerim’in
ifadelerindeki bu canlılığı, Abdülkâhir Cürcânî, Zemahşerî, Sekkâkî, Bediüzzaman ve
Seyyid Kutup gibi yüzlerce muhakkik çok iyi görmüş ve değerlendirmişlerdir. Bu
canlılık, bazı nazarlarca kadavralar hâlinde görülen hakikatlerin o nazarlarda revnakdâr
birer hâl alması gibidir. Evet biz, Üstad’ın da İşârâtü’l-İ’câz’da ifade ettiği gibi320

mücerret hakikatleri ancak temsil yoluyla akla takrib edebiliriz.
Burada bir örnek olarak Hadîd Sûresi’nin 13. âyetindeki temsilî tablo gösterilebilir:

“Münafık erkek ve kadınlar o gün mü’minlere derler ki, ‘Bir parça bize de arz-ı
dîdâr edip, nazarlarınızı bu tarafa çevirin de sizin yüzünüzün nurundan istifade
edelim.’ Buna mukabil onlara denir ki: ‘Siz arkanıza dönün de bir nur arayın.’
Derken, aralarına bir sûr çekilir. Bu duvarın bir kapısı olup bu kapının iç tarafında
rahmet, dış tarafında ise azap vardır.”

Şimdi burada bir toplum görüyoruz ki çepeçevre etraflarını zulmetler sarmış; buna



mukabil mü’minler onların yanlarından geçerken altları üstleri, sağları solları bitevi
nur. İşte, bu nuranî cemaatin geçişini gören münafıklar, –ki burada tablo çok canlıdır–
“Bari biraz bize de teveccüh edin de nurunuzdan istifade edelim.” derler, derler ama
onlara denir ki: “Hayır, siz orada bizim yüzümüze bakmamıştınız. Şimdi geriye
dönünüz de kendinize bir nur arayınız!” Onlar da döner ve arkalarında bir nur
aramaya dururlar. Derken aralarında bir sur oluşuverir; yani bir sütre, bir perde
indirilir; indirilir de artık münafıklar mü’minleri göremezler. Bu surun bir de kapısı
vardır. “Bâtını, yani mü’minlere bakan tarafı rahmet, münafıklara nazır tarafı ise
azaptır tamamen.”

Bu ifadelerden münafıkların ahirette dahi buradaki ruh hâletlerine göre bir muamele
görecekleri anlaşılmaktadır.

Konumuz olan âyete bakacak olursak, temsilde yer alanların durum ve genel

keyfiyetleri 321 fezlekesiyle gösteriliyor ki, herkesin ruh
hâletine göre bir şey ifade eder. Âyetteki mesel, aydınlanabilecek kimselerin
aydınlanmasını, zulmette kalanın da kapkaranlık dünyasını nazara veriyor gibi bir mânâ
ifade ediyor.

Üstad, haşir meselesinde, o umumi “ba’sü ba’del-mevt”i, ilgili âyetten322 mülhemen
haşr-i baharîyle zihne takrib edip anlamamızı kolaylaştırdığı gibi,323 Cenab-ı Hakk’ın
sonsuz bu’diyet içindeki kurbiyetini anlatırken de Güneş misaliyle aynı yolu takip
ederek O’nun bize sonsuz yakınlığına mukabil bizim O’ndan sonsuz uzak olmamızı, yani
yakınlığıyla her zaman başımızı okşamasını, ama aynı anda bizim uzaklığımız açısından
da O’nun (celle celâluhu) müteâl olduğunu anlatıyor ki, bununla, 

 “Biz ona (insana) şahdamarından daha
yakınız.”324 hakikati akla yaklaştırılmış oluyor. Biz bu sayede yukarıdaki âyetle 

 “Gün gelir, gök
sahifesini, tıpkı kâtibin yazdığı kağıtları dürüp rulo yapması gibi düreriz. Biz ilkin
yaratmaya nasıl başladıysak tekrar diriltmeyi de öyle gerçekleştiririz.”325 âyetini
beraber anlama imkânını elde etmiş oluyoruz.

Aynen bunun gibi Üstad, nuranî ve ruhanî olan şeylerin temessül etme keyfiyetini,
yani belki aynı anda bin yerde bulunmaları durumunu, Güneş ve ayna misalleriyle ifade
sadedinde, birbirine karşı mütekabil aynalar içinde cisimlerin muhtelif suretlerinin



uzayıp gittiği, bin tane aynanın içinde bir tek cismin binlerceye ulaştığı misaliyle
açıklıyor ki, nuranî ve ruhanilerin ayniyetleriyle tecelli etmelerini anlama açısından bu
da belîğ bir temsil sayılır.326

Bu açıdan temsil; beyan ve ifadenin çok mühim bir rüknü kabul edilmektedir. Ne var
ki, temsil yaparken temsille hakikati birbirinden ayırabilmeyi mümkün kılacak karineler
vaz’ etmek de bir esastır. Eğer bir meseleyi anlatırken onun hakikaten bir mecaz ve
temsilî bir ifade tarzı olduğu okuyucuya bir karineyle gösterilmezse çok defa beyan
suistimalatına sebebiyet verilebilir. Mesela, havariler ve onlardan sonra gelen
Hıristiyan nâşirler, Cenab-ı Hakk’ın sonsuz re’fet, şefkat ve merhametini anlatmak için
edat-ı teşbihi de kaldırarak “baba” mânâsına bir kelime kullanmışlardır. Burada maklub
bir teşbih de düşünülebilir. Fakat mübalağa maksadıyla edat-ı teşbihin kalkmasıyla, bu
gibi yerler daha sonraları –tabi onlar velediyet akidesine de inandıklarından– Allah’ın
–hâşâ– insanların babası şeklinde anlaşılmasına sebep olmuştur.

Mesela,  “Şüphesiz Allah, çok merhametli ve şefkatli
bir baba gibidir.” Böyle bir benzetme esasında doğru değildir. Çünkü Allah, anneden
babadan daha merhametlidir. Bir de bunu anlatmak edat-ı teşbih kaldırıldığında 

 “Allah –hâşâ– babadır.” olur ki ilk söylenişinde samimi gibi görünen o
ifadenin temsilî mânâsı tamamen unutularak sanki hakikaten Allah’a “baba” deniyor gibi
bir inhirafa girilmiş olur. Onun için bir hakikat temsilî bir yolla anlatılırken sözün
içinde mutlaka bir karine bırakılmalı; ta ki temsil, hakikatin kendisi zannedilmesin.
Yoksa geçmiş dinlerde olduğu gibi çok defa suistimalata sebep olur.

Temsil tariki, Kur’ân-ı Kerim’in –arz ettiğim gibi– çok istimal ettiği bir yoldur. Bunu

o mu’ciz beyanın pek çok yerinde görürüz. Ankebût Sûresi’nde  
 “İşte, bazı gerçekleri anlatmak için,

Biz bu kabîl misaller getiriyoruz ama bunları, ancak ibret almasını bilenler

anlar.”327 denilmekte, Sûre-i Haşr’in sonunda da: 

 “Bu darb-ı meselleri irad ediyoruz ki insanlar düşünüp tefekkür
etsinler.”328 buyrulmaktadır.

Kur’ân-ı Kerim’de çok defa yermeler, övmeler, teşvikler, sakındırmalar, delil



getirmeler temsil yoluyla anlatılır. Mesela, Fetih Sûresi’nin 29. âyetinde de sahabe-i
kiram’ın gelişmesinin; toprağa atılmış bir tohum, sonra başını topraktan dışarıya çıkaran
bir sümbül, derken büyüyen, gövdesi üzerinde doğrulan, bir ağaç ve neticede semalara
doğru ser çeken ulu bir çınar gibi olduğu, bir temsille tasvir edilir.

Hem mesela o, birini zemmedeceği zaman şöyle diyor:

Onun hâli tıpkı köpeğin durumuna benzer: Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur;
kendi hâline bıraksan da! Âyetlerimizi yalan sayan kimselerin hâli işte buna benzer.
Sen olayı onlara anlat, belki düşünüp kendilerine çekidüzen verirler.”329 Burada
kınama maksadına matuf bu türlü insanların hâlini kelbin durumuyla ifade ediyor ki,
mütemerrit mülhidin durumunu ifade adına gayet belîğdir.

Keza kendilerine kitap verildiği hâlde onun muhtevasından istifade etmeyenlerin
durumunu anlatırken de Kur’ân şu temsili kullanır:

“Kendilerine Tevrat verilip, onun mesajını insanlara ulaştırmak ve onu
uygulamakla yükümlü tutuldukları hâlde bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler, tıpkı
ciltlerle kitap taşıyan merkep gibidirler.”330 Burada Kur’ân, uhdelerine alıp
taşıdıkları değerden habersiz ve ondan istifade edemeyen insanların hâlini, sırtında
kitap taşıyan merkebe benzetiyor ki, bu şekilde bir temsilin kullanılması hem onlar için
hem de bizim için sakındırma ve uyarma adına fevkalâde önemlidir.

İşte  âyet-i kerimesi de bu mevzuda irad buyrulmuş
ayn-ı hakikat bir teşbih u temsildir.

Temsil ve teşbihin, büyük hakikatleri anlatma yollarından biri olduğunu, Kur’ân-ı
Kerim’in temsil tarikini intihap etmesindeki temel espriyi, temsilin yerini ve nerelerde
kullanılması gerektiğini, kullanılırken de dikkat edilmesi gereken hususları anlatmaya
çalıştığımız bu faslı noktalayarak, çıkış yapıtğımız âyetin izahına devam etmek istiyoruz.



* * *
Evet, zannediyorum âyetin mânâ-i ruhîsini arz etmenin vakti gelmiştir. Kur’ân-ı

Kerim, suver-i zâhire içinde münafıkların umumi durumlarını iç içe daireler hâlinde
bize intikal ettirip sonra da o âyât ü beyyinatın sonunda fezleke mahiyetinde irad edilen
ifadelerle haklarında takdir edilen cezaları zikrettikten sonra; edip eylediklerinin
neticelerini bir de teşbihle anlatarak, onları çölde ateş yakıp çevresinde kümelenen
insanlara benzetir. Bu teşbih-i temsille bir durum diğer bir duruma kıyas edilmekte ve
konu farklı bir tavzih boyutuyla ortaya konmaktadır. Evet, onların hâli, ateş yakan bir
insanın hâline benzemektedir. Öyle ki, yanan o ateş etrafını aydınlatıp da çevredeki her
şey olduğu gibi ortaya çıkınca, Cenab-ı Hak bu kez nurlarını ellerinden alır da onları
içice karanlıklar, zulmetler içinde bırakır; bırakır da çevrelerini asla göremezler.

* * *
Burada münafıkların durumuyla, misal olarak irad edilen durumun telif edilmesi söz

konusudur. Eğer biz, yukarıda münafıkların durumunu anlatan âyetlerle buradaki meseli
ayrı ayrı ele alır, ayrı ayrı mütalâa eder, öyle görür ve biri “misal”, biri “mümesselün
leh (temsile mevzu teşkil edenler)” olan iki husus arasındaki mutabakatı tespit
edemezsek Kur’ân-ı Kerim’in müşahhas ve mahsüs olarak nazarımıza sunduğu espriyi
tam göremeyiz. Bunu rahatlıkla görebilmek, bu iki âyet grubu arasını telif ve tevfik
edebilmemize bağlıdır. Acaba o telif ve tevfik neden ibarettir? İşte hecelemesi:

Burada mânâ ve mefhum olarak âyetlerden şu anlaşılıyor: Evvela, bir zümrenin
nazarında bir ziya, bir ışık ve bir parıltı beliriyor. O belirince onlar az çok etraflarını
görüyorlar. İyi veya kötü ünsiyet edecekleri veya vahşet duyacakları farklı manzaralarla
karşı karşıya kalıyorlar. Bu biraz da onların ruh hâletlerine göre belirlenen bir husus
oluyor. Ruhları, çevreyi onlara vahşet dolu bir tablo gibi gösteriyorsa, onlar da vahşet
dolu bir tablo müşâhede ediyorlar; aksine güzel görüp güzel düşünebiliyorlarsa ünsiyet
dolu bir hava, bir bâd-ı nesimle karşı karşıya kalıyor ve o güzelliklerin in’ikasıyla
kendilerinden geçiyorlar. Ondan sonra da Allah (celle celâluhu) onların nurlarını alıp
götürüyor. Yine onları o karanlık içinde bırakıyor. Karanlık içinde kalınca da
mütemadiyen gözlerinin önünde yanıp sönen ışıklar karşısında, bir türlü göz uyumu
sağlayamamış kimseler gibi, eşyayı doğru göremez hâle geliyorlar. Sadece o an değil,
daha sonra da göremiyorlar. Çünkü bir insan daima karanlıkta dursa az çok gözü alışır
karanlığa ve etrafında olup bitenleri seçmeye başlar. Ama ışık sık sık parlar sönerse,
göz de uyum sağlayamaz ve sürekli kendini değişik durumlara, değişik pozisyonlara



ayarlamaya çalışır ve tabi, hiçbir zaman da buna muvaffak olamaz.
İşte âyetler onların bu durumlarının iç yüzünü anlatmaktadır. Bu hususların izahına

gelince, öyle anlaşılıyor ki bunlar geçmişlerde az çok iman nurunu görmüş, duymuş,
hissetmişler ama daha sonra taklitle, atalarına körü körüne tebaiyetle ve şuursuzca
başkalarının arkasına takılmakla, kendilerince büyük saydıklarını taklit etmekle nur-u
hakikat ara sıra gözlerinin önünde parlasa bile ondan tam istifade etme imkânına sahip
olamamaktadırlar. Hayırlı seleflerini ara sıra hatırlamakta, hatırlayınca da içlerinde bir
ümit parıltısı oluşmaktadır ama bu kalıcı değildir.

Evet, her millet yer yer mâzisi ve ecdadının büyüklüğüyle, onlara ait mefahirle iftihar
eder: “Biz falanlar ve filanlar...” diye köklerini hatırlar ki bu, onun yeniden dirilmesi,
cana gelmesi hususunda ümitlendiren hâli sayılır. Ne var ki, muvakkaten parlayan bu
yeni nurdan istifade etme imkânı olmadığı –kanaatlerince– belli olunca da her şey bir
kere daha silinir gider; gider de onlar bir kez daha ruhî zulmetleri, vicdanî karanlıkları
içinde kalıverirler. Demek ki bazı münafıkların seleflerinin umumi mânâda öyle olduğu
anlaşılıyor. Yani onlar seleflerinin, Cenab-ı Hakk’ın yaktığı nurdan istifade ettiğini ve
sa’ylerinin semeresini, ekip diktikleri ağaçların, ekinlerin meyvelerini görmüşler ama
şerli halefler olarak tamı tamına onlardan istifade edememişlerdir.

“Kendilerinden sonra onların yerlerine öyle bir nesil geldi ki namazı zayi ettiler,
şehvetlerinin peşine düştüler. İşte bunlar gelecekte azgınlıklarının cezasını
bulacaklardır.”331 Evet, onlardan sonra bir kısım nesiller gelmişti ki bunlar atalarının
yolundan gitmemiş, namazı zayi etmiş ve şehevât-ı nefsaniyelerine tâbi olmuşlardı.
Böyle olunca da Allah’la aralarındaki rabıta bütün bütün kopmuş ve şehvete
daldıklarından ötürü de her şeyi şehvet renginde görmüş, dinî hakikatleri anlayamaz
hâle gelmişlerdi.

Maamafih, ne evvelkileri ne de bu asırdakileri düşünmeyip bunu sadece Saadet
Asrı’ndaki münafıklarla alâkalı değerlendirecek olursak şu üç husus karşımıza çıkar:

Birincisi: Onlar Kur’ân-ı Kerimle tanıştıkları dönemde ciddi bir maddeperestlik
içindeydiler. Tamamen fıtratı ifade eden Kur’ân âyetlerini duyunca bir kısım tedailerle
Tevrat’ta, İncil’de ve daha önce inmiş diğer ilâhî kitaplarda bulunan hakikatlerle ilgili
onlarda bir çağrışım oldu. Ne var ki, bu fırsatı değerlendiremeyip fevt ettikleri için
nurun yerini zulmet aldı, onlar da hidayeti dalâletle değiştirdiler. Yani hidayet gitti,



yerine dalâlet geldi. İbn Abbas (radıyallâhu anh) bu hususu anlatırken, onların evvelleri,
ilkleri veya ataları, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) geldiği zaman iman etmişti,
der. Fakat sonra hidayeti bırakıp dalâlete talip oldular ve imandan sonra yeniden küfre
girdiler.

İkincisi: Onlar daha önce inen ilâhî kitaplardan, İncil, Tevrat ve sair suhuflardan
itikadî, amelî ve içtimaî hakikatlere dair çok şey biliyorlardı. Kur’ân-ı Kerimle
tanışınca bu hakikatleri ve bu arada Efendimiz’e ait işaret ve beşaretleri de hatırladılar.
Ve farklı çağrışımlar içine girdiler. Ancak onlar, beklenen Peygamberi kendi içlerinden
bekledikleri için Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) inanmadılar. Allah da
nurlarını alıp götürdü ve onları zulmet içinde bıraktı. Tabi hidayetin yerini de dalâlet
aldı.. karanlık katmanlı korkunç bir dalâlet.

Üçüncüsü: O zaman Benî İsrail, zuhur edecek ahir zaman peygamberine dayanıp onu
nokta-i istinat ederek insanlık üzerinde son kez bir sulta, bir hâkimiyet kurma iddiasında
idiler. Bu üçüncü tevcihe göre ateşi yakan münafıklardı ve ara sıra onlara yeşil ışık
yakıyorlardı. Evet o günkü inkârcılara, oradaki Evs ve Hazreç dinsizlerine yeşil ışık
yakıyorlardı. Onlar da başkalarına karşı: “Peygamber gelecek ve sizin üzerinizde
hâkimiyet kuracağız.” diyorlardı. Bu sayede az da olsa bir ümitle gözlerinin önünde ziya
şuleleri parıldayıp sönüyordu. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’ye
gelince, taklit ve şehvetlerine ittibaları, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) karşı
peşin hüküm ve muhkem önyargıyla önceden O’nun hakkında verecekleri hükmü vermiş
olmalarından dolayı ittiba edemediler, O’nu tam göremediler.

Konunun doğrudan doğruya Saadet Asrı’yla alâkalı olduğu kabul edilirse, yukarıda
saydığımız bu tevcihler bahis mevzuu olur.

Arz edilen bu üç husus, mümesselün leh’i, 

 “Öyle insanlar da
vardır ki, Allah’a ve ahiret gününe inandık derler ama hakikaten iman
etmemişlerdir.”332 âyetinden, sayfanın sonuna kadar fezlekesiyle beraber bütünüyle
anlatılan münafıkların hâlleridir. Arz ettiğim bu üç hususa dair İbn Abbas ve tâbiîn
imamlarından Süddî’den de bir rivayet vardır. Müfessirînden, dalâletin hidayetle
değiştirilmesi, küfrün imanın yerini alması ve hakikatin yerini bâtıla bırakması gibi
mânâlar ihtiva eden yorumlar da rivayet edilmiştir.

Kur’ân-ı Kerim’in temsillerinin hususiyetlerinden biri de, muhtelif meseleleri tek bir
temsil çerçevesinde ele alıp anlatmasıdır. Yani birkaç âyette anlatılan o dağınık



meseleleri tek bir temsilde toplayıp anlatma da Kur’ân-ı Kerim’e mahsus mucizevî bir
üsluptur. O böyle mürekkeb bir teşbihle, yani ateşin yanması, karanlığın bu ateşle zâil
olması, sonra hemen o ışığın söndürülmesi ve yeniden zulmetin gelmesi.. gibi hususlarla
öyle bir resim sunuyor ki dahası olamaz. Bu, çölde yaşayan insanların bilebileceği, zevk
edebileceği bir temsildir. Çöl insanı çölde ateş yakmanın, orada başkalarından yardım
beklemenin, yardım arzu ve isteğinin başkalarına duyurulmasının ne demek olduğunu
çok iyi bilir. Bu tasvirdeki sahneyi kısmen çölde kum fırtınasına tutulan veya Doğu
Anadolu’da kar fırtınasına tutulan kimse herhâlde daha iyi anlar.

Evet, bir insan çölde muztar durumda kaldığında yerini, mevcudiyetini başkalarına
duyurmak için yapacağı en makûl iş hemen bir ateş yakmaktır. İşte temsil bir yönüyle
bunu işaretliyor ki, vahşî sahrada, kimsesiz ve ne yaptığını bilmeyen bir kimsenin en
önemli işi, varlığını hissettirebilecek bir ateş yakma olmalıdır. Bir de çöldeki karanlık
başka bir yerdeki karanlığa hiç benzemez. Başka bir yerde az çok bir ışık şûlesi,
parıltısı görülür ve göreni ümitlendirir ama çölde bunların hiçbiri söz konusu değildir.
Çölde güneşler batar, karanlıkla beraber her yanda bir yalnızlık hissi tüllenmeye başlar,
gurbetlerle kuşatılır ruh.. ve işte bu dehşet içinde insanın, hem kendisine bir enîs olması
hem de etrafını görmek için yapabileceği tek iş –Kur’ânî tabirle– “istîkâd-ı nâr”dır..
yani bir ateş yakmaktır. Hem ısınmak hem hevâm ve haşaratı kaçırmak hem etrafını
görebilmeye çalışmak hem de bu suretle orada mevcudiyetini başkalarına duyurmaya
çalışmak.. evet, işte münafığın durumunu aksettiren canlı fotoğraf..!

Ayrıca bu temsilde şu da görülmektedir: “İstîkâd” tabiri istif’âl babındandır. Bu kipte
talep ve tahavvül mânâsı olduğu gibi ta’diye (geçişlilik) anlamı da vardır. Şöyle ki bu
şaşkınlar, ateş yakmayı şiddetle arzu etmiş ve o karanlık tabloyu değiştirme gayretine
düşmüşlerdir. Onlar için yapılacak tek şey olması itibarıyla güç bela bir ateş yakmış,
bir ölçüde de olsa onunla teselli olmuşlardır. Evet, ateş yakmak müstakil bir iştir,
insanı meşgul eder. Ama yaktıktan sonra onu muhafaza etmek ayrı bir derttir. Tıpkı
saadet ve huzur vaat eden bir sistem kurmak, kurduktan sonra da korumak ne ise bu da
öyledir.

Bunlar bir ateş yakmışlardır ama başlarından aşağıya bardaktan boşalır gibi dökülen
yağmura veya ortalığı birbirine katıp karıştıran fırtınaya karşı yaktıkları bu ateşi nasıl
koruyacaklardır? Meselenin bir bu yönü var. Bir de, biraz evvel de arz edildiği gibi
bunlar, gayret ve cehdle meydana getirdikleri bu ateşin, fırtınalarla sönme ihtimali
karşısında hep gerilim içindedirler; hatta sönecek diye belki ateşe bile içlerinde
düşmanlık hissi taşımaktadırlar. Zira genel manzara itibarıyla gözlerinin normal görme



durumunu bile koruyamamaktadırlar; koruyamamakta ve karanlıkta görebilecek kadar
dahi durumlarını muhafaza edememektedirler. Bence, arz edilen bu hususların hepsini 

 “Onlar görmezler.” ifadesi işaretliyor gibidir.!
Burada müfredatın müfredata tatbikinin açık olmadığına daha önce değinmiştik. Yani

şu parça şuna, bu da buna şeklinde parçaların birbirine tatbiki net görünmemektedir.
Zira bu mürekkeb bir teşbihtir. “Müşebbeh” de “müşebbehün bih” de de mürekkeb bir
bütünlük arz etmektedir. Bir başka deyişle bu, mürekkebin mürekkebe benzetilmesinden
ibarettir. Oldukça kötü ve bozuk bir ruh hâleti içinde ne yaptığını, ne yapacağını
bilemeyen, küfürle iman arasında sürekli gel git yaşayan, şaşkınlık ve tereddütler
ağında yol yorgunu bir yığın ki, bir şey almak için elini uzatırken onu kaybediyor,
kaybettikçe haybet ve hüsran ruh hâleti içine giriyor ama şaşkınlıkla yeniden
kaybettiğini elde etmeye çalışıyor. İşte böyle birinde ümitsizliğin ümidi, zulmetin
parıltıyı takip etmesi hâlini.. evet, genel anlamdaki bu değişken psikolojik durumu 

 âyeti mürekkeb bir teşbihle ne güzel ifade etmiştir!

Parçaların birbirine tatbikini ise 333 âyetini
hecelerken –inşâallah– göreceğiz.

Seçilen Kelimelerdeki Dil İncelikleri 
(17. Âyet)

 kelimesi esasen henüz hangi mesel olduğu belli olmadığından bir garabet arz

etmektedir. Vâkıa  kelimesi buna omuz vermiş ve bu garabeti ifade etmektedir.

’deki teşbih de yine bu garabeti ifade etmektedir ki “Künhü nâkâbil-i idrâk bu
meselenin semt-i garabetini teşbihlerle aşabilirseniz aşınız.” der gibidir.

Bunlar aynı zamanda cezâlet-i Kur’âniye açısından omuz omuza vermiş tecâvüb ve
tesânüd içindeki kelimelerdir. Ama biz o hususu değil, kuyûdun fevâidi diye de
isimlendirebileceğimiz, tercih edilen kelimelerdeki dil inceliklerini arz etmeyi
düşünüyoruz.

Evet, bu gürûhun durumu, “garip bir misal” olarak nazarlarımıza arz edilmektedir.
Renk, desen ve şive itibarıyla hiçbir kalıba girmeyen, daima zikzak çizen, daima oynak



ve hep ümitsizliğin ümidi takip etmesi, daima saadetin felaketle sonuçlanması gibi
garabet arz eden bir durumun mevcudiyeti söz konusu onlar için.

 kelimesi, bazı nahivcilere göre ,  gibi lafzı müfred fakat mânâsı cemi’dir.
Bu itibarla da ondan sonra lafzına râci müfred bir kelime de gelebilir, mânâsına râci

cemi’ de. Meselâ  “Siz daldınız, tıpkı dalanlar gibi.”334

âyetinde  müfreddir, ama sılası cemi’ sigasıyla  gelmiştir. Vâkıa, başka

nahivciler  sadece müfred içindir, cemi’ için  kullanılır demişlerdir.

Burada  kelimesinin seçilmesinde diğer bir nükte ise şudur: Münafıklar o
tereddüt ve şaşkınlıkları içinde hep yalnız ve tek başlarına idiler. Yani onlardan her bir
fert, bir keşmekeşlik ve panik havası içinde sadece kendini düşünüyordu. Sağlam bir
heyet-i içtimaiye teşkil edemediklerinden dolayı hemen her fert kendi mukadder
akıbetinin helecan ve heyecanını yaşıyordu.

Burada diğer bir husus daha var gibi. Şöyle ki, nasıl böyle karanlık ve zulmanî bir
hava içinde hedefi, yönü, yöntemi belli olmayan bir topluluğun fertlerinin her birisi
farklı istikametlere yönelir. Karanlıklar içinde bulunan yığınların böyle münferit hareket
etmeleri onların hepsine ayrı bir kıble diker. (Fıkıh kitaplarında da, karanlıkta cemaatle
namaz kılan kimselerden imam bir yöne doğru, cemaatten de kimisi doğuya, kimisi
kuzeye, kimisi güneye, kimisi başka yöne müteveccihen namaz kılsalar namazları olur
mu, olmaz mı şeklinde üzerinde durulan bir mesele vardır.) Aynen bunun gibi
birbirlerini görebilecek hâlde olmayan kimselerin tevhid-i kıble yapmalarına, aynı yöne
teveccüh etmelerine de imkân yoktur. Aksine onlar her hâllerinde bir ferdiyet görünümü
sergileyeceklerdir. Bir gaye-i hayal olmazsa ya da unutulur veya unutulmuş gibi

yapılırsa herkes  diyeceği yerde  diyecek, ferden ferdâ hareket
edeceklerdir. Allahu a’lemü bi’s-savâb.

 :  kelimesi, daha önce de arz ettiğim gibi, istif’âl
babındandır. Bu babın ’i birçok mânâya gelir. Eski usûl Arapça okuturlarken bize bu 

 için, “Sual ile talep, vicdan, tahavvül, itikad, iman, tamam teslim olur el-ân rücu kıl
Rabbü’l-A’lâ’ya.” diye öğretirlerdi. Bu mânâların hepsini burada mülâhaza mümkün
müdür, o ayrı bir konu. Kelime, etraflarında toplanıp oturdukları ateşi sırf etraflarını



rahat görebilmek için yaktıklarına işaret ediyor.

 kelimesinden de onların sadece kendi çevre ve kendi muhitlerinin aydınlandığı
anlaşılıyor. Bundan başka, meydana getirecekleri fitne de zaten sadece kendi
muhitlerinde muvakkat bir tesir yapacak, ama muhitlerinin dışına çıkamayacaktır. Evet, 

 “çevresi” sözünün seçilmesi; ziya ve zulmet konusunun yanında, meydana
getirecekleri fitnenin sınırlı olacağı ihtimalinin de işareti gibidir.

Ayrıca  “Allah onların nurunu alıp götürdü
ve onları zulmet içinde bıraktı.” âyeti mazmununca, insanın kendi kendine
aydınlanması veya –sebebiyet müsellem– kendi kendine zulmete düşmesinin
imkânsızlığı vurgulanıyor ki bu aynı zamanda Mutezile anlayışına da net bir cevap teşkil

etmektedir. Zira âyet açıkça  “Allah onların
nurunu alıp götürdü ve onları üst üste, kat kat zulmetler içinde bıraktı.” diyerek,
onların nurunun sönmesini ve kat kat zulmetler içerisinde kalmalarını bizzat Zât-ı
Ulûhiyet’e nisbet etmiştir.

 kelimesiyle, sadece bir tek zulmet olmadığını, vicdanlarının sıkıntı ve
ızdırapla inlediğini, çevrelerinin kendilerine yabancılaştığını, birbirini takip eden
ürpertici hâdiselerin onları tehdit eder hâle geldiğini, bir iki küçük ümitbahş meselenin

yanında bir hayli ümitşiken hâdisenin ortaya çıktığını/çıkabileceğini ve  sözü ile
de onların böyle peşi peşine gelen karanlıklar içinde terk edildiklerini anlatıyor ki artık
böyle bir durumda ne bir himaye ne bir inayet ne de bir kerem söz konusu olacaktır. Bu
üst üste zulmetler içinde, Hazreti Yunus’un (aleyhisselâm) balığın karnında yaşadığı
karanlıklar içindeki hâline nispetle, kendilerini –mânevî hayatlarıyla ilgili olması

sebebiyle– bin beter zulmetler içinde bulacak ve  fehvasınca, baksalar da bir
şey göremeyecekler. Kelime nefy-i istikbal olduğundan, şimdi göremedikleri gibi

gelecekte de göremeyecekler demek olur. Bu,  kelimesinin tekâbülü
mahiyetindedir. Zira şuur olmayınca basar ve basiret de olmayacaktır. Buna baştan
kendileri sebebiyet vermiş olmaları itibarıyla



“Ne var ki onlarda kör olan, gözler değil, asıl kör olan, sinelerindeki gönüller!”335

âyeti, mazmun olarak tam onların hâlini aksettirmektedir.
Artık bu noktada şu sibak ve siyaka göre yeniden münasebetler kurup kelimeler

arasında şu bağ var, bu bağ var demeye hiç lüzum yok. Zira sadedinde bulunduğumuz

âyetin arkasından  “Sağır, dilsiz ve kördürler onlar..
onun için dönemezler.”336 âyeti gelmektedir. Evet âyet, mürekkeb bir teşbih içinde bir
bakıma onların zulmanî ve acınacak hâlde olmalarına rağmen acınma hakkını da yitiren
densizlerin durumuna düştüklerini öyle bir resmetmektedir ki, hayalen yanlarına
gittiğinizde körebe oynar gibi gözlerinin kapalı, kulaklarının duymaz olduğunu, pür-
heyecan birkaç söz söylemeye çalıştıkları hâlde bir türlü maksatlarını ifade
edemediklerini ve geldikleri yere dönmeyi düşündükleri hâlde onu da asla
beceremediklerini müşâhede eder gibi olursunuz. Evet, âyet bunu bütün canlılığıyla
ifade etmektedir. Körebe oyunu, ne yaptığını, nereye gideceğini bilememe, hesapsız
hareket etme, davranışlarda plâna itimat etmeme hâlini ifade eder ki, her hâlde bu
hususu anlatmak için çok uygun bir deyimdir.

Evet, Kur’ân-ı Kerim  “Onlar hepsi sağırdırlar”,  “dilsizdirler”, 

“kördürler” ve  “dönemezler”, başta iradeleriyle dışarıya çıktıktan sonra
aslî fıtratlarına, geçmiş dinlerine, ümit ettikleri o peygamberin zuhur edeceği beklenti
âlemine artık bir daha geriye dönemezler demektedir. Zira onlar her türlü imkânlarını
kaybetmişlerdir.

Müfredat Mânâsı (18. Âyet)
 kelimesi,  fiilinden gelir. Dördüncü babdan pek çok fiilde olduğu

gibi sıfat-ı müşebbehe olarak müfred müzekkeri ’dur ki “sağır” demektir. Bunun

müennesi ’dur. Her ikisinin cemi’si de  gelir.

 kelimesi de yine dördüncü babdan,  kökünden olup sıfat-ı

müşebbehesi  gelir. “Dilsiz” demektir.  dilsiz kadın için kullanılır. Her

ikisinin cemi’si de ’dür ki, kadın-erkek dilsiz kimseler demektir.



 kelimesi ise “gözün kör olması, ışıktan istifade edememesi, etrafını

görememesi” hâllerini ifade eden  fiilinden gelir. Sıfat-ı müşebbehesi

müzekker için , müennes içinse  şeklindedir. Âmâ kelimesini biz de

Türkçemizde aynı mânâda kullanırız.  ve müennesi olan  kelimelerinin

cemi’si ’dür. İşte burada üç kelime gayet fonetik bir letâfet içinde 
şeklinde ifade edilmektedir ki gayet latif düşmektedir.

Önceki âyette, haklarında darb-ı mesel yapılanların umumi ahvâli bir temsille
anlatılmıştı, burada ise o temsil figürlerinin hususi durumları anlatılıyor. Demek
bunların hepsi kör, hepsi sağır, hepsi dilsizmiş de kimseye seslerini duyuramıyor;
etraflarında söylenen sözleri duyamıyor; dahası, iyi kötü çevrelerinde olup biten şeyleri
de doğru okuyamıyorlarmış.

Şimdi biraz evvel arz edilen noktadan hareketle buradaki durumu tahlile çalışalım.
Burada davet iki şeye oluyor: Biri hayra, biri şerre. Zira “istîkâd (ateş tutuşturma)”
kelimesi, ya münafıkların reisine veyahut Allah’ın eliyle Resûl-i Ekrem’e aittir. Burada
iki ihtimal de söz konusu olabilir. Bazen de bir tek hâdise iki hususa birden bakabilir.
Meselâ buradaki bu ibare, Allah’ın yaktığı nurla mü’minler tenevvür ederken,
münafıkların şahsî düşünceleri itibarıyla karanlıklar yaşadığını ifade eder.

“Hiç Allah’ın, göğsünü İslâm’a açması sayesinde, Rabbisi tarafından nura
kavuşan kimse, kötü tercihi sebebiyle fıtratını değiştiren, kalbi katılaşan, göğsü
daralan kimse gibi olur mu? Yazıklar olsun kalbleri Allah’ı anma hususunda
katılaşmış olanlara! İşte onlar besbelli bir sapıklık içindedirler.”337 âyeti her iki
hususu da ifade eden bir beyandır.

Evet, Allah bir insanın kalbini imana açıp şerhetti mi artık o, Allah’tan gelen bir nur
ile aydınlanmış demektir. Onun oturuşu nur, kalkışı nur, görüşü nur, duyuşu nur.. yani o,
çepeçevre nur içindedir ki, Buhârî ve Müslim hadislerinde Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem) böyle çepeçevre nuraniyete taleplerini:



“Allah’ım! Kalbime nur, gözüme nur, kulağıma nur, sağıma nur, soluma nur,
üstüme nur, altıma nur, önüme nur, arkama nur ver ve baştan aşağı bana nur ihsan
eyle (bir rivayette: beni nur kıl).”338 şeklinde seslendirir. Keza

“Allah iman edenlerin yardımcısıdır, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
İnkâr edenlerin dostları ise tağutlar olup onları aydınlıktan karanlıklara
götürürler.”339 âyetiyle de tek bir hâdise içinde, bir hidayet ve bir nurun herkesin
fıtratına ve müstaid olmasına göre şekillenmesi.. birinin nura mazhariyetle zulmetten
çıkması; berikinin tağutlara intisabı ve ittibaıyla nuru bırakıp zulmete gitmesi yukarıdaki
mülâhazanın farklı bir teyidi mahiyetindedir.

Evet, münafıkların da yerinde nuru kendileri için faydalı görüp, az dahi olsa ümide
kapılıp, ondan istifade etme hazırlıkları yaparken birden bire hayal kırıklığı ve yıkılan
ümitleriyle oldukları yerde kalakalmaları, onlara dünyada bir inkisar yaşattığı gibi
ötede de yani kabirde, berzahta da aynı şekilde inkisarlar yaşatacaktır. Hatta mahşerde
Allah’ın huzuruna gittiklerinde de aynı şey olacaktır. Orada yaşanan sergüzeştiyi
anlatma sadedinde Kur’ân, daha önce bir başka münasebetle zikrettiğimiz âyet-i
kerîmede:



“O gün münafık erkek ve kadınlar, mü’minlere: ‘N’olur,’ derler, ‘yüzümüze bir
bakın da nurunuzdan biz de yararlanalım!’ Bunun üzerine onlara şöyle denilir:
‘Arkanıza dönün de bir nur arayın!’ Derken, aralarına bir duvar çekilir. Bu duvarın
bir kapısı olup bu kapının iç tarafında rahmet, dış tarafında ise azap vardır.” 340

buyurur ki, mü’minler sağları-solları, önleri-arkaları pür-nur yürürken ve muradlarına
ererken, münafıklar dökülüp yollarda kalmanın ezikliği ile, “Dönün, bir parça bize
bakın da bütün bütün karanlıkta kalmayalım.” derler. Bu, “Bir parça bizi de nurunuzla
gözetin.” anlamına da gelir. Mü’minler de onlara: “Dünyada dönüp durup hep
döneklik yaptığınız için dönün kapkaranlık dünyanızda –bulabilirseniz– bir ışık
arayın.” derler. Bu muhavere devam ederken birden bire perdeler iner, arada
engebeler, sütreler oluşur ve bu diyaloğa son verilir. Surun, sütrenin sadece
mü’minlerin gireceği tek kapısı vardır ki, içeride kâbil-i idrâk olmayan engin bir
rahmet, sütre berisi ve dış tarafta da tarifi imkânsız bir azap vardır. Azabı tadanlar
çığlık çığlık bağırırlar: “Dünyada sizinle beraber değil miydik?” Ama nafile...

İsterseniz şimdi geriye dönelim. Evet, görüldüğü gibi mesele iki şekilde cereyan
ediyor: Bir; hayra davet, bir de şerre. Konuyu şerre davet olarak ele aldığımızda şöyle

anlayabiliriz: , bu ateşi yakan kimse insanları şerre davet etmekte, fitne
çıkarmakta, halkı kandırmakta, onlara boş ümniye ve kuruntular vaat etmekte, onları bir
kısım idealler arkasında sürüklemekte, ütopik fikirlerle onları meşgul etmekte, yalancı

bir ışık yakmaktadır. Işık yakma sözü Türkçede de bu mânâda kullanılır. 
beyanında sarahat yok; bu kim olursa olsun.. Abdullah İbn Übey İbn Selûl, Ka’b İbn
Eşref veya başkası... fark etmez. Tabi bunların ışıklarının sönmesi, hâliyle fitne
ateşlerinin sönmesi demektir.

 Işıklarını Allah aldı götürdü ve gözleri görmez oldu, işleri de
altüst. Allah onların fitne ateşlerini işte böyle söndürdü.

Hayra davet keyfiyetine gelince; Cenab-ı Vacibü’l-Vücud, Habib-i Edib’inin eliyle
onlara bir nur, bir ışık yaktı. Bu ışık, geçmiş kitapları teyit eder mahiyetteydi. Onların o
güne kadar bir beklenti hâlinde tekrar edip durdukları meseleleri realite safhasına
çıkarıcı ve ümit bakımından onları besler mahiyette bir ışık yaktı. Ne var ki onlar,



kanaat değiştirip farklı bir yola gittiklerinden dolayı Allah (celle celâluhu) da o ışığı
söndürdü. Bu arada Aleyhissalâtü vessselâm etrafında toplananlar ise o nur ile
nurlandılar, Allah da onların kalblerine inşirah verdi. İşte Allah nurunun iki tarafa
bakan farklı yanları…

Demek oluyor ki, temsil ele alınırken  cümlesinde,
seçilen kelimelerin karakteristik durumları itibarıyla, bir tek hâdise gibi görülen tek bir
meselede hem münafıkların karanlık durumları hem de Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) getirip yaktığı ışık ve bu ışığın etrafında kelebekler gibi toplanıp
pervâz edenlerin nur-efşân hâlleri ifade ediliyor. Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) yaktığı ışığa karşı onların kör, duygusuz, dilsiz, kalbsiz olmalarına mukabil,
mü’minlerin hem o nurdan istifade etmeleri hem de Allah tarafından muhafaza edilip
fitne ateşlerinin onlara zarar vermeyeceği vurgulanıyor.

Seçilen Kelimelerdeki Dil İncelikleri 
(18. Âyet)

 “Sağır, dilsiz ve kördür onlar. Onun için
dönmezler.” âyetinde geçen kelimelerin inceliklerine gelince:

Evvelâ insanlar, misal içinde de müşahede ettiğimiz gibi, kendilerini böyle
olumsuzluklar içinde görünce, yani ıpıssız bir çölde, kimsesiz, garip, tek başına, vahşi
hayvanların dehşet verici sesleri ve tabiatın bir mânâda ürpertici manzarası karşısında
etrafında neler olup bittiğini iyice anlayabilmek için önce kulak kabartırlar. Ne var ki

kulakları o sesleri seçememekte, hiçbir şey duyamamaktadırlar. Çünkü 
“sağırdırlar”. Ayrıca çöldeki o vahşete ayrı bir vahşet katan, etraflarında olup biten
şeyleri duyamayışları, iç içe ürpertiler yaşayışları canlarını gırtlaklarına getirir de, bir
ızdırar hâliyle o vahşet-âlûd durumlarını etraflarına duyurmak ve başkalarından yardım
istemek için kendilerini sıkar ve “Yardıma gelen yok mu?” diye bağırmak isterler. Ne

var ki, bağırmaya teşebbüs ettiklerinde bakarlar ki dilleri de tutulmuş. Evet, onlar 
“dilsizdirler”. Ne ses duyarlar ki onunla ünsiyet etsinler ne seslerini duyurabilirler ki
bir enîsin gelmesine vesile olsun. Son çare olarak bu korku ve vahşet veren karanlıklar
içinde etraflarını bir kere daha süzmeye dururlar. Heyhat, o gayretleri de boşunadır;

hiçbir şey göremezler; zira onlar  “kördürler”. Son bir gayret bu vahşet-âlûd



durumu derk edip fıtrat-ı selimeye dönmek için çırpınırlar ama, 
“Onlar dönemezler.” Dönemezler, çünkü istidatları körelmiştir. Ve bu Cehennem’e
benzeyen hâlete kendileri sebep oldukları için onun içinden çıkamazlar; çıkamaz ve
çırpındıkça batarlar.

Burada işârî olarak bir diğer hususu da arz etmekte yarar var: Bunlar, şehevât-ı
nefsaniyelerine inhimak ettikleri, o atmosferde duyulan her şey şehevât-ı nefsaniye ve
behîmî arzularının sesi soluğu olduğundan ve bir türlü de bunun dışına

çıkamadıklarından, etraflarında hak adına söylenen şeyleri asla duyamazlar. Çünkü 
“sağırdırlar”.

Kalblerinde iman olmadığından dolayı, gelen âfâkî malumatı değerlendiremedikleri
ve bundan ötürü de kalblerinde iz’an hâsıl edecek ölçüde bir canlılık olmadığı için “La

ilâhe illâllah Muhammedün Resûlullah” diyemezler; zira  “dilsizdirler”.
Vicdanları sâlim olmadığı, içlerinde bir musaddık bulunmadığı, âfâkî âlem de onlara

bir şey ifade etmediği için onlar  “bakar kör”dürler. Kur’ân-ı Kerim’in bu
mülâhazayı teyit sadedinde: 

 “Onların gözleri
(basarları) kör değil; esas göğüslerindeki kalbleri (yani basiretleri) kördür.” 341

âyetiyle bu tür bakar körlere vurguda bulunduğu ve insanları basiretli olmaya çağırdığı
daha evvel de ifade edilmişti.

İşte bu vaziyetteki kimselerdir ki, hiçbir zaman ayrıldıkları o ilk noktaya, fıtrat

noktasına dönemezler. Vâkıa, ebediyen dönemezler değil. Çünkü âyet  
“dönemeyecekler” demekte,  “ebediyen dönemeyecekler” dememektedir ki
bu, her şeye rağmen yine de bir ümidin olduğunu, aslında isteseler dönebileceklerini
anlatır. Bu ifadelerle de insan iradesinin önemi vurgulanır ki, kendi iradeleriyle
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BAKARA SÛRE-İ CELÎLESİ 
(19-20. ÂYETLER)

“Yahut onların durumu, gökten sağanak hâlinde boşalan ve içinde yoğun
karanlıklar, gök gürlemeleri ve şimşekler bulunan yağmura (tutulmuş
kimselerin hâline) benzer. Yıldırımların verdiği dehşetle, ölüm korkusundan
parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Fakat Allah kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır.
Şimşek nerdeyse gözlerini kör edecek. Önlerini aydınlattı mı ışığında yürürler,
(şimşek sönüp) karanlık çökünce de dikilir kalırlar. Allah dileseydi kulaklarını
sağır, gözlerini kör ederdi. Allah gerçekten her şeye kadirdir.”

Bu iki âyet-i kerimede de, ikinci bir temsille âdeta değişik bir münafık tipi tasvir
ediliyor. Temsilin hususiyetinden anlaşılan o ki, farklı olan sadece temsil değil; aynı
zamanda mümesselün leh de farklılık arz ediyor. Yani evvelki temsilde anlatılan
münafık bu ikinci temsilde anlatılan münafıktan oldukça farklı. Çünkü birinci temsilde
onların kör, sağır ve dilsiz oldukları, iç içe karanlıkların onları kuşattığı, ızdırar ruh
hâletiyle aydınlanmak için yaktıkları ateşin söndüğü ve sönen ateşle ümitlerinin de
karardığı resmediliyordu; ikinci temsilde ise zaman zaman bir kısım parıltıların zuhur
ettiği, bu parıltıların zuhuruyla onların da bir miktar yürüdükleri belirtilerek, yer yer
duydukları gök gürültüsünün korkutan sesini, şimşeğin parlaklığını, yıldırımın hâsıl
ettiği ürpertiyi hissedebilecek, görebilecek, duyabilecek ve bunları ifade edebilecek
durumda bulunan bir grubun resmedilmesi söz konusu.

Bu üslup farklılığından da, evvelki temsille anlatılan gürûhun âmi, görgüsüz, bilgisiz,



etrafında olup biten şeyleri anlayamayan bir münafık tipi olduğu; ikinci temsilde
anlatılanların ise münafıkların –tabir caiz ise– havas tabakası olduğu hissi uyanıyor ki,
bunların çevrelerinde olup biten şeylerden haberdar oldukları, gözleri bir parıltı
gördüğünde parıltının zuhurunu fırsat bilip yürümeye azm ü ikdamda bulundukları ve
ellerine geçen her imkânı değerlendirme fikrine sahip oldukları görülüyor.

Bu temsillerde ikinci bir husus da, bunların mürekkeb ya da muferrak bir teşbih
sayılmasıdır. Vâkıa bu gibi meselelerde farklı mütalâaların bulunması tabiî gibidir. Zira
mürekkeb bir teşbihin eczâsını parçalayıp bir şeye tatbik etmek de mümkündür.
Belâgatçılar her ne kadar bu tür teşbihlerin birini muferraka, birini de mürekkebe
hamletseler de Kur’ân-ı Kerim’e has bir edebiyat stili çerçevesinde her iki şıkka da
kâbil-i tatbik olması itibarıyla bunu böyle kabul etmek daha muvafık görünüyor.

Müfredat Mânâsı (19. Âyet)
Şimdi de isterseniz âyet-i kerime, müfredatıyla ne ifade ediyor, onu heceleyelim:

Konuya,  denerek başlanıyor ve anlatılan hususların temel unsurları,
parçaları bir araya getirilerek tek misalde birleştirilip böyle bir münafık grubun varlığı
vurgulanıyor. Biz bunlara, takdiren “ashab-ı sayyib” diyelim.

’e, “yağmur misali” yahut “yağmura tutulanların misali” şeklinde mânâ
verebiliriz.  kelimesi,  fiilinden türemiş bir kelimedir.
Türkçemizde kullandığımız “isabet” ve “musibet” kelimeleri de bu kökten gelir. Aslı 

’dir. Bu fiilin mânâlarından biri, “gökten, üst taraftan inme, dökülme”dir. Sayyib
kelimesi, bu kökten iştikak etmiş  vezninde sıfat-ı müşebbehedir ki, yağmur
mânâsına kullanıldığı gibi, yağmurun kaynağı bulut mânâsına da kullanılır. Yağmur
mânâsına aldığımızda, kelimenin nekre olarak seçilmesinin ifade ettiği çokluk anlamıyla
birlikte “yukarıdan aşağıya şakır şakır dökülen” mânâsına gelir. Biz böyle bir yağmuru
anlatırken daha ziyade “Bardaktan boşalıyor gibi” tabirini kullanırız.

Ayrıca bu kelime bize, yakın, üst üste yığılmış kesif bulutlardan yağmurların gelmesi
itibarıyla havanın keyfiyeti hakkında da şöyle-böyle fikir veriyor gibidir.

 ifadesine gelince; bulutun kesâfetini, üst üste yığılmış hâlini, yağmurun
onun içinden inmesini, keza onun yakın ufku kuşatmasını ve insan üzerinde bütün semayı
kaplamış intibaını uyarmasını âyetteki kelimelerin tecâvüb ve tesânüdünden



(kelimelerin bir anlam etrafında dayanışması) çıkarabiliriz.

Musibetin de aynı kökten geldiğini söylemiştik.  sözcüğünün seçilmesinde, –
onların kanaatlerine göre maruz kaldıkları– musibete de bir telmihin var olduğu
söylenebilir.  dendikten sonra, belli ki şakır şakır dökülen o su, yağmur

mahiyetinde semadan dökülür; işte bunu vurgulamak için   “semadan”
denmiştir.

 kelimesi  kökünden gelir. Mânâsını şu şekilde ifade etmişlerdir: 

 “Senin üzerinde, senden yukarıda olan her şey (izafi olarak,
sana göre) ‘sema’dır.” Bu açıdan, yerin üstünde olması itibarıyla atmosfer, Dünya’nın
fevkinde olması yönüyle Güneş sistemi ve Güneş sisteminin bağlı bulunduğu büyük

galaksi de hep sema sayılır. Kur’ân’da semaya 342 da denmiştir ki bu,
“başımızın üzerine kaldırılmış yüksek, âlî tavan” demektir. 

343 âyetinde ise, onun “korunmuş bir tavan” olduğu ifade

edilmiştir. Bir hadiste ise, 344 şeklinde tarif edilmiştir ki bu ifade Risale-i
Nur’ da , “emvâcı karardâde olmuş bir deniz” şeklinde tercüme edilmektedir.345

“Mekfûf”, “bütün kaynamaları, çalkalanmaları ve dalgaları dinmiş, sabit, karara ermiş,
ahengini bulmuş ve Allah’ın astronomik nizamı muttarit kılması ile artık bir nizam ve
intizam içine girmiş” demektir. Evet, sema, böylesine mevceleri dinmiş bir makro
âlemin unvanıdır.

 : Zulümât, zulmet kelimesinin çoğuludur. Zulüm ve zulümât aynı kökten

gelir. Bir hadiste de bu ikisi beraber şöyle kullanılır:  
“Zulüm, kıyamet günü zulümâttır (iç içe karanlıklar şeklinde zalimin karşısına
çıkar).”346 Bunlardan biri, haksızlık, başkalarının hukukunu çiğneme demektir; diğeri
ise insanın basarında, basiretinde karanlık hâsıl eden bir keyfiyettir. Zulmün; haksızlık,
kendine tanınan sınırları geçme, haddini tecavüz etme şeklindeki şer’î mânâsına mukabil
zulmet, karanlığın ışığa galebe çalması, ışığın sınırlarını tecavüz etmesi gibi tekvinî bir
mânâ ifade etmektedir.

 : Mutlak cem için olan  ile ifade edilen bu kelimeler, semavî bir



hâdisenin çeşitli yönlerinden ikisinin adıdır. Gök gürültüsü anlamına gelen 
kelimesinin telaffuzunda da, kelime musikisi açısından gök gürültüsündeki ürperti ve
titreme; gök gürlemesinde titreyerek çıkan havanın titreşimi ve bunun insanlarda bir
ürperti hâsıl etmesi hissedilmektedir ki bütün bu fonksiyonların başka bir kelimeyle
ifadesi imkânsızdır.

 kelimesine gelince o, hemen çakan, parlayan, kaybolan ve süratli olarak
parıltılar saçan bir ışık sarmalı, şimşek demektir. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) miraçta sırtına bindiği “Burak”347 da –keyfiyeti ne ise– aynı kökten gelmektedir
ki, sürat-i hareketinden, nuraniyetinden, gözünün gördüğü yere ayağını basmasından,
ışık süratinde veya daha seri hareket etmesinden bu unvanla yâd edilmiştir.

 kelimesi, ’den malum bir muzâridir. Bu kelimenin çeşitli
mânâları vardır: Yarattı, kıldı, yaptı demektir. Aynı zamanda Arapça yardımcı fiil

nevilerinden “ef’âl-i şurû’”dandır; meselâ  “Yemeye durdu.” demektir. 

 348 âyetinde olduğu gibi “ca’l” Allah’a da isnat edilir ki
“Allah yeri size bir yaygı yaptı.” meâlindedir. Hazreti Âdem’in hilafetinin anlatıldığı

âyetlerdeki  “Hatırla ki, Rabbin
meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti.”349 ifadesi ise, Hazreti
Âdem’in yaratılmasını değil de, yaratılmasının neticesi hilâfetle serfiraz kılınmasını

anlatır. Vâkıa  bazen sunîlik, yapmacıklık da ifade eder. Biz “Ca’lî bir surette işi
şöyle yaptı-böyle yaptı.” deriz ki, bu öncekilerden farklı bir kullanım şeklidir.

 cemi’ bir kelimedir ve “onların parmakları” mânâsınadır.

 kelimesi,  kelimesinin çoğuludur. Kulaklar demektir. Vâkıa, 

 “Parmaklarını kulaklarına tıkarlar.” şeklinde ifade
edilen durum aslında, parmak uçlarının kulağın deliğine sokulması şeklinde tahakkuk
eder. Gerek parmak ucu yerine parmağın bütününün, gerekse kulak deliği yerine kulağın
bütününün zikredilmesi mecazdır ki, ayrı bir belâgat nüktesi ifade etmektedir.

 kelimesi, “korkunç ses, çığlık, helâk edici azap, ölüm” gibi mânâlar verilen



 kelimesinin cem’idir.  kökünden, hem üçüncü babdan (

) müteaddî fiil, hem de dördüncü babdan ( ) lâzım fiil
gelir. Birincisi, “çarpmak, azaba çarptırmak, korkunç bir sesle devirmek” mânâsına
gelmesine mukabil, ikincisi “ölmek, bayılmak, devrilmek” gibi anlamlar için kullanılır.
Kelime fiil olarak da, isim formatında da Kur’ân-ı Kerim’de geçmektedir. Misal
sadedinde şu âyetleri zikredebiliriz:

“Sûra üflenir; Allah’ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde kim varsa çarpılmış

olarak cansız devriliverirler.”350  “Ve Musa da Tur’da düştü,

bayıldı.”351  “Eğer yüz
çevirirlerse Sen şöyle de: Sizi, Âd ve Semûd halklarını çarpan azap misali bir azapla
uyarırım.”352 Konuyla alâkalı Buhârî ve Müslim’deki bir hadis-i şerifte de Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem),

“Allah’ın peygamberleri arasında, ‘Şu şundan hayırlıdır.’ gibi tafdilde
bulunmayın. Şöyle ki; ilk defa ‘Sûr’a üfürüldüğünde, –Allah’ın diledikleri dışında–
göklerde ve yerde kim varsa çarpılmış olarak cansız devriliverirler. Sonra ikinci defa
üfürülür de ilk diriltilen ben olurum. Ancak o esnada Hazreti Musa’yı (aleyhisselâm)
Arş’ın kaidelerine tutunmuş olarak göreceğim. Bilmiyorum, daha önce yaşadığı
(Tur’daki tecellî neticesinde meydana gelen) baygınlıktan dolayı mı yeni bir
baygınlık yaşamadı, yoksa önce mi haşroldu?” buyurmaktadır.353

 : “Ölüm korkusuyla” demektir.  “sakınma, korkma, ürkme,



kaçınma, bir şeyden uzaklaşma” anlamlarına gelmektedir.  ise “ölüm” demektir.
Evet, münafıklar ölüm endişesiyle, ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına

tıkıyorlar, böylece o korkunç sayhadan kurtulmaya çalışıyorlar ama heyhat, 

 fehvasınca onlar çepeçevre kuşatılmış bulunuyorlar.

 fiilindendir ve “ihata etme, kuşatma, etraflarını çevirme, dışarıya
çıkmalarına imkân vermeme” mânâlarına gelir.

 de ’dan ism-i fâil veya sıfat-ı müşebbehedir ki, “hakikatin üstünü
örten, selim fıtratı setreden, kalbindeki inanma, mârifet ve muhabbet istidadını körelten
kimse” demektir. Allahu a’lem...

* * *

,  ve  kelimeleri hakkında icmâlen söylenenlerin yanında, bu
kelimelerle alâkalı, asrımızdaki ilmî gelişmeler neticesi anlaşılan bazı hakikatlerden de
söz etmekte yarar var.

Kur’ân-ı Kerim, üzerinde durmaya çalıştığımız bu âyet-i kerimede, bu üç kelimeden
ikisini  harfi ile bir araya getirerek, diğerini ise ayrı bir yerde zikretmiştir. Bu ise
muhataba şu kanaati veriyor: Bunlardan ikisi, birbiri üzerine mutlak cem için atıf edatı
olan ’la atfedilip diğeri de onlardan farklı bir yerde zikredildiğine göre bunlar,
çoklarının zannettiği gibi peşi peşine meydana gelen ve birbirlerine sebep-sonuç
münasebetiyle bağlı hâdiseler değildir. Aksine, bir anda zuhur eden bir hâdisenin farklı
yönleridir.

Tefsirlerde, konuyla alâkalı şu hususların da üzerinde durulmuştur:  Cenab-ı
Hakk’ın bulutlara müvekkel meleğinin ismidir. Bu melek, vazifeli olduğu şey itibarıyla
esbâb-ı âdiyeye iktiran çerçevesinde tarrakalar, gürültüler çıkarır.. hususiyle de
bulutların izdivacı için, rüzgârları elindeki kamçısıyla sevk ederken bizim duyduğumuz
o gök gürültüsü meydana gelir.

 ise bu vazifeyi îfâ eden meleğin kamçısı veya kamçısından çıkan bir ışıktır.

Melek gibi nuranî bir varlığın kamçısı da herhâlde onun gibi nuranî olur.  ise o
kamçının tesiridir; nereye dokunursa onu helâk eder.

Bundan da anlaşılan, ayrı ayrı görülen bu hususların, yani şimşeğin çakması, gök
gürültüsünün zuhur etmesi ve sâikanın bir yere gidip çarpmasının tek bir hâdisenin



çeşitli tezahürlerinden ibaret olduğudur.
Kâinatta her hâdiseye bir melek müvekkel olması kabulüne binaen elbette bulutları

sevke müvekkel de bir melek vardır. Bulutlar birbiri içine girdiği zaman aralarındaki
izdivaçtan hâsıl olan gürültüyü temsile de yine o melek müvekkeldir. Bu vetirede zuhur
eden ateşe nezaret eden de o melektir. Allah’ın, bizim keyfiyetini kavrayamayacağımız
şekilde bir melek tarafından bu işleri gördürmüş olması uzak görülmemelidir. Aslında
modern yorumlar açısından fünûn-u müspetenin bu mevzuda anlattıkları şeylerle bunları
telif de her zaman mümkündür.

Gökteki gürültünün ve meydana gelen ateşin, bulutları aşılayan rüzgârın mârifetiyle
hâsıl olduğu, hem İslâm’ın zuhur ettiği devirlerde hem de daha sonraki dönemlerde,
bugün olduğu gibi o gün de atmosfer ve biyosfer ilmiyle iştigal edenlerin temas ettikleri
konulardandı. Bazıları, bulut içindeki boşluklardan rüzgâr bu sesi ve ateşi çıkarıyor,
diyorlardı. Cisimlerin birbirine sürtüldüklerinde ateş çıkarmaları da malumları idi.
Dahası Araplar “merh” ve “afâr” denilen ağaçların yaş olmalarına rağmen birbirlerine
sürtüldüklerinde ateş çıktığını çok iyi biliyorlardı. Bir taraftan şarıl şarıl su çıkarken
diğer taraftan sürtülünce ateş çıkan bir ağacın mevcudiyeti Araplara yabancı değildi. Bu
bakımdan onlar gökteki bu olayları yerdeki hâdiselerle yorumlayabilirlerdi.

Bu konuda İbn Sina ise daha değişik şeyler anlatır. Kendi devri itibarıyla çok erken
bir dönemde o: “Denizler tebahhur ederken kısmen bunların içinden buharla beraber
“duhân” da yükselir. (Bugünkü mânâsıyla çeşitli gazlar.) Sonra bulutlar müterâkim bir
hâl alınca bulutların içindeki bu duhân o gürültüyü, tarrakayı ve şimşeği çıkartır.” Yani
birbirine zıt bu iki şeyin imtizacı ve müsâdemâtı (çarpışmaları) bu sesi ve ateşi
çıkarıyor, demektir ve asırlar boyu bu mevzularla iştigal edenlere hâkim olan fikir de
hep bu olmuştur.

Ancak bugün bunun bir elektrik hâdisesi olduğu çok iyi biliniyor. Hava akımları,
sebepler açısından bulutların teşekkülü ve umumiyet itibarıyla havada hâkim olan
elektrik ve hususiyle yağmuru meydana getiren su damlalarında bulunan enerji ve
elektrik.. bunlar zaten belli bir seviyeye yani çiğ noktasına kadar yükselirken
bünyelerindeki enerjiyi sarf ede ede yükselmeleri ve enerjileri bittiği anda da orada
kalmaları... gibi hususlar konunun bugün herkesçe bilinen yanlarıdır.

Biz içinde bulunduğumuz sıcak yerlerde meydana gelen buharın, sıcak yerle soğuk yer
arasındaki ilk berzah (iki şeyi birbirinden ayıran hâil) olan camlarda, soğuk hava olursa
hemen buz bağladığını, kırağı tuttuğunu yahut havanın sıcaklığına göre damlalar hâlinde



orada yapışıp kaldığını görürüz ki bu, nemin enerjisini sarf ede ede belli şekilde
yükseldiğini gösterir. Bu durum bulutların teşekkülünde ilk merhale sayılır. Bulutlar
teşekkül ettikten sonra bunların bir araya gelmesi, yani Kur’ân’ın ifadesiyle “rükâm”ın
hâsıl olması da âyette şöyle anlatılıyor:

“Baksana, Allah bulutları sevk ediyor, sonra onları bir araya getirip üst üste
yığıyor. İşte görüyorsun ki yağmur bunların arasından çıkıyor.”354 Buna göre,
meleğin bulutları sevk etmesi ve üst üste onları yığması –ki bunu Allah (celle celâluhu)
melek nezaretinde rüzgârla yaptırıyor– sonra bu müterâkim bulutların arasından
“vedk”ın (yağmurun) boşluklara inmesi/indirilmesi, sonra bir nizam ve intizam altında
toprağın bağrına boşalması, sonra arzın derinliklerinde havuzlar oluşması… bunlar hep
birbirini takip eder ki, bu süreç Kur’ân’da gayet net anlatılır.

Bu mevzuda bildiğimiz diğer bir husus da, havadaki her yağmur damlasının elektrik
yüklü bulunması ve bunlar eşit elektrik yüklü oldukları müddetçe de birbirlerini itmesi
keyfiyetidir. Zira eşitler arasında umumiyet itibarıyla itmenin kâinatta câri bir kanun
olduğu herkesin malumudur. Evet, mütenakız şeylerin birbirlerini çekmesine mukabil
emsal olan şeyler birbirlerini iter. Meselâ negatif elektrik yükü, negatifi iter; pozitif de
pozitifi. Biri pozitif, diğeri negatif ise birbirlerini celb ve cezb ile bir vahdet teşkil
ederler.

Şimdi bu esaslara göre ,  ve ’nın meydana gelişine bakalım. Havada
bir bulutun, diğer bir buluta karşı bir gerilişi vardır. Biz tellere fazla elektrik
verildiğinde şiddetli elektrik gerilimini ifade için, o tellere “yüksek gerilim hatları”
diyoruz. Bunların bulunduğu yerlerde telsiz gibi cihazların rahat çalışmadığı herkesin
malumudur. Bu itibarladır ki umumiyetle radyo telsiz hatları ve benzer değişik alıcı-
verici direkleri, güç hatlarından uzak yerlere kurulur. İşte iki bulut arasında veya bulutla
yer arasında böyle bir gerilme, havanın mukavemetini kırıp da havaya galebe çaldığı an,
bu iki gerilim ittihad eder. Hâliyle havada bir boşluk hâsıl olur. (Atom bombası ve
diğer bombalarda da çıkan ses esasen bu boşluktan sonra havanın gelip çarpışmasından
ibarettir.) İşte bir yönüyle havadaki bu gerilim, bir yönüyle bu iki gerilimin birleşmesi..
birleşirken de havada bir boşluğun hâsıl olması ve bu boşluğun dolması için bir
gürültünün, bir elektriklenmenin ve bir elektrik akımının yere inmesinin veya yerden



yukarıya çıkmasının meydana geldiğine şahit oluruz.
Umumiyet itibarıyla, zıt elektrik yüküne sahip bu unsurların karşılıklı birbirini

çekmesi daha ziyade müspetten menfiye doğru olur. Yani pozitif negatife doğru gider.
Hava esasen menfi elektrik akımlarının mahalli olduğundan küre-i arz da menfi
elektriğin nâkilidir. Havadan, müspet elektrik, menfi elektriğin nâkili olan küre-i arza
geldiği gibi, bulutla küre-i arz arasında böyle bir imtizaçla yeryüzündeki müspet akım
da havadaki menfi akıma doğru gider. Binaenaleyh şimşek bazen yukarıdan aşağıya
bazen de aşağıdan yukarıya doğru gider. Önceleri zannedilirdi ki, o hep havadan
aşağıya doğru gelir. Böyle bir durum insanlara elektrik akımını çekebilecek bir mânia
ihzârı düşüncesini yani siper-i sâika (paratoner) yapma fikrini vermiştir. Siper-i sâika
minarelere ve yüksek binalara takılarak bununla elektrik yere çekilir ve bu sayede
canlılara, binalara ve sair şeylere gelebilecek elektrik çarpması ve yangın gibi zararlar
önlenmiş olur.

 : Kur’ân-ı Kerim bu kelimelerin mahiyetlerine temas etmeden meseleyi
icmâlin enginliğine bırakıyor. Böylelikle her devirde, kelimelerin lügavî ve ıstilahî
mânâlarını o ilmin ulemasının teviline havale ediyor. Şöyle ki, bu asırda bilinen şeyler
bunlar; bunların ötesinde anlatılacak ve bilinecek şeyler varsa onları da ileride gelenler
anlatacaklardır; o, onların işi. Kur’ân-ı Kerim’in ifadesinde değişmeyen bir husus varsa
o da bir tarrakanın vücudu ve onun öbür yanında şimşeğin zuhuru, sonunda da bir
sâikanın meydana gelmesiyle bazen can ve malın helâki ve daha başka negatif görünen
bazı durumların hâsıl olmasıdır.

Şimdi isterseniz gök gürültüsünü, yıldırımı, berki, sâikayı kendi mânâları içinde
mütalâaya havale ederek âyet-i kerimenin mücmel meal-i münîfini hecelemeye
çalışalım:

“Vehayut da o münafıkların hâli, sağanak sağanak bardaktan boşanır gibi bir yağmura
tutulmuş kimselerin hâline benzer. O sağanak yağmuru hâsıl eden bulutun içinde veya
havada üst üste zulmetler, karanlıklar, ra’d ve berk vardır. Böyle bir tablo karşısında
onlar sâikalardan korkup ürktüklerinden parmaklarını kulaklarına ca’lederler (sokarlar
veya korlar değil), yani avcıyı gördüğü zaman deve kuşunun başını kuma sokması gibi,
ellerinde olmayarak bu suni işi tek çare görür ve yaparlar. Ama bütün bunlar birer
beyhude gayrettir, zira Allah onları çepeçevre altlarından-üstlerinden, sağlarından-
sollarından, dünyalarından ve ukbâlarından, kudretiyle ve ilmiyle –Ehl-i Sünnet anlayışı
olarak– kuşatmıştır.”



***
Arz edilen buradaki iki temsilin kavranması oldukça önemlidir. Zira bu temsilde bir

zümre fakat kendi içinde ikiye ayrılan, farklı gürûhların ruh hâleti ifade edilmektedir.
Bu yaklaşımı teyit eden rivayetlerden de söz edilmektedir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem) bir sahih hadiste:

“Münafığın üç alâmeti vardır: Söylerken yalan söyler, vaat ettiği zaman sözünden
döner, kendisine bir emanet tevdi edildiğinde de hıyanet eder.”355 buyuruyor.

Bir başka hadis-i şerifte de O (sallallâhu aleyhi ve sellem), şöyle buyururlar:

“Dört şey vardır ki, kimde onların bütünü bulunursa o hâlis münafıktır. Kimde de
bu dört hasletten biri mevcut olursa o kimse onu terk edinceye kadar onda nifaka ait
bir haslet var sayılır. Böyle biri, konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde
durmaz, vaat ettiğinde vaadinden döner, kavga ettiğinde de haddi aşar.”356

Bu ikinci hadis-i şeriften anlaşılan, nifak alâmetinin dört olduğudur. Bu dört alâmet
bulunduğu zaman o kimse hâlis münafık sayılır. Aksine bu dört alâmet birden bulunmaz
da sadece onlardan biri bulunursa onda da nifak alâmetinden biri mevcut demektir. İkisi
bulunursa iki alâmet, üçü bulunursa üç alâmet var demektir. Bu hadisler açısından
münafıkların kendi içlerinde iki gürûha ayrıldıkları, bir kısmının tamamen dinden,
imandan mahrum, şeytanlara tâbi oldukları, diğerlerinin ise bazı yönleriyle münafıklık
yaptıkları anlaşılıyor.

Kur’ân-ı Kerim’de, 

 “Öyle insanlar
vardır ki, hiçbir bilgiye dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur da azgın ve



hayasız her şeytanın peşine takılır.”357 buyrulmaktadır.
Yani insanlardan öyleleri vardır ki, hiçbir ilim ve görgüleri olmadığı hâlde boşuna

cidal, mirâ veya diyalektik yapar dururlar. Aslında onlar, bir kısım şeytanlara tâbi
olmuşlardır. Bunlar, münafıkların okuma-yazma bilmeyen âmi gürûhudur ve önlerindeki
şeytanlarına uymuşlardır. Kur’ân-ı Kerim’de başka bir âyette aynı konu tasrif esprisine
bağlı olarak şöyle ifade edilir:

“Öyle insanlar vardır ki, hiçbir bilgiye, hiçbir delile ve hiçbir aydınlatıcı kitaba
dayanmaksızın Allah hakkında diyalektik yapar durur.”358

Burada, kitapsız, hidayetsiz, cehalet girdabı içinde olmasına rağmen ilim adına mirâ
ve mücadele yapan bir gürûhtan bahsediliyor ama bunların tâbi oldukları bir şeytan
zikredilmiyor. İşte bunlar da –tabir caiz ise– münafıklar içinde havâs gürûhudur.

Yukarıda gördüğümüz temsil, çeşitli sıfatları ile bize anlatılan münafıklar gürûhunun
umumi evsâfını câmi bir mahiyettedir. Zaten temsilin vazifelerinden biri de müteferrik
meseleleri bir kısım fasl-ı müştereklere bağlı olarak ortaya koymaktan ibarettir.

***
Şimdi de isterseniz, küçük bir atf-ı nazarla temsilin mümesselün lehe tatbiki

meselesini heceleyelim:
Bu iki temsil, birbirine yakın olmanın yanında çok farklı şeyler ihtiva ettikleri de bir

gerçek. Meselâ birinci temsilde, tamamen gözlerinin kör, kulaklarının da sağır olması
yanında dilsiz oldukları, meramlarını anlatamadıkları, bulundukları yerde şaşkınlık ve
hayret içinde oldukları, ziyasız ve nursuz bulundukları anlatılmasına mukabil; diğer
temsilde, ara sıra ufuklarında çakan şimşeğin farkına vararak “yıldırım çaktı-çakmadı,
gürültü oldu-olmadı” meselesini tefrik edecek bir hâlde, etraflarını mütemadiyen tehdit
eden sâikanın tarrakalarını, etraflarında olup biten şeylerin mevcudiyetini hisseden bir
gürûh resmedildiği görülüyor. Bu iki gürûh bazı noktalarda müşterek olmakla beraber
bazı noktalarda ayrılmaktadırlar. Meselâ, ikinci gürûhta, mütemadiyen etraflarında olup
biten şeylerden haberdar oldukça bir telaş, bir endişe ve korku, bir ızdırap ve heyecanın
yüreklerini ağızlarına getirmesi, buna karşılık diğer gürûhta ise ruhsuz bir infialin
hükümfermâ olduğu müşahede edilmektedir. Evet, ikinci gürûhta ciddi bir korku
hâkimdir. Çünkü etraflarında olup biten şeyleri az çok bilmektedirler. Bir ışık, gökteki



bir tarraka onlarda bir tedbir hissi hâsıl etmektedir. İlk gürûh ise böyle bir duyuştan da
mahrumdur. Korku ikinci gürûhta öyle bir hâle gelmektedir ki, dehşetlerinden şaşırıp
çevrelerindeki sesleri duymamak için ellerini kulaklarına sokmaya çalışmaktadırlar. Bu
esasen bir hayretin ve dehşetin ifadesidir. Birinci gürûh ise etraflarını tamamen
görememekte ve olup bitenlere karşı hep kör ve sağır kalmaktadır.

Hâsılı nifak mağduru, daha çok mazluma benzeyen bu zalimler, ahiretlerinin yanında
dünyalarını da karartmış tâli’sizlik örneği öyle bahtsızlardır ki onca mesâvilerine
rağmen hâllerine insanın acıyası geliyor.

Yağmur, bulutun içinden kopup gelmektedir. Üstad Bediüzzaman’ın ifadesiyle o,
bulutun ekşi çehresinin tatlı tebessümüdür.359 Bütün hevâmma, haşerâta, insanlara ve
nebâtâta rahmet edalı katrelerle gelen yağmur, haddizatında ötelerin sevindiren bir
armağanıdır. Bu tâli’siz gürûhlardan biri bunu hiç görüp duyamamakta, diğeri ise yanlış
yorumlarla onu ürperten bir şey saymaktadır.

“Biz Kur’ân’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin sadece
ziyan ve hüsranını artırır.”360 âyetinde ifade edildiği gibi Kur’ân haddizatında mahz-ı
şifadır. Keza gökten gelen o ilâhî nimet de mahz-ı şifa ve rahmettir ama nazara ve niyete
göre mahiyet değişikliğine uğratılmaktadır. Evet, Kur’ân da nazar ve niyete göre bazen
yanlış algılanabilir.

Misal verilen şeyle misal kahramanları için mürekkebin tatbiki üzerinde duruldu.
Daha önce de arz edildiği gibi burada bir “muferrak tatbik” de yapılabilir. Şöyle ki,
münafıkların çeşitli davranışları alınıp karşı karşıya getirilerek bunlar arasında bir
tetâbuk (uygunluk) ortaya konmaya çalışılır. Mesela, nasıl ki yağmur bütün nebâtâta,
hevâmm u haşerâta rahmettir. Aynen öyle de İslâm ve Kur’ân da bütün insanlara ve
hayvanlara öyle rahmettir. Ama onlar, bu perişan hâlleri, kötümserlikleri ve
karamsarlıkları ile olup biten şeylere sadece dış yüzleri açısından bakıp da işin arka
plânını göremediklerini, Kur’ân-ı Kerim bu üslupla nazara veriyor.

Evet, Kur’ân, va’d ü vaîdi ile ra’d ü berk gibi, bir taraftan insanları memur oldukları
şeylere şefkat ve re’fetle sevk ederken, diğer yandan da yasak ettiği hususlarla alâkalı
tahşidatlarla ve ürkütücü, korkutucu bir ifade tarzıyla onları olumsuzluklardan
sakındırmaktadır. Onların genel durumu ve Kur’ân’ın inzar ve tebşiri işte böyle bir



temsille fevkalâde mükemmel ifade edilmiştir.
Evet, yağmurun içindeki gök gürültüsü ve şimşeğin kendine göre bir hususiyeti

vardır. Şöyle ki, havadaki bir takım gazlar, yıldırımın sürtünmesiyle rahmet hâlinde
yere inerler. Bu gazlar zâhiren öldürücü keyfiyeti hâizdir. Bulut ortalığı kapladığında
zulmanî bir durum hâsıl olur ve her tarafı karanlıklar istila ediverir. Bulut ve karanlığın
arkasını göremeyenler için bu tablo çok ürperticidir. Görebilenler için ise Cennet
yolundaki sıkıntıların iç halâveti söz konusudur.

Evet Cennet, insanın nefsine hoş gelmeyen şeylerle kuşatılmış, Cehennem ise
şehevâtla (insanın nefsini gıcıklayan şeylerle) muhâttır. Münafıklar için de durum
aynıydı. Ama onlar, sahip oldukları ruh hâleti neticesi, nefsin hoşuna gitmeyen şeyler ve
zulmânî gördükleri basit sıkıntılar içindeki bârân-ı rahmeti göremediler; Cennet yolunun
da aynı Cennet gibi olması gerekir türünden bir mülâhazaya kapıldılar.

Vâkıa, mü’minler için de bu her zaman bahis mevzuudur. Ne var ki onlar bilirler ki,
bu mekârihe katlanmak ve şehevâtı terk etmek tıpkı bulutun ekşi yüzünün arkasındaki
letâfeti görmek gibidir; onun için katlanırlar katlanılacak şeylere. Evet, görüldüğü gibi
“muferrak” olarak da konu bu şekilde tahlil edilebiliyor.

İsterseniz bu Kur’ânî tasvire şöyle de bakabiliriz: Hiçbir yolun olmadığı,
bilinmediği, ıpıssız bir çölde şiddetli bir yağmur yağıyor, etraf baştanbaşa kopkoyu
karanlık ve atmosfer üst üste bulutlarla örtülü. Nûr Sûresi’nde ifade edildiği gibi
“Ellerini çıkarsalar göremeyecekler.”361 şeklinde kapkaranlık bir ortam. Ara sıra bir
ümit belirtisi zuhur etse de şaşkınlıklarından dolayı o da onlar için hemen serap oluyor.

“Dini inkâr edenlere gelince: Onların işleri, düz, ıssız bir çöldeki serap gibidir ki,
susayan kimse su zanneder. Ama gidip de yanına varınca su namına hiçbir şey
bulamaz; orada –gaybubetini yaşadığı– Allah’ı bulur. O da onun hesabını tastamam
görür. Zira Allah, hesabı seri olandır.”362

Görüldüğü gibi bunların arkasından koştukları şey, ulaşılmayan bir şey hâline
geliyor. Resmedilen bu tabloda, ciddi bir telaş içinde bocalayan bir kısım kimseleri



görüyoruz ki, olabildiğine bir korku, müthiş bir dehşet içinde kendilerinden geçmiş ve
ne yapacaklarını bilememe şaşkınlığı yaşıyorlar. Bazen kalkıp bir iki adım yürüyor,
bazen oldukları yerde kalakalıyorlar. Aslında daha sonraki âyet de bu sahneyi
tamamlıyor mahiyettedir. Evet, bunlar durumun dehşetinden yer yer ellerini kulaklarına
götürüyor, bazen de yüzlerini kapamaya çalışıyorlar. Ne var ki, bir türlü içlerini yakan
ve dışarıdan kendilerini tehdit eden bu ürpertici duruma çare bulamıyorlar; bulamıyor
ve kendilerini yapayalnız, terk edilmiş hissediyorlar.

Hâsılı burada evvelki gürûha mukabil, az çok ümitlenen, şöyle-böyle bir ümit ışığının
parlamasına, belirmesine göre tavır değiştiren mütereddit bir gürûh görülüyor. Bunlar
gerçekten inanmadıkları hâlde içlerinde bazen inanma ümidi beliriyor gibi oluyor,
bazen de onu yitiriyorlar. Bir an geçmiş kitaplardan kalma malumat zihinlerinde
canlanıyor ve bir ışık elde etmiş gibi oluyorlar. Bu ise onlarda diğerlerine nispeten
daha fazla bir şaşkınlık hâsıl ediyor. Zira insan kendisini karşılayacak bir felâketin, bir
musibetin geldiğini bilirse daha çok endişe, daha çok telaş eder. Nasıl ki şoförün
yanında oturan kimse, trafik kaideleri karşısında, hata sayılabilecek tavırlara karşı daha
fazla ürperir, titrer ve korkar, aynen öyle de kâinattaki hâdiselerin seyrini bilen,
etraflarında cereyan eden hâdiselere az çok vâkıf bulunan kimseler diğerlerine nispeten
daha çok endişe duyar ve paniklerler. Onun için akıl bunlara, azap veren bir alet hâline
gelir; gelir de akıllarını, kalblerini çıkarıp atmak, hayvan gibi yaşamak isterler. Ama
insan olarak yaratıldıklarından dolayı bu zulmanî vaziyetten de katiyen kurtulamazlar.

İşte yer yer Müslümanlarla beraber görünmeye çalışan ama kendilerinden, kendi
yandaşlarından da bir türlü vazgeçemeyen; bir zafer, bir muvaffakiyet söz konusu olduğu
zaman hemen ganimete koşan, yerinde Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
muvaffakiyetini gördüklerinde “Galiba bu O!” diye ümide kapılan, aksine zâhirî bir
kısım sarsıntılar karşısında yeniden gevşeyen, dağılıp giden; şeair-i İslâmiye
kendilerine tebliğ edilmediği zaman rahatlayan, şeair tebliğ edildiğinde şimşeğe,
yıldırıma çarpılmış gibi dehşetlerinden tir tir titreyen, ürken, korkan; böylece ne bir
türlü işin içine giren ne de işin dışında kalan, mütemadiyen menfaatlerini takip edip
Müslümanların yanında sırf menfaatlerinden ötürü bulunan faydacı, pragmatist bir
cemaat görünümü sergileyen müzebzeb kimselerdir münafıklar.

Kur’ân’ın bir âyeti bu hâlleriyle onları şöyle resmeder:



“İnsanlardan öyle bir gürûh vardır ki, onlar her zaman işin bir kenarından, bir
yanından tutarak Allah’a kulluk yapmaya çalışırlar (veya kulluk yapıyor görünürler.
Hiçbir zaman işin tam altına girmezler ve vazifeyi tam uhdelerine almazlar.) Buna
göre onlara eğer bir hayır isabet ederse kalbleri mutmain olur (Oh iyi oldu, iyi ki
buradaydık derler.) Bir şer, fitne isabet edince de geldiği istikametin tersine
dönüverirler; dönüverirler de hem dünya hem de ahiret hüsranı yaşarlar.”363

Münafıklar gürûhunun dünyayı da, ahireti de terk edememede tıpkı deve kuşu gibi
davranmalarını aksettiren bu temsil de fevkalâde canlı bir resim ortaya koymaktadır.

Buraya kadar, “misal”in “mümesselün leh”e tatbikini, sonra da tasvirini hecelemeye
çalıştık. Temsille sergilenen sahne cidden ürpertici. Kur’ân bu iç içe resimleri tek bir
perdede öyle tasvir ediyor ki, az dikkatle hemen herkes o şaşkın gürûhun nasıl bir rol
oynadığını açıktan açığa müşâhede edebilir. Şöyle ki sahne olabildiğine karanlık;
seyirciler için bile kasvet hâsıl edecek ölçüde üst üste bulutlar ve bu sahnede çakıp
duran ışıklarda yıldırımların, şimşeklerin ürperticiliği.. sahnede bulunan oyuncuların
seslerini boğacak şekilde gök gürültüleri... Hususiyle çölde yaşayan biri meseleyi böyle
canlılığı içinde çok daha iyi müşâhede edebilir. Evet, yağmura tutulma hâlini ve o geniş
sahada şimşeklerin görünüşünü, ra’dın duyuluşunu, iç içe dehşetin bütün çevreye hâkim
oluşunu her zaman çölde görmek mümkündür. İşte bu açıdan ifadelerde o derece bir
canlılık var ki tasviri insan idrâkini aşar. Hiçbir edip bu denli canlı bir tabloyu birkaç
kelimeyle böyle resmedemez. Konuyu hayalen takip eden herkes bunu görebilir.

Seçilen Kelimelerdeki Dil İncelikleri (19. Âyet)
 kelimesi sıfat-ı müşebbehedir. Burada özel seçilmiştir. “Matar” denseydi bunu

tam ifade edemezdi. “Midrâr” kullanılsaydı o da uygun düşmeyecekti; düşmeyecekti
zira “sayyib” nekreliğiyle bir taraftan sağanak sağanak bardaktan boşanır gibi yağmuru,
diğer taraftan da bunun neticesinde oluşan musibetin geldiği âlemi ifade etmektedir; zira
“musibet” ile “sayyib” aynı kökten gelen kelimelerdir.

 kelimesinin “sayyib”ten sonra zikredilmesine gelince, bilinmelidir ki, sema



ulvîdir, insan dua ederken de hep elini yukarıya doğru kaldırır, yağmursa yukarıdan
aşağıya doğru gelir. İsm-i cins olarak getirilen bu kelime bulutun ihâta sahasını
göstermek için “Bütün sema bulutlarla kapalıydı.” mânâsını ima eder. Bu, bulutun
dehşetini, yağmurun dehşetini hususiyle onların iç dünyalarında işin azametini gösterme
bakımından resmedilen tabloyu tamamlayıcı bir ifadedir.

 “Onda zulmetler var.” derken her bedbin ve karamsar insan kendi
dünyasını karanlık gördüğü gibi onlar da bu karanlıkların kendi dünyalarına hâkim
olduğunu zannetmektedirler. Evet insan, biraz bedbin, az da karamsar oldu mu öyle
zanneder ki, çepeçevre bütün musibetler hep onun başına gelmektedir. Evet, burada öyle
bir semadan bahsediliyor ki o sema altında mütehayyir, mütereddit, müzebzeb bir
toplum bulunmaktadır. Bunlar ümit ettikleri şeyde nevmit (ümitsiz) olmakta; ümitsizliğe
düştükleri yerde de kendilerini şaşırtacak bir nimet, bir ihsan emaresiyle
karşılaşmaktadırlar.

İşte böylesine ruh bozukluğu ve dengesizlik içinde bir yığın kendi dünyalarını çok

karanlık görmektedirler ki,  mümesselün leh’in hâlet-i ruhiyesini gösterir.

 kelimesi, arz edildiği gibi:
1. O iç içe müterâkim bulutların onların bütün ışığını alıp götürdüğünü vurgulamak;
2. Söz konusu olanın sadece bir zulmet olmayıp maddî-mânevî pek çok zulmetlerin

bulunduğunu ifade içindir. Şöyle ki evvelâ, onların ruhlarında bir karanlık,
kalblerinde ayrı bir karanlık, yağmurda farklı bir karanlık ve bulutlarda ise daha
başka bir karanlık var; ayrıca yıldırımların, sâikaların gönüllerinde hâsıl ettiği
ümitsizlik karanlığı… İşte onların dünyalarında, âfâkî ve enfüsî üst üste bu
karanlıkları ifade etmek için burada kullanılacak kelime “zulümât” olmalıdır.

 ve  kelimeleri zâhiren peşi peşine geliyor. Esasen gök gürültüsü ve ışığın
bize gelip ulaşması farklı zamanlarda olur. Bu, ses süratiyle ışık süratinin birbirinden
farklı olmasından kaynaklanır. Işık, malum, saniyede 300 bin km mesafe kat’eder. Sesin
hızı ise ondan çok daha düşüktür (saniyede yaklaşık 340 metre). Önce ışığı görür sonra
da sesi duyarız. Işığın bize ulaşma ânıyla sesin ulaşma ânı arasındaki (saniye cinsinden)
zaman farkını 340’la çarptığımızda çıkan sonuç bize, (metre cinsinden) şimşeğin
oluştuğu yerin uzaklığını verir.

Ayrıca  ve  kelimelerinin müfâdı, hâdisenin kendisine veya o hâdiseyi
meydana getiren zâhirî sebebe göre değil, ra’d ve berk’e maruz kalanlara göredir.



Binaenaleyh bunlar bir şimşek çakıverince arkadan bir gök gürültüsü geleceği hissine
kapılırlar; gök gürültüsü gelince de hep öyle temadi ettiği için şimşeğin çakacağını
düşünürler. Aslında herkeste böyle bir hâlet-i ruhiye mevcuttur. Biz böyle bir durumda,
“Gelen çarptı, giden çarptı.” deriz ki, bu peşi peşine yumruklandım, hırpalandım
demektir.

Binaenaleyh “mümesselün leh” olan kimselerin dimağında, bunlardan biri geldiği
zaman ötekisini hatırlatacak, ötekisi geldiği zaman da berikisini anlatacaktır. Öyle ki
biri ra’d dediğinde hemen onlarda bir ürperti, bir titreme hâsıl olacak, şimşek denince
de gözleri kamaşacak ve zulümât içinde zulümâttan başka bir de ra’d ve berkle dehşet
ve endişeye kapılacaklardır. Ayrıca burada, zulümâttan sonra ra’d ve berk kelimelerinin
gelmesi, onlarca ayrı bir telaş sebebine işaret eder; zira zulümât temadi etse ve onlar
hiçbir şey görmeseler, yani şimşek çakmasa, ufukları aydınlanmasa, gidecekleri yeri
açık seçik görmese ve herhangi bir gürültü duymasalar… bir bakıma o sessizliğe
alışacaklarını düşünürler. Demek ki onlar için iş sadece zulümâtla bitmiyor. Bir de ra’d
ve berk problemi var.

“İşte böyle metruk ve ciddi bir suizan içinde, Allah hakkında azıcık iman belirtileri
varsa onu da kaybeden bu yığın, acaba ne hâldeler?” gibi hemen akla gelebilecek bir
soruya cevap olarak isti’nâf cümlesiyle şöyle buyruluyor:

“(Yıldırımların verdiği dehşetle) ölüm korkusundan, parmaklarını kulaklarına
tıkarlar. Ne ki, Allah kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır.”

 fiil-i muzâridir. Teceddüde delâlet eder. Demek ki tekrar ber tekrar ra’d ü
berk de birbirini takip ediyor, onlar da bir türlü zulümâttan kurtulamıyorlardı;
kurtulamıyor ve mütemadiyen ellerini kulaklarına götürüp duruyorlardı. Bu anlamda
muzâri kipi hem hâle hem de istikbale delâleti itibarıyla tabloya farklı bir canlılık
kazandırmaktadır. Öyle ki temadi edip giden hâdiselerin peşi peşine sebep-netice, illet-
malûl cereyanı fikrini veriyor gibidir. Konuyu hayalen takip ettiğimizde karşımızda
ürperti içinde sık sık ellerini kulaklarına götüren bir gürûh canlanmaktadır.

 kelimesi, o esnada onların yaşadığı dehşetin azametini gözler önüne
sermektedir; zira insan olumsuz bir sesi işitmemek için parmağını değil parmağının



ucunu kulağına sokar. Bu itibarla da  “Parmaklarının uçlarını
kulaklarına sokarlar.” denebilirdi. Kur’ân “parmaklarını” diyor ki bu da onların
neredeyse parmaklarının bütününü kulaklarına sokma gibi bir ürperti ve şaşkınlık içinde
olduklarını göstermektedir.

 denmesi de herkesin kendi kulaklarını tıkadığını göstermektedir; zira
kelimedeki hem zamir cemi’ hem de kulak kelimesi cemi’dir. Burada da bir mübalağa
mânâsı ifade edilmiş gibidir, zira sadece kulaklarını kapamakla iktifa etmiyorlar da “İki
kulaklarını birden tıkıyorlar.”  sözüyle de farklı bir mübalağa işaretleniyor. Şöyle ki
onlar olup bitenleri duymamak için iki kulaklarını da birden tıkıyorlar.

Bunu  yani o sâikalardan ötürü yapıyorlardı. Onlarda korku o kadar
derindi ki, bir his yanılması olarak, her gök gürültüsünün, her şimşeğin akabinde bir
sâika meydana gelecek diye tir tir titriyorlardı.

Ben şahsen burada bir de onların bu durumlarına karşı bir istihzânın var olduğunu
hissediyorum. Esas kulaklarını tıkadıkları an şimşeğin çaktığı andır. O anda dehşete
kapılıp da gelecek şeyi beklemenin mânâsı yoktur. Çünkü zaten şimşek çaktığı an gök de
gürlemiş, sâika da çoktan düşmüştür. Evet, bunlar iç içe hâdiselerdir. Münafıklarsa
şaşkınlıklarının ifadesi olarak ancak şimşek çakıp gök gürledikten sonra kulaklarını
tıkıyorlar. Hâlbuki şimşek görüldüğü zaman zaten olan olmuştur. Evet, bunlar gök
gürültüsünü duyduktan sonra kulaklarını tıkıyorlar ki, bu kulak tıkama esasen
uğradıkları o elim azaptan kurtulmaları için bir çare değildir. Sadece deve kuşunun
başını kuma sokması gibi boş bir teselliden ibarettir.

 “Ölüm endişesi” veya “hayat endişesi ile”. Burada evvelâ münafığın
karakteristik durumu anlatılıyor ki, o da onların hayatı çok sevmeleri, ölümden endişe
etmeleridir. Kur’ân-ı Kerim’de, bu evsafı taşıyan birileri hakkında 

 “Kasem olsun ki Sen onları hayata karşı
herkesten ziyade hırslı bulursun.”364 buyruluyor. Öyle ki onlar artık o esnada kalbin
meyil gösterdiği her şeyi (mal-menal, evlad u ıyal) unutmuş, o dehşetli hâdiseler içinde
sadece kendi hayatlarının endişesiyle kıvranıp durmaktadırlar.

 kelimesi lafz-ı celâle. Bir insan, etrafı kendisine düşman gördüğünde, dehşet
salan hâdiseler karşısında kendini yapayalnız hissettiğinde ve bütün bütün ümidi



sarsıldığında öyle bir nokta-i istinat bulmalıdır ki, hükmü hem havaya, hem zemine, hem
zamana, –Lem’alar’ın başında denildiği gibi365– hatta hem karaya hem denize hem
gecenin karanlığına hem de balığa geçsin. Böyle bir nokta-i istinat olarak bulsalar
Allah’ı (celle celâluhu) bulacaklardır. Zira bu manzarayı hazırlayan Allah’tır. Ama

onlar nankörlüklerinden ötürü bir türlü o kapıya yönelemiyorlar. Ayrıca  kelimesi
şunu da ifade ediyor: Onların, hâdiselerin neticesinde gidip dayanacakları son bir melce
ve mencâ olan Allah (celle celâluhu) dahi bunları kudret ve iradesiyle çepeçevre ihata
etmiştir. Yani O da onların aleyhindedir.

 :  kelimesi “ihata eden” anlamındadır. Esasen o esnada
bulutların onları çepeçevre sarması ve etraflarında peşi peşine duydukları sâikaların
tarrakaları, gözlerini çıkarır gibi şimşeğin çakıp kaybolması, onlarda zaman, zemin
bütün hâdiseler aleyhlerinde ittifak etmiş gibi bir kanaat uyarmaktadır. Bütün bu
hâdiseleri onların aleyhinde ittifak ettiren muhit bir şey vardır ve bu âyet bir bakıma

onların içinde dahi beliren bu hisse tercüman gibidir. Burada 

“kâfirleri kuşatmıştır” denip de  “onları kuşatmıştır” denmemiştir:
Evvela, âyetlerin sonundaki harf ve hâtimelere uysun, tevafuk olsun diye ki Bakara

Sûresi’nin âyetleri umumiyet itibarıyla böyle  ve  ile sona erer.

Sâniyen, onların bu hâle maruz kalmasına sebep olan şey küfürleridir.. ve 
sözüyle Kur’ân-ı Kerim onların küfürlerine de vurguda bulunuyor.

Ayr ı ca  “Allah kâfirleri çepeçevre ihâta etmektedir.”
âyetinden şunu da hissedebiliriz: Ara sıra lemha-i ümit ve lemha-i inayet gören kimseler
mutlak kâfir olmadıklarından az çok bir şey görüyor ve hissediyorlar demektir. Mutlak
kâfir olanlara gelince onlar, alttan-üstten, sağdan-soldan, yerden ve gökten, dünyadan ve
ukbâdan ihâta edildikleri için hiçbir lemha-i ümit, hiçbir inayet eseri onlar için bahis
mevzuu değildir.



“Şimşek neredeyse gözlerini kör edecek. Önlerini aydınlattığında onun ışığında
yürürler, karanlık çökünce de oldukları yerde dikilir kalırlar. Allah dileseydi
kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Allah gerçekten her şeye kadirdir.”366

Bu âyet-i kerimeyle başlı başına bir münafık tavrı ve durumu tasvir edilmektedir
denebileceği gibi bunu, ikinci misalin devamıdır şeklinde anlamak da mümkündür. Her
ne kadar birinci durum zayıf bir ihtimal olarak görünse de burada şöyle bir mânânın söz
konusu olduğu açıktır:

Münafıkların içinde bir grup daha vardır ki, onlar vahy-i semaviyi başlarının
üzerinde çakan şimşekler şeklinde duymakta ve mütalâa etmektedirler. Öyle ki, her an
vahyin ve inen dinî emirlerin parlaklığı gözlerini kamaştırıp bunları körler hâline
getirmektedir. Meseleye ikinci misalin devamı olarak yaklaşacak olursak, sağanak
yağmura tutulmuş bu zümrenin, “ra’d”ı, “berk”i ve “sâika”yı görüp işittikten sonraki
hususi durumları, hususi dünyalarının tasviri yapılmaktadır ki, bir bakıma buna tetimme-

i temsil veya teşbih denebilir. Evet,  ile temsil edilen münafık gürûhunun
hakikat-i hâllerine bir tetimme mahiyetinde getirilmiş tetimme-i temsil denebilir ki, kavî
olan ihtimal de budur.

Burada görülen ve hissedilen şey, bu tetimme-i temsilin onların ruh durumlarını izah
olarak îrad edilmesidir: Vahy-i semaviden ümitvar olur gibi bir his içinde bulunma,
sonra yine nevmîd olup karamsarlığa girme; girip gönüllerinde iman nuruna bir ma’kes
arama, ancak içlerinde musaddık olmadığından yine açıkta kalma, menfaat ve taklit
arasında gelip giderek bundan fayda umma, ganimete bel bağlama, ümitvar olma, fakat
aynı zamanda “Her nimet bir maûnetle gelir.” mülâhazasına toslama ve yeni bir
teşevvüşe girme ki hep ikilem, hep ikilem… Aslında onlar bu ikilemlerle Cennet
koridoru mahiyetindeki bu dünyayı âdeta Cehennem dehlizi hâline getirmekteler ama
bunun farkında değiller…

Müfredat Mânâsı (20. Âyet)
Müfredat mânâsı itibarıyla kelimelerin hususiyetlerine gelince:

 nahiv ifadesiyle ef’âl-i mukârabeden bir fiildir. Genel olarak da haberini ’siz



muzâri olarak alır. Ancak az da olsa bunun aksine  ile aldığı olur.

Meselâ, Mülk Sûresi’nde geçen 367 ifadesinde, haberi olan 

fiili, başına  almaksızın gelmiştir. Mânâsı “Cehennem neredeyse şiddetinden
çatlayacak gibi.”dir.  yardımcı fiil olarak kendinden sonra gelen fiilin vukûunun
yakın olduğunu bildirip “hemen hemen, nerdeyse..” gibi mânâlara gelir. Dolayısıyla –
Nahivciler arasında ihtilaf edilen bir yanı olmakla birlikte– bu fiil müsbet
kullanıldığında, yardımcı olduğu fiilin mânâsı menfi, menfi kullanıldığında ise müsbet

çıkar. Meselâ  “Neredeyse şiddetinden çatlayacak.” âyetinde 
müspet olduğu için ana fiilin mânâsı menfidir, yani –çatlamaya yaklaşmış olmasına

rağmen– “çatlamadı” demektir.  “(Sığırı) boğazladılar.
Ancak neredeyse bunu yapmayacaklardı.”368 âyetinde ise,  menfi olduğu için ana
fiilin mânâsı müspettir; yani “neredeyse yapmayacaklardı” ifadesi, öncesinde de
belirtildiği gibi bunu yaptıklarını anlatır. Bunlar  fiiline ait hususiyetlerdir.

 : Berk’in “çakan, parlayan, gözleri kamaştıran ve çakmasıyla zevali bir anda
olup biten şimşek” mânâsına geldiğini daha önce görmüştük.

 :  fiilinin muzârisi olup “süratle kapıp kaçırma, çarpıp alma” gibi
anlamlara gelmektedir. Bundan başka o, ister eliyle, ister gözüyle, ister kulağıyla bir
şey hakkında hırsızlık yapma, süratle bakma, hemen zihin veya hayal dairesine o mânâyı
intikal ettirme mânâlarına da gelmektedir. Yani süratle kulak kabartma ve hemen zihin
hazinesine o mânâyı intikal ettirme yahut ellerle süratle yakalama ve kaçırma, hırsızlık
yapma anlamına gelmektedir. Bu âyette ise daha ziyade gözlerin ziyasının aniden kapılıp
kaçırılması, görürken görmez hâle gelmesi gibi bir husus işaretlenmektedir.

Bu kelimeyle ilgili şu âyeti de zikretmekte yarar var:

“Şerir şeytanlar ve cinler, Mele-i âlâda cereyan eden hâdiselere kulak kabartır,
kulak hırsızlığı yaparlar. Ancak hemen arkasından bir şahap peşlerine takılır da
onları semalar âleminden tard eder.”369

Bakara Sûre-i Celîlesindeki bu âyette ise, şimşek, münafıkîn ve şeyâtînin gözlerini
alıyor, çarpıyor ve hırsızlıyor gibi bir mânâ söz konusudur, nükte-i belâgat bölümünde



üzerinde durulabilir.

 kelimesi,  kelimesinin çoğulu olup “göz” mânâsına gelir. Fakat daha
ziyade nasıl kalbin latîfe-i Rabbâniye olarak mânevî bir yönü var, öyle de kalbin

gerçekten görücü unsuruna da basar denilmektedir. Bunun cemi’si ise ’dır. 
başka  başkadır.

 :  kelimesi, bir mecmuun bütün fertlerini istiâb edip içine alan bir sözcüktür.
Muzâf olduğunda, muzâfun ileyhi nekre ise bütün fertler mânâsına gelir. Bu itibarla 

 ifadesi, istisnasız her bir fert demek olur. Bunun anlamı da “müstesna hiçbir

fert yok” demektir. Yine  “her şey” demektir.  kelimesi mârifeye muzâf

olduğu zaman ise o şeyin umum eczâı mânâsına gelir ki. Yani meselâ;  “bütün

insan fertleri” anlamına gelmesine mukabil,  ile “insanın bütün uzuvları, iç-

dış yapısı” kastedilmiş olur. Kısaca  kelimesi buradaki gibi mâ-yı masdariye veya
zarfiyeye muzâf olduğunda ise tekerrür ifade eder ve “her zaman, her defasında”
mânâsına gelir.

 kelimesi daha önce görmüş olduğumuz gibi “aydınlatma, parıldama ve
parıldatma” anlamlarında kullanılmaktadır.

 malum olduğu üzere, başına  almış zamir-i mecrur-u muttasıldır.

 : ’den fiil-i mâzi cem-i müzekker gâibdir. İnsanın mutad

yürüyüşüne  denilir. Bu dilde, gece yürüyüşü başka, gündüz yürüyüşü başka

kelimelerle ifade edilir.  bir koşma değil, aynı zamanda ağır bir hareket de değil,
normal ve mutad bir yürüyüş demektir.

’deki  şart içindir.  kelimesine göre nispî olarak katiyet ifade eder.

 kelimesi if’âl babından olup “karanlık çöktü, karanlığı çökertti” mânâlarına
gelmektedir. Yerine göre bunlardan biri kastedilir. İf’âl babından gelmesi itibarıyla



hemzesi “ta’diye” için olabileceği gibi “sayrûret” için de olabilir. Bu tabire, “Karanlık
yüzde ve satıhta idi de geldi başlarına çöktü.” veya “Başka bir tarafta mevcut idi de
geldi onları kapladı.” yahut “Etraf açıkken karanlık bastı.” yahut da “Onlar o muzlim
vicdanlarında ziyayı zulmet gibi gördüler, o atmosferi karanlık buldular.” şeklinde mânâ
verilebilir ki bunların hepsiyle de meseleyi telif etmek mümkündür.

 kelimesi  fiilinin mâzi, cem-i müzekker gâib sigasıdır ki, “Ayakta
kalakaldılar.” şeklinde mânâ vermek uygun olur.

 kelimesi üçüncü babdan gelmekte olup, “diledi, meşîeti taalluk etti” mânâlarını
ihtiva etmektedir.

 yine üçüncü babdan bir kelime olup “gitti” anlamındadır.  ile kullanıldığında
“götürdü, giderdi” mânâsına gelir.

 :  kelimesi ile  ismi üzerinde de durmak yararlı
olacaktır.

 kelimesi,  mânâsına da,  mânâsına da kullanılır.  kelimesine eskiden
“nesne”, ’e de “kimesne” derlerdi. Daha sonraları ise nesne tamamen yerini “şey”e,
“kimesne” de “kimse”ye terk etti. “Şey”, tarif olarak, bilinip kendisinden haber
verilmesi sahih olan bir nesne demektir. Bunları Ta’rîfât kitaplarındaki tariflere bırakıp
geçelim.

“Şey” kelimesinde zikredeceğimiz üç husus var:
Evvela, bu âyetle alâkalı olanıdır ki, burada “şey” kelimesi ister mevcut olsun, ister

mâdum olsun mümkine denir. Mâduma “şey” denir mi, denmez mi şimdilik o hususu
geçelim. Burada maksud olan “mümkin”dir, “vacib” değildir. Bu itibarla da âyetteki
“şey” kelimesi bu mânâda anlaşılmalıdır.

 “Cenab-ı Hak (celle celâluhu) her şeye kadirdir.”
ifadesi, akla şöyle bir soru getirmektedir: Cenab-ı Hakk’ın kudretinin mevcuda taalluk
keyfiyeti nedir? Mevcut nasıl olsa var, kudretin yeniden buna taallukundan ne
anlaşılmalıdır? Bazıları bu anlayıştan hareketle, kudret, bir şeyi yoktan meydana
getirmek için taalluk eder; dolayısıyla onun taalluku yokadır; o, vara taalluk etmez
demişlerdir. Bu anlayışta olan biri, “Cenab-ı Hakk’ın kudreti mevcuda değil, mâduma
taalluk eder.” şeklinde düşünmektedir. Oysaki Cenab-ı Hak nasıl Hayy’dır, Kadîr’dir;



öyle de Kayyûm’dur. Yoktan var etmede kudret, var etmek, vücuda mazhar kılmak için
taalluk eder. O şey vücuda geldikten sonra da onu her an tebeddül ve tegayyürler
çerçevesinde hep var eder durur. Bu itibarla o, hayatı boyunca hep farklı var olma
vetireleri yaşar. Dolayısıyla her varlığın, hem vücudunda hem de vücudunun devamında
kudrete ihtiyacı vardır. Binaenaleyh buradaki “şey”le biz hem mevcudu hem de mâdumu
kastediyoruz.

Cehmiye mezhebinin kurucusu Cehm İbn Safvân gibi bazıları, Cenab ı Hakk’a “şey”
denmez der. Onlara göre bu, Cenab-ı Hakk’ı mahlukatına benzetme mânâsı taşır. Ehl-i
Sünnet’in nokta-i nazarına göre ise bu kelime, yukarıda da belirttiğimiz gibi “bilinip
kendisinden haber verilmesi sahih olan” her mevcuda şamildir, bundan dolayı Allah’a
da şey denilebilir.

Bed’ü’l-emâlî’de:

“Biz Allah’a da ‘şey’ deriz. Fakat O, sair nesneler gibi bir şey değildir (O, araz ve
cevher gibi şeylerden münezzeh ve mukaddestir). O’na ‘zât’ da deriz ama O öyle bir
Zât’tır ki, altı yönden ve hayyizden, mekândan hâlîdir, münezzehtir, mukaddestir.” 370

denilerek bu hakikate işaret edilmektedir.

 kelimesine gelince, o, “kudret sahibi, muktedir, istediği şeyi istediği keyfiyette
yapmaya gücü yeten” mânâsında bir siga-i mübalağa ya da sıfat-ı müşebbehedir. Esmâ-i
hüsnâ içerisinde hem Kadîr hem de Kâdir isimleri mevcuttur. Ne var ki, aralarında bir
farkın olduğu da açıktır. Biz, birinin gücünü ifade için “Falan, falan işi yapmaya “kâdir”
desek de hiçbir zaman bunu “kadîr” şeklinde ifade etmeyiz. Evet, Kadîr ismi, Cenab-ı
Hakk’ın Zât’ına has bir isimdir, başkaları hakkında kullanılamaz. Ama Kâdir ismine
mânâ verirken, “Allah dilerse yapar, dilerse yapmaz.” şeklinde ifade ederiz. Bunda da
kudret mânâsı söz konusudur ama fiil ve o fiili terk, müsavi bir durum arz etmektedirler.

İsterseniz şimdi bir de meseleyi itikadî açıdan ele alalım. Meydana gelmesine
Allah’ın meşieti taalluk eden her şey meydana gelir; Allah’ın meşieti, meydana
gelmemesi şeklinde tecelli eden şey de meydana gelmez. Buna göre biz bir bakıma
ademe de meşiet-i ilâhiyenin taallukunu görüyor gibi oluruz. Aslında bu, ulema arasında

ihtilaf mevzuudur. Onlardan bazıları,  “Eğer Allah dileseydi...” gibi
âyetlerin mânâsından hareketle: “Eğer Allah dilemiş olsa idi olurdu, olmadığına göre



demek ki dilememiş, yani olmayacak şeye (mâduma) Cenab-ı Hakk’ın meşieti taalluk
etmez.” demişlerdir ki şu mânâya gelir: “Meşiet-i ilâhiye taalluk edince olur, meşiet-i
ilâhiye taalluk etmeyince olmaz.” Hâlbuki hakikat hiç de öyle değildir. İşin doğrusu
şudur: Meşiet-i ilâhiye bir şeyin olmasına taalluk ederse o olur; olmamasına taalluk
ederse de olmaz. Evet, olmada da, olmamada da meşiet-i ilâhiye esastır. Medar-ı ihtilaf
bu meseleyi Mevkıfü’l-beşer tahte sultâni’l-kader isimli eserinde Mustafa Sabri Bey
delilleriyle ariz ve amik olarak arz eder...371

 kelimesine dönecek olursak; onun açılımını  “Allah
neyi dilerse ve nasıl dilerse öyle yapar.” şeklinde yapabiliriz. Yukarıda da ifade
edildiği gibi Kâdir ismi, “dilerse yapar dilerse yapmaz” hakikatine bakmaktadır.
Bunlardan birinde, insanın meyelanı söz konusudur, diğerinde ise değildir. Ayrıca
Kadîr isminde âyât-i tekviniyedeki cebir söz konusudur ki; orada insan iradesi hiç
hesaba katılmaz. Allah dilediği şeyi dilediği keyfiyette yapar.

Kudret ve meşiet meselesi Kelâm’da en zor meselelerdendir. Kuvvet mânâsına da
gelen bu kelime tek yönlü bir şeye gücün yetmesi demektir. Kudret ise daha umumi
olarak gücün yetmesi anlamındadır ve Türkçede bunu ifade eden kelime yoktur. Yani
bir insan sadece mecburen iradesini kullanır, enerjisini kullanır ve bir şey yapar.
Mesela, bir cismi iterek belli bir istikamete sevk eder. Buna bir kuvvet nazarıyla
bakarız ama kudret diyemeyiz. Kudret denmesi için iç içe zıt şeylerin olması da söz
konusudur. Yani insan o cisme vurup iterken aynı zamanda çekmeyi de gerçekleştirmeye
muktedir olması gereklidir. Bir cismi güç kullanarak belli bir istikamete itmeye kuvvet
denir ki, bu mânâda enerji de bir kuvvet kaynağıdır.

Kudrete gelince o kuvvet ve aynı zamanda iradedir. İterken çeker, çekerken iter.
Binaenaleyh kuvvetle kudret birbirinden ayrı şeylerdir. Bunlardan birinde tek buud,
diğerinde çok buud söz konusudur. Bazı erbab-ı ilim, “Birinde mecburilik, diğerinde ise
ihtiyarilik var.” demektedirler. Evet o kudret-i kahire çekerken iter, iterken çeker.
Kuvvette bu husus söz konusu değildir. Bir örnek; mesela birini hasta etmek için bir
mikrop enjekte etmek yeter. Ama o adam hastalandığında, hastalığı verirken hemen
geriye alma gücüne de sahip olunamadığından bu tek yönlü bir şey olur. Allah (celle
celâluhu) ise hastalığı verirken aynı zamanda onu alıverir de yaptığı şeyi geriye çevirir.
Allah’ın kuvvetinin taalluku itibarıyla meseleyi düşünecek olursak ona kudret, beşerin
kuvvetinin taalluku itibarıyla düşünecek olursak buna da kuvvet diyoruz.

Ayrıca buradan ayrı bir mânâ daha seziliyor ki o, bazı yorumcuların mezelle-i akdâmı



olmuştur.  “Bütün mahlûkların rızıklarını veren,
kâmil kuvvet ve tam iktidar sahibi Allah Teâlâdır.”372 âyetinin ifadesiyle Cenab-ı Hak,
Rezzâk ve aynı zamanda Zü’l-kuvve yani kuvvet sahibi, Kavî ve Metin’dir. Bu Kavî ve
Metin’in arka arkaya zikredilmesi bir ıttıradı ve yeknesaklığı ifade etmektedir ki, bu da
daha ziyade konunun mahall-i taallukunun tekvinî âyetler olduğunu yani kuvvetin mahall-
i taallukunun tekvinî emirler olduğunu göstermektedir. O alanda cari olan şeylere biz
kendi dilimizle enerji ve kuvvet diyebiliriz ki bu da bütün tahavvül ve tebeddülün

esasen o kudret-i kâhirenin eseri olduğunu göstermektedir. Bu hususu da  
 “Havl ve kuvvet ancak Allah’ın elindedir.”373 beyanı gayet net olarak

ifade etmektedir. Rızkın zaruri olarak yine bu kanunlar çerçevesinde meydana gelmesi
de o hususta kuvvetin taalluku olarak görünmektedir. Binaenaleyh Cenab-ı Hakk’ın
kudretinin iki taallukundan birisi âyât-ı tekviniyede cebrî o metin kanunlardır ki, kavi ve
metin olarak o alanda taallukları söz konusudur. İşte bu yönüyle kudretin taallukuna
kuvvet diyoruz ve Vacibu’l-Vücud’un kudret-i kâhiresini ifade için O’nu Kadîr ve
Kâdir ismiyle anıyoruz.

Şimdi buna göre âyetin mânâ-i münifine bakalım:
Onlar bu dilhıraş, yürek parçalayan hâdise içinde yanıbaşlarında ra’dın tarrakalar

çıkarması, gözlerinin önünde şimşeğin çakıp gözün ziyasını alıp götürmesi ve her
hâdisenin kalbde bir irtiad yani bir ürperti, bir titreme hâsıl etmesi karşısında ara sıra
çakan şimşek ne zaman onların tepesinde çaksa, o aydınlıkta ve aydınlığın buutları
çerçevesinde biraz yürürler. Şimşek gaybubet ettiği ve iç içe karanlıklar onları
çepeçevre sardığı anda da oldukları yerde kalakalırlar. Cenab-ı Hakk’ın meşieti onların
görme ve işitme duyularını almaya taalluk etseydi onları da alıverirdi. Muhakkak Allah
her şeye ve her şe’ne gücü yeten, kudreti kendinden bir Kadîr-i Mutlak’tır.

Bu açıdan burada anlatılmak istenen meselenin, ikinci temsilin devamı şeklinde –
buna yukarıda tetimme-i temsil denilmişti– ele alınması daha uygun olacaktır. Vâkıa,
müteahhirînden hususiyle de bu devirdeki yorumculardan bazıları “Bu müstakil bir
temsildir, burada üç ayrı temsille münafıkların üç gürûhunun durumu anlatılıyor.”
demektedirler ama âyet-i kerime siyak ve sibakıyla buna pek müsait görünmemektedir.
Zira bu âyetteki zamirler, öbür âyetteki ifadelere işaret etmektedir ki münafıklar gürûhu
burada şimşeğin çakması hâdisesi karşısındaki durumlarıyla resmedilmektedir.



Girişte arz ettiğim gibi vahy-i semaviden ümitvar olma, onun gönüllerde makes
bulmasını düşünme veya düşünür gibi olma, fakat sonra bunu tamamen kaybetme hâlet-i
ruhiyesi içinde olan kimselerin, o hususu düşüncede istikrarlı kimselerin görüp duyduğu
gibi görüp duymalarına imkân yoktur.

***
Şimdi isterseniz bu meseleyi bir de içtimaî durumları anlatılan bir toplumun

içtimaiyatına bakan yanıyla ve onların imansızlıklarının hâsıl ettiği ruh hâletleri
itibarıyla yani ilm-i nefs ve ilm-i ahlâk açısından birer cümleyle hulasa edelim.

İçtimaiyat (sosyoloji) açısından mesele ele alınacak olursa, burada taklitle menfaat
arasında gel git yapan bir toplumun hâlet-i ruhiyesinin anlatıldığı görülür. Onların din
ve iman namına durumları sadece taklitten ibarettir. Öyle ki bunlar sadece atalarından
gördükleri şeyleri yaşama, ilimleri ve basiretleriyle meseleleri ele alamama gibi bir
darlığın mahkûmudurlar. Öte yandan burada bir de menfaat meselesi bahis mevzuudur.
Öyle ki, şayet bir gün Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakkaniyet ve sıdkı
zuhur ederse, bütün bütün kaybetmemek için ona göre de bir vaziyet almaktadırlar.
Aksine –hâşâ– şayet sıdkı ve nübüvveti doğru değilse böyle küçük bir lem’anın
parlaması beyhude yorulma olacaktır. İşte bu iki hususu resmetme adına küçük bir
aydınlık ve arkasından hemen bir karanlıktan söz edilmektedir.

Ayrıca onların İslâm’a yakın gibi durmalarında, ganimet elde etme ve saldırıdan
korunma gibi bel bağladıkları bir husus da bahis mevzuudur. Ne var ki, her inayet ve
ihsan bir ağırlık ve mükellefiyete dayalı olarak meydana gelir. Binaenaleyh onlardan,
ganimeti hak etmeleri için cihad etmeleri istenmekte, nübüvvetten istifade etmeleri için
de ubûdiyetle mükellef tutulmaktadırlar.

Bu açıdan da iki mülâhaza arasında bir mekik hareketiyle sürekli gel git
yaşamaktadırlar. Böyle istikrarsız bir toplumun huzurlu olması düşünülemez. Nitekim
âyetin sonu da bu hususu ihtar etmektedir:

Yani Allah dilese ve irade buyursaydı, onların gözlerinin görmesini ve kulaklarının
işitmesini alıverirdi de ne görür ne de duyarlardı. Ne var ki, Cenab-ı Hakk’ın meşieti o
istikamette cereyan etmedi; etmedi de onların gözlerini ve kulaklarını almadı. Buna göre
–Allahu a’lem– tablo şöyle resmedilebilir:



Cenab-ı Hak, bir kısım hikmet ve maslahatlardan ötürü onların görme ve işitme
kabiliyetlerini almamıştır. Evet, onlar vâkıa görür, işitir durumdadırlar ama bakış
zaviyesinin doğru olmaması onları bu hâle getirmiştir. Öyle ki bunlar, kâh görüyor kâh
görmüyor olmalarından hep ızdırap içindedirler. Belki gözleri ve kulakları olmasa da
görüp duymasalar bu kadar muzdarip olmayacaklardı ve ne şimşeğin çakması ne de
ra’dın tarrakaları onlara çok fazla endişe vermeyecekti. Ayrıca onlar şöyle böyle bir
şey yapıyor göründükleri hâlde aslında yapamıyorlardı. Öyleyse onların gözleri ve
kulakları bulunmalıydı ki, yol almasalar da âlem nazarında yürüyor görünsünler ve
hiçbir şey yapmadıkları hâlde o bakış ve bu kulak verişle yapıyor zannedilsinler.
Bundan da anlaşılmaktadır ki, onlar hayatlarında hep hareket hâlindeler ama hareketleri
ne dünya hayatına ait bir hayır getirmekte ne de ahiret hayatına ait onlara bir şey vaat
etmektedir. Temsil gayet nettir. Onlar yürümektedirler, ama ne tarafa gittikleri belli
değildir ve oldukları yerde dolaşıp durmaktadırlar. Öyle ki bazen bir şimşeğin
çakmasına göre mütereddit adımlarla yol alıyor gibi görünmekte ama temelde
yerlerinde saymaktadırlar.

Burada zikredilebilecek bir başka husus da şudur: Cenab-ı Hak cebrî olarak
duygularını almak suretiyle onları bütün bütün mahrum bırakmamıştır. Bu anlayışa göre
şöyle bir tasvir söz konusudur: Çölde şaşkına dönmüş bir kitle, şimşek ve yıldırım
bunların başları üzerinde onları daha bir şaşkına çevirmekte, gözlerine kulaklarına
girerek âdeta onlarla alay etmektedir. Öyle ki çölün bu vahşi durumundan
kurtulamadıkları müddetçe de bu hâl hep böyle devam edecektir. Karanlıkta bir miktar
kalkıp ayakları üzerine doğrulacaklar; meçhul bir istikamete doğru tereddüt içinde
birkaç adım atacak ve gözlerinin önünde ışıkların sönmesiyle de oldukları yerde
kalakalacaklardır. Burada, tıpkı tipide veya kum fırtınasında bunalmış bir toplumun hem
umumi durumlarının hem de ruh hâllerinin tasviri yapılmaktadır.

Bir de meselenin ilm-i nefs (psikoloji) açısından tasviri söz konusudur. Şöyle ki,
düal (iki türlü, iki yüzlü) görünen fertlerin her zaman kendilerine has bir durumları
vardır. Bunların yüzlerinde yalancı bir tebessüm, gözlerinde sinsi bir bakış,
kulaklarında haince bir dikkat ve bütün davranışlarında bir sunilik vardır. Binaenaleyh
onlar, bu yönlerinin sezilmiş olabileceği endişesiyle sürekli suçluluk hâlet-i ruhiyesiyle
hep bir tedirginlik içindedirler. Bu ruh hâletine binaen, bir bakarsınız yüzlerinde
yalancı bir tebessüm, ardından bir kasılma ve somurtma. Öyle ki birden gözlerindeki o
tebessüm söner ve onun yerini bir telaş alır. Yalancıktan olan o kulak kabartma birden
bire sona erer ve kulaklar başka seslerle çınlamaya durur. Haklarında söylenen



sözlerden tir tir titrer ve halkın kendilerince mânâlı bakışlarından endişe duymaya
başlarlar. Halk anlayacak diye yüzlerinin rengi birden bire değişir ve görüntülerin
yerini “olma”lar alır. Aslında, ruh hâleti itibarıyla bütün suçlu ve kusurlular suçunun,
kusurunun bilindiğini hissettiği zaman daima hep aynı endişeyi duymuşlardır. Bu husus,
her iki tabloda ve o tabloların tetimmesinde de açıktan açığa görünmektedir.

Ahlâk açısından; bu temsillerde resmedilen toplumun durumunda şunları görüyoruz:
Her şeyden evvel bu toplumda ciddi bir istikrarsızlık söz konusu. Şöyle ki, kış
mevsiminde yaz kıyafetiyle, yaz mevsiminde kış giysisiyle, yazda bahar edasıyla,
baharda sonbahar tavrıyla farklı görüntüler sergileyerek çevrelerini sürekli meşgul
ediyorlar. Oysaki Kur’ân-ı Kerim, “kelime-i tayyibe”yi (güzel söz) anlatırken onda
istikrar ve kök salıp semaya ser çekme üzerinde durmakta; “kelime-i habîse”yi (çirkin,
kötü söz) ise istikrarsızlığın remzi olarak her gün ve her mevsim başka bir yerde
bulunma resmiyle ortaya koymaktadır. Binaenaleyh ahlâk açısından istikrarsızlık ve o
münafıkça tavır ve davranışlar öyle kötü şeylerdir ki, onlar bununla bir şey
kazandıklarını sansalar da hep kayıplar yaşamaktadırlar. Zira böylelerinde sabit bir
hayat tarzı yoktur; bazen herkesin güldüğü anda onlar ağlar, âlemin ağladığı anlarda da
gülerler.

Evet, Müslümanlar zaferyab olduklarında onlar mahzun olur, aksine Müslümanlar
mağlup olup herkesin ağladığı demlerde de gülerler. Onlarda her zaman bir aykırılık
görülür. Böyle bir hânenin içinde yetişen nesiller de böyle hissiz ve duygusuz yetişirler.
Zira nesillerin de otlar, ağaçlar gibi kuvve-i inbatiyesi muttarıt (düzenli) bir zemine
ihtiyaçları vardır. O olmadığı takdirde onlarda da istikrar söz konusu olamaz. Bunun
için, bir münafık hânede yetişen evlat şayet daha sonra sıcak bir mü’min harîmi
bulamamışsa, ataları gibi o da münafık olarak yetişir. Evet, o habis cazibeden
sıyrılabilip Müslümanlığın cazibe-i kutsiyesi içine girenler kurtulmuş olurlar.

Onların bu hâli, İslâmî ahkâm ve fıkıh açısından da bir özellik arz etmektedir. Şöyle
ki, Kur’ân-ı Kerim’de, mü’minlerin dışında mütecaviz kimseler hakkında da verilmiş
hükümler vardır. Ama münafıklar hakkında şöyle böyle net bir hüküm verilmemektedir.
Müslümanlarla harp durumunda olan mütecaviz kâfirler için, savaş ahkâmının gereği

olarak:  “Onları nerede bulursanız öldürün.”374 buyrulur.
Hâlbuki Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) münafıkları öldürmekten ashâbını men
etmiştir. Bu konuyla alâkalı şunlar söylenebilir:

1. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) münafıkları bildiği hâlde –bir hadisin de



ifadesiyle– “Ashabını öldürüyor.”375 dedirtmemek için onları öldürtmekten
kaçınmıştır.

2. Münafıkların daha önceden de Müslümanlarla sıkı bir münasebetleri olduğundan
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) “te’lîf-i kulûb”de bulunmuş, ganimetten
istifade edebilecekleri yerde istifadelerini sağlayarak Müslümanlığa ısınmalarını
hedeflemiştir.

3. İslâm, hukuk açısından insanların kalblerine göre değil, davranışlarına göre hüküm
verilmesini emretmektedir. İçlerine göre hüküm vermeye gelince o, Allâmü’l-

guyûba aittir. Biz gayba muttali olmadığımıza göre,  deme,
zâhire göre hükmetme mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem), Tebük vakasını müteakip pek çok mazeretle huzuruna gelen münafık
gürûhunun hemen hepsini dinlemiş, mazeretlerini kabul etmiş, bir şey söylememiş
ve onların içlerini Allah’a havale etmiştir.376 Bu, “İçinizi Allah’a havale ediyorum.
Dışınıza göre ben sizin Müslüman olduğunuza hükmediyor ve mazeretinizi kabul
ediyorum.” anlamına gelmektedir. Onun içindir ki Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), münafıklar hakkında zecrî bir duruma başvurmamış ve onları Allah’a
(celle celâluhu) havale etmiştir. Ancak, bundan istinbat edilebilecek ahkâm, sadece
münafığı kendine has keyfiyetiyle kavrama, küfrü ve tecavüzü ifade eden açık bir
durum oluncaya kadar onları hukuki açıdan Müslümanlardan ayırmama şeklindedir.
Bütün bunların yanında münafıkları bilme, onlara İslâm’ın sırlarını intikal
ettirmeme veya o sırların onlara intikaline meydan vermeme de üzerinde durulması
gereken ayrı bir konudur.

Seçilen Kelimelerdeki Dil İncelikleri (20. Âyet)
Âyet-i kerimede beraber kullanılan,  ifadesinde; ’daki

mukarabe, ’daki sürat ve ’daki süratli kapış, tabloya çok fevkalâde bir
canlılık kazandırmaktadır. Evet, ef’âl-i mukarabeden olup “neredeyse, hemen hemen”
mânâsına gelen  fiilinde bir yakınlık ve sürat mânâsı söz konusudur. Ayrıca 

kelimesinde bir süratli çakış,  fiilinde de seri bir kapış vardır. Gökten göze
inecek ve gözün ziyasına fer olabilecek şimşek parıltısı sürati ifade etmektedir. Âyet-i

kerimenin cezâlet-i beyanı açısından şöyle denebilir:  fiili  fiiliyle yan yana



gelince, süratle hemen kapıp kaçırma mânâsı ortaya çıkmaktadır. Yani sanki onların
gözleri hemen görebileceği bir duruma gelince, onlar görmezden evvel şimşek hemen
görme hissini kapıp kaçırmaktadır. Evet, dikkat edilince böyle bir düşünme tarzı âyet-i
kerimenin mânâsında hemen hissedilmektedir. Çünkü karanlığa alışan bir göz etrafını
biraz görür ve ona alışır. Ama ara sıra çakan şimşek, onun doğru görmesine engel olur.
Evet, gözünün önünde an be an şimşek çakan kimse, karanlık içinde az da olsa etrafını
görme durumuna hiçbir zaman gelemeyecektir. Göz, etrafıyla bir mutabakat ve uyuma
varacağı an, şimşeğin çakması onun görme istidat ve kabiliyetini alıp götürür ki âyetin
ifade ettiği de işte budur. Şimşeğin gözün görmesini kapıp götürmesi, bir belâgat nüktesi
olarak gayet latiftir.

 kelimesi, onların gözlerinden ziyade basiretlerinde körlük olduğuna işarettir.
Onların bu işi görebilecek ve hissedebilecek bütün görme kabiliyetleri köreltilmiş ve
baksalar da görmez hâle getirilmişlerdir. Zaten mümesselün leh’te, hakikati görmeyen
de basiret gözüdür ki, misalde de bu alınmakta ve mümesselün leh’teki hakikate telmih
yapılmaktadır. Yani onlara “Misale saplanıp kalmayın, dikkat edin.” denilmektedir.
Misali verirken, misaldeki kayıtların âdeta kanallar hâlinde mümesselün leh’e
bağlanmış olduğu açıkça vurgulanmaktadır. Yani hangi kanalın ucuna dokunulursa
mümesselün leh’ten ses duyulmaktadır. Bu açıdan, ebsâr kanalına dokunulduğunda da
onlardaki mânevî körlük sesi duyulmaktadır.

 ifadesi, münafıkların her fırsatı değerlendirmeye çalıştıkları hissini ifade
etmektedir. Sanki onlar, gözlerini belli bir noktaya teksif etmiş de şimşeğin çakmasını
bekliyorlarmış ve çakınca da hemen kalkıp yürüyeceklermiş gibi bir hâl sezilmektedir.
Bir de cümlenin isti’nâf (başlangıç) cümlesi olması itibarıyla sanki soru sorana cevap
veriliyormuşçasına bir üslup tercih edilmiştir: “Neredeyse şimşek gözlerini kapıp
götürecekmiş gibi.” Öyleyse bunların hâli oldukça karışık olacaktır ve şaşkınlık içinde
mütemadiyen şimşek çakması ve karanlık basması arasında gelgitler yaşayacaklardır.

 kelimesinden, bu kadarcık şimşeği dahi onların, “aleyh”lerinde değil
“leh”lerinde bir hâdise saydıkları mânâsı anlaşılmaktadır.

 kelimesi ise onların süratli yürüyemediklerini, hızlı hareket edemediklerini
anlatmaktadır. Aslında, –Kur’ân’ın ifadesiyle377– karanlıkta ellerini, parmaklarını
çıkarsalar göremeyecekleri bir yerde süratli adım atmalarına da imkân yoktur. Bu da her
tarafta tereddüt olduğu, her tereddüdün de bir tehdide dayalı olduğunu ifade bakımından



gayet önemlidir.
 zarfı, o ışığın, yani şimşek ışığının darlığını ifade etmektedir. Yani onlar ancak

şimşeğin aydınlatma buutları içerisinde, gözlerinin görebildiği o saha çerçevesinde
adım atabiliyorlar. Tasvir mükemmeldir.

 cümlesindeki  kelimesinin ifade ettiği katiyet, cümlenin kendinden sonra
gelecek unsurlarıyla ifade edilecek hususların gerçekleşeceğini/gerçekleştiğini bildirir.
Bu, mümesselün leh’le düşünüldüğünde “onların vicdanlarına karanlık çöktüğünde, ruh
hâletlerini karamsarlık sardığında, dahası dünyaları ve ufukları karardığında ve maddî-
mânevî zalâma maruz kaldıklarında.. ki bunların hepsi gerçekleşmektedir.” gibi bir
resim ortaya çıkmaktadır.

 “Oldukları yerde kalıverirler.”  demektir ki bize şunu anlatır: Onlar hep
tereddütle adım atmaktadırlar ama ışık sönünce de yeni bir şimşeğin çakmasını
beklemeye dururlar. Resmedilen bu ruh hâleti de bize şu hakikati hatırlatır: İnsan ne
olursa olsun, kendi ruhunu sıkabilecek bir âlem içinde bir tek adımı dahi zayi etmek
istemez, her bir adımını değerlendirmeyi düşünür.

 kelimesi ’nın aksine, kıyas-ı istisna-i gayr-i müstakimdir. Yani Cenab-ı Hak
onların gözlerinin görmesini ve kulaklarının işitmesini almayı dilese ve meşieti ona

taalluk etseydi onları alırdı. Alma olmadığına göre demek ki meşiet taalluk etmedi. 
malum olduğu üzere “harf-i imtina”dır. Yani şartında zikredilen şey vuku bulmadığı için

cevabında zikredilenin de vuku bulmadığını bildirir. Mesela  “Eğer
bana gelseydi, ben ona ikram ederdim.” örneğinde olduğu gibi. Bunun mânâsı,
“Gelmedi, ben de ikram etmedim.”dir. Burada da, “Allah dileseydi onların gözlerinin
ziyasını alırdı. Gözlerinin ziyasını almadı, demek ki bunu dilemedi.” demektir.

 kelimesi göstermektedir ki, her şeyde esas olan ilâhî meşiettir. Esbap bir
perdedir. Ziyayı zulmete çevirme de Allah’ın meşietiyledir.

 : Burada lafz-ı celale doğrudan doğruya zikredilmektedir ki, zâhiren her şeyde bir
kısım esbap söz konusu olsa da verâların verâsında her zaman zatıyla O’nun (celle
celâluhu) tasarrufu bahis mevzuudur. Dikkat edilecek husus da işte budur. Onların
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) karşı tavırları, menfaat-ı dünyeviye
mülâhazaları, hazımsızlıkları, zikzaklı hayat tarzları, âbâ u ecdadı taklit etmeleri… gibi



şeyler hep birer sebepten ibarettir. Bu sebeplerin verâsında, şart-ı âdi plânında o
esbaba binaen onların küfürlerini halk eden Allah’tır (celle celâluhu). Mümesselün
leh’te arz edildiği gibi, “Eğer Allah onların gözlerinin görmesini, kulaklarının işitmesini
almayı dileseydi, alırdı. Dilemediği için almadı.” Bundan anlaşılmaktadır ki, meyelan,
meyelandaki tasarruf mahfuz, her şeyin verâsında hâkim olan, hiçbir sebep ve müsebbep
değil bizzat Allah’ın meşiet ve kudretidir.

 ve  kelimeleri, biri müfred, diğeri ise cemi’ olarak gelmiştir. Mesmûâtın

bir olduğu, daha önce kâfirlerle alâkalı kısım arz edilirken ifade edilmişti. ’ın
cemi’ gelmesi ise, onun daha çok türü olduğu, yani herkesin değerlendirmesi ayrı
olabileceği ve netice itibarıyla ayrı ayrı görmeler söz konusu olacağı içindir. Halbuki
duyma tek yerden olur; Allah (celle celâluhu) birdir, O duyurur; Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) birdir, O tebliğ eder ve ferden ferdâ herkes kendi kendine duyar. İşte

bütün bu müfredleri ifade için bunda  diğerinde ise  denilmiştir.
Meselenin ciddiyeti, muarızların muhalefet derecesi ne olursa olsun Cenab-ı Hakk’ın

hâkimiyeti lâyezâldir. O (celle celâluhu), zatında  – “ezelî” bulunduğu gibi aynı

şekilde  – “ebedî”dir. Evet, O’nun bidayeti söz konusu olmadığı gibi nihayeti de
yoktur ve kudreti de sınırsızdır. İnsanın kuvveti düşünülürken bir meyelan ve onda
tasarruf gibi bir şey akla gelmektedir. Evet insanın iktidarı, mütesâvittarafeynden (iki
tarafı birbirine müsavi ve denk olan) birini yapma veya terk etme iktidarından ibarettir.

Allah’ın kudreti ise her türlü tedahülden, kayıtlardan müberrâ ve münezzehtir.  ismi
de işte bu mânâyı ifade etmektedir. Bu kelime mübalağa sigası veya sıfat-ı
müşebbehedir. Mübalağa sigası kabul edilmesi, kudretinin enginliğine delâlet eder.
Sıfat-ı müşebbehe olması ise O’nun kudretinin gelip geçici değil daimî, zâtî olduğunu

işaretler. Vâkıa, Cenab ı Hakk’ın  ismi de vardır. Fakat onun keyfiyet-i taalluku

başkadır. Öyleyse  ismine mânâ verirken “Kudret-i zatiye, kudret-i dâime sahibi”
demek icabeder. O zatî olduğundan dolayı da her türlü izafetten münezzeh, mukaddes ve
müberrâdır. Beşerin takati gibi sınırlı, izafi ve mahdut değildir.

***

Buraya kadar ifade edilen –  müstesna– mü’minler hakkında dört âyet-i kerime,



kâfirler hakkında iki âyet-i kerime ve münafıklar hakkında 13 âyet-i kerime ile üç sınıf
üzerinde duruldu ve hususi vasıflarına vurguda bulunuldu. Burada mü’minler, bütün
kitaplara inanmanın yanında bir de gayba iman gibi bir paye ile serfiraz oldukları
anlatılarak tebcil edilmektedirler. Kâfırler ise, inzar ve tebşîre kapalı olmanın yanında
küfre kilitlenmiş olarak nazara verilmektedir. Bunlardan bir kısmı küfre davetçi ve
açıktan küfrün müdafileri olmasına karşılık diğerleri küfrün içine düşmüş çıkamamakta
ve taklit içinde bocalamaktadırlar. Münafıklar da bunlar gibi, bazısı avam, bazıları da
havas nifak gürûhu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem temsilde hem de mümesselün
leh’te her ikisinin durumunu da görmek mümkündür. Bir bakıma bunlar için de, kâfirler
hakkında düşündüğümüz aynı şeyi düşünebiliriz. Bunlardan biri, küfre davet eden
münafıkîn gürûhu, diğeri de bunları veya âbâ ve ecdadını taklit eden münafıkîn gürûhu.
Her dönemde de bu hep böyle olmuştur. İşte bütün bunları böyle tertip, tasvir ve ifade
ettikten sonra beyan-ı Kur’ân bütün bu farklı cemaatler hakkında ister ilâhî mesaja
icabet eden olsun, ister henüz icabet etmemiş bulunsun, mesajın menâtını da göstererek

herkese umumi bir davette bulunmakta:  “Ey
insanlar! Sizi yaratan, var eden Rabbinize ubûdiyette bulunun (kul olun, kulluk
vazifesini yerine getirin)!” şeklinde umum insanlığı birden mütalâa ve müşahedeye arz
edip tevhid-i rubûbiyete karşı tevhid-i ubûdiyeti ihtar etmektedir.
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BAKARA SÛRE-İ CELÎLESİ 
(21-22. ÂYETLER)

“Ey insanlar! Hem sizi hem de sizden öncekileri yaratan Rabbinize ubûdiyette
bulununuz, kulluk vazifenizi yerine getiriniz. Böyle yapmakla takva dairesine
girip her türlü zarardan korunmayı ümit edebilirsiniz. O Rabbinize ki,
yeryüzünü size bir döşek, göğü de bir kubbe yaptı. Gökten yağmur indirip,
onunla size rızık olarak çeşitli mahsuller çıkardı. Öyleyse gerçeği bilip
dururken zinhar Rabbinize eş koşmayın.”

Bu âyet-i kerime yeni bir makta’ başlangıcıdır. Baştan buraya kadar anlatılan
meselelerin Kur’ân’ın hulâsası olan Fâtiha ile münasebetini görmüştük. Daha önceki
âyetlerde tevhid-i rubûbiyet, tevhid-i ulûhiyet ve tevhid-i ubûdiyeti zikrederek,
Fâtiha’da icmalî bulunan mü’min, sâlih, sıddık ve şühedanın durumu, yine orada işaret
edilen ehl-i küfür ve ehl-i dalâletin durumu, kısmî bir tafsille mü’min cemaatleri, kâfir
ve münafık gürûhları olarak ifade edilmişti. Bu makta’da da yine Fâtiha’da işaret edilen
mücmel hakikatlerin bazılarına tafsilî bir bakış söz konusudur.

Mesela hemen bidayette  – “Yalnız Sana ibadet eder,

yardımı da yalnız Sen’den bekleriz.”378 misakını hatırlatan 
âyetini görmekteyiz. Yani Cenab-ı Hak burada: “Ey insanlar ibadet edin.” diyor, biz

de icabet etmiş bir ümmet olarak ’le icabetimizi ilan ediyoruz.
Bunun gibi orada daire-i rubûbiyetini bizlere Rabbü’l-âlemîn unvanıyla tanıttırmasına
karşılık, burada da daire-i rubûbiyetteki tasarrufunu 

 “sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbiniz”



şeklinde ihtar ediyor. Binaenaleyh burada farklı bir kısım hakikatler anlatılsa da, onun
mâkabliyle sıkı bir münasebetinin bulunduğu sezilebiliyor.

Burada diğer bir münasebet şekli de şudur: Bu makta’a kadar üç zümrenin veyahut da
kendi içinde öncüler ve mukallitler olmak üzere her sınıfın iki kısma ayrılması
itibarıyla altı zümrenin icmalî durumlarından bahsettikten sonra, mü’minler, kâfirler ve
münafıklar olarak hepsini birden ubûdiyete davet ediş söz konusudur. Bu davette,
bundan sonraki makta’da anlatılan dört büyük hakikat, tâ Hazreti Âdem’den bu yana hiç
değişmeyen tek hakikat olarak vurgulanmaktadır ki o da şudur:

Daire-i rubûbiyet içinde Allah’a ibadet etmekle ulûhiyeti hatırlatmak ki, 

 ifadesi işte bunu ihtar etmektedir; sonra ikinci rükün olarak,
tekvinî âyetlerin şerhi ve tefsiri olan Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan hatırlatılmakta; üçüncü
olarak Kur’ân’la risaleti müeyyed olan Peygamberimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
dikkat çekilmekte, sonra da, buna karşı inat ve inkârla mukabele etmekle azab-ı nîrâna;
ona mukabil, iman edip sâlih amellerde bulunmak suretiyle de bağıstan-ı cinâna istihkak
kesbedileceği vurgulanmaktadır.

Bu itibarla da burada imanın dört esas rüknünün anlatıldığı görülmektedir. Zaten
bütün peygamberlerin peygamberliklerinde esas olan hususlar da bunlardır. Yani
ubûdiyetimiz içinde Cenab-ı Hakk’ın rubûbiyetini, rubûbiyeti içinde tevhidini ve
tevhidde de ulûhiyetini hatırlayıp ibadet ve ubûdiyette bulunmaktır.

 “Kasem olsun biz
her ümmet içinde bir peygamber gönderdik. Onlara şu esasları tebliğ etsinler diye:
Allah’a ibadet edin, ubûdiyette bulunun, (O’na serfürû edin ve) bütün tağutlardan,
(fikrinizde, hayalinizde ilâhlaştırdığınız her şeyden) içtinap edin.”379 âyetinde
peygamberlerin esas davası olan bu husus hatırlatılarak bu esaslara dikkat

çekilmektedir. Bunun gibi,  “Ey kavmim! Allah’a
kul olun ki sizin başka bir ilâhınız yoktur.”  ifadeleriyle bütün peygamberlerin
mesajının bu olduğu üzerinde durulmaktadır. Evet, her peygamberin dava-yı
nübüvvetini ilan ve tebliğde ilk söylediği hakikat hep bu olmuştur.380 Mesela bu
verdiğimiz âyette bir tek cümle içinde: Bizim ubûdiyette Allah’ı birlememizi, yani

sadece O’na kulluk yapmamızı,  misakına sadakatimizi ve
mabûdiyeti O’na tahsisimizle tevhid-i ulûhiyetimizi; Rabbülalemin’e ahd ü



peymânımızın ifadesi olarak bizi terbiye eden, terbiyecimiz bulunan O Mâbud-u
Mutlak’ı rubûbiyet dairesinde de tevhid etmemizi yani bütün tasarrufun O’na ait
olduğunu, O’nun ortağa, yardımcıya, eşe, menende ihtiyacı olmadığını ve bütün bu

hususların sibakla münasebetini görüyor ve  diyoruz.

Müfredat Mânâsı (21-22. Âyetler)
İsterseniz şimdi de bu âyetin kısaca müfredat mânâlarını hecelemeye çalışalım:

 kelimesini, iştikak itibarıyla daha evvel görüp mahmili ile beraber ele
almıştık.

: Arapça birinci babdan gelen  kelimesi, buradaki mânâsı itibarıyla, ibdâ
tarikiyle sanatını izhar etmek yani yoktan yaratmak mânâsına gelir ki, bu mânâda
yalnızca Vacibü’l-Vücud’a isnat edilen bir kelimedir. Türkçede bunun karşılığı
“yaratmak”tır. Binaenaleyh yaratma kelimesi sadece Allah’a isnat edilir.

Üzerinde duracağımız ikinci kelime . Bu kelime malum olduğu üzere tereccî
içindir, ümit edilen, olması umulan, ihtimal dahilindeki hususları ifadede kullanılır.
Tereccî’nin Cenab-ı Hakk’a isnadı, katiyet ifade etmediği mülâhazasıyla uygun
görülmemiştir; yani Cenab-ı Hak ümit etmez; O Allâmü’l-guyûb’dur; ümit ise olup
olmayacağı bilinmeyen şeyler için kullandığımız bir tabirdir. Ancak tereccî,
mütekellim’e (sözü söyleyen) râci olabileceği gibi mütekellem anh’a (kendinden
bahsedilen) veya muhataba da râci olabilir. Ayrıca ta’lîl, işfak gibi mânâlar da
taşıyabilir ki, bunların hepsi de bir mânâda tereccî anlamıyla alâkalıdır.

Mütekellime râci olmasına bir örnek verecek olursak: 

 “Firavun (veziri) Hâmân’a, ‘Bir sarh
(yüksek bir kule veya ehram) yap da başına çıkıp esbab-ı semaya muttali olayım.
(Yani bu şekilde esbab-ı semaya muttali olmayı umuyorum’) demişti.”381 Bu tereccî
mütekellime râcidir, yani uman, sözü söyleyenin kendisidir. Firavun, bu yüksek

ehramların başından esbab-ı semaya muttali olabilirim ümidi ve recası içindeydi. 
’nin diğer mânâlarıyla alâkalı da Kur’ân-ı Kerim’de pek çok misal vardır. Mesela işfak
ve tahzir mânâsına şu örnek verilebilir: Bir meselede Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve
sellem) sakındırmak, olması gerekenden fazla şefkat ve re’fetten; merhamet-i ilâhiyeden



ileri re’fet ve şefkatte bulunmadan tahzir için, tadil ve takdir edalı bir ifadeyle şöyle

b u y r u l u r :  
“Neredeyse bu Allah beyanına inanmadıklarından dolayı kendini helâk
edeceksin?”382 Bir başka örnek: Peygamberin tebliği neticesinde kâfirlerin hidayeti
kabul edip etmeyecekleri Allah nazarında bellidir, katidir. Ama O (celle celâluhu), işi
recaya bağlar ve Hazreti Musa ve Harun’u (aleyhimesselâm) Firavun’a gönderirken: 

 “Ona kavl-i leyyin ile, yumuşak bir üslupla,
tatlı dille konuşun. Belki düşünür, haşyete erer, içinde saygı hasıl olur.”383 buyurur ki
burada tereccî, mütekellem anh’a ya da muhataba râcidir; yani “Onun hakkında böyle
bir reca kapısı açıktır, bunu ümit edebilirsiniz.” demektir. Sadedinde olduğumuz âyet-i
kerimede ise mütekellem anh ile muhatap aynıdır, ta’lîl anlamıyla da beraber
düşünüldüğünde mânâ şöyle olur: “Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet
edin; edin ki takvaya ermeyi, ilâhî himayeye girip korunmayı ancak bu şekilde ümit
edebilirsiniz.”

 kelimesi, birinci ve ikinci babdan kullanılan  fiilinden gelmektedir. Fiilin
mânâsı, “bast etme, serme, döşeme, yayma, yayılma”dır. Türkçede kullandığımız
mefrûş, mefrûşat kelimeleri de bu köktendir. Âyetteki  kelimesiyle, yeryüzünün
insanlar için tefriş edilmiş bir döşek ve beşik mahiyetinde olduğu hatırlatılır. Öyle ki,
bu tefriş edilmede yeryüzüne, insanın üzerinde rahat yatabileceği bir döşek hüviyeti
kazandırıldığından, âdeta döşek gibi üzerinde yatıp nimet-i ilâhiyeden istifade etmesi
gibi latif bir resim vardır. Bu belâgat nüktesinin de üzerinde durulmaya değer.

 kelimesi  fiilinden, zemine nispeten bir taban üzerine kurulan kubbe,
kubbe-i âsumân anlamına gelir.

 :  kelimesinin çoğuludur. Meyveler, yeryüzünde yetişen her türden
mahsuller demektir.

 kelimesini daha evvel görmüştük.

 kelimesi, “eş, menend, şerik” mânâlarına gelen  kelimesinin çoğuludur.

Lafzen ve mânen misl-emsal gibidir.  cem-i kıllettir, yani azlık ifade eden bir
çoğuldur. Bir bakıma da zıddın karşılığı olarak kullanılır. “Cenab-ı Hakk’ın ne zıddı



vardır, ne de niddi.” denir. Yani ne Kendi gibi benzeri, eşi, menendi, emsali vardır ne
de bir zıddı. O’na zıt farz etmek, daire-i ulûhiyette bir sınır tayin etmek, yani –hâşâ–
buraya kadar “O” (celle celâluhu), bundan ötesi de “gayr” demek olur. Cenab-ı Hak,
nura nispeten bir zulmet veya zulmete nispeten bir nur gibi zıddiyeti olan bir varlık
değildir. Bütün varlığın O’nunla münasebeti Hâlık-mahlûk (Yaratan ve yaratılan)
münasebetinden ibarettir. O yaratır, varlık da yaratılır. Dolayısıyla Allah (celle
celâluhu) zıddan da münezzeh ve mukaddestir ve eşten, benzerden de. İşte 

 âyeti böyle bir niddi reddeder.  “O’nun (celle
celâluhu) benzeri hiçbir şey yoktur.”384 âyeti de misliyyeti reddeder. Hazreti Hakkı
konuyla alâkalı şöyle der:

“Bulunmaz Rabbimin zıddı ve niddi, misli âlemde,
Ve suretten münezzehtir, mukaddestir Teâlallah.”

Buna göre âyetlerin meal-i münifi şöyle olmalıdır:
“Ey insanlar! Sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize hâlisâne ubudiyyet tavrını

takının ve kulluk edin ta daire-i takvaya ermiş olasınız, ümit edilir ki bu sayede takvayı
ihraz etmiş olursunuz. Yani enzâr-ı âlemde, daire-i takvaya girenlerin tavrını takınmış
olursunuz. Müslüman olmanız itibarıyla bu önemli bir noktadır. Düşünün ki o lütufkâr
ve merhametli Rabbiniz yeri sizin için bir firâş yaptı.. yıldızlarla yaldızlanmış âsumânı
bir kubbe kıldı.. semanın bir parçasından, yani kubbe-i âsumânın en altı ve arzınızın
üstü, size nispeten yukarıdan peyderpey sağanak sağanak yağmuru indirdi de bu sebeple
yerden çeşit çeşit semerâtı çıkarttı. Bu, bütün hâdiselerin önemli bir faslıdır. Bütün bu
iç içe lütuflar size rızık olarak verilmiştir. Binaenaleyh âfâkî ve enfüsî, innî ve limmî
birçok deliller karşısında siz de Rabbinize eş, ortak ve menend koşmaya kalkmayınız.
Aslında siz de bunları biliyorsunuz ve bu kadarı hakkında bir ilme sahipsiniz.”

* * *

Âyetlerin Kısmî Tafsilatına Gelince: Cenab-ı Hak, Fâtiha Sûresi’ndeki ahd ü
misakı ve bununla da ruhlar âlemindeki misakı hatırlatarak vicdanımıza dikkati
çekmekte ve hususiyle de iki yönüyle şu hakikatleri ifade etmektedir:

Her şeyden evvel  kelimesiyle, bir yönüyle kendisine ünsiyeti, diğer yönüyle de
belki nisyana maruz kalışımızı ve bundan dolayı da lütfunu hatırlatır mahiyette “Ey
insanlar! Sizi –yani letaifinizle, ervahınızla, insanî hüviyetinizle, küçük cisminizle fakat
büyük mahiyetinizle..– sonra babalarınızı, dedelerinizi, annelerinizi ve nenelerinizi,



cüz-i ferd ve zerrelerinizi yaratan Allah’a ibadet edin.” demektedir.

 “Ki sizi O yarattı.” Biz burada muhatap alınan insanların iç ve dış
yapılarıyla, ruh ve cisimleriyle yaratılışlarına dikkatin çekildiğini düşünüyoruz.

 “Sizden öncekileri de (O yarattı).” Bununla tefsircilerin ifade
ettikleri gibi sadece baba, dede değil aynı zamanda anne ve nene de kastedilmektedir.

Hatta,  kelimesiyle meselenin ele alınmasında da bu görülür. Evet, siz bir kısım
hücrelerden mürekkepsiniz. Hatta size nispeten bunlar bir veya iki tane hücreden
mürekkeptir. Bir sperm, bir de yumurta. Bunlarsa bir kısım moleküllerden var
edilmektedir. Bunlar da atomlardan, atomların parçacıklarından, partiküllerden ve
varsa verâsından, yani esir gibi unsurlardan meydana gelmektedir. Binaenaleyh asıl
zerratınızla başlayıp size ta evvelinizden hâl-i hazıra kadar oluşan durumunuzu

kazandırmada  ismiyle başınızda kayyûm bulunan Hazreti Allah’a ibadet edin ki bu

suretle  dairesine girmiş olasınız.. ve 
dairesinde “hâsılün bi’l-masdar”ın ifade ettiği lütufla serfiraz kılınasınız. Yani âyât-ı
tekviniye ve şeriat-ı fıtriyeden istifade edip Allah’a sığınmış ve değişik mehâlikten
korunmuş olasınız.

 beyanında ’deki tereccî mânâsı mütekellime râci olarak
düşünülürse şu mânâ melhuz olur: Sizin takva dairesine girmeniz ancak bu suretle
mümkündür; ancak Allah (celle celâluhu) bu işleri yapsanız dahi sizi daire-i takvaya
sokma mecburiyetinde değildir. Fakat muhataplar olarak sizin takva ümit etmeniz ancak
bu yol ve bu surette olabilir. Hak (celle celâluhu) nazarında sizden ümit edilen budur.
Zira donanımınız bunu gerektirmektedir. Risaleler’de de ifade edildiği gibi, arslanın
pençesine ve kavunun tadına bakan anlar ki, evvelkisi parçalamak için, ikincisi ise
yensin diye yaratılmıştır. İnsanın mahiyetine bakıldığı zaman anlaşılan ise şudur: O,
daire-i takvada Mâbud-u Mutlak’a ibadet etmek, kullukta bulunmak için halk edilmiştir.

Ayrıca, ’nin müşahitlere ait yönüyle de biz yine bu tevcihte bulunmak istiyoruz..
evet O (celle celâluhu), öyle lütufkâr bir Rabbdir ki, yeryüzünü bir döşek gibi yaratıp
bütün ilâhî nimetlerini sağanak sağanak başlarımızdan aşağıya boşaltarak dünya ve
ahiret saadetimizi temin etmiş ve her lütfuyla bize kendini duyurmuştur.



“Yeryüzünün bir döşek, “firâş” olarak anlatılması yerine “mefrûş” denmesi daha
uygun olur muydu?” diye akla gelebilir. Fakat bu kelimeyle zikredilerek sanki ayn-ı
döşek, ayn-ı mahall-i rahat ve ayn-ı mahall-i saadet olduğunun vurgulanması daha latif
düşmüştür. Ayrıca Allah (celle celâluhu), türlü türlü nimetlerle donatıp tanzim ettiği,
dünya ve ahiret saadetinin anahtarı ve kilidini içine derc ettiği küre-i arzı, iç ve dış
bozucu unsurlardan korumak için de gök kubbeyi ona bina yapmıştır ki, âlemin
nazarlarına teşhir ettiği sanatların bozulmaması, korunması, neşv ü nema bulması ve
faydalı hâle gelmesi için böyle bir lütuf tecellisi de ayrı bir hatırlatıcı olmuştur.

Bundan başka O, bütün bunların neşv ü nemasına medar olmak üzere, sizin
semanızdan, evvelki semaya nispeten size daha yakın atmosferden peyderpey yağmuru
indirdi de cismaniyetinizin muhtaç olduğu ayrı ayrı pek çok semereyi size bu sebeplerle
lütfetti.

İnsanın cismaniyeti vitaminler, proteinler türünden pek çok esbaba muhtaç olduğu
gibi, bunların sağlanması için yağmura, yağmurla beraber inen bir kısım toksinlere,
şimşeklere ve yıldırımlara da ihtiyaç vardır ki, O (celle celâluhu), yağmurun
inmesinden bitkilerin, meyvelerin neşv ü nema bulmasına kadar pek çok nimeti,
semadan indirdiği bu rahmet damlalarıyla sizin için rızık olarak gönderdi.

Burada emir-nehiy, va’d-vaîd ve tergib-terhibe latif bir telmih de bulunmaktadır.
Şöyle ki, Allah (celle celâluhu), bütün bunları her hareket ve hâdisenin nokta-i
mihrakiyesi olan rızkın etrafında topladı. Buna göre yerin tefriş edilip hayata uygun hâle
gelmesi, bir sürü karmakarışık ihtimal hesapları içinde beşerin yaşamasına müsait bir
keyfiyet kazanması, sema ile arz arasında bir izdivacın hâsıl olup bulutların telkihi ve
yağmurun yağması, bu sayede nebâtât ve semerâtın yetişmesi ve bunların besleyici
şeylerle donatılması.. evet bütün bunlar hep rızık diye verilmiştir. Demek ki, gök ve yer
bütün levâzımâtıyla rızık için önemli esbap sayılıyor ve her şey maddî-mânevî “rızık”

diyor, hep onun etrafında dönüp duruyor.  sözüyle ise “Bütün bu hâdiseleri buraya
kadar devam ettirmek, ille-i gâiye olan sizin içindir.” demek isteniyor. Aslında, bakıp
görenler için bütün bu hâdiselerde insanın nazara verildiği görülmektedir. Nokta-i
mihrakiye olarak rızık vaz’ ediliyor. Rızık insana, her şey de rızka koşuyor.

Bütün bu fıkralarda âfâkî, enfüsî, innî ve limmî deliller anlatıldıktan ve siz bunları
görüp bildikten, anlayıp duyduktan sonra Rabbiniz olan Allah’a gayrı nasıl eş ve ortak
koşarsınız? Birkaç eş ortak şöyle dursun Allah’ın bir tane bile eşi ve ortağı yoktur.
“Burhan-ı temânü”e binaen eğer iki tane veya daha fazla ilâh olsaydı yer ve gök fesada



giderdi. Binaenaleyh, böyle düşünmekle nasıl bir tehekküm ve istihzaya maruz
kalındığını görünüz de Allah’ın eş ve ortakları vardır demeye kalkmayınız. Allah’ın eş
ve ortağının olması şöyle dursun, O (celle celâluhu), büyük küçük hiçbir icraatında da
yardımcıya muhtaç değildir. Kalb ve kafanızı kullansanız siz de bunu anlayacaksınız.

Öyle ise sakın sakın  Yani Allah’a eş-ortak tutmayınız, böyle bir
ca’lîliğe, böyle bir suniliğe girmeyiniz. Fıtrat bütün kitabetiyle, tabiat kendisine has
bütün hitabetiyle hariçte Allah’ın eşi ve ortağının olmadığını ilan etmektedir. Öyle ise
siz kendi zihniniz ve hayalinizde Allah’a eş, ortak ve menend ittihaz edip O’na (celle
celâluhu) ortaklar koşmakla fıtrat ve tabiatı terk edip ca’lîliğe sapmış oluyorsunuz. İmdi
gelin, bu anormal hâlden sıyrılıp fıtrî ve tabiî olmaya bakın. Tabiata ve tekvinî emirlere
kulak verin. Fıtratın tertemiz, nezih simasını okumaya çalışın. Âyât-ı ilâhiyeyi sık sık
mütalâa edin ve fıtratın sesine kulak verin; göreceksiniz ki netice itibarıyla hepsinin gür
sesinin,

“Ey insanlar! Sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize kullukta bulunun ki
takva dairesine, ilâhî himayeye giresiniz.” dediğini göreceksiniz.

 : Allah’a eş ve ortak koşma hem zâhirî hem de bâtınî olabilir..
evet, bu bazen doğrudan doğruya putları Allah’a eş-ortak koşma şeklinde olur, bazen de
insanın farkına varamayacağı şekilde meydana gelir. Mesela şahsa bir kurban keser,
Allah’a eş ortak koşmuş olur. Çünkü bütün kurbanlar Allah adına kesilir. Bazen bir
türbenin, bir ziyaretin karşısında bir beklentiye girer ve ona serfürû eder, ubûdiyet tavrı
takınır vs.. Bunlar açık bir şirk değildir ama şirkin hafîsi sayılırlar. İnsan bazen onlara
mum yakar, taş yapıştırır, bez bağlar ve bunların kendisine bir hayır getireceği
tevehhümüne kapılır. O, bu hâliyle açık bir şirk yapmasa da gizli bir şirk içine girmiş
olur. Binaenaleyh bütün bunlar, gizli ve açık her türlü şirkten münezzeh ve mukaddes
olan Allah’a eş ve ortak koşma mânâsına gelebilir.

Âyetlerden istihraç edeceğimiz meselelerin başında hiç şüphe yok ki burada
bidayette arz edildiği gibi Cenab-ı Hakk’ın tevhid-i ulûhiyetini, tevhid-i ubûdiyetimizle
ilan edip, tevhid-i rubûbiyete karşı secde-i şükrana kapanmak gerektiğidir. Zaten bu iki
âyette anlatılan hakikat de bundan ibarettir; yani bu âyetlerde, fıtratın gayesinin ubûdiyet



olduğu ifade edilmektedir ki,  “Ben cinleri ve
insanları sırf (Beni tanıyıp yalnız) Bana ibadet etsinler ve kullukta bulunsunlar diye
yarattım.”385 âyeti de vicdanî bir mârifete, kalbî bir iz’ana bağlı böyle bir kulluğu
anlatmaktadır. Risaleler’de de ifade edildiği gibi “Ubûdiyet mukaddime-i mükâfat-ı
lâhika değil, netice-i nimet-i sâbıkadır.”386 Evet ibadet, daha sonra Cenab-ı Hakk’ın
bize bahşedeceği lütuflara bir sebep, bir illet, bir mukaddime değil, belki şu âna kadar
daire-i vücuda çıkmış ve bizim onunla perverde olduğumuz âfâkî, enfüsî, sonsuz
nimetlere karşı bir şükran vazifesini îfâ etmekten ibarettir.

Aslında mahiyet itibarıyla ubûdiyet, bütün çeşitleriyle, mü’minin nazarî plândaki
durumunu amelî plânda takviye etmekte ve o nazarîyi meleke hâline getirmektedir. Yine
bu hususa da Risaleler’de dikkat çekilerek şöyle denilir: “Allah’a kulluk, mesâil-i
akaidiyeyi, insanda râsih meleke hâline getirir.”387 Ayrıca, pek çok düşünür ve kalb
ruh erleri nazarî akılla Allah’ın gerçek mânâda bilinemeyeceğini, ancak amelî ile onun
vicdanda tam duyulabileceğini, insan tabiatının bir derinliği hâline geleceğini söylerler
ki, doğrudur. Bu da bize, Kant’ın, “Nazarî akılla Allah bilinmez, amelî akılla bilinir.”
sözünün mânâsını hatırlatmaktadır. Evet biz, inanılması gereken iman esaslarının
hakikatini, onlara inandıktan sonra sâlih ameller ile onları tahkim edip kalbimizde râsih
melekeler hâline getirmek suretiyle ancak duyabiliriz.

Bu konuda, Allah’a kulluk ve O’nun emirlerine ve nehiylerine uymadan ibaret olan
“şeriat-ı garrâ”ya ittibaın yanında, şeriat-ı fıtriye ve âyât-ı kübra gibi âyât-ı tekviniyeye
tevfik-i hareket de çok önemlidir. Ne var ki bunun hakikatine de yine dinin temel
disiplinlerine uymakla erilir. Zira insan her zaman o cüzî aklı ve cüzî ilmiyle kâinatta
dönen dolap ve çarklara tevfik-i hareket edip o dolapların üstünde kalmaya muvaffak
olamaz. Bu konuda bütün kâinatı görebilecek bir göz ve bu görüşten hâsıl olan bir ilim
gerekir ki, insan dönen bu dolaplara göre düşünce ve davranışlarını plânlayabilsin.
Böyle bir durum ise ancak şeriat disiplinleriyle mümkün olabilir. Zira şeriat, Allah’ın
kelâmı ve kitabına dayanmaktadır. Onun için insan emir ve nehiylere uymanın yanında
sünnetullaha yani kâinatta cari kanunlara da tevfik-i hareket ederse fıtratı yaşar, fıtrî
olur ve bulunması gereken yerde bulunur.

Ubûdiyet aynı zamanda insanı içtimaî ve şahsî kemale erdiren önemli bir dinamiktir.
Zaten içtimaî kemal dediğimiz şey de şahısların ve fertlerin kemaline vâbestedir.
Cemiyeti oluşturan fertler kemale ermedikten sonra toplumun kemali düşünülemez.
İnsanın mahiyeti cüzî fakat istidatları çok geniştir. Kitab-ı kebir-i kâinata bir fihriste



mahiyetinde yaratılan insan, istidatlarını inkişaf ettirebildiği ölçüde ve kulluğu
sayesinde küçük bir cirim olmadan çıkar, âlemin enmûzeci hâline gelir. O, âlemde
gizlenmiş olan hakikati veya mahiyeti ancak böyle bir kulluk sayesinde duyar. Aslında
kulluk, abd ile Mâbud arasında çok ulvî bir intisabın ifadesidir. İnsan hangi pâyeler,
hangi makamlarla serfirâz olursa olsun ancak Allah’a intisaptan ibaret olan kullukla
kemalin zirvesine yükselebilir. Keza o kullukla kendi mahiyetini ulvileştirmek suretiyle
Cennet’e ehil hâle gelir ve Allah’ı görmeye liyakat kazanır; kazanır da bu sayede esfel-i
sâfilîne düşmekten ve Cehennem’e yakıt olmaktan kurtulur.

Burada diğer bir husus da, Cenab-ı Hak (celle celâluhu) insanı kulluğa davet edip de
ulûhiyetini hatırlatarak onu rubûbiyeti karşısında inkıyada davet buyururken, bu işteki
hikmet ve delili de göstermiş olmaktadır. Bu âyette Cenab-ı Hakk’ın ulûhiyet ve
rubûbiyetine ve bizim de kulluk yapmamızın gerekliliğini gösteren, –İşârâtü’l-İ’câz’da
ifade edildiği gibi388– bir hayli vâzıh “innî” ve “limmî” delil vardır. Eserden müessire
intikal suretiyle istidlale innî diyoruz ki, bu katiyet ifade eder. Müessirden esere
geçmeye de limmî diyoruz. Ayrıca bu delil-i innî içinde ve özünde hem bir delil-i inayet
hem de bir delil-i ihtirâ mevcuttur.

Burada, Cenab-ı Hakk’ın ihsanlarını sayması, yani ağzımıza tat alma kabiliyeti
vermesinin hemen yanı başında yeryüzünü tatlı nimetlerle donatması.. gözümüzü
görmekle serfirâz ve nurefşân kılmasının yanında gökyüzüne ziyayı sürme çekmesi..
kulağımızı duyma nimetiyle şereflendirmesi yanında fezada bir kısım ses titreşimlerini o
kulağın duyacağı şekilde ayarlaması ve hazırlaması... evet, işte böyle âfâkî ve enfüsî
pek çok inayet ve ihsan ifade eden harikaları hatırlatması söz konusudur ki, bu
delillerden hareketle biz, bizi gören, bilen ve bu hizmetleri bize göre ayarlayıp
hazırlayan Allah’ın varlığına yakîn hâsıl etmiş oluyoruz. İşte biz bunlara inayet delili
diyoruz.

İnayet delilinin hulâsası  âyetinde ifade edilmektedir
ki, âyet “Allah’ın nimetlerini sayıp dökmeye kalksanız, hesap edemez, saymada
üstesinden gelemezsiniz.”389 anlamına gelmektedir.

İnayet delili hem enfüsî hem de âfâkî olarak karşımıza çıkmaktadır.



“Kulluk yapın o Rabbinize ki yeryüzünü size bir döşek, semayı da bir kubbe yaptı.
Gökten yağmur indirip onunla rızık olarak size çeşitli mahsuller lütfetti.”390 Başta
kendimiz, ailemiz, evimizin içi, bağ ve bahçemiz, zeminimiz... derken, yakından
başlayıp uzaklaştıkça, enfüsten âfâka doğru bir nimetler silsilesini zikretmektedir. Evet 

’de açıktan açığa bir âfâkî delil müşahede edilmektedir. Vicdanlarda âfâkî
olanı belki vuzuhuyla göremeyeceğiz ama enfüsî delille sağlam kanaat elde etmek
mümkün olabilecektir.

Keza burada innî delil çerçevesinde söz konusu edilecek delillerden biri de “delil-i
ihtirâ”dır. İhtirâ, ibdâ ve inşâ demektir. Cenab-ı Hakk’ın her şeyi orijinal olarak
yaratması demektir ki buna da yine enfüsî ve âfâkî olarak 

 ifadeleri delâlet etmektedir.   “O Allah ki
sizi yarattı.” sözü enfüsî delile bakmaktadır. Yani “Allah sizi ihtirâ etti, ibdâ etti, inşa
etti.” denmekte, yani zerreler âleminden unsurlar âlemine, ondan küçük canlılar
âlemine, ondan “ilmü’l-ecinne”nin yani embriyolojinin anlattığı şekilde ceninin gelişme
safhalarına ve ondan da çocukluğa, delikanlılığa, olgunluğa kadar bütün etvâr-ı
hayatınızı yaratan, kayyûmiyetiyle ayakta tutan Allah, nefsinizde size ihtirâ delilini
göstermektedir.

 “Sizden öncekileri de (yarattı).” beyanı da ihtirâ delilinin âfâkî
olanını nazarlara sunuyor. Bu ise “Babalarınızı, dedelerinizi, annelerinizi, nenelerinizi
O yarattı.” anlamının yanında, “Cüz-i fert ve zerrelerinizi, esir ve ondan sonraki bütün
mahiyetinizi O yarattı.” anlamına da gelir. Bir tek âyet içinde innî delille hem inayet
hem de ihtirâ delillerini izhar edip bunların hem âfâkî hem de enfüsî kısmını göstermek
suretiyle daire-i ulûhiyet hakkında kuvvetli bir tahşidat yapılması, ancak belâgat-ı
Kur’âniye’den beklenebilecek bir hususiyettir.

***
Bu âyetlerle sair âyetlerin münasebetlerine icmalen göz atmak yararlı olacaktır.
Evvela, bu âyetlerin sibakıyla sıkı bir münasebeti olduğu daha önce hatırlatılmıştı.

İster müttakiler, ister kâfirler, isterse münafıklar, insanlardan bir kesim olmaları
itibarıyla, Cenab-ı Hak bu âyetle umumunu kulluğa davet etmektedir. Bu şekilde kulluğa
davette umumi hitap itibarıyla herkesin kendisine göre bir hissesi bahis mevzuudur.



Şöyle ki, âyet, mü’minlere hitabının yanında münafıklara; “Siz Allah’a kullukta
sabitkadem olun. Nefsin aldatmalarına takılarak atalarınızın arkasından taklide
dalmayın; kalb ve kafa izdivacı çerçevesinde hâlisen Allah’a kul olmaya bakın.”
derken, kâfirlere, “Önce nazarınızda büyütüp sonra putlar hâline getirerek karşılarında
serfürû ettiğiniz o bütün derme-çatma mabutlarınızı bırakın da, sizi, âbâ u ecdadınızı,
sizden evvelkilerin taptığı, tapşırdığı putlarınızı da yaratan Allah’a kulluk edin. Aslında
vicdanlarınıza, ‘Gökleri ve yerleri kim yarattı?’ diye sorulduğu zaman cevabın ‘Allah’
olacağı da sizce müsellemdir.” diyor gibidir.

Evet, âyetin özünün sibaktaki zümrelerle böyle bir münasebetinin olduğu
söylenebilir. Ayrıca âyetin kelimelerinde şöyle latif bir münasebet de mevcuttur: Bir
tarafta nimet, inayet ve ihtirâ tablosu; diğer tarafta da kulluk tablosu.. Allah (celle
celâluhu), nimetlerini tâdat sadedinde hemen kulluğa davet etmektedir. Evet, bir tarafta 

 emr-i celîli, diğer tarafta da niçin ibadet edeceğimize cevap teşkil eden emrin
hikmet buudlu illeti anlatılmakta. “O, sizi, sizden evvelkileri yarattı. Zemini size bir
beşik, gök kubbeyi de bir bina yaptı.”

Bu arada,  “Ey insanlar! Kullukta bulunun!” ifadesinde de, gaybî
üsluptan hitaba iltifat edilmesinde farklı bir letafet söz konusudur. Bu şekildeki bir
iltifatla karşısına alıp bazı sorumluluklarla mükellef kılacağı o kullar, mükellefiyetin
meşakkatlerine karşı iltifat taltifiyle sevineceklerdir. Zira Rabb-i Kerim’in iltifatı her
şeyden daha önemlidir. Evet, O razı olup kabul ettikten sonra sizleri hem dünyada hem

de ahirette mesut edecektir. İşte   diyerek O’nun sizi muhatap olarak
huzuruna alması, kulluğun yüklediği bütün o meşakkatleri size unutturacak kadar iltifat
dolu bir teveccühtür.

Seçilen Kelimelerdeki Dil İncelikleri 
(21-22. Âyetler)
İsterseniz şimdi de teker teker her kelimenin hususiyetlerini görmeye çalışalım:

 bir nida edatıdır. Kendisine hitap edilen kimsenin hitap edene ikbalini teminde
kullanılır. Buradaki sesleniş senin de içinde bulunduğun bütün âfâk-ı âlemdeki herkese
bir çağrıdır ve herkes bu çağrıya muhataptır. Cenab-ı Hakk’ın burada  kelimesiyle
nida edip bütün insanlığa seslenmesi, emredeceği şeyin celâlet, azamet ve haşmetini



işaretler. Yani bu, “Bütün bu nidayı duyanlar kulak kesilsinler. Kendilerine ilan
edeceğim hakikat, âlem çapında çok geniş bir hakikattir.” anlamına gelmektedir.

 kelimesi bir “tevsîm” edatıdır. Nahivdeki ifadesiyle harf-i nida ile münâdâ

arasında âleteyn-i tarif cem olmasın diye bulunur. Yani dil açısından   demek

doğru değildir. Çünkü  belli bir kimseye hitap etmek içindir.  da zaten mârifedir.
İki tür mârifenin yan yana gelmesine içtima-i âleteyn-i tarif diyoruz. İkisinin yan yana

gelmesi, Arap dilinde hoş karşılanmadığından araya  gibi kelimeler
girmektedir. Bu bir nahiv kaidesidir. Tevsîm, nişan koyma mânâsınadır. Âlemşümul
hüviyeti içinde bütün deme, seslenme fiillerine evvelen ve bizzat mazhar kılınması ve
Allah’a muhatap olabilecek durumda yaratılması itibarıyla nişan insana konmuştur.
Öyleyse Cenab-ı Hakk’ın hitabı karşısında şuurlu bir şekilde ubûdiyeti farz olarak
üzerine alan insandır.

 bir tembih edatıdır. Bununla celâlet, haşmet, azamet ve ihatanın yanı başında bir de
huzur anlatılmaktadır. Kur’ân’ın ifadesi içinde beyan-ı ilâhî olarak biz daima mikro
âlem ile makro âlemi yan yana, en büyük ile en küçüklüğü omuz omuza, sonsuz azametle
sonsuz küçüğü birbiri içinde, sonsuz uzaklık ile sonsuz yakınlığı da hep iç içe
görüyoruz.

 iştikak itibarıyla ünsiyet kökünden gelmektedir. Bir tevcihe göre “nisyan”dan
gelmiş olma ihtimali de söz konusu edilmiştir. Nisyandan olması itibarıyla mânâ şöyle
olur: “Ahz-ı misakı unutmuş olabilirsiniz. Ben ise nisyandan ötürü sizi muaheze
etmeyeceğim. Ey hâli bu olan insanlar, ibadet edin.” Ünsiyet mânâsına göre ise: “Ey
Benim enîsim olanlar, yani vicdanlarında Mâbud-u Mutlak’ı enîs olarak bilenler,
bulanlar ve bu ihtisasla payidâr olanlar!” şeklinde latif bir iltifatı işaretler.

 kelimesiyle ise bu kelâm ve tekellümden, iblağ ve tebliğden, mütekellim ve
muhatabın karşı karşıya bulunması gibi bir durum anlaşılır. Yani Allah, insanların
ubûdiyet etmesi için konuşur, Resûl-i Ekrem bir ubûdiyet tavrı olarak dinler ve insanlar
O’na kulluk yapsınlar diye tebliğ eder. Böylece bu ilâhî hitap içinde bir ubûdiyet
zemzemesidir ki, çalkalanıp durur.

 kelimesi, Rabbü’l-âlemîn olan Hazreti Allah’ın o geniş kâinat dairesindeki
celalî tecellisine mukabil şuurlular âleminde cemalî tecellisinin bir ifadesi olarak



insanları terbiye ettiğini hatırlatmaktadır ki, burada, “sizi terbiye edip zerrât âleminden
canlılar âlemine, ondan insan âlemine, ondan insan-ı kâmil mü’min âlemine ve
hususiyle ‘siz’ diyerek Hazreti Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) şahs-ı
mânevîsi altında ümmet-i Muhammed olma âlemine yükselten.. evet işte size bu
terbiyeyi veren Rabbinize ibadet edin.” nüktesi sezilmektedir.

 “O ki sizi yarattı.” Ubûdiyetin en büyük dâisi hilkattir. Veya ters
çevirip şöyle de söyleyebiliriz. Hilkatin en büyük gayesi ubûdiyettir. 

 “Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp
yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım.” âyet-i kerimesi de bunu ifade etmektedir.391

Yani O yarattı ki siz de ibadet edesiniz. Öyleyse ibadet edin, çünkü sizi O yarattı.

 “Sizden evvelkileri yaratan da O’dur.” Onlar ve onlardan
evvelkilerin hepsi geçip gittiler. Risaleler’de izah edildiği gibi çağlayan bir çayın
üzerinde Güneş’in şualarıyla belirip kaybolan kabarcıkların yerini, arkadan gelenlerin
alması türünden her şeye nikabını açıp cemalini gösteren sermedî bir Şems var ki,
gidenler gidiyor, bu defa arkadan gelenler o cemal ile serfirâz oluyor. Aynen onun gibi,
bütün tarih boyunca gelip giden beşerin inkıraza uğraması, yok olması neticede sizin de
inkıraza uğrayacağınızı ifade etmektedir. İfade gelenin gideceğini, gidenin
gelmeyeceğini, arkadan yenilerin gelip onların yerini alacağını, onların da sahneden
çekileceğini ve bütün bu gelip gitmelerin, çalkalanmaların verâsında tebeddül ve
tağayyürden münezzeh, müberrâ olan Allah’ın (celle celâluhu) sonradan gelmediğini ve
gitmeyeceğini fakat daima var olduğunu; binaenaleyh hilkatin zimamının da O’nun
elinde bulunduğunu; kulluk yapılırsa ancak böyle bir Mâbud-u Mutlak’a yapılmasının
gerektiğini ifade etme adına ne kadar latif düşmektedir! Sizi ve sizden evvelkileri
yaratması ve bununla sizi ubûdiyete davet etmesi, âyât-ı tekviniyeye karşı vazifelerinizi
hatırlatmakla beraber Kur’ân-ı Kerim’e karşı da anlayışlı olup Allah’ı da saygıyla

anmanızı istemesi takva dairesine girmeniz içindir. İşte  ifadesi de bu
nükteye parmak basmaktadır.

 “O (celle celâluhu), yeryüzünü yaşamanıza müsait
bir döşek yaptı.” ifadeleri de yeryüzündeki nimet-i ilâhiyeyi hatırlatmakla bizi
ubûdiyete davet ettikten sonra, ubûdiyete karşı bir iştiyak arzusunu uyarmaktadır.



Mâbud-u Mutlak’a kulluk yaparken size olan sâbık nimetlerine bakarak kulluk
yapmalısınız. Evet, binanızın tavanını aydınlattığı, orada bir sirâc-ı münir yaktığı, bir
sobayı tutuşturduğu, zemin yüzü sofrasına hazırlanan nimetleri onda pişirdiği için
Rabbinize ibadet etme mecburiyetindesiniz. Zannediyorum böyle bir ifade, uyanık
gönüllerde kulluğa karşı fevkalâde bir heyecan, bir aşk ve şevk uyaracaktır.

اًشاَرِف  sözünden öyle anlaşılmaktadır ki, zemin yüzü ancak bir annenin, çocuğunun
istirahatı için hazırlayabileceği sıcak bir döşekten daha mükemmeldir. Bu kelime,
yeryüzünün mahz-ı rahat (rahatın ta kendisi) bir döşek olduğunu ifade etmektedir. Yani
insan düşünmese bile, bu nimetleri hazırlayan Zât, ağacın dalında, hayvanın memesinde
ve daha değişik nimet mahzenlerinde insana tebessüm eden çeşit çeşit nimetlerle
donatılmış zemin yüzünde sadece elini uzatarak alıp ağzına koyacağın bütün ihsanları
sana hatırlatarak ibadete karşı derin bir arzu ve iştiyak uyarıyor.

“Aynı zamanda semayı da bina yaptı.” mânâsına gelen  ifadesinin kudsî
kelimelerinde ise şu mânâlar mündemiçtir: Bu kadar nimetleri sizin istifadenize
sunmanın yanında, bir meşher olarak onları nazarlarınıza arz edip takdir ve teşekküre
sevk etmek için onları burada ihzar etmesi.. bunun için de sema ile yer arasında
münasebetler kurup yeryüzünde bu sanatların devamını temin etmesi ne büyük bir
ikramdır! Her gelen alkışlasın ve O (celle celâluhu) her an alkışlansın diye sanatlarını
devamlı yenilemektedir ve sizin de yenilenmenizi dilemektedir.. dilemektedir ki insan
her gördüğünde ona hayran olsun. Sema ile bunların devam ve temadisi karşısında,
gece-gündüzün birbirini takip etmesinde, Güneş’in ziyasıyla başlarımızı okşamasında,
hararetiyle yiyeceklerimizi pişirmesinde.. işte bütün bu hususları ve daha nice şeyleri

hatırlatmada  beyanı ne kadar latiftir!

 “O (celle celâluhu), semadan mübarek bir su indirdi.”
ifadesi çerçevesinde semadan yağmurun inmesi, denizlerin buharlaşması, damlacıkların
atmosferde çiğ noktasına ulaşması ne müthiş bir nizamın ifadesidir. “O (celle celâluhu),
mânevî âleminizin kayyimi olan ferman-ı sübhânisini nasıl melek vasıtasıyla semadan
inzâl ediyor, öyle de maddî yapınızın kayyimi sayılabilen yağmuru da esbap dairesi
içinde ilâhî nimetlerinin yerden çıkarılması için semadan öyle indiriyor.” mânâsına
gelen beyanıyla Kur’ân tesadüfü, ülfet ve ünsiyeti yırtarak, bir kere daha “Allah!”
dedirtiyor.



 kelimesiyle ifade edilen, rahmettir. Zira bazen gökten çamur da iner, dolu da iner,
kar da iner. Ne var ki, burada beyan buyrulan ve bizim nimet olarak anlayıp
hissedebildiğimiz şey sadece ve sadece sudur, yağmurdur. Binaenaleyh,  sözüyle

ifade edilip,  (kar) veya  (dolu) gibi bir sözcükle ifade edilmemiştir.

 “O yağmurla size rızık olarak çeşitli semereler
çıkardı.” Evet, bununla O, sizin için çeşit çeşit semereleri yerden çıkarmıştır. Sadece
bir semere değil, madde-i esasiye olarak ne kadar hayatî ihtiyaç varsa hepsini o inzâl
ile ihraç etmiştir. Bütün semereleri yerden çıkarmada odak noktası ise rızıktır. O, bunu
sizi rızıklandırmak için yapmıştır.

 sözü ile de ille-i gâiyenin bütün insanlık âlemi olduğunu anlatmaktadır.

 hitabı ise, “Ey insanlar! Yukarıdaki fıkraları nazara alarak
zinhar Allah’a eş ortak koşmayın!” anlamına gelmektedir. Yani demek istiyor ki: Senin
şu gördüğün su habbelerinin yukarıya çıkması, sonra aşağıya boşalması, bununla çeşitli
semerelerin yerden fışkırması, bütün bunların Allah’ın iradesiyle meydana gelmesi,
sonra siz ve sizden evvelkilerin yaratılışı, asıl zerrelerinizin yaratılması... evet bütün
bunlar fıtrat ve tabiatta şerik-i Bârî’ye yer olmadığını göstermektedir. Öyle ise inat
etmeyin, “Allah” deyin; zira Kur’ân size fıtratın ve tabiatın dışında bir şey söylemiyor.
Buna binaen suniliği bırakın ve tekvinî emirleri doğru okuyup doğru yorumlamaya
çalışın...

Kur’ân,  lafz-ı celîliyle de şunu anlatıyor: “Sizin eş menend koştuğunuz Allah,
zatında Vâhid ve Ehad’dir. Hakikatte O’ndan başka Mâbud-u Mutlak yoktur. Siz vehm ü
hayalinizle ona eş ortak koşmakla salim düşünceye muaraza ediyorsunuz. O, Allah’tır
ve bütün esmâ-i hüsnâsını câmi zatî ismi ile kendisini bize tanıttırmaktadır.”

Ayrıca Kur’ân  kelimesiyle istihza ve tehekkümde bulunmaktadır. Şöyle ki, sizin
iddia ettiğiniz gibi Allah’ın birkaç tane değil, bir tane bile benzeri olamaz. Zira olsa, iki
muhtarlı bir köy, iki müdürlü bir nahiye gibi bütün âlem fesada uğrar. Siz ne kadar
akılsızsınız ki bir yerde iki idareci bulunduğu zaman fitne ve fesadın hükümfermâ
olacağına inandığınız hâlde, ciddi bir nizam içinde ve hep ahenk ile hareket eden
kâinatın işleyişini –hâşâ– “endâd”a veriyorsunuz.



 ifadesi, “En basit ilmî plânda dahi anlaşılması mümkün, kesin olan bu
hakikati siz de bildiğiniz hâlde, yani hariçte Allah’ın eşi menendi olmadığına sizin de
bir ilminiz ve ıttılaınız olması salim düşüncenin gereği olduğu için artık Allah’a (celle
celâluhu) eş ortak koşmaktan sakının!” türünden bir nükte-i belâgat ifade etmektedir.

Buraya kadar beyanda bulunduğumuz hususlarla daire-i rubûbiyeti karşısında
kendisine ibadet ü taatta bulunduğumuz ve tevhid-i ulûhiyetini kabul ve teslim ederek
huzurunda elpençe divan durup inkiyadda bulunduğumuz Hazreti Allah’a karşı
ubûdiyetimizi ve O’nun mabûdiyetini ifade etmeye çalıştık ki bununla imanın mühim
dört rüknünden birini anlatmış oluyoruz. Diğer rükünlere gelince; Kur’ân-ı Mu’cizü’l-
Beyan ve onunla müeyyed Resûl-i Zîşân; bir de imanın yümnüyle hareket edenler için
dâr-ı cinân ve küfrün şeâmetiyle zayi olup gidenler için de su-i akıbet ve azab-ı nîrân...
Bundan sonraki âyetlerde de –inşaallahu teâlâ– onlar icmalî mânâlarıyla görülecektir.
Her şeyin en doğrusunu Hazreti Allâmü’l-Guyûb bilir.
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BAKARA SÛRE-İ CELÎLESİ 
(23-24. ÂYETLER)

“Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur’ân’ın, Allah’ın sözü olduğu hakkında
şüpheniz varsa, haydi onun sûrelerinden birine benzer bir sûre meydana getirin
ve Allah’tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, iddianızda haklı iseniz.
Bunu yapamazsanız –ki asla yapamayacaksınız– çırası insanlarla taşlar olan ve
kâfirler için hazırlanan o ateşten sakının.”

Yukarıda, mü’min-münafık-kâfir, bunların umumunu birden muhatap olarak nazara
alıp öteden beri devam edegelen hakâik-i âliye-i İslâmiyenin dört mühim esasını
hecelemeye çalışmıştık. İşte bu dört büyük hakikatten biri, tam bir ubûdiyet tavrı
takınma çerçevesinde daire-i rubûbiyete karşı arz-ı inkıyatta bulunma ve daire-i
ulûhiyete karşı da iz’an içinde olma hususu idi.

Bizim tevhid-i ubûdiyette bulunmamız, Zât’ında Cenab-ı Hakk’ı tevhid edip, tevhid-i
ulûhiyetini iz’anla ifade ettiğimiz gibi, O’nun (celle celâluhu) o muhteşem saltanatının
unvan-ı mübecceli tevhid-i rubûbiyete sahip bulunduğunu da ilan demektir. O (celle
celâluhu) Zât’ında bir olduğu gibi icraatında da birdir; ortağı, yardımcısı yoktur. İşte
Zât-ı Ulûhiyet hakkında akide adına bilmemiz gereken şeylerin bazıları bunlardan

ibarettir. Biz,  âyetiyle kısmen bunu gördük ki o, kavl-i mücerret
olarak sadece bir iman meselesi telkin etmiyordu; onun yanında aynı zamanda bir
yönüyle inayet ve ihtirâ delilleriyle gayet net olarak âfâkî ve enfüsî delilleri de icmalen
nazarımıza vererek bu meselenin sağlam delillere dayandığını da gösteriyordu.

İman erkânının en mühimlerinden biri de hiç şüphesiz ki Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’a
imandır. Kur’ân-ı Mu’ciz’in, fâik beyanıyla harika ve mu’cize olarak kendisini kabul



ettirmesi, aynı zamanda elinde böyle bâhir bir mucize bulunan Hazreti Muhammed’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberliğinin de tasdiki demektir.

Aslında Efendimiz, Kur’ân’ın delili; Kur’ân da Efendimiz’in peygamberliğinin
delilidir. Böyle olunca Kelâmî ifadesiyle “Devir olmuyor mu?” denebilir. Hayır
olmuyor; zira Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın ispat edici delili, sadece Aleyhissalâtü
vesselâm olmadığı gibi, Efendimiz’in peygamberliğine delil de sadece Kur’ân-ı
Mu’cizü’l-Beyan değildir. Kur’ân’ın sair i’câz yönleriyle Allah kelâmı olduğu sabit
bulunduğu gibi, Efendimiz’in risaleti de Kur’ân’dan başka O’nun sair mucizeleri,
kendine mahsus hâlleri ve sıfât-ı hâssalarıyla müsellemdir ve o risalet sadece Kur’ân-ı
Kerim’e dayalı değildir. Binaenaleyh burada bir devir meselesi asla bahis mevzuu
olmaz. Onun için bu iki âyette Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın kelâm-ı ilâhî oluşuyla,
bununla müeyyet olan Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resûlü
olduğu imanın iki rüknü olarak ortaya konmaktadır. Bu üç husus sübut bulunca,
arkasından fezleke olarak muannitlere Cehennem hatırlatılıyor. Gelen âyetin başında da
Cennet anlatılarak, kesif-zulmanî, latif-nuranî iki cemaatin su-i akıbet ve hüsn-ü
meâdları işaretleniyor.

Kur’ân-ı Kerim’in, ona nazire olabilecek bir eser ortaya konması mevzuundaki
“tahaddiyât”ı, yani onun âleme meydan okumaları genelde Mekke’de cereyan etmesine
mukabil, Medenî bir sûre olan Bakara Sûre-i Celilesindeki

âyeti Medine’de nâzil olmuştur.
Kur’ân’ın bu tür tahaddîlerinde farklı tasrifler söz konusudur. Vâkıa bunlarda bir sıra

takip edip etmediğine dair ne kati bir eser (sahabe ya da tâbiîn sözü) ne de bir hadis-i
şerif vardır. O bir yerde:

“De ki: Yemin ederim! Eğer insanlar ve cinler, bu Kur’ân’ın benzerini yapmak için



bir araya toplansalar, hatta birbirlerine destek olup güçlerini de birleştirseler, yine
onun gibi bir kitap meydana getiremezler.” 392 buyurur. Bu âyette, “Kur’ân-ı Kerim’in
benzerini, onu tebliğ eden Nebi-yi Zîşân benzeri bir zattan olmak üzere meydana
getirin.” türünden bir tahaddîde bulunuluyor. Yani ortaya koyacağınız şey hem Kur’ân
gibi, onun seviyesinde olsun hem de Hazreti Muhammed (Aleyhissalâtü vesselâm) gibi
ümmî bir zatın eseri olsun deniyor.

Diğer bir âyet-i kerimede ise şöyle buyruluyor:

“Yoksa Kur’ân’ı O’nun (sallallahu aleyhi vesellem) kendisi uydurdu mu diyorlar.
De ki: İddianızda tutarlı iseniz haydi onunkine benzer on sûre ortaya koyun, bu
isterse sizin kendi uydurmanız olsun ve Allah’tan başka çağırabileceğiniz herkesi de
yardıma çağırın!”393 Yani müşrikler, –hâşâ– “Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve
sellem), Allah’a (celle celâluhu) karşı bir yalanda mı bulundu diyorlar? Yani bunları
kendi fikir ve karihasıyla ortaya koyduğunu mu iddia ediyorlar? O zaman buyurun siz de
bütün Kur’ân kadar değil, hiç olmazsa on sûre kadar bir mecmua ortaya koyun.”

Hatta o mübarek Kur’ân gibi bir kitap ve Nebiy-yi Ümmî gibi bir zat olmasın, 

 akla mantığa uymayan derme çatma şeylerden, uydurma
hikâyelerden ve en mütebahhir filozof ve düşünürlerin ihtirâatıyla olsun, dahası 

  bu işte, bu mevzuda gücünüzün, takatinizin, ününüzün
yettiği herkesi de çağırın yardımınıza; çağırın da size yardımcı ve destek olsunlar. Evet
önceki âyette Kur’ân’ın bütünüyle, burada ise on sûreyle bir tahaddî yapılmaktadır.

Müfredat Mânâsı (23-24. Âyetler)
:  kelimesiyle  lafzının kullanıldığı yerler birbirine yakındır, ikisi de

şart içindir. Ne var ki, katiyet söz konusu olduğu yerde , şekkin daha galip olduğu

yerde ise  kullanılır. Bu kelimeleri yakînen tanımada fayda var. Bunları tanıdığımız
nispette kullanıldıkları yerler itibarıyla tasvire, genel manzaraya ve ifade tarzına vâkıf



oluruz. Bu o dilin inceliğiyle alâkalıdır.

 kelimesi “oldunuz, öylesiniz”, şartla beraber düşünüldüğünde ise “oldu iseniz,
öyleyseniz” demektir ve  fiilinden mâzi, cem-i müzekker muhatap sigasıdır. Bu
kelime yerine göre önceden olma mânâsına da kullanılmakla beraber, sonradan olma
mânâsının düşünülmesi burada daha uygun olacaktır. Zira o zaman “Kur’ân-ı Kerim’e
nazire olacağını düşündüğünüz suni dahi olsa bir şey ortaya koyun!” meydan okumasına
daha baştan imada bulunulmuş olacaktır.

 kelimesinin üzerinde uzun boylu durmuş, içtimaî, fikrî, ruhî ve ilmî reybîliği arz
etmeye çalışmıştık.

 :  harf-i cerri, teb’iz için de kullanılması itibarıyla “ondan sadece bir parça”
manasına işaret eder.

Burada  kelimesi değil de  kelimesi tercih edilmiştir; zira  kelimesinde
tedricen inme söz konusudur. Yani o Kur’ân’ın ceste ceste, sırası geldikçe, esbab-ı
nüzule bağlı olarak, maslahat ve hikmete binaen gelişi, “Def’aten indirdik.”

mânâsındaki  kelimesiyle değil de, teksir için olan tef’il kipiyle ifade edilmiştir.
Kur’ân-ı Kerim’de yağmurun yağması da bazen bu kiple ifade edilir ki, sağanak sağanak
ve peşi peşine muttasıl yağma anlamına gelir.

: Daha önce de üzerinde durduğumuz  kelimesi, “kul” demektir. Cenab-
ı Hak, Zât-ı Ulûhiyet’ine izafe etmek suretiyle, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) vazife itibarıyla konumunu hatırlatıyor ve nübüvvetiyle beraber O’nun Allah’ın
bir kulu olduğunu ihtar sadedinde, “Kulumuz” tabirini kullanarak O’nun yüksek
konumunu işaretliyor.

 kelimesi ’den gelir ve emr-i hâzırdır.  “Allah’ın emri
geldi.”394 âyetinde de görüldüğü gibi bu fiil “gelmek” mânâsına lâzım (geçişsiz) bir fiil
olmasına karşılık, buradaki gibi  harf-i cerriyle müteaddî yapıldığında “getirmek”
anlamına gelir.

: Sur kelimesi de sûre ile aynı kökten gelir. “Mahfuz, mahsur bir yer” demektir.
Her bir Kur’ân sûresi kendi başına yarı istiklaliyeti hâiz olduğundan, kelime, âdeta
müstakil bir sur, bir kale içinde olma gibi bir anlam taşımaktadır. Kur’ân-ı Kerim’in



âyetlerine necm de denir. Tıpkı uçsuz bucaksız nebülözler, galaksiler gibi… Bunlar da
bir yönüyle bir sisteme bağlı, diğer yönüyle ise müstakildirler. Mesela Samanyolu
içinde Güneş sistemimiz böyledir; bir bakıma müstakil olmasına mukabil bir bakıma da
Samanyolu içindeki büyük çekim kuvvetine takılı ve onun çekim dairesi içinde
dönmektedir. Aslında bizce çok muhteşem görünümlü Samanyolu da böyle bir çekim
kuvvetinin tesirinde, o çekim dairesi içinde hareket etmektedir.

 ifadesindeki  kelimesi daha önce de geçtiği üzere benzer, menend, eş
demektir.

Buradaki “ ”zamiri ya Kur’ân-ı Kerim’e râci, ya da Efendimiz’e râcidir. Efendimiz’e
râci olması âyetin muhtevası itibarıyla pek müsait gibi görünmüyor. Çünkü âyette
Kur’ân-ı Kerim anlatılıyor ve muhteva onun üzerine dönüyor. Ancak zayıf bir ihtimal

dahi olsa ’deki zamirin Efendimiz’e ircasında da ayrı bir nükte söz konusu olabilir.
Allahu a’lem, buna göre şöyle denmiş olur: “Haydi hem Kur’ân gibi bir kitap hem de
Nebiy-yi Ümmî gibi bir zattan benzerini getirin.” İşin hakikatini Allah bilir.

 :  fiilinden emr-i hâzırın müzekkere hitap çoğuludur ve “çağırın”
demektir.

 da ’in çoğuludur. Bu da hâzır ve gören demektir. Yani olup biten
vakalara nigehbân, işin içyüzünden haberdar, önde gelenleriniz, sürekli vesvese veren
şeytanlarınız, bilgin dessaslarınız... gibi çağıracağınız her kim ve ne varsa hepsini
çağırın demektir. Çağırın da içinizde bir ukde kalmasın.

 kelimesi ’nın zıddıdır ve aşağı demektir. Vâkıa, burada  mânâsına

gelmektedir ama bir mânâsı itibarıyla ’ya nispetle alt ve aşağı demek olan bu
kelimenin seçilmesi, Allah’tan gayrı her şeyin daire-i ulûhiyete nispeten dûn olmasına
işaret eder.

 :  fiilinin ism-i fâilinin çoğuludur, “doğrular, doğru sözlü

kimseler” demektir ve “yalancılar” mânâsına gelen ’in zıddıdır. Kökü olan sıdk
(doğru) vâkıa mutabık olan şeye; kezib (yalan) ise vâkıa mutabık olmayana denir. Sıdk-
kezib meselesine diğer bir yaklaşım da, konunun muhatabın kanaatine göre
değerlendirilmesi hususudur.



 :  “cahd-i mutlak”tır. Esasen  de,  de birer âmildirler ve

iki tane âmilin içtimaı dil zevki açısından hoş görülmemiştir ama burada  amel

etmemektedir, yani fiilen âmil değildir; amel eden ’dir.  amel etmediği takdirde
başka bir âmil ile cem olabilir.

 : Yukarıdaki “cahd-ı mutlak”a mukabil “cahd-ı müstağrak” diye ifade
edilen bu kip, –Kelâm’da da bir mevzuda üzerinde durulduğu üzere– nefy-i müekked
içindir; nefy-i müebbed için değildir.

 kelimesinin ifade ettiği takvayı da daha evvel hecelemeye çalışmıştık.

 ve  kelimelerinin ikisi de aynı kökten gelmektedir ve ateşin iki

hüviyetini anlatmaktadırlar.  onun aydınlatıcı hüviyetini,  ise yakıcı keyfiyetini
ifade eder

 kelimesi de tıpkı  gibi ism-i mevsûldür. Fakat bu müennestir ve ’den

farklı olarak çeşitli şekillerde (  ) çoğul yapılır.

 kelimesi ise yakıt, çıra, yanıcı madde gibi anlamlara gelir. Araplar ateş yakmak

için malzeme olarak kullandıkları şeye  derler.  veznindedir. Abdest almak

için kullanılan suya  denildiği gibi ateşi tutuşturmak için kullanılan nesneye de 

 denir.

 kelimesinin, me’haz-ı iştikakı ile beraber belâgat nüktelerini daha önce
görmüştük.

 kelimesi “taş” mânâsına gelen  kelimesinin çoğuludur, “taşlar”
demektir. İlerde kükürt, kömür gibi taş cinsinden yakıtların da zuhur edeceğine işaret
etmesi açısından buna Kur’ân’ın bir mucizesi olarak bakılabilir.

 kelimesi “hazırlandı” demektir. Nitekim eskiden, aynı kökten gelen “idadi”
mektepleri vardı; bunlar, bir meslek için veya bir sonraki eğitim merhalesi için hazırlık
mesabesindeydi. Bu kelime Kur’ân-ı Kerim’de farklı yerlerde farklı münasebetlerle



kullanılmıştır. Meselâ harbe dair bir âyette

“Düşmanlarınıza karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın, savaş atları
yetiştirin ki bu hazırlıkla Allah’ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve onların
ötesinde sizin bilemeyip de ancak Allah’ın bildiği başkalarını korkutup yıldırasınız.”

Şimdi de bu müfredata göre âyetlerin münif mânâsını arz etmeye çalışalım:
Abd-i hâssımız Hazreti Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ceste ceste

indirdiğimiz Kur’ân hakkında reybîlik içinde iseniz, herhangi bir şüphe ve tereddüdünüz
var ise ondaki bir sûrenin mislini de siz ortaya koyuverin. Bu hususta güvendiğiniz, size
yardım edeceğini umduğunuz kimler varsa onları da çağırın. Eğer davanızda sadık
iseniz bunu yaparsınız. Yok eğer yapamaz iseniz –ki asla yapamayacaksınız– o hâlde
yakıtı, çırası, yakıcı maddesi insanlar ve taşlar olan –tasavvuru müthiş– o ateşten
korkunuz ve Allah’ın himayesine giriniz ki, o ateş, kâfirler için hazırlanmıştır.

* * *
Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) muhataplarının birbirinden farklı

ciddi tereddütleri vardı. Çeşit çeşitti bu tereddütler:
Evvela, doğrudan doğruya vahyin ne olduğu, yani onun mahiyeti konusunda reyb

içinde idiler.
Sâniyen, vahiy böyle gelir miymiş şeklinde, vahyin vasfı hakkında tereddüt

yaşıyorlardı. Mesela, Resûlullah Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) meleğin
gelmesine, vahiy geldiği an fevkalâde tezahürüne, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) fevkalâde bir hâl içinde bulunmasına akıl erdiremiyorlardı ki, bu onların vahyin
vasfındaki tereddütleriydi.

Sâlisen, başka âyetlerde de ifade edildiği gibi bir tereddütleri de vahyin Efendimiz’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) gelmesi hakkındaydı ki, bir çeşit gururla “Ebû Talib’in
yetimi” deyip vahyin O’na gelmesini istiğrab ediyorlardı. Hatta “Vahiy gelecekse
Taif’te Urve İbn Mesud es-Sekafî’ye, Mekke’de de Velid İbn Muğire’ye gelmeli.”
hezeyanı yaşıyorlardı.395 Bu da Efendimiz’in o mübarek şahsiyetini tanımamaları, vahiy
ile Efendimiz’in şahsiyeti arasında bir münasebet kuramamalarından kaynaklanan bir



tereddüt idi.
Râbian, böyle metafizik bir hâdiseye inanma onlar gibi maddeci bir toplum için

güçtü. Yani inandığımız Allah’tan beşere gelecek vahiy de imkân ve vücûb âleminin
birleşik noktası gibi tamamen metafizik bir şeydi; bu, ilmen izahı kabil bir vaka sayılır
mıydı?

Bütün bunların hepsinden kaynaklanan ciddi tereddütleri vardı ve bu ruh hâletiyle
onlar Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan hakkında şüphe içindeydiler; Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) nübüvvetini de sindiremeyip inkâra gidiyorlardı.

Reybîlik hangi cinsten olursa olsun, Kur’ân’ın Allah kelâmı olmasıyla Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) nübüvveti müsellem olunca onların hepsi kendi kendine
yıkılmış gitmiş olacaktır. Ve işte Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: “İnzâl ettiğimiz şeyde
eğer şüphe ve tereddüdünüz var ise haydi benzeri bir sûre getirin.”  deyip sonunda da
“doğru iseniz” diyerek onların sesini kesmektedir. “Hazreti Muhammed (sallallâhu
aleyhi ve sellem) –hâşâ– peygamber değil, Kur’ân da Allah kelâmı değildir. Vahiy
başkasına inmesi gerekirken O’na inmesini biz kabul edemeyiz. Bu başka birisi
olmalıydı...” şeklindeki demagojilere ve mantık oyunlarına karşı Allah (celle celâluhu)
“İşte Kur’ân, işte siz, haydi getirin mislini.” diyerek onları susturmuş oluyor.

Aslında Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem), hayatının büyük bir bölümünü
yani kırk yaşına kadar olan kısmını bu toplum içinde sıdk u sadakatle serfirâz olarak
geçirmiş bir mübeccel şahsiyetti. Hiç kimse, O’nun hilaf-ı vâki bir beyanda
bulunacağına ihtimal vermezdi. Kur’ân-ı Kerim bunu ifade sadedinde 

 “Onlar Seni
yalanlamıyorlar, onlar, Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorlar.” 396 buyurur. Nitekim İbn
İshak Meğâzî’sinde bu meseleyle alâkalı bir hususu anlatırken, Muğire İbn Şu’be’den
şunu nakleder: Ebû Cehil ve Muğire İbn Şu’be bir gün Mekke sokaklarında yürürlerken
karşılarına Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) çıkar ve bu fırsatı değerlendirip
onlara peygamberliğini anlatır. Ebû Cehil demagojilerle bunu reddeder. Ancak
Efendimiz ayrılıp gittikten sonra Muğire İbn Şu’be’ye şöyle der: “Ben biliyorum ki, O
doğru söylüyor. Ama ben şunu hazmedemem: Benî Kusayy –Efendimiz’in kabilesi–
dediler ki ‘Mekke-i Mükerreme’de hicâbe (Kâbe’nin perdedarlığı ve anahtarlarını
elinde bulundurma) bizde, nedve (Müslümanlıktan evvel Kureyş’in belli hususları
müzakere için toplandığı yer) bizde, livâ (sancak) bizde, sikaye (Kâbe’yi ziyarete gelen
hacıların sularını tedarik etme) bizde…’ Hepsini kabul ettik ama bir de kalkar nübüvvet



bizde derlerse işte ben bunu çekemem.”397

Muğire İbn Şu’be bunu Müslüman olduktan sonra anlatır. Bundan anlaşılmaktadır ki,
gösterilen reaksiyon, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) şahsına karşı değildi.
O’nun getirdiği mesaj ve davaya karşıydı. Efendimiz kırk yaşına kadar sıdk, emniyet ve

iffet ile serfirâz olarak yaşamış bir zat olduğundan, âyetin sonundaki 
“Eğer davanızda sadık iseniz.” fezlekesi de gayet latif düşmektedir. Aslında O’nun,
ondan sonraki misyonunu sürdürmek için kendini kabul ettireceği en mühim husus da
sıdk ve emanetle serfiraz kılınmış olmasıydı.

Allah Resûlü, Cenab-ı Hak (celle celâluhu) tarafından kendilerine gönderilen bir
peygamber olduğunu, elindekinin de Allah kelâmı olduğunu ve O’na uyduklarında, ebedî
olan bir saadete mazhar olacaklarını haber veriyordu. Kur’ân-ı Kerim de O’nun sıdkını
vurguluyor ve inanmayanlara şöyle buyuruyor: “Siz bugüne kadar O’nu sâdık tanıdınız.
Şimdi bu husus, sıdkın temsilcisi işte o zatla ortaya konuyor.. ve sizin sâdık bildiğiniz o
zat size çok hayati şeylerden bahsediyor. Siz ise aksini iddia ediyorsunuz. Mantıken
birbirine zıt iki meselenin ikisinin de doğru olması mümkün değildir. Zıddeyn (iki zıt)
içtima etmez. Bunlardan birinin butlanı zâhir olunca, diğeri sıdk olarak zuhur edecektir.
O, “Ben sadıkım.” diyor; siz de öyle diyordunuz ama şimdi O’nu tekzip ediyorsunuz;
öyle ise Kur’ân-ı Kerim’in mislini getirin, sıdkınızı gösterin ve tenakuzdan kurtulun.”

“Şayet bunu yapamazsanız ki, asla ve kat’a yapamayacaksınız. O zaman,
tutuşturucu yakıtı, insanlar ve taşlar olan Cehennem’den sakının. Çünkü o, böyle
kâfirler için hazırlanmıştır.”

Burada bir hususa dikkatinizi çekmek isterim: İlm-i yakînin mesnetleri ve temel
rükünleri vardır. Mesela bedihiyyât, ilmin önemli erkânındandır; yine aklî istidlal, ilmin
hayatî rükünlerindendir. Bu arada pozitif gerçekler, aklî istidlal ile ilmin rükünleri
arasında mütalâa edilir. Pozitivistler, ilmi sadece pozitif gerçeklere irca etmeleriyle
ifrata sapmışlardır. Pozitivizm bizatihi müstakil bir ilim değildir. O önemli bir şeydir
ama her şey değildir. Evet, his ve müşahede bizzat ilim değildir. Siz mikroskopla bir
hücrenin mahiyet ve keyfiyetini görebilirsiniz. Hücrenin içindeki aminoasitlerin diziliş
şeklini, DNA’nın hareket ve faaliyetlerini X ışını veya daha başka vasıtalarla



görebilirsiniz. Ancak bunlar mutlak mânâda kati ilim sayılmazlar. Burada onun kadar
aklî istidlalin de büyük bir önemi vardır. Asıl ilim bunların yanında değişik yöntem ve
kıstaslarla müşahedenin dışında daha üst katmanlarda elde edilmektedir. (Bu mevzuda
derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için Mustafa Sabri Bey’in, Mevkıfü’l-akl ve’l-
ilm ve’l-âlem isimli eserinin ilim bahsi tavsiyeye şâyândır.) Evet bunlar, ilm-i yakîni
elde etmek için başvuracağımız erkândır ve tecrübe de bunlardan biri sayılır.

Bunlardan başka, inkârı kâbil olmayan –dindeki adıyla– “mütevatir haber” denen
husus da önemli bir bilgi kaynağıdır. Herhangi bir meseleyle alâkalı böyle bir icma ve
ittifakla hasıl olan bilgi, verilen haber, hasıl olan malumat da yakîn ifade etmektedir.
Mesela müşrikler, kırk yaşına kadar Peygamber Efendimiz’i (aleyhissalâtü vesselâm)
çok iyi biliyorlardı. Biliyorlardı ki, O’nun o güne kadar, din adına farklı bir iddiada
bulunmasına sebebiyet verecek, kendisinden bu tür hususları öğreneceği hiç kimseyle
teması olmamıştı. Suriye’ye ticari sefer yapışlarında orada bir iki gün kalmıştı. Yirmi
üç senede ceste ceste nâzil olan Kur’ân-ı Kerim’in o iki gün içinde öğrenilmesi
mümkün değildi. Kaldı ki Kur’ân-ı Kerim’de öyle konular mevcuttur ki, onların
hiçbirini kütüb-ü salifede görmek mümkün değildir. Diğer bir iddia da, Kur’ân-ı
Kerim’i Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) Ehl-i Kitap’tan bir kölenin talim
ettiği şeklindedir ki –bu iddia şimdiki müsteşriklerin de serrişte ettiği bir husustur–
Kur’ân-ı Kerim buna karşı:

“Biz onların, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakkında: ‘Mutlaka ona
öğreten bir insan vardır!’ dediklerini pek iyi biliyoruz. Hakikatten uzaklaşarak
tahminle kendisine yöneldikleri şahsın dili başka (a’cemî)dir, hâlbuki bu Kur’ân,
açık bir Arapçadır.”398 beyan-ı sübhânisiyle meseleyi kesip atmaktadır. Aslında o köle,
Arap da değildi, güzel, kusursuz Arapça konuşamıyordu. Aynı zamanda bir insan, kendi
karihasıyla böyle şeyleri diyebilecek durumda ise, neden onunla kendisini ifade etmeyip
de başkasına öğretsin ki?

Evet o zat, kusursuz Arapça konuşmasını bile bilmiyordu. Hâlbuki belâgat-ı
Kur’âniye, cahiliye devrinin şairlerini, edip ve belâgat üstatlarını dize getirmişti.
Kur’ân-ı Kerim bu hususu pek çok âyetiyle vurgular. Binaenaleyh O (sallallâhu aleyhi
ve sellem), kırk yaşına kadar din ve diyanet adına ne bir müktesebat sahibi olmuş ne de



bu mevzuda bir iddiada bulunmuştu. Bulunmuş olsaydı daha sonraki dönemlerde bu
iddiayı geliştirmiş ve sistemleştirmiş olduğu düşünülebilirdi. Fakat o güne kadar din-
diyanet adına hiçbir şey konuşmamış olan Efendimiz birdenbire kırk yaşının başlarında
en mütebahhir insanların dahi bilemeyeceği pek çok malumatla ortaya çıkıyordu. O güne
kadar bir tek kelimesini söylemediği şeyleri insanlara anlatıyordu. Açık bir farklılıkla
beşerî iffeti, nezaheti, emniyeti ve fetaneti müsellem bir zatın böyle sürpriz şekilde
birdenbire mühim bir dava ile ortaya çıkması, bunu yaparken de hilâf-ı hâl beyanda
bulunmaması ve söylediği şeylerin de vâkıa mutabık ve herkesin teslim edeceği şeyler
olması.. dahası kütüb-ü sâlifeden dosdoğru haberler vermesi gayet bedihi olarak
gösterir ki, O Zât (sallallâhu aleyhi ve sellem) söylediği şeyleri kendinden
söylemiyor…

Sâniyen, her biri birer deha olan Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti Ömer gibi kimselerin
ve Huzur-u Risalet-penahiye geldiklerinde O’nun okuduğu âyetlerin ihtişamı karşısında
büyülenen A’şâ, Hansâ gibi –Hassan İbn Sabit’in iki mısralık şiirinde sekiz yanlış bulan
bir kadındır– şair ve ediplerin evlad u iyâllerini, mal u menallerini terk ederek
Aleyhissalâtü vesselâm’ın yanlarında yerlerini almaları, aklen ve mantıken, Kur’ân-ı
Kerim’de herkesi büyüleyen ve cezbeden bir câzibenin olduğunu gösterir. Bütün
bunlardan başka, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kur’ân’la getirdiği
esaslar ve prensipler, şahsî ve içtimaî hayatın bütün dertlerine derman olmuş ve o
devirdeki anlayışın çok fevkinde içtimaî problemlere çözümler sunmuştur. Tecrübe ile
sabittir ki, bir insan bu kabîlden küçük bir meselede dahi, pek çok tekrarat ile ele alıp
tecrübe etmeden kati bir şey söyleyemez.

İşte bu da göstermektedir ki, binler defa tecrübe edilmiş gibi muhkem kaziyeler
hâlinde ortaya konan Kur’ânî hakikatlerin Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi ve
sellem) gibi ümmi bir insanın dimağından çıkması mümkün değildir.

Sâlisen, –yine İşârâtü’l-İ’câz’da Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin de ifade ettiği
gibi– bir zat düşünün ki, elinde bir kitap var ve bu kitap kendinden evvel gelmiş-geçmiş
kitapların ittifaklı meselelerinde onlara omuz veriyor, ittihad ediyor. İhtilaflı
meselelerinde de sulhkarâne aralarını buluyor. Tartışma mevzuu olan meselelerde tam
bir hakemlik yapıyor. Evet, işte böyle bir durumda anlaşılır ve inanılır ki bu zata
Allamü’l-guyûb olan Allah her şeyi öğretiyor ve o da böylece geçmişteki bütün bu
kitapları derinliğine ariz ve amik biliyor.

Şimdi akla, aklın istidlâlât u bedihiyatına, tecrübeye dayalı bu delâille beraber,
onların pek çoğunun bildiği fakat Efendimiz’in bilmesine ihtimal vermedikleri vakaları



Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) onlara dosdoğru olarak haber vermesi, O
Zât’ın hakkaniyeti adına öyle sağlam ve yakîn hasıl edecek hususlardır ki, O’nu kabul
etmemeyi bir tarafa bırakın, bunlar karşısında tereddüde düşmek bile reybîlik sayılır.
Öyleyse bunda şüphe bile olmamalıdır.

Aslında  âyetinde de böyle bir tehekküm ve istihza sezilmekte.
Şöyle ki, ‘reyb’e mahal olmadığını gördüğünüz hâlde gayr-i fıtri bir şekilde tereddüde
saparak komik duruma düşüyorsunuz. Zira Kur’ân-ı Kerim “buyurun, emsalini getirin”
derken bütün bu bedihiyyatı, aklî istidlâlâtı, tecrübe yollarını nazara vererek onları hür
ve serbest bırakıyor.. ve gayet açık olarak “hodri meydan” dercesine; “Buyurun,
Kur’ân-ı Kerim’i tecrübe edin, Hazreti Muhammed’i (sallallâhu aleyhi ve sellem)
tecrübe edin, tekrar tekrar üzerinde durun ve onun emsalini getirmeye çalışın.” diyor.

Bazılarının aklına şöyle bir istifham takılabilir: “Kur’ân-ı Kerim’le onlara meydan
okunuyor ve ‘O’nun gibi bir zattan (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu Kur’ân’ın bir mislini
getirin’ deniyor. Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) mümtaz bir fıtrat,
nadide ve nadire-i hilkat bir zat. Bu itibarla öyle bir dimağ ve öyle mükemmel bir ruh
nerede bulalım ki Kur’ân-ı Kerim’in mislini getirtebilelim. Eğer biz de O’nun gibi üstün
yaratılışlı, temiz, nezih, pırıl pırıl bir dimağ ve inkişaf etmiş bir ruh bulabilsek, ona
teklif ederiz, o da yazar getirir.”

Bu mülâhaza bir bakıma itiraz şeklinde olsa da; diğer yönüyle meseleyi teslimden
başka bir şey değildir. Zira Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), onların iddia ettiği
gibi kendisine isnat edilen Kur’ân-ı Kerim ve onun ihtiva ettiği hükümleri şahsen ortaya
koyabilecek olsaydı bunları daha önceden de kendi namına söyleyebilirdi. Hâlbuki O,
“Ben Allah’ın bir kuluyum ve mesaj da O’nundur.” diyor ve mütevazıâne ilâhî mesajı
tebliğ ediyordu. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) hiçbir zaman
kendisini nazara verircesine davranmamış, sunduğu şeyleri kendi nefsine, kendi
anlayışına isnat etmemiş, hep ciddi bir tevazu ve mahviyet örneği sergileyerek “Bütün
bunlar Allah’tandır.” buyurmuşlardır.

Öyleyse Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) tebliğ ettiği Kur’ân-ı
Kerim’in ihtişamını kabul ettikten, azameti, celadeti ve haşmeti karşısında kendinizi
inkıyada mecbur saydıktan ve şu anda içinde bulunduğunuz toplumda Kur’ân’ın bir
benzerini getirebilecek herhangi bir ferdin bulunmadığına kanaat getirdikten sonra siz de
teslim ediyorsunuz ki, Kur’ân, beşer takatini aşan bir harikadır.

Bu mevzuda hatıra gelebilecek bir iki hususu daha arz etmek istiyorum. Kur’ân-ı



Kerim, bir sürü edip ve beliğin söz sahibi olduğu bir devirde nâzil oldu. Siz bunu belki
elli bin defa hatiplerden işittiniz, belki elli bin defa da kitaplarda gördünüz ve
okudunuz. O devir, Hazreti Musa ve Hazreti İsa (alâ nebiyyinâ ve aleyhimesselâm)
devirlerinde hükümfermâ olan bir kısım harikulâde şeylere mukabil belâgatın
hükümfermâ olduğu bir devirdi. Başka hususlardan daha ziyade o dönemde fesâhat ve
belâgat inkişaf etmişti. Hakikaten cahiliye devrine ait eserleri mütalâa ettiğimizde bunu
açıktan açığa görürüz.

Ben şahsen İmriü’l-Kays’ın vefatı esnasında söylediği yanık, içten ve insan hissiyatı
hesaba katılarak ifade edilmiş sözlerini okurken her zaman heyecanlanırım. Keza
A’şâ’nın neşidelerine bakıldığında da hayran olmamak mümkün değildir. Lebid
muhteşem ve dev bir şairdir, Kur’ân’ı tanıyınca ona teslim-i silah etmiştir. Hansâ,
kardeşi Sahr hakkında o dillere destan mersiyesiyle hakikaten o günün üdebâsını
ağlatmış ve parmak ısırtmıştır. Hassan İbn Sabit’in cahiliye devrine ait şiirleri de
edebiyat ve belâgat açısından çok muhteşemdir.

İşte böyle edebiyatçıların bu derece saltanat sürdüğü ve o günün insanının fikrine,
hayaline, ruhuna hâkim olduğu böyle bir devirde Kur’ân-ı Kerim’in edebi yönüyle
meydana çıkması ve bunların hiçbirinden bir itirazın sâdır olmaması fevkalâde
önemlidir. Daha sonraki devirlerde bir kısım kendini bilmezlerin cahilane itirazlarının
ne önemi olabilir? Vâkıa o dönemde de Müseylime’nin bir iki tane erâcifi olmuştur ama
onlar da insanı güldürecek mahiyettedir.399

Bundan anlaşılan şudur ki: Devr-i Risalet-penâhînin bütün edip ve beliğleri Kur’ân-ı
Kerim’in bu noktadaki harikulâde keyfiyetini hep teslim etmişlerdir. Kaldı ki –dikkat
edin– Kur’ân-ı Kerim, cahiliye devri şairlerinin kullandığı malzemeyi de hiçbir zaman
kullanmamıştır. Bu yönüyle de baştan sona harikulâdedir.

Aynı zamanda Kur’ân, onların tarzınca şiir türü şeyler söylememiştir. Evet O, çok
değişik ve bâkir bir terminolojiyle gelmişti ki mevzu ve muhtevasıyla da dikkatleri
çekiyordu. Ele aldığı mevzuların şebâbeti, tarâveti, gençliği ve orijinalliğinin yanında
O, farklı bir buud ve derinliğin sesi-soluğu olarak duyuluyor ve hissediliyordu.
Konuları tamamen bâkirdi yani o güne kadar üzerinde durulmamış, işlenmemiş, öteler
soluklu, kalb ve ruh edalı mevzuları ele alıyordu. Ne ki bunlarda da öyle bir tarâvet, bir
halâvet, bir neşât, bir şetâret vardı ki duyanları büyülüyordu.

O gün cahiliye devrinin şairleri hep belli temaları işliyorlardı; bunlar da daha ziyade
kadın, neşe, deve ve at türü şeylerdi. Tarafe’nin şiirlerine baktığımızda, meliklerin
destanlaştırıldığını, harplerde mızrak atmanın ve kılıç darbelerinin tasvirlerini görürüz.



Bütün cahiliye şiirini tetkik ettiğimizde bu tür şeylerin dışında bir tek kelime
söylemedikleri görülür. Bunlar çok güzel resmedilmiş olabilir ama böyle bir darlık
içindedir. Herkes bu tür mevzulara vâkıf olduğundan, malzemeyi bu hususlarda rahat
kullanmışlardır. Kur’ân-ı Kerim ise bunların hepsini bâtılı tasvir saymış ve insanlığın
dünyevî-uhrevî problemlerini ve onların çarelerini dillendirmiştir. Evet, Kur’ân-ı
Kerim, hayatî şeylerden bahsetmiş ve kullandığı kelimeler ve ortaya koyduğu düşünce
sistemiyle tamamen farklı bir derinlik sergilemiştir. Bugün dildeki devrim ve insanın
fikrî yapısının devamlı değişmesi karşısında nesiller, ortaya atılan mevzuları anlama
hususunda çok zorluk çekiyor, hatta çok defa söylenenleri anlamıyor. Düşünce dünyası
başka, bu düşünce dünyasını ifade eden terminoloji ise daha başka. Bir düşünün, o
günün edibinin karşısına apayrı bir mevzu çıkıyor ve bütün o üdebâ ve büleğâ,
işlenmemiş, yontulmamış, rötuşlanmamış yepyeni kelimelerle anlatılan bu terütaze
mevzu karşısında dilini tutuyor, “Bunlar asla söylenemez!” diyor…

İkinci bir husus da şudur:

“Şairler var ya, bunların peşine ancak sapkınlarla çapkınlar düşer. Görmez misin
onlar her biri bir vadide sözcüklerin, hayallerin peşinde dolaşır durur ve
yapmayacakları şeyleri söylerler.”400 âyetlerinin de ifade ettiği gibi şairler umumiyet
itibarıyla mübâlağalar, mücâzefeler, bir kısım hilâf-ı vâki beyanlar ve yalanlarla
meseleyi şaşaalandırarak şiirlerine ihtişam katıyorlardı.

Bir meseleyi destanlaştırırken, devrimizin propagandistleri gibi, onu gerçeklerden
çok uzaklaştırarak, daha ziyade şiirdeki hava, eda, ton gibi unsurlarla muhatapların
ruhunda heyecan uyandırmayı esas alıyorlardı. Onun için de o devir şairinin sıdkla asla
alâkası yoktu. Bundan dolayı da serbest hareket ediyorlardı. Hatta duygu ve
düşüncelerini çok daha rahat ifade edebilmelerinin arkasında bunun olduğu da
söylenebilir.

Kur’ân-ı Kerim ise beyan ettiği her hususla alâkalı söyleyeceğini vâkıa mutabakat
içinde söylüyordu. Onda mübâlağa ve mücâzefe yoktu. Böylesine disiplinli ve bağlayıcı
kayıtlar içinde edebî ihtişamını muhafaza etme Kur’ân-ı Kerim’e has bir keyfiyettir.



Onun için edipler, Lebid ve Hassan İbn Sabit gibi kimselerin şiirlerine baktıkları zaman
cahiliye devrine ait olanların daha parlak, İslâm devrine ait olanların daha sönük
olduğunu görürler. Zira cahiliye devrinde onlar gayet rahat malzeme kullanma imkânına
sahip bulunuyorlardı. Hassan, hiçbir zaman cahiliye devrindeki kadar muhteşem şiir
söyleyememişti. Lebid ise buna hiç cesaret edememişti. Vâkıa o, 

 “Allah, bana Bakara ve
Âl-i İmrân sûrelerini öğrettikten sonra ben şiir söylemeye haya ederim.” demiştir.401

Ne var ki ortada bir realite de vardır. Zira eğer şiir yazsaydı katiyen cahiliye
devrindeki limite ulaştıramayacaktı. Bu itibarladır ki, cahiliye devri şairleri, bir bakıma
ifadelerinde çok rahat olmalarına mukabil Kur’ân-ı Kerim; yalan, doğru, mücâzefe,
mübâlağa yollarından sadece doğru yolunu seçmiş ve böylece her şeyi vâkıa mutabakata
bağlamıştı. Mü’min artık mübalağa ve mücâzefede bulunamazdı. Bütün bunlarla beraber
Kur’ân ihtişamından hiçbir şey kaybetmemişti. Şairler de bunu görüyorlardı.

Sâl isen; Kur’ân-ı Kerim, emir-nehiy, va’d-vaîd, Cennet-Cehennem, tevhid-i
rubûbiyet ve tevhid-i ulûhiyete ait hakikatler gibi belli sabit hakikatleri işliyordu.
Binaenaleyh bu tür meselelerin gerektirdiği ciddiyete münasip düşmeyen ifadeler
Kur’ân-ı Kerim’de bulunmayacaktı. Zira bu türlü mevzular ciddiyet ister, net anlaşılmak
ister, olumsuz te’villere kapalı olmak ister. Yerinde konunun maddelere ayrılmasını,
tasnife, tertibe tabi tutulmasını ister. İşte Kur’ân-ı Kerim de bunu yapmıştır. Meselâ
miras hukuku, ukûbat (ceza hukuku) bahisleri ve bazı içtimaî meseleler ifadede netlik ve
ciddiyet ister. Kur’ân, bu hususları belli bir ciddiyet çerçevesinde ele alıp bu
hassasiyeti muhafaza etmekle beraber edebî ihtişamıyla da hep göz kamaştırıcı
olmuştur.

Râbian; en edebî eserlerin dahi bütünü aynı belâğat seviyesine çıkamayabilir.
Mesela bu bir şiir ise, bazen sadece birkaç mısrada bir ihtişam müşahede edilir. Bizim
felaketli günlerimizin şairi, aruzu çok rahat kullanan, nesir gibi şiir yazan M. Akif’i dahi
bu nazarla ele aldığımızda bazen hiçbir edebî değeri olmayan sözler söyler ki, Necip
Fazıl’ın onun bu yönlerini ele aldığı bir konferansında şöyle dediğini hatırlıyorum:
“Mehmet Akif’in şiir yönü sıfırdır. O, devlere mahsus büyük bir davayı serçe gibi cılız
kanatlarıyla üzerine aldı ve damların seviyesine dahi yükselemedi.” M. Akif’in her
yerde böyle olduğuna iştirak etmiyorum. Ne var ki böyle olduğu şiirler de az değildir.
Aslında o, bütün şiir gücünü kullanmasına rağmen, hatta Mısır’da kaldığı zaman yazdığı
şiirleri daha sonra değiştirme lüzumu duymasına ve sönük gördüğü mısraları daha



muhteşem mısralarla değiştirmiş olmasına rağmen yine de edebî bir zevkle ele
alındığında her mısraında ona yakışan ihtişamı, o parlaklığı görmek mümkün değildir.

Bu husus, cahiliye devri şairleri için de, diğer bütün şairler için de geçerlidir. Buna
mukabil, Kur’ân-ı Kerim’in başından sonuna kadar neresine nazar edersek edelim, her
kelimesinin siyakıyla-sibakıyla münasebetinde, cezâlet-i beyan itibarıyla lafızlarının
birbirine omuz vermesinde, konuları ifade ederken seçilen kelimelerde ve iç musiki
adına kelimelerin çıkardığı ses tonu, hava ve edada hep bir ihtişam müşahede eder, bir
tesirle heyecanlanır ve âdeta büyüleniriz. Buna mukabil en büyük edipler dahi, bütün
edebî güçlerini ortaya koydukları en önemli şaheserlerinin bile ancak bazı bölümlerinde
ciddi bir şey ortaya koyabilmektedirler; en dev şairlerin yazdıkları şiirlerin bütün
mısralarında aynı ihtişamın korunamadığı bir gerçektir. Hiçbir şeyle kâbil-i kıyas
olmayan Kur’ân-ı Kerim’in ise bu mevzuda eşi-menendi yoktur ve daima o muhteşem
ifade keyfiyetini muhafaza etmiştir.

Hâmisen; her şair, şiirin bir tarafını tutmuştur. Mesela kimisi lirik tarafı, kimisi
hamaset tarafını ve kimisi de millî meseleleri dile getirme tarafını tutmuştur. Cahiliye
devrinde de bu böyleydi; mesela İmriü’l-Kays’ın işlediği mevzular kadındır, neş’edir
ve attır; A’şâ’nın işlediği mevzular daha ziyade neş’e, keyif ve içkidir; içkiye müptela
bir adamdır. Züheyr İbn Ebî Sülmâ’nın işlediği mevzular pek çoğu itibarıyla tergibdir,
recadır. Nâbiğa’nın şiirlerinde ise korku imajı, bedbinlik ve karamsarlık hâkimdir.
Bunların her biri, mevzu olarak ele aldığı sahada söz sahibi birer otorite olarak
görülmüşlerdir ama sahalarının dışına çıktıklarında sönük birer muma dönmüşlerdir.

Kanaatim şu ki, cahiliyenin bu dev şairleri Devr-i Risalet-penahiyi idrâk edip Kur’ân
güneşinin doğuşuna muttali olsalardı şiir anlayışlarında –yenilerin diliyle– ciddi bir
reforma gideceklerdi; tabi, Kur’ân devrindeki şiirleri çok sönük, cahiliye devrindekileri
ise daha parlak görünecekti. Bunlar şiirde takip ettikleri sistemi değiştirselerdi de yine
bir sönüklük müşâhade edilecekti. Kur’ân-ı Kerim ise –dikkat buyurun– en cüzî bir
yaratılış hakikatinden en küllî rubûbiyet ve ulûhiyet hakikatine kadar bütün mesâili ele
alıp işlemiş ve mu’ciz bir beyan sergilemiştir.

Kur’ân  “Yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki,
açık, net bir kitapta bulunmasın.”402 ferman-ı sübhânisi işaretiyle çevçevelediği bütün
rubûbiyet, ulûhiyet, ubûdiyet hususlarını, mülk ve melekût âlemlerinin sırlarını en ince
teferruatına kadar ele alıp işlemiş ve her konuda ulaşılmazlığını göstermiştir. Bu kadar
ayrı ayrı mevzuların, bu kadar kısa zaman içinde en bâkir kelimelerle ve değişik



terminolojik bir üslupla işlenmiş hakikatler olarak bir ümmî tarafından ortaya
konabilmesi, cahiliye edip ve beliğlerinin nazarında ihtimal dâhilinde bile
görülmeyecek bir mevzu olduğundan, önyargısız gelip dinleyen, ona kulak veren herkes
ister istemez teslim olma lüzumunu duymuştu.

İleride, Kur’ân-ı Kerim’in kullandığı beliğ üslubu belli bir tasnif çerçevesinde arz
etme imkânı bulmayı ümit ederim.

***
İşte Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), kulluğu içinde nübüvvete ait o muallâ

mevkide durup Cenab-ı Hakk’ın kendisini serfirâz kıldığı o yüksek şâhikadan bütün

insanlara:  “Ey insanlar, Rabbinize kulluk edin!” diye
seslenerek onları Hakk’a ubûdiyete davet ediyor ve kulak verip dikkat kesilen
muhataplara nübüvvetini, Kur’ân-ı Kerim’in kelâm-ı ilâhî olduğunu ve hakkaniyetini
anlatıyor. Bunları anlatırken de bütün gücüyle onların dikkatlerini Kur’ân-ı Kerim’e
çekiyor. “Dikkat edin!” diyor, “Eğer varlığı ve meydana gelişini.. eğer psikoloji ve
sosyolojinin prensiplerini.. ve eğer abd–Mâbud ilişkisini, halk-Hâlık-mahlûk
münasebetini biliyorsanız Kur’ân-ı Kerim’e dikkat ediniz. Bunu yapabildiğiniz takdirde
katiyen anlayacaksınız ki bu Kur’ân katiyen bir beşerin eseri olamaz. Zira o, konu
edindiği her şeyi fevkalade bir sebep-müsebbep insicamı ve uyumu içinde anlatıyor.
Evet o, varlığın meydana gelmesini, illet-malûl münasebeti içinde ifade ediyor. Vücud-
u eşyanın verâsındaki hikmet ve hakiki illeti gösteriyor ve her hâdisenin arkasındaki
sebepleri yaratan Müsebbibü’l-esbab’a nazarları çeviriyor.

O, kendi üslubuyla derinlemesine ilm-i nefsi ele alıyor –Frenkçe adıyla psikoloji–
kâinatla münasebetinde insanın duyduğu ve düşündüğü şeyleri şerh ediyor ki, insanlık
onca çabasına rağmen onun işaretlediği ufka ulaşamamıştır. Yaratıldığı günden bugüne
gelişen insan düşüncesinin, psikolojiye dair ortaya koyduğu ürünleri ve bu mevzudaki
Kur’ânî disiplinleri ele alınız, inceleyiniz siz de o yüksek farkı göreceksiniz. Vâkıa, bu
mevzuda şunu da hemen ifade etmekte yarar var: Kur’ân’ın ilm-i nefsle alâkalı
tespitlerini ele alan doyurucu bir eserin mevcudiyetinden bahsetmek henüz mümkün
değil, o hususta müstakillen yazılmış bir tefsir bilmiyorum. Ancak bu mevzuun da ariz
ve amik ele alınması lazımdır. Dilerim bir gün bunu yapacaklar da çıkar!

Aslında Kur’ân-ı Kerim’in bir konuyu ele alışına ilm-i nefs açısından bakıldığında,
basiret sahibi herkes, hâlet-i ruhiyesiyle kendini Kur’ân’ın âyetleri içinde hisseder. Yüz
ekşitmeleri, göz kırpışları, bazen tatlı gamzeleri, bazen reveransları, bazen tavrı, edası,



bazen ses tonuyla kendini hep onun içinde görür. Evet, ilm-i nefisten behreniz varsa,
Kur’ân-ı Kerim’in içine daldığınız zaman –tabi tam teveccühle olursa– insanın
derinlemesine şerh edildiğini görür ve ürperirsiniz. Keza içtimaiyat ilmiyle (sosyoloji)
meşgul olduğunuzda, bütün beşerî çalkalanmalar ve bu çalkalanmalardaki âmiller
karşısında çaresizlik yaşamanıza karşılık Kur’ân-ı Kerim’in içinde o herc ü mercin
çözüm tekliflerini duyacak, hissedecek ve hayranlıkla köpüreceksiniz. Evet, bütün
beşerî olumsuzlukların gürültüsünü, çareleriyle beraber onun muhtevasında duyacak ve
rahat bir nefes alacaksınız. Sosyoloji ilmi, geçen asırlarla beraber gelişmiş olmasına,
yüzlerce ilim adamının terini alnında taşımasına rağmen Kur’ân-ı Kerim’in ulaştığı
zirveye ulaşmış değildir, ulaşmasına da imkân yoktur. Bu açıdan eğer biraz
içtimaiyyattan haberiniz varsa siz de Kur’ân-ı Kerim’in beşer mahsulü olduğu fikrini
reddedecek ve “Bu bir Allah kelâmıdır.” diyeceksiniz.

İşte Kur’ân,  fermanıyla bu muhtevalı kitabın zenginliğine
dikkati çekiyor ve diyor ki, buyurun böyle bir kitabı getirin. Hatta onun sûreleri gibi bir
tek sûre getirin. Hususiyle de bir ümmîden bunu getirin. Ümmîden getirmekten de

vazgeçip ’deki zamiri Peygamberimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) irca etmeyelim
de şöyle diyelim: Siz kimden olursa olsun, ulemadan, edip ve beliğlerden müteşekkil
bir heyetin gayretiyle bunu getirin. Ne ki bu mutlaka Kur’ân-ı Kerim’in muhtevasını hâvî
bulunmalıdır. Yani onun ifade ettiği şeyleri aynı eda ve aynı derinlikte ifade etmelidir.
Bunu arz ederken hayatı ve vücud-u eşyayı yani varoluşu ve eşyanın varoluşundaki illet-
malûl tenâsübünü, içtimaiyyat ilmini, ilm-i nefsi, ahkâmı ve Hâlık-mahlûk
münasebetleri hususatını ihtiva eden bir kitap olsun. Böyle bir kitap getiremeyeceğinize
göre gelin inkıyat edin ve Kur’ân-ı Kerim’e teslim olun.

Bundan başka Kur’ân-ı Kerim bu meselede tahaddîde bulunurken farklı iki mucize de
izhar etmiştir.

Bunlardan biri,  “Asla yapamayacaksınız.” ifadesi ile izhar buyrulan
mucizedir ki, hiçbir zaman böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğini beyan buyurmuş ve
buyurduğu gibi de olmuştur. Evet, Devr-i Risalet-penâhîden asrımıza kadar gelen bütün
edip ve beliğler dostluk şevkiyle ya da düşmanlık duygusu ve nefretiyle bu mevzuda
çırpınıp durmuşlar, hatta iktibaslar yapıp pek çok eserler meydana getirmişlerdir ama
ne dostun şevk u iştiyakı ne de düşmanın bu mevzudaki muaraza arzusu Kur’ân-ı
Kerim’in benzeri bir kitabın meydana gelmesine yetmemiştir. Bu itibarla burada hemen



“cümle-i mu’teriza” (günümüz ifadesiyle ara söz) olarak araya sıkıştırılmış bulunan 

 sözünün ifade ettiği mucizeyle karşılaşmaktayız.
İkincisi, Kur’ân-ı Kerim, ileride tafsilen arz edileceği vechile, kevnî, ledünnî, enfüsî

mucizelerinin yanında  “Onun yakıtı, çırası insanlar ve
taşlardır.” demek suretiyle ayrı bir mucizeye daha dikkat çekmiştir. –Allahu a’lem–
buradaki mucize, taşları dahi yakacak veya taşların yakıt olarak kullanılacağı bir ateşten
bahsedilmesidir. Esasen cahiliye devrinde taşın yanması, demir madenlerinin şiddetli
ateşlerde eritilmesi belki düşünülebilirdi ama, taşın doğrudan doğruya kendisinin
vakûd-yakıcı olma meselesi düşünülemezdi. Biz bunu ancak bu çağda anlayabiliyoruz.
Şöyle ki hararet bir seviyeye yükseldikten sonra taş yanma keyfiyetini kaybeder, artık
yakıcı bir hâl alır. Yani doğrudan doğruya taş, yakacak hâle gelir.

Diğer bir yönüyle de, kelimenin başındaki harf-i tarifin ahd için olduğu düşünülürse,
son zamanlarda zuhur eden kömür ve kükürt gibi belli taşlara işaret de olabilir. İster
kükürt, ister kömür, tutuşturucu, yakıcı vazifesi görmedeki malumiyetiyle Kur’ân-ı
Mu’cizü’l-Beyan’ın mucizelerindendir.

Kur’ân’ın kendi ruhu içinde, nazmının inşası, lafızlarının tenâsübü ve o fevkalâde
tasvir gücü, açık-kapalı –sahabenin engin anlayışı mahfuz– ilk defa Abdülkâhir
Cürcânî, kısmen merhum Sekkâkî, biraz daha derince, onlardan sonra gelen Zemahşerî
gibi zatlar tarafından dillendirilmiştir. Bu arada önemli bir dil de Üstad Bediüzzaman
Hazretleri olmuştur. Merhum Seyyid Kutup’un tasvir üzerindeki cehdi de oldukça
önemlidir. Kur’ân’ın tefsiri içinde behemehal bu meselenin de ele alınması çok
önemlidir. Arapça bilmeyen kimseler ilk plânda belki bu zemzeme-i Kur’ân’ı, bu
demdeme-i beyanı pek hissetmezler ama üzerinde duruldukça onlar da bir şeyler
anlayacaklardır. Bu itibarla da bu, mutlaka âli bir heyet tarafından gerçekleştirilmelidir.
Fakir, İşârâtü’l-İ’câz’da üzerinde ısrarla durulan şu hususları da önemli görüyorum:

1. Ele alınan her mevzuun, her maktaın bir yönüyle Kur’ân-ı Kerim’in bütünüyle ve
hususiyle de o sûreyle münasebeti,

2. Cümlelerin veya âyetlerin birbiriyle münasebeti,
3. Bizim “kuyûdun fevâidi” diyerek ele aldığımız hususların yerli yerine vaz’ edilmiş

yani her kelimenin o yerin iktizasına göre getirilip konmuş olması...
Bu hususlara mutlaka dikkat edilmelidir. Bir iki sûre bu tarzda tahlil edilse Kur’ân’ın

nasıl bir mucize olduğu hemen anlaşılır ve bu yüce kitabın tamamı hakkında bir kanaate



sahip olunabilir.
***

Geriye dönecek olursak  âyetinde ele alınan
mevzuun daha evvelki mevzularla sıkı bir münasebeti görülür.

Şöyle ki, sûrede öncelikle Kur’ân-ı Kerim’i medihle söze başlanıyor:

 “İşte Kitap! Şüphe yoktur onda.” Sonra da 

 “Hidayet rehberidir müttakilere.” geliyor. Sûre-i Bakara’nın başından
buraya kadar olan âyetler arasında ciddi bir alâka göze çarpıyor. Daha sûrenin başında,
muhteva, iç enginlik ve farklı üslubuyla Kur’ân-ı Kerim’in sair ifadelere, hutbelere,
süslü beyanlara meydan okuduğu görülüyor. Tabi bu, bakış zaviyesini belirlemiş
olanlara göre bir duyuş. Aksine ona sathî bakanlar için tereddüt ve şüphe kaçınılmazdır.
Ancak dikkatli bakan ve bütüncül bir nazarla meseleleri ele alan kimselerdir ki onu
mahz-ı hidayet kaynağı olarak görürler. Bu itibarla o daha söze başlarken, reyb içinde
olan mütereddit kimselere, kâfir, münafık ve mü’minlere, her birinin bakış açısı
itibarıyla ima ve işarette bulunur.

Diğer bir husus da, daha başlangıçta Cenab-ı Hakk’ın, insanları imana ve ibadete
çağırmasıdır. Tabir-i diğerle tevhid-i ulûhiyete, tevhid-i rubûbiyete davetidir.
Birbirinden ayrılmayan, birbirinin lazımı olan hususları vurgulamanın zımnında, iman
esaslarından biri olan nübüvvete de bir işaret söz konusudur. Mezkûr hususlar sabit
olup da nübüvvetin olmaması düşünülemez. Ayrıca evvelki âyetlerde abd-Mâbud

münasebetinin,  âyetinde de ümmet-nübüvvet münasebetinin
anlatıldığı söylenebilir. Demek oluyor ki ilk makta’ sayılan sûrenin başından son
makta’da ifade edilen hakikatlere kadar her kelime ve cümle fevkalâde bir münasebet
içindedir.

Âyette cümlelerin birbiriyle münasebeti de gayet açıktır. Şöyle ki mesela 

 bir cümledir.   maksadı anlatan ayrı
bir cümle. Ama bunlar birbiriyle münasebeti açısından tek bir cümle gibidirler.

Mesela Kur’ân diyor ki: “Sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet
ediniz.” Buna mukabil, “Kabul ettik, Rabbimiz Allah’tır ama nasıl ibadet edeceğiz?”
mukadder sualine cevap olarak Kur’ân daha başta İslâmî esasları zikrederek sualin



cevabının o ilâhî program içinde olduğunu vurguluyor. Ardından, “Bu kitabın Allah’tan
geldiğini nereden bileceğiz?” sorusuna cevap olarak, “Onun benzerinin getirilememesi
size yetmiyor mu?” deniyor. Evet, bu Kur’ân öyle bir kitap ki, bir yönüyle bizim
maslahatımızı yani bütün beşerî maslahatları gösteriyor, diğer yönüyle de kendi kendine
hüccet oluyor; evet o, hücceti de, delilleri de içinde bir kitab-ı muciz-beyandır.

Bir diğer münasebet de şudur: Çeşitli dönemlerde imanın rükünleri içinde insanların
en çok şüphe ettikleri, Allah’ın indirdiği kitaplar ve peygamberlik müessesesi olmuştur.
Bu açıdan her iki yerde de bu konu “reyb” kelimesiyle ele alınmıştır. Kuran 

 “İşte Kitap! Şüphe yoktur onda.” diyor. Demek kalblerde,
dimağlarda sathilikten ötürü bir tereddüt var ki, o içinde hiçbir şüphe olmadığı
hakikatine dikkatleri çekerek bu reybîliği reddediyor. 

 “Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur’ân
hakkında şüpheniz varsa...” âyetinde ise o, muhataplarından, onun Allah kelâmı
olduğunda herhangi bir şüpheleri varsa, samimi davranıp önyargılarından sıyrılmalarını
ve kendi kendine hüccet olabilecek o beyana insaf nazarıyla bakmalarını istiyor.

“Pekâlâ, Kur’ân-ı Kerim’in semavî ve Allah kelâmı olduğunu nasıl anlayacağız?”

şeklinde akla gelebilecek bir soruya da Kur’ân’ın cevabı şudur:  
“Haydi, onun benzeri bir sûre de siz getirin.”

Aslında Kur’ân’a nazire olabilecek bir şeyi getirip ortaya koyma da öyle hemen
olacak iş değildir. Malum, hazır bir şey olacak ki getiresiniz. Öyleyse burada
tayyedilmiş (zikredilmemiş) hususlar vardır ve onların nazara alınması fevkalâde
önemlidir.

Evet, Kur’ân, ince bir ifade tarzıyla melzumu zikr ve lazımı murad etmiştir. İşârâtü’l-
İ’câz’da da ifade edildiği gibi403 sanki onlara, “Tekellüfe sapmadan önce tahkikat
yapın; misil, mesîl, misal bunlar üzerinde durun, bir şey bir şeye ne zaman benzer?
Benziyor dediğimiz şey hakikaten benziyor mu? Bu konuda mukayese yapmayı ihmal
etmeyin, sonra bütün gücünüzle çalışın; semere-i sa’yinizi ortaya koyun; bütün bunları
müteakip de uydurduğunuz şeyleri test edin ki, şunu niye yapmadık demeyesiniz.”

denmektedir. Evet bunlar o cümlede melhuzdur, zira  emriyle getirilmesi istenen

şey, hemen elinizi uzattığınızda alıp getireceğiniz hazır bir şey değildir. Kur’ân 



sözüyle açıktan açığa bu kıyasa, misile, mesîle, misale dikkat çekiyor ve onlara âdeta
şöyle diyor: “Evvela düşünün-taşının, ölçün-biçin ve yapacağınızı öyle yapın. Aksine,
gelişi güzel Müseylimetü’l-Kezzâb gibi ortaya bir laf atıverirsiniz ve Kur’ân’a benzedi
zannedersiniz de bununla sadece kendinizi gülünç duruma düşürmüş olursunuz.

Bu reybî, şüpheci taifenin aklına gelebilir ki; “Biz bunu yapamıyoruz ama belki
geçmiş insanlar arasında ya da hâl-i hazırda bizim bilmediğimiz kimseler içinde bizden
daha zeki dimağlar, daha mükemmel karihaların Kur’ân’a nazire yapıp onun misli bir
eser ortaya koymaları mümkün olabilir. Binaenaleyh biz bu tahaddîye, bu meydan
okumaya karşı Kur’ân’ın benzerini getiremiyor olabiliriz, ne var ki birileri çıkıp bu işi
yapabilir.”

Buna cevaben deniyor ki:  Allah’tan gayrı bütün
şahitlerinizi, geçmişte ve gelecekte beliğ hutbeleriyle arz-ı dîdâr eden bütün
ediplerinizi, beliğlerinizi de çağırın; ister geçmişten, kitaplarıyla, divanlarıyla eskiler,
daha eskiler ve Muallaka şairleri gibi söz erbabını, isterse hâl-i hazırda bulunan ve
sizin şu yenik ve perişan durumunuza muttali olanları ve sizi söz cambazlıklarıyla iğfal
edenleri de yanınıza alınız ve Kur’ân’ın nazîrini getiriniz.

Burada aynı zamanda şuna da bir ima’nın var olduğu görülüyor: Allah (celle
celâluhu) Hazreti Muhammed’in eline, nübüvvetini ispat etmesi için bir tasdik alâmeti
olarak mu’cizü’l-beyan bir kitap veriyor. Onunla hem murad-ı sübhânisini beyan ediyor
hem de O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) has bir elçi olduğunu ispat ediyor. Siz ise bu
meselede tereddüt içindesiniz. Eğer onun doğru olmadığını iddia ediyorsanız mislini
getiriniz. Onu getireceğiniz âna kadar size susmak düşer. Muhal-farz mislini getirirseniz
o sukût edecek, meydan size kalacak ve siz ispat edilmiş bir dava ile ortaya çıkmış

olacaksınız. Ne var ki, onu katiyen getiremeyeceksiniz.  ifadesi bunu ifade
etmektedir.

Acaba getirebilme imkânı hiç yok muydu? Hayır, geçmişte kimse getiremediği gibi,
gelecekte de kimse getiremeyecektir; getiremeyecek zira, Asr-ı Saadet’te hükümfermâ
olan şey daha ziyade edebiyattı, belâgattı. Sıklıkla üzerinde durulduğu gibi, Musa
(aleyhisselâm) devrinde hükümfermâ olan sihirdi; İsa (aleyhisselâm) devrinde tıp,
Devr-i Risalet-penâhîde ise daha ziyade şairlerin büyüleyici beyanlarıydı. O dönemde
bazen bir söz, insanları birbirine düşürüyor, bir başka söz de sulha vesile olabiliyordu.
Binaenaleyh söz sultanlığının yaşandığı bir devirde Kur’ân-ı Kerim’in o büyüleyici
beyanına karşı sehere-i şuarâ (büyüleyici şairler) secde ettiklerine göre ileride de hiç



kimse onun benzerini getiremeyecek demektir. Onun için  ifadesinin

ardından gelen  beyanıyla, gerek Asr-ı Saadet’te gerekse daha sonraki
devirlerde Kur’ân-ı Kerim’e eş, menend bir eser ortaya konamadığı gibi gelecekte de
bunun söz konusu olamayacağı anlatılmıştır.

 ibaresindeki cümle-i mu’teriza (ara
söz), “Bir dakika!” deyip birkaç mucizeye dikkatlerimizi çekmiş oluyor:

Birincisi,  kâfi bir mucize-i Kur’ân’ı anlatıyor ki, kıyamete kadar kimse
Kur’ân’ın mislini getiremeyecektir, bugüne kadar getiremedikleri gibi. Devr-i Risalet-
penâhîde belki bu işe daha az teşebbüs olmuştur. Çünkü onlar erbab-ı lisan idi, dilden
anlıyorlardı ve böyle bir şeye teşebbüs cüretini gösteremiyorlardı. Daha sonraki
devirlerde mesela Mütenebbî, Maarrî, Gulam Ahmed ve daha başkaları küstahlıklarını
izhar etme yolunda böyle bir teşebbüste bulunmuşlardı. Aslında bunlar Kur’ân’ın iç
derinlik, fesâhat ve belâgatına tam muttali değildiler. Kendi şiir vadilerinde birer şair
veya kâhin idiler. Onun için Devr-i Saadet’teki aczi göremiyerek bir olmazın peşine
takılmışlardı. Aslında onlar da neticede bunu başaramayacaklarını anlamışlardı.

İkincisi, Kur’ân-ı Kerim meydan okuyunca bunların izzetleri, haysiyetleri rencide
oluyor, “yapamazsınız” deyince de gururları kırılıyordu. Hâlbuki o devirde burnu
bulutlarda gezen o çok mağrur edip ve şairler böyle bir şeyi çok rahat sindiremezlerdi.
Bu itibarla Kur’ân’ın bu tarz ifadesi onları fevkalâde bir gayzla, nefretle, kinle Kur’ân-ı
Kerim’e karşı mübarezeye zorluyordu. İşte böyle kuvvetli bir saik altında pek çok
kitabın yazılması, nice muaraza örneğinin ortaya dökülmesi gerekirdi. Hâlbuki şu âna
kadar dost ve düşmanın kitaplarında bu mevzuyla alâkalı bir şeye şahit olamıyoruz.
Ayrıca arz edildiği üzere, bu iş o gün mümkün olmadığı gibi bugün ve istikbalde de
olmayacak demektir. Evet, ilk dönemde olmadığına göre daha sonraki devirlerde de
olmayacağı açıktır.

Burada bir hususa daha dikkatinizi rica edeceğim. Bir kısım edipler, daha sonra Arap
dili üzerindeki oyunlarıyla kısmen dili Kur’ân’dan uzaklaştırdılar. Onlar bununla iyi bir
şey yaptıklarını sanıyorlardı. Aslında Kur’ân dili, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve
sellem) beyanı ve sahabe anlayışı, her şeyin doğru anlaşılmasında çok önemliydi.
Binaenaleyh aslında fikren, hayalen o devre gidip Kur’ân’ı nüzul atmosferinde duymak



çok önemliydi. Hazreti Üstad birkaç yerde:  
“Gökte ve yerdekiler O’nu (celle celâluhu) tesbih etti/ediyor.”404dediğimde, “Ben, bu
âyetin belâgat acaba neresinde diye düşündüm?” diyor ve başka bir yerde “o seyyah

düşündü” diyor. Sonra; “  
âyetindeki belâgat-ı mâneviyeyi zevk etmek istersen, kendini nur-u Kur’ân’dan evvel
o asr-ı cahiliyette, o sahrâ-yı bedeviyette farz et ki, her şey zulmet-i cehil ve gaflet
altında, tam bir perde-i cumûd-u tabiata sarılmış olduğu anda Kur’ân’ın lisan-ı

mânevisinden   gibi âyetleri işit, bak; nasıl ki, o

ölmüş veya yatmış olan mevcudat-ı âlem,  sadasıyla, işitenlerin
zihninde diriliyor, hüşyar hâle geliyor ve kıyam edip zikrediyorlar.”405 diyor.

Bundan anlaşılıyor ki, Kur’ân-ı Kerim’in üslubundaki enginliği ve ihtişamı
görebilmek için mutlaka ve doğrudan doğruya cahiliye devri ve bedevilik dönemindeki
insanların yavaş yavaş zulmeti terk edip nura gelişleri ve vahşetten sıyrılıp Kur’ân’ın
getirdiği medeniyet anlayışına intikal edişleri nazar-ı itibara alınmalıdır ki o derinlik
tam hissedilebilsin. Böyle bir anlayış içinde bakmayıp da şu bozuk düzen devrin şartları
ve hâdiseleri zaviyesinden o mu’ciz beyan ele alınacak olursa tam ve hakkıyla zevk
edilemez.

 “Çırası ve yakıtı insanlar ve taşlar
olan, kâfirler için hazırlanmış o ateşten sakının.” beyanının da diğerleriyle
münasebeti var. Zira yukarıdaki âyetle muhataplara şu denmiş oluyor: “Kur’ân’ın
menendini, eşini getiremediniz, âciz kaldınız. Öyle ise o bir mucizedir, size de bunu
kabul etmek düşer.” Bunun mukabilinde onlardan gelebilecek “Onu kabul etmenin
gereği nedir, ne yapmalıyız?” mukadder sualinin cevabı, “Emirlere imtisal ve
nehiylerden içtinap edeceksiniz. Takvanın asıl mânâsı da işte budur. Daire-i takvaya
girerek Allah’a sığınmak ve size bahşettiği imkânları iyi değerlendirip dünya ve ukba
saadetini elde etmeye çalışmak. Aksine, nazîrini getiremediğiniz hâlde hâlâ bu mucize-i
bâhireye karşı gözünüzü kaparsanız o zaman “hutame”ye (Cehennem) “hatap” (odun)
olursunuz. Sakının çırası, yakıtı insanlar ve taşlar olan Cehennem’den...” şeklinde olur.

Burada mücmel olarak hesap yani imanın rükünlerinden bir diğeri olan ahiret de
anlatılmış oluyor. Cehennem’e mukabil Cennet ise, mü’minleri tebşir sadedinde bir



sonraki âyette ele alınmaktadır.
Aynı zamanda bu makam, bir sonraki âyette gelecek “tergib”e mukabil bir “terhib”

makamıdır. Böylesine tesirli bir terhib ancak yakıtı insanlar ve taşlar olan bir
Cehennem tasviriyle yapılabilirdi. Evet, o öyle müthiş bir ateş ki, çırası taşlar ve
insanlar. Bu tasvir çok müthiş ve ürperticidir. Zira ağaçları, otu-kökü ve kömürü
tutuşturmak için bir kibrit, bir parça gaz ve birkaç çıra yetebilir. Cehennem ateşinin
şiddetine bakın ki onu tutuşturmak için gaz, kibrit ve çıra yerine insanlar ve taşlar
kullanılıyor. Artık varın gerisini siz düşünün. Bu tehvîl (gönüllere ürperti salma)
makamında hem de mübalağasız meselenin böyle belîgâne ele alınması hakikaten onun
çok faik bir beyan ve üstün bir ifade tarzı olduğunu gösteriyor.

 “Kâfirler için hazırlanmıştir.” âyeti bize şunu da anlatır: Dünyada
musibetler umumileştiğinde, o musibet bir parça olsun hafifler. Cehennem’de ve
Cehennem azabında ise böyle bir hafifleme söz konusu değildir. Ahirette ilâhî kudret
daha önde, hikmet ise ona göre bir bakıma daha geridedir ve esbap perdesi aradan
kalkmıştır. Orada bütünüyle hakka’l-yakîn zirvesinde daire-i akaid hükümfermâdır.
Öyleyse küfre ve dalâlete giren, nev’i şahsına mahsus olarak azaba maruz kalacak;
iyilik yapan da nev’i şahsına mahsus naîm-i Cennet ile mütelezziz olacaktır. Oysaki
dünyada durum böyle değildir. Şöyle ki, bazen bir beldede haksızlık ve zulüm
işlendiğinde gelen musibet umumi olarak gelir.

“O fitneden sakının ki, geldiğinde içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla
kalmaz, hepinize şamil olur. Biliniz ki Allah’ın cezalandırması şiddetlidir.”406 Burada

ise  deniyor. Kâfir Cehennem’e, mü’min de Cennet’e giriyor, inanç ve
yaşam tarzlarına göre muamele görüyorlar.

 ifadesi aynı zamanda, Cehennem’in henüz yaratılmadığını, dünya
harap olup ahiret âlemi kurulduktan sonra yaratılacağını iddia eden Ehl-i İtizâl’e de
önemli bir cevap teşkil eder. Evet, Cehennem şu anda hazırdır. Ne var ki, o henüz
açılıp, inkişaf etmiş ve tafsilî hüviyetiyle ortaya çıkmış değildir. Ama icmalî mânâsıyla
şu anda da mahlûktur ve müstahaklarını beklemektedir.



Buraya kadar, bu iki âyet içinde dercedilen cümlelerin birbiriyle ve ta Sûre-i
Bakara’nın başına kadarki bütün bir mebhasla olan çok sıkı münasebetlerini
göstermeye, okuyan ve dinleyenlerin zihninde oluşabilecek sorulara cevap vermeye
çalıştık.

Seçilen Kelimelerdeki Dil İncelikleri 
(23-24. Âyetler)
Şimdi de, bizim kuyûdun fevâidi dediğimiz, seçilen kelimelerdeki dil incelikleri

üzerinde teker teker durmak istiyoruz.

Evvela burada Kur’ân  diyor. Daha önce de geçtiği üzere,  şart edatıdır
ve mutlak şek içindir. Şöyle ki, anlatılan şeyin vukuu kat’i ise ya da en azından ekseriyet

yahut zann-ı gâlip ifade ediyorsa, bu durumda kullanılacak edat  ; şayet vukuu ile

adem-i vukuu müsavi ise, yani olup olmayacağı şüpheli ise o zaman da  kullanılır.

İşte burada, onların reybîliğine, şüpheciliğine ima sadedinde  kullanılmıştır. Buradaki
şek, şüphe, muhatabın durumuna göredir, yoksa mütekellim olan Cenab-ı Allah’a göre
mesele katidir.

Aynı zamanda şüphe sebeplerinin izale edilebilecek türden olduğu da yine 
edatıyla vurgulanmıştır. Yani azıcık ciddi baksalar bu kitapta reyb olmadığını
görecekler. Bu itibarla denebilir ki, Kur’ân-ı Kerim’e beşer kelâmı demek, düşünmeden

verilmiş peşin bir hükmün ifadesidir. Böyle bir ifadenin başında muhataba bakan 
kelimesinin bulunması, oradaki şekkin bütünüyle temelsiz ve üflemekle zâil olacak
kadar zayıf olduğunu gösterir. Fesübhânallah! Reyb ile yakîn arasında böyle ince zar
gibi bir perde var. Ama yine de bazıları ona takılıp kalabiliyorlar..!

Burada, Kur’ân’da başka yerde geçen  “Eğer şüphe ettiyseniz, şüphe

ediyorsanız…” ifadesi ihtiyar edilebilecekken bunun yerine   “Eğer
herhangi bir şüphe içerisindeyseniz…” buyuruluyor:

Bu ifade tarzı kesinlik ifade eder. Yani onlar devamlı şüphe düşünmekte, şüphe
soluklamakta ve şüphe ile oturup kalkmaktadırlar.. âdeta şüphe, tabiatlarının bir
derinliği hâline gelmiş gibidir.. reyb etraflarını o kadar sarmış ki başka bir şey görecek



hâlleri kalmamıştır…

 bir zarftır. Şayet reyb birine zarf ise o da reybin mazrufu olmuş demektir.
İnsanlarda reybin mahalli kalb, dimağ veya vicdandır. Vicdanda reyb olur mu, olmaz mı
o felsefi bir konu ve münakaşası yapılabilir. Ne var ki bu reyb, bu şek ve tereddüt hangi
sistemde olursa olsun onları öyle pençesine almıştır ki, artık hep reyb içinde yüzüyor,
reyb düşünüyor ve reyb konuşuyor olmuşlardır. Evet, maraz önce kalbde başlar, sonra
da metastazla bütün bedeni istila eder. Bu mânâ, cezâlet-i beyanda açıktır ve bu konuda

bütün kelimeler birbirini takviye etmektedir. Ayrıca  kelimesindeki tenvin de tenvi’
içindir. Yani pek çok mütenevvi reybler demektir. Bu da bir yönüyle reybin çokluğunu

göstermek içindir. Bir yönüyle  zarf edatı, bir yönüyle de keynûnet hususiyeti ve
diğer yandan tenkîr tenvininin bulunması ciddi bir tesânüt ve tenâsüp içinde reybîliğin
derinliğini aksettirmektedir.

 cümlesinde de aynı tenâsübü görebiliriz. Cümleye yapılan bir takdire göre 
 teb’îz mânâsı ifade eder.  kelimesi nekredir ve “şey” mânâsına gelir ki 

“indirdiğimiz şeyin bir parçasından” demek olur.

Ayrıca,  kelimesi, peyderpey indirmek mânâsını taşıması açısından yine cüz’iyet
ifadesiyle aynı hususu işaretliyor.

 kelimesi, bütün Kur’ân değil herhangi bir sûre demektir ki bütün bunlar,
“Kur’ân-ı Kerim’den bir tek parçaya nazire getirin.” mânâsı etrafında toplanmaktadır ve
burada da bir tecâvüb ve tesânüt söz konusudur.

Âyette, “tek seferde indirme” mânâsını taşıyan  değil de, “ceste ceste, parça

parça, belli bir vetire takip ederek indirme” anlamını taşıyan  kullanılmıştır.

Kur’ân-ı Kerim’in 23 senede nüzulü  ile anlatılır. Onun Levh-i Mahfuz’dan sema-i
dünyaya inmesi, –oradaki hüviyeti nasıl ise– o hüviyet ve keyfiyetiyle mele-i â’lânın
sakinlerine –âyân-ı sâbitesiyle mi, temessülatıyla mı– gösterilmesi ise birden olmuştur

v e 407 ve 408 âyetlerinde olduğu gibi

if’âl babından  ile ifade edilmiştir.

 ibaresindeki kelimelerin de ifade ettiği mânâlar var.



Evvela,  harf-i cerri isti’lâ içindir. Bu yönüyle de vahyin masdarının ulviyetini
vurgulamakta, vahyin semaviliğine dikkat çekmektedir. Ayrıca insanın üzerine inen bir
şeyin onun üzerinde, omuzlarında meydana getirdiği ağırlık da yine bu kelimeyle
işaretlenmektedir.

 kelimesiyle, Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) en mümtaz
hususiyetinin O’nun kulluğu olduğu, yani resûl olmadan evvel de kul olduğu
vurgulanarak, Allah’la insanlar arasında değişmeyen münasebetin kulluk olduğuna
dikkat çekilmektedir. Aslında O’nun hayatındaki pek çok mazhariyet de kulluğunun
semeresidir ve şüphesiz bunlardan biri de miraçtır. Bu itibarla da denebilir ki, burada
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) en mümtaz bir vasfı nazara verilmektedir.

İkinci olarak, Cenab-ı Hakk’ın  demek suretiyle kulluğu Zât-ı Uûhiyet’ine izafe
etmesi, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) kulluğunun hususiyetine ve kimsenin
bu konuda O’na benzemediğine işaret etmektedir.

Üçüncü olarak da terkip şunu ifade etmektedir: Siz başkalarının beyanında
tereddütlü olabilirsiniz; başkalarına eş, ortak isnat etme teşebbüsünde bulunabilirsiniz;
ancak o kul bizim kulumuzsa ve onun ağzıyla biz konuşuyorsak, onun konuşan dili
oluyorsak, değil onun tebliğ ettiği vahy-i metluv, gayr-i metluv beyanının benzerini
getirmeniz dahi mümkün değildir.

 kelimesi “getirin” mânâsında emirdir. Melzumu zikredip lazımı murad gibidir.
Yani teşebbüs, tahkik, araştırma, sonra misli, meseli, mesîli, kıyası, makîsi öğrenme,
ondan sonra benzerini getirme mazmununu mutazammındır. Aslında bu, onlar için teklif-
i mâlâ yutâk, yani güç yetirilemeyecek bir şeydi. Teklif-i mâlâ yutâk, yani birine, kudreti
dahilinde olmayan bir şeyin emredilmesi, tamamen onun âcizliğini ortaya çıkarmak
içindir ve altında bir istihza, bir tehekküm ve tahkir söz konusudur. Yani “Haydi getirin
bakayım, getirin de göreyim.” demek gibi bir şeydir.

 kelimesinde “sûre” başta da gördüğümüz gibi Kur’ân-ı Kerim’den bir bölüm,
bir parça demektir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir yerde “surlu sûre” tabirini
kullanır.409 Sûre ile ‘sur’un aynı kökten geldiğine daha önce değinmiştik. Burada bir
belâgat nüktesi olarak şu husus ifade edilebilir: Siz Kur’ân’ın tahaddîsi karşısında bir
tek sûrenin surlarını dahi aşıp ona erişemez, benzerini ortaya koyamazsınız. Yani bir
sûreyi dahi fethedemezsiniz. Eğer fethetme bir hakikatin ortaya çıkması, bir kapalı şeyin



açılması ise,  “Allahım, bize
hikmetinin kapılarını aç, rahmetini üzerimize saç.” duasıyla mü’minler için bir mânâda
açılım olsa da, siz bu surlu sûreyi fethedip içine giremezsiniz, hâkim olamazsınız, yaptık
diyemezsiniz.. gibi bir telmih de söz konusu olabilir.

Hâsılı,  sözüyle âdeta “Siz en küçük bir sûreye dahi nazire getiremezsiniz.
Kevser Sûre-i Celîlesini dahi tanzîr edemezsiniz.” deniyor.

 kelimesindeki zamirin Kur’ân’a râci olduğu düşünüldüğünde şu ihtar
ediliyor denebilir: “Sizin bir kısım müzahrefat türü şeyler ortaya koymanız mümkündür
fakat Kur’ân gibi bir kitap getiremezsiniz. Binaenaleyh bu kitap Muhammed (sallallâhu
aleyhi ve sellem) gibi bir ümmînin beyanı olamaz.”

Daha önce de ifade edildiği gibi buradaki zamirin Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) râci olma ihtimali de söz konusudur. Vâkıa bu husus beliğlerce pek hüsn-ü
kabul görmemiştir ama buna ciddi bir mani de gözükmemektedir. Zira Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) gibi bir ümmînin –o ümmîye canlar kurban– böyle bir
kitap ortaya koyması mümkün değildir.

İnsan bunaldığı zaman meydan okumayı ciddiye alır; çare arar ve sağdan-soldan,
alttan-üstten, önden-arkadan medet ister. Kur’ân bu durumda olan kimselere diyor ki: 

 “Seslenin bütün etrafınıza; ellerindeki imkânlarla imdada koşsunlar..
Muallaka şairlerine ki hâlâ Kâbe’nin duvarında asılı bulunan o şahane şiirlerini
değerlendirsinler.. veya benzerlerini tanzim edip getirsinler.. dahası onlar yetmiyorsa
gelecek nesiller de imdat etsin.. evet, bu konuda maddî-mânevî bel bağladığınız kim
varsa hepsini çağırın...”

Evet, bu bir meydan okumadır. Böyle bir meydan okuma karşısında onlar
bunalmışlardır ve insan bunaldığı zaman sesinin duyulması için bağırır. Bağırma,
bunların yapabileceği tek şeydir. Zira bir taraftan tehdit ediliyorlar.. âdeta onlara –
tefsirde istimali doğru olmasa da– halk diliyle “hodri meydan” deniyor. Diğer taraftan
âbâ ü ecdadlarının dini, bağlandıkları akideleri yıkılıyor; her şey tezelzül içinde, her
gün itibarlarının sarsılmasıyla iki büklüm bir şekilde tehdit edilmeleri karşısında
canları gırtlaklarına gelmiş bu insanlara Kur’ân: “Bağırın! Bağırırken de mânâlı
bağırın! Şahitlerinizi / hâzır olanlarınızı ve Allah’tan gayrı size yardım edebilecek ne
kadar cin, ins varsa hepsini çağırın! Yani putlarınızın içine giren şeytanlarınız dâhil



hepsini çağırın! Verebileceklerse size bir fikir versinler de onları değerlendirip
Kur’ân’a nazire yapın!” diyor.

Bu meydan okuma, cinler için de aynıyla vâriddir; evet onlar, âlem-i şehadete intikal
eden bizim için gayb bir kısım meselelere muttali olduklarından, Kur’ân’ın tahaddîsi

onlar için de söz konusudur. Aslında  kaydıyla, melaike-i kiram, cinler ve
insanlar hepsi bu meydan okumaya muhataptır. Ancak melaike-i kiramın Cenab-ı
Hakk’ın kelâmına karşı bir nazire getirmeye kalkışmaları söz konusu olamayacağından
geriye cinler ve insanlar kalmaktadır. Buna binaen Kur’ân-ı Kerim, tahaaddîde
bulunduğu diğer bir âyette sadece cin ve insi zikretmektedir:

“De ki, bütün insanlar ve cinler, bu Kur’ân’ın bir benzerini ortaya koymak
maksadıyla bir araya gelseler, bu hususta birbirlerine zahîr de olsalar, yine de onun
gibi bir eser ortaya koyamazlar.”410 Evet, cinnin mütemerritleri dahi Kur’ân’ın belâgat
ufkuna ulaşamamış ve nazire getirmekten aciz kalmışlardır.

 fezlekesi ise şunu ifade ediyor: Siz kendi kendinize diyorsunuz ki,
biz de Kur’ân’ın bir benzerini getirebiliriz. Aslında bu bir meseleyi beğenmeyen
kimselerin hâlet-i ruhiyelerinin ifadesidir. Onlar yapıyor, biz de yaparız ne var sanki.
Bu, aşağılık duygusu içinde bulunan mağlup hemen her fert ve topluluğun idare-i kelâm
etmede dile getirdiği ifadelerdendir.

İşte bu  cümlesi ile onlara: “Kendi kendinize konuşup durduğunuz ve
yaparız dediğiniz hususlarda eğer doğru iseniz buyurun, meydan sizin.” denmektedir.

 : Bu husus daha evvel de ifade edilmişti. Bu cümle esas itibarıyla
mâziye delâlet ediyor. Bunda şöyle bir işarî nükte söz konusu olabilir: Kur’ân-ı
Kerim’in cihanı şereflendirdiği Saadet Asrı’nda Kur’ân-ı Kerim’e benzeyebilecek bir
ifade ortaya konamadığı gibi, daha önceki yıllarda da konamamıştır. Evet, o dönemdeki
hatiplerin müdebdeb ifadeleri, Kur’ân-ı Kerim’e hiçbir zaman nazire teşkil etmemiş ve
onların o müzeyyen hutbeleri, Kur’ân-ı Kerim’in benzeri olmamıştır, olamamıştır.



 “Asla yapamayacaksınız!” Evet, geçmişte böyle bir şey yapamadığınız
gibi, istikbalde de bunu katiyen yapamayacaksınız.! Hâdiseler de bu hususu teyit etmiş
ve aksi zuhur etmemiştir.

Öyleyse  “Korkun, sakının!” Bu kelimeyle, ittikâya, korunmaya, sakınmaya,

ilâhi himayeye girmeye çağrıda bulunulmuştur.  veya  de denmemiştir.
Çünkü tecennüp etme, mutlak olarak bir şeyden uzak durma demektir. Meselâ insanın,
gözüne doğru bir şey gelince gözünü kırpması infialî bir sakınmadır. Evet insan,
kendisine gelip çarpan şeyler karşısında infialleriyle, refleksleriyle farkında olmayarak
mukabelede bulunur ki, bunların her biri birer tecennüptür. Ama bu, o şeyi bertaraf
edici bir sakınma değildir. Hâlbuki Kur’ân-ı Kerim’in nazarında matlup olan sakınma,
esbabıyla sakınmadır. Buna göre deniyor ki: “Eğer Kur’ân-ı Kerim’in mislini
getiremezseniz onun Allah kelâmı olduğu sizce de sübut bulacak. Allah kelâmı olduğu
sübut bulduğu takdirde de O’nun (celle celâluhu) tehdidi ve sizin de su-i akıbetiniz söz
konusu. Öyle ise, gelin o altı boş iddialardan vazgeçin.. O’nun (celle celâluhu)
himayesine sığının.” İşte biz buna ittikâ diyoruz ki, bu da ancak emirlere imtisal,
nehiylerden de içtinap etmekle olur.

 Mahiyeti sizce tam belli değil, bir yönüyle durumu sonradan belli olacak.. yakıtı,
insanlar ve taşlar olan bir ateş ki, şimdiden keyfiyetini kestirmek mümkün değil.. İşte o
ateşten sakının.

 ism-i mevsûl; sılası, bir cezâlet-i beyaniye ile o ateşi ifade ediyor. Bilindiği
üzere ism-i mevsûlün kendisinde bir meçhuliyet vardır, onun bir şey ifade etmesi

sılasıyla olur. Evet,  kelimesinin müfâdı, sonrasını duyacağımız âna kadar
meçhuldür. Sıla zikredilince, yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateş olduğu bilinecek ve

mesele idrâk edilecektir.  “Bir ateş ki, yakıtı insanlar ve
taşlardan ibaret.” Yakıtının insanlar ve taşlar olması, –daha önce de değinilmişti–
terhib ve tehvîl açısından, yani işin dehşetini göstermesi bakımından çok müessir;
gönüllere ürperti salıyor.

 “Kâfirler için hazırlanmıştır.” fezlekesiyle, Cehennem’e girmeye
vesile vasıf zikredilerek mevzu noktalanıyor. Başka bir ifade şekliyle, Cehennem’in



i’dâd edilmesi, Cehennem’i gerektiren vasfa bağlanmıştır ki, o da küfürdür. Bu, Kur’ân-
ı Kerim’e ait bir cezâlet-i beyaniyedir ki, birinin müstehak olduğu durumu anlatırken
aynı zamanda hangi sebeple ona müstehak olduğuna da dikkatleri çeker. Burada “Şu
insanlar Cehennem’e gider.” denseydi yeniden bir beyan lazım gelirdi. Çünkü o zaman,

“Acaba hangi sebeple Cehennem’e gidiyorlar?” sorusu akla gelirdi. Bu açıdan 
denilerek, yeni bir sual tevcihine meydan bırakmayıp, küfürleri sebebiyle Cehennem’e
gidecekleri ifade edilmiş oluyor.

Kur’ân’ı Kerim, ister makta’ları, ister cümleleri ve ister kelimeleriyle ele
alındığında, onda harikulâde bir tesânüt, bir tenâsüp ve bir tecâvüp müşahede
edilmektedir ki, Devr-i Risalet-penâhîdeki o mağrur, o kibirli, o başı göklerde gezen
şairler Kur’ân’ın bu yönünü görmüş, o mu’ciz-beyân kitaba karşı itirazda bulunamamış
ve serfürû etme lüzumunu duymuşlardır. O devirde Müseylimetü’l-Kezzâb’ın bir-iki
cümleyle gülünç muarazası müstesna Kur’ân-ı Kerim’e karşı nazire yapmaya teşebbüs
eden olmamıştır.

 kelimesini arz ederken, en küçük bir sûreye de nazire yapılamaz demiştik.
Fahreddin Râzî bu meselenin üzerinde uzun uzadıya durur ve Kevser Sûresine dahi
nazire yapılamaz, der.411 Vâkıa, Müseylime, kendine göre o sûreye bir nazire yapmıştı.
Şöyle diyordu kendince:

“Biz sana pek çok şey verdik. Rabbin için namaz kıl ve sana tâbi olmayanları bırak
veya hicret et. Sana buğz eden, fâcir bir adamdır.”412 Son zamanlarda Avrupalı
müsteşriklerden biri bunu ele alarak mal bulmuş mağribî edasıyla “Kur’ân’a nazire
yapılabilir.” deyiverdi.

Şimdi isterseniz bu iki sözü bir iki hususta kıyaslayalım. Aslında derin bir teemmüle
gerek yok; en mübtedi bir insan dahi Kur’ân-ı Kerim’e nazire olarak ortaya konan bu
şeyi gördüğü zaman gülecektir.

Evvelâ, Cenab-ı Hak azametle buyuruyor:  “Biz azîmu’ş-şan Sana
verdik.” Bir parça belâgattan anlayan biri Cenab-ı Hakk’ın rubûbiyet, ulûhiyet ve
azamet ifade eden, “azamet nûnu” ile ifade buyrulmuş “Biz azimüş-şan” beyanındaki



ihtişamı anlar. Hazreti Üstad, benzer bir meseleyi anlatırken şöyle der:

“Ey yer, suyunu yut ve ey sema, sen de suyunu tut diye emir buyruldu. Su çekildi, iş
bitirildi ve gemi Cûdî üzerinde yerleşti ve ‘Kahrolsun zalimler.’ denildi.”413, keza

“Sonra iradesi bir gaz hâlinde olan göğe yöneldi. Ona ve yere şöyle buyurdu:
‘İsteyerek de olsa, istemeyerek de olsa emrime uyun gelin!’ onlar da: ‘İsteyerek,
gönüllü olarak geldik.’ dediler.” 414 fermanları gibi ifadeler bir insan tarafından
söylense hezeyan olur.415 Bu, koskoca bir orduya bir çocuğun “yat, kalk” şeklinde emir
ve komut vermesi gibi bir şeydir. Ama bu direktif komutan tarafından söylenirse celadet

ve haşmet içerisinde büyük bir mânâ ifade eder. Aynen bunun gibi  beyan-ı
subhanîsini ancak Allah (celle celâluhu) söyleyebilir.

İkincisi, âyette seçilen kelime ’dir. Kevser kelimesi, “hayr-ı kesir, şefaat, ilim,
hidayet, dünya ve ukba hayrı” mânâlarına gelmektedir. Yani Efendimiz’e (aleyhissalâtü
vesselâm) şöyle ferman edilmektedir: “Azamet ve ulûhiyetimle, kemal-i kudret, haşmet-
i saltanat ve umum raiyyetim hesabına sana kevseri verdik. –Bunlar, Arapçada dilin
karakteristik durumundan çıkan mânâlardır. Cenab-ı Hak bütün âlemlerin Rabbi olması
itibarıyla konuşurken böyle konuşur.– Binaenaleyh verdiğimiz şey sadece Sana has
değil; umum ümmeti de alâkadar etmektedir. Senden onlara, onlardan da Sana.. Senden
mesaj ve irşad, onlardan hayırla yad, ardı arkası kesilmeden mütemadiyen teselsül edip
gidecektir. Onların Seni hayır dualarıyla yad etmeleri Senin Makam-ı Mahmud’a
vusûlüne vesile olacaktır ki; aslında kevserin bir mânâsı da işte bu şefaat-i kübra
makamıdır. Onlar Sana dua edecek, Sen de onlara ahirette şefaat edeceksin.”

Bundan başka Kevser, aynı zamanda Cennet’te bir nehrin de adıdır ki onu da Sana
verdik. Diğer bir anlamıyla kevser, ümmetin ulemasıdır ve tıpkı Senin irşadda yaptığın
rehberlik gibi onlar da ümmetin içinde hayra hidayete vesile olabilen peygamberlerin



vârisleri öyle kimselerdir ki, biz işte onları da Sana lütfettik. 
“Âlimler, peygamberlerin vârisleridirler.” 416 Ve bunlar dinin hakikatini tam ifade
edebilen sâlih bir zümredir.

Şimdi bütün bunlardan sonra gelin aradaki farkı görün. Kur’ân 

fermanıyla bütün bunları söylemesine mukabil, o ise,   hezeyanıyla
diyor ki: “Sana pek çok şeyler verdik.” Hayr-ı kesir, hidayet, ilim, şefaat-i kübrâ gibi
pek çok mânâlara gelen kevser kelimesinin yerine konan ifadenin ne kadar zayıf
düştüğünü anlatmaya gerek yoktur zannederim.

Üçüncüsü, “Seni kötüleyenin kendisidir ebter (soyu kesik).” ifadesiyle Kur’ân, erkek
evlatları yaşamadığı için Efendimiz’e (aleyhissalâtü vesselâm) ebter diyerek tahkir
eden zatın kendisinin akim kalacağını, soyunun kesileceğini, devam etmeyeceğini
söylemek suretiyle istikbale dair verdiği gaybî haberle bir mucize sergiliyor. Hâlbuki
nazirede, bu çirkin yakıştırmayı yapan Âs İbn Vâil’in akim kaldığına dair bir şey yok.

Sadece  “Fâcir bir adam” deniyor. Kevser Sûresi’nde ise, o zatın sadece
kâfirliği, fâcirliği değil aynı zamanda ebter olduğu da anlatılmak suretiyle mukabele
bi’l-misil yapılıyor.

Derinlemesine bakıldığında daha pek çok tenakuz ve ifade eksiklikleri bulunabilir.
Ancak bu misal ve kıyaslamalar, Kevser Sûresi’ne nazire olarak Müseylimetü’l-Kezzâb
ve daha sonraki dönemlerde onun sözlerinin bazılarını değiştirmek suretiyle aynı
hezeyanı deneyen mülhitler tarafından o kısa sûreye dahi nazire yapılamayacağını
göstermesi açısından yeterlidir zannediyorum.

Aslında, Kur’ân-ı Kerim’e nazire yapılamayacağını o devrin edip ve beliğleri
anladığı gibi daha sonrakiler de itiraf etme mecburiyetinde kalmışlardır. Öyle ki,
Üstad’ın da bir iki yerde, Câhız’a izafe ederek tekrar ettiği gibi, “Muâraza-yı bi’l-
hurûf mümkün olmadı, muharebe-yi bi’s-süyûfa mecbur oldular.. ”417 Evet, eğer çok
kısa ve rahat bir tarik olan kelimelerle mücadele imkânı olsaydı, onlar kılıçlarla
mücadele ve muharebe yolunu seçmeyeceklerdi. Harfler ve kelimelerle mücadele
imkânı olmadığı için muharebe yolunu tercih ettiler. Bu zor yolu seçmeleri gösteriyor ki,
kolay yolda yürümek onlar için imkânsızdı. Bundan da anlaşılmaktadır ki, Kur’ân’ın o
sehl-i mümteni, yani zâhiren insanın rahat anlayabileceği ve ilk bakışta benzeri
yapılabilir gibi görünen ifadeleri, duru sular derinliklerini ketmettikleri gibi bir sırrı



ihtiva etmektedir.
***

Evet, beyan-ı Kur’ân’a karşı insanın muarazada bulunması mümkün değildir. Burada
esas maksat, belâgat-ı Kur’âniye ve i’câz-ı Kur’ân’ın vurgulanmasıdır. Bize düşen de
temel prensipleri itibarıyla Kur’ân’ın mucizevî yanlarının ortaya konmasıdır ki, pek çok
müfessir de bunu öne çıkarmıştır. Bu cümleden olarak Üstad Bediüzzaman bazı
risalelerinde ısrarla bu husus üzerinde durmuştur. İcmalen de olsa hatırlatılmasında
yarar var.

Bazılarına göre –daha evvel de geçmişti– Kur’ân-ı Kerim’in en önemli mucizesi,
onun insan takatini aşan o yüksek üslubudur.. Diğer bazılarına göre, hayat-ı içtimaiyeyi
tanzim eden onun o harika disiplinleridir. Bazılarına göre ise Kur’ân’ın en büyük
mucizevî yanı, –benim ruh hâletimde de büyük bir yeri olan budur– insanın
ledünniyatını, iç yapısını ve derinlemesine enfüsî yanlarını emsalsiz bir şekilde ele
almasıdır ki onun bu hususiyeti insanın, insanlığın güç ve takatini aşacak mahiyettedir.

Nurlar’da ise hemen hemen bunların hepsini câmi (kapsayan) mahiyette bir tahlil
gözükmektedir. Ezcümle Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Kur’ân’ın nazmının cezâleti
üzerinde durur ve bir İhlâs Sûre-i Celîlesinin otuz altı buudunu işaretler ve bir satır
içinde otuz altı satır olduğunu gösterir.418 Bazen de o cezâlet-i beyanı –biraz evvel
misallerini irad etmeye çalıştığımız hususlarda olduğu gibi kelimeler arasındaki

tecâvüb, tesânüd ve tenâsüpte ortaya koyar ve  419

ve 420 gibi âyetlerle misallendirir.421

Ayrıca  kelimeleriyle, gökler ve yerdeki her şeyin Allah’ı tesbih
edişini faik bir ifade ile dillendirerek, Kur’ân’ın beşer karihasının eseri olamayacağını
ortaya kor. İnsan, mütekellimi, muhatabı nazar-ı itibara alarak bu hakikate bakabilse
daha ne bedî’ nüktelere şahit olur..!

Bütün mukattaât, Nebe ve Kâf gibi sûreler okunduğunda insan kendini bir büyülü
atmosferde hisseder ki başka bir beyanda onu duymak mümkün değildir. 

 gibi farklı üslup o âna kadar gelmiş geçmiş ediplerin,
beliğlerin beyanlarında bulunmayan garip bir tarz-ı beyandı…

Lafzının fesâhatıyla alâkalı olarak meânî uleması ve dil üstadlarının zikrettiği
hususlar, mücelletlere sığmayacak genişliktedir. Meânî, beyan ve bedi’ uleması sık sık



o “menhelü’l-azbi’l-furât”a başvurarak tezlerini teyit etmişlerdir.
Hele onun beyanındaki metanet, rüsûh, sağlamlık ve ihtişamın emsalini göstermek

mümkün değildir. O hep hakîmdir beyanında ve ifadesinde. Kısa bir cümlesi adetâ
mücelletlik bir mevzu ihtiva eder.

Mesela:  422 cümlesinde öyle bir beyan vardır ki, anlayan
“İşte medh ancak bu kadar olur” der. Bu ifadede en küçük bir müdahene eseri de

görülmez; tabi senada da en ufak bir kusur hissedilmez.  cümlesiyle anlatılan
bu hakikatte fevkalâde bir metanet görülür. Hem mesela “Uhuvvet Risalesi”nde423 ve

“Yirmi Beşinci Söz”de 424 âyetiyle ele alındığı gibi
zemm makamında öyle tesirli bir zecr üslubu görülür ki dahası olamaz. Keza 

 “Veyl o hümeze-lümezeye ki mal
biriktirir (sonrada bir cimri edasıyla) onu hep sayar durur.”425 âyetlerinde servet ü
sâmân biriktirmeyi ve kaş-göz işaretiyle insanlarını kınamayı ve hafife almayı öyle bir
ifade eder ki insan “Ancak bu kadar olur.” der.

Bunlar gibi, haşr u neşre dair âyetlerde de fevkalâde bir câmiiyet müşahede edilir.
Ezcümle:

“İşte bak, Allah’ın rahmetinin eserlerine! Ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor! İşte
bunları yapan kim ise, ölüleri de O diriltecektir. O, her şeye hakkıyla kadirdir.” 426

veyahut

“De ki: Dünyayı gezin dolaşın da, Allah’ın ilk hilkati nasıl gerçekleştirdiğini
anlamaya çalışın! Sonra tekrar yaratacak olan, yani ölmüş bedenleri yeniden hayata
mazhar edecek olan da yine Allah’tır. Allah elbette her şeye kadirdir.”427



“Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya olmaz mı kadir! Elbette kadir!
Hallâk O’dur, Alîm O’dur! (Her şeyi yaratan, her şeyi bilen O’dur).”428

Bu ve benzeri âyetler haşri ispatta öyle bir metanet ve rasanet gösterir ki dahası
olamaz. Keza ifhamda (muhatabı ilzam etme, sesini kesme) örnek olarak üzerinde
durduğumuz âyet-i kerime verilebilir:

“Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur’ân’ın Allah’ın sözü olduğu hakkında şüpheniz
varsa, haydi onun sûrelerinden birine benzer bir sûre meydana getirin ve Allah’tan
başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, iddianızda haklı iseniz!” Evet bu âyet-i
kerime, muarızların sesini soluğunu keser mahiyette bir metanet göstermektedir.
Teferruatlı bilgi için işaret edilen kaynaklara bakılabilir

Keza Kur’ân’ın lafzının câmiiyeti de üzerinde durulması icap eden ayrı bir konudur.

Bu konuda bir misal olarak  “Dağları da arzı tutan birer kazık
yapmadık mı?”429 âyeti gösterilebilir. Hazreti Üstad, “Bu âyetten ümmî bir insan ne
anlar? Çoban ne anlar? Haymenişîn (çadırda yaşayan) ne anlar? Edip ne anlar?
Coğrafyacı ne anlar? Hikmet ilmine vâkıf olan ne anlar? Devrin jeofiziğine vâkıf
insan/insanlar ne anlar?” diyerek bütün bu farklı anlamalar çerçevesinde âyetin
câmiiyetini gösterir.

K e z a :  “O
Hakk’ı inkâr edenler görüp bilmediler mi ki gökler ve yer bitişikti de biz onları
birbirinden ayırdık.”430 âyetinde de harika bir câmiiyet vardır. İlk insanlar ne
anlarlardı bundan; ilim erbabı olmayan ne anlar, feza fiziğine, astrofiziğe vâkıf bir insan
ne anlar; edip ne anlar… Bütün bu anlayışlara göre, ayetin lafzında engin bir genişlik
var ve lafzın câmiiyeti dediğimizde biz bunları anlıyoruz ki Kur’ân’ın vücûh-ü
i’câzından biri de işte budur.



Kur’ân’ın bir de mânâsının câmiiyeti var ki, bütün fıkhî içtihatların yanında daha
sonraki devirler itibarıyla ondan pek çok ilmî hakikatler de istinbat edilmiştir ki, kütüb-
ü fıkhiye, kütüb-ü tefsir, kütüb-ü kelâm, kütüb-ü tasavvuf, kütüb-ü ahlâk gibi o
câmiiyetin birer ürünü olan kitaplar milyonlara ulaşmış ve kütüphaneleri doldurmuştur.
İmam Ebû Hanife, İmam Şafiî, İmam Malik, İmam Ahmed İbn Hanbel, İmam Sevrî,
İmam Evzaî ve daha niceleri… hepsi de dilin kaideleri çerçevesinde yaptıkları
istinbatlarında, değişik tevil ve tefsirlerinde, temelde hep aynı, teferruatta biraz farklı,
ama hep onun ruhuna uygunluk içindedirler. İşte bu husus da, Kur’ân-ı Kerim’in
mânâsındaki zenginlik ve câmiiyeti göstermektedir.

Bundan başka bir de onun muhtevasının câmiiyeti vardır ki üzerinde durulmaya
değer. Mesela o, kevnî hakikatlerden, ilâhî hakikatlerden bahsettiği zaman baş döndüren
çok ciddi bir zenginlik gösterir. Batılı araştırmacıları, mütefekkirleri en çok hayrette
bırakan husus da budur. O, kevnî hakikatleri anlattığı aynı anda ulûhiyete ait hakikatlere
girerek insanları asıl hakikat konusunda düşünmeye davet eder.

Bu cümleden olarak

“O gün gök sayfasını tıpkı kitap rulolarının dürülmesi gibi düreriz. Varlığı ilk defa
yoktan var ettiğimiz gibi onu tekrar yaparız (ölüleri diriltiriz). Bu üzerimize
aldığımız bir vaattir. Onu yapacak da biziz.”431

Semaların tayyi (dürülmesi) meselesi gibi kevnî bir hakikat anlatılırken bir taraftan
Cenab-ı Hakk’ın makro âlemde tasarrufu, diğer yandan da insanın Allah’la münasebeti
hatırlatıldıktan sonra hemen insanı çok alâkadar eden öbür âleme dikkat çekilerek haşre
vurguda bulunulmaktadır.

Keza

“Biz ilk yaratmada acizlik mi gösterdik? Hayır, hayır (onlar da öyle olmadığını
biliyorlar) ama yine de yeniden yaratılış konusunda şüphe içindeler. Andolsun insanı



Biz yarattık, nefsinin ona neler fısıldadığını da Biz biliriz; zira Biz ona şah
damarından daha yakınız.” 432

Evet, “Biz insana şah damarından daha yakınız.” ifadeleriyle kevnî hakikatlerin
içinde ulûhiyete ait hakikatlerin câmi bir mahiyette takdimi, Kur’ân-ı Kerim’in hassa-i
lazimesidir ve başka hiçbir beşerî ifadede bunu bulmak mümkün değildir. Bu da
Kur’ân-ı Kerim’in ayrı bir câmiiyetidir.

Ayrıca, Kur’ân-ı Kerim’in gayptan verdiği haberler de üzerinde durulacak önemli
bir konudur. O, gerek mâziden gerekse istikbalden pek çok hâdiseye temas eder.
Geçmişe ait hâdiseler açısından onun ele aldığı konulara o detaylarla hiç kimse temas
etmemiştir. Hatta câmi tarih dedikleri, tarihçilerin babası saydıkları Heredot’un
kitabında bir kısım kavimlerin tarihinden bahsedilirken, “kurûn-u ûlâ”ya ait Âd kavmi,
Semûd kavmi ve Hazreti Nuh kavmi gibi milletlere müteallik hiçbir beyan yoktur.
Oysaki bugün bazı araştırmalar, bu toplumların hem de Kur’ân’ın haber verdiği
çerçevede yaşamış olduğunu ortaya koymakta, Kur’ân-ı Kerim’in mâziden verdiği bu
haberlerin ayn-ı hakikat ve mahz-ı hak olduğunu ispat etmektedir.

Kur’ân-ı Kerim istikbalden de haber verir. Rûm Sûresi’nin başındaki, Fetih

Sûresi’nin sonundaki âyetler, Mâide Sûresi’ndeki   “Allah seni,
zarar vermek isteyenlerin şerlerinden koruyacaktır.”433 beyanı ve daha niceleri,
istikbale dair Kur’ân-ı Kerim ne haber vermişse hepsinin aynıyla zuhur ettiğini
göstermektedir.

Kur’ân, sarahaten olduğu gibi işareten ve remzen de pek çok kevnî veya ilâhî
hakikatleri haber verir ki, vakti ve sırası geldiğinde bunlar bir bir zuhur etmiştir. Bu
mevzuda ehl-i kalb, ehl-i şuhûd, ehl-i mükâşefe gerek kevnî hakikatlere dair, gerekse
kendilerine ilham edilen ulûhiyet hakikatlerine dair neyi keşf ve müşahede etmiş ve
kitaplara geçirmişlerse bütünü geçmiş kitaplarda hem de onca tahrife rağmen mevcuttur
ve Kur’ân-ı Kerim’in bu mevzudaki beyanlarına tıpatıp uymaktadır. Uymayan hususlar,
tahrif kurbanı hususlardır.

Kur’ân-ı Kerim’in vücûh-u i’câzından biri de onun şebâbeti yani her devirde genç

kalmasıdır. Üstad buna misal verirken  hitabını  teviliyle
ele alır.434 Aslında Kur’ân’ın hangi âyeti ele alınırsa alınsın, tarâveti, halâveti, şebâbeti
insanı büyüler mahiyettedir.

Buna yakın Kur’ân-ı Kerim’in diğer bir mucizevî yönü de, onun daima zamanı



aşma keyfiyetidir. Zamanın Kur’ân’ı kayıt altına alamamış olması; mesela bütün
devirlerde hayat-ı şahsiyeye verdiği ders ve terbiye, hayat-ı içtimaiyeye verdiği ufuk
enginliği ve bütün devirlerin derdine derman olacak reçetelerden, faizin haramlığı ve
zekâtın farz oluşu gibi prensipleri, Kur’ân’ın zamanla aşınmadığını, aksine onun bütün
zamanları, devirleri aştığını ve mu’ciz bir beyan olduğunu gösterir.

Onun bir diğer yönü de, içtimaî hayata dair vaz’ ettiği düsturlar ve terbiye ile
ilgili getirdiği prensiplerdir.  Şu âna kadar insanlığı terbiye adına terbiyecilerin ortaya
attıkları prensiplerin yetersizliği ve aczine mukabil; Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın bu
konudaki kifâyeti onun mucize olduğunu gösterir. Bunun için sırf günümüzde arz edilen
yarım yamalak dersler bile nazar-ı itibara alınacak olursa, Kur’ân’ın terbiye mevzuunda
dahi bîhemta olduğu ortaya çıkar.

Benzer diğer bir husus olarak da onun, bütün yönleriyle ilmü’n-nefsin (psikoloji)
teşrihatını yapması zikredilebilir. Fert psikolojisi, aile psikolojisi, cemiyet psikolojisi,
reca psikolojisi, havf psikolojisi.. bütün bunları insan, Kur’ân-ı Kerim’de takip, tetkik
ve tahkik ederken âdeta kendi ruh hâletinin teşrih edildiğini ve his dünyasının
anatomisinin nazarına arz edildiğini hisseder gibi olur. Asırları aşarak insan
ledünniyatına, insanın içine böylesine inme ve onun içinde sinmiş şeyleri deşifre etme,
bir bakıma psikanaliz yapar gibi bütün şuuraltı müzmeratı su yüzüne çıkarma meselesi
Kur’ân-ı Kerim’e has bir keyfiyettir ki, psikologların, pedagogların kitapları bundan
yoksun olduğundan, onların aczine; Kur’ân’da bulunduğundan dolayı onun da mucize
olduğuna apaçık delâlet eder. İşte bu hususların hepsini kendi içinde çeşitli kısımlara
ayırdığınız zaman vücûh-u i’câzın nerede ise kırka ulaştığı görülür.

Bu arada şu hususları hatırlamada da yarar var: Üzerinde durulan âyetteki en önemli
hususlardan biri, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) nübüvvetidir. Nübüvvet
mevzuunda “On Dokuzuncu Söz”ün reşhalarındaki beyanat, keza İşârâtü’l-İ’câz’da bu
âyetin tefsirinde üzerinde durulan, Efendimiz’in şahsına ait özellikleri.. nübüvvetle
alâkalı sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ gibi evsaf-ı âliyesi.. sonra şahsî, ailevî
hayatla alâkalı getirdiği prensipler.. yaptığı âlemşümul inkılaplar.. gayptan verdiği
haberler.. liderliği.. mükemmel kumandanlığı.. fevkalâde aile reisliği.. yetiştirdiği
kimselerin fevkalâdeliği.. âdâb ve ahlâk-ı seyyieyi kaldırıp onların yerine ahlâk-ı
âliyeyi ikâme etmesi.. insanların dem ve damarlarına işlemiş olumsuzlukları onlara terk
ettirmesi.. ve bir tekini dahi beşerin en mütefekkirlerinin yapamayacağı daha pek çok
şeyleri çok kısa zamanda yapması... gibi hususlar O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem)



peygamberliğini apaçık göstermektedir ki, bütün bunlar O’nun Allah’ın sadık kulu
olduğunun ve Cenab-ı Hakk’ın iltifatıyla serfirâz bulunduğunun alâmetidirler.

Binaenaleyh bu hususu da bütünüyle Risaleler’deki ve sair kitaplardaki nübüvvetle
alâkalı bahislere havale ederek, Efendimiz’le (sallallâhu aleyhi ve sellem) alâkalı
Kur’ân-ı Kerim’deki daha başka âyetlerin tefsirinde yer yer –inşaallah– anlatılacağına
binaen şimdilik bu kadarı ile iktifa etmek istiyoruz.
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BAKARA SÛRE-İ CELÎLESİ 
(25. ÂYET)

“İman edip sâlih amel işleyenleri müjdele: Onlara içinden ırmaklar akan
cennetler vardır. Öyle cennetler ki ne zaman, meyvelerinden kendilerine bir şey
ikram edilse: ‘Bu, daha önce de bize sunulan şey!’ derler. (Oysa bu, onların
aynısı olmayıp) benzeri olarak kendilerine sunulacaktır. Orada onların
tertemiz eşleri de olacak ve onlar orada devamlı kalacaklardır.”

Muhakkiklerin tefsirlerinde işaret ettikleri gibi öncelikle burada bir tekâbül sanatı
söz konusudur. Bir önceki âyette detaylı olarak tasvir edilen Cehennem’di. Orada çırası,
yakıtı insan ve taşlar olan; kâfirler için hazırlanmış bulunan Cehennem’den
bahsedilmişti. Arkadan gelen bu âyette ise altından ırmakların çağladığı Cennet bağ ve

bahçelerinden bahsedilmektedir. Evet,  âyet-i kerimesi bir lazımî mânâya –
mefhuma– atıf yaparak tekâbülü temin ediyor. Burada zâhiren doğrudan doğruya “vav”ı
atfedeceğimiz bir şey yok. Atfın, atfedilen şeyle aynı cinsten olması lazımdır.
Binaenaleyh buraya kadar gelen âyetlerin, cümlelerin mazmun ve fehvasından hâsıl olan
mânânın lazımına “vav”la işaret edilerek Peygamberimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
şöyle denmektedir: “Sen de bir kulsun fakat abd-i hâssın, Senin hususi bir vazifen var;
şüphesiz bu vazife de tebliğ ve irşattır. Elinizdeki Mu’cizü’l-Beyan olan o kitap da
Senin sıdkına sadık bir şahittir. Bununla, Hak tarafından Senin nübüvvetin tescil
edilmektedir. Madem irşad ve tebliğ Senin vazifendir, bunun önemli iki rüknü de tergib
ve terhibdir; buraya kadar inzarda bulunduğun gibi bundan sonra da tebşirde
bulunacaksın. Evet, evvelâ bir terhibde bulundu isen sonra da tergibde bulunmalısın.”
Demek ki buradaki “vav”, “fehva”nın lazımı üzerine atıf vazifesi görüyor.



Böyle bir makta’ ile başlayan mevzuun daha evvelki âyetlerle ve sûrenin başıyla da
sıkı alâkası mevcut; zira Bakara Sûresi’nin başında Kur’ân-ı Kerim’den istifade
edecek, sâlih, müttaki, müstakim kimseler anlatılırken, onların namaz kıldıkları, zekât
verdikleri, infakta bulundukları ve kendilerine inen kitaba inandıkları gibi kendilerinden
evvel inen kitaplara da inandıkları vurgulanır. Oradaki sâlih ve müstakim zümre ile
buradaki müstakim grup aynıdır, arada işte böyle bir ayniyet mevcuttur.

Sâniyen, en yakın makta, 

 “Ey insanlar, sizi ve
sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin.”435 ile başlamaktadır ki mü’min,
münafık, kâfir herkesi ubûdiyete davet eden; tevhid-i ulûhiyeti ifade yanında, tevhid-i
rubûbiyeti vurgulayan bu âyet-i celile-i kerime, kabul eden-etmeyen bütün insanları
ubûdiyete çağırmaktadır. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de herkesi ümmet-i
davet kabul ederek tebliğ ve irşatta bulunması açısından vazifesinin bir yönüyle inzar,

diğer yönüyle tebşir olması.. inzarın   fezlekesiyle yapılması, tebşirin

de hemen ardından  ile vurgulanması.. ve  ile
anlatılan hususun, dava-yı nübüvvette mühim bir yer teşkil etmesi haysiyetiyle bu
makta’ da evvelki âyetlere bağlanmış oluyor.

Müfredat Mânâsı (25. Âyet)
Şimdi de müfredatı arz etmeye çalışalım.
Evvelâ,  görüldüğü gibi bir fehva ve ondan hâsıl bir lazımî mânâya işaret

etmektedir.

 kelimesi, tef’il babından “müjdele, bişâret ver” mânâsına bir emr-i hâzırdır.
Türkçemizde buna muştu, bu ameliyeyi yapmaya da muştulama diyoruz. Tef’il babından
olması itibarıyla, bu ameliyenin peyderpey ve aralıklarla yapılacağına işaret vardır,
yani bir bişâretten sonra bir bişâret daha ver, demektir. Böylece Kur’ân, bu mübarek
zümrenin ruhlarında, fıtratlarında nefret uyarabilecek şeylere meydan vermemiştir.

Ardından gelen  “İman ettiler.” sözü işin iman,  “Amel ettiler.” sözü ise
aksiyon yönünü hatırlatır.  “sâlih, iyi ameller” kelimesine gelince o da
yapılacak şeylerin yararlı olmasını ihtar eder.



 kelimesi şu âna kadar görmediğimiz, görülmesi gerekli bir kelimedir. 

 veya ’nın cem’idir. Sâlih; yararlı, yaraşıklı, hayırlı şey, Cenab-ı Hakk’ın
hoşuna gidecek, dünyada huzur, ahirette de bereket ve saadet vesilesi olan iş demektir.
Bu kelime esasen bir sıfattır fakat burada isim olarak kullanılmıştır.

Daha önce üzerinde durmadığımız ikinci kelime ’dir;  kelimesinin cem’idir.
Cennet, örtme/örtünme, perdelenme, gizlenme mânâlarına gelen 

 kökündendir. Bizim Türkçede kullandığımız cinnet de aynı
köktendir ki bir çeşit perdelenme demektir. Yani bu hâldeki insan, gözü görürken, kulağı
işitirken, duyguları çalışırken görülecekleri doğru göremeyen kimse demektir.

Lügat itibarıyla cennet, ağacı bol olup da zemini görülmeyecek kadar girift ağaçların
boy attığı bahçeye, bağistâna denir.

Şer’î mânâsıyla ve Kur’ân’da ekseriyet itibarıyla maksut olan şekliyle o, gayb olan,
gözlerin göremediği; sevabın, hasenatın, sâlihatın mükâfat yurdu olan, hususiyetleri
tasavvurları aşkın bir dâr-ı karardır.

 kelimesi ‘cereyan’dan gelmektedir. Biz, akıp giden her şeyde bu tabiri
kullanırız. Ancak o daha ziyade suların çağlayıp gitmesi ve gürül gürül akmasını
ifadede kullanılır.

 kelimesi, daha evvel de zikredildiği üzere ’nın zıddıdır ve alt demektir.

 :  kelimesinin cem’idir ve ”nehirler, ırmaklar” demektir.

 kelimesi geçmişti. “Bütün, bir şeyin hepsi” demek olan  kelimesi ’ya muzâf
olmuş, külliyete tekerrür mânâsı katmıştır; “Her ne zaman ki…” mânâsına gelir.

 kelimesi rızk kökünden fiil-i mâzî, meçhul, cem-i müzekker gâib kipidir ve
“rızıklandırıldılar” mânâsına gelmektedir.

 cümlesinde birinci  ibtidâ için, ikinci  ise teb’îz içindir.
Cennet’in bütün nimetlerini yemeleri mümkün olmadığından, oradaki nimetlerin bir
kısmından istifade edeceklerini beyandır.

 kelimesi ’dan fiil-i mâzi, meçhul, cem-i müzekker gâibdir. “Kendilerine
verildi.” mânâsına gelmektedir.



 kelimesi ’den ism-i fâildir. Kur’ân-ı Kerim’de birkaç yerde geçer.
Müteşâbih, birbirine benzeyen, benzer şeyler demektir. Biz, ecsâmın birbirine
benzemesine teşâbüh diyoruz. Meselâ, bir meyvenin diğer meyveye benzemesi bir
teşabühtür, bu meyvelerden her birine de müteşâbih denir. Aynı zamanda rüyalarda
nazarlara arz edilen timsallerin sembollerinin âlem-i yakazada (hakiki varlık âleminde)
bir kısım hakikatlere yani âyân-ı sâbitenin aynî şeylere benzemesine de biz teşâbüh
deriz. Bu kelimeyi bazen, aralarındaki benzerliğin çok fazla olmasından dolayı birini
diğerinden ayıramadığımız, net hüküm veremediğimiz, mahiyetini tam bilemediğimiz
şeyleri ifade için de kullanırız ki, şer’î bir ıstılah olarak müteşâbih bu mânâya gelir ve
Kur’ân-ı Kerim de Âl-i İmrân Sûresi’nde onu bu mânâsıyla “muhkem”in (açık, net
hüküm ifade eden) karşısında ele alır:

“Bu muazzam kitabı sana indiren O’dur. Onun âyetlerinin bir kısmı muhkem olup
bunlar Kitabın esasıdır. Âyetlerin diğer bir kısmı ise müteşabihtir.”436

 kelimesi, eş anlamına gelen  kelimesinin çoğuludur ve eşi olan, onunla
beraber bir çift teşkil eden her şey için kullanılır. Meselâ, erkeğin karşısında kadın,
kadının karşısında erkek için kullanılır. Vâkıa, karışma ihtimali olan yerde erkeğe
“zevç”, kadına ise “zevce” denir ama haddizatında kelime her ikisini de şamildir.

 kelimesi de “tef’il” babından ism-i mef’uldür; “temiz kılınmış, olabildiğine
nezih, temiz mi temiz, pâk mı pâk” anlamlarına gelmektedir.

 kelimesi, lügat mânâsı itibarıyla “uzun zaman kalanlar” demektir ki, 
kökünden gelmektedir. Ne var ki şer-i şerifte çok defa ebed kelimesiyle takviye ve tekit
edildiğinden bunun da genelde ebediyet mânâsına geldiğine hükmedilmiştir. Vâkıa,

Kur’ân-ı Kerim’de  kelimesi  ile beraber üç defa Nisâ Sûresi’nde, bir defa
Mâide, iki defa Tevbe, bir defa Ahzâb, bir defa Teğâbün, bir defa Talâk, bir defa Cin,
bir defa da Beyyine Sûresi’nde olmak üzere 11 yerde geçmektedir.437

Sebkat eden âyetlerle beraber nazar-ı itibara alındığında anlaşıldığı üzere, nübüvvet
vazifesinin mühim bir rüknünü inzar teşkil ettiği gibi diğer bir rüknünü de tebşir teşkil



etmektedir. Bu çerçevede mânâ-i münîfi şöyle ifade etmek mümkündür:
Habib-i Zîşânım! İman edip, mutlak ifadesiyle sâlihâtı eda eden kimseleri, altlarından

ırmakların çağlayıp gittiği, akıp akıp durduğu cennetlerle müjdele! O cennetler ki, ne
zaman onlara, onun nimetlerinden, meyvelerinden herhangi bir şey, rızık ve nasip olarak
verilse, kendi aralarında muhavere sadedinde “Bu daha evvel dünyada ibadet hâlinde,
Cennet’te nimet hâlinde ve birkaç gün evvel de burada emsaliyle bize nasip olan rızık
cinsinden.” derler. O nimetler onlara böyle birbirine benzer şekilde ihsan edilir. Ve
onlar orada yalnız değillerdir; onlar için orada ünsiyet edebilecekleri, içlerini
dökecekleri, onlara inşirah üzere inşirah yaşatacak eşler de vardır ve bu eşler pâk mı
pâk, nezih mi nezih, temiz mi temizdirler. Onlar orada, zevâl-i lezzetle de asla
müteellim olmazlar, zira zevâl-i lezzet elemdir. Evet, onlar, mazhar oldukları bütün
nimetlerle beraber Cennet’te “hâlidûn”durlar, kalıcıdırlar.

Tafsilî mânâya dair serdettiğimiz bu sözlere, bütün nüanslara riayet ederek arz
edilmeye açık ama müfredat mânâsına göre bir nokta-i tezekkür, bir mirsad-ı tefekkür
mülâhazasıyla bakılabilir.

***
Tafsilî mânâya dair birkaç söz:
Kur’ân-ı Kerim burada, yerinde kısaca izahını gördüğümüz imanı, iz’anı elde

edenleri ve onu sâlihâtla taçlandıranları lütuflarla müjdeliyor. Sâlihât’a gelince o,
Kur’ân-ı Kerim’de zikredilirken hep mutlak bırakılır.. ıtlâk, umum ifade eder.
Sünûhat’ın başında, bu mesele arîz ve amîk olarak ele alınmıştır. Orada şöyle denir:

“Kur’ân, sâlihatı mutlak ve müphem bırakıyor. Zira ahlâk ve faziletler, hüsün ve
hayır, çoğu nisbîdirler. Nev’den nev’e geçtikçe değişir. Sınıftan sınıfa nâzil oldukça
ayrılır. Mahalden mahalle tebdil-i mekân ettikçe başkalaşır. Cihet muhtelif olsa
muhtelif olur. Fertten cemaate, şahıstan millete çıktıkça onun mahiyeti de
değişir.”438

Bu tespitten sonra tevazudan izzete, ondan vakar ve hüsnüniyete kadar her şeyin bir
yönüyle sâlihât olabileceği; hatta yerinde vakar izharı adına kibir zannedilebilecek tavır
takınmanın dahi Kur’ân-ı Kerim’in bu ıtlâkıyla sâlihât arasına girmiş olduğu ifade
edilebilir.

İşte bütün yaraşıklı, hayırlı, bereketli işler, dünyada insanın içine inşirah salan ve
“Vazifemi yaptım.” dedirtmekle insanın içinde ümit duygularını canlandıran, ukbâda da
Cennet gibi bir neticeye bakan her fiil, sâlihâttan birer nümunedir. Ne var ki Kur’ân-ı



Kerim tebşiri burada imanla, sâlih amelle irtibatlandırmış ve sadece iman eden veya
sadece amel eden kimse dememiştir. İman eden kimse amel etmezse günaha girmiş olur.
Amel eden kimse iman etmemişse o da münafık sayılır. Vâkıa, Ehl-i Sünnet ve’l-
Cemaat’in çoğunluğuna göre amel, imanın cüz’ü değildir. Bununla beraber Cennet’le
tebşir meselesi doğrudan doğruya nass-ı Kur’ân ile hem imana hem de sâlih amele ta’lik
edilmiştir ki, bunlardan sadece birini yapmakla insan bu tür Cennet nimetlerinden
istifade edemez. Amelsiz iman ile aynı neticenin hâsıl olması ancak hususi inayetle
mümkündür.

“İman edip sâlih amel işleyenleri müjdele: Onlara, altlarından ırmaklar akan
cennetler vardır.” Evet, insanın hayatta en çok istediği şey, altından ırmakların
çağladığı, bağların ve bahçelerin iç içe arz-ı didar ettiği, tatlı tatlı rüzgârın estiği,
suların akıp gittiği, bülbüllerin öttüğü ve insanın bütün elemlerden âzâde, âsûde bir
hayat yaşadığı; ne baş ağrısı ne diş ağrısı olmayan bir hayattır.

Hemen âyetin başında müjdeleme yapılırken, “Acaba nedir bu müjdelenen şey, bize
ne verecekler?” mukadder sualine bir cevap mahiyetinde, “Onlar için altından
ırmakların akıp gittiği cennetler vardır.”  cümlesi gelir. Kur’ân-ı Kerim’de, hangi
âyette Cennet ifade edilse büyük bir nispette hemen altından ırmakların aktığından
bahsedilir. Hatta bazı âyetlerde bu ırmakların keyfiyeti de vurgulanır.

Meselâ,

“Allah’a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen Cennet’in misali şudur: Orada
bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içerken lezzet veren şarap
ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her türlü meyve ile bir de



Rabbileri tarafından mağfiret vardır. Bu nimetlere erişenler hiç Cehennem ateşinde
devamlı kalıp da kaynar sular içirilip bununla bağırsakları lime lime olan kimseler
gibi olur mu?”439

Burada, Kur’ân-ı Kerim’in, müttakilere vadedilen Cennet’in misalini anlatırken
riayet ettiği nüanslara dikkat edildiği takdirde şu hususlar görülür:

O Cennet’te, tertemiz saf sulardan öyle nehirler vardır ki, sürekli köşklerin, villaların
altından çağlayıp giderler. Bunun yanında, tadı bozulmamış, dünyadakilere benzemeyen
tertemiz, nezih, berrak, dupduru süt ırmakları; insana sekir vermeyen, başını
döndürmeyen dünya şaraplarından farklı meşrubat çağlayanları ki, içtikçe maddî-
mânevî bir zevk u lezzete sebebiyet verecek mahiyette, oraya mahsus nehirlerdir.
Bunlardan başka bir de saf, tertemiz, dupduru baldan bir nehir ki, içenler, içtikçe yeni
bir iştahla yine içmek isterler.

Kur’ân-ı Kerim’in pek çok âyeti, Cennet mevzuunda o kadar tahşidatta bulunmuştur
ki, beyan-ı Kur’ân’dan sonra o mevzuda yeni bir şey söylemek zaid olur.

“Koltuklarında diledikleri gibi dinlenir dururlar. Orada ne güneş sıcağı görürler
ne de dondurucu soğuklara uğrarlar. Cennet ağaçlarının gölgeleri onların üzerlerine
sarkar, meyveleri devşirilebilecek şekilde emre âmade olmuşlardır.” 440 beyanlarına
ve devamındaki âyetlere bakılacak olursa, erîkelere (koltuklar, kanepeler) yanları
üzerine uzanmış insanların tasviri verilmekte ve ağaç dallarının kendilerine
yaklaştırıldığı, el uzatıp da onları koparma zahmetine dahi girmeden doğrudan doğruya
derilmiş, uzatılmış, âdeta ağızlarına konulmuş gibi bir resim nakşedilmekte...

Bunlar bir önceki âyette ifade edildiği gibi bir bakıma hakikat-i insaniyeye ihsan
edilen, mahiyetleri müteşâbihliklerine emanet hakikat-i nimettir. Acaba hakikat-i
insaniye nedir? Bilemediğimiz o hakikati şu dünya hayatında olduğu gibi kavramamız
mümkün mü? Bunları ilm-i muhit-i ilâhiye havale daha uygun olacaktır. Zaten bu
meseleyi tavzih eden Kur’ân-ı Kerim’in



“Onların dünyada yaptıkları makbul işlere mükâfat olarak gözlere aydınlık,
gönüllere ferahlık hangi sürprizlerin, hangi nimetlerin saklandığını hiçkimse
bilemez.”441 âyetinden de anlaşıldığı üzere biz sadece bize anlatılan dünya nimetlerini
tefekkür mirsadı yaparak, verilecek nimetlerin çeşitleri hakkında belli bir malumata
sahip olabiliriz.. evet, hiçbir zaman oradaki nimetlerin hakikatini idrâk edemeyiz. İşte
bu âyet bir mânâda bizlere: “Idrâk-i meâlî bu küçük akla gerekmez.”, siz dünyadaki
zevk ve lezzet kantarlarınızla ukbâdaki zevk ve lezzetleri tartamazsınız demektedir.

Bu konu, Buhârî ve Müslim’deki bir kudsî hadis-i şerifte şöyle ifade edilir:

“Sâlih kullarıma hazırladığım öyle şeyler vardır ki, ne göz görmüş ne kulak işitmiş
ne de kalb-i beşere hutûr etmiştir.”442

Evet, Cennet’te insanlara ihsan edilen şeyler, tamamen müteşâbihtir. Yani Hazreti
Üstad’ın ifade esprisiyle, burada bir “sübhânallah” der, orada bir meyve-i Cennet
yersin.443 Şöyle denebilir; orada bir elmayı tadarken tedailer olur ve sen anlarsın ki bu,
işte o “sübhânallah”ın semeresi bir elmadır. Sonra bir armut yersin ve onu tattığında da
onun “elhamdülillah” neticesi bir armut olduğunu sanırsın. Bir başka zaman sana karpuz
takdim ederler; tattığında onun da “Allahu Ekber” meyvesi bir karpuz olduğu
mülâhazasına girersin. İşte sâlihâtın orada bir Cennet meyvesi olarak temessül etmesi,
bir yönüyle bu şekilde müteşâbih bir şey..!

Nimetlerin “müteşâbih” oluşunu, dünyada tattığımız nimetler cinsinden, benzerinden
olması yönüyle de anlayabiliriz. Yani Cennet’in elmasını tadınca, hakikaten dünyada
yediğimiz elmalara benzediğini söyleriz ama ortada ne tam bir ayniyet ne de gayriyet
söz konusudur. Yani “Bu da elma ama bizim elmalar böyle değildi.” diyebileceğiniz bir
durum bahis mevzuudur.

Bir diğer husus da, tadılan nimetlerin ayniyeti içinde her defasında hususiyet
farklılığı ile sunulmasıdır ki orada tattığımız nimetleri bir daha tatmayacağız demektir.
Aralarında ciddi bir benzerlik bulunmakla beraber tattığımız nimetlerin hep başka
olacak olması, iki sebebe mebnidir:

1 . Birbirine benzeyecektir; çünkü insan tanımadığı, bilmediği bir nimeti tenâvül



ederken çekingen davranabilir. Sahih hadiste ifade edildiği gibi Resûl-i Ekrem’e

(sallallâhu aleyhi ve sellem) keler sunulduğu zaman yadırgaması ve 
“Tiksinti duyuyorum.” buyurması, “Bunu yemek haram mıdır?” diye sorulunca da
“Benim beldemde yoktu böyle bir şey.”444 demesi konumuza ışık tutmaktadır. İşte
bir yönüyle, insan bilmediği şeylere karşı tiksinti duyabileceğinden ötürü müteşâbih
yiyecekler bir bakıma orada tenâvül edeceğimiz nimetleri bilmemiz ve tiksinti
duymamamız açısından bizim için önemlidir.

2. Diğer bir zaviyeden ise, eğer o nimetlerde ayniyet olsaydı da, o ayniyetle beraber
bir gayriyet olmasaydı, her gün ikram olunan aynı nimetlere karşı zamanla bir
bıkkınlık oluşabilirdi. Binaenaleyh öyle nimet olmalı ki, ne aynı olsun ne de gayrı.
Birbirine benzesin, bir nimetten diğer nimete tedailerle intikal edilsin, ama tam aynı
da olmasın...

Bütün bunlardan anlaşılan şudur: Cennet’te mü’minlere takdim edilecek nimetler
tamamen hakâik-i nimettir ve bu hakâik-i nimeti kavrayacak da ancak hakikat-i
insaniyedir. Ben cismimle mi bunu tenâvül ederim, ağzımın kuvve-i zâikası mı bunu
tadar, yoksa vicdanım mı duyar, bunlar bizim ufkumuzu aşan şeylerdir. Hakikat-i
insaniyenin ona karşı olan teveccühleri, kalbî ve ruhî münasebetleri ölçüsünde ancak
tam duyulabilir. Böyleleri için orada takdim edilecek şeyler de, insana, bedeni,
cismaniyeti ve âlem-i eşbaha ait keyfiyetini unutturacak kadar âlî, ruhanî belki vicdanî
çok derin hazlar duyurur.

Vâkıa bu, cismanî zevki inkâr da değildir; değildir ama cismaniyet zevkini çok geride
bırakacak ölçüde anlayamadığımız öyle ulvî bir zevktir ki; habru’l-ümme Hazreti İbn
Abbas’tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)

şöyle buyurur:   “Dünyada sizin görüp
tattığınız nimetlerin Cennet’te sadece isimleri vardır.” 445 Yani Cennet’teki nimetlerin
dünyadakilere benzerliği, sırf “budur” diyebilmeniz için bir mirsad-ı tefekkür olacak
kadardır; yoksa hadd-i zatında tam bir ayniyet yoktur.

Bunlarla, müteşâbihe ait bazı hususları hecelemeye çalıştık ki bu, orada verilen
rızıkların tebeddül, tegayyür ve teceddüt esprisine bağlı olduğunun ifadesidir. İnsan
orada Allah tarafından tekrar ber tekrar tecdit edilen bu nimetlerden zevk duyacak ve bu

tarifsiz lezzetin kendi aralarındaki muhaverelere konu oluşu:  



 “Bu, bundan evvel bize hep ihsan edilegelen nimetlerden bir

nimet.” şeklinde cereyan edecektir.   “Ne boş bir şey ne insanı
rahatsız ve tedirgin edebilecek bir husus ne de bir günah meselesi orada bahis
mevzuu değildir.”446 İşte onlar, hep böyle âlî şeylerle iştigal edecek, zevkten zevke
yürüyeceklerdir.

 “Nimetler onlara müteşâbih olarak takdim edilecek.” âyetinde 
fiili “takdim edilecek” mânâsında meçhul olarak geliyor.

Evvela; fiil, fiil-i mâzidir ki, “Bu ifade edilen şeylerin gerçekleşmesi muhakkaktır,
bunda hiç diriğ etmeyin, endişelenmeyin ve bunu olmuş gibi kabul edin. Çünkü iş
Allah’ın elindedir, dolayısıyla da olacaktır.” mânâlarına işaret etmektedir.

Belâgat nüktesi açısından ikinci husus şudur: Siz orada hiç zahmet çekmeyeceksiniz. 

 “Zira oranın meyveleri hemen el ile koparılacak durumdadır.”447

Allah’ın size ihsan ettiği hizmetçilerle size takdim ettiği nimetler, o hizmetçilerin
elleriyle rahatlıkla size sunulacak ve siz bu müteşâbih nimetlerle perverde
edileceksiniz.

Dünya nimetlerini ahiret nimetleriyle kıyaslayacak olursak, ahiret nimetleri elemsiz
bir lezzet şeklinde tecelli edecektir ve insanın zevk-i imanisi ve sâlihâtından hasıl olan
haz, Cennet’teki nimetlerin zevkini derinleştiren ayrı bir husus olacaktır. Dahası,
buradaki ibadet u taatın meşakkati, sıkıntısı orada tamamen lezzet hâlini alacaktır.
Burada vicdanda duyulan mantıkî ve vicdânî her haz, orada hakikat-i vücudu işaretleyen
farklı bir lezzete dönüşecektir.

 “Orada onların tertemiz eşleri de olacaktır.” İnsan bu
nimetler içinde yüzüp onları tadarken her şeye rağmen yine de ciddi bir eksiklik
hisseder. Zira Allah (celle celâluhu) kâinatta hiçbir şeyi yalnız yaratmamıştır. Daha
evvelki âyetlerde şimşekle ilgili bahiste temas edildiği gibi, yaratılan her şey çift
yaratılmış; havadaki su buharları dahi zâit ve nâkıs (artı ve eksi) kanunu ile bu çift
olmanın şümulüne girmiş, otlar, ağaçlar bu erkeklik-dişilik esası çerçevesinde üremiş,
gelişmiş; hatta atomlar, elektronlarıyla, protonlarıyla, nötronlarıyla hep “çift” olma
keyfiyeti sergilemişlerdir. Öyle ise, mahlûkat içindeki yeri ve konumu itibarıyla insan
da çift olacaktır ve ancak çift olduğu zaman mesrur ve müreffeh olabilecektir.



Bu lütuflara ermek için insan, dünyada imanının, iz’anının derinleşmesine
çalışmalıdır ki, zâhiren bunlar iradenin neticesidir. Diğer yönüyle de mârifet ve
muhabbetini derinleştirme gayreti içinde bulunmalıdır ki, gidip tâ rü’yet ü rıdvan ufkuna
ulaşıp Cennet nimetlerine erişebilsin. Şart-ı âdi plânında da olsa bütün bunların
anahtarı akıl ve irade, onları doğru kullanmanın sırlı anahtarı ise vahy-i semavidir.
Evet, burada bu dinamikler doğru çalıştırıldığı ve inbisat ettirildiği nispette kim bilir
Cennet-nümûn daha neler söz konusu olacaktır. Her şeyden evvel iman, içinde öyle bir
Tûbâ-i Cennet çekirdeğini taşıyor ki, Hazreti Üstad’ın da ifade ettiği gibi, inbisat ettiği
zaman bir Cennet-i ahiret olacak ve dünyada da insana o cenneti yaşatacaktır.448

Dünyada bu duyuş inbisat edince bağ ve bahçeler hâlinde ahirette arz-ı dîdâr edecektir.
Buna binaen insanın burada duygu ve kabiliyetlerinin gelişmesi ve genişlemesi

nispetinde oradaki, huzur-u kibriyadaki nimetlerden istifadesi de farklı olacaktır. Evet,
maddî ve mânevî zevk olarak insanın Cennet’in bütün nimetlerini iliklerine kadar
duyabilmesi, onun mârifet-i Sâni adına malumatına, vicdanında duyduğu hakâike,
iz’anının derinliğine, muhabbetinin enginliğine ve müşahedeye olan iştiyakının da
vüs’atine bağlıdır. Bu hususlar onda ne kadar geniş, ne kadar ulvi ve derin ise orada da
bu hazlar o nispette yüksek olacaktır.

Bunun içindir ki burada nazarını dinî bir disiplinin gereği olarak haramdan sakındıran
ve iffetine dikkat eden, namus konusunu hayati ehemmiyet taşıyan bir mesele olarak ele
alan –kadın olsun, erkek olsun– zevçlerin bu hususlardaki hassasiyetleri nispetinde
orada bu nimetten istifade edişleri –o âlemin ölçülerine göre– daha bir derin olacaktır.

Evet, bu  bişâreti, böyle bir istikamete bağlıdır. Şayet burada
afif yaşamış, namuslarına dikkat etmiş ve bu mevzuda titizlik göstermişler ise, orada bu
nimete mazhar olacaklardır. Cismaniyete âit bu hususlar da yine oranın derinliğine göre

gerçekleşecektir.  fehvasınca, erkek iffetin oraya akseden
hususiyetleriyle, kadın da maddî-mânevî kirlerden pâk ve temiz olarak, hatta hayız,
nifas, istihaza gibi durumlardan, huysuzluk, huşûnet gibi kötü ahlâktan müberrâ
keyfiyetiyle orada bulunacaktır. Dünyada kadın ve erkeklerin arasında çok defa görülen
huzursuzluk orada görülmeyecektir. Orada huzur, orada selâm, orada emniyet olacak ve
her şey bu hususların etrafında dönüp duracaktır.

 “Onlar orada sonsuza dek kalacaklardır.” Muhalfarz bu nimetler,



böyle baş döndürücü güzelliği, insanı tepeden tırnağa zevke gark edici keyfiyeti ve
eksik hiçbir şeyinin olmaması yanında şayet dünyada olduğu gibi bir gün çeker giderse
o zaman nıkmete inkılap eder ki, dünya nimetleri ile ahiret nimetlerini birbirinden
ayıran husus da işte budur. (Ne var ki, ötelerin tasavvurları aşkın Cennet’i de, burada
hayatın Cennet çizgisinde sürdürülmesiyle tam alâkalı.) Bu dünyada insan hür ve
emniyeti temin eden bir devletin raiyyeti olarak yaşar, Cennet köşesi gibi bir ailesi ve
cıvıl cıvıl çocukları sayesinde hep Cennet-nümûn bir hayat sürdürebilir.. fakat yine de
inanan insan bu nezih hayatın çehresinde öteleri heceler durur. Zira, Üstad
Bediüzzaman’ın da “İsm-i Kuddûs’ün Cilvesi”nde449 ifade ettiği gibi, dünya o kadar
güzeldir ki, ahiretin gerçek yüzünü göremeyenler dünyanın bu yüzüne âşık olurlar. Ama
esas dünyanın çirkin, sevimsiz bir yüzü daha vardır ki, o da onun fena ve zevalindedir.
İşte bu fena ve zeval tasavvuru dahi elemdir. Hususiyle de inanmayan insanın aklına
geldiği zaman onun içine damla damla tasa akar. Onun içindir ki Kur’ân, nimetlerin
zeval acılığını izale edebilecek ayrı bir inayet-i ilâhiyeye işareten şöyle buyurur: 

  “Onlar orada sonsuza dek kalacaklardır.”
Onlar orada bağ ve bahçeler içindeler; altlarında çağlayanlar var ki, akıp gidiyor

gürül gürül. Yanıbaşlarında da yâr-ı vefadarları, tertemiz eşleri var. Ancak bütün
bunlara rağmen verilenler ebedî olmazsa ve insan bu nimetlerle beraber “hâlidîn”den
değilse, zeval-i lezzet elem olması itibarıyla, o insan dağidâr olacaktır. Onun için
Kur’ân, “(Hayır, öyle zannedildiği gibi değil.) Onlar orada ebedî kalacaklardır.”
diyor ve âhiret saadetinin en önemli derinliğine vurguda bulunuyor.

Bu âyetlerin mâkabli ile olan münasebetine gelince:
Daha Bakara Sûre-i Celîlesinin ilk âyetlerinde, sâlihât ve sâlihâtın çerçevesinin

neden ibaret olduğuyla alâkalı bir fikir veriliyor. Daha sonra sâlihât bazı âyetlerle
tavzih edilmek suretiyle Allah’a ubûdiyetin şekli vurgulanarak O’nun ulûhiyetini,
rubûbiyetini ilan etmek ve daire-i rubûbiyete karşı tevhid-i ubûdiyetle O’na tahsis-i
nazarda bulunmak –ki mutlak mânâda sâlihâtın özü de işte budur– gerektiği anlatılıyor.
Görüldüğü gibi, akide ve amel âdeta iç içe girmiş mahiyette bir görünüm arz ediyor.
Sonra bu işi yapan ve yapmayanların mükâfat ve mücazatı olarak işin akıbeti

vurgulanıyor. Bunlardan biri,  ile, diğeri de bu 

 âyetiyle.. İşte ta baştan buraya kadar olan



âyetler sanki tek makta’ içinde ve bir anda nâzil olmuş, bir tek meseleyi ifade ediyor
gibi bir resim söz konusu...

Cümlelerin birbiriyle münasebetine gelince:

Evvela,  beyanında, daha önce arz edildiği
gibi, mâkablinin fehvasına ve onun lazımî mânâsına işareten bir atıf “vav”ı bulunuyor.
Binaenaleyh “İnsan, Allah’a kullukta bulunup tevhid-i rubûbiyet ve tevhid-i ulûhiyeti
ikrar ettiğinde ne olur, kabullenmediği ve kitaba, nübüvvete inanmadığı takdirde ne
olur?” şeklindeki iki sorunun ikincisine, bir önceki âyette geçen

“Öyle bir ateşten sakının ki, onun yakıtı insanlar ve taşlardır.”  beyan-ı subhanîsi
ile cevap verilmişti. İlk soruya cevap ise buradaki

Rahmanî müjdesidir ki, bir insanın maddî-mânevî, ruhanî-cismanî bütün arzularına
cevap verebilecek mahiyette bulunan “Cennet’ül-huld”ü nazara verir.

Evet, Cennet, maddî-mânevî mahiyet-i insaniyeye göre hazırlanmış bir “müstekar”dır;
eğer o sadece ruhaniyete nazır olsaydı, insanlık hakikati tam gözetilmemiş olurdu.
Nitekim bir kısım kimseler, muhabbeti, Allah’a imandan önce ele alır ve Allah’a karşı
duyulacak saygıyı, huzuru, Cennet ve Cehennem’in önünde düşünürler. Bu, niyet olarak
çok güzeldir ama, kulluk yapmanın veya yapmamanın neticesi olan, iyi ve kötü
amellerle hakiki mahiyetleri tam tezahür edecek olan Cennet ve Cehennem gibi iki
büyük hakikati hafife alma ve meselenin ciddiyetini bilememe, laubalilik veya zevke,
hâle yenik düşme sayılır ki, Yunus’un Cennet’le alâkalı –ona aitse– sözleri ve
Cehennem’i hafife alması bu türdendir. O şöyle der:

Cennet Cennet dedikleri,
Birkaç köşkle birkaç huri;
İsteyene ver sen onu,
Bana Seni gerek Seni.
Biz buna bir öncelik meselesi veya hâle mağlubiyet deyip geçelim. Haddi zatında



Cennet öyle büyük bir nimetttir ki, insan Cennet’ten Allah’ı görür, Cennet’te huzura
erer, Cennet’te nebilerle görüşür, Cennet’te hakâik-i imaniyeye şahit olur ve Cennet’te
esrar-ı Kur’ân’ın açılımıyla şereflendirilir. Yani Cennet olmadan hiçbir hakikat tam
tezahür etmez ve Cennet olmadan insan maddî-mânevî beklentilerini bulamaz. Sırat’ı,
Cehennem’i hafife alma da şöyle dillendirilir:

Sırat kıldan incedir,
Kılıçtan keskincedir;
Varıp onun üstünde,
Evler yapasım gelir.
Ta’n eylemen hocalar,
Hatırınız hoş olsun;
Varuban ol tamuda,
Biraz yanasım gelir.
Kim söylerse söylesin şayet bu sözler bir önceliğe bağlı söylenmemişse, Cennet ve

Cehennem gibi iki Kur’ânî hakikat hafife alınmış sayılır. Bazı kimseler, “İnsanları
sevmek esastır.” –bir mânâda Hümanizm– derler. Aslında Allah’a (celle celâluhu) iman
ve O’nu sevmek, başta insan olmak üzere bütün varlığı O Zât’ın (celle celâluhu) sanat
eserleri olarak görmeyi ve bu açıdan bütün mahlûkatı sevmeyi gerektirir. Bunun aksine,
muhabbet esastır diyerek Allah’a, Nebiye, Cennet ve Cehennem’e iman gibi hakikatleri
hafife almak bir inhiraftır. Cennet ve Cehennem büyük birer hakikattir ve insanın,
bunların birinden kurtulup diğerini elde etme davası, dünyada en büyük davalardandır.
Üstad’ın “Meyve’nin Dördüncü Meselesi”nde ifade ettikleri gibi,450 insanın filan devlet
kadar serveti, filan devlet kadar da aklı olsa o büyük davayı kazanmaya verecektir; zira
o davayı kazanamama ebedî hüsran, dünya ve akıbet zindan, kazanma ise firdevs ü cinân
ve rü’yet ü rıdvan demektir.

Binaenaleyh, insanın insanlığını görmezlikten gelmeyip onu insan olarak ele aldığımız
takdirde maddî ve mânevî, cismanî ve ruhanî bütün arzularının karşılanacağı yerin
ancak Cennet olabileceği tebeyyün eder. İşte bu bakımdan müjdenin, 

 olması, çok tonlu, çok dolu, olabildiğine zengin ve
insan vicdanında itminan hâsıl edecek şekilde, onun şöyle-böyle tasarlayabileceği
şeklin çok üstünde bütün nimetlerin bir bir sıralanması, hem insan tabiatı hem de insan
ruhundaki ebedî saadet arzusu açısından o kadar yerinde ve uygun düşmüştür ki bu



ancak, beyan-ı Sübhânide ve ifade-i Kur’ânî’de bulunabilecek bir hususiyettir.
Üzerinde durulası bir diğer husus da şudur: Öyle bir tablo tasavvur edin ki, nimetler

önümüzde çağlayanlar hâlinde akıp gitsin, kulaklarımızda hep ağaçların hemhemesi,

demdemesi, ezvâcın sesi-soluğu ve 451 ile ifade edilen Cennet
gençlerinin, çocuklarının cıvıltıları duyulsun... hangi insan tabiatı bunları önemsemez?
Hele bir de bunlar hep farklılaşarak devam ediyor ve insana sürekli sürprizler

yaşatıyorsa.. İşte:  
“(Öyle cennetler ki,) ne zaman meyvelerinden onlara ikram edilse: ‘Bu bize daha
önce de ikram edilmişti’ diyeceklerdir.” ferman-ı sübhânisi bu hususu ifade sadedinde,
daima bir yenilenme içinde ilâhî nimetlerin geleceğini haber vermektedir. Bu ifade,
daha evvelki âyette hasıl olan istifhama, isti’nâfî bir cümle olarak cevap mahiyetinde
irad buyrulmuş gibi gözükmektedir. Ayrıca bütün bu nimetlerin bir gün zâil olup
gitmemesi ve zeval-i lezzetle onların eleme inkılap etmemesi hususunu ifade adına da 

 “Onlar orada ebedî kalacaklardır.” buyrulmaktadır ki, bu da o
mazhariyetlerin en önemli derinliğini ifade etmektedir.

Kur’ân-ı Kerim’in ifadelerinden anlıyoruz ki, Mevla-i Müteal’i görüyor gibi kulluk
yapanlar için bir “hüsnâ” yani esmâ-i ilâhiyenin cilvegâhı olan Cennet, bir de ziyade

vardır ki, o da rü’yet ve hulûddur. Evet, 452  âyet-i
kerimesindeki “ziyade”ye rü’yet-i ilâhiye de demişlerdir. “Cenab-ı Hakk’ın cemalini
gören ölmezdi ebedâ.” sözünde ifadesini bulduğu şekliyle rü’yet-i ilâhiye ile
Cennet’teki hulûd birbirini gerektiren şeylerdir. Zira o kadar derin olan bir insan âdeta
melekleşir ve ebediyete namzet hâlini alır.

Seçilen Kelimelerdeki Dil İncelikleri (25. Âyet)
’deki “ ”, atf edilen şeyler arasındaki münasebete binaen aynı zamanda bir

inzara da işaret etmektedir. Zira bu şeyler mütekabildirler ve zıt, zıddı üzerine
atfedilmiştir. Biz Kur’ân’da çok defa bunu görürürüz. Böyle zıddın zıdda atfı, peşi
peşine gelmesi, yan yana izah edilmesi, bir mânâda Kur’ân ifadesi ile “mesânî”
cümlesindendir.453 Şöyle ki, önce mü’min anlatılır sonra kâfir.. vehayut önce kâfir sonra
da mü’min; önce süedâ sonra eşkiyâ; önce süedânın sa’yine terettüp eden niam-i ilâhiye
daha sonra eşkiyanın şekavetine terettüp eden azab-ı elim... Buna, daha önce geçtiği



üzere tekâbül veya mukabele sanatı da deriz. Binaenaleyh Kur’ân’ın tebşiri inzarla,

tergibi terhible, recâyı havfla beraber ele almasından hareketle,  ifadesindeki
tebşir emrinin başında bulunan atıf vâvı, nazarlarımızı, mâkablindeki inzara çevirir.

 kelimesi “müjdele” demektir. Ekstradan ve sürpriz olarak mânâsını hatırlatan
müjdeleme ifadesi, İşârâtü’l-İ’câz’da da ifade edildiği gibi454 esasen Cennet’in fazl-ı
ilâhî olduğunu göstermektedir.. evet, Cehennem adl-i rabbânî, Cennet ise fazl-ı ilâhîdir.
Günahları ve kötülükleri, insanın nefsi ister ve o Cehennem’e müstahak olur. Cennet’i
isteyen ise esbabıyla ister ki, onun vücudu, bütün esbabının vücuduna vâbeste ve
mütevakkıftır. İnsan ameliyle Cennet’i elde edemez; onu dileyen ve hazırlayan ihsan-ı
ilâhî ve rahmet-i rabbâniyedir. Sözün özü, Cennet tamamen Rabbânî bir lütuftur.

 cümlesinde iman ve amelin her ikisi de mâzi fiille
îrad edilmiştir. Bunda bir tasvir söz konusudur. Bu tasvir sayesinde, hâdiseler insanın
gözünün önünde cereyan ediyor gibi olur. Fiille yapabildikleri nispette fiilen,
yapamadıkları zaman da niyetleriyle hep o işte kâim olma adına çok canlı bir resim
ortaya konmaktadır. Amele teşvikte böylesi gayet latif düşmektedir. Buna mukabil
mükâfat da vukuu muhakkak bir kelime ile anlatılmalıdır ki, onlar için şevklerini
şahlandırıcı olsun. Yani, “Mutlaka size o nimetler verilecek, hiç diriğ etmeyiniz. İman
edip sâlih amel yaptıktan sonra bu muhakkak olacaktır.” denerek mükâfat sadedinde o
nimetler hatırlatılmış olmaktadır. İman ve amel sahiplerine beşaretin yapılması, mükâfat
sadedinde anlatıldığından dolayı, o eltâf-ı ilâhiyeye vukuu muhakkak nazarı ile
baktırmak ve şu anda hazır bulunan Cennet’le sevindirmek ve yine herkes için muhtemel
olan Cehennem’den sakındırmak adına bu kiplerin seçilmesi fevkalâde mânidardır.

 kelimesi, ıtlâkı (herhangi bir sıfatla kayıtlanmadan mutlak olarak
zikredilmesi) ile bütün güzel işlere şâmildir. Hatta hâlis bir niyet dahi bu sâlihât içine
girebilir. Sünûhat’ın başında ifade edildiği gibi455 bu meselenin ıtlâkında tamim vardır.
Bir kelime ile çok şeyler ifade edilmiştir.. lafız ve kalıp, çerçevesini aşkın mânâları
ihtiva etmektedir.

 âyetini teşkil eden sözcükler arasında da bir
“tecâvüb”, bir “tesânüd”, bir “teânuk” söz konusu. Şöyle ki, anlatılmak istenen şey,
Cenab-ı Hakk’ın mü’minlere ilâhî nimetleri ve orada bütün hâdiselerin onların lehinde
cereyan etmesidir. Dünyada değişik musibetlere giriftar olan münafıkların durumunda



müşahede ettiğimiz, her hâdiseyi aleyhlerinde görüyor olmalarına mukabil, bunlarsa her
hâdiseyi lehlerinde sayabilecek bir durumu elde etmiş bulunmaktadırlar. Öncekilerin
hayatları dünyada başlayıp dünyada bitmekte, sonrakilerinki ise ebedler âleminde sürüp
gitmektedir.

İşte şu cümlede, teker teker kelimelere baktığımızda, onları omuz omuza, el ele, kol
kola bir araya gelmiş, insanın ötedeki huzurunu örgülüyor gibi görürüz.

 “Onlar içindir” diyor. Yani her şey onlara mahsus ve onlar âdeta ille-i gâiye ve
bir bakıma Cennet nimetlerinin onlar için hazırlanması da bir finalite. Öyle ki, artık
onların aleyhlerinde hiçbir şey söz konusu olmayacaktır. Hatta bu kelimeden şunun da
sezildiği söylenebilir: Orada ilâhî nimetler kendilerine takdim edilince, dünyadaki
nimetler gibi rahatsız eden bazı arızalar, mesela bir kısım artıkları dışarıya atma gibi
rahatsız edici hususlar orada söz konusu değildir. Evet, orada ne yeme, hazmetme
zahmeti ne de ıtrahat meşakkati söz konusudur. Nimet de lehlerinde, netice-i nimet de..
işte gerçek saadet..!

 kelimesi hangi mânâsı ile ele alınırsa alınsın, altından ırmakların aktığı bağlar,
bahçeler ve içlerinde zevçler, zevceler bulunan bir yer veya şu anda mestûr olan
keyfiyeti ile ihâta ve idrâkleri aşkın, 

 “Hiçbir gözün görmediği,
hiçbir kulağın işitmediği ve insanın hatırına gelmeyecek şekilde”456 tasavvurlar ötesi
baş döndüren bir dünya.. size vaat edilmiş ve sizin için hazırlanmış bir müstesna âlem..
öyle ki adında ruhanî bir zevk var; zira bağ ve bahçe sözünde her zaman bir sürur
hissedilir. Hatta zindandaki bir insan hayaliyle bir bağa, bir bahçeye gitse, kendini
Cennet’te sanır.

 kelimesi “cereyan edip gidiyor ve çağlıyor” demektir. Şöyle-böyle onların
ülfete kapılabilecekleri bir görüntüye meydan vermemek için devamlı, hep ter ü taze bir
berraklıkla çağlayıp gidiyor. Ayrıca bu sayede onlar, bir içtikleri yerden bir daha

içmiyorlar. Maşrabalarını her defasında farklı bir akıntıya daldırıyorlar. Evet, 
sözü, o kaynakların durağan, dolayısıyla da kirlenmeye açık havuzlar olmadığını
gösteriyor; zira temiz fıtratlar, ince ruhlar bu türden şeylere karşı tiksinti duyabilirler.
Evet, orada her şey, müstesna varlık insan âbidesiyle uyum içinde ve tam ona göredir.



Ayrıca bu cereyan, uzağında, sağında-solunda değil,  tam ayağının ucunda.
Aslında fıtrat-ı beşeriye de bunun böyle olmasını ister; bir de ırmakların bu şekilde
çağlaması insan içinde huzur hâsıl eden bir husustur.

Sonra  “nehirler” geliyor. Demek ki tek bir nehir değil, her biri insanın
değişik latifelerine bakan farklı nehirler. Yani bozulmayan su ırmakları, tadı
değişmeyen sütten nehirler, rahatsızlık vermeyen, sekir verme hususiyeti olmayan
şaraptan nehirler, süzme baldan nehirler.. Evet, Kur’ân, nehirler sözü ile orada bu
kabilden pek çok nehir olduğunu işaretlemektedir.

İhsan-ı ilâhi ve Cennet nimetlerinin anlatıldığı bu gibi yerlerde biz, insanın çeşitli
zevk alma kabiliyetlerinin hepsine cevap verme adına eltâf-ı ilâhiyenin ne kadar çok
olduğunu anlıyoruz. “Cennet Risalesi”nde, “Cennet hurilerinin yetmiş hulle altında
bacaklarındaki ilikleri görülür.”457 hadis-i şerifini izah ederken Hazreti Üstad özetle
der ki:458Bu yetmiş hulle, insanda bir o kadar zevkin ifadesidir; yani bu, insanın o kadar
ezvâk donanımına ve o kadar arzusuna cevap verebilecek bir güzelliğin
resmedilmesidir. Bunun gibi, Cennet’te o kadar nehirler var ki, bunların her biri, insanın
içinde şu anda keşfedemediği bir arzusuna cevap teşkil edecek çaptadır.

Görüldüğü gibi,  cümlesinin tamamının, o
fevkalâde derinliğiyle bir tecâvüb, teânuk ve tasanüdü işaretlediği açıktır.

Ardından gelen cümle:

“Ne zaman o cennetlerin meyvelerinden kendilerine bir şey ikram edilse: ‘Bu daha
önce de bize sunulan şey!’ derler. (Oysa bu, onun aynısı olmayıp) benzeri olarak

kendilerine sunulmuştur.”   daha önce de gördüğümüz gibi tekerrür ifade eder,

“her ne zaman ki” demektir.  kelimesi nekreye muzâf olduğu zaman umum efrâda
şâmil olur. Burada ’ya muzâftır,  da nekredir ki mânâ: Her ne zaman olursa olsun..
hangi gün, hangi saatte ve mekânın hangi noktasında olursa olsun…” şeklinde olur.
Buradaki anlamı itibarıyla ise: “Ne zaman onlara bir nasip, bir pay, bir rızık
verilirse...” mânâlarını belirler.



 fiili iki hakikate bakıyor gibidir: Evvelâ; mâzi olması itibarıyla şu anlaşılır: O
nimetlerden, o rızıktan istifadenin vukuu muhakkak ve şu anda da hakikatiyle hazır,
dolayısıyla sizi beklediğini kabul edebilirsiniz. Sâniyen; fiil meçhul olması itibarıyla da
şunu anlatır: Siz hiçbir zahmet çekmeden gaybî ellerle size verilecek, veyahut sizin
dünyada tabiî görüp hâdiseleri kendilerine isnat ettiğiniz esbap o gün kudret dairesinde
şuurlu gibi size hizmet edecektir. Belki ağaç tedellî edip meyveyi sizin ağzınıza
koyacak, maşrapa inecek aşağıya ve dalacak daldığı yere, tekrar dudağınıza yükselerek
size kevserler sunacaktır.

 ifadesinde geçen iki ’e daha önce değinmiştik. Bunlar adesesinden
baktığımızda mânâ şu olur: Cennet’in bütün nimetlerinden istifade edeceksiniz ama
birden bütün nimetlerden değil, her defasında sadece bir kısmından istifade
edeceksiniz; zira o, bir bakıma celâlî ve vâhidî tecellî eseridir. İnsan cemâlî tecellîye
göre kâmet-i kıymetiyle mütenasip o nimetlerden istifade edecektir.

 kelimesindeki tenvin tenkîr için olduğundan “herhangi bir meyvesinden, hangi
meyvesi olursa olsun” demek olur. Bundan şu mânâ anlaşılabilir: Peşi peşine,
müteşâbih olarak gelen bu nimetler, ihsanlar bütün Cennet’teki nimetlere şâmildir. Yani
onlarda, bir şey yedikleri zaman daha evvel onu tattıkları kanaati, keza bir şey içtikleri
zaman onu da daha önceden yudumladıkları düşüncesi hâsıl olacağı gibi, zevk ve haz
duyacakları bir manzaraya baktıklarında benzerinin sebkat ettiğini, zevceleriyle
mülâtefe ve muâşakada bulunduklarında aynı şeyleri hissedeceklerdir. Evet, onlar
orada, her şeyde sürüp giden bir yenilenme ve tazelenme içinde ayniyete yakın bir
gayriyetin cereyan ettiğini müşahede edeceklerdir.

 kelimesi mazhariyetler muhaveresini gösteriyor; şöyle ki, oradaki bütün
muhavereler, niam-i ilâhiyenin onların başlarına sağanak sağanak yağdığını anlatma
istikametinde cereyan etmektedir ki, bu da baş döndüren o nimetlerin tatlı
muhaverelerle taçlanması demektir.

 ifadesi,  kelimesiyle işaretlemektedir ki, burunlarının
dibine kadar yaklaştırılmış bulunan bu nimetler dünyada esbap perdedârlığı ile farklı
şekilde sunulsa da, onlar da Cenab-ı Hakk’ın ihsanı olarak verilmişti. Evet, dünyaya ait
nimetler verilirken de yine Allah’ın eliyle lütfedilmişti. Hatta bu nimetleri ilan adına
yapılan tekbirler, tahmidler, tehliller de yine Allah’ın (celle celâluhu) bize lütfu ve



ihsanıdır; Cenab-ı Hakk’ın bunlara muvaffak kılmış olması da ayrı bir hamd ü senâ
ister. Bunların neticesi ve semeresi olan Cennet nimetleri de başka değil, yine Cenab-ı
Hakk’ın lüftunun tezahürüdür. Yani baştan verilen şey, sebep olarak Allah’ın lütfu,
netice de yine Allah’ın lütfudur. O neticeye terettüp eden hamd ü şükür de O’nun (celle

celâluhu) daha farklı bir lütfudur. Bunları  ve  kelimelerinden çıkarıyoruz.

H e m  cümlesinde hem de  kelimesinde aynı nükte-i belâgat
görünüyor. Her türlü nimet onlara veriliyor, onlar alma zahmetine bile katlanmıyorlar;
zira veren Allah’tır (celle celâluhu) ve O, esbabı onlar için istihdam ediyor. Öyle ki, o
kudret dairesinde yok yok, her şey var. Gılmân-ı Cennet ki pırıl pırıl.. lü’lü-ü meknûn
(sadefinde saklı inci) veya lü’lü-ü mensûr (saçılmış inciler) gibi.. bütün bu atâyâ aynı
zamanda “müteşâbih”, hepsi birbirine benziyor. Daha önce de arz edildiği gibi,
ayniyetin bazen bıkkınlık, tam gayriyetin de tiksinti hâsıl edeceği.. buna mukabil
teşâbühte bu iki durumun hiçbirinin söz konusu olmadığı/olmayacağı muhakkak.

Bütün bu nimetlerin başında ise,  “Onlara orada tertemiz
eşler de var.” ferman-ı sübhânisiyle anlatılan, Cennet’i sımsıcak bir yuva hâline getiren
fazl-ı ilâhî bulunmaktadır ki, burada şu husus üzerinde durulabilir:

Eşlerin birbiriyle irtibatı nasıldır, orada bu akdin keyfiyeti nasıl olur onu bilemeyiz..
yeni bir akit mi, yoksa buradaki nikâh mı? Ne şekilde olursa olsun, oradaki akit
doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk’ın meşîetine bağlıdır. Bu mesele biraz daha tamim
edilerek denebilir ki, onlara verilecek bu türden şeyler dahi buradaki ruh hâletlerine

uygun ve bir bakıma da onların kendilerine benzer mahiyette olacaktır. 
kelimesinden de anlaşılır ki, bu karşılıklı kopmaz bir bütünleşme ve doğrudan doğruya
Cenab-ı Allah’ın yaptığı bir akittir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadiste
“Meryem’i bana nikâhladılar.”459 buyurur ki, orada, şahitlerin huzuruna ihtiyaç
olmadan akdin doğrudan doğruya Allah tarafından yapıldığını gösterir. Ayrıca orada
Cenab-ı Hakk’ın vereceği zevcelerle alâkalı bir hadiste: 

 “Cennet’te her insana öyle iki
zevce vardır ki, elbiselerinin üstünden bacağının iliği görünür.” 460 denmektedir. Bu
hadisi, bunlardan birisi dünya kadını, diğeri de Cennet kadınıdır şeklinde anlayanlar
olmuştur. Herhâlde bu, en az verilen içindir. Çünkü biliyoruz ki, Efendimiz’in



(sallallâhu aleyhi ve sellem) dünyada nikâhı altına giren bütün zevceleri orada da
O’nun hanımları olacaklar, zira onlar ümmühât-ı mü’minîndir. Üstelik herhâlde
Firavun’un hanımı Hazreti Âsyâ (radıyallâhu anhâ) ve Hazreti Meryem (radıyallâhu
anhâ) da Efendimiz’e tezvîc edilince461 sayı daha fazla olacaktır. Fakat sahih hadisin
ifade ettiği ikidir. 70 adet şeklindeki rivayetleri bazıları zayıf kabul etmiş ve mevsûk
değildir demişlerdir. Bununla beraber bu Cenab-ı Hakk’ın meşîetine kalmıştır, istediği
şeyleri lütfeder…

 kelimesi “zevçler, eşler” demektir ki, kadınlara göre erkekler, erkeklere göre
de kadınlar için kullanılır. Buradaki ıtlâktan şu nükte çıkarılabilir: Bir kısım
mütedeyyine ve sâliha kadınlar dünyada başlarından nikâh geçmeden göçüp gittikleri
gibi bir kısım erkekler de yine mücerret olarak vefat eder giderler. Dünya hayatında
başlarından evlilik geçmeyen o erkeklerin ötede sâliha hanımlardan ahirete gitmiş
kimselerle tezvîcleri düşünülebilir; zira Cennet’te behemehâl her insanın bir hayat
arkadaşı olacağı söz konusudur.

 Aynı zamanda bu eşler tertemizdir ve olabildiğine paktırlar; Cennet’e raci 
’daki zamir de buna bir işarettir.. evet onlar Cennet’e layık keyfiyette pak ve
mutahhardırlar. Hatta hayız, nifas, istihâza gibi kadınlık hâllerinden dahi âri, berî ve
muallâdırlar. Nâpâk durumlar onlar için söz konusu değildir. Dahası onlar, farklı
densizliklerden de müberrâ bulunmaktadırlar. Keza, erkekler de onlar gibi her türlü
huysuzluktan, hırçınlıktan münezzeh ve müberrâdırlar.

Hem de  onlar bu Cennet’te, Cennet’e ait o baş döndüren sonsuz
güzellikler içinde ebedîdirler.
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İ‘lâ-yı Kelimetullah veya Cihad
Dünyanın global bir köy haline geldiği, telekomünikasyon
vasıtalarının baş döndürücü bir hızla ilerlediği, ulaşım
imkanlarının hayalleri aşan bir seviyeye ulaştığı ve
kuvvetler dengesinin ayrı bir büyüye büründüğü
günümüzde , cihadı nasıl anlamalıyız, sorusuna cevap
veriyor. Cihad, cihadın fonksiyonları, cihadın
kazandırdıkları, insanı cihaddan alıkoyan hususlar ve
"büyük cihad - küçük cihad" mevzularını Kur'an ve sünnet
perspektifinden sunuyor...



Cihad Nedir?
Cihad  "c-h-d" kökünden türemiş, bütün gücünü kullanma mânâsına

gelen Arapça bir kelimedir. Diğer bir açıdan o, insanın güç ve takatini sonuna
kadar sarfederek her türlü meşakkati göğüsleyip belli bir hedefe yürümesi
mânâsını ihtiva eder ki, bu tarif cihadın şer’î mânâsına daha yakındır. "Cihad"
sözcüğü, İslâm’ın zuhuruyla ayrı bir hususiyet kazanarak Allah yolunda kavga
vermenin adı olmuştur. Bugün cihad denince de akla gelen mânâ budur. Allah
yolunda verilen kavga, içe doğru ve dışa doğru olmak üzere iki cephede
cereyan eder. İçe doğru verilen mücadeleyi, insanın kendi özüne erme gayreti,
dışa doğru verilen mücadeleyi de başkalarını özlerine erdirme ameliyesi olarak
tarif edebiliriz. Bunlardan birincisine "büyük cihad", ikincisine de "küçük
cihad", denir ki, birincisiyle; insanın kendi özüyle arasındaki engelleri aşıp
nefis ma’rifetine ve neticede de marifetullah, muhabbetullah ve zevk-i ruhanîye
ulaşması, ikincisiyle de, imanla insanlar arasındaki manialar bertaraf edilerek,
herkesin imâna ulaştırılması ve ma’rifet-i İlâhî ile tanıştırılması esas alınmıştır.
Cihad, bir bakıma insanın yaratılış gayesidir ve yeryüzünde ondan daha önemli
bir vazife yoktur. Eğer aksi doğru olsaydı Allah, peygamberlerini o vazife ile
gönderirdi. Hz. Âdem’den bu yana, nebi olsun, veli olsun, Allah’ın bütün
seçkin kulları, bu seçkinliğe -bü-yük ölçüde- kılıçların gölgesi altında veya
nefis muhasebesi sayesinde ulaşabilmişlerdir.

Hiçbir mazeretleri olmadığı halde cihaddan geri duranlarla, durmadan cihad
eden ve ömrünü bu uğurda tüketen insanlar arasında, başka amellerle
kapatılması mümkün olmayan büyük derece farkları vardır. Bu mânâyı ifade
eden bir ayette şöyle denmektedir:



"Müminlerden geçerli bir özrü olanlar dışında, oturanlar ile, malları ve
canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla
cihad edenlerin derecelerini oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah, hepsine de
güzellik (cennet) vaadetmiştir ama, mücahitleri, oturanlara nazaran çok büyük
bir ecirle üstün kılmıştır." (Nisâ, 4/ 95)

Cihadın önemi mevzuunda Allah Rasulü de şöyle buyurmaktadır:

"Ah ne kadar arzu ederdim ki, Allah yolunda öldürüleyim, sonra tekrar
diriltileyim, sonra yine öldürüleyim, sonra tekrar diriltileyim, sonra yine
öldürüleyim."[1] Eğer söz uzamayacak olsaydı, Allah Rasulü, bu ifadeyi kim
bilir kaç defa tekrar edeceklerdi. Esasen burada kasdolunan da, Allah yolunda
sonsuz sayıda öldürülüp diriltilme arzusunu ifade etmektir. Düşünün ki, bu
temenni, Nebiler Sultanı Aleyhisselam Efendimiz’den gelmektedir. Yine
buyuruyor ki;



"Bir gün Allah yolunda sınır muhafazasına bağlı kalıp nöbet beklemek
(sevabı) dünyadan ve dünya üstündeki herşeyden hayırlıdır. Sizden birinizin
kamçısının cennetten işgal ettiği az bir yer de dünyadan ve dünya üstündeki
herşeyden hayırlıdır. Kulun Allah yolunda yürüyeceği bir akşam yürüyüşü
yahut bir sabah yürüyüşü de dünyadan ve dünya üstündeki herşeyden hayırlıdır.
"[2]

[1.] Buhârî, Îmân, 26; Müslim, İmâre 103; Nesâî, Cihâd, 30
[2.] Buhârî, Cihâd 73; Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 25



Cihad Allah'ın Emridir
Cihadın Allah’ın emri oluşunu tarihî seyri içinde bu emre ilk muhatap olan

Sahabe-i Kirâmın tavrı ile birlikte kısaca izah edecek olursak: Mekke’de
şartlar iyice ağırlaşmıştı.. ve bazı müslümanların dayanacak takatları
kalmadığından, onlara hicret izni verilmişti. Demek ki, bu durumda onların
cihadı hicretti. Zaten bir süre sonra hicret, cihadın kendisi olacak ve bey’at
etmek isteyen herkese, ilk şart olarak hicret etmesi emredilecekti.

Habeşistan’a yapılan iki hicretten sonra müslümanlar bütünüyle ve en son
olarak Medine’ye hicret ettiler. Derken, Medine devrinde cihad, başka bir seyir
takip etmeye başladı.

Evet artık, "İslam Site Devleti"nin temelleri atılmıştı.. ve bundan böyle bu
şartlara göre bir cihad lazımdı. Keyfiyette bir değişiklik yoktu; bütün mesele
kemmî durumu şartlara uygun olarak ayarlamaktaydı. Yeri gelince hız, yeri
gelince yavaşlama, bazan gaza, bazan da frene basma ve manevra kabiliyetini
daima zinde tutma.. bunlar işin stratejik yönleriydi.. ve devrin, hadiselerinin
durumuna göre değişiklik arzetmesi de gayet normaldi...

Cihada izin verileceği ana kadar müslümanlar tecavüz karşısında bile
mukabelede bulunmuyorlardı. Bu, bir bakıma pasif direniş demekti, saldıran
hep küfür cephesi oluyordu.. ve müslümanlar her zaman mazlum ve mağdur
durumundaydılar.. Evet maddî cihada izin verilmediği için onlar hiç mi hiç
mukabele düşünmüyorlardı. Hicretten sonra da bir müddet böyle devam etti.
Nihayet cihadın diğer cenahına izin veren ayet nazil oldu:



"Kendileriyle savaşılanlara (müminlere) zulme uğramış olmaları sebebiyle
(savaş konusunda) izin verildi. Şüphe yok ki Allah, onlara yardım etmeğe
mutlak surette kâdirdir. Onlar, başka değil, sırf "Rabbimiz Allah’tır" dedikleri
için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah, bir kısım
insanları diğer bir kısmı ile def’etmeseydi, mutlak surette, içlerinde Allah’ın
ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılır giderdi.
Allah kendisine (kendi dinine) yardım edenlere muhakkak surette yardım eder.
Hiç şüphesiz Allah güçlüdür. Azizdir." (Hac, 22/39-40)

Dün, kendilerine "kılıç kullanmayacaksınız" denen insanlar, haklarını
istirdat etme ve çıkarıldıkları yurtlarına- yuvalarına dönme maksadına yönelik
bugün kılıç kullanma izni alınca âdeta şahlandılar ve bu izni kullanacak zemini
sabırsızlıkla beklemeye başladılar.

Bir müddet sonra cihad, izin olmakdan çıktı ve bir emir oldu. Bundan böyle
müminler, kılıçlarıyla cihad etmeye mecburdular. Artık Bedir’e giderken âdeta
cennetten davetiye almış gibi sevinç ve sürur içinde gidiyorlardı. Sanki, biraz
sonra, canları tehlikeye girecek onlar değildi. Hemen hepsi, bu uğurda ölmeyi
iştiyakla bekliyordu. Bu itibarla da, cihada çağrılan hiç kimse, bu davete
icabetten geri kalmadı. Sadece münafıklardı ki, ordu-bozanlık ediyorlardı..
zaten onlar, her zaman böyle yaptılar.. ve çok defa cepheden ayrılıp gittiler..
ayrılıp gitti ve Efendimiz’i orada terkettiler.. hatta bazan da hiç iştirak
etmediler. Onlar, içte safvete erememiş, gönül dünyalarında nifakı yenememiş,
arkadaşları kavga verirken bir kenara çekilip şahsî hazlarını yaşamış bir grup



sefil-ruh ve bir kısım nefsin zebunu kimselerdi ki, karakterlerinin gereğini
yerine getiriyorlardı.

Allah Rasulü’ne yürekten inanmış insanlara gelince, onlardan, mevziini
terkeden bir tek insan bile gösterilemez. Diğer bir tabirle, cihad yolunda vasıl-ı
ilallah olmuş ve Allah’a ulaşmış olanlardan hiçbiri geriye dönmemişti. Geriye
dönenler, yoldaki şaşkınlar, hakikati idrak edememiş ve ruhunda hakikatle
bütünleşememiş zavallılardı.

Vakıa onlar da insandı; her insan ölümü kerih ve çirkin görebilir. Kur’ân-ı
Kerim de insandaki bu duyguyu hatırlatarak onlara şöyle hitap etmiştir:

"Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Bazen hoşlanmadığınız
bir şey, hakkınızda daha hayırlı olabilir ve hoşlandığınız bir şey de daha şerli
olabilir. Allah bilir, halbuki siz bilmezsiniz." (Bakara, 2/216)

İnsan tabiatının böyle olmasına rağmen müminler, kayıtsız şartsız Allah
Rasulü’ne boyun eğip, teslim oldular. Gösterdikleri bu bağlılık da, Cenâb-ı
Hakk’ın, ard arda lütuflarda bulunmasına sebep oldu... Ve zaferler birbirini
takip etti.

Böylece her geçen gün müminlerin gücü artıyor ve kazandıkları zaferler, en
seri şekilde civar kabileler arasında da duyuluyordu. Kazanılan zaferler
müminleri sevindirirken, kâfirleri de mahzun ve mükedder ediyordu.



Cihadın Çeşitleri
a) Büyük Cihad-Küçük Cihad

Cihad-ı asgar (küçük cihad), sadece cephelerde eda edilen bir cihad şekli
değildir. Bu şekilde bir anlayış, cihad ufkunu daraltmak olur. Cihadın
yelpazesi, şarktan garba kadar geniştir. Bazan bir kelime, bazan bir susma,
bazan sadece yüzünü ekşitme, bazan bir tebessüm, bazan bir meclisten ayrılma,
bazan da bir meclise girme, kısacası, yaptığı her işi Allah için yapma ve bu
yolda sevgi ve öfkeyi O'nun rızasına göre ayarlama, bütünüyle İslâmî cihadın
şümulüne girer. Bu şekilde hayatın her sahasında, cemiyetin her kesiminde,
toplumu ıslah adına sürdürülen bütün gayretler bu cihad cümlesindendir. Aile,
yakın ve uzak akraba, komşu ve belde, derken daire daire bütün dünya sathında
yapılan her cihad, cihad-ı asgardır.

Cihad-ı asgar, bir mânâda maddîdir. Manevî cepheyi teşkil eden büyük
cihad (cihad-ı ekber) ise, insanın iç âlemiyle nefsiyle olan cihadıdır ki,
bunların ikisi birden ifa edildiği zaman istenen denge tesis edilmiş olur. Aksine
bunlardan birisi eksik olduğu zaman cihad esprisindeki muvazene bozulur.

Mümin, bu muvazene içerisinde yapacağı cihadla dirliğini ve diriliğini
bulan insandır. Ve o, cihadı bıraktığı anda öleceğini bilir. Evet, mümin ağaç
gibidir; meyve verdiği sürece canlılığını korur; meyve vermediği zaman da
kurur gider.

Ne kadar bedbin ve karamsar insan varsa hepsini tedkik edin, onların cihadı
terketmiş olduklarını görürsünüz. Bunlar, Hakk ve hakikatı başkalarına
anlatmadıkları için, Allah da füyuzatlarını kesmiş; dolayısıyla da bunlar içleri
itibariyle kaskatı ve kapkaranlık kalmışlardır. Halbuki cihad edenler her zaman
aşk u şevk içindedirler, içleri apaydın, duyguları dupduru, birleri bin etme
peşindedirler. Evet, her cihad, onlarda yeni bir cihad düşüncesi uyarır ve
böylece salih bir daire teşekkül eder. Her hayır, başka ve yeni bir hayra vesile
olur; onlar da hayırlar içinde yüzer giderler.

"Amma, bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza



eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah, iyi davrananlarla beraberdir" (Ankebût,
29/69) ayeti gönüllerimize bu hakikati duyurmaktadır.

b) Allah'a Götüren Yollar
Allah'a giden çeşitli yollar vardır ve bu yolların sayısı mahlukatın nefesleri

adedincedir. Allah, kendisi için cihad edenleri mutlaka bu yollardan birine
veya birkaçına hidayet eder. Ne kadar hayır yolu varsa önlerine çıkarır ve şer
yollardan onları korur.

Allah'ın yolu Sırat-ı Müstakim'dir. Onu bulan bir insan, her şeyde orta yolu
tutmuş sayılır. Artık o, gazapda, akılda, şehvette olduğu gibi, cihadda ve
ibadetlerde de hep orta yolu takip eder. Bu da Allah'ın insanı kendi yoluna
hidayet etmesi demektir. Fedakârlık derecesi ne olursa olsun, dışa karşı verilen
bu kavga, bütünüyle cihad-ı asgara dahildir. Ancak bunun küçük cihad olması,
büyük cihada nisbetledir; yoksa bu cihadın küçük hiçbir tarafı yoktur; aksine
kazandırdığı netice pek büyüktür. Nasıl büyük olmasın ki, bu yolda gâzi olup
cennete namzet olma, şehid olup berzah hayatını dipdiri yaşama ve her ikisinin
sonunda Allah'ın rızasına erme söz konusudur. Evet, böyle bir neticeyle
sonuçlanan cihad nasıl küçük cihad olabilir ki?..

Küçük cihad, dinin emirlerini fiilen yerine getirme ve o mevzuda mükellefin
bekleneni eda etmesidir. Büyük cihad ise, kin, nefret, hased, enaniyet, gurur,
kibir ve fahir gibi nefis mekanizmasına ait ne kadar yıkıcı, tahrip edici ve
insanî kemâlâttan alıkoyucu duygu ve düşünce varsa, bütününe karşı birden
kavga ilân etmedir ki, hakikaten zor ve çetin bir cihaddır. Bu sebeple de ona
"büyük cihad" denilmiştir.

Hayatın ego yörüngeli olması önemli bir tehlikedir. İnsan, maddî cihadda
bulunduğu sürece çok kere kendini dinlemeye vakit bulamaz ve böylece bu
tehlikeyi atlatmış olur. Diğer önemli tehlike ise maddî cihad terkedildiği zaman
baş gösterir ki, o da kalbî ve ruhî hayat adına pörsüyüp çürümektir. Evet, bu
duruma maruz kalan bir insanı kötü düşünceler dört bir tarafından sarar ve onun
manevî hayatını felce uğratır. Bu itibarla da maddî cihad yapmadan insanın
kendini koruyup kollayabilmesi cidden zordur. İşte zorlardan zor bu duruma
işaret için Efendimiz, bir gazadan dönerken küçük cihaddan büyük cihada
dönüldüğüne aşağıdaki ifadeleriyle işaret buyurmuşlardır.

"Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz." Sahabe "Büyük cihad nedir?"
"Nefis ile olan cihaddır."[1] Aslında bunun mânâsı şudur: İman ettik, cihad
yaptık, gaza şerefiyle şereflendik; belki biraz da ganimet aldık. Bundan böyle



üzerimize rahat ve rehavetin çökme ihtimali söz konusudur; hatta bazılarımızın
nefsine kendini beğenmişlik duygusu bile gelebilir.. veya daha başka yollarla
nefs-i emmare, ruhlarımıza girip onu ifsad edebilir. Demek ki, bizi bir sürü
tehlike beklemektedir. Onun için bundan sonra verilecek kavga, bir öncekinden
daha çetin ve daha büyük olacaktır; mülahazasıyla daha bir gerilime geçerek
sürekli tetikte bulunmak gerekecektir.

Bu sözün muhatabı sahabeden ziyade, onlardan sonra gelenler ve bizler olsa
gerek. Dolayısıyla bu ölçüye çok iyi dikkat etmemiz icab edecektir. Eğer bir
insan cihadı bütünüyle dışa karşı yapılan davranışlara bağlıyor ve iç
murakebeden uzak bulunuyorsa o insan, tehlike sınırları içinde dolaşıyor
demektir.

c) O'na Ait...
Asr-ı Saadet'in insanı, harp meydanlarında kavga verirken arslanlar gibi

dövüşür, gece olunca da hepsi birer derviş kesilir ve sabahlara kadar ibadet ve
zikirle Cenab-ı Hakk'a kullukta bulunurlardı. Sanki onlar gündüzleri hiçbir iş
görmeyen o cengaverler değil de, hayatlarını bir köşede, inziva ve ibadetle
geçiren zahidlerdir. Fakat onlar bunu rehberleri, rehnumaları olan
Peygamberlerinden görmüşlerdi. İşte O ve O'nun ardındakilerden birkaç kesit:

Efendimiz, bir cesaret abidesiydi. Hatta Hz. Ali gibi şecaat örneği
kahramanların itirafıyla, harb meydanında endişe ve korkuya kapılan her
sahabi, O'nun arkasına saklanır ve kendini emniyete alırdı. Mesela, Huneyn'de
öyle celallenmiş ve kükremişti ki, atının dizginlerini tutmakta zorlanmışlardı. O
ise:

"Ben Peygamberim, bunda yalan yok. Ben, Abdülmuttalib'in torunuyum"[2]

diyerek atını da mahmuzlamış ve düşman saflarına doğru yürümüştü.

Bu şecaat ve kahramanlık abidesi insan, ibadetlerinde de aynı derinlikte bir
kulluk abidesiydi.

Bu hadisin ifadesiyle namaz kılarken sinesi ağlamaktan dolayı kaynak ve
tencere gibi ses çıkarırdı.[3] Ağlayıp gözyaşı döktüğü zaman da
çevresindekileri rikkate sevkederdi.[4] Bazan günlerce oruç tutar, "savm-ı visal'



yapardı.[5] Bazan sabaha kadar namaz kılar ve ayakları şişerdi. Hatta Hz. Aişe
validemiz, bu tehalükü çok görerek,

"...gelmiş geçmiş günahları affolan Sen, niçin bu kadar kendini yoruyorsun"
diye sormuştu. O,

"Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı?" cevabını vermişti.[6]

Yılan ve çıyanlara aldırış etmeden Sevr mağarasında bulunduğu esnada,
müşrikler mağaranın ağzına kadar gelmiş ve Hz. Ebu Bekir, O'nun namına
heyecanlanınca, gayet sakin:

"Ey Ebâ Bekir korkma, Allah bizimledir" buyurmuştu.[7] İşte bu korkusuz
şahıs, Kur'ân dinlerken öyle rikkate geliyor, öyle gözyaşı döküyordu ki, âdeta
nefesi kesilecek gibi oluyordu. Mesela, bir keresinde İbn-i Mesud'a "Bana
Kur'ân oku" demiş. O da edep içinde "Ya Rasulallah, Kur'ân sana nazil olurken
ben sana Kur'ân mı okuyacağım?" cevabını vermiş ise de, Allah Rasulü, ısrar
gösterip "Ben başkasından Kur'ân dinlemeyi severim" buyurmuşlardı. Bunun
üzerine İbn-i Mesud, Nisa sûresini okumaya başlamış.. bir hayli devam ettikten
sonra

"Her ümmetten bir şahid getirdiğimiz ve seni de hepsine şahid kıldığımız o
gün nasıl olacak!" (Nisa, 4/41) mealindeki ayete gelince, Allah Rasulü artık
dayanamaz hale gelmiş ve eliyle "yeter! yeter!" demişti. Gerisini İbn-i



Mesud'dan dinleyelim: 'Sustum, dönüp baktım ki, Allah Rasulü hıçkıra hıçkıra
ağlıyor."[8]

O, bir kalp ve gönül insanıydı. Maddî cihadda da, manevî cihadda da hep en
öndeydi. Evet ümmetini istiğfara teşvik ediyor, ama kendisi yine önde
yürüyordu.

"Allah'a kasem olsun! Ben, her gün yetmişten fazla istiğfar eder ve O'na
yönelirim"[9] sözleri ne düşündürücü bir referanstır!

Büyük cihadda muvaffak olan bir insanın ekseriyet itibariyle, küçük cihadı
kazanmasına da muhakkak ve mukaddes nazarıyla bakılabilir. Fakat, büyük
cihadda kaybeden insanın küçük cihadda kazandığı ya hiç görülmemiştir veya
enderdir. Öyleleri, iş ve hizmeti bir yere kadar götürebilseler dahi, neticeye
varmaları mümkün değildir.

Hz. Âişe validemiz anlatıyor: "Allah Rasulü bir gece bana hitaben; "Ya
Aişe!" dedi, "müsaade eder misin, bu gece Rabb'imle beraber olayım?" (O,
Rabbiyle beraber olmak için bile hanımından müsaade isteyecek kadar
incelerden ince bir insandı. Asalet ve incelik O'nun önemli bir derinliğiydi).
Hz. Aişe "Ya Rasulallah! seninle olmayı isterim; fakat senin istediğini daha çok
isterim" deyince, Allah Rasulü abdest alır, namaza durur, kıraatinde:

"Muhakkak ki, göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün
değişmesinde akıl sahipleri için Allah'ın varlık ve birliğine, kudret ve
rahmetine işaret eden pek çok deliller vardır" (Âl-i İmrân, 3/190) ayetini okur;
okur ve sabaha kadar gözyaşı döker.[10]

Allah Rasulü, bazen de hanımını uyandırmamak için, hiç sormadan kalkar ve
ibadet ederdi. Yine Hz. Aişe validemiz anlatıyor: "Bir gece uyandığımda Allah
Rasulü'nü bulamadım. Hemen kıskançlık damarım kabardı; acaba diğer
hanımlarından birinin yanına mı gitti, diye düşündüm. Yerimden doğrulurken



elim, karanlıkta Allah Rasulü'nün ayaklarına ilişti. Baktım ki, Allah Rasulü
secdeye kapanmış birşeyler okuyor. Okuduğu duaya kulak verdim, şunları
söylüyordu:

"Allah'ım, Senin gadabından, öfkenden Senin rızana sığınıyorum.
Ukubetinden bağışlamana sığınıyorum. Allah'ım, Senden yine Sana sığınıyorum
(Kahrından lütfuna, celalinden cemaline ceberutiyetinden rahmaniyet ve
rahimiyetine sığınıyorum). Ben, Seni sena edemem. Sen Seni sena ettiğin
gibisin."[11] İşte Allah Rasulü ve işte O'nun iç derinliği ve cihad-ı ekberi!

d) O'nun Ardındakiler
Allah Rasulü nasıl yaşarsa sahabe de aynen öyle yaşamaya çalışırdı.

Zira sahabe, öbür tarafta O'nunla beraber olabilmenin, burada O'nu adım
adım takip etmekten geçtiğinin şuurundaydı. Hatta onların arasında Sevban gibi
öyleleri vardı ki, Allah Rasulü'nden ayrı kalma düşüncesi bile akıllarına
geldiğinde, iştahtan kesilir ve rahatsız olurlardı.

Efendimiz bir cihada çıkmış, Sevbân ise bu seferde O'nunla bulunamamıştı.
Allah Rasulü döndüğünde herkes gelip kendisini ziyaret ederdi. Bunlar
arasında Sevban da vardı. Sararmış, solmuş ve âdeta bir deri bir kemik
kalmıştı. Şefkat Peygamberi sordu: "Sevban ne bu halin?" Şöyle cevap verdi:
"Ya Rasulallah! Beynimi kemiren bir düşünce var ki, işte o beni bu hallere
soktu. Kendi kendime düşündüm. Ben, Allah Rasulü'nden üç günlük ayrı
kalmaya dahi tahammül edemiyorum. Ebedî bir alemde bu ayrılığa nasıl güç
yetirebilirim? Çünkü O, Allah'ın Rasulü ve makamı da muallâdır. Gireceği
cennet de ona göre olacaktır. Halbuki ben sıradan bir insanım. Cennete girmiş
dahi olsam, Allah Rasulü'nün gireceği cennete girebilmem mümkün değildir O
halde ben O'ndan ebedî ayrı kalacağım. Bunu düşündüm ve bu hale düştüm."



Allah Rasulü, bu dertli insana, derde derman şu ölümsüz ifadeleriyle
karşılık verdi:

"Kişi sevdiğiyle beraberdir."[12]

Kişiyi sevmek, ona benzemek ve onun hayatını kendine hayat edinmekle
olur. Gerçekten de sahabe, bu mevzuda alabildiğince hassastı.

Bir başka misal; bir muharebe gecesinde iki sahabi nöbet bekliyor. Gündüz
akşama kadar kılıç sallamış bu insanlar, gece de sabaha kadar nöbet tutacak ve
düşmanın muhtemel saldırısını orduya haber vereceklerdi. Biri diğerine, "Sen
istirahat et de biraz ben bekleyeyim, sonra da seni kaldırırım" der. İstirahata
çekilen çekilir, diğeri de namaza durur. Bir ara düşman vaziyeti anlar ve ayakta
namaz kılmakta olan bu sahabiyi ok yağmuruna tutar. Vücudu kan revan içinde
kalmıştır; ancak o, namazını bitirinceye kadar dayanır ve namazını bitirdikten
sonradır ki, yanındakini kaldırır. Arkadaşı, onun durumunu görünce hayretten
dona kalır ve 'niçin birinci ok isabet ettiğinde haber vermedin?" der. Cevap
şöyledir: "Namaz kılıyor ve Kehf suresini okuyordum. Duyduğum o derin zevki
bozmak, bulandırmak istemedim.."[13]

Demek, huzur onu böyle çepeçevre kuşatmıştı. Sanki namazda Kur'ân
okurken, Kur'ân bizzat ona nazil oluyor ve sanki Cibril, onun ruhuna Kur'ân
solukluyordu da, o da böyle bir vecd içinde iken bağrına saplanan okun acısını
dahi duymuyordu. İşte büyük ve küçük cihadı kendinde toplayan insanların
durumu ve işte cihad adına hakikatin gerçek yüzü...

Bir gün Hz. Ömer'e kızı Hafsa validemiz; "Babacığım, dıştan gelen devlet
elçileri oluyor ve daima yeni yeni heyetler kabul edip, görüşüyorsun.
Üzerindeki elbiseyi yenilesen daha iyi olmaz mı?" der.

Hz. Ömer, kızından bu sözleri duyunca beyninden vurulmuşa döner. Allah
Rasulü ve Hz. Ebu Bekr'i kastederek:



"Ben bu iki dosttan nasıl ayrı kalabilirim? Doğrusu, dünyada onlar gibi
yaşamalıyım ki, ahirette de onlarla beraber olabileyim"[14] cevabını verir.

Allah Rasulü ve sahabenin yolu budur. Onlar, her zaman Cenab-ı Hakk'la
sıkı bir irtibat içinde oldular. Onların zikir ve ibadetleri, o kadar çok ve
derince idi ki onları görenler, ibadetten başka hiçbir şeyle meşgul
olmadıklarını zannederdi. Halbuki, onların dünyevî yanları da bundan geri
değildi.

Âdeta ihlasın özü ve hülasasını temsil ediyor ve yaptıkları her işi Allah
rızası hedefli yapıyorlardı. Her işlerinde bir iç derinliği ve murakabe vardı.
İşte karşımızda yine bir ihlas abidesi olan Hz. Ömer; hutbe esnasında bir ara,
hiç münasebet yokken mevzuu değiştirir: "Ya Ömer! daha dün, baban Hattab'ın
develerini güden bir çobandın.."der ve hutbeden iner. Sorarlar: "Durup
dururken seni böyle bir şeye sevkeden de neydi?" Cevap verir: "Aklıma halife
olduğum geldi..." Başka bir gün, sırtında bir çuval dolaşıyordu. Niçin böyle
dolaştığını soranlara, yine aynı cevabı vermişti: "İçimde bir gurur hissettim ve
onu böyle aşayım dedim.."

Ömer b. Abdülaziz, bir dostuna mektup yazar. Mektup çok edebî yazılmıştır.
Kalkar, mektubu yırtar. Sebebini soranlara, "Mektubu beğendim ve içimde bir
gurur hissettim, onun için onu yırttım" der.

Ruhen olgunluğa ermiş, ruhuyla bütünleşmiş ve paklaşmış bütün bu temiz
kimselerin cihadı, Allah rızası için olacağından, asla semeresiz de kalmaz. Bu
itibarla, kendi iç meselelerini halledememiş riyadan, ucubdan, gurur ve
kibirden kurtulamamış, şurada-burada çalım satmak için iş gören insanların
cihad adına yaptıkları şeylere gelince, bunlar yapmaktan çok yıkmaktır.
Böylelerinin, bir devrede belli bir seviyeye kadar ulaşmaları mümkün olsa da
neticeye varmaları -üzerine basa basa ifade ediyorum mümkün değildir.

e) İlahî İnayetin Davetiyesi
Büyük ve küçük cihadı bir arada mütâlâa eden bir hayli ayet ve hadis

vardır. Hiç kuşkusuz bu mevzuda en cami surelerden biri "Nasr" suresidir. Bu
kısa surede şöyle denmektedir:



"Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de, insanları bölük bölük Allah'ın dinine
girmekte olduklarını gördüğün vakit, Rabbine hamdederek O'nu tesbih eyle ve
O'ndan mağfiret dile, çünkü O tevbeleri fazla fazla kabul edendir." (Nasr
110/1-3)

Bu surede, Allah'ın yardım ve fethi geldiği zaman insanların fevc fevc,
bölük bölük İslâm'a girecekleri müjde veriliyordu. Ve öyle de oldu. Maddî
cihad, (cihad-ı asgar), emri bi'l-ma'ruf nehyi ani'l-münker ve Hakk'ın
anlatılması sayesinde engeller bertaraf edildi, derken insanlar da İslâm dinine
girmeye başladılar.

İşte bu merhalede Cenab-ı Hakk'ın emri şu oluyor:

"Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile." Çünkü bütün bu
olanlar, apaçık Rabbi'nin sana bir ihsanıdır.. ve aynı zamanda bunları yapıp,
yaratan da Allah'tır.

Dış düşmanlara karşı kazanılan bu muzafferiyetin yanısıra insan, kendi iç
dünyasında nefsine karşı da bir zafer kazanmalıdır ki, cihad tamamlanmış ve iki
cihad bütünleşmiş olsun. Bu çizgide Hz. Aişe validemiz bize şunu nakleder:
"Bu sure nazil olduktan sonra Allah Rasulü sürekli:

"Allah'ı hamdine bürünerek tesbih eylerim. Allah'tan mağfiret diler, O'na
tevbe ederim"[15] diyor ve teveccühlerini yeniliyorlardı.

Efendimiz (s.a.v), bir başka hadislerinde bu iki cihadı yine bir arada
zikreder:



"İki göz vardır ki, cehennem ateşi görmez: Harp meydanları ve cephelerde
nöbet tutan askerin gözü ve Allah korkusundan ağlayan göz."[16]

Sınır boylarında veya harb meydanlarında en tehlikeli anlarda nöbet tutarak
uykuyu terkeden insanın cihadı, maddî cihaddır. Bu cihadı yapan insanın gözü
cehennem ateşine maruz kalmayacaktır. Bir de manevî ve büyük cihadı yerine
getiren göz vardır ki, o da Allah korkusundan ağlayan gözdür. Evet, bu iki göz,
cehennemi ve onun azabını görmeyecekleri müjdesinde birbirine denktir.

Memeden çıkan sütün tekrar geriye dönmesi nasıl imkansız ise, Allah
korkusundan ağlayan gözün cehenneme girmesi de o kadar ilâhî vaad ve
rahmete zıttır. Allah yolunda cihad eden ve üstü-başı toz toprak içinde kalan bir
insanın durumu da bundan farklı değildir. Çünkü Allah Rasulü, bu toz ve
toprağın cehennem ateşiyle bir araya gelmeyeceği mevzuunda birçok tebşirde
bulunmuşlardır.

Allah korkusuyla ürperip ağlayan göze, düşmanın geleceği yerleri
gözetleyen, tehlike noktalarında nöbet bekleyen, kendini bu işe adayan,
memleketin başına gelecek felaketler karşısında her zaman göğsünü siper eden;
insanını gerçek insanlığa yükseltmek için müesseseler kuran, başkalarını
yaşatma zevkiyle, şahsî yaşama hazzından uzak kalabilen insanların gözleri,
cehennem ateşi görmeyecektir. Bu itibarladır ki, cihadı, şurada-burada
diyalektik yapmaktan ibaret görenler, şayet anlattıklarını ne ölçüde tatbik
ettiklerini kontrol etmiyorlarsa, sadece ve sadece vakit öldürüyor ve bir de
kendilerini aldatıyorlar demektir. İçlerini zapt-u rabt altına alamamış, riyanın
burnunu kıramamış, fahirlenmeyi ayaklarının altında ezememiş, başkalarına iş
buyurmayı ve gösteriş yapmayı ruhlarından söküp atamamış insanların
yaptıkları da yapacakları da huzursuzluk kaynağı olma ve gürültü çıkarmaktan
başka bir işe yaramayacaktır.

Öte yandan, meseleyi yalnız manevî cihad şeklinde ele alıp "kendi kavgamı
vermeden, başkalarıyla uğraşmam doğru olmaz" diyerek bir köşeye çekilenler,
çekilip nefislerine derece kazandırmayı her şeyin üstünde görenler ve



insanların irşad mücadelesine iştirak etmeyenler ise en hafif ifadeyle İslâm'ı
mistisizme karıştırma hatası içindedirler.

Cihad mevzuunu yalnız manevî yönüyle ele alıp "kendi kavgamı vermeden
başkaları ile uğraşmam doğru olmaz" diyenlerin bazılarında şöyle bir düşünce
hakimdir: "Koyunu kendi ayağından, keçiyi de yine kendi ayağından asarlar.
Nefsini kurtaramayan, başkasını da kurtaramaz. Öyleyse insan; önce kendini
kurtarmaya bakmalıdır!" Oysa böyle düşünen kimseler, her şeyden önce
bilmelidirler ki, insan, nefsini kurtardığını zannettiği gün, kendini girdapların
en korkuncuna kaptırmış sayılır. Aslında, kim kendini kurtardığını söyleyebilir
ki?.. Kur'ân,

"Yakîn sana gelinceye kadar Rabbine kulluk et" (Hicr, 15/99)
buyurmaktadır. Yani kimse, perde açılıp da öbür alemden "artık buyur"
deninceye kadar, kulluk mânâsına dahil hiçbir amelden uzak kalamaz. Evet
insan son nefesine kadar kullukla mükelleftir.

Bu durumda, mükellefiyetleri devam eden bir insanın kendini kurtardığını
söylemesi nasıl mümkün olabilir! Öyleyse insanın nefsiyle cedelleşmesi,
içindeki fena huylarla yaka-paça olması ve kendini ıslaha çalışması hayatının
sonuna kadar devam edecek demektir.

Biz, her zaman havf ve reca ağırlıklı bir hayat yaşamak mecburiyetindeyiz.
Neticeden emin olmak mümince bir düşünce olmadığı gibi, ümitsizlik de, aynı
şekilde müminin sıfatı olamaz. Ancak, dünyada hep havf tarafı ağır basmalıdır.
Düşünün ki, Hz. Ömer gibi bir insan bile, son anlarını yaşarken kendi
hesabındaki endişeleri solukluyordu. Ancak hakkında İbn-i Abbas'ın hüsn-ü
şehadette bulunması ve "senin iyi bir insan olduğuna ahirette ben de şahid
olurum"[17] demesi, bir mânâda onun bu ürperten endişelerini hafifletmişti.
Zaten Kur'ân-ı Kerim'de de:

"Rabbinin azametinden korkana, Cenab-ı Hakk iki cennet vaad etmektedir"
(Rahman, 55/46) buyurulmuyor mu?

f) Selef'in Anlayışı
İslâm'ın yetiştirdiği büyük ve hakiki mürşidlerden hiç biri, cihadı tek yönlü



olarak ele almamış; almamış ve demir parmaklıklar arkasında bile hakkı
neşretme gayretinden bir an dahi geri kalmamışlardır. Bunlar, aynı zamanda
Rableriyle olan münasebetlerini de asla gevşetmemiş ve hizmetlerinin çapı ne
derece geniş olursa olsun, kalp dairesini hiç mi hiç ihmale uğratmamışlardır.
Bu sayede veralardan duydukları her şey, onlarda yeni bir irfan peteğinin
oluşmasına vesile olmuş ve böylece hep ihsan şuuruyla yaşamış; kendilerini her
an Cenab-ı Hakk'ın murakabesinde hissetmiş ve bu amelleriyle Rablerine o
derece kurbiyet ve yakınlık kazanmışlardır ki, Rab, onların gören gözü, tutan eli
olmuş ve böylece de onların birleri bereketlenip binlere ulaşmıştır.

g) Günümüz İnsanına Düşen
Günümüzün insanı, Cenab-ı Hakk'ı hoşnud edecek bir cihad yapmak

istiyorsa -ki öyle yapması lazımdır- başkalarına hak ve hakikati anlatıp
neşretmenin yanı sıra kendisini ve arzularını da kontrol altına alıp, ciddi bir iç
murakabeye endekslenmelidir. Yoksa, kendi kendini aldatma ihtimali çok
kuvvetlidir. Dolayısıyla da yaptığı şeylerin ne kendine, ne de başkalarına yararı
olmayacaktır.

Cihad eri, Allah'ı her şeye tercih edecek şekilde ihlaslı, samimi, yürekten ve
gönül insanı olmalıdır. Ancak o zaman, verilen mücadele faydalı ve kalıcı olur.
Evet o, başkalarına karşı demagoji yapıp zihinlere faydalı-faydasız bir sürü
malumat yığını aktarma yerine, onların kalp ve kafalarına mümkün olduğunca
samimiyet, hüsn-ü niyet, içtenlik ve gönül adamı olma şuurunu yerleştirmeye
çalışmalıdır.

Cihad, bir iç ve dış fetih dengesidir. Onda hem erme, hem de erdirme söz
konusudur. İnsanın özüne ermesi, büyük cihaddır. Başkalarını erdirmesi ise,
küçük cihaddır. Bunun biri diğerinden ayrıldığında, cihad cihad olmaktan çıkar.
Birinden miskinlik, diğerinden anarşi doğar. Halbuki biz, Muhammedî bir ruhun
doğmasını bekliyoruz. Her meselede olduğu gibi bu meselede de, ancak ve
ancak Allah Rasulü'ne ittiba ve uymakla mümkün olacaktır.

Ne mutlu onlara ki, kendi kurtuluşları kadar başkalarının kurtuluşları için de
yol ararlar. Ve yine ne mutlu onlara ki, başkalarını kurtaralım derken,
kendilerini unutmazlar!..

Cihad, kıyamete kadar devam edecektir. Zira biz ne denli insancıl
davranırsak davranalım mutlaka küfründe ısrar eden kâfirler bulunacaktır. Onun
mevcudiyeti ise, bizim cihadımızın devam etmesi demektir. Biz, herkese
Rabbimizi anlatmakla mükellefiz ve dünyaya karşı hem manevî cihad hem de



maddî cihadda muvaffak olmak zorundayız. Aksi halde insanca yaşama hak ve
imkânlarını kaybederiz.

Bir dönemde atalarımız hep bunun kavgasını verdi. Evet 'salip' onun bu
insanlık mefkûresine mani olmak isteyince, o da bu maniayı bertaraf etmenin
çaresini güçlü olmada gördü. Ecdadımızın, cihanla kavgasının mânâsı işte
buydu. Hâşâ ki, onlar gittikleri yerlere başka bir gaye için gitmiş olsunlar. Ve
yine hâşâ ki, onları harekete geçiren saik, ülkeleri istila etme sevdası olsun.
Onlar, i'la-yı kelimetullah'ın sevdalısıydılar.. ve tek dertleri cihanın dört bir
yanında "Lâ ilâhe illallah" hakikatinin duyurulmasını te'min etmekti. Böylece,
yeryüzünde karanlık tek nokta kalmayacak ve her taraf iman ışığı ile
aydınlanacaktı. Sanki onlar kendi dönemlerinde birer müezzin idiler.
Bulundukları asrın minaresinin başına çıkmış ezan okuyor ve bu şekilde bütün
kainata dinlerini ilan ediyorlardı.

Bizde her zaman milletin minaresinin başından, ordu dili ve silahların
tarrakalarıyla, âfâk-ı aleme "Lâ ilâhe illallah, Muhammedü'r-Rasulullah"ı
haykırma devam edegelmiştir. Bizde istila, bizde tegallüp yoktur. Hz. Fatih'in,
Hz. Yavuz'un ve daha nice büyük hükümdarların bir müezzin gibi devlet
minaresinin başında, dünyanın karanlık noktalarına, "Allah'tan başka ma'bud
yoktur" diye kükremeleri öyle müthiş bir müezzinliktir ki, siz her zaman bu
müezzinliğin şahidlerini, Belgrad Ormanlarından Himalaya eteklerine kadar
çok geniş bir sahaya yayılmış bulacak; okyanusların mevcelerinin bile bununla
dalgalandığını görüp duyacaksınız. Evet, bütün muzlim noktaları aydınlatmak,
karanlık yerlere Rasulullah'ın adının ışığını götürmek ve dört bir yanı Kur'ân'ın
envarıyla nurlandırmak için cihad, kıyamete kadar devam edecektir. Ve
müminler, devletler, milletler arası dengede ümmet-i vasat olmanın hakkını
vermek uğruna, maddî cihadı da sonsuza kadar devam ettireceklerdir.

Millet olarak, biz de bu muallâ mevkiyi ihraz etmekle mükellefiz.. hedefimiz
sadece ve sadece budur. Zira, Allah bizim için

"Sizi, insanlara şahid olasınız diye ümmet-i vasat kıldım" (Bakara, 2/143)
buyurmaktadır. Bunun mânâsı, "sizi devletler arası müracaat mercii, muvazene
unsuru ve istikametin şahidi yarattım" demektir. Allah (c.c), bizi âlâ-yı illiyin-i
insaniyete, maddî-manevî mükemmeliyete; âdeta Himalayalar'ın zirvesini ihraz



etmeye, Hira Dağı'nın başına ulaşmaya, Rasul-i Ekrem'in duyup hissettiklerini
paylaşmaya; Allah mevhibesi olan aslımızla, özümüzle bütünleşmeye çağırıyor.
Ya o noktaya çıkma azmini yenileyecek ve aynı zamanda yaşama hakkını da
kazanmış olacağız, ya da pes himmetlik edip halimizden razı olacak ve esfel-i
safilîne sukût edip, ayaklar altındakalacağız.
[1.] Bkz. Keşfü'l-Hafâ, 1/511; İhyâ-u Ulûmi'd-Dîn, 3/10
[2.] Buhârî, Cihâd 52; Müslim, Cihâd, 78
[3.] Müsned, 4/25; Nesâî, Sehv, 18
[4.] Müslim, Cenâiz 12; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 77
[5.] Buhârî, Savm 48; Müslim, Sıyâm, 60
[6.] Müslim, Sıfâtü'l-Münâfikîn, 81; Buhârî, Teheccüd, 6
[7.] İbn Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 3/181
[8.] Buhârî, Tefsîru Sûre, [4.]/9; Müsned, 1/433
[9.] Buhârî, Deavât, 3
[10.] İbn Kesîr, Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm, 2/164
[11.] Müslim, Salât, 222; Ebû Dâvûd, Salât 152; Tirmizî, Deavât, 76
[12.] Müslim, Birr, 165; Tirmizî, Zühd, 50; Müsned, 1/392
[13.] Ebû Dâvûd, Tahâret, 78; Beyhakî, Delailü'n-Nübüvve, 3/378-379; Yusuf Kandehlevî, Hayâtü's-
Sahâbe, 1/481-482
[14.] Ebu Nuaym, Hilyetü'l-Evliyâ, 1/48-49; İbnü'l-Cevzî, Sıfatü's-Safve, 1/147-148; İbn Sa'd, et-Tabakatü'l-
Kübrâ, 3/277-278
[15.] Müslim, Salât, 220; Müsned, 6/34
[16.] Tirmizî, Fedâilü'l-Cihâd, 12
[17.] İbn Sa'd; et-Tabakât'l-Kübrâ, 3/352



Cihad Peygamber Mesleğidir
Allah yolunda mücadele eden ve dâvâsını temsil etmeyi kendine gaye

edinen, kat’iyen diğer insanlarla aynı seviyede mütâlâa edilemez... Çünkü o,
peygamberlerin gönderiliş sebebini kendisine hedef seçmiştir. Bunu bir misalle
biraz daha açalım: Hemen her insanın bir mesleği ve bu mesleğin gerektirdiği
birtakım hususiyetler vardır. Mesela, bir berber, bir marangoz, bir saraç veya
bir başka meslek erbabının mesleğinde, kendine ufuk nokta diye tayin ettiği bir
hedefi bir yeri bulunur ve hal-i hazır durumu bu hedefe göre değerlendirir.
Ayrıca her meslek, kendisi için belirlenen bu ufuk nokta nisbetinde bir kıymet
ifade eder. Sözgelimi, bir berberin neticede ulaşacağı nokta ne ise, berberin de,
onun berberliğinin de değeri bir bakıma o kadardır. Diğer meslekleri de buna
kıyas edebiliriz: Mesela; milletvekilliği, başbakanlık, hatta cumhurbaşkanlığı
da birer meslek ise, aynı değerlendirme bunlar için de geçerlidir.

İşte, peygamberlik de, Allah’ın bazı müstesna insanlara verdiği böyle en
kudsî bir meslektir. Peygamberlerin vazifesi ise, Allah’ın ve Allah’a imanın
anlatılması ve de Allah’tan aldıkları dinin tebliğidir. Bu tebliğle onlar,
başlangıcı bir damla kerih su, sonu çürüyüp kokuşmaya mahkûm bir ceset olan
insana, sonsuzluk ufkuna ulaşıp ebedileşmenin ve yücelikler yurduna
yerleşmenin yollarını öğretir, bekâ inancı ve ebediyet mülahazasıyla onların
ebediyete muhtaç ve müştak gönüllerini tatmin ederler.

Peygamberlik mesleğinde mukadder hedef, Allah’ın tanıtılması ve insanlığın
O’nu tanıyarak sonsuzluğu yakalaması, dünyaya gelirken bir iniş kavsi çizen
insanın, yeniden dönüp bir arşiyeyle Allah’a ulaşması... Şu fani âlemde bekâ
cilveleri göstermesi.. yoklukta varlığa ait renkleri duyup hazzetmesi ve
düşünceleriyle âdeta ebediyet gamzeden bir gökkuşağı haline gelmesidir. Öyle
zafer tâkı gibi bir gökkuşağı ki, onun altından geçilip gidilmez, sürekli başlar
üstünde hissedilir.

İşte, ebede namzed olarak gelen insanın mahiyetindeki bu hakikati tahakkuk
ettirenler de, nübüvvetle serfiraz olan peygamberlerdir.

Bu itibarla, peygamberlik, Allah yanında en nezih, en kudsî öyle bir
meslektir ki, Cenab-ı Hakk, Zat-ı Uluhiyet’inden sonra hep ona dikkati
çekmiştir. İşte böyle kudsî bir mesleğin en kudsî vazifesi de cihaddır. Madem
ki her meslek, nihaî hedefine göre değerlendirilecek ve o mesleğe değer
kazandıran da, bu nihaî hedef olacaktır; öyle ise, bu en mukaddes peygamberlik



mesleğinin hedeflediği nihaî noktaya vesile ve vasıta olan hareket tarzı da, aynı
seviyede mukaddes bir iş olacaktır. Onun kudsîyetini ifade eden ayetlerden
birisinde şöyle denmektedir:

"Allah, müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine (verilecek) cennet
karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar, Allah yolunda savaşırlar, öldürülürler
ve öldürürler. (Bu), Tevrat’ta, İncil’de, ve Kur’ân’da Allah üzerine hak, bir
vaaddir. Allah’tan daha çok vaade vefa gösteren kim vardır? O halde, O’nunla
yapmış olduğunuz bu alış-verişten dolayı sevinin! İşte bu, (gerçekten) büyük
kurtuluştur." (Tevbe, 9/111)

Demek ki, nefislerini, bedenlerini, cismanî varlıklarını Allah’a satan
insanlar, bunun karşılığında cenneti ve Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazanmaktadır.
Kur’ân-ı Kerim, burada alış-veriş tabirini kullanmakla, insanı Cenâb-ı Hakk’a
muhatap olma seviyesine hem de kendisiyle sözleşme yapılan bir muhatap
seviyesine yükseltmektedir.

Allah Rasulü de bir hadislerinde şöyle buyururlar:

"İnsanın ölmesiyle her ameli kesilir; ancak Allah yolunda mücahede edenin
ameli, bundan müstesnadır: Onun ameli, kıyamet gününe kadar nemalanır ve



kabir fitnesinden de emin kılınır." [1]

[1.] Ebû Dâvûd, Cihâd, 16; Müsned, 6/20



Cihad Hakk'a Şahitliktir
Cihad, bir yönüyle de Hakk’a şahidlik vazifesidir. Nasıl bir mahkemede hak

ve hukukun kime ait olduğunu tesbit için şahidler dinlenir ve hüküm verilirken
onların şehadetleri nazara alınır. Öyle de, cihad yapanlar yeryüzünde inkâr
cephesiyle muhakemeleşmede, en gür sadalarıyla "Allah vardır" diyerek yer ve
gök ehline şehadette bulunmaktadırlar.

"Allah, melekler ve adalette sebat eden ilim adamları şahidlik etmiştir ki,
O’ndan başka ilah yoktur. (Evet) güç ve hikmet sahibi Allah’tan başka ilah
yoktur" (Âl-i İmrân, 3/18) ayeti bütün açıklığıyla bize bu hakikati
anlatmaktadır.

Evet, aynı çizgide şu üç şehadetin zikredilmesi ne manidardır:

1) Allah (c.c), kendi varlığına şehadet eder. Bu şehadeti vicdanlarında
hakikate ermiş olanlar öylesine farklı duyarlar ki, onların vicdanlarında
duyduklarını, kitapların beyan etmesi mümkün değildir.

2) Melekler de, Allah’ın varlığının şahidleridir. Melekler, saf ve dupduru
nurdan yaratılmışlardır. Fıtratları katışıksız, pırıl pırıldır. Şeytan, onların içine
küfür ve dalâlet sokamamış ve aslî yapıları kat’iyen bozulmamıştır. Ayna
gibidirler.. ve işte bu pak mahiyetlerde de Cenab-ı Hakk’ın tecellileri görülür,
duyulur ve okunur.

3) İlim sahipleri de, Allah’ın varlığına şehadet ederler. İşte bütün dünya
Allah’ı inkâr etse, bu üç şehadet, O’nun varlığını isbata kâfi ve yeterlidir.

Evet, öyledir. Zira bizler, bütün çıplaklık ve azametiyle bu hakikati zaten
vicdanlarımızda duymaktayız. Hem de başka delile ihtiyaç hissetmeyecek
şekilde duymaktayız. Bu şahidlik, mele-i a’lanın sakinleri için de yeterlidir.
Sonra, yerdeki kör ve sağırlar, kâinattaki ilânât ve tarrakaları duymuyor ve
İlahî sanat çizgilerinde O’nun âsârını göremiyorlarsa, bunlara karşı da ilim



sahiplerinin şahidliği yeter.

Mücahidler Allah’ın şahidleridirler ve Allah’ı inkâr hesabına kurulan
mahkemelerde, en gür avazlarıyla haykırıp, "Biz, Allah’ın şahidleriyiz"
diyeceklerdir. Zaten nebiler de bu şehadet vazifesini en yüksek keyfiyette ifa
etmek için gönderilmişlerdir. Kur’ân bu hakikati şu ayeti ile bildirir:

"Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki, insanların,
peygamberlerden sonra Allah’a karşı bir bahaneleri kalmasın. Allah, izzet ve
hikmet sahibidir. Allah, sana indirdiğine şahidlik eder, onu kendi ilmi ile
indirdi. Melekler de buna şahidlik ederler ve şahid olarak Allah kâfidir."
(Nisâ, 4/165-166)

Her millet içinde, o milletin ufkunu aydınlatmak için bir nebi zuhur etmiştir.
Son zuhur eden nebi ise, bütün insanlığın ufkunu aydınlatmak için gelen İki
Cihan Serveri’dir. Kur’ân, bu mevzuu da hatırlatma çizgisinde O’na şöyle
seslenmektedir:

"Ey Nebi! Şüphesiz biz seni, şahid, müjdeleyici ve uyarıcı olarak
gönderdik." (Ahzâb, 33/45)

 "Ey Nebi" ifadesinin başında bir 

lâm-ı tarif vardır. Bu, bilinen; maruf bir insan demektir. Allah Rasulü, nereden
bakılırsa bakılsın peygamberliği bilinen bir insandır. Hatta O’nun nebiliği,
cansız varlıkların (cemâdâtın) selamlaması, bitkilerin temennâsı ve hayvanların



serfürû etmesiyle bile ma’lum ve meşhuddur. O, herkesin bildiği, inkârı
mümkün olmayan, belli öyle bir peygamberdir ki, Kur’ân-ı Kerim O’na hitaben,

"Ey bilinen, ma’lum nebi!" demektedir. Zaten, taş gibi gönüllerin bile O’nun
karşısında eriyip gitmeleri, O’nun bilinen nebi oluşunu isbat etmiyor mu?

Yukarıdaki ayette " " ifadesinde, muhatap sığasıyla "seni"

denilmekte ve âdeta rahmetle diz dize gelmiş bu rahmet ve Şefkat
Peygamberi’ne bu vasıflarından dolayı telmihte bulunulmaktadır.

" " , yani insanlığa seni şahid olarak gönderdik; onlara Beni

duyuracak ve Benim şahidim olacaksın. Bütün cihan seni yalanlasa ve inkâr
etse de sen yine Allah’ın varlığını ilan edeceksin. İşte sen, böyle bir şahidsin.

Bir de arkandan gelen şahidler cemaati var ki, onlar bütün insanlığa, sen de
onlara şahid olacaksın, "bunlar benim" diyecek ve onların şehadetine şahidlik
edeceksin. Ve aynı zamanda hadisin ifadesiyle O’nun ümmetinin şehadeti,
mahşerde bir kısım nebileri de mesuliyetten kurtaracaktır.[1]

[1.] Bkz; Buhârî, İ’tisâm 19, Müsned, 3/32; İbn Mâce, Zühd, 34



Cihad Hayat Kaynağıdır
Cihad, Müslümanları her zaman canlı tutan bir hayat kaynağıdır. Maddî-

manevî cihaddan mahrum bırakılan bir millet fertleri arasında hemen dahilî
sürtüşmeler baş gösterir ve o millet, içten içe kokuşmaya başlar. Osmanlı
bunun son misalidir. Elbette başka milletler gibi Osmanlı’nın kokuşması da bir
kaderdir. Ama, bunun kendine göre sebepleri vardır. Bazı hükümdarlar,
saraylarda sefil zevklerini yaşamaya koyulup "i’lâ-yı kelimetullah"ı ihmale
uğratır ve onların bu gevşekliği, orduya da sirayet ederse, devletler
muvazenesindeki yerini kaybetmenin yanında, ebedî bir sefalet ve ardı arkası
kesilmeyen dahilî boğuşmalar sürer gider. Evet, işte bu dahilî sürtüşmeler idi
ki koskoca bir devlet-i aliyyeyi yedi, bitirdi.

Biz cihadı terkettiğimiz günden itibaren içimizde fırkalar türedi ve şu anda
mevcud olan bütün fırka ve fraksiyonlar ta o devirde atılan menfî tohumların,
cehennem zakkumlarının neşv ü nema bulmuş şekillerinden başka bir şey
değildir.. ve bu öldürüp bitiren durumdan kurtulmanın bir tek çaresi vardır, o
da cihaddır. Bizim anladığımız manada cihad –ki bununla Kur’an ve Sünnet
çerçevesindeki anlayışı kastediyorum-, bir müminin uğruna canını feda
edebileceği en tatlı bir mefkûre ve en yüksek bir idealdir. Zira mümin, kendi
teri içinde boğulma veya kendi kanıyla abdest alma gibi bir payeyi ancak
cihadla elde edebilir. Bu engin zevki tadanlardan biri olan Haram b. Milhan
sînesinden yediği bir okla yere düşerken şöyle mırıldanıyordu:

"Kabe’nin Rabbine yemin ederim ki kurtuldum..." [1]

Haram b. Milhan’ın, verip-aldığı şeyler birbiriyle kıyaslanacak olursa ne
büyük bir kazanç içinde olduğu elbette görülecektir. Evet cihad en kârlı bir
ticarettir.

Zaten Allah (c.c) bizi, bu en kazançlı ticarete davet ederken şöyle
buyurmuyor mu?



"Ey iman edenler! Sizi can yakıcı bir azaptan kurtaracak ticareti size haber
vereyim mi: Allah’a ve peygamberine inanır ve Allah yolunda canlarınızla,
mallarınızla cihad edersiniz. Bilesiniz, bu sizin için daha hayırlıdır." (Saf,
61/10-11)

Yani, "Ey iman edenler! Sizi öyle bir ticarete çağırıyorum ki, o ticareti
yapmakla, ötede canınızı yakacak azaplardan kurtulmanın yanında, ebed-
müddet onurlu yaşama hak ve imkânını da elde edeceksiniz.

Evet, yeryüzündeki karanlık noktaları aydınlatmak en karanlık yerlere
Rasulullah’ın adının ışığını götürmek ve âlemi Kur’ân’ın envarıyla donatmak
için cihad, kıyamete kadar devam edecektir. Ve müminler, devletler, milletler
arası dengede ümmet-i vasat olmanın hakkını eda etmek yolunda hep
sorumluluklarının şuurunda olacaklardır.
[1.] Müslim, İmâre, 147; Buhârî, Cihâd, 9



Cihad Yüce Bir Duygudur
Şüphesiz müminde uyarılması gereken en yüce duygu, cihad duygusudur.

Cihad duygusuna sahip olmayan insanlar, mezar taşlarından farksız sayılırlar.
Evet onlar, başka değil, sadece ölülerin temsilcileridirler. Böylelerine,
Allah’ın kat’iyen nazar-ı merhametle bakması düşünülemez. Kendini Cenâb-ı
Hakk’ın yüce adını anlatmaya adamamış bir insan, hedefsiz sayılır ve
camidlerden farkı yoktur. İnsan, cihad ruhu ve mücahedesi nisbetinde canlılık
kazanır. Zira o, ancak cihadla kendini, ailesini ve milletini ihya edip
koruyabilir. Gerçek diriliş, ancak cihadla gerçekleşir. Ve insanın attığı en
büyük, en kudsî, en verimli, en semereli adım, mücahede ve mücadele
istikametinde attığı adımdır.

Rasûl-i Ekrem (s.a.v)’in, genel ıslahatları arasında ölümden korkmayan, hak
bildiği yoldan dönmeyen, olabildiğince zinde bir cemaati ve aktif bir kadroyu
yetiştirmiş olması, O’nun en dikkat çekici hususlarındandır. Bu cemaat sürekli
mefkûreleri uğrunda mücadele vermeyi düşünüyordu ve hatta ölümsüzlüğün
sırrını onlar bu şekilde çözüyorlardı. Cihad sayesinde kıyamete kadar defterleri
kapanmayacak ve böyle ebediyen yaşamış olacaklardı. Maddeten ölüp gitmiş
olsalar bile, İslâm uğruna katlandıkları, göğüs gerdikleri mehâlikten
(tehlikelerden) ötürü, bizler ve bütün gelecek nesiller onları hep hayırla yad
edecek olduktan sonra, onlara nasıl "öldü" diyebiliriz ki?

İnsan ötelere inanınca cihad en yüksek bir mefkûre, en tatlı bir ideal ve en
yüce bir düşünce olur. İşte sahabede gelişen duygu ve düşünce de buydu.
Bedir’e gidebilmek için birbiriyle yarışıyor.. çocuklar sırf harbe iştirak
edebilmek için, parmaklarının ucuna dikilip büyük görünmeye çalışıyor ve
geride kalanlar harbe katılamadıklarından dolayı müteessir oluyordu.[1] Evet,
"Rasûl-i Ekrem (s.a.v) bizi niye kadınlarla baş başa bırakıyor? Düşmanın gelip
kapıya dayandığı bir dönemde cihad erkek işiyse, biz kadınlar gibi neden evde
kalıyoruz?" diyorlardı. O kutlu topluluk, Bedir’e bu hava içinde çıkmıştı. Orada
insanlığın makus kaderini değiştirecek bir mücadele verilecek ve bir cihad
yapılacaktı. O güne kadar sadece irşad ve tebliğde bulunuluyordu. Ama bir gün
kâfir, müminin karşısına çıkınca, Allah Rasulü (s.a.v) ashabını topladı ve "Bu
toplulukla muharebe hususundaki görüşünüz nedir?" diye sordu. İlk cevap
verenler, "Ya Rasulallah, biz buraya sadece kervanı takip etmek için çıkmıştık
ve yanımıza ne mızrak, ne ok, ne de kılıç almıştık. Karşı taraf ise, bizim birkaç



katımız ve bizden çok kuvvetlidir. Onlarla harp etmeye hazır değiliz" dediler.[2]

Allah Rasulü, bu sözlerden memnun olmamıştı. Memnun olmadığını anlayan
Mikdad bin Amr ki o gün Bedir’in tek süvarisiydi atını ileriye sürdü ve, "Ya
Rasulallah biz sana Hz. Musa’nın cemaatinin Hz. Musa’ya dediği gibi
demeyeceğiz. Onlar, "Sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada oturuyoruz"
demişlerdi. Biz ise, şöyle diyoruz: "Seni hak peygamber olarak gönderen
Allah’a yemin ediyoruz ki, eğer sen deveni Berk-i Gımad tepelerine kadar
kamçılayıp sürsen, vallahi bir lahza arkandan ayrılmadan seni takip edeceğiz."
Allah Rasulü, muhacirin-i kirâm adına konuşan ve bu mevzuda kendine teminat
veren Mikdad b. Amr’dan memnun olmuştu.

Ardından, Ensara döndü ve "Sizler de bana re’yinizi söyleyin" buyurdu.
Sa’d b. Muaz hemen ayağa kalktı ve "Ya Rasulallah öyle zannediyorum ki, bizi
kasdediyorsun?" dedi. Allah Rasulü, yüz ifadesiyle "evet" deyince, bu defa o
da bütün Ensar adına şunları söyledi: "Ya Rasulallah, biz sana tabiyiz. İşte
malımız, istediğini al, istediğini bırak. İşte canımız, istediğin yere sarfet,
istediğinle harp, istediğinle sulh et. Bizden bir kişi bile senden geri
kalmayacaktır."

Allah Rasulü, Mikdad’dan sonra Sa’d’ın bu sözlerinden de çok memnun
kaldı ve "Allah’ın bereketi üzerine yürüyün, Allah bana iki topluluktan birini
vaadetti, "Ya ganimet elimize geçecek veya bu düşmana karşı zafer elde
edeceğiz"[3] buyurdu. Sahabe, ciddi bir coşkunluk içindeydi. Bilahare
karşılarında çözülen, dağılan ve Mekke’ye kadar kaçan küfür ordusunun
fertleri, daha sonra şunları söyleyeceklerdi:

"Bizi öyle kıskıvrak yakaladılar ki, sanki elimiz kolumuz bağlı, onlara teslim
olmuştuk ve onlar da birer birer boyunlarımızı vuruyorlardı."[4]

Din-i mübin-i İslâm’ın hâkimiyetinin devamı ve Müslümanların zilletten
kurtulup, izzetle yaşayabilmesi için cihad bir vecibedir. İslâmî bir cemiyet
müslüman bir toplum içinde bu işi yürüten kendini milletine adamış
karasevdalı ve gönüllüler ekibi yoksa -ki Kur’ân, "olsun"[5] diyor- İslâmî hayat
da yoktur. Ferdî Müslümanlık olsa bile, teyidsiz ve desteksizdir. Müslümanlar
fezayı fethe gitseler ve yıldızları birbirine bağlasalar dahi, bu vazifeyi
terkettikleri zaman, yine başaşağı gideceklerdir. Teknik, teknoloji ve sanayide
katedilen terakki, tek başına Müslümanları içine düştükleri çukurdan
çıkaramaz. Cihad, bir farz-ı kifayedir. Ancak bu vazife günümüzde olduğu gibi
sistemli olarak hiç kimse tarafından yapılamaz ve bütün bütün ihmale uğrarsa,
işte o zaman farz-ı ayn haline gelir ve her fert teker teker ondan sorumlu olur.



Devlet de sistemli olarak cihad yapmalıdır. Bazen cihad vazifesini ordu
yüklenir; bazen de emniyet kuvvetleri ve her ikisi de haricî ve dahilî
tecavüzlere karşı cihad yapar. Asker bir milletin cihadı ise cihanşümuldür. Zira
o, yeryüzünde muvazene unsurudur. Allah, ona bu misyonu yüklemiştir.

Ancak onun yer yüzünde muvazene unsuru olabilmesi de bu işi en kudsî, en
büyük vazife bilmesine bağlıdır. İşte böyle bir vazifeyi üzerine alan bir millet
bulunmadığı takdirde, yeryüzünde muvazeneden bahsetmek de mümkün
değildir. Ne acıdır ki, 2-3 asırdan beri müminler, başkalarının muvazenesinin
piyonları haline gelmiş ve bir türlü muvazenedeki gerçek yerlerini
yakalayamamışlardır. Müminin camisi, uyuşukların, miskinlerin yeri olmuş,
tekkesi, zaviyesi aşktan mahrum insanların yatıp kalktıkları izbeler haline
gelmiş, medresesi, skolastik Batı kültürünün tedris edildiği yer durumuna
düşmüş ve müminler, bu halleriyle meselelerini, eski çağların dehlizlerinde
anlatan insanlar durumuna düşmüş.. ve tabiî, devrini idraktan mahrum insanlar
olarak da dünya muvazenesinde ortaya herhangi bir ağırlık koyamamışlardır.
Modern teknik ve teknolojide asrın önüne geçemedikten aşk-vecd içinde
Sahabe seviyesinde bir hayat yaşamadıktan, Allah’la irtibat açısından tabiinin
ibadet ü taatı ölçüsünde bir kulluk sergileyemedikten sonra, Müslümanlık adına
yapılacak pek bir şey olmaz zannediyorum. Zira, asrını yaşamayan, problem ve
dertlerine, kendi asrına göre mualece ve müdahalede bulunamayan insanın,
Müslümanlık adına bir iş yapması da asla söz konusu değildir.

İslâmî onur ve gurur taşıyan her fert ve millet, mutlaka kendini cihad
vazifesiyle vazifeli olarak görmelidir. Zaten kendinde böyle bir mesuliyet
hissetmeyen fert ve milletlerin, İslâmî onur ve gururdan nasipleri olduğu da
söylenemez.

Cihad, öyle bir vazife ve mükellefiyettir ki, bir cemaatin mutlaka kendisini
bu işe vakfetmesi ve "ribat" yapması gerekmektedir. Böylece, iç ve dış
düşmanlardan gelebilecek maddî-manevî her türlü saldırı önlenecek ve bu
uyûn-u sahire (uyanık gözler) vasıtasıyla bütün bir millet, her türlü felâket ve
helâketten kurtulmuş olacaktır. Bu gayret içinde olan insanların saniyeleri
seneler, seneleri ise asırlar kadar bereketli sayılır. Onlar daha dünyada iken
ebediyeti yakalamış talihlilerdir. Hayatlarını vakıf haline getirmeleri sebebiyle
de, yiyip içmeleri, yatıp uyumaları hep ibadet olarak kabul görecektir.

Bilindiği üzere hüsün-kubuh bahsinde hüsün, "hüsün liaynihi" ve "hüsün
ligayrihi" olmak üzere ikiye ayrılır.

Bizzat güzel olanlara "hüsün liaynihi," doğrudan doğruya güzel olmadığı



halde, neticesi itibariyle güzel olanlara da "hüsün ligayrihi" denir. Cihad
bunlardan "hüsün ligayrihi" kısmına dahildir. Bunun mânâsı şudur: Cihad,
insanların öldürülmesi, beldelerin harab edilmesi itibariyle, doğrudan doğruya
güzel değildir. Zira, o tahrip ve öldürme gibi güzel olmayan fiillere sebeptir.
Cihadı güzelleştiren, vasıta olduğu şeylerdir. Mesela; Cihad i’lâ-yı
kelimetullaha vesile olması; müminin yeryüzü muvazenesinde hakim hale
gelmesi; Müslümanlığa ve Müslümanlara tecavüz edenlere karşı sindirici ve
caydırıcı bir yanının bulunması; güçsüz ve mazlum insanların koruyuculuğunu
derpiş etmesi açısından güzeldir. Binaenaleyh, denebilir ki, cihadın güzelliği
"İ’lâ-yı kelimetullah" şartına bağlanmıştır. Evet, mümin cihad edecek; ata,
uçağa binecek, tank ve uçaksavar kullanacak; ama bütün bunları, Allah’ın yüce
adını yükseltmek gayesiyle yapacaktır.. evet işte müminin memur olduğu cihad
budur.

Mücadele Allah için değil de hamiyet, kan, ırk veya başka "izm"lerin uğruna
olursa buna cihad denmez. Allah Rasulü Buharî ve Müslim’de rivayet edilen:

"Kim Allah’ın yüce adını yükseltmek uğrunda savaşırsa, işte o Allah
yolundadır" [6] hadis-i şerifleri ile cihadı gayet net olarak ortaya koymuşlardır
ki ; bunun mefhum-u muhalifi şudur: Bir kimsenin mücadelesi, Allah’ın yüce
adını âfâk-ı âlemde bir bayrak gibi dalgalandırma yolunda değilse, o mücadele,
Allah yolunda cihad değildir ve dolayısıyla da onda güzellik yoktur.

Evet, cihad, i’lâ-yı kelimetullah adına yapılır.. ve mücahid, Rabbinin yüce
adını yüceltmek ve yeryüzünde karanlık bir nokta bırakmamak için cihad eder.
Dağlar, vadiler aşar, ormanları geçer ve önüne okyanuslar çıktığı zaman da
Ukbe b. Nafi gibi "Rabbim, eğer bu deniz önüme çıkmasaydı, Senin adını deniz
aşırı ülkelere de götürecektim"[7] der inler. Onu tek başına bir adaya da
koysalar, ihtimal başka buudlara ulaşmaya yollar arar, arar ve orada da cinlere
ve ervah-ı habiseye Rabbinin adını duyurmak için çırpınır durur. Sanki
böyleleri için Allah Rasulü (s.a.v),

"Cihad, kıyamete kadar devam edecektir" [8] buyurmuş gibidir.



Mekke’nin fethini müteakip birisi gelir ve "Ya Rasulallah! Ben hicret etmek
istiyorum" der. Allah Rasulü (s.a.v);

"Fetihten sonra artık hicret yoktur; ancak cihad ve niyet vardır" [9] cevabını
verir.

Mekke’nin fethine kadar hicretin bir mânâsı vardı. Ve hicret, o devrede aynı
cihad demekti. Fetihten sonra ise hicret, cihadın önemli bir buudu haline geldi.
Yani artık hicret, hicret olarak cihad değildir; değildir ama, yine de bir mânâda
o hep vardır ve cihad ile gerçekleşecektir. Cihad için ise her zaman başka yere
hicret şart değildir. Herkes, kendi bulunduğu yerde de cihad edebilir. Bu da bir
bakıma, herkesin kendi çevresini gül bahçesine çevirip gül yetiştirmesi veya
kendi dağlarını bağ haline getirmesi mücadelesi demektir. İş gelir başka yerlere
göç etmeye dayanırsa elbette o da yapılacaktır.
[1.] Bkz. Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 6/69; Yusuf Kandehlevî, Hayâtü’s-Sahâbe, 2/93-94
[2.] İbn Kesîr, Tefsîr, 3/555
[3.] İbn Hişâm, Sîre, 2/266-267
[4.] İbn Kesîr, 3/565; Taberî, Câmiu’l-Beyân, 9/197-205
[5.] Bkz. Âl-i İmrân, 104
[6.] Buhârî, İlim, 45; Cihâd 15; Müslim, İmâre,149-151; Ebû Dâvûd, Cihâd, 26
[7.] İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, 4/106
[8.] Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 5/106
[9.] Buhârî, Cihâd, 27; Müslim, İmâre, 85; Ebû Dâvûd, Cihâd, 2



Cihad Bereket İklimidir
Hayırlı bir iş yolunda bulunmak da hayırdır. Nitekim şer, kendisi şer olduğu

gibi, ona götüren yol da şerdir.

Kendini hayra adamış ve hayırlı bir işe vakfetmiş insan için gün, yirmi dört
saat değildir, senelerdir. Her şeyden evvel yirmi dört saatin yirmidördü de
onun hasenat defterine hasenat olarak geçer. Yatarken, kalkarken, yerken,
içerken, gezerken ve hatta uyurken hep gönül verdiği dâvâ ve hakikatın
sevdasıyla yaşayan bir insan sınırlı ömürde sınırsızlığın sırrına erer. Hayatını
hizmet düşüncesine göre planladığı ve bu düşünceye göre bölümlere ayırdığı
için, Allah (c.c) onun hayatındaki karanlık noktaları dahi, niyet ve düşüncesine
mükafat olarak aydınlatır ve onu apaydın bir ufka ulaştırır. Allah yolunda olan
insanın hayatında karanlık nokta yoktur. Onun gecesi de gündüzü kadar
aydındır. Onun hayatının her saniyesi, ibadetle geçen seneler hükmündedir.
Çünkü o, hayırlı bir yoldadır ve Bâki-i Hakiki yolunda sarfedilen zaman
parçasının kısalığına, uzunluğuna bakılmaksızın, ona Allah (c.c) tarafından
sayısız mükafatlar verilir. Dolayısıyla onun bir ân-ı seyyalesi, binlerce senelik
ölü, kısır bir hayata müreccahtır.

Bu sırrı kavradığı içindir ki sahabe, durmadan Allah Rasulü’ne mürâcaat
ediyor, kendisi için hayır yollarının çoğaltılması talebinde bulunuyordu.
Onlardan niceleri vardır ki gelir ve

"Ya Rasulallah! Bana öyle bir hayır öğret ki, onu yaptığımda cennete
girebileyim" derdi.[1] Evet, Allah ma’rifetiyle akılları aydınlanmış olan bu
insanlar, durmadan hayır kapısı araştırıyorlardı. Bu, bir bakıma, ebediyet
yolunda yolculuklarını kolaylaştırmanın çaresini de aramak demekti.

Müracaatlar, hep hayır yolunu araştırma istikametinde oluyor ve bu uğurda
âdeta birbirleriyle yarışıyorlardı. Bu sebepledir ki, o devirde genç, ihtiyar,
kadın, erkek herkesi kendini hayırdan uzaklaştıracak şeylere karşı ciddi bir
tavır ve kararlılık içinde görürüz. İşte misalleri;

Nesibetü’l-Mâziniye, hayatı mücadeleyle geçmiş bir kadındır. Efendimiz
(s.a.v) Medine’yi teşrif edince, çocukları ve kocasıyla hemen O’nun emrine
girmiş ve yoluna baş koymuştur. Bedir’e de, Uhud’a da iştirak etmiş bulunan bu



kadın, Uhud’da askerlerin yaralarını sarmak üzere bulunuyordu. Ama iş başa
düşünce bir muharip gibi savaşmadan da geri kalmamıştı. Hayatı boyunca
Efendimiz’le beraber bütün mücahede ve mücadelelere katılmak, onun en
büyük arzusu olmuştu. Tesettür ayeti nazil olup da Efendimiz (s.a.v) kendisine
artık erkeklerle beraber cihada çıkamayacağını duyurunca, ihtimal en ızdıraplı
anlarından birini yaşamıştı. Yaşamıştı da ve kendi kendine, gözyaşları içinde,
" Ya Rasulallah Sen Allah yolunda cihada çıkarsın da, ben burada nasıl
dururum?" diye söylenmişti.[2] Evet, hayır yolundan alıkonmak, onu mahzun ve
mükedder etmişti.

İbn-i Ömer diyor ki: "Bedir’e çıkıldığı zaman ben 13 yaşındaydım.
Efendimiz parmağıyla işaret ederek, "sen geriye git" dedi. O gece geldim ve
yatağa girdim. Allah’a yemin ederim ki, ondan daha ızdıraplı bir gece
geçirmedim." [3]

Sa’d b. Ebi Vakkas’ın kardeşi Umeyr b. Ebi Vakkas, Bedir’e iştirak
ettiğinde 12-13 yaşlarında bir çocuktu. O gün Allah Rasulü, harbe iştirak
edecekleri teftiş ederken o ayaklarının ucuna dikilmiş, boyunu uzun göstermeye
çalışmıştı. Orduya kabul edildiğini duyunca da sevinçten uçacak hale gelmişti.
Zira kendisine bir hayır kapısı açılmıştı. O, bu kapıdan içeriye girecek ve şehid
olacaktı.[4]

Ebu Süfyan, Rasûl-i Ekrem (s.a.v)’e Mekke fethine kadar düşmanlık
yapmıştı, ama o da müslüman olduktan sonra kendisi için sürekli bir hayır
kapısı aradı durdu. Nihayet aradığını cihadda buldu ve cephede düşman
tarafından atılan bir okla gözünü kaybedince, "Neye yararsın ki, yetmiş sene
sahibini görmedin" duygu ve düşüncesiyle gözünü bir tarafa attı ve düşman
saflarına daldı.[5]

Haris İbn-i Hişam da, 10 bin kişilik müslüman orduyla 100 bin kişilik
Bizans ordusuna karşı savaşan leventler içindeydi. O gün, İbn-i Hişam’ı şöyle
seslenirken görüyoruz: "Ey Bedir’de Rasûl-i Ekrem’in önünde savaşanlar;
Uhud’da kıyasıya mücadele edenler; Hudeybiye’de O’nun elini sıkanlar -
kendisi bunların arasında yoktu- gelin, bugün el ele tutalım ve söz verip bu
yüce bayrağı yere düşürmeyelim!" [6]... Ve o bayrak o gün yere düşmedi. Evet
el değiştirdi ama kat’iyen düşmedi. Eller kesilince, bacaklarla korunmaya
alındı ama düşmedi. Bacaklar da kopunca üzerine abanıldı, yine o bayrak
düşürülmedi. Eğer o gün düşman bir adım ileri atabilmişse, bunu, ancak İbn-i
Hişam’ın kütükte doğranan et haline gelmiş cesedine basarak atabilmiştir.
Cihad, onlar için bir dertti, bu derdin dermanı da, yine bizzat o derdin



içindeydi.

Bilal-i Habeşi (r.a), Efendimiz’in vefatından sonra kaç defa Hz. Ebu Bekir
(r.a)’e müracaatla, Medine’den ayrılmak için izin istemiş, ama, Hz. Ebu Bekir,
her defasında onun bu arzusunu geri çevirmişti. Zira o, Bilal’i Allah
Rasulü’nden kendisine kalan bir hatıra olarak görüyordu. Ne var ki, Bilal’in de
içi yanıyordu: O Allah Rasulü’nün devrinde cihada çıkmaya ve harp
meydanlarında kılıç sallayıp, sancak taşımaya alışmıştı. Şimdi sadece
müezzinlik için Medine’de beklemek ona ağır geliyordu. Bir cuma günü Hz.
Ebu Bekir hutbe verirken Bilal ayağa fırladı: "Ya Eba Bekir! Beni nefsin için
mi, yoksa Allah için mi azad ettin?" dedi. Hz. Ebu Bekir, "Allah için" cevabını
verince, o sözlerini şöyle bağladı: "Öyleyse Allah için beni bırak, ben cihad
etmek istiyorum." [7]

Ve Bilal, Şam önlerine gider orada şehid olur ve meçhul bir mezara
gömülür. Onu oralara götüren de yine içinde bir kor gibi yanan cihad aşkıydı.[8]

Ebu Hayseme, Allah Rasulü Tebük’e giderken geri kalmıştı. Bu geri kalış ve
bu gecikme, onun vicdanını öyle baskı altına almış, öyle rahatsız etmişti ki,
hemen atına binip, yola koyulmuş, at yorulunca da semeri yüklenip yaya olarak
yoluna devam etmişti. Tam o esnada Allah Rasulü, bir su başında ashabıyla
oturuyorlardı. Medine canibinden bir toz bulutunun yükseldiğini görünce,
"Keşke Ebu Hayseme olsa" dedi. Biraz sonra da Ebu Hayseme göründü ve
pürtelaşdı. Allah Rasulü, onun gelişinden çok memnun olmuş ve kendisini
candan tebrik etmişti. Ebu Hayseme ise, kendisini Allah Rasulü’nün kucağına
atarken, "Ya Rasulallah, nerede ise helâk oluyordum" diyordu.[9] Zira cihaddan
geri kalmak, ciddi bir günahtır. Ebu Hayseme, işte böyle bir günahla helâk
olmaktan korkuyordu.

Cihad bir hayır kapısıdır; o kapıdan giren iki hayırdan birine mutlaka
kavuşacaktır. Evet, ya şehid olup ebedî bir hayat, ya da gazi olup hem dünya,
hem de ukba nimetlerine ulaşacaktır. İşte cihadda bir de böyle bir bereket var.
[1.] Buhârî, Zekât, 1
[2.] Bkz. Yusuf Kandehlevî, Hayâtü’s-Sahâbe, 1/597-598; İbnü’l-Esir, Üsdü’l-⁄âbe, 8/280, İbn Hacer el-
Askalânî, İsâbe, 4/418
[3.] Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, 13/477
[4.] İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-⁄âbe 4/299
[5.] İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-⁄âbe, 6/149
[6.] Bkz. İbn Hacer, İsabe, 1/294; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-⁄âbe, 1/460; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, 5/31,
Hâkim, el-Müstedrek, 3/242
[7.] İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-⁄âbe, 1/244
[8.] İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-⁄âbe, 1/245
[9.] Müslim, Tevbe, 53; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, 2/278; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-⁄âbe, 6/93



Cihad Ölümsüzlük Kaynağıdır
Canını Allah yolunda feda ederek şehid düşen kimselerin bizim anladığımız

mânâda ölmedikleri bir gerçektir. Buna delâlet eden hem birçok ayet, hem
birçok hadis-i şerif hem de sayısız tarihî hadiseler vardır. Mesela; Osmanlı
beylerinden ve ilk akıncılarından olan Süleyman Şah, Murad Hüdavendigâr'ın
ağabeyidir ve babasından sonra hükümdarlık da kendisine kalacaktır. Fakat o,
devamlı sûrette Avrupa'ya, Bizans'ın sînesine doğru akınlar tertip ediyordu.
Çanakkale'den sallarla geçmesini becerebilmiş, Gelibolu'yu hakimiyeti altına
almış ve Bolayır'a kadar ilerlemişti. Herkes onun hükümdar olacağını ve bir
gün milletinin başına geçeceğini düşünüyordu. Ancak o, ötelerden gelen bir
müjdeyi vicdanında duymuş gibi bir gün akıncı beylerini topladı ve şöyle dedi:
"Şayet ben bugün ölürsem, ölümümü duyan Bizanslılar, bundan istifadeye
kalkacak ve aldığımız yerlere yeniden hücum edeceklerdir. Size vasiyetim,
cenazemin başında toplanıp el ele tutuşunuz, Allah'a ve Rasûlü'ne sığınarak
düşmana saldırınız! Sakın, cihaddan geri durmayasınız!" Ertesi gün bir yerde,
atının ayağı köstebek çukuruna girer ve mübarek şehid namzedi, atından baş
aşağı düşerek şehid olur. Dedikleri, aynen çıkmıştır. Beyler, onun başında
toplanır ve el ele vererek düşmana hücum ederler ve tabii Bizans askerleri de
bozguna uğrar ve kaçarlar. Daha sonra ise onlar İslâm ordusuna şunları
söyleyeceklerdir: "Her defasında önünüzde koşan o levend ve civanmert
delikanlı var ya, siz bize hücum ettiğinizde o, yeşil bir sarıkla yine sizin
önünüzdeydi ve yalın-kılıç bize hücum ediyordu." Bunun mânâsı şuydu: Nasıl
Mus'ab şehid olduktan sonra Allah (c.c), Mus'ab'ın yerine bir melek koyup
savaştırmıştı;[1] nasıl Hz. Hamza Efendimiz'in büyük kavgasını kıyamete kadar
devam ettiriyordu; aynen öyle de, Batı'nın (Avrupa'nın) sînesine doğru Rasûl-i
Ekrem'in adını götürmek isteyen Süleyman Şah da vefat edince, Allah, onun
hizmetini de devam ettiriyordu. Çünkü, Kur'ân'ın ifadesiyle şehidler ölmez.
Bunu, Çanakkale savaşlarında İngiliz ordusunun komutanı Hamilton da ifade
etmektedir: "Biz" der, Hamilton, "Çanakkale'de sizin süngülerinizden,
mavzerlerinizden kaçmıyorduk. Önünüzde, tanımadığımız, kendilerine top-tüfek
işlemeyen yeşil sarıklı leventler vardı ki, biz onlardan kaçıyorduk."

Hamilton'un anlattığı leventler, ervâh-ı şühedâ (şehidlerin ruhları) idi, onlar
ki, ölümsüzlüğe erdiklerinden her zaman hayattadırlar.

Evet, mümin izzetle ölmeyi kabul ettikten sonra, onun izzeti kıyamete kadar



devam edecek ve o mensup bulunduğu dini adına hep bir şeref sancağı gibi
dalgalanıp duracaktır. Böyle bir ölüm ise, ancak hayatı istihkâr ile ölümün
yüzüne gülen eroğlu erlere nasip olacaktır. Cihadı ancak onlar, yani, doğuştan
havari olanlar yapar. Ve onlar, sadece bir milletin iftihar anlayışına da
sığmazlar; bütün bir İslâm âleminin gönlü onlara ebedî makber olur...

Cenab-ı Hakk:

"Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Zira onlar, aslında diridirler;
fakat siz anlayamazsınız" (Bakara, 2/154) buyuruyor.

Evet, gözden perde kalkıp gayb müşahede edilebilse, şehidlerin öbür
âlemde nasıl nimetler içinde oldukları görülebilecektir. Ruhlarıyla temasa
geçilip kendileriyle konuşulabilse, onların "diriler" için ağladıklarına şahid
olunacaktır. Biz şehidlerin arkasından ağlar, geride bıraktıkları yetimleri için
gözyaşı dökeriz; onlar ise, geriye dönüp dünyadakilerin perişan hallerine
ağlarlar. Dünyanın bir put haline getirilişine, rahat ve rehâvet içinde çeşitli
sefaletlerle geçirilen hayata, İslâm için cihad edilmeyişine, emr-i bi'l-ma'ruf ve
nehy-i ani'l-münker yapılmayışına, kapkaranlık geçen gecelere, gözyaşından
habersiz seccadelere ve İslâm'ın derdiyle iki büklüm olunmayışına ağlarlar.
Esasen Rabb'le münasebet içerisinde, her lâhzası, her anı ayrı bir huzur ve
saadet dolu bir hayat yaşayan da onlardır. Bizim yaşadığımız şu hayat, onların
hayatına nispeten cehennemî bir hayattan farkı yoktur. Bizi Rabbimizden
uzaklaştıran şeytanın, O'nunla bizim aramıza girmesine sebep olan şu hayat,
hakikaten ağlanacak bir hayattır ve katlanmak çok zordur bu hayata. Ne acı ki
biz, bu hayatı yaşıyoruz, hem de severek ve isteyerek yaşıyoruz!...
[1.] İbn Sa'd, Tabakât, 3/121; Vâkıdî, Mağazî, 1/234



Cihad Her Mü'minin Vazifesidir
Dünya hayatında herkese düşen bir vazife vardır; hiçbir şeyin kararında

kalmadığı, servetlerin payimal olup ümranların harabeye döndüğü ve insanlara
ötede, ancak buradan gönderdiklerinin fayda vereceği şu dünyada herkes, kendi
durumuna göre mutlaka bir şey yapmalı ve gitmeden ötelere bir şeyler
göndermelidir. Şu kat’iyen bilinmelidir ki, ölümle herkesin amel defteri
kapanacak ve herkes, yaptığıyla kalacak, ancak, dinine, milletine, ırzına
namusuna ve diğer korunması gereken şeylere zarar gelmesin diye kendini
Allah yoluna adayanların ve her şeyleriyle yüce İslâm dâvâsına hizmet
edenlerin defterleri asla kapanmayacaktır. Bir hadis-i şerif bunu ne güzel izah
eder: "İnsanın ölmesiyle her ameli kesilir; ancak Allah yolunda mücahede
edenin ameli, bundan müstesnadır: Onun ameli, kıyamet gününe kadar
nemalanır, ve kabir fitnesinden de emin kılınır." [1] Çünkü o bir çığır açmıştır
ve dolayısıyla, kendisinden sonra o yolu takip edenlerin hasenatının bir misli
ona da yazılacaktır. Hem o, kabrin fitnesinden ve dehşetinden de emin
olacaktır; zira o, gerçekten ölmemiştir ki kabir azabına düçar olsun. Sadece
cismaniyeti itibariyle yer değiştirmiş; geride bıraktıklarıyla da hâlâ insanların
gönlünde yaşamaktadır.

Hz. Muhammed (s.a.v)’e, Raşid Halifeler’e ve sahabeye "ölü" diyenin
kendisi ölmüştür. Onlar öyle bir çığır açmışlardır ki, uğradığımız yolun her
girizgahında onlara ait bir kısım eserler görürüz ve her görüşte yüzümüzü
yerlere sürer ve "Payidâr olun. Bu yolu açtınız ve bize rahat ve emniyet içinde
yürüme imkânı hazırladınız" deriz. Bu sebeple, onların fazilet, meziyet ve
hasenâtları üst üste yığılmakta ve tâ Arş’a kadar yükselmektedir. Zaten onlar
kabir azabından da emindirler. Çünkü kabir azabı ölü ruhlar, ceset insanları ve
dini, hayata hayat yapmayanlar; yani hakikat-ı Ahmediye’ye gönül vermeyenler
ve Kur’ân’ı rehber edinmeyenler içindir. Bu itibarla da, hayatını bunlarla
donatmış, mamur etmiş bir insanın kabir azabı çekmesi düşünülemez.

Yine cihadla alâkalı fahr-i kâinat Efendimiz, şöyle buyururlar:



"Kişinin kendisini bir gece Allah’a adaması, gündüzünde oruç tutulan,
gecesinde de ibadet edilen bin günden daha hayırlıdır." [2] Bir tarafta bin gün
oruç tutacak ve bin geceyi ihya edeceksiniz; beri tarafta ise, memleketi ve
milletinizin içine sızmak ve kötülük yapmak isteyen düşman karşısında silahınız
omuzunuzda nöbet bekleyeceksiniz, işte bu, öncekinden daha hayırlı ve Allah
katında daha makbuldür.

Bir kısım müminler, cihad vazifelerini doğrudan doğruya ve fiilen yerine
getirir ve neticede, yukarıdan beri arzettiğimiz faziletlere ererler. Bir kısım
kimseler de vardır ki, onların cihada fiilen sahip çıkması söz konusu değildir.
Fakat onlar da, yaptıklarının karşılığını Cenab-ı Hakk’ın bir lütfu olarak
diğerleri ölçüsünde alırlar. Yani, imâna ve Kur’ân’a hizmet istikametinde, hatta
sırtına bir kerpiç alıp taşıyan insanın dahi sa’yi heba olmaz. Meşveret planında
meseleye sahip çıkandan, icraya, ondan bu hizmette ayakçılık yapana kadar
herkes niyetine göre mutlaka mükâfatını alır. Kalemiyle cihada iştirak eden
yazardan, onun yazdığı şeyleri basıp dağıtan kimseye kadar herkes dolu dolu
hissesini alır. Öyle ise herkes, bu örfaneye Rabbin kendisine bahşettiği
imkânlarla iştirak etmeli ve umum neticeye ortak olmaya çalışmalıdır.

Bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre şu hususu naklediyor: "Rasul-i Ekrem (s.a.v)
Mi’rac’a irtika buyururken, (ubudiyetiyle, Allah’a kulluğuyla merdiven
merdiven semalara doğru tırmanırken, nâsut âleminden sıyrılıp lâhut âlemiyle
hemhâl olurken) çeşitli manzaraları müşahede etmiş, çeşitli vakalara muttali
olmuştu. Bu arada şunu da görmüşlerdi: Bir günde toprağa tohum eken ve aynı
günde mahsul alan bir kavim getiriliyor. Yalnız mahsul alınır-alınmaz, tohumlar
tekrar mahsul veriyor. Bu acip manzara karşısında Allah Rasulü, Cebrail’e: اَی

اذَھ اَم  ُلیربِج   "Ey Cibril! Bunlar kim?" diye soruyor. Cebrail (a.s):

"Bunlar, kendilerini Allah yoluna adamış mücahidlerdir. Allah onlar için
haseneyi yediyüz kere katlar. Ve ne infak etseler eksilmez; Allah, onun yerine
başkasını ihsan eder. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır" [3] cevabını vermiştir.

Bu itibarla mümin, Allah yolunda bütün hayatını zevkini, rahatını ve



gençliğini feda ederken, bunların heder olmadığı, fenaya gitmediği kanaat ve
düşüncesini taşımalı ve öbür âleme giderken, hiçbir şeyin zayi olmadığı bir
âleme intikal ettiği şuuruyla gitmelidir. Evet, her şeyi koruyan, muhafaza eden
Hz. Allah, onun feda ettiklerini de koruyacaktır. O kadar koruyacaktır ki, eğer
cennette secde söz konusu ise, mümin, orada, Allah’ın lütuf ve ihsanları
karşısında secdeye kapanacak ve başını kaldırmak istemeyecek. Öyle
zannediyorum ki, eğer böyle birşey varsa, bu secdeden alınan zevk, diğer
cennet nimetlerinden alınan zevkten geri kalmayacaktır.

Bu mevzu ile alâkalı Rasul-i Ekrem (s.a.v)’in bir teyidini de şu şekilde
görüyoruz:

"Gaziyi techiz eden, aynen gazaya gitmiş gibidir. Gazinin ehline bakıp
gözeten de gaza yapmış gibidir." [4] Bir insanın kendisi bizzat ve fiilen
mücahedeye katılamıyor, fakat mücahedede bulunana omuz veriyor.. kurduğu
müesseseleriyle mücahidleri kucaklıyor ve onları koruyup kolluyorsa, o da
fiilen mücahedede bulunmuş gibidir. Bedir’de kılıç çalanlarla onlara destek
verenler; Uhud’da savaşanlarla, onları techiz edenler, Tebük’e çıkanlarla,
çıkamayıp servetiyle o yola koyulanlar; Huzur-u Rabbü’l-Alemin’e beraber
yürüyecek ve beraber haşr u neşr olacaklardır. Zira Rasul-i Ekrem’in "Seferber
olunuz!" emrine onlar da icabet etmiş ve her ne kadar birtakım geçerli maniler
sebebiyle fiilen harbe iştirak edememişlerse de, harp için seferber olmaktan
geri kalmamışlardır.

Evet, fiilen Tebük’e gidenler, ahirette kadınları, yaşlıları ve çocukları da
yanlarında göreceklerdir. Çocuklar, bıçak veya kamalarını, harpte kullanılsın
diye getirip, Rasul-i Ekrem’in önüne atmış, gelinler kulağından küpeyi çıkarıp
Allah Rasulü’ne vermiş.. bir başkası kolundan bileziğini sıyırıp cömertlik
yarışına iştirak etmiş... yaşlılar, koltuk değnekleriyle sürünerek gelmiş,
ellerindeki avuçlarındaki şeyleri oraya dökmüş ve "Benim de bir katkım
bulunsun" demiş...[5] Evet, işte bütün bunlar, bizzat sefere iştirak etmiş gibi
muamele göreceklerdir. Bunu da Rasûl-i Ekrem, bir başka hadislerinde ifade
buyuruyorlar.



"Medine’de kalan öyle insanlar vardır ki, geçtiğiniz her vadi, yürüdüğünüz
her mesafede sizinle beraberdirler. Hastalık onları Medine’de hapsetmiştir."
Bir diğer rivayette ise, "Mükafatta sizin ortağınızdırlar." [6] Demek ki, acizlik,
fakirlik, yaşlılık ve kadın olma gibi mazeretler, onların ayaklarına bağ olup,
kendilerini fiilen sefere çıkmaktan alıkoymuşsa; cihad sevabından mahrum
kalmayacakları gibi, mükafatından da mahrum bırakılmayacaklardır ve Cenab-ı
Hakk, niyetleri sebebiyle onları aynen gazaya çıkanlar gibi kabul buyuracaktır.
Allah Rasulü’nün müjde yüklü bu ifadesinden anladığımız budur...

Bu inancımızı da hakkımızda bir dua ve niyaz kabul ediyoruz. Bilhassa
günümüzde, cihadın bütün bütün terke uğraması söz konusu olduğundan, cüz’î-
küllî bu işe iştirak edenlerin mutlaka cihad sevabından hisselerini alıp payidâr
olacaklarına yakinimiz var: Ve kanaatimiz o ki, inşaallah Cenab-ı Hakk bizi bu
yakînimizde yalancı çıkarmayacaktır.
[1.] Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 2; Ebû Dâvûd, Cihâd, 16; Müsned, 6/20
[2.] İbn Mâce, Cihâd, 7
[3.] İbn Kesîr, Tefsîr, 5/31
[4.] Buhârî, Cihâd, 38; Tirmizî, Fedailü’l-Cihâd, 6; Nesâî, Cihâd, 44
[5.] Vâkidi, Mağâzî, 3/991-992; Yusuf Kandehlevî, Hayâtü’s-Sahâbe, 1/421-422
[6.] Buhârî, Mağazî, 81; Müslim, İmâret, 159



Cihada Her An Hazır Olmalıyız
Dünya hayatında herkese düşen bir vazife vardır; hiçbir şeyin kararında

kalmadığı, servetlerin payimal olup ümranların harabeye döndüğü ve insanlara
ötede, ancak buradan gönderdiklerinin fayda vereceği şu dünyada herkes, kendi
durumuna göre mutlaka bir şey yapmalı ve gitmeden ötelere bir şeyler
göndermelidir. Şu kat’iyen bilinmelidir ki, ölümle herkesin amel defteri
kapanacak ve herkes, yaptığıyla kalacak, ancak, dinine, milletine, ırzına
namusuna ve diğer korunması gereken şeylere zarar gelmesin diye kendini
Allah yoluna adayanların ve her şeyleriyle yüce İslâm dâvâsına hizmet
edenlerin defterleri asla kapanmayacaktır. Bir hadis-i şerif bunu ne güzel izah
eder: "İnsanın ölmesiyle her ameli kesilir; ancak Allah yolunda mücahede
edenin ameli, bundan müstesnadır: Onun ameli, kıyamet gününe kadar
nemalanır, ve kabir fitnesinden de emin kılınır." [1] Çünkü o bir çığır açmıştır
ve dolayısıyla, kendisinden sonra o yolu takip edenlerin hasenatının bir misli
ona da yazılacaktır. Hem o, kabrin fitnesinden ve dehşetinden de emin
olacaktır; zira o, gerçekten ölmemiştir ki kabir azabına düçar olsun. Sadece
cismaniyeti itibariyle yer değiştirmiş; geride bıraktıklarıyla da hâlâ insanların
gönlünde yaşamaktadır.

Hz. Muhammed (s.a.v)’e, Raşid Halifeler’e ve sahabeye "ölü" diyenin
kendisi ölmüştür. Onlar öyle bir çığır açmışlardır ki, uğradığımız yolun her
girizgahında onlara ait bir kısım eserler görürüz ve her görüşte yüzümüzü
yerlere sürer ve "Payidâr olun. Bu yolu açtınız ve bize rahat ve emniyet içinde
yürüme imkânı hazırladınız" deriz. Bu sebeple, onların fazilet, meziyet ve
hasenâtları üst üste yığılmakta ve tâ Arş’a kadar yükselmektedir. Zaten onlar
kabir azabından da emindirler. Çünkü kabir azabı ölü ruhlar, ceset insanları ve
dini, hayata hayat yapmayanlar; yani hakikat-ı Ahmediye’ye gönül vermeyenler
ve Kur’ân’ı rehber edinmeyenler içindir. Bu itibarla da, hayatını bunlarla
donatmış, mamur etmiş bir insanın kabir azabı çekmesi düşünülemez.

Yine cihadla alâkalı fahr-i kâinat Efendimiz, şöyle buyururlar:



"Kişinin kendisini bir gece Allah’a adaması, gündüzünde oruç tutulan,
gecesinde de ibadet edilen bin günden daha hayırlıdır." [2] Bir tarafta bin gün
oruç tutacak ve bin geceyi ihya edeceksiniz; beri tarafta ise, memleketi ve
milletinizin içine sızmak ve kötülük yapmak isteyen düşman karşısında silahınız
omuzunuzda nöbet bekleyeceksiniz, işte bu, öncekinden daha hayırlı ve Allah
katında daha makbuldür.

Bir kısım müminler, cihad vazifelerini doğrudan doğruya ve fiilen yerine
getirir ve neticede, yukarıdan beri arzettiğimiz faziletlere ererler. Bir kısım
kimseler de vardır ki, onların cihada fiilen sahip çıkması söz konusu değildir.
Fakat onlar da, yaptıklarının karşılığını Cenab-ı Hakk’ın bir lütfu olarak
diğerleri ölçüsünde alırlar. Yani, imâna ve Kur’ân’a hizmet istikametinde, hatta
sırtına bir kerpiç alıp taşıyan insanın dahi sa’yi heba olmaz. Meşveret planında
meseleye sahip çıkandan, icraya, ondan bu hizmette ayakçılık yapana kadar
herkes niyetine göre mutlaka mükâfatını alır. Kalemiyle cihada iştirak eden
yazardan, onun yazdığı şeyleri basıp dağıtan kimseye kadar herkes dolu dolu
hissesini alır. Öyle ise herkes, bu örfaneye Rabbin kendisine bahşettiği
imkânlarla iştirak etmeli ve umum neticeye ortak olmaya çalışmalıdır.

Bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre şu hususu naklediyor: "Rasul-i Ekrem (s.a.v)
Mi’rac’a irtika buyururken, (ubudiyetiyle, Allah’a kulluğuyla merdiven
merdiven semalara doğru tırmanırken, nâsut âleminden sıyrılıp lâhut âlemiyle
hemhâl olurken) çeşitli manzaraları müşahede etmiş, çeşitli vakalara muttali
olmuştu. Bu arada şunu da görmüşlerdi: Bir günde toprağa tohum eken ve aynı
günde mahsul alan bir kavim getiriliyor. Yalnız mahsul alınır-alınmaz, tohumlar
tekrar mahsul veriyor. Bu acip manzara karşısında Allah Rasulü, Cebrail’e:

 "Ey Cibril! Bunlar kim?" diye soruyor. Cebrail

(a.s):

"Bunlar, kendilerini Allah yoluna adamış mücahidlerdir. Allah onlar için
haseneyi yediyüz kere katlar. Ve ne infak etseler eksilmez; Allah, onun yerine
başkasını ihsan eder. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır" [3] cevabını vermiştir.



Bu itibarla mümin, Allah yolunda bütün hayatını zevkini, rahatını ve
gençliğini feda ederken, bunların heder olmadığı, fenaya gitmediği kanaat ve
düşüncesini taşımalı ve öbür âleme giderken, hiçbir şeyin zayi olmadığı bir
âleme intikal ettiği şuuruyla gitmelidir. Evet, her şeyi koruyan, muhafaza eden
Hz. Allah, onun feda ettiklerini de koruyacaktır. O kadar koruyacaktır ki, eğer
cennette secde söz konusu ise, mümin, orada, Allah’ın lütuf ve ihsanları
karşısında secdeye kapanacak ve başını kaldırmak istemeyecek. Öyle
zannediyorum ki, eğer böyle birşey varsa, bu secdeden alınan zevk, diğer
cennet nimetlerinden alınan zevkten geri kalmayacaktır.

Bu mevzu ile alâkalı Rasul-i Ekrem (s.a.v)’in bir teyidini de şu şekilde
görüyoruz:

"Gaziyi techiz eden, aynen gazaya gitmiş gibidir. Gazinin ehline bakıp
gözeten de gaza yapmış gibidir." [4] Bir insanın kendisi bizzat ve fiilen
mücahedeye katılamıyor, fakat mücahedede bulunana omuz veriyor.. kurduğu
müesseseleriyle mücahidleri kucaklıyor ve onları koruyup kolluyorsa, o da
fiilen mücahedede bulunmuş gibidir. Bedir’de kılıç çalanlarla onlara destek
verenler; Uhud’da savaşanlarla, onları techiz edenler, Tebük’e çıkanlarla,
çıkamayıp servetiyle o yola koyulanlar; Huzur-u Rabbü’l-Alemin’e beraber
yürüyecek ve beraber haşr u neşr olacaklardır. Zira Rasul-i Ekrem’in "Seferber
olunuz!" emrine onlar da icabet etmiş ve her ne kadar birtakım geçerli maniler
sebebiyle fiilen harbe iştirak edememişlerse de, harp için seferber olmaktan
geri kalmamışlardır.

Evet, fiilen Tebük’e gidenler, ahirette kadınları, yaşlıları ve çocukları da
yanlarında göreceklerdir. Çocuklar, bıçak veya kamalarını, harpte kullanılsın
diye getirip, Rasul-i Ekrem’in önüne atmış, gelinler kulağından küpeyi çıkarıp
Allah Rasulü’ne vermiş.. bir başkası kolundan bileziğini sıyırıp cömertlik
yarışına iştirak etmiş... yaşlılar, koltuk değnekleriyle sürünerek gelmiş,
ellerindeki avuçlarındaki şeyleri oraya dökmüş ve "Benim de bir katkım
bulunsun" demiş...[5] Evet, işte bütün bunlar, bizzat sefere iştirak etmiş gibi
muamele göreceklerdir. Bunu da Rasûl-i Ekrem, bir başka hadislerinde ifade
buyuruyorlar.



"Medine’de kalan öyle insanlar vardır ki, geçtiğiniz her vadi, yürüdüğünüz
her mesafede sizinle beraberdirler. Hastalık onları Medine’de hapsetmiştir."
Bir diğer rivayette ise, "Mükafatta sizin ortağınızdırlar." [6] Demek ki, acizlik,
fakirlik, yaşlılık ve kadın olma gibi mazeretler, onların ayaklarına bağ olup,
kendilerini fiilen sefere çıkmaktan alıkoymuşsa; cihad sevabından mahrum
kalmayacakları gibi, mükafatından da mahrum bırakılmayacaklardır ve Cenab-ı
Hakk, niyetleri sebebiyle onları aynen gazaya çıkanlar gibi kabul buyuracaktır.
Allah Rasulü’nün müjde yüklü bu ifadesinden anladığımız budur...

Bu inancımızı da hakkımızda bir dua ve niyaz kabul ediyoruz. Bilhassa
günümüzde, cihadın bütün bütün terke uğraması söz konusu olduğundan, cüz’î-
küllî bu işe iştirak edenlerin mutlaka cihad sevabından hisselerini alıp payidâr
olacaklarına yakinimiz var: Ve kanaatimiz o ki, inşaallah Cenab-ı Hakk bizi bu
yakînimizde yalancı çıkarmayacaktır.
[1.] Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 2; Ebû Dâvûd, Cihâd, 16; Müsned, 6/20
[2.] İbn Mâce, Cihâd, 7
[3.] İbn Kesîr, Tefsîr, 5/31
[4.] Buhârî, Cihâd, 38; Tirmizî, Fedailü’l-Cihâd, 6; Nesâî, Cihâd, 44
[5.] Vâkidi, Mağâzî, 3/991-992; Yusuf Kandehlevî, Hayâtü’s-Sahâbe, 1/421-422
[6.] Buhârî, Mağazî, 81; Müslim, İmâret, 159



Cihad Mü'minin Her An Bütünleştiği Bir Ameldir
Maddî ve manevî cihad, İslâmî hayatın en büyük müeyyidi ve

müeyyidesidir. Müminlerin hayatında cihad ruhu söndüğü zaman, yavaş yavaş
iman ve İslâm aşkı da söner. Etraflarını çepeçevre fitne kıvılcımları, hatta fitne
alevleri sarar; fitneler de hep fitne doğurur ve neticede evleri, sokakları, çarşı
ve pazarları hep birer mel’anet yuvası haline gelir de, artık onlar bu korkunç
hadiseler karşısında bile en ufak bir reaksiyon gösterme gayreti taşımazlar.

Ayrıca, kalplerden cihad arzu ve iştiyakının silinmesi nisbetinde vahyin
bereketi, ilahî maksadı anlama aşk ve şevki de kaybolur gider. Çünkü, kalpler
artık ilham-ı ilahî’nin indiği yerler olmaktan çıkmış, dolayısıyla kişiler de ilahî
esrardan nasipsiz hale gelmişlerdir. Böylelerinin geceleri de karanlıktır,
gündüzleri de. Zira Allah, sadece cihad vazifesini omuzlayıp, yüce adını
azametine uygun olarak yükseltme işini deruhte edenlerin kalplerine tecelli
buyurur ve onların içinde yaşadıkları cemiyeti harabeye çevirmez. Evet, ferdin,
ailenin ve topyekün bir cemaatin ma’mure olması, Allah’ın yüce adının
ufkumuzda şehbal açması istikametinde gösterilecek gayretlere bağlıdır.
Müminler bu mevzuda bir gayret ortaya koyabiliyor ve köy köy, kasaba kasaba
dolaşarak Hakk’ı anlatıyorlarsa, Allah o toplumu her bakımdan ihya edecek
demektir. Eğer bir cemaat de bu ruh ve bu aşkdan mahrum ise, bugün olmasa
yarın, yarın olmasa öbür gün cemiyetleri mutlaka başlarına yıkılacak ve
kendileri de bu yıkıntının altında kalacaklardır. Tarih, nice azizlerin zelil;
payidarların da payimal oluşlarına şahidlik etmektedir. Bir zaman krallara taç
giydirenler, zaman gelmiş el ayak öpecek duruma düşmüşlerdir. Biz bugün
onların arkalarından

"Onlar arkada nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve
sefasını sürdükleri nice nimetler bırakmışlardır" (Duhan, 44/25-27) ayetini
okuyoruz. Bir gün gelir, bizim için de (Allah korusun) aynı şeyi söylerler.
Emevi’nin Abbasi’nin, Selçuklu’nun ve Osmanlı’nın ruhlarına Fatiha çekildi.
İslâm âleminin Anadolu sînesindeki son karakolu olan Türkün de "ruhuna
Fatiha" dedirtmek ve bir mezar haline gelmek istemiyorsak, mezarlara has



keyfiyetten uzaklaşarak insana yakışır bir canlılık içinde olmak
mecburiyetindeyiz. Bizler Allah’ın dinini büyük gördüğümüz ölçüde
büyüyecek, Allah’ın yüce adının kalplerimizdeki büyüklüğü nisbetinde Allah
nazarında kıymetleneceğiz. Aksi durumda, onu hafife aldığımız, anlatma
vazifesini ihmal ettiğimiz ve bu mevzuda misyonumuzu eda etmediğimiz
nisbette de nazar-ı İlâhi’de küçülecek ve yıkılıp gideceğiz.

Aziz olmayı arzu ediyorsanız mutlaka Hz. Allah’a kalplerinizde en mûtena
yeri ayırın ve O’nu hayatınıza gaye yapın, O’nun hedeflenmediği hayatı
düşlerinizden bile söküp atın. "Rabbimi sevemeyeceğim, O’nu
anlatamayacağım, O’nun emirlerini hayata hayat yapamayacağım bir dünya
benim için kabirden daha karanlık olduğundan, öyle bir dünyada yaşamaktansa,
ahiretin koridoru olan kabre girmeyi tercih ederim. Rabbimin, kalbimi yıkayan
tecellilerine açık olmayan bir gönül taşımaktansa, ölmek benim için daha
iyidir" deyin ve bu duyguyu, bu düşünceyi bütün milletimizin gönlünde ihya
edebilmek için çalışın ve herşeyi ile yıkılmış içtimaî bünyeyi onarıp ayağa
kaldırın ki, Allah da sizi sürüm sürüm olmaktan kurtarsın.

Mümin, dünya-ahiret muvazenesi adına neyi, nasıl tercih etmesi gerektiğini
bilen ve dünyanın fâni, zâil umûru karşısında ahiretin ağırlığını vicdanında
hisseden insandır. O, her zaman Hz. Allah (c.c)’la dünya arasındaki tercihinde,
reyini nereye kullanacağının şuurundadır. Evet o, kurduğu bu muvazene ile
hiçbir zaman bâki ve sermedî şeyleri, fâni şeyler karşılığında feda etmez; etmez
ve dünyaya dünya, ukbaya da ukba kadar ehemmiyet verir; böylece, kendinden
evvelki bazı dinlerin düştüğü ifrat ve tefritlere düşmez.

Mümin için, dünya işleri karşısında zillet göstermek, ileride zillete maruz
kalmanın ilk basamağıdır. Dünyayı gaye edinenler, neticede, ahireti
kaybettikten sonra dünyayı da elde edemezler. Ölümden korkan, yaşama zevkini
de yitirir. Cephede, düşman karşısında paniğe kapılıp, hayat endişesi ve
yaşama tutkusuyla çareyi kaçmakta bulan kimseler, hayatı da, yaşamayı da
kaybetmeye mahkûm olurlar. Dünya ve dünyaya ait şeyleri kaybederim
endişesiyle kulübeciğine çekilerek, mukaddes cihadı terkedenler, neticede
ellerindeki o kulübecikten de olurlar. Dûn-himmet olanlar, bir gün herşeylerini
kaybeder ve başaşağı yuvarlanıp giderler. Himmetini âli tutarak, yıldızlarla
umranlar kurmayı düşleyenler ise, dünyayı iki hükümdara az görür, ömür boyu
cihan hakimiyeti hülyalarıyla yaşarlar.

Ölümü hayata tercih edenler ölümsüzlüğün sırrını keşfetmiş ve ebedî
yaşama yolunu bulmuşlardır. Dünyanın maddî cazibesi ve güzelliği karşısında,



ben dünyamı koruyacağım diye ona dört elle sarılıp, emr-i bi’l-ma’ruf, nehy-i
ani’l-münkeri terk ve bu mevzudaki çalışmaları ihmal edenlere gelince,
böyleleri kendileriyle beraber bütün bir milleti çürümeye terketmiş ve yetişen
nesilleri de sahipsiz bırakmış sayılırlar.

Bu gailelerin bertaraf edilmesi müminin cihadına bağlıdır. Sokaklar,
müminin cihadıyla ışığa erer ve aydınlanır. Dünyayı kana boğan anarşi, ancak
müminin cihadıyla aşılabilir. İnsanlığın huzuru, mutluluğu müminin cihadıyla
yeryüzüne iner. İşte mümin böyle ulvî bir gaye ve ideal uğruna hep yollarda
olan insandır. Belki gayesine ulaşacak, belki de ulaşamayacaktır ama, her iki
halde de, Cenab-ı Hakk’ın rahmeti onu kucaklayacak ve o dâvâ uğrunda ölmüş
kutlularla ve de rahmetin eteklerinden tutunmuşlarla beraber haşrolacaktır.

Şu gerçek asla unutulmamalıdır; mühim olan neticeye ulaşmak değil hak
yolda bulunmaktır. Zaten, herkesin aynı ölçüde hedefe ulaşması da söz konusu
olamaz. Ne ki herkes, hedefe varma duygu ve düşüncesiyle hareket etmelidir.
Bu yolla Allah’ın rızasını tahsile ulaşma ise, Cenâb-ı Hakk kime takdir etmişse
ancak ona müyesser olur.

Osman Gazi, Söğüt’te, dala tutunup, kelebek olmak devresini bekleyen bir
kurtçuk heyecanıyla, içinde yaşattığı ümniye ve idealleriyle yıllarca çırpındı
durdu. Ancak onun, senelerce sancısını çektiği o yüksek ideal, Yavuz’la,
Kanuni’yle tahakkuk etti. Fakat her iki devre arasında atılan adımlar, esasen
elde edilen netice kadar mühimdi ve Allah katında aynı değer ve kıymete
sahipti. Hepsinin yaptığı da, mukaddes cihaddı ve bu cihada katılanların hemen
hepsi mücahid defterine yazılıyordu. Evet, ata binen, atını tımar eden, sadağa
bağlayıp, yayını, okunu sırtlayan, diyar-ı küfre Müslümanlığı duyurmak
gayesiyle şedd-i rihâl eden herkes, mücahidler listesine kaydolur. Onlarla,
Mercidabık ve Ridaniye Ovası’nda savaş veren hükümdar arasında ve yine
onlarla bütün Afrika’yı, sıcak denizi, soğuk denizi hakimiyeti altına alıp,
yeryüzünde muvazene unsuru olan ve turra basıp, hüküm kesen cihan hükümdarı
arasında fark yoktu. Çünkü hepsi de aynı hakikat istikametinde hareket
ediyorlardı.

Muhabbet fedailerinin vadettikleri dünya, bütün insanlığa huzur ve sulh
getirecek, teminatın kaynağı, esası ve mesnedi olacaktır. Böyle bir dünya kurma
yolunda atılan her adım mukaddes ve gösterilen en küçük gayret dahi Hakk
katında mübecceldir. Eğer atacak bir adımınız varsa, tek soluğunuzu dahi heba
etmeden, bu mevzuda size düşen vazifeyi yapma istikametinde atın. Allah’a
giden yolda meleklerle yarışın ki, Allah da sizi aziz etsin, kendi katına



yükseltsin. Yarışı tamamlayamadan ölseniz bile ipi göğüslemiş muamelesi
görecek ve gayretinizin en küçüğü dahi heba olmayacaktır.

Bu hakikati Kur’ân bize şöyle anlatıyor:

"Kim Allah yolunda hicrete çıkarsa, yeryüzünde gidecek çok yer ve rızıkta
genişlik bulur. Evinden, Allah’a ve peygamberine hicret ederek çıkan kimseye
ölüm gelirse, onun ecrini vermek Allah’a düşer. Allah Gafur ve Rahimdir."
(Nisâ, 4/100)

Ayetin nüzul sebebini anlatmak meseleyi izah bakımından faydalı olur
kanaatindeyim:

Kalplerin Allah’a ve O’na imâna muhtaç olduğu o günlerde herkes, bu âb-ı
hayat ve bu şerbetin menbaı olan Medine’ye doğru akıp akıp geliyordu. Nice
geda, Medine’ye, Hz. Muhammed (s.a.v)’e doğru azm-i rah etmiş, buzdan
dağlar çözülmeye yüz tutmuş ve bu istikamette çığlar meydana gelmişti. Kalpler
bir bir erimiş ve düşmanlar, dost oluvermişti... Cündüp b. Damre de
eriyenlerdendi. "Ben de artık Medine’ye gitmeliyim", demiş ve bir kama gibi
küfrü yararak dışarı çıkmıştı. Uzaktan uzağa Medine’den gelen esintiler yüzüne
çarparken, bir hastalık kendisini kıskıvrak yakaladı. Daha ileriye gidemedi.
Sonra vefat edeceğini anlayınca, ciddi bir teessür ve tahassür içinde iki elini
birden kaldırdı: "Ey Rabbim! Bunlardan birini kendi elin, diğerini de
Peygamberinin eli kabul eyle. Ben bu iki elimi yan yana getiriyor ve Hz.
Muhammed (s.a.v) Sana ne üzere biat etmişse, ben de Sana aynısıyla biat
ediyorum" dedi ve vefat etti. Durumu, gelip Efendimize naklettiler. Sahabe,
"Cündüp muhacir olamadı, hicretin sevabını alamadı" diyordu.[1] İşte yukarıda
kaydettiğimiz ayet bu vesileyle nazil oldu. Ayet, Cündüb’ün muhacirînden
olduğunu müjdeliyordu. Evinden Allah ve Rasulullah aşkıyla çıkan, yol
meşakkatine katlanan ve sonra hastalık tarafından kıskıvrak yakalanan, vefat



ederken de vasıl olamamanın teessürünü vicdanında taşıyan Cündüp b. Damre,
aynen diğer muhacirler gibi hicret sevabını elde etmişti. Doğrunun yolunda
olmak da doğruluktur. Doğruya götürücü yollar bizzat kendileri de mukaddestir.
Herkes Kâbe’ye varamayabilir, etrafında tavaf edemeyebilir, Hacerü’l-
Esved’e yüz süremeyebilir ve Arafat’ta günahlardan arınma imkânını
bulamayabilir ama bir insan, bu yola girme ve bu işleri yapma aşkını taşıyorsa
ve bunun dertlisiyse, Rahmaniyet ve Rahimiyeti sonsuz olan Allah (c.c), böyle
iştiyaklı bir gönlü müştak olduğu şeylerle doyuracak ve onu mahrum
bırakmayacaktır.

Allah yolunda yapılan işlerin küçüğü, büyüğü farksızdır. Binaenaleyh,
"İyiliği emredip fenalıktan alıkoyma gibi bir iş, bir aksiyonda bulunamam, irşad
ve tebliğde anlatılan meseleleri anlatamam, ciddi mâlî yükler altına giremem,
bu işin altından kalkamam" gibi mazeret ileri sürenler bilsinler ki, bir kaşıkla
da olsa bu örfaneye iştirak eden insan, hiç farkına varmadan belki deryalarla,
ummanlarla iştirak etmiş gibi sevap kazanacaktır.

Evet, Hakk’ın rızası istikametinde amelin küçüğüne-büyüğüne bakılmaz.
Belki o istikamette zerre, batmanlara racih gelir. Bazen o yolda atılan bir adım,
insana öyle yümün ve bereket getirir ki insan onunla ebedî hayatını mamur eder.
Onun için halis bir niyetle siz kendinizi Allah yoluna veriniz. Elinizden geleni
kullanınız. Allah’ın inayeti mutlaka sizinle beraberdir; bunda şüpheniz olmasın.
[1.] İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-⁄âbe, 1/359-360; Suyûtî, Dürrü’l-Mensûr, 2/650-654



Hakimiyetin Mümessilleri Rabbanîler
Hz. Âdem ile başlayıp diğer peygamberlerle sürdürülen cihad, her devirde

bilinen-bilinmeyen yüzlerce Rabbanî tarafından devam ettirilmiştir. Kur’ân bu
hususu bize şöyle anlatır:

"Nice peygamberlerin yanında, pek çok Rabbânî (Rabbe hakiki kul olmuş
kimseler) savaşmıştır. Onlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü
gevşememişler, yılmamışlar ve meskenete düşmemişlerdi. Allah sabredenleri
sever. Onların dedikleri ancak şu idi: "Rabbimiz! Günahlarımızı, işlerimizdeki
israfımızı bize bağışla, sebatımızı artır, inkârcı topluluğa karşı bize yardım et."
Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini de ahiret nimetini de fazlasıyla verdi.
Allah ihsan sahiplerini sever." (Âl-i İmrân, 3/146-148)

Evet, Kur’ân burada Rabbanîleri anlatıyor. Hayatı, hayata ait bütün lezaizi,
dünya ve dünyaya ait herşeyi hakir gören, gece-gündüz demeden Allah yolunda
kıyasıya mücadele veren Rabbanîleri.. her zaman Allah’a gönül vermiş, Hakk’a
dilbeste olmuş Rabbânîleri. Bunlar o kimselerdir ki, her zaman Rableriyle kavî
münasebetleri olmuş ve mücadeleleri de gönüldendir. Zaten gerçek mücadeleyi
ancak Rabbânî olanlar verir. Onlar ki, Allah yolunda başlarına gelen her gaile,
her dert ve musibete katlanırlar.. gevşeklik göstermez.. gök şak şak olsa



başlarına dökülse, zemin yarılsa onları yutsa, binbir musibet değirmen taşları
gibi başlarında dönüp dursa; ihtimal ki onların azmine zerre kadar tesir
etmeyecek ve onlar yine hak bildikleri yolda azm-i rah edip yürüyeceklerdir.
Zira onlar birer sabır ve metanet kahramanıdırlar. Sabır onlarda bir tabiat,
hatta bir iştah ve bir iştiyaktır. Bu iştah ve iştiyak ise Cenab-ı Hakk’ın
rahmetini celbeden en önemli vesilelerden biridir. Çünkü Allah sabredenleri
sever. Ayrıca bir de onlarda, günahlara karşı peygamberâne öyle bir tavır
vardır ki, bu halleriyle meleklerle atbaşı sayılırlar. Evet, onlar, günah ve kalp
kasavetinin, düşman karşısında azim ve sebat duygusunu zaafa uğratacağını
bilmekte ve hayatlarını bu endişeyle sürdürmektedirler. Onun için de sık sık
Rabblerine iltica eder, günahlarının ve işlerinde gösterdikleri israfın
affedilmesini isterler. Günah, rahmetten tam anlamıyla istifade etmeye manidir.
Öyle ise evvela o günahtan tevbe etmelidirler. Ayette, tevbenin öne alınıp
yardım talebinin sona bırakılmasında zannediyorum bu hikmet gözetilmiştir.

"...ve Allah, bu Rabbânîlere hem dünya, hem de ahirette yaptıklarının
karşılığını kat kat verecektir. Çünkü O, ihsan ehlini sevendir."

Kur’ân bize bir yol gösteriyor: Allah tarafından sevilmek, O’nun rızasına
nail olmak mı istiyorsunuz? İşte size yol: Gelin Rabbanîlerden olun..!

İşte bu sebeple her nebi, ümmeti içinde dâvâsını temsil edecek Rabbanîleri
yetiştirir ve cihad bayrağını onlara teslim eder. Az veya çok hemen her nebinin
böyle bir Rabbanîler kadrosu vardır.

Bu ilahî âdet, Efendimiz’e kadar hep böyle devam edegelmiştir. O’nun
yetiştirdikleri ise bütünüyle Rabbânîdir. Her sahabi bir cihad eri ve her sahabi
âdeta tâ baştan bir havari yaratılışlıdır. Geceleri zahidlerden daha zahid,
abidlerden daha abid olan bu yüce ruhlar, gündüzleri naralarıyla arslanların
ödünü koparan birer kahramandırlar. En güçlü ordular, onların önünden tıpkı
çocuklar gibi kaçarlar; çünkü onlar, başkalarının ölümden korktuğu kadar
ölümün kara sevdalılarıdırlar. İşte saadet asrından misaller:

a) Enes b. Nadr

Enes b. Nadr, Bedir’de bulunamamıştı. O, ailesi, topyekün nura koşmuş,
nura kavuşmuş, nurlanmış, nur olmuş ve sonra hakikati neşretme yoluna girmiş
bir aileden idi. Ama her nedense, elinde olmayan bir kısım sebeplerden ötürü
Bedir’e iştirak edememişti. Bundan dolayı da hep hayıflanıyordu.. hele
Bedir’in arslanları geri dönünce, ellerini dizine vurdu ve "Yazık bana, Allah
Rasulü ile bu ilk muharebede bulunamadım; bulunup da, canımı can pazarına
salamadım ve şehid olma fırsatını kaçırdım. Ama bir daha Allah bizi kâfirlerle



karşılaştırırsa, onların benden çekeceği var" dedi...

Aradan henüz bir sene geçmişti ki; Kureyş, müslümanların beş-on katı bir
kuvvetle, Bedir’in intikamını almak için korkunç bir kin ve nefret duygusuyla
Medine kapılarına kadar gelmişlerdi.. gelmişler ve Medine’ye beş-altı km
mesafede bulunan Uhud eteklerine karargah kurmuşlardı. Daha sonraları, bu
dağın adına izafeten bu harbe "Uhud Harbi" denilecekti. Bedir’de bulunamayan
Enes b. Nadr, tam gerilimiyle şimdi Uhud’daydı. Harb, iyiden iyiye kızıştığı
sırada o, sağa sola koşuyor ve karşılaştığı her düşmanı püskürtüyor.. ve hemen
her noktada, Rasûl-i Ekrem uğruna hem de hiç tereddüt etmeden ölümün
üzerine yürüyordu. Ne var ki, bu âteşîn insanı yutacak ölüm henüz görünürlerde
yoktu. Harb, bitmek üzereydi ki o da melûl, mahzun geriye dönmeye
hazırlanıyor.. ve şehid olmadan dönüyorum diye de üzülüyordu. Tam bu
esnadaydı ki, Halid b. Velid hadisesi meydana geldi.. ve derken İslâm
saflarında yarılmalar, dağılmalar olmaya başladı. Hatta bir ara, Efendimiz’in
vefat ettiği şayiası bile duyuldu. Bu şayia paniği daha da artırdı. Ancak, bütün
b u olup bitenler karşısında bir adam vardı ki, geriye tek bir adım bile
atmamıştı. Hâlâ düşmanın üzerine yürüyor ve bir taraftan da "O’nun öldüğü
yerde siz niye yaşıyorsunuz ki?" diye bağırıyordu. Bu adam, Enes b. Nadr’dı..
ölümün kara sevdalısı Enes b. Nadr.. şehadet şerbetini içmeyi kendine gaye
edinmiş olan Enes b. Nadr.. ve bir ara ellerini açıp da:

"Allah’ım şunların yaptıklarından Sana sığınırım" dedi ki işaret ettiği
kimseler kâfirlerdi. Allah’ı, Peygamberi tanımayan karanlığın çocukları
kâfirler(!). Evet Enes b. Nadr, onların yapıp-ettiklerinden kendisinin berî ve
uzak olduğunu ilân ediyor ve Allah’a sığınıyordu. Sonra, bir de panik içindeki
müslümanlara baktı ve gözleri buğulandı. Bu manzara kendisine çok ağır
gelmişti. Düşman, ona bir şey yapamamıştı ama, İslâm saflarında gördüğü
çatlaklık, âdeta zağlı bir ok, bir hançer gibi sînesine saplanmıştı.. ve sözlerine
şöyle devam etti:

"Allah’ım, şunların yaptıkları adına da Sen’den özür diliyorum."

Daha sonra da ardına bakmadan tek başına düşman saflarına dalmıştı.
Lûgattan bir kere daha bir kelimenin kaydı düşmüştü; bu kelimenin adı,
korkuydu. Enes b. Nadr o esnada korku denen şeyi hiç mi hiç düşünmüyordu.
Çünkü O, hayattan daha çok ölümü seviyordu.

Harb, her şeye rağmen yine müslümanların lehine neticelenmişti. Düşman,
verdiği ağır zayiat ve bıraktığı ağırlıklarıyla çekip gitmişti. Buna kaçıp gitme
de denebilir. Zira daha sonra Allah Rasulü, yanına aldığı bir grup insanla



onları takip edecekti.. ve düşman da bir daha geriye dönmeyi göze
alamayacaktı..

Uhud’da müslümanlar yetmişe yakın şehid verdiler. Aralarında Enes b.
Nadr da vardı; 70 küsur yara almış ve sonunda şehadeti yakalamıştı. Kur’ân
onu ve onun gibi olanların dasitânî durumlarını ifade ederken şöyle buyurur:

"Müminlerden öyle er oğlu erler vardır ki, Allah’a verdikleri sözü yerine
getirmiş ve bu uğurda canlarını vermişlerdir. Kimileri de, bu anı
beklemektedirler. Onlar, ahidlerini asla değiştirmediler." (Ahzab, 33/23). İşte
Enes b. Nadr da sözünü yerine getiren bu babayiğitlerdendi.[1]

b) Berâ b. Mâlik

Hz. Ömer, bütün liyakat ve kahramanlığına rağmen, Berâ b. Malik gibi birini
ordu kumandanlığına getirmemişti. Sebebini sorduklarında: "Cesareti" demişti.
Evet o, o kadar cesur idi ki, orduyu bir tehlikeye sürükleyebilirdi. Cesareti
tedbirsizliğe sebep olur diye Hz. Ömer, Bera’yı, çok istediği halde ordu
kumandanlığına tayin edemiyordu. Ve işte Berâ böylesine korkusuz bir yiğitti.

Berâ, Allah Rasulü’nün bulunduğu bütün gazalarda bulunmuş ve düşmana
kılıç çalmıştı. O her mücadelede ölüm arayan, ölüm kovalayan bir insandı.
O’nu bulamadıkça âdeta mahzunlaşır ve harp meydanlarından çok kere hüzünle
ayrılırdı.

Halbuki Yemame’de ölüme ne kadar da yanaşmıştı. Kale kapıları
açılmayınca burçlara tırmanmış ve kendisini oradan içeriye atıvermişti.
Düşman onu ok yağmuruna tutmuş, Berâ ölümle burun buruna gelecek şekilde
ağır yaralanmıştı ama; Yemame dahi ona aradığını vermemişti.

Duası makbûl bir sahabîydi. Allah Rasulü, bir ara büyük bir cemaatin
huzurunda onu kasdederek şunları söylemişti:



"Nice saçı başı dağınık, elbisesi eski, kendisine ehemmiyet verilmeyen
insanlar vardır ki, bir meselede Allah’a kasem etseler, Allah onları
kasemlerinde yalancı çıkarmaz. (Yani Allah onların dualarını boşa çıkarmaz...)
Berâ b. Malik de bunlardandır." [2]

Sahabe, zor bir durumla karşılaşınca Berâ b. Malik’in duasına iltica ederdi.
Ahvaz’da da öyle oldu. İranlılarla yapılan bu muharebede, bir ara İslâm
saflarında dağılma ve çözülmeler meydana geldi. Berâ b. Malik’i yakından
tanıyanlar, onun gözünün içine bakmaya başladılar ve ondan nusret adına dua
istediler.

O da, ellerini kaldırdı ve "Allahım, düşmanımızı hezimete uğrat, bize nusret
ver ve beni bugün Nebîne ulaştır." diye duâ etti. O gün binlerce insan, bu duâya
"Amin" demişti.

Kardeşi Enes’e bir vedâ bakışıyla baktı.. sevinçten gözlerinde şimşekler
çakıyordu. Kalkanını attı ve elde kılıç düşman saflarına dalıverdi.

Biraz sonra düşman hezimete uğrayarak kaçmaya başlamış.. müslümanlara
Allah nusret nasip etmiş.. herkes zafer çığlığı ile ortalığı inletirken bir köşede,
yaralı bir arslan, mütebessim bir çehre ile, uzaktan olup-bitenleri seyrediyordu.
Dünyaya ait seyrettiği son tablo, müslümanların zaferi olan bu yaralı arslan, hiç
şüphesiz Berâ b. Malik’di. İhtimal o anda, duâsındaki ikinci talebin vaktini
bekliyordu. Biraz sonra, canından aziz tuttuğu dostuna, Allah Rasulü’ne
kavuşacaktı...[3]

[1.] Buhârî, Cihâd, 12; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-⁄âbe, 1/155
[2.] Tirmizî, Menâkıb, 55; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-⁄âbe, 1/206
[3.] İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-⁄âbe, 1/206; İbn Hacer, İsabe, 1/144



Cihad Yeryüzüne Evrensel Sevgi-Şefkat ve Emniyeti
Hakim Kılmanın Vesilesidir

Müminin elinde olan, daima doğru yolu gösteren, izzet ve şeref kaynağı bir
kitap; önünde de mukteda-yı küll bir rehber olan Hz. Muhammed (s.a.v) vardır.
O, bu ikisiyle yeryüzünün en talihli insanıdır. Dolayısıyla yeryüzü
hâkimiyetinin tek namzedi O'dur. Kur'ân mümine bunu öğretir, bunu talim eder.
Ve Cenab-ı Hakk müminden hep bu neticeyi bekler.

Zaten mümin, 'Allah Rabbim, Hz. Muhammed (s.a.v) rehberim, Kur'ân
düsturum, cihad yolum; bu uğurda ölmek ise, en tatlı ümniye ve idealimdir'
diyen insandır. Onun kafasında, sabit bir fikir halinde daima şu düşünceler
vardır: 'Ben, kendi milletimi yeryüzündeki bütün milletler arasında bir
muvazene unsuru haline getirme mecburiyetindeyim. Şayet yeryüzünde, tabakat-
ı beşer çapında verilecek kararlar içinde benim reyim esas olmazsa,
yeryüzünde nice zulümler işlenecek, azizler zelil, zelil olması gerekenler de
aziz olacaktır. Onun için, hükmü ben vermeli, muvazene unsuru ben olmalıyım.
Devletler bir araya geldiklerinde benim parmağıma bakmalı, söz söylendiğinde
benim sözüme öncelik vermelidirler. Ve benim reyim alınmadan, kimse rey
kullanmamalıdır.' Mümin işte bu seviyede bir anlayış, duyuş ve şuur seviyesini
yakaladığı zaman, hiçbir süper güç müslümanları sömüremeyecek ve onlara
ambargo uygulayamayacaktır. Zaten, Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği de böyle
bir yeryüzü hâkimiyetidir:

'Kasem olsun, Biz, Zikir'den sonra Zebur'da da şunu yazdık: Yeryüzüne
Benim salih kullarım varis olacaktır.' (Enbiya, 21/105)

Zikir, öğüt ve nasihat demektir. Burada ise ya Tevrat, ya da daha şümullü
bir ifade ile 'Levh-i Mahfuz' mânâsına gelir. Bu takdirde, ayete şöyle bir izah
getirmek mümkündür: 'Biz Levh-i Mahfuz'a yazdıktan sonra, Davud'a
gönderdiğimiz Zebur'da da, Levh-i Mahfuz'dan istinsah ile şöyle yazdık ki,
yeryüzüne ancak benim salih kullarım varis olacaktır.'

Yerin hakiki ve uzun süreli muvazene unsuru, sadece salih kullardır.



Bunların muvazene unsuru olmalarına karşılık, diğerlerinin hakimiyeti bir
şimşeğin çakıp sönmesi gibi geçicidir ve izafîdir. Gözleri kamaştırsa,
gözlerinin ferini alıp götürse bile, bu böyledir. Yeryüzünde, daimî bir
yenilenme ile hakimiyeti devam edenler, ancak salih kullar tarafından temsil
edilme durumuna gelebilmiş salih milletler ve salih topluluklar olacaktır. Levh-
i Mahfuz'da bu bir kanun olarak tesbit edilmiş, sonra da, oradan alınarak
Zebur'a kaydedilmiştir. Hz. Davud'un eline verilen orijinal (tahrif edilmemiş)
Zebur'da böyle ilahî bir kanun vardır.

Her devirde, hangi topluluk salih amel işler veya diğerlerine göre daha fazla
salih amelde bulunursa, yeryüzünde denge unsuru olma, söz söyleme salahiyeti
o toplumun hakkıdır. Ancak bu mevzuda şu hususa dikkat edilmelidir: Salih
amel, sadece ibadetten ibaret olmayıp, temelde Nebi ahlâkıyla ahlâklanma
demektir. Bu ahlâkta eşya ve hadiseleri anlama, insan ve kâinat arasındaki
münasebeti kavrama da vardır. Yine bu ahlâkta, iç derinliği ile dış tefekkürü
aynı ritimde koruma kabiliyet ve meziyeti mevcuttur. Böylece sonsuzu
yakalayabilen insan, hakiki mânâda salâhı yakalamış olur.

Yeryüzünde anarşi çıkaranlar, ölüme ölümle karşılık verenler, siyasî
meselelerle halkın karşısına çıkıp onu iğfal edenler, umumun efkârını kendi
istikametlerine meylettirebilmek için durmadan slogan üretenler ve bir ateş
böceği hüviyetindeki akıllarına güvenerek burunları doğrultusunda gidenler,
asla hakikî mânâda hakimiyet kuramayacaklardır. Bir gün hakikat güneşinin
doğması, onların nasıl bir zifiri karanlık içinde yol almaya çalıştıklarını gözler
önüne serecek ve onlara da hatalarını itiraf ettirecektir. Bu sebeple diyoruz ki,
salâhat kazanmadan ulaşılacak neticeye hiç kimse bel bağlamamalıdır. Çünkü
bu, ilâhî kanuna karşı tavır almak mânâsına gelir. Halbuki Allah (c.c)

'Bir kavim kendini değiştirmedikçe, Allah da onları değiştirmeyecektir'
(Ra'd, 13/11) buyurmaktadır. Dolayısıyla, bir millet azizken, Allah onları zelil
etmez. Bir millet, başlara tac iken, Allah onları ayaklar altına aldırmaz. Ama
millet kendini değiştirirse, Allah da onları değiştirir. Bu müsbet mânâda da,
menfî mânâda da böyledir. Öyle ise, evvelâ 'Nefsinizi koruyun!', yani,
nefsinizde derinleşin. İçinizi fethetmeye çalışın. Eğer fatih olmak istiyorsanız,
evvelâ işe nefis kalesini fethetmekle başlayın. Buudlarınız, iç âleminizde



gelişsin, genişlesin ve derinleşsin. Her tarafınızda Allah (c.c) mütecelli olsun.

Deli Petro, bir delidir. Ama çizdiği plan Rus insanı için hep üzerinde
durulmuş ideal bir plandır. Bu planın bir bölümünü şu ifadelerle hülasa
edebiliriz: 'Balkanları aşacaksınız.. Osmanlı'nın gelişmesine ve yaşamasına
imkân vermeyeceksiniz... İçlerine nifak sokacaksınız. Sıcak denizlere inecek,
Afrika ve Basra Körfezi memleketlerini hâkimiyetiniz altında bulunduracak; yer
yer Avrupa ile anlaşmaya gitseniz bile, hiçbir zaman Avrupa'nın âlem-i İslam'ı
sizin aleyhinizde kullanmasına fırsat vermeyeceksiniz.' Deli Petro'nun meşhur
vasiyeti, hemen hemen bütünüyle bu istikamette sarf edilmiş bir kısım
sözlerden ibarettir ve daha düne kadar bu Rusya için hep bir ideal olagelmiş;
hatta komünist Rusya bile bu idealden vazgeçmemiştir.

Müminler için de Rasul-i Ekrem (s.a.v)'den kalma bir vasiyet vardır. Evet O
da ümmetine büyük bir dâvâ ve bir yüce gayeyi emanet ölçüsünde vasiyet
etmiştir. Bu emanet, dünya ve ukba saadetinin teminatı olan İslâmî ahlakın
hayata hakim olmasıdır. Bu mukaddes emaneti afâk-ı âlemde temsil vazifesi,
bugün bir borç olarak bize düşmektedir. Mümin, hayatı boyunca hep bu idealle
yaşayacak ve yine bu ideal uğruna sıcak denize de, soğuk denize de açılacak...
Sibirya buzullarında, Güney ve Kuzey Amerika'ya kadar her yerde, kendine ait
değerleri, geçmişten tevarüs ettiği güzellikleri hissettirecektir. Zira Allah (c.c),
müminin, kâfirlerin hâkimiyeti altında yaşamasına razı değildir. Bir mümin,
kâfirin emri altında yaşamaya razı olmuşsa, o, İslâm'a ve imâna ait her şeyi
kaybetmiş demektir; ve böyle birinin yaşamaya hakkı da yoktur. Zaten yaşaması
da bir mezellettir.. ahireti de mezellet olacaktır. Bu itibarla bir müminin, bin
bir ihtimamla yaşatacağı en mukaddes duygu ve düşünce, cihana hakim olma
duygu ve düşüncesi olmalıdır.

Bir zaman biz, bütün dünyaya hakim olmuştuk. Bu dün gerçekleştiği gibi
bugün de gerçekleşebilir. Elverir ki azmedip, dişimizi sıkalım; hiç olmazsa, bu
mevzuda düşünce üretip azim insanlarını harekete geçirelim.

a) Hz. Musa'da Hakimiyet ve Öncesi
Seyyidina Hz. Musa da terbiye etmekle sorumlu olduğu cemaatine bu hedefi

göstermişti ama o cemaatin buna liyakatı yoktu. Tur'da Rabbinin tecellileriyle
dopdolu hale gelmiş bir Rabbanî ve yüce ruhta temerküzleşen sonra da ondan
nebean eden hakikatlere karşı onların gözleri kör, kulakları da sağır idi.

Kur'ân onların bu hallerini;



'Ey Musa! Onlar orada oldukça biz asla oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin
gidin savaşın, doğrusu biz burada oturacağız' (Mâide, 5/24) şeklinde hikaye
eder.

Evet, bu söz bir peygambere karşı söyleniyordu. İsrailoğulları senelerce arz-
ı mev'ude girme ideal ve düşüncesiyle yaşamışlardı. Halbuki şimdi fırsat
önlerindeydi. Biraz gayret ve biraz da fedakârlıkla maksatlarına erme imkânı
ellerindeydi. Ama onlar hem mefluç hem de rahat ve rehavete gömülmüşlerdi.
Yerlerinden kımıldamaya da hiç niyetleri yoktu. Yaşama kavga ve
mücadelesinden korkuyorlardı. Hiç şüphesiz elde etmek istedikleri şeyin bedeli
vardı.. ve onlar bu bedeli ödemeye yanaşmıyorlardı. Buna karşılık Hz. Musa,
elinden birşey gelmediği itirafıyla Rabbine iltica ediyor ve:

'Rabbim! Ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebiliyorum; artık
bizimle bu yoldan çıkmış milletin arasını ayır' (Mâide, 5/25) diyordu ki bu da
'Bıktım artık bunlardan; utandım ve usandım bu dertsiz, gayretsiz, rahat ve
rehavet düşkünü, cihad aşkından nasipsiz ölü ruhlardan' demekten farksızdı.
Evet O, 'Bizimle bu fasık kavmin arasını artık ayır' diye dua ediyor ve Cenab-ı
Hakk'ın hakemliğine sığınıyordu. Bu dua ile hedeflenen hususun bugünü ve
yarını itibariyle, Allah da onları tam 40 sene 'Tih' sahrasında şaşkın ve baygın
bir halde dolaştıracaktı.

Hatta, daha sonraki peygamberlerin misyonu da hep bu vetire içinde cereyan
edecekti. Hz. Yûşa bu işe hız verecek aynı mücadele Hz. Davud'la sürüp
gidecekti... Evet, Hz. Davud, Talut'un ordusunda bir nefer gibi Câlût'a karşı
kavga verecek.. onu harb meydanında öldürecek. Ama bütün bu neticelere
rağmen Tâlût'un ordusunda bulunanlardan niceleri yolda takılıp kalacak ve
Câlût'a karşı ancak çok az bir fedakâr ve hasbiler ordusu çıkabilecekti.



Yolda takılıp kalanlar 'Bizim Câlût ve ordusuyla başetmeye gücümüz
yetmez' derken; sayıca az bu fedailer grubu

'Nice az topluluk vardır ki, çok kalabalıklara Allah'ın izniyle galebe çalar'
(Bakara, 2/249) diyecek ve hayatı istihkâr ile ölüme atılacaklardı. Cenab-ı
Hakk da onları bu inançlarında yalancı çıkarmayacak ve Tâlut'un ordusu
Câlût'u hezimete uğratacaktı. Bu sayede Amelikalılar bütünüyle oradan sökülüp
atılarak, İsrailoğulları'nın senelerdir içlerinde yaşattıkları Kudüs'e girme
ümniye ve ideali tahakkuk edecekti.. ve etti.

b) Ümmet-i Muhammed'in Hakimiyet Anlayışı ve Coğrafyası
Bir de Nebiler Serveri'ne bakalım. O sahabelerin ruhunda defaatla

misallerini verdiğimiz ideal çerağı tutuşturmuştu. Onlar, dînî hayatın ikamesini,
her zaman şahsî hayatlarının önünde tutmuş ve Allah rızasını gönüllere hakim
kılmayı hayatlarına gaye edinmişlerdir. Allah da, onlara bütün yeryüzüne sevgi
ve huzur götürme imkânını vererek kendilerini aziz kılmıştı. Zaten Allah
Rasulü'nün risaletinin mânâ ve hedefi de buydu. Cenab-ı Hak, O'nu
yeryüzündeki bütün sistem ve dinlere galebe çalsın diye hak bir din ve hidayet
kaynağı Kur'ân ile göndermişti. Mevzu ile alâkalı ayet, bu hususu anlatırken
şöyle buyurur:

'O ki, Rasulü'nü bütün dinlerin hepsine galebe çalsın diye hak din ve hidayet
kaynağı (Kur'ân) ile gönderdi.' (Fetih, 48/28)

Cenab-ı Hakk, O'na Mekke'nin fethini vaad etmişti; Allah vaadinde hulf
etmezdi.. ve Mekke fethedildi. Bundan da anlaşılıyor ki, Cenab-ı Hak, cihan
çapında devletlerarası muvazenede sözünü geçirecek hakim bir güç olmayı
vakti geldiğinde O'na nasip edecekti. Zira bu keyfiyet de O'na (s.a.s) bizzat
Cenab-ı Hak tarafından vaad edilmişti. Yeryüzünde gönüllerin tek ve biricik
hâkim dini, İslâm olacaktır. O İslâm ki, insanlığa huzur ve saadet getirecek tek
sistemdir. Evet Allah, Habibi'ni böyle bir dinle göndermişti. Göndermişti ki,
yeryüzü O'nun nuruyla aydınlansın; bütün harabeler O'nun getirdiği hidayet



kaynağı ile ma'mûr hale gelsin..

Yahya Kemal, Yavuz'un ruhaniyatının gölgesinde birgün şöyle der:

'Sultan-ı Selim-i evveli râm etmeyip ecel, 
Fethetmeliydi âlemi şân-ı Muhammedî..
Gök, nura gark olur nice yüzbin minareden,
Şehbal açınca ruh-u revân-ı Muhammedî'

Gönlünde bu aşk ve heyecanı tutuşturabilen insan, cihadı hayatının en büyük
gayesi ve en büyük ideali haline getirir.. getirir ve artık bu uğurda ölmeyi cana
minnet bilir. Zaten yok olmadıktan sonra, varlıktan dem vurmak da mümkün
değildir. Varlığa giden yol, yokluktan geçer. Her gündüz bir geceden, her bahar
bir kıştan sonradır. Şahsî hayatlarında kışı ve gecesi olmayanlar, ne bahar
yaşayabilir ne de nehar...

Milletinizin içinden bir nehar (gündüz) bekliyorsanız, gece hayatı
yaşayacak, kendinizi zora koşacak; fırtına, tipi demeden zorlukları
göğüsleyecek, kandan irinden deryaları geçecek, arkada nice Uhud'lar
bırakacak ve sonra Mekke fethiyle, Çaldıran zaferiyle selâmlaşacaksınız. Evet,
bütün bunlar bir kıştan, bir geceden sonra, binlerce derdin şakaklarımızı
zonklatmasının ardından olacaktır. Her doğum, mutlaka sancı ve ızdırapla
meydana gelir. Doğumla gelenin neş'esini tatmak isteyenler, böyle bir sancı ve
ızdıraba razı olmalıdırlar.

Cenab-ı Hakk, dinini yücelteceğini vaad ediyor. Allah'ın dinine sahip
çıkanlar da, ona el atmakla yücelip aziz olacaklardır. Allah, bu ülkede olmazsa
bile bir başka yerde bu dini mutlaka yüceltecek ve payidar kılacaktır. Bu,
Allah'ın vaad-i sübhanîsidir. Ama O, bunu bir cemaatin yeryüzünden fitne yok
oluncaya kadar mücadele aşk ve azmini göstermesine bağlamıştır. Kur'ân bu
hususla alâkalı şöyle buyurmaktadır:

'Fitne kalmayıp, yeryüzünde yalnız Allah'ın dini hakim oluncaya kadar
onlarla savaşın' (Bakara, 2/193). Evet, fitne ve huzursuzluk kalkacağı ana kadar
mücadeleyi devam ettiriniz ki, insanlar, dünyevî ve uhrevî istikballerinden
emin olabilecekleri bir ortama ulaşabilsinler. Yeryüzünde sulh u umûmî temin
edileceği, huzurun ve emniyetin sağlanacağı ana kadar mücadele bir an olsun,
kat'iyen bırakılmamalıdır.

İşte, Rasûl-i Ekrem (s.a.v)'in ashabı içinde tutuşturduğu mefkûre meşalesi



budur!

Şimdi de bu meşale ile aydınlanan coğrafyaya bakalım;

Hz. Osman (r.a)'ın halife seçilmesinin üzerinden henüz beş sene kadar
geçmişti ki, Kuzey Afrika, baştan başa İslâm'ın hakimiyeti altına girmiş. Diğer
yandan İslâm orduları, tâ Hazar Denizi'nin arkasına sarkmış ve Taberistan'ı
fethetmişlerdi. Ardından, Mâverâünnehir ve derken İslâm, daha Hz. Osman
devrinde Çin Seddi'ne varıp dayanmıştı. Bugünkü Türkiye'nin 50 misli
büyüklük ve genişlikte bir devleti Cenab-ı Hakk, hem de 15 sene gibi kısa bir
zaman içinde o devrin müslümanlarına lütfetmişti. Çünkü onlar, hayatı istihkâr
ediyor ve her zaman ölümü gülerek karşılıyorlardı. Siz de, ne zaman hayatı
istihkâr eder, rahatınızdan fedakârlıkta bulunur, dini hayatınızın gaye ve hedefi
haline getirir ve 'İslâm şahsî hayatıma hakim olmadıktan sonra ölüm daha
yeğdir' derseniz, Allah (c.c) size de lütufta bulunacak ve sizi yeryüzünün hakiki
mirascısı kılacaktır'. Taşıdığı bayrağı en yüksek burca dikebilme derdiyle
dertli, hatta duygu ve düşüncesini bütün yeryüzüne duyurduktan sonra, bu defa
da göklere bayrak dikmeye azimli bir topluluktur ki, Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve
keremine liyakat kazanmış sayılır. Ve cihan hakimiyeti böyle bir Rabbanîler
topluluğunun canlarını harç olarak kullandıktan sonra gerçekleşecektir.



Cihad İç ve Dış Huzurun Garantisidir
Her millet, belli bir güce sahiptir. Eğer o millet kendisindeki bu potansiyel

gücü dışa karşı harcamaz ve cihan hâkimiyeti uğrunda kullanmazsa, iç bünyede
anarşi ve huzursuzluklar başlar. Ferdlerin birbirine düşmesi ve birbirlerine
karşı kavga vermeleri kaçınılmaz olur. Neticede sokaklarda oluk oluk kan akar;
her köşe başında birkaç cenaze ile karşılaşılır. Artık bu ülkedeki evlerde, ya
ölen evladına gözyaşı döken dertli analar veya ölen kocasına ağıt yakan gözü
yaşlı dul kadınlar vardır. Hiç kimse hayatından emin değildir. Anarşi, milletin
ırz ve namusuna kadar el uzatmıştır.

Halbuki, gayesi yeryüzü hakimiyeti veya en azından yeryüzünde güçlü bir
denge unsuru olmak olan bir milletin, dahilî sürtüşmelere vakit bulması söz
konusu değildir. Ayrıca ferdler arasında haricî düşmana karşı birleşme gibi bir
dostluk bağının temin ve te’sisi de ancak bu yolla mümkündür. Bu da, dahilî
sürtüşmeleri en alt seviyeye indiren vesilelerden biridir.

Yeri gelmişken, şu hususu bilhassa belirtmeliyim ki, bizim asıl gaye ve
hedefimiz, ne mücerred mânâda dünya hakimiyeti, ne de dünya hakimiyeti
vesilesiyle dahilî huzur ve sükunetin teminidir. Belki bunlar, bizim asıl gaye ve
hedefimizle irtibatlı semerelerdir. Bizim asıl gayemize gelince o, yeryüzünde
Cenâb-ı Hakk’ın yüce ve yüksek adının şehbal açmasıdır. Fakat bu neticeye
ulaşabilmek için milletçe güçlü, kuvvetli ve önüne çıkan manileri ortadan
kaldırabilecek kapasitede olmamız şarttır ve zaruridir. Esasen bu iki şeyi
birbirine karıştırmamak gerekir. Biz güç ve kuvveti Hakk’ın emrinde kullanmak
için isteriz. Yoksa müslümanın duygu ve düşüncesinde hiçbir zaman tagallüp
ve tahakküm için güç ve kuvvet talebi olmamıştır ve olmaz da.

Kendisi mezellet içinde kıvranan bir milletin yüce hakikatleri temsil etmesi
imkânsızdır. Hele onun eliyle takdim edilecek hakikatlerin başkalarınca
kabullenilmesi hiç mi hiç mümkün değildir. Bu açıdan da, bir milleti ayakta
tutan bütün temel dinamiklerde en ileri seviyede güç ve kuvvetimizi isbat
etmemiz gerekmektedir. Ordumuz en modern silahlarla mücehhez olmalı;
maarifimiz, en yeni buluş ve bilgilere beşiklik yapmalı; emniyet kuvvetlerimiz,
üç-beş sergerdana teslim olmak bir yana, adı anıldığında bütün dünya
anarşistlerinin kalplerine korku salacak derecede güçlü olmalı ve başka
devletler dahi altından kalkamadıkları anarşiyi bizlerle bertaraf etmek için
devletimize müracaatta bulunmalıdır. Maliyemiz, başkalarına ulûfe dağıtacak



seviyeye yükselmelidir. Evet, cihanla hesaplaşabilmek için bunlar şarttır. Yüce
hakikatleri temsil edebilmemiz için de dünyaya hakim olmamız, ayrı bir şarttır.
Bu şartın yerine gelmesi ise, ancak cihadla mümkün olacaktır.

Dünyanın neresinde olursa olsun ortada bir zulüm varsa, mümin o zulmü
ortadan kaldırmak zorundadır. Çünkü mümin yeryüzünün muvazene unsurudur.
Bunun için de, önce çevresinden işe başlamalı ve gücü nisbetinde bu daireyi
genişletmenin çarelerini araştırmalıdır. Bu mevzûda himmet öyle âli
tutulmalıdır ki, perspektife bütün cihan alınmalı ve sistem de ona göre akord
edilmelidir.

Mümin, olabildiğince şefkatli ve mürüvvetlidir. Onun başkalarının kurtuluşu
için çırpınıp durmasının mânâsı da işte budur. Hatta o, bu uğurda başını
kaldırım taşı gibi muhataplarının ayaklarının altına kor ve onlardan gelecek her
türlü hakarete sabır ve müsamaha ile mukabelede bulunur. Fakat, içte anarşi ve
huzursuzluk çıkaran mütecavizlerin karşısına da tunçtan bir abide gibi dikilir ve
ölümü pahasına da olsa her türlü tecavüze sed çekmeye çalışır. Kur’ân onu bu

vasfıyla tebcil eder ve  kâfirlere karşı

alabildiğine onurlu ve izzetlidir’’ (Mâide, 5/54) der.

Mümin gerektiği zaman izzet ve onurunu maddî cihada harç yapar ve
kadınıyla, erkeğiyle, ihtiyarıyla, genciyle, hatta gerektiğinde çocuğuyla devletin
yanında yer alarak iç bünyeyi saran fesad şebekesini ortadan kaldırıncaya
kadar cihad ve kavgasını devam ettirir. Çünkü mümin, firasetiyle de bilir ki,
bugün kobralaşmış ve insanlık sıfatını başka yerlerde bırakmış bir anarşiste
veya teröriste en küçük taviz vermek, yarın ardı arkası gelmeyen taleplere kapı
açmaktır. Bugün birinden, küçük dahi olsa bir talepde bulunan ve bu talebinin
kabul edildiğini gören anarşist, kat’iyen bununla tatmin olmayacak ve her geçen
gün çok daha başka tavizler koparmaya çalışacaktır. Her taviz, bir başka talebe
davetiyedir. Eğer bir gün ırz, namus ve vatan dahi, bütün mukaddeslerimiz
pazarlık masasına getirilse, bu verilen ilk tavizin acı fakat gerçek bir neticesi
olacaktır. Öyle ise mümin işin başında taviz vermemeye çok dikkat etmeli ve
bu mevzuda olabildiğine kararlı davranmalıdır. Mesela, anarşistler "Bugün
dükkânlar kapanacak, kepenkler çekilecek" diye ültimatom gönderseler, mümin,
o gün bir başka mazeretinden dolayı dükkânını kapatacak dahi olsa, her türlü
mazereti bir tarafa atacak ve gidip dükkânında oturacaktır. Bunu yapmak, onun
için cihadların en büyüğüdür. Bu, zulmün karşısına dikilip, fiilen zalimin
yüzüne tükürmek demektir. Bu, onun için açılan şehâdet kapısıdır. Zira Allah
Rasûlü,



"Malını müdafaa ederken öldürülen şehiddir"[1] buyurmaktadır.

Diğer taraftan, bir anarşist elinde silah kapına dikilse ve anarşi hesabına
senden bir arpa tanesi dahi istese, vermemek için diretecek, canını verecek,
fakat o bir arpa tanesini vermeyeceksin. Çünkü, onun ilk talebini yerine
getirdiğinde bileceksin ki, aynı şahıs bir başka zaman yine kapını çalacak ve
seni ömür boyu yere baktıracak taleplerde bulunacaktır. İşte o zaman, ilk defa
kapının çalındığında, ne pahasına olursa olsun diretip ölümü tercih etmediğine
bin pişman olacaksın. Bu mezellete meydan vermemenin çaresi, yine sensin.
Sana ahirette ebedî bir saadet ve mutluluk temin edecek olan şehadeti, üç
günlük dünya hayatına, hem de zillet içinde geçecek olan bir hayata tercih
edeceksin.

Günümüzde her türlü anarşi ve terör, dış mihraklıdır. Dış güçler bu vesile
ile bu cennet vatanı bir kaos cehennemine çevirmek istemektedirler. Anarşi ve
terörle zaafa uğratılan bir devlete her türlü teklife boyun eğdirmekten daha
kolay bir şey yoktur. İşte, dış güçlerin arzu ettikleri de budur. Onlar, bu
memleketi bir sömürü ülkesi haline getirmek istemektedirler. Bütün anarşistler
de onlara uşaklık yapmaktadırlar. Ama inşaallah onlar, kat’iyen istediklerini
elde edemeyecekler ve arzuları da kursaklarında kalacaktır. Ne var ki, sürekli
olarak iç anarşi ile ve terör mihraklarıyla uğraşmak, bizi varmak istediğimiz
esas nokta açısından geciktirebilecektir. Zaten düşmanlarımızın ikinci derecede
arzuları da budur. Onlar, müslümanın kendisine gelip güçlenmesinden,
Kur’ân’da ifade edilen, arslan önünden kaçan yaban eşeği korkusu ile
korkmaktadırlar.[2]

Şurası kat’iyen unutulmamalıdır ki, müslüman, iktiza ettiği zaman, dahilî ve
haricî her türlü tecavüze karşı, devletin askeriyle ve emniyet güçleriyle
birleşip bütünleşecektir. Bu, onun için bir vecibedir. Onun böyle bir vecibeyi
terketmesi asla söz konusu olamaz. Yeter ki, devletten ona böyle bir davet
gelsin ve devlet onu böyle bir vazife ile vazifelendirsin... Elbette o bunu
devletle bir bütünlük içinde yapacaktır. Aksi halde yapılacak her ferdî hareket,
bir başka anarşiye zemin hazırlayacaktır. Müminler, bu mevzuda da çok
dikkatli olmalıdır. Anarşi ve terörün, hiçbir meşrû yönü yoktur ve mutlaka
köklerinden kazınmalıdır.

Bazen de anarşi ve terörü bizzat devletler yapar, günümüzde bazı süper



güçlerin yaptığı gibi... İşte o zaman da mümine düşen vazife, elindeki bütün
imkânları en son hududuna kadar kullanıp, onların karşısına dikilmek olur.
Durum bu kerteye geldiğinde artık devlet düşmanlarımız tarafından aşılmış ve
vazife, bizzat teker teker fertlere düşmüş olur. O zaman millet kendine düşeni
yapar ve daha önce tarih sayfalarına yazdığı destanlardan birini daha yazar.
Cenab-ı Hakk, böyle bir durumu yurdumuzdan, yuvalarımızdan uzak etsin; ama
başa gelirse o takdirde yapılacak hareket de bundan başkası değildir. Mümin,
her zaman ve her zeminde izzetle ölmeyi zilletle yaşamaya tercih eden insandır.
Ölüm, onu sindirip korkutamaz. Dış güçler ve terörist devletler de bunu böyle
bilmeli, böyle bellemelidir.

Yurt ve yuvasını düşmana bırakıp kaçmak, müslümanın rüyasına dahi
misafir olmayacak kadar kötü ve bir o kadar alçakça davranıştır.

Müslüman, böyle bir denâeti irtikaptan çok uzaktır.

Bir belde halkı zulüm ve işkence altında inlerken, zayıflar, kadınlar ve
çocuklar orada dua dua kurtuluş talep ederken, Kur’ân mümine, kendisine
yakışan davranışı ve izzete giden yola şöyle talim etmektedir.

"Size ne oluyor da, ‘Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar,
katından bize bir veli (dayanak) gönder, katından bize bir yardımcı lütfet’ diyen
zayıf düşmüş, (güçten, kuvvetten kesilmiş) erkekler, kadın ve çocuklar uğrunda
ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz?’’ (Nisâ, 4/75)

Bu nasıl bir duadır ki, bu dua kendi yurt ve yuvalarından çıkarılmak için
yapılmaktadır. Zira orada müslümanlar zayıf düşmüştür. Hakkın kuvveti
kesilmiş, parya muamelesi görmektedirler. Halbûki o vatan, onların vatanıdır.
O yurt ve yuvalar, onlara aittir. Buna rağmen, oradan çıkarılmak isteniyorlar.
İşte bu, bir mezellet ve bir meskenettir. Ve işte bu, bir el-etek öpmektir. Onlar



ki, insanca yaşamak hakkından mahrum bırakılmışlardır. Onlar ki, ellerinde ne
var ne yok hepsi, gasba uğramıştır. Onlar ki, hürriyetleri de dahil bütün değer
ve mukaddesleri, ayaklar altında çiğnenmektedir. Tablo bu iken, durum bu fecî
manzarayı sergilerken, Kur’ân-ı Kerim:

"Ne oluyor ki, siz hâlâ daha Allah yolunda cihad yapmıyorsunuz?’’ diyerek
muhatabı olan mümini sarsmakta ve ona tevbihler üstüne tevbihler
yağdırmaktadır.

Biz, hakka sahip ve arka çıkamadık. Kur’ân’a yardım edemedik; dünyanın
dört bir yanında O’nun bayraklaşması için gayret göstermedik. Zira biz, parça
parça, didik didik, lokma lokma hale getirilmiştik. Durumumuz bu olduğu için
düşmanlar bizi yutarken sadece nasıl yuttuklarını seyretmekle kalacak ve hiçbir
müdahalede bulunamayacaktık. Maalesef, bugün topyekün bir İslâm cemaati
olarak böylesine sefil, böylesine perişan ve böylesine sergerdanız. Sanki bütün
çareler yok olmuş da, bizler yapayalnız ve çaresiz kalmışız gibi bir durum
sergilemekteyiz. Ama, hayır hayır! Sağında ve solunda ışık, altında ve üstünde
ziya yok ise, mümin onu icad etmeli ve dört bir yanını aydınlatmalıdır. Burada
durup Rasûl-i Ekrem’le (s.a.v) temasa geçmeli, her halukârda Allah’la
münasebetini kuvvetlendirmeli, cihanı aydınlatacak ışıklar bulmalı ve koşup
yine kendi dünyasını kendisi aydınlatmalıdır.

Mümin için, kendi sa’yinden ve kendi gayretinin getirdiği semereden başka
birşey yoktur. Evet o, herşeyi kendi teriyle ve zoruyla, kendi iniltileriyle ve
ızdıraplarıyla elde edecektir. Sonra da onlara sahip çıkacak ve neticede hem
kendisini hem de bütün bir insanlığı kurtarmış olacaktır.

Görülüyor ki, ister içten içe kokuşmanın hasıl edeceği huzursuzluk, ister
dahilî anarşî ve terörün getirdiği kaos, ister dıştan gelen tecavüzlerin
doğurduğu ızdırap ve sıkıntı ve isterse müslümanlara ârız olan daha başka
dertler.. evet, her türlü meselenin halledilebilmesi için tek bir çare vardır. O
da, maddî-manevî cihad yapmakdır. Kısaca cihad, bizim dahilî ve haricî huzur
ve sükûnumuzun yegâne garantisidir. Cihadın olmadığı bir dünyada, hiç
kimsenin hiçbir şeye karşı, huzur ve sükûn adına garantisi yoktur.
[1.] Buhârî, Mezâlim, 33; Müslim, Îmân, 226
[2.] Bkz. Müddessir, 74/50-51



Cihad Yıkılışları Önlemenin Çaresidir
Mümin, ancak içte ve dışta vereceği bu mukaddes kavgayla aziz olacaktır.

Ama o, kendisine terettüp eden vazifeyi yapmayıp, yaşama ve hayattan kâm
alma sevdasına düştüğü, şahsî zevklerine takılıp kaldığı zaman ise, onuru ve
izzeti de gidecek, dolayısıyla da sefil ve perişan olacaktır. Rasûl-i Ekrem
(s.a.v):

"Cihadı terkettiğinizde, Allah üzerinize öyle bir mezellet verir ki, dininize
tekrar dönene kadar o mezelletten kurtulamazsınız’’ [1] buyurmaktadır. Bu
itibarla denebilir ki, izzetli yaşamak, ancak cihad adına bir kısım meşakkatlere
katlanmakla mümkündür. Millet, bu meşakkatlere topluca göğüs gerdiği sürece
aziz olarak yaşamaya hak kazanacaktır. Ve tabiî fertler tek tek kendi hayatlarını
yaşamak için cihadı terk ederlerse, o zaman da Allah’ın umûmî azabı gelir ve
masumu mütecâviziyle, mazlumu da zâlimiyle beraber derbeder eder. Öyleyse
umûmî bir belâya maruz kalmamak için topluca cihada sarılmak şarttır.

Burada Fahr-i Kâinat Efendimiz (s.a.v)’in bir sözüyle meselenin özüyle
alâkalı bir hususu arzetmek istiyorum. Kâinatın Efendisi (s.a.v) şöyle
buyururlar:

"İyne alışverişi yaptığınız (sanayii terkle) sığırların kuyruğuna yapışıp,
ziraata hasr-ı himmet ettiğiniz ve cihadı bıraktığınız zaman Allah, size, altından
kalkamayacağınız öyle bir mezellet verir ki, yeniden dininize döneceğiniz ana
kadar o mezelletten kurtulamazsınız.’’ [2]

İyne alışverişi yapmak, iki şekilde tefsir edilmiştir. Birincisi, birinden



veresiye mal satın alıp, daha sonra aynı adama bu malı daha ucuza ve peşin
olarak satmaktır. Bu alışverişten gaye şudur: Kişinin paraya ihtiyacı vardır ve
doğrudan para alıp fazlasıyla ödemek faiz olacağından, iyne yapan böyle bir
yola tevessül etmektedir. Bunu şöyle bir misalle biraz daha açabiliriz: Birinin
diyelim ki 800.000 liraya ihtiyacı vardır; başkasına ait bir malı veresiye bir
milyon liraya satın alır. Sonra da aynı malı aynı adama 800.000 liraya peşin
olarak satar. Dıştan normal bir alış-veriş gibi görünen böyle bir muamelenin
faizden farkı yoktur ve kat’iyen caiz değildir.

İyne alışverişi yapmanın fukahanın çoğunluğu tarafından kabul edilen ikinci
tefsiri ise şudur: İyne, bir vade farkı uygulamasıdır. Meselâ, borçlu gelir ve bu
ay ödemesi gereken borcunu ödeyemeyeceğini söyler. Hemen borcuna tehir
süresi ve borç miktarı hesap edilerek fiyat artırılır. İşte Allah Rasûlü, bu hadîs
ile iki yorumuyla birlikte ticarî ahlâksızlığa parmak basmakta ve bu ahlâksızlık
sizi esaret altına aldığı zaman mezelleti bekleyin, buyurmaktadır.

Hadiste anlatılan ikinci hususa gelince;

"Sığırların kuyruğuna tutunup da ziraata hasr-ı himmet ettiğiniz zaman"
ifadesinde tenkidi yapılan husus elbette ki ziraat değildi. Zira Efendimiz:

"Kıyametin kopması esnasında sizden birinizin elinde fidesi olsa, kıyamet
kopmadan önce onu dikmeye gücü yeterse, diksin" [3] buyurmuştur. Ayrıca, 

 "ölü araziyi kim ihya ederse, o yer

onundur" [4] fehvasınca ölü toprağa İslâm’ın tahammülü yoktur. O mutlaka ihya
edilmelidir. Burada tenkid edilen husus, dengesizliktir; çünkü, iktisâdî hayatın
can damarı olan üretim, sadece ziraata hasredilir, ticaret ve sanayi ihmale
uğrarsa, o takdirde üretimde bir dengesizlik söz konusudur. Buna karşılık
sadece ticarete veya sadece sanayie yönelik kalkınma hamleleri de, aynı
şekilde bir dengesizliğin ifadesidir. O halde esas olan, her sahaya gereken
değeri vermek ve böylece gereken üretim dengesini sağlamaktır.



Ziraat, köylerde olur; bu yüzden insanların kendilerini bütünüyle ziraate
vermeleri şehirleşmenin tamamen durması demektir. Şehirleşmenin durması ise
sanayi ve ticaretin ölmesi mânâsına gelir. Bunun aksi yani, herkesin köyde
tarlasını bırakıp da büyük kentlere akın etmesi bir başka arızanın doğmasına
yol açar ki, günümüzdeki şekliyle kentlerin hızla büyümesi, büyüme hızı
oranında yeni yeni problemler doğması yeraltı ve yerüstü hizmetlerinin akamete
uğraması ve işsizliğin had safhaya yükselmesi bunlardan sadece birkaçı...

Kalkınma dengeli olmaz ve iktisâdî hayatın bir bölümü dışa bağımlı
kalmaya devam ederse, her zaman hasımlarımız tarafından bir darbeye maruz
kalabileceğimiz kaçınılmaz olur. Dışa bağımlı sanayi kuruluşları, dışa bağımlı
ticaret emtiası kadar, dışa bağımlı ziraat ürünleri de, her zaman iktisadî hayat
için bir tehdit unsurudur. Öyleyse asıl olan, bütün sahalarda dengeyi
koruyabilmektir.

Efendimiz devrinde hızlı kentleşme problemi olmadığından iktisâdî
dengesizlik, hadiste ziraata hasr-ı hayat etme şeklinde ifade buyurulmuştur.
Günümüzde ise, hızlı kentleşme, beraberinde getirdiği sıkıntılarla yeni bir
dengesizlik alâmetidir. Bu problemin çözümü için düşünülen veya
düşünülebilecek olan köye dönüş veya köye yerleşme meselesi, ciddî olarak
ele alınması gereken hususlardan biridir ki, hadisten bu mânâyı anlamak da
mümkündür.

Diğer taraftan, medeniyetten sonra bedeviyete rücû veya bedeviyette ısrar
edip durma da, hadiste tenkid edilen hususlardandır. Bunların hepsi, topluma
mezellet ve meskenet getirir.

Hadiste anlatılan üçüncü husus:  "Cihadı terk ettiğiniz

zaman’’ yani rahata daldığınız, kendi işlerinize kapanıp onlarda boğulduğunuz
zaman sizin için başınızın ucunda bir mezellet hazır demektir. Evet havanız
maddeten karardığı gibi, manevî havanız da kararmış, ruh semânızın yıldızları
dökülmüş; ayınız, güneşiniz küsuf ve hüsufa uğramış demektir. Sizin
yeryüzünde yaşamanız şeriat-ı fıtriyeye göre artık caiz değildir.

Yeniden dine dönünceye kadar, siz ısrarla isteseniz de, dua dua yalvarsanız
da, maruz kaldığınız o mezelleti Allah başınızdan atmayacaktır.

Böyleleri için dine dönüş nasıl olacaktır? Şu anda üzerimizde ve
omuzlarımızda asırların getirip biriktirdiği dünya kadar haklar var. Bırakın
başka hakları, bu dönemde nefsimize karşı eda edilmesi gereken hakları bile



eda edememişizdir. Ayrıca yine bu devrede, ailemizin, milletimizin, neslimizin
bizden beklediği şeyleri de yerine getirememişizdir. Evet cılız omuzlarımıza,
incecik belimize üst üste bir sürü vebal yüklenmiştir. Yirminci asrın idrak
sahibi müslümanı, bu veballer altında iki büklümdür ve bu mesele hafif değil,
aksine çok çetindir. Çünkü üç asırlık yıkılışın feryadını sînelerimize
doldurmakla karşı karşıyayız. La akal, çeyrek asır inlemeden, sancı ve ızdırap
çekmeden bu feryadın dinmesi de mümkün değildir. Bu duruma gelmemizin tek
sorumlusu da, yine kendimiziz. O halde kurtuluş yine bizimle olacaktır.
Dişimizi sıkacak, kendi meşalemizi kendimiz tutuşturacak, Allah’ın inayetine
yönelecek ve bu yönelmeyi hem sözle, hem de fiille gerçekleştireceğiz. Bunu
yapabildiğimiz ölçüde Rahmet’in kapıları açılacak ve Rahmet eli, içinde
bulunduğumuz durumdan bizi çekip alacak ve inşaallah kurtuluş sahillerine
ulaştıracaktır.

a) Akabeyi Aşanlardan...

Rasûl-i Ekrem (s.a.v), topyekün cihan karşısında öyle bir cemaatle kavga
veriyordu ki, o cemaatin her ferdi, hayatın hangi kesiminde kendisine ne
düştüğünü çok iyi biliyordu. Uhud, bu şuurun çeşit çeşit tablolarla ebedileştiği
bir yerdir. O gün orada kadın-erkek, çoluk-çocuk, genç-ihtiyar herkes, kendine
düşeni samimiyetle yerine getirdi ve o makûs talih, ancak bu şekilde tekrar
müslümanların lehine döndü. Hz. Enes (r.a) anlatıyor: "Gözüme çok sık
ilişenlerden ikisi, annem Ümmü Süleym ve Ezvâc-ı Tahirat’tan Hz. Âişe idi.
Medine’ye koşuyor, mataraları doldurup geliyor ve şehid namzetlerine su
dağıtıyorlardı. Bütün gün böyle gidip geldiler. Boş kaldıkları anda da hemen
mataraları bir yana koyup yaralılarla ilgileniyorlardı."

Bu hengamede yaşlı bir kadın, elinden tuttuğu çocuğunu Efendimiz (s.a.v)’e
getirdi. Bu kadın, savaşmak veya yaralılara hizmet etmek bir yana, elden
ayaktan düşmüş denebilecek derecede yaşlıydı. Şu kadar ki, üzerine düşenin
idraki ve şuuru içindeydi. Yapabileceğini yapmak ve Uhud’da hissesine düşeni
en iyi şekilde eda etmek istiyordu. Bu çocuk ve annesinin, hakka hizmet aşkını
tablolaştırdıkları şu manzara, ne kadar da görülmeye değerdi! Çocuğun
omuzundaki kılıç neredeyse yerlerde sürünüyordu; mânevî hazla kanatlanıp
uçan ruhunun aksine, bu küçük bedenin o kılıcı taşıyacak hali de yoktu. Yaşlı
kadın, huzur-u Rasulullah’a geldi ve şöyle dedi: "Ya Rasulallah! Verecek bir
şeyim, bir iş yapacak hal ve takatim yoktur. Lakin, bu, benim çocuğumdur. Onu
size armağan ediyorum. Önünüzde savaşsın ve sizi müdafaa etsin." Allah
Rasulü, ışıl ışıl yanan gözleri yüzüne çevrilmiş emir bekleyen çocuğa baktı.
Çocuk, âteşîn gözleriyle âdeta, "Ferman buyur ya Rasulallah! İzin ver, uğruna



öleyim" diyordu. Bir şeyi bu kadar candan ve yürekten isteyenin, kim olursa
olsun red cevabıyla karşılaşması mümkün değildir. Onun için, Allah Rasulü bu
yavrunun isteğini kabul etti ve onu İslâm askerleri arasına aldı. Çocuk,
boyundan büyük kılıçla düşman saflarına daldı. Sanki birden büyümüş ve
civanmert bir delikanlı olmuştu. Ne var ki, Uhud’un yükü çok ağırdı. Onu ancak
Hamzalar, İbn-i Cahşlar, Mus’ablar omuzlayabilirlerdi. Fakat işte, çocuk da bir
tarafından bu yükün altına girmişti. Gel gör ki, bu narin bünye bu ağır yüke
daha fazla dayanamadı ve aldığı kılıç darbeleriyle yere düşüverdi.

Biraz sonra, "Allah’a giden yolda meleklerle yarışacak", bu gül yüzlü
yavruyu kucaklayıp huzura getirdiler. Kalbi, bir güvercin kalbi heyecanıyla
çarpıyordu. Beyaz kuğular gibi nazenin boynunu germişti, ama yüzünü
çepeçevre sevinç ve mutluluk sarmıştı. Gözlerinin içi gülüyordu. Çünkü,
şehadetin füsun-u nevmi (tatlı uykusu) ile, Uhud’un âteşîn ravzasından çıkacak
ve az sonra cennet yamaçlarında dolaşmaya başlayacaktı. Gözlerini çocuğun
gülümseyen bakışlarına dikmiş olan Allah Rasulü, "Yavrucuğum, acı duyuyor
musun?" diye sordu. Çocuk, Allah Rasulü’nü mahzun etmemek için güçlükle
"Hayır Ya Rasulallah" diye inledi. Uhud’un üzerine akşam hüznü inerken
güneş, sanki bu çocuğun çehresinde yeniden doğmaya hazırlanıyordu.[5]

Ümmü Ümare anlatıyor: "Uhud’a gittim. Elimde sargı bezleri vardı.
Yaklaştığımda Rasûl-i Ekrem’in etrafının dağılmış olduğunu gördüm. Yaralı
Mus’ab, o haliyle sağa sola koşuyordu. Yaklaşık on kişilik bir grup saldırınca,
Rasul-i Ekrem, "Bunlara kim karşı koyacak?" dedi. Meydanda kimse
kalmamıştı. Herkes, biçilmiş başaklardan dökülen taneler gibi bir tarafa
dökülmüş, yıkılıp kalmıştı. İş başa düşmüştü. Elimdeki sargı bezlerini attım ve
bir kılıçla onlara karşı çıktım. Karşımdaki İbn-i Kamie idi; Rasûl-i Ekrem’in
üzerine gelirken, gayz içinde şunları söylüyordu: "Bana Muhammed’i gösterin.
Eğer O kurtulursa, ben kurtulamadım demektir." Bu "Ya O beni öldürecek, ya
ben O’nu öldüreceğim" demekti. İbn-i Kamie demir zırhlar içindeydi. Benim
zırhım da yoktu ama, ona elimdeki kılıçla karşı çıktım. Bana öyle kılıç
darbeleri indirdi ki, sırtımda bir el girecek kadar derin yaralar açılmıştı. Ve o
gün, akşama kadar bana savaşmak düşmüştü."[6]

Savaş akşama kadar devam etmişti.. ve tabiî Medine’nin de içten korunması
gerekiyordu. Peygamberin halası, büyük kadın Hz. Safiyye o esnada
Medine’deydi. Efendimiz’in yaralandığını duyunca Uhud’a koştu. Ümm-ü
Ümare gibi o da, felaketin üstüne üstüne gidiyordu. Yerden kaptığı bir mızrakla
kâfirlerin üzerine öylesine saldırdı ki, Rasûl-i Ekrem dayanamayarak
Safiyye’nin oğluna,



"Ananın önüne geç. O kadındır" demek zorunda kaldı. O bu sırada kâfirleri
önüne kattığı gibi sürükleyip götürüyordu.[7]

İş başa düşünce, kadın da vazife yapıyordu. Evet, dahilden ve hariçten gelen
felâketler karşısında mümin, cihada koşacak; ailesine, dinine, vatanına,
milletine karşı vazife ve sorumluluğunu yerine getirecektir. Kadınıyla,
erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla topyekün ve hayatın her safhasında kavga
verilecek ve himmetler, hayatın sadece bir-iki noktasına hasredilmeyecektir.
Aksi halde mağlubiyet muhakkak ve mukadder olur. Mümin, hayatı bir bütün
olarak kucaklamak zorundadır; ve cihadda böyle şümullü bir mânâ vardır.

b) Aziz Yaşamak İçin..

Aziz olarak yaşamanın yolu, yerinde ölmesini bilmekten geçer. Evet yerinde,
korumakla mükellef olduğumuz mukaddeslerin uğrunda ölebilsek veya
kendimizi ölüme hazırlayabilsek, daha dünyada iken sürekli ebedî varoluşun
neşvesini yudumlayacak ve ahirette de tasavvurlarımızı aşan mazhariyetlere
ulaşacağız. Rasûl-i Ekrem, bu mevzuda aşkımızı coşturup gönüllerimize güç
verecek şu sözleriyle nazarlarımızı bu noktaya çeker ve buyurur ki:

"Ümmetime meşakkat vermek istemeseydim hiçbir seriyyenin ardında
kalmazdım. Ne kadar arzu ederdim, Allah yolunda öldürüleyim sonra
diriltileyim, sonra tekrar öldürüleyim, tekrar diriltileyim, tekrar öldürüleyim.."
[8]

Allah yolunda mücadele ve mücahede, uğrunda ölme ne kadar şerefli ve ne
kadar mukaddes bir vazife ki, Mefhar-i Mevcudat Efendimiz (s.a.v), başı evc-i
kemâlâta ulaştığı bir dönemde peygamberlik dâvâ ve misyonunun yanında, harb
seriyyelerinin arkasına takılmayı arzu etmekte.. ve savaşma-ölme veya
öldürme, sonra yine ölme ve dirilme.. ve bu işe birkaç defa mazhar olma
temennisinde bulunmaktadır.

Bu mazhariyet aklı başında olan herkesin talep etmesi gereken bir



mazhariyettir. Zira cihadsız geçen hayat, boşa geçmiş demektir. Efendimiz’in bu
husustaki her ifadesi, cidden dikkat çekicidir.. İşte bir-iki misal:

"Bir kimse, hayatında hiç cihad yapmadan, bu mevzuda hiç bir cehd
göstermeden ölürse, bir nifak şubesi içinde ölmüş olur." [9] Yani bu insan
münafıklık zemininde ruhunu teslim etmiş demektir. Bir başka rivayette de
şöyle buyurulmaktadır:

"Bir kimse, hayatında cihad eseri olmadan Allah’ın huzuruna çıkarsa,
kendinde ciddi bir boşluk olduğu halde, Allah’la karşılaşmış demektir." [10]

Yani, böyle bir kimse, Mahkeme-i Kübra’ya kendisini utandıracak ve
yüzünü kızartacak bir eksikle, bir gedikle gelmiştir.

Sağımızda, solumuzda dünya kadar doğranan, tecavüze uğrayan, inim inim
inleyenler var. Mazlumun imdadına koşmak bize bir vazife olduğu gibi, zalimin
zulmünü defetmek de bir vazifedir. Yoksa, öyle acı bir derdest oluşla huzur-u
Rabbü’l-alemin’e gideriz ki, bu, dünyada gözümüzün önünde çekenlerin
çektiklerini unutturacak şekilde ürpertici olur. Rabbin huzuruna böyle bir
perişaniyetle çıkmak, böyle haşr u neşr olmak ne büyük talihsizliktir!..

Bir başka hadislerinde Efendimiz (s.a.v) güzide arkadaşları sahabeye
istikbalde vaki olacak ve her mümini ürpertiye sevkedecek bazı hadiseleri
haber vermekte ve her haber verdiği hadisenin sonunda sahabe dehşete
kapılarak: "Bu da olacak mı ya Rasulallah?" diye sormakta, Efendimiz de:
"Daha dehşetlisi de olacak" cevabıyla bir başka hadiseyi haber vermektedir.
Ebu Ya’lâ ve İbn-i Ebi’d-Dünya’nın rivayet ettiği bu hadis, mealen şöyledir:
Allah Rasulü buyurur:

"Nasıl olacak o gün ki, kadınlar baş kaldırmış, gençleriniz fısk u fücura
daldığında kötülükler yayılmış ve cihad terkedilmiştir?"

Tabii sahabe, bu söz karşısında dehşete kapılmıştır. Zira onların havsalası



böyle bir tabloyu alamazdı. Evet onlar, bir tek müminin bulunduğu yerde dahi
böyle bir manzara ile karşılaşılacağına ihtimal veremezlerdi. Onun için de yine,
soracaklardı:

"Bu da olacak mı ya Rasulallah?"

Allah Rasulü (s.a.v) "Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki,
daha şiddetlisi olacak" ve konuşma bundan sonra şöyle devam eder:

- Bundan daha şiddetlisi nedir ya Rasulallah?

- Bütün kötülükleri iyi ve bütün iyilikleri kötü gördüğünüz gün, bir bilseniz
haliniz nasıl olacak?

Yani; zinanın tervic edildiği, şehir içi ve şehir dışı eşkıyanın teşvik
gördüğü, imân ve Kur’ân’ın aşağılandığı ve müminlerin takibe tâbi tutulduğu,
çirkinin güzel, güzelin çirkin gösterildiği, bütün münkerâtın devletten beraat
aldığı, bunun yanında ma’ruf ve ilâhî emirlerin ayıp bir iş gibi gizli gizli
yapıldığı günler de gelecek ve işte o zaman haliniz nice olacak?

- Bu da olacak mı ya Rasulallah?

- Evet, daha şiddetlisi olacak.

- Bundan daha şiddetlisi nedir ey Allah’ın Rasulü?

- Nasıl olacak o gün ki, münkerâtı emreder, ma’ruftan da men’edersiniz?
(Yani çocuğunuzu namazdan alıkoyduğunuz, onu başıboş bıraktığınız ve ona
halinizle, dilinizle ve davranışlarınızla kötülüğü emrettiğiniz zaman haliniz nice
olacak bir bilseniz? Ve daha dehşet vericisi, neslinize Allah’ı unutturduğunuz,
ilim irfan adına konuşurken hep küfür konuştuğunuz, Peygamber (s.a.v)’in nam-ı
celilini onların gönüllerinden sildiğiniz gün haliniz nasıl olacak? Sanki Allah
Rasulü (s.a.v) ümmetinin başına gelecekleri bir bir görmüş bulunduğumuz asrı
ve içinde yaşadığımız cemiyeti bizzat müşahede etmiş gibidir.)

- Bu da olacak mı ya Rasulallah?

- Evet, daha şiddetlisi de olacak!.. (Allah Rasulü, sözünün burasında Cenab-
ı Hakk’tan nakille, kasemle teyid edilen şu sözü söyler): "Celalime yemin olsun
ki, bu duruma gelmiş bir cemiyetin içine çağlayanlar gibi fitneler
salıvereceğim..."[11]

İşte, üzerimizde taşıdığımız mükellefiyetin Allah ve Rasulullah nezdindeki
değeri budur. Kalbimizin en hassas yerinde üç asırdan beri devam edegelen bir
vebalin ağırlığı ve aynı zamanda ağrısı var. Derdimize yine derdimizden başka



dermanımız da yok.

Bugün ara sıra camiye gitmek veya hac farizasını yerine getirip dönmek
bazılarımız için birer teselli kaynağı olmaktadır. Halbuki, içinde bulunduğumuz
durumun vehameti şahsî farzları ifa ile bertaraf edilebilecek kadar basit
değildir. Bu müthiş durum karşısında bütün sistematiğiyle emr-i bi’l-ma’ruf,
nehy-i ani’l-münker vazifesini yerine getirmekten başka bir çaremiz olduğunu
zannetmiyorum. Bu kudsî vazifeyi yerine getirecek de yine bizleriz, evet, teker
teker hepimiziz. Yoksa, hadiste anlatılan ve sonunda kasemle Cenab-ı Hakk’ın
bildirdiği ve sanki bugünkü cemiyetin durumunun tasvirinin yapıldığı fitne
girdabından kurtulmamız mümkün olmayacaktır.
[1.] Ebû Dâvûd, Buyû’ 56; Müsned, 2/42
[2.] Ebû Dâvûd, Buyû’, 56; Müsned, 2/42
[3.] Müsned, 3/191
[4.] Buhârî, Hars, 15; Ebû Dâvûd, İmâre, 37
[5.] İbn Ebî Şeybe, Musannef, 7/370-371; Yusuf Kandehlevî, Hayâtü’s-Sahâbe, 1/598-599
[6.] İbn Hişam, Sîre, 3/86-87; İbn Kesîr, el-Bidâye, 4/34
[7.] Yusuf Kandehlevî, Hayâtü’s-Sahâbe, 2/88; İbn Hacer, el-İsâbe, 4/349
[8.] Müslim, İmâre, 28; Buhârî, Îmân, 26; Nesâî, Cihâd, 3
[9.] Müslim, İmâre, 157; Ebû Dâvûd, Cihâd 17, Nesâî, Cihâd, 2
[10.] Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 26; İbn Mâce, Cihâd, 5
[11.] Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 7/280-281



Cihad-Rehavet Uyumsuzluğu
İnsanları cihad vazifesinden alıkoyan, hayata ve hayatın lezzetlerine

bağlılıktır. Rahatını terkedemeyen, şahsî hazlarından ve zevklerinden
fedakârlıkta bulunmayan bir insandan cihad gibi büyük vazifeler beklenemez.
Beklense de beyhûdedir. Zira büyük vazifeleri, ancak maddî-manevî haz ve
zevklerinden fedakârlıkta bulunan insanlar yapabileceklerdir. Cennetin kapıları
ardına kadar açıldığı, huriler önlerinde teşrifatçılık yapmağa durduğu,
gılmanlar "lü’lü-ü mensur" gibi onların geçecekleri yollara saçıldığı zaman
dahi, insanlık sevgisiyle, ızdırap içinde yeniden insanların arasına dönmeyi
düşünen cihada gönül vermiş, cihad aşığı insanlardır ki, böyle büyük vazifeleri
ancak onlar yapacaklardır.

İsterseniz bu meseleyi bir de dünyaya ait yönüyle arzedeyim: Bir mücahid
düşünün ki, milletvekilliğine giden merdivenler ayağının dibine kadar
getirilmiş veya kendisine başbakanlık teklif edilmiş ya da reis-i cumhur olma
teklifini almıştır.. evet, böyle bir durumda dahi bu kudsî vazife ile alâkalı en
küçük hizmeti, bütün bu tekliflere tercih edecek insan -ki, bizim de yıllar yılı
beklediğimiz, arzuladığımız insan budur- cihad ruhunu ve mücadele aşkını
kavramış, hazmetmiş insandır.

Maddî-manevî füyûzat hislerinden fedakârlıkta bulunamayan ve bu mevzuda
daha baştan verilmiş herhangi bir kararı olmayan insana gelince, biz ondan
hiçbir şey bekleyemeyiz. Beklemek bir yana sahnede görüldüğü andan itibaren
başımıza getireceği gâilelerden endişe ederiz. Dünyasını, ukbasını terketmemiş,
terkettiği şeyi dahi terketmemiş, ’’aşk-ı mutlak, zevk-i mutlak’’ içine bütün
huzûzâtını verdiği mücadelenin içinde görmeyen, zevkini nefs-i sa’y içinde
aramayan, Cenab-ı Hakk’a yönelip: ’’Senin yolunda ölmek bile ne tatlı’’
diyemeyen bir insanın mücadele vereceğine, mücadelesinin semeredâr
olacağına, onun Müslümanlık hesabına kurtarıcı bir rol oynayacağına
inanmıyoruz; inanamayız da. Biz, ancak, kendi şahsını, şahsî hazlarını,
zevklerini, hatta yurdunu-yuvasını terketmişlerin; sahabe gibi kapısına kilit
vurup evinden ayrılmışların, bedenî ve cismânî zevkleri aşmışların
mücadelesine, mücahedesine, kavga ve cihadına inanıyoruz ve beklediklerimizi
de Allah’ın inayetinin esbabı saydığımız o insanlardan bekliyoruz.

Bizim bu beklentilerimize mukabil, günümüz insanının, mücadele adına
yapacağı şeyler de bu istikamette olmalı; daha doğrusu insanımız, vereceği



mücadeleyi bu anlayış içinde vermelidir. Zaten Kur’ân-ı Kerim de bize sürekli
bunu talim etmektedir:

"Ey imân edenler! Size ne oldu da "Allah yolunda savaşa çıkın" dendiği
zaman yere çakılıp kaldınız? Ahireti bırakıp, dünya hayatına razı mı oldunuz?
Oysa dünya hayatının geçimliliği, ahirete nazaran pek az bir şeydir. Eğer (Allah
yolunda) seferber olmazsanız, bu takdirde Allah size can yakıcı azab eder ve
yerinize başka bir millet getirir. O’na birşey de yapamazsınız. Allah herşeye
kâdirdir." (Tevbe, 9/38-39)

Yani size ne oluyor ki, ‘Allah yolunda seferber olun, kalkın, kendinize gelin,
hakkı anlatın, Allah’ın yüce adının, ufkunuzda şehbal açması istikametinde
hazlarınızı, hayvânî ve bedenî zevklerinizi terkedin’ çağrısı geldiği zaman,
yerinizde çakılıp kalıyor, zevklerinizden kopamıyor ve hayatın huzûzâtı içinde
fânî olmuş gibi baygın baygın bakıp duruyorsunuz. Yoksa ahiret varken, ona
değil de, karşılığında dünya hayatına mı razı oldunuz? Gönüllerinizi hem de
ahirete doğru koşup gittiğiniz hengâmda, size hiçbir faydası olmayan, şartları
içinde gençliğinizi, sıhhatinizi koruyamadığınız, servetinizi muhafaza
edemediğiniz; her an herşeyin zeval ve ufûliyle ruhunuzda ayrı iniltiler
meydana getiren ve sizin de elinizde olmayarak kendisinden uzaklaştığınız
dünya hayatına mı kendinizi kaptırdınız? Halbuki ötede, zevâl bilmez nimet ve
zevkleriyle, her hafta Rabbin cemâlini müşâhede edeceğiniz ebed diyarı ukba
sizi beklemektedir. Hal böyle iken, siz ukbayı terkederek, dünya hayatına mı
razı oldunuz?

Rehavetin cihada mani olduğuna işaret eden bir başka ayet ise şöyle;



"(Ey Rasûlüm!) Kolay bir kazanç, normal bir yolculuk olsaydı, sana
uyarlardı; fakat çıkılacak yol onlara uzak geldi. Kendilerini helâk ederek,
"Gücümüz yetseydi, sizinle beraber çıkardık" diye Allah’a yemin edeceklerdir.
Allah, onların yalancı olduğunu elbette biliyor." (Tevbe, 9/42). Yani eğer davet
edildikleri yer, onların maddî menfaatlerine hitap eden bir yer olsaydı ve onlar
bu davete icabet etmekle bir kelepire konacaklarını ve bir hil’at giyeceklerini
bilselerdi; ayrıca, elde edecekleri neticeye kısa yoldan kavuşma söz konusu
olsaydı, hiç tereddüt etmeden hemen senin arkana düşeceklerdi. Halbuki şimdi
durum, onların arzu ve heveslerinin tam zıddınadır. Zira davet edildikleri yerde
hiçbir maddî menfaat söz konusu değildir. Neticede dünya adına kazanacakları
ne bir makam, ne de bir mansıb vardır. Yol ise, çok uzundur. Öyleyse, burada
mümin ve münafık tamamen birbirinden ayrılacak ve müminler, hiç tereddüt
göstermeden senin ardına düşerken, münafıklar yan çizmenin çarelerini
arayacaklardır. Çareyi de hep yalan söylemekte bulacak ve böylece nefislerini
helâk etmiş olacaklardır. Çünkü içleriyle, vicdanlarıyla cedelleşeceklerdir.
Vicdanları bilmekte ve tasdik etmektedir ki, esasen cihada gitmeye hiçbir
manileri yoktur. Mazeret olarak ileri sürdükleri şeyler, sadece kendilerini
kandırmak için söylenmiş bahanelerdir. Bunu bildikleri için de vicdanları rahat
değildir. Vicdanen rahat olmayan bir insanın helâkı ise çok yakındır.

Evet, Tebük öncesi Medine atmosferini bilmek, meseleyi daha iyi anlama
adına çok önemlidir. Onun için kısaca o atmosferden bahsedelim: Müminler
henüz bir seferden dönmüşlerdi. Biraz dinlenip toparlanmaya ihtiyaçları vardı.
Meyvelerin hasad vakti gelmişti. Hava, alabildiğine sıcaktı. İşte tam bu esnada
Allah Rasûlü’nden yeni bir davet vuku buldu. İnananlar sefere çağrılıyordu.

Müminler, her şeyleriyle bu davete icabet ettiler. Hz. Ebû Bekir, bütün mal
varlığını ortaya döktü ve Allah Rasûlü’nün huzuruna getirdi. Faruk-u Azam,
malının yarısını bu uğurda bezletti. Hz. Osman’ın verdiğinin ise haddi hesabı
yoktu. Hz. Ali’ye gelince O, kendi ihlâs anlayışı içinde malının bir kısmını



gizli, diğerini de açıktan veriyor ve bu örfaneye böyle iştirak ediyordu. Diğer
müminler de kendi durumlarına göre saçıldılar. Herkes, elindeki imkânı son
kuruşuna kadar harcama yarışına girdi. Kadınlar da bu yarışa iştirak etmişlerdi.
Hz. Âişe validemiz’in hücre-i saadetleri zinet eşyalarıyla dolmuştu. Kimisi
boynundaki gerdanı, kimisi kolundaki bileziği, kimisi de kulağındaki küpeyi
çıkarıp vermişti.. Rasûlullah’ın davetine müminlerin icabet şekli buydu.

Münafıklara gelince, onlar Allah Rasûlü’ne tâbi olmayı havanın sıcak, yolun
uzun olmaması, hasat vaktinin girmemesi... vb gibi şartlara bağlıyorlardı.

İçlerinden bazıları ise çok daha değişik teklifle geliyor ve Allah
Rasûlü’nden izin istiyordu. Cedd b. Kays, bunlardandı. Oysa her gün ezan
okununca namaz için mescide koşup gelen bir insandı. Fakat bir türlü kendini
aşamamış, içine imânı yerleştirememiş, imânını iz’an haline getirememiş
fedakârlıklara katlanma kararını verememiş, dolayısıyla varacağına
varamamıştı. Yolda kalmış bir insandı. Allah Rasûlü’ne geldi. İki Cihan
Serveri, bizzat kendi elleriyle kendi bineğinin tımarını yapıyordu. Kays’ı
görünce, "Sen de mi gelmiyorsun?" dedi. Gelmesi beklenmeyen biri değildi.
Ama işte gelmiyor, daha doğrusu, gelemiyordu. Allah, ona bu şerefi nasip
etmeyecekti. Küstah ve küstah olduğu kadar da sudan bir bahane ile
Efendimiz’den izin istedi ve "Benim kadınlara karşı za’fım var. Benî Esfar’ın
(Rum) kadınlarını görürsem dayanamaz ve günaha girerim. Beni oraya götürüp
de fitneye sokma, bana izin ver" [1] dedi. Kur’ân onun bu tavrını anlatırken
şöyle diyordu:

"Onlardan ‘Bana izin ver, beni fitneye düşürme’ diyen vardır. Bilin ki, onlar
zaten fitneye düşmüşlerdi. Ve şüphesiz ki cehennem, kâfirleri kuşatmaktadır."
(Tevbe, 9/49)

Bir başkası da,  "Bu sıcakta dışarıya

çıkmayın, sefere gitmeyin" (Tevbe, 9/81) diyordu.

Efendimiz’in buna karşı cevabı Kur’ân’ın ifade ettiği:

 (Habibim şöyle) de: "Cehennem ateşi daha



şiddetlidir" (Tevbe, 9/81) şeklinde olacaktı. Ateşini burada çeken, meşakkatini
burada yaşayan, ızdıraplarını burada yudumlayan, orada ateşten emin ve masum
olacaktır. Ama bütün zevklerini burada yaşayanlar,

"Dünya hayatında sizin için güzel olan herşeyi harcadınız. Bütün sa’y ve
gayretlerinizi mükâfatını dünyada bitirdiniz" (Ahkaf, 46/20) ayetinin tokadını
yiyecek ve orada derbeder olacaklardır.

Evet, Kur’ân, bütün müminleri cihada çağırmaktadır. Bu çağrıya icabet edip
etmememize göre ya kazanacak veya (Allah korusun) kaybedenlerden olacağız.
Ya, münafıklar gibi, ’’bu rahat hayatın zevklerini terketmek bize ağır geliyor’’
diyecek, ya sahabenin yaptığını yapacak ve varımızı, yoğumuzu, herşeyimizi
ortaya dökmek suretiyle seferber olacağız.

Rahat ve rehaveti terk adına Allah Rasulü ve Sahabesinden örnekler:

Allah Rasûlü, hem dünyaya hükmedip hem de ukbayı kazanabilmek için
yurdunu, yuvasını, yerin göbeği olan Kâbe’yi; doğup büyüdüğü, dağında taşında
feyz-i akdesle burun buruna ve dudak dudağa geldiği Mekke’yi; semavilerle
muttasıl öpüşüp duran Hira dağını terk ediyor ve böylece bize, büyük bir dâvâ
uğruna herşeyin nasıl feda edilmesi gerektiği dersini veriyordu.

Kavmi kendisini Mekke’den çıkardığı zaman O, terkedeceklerini arkada
bırakmış olma ruh haleti içinde değil, aksine, herşeyi ilerde ve önünde bulacağı
neşvesi, ümidi ve recâsı içindeydi.

Düşman adım adım takip ediyor ve O’nu ateşten bir çember halinde
sarıyordu. Sevr mağarasına kadar böyle gelinmişti. Büyük dâvânın ebedî
yolcusu, Medine-i Münevvere’ye gidecek, sitesini kuracak ve oradan
başlayarak insanlığa hükmedecekti.. Bunun için, her an ayrı bir ölümün
kucağında geziyor, her gedikte ve her açıkta âdeta ölüme selam çakıyordu.
Fakat bütün bunlar, O’nun içinde zerre kadar endişe meydana getiremiyordu.
Gizlendiği mağaranın hemen girişinde düşmanların ayakları görülürken, Hz.
Ebû Bekir Efendimiz, içeri bakıp, kendilerini görecekler diye Rasûlullah adına
endişeleniyor, ancak, yine Hz. Ebû Bekir’in ifadesiyle "O öyle bir sekine
sergiliyordu ki, sanki en emin dostlarının arasında oturuyor gibiydi." Hem
endişe edecek ne vardı ki? Eğer Allah, O’nu bu dünyadan alacak idiyse, ağır



bir yükün altından alacak ve rahat bir âleme gönderecekti. Niye endişe etsindi
ki? Her şeyiyle zâil bir dünyadan kurtulacak ve her şeyiyle bâki bir âleme
intikâl edecek değil miydi? Niye endişe edecekti ki? Her an her halini gören,
her haline nigehbân olan Allah, O’nunla beraber değil miydi? Ebû Bekir’in

endişesine karşı,  "Dostum, o iki kişi

hakkında zannın nedir ki, onların üçüncüsü Allah’tır!" yani, "Sen, Muhammed
ve Ebû Bekir’i yalnız mı zannediyorsun? Onlarla beraber bir de Allah var"
diyordu ve hiç mi hiç endişelenmiyordu. O kadar ki, bütün dünya kendisine
düşmanlık yapsa yine gam yemeyecek ve tasaya kapılmayacaktı. O kadar ki,
herkes kendisini terketseydi, hatta Hz. Ebû Bekir bile ayrılıp gitseydi, yine de,
Allah’a dayanmışlığın güveniyle kalbi itmi’nan içinde bulunuyordu. Ve Allah,
bizim göremeyeceğimiz askerlerle O’nu te’yid buyuruyordu.[2]

Allah Rasûlü’nü o esnada te’yid eden askerlerin keyfiyetini elbetteki
bilemeyiz. Ancak, bildiğimiz bir gerçek var ki, o da Allah Rasûlü’nün, Allah’ın
askerleriyle defalarca te’yid olunduğuydu.[3] Bedir, bu te’yidin destanlaştığı
vakalardan sadece biridir. Bedir’e katılan sahabeye nasıl "Ashab-ı Bedir"
denmişse onlara da "Bedir Melekleri" denmiştir.[4]

Sahabe, Bedir’deki harika tablolardan birini şöyle anlatır: Önümdeki
düşmanı kovalıyor, fakat bir türlü yetişemiyordum. Derken bir kamçı sesi
duydum; ardından bir atın âdeta mahmuzlandığını görüyor gibi oldum. O anda

bütün âfâkı birden bire lâhûtî bir ses doldurdu. Ses: 

diyordu. Biraz gidince, kovaladığım adamın kamçılanmış olarak yerde yattığını
gördüm. Hadise, Rasûl-i Ekrem’e nakledilince buyurdular ki, "Hayzum"
Cibril’in atıdır. Kamçıyı vuran da O idi.[5] Cibril, o gün başına Zübeyr b.
Avvam’ın sarığı cinsinden sarı bir sarık sarmış, sağa sola koşturuyordu.[6]

Uhud’da Rasûl-i Ekrem, Mus’ab’ını tâ sabahtan kaybetmişti, fakat, akşama
kadar önünde savaşan bir Mus’ab vardı. Güneş gurub edip, kefere çekilmeye
başlamıştı ki Allah Rasûlü, "Mus’ab beriye gel" dedi. Ancak, Mus’ab
zannettiği, bir melekti ve dönüp, "Ben Mus’ab değilim ya Rasûlallah!" dedi.[7]

Anlaşılıyordu ki, Allah (c.c) O’nu melekleriyle te’yid ediyordu. Evet Allah,
Habibini hiçbir zaman terketmemişti.[8]

Huneyn’de melekler imdada yetişmiş ve o en sıkışık anda Allah (c.c), İki
Cihan Serveri’ni te’yidsiz bırakmamıştı...[9] Cihadı terkedenler ekseriyetle
hayat endişesiyle terkederler oysa ki, rehberimiz, biricik muktedamız iki



cihanın İftihar Tablosu Hz. Muhammed (s.a.v)’in terk edilmediği, bırakılmadığı
gibi bu yolda yürüyenler de yalnız bırakılmayacak ve kat’iyen
terkedilmeyeceklerdir.

Gerçekten Allah’a teslim olan bir insan, bütün dünya aleyhinde olsa bile, en
küçük bir endişe ve paniğe kapılmaz. Zira o hep şuna inanır: "Ben, Allah’a
imân etmişim. Allah, benimle beraberdir. Ne tasaya, ne de gevşekliğe lüzum
yoktur. Mutlak güçlü ve mülkün yegane sahibi olan Allah, arkamda zahir olduğu
müddetçe hiçbir şey beni korkutamaz."

Hz. Musa’nın arkasındakilerin düştüğü gibi bir tereddüde düşmemek
lazımdır. Onlar, böyle bir seferberliğe çağrıldığı zaman, anlamsız bir endişe
içinde peygamberine isyan etmiş ve Allah’a karşı itimatsızlık göstermişti. Ne
var ki, endişelenip geri durması, korktuğunu başına getirmekten başka bir işe
yaramamıştı.. maksadının aksiyle tokat yemiş ve kırk sene Tih sahrasında
şaşkın ve baygın dolaşmaya mahkûm edilmişti.[10]

Bizler de, üç asırlık şaşkınlık, baygınlık ve derbederliğimizin sona ermesini
arzu ediyorsak, Hakikat-ı Ahmediye’nin terbiyesi altında kendi hüviyet ve
şahsiyetimize dönüp, İslâm’la bütünleşmeye çalışmalıyız.. çalışmalıyız ki,
Allah (c.c) da bizi korktuğumuz ve endişe ettiğimiz herşeyden emin kılsın. Evet,
maddî menfaatlara fazla bel bağlamadığımız ve gönül kaptırmadığımız, dünya
karşısında serfüru etmediğimiz, aksine dünyanın getireceği maddî-mânevî
hazlara ve zevklere sırtımızı döndüğümüz zaman, Allah da bizi aziz edecektir.

İnsan vardır dünya zevk ve nimetleri için ahiretini feda eder; insan da
vardır, dünyasını hep ahireti için kullanır. İşte mümin, bu ikinci tip insandır; o,
dünyada Allah’ın kendisine verdiği herşeyi ahiret binasını kurma yolunda
kullanır.

Mümin, dini için yaşayan insandır. Eğer din payidar olacaksa (--) bu
takdirde onun için yaşamanın bir mânâsı vardır. Aksi halde, yaşanan hayat,
omuzlarda ağır bir yüktür. Mümin, dinin payidar olmadığı bir hayat şeklini
sevemez ve "böyle hayata bin nefrin" der. Gerçek müminin dilinde ve
heyecanlarında "Kur’ân, yeryüzünde cemaatsiz kaldıktan sonra cenneti de
istemem; orası da bana zindan olur. Yirmibeş (şimdi altmış) milyon milletimin
imânını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım"[11]

sözleri yankılanır. Bu, kendini aşmış olmanın ifadesidir. Zaten kendini ve
hazlarını aşmış insanın aşmayacağı hiçbir şey yoktur.
[1.] İbn Hişâm, Sîre, 4/159
[2.] Buhârî, Tefsiru Sûre, [9.] 9; Müsned, 1/4



[3.] Tevbe, 9/26, Müslim, Cihâd ve Siyer, 58
[4.] Buhârî, Fedâilü Ashabi’n-Nebî, 11
[5.] Müslim, Cihâd ve Siyer, 58; İbn Kesîr, Tefsîr, 3/560-561
[6.] Heysemî, Mecmeu’z-Zevaid 6/83
[7.] İbn Sa’d, Tabakat, 3/121
[8.] Bkz. Duhâ, 93/3
[9.] Bkz. Tevbe, 9/26
[10.] Bkz. Maide, 5/26
[11.] Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, s. 554



Cihad ve Hayatı Hakir Görme İlişkisi
Allah yolunda, O’nun istediği ölçülerde mücadele edebilmek için rahat ve

rehaveti terk etmenin yanında onun bir üst basamağı sayılabilecek olan hayatı
hakir görmek de şarttır. Evet, hayatı hakir görmeyenlerin, ukbaya dünya gibi
bakamayanların cihadı bütün buudları ile birlikte ele alıp, yaşamaları âdeta
imkânsızdır. Buna delâlet edecek Asr-ı Saadetten misaller:

Hz. Ali (r.a) anlatıyor: "Uhud günü kıyasıya savaş oluyordu. Bir ara Rasûl-i
Ekrem’i gözden kaybettim ve aramaya koyuldum. Hele O’nun öldürüldüğü
şayiası beni tamamen çileden çıkarmıştı. Maktüller arasında dolaşıyor, teker
teker kaldırıp hepsinin yüzüne bakıyordum. Ancak aralarında Efendimiz yoktu.
Kendi kendime şöyle düşündüm: "Ölmediğine göre, mutlaka düşmanın
muhasarası altındadır; çünkü, Efendimiz için kaçma kesinlikle mevzûbahis
değildir." Kılıcımın kabzasını kırdım ve düşman saflarına daldım. Önüme
geleni itiyordum. Nihayet Rasûl-i Ekrem’i, etrafında kümelenmiş bir avuç yiğit
insanla birlikte gördüm. O’na doğru koşarken, "Ya Rasûlallah, Senin
bulunmadığın yerde yaşamanın hiçbir değeri yoktur. Senin yok olduğun yerde,
benim için en şerefli yol, yok olmaktır" diyordum. O esnada bir ses daha
duydum. Ses, "Ey Ensar topluluğu, bana, bana doğru gelin!" diyordu. Sesin
sahibini tanımıştım; Sabit b. Dahhak’tan başkası değildi. Bütün gücüyle
müslümanları Allah Rasûlü’nün etrafında toplamaya çalışıyordu."[1]

Uhud’dan daha dehşetli günler yaşıyoruz. Allah’ın yüce adı ve Rasûl-i
Ekrem’in yüce yâdı gönüllerden silinmek üzeredir. Daha doğrusu, hakikate
gözlerini kapayan bir kısım insanlar, kıyasıya bunun kavgasını vermektedir.
Böyle bir zaman ve zeminde bize durmak yaraşmaz. İçtimâî hayatın içine
dalmak ve ölesiye, tükenesiye cihad yapmak zorundayız. "Gözümde ne cennet
sevdası, ne de cehennem korkusu var.." sözünün ifade ettiği atmosferde bir
hasbîlik göstermek mecburiyetindeyiz. Bu uğurda her şeyimizi feda etmek
idealimizi süsleyen en ulvî gaye olmalıdır. Sabit b. Dahhak gibi davranmalı ve,
"Rabbim! Habib’in uğruna yaptıklarım, huzuruna kabul edilmem için yeterli
midir bilemiyorum?" demeli; bu dünyadan aynen onun gibi, Uhud’un verâsından
cennetin kokularını duya duya ve mütebessim bir yüzle göçüp gitmeliyiz.

Evet, bütünüyle hayatı istihkâr etmek ve dünya-ukba muvazenesini kurmak
işte ideâl yaşama budur. Bu muvazeneyi kurduktan sonra, -Allah’ın tevfik ve
inayetiyle- herşey hallolacaktır. Asıl mesele ahiret ve dünya aynı anda



karşımıza çıkıp bütün ağırlıklarıyla vicdanımıza oturdukları zaman, en çok
lazım olanı tercih ederek, muvazeneyi kurabilmektir. Bu ise, dünyaya dünya
kadar, ahirete de ahiret kadar değer ve kıymet vermeyi gerektirir.

Bu dengeyi kurabilenler için korku ve endişeden söz edilemez. Bütün dünya
belâ olup başlarında patlasa, herhalde onları zerre kadar paniğe
sevketmeyecektir. Zira korku ve endişe hayat tutkusundan ileri gelir; halbuki
onlar, hayatı bütün bütün istihkâr etmektedirler. Böyle basit bir hayat için
endişeye kapılmanın hiçbir mânâsı ve insanı tatmin edecek hiçbir izah şekli
yoktur. O halde asıl kazanılması gereken yer ahiret yurdudur. Gayretler, hep o
tarafa yönelik olmalıdır. Ahirete iştiyak, en bereketli bir cesaret kaynağıdır.
Bakın şu misale; Uhud’da müslümanlar 70 şehid vermiş; geri kalanlar da, kolu-
kanadı kırık bir vaziyette Medine’ye dönmüşlerdi. Bu arada Allah Rasûlü’nün
mübarek başı da sarılıydı. Kimsede kılıç-kalkan tutacak derman kalmamıştı.
Buna rağmen bir şayia duyuldu. Ebu Süfyan, ordusuyla beraber yeniden
Medine’ye geliyor.. Hemen bir emir neşreden Allah Rasûlü, "Dün bizimle
Uhud’da bulunan herkes toplansın" buyurmuştu. Düşman takibe çıkılacaktı.
İtiraz eden, tek insan olmadı. Kimisinin kolu, kimisinin bacağı kopmuştu. Ama
herkes toplanılsın denilen yerde toplanmış, hazır bekliyordu. İçlerinde
sürünerek gelenler dahi vardı. Madem ki gazaya çıkılacaktı, o halde sahabe
elbette bir köşede oturup duramazdı. Korkusuzdular, fütursuzdular.
Bedenlerinde güç ve takat kalmamıştı ama ruhları şevkle kanatlanmış uçuyordu.
Kur’ân, onların bu durumunu şöyle anlatır:

"Onlar ki, halk kendilerine: ‘(Düşmanınız olan) insanlar size karşı ordu
toplamışlar, onlardan korkun!’ deyince, (bu söz), onların imânını artırdı ve
‘Allah bize yeter. O ne güzel vekildir’ dediler." (Âl-i İmrân, 3/173)

Bu çıkış düşman üzerinde öyle bir te’sir yaptı ki, müslümanların takviye
birliklerle kendilerini takibe koyulduğunu zannederek arkalarına bakmadan
kaçmaya koyuldular. İşte bir avuç yaralı arslan cesaretleriyle tarihe böyle altın
bir sayfa ve bir destan daha yazıyordu. Uhud’u da müslümanlar kazanmıştı.[2]

Zaten müslüman, her zaman kazanır. Şehid olur kazanır, gazi olur kazanır veya



haysiyet ve izzetini korur, yine kazanır. Burada bir müşahedemi arz etmeden
geçemeyeceğim:

Anarşinin önünün alınamadığı, başıbozuk sürülerin her tarafta cirit attığı bir
dönemde, caddeden geçen arabaları önlerine alıp barikat yapıyor ve devletin
askerine, polisine karşı siper olarak kullanıyorlardı. Yoldan geçen bir kamyonu
da durdurup barikata dahil etmek istediler. Din ve imân noktasında adamın
nerede olduğunu bilemeyiz; fakat kamyon şoförü, bir avuç eşkiyaya karşı
takınılması gereken tavrı takınıp eline aldığı bir cisimle üzerlerine yürüdü ve
2 0 kadar şakiyi çil yavrusu gibi dağıttı. İşte mümin, en azından kendi izzet,
haysiyet ve onurunu koruma uğruna, malının, canının ve ırzının başında bu
kamyon şoförünün gösterdiği cesaret ve tehâlükü göstermek mecburiyetindedir.
Mümin, düşman karşısında tavrını nasıl ayarlayacağını bilecek, teröriste
teslim-i silah etmeyecek, evinde korku ve panik içinde yaşamayacaktır. Aksine,
milletine, devletine ve muhafız güçlerine yardımcı olarak eşkiyayı yakalayacak,
yakalattıracak ve onun hakkından gelecektir. Yalnız, yanlış te’vil ve tefsirlere
meydan vermemek için ısrarla belirtmeliyim ki, hiç kimseye, silahlanıp, sokağa
dökülün demiyorum. Kasdım, Allah’a inanan insan için korku ve paniğin söz
konusu olamayacağını vurgulamaktır.

Bu meseleye Sahabe-i Kirâm içinde en iyi örnek olarak
gösterilebileceklerin arasında herhalde Zübeyr b. Avvam gelir. Evet, bir gün
Mekke sokakları herkesi şok eden bir haberle çalkalanıyordu. Söylenildiğine
göre, Muhammedü’l-Emin öldürülmüştü. Herkes ne yapacağını nasıl hareket
edeceğini şaşırmış ve hayretten, dehşetten donakalmıştı. Yalnız 9-10 yaşlarında
bir çocuk, elinde bir kılıcı sürüyerek, o sokaktan bu sokağa koşup duruyordu.
Daha sonra "Allah Rasûlü’nün havarisi"[3] ünvanını kazanacak olan bu çocuk
Zübeyr b. Avvam’dı. Efendimiz’in halası Safiyye’nin oğluydu. Şuraya-buraya
deli gibi koşuyordu. Kimse de onun ne yapmak istediğini bilmiyordu. Nihayet,
sokaklardan birinde karşısına Allah Rasûlü dikiliverdi. Ona hitaben, "Zübeyr
nereye?" dedi. Zübeyr, öldürüldü zannettiği İki Cihan Serveri’ni karşısında
bulunca, ne yapacağını şaşırdı; "Seni öldüreni öldürmeye gidiyordum Ya
Rasûlallah!" dedi. Efendimiz, mütebessim bir çehre ile sordu: "Beni öldüreni
ne ile öldürecektin?" Tek eliyle kaldıramadığı kılıcını iki eliyle kaldırıp "İşte
bu kılıçla, Ey Allah’ın Rasûlü" cevabını verdi. Evet, Zübeyr, daha henüz
taşıyamayacağı kadar ağır bir kılıçla sokaklara koşmuştu. Zira, içinde Allah
Rasûlü olmayan bir hayatın, ona göre hiçbir değer ve kıymeti yoktu. Zübeyr,
hayatı istihkâr ediyor ve yiğitliğini işte böyle sergiliyordu.[4]

Yemâme’de de hayatın istihkâr edildiği ayrı bir tablo görürüz. Bu, ahirete



müteveccih bir insanın canlandırdığı muhteşem bir tablodur. Yemâme Harbi
cereyan ettiği zaman Ammar b. Yâsir, iyice yaşlanmıştı. Ama, "Ben yaşlıyım,
artık bu işten muafım" demiyordu. Yemâme’nin en şiddetli anlarıydı. Tam
sağda-solda çözülmeler meydana geldiği bir anda, müslümanlar, birden bire
çok aşina oldukları bir sesi duydular. Ses, "Ey müslümanlar, cennetten mi
kaçıyorsunuz? Bakın ben Ammar b. Yasir’im" diyordu. Sesi duyanlardan bir
sahabî diyor ki: "Vallahi, kulağına inen bir kılıç darbesi, kulağını koparmıştı.
Kanlar yüzünden aşağıya doğru akarken yaşlı adam, kıpkırmızı sakalıyla
haykırıyor, "Cennetten mi kaçıyorsunuz?" diyordu. Başkası neden kaçarsa
kaçsın, ölüm Ammar’dan kaçıyordu.[5]

Evet, Herakliyus’un kumandanı, doğru söylüyordu; o, mağlup olmalarının
sebebini anlatırken şöyle demişti: "Hükümdarım, bunlarla savaşmak mümkün
değildir. Çünkü bizim hayata koştuğumuz kadar, bunlar ölüme koşuyor; bizim
dünyayı sevdiğimiz kadar, bunlar ahireti seviyorlar."

Ammar, Yemâme’de de aradığını bulamamıştı. Rasûl-i Ekrem ona, "Ammar,
senin son gıdan süt olacaktır" buyurmuştur.[6] Ammar, bu sütü bana acaba
Mûte’de mi, Yemâme’de mi, Yermük’te mi verirler diye hep harpten harbe
koşup durmuştu. Fakat, bunların hiçbirinde ona ölüm nasip olmamıştı. Nihayet
Sıffin’e kadar gelmiş ve orada Hz. Ali’nin safında yer almıştı. O gün, yaşı 90’ı
aşmış ve saçlarında siyah kalmamıştı; başı nurdan yumak gibi bembeyazdı.
Akşama kadar savaşmış ve akşama doğru, "İçecek bir şey yok mu?" dediğinde,
bir bardak süt getirmişlerdi. Sütü görünce, "Bu, Ammar’ın son rızkıdır. Çünkü
Efendimiz’den öyle işittim" demişti. Biraz sonra oradaki insanlar güneşin
gurûbuyla beraber bir başka güneşin daha gurûb edip gittiğine şahid
olacaklardı. Bu güneşin tulûu (doğuşu), cennet yamaçlarında olacaktı. Ammar
korkusuzdu. Zira O, insanın mukadder ecelinden bir saniye önce bile ölmesinin
mümkün olmadığını çok iyi biliyordu.[7] Kur’ân bu hakikatı şöyle dile getiriyor:

"Allah’ın izni olmadan hiç kimse ölemez. (Ölüm) belirli bir süreye göre



yazılmıştır. Kim dünya sevabını (menfaatini) isterse, kendisine ondan veririz;
kim de ahiret sevabını isterse, kendisine ondan veririz. Şükredenleri
mükâfatlandıracağız." (Âl-i İmrân, 3/145)

Evet, Allah, kişinin ne zaman vefat edeceğini baştan tayin etmiştir. Herkes,
sırası geldiği zaman ölür. Hz. Ömer (r.a), o kadar harbe iştirak eder birşey
olmaz da, mescidde namaz kıldırırken sînesinden yediği hançerle vefat eder.
Halid b. Velid, ömrünü cephelerde geçirir, vücudunda yara almadık para kadar
bir yer dahi kalmaz; ama, eceli gelince o da döşek üzerinde vefat eder.

Bu hususlarla şunu arzetmeye çalışıyorum: Rabbin tayin ve takdir buyurduğu
ecel, ne bir dakika geriye, ne de ileriye alınabilir. Evet Allah, ölümümüzü ne
zaman takdir etmişse, ancak o zaman ölürüz. O’nun emri ve izni olmadan,
hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla, ölümden, ne geldiği zaman kaçıp kurtulmamız, ne
de gelmeden evvel ona kavuşmamız mümkündür. Nitekim, ölümün arkasında
koşanlar, ona istedikleri gibi çabuk ulaşamadı; ölümden kaçanlar da ondan
kurtulamadılar. Madem ki ölüm takdir edildiği zaman gelecektir, öyle ise
önemli olan aziz olarak ölmektir. Aziz olarak ölen bir müslümanın ölümü de,
en az hayatı kadar İslâm’a faydalı olur. Zira onun şerefli ölümü, arkada
kalanlar için bir ibret sancağı gibi dalgalanır ve bakanlar, ondan hep ibret alır.
Biz, Hz. Hamza Efendimiz’i unutmadık ve unutmamız da mümkün değildir.
Nasıl unuturuz ki, O, Rasûl-i Ekrem’in önünde doğranırken, melekler âdeta
o n u n kanıyla göklere "Esedullah" -Allah’ın arslanı- diye yazmışlardı.
Bazılarının inanç, anlayış ve belki müşahedelerine göre Hz. Hamza imdada
çağrılsa ruhaniyeti temessül edip karşımıza çıkar. Gözü açık olanlar, her zaman
onu görebilir. Rasûl-i Ekrem’in yolunda canını vermişliğin mükâfatı olarak o,
nerede adı söylense orada hazır bulunur. Bu şeref ve paye, dünden bugüne,
kendisini verip gönül bağladığı büyük dâvâ uğrunda izzet ve onuruyla ölen
herkeste müşahede edilmektedir.
[1.] Bkz. Yusuf Kandehlevî, Hayâtü’s-Sahâbe, 1/515-516; İbn Hacer, İsâbe, 1/191; İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-
Safve, 1/313 
[2.] İbn Kesîr, el-Bidâye, 4/49
[3.] Buhârî, Cihâd, 41; Müslim, Fedâilu’s-Sahabe, 48
[4.] İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-⁄âbe, 2/250, Ali el-Muttakî, Kenzü’l-Ummâl, 13/211
[5.] İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-⁄âbe, 4/134; Yusuf Kandehlevî, Hayatü’s-Sahâbe, 2/45
[6.] Ali el-Muttakî, Kenzü’l-Ummâl, 13/536-537
[7.] İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gâbe, 4/134-135; İbn Kesîr, el-Bidâye, 7/268



Hz. Muhammed (sav)
Allah Rasulü, baştan sona Cenâb-ı Hakk’ın lütuflarıyla çevrili en büyük

peygamberdir; hamd sancağının sahibidir ve geçmiş gelecek bütün günahları,
daha işin başında affa uğramış bir müstesna varlıktır. Yani Cenâb-ı Hakk
risaleti öncesinde O’na günah işletmediği gibi, risaleti döneminde de O’nun
günah işlemesine fırsat vermemiştir. O, peygamberlerin de serveridir. Cenâb-ı
Hakk’ın en sevgili kulu ve habibidir. Öyle ki artık Efendimiz’e verilebilecek
dünyevî ve uhrevî başka hiçbir pâye kalmamıştır; verilebilecek herşey
verilmiştir O’na. Buna rağmen, İki Cihan Serveri’nin bir arzu ve talebi vardır.
Buhârî ve Müslim’in rivayet ettiği hadiste, O’nun bu arzusunu nasıl dile
getirildiğini görürüz:

"Muhammed’in nefsi kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, ne kadar
isterdim Allah yolunda gaza edeyim, öldürüleyim, bir daha gaza edeyim, yine
öldürüleyim..." [1]

Rasûl-i Ekrem’in temenni ve dileği bu idi. Acaba, şehadete ne ihtiyacı vardı
Mefhar-i Mevcudat Efendimiz’in? Evet "Sen olmasaydın, alemleri
yaratmazdım" [2] sözü başına tâç olarak konan Hz. Muhammed (s.a.v)’in kanla
abdest almasına ne gerek vardı ki, şehidlik istiyordu? Evet istiyordu, zira insan
için şehadetin çözebileceği düğümler, mahkeme-i Kübrâ’da onun kazandıracağı
farklı pâyeler vardı. Bu pâyelerin ne olduğunu yine O’ndan öğreniyoruz. O, bu
mevzuda şöyle buyurur; "Mahkeme-i Kübrâ ve ma’dele-i ulyâ kurulmuş. Herkes
ciddî ızdırap içinde. Ayakların bağı çözülmüş, kalpler âdeta gırtlağa gelmiş.
İnsanlar boğulacak halde, sağdan soldan medet bekledikleri bir anda,
birdenbire mahşer halkı bir kısım kimseler görecekler ki boyunlarına kılıçlarını
asmış öyle geliyorlar. Ve bunlar, hesabın ve terazinin yanına gitmeden
doğrudan doğruya Sırat’a doğru koşuyorlar. Mahşer halkı onlara yol veriyor;
melekler selâma duruyor. "Ya Rabbi, bu mükerrem kulların kimdir?" sorusuna
şöyle cevap geliyor: "Onlar eza ve cefa, mihnet ve meşakkatlerini dünyada



çeken şehidlerdir. Burada onlar için hesap yoktur. Onlar, doğruca cennete
gireceklerdir." [3]

Rasûl-i Ekrem (s.a.v), "Ne kadar arzu ederdim bu yolda ölüp dirileyim"
derken, işte bu noktaya parmak basmaktadır. Nebiler arasında da Allah yoluna
cihad eden, gaza gömleğini giyen ve nihayet şehid olan niceleri vardır. Onlar,
Nebîliğin yanı sıra şehadet şerefini de kazanmışlardır. Efendimiz (s.a.v)’e bu
gözlükle baktığımızda, O’nun Hayber’de Yahudi bir kadın tarafından davet
esnasında bir koyuna koyduğu zehir vesilesiyle zehirlendiğini hepimiz
biliyoruz.[4] İslâm tarihi içinde bazılarına göre Allah Rasulü, işte bu zehirlenme
neticesi vefat etmiştir. Öyleyse bu bir mânâda şehadettir ve Nebiler Serveri
şehittir. Ama O istiyordu ki, seriyyelerin arkasında şehid olsun. Fakat Cenâb-ı
Hakk, O’nu koruyacağını vaadetmişti, tâ ki, Ümmet-i Muhammed dağılmasın.
Dolayısıyla şehidlik talebini de başka türlü kabul buyurmuştu.

[1.] Müslim, İmâre, 103-106; Buhârî, Îmân, 26; Nesâî, Cihâd, 18-30
[2.] Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/214
[3.] Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 10/411; el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, 2/318
[4.] Ebû Dâvûd, Diyât, 6



Hz. Ömer
Aklı başında hemen her insan, bu ciddi ve candan mücadele ve mücahedenin

neticesinde, tacına sorguç takma mânâsındaki şehadeti temenni etmiştir. Hz.
Ömer Efendimiz de onlardandır. Hz. Ebû Bekir’den sonra Mescid-i Nebevî’de
tam on sene her cuma minbere çıkmış ve Rasûl-i Ekrem (s.a.v)’in ruhaniyetinin
müşahedesi altında hutbe okumuştu. "Efendimiz’in ruhaniyetinin müşahedesi
altında" diyorum, zira Hz. Ömer’e göre Rasûl-i Ekrem (s.a.v) vefat etmemiştir.
O, sadece hücre değiştirmiş, Hz. Aişe’nin hücresinden,[1] saadet hücresi olan
yerin altındaki hücresine çekilmiş ve arkada bıraktıklarını âlem-i berzah ve
âlem-i misalden seyretmektedir.

Bir gün Ömer (r.a), hutbesinde Adn Cenneti’nden bahseder. Onun
genişliğini, kapılarını anlatır ve ardından da oraya ilk gireceklerin Nebiler
olduğunu söyler. Ardından Allah Rasûlü’nün kabrine doğru tatlı bir reverans
yapıp eğilir ve "Ne mutlu Sana ey şu kabrin sahibi" der. Sonra sözlerine
devamla, nebilerden sonra Adn Cenneti’ne gireceklerin özü-sözü doğru
"sıddıklar" olacağını ifade eder ve yine tatlı bir reveransla Hz. Ebu Bekir’in
kabrine dönüp, O’na da "Ne mutlu Sana ey şu kabrin sahibi" der. Sonra da Adn
Cenneti’ne şehidlerin gireceğini söyler. (Allah Rasûlü, Uhud Dağı lerzeye
geldiğinde

"Sakin ol ey Uhud! Üzerinde bir nebi, sıddîk ve iki şehid var"[2] beyanının
mazmunu ile O’nun şehid olacağını müjdelemişti). Ömer (r.a), belki de o
müjdeli günü hatırlar, susar ve sözlerine biraz ara verir... Herkes, merakla Hz.
Ömer’in dudaklarından dökülecek sözü beklemektedir. O ise, kendi kendine
şöyle mırıldanır: "Nerede şehadet, nerede sen? Yani, o sana nasip olur mu
hiç?" der gibi birşeyler söyler. Biraz daha durur ve konuşmasına devam eder:
"Seni Müslümanlığa hidayet eden, seni hicretle serfiraz kılan, seni Peygambere
dost yapan, sana Medine’de yaşama imkânı veren Allah, inşaallah sana
şehadeti de nasip eder.."[3] Hz. Ömer (r.a)’in en büyük ideali budur. O "Benden
sonra peygamber gelseydi, Ömer olurdu"[4] sözüyle serfirazdır. O Allah
Rasûlü’nün massettiği ledünnî ilmi ikinci derecede masseden insandır. O



ümmetin önünde bir kâmet-i bâlâdır. Bununla beraber O, mücadele ve
mücahede dolu hayatını bir tâç halinde başına koyarken, şehadeti de sorguç
olarak bu tâca yerleştirme arzusundadır.

Bu hutbesiyle, mescidde namaz kıldırırken bağrından yediği hançerle yere
serilmesi arasında ne kadar bir süre geçti bilemiyoruz. Tarih, bu mevzuda bize
kat’i birşey söylemiyor ama, muhtemelen o hutbeyi irad ettiği zaman Hz. Ömer
son günlerini yaşıyordu ve zımnî bir ölüm temennî ve arzusu içindeydi. Artık
Rasûl-i Ekrem ve Ebû Bekr’in firakına tahammül edemez hale gelmişti. Onun
için, nice defalar ellerini kaldırıp, büyük bir iştiyakla, "Allah’ım, Sen’den
Sen’in yolunda şehadet ve peygamberinin köyünde ölmek istiyorum"[5] diye
yaptığı dua, ağlaya ağlaya kıldığı ve hıçkırıklarıyla arkadakileri de ağlattığı
namazlarının birinde kabul oluyor ve bağrından yediği hançerle Hz. Ömer
şehidlik mertebesine de ulaşıyordu...[6]

Aslında biz, öbür âleme iştiyakla Allah için dökeceğimiz iki damla gözyaşı
ve iki damla kanın, O’nun yanında nasıl hora geçtiğini bilsek, güvercinler gibi
kanat çırpar, o hal ve o havayı yakalamayı bin şevk ile ister ve arzu ederdik.
Ancak bu da yine belli bir imân ve iz’ana bağlıdır. Mevzu ile alâkalı olarak
Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

"İki göz vardır ki cehennem ateşi görmez: Allah korkusundan ağlayan göz,
harb meydanları ve cephelerde nöbet tutan askerin gözü."[7] Evet, Allah bu iki
damlayı işte o kadar çok sever. Bu sebeple, Allah katında sevimli olan şeylere
gönül bağlayan ve kendini böyle şeylere hazırlayan insan, kat’iyen bu dünya
hayatının sûrî zevk ve sefalarına temenna etmez, dünya karşısında bel kırıp
boyun bükmez; aksine, bütün dikkat ve hassasiyetiyle öbür aleme müteveccih
olur. Ne var ki, bütün bunlar bir irfan işidir. İnsanın irfana ermesi ise, en çetin
ve en zor meselelerdendir. Bizim anladığımız mânâda irfan, insanın içinde
yanan öyle bir imân şem’asıdır ki, insan onun aydınlığında dünyayı gördüğü
gibi ukbayı da görür. Dünyaya ait şeyleri mütâlâa ve müşahede ettiği gibi
ukbaya ait şeyleri de müşahede ve mütâlâa eder. O zaman insanın içinde ahirete
karşı apayrı bir iştiyak uyanır ki, aklı başında olan hiç kimse, Allah yolunda



mücahedeye ve bu uğurda elde edeceği şehadete hiçbir şeyi tercih edemez.
Ebedî güzeli ve ebedî güzellikleri gören bir kimse nasıl olur da, şu fânî ve fena
dünya hayatına meyleder ki?
[1.] Müsned, 6/89; İbn Sa’d, Tabakât, 2/229
[2.] Buhârî, Fedailü Ashâbi’n-Nebî, 6; Ebû Dâvûd, Sünne, 8
[3.] Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid 9/54; Ali el-Muttakî, Kenzü’l-Ummâl, 14/645
[4.] Tirmizî, Menâkıb, 18; Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 9/68
[5.] Buhârî, Medîne, 29; İbn Sa’d, Tabakât, 3/331; Ebû Nuaym, Hilyetü’l Evliyâ, 1/53
[6.] İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-⁄âbe, 4/178; İbn Sa’d, Tabakat, 3/354
[7.] Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 12; Ali el-Muttakî, Kenzü’l-Ummâl, 3/141



Amr b. Cemuh-Sa’d B. Hayseme
Şehadet, ebediyeti yakalama garantisidir. Nur asrında, Amr b. Cemuh ve

Sa’d b. Hayseme de bu garantiyi yakalayanlardandır. Her ikisi de, oldukça
yaşlıdırlar; yataktan kalkacak, yolda değneksiz yürüyecek halleri yoktur. Ama
cihad sözkonusu olunca her ikisi de, yaralı arslanlar gibi yerlerinden doğrulur
ve cihada hazırlanmaya koyulurlar. Her ikisi de kendilerini cihaddan alıkoymak
için "Babacığım, sen hastasın, yolda dahi zor yürüyorsun. Bu iş, senin işin
değil. Sen evde otur, bize müsaade et, biz çıkalım" diyen evlat ve torunlarına,
"Başka birşey olsaydı, sizi nefsime tercih ederdim. Ama bu, bir şehidlik
meselesidir. Rabb’e kavuşma ve ebedî cenneti kazanma dâvâsıdır. Bu mevzuda
kimse kimseyi nefsine tercih edemez" cevabını verirler. İki ayrı evde, iki ayrı
muhataba karşı aynı ifadelerle yapılan bir tartışmadır bu. İki grup da
birbirinden habersizdir. Ve yine iki grup da, hakem olsun diye Allah
Rasûlü’nün huzuruna gelir ve yaşlılar, gençlerden şikayette bulunurlar: "Ya
Rasûlallah evlatlarım, torunlarım beni bırakmıyor ki şehid olayım, Sen’in
uğrunda ruhumu seve seve feda edeyim." Allah Rasûlü, onları teskine çalışır
ama, mümkün değildir. Gözünü cennetler âlemine dikmiş, bir an evvel oraya
gitmek için kanat çırpıp duran bu iki yaşlı arslan, öyle ısrarla taleplerini tekrar
ederler ki, İki Cihan Serveri, her ikisine de "Olur" demekten başka çare
bulamaz. Neticede, bu iki yaşlı adam, cihada iştirak eder ve biraz sonra yüce
Nebî, gözlerini yüce âleme diker ve şöyle buyurur: "Amr b. Cemuh’u eğri
ayakları düzelmiş cennette koşarken görüyorum." Şehidler araştırılırken, her iki
yaşlı adamı da sırt sırta yerde yatıyor bulurlar.[1] Evet Sa’d b. Hayseme de,
Amr b. Cemuh da Allah yolunda şehid olmuştur. Buna Allah şahiddi,
Rasûlullah da şahiddi, melekler de şahiddi... Şahiddiler ki, Amr b. Cemuh ve
Sa’d b. Hayseme cenneti garanti etmişlerdi.

Başkaları da, daha dünyada iken aynı arzu ve istekle dolu bir hayat
yaşayabilir.. yaşayabilirler de ölüm ve şehitlik onlar için gayelerin en ulvîsi
olur. Ancak bu, yukarıda da dediğimiz gibi, irfana ve veraların verasına
uyanmaya bağlıdır. Zira buradaki ağlamalar, orada gülmek; buradaki ızdıraplar,
orada lezzetler içinde yüzmek; buradaki mahrumiyet ve sıkıntılar, orada her
türlü mahrumiyet ve sıkıntıya veda etmektir. İnsan bunu vicdanına böyle
duyurmalı ve bu hakikatleri kendisine böyle telkin etmelidir.. bunun için de
mazimizi tetkik ve araştırmamız çok faydalı olacaktır. Büyük İslâm dâvâsını ilk
başlatanlardan bize kadar bu şuur hep böyle devam edegelmiştir.. evet onlarda



canı feda etmek, âdeta bir tutku, bir arzu gibiydi. Halbuki onlar da insandı ve
onlar da yaşamayı seviyorlardı. Öyleyse, onları bu yola sevkeden bir başka
hakikat olmalıydı. İşte bu hakikat, ancak onların irfana ulaşmış olmalarıyla izah
edilebilir. Kur’ân, bize bu irfan aşısını yapar. Allah yolunda öldürülenlerin
esasen ölü kabul edilmemesi gerektiğini ilan eder. Onlar, Allah katında bizim
anlayamayacağımız bir hayatla "hayy"dırlar. Bunu ise, ancak o hayata erenler
anlarlar.
[1.] Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 9/314; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-⁄âbe, 4/208; Müsned, 5/299



Cafer b. Ebî Tâlib
Şehidlik, müminin aziz olmasının alâmetidir ve şehid, ahirette aziz bir

misafir gibi izzet ve ikram görecektir. Hz. Cafer’in gördüğü izzet ve ikram
bunun en çarpıcı misalidir.

Cafer b. Ebi Talib, Mute’de düşmana karşı kahramanca savaşmıştı. Öyle ki,
onu takip edenler, bir defa olsun başını geriye çevirmediğini söylerler. Bir ara
üzerine bindiği at, savaşmasına mani olunca, hemen atından iner, bir kılıç
darbesiyle onun ayaklarını keser ve yalın kılıç düşman saflarına dalar.. dalar
ve her iki kolunu da kaybederek şehid olur.[1] Efendimiz, Cafer’in oğlu
Abdullah’ın da bulunduğu bir mecliste, onu teskin ve teselli etmek için, "Ben
Cafer’i cennette meleklerle beraber uçarken gördüm" buyururlar.[2]

Evet, Cafer, meleklere has bir keyfiyetle semâda tayeran etme nimetine
ermişti. Çünkü Cafer (r.a) şehadetle âdeta beşeriyetten sıyrılıp melekleşmişti.
[1.] Ebû Dâvûd, Cihâd, 59; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-⁄âbe, 1/343
[2.] Tirmizî, Menâkıb, 29, Vakıdî, Meğâzî, 2/767



Ebû Akîl
Ebû Akîl, tam bir destan adamdır. Bedir’de bulunmuş, ardından Rasûl-i

Ekrem’in iştirak ettiği bütün gazalara katılmış, fakat hiçbirinde de aradığını
yakalayamamıştı. Hep şehadeti arıyordu O. Aradığını Yemâme’de, yalancı
peygambere karşı verilen kavgada elde edecekti. Bu itibarla da, Yemâme, onun
son günüydü... Ancak bu son gün, sonsuza açılması bakımından sonsuz gün
demeye lâyık bir gündü. Ebû Akîl, o gün kanıyla öyle bir destan yazmıştı ki,
hiçbir şairin böyle bir destan yazması mümkün değildi... Şimdi isterseniz
hâdiseyi İbn-i Ömer’den dinleyelim:

"Ebû Akîl getirildi. Kolundan ciddi yara almıştı. Durmadan kan
kaybediyordu. Onu bir çadıra atıp yatırdık. Son anlarını yaşıyordu. Bakışları
meçhul bir ufka dalıp gitmişti. Ben de başında bekliyordum. Birkaç dakika
sonra ruhunu teslim edeceği muhakkak gibiydi... Tam o esnada İslâm saflarında
bazı çözülmeler oldu. Dışardan Ma’n b. Adiy’in sesi geliyordu. Ma’n, gür
sesiyle "Ey Ensar Topluluğu, Huneyn’de olduğu gibi bir kere daha kendinizi
gösterin" diyordu. Ebû Akîl, bu sesi duyar duymaz birden yataktan fırladı.
Kendisine mani olmaya çalıştım; yaralı olduğunu, bu vaziyette savaşmasının
imkânsızlığını anlattım. Ama o, beni dinlemedi. "Ensar çağrılıyor, ben de
Ensardanım" dedi. Çadırdan çıktığı gibi düşman saflarına daldı. Arkasından
takip ettim. Bir aralık, koşmasına mani oluyor diye eğildi ve ayağıyla basarak
yaralı kolunu koparıp attı. Ve tekrar düşman saflarına daldı...

Harp bitmişti. Ebû Akil’i aradım; aradım ve bir kenarda tanınmaz vaziyette
buldum. O kadar darbe yemişti ki, kendisini tanımaya imkân yoktu. Bakışları
tamamen bulanmıştı. Ama nazarında cennetin sonsuz ufukları cilveleniyordu.
Yanına sokulup, "Nasılsın?" dedim. Konuşacak tek kelimelik dermanı vardı.
Belli ki, onu en mühim mesele için saklıyordu.

"Kim galip, kim mağlup?" diye sordu. Evet, onun en mühim meselesi işte
buydu. "Müjdeler olsun, Allah’ın düşmanı öldürüldü" dedim. Yüzünde bir
tebessüm belirdi, artık rahat ölebilirim, der gibiydi... Parmağını havaya
kaldırdı. Kıpırdanmaya gücü kalmamış, diliyle Cenâb-ı Hakk’a hamd
ediyordu..."

Geldim ve olup biteni babam Ömer (r.a)’a naklettim. Ayaklarının bağı
çözülmüş gibi oturup ağladı... "Oğlum", dedi, onun "hayat boyunca aradığı o
idi. Bedir’de aradı, bulamadı; Uhud’da aradı, bulamadı, derken, Yemâme’de



Mevlâ onu lütfetti."[1]

[1.] Yusuf Kandehlevî, Hayâtü’s-Sahâbe, 1/803-805; İbn Sa’d, Tabakât, 3/474-475



Abdullah b. Amr
Cabir’in babası Abdullah, Uhud’da şehid olmuştu. Cabir, Allah Rasûlü’nün

huzuruna gelerek, "Yâ Rasûlallah, babam vefat etti ve bana bir sürü yetim
bırakıp öyle gitti. Onların bakımları da benim üzerime kaldı.. halbuki onlara
bakacak sermayeye de sahip değilim" dedi.

Efendimiz (s.a.v), Cabir’i teselli için evine teşrif buyurdular. O esnada,
Abdullah’ın kızı veya kızkardeşi, Efendimiz’in de duyacağı bir sesle odasında
ağlayıp inliyordu. Allah Rasûlü, hem onlara hem de bütün müslümanlara müjde
olacak şu sözleriyle Cabir ve ailesini teselli etti: "Allah, şimdiye kadar hiç
kimse ile perdesiz görüşmedi. Sadece Abdullah’ı karşısına aldı ve ona halini
sordu. O da Cenab-ı Hakk’a şu mukabelede bulundu: "Ya Rabbi! Beni dünyaya
tekrar gönder. Gönder de, Sen’in uğrunda bir kere daha öleyim ve böyle bir
ölümün ne kadar zevkli olduğunu dünyadakilere haber vereyim."

Cenab-ı Hakk ise ona şöyle dedi: "Ölenlerin geri döndürülmeyeceğine dair
vaadim var. Ama, senin bu iştiyak ve arzunu onlara haber vereceğim.." Daha
sonra, "şehidlerin ölü sayılmayacağını" ifade eden ayet nazil olur, Abdullah ve
emsallerinin durumu bize haber verilir: Evet, "şehidler ölmemiştir ve asla
ölmeyecektir.."[1]

[1.] Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve, 3/298; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-⁄âbe, 3/34



Haram b. Milhan
Bi’r-i Maûne şehidlerinin destanını bilmem ki bilmeyen var mıdır? Allah

Rasûlü, 70 kadar kurra hafızı, irşad ekibi olarak Amr b. Tufeyl’in kabilesine
göndermişti. Aralarında Hz. Enes’in dayısı ve Ümm-ü Süleym’in erkek kardeşi
olan Haram b. Milhan da vardı. Haram, Allah Rasûlü’nü delice sevenlerden
biriydi. Kabileye yaklaştıklarında arkadaşlarına hitaben, "Önce ben gideyim,
siz burada saklanın. Eğer beni dinler ve sözlerime kulak verirlerse, siz de
gelirsiniz. Yok, eğer bana birşey yaparlarsa, siz kaçar kurtulursunuz" dedi.
Onlar da teklifini kabul ettiler.

Haram b. Milhan, Amir b. Tufeyl’in kabilesine vardı. Önce onu dinliyor gibi
yaptılar; fakat hak ve hakikatleri anlatmaya başlayınca da, ansızın mızraklarla
vücudunu delik deşik ettiler. Haram b. Milhan, kanlar içinde yere serilirken
âdeta gözünden perde sıyrılmış ve öteleri müşahedeye başlamış gibiydi.
Herkese ahirette nasip olacak

"Biz, sen (in gözün)den perdeni açtık; bugün artık gözün keskindir" (Kaf,
50/22) mazhariyeti, ona o anda nasip olmuştu. O "Kabe’nin Rabbine yemin
olsun ki, kurtuldum" diyordu. Ve bakışları, cennet manzaralarına dalıp gitmişti.
Kâfirler, onu öldürmekle de kalmadılar. Beraberinde gelen ne kadar sahabe
varsa hepsini kılıçtan geçirdiler. Allah Rasûlü, o esnada mescidde, ashabıyla
beraber oturuyorlardı. Birden hıçkırdı ve hadiseyi yanında bulunanlara haber
verdi:

"Sizin kardeşleriniz (Maune suyu başında) şehid edildiler. Şehid edilirken
de şöyle dediler: "Rabbim, peygamberine bizim haberimizi ulaştır... Ulaştır
Sana mülaki olduğumuzu. Senin bizden razı olduğunu, bizim de Sen’den razı
olduğumuzu Peygamberine haber ver." (Bazıları, bu ifadeler mensuh
ayetlerdendir der) Rasûl-i Ekrem, bu hadiseden sonra her gün namazda kunut
okur ve bu katliamı yapanlara beddua eder.[1] Allah (c.c), bir süre bu bedduaya
müsaade buyurur sonra da



"(Habib-i Zîşanım!) Bu iş seni çok alâkadar etmez" (Âl-i İmrân, 3/128) der.
Yani bu iş, Allah’a aittir. O, şehid olana şehadet şerbetini içirecek ve onu aziz
edecektir. Kafiri de ebedî cehennem ile cezalandırmak suretiyle zelil edecektir.
Cenab-ı Hakk, imhal eder de ihmal etmez. Zalime, kendine gelsin, aklını başına
alsın diye mehil verir fakat bir kere de yakaladı mı, iflahlarını keser. Allah
yeryüzünde nice cebbarların iflahını kesmiş, nice zalimlerin hadlerini
bildirmiştir. Nice firavunların saraylarını altüst etmiş, nicelerini suya batırmış,
nicelerinin başına gökten taş yağdırmış ve nicelerini de -Pompei’de olduğu
gibi- ateşler altında bırakmış ve gelecektekilerine ibret olsun diye menhus
cesetlerini korunmaya almıştır. Yani, Allah mühlet vermiştir ama, hiçbir zaman
ihmal etmemiştir. Allah Halim’dir fakat, azabı da çok elimdir. Maûne suyu
başında müslüman kanı dökenler, -bilâhere İslâm’a girenler müstesna olmak
kaydıyla- hep cehenneme gitmiştir. Halbuki orada şehid olanlar, cenneti
kendilerine ebedî mesken edinmişlerdir. İzzet ve şeref bu da değilse, ya nedir!
[1.] Buhârî, Megâzî, 28; Müslim, İmâre, 147; İbn Kesîr, el-Bidâye, 4/71-74



Hz. Hamza
Şehid deyince, şehidlerin efendisi ve Allah’ın arslanı Hz. Hamza’yı

hatırlamamak mümkün mü?

Hamza, Uhud gibi sarp bir yokuşa çarpınca, orada kendisine yakışır bir
şekilde şehid oldu. Hiçbir şehide, hiçbir gaziye o kadar yiğitlik nasip
olmamıştır.

Tarihçilerin bize verdiği bilgiye göre, o gün tam otuz üç kişiyi öldürmüş,
sonra şehid olmuştu. Düşünün, ölen müşriklerin yarıya yakınını o haklıyor,
sonra da vücudu paramparça hale getiriliyordu. Kızkardeşi Safiyye, onun
mübarek naaşının üzerine abanıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyor; kim bilir, belki
bir taraftan da vücudundan kopan parçalarını toplamaya çalışıyordu. Bir yanda
Hz. Hamza’nın hali, öte yanda Allah Rasûlü’nün halası, Zübeyr’in anası
Safiyye’nin hali, İki Cihan Serveri’ne çok dokunuyor ve O’nu rikkate
getiriyordu. Müslümanlardan yaralanmayan kalmamıştı. Altmış dokuz kadar da
şehid verilmişti. Medine’ye dönüşte herkes kendi yakını için gözyaşı
döküyordu. Ölenler için ağlanıyor, yaralananlar için ağlanıyor ve yaralanıp da
evinde ölenler için feryadlar yükseliyordu. O hengâmede unutulan birisi vardı
ki, ona gözyaşı döken yoktu. Evet o, şehidlerin efendisiydi ama onun için kimse
ağlamıyordu. İşte bu manzara, Allah Rasûlü’nü tekrar rikkate getirdi.
Dudaklarından dökülen sözler, âdeta kırık bir kalbin iniltileri gibiydi: "Fakat
Hamza’nın ağlayanı yok" buyurdu. Sa’d b. Muaz bunu duyunca beyninden
vurulmuşa döndü. Koşarak Ensar kadınlarını bir araya topladı. Hepsini
Hamza’nın kapısının önüne götürdü: "Evvela Hamza’ya ağlayın, sonra da kendi
ölülerinize" dedi. Bilahere bu bir âdet haline geldi. Gerçi bu âdet günümüze
kadar devam etmeyip belli bir devreden sonra kesilmiştir ama kıyamete kadar
bütün müslümanlar, kendi cenazelerinden evvel Hamza’ya ağlasalardı, o bile
Allah’ın arslanına az gelirdi...[1]

[1.] İbn Mâce, Cenâiz, 53; Müsned, 2/40; İbn Sa’d, Tabakât, 3/17-18; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-⁄âbe, 2/53



Abdullah b. Cahş
İşte Abdullah b. Cahş da bunlardan biridir. Uhud’da İslâm saflarında

dağılma ve çözülmeler olunca düşman saflarına dalmış ve kıyasıya savaşmıştır.
İbn-i Cahş ile Sa’d b. Ebî Vakkas, dayı-hala çocuklarıdır. Harbin alabildiğine
kızıştığı bir sırada, ikisi bir aralık karşı karşıya geliverir. Hadisenin bundan
sonrasını Sa’d b. Ebî Vakkas bize şöyle nakleder:

"Abdullah b. Cahş, beni elimden tuttu ve hızla bir yere doğru sürükledi...
Büyükçe bir taşın altına gelmiştik. Bana, ’Sen dua et, ben amin diyeyim; ben
dua edeyim, sen amin de’ dedi. Önce ben dua ettim ve duamda şunları
söyledim:

"Allah’ım, benim karşıma güçlü bir kâfir çıkar. Onunla kıyasıya savaşayım.
Sonra onu mağlup edip selebini (ganimetini) alayım ve Rasûlullah’ın karşısına
gazilik şerefiyle çıkayım.." O, benim bu duama derinden "amin" dedi. Ancak
onun bakışları, daha başka bir buuda kaymıştı. Ve zaten az gören gözleri âdeta
etrafında olup bitenleri görmüyordu. Dua etti ve duasında şunları söyledi:

"Allah’ım, benim karşıma da güçlü bir kâfir çıkar. Onunla kıyasıya
savaşayım ve önce gazilik ünvanını alayım. Ardından, o beni şehid etsin.
Ağzımı, burnumu, gözümü, kulağımı kessin ve Sen’in huzuruna öyle geleyim.
Sen bana sor: ’Abdullah, ağzını, burnunu, gözünü, kulağını ne yaptın?’ Ben de
Sana cevaben diyeyim ki: ’Allah’ım, ben onlarla dünyada iken çok günah
işledim. Huzuruna öyle günahkâr azalarla gelmek istemedim ve onları dünyada
bırakıp öyle geldim."

Sa’d b. Ebi Vakkas: "Ben de" diyor "beynimi donduran bu duaya "amin"
dedim. Sonra her ikimiz de düşman saflarına dalıverdik. Allah’a kasem ederim,
ben ne için dua etmişsem, onu aynen gördüm. Savaş bitince de Abdullah b.
Cahş’ı aradım. Baktım o da duasından istediklerini aynen elde etmişti."
Abdullah b. Cahş, hayat şiirini şehâdet kafiyesiyle bitirmiş ve bu dünyadan
öyle göçmüştü.[1]

[1.] İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-⁄âbe, 3/195; Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 9/301



Sonuç ve Bibliyografya
Şerefli bir ölüm... Hakiki mümin, izzetle ölmeyi zilletle yaşamaya tercih

eder... Başımıza musallat olacak zalimlerin korkusuyla evlerimizde emniyetsiz
ve huzursuz yaşamaktansa, izzetli ölmek bin defa daha yeğdir ve iyidir. Ama bu,
izzeti, onuru olan ve Rabbin irfan deryasına dalan insanlar için böyledir.
Yaşadığı hayatı mezar taşları gibi yaşayanlar, bundan birşey
anlamayacaklardır.

Aslında günahlarımızın daha başka şekilde temizlenmesi de çok zordur.
İnsan hayata bir defa gelir ve hayat ötesi bütün saadetleri burada kazanır.
Halbuki ömrümüz, günahlarla geçiyor. Çarşıda-pazarda gezen delikanlı, kaç
defa bakıyor, kaç defa kalbine tuzak hazırlıyor, günde kaç defa ölüyor, kaç defa
çirkefin içine girip çıkıyor, kaç defa çamura batıyor, kaç defa midesine haram
indiriyor, kaç defa haram karşısında rükû ve secdeye gidiyor, kaç defa Rabbine
karşı isyan bayrağı çekiyor, kaç defa Rasûl-i Ekrem’e saygıda kusur ediyor,
kaç defa Kur’ân’ı inkâr etmekle küfre dalıp çıkıyor... Böylesine günahla
dolmuş cesetlerin temizlenmesi için bir tek garantili yol vardır; o da şehadet!..
Bu duygu ve düşünce içinde bulunma, fırsat doğduğu zaman fevt etmeme, o
muallâ mevkii kazanmak üzere Ebû Akil havası içinde çırpınma ve onu
kazanmağa çalışma... Evet büyük İslâm dâvâsını omuzlayıp herkesin en büyük
ideal ve gayesi budur ve bu olmalıdır. Şehadet, bizim arzumuzdur, aşkımızdır,
tutkumuzdur...

Hayatını, şiir ahengi içinde salihâtla geçirmiş bir insanın en son yapması
gereken, hayatını şehâdetle kafiyelendirmesidir. Yaşanan hayat, o zaman daha
bir değer ve kıymet kazanır ve oluşturduğu bereket yumağı, cennet bahçelerinde
açıldıkça açılır. Zaten her iyi amelin cennette bir karşılığı vardır. Cennet ve
cehennem bir bakıma insan amellerinin toplandığı havuzdur. İyi ve salih olan
cennette, kötü ve çirkinler ise cehennemde toplanacaktır. Bu yönüyle biz,
dünyada cennet ve cehennem dokuyan insanlar durumundayız.

Hiç şüphesiz, iyi amellerin sertâcı şehâdettir. Şehâdet, hayatını Allah’a
vakfetmiş bir insanın neticede ruhunu Allah’a bir müşahid edasıyla teslim
etmesidir. Çünkü onun gözü daha dünyada iken açılmış ve öteleri daha dünyada
iken müşahede etmiştir. Hayatını Allah’a vakfetmiş olmanın tûba meyvesini
dünyada devşirmiştir şehid ve bu yönüyle insanlar arasında en seçkin talihlidir
o.



Yümünlü ve bereketli bir hayattan tam mânâsıyla kâm almak isteyen insan,
ona mutlaka milletçe savaşı gerektiren durumlarda Allah için dökülen birkaç
damla kan ilave etmeli ve şehid olmalıdır ki, istediğini en kâmil mânâda elde
edebilmiş olsun. Neticesi şehâdet olmayan hayat, ne kadar dolu yaşanırsa
yaşansın, yine de bir boşluk taşıyacaktır. Şehâdetten şöyle veya böyle nasibini
almış bir hayat ise, boşluğu olmayan ve kafiyesini bulmuş şiir gibidir. Onda bir
ahenk, sevimlilik ve nizam vardır. Sırlı bir anahtardır şehâdet, Göklerin ve
yerlerin rahmet kapılarını ardına kadar açar o. Öyle ki, nebilerin bile hesap
verdiği yerde, şehid, varıp ulaşmak istediği âlemlere doğru hiç hesap vermeden
geçip gider. Dokunulmazlığı vardır şehidin. Kanlı gömleği ona geçiş üstünlüğü
vermiştir.

Ciddî mücadelelerin, büyük kavgaların devam ettiği bütün devirlerde,
Allah’a imân eden her mümin, hayatının son kafiyesi hep şehâdet olsun
istemiştir. Zaten, Efendimiz’in ifadesi içinde, Allah da böyle kullarını beğenir.

Hadiste şöyle denilmektedir:

"Allah (c.c) bir kulunu çok beğenir; bu kul, Allah yolunda cihada çıkmıştır.
Arkadaşları bozguna uğramış olmasına rağmen, Allah’a olan iştiyakından ve
O’nun yanında bulunanlara arzusundan dolayı tekrar mevzilenmiş ve bu uğurda
kanını dökmüştür." Hadisin devamı da şöyledir: "Bu kulu Allah çok beğenir ve
meleklerine göstererek, ’Bakın şu kuluma, döndü ve Benim uğrumda kanını
döktü’ der." [1]
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Takdim
İman ve İslâm’a ait meseleleri anlatmada, “nasıl”dan ziyade “neden” ve

“niçin”lerin izahının yapılması gereken bir devirde yaşamakta olduğumuz,
anlatılmak istenen hakikatler seviyesinde bir gerçek ve realitedir. Hâdiseleri
sadece tasnif değil, ama terkip yapma liyakatinde de olan hiçbir selim akıl ve
duru vicdan bu gerçeği inkâr edemez. Zira günümüzde, fen ve felsefe, baş
döndürücü teknik gelişmelerden aldığı gücü de kullanarak, kökü beyinde, dal
ve meyvesi gönülde olması gereken tubâ-misal imanı, Cehennem iştahlı bir
saldırıyla kökten tahrip faaliyetlerinin en amansız günlerini yaşamaktadır.

Kökü kurumuş bir ağaçtan meyve almak mümkün olmadığı gibi, “neden” ve
“niçin”lerin kuruttuğu bir “iman”dan da “nasıl” denen keyfiyet meyvesi
devşirmek mümkün olamaz.

Tahribe maruz kalan mevzi, önce tamir sonra tahkim daha sonra da
gerekiyorsa tezyin edilmelidir. Tamir ve tahkimden önce yapılan tezyin
faydasız; tamirin önüne geçirilen tahkim lüzumsuz ve kendisini tahkim ve tezyin
takip etmeyen tamir de çok kere göz tırmalayıcıdır. Dolayısıyla, her meselede
olduğu gibi burada da ifrat ve tefrit isabetsizliğinden kurtulup orta yolu takip,
doğruyu bulmanın vazgeçilmez düsturu olacaktır.

Aklî delilleri gaye ve hedef hâline getirip diyalektik ve demagoji
saplantısına düşmek ne derece yanlış bir düşünce inhirafı ise; onu tamamen
nefyedip hafife alma da aynı oranda düşüncede bir sığlaşmadır. Esasen bu iki
saplantı da bir hakikatin iki ayrı yüzüdür. Teşhisteki yanlışlık, aynı hakikatin bu
iki ayrı yüzünü teker teker ve müstakil birer hakikat kabul etmekte yatmaktadır.
Ve hele bu iki ayrı düşünce tarzı sadece kendini hakikatlerin sabit aynası
görmekle arada kapanması çok güç uçurumlar meydana getirmiş ve
getirmektedir. Hâlbuki hissîlikten uzak az bir düşünce ve teemmül bu iki ucu
birleştirip kopmaz hâle getirebilir.

İmam Gazzâlî ve Mevlâna gibi İslâm büyükleri, hakikate varmada aklî
delillerle meşguliyetin vakti boşa zayi etmek olduğunu ve himmetini sadece aklî
deliller toplamaya harcayan insanın hakikate ulaşmada güç ve kuvvetten
kesilerek yorgun düşeceğini, eserlerinin birçok yerinde, teşhisin telkine verdiği
tesiri de kullanarak ispat ettikleri hepimizce bilinmektedir. İmam Gazzâlî, aklî
delillerle hakikate ulaşmak isteyen insanı, “Hacca niyet ettiği hâlde atının
tımarıyla uğraşıp bir türlü yola çıkamayan yolda kalmışa” benzetir. Ona göre
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bu meşguliyet insanı hakikate götürmez, aksine hakikatten mahrum bırakır.
Mevlâna ise, hakikati delillerle bulmaya çalışan insanı “Kâbe karşısında kıble
arayan zavallıya” benzetmektedir.

Gazzâlî ve Mevlâna’yı aklî delillere karşı soğuk davrandıran hususların
neler olabileceği başlı başına bir inceleme mevzuudur. Zira bu kavram ve
tabirin o devreye ait etimolojisini tahlil etmeden söylenecek her söz sathîlikten
kurtulamaz. Böyle bir etimolojik tahlil ise, o devre kadar tekevvün etmiş kelâm
ilminin mevzuu ile alâkalı meselelerini yeniden gözden geçirmek ve yeni bir
incelemeye tâbi tutmakla mümkün olabilecektir. Meselenin bu yönünü o sahanın
salâhiyetli kalemlerine bırakarak biz bir iki küçük analizle, konuyu takdime
çalışacağız:

Söz konusu ettiğimiz İslâm büyüklerinin yaşadığı devirlerde aklî delillerle
meşguliyet, zaruretten ziyade paradoksal bir fantezidir. Zira iman kavidir.
Delillerle tamir ve tahkime ihtiyaç yoktur. Aynı zamanda zaruret olmadan ve
ihtiyaç yokken yapılmak istenen tamir tahripten farksızdır. Dolayısıyla onlar
böyle bir tahribe sebep olma ihtimali bulunan aklî delillere karşı tavır
almışlardır.

Yapılan tercümelerle, Yunan felsefesinin istilâsına uğrayan bir devirde
aklî delillerle uğraşmak öyle bir iptilâ hâline gelmiştir ki, böyle bir hava ve
atmosfer içinde aklî delillerin faziletinden bahsetmek, Mecnun’u sevmeye
teşvik etmek kadar mânâsız olurdu. Aynı zamanda hiçbir tenkide tâbi
tutulmadan kabul edilen felsefî düşüncelere bir parola soran olmalıydı ve onlar
da bunu yapıyorlardı.

Aklî deliller hakikate giden yolda sadece birer vesile ve vasıta olması
gerekirken gaye ve hedef hâline getirilmişti. Ve işte hem İmam Gazzâlî hem de
Mevlâna ve bu ikisi gibi düşünen bütün büyükler böyle bir inhirafa istikamet
vermek istiyorlardı.

Onların bulundukları hâl ve makamın edebi, bu tavrı gerektirmektedir.
Hem onların devirlerinde baş gösteren mânevî hastalıkların tedavisi onların
kullandığı tedavi metodunu iktiza etmektedir.

Büyükler, pak ve berrak suya benzerler. Bulundukları devrin kabına göre
şekillenirler. Bu tekevvün ise tamamen içinde bulundukları şartlarla irtibatlı
olarak teşekkül etmektedir. O devirde yazılan bütün eserler bunun en çarpıcı
örnekleridir.



Günümüz insanı, nakille kendisine anlatılan bütün meselelerin imkân
ölçüsünde aklî delillerle pekiştirilmesine her zaman ve devirden daha çok
muhtaçtır. Fakat bu, öze inebilmek için kabuğu kırma ameliyesi mesabesinde
tutulmalıdır. Yani, özü tadabilmede kabuğu kırma bir şarttır, fakat tek şart
değildir. Büyüklerin bu ameliyeyi tekrarları ise, kendi tadıp doyduklarını,
müstaid olanlara da tattırabilmek içindir.

Zira onlar, hakka’l-yakîni temâşâ eden nazar ve bakışlarıyla her türlü delil
ve burhan ihtiyacından müstağnîdirler. Ayaklarının biriyle yüceler yücesi
makamlarda dolaşan bu kutlular, diğer ayaklarını yerden kesmezler ki, daha
nicelerini ellerinden tutup o yerlere çekebilsinler. Cismaniyet çeperine sıkışıp
kalmış zavallıları ruh ve kalbin hayat derecesine yükseltebilmek için onlarca
buna zaruret vardır. Fakat onların bu gaye için delil ve burhana dönüş
yapmalarını sadece bir fedakârlık kabul etmek lâzımdır.

Nitekim onlar, bu ahlâkı, hiç kimsenin varamadığı, Cibril’in nazarının dahi
ulaşamadığı noktalara kadem basan İki Cihan Serveri’nden (sallallâhu aleyhi
ve sellem) böyle öğrenmişlerdir. O’nun miraçtan geri dönüşü en büyük hikmet
dersidir. Gaye, Ballar Balı’nı bulmak ve başkalarına da buldurabilmektir...

“İnancın Gölgesinde” böyle bir gayeye hizmet için hazırlandı. Muhterem
Müellifin çeşitli zaman ve zeminlerde irticalî olarak yaptığı sohbet ve
konuşmalardan mevzu ile alâkalı olanlar azamî ölçüde gayret sarf edilerek özün
özü hâline getirilmeye çalışıldı. Hazırlayanlar cidden zorlandılar. Zira zaten
anlatılanlar, mevzuların çapına kıyasla özün özüydü. Hulâsa etmek muhtevanın
aleyhine işleyebilir endişesi uzun süren bir çalışma gerektirdi. “İnancın
Gölgesinde” böyle bir endişe ve böyle bir çalışmayla vücuda geldi.

Elinizdeki eser bu serinin birinci cildi. Onu bir ikinci cilt daha takip edecek.
Birinci ciltte “Tevhid Delilleri”, “Ruh-Melek-Cin-Şeytan”, “Kader” ve
“Metafizik Gerilim” gibi konular üzerinde duruluyor. Meselelerdeki hassasiyet
ve anlatıştaki maharet bizce her türlü izahtan vârestedir. Yalnız, gönül isterdi
ki, bu ve benzeri eserler Müellifin usta kaleminin üslûbunu taşısın. Fakat ne
yazık ki, yüklenilen diğer misyonlar zaman bakımından buna mâni olmaktadır.
Şu kadar var ki, muhtevadaki bereket ve zenginlik, bu eksikliği unutturmaktadır.

Yayınevimiz, “İnancın Gölgesinde” geçireceğiniz huzur ve bereket dolu
dakikalardan emin olmanın mutluluğunu daha şimdiden yaşamaktadır. Hamd
Sancağı’nın gölgesinde gölgelenmek ise en büyük arzu ve isteğimizdir.
Elinizdeki eserin hepimize böyle bir neticeye vesile olması ümidiyle...



Nil Yayınları



BAŞLARKEN
İman, İslâm’ı dil ile ikrar kalb ile tasdikten ibarettir. O, sonsuz bir güç ve

kuvvet kaynağıdır. Ancak istenen semereyi ve arzu edilen neticeyi elde
edebilmek için, imanın amel ile takviye ve desteklenmesi şarttır.

Amelin, Allah’ı görüyor gibi yapılmasına ise “ihsan” denir.
İman ve ihsan, gözde ziya ve cesette can gibidir. Bu iki temel esasa bağlı

olarak farz ve nafilelerin yerine getirilmesi ise, sonsuzluğun semalarına
açılmada iki nuranî kanat durumundadır.

Evet, insanı Allah’a yaklaştırma yollarının en emini, en kestirmesi ve en
makbulü farzları eda yoludur. Ve gerçek mahbubiyet ve dolayısıyla da
“Kurbet/Allah’a yakın olma” ise, sınırlı ve kayıtlı olmayan nafilelerin
nâmütenâhî, engin ve vefa tüten ikliminde tahakkuk eder.

Hak yolcusu, her an ayrı bir nafilenin kanatları altında sonsuza uzanan yeni
bir koridorda kendini bulur, yeni bir mazhariyete ulaştığını hisseder; farzları
edaya daha bir iştihalı ve nafilelere karşı da daha bir iştiyaklı hâle gelir. Bu
nokta ve bu mânâya uyanan her ruh, Allah tarafından sevildiğini de duyar.. ve
bir kudsî hadiste ifade buyrulduğu gibi, artık onun işitmesi, görmesi, tutması,
yürümesi doğrudan doğruya “meşîet-i hâssa” dairesinde cereyan etmeye başlar.
Bir bakıma “Mârifetullah” da budur. O, bilmenin bilenle bütünleşip onun
tabiatı hâline gelmesi ve (bilenin her hâlinin bilinene) tercüman olması
mertebesidir. Mârifeti, vicdanî bilginin zuhur ve inkişafı şeklinde tarif edenler
de olmuştur ki, bu zuhur ve inkişaf aynı zamanda insanın kendine has değerlerle
zuhur ve inkişafı da sayılır. “Nefsini bilen Rabbi’ni bilir.” sözünün bir mahmili
de bu olsa gerek.

Mârifetin ilk mertebesi, dört bir yanımızda çakıp duran isimlerin tecellîlerini
görüp sezmek ve bu tecellîlerle aralanan sır kapısının arkasında sıfatların
hayret verici ikliminde seyahat etmektir. Bu seyahat esnasında sürekli Hak
yolcusunun gözünden, kulağından lisanına nurlar akar; kalbi, davranışlarına
hükmetmeye başlar; davranışları Hakk’ı tasdik ve ilân eden birer lisan kesilir
ve bu lisan da âdeta bir “kelime-i tayyibe” disketi hâline gelir.. derken her an
vicdan ekranına

ُهُعَفْرَي ُِحلاَّصلا  ُلَمَعْلاَو  ُّبِیَّطلا  ُمِلَكْلا  ُدَعْصَي  ِهَْیِلإ 
“O’na ancak güzel kelimeler yükselir. Onu da amel-i salih yükseltir.” 1



pür-envâr hakikatinden ayrı ayrı ışıklar aksetmeye başlar. Artık böyle bir ruh
bütün kötü duygu ve tutkulara karşı kapanır ve böyle bir gönül, öteden
esintilerle sarılır; sarılır da, ruhuna açılan bir sırlı menfezden, kalblerde kenzen
Bilinene, –“Sığmam dedi Hak arz u semaya/Kenzen bilindi dil mâdeninden.”
mealiyle anlatılmak istenen

ِنِمْؤُمْلا يِدْبَع  ُبْلَق  يِنَعِسَو  ِْنكٰلَو  يِضَْرأ  َالَو  ِيئاَمَس  يِنَعِسَو  اَم 
bir müteşâbih beyanda ifade edildiği gibi– ışıktan koridorlar açılır ve insan

bir daha da ayrılıp geriye dönmeyi düşünmeyeceği bir temâşâ zevkine erer.
Hak yolcusunun bütün bütün ağyâra kapandığı, tamamıyla nefsanîliğe karşı

gerilime geçtiği ve kendini huzurun gel-gitlerine saldığı bu nokta mârifet
noktasıdır. Bu nokta etrafında dönüp durana irfan yolcusu, başı bu noktaya
ulaşana da “ârif” denir.

Mârifet ikliminde hayat, Cennet bahçelerinde olduğu gibi dupduru ve âsûde;
ruh, sonsuza ulaşma duygusuyla hep kanatlı; gönül itminana ermişliğin
hazlarıyla bir çocuk gibi pür-neş’e, fakat tedbirli ve temkinlidir.. َنوُصَْعي َال 

َنوُرَمْؤـُي اـَم  َنوـُلَعْفَيَو  ْمُھَرََمأ  اَۤـم  ّللا  َهٰ  “Allah’a emrettiği şeylerde isyan
bilmez ve emrolundukları şeyleri yerine getirirler.” 2 ikliminde sabahlar-
akşamlar ve hep meleklerle atbaşı olurlar. Duyguları tomurcuk tomurcuk
mârifete uyanmış bu ruhlar, günde birkaç defa Cennetlerin cuma yamaçlarında
seyahat ediyor gibi yaprak yaprak açılır ve her an ayrı bir buudda Dost’la yüz
yüze gelir, onunla hemhâl olmanın hazlarına ererler. Gözleri Hak kapısının
aralığında olduğu sürece, her gün, belki her saat birkaç defa visalle mest ü
mahmur hâle gelir ve her an ayrı bir tecellî ile köpürürler.

Âlim geçinenler, ilimleriyle emekleye dursun, felsefeden dem vuranlar
hikmet hecelemeye devam etsin! Ârif nurdan bir menşur içinde hep huzur
yudumlar ve huzur mırıldanır. Hatta mehâfet ve mehâbetle sarsıldığı anlarda
bile o, sonsuz bir haz duyar ve âdeta gözleri ağlarken kalbi sürekli güler.

Bu müşterek hususiyetlerin yanında, mizaç ve meşrep farklılığıyla bir kısım
ayrılıklar da göze çarpar ârifler arasında. Bazıları sessizlik ve derinlikleriyle
girdapları andırırken; bazıları çağlayanlar gibi gürül gürüldür. Bazıları bir
ömür boyu günahına-sevabına ağlar, ağlar da ne âh u vâhdan ne de Rabbi’ni
senâ etmekten doymaz. Ve doymadan göçer-gider bu dünyadan. Bazıları da hep,
heybet-hayâ-üns atmosferinde seyahat eder-durur ve bu deryadan ayrılıp sahile
ulaşmayı asla düşünmez. Bazıları tıpkı toprak gibidir; gelip geçen herkes



basar-geçer başlarına. Bazıları bulut gibidir; salih-talih alır herkesi şemsiyesi
altına ve ona damla damla rahmet sunar. Bazıları da hava gibidir; her zaman
duygularımız üzerinde bin bir rayiha ile eser-durur.

Mârifet ehlinin kendine göre emareleri de vardır; ârif, Mâruf’tan başkasının
teveccüh ve iltifatını beklemez.. O’ndan gayrısıyla halvet olmaz.. göz kapakları
ve kalb kapılarını O’ndan başkasına açmaz. Gerçek ârifin, başkasına
teveccühü, başkasıyla halvet arzusu ve gözlerinin içine başka hayalin girmesi
onun için en büyük azaptır. Bu ölçüde mârifete eremeyen yârı-ağyârı tefrik
edemez; Yâr’la hemdem olmayan hicrandaki azabı bilemez…

“Yakîn” bir bakıma, mârifetten sonra gelir. O, insanın hayatının her
dakikasında, her saniyesinde, salisesinde ve âşiresinde yeni bir ufka açılması,
yeni bir deryaya yelken açması demektir. Yakîn bir arayıştır; mütenâhî insanın
Nâmütenâhî’yi arayışı... Böyle bir insanın hayatı bütünüyle nuranîdir.
Vicdanına durmadan vâridât yağar. Ve o hayatını hep aydınlıklar içinde yaşar.
Onun hatırına semavî sofraların biri kalkar biri iner. Sanki, Efendimiz vefat
etmemiş, vahiy dinmemiş ve Cibril’in ayağı yerden kesilmemiş gibidir.
Ötelerden gelen esintilere o, sinesinin coşkunluğu ile mukabele eder.

Yakîn, inanılması gereken hususlara, aksine zerre kadar ihtimal vermeyecek
şekilde inanmak demektir. İki kere iki matematikçilere göre dört eder. Fakat
bunun her zaman kemmiyet plânında, teker teker sayıların aynı seviye, aynı
derece ve aynı kıymette olmamaları yönünden tenkidi yapılabilir. İşte yakîn, bu
açıdan, her türlü riyazî ölçülerin üstünde bir kesinlik ve netlikle imandır.
Zaten, varlığın hemen her yanında tecellî eden güzelliklerde Cemal ve Kemal-i
Mutlak sahibi Hz. Allah’ın cemalî ve kemalî tecellîlerine ait çizgileri seyredip
“zevk-i ruhanî” noktasına ulaşmak da ancak böyle bir imanla mümkün olur.
Yakîni elde eden insan, hep onun Cennet yamaçlarında dolaşır durur. Kalbi,
gönlü ve sinesi her an ayrı bir vâridâtla dolar boşalır. O da her an kendini bir
başka hisseder ve Rabbini bir başka tanır. Arş bahçesinden demet demet çiçek
dermek ve meyve devşirmek işte budur.

Yakîn, mebdei itibarıyla hayra uyanma, müntehası itibarıyla ise itminana
ulaşma ve doyma mânâsına gelir. İnsan O’ndan gayri her şeye doyunca, O’na
iştahı kalmaz. O’nunla doyunca da başka şeye iştahı kalmaz. Hırsla dünyayı
takip edenler O’ndan nasibini alamamış insanlardır. Kalbi Allah’a karşı
itminan ile gerilmiş bir insan her şeye karşı fermuarını çekmiş, kapamıştır.
Böyle bir kalb tıpkı bir kıblenüma gibi sürekli Hak hoşnutluğunu gösterir ve



vicdan ibresinde de en küçük bir sapma olmaz. Bu öyle yüksek bir “Yakîn”
mertebesidir ki, bu mertebede seyahat eden ruh, her konakta ayrı bir ِْنكٰلَو

يِبْلَق َِّنئَمَْطِیل   “İsterim ki kalbim itminana ulaşsın.”3 gerçeğine şahit olur ve
her menzilde ayrı bir vâridâtla taltif edilir. Dolaştığı her yerde ٌفْوَخ َـال 

َنوُنَزْحَي ْمُھ  َالَو  ْمِھَْیلَع   (Hak dostları için) ne bir korku vardır ne de onlar
tasalanırlar.”4 nefehâtını duyar. يِتَّلا ِةَّنَجْلِاب  اوُرِشَْبأَو  اوُنَزَْحت  َالَو  اوُفاََخت  ََّالأ 

َنوُدَعوُت ْمُتْنُك   “(Onların üzerine melekler iner ve derler ki:) Korkmayın!
Tasalanmayın, size vaad olunan Cennet’le sevinin!”5 bişaretini hisseder, ََالأ

ُبوُلُقْلا ُِّنئَمَْطت  ّللا  ِهٰ ِرْكِذِب   “Biliniz ki, kalbler ancak Allah’ın zikriyle huzura
erer..”6 kevserini zevk eder, tabiat ve cismaniyet üstü yaşar.

İtminan, insanın sebepler üstü ve vasıtalar ötesi bulunmasının unvanıdır.
Akıl, tabiatüstü seyahatini bu mertebede noktalar.. ruh, bu noktaya ulaşınca
dünya kaygılarından kurtulur.. his, bu sihirli konakta bütün aradıklarını bulur ve
damla iken derya olur.

İnsanı bu noktaya götüren belli başlı yollar vardır. Bunların en başında da
ilim ve tefekkür gelir.

İlim, eşya ve hâdiselerin bize anlattığı, tekvinî emirlerin, önümüze açıp
döktüğü şeylerin hissedilmesi, kavranması ve Yaradan’ın yüce maksatlarının
sezilmesinden ibarettir. Eşyaya hükmetme mevkiinde yaratılan insan; görecek,
okuyacak, sezecek ve öğrenecektir. Öğrendikten sonra da, hâdiselere sözünü
geçirme ve onları teshîr etme yolunu araştıracaktır. İşte bu nokta, Yüce
Yaratıcı’nın emriyle, eşyanın insana, insanın da kendi Yaradan’ına teslim ve
mahkûm olduğu noktadır.

İlim; fizik, kimya, astronomi, tababet ve daha çeşitli dallarıyla insanlığın
hizmetinde ve her gün ona yeni yeni armağanlar vermektedir.

Evet, ilim ve teknik insanın hizmetindedir ve ondan korkmak için, ciddî
hiçbir sebep de mevcut değildir. Tehlike ilmîlikte ve ilme göre bir dünya
kurmada değil; tehlike, cehalette, şuursuzlukta ve mesuliyet yüklenmekten
kaçınmaktadır.

Bununla beraber ilim tek başına kaldığında, yani düşünce-tecrübe ve vicdan
üçlüsünden tecrid edildiğinde, sapma ve saptırmalara vesile olacağı da
kat’iyen göz ardı edilmemelidir.

Evet, zihinler sonsuzluk düşüncesinden mahrum bırakıldığı, ruh teknolojinin



esiri hâline getirildiği, kalbî hayat bütün bütün ihmale uğradığı bir yerde
ilimden de ilmin yararlı olacağından da bahsedilemez. Aksine, böyle bir
iklimde ilim, vahşetlerin buudlaşıp devam etmesine, boğuşmaların kıran kırana
sürüp gitmesine, aldatma ve istismarların “dev” birer âfet hâlini almasına
yardımcı olacak ve “hak” karşısında “kuvvet”e omuz verip ona yan çıkacaktır.

Doğrusu şu ki; ilim, insanın maddî-mânevî mutluluğunu hedef alıp, onun
bedenî-ruhî problemlerini çözmeye çalıştığı ve insanı gönül-zihin birliğine
ulaştırabileceği ölçüde faydalı ise de, bunları yapmadığı veya yapamadığı
zamanlarda faydasız, hatta bir ölçüde zararlıdır ve ondan insanlık yararına bir
şeyler beklemek de abestir.

Bugünün bütün bütün maddîleşen insanı, ilim ve tekniğe sadece şahsî hazları,
maddî refah ve rahatı itibarıyla alâka duymaktadır. Böyle bir anlayış ise onu,
her gün biraz daha ahlâkî çöküntü, ruhî bunalım ve düşüncede sığlaşmaya
götürmektedir. İşte bu insan tipidir ki, büyük bir kısmı itibarıyla gerçeği
araştırmaya ve o yolda tefekküre yanaşmamakta, hatta bunları sevmemektedir.
Şüphesiz bunda, topluma avam kültürünün hâkim olmasının, ilim adamlarındaki
beleşçilik düşüncesinin ve hasbî ruh kıtlığının tesiri çok büyük olmuştur. Ne
var ki, ruh insanı, ilham insanı, gönül insanı yetiştirememenin tesiri bundan
daha büyüktür. Ortalığı, her şeyi maddede arayan aklı gözüne inmiş
karakuraların sardığı bir dönemde, gerçeğin ilminden, ilimde derinleşip
buudlaşmaktan bahsetmek mümkün değildir. Aksine, böyle bir atmosferde
muhakeme ve tefekkür her gün biraz daha kısırlaşacak, insanlar biraz daha
aptallaşacak ve dünyanın her yanı makinelerin komutlarıyla iş yapan insanlarla
dolup taşacaktır.

Onun içindir ki, yarınları yeniden inşa etmeyi plânlayanlar, öncelikle ilmin
ne olup ne olmadığını, ondan neler beklenebileceğini, onun hedef ve gayelerini
çok iyi belirleme mecburiyetindedirler. Yoksa aksaklıklar sürüp gidecek ve
ilim de kendinden beklenenleri kat’iyen veremeyecektir.

Tefekkür, istidlâl yoluyla kâinat kitabını didik didik etme demektir. O,
karadeliklerin içinden, bir tünelden geçiyor gibi geçip Cennet yamaçlarına
ulaşmanın adıdır. Böylece ilmin her yamacı aydınlıklar mesiresi hâline gelir.

Zira eşya ve hâdiselerin mebdeinde Allah vardır ve bütün varlık O’na
dayandırılmaktadır.

İnsan belli bir yere kadar bu delil ve istidlâllerle yürür. Onlar insanın



elinden tutar ve saray kapısına kadar getirirler. Bir halâyık gibi insana
teşrifatçılık yaparlar. Ama saraya gelindiğinde artık onlar kapının ardında
kalırlar, içeriye alınmazlar. Zira artık ihsan sırrı zuhur etmiştir. Aranan Gayb
bulunmuştur ve vicdan O’ndan gelen sesi duymaktadır. Medlul ile konuşurken
delilin orada ne işi var? Ballar Balını bulan kovanın yağmalanmasına aldırış
eder mi hiç? Allah (celle celâluhu) cisimden, ârazdan münezzeh ve müberradır.
Ancak bu noktada insan sanki bir adım daha atsa kendini O’nun kucağında
bulacak gibi olur. Tabiî O, bütün bunlardan münezzehtir. Zaten O, insana şah
damarından daha yakın değil mi? Bu sırrın zuhur ettiği yerde, hiç delil veya
istidlâlden bahsedilir mi?

Asl’ı bulan vesileyi, hazineyi bulan yolu-izi ne etsin? Yeter ki bu yol inancın
zirvesinde ve son kemal noktasında bitsin...
1 Fâtır sûresi, 35/10.

2 Tahrim sûresi, 66/6.

3 Bakara sûresi, 2/260.

4 Bkz.: Bakara sûresi, 2/62, 112, 262, 274, 277.

5 Fussılet sûresi, 41/30.

6 Ra’d sûresi, 13/28.



A

TEVHİD DELİLLERİ 
ve 

YARATILIŞ GAYELERİ

LLAH’IN VARLIĞINA İCMÂLÎ BİRKAÇ
DELİL

Varın ispatı yokun ispatından her zaman daha kolaydır. Bir elma cinsinin
yeryüzünde bulunduğunu, bir tek elmayı göstermekle ispat edebiliriz. Hâlbuki
yokluğunu iddia eden kimse bütün yeryüzünü, hatta kâinatı dolaşıp, ancak ondan
sonra onun yokluğunu ispat edebilir. Bu ise, imkânsızlık çapında bir zorluk
demektir. Öyleyse diyebiliriz ki, yok hiçbir zaman ispat edilemez...

İki ispat edici, binlerce nefy ve inkâr ediciye tercih edilir. İki kişi aynı
hakikatte ittifak etmişse, binlerce insanın kendi dar pencerelerinden şahsî
bakışlarıyla onu inkârları hiçbir değer ifade etmez.

Bir sarayın kapılarından 999’u açık, biri kapalı olsa, kimse o saraya
girilemeyeceğini iddia edemez. İşte inkârcı, devamlı surette kapalı olan o bir
tek kapıyı nazara verip onu göstermek ister. Aslında o kapı da, onun ve onun
gibi olanların gözlerine çekilmiş perde sebebiyle onların ruh dünyalarına
kapalıdır. Mü’min için kapalı kapı yoktur. Yeter ki gözlerini yummasın!.. Zaten
999’u herkese açıktır. Hem de ardına kadar... İşte o kapı ve o delillerden
birkaçı:

1. İmkân Delili
Âlem, mümkinât nev’indendir. Yani varlık ve yokluğu müsavidir. Var olduğu

gibi, olmayabilir de. Var olurken de, hadsiz oluş keyfiyetlerinden herhangi
birinin olması imkân dahilindedir. Yani en az var olan kadar olmayan da var
olma şansına sahiptir. Her mümkin ise, kendi dışındaki bir sebebe bağlıdır.
Öyleyse önce var olmayı, sonra da var olma şekil ve keyfiyetini, olmamaya ve
olması mümkün diğer şekil ve keyfiyetlere tercih eden birisi vardır. O da



Allah’tır (celle celâluhu).

2. Hudûs Delili
Âlem mütegayyirdir, durmadan değişiyor. Değişen her şey sonradan

olmuştur. Bu bakımdan madde ezelî olamaz. Evet, maddenin termodinamik
kanununa göre sürekli yokluğa doğru kayması, kâinatın durmadan genişlemesi,
güneşin süratle tükenişe doğru yol alması gibi vak’alar, varlığın bir başlangıcı
olduğunu gösteriyor. Sonradan olan her varlığın bir yaratıcısı vardır; illetsiz
malûl, sebepsiz netice ve sanatkârsız sanat mümkün değildir. Sebepler ise
zincirleme devam edip sonsuza kadar gidemez. Öyleyse durmadan değişen,
ezelî olmayıp sonradan meydana gelen ve bir ilk sebebe muhtaç olan şu madde
âleminin de bir muhdisi vardır. O da Allah’tır (celle celâluhu).

3. Hayat Delili
Hayat şeffaf bir muamma!.. Evet o, zâhirî sebeplerle izah edilemeyecek

kadar düşündürücü ve Yaratıcı Güç’e delâlet etmesi bakımından da şeffaftır.
Evet o, doğrudan doğruya Yaratıcı’sını gösterir ve ilân eder. O, muamma
oluşuyla ilim adamlarını, şeffafiyetiyle de avamdan insanları büyüleyen sihirli
bir vak’adır. Ve hayat âdeta hâl diliyle: “Beni var edip yaratan ancak Allah’tır
(celle celâluhu).” der..

4. İntizam Delili
Her varlık kendi parçalarıyla bir âhenk ve bütünlük içinde olduğu gibi, bütün

kâinat da kendisini meydana getiren varlık parçalarıyla bir âhenk ve bütünlük
içindedir. Bu ise bir nizam ve intizamın varlığını haber veren yanıltmaz bir
delildir ve bir Nâzım’a delâlet eder ki, O da ancak Allah’tır (celle celâluhu).

5. Sanat Delili
Atomdan insana, hücreden galaksilere kadar bütün kâinatta ince ve baş

döndürücü bir sanat göze çarpmaktadır. Evet, bir baştan bir başa kâinattaki her
eser:

Çok büyük sanat değerine sahiptir;
Çok kıymetlidir;
Çok kısa zamanda ve çok kolay yapılmaktadır;
Çok sayıda olmaktadır;
Karışık ve çeşit çeşittir;
Devamlıdır.



Hâlbuki zâhire göre kısa zamanda, çok sayıda, kolay ve karışık yapılan
işlerde sanat ve kıymet olmaması gerekir. Ancak yapan Allah (celle celâluhu)
olursa, o zaman her şey değişir ve zıtlar bir araya gelir!.

6. Hikmet ve Gaye Delili
Her varlıkta kendine mahsus bir gaye, bir maksat, bir fayda ve bir netice

takip edildiği göze çarpmakta ve bir zerrede dahi abes, gayesizlik, mânâsızlık
ve israf sayılacak herhangi bir durum müşâhede edilmemektedir. Hâlbuki, ne
madde âleminde, ne bitki ve hayvanat dünyasında, ne de eşya ve hâdiselerde
şuur ve idrak mevcut değildir ki, bu gayeler silsilesi takip edilebilsin.. öyle ise,
kâinattaki bu şuurlu işleyişi ve bu hikmet ve gayeleri ancak Allah’a (celle
celâluhu) isnat etmekle mâkul bir yol tutmuş olabiliriz.

7. Şefkat-Merhamet ve Rızık Delili
Bütün yaratıkların ve bilhassa insanın ihtiyacı sonsuz, ihtiyarı ise bir hiç

hükmündedir. Öyleyken, bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları hiç ümit
edilmeyen yerden ve hiç ümit edilmeyen bir tarzda, kimin neye ne kadar
ihtiyacı varsa, o keyfiyet ve miktarda karşılanmaktadır. Yardım gönderilmesi,
gönderilen bu yardımın ihtiyaca tam cevap vermesi açıkça ispat ediyor ki,
bütün bu ihtiyaçlara, her şeye kendisinden daha yakın bir şefkat eli cevap
vermektedir. Kâinat çapında işleyen ve sonsuza kadar da işleyecek olan bu
sistemli şefkat, merhamet ve rızıklandırma, bütün bu işleri yapabilme
sıfatlarıyla muttasıf ve noksan sıfatlardan da münezzeh bir Zât-ı Akdes’i
anlatmakta ve ispat etmektedir.

8. Yardımlaşma Delili
Birbirine en yakın olandan en uzak olana kadar, bütün mahlûkat birbirlerinin

yardımına koşuyor. Aralarında hiç münasebet bulunmayan iki ayrı varlık cins
ve nev’i, böyle bir yardımlaşmada âdeta aynı bütünün parçaları hâline gelip
birbirini tekmil edip tamamlıyor. Düşünmeli ki, bakteriler, solucanlar ve toprak
el birliği içinde ve aynı gaye etrafında toplanıp bitkilerin imdadına koşuyor ve
bu imdada koşuş tekerrür edip duruyor. Akıl ve şuurdan mahrum bu varlıkların,
aklı hayret ve şuuru hayranlık içinde bırakan bu faaliyetleri, perde arkasında
Vacibü’l-Vücud bir Zât’ın hikmet dolu faaliyetini gözler önüne sermektedir.
Yani bütün kâinat, bu yardımlaşma diliyle “Allah” demektedir...

9. Temizlik Delili



İnsandan arza, arzdan semanın derinliklerine kadar bütün kâinattaki nezafet
ve temizlik, başlı başına bir delil olarak, bize Kuddûs ismiyle müsemma bir
Zât’ı (celle celâluhu) anlatmaktadır.

Evet, toprağı temizleyen bakteriler, böcekler, karıncalar ve nice yırtıcı
kuşlar.. rüzgâr, yağmur ve kar.. denizlerde aysbergler ve balıklar; fezamızda
atmosfer, semada karadelikler; bünyemizde kanımızı temizleyen oksijen ve
ruhumuzu sıkıntılardan kurtaran mânevî esintiler, hep Kuddûs isminden haber
vermekte ve o ismin verâsındaki Zât-ı Mukaddes’i göstermektedir.

10. Simalar Delili
Esasen bütün mahlûkata teşmili mümkün iken, meseleyi müşahhaslaştırmak

açısından, sadece insanı ve her insan ferdini diğerlerinden farklı kılan onun en
bariz ayırıcı vasfı durumundaki simasını ele alarak mevzua yaklaşmış olalım:

Herhangi bir insanın siması, en ince teferruatına kadar kendisinden evvel
geçmiş milyarlarca insandan hiçbirisine kat’iyen benzememektedir. Bu kaide,
kendisinden sonra gelecekler için de aynen geçerlidir. Bir cihette birbirinin
aynı, diğer cihette birbirinden ayrı milyarlarca resmi küçücük bir alanda çizip,
sonra da kendileri gibi olması mümkün milyarlarca resimden ayırmak ve her
şeyi sonsuz ihtimal yolları içinde bir yola ve bir şekle sokmak, elbette ve
elbette yarattığı her varlığı, hem de hiç kapalı bir yanı kalmamak üzere bilen ve
o varlığa istediği şekli vermeye gücü ve ilmi yeten Cenâb-ı Hakk’ı en sağır
kulaklara dahi duyuracak kuvvette bir ilândır. Evet, simada yer alan uzuvları
başka simalardaki uzuvlardan ayrı yaratmak ve her gözü, mutlak surette diğer
gözlerden tefrik ettirici bir özellikle teçhiz etmek, gözünde fer olmasa bile,
sinesinde kalb bulunan her vicdan sahibine, bütün bunları yaratıp sonsuz
hikmetlerle donatan Zât’ı (celle celâluhu) gösterir ve tanıttırır…

11. Sevk-i İlâhî Delili
Yavru ördek, yumurtadan çıktığı anda yüzmesini becerebiliyor. Kozadan

çıkan karıncalar, hemen dehliz kazmaya başlıyorlar. Arı, çok kısa zamanda
sanat harikası olan peteği; örümcek ise, gergef inceliğindeki ağını örebiliyor.
Bütün bunlardan anlıyoruz ki, bunlar ve bunlar gibi olanlar başka bir âlemde
kendilerine öğretilen malumatla ve yaratılıştan gelen bir kabiliyetle iş
görüyorlar. Hâlbuki insan, her şeyi bu dünyada öğrenmek mecburiyetindedir;
hem de varlıklar arasında istidatça en mükemmel yaratık olduğu hâlde. Demek
oluyor ki, diğerlerine bu hususiyetleri veren bizzat kendileri değil, her yaptığını



hikmetle yapan bir Zât’tır ki, onlara böyle ihsanda bulunmuş...
Kilometrelerce ötede yumurtalarını bırakıp dönen yılan balıklarının

yavruları, yumurtadan çıkar çıkmaz yola koyulur ve annelerini sanki elleriyle
koymuş gibi bulurlar. Bunu ilâhî bir sevkten başka ne ile izah edebiliriz?
Hayvanlarda gördüğümüz bu harikulâdelik, ancak ve ancak Allah’ın (celle
celâluhu) bir vergisi olarak açıklanırsa, işte o zaman buna aklî ve mantıkî bir
açıklama nazarıyla bakılabilir. Yoksa, başka her yorum, sadece bir safsatadan
ibaret kalır…

12. Ruh ve Vicdan Delili
Mahiyetini bilmemekle beraber, varlığından kimsenin şüphe etmediği

ruhumuzun ve ona ait fonksiyonların cesedimize hükmediş keyfiyeti de, yine
Cenâb-ı Hakk’ı bildiren delillerdendir. Dünyada emir âlemini temsil eden
cevher ruhtur ve ruh, bu âleme ancak terakki ve tekâmül için gelmiştir.
Hikmetin neticeye tesiri mevzuumuzun haricinde olduğu için, biz burada
yalnızca onun delâlet ettiği noktaya temasla iktifa ediyoruz. Evet, madde
âlemiyle mahiyeti noktasında hiçbir münasebeti olmayan ruhun kendine mahsus
bir âlemden buraya gönderilişi, olgunlaştırılmaya tâbi tutuluşu ve bunun da
belli bir programla yürütülüşü, şüphesiz Cenâb-ı Hakk’ı ilân eden en mühim
delillerden biridir.

Diğer taraftan, insandaki iç sezişler ve zâhirî hiçbir sebep yokken Rabb’e
dönüşler ve O’na yönelişler ve bu hâdiselerin milyonlara ulaşan adette tekrar
edilişi açık bir delildir ki, insanda yaratılıştan var olan ve Hakk’ı bulmanın en
mühim vesilelerinden biri durumunda bulunan vicdan, kendi Yaratıcısı’na,
O’na perestiş etme derecesinde meftundur ve bütün varlığıyla O’nunla irtibat
hâlindedir. Zaten “Elest Bezmi”nin yanıltmaz şahitlerinden biri de, vicdan değil
midir? İşte vicdan, bu şahitliğin hakkına riayet zaruret ve mecburiyetinin
sevkiyle “Allah” demektedir...

13. Fıtrat ve Tarih Delili
Her insanda iyi ve güzele karşı bir sevgi, buna mukabil kötü ve çirkine karşı

da bir nefret hissinin varlığı, aksi hiç kimsenin hatırından bile geçmeyecek
vuzuh ve açıklıkta bir realitedir. Demek oluyor ki, bu duygular, ahlâklı
davranma ve iyi işler yapma yönündeki meyilleri ve ahlâksızlıktan ve çirkin
davranışlardan da nefret verip kaçınmayı temin eden yapıları itibarıyla delâlet
etmektedir ki, insana iyiyi, güzeli emreden ve onu kötülük ve çirkin



davranışlardan men eden sistemin sahibi kim ise, kendisine bu duyguları veren
de, O Zât’tır. Bu Zât da, hiç şüphesiz Allah’tır (celle celâluhu).

Dinler tarihi şahittir ki, beşeriyet hiçbir devrini dinsiz geçirmemiştir. Bâtıl,
hatta gülünç dahi olsa hemen her devirde bir dine inanmış ve bir mânevî
sistemi takip etmiştir. Ayrıca, inanmak bir zarurettir; zira o fıtratta vardır. İnsan
fıtratına bu ihtiyacı yerleştiren Zât’la, bize inanmayı emreden Zât, aynı Zât’tır.
Ve O da Allah’tır (celle celâluhu).

14. Duygular Delili
İnsan, binlerce duyguyla teçhiz edilip donatılmıştır. Her duygu, madde dışı

bir âlemden mesaj mahiyeti taşır. Ancak insanda bir duygu daha vardır ki o,
doğrudan doğruya Cenâb-ı Hakk’ı tanıtır. Bu duygu, insanda var olan ebed ve
sonsuzluk duygusudur. Bu duygu sebebiyle insan, daima ebed için didinir ve
ebed için çırpınır. Sonlu olan hiçbir şey, onu hakikî mânâda tatmin edemez. Ve
bu duygu, insana başka bir sonlunun tesiriyle tevdi edilmiş olamaz. Sonlu olan
sebeplerin hiçbiri, bu sonsuzluk bâdesini sunamaz. Hâlbuki, bunun varlığı bir
vâkıadır, inkârı da kabil değildir. Öyleyse bu duygu bize, bizi bu duygu ile
yaratan Zât tarafından verilmiştir.. ve ebedî hayatı da yine O verecektir.

15. İttifak Delili
On tane yalancı, arka arkaya gelip bize evimizin yandığını söylese, bu

adamların hayatta bir defa dahi doğru söylediklerini duymamış olmamıza
rağmen, “ihtimal” der onlara inanırız. Zira ortada bir ittifak hâdisesi var.
Hâlbuki bahsini ettiğimiz ittifak, binlerce peygamber, yüz binlerce evliyâ ve
milyonlarca da inanan insan arasında meydana gelmiş bir ittifaktır. Muhtelif
zamanlarda ve ayrı ayrı mekânlarda yaşamış bu insanların ittifak ettiği en
birinci nokta, “Allah vardır.” hakikatidir. On yalancının bir yalan üzerindeki
ittifakına ehemmiyet verildiği hâlde, milyonlarca, hem de hayatlarında bir kere
dahi yalan söyledikleri duyulmamış nebiler ve velilerin bu çaptaki ittifakına
inanmayan insan nasıl insan olabilir? Ve ona nasıl akıllı denebilir..?

16. Kur’ân Delili
Kur’ân-ı Kerim’in kelâmullah olduğunu ispat eden bütün deliller, aynı

zamanda Cenâb-ı Hakk’ın varlığının da bürhanları durumundadır. Kur’ân’ın
Allah kelâmı olduğuna dair yüzlerce delil vardır ve bunlar, o mevzu ile alâkalı
İslâm kaynaklarında en ince teferruatına kadar tafsil edilmiştir. Biz, meselenin
ispat yönünü o eserlere havale ile iktifa ediyoruz. Evet, bütün bu deliller,



kendilerine mahsus dilleriyle “Allah vardır.” derler.

17. Peygamberler Delili
Peygamberlerin ve bilhassa Peygamberler Efendisi İki Cihan Serveri’nin

(sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberliğini ispat eden bütün deliller de, yine
Cenâb-ı Hakk’ı anlatan bürhanlara dahil edilmelidir. Zira peygamberlerin
varlıklarının gayesi, tevhid, yani Allah’ın varlık ve birliğini ilân etmektir.
Öyleyse, her peygamberin kendi peygamberliğini ispat eden bütün delilleri,
aynı zamanda bütünüyle Cenâb-ı Hakk’ın varlığına da delil olmaktadır. Ne var
ki, onların peygamberliğini ispat eden delillerin serdi, şu andaki mevzumuz
dışında kaldığından, teker teker üzerlerinde durmayacağız. Şimdilik sadece
şunu arz edelim ki, bir peygamberin hak nebi olduğunu ifade eden bütün
deliller, aynı kuvvetle, hatta daha da öte bir kuvvetle “Allah vardır ve birdir.”
demektedir.



S EBEPLER, TABİAT ve KENDİ KENDİNE VAR
OLMA

1. Sebepler ve Tesadüfler Kâinatı Meydana Getiremez
Tesadüf, kanunla zıtlaşmak demektir. Kanun, belirli ve devamlı bir

münasebeti ifade eder. Onda bir plân, program, nizam ve intizam vardır.
Hâlbuki tesadüf, gelişigüzelliğin ve başıboşluğun adıdır. İlimler ise, daima
kanunlarla meşgul olur; tesadüfleri meşguliyet sahalarına almaz ve onlarla
uzaktan-yakından ilgilenmezler. İlimler ve kanunları tesadüflerle bir arada
mütalâa etmek, büyük bir yanlışlıktır.

Kelimeler üzerinde bu kadarcık durduktan sonra, hükmümüzü teyid için
birkaç misal verip, bu mevzuu geçelim:

Bir insanda yüz trilyon hücre ve bir hücrede bir milyona yakın protein
vardır. Bir proteinin tesadüfen meydana gelebilmesi için, 10 rakamının
arkasında 160 sıfır ile ifade edilen ihtimal gereklidir. Ortada tercih ettirecek
bir sebep olmadan bu ihtimallerden birinin tesadüfen vukû bulması ise, yine o
rakamlar adedince muhaldir ve mümkün değildir!..

2. Kâinat Kendi Kendine Meydana Gelemez
Varlığı zarurî olma, olmaması mümkün olmama demektir. Burada zarurî

kelimesinden maksat, vücubdur. Vücudu vacip olanın dışında her varlık, imkân
dairesine dahildir. İmkân ise, olup olmaması müsavî mânâsına gelir. Vücudun
vacip olması, aynı zamanda sonsuzluğu gerektirir. Hâlbuki kâinatta müşâhede
edilen her varlık, süratle bir sona doğru kaymaktadır. Öyleyse, kâinatta
sonradan varlık sahasına çıkmış hiçbir mevcudun vücudu vacip değildir.
Vücudun vacip olmayışı, mümkün olmasıyla eşdeğerdir. Mümkün ise, bir
yaratıcıya muhtaçtır. Muhtaç olunan yaratıcı ile muhtaç olan eşyanın aynı
olması ise, sadece bir hezeyan ifadesidir. Öyleyse, yaratıcıya muhtaç olanı
yaratan, hiçbir zaman madde ve madde cinsinden olamaz. Onu yaratan, vücudu
vacip olan bir Zât olabilir ki, O da Allah’tır (celle celâluhu).

Diğer taraftan, –muhalfarz– eğer madde aynı zamanda kendini yaratan güçse,
şimdi o güç ve kuvvet nereye gitmiştir?. Ebedî olmayan bu gücün ezelî
olamayacağı da gayet açıktır!. Öyleyse, varlığın ötesinde bütün varlığa
hükmeden ezelî ve ebedî bir Zât vardır ki, O da, Allah’tır (celle celâluhu).

3. Tabiat ve Tabiat Kanunları da Yaratıcı Olamaz



Kanunla, o kanunu vaz’eden aynı değildir. Tabiat kanunlarını yine tabiat
kanunları koymuş olamaz. Diğer taraftan, tabiatın kendinde olmayanı başkasına
vermesi de muhaldir. Sonra, insanda mevcut binlerce duygunun hiçbiri tabiatta
yoktur. Öyleyse tabiat, kendinde olmayanı insana nasıl verebilmiştir? Bu
muhali hangi akıl kabul edebilir?

Kendinden daha mükemmeli yaratamayan taş, toprak, hava, ısı ve ışıktan
mürekkep olan tabiat, insanı nasıl yaratabilir?

4. Tevhid’de Sühûlet Vardır
Bütün eşyayı bir tek şeye vermek, bir tek şeyi bütün eşyaya taksim etmekten

daha kolaydır. Bir zerrenin yaratılması için bütün bir kâinat gereklidir. Bütün
kâinatı yaratamayan, bir tek zerreyi yaratamaz. Zira eşya arasında böyle bir
telâzum (birbirini gerektirme, birbiriyle sıkı alâka içinde bulunma) vardır.

İdare açısından bir orduyu bir kumandanın emrine vermek, gayet kolaydır.
Buna karşılık, bir tek neferi ordunun neferleri adedince kumandanların emrine
vermek ise, iş ve idareyi zorlaştırmak demektir.

Bütün kâinatı Cenâb-ı Hakk’a isnat etmekle, bir zerrenin yaratılmasını O’na
nispet etmek arasında fark yoktur. Meselenin aksinde de netice aynı olacaktır.
Yani bir zerreyi kim yaratmışsa, bütün kâinatı da o yaratmıştır. Daha açık bir
ifadeyle, yaratılışın zerresiyle küresi, mikrobuyla gergedanı, damlasıyla
deryası, parçasıyla bütünü arasında fark yoktur. Küreyi yaratamayan zerreye,
gergedanı yaratamayan mikroba, deryayı yaratamayan damlaya, bütünü
yaratamayan da parçaya sahip olamaz ve hükmedemez...



T ABİAT, TABİAT KANUNLARI ve SEBEPLER
NİÇİN YARATILMIŞTIR?

1. Kanunlar ve sebepler, birer vasıta ve perde olup,
yukarıdan gelen emir ve talimat, bu vasıtaların perdedarlığı
arkasında taalluk noktalarına ulaşır
Cenâb-ı Hak, madde âlemini yaratırken, tabiatın ayrılmaz zatî bir vasfı ve

özelliği olarak, tabiat kanunlarıyla sebepleri de beraber yaratmıştır. İlk
yaratılışa verilen “Ol” emriyle varlık sahasına girenler, aynı zamanda bu
hususiyetle de mücehhez olarak bu sahaya girerler. “Ve ona her şeyden bir
sebep verdik.”1 âyeti de, bu hakikati ifade etmektedir.

Ancak bütün bu sebep ve kanunlar, Cenâb-ı Hakk’ın izzet ve azametine birer
perde olup, onların ardında hakikî icraatta bulunan ve varlığı –sebepler dahil–
yaratan, yine Allah’tır (celle celâluhu). Kanun ve sebepler, o Kudret’ten gelen
hakikî tasarruf ve tesirleri neşr ve ilân etmekle vazifeli, O’nun izzetini aklın
zâhirî değerlendirmelerine karşı muhafaza eden tenteneli birer perde
hükmündedir.

İnsanlar arasında bulunan makam sahiplerinin bile bir izzet, azamet ve
haysiyetleri vardır ve bundan dolayıdır ki, birtakım vasıtalarla ve perde
arkasından icraatta bulunurlar. Her dairede yapılan işlere bizzat müdahale
edip, ortada görünmezler ve izzet ve azametleri adına işleri başkalarına
gördürüp, başkalarını kullanırlar. Sözgelimi, bir devlet başkanı, belediye
zabıtası gibi elinde makbuz çarşı-pazarı bizzat denetlemez; zira makam ve
mevkii, buna müsaade etmez. Bir general, koğuşların temizliği, karavana
taşınması ve silah bakımı gibi vazifeleri erlere gördürür ve kendisi, rütbe ve
makamı adına o vazifelerde bizzat görünmez. –Teşbihte hata olmasın– aynen
bunun gibi, kâinatın ve bütün mevcudatın tek sahip ve hâkimi olan Allah (celle
celâluhu) da, kâinatta cereyan eden bütün hâdiseleri, kanun ve sebepleri perde
yaparak sevk ve idare etmektedir. Zira izzet ve azamet, bunu gerektirir. Bir
farkla ki, Allah’ın (celle celâluhu) izzet ve azametine perde yaptığı şeyler için
hakikî tesir bahis mevzuu değildir.

Demek oluyor ki, kanun ve sebepler, hükümetin bir kalem dairesi hükmünde
olup, yukarıdan gelen emir ve talimatın tatbiki o daireden, o vasıta ve
sebeplerle irtibatlandırılmaktadır. Gerçekte bütün işleri gören ve gördüren ise,



Allah’tır (celle celâluhu).

2. Tabiat kanunları ve sebepler, haksız şikâyetlere ilk hedef
olsunlar diye yaratılmıştır
Eşya ve hâdiselerin iki yönü vardır: Mülk ve melekût. Diğer bir ifadeyle, iç

ve dış.. tıpkı ayna gibi. Onun bir yüzü şeffaf, berrak, kirsiz, temiz, güzel ve
kusursuz; diğer yüzü ise kesif, kirli, çirkin ve kusurludur. Bunun gibi, eşya ve
hâdiselerin de melekût yönü dediğimiz iç yüzünde kanun ve sebepler
bulunmadığı için, o yüzde kir, çirkinlik ve kusur yoktur. Burada her şey berrak,
pırıl-pırıl ve tertemizdir. Hayat, nur ve rahmet, bu yüze sadece üç misaldir..
mülk yönü dediğimiz dış yüzünde ise, Cenâb-ı Hakk’ın izzet ve azametine,
kemal ve cemaline muhalif, göze, kulağa ve buruna, hatta hayal ve düşünceye
hoş gelmeyen birtakım hâller bulunur ki, işte kanun ve sebepler, bu gibi
durumlarda perde, bazen de hedef olsunlar diye yaratılmışlardır. Cenâb-ı Hak,
icraatını bu sebep ve perdelerin verâsında sürdürmektedir. Ayrıca, haksız ve
yersiz şikâyetlerin doğrudan doğruya Cenâb-ı Hakk’a karşı yapılmamasını
temin hikmeti de, sebep ve kanunların yaratılmasını iktiza etmiştir. Zira, gafil
ve cahil kimseler, çok defa eşya ve hâdiselerdeki ince ve derin hikmetleri,
neticede saklı nice güzellikleri göremediklerinden, şikâyetlerini bizzat Cenâb-ı
Hakk’a tevcih eder ve O’ndan şikâyette bulunurlar. Hâlbuki böyle bir şikâyet,
şikâyet edilen husustan daha büyük bir felâkettir. Evet, çok defa şikâyete sebep
olan felâket, kendinden daha büyük yeni bir felâket getirir. İşte, Rahmân ve
Rahîm olan Yüce Zât (celle celâluhu), sonsuz bir rahmet eseri olarak, icraatını
esbap ve perdelere sarıp sarmalamakla kullarının hakikî felâketten
kurtulmalarını dilemiş ve onlara mazeretler bahşetmiştir.

Bunun içindir ki, gönül meyvesini kaybetmiş bağrı yanık ananın feryadında
gizli olan şikâyet, hastalık ve musibet perdesine sarılmış ve böylece o ana,
evlâdını kaybetmekten daha büyük bir felâket olan Cenâb-ı Hakk’a karşı
küstahlıktan kurtarılmıştır. Kullarına karşı bu kadar şefkatli davranan Rabbimiz
ne büyük ve büyüklük ifadesi, O’nun gerçek büyüklüğü yanında ne kadar
küçüktür!..

3. Tabiat kanunları ve sebepler, sonsuz ilâhî sanatı nazara
vermek için yaratılmıştır
Sanatkârın büyüklüğü, eserinin kıymetiyle takdir edilir. Cıvıl cıvıl kuşlar,

rengârenk çiçekler ve en küçük varlıkta müşâhede edilen harika sanat



incelikleri ve daha neler neler!. Evet, bütün bunlarda Allah (celle celâluhu),
tabiat diliyle isim ve sıfatlarını terennüm ettiriyor ve bu isim ve sıfatların
tecellîlerini sebepler adı altında teşhir ederek, şuurlu varlıklarına
seyrettiriyor.. Kendisi de, onların hayret ve hayranlıklarını seyrediyor.

Her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek
ister. Dünyada, beşerin pür-kusur sanatkârlarında dahi görülen böyle bir hazza
meftuniyet, galeri ve sergiler adı altında teşhir ediliyor ve bu galeri ve
sergilerden her gün biri kapanıp, diğeri açılıyor. Hâlbuki beşerdeki cemal ve
kemal, Mutlak Cemal ve Kemal Sahibi’ni anlamada bir ölçü birimi olarak, hem
de en asgari seviyede bulunmaktadır. Bununla beraber, böyle bir ölçü
adesesiyle dahi olsa, Mutlak Cemal ve Kemal sahibi olan Cenâb-ı Hakk’ın
kendi cemal ve kemalini görme ve gösterme isteğiyle tabiatı bir teşhir salonu
hâline getirmesindeki yüce irade ve meşîetini idrak edip anlamak, her zaman
mümkündür. Bu idrak ve anlayıştır ki, insanı O’nun tesbih ve takdisine sevk
eder. Cenâb-ı Hakk’ı tesbih ve takdis etmek, ibadet ve kulluk şuurundan
kaynaklanır. Böyle bir kulluk ise, insanın, hatta bütün varlığın yaratılış
gayesidir. İşte sebepler merdiveni, bizi böyle bir gayeye doğru yol aldırıp ufka
yaklaştırması bakımından da önemlidir…

4. Tabiat kanunu ve sebeplerde tedrîcîlik
Tabiat kanunu ve sebeplerde tedrîcîlik esastır. Bu da, ilâhî sanatın

büyüklüğünü ispat eden en sırlı delillerdendir. Çünkü, her kademe ve her
safhada ayrı ayrı isimlerin tecellîlerini göstermesi ve bütünde var olan sanat
harikalığının bir organizmanın değişik teşekkül safhalarını meydana getiren
bütün bölümlerinde de bulunması, sadece Cenâb-ı Hakk’ın sanatına has ve O
yüce sanatkâra mahsus bir özelliktir. Böyle bir hususiyeti başka hiçbir sanat
eserinde görmek ve göstermek mümkün değildir.

5. Tabiat kanunları ve sebepler, hikmet yurdunda
bulunmamızın muktezası ve neticesidir
Ahiret dârü’l-kudret, dünya ise dârü’l-hikmettir. Yani, ahirette daha çok

kudret hâkimken, dünyada ise hikmet hâkimdir. Dolayısıyla, ahirette kanun ve
sebepler devre dışı bırakılacaktır; fakat dünyada, hikmetin gereği olarak
kanunlar ve sebepler devrede bulunmaktadır.

Cenâb-ı Hakk’ın Hâlık, Rezzak, Şâfî, Mukaddir, Musavvir... gibi isimlerinin
yanında bir de Hakîm ismi vardır. Bu mübarek isimle O, hikmetle iş yapar;



hikmetle yaratır, hikmetle sebep ve kanunları icraatına vesile kılar; hikmetle,
illet-malûl, sebep-netice arasında kurduğu münasebetler çerçevesinde varlık
dantelâsını örer...

Ahirette ise kudret hâkim olduğundan, Cenâb-ı Hak kudretiyle muamele
edecek; fâni ve geçici olan dünyayı, içinde cereyan etmekte olan kanun ve
sebepleriyle beraber yıkıp, yeni ve tamamen başka mânâların esas olduğu
bambaşka bir mesken yapacaktır. Ve o âlemde, dünyaya mahsus ne kadar değer
ölçüsü varsa hepsi silinecek ve varlık değişik bir hüviyete bürünerek kudret
tezgâhına sevk edilecektir.

Kudretin hâkim olduğu bu ebedî âlemde, Cennet meyvelerini yemek için
toprağın sürülmesine, tohumun ekilmesine ihtiyaç yoktur. Cennet elbiseleri de,
terzinin iğnesiyle makasına ihtiyaç duyulmadan dikilmiş bir hâlde sahibini
bürüyecektir. Orada eskime, pörsüme, ihtiyarlama ve ölme de olmayacağından,
bu neticeye götürücü sebepler de bulunmayacaktır. Dünya hizmet yeri, ukbâ ise
ücret evidir. Dolayısıyla, oradaki nimetlere nâil olmak için burada çalışmak ve
sebeplere sarılmak gerekir. Fakat ahirette bu sebep de diğer sebeplerin maruz
kaldığı akıbete uğrayarak ortadan kalkacak, evet, orada çalışma da
olmayacaktır…

6. Tabiat kanunu ve sebepler, sırr-ı teklif ve imtihan için
yaratılmıştır
Sebepler ve kanunlar birer perdedir. Gayba iman edenlerle etmeyenleri

birbirinden tefrik için, gözlerimizle gayb arasına çekilmiş olan bu perdeler,
mü’minin kâfirden ayrılmasına yardım eder. Gayba iman, mü’minin en
mümeyyiz vasfıdır. Burada şu hususa da dikkat etmek gerekir:

Cenâb-ı Hak, dileseydi kanunları yaratmayabilirdi. Söz gelimi, dünyayı
bizim de görebileceğimiz bir meleğin sırtına yükler ve bize yerçekimi
kanunundan bahsettirmezdi. Veya çocuğun teşekkülü için sadece bir gece
yapılacak duayı şart koşardı da, insan, çocuğu kapısının önünde hazır bulurdu.
Yine Allah dileseydi, gökyüzündeki yıldızları birer harf gibi kullanır ve
herkesin okuyacağı şekilde bu yıldızdan harflerle adını yazar ve Zât’ını bizlere
duyururdu. Veya Cenâb-ı Hak, her insanla bizzat konuşur ve ta baştan insanı o
kabiliyetle donatılmış olarak yaratırdı… Bütün bu saydıklarımız ve
saymadıklarımızın hepsi mümkündü. Ancak bu takdirde, esas gayeden sapılmış
olurdu. Çünkü insanın yaratılış gayesi imtihandır. Eğer bu dediklerimiz olsaydı,



ne aklın varlığının bir hikmeti kalırdı, ne de kulluk teklifinin bir mânâsı olurdu.
Bu, aynı zamanda insan iradesinin zorla elinden alınıp, insanların ister istemez
inanmaya mecbur edilmesi demek olurdu ki, sorumluluk ve mükellefiyet ruhuyla
telif edilmesi mümkün değildir. Evet, eğer öyle olsaydı, elmas ruhlu Ebû
Bekir’lerle kömür ruhlu Ebû Cehil’ler birbirinden ayrılmazdı. İmtihan sırrı
kalmadığından dolayı da, melekleri geride bırakmaya namzet insanın makamı
sabit kalır ve insanın yaratılmasının bir mânâsı olmazdı. Zira insan
yaratılmadan önce de, makamı sabit melekler mevcuttu.

7. Tabiat kanunları ve sebepler, fikirlerin gelişmesi, ilim ve
medeniyetlerin teşekkülü için yaratılmıştır
İnsanoğlu, var olduğu günden beri merak ve tecessüsünü Cenâb-ı Hakk’ın

yarattığı madde üzerine teksif etmiş ve bunun neticesi olarak da, üstü kapalı
yaratılan eşya ve hâdiseleri keşfederek gün yüzüne çıkarmış.. medeniyet ve
teknoloji de, onun bu gayretiyle günümüzdeki seviyesine ulaşmıştır. Hâlbuki
işin başından beri her şey apaçık vaz’edilmiş olsaydı, merak ve tecessüs
kalmayacağından araştırma, inceleme de olmayacak ve insanlar ilk buldukları
ortamda sadece her şeyi malum olma zemininde hayret ve hayranlık hislerinden
uzak bir şekilde, dünyadan gelip geçme sıralarını savmaya çalışacaklardı.
Doğduğu gün öleceği günü beklemekten başka işi olmayan böyle bir zavallının
hazin hâli, hepimizin değişmeyen kaderi olurdu ki, herhâlde bunun adı da
şimdikinden başka olacaktı. Öyle olmadığı için, olmayana isim de
veremiyoruz…

8. Tabiat kanunları ve sebepler, belli bir ülfet, ünsiyet ve
alışkanlık hâsıl ederek, hayatı sevimli hâle getirirler
İfrat ve tefritten arınmış ülfet ve alışkanlıklar, hayatı zevkle yaşanır hâle

getirmenin ayrılmaz vasıflarıdır. Bu vasıflardan mahrum bir hayatın hiç de
istenecek ve sevilecek bir durumu yoktur. Zira yarın nasıl bir gün ile
karşılaşacağını bilmeyen bir insanın, hayatını belli bir plân ve programla
disipline etmesinden söz edilemez.. ve harikalar cümbüşü ortasında hayatını
her an yeni bir harikayla koyun koyuna geçiren insanın şaşkınlığı ve bu
şaşkınlığın bitmek bilmemesi de, hiç arzu edilecek bir şey değildir. Bir de,
insanın bizzat kendisinin dünyaya geliş keyfiyeti değişseydi.. ve bugünün
keyfiyetiyle dün ve yarın arasında hiçbir münasebet olmasaydı, sonra buna
ölümün keyfiyeti de katılsaydı, bir düşünün insan ne hâle gelirdi? Evet,



dünyada sebep ve kanunlarla tasarruf yapılmamış olsaydı, denge ve düzen gibi
hayatı hayat yapan bütün sabit değerler de ortadan kalkardı ve onlarsız bir
hayat da hayat olmaktan çıkardı...

Ülfet ve alışkanlığın orta yolu, düşünerek ve tefekkür ederek yaşamak; ifratı,
tefekkürü öldürmek ve tefriti de hayatı zehir etmektir. Mü’min ise, her mevzuda
olduğu gibi bu mevzuda da orta yolu seçendir.
1 Kehf sûresi, 18/84.



T ABİAT, TABİAT KANUNLARI ve SEBEPLER 
HAKİKÎ MUTASARRIF veYARATICI

OLAMAZLAR
1. Kanun ve sebepler, madde ile kaimdir
Kanun ve sebepler, madde ile kaim olduklarından maddeden ayrı

düşünülemezler. Maddesiz mevcudiyetleri mümkün olmayan kanun ve
sebepleri, maddenin menşei, esası ve yaratıcısı görmek, tam bir aldatmaca ve
diyalektik hezeyanıdır. Maddeyi ve hareketleri doğuran, kanun ve sebepler
değildir. Tam aksine, kanun ve sebepler, var olan maddeden ve onun
hareketinden doğarlar.

Yıldızlar ve gezegenler, yörüngelerinde ve belli bir denge içinde dönüp
duruyorlar. Fakat bunu Newton bulup keşfetti diye yapmıyorlar. Belki sonradan
yaratıldıkları ve o istikamette sevk edildikleri için deveran ediyorlar. Newton
ve benzerlerinin yaptığı ise, kâinata madde ile beraber konmuş bir kanunu
ortaya çıkarıp, ona bir ad koymaktan ibarettir.

2. Kanunlar ve sebepler, mümkinâttandır
Kanunların ve sebeplerin var olup olmamaları aynı derecede müsavidir.

Varlıkları maddeye bağlı olduğu için aynen maddeyi çevreleyen şartlar, onlar
için de geçerlidir. Nasıl madde, tercih ettiren bir sebep olmadan vücuda
gelemiyorsa, sebep ve kanunlar da tercih ettirici bir sebep olmadan vücuda
gelemezler. Bu, mümkün olmanın zarurî neticesidir. Kendisi böyle bir tercihe
muhtaç olanın ise, yaratıcı olması kat’iyen söz konusu değildir; çünkü kendisi
yaratılmaya muhtaçtır.

3. Kanunlar ve sebepler hâdistir. Dolayısıyla, ebedî olmayan,
ezelî de olamaz
Kanun ve sebepler hâdistir. Bu sebeple, “Ebedî olmayan ezelî de olamaz.”

sözümüz, sebep ve kanunlar için de geçerlidir. Bir hâdisin başka bir hâdis
tarafından yaratıldığını düşünmek ise, teselsülü kabul etmek olur. Teselsül ise
bâtıldır.

Kanun ve sebepler de, madde gibi yokluğa doğru gitmektedir. İlim adamları,
maddenin dağılması, yıldızların saçılması ve kıyametin kopmasını netice
verecek pek çok sebep beyan etmektedirler. Sonlu olup, yıkılıp gitmeye
mahkûm bulunanlar, yaratıcı olamazlar.



4. Kanunlar ve sebeplerin varlığı, başka sebeplere muhtaçtır
Kendilerinin var olmasına bizzat kendileri sebep olamayan ve bu yüzden de

birer netice olan kanun ve sebepler, zincirleme olarak her zaman başka
sebeplere muhtaçtır. Sonsuza kadar zincirleme uzanıp gitmesi mümkün olmayan
sebeplerin bir noktada durması mecburî ve zarurîdir. Meseleyi
müşahhaslaştırmak bakımından şöyle bir misal verebiliriz: Ağaca sebep
çekirdektir; ya çekirdeğe sebep nedir? Tavuk, sebep olarak yumurtaya bağlıdır.
Ya yumurta hangi sebebe bağlıdır?.. Veya bir elmayı ele alalım: Elma, sebepler
plânında diyelim ki çiçeğe ve tomurcuğa; çiçek ve tomurcuk dal, kök ve
gövdeye; onlar, çekirdeğe; çekirdek de toprağa, toprağın ihtiva ettiği
elementlere, ısı, ışık ve havaya, dünyaya ve dünyanın belli bir ölçüdeki
eğilimine... muhtaçtır. Bu şekilde sora sora varıp çekim kanununa dayanırız
ama sorular yine bitmez ve hep “Ya o?” diye sormaya devam ederiz. Fakat
neticede son bir noktada durma ihtiyacı hissederiz ki, işte bu son nokta,
başlangıç itibarıyla ilk sebeptir.. ve o da hiç şüphesiz, artık “Ya o kime?” diye
soramayacağımız bir Zât olacaktır. Aksi takdirde, her sebebe bir ilâhlık isnat
etmek gerekir ki, bu da, zerreler adedince muhali kabul etmek demektir.

5. Kanunlar ve sebepler, hakikî ve zatî bir vücuda sahip
olmayıp itibarî şeylerdir
Bazı kanun ve sebepler, hakikî ve zatî bir vücuda sahip olmayıp, itibarî ve

hayalîdirler. Yukarıda bahsi geçen ‘yerçekimi kanunu’nu ele alalım. Bu isim,
sadece vâki olan bir meseleyi izah için konulmuş bir namdan ibarettir. Yoksa,
gözle görülür, elle tutulur, laboratuvarda incelenir bir nesne değildir. Görülen
ve duyulan ise sadece neticelerdir. Yani kanunlar, mücerret faraziyelerden
ibaret mevhum kuvvelerdir. Çekirdekteki gelişme kanunu, suyun kaldırma
kanunu, DNA’daki şifre kanunu ve mıknatıstaki çekme kanunu hep bu türdendir.
Öyleyse hemen soralım: Görünür, maddî, hakikî ve zatî bir varlığı olmayan
hayalî ve görülmeyen bir kuvvet, yani kanun ve sebepler, nasıl olur da,
muazzam kütleleri bulunan milyonlarca ton ağırlığındaki milyarlarca gök
cismini son derece ince hesaplarla, muvazeneli ve dengeli bir şekilde, dehşet
veren keyfiyetiyle döndürebilir? Görmemeyi inkâra sebep yapanların, varlığa
ilk sebep kabul ettikleri bu hayalî kanun ve mevhum sebeplere, görmedikleri
hâlde inanmaları ve Yüce Yaratıcı’ya veremedikleri güç ve kuvveti bu hayalî
sebeplerde tasavvur etmeleri, bir düşünce ve fikir olarak değil, olsa olsa bir



düşünce küflenmesi olarak değerlendirilebilir.

6. Kanunlar ve sebepler, muhtaç oldukları diğer kanun ve
sebeplerle omuz omuza vererek, neticelerin meydana
gelmesine sebep olurlar
Kanun ve sebepler, muhtaç oldukları başka kanun ve sebeplerle bir araya

gelerek, neticelerin meydana gelmesine sebep teşkil ederler. Yoksa, yoktan var
etmek gibi bir fonksiyonları olamaz. Bir hücreyi meydana getiren bütün kanun
ve sebepleri bir araya toplamak mümkündür; ancak ondan canlı bir hücre
vücuda getirmek asla mümkün değildir.. zaten ısrarla söylediğimiz gibi, bir
canlının vücuda gelmesi için binlerce sebebin şuurlu ve ölçülü bir şekilde bir
araya toplanması gerekir ki, bu da bizzat bu sebeplerin yapabileceği bir iş
değildir.

7. Kanunlar ve sebeplerle neticeleri arasında uygunluk ve
tenasüp yoktur
Kanun ve sebeplerin kendileri gayet âciz, zayıf, basit, fakir, ilimsiz ve

iradesiz olmalarına karşılık, neticeleri son derece mükemmel, sanatlı, kıymetli
ve önemlidir. Demek oluyor ki, sebeplerle neticeler arasında illet-malûl,
sebep-netice münasebeti görülse bile, uygunluk ve tenasüp yoktur. Nasıl ki elli
kiloluk bir adam, beş yüz kiloyu kaldırsa veya bir çocuğun, parmağına taktığı
bir iple bir otobüsü çekip götürdüğü görülse hayrete düşülür ve böyle bir şey
şaşkınlıkla karşılanır. Aynen öyle de, çevremizde cereyan eden eşya ve
hâdiselere, taşıdıkları sebep-netice tenasübü ve uygunluğu zaviyesinden
baktığımız zaman, muazzam bir farklılık ve insanı hayrete gark eden bir
dengesizlik müşâhede ederiz. Meselâ, parmağımızı bir kompresör gibi kullanıp
taş ve kayaları delmek istesek, parmağımızı parçalamaktan başka bir netice
elde edemeyiz. Çünkü taş ve kayayı delmekle elimizin ve parmağımızın sertliği
arasında bir münasebet yoktur. Hâlbuki, ipek gibi ince ve nazik damarlarıyla
minicik bitkiler, taş ve kayaları şak edip yararlar. Sigara kâğıdından daha ince
yapraklar, o şiddetli hararet karşısında dayanır ve yemyeşil kalırlar. Meyve,
çiçek ve dallarıyla kocaman bir ağacın programını bünyesinde saklayan bir
çekirdeğin basitliğine ve küçüklüğüne bakın! Ve en mükemmel yaratık olan
insanı, bütün istidat ve kabiliyetleriyle birlikte çekirdek hâlinde ihtiva eden ve
şeriat dilinde necis kabul edildiği için, bulaştığı yerin yıkanması şart olan
spermleri düşünün!.. Tatlı ve lezzetli şeker konservesine benzeyen meyvesiyle



incir ağacının çekirdeğini ve bir de bu çekirdeğin o ağaca nisbetle, nerdeyse
gözle görülmeyecek kadar küçüklüğünü ibret gözüyle inceleyin!.. Evet, bunlar
gibi birçok meseleyi sıralayarak anlıyor ve kabul ediyoruz ki, kanunlar ve
sebepler, o müthiş zayıflık ve basitliklerine rağmen daima mükemmel neticeler
vermektedir. Bu kadar mükemmel ve muhteşem neticelerin menşei, menbaı, var
edeni ve Yaratıcısı, bu âdi, basit, zayıf ve geçici kanun ve sebepler olamaz.

Hele, sebeplerin kendilerinde olmayan bir vasfı başkasına vermeleri hiç mi
hiç düşünülemez. Biraz sonra yok olup gittiğini görüp dururken, insandaki ebed
duygusunu bir damla hakir ve kerih suya bağlamak, hezeyan değil de nedir?

8. Kanunlar ve sebepler, zıdlarının varlığına muhtaç
bulundukları için yaratıcı olamazlar
Kanunlar ve sebepler yaratıcı olamaz, çünkü zıdları vardır. Zaten kâinatta

her varlığın bir zıddı vardır. Zira bir bakıma eşya, zıddıyla bilinir. Çekme-
itme, eksi-artı kutuplar, sıcak-soğuk, güzel-çirkin, gece-gündüz, madde-mânâ
hep birbirinin zıddı oldukları için bilinmektedirler. Bilinmesi için zıddının
varlığına muhtaç olan ise, yaratıcı ve ilâh olamaz.

Sanatkâr, sanatı cinsinden değildir. Evi yapan ustayla ev aynı cinsten olamaz.
Aksi hâlde, bir şeyin hem kendisi olması hem de olmaması gibi, mantıkla
bağdaşması imkânsız bir hezeyana sapılmış olur.

9. Bazen bütün sebepler toplandığı hâlde netice hâsıl olmaz,
bazen de sebepler teşekkül etmeden hâsıl olur
Bazen bütün sebepler toplandığı hâlde neticenin hâsıl olmaması da

gösteriyor ki, neticeyi meydana getirme gücü, bizzat sebeplerin kendisinden
değildir. Bazen de sebepler teşekkül etmeden neticeyi görmek mümkün
olmaktadır. Bütün bunlar, yapıp yapmamada ihtiyar ve irade kendi havl ve
kuvvetinde olan bir Zât’ı ilân eden hususlardır. O zât ise başka değil, ancak
Allah’tır (celle celâluhu).

10. Sebepler arasında en üstünü ve kabiliyetlisi olan insanın
ihtiyaçları ebedlere uzanırken, iktidarı ise hiç hükmündedir
Sebepler arasında en üstün ve kabiliyetlisi insandır. Eşya ve hâdiseler ona

musahhar kılınmıştır. O, akıl, şuur ve iradesiyle mümtaz bir varlıktır. Bütün
bunlara rağmen en âciz, en zayıf ve en muhtaç da yine insandır. Yerinde bir
mikroba mağlup olur, yerinde en küçük sebep karşısında pes eder. İhtiyacı



ebedlere uzanmakta, buna karşılık iktidarı ise, hiç hükmündedir. Şimdi,
keyfiyeti ve mahiyeti bu olan insan, elini hangi sebebe açıp yalvaracak ve
hadsiz ihtiyaçlarını kimden talep edecektir; hele, sebepler arasında en üstünü
de o ise..?!

Evet, onun da el açıp müracaat edeceği bir Zât vardır. O Zât ise, sebepleri
Kudret Eli’nde tesbih taneleri gibi evirip çeviren Hz. Allah’tır (celle celâluhu).



A llah, insanları neden bir ve eşit yaratmamıştır? Neden
insanların bir kısmı zenginken, diğer kısmı fakirdir? Ve yine, bir

kısım insanların hiçbir fizyolojik problemi yokken, neden bir
kısmı kör, topal ya da daha başka yönleriyle malûldür? Öte

yandan, bazı insanlar musibet ve belâlara maruz kalırken, daha
başkalarının rahat ve rehavet içinde ömür sürdükleri

görülmektedir. Bütün bunlardaki hikmet ve sebep ne olabilir?
Günümüz insanının zihnini her devirden daha çok meşgul eden bu uzun

soruya maddeler hâlinde, fakat kısaca cevap vermeye çalışalım:

1. İnsan, sevdiğini onu tanıdığı nispette sever
Evet insan, sevdiğini onu tanıdığı nispette sever; tanımadığının ise hep

düşmanı olmuştur o. Esasen, itiraz işmam eden bütün soruların altında da böyle
bir tanımamazlık yatmaktadır. Eğer insan, kendi Yaratıcı’sını tanıma
mevzuunda herhangi bir şöhreti tanımaya duyduğu iştiyak kadar arzulu olsaydı..
Rabb’ini tanıtıp tarif eden muarrif üstadların tedrisinden nasiplenerek, kâinat
kitabını Kitabullah’ın ölçü ve kıstaslarıyla tetkike tâbi tutabilseydi.. Allah
Resûlü’nden sudûr ile hayata hayat olan hakikatleri bir nebze dinleyip, neticede
vicdanında hâsıl olan nur hüzmelerinin maviliğiyle eşya ve hâdiselerin lâhut
âlemine ait yönünü seyredebilseydi, zihnini kurcalayan birçok mesele ve
istifhama daha işin başında çare bulmuş olacaktı. Gel gör ki, ilmin ve
tefekkürün katledildiği bir devrede bunların hiçbirinin var olduğunu
söylememiz mümkün değildir.

2. İnsan dahil bütün varlık ve bütün mükevvenat, Cenâb-ı
Hakk’ın mülküdür
İnsanın kendini mâlik zannettiği ve bundan dolayı sahiplendiği nice şeyler

vardır ki, az bir düşünce ile onların da hakikî sahip ve mâlikinin Allah olduğu
idrak edilir ve mâlikiyet davasından vazgeçilir.

Evet, ağzımıza götürdüğümüz tek lokmanın dahi mâliki biz olamayız. Zira o
tek lokmanın hazırlanıp soframıza gelmesi için koca kâinatın vücudu
gerekmektedir. Demek oluyor ki, bize o tek lokmayı bahşeden, ancak bütün
kâinatı yaratmaya muktedir olan Zât olabilir. Mademki her şeyin sahibi O’dur,
öyleyse sahip olduğu mülkte tasarruf etme hakkına da yalnız O sahiptir. Zira,



mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf edebilir ve mülkünde yalnız mülk
sahibi tasarrufta bulunabilir...

Beşerin zulmüne ve cür’etinin derecesine bakın ki, terzinin, model olarak
kullandığı insan üzerinde elbiseyi biçip kesmesine ve uzatıp kısaltmasına hakkı
olduğunu kabul eder de, aynı hakkı Cenâb-ı Hakk’a çok görür!..

3. Allah’ın sonsuz isimleri vardır
Her isim, kendi tecellîsine mâkes olacak aynaların vücudunu gerektirir.

Meselâ, Rezzak ismi, rızka muhtaç olanların varlığını iktiza ettiği gibi, Şâfî
ismi de hastalıkların ve o hastalıklara giriftar olanların mevcudiyetlerini ve var
olmalarını ister. Bu tecellî keyfiyetini biz, bize bakan yönüyle tevil ederken,
buna “İsimlerin imdada koşması.” deriz. Allah (celle celâluhu), Mucîb ismiyle
darda kalanların, Kâbız ismiyle gaflete dalanların, Bâsit ismiyle de sıkıntıda
boğulanların imdadına koşar. Eğer bütün isimler teker teker ele alınıp, tecellî
keyfiyetlerinin gerektirdiği âyinedarlık ve o âyinedarlıkla alâkalı hâl, durum ve
zemin tetkik edilebilse, işte o zaman içtimaî hayatta farklılık gibi sanılan
manzaraların hikmet yüzü görülmüş olacaktır.

Demek oluyor ki Cenâb-ı Hak, Kendini bize bu sonsuz isimleriyle tanıtmakta
ve bizlere Celâlî ve Cemalî tecellîlerini göstermektedir. Bir gülün dikenine
Celâlî isimleriyle tecellî edip bize Celâlini tattırdığı gibi, gülün nazik
yapraklarına da Cemalî isimleriyle tecellî eder ve bize Cemalini tanıttırır.
Nasıl ki bir ressam, tablosunda en az bahar mevsimi kadar kışa da yer verir ve
bir güzellik buudu olarak kışın o beyaz örtüsü üzerinde de durur; aynı şekilde,
bir orman manzarasında renkli çiçeklerin yanı sıra ağaçlardan birine de bir
yılan konduruverir ve ırmakların, yeşilliklerin yanında kayaları da ihmal
etmez.. öyle de, Cenâb-ı Hak, içtimâî tabloyu çeşitli isimlerinin tecellî
kalemiyle çizmekte ve ona ayrı bir buud ve ayrı bir derinlik kazandırmaktadır.
Zaten, bunu O’ndan daha güzel kim yapabilir ki..?

4. Kâinatta zıtlıklar hâkimdir
Biz, partiküllerden galaksilere kadar her şeyde artı ve eksi kutup zıtlığını

görmekteyiz. Zaten, kâinattaki mükemmel vahdet ve şaşmaz nizam da bu
zıtlıktan doğmaktadır. Bu fıtrat kanununa insan da uymalıdır ki, cemiyette
vahdet korunmuş olsun. O hâlde insanlar, birbirine zıt durumları paylaşmalıdır.
Bu da, bir kısmının zengin, diğer kısmının fakir; bir bölümünün tok, diğer
bölümünün aç; bir grubun hasta ve sakat, diğer grubun ise sağlam ve sıhhatli



olması gibi zıt durumların vücudunu gerektirir. Nasıl kâinatı tamamen aynı
kutuplarda toplamak mümkün değilse, aynı şekilde insanları da aynı durum ve
seviyede tutmak mümkün değildir. Dıştan yapılacak her müdahale, bu hâkim
dengeyi ve vahdetin sağladığı âhengi bozar. Yılanları ve fareleri bile ortadan
kaldırmak, tabiat kitabında çıkarılan bir cümleyle değişiklik yapıp mânâyı
bozmak olacağından, nizama menfi tesir yapar. Herkesi fakir veya zengin
yapmaya kalkışmakla, herkesi erkek veya kadın yapmaya çalışmak arasında
neticeye tesir yönüyle pek fark yoktur. Ah zavallı gayret ve boşa giden onca
emek!..

5. Arzu edilen neticeye ulaşma yolunda her bir meslek için
yapılan imtihan ve test sorularının şekil ve mahiyetlerinin yanı
sıra sayıları, zorluk ve kolaylıkları da farklı farklıdır
Cehennem’den kurtulma ve Cennet’e nail olma, netice bakımından az bir

mazhariyet midir ki, oraya girmek için belli bir imtihan ve derecesine göre
hesaba çekilme mevzuubahis olmasın? Şu dünyada ölmeyecek kadar ve ancak
yetecek ölçüde verilen bir maaş için gece gündüz çalışıp didinen, yorulup çile
çeken insan, mahrumiyeti ölümden daha beter bir Cennet hayatına erme
karşılığında, elbette en azından o maaşa hak kazanma uğrunda maruz kaldığı
şeyler kadar olsun bazı mahrumiyetlere maruz kalacaktır. Bundan da anlaşılıyor
ki, cemiyet hayatında gördüğümüz birbirine zıt durumlar, herkesin kendi
imtihanını verme keyfiyetinin en normal bir tezahürüdür. İmtihan ise, herkesedir
ve istisnası da yoktur.

6. Dünya mağrem, ahiret ise mağnemdir
Meşakkat buradadır, nimetlere konmaksa orada. Ahirette hizmet ve talim

olmadığı için bütün sıkıntılar burada çekilecek, üç buudlu sabır ile imtihan
burada verilecek, emniyet ve saadet orada elde edilecektir. Zira dünya ahiretin,
ahiret de dünyanın rağmına işler. Ruh cesedin, ceset de ruhun rağmına gelişir.
Dünyada heveslerine göre yaşamaya çalışanlar, ahirette hiç de hoşlarına
gitmeyecek bir hayatla karşılaşırlar. Burada çekilen sıkıntılar ve katlanılan
mahrumiyetler, orada kazanılacak ganimetlerin katlanarak verilmesine birer
sebep teşkil edecektir. Bir kudsî hadiste bu husus şöyle dile getirilir: “İki
emniyeti ve iki korkuyu bir arada vermem.”1 Allah, sevdiği kullarının ahireti
burada tüketmesine razı olmaz ve onlara böyle bir neticeyle
karşılaşmayacakları bir yaşama şekli lütfeder.. hatta cebreder.. ve bu cebir, bir



cebr-i lütfî olur.

7. Sıkıntı ve musibetler istisnaî olup, vasatî bir insan ömrüne
kıyasla çok kısa bir zaman dilimini işgal eder
İnsan, yirmi dört saatlik ömrünü tetkik etse ve bu tetkikini geçirdiği bütün

hayatının zaman dilimlerine tatbik etse, görecektir ki, ömrünün kıyas kabul
etmeyecek oranda ekseriyeti rahat, rehavet, bolluk ve nimetler içinde geçmiştir.

Şimdi, bazı nimetlerin umumî oluşu sebebiyle üzerlerinde hiç
düşünmediğimizi nazara alarak, şu soruları cevaplamaya çalışalım: “Güneş
bizim kendi malımız mıdır? Durmadan verdiği ışığın karşısında bugüne kadar
hiç sarfiyat faturası ödedik mi? Ya sıcaklık kaynağı olan ısısına ne demeli?
Yağmura, buluta, rüzgâra ve toprağa bizi hiç de tanımadıkları hâlde yaptıkları
yardım ve hizmetlerinden dolayı verdiğimiz ücretin faturası acaba kaç kuruştur?
Senede kaç saniye hava kesintisine maruz kaldık? Hiç güneşin doğmadığı gün
oldu mu? Ve yılın kaç gününü bir hastalığın ızdırabıyla geçirdik?”

Evet, sıhhatli ve neşeli geçirdiğimiz, nimetlerle burun buruna yaşadığımız
günlerimizle, hasta ve mahrumiyetler içinde bulunduğumuz günlerimizin yüzde
hesabıyla orantısını çıkarıp şöyle bir istatistik yaptığımızda göreceğiz ki,
insanoğlunun şikâyet edip durduğu fakirlik, hastalık, sakatlık, belâ ve musibet
dönemleri hayatında çok kısa bir süre işgal etmekte ve daima gelip geçici
olmaktadır. Ayrıca bu süreler, ahiret hesabına çok şey getirip, dünya hesabına
çok az şey götürmektedir. Kaldı ki, bu geçici ve kısa devreli hâllere sebebiyet
vermesi bakımından, insanların fert, aile ve millet olarak çeşitli suiistimalleri,
ihmal ve kötü alışkanlıkları da söz konusudur. Bunun ötesinde, musibet ve
hastalıkların pek çok rahmet yönleri ve pek çok kazandırdıkları da vardır.

Dünya tarihinde, sulh ile geçen asırların yanında savaş yılları çok cüz’î
kalır. Aynı şekilde, zelzele dakikaları toplansa, yüzyıllar içinde bir saati bile
doldurmaz. Yay eğri bile olsa ok doğrudur ve atış isabetli olur.

Yakın mesafeden bakıldığında bir tabloda göze çarpan mânâsız ve çirkin
denebilecek gölgeler ve karanlık renkler, o tablodaki güzelliklerle birlikte ve
bir bütün olarak değerlendirildiğinde, onların fuzulî bir ayıp ve kusur değil,
tam aksine mânâlı bir âhenk ve güzellik içinde vazife yapmakta oldukları takdir
edilecektir. Elverir ki, göz ve kafa sağlam olsun ve bakış mesafesi iyi
ayarlanabilsin!..

8. Adalet, bir denge mânâsını ifade eder



Hayvana yüklenen heybe dengede olduğunda veya terazinin iki kefesi aynı
hizada bulunduğunda, lügat mânâsıyla adalet yerine gelmiş demektir.

Allah âdildir ve dengeyi de bu adalet üzerine oturtmuştur. Atomlardan
galaksilere, nebatlardan hayvanlara ve ondan insanlara kadar her varlığa
lüzumu derecesinde ve yaratılışlarına uygun cihazlar verilmiştir. Bu
verilenlerin mukabilinde ise kimsenin bir şey ödediği yoktur. Eğer adalet,
almanın karşılığında aynı oranda olmak şartıyla vermek ve dengeli, karşılıklı
mukabelede bulunmak ise, buyurun, Allah’ın size verdiklerinin karşılığını
verin!

Mülk bütünüyle Allah’a aittir. Bizim payımıza düşen bir şey mi var?
Allah’ın meccanen verdiklerine karşı verecek neyimiz var ki? Allah, “Kulum,
üzerinde bulunan ve hayatında istifade ettiğin her şeyden kendine ait olan kısmı
bir tarafa, Bana ait olanı da bir tarafa ayır.” diyecek olsa, herhâlde insanın
payına düşen sadece bir “sıfır” olacaktır. Hatta sıfır bile, sahiplik ifade eden
“Benim” ifadesine muhatap olmayacaktır. Öyleyse Mülk Sahibi’nin, kendi
mülkündeki tasarrufuna karışma hak ve salâhiyetimiz yoktur. Ayrıca, karşılıksız
verilenin ölçüsü ne olursa olsun, insana düşen sadece verilen kısma teşekkür
borcunu îfa etmekten ibarettir.

Bir misalle meseleyi tavzihte fayda var: Fakir, kimsesiz, atıyyenin en
küçüğüne dahi muhtaç üç arkadaş farz edelim. Servet sahibi bir zat geldi ve
bunların elinden tutarak, Selimiye’nin minareleri gibi üç ayrı yoldan her birini
minareye çıkardı. Çıkış esnasında, her basamakta onlara çeşitli ihsanlarda
bulundu. Çıktıkça artan bu ihsanlar, onlardan birincisi için birinci şerefede,
ikincisi için ikinci şerefede bitti. Üçüncüsü ise, minarenin en üst şerefesine
kadar çıkarıldı ve diğerlerine göre daha çok ihsanlara mazhar oldu. Şimdi bu
üç kişiden birincisinin, ikinci ve üçüncü şahıslara bakarak şikâyette bulunmaya,
ikincinin de üçüncüye bakıp, adaletsizlikten dem vurmaya hakkı olduğu
söylenebilir mi? Hayır, hiçbirinin zerrece şikâyete hakkı yoktur. Hepsinin
hakkı, kendilerini basamak basamak minarenin belli bir seviyesine kadar
çıkaran zata şükranlarını sunmaktır.

İşte, Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve ihsanlarını da aynı ölçü içinde değerlendirmek
mümkündür. O, insanı yokluktan alıp varlık basamağına, oradan da insanlık
seviyesine çıkarırken, bunu sadece lütuf ve ihsanıyla yapmıştır. İnsana düşen
de, ihsanın her mertebesinde O’na karşı teşekkürde bulunmak ve her nimete
mukabil sadece şükran hissiyle coşmaktır.



İnsan biraz daha düşününce, Cenâb-ı Hak’tan değil şikâyet etmek, O’ndan
herhangi bir şey talep etmekten dahi hicap etmesi gerekir. Zira mazide
verdiklerinin şükrünü eda edememiştir ki, istikbali adına O’ndan bir talep ve
istekte bulunsun. İstiyorsak, bu sadece O’nun lütuf ve ihsanına olan
inancımızdan ve istemeyi de bize Kendisi vermiş bulunmasındandır.

9. Maddî imkânlar yönüyle insanları aynı seviyeye getirmek
mümkün olmadığı gibi, faydalı da değildir
Nice zenginler vardır ki, bir fakirin geçirdiği mutlu bir gün karşılığında

bütün servetini vermeyi canına minnet bilir. Duyduğu huzursuzluk sebebiyle
canına kıyan çok zengin vardır. Ancak bu, fakirlik her zaman huzur getirir
mânâsına anlaşılmamalıdır. Öyle fakirler de vardır ki, her günü diken yutar gibi
geçirirler. Bundan da anlaşılıyor ki, ne zenginlik saadetin biricik sebebidir, ne
de fakirlik. Çünkü insan, yalnızca mideden ibaret bir mahlûk değildir. Onun
midesinin yanında bir de ruhu, kalbi, duygusu, hisleri ve vicdanı vardır.. ve
esasen, insanı insan yapıp diğer varlıklardan ayıran da bunlardır. Bunlar tatmin
edilmedikçe bütün dünya tek bir insana verilse, yine o insan huzurdan
nasipsizdir. İşte bütün mesele, fert ve toplumları huzur duyup, mutlulukla
dolacakları bir zemine, bir ebedî meskene göre hazırlamaktır. Yoksa bu geçici
dünyada ona ne verirseniz verin, onu mutlu edemezsiniz...

10. Eşitlik anlayışı
Zenginden alıp fakire vermek, esasen eşitlik getirmez; aksine kabiliyetlerin

körelmesine, çalışma arzusunun sönmesine, üretimin düşmesine ve sevgi, saygı,
itaat ve şefkat gibi güzel duyguların ölmesine yol açar. Neticede şahsın eline
bir şey geçmeyecek veya geçen miktar da elinden alınacaksa, o zaman sermaye
için kim çalışır ve kim ter döker? Bunun içindir ki, komünist blok, ferdî
mülkiyeti tanımaya mecbur kalmış ve sistemlerinin temel taşını kendi elleriyle
parçalamıştır. O hâlde, zenginin malını zorla elinden almak çare değildir. Belki
çare, onun kalbini kazanıp vermeye hazırlamak ve böylece ona insanî bir duygu
kazandırmaktır.

Ticaret ahlâkına riayet edip çalışan ve böylece meşrû yoldan servet sahibi
olan bir insanın malını elinden alıp, kahvehane köşelerinde çene çalmakla vakit
öldüren bir tembele vermek acaba adalet midir? Böyle bir davranış, cemiyetin
bir kısmını mağdur ederken, diğer kısmını da sadece başkasının sırtından
geçinen asalak bir zümre hâline getirmez mi? Böyle bir adalet teklif edenler,



elinden malı zorla alınıp fakire verilen insanlarla, asalak hâline getirilmiş
fakirler arasında meydana gelmesi muhakkak kin ve düşmanlığı acaba ne ile
izale edecekler?

Ve işte İslâm, Allah korkusunun nezaretinde hem sermayeye, hem de emeğe
gereken önemi vermiş ve serveti zenginlerin elinde dönüp dolaşan bir

“devlet”2 olmaktan çıkarıp, sadaka, zekât ve karz-ı hasen köprüsüyle fakir
tabakayı besleyici musluklar ve oluklar tesis ederek, servetin akışını
sağlamıştır. Ayrıca İslâm, bir yandan faiz, karaborsa ve spekülâtif kazanç gibi
meşrû olmayan yollarla fakirin ezilmesinin önüne geçerken, diğer yandan

“Çalıştırdığınız kişinin ücretini daha alnının teri kurumadan verin.”3 diye
fermanda bulunmuştur. Evet, İslâm bir taraftan bu tedbirleri alırken, diğer
taraftan da hasır üzerinde yaşayarak hayatını sürdüren Nebi’sinin bu örnek
davranışıyla fakirliğin ahiret için ne demek olduğu dersini vermiştir. Bu sayede
yukarıdan şefkat ve merhamet, aşağıdan ise hürmet ve itaatin söz konusu olduğu
bir cemiyet teşekkül etmiş ve bütün bir toplum huzura kavuşmuştur. İslâm tarihi,
bu türlü duygu ve düşüncelerin ve akılları ve kalbleri teshîr eden ilâhî
kaidelerin pratiğe dökülüşünün en güzel endam aynasıdır. İnanıyorum ki, onu
bu perspektiften okuyup değerlendirme, günümüz insanına pek çok şey
kazandıracak ve içtimaî tıkanmaları bertaraf etmenin en müessir yolunu
bulmada onun elinden tutacaktır.

Zenginlik veya fakirlikten birini tercih, tamamen ferdin gönül dünyasıyla
alâkalıdır. Gözünü yüce ufuklara ve yüce ideallere dikmiş, insanlığı insanlık
semasına çıkarmak için çırpınan bir ferdi, ne kadar zorlasanız da ona göre
zindan sayılan zenginliğin mahbesine sokamazsınız. Ferdî plânda bu böyle
olmakla beraber, cemiyet plânında devletin güçlü olabilmesi için gerekli bütün
şartların hazırlanması da, vazgeçilmez bir ehemmiyeti haizdir. İşte İslâm, bu
muvazene ile insanlığı kucaklamış.. ve tabiî, getirdiği prensiplere riayet
edildiği müddetçe de bu muvazene muhafaza edilmiştir.

Gönüller Sultanı’nın ölçüleri içinde, dünya ahiretin yanında bir gölge, bir
ağaç-altı konaklaması, bir eğlence, bir oyun ve ebedî âleme kıyasla, Allah
katında sinek kanadı kadar kıymet ve değeri olmayan köhne bir menzildir. Fakat
aynı dünya, diğer bir değerlendirme ile, Cenâb-ı Hakk’ın adının
bayraklaştırılacağı yüksek ufuklara yükselebilmenin en mühim vasıtasıdır. Bu
vasıta iyi kullanılarak mü’minler, dünya devletleri arasında bir muvazene



unsuru olacak ve her türlü diplomatik münasebetlerde parmağının işareti takip
edilen bir millet hâline gelecektir.

Hz. Ömer, harbe iştirak edenlerin dışında, değişik yerlerde binlerce at
besliyordu. Hz. Osman binlerce deveyi yüküyle beraber bağışlayacak kadar
zengin ve cömertti. Zira her ikisini de birleştiren bir nokta vardı ki, o da şuydu:
İkisi de sade bir hayat sürüyor, bir parça kuru ekmek yiyor, kum üzerinde
yatıyor ve halkla oturup kalkıyorlardı. Zorlama ile elde edilecek neticeler
değildi bunlar; bilakis İslâm’ın kazandırdığı ruhtu ki, onları ve onlar gibileri
yetiştiriyor ve topluma hâdim kılıyordu.

Eğer insan unsuru, gerçekten en başta gelen bir mesele ise ve bunu
bayraklaştırıp köhne fikirlerine payanda yapmak isteyenler de dedikleri ve
söylediklerinde yalancı değillerse, o zaman gelin bu meseleye bir çare bulalım.
Yani, on dört asır evvel bulunmuş çareyi yeniden gündeme getirelim. Zira
insanı bir fazilet âbidesi hâline getirecek tek çare, o ilâhî reçeteyi aynen tatbik
edip pratiğe dökmektir... Aksine başka çare aramak, sadece hastalığı
müzminleştirecektir.

11. Hulâsa
Sorunun belâ ve musibetlerle alâkalı yönünü, yukarıda anlattıklarımıza ek bir

fezleke ile tamamlamaya çalışalım:
Belâ, musibet, hastalık ve sakatlıklarda cüz’î bir kısım zararlar olsa bile,

bunların netice itibarıyla fevkalâde yararlı oldukları söylenebilir. Zira, bazen
terbiye gayesiyle çocuğumuzun kulağını çekiyor, vücudumuzu kurtarmak için
kangren olmuş bir parmağı kesiyor ve icabında yılan zehirinden ilaç
yapabiliyoruz ve bütün bunlara itiraz eden olmuyor. Çünkü, gelecek büyük
fayda için az bir zararın işlenmesine cevaz verilmiş oluyor.

Devam edelim: Şahin, serçenin kabiliyetini geliştirir; hâlbuki zâhiren onu
korkutup tedirgin etmektedir. Bazen yağmur, elektrik ve ateşten zarar görenler
olabilir; fakat umumî menfaatin hatırına kimse çıkıp da ateşe, yağmura veya
elektriğe lânet okumaz. Oruçta ilk bakışta beden için bir zahmet var olduğu
kabul edilebilir. Ancak o, vücuda direnç ve zindelik kazandırır. Asker için de
talim ve eğitimi aynı şekilde değerlendirmek mümkündür. Ya ruhumuz; o da
hastalık ve musibetlerle saflaşıp berraklaşarak, neticede Cennet’e ehil hâle
gelmesin mi? Böyle bir netice, hiç de küçümsenecek bir netice değildir.

Az alıp çok vermek, Allah’ın şanındandır. O, icabında gözümüzü, ayağımızı



alır ama, karşılığında şehitlik verir.. malımızı alır, ahirette çok nimetlerle
mükâfatlandırır; sabrettirir, karşılığında hadsiz sevaplar bahşeder.

Hastalıklara, belâ ve musibetlere sabır ve tahammül, ibadetin menfî
kısmından sayılır. Evet, bunlarla da insan sevap kazanır; sonra bunlarda riya
korkusu da olmaz. Çünkü hiç kimse, gösteriş için hasta olmaz.

Belâ ve musibetler, kişinin derecesini de artırır. Dağlarda yükseklere
çıkıldıkça oksijen azlığından dolayı insanın göğsünde sıkışma olur; kar, fırtına
ve boralar en fazla yüksek dağların zirvesinde bulunur... Bu yüzdendir ki, en
şiddetli belâlara daha çok nebiler, veliler gibi kametleri bâlâ kimseler mâruz
kalmış ve yüceliklere açık kimseler de bu yolla zirveleşmişlerdir.

Belâ ve musibetler, insanlara nimetlerin kadrini öğretir ve şükür yolunu açar.
Açlık, ekmeği katmer eder; iftar vakti bir bardak su ne kadar tatlıdır. Hasta,
sıhhatin kıymetini daha iyi idrak edip şükrettiği gibi, uzuvlarından biri eksik
olan da, diğer uzuvlarının değerini anlamada başkalarından daha fazla mesafe
kat’eder.

İnsan, nefis ve şeytan gibi hasımlarına karşı sürekli uyarılmaya ve dikkati
çekilmeye muhtaçtır. İşte belâ ve musibetler, insan için bu vazifeyi görür, onu
günahlara karşı ikaz eder ve korurlar. Başkasının tarlasına girmeye yeltenen
koyuna şefkatli çobanın attığı ikaz taşları neyse, mü’min için belâ ve musibetler
de odur. Cebi dolu ve sıhhatli insanın günaha girmesi daha kolaydır. Hâlbuki
mahrumiyet ve hastalıklar, onu böyle bir düşüşe karşı muhafaza eder. Ayrıca,
hasta bir musibetzedenin, aczini anlayıp gurur ve kibir hastalığından
kurtulmasına sebep olabilen hastalık ve musibetler de, onun için tiryak ve ilaç
hükmündedir. Hatta öyle günahlar vardır ki, onlara ancak musibetler kefaret
olabilir. Evet, nice belâ ve musibetler vardır ki, rüzgârın ağaç yapraklarını
döktüğü gibi günahları döker ve insanı tertemiz hâle getirir. Zaten, pâk olan
Cennet’e de ancak böyle paklananlar girecektir.

Meseleyi biraz daha hususî veçhesiyle ele alacak olursak, bir fikrin
temsilcilerinin yetişmesinde başa gelen belâ ve musibetlerin rolü çok büyük ve
büyüklüğü nispetinde de mühimdir. Allah, yüce bir hakikati omuzlayacak hasbî
ve diğergâm ruhlarla ham ve menfaatperestleri tefrik edip ayırmak hikmetine
binaen çeşitli imtihanlarla Hakk’a adanmış ruhları sarsar, eler, elekten geçirir,
ta ki saf ve temiz olanlar diğerlerinden ayrılsın. Ve daha yolun yarısında
dökülecek zayıf karakterler, işin başında dökülsün ki, sağlam bir karakter
gerektiren çok kritik anlarda millet bozgun yaşamasın!...



Belâ ve musibetler, bazen umumîleşir. Böyle gelen belâlar, masumları da
aynı kervana katar. Zira imtihan sırrı, bunun böyle olmasını gerektirmektedir.
Şu kadar var ki, masumlar ahirette niyetlerine göre haşrolurlar, diğerleri de
kendi niyetlerine göre. Her şeye rağmen belâ ve musibet istenilmez, ancak
geldiği zaman sabredilip sineye çekilir. “Lütfun da hoş, kahrın da hoş!”
diyebilmek ise, ayrı bir merhale meselesidir.

İşlenen günah ve isyanlar, belâ ve musibetlere davetiye çıkarmak gibidir.
Geçmişte birçok milletlerin mahvına sebep olan da, işte irtikâp ettikleri bu
cürümleridir. Bu türlü belâ ve musibetlere karşı paratoner ve koruyucu
durumunda olanlar ise, kendi günahları için ağladığı kadar başkalarının
günahları için de gözyaşı dökebilen ve hakikî ruh inceliğine sahip gönül
erleridir.
1 İbn Hibbân, es-Sahîh 2/406; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/483

2 Bkz.: Haşir sûresi, 59/7.

3 el-Heysemî, Mecmeu’z-zevâid 4/97.
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RUH, MELEK , CİN ve ŞEYTAN

UH, MELEK, CİN ve ŞEYTANLARIN VARLIĞI
1. Bu mahlûkların varlığı, Kur’ân-ı Kerim’in ve Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) beyanlarıyla sabittir
Kur’ân-ı Kerim’in Allah kelâmı olduğunu ispat eden bütün deliller ve

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberliğini tasdik eden bütün
hüccetler, aynı zamanda ruh, cin, melek ve şeytanın varlığı hakkında da delil ve
burhandırlar. Onları inkâr edemeyen, bunları da inkâr edemez. Zira bu
mevzular, hem Kur’ân-ı Kerim’de, hem de Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) mübarek sözlerinde çeşitli vesilelerle ele alınıp incelenmiş ve
varlıkları bizzat onlar tarafından tasdik edilmiştir. Evet ruh, melek ve cin
meselesi, işte böyle muhkem ve sağlam delillerle teyid edilmektedir.

Melek ve cinlerle, cinlerin başı şeytanın varlığıyla alâkalı başka hiçbir delil
olmasa bile, çok mevzuda olduğu gibi bu meselede de Kâinatın Efendisi
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ve Kur’ân, delil olarak yeter. Zira on dört asırdır,
ne Kur’ân’ın, ne Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) tek bir sözü
yalanlanmadığı gibi, aksi de ortaya konamamıştır. İlim adına sabit ve değişmez
kabul edilen ne kadar kanun bulunmuş, ne kadar keşif yapılmışsa, hemen
hepsinin fezleke ve aslının Kur’ân’da bulunup, on dört asır önce haber
verildiğini görüyoruz. O hâlde, melek ve cinin varlığı, bizim varlığımız gibi
kesin, Kur’ân ve Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) doğruluğunun
kat’iyeti kadar da kat’îdir. İnanmayıp inkâra sapanlar, ancak kibir, gurur, inat,
peşin fikir ve Kur’ân’a, İslâm’a düşmanlıklarından dolayı bu garip ve
anlaşılmaz duruma düşmektedirler.

2. Bu varlıkları görmememiz, yokluklarına delâlet etmez
İnsanın görmesi, umum varlığa nispetle çok sınırlıdır. Dolayısıyla insan,

görmediğine “yoktur” deyip geçemez. Nice şeyler var ki, varlığını bildiğimiz
hâlde onları göremiyoruz. Görmemek, yokluğa sebep teşkil etmez. Dün
meçhulümüz olan birçok mesele, bugün artık malumumuz olmuştur. Fakat



bildiklerimiz, birçok bilmediğimize kapı açmış olduğundan, biz yine
bilinmeyenlere yelken açmak mecburiyetindeyiz. Mevzuumuzla alâkalı varlık
için de aynı şeyleri düşünmemizde hiçbir mâni yoktur...

3. Bu varlıklar, bizim görgü, bilgi ve müşâhede buudlarımızda
değildir
Ruh, melek, cin ve şeytan, bizim buudlarımızda değildir ki görebilelim. Biz,

bizde mevcut organlarla ancak kendi buudumuza girenleri görür ve duyarız.
Nitekim, ölçü birimleri dahi varlığın hususî durumuna göre değişmektedir.
Mesafe, ağırlık ve yoğunluğun ölçü birimleri hep farklı farklıdır. Ateşin hararet
derecesini, onun içine elini sokmadan ya da hararet ölçme aleti kullanmadan
öğrenmeye çalışanın durumuyla, fizik ötesi ve maddî olmayan varlıkları maddî
vasıtalarla görüp tutmaya, tutup tespit etmeye çalışmak birbirine benzetilebilir.
İkisi de, hedefe varmada yanlış yol takip etmektedir.

4. Küçük kâinat olan insanda ruh, büyük kâinatta melek
gibidir
Kâinatta hâkim olan mânâ ve ruhtur, madde değil.. ve yine, ilk yaratılan da

madde değil, anti-maddedir. Evvelâ nur, ruh ve madde için kalıp olabilecek
mahiyetler var edilmiştir. Bu, en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün varlık
için böyledir.. ve varlık, daha sonra belli bir zaman içinde o kalıplara göre
şekillenmiştir.

Varlıkta bir kader, matematik(î) ölçü, plân ve program hâkimdir. Kanunlar
ve değişmeden devam edegelen prensipler sayesinde ve bu prensiplerin hükmü
altında, her şey görülüp-gözetilerek, muhafaza edilerek cereyan etmektedir. Bu
arada, görünen şeyin arkasında bir kısım görünmeyen kuvvetler sezilmektedir.

Meselâ, eğer dilinden anlasaydık ve dilimizden anlasaydı –belki de
anlıyordur– bir çekirdeğe: “Sen ne olmak istiyorsun?” diye sorduğumuzda,
“ağaç” diyecek ve neticede ağaç olacaktır. Ne mevsimlerin değişmesi, ne
üzerinden çeşitli devrelerin geçmesi, ne de bulunduğu yerden başka bir yere
nakledilmesi, onu bu sözünde yalancı çıkarmayacaktır. Çünkü onun ağaç
olması, bir kanundur. Şimdi bizler, bu çekirdekteki ağaç olma kanununu izah
edebiliyor muyuz? Hayır. Öyleyse, inkâr mı edeceğiz? Elbette ki hayır.

Gözle görülmeyecek letafette bir yapıya sahip olan rüzgâr ve kasırga,
ağaçları kökleyip savuracak ve çatıları uçuracak güç ve kuvvete sahiptir. Şimdi
bizler, her yıl yüzlercesine şahit olduğumuz bu vak’alardan sonra, rüzgârdaki



güç ve kuvveti, sırf görmediğimizden ötürü inkâr mı edeceğiz?
Elektrik, belli bir sisteme bağlandıktan sonra, düğmeye basan kim olursa

olsun, koca bir fabrikayı, dev gibi makineleri çalıştırır da, biz ondaki bu
potansiyel gücü ancak eserinden anlarız. Oysaki, ondaki bu gücü, şimdiye
kadar kimse görmüş değildir. Fakat, görmediğini inkâr eden safderunlardan
başka, ondaki bu gücü inkâr eden de çıkmamıştır.

Zerrelerden kürelere kadar mevcudiyeti herkesçe kabul edilen itme-çekme
kanunu da böyledir. Bu kanun sayesindedir ki, kâinattaki nizam ve âhenk devam
etmektedir. Şimdi, neticesini gördüğümüz, fakat bir türlü kendisini müşâhede
edemediğimiz bu kanunu inkâr mı edeceğiz?

Misalleri çoğaltmak mümkündür. Fakat neticede varlık ve hâdiselerin bize
diyecekleri şudur:

“Arkadaş! Sen bize takıldın kaldın. Biz sadece tenteneli bir perdeyiz.. ve
bize verilen emirleri yerine getiririz. Bizim üstümüzde de bir kısım nezaretçiler
var; onların adları da, ruh ve melektir. Siz, kendi âleminize sarkmış dallar
olarak bizi görüyorsunuz; ancak, esas vücud ve kuvvet, ruha ve meleğe aittir,
onlarda görülen de Hakk’a. Evet, unutmayın ki, küçük bir kâinat olan insana ruh
nezaret eder, büyük bir insan olan kâinata da melekler!..”

5. Bütün kâinat, hayat ve şuur sahibi varlıklar için
hazırlanmıştır
Hayat maddeye değil, madde hayata hizmet etmektedir. Topraktan havaya,

ondan güneşe ve rüzgâra, derken kâinatta cari bütün kanunlara ve bu kanun ve
nizamlarla temin edilen âhenk ve düzene kadar ne varsa hepsini teker teker ve
topluca tetkik ettiğimizde görürüz ki, bütün bunlar, yeryüzünde canlıların,
bilhassa şuur sahibi varlıkların yaşamasına zemin hazırlamak içindir. Kâinatta
israf yoktur. Eğer hayatla neticelenmeseydi, bütün bu masrafların abes ve israf
kabul edilmesi gerekirdi. Çünkü, hayat olmayınca hiçbir varlık ve varlığa ait
hususiyetin de mânâsı kalmayacaktır. Hayat olup, şuur bulunmasa, o zaman da
her şey renksiz ve karanlık olacaktır. Öyleyse bütün kâinat, hem hayat, hem de
şuur sahibi varlıklar için hazırlanmıştır. Ve yine madem şu dünya, bu kadar
küçüklüğüyle beraber, bunca şuur ve hayat sahipleriyle doludur; dünyamızdan
binlerce defa daha büyük olan şu yıldızlar da, elbette kendi şartları içinde
şuurlu hayat sahibi varlıklarla dolu olacaklardır. İşte o varlıklar da melekler,
cinler ve ruhanîlerdir.



6. Hayat, maddeye bağlı değildir
Eğer hayat maddeye bağlı olsaydı, bir fil ve gergedanın pireden daha hızlı ve

seri, daha hassas ve daha duyarlı olması icap ederdi. Hatta, en ince hislerle en
keskin duyguların sinekte değil de, bir dağda bulunması gerekirdi. Everestler
yerinde dururken, bir kuş, dünyayı küçük bir bahçesi hâline getiremezdi. Demek
madde, sabit ve pasif; buna karşılık, mânâ, ruh ve hayat ise faal ve aktiftir.
Hayat, iç ve öz; madde ise kışır ve kabuktur. Başka değil, madde, ancak hayata
hizmetkârdır. O hâlde esas olan, görülenler değil, aksine görülmeyenlerdir...

7. Kâinatta cereyan eden hâdiseleri hayalî kanunlara
veremeyiz
Farazî ve itibarî bir çekim kanunu, dev gibi mücessem küreleri sırtına

alamaz. Binlerce şey üzerinde imzası bulunan dimağa ait vazifeler, beynin o
müthiş fonksiyonları göz ardı edilerek, görünürdeki sebep olan kimyevî
reaksiyonlara verilemez. Öyleyse, kanunları ellerinde tutan meleklerin ve beyne
kumanda eden ruhun varlığını kabule mecburuz. Melek ve ruh dururken, bütün
bunları hayalî kanunlara ve çözülüp giden maddeye vermek, makul bir izah
değildir.

8. Melek, cin ve ruhî meselelere izah getiren pek çok hâdise
vardır
Dünya canlılarla dolu, her canlı ise, kendi hayat şartlarına münasip

cihazlarla donatılmış durumdadır. Karada yaşayanlar, denizde yaşayanlar,
kısaca bütün canlılar, kendi âlemlerine uygun organizmalara sahiptirler. Bu
canlıların, içlerinde bulundukları şartların dışına sıçrayıp da başka bir âleme
intikalleri mümkün değildir. İnsan ne kadar üstün cihazlarla bezenmiş olursa
olsun, iğne kadar bir balığın hayatını yaşayamaz. Ancak belli cihazları taklit
edip kullanmak suretiyle, geçici olarak onların âlemini ziyaret edebilir.

Etrafımız, binler çeşitte yaratıklarla sarılı.. buzullarda yaşayanlar, çölde
hayat sürenler, oksijenini havadan alanlar, sudan temin edenler, topraktan biten
şeyleri yiyenler, bizzat toprağı yiyerek geçinenler, sürünerek yürüyenler, gök
kubbede kanat çırpıp pervaz edenler veya suda yüzenler; daha neler ve neler!..

Evet, şu küçücük dünyada, diğer sistemlere nispetle nokta bile olamayacak
kadar şu küçük yerkürede binlerce çeşit hayat ve yaşama şekilleri mevcuttur.
Yeryüzünde vaziyet böyle iken, acaba dünyadan çok daha büyük yıldızların,
sistemlerin, güneş ve gezegenlerin, oralardaki şartlara uygun canlı ve şuurlu



sakinleri yok mudur? Bir çırpıda verilecek “hayır” cevabı elbette ki yanıltıcı
olur. Çünkü henüz insanlık, oralara ait şartların içine girip de araştırmada
bulunmuş değildir. Okyanusların içine girip de, oradaki canlıları görmemekten
gelen bir inkârla, başka dünyalarda olabilecek canlıları inkâr etmek arasında
fark yoktur. Denizde boğulmadan yaşayan canlılar olduğu gibi, ateşte yanmayan
canlılar da olabilir. Ve öyle bir canlı için en güzel mesken de, herhâlde dünya
değil, güneş ve güneş gibi yıldızlar olacaktır. Kaldı ki, dünyada bile ruhî güç
ve istidatlarından dolayı ateşin yakamadığı nice insanlar vardır. Dolayısıyla,
hayat şartlarını sadece kendi dünyamıza kıyas edip, diğer yıldızları şuur sahibi
canlılardan hâlî ve boş kabul etmek, hiç de doğru değildir.

Bir kimyacı ile konuşsanız, bir fizikçi, astrofizikçi ile sohbet etseniz, bir
biyolog, zoolog, jeolog ve arkeologla fikir alış verişinde bulunsanız ve tıp
sahasında biraz derinleşseniz veya böyle biriyle görüşseniz, karşınıza ne
inanılmaz âlemler, ne inanılmaz hayat şartları ve ne maceralı seyahatler
çıkacaktır.

Bilmediğiniz veya en azından “ayne’l-yakîn”ine eremediğiniz bu gibi
mevzularda size anlatılanları kabul etmeseniz bile, hemen inkâra da sapmamak,
tutulacak en mâkul yoldur. Çünkü konuşanlar, kendi sahalarında ihtisas yapmış
kimselerdir. Meseleyi mevzuumuzla irtibatlandıracak olursak; bizzat yaşamış,
görmüş veya görenlerden dinlemiş olarak melekleri anlatan, cinlerin hayat
hikâyelerini nakleden ve ruhî meselelere izah getiren binlerce ve yüz binlerce o
sahanın mütehassısı vardır ve onlardan nakledilen yüzlerce hâdise biliyoruz.
Anlatılanlar o kadar çoktur ki, meseleye kat’iyet kesbetmiş nazarıyla
bakılabilir. O hâlde, bu mevzuda anlatılanlara da inanmak veya en azından
inkâr etmemek icap etmez mi?

9. Dünyamızda hayat vardır; diğer yıldızlarda da başka
türden bir hayatın olması, her zaman mümkündür
Meseleye bir kıyas-ı temsilî ile yaklaşmaya çalışalım: Emsalsiz ve sayısız

hazineleri ve eşsiz sanat harikaları bulunan bir sultan düşünün. Bu sultan,
saraylardan bir şehir kurmuş ve o muhteşem şehrin bir köşesinde de kulübecik
şeklinde küçük bir hane yaptırmıştır. Bu küçücük binada büyük bir faaliyet
olduğunu, muhtelif hayat şartlarının mevcudiyetini ve çeşit çeşit yiyeceklerle
kapların dolup dolup boşaldığını müşâhede ediyoruz. Bir de gözümüzü o
muhteşem saraylara çeviriyoruz; fakat ortada kimseyi göremiyoruz. Şimdi bizim



bu göremeyişimizi hangi sebebe bağlamak daha uygundur: Göz zaafımıza mı?
Sekenelerinin bizden saklanışına mı? Yoksa kimsenin olmayışına mı?

Şu muhteşem şehirde binlerce sarayın boş ve hâlî olup, sadece şu haneciğin
binlerce canlıyla dolu oluşunu kabul mânâsına gelen bu son görüş, elbette aklı
başında birinin kabul edebileceği bir görüş değildir. O hâlde, ya göz zaafımız o
sarayların sekenesini görmeğe mânidir ya da o sekene, bilemediğimiz
hikmetlerle bizden gizlenmektedir.

Dünya, misalimizdeki bu hane, kâinat ise o muhteşem şehir; yıldızlar da, o
şehirdeki debdebeli saraylar. Şu dünya haneciğinde bunca ışık, renk ve ses
cümbüşünü seyreden adam, nasıl olur da o muhteşem ve debdebeli yıldız
saraylarını boş ve hâlî kabul edebilir. Hayır, oralarda da hayat vardır ve
oraların da şuurlu sekenesi mevcuttur! Bizim onları görmeyişimiz, onların
olmamasını gerektirmez. Bu, ya bizim gözümüzdeki zaaftan ya da onların başka
bir buudda saklanışlarındandır.

Esasen biz, yerkürenin kendine de canlı nazarıyla bakıyoruz. Evet, insanın
cesedini bir ruh idare ettiği gibi, dünyamızı da nezaret mânâsıyla melekler sevk
ve idare etmektedir. Bu kaide, bütün gökyüzü cisimleri için de geçerlidir...

10. Dünya bahçesinin bülbülleri gibi kâinattaki bütün
güzellikleri terennüm eden bülbüller vardır
Kâinattaki güzellikleri terennüm eden bülbüller vardır. Bu bülbüller, dünya

bahçemizin bülbülleri gibi, sema bahçesinin yıldızdan çiçekleri üzerinde şükür
ve hamd mânâsına gelen terennümlerle şakır dururlar. Bazen cismanî bir varlığı
kendilerine mesken yapar ve kudretin cisimlerde cilvelenişini seyredip
kendilerinden geçerler. Bazen de koca bir galaksinin zikirlerini Cenâb-ı Hakk’a
takdim ederler. Onlar ebedî kulluktadırlar ve onlar ancak kullukla ayakta durur
ve yaşarlar!.. İşte onlar ruhanîlerdir, meleklerdir.. ve onlar, şekillerini
kulluktan seçmişlerdir

11. Melek, cin ve ruhanîlerin mevcudiyetini peygamberler ve
veliler haber vermiş, filozof ve ilim adamları ispat etmiştir
Ruh, melek ve cin gibi varlıkların bir ferdinin ispatı, bütün nev’in ispatı

demektir. Bu hususta cüz’, küllü gösterir. Evet, bir veya birkaç insanda böbrek
gördükten sonra diğerlerinde görmediğimiz hâlde, her insanda böbrek olacağı
kanaatine varırız.. ve gösterilen bir hayvanla, o cinsin yeryüzünde mevcut
olduğuna kanaat getiririz...



Hâlbuki konumuzu teşkil eden melek, ruh ve cin gibi varlıkların binlercesi,
yine binlerce insan tarafından nakledilmiştir. Hayatlarında hiç yalan
söylememiş yüz yirmi dört bin peygamber ve milyonlarca evliyâ, aynı adetlere
bâliğ başka kimseler, binlerce defa melek ve ruhanî görmüş, onlarla görüşmüş..
aralarında geçen muhavereleri, görüşmeleri başkalarına nakletmiş ve bu
nakledilen şeyler kayda geçirilerek bize kadar intikal ettirilmiştir. Şimdi,
haklarında yalan muhal olan ve yalan üzerine ittifakları mümkün bulunmayan
yüz binlerce, hatta milyonlarca insanın, muhtelif zaman ve mekânlarda herhangi
bir mesele hakkındaki ittifaklarında şüphe ve tereddüte yer kalır mı? Ve böyle
bir meselede tereddüt eden insana acaba insan denilir mi?

Ayrıca, hemen her zaman akıl ayağıyla yürümeyi şiar edinmiş yüzlerce
filozof ve ilim adamının bilerek veya duyarak bu meseleyi kabullenmiş
bulunmaları da, aynı meseleyi teyid etmesi bakımından üzerinde durulmaya
değer...

12. İnsanın mahiyetindeki iyilik ve kötülük kuvvelerini temsil
eden iki kutup vardır: Melek ve şeytan
Kâinatta her şeyin kendini zıddıyla gösterip, yine zıddıyla hissettirdiğini

belirtmiştik. O hâlde diyebiliriz ki, kâinatta hayırların teşvikçisi ve alkışçısı
meleklerin karşısında, bir de şerlerin ve kötülüklerin süsleyicisi ve üfleyicisi
şeytanlar vardır ve gereklidir de.

Allah (celle celâluhu) iyiyi, güzeli, hayrı ve salih amelleri seven Mutlak
Kemal ve Cemal Sahibi’dir. Buna karşılık, yine yaratanı kendisi olmakla
birlikte, şerre, kötülüğe asla muhabbet ve rızası yoktur. Kötülüklerin kaynağı,
özü, teşvikçisi, süsleyicisi, hayale vesvese şeklinde sokanı ve iradesiyle insanı
baştan çıkarıp, Allah’ın (celle celâluhu) şerleri yaratmasına sebebiyet veren
zakkum ruhlu bir varlık vardır ki, o da şeytandır. Şeytan, hiçbir şey yaratmaz,
yaratamaz. Hayrın da, şerrin de yaratanı Allah’tır (celle celâluhu). Ancak Allah
(celle celâluhu), şerre ve kötülüğe razı olmadığı gibi, kullarına zulmedici de
değildir; yani, kulunun elini kolunu bağlayıp, ona cebrî olarak günah
işlettirmez. Allah’ın (celle celâluhu) selim ve salim fıtratta yarattığı insan,
şeytanın hile ve süslemelerine kapılıp, iradesiyle fıtratını bozar ve kötülük
işler; Allah’ın (celle celâluhu) yarattığı şer de, işte insanın işlediği ve bizzat
faili olduğu bu şerdir.

Nasıl bütün iyilikler, ahlâkî güzellikler ve faziletlerle serfiraz insana “Melek



gibi” deniyor, öyle de yırtıcılıkta sırtlanları utandıran ve her zaman ahlâkın en
kötüsüne açık bulunan hain, sinsi fikirli, zulüm ve tahakkümden zevk alan ve
bütün kötülüklerde başı çeken insanlara da “Şeytan gibi” denir. Bu benzetme
neyi ifade etmektedir? Hayalî bir yakıştırma mıdır sadece? İnsanlar,
kendileriyle hayvanlar arasında bile ortak birçok yönler bulmuşlar ve bunlar,
deyimler ve mefhumlar hâlinde halkın terminolojisine girmiştir. Alexis
Carrel’in Avrupa insanı için yaptığı “insan..!” formülünün ne olduğunu bir
araştırınız! Ve Söz Sultanı bir zatın dediği gibi, asrımızda çokları terzinin
elbisede yaptığı ters-yüz ameliyesine tâbi tutulsalar, karşımıza çok değişik
şekiller çıkacaktır: Tilkiler, tavşanlar, ...lar! Öyleyse Kur’ân’ın, behâim sınıfını
dahi geride bırakacak, altların altı ve dört ayaklılardan da aşağı sözüm ona

insanlardan bahis açmasından1 hareketle, derecesine göre her insanda dış
âleme ait mâkes bulmuş bir mahiyet çizgisi, bir değişim noktası
bulunabileceğini söyleyebiliriz. Evet insan, mahiyetinde hayvanî karakterlerden
çekirdekler taşır. Veya tersinden söylersek, her bir hayvan nev’i, mahiyet ve
mânâsıyla, insanın gelişmiş veya gelişmekte olan bir duygu ve kabiliyetinin
temsilciliğini ve teşhirciliğini yapmaktadır. Aslan, insanın cesaretini temsil
ediyor; cesur insanlara bu sebeple “Aslan gibi” deriz. Kurt, sırtlan ve
benzerleri, insanın saldırgan tarafını tutmuş gidiyor; “Canavar ruhlu insan”
diyoruz. Uysal ve mütevazi olanlar, koyun ve kuzuya teşbih olunurlar. Yılan
denince, akla hemen zehir ve ağır dilliler gelir. Bülbül için kafiyeler düşmede
kalemler dilsiz kalır.. ve insanlık âleminin bülbülü ise, Hz. Muhammed
Mustafa’dır (sallallâhu aleyhi ve sellem).

Atı çok severiz. Atın yurdu, yuvası, evi barkı ve istirahat edeceği bir döşeği
yoktur. Dur durak bilmez, yorulmaz ve hedefine varıncaya kadar koşar da
koşar.. nihayet “çatladım” der, durur ve kalır orada, meçhul asker gibi.
Maddeten uçak ve füzeye binmek, hiçbir nebiye nasip olmamış ama ne gam;
küheylanımız, Burak misillü rüzgâr olup, Yaratıcı’sının ismini, sırtında taşıdığı
Nebi, sahabi, sultan, komutan ve erlerle denizler ötesi dünyalara ulaştırmıştır.
Halid’i, Sa’d’ı, Eyyub’u, Tarık’ı, Ukbe’yi ve nice nice Mehmed’leri
(radıyallâhu anhüm) sırtına almış, zemin ve zamana nal vurup, tarih yüklü
asumana şeref çakmıştır... Süvarisinde o ruh, küheylanında da o ruh bulunup,
iki yüce nev’in temsil ettikleri mânâda kontak hâsıl olunca denizler kara,
ülkeler de köy ve kasaba oluvermiştir.

At, ruhuyla beraber gitti.. şimdi, sirklerde ve hipodromlarda o. Ya süvarisi?



Kim bilir, hangi semerler altında! Tekevvünde olanlar var gerçi; zaten bütün
ümidimiz de onlar.

Devam edersek, kinde deveyi, inatta keçiyi, kıskanmamakta eti haram kılınan
hayvanı, ithal kalıplı kalp bir kalb ve içiyle dışıyla garplılaşmış kafalar için
yarasaları düşünün!. Veya megafon tipe bakıp, yabancı ağızlardan çıkacak her
soluğa kulak veren mukallitliğiyle maymunu hatırlayın! Evet, insan ruhunda
dalgalanan, kalb ve kafa dünyasında boğuşan, oynaşıp duran binlerce âlî ve
denî duygu ve düşüncelerle, aynı tür his ve karakterlerin yanında, bunları temsil
eden et-kemik giymiş, iyi ve kötü ruhların ortaya koyduğu ahlâkî davranışlar,
daima birbiriyle çarpışan iki ana kuvveti karşımıza çıkarmaktadır: İyilik ve
kötülük. Ve daima besleyen, süsleyen, teşvik eden ve temsil ettikleri mânâları
insanda aksettiren iki kutup: Melek ve şeytan.

İnsan, kâinatın küçük bir fihristidir. Biri ağaç, diğeri çekirdek; birinde olan,
diğerinde de var. Kalb, Arş-ı A’zam; beyin, Kürsî; hafıza, Levh-i Mahfuz;
sevme-nefret, dâfia-câzibe; öfkelenme, fırtınalar ve dalgalar; neşe ve sevinç,
Güneş ve bahar; iç canlanma ve yıkımlar, Kuasar ve karadelikleri, atom ve
güneş sistemi; kan damarları, nehir ve ırmaklar.... Öyle de, ilhamlar, ulvî
duygular ve iyiliklerle melekler; vesveseler, çirkin hisler ve kötülüklerle
şeytan! Yani bunlar, insandaki bu duygu, düşünce ve vesveseleri temsil
etmektedirler. Umuma mal olmuş bir teşbih vardır: Melek gibi insan, şeytan
gibi adam...
1 Bkz.: A’râf sûresi, 7/179; Furkan sûresi, 25/44.



R UH: VARLIĞI, MAHİYETİ ve HUSUSÎ
DELİLLERİ

1. Ruh, âlem-i emirden gelen şuurlu bir varlıktır
Ruh, âlem-i emirden gelen şuurlu bir varlık olup, âlem-i maddîden değildir.

Şimdi, bu iki âlemi bir parça izah etmeye çalışalım:
Âlem-i maddî veya âlem-i şehadet, gördüğümüz ve şahit olduğumuz şu

âlemdir. Bazen “Mülk ve şehadet âlemi” de denir. Allah (celle celâluhu) bu
âlemde öldürür, diriltir; yeni yeni vücutlar yaratır, ibda’ ve inşâ eder.
Yaratılan bu vücutlar, belli bir şekle bürünür, süslenip tezyin edilirler.
Bitkiler, hayvanlar ve insanlar, bu âlemi teşkil eden canlılardır. Zerreden
küreye ve bütün gökyüzü sistemlerine kadar gözle görülüp, elle tutulan ve
boşlukta bir yer işgal eden bütün maddî varlıklar, madde âlemi dediğimiz bu
âleme dahildirler...

Âlem-i emir, maddî ölçülere girmeyen ve daha ziyade kanunların hâkim
olduğu bir âlemdir. Bu âlemde esas olan, madde değil, mânâdır. Mânâyı
kavrama ve yakalama mümkün olmadığı için biz, sadece bu âlemin mülk ve
halk âlemine uzanan fonksiyonlarını görür ve ancak bunlarla âlem-i emiri
anlamaya çalışırız. Konuyu akla yaklaştırmak bakımından müşahhaslaştırmak
icap etmektedir:

Meselâ bir tohum veya çekirdeği ele alalım. Maddî âleme ait olan bu tohum,
içinde taşıdığı hayat düğümü itibarıyla, emir âlemiyle de alâkalıdır. Zira her
tohum ve çekirdekte, onun hayatının tespit edildiği merkezi ve canlandırma,
nemalandırma ve gelişmeye tâbi tutma kanunu vardır. Tohumdaki bu hayat
düğümü çatlar, açılır, rüşeym başını çıkarır; derken filiz haline gelir ve nihayet
ağaç olup meyve verir. Bu, ondaki nümüvv kanunu sebebiyledir. Fakat bu
kanun, gözle görülüp elle tutulmaz.. sesi de duyulmaz. Sadece biz, bu kanunun
hükmettiği vücuda ait o maddî varlığı fizikî gelişmesi içinde safha safha takip
ederiz. Yani âlem-i halk’a bakan yönünü görüp müşâhede eder, âlem-i emire
ait yönünü ise görmeyiz, fakat kabul ederiz; çünkü, maddî sebeplerin böyle bir
netice vermesi mümkün değildir. Yoksa, bir toprak zerresinin ve bir parça hava
unsurunun, yeryüzündeki bütün bitki çeşitlerini bilip tanıması ve milyonlara
bâliğ bu çeşitleri ayrı ayrı şekillendirecek makine ve tezgâhlara sahip olması
gerekir ki, bu da, bitkiler adedince muhalleri kabul etmek demektir.

Ve yine ana rahmindeki sperm de, tıpkı toprağın bağrındaki tohum gibi



yumurtada bulunan “nümüvv kanunu” ile gelişir.
Annenin döl yatağı her ay boşalır; bu bir kanundur. Sonra duvarları,

muhtemel misafir sperm için vitamin depoları olarak hazırlanır ki, bu da bir
kanundur. Anne rahmine doğru harekete geçen milyonlarca spermden sadece
biri, yarışı kazanıp yumurtanın zarından içeri girer ve ardından hemen kapılar
sürmelenir. İşte bir kanun daha! Sonra, Kur’ân’da ifade edildiği gibi, sperm,

devreler hâlinde üç karanlık odada hücre, doku ve organ safhalarını geçirir1 –
bu da bir kanun– ve daha nice rahmet harikalarıyla beslenir. Bütün bunlara
embriyolojik kanunlar diyoruz. Ceninin geçirdiği bu safhaları bugün cihazlarla
tespit edip izleyebiliyor, fakat bu gelişmelere hükmeden kanunları göremiyoruz.

Aynı şekilde, itme-çekme ve yerçekimi gibi kanunların mevcudiyeti de
herkesçe kabul edilen bir mesele olmakla birlikte, kendilerini görmemiz
mümkün değildir. Bizim gördüğümüz, ancak bu kanunların madde âlemine
akseden fonksiyonlarıdır.

Ruh da bir kanundur.. ve verdiğimiz misallerde açıklamaya çalıştığımız
kanunlar cinsindendir. Şu kadar var ki, diğer kanunlarda şuur ve idrak
bulunmamasına karşılık, insan ruhu, şuur ve idrak sahibidir.

Allah (celle celâluhu), ruhu “Kün” emrine ait âlemden göndermiştir.
Kur’ân’da, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ruh anlatılırken, “Ruh
Rabbimin emrindendir, de.”2 ifadesi içinde “Rabbî” denilip, “Rabbülâlemîn”
denilmemiş olması, onun halk âlemine ait olmayıp, emir âlemine ait olduğunun
delillerindendir.

2. Ruh bütünüyle tarif edilemediği gibi, onu beşerî malumatla
da anlamak mümkün değildir
Ruh, basittir, terkip edilmiş değildir. Madde, atomlardan, atomlar da çeşitli

parçalardan meydana geldiği için dağılıp çözülmeleri mukadderdir. Ancak
ruhta durum böyle değildir. Onun varlığı sabittir, iyonlaşmaz ve dağılmaz.
Mahiyeti böyle olduğu için de biz, onu bir maddeyi gördüğümüz gibi göremez
ve laboratuvara götürüp deney altına alamayız. Ancak, hariçte ve maddî âlemde
müşâhede edip durduğumuz tezahürleriyle ruhun varlığını kabul ederiz; ederiz
ama, yine de mahiyetini bilemeyiz... Zaten bir şeyin varlığını kabul etmekle,
mahiyetini bilmek tamamen birbirinden farklı şeylerdir.

Bir şeyi görmek için göze ihtiyacımız vardır ama sadece maddesiyle gözün



mevcudiyeti, görmemiz için kâfi ve yeterli değildir. Zira beyin, faaliyetini
aralıksız ve arızasız devam ettirmedikçe göz, görme fonksiyonu eda edemez.
Çünkü göz bir menfez, görme de beyne ait bir ameliyedir. Beyin için de durum
bundan farklı değildir. O da, bünyesindeki bütün fakülteleri çalıştırabilmek
için, merkezî bir sevk ü idare kuvvetine ve devamlı surette kumandayı elinde
tutan bir kumandana muhtaçtır.

Evet beyin, hiçbir zaman kendini aşıp da, üstünde hükmünü sürdüren ruha,
“Senin mahiyetini bilemiyorum, öyleyse sen yoksun.” gibi bir hezeyanla
karşılık verip küstahlaşamaz. Zira beynin kendi üstündeki mükemmel gücü
kavrayabilmesi için, elindeki o geçmez akçeleri, kifayetsiz sermayeyi, kıt,
yetersiz materyali ve madde ile sınırlı duyularını aşarak, bilkuvve kendinde
mevcut olan bütün cihazlarını kullanması gerekecektir ki, ancak bu suretle, iç
içe girift binlerce çember içinden ve gittikçe büyüyen daireler arasından geçip,
ruh gibi sahilsiz bir denizin mahiyetini kavrama sınırına yanaşabilsin. Bu ise,
halk âlemi dediğimiz şu madde âlemi itibarıyla mümkün değildir.

Ruh, mahiyeti anlaşılamadığından dolayı tarif de edilemez. Bu meselenin
ifratı, ruhu inkâr, tefriti de, tıpkı bir madde gibi onu tarif etmeye kalkışmaktır.

Ruh tarif edilemez, çünkü onu tarif etmek isteyecek olan insan, çoğu zaman
kendi dünyasına ait eşya ve hâdiseleri dahi tarif etmekten âcizdir. Söz gelimi,
hayatında hiç bal yememiş bir insana, ne kadar usta bir edip de olsanız balı
tarif edemez ve mücerret sözlerle ona balın verdiği hazzı veremezsiniz.
Hayatında hiç gül veya karanfil koklamamış bir insana da bu iki çiçeğin
kokusunu sırf tarifler çerçevesinde duyurmanız mümkün değildir.

Konuştuğunuz dili anlamayan bir insana bütün bir kitabı okusanız, o bundan
bir tek harf dahi anlamayacaktır.

Bu durumda karşımıza çıkan hakikat şudur: Hakkında söylenenler ne olursa
olsun, ruha sıhhatli bir tarif getirmek mümkün olmadığı gibi, beşerî malumatla
onu anlamak da mümkün değildir.

3. Bizde maddemizin sustuğu anda konuşan cevher, ruhtur
Halk âleminde dahi konuşmaların farklı farklı olduğu hepimizin malumudur.

Burada konuşmadan maksadımız, insan dilinde açan hitap çiçeği değil, konuşma
dahil her türden anlaşma ve haberleşme çeşididir. Çünkü her türlü anlatma
tarzı, bir çeşit konuşmadır.

Sadece bizim duyma sahamıza giren o kadar çok ses türü var ki.. evet, iki



taşı birbirine vurduğumuzda çıkan sesle, iki ağaç parçasından veya iki demir
çubuktan çıkan sesler birbirlerinden ne kadar da farklıdır! Yerin altından
kaynayarak gelen suyun sesiyle, yatağında sessiz sessiz akan suyun sesi bile
değişiktir. Fırtına ve kasırganın o korkutucu sesinin yanında bir saba rüzgârının,
bir meltemin sesi ne kadar munis gelir insana. Gök gürültüsü de bir sestir, içe
ürperti veren bir ses; yağmurun büyüleyici sesinde ise bir sekine gizlidir.

Ormanların sakinleri de kendilerine has sesler çıkarırlar. Kimi kulak
tırmalayıcıdır, kimi huzur verici. Gök mavisinin çocukları kuşlar, onlar da ayrı
ayrı sesler çıkarırlar. Bülbül şakır, karga ciyaklar.

Nasıl ki, şu madde âleminin kendine has ve çeşit çeşit konuşma şekli var.. ve
böyle olması hikmet açısından bütün varlığın tekdüze bir ses çıkararak
konuşmasından daha muvafıksa, Cenâb-ı Hakk’ın da her âlemle konuşması
farklı farklıdır. Melekle ayrı, nebiyle ayrı, ilham yüklü veliyle daha bir ayrı
konuşan Allah (celle celâluhu), insanlara kitabıyla hitap ederken, dağa, taşa ve
semaya başka türlü hitap eder. Arı ve emsaline olan vahy u ilhamı ise bütün
bütün başkadır.

Berzah âleminin kendine mahsus bir konuşma dili olduğu gibi, mahşerle
Cennet ve Cehennem’deki konuşmaların da, yine o âleme göre olacağı
anlaşılmaktadır.

Şimdi biraz da kendi âlemimize dönelim: İnsanların kendi aralarındaki
konuşma ve anlaşma tarzları da çok çeşitlidir. Yeryüzünde binlerce farklı dil
vardır. Hatta, harekete dökülerek ifade edilen his ve duygu dünyamızın
mânâlarını jest ve mimiklerimizle çok farklı olarak ifadelendiririz. Her milletin
veya aynı millet içindeki çeşitli kavim ve kabilelerin, sevinç ve sürur
ifadelerini gösteren hareketlerinin bu kadar değişik olmasını başka neyle ifade
edebiliriz! Zaten örf ve âdetlerin çeşitliliği de, bize bu mânâda bir fikir
vermekte değil midir?

İnsan, kompüterler vasıtasıyla konuşurken de ayrı bir dil kullanır ve bu, onun
normal konuştuğu dilden çok farklıdır. Belki o, ileride robotlarla daha farklı
konuşacaktır. Ve hele, insanların telepati yoluyla konuşmaları, bize daha başka
âlemlerde daha başka konuşma şekillerinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca
medyumların, hipnotizmacıların ve ruh çağıranların dilleri de başka başkadır.

Bir de, insanın dilini kullanmaksızın kendisiyle içten içe konuşması vardır.
Buna “nefsî konuşma” denir. Aslında konuşma deyince ilk akla gelen lâfzî
konuşmadır ki bu, irade ve beynin fonksiyonlarıyla, ses telleri, boğaz, dil... vs.



yardımıyla dışarıya döktüğümüz mânâ alfabesi, kulakların duyduğu,
muhatabımızın dinlediği, dilde açan bir hitap çiçeğidir ve ölüme kadar giden
bir konuşma tarzıdır. Fakat, nefsî konuşmada dil ve dudaklar hareket etmez...
Muhatabımız, kendimiz olabileceğimiz gibi, bir başkası da olabilir.
Muhayyilemizin kanat çırpışları oranında tamamen başka dünyalarda, başka
âlemlerde yaşar ve belki de bizim dünyamıza hiç uğramamış varlıklarla oturur
sohbet ederiz, hem de birbirimizin dilinden anlamak suretiyle...

Rüyaların da kendine has bir dili vardır. Bedene ait uzuvların âdeta yarı ölü
olduğu uykuda biz, ne hâdiseler yaşar, ne günler geçirir.. kimlerle ve neleri
konuşuruz. Bazen kahkahalarımız dağları sarsar, bazen hıçkırıklarımız yürekleri
dağlar... Biz bu hengâmeleri yaşayaduralım, başka bir buudun adamı olan ve o
anda yanı başımızda oturan insanların bundan zerre kadar haberi bile olmaz. Ne
kahkahalarımız onları kızdırmış, ne de hıçkırıklarımız yüreklerini sızlatmıştır!..

Evet, maddemizin sustuğu anda bizde konuşan bir cevher vardır ki, biz ona
ruh diyoruz. Bir başkasının ona başka isim vermesi, işin mahiyetini
değiştirmez. Ayrıca his, duygu ve latîfelerin de kendilerine has birer dilleri ve
kendilerine mahsus birer konuşma şekilleri vardır.

4. Ruhun kendine has bir kılıfı, misalî bir bedeni vardır
Ruhun kendisine has bir kılıfı vardır. Biz, ona misalî beden diyorsak da,

daha başka birçok isimle de anılmaktadır o. ‘Gılâf-ı nurânî’, ‘latîfe-i seyyale’,
‘esîrî beden’, ‘enerji beden,’ ‘ikinci beden’, ‘perispiri’, ‘duble’, ‘fantom’,
‘astral vücud’ ... vs.

Her şey çift yaratıldığına göre, fizikî bedenimizin de bir ikizi olması gerekir
ki, işte bu, misalî bedendir. Latîf ve akıcı olan bu beden, aynı zamanda ruha
kılıflık ve elbiselik vazifesi görür; vefattan sonra da ruhu çıplak bırakmaz ve
bedeni terk etmekle beraber, ruhla arkadaşlığını devam ettirir. Ruh maddî kılıfı
atar ama, misalî bedeni çıkarıp atmaz.

İslâmî kaynaklarda bahsedildiği ve medyumlar tarafından da tasdik olunduğu
üzere, bazı uzuvları kesilmiş insanlarda kesilen uzvun ruhun misalî bedenine ait
varlığı hissedilmektedir.

“Rusya’da Tanrıya Dönüş”  adlı kitapta bu meselelerle alâkalı uzun
açıklamalar vardır. Meselâ bir grup doktor, aynen şöyle diyor: “Bütün
canlıların atom ve moleküllerden yapılmış fizikî bedenlerinin yanı sıra, bir de
bunun kopyası enerji bedenleri vardır...”



5. Kirliyan metodu ile ruhun misalî bedeninin fotoğraflarının
çekildiği de söylenmektedir
Kirliyan fotoğrafçılığı, yüksek frekansta çekilen resimlerle misalî bedenleri

tespit etmektedir. Kolları kesik birinin kirliyan fotoğrafçılığı ile çekilmiş
resminde görülen kolları, ruhun üzerine giydirilmiş olan misalî bedenin
görüntüsü olsa gerektir. Kazakistan’da, Alma Ata Kirov Üniversitesinde
yüksek frekans deşarjı altında bir organizmanın yaşayan hareketli dublesi
görülmüştür.

1968’lerde “Kirliyan Metodunun Biyolojik Esasları” ismiyle bir kitap
yayınlandı. Fotoğraflarda, kesilmiş uzuvların yerlerinde ikinci beden
(biyoplazmik beden) görülüyordu.

Amerikalı Doktor Watters da, inbisat odasında su buharının iyonlar üzerinde
birikmesinden hareketle ikinci bedeni tespit etti. Elli kadar çekirgeyi eterli
pamuklara sarıp, öleceklerini tahmin ettiği andan itibaren odaya su buharı
salarak fotoğraflarını çekti. Ve neticede öldükleri anlaşılan on üç çekirgenin
hayallerinin plâkalarda fotoğrafla tespit edildiği görüldü...

6. Misalî beden, cesetten ayrılıp seyahat edebilir ve aynı anda
birkaç değişik yerde temessül edip görünebilir mi?
Fransızca Le Monde la Vie  adlı derginin Mart 1963 sayısında, –eğer

Hıristiyanlık propagandası maksadı taşımıyorsa– bir rahibin başından geçen
şöyle bir hâdise anlatılmaktadır: Bu rahip, bir grup çocukla gezmek için İsviçre
dağlarına gittiğinde yolda uyur. Kendine geldiğinde, şuurlu bir şekilde
vücudundan uzaklaştığını ve kollarını oynatamadığını fark eder. Kısa zamanda
duruma alışınca dağların üzerinden uçmaya başlar. Çocuklar aklına gelince,
yanlarına gitmek ister ve gider; sonra eşini hatırlar ve kendini şehirde eşinin
yanında bulur. Kendisi hareketlerini bizzat izlerken, onu kimse görmez.
Ardından ani bir rahatsızlık hisseder ve kendisini vücudunun içinde bulur; artık
geri dönmüştür. Sonra, gördüklerini bir bir anlatınca herkes hayrete düşer. Bu
olay, İngiltere’de araştırılıp, doğruluğu kabul ve teslim edilmiştir.

Yine, Sovyetler Birliği’nde beden dışı seyahat yapabilen yogiler üzerinde
çalışılmaktadır. İnsanlar kriz, koma veya trans hâlinde ve anestezik tesir altında
enerji bedenlerini kendiliklerinden dışarı atabilmektedirler.

Esasen temessül, herhangi bir keyfiyette görünme demektir. Melekler de,
cinler de temessül edebilir. Rüyalarda hakikatler, kabirde amellerimiz



temessül eder. Ruh da, kılıfı olan misalî bedeniyle temessül edince, onun da
aynen kendisine benzediğini görürüz. Bundan dolayıdır ki, rüyalarda
tanıdığımız kişiler ruhlarıyla temessül ettiği ve görünen de ruh olduğu için,
onları sanki maddî şekilleriyle görür ve bilir gibi oluruz.

Ruh, kendi zatında maddî kılıfı olan ceset gibidir. Mânevî kılıfı da, âdeta
misalî bedendir. Ehlullah temessül ettiği zaman, bu ikinci bedeniyle aynı anda
beş on yerde görülebilir. Meselâ onları hapishanedeyken, sabah namazında
camide ve aynı zamanda Kâbe’de tavafta görebiliriz. Abdülhamid Cennetmekân
Hazretleri hiç hacca gitmediği hâlde, onu hacda gördüklerini yeminle
söyleyenler vardır. Hatta, “Geldi ve şu evde kaldı.” diyenleri dinlemiştik.
Halkımız arasında, “Falan muharebede, falan veli gelip yardımda bulundu.”
şeklinde çok hâdiseler de anlatılmaktadır. Uzağa gitmeye gerek yok; Kıbrıs
çıkartmasında falan veli zatın, pilotun yanına oturup, “Evlâdım, bombaları
şuraya, şuraya bırak.” diye rehberlik ettiği söylenir. Fakat, hakikî vücutları
nerede ise, nerede kendinden geçip vücud-u mevhibe-i Rabbaniyeyi kazanmış,
latîfeleşmiş ve incelmiş ise, kendileri gerçekten oradadır. Bunun dışında misalî
bedenleriyle, aynalar içinde görülen misalî şekiller gibi değişik yerlerde
görülebilirler. Ehlullahtan ‘abdal’ sınıfı içinde bulunanlar, şu anda diyelim
camidedirler; ama aynı anda, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
huzurunda bulunurlar. Kâbe’dedirler, ya da bir yerde irşadla meşguldürler.
Farkına varılsa, el atılsa, eliniz bellerinden öbür tarafa geçiverir. Çünkü
elinizin değdiği, ne onların asıl vücududur, ne de ruhlarıdır; belki, akıcı ve ruha
kılıf olmuş misalî bedenleridir ve onlar temessül hâlindedirler.

Güneş bile bir yönüyle maddî olduğu hâlde, bir iken binlerce yerde temessül
etmekte ve görünmektedir...
1 Hac sûresi, 22/5.

2 İsrâ sûresi, 17/85.



V

RUH GELECEĞİ GÖREBİLİR Mİ?

ELİNİN GELECEKLE İLGİLİ HABERİ, RUH
ÇAĞIRMA, HİSS-İ KABLE’L-VUKÛ, TELEPATİ,

MEDYUMLUK ve YOGİ
1. Gelecekte olacağı söylenen şeyler, Allah’ın (celle celâluhu)
bildirmesiyle söylenmiştir
Geleceğe ait dersi her şeyden önce yine gelecek verebilir. Zaman, gelecekte

gösterecekleri ve getirecekleri ile en mevsuk ve sağlam bir habercidir. Bir
insan yaşamadan yaşayacağını yaşayamaz ve yaşayamadığı şeye bihakkın vâkıf
olamaz. Bu yüzden, geçmişin belgesi çoktur da, geleceğe ait herhangi bir belge
yoktur. Gelecek adına, ancak isabet şansı çok zayıf olan tahmin ve zanlarda
bulunabiliriz. Fakat, çok tabiî olarak ilm-i ilâhî noktasında durum hiç de böyle
değildir. İlm-i ilâhînin yanında geçmiş, hâl ve gelecek olmadığı gibi, bütün
bunlar iç içe bir nokta olarak kalır. Bu sebeple, gelecek adına zan ve tahminle
değil de, kesin ve kat’î ifadelerle “Olacak, göreceksiniz...” deniyor ve
söylenenler de aynen çıkmış ve çıkıyorsa, o zaman bunu ancak Allah’ın (celle
celâluhu) bildirmesiyle açıklayabiliriz.

2. Zaman ve mekânı aşmak, kalb ve ruhun derece-i hayatına
girmekle mümkündür
Zaman ve mekânı aşmak, ancak zaman ve mekânla kayıtlı bulunmayan ruhla

mümkün olabilir. Çünkü ruh, zaman ve mekânlar âleminden değil, emirler ve
kanunlar âleminden olduğu için, bizzat kendisi gittiği gibi, kılıfı ve elbisesini
bile çok yerlere gönderip, temessül ettirebilir. Ayrıca, zamanın zaptına,
mekânın hapsine ve maddenin kesafetine bağlı bulunmayıp, serbest, âzâde ve
aynı zamanda şeffaf ve latîf bir varlık olduğundan, ileride meydana gelecek
hâdiselerin onun ekranına aksedişi de başka türlü olacaktır. Elverir ki, kişi
bedeninin baskısından sıyrılıp, kalb ve ruhun hayatına girerek ruhunu
geliştirsin, inbisat ettirsin ve başka âlemlerle münasebet kurmaya biraz gayret



sarf etsin.

3. Peygamberler ve evliyâullah, ilmini Allah’a (celle celâluhu)
havale etmek suretiyle gelecekten haber vermişlerdir
Evliyâullah, ilmini Allah’a (celle celâluhu) havale etmek suretiyle

gelecekten haber vermişlerdir. En başta Üstad-ı Küll, Kâinatın Fahri
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu türden haberleri çoktur. Evet O,
kıyamete kadar zuhur edecek hâdiseleri bir televizyon ekranında seyrediyor
gibi ümmetine bir bir takdim buyurmuştur. Hz. Ali-Hz. Zübeyr Vak’ası (Cemel
Savaşı), Hz. Osman’ın şehadeti ve Hz. Fatıma’nın vefatı, haber verdiği
hâdiselerden sadece birkaçıdır.

Bu tür haberlerin bazıları açık ve tevile ihtiyaç duyulmayacak kadar
vâzıhdır. Bir kısmının hakikatine ise, ancak Kur’ân’ın müteşabihatı nev’inden
tevil ve tefsirlerle yükselmek mümkün olabilir. Bir diğer kısmı da, ancak ehl-i
tahkikin anlayabileceği türdendir. Daha sonra, ehlullahın bunlardan yaptıkları
istihraçlar ve bunlara dayanarak vardıkları hüküm ve haberler ise, ya doğrudan
Kur’ân’a ve Aleyhissalâtu vesselâm’ın sünneti ve ifadelerine ya da mişkât-ı
nübüvvetin vesâyâsı altında kendi gönüllerine ve ruh dünyalarına esip gelen
ilhamlara dayanmaktadır. Bunların her biri, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ilm-i ledünnîsinden, gönül kabının hacmine göre bir şeyler doldurur ve
bu suretle bazı hakikatlere nigehbân olurlar.

Evliyâullah, gelecekle ilgili hakikatleri görürken bazen mesafeyi tam
ayarlayamadıklarından, neticede tespiti tam yapamazlar. Bazen de hâdiseleri
semboller hâlinde görürler.. Allah, (celle celâluhu) kendilerini bu türlü
hâdiselerin yorumuna muttali kılmadığı için tevil ve tefsirde hataya düşerler.
Onlar tefsirle alâkalı bir şey söyler; hâlbuki murad-ı ilâhî başkadır. Aynen rüya
tabirlerinde olduğu gibidir bu. Meselâ, rüyanızda bir elma görür ve “Allah bize
lütufta bulunacak, maddî-mânevî tatlılık göreceğiz.” der ve öyle tabir edersiniz.
Oysaki, elmanın misal âleminde sembolize ettiği hakikat, heva ve hevesin
kuvvetlenmesi de olabilir. Yine, rüyada bir eve Cebrail’in (aleyhisselâm)
girdiği görülür, ilâhî esintiler, yümün ve bereket gelecek diye beklenir; hâlbuki
o, yüce bir ruhun öbür âleme çağrılmasını temsil ve ifade ediyor da olabilir…
Bu mevzuda verilebilecek misaller pek çoktur.

Veliler için de durum böyledir. Gelecek adına aldıkları sembolleri tevil
ederler, fakat tevilleri aynen çıkmayabilir. Meseleyi bir çekirdek hâlinde görür,



tevilini çekirdeğin ağaç hâline göre yapar ve yanılırlar. Bu yanılma,
peygamberler dışında herkes için vâkidir. Peygamberlerde de benzer bir
yanılma vukû bulacaksa, onu daha önceden Allah (celle celâluhu) düzeltir.
Çünkü peygamberler, ümmetleri için mutlak taklit edilmesi gereken
önderlerdir. Eğer hataları hemen düzeltilmezse, bu hatalar bütün bir ümmete
sirayet eder.

Gözü yaratıp –sınırlı da olsa– tenezzühü için uzanabileceği dünyaları var
eden Allah (celle celâluhu), elbette gözün kumanda edicisi ruha da kendi
âlemine has seyahatler yaptıracak ve ona madde ötesine has misalleri,
sembolleri, levhaları ve geleceğe ait sayfaları gösterecektir.

Muhyiddin b. Arabî, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan bir asır önce yaşamış
olmasına rağmen, Edirne Kütüphanesinde bulunan ve Efranî tarafından
tercümesi yapılmış olan “eş-Şeceretü’n-Nu’mâniyye” adlı eserinde,
Osmanlılar devrinde zuhur edecek pek çok hâdiseyi aynen haber vermiştir.
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan ve Şam’la Mısır’ın fethinden, Yavuz
Selim’in Şam’a girmesiyle kendi kabrinin ortaya çıkarılacağına kadar bir
düzine hâdiseden rumuzlu bir şekilde bahseder. Yine aynı eserde, Hafız
Paşa’nın dokuz ay muhasara etmesine rağmen Bağdat’ı alamayacağı ve fethin
40 gün içinde Dördüncü Murad’a müyesser olacağı anlatılır. Dünyaya
gelmesinden asırlar önce, Sultan Abdülaziz’in katledileceğini haber verir.
Muhyiddin b. Arabî, bu eserinde Rus-Japon savaşından söz ettiği gibi,
Müslümanların düşmanlarıyla muharebe edeceklerinden ve neticede galip
geleceklerinden de bahseder. Türkler hakkında da “Türkler için muzafferiyet ve
saadet var.” der.

Bitlisli Mustafa Müştak Dede, Divan’ında Ankara’nın başşehir olacağını 70
sene evvelinden haber vermişti. Şiirinin mısra sonlarına düşürdüğü harfler,
Osmanlıca olarak yan yana dizildiğinde “elif, nun, kaf, ra, he – هرقنا  ”
Ankara’yı gösterdiği gibi, bu hâdisenin savaşlar neticesi gerçekleşeceğini ve
Hacı Bayram’dan bahisle de, Ankara’nın başşehir olacağını gayet açık bir
şekilde ifade etmektedir.

Mevlâna, yedi yüz yıl evvel, “Çok küçük canlılar görüyorum; ağızları var ve
yiyiyorlar.” diyerek mikrop veya bakterilere işaret ediyordu.

Yine asrımızda bir tefsirci, seneler evvelinden, 1971’de bir muhtırayla
ordunun Türk siyasî hayatına vaziyet edeceğini haber verir. Kendisine “Ne



zaman?” diye soranlara da cevabı, “12 Mart” olur. Aynı şahsın 1980 hareketini
haber verdiği de söylenmektedir.

Velilerin bu ve benzeri gelecekle ilgili ihbarlarını hangi fizikî gerçeklikle ve
hangi atom kanunuyla veya nasıl bir göz, ya da beyinle izah edebiliriz? Hayır.!
Bu tür hâdiseleri, geleceğe uzanan ruhun –Allah’ın (celle celâluhu) inayet ve
izniyle– önceden haber alması dışında başka bir şeyle izah etmek mümkün
değildir.

Telestezinin bir kolu olarak gelecekten haber verme meselesi, kâhinlerde,
medyumlarda ve falla uğraşan kâfir kişilerde dahi görülebilir. Bu mevzuda,
dünya matbuatında anlatılan sayılamayacak kadar çok hâdise vardır. Meselâ,
Amerikan mecmuaları, Madam Gibson adlı bir kadının yıllarca dünya
mukadderatına dair pek çok şeyleri önceden haber verdiğini neşrettiler. Bu
kadın, Kennedy’nin öldürüleceğini, Hindistan ve Pakistan’ın 1947 yılında ikiye
ayrılacağını ve Albayın Pakistan’da kalacağını daha bu hâdiseler olmadan
evvel haber vermişti. Hatta Ankara’daki zelzeleden bile bahsetmişti. Kadın
veli değil, fakat Hakk’ın izni ölçüsünde gayba ittılaı var. Bazı ruhlar, bu
duruma müsaittir. Bunlar trans hâline geçip, kendilerine has şeyler yapar ve
söylerler. İster cin, ister şeytanla ve ister habis, ister tayyib bir ruhla olsun,
fizik ve madde ötesiyle temas kurar ve haber verirler. Her hakikati maddede
arayan ve hep “tabiat, doğa” deyip duranlar, bugün dedikleriyle beraber
çatırdıyor ve maddeleriyle beraber yıkılıp gidiyorlar. Ruh ise, her yerde
varlığını koruyor.

4. Hiss-i kable’l-vukû meydana gelmeden önce bir hâdiseyi
hissetme; telepati (telestezi)
Her insanda, yakın veya uzak gelecekte olabilecek hâdiseleri şimdiden

hissetme duygusu az çok vardır. Birisini içinizden geçirirsiniz; bir de
bakarsınız ki, birkaç dakika sonra o kişi kapınızı çalıyor. Yine, aklınızdan bir
şey geçer, bir başkası onu hemen yapıverir. Aranızda belli mesafe olan bir
insanla nasıl, neyle, hangi telsiz ve telefonla irtibat kurdunuz da bu hâdiseler
oluverdi? İşte yukarıda temas edildiği üzere, kişinin kendisiyle konuşmasını,
yani nefsî konuşmayı yapan nasıl ruh ise, bu bağlantıyı kuran da ruhtan başkası
değildir. Bunu madde ile izah etmek mümkün olamaz.

5. Cenâb-ı Hak, kurbiyetine mazhar kıldığı kişinin gören
gözü, işiten kulağı, tutan eli olur



Rusya bile telepatilerle uğraşmaktadır. İlk defa, “Mânâyı madde ile idam
ettim.” diye ilânatta bulunmuş olmasına rağmen, bugün Rusya, belki kapitalist
dünyadan da önce, telepatik yollarla haberleşme imkânlarını değerlendirme
çalışmaları yapmaktadır. 20-50 kişilik bir biyofizik doktorlar heyeti, bu
mevzuda birçok deneme gerçekleştirmiş bulunuyor. Bunlar, 300 kilometre
mesafede elektrik ve ışıktan tecrit edilmiş bir odada bulunan bir adamla
muhabere yapma yolunu denemektedirler. Yabancı dinleme istasyonlarının
tespit sahasına girme tehlikesi bulunmaksızın, denizaltılarında da aynı usulle
haberleşme ve madde ötesi, beden ötesi kuvvetlerle muhabere imkânlarını
araştırmaktadırlar. Ve hedefledikleri nokta, 3000 kilometre ötedeki kimse ile
konuşup 30-40 sayfalık mesajlar almak, birinin orada dikte ettiklerini buradaki
medyum vasıtasıyla aynı anda tespit etmek ve neticede yakalanma ve takip
edilme tehlikesi bulunmadan, masrafsız bir casusluk şebekesi kurmaktır.

Evet mesele, pozitif hüviyette bile, en maddeci insanların elinde bu kadar
hüsnü kabul ve itibar görmektedir. Bu demektir ki, nebinin mucizesini, velinin
kerametini ve ruhun hissetme ve sezmesini inkâra yol yoktur. Bu demektir ki, bu
harikulâde şeylerden bir tanesi olsun devrimizde alâka ve kabul görüyorsa, o
hâlde, artık mucizeye sırt çevirmek imkânsızdır. Üniversite mehâfil ve
kürsülerinde ve entelektüel çevrelerde her nasılsa kendine yer bulan birinin
velinin kerametini ve hiss-i kable’l-vukûunu halüsinasyon deyip reddetmesi,
bundan böyle söz konusu olamayacaktır. Asrımızda mekanik fiziğin duvarları
çatırdamakta ve fizik eski kaideleri itibarıyla âdeta yıkılmaktadır.

Kim bilir, belki de yakın bir gelecekte fizik ve tabiatın aslen kendi ötelerinde
bir kısım kuvvetlerin hâkimiyeti altında bulunduklarını göreceğiz. Tabiat, mânâ
ve kuvvetler karşısında mahkûm olup, bir oyuncak gibi kullanılacak ve madde
kendi kalıpları içine sıkıştırılarak, kendisine kabiliyet alanına girmeyen bazı
şeyler de yaptırılabilecektir. Evet, madde üzerinde ruh, melâike ve madde ötesi
kuvvetler hâkimdir. Ruh asıl, madde ise ona tâbidir. Ve bu tenteneli perde,
maddenin verâsı, mekânla kayıtlı olmayan ruh tarafından müşâhede edilmekte
ve ruh, her şeyin özünü, yani içten geçenleri okumaktadır.

Bugün, bütün dünyada ele alınır hâle gelmiş bulunan telepati, uzaklarla
haberleşme ve gelecekten haber verme gibi vâkıalar, esasen kadimden beri
Müslümanlar arasında bilinen şeylerdi. Fakat belli bir devrede biz, bunlara
“Velinin kerametidir, yüksek ruhların keşifleridir.” derken ezilip,
büzülüyorduk. “Bu, velinin insanın içini okuması, aklından geçeni



söylemesidir.” diye konuştuğumuzda, “Aman alaya alınmayalım!” diye
korkuyorduk. Ve “Bu, bir velinin başka bir velinin dublesiyle ittisal peyda
etmesidir; ruhlarının kontak kurup, birbiriyle haberleşmesidir.” dediğimizde,
hafife alınıyorduk. Şimdi ise, çok şey değişmiş ve inanmayan insanlar bile, bu
ve benzeri meselelerden bahseder olmuşlar.. kitaplar, mecmualar bu kabîl
şeyleri neşreder duruma gelmişlerdir. Evet, tekke ve zaviyelerde turuk-u
âliyenin içinde inkişaf eden velilerin, daha vilâyet yolundaki ilk mertebeleri,
kabirlerin keşfidir. Mezarın başına gelir, icabında oradaki insanın durumunu
söyler veya dünyanın bir başka yerinde cereyan eden bir hâdiseyi, söz gelimi
bir vapurun batmakta olduğunu haber verir ve çevresini uyarır. Velilerin
söylediklerinin, telepatiyle alâkası yoktur.

Misal olarak, çocukluğumda şahit olduğum, belki yüz vak’adan bir ikisini
nakledeyim. Bir defasında, o muhterem Muhammed Lütfî Hazretlerinin yanına
gitmiştim. Gözlerinde katarakt olduğundan, hiç görmezdi.. yanımda daha başka
kimseler de bulunuyordu. Tekkenin önüne vardık ve kapılardan birinin
aralığından içeri baktığımızda karpuzlar gördük; hâliyle içimizde bir karpuz
yeme arzusu uyandı. Kendisi bizi ne gördü, ne de geldiğimizi duydu. Zaten
görmesine de imkân yoktu; çünkü, yukarıda söylediğim gibi, gözleri
görmüyordu. Hemen kapıyı açtı, iltifat ederek, “İçeriye gelin; ben falanı
çağırayım da, size karpuz getirip kessin.” deyiverdi.

Maddî sıkıntı içinde olduğum bir başka gün, üç-beş arkadaşla yine yanına
gittik ve elini öpüp oturduk; tabiî hâlimi arz edemedim. Yanında ağniyadan bazı
kimseler vardı. Ve şöyle dedi: “Ben şimdi bu talebeme, okuduğu Arapça
kitaplardan bazı sorular soracağım; eğer bilirse, hepiniz ona 10’ar lira para
vereceksiniz.” Hâdise 1953’te oluyor. O gün, okumakta olduğum Molla
Câmi’nin baş tarafından hep en iyi bildiğim yerleri sordu. Maddî sıkıntı içinde
bulunduğum bir sırada en iyi bildiğim yerleri sorması, bende kanaat-i kat’iye
hâsıl etti ki, nasıl biz bir kâğıt üzerindeki yazıları okuyorsak, veliler de kalbde
mânâ olarak tütüp duran şeyleri öyle okuyorlar. Şimdi bunları madde ile izah
etmenin imkânı var mı?

Bazen olur, bir kese kâğıdıyla incir getirilir.. ne incirlerin sayısını bilir, ne
de yanında oturanların. “Herkese üçer tane dağıtın.” denir ve dağıttığınızda
bakarsınız ki, tam denk gelmiş. Dörder tane dağıtsanız olmaz. Yine, “Şurada
bulunan bardakları getir, herkese birer bardak çay ver.” der; bardakları getirir,
çayı dağıtırsınız; bir de görürsünüz ki, herkese bir bardak çay düşmüştür.



Bu tür hâdiseler bir tane olsa, “rastlantıdır” dersiniz ama bir mecliste belki
elli defa cereyan ediyorsa, artık ona “tevafuk – Hak tarafından rast getirilmiş.”
demek icap eder. Kurbiyet-i ilâhiyeye mazhar olan kişilerin –kudsî hadisin

ifadesiyle– “Cenâb-ı Hak gören gözü, işiten kulağı ve tutan eli olur.”1 Bu bir
mazhariyet meselesi ve bir ihsan-ı ilâhîdir.

6. Medyumluk ve yogilik, madde ötesi ruhî tecrübelerdir
Bilhassa inanmamış dünyada görülen madde ötesi ruhî tecrübeler, daha çok

medyumluk, yogi veya ruh çağırma şeklinde kendini göstermektedir. Ruh
infisalleri ve trans hâlleriyle başka ruhlarla temasa geçme, geleceğe ait
haberler verme, eşya ve hâdiselerle oynama ve iddialarına göre, ruh çağırma,
ateşte yürüme, vücuda şiş geçirme, dili kesip tekrar yerine yapıştırma ve altı ay
bir şey yemeden-içmeden yaşama gibi tecrübeler, bu türden ve çok duyulan
hâdiselerdendir.

Ruh, cismaniyetten ve madde dünyasından alâkasını kestiği nispette güç
kazanır. Bu sahada kaydedilen tecrübeler, yalnızca medyumlara ve yogilere
mahsus olmayıp, öteden beri Hıristiyan mistiklerde, Yahudi ruhanîlerde ve
hatta Budizm, Brahmanizm ve Konfüçyanizm gibi dinlere tâbi olanlarla,
dünyanın pek çok yerinde hâlâ varlığını sürdüren çeşitli mezhep ve tarikat
sâliklerinde de müşâhede edilegelmiştir. Hepimiz, bazı mecmualarda bu kabîl
şeyleri görüp, okumuşuzdur. Bu türden hâdiselerin İslâm tasavvufunda da
cereyan ettiği vâkidir. Meselâ, Rifaiye tarikatında, yogilerin yaptığı türden eza,
cefa ve acı çekme.. vücuda şiş sokulduğu hâlde kan akmaması ve hiçbir yara
izinin kalmaması.. avuca, hatta ağza konan kor ateşin yakmaması gibi
tecrübelerin yaşandığı vâkidir. Tabiî ki ateşin yaktığı, şişin acı verdiği ve kanın
aktığı durumlar da olabilir.

Bütün bunlar, insanın belli âlemlerle bütünleşmiş olmasına ve o sahada
gelişmesine bağlıdır. İnsan, ruhla münasebeti, bir başka ifadeyle, mukaddes ve
ulvî bildiği güç ve kuvvetle temas kurabildiği ölçüde maddesine tesir edecek
buudların üstüne çıkar. Ruh, o buudlarda maddeyi tesir ve hâkimiyeti altına alır
ve artık ruhun kendi alfabesini kullandığı bu konuşma şeklinde ateş yakmaz, şiş
kanatmaz, acı duyulmaz; altı ay yemek yenmese de açlık hissedilmez. Çünkü
onun üzerinde mekân kaydıyla birlikte zaman kaydı da kalmamıştır.

Ruh, bedenden infisali ve trans hâliyle üç buudlu mekâna tâbi olmadığı gibi,
dördüncü-beşinci buudları da aşabilir. Bu durumda zaman ve mekân seli onu



fazla müteessir edemez. Çağın fizikçisi meseleyi izah ederken, “Ben kendimi
senin üç buudlu mekânının dışında da hissediyorum.” der.

Madde kabuğunu kırarak sivrilen böyle ruhlara, kendi âlemlerine has ve
kendi makamlarına yaraşır manevralar sayesinde, âdeta şeffaflaşmalarına
yakışır bir ton ve edada tabiî hâdiseler harikulâde ve olağanüstü yanlarıyla
inkişaf eder. Günümüzde çok yaygın misallerinden birkaç tane arz edelim:

Mesaj de La’ mecmuasında anlatıldığına göre, bir medyum, altı yedi kişilik
bir ilmî heyetin yanında ellerini önündeki masaya koyunca, karşıdaki masa
hareket edip gezinmeye başlıyor.

Bornova’da, çadırda biri, masanın üzerindeki buğdayları yukarıya doğru
çıkarmaya başlıyor. Orada bulunanlardan bazıları okumaya geçince “Dümen
bozuldu.. aranızda kötü niyetliler var.” diyor.

Bir zamanlar Ankara’da doktorların dikkatini çeken Dr. Watson, hipnoz
yapıp herkesi uyutuyor ve artık onlara istediğini yaptırıyor; “Kollarınızı
kaldırın!” diyor, kaldırıyorlar.. “İndirin!” diyor, indiriyorlar..

Ruh ve Kâinat adlı kitapta Bedri Ruhselman yazıyor: “Bir doktor şöyle bir
şey anlatıyor: Eşim hastaydı; ağırlaşınca üç bulutsu şey eve inip onun başında
dikildi. O esnada kendinden ayrı bir vücut belirdi; bu vücut, eşimin ense
köküne bir kordonla bağlıydı ve çırpınıp duruyordu. Bu vizyonu tam beş saat
seyrettim. Nihayet kordon koptu ve bir an şaşalayan ruh, daha sonra yukarılara

doğru yükseldi. O anda eşim dünyaya gözlerini yummuş bulunuyordu.”2

Medine cephesinde çarpışan Ordulu Fenni Bey anlatıyor: “Medine’de
muhasara altında idik. Beşiktaş’taki evimle haberleşmek mümkün değildi. Bir
gece rüyamda evimizde ateş ve duman gördüm. Uyanınca, ara sıra gayb âlemini
müşâhede eden medyum bir erim vardı, onu çağırdım. “Trans hâline gir,
Beşiktaş’taki falan eve git ve müşâhedeni anlat.” dedim. Dediğimi yaptı.
Gözleri kapalı “Şimdi şuraya geldim, şimdi buradayım; evin kapısını çaldım,
içerden yaşlı, başı örtülü, kucağında çocuk bir kadın çıktı.” diye anlatmaya
başladı. O kadının annem olduğunu anlamıştım. Ere “O kadına, evde ne var ne
yok diye, sor.” dedim. Cevap olarak, “Dün hanımının vefat etmiş olduğunu.”
söyledi.

Cennetim taht-ı kademinde olan validem nakletmişti: “Allah (celle celâluhu)
deyince yemekten iştahı kesilen, Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)
deyince 24 saat gözyaşı döken bir kadının vefat hastalığında tam bir sene



boyunca başında kaldım. Vefatına birkaç dakika kala, “Su hazırlayın” dedi.
İstediğini yaptık, abdest aldı. Kocası da evdeydi ve sapasağlamdı. Kadın,
gençliğindeki gibi bir kahkaha attı ve “Dünyadan daha nasibimizi almamışız.
Bu perşembe akşamı ikimizin cenazesi de evde kalacak.” dedi. Sonra, bir tüy
gibi başı yastığa düştü ve biz onu uzatırken, öbür odadan bir feryat yükseldi.
Beyi de vefat etmişti…

Yogilerin, yani bir kısım Hint fakirlerinin icra edip gösterdikleri seremoniler
hakkında okuyucu en az bizim kadar malumat sahibidir. Bu mevzu, televizyon
programlarından mecmua ve gazetelere, oradan da halk arasındaki söylentilere
kadar öylesine intişar etmiş ve her kesimin malı olmuştur ki, 8-10 yaşındaki
çocuklar bile bunları birbirlerine nakledip durmaktadırlar. Burada sadece,
Alman televizyonu ZDF-İkinci kanalında neşredilen ve daha sonra kitap hâline
getirilip, satışa sunulan “Terra X” isimli belgeselden bir gösteriyi nakletmek
isterim. Spikerin “En ileri derecede acı denemesi, acıya tahammül
alıştırması…” diye anons yaptığı gösteri, şu şekilde cereyan ediyor: Ağızdan
çıkarılan dile, yukardan aşağıya uzunca bir şiş sokulur. Keskin bir kılıçla dil
ağzın içinden kesilip bu şişe takılır ve ne ağızdan, ne de dilden kan akmadığı
gözlenir. Dil, bir müddet bu hâlde kaldıktan sonra yerine yapıştırılır ve şiş
dilden çıkartılır: Sonra da spiker hayret içinde ilân eder: “İlim, henüz bunu
çözemedi.”

Biz Müslümanlar ise, on dört asır evvelinden bu ve benzeri pek çok hâdiseye
vâkıf ve âşina bulunuyoruz. Hz. Muavviz’in (radıyallâhu anh) Bedir’de kopan
kolu, eczahane hükmündeki o nurlu elin Sahibi (sallallâhu aleyhi ve sellem)

tarafından yerine yapıştırılıyor ve hiçbir iz kalmıyordu.3 Uhud’da Katâde b.
Numan’ın (radıyallâhu anh) çıkan gözü, yine aynı el tarafından yerine konup

şifa buluyordu.4 Ve tabiî bunlar, harikalar kuşağının son sınırında cereyan eden
mucizelerdi...

7. Ruh çağırma seansları, madde ötesi bilinmeyen,
görülmeyen kuvvetler ile irtibat kurmaya çalışma ameliyesidir
Günümüzde ruh çağırma seansları, hızla çoğalmaya başlamıştır. Hatta o

kadar ki, sokaktaki halk bile ruhla uğraşmakta ve masa üstü fincan oyunları,
mahalle gençlerinin evlerine kadar girmiş bulunmaktadır. Bunların neticesinde
materyalizm çökmeye yüz tutmuş ve materyalistler, fizik ötesinde fizik
kanunlarına hükmeden daha başka kanunların varlığına inanmaya



başlamışlardır...
Entelektüel seviyede, bilhassa ruhî açlıklarının ve ibadetten mahrum oluşun

getirdiği mânâ susamışlığını gidermeye çalışan sosyete çevrelerinde vakit
geçirmek için tertiplenen poker partilerinin yerini şimdi ruh çağırma seansları
almaktadır. Bugün Avrupa, Amerika ve hatta Rusya’da bu mevzuda kaydedilen
gelişmelerin dile getirdiği bir hakikat var. Bu insanlar ne istiyor ve nelerle
uğraşıyorlar? Madde ile mi? Hayır! Tamamen madde ötesi, bilinmeyen,
görülmeyen kuvvetler ve ruhanî varlıklarla irtibat kurmaya çalışıyorlar. Bu
yolla, bugüne kadar izah edemedikleri pek çok hâdisenin izahını
bulabileceklerini ümit ediyorlar. Eğlenmenin, heyecanlı seanslarla vakit
geçirmenin ötesinde, maddenin ve fiziğin çözemediği, tabiat ötesi pek çok
problemin hallinin yine tabiat ötesinde bulunabileceği düşüncesiyle inadı
bırakıp, ruh çağırma seanslarını evlerden laboratuvarlara ve üniversite
kürsülerine taşıyorlar. Rusya’daki telepati çalışmalarının yanı sıra, İngiltere’de
doktorların ülser tedavisiyle alâkalı ilaçları bir yana atıp, hipnoterapi usulüyle
ruhî mekanizmayı harekete geçirebilecek telkin yoluna müracaat etmeye
başlamaları, bu sahada kayda değer gelişmelerden sayılabilir.

Bir mü’min anlatıyor: “Ankara’da bir savcı arkadaşımla Mevlâna’nın ruhunu
çağırdık. Yeşil kisvesi ve Mevlevî külâhıyla karşımıza dikilen şahsı ikimiz de
gördük. Fakat, yüzünü kaçırıyordu. İhtimal ki, gelen şeytandı ve bize yüzünü
göstermek istemiyordu.”

Bir psikiyatrist de, bu mevzuda şahit olduğu bir hâdiseyi şöyle anlatmıştı:
“Samsun’da bir eve ruh çağırma (cin veya şeytan çağırma) celsesine davet
edildim. Bu işi yapan, evin küçük kızıydı. Bir masanın üzerine fincanlar ve
harfler dizdi; ısrarlı çağırmalardan sonra birinin geldiğini öğrendik.. ve gelen,
ismini fincanın hareketleriyle yazıyordu: Belma! Küçük kızın eli fincanla
beraber hareket ediyordu. Biz gelene, “Müslüman mısın?” diye sorduk, “hayır”
dedi. “Nerelisin?” sorumuza ise, “Mersinliyim” cevabını verdi. “Bir
Müslüman yok mu, gelsin konuşalım!” dedik; gitti, çağırdı ve bu defa masanın
üzerinde bir başka isim yazıldı: “Ayşe” Ona yaşını sorduğumuzda “7-8”
cevabını verdi. “Nerelisin?” dediğimizde ise, güneyden bir şehir ismi söyledi.
Hangi kitabı okuduğunu sorduğumuzda, “Hanımlar Rehberi” diye cevap verdi.

Sonra, orada bulunan arkadaşlardan biri dedesinin ruhunu çağırdı, fakat
gelmedi.. ısrarlı çağrılardan sonra “geldim” dedi. Adını sorduğumuzda
söylemedi; fakat usulünce ısrar edilip sorulduğunda “şeytan” diye cevap verdi.



Hepimiz donakaldık. Doğrusu, Hz. Âdem’den (aleyhisselâm) beri insanlığın bu
en büyük düşmanı karşısında irkildik ve ne yapacağımızı şaşırdık. Bir aralık
aklıma geldi ve “Seni çağırmadık, niye geldin?” dedim. Fincanlarla “İşte
geldim” diye yazdı. “Allah’a inanır mısın?” dedim; “Hayır!” dedi.
“Peygambere inanır mısın?” diye sordum; “İnanmam!” diye cevap verdi.
Aklıma geldi; “Sana Meyvenin Altıncı Meselesini okusam dinler misin?”
dedim; “Evet!” yazdı. Okumaya başladım:

“Nasıl bir fabrika şöyle işler, böyle çalışır, lambaları vardır vb... Öyleyse,
bu bir mühendisi gösterir.” diye okuduğumda “Evet” diyor; “Öyle de, şu kâinat
eczahanesindeki nebatat, otlar, meyveler Allah’ı (celle celâluhu) gösterir!”
dediğimde, “Hayır!” diyordu. Böyle “Evet” ve “Hayır”larla bizi çok uğraştırdı.
Sonunda, “Sana Cevşen okuyayım mı?” dedim; “Oku!” dedi. Ben okumaya
başlayınca, fincan kızın parmağı altında fıkır fıkır oynamaya durdu.. elimi
üzerine koydum, parmağımın altından kaçıyordu. Bir aralık şöyle yazdı: “Bırak
şu gırgırı!” Ben devam ettim; sonra dayanamadı, sükut etti ve canı sıkılıp, çekti
gitti.”

Evet, pek çok kimsenin duyduğu veya şahit olduğu, ya da yayın organlarından
takip ettiği bu kabîl o kadar çok hâdise var ki... Esasen maddenin iflas edip rafa
kaldırıldığını ve ruhun maddeye hâkim olduğunu ilân etmemiz için, bize bu
misallerden bir teki dahi yeter. Zira cüz’, külle, parça bütüne delâlet
etmektedir.

Şimdiye kadar ele almaya çalıştığımız ruhu geliştirmek suretiyle gelecek
adına ruhla kontak olma.. keşif ve keramet.. hiss-i kable’l-vukû.. telepati.. içten
geçenleri okuma.. medyumluk ve yoga.. ruh ve cin çağırma gibi hâdiselere her
mü’min, ruhunun gücü ve kuvvetiyle Allah’ın (celle celâluhu) izin verdiği
ölçüde muttalî olabilir. Bunlar bazıları için üç aylık bir çalışmayla elde
edilebilecek şeylerdir. Fakat, hüner bunları elde etmek, havada uçmak veya
cinlerle oynaşmak değildir. Bizim için asıl olan, Allah’ı (celle celâluhu) ve
Resûlü’nü (sallallâhu aleyhi ve sellem) tanıyıp sevmektir. Kur’ân ve ondaki
güzellikler bize kâfi ve vâfidir. Dine, imana hizmet etmek, bu yolda nesiller
yetiştirmek ve ruhlarımızı, namzet bulunduğu ebed için hazırlamak bizim için en
birinci gaye olmalıdır. Diğerleri, çok da üzerinde durulacak ve kendileriyle
meşgul olunacak türden meseleler değildir
1 Bkz.: Buhârî, rikak  38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.

2 Dr. Bedri Ruhselman, Ruh ve Kâinat 1/201-204.



3 Kadı Iyâz, eş-Şifâ 1/324; Aliyyülkârî, Şerhu’ş-Şifâ 1/656.

4 el-Heysemî, Mecmeu’z-zevâid 6/113; el-Hâkim, el-Müstedrek  3/295; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye
3/87; el-Beyhakî, Delâilü’n-nübüvve 3/251; Kadı Iyâz, eş-Şifâ 1/321, 322.



RÜYALAR
Ceset hareketsizken rüyada gören, gezen ve konuşan kimdir? Gece olur,

uykuya varırsınız. Gözünüzün kapakları kapanır, kulaklarınız duymaz, diliniz
söylemez, eliniz tutmaz ve ayağınız yürümez olur. Yanınıza biri gelip konuşsa,
onu ne görür, ne de duyarsınız. Sizin gördüklerinizden, duyup yaşadıklarınızdan
da o habersizdir. Sabah kalkar, namazdan sonra kahvaltıyı isteyeceğinize, gece
gördüğünüz tatlı rüyanın tesiriyle mahmur bir sevinç ve heyecan içinde dolaşır
ve bunu bir sevdiğinize veya bir yakınınıza anlatmak istersiniz. Karnınız açken,
bu doymuşluk, bu sevinç nerden geliyor? İşte böyle, günlük hayatta insana
açlığını unutturan ve onu birinci derecede tesir altına alan hâdiseler vardır...
Evet, bütün bunlar, ruhun sevinci ve ruhun coşkunluğudur.

1. Rüyanın hakikati, çeşitleri ve ruhun rüyada geleceği
görmesi
Uykuya dalan bir insan, denize veya uzay boşluğuna dalan bir insan gibidir.

Ya gözleri bağlı dalar ve hiçbir şey görmeden geri gelir, ya elinde götürdüğü
oyuncaklara kapılır, onların tesiriyle başka bir şey göremez ya da denizdeki
tatlı dalgalanmaların tesiriyle yakamozların parıltılı güzelliklerini ve semanın
esrarengiz faaliyetlerini seyredip, onları kendi dünyasına taşır. İşte, rüyaları da
bu kategoriler içinde ele alabiliriz.

Bazıları vardır, sadece uyuduğunu ve uyandığını bilir; gözü bağlı
karanlıklara dalmış gibidir ve dünyasına hiçbir şey görmeden döner.

Bazen olur, şuur altına atılan hâdiseler, yaşanmış heyecanlı vak’alar ve
üzerine çok düşülüp, terdat ve tekrar ile şuura mal edilen meseleler, uyku
esnasında şuur üstüne çıkar. Savaştan yeni gelmiş bir kimsenin aylarca
yatağından heyecanla fırlamaları bu kabîldendir.

Bir de hastalıklar, rahatsızlıklar, marazî ruh hâletleri ve mizaç bozuklukları
sebebiyle görülen rüyalar vardır. Tuzlu yiyenin kendini göl başlarında görmesi,
öfkeli yatanın kavgayla uğraşması, şehvetle düşüp kalkanın bu kabîl şeyler
görmesi gibi. Bir insanın devamlı rüyalara bel bağlaması, rüya görmek için
yatması, hülyalara kapılması, kuluçkaya yatar gibi rüyaya yatıp, bunların
tabirine göre hareket etmesi, rüya görme hastalığına tutulmuş olmanın işaretidir.

2. Sadık rüyalar
Şuuraltı ve bir hastalık neticesi olmadan, hülyalara da kapılmadan, dupduru



ve tertemiz duygularla beklenmedik anda görülen rüyalardır: Peygamberlerin,
evliyânın ve salih kulların rüyaları gibi. Bazen, sıradan inanmış, hatta hiç
inanmamış kişiler de bu tür rüyalar görebilirler.

Sadık rüyalar, Allah (celle celâluhu) tarafından lütfedilen bir müjde, bir
teşvik, bir ilham ve yol gösterme olabileceği gibi, ikaz ve ibret mânâsında
irşada yönelik de olabilir. Burada üzerinde daha çok duracağımız husus, ruhun
daha ileri ve âlî bir münasebetini ifade eden gelecekle alâkalı rüyalardır.

Bu rüyalar, gideceğimizde şüphe olmayan kabir ve ahiret âlemlerinden
içinde yaşadığımız şu şehadet âlemine dalgalar hâlinde gelen sızıntılardır. Beş
duyunun ince bir zar mahiyetinde olan âlem-i şehadete karşı kapanması ve
uyanıklığa ait mekanizmanın kendiliğinden devreden çıkmasıyla, âdeta ruhun bu
dünyaya ait uzuvlarla irtibatını sağlayan doğru akım fişlerinin çekilip, yerlerine
gaybî âlemlerle ittisal ve bağlantıyı temin eden alternatif akım fişlerinin
faaliyete geçmesi neticesi, şehadet âlemine kapanan pencereler, bu defa misal
âlemine açılmış olur. Ve açılan bu pencerelerden misal âlemiyle ilgili
temessülatla birlikte, mânâ ve hakikat sembolleri, berzah âleminden akseden
levhalar, basar ve basirete arz edilen tablolar ve geleceğe ait hâdiselerin
sayfaları dolar. Bu itibarla rüyalara, insanı bu âlemden başka âlemlere taşıyan
bir kısım sırlı kabinler veya zaman tünelleri denebilir.

Meseleyi bir başka açıdan ele alalım: Her şeyin var olmazdan evvel birer
sabit aynı bulunur; yani, ilm-i ilâhîde her şeyin sabit bir vücudu vardır. Ve
sonra bunlar, kudret ve iradeyle cismaniyet âlemine intikal eder. Bu arada,
yani, sabit aynalarla âlem-i ecsam arasında rol oynayan ayrı bir vasıta âlem
daha vardır ki, buna âlem-i misal, yani “temessüller âlemi” diyoruz. İşte
cismaniyetten sıyrılan, muvakkaten ceset kaydından kurtulan bir ruh, bedenini
de tamamen terk etmeksizin misal âlemine doğru pervaz etmeye başlar. O âleme
yükselince, cismaniyete ait buudlardan çıkıp, apayrı buudlar içine girmiş olur.
Bu buudlar içinde mazi, hâl ve müstakbel birbirine karışır. Ruh, orada bütün
geçmiş ve gelecek zamanları görebilir. İki senenin Kadir Gecesini bir anda
müşâhede edip, iki Kurban Bayramını birden yaşayabilir. Bir yandan yirminci
asırdayken, aynı anda Devr-i Risaletpenâhî’de yaşayıp, kendini sahabi
görebilir. Nasıl olur demeyin! Meselâ, mahrûtî (konik) bir dağın eteklerinde
veya bir köy evinde bulunan insan, o anda ancak kendi dar çevresini müşâhede
eder. Fakat, bir teleferik veya uçakla yükseldiğinde, dağın hem zirvesini, hem
de dört bir yanını görebildiği gibi, bir ev değil, pek çok evler, hatta köyler



görebilir. Rüyalarda da böyledir. Trans hâlinde ruhun dublesi kendinden
ayrılınca, misal âlemiyle buudlaşıp, aynı şeyleri hissedebilir.

İşte, böyle misal âleminden rüyalar vasıtasıyla ruha intikal eden şeyleri
insan, bir sinema perdesinde seyreder gibi seyreder; olmuşu, olanı ve olacağı
aynı anda görebilir. Şu kadar ki, bu görüntüler bazen vâzıhtır, sarihtir;
dolayısıyla kolay anlaşılır. Bazen, semboller şeklinde olur ve tevil, tabir ister.
Meselâ, misal âleminde gördüğünüz bir damla su, hakikatte elmadır. Misal
âleminde gördüğünüz pislik, bu âlemde mal demektir.. ve elinize para geçecek
demektir. Eğer bu pislik (gaita) başkasına aitse, haram mal, size aitse, helâl
maldır. Misal âleminde sizi bir atın üzerine bindirirlerse, bu, muradınıza
ereceksiniz demek olur. Bu sebeple, hakkında takdir olabileceğinden,
rüyalarınızı hemen kendiniz tevile kalkışmamalısınız. Hâlet-i ruhiyenizi bilen,
bakışınızdan mânâ çıkaran ve yüz hatlarınızdan kaderinizi okuyan hikmet ehli
kimselere tabir ettirmelisiniz!

3. Sadık rüyalarla ilgili bazı misaller
Prof. Seyyid Kutup, tefsirinde anlatır: “Amerika’da iken, rüyamda Kahire’de

bulunan kız kardeşimin kızının gözünde görmesine mâni olacak derecede kan
gördüm. Yazdığım mektuba gelen cevapta, hakikaten gözünde iç kanama olduğu

ve tedavi edildiği yazıyordu.”1

Evliyâ Çelebi, Seyahatnamesinde anlatır: “Dördüncü Murad’ın kızı Kaya
Sultan, rüyasında dedesi Sultan Ahmed’i Cennet’te görür. Sultan Ahmed, Kaya
Sultan’a, “Kızım, Yeni Camii yapılırken eteğimle taş taşımıştım; Rabbim de
beni Cennet’e koydu. Sen de gel.” der. Bu sırada, orada bulunan amcası
Mustafa ise, “Kaya için bu kadar acele etme; bir kızı olsun, ondan sonra
gelsin.” der. Dedesi, bu niyetle “el-Fâtiha” deyip, ellerini yüzüne sürer. Kaya

Sultan, hakikaten doğum esnasında şehit olur.”2

Rusya’da Tanrı’ya Dönüş  isimli kitapta da, bu kabîl hâdiseler ve rüyalar

anlatılır.3 Anne Ostrovsky adlı bir yazarın annesi, Almanların Rusya’ya
girmesinden beş sene evvel rüyasında savaşın çıktığını çoğu sahneleriyle

görmüş ve bunlar o günkü gazetelerde neşredilmişti.4

Çanakkale’de İ’tilâf kuvvetlerine kumanda eden Sir Hamilton, 1911 yılında
rüyasında denizin derinliklerine doğru çekildiğini ve iki elin boğazını sıktığını
görür. Uyandığında da, “hayalet gibi” dediği bir yaratığın çadırından yavaş



yavaş çıkıp gittiğini fark eder. Hakikaten, Çanakkale onun için pek tekin
olmamış ve kaçınılmaz bir tehlike olarak üzerine çökmüştü.

Bir arkadaşımızın hanımı gece yarısından sonra vefat eder; henüz kimsenin
haberi yoktur. Sabah olunca, Kur’ân talimi için çocuklar camide toplanırlar.
Ders esnasında 12-13 yaşlarında bir çocuk, “Ben gece şu arkadaşımın
annesinin öldüğünü gördüm, doğru mu?” der.

Bir kadın, bir başka arkadaşı gibi anne olmayı beklemektedir. Bunlardan
biri, diğerine “Önce sen anne olacaksın” der. “Nereden bildin?” diye sorulunca
da, “Rüyamda bir aradaydık. Yere bir hırka düştü, sen gidip aldın.” cevabını
verir.

Aynı kadın, rüyasında dedesinin bir duvara dayalı merdivenden düşüp
ayağını kırdığını görür. Aradan bir ay kadar bir zaman geçtikten sonra gelen
mektupta, “Hacı dede, cami duvarını tamir ederken merdiven kaydı ve düştü;
ayağı kırıldı, hastahanede yatıyor.” denmektedir.

Yine aynı kadın, dayısının bir masa başında tabanca ile vurulup
öldürüldüğünü görür. Aradan dört sene geçer ve dayısının masada otururken
kurşunlandığı haberi gelir.

Bu asrın başlarında Niels Bohr, rüyasında Güneş ve Güneş’e ipliklerle bağlı
dönen gezegenler görür. Uyanınca, bunlarla atomların yapısı arasında benzerlik
olacağını düşünür.

Kimyacı Kekule, rüyasında atomları ve yılan gibi bir şeklin belirip,
kuyruğunu ağzına aldığını görür. Uyanınca, benzen’in kimyada halka şeklindeki
(altıgen) formülünü bulur.

Elias Howe, bütün denemelerine rağmen dikiş makinesinin iğnesini
keşfedemiyordu. Bir gece rüyasında, esir düştüğü vahşi kabilelerin elinde
terler dökerken, birden muhafızların ellerindeki mızrakların uçlarında göz
şeklinde delik gördü. Uyandı ve bir ucu delik, minik bir ‘mızrak’ yaptı.

Bunlar ve bunlar gibi yüzlerce misal var ki, her biri, ruhun sırlı âleminden
gelen ışıktan birer mesaj gibidir.
1 Seyyid Kutup, Fî Zılâli’l-Kur’ân 4/1972.

2 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 8/112.

3 Bkz.: Ostrander, Shelia; Schroneder, Lynn: Rusya’da Tanrıya Dönüş, Altın Yayın, İstanbul, tsz.

4 Ostrander, Shelia; Schroneder, Lynn: Rusya’da Tanrıya Dönüş s.172-173.



B EYNİN ve CESEDİN KUMANDANI RUHTUR
İnsanda teker teker her biri bir devlet gibi çalışan yüz trilyon hücrenin

bütününe hükmeden, sözünü dinleten ve hepsini bir elden sevk ve idare
makamında bulunan bir kumandan vardır ki, o da ruhtur.

1. Bedene hâkim olan veya bedende mahkûm olan ruhtur
Ruhun içine girdiği cisimde canlılık emareleri belirir; ruh gidince de, adem-i

merkeziyet olur ve mekanizmada bozulma ve kokuşma başlar; hücreler dağılır
ve çürür, her şey darmadağın olur gider. Demek ki, ruh bir cevherdir; beyin,
uzuv, duygular ve bütün bedenin faaliyetleri de, o cevherin fonksiyonlarından
ibarettir. Ruh, insan vücudundaki bütün fakültelere, beynin bütün merkezlerine,
ayrı ayrı bütün bölümlerine ve tüm organlara hâkim olup, onlara hayatiyet
kazandırır.. akıl, kalb, zihin ve duyguları faaliyete geçirir; çünkü o, tıpkı fişleri
kendisine sokulduğunda bütün sistemleri, bütün fakülteleri çalıştırıp onlara
fonksiyonlarını eda ettiren, bünyesinde binlerce delik ve kontak prizi bulunan
bir santral gibidir. Fişlerden birinde bir arıza ve fizyolojik bir kusur
olduğunda, o fiş ve bağlı olduğu organ devreden çıkar, çalışmaz hâle gelir.
Sözgelimi, sinir sistemi fişlerinin ruh santraliyle irtibatının kopması
neticesinde, felç ve kötürüm kalma gibi rahatsızlıklar meydana gelir. Ruh
santraline uzanan kablolarda ve fişlerde, cinlerin ve sair faktörlerin sebep
olduğu cinnet hâli gibi, kısa devrelerin meydana geldiği de olur. Rabbinden
gelen belâ ve musibetler, hastalık ve fizyolojik bozukluklar karşısında, bedene
hâkim durumda bulunan ruh, bu defa bir mahkûm ve mefluç vaziyetine düşer.
Zaten aslında o, kendini var edip ayakta durduran Kudreti Sonsuz’a
dayanmadığı zaman, eli-kolu bağlı bir esirdir.

2. Beynin fonksiyonları, sinir hücrelerindeki reaksiyonlarla
olur
Beynin fonksiyonları, sinir hücrelerindeki biyokimyevî reaksiyonlardır. Bu

fonksiyonlar hakkında bildiğimiz, onların elektrokimyevî karakterde oluşudur.
Verdiğimiz bir karar, elektrik akımlarıyla çeşitli kaslara iletilir; yani, beyinde
dopa, dopamin ACTH uyarıcısı vb. maddeler reaksiyona girer; bunun
neticesinde parçalanma veya birleşmeler olur. Kimi moleküller
‘yükseltgenirken’, kimileri de ‘indirgenir’. Elektronlar alınır verilir; neticede
uzuvlara elektrik akımı intikal eder ve davranışlar husule gelir.



Canlı vücutlarda her altı ayda bir bütün hücreler tamamen değişir. Kanda
saniyede on bin alyuvar ölüp, onların yerlerine yenileri yaratılır. Bir hücrede
saniyede on iki terkip meydana gelir ve bu, saatte yaklaşık kırk beş bin terkip
eder. Yani biz, bu yönümüzle hep aynı olarak kalmamaktayız. Eskiyen
gömleğimizi, ceketimizi değiştirdiğimiz gibi, sürekli etimizi-bedenimizi de
değiştirmekteyiz.

Beyinde reaksiyon öncesi bazı maddeler vardır. Bu maddelerin reaksiyona
girmesiyle uzuvlara intikal eden elektrik akımı sayesinde kararlar kaslara
iletilir; sürekli değişen maddî eller de, bu kararları icra eder. Meseleyi dışa
akseden bu yönüyle değerlendirir ve icraatı yürütenin gerçekte cesedimize ait
uzuvlar olduğunu kabul edersek, o zaman bugünkü hukuk düzenini allak bullak
etmiş oluruz. Çünkü, böyle bir durumda, bugün tatbik edilen hukuk sisteminin
yürürlükten kaldırılıp, yerine tamamen farklı bir sistemin getirilmesi zaruridir.
İsterseniz, herhangi bir mahkeme salonuna hayalen hep beraber gidelim. Orada
geçtiğini farz ettiğimiz şu konuşmayı ve neticede verilen kararı dinleyelim:

Hâkim, suçluya sorar:
– Bu cinayeti ne zaman işledin? Suçlu cevap verir:
– Bir sene önce, efendim.
Karar bellidir: Suçlu affedilecektir ve hâkim, kararı okur:
– İşlenen cinayetin üzerinden bir sene geçmiş ve şimdi o tetiği çeken

parmaktaki bütün hücreler, hatta maznuna ait bütün hücreler de esasen değişmiş
bulunduğundan, cinayeti işleyen asıl kâtilin cezalandırılması mümkün
görülmediği için, maznunun beraatine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Tabiî ki yeryüzünde böyle bir ceza hukuku olmadığından, verilen kararın
hangi maddelere istinaden verildiğini de söyleyemiyoruz.

Veya yine hayalî bir mahkemede yine bir cinayet suçlusunun şöyle bir
müdafaa ile mahkeme heyetinin karşısına çıktığını görüyoruz:

“Saygıdeğer mahkeme heyeti,
Evet, ortada bir cinayet vardır. Fakat bu cinayetin faili ne benim, ne de bir

başkasıdır. Çünkü bir defa, bana suçu işleten, beynimdeki birtakım
elektriklenme ve reaksiyonları meydana getiren molekül ve maddeciklerdir.
Sonra, bu cinayet işleneli tam sekiz ay oluyor. Hücrelerimin tamamen değiştiği,
sayın mahkeme heyeti üyelerinin malumudur. Dolayısıyla, sekiz ay evvelki
benden şimdi eser bile kalmamıştır. Bu itibarla, başka hücrelerin işlediği bir



cinayetten şu masum hücrelerim herhâlde sorumlu tutulamaz.“Kimse bir
başkasının suçundan mesul değildir.”1 hakikati gereğince, suçsuzluğum sabit
olduğundan beraatimi ve adaletin bu yönde tecellî edeceği hakkındaki kanaat ve
ümidimi saygı ve hürmetlerimle belirtmeme müsaadelerinizi arz ve talep
ederim.”

Şimdi, cezaya lâyık ve müstahak olanın ruh olduğu kabul edilmeyecekse,
benzeri bir yargılama ve müdafaa uygun değil midir? Kâtil hücreler çoktan
sırra kadem basmış, yeni gelen masumlarınsa hiçbir şeyden haberi yok..
öyleyse suçları da yok. Haydi bir hata oldu ve onlar cezalandırıldı diyelim.. bu
defa, cezayı altı aydan fazla çekmemeleri gerekir; zira, altı ay içinde ölecekler
ve yerlerine yeni masumlar gelecek.

Evet, insanı sadece madde olarak düşünürseniz, o zaman işin iç yüzü ve
hakikî yönü bu olur; ama, insan maddeden ibaret değildir ve hâdiselerde asıl
fail, bütün beden ve duygularla alâkalı sistem ve bedenî merkezleri sevk ü
idare eden, onları kumandası altında tutan ruhtur. Beden, sadece ruhun bir
aletidir; dolayısıyla, ceza da ruha verilmektedir.

İnsanı, her şeyiyle maddeden ibaret görüp; onun duygu, düşünce gibi bütün
mânevî yönlerini beynin fonksiyonlarından ibaret saydığımızda, emekliliğe de
hakkımız olmaz.

Her şeyden önce, bir sene çalışmakla veya altı ay emek sarf etmekle emekli
olmak mümkün değildir. 25 yıl çalışan bir kimse, 25 hatta 50 vücut
değiştirmişse, herhâlde 50 çarpı emeklilik maaşına da kimse yanaşmaz. Sonra,
haydi emekli oldunuz diyelim; o zaman da emekliliğinizin üzerinden bir yıl
geçtikten sonra daha fazla emekli maaşı almamanız gerekir; çünkü, çalışarak
emeklilik hakkını elde etmiş olan siz, bir sene sonraki siz değilsiniz.

Gelin, en iyisi mi, bu çıkmazları bir yana bırakalım ve verilen emekli maaşı,
değişip duran bedenin üstünde değişmeyen ruha, ceset elbisesinin yıpranma
payı olarak veriliyor deyip kurtulalım!

3. İnsan sadece maddeden ibaret olsaydı, o zaman kendisine
her yıl başka bir anne-baba gerekirdi
İnsan, sadece değişip duran hücrelerden ve maddeden ibaret kabul edildiği

takdirde, her sene başka bir anne değiştirmek zorunda kalmayacak mıyız?
Annemiz, bizi dünyaya getirdikten altı ay sonra annemiz olma vasfını
kaybetmeyecek midir? Ama bizim için annemiz, her zaman aynı annemizdir;



çünkü o, hücreleri altı ayda bir değişse de, değişmeyen yanıyla, evet, o muallâ

ruhuyla hep, “Cennet, ayaklarının altında”2 olan annemizdir. Anne-babalık,
evlâtlık ve kardeşlik, değişen madde ve hücrelere değil, değişmeyen ruhlara
istinat eder.

4. İnsan sadece maddî bir varlık olsaydı, o zaman ahlâkı,
karakteri ve kabiliyetleri, değişen hücrelerle birlikte değişirdi
Hücrelerimiz değişirken, ahlâkımız, karakterimiz, kabiliyetlerimiz,

huylarımız, prensip ve alışkanlıklarımız, fikir ve düşüncelerimiz, his ve
duygularımız, bilgimiz ve kazandığımız vasıflarımız, makam, meslek ve
şöhretimiz değişen yanlarımızla değişip başkalaşmıyor.. şayet bütün bunlar,
maddeye bağlı olsaydı, değişen maddî yanımız ve hücrelerimizle birlikte
onların da başkalaşma mânâsına, değişmeleri gerekmez miydi?

Yıllar sonra gördüğünüz bir arkadaşınıza “Hiç değişmemişsin” diyorsunuz..
hâlbuki, o altı ayda bir değişti. O hâlde, değişmeyen neresi? Belki ahlâken
değişmemiştir. Değişse bile bu, tedricen yukarıya veya aşağıya doğru olmuştur.
Umumiyet itibarıyla, kazanılan iyi veya kötü ahlâk, hele meleke hâline gelmişse
zor terk edilir. Alışkanlıklar da böyledir. Oysa, insan maddeye bağlı olunca, bu
takdirde yılda bir ahlâk değişimine uğramalı değil midir?

Yıllar süren el alışkanlığı ve geliştirilen bir kabiliyet, hücrelerle birlikte her
sene neden değişmiyor? Bir kabiliyeti inkişaf ettirmek için neden yılların
meşakkati gerekiyor? Ve neden kazanılan bir sanatkârlık, bir ustalık, bir
hattatlık, bir marangozluk vb. unutulmuyor?

Şahsî fikir ve düşüncelerde, tabiatıyla hücrelerin değişimine bağlı
olmaksızın, zamanla değişme ve gelişmeler olabilir; fakat, vahiy ve sünnetten
kaynaklananlar, kıyamete kadar değişmez. Bunun gibi, her insanın, kendine göre
sabit ve değişmez kabul ettiği prensipleri de kolay kolay değişmez; hücreler
değişirken onlar aynen kalır. Peki, prensipleri belirleyen ve düşünceleri akort
eden hangi kuvvettir?

İlim edinmede elde edilen bilgilerden bazıları zamanla unutulsa bile, her yıl
periyodik bir değişme ve yenilenme olmaz. Bir unvan kazanmış, doktor ya da
profesör olmuş birine, “Hücrelerin değişti, öyleyse ilmin ve unvanın da
kalmadı, cübbeni çıkar ve makamını terk et.” diyebilir misiniz?

Yoksa, insanın kazandığı bilgileri, edindiği ahlâk ve alışkanlıkları, yeni
hücrelere eskileri mi öğretmektedir? Eski hücreler ölüp giderken,



“vasiyetlerim” diyerek, kimyanın girift denklemleriyle formüllerini, uzayın
esrarlı trafiğini, tıbbın akıl almaz âlemlerini ve fıkhın binler fetvalarını.. yeni
yaratılan hücrelerin beyinlerine zerk mi etmektedirler?

5. İnsanlardaki benzer hücreler ve beyin fonksiyonlarına
rağmen akıl, irade, şuur, düşünce ve fikir farklılıkları, onun
durmadan değişen hücrelerine verilemez
Bütün insanlarda, belki aynı hücrelere ve aynı beyin fonksiyonlarına rağmen,

her bir insanın akıl, irade ve şuurunun değişik tarzda olması, insanlar arasında
derin fikir ve düşünce ayrılıklarının bulunması, ilim, irfan ve kabiliyetlerin
büyük farklılıklar göstermesi, beyindeki moleküllere ve durmadan değişen
hücrelere verilebilir mi? Aynı şartlarda çalışan ve aynı hammaddeyi dokuyan
tezgâhlardan aynı mallar çıkar. Kumaş fabrikası, çimento imal etmez; kimya
laboratuvarında ekmek pişirilmez. Öyleyse, beyin imalathanesinde de farklı ve
değişik neticelerin hâsıl olmaması gerekir. Ama, işte insanlar ve işte
aralarındaki bunca farklılıklar! Demek ki, her insanı kendi nev’ine münhasır
kılan, sadece ruhun hususiyetidir. Beyin ve onun işleyişi aynıdır ama,
kumandanlar farklıdır. Ve bütün insanlarda umumî kanun olarak hücreler
değişip yenilenmesine rağmen, insandan insana değişen fikir ve kabiliyetler,
her bir insanda hücrelere bağlı olarak değil, ancak ruhtan kaynaklanan
faktörlerden dolayı değişiklik göstermektedir.

6. İnsanın, his ve idraki ile engin hakikatlere doğru pervaz ve
enfüsî ve âfâkî tefekkürle tekâmül etmesi, esmâ-i ilâhiyeyi
idrak gayreti ve irfan ve iz’an hüzmeleriyle iman peteğini
örmeye çalışması da, yapısındaki moleküller ve madde ile izah
edilemez
İnsanın, eşya ve hâdiselerin o sonsuz derecedeki muhteşem güzelliklerini

anında hissetmesi, onları mânâ imbiklerine atıp yeni terkipler içinde
değerlendirmesi, bazen bir kelime veya bir cümle ile, kitaplara sığmaz
hakikatlerin engin ufuklarına doğru kanatlanıp pervaz etmesi, âfâkî tefekkürle
yeni yeni terkiplere ulaşması, enfüsî mânâda alabildiğine derinleşip yeni yeni
ufuklar keşfetmesi, sadece yazıp okuyanın değil, aynı zamanda yaşayan ve
duyanın hallenebileceği bir eda ve hava içinde esmâ, sıfât, Zât demesi, bir
âlemden yola çıkıp binlerce âlemde seyr ü seyahatte bulunması ve seyahatiyle
elde ettiği irfan ve iz’an hüzmeleriyle iman peteğini örmesi.. evet, bütün bunlar,



hangi moleküllerle izah edilebilir?
Duyup işittiğimiz bin bir çeşit sesleri, tattığımız bunca lezzetleri,

seyrettiğimiz güzellikleri, tatlı, acı, güzel, çirkin, bed, hoş diye saydığımız
vasıfları, sevme, beğenme, hoşlanma, tiksinme, korkma, ürkme, şevke gelme,
pişman olma, coşma ve heyecanlanma gibi duygu ve mânevî faaliyetlerimizi
nasıl o ölü moleküllere verebiliriz?

Bazen insan öyle bir ruh hâletine sahip olur ki, genişliğine rağmen koca
dünya kendisine dar, sıkıcı gelir ve herkes, hatta bütün kâinat onun gözünde
mâteme bürünmüş görünür.. bazen de o, öyle bir hâlet-i ruhiye elde eder ki,
evin dört duvarı arasında kendini Cennet’te sanır ve çocuklarını, ailesini,
komşularını, hatta her şeyi unutabilir. Öyle zaman olur ki o, dünyaya bir top
gibi tekmeyi vurur, yıldızları, galaksileri merdiven yapıp semalara urûc eder..
ve öyle zaman da olur ki, masa başında bir kadeh veya sokakta bir bakışın
tesiriyle aşağıların aşağısına iner, iner de, inişine çukurlar, derinlikler yetmez
olur. İnsan üzülür, ağlar, sıkılır, dert ve ızdıraplar içinde kıvranır, ya da
sevinir, güler, huzur duyar ve dünyalara sığmaz. Yalnız kalır, kabz kabuğunda
boğulur.. bir mescit veya gül bahçesi gibi arkadaşlar meclisine girer, bu defa
da, üzerindeki bulutların sıyrılmasıyla, yeni açmış bir gül olur. Ne ile izah
edeceğiz bütün bu hâletleri; yine moleküllerle mi?

7. Yorulan ruh mudur, yoksa ceset midir?
Kendi âlemine has faaliyetleri, seferleri, ulvî âlemlerde kanat çırpmaları,

kalb ile beraber bütün latîfelerini çalıştırıp Allah (celle celâluhu) karşısında
hâlden hâle geçmesiyle ruh, yorgun düşer; ardından tekrar âlem-i şehadete
dönerek, meşrû dairede latîf münasebetlerle sıklet ve tazyikini hafifletebilir.
Bu, meselenin bir yönü; aynı meselenin bir de diğer yönü daha vardır ki, o da
şudur:

Diyelim ki, gün boyu 8-10 saat çalışıp, yoruldunuz. Son anda birisi telaşlı
telaşlı gelip, ya çok sevindirici ya da –Allah (celle celâluhu) uzak eylesin– çok
üzücü bir hâdiseyi haber verdi. Bu durumda ne yaparsınız? “Dur, önce biraz
dinleneyim, çünkü yorgunum.” mu der; yoksa, o müthiş ve bir anda ön plâna
geçen vak’anın tesiriyle bedenî yorgunluğunuzu bir kenara bırakıp, hâdise
mahalline mi koşarsınız? Tabiî ki, ikincisini yaparsınız. Şimdi, burada bedenî
yorgunluğa rağmen dinç olan nedir ve kimdir? Evet, bazen ciddî bir hâdise
karşısında insanın iki-üç gece uyumadığı olur. Meselâ, size Sultan Fatih’in



veya Hz. Hamza’nın (radıyallâhu anh) geldiğini haber verseler, yorgunluk veya
uykusuzluk ayağınıza kement olabilir mi? Şimdi, yürüyemeyecek derecede
yorgun ve ağırlaşmış bulunan bu vücudu birden ayağa kaldırıp şevkle yürüten
ve yorgun beyni harekete geçiren nedir?

O dehşetli muharebelerde Mehmetçiğin aylarca gözünü kırpmadığı olurdu.
İki-üç kişinin kaldıramadığı gülleleri omzuna alır ve düşmana fırlatırdı. Ceset
yorgun-argındı ama ruh, bütün zindeliğiyle ayaktaydı.

8. Hücrelerimiz durmadan değişirken simamızın değişmeden
kalması, herkesin kendisine has bir ruhu olduğunu gösterir
Duvarların tuğlalarının değişmesi misali hücrelerimiz durmadan değişip

yenilendiği hâlde, simamız neden değişmiyor ve kaşımız, gözümüz, burnumuz,
ağzımız, ten yapımız hangi plân ve programa göre sabit ve değişmez kalıyor?
Sonra, bir darbe veya yara neticesi derisi düştüğünde bile parmak iziniz, nasıl
oluyor da kendine has modeli koruyabiliyor? Artık ilim adamları, kişileri
tanımada parmak izlerinin yanı sıra, “Her insanın göz yapısı da kendine hastır.”
diyerek, gözleri de kullanmaya başlamış bulunmaktadırlar. Bütün bunlar, her
insanın kendine has bir ruhu olduğunu ve Allah’ın (celle celâluhu) kudretiyle bu
ruhun, o insanın simasını ve parmak ve göz yapısını aynen muhafaza ettiğini
göstermez mi?

9. Sima, ruhun değişmeyen aynasıdır
Sima, değişmeyen ruhun aynası olduğu içindir ki, kendisi de değişmez. Evet

sima, insanın ledünniyatına, ruh âlemine açılan bir menfez, bir penceredir. Yüz
hatlarınız ve yüz çizgileriniz, az firaseti olan bir insana, sizin ne kıymette bir
ruha sahip ve hangi değerde bir insan olduğunuzu gösterir. İnsanın fizyolojik
yapısı, siması, onun ruh ayarının ve ruh kıyafetinin bir kılıfı gibidir.

Siz, bir tarrakayı ifade etmek için ‘tarraka’ gibi, ‘gürül gürül’ gibi kelimeler
kullanırsınız; –“Lâfız, mânânın kalıbıdır.” gerçeğine dikkatlerinizi çekmek
istiyorum– aynı şekilde, vücudunuza, simanıza yerleştirilen çizgiler ve hatlar
da, cesedinizin içinde yer alan ruhunuzun ve karakterinizin kalıbıdır. Firaset
erbabı yüzünüze bakıp, kıymet-i kametinizi anlar. Evet sima, âyât-ı tekvîniyeye
ait yazılarla yazılmış bir kitap gibidir.

Vâkıa psikologlar, kişinin yazmasının, hatta öksürüp, sümkürmesinin bile
onun karakterini ele verdiğini söylerler. Bu mevzuda o kadar sağlam kanunlar
vaz’edilmiştir ki, bir adamın yüzüne baktığımızda, tam olmasa bile büyük



mikyasta onun kaç dirhem geldiğini anlar gibi oluruz.
Estetik ameliyat yaptıranlar, hem fıtrata müdahale cürmünü işlemiş, hem de

ruhları ile olan mutabakatlarını bozmuş ve ayrıca karşılarındaki kimseleri de
aldatmış olurlar. Bu bakımdan bu mesele, üzerinde durulmaya değer bir
meseledir.

10. Âlem-i emirden gelen ruhun madde âlemiyle temas
kurması, şehadet âlemine uzanan el, kol, dil ve göz gibi maddî
vasıtalarla mümkündür
Her makam, belli bir tezahür ister. Âlem-i emirden gelen ruhun madde

âlemiyle temas kurabilmesi için maddî vasıtalara ihtiyaç vardır; çünkü, eşya ve
hâdiselerle temas kurmada sadece ruh kâfi değildir. Bedenin tek başına misal
âlemiyle temas kurması mümkün olmadığı gibi, içinde yaşadığımız sebepler
âleminde de ruh el, kol, kulak, dil, göz, ayak gibi maddî sebeplere muhtaçtır..
ve şehadet âlemine uzanan bu uzuvlar vasıtasıyla eşya ve hâdiselerle
münasebete geçer.

Ruh, merkezî bir santral görevi yaptığından, bu uzuvlardan herhangi birinde
meydana gelen bir arıza sonucu, o uzva ait fiş, ruhun ilgili prizine sokulamadığı
takdirde, arada temas mümkün olmayacağından ruh, dışa uzanan o uzvunu
çalıştıramaz. Meselâ, kendisiyle beynin sağ tarafına kumanda ettiği fiş
çıkmışsa, o noktada ruhun teması kopmuş olacağı için felç hâdisesi meydana
gelir ve artık ruh, o bölgeye hükmedemez. Hâliyle, beynin yapacağı hiçbir şey
yoktur.

Beynin üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde birtakım bölgelerin
uyarılmasıyla parmak ve ellerde bazı kaba hareketler hâsıl edilmişse de bunlar,
bir düğmeyi bile ilikleyemeyecek kadar kaba ve şuursuz hareketler olmaktan
öteye geçmemektedir. Bu, aynen piyanonun düğmelerine dokunup, notasız,
mânâsız ve karışık sesler çıkarmak gibidir. Bu sebeple beyin, piyano misali
kendisini mânâlı ve bir gayeye yönelik olarak harekete geçirecek iradeli ve
şuurlu bir varlığa, yani ruha muhtaçtır.

Esasen, gözleri gördüren de beyin değil, ruhtur; beyin sadece bir vasıtadır.
Gözler kapalıyken rüyada nasıl gördüğümüzü anlattık. Rüya dışında kapalı
gözlerle nasıl görülebildiğine de birkaç misal verelim:

Misalimiz yine metafizikle alâkalı her şeyi inkâr eden kaba bir dünyadan
olsun. ‘Rusya’da Tanrı’ya Dönüş’ adlı kitapta anlatıldığına göre, 1962 yılında,



Nizhni Tagil şehrinde doktorlar Rosa isminde bir kızın gözlerini bağlayarak
deneyler yapmışlar ve kızın, parmak uçlarıyla görüp, renkleri ayırdığını ve

yazıları okuduğunu müşâhede etmişlerdir.3

İtalya’da Pesavo Hastahanesi müdürü Prof. Lambrozo, kendi yazdığı kitapta
naklediyor: “14 yaşında bir kız hastam vardı; sinir nöbetleri geldiği zaman ne
gözü görüyor, ne de burnu koku alıyordu. Bunların yerine, burnunun ucu ve sol
kulak memesiyle görüyor, mektupları okuyor, ayak topuklarıyla da kokuları
rahatça alabiliyordu.”

Bir arkadaşımız, “29.01.1989 günü Alman televizyonu ARD’nin birinci
kanalında neşredilen bir medyumun gösterisine şahit oldum.” diyor ve şunları
anlatıyor: “Son derece büyük bir salon ve müzeyyen masalarda sosyeteden
insanlar. Sahnede, gözü siyah bir bant ile bağlanmış bir kadın ve yardımcısı bir
erkek; ikisinin elinde de mikrofon var. Medyum bir sandalyeye oturmuş;
yardımcısı ise salonda masalar arasında dolaşıp herkesin yanına varıyor ve
üzerlerinde bulunan eşyayı, masadaki yiyecekleri ve daha başka şeyleri
mikrofonla onlara soruyor; medyum da, uzakta bulunmasına ve gözleri bağlı
olmasına rağmen, sorulanların cevaplarını en ince teferruatına kadar tarif
ediyordu. Meselâ adam, salonun öbür ucunda bir masanın başına geçip, “Bu
masada ne var?” diyor ve kadın, başlıyor saymaya: “Kırmızı, burmalı kristal
bir tabak içinde bir mum... Yanında şöyle şöyle bir tabak ve içinde şu yiyecek;
sonra şu, sonra şu..” Yardımcısı, bir izleyicinin elindeki anahtarı alıp “Bu ne?”
diye soruyor; medyum, belirttiğimiz gibi gözleri bağlı ve arada en az 100-150
metre var; “Bir Wolkswagen anahtarı” diyor. Hayret, bu kadar mesafeden hem
de küçük bir anahtarı, ne anahtarı olduğunu bilecek kadar görebiliyor. Adam,
eline küçük bir el çantası alıyor, arkası da kadına dönük ve uzakta. Soruyor,
“Bu ne?” “Üzerinde dört pırlanta bulunan, siyah renkli ve içinde şu şu
malzemeler olan bir çanta.” diye cevap alıyor; çantayı açtıklarında, gerçekten
aynı şeyler görülüyor.”

Evet, göz kapalıyken gören ne? Ruh, beyin sistemiyle birlikte diğer bütün
organların baş idarecisidir. Ancak idareciliğini yürütebilmesi için, bu âlemde
geçerli olan sebeplere ve uzuvlara ihtiyacı var; ancak bu ihtiyaç da sebepler
dairesi içinde ve belli ölçüdedir. Diyelim ki göz, ona bu şehadet âlemini
seyrettiren bir pencere vazifesi görüyor; o kapansa bile insan, yine aynı
vazifeyi görebilecek başka pencereler bulabilir. Bu, medyum ve yogilerdeki
gibi, ya çalışmak ve cesede rağmen ruhun inkişafıyla kesbî olur; ya da Allah’ın



(celle celâluhu) dilediği, istediği ruha bu kabiliyeti lütfetmesiyle...
1 Bkz.: En’âm sûresi, 6/164; İsrâ sûresi, 17/15; Fâtır sûresi, 35/18; Zümer sûresi, 39/7; Necm sûresi, 53/38.

2 el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 1/102. Aynı manaya gelen bir başka hadis için bkz.: Nesâî, cihâd 6; İbn
Mâce, cihâd 12

3 Ostrander, Shelia; Schroneder, Lynn: Rusya’da Tanrıya Dönüş s.211-217.



MUHTELİF MESELELER
1. Vicdan ve fıtrat asla yalan söylemez. Fıtratı bozulmamış
bir kimsenin vicdanı Rabbini bulur ve bilir
Evet, fıtrat kanunları yalan söylemez. Eşyanın tab’ında bulunan vasıf ve

hususiyetler, insanı aldatmaz. Meselâ, dünya “Dönüyorum.” diyorsa,
dönüyordur. Tohum, “Beni toprağa atın; şartlar yerine gelince filiz çıkarıp,
ağaç olacak ve meyve vereceğim.” diyorsa, dediğini yapar. Su, “Soğuk bana
vurursa donar, buz olurum.” derse, dediği gibi olur. Ateş, “Yakarım”;
yerçekimi, “Boşlukta kalma, çeker ve yere çarparım.”; bülbül, “Şakırım”; yılan
“Sokarım ha!” diyorsa, dediklerini yaparlar. Evet, hiçbir fıtrat, hilâf-ı vâki
beyanda bulunmaz.

Teklif altına giren bir ruh ve vicdanları olmadığı hâlde cansız maddeler,
nebat ve hayvanat fıtratlarıyla yalan söylemezken, vicdan, dolayısıyla da idrak
ve şuur sahibi insan fıtratı yalan söyleyebilir mi? Şuur, bir tanzim edici olarak
devredeyse, o zaman vicdan da, fıtratına uygun şekilde fonksiyonunu eda eder.
Zihne, şuura, duygulara, latîfelere yön ve mânâ kazandıran meknî bir hazine, bir
potansiyel olan vicdanın mühim bir unsuru kalb ve kendinden güç aldığı
kumandanı da ruhtur. Evet bir kimse, eğer fıtratı bozulmamışsa ve şuur da
vazifesini eda ediyorsa, bu takdirde o insan, kitapları ve kâinat sayfalarına
yazılmış delilleri okumasa bile –pek çok düşünürün söylediği gibi– yine yalan
bilmeyen sızlanışlarıyla vicdan, Rabbini bulacak ve bilecektir. Şu kadar ki,
ruhu hesaba katmadan vicdanı meçhul bir mekanizma içinde kabul etmek,
vicdansızlık ve ruhsuzluk olur.

2. İnsanın hayvanlardan ayrıldığı noktalardan biri de, ruhun
zamanı kavramasıdır
İnsanın, hayvanlar âleminden ayrıldığı çok noktalardan bir tanesi de, geçmiş

ve gelecekle olan bağlantı ve alâkasıdır. Hayvan, sadece bulunduğu ânın
lezzetiyle yaşar ve keyiflenir. O, geçmişe ait hâdiselerden etkilenmediği gibi,
gelecek için de üzülme, endişe duyma, sevinme, emeller besleme ve plân
yapma hususiyetlerine sahip değildir. Bir insanı tokatlamak için bile, kendisini
kandırmadan bir kenara çekemezsiniz. Hayvanlar ise, burunlarının dibindeki
ölümün bile farkına varamazlar. Eğer, kesileceğinin şuuruna varsaydı, hiç
mezbahanede hayvan bulabilir miydiniz? Hayvan, mükellef olmadığı içindir ki,



ahirette toprak olup gidecektir. Demek ki insan, maddî hücreler yönünden
hayvana benzese bile, bu iki varlık arasında vicdan, akıl, şuur ve idrak gibi
önemli farklılıklar vardır. Bunlar gibi, sonsuzluk düşüncesi, ebed arzusu, yok
olma endişesi ve zamanın kavranması, geçmişten etkilenip, geleceğe ait sevinç
ve kuşkuların yaşanması da, insana ait hayvanlarda bulunmayan
hususiyetlerdendir.

3. Ebed duygusu ve ebed arzusu, ebede namzet ruha aittir
Ebed duygusu ve ebed arzusu, ancak ebede namzet ruha ait olabilir. Sonlu ve

fâni madde, hiçbir zaman sonsuzluk düşüncesinin menbaı ve kaynağı olamaz.
İnce elektrik telleri, yüksek gerilimli akımı taşıyabilir mi? Maddî âlemde,
insanın iç aynasına ve düşüncesine ebedî yaşama arzusunu aksettirecek ve onda
böyle bir duyguyu mayalayacak bir örnek yoktur ki, “Ondan alındı” denebilsin.
Öyleyse, sonlu beden hücrelerinin ve kâinat atomlarının ötesinde, başka
âlemleri isteyen, “Fâniyim, fâni olanı istemem; âcizim, âciz olanı istemem;

isterim, bir Yâr-ı Bâkî isterim, ebedî bir âlem isterim.”1 diyen, sonsuza
dilbeste ve ebed âşığı ruhtur.

4. Öldükten sonra bedenî fonksiyonlarımızın devam
etmemesi, ruhun bedenimizi terk etmiş olmasındandır
Ölünün gözleri açık da olabilir; böyleyken, neden görmez? Yaptıklarınızın

neden farkına varmaz ve size neden cevap vermez? Beden kışlasının hücre
askerleri neden dağılıp gitti ve neden işlemez hale geldi? Cevap gayet basit:
Kumandan bırakıp gittiği, ruh güneşi battığı ve o kuş, ten kafesinden kurtulup
sonsuz âlemlere uçtuğu, et-kemik evinin o geçici misafiri, eşyalarını toplayarak
kordonunu kesip öteler yolculuğuna devam ettiği için!.. Ruh, yine ruh! Hayret!
Bedene bakın! 60 yıl yaşasın da, sonra 60 gün dayanamayıp bakterilere mağlup
olsun ve çürüyüp gitsin! Söyleyin, yıllarca başımda taşıdığım baş gözdelerim
gözlerim! Birkaç dakikalığına olsun, bana dostlarımı, kitaplarımı ve
çiçeklerimi neden gösteremiyorsunuz?

5. Ölüme çare bulunamayacaktır
Ölüme geçici bir hayat rengi verilebilir; yani hücreleri, kalb atışları ve beyin

fonksiyonlarıyla öldü kabul ettiğiniz bir insan, kalb masajlarıyla, elektrik şoku
vermekle, ölüme mahkûm denilen uzuv ve vücutları dondurup ilerisi için
saklamakla, gelişen cihaz ve keşiflerle, en keskin ve tesirli ilaçlarla hayata
döndürülmüş gibi olabilir. Fakat bu, asla ölen insanın hayata döndürülmesi



demek değildir. Böyle durumlarda beden, fonksiyonlarıyla ölmüş görünse de
ruh, bedenle münasebetini devam ettirdiği ve beden santraline takılı bazı fişleri
henüz çıkarmamış olduğu içindir ki bu, bir ölüm ve hayat berzahı sayılabilir.
Diyelim ki, teyp kasetinizi vaaz veya Kur’ân dinlemek için cihazınıza koydunuz;
cihaz çalıştığı hâlde, ses yükseltici düğme tamamen kısılı kaldığından hiç ses
alamıyorsunuz. Bu durumda, siz cihazınızı çalışmıyor zannedeceksiniz; oysa o,
çalışmakta, fakat ses vermemektedir. Aynen bunun gibi, Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) sarih ve kesin beyanı içinde, “Her hastalığa çare

bulunacak”2 fakat, ruhun beden elbisesinden bütün bütün soyunması, santralına
takılı fişleri tamamen çıkarması ve cesede bağlı kordonunu tamamen koparıp

ayırması mânâsında “Ölüme çare bulunamayacaktır.”3 Bu bakımdan,
bazılarının ölmüş görülen veya zannedilen bir vücudun hayata döndürüldüğünü
söylemeleri, esasen çalıştığı hâlde sesi duyulmayan cihazın ses düğmesine
dokunmaktan öte bir mânâ ifade etmemektedir.

6. Ölüye arkasından yapılan ihtimam, çürüyüp gidecek bir
cesede değildir
Meseleyi fıkhî açıdan ele alacak olursak, ruhun terk-i mekân ettiği andan

itibaren safha safha yapılan teçhiz, tekfin ve defin ameliyeleri.. cesedin
yıkanması, taşınması ve namazının kılınması.. uykusuz kalma, koşuşturma,
ağlama, ilânatta bulunma.. komşu ve akrabanın belki ilk defa bu şekilde bir
araya gelmesi.. sarsmadan tabutun taşınması ve geçerken ayağa kalkılması..
evet, bütün bunlar çürüyüp toprak olacak bir ceset için mi? Kabir ziyaretleri,
Kur’ân okumalar, dua etmeler, mevlid okutmalar, geride kalan bazı eşyanın
hâtıra olarak saklanması, duvara asılan resimler ve hatırladıkça “ah” çekmeler,
bütün bunlar çoktan toprak kesilmiş hücreler için mi? İnançsızların
dünyalarında bile ölenlerin mumyalanması, anıtlara çelenkler konulup temenna
çekilmesi, bel kırıp diz çökülmesi, devrim şehidi(?) tavsifleri, o kokuşup
gitmiş, çözülüp dağılmış pislik kalıntıları için mi?... Her canlıyı tüm
ayrıntılarıyla temsil eden genetik şifrelerin faaliyet emri nereden geliyor?
DNA’sı, RNA’sı ile hücrelerin hayatiyetini ve atomların faaliyetini sağlayıp,
düzenleyen ne? Maddî bütün sebepler hazırken, neden onca araştırmadan sonra,
“Hücreye hayat-ruh verilemez.” diye itirafta bulunuluyor? Allah’ın (celle
celâluhu) varlığı, öldükten sonraki hayat ve onu yaşatacak olan ruh, hep
birbirine bağlı hakikatler değil mi? Ruh hakikati, dirilme ve hesap verme



a.

b.

c.

düşüncesi, zalimle mazlumun ceza ve mükâfat göreceği inancı, içtimaî hayatta
çocuklara, gençlere, yaşlılara, hastalara ve sağlamlara, kısaca iman eden her
insana bir fren, bir disiplin, bir denge ve saadet sebebi değil midir?

İnkârcıya –muhalfarz– “Ruh ve hesap günü yoksa, inanmakla bizim kaybımız
ne, inkârla senin kazancın ne? Daha dünyada iken, inanan insanın elde ettiği
faziletler, insanlık ve mutluluk onun peşin kazancıyken, ya senin o yürekler
acısı hâline ne demeli? Bir de hesap günü varsa, o zaman düşün, bizim
durumumuzu, senin akıbetini!..” demek hakkımız değil midir?

7. Ruh, neden bilinmez ve görülmez kılınmıştır?
Allah’ın (celle celâluhu) Hayy ismine dayanan ve dolayısıyla hayat ve

hayatın esası olan ruh, hiçbir sebebe bağlı değildir. O, “Kün!” emri ve ilâhî
nefha ile âlem-i emirden, sebeplerin hâkim göründüğü şehadet âlemine intikal
eder. Ruhun melekût cihetiyle varlığının temelinde ve öncesinde maddî bir
sebep yoktur ki, insanlarca bilinebilsin.

Sebepler ve şu maddî âlem, öncesi ve sonrasındaki sonsuzluk sahilleri
arasında, hem de buharlaşmaya mahkûm bir damla su hükmündedir. Hele zaman
açısından bu âlemin mahiyeti sadece bir gölge, akıp duran nehirde bir parıltı ve
çöller üstünde bir halkadır. Bilinebilecek olan cesettir; bilinmeyeni ise, ancak
bilinmeyen temsil eder...

Görülmeyen ve bilinmeyen âlemlerden gelen şu maddî âlemde daima bir
incelme, akıcılık, letafet kazanma ve yine bilinmeyene –meçhule– doğru bir
seyr ü sefer hâli hâkimdir.. meçhul ama, malum olan bir meçhule. Demir yüksek
derecede eritildiği zaman akıcılık kazanır ve latîfleşir. Odun parçaları,
yakılınca alev ve karbon olur. Su, akıcıdır ve cüz’î olarak donup katılaşmasının
dışında, görülmeyene doğru yükselip buharlaşır. Atomlara indiğinizde, maddî
parçacıkların ötesinde karşınıza yine görülmek istemeyen enerji çıkar. Siz de,
yükselmek isterseniz yükselir ve kütle ve maddî hacimleriyle insana bakan
yüzleri kara olduğundan ‘karadelik’ denilen mahallerde bir perdeleniş
müşâhede edersiniz. Hissedilip görülmeyen, fakat “varım” diyen elektrik
akımının istifadeye sunulması için barajlar kurulur, santraller inşa edilir ve
direkler dikilip, teller çekilir. Yaşanmış ve görünen kocaman bir tarihçe-i
hayatınız olur da, gider küçücük bir hafıza merkezinde sırlar bohçasına
dürülüverir. Ve görülmeyen ruh, ölüm rampasından son ve en çalımlı
atlayışıyla, ebediyen görünüp var olacağı görünmeyen âleme gider.



c.

d.
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İki ucu olmayan bir sırlar telinin, insanlar görsün diye bir sahneden
geçirildiğini ve üzerine birkaç ampul asıldığını tahayyül edin. Görülmeyen ve
mahiyeti bilinmeyen elektrik ve benzeri bir varlığı, ancak ampulde akseden
tezahürleriyle tanıyacak ve bilebileceksiniz! Tanıyıp bileceksiniz ama, “yok”
diyemediğiniz gibi, “işte şudur” da diyemeyeceksiniz!

8. Ruh, kendisini ispat eden delilleri ile Yaratıcısına da delâlet
edip, O’nun varlığını haykırmaktadır
Ruha delâlet eden ve görülmeyeni gösteren, henüz arz edemediğimiz daha

nice şeyler vardır. Evet ruh, bütün delilleriyle Yaratıcısına delâlet eder; onu
ilân ve ifade eder. Şöyle ki (H. Cisrî’den):

a.Beden, kendindeki mekanizmaları sevk ve idare edecek bir ruha muhtaç
olduğu gibi, kâinattaki her şey de, bütün varlık âlemini ve ruhu yaratıp idare
edecek olan Allah’a (celle celâluhu) muhtaçtır. İnsanda olan her şey, kâinatta
da vardır.

b.Bedende nasıl iki tane değil de bir ruh varsa, Rabbimiz de “Bir” olup,
şeriki ve ortağı yoktur.

Ruhun bedende “şurası” deyebileceğimiz bir yeri yoktur; fakat o, bedenin
her yanında hâkimiyetini hissettirir.. et-kemik ve zaman buudlarıyla kayıtlı
olmadığından, bedeni terk edip, istediği yerde de bulunabilir. Teşbihte hata
olmasın, Cenâb-ı Hak da her yerde hâzır ve nâzır, fakat zamandan ve mekândan
münezzehtir.

İrade ve kudret açısından bir ile bin, uzak ile yakın müsavidir. Güneş nasıl
bir cam parçasında da, bin cam parçasında da kendini gösterir.. cam parçaları
kendisinden çok uzak olduğu hâlde, o her birine kendinden daha yakındır; aynı
şekilde ruhun da, bir hücre ile trilyonlarca hücreye, bir uzuvla bütün uzuvlara
nispeti aynıdır. Aynen bu kaba temsilde olduğu gibi, Rabbimiz de, her şeyi bir
şey gibi idare eder; biz ondan sonsuz mesafelerde uzak bulunmamıza rağmen, o
bize şah damarımızdan daha yakındır. Ayrıca, bizi bizden çok daha iyi bilir ve
çok daha iyi tanır.

Nasıl ruh, bedende olan her şeyden haberdardır ve hiçbir şey ondan gizli
değildir, bunun gibi, –iyi bir benzetme olmamakla birlikte– her şey de, Allah’ın
(celle celâluhu) ilminde sabittir.

f.İyilik ve kötülükte bulunma, adam öldürme ve kalbleri imanla ihya etme,
hayır ve şer işlemede vasıta olan beyin ve uzuvların kumandanı ruh olduğu gibi,
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hayır ve şerrin yaratıcısı da, Allah’tır (celle celâluhu).
Ruh, ceset öncesi ve ceset sonrası âlemlerin ezelî ve ebedî olduklarını

göstermekle, varlığının başlangıcı ve sonu olmayan Bâkî-i Hakikî Cenâb-ı
Hakk’a delâlet eder.

Ruh, gözle görülmez ve mahiyeti de bilinmez; aynı şekilde Allah (celle
celâluhu) da, akla gelen her şeyin verâsının verâsının verâsının verâsındadır.

ı.Ruha ait kabiliyetlerin mükemmeliyeti ve şehadet âlemindeki tezahürleri,
Cenâb-ı Hakk’ın isim, sıfat, şe’n ve tezahür-ü Rubûbiyetini akla getirir.

Görülme ve mahiyetinin anlaşılması mümkün olmadığından, ruhun varlığını
eseriyle tanır ve mevcudiyetini kabul ederiz.

9. Ölümden sonra ruhun geçireceği safhalar
İnsan ve hayvanın yaratılışları, mahiyet ve hususiyet itibarıyla farklı

olduğundan, ölümleri de farklıdır. İnsanların ruhunu ya bizzat Hz. Azrail
(aleyhisselâm) ya da yardımcıları kabzederken, hayvanların ruhlarını vazifeli
melekler değil, bizzat Cenâb-ı Hak alır. İnsanlar içinde peygamberlere bizzat
Azrail’in (aleyhisselâm) kendisi gelir ve çoğu zaman da geldiğini haber verir;
meselâ, Hz. Âdem (aleyhisselâm), Musa (aleyhisselâm) ve Efendimiz’de
(sallallâhu aleyhi ve sellem) böyle olmuş, hatta sahih bir hadiste ifade edildiği
üzere, huzura girip ruhunu kabzetmesi için Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve

sellem) izin istemiştir.4 Azrail’in (aleyhisselâm) bizzat gelmediği durumlarda
ise, vefat edenin derecesine göre ruh, ya Azrail’in (aleyhisselâm) bir
yardımcısı tarafından ya da bizzat kendi nezaretinde kabzedilir.

Her insana ayrı bir meleğin gönderilmesi, tekrim ve teşrif içindir. Her bir
insanın ruhunu kabzetmek için müekkel bir melek vardır. Çünkü insan,
mahlûkatın en şereflisi, en ekremi ve en mükemmelidir. Böyle olması ise,
insanın kerametinin muktezasıdır. İnsanın bir ferdi, diğer canlıların bir nev’inin
bütün fertlerine muadil ve mukabil görülür; evet, insan bir nev’ iken, bütün
nev’ler hükmündedir.. ve her insan, kendi kaderiyle yaşar. Onun hususî bir
defteri ve 360 müekkel meleği bulunur. İnsan, bütün mazhar olduğu şeylerin
yanında, ebede namzet ulvî bir ruh da taşıdığı için, önünde uzayıp giden bir
sonsuz hayat adına ölmektedir. Bu hususî mahiyet ve mevkiine terettüp eden bir
netice olarak, ruhu da hususan Azrail (aleyhisselâm) ya da müekkel bir melek
tarafından kabzedilir.

Hayvanlar hakkında ise, yukarıda ifade edildiği gibi, basit ve umumî bir



hüküm verilir ve onların ruhlarını Allah (celle celâluhu) doğrudan kabzeder.
Çünkü hayvanlar, insan gibi mükellef olmamanın dışında akıl, şuur, idrak ve
ebedle alâkalı bir ruha da sahip değillerdir. Onlar, ahirette de ebedî bir hayat
yaşamayacak ve adalet-i ilâhiyenin muktezası olarak muvakkaten haşrolsalar
bile, Cennet ve Cehennem, kendileri için ferden-ferda bahis mevzuu
olmayacaktır. Sadece, Eshab-ı Kehf’in Kıtmîr’i, Salih Peygamber’in
(aleyhisselâm) devesi, Süleyman’ın (aleyhisselâm) Hüdhüd’ü ve Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) dayandığı hurma direği vs... gibi Cennet’e girecek
olanlar, orada kendi nev’lerini temsil edeceklerdir.

İnsanla hayvan arasındaki bu fark, şuna benzer: Bir ülkede emniyeti ihlâl ve
ihtilâle teşebbüs edenlerden yüksek makam ve rütbe sahipleri, Divan-ı Harp’te
yargılanıp idama mahkûm edilirken, rütbesiz asker kesiminin ise sadece
silahları alınır. Hayvanat ve nebatat taifesi için işte böyle basit ve umumî bir
hüküm verilirken, insanlar şeref, makam ve mesuliyetlerine binaen tek tek
yargılanıp tecziye edileceklerdir.

10. Ruhlar nasıl kabzedilir?
Meleği kendisine kıyas eden insan, kendi sınırlı irade gücüyle meleğin

tasarrufunu anlayamaz. Melekler, ruhanî varlıklar olmaları keyfiyetiyle, zaman
ve mekân kaydına girmeyip, aynı anda binlerce yerde temessül edebilirler. Bu,
yüzlerce aynası olan odaya giren bir insanın, aynı anda yüzlerce aynada birden
temessül etmesi gibidir. Azrail’in (aleyhisselâm) aynı anda birden fazla ruhu
kabzetmesi de böyledir.

Kişiyi gerçekte vefat ettiren, Cenâb-ı Hakk’ın bizzat kendisidir. Fakat,
ölümün yüzündeki zâhirî çirkinlik Allah’a (celle celâluhu) isnad edilip, Zât-ı
Akdes hakkında nahoş düşüncelere sebebiyet vermesin diye, Allah (celle
celâluhu), icraatına Azrail’i (aleyhisselâm) perde yapmıştır.

Vefat anında herkes Azrail’le (aleyhisselâm) kontak olur. Bir hastalık,
musibet, kaza, kısaca herhangi bir sebep baş gösterince, hemen Azrail’le
(aleyhisselâm) irtibat kurulmuş olur. Bu yüzden, Azrail’in (aleyhisselâm) onu
aramasına lüzum yoktur. Diyelim ki, muhtelif dalga boylarında neşriyat yapan
bir cihaz geliştirilse.. ve bu cihaz, bir düğme ile bin frekansta neşriyat yapsa,
aynı anda pek çok cihazı durdurur. Aynı frekanstaki belli bir nokta ile hepsi
birden kontak olduğundan, yayın kolayca gerçekleşebilir. Allah’ın (celle
celâluhu) icraatında da bu vüs’at ve dolayısıyla da böyle bir sühulet ve



kolaylık mevcuttur.. bir emirle binlerce askerin hareket etmesi ve güneşin aynı
anda binlerce cam parçası ve su kabarcığında yedi rengi, ışığı ve hararetiyle
temessül etmesi misali böyle bir teveccüh ve temasla aynı ölüm frekansında
buluşan herkes, Azrail (aleyhisselâm) dokunduğu anda ruhunu teslim eder.
Tıpkı, bir elektrik şartelinin düğmesine dokunmakla, aynı anda yüzlerce avize
ve lambanın sönmesi gibi...

11. Melek, ölüm anında nasıl görünür?
Her insanın kendine ait bir mertebe ve derecesi vardır. Hasenat ve seyyiatına

göre kazandığı mertebe ne ise, Azrail’le (aleyhisselâm) işte o mertebede
karşılaşır. İyi bir insanın vefatı hengâmında bir sürü melek beşaşet gamzeden
simalarıyla ve ümit veren keyfiyetleriyle kendisini kuşatır. Sonra, bu
meleklerin seyyidi Hz. Azrail (aleyhisselâm) belirir, Allah’ın (celle celâluhu)

selâmını tebliğ eder ve kendisine ruhunu kabzedeceğini söyler.5 İyi ruh, iyi
kabzedilir. Sahîhayn’da yer alan rivayetlere göre, Azrail (aleyhisselâm),
avenesiyle, o kişinin yaşadığı hayata göre hususî bir surette gelir. Meselâ,
Kur’ân ehline bir şekilde, cihad yapmış olan ruha ona göre ve daha başkalarına
başka surette görünür ve ruhlarını kabzeder... Kısaca, iyi kimselere Azrail
(aleyhisselâm) ve avanesi de iyi görünür ve iyi muamele eder.

Habis, denî ve kötü kişilerin ölümü esnasında ise melekler sevimsiz,
ürkütücü ve dehşet verici tarzda gelirler. O kişinin, onları görünce ödü kopar.
Ardından Azrail (aleyhisselâm), dehşet saçan bir vaziyette gelir başucuna

oturur ve ona, onun iç dünyasına göre muamelede bulunur.6

12. Ruh, cesetten nasıl çekilip alınır?
Herkes, ölürken başka bir şey hisseder.. ve hiç kimse, hissettiği şeyi ifade

etme fırsatı bulamadığı için, kimin ne hissettiğini şimdiye kadar öğrenmek de
mümkün olmamıştır. Ne var ki, yine de umumî bazı şeyler söyleyebiliriz:

Güzel yaşamış olanlar, güzel şeyler hissederler; kötü yaşamış olanlar da,
kötü şeyler. Güzel yaşayan, tebessüm ederek ve tatlı şeyler müşâhede ederek
gider. Perispirisi kendisinden ayrılıp giderken, geride bıraktığı ceset tebessüm
eder. Ağzına lokum verilen sünnet çocuğunun, sünnet olurken farkına
varmaması misali, nebi ve şehit ruhları kabzolurken Cennet pencereleri açılır
ve –Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ifadesiyle– onların ruhları
testiden suyun rahatça akması gibi çıkar.. ve ruhları çıkarken, bedenleri de
gidecekleri yerin müşâhedesiyle beşaşet içindedir. İyi insan için ölüm, hiç de



korkulduğu gibi değil, aksine çok tatlı ve lezzetlidir.. verâsı da öyle...
Uhud’da şehit olan Abdullah İbn Amr için, oğlu Câbir’e (radıyallâhu

anhüma) Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur: “Bilir misin,
Allah babanı nasıl karşıladı? Bunu ne göz görmüş, ne kulak duymuş, ne de bir
beşer tahattur edebilmiştir. Öyle karşıladı ki tarif edilmez. Baban dedi ki: “Yâ
Rabbi, beni dünyaya iade buyur da, şu tatlı ölümün neşvesini arkada kalanlara
da anlatayım.” Allah, “Artık geriye dönme yok; o bir kereydi ve artık bitti.

Fakat Ben, sizin durumunuzu onlara haber veririm.” buyurdu.7 Sonra da, şu âyet
nazil oldu: “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma, hayır (onlar)
diridirler, Rableri katında rızıklanmaktadı rlar.”8 Bu, Allah yolunda şehit
olan herkes için mutlaka bir bişarettir.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), vefatı hengâmında her kendine
gelişinde “Namaz, namaz!...” diyordu; Hz. Ömer (radıyallâhu anh) da, aynen
Efendisi gibi “Namaz, namaz! ...” diyerek vefat etmişti. Hz. Halid b. Velid
(radıyallâhu anh) da, vefat anında “Atım, kılıcım, getirin onları, son bir kere
daha göreyim.” diye inliyordu. Hanzala’nın (radıyallâhu anh), Sa’d b. Muaz’ın
(radıyallâhu anh) vefatlarına gökler ağlayıp harekete geçiyor, melekler gasl ve
definlerine iştirak ediyorlardı. Osman Efendimiz (radıyallâhu anh) Kur’ân
okurken, Ali Efendimiz (radıyallâhu anh) camiye giderken şehit ediliyordu.
Bunlara karşılık, çokları da içki masasında, kumar başında, fuhuş yuvasında
son nefesini veriyordu. Evet, nasıl yaşamışlarsa öyle ölüyorlardı...

Firavunlaşmış ruhlar, dikenlere takılmış ipek gibi çekilir. Dubleleri
kendilerini bırakıp giderken, geride işmizaz ve ekşi yüzler bırakır. Melekler,
böylelerinin canlarını çok çetin alırlar. Onların canları, dikenlere takılmış
pamuğun ayıklanması gibi çok zor çıkar.

13. Hayvanlar, ölürken ne hisseder?
Hayvanlar, insanlar gibi mükellef olmadıklarından, ruhları kabzedilirken

belki hiç acı duymazlar. Tepinmeleri adalî, asabî ve bilmediğimiz,
tatmadığımız daha başka bir durum ve keyfiyetin ifadesidir. Kim bilir, belki o
çırpınma içinde kendi âlemlerine has bir lezzet de duyuyorlardır. Yeri
gelmişken, Avrupa ülkelerindeki bir uygulama ve anlayışı dile getirelim:

Malum, Batılılar hayvanlarını Müslümanlar gibi kesmezler; ya elektrikle
şoklar ya da boğazlarından şişlerler. Böyle bir davranış, kesim işinde bile
Müslümanlara benzememe inatlarının bir ifadesi midir bilemeyiz! Kendilerini



de şöyle müdafaa ederler: “Siz keserken hayvan, tepinip acı çekiyor; biz ise,
hayvan acı hissetmesin diye böyle yapıyoruz.” Fakat, bir gerçeğin farkında
değiller. Her şeyden önce, kan damarları kesilen hayvanın çırpınmasının tesir
ve tazyikiyle, ilim adamlarınca da zararlı olduğu teslim edilen kan, vücuttan
güzelce boşalır. Şokla öldürülen hayvanın içinde kalan kan, ete de bulaşarak,
yiyenin vücuduna geçer; oysa bizde kanın damlasını içmek ve onunla kirlenmiş
elbiseyle namaz kılmak yasaktır. 1989 yılı başlarında İngiltere’de böbrek
satışlarının yasaklanması gibi, bir gün gelecek, onlar da meseleyi kavrayıp,
bizim sistemimize döneceklerdir.

İkincisi, “Kesilmekle hayvanın ölmesi uzuyor, tepiniyor ve dolayısıyla 15-20
dakika ona acı çektiriyorsunuz.” diyorlar. Nereden biliyorsunuz acı çektiğini?

Her tepinenin acı çekmesi gerekmez ki... Önce de geçtiği gibi, kesilen
hayvanda müşâhede edilen durumlar, tamamen asabî ve adalî ihtilaçlardan
ibaret olabilir... Hem, hayvanın acı çektiğini hayvan olmayan nereden bilebilir?
Bir defa, sen hiç hayvan olmadın ki! Her şey gözden ve gözün gördüğünden
ibaret midir ki, hayvan hesabına ve onun canı adına karar verilebilsin!

Üçüncüsü, kâinattaki her varlıkta daima bir üst mertebeye çıkma meyil ve
şevki vardır. Bitkiler, “hayvanlar ve insanlar bizi yesin de, hayat derecemiz
yükselsin” diye âdeta yarışır. Hayvanlar da, insan bedenine geçerek,
hayatiyetlerini şuurlu ve ebede namzet bir vücutta devam ettirmek ister gibi bir
yarış içindedirler. Evet, hayvanlarda akıl, şuur ve idrak yoktur ama, onlar da,
Yüce Kanun Koyucu’nun kanununa uyarlar. Öyleyse bırakın hayvanlar, insana
misafirliğe gidiyoruz diye çırpınmaya devam etsin!..

Dördüncüsü, belki de hayvan kendi âlemine has bir lezzetin ifadesi olarak
böyle çırpınmaktadır... Burada şu nükteyi de kaydedelim: Müslüman, Hakk’a
teslim olmuş insan olarak her şeyini Allah yolunda feda eder ve şehit olur.
Şehit olmak da, bir nev’i kurban olmak demektir. Yukarıda da ifade ettiğimiz
gibi şehitler, kurban olmaktan bambaşka bir lezzet alırlar ama dışardan
baktığınızda onları da çırpınıyor görürsünüz. Oysa hakikat, tamamen başkadır.
Melek eliyle getirilip, Hz. İsmail (aleyhisselâm) gibi Allah’ın ekrem kulu,
nebisi ve halifesi bir insana karşılık kurban olsun diye takdim edilen bir

hayvan,9 –tabir caizse– hayvanlar âleminin şehidi için “Hayır, acı çekmiyor,
belki kendine has bir lezzet alıyor.” dersek, herhâlde gerçeğe daha yakın bir
yaklaşım ve tespitte bulunmuş oluruz. Kaldı ki, biz bunu ibadet adına yapıyoruz.



14. Vefattan sonra ruh ne olur?
Vefattan sonra ruh, Allah’ın (celle celâluhu) huzuruna kadar yükselir.

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) beyanına göre, ruh çıktıktan sonra
melekler onu bir atlasa sarar ve Mele-i A’lâ’ya kadar götürürler. Uğradığı her
menzil ve tabakada, “Bu ne güzel ruh, bu kimin ruhu?” diye sorarlar. Melekler,
onun yeryüzünde anıldığı en güzel isim ve unvanlarıyla tanıtarak, “Bu, namaz
kılan, din uğrunda bin bir mehâliki iktiham eden falanın ruhu.” derler ve herkes,
hüsnü istikbâl eder. Nihayet, semavatın üstünde Huzur-u Rabbilâlemîn’e
çıkarılır. Cenâb-ı Hak, hüsnü kabul gösterir ve “Bunu tekrar kabre götürün;
Münker-Nekir’in sualine hazır olması için, cenazesinin başına koyuverin.”
buyurur. Bunun üzerine onu sual-cevap için geriye getirirler. Orada, “Rabbin

kim? Peygamberin kim? Dinin ne?” suallerine cevap verir10...
Kötü insanın ruhu ise her yerde kötü karşılanır. Seb’a-semâvât’ta nefretle

yâd edilir. Huzur-u Kibriyâ’dan da baş aşağı atılır. Münker-Nekir’e cevap
verecek hâle gelemez ve cevap veremez. Çünkü, dünyada lüzumsuz şeylerle
vakit geçirmiş ve yararlı işlerde bulunmamıştı.. bu şekilde o, kıyamete kadar
türlü türlü azap çeker.

Kabirde sual vardır, tazyik vardır, fakat asıl hesap Mahkeme-i Kübrâ’dadır.
Hadisin ifadesiyle, kabir sıkar ve tazyik eder. Hesapsa, haşirden sonra
görülecektir. Evet, mizan kurulacak, defterler dağıtılacak, Sırat geçilecek,
sonra da Cennet ve Cehennem’e sevindiren ve ürperten bir sevkıyat olacaktır.
(Bu ve benzeri meselelerin teferruatı hakkında yazılmış pek çok kitap olduğu
gibi, hadis kitaplarında da yeterince bilgi mevcuttur.)

Kabir, aynı zamanda dünyada temizlenmemiş bazı günahların hesabının da
yapıldığı ve temizlendiği bir yerdir. Asıl Hesap Günü’ne bırakılan büyük
cinayetlerin yanında, önemsiz sayılabilen günah ve lekelerin bir kısmı, Allah
(celle celâluhu) tarafından ya bu damıtma odalarında giderilir ya da büyük
suçların muhakemesi ve cezası ileride kurulacak büyük mahkemelere
bırakılarak, –tıpkı dünya hayatında küçük polisiye vak’aların karakollarda,
birkaç günlük sıkıntıyla atlatılması gibi– kabirde de ‘lemem’ denilen küçük
günah ve hataların hesabı görülüp, bitirilebilir.. dolayısıyla da çekilecekler
çekilmiş ve ileriye bırakılmamış olur.

Ehl-i tahkik, Kur’ân ve Sünnet’e istinaden şöyle der: Büyük günahların
yanında küçük günahları da olan kimselerin bir kısım kusurları, dünyada



çekilen sıkıntı, musibet ve hastalıklarla temizlenirken, bazısı da vefat anında
silinir ve kalanlar da, Büyük Mahkeme’ye bırakılmasın, orada hizlana maruz
kalınmasın diye, kabirde üçüncü bir temizleme ameliyesinden geçer. Kabrin
temizleyemeyeceği ölçüde kabarık olan leke ve günahlar ise, ileride Haşir
Meydanı’nda, terazinin başında, sıratta ve daha da olmazsa Cehennem’de
temizlenecektir. (Allah, bizleri burada temiz yaşatsın ve kirlerimizin oralara
kadar temadisine meydan vermesin!)

Bir kısım hadislerden öğrendiğimize göre, Hz. Abbas (radıyallâhu anh),
şiddetle arzu etmesine rağmen, Hz. Ömer’i (radıyallâhu anh) ancak vefatından
tam altı ay sonra rüyasında görebilir ve sorar: “Neredeydin yâ Ömer?”,
“Sorma, hesabı henüz verebildim.” der. Belki, orada üzerinde en ufak bir iz
kalmasın diye Mevlâ, onu böyle bir ameliyeye tâbi tutmuştur. Evet, günah ve
zellelerin küçüklerini temizlemede kabrin sıkması ve tazyiki büyük bir rol
oynar. Acı bir ilaç ama, arkada Cennet şifası var.

Kabir sıkmasını Sa’d b. Muaz (radıyallâhu anh) gibi seviye insanı bir
sahabide de görüyoruz. Sahih hadis kaynaklarına göre, Muaz (radıyallâhu anh)
kabre konunca Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Fe sübhânallah, kabir

Sa’d b. Muaz’ı da sıkarsa!” buyururlar.11 Demek ki, kabrin tazyik etmeyeceği
insan yok. O Sa’d ki, vefatında Cibril (aleyhisselâm) gelip “Sa’d’ın ölümüyle
Arş ihtizaza geldi Yâ Resûlallah!” demişti. Cenazesine iştirak eden Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ayaklarının ucuna basarak yürüyünce, sebebi
soruldu ve şöyle cevap verdiler: “Cenazesini teşyî’ için o kadar melâike geldi

ki...”12 Sa’d (radıyallâhu anh) oydu... Sıkma da bu... Ya biz!..

15. Berzah âleminde ruh ne yapar?
Ruhlar, cesetlerinin bulunduğu kabirlere mânevî vasıta ve kablolarla bağlı

bir kulak bırakarak, kendileri için bir nevi kışla ve bekleme salonu olan berzah
âlemine giderler. Kabre intikalleriyle beraber ruhlar, birtakım temessül ve
menfezlerle karşı karşıya kalırlar. Dünyadaki amelleri, o âlemde belli bir
keyfiyet ve hüviyet kazanmış olarak karşılarına çıkar. Namazları, Kur’ân’ları,
Allah (celle celâluhu) yolundaki hizmetleri, tesbihleri orada gönüllerine inşirah
ve sürur verici birer enîs, birer dost olarak bulurlar. Cennet’e ait pencereler
açılır; nazarlarına en latîf sermedî manzaralar, güzel tablolar arz edilir ve
Cennet’lerini seyredip dururlar. Dünyada çirkin yaşayanlara, temessüller de
çirkin olur ve onlara Cehennemler gösterilir. Biri, kıyametin bir an önce



kopmasını arzularken, diğeri hiç kopmamasını ister. Berzah âleminde kıyamet
koptuktan sonra ne kadar kalınacağını ancak Allah (celle celâluhu) bilir.

Berzah âlemine intikal eden ruhlar bizi duyabilirler, fakat biz onları
duyamayız. Allah (celle celâluhu) dilemeyince onlar da duyamayacağı gibi,
yine Allah (celle celâluhu) dilerse, buradakilere de duyurabilir. Kabirleri
keşfeden evliyâ vardır. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Bedir’de
müşrik cesetlerinin atıldığı kuyunun başına varıp, “Allah’ın size vaad ettiği

şeyleri gördünüz mü?”13 buyurmuşlardı...
Âli ve yüce ruhlar içinde berzah âlemindeki ruhlarla temas kuranlar vardır.

Muhyiddin İbn Arabî (rahmetullahi aleyh), ervah-ı âliye ile sık sık temas
ettiğinden bahseder. İmam Suyûtî, Efendimiz’le yakazaten yetmiş defa
görüştüğünü ve Ahmed Rifaî Hazretleri de, Aleyhissalâtü vesselâm’ın ruhuyla
teşerrüf ettiğini anlatır. İmam Buhârî’nin abdest alıp namaz kıldıktan sonra
murâkabe ile, rivayetlerinin doğru olup olmadığını Resûlullah’a (sallallâhu
aleyhi ve sellem) arz ettiği nakledilen haberlerdendir... Rüya yoluyla görüşmek
ise, zaten mümkündür. Kötü ruhlara gelince; buradaki iyiler onlarla niye
görüşsün ki?!

Bir bakıma kıyamete kadar ayaklarında bir nevi zincir bulunduğundan, ruhlar
bir daha dünyaya gelemez. Dolayısıyla, ruh çağırma seanslarında “geldi”
denenler ruh olmayıp, cin veya şeytandır. Kötü ruhlar, zaten zincirli oldukları
için gelemezler; iyi ruhlar da öylelerine gelmez. Şu kadar ki yüce ruhlar, her
zaman dünyayı gezebilir, iman adına yeni tekevvünleri takip edebilir ve
mezarlarıyla münasebetlerini sürdürebilirler.

Hadis-i şerifler, ümmet-i Muhammed’i mezarlar ve içindekiler hakkında
hassasiyete davet etmektedir. Ayrıca, günümüzde parapsikolojinin de ortaya
koyup kabul ettiği bir gerçek olarak, her bir ruh, kendi mezarında yatan
cesedinin atomlarıyla sonuna kadar münasebettar olup, zaman zaman onları
ziyaret kastıyla mezarına girip çıkabilir. Binaenaleyh, kendi kemikleri, atom ve
molekülleriyle münasebetini devam ettiren muazzez bir ruhun mezarına yapılan
müdahaleler, hele yerine bina yapıp, sonra da o binada günah icra edilmesi,
herhâlde o ruhu rahatsız ve taciz edecektir. Günümüzde bunu teyid eden
hâdiselere de çeşitli yerlerde çokça şahit olunmaktadır. Meselâ, Ankara’nın
göbeğinde bir mezar, dozerlerle yerinden sökülememiştir. Yüzlerce insan,
dozerlerin yolun ortasında çakılıp kaldığını ifade etmektedir. Batılı yazarlar da,



bu mevzuda çok şey söylemektedirler. Eskiden benzeri hâdiseleri cami
imamlarımız anlattığında “üstûre-hurafe” derlerdi; şimdi ise ilim adamları
anlatıyor, hem de ilim adına.

16. Ruh bedenden ayrıldıktan sonra bazı uzuvlar canlı
kalabilir mi?
Belli hücrelerin koloniler teşkil etmesiyle kurulmuş bir devlete benzeyen

bedene tek tek her hücreyle münasebet içinde hükmedip, emir ve direktiflerde
bulunan ruh, bedenden ayrıldıktan sonra da birtakım hücreler, hayatlarını
muvakkaten sürdürebilir. Eğer bazı beyin hücreleri 50-150 saat ölmeden,
değişmeden kalabiliyorsa, o zaman bu müddet zarfında, beyinden kendi diline
mahsus bazı sinyaller, haberler ve mesajlar almak, pekâlâ mümkün olabilir.
Senelerdir, bilhassa faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için bu mevzuda
çalışmalar yapılmaktadır. Hususiyle, beyinde ölmeden kalan hücrelerin dilini
anlayıp, şifresini çözebilecek elektronik beyin misali aletler icat edilebildiği
ve bu yolla faili meçhul cinayetlerde katiller tespit edilebildiği takdirde, Hz.
Musa (aleyhisselâm) zamanında bir maktulün canlanıp, kendi katilini haber

verme hâdisesinden bahseden âyetin14 sırrına yaklaşılmış olacaktır.

17. Ruhlarla beraber ceset de haşrolacak mı?
Önce şu hususu belirtelim ki, cesedin ruh ile münasebetinin keyfiyeti değişik

âlemlere göre farklı farklıdır; bu âlemde başka, kabirde başka, berzahta başka
ve ahirette daha başkadır. Bu dünyada biz, maddî cismaniyetimizin tesiri
altında bir ruh ve ceset münasebetine şahit olmaktayız.

Pek çok ehl-i tahkik, zerrât-ı asliye denilen insandaki asıl ve temel
zerrelerden bahseder. İnsanın ilk zerreleri, yani insan bedenine âdeta kaide ve

temel olup, hadiste “acbü’z-zeneb”15, yani kuyruk sokumu kemiğiyle ifade
edilen bu zerrât-ı asliyenin tam nerede olduğunu tespit etmek mümkün değildir.
Allah (celle celâluhu), insanı bu temel zerreler üzerine kurmuştur ve ahirette de
onlar üzerinde haşredecektir. İnsana ait hususiyetleri camî olan bu zerreler, kim
bilir, belki de genlerdir. Eğer böyleyse, bir insandaki genler, bir yüksüğü ya
doldurur, ya doldurmaz. Ama bu kadarcık az bir şey, ruhla kontak olduğu zaman
cismaniyet adına acı duyuyorsa, elbette lezzet de duyacaktır. İhtimal, haşir
esnasında ve daha sonraki âlemlerde insanın bütün zerreleri değil de, kendine
ait bu aslî zerreler ruh ile temas kuracak ve çoklarının parmak bastığı üzere,
Allah’ın (celle celâluhu) lütfuyla, sağdan soldan alınmış diğer zerreleriyle



a.

birlikte, meyvelerin ve zeminin zerreleri gibi, şu dünyada hizmet eden daha
başka zerreler de cismaniyeti teşkil edecektir. Bunun böyle olmasına mâni bir
durum olmadığı gibi, zannediyorum aslında mâkul olanı da budur. Diğer
zerreler ise, o âleme muvafık şekilde asıl zerrelerin etrafında toplanıp, insan
bedenini teşkil edebilirler...

18. Cehennem azabını ruh mu görür, yoksa ceset mi?
Bazı felsefeciler, birtakım mutasavvife ve Hıristiyanlar, sadece ruh azap

görür diyorlarsa da, biz Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, cesedin ruhla beraber
haşrolacağına inandığımız gibi, vücudun ruhla beraber azap göreceğine de
inanırız. Zira ruhla cesedin durumu, topal ile körün durumu gibidir: Kör topalı
sırtına alır, topal da köre yolu tarif eder ve böylece ikisi yol almış olur. Ruhla
ceset, dünyada olduğu gibi, ahirette de hem azapta, hem de lezzette müşterek
olurlar. Kaldı ki, âyet ve hadisler, cesedin ve uzuvların göreceği azaptan da,
tadacağı nimetlerden de sarahaten bahsetmektedir. Ahiret hayatına muvafık bir
beden düşünmeden, nimetlerden nasıl istifade edilebilir ki? Sonra, ruhla
birlikte cesedimizin atomlarını da yaratan Allah (celle celâluhu), ruhla beraber
bedeni de diriltecek veya tâzib edecek ya da nimetlerle mükâfatlandıracaktır.
Kudret ve ilim O’nundur; dilerse öyle yapar, dilerse böyle. İnsan, her
meselenin hakikatini bihakkın öbür âleme gidip, oranın sürprizleriyle yüz yüze
geldiği zaman anlayacaktır. Çünkü onları ne göz görmüş, ne kulak duymuş ve ne
de onlar hatır ve hayale gelmişlerdir...

19. Vefattan sonra ruhlara gönderebileceğimiz en büyük
hediyeler nelerdir?
Her şeyden önce, dünyadan göçen ruh, o âlemlerde kendisine lâzım olacak

hediyeleri, erzakı ve istifade edeceği hemen her şeyi, bu dünyadan bizzat
kendisi götürecek, ilâhî bir kaide olarak her nefis, burada kazandığını orada
hazır bulacaktır. Nasıl bir ülkeden diğerine geçilirken pasaport ve vize
isteniyorsa, aynen bunun gibi, kabirde başlayıp ta Cennet’in kapısına kadar
uzanan hayatında da insandan şekil ve kalıp değil, kalbde iman ve amel-i salih
istenecektir. Ayrıca, şefaat dairesine girebilmek için de, adres bırakmak,
alında, yüzde nur, işaret ve alâmet taşımak gerekecektir. Binaenaleyh, giden
nasıl ve neyle gitmişse, orada öyle muamele görecektir. Ancak, üç menfez ve

pencere vardır ki, bunlardan da istifade mümkündür:16

Sadaka-i cariye denilen, insanların istifade edebileceği yol, köprü, cami,



b.

c.

çeşme, mescit, vakıf müesseseleri ve bunları en verimli ve hayırlı şekilde
kullanacak nesillerin yetişmesi için de yurtlar, yuvalar, mektepler ve
müesseseler yapmak gibi salih amellerde bulunmaktır ki, arkada bırakılan bu
türden bir müessese ayakta kaldığı müddetçe, –Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) beyanları çerçevesinde– iyi bir çığıra vesile olunduğu için kıyamete
kadar orada yetişenlerin kazandıkları sevapların bir misli de, bu müesseseleri
kuranların amel defterlerine kaydedilecektir.

İlim erbabının bıraktığı eserler de sadaka-i cariyedendir. Âlim,
kapasitesine göre bunlardan alacağı mükâfatı alır. Ayrıca ilim erbabına omuz
verme, sahip çıkma, hakikî ilim yolunda yürüyen ve ayaklarının altına
meleklerin kanatlarını yaydığı nesle kanat germe ve onların kitap, defter,
yiyecek ve giyeceğini temin etme şeklinde yapılan çalışmalar da, hayır
cihetinde kapanmaz birer menfez ve birer sadaka-i cariye sayılabilir.

Giden ruh, ardından hayırlarda bulunacak ve hayırlı nesiller yetiştirecek
hayırlı bir evlât ister. Allah, zaten çocuklarınızın dünyasını hazırlamıştır; siz de
onlara sahip çıkmış, müesseselerini hazırlamış, hizmet vermiş ve yetişmelerine
itina göstermişseniz, bu takdirde arkanızda hayırlı evlâtlar ve nesiller
bırakmışsınız demektir. Ancak bıraktığınız böyle bir nesildir ki, ahiret hesabına
size yararlı olacaktır. Yoksa giden ruh, ne helva, lokma, yemek; ne yedinci,
kırkıncı ve elli ikinci gece, ne mevlid, ne paralı hatim, ne telkin, ne devir, ne de
duvara asılacak eski bir resim bekler! Frekans tutarsa onları ziyaret et, selâm
ver ve kendi gönlünü hoplat; dilde dua ve istiğfar, gözünde de damla damla yaş
olsun.. ve onlara, o âlemde geçer akçe olan hediyeler gönder!
1 Bediüzzaman, Sözler s.290, 633.

2 Buhârî, tıp 1; Müslim, selâm 69; İbn Mâce, tıp 1; Ebû Dâvûd, tıp 1, 11.

3 Tirmizî, tıp 2; İbn Mâce, tıp 1; Ebû Dâvûd, tıp 1; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/278..

4 el-Heysemî, Mecmeu’z-zevâid 9/35; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/259.

5 Bkz.: Nahl sûresi, 16/32.

6 Bkz.: Enfâl sûresi, 8/50; Muhammed sûresi, 47/27.

7 İbn Mâce, cihad 16.

8 Âl-i İmrân sûresi, 3/169.

9 Bkz.: Sâffât sûresi, 37/107.

10 Buhârî, cenâiz 87.

11 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/55; et-Tabarânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 12/232.

12 Buhârî, menâkıbü’l-ensâr 12; Müslim, fedâilü’s-sahabe 123, 125; Tirmizî, menâkıb 50; el-Heysemî,
Mecmeu’z-zevâid 9/308-310.



13 Buhârî, cenâiz 85.

14 Bkz.: Bakara sûresi, 2/72, 73.

15 Buhârî, tefsîru’l-Kur’ân (39)4; Müslim, fiten 141-143; Ebû Dâvûd, sünne 22; Nesâî, cenâiz 117; İbn
Mâce, zühd 32; Muvatta, cenâiz 48; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/322.

16 Müslim, vasiyet 14; Ebû Dâvûd, vesâyâ 14; Tirmizî, ahkâm 36.



M ELEK, CİN ve ŞEYTANLARIN
HUSUSİYETLERİ

1. Meleklerin hususiyetleri
Melekler, nurdan yaratılmış olup, hilkatlerinde nurun esas olduğu görülür.

Melekiyet risalet, elçilik, nezaret, vekâlet, icraatı alkışlayıp ona nigehbân olma
ve yüksek yerden nüzul etmek gibi mânâlara gelir. Mutlak mânâda melek, büyük
âlemle küçük âlem arasında münasebet kuran, elçilik yapan, haber getiren,
kalbimizi okşayıp biçime koyan, ondan gelen mesajları alıp, âdeta regüle
ederek kabul edilebilir hâle getiren çok mukaddes elçiler güruhuna denir.
Yüzleri öbür âleme yönelik ve daha çok öbür âlemin vazifelileri olan melekler,
Cenâb-ı Hakk’ın her iki âlemdeki tasarruflarına nezaret eder ve onları
alkışlarlar.

Melekler, sadece emirler âleminden olmayıp, nurdan kendilerine has
cisimleri de vardır; şu kadar ki bu cisimleri, latîf ve nuranîdir. Bu sebeple,
hulûl ve nüfuz keyfiyetleri çok seri ve mükemmeldir. İnsanın gözbebeği içinde
yer alır, baktırır ve ona güzel şeyleri gösterirler. Peygamber ve velinin kalbine
ayrı mânâ ile, bitkiler ve hayvanlar âlemine ayrı mânâlarla gelirler. Kalbe
doğan ilhamlar, ekseriya doğrudan doğruya Cenâb-ı Hak’tandır.. bazen de
melekler vasıtasıyla eser gelir.

Melekler, “Allah’ın kendilerine emrettiği şeylere isyan etmezler ve ne ile
emrolunuyorlarsa onu yerine getirirler.” 1 Bu, meleklere has bir keyfiyettir.
İnsan ise, asla melek gibi olamaz; sürekli iniş-çıkış ve zikzak çizmeler görülür
onda. İnsan, melek-üstü bir mahiyet kazanabileceği gibi, akılsız, şuursuz
mahlûkatın altında da yer alabilir. Meleklerin makamı ise sabittir. Nurdan
yaratıldıkları için, insan ve cinlerde olduğu gibi, kat’iyen kendilerinde isyan ve
başkaldırma görülmez. Meleklerde erkeklik ve dişilik de yoktur. Öfke, kin,
gadap, kıskanma, haset gibi kötü duygulardan uzak bulunmalarının yanı sıra,
beşere ve cinlere ait arıza ve garîzalardan da mahfuz ve mâsundurlar.

Melekler yemez, içmez, acıkmaz, susamaz ve yorulmak nedir bilmezler.
Maaş ve ücretleri yoktur ama, Allah (celle celâluhu) namına işledikleri her
emirde latîf bir zevk ve hoş bir lezzetleri vardır. Terakki ve rütbeleri
olmamakla beraber, Allah’a karşı ibadetlerinden derecelerine göre feyiz
alırlar. Nurdan olduklarından, gıdalarına nur kâfidir. Nasıl insanlar su, hava,



ışık ve değişik gıdalarla gıdalanır ve bunlardan lezzet alırlar; benzer şekilde
melekler de zikir, tesbih, hamd, ibadet ve Cenâb-ı Hakk’a ait mârifet ve
muhabbet nurlarıyla gıdalanır ve mütelezziz olurlar. Hatta güzel kokular dahi,
bir nevi onların gıdalarıdır; güzel kokudan zevk alır ve hoşlanır onlar. Burada,
selim fıtratı en üst seviyede temsil eden Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve
sellem) güzel kokudan hoşlanıp, güzel koku süründüğünü hatırlatıp geçelim...

Melekler, Cenâb-ı Hakk’ın Zât-ı Ulûhiyetini idrak mevzuunda insandan ileri,
esmâ ve sıfatlarını bilmede de öndedirler. Fakat Zât-ı Ulûhiyetine esmâ ve
sıfatlarına câmi bir ayna olmak bakımından insanı, his ve duyguları, kalb
dünyası ve tefekkür hayatı itibarıyla Allah (celle celâluhu) onlardan daha ileri
yaratmıştır.

Biz, bazı melekleri isim ve icraatlarıyla bilip tanıyoruz. Zira onlar hakkında
hem Kur’ân-ı Kerim’de, hem de İki Cihan Serveri’nin mübarek sözlerinde
çeşitli vesilelerle bahisler mevcuttur. Bazı melekleri ise, sadece gördükleri
vazifenin nev’i itibarıyla ve hepsine birden verilen unvanla biliyoruz; fakat bu
mevzuda herhangi bir rivayet söz konusu olmadığı için, biz de onların isim ve
adetleri hakkında malumat sahibi değiliz.

Dört büyük melek olan Cebrail (aleyhisselâm), Mikâil (aleyhisselâm), İsrafil
(aleyhisselâm) ve Azrail’i (aleyhisselâm) tanımamıza rağmen, Arş’ın hamelesi
sekiz meleği, Mele-i A’lâ’yı, Nediyy-i A’lâ’yı ve Refik-i A’lâ’yı bilemiyor ve
tanıyamıyoruz.

Dört büyük meleğin dışında bildiklerimiz de var: Kerûbiyyun melekleri,
Müheyyemun melekleri, Cennet’in nâzırı Rıdvan ve Cehennem’in bekçisi Mâlik
isimli melekler gibi...

Ayrıca, ana karnındaki ceninin durumuyla ilgilenen meleklerle, her insanın
söz ve davranışlarını kaydeden “Kirâmen Kâtibîn” melekleri de bildiklerimiz
arasındadır. Diğer taraftan, hadislerde beyan edildiği üzere, her mü’minin
kendisini koruyan 360 meleği vardır. Bunlar, hususiyle yaşlıları ve yavruları
muhafaza ederler. İnsana hayrı gösteren, mü’min için dua ve istiğfarda bulunan,
kâfirlerin ise içine korku salan ve onları endişeye sevk eden melekler olduğu
gibi, ibadet, zikir ve ilim meclislerini takip eden, ikindi ve sabah namazlarında
vazife değiştiren, Cuma günleri getirilen salâvatları seyre dalan, Kur’ân
dinleyen ve böyle yerlere sekine indiren melekler de vardır.

Ve yine, namaz kılan, saflarda saf bağlayan, teşehhüddeki şehadete eşlik
eden ve Müslümanlarla musafahada bulunan melekler…



Ölüm anında ve ölüm sonrasında gelen ve kabirde soru soran Münker ve
Nekir isimli melekler..

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) miraç esnasında,
yaratıldıkları günden beri Allah’ın (celle celâluhu) azameti karşısında kimini
rükuda, kimini secdede ve kimini de kıyamda müşâhede ettiği melekler…

Yine, zerrelerin hareketinden yağmurun katreler hâlinde semadan inişine,
meteorların düşüşünden dünya, yıldızlar, sistemler ve galaksilerin hareketine
ve ağaçlardan çiçeklere kadar tekvînî faaliyetlere nezaret eden ve onlara
nigehban olan belki kâinatın zerreleri adedince melekler vardır!..

Her nefis, her an ölümü tadıp durmaktadır.2 Her şey fâni; bakî olan sadece

O.3 Bu, her yaratılmışa şamil bir emirdir ve melekler de bu emirden hariç
değildir.. hatta, en son Azrail’e (aleyhisselâm) “Kendi ruhunu kabzet!”
denecektir. Bununla birlikte, Allah’a (celle celâluhu) intisaplarıyla hayatlarını
idame ettirecekler varsa, onları da biz bilemiyoruz.

Melekler, hususiyle de rahmet melekleri heykel, resim, köpek ve çan bulunan

evlere girmez;4 hayız ve cünüp olanlarla yakın münasebette bulunmaz5 ve
soğan, sarımsak ve pırasa gibi kerih kokulu yiyecekleri yiyip mü’minleri iz’aç

ve rahatsız eden kimselerin yanlarına sokulmaz6; sigara gibi kerih kokan ve
insanları rahatsız eden nesneleri de aynı gruba dahil edip, bu gibi çirkin
kokulardan da meleklerin kaçacağını söylemek mümkündür. Meleklerin anne,

baba ve akraba ile alâkayı kesenlere de gelmeyeceği rivayetler arasındadır.7

Eğer meleklerin bizimle beraber olmasını istiyorsak, her şeyden önce onlara,
onların istedikleri zemini hazırlama mecburiyetinde olduğumuzu unutmamalıyız.

2. Melek ne zaman korur ve zahîr olur?
Allah (celle celâluhu), insanı doğrudan koruduğu gibi, meleklerle de

koruyabilir; fakat bunun için insanın, irade ve kalbi ile kontak olması,
safvetinin bu mevzua uygun bulunması, melekle münasebete geçmesi; Allah’la
alâka ve rabıtasının devam etmesi ve bir mânevî ittisalin gerçekleşmesi şarttır.
Melekler âlemiyle münasebet kuran herhangi bir insanla melekler de
münasebete geçerler; Bedir’de, Hayber’de zahîr oldukları ve sahabenin gasline

ve cenazesine iştirak ettikleri8 gibi… Meleklerin korumasını çocuklarda,
masum sabîlerde ve beli bükülmüş yaşlılarda da görürüz; çünkü, Allah’ın



(celle celâluhu) bunlara hususî bir merhameti vardır. Meleklerin insana yardım
edip zahîr olmaları, insanın Hak kapısından ayrılmamasına, ilhah ve ısrarla
ciğeri sökülüyor, göbeği çatlıyor ve kalbi fırlıyor gibi yalvarıp yakarmasına ve
ruhunun infisale geçerek, O’nunla kontak olup melekût âlemiyle münasebet
kurabilmesine bağlıdır. Yoksa, esneyerek ve ne dediğinden habersiz bir kalble
değil… Kalıpla ve ucundan tutarak yapılan ibadetlerle bu münasebet
kurulamaz; çile ve ızdırap çekmeden, meleğin semavî eli imdada koşmaz.

3. Meleklere inanmanın faydaları
Allah’a (celle celâluhu), haşir ve neşr’e inanma gibi meleğe inanmanın da,

insan üzerinde çok müsbet tesirleri vardır. Bir defa bu inanç, ferde huzur verir
ve onun vahşetini ünsiyete çevirir.. melek insana enîs ü celîs olur ve onunla
arkadaşlık yapar. İlhamlar, insanın kalbinde onunla mevcelenir; mânâ yüklü
hüzmeler, onunla gelir. Bu sayede insanın içi huzurla dolar ve bu nurlu
varlıklarla onun hayatı da nurlanır. Ayrıca, her an meleklerin kontrol ve
murâkabesi altında bulunulduğu düşünülerek günahlardan uzak kalınır ve beşerî
hevesata karşı frenleyici bir unsur olması sayesinde, hayatın zapturapt altına
alınması kolaylaşmış olur.

Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), meleklerin
havâssından, en faziletlilerinden de faziletlidir. Peygamberlere vahiy getiren
melek de sair meleklerden faziletlidir. Beşer arasında Bedir, Uhud ve benzeri
gazvelerde bulunanların bulunmayanlara karşı bir üstünlük ve fazileti olduğu
gibi, meleklerden o gazvelere iştirak edenlerin de etmeyenlere karşı aynı
şekilde üstünlüğü vardır.

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Gökte benim iki
vezirim vardır: Cebrail ve Mikâil; yerdeki iki vezirim ise, Ebû Bekir ve

Ömer.”9 buyururlardı.

4. Cinler, dumansız ve korsuz ateşten yaratılmışlardır
Cinler, hâlis yani dumansız ve korsuz ateşten yaratılmışlardır. 10 Cinlerin

mahiyeti ve yapısı mevzuunda Kur’ân’ın verdiği malumat bu kadardır. Yalnız,

bir başka yerde “(Vücudun gözeneklerine) nüfûz eden kavurucu ateş”11 tabiri
de kullanılır. Şu kadar var ki, mahiyet ve keyfiyetleri bizim için yine
meçhuldür. Teleskop ve mikroskop, bize henüz böyle bir âlemden ve bu âlemin

mahiyetinden bir şey bahsetmiyor. Cin, örtülü ve perdeli demektir.12



Mahiyetleri konusunda “Ateşten bir şuâ, pırıl pırıl yanan, etrafa kıvılcımlar
saçan bir ateş.. kor ya da kömür gibi” ifadeleri, onları anlatmaya yeterli midir
bilemiyorum. Nasıl insanın morfolojik mahiyeti protein çorbası hâlinde
yeryüzünden toplanmışsa, cinler de ateşin özünden alınmış oldukları için ateşin
hususiyetini taşırlar. Bu, hava-ateş veya hava ile ateşin alaşımı alaz gibi bir
madde midir, yoksa radyasyon mudur, partikül müdür veya güneşin ziyası mıdır
bilemiyoruz. Belki de bunların enmuzeci, karışımı bilmediğimiz bir maddedir.
Belki de atomun partikülleri, dalgaları veya atomaltı âlemden meydana gelen
bir iyon halitası; bir esîrî vücud veya anti-madde varlıklardır. Titreşim
süratlerinin saniyede 300.000 km.den fazla olması, görünmelerine ve aletle
tespit edilmelerine mâni olduğundan, onları kimse görmemektedir. Görünen
maddî varlıkları meydana getiren temel yapı ‘kuant’ denilen enerji zerreleridir;
fakat bunlar, 5000 santigrat derecede çözülür ve müstakil atomlara dönüşürler.
Hâlbuki, kâinatta binler, milyonlar santigrat derecede gök cisimleri vardır.
Demek oluyor ki, oralarda yüksek ısıya dayanıklı enerji gibi varlıklar
mevcuttur; bir farkla ki, bunlar şuurlu ve iradelidirler.

Evet cinler, belki de esîrî varlıklardır. Esîr denilen madde hakkında ilim
adamlarının muhtelif görüşleri ve mevcut olup olmadığı tartışmaları vardır. Bu
mevzuda âyetlerde sarih bir şey olmamakla birlikte, bir hadis-i şerifte

“Allah’ın Arş’ı en önce amâ üzerindeydi.”13; bir başka hadiste “Su

üzerindeydi.”14 buyrulmaktadır. Buradan, ‘amâ’ sözüyle başka bir mânânın
kastedildiği anlaşılabilir. Yani atomların, moleküllerin teşekkülünden önce
icraat-ı ilâhî, hükmünü ‘amâ’ gibi, yani esîr gibi bir şey üzerinde yürütüyordu.
İtikadî bir mevzu olmadığından üzerinde fazla durmak, vardı-yoktu, öyleydi,
değildi böyleydi tartışmalarına girmek lüzumsuz olur. Yokluğu izah edilemediği
gibi, henüz varlığı da izah edilemiyor. Var olabilir; en küçük maddeden öte,
ışığı geçiren, sezilmeyecek kadar latîf bir şey olabilir; kim bilir, belki de
maddenin tükendiği yerde esîr başlamaktadır.

Evet cinler, belki de mekân buudları dahilinde bile eşyayı bize gösteren ışık
dalgalarının içinde göremediğimiz varlıklardır. Kelimelerle, ilmî tabirlerle bir
şeyler söylenmeye çalışılsa bile, yapılarının nasıl olduğu ve yaratılış
maddelerinin hangi keyfiyette bulunduğu mevzularında kat’î hükme varmak
yanlış tevil ve tefsirde bulunmak olur ki, bu da vahyi kendi hesabımıza

konuşturmak demektir. Zira, Kur’ân’da geçen ‘mâric’ ve ‘nâr’15 ile, ‘nâr-ı



semum’un16 ne olduğunu bilemiyoruz. Bakın, aslı toprak olan insan neticede
nasıl bir şekil alıyor ve hangi hâli kazanıyor; o hâlde cinlerin yaratıldığı ateş
de, kim bilir nasıldır!?

5. Cinler, insanlar gibi iman ve ibadetle mükelleftirler
Maddî âleme ait latîf varlıklar olan cinlerin şuur sahibi ruhları vardır.

Maddî yapılarındaki farklılık sebebiyle insan ve meleklerden, şuur sahibi
olmakla da nebat ve hayvanlardan ayrılırlar. İnsanlar gibi iman, ibadet ve
kullukla mükellef bulunduklarından, mü’min de kâfir de olabilirler.
Müslümanların galip veya mağlup olmaları, cinler âleminde de aynı tesiri
gösterir; yani, Müslümanların galibiyeti cinnî Müslümanların da galip;
mağlubiyetleri cinnî Müslümanların da mağlup olması demektir. Erkeklik ve
dişilikleri olduğundan evlenir ve çoğalırlar.. ömürleri hakkında 1000 yıla
kadar rakamlar verilmiştir.

6. Melek ve cinlerin hareketleri, zaman ve mekân kaydına
bağlı değildir
İçinde yaşadığımız şu pek çok yönleriyle izafî âlemde kudret, kuvvet,

konuşma tarzları, ağırlıklar, zaman ve hız gibi şeyler de izafîdir. Meselâ,
cisimleri aynı büyüklükte olan bir yumurta ile, yumurta kadar bir odun arasında
ve yine aynı büyüklükteki taş, demir ve civa arasında ağırlık yönünden mühim
farklılıklar vardır. Bunun gibi, cisimlerin kendilerine has düşme ve hareket
hızları mevcuttur. Meselâ ses, belli bir hıza sahiptir. Işık ise, “Ben maddenin
hız sınırıyım.” der. Madde, çekim gücü ile düşerken hızı devamlı artar; yani,
ilk saniyede 5 metre düşüyorsa, ikinci saniyede, düştüğü miktar ile o saniyenin
karesinin çarpımına eşit bir mesafeye ulaşır. Böylece, ikinci saniyedeki ulaştığı
mesafe, 4x5 olur; üçüncü saniyede 9x5, dördüncüde 16x5, beşincide ise
25x5=125 m.ye varır. Ve hız yükselip de belli bir doruğa ulaştığında zaman
yavaşlamaya başlar; neticede, ışık hızına ulaşan madde, maddiyetini kaybedip,
madde ötesi bir mahiyet kazanır.

Durum, maddede dahi böyle olduğuna göre, süratleri maddenin süratinin çok
fevkinde, hatta ışık hızının da ötesinde olan ruh, melek ve cinleri görmememiz
gayet normaldir. Einstein ve Lorenz, maddenin hız sınırını ciddî bir fizik
kanunu şeklinde saniyede 300 bin km olarak tespit etmişlerdir. Materyalistler,
buradan hareketle, “Evren sınırlı, dolayısıyla evrenin ötesinde yine madde
var.” şeklinde bir neticeye varmak istemişlerse de, çalışmalar, maddeye has bu



sınırın geçilebileceğini göstermiştir. Bilim adamları, kütle kavramının dışında
ışınların var olabileceğini matematik formüllerle ispatladılar ve bunlara
‘Tachyon ve Syrnkoff ışınları’  dediler. Sürat sınırı aşıldıktan sonra ortada
madde vasfı kalmaz; hız azalınca yine maddîleşme, kütle ve görünürlülük
ortaya çıkar.

Madde için yapılan bu tespitlerin verâsında melek, ruh ve cin’in sürat ve
mesafe kat’etmesi mevzuu daha iyi anlaşılmış olacaktır. Demek ki, izafiyetler
âleminde bir yerde zaman ve mekân kaydı artık söz konusu olmamaktadır.

7. Melekler ve cinler, insanlara nispetle daha büyük ve daha
ağır işler yapabilirler
Her şeyden önce, hiçbir iş ve şe’nin Allah’ın (celle celâluhu) kudretine ağır

gelmeyeceği malumdur. Elmanın birini de binini de, bir bahçeyi de bütün
dünyayı da, atomu da galaksiyi de, balığı da denizi de aynı kolaylıkla yaratan
Allah (celle celâluhu), insana, meleğe ve cinlere de istediği ölçüde güç ve
kudret verebilir. Esasen insanın yaptığı, meleklerin ve cinlerin yaptığından hiç
de aşağı değildir. Dünya küresinin ve gök cisimlerinin hareketlerine nezaret
eden melekse, dünyayı evirip çeviren, maddeye şekil veren ve medeniyetler
kurup, teknolojiler üreten de insandır; insan, elinde beş parmak yerine bir
parmak, kollar yerine kuş kanatları ve kendi ayağı yerine fil ayağı olsaydı,
bütün bu yaptıklarını yapabilir miydi acaba? Sonra bütün bu işleri el, ayak ve
parmaklara mı vereceğiz? İşte, görünmeyen meleklerin ve cinlerin yaptıkları
harika işler ve işte, beyindeki görünmeyen reaksiyon ve elektrik akımlarının
yaptıkları!. Elimiz, kolumuz, kaslarımız ağırlıkları ne ile kaldırıyor? Gide gide
maddî güç ve kuvveti bulunmayan kemik iliklerine ve beyinden gelen latîf
akımlara varmıyor muyuz?

Hava akımı ve rüzgârlar, gözle görülmedikleri hâlde ağaçları söker, evleri
yıkar. Bitkilerin ipek gibi incecik kök ve damarları, taş ve kayalarda ne harika
tezgâhlar kurup, neler neler dokurlar! İlim adamlarının üzerine düştükleri pek
çok enerji kaynakları vardır. Atom santralleri, barajların kabiliyetini de aşıp,
ürettikleri enerjiyle maddeyi harekete geçirmekte, hele, tespit edilen lazer ışını
ve tespit edilmeyi bekleyen daha pek çok şey, hayatın her sahasında maddeyi
evirip çevirmektedir. Demek oluyor ki, görülmeyen kuvvetler, madde üzerinde
karşı konulmaz bir hâkimiyete sahiptirler.

Enerji ve ışınlar maddeye böylesine tesir ederken, onların da ötesinde



görülmeyen varlıklar olarak melekler ve cinler de, Allah’ın (celle celâluhu)
kendilerine verdiği kumanda aletleriyle maddeyi harekete geçirip, bizim
üstesinden gelemeyeceğimiz harika işler yapabilirler. Kaldı ki, insan bile –ruh
bahsinde temas edildiği üzere– çok harika işler becerebilmektedir;
medyumların eşyayı aletsiz, temassız harekete geçirip, ateşle oynamaları gibi...

8. Meleklerin ve cinlerin sayısı ne kadardır?
Meleklerin ve cinlerin sayısını ancak Allah (celle celâluhu) bilir. Bir damla

suda milyonlarca canlıyı var eden, bir milimetre küp kanda 4-5 milyon alyuvarı
yaşatan, birkaç damla menide insan olmaya müheyyâ milyonlarca spermi
barındıran, denizde balıklara ve toprak altında şu kadar canlıya hayat veren
Allah (celle celâluhu), dilerse yağmur damlaları adedince de melek yaratır.
Zira O Kudret Eli’nin aza da, çoğa da taalluku birdir.

9. Meleklerin ve cinlerin temessülü, şekil ve mahiyet kazanıp
görünmeleri
Daha önce de temas edildiği üzere, suyun buharlaşması, katı maddelerin gaz,

sıvı ve buhar hâline dönüşmesi, atomun parçalanıp enerji dalgaları ve kuantlar
hâline gelmesi, yıldızların kara delikler hâlinde ortaya çıkmaları gibi,
hayatımızda ve kâinatta görülen âlemden görülmeyene doğru bir faaliyet, bir
akış ve bir hamle mevcuttur. Bu ilâhî icraatı tersine düşündüğümüzde ise,
görülmeyenden görülene ve bilinmezden de madde olarak müşâhede edilir hâle
gelmeye doğru bir akışın varlığını gözlemek mümkündür. Gazlar sıvı olur;
kristalleşir cisim olur; buharlaşan su zerrecikleri, “Bizi yok zannetmeyin,
görülmüyoruz ama, kaybolmadık.” der gibi, damlalar hâline gelip başımızı
ıslatır; gök tarlasındaki pamuk yığınları, yer aynasına kar örtüsü olarak yansır...
Hatta, buhar hâlinden çıkan su, daha da kesafet kazanayım ve şekillenip
görüneyim diye buz olur, demirden de olsa kabını parçalar. Beynimizde
plânladığımız nice görünmezler, dış âleme intikal edip görünür ve maddî vücut
kazanırlar.

İşte, görünmeyen varlıklar olan melek, cin ve ruhanîler de, her ne kadar
kendilerine has yapılarıyla bu âlemde görülmeseler bile, bu âleme has
vasıtaları kullanıp, kılıf ve elbise giyerek görünebilirler. Meleklerin ve
cinlerin bu şekilde görünmelerine ‘temessül’ diyoruz. Kur’ân, temessülü
anlatırken, “(Melek, Meryem Validemize) tastamam bir insan şeklinde
temessül etti.”17 der. Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) vahiy getiren



melek, bazen kendine has keyfiyetle, bazen bir muharip şeklinde, bazen de daha
başka suretlerde geliyordu. Benî Kureyza üzerine yürüneceği zaman Cebrail
(aleyhisselâm), tozu toprağı üstünde bir muharip suretinde gelmiş ve “Yâ
Resûlallah, siz zırhlarınızı çıkardınız, fakat biz melekler taifesi çıkarmadık.”

demişti.18 Yine aynı melek, bazı zaman oluyordu ki, Dıhye (radıyallâhu anh)

suretinde geliyor,19 bazı zaman da, dini talim maksadıyla üzerinde hiç de
yolculuk emaresi taşımayan bir misafir kıyafetinde geliyor ve “İman, islâm,
ihsan nedir?” şeklinde sualler sorup, verilen cevapları “Doğru” diye

tasdikleyip gidiyordu20...
Cinler ve şeytanlar da, melek gibi temessül edebilir. Hüseyin Cisrî’ye göre,

Allah’ın (celle celâluhu) kendilerine verdiği yaratılış biçimi sayesinde
havadan, esîrden veya benzeri bir maddeden istedikleri kadar alıp
yoğunlaştırarak istedikleri şekle sokar ve o şekli âdeta bir elbise yapıp, o
elbise içinde insanlara görünürler. İmam Şiblî, Ebû Ya’lâ’nın beyanına
dayanarak, cinlerin ve şeytanların kendi kendilerine şekil
değiştiremeyeceklerini, buna güç ve takatlerinin olmadığını, fakat Allah’ın
(celle celâluhu) kendilerine öğrettiği kelime ve isimlerden âdeta şifre vazifesi
yapan birini söylediklerinde, Allah’ın (celle celâluhu) onları bir şekilden diğer
şekle, bir hâlden başka bir hâle soktuğunu belirtir. Bu, kendi âleminden başka
bir âleme, o âleme ait bir vasıta ile geçebilmek için sanki sınırda söylenmesi
gereken bir kelime, gösterilmesi şart bir vize ya da askerin geçit için sorduğu
parola gibidir. Cinler ve şeytanlar, kendi kabiliyet ve iradeleriyle bu tebdil-i
kıyafeti (transformasyon) yapamazlar; yapmaya kalkıştıklarında, bünyeleri
parça parça olur ve hayatiyetlerini kaybederler.

Cinlerden olan şeytan da, insan kılığına girebilir. Nitekim, onun Bedir
Savaşı öncesi Necidli bir yaşlı suretinde Kureyş’e gelerek, kurdukları tuzak

için onlara tahrik edici fikirler verip, çareler tavsiye ettiği rivayet edilir.21

Aynı şekilde bir başka defa, ganimetlere nöbetçilik yapan bir sahabinin şeytanı
ganimete zarar vermek isterken yakaladığı ve onun yalvarıp yakarması
karşısında da salıverdiği nakledilir. Hâdise üçüncü defa tekerrür edince şeytan,
kendisini Allah’ın Resûlü’ne götürmeye karar veren sahabiye, “Bırak da, sana
bizden korunup, emniyette olacağınız şeyi söyleyeyim.” der, Sahabi, “O nedir?”
diye sorunca da, “Âyetü’l-Kürsî” cevabını verir. Hâdise kendilerine intikal
edince Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Habis yalancıdır ama doğru



söylemiş.” buyururlar.22

Kur’ân’da, cinlerin Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kur’ân
dinledikleri ve bu mevzudaki mütalâaları da anlatılır: Cinler, “Ey kavmimiz,
doğrusu biz Musa’dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan,
Hakk’a ve doğru yola ileten bir kitap dinledik, dediler.”23 Hadis kitaplarında
da, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) onlara Kur’ân okuduğu ve dini
tebliğ ettiği muhtelif rivayetlerle belirtilmektedir. Bu hâdiselerden birinde İbn

Mesud (radıyallâhu anh)24, bir diğerinde ise Hz. Zübeyr (radıyallâhu anh), bir
noktaya kadar Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) refakat etmişlerdi.

Cinler, insan kılığında görünebilecekleri gibi, hayvan şeklinde de
görünebilirler. Yılan, akrep, sığır, merkep ve kuş kılığına girdikleri de
anlatılmaktadır. Nitekim, Nahle Vadisi’nde Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), onlardan biat kabul ederken, akrep ve kelb gibi herhangi bir hayvan
kılığında görünmemeleri veya kendi suretlerinde, ya da daha başka munis bir
surette tezahür etmeleri teklifinde bulunmuş, ümmetine de, “Siz evinizde böyle
bir haşere gördüğünüzde, ona önce üç defa “Allah rızası için git!” deyin; belki
o cin arkadaşlarınızdan olabilir. Eğer gitmezse, o zaman cin değildir; zarar

verecekse, öldürebilirsiniz.” buyurmuşlardı.25 Bu, bir bakıma iki ayrı taifenin,
iki ayrı cinsin veya iki ayrı sınıfın mukavelesi gibiydi ki, onun bu teklifine karşı
cinler de, “Ümmetin her şeye besmele çeker, her şeyi kapatır ve muhafaza
ederse, biz onların yiyecek ve içeceklerinden ne yer, ne de içeriz.” şeklinde söz
vermişlerdi. Tabiî ki, cinlerin bizim yediklerimizden nasıl istifade ettiklerini
bilemiyoruz. Belki havasından, belki kokusundan, belki de müteaffin
keyfiyetinden istifade etmektedirler. Nitekim bir hadis-i şerifte, “Tezek ve
kemiklerle taharetlenmeyiniz; çünkü onlar cin kardeşlerinizin

yiyecekleridir.”26 buyurulur.

10. Cinlerle temas kurulabilir mi? Cinler, insanlara hangi
hâllerde zarar verir?
Bazı insanların ruhları cinlerle temasa müsaittir; çabuk trans hâline

geçebilir, çabuk bizim buudlarımızın dışına çıkabilir ve onların âlemi, onların
buudları, onların dilleri ve haberleşmeleriyle mayalanabilirler. Bu bir fıtrat
meselesidir.. ancak, bundan bir insanî üstünlük mânâsı da çıkarılmamalıdır.
Evet, görülmeyen bu kuvvetlerin tâbi oldukları belli prensipler vardır.



Dolayısıyla insan, her arzu ettiği yerde bunlara iş yaptıramaz… Zira onlar,
Allah’ın (celle celâluhu) tayin ettiği buudun dışında iş yapamazlar. Kişi,
mazhar olduğu bir kısım esmâ ve kelimeleri sırlı kilitleri açar gibi kullanıp
cinlerle temasa geçebilir ama, cinler kendilerine verilmeyen imkânı
kullanamazlar. Bu itibarla her insan, cinlerden istifade edemez, eden de, onları
her arzusunda kullanamaz. Bununla birlikte, bazı kelimeleri cinlere ait birer
kod, birer telefon numarası gibi çevirip, belirli şekillerde ve belirli sayıda
tekrarlayarak, onlarla irtibat kuran insanlar da az değildir.

Birtakım yolları ve usulleri olmakla beraber cinlerle irtibat kurma, mürşid
ve rehber ister ve o işin ehli olmayı gerektirir. Usul, prensip ve rehber
olmazsa, hata ve yanlışlıklar yapıp paçayı kaptırma ihtimali de vardır. Bu tür
şeylerle meşgul olanların gözleri mânâ âlemine açık değil ve kendileri
ayaklarını basacakları yeri bilemiyorlarsa, o zaman habis ruhların saldırısına
uğrar, onların hâkimiyeti altına girer ve onların oyuncakları olurlar: Neticede
cinler, böylelerini bazen gurur ve kibre sevk eder, okşayıp şımartır; yeri,
zamanı gelince de korkutup tehdit ederek tesirleri altına alır ve kendi
hesaplarına konuşturup, iş yaptırırlar. Nitekim, 20. asırda Hindistan’da Gulam
Ahmed Kâdıyânî, böylesi habis ruhların kurbanı olmuştur. Hind yogizmine
karşı fakirizm yolunda İslâm adına mücadele etmek istemiş, fakat habis ruhların
saldırılarına uğrayıp, oyuncakları hâline gelmiş.. habis ruhlar, önce kendisine
müceddit olduğunu kabul ettirmişler; sonra da mehdiliğine, ardından da İsa-
Mesih olduğuna inandırmışlardır. En sonunda da, –hâşâ– “Allah bana hulûl etti
ve bende göründü.” demeye kadar gitmiştir. Habis ruhlar, habis olanlarla çabuk
kontak kurar ve onları cinnete kadar götürebilirler.

Cinler, ehl-i imana daha çok cünüplük ve hayız-nifas hâllerinde, abdestsiz-
namazsız hayat sürenlere de yine bu hâllerde musallat olup, onları değişik
şekilde ve değişik seviyede baştan çıkarabilirler. İşlenen her bir günah, şeytan
ve habis cinlere açılan bir kapı ve pencere durumundadır. Bilhassa hassas
tipler, bozuk ruhlular, duadan ve dualıların atmosferinden uzak lâubali hayat
yaşayanlar, çabuk cinlerin tesirine girerler. Tabiî ki, cinlerin hayat sınırlarını
ve hukuklarını ihlâl ve besmele çekmeden evlerini ve yurtlarını işgal de,
cinlerden zarar görmede mühim faktörlerdir. Bu yüzden Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem), bize pis yerlere girerken dua etmemizi öğretiyor ve onların
bulundukları mezbelelik, çöplük, hamam, otluk, helâ ve hatta kabirlerde namaz

kılmamızı yasaklıyor.27 Bu yerler, şeytanın ve kötü ruhların uğrak yerleridir.



Evet Efendimiz, helâya girerken, “Allahümme innî eûzü bike mine’l-hubsi
ve’l-habâis”28 dememizi talim buyuruyor ve ileride geleceği üzere,
hayatımızın her safhasında dualı olmamızı, bu kabîl zararlı oklara hedef
olmaktan korunmamızı temin edecek bir kale ve kalkan sayılabilecek temiz
muhitlerde bulunmamızı, temiz insanlarla düşüp kalkmamızı, dualarla bir
atmosfer oluşturmamızı ve ibadetle korunmamızı emrediyor. Öyleyse, cinlerin
her türlü kötülüğünden emin olmak isteyen, her şeyden önce günahlardan
şiddetle kaçınarak, onların girecekleri delikleri kapamalıdır.

11. Sihir (büyü), gerçek midir ve yapılabilir mi?
“Sihir (büyü) yoktur, inanmam.” diyenler, ya meseleyi dinî menşeli görüp,

küfürlerinin muktezası olarak reddeden inkârcılardır ya da hiç okumamış,
duymamış ve dünyada yaşayıp yaşamadıkları belli olmayan gafil tiplerdir.
Şahsen, camide gördüğüm ellisini aşmış birisi, bana bir zaman şöyle demişti:

“Ben, geçen yıla kadar büyü diye bir şeye inanmıyordum. Derken,
akrabamdan biri delirdi; nöbet geldiğinde kaskatı kesiliyor ve gözlerini bir
noktaya dikiyordu. Gitmediğimiz doktor, gitmediğimiz cinci kalmadı. En son
gittiğimiz yerde, bu işle uğraşan kişi okudu ve daha başka şeyler yaptı. Dönüşte
arabaya bindik ve o yakınımız hiç alışmadığımız bir tonla, “Neredeyim ben, ne
oldu bana?” dedi. Şaştım kaldım. Ve ondan sonra inandım ki, büyü oluyormuş.”

Evvelâ, Kur’ân, karı ile kocanın arasını açan sihirden bahsetmekte ve
Süleyman ve Musa peygamberler zamanındaki sihir hâdiselerini tafsilatıyla

mevzu yapmaktadır.29

İkincisi, bir Yahudi bizzat Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) sihir
yapmış; Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) onun tesiriyle sıkıntı duymaya
başlayınca, sihir malzemesi, meleğin işaretiyle içine atıldığı kuyudan çıkarılmış
ve Muavvizeteyn’in okunmasıyla Allah (celle celâluhu), o musibeti

Efendimiz’den defetmişti.30

Üçüncü olarak, hayata mal olmuş öyle hâdiseler ve misaller vardır ki,
sadece şahsî müşâhedelerimi arz etmeye kalksam, 20-30 sayfa tutar. Fakat
yukarıda zikredilen misalleri, emsallerine de delâlet etmesi itibarıyla hatırlatıp
geçmek istedim.

Evet, hadisin beyanıyla nazar hak31 olduğu, yani tesiri mümkün olduğu gibi,
büyünün de tesiri mümkün ve vâkidir. Ancak, başkasına büyü yapıp kötülük



etmek, karı-kocayı birbirinden ayırmak, bu yolla insanları birbirine düşürmek,
tutsun tutmasın bu mevzuda gayret sarf etmek, büyü yapmak ve yaptırmak,
yapana yaptırana yardımcı olmak, kat’iyen haram ve günahtır.. helâl itikat
ederek yapmak ve yaptırmak da küfürdür. Fakat, birisi gerçekten cinlere veya
büyüye maruz kalmış da ızdırap çekiyorsa, okumakla onu bu ızdıraptan
kurtarmak herhâlde sevaptır.

Şu kadar ki, bu mesele bir meslek, meşgale ve iş hâline getirilmemelidir.
Zira, Kitap ve Sünnet’te bu meseleyle alâkalı bir şey bilmiyoruz. Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), cinlerle görüşmüştür ama, bu O’nun nübüvvet
vazifesi çerçevesinde cereyan etmiş ve onların da peygamberi olduğundan,
kendilerine dini tebliğ etmiş, biatlerini almış ve yapmaları gereken
mükellefiyetleri bildirmiştir.. bunun dışında, cinlerle nasıl irtibat kurulur, onlar
nasıl çalıştırılır, büyü nasıl yapılır ve bozulur, bu mevzularla hiç mi hiç
uğraşmadığı gibi, nurlu beyanlarında da bu mevzu ile ilgili herhangi bir şey
görmüyoruz. Fakat, cinlerin yaklaşma noktalarını, zararlarını ve habislerinden
kurtulma yollarını talim etmiştir. Şu kadar ki, umumî mânâda ümmetin bu
meselelerle uğraşması tasvip edilmese dahi, belli bir kuvvete, ruh gücüne sahip
olan ve mânâya gözleri açık bulunan zevatın cinleri hayır istikametinde
kullanmasında da herhâlde bir mahzur olmasa gerek. Zira Kur’ân’da, bu
istikamette bir kısım peygamberlerin eliyle gösterilen bir ufuk noktası
bulunmaktadır..!

12. Cinler, gelecekte çalıştırılabilir mi?
Kur’ân’da, Süleyman Aleyhisselâm’ın kuşlardan ve cinlerden ordularının

olduğu, cinlerin kaleler, havuzlar ve kazanlar yaptıkları, içlerinde bina
ustalarının ve denizlere dalan dalgıçların bulunduğu, ayrıca birkaç bin

kilometre uzaktan Belkıs’ın tahtının anında getirildiği anlatılır.32

Âyetler, bizi fizik ötesi âlemlere götürmekte ve metafizik vak’alarla
tanıştırıp, cin, şeytan ve ruhanîlerle kalbin ve hissin diliyle konuşabileceğimiz
bir âlemde gezdirmektedir. İnsanlık, şu anda bu işin henüz elif-basında ve
emekleme devresinde bulunmaktadır. Telepatinin, ruhlarla konuşmanın, cin ve
şeytanlarla en geniş sahalarda haberleşme yapmanın ve onları emir altına alıp
iş gördürmenin perdesi yeni yeni aralanmaktadır. Maddeyle alâkalı
laboratuvarlarda halledilemeyen meseleler olacak, görülmeyen âlemlere ve
canlılara müracaat lüzumu duyulacak ve başka âlemlerden gelen şifreleri



çözmek için nezih veya habis ruhlara, cinlere ihtiyaç baş gösterecektir. İrtibat
arttıkça, onları kullanma sahalarına temayül de artacaktır.

Yukarıdaki âyetlerde ifade edildiği gibi cinler, Hz. Süleyman’a
(aleyhisselâm) hizmet ediyorlardı. Her nebi, Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinden
birine mazhardır; aynı zamanda nebiler, kendi isimlerinin de mazharıdırlar.
Süleyman ismindeki remiz ve mânâ, şehadet ve gayb âlemleri üzerinde hüküm
sürmektir. Böyle bir ismin muktezası olarak, o nebinin bir eli görünen, diğer eli
ise görünmeyen âlemde tasarruf yapabiliyor ve muhaberede bulunabiliyordu.
Bu, sair enbiyâda ara sıra ve mucizevî oluyordu ama, Hz. Süleyman’da
(aleyhisselâm) ileri derecedeydi. Ayrıca burada, imana ve Kur’ân’a hizmet
eden cemaatlerin sahip olmaları gereken yol ve usullere de işaretler vardır.

Nebi, alet u edevatsız ve maddî sebepler olmaksızın cinleri teshîr edip
emrine bağlamış, onlar vasıtasıyla haberleşmiş, onları çalıştırmış ve bu sahada
nihaî sınırı göstermiştir. Âyetin ifadesiyle, emrinde bulunan cinler, Hz.
Süleyman’ın (aleyhisselâm) kendilerinden yapmalarını istediği şeyleri
yaparlardı. Çok muhteşem hüsnü sanat eserleri ortaya koyarak, bu sanatın
gelişmesi ve ihyası hususunda insanlara büyük destekleri olmuştur. İleride
cinler, aynı sahada daha geniş çapta kullanılacak ve onları istihdam edenler,
son sınır taşlarını yerlerine koyacaklardır.

Yine Kur’ân’da, –yukarıda ifade edildiği gibi– Hz. Süleyman’ın
(aleyhisselâm) cinleri denizlerin diplerine dalma ameliyesinde istihdam ettiği

de belirtilmektedir.33 Telepatinin bu işle alâkası vardır veya yoktur; fakat her
hâlükârda, bir gün iaşeleri temin edilerek, cin taifeleriyle deniz altında üç-beş
ay kalınabilecektir. Zira Allah’ın bir Peygamberi, bize bu mevzuda da son ufku
göstermektedir.

Muhabere sahasında da cinlerin büyük çapta kullanılabileceğine âyet işaret

etmektedir. Büyük devletler, teknik ve teknolojik sahada verdikleri kavga ve
mücadelede cinleri kullanıp, –haberleşmede dinlenme ihtimali ortadan kalktığı
ve çok seri hareket ettikleri için– telsiz ve telgrafın çalışması ve kod, şifre ve
anahtarlarının ele geçirilmesi hususunda cinlerden faydalanacaklardır. Gariptir;
bu mevzuda bugün en fazla gayret gösterenler de, mânâya karşı en kapalı
milletlerden olan Rusya ve Çin’dir.

Cinler ile konuşmanın sağlanması, emniyet teşkilatlarının da işine
yarayabilir. Meydana gelen veya gelişme safhasında olan faaliyetler ve grup



olayları anında merkeze bildirilip, kontrol altına alınabilir. Kim bilir belki o
zaman, cinlerden de komiserler ve emniyet müdürleri olacaktır.

...Ve gün gelecek, milletlerin gizli bir şeyi kalmayacak, cin ve şeytanlar
bütün kapalı şeyleri, milletlerin sırlarını ve gizli yanlarını açığa çıkararak,
herkesin en gizli yönlerine muttalî olma imkânını sağlayacaklardır. Ne var ki
beşer, her şeyi ruhanîlerin ve cinlerin yaptıklarına inanacak ve bu sahadaki
gelişmeler sonucunda cinlerin bu şekilde kullanılması, bir bakıma Allah’ın
(celle celâluhu) ve Kur’ân’ın inkârına yol açacak; neticede de insanlar,
ruhlarını tatmin için bunları kullanabileceklerdir.

Enbiyâ sûresinin 82. âyetinde, cinlerin daha başka işler de gördükleri
belirtilerek, belki cinlerin ileride bizim bilemediğimiz ve tahmin edemediğimiz
daha pek çok işlerde de kullanılabileceğine işaret olunmaktadır. Siz bunu, ister
bin senelik hâdiselerin kitaplaştırılması, ister yerin altına ve yer altındaki
madenlere ıttılâ ve isterseniz deniz dibinde asırlardır bulunamayan batık
gemilerin tespiti, yeni zenginlik kaynaklarının keşfi veya cinleri uzay dalgıçları
ya da cin uydular şeklinde istihdamla değişik bilgiler edinilmesi olarak
düşünebilirsiniz. Fakat, her zaman olduğu gibi bu sefer de, verdiğimiz bu
malumatın sonunda yine “Her şeyin doğrusunu Allah bilir.” demeyi ihmal
etmemeliyiz.

13. Cinler, hastalıklara sebep olabilir mi?
Cinler, maddeye nüfuz edebilecek mahiyette varlıklardır. “Cin şudur”

diyemiyorsak da, her hâlükârda cinlerin latîf, görülmeyen, tesir ve nüfuz
kabiliyetine sahip varlıklar olduğu açıktır. En basit misaliyle, röntgen şuâları
insan bedeninde rahatlıkla yol alabiliyor ve belli ışın çeşitleri maddeyi eritip
yapısını değiştirebiliyorsa, bu ışınlardan daha latîf olan cinler, insan bedenine
neden nüfuz edemesin ki!. Evet cinler, insanın fizyolojik yapısına tesir edip,
çeşitli zararlara yol açabilir; damarlara ve beynin merkezî noktalarına
müdahale edebilirler.

Lazer ışını, 1960’lara kadar bilim-kurgu romanlarının hayal silahı idi. Ancak
T. Warman’ın ilk kırmızı lazer ışınını tespitinden sonra geliştirilmiş olup,
bugün bilgisayardan haberleşmeye, nükleer silah sanayiinden polisiye
araştırmalara, hatta tıbba kadar pek çok sahada kullanılmaktadır. Meselâ 40 yıl
önce işlenmiş bir cinayetteki hiçbir aletin tespit edemediği parmak izleri lazer
ışınlarıyla ortaya çıkarılabilmekte ve çok aletlerin göremediği şeyler



görülebilmektedir. Bundan daha önemlisi de, damarlarımızda âdeta kanla
beraber akıp gitmekte ve tıkanmış damarların açılmasında da kullanılmaktadır
ki, göz ameliyatlarında kullanılması, bunlardan sadece biridir. Diğer taraftan,
ciğerlerimize çektiğimiz havadaki bir miktar oksijen kanı temizlemekte ve
damarlarımıza sirayet etmektedir. Tam bu noktada sözü yine Söz Sultanı’na

bırakalım: “Şeytan, insanların kanının dolaştığı yerde dolaşır!”34; sanki
alyuvarlaşır veya akyuvarlaşırmış gibi...

Şu hâlde, başta şeytan olmak üzere, bütün cin taifesinin insanlara zarar
verebilecek şekilde yaklaşarak, maddî-mânevî tahribata yol açabilmeleri
mümkün görünmektedir. Şeytanın yaklaşmasını, açtığı yaraları ve bunlardan
korunma yollarını inşâallah bir sonraki mevzuda ele alacağız.

Şeytan ve cinler, doğrudan doğruya fizyolojik hastalıklara da sebep
olabilirler. Alyuvarlarımıza binip, damarlarımızın içinde dolaşabildiklerinden
dolayı, bu her zaman mümkündür. Ne biz bu mevzuda mübalâğaya kaçalım, ne
de hekimler bu gerçeği reddetsinler. Sözgelimi, biri kalkıp, “İhtimal, kanser
hâdisesinde hücrelerin anarşisine sebep olan da bu habis ruhlardır.” iddiasında
bulunur, buna karşılık siz de “olamaz” derseniz, bu takdirde peşin hükme
saplanmış olursunuz. Durum, gerçekten belki de böyledir; en azından, mülâhaza
dairesini açık tutmak gereklidir. Kanser hakkında bugüne kadar söylenen sözler
ve yapılan tariflerin en mâkulü, onun bir hücre anarşisi olduğudur;
vücudumuzdaki en küçük parçaların anarşisi.. yani, vücudun normal nizam ve
âhengine başkaldırma ve normal hücre gelişme faaliyetini bozma. Bu, hem iç,
hem de dış uzuvlarda olabildiği gibi, kanserli hücrelerin yavaş üreyeni de
vardır, seri üreyeni de. Cinlerin kanser bölgesine yerleşip, bir örgüt çalışması
gibi hücre anarşisi oluşturmaları, her zaman mümkündür. Cinler nasıl
görünmeyen varlıklarsa, kanser de çok kere baştan belli olmayıp, kendini geç
hissettirmekte, hissettirdiği zaman da, artık ilaçlar fayda vermemektedir.

Kanser gibi sara hastalığında da habis ruhların tesirini kabul etmek, makul
bir yol olsa gerek.. kim bilir belki de cinler, beyinde bir kısım guddelerin
normal çalışmasına ve fonksiyonlarını icra etmelerine mâni olmaktadırlar.

Yine, habis ruhlar, insan aklını bozma ve sinir sistemine tesir edip, cinnete
yol açmada da tesirli olabilirler. Gerçi, hekimler şizofreninin bütün çeşitlerini
maddeye vermekte ve bazılarını da irsî görmektedirler ama, cinlerin damarlara
girip kişinin muvazenesini bozmaları, sinir sistemini harap ederek, zaman



zaman dengeli olunurken, bazen de çılgınlığa yol açmaları da mümkündür.
Yanlış anlaşılmasın; ne sara, ne de şizofreni mutlaka cin eseridir demek
istemiyorum; fakat, “olması mümkündür” diyorum. Çünkü bu hastalıklar, çok
defa dualı bir ağzın ciddî bir okumasıyla geçmektedir.

Arkadaşlarımızdan biri, yaşlı bir kadının dua isteğini getirdi. Bu yaşlı
kadıncağız için doktorlar, “Kanser metastaz yapmış ve her yanını kaplamış; bir
hafta kadar ya yaşar, ya yaşamaz... Götürün, son günlerini evinde geçirsin.”
demişler. Kadıncağızın şahsıma büyük hüsnü zannı varmış; arkadaşımızı araya
koyup ısrarla, “Dua etsin, şifa bulurum.” demiş. O masumeye nasıl dua ettiğimi
şimdi hatırlamıyorum. Altı ay sonra arkadaşıma “O kadına ne oldu?” diye
sordum; “Yaşıyor” dedi. Sonra aradan iki yıl gibi bir zaman geçti, “Ne oldu?”
diye yine sordum; “Hacca gitti geldi, torunlarını büyütüyor.” cevabını aldım.

Yine, bir saralı hasta getiriliyor; devamlı rahatsız ve nöbeti olan bir adam.
Bir hocaefendi açıyor Kur’ân’ı ve üç-beş âyet okuyor; hasta şifa bulup gidiyor.

Bu vâkıaları maddenin fonksiyonlarıyla izah etmek mümkün değildir. Hap
vermek suretiyle beyinde belli bir temas temin etmeye muvaffak olabilirsiniz..
bunun bir tesiri de olabilir ama, okuma da şifaya sebep olabilir.

Bir misal daha arz edeyim: Teyzem, cinnet getirdi ve her şeyi yakıp yıkmaya
başladı. Zincirlerle ancak zapt edilebiliyordu. Kendini hastahanenin dördüncü
katından aşağı attı, bir şey olmadı. Kocası bir hocaefendiye gitti, bir şeyler
yazdırdı getirdi ve bıraktı. “Beni niye böyle zincirlere bağladınız?” dedi,
sızlanmaya başladı.. hayret, teyzem iyileşmişti...

Tıbbın ve doktorların altından kalkamadıkları öyle vak’alar, öyle misaller
var ki, hemen her gün bir tanesini duyar veya yaşarsınız.

Son olarak, yıllar önce Balçova karakolunda bekçilik yapan bir zatın bizzat
yaşayıp anlattığı bir vak’ayı nakletmek istiyorum: Bu adamcağızın ilk yedi
çocuğu doğumlarının 17. gününde boğulup ölmüşler. Sonunda, ağzı dualı bir
hocaefendiye bir şeyler yazdırmış ve artık sekizinciden itibaren çocukları
yaşamaya başlamış...

Nasıl şimdi, Avrupa ve Rusya görünmeyen kuvvetleri haberleşme gibi bir
kısım hizmetlerde istihdam etmeye başlamışlarsa, büyük ihtimal ileride de
cinnî hastalıklara karşı dua ve benzeri tedavi yollarını kullanır hâle gelecekler,
hatta, belki de cinlerle tedavi popülerlik kazanıp, üniversitelerde ayrı bir
kürsüye bile kavuşacaktır! Bugün bile ülser tedavisinde telkin yolunu kullanan



hekimler var; ayrıca mûsıkî dinletip, hastanın moralini yükseltmekle tedavi
denemeleri de yapılıyor. Bütün bunlar ruhun varlığını ve tedavide bile mânânın
ne derece önemli olduğunu göstermektedir. O hâlde, şuurlu habis ruhların ve
hastalıklara yol açan cinlerin mevcudiyetlerini inkârda ne mânâ var?!..

14. Habis ruhların ve cinlerin şerrinden korunmak için ne
yapılmalı ve ne okunmalıdır?
a. Evvelâ, Allah (celle celâluhu) ve Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ile iyi münasebet kurup, İslâm’ın prensiplerine uyulmalıdır.
Bu işin birinci ve en sağlam yolu, Allah (celle celâluhu) ve Resûlü’yle

(sallallâhu aleyhi ve sellem) çok iyi münasebet kurmak, din-i mübin-i İslâm’ın
prensiplerini hayatımıza hayat yapmak, gönülde derinleşmek ve tertemiz
havamızla kendi âlemimizi yaşamaktır. Bir yandan bunları yaparken, bir yandan
da habis ruhların sızabileceği hiçbir boşluk ve günah penceresi bırakmamak
gerekir. Ruhta açılacak bir gedik, onların sızmasına zemin hazırlayabilir.

b. Fiilî ve kavlî dua ile Cenâb-ı Hakk’a (celle celâluhu) ilticâ
edilmelidir.
Cinlerin ve habis ruhların şerlerinden korunmada ikinci önemli bir unsur,

hususiyetle duanın kulluğumuzun bir parçası ve silahımız olarak dilimizden
düşmemesidir. Evet, korunmamız, hâl-kâl, iç-dış, fiil-dil bütünlüğü ve birliği
içinde olmalıdır.

Dua, fiilî ve kavlî olmak üzere iki şekildedir. Çiftçinin tarlayı sürmesi, tımar
etmesi, ekmesi, sulaması fiilî dua; sonra da el açıp, “Yâ Rabbi, bereket ihsan
eyle, rahmetini bol bol ver.” diye yalvarması da kavlî duadır. Birinci dua
olmaksızın ikincinin yapılması, insana herhangi bir şey kazandırmayacaktır.
Buna karşılık, sadece fiilî dua ile yetinilmesi ise, yümün ve bereketi, hele hele
kulluğu eksik bırakacak ve bütün yaptığı, başında bir olmayan sıfır yığınından
ibaret kalacaktır.

Diyelim ki bir mü’min, “Yâ Rabbi, mü’minleri muzaffer eyle.” diye dua
eder; bu güzeldir ama, kâfi değildir. Çünkü, tek kanatla kuş uçmaz.
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Bedir Savaşı öncesi eksiksiz hazırlık
yapması ve sonra da bütün benliğiyle Allah’a yönelerek dua etmesi gösteriyor
ki, fiilî dua yapılacak, yani, sebepler dairesinde yapılması gerekli olanlar
yapılacak ve elden geldiğince sebeplere riayet edilecek, sonra da kavlî dua için
eller açılacaktır.



Bunun gibi, vücudumuzda bir rahatsızlık ve hastalık hissettiğimizde hekime
gitmemiz, ilaç kullanmamız birer fiilî duadır. Arkasından, şifayı verecek olan
Cenâb-ı Hakk’a el açıp, şifa dilememiz de kavlî duadır. Bazen yalnız Allah’a
teveccüh ve kavlî dua ile hastalıklarımız, baş ve diş ağrılarımız geçebilir ama,
bazen de murad-ı ilâhî başka olur ve hekime müracaatımız istenir. Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem): “Allah her derdin devasını yaratmıştır, tedavi

olunuz.”35 buyurmakla, bu fiilî duaya bizi teşvik etmektedir. Şu kadar ki,
yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, şifayı Allah’tan (celle celâluhu) bilerek ve bir
kulluk vazifesi olarak kavlî duamızı her hâlükârda yaparız.

Ne var ki, bazen münhasıran kavlî duanın yetmediği gibi, fiilî duanın
yetmediği de olur. Ve Allah (celle celâluhu), şifayı bazen iki duaya birden,
bazen de sadece birine bağlar. Her şey O’nun elindedir. Niceleri vardır ki,
kavlî dua nedir bilmedikleri hâlde sıhhat içinde, zevk dolu bir hayat yaşarlar;
buna karşılık, ilaç kullandıkları ve duayı da bir an için olsun ağızlarından
düşürmedikleri hâlde, Allah’a (celle celâluhu) gönülden bağlı insanların
hayatlarını dertlerle kıvrım kıvrım sürdürdükleri görülür. Böyle durumlarda
biz, duamızın kabul olmadığını sanırız. Hâlbuki kabul etmek ayrı, cevap vermek
ayrıdır. Her dua işitilir ve icabet edilir fakat bu icabet, istenilenin aynen
verilmesi şeklinde olabileceği gibi, tehir edilip sonra verilmesi veya dünyada
verilmeyip, ahirete bırakılması şekillerinde de olabilir; tamamen, Cenâb-ı
Hakk’ın hikmetine bağlıdır bu. Siz doktoru çağırdığınızda o, icabet eder gelir;
fakat “Bana şu ilaçları ver.” dediğiniz zaman, doktor o ilaçları size aynen
vermeyebilir; neyi uygun görüyorsa onu verir ve uygun görmediğini de vermez
ya da daha iyisini, daha faydalısını verir. Teşbihte hata olmasın, Cenâb-ı Hak
da kulun dualarını her zaman duyar, duyduğunu duyurur ve onun kalbine huzur
verir; çünkü O, insana şah damarından daha yakındır. Fakat hikmetinin
muktezası olarak, kulunun her istediğini vermeyebilir; bu vermeyiş, bazen kulun
yararına olacağı, bazen de ileride daha faydalı şekliyle vereceği içindir. Sonra,
mülkün sahibi O’dur ve mülkünde dilediği gibi tasarruf eder.. lütfu da hoştur,
kahrı da. O, abes iş yapmaz; her yaptığında bir değil, bin hikmet vardır.

Ayrıca kat’iyen bilinmelidir ki, dua da namaz gibi bir kulluktur; sâfiyane,
hâlisane, garazsız, ivazsız, karşılıksız ve dünyada peşin bir netice beklemeden
yapılmalıdır. İnsan, saf ve dupduru bir gönülle O’na teveccüh edip, rızasını
aramalıdır. Ama O, bazen lütuf ve keremiyle ihsanlarda bulunup kulunu hoşnut
edebilir... Bu sebeple de, hemen neticesi alınsın ve çarçabuk hedefe nail



olunsun diye yapılan dualar kabul görmeyebilir; hâlis ve safî olmadıkları için,
kabul noktasına yükselmeleri mümkün olmayabilir...

Peşin ücretler için ısrarla dua edilmemeli ama, Hak kapısında devam ve
sebatta mutlaka ısrarlı olunmalıdır. Rabbine ilticadan bir an dûr olmamak,
daima hayırlı olanı istemek, günahların yaprak gibi döküldüğü, fazilet ve insanî
değerlerin ziyadeleştiği o kapıda sadakatte bulunmak, sebat etmek ve imtihanda
olduğumuzu unutmayarak neticeleri ahirette beklemek, samimî kul olmanın
gereğidir.

c. Nezd-i Ulûhiyette makbul kimselerin duası alınmalıdır.
Nezd-i Ulûhiyette kıymet ifade eden duası makbul kimselere müracaat edip

dua etmelerini istemek, çok önemli ve yararlıdır. Nitekim, Efendimiz’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bu şekil müracaatlar çok olurdu: Ahmed İbn
Hanbel, Taberanî’nin rivayetlerinde Ümm-ü Hâni (radıyallâhu anha)
naklediyor: “Allah’ın Resûlü’ne mecnun bir çocuk getirildi. Efendimiz ona
dokunup, “Çık ey Allah’ın düşmanı!” buyurdu; sonra, çocuğun yüzünü yıkayıp

dua etti ve çocukta hiçbir şey kalmadı.”36 Biz de, hüsnü zannımız olan böyle
kimselere müracaat eder, onlardan dua dileriz. İnşâallah Cenâb-ı Hak da şifa
ihsan eder.

Cinlere maruz kalındığında hemen cinlerle uğraşanlara gidecek olursak, bu
bizde evhama yol açar ve kuvve-i mâneviyemizi kırabilir.. sonra, başkaları
tarafından istismar da ediliriz. Ona gider iki muska, berikine gider iki muska
alır ve zavallı hastayı muska hamalı hâline getiririz. Bu muskalardan bir tanesi
kaybolacak olsa, hasta titremeye, korkmaya başlar ve ümitsizliğe düşer. Yani,
şifa bulayım derken, daha fazla rahatsızlıklara düçar olur. Bu sebeple, dua
ettirmek en iyisidir. Abdullah İbn Amr (radıyallâhu anh), çocuklarına dua
öğretir, bilmeyenlerin de üzerine yazıp, kordu. Sonra, bu işe de çok bel
bağlamamak lâzımdır. Zira, sahih hadis kaynaklarının rivayetine göre
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), 70 bin insanın sorgusuz-sualsiz
Cennet’e gireceğini müjdelerken, bunları, pazubent bağlamayanlar, teşe’üm,
tefe’ül ve muskaya itibar etmeyip Allah’a mütevekkil olanlar diye

saymaktadır.37 Onun için, hem duayı bırakmamak, hem de Allah’a (celle
celâluhu) tevekkül etmek en iyisidir.

d. İnançlı psikiyatrist ve hekimlere gidilmelidir.
Bu mevzudaki diğer tavsiyemiz, materyalist ve inkârcı olmayan ve ruhlara,



cinlere ve onların tesirlerine inanan ehil psikiyatrist ve hekimlerimize
gidilmesidir. Fakat inanmayan ve kalb ve ruhun gıdasızlığından ve
tatminsizlikten dolayı vicdan ve duyguları arasında muvazene kuramayıp düal
yaşayan hekimler, habis ruhların hücumuna uğrayanları daha çok bataklığa
teşvik edip, bunalımlı, stresli kimselere, “Git, kadınlarla münasebet kur, ye-iç,
eğlen ve kötü düşüncelerini atmaya çalış.” demektedirler. Böyle bir tavsiye,
susuzluktan yanıp kavrulmuş birisine, “Biraz daha yan” diye deniz suyu vermek
gibi bir şeydir. Zaten, hastayı hasta eden, kalbinin bağırsaklarına yedirilmesi,
düşünce hayatının ölüp sönmesi ve habislerle düşüp kalkmasıydı. Evet, böyle
düşünen tıp da, tabip de tek gözlü sayılır; kaybettiği diğer gözünü bulunca, o da
ilerde müstakim görmeye başlayacaktır...

e. Âyetü’l-Kürsî, Muavvizeteyn vb. dualara müracaat edilmelidir.
Evvelâ, Allah’a (celle celâluhu) sığınma, O’na dehalet etme ve himayesine

girme, bu mevzuda en önemli yeri olan bir husustur. Allahü Teâlâ’nın
Kur’ân’da kullarına emrettiği de budur: “Sana şeytandan (şeytanî) bir dürtü
olacak olursa, hemen Allah’a sığın.”38 yani
“Eûzübillahimineşşeytânirracîm” de! Bu arada, Mü’minûn suresi 97. ve 98.
âyetlerinin ezberlenip okunmasını da tavsiye edip geçelim.

Âyetü’l-Kürsî, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafından bizzat
tavsiye edilmiştir. Sahabi, zekât malına el uzatmak isteyen insan suretinde bir
habis ruhu yakalamıştı. O habis ruh, kurtulmak için “Bırak beni, sana bizden
kendini koruyacak dua öğreteyim: O, Âyetü’l-Kürsî’dir.” demişti. Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) de, “O yalancıdır, fakat bu defa doğru
söylemiş.” şeklinde tenvirde bulunmuşlardı.39

Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) Yahudiler tarafından sihir
yapıldığında Muavvizeteyn, yani Felak ve Nâs sûreleri okunarak sihir

çözülmüştü.40 Ayrıca Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Âişe
Validemiz’in (radıyallâhu anhâ) beyanıyla, sabah-akşam “Üçer defa Felak ve
Nâs sûrelerini okur, birbirine birleştirdiği avuçların ın içine üfler ve her
defasında ellerini vücudunun erişebildiği yerlerine sürerdi.”41

Yine, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), sabah-akşam üçer defa ِمِْسب
َوُھَو ِءاَمَّسلا  ِيف  َـالَو  ِضْرْـَألا  ِيف  ٌءْيَـش  ِهِمْـسا  َعَم  ُّرـُضَي  يِذَّلا َـال  ّللا  ِهٰ

ُمِیلَعْلا ُعیِمَّسلا   derdi ki –biiznillah– felce maruz kalmamanın teminatıdır.42
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Yine, ٍنْیَع ِّلُك  ْنِمَو  ٍةَّماَھَو  ٍنَاطْیَـش  ِّلُك  ْنِم  ِتاَّماَّتلا  ّللا  ِهٰ ِتاـَمِلَِكب  ُذوُعَأ 
ٍةَّمَال  de, tavsiye43 ve tecrübe edilen dualar arasındadır.
İmam Gazzâlî’nin bu husustaki tavsiyesi, 1 kere Bismillâhirrahmânirrahîm,

10 kere Allahü Ekber, 19 defa 44 َىَتأ ُثْیَح  ُرِحاَّسلا  ُحـِلْفُي  ِّرَش ve َال  ْنِم 
45 ِدَقُعْلا ِيف  ِتَاثاَفَّنلا   okumaktır.

Bir başka zatın tavsiyesine göre, her defasında önce bir yudum su, çay, ya da
çorba içip, arkadan bir defa yukarda geçen bu iki âyet okunmalı ve bu okuma bu
şekilde 19 defa tekrarlanmalıdır.

Bu mevzuda daha pek çok dualar vardır ki, hadis kitaplarına bakılmalı veya
ehline sorulmalıdır. Ayrıca Ashab-ı Bedir, Cevşen ve Kaside-i Bür’e de
tavsiye edilebilir.

f. Dualarla cinlerden ve habis ruhlardan kurtulanlara misaller:
Yakınlarımdan biri felç olduğunda, kendisine bir hafta Kaside-i Bür’e

okunmuştu; Allah’ın (celle celâluhu) izniyle bir hafta sonra düzeldi.
Çok sevdiğim bir arkadaşımın hanımında evlenir evlenmez cinnet

emareleri baş göstermişti. Kaskatı kesilip, gözleri dönüyor ve “Geldiler”
diyordu. Gitmedikleri hekim kalmadı; Prof. Dr. Ayhan Songar da bir hayli
meşgul oldu. Sonra, Allah (celle celâluhu) başka bir yerden kapı açtı ve böyle
arızalı, malûl kimselere okuyan bir hocaefendi, bir ay gelip, bu kadına okudu
ve biiznillah hasta belli ölçüde ifakat buldu. Bir defasında Ashab-ı Bedir’in
isimlerini de yanıma alarak, hastanın beyi olan arkadaşımı ziyaret etmek
istedim. Ben daha merdivenlerden çıkarken kadın, “Hoca geliyor, onun da
iflahını keseceklermiş.” diye bağırmaya başladı. Ben içeriye girmedim; Ashab-
ı Bedir’in isimleri bulunan kâğıdı arkadaşa verdim ve o da götürüp onu kadının
üzerine bırakıverdi. Sesi aşağıya kadar gelen hemşiremiz şöyle diyordu: “Niye
kaçıyorsunuz? Hz. Hamza geldi diye mi?”

Bunu nasıl izah eder ve hangi maddî sebebe bağlarsınız, bilemeyeceğim..! O
mübarek hemşiremiz, şu anda tamamen iyileşmiş durumdadır.

Şimdi de, bir arkadaşımızın birkaç müşâhedesini bizzat kendi ağzından
nakledelim:

“İzmir-Balçova’da vazifeli iken, 18 yaşlarında, sosyeteye mensup oldukları
belli iki genç yanıma geldi. Biz camiden çıkmıştık; onlar da dışarıda
bekliyorlardı. Yüzlerinde bir korku ve telaş emaresi hissettim. Ürkek bir
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tavırla yanıma sokulup, “Biz falan semtte erkekli-kızlı ruh, cin çağırma
seansları düzenliyorduk. Geliyor, fincanlarımızla oynuyor ve harflerle
konuşuyorlardı; biz de eğleniyorduk. (Ruh çağırmaya zaten ‘sosyete çerezi’
dense yeridir.) Sonra bıraktık. Fakat, bu işe ara verdiğimizden bu yana ruhlar,
gece gündüz peşimizi bırakmaz oldular; bilhassa geceleri çok rahatsız
ediyorlar. Yataklarımızı hareket ettiriyor, dolaplarımızın kapaklarıyla
oynuyorlar; perişan olduk. Ne yapacağımızı bilemediğimizden camiye geldik.”
dediler. –Ah, doğumlarda, düğünlerde, ölümlerde ve darda kalınınca akla gelen
camiler ve neslimiz!– Sonra, birden dedi ki: “Biliyor musunuz, şu anda bile
ileride şu ağacın altındaki taburenin üstünde bulunuyorlar.” Ben “Gelin, camiye
girelim.” dedim. –Tek barınak, tek sığınak Allah’ın evleri...– Girdik ve uzun
boylu konuştuk. Malumatım olduğu kadarıyla, bunun tehlikeli bir iş olduğunu,
iman ve irfanla, ilmî ve dinî meselelerle meşgul olmakla bu rizikolu badirenin
atlatılabileceğini söyledim ve bazı dualar yazıp verdim.

“Akşam evimde odama çekilmiş kitap okuyordum. Bir ara salonda birbiriyle
oynaşıp duran oğullarım odama gelip, “Baba” dediler, “yan odada ışık yandı,
duvarda dolaşanlar var.”

Meseleyi anlamıştım. Gündüz, ellerinde oyuncak olmaktan kurtardığım
gençlerin intikamı alınmak isteniyordu. Akılları sıra bana gözdağı vereceklerdi.
Masamın üzerinde bulunan dua kitabını aldım ve Ashab-ı Bedir’in isimlerini
okumaya başladım. Daha ben okurken ışıklar söndü ve duvarda dolaşanlar
kayboldu. Belli ki, benden hoşlanmamışlardı.”

İzmir’in Altındağ semtinde cami görevlisi olarak vazife gören bir arkadaş
da şunları anlatmıştı:

“Her minareye çıkışımda, arkamdan gelen takunya sesleri duyardım.
Bilhassa akşamları daha sık oluyordu. Akşam ve yatsı namazlarından sonra
cemaat dağılıp da cami boşaldığında, ışıkları söndürüp kapıyı kapamak üzere
harekete geçerdim. Çok kere ben daha düğmeye dokunmadan ışıklar
sönüverirdi. Bu o kadar uzun süre devam etti ki, dayanamadım, vazifemi başka
bir camiye naklettirdim.”

Havran’ın Çakırdere köyünden bir köylü de, başından geçen bir hâdiseyi
şöyle nakletmişti:

“Bir yaz gecesi, tarlaları domuz sürülerinin zararından korumak gayesiyle,
köyde âdet olduğu üzere tarladaki kulübemde kaldım. Yalnızdım. Yakınımda da
kimsecikler yoktu. Yanımda tüfeğim olduğu hâlde yatağa uzanmış, duruyordum.



6.

Bir ara kapı açıldı. Gecenin yarısında kim gelmiş olabilir diye hayret ve
şaşkınlık içinde kapıdan gelene bakarken, bir de ne göreyim: Gelen bizim
hanım, elinde de fener. Bu kadar uzak mesafeden ve böyle geç vakitte
hanımımın gelmesi mümkün değildi. Aklıma geldi ve bildiğim duaları okumaya
başladım. Gelen, arkasına dönüp gitti. Giderken kapıyı kapatmayı da ihmal
etmedi!”

“Bir türlü geçmek bilmiyordu…” diye başlıyor bir başkası.. ve devam
ediyordu: “Her çareye başvurdum. Doktor doktor dolaştım. Yapılan
müdahaleler geçici oluyor ve bir müddet sonra siğiller teker teker ellerimde
belirmeye başlıyordu. Birisinin tavsiyesiyle –şimdi hatırlayamayacağım– bir
dua okudum. Ertesi gün ellerim tertemiz hâle gelmişti. Hatta o sıralarda, aynı
dertten rahatsız bir gence de o duayı tavsiye etmiştim. Birkaç gün sonra
karşılaştığımızda ellerini göstermiş ve “İşte, hepsi geçti.” demişti.”

Bu ve bunlara benzer yüzlerce hâdise vardır ki, hiçbirini madde ile izah
mümkün değildir. İlim adamlarımıza düşen vazife, bunları toptan inkâr edip
görmezlikten gelmek yerine, bu çeşit tedavilerin de kendi çapında bir ilim
olabileceğini kabulle, meseleye bir de bu açıdan yaklaşmalarıdır. Vâkıaları
görmezlikten gelmenin kimseye fayda getirmeyeceği ve böyle davranmanın ilim
ve fenle uzaktan yakından bir alâkasının bulunmadığı, bilhassa günümüzde artık
herkesin malumu olan bir husustur.
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EYTAN ve VESVESE
1. Şeytan ve fonksiyonu
Şeytan, isyan etmezden önce, ibadet ü taatte meleklerin içinde görünüyor ve

onların yaptığı işi yapıyordu.1 Nurdan yaratılmış meleklerden olmadığı için de,
melekler gibi teminat altında değildi. Melekler, daha önce ifade edildiği gibi,

isyan etmez, başkaldırmaz ve emrolunanı yaparlar.2 Şeytanın içinde bulunan
kibir nüvesi ve isyan tohumu, Âdem’e (aleyhisselâm) secde teklifi karşısında
çatlayıp hortlayıverince, gerçek mahiyeti ortaya çıkmıştı. Kibirle, “Ben ondan
üstünüm ve hayırlıyım; onu çamurdan, beni ise ateşten yarattın.” dedi.3

Âyetin beyanıyla, esas isyan eden İblis olup, İmam Şiblî’nin de ifade ettiği gibi,
bu isyanından sonra “Şeytan” ismini ve kıyamete kadar da yaşama iznini aldı ve
“Onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım
(baştan çıkarıp, isyan ettireceğim) diye yemin etti.”4

Burada şu hususu öncelikle belirtmek isteriz: Savaşta düşman ordusunun tek
tek fertlerinden ziyade mensubu bulundukları birliklerin kuvvet ve güç
durumları, silah ve cephane keyfiyetleri, manevra kabiliyetleri, sayı ve silah
üstünlükleri ve tuttukları mevziler gibi, muharebede en mühim yeri olan
hususlar etüd edilir ve ona göre vaziyet alınır. Yoksa, düşman subay ve eratının
saç ve göz rengi, elbise tipi ve diğer şahsî hususiyetlerini bilip tespit etmek
hiçbir işe yaramaz. Yarasa da, diğer hususlar kadar ağırlığı olamaz. Durum, cin
ve şeytanlar hususunda da böyledir; belki bu mesele üzerinde biraz fazla
durduk, fakat yine de teferruata girmiş sayılmayız.

Bize bu mevzuda esas gerekli olan, şeytanların yaklaşma yollarını ve ebedî
hayatımızın teminatı olan iman evimizden bizi vurabileceği hile ve desiselerini
tespit edip, gerekli çareleri bulup kullanmaktır.

2. Şeytanın yaratılmasının ve insanları yoldan çıkarmasına
müsaade edilmesinin hikmeti nedir?

Şeytan yaratılmasaydı, insanın yaratılmasının bir hikmeti olmazdı. Bir
defa, Allah’ın (celle celâluhu) asla günah işlemeyen ve şeytanın vesvesesine
maruz kalmayan melekler gibi sayılmayacak kadar çok yaratığı vardır. Allah
(celle celâluhu), insandan ayrı ve farklı olarak nebatatı ve hayvanatı yarattığı
gibi, ilâhî sanatları meleklerden farklı şekilde aksettiren aynalar olarak da



b.

c.

insanları yaratmayı murad buyurmuştur. Evet, yarattığı insanların
mahiyetlerinde meknî bulunan kabiliyetlerin inkişafı, gelişmesi ve özlerinin
ortaya çıkması için de, karşılarına bir tahrik ve teşvik unsuru ve bir terakki
vesilesi olarak şeytan ve habis ruhları çıkarmıştır. İçindeki kibir ve isyan
ukdesini dışa vuran şeytan, yaptığı işi şuurlu olarak yapmaktadır. Şeytan, insanı
arkadan kovalayan rakip bir maratoncu gibidir. İnsanın hedefe varabilmesi,
muzaffer olabilmesi için, peşini bir an olsun bırakmayan bu ezelî rakibini
aşabilmesi, geride bırakması ve ondan daima önde ve daha ileride olması
gerekmektedir. Eğer kendisine böyle tahrik ve teşvik unsuru olabilecek bir
rakip ve hasmı bulunmasaydı, onun bu ciddî yarışı yapması ve kabiliyetlerini
geliştirmesi kat’iyen gerçekleşmeyecekti; daha doğrusu, kabiliyetlerini
geliştireceği zemini bulamayacak ve neticede de körelip gidecekti. İnsanoğlu,
en yüksek insanlık derecesini ve insan-ı kâmil mertebesini bu ezelî hasmına
karşı verdiği mücadele ile elde etmiş ve bağrında Ebû Bekir’ler yetiştirmiştir..
ve yine aynı insanoğlu, bu müsabakadaki acz ve iradesizliğiyle de Ebû
Cehil’lerin meşcereliği olmuştur.

Şer olan, şeytanın yaratılması değil, ona tâbi olup şer işlemektir. Nasıl
herhangi bir cinayete, o cinayette kullanılan bıçak veya tabanca değil de,
cinayeti işleyen eller gerçek sebep olarak gösteriliyorsa, aynı şekilde, şeytan
da insanın işlediği şerlerde kanlı bir alettir ve asıl suçlu, bu aleti istimal eden
kanlı eldir. Evet, insandaki nefis ve nefsin emrine girmiş olan iradenin, şeytana
ait telkinatın tesiri altında bazı kötülükleri işlemekle ulaştıkları kötü neticelerin
esas sebebi şeytan değildir. Şeytan ve şerler, âdi birer sebeptirler; hakikî illet,
insanın iradesidir. Evet insanlar, şeytanın var olmasıyla değil, kendi
iradeleriyle kötülük işlemektedirler.

İnsan, her şeyi kendi dar dairesinde ve elindeki küçük neticelere göre
değerlendirme meylindedir; oysa Allah’ın (celle celâluhu) yaratması, umum
neticelere ve faydalara bakar. Meselâ ateş, içine elimizi soktuğumuzda elimizi
yakar; –ki, bu bir kesbdir– şimdi, ateşe “bütünüyle zararlıdır” diyebilir miyiz?
Haddizatında, onu şerli ve zararlı yapan bizzat kendimiziz. Haydi, bu türden
cüz’î zararları olduğunu kabul etsek bile, biz onun umumî neticelerine bakıp,
ateşin faydalı ve lüzumlu olduğuna hükmederiz. Elektrik de böyledir, yağmur
da... Allah (celle celâluhu), bir şeyi yaratırken umum neticelere bakar. İşte
şeytan da, yaratılış noktasında böyle umumî neticelere bakar; Ebû Cehil’in
iradesinin dahliyle Cehennem’e sürüklenmesinde de, Ebû Bekir (radıyallâhu
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anh) gibi elmas ruhlu binlerce evliyâ, asfiya ve kâmil mü’minlerin terakki edip,
Cennet’lere yükselmesinde de şeytanın fonksiyonu vardır.

Büyük ve küllî neticelerini bırakıp da, cüz’î şerlere sebep oldular diye
ateş, elektrik veya yağmuru muzır görüyor ve “olmasalardı!” diyor muyuz?
Hayır. Aynı şekilde, “Neden şeytan yaratıldı?” da diyemeyiz. Nasıl umum
bedenin sıhhati ve bu sıhhatin devamı adına cüz’î bir şer sayılan, kangren
olmuş eli veya kolu kesiyoruz; aynen öyle de, getirdiği büyük netice ve
faydalara binaen, birtakım şerlerden dolayı şeytanın varlığına da ses
çıkarmamamız gerekir. Askerlerimiz ölüyor diye askerlik mesleğini kaldıralım
ve muharebeye gitmeyelim diyebilir miyiz? Bunun gibi, şeytanın süsleyip
püslemeleriyle alıp götürdükleri, nebinin iman adına kazandırdıklarının
yanında binde bir nisbetinde ya vardır ya da yoktur. “Nasıl olur? Şeytanın
iğvasıyla binlerce insan Cehennem’e gitmiyor mu?” denemez. Çünkü
mü’mindeki keyfiyet, kâfirdeki kemmiyetten hem daha önemli, hem daha
üstündür. Bir insanın hayatı mı daha önemlidir, yoksa bin böceğin hayatı mı?
Bin hurma çekirdeğinden 11’i ağaç olup, gerisi çürüdüğünde, bin çekirdeğe
sahip olmak mı, yoksa 989’unun çürümesine rağmen 11 hurma ağacına sahip
olmak mı daha kârlıdır?

3. Vesvese nedir?
Vesvese, şeytanın insan kalbini kurcalaması ve hayal aynasına bir kısım

resim ve manzaralar, hatıra ve hayaller atması demektir. Şeytanın bir insana,
bilhassa mü’mine karşı oynayacağı son oyun, kullanacağı son siper, son mevzi
ve silah, vesvesedir. O, küfür ve dalâlet adına alt edemediği kimseye karşı
çaresizliğinin ifadesi olarak ‘vesvese’ ok ve mermisini kullanır. Bir cihetle
vesvese, şeytanın “Bana yâr olmadın, kendine de olma” düşüncesiyle, mü’mini
kendinden etme çırpınış ve gayretidir.

4. Lümme-i şeytaniye nedir?
Lümme-i şeytaniye, şeytanın kendine mahsus topunu, tüfeğini, okunu çevirip,

nişan aldığı mü’minin kalb merkezinde önemli bir noktadır... İnsan kalbinde bir
bant gibi kayıt yapan, meleğin ilhamının geldiği santralin yanı başında bir de
şeytanın yağdırdığı şüphe, tereddüt ve vesvese oklarına hedef olabilecek

santral vardır.5 Bu, aynen aynanın şeffaf ve parlak yüzü ile siyah ve mat
yüzünün bir arada bulunması, bir odada mü’minle kâfirin yan yana durması
gibidir. Biliyorsunuz, pilde bile (-) ve (+) kutuplar vardır. Bir mânâda bunlar



da, böyle bir tamamlayıcılık içindedir.

5. Vesvese daha çok kimlerde olur?
Mübtedî Müslümanlarda, işe yeni başlamışlarda pek vesvese olmaz.

Vesvese, daha çok kendini can ü gönülden dine vermiş, zimamı ve dizginleri
şeytanın elinden koparıp almış, Allah’a (celle celâluhu) karşı ubudiyetini az
çok yapan ve iman mevzuunda da terakki edip safvete ulaşan bazı
Müslümanlarda olur. Kalbî istidatlarıyla iç âleminde ilerleme yolunda olan,
arşiye ve kavsiyeler çizerek insan-ı kâmil mertebesine doğru tırmanan
mü’minler, yolun puslu noktalarında şeytanın vesvesesi ile yüz yüze gelirler.
Evet insan, ruhun semalarına doğru yükselirken, her menzilde şeytan ayrı bir
tuzak kurar ve bekler.. kendine göre en müsait anda okunu çekip atar ve kendine
ait yamaçların yeşermesi için kalbe vesvese salar. Demek ki vesvese, biraz da
iman babındaki derinlik ve istidata karşı şeytanın bir kıskançlık ve reaksiyonu
oluyor.

Vesvese, bazen asabî ve hassas ruhlarda, bazen de fazla gıda alan
tenperverlerde olur. Mü’mindeki vesvese, buhranlar ve depresyonlar şeklinde
değil de, rahatsızlık verebilecek türdendir. Mü’min çok müterakki de olsa, yine
kendisine vesvese gelebilir. Hatta, sahabeden sonra en büyük şahsiyetlerden
İmam Rabbanî bile vesveseye maruz kalabilir. Her vesveseye müptelâ insanın
mutlaka müterakki ve yükseliyor olması gerekmediği gibi, vesveseye mâruz
kalmayanın da sukut ediyor olması lâzım gelmez.

Vesvese, kâfirde olmaz. Kâfirin küfrü vesvese değil, belki hesaplı, plânlı ve
inadî bir küfürdür. Kâfirde bunalımlar, iç buhranlar, tatminsizlikler, sıkıntılar
olabilir. Fakat bütün bunlar, onu iyice saldırgan ve mütecaviz kılar. Şeytan,
kendisine orijinal ve yeni yeni felsefeler üfler; inkârcılık adına çeşitli fikirler
verir ve sonunda kâfire kendini de inkâr ettirerek, “şeytan yok” dedirtir.

Evet şeytan, kendi defterine kaydolmuş, zimamını eline vermiş ve arkasından
tıpış tıpış gelen kimselere vesvese vermez. Keza şeytan, onun atmosferi ve
manyetik alanı içinde daire çizip duran, yerinde sayan, gözleri bağlı, beyinleri
gözlerinde ve kalbleri midelerinde olanlara da ilişmez. Onlar, onun kafesinde
ve tuzağında eli-kolu bağlı avlardır; “Ne yapalım da kurtulalım.” demeyen
avlar. Onlar şeytandan, o da onlardan memnun geçinip gitmektedirler; tabiî ki
gidecekleri yere kadar...

6. Şeytanın vesvese vermedeki gayesi nedir?



Şeytan inanmış, iman ve akide zaviyesinden mamur, ibadetlerini yerine
getiren mü’minin kalbine girip, onu küfre sevk edemez. Ve hiçbir zaman onun
kalbinde Allah’ın (celle celâluhu) mârifet ve muhabbetinin, Fahr-i Kâinat’ın
(sallallâhu aleyhi ve sellem) sünnetine ittiba ve iktida düşüncesinin yerini
alamaz; ona ibadetlerini terk ettirme mevzuunda başarı kazanamaz. Çünkü
mü’min, her şeye rağmen sürekli terakki etmekte, Allah’a (celle celâluhu)
kurbiyet kazanmakta ve ruhuyla, duygularıyla, cismiyle nurdan bir helezon
içinde yükselmektedir. Bu durumda şeytan, “Hiç olmazsa son mevziinden ona
taş atayım; vesvese oklarıyla kalbini bulandırmaya ve ibadetlerindeki huzurunu
bozmaya çalışayım. Belki onu meşgul ederim; ederim de, ‘Hiç böyle şey
olmazdı, bu da ne?’ der, vesveseye sahip çıkar ve derken ‘Bu kadarı da
çekilmez ki’ deme noktasına varır.” umuduyla, mü’mine vesvese oklarını
göndermeye başlar. Bu oklara maruz kalan vesveseli mü’minin başka
zamanlarda aklına gelmeyen şeyler, namazda aklına üşüşür: Abdest aldıktan
sonra, “Acaba kolumu yıkadım mı, başımı meshettim mi?” der ve tekrar abdest
alır; bir daha, bir daha derken, artık abdest de, diğer ibadetler de ona zor
gelmeye başlar ve –Allah (celle celâluhu) korusun– sonunda hepsini
bırakıverir; neticede de, zaten hedefi kendisini ibadetlerden soğutmak olan
şeytanın oyuncağı hâline gelir.

Vesveseler ibadetle alâkalı olabileceği gibi, akide ile ilgili mevzularda da
olabilir. Bunun ötesinde şeytan, günahları süsleyerek hayali bulandırır,
hissiyatı tahrik eder ve insanı akıl, mantık, muhakeme dinlemez bir hezeyancı
hâline de getirebilir.

7. Şeytanın sağdan, soldan ve daha başka çok değişik
yönlerden gelip, insana vurması ne demektir?
Şeytanın insana çeşitli yönlerden gelişi, onun içinde bulunduğu değişik

durumlara göre değişik buudlarda fenalıklara karşı uyarılması mânâsını ifade
eder. Mânâ ve muhteva itibarıyla çok buudlu olan insan, bu buudları
geliştirmekle, cismaniyetine rağmen Cennet’e ehil hâle gelir. Hatta, daha
dünyadayken bile Allah’ın (celle celâluhu) kendisine bahşettiği âdeta melek
kanatlarına benzer kanatları sayesinde ruhanîlerle temasa geçer, cinlerle
görüşüp konuşur, meleklerle münasebet kurar ve ötelerden vicdanlara esip
gelen hakikatleri duyup, hissetmeye muvaffak olur. Buna karşılık, şeytanın da
insanın içinde işleteceği birtakım madenler vardır; bütün himmet ve gayretini



bu madenleri işletme üzerine teksif edip, insanı yoldan çıkarmak için uğraşır
durur o. Evet, bir kısım fayda ve hikmetler için insanın mahiyetine konan
şehvet, gazap, öfke, hiddet, akıl, hırs ve inat gibi şeylerden her biri, diyanetle
tadil edilmediği takdirde vicdan mekanizması aleyhinde işlettirilebilir.. ve bu
işi yapan da şeytandır.

Meselâ, insan nefsanîlik mekanizmasının altında kaldığı sürece, vicdan, yani
meleklik mekanizması, bütün erkânıyla ezilip gitmiş demektir. Meleklik inkişaf
edince de nefsanîlik, bütün mekanizmasıyla vicdanın emrine girmiş sayılır.
Şeytan, insanın özünü bulmasına karşı hep nefis mekanizmasını kullanır.
Sözgelimi, vicdan mekanizması veya vicdanın erkânı diyeceğimiz noktalara hiç
yanaşmaz veya yanaşamaz; çünkü orada irade vardır; latîfe-i rabbaniye ve şuur
vardır. İnsan, iradesini kullanmasını biliyorsa, kendisine şeytan yanaşamaz;
şuur ve latîfe-i rabbaniye ile kanatlı ise şeytanî engellere takılmaz ve irfan
semalarında pervaz eder durur. Evet, insan kalbinin daima Allah (celle
celâluhu) ile doyduğu bu kuşakta kalbin kapıları, her zaman şeytana sürmelidir!
Onun bütün velvele ve fırtınaları, dışarıda ve kendine ait sahada cereyan eder.

Şeytanî ve melekî saha, insanın mahiyetinde birbirine o kadar yakındır ki,
biri diğerinden her zaman müteessir olabilir. Meselâ, şeytanî tarafta patlayan
bombanın radyoaktif tesirleri melekî sahayı da tesiri altına alır. Yukarıda temas
ettiğimiz gibi, şeytan şehveti kurcalar ve insanı nefsanîliğe zorlar; aklı kurcalar,
cerbezeye sürükler.. keza, insanın hırsını, öfkesini, kibrini, dünyaya tamahını
tahrik eder; ağına düşürdüğü kimselerin his ve ruh dünyalarını bulandırmak ve
onları kendilerinden uzaklaştırmak ister.

Fakat şeytan, hep fenalıklarını hissettirerek ve fena şeyler yaptırarak
üzerimize gelmez. Soldan geldiği gibi sağdan, önden ve arkadan da gelir.
Şeytanın, Allah’a (celle celâluhu) karşı o korkunç düşmanlığını ve insanı nasıl
baştan çıkaracağına dair terbiyesizce ve küstahça ifadelerini bizzat Kur’ân

anlatmaktadır.6 Şeytan, önden gelir ve insanın ileriye matuf ümitlerini kırar;
haşr ü neşri inkâr ettirir; “İslâm dini, vazifesini bitirdi; artık bir daha
dirilmeyecek.” dedirtir; sinelere yeis atar, geleceği karanlık ve karadelikler,
kaoslar gibi gösterir... Arkadan gelir, geçmişle alâkamızı, nur-u nübüvvet ve
nur-u vilâyet ile bağlarımızı keser, “Devir değişti, onlar geride kaldı.” dedirtir.
Yerinde maziye sövdürür ve kökünü inkâr ettirir. Şeytan, bu şekilde geçmiş ve
geleceğe ait menfezleri kapatıp, dün ve yarınla alâkalı bütün bağları
kopardıktan sonra, bize içi zehir dolu bir düşünce tarzı ve süslü püslü bir hayat



felsefesi takdim eder: “Geçmiş gelecek hep masal, bir daha dünyaya gelecek
değilsin; geçen de geçti, sen şimdi yaşamana bak ve ömrünü berbat etme!..”
der.

Soldan gelir, insanı açık ve bilinen günah akıntılarına çeker götürür. Beşinci
kol faaliyetleri, şeytanın soldan gelip yardımcılarına gördürdüğü faaliyetlerdir.
Günümüzde çok yaygın olan bütün haram yolları, şeytanın soldan çarpmasının
neticesidir. Burada tek tek bunları sayıp dökerek bâtılı tasvir etmek
istemiyoruz...

Evet, şeytanın bir diğer geliş şekli de, suret-i haktan görünmek ve fena
şeyleri iyi göstermek suretiyledir ki, bir mü’min için en tehlikeli olanı da
budur. Günahlara kapısını kapamış, ibadetine düşkün bir mü’mine şeytan
sağdan gelerek kendini beğendirme, muvaffakiyetleri nefsine, fenalık, şer ve
hezimetleri de başkalarına nispet ettirme yollarıyla başarı kuşağında ona
kayıpların en acılarını tattırır. Evet mü’min, gece teheccüde kalkar; kalkar da,
ertesi gün bunu başkalarına anlatırsa, şeytanın sağdan mühim bir darbesine
maruz kalmış demektir. Yaptıklarımız ve anlattıklarımızdan ötürü başkaları
tarafından medh ü senâ edilmeyi hedefliyor, iş ve hizmet değil de övülmeler
hoşumuza gidiyor ve bu övgülerle coşuyorsak, şeytan bizi sağdan vuruyor
demektir. Evet, böyle birinin, Kâbe’de tavaf ederken de, cephede en ön
saflarda savaş verirken de işi bitiktir.

Ömer bin Abdülaziz (rahmetullâhi aleyh), birine ifade âbidesi bir mektup
yazar; sonra da, az çalımlı ve tumturaklı ifadelerle yazdığını fark edince,
nefsine bundan pay çıkar mülâhazasıyla tutar, mektubu yırtar.

Yaptığımız işler, vazifeler ve hizmetlerden dolayı nefsimizde bir coşma, bir
sevinç meydana geliyorsa, işin içine şeytandan bir şeyler karışmış olabileceği
mülâhazasıyla Cenâb-ı Hakk’a yönelmeli ve biatımızı yenilemeliyiz. Evet bize
gereken, nefsimizin hoşuna giden şeylere iltifat etmemek; yaptığımızı Allah
(celle celâluhu) emrettiği için yapmak, amelin lâzımı olan hazları da ahirete
bırakmaktır.

Her insan, Hakk’ın kendisine olan lütuflarını düşünmek ve hangi mertebede
olursa olsun, Hakk’ın ihsanlarına mazhariyetin şükrünü eda etmek
mecburiyetindedir. O, Allah’a karşı sorumluluk ve şükran vazifesini yerine
getirecek, Allah da, engin rahmetinin muktezası olarak, onun niyet ve ihlâsına
göre Cennet gibi, ebediyet gibi nimetlerle ihsanlarına ayrı bir derinlik
kazandıracaktır.



Bunlardan başka, umumî mânâda, şeytanın sağdan yaklaşıp, büyük meseleleri
küçük, küçük meseleleri ise büyük göstermesini de düşünebilirsiniz. Her zaman
rastlarsınız; Müslümandır, hacıdır ve caminin müdavimlerindendir. Allah
(celle celâluhu), ibadetten ayırmasın. Fakat evinde namaz kılmayan evlâtları
vardır; böyle bir durum karşısında kalbi çatlayıp devrilmez de, gelir, camide
teferruata ait bir meselenin kavgasını verir.. bazen böyle bir mesele, bid’at bile
olabilir. Nesiller, sokaklarda derbeder ve perişandır; hatta bunların içinde
onun da oğlu, kızı, torunu vardır; ama gel gör ki, bunları düşünüp üzüleceğine,
üzülüp çare arayacağına kalkar, “Camide cenaze bekletilir mi; neden tesbih
çekmiyorsunuz; İhlâsları neden okumuyorsunuz?” gibi teferruata ait meselelerin
münakaşasını yapar. Bunlar, cenazenin arkasından yedinci, kırkıncı, elli ikinci
gecelerdeki şenlikleri kaçırmazlar.. perşembe akşamları nikâh tazelemez ve
istiğfar merasimi yapmazsanız, sizi topa tutarlar. Evlerinin en mutena yerinde
bir Kur’ân-ı Kerim vardır ama, o hanede hiçbir fert ondan bir şey
anlamamaktadır. İşte bu ve benzeri hâller de, şeytanın sağ tokadından da öte sağ
kroşeleridir.

8. Vesvesenin faydalı yanı da var mıdır?
Esasen vesvese, yukarıda temas ettiğimiz gibi, çok kimselerin, özellikle de

hassas fıtratların mahiyetinde, âhir ömre kadar terakkilerine medar olabilecek
bir zemberektir. Tıpkı saat zembereği gibi onun kalbi de vesveseyle kurulduğu
sürece daima çalışır ve onu ileriye, daha ileriye götürür; çünkü bu sayede
imtihan ve mücadele ölünceye kadar devam eder. İtikadı sağlam, ameli yerinde
ve nefsini teslim almış bir mü’minde böyle bir “Cihad-ı Ekber”i yaptıran ve
ona gazilik sevabı kazandıran kaynak, vesvesedir.

Diğer bir yönüyle de vesvese, insanı daima müteyakkız ve uyanık tutar.
Mü’min, işini halletmiş olmanın ve duruma hâkimiyetinin verdiği rehavet ve
rahatlık içinde, uyku bilmez bir düşman olan şeytanın çukurlarından herhangi
birine düşmemek için daima tetikte bir asker gibi hep uyanık kalabilir. Hasta,
hastalığından dolayı Allah’a (celle celâluhu) karşı yalvarış ve yakarışa geçtiği
gibi, vesveseli insan da, her vesvese emaresi karşısında “Aman yâ Rabbi!” der
ve kendini o ifritten kurtarıp, gerilime sevk eder.. ve günahları içeri almayacak
bir kalenin içine girer kurtulur. Elverir ki, işaret edeceğimiz üzere, vesveseyi
büyütüp, zararlı hâle getirmesin.

9. Vesveseden kurtulmanın pratik ön çareleri



a. Vesvese, imanın kuvvetindendir
Önce hemen şunu belirtelim ki, vesvese çok korkulacak bir şey değildir,

çünkü iman var ki, vesvese geliyor. Sahabe-i kiramdan Efendimiz’e gelip, “Yâ
Resûlallah, vesveseye mübtelâyım.” diyen birine, Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) cevabı, “Endişe edilecek bir şey yok; o mahz-ı imandır,

imanın kuvvetindendir.”7 şeklinde olurdu. Şeytan, sizde de iman cevheri,
ibadet hazinesi, namaz ve dine hizmet cevheri olduğunu bildiği içindir ki,
korsanlık yapmakta ve size karşı taarruza geçmektedir. Korsanlık, belki
denizlerde yapılan şekliyle tarihe gömülmüştür ama, şeytana bakan yönüyle
Âdem (aleyhisselâm) ile başlamış olup, kıyamete kadar da devam edecektir.

Nasıl deniz korsanları, hazine taşıyan zengin gemilerine tecavüz eder ve
define bulunan adalara saldırırlar, öyle de şeytan dahi, mü’minin iman cevheri
taşıyan kalbine hücum eder. Zaten o, tamtakır, kupkuru ve bomboş kalblerle
uğraşmaz; böylelerine vesvese okları göndermez. Hırsızlar bile zengin evleri
kollarlar; Doğu’nun ve Batı’nın kâfir ve zalimleri de öyle değil mi?..

Vesveseye düşen mü’min, “Şeytan bütün cephelerde mağlup oldu; bu yüzden,
şimdi de iman ve İslâm’a ait vesveselerle, şüphelerle beni meşgul etmek,
hazineme el atmak istiyor; ama, benden bir şey koparamayacak. Bu, onun son
çırpınışlarıdır; bir gün gelecek, benden bir şey koparamayacağını anlayınca
çekip gidecektir.. kapıma haydut kılıklı birinin gelip, birkaç gün el açtıktan
sonra çekip gitmesi gibi. Hoş, gitmese de kapılar ona sürmeli ve beni koruyan
kale de çok sağlam; bana Allah’ın izniyle hiçbir şey yapamaz.” diye
düşünmelidir.

b. Vesvese, kalbin malı değildir
Kalb rahatsız olduğuna göre, vesvese kalbe mal edilemez; çünkü eğer o,

kalbin malı olsaydı, kalb ondan rahatsız ve tedirgin olmayacaktı ve böyle bir
kalble şeytan da uğraşmayacaktı...

Kalbin rahatsız ve tedirgin olması şundandır: Kalb, vesveseye razı değil,
sahip de değil; vesvese ile arasında mânâ ve mahiyet bakımından bir
münasebet olmadığı içindir ki, kalb vesveseden rahatsız olmaktadır. Kişinin
gösterdiği reaksiyondan, ateşinin yükselmesi, kaşlarının çatılması, başının
ağrıması, iştiha ve ağız tadının kaçmasından anlıyoruz bunu; tıpkı vücuda giren
yabancı mikroplara ve bu mikropların fizyolojik yapıda açtığı rahnelere,
meydana getirdiği arızalara karşı vücudun muharipler üretmesi, antikorları



devreye sokması ve bu ciddî muharebenin meydana gelmesi neticesinde
hararetin yükselmesi gibi. İşte, şeytanın da kalbimize gönderdiği bizim malımız
olmayan yabancı hayal, düşünce ve vesveselere karşı mânevî yapımız, iman
potansiyelimiz, âdeta antikor üreterek, bu şer ve şerareler ordusuna karşı kavga
vermekte, bunun neticesinde de ateşimiz yükselip, kalbimiz sıkılmaktadır. Eğer,
vücudumuz herhangi bir mukavemette bulunmuyor ve boğa yılanı görmüş bir
keçi gibi hemen teslim oluyorsa, o zaman, AIDS virüsüne karşı antikorların
teslim-i silah ettikleri gibi, bizde de iş bitmiş demektir. Gelen vesvese
karşısında kalbimiz, imanımız mukavemet etmezse, o zaman vesvese de olmaz,
hararet de yükselmez! Bu, “Gel, ne istersen yap!” demektir ki, şeytanın da
istediği budur.

c. Vesveseye maruz kalb, içine kötülerin çer-çöp attığı pınara benzer
Meseleyi bir de şöyle düşünebiliriz: Berrak, saf ve tertemiz bir su kaynağı

var; bileşikleri, tadı ve takdim ettiği şifasıyla zemzem suyu gibi bir su kaynağı.
Herkes tarafından malum ve meşhur hâle gelmiş, dünyaca da kabul edilmiş
mübarek bir kaynak. Şimdi, hain biri geliyor, sinsice kaynağa yaklaşıp, su
üzerine boya, toz, çer-çöp döküp kaçıyor. Siz bunu görünce, “Eyvah”
diyorsunuz; “Pınarım kurudu, mahvoldu, pislendi ve ölüp gitti!” Oysa, hakikat
böyle değildir. Akan su, üzerine atılan o çer çöpü götürecek ve safiyetini
muhafaza edecektir. Sizin kalbiniz, imanınız berrak, pırıl pırıl bir pınar ise, o
zaman bulandırmak için üzerine atılan tozun, toprağın ona hiçbir zararı
olmayacaktır. O toz, toprak akıp gidecek ve sizin menbaınız her zaman temiz
kalacaktır. Demek oluyor ki, o bulanıklık pınarın kendinden değil... Evet, işte
vesveseye maruz kalb de böyledir...

d. Vesvese, iradî olmayıp, fiiliyata da dökülmüyorsa insanı mesul etmez
Bildiğiniz gibi, mükellef ve mesul olmada irade ve şuur şarttır. Hayvanatın

yanı sıra mecnunlara, aklı, şuuru yerinde olmayanlara teklif yoktur. Bu itibarla,
vesvese için irade devrede değilse ve plân, programı yapıp, “gel” diye kalb ve
düşünce kapılarımızı bizzat kendimiz aralamıyorsak, mesul sayılmayız. Elverir
ki, onu fiiliyata dökmeyelim, işlemeyelim. İrade, umumiyetle böyle kendi
kendine gelen vesveseyi karşısında bulur ve ona mukavemet edemez, çünkü o
davetsiz gelir. Ayrıca insan, tedai-i efkâr ile iradesi dahilinde olmadan
gördüğü, duyduğu ve okuduğu şeylerle de birtakım hatıralara, hayallere ve
düşüncelere maruz kalabilir. Aslında, çok defa bunlardan kurtulmak mümkün
de değildir; çünkü insanın bu hâli, yaratılışının muktezasıdır.



e. Vesvese, insanın ilerlemesine mâni olmayan örümcek ağı gibidir
Vesvese, kendine has tutarsızlığıyla bilindiği zaman zararlı olmaz. Kur’ân,

“Muhakkak, şeytanın hilesi zayıftır.”8 diye ferman etmektedir. Evet var ama,
yok gibidir şeytanın hilesi. Meselâ, iki duvar arasından geçmek istiyorsunuz;
bakıyorsunuz ki, bir örümcek, ağlarını gerip yolunuzu kapatmış; döner misiniz,
devam mı edersiniz? Örümcek ağı sizin ilerlemenize mâni olabilir mi
gerçekten? Şüphesiz hayır; onu bir engel olarak görmez ve hiçbir şey yokmuş
gibi yolunuza devam edersiniz.

Efendimiz, şeytanın dalâleti, küfrü, küfranı, günahı ve kötülükleri
yaptırmadığını ve elinden tutup da kimseye günah işletemeyeceğini beyan
buyurur. Şeytanın yaptığı, ancak fenalıkları süsleyip-püslemek, allayıp-

pullamak, cazip ve çekici göstermektir.9 İyiyi de kötüyü de yaratan, dalâlete de
hidayete de sevk eden Allah’tır (celle celâluhu). Rengârenk köpüklerle
süslenip imar edilmiş bir saray gibidir şeytanın vesveseleri; fakat altında derin
çukurlar bulunur, kilometrelere ulaşan derin çukurlar...

Gelip geçiciliği bilindiği zaman vesvesenin zararı olmaz. Vesvese,
üflemekle uçup giden tüy kadar zayıftır. Bir ara toplanıp sonra dağılıveren
bulutlara benzer o; ardından ne yağmur gelir, ne de yel!.. O, uçak yolcularının
bir anlığına içine düştüğü hava boşluğu gibidir; ne feryat etmeye değer, ne de
dövünüp yakınmaya!..

f. Vesvese, üzerinde durulmadığı ve dert hâline getirilmediği takdirde
hiçbir zarar vermez
Düşüncenize bulaşıp da onu kirletmeyeceğini bildiğiniz zaman vesvese

zararlı olmaz. Vesvese, hayal aynasında sönüp gidecek derecede zayıf ve gelip
geçici bir iz; leke ve pislik bulaştırmayacak bir görüntü ve çok hafif
yansımalardan ibarettir. Akla ve hayale gelen şeyler, hayır kaynaklı ise akıl ve
düşünceyi bir derece nurlandırır; fakat şer kaynaklı bir vesvese ise, o zaman da
akla, düşünceye ve kalbe tesir etmez, kir bırakmaz ve zarar da vermez. Elinizde
tuttuğunuz aynaya karşıdaki yılanın görüntüsü aksetse, aynadaki o yılanın
elinize zararı olur mu? Ya da, aynaya akseden bir pislik elinizi kirletir mi?
Veya elinizdeki aynaya akseden alevli ateş, elinizi 
yakar mı? Aynen bunun gibi, nasıl karnınızdaki pisliklerin namaza ve elmasın
etrafındaki kömür tozlarının elmasa zararı yoksa, aynı şekilde, şeytanın da dışta
ya da içte aslî ve zatî bir varlığı ve hüviyeti olsa bile, attığı okların, gönderdiği



görüntülerin aslî hüviyeti ve hiçbir zararı yoktur.
Üzerinde durmadığınız, merakla üzerine varmadığınız, sahip çıkıp

kabullenmediğiniz, küçük görerek şişmesine meydan vermediğiniz ve bir dert
hâline getirmediğiniz zaman, vesvesenin hiçbir zararı olmaz. Ona hep tepeden
bakacak ve “Allah’ın (celle celâluhu) izniyle bunun altından vurup, üstünden
çıkarım.” diyeceksiniz.

g. Vesvese, zararlı tevehhüm edildiği zaman zarar verir
Şimdiye kadar anlattıklarımızın hilâfına hareket edildiği takdirde vesvesenin

zararı olabilir. Evet vesvese, zararsız olduğu bilinmeyip, zararlı tevehhüm
edildiği zaman zararlıdır. Üzerinde durulup kurcalandığı ve merakla
karıştırıldığı zaman zararlıdır o; büyük gördükçe, mühimsedikçe büyür ve bir
balon gibi şişerek bizi yutacak hâle gelir. Bir arı kovanı içinde yüzlerce arı
bulunur ama, siz önemsemeden kovanın önünden geçer gidersiniz.. vesvese
karşısında da yapmamız gereken şey, bundan farklı olmamalıdır.

Şeytan, zayıf ve geçici bir görüntü karesini hayalimize atar; biz de cazip
bulur ve onu işlettirirsek, o bir karelik manzara, hayal sinemamızda saatleri
içine alan bir film şeridi hâline gelir de, farkına bile varamayız. Hususiyle
yalnız kalınca, bilhassa gençlerde ve hele bu suretler, nefsanîliğe bakan, bedeni
tesir altına alan suretler olursa... Evet, insan onu alır ve hayalinde maceralı bir
film hâline getirir. Hâlbuki şeytana ait olan, o ilk sahnedir. Öyleyse, o ilk
oltaya sahip çıkmamak, takılmamak ve onu işlettirmemek gerekir ki, şeytan da
bizi işletmesin ve işlete işlete hayallerimizi gerçeğe dönüştürmesin;
dönüştürmesin ki, biz de neticede o bir karelik görüntünün kurbanı olmayalım.

h. Hassas ve asabî ruhlar, şeytanın vesvesesine önem verip vehme
kapılmamalıdırlar
Vesvese, hassas ve asabî ruhlarda daha da zararlı bir hastalık ve meleke

hâline gelir. Böyle birisi, vesvese geldiğinde, zararlı olacağı endişesiyle telaşa
ve vehme kapılır; sonra da bunu kalben, fikren ve im’ân-ı nazarla büyütüp,
kendine mâl eder. Derken onu huy hâline getirir ve onunla bütünleşir. Bu ise,
şeytan karşısında yeise düşüp, tam zarara uğramanın ifadesidir. Bu hâle mâruz
kalmış biri, ümitsiz bir şekilde “Artık ben mahvoldum.” deyip, mağlubiyeti
kabul eder ve böylece önce merkezi şeytanın salvolarına açık hâle getirir, sonra
da onu terk eder. Bir kumandan düşünün; ileride sağ tarafta birkaç madenî
parlama görerek, düşman o taraftan saldırıya geçecek vehmine kapılır ve



ordusunun sağ kanadını boşaltıp o tarafa sürer; sol tarafındaki dağlarda da ağaç
yapraklarının kıpırdanmalarından, düşmanın saklandığı ve hücum edeceği
düşüncesine kapılarak, ordusunun sol kanadını da oraya sevk eder. Neticede
merkez, hasmın taarruz ve imha etmesine açık ve hazır hâle gelmiş olur. Esasen
bu, taktik bilmemenin ve düşmanı tanımamanın ifadesidir. Görüyorsunuz ki,
şeytanın yaptığının vesvese adına bir kibrit çöpü kadar önemi yokken, insan onu
azmanlaştırıyor, azgınlaştırıyor ve kendi başına salıyor. Evet, dikkat edelim,
onu hayalimizde ve düşüncemizde büyütmeyelim...

i. Vesvesenin manyetik alanından ibadet ile uzaklaşmalı ve psikolojik
tesirinden çıkılmalıdır
Vesveseye karşı sizi vesvesenin manyetik alanından kurtaracak

davranışlarda bulunun. Hadiste de ifade edildiği gibi, böyle bir şey arız
olduğunda, söz gelimi gadaplandığınızda, ayakta iseniz oturun, oturuyorsanız
uzanın veya kalkıp abdest alarak iki rekât namaz kılın ve iç dünyanızda
değişiklik yapın; ayrıca o sisi dağıtacak daha başka meşru bir kısım
davranışlarda bulunun!.. İradenizi devreye sokarak, psikolojinize tesir
edebilecek, elinizde olmadan içine düştüğünüz hava boşluğundan sizi çıkaracak
veya tutulduğunuz elektrik akımından sizi çekip alacak küçük de olsa bir vesile
arayın.! Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir sefer dönüşü –bir defaya
mahsus olmak üzere– yorgunluktan uyanamayıp sabah namazı kazaya kalınca,

“Burayı derhal terk edin; şeytan burada hâkimiyet ve saltanat kurmuş.”10

buyurmuşlardı.
Evet, her zaman şeytanın manyetik alanına karşı dikkatli olunmalı ve

bilmeyerek içine girilmişse, çarçabuk oradan uzaklaşılmalıdır. Gaflet ve
dikkatsizlik, şeytan ve şeytanî şeylere birer hüsnü istikbalse, evrad u ezkâr,
Allah’ı ilan ve O’nunla irtibatlanma, bütün şer kuvvetlere karşı bir müdafaa,
hatta bir taarruzdur. Meselâ, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir yerde,

şeytanın ezan sesinden nasıl kaçtığını anlatır.11 Demek ki, onun ezana ve ezanın
ihtiva ettiği mânâlara tahammülü yok. Öyle ise, şeytan vesveselerle taarruza
geçtikçe, biz de Allah ve Resûlü’yle irtibatımızı kuvvetlendirmeli ve hep lâhûtî
hâtıralara dalmalıyız. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) miraç
yolculuğunu hatırlamanın vesveseyi, hususiyle namazda akla gelenleri, hatta
esnemeyi bıçak gibi kestiği ve keseceği söylenebilir. Keza bir yerde sol

tarafınıza atacağınız üç tükürük,12 bir de bakarsınız onun geldiği sisli perdeyi



yırtıverir. Şeytanın harama teşvik adına gelen vesveselerine karşı bazen
yumruğu sıkıp meydan okuma, bazen de hafife alma mânâsına tebessüm edip
geçme, onun manyetik alanına karşı gerilimde bulunma ifadesidir.

Bir genç arkadaşımıza şöyle dediğimi hatırlıyorum: “Şeytan, karşına çıkıp da
bir harama bakmanı istediğinde şöyle düşün: Bakmakla elime ne geçecek?
Bakacaksın, o boş... Daha ileri götürsen, yine boş... Kaldı ki, imanının sana
vereceği pişmanlık ve ızdırap da var. Sonu böylesine boş, ızdıraplı ve karanlık
olacak bir bakışın ne mânâsı olabilir ki!” Esasen, insan kendini böyle ikna
ederken, o haram manzara da çoktan kaybolup gitmiş olur.

Akla gelen her vesvese, her süslü manzara, gelecekte elde edilecek daha
mükemmellerini düşünmekle izale olabilir. Kur’ân’ın pek çok yerinde, dünya
hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret bulunduğu ve gerçek hayatın ahiret

hayatı, yaşanacak gerçek yurdun da ahiret yurdu olduğu ifade edilir.13 Vesvese,
sana ıspanak ve tere otunu mu teklif ediyor; ama Allah (celle celâluhu) diyor ki,

orada peş peşe koparılmaya hazır meyveler var.14 Hem, dünyadaki gibi
hazımsızlık, karın ağrısı ve defekasyon lüzumu da duymayacaksın. Buradaki
haramlara nazar noktasından gelen vesveseye de aynı şekilde mukabele
edilebilir. Ama biz, dünyanın bütün güzelliklerine karşı “İsteyene ver Sen ânı,
bana Seni gerek Seni.” diyeceğiz. Yaz aylarının kavurucu sıcağını bahane
ederek, şeytan sizi hizmetten ve irşad gayesiyle etrafa gidip gelmekten
alıkoymak ve başkalarına yaptığı gibi sizi de deniz kıyılarına veya gölgesi serin
mesire yerlerine çekmek mi istiyor? Ona Cehennem ateşinin çok daha sıcak

olduğunu hatırlatıverin.15 Öyle zannediyorum ki, kalbinize atmak istediği bu
vesvese, kendi gırtlağına tıkanıp kalacaktır.

Hem “Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve O’nun sadık yârânı ve
arkadan gelen salihler bizi bekleyip dururken, benim şurada burada avare ve
bana yakışmayan bir vaziyette dolaşmam hiç doğru olur mu?” diyerek, bu
mevzuda şeytanın telkin etmek istediği gaflet ve rehavet vesvesesini izale etmek
mümkün olur kanaatindeyim.

j. Abdest ve namazda “Eksik mi yaptım?” şeklindeki vesveselere de önem
verilmemelidir
“Abdest ve namazda yanlış ve kusurum oldu mu acaba?” şeklinde gelen

vesveselere de aldırış etmemek gerekir. Böyle bir vesvese ilk defa vukû
buluyorsa, o abdest veya namaz tekrar edilebilir. Ama mükerreren oluyorsa,



sözgelimi bir abdest uzvunu yıkayıp yıkamadığından devamlı şüpheye düşen
birisi, o zaman hiç vesveseye meydan vermeden, o uzvunu yıkadığını kabul
ederek namaza durmalıdır. Ve yine namazı kaç rekât kıldığı mevzuunda
vesveseye müptelâ olmuşsa, namazının tamam olduğu kanaatiyle hareket
etmelidir.

Vesvesenin ilka ettiği şeyin üzerine üzerine gidilmelidir. Vesvesenin
üzerinde durmak değil, aksine, tam tersi istikamette yürümek lâzımdır. Hiç kâle
almadan, önem vermeden, yapılan yanlış bile olsa, “Mezheplerimizden birine
uyar.” deyip geçmek maslahata binaen daha muvafık olur kanaatindeyim. Gaye,
şeytanın canına okuyup vesveseyi def etmektir.
1 Kehf sûresi, 18/50.

2 Tahrim sûresi, 66/6.

3 Sa’d sûresi, 38/76.

4 A’raf sûresi, 7/17.

5 Tirmizî, tefsîru sûre (2) 35.

6 A’raf sûresi, 7/17.

7 Müslim, iman 209, 211; Ebû Dâvûd, edeb 109.

8 Nisâ sûresi, 4/76.

9 ed-Deylemî, el-Firdevs bime’sûri’l-hitab 2/11-12; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl 1/116.

10 Müslim, mesâcid 309; Ebû Dâvûd, salât 11; Tirmizî, tefsîru sûre  20; İbn Mâce, salât 10; Muvatta,
salât 25

11 Buhârî, ezan 4; el-amel fi’s-salât 18; sehv 6; bed’ü’l-halk  11; Müslim, salât 19; mesâcid 83.

12 Buhârî, tıp 39; ta’bir 10; Müslim, rüya 2301.

13 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/185; En’âm sûresi, 6/32; Ankebût sûresi, 29/64 ; Muhammed sûresi, 47/36;
Hadid sûresi, 57/20.

14 Bkz.: Hâkka sûresi, 69/23; İnsan sûresi, 76/14.

15 Tevbe sûresi, 9/81.
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KAZA, KADER ve ATÂ ÜZERİNE
MÜLÂHAZALAR

UKADDİME
Kader, ölçme-biçme, biçime koyma ve şekillendirme demektir. Arapça’da

fiil şekliyle ‘Ka-de-ra’ dediğimiz zaman, ‘takdir etme, belli hisselere ayırma
ve herkese bir pay çıkarma’ mânâlarını anlarız. ‘Tef’il babında ise, ‘Kad-de-
ra’ ‘hükmetti, kazada bulundu, hükmünü geçerli kıldı’ mânâsınadır. O hâlde
kader, “Mâ yukaddirullahu mine’l-kadâ ve yahkümü bih”, yani “Allah’ın
kazadan takdir ettiği ve hükmettiği şey” demektir.

Mevzuu derinlemesine ele almadan önce, kaderle alâkalı bazı âyetleri
mealen vermede fayda mülâhaza ediyoruz:

“Gaybın anahtarları, O’nun yanındadır, onları ancak O bilir. (O) karada
ve denizde olan her şeyi bilir. Düşen bir yaprak –ki, mutlaka O’nu bilir–
yerin karanlıkları içinde gömülen dane, yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki,
apaçık bir Kitap’ta olmasın.”1

“Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir Kitap’ta
bulunmasın.”2

“Şüphesiz Biz, ölüleri diriltiriz ve önden gönderdikleri ve arkada
bıraktıklarını yazarız. Zaten Biz, her şeyi apaçık bir kütüğe
kaydetmişizdir.”3

“(Ey şanı yüce Nebi!) Doğrusu sana vahyedilen bu Kitab, Levh-i
Mahfuz’da bulunan şanlı bir Kur’ân’dır.”4

“Doğru sözlü iseniz bildirin, bu azap sözü ne zamandır?” derler. De ki:
“Onu bilmek ancak Allah’a mahsustur. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.”5

Kaza ile kader, bir mânâda aynı, diğer mânâda ise kader, Allah’ın takdiri,
kaza ise, bu takdiri infaz ve yapılacak şeyin eda edilmesi ve hükmün yerine
getirilmesi demektir.



Kader, sonsuz ilme sahip, geçmiş, hâl ve geleceği bir nokta gibi görüp bilen
–esasen kendisi için geçmiş, hâl ve gelecek diye zaman dilimleri bahis mevzuu
olmayan– Cenâb-ı Hakk’ın, mikro âlemden makro âleme, zerrelerden
sistemlere ve gelecekteki bütün hayatıyla ‘normo âlem’ insana kadar en
küçükten en büyüğe bütün kâinatı, ilmî plânda, ilmî vücudlarıyla plânlayıp
programlaması, plân ve projeleriyle kesip biçmesi, tayin, tespit, tasnif ve takdir
etmesi ve bütün bunları tasarı ve ilmî plândan alıp, irade, meşîet, kudret
plânına geçirmesi ve haricî vücut meşherlerinde, halk âleminde göstermesi
için, hemen her şeyi, daha olmadan evvel ‘mübîn’ bir Kitap’ta tespit ve takdir
etmesidir.

Evet ‘Kitab-ı Mübin’, henüz zuhur silsilesinde yerini almaya başlayan
eşyayı, Levh-i Mahv ve İsbat’ta ve Levh-i Mahfuz’un istinsahları hâlinde
Allah’ın mükerrem meleklerinin yazması demektir.

Ve yine kader, insanın kesbiyle Allah’ın (celle celâluhu) yaratmasının
mukareneti ve beraberliğidir. Yani insan, bir işe mübaşeret edip, iradesiyle o
işin içinde bulunduğunda Allah (celle celâluhu) dilerse o işi yaratır. İşte kader,
bu iki ana hususu ezelî ve sonsuz ilmiyle olmadan evvel bilen Allah’ın (celle
celâluhu), yine olmadan evvel tespit buyurmasıdır.

Kader, insanın kesb ve iradesi hesaba katılmadan düşünülemez.
Kâinatta kader, plân, program, ölçü ve denge hâkimdir. “Allah, her dişinin

neyi yüklendiğini ve rahimlerin neyi eksiltip artırdığını bilir. O’nun yanı nda
her şey bir miktar iledir.”6

“Arzı da yaydık; oraya sağlam dağlar attık ve orada ölçülü mütenasip
şeyler bitirdik.”7

“Göğü yükseltti ve mizanı koydu.”8

Kâinatta öyle şamil ve geniş dairede bir kader hâkimdir ki, onun dışında
hiçbir şey tasavvur edilemez. Kâinatı yaratan Allah (celle celâluhu), çekirdeğin
çatlamasından bahara, insanın doğuşundan yıldızların ve galaksilerin
doğuşlarına kadar her şeyde muhît ilmiyle öyle bir plân ve program tespit
buyurmuş ve bir kader tayin etmiştir ki, dünden bugüne dünyanın dört bir
yanındaki ilim adamları ve araştırmacılar, binler eserleriyle bu nizam, bu âhenk
ve bu takdire tercüman olmaya çalışmaktadırlar. Bir kısım Marksistlerin bile,
‘determinizm’ gibi değişik ad ve unvanlar altında kabul ettikleri umumî
disiplinler, dost-düşman, inanmış-inanmamış herkesin kâinatta bir plân ve



kaderin bulunduğunu kabul etmesi bakımından çok önemlidir. Marksistlerin
anladığı mânâda bir determinizm, bizim için hiçbir zaman söz konusu değildir.
Biz sadece, farklı bir mânâda dahi olsa, meseleye kader açısından temas etmek
istedik. Gerçi, İbn Haldun gibi bir kısım İslâm müellifleri de bir nevi
determinizme taraftar görünür ve son dönem batı düşüncesinde, meselâ
historisizmde olduğu gibi, bu determinizmi toplum hayatına da teşmil ederler
ama biz, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat düşüncesi içinde bunu belli şartlara bağlar
ve ‘belki’lerle ifade ederiz.

İşte biz de bu ölçüler içinde, insan iradesinin de dahil olduğu her şeyde küllî
bir kaderin hâkim olduğuna inanırız. Evet, nasıl ki bir saat veya bir bina
yaparken önce bir plân ve proje çizer, fizibilite çalışmalarında bulunur ve
hassas ölçüler ve çizgilerle ileride ortaya çıkacak şeklin takdiratını yaparız;
öyle de, şu baş döndürücü sistemlerin ve şu atomlar âlemiyle insanların kendi
aralarında ve kendi içlerinde birbirleriyle olan münasebetlerinin belli bir bir
plân ve program haricinde olması düşünülebilir mi? Bir saat gibi bozulmadan,
en ufak bir çarpma ve çarpışma olmadan idare edilip giden şu madde
âlemindeki nizam ve dengenin binde biri kadar bir sistem veya sistemler dev
bilgisayarlarla bile yürütülemezken, baş döndürücü büyüklüğü ve ihtişamıyla
şu koca kâinatları plânsız, programsız, düşünmeye imkân var mıdır?

Çekirdek ve tohumlar, kader yüklü sandukalardır. İleride geçireceği her bir
safhasıyla ağacın bütün hayatı, çekirdekte kaydedilmiştir. Yapı itibarıyla
birbirinin aynı görünen ve aynı basit maddelerden meydana gelen pek çok
çekirdek, toprağa düştüğünde, çeşit çeşit çiçekler, bin bir türde bitkiler ve
ağaçlar meydana gelmektedir. Her bir çekirdek, kaderin kendine biçtiği ya da
kendine kader yapılan ölçü içinde ilmî, mânevî bir suret ve şekil alıp, kendine
has biçim ve elbiseyle toprak üstünde tüllenir ve seyreden gözlere arz-ı endam
eder. Binlerce terzi, yıllarca çalışsa, değil bunca çiçek ve bitkiye, tek bir ağaca
bile böyle bir elbise dikemeyecektir. Oysa yüz binlerce ağaç, belki yüz
binlerce yıldır, hiçbir ölçü, kesim ve dikiş hatası yapılmadan, âdeta ısmarlama
dikilmiş elbiseleri birbiri ardınca giyip çıkarmaktadır. Acaba bunu yapan
gerçekten kendileri midir, yoksa onlara o kalıbı, o şekli, o kaderi veren bir
yüce takdir edici midir..?

Belli bir kader ve programa tâbi olduğundan dolayı bir sperm asla yalan
söylemez; kromozomların dili, RNA ve DNA’nın şaşmaz vazifesi ve hücrelerin
beyanıyla, ağız, dil, dudak, göz, kaş, kulak, sima, duygu ve kabiliyetler gibi pek



çok safhalardan geçip “İnsan olacağım” der ve olur.
Astrofizikçilere göre, kâinatın her noktasında hangi buudların var olduğu ve

bu noktalarda hangi manyetik etkinin ne tarzda bulunduğu az da olsa bellidir.
Çünkü geometrik yerler ve kuvvetlerin şiddeti önceden vardır. Kompüterlerin
keşfiyle de anlaşılmıştır ki, atomlardan galaksilere kadar kâinatta yaratılan her
varlık yaratılışıyla birlikte programlanmaktadır; evet, her şey önce Levh-i
Mahfuz’da tayin ve tespit edilmiştir...

RÜYALAR ve KADER
Doğru rüyalar da kaderin varlığına birer delildir. Ruh bahsinde nisbeten izah

ettiğimiz gibi, ileride meydana gelecek herhangi bir hâdisenin önceden
rüyalarda görülmesi ve vakti gelince aynen zuhur etmesi, her hâdisenin önceden
takdir edilmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Evet, rüyada hayat kitabımızın bir
sayfasını önceden okuyor ve sonra da okuduğumuzun pratikte gerçekleştiğini
müşâhede ediyoruz.

Kur’ân’ın, Peygamberimiz’in ve evliyânın ileride vukû bulacak bazı
hâdiseleri şu veya bu şekilde haber vermeleri de, her şeyde kaderin hâkim
olduğunu göstermektedir; öyle ya, yazılmamış, belirlenmemiş ve
kararlaştırılmamış olsa, neyi nasıl bilecekler?

Soru: Kader ve irade, neden altı iman esası arasına girmiştir?
Cevap: İnsan, çoğu zaman ülfet ve ünsiyet sebebiyle, Allah’ın (celle

celâluhu) kendisine olan lütufları karşısında “Ben yaptım, ben ettim, ben
kazandım; bildim, öğrendim, düşünüp buldum...” gibi sözlerle, her şeyi kendi
izafî kudret ve kuvvetine, irade ve kabiliyetlerine verir. İşte böyle durumlarda

kader hemen karşısına çıkıp, ‘Sizi ve yaptıklarınızı yaratan Allah’tır.’ 9

Öyleyse haddini bil! Elindeki o minik düğmeyle bütün bu işleri yapman
mümkün müdür? Değildir.” der ve onu gururdan kurtarıp, hayatında denge ve
muvazeneyi sağlar.

İnsan ruhunda güzellik, meziyet ve semerelere sahip çıkıp, bunlarla övünme,
iftihar etme, hatta daha da ötesinde gururlanıp kendinden geçme duygusu vardır.
İşte böyle bir duyguya karşı, bütün güzellik ve hayırların gerçek sahibinin nefis
değil, ancak Allah (celle celâluhu) olduğunu, buna karşılık, bütün kötülük ve
günahların nefisten kaynaklandığını ifade için, “Sana gelen her iyilik
Allah’tandır, sana gelen her kötülük de kendindendir. Seni insanlara elçi
gönderdik (buna) şahit olarak Allah yeter.”10 ihtarını çeken kaderdir.



Hafızanızın şeridini şöyle geriye doğru sardırıp, geçmişinize bir bakın, bakın
da, günahlar içindeyken, kaderin sizi en güzelim arkadaşlar arasına katıp,
sohbetlerle kafa ve kalbinizi nasıl tedavi ettiğini, bunun neticesinde kalbinizde
ve dilinizde rahmet tomurcuklarının açtığını ve göğsünüze ibadet ve ahlâk
madalyalarının takıldığını görmeye çalışın; sonra da düşünün, seyredin ve
diyebilirseniz “Ben yaptım” deyin!...

Meselenin ikinci bir yönü daha var: İnsan zaman zaman, “Madem beni de,
yaptıklarımı da yaratan Allah’tır (celle celâluhu); madem O dilemedikçe ben
dileyemem ve madem ben, âdeta kaderin programladığı bir robotum, öyleyse
yaptıklarımda ne dahlim var ki, mesul ve günahkâr olayım!” diyerek, Cebrîlik
çukuruna da düşebilir. Böyle bir tehlike karşısında da hemen irade karşısına
çıkar ve terazinin karşı kefesine binerek, “Hayır, mükellefsin ve mesulsün!
Evet, iman ve kullukla mükellef olduğun gibi, yaptığın bütün kötülük ve
işlediğin bütün mâsiyetlerden de mesulsün; çünkü ben de varım.” der ve
dengeyi sağlar. Öyleyse, ne kader iman, küfür, mükellefiyet, tevbe ve
günahların doğrudan kendisine havale edileceği bir mesnet ve nefsin
çirkinliklerini örtecek bir kılıf, ne de irade, kişinin Allah’ın (celle celâluhu)
kendinde yarattığı meziyet ve güzelliklere sahip çıkıp, firavunane “Ben!”
demesi ve bütün acz, zaaf ve fakrına rağmen, karşılıksız sağanak sağanak
lütfedilen nimetleri sahiplenmesi için bir vasıta ve sebeptir.

Biz, iradenin bütün güzellik ve hayırlara iki elini birden atıp, üzerinde
emanet bir gömlek gibi duran faziletlerle gururlanıp çalım satması tehlikesinden
ancak kaderle; buna karşılık, nefsin mesuliyet ve mükellefiyetlerden kurtulmaya
kalkışması tehlikesinden de ancak iradeyle halâs olabiliriz ki, irade ve takdirin
bahis mevzuu edildiği yerde ‘sırat-ı müstakîm’ işte budur.

İnsanın iyilik ve güzelliklere karşı gayet kısa, günah ve tahribata karşı ise
oldukça uzun iki eli vardır. Bu ellerden birine tevbe ve istiğfar verilip, nefsin
şerre ve günahlara meyli kesilmeli, tecavüzleri kırılmalı ve bütünüyle
Cehennem’e giden yollar kapatılmalı; diğer eline ise dua, Hakk’a teveccüh ve
tevekkül verilip, hayır istikametinde şahlandırılmalı; güzelliklere karşı güç,
kuvvet ve şevki artırılıp, Cennet yolunda coşturulmalıdır.

Mühim Bir Hatırlatma
“Mazi ve musibetlere kader, istikbal ve mâsiyetlere ise irade açısından

bakılır.”11 Böyle bir bakışla, hem insan geçmişte başa gelen belâ ve



musibetlere karşı “kaderimmiş” diyerek rızadîde olur, ye’se ve ümitsizliğe
düşmez; hem de geleceğini tayin ve takdir noktasında mükellef ve mesuliyetinin
şuurunda olduğunu gösterir.

Geçmişe ve musibetlere kader açısından bakamayan insanın, her ümit kırıcı
ve onu kahredici hâdise karşısında apışıp kalması, sürekli hâlinden şikâyet
etmesi, kafasını şuraya-buraya vurması, hatta neticede günah ve sefahet
bataklığına düşmesi bir bakıma kaçınılmaz olduğu gibi; geleceğe irade
açısından bakamayan insanın da, kötülük ve günahlarını kadere yükleyip,
saplandığı sefahet bataklığına daha da saplanıp gitmesi aynı şekilde
kaçınılmazdır. İnsanın “Felek, zalim felek, kaderimin oyunu...” gibi sözlerle
kaderden şikâyeti, nasıl musibetini ikileştirir ve kalb dünyasını ve ruhî hayatını
soldurup kurutursa, iradesini devreden çıkarması da, aynı şekilde büyük bir
hata ve kendi rağmına kafa ve kalbini nefse, şeytana ve mâsiyetlere teslim
etmesinden başka bir şey olmaz. O hâlde, bir kefesinde irade, diğer kefesinde
kader bulunan teraziyi daima dengede tutup, hayatımızı ona göre tanzim etmek
mecburiyetindeyiz.

Soru: İnsanın kaderi, elindeki veya yüzündeki çizgilerden okunabilir mi?
Cevap: Ruh meselesiyle ciddî meşgul olan kimseler, ruhun insan dublesi

veya misalî bedene sahip olmasının yanında, onun, sergüzeşt-i hayatına dair
kitabeti, tayinat ve takdiratının mevcudiyetinden de haber vermektedirler.
Ruhun belirli şekildeki mahiyet ve fonksiyonlarına muttali olunduğu zaman,
insanın başından geçeceklere de belirli oranda ıttılâ olunabileceği ileri
sürülmektedir ki, Allah (celle celâluhu) dilerse gösterir ve bildirir.

Ve yine ilm-i kıyafetle, yani maddî yapının ifade ettiği mânâlarla uğraşanlar,
elin içindeki çizgilerden, kaderin cisme çizgiler hâlinde aksedişinin ifadesi
olarak, kişinin başından geçecek şeyleri kısmen de olsa söyleyebilmektedirler.
Yanlış anlaşılmasın, bu, gaybı bilmek demek değildir; sadece, Allah’ın (celle
celâluhu) cismaniyetimize yerleştirdiği işaret ve alâmetlerden istifadeyle,
kişinin hayatına ait bazı yönleri bilebilme fonksiyonudur. Gaybı tam mânâsıyla
ancak Allah (celle celâluhu) bilebilir; ve gayb, sadece bu kabîl haberlerden de
ibaret değildir.

Allah’ın (celle celâluhu) cismaniyetimize yerleştirdiği işaret ve alâmetlere
bakarak kaderi okumaya çalışmak, Devr-i Saadet’te de var olan
meselelerdendir. O zaman, bunu yapan kimselere ‘kâif’ denirdi. Aleyhissalatü
vesselâm Efendimiz, azadlısı Zeyd b. Hârise’nin oğlu Üsame hakkındaki
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dedikoduya karşı, bir kâif getirtti. Babası ile çocuğu, üzerleri örtülü olarak
yatıyorlardı; sadece ayakları açıktı. Kâif, bir arada yatan baba ve oğulun
ayaklarına bakmış ve birbirleriyle alâkalı olduklarını söylemişti ki, Efendimiz
de bu suretle, bildiği bir gerçeği bir de kâif dilinden anlayanlar için tescil ve
tespit buyurmuş ve Hz. Âişe’ye: “ Yâ Âişe, Üsame Zeyd’dendir.”  diyerek

beşaşet ve bişaret izhar etmişlerdi.12 Allah’ın (celle celâluhu) bildirmesiyle
daha neleri bilen Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Üsame’nin
durumunu bilmemesi düşünülemezdi. Fakat bir kâif getirmekle, halka mâl olmuş
bulunan ve içtimaî hayata yerleşmiş olan bir müesseseyi, halkın bakış açısına
uygun bir delil olarak kullanmak istemişti. Kâifin söylediğiyle kendi bildiği
birbirine mutabıktı; çünkü, Kur’ân’ın sarih beyanıyla, o Kâmet-i Muallâ ne

söylemiş, ne yapmışsa hiçbiri hevasından değildi: “O, hevadan konuşmaz.”13

Sözünü ettiğimiz hâdisede, ihtisas ehline müracaata teşvik de olabilir.
Nitekim, ağaçların aşılanması hâdisesinde de “Siz dünya işlerinizi

bilirsiniz.”14 buyurmuştu. Bu sözde, “Ben bilmem.” mânâsı yoktur. –Nebi
bilmeyecek de kim bilecek?– İzahı çok uzun sürebilecek bu sözle şunlar
kastedilmiş olabilir:

. Belki, ashabına bir iltifattır.

. İhtimal o zamanlar, bir kısım sahabi arasında sebeplere tesir-i hakikî
verme gibi tevhide münafî birtakım inanç ve anlayışlar hâlâ sürüyordu.
Nitekim, Hudeybiye musalahası gecesi de benzer bir hâdise vukû bulmuştu.
Yağmur yağmış, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Bu gün bazıları
mü’min sabahladı, bazıları ise kâfir.” buyurmuş; “Nasıl olur?” denince de,
“Kim ki, yağmuru Şi’ra yıldızı yağdırdı demişse, işte o kâfir olarak
sabahlamıştır; kim de, Allah yağdırdı demişse, o da mü’min olarak

sabahlamıştır.” açıklamasında bulunmuşlardı.15 Bunun gibi, o dönemde
hurmalar aşılanmakla mutlaka iyi hurma alınacağına inanılırdı. Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) her şeyin Allah’ın (celle celâluhu) elinde
olduğunu ve sebeplerin neticeler üzerinde fazla tesiri bulunmadığını böyle
pratik bir hâdiseyle ders vermek istemiş de olabilir. “Siz dünya işlerinizi
bilirsiniz.” demekle de, ihtimal sebeplerin mutlaka göz ardı edilmesi gibi bir
kaidenin olmadığını da göstermek istemiştir.

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) kıyamete kadar gelecek
insanlara nebi ve imam olması hasebiyle, bu sözü teşrî’ maksadına matuf olarak
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alınabilirdi. Hâlbuki, insan hayatında mutlaka teşrî’ gerektirmeyen veya sükut
geçilmesiyle mübah olup, tecrübe ve zamana bırakılan bir sürü mesele vardır.
Günümüzde ilimler o kadar ilerledi ki, artık civcivin çıkması için, yumurtalar
tavuğun altında 21 gün bekletilmiyor. Şimdi kuluçka makineleri, daha ucuz,
daha pratik yolla civciv üretiyor. Yine bitki ve meyvelerin verimini artırmak ve
en kısa zamanda en bol ürün almak için seracılık geliştiriliyor. Kim bilir, belki
ileride değişik enerji kaynaklarının keşfiyle, meselâ uzaya yerleştirilecek dev
aynalarla güneşin ısı ve enerjisi kış mevsiminde dahi dünyanın belirli
bölgelerine yansıtılıp, Kur’ân’ın ifadesiyle her mevsim meyve veren ağaçlar
misali, yılın dört mevsiminde de ürün alınabilecek ve bunun neticesinde de
zekât verilecek kimse kalmayacak derecede bolluk ve zenginlik artacaktır.

Efendimiz, “Dünya işlerinizi siz bilirsiniz.” demekle geleceğe açık kapı
bırakmış olmaktadır! Bir diğer yönüyle de, “Aşılayın” veya “Aşılamayın”
dememekle, vicdanlara, iradelere zincir vurmayıp, çalışma ve araştırmaya
teşvikte bulunmuştur.

Hâsıl-ı kelâm, kadere iman tam mü’min olmanın gereğidir. Allah’a,
Resûlü’ne, peygamberlere, meleklere, kitaplara, haşre nasıl inanıyorsak,
kadere de aynı şekilde inanmak mecburiyetindeyiz. Bu iman esasları, ebedî
hayatı kazanma adına burada yaşayacağımız hayatın kaideleri ve sütunları
mahiyetindedir. Bu kaidelerden bir tanesini sarstığımız zaman, kurmak
istediğimiz şeyi sarsmış, belki de tamamen yıkmış oluruz. Kur’ân ve hadisler,
kader etrafında ciddî tahşidat yapmaktadır. Haşirden sonra belki de en fazla
üzerinde durulan Allah’ın (celle celâluhu) meşîeti, ilmi ve takdiridir. Kader,
pek çok hadislerde, sair iman esasları içinde değil de, mânâ ve ehemmiyetine
binaen daha çok Zât-ı Ulûhiyet ve O’nun sıfatlarının anlatıldığı yerde ve
onların içinde ele alınmaktadır. Bu demektir ki, Allah’a, Allah’ın istediği
mânâda iman etmek isteyen mü’minin kadere de iman etmesi mecburidir. Bir
başka deyişle, kadere iman, Cenâb-ı Hakk’ın Zât’ına imanın kemalinin
muktezasıdır; yani, kadere iman etmeyen, Allah’ın Zât’ına ve azametine de
gerektiği şekilde iman etmiş sayılmaz.

Kadere herkes seviyesine göre inanır, zira Allah (celle celâluhu) hakkındaki
mârifet ve Allah (celle celâluhu) ile olan münasebetler farklı farklıdır. Henüz
işin başında olan veya başladığı yerde kalan biri, kadere dinî bir formül olarak,
taklidî mânâda kendisini mecbur hissettiğinden dolayı ve bir ön şart
derecesinde iman etmesi gerektiği için inanacaktır. Çok katmanlar aşmış,
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derinlere inmiş, mesafeler katetmiş bir müntehî de, vicdanının derinliklerinde
her şeyin üzerinde gerçekten Allah’ın (celle celâluhu) tasarrufunu görme
noktasına ulaştığı için, kudsî hadiste ifade edilen “Gören gözü, işiten kulağı,

tutan eli... olurum.”16 tecellîsinin mazharı olarak, aksine hiç ihtimal vermeden
“Sanki parmağımı dahi Allah’ın oynattığını görüyorum.” diyecektir. Bu da, bir
idrak, seviye ve zaviye meselesidir.

Kader, ilmî ve amelî değil, vicdanî ve hâlî bir meseledir. Hiç bal tatmamış
bir insana, tadı, muhtevası ve faydalarıyla balı ne kadar anlatırsanız anlatınız
veya bu mevzuda ne yazarsanız yazınız, bunun, balın tadını tanıma noktasında
ağzına sürülecek bir parmak bal kadar tesiri olmayacaktır. Allah’ın (celle
celâluhu) varlığı, nübüvvet ve Kur’ânî meseleleri ilmî tahlillerle anlatmak
mümkün olduğu hâlde, kaderi ihsan şuuruyla, Allah’ın (celle celâluhu)
icraatından görüyor gibi tanıyabilmek için vicdan sayfalarını karıştırmak
lâzımdır.

Kader, ayakları kaydırabilen hassas bir mevzudur. İnsanın çok kaygan bir
zeminde her an sürçüp düşmesi muhtemel olduğu gibi, kader de, aynı şekilde
kayıp düşülebilecek kaygan bir zemin mahiyetindedir. Öyle ki, bazı âlimler
talebelerini kader mevzuunda konuşmaktan men etmişler, “Sen konuşuyorsun
ya!” diyenlere de, “Konuşmasına konuşuyorum ama, başımda bir kuş var gibi
konuşuyorum; kaçırırım diye de tir tir titriyor ve endişe ediyorum.” karşılığını
vermişlerdir.

Kader mevzuunda bir fikir verebilmek veya bir fikir edinebilmek için şu dört
ana hususun çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Kaderle ilgili her meselenin bu
dört esas ile izah edilebileceği kanaatindeyiz:

Kaderin mertebeleri: İlmî plân, kitabet, meşîet, halk.
Allah’ın (celle celâluhu) sonsuz ilmi; geçmişi, hâlihazırı ve geleceği bir

nokta gibi bilmesi.
3.Cüz’î irade: Mânâsı, mahiyeti ve varlığının delilleri.

Kader ile irade-i cüz’iyyenin telifi ve münasebetleri.
1 En’âm sûresi, 6/59.

2 Neml sûresi, 27/75.

3 Yâsîn sûresi, 36/12.

4 Bürûc sûresi, 85/21-22.

5 Mülk sûresi, 67/25-26.



6 Ra’d sûresi, 13/8.

7 Hicr sûresi, 15/19.

8 Rahmân sûresi, 55/7.

9 Sâffât sûresi, 37/96.

10 Nisâ sûresi, 4/79.

11 Bediüzzaman, Sözler s.618.

12 Buhârî, fezâilu ashabi’n-nebi 17; Müslim, radâ 40.

13 Necm sûresi, 53/3.

14 Müslim, fezâil 141; ayrıca bkz.: İbn Mâce, ruhûn 15.

15 Buhârî, istiskâ 27; Müslim, iman 125; Ebû Dâvûd, tıp 22.

16 Bkz.: Buhârî, rikak  38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.



K AZA ve KADERİN MERTEBELERİ
A. İlm-i İlâhî Açısından Kaza ve Kader
İlm-i ilâhî açısından kaza ve kader, kıyamete kadar zuhur edecek bütün eşya

ve hâdiselerin plân ve programlarının Allah tarafından tespiti ve bunlara ilmî
bir vücut giydirilmesidir. Kâinat yaratılmadan önce, hadisin beyanıyla, “Allah

vardı ve başka hiçbir şey mevcut değildi.”1 Bu kevn ü fesad daha
yaratılmadan, Allah muhît ve sonsuz ilmiyle her şeyi tespit etti. Bu, her şeyin

Allah’ın ilminde tespit ve takdiriydi.2

Allah (celle celâluhu), akla gelen her şeyin verâsının verâsının verâsındadır
ve O, hiçbir şekilde kullarına benzemez. Fakat, ilm-i ilâhî açısından kaza ve
kaderi açıklamak için –hata olmasın– belki şöyle bir misal verebiliriz:

İnsan yapacağı bir şeyi önce zihninde kurar, tahayyül ve tasavvur eder; sonra
plân, tasarı ve proje safhası gelir ve böylece ona safha safha mahiyet ve
keyfiyet kazandırır. İşte bu, o insanın yapıp, madde âleminde ortaya koyacağı
şeyin bir bakıma ilmî vücududur.

B. Kitabet Açısından Kaza ve Kader
İlim plânında tespiti yapılan plân ve projeler mübîn bir Kitap’ta yazılır: “O

şerefli Kur’ân da Levh-i Mahfuz’dadır.”3 Kur’ân’da buna, aralarında ufak bir

fark olmakla birlikte, İmam-ı Mübîn4 ve Kitab-ı Mübîn5 gibi adlar verilir ve

başımıza gelecek her şeyin önceden bu Kitap’ta kaydedilmiş olduğu6 ve

Kitap’ta yazılmadık hiçbir şeyin bırakılmadığı anlatılır.7 Bu esas kitaptır ve
kendinde yazılı olan şeylerde hiçbir değişme olmaz. İlm-i ilâhînin mahlûkata
müteallik bir unvanı olan Levh-i Mahfuz, tabir caizse, asıl kütük ve orijinal ana

kitap gibidir.8 Bu kitap esas alınarak, sanki istinsahlar yapılmakta ve başka
levhalara, defter ve kitaplara yansıtmalar olmakta, misaller çıkarılmaktadır.

Allah’ın (celle celâluhu) bir de Levh-i Mahv ve İsbat isimli kitabı vardır ki9

yazıp silmeler ve değiştirmeler bu kitapta cereyan eder.

Kitabet, İstinsah ve Çeşitleri
Allah’ın (celle celâluhu) çeşitli devrelerde değişik kitabeti vardır. Ana

Kitap’tan alınan nüshaların levhaları, sayfaları, fihristleri kopyalar hâlinde
küçük defterlerde istinsah edilir. Teşbihte hata olmasın, meselâ nüfus



dairesinde ana kütük bulunur; bu kütükten her bir insan için cebine koysun veya
boynuna assın diye örnek bir nüsha çıkartılır. Bunun gibi, her insanın hayatı
boyunca yapıp edeceği her şey Ana Kitap’tan istinsah edilerek boynuna asılır.

İstinsah, her bir insanın hayatında yapıp edeceği şeylerin melekler tarafından
Ana Kitap’tan alınıp benzerinin yazılması demektir. Bu mevzuda Kur’ân’da,

“Şüphesiz Biz, yapageldiklerinizi kaydediyorduk.”10 buyrulmaktadır.
İnsanların boyunlarına takılan kitapla, Kirâmen Kâtibîn meleklerinin

yazdıkları kitap arasında fark yoktur. Levh-i Mahfuz’daki Ana Kitab’ın bir

nüshası olan insanın boynundaki bu kitabın11 veya nüshanın haricî bir vücudu
ve hüviyeti olmayıp, sadece görülmeyen ilmî bir vücudu vardır. Dünya
hayatında insan iradesi devreye girer ve onun dışta ağırlığı ve hüviyeti olan
davranışlarını bir kitap hâlinde yazarlar. Bu şekilde, insanın ileriye gönderdiği

de, geride bıraktığı da hiç bırakılmadan bir bir yazılır.12

İşte bu iki kitap birbiriyle karşılaştırıldığında, aralarında hiçbir tenakuz
olmayıp, tam bir denklik ve benzerlik bulunduğu görülür. Melekler, “Bizim
yazdıklarımız bunlar yâ Rabbi.” diyecek olsalar, Cenâb-ı Allah da “Ben de
şunları yazmıştım.” diye karşılık verecek; Ramazanda hafızların okudukları
Kur’ân ile takip edenlerin aynı şeyleri görmesi gibi, Allah’ın (celle celâluhu)
Levh-i Mahfuz’dan yazdığı ilmî vücudu olan kitapla, meleklerin insanın
davranışlarını kaydettikleri ‘fiilî’ kitap arasındaki mutabakat müşâhede
olunacaktır. Bu da, insanın sergüzeşt-i hayatına ait her şeyin önceden Levh-i
Mahfuz’da tespit edilmiş olduğunu göstermektedir. Fakat, kader mevzuunun şu
önemli noktası çok iyi kavranmalıdır: İnsan, Levh-i Mahfuz’da önceden tespit
edilip yazıldığı için öyle davranmaz; bilakis, dünya hayatında iradesini
kullanarak neler yapacağı önceden bilinir ve yazılır. Bunu, net ifadelerle birkaç
cümle hâlinde ifade edecek olursak:

Allah (celle celâluhu), sonsuz ilmiyle insanın ne yapacağını önceden bilip
Levh-i Mahfuz’da yazmış ve bir nüshasını da onun boynuna asmıştır.

İnsan, bu nüshada yazılanları iradesiyle işler.
Allah (celle celâluhu), insanın işlediklerini yaratır.
Melekler de, insanın işlediklerini bir bir kaydederler.
Melekler kaydeder, çünkü insanın lâfzî, fiilî, iradî davranışlarıyla yazdırdığı

kitabı veya çevirdiği hayat filmi öbür âlemde önüne açılıp, kendisine “Oku



kitabını!”13 denilecek ve insan kendi çevirdiği hayat filmini kendi seyredip,
itiraza imkân ve mahal bulamayacaktır.

Vicdanda Kitabet: Ruhlar âleminde veya misal âleminde ya da zerreler
âlemindeyken bizden söz almak suretiyle Rabbimiz tarafından yazılan bu
kitabın görülmez yazılarını vicdanımızda âdeta ruhun gözleriyle görür ve
hissederiz. Daha sperm ve zerreler âlemine intikal etmeden evvel bütün
zerrelerimize kumanda eden ruhun kendi âleminde kendi kulağı ile duyup, kendi
diliyle cevabını verdiği vicdanlara kaydedilen bu kitabet, “Elestü birabbiküm?
- Kalû Belâ”14 âleminde icra edilen kitabettir.

Cenin için Kitabet: İnsan ana rahmine düştüğü an melekler tarafından ayrı
bir kitabet ve istinsah yapılır. Melekler, büyük kitap Levh-i Mafhuz’dan onun

hissesine düşeni, “saîd mi, şakî mi olacağını vb.!” yazarlar.15

C. Meşîet Açısından Kaza ve Kader
Meşîet, Allah’ın (celle celâluhu) isteme ve dilemesinin eşyaya taalluk etmesi

ve taalluk ettiği zaman da eşyanın olur hâle gelmesi demektir. Yukarıda ele
aldığımız ilk iki meselede Allah’ın (celle celâluhu) her şeyi ilmî plânda tespiti
ve çeşitli şekillerde yazması meşîetle olduğu gibi, bundan sonraki ‘halk-
yaratma’ işi de, dilemesi, yani meşîetinin taallukuyla olur.

Kur’ân’da ve kâinatta ‘meşîet’i çok açık şekilde görür ve hissederiz.
Kur’ân’da en çok geçen kelimelerden biri ‘şâe’ (56 defa) ve muzari şekliyle

‘Yeşâü’dür (116 defa).16 Bu kelimelerle ifade edilen ‘doğrudan dileme’
olduğu gibi, yaratılışa ait bütün safhaların da, O’nun meşîeti neticesinde
tezahür ettiği gayet vâzıh bir biçimde beyan edilir. İleride yapmak istediğimiz

bir iş için kullanmamız gereken ‘İnşâallah’17 ibaresi de, “Allah dilerse”
demektir.

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, Kur’ân’da ‘meşîet’le ilgili olarak geçen
âyetlerin sayısı pek çoktur; meselâ:

“Dilediğini yapandır.”18

“Yerlerin, göklerin mülkü ve aralarında bulunan her şey Allah’a aittir; O,
dilediğini yaratır.”19

“De ki: Ey mülkün sahibi Allah’ım, Sen dilediğine mülkü verirsin,
dilediğinden mülkü alırsın, dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil



edersin.”20

“Dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder.”21

“O dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir.”22

“Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz.”23

Görüldüğü gibi meşîet, insan hayatını çepeçevre kuşatmakta ve hayatın bütün
cephe ve safhalarında kendini hissettirmektedir. Ayrıca, bütün peygamberlerin
beyanlarında ve Kur’ân’ın ifadelerinde müşâhede edilen de hep aynı hakikattir.
Kâinat kitabında okuduğumuz ifadeler ve her bir insanın âfâk ve enfüste, yani
kâinatta ve kendi nefsinde bulduğu mânâlar da bundan farklı değildir. Aşağıda
ele alacağımız üzere, nasıl güneşin doğup batmasına müdahale edemiyorsak,
aynı şekilde kalb atışlarımıza, göz kapaklarımızın hareketlerine de müdahale
edememekteyiz. Birinci bölümde ele aldığımız imkân, hudûs, intizam, hikmet,
gaye ve sanat delilleri, hep omuz omuza verip, bize aynı meşîet ve iradeyi
göstermektedir.

Allah’ın (celle celâluhu) meşîet ve iradesi, varda da vardır, yokta da; yani,
Allah’ın (celle celâluhu) yok olmasını dilediği yok, var olmasını dilediği de

var olur.24 İmkân delilinde anlatıldığı gibi, âlemin ve eşyanın varlığı ile
yokluğu müsavi olup, olanların olmasını, olmayanların da olmamasını tercih
eden yine Allah’ın (celle celâluhu) meşîeti, iradesi ve kudretidir.

D. Halk-Yaratılış Açısından Kaza ve Kader
İleride yapacağımız şeyleri önceden bilir ve kafamızda tasarlarız. İkinci

safhada, bu tasarılardan plân ve projeler yaparız; yani, kafadaki bu tasarıları
kağıda döker, bir mühendis gibi yazar-çizer ve eğer arzu edersek, bu asıl
nüshayı çoğaltabildiğimiz kadar çoğaltırız. Üçüncü safhada bu plân ve
projeleri eşya hâlinde şekillendirmek, meselâ, bir bina veya bir başka şey
yapmak isteriz. Bunu yapmadığımız takdirde ilim plânındaki tasavvurlarımıza
dış elbise giydirememiş oluruz. Dördüncü safhada ise, bildiklerimizi pratiğe
döker, taşıyla-tuğlasıyla, demiriyle, çimentosuyla, duvarları ve çatısıyla bir
bina kuruveririz. Allah’ın (celle celâluhu) yaratması bunların hiçbirine
benzemez ve akla gelen her şeyin verâsındadır ama, yine de O’nun (celle
celâluhu) ilminde her şeyin bir tasarısı ve plânı vardır ve O, bunları Levh-i
Mahfuz’da tespit buyurmuştur. Sonra, zamanın akışında yeri geldikçe bunları
Kudret ve Meşîeti’nin taallukuyla ilimden, kudrete, ademden saha-yı vücuda



1.

çıkarır; yok iken var eder ve Ana Kitap’taki durumlarına göre, ilmî takdirden
fiilen yaratma safhasına geçirir.

Bu itibarla, geçmişe uzanan zaman dilimlerinde yaratılmış bütün eşya ve
hâdiseler için, “Demek ki, Levh-i Mahfuz’da böyle takdir edilmiş ve bu takdire
göre de yaratılmış.” deriz. Buna karşılık, göz, hayal, düşünce ve ruhumuzun
uzanamadığı, malumatımızın ulaşıp aşamadığı zamanın gelecek dilimleri için de
yine, “Levh-i Mahfuz’da nasıl takdir edilip yazılmışsa, öyle yaratılacak.” veya
“Nasıl yaratılacaksa, Levh-i Mahfuz’da o şekilde takdir edilip yazılmıştır.”
deriz.

Bu noktada her Müslümanın, hatta her insanın diyeceği şudur: “Şimdiye
kadar ne söylemiş, ne yapmış ve nasıl davranmışsam, hepsi de Allah’ın ilminde
ve Ana Kitap’ta aynıyla mevcuttu. Gelecekte söyleyeceğim ve yapacağım her
şey –ben bilmesem de– yine Ana Kitap’ta kayıtlıdır. İrademle ne yapacaksam,
Allah (celle celâluhu) sonsuz ilmiyle, geçmişimde ve geleceğimde hepsini
bildiğinden “İradesiyle şunu şunu şöyle yapacak.” diye yazmış bulunmaktadır.
Ben bu yazının dışına çıkamam; fakat, onun orada o şekilde yazılmış olması
beni zorlamaz; çünkü ben yaptığımı irademle yapıyorum ve Allah (celle
celâluhu) da zaten irademle yapacağımı ilm-i ezelîsiyle bilip yazmıştır.”

Buna göre ortaya iki tür kader, yaratma ve emretme çıkmaktadır:
İnsan iradesinin hiçbir tesir ve fonksiyonunun olmadığı, kâinattaki umumî

kader ve yaratma (Emr-i kevnî ve cebrî hilkat) ki bu, Allah’a (celle celâluhu)
aittir. Allah mülkün sahibidir, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder; Fail-i
Muhtar’dır, neyi isterse onu işler ve kimse O’na hesap soramaz.

Fakat Allah, mutlak mânâda Âdil ve Hâkim’dir. Kullar kendilerine zulmeder

de, Allah onlara hiçbir şekilde zulmetmez.25

Allah’ın (celle celâluhu) bu şekilde, irademiz ve müdahalemiz dışında
kâinattaki emir ve yaratmasında pek çok hikmetler, bu cebrî yaratılışta pek çok
gaye, mânâ ve faydalar vardır. Dünyanın dönmesi elimizde değildir ama,
bütünüyle lehimizedir. Güneşe, “Işık gönderme” desek bile o, yine de
gönderecektir; fakat biz, onun ısı ve ışığı karşısında kendisine ne yakıt
gönderiyor, ne ödemede bulunuyor, ne de vergi veriyoruz. Yani güneş, hiç
karşılıksız ve tamamen lehimize çalışmaktadır. İçtiklerimizin posasını, başka
bir elin mahkûmu olarak böbreklerden süzüp dışarı atıyoruz; aleyhimize mi bu?
Bize hiç karşılıksız verilen 24 altın kıymetindeki 24 saatimizden sadece



birkaçını o altınları verene veriyor, ama karşılığında dünyada melekleri
imrendirecek faziletlerle mücehhez bir karakter ve ahirette ebedî Cennet
köşkleri alıyoruz. Ne kadar büyük lütuf! Gül simalar arasında reftare
gezdiriliyor, 20. asrın tufanları arasında hilâl çehrelilerle saadet semasının
yıldızlarının peşi sıra koşturuluyoruz. Ne de güzel bir kader!

2.İnsan iradesinin nazara alınıp hesaba katıldığı emirler ve yaratma (Emr-i
şer’î ve dinî): Namaz, oruç, Allah yolunda mücahede ve fuhşa girmeme gibi.

Meşîet ve halk, her iki kader ve emre de taalluk eder; yani Allah, irademiz
dışında kâinatta cereyan eden hâdiseleri yaratmayı da, insanların iradeleri
nazara alınarak emrettiği hâdiseleri, bizzat insanların işlemeleri neticesinde
yaratmayı da meşîetiyle ister ve yaratır. Şu kadar ki, bu ikinci şıkta yarattığı
bazı fiillerden hoşnut olurken, bazılarından hoşnut olmaz. Meselâ, namazı
emreder, yaratmayı diler ve kul iradesiyle devreye girince hoşnut olarak
yaratır. Fakat, küfür ve günahı sevmez; ama insan iradesiyle o yöne yönelince
de, meşîeti onlara taalluk eder ve yaratır, fakat hoşnut değildir. Bunun gibi,

sözgelimi Allah (celle celâluhu) fesat ve zulmü sevmez;26 fakat insan,
iradesiyle bunlara yönelip yapmaya koyulunca da, hoşnut olmamakla beraber
bunları da yaratabilir. Dolayısıyla, hayrın yanında –zâhiren veya hakikaten– şer
görülen şeyleri de yaratan O’dur.

Evet, bizzat gördüğümüz ve âyetlerden de anladığımız gibi, Allah (celle

celâluhu) her şeyin yaratıcısıdır.27 Ama O, kendimizi dört bir yandan tam bir
cebrîlik ve zorlamayla sarılmış da hissetmeyelim, sebeplerin ve irademiz
dışında cereyan eden kanun ve hâdiselerin tazyik ve hücumu karşısında
boğulmayalım ve irademizi hissedelim diye bize bir menfez, bir açık pencere
de bırakmış ve bizi elimiz-kolumuz bağlı, ümitsiz ve mazlum olarak şu âleme
fırlatıp atmamıştır. Ve düğmesine basınca dört bir yanımızı aydınlatacak bir
ümit feneri veya bizi karanlıklardan aydınlığa, Serâ’dan Süreyya’ya çıkaracak
asansörün düğmesi ya da koca fabrikaları çalıştıran, çarkları çevirecek ve
avizeleri yakacak bir hareket düğmesi olarak bize bahşettiği bu menfez veya
açık pencerenin adı, cüz’î iradedir.
1 Buhârî, bed’ü’l-halk  1.

2 Bkz.: Hicr sûresi, 15/21.

3 Büruc sûresi, 85/22.

4 Yâsîn sûresi, 36/12.



5 En’âm sûresi, 6/59; Yûnus sûresi, 10/61; Hûd sûresi, 11/6; Hac sûresi, 22/8; Neml sûresi, 27/75; Lokman
sûresi, 31/20; Sebe sûresi, 34/3.

6 Tevbe sûresi, 9/51.

7 En’âm sûresi, 6/38.

8 Ra’d sûresi, 13/39.

9 Ra’d sûresi, 13/39.

10 Câsiye sûresi, 45/29.

11 Bkz.: İsrâ sûresi, 17/13.

12 Bkz.: Yâsîn sûresi, 36/12.

13 İsrâ sûresi, 17/14.

14 A’raf sûresi, 7/172.

15 Buhârî, hayz 17; enbiyâ 1; kader 1; Müslim, kader 5.

16 Bkz.: M. F. Abdülbâki, Mu’cemü’l-müfehres li’l-elfâzı’l-Kur’âni’l-Kerim.

17 Bkz.: Kehf sûresi, 18/24.

18 Bürûc sûresi, 85/16.

19 Mâide sûresi, 5/17.

20 Âl-i İmrân sûresi, 3/26.

21 Ankebût sûresi, 29/21.

22 Nahl sûresi, 16/93.

23 İnsan sûresi, 76/30; Tekvir sûresi, 81/29.

24 Yâsîn sûresi, 36/82; Ebû Dâvûd, edeb 110.

25 Nisâ sûresi, 4/40; Yûnus sûresi, 10/44; Kehf sûresi, 18/49.

26 Bkz.: Bakara sûresi, 2/205; Âl-i İmrân sûresi, 3/22-57.

27 En’âm sûresi, 6/102; Ra’d sûresi, 13/16; Zümer sûresi, 39/62; Mü’min sûresi, 40/62.



İ LM-İ İLÂHÎ ve KADERLE MÜNASEBETİ
Allah (celle celâluhu), o sonsuz ilmiyle geçmişi, hâzır zamanı ve geleceği bir

nokta gibi bilir.
İradesi ve kader münasebetlerini daha iyi kavrayabilmek maksadıyla, her

şeye nigehbân bulunan Allah’ın (celle celâluhu) sonsuz ilmini biraz olsun
anlayabilme yolunda bazı âyetlerin meallerine bir göz atıp, birkaç misal
verelim:

“Allah, yaptıkları her şeyi bilendir.”1

“Olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız, hâlbuki hakkınızda o bir hayırdır.
Ve olur ki bir şeyi seversiniz, hâlbuki hakkınızda o bir şerdir. Allah bilir, siz
bilmezsiniz.”2

“Yerde ve göklerde olan her şeyi bilir.”3

“Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızk ı Allah’a ait olmasın. (Allah) Onun
durduğu ve emanet bırakıldığı yeri bilir. Bunların hepsi apaçık bir
kitaptadır.”4

“Allah, onların geçmişlerini de, geleceklerini de bilir; onlar ise O’nu
ilmen ihata edemez.”5

“Allah, insana bilmediklerini öğretti.”6

“Gaybın anahtarları O’nun katındadır; onları ancak O bilir. O, karada ve
denizde olan her şeyi bilir.”7

“Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadarını da
katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi.”8

Bunlar, kâinat kitabının da dile getirdiği aynı hakikatlerden başkası değildir.
Kâinatta en büyük âlemlerden en küçük âlem olan atomlara kadar her şeyde
hassas bir matematik denge ve ölçünün hâkim oluşu sonsuz bir ilmi gösterdiği
gibi, ilmin hemen her dalında yazılan binlerce kitap da aynı hakikate parmak
basmaktadır. Daha düne kadar tıp sahasında vücudun bütün anatomisi için bir
kitap yazılabilirken, bugün göz, karaciğer, kalb, kısaca bütün uzuvlar ve hatta
hücreler için ayrı ayrı kitaplar telif ve üniversitelerde ayrı ayrı dallar,
bölümler, kürsüler teşkil edilmektedir. Daha binlerce yıl denizler mürekkep,
ağaçlar kalem olsa ve gerek Kur’ân, gerekse kâinat kitabı için kütüphaneler



dolusu eserler verilse, kalem de bitecek mürekkep de ama anlatılanlar, bir
kuşun gagasına okyanustan bulaşan su damlası kadar ya olacak, ya da
olmayacaktır.

Aynaya bakarken, simanızın hayatınız boyunca tanıdığınız simalardan
hiçbirine benzemediğini bilmem düşündünüz mü? Ya parmak izlerinizi ve hatta
göz yapılarınızı?.. Kim bilir, ileride tespit edilecek daha nelerinizin başka bir
insanınkine benzemediğini görüp görüp hayretlere düşeceksiniz... Evet, dikkatle
tetkik ettiğinizde, ağaçlarda ve yapraklarda bile ciddî bir farklılık müşâhede
edersiniz. Kar taneciklerini özel aletlerle büyütmek suretiyle tetkik eden ilim
adamları, hiçbir kar kristalciğinin bir diğerine su molekülü sayısı ve model
olarak benzemediğini ortaya koymuş bulunmaktadırlar.

Ne demektir bütün bunlar? Herhangi bir sima veya parmak izini önceki, o
anda hayatta olan ve gelecekteki bütün insan simalarından farklı olarak
meydana getirebilmek için milyarlarca insanı simaları ve parmak yapılarıyla
bilen, karıştırmayan, unutmayan muhit bir ilim sahibinin varlığı gerekir. Nasıl
biz, arkadaşlarımızın simalarını Levh-i Mahfuz’un pek küçük bir misali olan
hafızalarımızda yazıyor ve arkadaşlarımızı gördüğümüzde simalarıyla tanıyıp
ayırt ediyoruz, –teşbihte hata olmasın– Allah (celle celâluhu) da gelecek
milyarlarca insanın simasını ve parmak yapılarını sonsuz ilmiyle bilip, çok
öncelerden Kader Kitabı’na yazmış bulunmaktadır. Hafızamızda yerleşmiş
bulunan tarihçe-i hayatımız, yazılmışın yaşanmışından ibaret olduğu gibi, zaman
geçtikçe ortaya çıkan simalar ve parmaklar da, aynı şekilde yazılmışın
yaratılmasından ibarettir.

Allah (celle celâluhu), sonsuz ve her şeyi kuşatan ilmiyle bütün geçmiş ve
geleceği bir nokta gibi bilir ve görür. Her şeyi, manzar-ı a’lâ’dan, –tabir
caizse– bir zirve noktadan âdeta bir nokta içinde bilip tespit buyurur. Diyelim
ki, dağda bir ağaç altında kitap okuyorsunuz ve o anda zamanın ve mekânın
kayıtları içindesiniz, fakat ruh bahsinde temas edildiği gibi, birden madde
buudlarından sıyrılıp yükselmeye başladınız ve dağın en yüksek noktasına
ulaştınız. İşte, bu tepe noktada mahrûtî (konik) bir bakış açısı kazanıp, dağın
önünü de arkasını da görürsünüz. Bunun gibi, Rabbimiz de –her türlü maddî
ölçü ve izahın ötesinde– geçmişi ve geleceği bütün sebep ve neticeleriyle,
yaptığımız, yapacağımız her davranışımızı –irademiz de dahil olmak üzere–
muhit ve sonsuz ilmiyle çok önceden görüp bildiğinden tespit ve takdir
buyuruyor, biz de, zamanı gelince irademizle onu yapıyoruz.



Hep biliriz, her yıl, 365 günlük namaz vakitlerinin dakikası dakikasına
önceden bilinip kaydedildiği takvimler basılır. Takvimlerdeki vakit cetveline
göre zamanı gelince ezan okunur, biz de irademizle Hakk’ın divanında el
bağlayıp, namazımızı kılarız. Bu da, gelecekte yapacağımız ibadetlerin bir
bakıma vakit be vakit önceden bilinip, tespit ve takdir edilmiş olmasının
neticesi değil midir?
1 Nûr sûresi, 24/41.

2 Bakara sûresi, 2/216.

3 Âl-i İmrân sûresi, 3/29.

4 Hûd sûresi, 11/6.

5 Tâhâ sûresi, 20/110.

6 Alak sûresi, 96/5.

7 En’âm sûresi, 6/59.

8 Kehf sûresi, 18/110.
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RADE-İ CÜZ’İYYE BAHSİ
1. İrade-i cüz’iyyenin varlığına deliller

Vicdan, işlediği kötülüklerin ağırlığını insana hissettirir. Evet, çok zaman
insan, yaptıklarından dolayı pişmanlık duyar; ızdıraptan kıvranır, hatta,
muvazenesiz insanların bu sebeple intihara sürüklendiği bile olur. İnsan irade
ve istekten mahrum olup, yaptığını cebrî bir kaderin zorlamasıyla yapıyorsa, o
zaman neden vicdan azabı çeksin ve günahlarının ağırlığı altında ezilip gözyaşı
döksün, istiğfarda bulunsun? Hem neden bir insanı kırdığınızda gidip
kendisinden af diler ve beyan-ı i’tizarda bulunursunuz? Bütün bunlar,
yaptıklarınızı bizzat dileyerek, yani kendi iradenizle yaptığınızı göstermiyor
mu?

b.Söz ve davranışlarımızda, hareket ve faaliyetlerimizde hür müyüz, değil
miyiz? İstediğimiz zaman elimizi kaldırıp, ayağımızı, kolumuzu, dilimizi
hareket ettirebiliyor muyuz, yoksa, kollarımıza zincir, ayaklarımıza pranga
vurmuş ve boynumuza da tasma geçirmişler de, ancak bunları çözdükleri zaman
mı yapacaklarımızı yapabiliyoruz? Oturup-kalkmak, yiyip-içmek ya da Hak
adına bir iş yapmak istediğimizde, müspet veya menfi mânâda bizi zorlayan var
mı? Hak ve hakikati duyurma mevzuunda irademizle mi hareket ediyoruz, yoksa
zorlamayla mı? Hayır, hiçbirimiz, kumanda düğmesi başkasının elinde,
istenilen yöne çekilen bir robot veya –olmayan– ipimiz çekildikçe oraya buraya
hareket eden bir kukla, bir piyon değiliz.

Tereddüt, mukayese, muhakeme, düşünüp değerlendirme ve tercih edip
karar verme faaliyetleri de iradeyi gösterir.

Güzel bir arkadaşımız güzel bir yere davet ediyor; fena birisi de aynı anda
fena bir yere. Böyle bir durumda nereye gideceğimizi düşünür, mukayese ve
muhakemede bulunur, neticeye bakar ve sonunda tercihimizi yaparız. Aynı
şekilde, günde belki yüz kere içimizde melek ve şeytanın ters istikametteki
davetleri karşısında aynı mukayese, aynı muhakeme ve aynı tercihlerle karar
verme faaliyetlerinde bulunmaktayız. Zira biz, rüzgârın önünde her tarafa
savrulan bir yaprak veya akıntıya kapılıp sürüklenen bir saman çöpü değiliz.

İşlediğiniz bir suçtan ötürü, mazlumun veya adalet mekanizmasının önünde,
“Ne yapayım, iradem yok ki!” diyebilir misiniz; deseniz bile, böyle bir özrü
kabul ettirebilir misiniz? Gerçek bu istikamette olsaydı, o zaman ne hükümet,
ne adliye, ne polis ve ne de mahkemeler olurdu ve hayat sahnesi, ölenleri ve



e.

f.

öldürenleriyle milyarlarca ‘kader kurbanı’yla dolardı. Oysa, insanların bir
yanda faziletleri, güzel ahlâk ve davranışları, öte yanda kötü ahlâk ve
hareketleriyle; bir yanda suçsuzları, öte yanda suçlularıyla; bir yanda çalışıp ter
dökenleri, öte yanda miskin miskin oturanlarıyla ve hayat basamaklarında
çeşitli meslek, karakter ve vazifeleriyle sınıf sınıf ve rütbe rütbe oluşları, her
bir insanın, iradesinin kavgasını vererek kendine bir yer hazırladığını
göstermiyor mu?

Ancak, mecnun veya deli dediğimiz insanlar mükellef değildirler, çünkü
onların iradeleri, bizim anladığımız mânâda fonksiyon îfa etmez. Bu sebeple,
onların söz ve davranışlarını normal karşılamaz, “Bunlar, akıllı işi değil”
deriz. Nedir öyleyse bizi onlardan ayıran şey? Nedir akıllılığın hakkı? Akıl ve
kalbin, düşünce ve iradenin hakkını vermemek, ayrı buudda bir deliliğin ifadesi
olmaz mı? Malın, paranın, dünyanın ve makamın delisi olmak, çok buudlu bir
cinnet ifadesi değil midir? Mefhum kargaşası içinde, akıllılık da delilik de
anlaşılmaz oldu... Burada, Hasan Basri Hazretlerine atfedilen şu sözün
mânâsını bir daha düşünmek yerinde olur:

“Eğer siz sahabeyi görseydiniz, onlara “deli” derdiniz; onlar sizi görselerdi,

“Bunlar mü’min değil!” derlerdi.”1

Hayvanlarda şuur, idrak ve irade yoktur. Onlar ‘sevk-i ilâhî’ ile hareket
ederler. Meselâ arı, Allah’tan (celle celâluhu) aldığı sevk ve ilham, yani sevk-i
ilâhî ile (sevk-i tabiî veya içgüdü değil) peteklerini devamlı altıgen şeklinde
yapar; çünkü, ne irade sahibidir ne de kendine değişik bir model meydana
getirme kabiliyeti verilmiştir.

Bazen farkına varmadığınız, irade dışı davranışlarınız da olur. Plânsız,
programsız, düşüncesiz, fakat kafanızda bin bir düşünce ile evinizden
çıkarsınız.. kalbleri doğranan, imanı alevler içinde yanan ve kendini kelebekler
gibi ateşe atma cinneti içinde bulunan neslimizi ve ümmet-i Muhammed’in
hâlihazırdaki durumunu düşünürsünüz.. yağmur yağıyordur ama, siz yağmuru
fark etmediğinizden elinizdeki şemsiyeyi açmaz, yürürsünüz. Neden sonra
ayağınızın yağmur sularıyla dolmuş bir çukura kaçması ya da yanınızdaki
arkadaşınızın gittikçe yükselen sesiyle daldığınız âlemlerden sıyrılıp, kendinize
gelirsiniz.. tıpkı, çok zaman ümmetinin derdiyle dopdolu, başına konan
işkembelerin, yüzüne atılan çamur ve savrulan yumrukların farkına ancak kızı
Fatıma’nın (radıyallâhu anha) veya dostu Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh)



ağlamalarıyla varan ve “Niye ağlıyorsun Fatıma?”, “Niye ağlıyorsun Ebû
Bekir?” diye soran Kâinatın Efendisi gibi.

İrşad ve hizmet aşkıyla öylesine şahlanmış ve öylesine hizmet âşığı
olmuşsunuz ki, akşam evime gideyim diye attığınız adımlarınız, bir de
bakmışsınız sizi evinize değil de, bir Allah evine getirmiş...

Bu şekilde, irademiz dışında yaptığımız davranışları farkına vardıktan sonra
değiştirmemiz de, irade-i cüz’iyyeyi göstermektedir.

İrademizle yaptığımız işlerimizin de, yine Allah’ın (celle celâluhu) ilim ve
kudreti dahilinde olduğunu ve yine bizzat Allah (celle celâluhu) tarafından
yaratıldığını tekrar belirtmeye gerek yok. Evet, âyetin ifadesiyle, bizi de,

yaptıklarımızı da yaratan Allah’tır (celle celâluhu).2

2. Cüz’î iradenin mânâ ve mahiyeti
Cüz’-i ihtiyarî de dediğimiz ‘irade-i cüz’iyye’, esasen haricî vücudu

bulunmayan, itibarî bir varlığa sahip insanî bir temayül ve eğilim hissidir.
İtibarî vücudu var demek, var-yok gibi bir şey demektir. Bu itibarla, vücud-u
haricîsi olmadığından, ona mevcut nazarıyla da bakmıyoruz. Meselâ başımız,
kolumuz ve kulağımız vardır; çünkü bunlar yaratılmış olup, haricî vücuda
sahiptirler. Hariçte yaratılmayan şey ise, esasen mevcut değildir. Yine meselâ,
“İki gözüm var” deriz; çünkü yaratılmıştır ve vardır. Fakat, üçüncü bir gözün
varlığını kabul etmiyoruz, zira yaratılmamıştır. Fakat siz, “Benim öyle bir iç
gözüm var ki, onunla iki gözün gördüğünden daha ilerisini görürüm.”
diyebilirsiniz. Böyle bir vazife icra eden bir iç göz de olabilir; fakat yaratılmış
bir vücud-u haricîsi olmadığından, ona “yoktur” da diyebiliriz. Binaenaleyh,
hakikatte bir varlığı olmadığı ve yaratılmış bir vücudu bulunmadığı için, cüz’î
iradeye de “yoktur” diyebiliriz, fakat fonksiyon, vazife ve neticesini sürekli
müşâhede edip durduğumuz bir meyelanı ve âdeta zar gibi incecik bir tercih
noktasının varlığını insana isnad etmekle de Allah’a (celle celâluhu) şirk
koşmuş olmayız; zaten, Allah (celle celâluhu) da kulun fiillerini bu meyelan ve
tercih üzerinde yaratır ve inşa eder.

Cüz’î irade, aslında hiçbir şey, fakat belki de kendine çok şey dedirtecek bir
şart-ı âdîdir. Çapı ve ağırlığı, mânâ ve mahiyeti ne olursa olsun, Allah (celle
celâluhu), cüz’î iradeyi azîm ve cesîm icraatı için basit, âdî bir şart ve bir
sebep kabul etmiştir. İrade-i cüz’iyye çok küçük, basit, zayıf ve dış âlemde yok
olmakla beraber, büyük, mükemmel ve kendi üzerinde yaratılan pek mühim



neticelerin de sebebi durumundadır.
Yapmak istediğiniz bir binanın plânı, kâğıt üzerinde dolabınızın

çekmecesinde kaldığı sürece hiçbir fayda ve mânâ ifade etmeyecektir. Ama,
çekmeceden çıkarılıp ona göre bir bina yapımına başlandığı ve bina ortaya
çıktığı zaman, o plân mühim bir mânâ ifade edecek ve âdeta binanın temel
sebebi mevkiine yükselecektir. Aynen öyle de, –lâ teşbih– insanın iradesi,
üzerinde kendine göre çok önemli hizmetler îfa edecek, belki de pek çok
kötülüklere sahne olacak bir binanın yapılacağı hatlar ve çizgilerden ibaret
böyle bir plân gibidir. Bu plân üzerinde binayı asıl kuracak olan Allah’tır
(celle celâluhu); fakat Allah (celle celâluhu), binayı kuracağı zaman, sizin
irade-i cüz’iyyeniz olan plâna bakacaktır.. böylece iradeniz, zatında herhangi
bir kıymet ve mevcudiyet ifade etmese de, Allah’ın (celle celâluhu)
yaratmasına âdî bir sebep teşkil ettiğinden, kendi çapından kat kat fazla önem
kazanacaktır.

Evet, her şeyi yaratan Allah (celle celâluhu) olmakla beraber, yine de
hilkatte hiçbir zaman mutlak cebir değil, belki insan iradesinin sebep olduğu
‘şartlı cebir’ bahis mevzuudur. Allah (celle celâluhu), insanın fiillerini plân
mesabesindeki iradesine göre yaratmakta ve nasıl davranacağını önceden
bildiği için de, yarattıklarını ta baştan ‘Kader Kitabı’na yazmış bulunmaktadır.

Büyük bir sarayın aydınlatılması için önce mükemmel bir elektrik
şebekesinin kurulması gerekir. Fakat, avizelerin yanar hâle gelip, sarayı
aydınlatması için de, basit ve âdî bir şart olarak parmağın düğmeye dokunması
zarurîdir. O parmak o düğmeye temas etmediği sürece, o dev ve mükemmel
elektrik şebekesine rağmen saray aydınlanmayacak ve o şebeke âdeta işe
yaramaz bir hâlde bekleyip duracaktır. İşte, iman adına bir meyil ve isteği olan
insan, kalb sarayındaki meş’aleleri yakmak için o düğmeye dokunacak, Allah
da meşîetiyle bütün lambaları yakacak ve onu aydınlıklar ülkesi Cennet’e varan
yola sevk edecektir.. tabiî ki, küfür meyli olan da ona göre muamele görecektir.

Geda, fakrını, aczini ve ihtiyacını dile getiren kulluk dilekçesiyle ve
gedalığına yakışır şekilde Sultan’ın kapısına müracaat etse, dilekçesine
Sultan’a yakışır bir sultanlıkla cevap verilecek; bu basit ve cüz’î müracaat,
gedayı kâinata sultan yapacağı gibi, ebedî âlemde de dünya sultanlarına taç
giydirir hâle getirecektir. Yine, bir üfürmekle yıldızların dağılıp saçılmasını,
bir kaşık su ile ummanlara sahip olunmasını, bir damla ile arz yüzünün
boyanmasını ve bir asansör düğmesiyle galaksiler ötesine yolculuk yapılmasını



da aynı zaviyeden düşünebiliriz.
Demek ki, küllî irade cüz’î iradeye bakmakta olup, cüz’î irade de çok büyük

neticelerin yaratılması için âdî ve basit bir şart hükmündedir. Evet, görülüyor
ki insan, kader önünde eli kolu bağlı robot gibi cebren hareket ettirilen, hele
bazı edep bilmeyenlerin iddia ve ifade ettikleri gibi, “Kader kurbanı, kaderin
mahkûmu, zalim feleğin mazlumu.” bir varlık değildir. Ne var ki –hakkını inkâr
etmemekle birlikte– irade de kendi adına hiçbir şeye sahip çıkmamalıdır.
Çünkü, gayet âdî, basit ve küçük olan insan iradesiyle, son derece büyük olan
neticeler arasında herhangi bir tenasüp ve uygunluk mevcut değildir. Evet,
küçük bir düğmenin koca bir sarayın aydınlatılmasında veya yine bir düğmenin
insanın galaksiler arası seyahat yapmasındaki rolü ne kadar olabilir..? Öyleyse,
meydana gelen hareketi yaratan ve çok küçük, zayıf ve basit sebeplere azîm ve
cesîm neticeler terettüp ettiren bir Zât vardır ve O, her şeye hâkimdir. İrade,
ihtiyar ve çapımıza göre cüz’î bir kudretimiz olsa bile, kâinat çapında teşhir
edilen tecellîler içinde bize düşen pay, milyonda bir bile değildir. Bu ve bunun

gibi, bize karşılıksız hibe edilen lütufları saymanın üstesinden gelemeyiz.3

Allah (celle celâluhu) bizden, kendimize düşenle, Zât-ı Ulûhiyeti’ne düşeni
ayırmamızı istese, herhâlde kendimize en yakın bilip, “sahibiyiz” dediğimiz
‘ben’ dahil, elimizde ‘sıfır’dan başka bir şey kalmayacaktır.

Meselâ, her gün menşeini ve akıbetini hiç düşünmeden yediğimiz bir lokma
ekmekteki payımız ne kadardır? Her şeyden önce, o lokmanın ana kaynağı
toprağı var eden ve ekime müsait hâle getiren kimdir? Toprağa atılan buğday
tanesini yaratıp, ona çimlenme, başak verme ve nihayet ekmek olma yolunda
nemi, havayı, bulutu, yağmuru, rüzgârı, ısı ve ışığı halkeden kimdir? Hatta,
tanenin toprak altındaki macerasını; toprakla içli-dışlı olmasını, gübreyle
tanışmasını, bakterilerle dost ve kardeş olmasını tanzim eden kimdir? Sonra,
toprağı sürme, ekip biçme, ürün alma ve taneyi un hâline getirip ekmek yapma
ilmini, kabiliyet, güç ve kuvvetini bize kim verdi, kim öğretti? Öğrenmek ve
bütün bu işleri yapmak için lüzumlu aklı, düşünceyi, beyni, kas ve kemikleri
bize hediye eden kim? Lokmayı ağzımıza götürüp çiğnemek ve sonra
vücudumuza yarayışlı hâle getirmek için gerekli olan el, kol, dişler, birtakım
bezler ve yutaktan yemek borusuna, mideden bağırsaklara ve pankreasa kadar
bütün uzuvlar kimin eseri ve kimin emriyle çalışıyor? Lokmanın tadı ve
dilimizin o tadı alma fonksiyonu nereden geliyor? Hem, bizden habersiz
lütfedilmiş olan acıkma ve doyma hissinde irade ve kudretimizin ne dahli var?



Sonra, o lokma ile beden arasındaki sıkı hayatî ilişkiyi tanzim eden kim?
Lokmanın kan, gıda ve hücrelere yapı taşı oluşundaki kompleks keyfiyet ve
kompleks faaliyet kimin eseri? İşte böyle, bir lokma için zeminden âsumana,
soğuktan sıcağa, güneşten diğer sistemlere, yağmurdan kara kadar nerdeyse
bütün kâinat iş birliği yapıyor ve bu işbirliği en dakik biçimde vücut
mekanizmasıyla birleşip, bütünlük kazanıyor... Acaba, bu sergüzeşti içinde
lokmanın masrafı ve fiyatı nedir? Dünyadaki gelmiş geçmiş ve gelecek bütün
insanların serveti bir araya getirilse, bu masrafı ödemeye kâfi gelir mi? Ve bu
sergüzeşt içinde bizim payımız ne kadardır, hiç düşündük mü?!.

Lütfedilen ve daha da lütfedilecek bunca nimeti acaba hangi ibadetimiz
karşılayabilir? Bir günlük cüz’î bir ücret için sekiz saat yorucu bir mesai
yapmıyor muyuz? Yeryüzünde üzümün kendi değil de sadece resmi mevcut
olsaydı, bütünüyle insanlık olarak gücümüzü, kabiliyetimizi ve servetimizi
birleştirerek, bir salkım gerçek üzüm elde edebilir miydik? Oysa, Allah (celle
celâluhu) bütün nimetleri karşılıksız vermiş ve vermektedir de; karşılığında
istediği nedir? Meselâ, bir çuval buğday için bin rekât namaz emredebilir,
insanlar da açlıktan ölmemek için bu emri mecburen yerine getirirlerdi.
Kuraklık zamanında dağlara, sahralara çıkıp, dualar ediyoruz; ya her damla su
bir rekât namaz karşılığı olsaydı, milyonlarca rekâtı eda etmekten başka ne
gelirdi elimizden? Çölde kalıp, ciğeri yanmış bir insana bir şişe suyu keselerce
altına satamaz mısınız?

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ifade buyurdukları üzere,4

vücudumuzdaki her bir eklemin şükrünü ne ile ödeyebiliriz? Hastahanelerde
idrarını yapamayan, kolunu, bacağını ya da gözünü kaybetmiş veya kendilerine
patatesten başka bütün yiyeceklerin yasaklandığı insanlar görürsünüz. Şimdi,
sıhhatin şükrü nasıl eda edilebilir, düşünün! Mü’min ve Müslüman olmanın,
mü’min insanlarla bir arada bulunmanın mukabilinde nasıl teşekkür edilmesi
gerektiğini tefekkür edin! Sonra, kulluğumuzu hakkıyla yapamamanın murâkabe
ve muhasebesiyle, Cennet’i müşâhede nimetini hesap edin.! Bütün bu nimetlere
Allah’ın (celle celâluhu) sonsuz rahmetinden ve bu rahmeti harekete geçiren
acz, fakr ve hiss-i ihtiyacımızdan başka ne ile hak kazanabiliriz? {Yâ Rab, bizi
Sana kulluktan ırak etme, sırat-ı müstakîmden ayırma ve Habib-i Edibi’nin
izinden ve Sünnet’inden mahrum etme! (Âmin)}

Herhâlde, sahip olduğumuz iradeyle, perverde kılındığımız nimetler arasında
herhangi bir tenasübün olmadığı anlaşıldı. Gerçek bu iken, Allah (celle



celâluhu) sonsuz merhametiyle bizim için çeşitli vesileler yaratmış ve o
küçücük ve incecik cüz’î irademizi Cenneti’ni lütfetmeye sebeb-i âdi kılmıştır.
“Allah!” diye inleyip, “ah!” ile bir buhurdanlık gibi kaynayınca, Allah’ın (celle
celâluhu) affına mazhar olursunuz. Ebediyyen iman, sebat ve azim niyetiyle bir
defa “Lâ ilâhe illallah” dersiniz, Allah (celle celâluhu) da “Cennetimi size
vacip kıldım.” karşılığında bulunur. İşte, dilde kolay, mizanda ağır ifadeler ve
işte cüz’î irademiz, işte neticesi!.

Netice olarak, her ne kadar şudur diyemesek de, cüz’î irade, varlığı bedîhî
ve açık ama, mahiyeti ve ağırlığı bizce meçhul bir meyelandan ibarettir.
Hariçte elle tutulur ve gözle görülür bir mevcudiyeti yok; ama, kendi var olan
bir sır.. belki, insana göre beyin ne ise, ruha göre de irade odur.
1 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 2/134.

2 Sâffât sûresi, 37/96.

3 Bkz.: Nahl sûresi, 16/18.

4 Buhârî, sulh 11; cihad 72, 128; Müslim, müsafirîn 84; zekât 56; Ebû Dâvûd, tatavvu 12; edeb 160.



K ADER-İRADE MÜNASEBETİNDE ORTA YOL
Kader mevzuunda zihinleri en fazla meşgul eden husus, kaderle insan

iradesinin tevfiki meselesidir. Bir yanda, kaderi tenkide varan, zorlayıcı,
bağlayıcı ve insanı bir kurban ve mahkûm durumuna düşürücü kader anlayışı,
öte yanda, kaderi de, yaratmayı da tamamen insana veren kıt anlayış.. bu her iki
anlayış da, bulundukları uç noktalarda kaderin ve iradenin hakkını vermekten
çok uzaktırlar (Cebriye ve Mutezile). Hâlbuki kader adına gerçek, bu ikisinin
tam ortasındadır. Yani, yukarıda izahına çalıştığımız gibi, hem bütün kâinatta
ve insan hayatında kaderin hâkimiyeti bahis mevzuudur; hem de insan meyil,
niyet, düşünme, muhakeme, mukayese, tercih ve karar verme adına cüz’î bir
iradeye sahiptir. Öyleyse, mesele terazinin iki kefesi gibi ele alınmalı ve denge
sağlanmalıdır.

Kur’ân, peş peşe iki âyette, iki makamı birden cem etmek suretiyle meseleyi
halletmektedir: Tekvir sûresi 27 ve 28. âyetlerde “O (Kur’ân) âlemlere ancak
bir öğüttür.. sizden istikamet üzere olmayı dileyen için.”  buyrulurken, hemen
arkadan gelen 29. âyette ise, “Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz
dileyemezsiniz..” denilerek, her şeyi dileyenin de yine Allah (celle celâluhu)
olduğu, fakat bu meşîetin, insana da bir meyil ve isteme hakkı verilmesine
aykırı bulunmadığı ifade edilmektedir. Bir başka âyette, “Allah, sizi ve bütün
yaptıklarınızı yaratandır.”1 buyrularak, yaratma ve var etmenin tamamen
Allah’a (celle celâluhu) ait olduğu beyan edilmekte, daha başka âyetlerde ise,
“İnsana çalıştığından başkası yoktur..! Allah yolunda mücahede edin.!
Cennet’e koşun.! Allah’tan vesile isteyin.! Okuyun, yazın, düşünün!”2

şeklindeki beyan ve teşviklerle, insanın kader karşısında eli kolu bağlı bir
mahkûm olmadığı ve âdi bir şart olarak iradenin kullanılması gerektiği
belirtilmektedir. Bazı âyetlerde bu, daha da vâzıhtır:

“Bana verdiğiniz sözü tutun ki, Ben de size verdiğim sözü tutayım.”3

“Siz Allah’ın (dinine) yardım ederseniz, Allah da size yardım eder.”4

“Bir millet, kendi durumlarını değiştirmedikçe, Allah onların durumlarını
değiştirmez.”5

Öyleyse, ‘mutlak cebir’ cemadat, nebatat ve hayvanat, kısaca irade sahibi
olmayan varlıklar için olup, insanlar ve cinler için ise, ‘şartlı cebir’ vardır. Şu
kadar ki, cüz’î irade ve neticelerini yaratmak; bütünüyle Allah (celle celâluhu)



tarafından önceden yazılıp çizilmiş ve kader kitabında harfi harfine tespit
edilmiştir.

a. Allah (celle celâluhu), irademizle nasıl davranacağımızı önceden
bildiği için kaderimizi öyle yazmıştır
Önceden izah edildiği gibi, kader insanı belli bir istikamette davranmaya

zorlamaz; bilakis, kulun neyi nasıl yapacağı önceden Allah (celle celâluhu)
tarafından bilindiği için, kaderi de öyle tespit edilir. Yani, kader ilim nev’inden
olup, irade ve kudret nev’inden değildir; ilim ise maluma tâbidir. Ancak,
Allah’ın ilmi için tâbi demek doğru da olmayabilir.

Kaderin ilim nev’inden olması demek, her şeyin Allah’ın (celle celâluhu)
ilminde kesilip biçilmesi ve tayin, tespit ve sonra da bir plân ve proje hâline
getirilmesi demektir. Bilmek ayrı, bilineni yapmak, yani dış âlemde tezahür
ettirmek ayrıdır. Zihnimizde ne kadar plân, proje çizersek çizelim, bunlar hiçbir
zaman, meselâ bir fabrika veya bir ev olmayacaktır. İlmin maluma tâbi olması
da, bir tasarı veya plânın dışta, yani pratikte alacağı şekle bağlı olması
demektir. –Lâ teşbih vela temsil– Allah’ın (celle celâluhu) ilminin bir unvanı
olan kader de, böyle bir plân ve proje gibidir ki, bu plân veya proje pratikte
insanın iradesiyle yapacağı fiillerle şekil ve hüviyete ulaşır. Bu, kâğıt üzerinde
görülmeyen yazıların, o kâğıda kudret ve irade eczasının sürülmesiyle vücut
bulması gibidir. İnsan, cüz’î iradesiyle teşebbüste bulununca, Allah (celle
celâluhu) da, kâğıttaki görünmez yazılara kudret ve iradesiyle tecellî eder ve
böylece kâğıttaki yazılar dışta bir vücut ve şekil alır. Şu kadar ki, Allah (celle
celâluhu), insanın iradesiyle neler yapacağını önceden bildiğinden, hepsini
önceden tek tek defterine yazmış bulunmaktadır.

İzmir-Ankara arasında çalışan bir tren düşünün. Bu trenin hangi saatlerde
hangi istasyonlarda olacağı dakikası dakikasına tespit edilip, bir vakit cetveli
hâlinde asılmıştır. Tren, bu vakit cetvelinde yazılı olan saatleri hiç şaşırmadan
varacağı istasyonlara varır. Hâlbuki trenin hızı, üzerinde gideceği
demiryolunun çeşitli hususiyetleri, trenin ne kadar yolcu veya yük alabileceği,
yani taşıma kapasitesi, yol boyunca bulunan istasyonlar ve hatta mevsimler ve
hava durumu trenin seyahatine tesir eden faktörler olup, bütün bu faktörler de,
vakit cetvelini hazırlayan ilgili büro tarafından bilinmektedir. Şimdi tren, vakit
cetvelini hazırlayan büro yazdığı için mi belli saatlerde belli istasyonlara
varmaktadır; yoksa, sözünü ettiğimiz bürodan bağımsız faktörlere göre mi
trenin seyahati düzenlenmiştir? İşte, iradenin durumu da böyledir.. ve o, kaderin



mutlak mahkûmiyeti altında değildir.
Güneş tutulması gibi astronomik hâdiseler önceden tespit edilip takvimlere

ve ilmî raporlara saati saatine, dakikası dakikasına kaydedilir. Şimdi, güneş ya
da ay tutulması, takvimde yazıldığı veya ilim ehlince tespit edildiği için mi o
saatte ve o dakikada gerçekleşir; yoksa o saatin o dakikasında gerçekleşeceği
için mi takvimlere yazılır veya ilim adamlarının raporlarına geçer? Güneş veya
ay, takvimlerde yazıldığı için tutulmuyor, bilakis tutulacağı için takvimlere
yazılıyor. İnsan, yaptığını Allah (celle celâluhu) kaderinde yazdı diye yapmaz;
insan yapacağı için Allah (celle celâluhu) yazar. İnsanın iradesini kullanarak
yapacağı her şeyin kaderî olarak yazılması, iradesini kullanmasına nasıl mâni
değilse, insanın irade sahibi olması da, yapacağı şeylerin önceden kader
hâlinde yazılmasına aynı şekilde mâni değildir.

b. İradenin hesaba katılmadığı tek yönlü bir kader, bahis mevzuu olamaz
Kader mevzuunun nirengi ve can alıcı noktası diyebileceğimiz husus şudur:

Allah (celle celâluhu), sonsuz ilmiyle olacağı olmadan evvel bilip Kader
Kitabı’nı yazarken, insanın kesbi veya o kesbi meydana getiren iradesi bu
yazının haricinde ve devre dışı bırakılmamıştır. İnsanın yaptığı şeydeki payı,
kesb, yani düğmeye dokunmak, Allah’ın (celle celâluhu) ise yaratmak, meydana
getirmek, neticeyi hâsıl etmektir. İşte, bu ikisinin aynı zamanda beraberce tespit
edilip yazılmasına ‘kader’ diyoruz.

Yan odada göremediğiniz, fakat ‘tik tak’ sesini duyduğunuz bir saat düşünün.
Size, bu saatin çalışıp çalışmadığı sorulsa “Evet, çalışıyor.” diye cevap
verirsiniz.. ve artık size “Bir bak bakayım, akrep ve yelkovanı da dönüyor
mu?” denmez. Saatin çalışması, akrep ve yelkovan hareketi de içinde olmak
üzere, bütün mekanizmanın devrede olması demektir; ya da tersinden bir
deyişle, akrep ve yelkovanın durmadan dönüp saatleri göstermesi, saatin
çalıştığına ve çarkın da döndüğüne delâlet eder. Aynen bunun gibi, kader varsa
irade de vardır veya iradeyi ele almak istiyorsak, ancak kaderle birlikte ele
alabiliriz.

Şu hâlde, insan kaderin önünde eli kolu bağlı bir robot değildir. Yani insan,
bir örümcek ağı gibi kaderin ağlarıyla sarılmış, elleri arkadan kelepçelenmiş,
idam fermanı boynuna asılmış, soluk alamaz hâle getirilmiş.. veya denize
atılmış, sonra da kendisine, “Sakın ıslanma!” denerek alaya alınmış zavallı bir
mahkûm değildir. Evet, kader bu olmadığı gibi, insan da o kader rüzgârının



önünde savrulup duran kuru bir yaprak değildir. İslâm’ın her meselesinde bir
itidal ve istikamet vardır. Meselâ, olur olmaz her yerde öfkelenme bir ‘ifrat’
ise, her söz ve davranış karşısında susma da bir ‘tefrit’tir. Hiç evlenmeyip,
kadını âdeta inkâr etme bir tefritse, önüne gelen her kadından istifade düşüncesi
de ifrattır. Kapitali totemleştirme ‘ifrat’sa, bunun tam tersi, servete hayat hakkı
vermeme de bir ‘tefrit’tir. İşte, kader mevzuunda her şeyi insana verme ve
“İnsan kendi fiilini kendi yaratır.” (İ’tizal) deme ifrat ise, bunun tam zıddı,
“Kulun, kendi fiilinde hiçbir dahli ve fonksiyonu yoktur.” deyip, insanı kader
karşısında hiçbir uzvunu oynatamaz felçli duruma düşürmek de (Cebriyecilik)
tefrittir. Bahsimiz boyu görüşlerine tercüman olmaya çalıştığımız Ehl-i Sünnet
ise, “Kesb ve irade kuldan, yaratma ise Allah’tandır (celle celâluhu).” diyerek,
bu mevzuda da hakikati ve itidal yolunu ortaya koymuştur.

Hidayeti de dalâleti de, sevabı da günahı da yaratan Allah’tır.6 Hidayet ve
dalâlete, sevaba ve günaha sevk etme ve bunları yaratma on tonluk bir yükse,
bunların yaratılması tamamen Allah’a ait olup, kula düşen gramla ifade
edilebilecek bir miktar, ama neticesi büyük bir miktardır. İnsan cami, mescit
veya Allah evlerinden birine gelme istek ve niyeti taşıyıp, o yönde bir tercih ve
meyil ortaya koyduğunda, Allah (celle celâluhu) da onu arzu ettiği o büyük ve
mühim neticeye götürür. Bir sohbet dinlemesi ya da temiz bir arkadaşın dizi
dibinde Allah (celle celâluhu) hakkında malumat edinmesi, hidayete sevkine bir
vesile olabilir; çünkü düğmeye dokunmuştur artık. Öte yandan, meyhaneye
gitme niyeti içinde yolu veya meyli o yöne olan bir insanı da Allah (celle
celâluhu) dalâlete sevk edip, o yolda batırabilir, ama dilerse batırmayabilir de.
Allah (celle celâluhu) ve Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakkında sarf
edilen çirkin bir söz, Allah’ın (celle celâluhu) Mudill (dalâlete götüren)
isminin tokmağına dokunmak olabilir ve niyetine göre ona cevap verilince de
haksızlık yapılmış olmaz. Kısaca, hidayet ve dalâlet yollarından birini tercih
eden insan, tercih edip yöneldiği yolun encamına ve neticesine vardırılır;
vardıran Allah (celle celâluhu), varan ve varmaya meyleden kuldur.. ve
amelinin cinsine göre de öbür âlemde ceza veya mükâfat görecektir.

c. Kader, sebeple müsebbebe bir bakar; iradenin elinde bulunan
malzeme ve vasıtalar da Kader Kitabı’nda yazılıdır
Bir kaza, bir ölüm, kısaca üzücü bir hâdiseden sonra çok defa “Keşke oraya

gitmeseydi, keşke tüfeği eline almasaydı; keşke bu kadar sürat yapmasaydı!”
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gibi sözler sarf ederiz. Oysa, kaderde hâdiseyle birlikte, o hâdiseye yol açacak
âmiller ve insan iradesi dahilinde bulunan sebeplerle, dahilinde bulunmayan
sebepler birlikte yazılmış, yani, her hâdise, hayatın her ânı bütün yönleriyle ve
teferruatıyla kaydedilmiştir.

Sözgelimi, bir insan, iradesini kullanarak tüfekle bir başkasını öldürmüşse,
bu hâdise Allah’ın (celle celâluhu) ezelî ilminde vukûundan evvel görülüp
bilinmiş ve ikisi birlikte kaydedilmiştir. “Tüfeği kullanan bu işi iradesiyle
yapacak, tetiği parmağıyla çekecek ve neticede diğeri ölecektir.” diye önceden
yazılmıştır. Öldürmede kullanılan veya ölüme sebep olan kurşunun atıldığı
tüfeği ve parmağı oynatan sebebi ortadan kaldırınca, karşıdakinin ölümüyle
ilgili takdir nasıl ve ölümüne sebep başka ne olabilirdi? Diyelim ki, “Trafik
kazasında ölebilirdi.” O zaman da, onun ölümünün trafik kazasından olacağı
yazılmıştır deriz. Bir başka sebep gösterilip, meselâ, hastalık dense, o zaman
da, netice olan ölümün, hastalıkla beraber yazıldığını söyleyecektik...

d. Netice olarak, kader iradeyi teyid eder ve ikisi omuz omuzadır. Ne
irade kaderi, ne de kader iradeyi nefyeder
Mevzuu net cümleler hâlinde ifade edecek olursak:

Kâinatta ilâhî bir kader ve program hâkim olup, insanda da bir irade ve
meyil vardır.

Allah (celle celâluhu), sonsuz ilim sahibi olduğundan, geçmişi, hâzır
zamanı ve geleceği bir nokta gibi görür ve bilir.

Allah (celle celâluhu), gelecekte vukû bulacak bütün hâdiseleri muhtelif
kitaplar hâlinde kaydeder ve yazar.

Biz yaptıklarımızı Allah (celle celâluhu) öyle yazdı diye yapmayız; bilakis,
Allah (celle celâluhu) önceden irademizi hangi yönde kullanacağımızı bildiği
için öyle yazar.

Allah (celle celâluhu), kaderimizi yazarken irademizi dışta tutmaz ve onu
nasıl sarf edeceğimizi hesaba katarak yazar.

Allah (celle celâluhu), engin rahmetiyle bize lütfettiklerinden ayrı olarak,
irade düğmemizi yolunda kullanmamızın neticesinde de Cennetler vaad
etmektedir.
1 Sâffât sûresi, 37/96.

2 Bkz.: Necm sûresi, 53/39; Mâide sûresi, 5/35; Tevbe sûresi, 9/41,86; Âl-i İmrân sûresi, 3/133; Hacc
sûresi, 22/78; Alak sûresi, 96/1.



3 Bakara sûresi, 2/40.

4 Muhammed sûresi, 47/7.

5 Ra’d sûresi, 13/11.

6 Bkz.: İbrahim sûresi, 14/4.



K ADER, KAZA ve ATÂ KANUNLARI
Kaza, Levh-i Mahfuz’da, yani Ana Kitap’ta Allah’ın (celle celâluhu) takdir

buyurduğu hükümlerin, mevsimi gelince kulun da iradesiyle eda ve icra
edilmesi, yani takdirin infazıdır.

Atâ, ‘verme’ kökünden Arapça bir kelime olup, Cenâb-ı Hakk’ın vergisi,
ihsanı, lütuf ve bahşişi demektir.

Levh-i Mahfuz’dan ayrı olarak, Allah’ın (celle celâluhu) bir de Levh-i Mahv
ve İsbat’ı vardır. ‘Levh-i Mahfuz’, daha önce sözünü ettiğimiz gibi ‘İmam-ı
Mübin’ veya ‘Ümmü’l-Kitab’ olup, kendinde değişme ve silinme olmaz. Levh-i
Mahv ve İsbat ise, “Allah dilediğini siler, mahveder; dilediğini de yerinde
bırakır; Ana Kitap O’nun katındadır.”1 âyetinde ifade olunduğu üzere,
Allah’ın (celle celâluhu) ‘atâ’ kanunuyla takdiratından bazısını değiştirip, infaz
buyurmadığı kitabının adıdır.

Atâ kanunu kazayı bozar. Meselâ, hakkındaki takdirin infaz edilebileceği,
yani kaza buyrulabileceği herhangi bir kul, kendine has bir latîfeyi kullanarak
Allah’la (celle celâluhu) münasebete geçer, kurbiyet kazanır.. veya dua ve
sadaka gibi Cenâb-ı Hakk’ın hoşuna gidecek bir amelde bulunup, O’na yaklaşır
ve kazandığı bu kurbiyetten dolayı Allah (celle celâluhu) kendisine hususî bir
atâ-yı şahanede bulunur ve hakkındaki bir kazayı infaz etmeyip, lehinde
değiştirir.

Meselâ, kul bir günah yerine gitmek niyet ve meyliyle evden çıkar.. o bu
niyetle irade düğmesine dokunduğu için, Allah da meylinin neticesini yaratacak
ve onu irade ettiği yere götürecektir. Fakat, o kulun güzel bir hâli, Allah’ın
(celle celâluhu) hoşuna gidecek bir tarafı, sözgelimi gecesinin zülfünde iki
damla gözyaşı ya da arabasıyla bir-iki arkadaşını bir sohbete götürüşü vardır
da, bunlar rahmet-i ilâhiyeyi ihtizaza getirmiştir ve Allah (celle celâluhu) da
yolda o kulun karşısına kendisini günah mahalline değil de gülzâra götürecek
bir arkadaş çıkarır ve kulun iradesiyle hak ettiği hükmü değiştirir. İşte, Allah’ın
(celle celâluhu) sebepli sebepsiz kulu hakkındaki bir hükmü veya bir kazayı
onun lehinde değiştirmesi, O’na ait bir atâdır.

Bu değiştirmesinden dolayı Allah’a (celle celâluhu), “Niyet ettiği hâlde,
neden o kulun meyhaneye gitmesine müsaade etmedin? Neden hakkındaki
kazayı atâ ile değiştirdin?” diye sorma hakkımız yoktur. O, dilediğini dilediğine
dilediği kadar lütfeder; dilediğini hidayete, dilediğini dalâlete sevk eder. Bu



sebeple, bizim bütün hasenatımız Allah’ın (celle celâluhu) lütfu, bütün

seyyiatımız ise kendi müktesebatımızdır.2 Fakat çok defa Allah (celle
celâluhu), seyyiatımız ve günahlarımızla baş aşağı düşeceğimiz zaman,
elimizden tutup bizi kurtarır. Lütfudur bu; bu lütufla belâ ve musibetlerin önünü
aldığı gibi, küfre, küfrana ve günahlara dalma izni de vermez. Bunlar, hak
etmedikleri ve liyakatleri olmadığı hâlde bir kısım kullarına onun atâyâ-yı
Sultaniyesidir.

Allah (celle celâluhu), atâsıyla kazasını bozmayıp, irademizi sarf etmek
suretiyle yapmaya meylettiğimiz işi yaratsaydı, bu mahz-ı adalet olurdu.. ve
yine kimse bir şey diyemezdi. Yaratmaması ise, hususî bir lütuf ve ihsandır.
Kur’ân’da sık sık ifade edildiği üzere, Allah (celle celâluhu), çeşitli kavim ve
milletlerin helâkini küfür, şirk, zulüm, tuğyan ve isyanda temerrütlerine

bağlamıştır.3 Ama Yunus kavmi, tam hak ettikleri belâ ve helâk gelmeye
başlayınca duaya durmuş, bunun neticesinde de Allah (celle celâluhu) o belâyı

kendilerinden def’etmiştir;4 yani atâ, Yunus (aleyhisselâm) kavmi hakkındaki
kazayı bozmuştur.
1 Ra’d sûresi, 13/39.

2 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/79.

3 Bazıları için bkz.: A’raf sûresi, 7/165-173; Hûd sûresi, 11/95-102; Rûm sûresi, 30/47; Neml sûresi, 27/45-
51; Nahl sûresi, 16/113.

4 Yûnus sûresi, 10/98.



K ADER ve İRADE İLE ALÂKALI MÜTEFERRİK
MESELELER

Bu yeni başlık altında, şimdiye kadar yaptığımız izahların belki değişik
zaviyeden tekrarı olmakla birlikte, kader hakkında çokça sorulan sorulara
cevap vermeye çalışacağız.

Soru: Allah (celle celâluhu), neden bana sormadan, işin başında irademe
danışmadan beni yaratıp, kaderin mahkûmu yapmış? Sonra, benim kaderim
neden zengin ve müreffeh olmak değil de, belâ ve musibetlere maruz kalmak
şeklinde tecellî ediyor?

Cevap: Kader zorlayıcı, zulmedici ve hele asla çirkin değildir.
Şimdiye kadar yaptığımız izahattan anlaşıldığı üzere, insanın iradesi hesaba

katılmadan yapılan bir takdir yoktur; kaldı ki, peygamberler gönderip, kitaplar
indirmekle Allah (celle celâluhu) bizi devamlı surette ikaz da etmiştir.

İnsan bir işe iradesiyle sahip çıkmadan herhangi bir çirkinlik ve günah
meydana gelmez. İnsan, nefsinin tesiriyle iradesini kötüye kullanıp, kötülüklere
davetiye çıkarmakla düğmeye dokunmuş ve düşeceği çukurun kapağının
açılmasına sebep olmuş olur; sonra da gider o çukura yuvarlanır. Meselâ,
bembeyaz nur parçası güneşimiz kirsiz, lekesiz olduğu gibi, hayat için mutlaka
gerekli olan ısı ve ışığın kaynağı, aynı zamanda çiçeklerin simasında akseden
renk ve güzelliklerin de menbaıdır. Fakat, insan onun altında saatlerce oturur ve
gerekli tedbiri de almazsa hastalanır, hatta ölebilir de. Şimdi, bu durumda suç
güneşin midir? O kendi suiistimaliyle sebep olduğu hastalığı veya ölümü
karşısında, “Güneş olmasın, neden yaratıldı ki?” diyebilir mi? “Altında kaldık,
hasta olduk; yemeklerimiz güneşin harareti altında kalıp bozuldu.” gibi
tamamen iradî hatalarımızdan kaynaklanan cüz’î şerlerden dolayı güneşin
yaratılması ve varlığı şer kabul edilebilir mi?

Evet, kadere yüklenen günah, zarar ve çirkinlikler, esasen kulun iradesini
suiistimal etmesinin neticesidir. İrademizi hesaba katmadan birtakım zulüm ve
çirkinlikleri kadere yüklersek, hem musibeti ikileştirmiş, hem de kadere karşı
küstahlık etmiş oluruz.

Meselâ, insana hem bir lezzet, hem de neslin çoğalması gibi hayırlı bir
neticeye götürücü bir sebep olarak şehvet hissi verilmiştir. İnsan, iradesini
kötüye kullanarak bu hissini fuhuş gibi yanlış ve haram yollarda tatmine



çalışırsa, bu takdirde suç kaderin mi, yoksa bizzat o insanın mı olacaktır?
Burada insan, hayra vesile olsun diye verilen ve yerinde kullanılması için her
imkânın hazırlandığı bir vesileyi şerre alet etmekle, şer işleyip günaha girmekte
ve neticede kendisine zulmetmektedir. Cinayet gibi benzeri meseleleri de buna
kıyas edebilirsiniz... Şu kadar ki, insanın suiistimali olmadan içine düştüğü bir
kısım belâ ve musibetler de vardır ki, bunların hikmet, fayda ve güzelliklerini
yeri geldikçe anlatmaya çalıştık ve çalışacağız da.

Kader, netice ile beraber sebeplere de bakar. İnsan ise, yaratılışı icabı ve
kaderi de tam mânâsıyla anlayamadığından, ancak zâhirî ve görebildiği netice
ve sebeplere atf-ı nazar etmekle, yanlış hükme varır ve zulmeder. Meselâ, yaşlı
birinin, bir çocuğun kulağını çektiğini gördüğünüzde, hâdise yakışıksız
olduğundan, hemen çocuğa zulmedildiği neticesine varırsınız. Oysa kulağı
çeken kişi belki de çocuğun babasıdır ve sizin de yapabileceğiniz gerekli bir
şeyi yapmaktadır. İleride dizini dövmemek, testinin kırılmasını daha baştan
önlemek için, yani çocuğunun mânevî hayatı mahvolmasın ve ebedî hayatı
ölmesin diye ahlâk dışı bir hareketinden dolayı böyle bir tedibe tevessül
etmiştir... Ama, siz zâhire bakıp, görünüşe göre hüküm verdiniz ve o babayı
zulümle itham ettiniz; böylece ona değil, kendinize zulmettiniz. Hâlbuki kader,
bütün sebeplere birden bakar ve hakikî, görünmeyen sebepleri de bilir;
dolayısıyla hükmünü tam ve adaletli verir.

Bir avcı görürsünüz, bir aslanı vurur ve öldürür. Aslana acırsınız ama,
bilmezsiniz ki, o aslan bir ceylanın yavrularını anasız bıraktığından, kader ona
o cezayı vermektedir. Beri yanda, bir gün gelir, avcının ayağı kırılır; o da,
aslanı öldürmesinin cezasını bulur. Bir insan bir başkasını bıçaklar ve yaralar;
cezasını görmez ve hâdise unutulur gider. Fakat, bir gün bu şahıs zina iftirasıyla
mahkemeye düşer.. böyle bir isnat itibarıyla o suçsuzdur; fakat, hâkim zâhirî
sebeplere bakarak kendisini mahkûm eder. Şimdi siz, “Hâkim zulmetti.”
dersiniz ama, o kimse hakkında kader, hakikî sebebe bakarak adaletle
hükmetmiş ve o şahıs da, unutulup giden bıçaklama suçunun karşılığını
görmüştür. İşte kaderdeki güzellik ve bizim hükümlerimizdeki çirkinlik! Evet,
kaderin her hükmü ya bizzat güzeldir veya neticesi itibarıyla güzeldir.

Yeri gelmişken, Hz. Musa (aleyhisselâm) ile alâkalı olarak rivayet edilen bir
hâdiseyi anlatmakta fayda mülâhaza ediyorum:

Hz. Musa (aleyhisselâm), “Yâ Rabbi, bana adaletini göster.” diye dua eder.
Cenâb-ı Allah da kendisine, “Falan çeşmenin yakınında bekle ve olup



bitecekleri gözetle.” diye vahyeder. Derken, çeşmenin başına bir atlı gelir, atını
sulayıp giderken bir kese altın düşürür. Arkadan hemen bir çocuk gelir ve o bir
kese altını alıp uzaklaşır. Sonra, çeşmeye bir âmâ gelir ve o esnada altın
kesesini düşürdüğünü fark eden atlı geri döner. Altınlarını âmâdan ister; âmâ,
ne kadar ben almadım derse de dinletemez ve atlı âmâyı öldürür. Hep zulüm
gibi görünen bu hâdiselerdeki adaleti Hz. Musa, Cenâb-ı Hak’tan sorar ve şu
cevabı alır:

“Atlı, vaktiyle çocuğun babasının bir kese altınını çalmıştı; böylece o bir
kese altını sahibine iade etmiş olduk. Âmâ ise, vaktiyle atlının babasını
öldürmüştü, onu da atlıya öldürterek, kısas uyguladık.”

Evet, hakikî sebepler bilinmeyip, dıştan bakılınca serapa zulüm görülen
hâdiseler zinciri, hakikî sebepleriyle serapa adalet olup çıkıyor. İşte kaderin
hükmü de böyledir; onda en ufak bir zulüm ve çirkinlik olmayıp, her hükmü
mahzâ adalet ve mahzâ güzelliktir.

İnsanın zâhire bakarak kerih gördüğü şeylerde Allah (celle celâluhu) onun
için pek çok hayırlar murad etmiştir. Buna karşılık, insanın fayda mülâhaza

ettiği pek çok şeyde ise, kendisi için şerler vardır.1 Meselâ, bilhassa
soğuklarda insana abdest almak zor gelebilir, fakat abdestin gerek kendisi,

gerekse neticesi pek güzeldir. Cihad, âyetin ifadesiyle2 ağır ve kerih gelebilir;
fakat netice itibarıyla pek çok lütuf ve mükâfatlar getirir. Öyle olur ki, Allah
(celle celâluhu) sevdiği bir kulu iflâs ettirir; ama o kul bilmez ki, mal
kendisinin sırat-ı müstakîmden sapmasına vesile olacaktı. Kul dua eder, fakat
duada istediklerinin verilmemesi karşısında ümitsizliğe düşer; oysa ya istediği
aleyhinedir ya da ileride veya ahirette çok daha fazlası ve güzel şekliyle
karşılanacaktır.

Öyleyse, Allah’ın (celle celâluhu) hakkımızdaki her hükmünde
bilemediğimiz pek çok fayda ve hikmetler vardır. Allah (celle celâluhu),
mutlaka kulunun faydasını esas alarak ona hikmetiyle muamele etme
mecburiyetinde değildir; fakat nasıl o Hâlık’tır ve Alîm’dir, aynı şekilde
Hakîm’dir de; hiçbir zaman abes iş yapmaz; ne var ki, biz çok zaman onun
ef’âlindeki hikmetleri bilemeyebiliriz. O hâlde bize düşen, kadere razı ve
Cenâb-ı Hakk’a teslim olmak ve O’na teveccüh etmek, “lütfun da hoş, kahrın da
hoş” anlayış ve inancıyla, hakkımızdaki her takdirine boyun eğip, itirazda
bulunmamaktır.



Soru: Son derece basit, küçük ve zayıf bir iradeye mukabil, sonsuz bir
Cennet veya Cehennem’in verilmesi nasıl izah edilebilir?

Cevap: Daha önce temas edildiği üzere, aslında bizler Cennet gibi gelecekle
ilgili lütf-u ilâhîye nail olmayı değil, daha çok, başımızdan aşağı sağanak
sağanak dökülen nimetlerin şükrünü nasıl eda edebiliriz diye düşünmeliyiz.
Karşılıksız ve peşin verilen nimetlerin şükrünü yaptığımız kullukla eda
etmemiz asla mümkün değildir. Dünya hayatında bir gün yaşamak için bir gün
çalışırız; altı ay yaşamak için altı ay çalışırız ve “Keşke altı ay çalışıp, bir sene
yaşasaydım.” der ve iki günlük hayat için bir günümüzü seve seve vermeye razı
oluruz. Gerçek bu iken, dünya nimetleriyle asla kıyaslanamayacak kadar
muhteşemlerden muhteşem Cennet’i kazanmak için, çoğu uyku, çocukluk ve
dünyalık çalışmalarla geçen kısacık hayat nasıl yeterli olabilir? Bir de bu
kazançta insanın yaptığı sadece düğmeye dokunmak ve parmağını uzatmak
kadar ehemmiyetsiz bir fiil olursa?.. Ya, bu kadar basit bir meyil ve niyetle
ebedî Cehennem’e nasıl müstahak olur insan? Şimdi meseleye birkaç cihetle
ışık tutmaya çalışalım:

a. Niyet Yönünden
Ebedî Cennet, ebedî nimetler ve ebedî Cemalullah... Bütün bunlar, şu fâni,

kısacık hayatımızın neticesi olamaz ve bizim maddî yönümüz de ebediyeti
kat’iyen kucaklayamaz. Fakat, ‘ebedî iman niyeti’dir ki, bizi ebediyete sahip
kılabilir. Elhamdülillah, Rabbimiz’e iman ediyoruz; bu imanda sebata ve
sadakate kararlıyız. İrade düğmemizi bu istikamette kullandık ve yine
irademizle bu ebedî imana niyet yönünden sahip olacağız. Rabbimiz’in
kalbimizde bir meş’ale hâlinde yakıp tutuşturduğu bu hidayet yoluna da yine
bizzat O’nun tarafından sevk olunmuş bulunuyoruz. Yetmiş yıl yaşayacaksak
eğer, yetmiş yıl imanlı olmaya niyetliyiz; Rabbimiz yetmiş değil, yüz yetmiş yıl
ömür verse, hatta bin yetmiş yıl ömür verse, yine dönmeyecek ve imanımızda
sadakatle sebat edeceğiz. Yaşadığımız müddetçe, hatta ebediyen dünyada
kalsaydık, yine imanımızdan dönmeyecek ve ebedî olarak Allah’a (celle
celâluhu) inanacaktık.

İşte, Cennet ve Cehennem’e girmekte asıl olan da bu niyettir. Zaten, Allah’ın

Resûlü de (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Ameller niyetlere göredir.”3

buyurmuyor mu? Herkes, niyetinin karşılığını görecektir. Niyetimiz ebedî iman
çizgisinde kalmaksa, mükâfatımız da ona göre olacaktır. Ceza ve mükâfat,



amelin cinsine göredir; ebedî imana ve ebedî iman niyetine ebedî Cennet.
Bunun tam karşısında ebedî küfre ve ebedî küfür niyetine de ebedî Cehennem.
Allah (celle celâluhu) suretlerimize, şeklimize ve şu fâni dünyada maddemizle
ne kadar süre kaldığımıza değil, taşıdığımız niyete, sahip olduğumuz azme,
kalbimizdeki imana, bu imandaki devamlılık niyet ve düşüncemize bakar.

Evet, niyet, yaşanan kısacık ömürde, imandaki sadakat ve sebat
düşüncesiyle, yaşanmasa da, yaşanmış gibi ebedlere kadar zamanları
aydınlatan bir ışıktır. Buna karşılık, her şeyi karanlık gören, karanlık niyetli
kâfirin de ebedî hayatı, Cehennem mânâsına kapkaradır. Çünkü kâfir, ebedî
iman nurunu yakmamak, daha doğru bir deyişle, irade düğmesini Allah’ın (celle
celâluhu) kalb sarayının iman avizelerini yakmasına vesile kılmamak inat ve
ısrarı içindedir ve milyonlarca yıl da yaşasa, bu inat, bu ısrarında devam
edecek ve bir defa olsun o düğmeyi aydınlık yolunda kullanmak istemeyecektir.
Böylece de kalbini, dünyasını ve ebedî hayatını karartan kara niyetinin kurbanı
olacaktır.

Ebede uzansın niyetleriniz, ebede uzansın da, ebedler size bağrını açsın. Has
niyetle geçen her saniyeniz, mukabele sırrıyla binlere ulaşsın...

b. Cezada takdir, suçun ağırlığına ve işlenmesindeki kasıt, niyet ve
neticeye bakar; işlenme süresine değil
Dünyada 5 dakika süren bir adam öldürme suçuna ceza olarak bazen 25 yıl,

yani yaklaşık 13 milyon dakika, bazen müebbet hapis, hatta bazen de idam
veriliyor ve hiçbir zaman bu cinayetin ne kadar sürede işlendiği hesaba
katılmıyor; belki, suçun ağırlığına, suçu işlemekteki kasıt, niyet ve neticeye
bakılıyor. Küfür ve inkârın sırtında taşıdığı cinayetler, bir insanı öldürmekten
çok daha fazla, çok daha ağırdır. Kâinatın Yaratıcısı’nın varlığına zerreler,
hücreler, melekler, yağmur damlaları, atomlar ve moleküller adedince.. kısaca,
sayılamayacak kadar çok şahitler vardır ve küfür, bu kadar şahidin şehadetini
bir anda yok saymak demek olduğu gibi, bütün kâinatı karanlığa mahkûm etmek
ve aynı zamanda bu kadar şahide âdeta yalancılık ithamında bulunmak
demektir. Hem küfür, Yüce Sanatkâr’ı tahkir, onun kâinattaki nakışlarını tezyif
ve sayısız delillerini tekziple, kâinatın zerreleri adedince büyük bir cinayet
sayılır. Dahası, hayatlarında yalanın mümkün olmadığı binlerce peygamberi,
milyonlarca evliyâyı ve en önemli hususiyetleri sıdk olan milyarlarca mü’mini
inkârdır, yalanlamaktır. Böyle bir suçun cezası da, herhâlde kendi cinsinden,
dolayısıyla da ebedî Cehennem olması gerekir.



c. Cüz’î irade gerçekten küçüktür ama, neticesi pek büyük olup, Allah
(celle celâluhu) da cezayı neticeye göre verir
Bir düğmeye basmakla bir anda milyonlarca lambayı söndürüp, çok büyük

bir memleketi karanlıklar içinde bırakabilirsiniz. Veya bir davranışınızla –
Birinci Cihan Harbi’nde olduğu gibi– milyonlarca insanın ölümüne,
milyonlarca ailenin yıkılmasına, şehirlerin yerle bir olmasına, asırlık emeklerin
bâd-i heva gitmesine ve dünya çapında pek büyük değişikliklere sebep
olabilirsiniz. Aynı şekilde, bir kibritle koca bir ormanı yakabilir veya bir
tuğlasını çekmekle büyük bir sarayı yerle bir edebilirsiniz. Küfür, tahrip
demektir ve tahrip ise pek kolay ve netice itibarıyla pek şümullü, pek şedittir.

İşte, kâfir iradesini küfür istikametinde kullanmakla, neticesi böyle pek
büyük bir tahribata sebep olduğu içindir ki, ebedî Cehennem’i hak eder. Buna
karşılık mü’min, irade düğmesini müspet yöne çevirmekle hem dünyasını, hem
de ahiretini aydınlatır.

d. Hadsiz nimetlerin sahibine sırtını çeviren insan, elbette tokatlar
yemeye müstahaktır
Allah’ın (celle celâluhu) sonsuz azamet ve kudretini gösteren ve varlık adına

sonsuz ağırlığı ve kıymeti bulunan o hadsiz nimetlerin sahibine sırtını çeviren..
sonra, vicdan gibi, Allah’ın (celle celâluhu) varlığının sessiz şahidi bir kitabı
dürüp kapatarak akıl, şuur ve ebede âşık his ve duygularını öldüren.. ayrıca,
kâinat kitabını Kur’ân’la dile getirerek, saadet yolunu gösteren nebiye gözlerini
kapayan ve kalbinin kapısını sürmeleyen bir insan, kâinat çapındaki bu ağırlığa
hüviyeti pek zayıf olan iradesini alet etmek; yaratmada ve icrada hiçbir ağırlığı
olmayan birtakım hayalî ve itibarî şeylerin tüy kadarcık ağırlığını, tercihte
kullanıp, nefsinin ve şeytanın iğvalarına kapılmakla, elbette kâinat ağırlığında
tokatlar yemeğe müstahak olacaktır.

e. Emanete ihanetin cezası, emanetin ve sahibinin değeriyle doğru
orantılı olarak verilir
Bir pencere camını kıran çocuğa verilecek ceza ile sultanın kristal tacını

suiistimalle ziyan eden bir yaverin cezası bir olmaz. Yine, bir askerle bir ordu
komutanına, rütbelerine uygun sermaye verilse ve her ikisi de gidip bu
sermayeyi çarşı-pazarda çarçur etseler, elbette ki komutan Divan-ı Harp’te
mahkeme edilecek ve askere verilecek cezanın çok üstünde bir cezaya
çarptırılacaktır. Ve yine, ömrünü dağlarda koyunlarının arkasında geçiren bir



çobanla, hayatını büyük keşiflerle geçiren bir ilim adamına durumlarına ve
vazifelerine göre sermaye verilse ve ilim adamı o sermayeyi tıpkı çoban gibi
koyunların bakımı ve yemi için harcasa, herhâlde çobana nazaran çok daha
başka şekilde cezalandırılacaktır.

Misallerimizde olduğu gibi, dünya hayatında hayvanlara verilen ömür
sermayesi ve daha başka sermaye ve nimetler, kendi çapları ve fonksiyonlarına
göre tayin ve tespit edilmiş olup, onlar da bu sermayeyi hiç suiistimal etmeden
kullanmaktadır. Evet, bu sermayeleri kimi yük taşımada, kimi et ve süt
vermede, kimi de daha başka vazifelerde kullanır. Hâlbuki insan, ne bir
hayvandır, ne de sermayesi hayvanlara verilen gibidir; bir insan eli, bin
örümcek elinden, bir insan parmağı bin serçenin kanadından kıymetlidir. İnsan,
kendisine verilen onca kıymetteki sermayeyi, vicdan, akıl, şuur, idrak, düşünce,
muhâkeme, binlerce his, duygu ve kabiliyet gibi nimetleri suiistimal ettiğinde,
elbette cezası da aynı ölçüde olmak gerektir. Hele, Allah’ın (celle celâluhu)
mârifeti, saygı ve muhabbeti ile dolup doyması ve başkasına karşı
sürmelenmesi gereken has tecellîler yurdu kalb, nefse ezdirilecek olursa, bu
takdirde o kalbin sahibi elbette, yakıtı insanlar ve taşlar olan Cehennem için
taştan bir yakıt olma seviyesine düşecektir. Öyleyse, iradeyi yerinde kullanıp,
kalbi Kalbin Sahibi’ne has kılarak, O’na kalb-i selîmle gitmelidir.

Soru: Ruhların yaratılışı esnasında veya daha anne karnında cenin
safhasındayken insan için saîd veya şakî, ya da Cennetlik veya Cehennemlik
yazılması nasıl olur?

Cevap: Bu mesele, yerinde yeterince izah edilmiş olmakla beraber, burada
da birkaç satırla açıklamaya çalışalım:

Her şeyden önce Allah (celle celâluhu), kulunun ileride iradesiyle nasıl
davranacağını, Cennetlik ameller mi yoksa Cehennemlik ameller mi
işleyeceğini, sonsuz ilmiyle ezelde bilir ve bildiği için yazar; yoksa kul, Allah
(celle celâluhu) öyle yazdığı için Cennetlik veya Cehennemlik, saîd ya da şakî
olmaz.

İkinci olarak, Allah (celle celâluhu), kulunun iradesini hangi yönde
kullanacağını bildiği gibi, fiillerine tesir eden bütün sebepleri de bilir ve ona
göre yazar. O insan üzerinde ailesinin tesir ve terbiyesi nasıl olacak, muhiti
kendisini ne yönde etkileyecek, imana ya da küfre götürücü vesileler neler
olacak ve o iradesiyle bunları nasıl aşacak, bütün bunları Allah (celle
celâluhu) bilir ve ona göre yazar.



Biz, insanın Cennetlik mi Cehennemlik mi olacağını bilemeyiz; çünkü
kaderden habersiziz. Hadisin beyanı içinde, sadece zâhirdeki davranışlarına,
söz ve fiillerine bakar, bunları din ölçüsüne vurur, küfrünü gerektiren zâhir söz
ve davranışları varsa, en fazla ‘kâfir’ der, fakat Cehennemlik diyemeyiz.
Çünkü, zâhire göre davranma mecburiyetindeyiz. İşin hakikatine, o kişinin
kalbine ve son nefesini nasıl vereceğine vâkıf bulunmadığımızdan, bu hususları
Allah’a havale ederiz. Bugün ateist bildiğiniz birisi, bakarsınız bir zaman sonra
imanı bütün bir insan oluvermiştir.

Burada yeri gelmişken, Almanya’da bir hoca arkadaşımızın şahit olduğu
hâdiselerden birini nakledeyim:

Mescitler herkese açık, sohbet yapılıyor ve önemli bazı mevzular arz
edilmeye çalışılıyor. Dinlemeye gelen gençlerden bir tanesi “Biliyor
musunuz?” diyor, “Ben komünisttim.” Bu gence hemen ‘Cehennemlik’ der
misiniz? Bu genç, bir kısım temiz arkadaşlarla tanışıyor, kendisine usulüne
uygun olarak iman meseleleri takdim ediliyor ve bir cumartesi bu genci,
yanında yabancı bir arkadaşıyla yatsı namazında görüyoruz. Ona da bir şeyler
anlatılsın diye arkadaşını da getirmiş...

Evet, bu gence “Ben komünisttim.” dediğinde hemen ‘Cehennemlik’ yaftası
vurup reddetseydiniz ne kazanacak ve son hâlini gördüğünüzde utanmayacak
mıydınız? İnsanlar hakkında hüküm vermek ne vazifemizdir, ne de salâhiyetimiz
dahilindedir.

Bir başka gencin, neslimizin hissiyatına tercüman olan şu sözlerine bakalım:
“Ben Köln’de kızıl bayraklar altında yürüyüşlere katılıyordum. Bir gün

arkadaşlarımın yanına geldim. Sorular soruluyor, cevaplar veriliyordu.
Komünizm sempatizanı olduğum için de bir tedirginlik duyuyor, konuşulanları
can kulağı ile dinlemekle beraber, “Acaba totemlerime saldıracaklar mı,
aleyhte söz söylenip, sloganlar atılacak mı?” diye teyakkuzda duruyordum.
Bunların hiçbiri olmadı; fakat hiç duymadığım imanî mevzular anlatıldı. Aksi
hâlde, tatmin olmayacak ve içki, kumar gibi alışkanlıklarımı da
bırakmayacaktım.”

Yine soralım: Şu anda, hak ve hakikati başka insanlara da anlatmak için
arabasıyla sağa sola koşturan bu genci, o hâliyle ve o yaşında nasıl
Cehennem’e mahkûm edecektiniz? Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
yaptığı şekilde, ismi fıtratına uygun olarak ‘Yasir’ yapılan bu yiğidi hemen



gayyalara mı atacaktınız?
İşte, verdiğimiz misallerde görüldüğü üzere Allah (celle celâluhu), insanın

irade düğmesini bütün sebepleriyle hangi istikamette kullanacağını ve hangi
istikamet üzerinde son nefesini vereceğini bildiği için, ruhlar âleminde veya
anne karnında onun şakî-saîd, Cennetlik veya Cehennemlik olacağını yazar.

İnsan da, hadisin ifadesiyle nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle haşrolur.4

Bize düşen, Allah’tan (celle celâluhu) ümit kesmeden ve neslimizin geleceğini
de karanlık görmeden çalışmak ve imana, hidayete vesile olma yolunda gayret
göstermektir.

Soru: İslâm fıtratı ne demektir? Hidayet nedir ve hidayete nasıl vesile
olunur?

Cevap: Sahih bir hadiste, “Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra,
anne-babası onu Hıristiyan, Yahudi veya Mecusi (günümüzde de falan

filan.....izm’den) yapar.”5 buyrulmaktadır.
a. Her insan, yaratılış itibarıyla lekesiz, tertemiz, iman ve İslâm’a en
müsait bir hüviyette doğar
Fıtrat, yani yaratılış ve mahiyet itibarıyla her insan, lekesiz, tertemiz ve iman

ve İslâm’a en müsait bir hüviyettedir; evet, doğuşunda insan lekesiz, bembeyaz,
üzerine her şey yazılabilecek bir kâğıt veya üzerine hiç ses kaydedilmemiş bir
bant, her şekle müsait bir macun, kalıplara dökülmeyi bekleyen maden cevheri
veya eğilmeye müsait bir rüşeym, bir fidan gibidir.

Nasıl dupduru, saf ve berrak bir pınar suyu, kaynağı ve mahiyeti itibarıyla
tertemiz olup, en faydalı, en şifalı, en yararlı kalmaya müsaitse, ya da üzerine
toz-toprak saçmak suretiyle bulandırılıp başka bir mahiyete sokulabiliyorsa,
aynen öyle de her doğan çocuk, fıtrat ve kâinat kanunlarına göre hakikatleri
kabule, bulanıklık ve dalâleti de reddetmeye muvafık ve müsait bir hâlde
doğar. Bu sebeple, 5-15 yaş grubu çocuklara ne anlatırsanız, onlar hemen onu
hafızalarına kaydedip, iman ve İslâm adına kalb dünyalarına yerleştirirler.
Sözgelimi, “Bir köy muhtarsız, bir iğne ustasız olmaz; öyleyse, şu koca kâinat
da sahipsiz olamaz. O’nun sahibi de Allah’tır (celle celâluhu).” dediğinizde,
karşınızdaki alıcı o kadar lekesiz ve bu tür mesajların öylesine frekansındadır
ki, hiç parazitsiz söylediklerinizi hemen kaydediverir. Yaratılış vakumu, fıtratın
manyetik sahası, mesajı hemen çeker. Öyle simalar görürüz ki, âşinası
bulunduğumuz mânâ ve ölçülere binaen kendileriyle karşılaşır karşılaşmaz,



“Temiz fıtratlı, iyi ahlâklı, çok müsait ve müspet bir insan.” deyiveririz.
b. Temiz ve selîm fıtrat, küfür ve günahlarla kirletilip, köreltilebilir
İnsan, küfür ve inkârla, kâinat çapındaki delillere gözlerini yummuş,

kulaklarını tıkamış, vicdanını söndürmüş ve fıtratını da köreltip, kendini bütün
bütün ışık kaynaklarından mahrum bırakmış, karanlıklar içine gömülmüş ve
temiz olan fıtratının üzerine Allah’ın (celle celâluhu) sevmediği kapkara
lekeler sürmüş sayılır. Buna karşılık insan, iman ve amelle, aslında temiz olan
fıtratını muhafaza eder ve safvetini korur. O hâlde denebilir ki, insanın
fıtratında iman aslî, küfür ise ârizî bir husustur. Yaratılışta temiz olan fıtrat,
sonradan kirletilebilir. Şayet, fıtratın ilk baştaki hâli korunmaz, imdadına
koşulmaz ve bu yolda gerekli tedbirler alınmazsa, insanın ya Hıristiyan, ya
Yahudi ya da Mecusî olması veya aklınıza gelebilecek küfür cereyanlarından
herhangi birisine yem olup gitmesi mümkün ve muhtemeldir.

c. Temiz fıtrat kirletilip bozulunca, insan ikinci bozuk bir fıtrat
kazanmış olur
Yumurtadan çıkan yavru kuş, uçamasa da yine kuştur. O, yaratılıştan uçmaya

müheyya ve elverişlidir. Palazlanma döneminde koşup sıçradığını, düşe kalka
uçmaya çalıştığını görür, “Bu kuş, uçacak.” deriz. Ancak, haricî bir sebep
devreye girer de kuşun uçma kabiliyetini götürürse, o zaman ne kadar kuş da
olsa, uçamaz. İşte küfür de böyledir; yani küfür, uçmaya müsait bir kuşun
kanatlarını kırma, güdük bırakma ve kümeslerde onun kabiliyetlerini öldürme
gibi, insandaki ilk fıtratı köreltip, onu ikinci bozuk bir fıtrat ile uçamayacak
hâle getirir. İradesinin suiistimaline ve dış sebep ve saiklere binaen fıtratı
köreltilen bir insan, ikinci bir fıtrat kazanmış, temiz ve selim yaratılışını da
kirletmiş olur. Nasıl kuşun ilk hâline bakıp da, “Kuştur bu, uçar” diyorsak, aynı
şekilde yeni doğan bir çocuğa da “Müslüman bu” veya “Müslüman olur bu”
deriz. Ne var ki, zamanla o yavrunun üzerinde muhalif sam yelleri eser ve o da
iradesini suiistimalle bunların üzerine tuz biber ekerse, işte o zaman kolu
kanadı kırılır ve fıtrat çekirdeği küfür toprağının karanlıklarında gömülü ve
örtülü kalır.. çimlenip filiz çıkarmak ve neticede her mevsim meyve veren bir
ağaç olmak için gerekli ısı, ışık ve yağmuru alamaz ve dolayısıyla da hiçbir
zaman sünbüllenemez, boy atıp gelişemez ve başak salamaz.

d. Tahşidatta bulunduğumuz bütün bu meselelerde kader mevzuuyla
alâkalı iki hususun her zaman karşımıza çıkma ihtimali vardır: Dış



sebepler ve irade
Evet, her doğan İslâm fıtratı üzerine doğar fakat, anne-baba, arkadaş, muhit,

toplum ve okul gibi dış etkilerle, bunları lehinde veya aleyhinde
değerlendirecek olan irade, fıtrata müsbet veya menfî yönde müdahalede
bulunur. Kaderde ise, bütün bunlar hesaba katılarak, “Bu insan, ya fıtratını
temiz tutup saîd olacak ya da fıtratını köreltip küfre batacak ve şakî olacak.”
diye yazılır.

Hidayet: Hidayet, cüz’î iradesini kullanmasının neticesinde insanın içinde
Allah’ın (celle celâluhu) yaktığı bir nur ve ışıktır. Daha evvel de işaret
ettiğimiz gibi, dalâlet de hidayet de tamamen Allah’ın (celle celâluhu)
yaratması ile meydana gelir. Bir âyet-i kerimede, “Rabbin dileseydi,
yeryüzünde kim varsa hepsi topyekün iman ederdi.”6; bir başka âyette ise,

“Allah dileseydi, onları hidayet üzere toplardı.”7 buyrulmaktadır. Hatta
Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Şüphesiz sen ölülere
söz dinletemezsin, sağırlara da işittiremezsin... ve sen, körleri de
dalâletlerinden hidayete iletici değilsin.”8 denmektedir. Zaten biz de, her
namazın her rekâtında hidayeti Rabbimiz’den diler ve günde kırk defa

“İhdinâ’s-sırata’l-müstakîm”9 deriz.
“Sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin; fakat Allah, dilediğine hidayet

eder.”10 âyeti de, bu mevzuda zikredilecek âyetlerden biridir. Allah’ın (celle
celâluhu) Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de, “Ben insanları hidayete,
imana davet edici olarak gönderildim. Hidayete sevk edip, kalblere imanı
koyacak Allah’tır (celle celâluhu).”11 buyururlar. Şeytan da küfür, dalâlet ve
günahları süslü gösterir, kalbe vesveseler atar; fakat dalâleti ve günahları
yaratan yine bizzat Allah’tır (celle celâluhu).

Hidayete Vesile Olma
Bir âyette, “Şüphesiz sen, doğru yola hidayet edicisin.”12; bir diğer âyette

i se , “Şüphesiz sen onları doğru yola çağırıyorsun, davet ediyorsun.”13

buyrulur. Birinci âyette “hidayet edicilik” bahis mevzuu iken, ikincide “davet
etme” söz konusudur. Âyetlerden anlaşıldığına göre Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem), hidayete vesile, şeytan da dalâlet ve günahlara vesiledir;
fakat yukarıda ifade ettiğimiz gibi, dalâleti de hidayeti de yaratan Allah’tır



(celle celâluhu).
Allah (celle celâluhu), başta peygamberler olmak üzere çeşitli hidayet

vesileleri yaratmıştır. Şayet kullar bu vesilelere sahip çıkmaz ve iradelerini
hidayet istikametinde kullanmazlarsa, Allah (celle celâluhu) onlar için hidayeti
yaratmaz; yani, vesileleri yaratır da neticeyi yaratmaz. Meselâ, bu mevzuda
Kur’ân’da, “Semûd kavmini hidayet etmiştik; fakat onlar, körlüğü hidayete
tercih ettiler.” 14 buyrulmaktadır. Demek oluyor ki, işin bir yanı insana ait
olup, onun meyillerine ve iradesine bakarken, öbür yanı tamamen Allah’ın
(celle celâluhu) hidayet veya dalâleti yaratmasına bakmaktadır.

Hidayete Götürücü Vesileler Araştırılmalıdır
Kur’ân, bir yandan küfre götürücü ve hidayetin önüne set çekici sebep ve

vesilelere karşı tahşidat yaparken, diğer yandan da hakka götürücü vesilelere
teşvikte bulunur. Yani, bir taraftan imana mâni kibir, gurur, istiğna, kendini
beğenme, çalım satma, şartlanmışlık, karşısındakini hafife alma, dünyayı tercih
ve cehalet gibi vasıflardan uzak bulunmayı talim ederken, diğer taraftan da
okumayı, düşünmeyi, kâinatı araştırmayı, ibret almayı, muhakemeyi, Hak adına
konuşanları dinlemeyi ve onların aydınlık yollarını takip etmeyi terğib ve teşvik
eder.

Kur’ân’da iki yerde ‘vesile’ kelimesi geçer. Bunlardan biri olan Mâide
sûresi 35. âyette mealen, “Ey iman edenler, Allah’tan korkun. (Kur’ân ve
kâinat kitabını mütalâa ile tanımaya çalıştığınız) Rabbinize karşı saygılı
olun ve O’na yaklaşmaya vesile arayın; (sizi görmek istediği şekilde,
küçüğüyle-büyüğüyle nefis, şeytan ve isteklerinize karşı olduğu kadar, dış
dünyada sizi siz olmaktan çıkaracak ve her plânda içinize sızabilecek maddî
düşmanlara karşı da) cihad edin ki, kurtulasınız.” buyrulur. Daha başka
âyetlerde ise, “Ve Bizim yolumuzda cihad edenleri Biz de mutlaka hayır
yollarımıza erdiririz.”15, “Kim Allah’tan korkarsa (Allah) ona bir çı kış
(yolu) yaratır.”16 buyrulmaktadır.

Âyetlerden anlaşıldığı üzere, kalbin derinliklerine doğru yolculuk yapıp,
Allah’a (celle celâluhu) seyr ile ermiş kimseleri, Allah (celle celâluhu)
kat’iyen şaşırtmaz. Tasavvuf erleri ve erenler, hepsi de Allah’a (celle celâluhu)
giden değişik yollardan ve değişik usullerle cehd edip, Allah’a (celle celâluhu)
yürümüşlerdir. Hidayet yolları olan bu yollarda, Allah onların gören gözleri,



işiten kulakları ve tutan elleri olmuştur.17 Yani, Allah adına görmüşler, Allah
adına duymuşlar ve Allah adına yürümüşlerdir; Allah da onlara başka yollara
ait şeyler göstermemiş, duyurmamış ve ayaklarını başka yollara çekmemiştir.

Günümüzde ise, hak ve hakikate tercüman olan, dine omuz verip sahip çıkan
ve gönüllerde Allah (celle celâluhu) adının, Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve
sellem) yâdının duyulması istikametinde çalışanları, Allah (celle celâluhu), –
inşâallah– hidayet ettiği yolunda şaşırtmayacak, yanıltmayacak, günahlar içine
atıp helâk etmeyecek...

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), hayat-ı seniyyelerinde –O’na bir
mânâda ölmüş diyemiyoruz– son nefeslerine kadar daima bu vesilelik
vazifesini eda etmişlerdir. Allah (celle celâluhu), Habibini “En yakın
akrabalarını inzâr et!”18; “Hatırlat, öğüt ver!”;19 “Sana emredileni
(başlarını çatlatırcasına) açıkça anlat!”20 fermanlarıyla imana davet adına
harekete geçirmiştir ki, onun bütün eza ve cefalara, eziyet, işkence ve
hakaretlere katlanması; dünya adına cezbedici bütün teklifleri reddederek,
vazifesine –yine Kur’ân’ın beyanı içinde– neredeyse intihar edecek ve

kendisini mahvedecek derecede21 hırs, istek ve arzuyla koşup durması; gezip
seyran eylediği Cennetleri bile ümmetinin kurtuluşu ve onları da alıp oraya
götürmek için bırakıp, kavminin arasına dönmesi, evet bütün bunlar, onun dava
düşüncesi adına ne baş döndürücü fedakârlık örnekleridir..!

Mübarek ayaklarına taşların atılması ve bütün vücudunun kan-revan içinde

bırakılması pahasına Taif’e gidip Hakk’a tercüman olması,22 kendisine her
türlü kötülüğü yapan insanları, bilhassa Mekke fethinde “Gidiniz,

serbestsiniz!”23 diye affetmesi ve ashab-ı kiramına, kılıçların kınından çekilip,
başların vücutlardan ayrılacağı dakikalarda, önce düşmana “iman ve İslâm”

davetinde bulunulmasını tavsiye etmesi;24 ayrıca, “Ey Ali, senin elinle bir
kişinin hidayete ermesi, yeryüzünde bulunan ve güneşin üzerine doğduğu her
şeyden, –başka bir rivayette– vadi dolusu koyun ve develerden daha

hayırlıdır.”25 irşadı ve emsali daha başka pek çok hâdiseler ve hadis-i şerifler,
hidayete vesileliğin ne derece ehemmiyetli olduğunu göstermektedir.

Vesile olan, o işi yapan kadar sevap kazanır. Bu mevzuda Söz Sultanı, “Kim
iyi bir çığır açar da hayra vesile olursa, onun açtığı bu çığırda yürüyenlerin
sevapları eksiksiz olarak yürüyenlere verildiği gibi, o yolu açana da verilir;



kötü ve günah çığırı açanlara da, o yolda yürüyenlerin günahları kadar günah

yazılır.”26 buyurmaktadır. Bir mescit bina etmişseniz, bir cami yapmış veya
yaptırmışsanız, o mescit veya camide namaz kılanların sevabı kadar bir sevap
sizin defterinize kaydedilecektir; aynı şekilde, o mescit veya camiyi dolduracak
nesilleri yetiştirme yolunda sa’y ü gayret etmiş, bu maksatla müesseseler
kurmuş, muhtaç talebelere burs vermiş, defter-kitap almış ve bir eğitim
seferberliğine siz de katkıda bulunmuşsanız, yetiştirdiklerinizin sevapları kadar
bir sevap size de verilecek ve amel defterleriniz kapanmayacaktır. Kalbi
imanlı, kafası aydın, anne-babasına itaatkâr, vatan ve milletine hizmetkâr
fertleri bu millete kazandırma yolunda atacağınız her adım, alıp-vereceğiniz her
soluk, ibadet ve vesilelik adına yapıp geride bıraktığınız her amel, sizin için
ahiret azığı ve saadet vesilesi olacaktır.

Vesilenin sadece bir vesile, buna karşılık, yapan ve yaratanın Allah (celle
celâluhu) olduğu çok iyi bilinmeli ve kat’iyen akıldan çıkarılmamalıdır. Bir
kimse, imanımızın kurtulmasına, kuvvetlenmesine ve ibadetlere alışmamıza
vesile olabilir. Bu durumda, vesile olanın “Ben olmasaydım sen
kurtulamayacaktın; ben alıştırmasaydım sen namaz kılmayacaktın; imanını ben
kurtardığım gibi, seni namaza alıştıran da benim.” demesi ne derece tehlikeli
bir tefrit ve yanlış bir yol ise, aynı şekilde bizim de, “Sen olmasaydın, ben
küfür içinde yüzüyor olacaktım; ibadet nedir bilmeyecektim.” şeklinde
düşünmemiz, o derece tehlikeli bir ifrattır.

Bunun yerine, hidayete vesile olan kişi şöyle düşünmelidir: “Allah’a (celle
celâluhu) hamdolsun; benim gibi nâehil, liyakatsiz ve muhtaç birini böylesi bir
güzelliğe vesile kıldı. Ben, belki bir üzüm çubuğuyum ve Allah (celle celâluhu)
benim gibi kara, kuru ve çelimsiz bir dal parçasında şerbet tulumbacıklarını var
etti.”

Birinin vesile olmasıyla hidayete eren kişi de şöyle demelidir: “Sultanımın
benim aczimi ve ihtiyacımı görüp, bir kapıcısı ve hizmetkârı ile bana elmastan
hediyeler göndermesi karşısında, benim O Sultan’ı unutup, kapıcının ellerine
sarılmam, ona temenna durmam ve hediyeleri ondan bilmem, O’na karşı su-i
edebdir. Hamd ve minnet ancak Sultanım’adır, yani Allah’adır. (celle
celâluhu)”

Burada şu hususun belirtilmesinde de yarar var: Hamd ve minneti Sultan’a
verip, hidayeti O’ndan bilmek, hiçbir zaman, hidayete vesile olan kişiye hürmet



gösterip, şükran hisleriyle dolu bulunmaya mâni değildir. Her mevzuda olduğu
gibi bu mevzuda da Kâinatın Efendisi’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) getirdiği
ölçüler içinde hareket edip, mutlaka dengeyi korumalıyız. Meselâ, en büyük
hidayet vesilesi olan Peygamberimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) Yahudi ve
Hıristiyanların peygamberlerini yaptığı gibi ‘ulûhiyet’ mertebesine
çıkarmamalı; buna karşılık, O’nun için “Abdühû ve Resûlühû” derken, bütün
bir beşeriyetin O’na medyun bulunduğunu unutup, “Medyundur O’na bütün bir
beşeriyet/Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.” dua ve inancından da
uzak olmamalıyız. Çünkü, O’nun yolunda ve O’nun aşkıyla yaşanmayan bir
hayata hayat değil, ancak ‘mevt’ olarak bakılır; Kur’ân’ın ifade ve
benzetmesiyle, belki de olanca hakikatiyle, O’nu kalblerinde taşımayanlara ve
hayatlarında rehber ve getirdiklerini de hayata hayat edinmeyenlere ancak
kabirdekilere bakıldığı gibi bakılabilir.

Evet, kaderde temiz fıtratların bozulup bozulmayacağı ve hayat boyu insanın
karşısına çıkacak vesile ve sebeplerle birlikte, iradenin bu vesile ve sebeplere
karşı tutumunun da çok öncelerden bilinip kaydedilmesi, hayır ve şerrin Allah
(celle celâluhu) tarafından yaratılması meselesinden farklı değildir. İnsanın
iradesiyle devreye girdiği her yerde Allah (celle celâluhu), hayrı da şerri de
yaratır; fakat bazen atâ kanunuyla tecellî edip, şerri yaratmaz; çünkü O’nun
şerre rızası yoktur. Buna rağmen, kul iradesini şer yönünde kullanmada ısrar
ederse, razı olmamakla beraber şerri de yaratır; zira dünya bir imtihan, bir
müsabaka ve kulluk dünyasıdır... Kaldı ki, şerrin yaratılmasının değil, kesbinin
şer olduğunu, bizim şer bildiğimiz pek çok şeyde mühim hayırlar bulunduğunu,
melekût cihetiyle, her şeyin hayır ve hikmet dairesinde olup bittiğini,
dolayısıyla da şerri yaratmaya şer denemeyeceğini daha önce belirtmiştik.
1 Bkz.: Bakara sûresi, 2/216.

2 Bakara sûresi, 2/216.

3 Buhârî, bed’ü’l-vahy 1; ıtk  6; menâkıbü’l-ensâr 45; talak  11; eymân 23; hiyel 1; Müslim, imâre 155.

4 Bkz.: Müslim, cennet 83; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/331.

5 Buhârî, cenâiz 80, 93, tefsîru sûre (30) 1, kader 3; Müslim, kader 22-25.

6 Yûnus sûresi, 10/99.

7 En’âm sûresi, 6/35.

8 Rûm sûresi, 30/52-53.

9 Fatiha sûresi, 1/6.

10 Kasas sûresi, 28/56.



11 ed-Deylemî, el-Firdevs bime’sûri’l-hitab 2/11-12; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl 1/116.

12 Şûrâ sûresi, 42/52.

13 Mü’minûn sûresi, 23/73.

14 Fussilet sûresi, 41/17.

15 Ankebût sûresi, 29/69.

16 Talâk sûresi, 65/2.

17 Buhârî, rikak 38.

18 Şuarâ sûresi, 26/214.

19 Gâşiye sûresi, 88/21.

20 Hicr sûresi, 15/94.

21 Bkz.: Kehf sûresi, 18/6; Şuarâ sûresi, 26/3.

22 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 4/168.

23 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 4/55; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 4/344.

24 Müslim, cihad 3; Ebû Dâvûd, cihad 82.

25 Buhârî, cuma 29; cihad 102, 143; fedâilü’s-sahabe 9; meğâzî 38; libâs 38; et’ime 1; Müslim,
fedâilü’l-Kur’ân 32, 34.

26 Müslim, zekât 69; İbn Mâce, mukaddime 203.



Kaynakların Tespitinde Faydalanılan
Eserler

Ahmed İbn Hanbel, Ebû Abdillah eş-Şeybânî (164-241 h.); el-Müsned, I-VIII,
Müessesetü Kurtuba, Mısır, tsz.

Aliyyülkârî, Ebu’l-Hasan Nureddin Ali b. Sultan Muhammed (v. 1014/1606);
Şerhu’ş-Şifâ li’l Kâdı İyâz I-II, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, tsz.

el-Aclûnî, İsmâîl b. Muhammed (v. 1162); Keşfü’l-hafâ ve müzîlü’l-ilbâs, I-II,
Müessesetü’r-risâle, Beyrut, 1988.

Bediüzzaman, Said Nursî; Sözler, Işık yayınları, İzmir, 2003.
el-Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyin (384-458 h.); Delâilü’n-nübüvve,

I-VII, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1985.
el-Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl (v. 256 h.); Sahîhu’l-Buhârî, I-

VIII, el-Mektebetü’l-İslâmiyye, İstanbul, 1979.
Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş’as es-Sicistânî (202-275 h.); es-Sünen, [Tahkîk:

Muhammed Muhsin Abdülhamîd], I-IV, el-Mektebetü’l-İslâmiyye,
İstanbul, tsz.

Ebû Nuaym, Ahmed b. Abdillâh el-İsbehânî (v. 430 h.); Hilyetü’l-evliyâ ve
tabakâtü’l-asfiyâ, I-X, Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, Beyrut-1405 h.

ed-Deylemî, Ebû Şucâ’ Şîreveyh b. Şehredâr (445-509 h.), el-Müsnedü’l-
firdevs bi me’sûri’l-hitâb,  [Tahkîk: Muhammed es-Saîd Besyûnî ez-
Zağlûl], Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1986.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebi (v. 1093 h.), I-XV, Zuhuri
Danışman Yayınevi, İstanbul, 1970.

el-Hâkim, Ebû Abdillah Muhammed b. Abdillah en-Neysâbûrî (321-405 h.);
el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn, I-V, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut,
1411/ 1990.

El-Heysemî, Ali İbn Ebî Bekr (v. 807 h.); Mecmeu’z-zevâid, I-X, Dâru’r-
reyyan li’t-türas-Dâru’l-kitabi’l-Arabî, Kahire-Beyrut, 1407 h.

İbn Hişâm, Abdülmelik İbn Hişam İbn Eyyûb el-Himyerî (v. 213/828); es-
Sîratü’n-Nebeviyye, I-IV, Dâru’l-Kalem, Beyrut, tsz.

İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ İsmail İbn Ömer İbn Kesîr ed-Dimaşkî (v. 774 h.);



Tefsîru’l-Kur’âni’l-azîm, I-IV, Dâru’l-fikr, Beyrut, 1401 h.
; el-Bidâye ve’n-nihâye, I-XIV, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1988.
İbn Mâce, Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî (207-275 h.); es-Sünen, I-II,

Dâru’l-fikr, Beyrut, tsz.
İbn Manzûr, Muhammed b. Zekeriyyâ (v. 711/1311); Lisânü’l-Arab, I-X,

Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1414/1994.
İbn Sa’d, Ebû Abdillah Muhammed b. Sa’d el-Menî’ (168-230 h.); et-

Tabakâtü’l-kübrâ, I-VIII, Dâru sâdir, Beyrut, tsz.
Kâdı İyâz, Ebu’l-Fazl İyaz İbn Musa İbn. İyâz el-Yahsubî (v. 544/1149); eş-

Şîfâ bi ta’rîfî hukûki’l-Mustafa (s.a.s.), [Tahkik: Hüseyin Abdulhamid
Nil], Dâru’l-erkam, Beyrut, 1415/1995.

Kutup, Seyyid; Fî Zılâli’l-Kur’ân, I-VI, Dâru’ş-Şurûk, 1986.
Mâlik b. Enes, Ebû Abdillah el-Esbahî (93-179 h.); el-Muvatta’, I-II, Dâru

ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, Beyrut, 1985.
Müslim, Ebu’l-Hüseyin el-Haccâc en-Neysâbûrî (206-261 h.); Sahîhu Müslim,

I-V, Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, Beyrut, tsz.
Müttakî, Alâaddin Ali, Kenzü’l-ummâl fî süneni’l-akvâl ve’l-ef ’âl, I-XVIII,

Müessesetü’r-Risâle, 5. baskı, Beyrut, 1405-1985.
en-Nesâî, Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb (215-303 h.); Amelü’l-yevm ve’l-

leyle, Müessesetü’r-risâle, Beyrut, 1406 h.
; es-Sünen, [Tahkîk: Abdülfettah Ebû Gudde], I-VIII, Mektebetü’l-matbûâti’l-

İslâmiyye, Halep, 1406/1986.
; es-Sünenü’l-kübrâ, [Tahkîk: Abdulğaffâr Süleyman el-Bündârî], I-VI, Dâru’l-

kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1411/ 1991.
Ostrander, Shelia; Schroneder, Lynn: Rusya’da Tanrıya Dönüş,  Altın Yayın,

İstanbul, tsz.
Ruhselman, Dr. Bedri; Ruh ve Kâinat, I-III, Gayret Kitabevi, İstanbul, 1946.
et-Taberânî, Ebu’l-Kâsım Muhammed b. Ahmed (v. 360 h.); el-Mu’cemül-

kebîr, [Tahkîk: Hamdi b. Abdilmecîd es-Selefî], I-XX, Mektebetü’l-ulûm
ve’l-hikem, Musul, 1404 h.

et-Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ (209-279 h.); el-Câmiu’s-Sahîh, I-V,
Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, Beyrut, tsz.
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Takdim
İman ve İslâm’a ait meseleleri anlatmada, “nasıl”dan ziyade “neden” ve

“niçin”lerin izahının yapılması gereken bir devirde yaşamakta olduğumuz,
anlatılmak istenen hakikatler seviyesinde bir gerçek ve realitedir. Hâdiseleri
sadece tasnif değil, ama terkip yapma liyakatinde de olan hiçbir selim akıl ve
duru vicdan bu gerçeği inkâr edemez. Zira günümüzde, fen ve felsefe, baş
döndürücü teknik gelişmelerden aldığı gücü de kullanarak, kökü beyinde, dal
ve meyvesi gönülde olması gereken tubâ-misal imanı, Cehennem iştahlı bir
saldırıyla kökten tahrip faaliyetlerinin en amansız günlerini yaşamaktadır.

Kökü kurumuş bir ağaçtan meyve almak mümkün olmadığı gibi, “neden” ve
“niçin”lerin kuruttuğu bir “iman”dan da “nasıl” denen keyfiyet meyvesi
devşirmek mümkün olamaz.

Tahribe maruz kalan mevzi, önce tamir sonra tahkim daha sonra da
gerekiyorsa tezyin edilmelidir. Tamir ve tahkimden önce yapılan tezyin
faydasız; tamirin önüne geçirilen tahkim lüzumsuz ve kendisini tahkim ve tezyin
takip etmeyen tamir de çok kere göz tırmalayıcıdır. Dolayısıyla, her meselede
olduğu gibi burada da ifrat ve tefrit isabetsizliğinden kurtulup orta yolu takip,
doğruyu bulmanın vazgeçilmez düsturu olacaktır.

Aklî delilleri gaye ve hedef hâline getirip diyalektik ve demagoji
saplantısına düşmek ne derece yanlış bir düşünce inhirafı ise; onu tamamen
nefyedip hafife alma da aynı oranda düşüncede bir sığlaşmadır. Esasen bu iki
saplantı da bir hakikatin iki ayrı yüzüdür. Teşhisteki yanlışlık, aynı hakikatin bu
iki ayrı yüzünü teker teker ve müstakil birer hakikat kabul etmekte yatmaktadır.
Ve hele bu iki ayrı düşünce tarzı sadece kendini hakikatlerin sabit aynası
görmekle arada kapanması çok güç uçurumlar meydana getirmiş ve
getirmektedir. Hâlbuki hissîlikten uzak az bir düşünce ve teemmül bu iki ucu
birleştirip kopmaz hâle getirebilir.

İmam Gazzâlî ve Mevlâna gibi İslâm büyükleri, hakikate varmada aklî
delillerle meşguliyetin vakti boşa zayi etmek olduğunu ve himmetini sadece aklî
deliller toplamaya harcayan insanın hakikate ulaşmada güç ve kuvvetten
kesilerek yorgun düşeceğini, eserlerinin birçok yerinde, teşhisin telkine verdiği
tesiri de kullanarak ispat ettikleri hepimizce bilinmektedir. İmam Gazzâlî, aklî
delillerle hakikate ulaşmak isteyen insanı, “Hacca niyet ettiği hâlde atının
tımarıyla uğraşıp bir türlü yola çıkamayan yolda kalmışa” benzetir. Ona göre



bu meşguliyet insanı hakikate götürmez, aksine hakikatten mahrum bırakır.
Mevlâna ise, hakikati delillerle bulmaya çalışan insanı “Kâbe karşısında kıble
arayan zavallıya” benzetmektedir.

Gazzâlî ve Mevlâna’yı aklî delillere karşı soğuk davrandıran hususların
neler olabileceği başlı başına bir inceleme mevzuudur. Zira bu kavram ve
tabirin o devreye ait etimolojisini tahlil etmeden söylenecek her söz sathîlikten
kurtulamaz. Böyle bir etimolojik tahlil ise, o devre kadar tekevvün etmiş kelâm
ilminin mevzuu ile alâkalı meselelerini yeniden gözden geçirmek ve yeni bir
incelemeye tâbi tutmakla mümkün olabilecektir. Meselenin bu yönünü o sahanın
salâhiyetli kalemlerine bırakarak biz bir iki küçük analizle, konuyu takdime
çalışacağız:

1.Söz konusu ettiğimiz İslâm büyüklerinin yaşadığı devirlerde aklî delillerle
meşguliyet, zaruretten ziyade paradoksal bir fantezidir. Zira iman kavidir.
Delillerle tamir ve tahkime ihtiyaç yoktur. Aynı zamanda zaruret olmadan ve
ihtiyaç yokken yapılmak istenen tamir tahripten farksızdır. Dolayısıyla onlar
böyle bir tahribe sebep olma ihtimali bulunan aklî delillere karşı tavır
almışlardır.

2.Yapılan tercümelerle, Yunan felsefesinin istilâsına uğrayan bir devirde
aklî delillerle uğraşmak öyle bir iptilâ hâline gelmiştir ki, böyle bir hava ve
atmosfer içinde aklî delillerin faziletinden bahsetmek, Mecnun’u sevmeye
teşvik etmek kadar mânâsız olurdu. Aynı zamanda hiçbir tenkide tâbi
tutulmadan kabul edilen felsefî düşüncelere bir parola soran olmalıydı ve onlar
da bunu yapıyorlardı.

3.Aklî deliller hakikate giden yolda sadece birer vesile ve vasıta olması
gerekirken gaye ve hedef hâline getirilmişti. Ve işte hem İmam Gazzâlî hem de
Mevlâna ve bu ikisi gibi düşünen bütün büyükler böyle bir inhirafa istikamet
vermek istiyorlardı.

4.Onların bulundukları hâl ve makamın edebi, bu tavrı gerektirmektedir. Hem
onların devirlerinde baş gösteren mânevî hastalıkların tedavisi onların
kullandığı tedavi metodunu iktiza etmektedir.

5.Büyükler, pak ve berrak suya benzerler. Bulundukları devrin kabına göre
şekillenirler. Bu tekevvün ise tamamen içinde bulundukları şartlarla irtibatlı
olarak teşekkül etmektedir. O devirde yazılan bütün eserler bunun en çarpıcı
örnekleridir.



Günümüz insanı, nakille kendisine anlatılan bütün meselelerin imkân
ölçüsünde aklî delillerle pekiştirilmesine her zaman ve devirden daha çok
muhtaçtır. Fakat bu, öze inebilmek için kabuğu kırma ameliyesi mesabesinde
tutulmalıdır. Yani, özü tadabilmede kabuğu kırma bir şarttır, fakat tek şart
değildir. Büyüklerin bu ameliyeyi tekrarları ise, kendi tadıp doyduklarını,
müstaid olanlara da tattırabilmek içindir.

Zira onlar, hakka’l-yakîni temâşâ eden nazar ve bakışlarıyla her türlü delil
ve burhan ihtiyacından müstağnîdirler. Ayaklarının biriyle yüceler yücesi
makamlarda dolaşan bu kutlular, diğer ayaklarını yerden kesmezler ki, daha
nicelerini ellerinden tutup o yerlere çekebilsinler. Cismaniyet çeperine sıkışıp
kalmış zavallıları ruh ve kalbin hayat derecesine yükseltebilmek için onlarca
buna zaruret vardır. Fakat onların bu gaye için delil ve burhana dönüş
yapmalarını sadece bir fedakârlık kabul etmek lâzımdır.

Nitekim onlar, bu ahlâkı, hiç kimsenin varamadığı, Cibril’in nazarının dahi
ulaşamadığı noktalara kadem basan İki Cihan Serveri’nden (sallallâhu aleyhi
ve sellem) böyle öğrenmişlerdir. O’nun miraçtan geri dönüşü en büyük hikmet
dersidir. Gaye, Ballar Balı’nı bulmak ve başkalarına da buldurabilmektir...

“İnancın Gölgesinde” böyle bir gayeye hizmet için hazırlandı. Muhterem
Müellifin çeşitli zaman ve zeminlerde irticalî olarak yaptığı sohbet ve
konuşmalardan mevzu ile alâkalı olanlar azamî ölçüde gayret sarf edilerek özün
özü hâline getirilmeye çalışıldı. Hazırlayanlar cidden zorlandılar. Zira zaten
anlatılanlar, mevzuların çapına kıyasla özün özüydü. Hulâsa etmek muhtevanın
aleyhine işleyebilir endişesi uzun süren bir çalışma gerektirdi. “İnancın
Gölgesinde” böyle bir endişe ve böyle bir çalışmayla vücuda geldi.

Elinizdeki eser bu serinin ikinci cildi. Bu ciltte “Peygamberimizin
Nübüvveti”, “Kur’ân-ı Kerim”, “Metafizik Gerilim, Cemaatleşme Şuuru, Cihad
ve Bazı Düsturlar” gibi konular üzerinde duruluyor. Meselelerdeki hassasiyet
ve anlatıştaki maharet bizce her türlü izahtan vârestedir. Yalnız, gönül isterdi
ki, bu ve benzeri eserler Müellifin usta kaleminin üslûbunu taşısın. Fakat ne
yazık ki, yüklenilen diğer misyonlar zaman bakımından buna mâni olmaktadır.
Şu kadar var ki, muhtevadaki bereket ve zenginlik, bu eksikliği unutturmaktadır.

Yayınevimiz, “İnancın Gölgesinde” geçireceğiniz huzur ve bereket dolu
dakikalardan emin olmanın mutluluğunu daha şimdiden yaşamaktadır. Hamd
Sancağı’nın gölgesinde gölgelenmek ise en büyük arzu ve isteğimizdir.
Elinizdeki eserin hepimize böyle bir neticeye vesile olması ümidiyle...
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PEYGAMBERİMİZ’İN NÜBÜVVETİ

Mukaddime
Mevcudat içinde hiçbir varlık gayesiz ve vazifesiz yaratılmamış ve hiçbir

canlı da rehbersiz bırakılmamıştır. Karıncayı meliksiz, arıyı beysiz, balıkları
ve kuşları rehbersiz bırakmayan Allah (celle celâluhu), elbette insanları da
peygambersiz bırakmayacaktır.

İnsanlar, akıllarıyla kâinatta cereyan eden hâdiselere bakıp, Allah’ı (celle
celâluhu) bulsalar bile, yaratılışlarındaki gaye ve hikmeti, nereden gelip,
nereye gittiklerini ve ibadetlerinin keyfiyetlerini peygambersiz bilemezler.

İnsan fıtratına ekilen hadsiz istidat çekirdekleriyle, sahip olduğu kabiliyetleri
inkişaf ettirip geliştirecek ve onları yaratılış gayelerine yönlendirecek olanlar
da ancak peygamberlerdir. Peygamberler olmasaydı, yaratılış ağacının en
mükemmel meyvesi olan insan, kâinattaki israfsızlığın zıddına çürümeye
mahkûm edilmiş olurdu.

Evet, cemiyet hâlinde yaşamaya mecbur olan insanların aralarındaki
muamele ve münasebetleri tanzim ve hayat kanunlarını talim edip cemiyeti
adalet, hakkaniyet temelleri üzerine oturtacak mürebbiler peygamberlerdir.

Keza kâinat, eşya ve hâdiselerin sırlarını insanlara öğretecek ve onlara
insan-kâinat-kitap münasebetlerini izah edecek muallimler de yine
peygamberlerdir.

Dest-i ilâhî ile ulaşılabilecek en son noktalara vararak, insanlara maddî-
mânevî her sahada üstadlık yapan, çağları aşacak şekilde çığırlar açan;
gösterdikleri mucizeler ile medeniyetlerin ve uygarlıkların kurulmasına,
ilimlerin inkişafına zemin hazırlayan rehberler de yine peygamberlerdir.

Vazifesini bitirip dünyadan ayrılan peygamberlerin ardından, yeniden
karanlıklara ve dalâletlere sürüklenen insanlığı, Allah’ın (celle celâluhu)
sonsuz merhametiyle yeniden hidayete ve aydınlığa ulaştıran yine birbiri
ardınca gelmiş bu peygamberlerdir.



İlâhî mânâları ve vahyi idrakimize intikal ettirmede ilâhî tecellîlerin
merkezleşme noktası olan yaverlerine ve bilhassa, mübelliğimiz, mürşidimiz ve
şefaatçimiz olan Yaver-i Ekrem’ine her şeyden önce en büyük şahit Allah’tır.
Kâinat sarayının Andelib-i Zîşânı Habib-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) diliyle terennüm edilen Kur’ân ise, peygamberliğin, peygamberlerin ve
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) en büyük şahitleridir.

Bütün peygamberlerin, peygamberliklerini anlatmak, umumunu burada
takdim etmek imkânı olmadığı için, bütün peygamberleri, bütün kitapları bize
anlatan ve Rabbimiz’i bize tanıtan Peygamberler Sultanı Hazreti Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’i anlatmakla hepsini anlatmış ve
anlamış olacağımıza inanıyoruz. O’nun nübüvveti sübut bulursa, haber verdiği
her şeyin de doğruluğu sübut bulur.

Muhakkak ki Allah’a (celle celâluhu) iman, saadetin kaynağıdır. Ama beşer,
Allah’a (celle celâluhu) imanın yanında Resûlullah’a (sallallâhu aleyhi ve
sellem) inanmadığı müddetçe perişaniyetten ve derbederlikten
kurtulamayacaktır. Evet, insanlık, başıboşluktan kurtulmak istiyorsa, bütün
ruhuyla, bütün hissiyatıyla “Muhammedün Resûlullah” demelidir.



A. TEVRAT VE İNCİL PEYGAMBERİMİZ’İN
NÜBÜVVETİNE DELİLDİR

Geçmiş peygamberlerle birlikte, geçmiş mukaddes kitaplardan Tevrat ve
İncil, Hâtem-i Enbiyâ’nın peygamberliğine birer delil ve şahittir. Tahrif
edilmiş olmalarına rağmen, Hüseyin Cisrî gibi allâmeler, elimizdeki Tevrat ve
İncil nüshalarında, bu mevzu ile alâkalı pek çok işaretler bulmuşlardır.
Bunlardan sadece dört tanesini vermekle iktifa edeceğiz:

1.“Onlar için kardeşleri arasından, senin gibi bir peygamber çıkaracağım ve

sözlerimi onun ağzına koyacağım.”1

“Gerçek, Musa demiştir: Rab size kardeşleriniz arasından benim gibi bir
peygamber çıkaracak, her ne söylerse onu dinleyeceksiniz. Ve bütün
peygamberler, Samuel (İsmail) ve sıra ile gelenler, hep söylenen bu günleri

ilan ettiler.”2

“... ve Rabbin... Musa gibi bir peygamber daha İsrail’de çıkarmadı.”3

Kitab-ı Mukaddes’in Ahd-i Atik (Tevrat) ve Ahd-i Cedid (İncil)
bölümlerinden alınan yukarıdaki âyetlerde:

a)Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İshak’ın soyundan gelen İsrailoğulları’na Hz.
Musa’nın “kardeşleriniz” şeklindeki hitabı, Hz. İshak’ın kardeşi Hz. İsmail’in
soyuna, yani İsmailoğulları’na işarettir. İsmailoğulları’ndan gelecek olan
peygamber ise ancak Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) olabilir;
çünkü İsmail soyundan yalnızca Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
gelmiştir. Hz. Yûşâ ve Hz. İsa, Hz. İsmail’den değil, İsrailoğulları’ndandır.

b)Hz. Musa, “benim gibi” sözüyle Peygamberimiz’i kastetmektedir; çünkü,
cihad, getirdiği kanun ve hükümler, koyduğu cezalar, cemaati arasında sözünün
dinlenir olması... gibi yirmi kadar hususta Hz. Musa’ya benzeyen, Hz. Yûşâ ve
İsa değil, Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem).

c)Hz. Musa gibi bir nebinin İsrailoğulları’ndan bir daha çıkmayacağı açıkça
ifade olunmaktadır.

d)“Sözlerimi ağzına koyacağım.” ifadesi, Efendimiz’in ümmî olup, okuma-
yazması bulunmadığı hâlde Allah’ın Kelâmı’nı kolayca hıfzedip insanlara
okuyacağına işarettir.

2.“Rab, Sina’dan geldi ve onlara Sâir’den doğdu; Paran dağlarında parladı



ve mukaddeslerin onbinleri içinden geldi. Onlar için sağında ateşli ferman

vardı.”4

a)“Sina’dan gelme”, Hz. Musa’ya Tûr-i Sîna’da ilâhî hükümlerin
verilmesini; “Sâir’den doğma”, Hz. İsa’ya İncil’in verilmesini ve “Paran
dağlarında parlama” ise, Efendimiz’in Mekke’de çıkacağını ifade eder. Paran,
Arapça okunuşuyla Faran, Mekke’nin eski isimlerinden olduğu gibi, Kitab-ı
Mukaddes’in Tekvin bölümünde de Hz. İsmail’in Paran çölünde oturduğu

anlatılmaktadır.5

b)İçinden gelindiği belirtilen mukaddeslerle, Peygamberimiz’in her türlü
ayıptan uzak bulunan Âli’ne, Ehl-i Beyt’ine ve ashabına işaret olunmaktadır.

c)“Sağda ateşli ferman”, İslâm dininde cihada işarettir.
3.“Taş, köşenin başı oldu.. ve o, gözlerimizde şaşılacak iştir... Allah’ ın

melekûtu sizden alınacak ve O’nun meyvelerini yetiştirecek bir millete
verilecek ve bu taşın üzerine düşen parçalanacak; o da kimin üzerine düşerse

onu toz gibi dağıtacaktır.”6

a)Yukarıdaki âyette geçen “köşe taşı” Hz. İsa (aleyhisselâm) olamaz; çünkü
Hz. İsa ve getirdikleri altında parçalanma, toz gibi olma meydana gelmemiş, bu,
Peygamberimiz’le olmuştur. Zaten, hükmeden Hz. İsa değil, Efendimiz’di
(sallallâhu aleyhi ve sellem); hükmetmek için gelmediğini söyleyen de bizzat

Hz. İsa’nın (aleyhisselâm) kendisidir.7

b)Buhârî ve Müslim’in rivayetlerinde, Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), kendisinin peygamberlik binasının köşe taşı olduğunu bizzat ifade

etmekte8 ve dolayısıyla köşe taşı konmakla, yani Peygamberimiz’le (sallallâhu
aleyhi ve sellem) peygamberlik tamamlanmış olmaktadır.

4.“Rab, size başka bir Faraklit verecektir; ta ki, daima sizinle beraber

olsun.”9

“... O, size her şeyi öğretecek ve size söylediğim her şeyi hatırınıza

getirecektir.”10

“... Benim için o şehadet edecektir...”11

“... gitmezsem, Faraklit gelmez... ve O geldiği zaman günah, salâh ve hüküm

için dünyayı ilzam edecektir.”12

Yukarıdaki âyetlerde Faraklit olarak geçen kelimenin aslı Yunanca’da



‘Piriklitos’ olup, Arapça ‘Ahmed’ kelimesinin karşılığıdır. ‘Ahmed’,
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ismi olduğu gibi, Kur’ân-ı Kerim’de

de O’nun İncil’de ‘Ahmed’ olarak geçtiği açıkça ifade edilir.13 Ve burada
sayılan bütün vasıflar sadece Efendimiz’de (sallallâhu aleyhi ve sellem)
vardır. Kaldı ki, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) geleceğini ve
vasıflarını açıkça anlatan pek çok İncil bugün elimizde mevcut değildir.
1 Kitab-ı Mukaddes, Tesniye, bâb: 18, cümle: 18.

2 Kitab-ı Mukaddes, Resûllerin İşleri, bâb: 3, cümle: 22-25.

3 Kitab-ı Mukaddes, Tesniye, bâb: 34, cümle: 12.

4 Kitab-ı Mukaddes, Tesniye, bâb: 33, cümle: 2.

5 Kitab-ı Mukaddes, Tekvin, bâb: 21, cümle: 21.

6 Kitab-ı Mukaddes, Matta, bâb: 21, cümle: 42-44.

7 Kitab-ı Mukaddes, Yuhanna, bâb: 12, cümle: 47.

8 Bkz.: Buhârî, menâkıb 18; Müslim, fezâil 20-23.

9 Kitab-ı Mukaddes, Yuhanna, bâb: 14, cümle: 16.

10 Kitab-ı Mukaddes, Yuhanna, bâb: 14, cümle: 26.

11 Kitab-ı Mukaddes, Yuhanna, Bâb: 15, cümle: 26.

12 Kitab-ı Mukaddes, Yuhanna, Bâb: 16, cümle: 7-8.

13 Bkz.: Saf sûresi, 61/6.



B. PEYGAMBERİMİZ’İN RİSALETİNDEN
ÖNCEKİ HAYATI DA O’NUN

PEYGAMBERLİĞİNE DELİLDİR
1.Dünyaya teşrifi esnasında meydana gelen olağanüstü hâdiseler, çocukluk

devresinde yakınlarının müşâhedeleri ve gençliğinde firaset sahiplerinin
kendisinde sezdikleri mânâlar, O’nun gelecekte büyük bir vazife altına
gireceğinin anlamlı ifadelerinden başka bir şey değildi...

2.Peygamberliğine kadar olan devrede daima zulme ve haksızlığa karşı
çıkmış ve “Hılfü’l-Fudûl” gibi haksızlığa uğrayanları koruma cemiyetine bilfiil
girip, mazlumların, mağdurların yanında yerini almıştı...

3.İhtişamlı ve saltanatlı bir 40 yıl yaşamayıp, ta küçük yaşta yetim ve öksüz
kalmış, dedesi ve amcasının himayesinde büyümüştü.. şahsı, malı ve
taraftarları açısından öyle çok güçlü de değildi.

4.Çevresinde fuhuş adına bütün olup bitenlere rağmen, peygamberliğine
kadar olan bu devrede iffet, namus ve hayâsına toz bile kondurmamıştı. İki defa
düğüne giderken yolda uyuyup kaldığını bizzat kendisi ifade buyurmaktadır.
Garîze-i beşeriyenin en güçlü olduğu 25 yaşında, dul, çocuklu ve 40 yaşındaki
Hatice Validemiz’le izdivaçları hengâmında buram buram terlediği ve gelinlik
kız gibi kızardığı nakledilir. Sefere çıkışta “Kızımı, namusumu kime teslim
edeyim?” diye düşünenlerin hemen ilk akıllarına gelen de bu iffet ve namus
âbidesi genç olmalıydı!

5.Peygamberlik öncesi dönemde bir defa olsun yalanına, hıyanetine ve
sözünden döndüğüne şahit olunmamıştır. Bu mevzuda, düşmanları dahil, hiç
kimse herhangi bir misal gösterememektedir. Kaldı ki en azılı hasımları bile
O’na ‘Muhammedü’l-Emin’ diyorlardı. Kâbe tamiratında Hacerü’l-Esved’i
yerine koyma şerefi uğrunda kabileler arasında çıkan anlaşmazlıkta hakem tayin
edilmiş ve bu mukaddes taşı yere serdiği ridasının üzerine koyup, birer
ucundan kabile reislerine tutturarak kendi eliyle yerine koymuş ve bu müşkil

meseleyi halletmişti.1

6.Mukaddes Hira mağarasında geçen sancılı günlerinden sonra, büyük bir
dava ile ortaya çıkması da, peygamberliğinin önemli delillerindendir. Çünkü O
ümmîdir ve bütün hayatında kimseden bir şey öğrenmediği de çok iyi
bilinmektedir. O’nun peygamberlik öncesi aylar ve aylar tek başına bir



mağarada kapalı kalması ve birdenbire üdebâ ve bülegâya meydan okuyan bir
beyanla ortaya çıkması, elindeki harika fermanın ilâhî olduğunu gösterir.. evet
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) böyle bir iç hazırlığı ve lâhûtîleşmeden
sonradır ki o nurlu mağaradan ayrılıp, Mekke ufuklarında doğmuş ve davasını
neşre koyulmuştur.

7.Daha çocukluğunda (O Kamet-i Muallâ ve Kâmil için ‘çocuk’ sözü
inşâallah suiedep olmaz) ve gençliğinde 40 yıl boyunca en ufak bir yalan ve
dengesizliğine rastlanmayan bir kimsenin, meleke hâline gelmiş bütün ahlâkını
birden 40 yaşında değiştirmesi nasıl mümkün görülebilir?
1 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/425; el-Hâkim, el-Müstedrek  1/628; İbn Hişam, es-Sîratü’n-

nebeviyye 2/19-20.



C. PEYGAMBERİMİZ’İN DÜŞMANLARI BİLE
O’NUN SIDKINA ŞAHİTTİRLER

1.Kırk yaşına kadar kendisine “Muhammedü’l-Emin” diyen ve emanetlerini
teslim eden düşmanlarının O’nu, peygamberlikle ortaya çıktığında ret ve inkâr
etmeleri, kendileri adına tenakuzdan başka bir şey değildir. Kendilerini akıllı,
kültürlü ve mütefekkir gören bu insanlar, böylece tam 40 yıl aldatılıp
uyutulduklarını kabul etmiş olmuyorlar mı? Öyleyse, inkârlarında başka bir
maksat vardı; çünkü değişen ve dönen Peygamber değil, döneklik yapıp
Güneş’e göz yuman, bizzat onların kendileriydi.

2.Düşmanları O’nu yalancılıkla itham edemiyor, getirdiklerini ret ve inkâr
edemiyor, sadece ‘sâhir, şair, mecnun’ yakıştırmalarında  bulunuyorlardı.
Mevcudiyet ve hakikatini inkâr edemedikleri mucizelerine de ‘sihir’ deyip
geçiyorlardı.

3.Peygamberliğini kabule yanaşmayan müşrikler, “Muhammed doğru
söylüyor.” diyor, fakat peygamberliğin O’na verilişini kibir ve gururlarına
yediremeyip, “Neden eşraftan falana, falana verilmedi de, bir yetime verildi?”
diye kendilerince sözde mazeret beyan ediyorlardı.

4.Mekke müşriklerinin, şiir ve belâgatta ileri seviyede oldukları hâlde,
okuma ve yazması olmayan bir Zât tarafından, “Destekçilerinizi de çağırıp
haydi benzerini, hatta bir sûresinin benzerini siz de getirin.”1 diye meydan
okunarak tebliği yapılan Kur’ân’a ve peygamberlik davasına karşı kendileri
için en kolay ve tesirli yol olması gereken dille mücadeleyi bırakıp, en tehlikeli
ve rizikolu yol olan kılıçla mücadeleye girmeleri de O’nun peygamberliğine
apaçık bir delildir.

5.Müşrikler, yine O’nu ilzamda en kolay yollardan biri olması gereken
açığını arama, yanlışını izhar ve ilan etme mevzuunda çaresiz kalıyorlardı; zira,
bir açığını ve yalanını bulsalardı hemen bütün cihana ilan edeceklerdi.

6.Can alıcı düşmanlarının, kendisine kılıç çekmiş ve her kötülüğü yapmış
hasımlarının zamanla birer birer eriyip dize gelmeleri ve O’nun dairesine
katılmakla müslüman olmaları da O’ndaki doğruluğa, ismet, fetanet ve câzibeye
ayrı bir delildir. Safvan, Ebû Süfyan, Amr ibnü’l-Âs, Halid, İkrime, Hind ve
Vahşi gibi en amansız hasımları ve daha niceleri sonunda O’nun hakkaniyetine
boyun eğmiş ve bu hakkaniyetin yaman mübelliğleri olmuşlardır.



1 Bkz.: Bakara sûresi, 2/23; Yûnus sûresi, 10/38; Hûd sûresi, 11/13.



D. PEYGAMBERİMİZ’İN RİSALETİNİ
İLANINDAN SONRAKİ HAYATI DA O’NUN
PEYGAMBERLİĞİNİN VE DAVASINDAKİ

DOĞRULUĞUNUN BİR BAŞKA ŞAHİDİDİR
1.Büyük ideal ve yüksek düşüncelerle içi sürekli kaynayıp duran bir insanın,

fikirlerini açığa vurmaması, düşünce ve davası paralelinde taraftar toplamaktan
uzak kalması düşünülemez.

Biz basit bir fikir ve düşüncemizi bile içimizde tutamayıp, tanıdığımıza-
tanımadığımıza intikal ettirmeye çalışırız. İnsan, düşünce ve davasını en canlı
ve heyecanlı olduğu gençlik yıllarında yaymaya çalışır. 15-20 yaşlarındaki
binlerce, onbinlerce gencin nice bâtıl fikirleri neşretmek için ellerinde
bildirilerle gösterilerde ve kanlı hâdiselerde nasıl mücadele ettiklerine bütün
dünya tarihi şahittir. Oysa, Nebiler Sultanı (sallallâhu aleyhi ve sellem)
davasını tebliğe 40 yaşında başlamıştır: Demek ki, O, bir emir altında hareket
ediyor ve kendisine emredileni yapıyordu...

2.Bir insanın, çeşitli muvaffakiyetler, zaferler, malî  imkânlar ve makamlar
elde ettikten sonra hiç değişmemesi, onun yüce ve yüksek ahlâkını, doğruluk
derecesini gösterir. İşte, O’nun peygamberlikten önceki ve sonraki güneş gibi
parlak ve apaçık hayatı! Evet, O’nun en büyük zaferler ve fetihlerden sonra bile
bakışının bulanmaması, başının dönmemesi, fonksiyon ve vazifesini başladığı
gibi bitirmesi peygamberliğinin delili değil de ya nedir?



E. PEYGAMBERİMİZ’İN ZÂTI DA
DOĞRULUĞUNA VE NÜBÜVVETİNE ŞEHADET

EDER
1.Sima, anlayan ve görebilen için ruhun aynası ve iç âlemin tanıtıcı

satırlarını yansıtan bir kitap hükmündedir. Peygamberimiz’in hakikat gamzeden
nurlu simasını gören yahudi âlimlerinden Abdullah b. Selâm, daha ilk

görüşünde “Bu simada yalan yoktur.” diyerek iman etmişti.1

2.Muhalfarz, o Zât’ın söz ve davranışlarında yalan ve yapmacıklık olsaydı,
gerek peygamberlik öncesi, gerekse peygamberliği döneminde mutlaka bir açık
verecek, gaf ve falso yapacak ve neticede, fırsat kollayıp duran hasımları da,
bunu cihana ilan ederek hiç kılıca sarılma lüzumu duymadan emellerine
ulaşacaklardı.

3.Bir şeyin sun’îsi, taklit ve yanlışı, hiçbir zaman hakikî ve fıtrî olanı gibi
değildir. Gözü doğuştan sürmeli olanla, sonradan boyalı olan birbirinden
farklıdır. Sinek, tavus kuşunu, ateş böceği güneşi, çoban valiyi veya ilim
adamını ne kadar temsil ve taklit edebilir? Hele peygamberlik gibi bir mevzuda
taklit ve yalanın asla yeri olamaz.

4.İnsanın, yaratılış icabı, önemsiz bir konuda küçük bir topluluk içinde, o
topluluğa muhalefetle küçücük bir yalanı bile söylemesi imkânsız denecek
kadar zordur. Buna karşılık, O Zât (sallallâhu aleyhi ve sellem), peygamberlik
gibi çok büyük bir dava adına, kendine hasım büyük bir cemaat içinde, çok
önemli şeyleri tam bir emniyetle, telaşsız söyleyebiliyorsa, bunda hile ve yalan
olacağı düşünülebilir mi?

5.Hele bu Zât ümmî ise, okuma-yazma bilmiyorsa ve karşısında da zeki,
kültürlü, söz söylemesini bilen, şiir ve belâgatta seviyeli bir cemaat
bulunuyorsa, böyle bir durumda o Zât’ın söz ve davranışlarını pervasızca
sergilemesi ve çok uzun zaman yalanlanmadan bunu sürdürmesi nasıl mümkün
olabilir ki..?

6.İnsan, ortaya attığı herhangi bir düşünce, tez ve fikrine karşı medenice fikir
münazarası şeklinde mukabelede bulunulduğunu görse, yalan-yanlış da olsa,
fikirlerini müdafaaya devam edebilir. Fakat bir insanın tek başına, her an ayrı
bir ölüm tehdidi karşısında sabredip direnmesi; hele hele ruhunu, kalbini ve
şahsiyetini örseleyici, alaya alınma, yüzüne tükürülme ve hakaretlere maruz
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kalma gibi hâdiseler karşısında bile, davasından dönmemesi ve asla ümitsizliğe
düşmemesi O’nun doğruluğuna şaşmaz bir delildir.

7.Bugün pek çok insan görürsünüz ki; söz gelimi sıcak günlerde oruç
tutamadığı için mazur görülsün ister. Şimdi o asra gidin; üstten güneşin, alttan
taşlık ve kumluk çölün, içten çile, ızdırab ve binbir ölümün sıcaklığını göz
önüne getirin; sonra da, hayatında meyvelerini göremeyeceği -hâşâ- bir yalan
uğruna, kişinin ortaya atılıp, onca eziyet ve işkencelere katlanmasının; hurma
dallarından yapılma yatakta yatıp, günlerce karnına taş bağlayacak derecede aç
kalmasının ve hayatının büyük bir bölümünü savaş meydanlarında geçirmesinin
mümkün olup olamayacağını düşünün..!

8.Önemli olan, bir dava ile ortaya çıkmak değildir; önemli olan, getirdiği
prensipleri bizzat tatbik edip, davasına mükemmel bir numune olabilmektir.
Tarihte, büyük diye tanınan nice sistem koyucu ve kanun vaz’ediciler vardır ki,
söylediklerini yaşamadıklarından dolayı hüsnü kabul görmemiş, dava ve
sistemlerini sürekli kılamamış ve samimî, heptenci ve sadık taraftarlar
bulamamışlardır. “Namaz kılın.” diyen O Zât’ın kıldığı namazlara, “Zekât
verin.” diyen O Zât’ın infak ettiği mallara, “Oruç tutun.” diyen O Zât’ın tuttuğu
oruçlara ve haramlara karşı çıkan O Zât’ın haram karşısındaki tavrına bakın!..

9.İnsan, bedenen 18 yaşına kadar gelişir; huy, karakter ve ahlâkının
mayalanması ise çok küçük yaşlarda başlar; rüşde ermekle gelişir, gençlik
devresinde kökleşir ve 30’undan sonra âdeta meleke hâline gelir ve sabitleşir.
40 yaşından sonra, geniş çapta bir kafa-kalb ameliyatı geçirmeden ahlâk ve
karakter değiştirmek cilt değiştirme kadar müşkil bir meseledir.

Şimdi, İki Cihan Güneşi Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) bakalım:
O’nu, 40 yaşına kadar emin, namuslu ve iffetli olarak yaşamış, doğruluğunu
herkese kabul ettirmiş olarak görürüz. Eğer yaratılışında -hâşâ- kötü bir huy,
bir karakter taşımış olsaydı, bu, gençlik tesiriyle ortaya çıkacaktı. 40 yaşına
kadar râsıh ve ayrılmaz hâle gelmiş alışkanlıkların, birden 40 yaşında bıçakla
kesilmiş gibi değişmesi mümkün değildir. Şimdi 40 yaşına kadar hiç yalan
söylemeyen bir kişinin, 40 yaşında birden yalan söylemeye başlaması
düşünülebilir mi?

. Yalancı, sahtekâr ve gayri ciddî bir insanın, bırakın uğruna  seve seve
varını-yoğunu ve hayatını feda edecek arkadaşlara sahip olması, şöyle oturup
sohbet edeceği dürüst ve güzel ahlâklı bir arkadaş bulması bile oldukça zordur.
Şimdi siz bir de, O Zât’ın çevresinde, onca gailelere rağmen bir araya gelmiş
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12

13

sahabeye, sonra tâbiîne, sonra da asırlar boyu O Kamet-i Bâlâ’ya gönül vermiş
binlerce, milyonlarca evliyâ, asfiyâ ve mürşitlere, ilmin her dalında mütehassıs
âlimlere ve bu devâsâ insanların çevresinde kümelenmiş milyonlarca aydınlık
ruhlara bakınız! Acaba, bunca insanın, hilâf-ı vâki bir şey etrafında bir araya
gelmeleri mümkün müdür..?

. Eğer bu Zât -hâşâ- peygamber değilse, başka hiçbir peygamberin
peygamberliğiyle alâkalı söylenecek pek fazla bir şey olamaz. Zira bütün
peygamberân-ı izâmın sundukları mesaj, gösterdikleri mucize ve bıraktıkları iz,
Kâinatın Efendisi’yle kıyas edilemeyecek kadar küçüktür.

. Evet, O’ndan başka birinin O’nun davası ve hususiyetleriyle ortaya
çıkması mümkün değildir; çünkü bize bu meydan okumayı öğreten de bizzat
Al lah’ tı r. “Eğer kulumuza indirdiğimizden herhangi bir şüpheye
düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin...”2 şeklindeki meydan
okumasına on dört asırdır henüz bir karşılık gelmiş değildir.

. Ve nihayet, insanlara karşı  yalan söylemeyen bir Zât, nasıl olur da
Allah’a karşı yalan söyler? Nasıl olur da, kendi sözlerini Allah’ın kelâmı
olarak gösterebilir?
1 İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-nihâye 3/208.

2 Bakara sûresi, 2/23.



F. PEYGAMBERİMİZ’İN EŞSİZ AHLÂKI DA
NÜBÜVVETİNE VE DOĞRULUĞUNA ŞAHİTTİR

1.Güzel ahlâk çekirdekler hâlinde insanın fıtratına dercedilmiştir. Saf fıtratın
tezahürü, temiz yaratılışın gün yüzüne çıkması ve ruhun dış aynada yansıması
demek olan güzel ahlâka sahip bulunmanın en önde gelen şartlarından biri,
belki birincisi terbiye ve telkindir. Evet, güzel ahlâk kendine has ortamda
beslenir, râsih hâle gelir.

Şimdi, Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) nübüvvetinden
önceki ve sonraki devrelerine bakalım: En güzel ve yüksek ahlâkı O’na kim
telkin etmiş ve bu mükemmel terbiye ile O’nu kim yetiştirmiştir? Annesi,
babası diyemeyiz, çünkü onları çok küçükken kaybetmiştir. Dede ve
amcalarının ise, içinde bulundukları toplumda O’na böyle bir ahlâk
kazandırmaları hiç mi hiç mümkün görünmemektedir. Peki, kimdir öyleyse O
Zât’ın mürebbisi? Cevabını, kendi beyanıyla verelim: “Eddebenî Rabbî
feahsene te’dîbî! - Beni Rabbim terbiye etti ve ne güzel terbiye etti!”1

2.İyi veya kötü ahlâkın gelişmesinde vasatın, çevrenin ve toplumun tesiri de
oldukça önemlidir. Şimdi, O’nun yaşadığı asırda, Mekke’ye gittiğimizde,
insanların vahşette canavarları geçtiğini, haksızlığın, zulmün, faiz ve
sömürünün kol gezdiğini, kızların diri diri toprağa gömülüp kadınların esir
pazarlarında satıldığını, çocuklara baba bulmanın zorlaşıp, Kâbe çevresinde
kadınların çırılçıplak dolaştığını görürüz. Her mahallede bir caminin bulunduğu
günümüz şartlarında nesilleri eğitmenin zorluğunu düşünün, bir de o asırda, o
şartlarda en güzel ve en yüksek ahlâka sahip olmanın imkânsızlığını..!

3.Her peygamber gibi, Peygamber Efendimiz de sıdk, emanet, tebliğ, fetanet
ve ismet vasıflarına bihakkın ve en yüksek derecede sahipti.

4.Kendimize, çevremize ve tarih boyunca gelip geçmiş büyüklere ve büyük
görünenlere baktığımızda, kendilerinde ancak belli ahlâkî güzelliklerin tezahür
ettiğini ve güzel ahlâkın her türlüsünü hemen hemen hiç kimsede göremeyiz.
Kimisi cömerttir fakat aynı derecede affedici değildir; kimi cesurdur ama aynı
zamanda cimridir. Ayrıca hiçbir ahlâkî  güzellik hiç kimsede zirve noktasında
temsil edilmiş değildir. Oysa O Zât’ta güzel ahlâkın her türlüsü, en üst
seviyede vardı ve mütemadi idi.

5.Bir insanda, birbirine zıt güzel ahlâkın birbirini nakzetmeyecek ve



engellemeyecek derecede bulunması oldukça zordur; yani, insan cömerttir ama
bunu israf derecesine vardırabilir; tutumludur fakat bu cimrilik seviyesindedir.
Cesurdur, ama bu cesurluk tehevvür noktasındadır. Hâlbuki O Zât, bütün güzel
ahlâkı en yüce bir şahsiyet oluşturacak şekilde kendinde toplamış ve hiçbir
ahlâkı, zıddının sınırına vardırmamıştır.

Söz gelimi, son derece cesur ve celâdetliydi; ama aynı zamanda son derece
mütevazi, halim ve selimdi. Daha da önemlisi, cesaret ve celâdeti kalbleri kırıp
dökme noktasına asla varmadığı gibi, tevazu ve affediciliği de hiçbir zaman
zillet ve korkaklık seviyesine düşmezdi. Vakar ve ciddiyetinin yanında
mütebessim ve huzur verici, metin ve çetin oluşunun yanı sıra alabildiğine
re’fet ve merhamet sahibi; dünyaya meydan okurken de kumlar üstünde oturup
bir çocukla da sohbet edebilecek kadar mütevazi idi. Bunlar gibi daha pek çok
güzel ahlâkı hem de en zirvede, birbirine karıştırmadan ve en mükemmel
şekilde zâtında toplayan, yaşayan ve ümmetine numune olan ancak O Zât’tır
(sallallâhu aleyhi ve sellem).

6.Hiçbir insan her sahada, her konuda rehber ve mütehassıs olamaz.
Yüzlerce ilim dalının teşekkül etmiş bulunduğu günümüzde, herhangi bir sahada
mütehassıs olma, yılları almakta, belki bir ömür boyu aynı sahada çalışmak
gerekmektedir. Evet, bir insanın hem mükemmel bir tıp bilgini, hem mükemmel
bir komutan, hem dirayetli bir idareci, hem bir terbiyeci, hem bir sosyolog, hem
de bir muallim olması âdeta imkânsızdır. Fakat bütün bunlar Peygamber
Efendimiz’de hem de en üst seviyede gerçekleşmiş bulunmaktadır. O’nun hayat-
ı seniyyelerini okuduğunuzda bunu açıkça göreceksiniz. Ayrıca, değil  her
sahada, tek bir sahada bile ihtisas yapmak için belli zamana, gerekli araç-
gerece ve sakin bir atmosfere ihtiyaç duyulduğu da düşünülünce iş bütün bütün
karmaşıklaşır...

7.O Kutlu Asr’a gidin! Hiçbir pedagoji eğitimi görmeyen, hiçbir askerî
mektep bitirmeyen, hiçbir içtimaî mektepten çıkış almayan; teleskop ve
mikroskopla hiçbir tanışıklığı bulunmayan, hele hele okuma-yazması olmayan O
Zât’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem), her sahada nasıl bir uzman gibi şaşmaz,
eskimez, pörsümez, canlı ve ölmez sözler söylediğini, inkılâplar yaptığını, her
sahada bir rehber ve mütehassıs gibi emniyet ve rahatlık içinde konuşup hareket
ettiğine bakın!.

Daha da önemlisi, bütün bu ihtisas isteyen işleri yaparken sermaye olarak
sadece 23 sene gibi kısa bir zaman dilimini kullandığını, hayatının hemen
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tamamını çile ve ızdırap içinde, muharebe meydanlarında, cemiyetinin
meseleleriyle haşir neşir olarak ve ailelerini de en mükemmel şekilde idare
etmeyi ihmal etmeyerek, en mükemmel ve en son dinin hem de asırlar sürecek
prensiplerini vaz’ederek, bütün cihana duyuracak bir değerler manzumesi
hâlinde kurup yerleştirirken.. evet böylesi ağır şartlar altında nasıl olmuş da her
sahada hakimane söz söyleyebilmiş..!

8.Şimdi, zaman, imkân, huzurlu ve güvenli bir çalışma atmosferi gibi şartlar
isteyen pek çok meselede bir insanın:

a.En yüksek ve en güzel ahlâkı temsil etmesi,
b.Her türlü güzel ahlâkın zirvesinde bulunması,
c.Yüksek ahlâkın bütününe, hiç birbirini nakzetmeden ve zıddının sahasına

girmeden sahip olması,
d.Güzel bir ahlâkla arz-ı endam ederken diğerlerini unutmaması, ihmal

etmemesi ve başka biriyle karıştırmaması, o insanın doğruluğuna ve
peygamberliğine delâlet etmez mi?

9.Doktor, hastaya ve hastanın durumuna göre ilaçları değiştirir ve ilaçların
dozajında da gerekli ayarlamalarda bulunur. İnsan da, diğer insanlara karşı
davranışlarını, huylarını, âdet ve alışkanlıklarını ayarlama ve hesaplama
durumundadır. Ahlâkî davranışlar, zaman ve zemine, makamın keyfiyetine ve
muhatapların durumuna göre farklılıklar arzeder. Çoğu zaman davranışlarımızı
yerine göre ayarlayamaz ve hatalar yaparız. Meselâ, bir valinin, emrindeki
kişilere makamında göstermesi gereken vakar ve ciddiyeti evinde de
göstermesi kibir ve kendini beğenme olur. İnsanlara gösterilmesi gereken şefkat
ve merhameti muharebede düşmana gösterdiğimizde, kendi insanımıza karşı
zulüm ve merhametsizlik etmiş oluruz. “Yazık, uykusuz kalmasın.” diye
çocuğumuzu sabah namazına kaldırmamak, ona acımak değil, bilakis en büyük
kötülüktür. İrşad adına, muhatabın durumunu, seviyesini ve şartları nazara
almadan bütün doğruları sıralayıvermek irşad olmadığı gibi, sıraladığımız
doğrular adına da hem bir ihanet, hem de cinayettir. Aleyhissalâtü vesselâm’ın
bütün söz ve davranışlarını tek tek incelediğimizde, O’nun, yer, kişi, mevki,
zaman ve şartlara göre söz ve davranışlarını bütün inceliklere riayetle nasıl
ayarladığını ve bu sahada en ufak bir falso vermediğini görürüz. Bu da, O’nun
(sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberliğine vâzıh bir delil teşkil etmektedir.

. Diyelim ki, her durumda söz ve davranışlarınızı ayarladınız; iradenizin
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gücünü göstererek hareket biçiminizi tayin etmeye muvaffak oldunuz. Fakat çok
defa insan hem âni hem de isabetli düşünmeye, karar vermeye imkân bulamadan
karar verme mecburiyetinde kalır. Meselâ, bir muharebe sahasında hemen karar
verme durumunda kaldığınızda oturup uzun boylu düşünmeye kalkmanız, büyük
bir mağlubiyete ve felâkete sebebiyet verebilir. Sonra, çok defa âni verilen
kararların, neticesi düşünülmeden sarfedilen sözlerin ve hesaplanmadan atılan
adımların, insanı içinden çıkılmaz durumlara soktuğu çok vâkidir. Öyleyse,
konuşurken, bir iş plânlarken, gelecekteki hâdiseleri, vukuu muhtemel
aksülamelleri ve karşılaşılabilecek güçlükleri hesaba katma mecburiyeti
vardır.

Şimdi düşünün; vereceğiniz kararlar, atacağınız adımlar ve söyleyeceğiniz
sözler yalnızca birkaç gün, hatta bir kaç ay, bir kaç yıl ya da bir kaç asır ötesini
değil, kıyamete kadar gelecek bütün zamanları ilgilendiriyorsa, o zaman ne
yaparsınız?

Evet, her sözü, her davranışı ve her adımı asırlar boyu her devrin, her
anlayışın ve her seviyenin insanı tarafından hüsnü kabul görmüş, tatbike çok
çok müsait ve en elverişli bulunmuş; karşılaşılan her türlü müşkil ve zorluklara
çare olmuş.. ve zaman geçtikçe solup gitmesi bir yana, daha da tazelenip
yenilenmiş, güçlenip çağın üstüne çıkmış bu insan peygamber değil de ya
nedir..?

. Sadece ana başlıklar hâlinde bir kaçını zikrettiğimiz bu güzel ahlâkın
sahibi Zât’ı bize sorsalar, “Evet” deriz “O bir nebidir, Nebiler Serveri’dir. Biz
de O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) şahitleriyiz. Evet, Hak adına Hakk’ın
temsilcisinin şahitleriyiz.” Çünkü bu kadar güzel ve yüksek ahlâk ancak doğru
insanlarda bulunabilir. Güzel ahlâk, ancak doğruluk toprağında yetişip, sümbül
verebilir. Yalan söyleyen bir insanın daha başka söz ve davranışlarında da zaaf
v e lekeler bulunmaması mümkün değildir. Yalan, âdeta fasit bir dairenin
başlangıcı gibidir. Zincirleme, arkasından her türlü kötü ahlâkı da sürükler
getirir.. tıpkı doğruluğun güzel ahlâkı sürükleyip getirdiği gibi.

Şimdi, serâpâ ahlâk-ı âliyeyle serfirâz olan O Yüce Kamet (sallallâhu aleyhi
ve sellem), belli ki, daha işin başında bir salih daire teşkil edip, hak ve hakikat
adına doğru, dosdoğru olarak bu ulvî vazifeye, peygamberlik misyonuna
başlamış ve neticede misyonunu tam bir başarıyla noktalamıştır.

. Aynı nükteye bir başka zaviyeden daha bakabiliriz:
Birbirine münasip ve uygun şeyler arasında meyil ve câzibe, birbirine zıt ve
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muhalif şeyler arasında ise nefret ve itme vardır. Seçtiğimiz arkadaşlarımız,
kendi karakterimize ve düşünce dünyamıza en uygun olan kişiler değil midir?
Dumanlı ve loş kokulu yerler kendilerine uygun kişileri çekerken, Allah’ın
evleri ise belli ki kendilerine münasip kutluları çekecektir. Evet, doğruluk da
daima doğru insanları çekip, sinesinde barındıracaktır. Öyleyse, bu güne kadar
milyonlarca doğruluğu müsellem insanları kendine celb ve cezbeden insanın
acaba doğruluğun özü ve hulâsası olmaması mümkün müdür? Cezbeden en
güzel olunca, cezbedilen de güzel olmalıdır. O ne yüce ve erişilmez bir
câzibedir ki, asırlardır milyonları meczup hâle getirmiştir.

. Böylesine yüce ve güzel ahlâka sahip olan bir insanda, elbetteki izzet-i
nefis, haysiyet, şeref bulunacaktır ve O bu hâliyle asla yalana, hileye tenezzül
etmeyecektir.

. Beşer tarihinde hiçbir insanın hayatı, söz ve davranışları,
Peygamberimizinki kadar araştırılmamış, araştırılıp tespit edilmemiş ve
pratikte de yaşanmamıştır. Ayrıca bugün  bütün yeryüzünde, hem de araya boş
bir zaman parçası girmeden günde beş defa ismi “Allah” ismiyle birlikte anılan
yalnızca O’dur (sallallâhu aleyhi ve sellem).
1 Ali el-Muttakî, Kenzü’l-ummal 11/406.



G. PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN HER
ALANDAKİ İNKILÂPLARI NÜBÜVVETİNİN

DELİLLERİDİR
1.“Yeryüzünde en mühim, en lüzumlu, en zor ve en faydalı meslek

hangisidir?” sorusuna verilecek cevap acaba ne olabilir? İdarecilik midir bu
dört hususiyeti kendinde bulunduran meslek, yoksa siyaset midir; veya
hâkimlik, savcılık, avukatlık ya da askerlik veya polislik midir? Çiftçilik,
işçilik, esnaflık, ya da öğretmenlik, ilim adamlığı, mürşidlik veya hocalık
mıdır..?

Bu soruyu hangi meslek sahibine sorsanız, hepsi de size mesleğinin
lüzumundan, faydasından, zorluğundan ve öneminden bahsedecektir. Evet,
mutlaka her mesleğin kendine göre faydası, önemi, zorluğu ve lüzumu vardır;
fakat her bir meslek ve çalışma sahasının esası ve temeli hiç şüphesiz insan
unsuru yani ferdin yetiştirilmesi ve yararlı hâle getirilmesidir.

2.İçtimaînin temel rüknü olan “müstesna insan”ı yetiştirmek için, her şeyden
önce yetiştiricinin müstesna, mükemmel bir ahlâk ve kabiliyete sahip olması
gerekir. Bundan başka, yetiştirici, ele aldığı ferdin yaratılış kanunlarını,
fıtratını, psikolojik yanını, ruhî yapısını, istidat ve kabiliyetlerini, kültür ve
anlayış durumunu, his dünyasını, duygularını, kafa ve düşünce hususiyetini,
meyil ve ümniyelerini, zaaf ve zayıf taraflarını, sosyal mevkiini ve bütün
bunlardan daha önemli olarak da istikbalde kazanacağı hususiyetleri, muvaffak
ve verimli olabileceği sahaları, kısaca bütün yönleriyle insanı bir kitap gibi
okumak ve anlamak mevkiindedir.

Sonra, bu tanıma ve tahlil de kâfi değildir. Muhatapların her birinin bütün bu
yanlarını hem de karıştırmadan, unutmadan, zaman ve zemininde, muhataba ve
durumuna göre en isabetli kararı vermek, gerekeni söylemek ve en uygun
davranışta bulunmak, doğacak neticeleri hesaba katarak kararlar verip fertleri
yönlendirmek de oldukça önemlidir.

Bundan da öte, tek tek her ferdi en iyi biçimde tanıdıktan ve her birine
münasip davranış ve konuşma tarzını seçip tespit ettikten sonra, her bir fertte
mevcut kötü ahlâk ve alışkanlıkları, en olumlu usullerle izale etmek, yan
etkilerini ve doğabilecek reaksiyonları hesaba katarak her ferdi kafa ve kalb
ameliyatından geçirip, her türlü habis ur ve mikroplardan temizlemek ve bütün
bunlardan sonra, aşağılardan çekip aldığı talebesini, yukarılara yükseltmek



için, grafik çizgisini sürekli müspet istikamette seyrettirecek tarzda, en ulvî, en
yüce huylarla bezeyip, tefrite yani karşı aşırı uca terk etmemek; tıpkı çiftçinin
zararlı otlardan temizlediği tarlasına en verimli tohumları saçıp, yeterli ısı ve
ışıkla bu tohumlara sümbül açtırması gibi, o insanın görülüp gözetilmesi de
hayatî ehemmiyeti haiz bir başka husustur.

3.Bir insanın inancı sağlam görülebilir; ama ibadetsizdir. Vatanperverlikten
bahseder; fakat rüşvet hastalığından da kendini kurtaramaz. Naziktir, kibardır;
ne var ki milletin malını korumada hassas değildir. Sonra, her türlü güzel
ahlâkı nefsinde toplayabilir; ama bu ahlâk, kafa ve kalbine nakşedilip
şahsiyetinin ayrılmaz bir parçası hâline gelememiştir. Böyle olunca da bugün
kazandığını yarın kaybedebilir.. bugün sevilirken yarın nefret edilen bir insan
olabilir.

Şimdi bir insan düşünün ki; inanıyor, inandırıyor; iman etmiş gönülleri
ibadetin her çeşidiyle coşturuyor; “ahlâk” diyor yaşıyor, yaşatıyor; sonra da
bütün bu şeylerin, ta mezara kadar hem de aynı şevk içinde devam ve
temadisini sağlıyor. Acaba bu zâtın bir kuvve-i kudsiye taşıdığında şüphe
edilebilir mi? Hâşâ!

İşte, insanlığın O en büyük Mürebbi’si (sallallâhu aleyhi ve sellem) bütün bu
işleri yapmış ve en mükemmel fertler yetiştirmiş ve böyle fertlerden de
insanlığın bir defa görüp, belki bir daha göremeyeceği en mükemmel bir toplum
meydana getirmiştir. Bu durumda, O nebi olmaz da, başka kim olur ki?

4.Ferdi yetiştirmede önemli olan bir diğer husus da zora başvurmamaktır.
Evet, cezaî müeyyideler, zorlayıcı tedbirler, askerî ve polisiye güçler ancak bir
dereceye kadar etkili olabilir; olabilir ama sahip çıkılıp muhafazasına çalışılan
sistem ve değerler adına da gönüllerde nefret hissinin doğmasına yol
açabilirler. Bu yüzden, gönüllere girmek, meseleyi vicdanlara yudumlatmak,
zihinlere ve kalblere nakşetmek ve mümkün olduğunca sevdirmek, fertleri
yetiştirmede esaslı bir yere sahiptir.

Evet, zecrî tedbir ve müeyyideler belki meseleleri hazmettikten sonra geri
kusmaya çalışanlara ve kabiliyetlerini köreltenlere tatbik edilebilir. Yoksa
başta ve sonda davayı fertlere aşılayıcı ve zerkedici maya ve iksir, daima
muhabbet, şefkat ve müsamaha olmalıdır.

5.Evet, yüzlerce dalıyla üniversitelerin ve binlerce mütehassısın mevzuu
olan o en kompleks varlık insan unsurunu, Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve



sellem) daha iyi anlayan, daha iyi yoğurup yetiştiren, zaman ve mekânlara mâl
edip numune kılan ve yetiştirdiği kimseleri medenî milletlere mürşit ve
muallimler hâline getiren ikinci bir insan göstermek mümkün değildir.

6.Kalbe ve kafaya yerleşmiş inançları ve hele saplantıları değiştirmenin ne
derece zor olduğu ortadadır; hele, 40 yaşını aşmış insanlara yanlış ve bâtıl
inançlarını terk ettirmek zorun da zorudur. Ama Nebiler Sultanı (sallallâhu
aleyhi ve sellem) bu zorlardan zor işi başarmış, çölün vahşi, mütemerrit,
muannit ve kendini beğenmiş insanlarından insanlığın en yüce rehberlerini
çıkarmıştır.

7.Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), hiçbir zaman tehdit,
cebir, korkutma ve zorlamaya başvurmadan kalblere girmiş, gönüllerin en
mutena yerlerinde taht kurmuş ve bütün şüpheleri izaleyle zihinleri ikna
etmiştir. O’nun, hayatı boyunca hiçbir zaman herhangi bir zorlama ve
tahakküme başvurduğu görülmemiştir. Kaldı ki, tehdit ve zorlamada bulunmuş
olsaydı, getirdiği dinin asırları aşıp bugünlere gelmesi, hele hele tarihte eşine
rastlanmaz bir hızla yayılıp medeniyetlere analık etmesi asla düşünülemezdi.

Kelleler koparıp, kalbler parçalayarak hiçbir inanç ve düşünce sistemi
yerleştirilemez; yerleştirilse bile asla uzun ömürlü olamaz. Baskı ve zora
başvuranlar, kurdukları düzenlerle birlikte yıkılıp gitmiş ve tarihin kara
sayfalarında kalmışlardır. Rus ihtilali ve aynı dönemdeki kabakuvvet dayanaklı
hareketler bunun en yakın ve en çarpıcı misallerindendir.

8.Herhangi bir dava ile ortaya çıkan kimseler, çoğu defa muhataplarına
iktidar, saltanat, makam, mevki, mal, mülk gibi çeşitli dünyevî vaadlerde
bulunurlar. Hayatı boyunca yokluk, açlık, çile ve ızdıraptan başka bir şey
görmeyen Nebiler Sultanı (sallallâhu aleyhi ve sellem), bırakın böyle
vaadlerde bulunmayı, Mekke’de kendisine defalarca yapılan bu türlü vaadleri
bizzat reddetmiş, sadece “Allah’ın rızası ve Cennet” demiştir.

Bakın çevresindeki hâleye; zekât ve sadakanın kendilerine yasak olduğu aile
efradına; değirmen çeke çeke yorulan kollarıyla kendisine bir kolye bile takma
izni verilmeyen kızı Fatıma’ya (radıyallâhu anhâ) ve yokluğu varlığa, hiçlik ve
mahviyeti şöhrete, ahireti dünyaya ve fakirliği zenginliğe seve seve tercih eden
hidayet yıldızları sahabilerine!

9.Davasında samimî ve gerçekten peygamber olmayan bir insanın, bırakın
düşmanlarının bile gönlüne girip doğruluğuna onları inandırması, dostlarının
kalblerini kazanıp desteklerini görmesi, hatta dost bir çevre edinmesi bile
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imkânsızdır. Hâlbuki, Aleyhissalâtü vesselâm Efendimiz, hiçbir zorlamaya
başvurmadan şefkati, merhameti, muhabbeti, müsamahası ve affediciliği ile
yalnızca dostlarının değil, Ebû Süfyan, İkrime, Halid, Vahşi, Hind, Amr ve
Safvan gibi kendine kılıç çekmiş düşmanlarının bile kalblerini fethetmiştir.

. Diyelim ki siz, insanların gönüllerine girmek, mesajınızı onların
kafalarına, kalblerine nakşetmek, bu uğurda her türlü zorluğa katlanmak, her
çeşit hakarete, maddî-mânevî zarar ve tehlikelere sabırla göğüs germek
niyetindesiniz. Şimdi, kendinizi, kalbinizi ve hislerinizi şöyle bir yoklayın:

Muhataplarınız,
Yanınızdan geçerken yüzünüze bir tükürük atsalar,
Siz secdedeyken başınıza işkembe geçirseler,
Zaman zaman tokat aşketseler,
Yollarınıza dikenler koyup, taşlar dökseler,
Köşe başlarında ellerinde kamalar sizi bekleseler,
Halkın içinde sizinle alay edip, küçük düşürseler,
Ailenize en büyük iftirayı etseler,
En yakınlarınızı paramparça doğrayıp, ciğerlerini çiğneseler,
Defalarca üzerinize asker gönderip, arkadaşlarınızı öldürseler ve sizi

değişik yerlerinizden yaralasalar,
Sizi öz yurdunuzdan çıkmaya mecbur etseler... Acaba ne yaparsınız?

Dayanıp, sabır ve tahammül gösterebilir misiniz? En ufak bir tereddüte
düşmeden yolunuza devam edebilir misiniz? Af ve müsamaha ile karşılık verip,
muhabbet, şefkat ve merhametinizi sürdürebilir misiniz? “Yâ Rab, bilmiyorlar,
onları afv ve hidayet et.” diye duada bulunabilir misiniz? Hatta gökleri ve
Cennet’i seyran edip, en büyük nimetleri tattıktan sonra yine onların arasına
dönebilir misiniz?

Evet, her türlü hakaret ve işkencelere karşı hiç sarsılmayan ve hiç
eksilmeyen o merhamet, muhabbet, şefkat ve müsamahasıyla en vahşi insanları
örnek insanlar hâline getiren O Zât’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem)
peygamberliğini kabul etmemek bin defa körlük ve sağırlıktır.

. Sahabenin hayatını incelediğinizde, O Zât (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ve getirdiği dinin uğrunda nasıl ölüm aradıklarını, muharebe meydanlarında
nasıl ölümü gülerek karşıladıklarını ve dünya hayatını nasıl istihkar ettiklerini



12

13

14

görür ve 80’lik ihtiyarından çocuğuna, erkeğinden kadınına şehit olma yolunda
nasıl yarıştıklarını müşâhede edersiniz. Ölümü bu ölçüde sevdirecek,
arattıracak ve peşinden bir mecnun gibi koşturacak bir meselede sahtelik
düşünmek, ancak doğruluğun ne demek olduğunu bilmemek demektir.

. Bir düşünceyi sürükleyip götürmede, onu omuzlayacak elemanları
yetiştirmek elbette çok mühimdir. Ancak en az onun kadar mühim olan bir
başka mesele de, bu elemanların her türlü sıkıntı, bela, ızdırap ve çilenin sel
olup üzerlerine geldiği bir zamanda sabır, sebat ve tahammülle yerlerinde
kalmalarını temin edebilmektir. Tarih, bu gibi  durumlarda meydana gelen nice
çözülme ve dağılmadan bahseder. Hâlbuki aynı tarih, sahabenin sadece sabır
ve sebatlarını kaydetmektedir.

. Doğru ve dürüst insanlar; sevgi, saygı ve hürmetlerinde gayet samimî ve
yürektendirler. Bunların sevdiği insan hakikaten o sevgi ve hürmete bizzat lâyık
insandır. Ve eğer bu sevgi hâlesi devamlı ve ebediyete namzetse, sevilen şahsın
büyüklük derecesi de o kadar fazladır. Milyonlarca ve milyarlarca insanın
sevgisinin odak noktası hâline gelen Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
gelmiş ve gelecek bütün insanlar arasında en çok sevilendir. Bu da ancak
O’nun nübüvvetindendir. Şayet peygamber olmasaydı O yine sevilecekti ve
sevilmektedir. Fakat o zaman bu sevgi ebediyet mührüyle mühürlenmeyecekti.

. Her millet, düşünürlerinin empoze ve telkin ettiği belirli fikir ve
idealleri, muayyen hedefleri benimser. Bu noktalar, o milletin düşünce
dünyasında, basınında, içtimaî ve siyasî hayatında zayıf ya da kuvvetli, basit ya
da aktif, açık veya gizli kendini belli eder. Fakat keyfî olduğu kadar, kemmî
olarak da topyekün millet çapında bir ideal ve düşünce birliği temin etmek,
tarihte bir parmağın sayısı kadar az millete ya nasip olmuş ya da olmamıştır.
Bundan da önemlisi, bu inanç ve ideal birliğini asırları kucaklayıp kıtaları
içine alacak derecede ömürlü ve geniş tutabilme ve onu pratikte gösterebilme
ise ancak, O Zât’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) on dört asır önce meydana
getirdiği kutlu cemaate nasip olmuş ve o cemaatin Allah’ın adını “kalb
taşıyan”1 bütün insanlara duyurma ve bu insanları ebedî hakikatler ve ebedî
âlemlere doyurma ideal ve cehdiyledir ki, tarih tarih olmuş ve sinesini bu ideal
fatihlerinin nakışlarıyla doldurabildiği kadar doldurmuştur.

Şimdi, keyfî buudlarıyla olduğu kadar, kemmî buudlarıyla da böyle bir ideali
sinelerde tutuşturan Zât’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) nübüvvet nurunu lâyık
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görmeyecek de ya kime göreceksiniz?
. Bir muallim, bir hoca, bir idareci veya bir baba olarak, küçüklerimizin

ve çocuklarımızın zaman zaman sorduğu zekice sorular karşısında
bocaladığımız olmuştur. Ayrıca, değişik kültür ve anlayıştaki kimselere
vereceğimiz cevapların, o şahsın durumuna göre değişeceği de açıktır. Böyle
durumlarda çok defa karşımızdakini ikna edemez ve gidip araştırma, kaynaklara
bakma lüzumunu duyarız, fakat yine de her suale gerektiği cevabı veremeyiz.
Sonra, cevabını verebildiğimiz sorular da genellikle kendi sahamızı
ilgilendiren konulara aittir.

Hâlbuki, Allah’ın Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), okuma-yazması
olmadığı hâlde Yahudilerin bütün sorularına cevap veriyor, ayrıca bedevîlerin
ve her seviyeden ashabının sorularını da zihinlerini ikna edecek ve kalblerini
doyuracak şekilde cevaplandırıyordu. Bu öyle bir cevaplandırmaydı ki, aynı
konuda, gelecek asırlarda da her seviyede hâsıl olacak şüpheleri gideriyordu.

Söz gelimi, altı ay gece, altı ay gündüzün hüküm sürdüğü kutuplarda nasıl
namaz kılınacağı, daha o zamanın insanına verilen cevapla halledilmiş

oluyordu.2 Bu şekilde, hem bugüne, hem yarına ve daha da yarınlara ve hem de
her seviyeye göre cevap vermek, ancak peygamber olan bir Zât’ın (sallallâhu
aleyhi ve sellem) başarabileceği bir iştir.. ve O, bunu lâyıkıyla başarmıştır.

. Basiret ve firaset, çok az insanda bulunan vasıflardır. İleriyi görme,
çevresindeki kişileri bütün hususiyetleriyle çok iyi tanıyıp keşfetme, sahip
oldukları kabiliyetleri sezerek, her birini karakter ve kabiliyetine en uygun ve
en verimli olabileceği sahada çalıştırma ve “olmadı, tutmadı” diyerek
değiştirme ihtiyacı duymama, son derece derin ve isabetli bir kavrayış, seziş ve
tanıyışın ifadesidir. Hele bu seziş ve kavrayış bütün ömür boyunca hiçbir falso
göstermeden hep devam edebilmişse, o şahıs deha derecesinde bir fetanete
sahip demektir. Ve hele bu meziyet bütün bir hayatı ihtiva edecek çapta şümullü
ise, artık o bütün bütün harika olur. İşte Allah Resûlü’nün firaset, kiyaset ve
dirayeti bu sonuncu kısma dahildir. O’ndaki bu hasletler bütünüyle
harikulâdedir.

. Asırlara ışık saçan, ilmî, fikrî, idarî, siyasî, içtimaî, iktisadî.. kısaca
hayatın her alanında tüm milletlere muallimlik yapan ve medeniyetler kuran
sahabe cemaatiyle birlikte, her biri Hz. Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi
ve sellem) bahçesinin bir gülü olan Ebû Hanifeler, Şafiîler, Bistamîler,
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Geylanîler, Gazzâlîler, Rabbanîler, tâbiîn, tebe-i tâbiîn ve  daha sonra gelen
nurlu nesiller bütünüyle O Zât’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) nübüvvetinin en
reddedilmez şahitleri değil midir?

. Bir insana, bir toplumda yerleşmiş olan âdet ve alışkanlıkları terk
ettirmek oldukça zordur. Bırakın içki, kumar, fuhuş, rüşvet, dolandırıcılık,
hırsızlık ve cinayet gibi kötü alışkanlıkları, bugün bir sigarayı bile insanlara
bıraktırmak çok büyük bir başarı addedilmektedir. Vaizler şiddetle üzerinde
durduğu ve ilim adamları zararlarını anlata anlata bitiremedikleri hâlde, sigara
gibi içki de, kumar da bıraktırılamamaktadır. Öteye gitmeye ne lüzum var;
bizzat kendimiz, yerine göre üç öğün yemeği ikiye indirebiliyor, lüks meşrubatı,
hatta çay ve kahveyi ve giyeceklerimizdeki çeşitliliği terk edebiliyor muyuz?

Bir de o Nur Asrı’na gidelim: Kendisi hâkim ve hükümdar olmadığı, hiçbir
tahakküm ve zorlamaya başvurmadığı ve zaten tahakküm ve zora başvurma
imkânına da sahip bulunmadığı hâlde, âdet ve alışkanlıkları damarlarına kadar
işlemiş, inatçı, mutaassıp, vahşi ve geleneklerine son derece bağlı büyük ve
çok çeşitli kavim ve kabilelerden, küçük bir kuvvet, az bir himmet ve çalışma
ile ve gayet kısa bir zamanda bir değil, beş değil, belki onlarca, hatta yüzlerce
âdet ve alışkanlığı O Zât’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) nasıl kaldırdığına
şahit oluruz.

Bunun da ötesinde, kaldırmakla kalmayıp, âdeta serum verme rahatlığı içinde
bunların yerine her türlü güzel ahlâkı nasıl zerkettiğini görürüz. Bundan sonra
bize, O’nun karşısında elpençe divan durup, “Eşhedü enneke Resûlullah”
demek düşmez mi?

Evet, yukarıda zikredilen icraatın sahibi olan O Zât (sallallâhu aleyhi ve
sellem), tarihin bir kere daha eşini kaydetmediği tek simadır.

. Üç yıl birbiriyle küs iki kardeşi barıştırmak istiyorsunuz. Veya birbiriyle
kavga etmiş iki komşunuz var; aralarını bulacaksınız. Yahut siyasî ve ideolojik
sebeplerle fertleri birbirine kurşun sıkmış bir cemiyetle karşı karşıyasınız.
Yahut da, yıllarca süren kan davalarının paramparça  ettiği bir cemiyetin
içindesiniz... Evet, bütün bu durumlar karşısında barış, kardeşlik ve insanca bir
arada yaşama nasıl temin edilebilir?

On dört asır öncesine, O’nun asrına bakacak olursak: Vahşi çölde karşımıza
bitmez kabile kavgaları, oymak çatışmaları, sülâle rekabetleri, kan davalarının
ikiye böldüğü kardeş boyları ve bir an evvel haram ayları çıksın da kavgayı
başlatsınlar diyen haramî çekişmeler çıkacaktır. Yine, kadınların âdi bir mal
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gibi pazarlarda satıldığını, birer şehvet oyuncağı hâline getirildiğini ve kız
çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğünü göreceğiz. Bundan başka, zayıfların
ve fakirlerin alabildiğine ezildiğini, piyasayı faiz, ihtikâr ve karaborsanın
preslediğini, kan, soy ve kabilesine göre insanlara değer biçildiğini, her türlü
suistimalin alabildiğine yaygınlaştığını ve kuvvetin kanun hâline geldiğini
müşâhede edeceğiz.

Şimdi bir de o ümmî Zât’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) böyle bir ortamda,
yirmi üç yıl gibi kısa bir zamanda, o vahşi kabileleri nasıl medenîleştirdiğine,
o canavarlardan, nasıl karıncayı öldürmekten çekinen merhamet ve şefkat
timsalleri çıkardığına; birbirlerinin malını talan eden insanları, nasıl malının
yarısını kardeşine seve seve veren ve kendisi açken kardeşini doyurmak için
kaşığını çorba kâsesine boş getirip götüren melekmisal insanlar hâline
getirdiğine dikkat edelim... Acaba, bu müthiş inkılâplar karşısında bir kere
daha “Muhammedün Resûlullah” demeyecek miyiz..?

. Her zaman ve her mekânı içine alacak, her ferdin her meselesini
halledecek, çeşitli kesimlerin her türlü problemini çözecek ve bütün hayatı
bütün yönleriyle kucaklayabilecek solma, sönme, pörsüme, zaman aşımına
uğrama, yetersiz kalma ve yeniden düzenlenme gibi noksanlıklardan uzak,
âlemşümul bir nizamı; bir adam, bir çocuk, bir köle ve bir kadınla başlatıp 23
yıl gibi çok kısa bir zamanda yerleştiren bir Zât’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem)
nebi olması niye yadırganır ki!

. Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyyesiyle milyonlarcanın hayatına
modellik yapan; binlerce kitapla anlatılıp, hafızalarda, gönüllerde
silinmemecesine yer eden; zâtında, inkılâplarında ve getirdiği prensiplerin
hiçbirinde, en ufak bir eksiklik, yanlışlık ve isabetsizlik gösterilemeyen, günde
beş defa yeryüzünün dört bir yanında ismi bütün cihanlara ilan edilen ikinci bir
insan göstermek mümkün değilse -ki değildir- o zaman kalkıp, elpençe divan
durup bir kere daha “Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlühû”
dememiz gerekmez mi?

. İleride temas edileceği üzere, O’nun nübüvvetine ve doğruluğuna en
büyük şahitlerden biri de zamandır. Geçmiş, bu şehadeti güneş parlaklığında
ifa ettiği gibi, gelecek de güneşler parlaklığında gösterecek ve ilan edecektir.
Bu gelecek baharın şafakları sökmeye yüz tuttu bile.

Evet 21. asra doğru giderken Avrupa’da ve dünyanın daha başka
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bölgelerinde her gün çığ gibi artan ihtidalar, yeni tekevvünler ve maddeciliğe
dayalı her türlü “izm”lerin birer birer yıkılışı bu yeni baharın yeni yeni
müjdecileri değil midir?

. Yerli-yabancı, dost-düşman, ölmüş -sağ çok sayıda ilim adamı ve
düşünürün kitapları O’nun şahsı, ahlâkı, müşkilleri çözmedeki başarısı,
getirdiği nizamın mükemmelliği ve günümüz insanının O’na olan ihtiyacı gibi
konularda takdir ve hayranlıklarla doludur.
1 Bkz.: Kaf sûresi, 50/37.

2 Bkz.: Müslim, fiten 110; Tirmizî, fiten 59; Ebû Dâvûd, melâhim 14.



H. HZ. PEYGAMBER’İN GEÇMİŞLE ALÂKALI
HABERLERİ NÜBÜVVETİNİN VE RİSALETİNİN

DELİLLERİDİR
1.Tarih, bir ilim dalıdır. İlk bakışta çok kolay gibi gelse de ona daha derin

ve köklü bakıldığında ne kadar zor ve müşkil bir ilim dalı olduğu
anlaşılacaktır. Çünkü tarih laboratuvarlarda tecrübe edilemez; tecrübî ilimler
gi b i çabuk neticeye gidilemez. Geçmiş hâdiseleri, tarihî vak’aları ve o
vak’aların kahramanlarını yeniden sahneye çıkarıp film seyrediyor gibi
seyretmemiz mümkün değildir. Bu sebeple, tarih hakkında bildiklerimiz, bir
bakıma dokümanların ortaya koyduğu ve kitapların anlattıklarından ibarettir.
Ayrıca, kişileri değerlendirmek sadece hâdiselere veya görgü şahitlerinin
sözlerine bağlı bulunduğundan gerçek niyetler ve maksatlar saklanabilmektedir.

Bir tiyatro düşünün: Sahnede oyuncular, sahne gerisinde yapımcı rejisör,
senarist ve karşıda seyirciler. Bir de, bu oyunun gerçek sahneleyicileri... Şimdi
iç içe buudlu bu oyunu yalnızca seyredenlerin ağzından ya da kaleminden
dinlediğinizde, neyi ne kadar kavrayabilirsiniz? Diğer taraftan her seyircinin
anlayışı, idraki, aktarışı ve değerlendirişi farklı olmayacak mıdır? Sonra,
oynayanların niyeti, oyunu sahneye koyanların hüviyeti ve maksadı seyirci
tarafından ne kadar bilinebilir?

Basit bir sahne oyununda durum böyle olursa bir de çok karmaşık ilişkilerin,
akıl almaz tezgâhların, yani şahların ve piyonların, iplerin ve ipleri tutanların;
cüceleri dev, devleri cüce görme ya da gösterme gayretleri bahis mevzuu
olduğu sürece, sahnedeki hâdiseleri gerçek yüzleriyle öğrenip değerlendirmek
mümkün olmayacaktır. Gözümüz önünde cereyan eden vak’ları anlamada bu
denli zorlanırsak, tarihin karanlıklarında yatan hâdiseleri nasıl isabetli
değerlendireceğiz ki..!

2.Eldeki vesikaların güvenilirliği, vereceğimiz kararın isabetine daima
doğru orantılı olarak tesir edecektir. Hâlbuki eski tarih hakkında güvenilirlik
açısından hiç de müspet konuşmak mümkün değildir. Onun içindir ki, tarih
çeşitli çarpıtmalardan mahfuz kalamamaktadır. Bırakın uzağa gitmeyi, bugünkü
hâliyle Tevrat ve İncil’e bakıverin; ismet ve iffetlerine meleklerin dahi gıpta
ettiği o baştacı insanlar hakkında neler neler bulacaksınız.

Tahrif dahi olsa, içinde semavîlik bulunan kitaplar böyle olunca, bütünüyle
beşerî boşlukların mahsulü kitaplar acaba ne durumdadır? Ve insan bu



kitaplardan elde edeceği malumatla, doğruyu nasıl yakalayacaktır. Veya
bulduğunun doğru olduğunu nereden bilecektir?

İşte bunlar ve bunlar gibi pek çok mesele eski-yeni tarihî hâdiseler hakkında,
isabetle karar ve hüküm vermenin ne denli zor bir iş olduğunu gayet açık
göstermektedir.

Elimizde Buhârî, Müslim ve diğer hadis kitapları gibi sağlam senetlere
müstenit tarihî kaynaklar yok ki kesin hükümler verebilelim. Evet, elimizde
mevcut kaynaklardan istifade ile de tarihî gerçeklere yol bulmanın imkânsızlığı
ortadadır.

3.En doğru tarihî malumat, en doğru insanın haber verdiğidir. Gelmiş ve
geçmiş bütün insanlar içinde, hatta düşmanlarının tasdikiyle dahi en doğru
insan Hz. Muhammed’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem). Öyleyse en doğru haber
de O’nun naklettikleri olacaktır. Bu kaziyye ve hüküm karşısında itiraz edecek
hiçbir akıl sahibi yoktur ve olamaz. Ancak, O (sallallâhu aleyhi ve sellem)
hiçbir tarihî eser veya kitabı okumak yoluyla öğrenmiş değildir. Zira okuma-
yazma bilmediği herkesçe bilinmektedir.

Hem, kendi devrinde Hıristiyan ve Yahudi âlimlerinden yüzlercesi, O’na
Tevrat ve İncil’de anlatılan hususlardan nice sorular sormuşlar ve hep doğru ve
muknî cevaplar almışlardır. Bazen aralarındaki ihtilaflı noktaları şerh ve izah
ederek, onlara en doğru şekilde malumat vermiştir.

Hem, O Zât (sallallâhu aleyhi ve sellem), ne kendisine sorulan sorulara
cevap verirken duraklayıp düşünüyor, ne de böylesi konuşmalar için bir
hazırlık yapıyordu. Böyleyken, geçmiş peygamberlerin hayatını ve ümmetlerine
ait kıssaları; onların konuşma tarzlarına, içlerinde besledikleri duygu, his ve
psikolojik durumlarına varıncaya kadar teferruatıyla anlatıyordu. Ayrıca,
anlattıklarını tarihî hikâyeler ve tarihte kalmış hâdiseler olarak değil, Hz.
Âdem’de (aleyhisselâm) tecellî eden temel insanî fıtrat ve karakter kıyamete
kadar değişmeyeceği için, peygamberlerin ve ümmetlerinin yaşadıkları hayatı
ve başlarından geçenleri içtimaî, insanî ve tarihî birer düstur, birer kanun ve
kıyamete kadar tekerrürle yaşanacak birer hakikat ve ibret sahneleri olarak
takdim ediyordu. Bu basit bir takdim de değildi. Aynı zamanda fevkalâde bir
mânâ zenginliği, eşsiz bir belâgat ve fesahat, görülmemiş bir üslûp inceliği,
beyan selâseti ve edebî güzellik de taşıyordu.

O’nun geçmiş ümmetlere ait verdiği haber ve malumatın hiçbiri, on dört



asırdır yapılan ilmî araştırmalar ve arkeolojik kazılarla yalanlanamamış, hatta
tam tersine her geçen gün yeni yeni buluşlar ve gelişmelerle doğrulanmıştır.

Evet, kendisinden asırlar öncesini asırlar sonrasına, tam bir doğruluk ve
mükemmel bir üslûpla nakleden bu ümmî Zât’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem)
önünde bir kere daha “Enneke Resûlullah” diye eğilmekten kendimizi
alamıyoruz.

4.Dünya milletlerinin yüzlerce yıldır kabul edip baş tacı yaptığı bir veya bir
kaç kitabı “Eksiltmeler ve ilâveler var; ayrıca, çeşitli yanlışlıklarla da malul.”
diyerek tenkit etmek istiyorsanız, böylesine önemli ve zor bir iş kesin delillere
dayandırılamazsa, tenkit edilen değil tenkit eden yara alır ve gözden düşer.
Onun için böyle bir tenkit gelişigüzel yapılamaz. Gerçek bu iken, okuma-
yazması olmayan Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem), hem kendi
zamanındaki hem de gelecekteki ilim adamları ve ilmî mahfiller karşısında,
Tevrat ve İncil gibi, hem de ilâhî kaynaklı mukaddes kitapları tenkit edip,
doğrularını tasdik, yanlışlarını ve muharref yanlarını tashih etmesi, O’nun nebi
olmasından başka neyle izah edilebilir?

5.Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) getirip, hem de cihana meydan
okuyarak tebliğ ettiği Kur’ân’da anlatılan Âd, Semûd ve İrem kavimlerini,
içinde yaşadığımız şu asrın ortalarına kadar tarihçiler inkâr ediyor ve böyle
kavimler var olmamıştır iddiasında bulunuyorlardı. Ne zaman ki Batlamyus
Tarihi bulundu; kendilerince Kur’ân’ı yalanlama cüretine kalkışan o tarihçilerin
ağızları açık kaldı ama ne yazık ki, kibir ve gururlarından kalbleri ebedî
hakikate bir türlü açılamadı.



İ. PEYGAMBERİMİZ’İN GELECEKLE
ALÂKALI HABERLERİ NÜBÜVVETİNİN VE

RİSALETİNİN DELİLLERİDİR
1.Bir insanın, bırakın gelecekle ilgili hâdiseleri, içinde yaşadığı vak’aları

bile bütün yönleriyle en ince noktalarına kadar inceleyip anlatması öyle kolay
bir mesele değildir. İçinde yaşadığımız zamanla alâkalı hakikat bu iken, en
büyük politikacı, sosyolog ve dâhiler dahil, kim 50-100 sene sonrası için kesin
ifadelerde bulunabilir? Bu mevzuda yapılsa yapılsa, sebep-netice prensibine,
birtakım tarihî kanunlara ve tecrübelere dayanılarak bazı tahminler yapılabilir.

2.Kur’ân’ın ifadesiyle, gaybı Allah’tan başka kimse bilemez; bir de Allah’ın
bildirmesiyle nebiler, resûller, bir de Allah’ın hususî  lütufta bulunduğu bazı

kimseler bilebilir.1 Evet, ilerde zuhur edecek hâdiseler hakkında kesin söz
söylemek, ancak ve ancak Cenâb-ı Allah’a ait bir iştir. Bununla birlikte, şayet
bir insan çıkıyor ve aynı sahada çok kesin sözler söylüyorsa, Allah’ın
bildirmesine mazhar bir nebi olabilir.

Bu meselenin Kur’ân’da ve Resûlullah’ın hadislerinde pek çok misali varsa
da, biz birkaç tanesiyle iktifa edip gerisini okuyucunun araştırmasına
bırakacağız:

A.Rûm sûresi 1-5. âyetlerde, Rumlar’ın mağlup oldukları, fakat dokuz yıl
içinde galip gelecekleri ve bunun iman edenleri sevindireceği bildirilmektedir.
Burada şu birkaç nükteyi bilhassa belirtmemiz icap ediyor:

1.Galip gelme haberi, şartların hiç de müsait olmadığı bir zamanda, yani
müthiş bir mağlubiyetin hemen ardından verilmektedir.

2.Böyle bir ihbarın, hilâf-ı vâki ve isabetsiz çıkmasının doğuracağı neticeler
maksadın aksini tevlit eder.

3.İçinde yaşadığımız şu zaman diliminde bile, yerine getirilemeyen sözlerin
ve vaadlerin kişiyi ne duruma düşürdüğü ortadayken, nübüvvet davasının
ispata çalışıldığı bir zamanda gelecek bir hâdiseyi zamanıyla haber vermenin
ehemmiyeti izahtan vârestedir.

4.Mü’minlerin sevineceği ihbarı, esasen Bedir zaferine işaret ediyordu.
Bedir Savaşı Hicret’ten iki yıl sonra vukû buldu; ihbarın yapıldığı Hicret’ten
yedi yıl öncesinde ise mü’minlerin durumu, hiç de yakın gelecekte bir zaferi
müjdeleyebilecek şekilde değildi. Evet, çiçekler açarken baharı müjdelemek



kolaydır; fakat karın, buzun altında ve kış ortasında bahar müjdesi vermek
temkin gerektiren bir husustur.

B.Hemen hemen bütün şartları Müslümanların aleyhine gibi görünen ve
sahabenin âdeta infialine yol açan Hudeybiye Musalahası’nın hemen ardından
Fetih sûresinin inip Mekke Fethi’nin müjdelenmesi de, yine O’nun (sallallâhu
aleyhi ve sellem) Allah’ın teyidi altında bulunduğunu göstermektedir. Şartların
hiç de müsait olmadığı bir zamanda bu sûre, Müslümanlar’ın emniyet içinde
Mescid-i Haram’a gireceklerini ve İslâm’ın bütün dinlere üstün geleceğini tam
bir kat’iyetle ifade etmektedir.

C.Kılıçların başında döndüğü, üzerine ordular sevkedildiği ve ölümün her

an kol gezdiği bir zamanda “Vallâhu ya’sımuke mine’n -nâs”2 fermanıyla
hayatının garanti altında olduğunu söyleyen; müşrikler tarafından öldürülmek
üzere takip edildiği ve ayak uçlarına kadar yaklaşıldığı bir zamanda mağarada

sadece “İkinin İkincisi”yken arkadaşına “Üzülme, Allah bizimle beraberdir.” 3

diyebilen ve gözü dönmüş hasımları kendisini boğmak için âdeta yarışırken,

kızına “Tasalanma kızım, Allah babanı zâyi etmeyecektir .”4 tesellisini
verebilen bir Zât (sallallâhu aleyhi ve sellem) nebiden başka kim olabilir ki!

D.Kendisinden yaklaşık 2500 yıl önce yaşamış olan Mısır Firavunu’nun
cesedinin sonrakilere ibret olsun diye denizden çıkarılıp korunacağını ifade

eden5 bir Zât, ancak bir peygamberdir. Tevrat’ta da yer almayan bu ihbar, 1881
yılında Krallar mezarı keşfedilince aynen gerçekleşmiş ve çürümemiş hâlde
bulunan Firavun’un cesedi, asırlar sonrasına da ibret levhası olmak üzere
İngiltere’de bir müzede teşhire konmuştur.

E.Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), kendisinden sonra vukû bulacak
pek çok hâdiseyi, sanki televizyon ekranının karşısına oturmuş da seyrediyor
gibi çeşitli teferruatıyla haber vermiş ve verdiği bu haberler aynen çıkmıştır;
tabiî, daha çıkacaklar da vardır. Biz yine sadece bir kaç misalle iktifa
edeceğiz:

1.Buhârî’nin rivayetinde, daha Mekke’deyken Habbab b. Eret’e “Allah bu
Din’i tamamlayacak; düşmanlarını mağlup edecek ve İslâm milleti muzaffer
olacaktır. Öyle ki, bir kadın devesine binip, San’a’dan Hadramut’a kadar
dört günlük çölü geçecek de, Allah’tan başka kimseden korkmayacaktır.” 6

buyurmuş ve daha hulefa-i râşidîn devrinde bu ihbarı aynen gerçekleşmiştir.
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2.“Benden sonra Ebû Bekir ve Ömer’in gittiği yoldan ayrılmayın.”7

buyurarak, hem bu iki sahabiden önce vefat edeceğini haber vermiş, hem de
onların hilâfetlerine işaret buyurmuştur.

3.“Benden sonra hilâfet 30 sene sürer ve sonra saltanat olur.” 8 buyurmuş
ve bu da aynen gerçekleşmiştir.

4.Tirmizî’nin rivayetinde, “Osman, Kur’ân okurken katledilir.”9 buyurmuş
ve bu ihbarı da aynen vukû bulmuştur.

5.“Hayber kalesinin fethi Ali’nin eliyle olacak.”10 buyurmuş ve dediği gibi
çıkmıştır.

6.Ağır hastalığında ziyaretine gittiği Sa’d b. Ebî Vakkas’a, “Daha çok
yaşayacak ve çok kimseler senden fayda görürken, çok kişiler de zarar
görecek.”11 buyurmuş ve Sa’d, İranlıların devletini yerle bir ederek bu ihbarın
doğruluğunu ortaya koymuştur.

7.Ebû Zerr’in yalnız yaşayıp yalnız öleceğini;12

8.Ammar’ın bir fie-i bâğiye tarafından katledilip, son içeceğinin süt

olacağını;13

9.Sürâka’nın Kisra’nın bileziklerini koluna geçireceğini;14

. Ehl-i Beyt’ten kendinden sonra ilk vefat edenin Hz. Fatıma (radıyallâhu

anhâ) olacağını;15

. Ümm-ü Harâm’ın Kıbrıs seferine iştirak edeceğini haber vermiş ve

verdiği bu haberler aynen tahakkuk etmiştir.16

. “Siz, Arap olmayan Huz ve Kirman beldeleri ahalileriyle harp
etmedikçe kıyamet kopmaz. O kavmin yüzleri kırmızı, burunları yassı, çökük
ve gözleri küçüktür; burunları sanki dövülmüş kalkan; ayakkabıları da
kıldandır.”17 buyurarak Cengiz istilâsını haber vermiştir.

Evet, gelecekteki bir hâdiseyi, o hâdiseye karışacakların yüz, göz ve burun
şekillerine varıncaya kadar açıklamak ancak nübüvvetin şuâsıyla olabilir.

. Bedir Savaşı’ndan evvel, Kureyş müşriklerinin katledilecekleri yerleri

mübarek eliyle tek tek işaret etmiş ve bu da aynen meydana gelmiştir.18

. Sakîf kabilesinden bir yalancıyla, bir de kan dökücünün çıkacağını haber
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vermiş, bilâhare Muhtarü’s-Sakafî ile Haccac-ı Zalim bu ihbarı aynen

doğrulamışlardır.19

. Ayrıca, İstanbul, Mısır, İran, Hindistan, Kudüs ve Kıbrıs gibi beldelerin

fethedileceğini de haber vermişlerdir.20

Bütün bunlardan sonra, hiçbir ihbarında en ufak bir hilâf ve yanlış
bulunmayan böyle bir Zât’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Allah tarafından
vazifelendirilmiş bir peygamber olduğu hususunda daha şüphe vârid olabilir
mi? Ve binler numuneleriyle gelecekten verdiği her bir hâdisenin vukû bulmuş
olması, ebedî geleceğin de kat’iyen vukû bulacağına, güneş gibi açık ve parlak
bir delil teşkil etmez mi?

3.İnsan, yaratılışı icabı peşin ücrete meftun ve istekli olduğundan, ne kadar
doyurucu ve mebzul olursa olsun, gelecekle ilgili vaadler kendisini harekete
geçirmeye kâfi gelmez.. ve gelecekteki Cennet’in ebedî lezzetlerini dikkate
almayıp, elindeki çocuk oyuncağı türünden lezzetlerin kurbanı olur. İşte böyle
bir insanî tabiata karşı Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), hiçbir peşin
vaadde bulunmadan ölüm ötesi Cennet ve ahiret vaadiyle insanların gönlüne
girmiş, onları harekete geçirmiş ve hayatlarını buna göre tanzim etmelerini
sağlamıştır. Peşin ücrete mübtela insanı bu tarz bir vaad ve geleceğe ait
müjdelerle yönlendirmek, yine peygambere has bir keyfiyet olsa gerektir.

O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) gelecekle ilgili vaad ve müjdelerine
inanıp, hayatlarını buna göre tanzim eden ve dünya hayatını istihkarla peşin
ücretlere aldanmayanlar, yalnızca sahabeyle de sınırlı kalmamış; on dört
asırdır O’nun izinden yürüyüp, getirdiği nizama dilbeste olanlar da, tıpkı ilkler
gibi ebedî âlem adına fâni âlemi feda etmekle hem O’nun hakkaniyetini kabul
ve teslim etmiş, hem de geleceğin mutlaka geleceğini ve gelecek adına O Sultan
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ne söylemişse aynen olacağını bilfiil ortaya
koymuşlardır.

4.Tarih bilgisi kuvvetli, olup biten hâdiselerden ve tecrübelerden istifade
etmesini bilen ve geçmişi iyi değerlendirme güç ve kabiliyetine sahip firasetli
insanlar, gelecekle ilgili tahminlerde bulunabilirler; fakat bunlar emareleri
belirmiş ve dolayısıyla ‘gayb’ olmaktan çıkıp, ‘şehadet’in sahasına girmiş olan,
hava tahmin raporları ve anne karnındaki ceninin durumunun bilinmesi gibi
tahminlerdir. Hâlbuki, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) haber verdiği
gelecek, hiçbir emaresi olmayan, işaret ve ön alâmetleri ortaya çıkmamış, hatta



çıkmak şöyle dursun, mevcut şartlarda gerçekleşmesi hiç de mümkün
görülmeyen gelecektir. Böyle bir gelecek hakkında kesin beyanlarda bulunmak,
ancak ilâhî talim ve teyidle izah edilebilir.

5.Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), gelecekle ilgili haberlerinde
hiçbir zaman “zannederim, umarım, tahmin ederim, belki, büyük ihtimal” gibi
şüphe ve zan taşıyan ve aksi de çıkmaya muhtemel ifadeler değil, daima
“olacak, göreceksiniz, yapacaksınız” şeklinde tamamen net ve kesin ifadeler
kullanmıştır.

6.Bir insanın, bizzat yaşamadığı, tecrübe etmediği, meslek hayatında
karşılaşmadığı ve sahasına girmeyen mevzu ve meselelerde gelecek adına
konuşması mümkün değildir. Oysa Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
peygamberliğinden önce ne bir ordu teşkil etmiş, ne bir muharebe yapmış, ne
bir cemiyet teşkil etmiş; ne bir devlet kurmuş ve ne de büyük fetihlerde
bulunmuştu. Böyleyken, O, daha sonra hem her sahada rehber olmuş, hem de
gelecekle ilgili kesin ihbarlarda bulunmuştur; bu da ancak peygamberlikle izah
edilebilecek ayrı bir husustur.

7.Gelecek hakkında sadece tahminde bulunulur, geçmiş hâdiseler ise akılla
değil, nakille bilinir. Ortada yazılmış kitaplar, tarihî vesikalar, kazılardan elde
edilen dokümanlar ve araştırmalar olmadan geçmiş hakkında nasıl söz
söylenebilir. Oysa Efendimiz’in her şeyden önce böylesi vesikalardan
faydalanacak okuma-yazması yoktu. İkinci olarak, kendi devrinde, ne
günümüzdeki gibi ilimler gelişmişti, ne de ortada doküman ve vesikalar vardı;
sonra, kazı zaten söz konusu değildi. Bu durumda O’nun gelecek gibi, geçmiş
hakkında da verdiği kesin malumatı peygamberliği ve risaletiyle değil de, ya
neyle izah edeceğiz?

Netice: Ümmî bir Zât’ın geçmiş ve gelecekle ilgili, hepsi de doğru haberlerini
öğrendikten sonra, O Zât’ı (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamber kabul
etmeyen ve muhabbet beslemeyen insan şu iki şıktan birini tercih etmek
zorundadır.

a.Ya O Zât, insanüstü keskin bir zeka, nazar, firaset ve alabildiğine geniş ve
tesirli bir dehaya sahip olup, geçmiş ve geleceği bir nokta gibi görüp bilmekte;
bütün zamanları, en ufak bir sapma ve yanılma ihtimali bulunmadan
kucaklamakta, keşfedip tanımakta, şark’ı ve garbıyla, karaları ve denizleriyle
bütün mekânları santim santim görüp seyretmekte ve her hâdiseyi, her olup
biteni ve olacağı teferruatıyla aynı anda temâşâ edip unutmadan ve



karıştırmadan hafızasında tutup nakletmektedir. Bu vasıflar ise nâsûtî değil,
lâhûtîdir; ancak Allah’ta (celle celâluhu) bulunur.

b.Ya da O Zât (sallallâhu aleyhi ve sellem), bütün zamanın ve mekânın
yaratıcısı ve Rabb’i, sahibi olan Allah (celle celâluhu) tarafından gönderilmiş
ve O’nun tasarrufu altında birer mucize olarak bütün bu hallere sahip bir

nebidir ve O’nun bütün âlemlere rahmet olarak gönderdiği resûlüdür.21

Hakikat bu iken, O’nu (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Çok akıllı bir insan; çöl
insanına bir şeyler veren zeki ve akıllı bir dâhi” gibi Semt-i Nübüvveti’ne
yakışmayan ifadelerle inkâra yeltenenler; ancak zamanımızın genç dimağlarını
bu türden zevksiz bir diyalektikle iğvâ ve idlâle çalışan zavallı akılsızlardır.
1 Bkz.: Cin sûresi, 72/26-27.

2 “Allah seni, zarar vermek isteyenlerin şerlerinden koruyacaktır.” (Mâide sûresi, 5/67)

3 Tevbe sûresi, 9/40.

4 Taberî, et-Tarih 1/553-554.

5 Bkz.: Yûnus sûresi, 10/92.

6 Buhârî, menâkıb 25; ikrah 1.

7 Tirmizî, menâkıb 16; İbn Mâce, mukaddime 11.

8 Tirmizî, fiten 48; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/220-221.

9 Tirmizî, menâkıb 18. Ayrıca bkz.: İbni Mâce, mukaddime 11; Ahmed İbn Hanbel,el-Müsned 6/75, 86,
114, 149; Hâkim, el-Müstedrek  3/110.

10 Buhârî, fedâilü’l-ashab 9; Müslim, fedâlü’s-sahabe 34.

11 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/176.

12 Hâkim, el-Müstedrek  3/52; İbni Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 5/204.

13 Buhârî, cihad 17; Müslim, fiten 70-73; Tirmizî, menâkıb 34.

14 İbn Hacer, el-İsâbe 3/41; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/357.

15 Müslim, fedâilü’s-sahabe 98, 99; Buhârî, menâkıb 25.

16 Buhârî, cihad 3, 8; Müslim, imâret 160-162.

17 Buhârî, menâkıb 25.

18 Müslim, cennet 76; Nesâî, cenâiz 117.

19 Müslim, fezâilü’s-sahabe 229; Tirmizî, fiten 44; menâkıb 73.

20 Buhârî, cihad 3, 8; Müslim, imâret 160-162, fiten 19, 38, 78.

21 Bkz.: Enbiyâ sûresi, 21/107.



J. PEYGAMBERİMİZ’İN MUCİZELERİ O’NUN
NÜBÜVVETİNİN VE RİSALETİNİN

ŞAHİTLERİDİR
1. Mucize ve keramet nedir?
Mucize, nübüvvetini ispat, ehl-i küfrün inadını kırmak ve mü’minlerin

imanını kuvvetlendirmek için nebinin elinde Allah’ın yaratıp meydana getirdiği
harikulâde hâllerdir.

Mucize, beşerin görüp bildiği ve daima içlerinde yanyana beraber yaşayıp
ünsiyet ettiği sebep ve kanunların, insan irade ve kudretinin üstünde olarak
Allah’ın iradesiyle harikulâde kabîlinden değiştirilmesi, normal fonksiyonunun
iptal edilmesi demektir. Mucizeler, mevcut ilimlerle, deney ve tecrübelerle;
laboratuvarlarda mikroskop ve rasathanelerde teleskop gibi aletlerle
incelenemez; fizik, kimya, biyoloji ve astronomi gibi ilimlerle şerh ve izah
edilemez.

Mucizeler, âdiyât cinsinden, yani varlığın ilimlere esas teşkil eden kâinat
kitabındaki ilâhî âdetler türünden değildir. Her günkü yeme, içme, yatıp-uyuma,
tarla ve bahçede çalışma, toprak, su, hava ve güneşten istifadeyle meyve ve
sebze yetiştirme gibi sebep ve kanunlarla alâkalı işlerimizde mucize olamaz.
Bir tabak yemeği bir kaç kişi yer doyarız; bir bardak suyla kanar,
üşüdüğümüzde ateşle ısınır; hasta olduğumuzda veya bir yerimiz kırıldığında
doktora gider, onun verdiği ilaçları kullanıp iyileşiriz. Hayvanları
hizmetimizde kullanır ama onlarla konuşamayız. Ağaçları hep yerlerinde sabit
görür, ölülerle konuşamaz ve doğrudan temasa geçemeyiz. Dağlar, taşlar ne
bize selâm verir, ne de elimizde top ve gülle olur. Çekim kanununu
değiştiremez, onu vasıtasız yenip yukarılara çıkamayız.

İşte, bunlar gibi, günlük hayatımızda birer kanun ve sebep çerçevesinde
cereyan eden hâdiselere biz âdiyât deriz. Mucizeler ise âdiyât kabîlinden
olmayıp, harikulâde, fevka’t-takati’l-beşer, fevka’l-âde ve fevka’t-tabia, yani
âdet üstü, alışılmışın ötesi, tabiat üstü ve insanın güç, kudret ve iradesinin
verâsında cereyan eden hâdiselerdir.

Mucize dışında Allah’ın, veli zatların elinde yarattığı bir kısım başka
harikulâde hâdiseler daha vardır ki, bunlara ‘keramet’ denir ve kerametler
esasen mucizeleri doğrular mahiyettedir. Bir anda çok uzun mesafeleri kat’etme



(tayy-i mekân), zamanın genişlemesi, yani çok kısa bir zamana sığmayacak
işleri sığdırma (bast-ı zaman), içten geçenlerin sezilip okunması ve
kabirdekilerin durumlarının keşfi gibi hâdiseler.. ve ayrıca, evliyâullahın
gelecekten peygamberlerinkine benzer haberler vermesi hep birer keramettir ki,
peygambere, onun getirdiği dine ve onun yoluna içten bağlılığın eseri olarak,
hem mutlak nübüvvetin, hem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
nübüvvetinin, hem mucizelerinin hem de Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) getirdiği dinin hakkaniyetine bir başka delildirler.

Kitabımızın birinci cildinde de geçtiği üzere, Muhyiddin İbn Arabî’nin,
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan bir asır önce yazdığı Şeceretü’n-
Numaniye’sinde Osmanlılar’ın tarih sahnesine çıkışından, Şam ve Mısır’ın
fethinden, Yavuz Selim’in Şam’a girmesiyle kendi kabrinin ortaya
çıkacağından, IV. Murad’ın Bağdat seferine çıkıp 41 gün içinde şehri
fethedeceğinden ve Sultan Abdülaziz’in, bilek damarlarının makasla kesilerek
şehit edileceğinden bahsetmesi; Bitlis’li Müştak Dede’nin 71 sene evvelinden
savaşlardan sonra Hicrî 1341 tarihinde Ankara’nın başkent olacağını rümuzlu
olarak bildirmesi, velilerin kerametine birer misaldir.

Her mü’minin görebileceği gelecekle alâkalı sâdık rüyalar ve hiss-i kable’l-
vukû gibi hâdiseler de Allah’ın insanlara birer ikramıdır.

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) en birinci ve en büyük mucizesi
Kur’ân-ı Kerim’dir.

Şimdiye kadar anlatmaya çalıştığımız hakikatler, O’nun nübüvvetine ve
sıdkına açık birer delil olduğu gibi, Kur’ân-ı Kerim de en büyük mucizesi
olarak, hem O’nun nübüvvetine hem de Allah Kelâmı olduğuna apaçık bir delil
ve en kuvvetli şahittir. Bu konu, ileride derinlemesine ele alınacaktır.

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) nübüvveti bütün zaman ve
mekânlara, bütün insanlara hatta cinler gibi diğer mahlukata da şâmil
olduğundan, mucizeleri çok çeşitli olmuştur. Diğer peygamberlerin mucizeleri
ise böyle değildir. Her nebi, kendi zamanında en mütearef ve meşhur
meselelerle alâkalı mucize göstermiş, meselâ Hz. Musa (aleyhisselâm)
zamanında Mısır’da sihir revaçta olduğundan O, bütün sihirleri yutup iptal eden
ve bütün sihirbazları dize getiren ‘asâ’ mucizesiyle; Hz. İsa (aleyhisselâm)
zamanında ise tıp revaçta olduğundan ölüleri ihya, onulmaz dertleri iyi etme
mucizesiyle; Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) zamanında ise şiir, belâgat
(güzel söz söyleme) el üstünde tutulduğundan ve belki ahir zamanın en tesirli ve



güçlü silâhı ‘söz söyleme sanatı’ olacağından, kendisine en büyük mucize
olarak bütün şairleri, hatipleri, edibleri susturan Kur’ân mucizesiyle gelmiş..

ve ayrıca bütün kâinata ‘rahmet’ olarak gönderildiği1 için de, her türden
mahluk ile alâkalı mucizeler göstermiştir.

Nasıl ki, büyük bir padişah bir yâverini veya elçisini çok çeşitli milletlerin
ve kabilelerin bulunduğu bir vilâyete gönderse, orada bulunan her millet, her
kabile ve her sınıf kendi milleti, kabilesi, sınıfı adına o elçiyi karşılayıp
“Hoşgeldin!” der, ona alkış tutar, şükran ve teşekkürlerini arzeder; aynen öyle
de, kâinatın yegâne Sahibi ve Yaratıcısı olan Allah, en büyük yâveri ve elçisi
olan Resûl-i Ekrem’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) âleme gönderdiği zaman, O
Elçi, insanoğluna bir memur ve meb’ûs olarak geldiği gibi, bütün mahlukata da
rahmet olarak gelmiş, dağlar, taşlar, ağaçlar, hayvanlar, güneş, ay, yıldızlar ve
bütün hâdiseler abes, boş ve mânâsız görülmekten kurtulmuş, birer mânâ, birer
değer kazanmışlardır.

Bu münasebetle de, meleklerden cinlere, insanlara; güneşten ve aydan
yıldızlara; sudan yiyeceklere; ağaçlardan taşlara ve dağlara; her cins hayvanata
kadar her taife, her sınıf kendi türü adına O’na şükranlarını arz edip, O’nun
elinden sâdır olacak mucizelere birer vasıta olmuştur. Böylece, Kâinatın
Efendisi’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem), doğruluğuna ve peygamberliğine -
inkârı mümkün olmayacak şekilde- kâinat çapında şahitlik yapıp, nübüvvetini
bütün âleme ilan etmişlerdir. İşte, böyle kâinat çapında mucizeler göstermek,
Kâinatın Efendisi olan Nebiler Sultanı’na (sallallâhu aleyhi ve sellem) hastır.

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), her ne kadar sayıları
bine varan mucizeler göstermiş ise de O’nun her sözü, her hâli, her hareketi
harikulâde ve mucize değildir. Allah, O’nu beşer olarak yaratmış, şahsî, ailevî
ve içtimaî bütün hallerinde kendi zamanındaki ve sonraki bütün insanlara imam
olsun diye vazifelendirmiş ve hem dünyevî, hem de uhrevî saadetlerinde rehber
olmasını irade buyurmuştur. İnsanların hepsi aynı seviyede bulunmadığından ve
insanlığın büyük ekseriyeti avam olduğundan, eğer her hâl ve hareketi
harikulâde olmuş olsaydı, imam, rehber ve mürşid olamazdı.

Bu bakımdan, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) daima sebep ve
kanunlar dairesi içinde yaşamış, yiyip-içmiş, evlenip çoluk çocuk sahibi olmuş,
yara almış, çile ve ızdırap çekmiş; hayatı bütün yönleriyle aksettirmiş ve
Allah’ın bütün sanatlarını, tasarruflarını, isimlerinin tecellîlerini gösteren câmî



bir ayna olmuştur.
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) aşağıda misalleriyle

göreceğimiz mucizelerinin tamamı her yerde, herkesin her zaman açıkça
göreceği şekilde cereyan etmiyor ve umumî olmuyordu. Böyle olmuş olsaydı, o
zaman aklın hikmet-i vücudu kalmaz ve insanlar, iradeleri ellerinden alınarak
cebren iman etmeye zorlanmış olurlardı. Bunun neticesinde de, kulluk teklifi ve
imtihan sırrı ortadan kalkardı. Dolayısıyla, elmas ruhlu Ebû Bekir (radıyallâhu
anh) ile kömür ruhlu Ebû Cehil arasındaki fark bulunmaz ve insanlar iman
etmede birbirine müsavî olurdu. Bu sebeple, meselâ Ay’ın ikiye ayrılması gibi
büyük ve bâhir bir mucize, gecenin belli vaktinde, kısa bir zaman içinde, az
sayıda müşahidin gözleri önünde meydana gelmiş ve neticede hem vak’aya
şahit olanlar hem de sonradan gelecekler için iradenin hakkı selbedilmemiş ve
aklın kapısı kapanmamıştır.

Mucizelerin çoğunu, yalan üzerinde birleşmesi mümkün olmayan bir topluluk
nakletmektedir. Bazıları ise, bu seviyede bir cemaat tarafından nakledilmese
de, diğer sahabilerin buna itiraz etmemeleri, onlara da âdeta aynı rivayet
kuvvetini kazandırmaktadır. Bir yerde gösterilen herhangi bir mucizenin daha
başka yerlerde de benzerleri veya aynıları gösterildiğinden, hiçbir mucizeyi
mucize olarak inkâra yol yoktur.

Aşağıda bazı misallerini okuyacağınız mucizeler, sıdkına ve nübüvvetine
binler şahit bulunan ve bir kısmını yukarıda arz etmeye çalıştığımız Nebiler
Sultanına (sallallâhu aleyhi ve sellem) ait mucizelerdir. Aslında O’nun, hiçbir
mucizesi olmasaydı bile bizzat kendisi kendi sıdkına ve nübüvvetine en büyük
bir delil ve şahittir...

2. Peygamberimiz’in mucizelerine misaller
Miraç mucizesi
İsrâ sûresi 1. âyette, “Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını

gösterelim diye, (Muhammed) kulunu, Mescid-i Haram’dan çevresini
bereketli kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah, noksan sıfatlardan
münezzehtir. O, muhakkak Semî’dir, Basîr’dir.”2

Necm sûresi âyet 8-11’de ise “Sonra yaklaştı ve sarktı; iki yay aralığı
kadar, belki daha da yakın. (Allah o anda) kuluna vahyedeceğini vahyetti.
(Muhammed’in) gözüyle gördüğünü (gönlü) yalanlamadı.”3 buyrularak,
Miraç hâdisesine işaret edilmektedir. Ayrıca, hadis kitaplarında bu kudsî



yolculuğun teferruatı zikredilmektedir.4

Allah, ubûdiyetiyle mahiyetini inkişaf ettiren ve mübarek ruhu gibi cismi de
letafet ve ulviyet kesbeden Resûlü’nü, lütfuyla huzuruna almış ve
müşâhedesiyle nimetlendirmiştir. Kulluğunun bir semeresi ve neticesi olan
Miraç yolculuğunda Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), kendisini
çepeçevre saran kanun ve sebepleri aşarak, beşeriyete ait perdeleri geçip uzun
mesafeleri bir hamlede kat’etmiş, yıldızları, sistemleri birer merdiven, birer
basamak, birer atlama taşı gibi kullanıp, Rabbini görmeye mâni buudları geride
bırakmış, cismen ve ruhen vardığı makamdan Cenâb-ı Hakk’ı müşâhede
etmiştir. Peygamberlerle selâmlaşmış, melekleri görmüş, Cennet’i ve
güzelliklerini, Cehennem’i ve azametini temâşâ etmiştir.

Ümmetine anlatacağı meseleleri ciddî bir itminan ve yakîn içinde anlatsın;
gıyaben inandığımız şeyleri müşâhedesi olarak bize intikal ettirsin; hatta
Allah’ı görsün ve görmeye dayalı olarak da “vardır” desin; melekûtu,
melekleri, Cennet’i, Cehennem’i görsün ve bildirsin diye çıktığı Huzur’dan
(celle celâluhu) bir saatine bin yıllık dünya hayatının kâfi gelmediği Cennet’i
temâşâ edip ve bir anlığına bin yıllık Cennet hayatının kâfi gelmeyeceği
Cemalullah’la müşerref olduktan sonra; Kur’ân’a ait bütün meselelerinin
hakikatlerini, temessül keyfiyetlerini, bütün ibadetlerin mânâ ve hikmetlerini
anlamak, anlatmak ve risalet vazifesini tamamlayıp, ümmetini karanlıklardan
kurtarıp nura çıkarma yolunda, Kendisine her türlü işkencenin yapıldığı bir
anda, yeniden yeryüzüne dönmüştür. Dönerken de, mü’minlerin miracı olan
namazı da hediye getirmiştir.

Buraya kadar, O’nun yüzlerce mucizesinden sadece numuneler serdetmeye
çalıştık. Tafsilâtı selef-i sâlihînin nurlu eserlerinde...

Ay’ın ikiye yarılması mucizesi
Abdullah b. Mesud anlatıyor:
Bir defa biz Mina’da Resûlullah’la (sallallâhu aleyhi ve sellem) birlikte

iken, ansızın Ay iki parçaya ayrıldı. Bir parçası dağın arkasında, bir parçası da
önünde idi. Bunun üzerine Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bize: “Şahit

olun!” buyurdular.5

Yemeklerin bereketlenmesi
Enes b. Mâlik anlatıyor:



Ebû Talha Ümmü Süleym’e dedi ki: Ben Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve
sellem) sesini zayıf işittim, anladım ki O aç. Senin yanında bir şey var mı?
Ümmü Süleym:

-Evet dedi ve arpa ekmeğinden bir parça çıkardı. Sonra kendisinin bir
başörtüsünü alarak bir kısmına ekmeği sardı. Sonra onu benim elbisemin altına
koydu. Bir kısmıyla da beni sardı. Sonra beni Resûlullah’a (sallallâhu aleyhi
ve sellem) gönderdi. Ben ekmeği götürdüm ve Resûlullah’ı (sallallâhu aleyhi
ve sellem) mescidde otururken buldum. Beraberinde bir cemaat vardı.
Başlarında durdum. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

“Seni Ebû Talha mı gönderdi?” diye sordu.
-Evet dedim.
“Yemek için mi?” dedi.
-Evet, cevabını verdim. Bunun üzerine Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve

sellem) yanındakilere:
“Kalkın.” dedi ve yürüdü. Ben de önlerinde yürüdüm ve Ebû Talha’ya

gelerek haber verdim. Ebû Talha:
-Ey Ümmü Süleym, Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) cemaatle geldi.

Hâlbuki bizde onları doyuracak bir şey yoktur, dedi. Ümmü Süleym:
-Allah ve Resûlü bilir, cevabını verdi. Derken, Ebû Talha giderek

Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) huzuruna çıktı. Resûlullah da
(sallallâhu aleyhi ve sellem) onunla beraber gelerek eve girdiler. Müteakiben
Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

“Neyin varsa getir, ey Ümmü Süleym.” dedi. O da bu ekmeği getirdi.
Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) emir buyurarak ekmeği parçalattı.
Üzerine de Ümmü Süleym, tulumundan yağ sıkarak onu katıkladı. Sonra bu
ekmek hakkında Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) Allah ne dilediyse onu
söyledi. Sonra:

“On kişiye izin ver.”  dedi. Ebû Talha da onlara izin verdi. Yediler ve
doydular, sonra çıktılar. Sonra (tekrar):

“On kişiye izin ver.”  buyurdu. Böylece cemaatin hepsi yediler ve doydular.

Bu cemaat yetmiş yahut seksen kişi idi.6

Buhârî ve Müslim’deki bir rivayette Abdurrahman b. Ebî Bekr şöyle
anlatıyor:



(Bir seferde) Hz. Peygamber Efendimiz’le (sallallâhu aleyhi ve sellem)
beraber yüz otuz kişiydik. Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem):

“Sizden birinizin yanında yiyecek var mı?” diye sordu. Bir de baktık, bir
adamın yanında bir ölçek zâhire veya bunun gibi bir şey bulunuyormuş. Hemen
hamur karıldı. Sonra uzun boylu müşrik bir adam bir sürü koyun sürerek
(yanımıza) geldi. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) ona:

“Satılık mı, hediye mi? -yahut hibe mi?- diye sordu.
Adam:
-Hayır, bilakis satılık, dedi. Ve ondan bir koyun satın aldı. Koyun kesildi.

Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ciğerinin kızartılmasını emretti.
Allah’a yemin ederim yüz otuz kişiden her birine o koyunun ciğerinden bir
parça verdi ve orada bulunmayanların da hissesini ayırdı. Sonra eti iki çanağa
koydu. Hepimiz yedik ve doyduk. Kaplardaki yemek (sanki hiç dokunulmamış

gibi) duruyordu.7 Buhârî’nin Cabir b. Abdullah’tan rivayetine göre benzer bir
hâdise Hendek Vak’ası sırasında cereyan etmiştir. Bu hâdisede yemek yiyen

sahabe sayısı bindir.8

Su Mucizeleri
Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) ashabı ile birlikte Zerva’da içinde

su bulunan bir kap istedi; avucunu suya koydu. Derken, parmaklarının arasından
kaynamaya başladı. Ve bütün ashabı abdest aldılar. Ravi demiş ki: Ben:

-Kaç kişi idiler yâ Ebû Hamza? (Hz. Enes’in künyesi) diye sordum.

-Üç yüz kişi kadardılar, cevabını verdi.9

Hudeybiye’de Resûlullah’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) susuzluktan şikâyet
olundu. Bunun üzerine Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ok
mahfazasından bir ok çıkardı. Sonra onlara bu oku Semed kuyusuna koymalarını
emretti. Vallahi o anda kuyunun suyu coşmaya başladı. Suyun bu feveranı ashab

oradan dönünceye kadar onları suya kandırmak için devam etti.10

Hasta ve yaralıların şifa bulmaları
Buhârî ve Müslim’in naklettiğine göre, Hayber’de Resûlullah (sallallâhu

aleyhi ve sellem):
“Ali b. Ebî Talib nerede?” diye sordu. Ashab:
-Yâ Resûlallah! O gözlerinden rahatsızdır, dediler.



“Hemen ona haber gönderin.” buyurdu. Ashab hemen Hz. Ali’yi getirdiler.
Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek tükrüğünü onun gözlerine

sürdü ve kendisine dua etti. Hz. Ali, derhal iyileşti. Hatta hiç ağrısı yokmuş

gibi oldu...11

Osman b. Huneyf anlatıyor:
Resûlullah’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) âmâ bir adam geldi. “Yâ

Nebiyyallah! Allah’a gözlerimi açması için dua eder misiniz?” dedi.
Resûlullah da:

- “Dilersen senin için bu duayı erteleyeyim; o ahirette senin için daha
faziletlidir; ama istersen dua edeyim.” Âmâ:

-Allah’a dua edin, dedi. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
güzelce abdest alıp iki rekât namaz kıldıktan sonra, ona öğreteceği duayı

okumasını emretti. Âmâ, Resûlullah’ın emrini aynen tatbik etti ve iyileşti.12

Hayvanatın Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem)
tanıması
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) hicret esnasında Hz. Ebû Bekir’le

(radıyallâhu anh) mağaraya sığındıklarında, bir örümcek mağaranın girişini ağı
ile kapatmış, Peygamberimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) peşinde olan
müşrikler bu örümcek yuvasını görünce, burada insan olsaydı bu ağ bozulurdu

diyerek geri dönmüşler.13

Cabir b. Abdullah anlatıyor:
-Bir seferde Peygamber’le (sallallâhu aleyhi ve sellem) beraber

bulunuyorduk. Derken, benim devem geri kaldı...
Bunun üzerine Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) onu dürttü. Deve

sıçrayıverdi. Bundan sonra artık Resûl-i Ekrem’in sözünü işiteyim diye

dizginini kasıyor, fakat onu durduramıyordum.14

Enes b. Mâlik anlatıyor:
Hayberli bir yahudi kadını Resûlullah’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) zehirli

bir koyun getirdi, O da ondan yedi. Daha sonra kadın Resûlullah’a (sallallâhu
aleyhi ve sellem) getirildi. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) kadına
bunun sebebini sordu. Kadın:

-Seni öldürmek istedim, cevabını verdi. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve



sellem) da:

“Allah seni bana musallat edecek değildir.” dedi.15

Ebû Dâvûd’un rivayetinde ise, koyunun, kendi kolunun zehirli olduğunu

haber verdiği kaydı bulunmaktadır.16

Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
Hücre-i Saadet’te bir kuş vardı; Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)

dışarı çıktığı zaman oynaşır, çırpınır, ileri-geri gider gelirdi. Resûlüllah’ın
(sallallâhu aleyhi ve sellem) içeri girdiğini hissedince sakinleşir; O evde

olduğu müddetçe O’nu rahatsız etmemek için hiç yerinden kıpırdamazdı.17

Enes b. Mâlik anlatıyor:
Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) insanların en güzeli, en cömerdi ve

en cesuru idi. Bir gece Medine halkı gerçekten korktu da birtakım insanlar sesin
geldiği tarafa gittiler. Resûlüllah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ise dönerken,
onlara rastladı. Sesin geldiği tarafa doğru onlardan önce gitmişti. Ebû
Talha’nın çıplak bir atına binmiş, kılıç boynunda:

“Korkmayın! Korkmayın!” diyordu. Ebû Talha’ya da “Atını rahvan
bulduk.” buyurdu. Hâlbuki, bu at hantallığı ile meşhurdu. O günden sonra o at

hiç geçilmedi.18

Dağların-taşların Peygamberimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
şehadetleri
Hz. Cabir anlatıyor: Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
“Ben Mekke’de bir taş bilirim, Peygamber olarak gönderilmezden önce

bana selâm veriyordu. Ben onu şimdi de pekâlâ biliyorum.” buyurdular.19

Abdullah b. Mesud (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Biz, Resûlullah ile beraber yemek yenirken yemeğin tesbihini

işitiyorduk.”20

Müslim, Ebû Hüreyre’den (radıyallâhu anh) rivayet ediyor:
Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali,

Talha ve Zübeyr (radıyallâhu anhüm) Hira dağının üzerinde bulunuyorlardı.
Derken, dağ (sevinç veya mehâbetten) lerzeye geldi. Bunun üzerine Resûlullah
(sallallâhu aleyhi ve sellem):

“Sakin ol Hira, senin üzerinde bir Peygamber, bir sıddîk ve şehit



bulunmaktadır.”21

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mucize olarak korunması
Cabir b. Abdullah’ın (radıyallâhu anh) rivayetine göre, Cabir (Zâtü’r-Rika

seferinde) Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile beraber Necid tarafına
gazâya gitmişti. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu gazâdan döndüğü
zaman Cabir de O’nunla beraber dönmüştü. Dönüşte, ağacı çok bir vadide
Resûlullah, istirahat için bineğinden inmişti. Sefer halkı da gölgelenmek üzere
ağaçlık içine dağılmışlardı. Resûlullah bir semure ağacı altına inerek kılıcını o
ağaca asmıştı. Cabir der ki: Biraz uyumuştuk ki, Resûlullah’ın (sallallâhu
aleyhi ve sellem) bizi çağırdığını işittik ve hemen yanına geldik. Bir de ne
görelim, Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanında (müşriklerden)
bedevi bir arab oturuyor. Bunun üzerine Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve
sellem) (Bedevinin hâlini anlatarak) buyurdu ki:

“Şu bedevi Arap ben uyurken (gelmiş), kılıcımı alarak kınından çekmiş. Bu
sırada hemen uyandım. Kılıç kınından sıyrılmış olarak bunun elinde idi. Bu
hâlde iken bedevi bana:

- Şimdi benden korkar mısın? diye sordu. Ben:
- Hayır korkmam dedim. Bedevi:
- Benim tecavüzümden şu anda seni kim koruyabilir? dedi. Ben de:
- Allah korur, dedim. Bu sırada Cibril bunun göğsüne bir yumruk vurmuştu

da kılıç elinden düşmüştü. Bunun üzerine Resûlullah kılıcı eline alarak
arabiye:

- Şimdi seni benden kim kurtarabilir? buyurdu. Bedevi:

- Hiçbir kimse kurtaramaz, diye cevap verdi.22

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Ebû Cehil: (Secdeyi kastederek)
- Muhammed sizin aranızda hâlâ yüzünü toprağa sürtüyor mu? dedi.
Kendisine: Evet, cevabı verildi. Bunun üzerine:
- Lat ve Uzza’ya yemin ederim ki O’nu, bunu yaparken görürsem mutlaka

boynuna basacağım. Yahut mutlaka yüzünü toprağa gömeceğim, dedi. Az sonra
Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) namaz kılarken O’nun yanına vardı.
Boynuna basmak niyetinde idi. Fakat birdenbire O’nu bırakıp geri döndüğünü
ve elleriyle korunduğunu gördüler. Kendisine:



- Sana ne oldu? denildi.
- Gerçekten O’nunla benim aramda ateşten bir hendek, korkunç bir şey ve

birtakım kanatlar var, dedi. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) de:
“Bana yaklaşmış olsaydı melekler onun birer birer uzuvlarını koparırdı.”

buyurdular.23

Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
“Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Şüphesiz Allah seni

insanlardan koruyacak.”24 âyeti ininceye kadar (Ashabı tarafından)
korunuyordu. Bu âyetin nüzulünden sonra Peygamber (sallallâhu aleyhi ve

sellem) ‘Ey insanlar, artık dağılın beni Rabbim koruyor.’ dedi.25

Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) dualarının kabul olması
Enes b. Mâlik (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Cuma günü Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) hutbe verirken bir adam

geldi ve:
- Yâ Resûlallah (sallallâhu aleyhi ve sellem), yağmur yağmaz oldu. Allah’a

dua et de bize yağmur yağdırsın, dedi.
Resûlullah hemen dua etti, derken üzerimize yağmur yağmaya başladı. Öyle

ki, az daha evlerimize ulaşamayacaktık. Ondan sonraki cumaya kadar üzerimize
hep rahmet yağdı durdu.

Enes dedi ki:
- Öbür cuma, bu adam yahut bir başkası ayağa kalktı ve: Yâ Resûlullah, bu

yağmuru, bizden çevirmesi için Allah’a dua et de, bu yağmuru üzerimizden
çevirsin, dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
“Allahım! Etrafımıza (yağdır), üzerimize değil.” dedi. Enes dedi ki:
- Yemin olsun, bulutların sağa-sola parçalandıklarını, etraftakiler üzerine

yağmur yağarken, Medine ahalisinin yağmur altında olmadıklarını muhakkak

görmüşümdür.26

Abdullah İbn Ömer (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle dua etti:
“Allahım! Şu iki insandan (Ebû Cehil veya Ömer b. Hattab) Senin katında

Sana daha sevimli olanıyla İslâm’ı azîz kıl.”



Sabahleyin Hz. Ömer, Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) huzuruna

çıktı ve müslüman oldu.27

Abdullah b. Abbas (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) helâya girmişti. Kendisi için abdest

suyu koydum.
“Bunu kim koydu?” diye sordu.
İbn Abbas: “Ben” dedim. Bunun üzerine:
“Allahım, onu dinde fakih kıl.” diye dua etti. Peygamberimiz’in (sallallâhu

aleyhi ve sellem) bu duasının kabul edildiği gün gibi âşikârdır. Çünkü İbn
Abbas “Habrü’l-ümme”, “Tercümânü’l-Kur’ân” lakaplarıyla meşhur olmuş,

genç yaşta Hz. Ömer’in âlimler meclisinde yerini almıştır.28

Müsned’de ise, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) duası şu

şekildedir: “Allahım, onu dinin ruhuna âşina kıl ve ona tevili öğret.”29

Enes b. Mâlik (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Beni annem, Resûlullah’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) getirdi:
“Yâ Resûlallah! Bu, oğlum Enesciktir. Onu sana getirdim. Sana hizmet eder.

Onun için Allah’a dua et.” dedi. Bunun üzerine:
“Allah’ım! Bunun malını ve evlâdını çoğalt.” diye dua etti.
Enes demiş ki: Vallahi malım pek çoktur. Çocuklarımın ve torunlarımın

sayısı ise bugün yüz civarındadır.30

Enes b. Mâlik (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Bir gün Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), Ümmü Haram’ın ziyaretine

geldi. Teyzem O’na yemek ikram etti. Akabinde Resûlullah bir müddet uyudu.
Sonra gülerek uyandı. Ümmü Haram:

-Yâ Resûlallah! Seni güldüren nedir? diye sordu. Resûlullah (sallallâhu
aleyhi ve sellem):

-“Bana rüyamda birtakım insanlar şu engin deniz üstünde tahtları üzerine
kurulmuş hükümdarlar gibi gemilere kurulmuşlar, ihtişamla Allah yolunda
deniz harbine giderken gösterildiler de ona gülüyorum.” buyurdu.

Ümmü Haram:
-Yâ Resûlallah! Beni de o deniz gâzilerinden kılması için Allah’a dua

ediver, dedi.



Resûlullah, Ümmü Haram için dua etti.
(Enes b. Mâlik dedi ki:) Hakikaten Ümmü Haram, Muaviye b. Ebî Süfyan’ın

Şam valiliği zamanında ve onun kumandasında tertip edilen bir deniz gazâsında
(Kıbrıs) gemiye bindi ve denizden karaya çıktığı zaman bindiği hayvanından

düştü ve gazâ yolunda şehit olarak vefat etti.31

Meleklerin ve Cinlerin Peygamberimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
görünmeleri ve kendisiyle konuşmaları
Abdullah b. Ömer (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Babam Ömer b. Hattab (radıyallâhu anh) dedi ki:
-Bir gün Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanında bulunduğumuz

sırada aniden yanımıza, elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıkageldi.
Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor; bizden de kendisini kimse tanımıyordu.
Dizlerini O’nun dizlerine dayadı. Ellerini de uylukları üzerine koydu.

Daha sonra Resûlullah’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) islâm, iman, ihsan ve
kıyamet hakkında sorular sordu. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) da
sorularına cevap verdi. Sual ve cevap faslından sonra o zat gitti. Ben bir hayli
bekledim durdum. Nihayet Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bana:

- “Yâ Ömer! O sual soran zatın kim olduğunu biliyor musun?” dedi.
-Allah ve Resûlü bilir, dedim. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) da:

-“O Cibril’di. Size dininizi öğretmeye gelmişti.” buyurdular.32

Sa’d b. Ebî Vakkas (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Uhud günü Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) sağında ve solunda iki

adam gördüm. Üzerlerinde beyaz elbiseler vardı. O’nun uğrunda kıyasıya
çarpışıyorlardı. Onları ne bundan önce ne de bundan sonra gördüm (Bu iki

kişiden kasıt Cibril ve Mikâil’dir (aleyhimesselâm).33

Muaz b. Rifâa, Bedir Harbi’ne katılan babası Rifâa b. Râfi’den naklediyor;
babası şöyle demiş:

Bedir Harbi sırasında bir ara Cibril (aleyhisselâm), Peygamber’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem) geldi de:

“İçinizde Bedir’e katılanları nasıl görüyorsunuz?” diye sordu. Resûlullah:
“Biz onları Müslümanların en faziletlilerinden sayarız.” dedi. Yahut buna

benzer bir söz söyledi. Cibril:



“Biz de, meleklerden Bedir’de hazır bulunanları meleklerin daha
faziletlilerinden kabul ederiz.” dedi.34

Ahmed İbn Hanbel Hazretleri Müsned’inde İbn Mesud’dan (radıyallâhu anh)
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Leyletü’l-Cin” hadisinde cinlere

Kur’ân-ı Kerim öğrettiğini rivayet ediyor.35

Temessülât ve gaybe ait mucizeleri
Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
Bir gün Güneş tutulmuştu. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) küsûf

namazını kıldıktan sonra şöyle buyurdu:
“Şüphesiz Güneş ve Ay, Allah’ın âyetlerinden iki âyettir. Sizler bu

tutulmayı gördüğünüz zaman açılıncaya kadar namaz kılın. Yemin olsun ki,
ben şu küsûf namazı kıldığım yerde bana vaad olunan her şeyi görmüşümdür.
Hatta namazda benim ileriye doğru gitmeye başladığımı gördüğünüz vakit
de, ben Cennet’ten bir salkım üzüm almak istediğimi görüyorum; ve yine
yemin olsun ki, beni geri çekiliyor olduğumu gördüğünüz sırada ben
Cehennem’i, bazısı bazısını târumâr ettiğini müşâhede ediyorum.”36

Abdullah b. Abbas (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) iki kabrin yanına uğradı ve:
“Dikkat edin. Bunlar, muhakkak azab görüyorlar. Hem de büyük bir

şeyden dolayı azab görmüyorlar. Bunlardan biri koğuculuk yapardı, diğeri
de bevlinden korunmazdı.” buyurdular.37

Ağaçların Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) şehadetleri
Cabir b. Abdullah anlatıyor:
Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile beraber yürüyorduk. Nihayet

geniş bir vadiye indik. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) kaza-i hacetine
gitti. Ben de bir su kabı ile kendisini takip ettim. Derken Resûlullah (sallallâhu
aleyhi ve sellem) bakındı, fakat örtünecek bir şey göremedi. Birden vadinin
kenarında iki ağaç gözüne ilişti. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) hemen
bunlardan birine giderek dallarından bir dal tuttu ve:

“Allah’ın izniyle bana râm ol!” buyurdu. Dal, O’na, sahibine huysuzluk
eden burnu gemli deve gibi râm oldu. Öteki ağaca da gitti ve dallardan birini
tutarak:



“Allah’ın izniyle bana râm ol!” dedi. O da öteki gibi râm oldu. İkisinin
ortasına varınca aralarını kapadı ve:

“Allah’ın izniyle benim üzerime kapanın!” dedi. Hemen kapandılar.38

Abdullah b. Ömer’den (radıyallâhu anh):
Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hurma kütüğüne dayanarak hutbe

verirdi. Minberi edinince o kütükten ayrıldı. Bu sırada kütük bir inleme sesi
çıkardı. Peygamber hemen onun yanına geldi ve elini o kütüğün üzerine koyup

sıvazladı. (Böylece inlemesi durdu.)39

Ebû Said el-Hudrî (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Bir gün yatsı namazından sonra Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)

Katade b. Nu’man’a bir değnek verdi. Ona:
“Bu değnek senin on (arşın) önünü ve arkanı aydınlatacak. Evine girdiğin

zaman evin köşesinde bir karaltı göreceksin, onun, sana bir şey söylemesine
fırsat vermeden hemen ona bir darbe indir.”  dedi. O da emredileni aynıyla

uyguladı.40
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MUCİZELERE DAİR
Mucizeler inkâr edilemez
1.Her şeyden önce mucizeyi, mucizeyi Yaratan’ı ve mucizenin elinde

yaratılan kimseleri inkâr etmenin düşünce adına insana kazandıracağı hiçbir şey
yoktur. Kaldı ki, akıllı bir insana yaraşan şey de, hemen “Aklım almıyor.” diye
inkâr etmek değil, düşünüp değerlendirmektir.

“Aklım almıyor.” diye düşünmemek veya bunu bir düşünce hâline getirmek,
akıl ve ilim adına bir cinayettir. Baştan aklın veya bazı akılların almadığı nice
keşifler, icatlar ve teknik buluşlar, hep düşünme kavgası vermekle elde
edilmiştir. Öyle bir tarzda ki, bu düşünce humması kişiye düşünmekten traş
olacak vakit bırakmamış, ayakkabısını ve gömleğini çıkaracak fırsat vermemiş,
çok kere evinin yolunu unutturmuş ve onu sokaklarda pejmürde bir kıyafet
içinde dolaşır hâle getirmiştir.

Düşünme kabiliyetinden mahrum varlıklar; buna rağmen kendilerine düşeni
en mükemmel şekilde yapmaktalar. Eğer insan, düşünmesi için kendisine
verilen bu istidadı yerinde kullanmazsa, hiç olmazsa kimlerden ve ne ölçüde
geri kalacağını düşünmelidir..!

“Aklım almıyor.” demek, insan için mazeret olamaz. Aksine, biz
düşünüyoruz ve aklımız O Zât’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) böyle mucizeleri
pek rahat gösterebileceğini gayet iyi alıyor. Düşünüyoruz da, kendinden
şerefsudur olan hiçbir sözünde yalanın bulunmadığı O Zât’ın (sallallâhu aleyhi
ve sellem) mucizelerinde de aldatma olmayacağını kabul etmenin dışında bir
yol göremiyoruz; göremiyor, O’nu ve mucizelerini yalanlayamayanların “sihir”
deyip geçmelerinden daha çok, bilhassa bugün çeşitli tevillerle zihinleri
bulandırmaya çalışanların inkârcı tavırlarına ve “almayan” akıllarına
şaşıyoruz...

2.Mucizeleri inkâr etmek, bir bakıma Allah’ın varlığını, Kur’ân’ın Allah
Kelâmı olduğunu ve O Zât’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberliğini
inkâr etmek demektir ki, aslında böyle bir inkâr, aklı da, düşünceyi de çok çok
aşar. Zira bu hakikatler için bir delil kâfi olduğu hâlde, binler delil vardır;
oysa, inkârcının elinde inkârını haklı çıkaracak tek bir delil yoktur ve esasen
olamaz da. Onun delil saydığı, olsa olsa gözünü Güneş’e kapamakla etrafında
oluşturduğu karanlıktır; ya da mumunu söndürüp karanlığa boğduğu ruh ve
gönül odacığıdır.



Onbinlerce nebi, milyonlarca evliyâ ve milyarlarca mü’minin karşısında,
pamuk ipliğinden ve örümceğin ağından çok daha zayıf, dayanıksız ve hiç
mesabesindeki “hayır”ıyla inkârcının durumu, dibi olmayan kovayla kuyudan su
çekmeye çalışanın ya da girdiği muntazam, ölçülü sanat ve mimarî harikası bir
sarayda, hikmet icabı ortaya bırakılmış muvazenesiz bir taşa bakıp, “Bu
sarayda hiçbir nizam ve intizam yok, her şey rastgele.” diyen veya binler kapısı
açık bulunan bir sarayın kapalı tek kapısını görünce “Bu saraya girilmez.”
hükmünü veren zavallı bedbahtın durumundan farksızdır.

3.Miraç, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) kulluğunun meyvesidir.
Kim nefsini terbiye etse, hemen ruhunun terakki edip, yükselmeye başladığını
görür. İki sene riyazet ve tezkiye-i nefste bulunun; sizler de hemen yukarılara
doğru urûç ettiğinizi farkedersiniz. Ehlullahta çok görülen bu vâkıalar ruhun
kadirşinaslığı, kalb ve hissin anlayış ve âşinalığıyla anlaşılıp anlatılabilir.
Tatmayan, görmeyen, hissetmeyen hiçbir şey anlayıp bilemez. Bu bir
hallüsinasyon olsa, o zaman meyhanedeki, puthanedeki adamda da olması
gerekir. Kendini, ibadete vermenin neticesinde Allah’ın bir ihsanı olarak
tecellî eden şeylerdir bunlar. Fakat bu yükselme ve irtifayı fizikle ölçmeye
kalkmak, ukbâya, ötelere, verâya ait meseleleri dünya ölçüleriyle ölçüp
tartmaya benzer. Arpa veya un çuvalı tartan terazi ile altın ve elmasın tartıldığı
görülmüş şey midir?

4.Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) önce gelip geçmiş
peygamberler de mucize göstermiş olup, bunlar Yahudi ve Hıristiyanlarca
kabul edilmektedir. O hâlde, benzer hâdiselerin bir başka peygamberde
tekerrürü için bir mâni yoktur. Medeniyet ve teknikte devrim yaptıklarını
kabullendiğimiz insanların anlayışlarına göre -biz de öyle kabul ediyoruz- Hz.
İsa’nın semalara yükselmesi, Tur’da Hz. Musa’nın Allah ile konuşması
mümkün olduğu hâlde, bir başka kul için aynı veya benzeri mucizelerin
gerçekleşmesi niçin mümkün olmasın?

5.Hz. Âdem, Havva ve Hz. İsa’nın yaratılmaları, sebepleri kanunları aşan bir
mevzu ve ilmî ölçülerle izah edilemeyecek birer mucizedir. İlim ve sebeplerle
izahını yapamadığımız hâdiselerde, Allah ve Resûlü’nün izahına teslim
olmaktan başka bir çıkış yolu var mı? Âdem de Havva da annesiz babasız, Hz.
İsa ise babasız dünyaya geldiler. Hz. Âdem’in (aleyhisselâm) yaratılışında ne
sperm var, ne de yumurtalık. Yeryüzünün çeşitli elementlerinden toplanmış ve
yerin mayasından bir protein çorbası yapılarak iskeleti meydana getirilmiş; Hz.



Havva da, bir nokta-i nazara göre ondan alınan bir parça ve bir mayadan
halkedilmiş; bu, mucizeden başka bir şey değildir.

Her şeyi ilimlerle izaha kalkışmak ve ilmin izah edemediğine ‘efsane’ deyip
geçmek, esasen ilmi efsaneleştirmektir. Dünyada ilmin izah edemediği nice
hâdiseler, nice vâkıalar vardır. Bir Hind’linin şişler, dikenler ve ateşler içinde
sürdürdüğü hayatı, şişi tam ortasından soktuğu hâlde dilinden bir damlacık
olsun kan gelmemesini.. bir kılıçla kesip şişe taktığı dilini yeniden yerine
yapıştırmasını.. ve geride hiçbir iz kalmamasını hangi ilmî prensiple izah
edebilirsiniz? Kaldı ki, bunlar mucize de değildir.

6.Âdiyat dediğimiz her gün gözümüzün önünde cereyan edip duran işleri bile
dikkatli bir incelemeden geçirdiğimizde, ilimle izah edilemeyecek nice
vâkıalarla karşı karşıya kaldığımızı görürüz. Hâlbuki biz şu anda mucizeden
bahsetmekteyiz.

7.Mucizelere, “harikulâde hâdiseler” diyoruz; sanki günlük işlerimizde
harikulâdelik yok mu? Bir insanın annesiz-babasız dünyaya gelmesi harika da,
basit, mikroskobik ve âdi, hakir bir damla suyun esrarlı bir yolculuktan sonra
edindiği yumurtalık hücresinin arkadaşlığıyla, ruh ve hayat sahibi, gören,
düşünen, bilen, konuşan 100 trilyon hücrelik bir insan hâline gelmesi harika
değil mi?

Ne var ki, biz alışıp ünsiyet ettiğimiz ve gözümüze ülfet perdesi çektiğimiz
için böylesi harikulâdelikleri sıradan vâkıalar olarak görüyoruz. Düşünüp
değerlendirme mekanizmamızı hep sebep-sonuç münasebetlerine ve kanunların
tesirlerine göre ayarladığımız için, her duyup-gördüğümüzü ve çevremizde
olup biten her şeyi bu mekanizmaya adapte etmeye çalışıyoruz. Öyleyse, bize
düşen, her şeyden önce fikrî bir ameliyat geçirmektir.

8.İster mucizeler olsun, ister âdiyat, ister sebep ve kanunlar, hemen hepsinin
varıp dayandığı kaynak bir ve aynı değil midir? Asıl aynı, fasıl farklı; kaynak
bir, usûl değişik; esas bir, tatbikat muhteliftir. Sonra, Hz. Âdem’in
(aleyhisselâm) yaratılışı ile bizim yaratılışımız arasında esasen öyle çok fazla
fark da yoktur. O, yeryüzündeki elementlerin bir araya getirilip, bir protein
çorbası hâlinde balçık olarak iskeletinin kurulup, içine ruh üflenmesiyle
mucizevî şekilde spermsiz yaratılmışsa, biz de sadece usûl farklılığı içinde,
Allah’ın koyduğu kanun ve sebepler muvacehesinde, yine yeryüzünün
elementlerini ihtiva eden gıdalardan vücut makinasında hâsıl olan spermin anne
rahminde çeşitli tahavvülattan sonra iskelet hâline gelmesi ve bu iskelete ruhun
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üflenmesiyle yine bir mucize olarak yaratılmıyor muyuz? Asıl aynı, Yaratan
aynı; fakat icraatta sadece belli sebep ve kanunların perdeliği var. İşte fark bu
kadar!

9.Ruhun üflenmesi asıldır ve bunda herhangi bir farklılık yoktur. Değişen
sadece cesede ait keyfiyettir. Bunun sebepler altında yapılmasını “normal”
görüyor, sebepler üstü cereyan etmesine de “mucize” diyoruz.

. Kâinatta, zaman gibi kuvvetler de izafîdir. Saniyenin, dakikanın, saatin
ibrelerinin farklı zamanı göstermesi ve dünyada, ayda, daha başka gezegenlerde
zamanın izafî olması gibi, kudret ve kuvvetler için de böyle bir izafîlik söz
konusudur. Son gelişmeler çerçevesinde, kâinatta 5. ve 6. kuvvetlerin
varlığından da bahsedildiğini burada hatırlatmak isteriz.

Nasıl insanlar arasında kuvvet farklılıkları varsa, aynı şekilde, insan-üstü ve
insan-altı varlıklar arasında da kuvvet ve kudret izafiyet farklılığı vardır.
Meselâ, cinlerin ve meleklerin kuvvet daireleri belirli sahalarda bizden çok
geniştir. Biz 100 kiloyu kaldıramazken, cinlerin tonlarla oynadığı.. ve dünyanın
çekim denilen dengesiyle vazifeli meleklerin varlığı bir hakikattir. Bu bize göre
mucizevî ve harikulâde bir hâdisedir. Melek ve cinlerin aynı anda çok değişik
yerlerde bulunabilme keyfiyetleri de böyledir... Öte yandan, kuvvet ve
kudretleri bizden çok daha aşağı varlıklar da vardır. Meselâ, 100 karıncanın
bir araya gelip bir yılda yaptığı işi 1 insan 1 dakikada bozup yeniden yapabilir,
bu da karıncalar için âdeta bir mucizedir.

İşte, bütün kudretlerin, bütün kuvvetlerin üstünde, kudreti için bir şeye, yetip
yetmeme meselesinin olmadığı, dolayısıyla da bu kudret karşısında zerre ile
kürenin aynı olduğu Allah (celle celâluhu) vardır. Ve Allah için olağanüstülük
söz konusu olmadığından, O kullarının eliyle dilerse bir şeyi bize göre ‘mucize’
olarak yaratır, dilerse âdiyattan bir iş olarak yaratır.

. Mucizeler, bize kat’î ve doğrulukları sabit rivayetlerle gelmektedir.
Aklın belli bir sahası vardır; 10 kilo tartabilen bir teraziye 100 kiloluk yük

konamayacağı gibi, belli bir kapasitesi bulunan akla da kendi üstünde bir güç
tanınamaz. Akıl, kendi üstünde ve sahası dışında bir meselede ya inkâra
gidecek ya da çaresiz boyun eğecektir. Meselâ, akıl Allah’ın Zâtı’nı asla
kavrayamaz, Zât hakkında düşünemez, tanıma iddiasında bulunamaz; çünkü Zât,
akla her gelen şeyin ötesinde hatta ötelerin de ötesindedir. Ona düşen, Zât’a
iman edip, sıfât ve isimleriyle tecellîleri ve icraatı, tasarrufat ve eserleri
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üzerinde düşünmek ve mârifete ulaşmaya çalışmaktır. Yaratan’ın sanatı ve
eseri olan akıl, Sanatkârı’nı kavrayamaz. Bu yüzden, mucizelerin asıl
mahiyetlerinin, yani Allah’ın sebepler ötesi icraatının kavranması, ruhun
kavranması kadar zordur. Dolayısıyla, yerleşmiş ve doğruluğu tescil edilmiş
rivayet kanallarıyla gelen mucizeleri kabul etmek, en akıllıca yoldur.

. Aklın iki türlü tecrübe sahası vardır. Bunlardan ilki, daha önce misli ya
da benzeri geçmemiş, dolayısıyla kıyasa imkân bulunmayan hâdise ve
vâkıaların sahasıdır. Bunlar, bazen tek ve münferit vak’a olarak kalır; bazen de
misli ve örnekleri çoğalır gider. İnsanın ilk yaratılışı bu sahanın birinci şıkkına
girer; yani, bu annesiz-babasız yaratılış bir daha tekerrür etmemiş, dolayısıyla
kıyasa kapı açılmamıştır.

İkincisi, kıyasa ve ilmin kanunlarına tâbi olan misli ve benzeri geçmiş hâdise
ve vâkıaların sahasıdır. Bu sahada alışagelen sebep ve kanunlar ilâhî icraata
bir perde olarak göründüğünden, akıl daha çok bunlarla meşgul olur. Bu
sebeple, benzeri olmayan ilk yaratılışı, münferit ve benzeri yok diye inkâra
kalkışmak, en azından tefekkür, düşünce ve ibret noktasında aklın sahasını
daraltmak, kendi sınırlarını aşmak ve dolayısıyla akıllı ve mantıklı hareket
edeyim derken, akılsızlık ve mantıksızlık sergilemektir.

. Münferit kalan ve alışılmışın dışında cereyan eden vak’alara biz
‘şuzûzât-ı ilâhiye’, yani münferit, benzeri olmayan ve ender meydana gelen
hâdiseler diyoruz. Esasen, içinde yaşadığımız sebepler ve kanunlar dairesinde
bile bu tür hâdiselere zaman zaman rastlar ve asla inkâr etmeyip; ilim
adamlarının bunları inceleyerek, yeni icat ve gelişmelerle temel ya da destek ve
izah bulmalarını bekleriz. Meselâ, İngiltere’de doktorların ülser tedavisinde
artık ilaçları bırakıp, yavaş yavaş ‘hipnoterapi’ denilen telkin yoluna
başvurduğunu öğreniyoruz. Telkin ve dua ile tedavi, şâz yani benzeri ve öncesi
olmayan bir vâkıaysa, akıl ve ilim adına bunu reddetmemiz mi gerekecek?
Öyleyse, akıl da ilim de, sebep ve kanunlar dairesinde olmayan mucizelere sırt
çeviremez.

. Allah, izzet ve azameti gereği sebepler ve kanunlar çerçevesinde icraatta
bulunur; aynı zamanda O, Hakîm’dir de; yani abes işi olmaz, her yaptığında
mutlaka ‘hikmet’ vardır. Fakat, ne sebepler  ve kanunlar dahilinde icraatta
bulunmak, ne de mutlaka her işinde ‘hikmet’i gözetmek mecburiyetinde
değildir.. evet Allah için herhangi bir  mecburiyet söz konusu olamaz. Bu
yüzden, hiçbir şeye mecbur olmadığını göstermek, akılların ve kalblerin sebep
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ve kanunlar ağına takılıp kalmasını önlemek, ihtiyar ve iradesini apaçık ortaya
koymak ve nazarları Kendi’ne çevirtmek için Allah, zaman zaman şâz icraatta
bulunur; sebep ve kanunları aşan hâdiselerle bizi karşı karşıya bırakır.

Günlük hayatımızda sık sık okur ya da rastlarız: Üçüncü kattan yetişkin bir
kişi düşer ve ölür; fakat beşinci kattan düşen çocuğun burnu bile kanamaz. Yine
bir uçak kazasında herkes hayatını kaybederken, kundaktaki bir bebek yara bile
almadan kurtulur. Çift başlı dört ayaklı çocuk doğması, Güneş ve Ay tutulması,
yapışık ikizler, daha önce geçtiği gibi yoginin şişe geçirilmiş bedeniyle
yaşaması, yine kendisini ateşe atıp yanmaması ve dilini kesip, kan akmadan ve
acı duymadan yeniden yerine yapıştırması gibi hâdiseler hep bu tür şuzûzâttan
ve kanunlar-sebepler üstü hâdiselerdendir. Eğer bütün bunlar ve bunların daha
üst buudunda cereyan eden mucizeler akla ve ilme uymuyorsa, o zaman aklı ve
ilmi kabul etmenin de hiçbir mânâsı yoktur.

. İlim ve akıl, sadece rasyonaliteye, maddeye ve atomun hareketlerine
mahsus ve münhasır kılınamaz. Şundan ki, her şeyden önce akla sahip olup, ilim
yapan insan madde ve cesetten ibaret değildir. İnsanın maddesine bakan,
binlerce âlemden sadece biridir. Mucizeleri aklına sığdıramayan, ilmî
gelişmeleri biraz olsun takip edip, ilim çevrelerinde olup bitenlere vâkıf
bulunsa, o zaman, serseri bir meteor gibi boşlukta gezip duran aklı da tam
yörüngesine oturtacaktır.

İnsanda ruh vardır ve bu ruhun da anlaşılamayan pek çok fonksiyonu
mevcuttur. Ve bugün ruhla ilgili çalışmalar, ilmî mahfillerin başlıca
uğraşılarından biri hâline gelmiş bulunmaktadır. Her şeyi maddede arayanların
akılları gözlerine inmiş olup, göz ise mâneviyatta kördür. Mucizeleri inkâr
edenler, belki de dine karşı yabanîlik ve tedirginliklerinden böyle bir yola
başvurmaktadırlar. Ama düne hükmettiği gibi, gelecekte de gönüllere
hükmedecek olan sadece dindir.

. Modern ilimler, çok defa dün “yanlış” dediğine bugün “doğru”, “doğru
dediğine ise “yanlış” diyebilmektedir. Bugün doğru kabul edilenin yarın yanlış,
yanlış kabul edilenin de doğru olmayacağını kimse garanti edemez. Sonra, ilmin
bugün açıklayamadığı madde, sebep ve kanunlar ötesi pek çok meseleyi “İlim
yarın açıklayacaktır.” diye bekleyip inkâr edememe karşısında, geçmişte olup
biten hâdiseleri, “Mümkün değil.” diye inkâra yeltenmek hiçbir akıl ve
mantıkla izah edilemez. Neden “mucizeler” için de “Bunlar bizi, aklımızı,
düşünce ve tecrübe sınırlarımızı aşar.” deyip daha yumuşak yaklaşmıyoruz!
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. İnkâr eden aklın, kendine dayanak seçtiği ilme ait sebep ve kanunlar,
yaratıcı olamaz ve dolayısıyla mucizelere hükmedemez ve mucizelerin
anlaşılmasında bir ölçü ve mukayese vasıtası sayılamazlar. Zincirleme olarak
sonsuza kadar uzanamayacak olan sebepler gibi, mucizeler de Yaratıcı
Kudret’in eseridir. Kâinatta cebrî bir determinizmin hâkimiyetini varsayanlar,
ilk sebebe gelince tıkanmakta ve ‘niçin’e cevap veremeyip, ‘nasıl’la uğraşıp
durmaktadırlar.

. İlimler adına mucizeleri inkâr edenler, hakikati anladıkları zaman
utanacaklardır. Çünkü ileride, Kur’ân ve hadislerin parmak bastığı ilmî ve
teknik icat ve gelişmeleri incelerken göreceğimiz üzere, pek çok ilmî ve teknik
gelişme ve buluşun önünde onlara bayraktarlık yapan birer mucize vardır.
Peygamberler ve Son Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), akılların bugünü
idrakten fersah fersah uzak bulunduğu dönemlerde, belki bugünkü akılların da
kavramaktan âciz kalacağı bir şekilde, mucizeleriyle bugüne ve bugünkü ilim
ve tekniğin basamaklarına ışık tutmuş, hatta çok daha ötede ilim ve tekniğin
henüz çok uzak bulunup, ulaşmaya çalıştığı zirveleri göstermiş ve bu zirvelere
ulaşılmaz sınır taşlarını dikip, bayrağı dalgalanmaya bırakmışlardır.



PEYGAMBERİMİZ’İN (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ÇOK KADINLA EVLENMESİNDEKİ
HİKMETLERİ İZAH EDER MİSİNİZ ?

Hemen arz edeyim ki, bu hususta ileri-geri söz söyleyenler, hiçbir şey
okumamış ve düşünmemiş kimselerdir. Eğer, “Megâzî” ve “Siyer”e azıcık
bakmak zahmetine katlansalardı, kendilerini küçük düşürecek böyle bir soruyu
sormayacaklardı.

Bu soruyu şimdiye kadar, beş altı yerde benden sordular; ben de her
defasında eksik-tamam bazı şeyler anlatmaya çalıştım. Bu defa da onlardan
hatırımda kalanları tekrar edeceğim.

Peygamberler Sultanı Zât-ı Risaletpenâh’ın izdivaçlarında değişik yönler
vardır: Zât-ı Ahmediye’ye (sallallâhu aleyhi ve sellem) taalluk eden hususlar,
umumî olarak izdivaçlarında gözetilmiş olabilecek hedef ve maksatlar; bir
kısım zaruretler ve nihayet zevcâtın hususî durumlarının gereğini yerine getirme
gibi keyfiyetler... Şimdi sırasıyla bu hususları teker teker tahlil edelim.

Mevzuu ilk önce, O pâk şahsiyete bakan yönüyle ele alalım. Her şeyden
evvel bilinmelidir ki, O mübeccel Zât, yirmi beş yaşına kadar hiç evlenmedi. O
sıcak memleketin hususî durumu da nazar-ı itibara alınacak olursa, bu kadar
zaman iffetiyle yaşaması ve bunun da, dün ve bugün böylece kabul ve teslim
edilmesi, O’nda iffetin esas olduğunu ve müthiş bir irade ve nefis hâkimiyeti
bulunduğunu gösterir. Eğer bu hususta, küçük bir inhiraf bulunsaydı, dünkü ve
bugünkü düşmanları, bunu cihana ilan etmekten bir an bile geri
kalmayacaklardı. Hâlbuki eski ve yeni bütün hasımları, O’na hiç olmayacak
şeyleri isnat ettikleri hâlde, bu istikamette bir şey söyleme cüretini
gösterememişlerdir.

Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ilk izdivaçlarını, yirmi beş
yaşlarında iken yaptılar. Bu izdivaç, Allah ve Resûlü katında çok yüce ve
müstesna; fakat başından iki defa evlenme geçmiş kırk yaşındaki bir kadınla
olmuştu. Bu mutlu yuva tam yirmi üç sene devam etmiş ve peygamberliğin
sekizinci senesi kapanan bir perde gibi arkada acı bir hasret bırakarak sona
ermişti. Bu defa Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) yirmi beş yaşına kadar
olduğu gibi, yine yapayalnız kalmıştı. Evet, aile, çoluk çocuk her şeyiyle yirmi
üç senelik bu mesut hayattan sonra, yeniden dört-beş sene bekâr olarak
yaşamışlardı ki; yaşları da elli üçe ulaşmış bulunuyordu.



İşte, bütün izdivaçları da, böyle izdivaca alâkanın azaldığı bu yaştan sonra
başlar ve devam eder ki; sıcak bir memlekette elli beş yaşından sonra yapılan
izdivaçta, beşerîlik ve şehevîlik görmek, ne insafla ne de iz’anla kat’iyen telif
edilemez.

Burada akla gelen diğer bir mesele de, peygamberlik müessesesiyle çok
evlenmenin telifi keyfiyetidir. Buna da bir iki cümle ile temas etmek istiyorum.

1.Evvelâ, bilinmelidir ki, bunu serrişte edenler, ya hiçbir din ve prensip
kabul etmeyenlerdir ki, onların böyle bir şeyi kınamaya asla ve kat’a hakları
yoktur; zira onlar, bütün prensiplere karşıdırlar. Hiçbir kanun ve kayda tâbi
olmaksızın, pek çok kadınla münasebet kurar; hatta mahremleriyle dahi nikâhı
tecviz ederler. Yahut bunlar, belli kitaplara dayanan bazı din müntesipleridir.
Onların hücumu da, insafsızca, garazlı ve teemmül edilmeden yapılmış, hatta
kendi namlarına üzülünecek bir keyfiyettir. Çünkü, ellerindeki kitapların ve o
kitaplara bağlı cemaatlerin teslim ve kabul ettiği, kendi peygamberleri bilip
uydukları, nice enbiyâ-i izâm vardır ki, bunlar birçok kadınla evlenmiş ve
başlarından daha çok nikâh geçmiştir. Meselâ; Süleyman (aleyhisselâm) ve
Davud (aleyhisselâm) peygamberleri düşününce, onlara mensup olduklarını
iddia edenlerin bu meseleyi serrişte etme hususunda insaflı davranmadıkları
açıkça ortaya çıkar. Binaenaleyh, çok kadınla izdivacı, Peygamberimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) başlatmadığı gibi; aynı zamanda çok izdivaç,
nübüvvetin ruhuna da zıt değildir. Kaldı ki; daha sonra anlatmaya çalışacağım
hususlarda görüleceği gibi “teaddüd-ü zevcât”ın peygamberlik vazifesi nokta-i
nazarından, tasavvurlar fevkinde faydaları vardır.

Evet, çok kadınla izdivaç, bilhassa ahkâmla gelen enbiyâ için bir bakıma
zarurîdir. Zira, dinin, aile mahremiyeti içinde cereyan eden pek çok yönleri
vardır ki, ona ancak bir insanın nikâhlısı muttali olabilir. Binaenaleyh, dinin bu
yönlerini anlatmak için herhangi bir istiare ve kinayeye başvurmadan -ki çok
defa bu türlü anlatma tarzı anlamayı bulandırır ve istinbatı zorlaştırır- her şeyi
alabildiğine vuzuh içinde anlatacak, mürşidelere ihtiyaç vardır.

İşte, her şeyden evvel, nübüvvet hanesinde olan bu temiz ve pâkize zevcât,
kadınlık âlemine karşı irşat ve tebliğ vazifesinin sorumluları ve nakilcileri
bulunmaları itibarıyla, peygamber için de, peygamberlik için de; kadınlık âlemi
için de gerekli, hatta elzem olur.

2.Diğer bir husus da, umumî mânâda Efendimiz’in zevceleriyle alâkalı



oluyor ki, o da:
a.Zevceler arasında, yaşlı, orta yaşlı ve gençler bulunması itibarıyla, bu

devr e ve dönemlerin hepsine ait çeşitli ahkâm vaz’ediliyor. Ve bizzat
Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) hanesi içinde bulunan bu pâkize
zevceler sayesinde tatbik imkânı buluyordu.

b.Zevcelerin her birerleri, çeşitli oymaklardan olması sebebiyle, evvelâ o
kabileler arasında; sonra da muazzez şahsiyetiyle akrabalık tesis buyurduğu
bütün cemaatler içinde, köklü bir sevgi ve alâkaya yol açılıyordu. Her kabile
ve oymak, O’nu kendinden biliyor, din hissinin yanında, cibillî bir bağlılıkla
O’na karşı derin bir alâka hissediyordu.

c.Her kabileden aldığı kadın, O’nun hayatında ve irtihalinden sonra, kendi
cemaati arasında çok ciddî dinî hizmete vesile olabiliyor; uzak yakın bütün
akrabalarına, zâhir ve bâtın-ı Ahmediye (sallallâhu aleyhi ve sellem) hususunda
tercümanlık yapıyordu. Bu sayede onun kabilesi de, kadın ve erkeğiyle,
Kur’ân’ı, tefsiri, hadisi ondan öğreniyor ve dinin ruhuna vâkıf olabiliyordu.

ç.Bu izdivaçlar vasıtasıyla, Nebiy-yi Ekmel, âdeta bütün Ceziretü’l-Arap’la
yakınlık tesis etmiş gibi, her hanenin, teklifsiz misafiri hâline gelmişti. Herkes
bu karabet vasıtasıyla o mehâbet âbidesine yaklaşabiliyor ve dinî umûru
öğrenme fırsatını buluyordu. Aynı zamanda bu ayrı ayrı aşiretlerin her biri, bir
çeşit, kendini O’na yakın sayıyor ve bununla iftihar ediyordu. Mahzumoğulları,
Ümmü Seleme vasıtasıyla; Emevîler, Ümmü Habîbe vasıtasıyla; Hâşimîler,
Zeyneb binti Cahş (radıyallâhu anhünne) vasıtasıyla kendilerini ona yakın kabul
edip, bahtiyar sayıyorlardı...

3.Buraya kadar olanlar umumî mânâda ve bazı yönleriyle de, diğer
peygamberlere şâmil olacak şekilde idi. Şimdi bir de, hususî mânâda ve teker
teker her zevcenin serencâmesi içinde meseleyi ele alalım:

Evet, burada dahi göreceğiz ki; mantık, vahiy ile müeyyed O Zât’ın hayat-ı
seniyyesi karşısında toprak kadar aşağı kalıyor; tabir-i diğerle beşer düşüncesi
Fetanet-i A’zam önünde rükûa varıp iki büklüm oluyor.

a.İlk zevceleri Seyyidetinâ Hz. Hatice’dir (radıyallâhu anhâ). Kendinden on
beş yaş daha büyük olan bu nadide kadınla izdivaçları, her evlilik için en
büyük örnek mahiyetindedir. O, bütün bir hayat boyu, derin bir vefa ve
sadakatle eşlerine bağlı kaldıkları gibi, zevcelerinin vefatından sonra dahi onu
hiçbir zaman unutmamış, hatta her vesile ve fırsatta ondan bahisler açmıştır.



Hz. Hatice’den sonra Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) dört-beş
sene evlenmediler. Başlarında birçok yetim bulunmasına rağmen, onların
meûnetine katlanıp, bir bakıma hem annelik, hem de babalık vazifesini
yürüttüler. Muhalfarz, evvel ve âhir kadınlara karşı küçük bir zaafı olsaydı,
böyle mi hareket ederlerdi?..

b.Sıra itibarıyla olmasa bile ikinci zevceleri, Âişe-i Sıddîka’dır (radıyallâhu
anhâ). En yakın arkadaşının kızı; acı tatlı bütün bir hayatı beraber yaşayan bu
büyük insana karşı, Nebi’nin en mutena ikramı... Umum neseplerin sona erdiği
günde, sona ermeyen karabetiyle O’nun yanında bulunma şerefi ancak bu
sayede olacaktır. Evet, Âişe-i Sıddîka ile Hazreti Ebû Bekir, maddî-mânevî
hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde kurb-u Nebevîye mazhar olmuşlardı.

Ayrıca, Hz. Âişe gibi çok zeki bir nadire-i fıtrat, davayı nübüvvete tam vâris
olabilecek yaradılışta idi. İzdivaçtan sonraki hayatı ve daha sonraki
hizmetleriyle kat’iyen sübut bulmuştur ki; o muallâ varlık, ancak nebi zevcesi
olabilirdi. Zira o, yerinde en büyük hadisçi, en mükemmel tefsirci ve en nadide
fıkıhçı olarak kendini gösteriyor, zâhir ve bâtın-ı Muhammedî’yi (sallallâhu
aleyhi ve sellem) emsalsiz kavrayışıyla bihakkın temsil ediyordu.

Bunun içindir ki; Efendimiz’e rüyasında, onunla izdivaç yapacağı iş’âr
ediliyor ve henüz gözlerine başka hayal girmeden peygamber hanesine kadem
basıyordu...

Bu sayede o, Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) için vesile-i şeref olacak ve
kadınlık âlemi için de, bütün istidat ve kabiliyetlerini inkişaf ettirerek,
Efendimiz’in en başta talebelerinden biri olma hüviyetiyle, büyük mürşide ve
mübelliğe olmaya hazırlanacaktı. İşte böylece, o da hem bir zevce, hem de bir
talebe olarak saadet hanesine intisap etmiş bulunuyordu.

c.Yine izdivaç sırasına göre olmamakla beraber üçüncü zevceleri, Ümmü
Seleme’dir (radıyallâhu anhâ). Mahzum Oymağı’ndan ve ilk Müslümanlardan
olan Ümmü Seleme, Mekke’de tazyik görmüş; ilk olarak Habeşistan’a, ikinci
defa da Medine’ye hicret etmiş ve o günkü şartlara göre ilk saftakiler arasında
yer almıştı.

Kendisiyle beraber bu uzun ve meşakkatli yolculuklara katlanan bir de
kocası vardı. Ve Ümmü Seleme’nin nazarında eşi menendi olmayan bir insandı.
Bütün çile devrini beraber yaşadığı, bu eşsiz hayat arkadaşı Ebû Seleme’yi
Medine’de kaybedince çocuklarıyla baş başa kaldı. Yurdundan, yuvasından



uzak, bir sürü yetimle hayat külfetini yüklenmiş bu kadına, ilk şefkat elini, Ebû
Bekir ve Ömer (radıyallâhu anhumâ) uzattılar; fakat o bu talepleri reddetti; zira
onun gözünde Ebû Seleme’nin yerini dolduracak insan yoktu.

Nihayet, izdivaç teklifiyle Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ona el
uzattı. Bu izdivaç da gayet tabiîydi, zira İslâm ve iman uğrunda hiçbir
fedakârlıktan dûr olmayan bu muallâ kadın, Arab’ın en soylu oymağı içinde
uzun zaman yaşadıktan sonra yapayalnız kalmıştı ve dilenciliğe terk edilemezdi.
Hele ihlâs, samimiyet ve İslâm için katlandığı şeyler düşünülünce, ona
muhakkak ki el uzatılmalıydı... Ve işte Kâinatın Fahrı onu nikâhı altına alırken
bu inayet elini uzatmıştı. Evet, gençliğinden beri yaptığı; kimsesizleri görüp
gözetme ve yetimlere el uzatma iş ve vazifesini, o günkü şartların iktizasına
göre bu şekilde yerine getiriyordu.

Ümmü Seleme de Hz. Âişe gibi dirayet ve fetaneti olan bir kadındı. Bir
mürşide ve mübelliğe olma istidadındaydı. Onun için, bir taraftan şefkat eli onu
himayeye alırken diğer taraftan da, bilhassa kadınlık âleminin medyûn-u şükran
olabileceği bir talebe daha ilim ve irşat medresesine kabul ediliyordu.

Yoksa, altmış yaşına yaklaşmış Fahr-i Kâinat Efendimiz’in, bir sürü çocuğu
olan dul bir kadınla evlenmesini ve evlenip bir sürü külfet altına girmesini,
başka hiçbir şeyle izah edemeyiz. Hele şehevîlik ve kadınlara düşkünlükle asla
ve kat’a!...

d.Bir diğer zevceleri de Remle binti Ebî Süfyan’dır (Ümmü Habîbe)
(radıyallâhu anhâ). Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve peygamberlik
karşısında bir müddet küfrü temsil eden birinin kızı... Bu da ilk Müslüman
olanlardan ve birinci safta yerini alanlardandı. Çile devrinde Habeşistan’a
hicreti, orada kocasının önce tanassur etmesini, sonra da vefatını görmüş
muzdarip bir kadın...

O gün sahabe, sayı itibarıyla az; mal yönünden fakirdi. Herhangi birine
bakacak, medar-ı maîşetini temin edecek durumları yoktu. Buna göre, Ümmü
Habîbe ne yapacaktı? Ya tanassur edip, Hıristiyanların yardımına mazhar
olacak; ya küfür yuvası olan baba evine dönecek veya kapı kapı dolaşıp
dilenecekti. Bu en dindar, en soylu, aile itibarıyla en zengin kadının bunlardan
hiçbirini yapması mümkün değildi. Bir tek şey kalıyordu; o da Efendimiz’in
müdahalesi ve mualecesi...

İşte, Ümmü Habîbe ile izdivaçta da bu yapılıyordu. Dini için her türlü
fedakârlığa katlanmış bu kadın, yurdundan yuvasından uzak; zenciler arasında;



kocasının irtidat ve vefatı kendisini dilgîr ettiği günlerde; Necaşî’nin
huzurunda, Peygamberimiz’le nikâhının kıyılması gibi en tabiî bir şey
yapılıyordu. Bunu değil kınamak “Rahmeten li’l-âlemîn” olmanın gerektirdiği
bir hususun ifası sayarak alkışlamak lâzımdır.

Kaldı ki, bu büyük kadının da, emsali gibi kadın-erkek Müslümanların irfan
hayatına getireceği çok şey vardı. O da bu suretle hem bir zevce hem de bir
talebe olarak, o saadethaneye intisap ediyordu.

Aynı zamanda bu evlilik sayesinde, Ebû Süfyan ailesi de, Hane-i Nübüvvete
teklifsiz girip çıkma imkânını elde ediyor ve değişik bir bakış kazanarak
yumuşamış oluyordu.. hem değil sadece Ebû Süfyan ailesi, belki bütün
Emevîler’de tesir icra edebilecek bir hâdise olma karakterinde. Hatta denebilir
ki; alabildiğine sert ve bağnaz olan bu aile, Ümmü Habîbe’nin nikâhı sayesinde
oldukça yumuşadı ve her türlü hayrı kabul etmeye hazır hâle geldi.

e.Saadet hanesine girenlerden biri de Zeynep binti Cahş’dır (radıyallâhu
anhâ). Alabildiğine asil ve o kadar da ince, iç derinliğine sahip Hz. Zeynep,
Sultan-ı Enbiyâ’nın yakın akrabası ve yanı başında büyüyen, gelişen bir
kadındı. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Zeyd (radıyallâhu anh) için
onu talep ettiği zaman, ailesi biraz çekimser kalmış ve bu arada Efendimiz’e
verme temayülünü göstermişlerdi. Sonunda Peygamberimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ısrarıyla Zeyd b. Hârise’ye vermeye râzı olmuşlardı.

Zeyd, bir zamanlar hürriyetini yitirmiş; esirler arasına girmiş ve sonra
Kâinatın Efendisi tarafından hürriyetine kavuşturulmuş bir azatlı idi.
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu izdivaçtaki ısrarıyla,
insanlar arasındaki müsavatı tesis, tahkîm ve tarsîn etmek istiyor ve bu çetin işe
de, yine yakınlarıyla başlıyordu. Ne var ki, Zeynep gibi çok yüce fıtratlı bir
kadın, emre imtisalden ibaret olan bir evliliği, uzun sürdüremeyecek gibiydi.
Bu evlilik, Zeyd için de bir şey getirmemiş ve sadece bir ızdırap ve hasret
olmuştu.

Nihayet boşama hâdisesi oldu; fakat Efendimiz Zeyd’i vazgeçirmeye ve
evliliğin devam ettirilmesine çalışıyordu. Tam o esnada, Cibril (aleyhisselâm)
geldi ve semavî fermanla, Zeyneb’in Peygamber Efendimiz’le izdivaç etmesi

emrini getirdi.1 Efendimiz’in maruz kaldığı imtihan oldukça ağırdı; zira, o güne
kadar, kimsenin cesaret edemediği bir şey yapılıyor ve yerleşmiş, kök salmış
âdetlere karşı, ilan-ı harp ediliyordu. Bu çok çetin bir mücadeleydi. Ancak



Allah emrettiği için yapılabilirdi. Ve işte Efendimiz, derin bir kulluk şuuruyla,
nezih şahsiyetine karşı çok ağır gelen bu işi yaptı. Hz. Âişe’nin dediği gibi,
muhalfarz, Peygamberimiz’in, vahy-i münzelden bir şeyi ketmetmesi caiz

olsaydı Zeyneb’le izdivacını emreden âyetleri ketmederdi.2 Evet, bu Zât-ı
Risaletpenâhî’ye o kadar ağır gelmişti...

İlâhî hikmet ise bu temiz ve yüce varlığı, Peygamber hanesine sokmak, ilim
ve irfan yönüyle hazırlamak, irşat ve tebliğle vazifeli kılmak istiyordu. Nihayet
öyle de oldu. Ve daha sonraki nezih hayatı boyunca, Peygamber zevceliğinin
iktiza ettiği inceliklere riayet etti.

Ayrıca, cahiliye devrinde, evlâtlıklara evlât deniyor ve onların eşleri de
aynen evlâdın eşi gibi kabul ediliyordu. Cahiliyeye ait bu âdet, kaldırılmak
murat buyrulunca, yine tatbikata Efendimiz’le başlanıldı. Herhangi bir kimseye
“evlâdım” demekle evlâdınız olamayacağı gibi, “evlâdım” dediğinizin zevcesi

de gelininiz olamaz.3

Zeyneb’le izdivaç hususunda söylenecek daha çok şey olmakla beraber, sual-
cevap mevzuunun istiab haddini aşacağı için, şimdilik tek başına tahlil
edileceği ana havale ediyor ve kısa kesiyorum.

f.Saadet hanesiyle şerefyab olanlardan biri de, Cüveyriye bintü’l-Hâris’dir
(radıyallâhu anhâ). Gayr-i müslim olan kabilesine karşı harp edilmiş ve kadın
erkek esarete dûçâr olmuşlardı. Hissiyatı alt üst olmuş, gururu kırılmış bu saray
mensubu kadın, Huzur-u Risalete getirildiğinde kin ve nefretle doluydu.

İşte o zaman Fetanet-i A’zam, yağdan kıl çekme kolaylığı içinde meseleyi bir
hamlede halletti.

Peygamber Efendimiz Hz. Cüveyriye (radıyallâhu anhâ) ile nikâh akdedince,
Cüveyriye, mü’minlerin anası mevkiine yükseldi ve sahabenin bakışında bir
ihtiram âbidesi hâline geldi. Hele ashab-ı Resûlullah, “Peygamber’in
akrabaları esir edilmez.” deyip, ellerindeki esirleri bırakınca, hem Cüveyriye
(radıyallâhu anhâ) hem de onun aşiretinin gönlü fethediliverdi.

Görülüyor ki, Peygamberimiz altmış yaşları dolaylarında, yaptıkları bu
izdivaçta dahi pek çok meseleyi bir çırpıda hallediyor; kızıl kıyamet
hâdiselerin içinde, sulh ve sükun meltemleri estiriyordu.

g.Tali’liler arasına karışanlardan birisi de, Safiyye binti Huyey’dir
(radıyallâhu anhâ). Hayber emirlerinden birinin kızı. Meşhur Hayber
Vak’ası’nda, babası, kardeşi ve kocası öldürülmüş; kabilesi de esir edilmişti.



Safiyye (radıyallâhu anhâ) büyük bir öfke ve intikam hırsıyla yanıp tutuşuyordu.
Nikâh akdedilip, mü’minlerin hürmet duyacağı, Efendimiz’e zevce olma muallâ
mevkiine yükselince, hem ashabın (radıyallâhu anhüm) “Anam, anam!”
tazimleri ve hem de Efendimiz’in eritici ve tüketici yüceliği karşısında, Hz.
Safiyye (radıyallâhu anhâ) olup biten her şeyi unuttu ve Peygamberimiz’e zevce
olmakla iftihar etmeye başladı.

Ayrıca, Hz. Safiyye vasıtasıyla pek çok Yahudi’nin, Efendimiz’i yakından
görüp tanıma ve yumuşama imkânı da doğuyordu. Bir şeyle her şey yapan ve bir
fiilinde binler hikmet bulunan Hazreti Allah (celle celâluhu) bütün izdivaçlarda
olduğu gibi, bunda da pek çok hayır ve bereket yaratmıştı.

Bundan başka, düşmanların iç âlemine muttalî olma bakımından, ümmetine
bir ders vermiş olabileceğini zikretmek de muvafık olur zannederim. Hazreti
Safiyye ve emsali ayrı milletlerden olan kadınların, o milletlerin iç durumlarına
nüfuz bakımından büyük ehemmiyeti vardır; elverir ki insan onların hain
olanlarıyla kendi sırlarını düşmanlara kaptırmasın.

h.Bu bahtiyarlardan biri de Hz. Sevde Validemiz’dir. İlk safta yerini
alanlardan; kocasıyla Habeşistan’a hicret edenlerden ve Ümmü Habîbe’nin
kaderine benzer şekilde, kocasının vefatıyla ortada kalanlardan.

Efendimiz, bu kalbi kırığın da yarasını sardı; onu perişan olmadan kurtardı
ve ona enîs oldu. Zaten sadece Efendimiz’in nikâhı altında bulunmayı düşünen
bu büyük kadının, dünya adına istediği başka hiçbir şey de yoktu.

İşte bütün izdivaçlarında, bu türlü hikmet ve maslahatlar bulunan Peygamber
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) hiç mi hiç nefsanî duygularıyla bu işin
içine girmemiştir. Ya Râşid Halifelerin ilk ikisine karşı olduğu gibi,
vezirleriyle bir karabet tesisi ve zevcesi olacak kadındaki istidat ve kabiliyet
veya teker teker diğerlerinde gördüğümüz gibi başka hikmet ve maslahatlarla
evlenmiş ve büyük yük ve meûnetlerin altına girmiştir.

Bunlardan başka, Peygamber Efendimiz’in bu kadar kadının mesken, nafaka,
elbise gibi ihtiyaçlarını en âdil şekilde temin etmesi ve onlara karşı
muamelesinde kılı kırk yararcasına adalet ve hakkaniyete riayette bulunması;
aralarında meydana gelmesi muhtemel huzursuzlukları peşinen önlemesi, vârit
olan geçimsizlikleri yağdan kıl çekme rahatlığı içinde halletmesi, Bernard
Shaw’ın ifadesiyle “en büyük problemleri kahve içme kolaylığı içinde
halleden” O müstesna Zât’ın peygamberliğine delâlet eder...



Bir kadın ve bir iki çocuğun dahi idaresinin ne kadar müşkil olduğunu gören
ve bilen bizler; daha evvel başka yuvalar kurmuş; başka aile yapılarına şahit
olmuş; girdiği yuvalarda farklı mizaçlar kazanmış pek çok kadını, bir şiir
âhengi ve ritmi içinde idare eden O muallâ ve mübeccel varlık karşısında iki
büklüm oluyoruz.

Bir husus kaldı ki, o da, zevcelerin adedinin, ümmetine meşru kılınan adedin
üstünde olma keyfiyetidir. Bu, bir hususî teşrîdir. Evet, bildiğimiz ve
bilemediğimiz pek çok maslahat ve hikmetleri hâvi bir hususî kanundur. Bir
müddet bu mevzuda mutlak izin verilmiş; belli bir müddet sonra ise sınır

konmuş ve evlenmesi yasak edilmiştir.4

1 Bkz.: Ahzâb sûresi, 33/37.

2 Bkz.: Buhârî, tevhid 22; Müslim, iman 288.

3 Bkz.: Ahzâb sûresi, 33/4.

4 Bkz.: Ahzâb sûresi, 33/52.



KUR’ÂN-I KERİM

Mukaddime
“Eğer Biz bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, Allah’ın korkusundan onu,

baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri, düşünsünler diye
insanlara veriyoruz.”1

Yani, Kur’ân, ilâhî hitaba muhatap olabilecek kabiliyette yaratılmış olan ve
ahsen-i takvîm sırrına mazhar kılınan insana indirilmiş bir kelâm-ı ezelîdir.
Evet, o, insana indirilmiştir. Şayet, büyüklük ve azameti nazara alınarak,
Kur’ân, insana değil de dağlara indirilmiş olsaydı, dağların paramparça
olduğunu görürdün. Evet, Allah’a karşı duyduğu haşyetinden dolayı dağlar bu
hâle gelirdi, ancak; gel gör ki insan, kalb ve kafasını Kur’ân’dan uzak tuttuğu
için, Kur’ân ona bu şekilde müessir olamamaktadır. İç âlemiyle Kur’ân’a karşı
yabanîleşen his, fikir ve kalb âleminde, o ilâhî hitaba yer ayırmayan insan
elbette Kur’ân’dan nasipsizdir.

“Gavvas olana Kur’ân
Mücevher dolu umman
Nasipsizdir Kur’ân’dan
Her müstağni davranan.”
Kur’ân bir kitaptır. Cenâb-ı Hak onu azametiyle, peyderpey, insanların

maslahatlarına cevap verecek şekilde indirmiştir. Hem Kur’ân çok bereketli bir
kitaptır. Mübarektir, kudsîdir. Kudsiyet ve ulviyetinde eşi yoktur. Kur’ân,
bereketin ta kendisidir.

İnsanlar onun emirlerine ittiba ettikleri zaman hayatları bereketlenir, bütün
milletlerin üstüne çıkarlar. Ve hayatın bütün sahaları, bu ittiba ile yeşillenir,
kendisine ait filizleri vererek dünyayı Cennet hâline getirir.

Bütün bunları tedebbür ve tefekkür etmemiz için gönderilen Kur’ân-ı Kerim,
devamlı ve ısrarlı bir beyin sancısıyla, her an, her zaman düşünülmeli ve her
devrin ihtiyacı olan hususlar Kur’ân’dan böyle bir cehd ve gayretle istinbat



edilmelidir. Başka türlü de Kur’ân’ı anlamak mümkün değildir.
Kur’ân, hayatın hayatıdır. İnsanın hayatının hayırlı, müteyemmin ve mübarek

olması, Kur’ân-ı Kerim’i hayatına düstur yaptığı nispette olur. Kur’ân’dan uzak
bir hayat uğursuzdur, bereketsizdir. Kur’ân’dan uzak bir milletin hayatında
dedikodu, keşmekeşlik ve uzaklığın çapına göre anarşi vardır.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde: “Sizin en
hayırlınız, Kur’ân’ı (hakâik ve dekâikine inerek) öğrenip sonra da
başkalarına öğretendir.” 2 buyuruyorlar. En hayırlı olmak istiyorsak, Kur’ân’ı
anlayıp anlatmaya çalışmalı ve bu hususta yazılmış tefsirleri karıştırmalı, onun
hakâik ve dekâikinin içine girmeye gayret etmeliyiz. Ta bu yolla Kur’ân’a sahip
çıkmış bulunduğumuzu âleme göstermiş olalım... Yoksa Kur’ân-ı Kerim’in
nurundan ve feyzinden gerektiği kadar istifade etmemiz düşünülemez.

Ortada büyük bir hakikat var: Kur’ân hakikati. Ona karşı bir kısım
vazifelerle mükellefiz. Ama mükellefiyetimiz sadece mushafları muhafazadan
ibaret değildir. Belki bu lüzumludur fakat zarftan ziyade mazrufa saygılı olmak
lâzımdır. Kur’ân’ı bir kılıfa koyup evimizin en müntehap köşesine asmakla,
Kur’ân’a karşı saygılı olma vazifesini yerine getirmiş olamayız. Size
hükümdardan bir mektup gelse, o mektubu öpüp başınıza koyup, hiç okumadan
bir tarafa mı atarsınız, yoksa “Hükümdar ne istiyor?” deyip mektubu
hassasiyetle açıp, okuyup anlamaya mı çalışırsınız?

İşte hükümdarlar hükümdarı, Mâlikü’l-Mülk olan Hazreti Allah, size bir
nâme göndermiş, öyle bir nâme ki sizin için hayatî ehemmiyeti hâizdir ve onun
içinde, sizin hem dünyanızla, hem de ahiretinizle alâkalı pek çok meseleler
vardır. Siz bunu alsanız, tazim ile öpüp başınıza koysanız, sonra da kaldırıp
rafa yerleştirseniz, acaba o Hükümdarı memnun etmiş olur musunuz..?

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, hayatınızı nizam altına almak için size tekrîmen
gönderilmiş bir nâme-i hümâyundur. Allah (celle celâluhu) gönderdiği bu

nâmede: “Andolsun ki Biz, insanı ahsen-i takvîme mazhar olarak yarattık.”3

buyurmaktadır.
Evet, bizler Kur’ân-ı Kerim’le tekrîm edilip şereflendirildik. Zira

Kur’ânsızlara Allah: “Onlar hayvanlar gibi, belki onlardan da aşağı.”4

diyor. Demek ki mücerret insanlık o şerefi ihraz etmiyor; senin şerefinin içinde,
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’a sahip çıkmanın hissesi çok büyüktür.

Allah Resûlü bu mevzuda başka bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor:



“Kur’ân-ı Kerim’i açıktan açığa ilan eden ve onu bütün insanlığa
duyurma maksadıyla okuyan insan, sadakayı açıktan açığa veren gibidir.
Kur’ân-ı Kerim’i gizli okuyan da sadakayı gizli veren gibidir.”5

Nasıl ki, açıktan açığa sadaka ve zekât verilirken başkasını da teşvik
düşünülür ve bu yarışmaya herkesin iştirak etmesi kastedilir. Aynen öyle de;
açıktan okunan Kur’ân ile başkalarının da bu işe sahip çıkması teşvik
edilmektedir. Gecenin karanlığında Kur’ân’la baş başa kalmak da, sadakayı
gizli vermek gibidir. İnsan yakaladığı bu gizlilikte, Kur’ân içindeki yerini
araştırır ve kendisine Kur’ân’da bir yer bulmaya çalışır. Bir mü’min için
Kur’ân’da yer aramak ve kendini Kur’ân’a göre ayarlamak çok mühimdir.
Mühimdir, çünkü insan bu ölçüde mü’mindir. Ömer b. Abdülaziz, Muhammed
İbn Ka’bi’l-Kurazî ve daha niceleri, Kur’ân’ı hep bu mülâhaza ile sabahlara
kadar tilâvet etmiş ve onun hakikî mânâ ve derinliğine ancak bu yolla
ulaşabilmişlerdir.

İçten, samimî ve güzel bir eda ile okunan Kur’ân, insanın ruh, kalb ve
hissiyatına hayat bahşeder. Bilhassa Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
fem-i güher-i mübareklerinden dökülüyor gibi Kur’ân’ı dinlemek, insanı sonsuz
huzura garkeder. Bir derece üste çıkarak Cibril’e misafir olma ve bizzat
Kur’ân’ı ondan dinleme, ruha, tarifi imkânsız esintiler kazandırır. Bütün
bunların verâsında Kur’ân’ı bizzat kelâmın esas sahibi olan Mütekellim-i
Ezelî’den dinliyor gibi O’na muhatap olmak.. –kalbin buna tahammülü var
mıdır bilemem– insanı âdeta semavîleştirir...
1 Haşir sûresi, 59/21.

2 Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 21; Tirmizî, fezâilü’l-Kur’ân 15.

3 Tin sûresi, 95/4.

4 Furkan sûresi, 25/44.

5 Tirmizî, fezâilü’l-Kur’ân 20; Ebû Dâvûd, tatavvu 25; Nesâî, zekât 6.



KUR’ÂN-I KERİM’İN ALLAH (celle celâluhu)
KELÂMI OLDUĞUNUN VE EFENDİMİZ’İN
(sallallâhu aleyhi ve sellem) RİSALETİNE EN
BÜYÜK ŞAHİT OLDUĞUNUN DELİLLERİ

KUR’ÂN-I KERİM
1.Basit bir tetkik, Kur’ân’ın dil ve ifade yönünden hiçbir kitaba

benzemediğini ortaya koymaya yetecektir. Ayrıca, üslûp, mânâ ve muhteva
bakımından da Kur’ân, eşsiz ve emsalsizdir. O hâlde, ya Kur’ân, şimdiye kadar
yazılmış bütün kitapların altında bir yere sahiptir -ki bunu şeytan bile iddia
edemez- ya da onun her kitabın üstünde bir yeri vardır. Öyleyse, Kur’ân bir
beşer sözü değildir.

2.Bizzat Kur’ân-ı Kerim’de Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
hitaben meal olarak şöyle buyrulur: “Sen bundan önce ne bir kitap (yazı) okur,
ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı, bâtıla uyanlar, şüphe duyarlardı.”1

Evet, o gün bugündür hâlâ okuyup-yazmışlara, en büyük bilgin ve ediblere,
aynı anda tüm insanlığa yönelik olan bu meydan okumayı yapan, okuma-yazması
olmayan bir Zât’tır (sallallâhu aleyhi ve sellem). İlimlerin bir bakıma zirveye
ulaştığı kabul edilen şu zamanda, fizikçisi, kimyacısı, astronomu, tabibi,
sosyoloğu, edebiyatçısı ile bütün ilim ve edebiyat ehline O Zât, “Haydi, elele
verin de, fazla değil, Kur’ân’ın sûrelerinden tek bir sûrenin mislini
getirin.”2 diyor. Bu bile, Kur’ân’ın O ümmî Zât’ın (sallallâhu aleyhi ve
sellem) değil de, Allah’ın kelâmı olduğuna kâfî bir delil ve şahit değil midir?

3.Yine Kur’ân’da mealen: “Eğer kulumuza indirdiğimiz (şu Kur’ân’da az
bir) şüpheniz varsa, haydi onun benzeri bir sûre getirin. Allah’tan gayri
şahitlerinizi (yardımcılarınızı) de çağırın. Eğer iddianızda doğru iseniz.”3;
“Yoksa onu (Muhammed) uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer sizler doğru
iseniz Allah’tan başka (çağırmaya) gücünüzün yettiklerini de çağırın da onun
benzeri bir sûre getirin.”4 buyrulmaktadır.

Hangi beşerin sözünde eksik, hata, yanlış, ihtilaf ve tenakuz bulunmaz?
Kur’ân ise, bu gerçeğe ve kendisinde en ufak bir ihtilaf ve tenakuzun
olmadığına “(Durup) Kur’ân’ı düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah’tan
başkasından gelseydi, onda çok ayrılıklar (ihtilaf ve tenakuzlar)



bulurlardı.”5 âyetiyle parmak basmaktadır. Allah Kelâmı’nda tenakuz, ihtilaf,
eksiklik ve yanlışlık bulmak isteyen birtakım kendini bilmezlerin yapıp ortaya
koydukları şeylere, zannediyorum onların kendileri de inanmıyor.

4.Kur’ân’ın ifade ve beyan tarzı ile, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ifade ve beyan tarzı arasındaki fark kolayca sezilebilmektedir.
Kur’ân’ın belâgat ve fesahatına ve üstün ifade gücüne hiçbir beşerin ulaşması
mümkün değildir. Onun diğer yönlerini olduğu gibi, bu yönünü de anlatmak için
ciltlerle eser verilmiş, söz gelimi sadece bir “Elhamdülillah” için sayfalar
yazılmıştır. Seçilen her bir kelime ve harf yeri, sayısı, ses ve iç mûsikî âhengi,
bulunduğu yer ve Kur’ân’ın tamamıyla olan münasebet ve bağlantısı ve hatta
matematik değeriyle kanaviçe içinde kanaviçe meydana getirmekte ve bir
tabloda her rengin ayrı ayrı tonlarının ayrı mânâlar ifade etmesi misali belli
hususiyetler arzetmektedir.

5.Kur’ân’ın nazil olduğu devrede şiir fevkalâde gelişmişti. İnsanlar
sohbetlerinde ve kavgalarında birbirlerine âdeta hep şiirle karşılık verir, her
yıl şiir müsabakaları düzenlenir ve kazanan şiirler altınla yazılıp, Kâbe
duvarına asılırdı. Birer millî kahraman sayılan şairlerin sözleriyle kabileler
harbe girer veya sulh yaparlardı. Ve Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve
sellem) aralarında büyümüş olmasına rağmen, herkesin bildiği bir vâkıa olarak
ne şiirle, ne seci’ ile, ne de nesirle uğraşmıştı. Sonra, Kur’ân’ın esrarlı ve
i’cazkâr ifadeleri ne O’nun, ne de başkasının ifadelerine benzemiyor, ne şiirin,
ne seci’in, ne de nesrin sahasına giriyordu ama kendine has orijinalliği ile
herkesi büyülüyordu.

Bu yüzden, insanları O’ndan uzaklaştırmak isteyen müşriklerin ileri
gelenleri, “Şiir desek şiir değil, seci’ desek seci’ değil, kâhin sözü desek o da
değil, cinnet eserine zaten benzemiyor; en iyisi, ‘Sihirdir, kulaklarınızı tıkayın,
yoksa çarpılırsınız.’ diyelim.” şeklinde kendilerince karşı koymaya

çalışıyorlardı.6 Şu kadar var ki, birbirlerinden habersiz gece gizlice gidip onu

dinlemekten de kendilerini alamıyorlardı.7 Meşhur şair Hansâ ve Lebid gibi
hakperestler de, müslüman olduktan sonra şiiri bıraktılar; şiir söylemeleri
istendiğinde de Kur’ân’dan bir sûre yazıp gönderiyorlar ve “Kur’ân’ı

okuduktan sonra ben şiir yazmaya hayâ ederim.” diyorlardı.8

6.O dönemde şiir, çok gelişmiş ve belli bir seviyeye ulaşmış olmakla
birlikte, lisan olarak Arapça, metafizik mânâlar, ilmî, dinî ve felsefî mefhum ve



ifade şekillerinden, medenî bir lugatten mahrum bulunuyordu. Sadece çöl
bedevisinin duygu ve düşüncelerini onun dar hayatını ifade etmeye yarayan bu
lisan, Kur’ân’la birdenbire öyle bir değer ve zenginlik kazandı ki, ilmî,
iktisadî, hukukî, içtimaî, siyasî, idarî ve metafizik bütün mevzu ve meseleleri
ifade edebilecek bir seviyeye ulaştı.

Lisan tarihinde böyle bir hâdiseye rastlamak mümkün değildir. Böyle bir
filoloji inkılabı ve bütün zaman ve mekânları kucaklayacak muazzam bir
gelişme, değil ümmî bir Zât’tan, yüzlerce lisan âliminden bile beklenemez.
Çünkü Arap lisanının geçirdiği tedricî bir gelişme değildir. İhtilal çapında bir
gelişmeyle ulvî ve mükemmel bir seviyeye sıçrama ve birden iptidaî mantık
sahasından, yeni bir kültür ve medeniyetin düşünce ve ifade hamlesini
taşıyacak bir noktaya ulaşmaydı. İşte, böylesi bir gelişmenin, bir insanın eseri
olamayacağı güneş gibi ortadadır.

7.Acaba şimdiye kadar okumuşu-okumamışı, ilk mekteplisi, üniversitelisi,
mütefekkiri, avâmı, fizikçisi, kimyacısı ve çobanı ile her tabaka, her yaş ve her
seviyedeki insanın kapasitesi ölçüsünde anlayıp, hissesini alacağı bir kitap
yazılmış mıdır? Şairin, mûsikîşinâsın, hatibin, içtimaiyatçının, iktisatçı ve
hukukçunun, idareci ve siyasetçinin, terbiyeci ve öğreticinin, zikir, fikir ve
tarikat yolu mensubunun okuyup istifade ettiği, yol ve mesleğine menfez ve
düstur, meselesine çözüm, derdine şifa ve fikrine cila bulduğu; ulaşımın bile
güçlükle yapılabildiği en ücra köylere ve köşelere kadar her yerde arz-ı endam
edip Güneş gibi ışık saçan tek kitab sadece Kur’ân’dır.

8.Kur’ân’ın dışında usanmadan birkaç defa okunabilen kitap belki hiç yoktur;
fakat Kur’ân’dır ki, defalarca okunur, devamlı hatmedilir; namazda ve çeşitli
vesilelerle okunur, ama hiçbir zaman usanç ve bıkkınlık vermez. Nice müstesna
eserler, fikir yazıları ve şiirler orijinalliğini ve değerini kaybeder; nice aktüel
eserler birkaç yıl, hatta bir kaç ay ya dayanır ya dayanmaz. Hem doğruluğu,
hem de aktüalitesi yönünden değerini yitirir, bir gazete gibi atılır, yırtılır gider.
Ama Kur’ân, ne lâfzı, ne okunuşu, ne mânâ ve muhtevası, ne orijinalliği ve
aktüalitesi, ne de doğruluğu açısından solmak, pörsümek ve eskimek şöyle
dursun, her geçen gün ruhlara, vicdanlara, akıl, kalb ve dimağlara yeni yeni
meltemler üfler, daha ileri seviyede fikir ve bilgiler takdim eder ve gençliğini,
tazeliğini her dem artırarak muhafaza eder gider.

9.İnsanı maddî-mânevî bütün yönleriyle anlatması, hayatın her saha ve
safhasına ait bahisler açması, içtimaî, iktisadî, hukukî, siyasî ve idarî bütün
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problemleri halledici düsturlar getirmesi ve dünya saadeti yanında ahiret
saadetini, aklın itminanı yanında ruhun da tatminini ihtiva eden prensipler
koyması yönüyle de Kur’ân’ın beşer kelâmı olamayacağı açıktır.

Evet, bir insanın her sahada rehber ve mütehassıs olması mümkün değildir.
Her asırda, her türlü şartlar altında ve her seviyede insanın müşkillerini
çözebilecek prensipler ortaya koymak, hiçbir zaman bir insanın vüs’at ve
kapasitesi dahilinde olamaz. Hiçbir beşerin zihninden çıkan prensipler,
asırlarca kıtalara huzur ve saadet veremez. İlâhî Kitab’a dayanmayan, vahye
istinat etmeyen beşerî sistemler değişmeden, revizyona uğramadan elli yıl bile
ayakta kalamazlar. Beşer mahsulü kaideler, sistemler, fikirler, düşünce ve
ideolojiler eskir, yetersiz kalır, yan tesir gösterir ve yenilenir, hatta
değiştirilme ihtiyacı hissettirir. Hâlbuki, Kur’ân’ın hiçbir mevzuunda, hiçbir
kaide ve prensibinde ve hiçbir meselesinde bu gibi arıza ve noksanlıklar
bulmak mümkün değildir.

Servetin sadece zenginler elinde dönüp dolaşan bir devlet olmaması;9 insan

için sa’y ve emeğinden başka bir şey olmadığı;10 emanet ve vazifelerin ehline

verilmesi ve adaletle hükmedilmesi gerektiği11 ve bir nefsi öldürmenin bütün

insanları öldürmek gibi olduğu12 şeklindeki temel, ölümsüz kaide ve
prensipleri; ayrıca, fert, aile ve cemiyet için birer semm-i kâtil, yani öldürücü
zehir olan faiz, kumar, içki ve fuhşun her çeşidinin, yalan, iftira, lüks ve israfın
yasaklanması; insanın insanlığını kazanması, ferdî ve içtimaî hayatında daha
dünyadayken Cennet benzeri bir hayat yaşaması için emredilen namaz, oruç,
hac, zekât ve daha başka ibadetler, yine en iyi ve en güzel ahlâk kaideleri, akıl
ve ruhları Cennet ve ebedî âleme yönlendirip, Allah korkusunu her kalbe
inzibat, buna karşılık Allah sevgisini de teşvikçi yapma, fert ve cemiyetin
saadeti için konulan ideal ölçü, kaide ve prensipler, onun ezelî ve ebedî,
Hakîm ve Rahîm Yaratıcı’nın Kelâmı olduğunun bariz delilleri değil midir?

İnsan ve kâinat kimin eseriyse Kur’ân da O’nun sözüdür. Zira Kur’ân-ı
Kerim, insanı insana şerhetmekte ve kâinat kitabını tefsir etmektedir. Evet,
Kur’ân bir taraftan insanı, bütün zaaf ve faziletleriyle, diğer taraftan da kâinatı
bütün sır ve incelikleriyle okumaktadır ki, bütün kâinatta tasarruf edemeyen bir
Zât’ın, öyle bir söz söylemesi mümkün değildir.

. İnsan, eserinde kendini her yönüyle anlatamaz; ideal ve düşüncelerini,
karakter ve ahlâkını bütün açıklığıyla yazıya dökemez. Bunu bir an için
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yapabildiğini düşünsek bile, bu kez de fikir, ahlâk ve davranış açısından kolay
kolay değişmeden kalamaz. Fakat bir Kur’ân’a, bir de Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) hayatına, ahlâk, karakter ve dava düşüncesine bakalım... Bu
ikilinin birbirine tıpatıp uyduğunu, Kur’ânî hakikatlerin O’nun mümtaz
şahsiyetinde ve örnek hayatında kristalleştiğini ve ahlâkının bütünüyle
Kur’ân’dan ibaret bulunduğunu müşâhede etmekle kalmaz; 23 yıl boyunca söz,
davranış, karakter, ahlâk ve ideallerinde en küçük bir değişikliğin meydana
gelmediğini Kur’ân’ın her beyanının hayatında tam mânâsıyla mâkes bulup
tatbik edildiğini ve ilk gün ne söylemişse son gün de aynı şeyi söylediğini
görürüz.

Muhalfarz, O, Kur’ân’ı aklından uyduran biri olsaydı, –Muhalfarz denilerek,
caiz olmayan şeyler üzerinde temsil getirilse bile, yine de O Kamet-i Bâlâ
(sallallâhu aleyhi ve selem) için bu tür ifadeler hoş olmuyor; bizi bağışlasın!–
mücadelelerle geçen o hareketli hayatında, ilk sözünü son gün de
tekrarlayabilecek, her söz ve hareketini yazdığına göre ayarlayabilecek ve hiç
değişmeden kalabilecek güç ve kabiliyeti asla gösteremezdi. Öyleyse O
(sallallâhu aleyhi ve sellem), Allah’ın teyit ve terbiyesi altında hareket eden bir
nebidir, Nebiler Sultanı’dır. Kur’ân da O’na Allah tarafından vahyedilen ilâhî
bir kitaptır.

. Bir yazar, eserinde umumiyetle içinde bulunduğu şartların, yaşadığı
hâdiselerin ve çevresinin tesirinde kalır ve dar bir zamanın dışına çıkamaz;
çıksa da, bu ya ütopya, ya anti-ütopya ya da bilim kurgu cinsinden olur. Oysa
Kur’ân’a baktığınızda, onun nasıl Kâinat’ın başlangıcına ve sonuna, insanın
yaratılışına ve gelecekteki hayatına dair kat’î ifadeler kullandığını görür ve
ister istemez, “Bu, bir beşer sözü olamaz.” demek zorunda kalırız.

. Bir yazar, daha çok kendi sahasında eserler verir; bilhassa,
uzmanlıkların alabildiğine çoğaldığı günümüzde, herkes kendi dar sahasının
adamıdır. Hâlbuki, Kur’ân içtimaî, iktisadî, hukukî, psikolojik, siyasî, askerî,
tıbbî, fizikî, biyolojik... kısaca her sahada prensipler ortaya koymakta, o
sahanın temel hakikatlerini dile getirmekte, geçmişten ve gelecekten
bahsetmektedir. Böyle bir kitabın ümmî ve bugünkü teknik-ilmî imkânların
hiçbirine sahip bulunmayan bir Zât tarafından yazılmasını hangi akıl kabul
edebilir?

Bizzat Kur’ân-ı Kerim’de Efendimiz’e hitaben meal olarak: “Sen bundan
önce ne bir kitab okur, ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı, bâtıla
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uyanlar, şüphe duyarlardı.”13 ve “Sen (önceden) kitap nedir, iman nedir
bilmezdin.”14 denilerek, O’nun okuyup yazmasının olmadığı beyan ve ilan
edilmektedir. Müşrikler de, içlerinde yetişip yakînen tanıdıkları O Zât’ın
okuyup-yazması olduğunu ve buna dayanarak Kur’ân’ı uydurduğunu bir kere
olsun iddia edemediler.

. Hangi yazar, eserinin hiçbir kritiğe tâbi tutulamayacağını, ihtiva ettiği
hakikatlerin hiç eskimeden asırlar boyu devam edip gideceğini ve üzerine
hiçbir eserin hiçbir sahada yazılamayacağını iddia edebilir? Bu yazar ister
filozof, ister ilim adamı, ister edib, isterse dâhi olsun, netice değişmez. İnsanın
kaleminden çıkan her eser, hatta muharref şekilleri ve yönleriyle Tevrat ve İncil
bile zamanın aşındırmasından kendilerini kurtaramamış ve değerlerinden çok
ş e y kaybetmişlerdir. Yalnızca Kur’ân’dır ki, her türlü aleyhte çalışmaya,
iftiralara, kendinde tenakuz ve yanlışlıklar bulma gayretlerine, tekrarları,
ifadeleri ve yazısıyla uğraşılmasına ve ihtiva ettiği hakikatlere zaman zaman dil
uzatılmasına rağmen, her geçen gün daha bir taze, daha bir derin ve daha bir
anlaşılır olarak zihinlere ve kalblere girmekte ve mutlak hâkimiyetini devam
ettirmektedir. Kâinata her geçen gün daha bir ışık tutan o nuru yakan, ancak ve
ancak kâinatın sahibi Allah’tır (celle celâluhu) ve elbette onu söndürmeye
kimsenin gücü yetmeyecektir!

. Bir esnafsınız, bir muallimsiniz, bir tüccar, bir idareci ya da bir
teğmensiniz; şimdi, esnaf teşekkülleri adına; profesörler dahil, her sahadaki
bütün muallimler adına; en büyük bir sanayici veya ithalatçı-ihracatçı adına,
Cumhurbaşkanı, Başbakan veya Genelkurmaybaşkanı adına kitap yazabilir, söz
söyleyebilir, kanun veya kararname çıkartabilir misiniz? “Evet” dediğinizi
kabul edelim; bu durumda bütün ifadelerinizin temsil iddiasında bulunduğunuz
makam sahibinin ağzından olması mümkün müdür? Yani, ifadeler her bakımdan
onun, emirler onun, yasaklar onun, vaad ve vaidler onun; yapabilir misiniz
bunu; hele hele, çevrenizde hiç yalana başvurmamış biri olarak tanınıyorsanız?
Bu mevzuda sizin yapacağınız, elinizde böyle bir kitap olduğunda, onu kitlelere
“Bu, bana O Zât tarafından size talim ve tebliğ etmem için gönderilmiş
kitaptır.” şeklinde takdim etmek olacaktır.

Şimdi, Fem-i Güher-i Nebevî’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) şerefsüdur
olan beyanlara, Kur’ân’ın ifadelerine bakın: Ancak, Kâinat’ın idaresini elinde
tutan Zât’a yakışan ifadeleri, peygamber bile olsa bir beşerin beyan edip
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söylemesi, O Mukaddes Makam adına -hâşâ- uydurması hiç düşünülebilir mi?
. İlâhî makama ait olup, Allah adına hiçbir beşerin söylemesinin mümkün

olmadığı:
Yaratma, hayat verme ve öldürmeyle ilgili beyan ve ifadeleri; aklı başında

hiçbir insan, ilimlerin oldukça ilerlediği günümüzde bile kimsenin kesin
konuşmaya cesaret edemediği göklerin, yerin, yıldızların, dağların, ağaçların,
hayvanların ve insanların yaratılması ve ilim adamlarının önünde hâlâ başlı
başına bir muamma olarak duran ‘hayat’ hakkında asla Yaradan adına
konuşamaz. Konuşsa bile, hiçbir taraftar toplayamaz ve sözleri asla ömürlü
olamaz. Yalancı peygamberlerle, teori teori üstüne üreten bilim adamlarının
durumu buna apaçık misallerdir.

. Kur’ân’da geçen bazı hitap şekilleri, Allah’tan Resûlü’ne tebliğatta
bulunulduğunun bariz misalleridir: “Ey Nebi, de ki!..” gibi hitaplar sıkça

tekrarlanmakta,15 hatta 332 yerde “Kul - De!” emri geçmektedir.16 Dünya
çapında en büyük bir mürşid bile irşad ve tebliğ sadedinde, Allah’a ait olan bu
kabîl tebliğ fermanlarını tayin ve tespit edemez.

Kur’ân’ın bu kabîl hitaplarında çok defa talim vardır, nasihat ve teselli
vardır, dışarıdan sorulan sorulara cevaplar vardır; fıkıh kaidelerini tesis etme
ve hayatın getirdiği müşkilleri çözme vardır; müşrikleri ve Ehl-i Kitab’ı
yerinde davet, yerinde ilzam ve susturma vardır; insanın mahiyetini, duygu ve
kabiliyetlerini teşrih, ruh yapısını tahlil vardır; bilinmeyen âlemlere işaretler,
ebedî âleme ait ikazlar, kötü ahlâktan men’ ve güzel ahlâka teşvik vardır;
kadınlık âlemiyle ilgili meseleler, ibadete teşvik ve azaptan terhib vardır;
geleceğe dair beyanlar, işaretler ve remizler ve ilmî hakikatlere işaretler
vardır. Bunlar ve bunlar gibi daha pek çok hususları muhtevi “Kul - De!”
hitaplarını binbir renkli kanaviçe gibi bir araya getirip, Allah adına söz
söylemek hangi insanın kârı olabilir?

. Hangi yazar, başkası adına bile olsa eserinde kendini tehdit eder veya
başkasının ağzıyla tehdit ettirir? Bunun da ötesinde, Allah adına söz söylediğini
iddia ederken, hiç bu iddiasına halel getirecek bir beyanda bulunur mu? Yine,
kendini ithama varacak ifadeleri kitabına alır mı? Hâlbuki, Kur’ân’da, “Eğer
(Muhammed) Bize karşı ona (Kur’ân’a) bazı sözler katmış olsaydı, Biz
kendisini kuvvetle yakalar, sonra da şah damarını koparırdık.” 17

buyrulmakta; Tebuk Gazvesi’nden geri kalanlar için “Onlara neden izin
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verdin?”18 ikazında bulunulmakta, Hz. Zeynep’le izdivacı anlatılmakta,19 yani
b i r insanın kendi yazdığı kitaba alması mümkün görünmeyen beyan ve
ifadelerde bulunulmaktadır. Demek oluyor ki, Kur’ân hiçbir zaman
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) değil, mutlak sûrette Allah’ın (celle
celâluhu) kelâmıdır.

. Hiçbir yazar, geçmişe ve geleceğe ait meseleleri bahis mevzuu yaptığı,
hayattan ve yaratılıştan, başlangıçtan ve sondan bahsettiği, hayatın her sahasına
ait kaideler ve umumî prensipler vaz’ettiği, yüzlerce yıl sonra ortaya çıkacak
ilmî ve teknik icatlara parmak bastığı, kısaca esasen bir insana ait olması
mümkün görünmeyen ifade ve beyanlarda bulunduğu eserinde, kendini
yalanlayacak, kendi kendisiyle tenakuza ve başkalarının da diline düşecek
şekilde kendisi hakkında “Sen okumuş-yazmış değilsin.” der mi? Tarihî
malumatı olan bir topluluk karşısında ve tarihle alâkalı kesif araştırmaların
yapılacağı bir gelecek karşısında geçmiş bazı hâdiselerden çok kesin ifadelerle
bahsedecek ve sonra da “Ben bunları anlatıyorum ama ne o hâdiselerin içinde
bulundum; ne de haklarında en ufak bir şey okudum.” diyeceksiniz; bu hiç
mümkün müdür?

Hâlbuki Kur’ân-ı Kerim’de, hem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
okuma-yazması olmadığından bahsedilmekte ve dolayısıyla önceden ne eline

bir kitap alıp okuduğu, ne de bir kitap yazmış olduğu anlatılmakta,20 hem de
geçmiş hâdiselerin içinde bulunmadığı ve daha önceden o hâdiseleri bilmediği

ifade edilmektedir.21 Okuma-yazması olmayan, eline önceden kitap almayan
tabiî ki geçmiş hâdiselerin içinde bulunmayan, kimseden dinlemeyen ve
öğrenmeyen bir Zât’ın her sahada çok kesin bilgiler vermesi, o Zât’ın
Allâmü’l-Guyûb olan Allah’ın (celle celâluhu) Resûlü olduğunu göstermez mi?

. Hiçbir yazar, eserinde, kendisinin ve eserinin korunacağını ve bahsettiği
hakikatlerin bir gün bütün âlemin ufuklarında şehbal açacağını kesin bir dille
ifade edemez. Rahat döşeklerde, konforlu arabalarda ve her türlü imkân içinde
hayat sürerken bile, bütün tehlikelerden masun ve mahfuz kalıp, vazifemizi
itmam edeceğimizi söyleyebilir miyiz?

Evet, biz nasıl hayatımızı garanti edemezsek, eserimizin hayatiyetini de aynı
şekilde garanti edemeyiz. Çok makaleler, kitaplar, şarkılar bir ara liste başı
olur, sonra da söner ve unutulur gider; yerlerine yenileri gelir, onlar da eskir ve
bu hep böyle sürer gider. Hâlbuki bizzat Kur’ân’da “Allah seni insanlardan
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koruyacaktır.”22 ve “Kur’ân’ı Biz indirdik ve onun koruyucuları da
Biz’iz.”23 denilerek, Peygamberimiz’in de, Kur’ân’ın da her türlü tehlike,
yıpranma, suikast ve akla gelebilecek maddî-mânevî taarruz ve tuzaklardan
masun ve mahfuz olduğu açıkça ilan edilmekte ve bu ilan geçerliliğini hâlâ
muhafaza etmektedir, kıyamete kadar da edecektir.

. Eserinde manzara tasvirinde bulunan bir yazar, daha çok tabiî şekilleri,
iklimi, arazi yapısı ve bitki örtüsüyle yaşadığı veya gezip gördüğü çevreyi
tanıtır. Hâlbuki Kur’ân’da çölün ve çöl hayatının tasvirinden çok, coşkun akan
nehirlerden, yemyeşil manzaralardan, toprağa can katan yağmur yüklü
bulutlardan, bağ ve bahçelerden, dağlardan ve denizlerden bahis açıldığını
görürüz. Söz gelimi, Nûr sûresi 40. âyette, engin denizin karanlıkları, üst üste
dalgaların gelmesi, dalgaların üstünü bulutların kaplaması ve bütün bu
karanlıklar içinde elin görülememesi gibi gerçekten enteresan teşbih ve
anlatımlarda bulunulmaktadır ki, bu ne o zamanki Arap coğrafyası, ne de devrin
denizcilik literatürüyle alâkalıdır. Sonra, çölde doğup çölde büyüyen ve
sadece, gençliğinde bir veya iki defa Şam tarafına, yine çöllerden geçerek
seyahatte bulunan Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), ne Kur’ân’ın sözünü
ettiği manzara ve bitki örtülerini görmüş, ne de deniz yolculuğu yapmıştı. Bu
durumda, böylesi tasvir ve teşbihler çölde yetişmiş bir insanın muhayyile ve
dehasından nasıl kaynaklanmış olabilir?

En’âm sûresi 125. âyette, kâfirin hâli, göğe doğru yükselirken kalbi sıkışıp
daralan bir insanın durumuna benzetilir. Kelimenin telaffuz hususiyeti de,
şeddeli “sad”ın arkasından şeddeli “ayn” harfinin gelmesiyle havasızlıktan açık
kalan ağzı resmetmektedir (yessa’adü). Bugün ilmî gelişmeler, gerekli cihaz
kullanılmadan dağların tepesine doğru yükseldikçe oksijen azlığından insanın
nefessiz kaldığını ve göğsünün daralıp sıkıştığını ortaya koymuş bulunmaktadır.
Bu gerçek, ancak balon gibi vasıtalarla yukarılara çıkıldığında ya da çok
yüksek dağlara tırmanılmakla anlaşılabilmektedir. Efendimiz’in döneminde
balonla yolculuk bir hayal bile olmadığı gibi, Arabistan coğrafyası da
kendisine çıkılmakla göğsün daralacağı yüksek rakımlı yerlerden mahrumdu.
Öyleyse, böyle bir teşbih ve ifade, ancak her şeyi bilen Allah’a (celle celâluhu)
ait olabilir.

. Yazar, eserini daha çok en fazla duygulandığı , letâifinin en müsait
olduğu, dolayısıyla zihin konsantrasyonunun tam sağlandığı anlarda yazar ve
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kendisini üzüntüye veya sevince sevk eden hâdiselerden de bahsetmemezlik
edemez. En güzel edebî eserler, kalblere en ince ve keskin mânâların dolduğu
ve dışta bu hâlete yol açan hâdiselerin cereyan ettiği zamanlarda kaleme
alınmıştır. Çoğu eserler, yâr, yârân ve dostlar  ya da evlâtlardan bahseder;
zindanda çekilen çileler, gurbet hatıraları, meslek hayatının tecrübeleri ve acı-
tatlı anları onların biricik mevzularıdır. Kalblerde ve ruhlarda derin tesirler
icra eden hâdiselerden tecerrüt etmek öyle kolay kolay mümkün değildir.

Şimdi, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) o çileler, ızdıraplar,
mücadeleler, sıkıntı ve kederlerle dolu hayatını inceleyin; bir yandan dışa karşı
amansız bir mücadele verirken, diğer yandan o müstesna cemaatini nasıl
yetiştirdiğini nazara alın ve sonra da Kur’ân’da, O’nun çektikleriyle, belâ ve
musibet demleriyle, hatta çocuklarının vefat ve hayatıyla bile alâkalı âyetler
bulabilecek misiniz, bakın! O’nun en çileli günlerinin dert ortağı ve en büyük
destekçisi Hz. Hatice’den (radıyallâhu anhâ) ve O’nun bir diğer destekçisi Ebû
Talib’in vefatı sebebiyle adına “Hüzün Senesi” denilen seneden, Haşim
Oğulları’na kızgın güneşin altında üç yıl süreyle uygulanan boykottan, kendi
ciğerinin dağlanmasına yol açan sevgili amcası Hz. Hamza’nın (radıyallâhu
anh) katlinden ve ciğerinin doğranıp çiğnenmesinden ve kendisine en büyük
kötülüğü yapmış müşrik ileri gelenlerinden bahis açılmış mıdır? Elbette hayır.
Öyleyse bu Kitap O’na ait değildir. O sadece bir vasıtadır ve Kur’ân’ı geldiği
şekliyle tebliğ etmektedir.

. Yazar, eserini yazarken mal-mülk edinme, zengin olma, makam ve şöhret
kazanma veya idealini tebliğ ve yüceltme ve mukaddeslerine ya da menfî
düşüncelerine hizmet etme gibi gayelerden birini düşünebilir. Muhalfarz,
Kur’ân’ı Efendimiz kendisi yazmış olsa, bununla mal-mülk edinme gayesi
taşıyordu denebilir mi? Hâşâ, O’nun 23 yıllık peygamberlik hayatına
baktığınızda, dünyanın tozuna-toprağına asla bulaşmadığını, namazının arasında
dahi cemaati bırakıp, mescidden ayrılarak evindeki üç-beş kuruşu dağıttığını,
üç gün geçtiği hâlde yiyecek tek lokma bulamadığını, açlıktan zaman zaman
karnına taş bağladığını, hatta ashabının durumunun yavaş yavaş düzelmeye
başladığı bir zamanda hanımlarının kendisinden birazcık rahat bir hayat
istemesi karşısında onları ya kendisini ya da dünyayı seçme şıklarından birini
seçmeyle karşı karşıya bıraktığını ve onların da kendisini seçtiğini görecek ve
Huneyn savaşında ganimet olarak eline 8 bin okka gümüş ve yüzlerce deve,
binlerce koyun geçtiği hâlde, vefatında, evine yiyecek temin edebilmek için
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rehin olarak verdiği kalkanını hâlâ geri alamamış olduğunu içiniz sızlayarak
müşâhede edeceksiniz.

Bütün bunlardan sonra O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) gayesi, makam,
mevki, şöhret ve ün yapmaktı diyebilir misiniz? Hâşâ, daha Mekke döneminde
risaletinin başlangıcında kendisine Mekke’nin reisliği, dünyada kimsenin sahip
olmadığı miktarda mal ve Mekke’de isteyeceği en güzel kız teklif edilmiş, fakat
O bütün bu teklifleri, “Sağ elime Güneş’i, sol elime Ay’ı koysalar, vallahi ben
davamdan vazgeçmem.” diyerek elinin tersiyle geri itmişti.24

Sonra, şöhret peşinde koşan bir insan, eserinde hiç kendisinden bahsetmez
mi? Hâlbuki Kur’ân’a baktığımızda, diğer peygamberlerin isimlerinin aşağı
yukarı 500 defa geçtiğini, buna karşılık ‘Muhammed’ isminin ise sadece 4 defa

zikredildiğini25 hayretle görür ve O Yüce Kamet (sallallâhu aleyhi ve sellem)
önünde bir kez daha “Eşhedü enneke Resûlüllah” diyerek eğilmekten kendimizi
alamayız.

. Esbab-ı nüzul denilen ilim sahası, her âyetin hangi hâdise münasebetiyle
indiğini ele alır. Kur’ân’da on beş kadar âyette “Yes’elûneke - Sana
soruyorlar” şeklinde Peygamberimiz’e sorulan sorular bahis konusu edilmekte

ve bunlara “Kul - De!” şeklinde başlayan cevaplar verilmektedir.26 Çeşitli
haram ve helâller, ganimetlerin taksimi, hilâller, kıyamet, Zülkarneyn, infak
şekli ve ruh gibi, her birine bir beşerin gerekli cevabı vermesinin mümkün
olmadığı çok çeşitli konularda gelen bu soruları cevaplayanın Allah (celle
celâluhu) olduğu gayet açıktır. Çünkü, her soruya en uygun cevabı vermek ve
he r hâdise münasebetiyle en müsait ve elverişli çözümü muhtevi bir âyet
göndermek hiçbir zaman bir beşerin tâkati dahilinde olamaz. Kaldı ki, böylesi
sorular karşısında Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir miktar sükut
buyurduğu oluyordu; yani cevap olarak inecek âyeti bekliyordu. Nitekim

kendisine ‘ruh’tan sorulduğunda böyle olmuştu.27

. Hangi insan, hangi yazar, kendine olan güven ve itimadı sarsacak
şekilde, bir zaman ‘doğru’ dediğine sonra ‘yanlış’ diyebilir ve zaman zaman
görüş değiştirip, davranışlarında yeni ayarlamalara gidebilir; hele bu yazar,
bütün dünyaya bir mesaj takdim etme iddiasındaysa? Hâlbuki Kur’ân’da yalnız
Mekke ve Medine’liler veya Arap Yarımadası insanları için değil , hatta yalnız
dünya insanlığı için de değil, bütün âlemler için ‘rahmet’ olarak gönderildiği
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ifade olunan28 Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem), zaman zaman
Kur’ân’ın tatlı ikazıyla yapmakta olduğu veya yapmaya niyet ettiği hareketini
değiştirir ve davranışını Kur’ân’a göre yönlendirirdi.

Kendisi insanların hidayeti için gönderilmişti. Amcası Ebû Talib’in
hidayetini arzu etmesi de gayet normaldi. Çünkü O, hem amcası hem de 40 yıla
yakın kendisini himaye eden bir şahıstı. Ancak esas olan Allah’ın dilemesidir.
İşte Allah Resûlü ısrarla amcasına, ölümün çok yakın olduğu bir anda “Lâ
ilâhe illallâh de, ahirette sana şefaat edeyim.” diyor fakat Ebû Talib bunu

söylemiyordu.29 İşte bu meselenin tahlilini yapan âyet mealen O’na şöyle
diyordu: “Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; ancak, Allah dilediğini
hidayete erdirir.”30

Bakın başka misaller: Müslüman tanındığı için münafıkların başı olan İbn

Selûl’ün cenaze namazına duracaktı, fakat Allah’ın ikazıyla bıraktı.31 Azadlı

kölesi Zeyd’e “evlâdım” derdi; Allah, âyetle evlâtlık edinmeyi kaldırdı.32 Hiç
aklından geçmediği hâlde, azadlı kölesi Zeyd’den ayrılan Hz. Zeynep’le ilâhî

emir neticesi izdivaçta bulundu.33 Bedir esirlerinin affedilip salıverilmesi

düşünülüyordu; Allah’ın ikazıyla fidye karşılığı salıverildi...34

Bütün bu ve benzeri emir ve nehiyler gösteriyor ki, O, hiçbir zaman kendi
başına hareket eden biri değil, sadece Allah’ın hükümlerini uygulayan bir elçi,
bir resûldür. Davranışlarını da kendiliğinden değil, Allah’ın ikazıyla
değiştiriyor ve hiçbir zaman “hevasından konuşmayıp, yalnızca vahye tâbi
oluyor.”35

. Hiçbir insan kendi kendine namusuna leke getirmek ve bu mevzuda dile
düşmek istemez. Hele bu insan, ömrü boyunca ‘emîn’ olarak tanınmış bir iffet
ve namus âbidesiyse! Gerçek bu iken, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) hayatına baktığımızda münafıkların düzüp ortaya attığı bir hâdiseye
şahit oluruz; tam bir ay belini büken, kendisini ızdıraptan ızdıraba sürükleyen,
yalnız kendisini değil, pâk zevcesi Âişe Validemiz’i (radıyallâhu anhâ) ve en
büyük dostu Ebû Bekir Efendimiz’i (radıyallâhu anh) ve diğer mü’minleri
dilgir eden ‘İfk’ hâdisesine.

Münafıkların Âişe Validemiz’e attıkları iftira karşısında, eğer Kur’ân’ı -
hâşâ- kendi yazmış olsaydı, hakikati ortaya koymak veya namusu üzerinde en



ufak bir lekenin olmadığını ilan etmek için bir ay bekler miydi? Sonra, hiç
insan kendi eviyle, aileleriyle alâkalı bazı mevzuları açıklamak ister mi?
Hâlbuki Kur’ân, Efendimiz’in hanımlarıyla ilgili olarak “Evlerinizde oturun,
ilk cahiliye (kadınlar)ının açılıp-saçılmaları gibi açılıp saçılmayın.”36 ve

“Sözü (yumuşak-tatlı) eda ile konuşmayın.”37 şeklinde emir, nehiy ve ikazlar
ihtiva etmektedir. Sadece bu bile, Kur’ân’ın Kelâm-ı İlâhî olduğunu ispata
yetmez mi?
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KUR’ÂN-I KERİM VE İLMÎ HAKİKATLER
İlim, tecrübe ve deneyler neticesi kesinlik kazanan meseleleri kendine izafe

ile ‘ilmî’ kabul ederken, kesinlik kazanmayanlara sadece birer teori ve tahmin
nazarıyla bakar.

İlim, geleceğe ait fikir yürütmez. Sadece neticeyi söyler. Realite plânında
durum bu olmakla beraber, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem),
fevkalâdeden ve bir mucize eseri olarak bazı ilmî tespitleri asırlarca
evvelinden haber vermiş ve verdiği haberler aynen gerçekleşmiştir. Veya o gün
söylediği bazı hususları bugün ilim ancak keşfedip anlayabilmiştir. Kur’ân-ı
Kerim’de de bu mevzuyla alâkalı birçok âyet vardır. İster peygamberlere ait
mucizeleri misal getirmekle, isterse teşbih, temsil ve işaret yollarından birini
kullanmakla olsun, Kur’ân, gelecekte varılacak merhaleyi çok önceden
söylemiş ve bununla mucizevî yönlerine bir başkasını daha ekleyerek,
Kelâmullah olduğunu bir diğer vecihten daha ispat etmiştir. Zira muhit bir ilme
sahip olmayan birinin çok çeşitli ilmî meselelerin asırlar sonra kazanacağı
merhalelere asırlar öncesinden işarette bulunması, hatta sarihe yakın bir
üslûpla onlardan bahsetmesi mümkün değildir. Hâlbuki Kur’ân, bunu
yapmaktadır; öyleyse O, Kelâm-ı İlâhî’dir.

A. Kur’ân’da ne, ne kadar ve ne ölçüde bulunur?
1.Kâinatı ve insanı anlatan bir kitap olarak her şeyi beyan eden Kur’ân’da

hiçbir şey eksik bırakılmamış, yaş, kuru her şey, münderecatına dahil

edilmiştir.1 İbn Mesud, “Kur’ân’da her şeye ait ilim indirilmiş ve her şey

beyan edilmişse de, bizim ilmimiz ondaki her şeyi anlamaya yetmez.”2 derken,
İbn Abbas, “Devemin ipi kaybolsa, onu herhâlde Allah’ın Kitabı’nda

bulurum.”3 demekte, Süyûtî ise, Kur’ân’da bütün ilimlerin yer aldığını ifade

etmektedir.4

Son Nebi’yle kemale erdirilmiş mükemmel din İslâm’ın Kitab’ı ve
dolayısıyla cihanşümul olması hasebiyle Kur’ân, bütün zaman ve mekânlara
aittir. O, müfessirinden fakihine, sosyoloğundan psikoloğuna, mutasavvıfından
filozofuna, fizikçisinden kimyacısına, herkese, her asırda ve her tabaka ve
seviyede ders verir; Kur’ân’ı, onda kendini arayarak okuyan insan, “Kur’ân
bana hitap ediyor, bana beni anlatıyor.” der. Bir de onu gırtlağından aşağı
indirerek okuyabilirse, işte o zaman başına gelmiş, gelecek her şeyi,



hayatındaki zikzaklarını, karanlık, aydınlık bütün hâllerini ve hastalıklarını
onda keşfeder ve dertlerine deva, hastalıklarına şifa olacak ilaçları da yine
onun eczanesinden alabilir.

Kur’ân’da nefis terbiyesi, ruh ve kalb temizliği, vicdan muhasebesi, aile
idaresi, çocuk terbiyesi, içtimaî münasebetler, âdâb-ı muaşeret kaideleri,
ahlâkî meseleler, hukuk, iktisat, muamelât, kâinatta cari kanunlar, ilim ve
fenlerin esasları, medeniyet harikalarının fihristesi ve daha neler neler vardır.

2.Kur’ân’da mahiyeti, ehemmiyeti ve kıymetine göre her şey vardır.
a)Evet, Kur’ân’da her şey vardır; fakat çapına, azametine, önemine, mahiyet

ve kıymetine göre vardır. Nedir en önemli mesele?
Tevhid, nübüvvet, haşir, kulluk, ebedî saadeti kazanma, azaptan korunma...

Bunlardan başka, Allah’ın kâinattaki icraatı, sanatlarının teşhiri, sıfât ve
esmâsının tecellîleri, sistem ve kürelerin muhteşem bir nizam ve âhenk içinde
bunu ifade etmesi...

Bütün bunlar, en ince ayrıntılarına kadar açık seçik anlatılmış; ayrıca, belli
devrelerde ortaya çıkacak ilmî gelişmeler ve teknik buluşlar da, ehemmiyet ve
kıymetlerine göre açıkça olmasa da, ya işareten veya remzen Kur’ân’da
yerlerini almışlardır. Neden açıkça değil?

Şundan ki, meselâ, beşerin pek mühim gördüğü elektrik, tayyare ve füze gibi
vasıtalar: “Biz neden Kur’ân’da sarahaten geçmiyoruz?” diye soracak
olurlarsa, karşılarına hemen Güneş, Ay ve yıldızlar, galaksi ve kuasarlar çıkıp:
“Haddinizi bilin, bir sinek kanadı bile sizden çok daha mühim, çok daha sanatlı
ve çok daha harikadır. Öyleyse, protokoldeki yerinizi karıştırmayın; siz ancak

çapınız ölçüsünde Kur’ân’da yer alabilirsiniz.” der ve onları susturur.5

b)Kur’ân’da her şey vardır fakat muhtelif derecelerde ve çeşitli hüviyetlerde
içtimaî düsturlar ve içtimaî ve kevnî kanunlar hâlinde vardır. Çok şey de,
insanların çalışmasına ve gayretine terettüp eden nüve, çekirdek ve tohumlar
hâlinde bulunur.

Deylemî’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), “Muhakkak her âyetin zâhiri, bâtını, bir haddi ve müttala’ı (yani
açık ve işaret yollu mânâları, ayrıca da muttalî olunan ve anlaşılabilen bir
haddi); bundan başka, her biri için de dallar ve budaklar (ve fünuna ait
mânâlar) vardır.”6 buyurmaktadır.

c)Kur’ân’da her şey vardır ama herkes her şeyi onda olduğu gibi göremez.



Gazzâlî’nin İhya’sında işaret ettiği gibi, Kur’ân-ı Kerim’in sarîh ve zâhirî
mânâlarını havas gibi avam da anlayabilir; bâtınî ve gizli mânâlar ise müdakkik
ve mütefekkir ilim erbabına mahsustur. Kur’ân’ın “İlim’de kök salıp,
derinleşenler.”7 diye tavsif ettiği gavvaslar, o ummana dalıp inci, mercan
çıkarırlar. Ama herkes o ummana dalamaz; herkes ondaki cevheri görüp takdir
edemez. Antika bir eşyaya demirciler çarşısında ancak ağırlığı kadar kıymet
verirler; fakat antikacının yanında paha biçilmez bir değeri vardır onun. Demek
ki, Kur’ân’da çok şey, ancak çalışma, tefekkür ve ilhamla erbabının
anlayabileceği nişanlar, işaretler, alâmetler ve ipuçları hâlinde bulunmaktadır.

d)Kur’ân’da her şey vardır ama kendi zatında gaye ve hedef olarak değil,
Sâni’in mârifet ve azameti namına vardır. Bir yazıda ‘a’ harfi, kendinden çok,
yazanın sanat ve kabiliyetini gösterdiği gibi, Kur’ân âyetleri de, Allah’ı tanıma
ve bulmada birer mukaddime ve delil yapılsın, tefekkür ve teemmülle ibret
alınsın diye vardır. Zira Kur’ân’ın asıl ve en birinci vazifesi, insana hem kendi,
hem de kâinatın sahibi olan Zât’ı tanıtmak, kulluk dairesindeki vazifelerini
talim etmek, ferdî, ailevî ve içtimaî hayatını tanzim etmek, ebedî saadeti
kazanmasına vesile olmak ve topyekün bir hayatı ve insanlığı kucaklamaktır.
Eğer böyle olmayıp da, Kur’ân, yirminci asrın tabusu hâline gelmiş bir kısım
medeniyet harikalarından ve ilmî gelişmelerden açıkça ve tafsilatıyla
bahsetseydi, o zaman pek ehemmiyetli gayelerin söz konusu edilme hakkı
ortadan kalkacak ve dünyanın halifesi ve en mükerrem varlığı insan ihmal
edilmiş olacaktı. Bu ise, Kur’ân’ın asıl maksadına ve ruhuna tamamiyle zıt bir
keyfiyet olurdu.

Allah, Kur’ân’a kâinat kitabını tercüme ettirmektedir. Dolayısıyla, en
mükerrem varlık olarak kâinata gerçek mânâsını kazandıran insanla alâkalı
meseleler ve ilmî hakikatler de ihmal edilmeyip, önem ve mahiyetlerine göre
elbette Kur’ân’da yerlerini alacaklardır. Kur’ân bir fizik, astronomi veya tıp
kitabı olmamakla birlikte, bu ilimlere ait meseleler ve kıyamete kadar ilimler
adına yapılacak tespit, teşhis ve keşifler ve insan hayatıyla çok yakın
münasebeti bulunan teknik vasıtalar da çaplarına göre çeşitli hüviyet ve
mahiyetlerde, bazen bir çekirdek, bazen işaret, bazen fezleke, bazen remz,
bazen de formüle edilmiş kanun ve prensipler hâlinde onun sayfaları arasında
kendilerine yer bulacaklardır.

Kur’ân, kıyamete kadar insanların münasebetdar olacağı ilimlerin hiçbirini
ihmal etmeden her sahada işaret taşlarını koyarak nihaî sözü söylemiş ve



insanların ulaşacakları zirvelere bayrağını dikerek, kendisine akıl, idrak ve
düşünce bahşedilen insanı bu sahalarda araştırma ve çalışma yapmaya teşvik
etmiştir.

B. Kur’ân-ı Kerim’in bütün ilimlerden açıkça
bahsetmemesinin sebepleri nelerdir?
1.Eğer Kur’ân-ı Kerim, bütün ilimlerden açıkça bahsetmiş olsaydı, bu onun

Allah kelâmı olduğuna daha açık bir delil teşkil ederdi, diye düşünülüyorsa, bu
yanlıştır. Çünkü her şeyden önce Kur’ân, modern ilimler kitabı olmadığı gibi,
yukarıda temas ettiğimiz üzere takip ettiği esas mevzu da, dünya ve bilhassa
ahiret saadetini kazandıracak şekilde topyekün insan hayatıdır. İlimlerin her
zaman ve mekânda, her şart ve seviyedeki dünkü ve bugünkü insanın hayatında,
bu hedef ve mevzu noktasından yeri nedir ki, Kur’ân, sayfalarını mufassalan
onlara ayırsın?

Ayrıca, ilimlerin tafsîlî bahsi, Kur’ân gibi bir kitabın îcazına da ters düşerdi.
Bunun içindir ki, Kur’ân-ı Kerim’de mârifet-i ilâhiye, tevhid, nübüvvet, haşir
ve ibadet gibi temel maksatlar çerçevesinde çok özlü ve îcazlı biçimde temas
veya işaret ediliveren dünyanın yuvarlaklığı ve dönmesi, kutupların basıklığı,
insanın yaratılışı ve ceninin anne karnında geçirdiği safhalar, atomlar ve
parmak izleri, yağmurun teşekkülü, bulutların aşılanması ve ses ve görüntü
nakli gibi pek çok ilmî ve teknik bahis, onun i’caz ve îcaz yönü kesintiye
uğramadan ve yeterince yer almıştır.

Bu yönüyle de o, İlâhî Kelâm olduğunu ilan ve ispat etmektedir.
2.İlimler, tıpkı insanlar gibi doğuş, bebeklik, emekleme, çocukluk,

delikanlılık ve olgunluk devirlerini yaşarlar. Önce nazariyeler ortaya atılır;
sonra da üzerlerinde yapılan deney, tecrübe ve gözlemlere dayalı
çalışmalardan ve muhakeme ve mukayeselerden sonra bu nazariyeler, ya
çürütülür ya da o zamanki bilgi ve gelişmeler çerçevesinde doğru kabul
edilirler. Çok zaman bu doğru kabul ediş bile, belli bir zaman dilimiyle sınırlı
kalmaya mahkûm olup, daha sonraki araştırma ve gelişmeler, o doğruları da
yalanlar ve neticede ortaya yeni doğrular çıkar. Bu doğruların da zamanla
yalanlandığı ve yerlerini yeni doğruların aldığı çok zaman vâkidir. -Gerçi,
‘çekim kanunu’ gibi değişmeyen kanunlar da vardır; fakat bunlar, sayıca çok az
olup, ilimler devamlı gelişmekte ve ilmî doğrular, zamanla doğruluklarını
kaybetmektedirler.- Meselâ, bir zaman Newton fiziği, bir zaman da Einstein



fiziği doğru kabul edilmiş, bir zaman ikisi de bir arada doğru gibi görülmüş,
bugün ise Einstein fiziğinin de yanlışlar ihtiva ettiği ortaya çıkmıştır. Yarının
neler getireceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Aynı vâkıa, kimyada da, biyolojide
de, astronomide de bahis mevzuudur. Bu durumda Kur’ân’dan, ilimlerin hangi
devrinden bahsetmesini isteyeceğiz?

3.“Herhangi bir asrın, diyelim ki yirminci asrın insanına o asırdaki
gelişmelerden bahsetseydi.” denilecek olursa, o zaman da şu meseleler ortaya
çıkacaktır:

a)Kur’ân, belli bir devrin değil, bütün zaman ve mekânların ve bütün
insanlığın Kitabı’dır; hatta insanlarla beraber cinlerin de kitabıdır.

b)Sadece belli bir asrın insanını memnun etmek, Kur’ân’ın cihanşümullüğüne
ve ana maksatlarına ters düşer.

c)İlimlerin bu asırda ulaştığı noktadan bahsedildiğinde, dünün insanı bundan
ne anlayacaktır? Batı’da dünyanın döndüğünü söylemenin bile insanları
zindanlara ve giyotinlere götürdüğü bir asırda bugünkü ilmî seviye ve
gelişmelerle, teknik vasıtalardan bahsetmek, o asır insanını inkâra, taaccübe ve
çok yanlış değerlendirmelere sevketmek demek olmaz mı? Yalnızca bugüne
hitap eden bir kitab, önceki asırlar için nasıl muğlaklık, müphemlik ve
anlaşılmazlıktan kurtulabilir?

d)Yirmibirinci ve yirmiikinci asırların yepyeni ilmî ve teknik gelişmeleri
karşısında, o asırların insanları, Kur’ân’a ‘yirminci asrın modası geçmiş kitabı’
gözüyle bakmayacaklar mıdır?

e)Bugün doğru kabul edilen pek çok ilmî ‘faraziye’nin bir gün gelip de yanlış
tarafları ortaya çıktığında Kur’ân, yanlışlar ihtiva eden bir kitap durumuna
düşmüş olmaz mı? Yanlışlarla dolu bir kitabın İlâhî Kitap olduğunu kim kabul
eder?

Kur’ân, bütün zaman ve mekânlara ve her seviye ve şarttaki bütün insanlara
hitap etmektedir; dolayısıyla dili, üslûbu ve ele alıp ihtiva ettiği mesele ve
mevzular da şüphesiz buna göre olacaktır.

4.Kitaplığınızdaki kaç kitabı okur veya bir kitabı kaç defa usanıp bıkmadan
okuyabilirsiniz? Ayrıca, dünyada ilmin çeşitli sahalarında yazılmış kaç kitap
vardır, hiç düşündünüz mü? Kur’ân, ilimlerden mufassalan bahsetmiş olsaydı,
acaba ortaya kaç kütüphaneyi dolduracak kadar kitap çıkar, çokları için sıkıcı
gelecek bunca kitabı kim usanmadan okur ve bu kadar kitap ya da bu kadar



ciltlik bir kitap, insanlar için nasıl hidayet ve dünya-ahiret saadeti kaynağı
olabilirdi?

5.Kendisine akıl, idrak, düşünme, muhakeme, araştırma istek ve kabiliyeti,
merak ve ihtiyaç duygusu gibi alabildiğine kompleks ve kullanılmak ve
geliştirilmek isteyen nice meleke ve duygular verilen ve dünya hayatında
imtihana tâbi tutulan insana ilimler adına her şey teferruatıyla takdim edilseydi,
bu takdirde bunca istidat ve kabiliyetlerle donatılan bir insan oluşun ne hikmeti
kalırdı? Sonra, aklın her şeyi kabul etme mecburiyetine düşmesi ve iradenin
tercih hakkının da elinden alınmasıyla imtihanın, dolayısıyla dünya hayatının
bir sebebi ve hikmeti olur muydu?

6.Her insan, ilimlerle ve ilmî inceliklerle meşgul olamaz; kaldı ki, buna
lüzum da yoktur. Ayrıca, zekâ, kavrayış, tahsil durumu, bilgi ve kültür seviyesi
ve içtimaî hayatın talepleri de böyle bir şeye mânidir. Sonra, ilimler, yalnızca
‘müsbet ilimler’den ibaret de değildir. Onlardan çok daha kıymetli ve insan
hayatı için daha faydalı ilim şubeleri olduğu gibi, hangi şubesi olursa olsun,
ilimle uğraşan insanların sayısı da azdır.

Kur’ân ise, belli bir azınlığa değil, çocuklardan yaşlılara, erkeklerden
kadınlara, çiftçiden esnafa, okumuştan okumamışa ve yüzde doksanlık bir
nispetle avama hitap eder. Bu durumda Kur’ân’dan, ruhu, kalbi, aklı, kompleks
duyguları, arzu ve istekleri, gayesi, dünya ve ahiret hayatı, çok çeşitli
problemleri, kulluğu, çok yönlü münasebetleri ve ihtiyaçlarıyla insanı bırakıp
da, bir devirde ortaya çıkmış ve her zaman için değişmeye mahkûm bir kısım
ilmî meselelerden açıkça ve teferruatıyla bahsetmesini istemek, hem Kur’ân’ı
tanımamış olmanın ifadesidir; hem de insanı, insan hayatını ve kâinatı
bilmemenin tezahürüdür. İlimlerin ne hakkı var ki, Kelâm-ı İlâhî olan Kur’ân’ın
bütününde kendilerine yer verilsin?

Kur’ân, insanın yaratılış gayesi ve kendisinin taşıdığı ana maksatlar
istikametinde her şeyden kadri, kıymeti, değeri ve mânâsı ölçüsünde bahseder.
Tüm insan hayatını ilgilendiren ibretler meşheri ve fertlerin, milletlerin kısaca
tüm ferdî ve içtimaî yönleriyle insan hayatının temel taşları olarak
peygamberlerin ve eski kavimlerin kıssalarına yer verir; mârifet-i ilâhiye,
tevhid, iman hakikatleri, insanın çok çeşitli hususiyetleri ve kâinat kitabının
başlıca mânâ hüzmeleri olarak ilmî hakikatlere temas eder ve inkâra,
bıkkınlığa, aklın ve iradenin iptaline, eskimeye, anlaşılmazlığa ve söz israfına
yol açmayacak biçimde mecaz, teşbih, temsil ve istiarelerle her devrin, her



mekânın, her tabakanın ve her seviyenin insanına -tabir caizse- en hazmedilir
komprimeler hâlinde meseleleri takdim eder.

Güneş gibidir Kur’ân; mağarada büyüyenle üniversitede yetişene farklı ışık
göndermez ama herkes de ondan aynı derecede ışık alamaz. Ekvatordaki
insanla, kutuplardaki insan ondan farklı farklı istifade eder. Tarlasında tohum
saçan insanla, o tohumun meyvelerini sofrasında yiyen insanın mazhariyetleri
farklıdır. En üst rütbe ve makamdaki ordu komutanının verdiği hücum emri ile
gösterdiği hedef, albay, yüzbaşı veya onbaşınınkiyle aynıdır ama seviye,
telakki, tatbik kabiliyeti, şümullülük ve ağırlık derecesi farklı farklıdır.

Meselâ, Kur’ân on dört asır önce ‘incir’ demiş.. incir, çekirdeği, kök ve
gövdesi, dalları ve yaprakları, çiçekleri ve nihayet meyvesiyle bir bütünü ifade
etmektedir. Ama ilk devir insanı, ‘incir’ denilince diyelim ki çekirdeğini
anlamış.. sonra gelenler köklerini, daha sonrakiler gövdesini, onları takip
edenler de dallarını anlamışlar. Yaprakları ve çiçekleri derken, bugünün insanı
‘meyve’yi anlar olmuş.

İşte Kur’ânî hakikatler, çekirdeğinden meyvesine yetişip kemale eren bir
ağaç misali, kıyamete kadar her seviyedeki göz ve gönüle hitapla her insanı
tatmin edecek keyfiyettedir. Her dönemde insanlar, Kur’ân’ın ortaya koyduğu
bütüne kabiliyetleri nispetinde parça parça talip olacaklardır.

Buna biz, ‘icmalde tafsil’ diyoruz; yani, Kur’ân’ın ‘sehl-i mümtenî’ yönüdür
bu: Çekirdekte meyveyi gösterme ve ifade etme.. Bir güneş halkedip, her bir
canlının gözünde derece derece ışımasını temin etme ve aynı zamanda hem
ısısından mahrum bırakmadan, hem de yakmadan her bir varlığı besleyip
büyütme...

Güneş öyle bir ışık kaynağıdır ki sönmez ve eskimez. İnsanlar doğar, büyür,
yaşlanır ve ölürler; dünya değişir; tarih sahnesinde milletler görünür gider ama
Güneş, hep aynı Güneş’tir ve dürüleceği âna kadar da tazelik ve güzellik
timsalidir.

Kur’ân, Güneş’ten daha parlak ve daha canlıdır. Gençliğini korumak gibi bir
meselesi yoktur onun... Asırlar geçtikçe, ilimler geliştikçe gençleşir, ışığı ve
harareti daha bir artar. İlimler, onun zirveye, ufka diktiği bayrağa yetişmek için
koşuşup durmaktadır.

Kur’ân, kâinattaki cari kanunların ifadesi olarak, tedricen nüzul etmiş veya
tersi bir deyişle, kâinattaki eşya ve hâdiselerin seyri, Kur’ân’a uymakla



peyderpey anlaşılır hâle gelmiş, çekirdekten ağaca, spermden insana -dünyanın
ateş parçası hâlinden bugünkü durumuna gelmesi misali- bu anlayış da tedricen
ve yavaş yavaş olmuş ve olmaktadır. Kur’ân, yirmi üç yılda nazil olmakla,
beşerin yaratılışına ve fıtratına en uygun telkin yolunu seçmiş, doktorun dozaj
ayarlaması gibi, ihtiyaca göre ve tedricen kötü ahlâkı, yanlış telakki ve
anlayışları ve bâtıl itikatları kaldırıp, yerlerine güzel ve doğru olanlarını
yerleştirmiştir. İlimler de bu istikamette ve bu umumî nizama göre peyderpey
seviye kazanıp gelişmektedir.

C. Kur’ân ile ilim veya din ile ilim birbirini nakzeden farklı
şeyler midir?
Her şeyden önce belirtmeliyiz ki, din-ilim tenakuzunu iddia eden kişilerin

bahsini ettiği şey, ‘ilim’ değil, ‘bilim’dir. İlim, ‘aydınlık’ kokan ‘din’ kokan bir
kelimedir; hakikat soluyan ve kişiyi sırat-ı müstakîme götüren bir ışık kaynağı,
bir gerçekler manzumesidir. ‘Bilim’ denilen şey ise, kendisine biçilen elbise,
yüklenen fonksiyon ve kazandırılan mânâ ile karanlıklar, kaos ve karadelikler
manzumesidir.

İlim, bizde doğup büyümüş, aslını ve çekirdeğini bizden almışken, bilim,
rasyonalizmiyle, pozitivizmiyle batının mahsulüdür. Bu bilim, hakikati ve bütün
hakikatlerin kaynağı mutlak hakikati inkârla işe başlar ve hatalar, yanlışlar,
ihtimaller üzerinde gide gide güya doğruya varmaya çalışır. Oysa elde bütün
yanlışların vurulacağı, bütün gerçekdışıların tartılacağı bir hakikat olmadan,
doğruya nasıl varılabilir? Her şeyi değişir gören bilim, bir ‘değişmez’in
varlığını kabul etmeden, değişmeler ve değişenler üzerinde nasıl çalışabilir?
Değişmez kaideler ve sabit hakikatler olmadan deneyin, tecrübenin ve gözlemin
halledeceği hiçbir şey yoktur. Onlarla insanın dünyasını aydınlatmak mümkün
değildir.

Bilimin el yordamıyla üzerinde çalıştığı kâinat, esasen Cenâb-ı Hakk’ın
kudret ve iradesiyle yazdığı ve bir plân, program, ölçü ve dengeye göre tanzim
ettiği eşya ve hâdiseler kitabı; gerçek ilimler ise, Allah’ın kâinattaki
icraatından, kâinattaki ilâhî kanunlarla eşya ve hâdiselerin münasebetinden
süzülmüş raporlardan ibarettir.

Bundan başka, Allah’ın bir de Kelâm sıfatından gelen Kur’ân kitabı vardır
ki, Allah (celle celâluhu), bu kitabıyla kâinatı anlatır, kâinattaki eşya ve
hâdiselere ışık tutar. Kâinatı bir düzen ve âhenk içinde kuran Yaratıcı, kurduğu



bu düzeni Kur’ân’la ifade eder.
İnsan da, bu iki kitabın bir başka biçimde yazılmış şeklidir. Kur’ân, kâinat ve

insan, bu şekilde Allah’ın isim ve sıfatlarının değişik şekillerde tecelligâhı
olarak, birbirleriyle fevkalâde bir iç bağlantı hâlinde, birbirlerini şerh ve izah
eden ve neticede Allah’ı tanıtan üç küllî muarrif, üç küllî kitaptır. Şimdi, bu
üçü nasıl birbirine ters olabilir, nasıl birbirini nakzeder ve nasıl birbirinden
ayrı düşünülebilir?

İnsan gerçek ilmi, kâinatı ve Kur’ân’ı okuyarak elde eder; elde ettiği bu ilim
neticesinde kendini tanır veya değişik bir yolla önce kendini tanır, sonra da
kâinatı ve Kur’ân’ı okur. Kâinat, ilimler ve Kur’ân, tıpkı bir insanın iki gözüyle
bakışı gibi ileride bir noktada birleşirler. Nasıl bir insanın iki gözü farklı
bakmaz ve farklı bakışa sahip değilse, Kur’ân ve gerçek ilimler de, aynı
şekilde birbirinden farklı değillerdir.

Bu mevzuda ileri sürülen farklılık, sadece bunu ileri sürenin bakışındaki
şaşılığı ele verir. Öyleyse ilk düzeltilmesi gereken, bu tür bakış
çarpıklıklarıdır. Laboratuvarlarda kâinata, eşya ve hâdiselere Kur’ân’ın
adesesiyle bakabilen mânâ ve ışık insanları, ilimleri gerçek yerine oturtacak,
ilimleri ve insanlığı ‘bilim’in götürüp bıraktığı çıkmazdan kurtaracak ve yahudi
maddeciliğiyle, hıristiyan spiritualizmine son vereceklerdir. Biz, sadece
Kur’ân’ı okuyup kâinat kitabını bir yana bırakamayacağımız gibi, Kur’ân’ı
bırakıp, akılları kâinatta boğarak kaba, katı ve soğuk materyalizme de yol
açamayız.

İslâm’ın hayata hayat veren sentezi budur. Bir taraftan Cenâb-ı Hakk’ın
isimlerinin tecellîlerine birer tercüman olan bütün ilim dallarını kucaklamak,
diğer taraftan da dünya ve ahiret saadetine götürücü bütün yolları hidayet
tayflarıyla aydınlatan Kur’ân’a sarılmak.. işte İslâm’ın insanlığa kazandırmak
istediği yüce idealin en basit ve en kısa hulâsası bu terkiptir.

Batıda din, hiçbir zaman bütünüyle hayatı kuşatamamış ve hayata hayat
olamamıştır. Üç asırlık safvet döneminden sonra onun, mâbedin loş duvarları
arasına hapsedilmesi neticesinde, günlük birkaç ahlâkî kaide dışında Avrupa
insanına vereceği bir şey kalmamıştır. Bu sebeple, batılı ilmi bizden alırken,
mânâsından ve gerçek muhtevasından tecerrüt ettirerek almış ve Rönesans’la
birlikte tamamen maddî bir dünyanın dar ve katı kalıpları içine hapsetmiştir.

Evet, dün inkâr etmekle beraber, bugün Maurice Bucaille, Alexis Carrel,
Karlyle ve Garaudy gibi mütefekkir ve ilim adamlarının da itirafıyla ilmi



bizden aldığını kabul eden batılı, onun gerçek yönünü, Allah’a götüren bir ışık
oluş keyfiyetini bir yana bırakıp, bütünüyle maddî ve karanlık bir hayatı
yaşamada soğuk bir vasıta hâline getirmiştir onu. Dolayısıyla, gerçek mânâ ve
muhtevasından uzaklaştırılmış dinle, maddî tutkulara esir edilmiş bir ilmin,
yani ‘bilim’in çatışması gayet tabiî ve normaldir.

Meselenin bir yönü daha var. Muharref Tevrat ve İncil, ilâhî söz olma adına
kendilerinde pek çok yanlışı barındırmaktaydı. Daha çok kendi zamanlarındaki
dinî meselelere çözüm getirmek ve ‘dindar’lara hitap etmek için ‘din
adamları’nca kaleme alınan ‘Kitab-ı Mukaddes’, her zamana, her seviyeye ve
her mekâna hitap edici vasfıyla ilâhî dilini kaybedince, kâinatta değişmekten ve
tahriften masûn ilâhî hakikatlerin keşfi karşısında şüphe gubarına ve inkâr
rüzgârına maruz kaldı. Meselâ, Kitab-ı Mukaddes, dünyanın yaratılışına ve
insanın yeryüzüne gelişine belli ve kesin seneler biçiyor, kâinatın altı günde
yaratılışını pazartesi, salılarla ifade ediyor ve Allah-insan münasebetini Hz.
Âdem’in (aleyhisselâm) Cennet’ten çıkarılışı kıssasında -hâşâ- rakip iki kralın
münasebeti gibi takdim ediyordu.

Böyle bir kitabın esasen, kâinatın keşfine yönelen insana verebileceği fazla
bir şey de yoktu. Sonra, batılı, ahlâkî bakımdan da olsa dinin hayatına
müdahalesine fazla mütehammil değildi. İşte, böylesi sebepler, batıda dinle
ilmi birbirine hasım ve muhalif iki ayrı istikamete ve iki ayrı kutba çekti.

Hıristiyanlık, gelişen hayat şartları ve ‘bilim’ adına kaydedilen ilerlemeler
karşısında, taşın altında kalıp solmaya ve çürümeye yüz tutmuş ve ısı, ışık ve su
gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaktan mahrum bırakılmış bir yaprak misali
kendi varlığını, kırpık ve eksik mevcudiyetini kabul ettirme imkânı
bulamıyordu. Gün yüzüne çıkmak istediğinde ise, artık vakit çok geçti; bilim,
almış başını gidiyor, eşya ve hâdiseler kendisini refüze ediyordu. Elinde kala
kala tek bir kuvvet unsuru kalmıştı Hıristiyanlığın: Afaroz! Buna karşılık,
zamanında yine kendi elleriyle taşın altına koyup hayattan tecrit ettiği ve
neticede soldurduğu Hıristiyanlığı, batılı bu defa reformuyla yine bizzat kendisi
idam sehpasına çıkardı... Bu, afaroza bir misillemeydi.

Fakat aynı sehpada İslâm’ı idam etme düşüncesi de neden? Hiç İslâm
tarihinde, dünya dönüyor dediği için bir insan afaroz edilmiş midir? İslâm’dan
başka, hayata nasıl hayat olduğunu 11-12 asır insanlığa gösteren bir ikinci
sistem gelmiş midir? İlimler adına bütün dünyaya asırlarca muallimlik yapan
İslâm’ı, ilme karşı ve gelişmeye mâni diye idam sehpasına çıkarmak, düşmanca



bir garaz ve insafsızlık değildir de nedir? Yoksa bunun sebebi, İslâm’ı
hayatımızdan tecritle, heva ve hevesimiz istikametinde bir hayat sürmek midir;
veya batının kendi menfaatleri uğruna kasten attığı bir çelmeye alet mi
oluyoruz?

Evet, biz ilim adına hiçbir zaman imanımızdan, ibadetimizden, Allah’a (celle
celâluhu) ve Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) olan bağlılığımızdan kıl
kadar sapmadık; tam aksine ilim, imanımıza, ibadetimize, Allah (celle
celâluhu) ve Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) olan bağlılığımıza güç
kattı. Aydınlık çıkış noktalarımız vardı; Cenâb-ı Hak adına kâinatı keşfetme
düşüncesiyle hareket ediyorduk. Her yeni keşif, ruhlarımızda yeni bir iman, aşk
ve heyecan meydana getiriyor, hamle ruhumuzu yeniden kamçılıyor ve “Daha
yok mu?” diyerek daldıkça dalıyorduk. İnci, mercandı hep çıkardığımız; hem
secdeye varıyor, hem rasathaneye koşuyor; din ve ilim diyerek salih daireler
meydana getiriyorduk. Okumayı, yazmayı, çizmeyi ve araştırmayı ibadet
neşvesiyle yapıyorduk; kaos, karadelik ve tıkanıklıklar yoktu ilim semamızda.
Bilim kurgunun çok ötesinde miraca inanıyor, aynı yolda yolculuk yapmaya
çalışıyor, namazı bunun esası sayıyor, mucizeleri bilip kabul ediyor ve hep
Allah’a (celle celâluhu) yaklaşma gayesi güdüyorduk.

Evet, bizde bu esaslar üzerinde gelişen ilimlerin gayesi mârifet-i ilâhî,
neticesi de muhabbet-i ilâhî ve zevk-i ruhanî idi.

Kur’ân ve ilimler münasebeti mevzuunda düşülen vahim hatalardan birisi de,
Kur’ân’ı mevcut ilimlerin peşinden koşturmak ve onlara tâbi kılmaktır. İlimleri
Kur’ân’dan, dinden ve imandan ayrı ve müstakil görmek bir tefrit, Kur’ân’ı
müsbet ilimlerin peşinden koşturmak ve onu âdeta bir fizik, kimya, tıp,
matematik, astronomi kitabı saymak da bir ifrattır.

Çok büyük ve enerji yüklü Güneş’i, küçücük ve soluk bir meteora nasıl uydu
yapabilirsiniz? Kâinat ve insanı, ta başlangıçtan kıyamete bütün yönleriyle ele
alıp inceleyen ve haritasını çizen Kur’ân’ı nasıl küçük bir dünya haritasından,
hatta bir dağ silsilesi resminden ibaret görebilirsiniz? Kıvrım kıvrım akıp
geçtiği, akıp geçerken de suladığı vadileri, ovaları, hayat verdiği bağ ve
bahçeleri, şelâleler hâlinde döküldüğü dağları, tepeleri ve deltalar meydana
getirerek ulaştığı ummanları hiç hesaba katmadan, sadece çıktığı yere bakarak
“İşte nehir.” demek ve o nehrin hikmetini, faydasını ve şümul sahasını, sulayıp
geçtiği bir bahçeden veya yatağının bir yerindeki altın madeninden ibaret
görmek ne derece yanlışsa, aynı şekilde Kur’ân’ı, değişip duran ilimlerin



bugünkü seviyesiyle bir görmek, hatta henüz ispatlanamamış ilimleri, Kur’ân’a
şahit yapmak ve Kur’ân âyetlerini bu ilmî buluş ve nazariyelere tatbik etmek
aynı derecede, hatta daha büyük bir yanlıştır.

Kur’ân âyetleri, yeni ilmî gelişme ve nazariyelerle telife çalışılmamalıdır.
Evet, Kur’ân’ın hakkaniyeti için hemen ilmî mesnet ve takviyeler, payanda ve
koltuk değnekleri aramaya kalkışmak, onu küçültmek olur. Yine, yirminci asrın
herhangi bir diliminde tespit edilen ilmî bir meseleye, “Kur’ân bunu
anlatıyordu.” deyip Kur’ân’dan delil bulmaya çalışmak, ille de pozitif ilimlere
Kur’ân’ı teyit ettirmek ve her yeni tespit karşısında “Kur’ân’da bu da vardı; şu
âyet bununla ilgiliydi.” gibi iddialarda bulunmak, ilimler karşısında içine
düşülen bir kompleksin ve Kur’ân’ı ikinci derecede görmenin ifadesidir.

İlim ve fenler devamlı değişmekte, bugün doğru kabul edilen çok şeyin, yarın
yanlış olduğu ortaya çıkmakta.. sürekli yeni nazariyeler üretilmekte ve bir ilim
adamının hakikat diye takdim ettiğini bir başkası pekâlâ çürütebilmektedir.
Hâlbuki Kur’ân’ın ifade ettiği hakikatler sabit, değişmez, yanılmaz ve
ebedîdir...

Nazil olduğu günden bu yana tam 14 asır geçmiş olmasına rağmen, Kur’ân’da
öyle bâkir ve emsalsiz meseleler vardır ki, bunların hakikatine henüz ilimlerin
elleri ulaşamadığı gibi, ilmî seviye de fersah fersah onların gerisinde
bulunmaktadır. Pozitif ilimler, Kur’ân’ın gösterdiği ufuklara ulaşıncaya kadar,
kim bilir daha kaç defa sarsılacak, kaç defa değişecektir. Beşer tarihinde
kendini kabul ettirmiş nice nazariyeler vardır ki, zamanla hepsi de unutulmuş ve
onların yerlerini yenileri almıştır. Bir gün gelecek, mutlaka ilim yuvalarından
kapı dışarı edilecek ve bu şekilde ilimler sarsıla sarsıla Allah’ın (celle
celâluhu) sarsılmaz ve değişmez Kelâmı’nın ihtiva ettiği hakikatlere
ulaşacaktır.

Bu sebeple, sürekli sarsılan ve değişen müsbet ilimlerin arkasından, sarsıntı
ve değişme nedir bilmeyen o muallâ beyanı koşturmamalı ve onu ilimlere
uydurmaya çalışmamalıyız. Nedir öyleyse yapılması gereken?

* Kur’ân’ın ilmî gelişmelere değil, ilmî gelişmelerin Kur’ân’a tevfikini takip
etmeliyiz.

* İlmî gelişme ve buluşları Kur’ân’ın arkasından koşturmalıyız.
* İlmî gelişme ve buluşların karşısına Kur’ân’ı bir endam aynası olarak

koymalıyız, yani: “Ey ilimler, işte bakın, siz esas ve özünüzü bu Kur’ân’da



bulacaksınız. Zira Kur’ân sizin nihaî şeklinizi ve varacağınız hakikati haber
vermekte ve kaderinizi çizmektedir. Bakın da, gerçek şekil ve mahiyetinizle bu
Kur’ân’da kendinizi görün. Eğer, daha henüz bu seviyeye gelememişseniz,
haydi çalışıp-çabalayın ve Kur’ân’daki nihaî şeklinizi ve gerçek mahiyetinizi
kazanmaya bakın.” demeliyiz.

İlimlerin ortaya koyduğu bir meseleyi Kur’ân’daki bir âyete tıpatıp uyar
görsek bile, yine de ihtimaller içinde, “Şöyle de olabilir, böyle de...” demeli ve
o âyeti bahis mevzuu ilmî meseleyle tevil, tefsir ve tevfikte acele etmemeliyiz.
İlmî bir gerçekle veya gerçek sanılan bir meseleyle bir âyet ya da hadis
arasında tam bir mutabakat görülse bile, yine de her zaman için mümkün olan
değişmeleri ve kendi anlayış ve seviyemizi hesaba katarak çok dikkatli ve
ihtiyatlı olmak zorundayız. Şimdi meseleyi daha da müşahhaslaştırmak için bir
misal verelim:

Günümüzde, AIDS’i, Kur’ân’da geçen ‘dabbetü’l-arz’la aynîleştirme
mevzuu var. Kur’ân’da, Allah’ın hükmü verildiğinde ‘dabbetü’l-arz’ın çıkacağı
beyan edilmekte ve gerek âyetten, gerekse âyetin siyak ve sibakından, bu

dabbenin bir kıyamet alâmeti olduğu anlaşılmaktadır.8 Zuhuruyla beraber de
yeryüzünde imanî hayat bütün bütün sönüp, süratle bir imansızlık dönemine
doğru gidiş bahis mevzuu edilmektedir.. yani dabbe zuhur edince, artık, yeryüzü
vazifesini tamamlamış ve “Allah” diyenler de âdeta yok denecek kadar
azalmıştır. Ve bütün elmas ruhluların gidip, kömür ruhluların ortalığı sardığı
böyle bir dönemde, “yok olma” hükmünün verilmesi için ‘dabbetü’l-arz’
çıkacak ve “Gayri bundan sonra insanlar imana yanaşmayacak ve inananlarda
yakîn hâsıl olmayacaktır.” diye, kömür ruhlulara ilanda bulunacaktır.

Şimdi, Kur’ân’ın verdiği bu kısa malumat ve mevzuyla alâkalı hadisler9

çerçevesinde, AIDS gerçekten ‘dabbe’ olabilir mi, sorusuna cevap arayalım:
Her şeyden önce, dabbe’nin çıkacağı kesin olmakla beraber, keyfiyeti

mevzuundaki hasen, zayıf; çeşitli hadislere ve kelimenin mânâsına bakılarak,
bunun virüsten gergedana muhtelif mahiyetlerde olabileceğini söylemek
mümkündür.

Evet, ‘dabbe’, insanlar arasında salgın hastalıklara yol açan mikrop olabilir;
fakat illâ ‘AIDS’ olur denemez. Çünkü Kur’ân’ın çizdiği sınırların dışına
taşmanın sebep olduğu frengi gibi zührevî hastalıklar ve hatta bir zaman beşeri
kasıp kavuran sıtma, veba ve verem gibi hastalıkların da aynı çerçevede



mütalâa edilmesine bir mâni yoktur. Sonra, Hz. Mesih’in (aleyhisselâm)
zuhurunu müteakip umumî durumu anlatan hadislerde beşerin müptelâ olacağı
öyle korkunç hastalıklardan söz edilmektedir ki, bunların mikroplarına da
‘dabbe’ demek mümkündür. Kaldı ki, dünkü verem gibi, henüz tıptaki her türlü
gelişmeye rağmen bir türlü sebep ve tedavisi tam olarak keşfedilemeyen ve bir
hücre anarşisinden ibaret olan kanser de en az AIDS kadar tehlikeli, öldürücü
ve hem daha da yaygındır. Eğer, AIDS’i dermanı yok diye ‘dabbe’ sayacak
olursanız, şimdilik kanserin de dermanı yoktur.. ileride AIDS’e de, kansere de
derman bulunamaz diye bir iddiada bulunmak ise doğru değildir. Hem böyle bir
anlayış, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yaşlılık ve ölüm dışında her

derdin dermanının olduğunu beyan eden hadisine de ters düşmektedir.10

Binaenaleyh, ‘dabbe’yi sadece AIDS veya benzeri bir başka hastalığa
hamletmek, âyetin geniş, engin, şümullü ve bütün zamanları kucaklayıcı objektif
ve çok buudlu edasına ters düşer ve mânâyı daraltır.

Evet, Kur’ân-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin nurlu ve her zaman taze
beyanlarının destek ve koltuk değneklerine ihtiyacı yoktur. Dışta hiçbir
tezahürü görülmese de, insan vicdanında apaydın sezilecek kadar parlaktır
onlar. Bu kabîl pozitif netice ve istidlâller, olsa olsa bizim zavallı aklımıza
konan toz ve toprağı alıp götürmeye matuf süpürgeler olabilir ancak. Bu cılız
meseleler, o yüce hakikatleri omuzlarında taşıyabilecek güçte değillerdir.

Sonra, âyeti, AIDS veya bir başka hastalığa hamletmek, ümidimize indirilmiş
birer darbe demektir. Çünkü âyette, ‘dabbetü’l-arz’ çıkınca iman ve yakînin
yerini sukut, gerileme ve inkırazın alacağı ifade edilmektedir. Hâlbuki, hadis-i
şeriflerin tebşiratı altında, biz İslâm’ın cihanda bir defa daha hâkim olacağına,
kâinat ufuklarında bir defa daha şehbal açıp, dünya muvazenesinde yeniden
ağırlık kazanacağına, Hıristiyanlığın aslına avdetle İslâm’a tâbi olacağına ve
dünyanın dört bir yanında insanların Peygamber’i (sallallâhu aleyhi ve sellem)
anacağına gönülden inanıyoruz.

Bu bakımdan, ‘dabbetü’l-arz’ı, kıyametin kâfirlerin başına kopacağı karanlık
zamanlarda bekliyoruz. O hâlde, ‘dabbetü’l-arz’ mevzuunda da ifrat-tefrit arası
muvazeneyi koymak gerekirse, şöyle diyebiliriz: “Bir başka tehlikeli hastalık
gibi, AIDS de ‘dabbetü’l-arz’dan bir fert olabilir; evet AIDS, ona ait
vazifelerden bir kısmını görecek çok fertlerden biri ve bu hakikatten bir mânâ;
bu nev’den de her asra bakan bir fert olabilir. Fakat ‘dabbetü’l-arz’ illâ ve



mutlaka AIDS’tir denemez.”
Meseleye bir başka açıdan bakacak olursak: Bugün teknoloji, feza

teknolojisi ve kompüter sistemleri o kadar geliştirildi ki, fabrikalardan kol
saatlerine kadar hayatımıza girdiği gibi, düne kadar bilim kurguların konusu
olan lazer ışınının yanı sıra, yavaş yavaş pek çok yerde insanın yerini almaya
başlayan robotlar da artık herkesin konuştuğu bir mevzu hâline geldi. Günümüz
insanlığı ve bilhassa teknolojiyi ellerinde tutanlar, teknik adına ne bulur ve ne
icat ederlerse hemen insanlığın aleyhinde ve insanı yok etmek için
kullanmaktadırlar. O hâlde, bir gün programlanmış robotlardan ölüm
mangalarının teşkil edilmeyeceğini, bir robotun binlerce insanı ve binlerce
müesseseyi sevk ve idare etmeyeceğini ve bir gün ağızlarında puro, robot
müdürleri müesseselerin başında görmeyeceğimizi kim söyleyebilir? İcabında
mikrofonla, kompüterle, bir başka uzay tekniğiyle, telepati yoluyla konuşacak
insafsız, merhametsiz ve lâf anlamaz robotların ‘dabbetü’l-arz’ olmayacağı
iddia edilebilir mi?

Bir zamanlar çevirilen bilim kurgu türü bir filmde, üç-dört bilim adamı,
mikroskobik ölçülerde bir gemiye, yine mikroskobik ölçülerde küçültülmüş
insanları bindiriyor ve bir insanın damarlarının içine salıp, beyindeki bir
tahribatı izaleye çalışıyorlardı. “Şeytan insanın damarlarında kanla birlikte
dolaşır.”11 hadisini akla getiren böyle bir düşüncenin, şimdilerde sanki tatbik
sahasına konmak üzere olduğunu öğreniyoruz. Tüplerde insan yetiştirme ve
spermlere belli dairede müdahale etme gayretiyle insanoğlu, damarların içine
girmek, damardaki tıkanıklıkları açmak, dışarıdan talimatla bedende her türlü
ameliyatı gerçekleştirmek için -meselâ bugünlerde Japonya’da olduğu gibi-
milimetrenin milyonda biri kadar büyüklükte bir cihaz geliştirmeyi
plânlamaktadır. Böylesi cihazlarla ileride belki de beyne ve spermlere
varıncaya kadar insan vücuduna yapılacak müdahaleler, “Canlı meydana
getirdim; kablolarla insan var ettim.” türünden sözlerle insanı önü alınmaz bir
tuğyana sevkedip belki kıyametin kopmasına sebep olacaktır.

Şimdi, böylesi cihazlar için de ‘dabbetü’l-arz’ denilirse, “Olamaz.” diye
karşı çıkılabilir mi? Hem, biri kalkıp, şarktan zuhur eden komünizm, en büyük
‘dabbetü’l-arz’dır derse, cevabımız ne olacaktır?

O hâlde, Kur’ân’ın son derece şümullü ve îcazlı bir şekilde isimlendirip,
fonksiyonundan bir parça söz ettiği ve mahiyetini açıklamadığı bir varlığı



“Şudur.” diye kestirip atmak, son derece yanlış ve aceleden verilmiş bir hüküm
değil de ya nedir..?

Bugün yapılan yanlışlar, yalnızca ‘dabbe’yle sınırlı kalmıyor. Bir ilim adamı
çıkıyor, ilim adına mârifet yapıyorum diye “Cüzzamlıdan aslandan kaçar gibi
kaçın.”12 hadisine, “Cüzzamın mikrobu tıpkı aslana benzemektedir. Bugün
mikroskopla ortaya çıkan bu gerçeği Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) 14
asır önce görmüş.” diye yorumda bulunuyor. Hâlbuki, o mikrop hiç de aslana
benzememektedir.

Şimdi, böyle bir izahın yanlışlığı ortaya çıkınca -hâşâ- Efendimiz’den
(sallallâhu aleyhi ve sellem) hilâf-ı vâki bir beyan sâdır olduğu intibaını
vermeyecek midir?

O hâlde, âyet ve hadisleri ilimlere göre açıklamaya çalışırken, daima “Fîhi
nazar” deyip, daha başka ihtimalleri nazara alarak ihtiyatı elden bırakmamak
lâzımdır. Pozitivizmin idam sehpasına çekildiği ve rasyonalizmin pabucunun
dama atıldığı günümüzde, âyet ve hadisleri pozitif ilimlere tatbik etmek ve
onların ardısıra koşturmak, bırakın âyet ve hadise parlaklık kazandırmayı, tam
tersine âyet ve hadise karşı bir cinayettir. Bu mevzuda bugün yazılmış pek çok
eserin nasıl yanlış temeller üzerine oturduğu bütün vüzuhuyla 5-10 sene sonra
ortaya çıkacak ve iddia sahipleri sözlerinden dönmek mecburiyetinde
kalacaklardır. Hâlbuki Kur’ân’ın hakikat adına söyleyip de, geri çark ettiği
hiçbir mesele yoktur ve olamaz da. Eğer, ilmî bir meseleyi Kur’ân’la tenakuz
hâlinde görüyorsak, ya biz Kur’ân’ı yanlış anlıyoruz ya da ilim o meselede
yanılmaktadır.

Şu bir gerçek ki, Cenâb-ı Allah’ın çekirdekler hâlinde sarıp sarmalayıp
kâinata ektiği ilmî hakikatler anlaşıldıkça ve bu sahada zirvelere doğru tepeler
aşılıp yollar geçildikçe Kur’ân daha da bir gençleşecek.. ve her gün daha fazla
su, ısı ve ışık alan bir çiçek gibi tazelenip açılacak ve ışığını zihne, kalbe daha
bir nüfuz edicilik ve parlaklıkla neşredecektir. Ve kim bilir sinesinde taşıdığı
daha ne hakikatleri ve bilinmezleri insanlara sunacak ve bu mevzuda daha ne
âyetler sergilenecek...!

“Onlara âyetlerimizi dış âlemlerde ve kendi içlerinde göstereceğiz ki, O
(Kur’ân)ın hak olduğu, onlara iyice belli olsun. Rabb’inin her şeye şahit
olması yetmez mi?”13

Evet, âyette “Se-nürî” kelimesi kullanılmakla, sahabeye: “Pek çok



âyetlerimizi siz henüz bilmiyorsunuz, onları ileride göstereceğiz.”; “hüm”
zamiri kullanılmakla: “Size değil, onlara, başkalarına, sonra geleceklere
göstereceğiz.” ve “yetebeyyene” fiili kullanılmakla da, “Belki hemen değil, peş
peşe gelen ve birbirini tamamlayan araştırmalar ve telâhük-ü efkâr neticesinde
Kur’ân’ın hak olduğu ortaya çıkacak.” denmektedir.

İlimler, şimdilerde henüz emeklemekten kurtulup ayakta durmaya
çalışmaktadır. Şimdiye kadar ileri sürülen onca nazariyeden belki pek azı
hakikat olarak ortaya çıkmış ve Kur’ân’la tetabuk edebilmiştir. İleride her
sahada alınacak mesafelerle Kur’ân’ın daha pek çok hakikatlerine yaklaşılacak
ve ilimlerin ortaya koyacağı gerçekler, Kur’ân’da ifadesini bulup, artık
değişmez gerçekler olarak kalacaklardır. Bugün, diyelim ki, çok uzaklarda
bulunan yıldız veya yıldız kümeleri hakkında söylenen sözler, şimdilik onlara
olan uzaklığımız kadar hakikatten uzak olabilir. Ama, belki zamanla o yıldız
kümelerine yaklaşılınca, onlar hakkındaki bilgi ve sözlerimiz de hakikate o
derece yaklaşacak ve neticede birer değişmez hakikat olarak arz-ı endam
edecektir. Bu şekilde ilimlerin hakikate, dolayısıyla Kur’ân’a yaklaşmasıyla
değişmez hakikatler ortaya çıkacak ve hakikatte konuşan yine Kur’ân olacaktır.

O zaman insan, faraziyeleri değil, hakikatleri konuşacak ve hakkında
konuşulan da “âyât-ı tekvîniye” olacaktır. O gün üç ayrı istikamette veya yolda
birbirinden habersiz gidiyor gibi görünen Kur’ân, insan ve kâinatın temelde
aynı hakikatleri dile getirdiği ve Kur’ân’ın nabzının “insan ve kâinat” diye,
kâinatın nabzının da “Kur’ân” diye attığı ayan-beyan ortaya çıkacaktır.

Evet, o gün, kâinatı anlayan dünyayı, Kur’ân’ı anlayan ahireti, ikisini birden
omuzlayansa hem dünyayı, hem de ahireti elde edecektir.

Şimdi, günümüze ve tarihe bir bakalım; Kur’ân, kâinat ve insanın birbirinden
koparılmasının, insanlığın başına fert veya milletler çapında ne musibetler
açtığını, buna karşılık, bu üçlünün birbirine yaklaştırıldığı ve tetabukunun
sağlandığı, İslâm’ın o pâk asırlarında cihan tarlasında ne saadet çiçeklerinin
boy attığını görelim. Sonra da, hakikatin ve saadetin nerede olduğuna
vicdanımızı dinleyerek karar verelim.

Yeri gelmişken, sık sorulan bir soruya da cevap vererek bu bahsi kapatalım:
“Rabbimiz’i, dinimizi anlatmak için ilimlerden istifade lüzumlu mudur?

Lüzumluysa, mahzurlu tarafları var mıdır? Bu mevzuda istikamet ne
olmalıdır?”



Bu soruya, “Üç yönden lüzumlu, fakat üç yönden de mahzurludur.” diye
cevap vermek, herhâlde yerinde olacaktır. Lüzumludur, hem de faydalıdır.
Çünkü:

1.Nasıl, Rabbimiz’in Kur’ân kitabını okuyarak düşünce, his, inanç ve
hareketlerimize istikamet veriyorsak, aynı şekilde, kâinat kitabının satır, cümle
ve sayfalarında da bir yandan kendimizi bulup öğreniyor, bir yandan da nazar,
tefekkür ve ilimlerle Rabbimiz’in icraatını, hikmet ve sanatını hayret ve
hayranlıkla seyredip, “Sübhânallah, Bârekallah, Allahu Ekber” diyoruz.
İbadettir bu, hem de bir saatlik tefekkürüyle belki iki bin secdeden üstün bir
ibadettir.

2.Her ilim esasen, ayrı bir dil olarak Rabbimiz’i anlatmaktadır; dolayısıyla
biz de o dillerle bir bakıma, Rabbimiz’e tercüman olmuş oluyoruz. Sonra,
bugün her açıdan ilimleri kullanmaya mecburuz da; çünkü ne Fatih veya Kanunî
devrinde yaşıyoruz, ne de zikr ü cezbe ve istiğrakların hâkim olduğu bir
devrede bulunuyoruz. Öyle bir günde yaşıyoruz ki, Rabbimiz’in icraatı, sanatı
âdeta Rabbimiz’e karşı kullanılmaktadır. ‘İmanın mihrabı’ diye tavsif edilen tıp
gibi ilimler bile Allah’ı (celle celâluhu) ve mukaddeslerimizi inkârda bir
vasıta telakki edilmekte ve bugün ilimlere rehberlik yapan ve bilinmezleri
haber veren Kur’ân’a saldırılmaktadır.

Bu sebeple, maddecilerin maddeyi ve ilimleri küfür adına kullanmalarına
mukabil, fiziği, astrofiziği, kimyayı, biyolojiyi, tıbbı, matematiği... Kısaca
Allah’ın isimlerinin tecellîlerinden meydana gelen ve O’nun koyduğu
kanunların ruhlarının oluşturduğu bütün ilimleri ve ilmî hakikatleri, kendilerine
gerçek mânâ ve fonksiyonlarını vererek iman adına kullanmak sevaplı bir
hizmet olsa gerektir.

3.İlimler bugünkü seviyesiyle asıl ve nihaî hakikatler olmadıkları gibi, belki
de ileride kazanacakları en üst seviyede dahi hiçbir zaman ‘hayret’ ufkunu
geçemeyerek, sadece O’nu gösteren birer vasıta ve kalbe, kafaya konan tozu-
toprağı süpürmek için birer vesile olduklarından, ancak vasıta ve vesile
mevkiinde kalmalı, kendilerine şüphe ve tereddütleri bir bakıma izale edici,
düşündürücü ve fikir verici olmanın dışında aslî vasıf verilmemeli ve insanı
ayakta tutan esas kaidenin, yani Allah Kelâmı’nın ve imanın yerine asla
geçmemelidir. Bu çerçevede kullanıldıkları sürece, iman ve İslâm adına her
zaman ilimlerden istifade edebiliriz.

İlimleri kullanmanın yol açabileceği üç önemli muhatara



1.İlimler, ilim adına ilim yapmak için ve çalım satarak anlatılmaz. Evet,
orijinalite yapma hava ve edası içinde Kur’ân ve iman adına ilmî hakikatlerden
bahsedilmez. Böyle bir tavır, anlatan için günah olacağı gibi, dinleyen için de
zarardan hâli kalmayacaktır.. çünkü böyle bir yaklaşım gizli gizli muhatabı mat
etme, ilzam etme, susturma ve bilgisizliği içinde hapsetme gayesi taşıyacaktır.
Muhatap da, bu tavır karşısında, toparlanma, bilgisini takviye etme ve
susturulmayı hazmedememiş olmanın verdiği hisle mukabil hamleye hazırlanma
ihtiyacı duyacaktır.

2.İslâm dünyasının son yüzyılda maruz kaldığı yıkımın ve çok mühim
şahısların bile içine yuvarlandığı fikrî, ruhî krizin temelinde bir bakıma, pozitif
ilimler karşısında aşağılık kompleksine kapılma yatmaktadır. Evet, “Şu ilmî
hakikat Kur’ân’da da geçiyor; İslâm bunu 14 asır önce ortaya koymuş.” gibi
aşağılık kompleksinden kaynaklanan tavır ve davranışlar içine girmek, Kur’ân
ve iman adına büyük bir hatadır. Bu öyle bir durum ki, biz de zaman zaman aynı
hataları işlemiyor ve falan Amerikalı, filan Avrupalı bilim adamından destek
aramıyor değiliz. Dolayısıyla da, Kur’ânî ve imanî hakikatleri, henüz nihaî
hakikatlere varamamış ilimlerin terazisinde tartmak suretiyle en büyük hatayı
irtikâp etmiş oluyoruz. Günümüzde ilimleri ön plâna alıp, Kur’ân’ı ikinci
plânda düşünmek ve onun sanki ilimlerin tezkiye ve tebriesine muhtaçmış gibi
gösterilmesi o kadar yaygın ki, görüp duydukça insan kahrolup gidiyor.

3.Fenâ fi’l-ilm, yani ilimde fâni olup, Allah (celle celâluhu), kalblerimiz ve
vicdanlarımızda unutulmamalıdır. Hep ilimlerle meşgul olup, vicdan ve kalbin
katmanlarına seferler tertip edememe insanı maddeci ve natüralist bir kabuk
içine sıkıştırabilir. İlimleri birer süpürge, anahtar, basamak ve vasıta bilip,
yerli yerince kullandıktan sonra onlardan sıyrılamamak, kalben ve ruhen
terakkiye mânidir. Evet, bir noktadan sonra her şeyi bırakıp doğrudan Kur’ân’ın
aydınlatıcı tayfları altında kalbin nurlu ikliminde yürümek, mesafe almak ve
Allah’a (celle celâluhu) imanla baş başa kalmak esas olmalıdır.
1 Bkz.: En’âm sûresi, 6/59.

2 Buhârî, el-Künâ s.44; Âlûsî, Ruhu’l-meânî 27/98.

3 Süyûtî, el-İtkan fî ulûmi’l-Kur’ân 2/273.

4 Bkz.: Süyûtî, el-İtkan fî ulûmi’l-Kur’ân 1/3, 2/277-278.

5 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.347-348.

6 Abdurrezzak, el-Musannef 3/358; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 9/278.

7 Âl-i İmrân sûresi, 3/7.



8 Bkz.: Neml sûresi, 27/82.

9 Bkz.: Müslim, iman 249; fiten 39, 118, 129; Tirmizî, fiten 21.

10 Bkz.: Ebû Dâvûd, tıp 1; Tirmizî, tıp 2; İbn Mâce, tıp 1.

11 Buhârî, i’tikâf 11, 12, bed’ü’l-halk  11, edeb 121, ahkâm 21; Müslim, selâm 23, 24.

12 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/443.

13 Fussilet sûresi, 41/53.



METAFİZİK GERİLİM CEMAATLEŞME
ŞUURU

CİHAD VE BAZI DÜSTURLAR

METAFİZİK GERİLİMİN MUHAFAZASI VE
ÜLFET PERDESİNİ AŞMANIN ÇARELERİ

A. ÜLFET VE METAFİZİK GERİLİM
Ülfet, insanın bir şeye karşı alışkanlık peyda etmesi, sağında, solunda,

önünde ve arkasında gördüğü çok orijinal ve harika şeylere karşı lâkayt ve
alâkasız kalması demektir. Bir mesele ilk duyulduğunda canlıdır ve alâka
uyarıcıdır; fakat bir müddet geçtikten sonra, kafamızda sadece donuk hatları ve
kalıplarıyla bir hikâye olarak kalıverir.. kalıverir de ruhumuzdaki ilk
mevcelenmeler, heyecan dalgaları, kalb yumuşamaları ve hatta göz yaşarmaları
artık birer hayal olur ve çok ciddî meseleler sadece birer formül olarak îfa
edilmeye başlanır. Ruha bir kuruluk, bir hamlık ve kabukta dolaşma hâkim olur;
öyle ki artık kalbler, kaskatı hâle gelir ve insan da vurdumduymaz olur.

Metafizik gerilim, iç coşkunluğu, aşk, heyecan ve şevk potansiyeli, mânevî
duygularımızın daima aktif hâlde bulunması, bizi dine ve ibadetlere sevkedip
koşturacak bir güç kaynağıdır. Kalb merkezimizin daima enerjik bulunması,
aksiyon ve hamle ruhuyla şahlanmış, canlanmış bir ruh hâlinin kesintisiz oluşu
demektir. Ne var ki, zamanla bu canlılık da ülfet ve ünsiyet tozu-toprağıyla
perdelenebilir; korlar küllenip, duygu ve latîfeler sönebilir. Ve neticede de
tamamen sönme, pörsüme, hatta kokuşma devresine girilebilir.

Ülfet ve ünsiyetle metafizik gerilimin kaybolması, aslında fıtrat ve
yaratılışımızın gereğidir. Nasıl vesvesenin gelmesi elimizde değilse, aynı
şekilde, çok defa ülfete karşı koymak da elimizden gelmez. Hususiyle imanda
mertebe kat’edememiş, kalbî ve ruhî hayatını gerçekleştirememiş kimseler için
bu fıtrat kanununu aşmak, oldukça zor ve hatta imkânsızdır…

Bir defasında Hanzala, Hz. Ebû Bekir ile Efendimiz’e gelir ve “Hanzala



münafık oldu yâ Resûlallah!” der ve “Senin yanında hissettiklerimi dışarıda
hissedemiyor ve her an yanındaki gibi gerilim içinde kalamıyorum.” şeklinde
açıklamada bulunur. “Bir öyle, bir böyle...” der Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem) ve ilâve eder: “Eğer zamanın her parçasında benim yanımda
olduğunuz gibi olsaydınız, melekler sizinle musafaha ederlerdi.”1 Her
kemalin bir zevali vardır ve kâinatta hiçbir şey kararında değildir.

Dinî hizmetler, ülfete karşı önemli bir sütredir. İnsan hizmetle, sürekli
meşguliyetin yanı sıra beklenmedik ilâhî teyidata da mazhar olur ve hep canlı
kalır. Böylece, aslında devamı olmayan gelip geçici sarsıntıyı ve ölmüşlüğü
aşarak, yeni bir dirilişe muvaffak olabilir. Yoksa bu mânâda bir gayreti
olmayan kim olursa olsun, kalbinin katılaşması, gözlerinin kuruması ve ülfet ve
ünsiyetle iç geriliminin ve canlılığının kaybolması, dolayısıyla da şeytanın
vesvese ve hilelerine kapılıp, günahlarla sol taraftan vurulması her an
muhtemel ve mukadderdir. Başvurulması gereken çarelerden bazıları ise
şunlardır:

B. LEDÜNNÎ (İÇ ÂLEME AİT) MESELELER
1. Benlikten vazgeçilmelidir
Her şeyden önce, insanın bir tahliye (fena şeylerden arınma) yapması

gereklidir. Meyve veya güller için hazırlanan bir tarlanın, önce taş ve çakıldan,
diken ve yabanî otlardan temizlenmesi gerekir ki, işleyip sürmeye, ekip
biçmeye müsait hâle gelsin. Kalbte yaralar, kafada şüphe ve tereddütler, elde,
dilde, gözde ve hayalde günahlar varken ibadetlerle kanatlanmak, zikir ve fikir
ile süslenmek çok zordur.

Hakk’a doğru kanatlanma, fena duygu ve tutkulardan arındıktan sonra gelir.
Aksine, “Doldum, erdim, bildim.” iddiaları nefsin mırıltıları ve hele hele “Ben
şuradayım, buradayım, kurtuldum, kurtardım.” gibi söz ve düşünceler, şeytanın
ağında ölüm hırıltıları olsa gerektir. Esasen ‘Ben’ düşüncesi, o tarladan ilk
plânda kaldırılıp atılması gereken en zararlı bir diken ve çakıl taşıdır… İnsanın
mahiyetinden ilk defa sökülüp atılması gereken bir şey varsa, o da benliktir.
Benlikten vazgeçmeyenin, öbür âlemlerden gelen “Benim” sözünü duyması
mümkün değildir!

2. İradenin kavgası verilmelidir
Her uzuv ve duygunun bir yaratılış gayesi vardır. Göz Cenâb-ı Hakk’ın

istediği istikamette bakmak, el o istikamette tutmak, ayak yürümek ve kulak da



aynı şekilde dinlemek için yaratılmıştır. Diğer duyguları da gayelerine uygun
sıralayıp, onların yaratılış gayelerini anlatmak mümkündür.

İrade için de durum, bundan daha farklı değildir. Onun da bir yaratılış gayesi
vardır… Evet irade, nefis ve şeytandan gelen her türlü hile ve desiselere karşı
bir siper olup, vahiyden düşünceye intikal eden şeyleri vicdanın destek ve
beslemesi ile hayata mâl etsin ve yaşanır hâle getirsin diye yaratılmıştır. O bu
vazifeyi îfa ederken, en büyük hasmı olan şeytan ve nefis, iradenin karşısına
pek çok mânia ve geçit vermeyen derin dereler çıkaracaklardır. Hasımlarına
karşı böyle bir durumda mücadele vermek, iradenin varlık sebebidir. Düşünce
vahye açık değilse, vicdan sönmüş, irade felç ise, işte o zaman şeytan, rolünü
rahatlıkla oynayacağı mükemmel bir sahne bulmuş demektir. Midesinin hakkını
hiç unutmayan insan, iradesinin hakkını da vermeli değil midir?

3. Nefse düşkünlükten vazgeçilmelidir
Nefsin istek ve alışkanlıkları, insan için öldürücü birer zehir ve insanı

aşağılara çeken ağırlıklar gibidir. Ruh, nefsin rağmına gelişir ve yükselir. Tersi
yönde, nefis beslendikçe ruh küçülür, sıkışır, ağırlaşır… Bunun neticesinde de
kalb, duygu ve latîfelerde bir hantallaşma meydana gelir. Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) beyanları içinde, şeytan insanın damarlarında
dolaşır durur. O hâlde “Siz” diyor, “Onun dolaştığı yerleri biraz daraltın.”

Evet onu açlık, susuzluk ve isteklerinden mahrum etmekle sıkıştırın. Aklına
her estikçe yiyen, çeşitli yiyecek ve çerezlerle beslenen bir insanın şehvetine
düşkün olması gayet normaldir. Binaenaleyh, iradenin hakkını ve kavgasını
vererek, nefse ait beslenme musluklarını kısmak çok mühimdir. Aksi takdirde,
nefis daima şeytana açık kapı olacaktır. Şeytan gibi nefisten de insana dostluk
gelmez. Nefsin fenalıklara götürücü büyük bir hasım ve kendisine karşı “en
büyük cihad”ın yapılması gereken bir düşman olduğunun bilinmesi, ondan ve
şeytandan kurtulma, dolayısıyla da Allah’a (celle celâluhu) yaklaşma
istikametinde atılmış ilk adımlardandır.

Efendimiz Aleyhissalâtü vesselâm’ın, “Senin en büyük hasmın, iki kaşın
ortasındaki nefsindir.”2; bir muharebeden dönerken de, “Şimdi küçük
cihaddan büyük cihada dönüyoruz.”3 buyurması ve yine Kur’ân’da Yusuf

Aleyhisselâm’ın dilinden, “Muhakkak nefis kötülükleri emreder.” 4 sözünün
nakledilmesi, ondan korkmamız ve karşısında daima teyakkuzda bulunmamız
hususunda bizim için önemli derslerdir.



4. Mârifetullaha ulaşmak lâzımdır
Mârifetullahta derinleştikçe, Rabbimiz’i çok iyi tanıyıp, içimizde O’nu

bulma ve tanıma huzuruna erdikçe, şeytan ve nefsin vaad edeceği bütün yalancı
zevkleri ve lezzetleri aşmış ve onların üstüne çıkmış olacağız. Allah’ın
mârifetiyle tatmin olup huzura ermiş bir kalbe teklif edilen bütün yabancı tatlar
ve zevkler, çok sönük ve çok silik gelir. Haddizatında, kendi içinde aydınlığa
ermiş bir insanın, nefis adına şeytanın teklif edeceği şeylerden lezzet alması
zaten düşünülemez.

Kendi içinde mârifete erememiş kimselerin durumu ise, güneşten mahrum
kalıp da, mum ışığı ve ateş böcekleriyle teselli olmaya çalışan kimsenin
durumu gibidir. Mârifete ulaşmış, dolayısıyla da ışığını bulmuş bir insan,
şeytan ve nefsin kendisine takdim edeceği vâhi ve fâni şeylere aldanmayacak ve
kapılmayacaktır. Mârifeti kazanmanın yolu da, burada madde madde
sıraladığımız hususları yerine getirmekten geçer.

5. Kalb ve ruhta operasyon yapılmalıdır
Her insan, her gün biraz daha tefekkür ve düşüncede buudlaşarak, önümüze

serilen kâinat kitabından tıpkı bir arı gibi mârifet hüzmeleri toplayıp, Cenâb-ı
Hakk’ın gönderdiği nebiler ve velilerin açtığı geniş yolu takip etmelidir. Bu yol
sayesinde o, ruha hayatiyet kazandıracak ve atılan her adım, ona yeni bir güç
kaynağı olacaktır.

Evet, vicdanımızın elinden düşmeyen Kitap ve Sünnet neşteri, bütün mânevî
yaralarımızı kesip atarken, asırlara göre değişen tedavi usulleriyle mürşit ve
mücedditlerin eserleri, bu eserlerdeki ölümsüz hakikatler de, mânevî
yaralarımızı en kısa zamanda iyileştireceğinden şüphe duyulmayan birer ilaç,
birer merhem gibi daima elimizin altında bulunmalı; tarif edilen ölçü ve
prensipler dahilinde öncelik sırası çok iyi ayarlanarak, bu eserler ısrarla
mütalâa edilmelidir.

İşte, kalb ve ruhta her gün yenilenmesi zarurî bu operasyondan sonradır ki,
şeytanın hile ve desiselerine karşı dayanıklık kazanmış oluruz. Aksi hâlde,
okumayan, düşünmeyen ve kendini yenilemeyen insanların akıbetine uğrar,
sararır solar ve savrulur gideriz.

6. Daima, tefekkürle kalb ve kafayı beslemek lâzımdır
Tefekkür hususunda Kur’ân’da pek çok âyet bulabilirsiniz. Meselâ,

bunlardan birinde ayakta, oturarak ve yanları üzerinde Allah’ı zikredenler ve



yerlerle göklerin yaratılışını tekrar tekrar mütalâa edip didikleyenler takdirle

ele alınır.5 Efendimiz, bazen gece teheccüt vakti bu âyeti okuyup ağlar ve şöyle

derdi: “Bu âyeti okuyup da tefekkür etmeyene yazıklar olsun!”6 Bir saat
tefekkürün bir sene nafile ibadet hükmüne geçtiğini ifade eden hadis-i şerifler

bile vardır.7

Malumatı olmayan insanın tefekkür etmesine imkân yoktur; tefekkür
edebilmek için bazı şeyleri bilmek lâzımdır. İnsan, sahip olduğu bilgi
ölçüsünde yeni terkiplere varır; bu terkipleri, yeni yeni hüküm ve komprimeler
için mukaddime olarak kullanır.. derken, onun tefekkür dünyasında devamlılık
ve çok buudluluk husule gelir.

Malumattan mahrum, âmice ve cahilce tefekkürler, öze inemez; üst
katmanlarda, kabukta kalır ve aynı zamanda ülfet ve ünsiyet meydana getirir.
Derinlere dalıp, kıymetli cevherler çıkarma imkânı vermeyeceği için de, hayalî
meselelere inhimaka sürükler ve zamanla ortada tefekkür adına bir şey kalmaz.
Bu türden cahilane tefekkürün, mârifet adına kazandıracağı hiçbir şey yoktur.

Hemen şu noktayı da belirtelim ki, tefekküre götürücü malumat sözüyle,
kâinat kitabını tetkik eden, Kur’ân’la kâinat arasındaki münasebet ve illiyeti
gösteren eserleri, bu arada günümüzde müsbet ilimlere ait ansiklopedik
malumatı kastediyoruz.

Nice şair ve yazarlar vardır ki, yazdıklarını okuduğunuzda kendinizi İrem
bağlarının ortasında zanneder ve onlardan ağaçların, kuşların, çiçeklerin,
baharların destanlarını dinlersiniz ama kalbî hayatınız adına bu kadar söz
arasından bir çiçek yaprağına dahi sahip olamazsınız. Zira hep sanatla, tabiatla
meşgul olmuşlar, olmuşlar ama bir türlü ileriye gidememiş, Sanatkâr adına
mesafe katedememiş ve dolapla dönüyor gibi daire çizip durmuşlardır.

Bu tür malumatların da, tefekkür adına hiçbir yararı yoktur. Öyleyse,
istikamet üzere tefekkür veya tefekkürde istikamet, ancak vahyin ışığı altında
eşya ve hâdiseleri hallaç etmekle mümkün olacaktır.

7. Hayalde de istikamet kazanmak lâzımdır
Hayal, tasavvur ve hakikatin berisinde bir iç uf’ûle (fonksiyon), ruhun

ilerilere ve daha ilerilere uzanmış kolu-kanadı ve hakikat ışıklarını kendine
göre şekillendiren bir mânâ menşûrudur. O, dışın içte görüntülenmesi ve
geçmişin aynalarında geleceğin tüllenmesidir. Hayal, mantık ve güç sınırı



tanımayan, zaman ve mekân kaydına tâbi olmayan bir zihin faaliyetidir. Bazen
o, beş duyumuzun tesiri altında eşya ve hâdiseleri şekillendirmekle, kendine ait
eşyanın tabiatına bütün bütün ters olmayan motifler de ortaya kor...

Evet, gözümüze çarpan herhangi bir görüntü, muhayyilemizde bir kısım
resimler ve suretler meydana getirir. Kulağımıza gelen seslerde bir kısım
sahneler, temessüller ve tablolar tebellür eder. Dilimizle tattıklarımız, hatta
vücudumuzda tesirli olan bir kısım faktörler, söz gelimi idrar yapma zorluğu
veya bağırsak sancısı, kendilerine has hayallere sebep olurlar. Arkadaşımızın
anlatmakta olduğu bir hâdise, bize yaşadığımız başka bir hâdiseyi, yahut ona
benzer bir vak’ayı hatırlatır da, o hayalin peşine takılır gideriz. Alnı secdeli bir
sima gördüğümüzde, hayalimize sahabe-i kirama ait mânâlar ve tablolar
akseder; eder de kendi kendimize bir kısım düşüncelere dalarız ve zihnimizi,
milletimiz adına yapacağımız vazifeler ve hizmetler dolduruverir.

Hayali, hayır istikametinde kullanmak gerekir. Meselâ, namaz kılarken, dua
ederken, Beytullah’ın etrafındaki halkaları temâşâ eder veya o halkalar içinde
bulunurken, amûdî bir hatla, yerin altından ta Sidre-i Müntehâ’ya kadar namaz
kılınıp dua edildiğini, tavaf yapılıp ruhânîlerle aynı çizgiye ulaşıldığını hayal
ederiz. Aynı şekilde, tek başımıza namaz kılarken bile kendimizi milyonlarca
Müslümanın içinde görür ve ellerimizi açıp “Âmin” derken, milyonlarca ağzın
aynı anda “Âmin” dediğini tahayyül ederiz. Böyle bir ruh ve şuur sayesinde, tek
başımıza olmamıza rağmen, bu tahayyül bize öyle bir güç ve inşirah verir ki,
milyonların ağzıyla söyler, milyonların diliyle dua eder, milyonların zihniyle
hıfzeder ve onların tasavvurlarıyla tasavvur ederiz.

İşte, böyle büyük bir cemaat içinde ve çok geniş dairedeki kulluğumuz
öylesine derinleşip külliyet kesbeder ki, tıpkı aynalar odasında birin bin olması
misali, bizim ibadetlerimizin birleri de binlere ulaşır; ulaşır ve bize cemaat
hâlinde kullukta bulunmanın sonsuz hazlarını duyurur. İşte mü’minin hayali
budur ve bu, sevap kazandıran hayaldir.

Hayal, şer ve günah istikametinde de kullanılabilir. Bir cemaat içinde
bulunmayıp, tek başına yaşayan insan, kendini fıska ve günaha sevk edecek
hayallerin kurbanı olabilir ve bir bakışta, bir duyuşta ne hayallerle derinleşiriz
de, böyle günahların hayali, ilerde onlara pratiğin zeminini de hazırlayabilir.
Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, şeytanın hayale attığı her sahnecik, her bir
karecik, hayal kamerasında bir film hâlini alır; fuhuş zakkumlarına sebebiyet
verir; hele bir de nefsin eline geçti mi, fiilî duruma dönüşmesi çok kolaylaşır.



Bu sebeple insan, gerçekte fasık olmasa bile, hayali böyle günah
düşünceleriyle işgal edildiğinden hayaliyle fasık olur. Öyleyse, hayalimize
gelen bu kabîl bir düşünce, suret ve fikri birer yılan, birer akrep bilip,
arzettiğimiz çarelerle bu haşeratın ağına düşmemeye, düşmüşsek kurtulmaya
çalışmalıyız.

Neyin atmosferinde, neyin tesirinde ve neyin manyetik sahası içindeysek,
hayalimizde canlanacak resim ve suretler de, daha ziyade o türden olurlar.
Diyelim ki, üç gün aç kaldık; bu durumda, hayalen sarraf dükkânlarına veya
füzelere binip uzay yolculuğuna mı gidersiniz; yoksa bir testi su, bir somun
ekmek, bir tabak yemek mi hayal edersiniz? Ameliyat masasına yatırılmış,
kesilip biçilmeyi bekliyorsunuz; bu arada size tepsi tepsi baklavalardan söz
ediyorlar; şimdi bu durumda neyi hayal edersiniz? Sinemadasınız veya
televizyonun önüne oturmuş, nefsin hoşuna giden ve sizi şehvete çağıran
müstehcen manzaları seyrediyorsunuz; o anda Kâbe’nin etrafındaki halkaları
hayalinize aksettirmeniz mümkün olur mu?

Öyleyse, Allah’a ait mânâları hayal etmek isteyenler, bu mânâların kaynaştığı
Allah evlerinin manyetik sahasına girmelidirler.

Bir insan kaç ayarda ise, hayalleri de o ayarda olur. İnsanın kucaklaştığı
veya kuçaklaşacağı hayalleri, onun Allah’ı ve Resûlullah’ı tanıma ve öldükten
sonra dirilmeye inanma derecesine ve dünyaya değer verip vermemesine göre
farklılıklar arzedecektir. Kalb dünyasının derinliği, tasavvur ve tefekkür
âleminin buudları, genişliği, his ve duygulardaki zenginlik, kişinin hayal
dünyasına kendilerine ait renkler katacaktır. Yine hayaller ilme, irfana, kültür
seviyesi ve ideallere göre grafikler çizecektir.

Günlük iktisadî dalgalanmaları takiple bu dalgalanmaların tesirinde kalan bir
insan, önünüze hayal hanesini doldurmuş bulunan iktisat dünyasının çizgilerini
getirecektir. Gününü gün etme felsefesini düstur edinen şehvet meftunu bir
insanın dili, hayallerinin en belirgin tercümanıdır. Buna karşılık, himmeti
milleti olan, neslinin dertleriyle dertlenen ve milletine hizmeti hayatının gayesi
bilen bir dertli sima ile müşerref olduğunuz zaman ise, aydınlık iklimlerin hayal
hüzmelerinden mesajlar alırsınız. Ayarı yüksek hayaller, insanı hiçbir zaman
hayal kırıklığına uğratmaz.

Hayal deyince, boş kuruntular ve mânâsız düşünceler de akla gelebilir.
Ancak, mü’minin hayalleri, aynen söz ve işleri gibi “sıbğatullah” denilen Allah
boyası ile boyandığından, hep istikamet üzeredir. Onun hayallerinin süs ve



zineti Resûlullah’ın sünnetidir. Ve bu hayalleri bezeyen de, bütünüyle İslâmî
prensiplerdir.

İnsan, isterse düşünce ve hayal dünyasını kontrol altında bulundurabilir.
Elbette şuur ve iradeye bağlı bir durumdur bu. İnsan, nasıl vesveseleri kesip
atabiliyorsa, aynı şekilde, elinde olmadan daldığı düşünce ve hayallerine de
bir son verebilir. Ancak bu da, yine onun iradesini ortaya koymasına, idrak,
şuur ve duygularıyla kendini ispata ve latîfelerini geliştirerek, beden ve cismini
aşmasına bağlıdır.

Kur’ân, öyle ki, sonsuzluk mefhumlarına kadar, uzak geçmiş ile uzak gelecek
adına önümüze bir tefekkür, düşünce ve hayalen seyr ü seyahat kapısı açmakta
ve ahirete, Cennet’e, Cehennem’e ait tablolar göstermektedir. Efendimiz de,
nurlu beyanlarıyla bunu talim etmektedir.

Öte yandan, böyle hassas bir mevzuda neyin nasıl düşünülmesi lâzım
geldiğine dair belli sınırlar da tayin edilmiştir. Meselâ, tefekkür deyip,
Allah’ın Zât’ı hakkında, ruhun özü ve mahiyetiyle alâkalı ve ebedî âlemlere ait
gaybî hâdiselerde eşyayla temasa geçtiğimiz gibi temasla çeşitli tahminler
yürütemez ve şahsî yorumlarda bulunamayız. Ancak, aklın cevelangâhı olan
dairede, yol gösterici kâmil mürşidlerin ve ışık saçan müstesna eserlerin
yardımıyla düşünce fonksiyonlarımızı ayarlayarak, hayali en verimli hâle
getirebiliriz.

Diyelim ki, ciddî bir his galeyanı içinde oturmuş, namazı bekliyorsunuz.. bu
arada, hayal dünyanızda üç hakikat beliriyor. Namazda meşgul etmemeleri için
hafızaya kaydedeyim deyip, iki tanesini “İnşâallah” kodu ile kodluyorsunuz.
Namazdan sonra “Bismillah” ile aynı hakikatleri geri istediğinizde, “İnşâallah”
ile hafızaya kaydettiğiniz iki tanesini alabiliyor, üçüncüyü alamıyorsunuz.
Hafızaya kaydedilecek hayalleri İnşâallah’la kaydetmek elbette çok mühimdir.
Ancak hayalleri o konuda münasip hâle getirmek, daha da mühimdir.

8. Ölümü çok hatırlamak lâzımdır
Kâinatın Efendisi Aleyhissalâtü vesselâm’ın lâl ü güher beyanları içinde,

“lezzetleri acılaştıran” ölümü çok zikretmek gerekir.8 Bundan maada, yine
Efendimiz bizzat kabirleri ziyaret etmiş ve ziyaret tavsiyesinde

bulunmuşlardır.9 İnsan, ölümün hakikatine inandığı gibi, onu his, duygu ve
aklına nakşederek, hayal ve düşünce dünyasına da hâkim kılar ve kıyamete
kadar sürecek olan kabir hayatına da kendini ikna ederse, bu takdirde dünyaya



ve ukbâya bakışı ve davranışları farklılaşır ve değişik olur. Onun içindir ki,

Söz Sultanı, “Benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız.”10

buyurmuşlardır.
Ölüm düşüncesi, insanın mânevî damarlarında meydana gelebilecek ülfet ve

vesveseyle birlikte, şeytanın süslü gösterdiği günah virüsünün ve benzeri
mikropların en azından tesirlerini ve zararlarını giderecek bir antikor gibidir.
“Madem öleceğim ve öldükten sonra da hesaba çekileceğim; öyleyse, şu fâni
dünyanın elemli lezzetlerine kapılıp, günah işlemenin ne mânâsı var!”
düşüncesi içinde ölüm, bir yönüyle güçlü bir vazgeçirici, bir yönüyle de
coşturucu bir tesire sahiptir. Fakat, eğer mânevî damarlarımız, antikorların hiç
fayda temin etmeyeceği ölçüde günahlarla, dünyanın haram lezzetleri olan
mikroplarla dolmuş ve artık vücudun her yanında bir hücre anarşisi meydana
gelmiş ve ölüm antikorlarının bile tesir edemeyeceği bir duvar teşekkül
etmişse, o zaman ne ölüm, ne de ölüp gidenler ruhta hiçbir şey uyandırmayacak
ve yakınlarımızın birer birer göçüp gidişi, bizde sadece bir kaç günlük geçici
bir elem hâsıl edecektir. Sonra da, “Canım, ölenle ölünülmez ki! Hepimizin
yeri de orası; Allah iman, Kur’ân nasip etsin!” şeklindeki klişeleşmiş teselli ve
temennilerle bütün göz ve gönüller yeniden gaflete gömülüp gidecektir.

Niçin hatırlanmaz ölüm? Nefsin hoşuna giden pek çok haram lezzetleri
acılaştırarak ağzın tadını kaçırdığı, keyfi bozduğu, insanı nefsanî isteklerden
vazgeçmeye, bir kısım bedenî haz ve alışkanlıklardan kopmaya zorladığı, peşin
lezzetlere rağmen ruha öteler hesabına zahidlik aşıladığı, dünyaya bakan
yönüyle kalbi daralttığı ve düşünceyi buğulandırarak süslü, toz-pembe
dünyaları kararttığı içindir ki, ölüm hatırlanmak istenmez.

a. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak, ölümü unutturur
Ölüm neden tesir etmez? Tevehhüm-ü ebediyetten.. hiç ölmeyecekmiş gibi

dünyaya bağlanmaktan ve yaşamak için yaşamaktan.. çocuk oyuncakları
mesabesindeki peşin ücretlerle avunmaktan.. kalb ve fikrin geçmiş ve geleceğe
dönük gözlerini kapamaktan...

Bir insan düşünün; her tarafı altı cihetten de komple endam aynalarıyla kaplı
bir odaya giriyor. Bulunduğu istikamette geriye dönüp bakıyor; gerilere doğru
upuzun uzayıp giden iç içe bir aynalar koridoru, yani yaşanmış koca bir ömür..
evet, “Şu kadar yaşamıştım, şu kadar görmüş-geçirmiştim...” duygularıyla
kanatlı hatıraların atlas iklimlerinde dolaşma... Bir de ileriye dönüp bakıyor;



aynı şekilde o kadar da ileriye doğru uzayıp giden bir ömür. “Yaşım ne ki, daha
gencim! Emsallerime göre fena da sayılmam! Malım mülküm var; gelirim
yerinde; eşim, dostum ve çevrem.. makamım.. mesleğim...”

Esasen, küçücük bir odada, dört duvar arasında sıkışıp kalmış bulunmasına
rağmen, kendini dev aynalar arasında, renkli bir hayatın içinde görüyor ve yüzü
soğuk olduğundan ölüme soğuk bakıyor; onu görüyor, ona uzak duruyor. Bunun
da ötesinde, ölüm düşüncesini günlük düşünceleri arasında boğmak ve
öldürmek için nice çılgınlıklar yapıyor; akla hayale gelmeyen yiyecek, giyecek
çeşitlerinde teselli arıyor; içki âlemlerine, müzik çılgınlığına, moda ve model
dünyalarına, uyuşturucu âlemlerine sığınıyor...

Bizim müslümanca hayatımızda edîbâne, nezîhâne ve dünya ve ukbâ adına
çok faydaları tekeffül eden iki bayramımız vardır: Ramazan ve Kurban
Bayramları. Şimdi bir bunlara, bir de meselâ başkalarının bir yıl içinde
kutlamaya çalıştıkları -biz bayramlarımızı ‘tes’îd’ ederiz- eğlence günlerine
bakınız! İki hafta, hatta bir ay geçer, bilmem ne yortusu; bir ay sonra bir faşing,
arkasından bir başkası, arkasından bir diğeri... Bu insanların her birini tek tek
psikolojik bir tahlil ve tetkikten geçirecek olsanız görürsünüz ki, hepsi birer
eğlence insanı ve sanırsınız ki, son derece neşeliler.. gülmek ve gülüşmek için
yaratılmışlar...

Oysaki bu ve benzeri hâdiseler, ölümü öldürme düşüncesi ve onu unutmaya
çalışma gayretinden başka bir şey değildir. Evet, Müslümanın da kendi
çizgileri içinde ve meşru dairede dünya adına bir sevinç ve neşe hayatı vardır;
ne var ki, onun neşe dünyasında bile ölüm ve ölüm ötesine ait ürpertici, fakat
aynı zamanda imrendirici esintiler, mânâlar ve buğular bulunur. Sonra,
Müslümanın iç dünyası ve ruhî saadeti, dünyalık eğlencelere ihtiyaç bile
hissettirmez.

b. Ebedî saadet saraylarının kapısı ölümle açılır
Ölümün alnından öperiz biz: “Sen ne mübarek arkadaş ve refakatçisin.”

deriz ölüme. Varsın, başkaları sana dikenli nazarıyla baksın, sen gülün ta
kendisisin. Bırak, bazıları sana “kara yüz” yakıştırmasında bulunsun, sen, bizim
için bizi aydınlık ülkelere uçuran ötelerden iki ışık kanatsın. Bakma sana
“soğuk yüz” dediklerine; sen bizim için, müjde çiçekleriyle kar gibi beyaz ve
berraksın. Onlar sana “çukur” derler, “dehliz” derler; fakat biz, “ebedî saadet
saraylarına açılan koridorsun” deriz. “Ayıran” da derler sana; fakat sen,



haddizatında, ebedî âlemlere intikal etmiş binlerce ahbaba, dost ve yârâna
kavuşturansın. Başta, simalarına meleklerin hayran olduğu nebilere, sonra
sahabeye, salihlere, hısım ve akrabaya bizi ulaştıransın. Cemalullah’a
yaklaştıransın!...

Evet, ayıransın da, fakat, elemli, sıkıntılı ve ayrılık hasreti yüklü şu dünya
talimgâhından, hayatların en hası hakikî hayata intikal ettiren bir terhis
tezkeresisin! Sen, bizi Gönderen’e dönme anında, cismimizi nura garkedecek
bir ebed şerbetisin! Ve sen, bir son değil, sonun sonusun; sonsuzluğa eş ve baş
olabilecek son bir sonsun. Son ile sonsuzluğu dudak dudağa getiren bir ufuk ve
Cemal’e açtığın gözlere çekilen bir sürmesin.. ve yine sen, dertli bir neslin dert
yüklü Tercümanı’na, “Eyvah, bugün yine ölmemişim.” dedirtensin. İşte ölümün
iki yanı: Önce ‘terhib’ düşüncesiyle ölüm, sonra da ‘terğib’ düşüncesiyle
ölüm...

Ölüm düşüncesi, arzettiğimiz gibi hem caydırıcı, hem de teşvik edici
yönleriyle bir yandan seyyiatımız, mesuliyet hissimiz ve Rabbimiz’e karşı
yaptıklarımızdan hesap verme endişesiyle bizi iki büklüm ederken, bir yandan
da ümit-reca münasebeti içinde kalbimizi hoplatıp bizi canlandırmakta,
şahlandırmakta ve kalbimizle beraber duygularımız ve düşüncelerimizle
beraber davranışlarımız üzerinde müsbet tesir icra etmektedir.

‘Râbıta-ı mevt’ denilen ölümü sürekli hatırlama ameliyesiyle, kabirleri
ziyaret ve hastalarla sakatlardan ibret almakla -inşâallah- ülfetten kurtulmuş, iç
gerilimimizi ve canlılığımızı muhafaza etmiş ve şeytan ve günahların zararından
korunmuş olacağız.

9. Kalbin incelmesi, yumuşaması da çok önemlidir
Kalb ve hissiyatın incelmesi, yumuşaması, madde kesafetinden sıyrılıp,

ruhun düşünce ve hayal mesafelerinin ötesinde seyr ü sefer yapması, kalb ve
gönül insanları için çok önemlidir. Evet, her meselede olduğu gibi bu mevzuda
da Efendimiz’in nurlu beyanlarının rehberliğinde, nasıl şu dünyada dünya
ayaklarıyla yürüyor ve dünya gözleriyle görüyorsak, aynı şekilde, ahiret
menzillerinde de daha bu dünyadayken yürüme, gezinme ve o hayatı yaşamaya
çalışarak iç tecrübeler edinme oldukça önemlidir. Şu kadar ki, böyle bir
ameliye için de istikamete ulaşmış bir tefekkür, dolayısıyla da bir mârifet ve
malumat gereklidir.

Ölmüşüm!.. Başımda ehlim, ıyalim, yakınlarım ve dostlarım toplanmış



ağlıyorlar. “Ah, siz değil, ben ağlayacak durumdayım şimdi... Ah, keşke, keşke
dünyada ağlayıp da, şimdi burada gülebilseydim!..”

Teneşire upuzun uzatmışlar, gassal başımda cesedimi yıkıyor, kirlerimi
temizliyor; istediği tarafa evirip çeviriyor beni... “Ah keşke ben, ben de, can
bedende iken kirlerimi yıkasa idim, tevbeyle, istiğfarla arınsam ve günah
işlemeseydim! Allah Resûlü’nün mübarek elleri arasında evrilse, çevrilse,
yoğrulsa ve buraya müsait şekli alsaydım!...”

Bak, kara ve karanlık bildiğim kabrin karanlığına terk etmeden, son bir defa
daha aklık görsün der gibi beni beyaz kefene sarıyorlar. “Ah, keşke kabrimi
aydınlatacak olan Allah’ın boyası ile boyansaydım; abdest ile parlayıp, namaz
ile nurlanıp ve Allah yolunda hizmet ile aklansaydım!...”

Eyvah, dört parça tahtadan yapılmış kuru tabuta da koydular. “Aah, aah,
yumuşak döşeklerde ve koltuklarda ayaklarımı uzatmış, hayatın tadını
çıkarırken neden düşünmedim bir gün böyle kuru bir tahtaya uzatılacağımı,
neden? Babama da aynı şeyi yapmışlardı hâlbuki!..”

İşte beni musallaya yatırdılar ve namazımı kıldılar... Aldılar sırtlarına ve..
evet, işte kabre koydular. Hani, hani nerede benim eşim, nerede evlâdım,
nerede dostlarım? Ne oldu size? Neden arkanızı dönüp ayrılıyor ve beni bu
daracık yerde tek başıma bırakıyorsunuz? Malım, mülküm, servetim! Nerede
bütün bunlar? Dünyada iken böyle miydik ya? O da ne? Cesedim, bir an olsun
benden ayrılmayan bedenim, güzel gözlerim, kulaklarım, ellerim, ayaklarım...
Siz de mi beni terk edip gidiyorsunuz? Ah keşke, keşke beni kabir kapısında
terk edecek olan şeylere gönül bağlamasaydım; burada faydası dokunacak
ameller işleseydim!”

Münkir-Nekir gelip, sorular soracak; Berzah hayatında Cennet ya da
Cehennem seyredilecek; haşir neşir olacak ve insanlar hesap yerine sevk
olunacaklar. Herkes başının çaresine bakacak; kişi kardeşinden, anasından
babasından, arkadaşından, evlâdından kaçacak; herkes kendini kurtarma
sevdasına düşüp, kapı kapı şefaatçiler arayacak.

İşte eller eli Nebiler Nebisi’nin eli orada bir kısım ellere dokunuyor, nurlu
simaları tanıyor “Yüzleri, kolları abdestle, alınları secdeyle nurlanmışları
uzaktan da görsem tanırım ve ‘bendendirler’ der ve alırım.” diyerek topluyor.
Ah, keşke ben de adres bıraksaydım, kendisiyle tanışıklık kursaydım ve ben de
Havzı’nın başına konanlardan olsaydım...



İşte, defterler uçuşuyor, mizan kurulmuş hesaplar görülüyor; sırlar ortaya
dökülmüş, diller yerine eller ve ayaklar konuşuyor... gibi tefekkürlerle kalb ve
ruhta bir incelik hâsıl etmelidir.

10. Gecenin siyah zülüfleri arasında gözyaşları ve teheccüt lâzımdır
Gözyaşı, ihlâs ve samimiyet sahibi bağrı yanık, ciğeri dağlanan insanlar için

bir boşalma ameliyesidir. O, dünyada gönülde dayanılmaz hâle gelen aşk
ateşinin ızdırabını bir nebze dindirirken, ahirette Cehennem’in alevlerini
söndürecek tek iksir olacaktır. Onun içindir ki Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi
ve sellem), bu mevzuda şöyle buyurur: “Mahşerde, Cehennem kıvılcımlarının
insanları kovaladığı hengâmda, Cebrail (aleyhisselâm) elinde bir bardak
suyla görünür. Ona, “Bu ne?” diye sorarım ve bana şöyle cevap verir: “Bu,
mü’min kulların Allah korkusuyla ağlayıp gözlerinden döktükleri
gözyaşlarıdır ve şu korkunç kıvılcımları söndürecek tek şeydir.”11

Yine bir başka hadislerinde Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Allah
korkusuyla gözyaşı dökmeyi, cephede düşmanı kollayıp, içimize sızmasına
engel olan mücahidin nöbetine denk tutar. “İki göz Cehennem’i görmez.”
buyurur ve devam eder: “Biri, Allah korkusundan ağlayan göz, diğeri de,
memleketin içine düşebileceği tehlikeler karşısında yüreği atan ve nereden,
hangi gedikten düşman içimize sızacak, hangi plânda bizi tahrip edip
çürütecek diye nöbet bekleyen göz.”12

Dışarıda dışı, içeride içi gözetleyen gözler. Evet, iç fetihle dış fetih birbirine
müsavîdir.

Kur’ân-ı Kerim de, yer yer bu işi tebcil ve takdir ederek: “Onlar, Allah’ın
âyetlerini duydukları zaman çeneleri üstü yere kapanırlar.” 13 buyurur. Bir

başka yerde ise, “Az gülsünler, çok ağlasınlar.” 14 ihtarında bulunur. Bu, bir
nevi, “Düşünün ve bir sürü kazandığınız şeyler karşısında yürekleriniz
hoplasın.! Ölüm ve sonrasında başınıza gelecekleri ve hesap yerindeki
durumunuzu tefekkür edin de, az gülün çok ağlayın.” demektir. Bu yönü ile
gözyaşı, Cennet kevserlerine müsavî tutulur.. ve Efendimiz, “Ürpermeyen
kalbten, yaşarmayan gözden Sana sığınırım Allah’ım.”15 diye yalvarır.
Kalbleri kaskatı olmuş, duyguları örümcek bağlamışlarda gözyaşı görülmez.

a. İçten kaynamadan, sun’î zorlamalarla ağlamamalıdır
Meselenin bir diğer yönü daha var. Aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz, “Her



istediği zaman ağlayan bir insan riyakârdır.” buyururlar. İçten kaynamadan,
hiçbir iç zorlama olmadan, kalb sıkışmadan durup dururken ya da sun’î
zorlamalarla gözyaşı akıtmaya çalışan insandan da endişe edilir. Zira ağlamak,
kalb heyecanı ve duyguların baskısı altında bulunma neticesinde bir
boşalmadır. Bazen olur ki, kalb fevkalâde sadakat içindedir; dinin emirlerini
yerine getirme, dince yasaklardan kaçınma mevzuunda kararlı ve dimdiktir..
dönüş nedir bilmez, fakat gözünden de damla yaş gelmez. Ama onun sözünü
ettiğimiz şekildeki sadakatı çok mühimdir. O, âdeta bir girdap, bir fevvare
gibidir.. ve o kat’iyen boş değildir…

Bunların her ikisi de makbuldür; şu kadar ki, sadık, âşıktan ileridir. Yanlış
anlaşılmasın; bu, hiçbir zaman sadıkın gözünden yaş gelmez demek değildir.
Hz. Ebû Bekir de, Hz. Ömer de sadıktılar; bir kalbi kırığın yanına
oturduklarında, bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlarlardı. Namazda iken
hıçkırıklarının arka saflardan duyulduğu herkesin malumudur. Bu itibarla, nasıl
içte haşyet ve ürperti duyulmayıp gözden yaş gelmemesi, her zaman kalbin
kasvet bağladığına hamledilemezse, aynı şekilde, bazen de gözyaşlarının
ceyhun olması, mutlaka kalbin haşyet, rikkat ve saygısına verilemez.

Evet, bazen insan kendini kontrol edemez, hislerine mağlup olur ve ağlar;
eğer bu insanın iç murâkabesi ve sadakatı yoksa bu onun için tehlikelidir.
Ağlama, insanın önünü alamayacağı şekilde iç tazyiklerle bir boşalma şeklinde
ve meşru çizgide olursa makbuldür, matluptur, Hak indindeki değeriyle de
dünyalara bedeldir.

İmam Gazzâlî İhya’sında der ki: “Ağlayan da pişman, ağlamayan da.” İnsan
ağlamıyorsa, bir gün pişman olacaktır; çünkü kendisini ağlatacak çok badireler
var önünde. Öte yandan, pek çok ağlayanlar da vardır ki, günahlarına değil,
başka şeylere ağlarlar; belli hislerin tesirinde dökerler gözyaşlarını. Demek
oluyor ki, gözyaşının da meşru istikamette olanı makbuldür.

Sadık olmayan ve meşru gözyaşları da bulunmayan kalbi kasvet bağlamış ve
içinde günahlara karşı ürperti kalmamış bir insan, şeytana boy hedefi olmuş,
vurup avlanmasına müsait hâle gelmiş demektir. Çünkü böyle bir insan,
günahlardan irkilmez, dolayısıyla da bir daha o günaha girmemek üzere
vicdanında onun ağırlık ve ızdırabını taşımaz. Katı kalbli insana ne terğib
(teşvik), ne de terhib (korkutma) tesir eder.. her yerde rahatlıkla gezer, günah
tehlikelerinden hiç korkmaz ve gafleti kendisine daima -mayınlı tarlalarda da
bulunsa- emniyette olduğunu fısıldar.



b. Teheccüt: Karanlık gecelerin aydınlatıcı feneridir
Gecelerini teheccüt feneriyle gündüz gibi aydınlatmış olanlar, berzah

hayatlarını da aydınlatmış sayılırlar. Teheccüt, berzah karanlığına karşı bir
zırh, bir silah, bir meşale ve kişiyi berzah azabından koruyan bir emniyet
yamacıdır. Her namaz, insanın öbür âlemdeki hayatına ait bir parçayı
aydınlatmayı tekeffül etmiştir; teheccüt ise, ötelerin zâdı, zahiresi, azığı ve

aydınlatıcısıdır. Kur’ân’da birkaç yerde teheccüde işaret edilmiştir.16 İki rekât
kılınabileceği gibi, sekiz rekât da kılınabilir. Buhârî ve Müslim’in rivayetine
göre, İbn Ömer, rüyasında iki dehşetli kimsenin gelip, kollarından tutarak
kendisini derin, alevli bir kuyunun başına getirdiklerini ve atacaklar diye
korkunca da: “Korkma, senin için endişe yok.” dediklerini Efendimiz’e anlatır.
Allah Resûlü, “İbn Ömer ne güzel insandır; keşke, teheccüt namazını da
kılsa!” şeklinde tabir ve tevcihte bulunurlar...17 Allah, böylece rüyasında İbn
Ömer’e Cehennem’e ait bir berzah levhasını göstermiş ve bir eksiğini
hatırlatıp, Efendimiz’in tavsiyeleriyle o eksiğin kapatılmasını sağlamıştır.

Ülfetin dağılmasında, kalblerin yumuşamasında ve şeytanların, günahların
tesirlerinden korunmada, Allah korkusu, Allah haşyeti ve muhabbetinden
gecenin zülüfleri üzerine bırakılan bir kaç damla gözyaşı ve herkesin uyuduğu
saatlerde uyumayan gözlerle eda edilen zikirler, tesbihler, kılınan namazlar ve
mütalâa edilen derslerin kalblere ne kazandırdığı, ancak tatbikatla ve tadıp
bilmekle anlaşılır. Geceleri aydın olan insanların, gündüzleri hiç aydın olmaz
mı?

11. Evlenmeli, mümkün değilse oruç tutulmalıdır
Efendimiz, “Ey gençler topluluğu, evleniniz; gücünüz yetmezse oruç

tutunuz, zira oruç günahlara karşı kalkandır.”18 buyurur. Bir genci nefsanî
istekleri gerçekten tazyik etmeye başlamışsa, onun vakit geçirmeden evlenmesi
tavsiye edilir. Yok, böyle bir tehlike altında değil de, nebiler ve büyük zatlar
gibi ismet ve iffet içinde bulunuyor ve yapacağı vazifeleri de varsa, bir yönüyle
atmosferi de kendisini muhafaza ediyorsa, onun bekâr kalması düşünülse bile,
hususiyle günümüzde şeytana alet olmamak için izdivaca teşvik edilmeli ve bu
koruyucu kalkan ve zırh içine alınmalıdır. Aksi takdirde, bir başka kalkan
olarak oruç kullanılmalıdır.

12. Ashab-ı kiramın hayatı yaşanıp yaşatılmalıdır



Kalb ve düşüncemizin istikamet ve canlılığı için Peygamber Efendimiz’in
hayat-ı seniyyelerine, sahabe-i kiram, tâbiîn-i izâm ve sırasıyla asırlara ışık
tutan salih kimselerin hayatlarına ait tabloların müşâhedeye sunulması,
okunması, dinlenmesi, mütalâa edilmesi ve hayatımıza bunlarla renk ve şevk
katılması bir başka çaredir. O büyük numunelere kendini ve hayatını mukayese
edebilen bir insan, “Onlar öyleydi, ya biz nasılız?” deyip, kendisini
muhasebeye çekecek ve böylece önden çekici, arkadan da itici bir güce sahip
olacaktır.

Yalnızca kutlama mânâsına ‘anmak’ veya haz duymak için değil, gerçekten
onlar gibi olma düşüncesi ve iştiyakı içinde, heyecan dolu bir sine ile geçmişe
ait kıssaları okumak ve dinlemek ve neticede kendi hayatımızı onların hayatına
göre ayarlamak, üzerinde titizlikle durulması gerekli bir husustur. Halkın
karşısına çıkar ve anlatır, mefahirimiz ve tarihimizle iftihar ifade eden nutuklar
çeker, “Biz yıldırımlar gibi çakan asil ve necip bir milletin, değişik dünyaların
bağrına kıvılcımlar gibi yağan torunlarıyız.” deriz de, biri çıkıp bize, “Onlar
öyleydi, ya siz nasılsınız; neredesiniz, ne yapıyorsunuz?” Derse, ne cevap
vereceğiz.! Önemli olan, bu sorunun cevabını verebilmektir.

Her insanda yaratılıştan gelen bir taklit ve benzeme arzusu vardır. Her baba,
evlâdını dikkatlice gözleyip takip etse, anne-babaya benzemeye çalıştıklarını
görecektir. Evet, yedi yaşındaki bir çocuğun, babası gibi elinde tesbih
çevirmeye çalıştığını ve saçını taramasına kadar her şeyinde babasına
benzemeye gayret ettiğini görürüz. Daha ileri yaşlarda, kiminin sporcuları,
kiminin de film artistlerini taklide çalıştığını müşâhede ederiz. Hatta evinizde
bulunan çocuklarla azıcık konuşulsa, evinizde nelerin bahis mevzuu olduğu
hemen anlaşılıverir. Burada bir müşâhedemi nakletmek isterim:

Babanın arkadaşı oğluna soruyor: “En çok anneni mi seviyorsun, yoksa
babanı mı?” Çocuğun cevabı belki babasını bile şaşırtacak mahiyettedir: “Ben
en çok Allah’ı ve Resûlü’nü seviyorum amca!”

Bir müşâhedem daha: Yedi yaşında bir ilk okul çocuğu, Almanya’da Alman
arkadaşlarıyla havuza giriyor. Çocuk hayâsından suya iç çamaşırıyla girmiştir
ve eve ıslak pantolonlarıyla geliyor; dizler de çamurlu. Annenin “Ne bu
böyle?” sorusuna çocuğun cevabı enteresan: “Anne, ikindi namazını çimende
kıldım.”

Evet, daima canlı, şevkli kalmanın bir yolu, bir çaresi de sahabe gibi
yaşamak ve yaşatmaktır. Kur’ân, Efendimiz’i nasıl bize örnek gösteriyorsa,



Efendimiz de ashabını “Yıldızlar gibidir.”19 diyerek, bize hidayet ışıkları
olarak takdim etmiştir.

13. Nifak ve “günaha girdim” endişesi taşınmalıdır
Bazen de, şeytanın kurcalaması, vesvese, kalb katılığı ve ülfet olmadan da,

“Acaba münafık mıyım, günaha girer miyim?” korku ve endişesi taşımak iyidir.
Hz. Ömer, İbn Mesud, Abdullah İbn Ömer ve Hz. Âişe, hatta bazı tabakat
yazarlarının tespitine göre yirmi kadar sahabi, kendilerinde nifak alâmeti var
diye endişe ederlerdi. Haddizatında, vesvese bunların semt-i nasutiyetlerine
sokulmamıştır; fakat onlar, çok derin bir iman şuuru ve mesuliyet hissine sahip
bulunduklarından kendilerini böyle görmekteydiler.

Bu, başka mü’minlerde de olabilir: “Çarşıya çıktım; yanımdan manyetik
alanına girdiğim bir kadın geçti, yaralandım; kalbim ve duygularım söndü, ne
olacak hâlim?” diyen bir insan, bence tedbirli bir insandır. Bu anlayıştaki bir
insan, ayağını attığı ve bastığı yeri mayınlı tarla gibi görmektedir.. ve bu, nefs-i
levvâme sınırı ve sırrıdır. Yani, nefs-i emmârenin dizginlerini eline almış,
almış ama yine de yer yer hatalar yapıyor, ne var ki, yaptığı hatalardan da
rahatsızlık ve tedirginlik duyuyor. Günahlara giriyor, fakat ardından da dönüp
nefsine “Sen zaten beni batıran, şunu şunu yaptıran değil misin? Nedir senden
çektiğim?” diye kınamada bulunuyor. Esasen bu, insanın nefsiyle boğuşmasının
bir tezahürüdür. Eğer dişini sıkar dayanırsa, nefsi kendinden elini eteğini çeker
ve ‘râdıye, merdıyye’ mertebelerine ulaşır, ‘mutmainne’ye tırmanır ve
‘safiye’yi görüp sezmeye başlar.

C. ÂFÂKÎ (DIŞ ÂLEME AİT) MESELELER
Buraya kadar, daha ziyade insanın ‘ledünnî’ diyebileceğimiz iç âlemine ait

meseleler üzerinde durduk ve onun münferit ve şahsî gayretlerine ait hususlara
ağırlık verdik. Şimdi de, ferdîlikten çıkıp cemaat olma, dışta isbat-ı vücut etme,
içte, uzlette âdeta bir çekirdek gibi sarmaş-dolaş olarak semaya ser çekme ve
dal-budak salma safhasında cemaate katılma şeklinde dış dünyasını ve iç
fethini tamamlamış olarak, emr-i bi’l-mâruf vazifesini görme, irşad hamulesini
yüklenme ameliyesini ele almaya çalışalım:

1. Cemaat hâlinde yaşamak, hayatî bir zarurettir
Allah, insanı toplum içinde yaşayacak bir varlık olarak yaratmış ve onu

hemcinslerinin arasına salmıştır. İnsan, maddî ve mânevî yönleriyle ancak
toplum ve cemaat içinde yaşayabilir. Onun içindir ki, Hz. Âdem’den bu yana



hep cemaat öne çıkmış, fert arka plânda kalmıştır. Şu kadar ki, bazı devreler ve
zaman dilimlerinde bu mesele, diğerlerine nazaran daha bir ehemmiyet
kesbetmiş ve âdeta bir zaruret hâlini almıştır. Kaldı ki, büyük çoğunluğu
itibarıyla hayvanlar bile toplu hâlde yaşarlar; öyle ise en mükerrem varlık olan
insan, hayatının her safhasında toplu hâlde yaşamak mecburiyetindedir.

İslâm, bu meseleyi daha bir pekiştirir ve öne alır. Öyle ki, mü’min tek başına
namaz kılarken bile, �
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 “Ancak Sana
ibadet ederiz ve ancak Senden yardım bekleriz.”20 der; “Ederim, beklerim.”
demez. Bir mü’min, günlük şahsî işlerinden ibadetlerine kadar her meselesinde
Kur’ân ve Sünnet’le cemaat içine itilir, kendisine cemaat olmanın avantajları
gösterilir ve hayatının büyük bir bölümü cemaatle irtibatlandırılır.

a) Cemaatleşme, bugün her zamankinden daha zarurîdir
Bugün küre-i arz, bütün milletleri ve devletleriyle tek bir ülke görünümü

almıştır. Ulaşım ve haberleşme, çeşitli vasıtalarla çok kısa zamanda temin
edilir olmuş, milletlerin birbiriyle yakın münasebetlerde bulunması sayesinde
teknolojik, iktisadî, siyasî ve silah üstünlüğü bakımından dünya birbiriyle
yarışır hâle gelmiştir. Bu yarış, her milleti kendi bünyesinde cemaatleşmeye
götürmüş, hatta asrın getirdiklerinin zarurî bir neticesi olarak topyekün
insanlık, kendini bu yarış ruh ve şuuru içinde bulmuştur.

Dünya çapında ideolojiler, onsekizinci asırdan bu asra genç fidanlar gibi
sarkmış ve orijinal bulunarak, Hıristiyanlığa da bir reaksiyon olarak
kendilerine sahip çıkılmış, o fidanları gövdeleştirmek isteyenler, dünyanın
hemen her yerinde topluluklar meydana getirmek ve kitleleşmek için var
güçleriyle ve bütün imkânlarıyla mücadele vermişler ve cihan harplerinde
yenik düşenler, önde görünenlere yetişme, hatta geçme hırs ve azmiyle ayrı bir
cemaatleşme yoluna girmişlerdir.

Asırların dev çınarı Osmanlı Devleti’ne karşı devam edegelen Haçlı
seferleri, esasen yine birlik içinde toplum oluşturmanın örneklerini teşkil
etmekteydi. Bugün, aynı topluluklar çok değişik nam ve unvanlarla kendilerini
hissettirmekte ve paktlar, pazarlar, bloklar şeklinde ortaya çıkmış
bulunmaktadır.

Bunun ötesinde, kendi bünyelerinde tabiî seyirlerini tamamlayan ya da
tamamlamış görünen milletler, görünen ve görünmeyen kollarıyla başka
milletlerin içine sızmaya ve oralarda kendi türkülerini söyleyecek cemaatler



teşkil etmeye başlamışlardır. Burada, nezahet ve nezaketinize sığınarak, inkâr-ı
ulûhiyetin baş temsilciliğini yapan bazı büyük devletleri misal olarak vermek
istiyorum: Geriye dönüşe ve tepeden hızla inişe geçtikleri şu dönemde,
geçmişte milletimize yaptıklarının cezası olarak baş aşağı gelişlerini -

inşâallah- göreceğiz.21 Siz isterseniz, ülkemizdeki kolejleri, kültür hareketleri,
beşinci kol faaliyetleri, her çeşit neşriyatları ve nefsanî hayat anlayışları ile
bazı ülkeleri de yapıp ettikleri ve başlarına gelenlerle düşünebilirsiniz.

Memleketimiz, memerr-i efkârdır, yani Doğu ve Batı kültürlerinin uğrak
yeridir. O, asırlar boyu ipek yoluyla Doğu-Batı ticaretinin uğrak yeri olduğu
gibi, bütün fikirlerin de uğrayıp geçtiği veya yerleşip kaldığı bir ülke olmuştur.
Sanki her geçen, her uğrayan bu verimli toprağa bir kaç tohum atıp, öyle
gitmiştir.

Şimdi siz söyleyin: Tarih boyunca sağlı-sollu, önlü-arkalı bunca toslamalar,
vurup geçmeler.. tarihî, millî ve dinî kaynaklı düşüncelerle toplu atan hasım
yürekler ve bütün bunların hâsıl ettiği korkunç dalga ve esintiler karşısında
eğer bir ve beraber olmasaydık, bugünlere gelip ulaşmamız mümkün olur
muydu?

Bu soruyu çevirip şöyle de sorabiliriz: Sayısız dişlerin ve dişlilerin (tek dişi
kalmışlar birleşince, cemaatler hâlinde çok dişliler olur) peş peşe amansız
saldırıları karşısında mukavemet edebilmemiz, millî bütünlüğümüzü
koruyabilmemiz, hayatiyetimizi hem de başkalarına hayat nefhederek
sürdürebilmemiz için sağlam ve sarsılmaz bir içtimaî yapı teşkil etmeye
ihtiyacımız var mıdır, yok mudur?

Dünya, üzerimize cemaatler hâlinde ve mekanize birliklerle gelirken, onların
karşısına fertler hâlinde ve tüfeklerle nasıl çıkabiliriz? Gerçek şu ki, toplu atan
yürekleri top da sindiremez. Topumuzun, tüfeğimizin olmadığı yerde, hiç
olmazsa yüreklerimiz vahdetle gürül gürül olmalıdır.

Farklı kültürlerden farklı cemaatler ortaya çıkar. Önceki devirlerde farklı
doktrinler, değişik fikrî cereyanlar ve kültürler gelişip boy atmadığı ve
insanların çoğuna tek tip kültür hâkim olduğu için, tek bir kişinin arkasından -
hak veya bâtıl adına- büyük topluluklar sürüklenip gidebiliyordu. Belli bir
kültür ve anlayış içinde yetişen insanlar, daha saf olup, daha kolay
yönlendirilebiliyor ve bugünkü anlayışla, kitle ruh hâletinden, yani toplum
psikolojisinden istifade etmek çok daha rahat ve kolay oluyordu. Bu sebeple bir



Hasan Sabbah, bir Bedrettin, yığınları harekete geçirebiliyor ve onları apaçık
bâtılların duyguları, düşünceleri kanlı delileri hâline getirebiliyorlardı.

Bugün ise, yukarıda da kısmen temas ettiğimiz gibi, herkes ayrı ayrı
kültürlerden istifade edebilmekte ve çok farklı dünya görüşleri insanlar
arasında çok çabuk yayılmaktadır. Evet, her seviye ve anlayışta, her inanç ve
düşüncede dünyanın öbür ucunda yazılan herhangi bir eser, çok kısa zamanda
beri ucunda alıcı, okuyucu bulmakta ve tesir icra etmektedir.

Bu, şu demektir: Böyle farklı kültürlerin içiçe yaşadığı bir devirde insanlar
birbirlerinden kopuktur; toplum hayatı yerine ferdî hayat hâkimdir. “Ben de
okuyorum; dünyayı senin kadar ben de biliyorum.” gibi, bilmekten, ilme
vukuftan, kültürlü olmaktan doğan “Ben de” anlayışıyla herkes âdeta arslandır.
Bu insanlar, dünyaya ait meseleleri öğrenip, dünyayı tanımada sanki müsavî
gibidirler. Denk olanlar ise birbirini iter. Böyle bir vasatta her fert, kendi
bilgisi, kendi iktidarı, kendi kabiliyeti ve kendi kapasitesinin kendisine kâfi
geldiği inancıyla, “Orman bana ait.” deyip, tek başına dolaşmak istemekte,
kimsenin vesaya ve koruması altına girmeyi düşünmemekte, hatta bunu
lüzumsuz saymaktadır.

Önce şurası iyi bilinmelidir ki, bir fert, dalâlet adına tahripkâr cemaatler
karşısında tek başına mukavemet edemez. Bir insan, ‘gavs’ bile olsa, şahsî
dehasıyla, kültür ve ilim dünyasıyla, hatta keşif ve kerametleriyle asrımızın
dalâletleri ve günah tufanları karşısında tek başına yaşayamaz; yaşasa da,
sürüden ayrı kaldığı için her zaman kurtlara yem olabilir. Ayrıca, cemaat içinde
bulunmanın getireceği feyizlerden, sağlayacağı avantaj ve lütuflardan da
mahrum kalır.

Ayakları cemaat zeminine basmayan insan, ayaklar altında bir yaprak ve bir
tüy gibidir; bu yandan üflesen öte yana, öte yandan üflesen bu yana
savruluverir. Bu yüzdendir ki, Gavs-ı A’zamlar, İmam Rabbânîler, Muhyiddin
İbn Arabîler bile bu asırda yaşasalardı, ferdî hareket etmeyeceklerdi. Sahabe
devrinin o en kuvvetli, en iktidarlı ve meleklere parmak ısırtacak insanları bile
cemaatleşme ve birlik teşkil etme lüzumunu duymuşlardı.

Bu sebeple, hasımlarımızın içtimaî kanal ve kollarla geçeceğimiz yollarda
kurdukları sayısız tuzaklara ve onların cemaatçe hücumlarına, ayrıca, mânevî
hasımlarımız olan şeytana, nefse ve günah tufanlarına karşı yem olmaktan,
boğulmaktan bizi koruyacak en mühim sığınak, toplu hâlde yaşamaktır. Evet, bu
fikre davet, günümüzün en hayatî meseleleri arasındadır.



b) Cemaatte her zaman kuvvet vardır
İki fert ayrı ayrı olduklarında ‘1’i aşamazken, yan yana gelince ‘11’ olur. Üç

ayrı ‘1’ yanyana geldiğinde ‘111’e ulaşır. Şimdi, basitçe rakamla ifade etmeye
çalıştığımız bu durumu, karanlıkta elinde meşale tutan bir kişinin meydana
getireceği aydınlıkla, 11 ya da 111 kişinin meydana getireceği aydınlığı
mukayese ederek düşünün. Bir hazineyi kaldırmada da aynı durum söz
konusudur. Buna bir de pazu kuvvetinin yanında kabiliyetlerin, ilmin, idrakin ve
düşüncelerin ittifakını ekleyin. Ayrıca gaye ve ideal birliği ve cehd ve azim
müşterekleri de varsa, işte o zaman, gerçekten topların sindiremeyeceği
yürekler gürül gürül ses getirmeye başlar.

Aynen bunun gibi, iç âlemlerinin, ruh ve kalb dünyalarının hayat dereceleri
çok ulvî olan ve simalarında melek çehrelerini müşâhede edebileceğiniz
arkadaşların şefkat, merhamet ve nurdan tebessümlerle süslenmiş aydın
bakışları altında ışıklaştığınızı düşündüğünüzde, şeytanın aldatmalarına ve
günahların yakıcılığına karşı nasıl bir atmosfer içinde bulunduğunuzu daha iyi
anlayacaksınız. Bu atmosfer içinde direnç kazanacak olan zayıf kalbiniz ve
iradenizin fer ve kuvveti de artacaktır. Bu sayede, zülcenaheyn, yani iki kanatlı,
çift yönlü bir kuvvete sahip olacaksınız.

c) Cemaatte rahmet ve cemaatle dualarda makbuliyet vardır
Hadisin beyanıyla, Allah’ın rahmeti cemaatle beraberdir. Cemaat üzerinde

dolaşan bir bulut, âdeta altına girene rahmet yağdırır. Bir kişinin duası, sadece
bir ferdin duası olup, taşıdığı rahmet damlaları da o kadardır. Hâlbuki, tam
olarak ittihat etmiş, ağız gönül birliği içindeki bir cemaatin duasının karşılığı,
tek tek her ferde inen miktarın kat kat üstündedir ve sağanak sağanaktır.

Eğer rahmete açık semereli bir ağaç olmak istiyorsanız, orman içinde bir
ağaç olmaya bakınız; tek başınıza kaldığınızda hiçbir rahmet düşmez.. kuruyup
gidebilirsiniz; ama ormana mutlaka rahmet inecek ve siz de o rahmetten bol bol
yararlanacaksınız. Yine diyelim ki, siz bir sivilsiniz, silahınız yok; kuvvet ve
kudretiniz de sermayeniz kadar… Oysa, askerde tek başınıza bile olsanız,
iktidarınız, silahınız, ferdî kabiliyet ve cesaretinizin yanı sıra, içinde
bulunduğunuz birliğin kuvvet ve iktidarını da yanınızda bulur ve yerinde bir
paşayı, hatta bir orduyu bile esir edebilirsiniz.

İster hayır adına, isterse şer adına olsun, her hâlukârda cemaatin işgücü ve
tesiri her türlü tasavvurun üstünde olduğu gibi, böyle bir şahs-ı mânevînin



Allah’a teveccüh edip yalvarması da, Cenâb-ı Hakk’ın rahmetini ihtizaza
getirmesi ve ilâhî imdada vesile olması bakımından çok önemlidir. Hatta o
kadar ki, ehl-i dalâlet bile bir cemaat hâlinde dua etse, bazı ahvalde sizin tek
başınıza yaptığınız duaları geri çevirebilir. O hâlde, dalâlet cemaatlerine karşı
mukabele ve mukavemet edebilmek için, mü’minlerin de cemaat hâlinde
bulunmaya ve cemaat ruhuyla duaya ihtiyaçları vardır.

Cemaat içinde bulunmanın bir büyük faydası da şudur: Kişinin mâsiyetleri,
günahları, dualarının kabul semasına yükselmesine engel olabilir; cemaatin
dualarının kabul olacağı ise, kat’î gibidir. Bir kudsî hadiste Allah (celle
celâluhu) şöyle buyurur: ْمُھُِسیلَج ْمِھِب  ىَقَْـشي  ُمْوَقْلا َال  ُمُھ   “Onlar öyle
bir cemaattir ki, onlarla bir arada bulunan bedbaht olmaz.”22 Evet, gül
bahçesinde bulunan, hiç olmazsa o bahçenin kokusundan istifade eder.

d) Cemaat, paratoner gibidir
Cemaat, ilâhî rahmeti cazibesi ve duasıyla davet edip sinelere ulaştırmada

vasıta olduğu gibi, belâ ve musibetlerin def’ine de önemli bir vesiledir. Sema,
kendine açılan semavî simalıların elleri ve gönülleriyle çok alâkadardır. Evet,
cemaat hâlinde dua ve yakarış, Rahmete açılan avuçlara semavî tebessümleri
celbederken, aynı zamanda yere uzanan afet ve musibetlerin de def’ine sebeptir.
Paratonerden uzak kalanlara, şeytanın şimşekten okları her an isabet edebilir.
Bazen de ondan iki gün uzak kalan dört gün, dört gün uzak kalan sekiz gün
uzaklaşmış gibi, kendini boşluk ve kasvet içinde bulabilir. Bu, tıpkı ışığın
kaynağından uzaklaştıkça, karanlığın ziyadeleşmesi gibidir.

2. Yalnız kalmayıp, mutlaka iyi arkadaşlar edinmek lâzımdır
Yukarıda işaret edildiği gibi, Allah, insanı içtimaî bir varlık olarak

yaratmıştır. Yalnız yaşayan bir insan, hem dört yandan hücum eden dalâlet
rüzgârları karşısında kuvvetsiz, desteksiz, hem de dualarının kabul olması gibi
avantajlardan mahrum kalabilir. Bunun da ötesinde, şeytanın zehirli okları
karşısında boy hedefi haline gelebilir... Bu itibarla, Aleyhissalâtü vesselâm,

“Yalnız yaşayan, şeytandır.”23 buyururlar.
Evet, yalnız yaşayan insan, er geç şeytanın tuzağına düşebilir, şeytana paçayı

kaptırabilir ve onun kızıl pençesine av olabilir. Şeytanın zihne ve hayale attığı
her kötü düşünce, yalnızlık ve can sıkıntısı toprağında boy atıp gelişecek bir
çekirdek gibidir. Fikir, gönül ve ruhunu kötülük ve günah çekirdeklerinin



doldurduğu yalnız bir insanda, bu çekirdeklerin er geç iç tazyik ve zorlamalarla
dal budak hâlinde dışarı taşarak, günah meyvelerini vermemesi imkânsız
denecek derecede zordur. Her insan, zaman zaman kendini zorlayan bu kabîl
düşünce ve hayallerin kendisini nasıl kıstırdığını ve bu kötü düşüncelerin
kökünün, daha çekirdek hâlindeyken kurutulmasının lâzım geldiğini, kim bilir
kaç defa hissetmiş ve nedametle kıvranmıştır..!

Evet, mü’min kardeşlerimiz ve arkadaşlarımız, zihin, kalb ve ruhumuzun
şeytana ait kötülük tohumlarınca işgal edilmemesi ve daha başlangıçta bunların
temizlenmesi adına bizim son derece faydalı yardımcılarımızdır.

İnsan konuşurken, dinlerken ya da bakarken, zihin ve hayal faaliyetleri bu
duygulara bağlı olarak şekillenir ve renklenir. Siz bu üç faaliyetin üçünü birden
yaparken, söz gelimi arkadaşınızla konuşur, ona sorular sorar veya sorularına
cevap verir, yani hem konuşur, hem dinler, hem de düşünürken, hayal
âleminizde seyahatler tertip edemezsiniz. Zira zihin faaliyetleriniz ve
dikkatiniz, konuşmanızda, dinlemenizde ve düşünmenizde odaklaşmış ve bir
nevi hapsolmuştur. Bunun tersine, arkadaşlarından kopmuş bir insan, serbest
kalmış zihniyle, hele bir de yorganı başına çekince, istediği veya şeytanın
kendini sürüklediği hayal âlemlerine dalar gider; öyle zaman da olur ki, encamı
ürpertici bu hayalî seyahatten yara almadan geriye dönemez...

Evet, insan, yalnız kalmaktan yılandan-çıyandan kaçar gibi kaçmalıdır; çünkü
yalnızlık yılanca, çıyanca düşüncelerin insan ruhunu sarmasına yol açar. İki kişi
olmada da aynı tehlikeler bahis mevzuu olabilir; çünkü iki kişinin bir fenalık ve
kötülük üzerinde anlaşması, zayıf bir ihtimal de olsa mümkündür. Üç kişininse,
-ihtimal hesaplarına göre- günahlarda, fenalıklarda anlaşıp bir araya gelmesi
âdeta imkânsızdır. Bu hakikate parmak basan Allah Resûlü, “İki kişi de
şeytandır; üç kişi ise cemaattir.”24 buyururlar. Üç kişi, bir cemaat teşkil eder
ve şeytanın insana nüfuz edeceği delikleri, çok daha küçültmüş olurlar. İster
evli, ister bekâr olalım, evde, mektepte, iş yerinde, sokakta ve çarşıda bizi
aralarına alıp, üzerimize kanatlarını gerecek, duygu ve düşüncelerimizi şeytanî
esintilerden koruyacak ruh ve irade insanı arkadaşlara ihtiyacımızın varlığı
ortadadır.

Çok defa ve çok yerde kendi kalbimiz, kendi gücümüz bizi canlı ve diri
tutmaya yetmeyebilir. Bakışlarımız buğulanıp, sinelerimizi sis ve duman
sarabilir; kalbimiz katılaşıp, aşk u heyecanımız, günlük işler ve bu çok renkli



hayat içinde kaybolmaya, erimeye yüz tutabilir ve meydana gelebilecek bir
kabz hâli sonucu -Allah korusun!- sefahate düşebiliriz. Ama en az üç kişi bir
arada olsa, o zaman diğer iki şevkli ve canlı arkadaşımızdan hiç olmazsa
birinin bast hâline misafir olur, onun rahmet oluğundan beslenir, onun
esintileriyle serinler ve o hava ve atmosfer içinde aşk u şevk teneffüs
edebiliriz.

a) İyi arkadaş insanı Cennet’e götürür
Burada yeri gelmişken şu mühim hususu da belirtmeliyiz: Evet, arkadaş ama

her arkadaş değil; iyi arkadaş seçeceğiz. Eskilerin eskimeyen şu sözleri ne
güzeldir:

“Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.” “Üzüm üzüme baka
baka kararır.” “Gül, güller arasında yeşerir.” “İyi arkadaş, insanı Cennet’e,
kötü arkadaş da Cehennem’e götürür.” “İyi arkadaş, misk satan gibidir, hiç
olmazsa kokusundan istifade edilir; kötü arkadaş ise, körükçüye benzer ki,
hiçbir yanından rahatsız olmasanız bile, en azından kokusundan rahatsız
olursunuz.”

Evet, her insan, arkadaşlarından iyi-kötü mutlaka bir şeyler kapar.
b) İyi arkadaşlar içinde olunmalıdır
Ebed yolunda ebed soluyan, simaları hakikat gamzeden, iradelerinde

Allah’ın iradesi nümâyân öyle dostlar, ahbablar, arkadaşlar vardır ki, yanlarına
gittiğiniz, atmosferlerine girdiğiniz zaman, nebi ile diz dize gelmiş gibi kuvvet
kazanır, aşkla, şevkle dolarsınız. Onların iksirmisal söz ve davranışları,
içinizde yosun gibi yeşermeye başlamış kötü duygu ve düşünceleri bir hamlede
siliverir. İyi arkadaş, nasihatleriyle sizin yüreğinizi hoplatacak, içinize aşk,
heyecan salacak, düşüncenize aydınlık getirecek ışıktan bir dosttur. Münevver
ve münevvir dostlar, has ahbablar, evet bize lâzım olan, işte bunlardır.

Pek çok mıknatısın bulunduğu bir zemine madenî bir parça atsanız, hangi
mıknatısın manyetik gücü fazla ise, onu kendine çeker ve bünyesine yapıştırır..
meteorlar, çekim kuvveti ve hayyiz gücü ağır basan tarafa yönelirler.

O hâlde, evlâtlarınızın kalbleri imanlı, kafaları aydın, anne-babalarına
itaatkâr, vatan ve milletlerine hizmetkâr, dürüst, faziletli, fedakâr olmalarını mı
arzu ediyorsunuz? Öyleyse, onları balmumu gibi eritip, istediğiniz şekli
alabilecek temiz arkadaşlara emanet etmeniz gerekir. Böylece onlar, kendi
seviyelerinde, emsallerinin muhitinde, içinde bulundukları potanın şeklini



alacaktır.
Diyelim ki, bir ortaokul talebesini üniversite sıralarına oturttunuz ve onun

için binbir emek, binbir masrafta bulundunuz, bu yanlış yaklaşımla ne ona bir
şey verebilir, ne de kendiniz bir şey elde edebilirsiniz! Aynen bunun gibi, bir
genci kolundan tutup, kendinden çok ileri yaşta insanların bulunduğu camilere
götürseniz, hatta keşif ve kerametiyle insanın içinden geçenleri okuyan
evliyâullahtan birine teslim etseniz, yine de o delikanlıyı orada tutamaz, kalbini
ve kafasını tatmin edemezsiniz. Her şeyden evvel o, kendisi gibi inanan ve
davranan gençlerin bulunup bulunmadığına bakacaktır. Emsalini göremediğinde
ise, nazarları daima sevimli bulmadığı simalara takılacak ve tatmin
olmayacaktır. “Müslümanlık iyi güzel ama sadece ihtiyarların, yer değiştirme
ruh hâleti içinde esneyerek camiye gelenlerin ve ilmî meselelerden
habersizlerin dini.” diyecek, bu durumda da ona tesir etmeniz imkânsız
olacaktır.

Bu itibarla, bir gence iman adına bir şeyler verilmek istenirken, onun akıl ve
mantık seviyesiyle ilim ve düşünce derecesini hesaba katmanın yanı sıra,
İslâm’ın yaşanabilirliği ve kabil-i tatbik olduğu da kendisine gösterilmelidir ki,
yaşama arzusunu duysun ve “Onlar yapıyor, ben niye yapmayayım; onlar
kılıyor, ben niye kılmayayım, onlar koşturuyor, ben neden koşturmayayım; onlar
okuyor, ben neden okumayayım!” desin, düşünsün ve yapsın…

İşte, böyle bir ruh hâletinin meydana gelmesi de, ancak gül kokulu, selvi
endamlı, aydın simalı, misk dağıtan ve Cennet’e yol açan arkadaşlar topluluğu
içinde mümkün olabilecektir. Karşı yakada ise, hiç de tasvir etmeyi
düşünmediğimiz bir nesil var; içki alışkanlıkları, kumar özentileri, fuhşa ait
düşünce ve davranışlarıyla boşlukta, doymamış, serâzât bir nesil... Evlâtlarını
sevdiklerini ve onlara merhamet ettiklerini söyleyen anne-babalar, evlâtlarına
karşı gerçekten merhametli iseler, onları aydınlık gönüllere teslim
edeceklerdir...

Nasihat edenleri dinlemek de, ülfetimizin dağılması, kalbimizin yumuşaması
ve şeytanın vesveselerine, günahların zorlamalarına karşı koyabilmemiz için de
koruyucu ve besleyici çarelerdendir. İnsan, aklı, mantığı ve muhakemesiyle
hususiyet arzeden bir varlık olduğu gibi, coşan gönlü, ürperen vicdanı, yaşaran
gözleriyle de bir kalb, bir ruh ve bir duygular yumağıdır. Bu itibarla da o, iç
âleminde derinleşmeye, ruh dünyasında zenginleşmeye, tefekkür hayatında
genişlemeye muhtaçtır.



Evet, o, yer yer içinde oluşan aysberglerin eritilmesine muhtaç olduğu gibi,
mânevî gıdasızlığını izale edecek, mânevî süt akıtan çeşmelere de şiddetli bir

iştiyak duyar. Kur’ân, Efendimiz’e defaatle “Anlat!”25 der ve O iki Cihan

Güneşi de, “Din nasihattır.”26 buyurur.. evet bir yanda, çatlama noktasına
kadar ‘anlatma’ talim edilirken, diğer yanda da yine hadisin ifadesiyle “Ya
öğreten, ya öğrenen ya da dinleyen ol; dördüncüsü olma!”27 tavsiyesinde
bulunularak, iki uç âdeta bir noktada birleştirilmekte ve dikkat nazarları,
yerinde anlatmaya, yerinde de dinlemeye çekilmektedir. Hele, Efendimiz’in

bizzat, Kur’ân’ı talim ettiği ashabına, “Okuyun da dinleyeyim!”28 demesi ne
kadar mânidârdır!..

O hâlde insanın, yüreğini coşturup yumuşatacak, içindeki kararmış his ve
duyguların kirini, pasını izale edecek, onun ebedî âlemlere şevkini
kamçılayacak, bu arada dinî, ilmî dakik meselelerle fikir dünyasını
aydınlatacak vaiz ve nasihleri dinlemesi de, yine onun için ekmek kadar, hava
kadar mühim bir ihtiyaçtır. Bu sebeple insan, “Bunu biliyorum, bir daha neden
dinleyeyim ki!” dememeli; nasıl yemek, içmek devamlı tekerrür ediyor ve
bıkmak şöyle dursun, bunlara daima ihtiyaç duyuluyor, öyle de, kalb ve ruhun
gıdası sayılan, ayrıca şeytan ve günahların şerrinden de koruyucu rol oynayan
nasihat ve sohbetleri dinlemek de, onun için belki bin kat daha lüzumlu bir
ihtiyaçtır.

Halk arasında, vaaz ve sohbetlere devam eden bir çok kişinin içkiyi, kumarı
bıraktığını, pek çok fenalıkları terk ettiğini, hayırlara koşar olduğunu duyar ve
dinlersiniz. Anlatan bir aşk ve heyecan insanı olmasa, gözü yaşlı ve ihlâslı
anlatmasa da, yine tesir edebilir; çünkü tesir ettirecek Allah’tır. Bence,
günümüzde mahrum bulunduğumuz hususlardan biri de işte budur. Seleflerimiz
vaaz ederken, cami ihtizaza gelir, gönüller aşk ve heyecanla dolar; çoğu kez
vaaz tamamlanamazdı. Bir kere, dinleyen içi yıkanmış olarak döner giderdi.
Ama yine de ümitsiz değiliz; her bitişin ardından bir doğuş başlatan Allah’ın,
aşkla coşan, gözü yaşlı, bağrı yanık o gönül erlerini bir kere daha
göndereceğine inancımız tamdır.

c) Nasihatçı ve ikazcı arkadaş edinilmelidir
Nasihatçı ve ikazcı bir arkadaş edinmenin ehemmiyetini de burada ifade

etmeliyiz. Şimdiye kadar ele aldığımız bahislerle alâkalı olarak üstümüzde



âdeta kayyumluk ve bekçilik yapacak iyi bir arkadaşı ikazcı tayin edip, ona
ruhsat ve yetki vermek de çok önemlidir.

Evet, böyle bir arkadaş olmalıdır ki, bizde bir gevşeklik, ülfet, günaha biraz
meyil gördüğü, az bir kayma müşâhede ettiği zaman hemen ikazda bulunsun,
yerinde sertçe kulağımızı çeksin ve başımızı salladığımız zaman da elimizden
tutup, bizi sahil-i selâmete çıkarsın.. biz de, sıkıldığımız, kendimizde bir sönme
müşâhede ettiğimiz ve ayağımızın kaydığını hissettiğimiz zaman hemen kalkıp,
Hızır çeşmesine koşar gibi, bu vefalı ve emin dost, bu güzel arkadaşın kucağına
koşalım ve “Sen bir bahçıvansın, hele beni bir gül bahçelerinde dolaştır; bir
şeyler anlat bana! Beni şu hayatın girdaplarından, şu günah labirentlerinden çek
al, al da, aydınlık iklimlere ulaştır.” demeliyiz.

Ailemizle alâkalı bir mesele ortaya çıktığında ya da ticaretimizde bir sarsıntı
olduğunda, nasıl hemen heyecan içinde erbabına koşarız; midemiz veya
böbreğimiz sancılandığında nasıl hemen soluğu doktorda alırız; ebedî
hayatımızı tehdit eden günah mikroplarına ve şeytanın vesvese ve aldatmalarına
karşı da, kuvve-i mâneviyemizi takviye edici ilaç ve şifa arkadaşımıza aynen
öyle koşmalıyız.

3. Gözlerimizi çarşı ve sokaklarda haram manzaralardan sakınmalıyız
Çarşıya ve sokağa her çıkışımızda gözlerimize birtakım haramların girmesi

muhtemeldir. Gözlerimizi kapasak, yürümemiz mümkün olmayacak; açsak, o
zaman da arzu edilmeyen sahneler, ruh dünyamızda bulantı hâsıl edip, bizi
günahlara sokacaktır.

Haram karşısında gözünü yuman insan, hiçbir zaman maddî-mânevî bir kayba
uğramaz ve bu hassasiyeti gösteren insandan kimseye herhangi bir fenalık
gelmez. Verimli, dürüst, samimî çalışan ve gerçekten hizmet veren böyle bir
insan, hiçbir zaman şeytanca yaşayışın kurbanı da olmaz. Öte yandan, kendini
bu aç bakışlara arzeden karşı cinsin, bundan maddî-mânevî kazandığı hiçbir şey
yoktur. Kazanmak şöyle dursun, kendisi, muhatapları, toplumu ve memleketi
adına neleri kaybedip, neleri kaybettirdiğine hastaneler, hapishaneler, mahkeme
koridorları ve gazete sütunları en büyük şahitlerdir. Unutmayalım ki, en verimli
meyveleri, zararlı ışınlardan ve şerarelerden korunan yeryüzü tarlaları verir;
buna karşılık, yakıcı bakışlara ve öldürücü ışınlara korumasız maruz kalıp,
neticede delik deşik olan derbeder gönüllerden ve felç olmuş iradelerden ne
beklenir ki!



a) Çarşı ve pazarda gözlerimize haramların girmesi daima muhtemeldir
“Öyle bir zaman gelecek ki, imanı muhafaza etmek, elde kor tutmak gibi

olacak.”29 diyor Aleyhissalâtü vesselâm Efendimiz; evet, “Kor; atsan iman
gider, tutsan elin yanar.”

Ve yine buyuruyor: “Nazar (bakış), şeytanın zehirli oklarından bir oktur.”
Kalbe saplandı mı ya da göz hunisiyle kalbe indi mi bakışı bulandırır, başı
döndürür. Ve sonra Rabbü’l-âlemîn’e tercüman oluyor: “Kim onu Benim
korkumdan dolayı terk ederse, kalbine öyle bir iman neşvesi ve halâveti
atarım ki, onun zevkini gönlünün derinliklerinde duyar.”30

Şeytanın bu zehirli oklarına karşı tavrını ortaya koyan ve her işte olduğu gibi,
bu hususta da yine yakınlarından başlayan Aleyhissalâtü vesselâm Efendimiz,
bakınız ne yapıyor?

Hacda, bir merkûbun üzerinde Arafat’tan inerken, sağdan-soldan geçen
kadınlara gözü ilişmesin diye, terkisine aldığı amcası Hz. Abbas’ın oğlu

Fazl’ın başını bir sağa bir de sola çeviriyor.31 Hâdiseye dikkat edelim:
Bir defa hâdise, böyle bir duygunun âdeta imkânsız olduğu hacda meydana

geliyor. İkinci olarak, mü’minlerin annesi Âişe Validemiz’in ifadesiyle,
kadınların erkeklerden ayrı ve yüzlerini dahi göstermeden geçip gittikleri bir
dönemde Efendimiz, kendisi hakkında böyle bir şeyin asla düşünülemeyeceği
yiğit amcazadesi Fazl’ın başını hem de kendi terkisindeyken sağa sola
çeviriyor. Ve bu hâdise, Asr-ı Saadet’in o daima okşayıcı, nazarları, kalbleri
yumuşatıcı, burcu burcu vahiy ve Cibril nefesi kokan ve daha dünyada iken
ahireti ruhlara duyurup yaşatan hava ve ikliminde cereyan ediyor!

Rica ederim, bugün bile bir mescide girdiğimizde veya bir cemaatin
huzuruna vardığımızda, istesek de fena hisler düşünemezken, böyle bir şeyin
hiç de mümkün olmadığı bir durumda, nazarına başka hayaller girmesin, serseri
bir ok gelip kalbini delmesin, içine fısk u fücur nüvesi serpilmesin diye,
Fazl’ın yüzünün bir o yana, bir de bu yana çevrilmesini nasıl
değerlendireceğiz?..

Bu hâdisenin ifade ettiği mânâ şudur: Orman hiç yanmasın diye meseleyi
kökten ele alıp, ormanda bir kibrit çöpüne dahi müsaade etmeme; ortada hiç
savaş ihtimali yokken dahi, binlerce askerin bulunduğu karargâh içinde yine
nöbeti aksatmama ve bir saniye olsun gözü yummama… Evet, haramlara, fuhşa,



tecavüzlere, cinayetlere ve daha nelere nelere götürücü sebeplerin bütününü
ortadan kaldırma.. belki bir gün yılan, çıyan sızar diye tüm delikleri kapama..
ve bir bakış, bir gülüş, bir dokunuşla nice hayatların sönüp gitmesinin, nice
yuvaların yıkılmasının önüne aşılmaz setler çekme.. yani fenalıklara iten
sebepleri ortadan kaldırma ve günahları ta baştan önleme; işte Allah’ın çizdiği
yol!

Yine Efendimiz, yedi yaşında müslüman olup, kendi havasıyla büyüyen
amcası oğlu ve nesl-i pâkini devam ettirecek damadı Hz. Ali’ye, “Yâ Ali,
birinci bakış lehinedir, fakat ikincisi aleyhinedir.” 32 buyururlar. Yani, irade
dışı ilişen birinci bakışta günah yok ise de, ikinci ve diğer bakışlarda irade
devrede olduğu için, nefsin rolü vardır ve bu bakış, kişiyi alıp götürebilecek
bir zincirin ilk halkası olduğundan haramdır. Efendimiz, harama götüren yolu,
ta baştan bu şekilde önlemekte ve günahlara geçit vermemektedir.

b) Canımız her sıkıldığında sokağa çıkmamalıdır
Canı sıkılan sokağa mı çıkmalı? Ne kadar çarpık bir anlayış! Şeytanın

rahatlıkla içeriye sızıp çalışabileceği bir gedik... Can sıkıntısını sokakta
geçireceğini sanan insan, yağmurdan kaçarken doluya tutulan gibi olur.

Can sıkıntısı, kalbin tatminsizliğinden, Allah ve Resûlü ile münasebet
kurulamayışından, ibadetlere bağlı olamamaktan, arkadaşsızlıktan, okuma ve
tefekkür adına boş bulunmaktan, meşguliyetsizlikten, hizmet etmemekten
kaynaklanır. Böyleleri için şeytanın nüfuz edeceği menfez ve gedikler hazır
demektir. Şeytandan yanmış insanın, yeniden şeytanın oklarının yağdığı
mevzilerde dolaşması, deniz suyu içmekten içi yanmış birinin susuzluğunu
gidermek için tekrar denize koşmasına benzer.

Meselenin bir de şu yönü var: Can sıkıntısı, Allah’ın ‘Kâbız’ ismiyle kalbi
sıkması olarak da anlaşılabilir. Dolayısıyla da o, bir ibtilâ ve imtihandır. Böyle
bir imtihan neticesinde kulun sebat ve sadakat derecesi ortaya çıkar. Yani kul,
canı sıkıldığı, kalbi daraldığı zamanlarda da ibadetleri yapacak mı diye Allah
kendisini dener. Şurası da iyi bilinmelidir ki, bu hâlet içinde eda edilen namaz,
arkadaşların iştiyak atmosferinde, cemaat içinde şevk ve neşe ile kılınan
namazdan çok daha sevaplıdır; çünkü o anda insan âdeta muharebe hattındadır.
Sonra, güneşin bulutlar arkasına saklanması gibi, bu hâl de geçicidir; Allah bu
defa ‘Bâsıt’ ismiyle onun kalbini genişletir, kendisine şevk verir. Mağrem
nispetinde mağnem, yani meşakkat ve zorluk nispetinde mükâfat ve sevap



peylenmiş olur.
c) Çarşı ve pazara çıkarken bazı hususlara dikkat edilmelidir
İnsanın alıştığı günahlardan uzaklaşması da, uyuşturucu tiryakisinin hapını

bulamayınca bunalımlara girmesi misali şiddetli ruhî sıkıntılara sebeb olur ve
kendisi için günah atmosferi hazır olunca da, hemen içine düşüverir.
Dolayısıyla, ister günahkârlar için, ister yılandan, akrepten kaçar gibi günahtan
kaçanlar için olsun, çarşı-pazara çıkışta dikkat edilecek bazı hususlar vardır ki,
onlara da şöyle bir göz atmamız yerinde olur zannederim:

1-Çarşı ve pazara lüzumsuz yere çıkmamalı, işleri toptan görmeye
çalışmalıdır. Günahların seylap hâlinde aktığı yerlerden herhangi bir iş ya da
imana hizmet adına herhangi bir vazife bahis mevzuu olmadığı sürece uzak
kalmak lâzımdır.

2-Yolun hakkını vermeyi düşünmelidir. Sahabe- i kiram efendilerimiz, çok
defa hak ve hakikati anlatmak için dışarıya ve çarşı-pazara çıkarlardı. Hz. Ebû
Bekir de, Hz. Ömer de, Hz. Ebû Zer de (radıyallâhu anhüm) bunu yapardı.
Böyle bir gaye ile çıkanlar, sokağın ve yolun hakkını vererek günahlara
girmekten korunmuş olurlar. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), ashabını
yol kıyılarına ve sokaklara oturmaktan men ederdi. “Oturmamızda maslahat ve
faydalar var yâ Resûlallah!” dediklerinde de, “Öyleyse, yolun hakkını verin.”
yani “Gözlerinizi harama karşı kapayın, yolun taş ve dikenlerini temizleyin,
gelip geçenlerin selâmlarını alın, selâm verin ve emr-i bi’l-mâruf nehy-i
ani’l münkerde bulunup hakikati anlatın.” buyururlardı.33

İşte, bu hâlis niyet mevcut olduğu sürece seyyiat ve günahlar hasenata
dönüşebilir.

3-Dışarıya müteyakkız ve mücehhez olarak çıkmalıdır. İnsan mayınlı tarlada
nasıl yürüyor, can düşmanlarının bulunduğu bir bölgede nasıl mücehhez ve
müsellah dolaşıyorsa, öyle de, günahların kol gezdiği çarşı-pazarda da
mücehhez ve müsellah bulunmalıdır. Yoksa hissiyatıyla baş başa, hazırlıksız,
silahsız, bomboş bir hâlde ve şeytanın zehirli oklarına karşı mânevî kalkan ve
mânevî kurşunlarını hazırlamadan çıkarsa, o zaman ruhunu kötülükler, günah
manzaraları ve her türlü süfliyat sarabilir. Hele bu durum bir kaç kere
tekrarlanırsa, artık o, duyguları ölmüş, günahlara, kötülüklere karşı
kayıtsızlaşmış ve haramlara bigâne bir hâlde çarşı-pazar dolaşır ki, şeytanın
istediği de budur...



4-Dışarıya çıkmadan önce gerilime geçmelidir. Çarşı-pazara çıkmadan önce,
yüreğimizi hoplatacak, heyecanımızı coşturacak, gözlerimizi yaşartacak ve
hislerimizi harekete geçirecek bir şeyler okuyup, bir şeyler seyredip, bir şeyler
dinlemeli ve öyle çıkmalıyız.. evet ancak böyle bir gerilimle çarşı-pazara
çıkmalıdır ki, günahlara karşı bir sütre meydana getirilmiş olsun.

5-Dışarıda iyi arkadaşlarla birlikte olunmalıdır. Sokağa çıkarken, orada bizi
bekleyen bir sürü düşmanın mevcut olduğu düşünülerek, bu düşmanlara karşı
bir-iki muhafızla, yani arkadaşla çıkmalıdır. Çarşıya pazara çıkarken, ruh
dünyamızı ayakta tutan mutlaka bir-iki arkadaşın yanımızda bulunması şarttır.
İnsanın iç murâkabesi çok defa kendisini frenlemeye, korumaya kâfi
gelmeyebilir. İmanımız tam mânâsıyla berrak ve çok safiyane olmalıdır ki, her
an Allah’ın murâkabesinde bulunduğumuzu duyup hissedelim. Bu da her zaman
mümkün olmayabilir.

Evet, bazen öyle zayıf anlarımız olabilir ki, kendimize hâkim olamayız ve
nazarımız harama kayabilir, ruhumuzda bir yara meydana gelebilir, fena
düşünceler kafamıza tohumlar gibi saçılmış ve günahlar ruhumuzda mayalanmış
olabilir. Ama yanımızda bir-iki arkadaş olduğunda, güzel şeyler konuşur ve
güzel şeylerin müzakeresini yapabiliriz. Hem, arkadaşların gözleriyle
kendimizi kontrol altında tutar ve nazarlarımıza, kulaklarımıza dikkat
edebiliriz. Bazen, o esnada Cenâb-ı Hakk’ın bizi kontrol ettiğini
düşünemeyebiliriz ama arkadaşımıza karşı ayıp olmasın diye kendimize çeki-
düzen verme gereği duyarız. Belki riya olur, sun’îlik olur ama, olsun; zira bu,
fenalıklardan, günahlara girmekten daha iyidir.. hem de, riya müsbet amellerde
-meselâ namazda- amelin ruhunu ifsat etse de, menfî amellerde böyle bir zarar
söz konusu değildir. Meselâ insan, sırf riya için zina etmese, zina etmemiş olur;
görmesinler diye hırsızlık yapmıyorsa, yapmamış olur. Göz zinası, kulak zinası,
el ve ayak zinası, düşünce zinası, evet, ne olursa olsun insanın hayaline fıskı,
günahı çekebilecek her şey, her fena düşünce gösteriş için dahi olsa terk
edildiğinde, o günah, elini ve pençesini ruhlarımıza salmadığı sürece selâmette
sayılırız.

Evet, güzel bir söz ya da güzel bir nasihat dinleme, güzel bir yazı okuma,
güzel bir şey seyretme veya güzel bir manzarayı mütalâa etmekle mârifete,
haşyete, mehâbete uyanmak gibi güzelliklerle dolmuş olarak evden çıkacak,
buğu buğu bu tesirlerin altında işimizin başına, mektebimize, vazifemize,
hizmetimize gidecek ve bunların tesirini devamlı ruhlarımızda hissedecek ve



böylece şeytandan, günahlardan korunmuş olacağız.
6-İrade dışı bulaşan şeyler temizlenmelidir. Bu kadar gayretimize rağmen

üzerimize yine de sağdan soldan irademiz haricinde gelip bulaşan, kalb ve
ruhumuzu yaralayan çamurlar ve lekeler olabilir. Bu türlü durumlarda ise
hemen ibadetlerin vesayası altına girip Cenâb-ı Hakk’a yönelmek icabeder. Bir
gün beyninden vurulmuş gibi Huzur-u Risaletpenâhî’ye bir sahabi gelir, kendini
yere atar ve: “Mahvoldum yâ Resûlallah, caddeden geçen bir kadına baktım ve
dokundum.” diye inler. Derken o esnada âyet nazil olur: “Günün iki yanında
namaz kılın; şüphesiz ki, iyilikler kötülükleri giderir.”34

Evet, namazlar, Allah indinde günahları silip süpüren şeylerdir. Hadiste,
namazların namaz aralarında işlenen küçük günahlara keffaret olduğu ifade

edilir.35 Rabbimize karşı yaptığımız kulluklar, namazlar, niyazlar, -inşâallah-
elimizde olmadan ve irademizi aşarak gelip bize çarpan günahlara keffaret
olacaktır. Ayrıca, harama her göz kapama, insana bir vacip işlemiş gibi sevap
kazandırır.

7.Günahlar, tevbe ve istiğfarla temizlenmelidir. Her günahta küfre giden bir
yol vardır. Her şeyden önce günah, kulun Cenâb-ı Hakk’ın inayet atmosferinden
dışarı çıkması ve ilâhî teminatı reddetmesi demektir. Ayrıca kul, günah
işlemekle şeytana tam hedef olmuş sayılır; günahlar arttıkça da Allah’ın himaye
ve koruması azalır.

Günah, bir pas, bir leke ve bir kirdir; öyle ki, hadisin ifadesiyle, üst üste
biriken lekeler, derhal tevbe ve istiğfarla temizlenmezse, kalbî hayatımızla
Rabbimiz’in bize bakışı arasına girip, O’ndan gelen tecellîleri keser, rahmet

esintilerini perdeler ve bizi inayetten mahrum bırakır.36 Himayesiz kalan bir
kalb ise, neticede -Allah korusun!- şeytanın küfürle vurabileceği bir vaziyet
kesbetmiş sayılır.

İkinci olarak, kendini mahcup edecek bir günah işleyen insan, kimsenin bu
günahı görmesini istemez. Ama Allah’ın ve meleklerin onun yaptıklarını
gördüklerinin de farkındadır. Onun hep bu zayıf anını kollayan şeytan, bu
esnada ona, “Keşke şu günahımı gören olmasaydı; ya da keşke şu şey, günah
olmasaydı!” dedirtir.

Günahta ısrar ve onu küçük görme de, insanı küfre itebilir. İnsan, günahlara
alışmış ve onlardan kopamıyorsa, bazen böylelerini o levsiyattan kurtarayım
derken daha kötü durumlara itmiş oluruz. Meselâ, “İçki içme!” dediğimiz birisi,



“Bir kadeh haram olmaz; hem, bu kadarını da katı buluyorum.” diyecek ve küfre
ait benzeri sözlerle o günahın kurbanı olacaktır. Keza namaz kılmıyorsa, “Gel,
kıl!” ısrarları karşısında, gelmeme ısrarında bulunacak ve sonunda da
“Gelmiyorum.” deyiverecektir.

Esasen günah, ısrar edildiği, zararsız bilindiği, tevbe ve istiğfar ile de
temizlenmediği zaman günah olur. Yoksa kendisinde ısrar edilmediği, zararı
bilinip korkulduğu, tevbe, istiğfar ve samimî bir nedamet ile terk edildiği
zaman ise, -Kur’ân’ın ifadesiyle- inşâallah affa mazhar olacaktır. Dağlar
cesametinde de olsa, -şirk hariç- Allah’ın affetmeyeceği günah yoktur. Elverir
ki, O’nun af, merhamet ve ğufran kapısına varılsın.

4. İnsan meşguliyetsiz kalmamalıdır
Meşguliyetsiz insan, fıska açık yaşar, dolayısıyla da şeytana fırsat vermiş

olur. Bu sebeple, boş durmamalı ve bizi daima gerilim, coşkunluk, tazelik
içinde tutup, günahlardan da koruyacağı için hep hizmete koşmalı, ‘emr-i bi’l-
mâruf nehy-i ani’l-münker’le irşad faaliyetinde bulunmalıyız.

Şeytan, daha ziyade âtıl insanlara, atâlet ve tembellik içinde miskin miskin
oturanlara hücum eder. O, hiçbir iş yapmayan, vaktini sinek avlamak, avare
avare dolaşmakla geçiren ve saatlerce dumanlı yerlerde boş laf eden insanlara
musallat olur. Ve yine o, din, iman, vatan ve millete hizmet adına hiçbir şey
yapmayan, din ve iman hizmetlerine karşı kapalı yaşayan, yer yer dolup
boşalmasını bilmeyen fertlerle uğraşır ve onları baştan çıkarır. Zira böyleleri,
şeytanın arayıp da bulamadığı birer avdır.

Madem şeytan daha çok miskinlik, tembellik ve meşguliyetsizliğimizden
istifade ediyor; hizmet adına dolup boşalmaktan hoşlanmıyor ve boş
durduğumuz sürece içimize uygun olmayan düşünceler, kuruntular atıyor, başka
şeylerle meşgul olmayan hayalimizi kendi namına meşgul ediyor ve günahları
düşündürüp günah işlemeye zorluyor, öyleyse biz de, daima meşguliyetle,
aksiyonla, faaliyet ve hizmetle ve irşad yolunda terlemekle şeytanın parmak
sokabileceği yerleri doldurmalıyız ki, o da bizde umduğunu bulamasın.

İşleyen demir pas tutmaz; sürekli hareket eden, durmadan hak ve hakikati
duyurma adına koşan bir insanın aynı zamanda hem bedeninde, hem de ruhunda
bir zindelik, bir neşe olacak ve hadisin ifadesi üzere, ‘emr-i bi’l-mâruf ve
nehy-i ani’l-münker’ yaptığından, vahyin bereketi, içinde ilhamlar hâlinde
hissedilecektir. Rızkı bereketlenecek, aile yuvası da Cennet köşelerinden bir



köşe olacaktır. Yine hadisin işaretiyle, bu vazife ve hizmetler kesildiği zaman
vahyin bereketi de kesilecek, vahyin bereketinden mahrum olanlar da, felç
olmuş gibi karanlıklar ve sıkıntılar içinde boğulup gideceklerdir.

5. Allah’ın (celle celâluhu) dinine yardım edene Allah (celle celâluhu) da
yardım eder
Kendini Rabbi’ne ve O’nun Habibi’ne hizmete, hakka ve hakikate tercüman

olmaya ve irşad faaliyetlerine adamış, evet, bu şekilde Cenâb-ı Hak’la
aramızdaki mukavelenin bize ait yanını ifa etmiş genç-ihtiyar, kadın-erkek,
talebe-hoca her meslek erbabından, her yaş ve baştaki insanlara karşı Allah da,

mukavelenin diğer yanı adına şöyle buyuracaktır: 37 ْمُكْرُصَْني ّللا  َهٰ اوُرُصَْنت  ِْنإ 
Yani, eğer siz Allah’ın dinine yardım eder, dine tercüman olup, gönüllere
duyurma yolunda ahdinize sadık olursanız, Allah da size yardım eder. Siz iman
ve Kur’ân’a sahip çıkıp, onların ayaklar altında pâyimâl olmaması için
çalışırsanız, Allah da sizi şeytan ve nefsinizin ayakları altında bırakmaz ve
pâyimâl etmez. Karşılıklıdır bu; yaparsan O da yapar; koşarsan O da koşar...
Hem de nasıl? Hadisin beyanıyla, Kendi’ne bir karış yaklaşana O, bir adım
yaklaşır; yürüyerek gidene koşarak gelir; yani, bir elini uzatana iki elini

uzatır.38

Biz vefa gösterip, Allah’ın dinine omuz verdiğimiz sürece, Allah’ı her zaman
bize karşı vefalı bulacağız ve O, bizi şeytanın vesveseleri ve nefsimizin
arzularıyla baş başa bırakmayacaktır. Evet, bizi yâd ellerde bozulmaya,
sönmeye, çürümeye ve ölmeye terk etmeyecek ve “kulum” diyecektir. Şu şeker-
şerbet söze bakın: ْمُكِدْھَِعب ِفوُأ  يِۤدْـھَِعب  اوُفْوَأ   “Siz Bana karşı sözünüzde
vefalı olun; Ben de size sözümde vefalı olayım.”39

Siz, Allah’ın dinine yardım ettikten sonra, O’nun, şeytanı size musallat edip,
sizi batırması olacak şey mi? Siz aşkla, şevkle gerilip, gönüllerde Allah’ın
duyulması ve kalblerin O’nunla oturaklaşması istikametinde ölesiye
koştururken, terleyip yorulurken, zanneder misiniz ki, Rabbiniz, çarşı-pazarda
bilerek veya bilmeyerek işlediğiniz günahları yüzünüze vuracak, sizi bataklıkta,
şeytanın elinde bırakacak ve hasenâtınızı da bire bir yazacak!

Hayır hayır; siz kandan irinden deryalar geçiyor gibi O’nun yolunda
koşarken, her an bir günah çamurunun size bulaşması karşısında ruhunuzun
birkaç defa sarsıldığı, kalb ve duygularınızın örselendiği bu günah iklimi ve



günah atmosferinde O sizi nefsanî isteklerinizle baş başa bırakmayacak, yardım
elini ve yakîn bürhanını mutlaka gönderecektir.

Esasen her birerlerimiz, şahsî hayatımızda irademizi kötüye kullanmada ısrar
etmediğimiz, ısrarla “Günaha gireceğim.” demediğimiz sürece, Rabbimiz’in
böylesi nimet ve inayetlerine pek çok defa şahit olmuşuzdur. Tam bir uçurumun
kenarına geldiğimiz ve muhakkak bir günahla karşı karşıya kaldığımız anda,
âdeta gökten iki elin uzanıp bizi düşmekten kurtardığını müşâhede etmişizdir.
Meselâ, yalnızlıktan patlayacak hâle gelip tam sokağa çıkayım dediğiniz anda
güzeller güzeli bir arkadaşınız çıkagelmiş ve sizi bir eracifin içine girmekten
kurtarmıştır. Hatta bazen hiç farkında olmadan, bazılarımızın dudağında bir
dua, bir âyet veya bir nur belirivermiştir; belirivermiştir de, şeytanın oklarına
hedef olmaktan ve nefsanî isteklerin kurbanı hâline gelmekten kurtulmuşuzdur.
Evet, Allah’ın yardım ve korumasına en büyük davetçi, mukaveleye sadakat
içinde O’nun dinine omuz vermektir.

‘Mağrem’ nispetinde ‘mağnem’ ve riziko nispetinde mükâfat vardır. İnsan, ne
kadar sıkıntı ve meşakkate maruz kalırsa, kavuşacağı nimetler de o nispette
çaplı ve inşirah verici olur. Sınır boyunda, düşman tehlikesi karşısında, kar ve
soğukta imanlı Mehmetçiğin tuttuğu bir saatlik nöbet, kendisine senelerce yerine
getirilemeyecek kadar çok nafile ibadet sevabı kazandırır. Elbette, aynı zaman
dilimini koğuşta sıcacık yatağında geçiren, o sevabı kazanamayacaktır. Öte
yandan, sınır boyundakinin alacağı sevap, elbette cephede, avcı hattında
düşmanla yaka paça olan muharibin alacağı sevap kadar olmayacaktır.

Aynen bunun gibi, dine hizmet etme, irşad vazifesinde bulunma,
peygamberlerin birinci vazifesi olup, -hadisin beyanıyla- en çok belâ ve
musibete maruz kalanlar da onlardır. Hamza’yı büyük yapan ve göklerde
‘Allah’ın Arslanı’ diye yazdıran, onun fütursuzluğu, pervasızlığı, ölümü
gülerek karşılaması, ukbâ planlı yaşaması ve hayatı istihkârıydı.

İnsan, çektiği ve katlandığı meşakkate göre evsaf ve ayar kazanır. Nefsanî
arzu ve istekler, insanı en çok sıkıştırdığı, şeytanın sağdan soldan ona öldürücü
oklar yağdırdığı dönemlerde o, dinî hassasiyetini koruyorsa bir başka amûdî
(dikey) yükselir. Dine sahip çıkıp Peygamber vârisi olarak irşad yapmanın,
taşıdığı rizikolara karşılık, o nispette de avantajları vardır. Bu avantajlar daha
dünyada iken kısmen hissedilse de, asıl ihtişam ve hakikatiyle ötede zuhur ve
inkişaf edecek, Cennet ve Cemalullah meyvelerini verecektir.
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İRŞAD, TEBLİĞ VE DİNE HİZMETLE CANLI
KALMANIN YOLU

Bu mevzuda belli bir silsile takip etmeden, sadece bir hulâsa verilecektir.

1. Allah (celle celâluhu), irşad ve tebliğde bulunmayı emreder
Her şeyden önce, bizi yoktan yaratıp hadsiz nimetlerle perverde eden Yüce

Rabbimiz, irşad ve tebliğ vazifesini devamlı canlı tutup yaşatmamızı
emretmektedir:

“Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir cemaat
olsun!”1

“Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz; iyiliği emreder,
kötülükten men edersiniz ve Allah’a inanırsınız”2

“Sizi seçkin ve şerefli bir ümmet kıldık ki, bütün insanlar üzerinde adalet
örneği ve Hak şahitleri olasınız.”3

“Ey iman edenler, size can yakıcı azaptan kurtaracak bir  ticaret
göstereyim mi? Allah ve Resûlü’ne inanır, mallarınız ve  canlarınızla da
Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha
hayırlıdır.”4

“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, Allah öyle bir cemaat
getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler; mü’minlere karşı
mütevazi, kâfirlere karşı ise çetindirler. Allah yolunda mücahede ederler ve
kınayanların kınamalarından da çekinmezler.”5

2. Dine hizmetten daha büyük vazife yoktur
Yeryüzünde irşad, tebliğ, cihad ve dine hizmetten daha büyük bir vazife

yoktur; olmuş olsaydı, Allah, seçip gönderdiği peygamberlerine o vazifeyi
yüklerdi. İrşad, güneş gibi doğup insanlığı aydınlatma, Allah’ı tanıtma ve
insanları saflaştırıp özlerine erdirme mânâ ve hususiyetiyle nebiler için en yüce
pâye ve Allah indinde en nezih bir meslek ve vazifedir ve Hz. Âdem’den beri
bu davete icabetle aynı vazifeye sahip çıkan herkes, bu noktada nebilere iştirak
etmiş ve onlarla aynı sofrada oturmuş olur. Her iş, kendi çapı, ehemmiyeti ve
ağırlığı nispetinde seviye sahibi insanlara gördürülür; işte i’lâ-yı kelimetullah,
kendi üstünde bir vazife olmadığı içindir ki, öncelikle nebilerle temsil



edilmiştir.

3. İrşad ve tebliğ şeâirdendir; yani, İslâm’ın emaresi, alâmeti
ve nişanıdır
Nasıl bir subay, apoletindeki bir yıldız ve benzeri işaretlerle tanınır, öyle de

‘emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker’ de, tıpkı ezan, cemaat, hac ve emsali
İslâmî şeâir gibi, müslümanın rütbesini ortaya koyan en mühim İslâmî emare ve
işaretlerdendir. İçinde umuma ait hukukun bulunduğu bu tür vazifeler, mesuliyet
açısından değilse de, sevap açısından şahsî farzlardan daha ilerdedir.

4. Bu vazifeyi terk edenler, zelil ve helâk olmuşlardır
Allah, bu vazifeyi terk edip, sefahet ve dalâlete saplanan milletleri zelil ve

helâk etmiştir; ilâhî bir kanundur bu.6 İşte Bizans, Pompei ve işte Yunan ve
Endülüs..! Sahih-i Müslim’de yer alan bir hadislerinde Efendimiz, “Bir kimse
hayatında din-iman adına hiçbir gayret göstermeden ve mücahedede
bulunmadan ölürse bir nifak şaibesi altında ölmüş gibidir.”7 buyurur. Şu
veya bu şekilde maddî-mânevî yahut dünyevî bir zarar endişesiyle bu nebi
vazifesini terk edenler, sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ağzına girmiş
sayılırlar.

5. İrşad ve tebliğ, farzlar ötesi farz mesabesindedir
Bu vazife her ne kadar ‘müeyyidat’tan sayılmışsa da, günümüzde kazandığı

farzlar ötesi farz keyfiyetiyle, her mü’mine terettüp etmektedir. Bu vazife
yapılmadığı takdirde, işlemeyen çok şeylerle beraber şahsî farzlar da terke
uğrar. Bu mübarek vazife, farz-ı kifaye olduğu dönemlerde bile, herkesin
müsabaka yaparcasına uğrunda koştuğu bir farz-ı kifaye idi.

6. Dine hizmet, belli şahıs ve zümrelerin inhisarına
bırakılamaz
Bu vazife, belli şahıs veya zümrelerin inhisarına bırakılamaz. Nasıl olsa

sahip çıkanlar var deyip, bu vazifeyi üzerinden atmaya çalışan bir mü’minin
kalbinin iman ve Kur’ân adına atıp atmadığından şüphe edilir...

7. Gaye, Allah’ın (celle celâluhu) rızasını kazanmaktır
En birinci hedef ve gayemiz, başka hiçbir şey değil, sadece ve sadece Allah

ve Resûlü’nün anlatılması, sevdirilmesi ve davranışımızda Allah’ın rızası ve
hoşnutluğunun aranmasıdır. Buna ihlâs ve samimiyet de diyebiliriz. Allah rızası



gözetilmeden yapılan irşad ve tebliğ, ruhsuz ceset gibidir. İç derinliğimiz,
murâkabemiz ve Rabbimizle kavî bir münasebetimiz yoksa zaten müessir de
olamayız. Evet, Allah rızası istikametinde “Rabbimi ve Nebisini anlatıp,
sevdiremeyeceksem, benim için toprağın altı üstünden daha iyidir.”

8. Bu vazifede temel şart, dertli ve sancılı olmaktır
Evet, dertliler dertlisi Peygamberimiz ve O’nun sahabesi gibi çile ve ızdırap

çekmiyor; bir iş, bir ticaret, bir makam adına katlandığımız sıkıntılar kadar
olsun o uğurda bir sıkıntıya katlanmıyor, katlanamıyor ve “Kime, nerede, nasıl
Rabbimi anlatabilirim?” düşüncesiyle sancı çekmiyor, hafakanlara girmiyor;
yerinde evimizin yolunu şaşıracak kadar o işin mecnunu olamıyorsak, bu
takdirde zaten müessir olmamız imkânsızdır.

9. Bu vazifenin bir diğer esası, hâl ve kâl vahdeti, yani söz ve
amel birliğidir
Söylediğimizi yaşayacak, yaşadığımızı söyleyeceğiz. Her şeyden önce,

Cenâb-ı Hakk’ın emirlerini nefsimizde en yüksek seviyede temsile çalışmamız
şarttır.. evet, hayatımızda ışıl ışıl Kur’ân parlamalı ve anlatacaklarımız da,
yaşadıklarımıza tercüman olmalıdır. Nuranî olmalıyız; olmalıyız ki, başkasını
da aydınlatabilelim. Sadece ilim yapmak, fişlemek veya kitaplardan aktarma
yaparak yeni kitaplar meydana getirmek değil; kitaplarda yazılanları
hareketlerimize aktarma ve yaşamakla ilim yapıp, kitap yazmalıyız.
Başkalarının menkıbe ve destanlarını anlatmak yerine, kendimiz gökler ötesi
âlemlerde menkıbe ve destanlara mevzu olmalıyız. Yoksa miraçta müşâhede
edildiği üzere, dudaklar ateşten makaslarla doğranır, bedenler bir kütük gibi
Cehennem’e yuvarlanır ve yığınların maskarası oluruz...

10. En yüksek ideal, bütün gönüllere Allah’ın (celle celâluhu)
ve Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) ismini
ulaştırmaktır
Bu vazifeyi yapmaktaki en büyük ideal, arzdan fezalara, serâdan süreyyâya

Allah’ın ve O’nun Nebi’sinin mübarek isminin ulaşmadığı bir gönül
bırakmamaktır: “Böylece sizi seçkin ve şerefli bir ümmet kıldık ki, bütün
insanlar üzerinde adalet örneği ve Hakk’ın şahitleri olasınız.”8 âyetinde de
belirtildiği gibi yeryüzünün hâkimi, hakemi, muvazene ve denge unsuru,
beynelmilel meselelerde nihaî merci, mazlumların, mağdurların hâmisi ve İslâm



dünyasının mâkus kaderini değiştirme sorumluluğunu yüklenmiş mefkûre
topluluğu olan bu kudsîler, ikinci defa dünyayı ihya edip, semaya merdiven
dayayacak ve göklerin burç ve kehkeşanlarında da Allah’ın yüce adını
anlatmaya çalışacaklardır.

11. Çok buudlu olan bu cihad, her hâlin gereğine göre yerine
getirilmelidir
Vazifemizin adı cihaddır. Cihad, çok buudlu bir mefhumdur. Kılıç, ölünceye

kadar sürecek bir cehd ve gayretler zincirinin halkalarından sadece biri olup, -
bir ülkenin işgal edilmesi gibi- yeri ve zamanı gelmeden kullanılmaz. Yeri
geldiğinde onu kullanacak bileğin damarları gönülden beslenir; yeri geldiğinde
mantıkla başlar üzerinde helezonlar çizer; yeri geldiğinde de gönül ve his
buğuları içinde silinir gider. Cihad, hadisin beyanıyla ‘büyük’ ve ‘küçük’

olmak üzere ikiye ayrılır;9 bunların biri maddî ve dışa doğru, diğeri mânevî ve
içe doğrudur. Biri, içte muhasebeyle ağlayan göz, diğeri dışta düşmanı
gözetleyen murakıp göz. Biri nefse, diğeri cemiyete, biri içte öze erme fethine,
diğeri dışta gerilime geçip, gönüllerin ve icap ettiğinde kalelerin ve surların

fethine müteveccih.10

Esasen, her iki yüzde de öze erme-erdirme, temizlenme ve saflaşma vardır.
Sudaki daireler daima merkezden dışa yayıldığı gibi, bu hususta da her şey
gönülden başlar ve bütün varlığa yayılır. Bu demektir ki, dış içe muhtaç, iç de
dışa bereketli bir kaynaktır ve bu iki cihad şekli âdeta birer kanat gibidir,
birinde arıza oldu mu, diğeri de fazla işe yaramaz ve insan uzun zaman insanî
semalarda kalamayıp düşer...

Şimdilerde, cihad deyince vurup kırma ve etrafa korku salma anlaşılıyor..
ruh ve kalb hayatı, iç derinlik ve Allah’la münasebet kat’iyen düşünülmüyor.
Benlik aşılamamış, gönül dünyası aydınlatılmamış ve ibadet ü taat aşkı ve
günahlara karşı tiksinti duyma hissi uyarılamamışsa, namazlar aksatıldığı ve
günahlara girildiği zaman yemeden içmeden iştiha kesilmiyorsa, yani içe doğru
inme, erme, olgunlaşma ihmal edilmişse.. ve bu arada diyalektik, münazara,
münakaşa, tenkit, başkalarını çürütme ve üstün gelme gibi şeylere takılıp
kalınmışsa, o zaman bünyenin bir yanı felç, biz de aldanmışız demektir.

Diğer taraftan, sadece nefis terbiyesi, gönül lezzeti, zikir ve tesbih deyip,
irşad adına gönülleri erdirme yolunda hiçbir gayret gösterilmiyor ve mistikçe
bir bakış zaviyesiyle toplumdan uzaklaşılıp içtimaî müesseseler kaderine terk



ediliyorsa, o zaman da bünyenin öbür yanı felç olmuş ve bütün bütün devre dışı
kalmış sayılır…

Her sahada olduğu gibi, bu sahada da muvazeneyi Muvazene Sultanı’ndan
öğrenmeli ve bu gayeyle Mekke ve Medine dönemleri çok iyi mütalâa edilip,
çok iyi anlaşılmalıdır.

Evet, cihad çok şümullü ve çeşit çeşittir; birisini vasıtaya bindirip imana,
ibadete ısındırmak için sohbete getirmekten, malla bu işi yapanlara destek
olmaya kadar; Mehmetçiğe top, tüfek almaktan, talebeye burs vermeye kadar;
üniversiteye hazırlık kurslarından mektepler açmaya kadar çok geniş dairede ve
değişik usullerle gerçekleştirilebilir.. yani her hâlin gereğine göre ayrı bir
cihad şekli vardır. Yerinde yazıyla, yerinde dille, yerinde arabayla, yerinde
malla ve yerinde hâlle...

12. Devrimizde en ehemmiyetli mesele, imanın kurtulmasıdır
Devrimizde en ehemmiyetli mesele, imanın kurtarılması, kalbin salâhının

temin edilmesi, mâşerî vicdanın imanla beslenip açlığının giderilmesi,
gönüllerin itminana ulaştırılması ve nesillerin ateşten kurtarılmasıdır. Bir kere
de kalbler salâha erdi mi, artık salih ellerde çok müesseseler ıslah edilip,
emniyetin, güvenin ve itminanın kaynağı hâline gelecektir.

İman esaslarının ihmale uğradığı, dolayısıyla da kalblerin aç olduğu bir
devirde, ilk önce bu hayatî mesele üzerinde durulmalıdır.. nasıl aç insana önce
baklava değil de, en muhtaç olduğu temel gıdalar, meselâ su ve ekmek verilir,
öyle de her şeyden önce aç gönüllere, ruhları güçlendirip kalbleri
kanatlandıracak Allah’a (celle celâluhu), Peygamber’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ve ahirete iman ve Allah ve Peygamber sevgisi aşılanmalıdır. Esasen,
bunlardan mahrum olan insanın ukbâsı gibi dünyası da karanlıktır. Huzur
imandadır; öyleyse, insanımıza ve bilhassa gençlerimize huzur ve emniyet
götürmeyi düşünüyorsak, onların gönüllerini imanla donatmalı ve bu gönülleri
muhabbet-i ilâhiye ve zevk-i ruhaniyeye uyarmalıyız.

13. Devrimizin şartlarında irşad, tebliğ ve mücadele vasıtası
ilimdir
Bir kaç asırdır kâfirin elinde Allah’ı inkâr vesilesi olarak bir silah gibi

kullanılan fenleri dinî ilimlerle mezcedip, devrin mantık, kültür ve düşünce
seviyesi içinde takdim etmek esastır.

Büyük İmam Gazzâlî, bir devirde o devrin gerektirdiği mücadeleyi veriyor,



Müslümanlığı saran Eflâtunculuk, Aristoculuk ve Sokratizm’e karşı felsefenin
sakat taraflarını ortaya koyan eserler telif ediyor, Yunan düşüncesini temelden
sarsıyor, daha sonra da İhya’sını telif edip, mü’min gönüllere Muhammedî ruhu
üflüyordu.

İmam Rabbânî, Hindistan’da zuhur ettiğinde, bütün dinleri birleştirme gibi
Hint felsefesinin tesiriyle ortaya çıkmış bir sürü cereyanla karşı karşıya kalıyor
ve bir taraftan bu bâtıl akımlarla mücadele ederken, diğer yandan da bu
cereyanların bir kısmının temsilcisi bulunan Ali Ekber Şah’ın oğlu Âlemgir’e
el atıyor ve Budaların, Brahmanların ülkesinde yıllar ve yıllar boyu
Müslümanlığın sesi ve soluğu hâline geliyordu.

Tâbiîn devrine baktığımız zaman, derin bir zühd ve takva hareketi görürüz:
Ebû Hanife, Esved, Alkame, Süfyan-ı Sevrî, İbrahim Edhem ve Bişr-i Hafî gibi
derinleştikçe derinleşenlerin devridir bu devir. Sonra bir dönem gelir, o
dönemde tarikatler uf’ûlelerini (fonksiyonlarını) eda eder ve gönüllere
sonsuzdan meşaleler yakar ve yığınlarda ebediyet düşüncesi mayalar.

Bizim devrimizde ise manzara cidden korkunçtur. İmanda tahkik bağları
çözülmüş, gelişen ilimler küfre götüren birer yol hâline gelmiş; fizik, kimya,
tıp, biyoloji vb. inkâra vesile yapılmış ve âdeta Allah’ın kudret ve iradesiyle
yazdığı kâinat kitabı, Kelâm’ından gelen şeriatıyla zıt gösterilmeye çalışılmış
ve bütün hakikatler ters gösterilmiştir. Böyle bir devirde verilen mücadele de,
pek tabiî ki günümüzdeki yanlışlıkları giderici ve günümüzün dertlerine derman
olucu evsafta olmalıydı.. ve öyle de oldu.

Demek ki, devrimiz ne Fatih ve Yavuz devri, ne kılıç ve top devri, ne de
gönülleri sadece aşk ve ilhamla coşturma devridir. Devrimiz, müsbet ilmin
yanında ilham, onun yanında da fikir ve kültür devridir. İnsanımız, ancak dört-
beş buudlu melekler gibi, bu derinliklerin bütününü temsil edebildiği ölçüde
çağını yakalayacak, onunla hesaplaşacak, ona söz dinletecek ve bu sayede de
elenip gitmeyecektir. Yani, düşünce kadar ilhama, ilham kadar tecrübeye,
tecrübe kadar aşka, heyecana, aşk u heyecan kadar da sisteme önem verecek,
esbap dairesi içinde Müsebbibü’l-Esbab’la münasebeti açısından bütün
falsolara ve fiyaskolara kapalı kalmasını bilecektir.

Milletimiz, Allah’ın inayetiyle bunu başaracaktır. Zira din ve iman
bakımından dünyada hiçbir millette bulunmayan zengin, dolgun bir tarihî
mirasımız ve kantarlarda tartılamayacak kadar ağır, kıymetli bir kültür
hazinemiz vardır. Bu durumda, neden her ev bir dersane olmasın? Evet, hem



okuyacağız, hem okutacağız; bütün memleket sathını bir mektep hâline getirip,
yediden yetmişe herkesi bu mektebin müdavim talebeleri yapacak ve kopan
tarihî bağlarımızı belli bir şuurla birleştireceğiz.

14. Cehalet denen yüzkarasından mutlaka kurtulmalıyız
“Oku”11 emriyle nazil olmaya başlayan Kur’ân, sık sık temas ettiğimiz gibi,

bizden kâinat kitabının ve ayrıca bir kitap gibi insanın okunmasını ve bu
kitapların okunmasında bize rehberlik yapan Hz. Muhammed’in (aleyhissalâtü
vesselâm) de tanınmasını ister. İnsanın yaratılışındaki gaye budur. Bakacak,
görecek, düşünecek, her gün beynine yeni yeni şeyler yükleyecek ve hep farklı
iklimlerde seyahat edecektir o; çünkü budur ulaşması gereken ufuk. Bu ufka
ulaşmanın yolu da, dinî ilimlerle müsbet fenlerin izdivacından geçer.

Bu itibarla her mü’min, hem dinî, hem de müsbet ilimleri okuyup araştırmalı
ve mutlaka ilimle ve irfanla mücehhez olmalıdır. İş yerinde, evde, dükkânda,
yemekte, durakta, arabada ve yolda mutlaka okumalı, düşünmeli ve zamanın en
küçük parçasını bile israf etmemelidir. Zira boş bir insanın diğer insanlara
verebileceği hiçbir şey yoktur. Fizik, kimya, astronomi, tıp ve botanik gibi
ilimlerin en azından felsefesine, mantık ve düşünce temellerine ve ansiklopedik
olarak fezlekelerine vâkıf değilsek, keza, hiç olmazsa aynı seviyede dinî
ilimlere de ittılaımız yoksa bu takdirde başkalarına bir şey anlatıp onları ikna
etmek bir yana, dalâlet rüzgârlarına kapılıp gitmemiz bile mukadder olacaktır.

O hâlde, topyekün bir millet olarak kendimize gelmeli, bir seferberlik
başlatmalı ve “cehalet denilen yüz karasından” kurtulmalıyız. Hemen burada şu
noktayı da açıklığa kavuşturmakta yarar var: İlim, her şeyden önce kişinin
kendisini ve Rabbini bilmesi demektir. Evet, gönül her zaman kafadan ilerde ve

pratik hayat da laftan önde olmalıdır. Yoksa hâmil-i esfâr’da12 ilim sadece bir
yüktür.

15. Günümüz dertlerine deva olan kitaplar okunmalıdır
İlim deyince karşımıza okuma, okuma deyince de neyi nasıl okuma

problemleri çıkıyor. Her şeyden önce okunması hayatiyet ifade eden mevzular
vardır. Kalbinden hasta olan ya da kansere yakalanmış bir insanın tedavisinde
kırık kolun alçıya alınması ya da damarlarından kan kaybeden hastaya penisilin
tatbiki veyahut batmakta olan bir gemi kaptanının, tayfaların ellerine birer fırça
ve boya tutuşturup, “Şu direkleri boyayın.” demesi ne ise, kalbî ve ruhî hayatı
adına kan kaybeden birinin, mide ve bağırsaklarıyla uğraşılması da aynı şeydir.



Evet, bir toplumda Allah ve Resûlü, Kur’ân ve İslâm bilinmiyor, düşünce
hayatında şüpheler, tereddütler cirit atıyorsa, o zaman kalkıp o topluma içtimaî,
iktisadî, siyasî doktrin ve prensipler ihtiva eden kitapları tavsiye etmemiz bir
işe yaramayacak ve zihin ve ruhlardaki hiçbir problemi çözemeyecektir. Felsefî
ve benzeri eserler okuyarak ya da sadece günlük gazete malumatı, aktüel
meselelerin yorumları veya eskilerin menkıbeleriyle, kafalarında ilim ve fikir
adına pek çok tereddüt taşıyan insanların karşısına çıkmak, ağızdan dolma
tüfekle makinalı tüfeğe karşı koymak gibidir. O hâlde, evveliyetle günümüzün
dertlerine, neslimizin kalb ve vicdan hastalıklarına ve düşünce bozukluklarına
derman olacak kitaplar okunmalıdır.

16. Kendi meselelerimizi peynir-ekmek yeme kolaylığı içinde
bilmek ve rahatça anlatabilecek hâle gelmek
mecburiyetindeyiz
Kendi meselelerimizi ilimler yoluyla iyiden iyiye kavrayıp hazmederek, tıpkı

bir koyunun yavrusuna süt verdiği gibi, biz de muhataplarımıza öyle hazmolmuş
şeyler vermeliyiz; kuşlar gibi kusmuk verenlerden olmamalıyız.

Günümüzde okuyan, bilen ve düşünen insanlara karşı en müessir yol iknadır.
Bu insanların kalblerine ihlâs, şefkat ve muhabbet tayflarımızı göndermenin
yanı sıra, akıl, fikir ve mantıklarını da ikna ile onları müsbet mânâda doyurup,
ruhlarına misafir olmalıyız.

Bizim bütün meselelerimiz, akıl ve mantık muhakemesinde hep beraat
etmiştir. Belki, burada hepsi için ‘aklî’ tabirini kullanmamız uygun olmayabilir
ama yine de hepsi mâkuldür, mantıkîdir ve vahiy ile müeyyeddir. Peşin hüküm,
şartlanmışlık, kibir ve gurur gibi perdelere takılıp kalmamışlar için düşünceyi
besleyen musluklardır ve fikrî terkiplere ulaşma kabiliyetlerini inkişaf ettirir.
Öyleyse hakları, beraatin de ötesinde madalyadır!

17. Dine hizmet edenler, devrin şartlarını bilmeli ve topluma
sırt çevirmemelidirler
Bu vazifeyi yapanlar, devrin içtimaî şartlarını bilmeli ve hâlihazır dünyanın

durumunu da mutlaka kavramış olmalıdırlar. Evet, bunlar, içinde yaşadıkları
toplumun gerisinde kalmamalı, ehl-i dalâletin gündemine tâbi olmamalı ve yel
gibi esip geçen, günlük, istikrarsız hâdiselerin tesirinde kalarak esas ve sabit
vazifelerini ihmal etmemelidirler.



18. İrşad ve tebliğ, cihad ve mücadele, ancak Efendimiz’in
takip ettiği strateji bilinmekle isabetli ve tesirli olur
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) takip ettiği stratejinin bilinmesi

için Mekke ve Medine dönemleri bütün yönleriyle çok iyi kavranmalıdır.
Efendimiz’in ashabıyla beraber olan hayat-ı seniyyeleri, kıyamete kadar
cereyan edecek bütün hâdiselerin mikro plânda yaşanması ve temsil edilmesi
demektir.

13 yıllık Mekke döneminde Allah Resûlü, bütün himmetini insanların
imanlarını kurtarmaya, Cennet’e giden yolu göstermeye ve kalbleri hazırlamaya
sarfetti. İman adına sağlam temellerin atılıp, kalb ve kafa tamirinin yapıldığı bu
dönemde henüz tam mânâsıyla teşekkül etmiş bir cemaat yoktu; zekât, oruç ve
hac, Mekke döneminde daha farz kılınmamıştı; hatta, iman ile küfür arasında
önemli bir esas ve dinin direği, mü’minin miracı olan namaz, 23 yıllık risaletin
üçte biri geçtikten sonra bi’setin 8. yılında farz kılınmıştı. İlk Müslümanlar, 5-6
kişilik guruplar hâlinde Dârü’l-Erkam’da bir araya geliyor ve her işlerinde
fevkalâde tedbirli davranıyorlardı.

Ebû Zer gibi, müşriklerin ortasında ‘Lâ ilâhe illallah’ diye haykıranların
dövüldüğü bu zamanda, Efendimiz, onlara hep sabırla beklemelerini
emrediyordu. Medine döneminde ise, iktisat ve içtimaiyata, hukuk ve
muharebelere ait meselelerin gündeme geldiğini ve bir site devletin kurulma
çalışmalarının başladığını görüyoruz. Bütün peygamberler için değişmeyen bu
kanun, başka hiçbir devirde de değişmeyecektir.

19. Son nefesimize kadar ihlâsla anlatmak bizden, neticeyi
hâsıl etmek ve hidayet ise Allah’tandır
Bize düşen vazife, ancak tebliğdir.13 Hatırlatır, nasihat eder, fakat

zorlamayız14; sevdiğimizi bile, ne kadar yürekten istersek isteyelim hidayet

edemez15; ve sadece Cenâb-ı Hakk’ın lütfuyla hidayetlerine vesile

olabiliriz16; Allah’a karşı da suiedep olacağından, iş ve hizmetlerimizi
neticeye bina etmeyiz.

Öyle peygamberler gelip geçmiştir ki, ömürleri boyunca ısrarla Hakk’ı
anlatmalarına ve tebliğde bulunmalarına rağmen, sadece bir-iki kişi ümmetleri

olmuştur.17 Bunun gibi, biz de ömür boyu anlatsak, ama kimse hüsnü kabul
göstermese, biz yine vazifemizi yapmış oluruz. Şu kadar ki, “Acaba



ihlâssızlığımızdan mı böyle oluyor; içimizde bir bozukluk mu var?” diye
kendimizi hesaba çekmekten de geri kalmayız. Bir de, “Acaba teknik bir hata
mı ettik?” diye düşünür, varsa düzeltmeye çalışırız. Yoksa “Ben bir şey anlatır
anlatmaz hemen insanlar gelecek.” şeklinde düşünmek ihlâssızlıktan başka bir
şey değildir. İhlâsla kalbin ta derinliklerinden uzay boşluğuna bırakılan
herhangi bir söz, bir de bakarsınız hiç ummadığınız bir anda binler-yüzbinler
filiz vermiştir.

20. Lugatımızda kırılma, darılma ve ümitsizliğe düşme yoktur
Yukarıda sözünü ettiğimiz hakikate binaen kırılma, darılma ve ümitsizliğe

düşmenin lugatımızda yeri yoktur. Kabul görmeyip, Efendimiz ve ashabı gibi
eziyetler de çeksek, yine işkencelere katlanacak, yüzümüze karşı savrulan
tahkirleri gülerek karşılayacak ve şevkle vazifemize devam edeceğiz; tıpkı
ulü’l-azmâne mücadele veren asfiyâ gibi...

21. Vazifemizde istişare esas olup, münferit hareketin yeri
yoktur
Hata yapmama veya onu asgariye indirmenin en önemli vesilelerinden biri

de, istişare ve başkalarının düşüncesine değer atfetmektir. “Ben bana yeterim;
insanlar çevremde toplanabilirler.” şeklindeki düşünceler, hem kendimize, hem
de çevremize zarar veren düşüncelerdir. Ayrıca, bizim yıllarca en güzel
sözlerle anlatmaya çalıştığımız şeyleri, bakarsınız ehil olan bir arkadaşımız bir
sözle anlatıverir.

Bundan başka, irşad insanları kimseden bir şey beklememeli; hizmette önde,
ücrette sonda olmalı, ev-bark düşünmeden “Bana bir kefen yeter.” demeli; son
derece kanaatkâr, son derece cömert olmalı ve hele kat’iyen makam, mansıp

peşinde koşmamalıdırlar. Ücret istememe,18 hatta talepsiz gelenden dahi
kaçma, insanlardan gelecek iyiliklere karşı müstağni olma ve minnet altına
girmeme, peygamber mesleğinin gereklerindendir.

Nasılsak öyle kalmak, dünyanın değiştiriciliğine karşı koymak, maddî
kayıtlardan âzâde ve sonuna kadar hasbî kalabilmek de aynı derecede
mühimdir. Ehl-i dünyanın “cerci, çıkarcı” ithamlarını fiilen tekzip etme yolunda
icabında kût-u lâyemût ile yetinip, evsiz barksız yaşamak, gariplerden bir garip
olarak buradan çekip gitmek, -ülke hizmetine ehil bir tâlibin bulunmadığı yerde

Hz. Yusuf gibi tâlip olmanın dışında 19- beş-on insana hak ve hakikati



anlatmayı dünyevî-uhrevî bütün mansıp ve pâyelere tercih etmek, eğer varlık
sahibiysek, bunu da civanmertçe ve tıpkı Nebiler Sultanı ve O’nun has
yârânları Hz. Ebû Bekir, Hz. Osman, Hz. Hatice gibi, kalb ve kafası
doyurulmamış nesli ihya yolunda harcayıp, yapılan her şeyi unutmak da, bu
vazifenin aslî gereklerindendir.

22. Şefkat, merhamet, muhabbet ve müsamahada hep önde
bulunulmalıdır
Bu vazifeyi yaparken son derece şefkatli, merhametli, yumuşak ve

müsamahalı olmak lâzımdır. Bilhassa asrımızda, elinden tutulmaya, anlatılacak
şeyleri tatlı tatlı anlatıp, düşündürülmeye ve hidayete erdirilmeye muhtaç
yığınla insan vardır. Çoğunluğu itibarıyla mevcut şartların bağrında beslenen
garip varlıklar görünümündeki bir nesle sert davranmak, “Kaldığın yerde kal!”
demekle eş mânâlıdır.

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Musa’ya, Firavun karşısında bile yumuşak sözlü

olması emredilir.20 Efendimiz’e de, hem de Uhud Savaşı’nın ardından inen
âyette, “Allah’ın rahmeti sebebiyledir ki, Sen onlara yumuşak davrandın.
Eğer kaba, katı yürekli olsaydın etrafından dağılır giderlerdi .”21

buyrulmaktadır. İnsanları irşadın bahis mevzuu olduğu pek çok yerde Kur’ân’ın
üslûbu hep aynıdır.

Efendimiz bir yerde, “Müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın,
zorlaştırmayın.”22; bir başka yerde de, “Ben insanları idare etmekle
emrolundum.”23 buyurmaktadır. Mü’mine ve kazanılmaya müsait olanlara
mülayim, müsamahalı ve mürüvvetkârâne davranmak, kâfire ve katı kişilere
mantıkî ve insanca yaklaşıp, idare etmeyi bilmek çok mühimdir.

Her hâlükârda gözetilecek husus, mutlaka herkese hak ve hakikati intikal
ettirilebilecek bir menfez ve açık pencerenin bulundurulmasıdır. Bütün dinî
hakikatleri, karşımıza çıkan şahsın yüzüne ağızdan dolma tüfek gibi birden
sayıp dökmeden önce muhatabımızı dinleyip, iç durumunu tespit ettikten sonra
muhtaç olduğu şeyleri vicdan ve ruhunun aradığı bir üslûpla anlatmak icabeder
ki, celbedelim derken kaçırmış olmayalım. Bu bir taviz de değildir. Burada
namazın, Efendimiz’in risaletinin 8. yılında farz kılındığını bir defa daha
hatırlamalıyız.

Evet, çocuğun yaşına göre mama vermek, yaşına göre ders anlatmak şart



olduğu gibi, bu mevzuda da önce boş kalbin doyurulup tatmin edilmesi esastır.
Yoksa inançsız biri için “Her şeyi kabul etsin de gelsin.” diyemiyeceğimiz gibi,
“Namaz kılmasan olur.” da diyemeyiz. Düşüncesinden dolayı şahsen münasebet
caiz olmayan kâfire karşı kalben buğz etmekle beraber, kendisiyle her zaman
diyaloğa açık bulunmamız gerektiğini de bilmeliyiz.

Evet, muhabbet fedaileri olarak vurana elsiz, sövene dilsiz ve aynı zamanda
gönülsüz olmak mecburiyetindeyiz. Bırakın yumrukla karşılık vermeyi, bülbül-
gül münasebeti içinde bulunmalıyız ki, duygularda ve düşüncelerde güller
açsın.

Evet, Efendimiz dahil hiçbir peygamberin insanları döverek, öldürerek yola
getirdiği görülmüş değildir; böyle bir davranış ancak Hz. Musa’nın dünyaya
geldiğini kâhinlerden öğrenip, tenkîl adına yeni doğan bütün erkek çocukları

acımasızca boğazlayan Firavun ve onun gibi olanlarda görülebilir.24 Kalb ve
fikir tatminsizliği içinde bulunan neslimize yumruk ve huşunet göstermek, zaten
her şeyden mahrum olan kalb ve kafalarını, yumuşatma yerine dinamitlemek
demektir. Yüzde bir sivilce varsa, bunu sıkmak veya kesmekle değil, en
müessir bir ilaçla tedavi etmek lâzımdır. Günümüzde mânevî sahadaki müessir
ilaçlar, iman dersleridir.

23. İrşad ve tebliğ nasıl bir vazifeyse, tekniğine uygun
yapılması da aynı şekilde bir vazifedir
En basit işlerde, meselâ ticarette, çiftçilikte bile bir hedef, bir gaye, bir

fizibilite, bir plân ve proje aranır. Hâl böyle iken, en büyük mesele olan imanın
kurtulması, kalblerin huzura kavuşturulması, Cennet yollarının açılması ve bir
milletin saadet ve selâmete ulaştırılması gibi ciddî meselelerde plân, proje ve
ihtimamın olmaması düşünülebilir mi?

Böyle önemli bir hususta, hesapsız ve tekniğine uyulmadan atılan adımlardan
fayda ve muvaffakiyet adına bir şey beklemek abestir. Kâinatta belli bir denge,
plân ve program vardır. Öyleyse mü’min, bu türlü vazifelerde basiretli olmalı,
şuurlu ve sistemli hareket etmelidir.

24. Nebiler Sultanı’nın (sallallâhu aleyhi ve sellem) hareket
tarzını iyi kavramak şarttır
Bu vazifeyi tekniğine uygun eda edebilmek için, hak neticeye ulaşmayı yine

hak vesilelerle takip etmek, Muhammedî yolun hususiyetidir ve bilhassa bizler
için çok önemlidir. Efendimiz’in, hayatında bir kere olsun tutarsız, isabetsiz bir



söz veya davranışı olmamıştır. Onun içindir ki, hayatında hiçbir zaman geriye
adım atma lüzumunu duymamıştır.

Müslümanlık bir hak dava ise, -ki öyledir- onun cihanın dörtbir yanında
şehbâl açması da, bâtıl vesilelerle değil, hak vesilelerle olacaktır. Neticeye
götürücü her vesileyi mübah görmek ve bâtıl vasıtalarla netice aramak kâfirce
bir sıfattır. Komünizmin en başta gelen vasıflarından biri, neticeye götüren her
vesileyi mübah sayması olmuştur. Ne var ki, bâtıl vesilelerle alınan neticelerin
ne kadar zararlı olduğunu zaman gösterecektir... Aslında, muhteşem gibi
görünen bu bâtıl sistem temelinden sarsılmaya başlamıştır bile…

(Yeri gelmişken arz edelim: Ne Asr-ı Saadet’te Efendiler Efendisi
döneminde, ne sahabe, tâbiîn devrinde ve ne de daha sonrakiler arasında
duvarlara yazılar yazma, slogan atma, boykot ve yürüyüş bilinmiyordu.)

Huzursuzluk çıkararak huzur sağlanmaz. Gönüllerin salâh ve huzuru,
gönüllere girmekten ve Gönüller Sultanı’nın hareket tarzına tâbi olmaktan
geçer. Muhabbetten husumete vakit bulamamak, sulh ve asayişin müdafii ve
muhafızı olmak ve emniyet kuvvetleriyle Mehmetçiğin yardımcısı olarak
kalmak, gönüllere girmeyi dert edinenler için çok önemlidir. Bizim vazifemiz,
başkalarının küfür, dalâlet ve günahlarının kritiğini yapmak değil, bilakis kendi
nefislerimizin muhasebesini yapıp, vazifemizi hakkıyla eda edebilme
kaygısıdır. Zaten, başkalarının dalâletiyle fazla meşgul olmayıp, kendi hâlimizi

ıslaha çalışmamız âyetin emridir.25

Evet, biz kendimizi ıslaha çalıştığımız sürece başkalarının dalâleti bize zarar
vermeyecektir. Bu bakımdan, müspetin ve güzelin nâşiri olmak
mecburiyetindeyiz. Siyer ve meğâzî kitaplarını okuduğunuzda göreceksiniz ki,
Efendimiz, ehl-i iman ile ehl-i küfür arasında kuvvet dengesi olmadığı
zamanlarda daima gönüllere girme yollarını aramış ve tabyeden tabyeye intikal
etmiştir.

Taif’i düşünün.! Bilhassa, her an uğrunda ölüme atılmaya hazır yüzlerce
sahabe varken, Resûlullah’ın Hudeybiye’de ismini bizzat kendi eliyle sildiğini
düşünün! Ziyaret etmek üzere Kâbe’nin yanıbaşına kadar geldikden sonra, niyet
ve düşüncelerine rağmen geriye dönüşlerini düşünün..! İhtida edip İslâmiyet’e
girenleri geriye çevirmesini düşünün.. ve sonra Hudeybiye’nin, aradan geçen
birkaç yıl içinde hak ve hakikatin neşri adına nasıl bir ‘feth-i mübin’ olduğunu
düşünün!



Sonra, onca hain nazarlara rağmen, Efendimiz’in uygulamaya koyduğu
hareket stratejisini kavrayamayan ve on binlik İslâm ordusuyla karşılaşınca da,
çaresizlik ve şoke olmuşluk içinde ister-istemez iman eden Ebû Süfyan ve
arkadaşlarını düşünün..!

Düşünün ve o zâhirî sessizlik altındaki müthiş aksiyonu hayret ve hayranlıkla
seyretmeye çalışın..! Evet, Kur’ân’ın ifadesiyle, ektiği tohumların bir miktar
karlar altında kaldıktan sonra başak verdiğini gören çiftçinin hayret ve

hayranlığı gibidir bu.26 Ve yine bu, Kehf sûresinde kullanılan sırlı kelime

‘telattuf’un neticesidir.27

25. Vazifenin edası için has ve sağlam fertler yetiştirmelidir
Mü’min olarak vazifemizi edada Efendimiz’in öğrettiği bir diğer esas da, her

görüş ve anlayıştaki insanla münasebet kurma ve zayıf kalabalıklar yerine, has
ve sağlam fertler yetiştirmektir.

Bilindiği gibi, Mekke’de Efendimiz’in yanında yaşlı, fakir ve kölelerden her
yaş ve her seviyede insan bulunurdu. Müşriklerin ileri gelenleri ona, “Bunları
yanından uzaklaştır, seninle öyle oturup konuşalım.” diyorlar ve kendileriyle
hususî münasebet kurulmasını istiyorlardı. Efendimiz, cemaatinin özünü
gariplerin teşkil ettiğini ve gariplerin ne has kişiler olduklarını çok iyi
bildiğinden, müşriklerin tekliflerini geriye çevirdiği gibi, böyle tekliflere itibar

edilmemesi gerektiğini de fiilen ifade buyurmuşlardı.28

Gerçi Allah’ın Resûlü çokluğumuzla iftihar edecek29 ama O’nun iftiharında
da yine liyakat esastır. Mekke’de ilk dönemlerde, Dârü’l-Erkam’da,
Efendimiz’in yanında 3-5 kişi vardır. Sonra bu sayı 40’a ulaşır; 40, birinci
kudsîlerin çekirdeğidir. Ne var ki, 40’a varılıncaya kadar ne dar geçitler
geçilmiş, ne derin sular aşılmıştır! Bu çile dönemine yetişip de geri
dönmeyenler, cepheyi terk etmeyenler, belli ki ileride, Bedir’de ve Uhud’da da
sebat edip yerlerini koruyacaklardır. O, Bedir ve Uhud’da Ali’si ve
Hamza’sıyla müşriklerin hakkından geldiği gibi, ileride Ömer’iyle de İran’ın
ve Bizans’ın hakkından gelecektir.. ve çok mühimdir; bu devirde sahabe
arasında münafıka da rastlanmaz; zira bunların içinde münafığın barınması
mümkün değildi. Kaldı ki, o işkenceli dönemde, ‘Lâ ilâhe illallah’ demek,
dünya namına bir şey getirmediği gibi, malî ve bedenî pek çok zayiata da
sebebiyet verebiliyordu. Bu itibarla, böyle bir sabır ve tahammül döneminde



nifak söz konusu olamazdı.
Görülüyor ki, bizim kitle ve çokluk diye bir derdimiz yok; bizim, dünyayı

yeniden çimlendirecek nüve, çekirdek ve haslara ihtiyacımız var...
Evet, kalb, akıl, mantık, his ve duygu zaviyesinden doyurulmamış kimseler,

hem boşlukta gölge gibi sallanıp duracak, hem de en hafif bir rüzgârda
devrilivereceklerdir. Bu itibarla da onlar, bizim matlubumuz olamaz. Evet,
Taif’te pişmeden, Hudeybiye hamlesini yapmadan ne Mekke’nin fethi mümkün
olabilirdi, ne de kitlelerin fevç fevç İslâm’a girmesi.

Sonra, fertlerle diz dize karşılıklı oturup hâlleşme, sohbet etme, dert ve
şüpheleri dinleyip izaleye çalışma ve gönülleri İslâmî güzelliklerle donatma
her zaman mümkün olsa da, aynı şeyi kitleler için düşünmek mümkün değildir.
Evet, kitlelerde hisler belli şeylerle coşturulsa bile, fert fert ruhlara muttali
olma ve hissiyata vâkıf bulunma gibi avantajların hiçbirine sahip olunamaz.

26. Ya hayır söylenmeli ya da susulmalıdır
Bu vazifenin esaslarından biri de, dilde de sırat-ı müstakîmi tutturmaktır.

Dilin hak ve hakikate tercüman olma yolunda kullanılmaması eğer tefritse,
tumturaklı laflarla, fuzulî ve boş yere kullanılması da ifrattır. Mizah, fıkra,
başkalarını tenkit, lafazanlık, yersiz şakalaşma, hep bu tefrit cinsindendir. Kişi
ya hayır söylemeli ya da sükut etmelidir..30 ve dil, daima hakka tercüman
olmalıdır.

27. Bir şeyi anlatmada güçlük çekiyorsak, onu başkasına
anlattırmalıyız
Her mevzuda ortaya atılıp, her meseleye cevap verme iddiasında bulunmak,

benliğin altında kalıp ezilmek demektir. Bize yöneltilen bir mesele, sahamıza
ait değilse, o mevzuu çapına uygun anlatamayabiliriz. Sonra, bizim anlatmamıza
reaksiyon olabilir; samimî de olsak yine rahatsızlık, hatta nefret uyandırabilir
ve bu arada hem hakikat hırpalanır, hem de muhatabımız boşlukta kalabilir.
Böyle durumlarda, anlatmayı ehil olan arkadaşımıza bırakarak onun
anlatmasıyla iktifa etmeli, ona destek olmalı, onun başarısını alkışlamalı ve
onunla övünmesini bilmeliyiz.

Ayrıca böyle bir vazifede koşan başka insan ve cemaatler varsa, o zaman
“Hakkı sadece ben temsil ediyorum, ancak ben anlatabilirim.” tavrıyla ortaya
çıkmak, ihlâslı da olsa, bir bakıma nefisperestlik sayılacağından Allah indinde
makbul değildir ve ondan da olabildiğince uzak kalınmalıdır. Bundan başka,



Ehl-i Sünnet çizgisinde hakka hizmet eden herkes alkışlanmalı; hakka hürmet ve
hakkın hatırı adına hiç kimse tenkit edilmemeli, çürütülmemeli ve hizmet
hesabına herkesin enerjisinden istifade edilmelidir.

28. Hak ve hakikatler, önce fıtratı, hâli ve inançları müsait
olanlara anlatılmalıdır
Hak ve hakikati gönüllere duyurma istikametinde vazife yaparken önce

fıtratı, hâli ve inançları müsait ve alnı iyi-kötü secdeye varmış olanlara,
“Peygamber vardır veya duymuştum.” diyenlere ve dinlediklerinde tepkileri
“Evet” olacak kimselere müracaat etmek uygun olur. Esasen yüzde 80 durumu
böyle olan neslimizin samimî bir cazibe karşısında hüsnü kabul göstereceğini
ümit ediyoruz.

Alnı kirli ve nasır bağlamış, kalbi mühürlenmiş, belli bir zihniyete bağlı,
dönmeme niyetinde ve hasım vaziyeti almış kimselerle meşgul olmak
boşunadır; hatta böyleleriyle meşgul olmanın bazı zararları da vardır:

a)Başkalarına, bu türlü kimselerle oturulabileceği fikrini telkin eder;
b)Kendileriyle bir arada bulunanların ruh dünyalarını örseler, menfî

atmosferleriyle onların duygularına tesir eder, hatta namazlarındaki zevki bile
kaçırabilir. Kur’ân’da, “En küçük bir meyille olsun zulmedenlere
meyletmeyin.”31 diye emredilir. Yalnız, kendileriyle oturulmalarında fayda
mülâhaza edilen ve hak ve hakikat anlatıldığında dinleyen kişilerle aramızda,
gelir bize katılır mülâhazasıyla bir açık kapı bulundurulması faydadan hâlî
değildir. Hele bu anlatma, garazsız, ivazsız ve her türlü çıkar düşüncesinden
uzak ise...

Bazen de tamamen küfür yüklü olmamakla beraber, nefisperest, günahlara
dalmış, içki ve kumarla sarmaş-dolaş kişiler vardır. Bunlarla “selâm” ve
“merhaba” şeklindeki alâkamız onların imanlarına saygının gereği,
münasebetlerimizi daha ileriye götürmememiz de imanımızın muktezasıdır.
Dinleyip, istifade ettikleri müddetçe oturup anlatırız. Ne var ki,
anlattıklarımızla alay ve istihzaya başladıklarında, Kur’ân’ın emri üzere,
kızmadan, çirkin beyan, çirkin davranışta bulunmadan ve merhaba kapısını da

kapatmadan çeker gideriz.32

İrşad ve tebliğ adına kendilerine hizmet götüreceğimiz şahısların durumlarını
önceden tespit de çok önemlidir.



Daha ilk tanışıp görüştüğümüz şahsın siması, selâm vermesi, konuşması ve
davranışları, o şahıs hakkında bize ön fikir veren birer işarettir. Bu gibi
vesileleri değerlendirmek, diyalog kurmada yardımcı olabilir.

Muhatabımızla emniyet telkin eden bir edada, sempatik, yumuşak ve tabiî,
fıtrî ve riyasız bir ilk münasebet çok önemlidir. Allah ve Resûlü’nü sevdirme
hesabına kendimizi sevdirmeye çalışmamız da mahzursuz, hatta yararlı
sayılabilir. Arkadaşlık ve insanlık açısından yakınlık kurarak, ikramlarda
bulunmak, -Efendimiz’den öğrendiğimiz üzere- lütufkâr ve cömert olmak da
gönüllere girme adına önemli hususlardır.

Bizim bir kısım düşünce, kanaat, hatta saplantılarımız olduğu gibi,
muhatabımızda da benzeri kanaatlerin bulunabileceğini hesaba katarak bir
kısım reaksiyonlar alacağımız kat’iyen gözardı edilmemelidir. Hiç kimsenin
yıllarca taşıdığı inanç, kanaat ve düşüncelerini bir hamlede, bir konuşmada
kafasından çıkarıp atmasının mümkün olamayacağını kabullenme
mecburiyetindeyiz. Düşününüz ki, Kur’ân-ı Kerim o büyük inkılâbını 23 senede
gerçekleştirmiş, kimi şeyleri öne alıp, kimilerini sona bırakmış ve önce
söylenecekleri önce, sonra söylenecekleri de sonra söyleyerek, her şeyi
tedricen yerli yerine oturtmuştur.

Bizler de hemen söze girip, meselelerimizi açık-seçik ortaya dökmeden önce
ferdî sohbetlerde karşımızdakinin ortaya atacağı mevzularla onu tanımaya
çalışmalıyız. Hekim nasıl önce hastasını dinleyip, teşhisini koyuyor ve sonra
tedaviye geçiyorsa, biz de ilhat ve inkâr hastasının önce inançlarını, şüphe ve
tereddütlerini anlatmasına ya da mevzuyla alâkalı sorular sormasına imkân
tanımalıyız.. ve düşünce ve şüphelerini ifade ettiğinde de hemen reaksiyon
göstermemeliyiz.

Unutmayalım ki, neslimiz imanî ve Kur’ânî meselelere yabancı olduğundan,
bizden duyduğu her şeye hemen karşı çıkabilir. Mukabelemiz uygun ve yumuşak
olmazsa, bu durumda Allah’tan daha da uzaklaşmasına yol açabiliriz. Bu
sebeple, muhatabımızın kültür, ilim ve inanç durumunun tespiti çok önemlidir.
Meselâ, muhatabımızın kültür seviyesi bizden yüksek, bilgisi bizden fazla,
biraz da bencil ve bilgiç geçiniyorsa, buna mukabil, biz de onun karşısına
yarım yamalak ilmihal bilgisiyle çıkmışsak, bu durumda ona bir şey anlatmamız
mümkün değildir. Keşif ve keramet bile göstersek, aklını, fikrini ve
düşüncesini doyuramayız. Böyle hallerde, onu kendi seviyesinde birine götürüp
ilim, irfan potasında erimeye bırakmak lâzımdır.



Muhatabımızın yaşı-başı da oldukça önemlidir. Yerinde anne-baba, amca-
dayı ya da yaşça bizden büyük olana dini, diyaneti anlatabiliriz. Ancak, şurası
da iyi bilinmeli ki, insanın yaratılışında, küçüğünden gelen şeylere karşı daima
reaksiyon vardır; ancak faziletli insanlar, küçüklerini dinleme olgunluğunu
gösterebilirler. Bu itibarla, muhatabımızı kendi yaşında veya yaşının üstünde,
kendi seviye ve frekansından ona hitap edebilecek kimselerle tanıştırma yolları
araştırılmalı ve onlarla diyalog sağlanmalıdır.

İrşadda ehemmiyetli bir başka husus da, camilerin, mescidlerin ve ilim-irfan
sahibi kimselerin bulunduğu müesseselerin gezdirilip gösterilmesi ve
muhatabımızın akranlarıyla tanıştırılmasıdır.

Karşıdaki insana ne kadar anlatırsanız anlatın, hatta kalbine girip taht kurun,
o, kendi yaşıtlarında anlattıklarınızın pratiğini müşâhede etmediği sürece,
kendisini yapayalnız görecek ve kendi ağırlığı altında kalıp ezilecektir. Gül,
gül bahçesinde biter; bir genç de namaz kılan, secde eden ve ilim sahibi olan
kendi yaşıtlarından etkilenir; yoksa ne büyük küçükten nasihat ister, ne de genç
kendi büyüğünün öyle fazlaca etkisine girer; büyüğüne saygı duyar ama onun
asıl etkileneceği kimseler kendi yaşıtlarıdır.

Bir diğer husus da, mutlaka kitap okumak ve en az haftada bir sohbet tertip
etmektir.
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İRŞAD FAALİYETİNE ZARAR
GETİREBİLECEK HUSUSLAR

1. Dinî meselelerin ilzam etmek ve susturmak maksadıyla
münakaşa ve münazara tarzında anlatılması caiz değildir
Dini anlattığımız bir yerde itirazlar ve karşı fikirler varsa, orada konuşmayı

kesme mecburiyetindeyiz. Devam ettiğimiz takdirde, hem biz günaha gireriz,
hem de karşımızdakinin iman durumunu tehlikeye atmış oluruz. Maksat, hiçbir
zaman onun sesini kesmek, mat etmek ve fikir üstünlüğü sağlamak değil, maksat
Rabbimiz’in sevdirilmesidir.

Bazen münakaşa yapmak, muhatabımızı inadında ısrar etmeye, hatta küfür
adına bilgisini artırmak için araştırmaya sevk edebilir. İlzam etme, susturma
düşüncesi ve fikrî münakaşalar onu inada sevk edecekse, bu tür
münakaşalardan mutlaka kaçınılmalıdır. Evet, böyle durumlarda muhatabımız
bizi dinlemeyeceği gibi, o da galebe çalmak için hazırlıklı gelecek, bizi
dinlemek yerine, kendi soru ve cevaplarını düşünmeyi tercih edecek ve
neticede hınç ve öfke dolu olarak yanımızdan ayrılacaktır.

2. İrşad ve tebliğe, siyasî kanaat ve tavırlarla gölge
düşürülmemelidir
İrşad ve tebliğ adına hususiyle de günümüzde dikkat edilmesi gereken

noktalardan biri de, vazifemize gölge düşürecek, bize karşı antipati uyaracak ve
belirli kimseleri memnun ederken, çoğunluğu küstürebilecek siyasî fikirlerden
kaçınılması zaruretidir, hele yığınlar iman adına fakr u zaruret içinde iseler…
Oysa neslimiz, bugün bırakın idarî ve siyasî meseleleri anlayıp kavramayı,
Allah’a, Resûlü’ne ve Kur’ân’a ait temel imanî meseleleri bile idraktan uzak
bulunmaktadır.

Şimdi soruyorum size: Herhangi bir siyasî kanaati olan birisine, dinî
meselelerin siyasî havada kabul ettirilebildiği hiç görülmüş müdür? Hayır!
Aksine münakaşa, tartışma ve susturma adına sadece gayz ve nefretlerin
kabardığı müşâhede olunmuştur. Kaldı ki siz, Allah ve Resûlü’ne ait elmas gibi
hakikatleri dile getirirken, muhatabınız onlara cam parçaları nazarıyla bakacak,
melek gibi insanları başka nazarla mütalâa edecek, “O benim düşüncemde
değil, öyleyse yaramaz.” diye kestirip atacak ve “Dini siyasete alet ediyor.”
suçlamasıyla çekip gidecektir.



Siz dinin yüzde 3-5’lik meselesini anlatayım derken, bu defa siyasî
kanaatinizle, yüzde 98 nispetindeki iman ve ibadete ait temel meselelerin
berhava edilmesine sebebiyet vermiş olacaksınız. Bu düşünce, siyasî kanaatleri
tenkit etmek değildir. Mü’minlerin de belli bir siyasî kanaati olabilir. Bizim
tenkit ettiğimiz husus, bizzat siyaset bulaştırılmış irşad metodudur. Şu da var ki,
siyasî kanaat seçim zamanı bir haftalık geçici bir vâkıa olarak kalmalı;
zamanımızın bütünü, iman ve ibadete ait hakikatleri nesillere intikal ettirmekle
geçmelidir.

3. Kabiliyet ve imkânları değerlendirmekten kaçınılmamalıdır
Ağzımızdan çıkan her cümle üzerinde düşünmemiz gerekir. Her mü’min,

azamî tasarruf prensibi içinde kendi kabiliyet ve imkânlarını en nihaî noktada
kullanabildiği kadar kullanmalı; hayatı boyunca eline geçen fırsatları en ideal
şekilde değerlendirmeye bakmalı; vatanına, milletine, millî kültürüne, tarihine
ve yetişen nesillere sahip çıkan insanlarla beraber, küheylan gibi coşup, ölüme
kadar nefes nefese koşmalıdır. Kendisi ahirete intikal ettikten sonra da, burada
yaptıkları, kapanmayan amel defterlerinde buğulanıp duracaktır. -Sadaka-ı

câriye ile alâkalı hadisleri hatırlayın.1-
1 Bkz.: Müslim, vasiyet 14; Ebû Dâvûd, vesâyâ 14; Nesâî, vesâyâ 8.



DİNE HİZMET EDEN ŞAHIS VE CEMAATLERİN
BİRBİRLERİYLE MÜNASEBETLERİ NASIL

OLMALIDIR?
1. Meşreb, aynı hakikatlerin teferruatına ait anlayış
farklılığıdır
Önce, meşreb kelimesini iyi anlamalıyız. Meşreb, su içme şekil ve tarzıyla,

su içilen yeri ifade eder. Herkes ayrı bir kaptan ayrı şekilde su içer. Meşreb,
halk arasındaki meşhur mânâsıyla, insanların aynı hakikatleri teferruatta farklı
şekillerde anlamaları demektir. Hususiyle bugün iman, Kur’ân, vatan ve millete
hizmet vermek adına hedef ve gayede bir olmakla beraber, vesilelerde,
yollarda, metot ve usullerde görülen farklı mülâhaza ve farklı düşüncelere
meslek, meşreb adını veriyoruz.

2. Birden fazla meşrebin varlığı, yaratılış hakikatinin
gereğidir
Neden birden fazla meşreb, meslek ve mezheb var demek, insanın yaratılışını

bilmemenin, fıtrî, beşerî, tarihî ve fikrî hakikatleri kavrayamamanın ifadesidir.
Fakat hemen şu hususu da belirtelim ki, “Farklı düşünceler olsun.” demek ayrı,
eşya ve hâdiselerin zarurî bir neticesi olarak farklı düşünce ve farklı
mülâhazaların bulunması tamamen ayrıdır.

Farklı düşüncelerin olması, insanın yaratılışının, tabiatının, fıtratının ve fikrî
cevvaliyetinin hikmetli bir neticesidir. İnsanlar, sair canlılar gibi hep aynı
çizgide yürümezler. Kaldı ki, diğer canlıların bile kendi dünyalarına has farklı
tavırlar ve farklı hareket tarzları olur. Bir amip bölününce diğerinden ayrılıp
uzaklaşır ve neden sonra diğer amiplerle bir koloni oluşturur. Burada bize
misal teşkil edecek bir vâkıayı hatırlatmak istiyorum:

Asr-ı Saadet’te, başta Râşid Halifeler olmak üzere pek çok sahabiyi mizaç
ve fıtrat farklılığı içinde buluruz. Bir Hz. Ömer’i, bir de Hz. Ebû Zerr’i
düşünün! Dinleri tevhid ve meşrebleri telif eden Efendimiz, mizaçları
mevzuunda, “Herkes aynı düşünsün.” dememiştir. Mezheblerin 4 değil, belki
104 tane olmasını ve o kadar imam ve müçtehidin bulunmasını nasıl izah
edeceğiz? Tarihî gerçekleri kabullenme mecburiyetindeyiz. Hz. Muhammed’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) deryasından kovasıyla, kepçesiyle su alan şu
kadar gavs, kutup ve imamların getirdiği birikimi ve topyekün Müslümanlara



mâl olmuş düşünceleri bir çırpıda elin tersiyle bir yana itmek mümkün müdür?
Sonra, memleketimiz memerr-i efkârdır; evet bu ülke, tarih boyunca pek çok

milletin uğrak yeri olmuştur. Haçlı seferlerini ve günümüzde daha pek çok
yollarla oluşan etkilenmeleri düşünün! Dört bir yandan arılarla sarılan bir
insanın simasındaki tenasüp bozulmadan kalabilir mi? O insanın üç-beş arı
iğnesine maruz kalmasından daha tabiî ne olabilir? Sonra, bütün bu
etkilenmeler, vahdet ve ittifak için çok gerekli olan o sağlam fikrî ve ruhî
yapının olduğu gibi kalmasına müsaade eder mi?

Hem her meşreb kendi sahasında bir hakikati temsil edip, mühim bir rüknü
ikame etmektedir. Meselâ, Mısır’daki kalemler içtimaî hayat ile alâkalı
meseleleri işliyorlarsa, başka ülke düşünürleri başka meseleler, daha başkaları
da daha başka meseleler üzerinde çalışmaktadırlar; her cemaatin stratejik
realitesi başka başkadır.

Ayrıca her ferdin ve cemaatin bir muhiti ve sahip olduğu bir kültür yapısı
vardır; bu, yalnız bizde değil, diğer dünya milletlerinde de böyledir.

Yine her millette ortaya çıkan lider, kendine has bir kısım değişik anlayış ve
görüşlerle ortaya çıkar; bunlarla tanınır ve taraftarlarını bunlarla arkasından
sürükler. Keza, dinî anlayış ve düşünce tarzı açısından da öyle müstesna
fıtratlar ortaya çıkar ki, farklı mülâhazalarla ve devrin anlayışına göre oldukça
farklı şeyler anlatırlar. Kaldı ki Efendimiz, her asırda bir müceddidin

geleceğini beyan buyurmamış mıdır?1 İmam Gazzâlî, İmam Rabbânî,
Bediüzzaman, Hasan el-Bennâ ve daha niceleri...

Ve yine insan için mükâfatın büyüklüğü ve parlaklığı nispetinde sa’y ve
gayrette bulunmaktan ve hayırlarda yarışmaktan daha tabiî ne olabilir? Kim
savaşta sancağı taşımak veya altın madalyaya talip olmak istemez? Öyleyse,
meşrebler ve düşünceler farklılık gösterebilecektir. Bunun önüne geçmek,
fıtratın, tabiatın ve tarihî gerçeklerin önüne geçmek demektir.

Asıl mesele, hak ve hakikatin cidarlarının zorlanmaması, örselenmemesi,
düşünce ve metot farklılıklarının usûle, yani esaslara varıp dayanmaması,
maksat ve gayede sapmaların olmaması ve hak vesile ve vasıtalardan
vazgeçilip, bâtıl vesilelere sapılmamasıdır. Yoksa bir Hak dostunun nurlu
beyanları içinde, Allah’a giden yollar, mahlukların solukları sayısıncadır.
Karşınızda yüz ayrı ressam, değişik buudlarda, farklı kalem ve boyalarla yüz
ayrı bahar tablosu çizer; her tablo, ressamının bakış, duyuş ve değerlendirişini



yansıtır ama neticede hepsinin çizip anlattığı bahardır. O bahar da, Allah
Resûlü ve ashabının çizdiği kudsî daire içindedir.

3. Meşrebler arasında temel meselelerde ve usûlde farklılık
yoktur
Meşrebler arasında temel meselelerde ve usûlde farklılık olmak şöyle

dursun, birleşilen noktalar da bir değil bindir. Tevhid, nübüvvet ve haşirde
ihtilaf var mıdır? Meleklerin ve cinlerin varlığı hususunda ihtilaf var mıdır?
Kitabımız ve kıblemizde ihtilaf var mıdır? Namazın, zekâtın, orucun ve haccın
farziyetinde, hatta namazların rekâtlarında, zekâtın miktarında ve kimlere
verileceğinde ihtilaf var mıdır? Sonra, vatanımız, tarihimiz, harsımız ve
bayrağımız bir; dinimize, imanımıza, vatanımıza ve istiklalimize göz diken
hasımlarımız dahi bir değil midir? Dünyanın dört bir köşesinde minarelerde
yükselen ezanımız bir, ideal ve ümniyemiz bir.. evet bin kadar bir bir...

4. Teferruata ait meseleleri bırakıp, dıştan gelen tehlikelere
karşı birlik olunmalıdır
Fikir birliği içinde olamadığımız teferruata ait meselelere nasıl

bakılmalıdır? Her şeyden evvel, gökten sarkıp gelen ve bütün düşünce
dünyamızı saran bu kadar ‘bir’lerimiz dururken, incir çekirdeğini
doldurmayacak kadar küçük teferruata dair meselelerle meşgul olmak, abesle
iştigal olsa gerektir.

Evet, “...ci ...cu” takılarıyla meseleyi gündemde tutmamalı, tutmaya
çalışanları da ikaz etmeliyiz. Bugün düşüncelerin farklı olduğunu büyüten,
bunları mevzu edinen ve böylece arayı daha da açan iki tip insan vardır: Biri,
haince ve art niyetle bunu yapan insan; diğeri ise, en basit ve hafif ifadesiyle,
bu işi cehaletinden dolayı yapan kimsedir. Bunun neticesinde, meseleyi lâyıkı
vechile kavrayamayan nesiller de, Müslümanlığı parça parça tanımaktadır.
Oysaki, ‘Lâ ilâhe illallah’ sadakatı içinde olan herkesle Cennet’te beraber
olacağız. Öyleyse, kimseyi teferruatla karalayamayız. Allah mahşerde hepimizi
el ele haşredecek, kalblerdeki bütün hoşnutsuzlukları silecek ve neticede

tahtlara yaslanıp karşılıklı oturacak ve sohbet edeceğiz.2

Hakka hizmet, büyük ve ağır bir hazineyi taşımaya benzer. Ona ne kadar çok
insan omuz verirse, taşıma o kadar kolaylık ve sürat kazanmış olur. İşte, biz de
meseleye böyle bakacak ve bu zaviyeyi her zaman korumaya çalışacağız. Şu
kadar ki, arada bir evdeki kardeşler bile atışabilir; mühim olan, bunu hemen



unutup, dıştan gelen tehlikelere karşı el birliği içinde olmaktır.

5. Düşünen kafalar ve duygularla köpüren kalbler, bir ruh
etrafında birleşmeli ve bütünleşmelidir
Günümüzde, “Şu hâle bak, herkes parça parça... Birleşmek lâzım, neden

birleşmiyoruz?” sözleri, hemen her seviyede insanın tekrarlayıp durduğu ve
ağızların en çok gevelediği sözlerdendir. Önce, bundan bahseden bir mü’mine
tatlı bir sohbet havasında “Birlik ve beraberlikten anladığın nedir; sonra,
birleşmekten ne anlıyorsun? Parça parça oluşumuzun sebepleri nelerdir?” diye
sormak ve “Önce vak’ayı tespit ve teşhis edelim, sonra da çare neyse ona
bakalım.” teklifinde bulunmak, herhâlde daha muvafık olur.

Öyle ya, teşhis edilmeyen bir hastalığa reçete verilmez ki! Hem, bugün şu
şartlarda bu sözü söyleyip duran mü’minlere teşhis ve tedavi çaresini
sorduğumuzda, alacağımız cevap herhâlde, “parça parça” denilen düşüncelere
yenilerini eklemekten başka bir işe yaramayacaktır. Öyle ki, bu mevzuda ortaya
kişi adedince ve düşünce sayısınca birleştirme formülü çıkar desek sezadır.

Öyleyse, diyelim ki, her akıl, mantık ve düşünce sahibi, kendine uygun bir
birlik ve beraberlik formülü buldu. Bu durumda, “Arkadaş, benim de bir fikrim
ve mantığım var; benim de ilmim, irfanım ve kültürüm var; benim de düşünce
tarzım ve elimde ölçülerim var.” diye tek tek fertler veya liderler ortaya
çıkacak veya çıkarılacaktır.

Hayır, meseleyi tabiat ve hayat realiteleri içinde ele almak ve Kâbe etrafında
binlerce insanın aynı duygu ve düşünce içinde dönmesi gibi, binler düşünen
kafa ve duyguyla köpüren kalbi, bir “Bir” etrafında bütünleştirmeye ve
birleştirmeye çalışmak, herhâlde işin en doğrusu olsa gerek...

6. İçtimaî çalkalanmalar İslâm’ı bulup, bu buluşun sahilinde
sükuna erecektir
Kalbler, ‘Ehad’ olan Allah’a teveccühle itminana ulaşır ve tevhide erer.

Kafalarda ve yüreklerde Aleyhissalâtü vesselâm’a ait duygu ve alâka hâkimse,
o zaman elbette bütün yollar cetvel cetvel bir gün varıp, O’nun kapısına
dayanacaktır. İlimler, ayrı ayrı diller ve dallar hâlinde inkişaf edip, bir gün hep
bir ağızdan Kur’ân diyecektir. Ve içtimaî çalkalanmalar arayacak; arayacak,
sonunda İslâm’ı bulup sükuna erecektir.

7. Yüreklerin toplu attığı bir kardeşlik için Allah (celle



celâluhu) ve Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) ölçüleri
mihrabımız olmalıdır
Kur’ân, “Ey iman edenler, Allah’tan nasıl  korkulması gerekiyorsa öyle

korkun!” yani kalb ve kafanın bütün fonksiyonlarını icra ederek takva dairesine
girin ve “Toptan Allah’ın (sağlam ve kopmaz, parçalanmaz ipi olan)
Kur’ân’a sarılın; parça parça, fırka fırka (bir araya gelmesi nâkabil
kutuplar hâlinde) parçalanmayın.”3 buyurmakta ve arkasından da, ‘emr-i bi’l-
mâruf nehy-i ani’l-münker’den söz etmektedir. Kur’ân, “Allah’a ve Resûlü’ne
itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, yoksa gevşekliğe düşer, korkuya
kapılırsınız ve kuvvetiniz gider.”4 demekte ve “Mü’minler ancak kardeştir;
kardeşlerinizin arasını ıslah edin.”5; devamında da, “Birbirinizi alaya ve
hafife almayın, kınayıp ayıplamayın, birbirinize lakaplar takmayın.”6 dersini
vermektedir. Yine Kur’ân,“(Habibim) Sen yeryüzünde bulunan her şeyi
sarfetseydin, yine de onların kalblerini telif edemez (bir araya getiremez)din.
Fakat Allah onların aralarını telif etti.”7 âyetiyle de kalbleri telifin kime ait
olduğunu bildirmektedir.

Peygamber Efendimiz’in nurlu hayatında ve pratikte bu meselenin nasıl
gerçekleştirildiğini siyer ve meğâzî kitaplarında görüyoruz. Burada sadece bir-
iki misalle iktifa edelim:

Buas vak’alarında Evs ve Hazrec birbirine düşmüş, bu iki kabile arasında
kıran kırana mücadele yıllarca sürüp gitmiş ve bu yüzden de, ilerde İslâm’ın iki
güçlü hâmisi olacak olan bu iki kabile, birbirinin adüvv-ü ekberi olmuştu.
Hicretten sonra bu iki oymak, Efendimiz’in nurlu eliyle öyle birleşmiş, öyle
kardeş olmuştu ki, malının yarısını, bahçesinin bir bölümünü, evinin bir odasını
seve seve birbirlerine verebiliyor, birlikte ve omuz omuza savaşıp, icabında
kardeşi uğrunda ölebiliyor, aç ve muhtaç mü’min kardeşi doysun diye kaşığını
çorba tasına boş getirip götürüyor, bir sözle kardeşimi kırdım diye başını onun
ayaklarının altına serip, “Bas kardeşim ve beni affet.” diyebiliyor ve
muharebede ölüm ânında, içi yanarken içeceği bir yudum suyu kardeşine havale
edebiliyordu...

Evet, öyleyse birlik, beraberlik, ittifak, ittihat ve yüreklerin toplu attığı bir
kardeşlik için, yüzlerce akıl, fikir ve felsefe yerine Allah ve Resûlü’nün
ölçüleri mihrabımız olmalıdır. Neden parça parçayız diye sorulacağına,



parçalanmaya götüren söz ve davranışlardan içtinap etmeli ve birleşme
tavsiyeleri yerine, birleşmeye götürücü söz ve davranışlar intihap edilmelidir.
Bunun için de:

a)İrşad ve tebliğde bulunan, dine hizmet eden bütün mü’minler, bütün
cemaatler alkışlanmalı ve haklarında dua edilmelidir; evet, Allah’ı ve
Resûlü’nü seven ve anlatan herkes, Allah ve Resûlü’nden ötürü sevilip tebcil
edilmeli, muhterem bilinmeli ve kendisine saygı duyulmalıdır. “Sadece benim
yolum haktır.” demeyip, başkalarına da hayat hakkı tanınmalıdır.

Mü’min, “Benim meşrebim, usulüm haktır, hoştur, güzeldir, doğrudur,
isabetlidir.” diyebilir; ama “Sadece hak benim mesleğimdir, benim
meşrebimdir.” diyemez; başkalarının mesleğini butlana mahkûm etmeden, kendi
meslek ve meşrebine “en güzel” diyebilir; kalb ve düşünce itibarıyla güzelliği
daha çok kendi mesleğine lâyık görebilir ve bu, gayet tabiîdir. Çünkü insan,
yaptığı işi sevip benimsediği ölçüde başarılı olabilir ve netice alabilir.

Yalnız, başkalarını karalamak, onlara yanlış ve çirkin damgası vurmak
yanlıştır. Sinesi vatan ve millet sevgisiyle çarpan herkesle oturup konuşmasını
bilmeli, tenkit kapısının açılmasına fırsat vermeden herkese tazim ve tekrimde
bulunmalı ve “güzel, güzel” diyerek, güzellere güzellikle mukabele menfezleri
açık tutulmalıdır.

“Yalnızca benim mesleğim haktır, gayrısı bâtıldır.” diyen kim olursa olsun,
ciddî iftirak ve parçalanmalara yol açar. Bırakın meslek ve meşrebini, bir
insanın elbisesini ve arabasını bile bu şekilde tenkit edip dursanız, o insanla
aranızın açılması kaçınılmaz olur. Böyle basit meselelerde dahi insanın
karşısındakine söz hakkı tanımaması, insanları birbirine düşürürken, pek çok
insanın baş koyduğu ve hayatına gaye ittihaz ettiği usûl ve prensiplere çirkin ve
bâtıl demenin, vahdet ruhuna ne ölçüde zarar getireceğini ve ne tür
uzaklaşmalara, hasımlaşmalara ve günahlara sebep olacağını varın siz
düşünün..!

Mü’min, mesleğinin muhabbetiyle yaşamalı ve başkalarının hata ve
kusurlarıyla meşgul olmamalıdır; başkalarını yıkmak, çürütmek ve kösteklemek
yerine, varsa onların güzelliklerini sergilemelidir.

Başkalarının kusurlarıyla meşgul olan, kendi kusurlarını göremez ve kendi
güzelliklerini de gösteremez. Ayrıca, basit bir kusur görüp de hemen tenkit
etmenin, aynısıyla mukabeleyi netice verdiği çok vâkidir.



Başkasını çökertmek, yıkıp devirmek ve onun enkazı üzerinde ümran
kurmaya çalışmak, Peygamber’in değil, Firavun’un mesleğidir. Efendimiz,
hayatı boyunca yalnızca gönülleri tamir edip onları güzelliklerle doldurmak
için çalışmış, şirk içindeki en azılı hasımlarını bile, şahsî hayatlarını mevzu
edinip çürütme gayreti göstermemiştir. Kendisine kılıç sallayan Halid için
söylediği şu söz ne mânidardır: “Diyordum ki; nasıl oluyor da Halid gibi biri
şirkte ısrar ediyor!..”

Ashabından birkaç defa içki içen birisine yine ashabından biri ağır bir söz

söyleyince, “Sus! O, Allah ve Resûlü’nü sever.”8 diye mukabelede
bulunmuştu. Âişe Validemiz’e iftira edip, mü’minleri birbirine katan en zararlı
mahluk ve münafıkların reisi olan zatın oğlu, “Bırak, babamın hakkından
geleyim yâ Resûlallah!” dediğinde, verdiği cevap, “Muhammed, arkadaşlarını
öldürtüyor, dedirtmem.”9 şeklinde olmuştu…

Yılların eritemediği Ebû Süfyan, Ebû Cehil oğlu İkrime, canı ciğeri amcası
Hz. Hamza’nın vücudunu parçalayan Vahşi, Hind ve diğerleri için “Bugün size
kınama yok!”10 sözlerinde tezahür eden o geniş afv ve müsamaha, bizim için
nurlu birer düstur olmalı değil midir?

Evet, bizim işimiz, gönülleri yıkmak değil, gönülleri yıkamaktır. İtap
başkasına değil, nefsimizedir. Başkalarını kusurlarıyla yakalama değil, bilakis
onları aklamadır. Başkalarının çirkinliklerini teşhir değil, kendi
güzelliklerimizi neşretmek esastır. Düşmanlık düşmanlığa olmalı, mü’mine
değil. İnsanlara sıfatlarına göre değer verilse bile, onların Allah indindeki
hakikî kıymetini biz bilemeyiz. Öyleyse sinelerimizde, bilhassa gönüllere karşı
ukdelerden temizlenmiş bir gönül taşımalıyız...

Düşmanlık etmek de, düşmanlığa maruz kalmak da, mü’mine yaraşır-yakışır
şeylerden değildir. Evet, şefkat ve muhabbetin temsilcisi olması gereken
mü’mine, adavet hiç mi hiç yakışmıyor. İlle de adavet etmek istiyorsak,
mü’minlere değil, ruhlarımızı saran düşmanlık düşüncesine, kine, nefrete,
imtizaçsızlığa, kâfire, mülhide, iman ve Kur’ân düşmanlarına adavet etmeliyiz.
Hâl böyle iken, imanın, Kur’ân’ın binlerce, milyonlarca hasmını bir kenara
bırakarak mü’minlere düşmanlık beslemeyi anlamak mümkün değildir.

Hem, bırakın mü’mine düşmanlığı, kâfire bile adavetimizde bir kıstas, bir
ölçü olmalıdır. Bu mânâda adavetimiz, bizim için bir kamçı olacak, bir hırs ve
aksiyon hâline gelecek ve en bataklık sinelerde dahi gül bitirecek ve hayırlara



vesile olacaktır.
Şimşek gibidir mü’min, ışıkla doğar, saniyede şu kadar hızla hareket eder;

yıldırım olur gürler, yüreklere korku salar ama, rahmet olarak yağar, rahmet
olarak yağar da, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bulunan gönüllerimizin
sultanı Nebi gibi gönülleri yur-yıkar ve gözlere nur saçar.

Evet, mü’minin şiarı, adavet değil, muhabbettir: “Allah onları sever, onlar
da Allah’ı severler. Mü’minlere karşı yüzleri yerde, kâfirlere karşı aziz ve
çetindirler. Allah yolunda cihad eder, kınayanın kınamasından
korkmazlar.”11

İman cephesini topa tutmak asla reva değildir. Mü’mini çekememek,
çekiştirmek, gıybet etmek, aleyhinde olup çürütmeye çalışmak ve hele
düşmanlık derecesinde üstüne üstüne gitmek, muharebe meydanında topları
kendi birliğinin üzerine çevirmekten farklı olmasa gerektir. Böyle bir durum,
mütecaviz hasmı bırakıp, dostlar arasında bozgun meydana getirmek ve kendi
kalesinin kapılarını, sur dibinde hazır bekleyip duran canavar düşmanlara
açmak ve kale duvarlarında gedikler meydana getirmek demektir. İsterseniz
buna, sizi parçalamak için pusuda bekleyen dış mihrakların ekmeğine yağ
sürmek de diyebilirsiniz...

Öyle olsun istemeyiz ama bir gün ehl-i imana düşmanlık yapan bir
müslümanla karşılaşırsak, biz de onun karşısına Kur’ân’la çıkar ve “Rabbinin
yoluna hikmetle ve güzel nasihatla davet et.”12 fermanı gereğince, en güzel
ve tatlı sözle kendisini iknaya çalışırız; yine anlamaz da tenkide, gıybete ve
hatta düşmanlığa devam eder ve yumruk sallarsa, bu defa da, “Kötülük ile
iyilik bir olmaz; (sen kötülüğü) en güzel şekilde sav!”13 âyetinin hükmüne
boyun eğerek, “Sövene dilsiz, vurana elsiz” ve aynı zamanda “gönülsüz”
davranır ve onun hakkında dua ederiz. Kendi cephemize zarar vermemesi için

mukabelede bulunmaz, meşgul olmaz ve sonra da, “Cahillerden yüz çevir!”14

âyetindeki emr-i Rabbânî’yi uygularız.
Mukabelenin zararı, yüzde doksan dokuz mukabele edenedir. Karşılıklı iki

taş çarpışınca, ikisi de tuz buz olur; ama sadece biri gelip diğerine çarpınca
gümbürtü tek taraftan çıkar ve zarar tek tarafa münhasır kalır. Mukabele
edildiğinde ise, ters istikamette giden vasıtalar gibi, bir kilometrede iki
kilometre uzaklaşma olacak ve bir daha da birleşme noktasına
dönülemeyecektir.



Evet, tırmanma şeridindeyiz; yükümüz çok ağır ve zirvelerde bizi görmeye
tahammülü olmayan bir sürü hasımlarımız var; o hâlde, kardeşlerle sulh olma,
sövülsek de dövülsek de sineye çekme ve asla mukabele etmeme
mecburiyetindeyiz.

Bütün mü’minlerle bir kısım önemli fasl-ı müştereklerimiz var ve pek çok
hususta ehl-i imanla biriz, beraberiz, ayrı-gayrı değiliz. Bizi birbirimize
bağlayan Rabbimiz, Peygamberimiz, Kur’ânımız, Kâbemiz, tarihimiz ve daha
benzeri nice cevherlerimiz var ki, bunları başka hiçbir millette ve hiçbir grupta
bulmak mümkün değildir. Şimdi, durum bu merkezde iken, bunca fasl-ı
müştereki görmezlikten gelerek, sinek kanadı kadar önemsiz meselelerden ötürü
mü’mine düşmanlıkta bulunmayı nasıl mübah sayabiliriz?

Biz, bir ve beraber olmak için kâinat çapında öyle dinamiklere sahip
bulunuyoruz ki, bunların bir kaçına sahip olan cihana meydan okuyabilir. Bizim
sahip olduğumuz kâinat çapındaki bu hakikatlere sahip olmayan Hıristiyan ve
ateist dünya, kendi aralarında belli ölçüde pekâlâ birleşebilmektedir. Meselâ
günümüzde, Anglo-Saksonlarla Galliler, İngiltere’nin kaderi için bir araya
gelirken, batılılar, Komünizm karşısında bir ölçüde ve İslâm karşısında ise tam
bir ittifak kurabilmektedirler.

O hâlde neden biz, akıl ve mantık planında bir araya gelip, fasl-ı
müşterekleri ortaya dökmek suretiyle, ortak bir çizgi tayin ve tespitinde
bulunmayalım! Heyhât ki bulunamadık! Herhâlde, bayrağı taşıyan hep biz
olalım istedik; “Biz aslanız, öyleyse yalnız da yaşayabiliriz.” dedik.
“Teferruata ait bir kısım meselelerden ve belli anlayışlardan şuraya kadar
vazgeçiyoruz, siz de şuraya kadar feragatta bulunun.” demedik, diyemedik.
Akıl, mantık ve hasbîlik içinde vatan, millet ve nesle hizmet adına gerekli olan
performansı gösteremedik ve telafisi zor arızalara sebebiyet verdik.

Bu itibarla mü’minler, kardeşleriyle müşterek inanç ve düşüncelerini nereye
kadar paylaşıyorlarsa o noktaya kadar bunu muhafaza etmeye çalışmak ve biraz
da sınırları zorlamak suretiyle müşterekler dairesini geniş tutmaya
çalışmalıdırlar. Beraber hareket edebilecekleri sahayı daraltmak yerine
genişletmeye ve sulh çizgisinden de asla inhiraf etmemeye bakmalıdırlar.

Akıllı ve kâmil mü’min, mü’min kardeşiyle düelloya girişmez; müştereklere
sadakat içinde müştereken omuzlarımızda taşımaya çalıştığımız hazineyi düşe-
kalka götürürken, düello yapmaya zaman olmadığını her mü’min anlamalıdır ve



anlar da.
Birlik, beraberlik, ittihat ve ittifaka davet ve bunları telkin edip, ruhlarda bu

duyguyu mayalamak güzeldir ama kâfi değildir. Aslolan, -yerinde temas
edildiği gibi- birleşmeye götürücü söz ve davranışlarda bulunmaktır. Bir de,
ittifak adına iltihaka çağırmak, böylesine ulvî mefhumları pratiğe dökmek
yerine, birleştirme havariliğinden ve lafazanlıktan öteye geçmeyecektir.

“Birleşelim!” derken kasdımız, herkes bizim çatımızın altında toplansın,
şemsiyemizin altına girsin, firmamıza, tarikatımıza katılsın misillü düşünceler
ise, bu takdirde asla birleşme olmayacağı gibi, şiddetli “Gel!” arzu ve çağrısı,
şiddetli bir “Hayır!” reaksiyonu görecektir. Sonra, insanların, yıllarca içinde
bulunup hemdem oldukları ve âdeta kalb ve beyinlerinden bir parça hâline
getirdikleri fikir, düşünce ve duygularını öyle kolay kolay bırakabileceklerini
düşünmek de fevkalâde yanlıştır. Cemaat, bir bina değildir ki, bugün yıkıp,
yarın onun yerine yenisini yapasın! Değişecek olan, insanların hissiyatı,
fikriyatı ve düşünceleridir; kafa ve kalb yapılarıdır. Hele hele bu davette ya da
iltihak çağrısında zorlama yapmak ve fikirlere baskı ile adam ayartmak, bütün
bütün iftiraklara sebebiyet verecektir.

Öyleyse yapmamız gereken, hiç kimseye “Bize tâbi olun!” demeden ve
iltihak isteğinde bulunmadan, Allah rızası için güzel ve müsbet hakikatlere
tercüman olmaktır. “Birleşelim!” mesajını verirken iltihak mânâsına
hamledilecek kelimelerden sakınılmalı, Allah rızası için ziyaretlerde
bulunulmalı, davet edilmeli, civanmerdâne davranılmalı, gurura düşülmeyip,
karşımızdaki hoşnut edilmeye bakılmalı, ikram ve i’zazda bulunulmalı,
“Düşüncen mübarektir, düşüncende kal ama kardeşim ol!” denmeli, teferruata
ait meseleler gündeme getirilmemeli ve muhatabımız tebcil, takdir ve dua ile
rahatlatılmalıdır. Evet, fiilen birleşmenin yolu, işte bu tür davranışlardan geçer.

İttifak ve birleşme olmuyor diye, niye ihtilaf ve husumet olsun ki? Yanımda
bulunmuyor, benim gibi düşünmüyor diye, neden karşısına geçeyim? Ve
arkamda değil diye, neden darılayım!?

İttifak ve birleşme, rüşde ermemize bağlı bir husus olup, Allah bir gün onu
da şu aziz millete lütfedecektir. Yeter ki biz, arz etmeye çalıştığımız
prensiplere ve daha nice güzel düsturlara riayetle, tevfik-i ilâhînin en büyük bir
vesilesi olan ittifak ve vifak için her gün dua edelim ve bütün mü’minlere
hürmet ve muhabbetle kalblerimizi açabilelim...
1 Ebû Dâvûd, melâhim 1.



2 Bkz.: Hicr sûresi, 15/47.

3 Âl-i İmrân sûresi, 3/102-103.

4 Enfâl sûresi, 8/46.

5 Hucurât sûresi, 49/10.

6 Hucurât sûresi, 49/11.

7 Enfâl sûresi, 8/63.

8 Buhârî, hudûd 4, 5.

9 Buhârî, menâkıb 8, tefsiru sûre (63) 5, 7; Müslim, birr 63.

10 Bkz.: Yûsuf sûresi, 12/92.

11 Mâide sûresi, 5/54.

12 Nahl sûresi, 16/125.

13 Fussilet sûresi, 41/34.

14 A’raf sûresi, 7/199.
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Takdim
“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk

bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” 1 âyeti inanan insanlara bir vazife,
bir sorumluluk yüklemektedir. Yüklenen bu sorumluluk, tespitini bizzat Cenâb-ı
Hakk’ın ya da O’nun vahyi doğrultusunda peygamberlerin veya bu iki ana
kaynaktan istifade ile belli vasıflara haiz insanların yaptığı iyi ve kötü
değerlerin, mutlaka ama mutlaka insanlara anlatılmasıdır. Bu vazife yeryüzünün
en şerefli ve en kıymetli vazifesidir. Bundan daha kıymetli ve değerli bir vazife
olsaydı, Allah seçkin kul olarak yarattığı peygamberlerini o vazife ile
görevlendirirdi.

Müfessirler genelde bu âyeti değerlendirirken bu vazifenin şer’î anlamda
farz-ı kifaye oluşu üzerinde ısrarla durmuşlardır. Âyette geçen “minküm”
tabirindeki “min” edatının ba’ziyet anlamından hareketle söylenen bu hüküm,
inanan her bir insanı derin derin düşündürmelidir. Zira günümüzde bu vazifenin
farkında, idrakinde ve şuurunda olan kişilerin azlığı herkesin kabullendiği bir
gerçektir. Bazı müfessirler buna ilaveten âyetin yüklemiş olduğu bu
sorumluluğu yerine getiren bir topluluk yoksa, iyiliği emretme, kötülüğü
menetme vazifesinin farz-ı ayn olduğunu belirtmektedirler. Bu ise mezkur
vazifenin namaz, oruç, zekât vb. gibi ferdî mükellefiyetler alanına girdiğini
göstermektedir.

Evet, din âyette ifadesini bulan iyi ve kötü şeyleri belirleyen bir değerler
manzumesidir. Bu anlamda iyiliği emretme, kötülüğü menetme, dini anlatma
olarak yorumlanabilir. Istılahî anlamda buna, hükmünü farz-ı kifaye veya farz-ı
ayn olarak belirlediğimiz tebliğ ve irşad diyebiliriz. Gerçi bazıları tebliği
Allah’a inanmayan kişilere, irşadı da inanan ama olması gerektiği ölçüde onu
yaşamayan ya da yaşayamayan kişilere karşı yapılan ameliye olarak
nitelendirirler. Bu, kelimelere lügat mânâları esas alınmak suretiyle giydirilen
ıstılahî anlamlardır ve doğruyu ifade etmektedir. Fakat biz tebliğ ve irşad
kavramını bu türlü teferruatı bir kenara bırakıp, genel anlamda kullanacağız.

Evet, tebliğ ve irşad umumî anlamda dinin anlatılması demektir. Yalnız bu
vazifenin hayata geçirilişinde hemen her şeyde olduğu gibi dikkat edilmesi
gereken aslî ve fer’î unsurlar vardır. Aslî unsurlar; tebliğ edilecek hakikatler,
tebliğ eden, tebliğ edilen ve tebliğ usûlleri olmak üzere dörde ayrılır. Fer’î
unsurlar ise, bu dört ana esasa bağlı olan şeylerdir. Ezcümle tebliğin varlık



gayemiz oluşu, tebliğ ile fert-toplum münasebeti, peygamber ve tebliğ, çile,
ızdırap, ücret, dua gibi hususların tebliğ ile ilişkisi, keyfiyet-kemmiyet
dengesinin gözetilmesi vb. bütün bunlar tebliğin başarılı ve müessir olup-
olmamasında birinci derecede rol oynamaktadırlar.

Aslında tebliğ meselesine farklı zaviyelerden de yaklaşmak mümkündür.
Şöyle ki; tebliğ ferdin Allah’a hakkıyla kul olmasını sağlayacak, Rabbisi ile
irtibatını daimî tutacak ve onun iman ve İslâm’da kemal mertebesine ulaşmasını
temin edecek en önemli vesilelerden biridir. Abd, âbid, ibadet, ubudiyet,
ubudet gibi kavramlarla anlatılmaya çalışılan hakikatler –ki bunların hepsini

“Ben insanları ve cinleri sadece Bana ibadet etsinler diye yarattım.”2 âyeti
çerçevesinde değerlendirebiliriz– bu noktada tebliğ hakikatinin içinde
mündemiç bulunmaktadır. Yukarıda tebliği varlık gayemiz olarak nitelerken,
buna işaret etmek istemiştik.

Burada tebliğin içtimaî boyutu da mutlaka nazara alınmalıdır. İnsan içtimaî
bir varlıktır. Hayatını insanlar içinde geçirmeye göre programlanmıştır.
İnsanların birlikte yaşadıkları bir hayat ise, bir taraftan insanın had, sınır ve
kayıt tanımaz duygu, düşünce, his, arzu, emel ve hırsları, diğer taraftan da
dünyanın bir imtihan meydanı olması itibarıyla çeşitli kaide ve kurallara ihtiyaç
duyar. Siyasî, iktisadî, ahlâkî, hukukî birçok alanda ortaya atılan “hukuk
toplumu”, “fazilet toplumu”, “hukukun üstünlüğü”, “sosyal adalet” vb. yüzlerce
kavram veya iktisadî, siyasî, ahlâkî doktrinler, hep bu ihtiyacın ürünleri olarak
ortaya çıkmıştır. Ne var ki özellikle son birkaç asırdan beri insanların büyük
çoğunluğunun gafil olduğu bir gerçek, bunun en mükemmel bir biçimde ilâhî
dinler tarafından insanlara bildirildiğidir. İslâm haricindeki dinlerin tahrif ve
tebdil edildiği herkesin malumu olduğuna göre bu konuda yegâne kaynağın
İslâm dini olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Zaten İslâm’ın Allah
Rasulü’nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu yana geçirmiş olduğu ve dinin
hakkıyla hayata hâkim kılındığı zaman dilimleri bunun en büyük göstergesidir.

Yeryüzünde özellikle son birkaç asır nazar-ı itibare alınarak Müslümanların
tebliğ açısından durumu değerlendirildiğinde iki hususun mutlaka altı
çizilmelidir. Bir; Müslümanların Osmanlı’nın duraklama dönemine girişinden
sonra kaybettikleri konum ve bunun tabiî bir uzantısı olarak ister düşünce, ister
iktisadî, siyasî, kültürel hatta ahlâkî alanlarda güçlü ve kuvvetli olan
devletlerin tesiri altına girmesidir. Öyle ki, bu tesir gün gelmiş, Müslümanın
sahip olduğu elmas, pırlanta hüviyetindeki değerlerinden dahi şüphe etmesine



ve bazıları itibarıyla ondan hızla uzaklaşmasına sebep olmuştur. Bu arada tabiî
ki bu umumî havanın tesirine girmeyen insanlarımız da olmuştur. Fakat onların
dini anlatma cehd ve gayretleri İslâm adına müsbet denilebilecek ölçüde bir
kabullenme meydana getirmemiştir. Bunda çok çeşitli sebepler rol oynamıştır.
Dini hakkıyla bilen insanların azlığı, tebliğ ortamının müsait olmayışı, dahilî ve
haricî baskılar ve hepsinden öte asrın gerçeklerine uyanamamadan kaynaklanan
eski metodların ısrarla kullanılması bu sebepler arasında sayılabilir. Şahsen
ben İslâm âlemi olarak bugünkü duruma düşmemizde asrın gerçeklerine
uyanamama faktörünün, diğerlerine nispetle daha müessir bir rol oynadığına
inanıyorum. Bu konuda M. Âkif’in “Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâmı”
mısraında ifade ettiği ufuk yakalanabilseydi, bugünkü durum çok daha değişik
olabilirdi zannediyorum. Meselâ, tebliğ ve irşad işi, genel geçer prensipler
doğr ul tus unda şahıs, mekân ve zaman unsurları gözetilerek
kurumsallaştırılabilseydi, dini anlatmayı gaye-i hayal edinmiş tebliğ erleri
küçük ve büyük çapta hayatın çeşitli alanlarında organizasyonlar kurabilseydi,
günümüze kadar gelen tarihî İslâm yorumlarından istifade ederek aslî
kaynaklara inilip yeni yorumlamalar yapılsa ve bunlar hayata geçirilebilseydi..
evet bütün bunlar olsaydı neticenin bugünkünden farklı olması muhakkaktı.

Altı çizilmesi gereken ikinci husus ise; tebliğ erlerinin tebliğ ettikleri
hakikatleri yaşamamasıdır. Hâlbuki Kur’ân’ın bu konudaki hükmü gayet açık ve
nettir. “Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz! Allah katında en büyük
günah, yapmayacağınız şeyleri söylemenizdir.”3 Buna rağmen tebliğ erlerinin
böyle yapması Hocaefendi’nin tespitleri içinde “... vahyin bereketinin
kesilmesine sebeptir. Vahyin bereketi kesildiğinde de düşünceler tutarsız,
muhakemeler yetersiz, sözler kuru ve yavan hâle gelir” ki, tebliğ edenin bu
sıfatlara haiz olduğu bir vasatta ne ferdî, ne de içtimaî kabullenmelerin olması
mümkün değildir. Zira bu, Allah’ın kanunlarına terstir.

Ayrıca bahsini ettiğimiz bu hususu, sadece bire bir ilişkiler alanına
hasretmek doğru değildir. Aynı şey içtimaî ve düvelî alanda da  geçerlidir.
Gerçekten asırlardan bu yana Asr-ı Saadet ölçüsüne denk olmasa da onların
daha altında bir seviyede olsun, İslâm’ı hakkıyla temsil eden ne bir topluluktan,
ne de bir devletten bahsetmek mümkündür. Bu ise, dini tebliğimize muhatap
olan ve gerek ferdi, gerekse mensubu olduğu millet itibarıyla Müslümanlardan
daha yüksek bir hayat standardına sahip olan insanların, İslâm’dan
uzaklaşmalarına sebebiyet vermektedir. Hatta bu noktada şöyle de denilebilir;



keşke bütün mesele İslâm’ın bahsi edildiği ölçü ve alanda yaşanmaması
olsaydı. Zira yanlış yorumlar ve uygulamalarla İslâm dünyaya menfî bir şekilde
gösterilmiş, bu da İslâm imajına çok kötü bir darbe vurmuştur. Bu ise tebliğde
müspet anlamda mesafe almayı engelleyen bir faktördür.

İşte elinizde bulundurduğunuz kitap, birkaç paragraf içinde farklı boyutlarına
temas etmeye çalıştığımız tebliğ ve irşad meselesini üç ayrı noktadan ele
almakta ve bu alanlarda İslâmî temeller gösterilerek yeni açılımlarda
bulunmaktadır. Burada İslâmî temellerin –ki bunlar âyet, hadis ve ümmetin
kabulüne mazhar olmuş ulemanın bu kaynaklara getirdiği yorumlardır–
gösterilmesi, İrşad Ekseni kitabının kıymetler üstü kıymetine ayrı bir değer
katan unsurdur.

İrşad Ekseni kitabı aslında M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 1980 öncesi
vaizlik yıllarında müeyyidât serisi “İslâm’da Tebliğ Usûlü” adlı vaaz
silsilesinin yazıya geçirilmiş hâlidir. Bantlar daha önceki kitaplardaki takip
edegeldiğimiz usûl üzere önce deşifre edilmiş, sonra “imkân nispetinde” yazı
diline çevrilmiş ve peşi sıra bunca yoğun işine rağmen Hocamız’ın küçük bir
tashihinden geçmiş ve nihayet format, tahriç, fihrist ve indeks çalışmaları
yapılarak baskıya sunulmuştur.

Kitap, Tebliğin Analizi, Tebliğde Usûl ve Prensipler  ve Tebliğ İnsanının
Ruh Portresi olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Her bir bölüm kendi
içinde muhtevasına göre çeşitli ara başlıklarla bölünmüştür. Muhtevaya
verilmek istenen mesajı tam anlamıyla yansıtamayabilir endişesi ile üslûba çok
fazla müdahale edilmemiş, bu da kitabın bazı kısımlarında vaaz havasının
hissedilmesine sebep olmuştur. İrşad Ekseni kitabının vaazlardan derlenen bir
kitap olduğu bilindiğine göre, bunda bir mahzur olmasa gerektir.

Son olarak, kitabın genel özellikleri ve ehemmiyetine dair iktibaslarla bezeli
düşüncelerimi maddeler hâlinde sizlere arz etmek ve bu düşünceleri sizlerle
paylaşmak istiyordum. Bu gayeye matuf, yaklaşık 20 madde tespit ettim. Fakat
daha sonra bunların muhterem Hocam’ın kitabın muhtevasını 25 madde hâlinde
gayet veciz bir biçimde özetlediği sonuç kısmındaki bilgilerden çok farklı
olmadığını gördüm ve vazgeçtim. Zira bu, sözü uzatmadan öte bir mânâ
taşımayacak, sizlerin çok değerli vakitlerini israf etmeye sebebiyet verecekti.

Evet, İrşad Ekseni kitabı iyiliği emretme, kötülükten menetme gerçeğinin
İslâm’ın müeyyidât kısmı içinde mütalâa edilmesi gerektiği tespiti üzerine
kurulu, orijinal tespit, yorum ve Asr-ı Saadet kaynaklı misallerle süslü, tebliğ



erinin eline verilen altın gibi ölçü ve teknik bilgilerle dolu, tebliğin siyaset üstü
olması, yelpazenin bütün insanlığı içine alacak ölçüde geniş tutulması gibi,
asrın gerçeklerine işaret eden özellikleriyle dikkati çeken ve irşada özellikle
günümüzde farz-ı kifaye ve farz-ı ayndan öte farzlar üstü bir farz olduğu
hükmünü veren bir kitaptır. Evet, İrşad Ekseni irşad erlerinin cep kitapçığıdır
ya da öyle olmalıdır.

Sizleri kitapla baş başa bırakırken, yukarıda da ifade ettiğim gibi yoğun
mesaisi içinde İrşad Ekseni kitabını küçük de olsa tashih etme lütfunda bulunan
muhterem Hocamız’a teşekkür ediyor, bu ve benzeri daha nice kitaplarla
düşünce ufkumuzu açması ve bizleri yönlendirmesi talebimizi buradan
kendilerine arz ediyor, Rabbim’den kendisine sıhhat, afiyet ve uzun ömürler
ihsan etmesini diliyorum.

Kitabın dizgi, tashih, basım, dağıtım vb. her türlü safhasında emeği geçen
herkese de ayrıca teşekkür ediyoruz.

Ahmet KURUCAN
İstanbul, 21.11.1997

1 Âl-i İmrân sûresi, 3/104.

2 Zâriyât sûresi, 51/56.

3 Saf sûresi, 61/2-3.



Önsöz
İnsan zaaflarıyla aşağılardan aşağı, faziletleriyle de meleklerden üstün bir

varlıktır. Onu bu zaaf ve faziletleriyle ele alıp değerlendirmeyen her türlü
terbiye anlayışı ise, eksik ve yarımdır.

İslâm, insanı bir bütün olarak ele alır. Zaaflarına karşı zecrî ve korkutucu,
faziletlerine karşı da teşvik edici bir metotla ona yaklaşır. Onun için Kur’ân-ı
Kerim ve hadis-i şeriflerde korku ile ümit, Cennet ile Cehennem, rahmet ile
gazap hep ard arda ve dengeli olarak işlenmiştir. Korkunun bitirip tükettiği ve
mefluç hâle getirdiği insanla, ümidin şımartıp firavunlaştırdığı insan, İslâm’ın
aradığı insan tipi değildir.

Dinî hayatın temini ve devamı ancak müeyyidelerle sağlanır. İnsan, bir
taraftan mânevî hayatını takviye edip metafizik gerilime geçerken, diğer taraftan
da bazı cezâî müeyyidelerle kontrol altına alınmalıdır ki, istikametini devam
ettirsin; sürçmekten, düşmekten ve yolda takılıp kalmaktan korunmuş olsun.
Zâhiren bu cezâî müeyyidelerin yüzü ekşi gibi görünebilir. Ne var ki neticede
bunlarla elde edilecek şeyler düşünüldüğünde, bu cezâî müeyyidelerin en az
teşvik ve tergib müeyyideleri kadar insanın lehine olduğu ve o ekşi yüzün
altında bir hûri güzelliği taşıdığı görülecektir.

İnsanı tek taraflı ele alan bütün sistemler iflas etmiştir. İflas etmeyen
sistemler de bugün hızla o istikamete doğru kaymakta. Zira bu sistemler, realite
ve buna göre yaşama âhenginden mahrumdurlar. Bu mahrumiyetin muhakkak ve
mukadder olan neticesi ise, bitip tükenmektir.

Bu açıdan biz, İslâmî müeyyidelere, ilâhî ahlâk perspektifinden bakıp öyle
değerlendirmek zorundayız. Zira o ahlâk ki, Kur’ân ahlâkıdır. Bizim asıl
gayemiz de, insanlara Efendiler Efendisi’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ahlâklanmış olduğu “en yüce ahlâk” ile ahlâklanma yolunu gösterme olmalıdır.
Zaten insan olmanın gayesi de, bu yüce ahlâka ulaşmak değil midir?

İslâmî müeyyideleri, işin başında iki ana grupta toplamak mümkündür.
Bunlara en kısa ve veciz bir ifade ile, “enfüsî ve âfâkî” diyebiliriz.
Birincisinde ferdin kendi iç âlemi ve ruh yapısı; ikincisinde ise, dışa karşı
yapması gerekenler söz konusudur.

Evvelâ her fert, kendi mânevî hayatını istikamet içinde sürdürmelidir. Zaten,
imanın bütün rükünleri de ferde bunu kazandıracak niteliktedir. Allah’a,
meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere iman etmiş olan



insanda, belli seviyede bu istikamet vardır. Ama bu istikamet, “salih amel”
dediğimiz ibadetlerle takviye edilmeli ve her fertte tabiat hâline getirilmelidir.
Namaz, oruç, zekât ve hac gibi farz ibadetlerin yanında, “nafile” adını
verdiğimiz ibadetlerle de, ruhî hayatını geliştirip, iç dünyasını süsleyen bir
insan, müeyyidelerin fert planında olan kısmını yerine getirmiş olur. Şu var ki,
müeyyideler sadece yapılması gerekenler demek değil; yapılmaması gereken
hususlarla da alâkalıdır. Yani bu müeyyidelerin bir ucunda Cennet, diğer
ucunda Cehennem vardır. Tabir- i diğerle müeyyidelerin bir ucu mükâfatı, diğer
ucu cezayı gösterir. İşte bu da dengenin ta kendisidir.

Ayrıca, meseleyi beşerî realiteler içinde ele almak lâzımdır. Cenâb-ı Hak,
bizi insan olarak yarattı. İnsan, birçok zaaflarının yanında birçok faziletleri de
olan kompleks bir varlıktır. Oysaki diğer varlıklarda bu hususiyet, insanda
olduğu ölçüde yoktur. Hayvanlar, kendileri için tayin edilen hududun dışına
çıkamazlar. Kendilerine cüz’î irade verilmediği için de mesuliyetleri yoktur.
Cinler, istidat açısından insandan çok geridirler. Zaten şeytanların yapısı
kötülüklerle öyle bütünleşmiştir ki, onlar sadece kötülük yapan varlıklar
durumundadırlar. Meleklerin istidatları da sınırlıdır. Sınırlı tabirini, onların
insanî ölçüde tekâmüle kapalı olduklarını anlatmak için kullanıyoruz. Şeytan,
itaat etmekten mahrum; melek, isyan etmekten masundur. İnsan ise, hem şer ve
kötülüğe, hem de iyilik ve güzelliğe aynı ölçüde açık olarak yaratılmıştır.
Yüceler yücesi makamın namzedi de, sefaletin en iğrencine yuvarlanma adayı
da odur.

İslâm, getirdiği müeyyidelerle, kötülüğün bizzat kendisini yok edici bir
aktivite içindedir. Bataklığı kurutmak, sivrisineklerden korunmanın en emin ve
en kalıcı yoludur. Yılanı büyütüp kobra hâline getirdikten sonra, ondan şikâyet
etmenin veya onu ortadan kaldırma çabalarına düşmenin yersizliği ve
yetersizliği ortadadır. İslâmî müeyyideleri tetkik ederken, konuya bu zaviyeden
yaklaşılması, meselelerin daha şümullü kavranmasına vesile olur inancını
taşımaktayız.

Tergibin yanında terhib; iyiyi emretmenin yanında kötülüklerden sakındırma;
güzel davranışlar karşısında okşama, iltifat etme, mükâfat verme; kötülük ve
kötülüğe götürücü faktörler karşısında cezâî müeyyidelere başvurma; yani
bataklığı kurutma ve kötülüğün bizzat kendisini ortadan kaldırma, İslâmî
müeyyidelerde gaye ve hedefe ulaştırıcı belli başlı usûl ve metotlardandır.

Elinizde bulundurduğunuz bu kitapta, “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker”



dediğimiz; iyiliği emredip kötülükten sakındırma mevzuunu çeşitli yönleriyle
ele alıp takdim etmeye çalışacağız. Şu kadar var ki, çıkış noktamızı yani onun
İslâmî müeyyidelerden biri olduğu hususunu daima göz önünde tutacak ve
değerlendirmemizi bu gerçek etrafında örgülemeye çalışacağız. Böyle bir
değerlendirmenin “İslâm’da Tebliğ Usûlü” anlayışımıza çok daha yeni buudlar
kazandıracağı ümidindeyiz.



BİRİNCİ BÖLÜM 
TEBLİĞİN ANALİZİ

1. TEBLİĞ VARLIK GAYEMİZDİR
“Emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker”, varlığın yaratılış gayesine götüren

bir yoldur. Allah (celle celâluhu), kâinat sarayını bu yüce vazife için açmış ve
yine insanı o sarayda bu yüce vazife için halife yapmıştır. Peygamberlik
manzumesi de, bu sebeple nazmedilmiştir. Hz. Âdem (aleyhisselâm), hem ilk
insan hem de ilk nebidir. Evlâtları, daha gözlerini açar açmaz karşılarında
babalarını, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir peygamber olarak
bulmuşlardır. Beşerî ilk oluşum nübüvvetle başlamıştır. Neticede nübüvvet
ağacı, başlangıçta ona çekirdek olan Nebi’yi meyve vermiştir. O (sallallâhu

aleyhi ve sellem), kâinat kendisi için yaratılan İki Cihan Serveri’dir.1 O’nun
gönderiliş gayesi ise tebliğdir. Tebliğin özü de, “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-
münker”dir. Demek ki varlık, O’nun için var edilmiştir. Şüphesiz varlığın
yaratılış gayesi olan bir iş, işlerin en mühimidir.

Evet, gözünü dünyaya açan Hz. Âdem’in ilk çocukları, yaşadıkları âlemin
semasında, her an nazarını ulvî âleme diken, emirleri oradan alan ve aldığı bu
emirlerin altında haşyetinden iki büklüm olan, tir tir titreyen ve dudağında
daima öbür âlemlerin endişesini ürperti hâlinde yaşayan bir “Nebi Baba”yı,
Kutup Yıldızı seyreder gibi seyretmişlerdir. Hz. Âdem (aleyhisselâm), hem
insan olarak hem de peygamber olarak ilk defa “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-
münker” yapan insandır.. ve bu yol, bir defaya mahsus açılmış, ardından da
kapanmış bir yol değildir. Hz. Âdem’i daha nice peygamberler takip etmiştir.
Zira insanlığın nebilere ihtiyacı vardır. Çünkü insanda ne kadar fazilet
mevcutsa, âdeta, zaman ve hâdiseler onları teker teker tüketme azmindedir.
Onun içindir ki Kur’ân-ı Kerim, yenilenmeden geçen sürelerin kalb kasvetine
sebep olduğuna işaret eder. Bazı zaman ve devirler böyle bir kalb kasvetine
sebep olunca, insanların gözleri küsûf tutmaya, bakışları bulanmaya başlar.
Ayaklar kayar, istikamet kaybolur. Cenâb-ı Hak muhit  ilmiyle bunları en iyi



bilen olduğu ve rahmeti gadabına sebkat ettiği için, ard arda peygamberler
göndermiş; gönderilen her peygamber de devrin şartlarına göre “emr-i bi’l-
mâruf nehy-i ani’l-münker”de bulunmuştur.

Hz. Âdem, ömrünü bu uğurda bitirip tüketmiş, evlâtlarının da daima iyi olanı
yapmalarını, kötü olandan da kaçınmalarını tavsiye etmiştir. Onun sesinin
ihtizaz ve dalgalanmaları, vefatından sonra da belli bir devreye kadar sürmüş,
titreşimler kuvvetini kaybetmeye yüz tutunca da Cenâb-ı Hak, Hz. Âdem’in
seçkin evlâtlarından bazılarını nebilik vazifesiyle görevlendirivermiştir. Onlar
da sırasıyla kendilerine tevdî edilen bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmiş.. ve
her nebinin güneş gibi gurub edip gitmesiyle, diğer nebinin yine bir güneş gibi
doğuşu arasında, insanlık semasında her zaman bir karanlık yaşanmıştır. Gerçi
vilâyeti temsil edenler, her karanlık geceyi âdeta yıldızlar gibi donatıyorlardı;
ancak onların güneşten beklenen aydınlığı getirmeleri elbette ki mümkün
değildi.

Hz. Nuh’a (aleyhisselâm) kadar devran hep böyle devam etti geldi. Ve bir
gün beşer, onun ulü’l-azm bir peygambere yakışır ciddiyette gür soluklarını
duydu. O büyük Nebi, Kur’ân’ın ifadesiyle:

َنوَُملَْعت اَم َال  ّللا  ِهٰ َنِم  َُملْعَأَو  ْم  َُكل ُحَصَْنأَو  ّيِبَر  ِتَالاَسِر  ْمُكُّغَِلب  أُ
“Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum, size nasihat ediyorum ve ben

sizin bilmediklerinizi Allah’tan (gelen vahiy ile) biliyorum.”2 diyordu. Yani,
beni dinleyen, bana itaat eden ve sefineme binen kurtulacaktır. Bu kurtuluş hem
zâhirî hem de bâtınî olacaktır. Sular üstündeki sefine sizin cismaniyetinizi
kurtaracaktır. Kalbinizle bana bağlanır, dediklerime kulak verirseniz, dünyevî-
uhrevî hayatın korkunç dalgaları arasında boğulmaktan kurtulur, selâmete
erersiniz. Aksi hâlde, hem madde, hem de mânânızla tükenir gidersiniz...

İşte Hz. Nuh, bin seneye yakın bir müddet hep böyle nasihat edip durmuştur.
Onu takiben Hz. Hud (aleyhisselâm) gelir. O da yine aynı şekilde: ْمَُكل َاَنأَو 

ٌنیَِمأ ٌحـِصَان   “Ben size emin bir nasihatçıyım.”3 der. İnsanları, yaratılış
gayelerine uygun hareket etmeye davet eder.

İnsan ki, Cenâb-ı Hakk’ı bilip tanımak ve bu bildiklerini vicdanında duymak
için yaratılmıştır. İşte ona bu vazifesini hatırlatmak ve aynı zamanda onu bu
mârifete ulaştırmak için ard arda peygamberler gelmektedir.. ve Hz. Hud’dan
sonra da nice peygamberler gelmiş ve hep aynı yolu takip etmişlerdir.



Ama ne zaman bir önceki nebinin ses ve soluklarının tesiri zihinlerden
silinmiş ise, muhakkak insanlık bir öncekilere göre alçalışa geçmiş ve onun
ruhî hayatında büyük sarsıntılar birbirini takip etmiştir. Mânevî hayat çorak bir
araziye dönmüş, lâhut âlemine ait inşirah esintileri tamamen dinmiş ve insanlar
derbeder hâle gelmişlerdir. İşte nebiler babası Hz. İbrahim (aleyhisselâm),
gönderildiğinde insanlık âlemi böyle bir atmosferi yaşıyordu. O, “emr-i bi’l-
mâruf ve nehy-i ani’l-münker”in diriltici nefesleriyle insanlar arasına girdi;
nerede üç-beş kişi gördüyse, oraya gitti ve onlara hakkı, hakikati tebliğ etti.
Onu dinleyip sözüne kulak verenler, yeniden insanî kemalat adına zirvelere
tırmandı ve hep şahikalarda dolaşmaya başladılar.

Hz. İbrahim’den sonra insanlık tekrar çıktığı zirveden yavaş yavaş aşağıya
inmeye ve yeniden yozlaşmaya yüz tuttu. Her şeyi maddede arayan ve onda
bulmaya çalışan bir zihniyet, yeniden gelip baş köşeye kuruldu. Bir ucu
yirminci asra kadar uzanan bu felaketin, nasıl korkunç bir şey olduğunu,
zannediyorum biz bugün daha iyi anlamaktayız.

İşte Hz. Musa (aleyhisselâm), Mısır’da, Nil deltasında böyle bir anaforun
yaşandığı dönemde zuhur etti. O da kendisinden önceki peygamberler gibi,
“emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” vazifesiyle memurdu ve biraz inatçı bir
kavme karşı mücadele vermekle tavzif edilmişti. Bu yüce vazifeyi yüklendi ve
onları ellerinden tutup yüceltme gayretine girdi. Bu çalışmalarında bir ölçüde
muvaffak da oldu. Muhatapları çok zor yola gelebilecek bir millet olmasına
rağmen, Hz. Musa’nın gece-gündüz gösterdiği gayret ve çırpınışları neticesinde
ve “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker”in bir semeresi olarak, hayatta iken
kendi de çok şeye şahit oldu.

Elbetteki, insanları ellerinden tutup şahikalara çıkarmak ve onları birer
kâmil insan hâline getirmek kolay bir hâdise değildir. Onun içindir ki,
peygamberlerden dahi nice şehitler verilmiştir. Hz. Zekeriya (aleyhisselâm)
baştan aşağıya demir testereyle bu uğurda ikiye biçilmiş, Hz. Yahya
(aleyhisselâm) yine bu uğurda şehit edilmiştir. Zaten Hz. İsa (aleyhisselâm) için
kurulan çarmıh da, başka bir gaye için değildi.

Allah Resûlü’nün maruz kaldığı zorluklar bunların hepsini aşkındı. O’nun bu
uğurda çekmediği eza ve cefa kalmamıştı. Hatta bir defasında O, Hz. Âişe’ye

(radıyallâhu anhâ) hitaben: “Yâ Âişe, kavminden çok çektim.”4 diyecektir.
Mahzun Peygamberin bu sözünde, bir kalb kırıklığının iniltisi vardır. Siz bu



sözü alın, bütün peygamberlere uğrayarak Hz. Âdem’e (aleyhisselâm) kadar
ulaştırın. Ve hayalen bu sözü yakın takibe alın, onu hemen her nebinin kalb
inkisarı olarak bulacaksınız. Hz. Âdem evlâtlarını toplayacak: “Sizden çok
çektim.” diyecek, Hz. Nuh (aleyhisselâm), Hz. Hud (aleyhisselâm) ve diğerleri
de aynı sözü tekrar edecek ve aynı inkisarı dile getireceklerdir.

Efendimiz’den sonra, bu işi devam ettiren kutlular.. onların ifadeleri de
sıkılsa, damla damla aynı inkisarın döküldüğü görülecektir: “Seksen küsur
senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm
harp meydanlarında, esaret zindanlarında, yahut memleket hapishanelerinde,
memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı.
Divan-ı Harplerde, bir cani gibi muamele gördüm; bir serseri gibi memleket
memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan
menedildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım.
Zaman oldu ki, hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim
intihardan beni menetmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş

gitmişti.”5 ifadesi, buruk bir inkisardan başka neyin ifadesidir? İhtimal o bu
sözü, kendi gibi bütün kalbi kırık büyükler için söylüyordu. Hâsılı bu hâl,
“emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” yapanların değişmez bir kaderidir.

Bu büyük işe iştirak etmenin şerefi mevzuunda dikkatleri çekmek için,
bilhassa Seyyidina Hz. Âdem (aleyhisselâm) ile Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem) arasında, tefekkür mekiğinizi getirip götürmek istedim. Heyecanım,
meselenin kudsiyetini aksettirmeden kaynaklanıyordu. Hülyalarımda hakikat
erlerinin “hayhuy”unu duyuyor gibiydim.

“Emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” yolunda atılan her adım, adım sahibi
için nübüvvete veraset sevabı kazandırır. Çünkü bu vazife, esas itibarıyla
peygamberlerin vazifesidir. Bu yola adımını atan her insan, böyle bir vazifenin
altına girmiş ya da ilâhî bir lütuf olarak bu vazife ona verilmiş demektir.
Öyleyse bu uğurda tek adım atan insan dahi, niyet ve derecesine göre bu
vazifenin sevabını kazanacaktır.

Ayrıca şu hususa da işaret etmek yerinde olur: Mademki bu kudsî vazife
peygamberlerin vazifesidir. Peygamberler ise, bütünüyle istikamet içindedirler.
O hâlde, “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” yapanlar da, hiç olmazsa bu
amelleri itibarıyla istikamet içinde sayılırlar.

Netice itibarıyla; Allah’a inanan her ferdin, Allah katında mü’min kabul



edilebilmesinin ve mü’min kalabilmesinin garantisi, üzerindeki tebliğ
vazifesini bihakkın ifa etmesiyle yakından alâkalıdır. Allah’a inanan fert ve
cemaatler, varlıklarını ancak ve ancak bu vazifeyi yerine getirmekle devam
ettirebilirler. Hak ve hakikate tercüman olma, haksızlık karşısında dilsiz şeytan
kesilip susmama, her zaman hayatı ve ölümü istihkar edip hiçe sayma, hep
sahabe anlayışı içinde olma ve bu kudsî vazifeyi hayatın gayesi bilme; hem var
olmanın sırrı, hem de mü’min kalmanın şartıdır. Bunlar yaşanmadan geçen
günlere yazıklar olsun!.. Aslında her mü’min de, bu kudsî vazifenin yapılmadığı
bir cemiyet içinde yaşamaktan Allah’a sığınmalıdır.

Fert, bu vazifeyi yaparken hem inandığı ve uğruna baş koyduğu düşüncelerini
hayata geçirme imkânını bulacak, hem de bu sayede sahip olduğu iman havada
kalmamış olacaktır. Zira İslâm, yaşanan bir hakikattir; yaşanmadıkça onun
anlaşılmasına imkân yoktur. İman ve tebliği her şeyin merkezine yerleştiren bir
insan, bütün hayatî faaliyetlerini de bu merkez etrafında örgüler. Bir mü’min
için, korunması gereken beş esastan en birincisi dindir. O ırzını, namusunu,
malını ve canını koruyacak; ama evvelâ dinini koruyacaktır. Ve bu da onun,
dinine verdiği önemin bir işareti olacaktır. Ferdin, Allah ile olan irtibatının
derece ve kuvvetini gösteren en çarpıcı tablo, onun dini koruma adına
gösterdiği gayret ve çalışmalarıdır. Şu da kat’iyen unutulmamalıdır ki, dinini
koruyamayan, diğer dört esası da koruyamaz. Tarihin bize verdiği en ibretli ve
isabetli derslerden biri de işte budur.

Allah (celle celâluhu) bizi, Kendisini ifade edelim ve anlatalım diye yarattı.
Yaratılışımızdaki ilâhî maksat da budur. Bu ilâhî maksada uygun hareket etmek,
hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur edecektir. Aksi hâlde dünyevî ve
ebedî varlığımızın teminatı olan bu maksadın tokadını yer; hafizanallah hem
millet olarak, hem de cemiyet olarak fitne ve fesadın ağına itilmiş oluruz. Bu
önemli vazife (tebliğ vazifesi) yapılmadığı zaman, toplumun maruz kalacağı
muhtemel musibetleri, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle dile
getirmişlerdir: Şöyle ki, bir gün etrafında sahabe halka olmuş pür dikkat O’nu
dinliyorlardı. Ancak bugün, o nezih dilden ve lâl ü güher dökülen lisandan bir
kısım tehdit ve tehlike ifadeleri de sâdır oluyordu. Ebû Ya’lâ ve İbn Ebi’d-
Dünya’nın (radıyallâhu anhümâ) rivayetlerine göre Allah Resûlü:

“Nasıl olacak hâliniz? O gün kadınların baş kaldırdığı, sereserpe açılıp
saçılarak sokağa döküldüğü, kötülüklerin her tarafta yayıldığı ve hakkı
ifadenin terk edildiği gün?”



Sahabe bu sözler karşısında dehşete düştü; zira akılları böyle bir şeyi kabul
edemiyordu. Onlar, tek bir mü’min dahi kalsa, bir cemiyette bu kabîl
kötülüklerin yaygınlaşmayacağına inanıyorlardı. Bu yüzden sözlerin tesiri,
üzerlerinde bir şaşkınlık meydana getirmişti. Bundan dolayı da hemen
sormuşlardı:

“Bunlar olacak mı ki yâ Resûlallah?”
Bunu hem şaşkınlık içinde hem de istifsar mahiyetinde soruyorlardı.
Ve Allah Resûlü: “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki,

daha şiddetlisi de olacak!” buyurunca, etrafa bir garip hava çökmüş ve
bakışlar bulanmıştı. Nihayet dehşet içinde:

“Bundan daha şiddetlisi nedir yâ Resûlallah?” diyebilmişlerdi.
Bunun üzerine İnsanlığın İftihar Tablosu:
“Bütün kötülükleri iyi ve bütün iyilikleri kötü gördüğünüz gün hâliniz nice

olacak bir bilseniz!” buyurdular. Biz hadisin bu bölümünden, günümüzdeki
umumî duruma işaret etmesi yönüyle bir kesit alalım:

Evet, hadis-i şerif, bir gün her şey tersine dönüp değerlerin altüst olacağına,
iyiler kötü, kötüler iyi görüleceğine, zinanın tervic edileceğine, terör-anarşi
revaç bulacağına, iman ve Kur’ân’ın aşağılanacağına, Allah’a inananlar hor ve
hakir görüleceğine, birçok kötülük bizzat devletler tarafından kanunlarla
korunmaya alınacağına, dine ait hakikatler gericilik addedileceğine işaret
etmektedir. İşte değerlerin altüst olması budur. Çağın insanı bunu on misliyle
yaşadı ve zannediyorum daha bir süre de yaşayacak. Evet, tebliğe ait vazife
yapılmayınca izzet, şeref ve haysiyetin yerini zillet ve hakaretin alacağı
muhakkaktır.

Fıtrat kanunları çiğnenirse, bunların neticelerine de katlanmak gerekir! Bu
hep böyle olmuştur, akl-ı selim sahibi kimselerin başka şey beklemeleri de
düşünülemez. Bu yüzden, bunları vicdanına sığdıramayan sahabe tekrar
hayretle sorar:

– Bu da olacak mı yâ Resûlallah? Yani iyilikler menedilip, kötülükler
emredilecek mi?

– “Daha şiddetlisi bile olacak!”
– Bundan daha şiddetlisi de nedir, Ey Allah’ın Resûlü?
– “Münkerât karşısında susup ve bizzat onu teşvik ettiğiniz gün vay

hâlinize!”



Yani, çoluk-çocuğunuzu akıntıya saldığınız, onları başıboş bıraktığınız, hatta
onlara hâlinizle, dilinizle, davranışlarınızla kötülüğü emrettiğiniz zaman.. daha
da kötüsü neslinize Allah’ı unutturduğunuz ve Peygamber’i gönüllerden
sildiğiniz gün hâliniz içler acısı demektir.

Artık sahabede hayret ve şaşkınlık son haddine varmış, dizlerde derman
kalmamış, göğüsler daralıp nefesler tıkanmaya başlamıştı ki, dermansız, bitkin
ve titrek bir sesle:

– Bu da mı olacak yâ Resûlallah?
– “Evet. Hatta ondan da şiddetlisi olacaktır!”
Ve tam bu esnada Allah Resûlü, Allah’a kasem ederek O’ndan şu sözü

nakletti: “Celâlime yemin olsun ki bu duruma gelmiş bir cemiyetin içine
çağlayanlar gibi fitneleri salıvereceğim...”6

İşte Allah Resûlü, bu önemli mükellefiyetin idrak edilmediği takdirde, bunun
istikbalde ümmete nelere mâl olacağını, mucizâne bir şekilde dile getiriyordu
ki, aslında biz de böyle bir mükellefiyet altında bulunmaktayız. Kalbimizin en
hassas yerinde, üç asırdır devam edegelen bir vebalin ağrı ve sızısı var.
Şüphesiz bu ağrı ve sızılarımızı dindirecek olan tek çare de, nebilere ait bu
vazifenin hep birlikte ümmetçe idrak edilmesi ve yapılmasıdır.
1 Bkz.: Aliyyülkârî, el-Esrâru’l-merfûa s.385; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/214.

2 A’râf sûresi, 7/62.

3 A’râf sûresi, 7/68.

4 Buhârî, bed’ü’l-halk  7; Müslim, cihad 111.

5 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).

6 Ebû Ya’lâ, el-Müsned 11/304; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 9/129



2. TEBLİĞE DUYULAN İHTİYAÇ VE ONUN
KAZANDIRDIKLARI

Günümüz insanı, “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker”e her devirden daha
çok muhtaçtır. Zaten nübüvvet, Hatemü’l-Enbiyâ (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ile son bulmuş ve o kapı artık ebediyen kapanmıştır. Hâlbuki günümüzde,
geçmiş asırların hepsine denk bir küfür ve isyan hâdisesi söz konusudur. Bu
itibarla da bugün, bu yüce vazifeyi omuzlayanlar, her devrin insanından daha
büyük sıkıntı ve ızdıraba dûçâr olabileceklerdir. Bu zor şartlardır ki,
günümüzün mürşit ve mübelliğlerini kendilerinden önce gelenlerin çok önüne
geçirecek ve ümit ediyoruz onlara, sahabenin hemen arkasında yer alma
pâyesini kazandıracaktır. Nefis cümleden aşağı olsa da, vazife cümlenin

üstündedir.1 Cenâb-ı Hakk’ın lütfu, insanlara ihtiyaçları nispetinde
gelmektedir. Allah’ın rahmeti, insanlar arasında taksim edilirken onun çokluğu,
ekseriya, şahsın iktidarıyla ters orantı arz eder. Kim daha âciz ve zayıf ise,
Cenâb-ı Hak ona daha çok merhamet etmekte ve onun elinden tutmaktadır.

Değişik atmosferler açısından bakış ve duyuşlarla kalbimize kadar sokulan
günahlar, bizleri öyle mefluç bir hâle getirmiştir ki, gecelerimiz heyecana,
seccadelerimiz de gözyaşına hasrettir. Aşk ve muhabbetten yoksun, kadavraya
dönmüş bu hâlimizle, bilmem ki başka hangi felaketleri bekliyoruz? Bunun
ötesinde gelecek felaket, –Allah korusun– şeytanın başına gelen felaket olabilir.
Evet, bizler, yirminci asrın insanları olarak, günahlarla öylesine içli dışlı
olmuşuz ki, şayet gözümüzden perde kalksa ve kendi mânevî mahiyetimizi
müşâhede etsek, o hâlimizden en evvel kaçan bizler olacağız.

Ve bu kadar mücrim, bu kadar yıkılmış, bu kadar dökülmüş olmamıza
rağmen Rabbimiz’in bizlere “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” vazifesini
tevdi etmesi, sadece ve sadece rahmete olan ihtiyacımızdandır. Bizler
alabildiğine küçük ve zayıf olmamıza karşılık Cenâb-ı Hak, alabildiğine yüce
ve merhamet sahibidir. O’nun bu sonsuz rahmet ve merhametine mukabil
vicdanlarımızın ifadesi olarak dilimizle binlerce kez “Elhamdülillah” desek
yine azdır.

Yirminci asır, mânâ ve ruh adına hakikaten her şeyin sarsılıp yıkıldığı bir
asır olmuştur. Öyle ki, gözler küsufa tutulmuş, bakışlar bulanmış ve beller de
iki büklüm hâle gelmiştir. Serfürû edilen yerler, hep mihrap girintisine ters
çıkıntılardır. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen fısıltı hâlinde de olsa, Efendiler



Efendisi’nin sesi ve soluğu hâlâ duyulmakta, O’nun asırlarca evvel
söylediklerinin yankısı zaman ve mekânı aşarak bize kadar ulaşmaktadır ki bu
da Rabbimiz’in sonsuz rahmetinden başka ne ile izah edilebilir ki? Öyle ise,
bize düşen de, bu sonsuz lütfun şükrünü eda etmek olmalıdır. Bu da O’nun
diriltici soluklarını ruhumuzun enginliklerine doldurmak ve her nefes alış
verişimizi bu soluklara göre ayarlamakla olacaktır. Bu ölçüde şükrünü eda
edenler ki, neticede de onlar kurtulacaklardır.

Sâdi Şirâzî, Efendimiz’e hitaben: “Ne mutlu o ümmete ki, o ümmetin
vapurunun kaptanı Sensin. Ne mutlu o ümmete ki, o ümmetin arkacısı ve
dayanağı Sensin!” der. Evet, bizler, kurtarıcı bir sefine içinde bulunuyoruz. O
sefinenin kaptanı Kâinatın Efendisi’dir. Şimdilerde bir kere daha kaptanımız
bize sesleniyor ve tayfalarının toplanmasını istiyor. “Ancak bu vapura binenler
kurtulacaktır...” Bilmem ki bu sesi duyup topluca ona icabet edebilecek miyiz?

* * *
Şimdi de, Müslümanın tebliğ vazifesi ile muvazzaf kılınışını ve bu vazifeyi

hakkıyla eda etmesi neticesi kazanacağı dünyevî ve uhrevî mükâfatları Kur’ân
âyetlerinden takip etmeye çalışalım. Cenâb-ı Hak, bir âyette şöyle buyuruyor:

ِنَع َنْوَھَْنيَو  ِفوُرْعَمْلِاب  َنوُرُمْأَيَو  ِرْیَخْلا  َىِلإ  َنوُعْدَي  ٌةَّمُأ  ْمُكْنِم  ْنُكَتْلَو 
َنوُحِلْفُمْلا ُمُھ  َِكئٰلوُأَو  ِرَكْنُمْلا 

“Sizden iyiye davet eden, mârufu emredip münkerden kaçındıran bir
cemaat olsun. İşte felâha, başarıya ulaşan yalnız onlardır.”2

Evet, sizin içinizde daima, “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” yapacak,
hayra davet edecek ve şerden sakındıracak, insanlara doğruyu gösterecek ve
kendisi de dosdoğru olacak, hem öyle doğru olacak ki, kötülüklerden, yılandan-
çıyandan kaçar gibi kaçacak bir cemaat bulunmalı. Bir diğer ifadeyle, onlar,
içinde bulundukları cemiyet için birer Kutup Yıldızı olsunlar. İçtimaî hayat
okyanusunda seyahat eden cemiyet sefinesi, yollarını onlara bakıp öyle
ayarlasın. Rotalar hep onlara göre kontrolden geçirilsin. Ta ki, sapmalar ve
yolda dökülüp kalmalar asgariye indirilebilsin. Ne var ki bu rehber topluluk bu
işe o denli motive olmalıdır ki, görenler onları âdeta “emr-i bi’l-mâruf nehy-i
ani’l-münker”den ibaret mücessem bir âbide gibi görmelidir; görmelidir ki,
inandırıcı olabilsin...

Eğer bir cemiyet içinde, daima böyle kalabilen ve her zaman böyle olabilen



bir cemaat yoksa, o cemiyetin işi bitmiş demektir. Aralarında böyle bir cemaat
zuhur edinceye kadar da onların doğru yolu bulması mümkün değildir.

Burada önemli gördüğüm bir hususa daha temas etmek istiyorum. Eğer bir
yerde, iyiliği emredip kötülükten meneden bir cemaat varsa, Allah (celle
celâluhu) o bölge halkını semavî ve arzî bütün felaketlerden koruyacağına dair
teminat vermektedir. Böyle bir teminatı başka birilerinin vermesi mümkün
değildir. İşte bu konuda Kur’ân’ın beyanı:

َنوُحِلْصُم اَھُلَْھأَو  ٍم  ْلُِظب ىٰرُقْلا  َِكلْھ  ُِيل َكُّبَر  َناَك  اَم  وَ
“Halkı ıslah edici olduğu hâlde, Rabbin, haksızlıkla memleketleri helâk

etmez.”3 Ve ben de, Kur’ân’ın ardından sözlerine itimat ettiğim pek çok devâsâ
kametin beyanlarına, bütün nebi ve velilerin de bu meyandaki sözlerine itimat
ve istinaden diyorum ki “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker”in yapıldığı bir
yere, Cenâb-ı Hak musibet ve belâ vermez. Cemiyet böyle bir cezayı hak etse
bile, o cemaatin hatırına o belâ ve musibet kaldırılabilir. Zira o cemaatin
kalbleri daima Cenâb-ı Hak’la irtibatlıdır. Ömürlerinin her an ve dakikası,
iyiliği emredip kötülükten men etmekle geçmektedir. Dertli ve ızdıraplıdırlar.
Dertlerinin ve ızdıraplarının sancısı beyinlerine vurur da onlar her an iki
büklüm kıvranır dururlar. “Kime, nerede ve nasıl anlatsam?” düşüncesi onlarda
sabit fikir hâline gelmiştir. Yerken, içerken, yatarken, kalkarken bu düşünce her
zaman onları çepeçevre kuşatmıştır. Sanki varlıkları bu düşünceden ibaret gibi
bir hâl almışlardır.

İşte böylesine hakikatin azat kabul etmez köleleri bir toplumun safları
arasında dolaşıp durdukça, o cemiyet semavî ve arzî bütün belâ ve
musibetlerden emin demektir. Ve eğer  biz, semavî ve arzî belâ ve
musibetlerden emin olmak istiyorsak, derhal yaratılış gayemiz olan bu
vazifemizin başına dönmeliyiz.. dönmeli ve kat’iyen bilmeliyiz ki, gelen
musibetler, “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker”in terkinden dolayı
gelmektedir. O belâ ve musibetlerin gitmesi isteniyorsa, o da yine “emr-i bi’l-
mâruf nehy-i ani’l-münker”in yerine getirilmesiyle gerçekleşecektir. Başka
hiçbir ibadet ü taat, böyle bir paratönerliği haiz değildir. Cenâb-ı Hak, bir
insanı veya cemiyeti onlar namaz kılar oldukları, Kâbe’yi tavaf ettikleri,
ellerinde evrâd ü ezkâr okuyup durdukları anlarda bile yok edip yerin dibine
geçirebilir. Ancak bir yerde on insan, arz edildiği şekilde dertli , muzdarip ve
vazifelerini de yapıyorlarsa, Cenâb-ı Hak o beldeyi teminatı altına alır ve orayı



muhafaza buyurur.
Onun içindir ki, bazı İsrailî kaynaklarda şöyle bir husus nakledilmektedir:

“Hz. Lut’un (aleyhisselâm) kavmi helâk olduğunda, onlar içinde gecelerini
namazla, gündüzlerini oruçla geçiren binlerce âbid ve zâhid insan vardı.. ama
onlar ‘emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker’ vazifesini yapmıyorlardı.” Yine
Hz. Şuayb’ın (aleyhisselâm) kavmi Eyke halkı helâk edilirken, kim bilir kaç
insan orada namaz kılıp, oruç tutuyordu!..

Fakat, içinde emr-i bi’l-mâruf vazifesi yapıldığı hâlde helâke uğramış tek bir
kavim veya millet göstermek mümkün değildir. Zira tarihte böyle bir misal de
yoktur. İleride –inşâallah– âyet ve hadislerin aydınlatıcı tayfları altında bu
meseleyi daha genişletmeyi düşünüyoruz.

Yeryüzünde tebliğ hakikati ve ona duyulan ihtiyacı, bir başka zaviyeden
şöyle değerlendirebiliriz: “Emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker”, insanın
yeryüzünde Allah’ın halifesi olmasının muktezasıdır. Allah (celle celâluhu),
insanı, eşyaya müdahale etme pâyesiyle serfiraz bir halife kılmıştır. Ve ona
kendi iradesinden bir irade bahşetmiştir. “Benlik” ve “ego” sadece insanda
vardır. O, bu sayede kendinde mevcut olan hassalar ile, Cenâb-ı Hakk’ın esmâ
ve sıfatlarını değişik tecellîleriyle anlamaya çalışır ve gerçek kimliğinin
idrakine ulaşır. Zira insana verilen benlik, mâlikiyet ve bunlardan kaynaklanan
hürriyet duygusu, sadece bir ölçü birimidir. İnsan, bunlar sayesinde kuracağı
farazî hatlarla Rabbini, Mâlik’ini ve O’nun her şeye kâdir olduğunu anlayıp
idrak edebilir.

İşte, insana böyle ayırıcı özelliklerin verilmesi, bir bakıma onun baştan
halife kabul edilişi demektir. Zaten Allah meleklerine hitaben, “Ben
yeryüzünde bir halife var edeceğim...”4 dedikten sonra, insanlığın babası olan
Hz. Âdem’i (aleyhisselâm) yaratmıştır. Ona eşyaya tasarruf hakkı vermiş ve
onu Kendi yerine bir bakıma halife tayin etmiştir. Vekil, kendisine vekâlet
veren şahsın tayin ettiği hudutların dışına çıkamaz ve o hudutların dışında
tasarruf yapamaz. Zaten, insanın yapması gereken şeyler de, peygamberlerin
bildirmiş olduğu ilâhî fermanlarla tespit ve tayin edilmiştir. İşte insan, o beyan
ve hükümler doğrultusunda hareket ettiği müddetçe vekâletini tam ve
mükemmel yerine getirmiş olacaktır.

Hasan Basri Hazretleri’nin mürsel olarak rivayet ettiği bir hadis bu
mülâhazaya ışık tutar mahiyettedir. Hadiste şöyle denilmektedir:



ِضْرَْألا ِيف  ّللا  ِهٰ ُةَفِیلَخ  َوُھَف  ِرَكْنُمْلا  ِنَع  ىََھنَو  ِفوُرْعَمْلِاب  َرََمأ  ْنَم 
ِِهلوُسَر ُةَفِیلَخَو  ِِهباَِتك  ُةَفِیلَخَو 

“Kim, emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker yaparsa o Allah’ın, Allah
Resûlü’nün ve Kitabullah’ın halifesidir.”5

Cenâb-ı Hakk’ı anlama ve anlatma, tanıma ve tanıtma, davranışlarıyla O’na
ait olduğunu gösterme herkese düşen bir görevdir. Resûlullah’ı (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ve Kitabullah’ı anlama ve anlatma da yine insana düşen bir
vazifedir. Allah ve Resûlü’nün vaz’ettiği prensipleri pratiğe dökme ve onları
yaşanır hâle getirme de yine bu vazife cümlesindendir. Şu kadar var ki, aynı
zamanda bu vazifeler insanın yaratılış gayesidir de. Demek oluyor ki insan,
emr-i bi’l-mâruf yaptığı ölçüde vazifesini yerine getirmiş olacaktır. Ve bütün
bunlar, insanın adım adım Cenâb-ı Hakk’ın rızasına kavuşmasını sağlayacak
önemli vesilelerdir.

Dürre binti Ebî Leheb (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: “Bir gün Allah Resûlü
hutbe irad ediyordu. Mescide bir adam girdi ve Allah Resûlü’ne, “İnsanların en
hayırlısı kimdir?” diye sordu. Allah Resûlü bu soruya şu şekilde cevap verdi:
“İnsanların en hayırlısı emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker yapan, çok
okuyan, Allah’tan çok korkan ve sıla-ı rahimde bulunandır.”6

Evet, insanların en hayırlısı, mârufu emredip, iyiyi yaymayı dert hâline
getiren, gece-gündüz bunun sancısını ve ızdırabını çeken, kötülükten meneden,
münkerin neşv ü nemâsına meydan vermemek için elinden gelen her şeyi yapan,
gönlünü hep bu duyguya kilitleyen, Allah’tan çok korkan, yaşadığı hayatı şeriat-
ı fıtriye ile Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın birleştirilmesi şeklinde yaşayan, yani;
Kur’ân’dan fışkıran hakikatlerin bir kavis çizip yükseldiği yerleri birbirine
bağlayıp, eşya ve hâdiselere o zaviyeden bakan, sıla-ı rahimde bulunan,
insanlara karşı alâka duyan ve şefkatli olan insandır. Bizce vazifeler içinde en
mühim olanı da budur.

Eğer insanımıza karşı alâka duyuyor ve ona karşı merhametli olduğumuzu
kabul ediyorsak, bunun en güzel ispatı, ona karşı yapmamız gereken vazifeleri
yerine getirmemiz olmalıdır. Bu hususta bize düşen en hayatî iş de “emr-i bi’l-
mâruf nehy-i ani’l-münker”dir. Öyleyse bunu bütün insanlığa karşı yerine
getirme emeliyle çalışmalıyız.

Kaldı ki bu vazifeyi kim yaparsa yapsın, Cenâb-ı Hak tarafından takdir ve



tebcile mazhar olur. Onun için, Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:

ِلْیَّللا َنٰا  َءاۤ ّللا  ِهٰ ِتاَيٰا  َنوُلَْتي  ٌةَِمئا  ٌةَّمُأ َۤق ِباَِتكْلا  ِلْھ  َأ ْنِم  ًءاَۤوَس  اوُسْي  لَ
ِفوُرْعَمْلِاب َنوُرُم  ْأَيَو ِرِخْٰالا  ِمَْوي  ْلاَو ّللِاب  ِهٰ َنوُنِمْؤ  يُ َنوُدُجَْسي ْمُھَو 
َنیِحِلاَّصلا َنِم  َِكئٰۤلوُۨأَو  ِتاَرْیَخْلا  ِيف  َنوُعِراَسُيَو  ِرَك  ْنُمْلا ِنَع  َنْوَھَْني  َو

“Kitap ehlinin hepsi bir değildir. Onlardan geceleri secdeye kapanarak
Allah’ın âyetlerini okuyup duranlar vardır, bunlar Allah’a ve  ahiret gününe
inanır, iyiliği emreder, kötülükten meneder, iyiliklere koşarlar. İşte onlar
salihlerdendir.”7

Demek oluyor ki, bu vazifeyi kim yaparsa yapsın, Allah’a, ahiret gününe de
inanıyorsa, Kur’ân’ın tebciline mazhardır. Zaten bizi de dolu dolu ümitlere
sevkeden, bu ve benzeri âyetler değil midir?

Evet, günümüz insanı şiddete, hiddete, baskıya, dövüp öldürmeye değil;
şefkate, sevgiye, muhabbete, tatlı söze, mûnis sese muhtaçtır. Herkese şefkatle
eğilecek, onun kalb iniltilerini bir mızrap gibi kendi gönlünde duyacak ve
onların ızdırabını ızdırabın gibi paylaşacaksın.. evet bugün bizlerden beklenen
şey budur. Bu yapılabildiği ölçüde insanlığın beklediği önemli bir iş yerine
getirilmiş olacaktır.

Bugün doğu ve batıda bizleri hayrete sevk edecek ölçüde ihtidalar, hidayete
ermeler ve din olarak İslâm’ı seçmeler görülmekte.. ve yine içte-dışta baş
döndürücü keyfiyette dine dönüşler müşâhede edilmektedir. Dün unutulan
mescit ve seccadeler, bugün kendileriyle bütünleşen insanlarla, dününün
neşvesini paylaşmakta. Ve bu umumî durum olanca hızıyla yeryüzüne
yayılmaktadır. Bütün bunlar, bugün birer olgu ise –ki öyle olduğunda şüphe
yok– bu kalblerin şefkatle açılıp kapandığını göstermektedir. Nefret uyandıran
davranışların dün hiçbir faydası olmadığı gibi, bugün de olmayacaktır, yarın da
olmayacaktır.

Ben, bugün hidayete ulaşmış ve İslâm’dan nasibini almış nicelerinden
duydum ve dinledim ki, eğer dün öldürülmüş olsalardı, şimdilerde, imanın
vaad ettiği bu rûhânî hazlardan istifade edemeyeceklerini defaatle, “Allah’a
şükür ki, o anarşi döneminde İslâm’a karşı bir türlü sıcaklık duymayan kişiler
olarak öldürülmedik. Aksi hâlde dünya ve ahiretimiz mahvolacaktı.” şeklinde
ifade etmişlerdir.

Hidayete erip Müslüman olmuş ve Allah Resûlü’nün huzuruna erme pâyesini



ihraz etmiş bir sahabinin, cahiliye döneminde Allah Resûlü’nün dostlarından
birini öldürmüş olma cürmünü ileri sürüp, kendisini kınayan bir başka
sahabiye verdiği cevap oldukça mânidardır! Sahabi diyor ki: “Sen beni öyle bir
işimden dolayı kınıyorsun ki, Allah benim elimle onu Cennet’e koymuştur.
Çünkü o şehit olmuştur. Ya orada ölen ben olsaydım, durum nice olurdu? Zira o
gün ben kâfirdim ve ebedî olarak Cehennem’e girecektim...”

Esasen siz de, mazinin belli bir devresine gidip, anarşiden sıyrılmış ve
seccadesine kavuşmuş insanları dinleyebilseniz aynı ses, aynı soluğu
duyacaksınız. O gün her meseleyi kaba kuvvetle çözmeye çalışanlar, bugün
seccadelerinin başında ağlayan o eski mücrimleri gördüklerinde acaba ne
derler?. Doğrusu bunu çok merak ediyorum!

Bu hususu tenvir için Asr-ı Saadet’ten canlı bir örnek sunmak istiyorum:
Amr b. Âs (radıyallâhu anh), olabildiğine bereketli ve uzun ömür yaşamış bir

sahabidir. O, ölüm döşeğine düştüğünde oldukça endişeli ve bu endişeden
dolayı da âdeta iki büklümdü. Bu eski asker ve siyasî dâhiye oğlu ve aynı
zamanda ümmetin âlimlerinden olan Abdullah b. Amr b. Âs: “Babacığım! Sen
hayatta ölüm endişesi taşıyan insanları sevmez, aksine onlara kızardın. Şimdi
aynı endişeyi taşıdığını görüyorum...” der. Ölüm döşeğinde son anlarını
yaşayan Amr b. Âs, oğluna şu cevabı verir:

“Benim hayatımda üç önemli devre var ki, bunlar beni çeşitli duygulara sevk
etmektedir. İlk devrem küfür içinde geçmiştir. Allah Resûlü’ne (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ve inananlara yapmadık kötülük bırakmadım. Her yerde ve
her defasında onların karşılarına çıktım; Habeşistan’a hicret ettiler, ben de
arkalarından gidip orada dahi onları huzursuz ettim. Birçok muharebede
Müslümanların karşılarına dikildim. O devrede benimle beraber olanlardan
niceleri küfür içinde ölüp gittiler. Cenâb-ı Hak beni korudu ve hidayete erdirdi.
İşte ben o devrede ölmediğim için gece-gündüz Rabbime hamdettim ve şükürde
bulundum.

İkinci devrede ise, daima Allah Resûlü ile beraber oldum. O’ndan hiç
ayrılmadım. Bu dönem itibarıyla dupduru bir hayat yaşadım. Birçok sahabi bu
safvet ve duruluk içinde iken öldü. Fakat ben ölmedim. İşte o devrede
ölmediğim için de hep hayıflandım, üzüntü çektim. “Keşke ölüm bana da o
devrede gelseydi!” düşüncesiyle hayıflandım durdum.

Üçüncü devre ki, Efendimiz, Yüceler Yücesi nezdindeki makamına göçüp
gitti. Artık O aramızda yoktu. Çıkan problemlere biz kendimiz çare bulmaya



çalışıyorduk. Bu devrede vicdanımı rahatsız eden birçok hâdiseye karıştım. Ve

ölüm bana böyle bir devrede geldi.. onun için de endişe içindeyim.”8

Bizler de bugün, Amr b. Âs’ın, vefat etmediği için durmadan Cenâb-ı Hakk’a
hamdettiği ve o karanlık devrenin dehlizlerinden geçerek ışık ve aydınlık bir
zemine çıkıp seccadelerinde dua dua Cenâb-ı Hakk’a şükür edalı yönelişlerde
bulunan belli bir dönem insanlarını, her devrinkinden daha çok müşâhede
edenlerdeniz. Eğer onlara ikinci ve üçüncü devrelerde de dupduru bir hayat
hazırlayabilirsek, son anlarını da aynı hamd ve şükür neşvesi içinde
geçirmelerini temin etmiş olacağız.

Evet, vazifede sınır yoktur. Bilhassa muhabbet fedaisi olmaya azmetmişler
için... Muhabbet fedaisi, kendini, Cenâb-ı Hakk’ı insanlara sevdirmeye adamış
kahramandır. Onun bütün derdi, insanların, Rablerini sevmelerini temin etmek
ve onlara ebedî varoluşa giden yolları açmaktır. Bilhassa günümüzde, böyle bir
kahramana düşen vazife çok daha ciddî buudlara ulaşmıştır. Zira ekseriyet
itibarıyla günümüz insanı, her ne kadar çeşitli yerlerde görülen dinî hayata
dönüş bize ümit verse de, Cenâb-ı Hak’tan kopuk bir hayat yaşamaktadır.
Onları böyle bir girdaptan kurtarma, çok zor; zor olduğu kadar da mübeccel bir
vazifedir. Cinnet içinde, öldüren bir bataklıkta çırpınan bir insana, “Olduğun
gibi kal!” demek ne ise, bu girdapta yuvarlanan nesle de, kalb safvetini
korumasını ve Rabbiyle irtibatını sağlam tutmasını tenbih etmek aynı şeydir,
hatta ondan da zordur. Ne var ki bizler bu zoru aşmak mecburiyetindeyiz.
Sevgi, muhabbet ve müsamaha da bu zoru aşmanın önemli bir yoludur. Çünkü
karşımızdaki kimselerin çoğu ebedî hayatını kazanma ya da kaybetmekle yüz
yüzedir. Biz ise, onun ebedî hayatını kazanmasını istemekteyiz. Hâlbuki o,
henüz içinde bulunduğu tehlikenin büyüklüğünü sezebilmiş değildir. Onun için,
bizim gayret ve tehâlükümüzü yadırgamakta; hatta bazen bize kızmakta ve karşı
çıkmaktadır. Ona aynı şekilde mukabele, onun ebedî hayatı kaybetmesine sebep
olacaktır. Öyleyse davranışımız, mutlaka onun bize karşı olan davranışından
farklı olmalıdır. Zaten o, durumunun nazik bir noktada olduğunu bilse, bizim
gayretimizi anlayacak; koşup gelecek ve gönüllerimizi sevince gark edecektir.
O hâlde, onun o bütün yadırgama ve karşı çıkmalarına rağmen, bizim ısrarla bu
uyarıları devam ettirmemiz gerekir. İnsanlık semasının ayları, güneşleri
mesabesinde olan başta peygamberler olmak üzere evliyâ, asfiyâ da hep böyle
davranmışlardır. Meselâ;



Hz. Nuh (aleyhisselâm), boğulmak üzere olduğunun farkında olmayan, onun
için de gemiye binmemede ısrar eden oğlunun karşısında, nasıl çırpınmış ve
aralarına giren bir dalganın oğlunu alıp götürmesi karşısında nasıl sarsılmış ve

sessiz bir feryada gömülmüştü,9 öyle de, günümüzde, aynı türden yüzlerce
hâdise karşısında aynı heyecan yaşanmalıdır!..

Putlara tapan bir baba karşısında Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm) derdi,

ızdırabı ve ona hakikatleri anlatabilmek için her çareye başvuruşu,10

günümüzün muhabbet fedailerine mutlaka bir şeyler anlatmalıdır.
Hele, kendisini kırk yıl himaye etmiş amcası Ebû Talib’in öleceği anda

başucunda durup: “Amcacığım, bir kere beni tasdik et, ahirette sana şefaat
edeyim.”11 diyerek kıvrım kıvrım kıvranan dertli ve mahzun Nebi’nin bu hâli,
gözlerimizin önünden hiç gitmemelidir.

... Ve yine O; kavmi O’nu kovmuş ve her türlü hakarete maruz bırakmışken,
O hep muhabbet ve sevgiyle mukabele etmiş; etmiş ve kazanan da kendisi

olmuştur.12 Çünkü arkasından milyarlarca insanın ebedî hayatı kazanmasına
giden yol, bu katlanma köprüsünden geçerek devam etmiştir.

Evet, bu kudsî vazife, tam şefkat ve muhabbet fedailerine göre bir vazifedir.
Yaşatma arzusuyla yaşama zevkini terk edenlerin vazifesi.. içinde bulunduğu
cemiyetin fertlerine Cennet’e giden yolu gösteremediği takdirde, Cennet’te dahi
huzur bulamayacak kadar yüce himmetler taşıyan şefkat âbidelerinin vazifesi..
“Milletimin imanını selâmette görürsem Cehennem alevleri içinde yanmaya
razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur. Milletimin imanını

selâmette görmezsem, Cennet’i de istemem. Orası da bana zindan olur...”13

diyen fedailerin vazifesi.. ve “Yâ Rab, vücudumu o kadar büyüt ki, Cehennem’i
ben doldurayım, oraya başka kulun girmesin!” diyen sıddîklerin vazifesi...

Evet, pratikte tatbiki çok zor olan bu sözler, bir anlık ruh hâlini ele verse
dahi, ummanlara sığmayan bir şefkati anlatması bakımından da çok mühimdir...

Allah Resûlü, ümmetinden bir kısmının Cehennem’e gireceğini duyduğu an
mahşer meydanında secdeye kapanıp “Ümmetim! Ümmetim!” diyeceği rivayet
edilir. Bu nasıl bir şefkattir ki, o esnada O’na; Cennet’i, hurilerin
perdedarlığını ve kim bilir daha nice güzellikleri unutturacak ve O gözyaşlarını
ceyhun ede ede hep ağlayıp duracaktır. Evet, O’na “Artık başını kaldır! Şefaat
et, şefaatin kabul edilecek!” deninceye kadar O, başını yerden kaldırmayacak



ve hep “Ümmetî! Ümmetî!” diye inleyecektir.14

İşte bu o büyük zatın ümmetine karşı eşsiz şefkat ve merhametinin ifadesidir.
Yine bu, O’nun, en büyük muhabbet fedaisi olması demektir. Evet, kendi beşerî
hazlarını, aile mutluluğunu, dünyevî meşguliyetlerini insanların derdiyle
dertlenme yolunda unutmayan ve candan, cânândan geçmeyenin muhabbet
fedaisi olması mümkün değildir. Tam bir muhabbet fedaisi olmadan da “emr-i
bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” vazifesini hakkıyla yerine getirmek
imkânsızdır.
1 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.566 (Afyon Hayatı); Mektubat s.363 (Yirmi Altıncı Mektup, İkinci

Mebhas).

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/104.

3 Hûd sûresi, 11/117.

4 Bakara sûresi, 2/30.

5 ed-Deylemî, el-Müsned 3/586; el-Makdisî, Zahîratü’l-huffâz 4/2227.

6 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/68, 431, 432; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 24/257.

7 Âl-i İmrân sûresi, 3/113, 114.

8 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/199; İbn Abdilberr, el-İstîâb 3/1190; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk
46/193.

9 Bkz.: Hûd sûresi, 11/42-43.

10 Bkz.: En’âm sûresi, 6/74.

11 Buhârî, tefsîru sûre (9) 16, (28) 1, eymân 19; Müslim, îmân 41.

12 Bkz.: İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  49/152; İbn Adiyy, el-Kâmil 6/111.

13 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).

14 Buhârî, tefsîru sûre (2) 1, tevhid 36; Müslim, îmân 322, 326, 327.



3. TEBLİĞ EN KIYMETLİ HEDİYEDİR
Tebliğ vazifesine, hediyeleşme bağlamında bir teşbihle yaklaşacak olursak,

şunlar söylenebilir:
Sizler yakınlarınıza, bayramlarda veya düğünlerde hediyeler götürürsünüz.

Götürmeden evvel de, götüreceğiniz hediyenin isabetli olması için hassas
davranır ve hediye götüreceğiniz şahsa götürülecek hediyenin seçimi
mevzuunda bir hayli düşünürsünüz. Bu, gayet normal ve hatta faydalı bir
davranıştır. Çünkü hem hediyeleşecek, hem de götürdüğünüz hediye ile bir
ihtiyacı karşılamış olacaksınız. İçtimaî hayatı paylaştığınız aynı yolun yolcusu
insanlara gidip, onlarla sohbet etmeyi plânlarken de, en az hediye tercihinde
gösterdiğiniz hassasiyet kadar hassas davranmalısınız ki, o insanlara en çok
ihtiyaç duydukları şeyleri sunabilesiniz.

Unutmamalıyız ki, bugünün insanının en çok muhtaç olduğu şey; bir çift güzel
söz ve nasihattir. Ve yine bugünün en kıymetli hediyesi, “emr-i bi’l-mâruf nehy-
i ani’l-münker”dir. Bu sebeple, bu vazifeyi mükemmel bir şekilde yerine
getirebilmek için öncelikle muhatabımız olan şahsı veya şahısları iyi tanımalı
ve onların boşluk noktalarını, muhtaç oldukları hususları çok iyi tespit
etmeliyiz. Aksi hâlde kametine uymayan ve ona şirin görünmeyen atlas bir
cübbe de olsa, ona sevimsiz bir elbise giydirme gibi olacaktır ki, yapılan şey
iyilik olmasına rağmen kötülük tesiri icra edecektir. Çeşitli ideolojik ve fikri
saplantılara dûçâr olmuş bir insanın, düşüncelerini berraklaştırmadan, onu
semalarda dolaştırmanın hiçbir mânâsı olamaz. Kalbi küsuf tutmuş bir insanın
gönül aynasında yıldızlar, ışıklarının serbest oyunlarını nasıl oynasınlar ki! Bu
itibarla da, herhangi bir insana yaklaşmada o şahsın boşluklarını tespit çok
mühimdir. Ta ki, söylenen sözler onu düşündürsün, sarssın ve kendine getirsin.

Bazen sizin ızdırap dolu bir iniltiniz, onun kendine gelmesine ve boşluğunu
duymasına sebep olabilir. Her hâlde, bir insanı kendine getirici o iniltiden, o
ızdırap yüklü feryattan veya bir çift güzel sözden daha kıymetli hediye de
olamaz! Öyle bir söz veya inilti ki, onun daha sonraki bütün yanlış gidişlerine
“Dur!” diyecek ve onu istikamete sevk edecektir. Kötüden iyiye yönlendirici,
insanın önünde iyiden şehrahlar açıcı bu hediye, “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-
münker”in ta kendisidir. Ve bence hediyelerin de en kıymetlisi odur.

Buhârî ve Müslim, ittifakla şu hâdiseyi naklederler:
“Hayber muhasarası günlerce sürdü. Müspet hiçbir netice alınamıyordu.



Hayber yahudileri bütün güçleriyle direniyorlardı. Bir gün Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem), “Yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki, o,
Allah ve Resûlü’nü; Allah ve Resûlü de onu sever.”1 buyurdu. Bu bir sahabi
için müjdelerin en büyüğüydü. Herkes bu pâyenin kendisine ait olmasını arzu
ediyordu. Evet, onlar mü’min kardeşini her meselede kendi nefislerine tercih
edebilirlerdi. Meselâ, son nefeste ve en çok muhtaç olduğu bir anda ağzına
götüreceği bir yudum suyu, yanındaki kardeşi “Su!” diye inlediği için, ona

götürülmesini isteyebilirdi.2 Malını, mülkünü, her şeyini, mü’min kardeşine

seve seve verebilirdi.3 Ama bugün söylenen söz, Allah ve Resûlü tarafından
sevilme garantisinin müjdesiydi. Hiç kimse onu kaçırmak istemez ve o mevzuda
kardeşini kendine tercih edemezdi.

Velhâsıl herkes, bu pâyenin kendisine nasip olmasını istiyordu. Hatta Hz.
Ömer (radıyallâhu anh) gibi nadide bir fıtrat, konuyla alâkalı bize şunları
söyleyecektir: “Hiçbir imaret teklifini gönlüm arzu etmemişti. Bana da şu
vazife verilse, diye gönlümden geçirdiğim hiçbir mesele yoktu. Ama sadece o
gece, sancağın bana verilmesini çok arzu ve ümit ettim. Çünkü bu işin

arkasında Allah ve Resûlü tarafından sevilme garantisi vardı.”4

Sahabe, sabaha kadar uyuyamamış, herkes heyecanla “Acaba bu pâye kime
nasip olacak?” diye düşünmüştü.. ve ertesi gün sabah namazında da herkes ön
saflarda bu beklentiyle yer almaya çalışmıştı. Zira sancak, namazdan sonra
sahibini bulacaktı. Namazdan sonra Allah Resûlü cemaatine döndüğünde, bütün
gözler, İki Cihan Serveri’nin üzerine kilitlenmiş ve O’nun iki dudağı arasından
dökülecek sözcükleri beklemekteydi. Evet, biraz sonra dudaklar kımıldayacak
ve bu cennet kokulu ağızdan bir tek cümle çıkacaktı. Çıkacak cümle çok
önemliydi, zira onda dünyanın en tâli’li insanının adı geçecekti. Heyecanların
doruk noktaya ulaştığı bu kertede nihayet beklenen an geldi ve Allah Resûlü, o
müşfik ve ürperti hâsıl eden sesiyle “Ali nerede?” dedi.

Artık iş anlaşılmıştı. Bu tâli’li insan Hz. Ali (radıyallâhu anh) idi. Fakat bir
şans daha vardı, çünkü Hz. Ali, gözlerinde çok ciddî ağrı olduğundan dolayı,
hasta idi. Bu ümitle cevap verirler: “İşte şurada hasta yatıyor ey Allah’ın
Resûlü!” Efendimiz ise, onu yanına çağırdı ve mübarek parmaklarını ağzına
götürdükten sonra onun gözlerine sürdü. O ağrıyan gözler, birden şifa buldu ve
Hz. Ali, hayatı boyunca bu ağrıyı bir daha duymadı.

Evet, neticede sancak tâli’li sahibini bulmuş.. ve Hz. Ali sancağı eline almış,



Hayber’e doğru harekete geçmişti. Sonra aniden durdu ve Allah Resûlü’ne, “Ey
Allah’ın Resûlü! Onlarla hangi şey üzerine savaşayım? Onlara nasıl bir teklif
götüreyim?” dedi. İki Cihan Serveri de, ona şu cevabı verdi:

ِمَالْسِْإلا َىِلإ  ْمُھُعْدا  َّمُث  ْمِھِتَحاَِسب  َلِز  ـ َْنت ىَّتَح  َِكلْسِر  َىلَع  ْذُفْنُا 
َِكب ّللا  ُهٰ َيِدْھَي  ْنََأل  ّللاَوَف  ِهٰ ِهِیف  ّللا  ِهٰ ِّقَح  ْنِم  ْمِھَْیلَع  ُبِجَي  اَِمب  ْمُھْرِبَْخأَو 

ِمَعَّنلا ُرْمُح  ََكل  َنوَُكي  َْنأ  ْنِم  ََكل  ٌرْیَخ  اًدِحاَو  ًالُجَر 
“Bölgelerine girinceye kadar teennî ile hareket et (hemen savaşma). Sonra

onları Müslümanlığa davet et. Eğer kabul ederlerse, senden mallarını ve
kanlarını korumuş olurlar. Ahirete ait hak ve hukukları ise, Allah’a  kalmış
bir iştir. Yâ Ali! Allah’a yemin ederim ki , senin vasıtanla birinin hidayete
ermesi, (yeryüzü dolusu) kızıl deveyi Allah yolunda infak etmekten daha
hayırlıdır.”5

O günden bugüne, nerede ve ne zaman bir İslâm ordusu muharebeye girecek
olsa, her nefer, kulağında Allah Resûlü’nün bu mesajını duyar gibi olur ve
duyduğu bu emre göre hareket etmeyi kendisi için bir vecibe telakki eder.

Bizden önceki devirlerde, bir yandan bu ve benzeri hadisler, diğer yandan da
Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) tatbikatları nazara alınarak,
“emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” vazifesi sistematize edilmişti. Yani
irşadı düşünülen beldeye, ordudan evvel irşad ekipleri giriyor, orada hakkı
neşredip havayı Müslümanların lehine yumuşatıyorlardı. Eğer bu yolla İslâm’ın
neşri ve yayılması netice veriyorsa, o belde kendiliğinden İslâm diyarı
sayılıyor; şayet karşı taraf direnip orada İslâm’ın neşrine mâni olmak istiyorsa
o zaman da “Fatihan” duruma müdahale ediyor; ediyor ve yukarıda
zikrettiğimiz prensipler dahilinde davranıyorlardı. Yani  evvelâ onlara İslâm
tebliğ ve telkin ediliyor; zira biliyorlardı ki, onların vasıtalarıyla bir kişinin
hidayete ermesi, yeryüzü dolusu kızıl deveyi Allah yolunda infaktan daha
hayırlıdır.

Evet, netice itibarıyla bir Müslümanın, insanlık adına takdim edeceği en
güzel hediye, yukarıda da arz ettiğimiz gibi, “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-
münker” vazifesini yerine getirmesi olmalıdır. Evet, itidali bozmadan, hangi
şart ve zeminde olursa olsun, mülâyemet ve müsamaha ile, asla yılgınlığa,
bezginliğe de düşmeden bu vazifeyi yapmak, hediyelerin en büyüğü ve en
kıymetlisidir.



1 Buhârî, fezâilü ashâb 9; Müslim, fezâilü’s-sahabe 32-35.

2 el-Hâkim, el-Müstedrek  3/270; İbn Abdilberr, el-İstîâb 3/1084.

3 Bkz.: Buhârî, menâkıbü’l-ensâr 3, nikâh 7, büyû’ 1; Tirmizî, birr 22.

4 Buhârî, fezâilü ashâb 9; Müslim, fezâilü’s-sahabe 32-35.

5 Buhârî, fezâilü ashâb 9; Müslim, fezâilü’s-sahabe 32-35.



4. TEBLİĞ DEVAMLILIK İSTER
“Emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” vazifesi, devamlılık ve sebat ister.

Bir âyette bu durum şöyle anlatılmaktadır:

ِرَك ْنُمْلا ِنَع  َنْوَھَْنت  ِفوُرْعَمْلِاب َو َنوُرُم  َْأت ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍةَّمُأ  َرْیَخ  ْمُتْن  كُ
ّللِاب ِهٰ َنوُنِمْؤُتَو 

“Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, doğruluğu emreden, fenalıktan
alıkoyan, Allah’a inanan hayırlı bir ümmetsiniz.”1

Bu âyette geçen ifadelere biraz dikkat edilecek olsa, yukarıdaki tespitlerin
Kur’ânîliği daha iyi anlaşılacaktır.

ْمُتْنُك  ifadesi, “oldunuz” mânâsına gelir. Âyet-i kerimede, “öyle idiniz” değil
de; “oldunuz” mânâsına gelen bir kelimenin seçilişi mânidardır. Demek ki,
ortada bir “keynûnet” (sonradan olma) söz konusu. Yani ezelde böyle
değildiniz, sonradan oldunuz. Zaten ezelde olunan bir keyfiyet, zâil olmaz.
Ancak sonradan elde edilen durumlardır ki zâil olur giderler. Öyleyse o
durumun devamlılığı, o hâli kazandıran şartların mevcudiyetine bağlıdır.

ٍةَّمُأ َر  ْيَخ ْمُتْنُك   “Siz ümmetlerin en hayırlısı oldunuz.” Bu oluş, sonradan
kazanılan arizî bir durumdur. Dolayısıyla elden gitmesi de her zaman
mümkündür. Çünkü hayırlılık, bizim zatımızdan değildir ve olamaz da. Bizim
ile Moskova’da veya dünyanın herhangi bir yerinde doğan insanın zatında
hiçbir farklılık yoktur. Hepimiz, bir damla sudan yaratılmış varlıklarız. Ancak,
bizim mânevî yapımızı ve mahiyetimizi hayırlı kılan bir faktör ve arızî bir tesir
vardır ki, bizleri diğer insanlardan daha farklı kılmaktadır. Burada “biz”den
maksat da bütün ümmettir. Bu ümmet, ezelde hayırlı kılınmadı. Hayırlı oluş,
onun zatına yerleştirilmiş ve ondan ayrılması mümkün olmayan bir keyfiyet de
değildir. Bazı şartlar vardır ki, bu ümmet o şartları yerine getirmiş ve hayırlı
olmuştur.. olmuştur ama bir defa hayırlı olması, devamlı öyle kalacağını garanti
etmez. Eğer bu ümmet, kendisini hayırlı yapan şartları terkederse mazhar
olduğu o hâl ve durumunu da kaybeder.

Cenâb-ı Hakk’ın, bizleri hayırlı kılan birinci şartı, ِفو ُ رْعَمْلِاب َنوُرُمْأـَت 
ِرَكْنُم ْ لا ِنَع  َنْوـَھَْنتَو   ifadesiyle “Siz emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker

yaparsanız hayırlısınız.” demektir. Şimdi, bu birinci şart mahfuz, onun içinde
bir de âyete, mefhum-u muhalifini nazara alarak mânâ vermeye çalışalım ki, o



da şudur: “Eğer siz emr-i bi’l-mâruf yapmazsanız, insanların en şerlisi
olursunuz.” Zaten Efendimiz’den rivayet edilen birçok hadis-i şerif ve
sahabeyle alâkalı hâdiseler de bu mânâyı teyit etmektedir. Meselâ; bir zamanlar
milletlere, atının üzengisini öpmek şerefini bir bahşiş olarak veren bu millet,
emr-i bi’l-mâruf yaptığı sürece hep aziz olarak kalmıştır. Ne zaman ki bu
vazifeyi terk etmiş, işte o zaman üzengi öper hâle gelmiştir. Zannediyorum
değişik içtimaî platformlarda zerre kadar itibarı olmayan İslâm âleminin dûçâr
olduğu mezelletin asıl sebebi de bu hayatî vazifedeki kusuru olsa gerek.

Evet, bu vazife yapılmadığı için vahyin bereketi kesilir.. düşünceler tutarsız,
muhakemeler yetersiz hâle gelir.. söylenen her söz kuru ve yavan olur.. bütün
cazibesi, müphemliğine bağlı bir sürü laf edilir; ancak bunların içinde pratiğe
dökülebilecek bir hakikat reşhası dahi bulunamaz... İşte bunlar, vahyin
bereketinin kesilmesinin birer alâmetidir. Zaten düşünce ve tefekkürde ilham
kalmayınca, her türlü kültür ve teknik planında da bir gerileme, bir baş aşağı
gidiş başlar. Aslında bugün her sahada başkalarına muhtaç ve hep başkalarının
eline bakan bir asalak olmak, vahyin bereketinden mahrum Müslümanların
değişmeyen kaderi olmuştur. Zaten düşüşün başlamasıyla bizim iç
deformasyonumuz aynı zamana rastlar.

Biz meselenin bu yönünü ileride daha geniş bir şekilde ele alacak ve çeşitli
misalleriyle açıklamaya çalışacağız. Şimdi, âyetteki kayıtlara birer birer temas
etmek için sadede dönüyoruz:

“Siz insanlar için ortaya çıkarılmış, doğruluğu emreden, fenalıktan
alıkoyan hayırlı bir ümmetsiniz.” âyeti, “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-
münker” vazifesinin devamlılık istediğine işaret ettiğini vurgulamıştık. Bu
hususu teyit eden bir hadiste de aynen şöyle denilmektedir:

َْمل ِْنإَف  ِِهناَِسِلبَف  ْعِطَتَْسي  َْمل  ِْنإَف  ِهِدَِیب  ّیَغُیْلَف  ُهْرِ اًرَكْنُم  ْمُكْنِم  َىأَر  ْنَم 
ِناَميِْإلا ُفَعَْضأ  َِكلٰذَو  ِِهبْلَقِبَف  ْعِطَتَْسي 

“Sizden kim bir münker görürse, onu eliyle değiştirsin. Gücü yetmezse
diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle ona buğzetsin. İmanın en
zayıfı da budur.”2

Münker; İslâm’ın çirkin gördüğü her şeydir. Onun için bir Müslüman, dinin
çirkin gördüğü bir durumla karşılaştığında ilk yapacağı iş, o münkeri
değiştirmektir. Değiştirme keyfiyeti, münkerin durumuna göre farklı olabilir.
Ne var ki bu konuda esas olan onun değiştirilmesi adına gayret gösterilmesidir.



Zira o, devamlılık isteyen bir mevzudur. Bir mü’mine düşen şey de, öncelikle
yapabildiği ölçüde o münkeri eliyle değiştirmesi; eliyle değiştirmeye gücü
yetmiyorsa, –ister sözlü isterse yazılı– diliyle; buna da imkânı yoksa münkere
kalbiyle buğzetmesidir ki, imanın en zayıfı da bu son davranıştır. Bunun
gerisinde imandan bahsetmek mümkün değildir. Çünkü görülen bir münkere
rıza göstermek, imandan tam nasip alamama emaresi sayılmıştır.

Kalbiyle buğz etme meselesini şu şekilde anlamamız da mümkündür: İnsan,
kalben kızıp öfkelendiği bir insanla aynı mecliste bulunmamak için elinden
gelen gayreti gösterir. Onunla hiçbir düşünce ve fikri paylaşmak istemez. Zira
sevgi ve nefret bir kalbte aynı anda bulunmaz. Çünkü insan, nefret ettiği bir
insana kalbî temayül gösteremez. Durum böyle olunca, münkere karşı buğzeden
bir mü’min, kendi metafizik gerilimini korumuş olur. Ama işin sadece bu
kadarıyla iktifa etmek, mü’minden istenen aksiyonun tamamı değildir. Kalben
yapılan bu buğzu, dil ile veya el ile yapılacak bir eylem, bir fiil takip etmelidir.
Ama kalbte bu kadarcık bir nefretin varlığı dahi, münkerin münker olduğuna
inanmanın bir alâmet ve işaretidir.

İslâm dininin tasvip etmediği bir münkeri, hiçbir mü’min sevip tasvip
edemez. Mü’min, bu münkeri işleyenlerle vatandaşlık münasebeti içinde olsa
bile, bu kusuru görmezlikten gelemez. Aksi hâlde, o da onlara iltihak etmiş
sayılır. Onun içindir ki mü’min, daima metafizik bir gerilim içinde olmalıdır.
Zaten hem âyet ve hem de söz konusu ettiğimiz hadis bize bunu ders
vermektedir.

Evet, zaman olur insan bu vazifeyi, kendi hanımına ve çocuklarına karşı
eliyle ve diliyle yapar. Orada hem el, hem de dil konuşur. Fakat bazen elin
konuşamayacağı yerlerde, bu vazifenin dil ile yapılması icap eder. Yakın
akrabaya karşı ekseriyetle uygulanacak olan metot budur. Bunu da yapamıyorsa,
onlarla arasındaki kalbî irtibatı yeniden gözden geçirir. Buna bir mânâda
boykot da denebilir. Çünkü münker işleyen, Rabbiyle irtibatını kesmiş
demektir. Mü’min, Rabbiyle irtibatını kesen birisine karşı, ona bir alâka ve bir
kadirşinaslık ifadesi olarak bir içtinap tavrı takınacaktır. Çünkü o, insanlarla
olan münasebetini, o kişilerin Cenâb-ı Hak ile olan irtibatlarına göre ayarlamak
zorundadır. Rabbinden ve Allah Resûlü’nden irtibatını koparmış bir insanla,
irtibat çizgisinin gözden geçirilmesi lâzımdır.

Evet, sahabe işte böyle yapıyordu. Meselâ Hz. Ömer (radıyallâhu anh) Bedir
esirleri hakkında görüş beyan edilirken söyledikleri bunun en çarpıcı



ifadesidir. Gerçi söylenilen bu şeyler Allah Resûlü tarafından uygulanmasına
müsaade edilmeyecek ve istişare heyeti bu görüşleri kabul etmeyecektir ama
sahabenin münkere karşı tavrını göstermesi açısından önemlidir. Şöyle
demektedir Hz. Ömer: “Yâ Resûlallah, herkese akrabasını teslim et ve herkes
kendi eliyle akrabasının işini bitirsin. Hz. Hamza’ya kardeşini ver, onu o
öldürsün. Ali, kardeşi Akîl’in hakkından gelsin. Bana da, benim kendi
yakınlarımı ver, onları da ben öldüreyim. Çünkü bugün elimizde esir olanlar,
İslâm’a en büyük düşmanlığı yapanlardır. Onların hayatta kalması doğru

değildir.”3

Evet, yukarıda da belirttiğimiz gibi gerçi istişarede bu görüşler kabul
edilmeyecektir ama, bir mü’minin münkere karşı tavrını ifade etmesi açısından
uyulmasa da üzerinde durulmaya değer bir üslûptur.

Ezcümle; mü’min alâka ve irtibatını, karşısındaki insanın Rabbiyle olan
münasebetlerini ölçü birimi yaparak ayarlar. Rabbinden kopuk insanlarla
şahıslarından ötürü o da irtibat kuramaz ve hakikî mânâda onlarla dost olamaz.
Bunun en asgarî seviyedeki alâmeti, münkere kalben buğzetmektir. Ve aynı
zamanda bu kalbî infial de, süreklilik istemektedir.

Öyle ise biz de, sahabe gibi davranmak zorundayız. Bir yerde, terazinin bir
kefesinde Allah (celle celâluhu) ve Resûlüllah’a (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ait muhabbet, diğer kefesinde de bize yakın fakat Allah’tan uzak insanlara
muhabbet varsa; hiç tereddüde düşmeden, Allah ve Resûlullah’a ait muhabbetin
bütün ağırlığıyla kalbimizde kendisini hissettirmesi gerekir. Mesele sadece
muhabbet meselesi de değildir. “Emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker”
yoluyla, hak ve hakikat her şeyin üstünde tutulacak, elin yettiği yerde el, dilin
yettiği yerde de dil kullanılacaktır. Bütün bunların olmadığı yerde ise, kalbî
alâka kesilecek ve karşı tarafla bütün dostluk bağları yeniden gözden
geçirilecektir. Ve bilinecektir ki, şahsına ait olmak üzere birine karşı duyulan
alâka, Allah ve Resûlü’ne karşı duyulan alâkaya zıtsa, hep kendi aleyhine
işleyecek ve onu yiyip bitirecektir.

İşin diğer bir yanı da bu vazifenin şümûlüdür.. yani bu “emr-i bi’l-mâruf
nehy-i ani’l-münker” vazifesi aynı zamanda devamlılık içinde devletin de
sorumlulukları arasındadır.

Devlet, münkerâtı eliyle düzeltme konumunda olan bir kuruluştur. Devlet
fuhşu, içkiyi, kumarı, ihtikârı ve çeşitli münker faaliyetleri eliyle düzeltmeye



kâdirdir. Ferdin elinin uzanmadığı, uzanamayacağı öyle yerler vardır ki, oraya
ancak devlet elini uzatabilir. Herhangi bir fert zina eden, içki içen veya kumar
oynayan başka bir ferde ceza veremez. Onu eliyle bu münkerden menedemez.
Ferdin müdahale edebileceği çerçeveye, yukarıda temas etmiştik. Burada biz,
tamamen dış dünyanın insanlarından bahsediyoruz. Böyle bir durumda bu yüce
vazife, devlet tarafından yerine getirilmelidir. Zaten bu vazife, devletin
vazifeleri cümlesindendir. Devlet, devlet olarak kaldığı müddetçe bu vazifeyi
yerine getirmek zorundadır. Devlet, meselede gevşeklik gösterirse halk onu
uyarır ve seçimlerde ona vazifesini hatırlatır. Bu da, bir bakıma “emr-i bi’l-
mâruf nehy-i ani’l-münker”in bir cephesini teşkil etmektedir. Asr-ı Saadet’te
yaşanan bir tabloyu burada kayda değer buluyorum: Sa’d b. Ebî Vakkas

(radıyallâhu anh), Cennet’le müjdelenen on sahabiden birisidir.4 Hz. Ömer
(radıyallâhu anh) zamanında İran’ı fetheden ordunun da başında bir
başkomutandır. Daha sonra fethettiği bu ülkede eyalet valisi olmuştu. Kapısına
diktiği bir kapıcı yüzünden halk onu Hz. Ömer’e şikâyet eder ve valinin halkla
aracısız görüşmesi gerektiğini ileri sürerler. Hz. Ömer, başka bir şikâyetleri
olup olmadığını sorunca da, Sa’d b. Ebî Vakkas’ın namazı tadil-i erkân ile

kılmadığını ifade ederler.5

Tabiî ki bu, onların düşüncesidir. Sa’d b. Ebî Vakkas gibi bir sahabinin,
namazını tadil-i erkân ile kılmadığını kabul etmemiz mümkün değildir. Ancak
burada bizim üzerinde durmak istediğimiz husus, halkın devleti nasıl
denetlediğini göstermektir. Halk, devleti devamlı ve kesintisiz olarak denetler,
devlet de aynı şekilde halkı kontrol altında tutar. Böylece denge ve adalet
korunmuş; halkla beraber devlet de münkerâta girmekten kurtulmuş olur.

Bugün, İslâm âlemini bu kriterler çerçevesinde değerlendirdiğimizde, ne
halkın, ne de devletin kendine düşen vazifeyi yaptığını söylemek mümkün
değildir. Öyle ki, insanlar, ahlâksızlığın hemen her çeşidini irtikâp ederken,
devletler buna kayıtsız kalmakta; hatta değişik ad ve unvanlar altında onları
korumaya yönelik kanunlar vaz’etmektedirler. Bugün, değişik ülkelerde
devletler eliyle işletilen münkerât, bunun apaçık örneğidir. Kaldı ki
ahlâksızlıkları önlemek devletin asıl görevidir. Hatta bu sorumluluğunu yerine
getirmek için, cezaî müeyyideler de kullanmalıdır. Fert, hırsızı cezalandıramaz,
zina edene had tatbik edemez.. evet o, cezaî müeyyidelerden hiçbirini kendi
adına kullanamaz. Aksi hâlde anarşi olur; sokağa dökülen herkes, önüne gelene



ceza tatbik etmeye kalkarsa, nizam adına kargaşa hâkim olur.
Buradan şu neticeye varmak mümkündür: “Emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-

münker”in bir devlete ait sınırı vardır; ve o sınırda ancak devlet icraatta
bulunabilir. Fert o sınıra giremez. Bir de fertlere ait bir sınır vardır ki, o da
fertlerin bu vazifeyi kalbleri ve dilleriyle yerine getirmeleridir. Meselâ;
zinanın, hırsızlığın, ihtikârın, tefeciliğin kötü olduğunu anlatıp, bu gibi
hastalıkların cemiyet içinde yayılmasına mâni olmaya çalışmak; herkese düşen
bir vazife ve içtimaî sorumluluktur.

O hâlde el ile müdahale, daha ziyade devlet ricalini alâkadar ederken; dil ile
müdahale bütün mü’minleri alâkadar edebilmektedir. Ama bu görev,
memleketin ulema sınıfını diğerlerinden daha çok alâkadar etmekte ve daha çok
onlara düşmektedir. Üçüncü durumda kalanlar ise, yani kalben buğz ile
yetinenler, âciz ve zavallılardır. Eğer bütün bir millet, dünyada işlenen
münkerâta karşı sadece buğzetmekle yetiniyorsa, o millet de âciz ve zavallı
demektir.

Bu vazifeyi böyle taksim ettiğimiz gibi, fert üzerinde de bu üç taksimi
yapmamız mümkündür. Yerinde öyle bir durum olur ki, orada fert vazifesini
eliyle yapar. Diyelim ki, bir kumarhane işletiliyor ve buranın devletten ruhsatı
yoktur. O şahsa gidip, bu durumu terk etmezse devlete şikâyet edeceğini
söylemek, bir bakıma münkeri el ile izale etmek demektir. İşletilen kumarhane
devlet tarafından ruhsatlı bir yer ve ferdin bundan vazgeçirmeye gücü
yetmiyorsa, o zaman da bu şahsa yaptığı işin kötülüğü dil ile anlatılmalıdır. Bu
da mümkün olmazsa, onunla münasebetlerini yeniden gözden geçirip kalben
alâkayı kesmekle beraber başkalarının onunla alâkalarını gözden geçirmelerini
sağlamak bir sorumluluktur ve dördüncü bir şıkka ise asla cevaz yoktur.

Bütün bu açıklamalarda görüldüğü gibi, tevcihlerden hangisiyle meseleyi ele
alacak olursak olalım âyetin, “siz oldunuz” dediği devamlılık, her hâlükârda
mevcuttur.

Kuvvetin işlemediği, devletin bu mânâda vazife yapmadığı, milletin
topyekün bu kudsî vazifeyi ihmal ettiği bir zamanda, dil ve kalble bu vazifeyi
yapmak hepimiz için bir vecibedir. Ama şunu da unutmayalım ki; “Medenilere
galebe ikna iledir, icbar ile değildir.”
1 Âl-i İmrân sûresi, 3/110.

2 Müslim, îmân 78; Tirmizî, fiten 11; Ebû Dâvûd, salât 239.

3 Müslim, cihad 58; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/30-32.



4 Tirmizî, menâkıb 25; Ebû Dâvûd, sünnet 8; İbn Mâce, mukaddime 11.

5 Buhârî, ezân 95; Müslim, salât 158.



5. TEBLİĞİN HAKK’A VE HALKA BAKAN
YÖNLERİ

“Emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” ya Allah (celle celâluhu) için
yapılan bir vazife ya da Allah tarafından vaz’edilip insanlar arasındaki
müşterek hukuk hesabına yapılması gereken bir vazifedir.

Evvelâ, tebliğ ve irşad da diyebileceğimiz böyle bir sorumluluk, herkesin
Allah’a karşı yapması gerekli olan bir vazifedir. Öyleyse inanan her fert,
kendini bununla mükellef bilmeli ve namaza koşuyor gibi bu vazifeye de
koşmalıdır. Hususiyle “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker”in ihmale
uğradığı, ortalığı münkerâtın işgal ettiği bir zaman ve zeminde, bu vazife şahsî
farzların dahi ötesinde bir önem arz etmektedir. Çünkü o yapılmadığı takdirde
ne namazdan, ne hactan, ne zekâttan… bahsetmek mümkündür. Bilhassa mâruf
ve iyi olanın menedilip, münkerin teşvik gördüğü karanlık dönemlerde bu
vazife, topyekün bir milleti alâkadar eden sorumluluklar sırasına girer.

Şahsen ben, günümüzde bu vazifeden daha âli ve yüce bir vazife
bilemiyorum. Bundan dolayı hayatını bu vazifeyle dopdolu geçirenlerin dünyası
da, ahireti de mamur olacağı kanaatini taşıyorum. İster anlatarak, ister kitap
yazıp telifatta bulunarak, herkes kendine düşen bu vazifeyi yapmak zorundadır.
Ancak, kim hangi usûl ve metotla çalışırsa çalışsın; “emr-i bi’l-mâruf nehy-i
ani’l-münker” yaparken, tamamen hasbî ve tamamen siyaset üstü
davranmalıdır. Zaten yapılan işin tesir ve devamlılığı da ihlâs ve siyaset üstü
olmakla doğru orantılıdır. İhlâs ve samimiyet olmadan yapılacak böyle kudsî
bir vazife, asla istenen neticeyi vermeyecektir; netice vermesi bir yana ahirette
sahibine vebal olacaktır.

O hâlde, “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” vazifesini yapanlar, ْنَم
ّللا ِهٰ ِلـِیبَس  َوُھَف فِي  اـَیْلُعْلا  ّللا هَِي  ِهٰ ُةـَمِلَك  َنوـُكَِتل   َ َلتاَق  “Kim Allah’ın

yüce adını yüceltmek istikametinde mücadele-mukatele ederse, işte o Allah
yolundadır.”1 hadisi fehvâsınca, Allah (celle celâluhu) adının yücelmesi
uğruna yapılan mücadele, verilen kavganın sadece Allah için olacağını
düşünüp, başka emel ve gayelerin bu hâlis işe karışmamasına dikkat etmeli ve
“emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” vazifesini bu temel prensip üzerine
kurmalıdırlar. Millet ve insanlık yolunda bugün açılan her müessese ve ileride
şartların gerektirdiği ölçüde kurulacak olan daha başka ne gibi teşekküller



olacaksa, bütün bunlarda asıl gaye; hep bu kudsî vazifeyi kudsiyetine yakışır
seviyede yerine getirmek olmalıdır.

Milletimize ulaştırılacak her hizmet hamlesi yetişen gençliğin, mânevî
boşluklarını doldurucu ve onların ruh yapılarını aslî hüviyet ve safvetine
döndürücü mahiyette olmalıdır ki, ilhad ve anarşinin neşv ü nemâsına ve
içimizde kök salmalarına meydan verilmiş olmasın. Bizim her hizmet hamlemiz
onlar için bir dalgakıran olmalıdır. Fikir, düşünce ve faaliyet adına onları
durdurmanın, sadece durdurma değil; bitirip tüketmenin de tek çaresi budur.

Şunu da mutlaka ifade etmeliyim ki; eğer biz bugün bu boşluğu dolduramaz,
ilhad ve anarşiye karşı kollarımızı bir makas gibi açıp, “Burası çıkmaz sokak,
buradan geçemezsiniz!” diyemezsek ecdadımızın, kendisine düşmanlık
besleyenleri, vatana ve vatan sınırlarına sokmamak için verdiği kavgaların,
yaptığı muharebelerin hiçbir anlamı kalmaz. Onlar göğsünü, düşmanların top,
gülle ve süngülerine karşı siper edip bu uğurda yüz binlerce şehit vermişlerdi.
İşte böyle önemli bir mücadelenin mânâsı kalmaz, derken ben, bunu kendi
akıbetimiz açısından söylüyorum; yoksa elbetteki onlar, amellerinin mükâfatını,
zerresi dahi zâyi olmadan göreceklerdir.

Evet eğer bizler, bütün düşünce, ahlâk ve levsiyat kapılarını ardına kadar
onlara açarsak, ecdadımızın, mücadele edip de ölüp ölüp dirildiği o
cansiperâne mücadelelerin ne anlamı kalır ki?. Ve bizim bu davranışımız,
verilen onca şehidin kanını yerde bırakmak değil de ya nedir? Hayır,
Çanakkale’de erkeğiyle, kadınıyla savaşıp mücadele veren ve her şeylerini –
canları dahil olmak üzere– bu uğurda feda eden üç yüz bine yakın insanın kanı
yerde kalamaz! Palandöken’de Rus’un kırıp geçirdiği, Ermeni’nin kahpece
arkadan vurduğu iki yüz binden fazla insanın, karlar üstünde tevhid yazan kanı
yerde kalamaz! Yoksa, Nene Hatunların, Sütçü İmamların ve daha binlerce
kahramanın elleri yakamızda olacaktır ki, bu mesuliyetten kendimizi
kurtarmamız çok zordur. Öyle ise, onların, ülkeyi yabancı çizmelere
çiğnetmemek için seve seve canlarını verdikleri bir dava uğruna, bizler de aynı
fedakârlığı göstermek mecburiyetindeyiz. Ancak, dün onların verdiği mücadele
ile bizim vermemiz gereken mücadele, keyfiyet bakımından farklılık arz
etmektedir. Biz bugün, düşmanlarımızın kullandığı usûl ve metotlarla onlara
karşılık vermek durumundayız. Dün atalarımız silaha karşı silahla mücadele
vermişlerdi. Onlara düşen oydu, bize düşen de budur.. ve ecdadımızın yere
düşen kanını yerde bırakmamanın yegâne yoludur.



O hâlde, bugünkü şartlar ve kullanılan mücadele metotları itibarıyla sen,
İslâmî düşüncenin yeşermesi, ibadet neşvesinin gelişmesi için dinî duygu ve
düşüncenin köpürtüle köpürtüle yaşandığı ocaklar inşa etmenin yanında,
onların kuruldukları devrelerde eda ettikleri fonksiyonu eda edebilecek
müesseseler kuracak ve bu müesseselerle yetişen nesillerin imdadına
koşacaksın. İslâm ruh ve şuuruyla gençliğin iç âlemini donatacak ve kat’iyen
inanacaksın ki, mâneviyatsız bir neslin yapacağı müspet hiçbir iş yoktur. Zira
din adına en büyük aksiyon sahibi şahsiyetleri yetiştirmek, senin bu gayretine
bağlıdır. Sistemli çalışabilirsen İmam Rabbânîler, İmam Gazzâlîler, Şah-ı
Nakşibendler, Fatihler, Yavuzlar... vb. cihangirlerle beraber , Farabîler, İbn
Sinalar, Muhyiddin İbn Arabîler, Mevlânalar gibi nice düşünce  ve vilâyet
kutupları senin asrında ve senin neslin içinde de yetişebilecektir. O güllerin
bizim bahçemizde de yetişmesine mâni hiçbir şey yoktur. Yeter ki bağban ve
bahçıvan kendine düşeni yerine getirebilsin...

Yukarıda da söylediğimiz gibi, “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker”in,
insanlar arasında müşterek hukuk adına yapılması gereken ayrı bir yönü daha
vardır ki, bu aynı zamanda toplum olarak yaşamanın da getirdiği bir
sorumluluktur. İslâmî ahlâk ve düşüncenin duyulur, hissedilir, yaşanır hâle
gelmesini temin etmek, bu kısma dahil içtimaî bir mesuliyettir. Müslümanın
çarşı-pazarına ait değişmez prensipler bu cümleden sayılacağı gibi, fertler
arasında karşılıklı korunması gereken haklar da bu cümledendir. Şimdi bu
hususu biraz daha açalım.

İslâm’ın kendine göre bir ticaret ve iktisat ahlâkı vardır. Müslüman, ticarî ve
iktisadî hayatını bu ahlâk çerçevesinde götürme mecburiyetindedir. O, riba
alıp-veremez, ihtikâr yapamaz, spekülatif faaliyetlere giremez. O, zümreleri
kayırıcı ve orta sınıfı ortadan kaldırıcı her türlü ahlâk dışı davranışların
dışında kalmak mecburiyetinde, alışverişinde de ölçü ve dengeyi korumak
zorundadır. Müslüman, İslâm’ın geçerli mal olarak kabul ettiği şeyin dışında,
hiçbir şeyi emtia kabul edemez. Yine o, kendi  ticarî hayatının bu şekilde
yerleşik ve yaşanır hâle gelmesini temine çalışmalıdır; daha doğrusu çalışmak
mecburiyetindedir. İşte “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker”in, bir de böyle
bir yönü vardır. Bu sayede Müslüman, tefeciliğin, karaborsanın, ihtikârın ve
diğer ticarî münkerâtın beline darbe vurmuş olacak ve o cemiyet içinde dinin
yasak ettiği şeyler neşv ü nemâ ile gelişme zemini bulamayacaklardır.

Evet, İslâm’ın da, her sistem gibi, hayatın bütün sahalarına ait getirmiş



olduğu prensipleri vardır. Ticarette, ailede, sosyal  münasebetlerde vs. Meselâ
aile; İslâm’a göre ailede nikâh şarttır. Nesil, nikâh yoluyla çoğalmalıdır.
İslâm’ın yaşandığı ortamda zina ve fuhşun yeri yoktur. Çünkü zina ve fuhuş,
cemiyeti tahrip eden en korkunç hastalıklardandır. İslâm ise, cemiyet hayatını
tahribe yönelik her türlü eylemin karşısındadır.

Aile içinde, ana-baba ve çocukların birbirlerine karşı tutum-davranış ve
mesuliyetleri de İslâmî prensiplerle zapturapt altına alınmıştır. Aile ve yuvanın
korunması hususunda İslâm çok hassastır. Dolayısıyla yuva mefhumunu yıkmaya
yönelik her zihniyet ve anlayış, İslâm’ı karşısında bulur. Zaten neslin heder
olmaması için de bu birlik şarttır.

Burada da görüldüğü gibi mü’min; bir taraftan, İslâm’ın emrettiği hususları
hem kendi hayatında hem de diğer fertler arasında pratiğe dökmeye gayret
ederken, diğer taraftan da İslâm’ın menettiği ve yasakladığı hususları şahsî
yaşamından ve cemiyet hayatından uzaklaştırma durumundadır ki; bu da iyiliği
emredip kötülükten menetme yollarından biridir.

Netice itibarıyla; bütün bu değişik yollarla mü’min, kendine düşen vazifeleri
yerine getirdiği zaman, kendini de içinde yaşadığı cemiyeti de faziletlerle
donatacaktır ki işte o zaman faziletli milletten söz edilebilecektir. Kâmil insan
mânâsına faziletli insan.. bu insanlardan meydana gelmiş cemiyet.. bir merhale
daha ötede, bu cemiyetlerin örgülediği bir dünya.. işte mü’minin bir dantelâ
gibi işlediği ve cihanın da beklediği dünya bu dünyadır. Böyle bir dünyanın
kurulması da, yine “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker”in işlettirilmesine
bağlıdır.

İstediğimiz, arzu ettiğimiz böyle bir dünyada fertler, sürekli birbirlerine
faydalı olmaya çalışır; milletler, kendi lehine hem dünyayı hem de ahireti
cennet hâline getirmek için uğraşır. Bu dünyada her zaman bir yarış söz
konusudur; faziletler yarışı. Faziletler yarışının yapıldığı bir cemiyet ve
dünyada, “ben” değil, “biz” anlayışı hâkimdir. “Ben susuzluktan öldükten
sonra, isterse dünyaya bir damla yağmur yağmasın.” şeklindeki salak ve bencil
düşünce, bir daha dirilmemek üzere öldürülüp gömülecek; yerine “Susuzluktan
birisi ölecekse şayet, ilk ölen ben olmalıyım.” düşüncesi filizlenip neşv ü nemâ
bulacak ve her tarafta mürüvvet dalgalanıp duracaktır. “Herkes mutlu olsun,
sırası gelirse ben de olurum; fakat muhakkak herkesten sonra…” anlayışı,
cemiyeti ve insanları birbirine raptedip bağlayacak; her tarafta dostluk duygusu
yaşanacak, düşmanlık ve kavga unutulacaktır.



Esasen bu söylenenler, bizim ruh yapımızı meydana getiren mukaddeslerden
mukaddes düşünce sistemimizde zaten var. İnsanlar o sistemi anladıkları ve onu
ruhlarına işleyip yaşadıkları ölçüde bu fazilet dünyası birdenbire zuhur
edecektir. Şu kadar var ki, bu neticeyi bütün dünyanın bilmesi, öğrenmesi, hatta
pratikte görmesi şarttır. Bu da yine “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker”le
olacaktır.

Bugün hem fert, hem aile, hem de cemiyet planında böyle bir vazife,
kendisine uzanacak o mübarek elleri bekliyor.
1 Buhârî, ilim 45; cihâd 15; Müslim, imâret 149-151.



6. TEBLİĞ VE FERT - TOPLUM MÜNASEBETİ
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir hadis-i şeriflerinde:
هِدَيَو ِِهناَِسل  ْنِم   َ نوُمِلْسُمْلا َمِلَس  ُمِلْسُمَْلا مَْن   “Müslüman o insandır ki,

diğer Müslümanlar onun elinden ve dilinden selâmettedir, teminat
altındadır.”1 buyurmaktadır.

Bu hadisten anlaşılan o ki, Müslüman hiç kimsenin malına, ırzına, namusuna,
şeref ve haysiyetine kem gözle bakamaz ve yine Müslüman, hiç kimsenin can
güvenliğini tehdit edici bir davranışta da bulunamaz.

Bir kadının, dinin mahrem saydığı uzuvlarına ancak kocasının dokunma hak
ve salâhiyeti vardır. Öyleyse, bir başkasının o kadınla münasebeti nasıl caiz
olabilir ki? Kadının açık-saçık gezmesi, tamamen kendisini ilgilendiren bir
vebaldir. Ancak, onun öyle gezmesi, yabancının ona bakmasına mazeret teşkil
etmez. Meseleye bu kadar hassas yaklaşmak zorunda olan bir Müslümanın, –
rica ederim– bakmanın ötesinde dinin büyük günah saydığı bir haramı irtikâp
etmesi düşünülebilir mi? Münferit sürçmeler, her toplumda ve her zaman
olagelmiştir; mesele kast ve temadiyle alâkalıdır.

Ben öyle gençler tanıdım ki, çarşıda, pazarda zarurî olarak gezerken dahi,
gözüne bir haram ilişecek olsa, o günaha keffaret olur düşüncesiyle harçlığını
tasadduk edip tevbe kapısına koşuyorlardı. Esasen her Müslüman, ahlâk
itibarıyla böyle olmalıdır. Zira Müslüman, diğer Müslümanların kendisinden
emin olduğu insandır.

Evet, Müslüman bir başkasına ait tek lokmaya dahi el uzatamaz. Yanında
yeryüzü dolusu altın olsa ve bütün bunlar bir başkasına aitse, ondan bir gram
dahi istifade etmeyi düşünmez, düşünemez. Zira o, emniyet ve güven insanıdır.
Zaten İslâm topluluğu, böyle fertlerden meydana gelmiş bir topluluktur. Böyle
bir topluluktan hiç kimsenin endişe etmeye de hakkı yoktur. Yukarıdaki hadisin
mefhum-u muhalifi de işaret etmektedir ki, kâfir, bir başkası onun elinden ve
dilinden emin olmayan insandır. İnsanlık, bugün ilhadı temsil eden ne kadar
insan varsa, onlardan hangi ölçüde endişe etse haklıdır. Çünkü bunların
hiçbirinde tam emniyet hissi yoktur. Zaten tarihî hâdiseler de bunun canlı birer
şahidi değil mi?

Hâlbuki Müslümanlık, kendi müntesiplerini faziletlerle donattığı içindir ki,
Müslümanın ahlâk ve ruh yapısı, diğer insanlardan çok farklı olmaktadır;
olmalıdır da. Zira onun içinde yaşadığı cemiyet, ahlâksızlığın her çeşidine karşı



kapısını kapamış ve dinin münker kabul ettiği bütün çirkinliklere karşı bir tavır
belirlemiş sayılır. Durum böyle olunca, Müslümanların meydana getirdikleri
toplum veya milletler sefil arzuların kol gezdiği topluluklardan elbette çok
ayrıdır ve her zaman çevrelerine burcu burcu bir lâhûtîlik neşrederler. Evet,
evvelâ böyle olmak, sonra da bu oluşu başka yerlere taşımak, işte Müslümanın
en birinci vazifesi..!

Demek oluyor ki, bu vazife evvelâ fert planında icra edilmeli, sonra da
cemiyet ve devlet planında ele alınmalıdır. Hiç şüphesiz aydınlık bir topluluk
nuranî insanların bir araya gelmesiyle teşekkül ve tekevvün eder. Böyle bir
tekevvün ise, artık fertleri değil, kitleleri ve milletleri topluca kendine
cezbeder. İşte, bu küllî hakikati en parlak bir biçimde izah ve ispat eden
misallerden birisi Necaşî’nin Müslüman oluşu hâdisesi:

Necaşî, Habeş hükümdarıdır. Bir milletin başında ve o milleti temsil
ederken kendisine dehalet edip sığınan bir avuç Müslümanı himayesine almış
ve zamanla onların söz ve davranışlarından, hareket ve tavırlarından,
nasiyelerinde ışıldayan nur ve sinelerinde çarpan imandan hakikate giden
aydınlık yolu sezmiş ve derhal Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem)
teslim olmuştu. Bu o sarayda yapılan emr-i bi’l-mâruf’un bir semeresi olmakla
beraber, o bir avuç topluluğu meydana getiren fertlerin, Necaşî’ye diyecekleri
şeyleri, evvelâ kendi dünyalarına söylemiş olmalarının da bir neticesiydi.
Başka bir ifadeyle, Necaşî’nin gözlerini kamaştıran, onların dudaklarından
dökülen sözler olduğu kadar, bizzat kendi şahsiyetlerine sindirdikleri ve
onların mânevî yanlarını teşkil eden faziletleriydi.

Necaşî’nin, Efendimiz’e yazdığı mektup, baştan sona edeple doludur. Daha
sözünün başında: “Allah Resûlü’ne, Necaşî’den…” demesi yani, o günkü âdete
göre, büyüklüğünü kabul ettiği şahsın ismini öne geçirmesi; mektubun
muhtevası, hem onun ruhunda aniden nasıl bir mevcelenme meydana geldiğini
göstermesi bakımından, hem de ifadelerdeki edep bakımından tekrar tekrar
okunmaya değer bir metindir.

Hele ona ait şu söz ne kadar çarpıcıdır: “Yâ Resûlallah, istersen hemen

gelirim. İstersen burada kalır kavmimi irşad ederim…”2 Bir başka gün ise o,
inkisar içinde, iki büklüm ve şöyle demektedir: “Keşke şu saltanata bedel,

Allah Resûlü’nün yanında bir hizmetçi olsaydım!”3

Necaşî’yi bu hâle getiren, bir grup sahabede gördüğü İslâmî yaşantı ve



onların dudaklarından dökülen “lâl ü güher” sözlerdi. Hâdiseyi anlatanlar,
meseleyi şöyle naklederler:

“Mekke, Müslümanlara dar gelmeye başlamıştı. Kimse canından, malından,
ırzından, namusundan emin değildi. İşte bu esnada, Habeşistan’a hicret izni
verildi. Oraya hicret edildi ve Müslümanlar, Habeşistan’da beklenenin çok
üstünde bir alâka gördüler ve aziz birer misafir gibi ağırlandılar. Fakat Mekke
müşrikleri, onlara bütün dünyayı dar etme azmindeydiler. Aralarında
görüştüler ve Habeşistan’a bir heyet göndermeye karar verdiler. Başlarında da,
daha sonraların büyük sahabisi, siyasî dâhi Amr b. Âs (radıyallâhu anh) vardı.
Onlar Necaşî’yi Müslümanlar aleyhine kışkırtacaklar, o da onları himaye
etmeyi bırakacaktı. Böylece Müslümanların ümitlerine bir darbe daha vurmuş
olacaklardı.

Hükümdar, onları uzun uzadıya dinledi. Mekke müşrikleri, akıllarına
gelebilen bütün iftiraları ortaya döktü ve Necaşî’ye tesir etmeye çalıştılar. Ama
Necaşî, mürüvvet âbidesi bir insandı. Kendisine dehalet etmiş bu insanları
böyle sudan bahanelerle dışarıya atamazdı. Bu düşüncelerini bizzat Kureyş’ten
gelen heyete de söyledi. Onları dinlemedikçe bu konuda bir hükme
varmayacağını açıkça ifade etti. Nihayet Müslümanlardan bir grup saraya davet
edildi. Başlarında Cafer b. Ebî Talib (radıyallâhu anh) vardı. Mekke’nin en
soylu insanlarından olan Cafer, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem)
amcasının oğluydu. Hz. Ali’nin (radıyallâhu anh) de büyük kardeşiydi.
Müslümanlar, sözcü olarak onu seçmişlerdi. Aralarında bir birlik ve vahdet
vardı. Sanki tek vücut, tek bünye gibiydiler. Ve onların bu birbirlerine
bağlılıkları gözden kaçacak gibi de değildi.

Hükümdarın huzuruna girenler secde ederlerdi. Bu, o günün protokolü
sayılırdı. Ama Müslümanlar, krala secde etmediler. Çünkü bir Müslümanın
Allah’tan başkasına secde etmesi caiz değildi. Onların bu davranışı müşrik
heyetini sevindirmişti. Şimdi Necaşî kızıp, bunları huzurundan kovabilir diye
düşünüyorlardı. Ama Necaşî, yukarıda da arz ettiğimiz gibi, bir fazilet
timsaliydi. Günümüzde demokrasiyi temsil ettiklerini söyleyenler, keşke on
dört asır evvel yaşamış bu Habeşli’deki demokrasiyi temsil edebilselerdi! İşte
o zaman söylediklerinde bir hakikat payı bulunabilirdi!

Necaşî, Müslümanlara bazı sorular sordu. Cevabı Cafer verdi: “Biz, cahil
bir kavimdik. İçki içer, kumar oynar, zina eder, insan öldürürdük. Bütün
kötülükleri irtikâp eder; fakat tek faziletli iş işlemezdik. (Yirminci asrın



cahiliyesi de öyle değil mi?). Allah (celle celâluhu), içimizden bir peygamber
gönderdi. O bize doğru yolu gösterdi. Bizi her türlü kötülükten çekip çıkardı ve
her türlü faziletle donattı...”

Cafer, daha neler anlattı, neler söyledi! Necaşî, kendinden geçmiş onu
dinliyordu. Hz. İsa (aleyhisselâm) ve Hz. Meryem hakkındaki kanaatlerini
sordu. Cafer, huşû içinde ona Meryem sûresini okudu. Âyette anlatılanlar
Necaşî’nin bamteline dokunmuştu. Hıçkırıklarını tutamamış, hüngür hüngür
ağlamaya başlamıştı. Sonunda eğildi ve yerden ince, gözle zor görülecek kadar
küçük bir çöp aldı ve tarihe; “Dur, beni dinle!” diyecek çaptaki şu sözleri
söyledi: “Allah’a yemin ederim ki, sizin peygamberinize nazil olanlarla, Hz.
İsa’ya inenler arasında şu çöp kadar dahi fark yoktur..!”

Evet, fark yoktu. Çünkü bütün peygamberlere gelen vahiyler aynı kaynaktan
fışkırıp geliyordu.

Necaşî, müşrikleri getirdikleri hediyelerle birlikte geriye çevirdi.

Müslümanları himaye edeceğini ilan etti.4 Çünkü Müslümanlarda, çok kısa bir
müddet görüşmesine rağmen, çok büyük fazilet ışıltıları müşâhede etmişti ve bu
da onun din olarak İslâm’ı seçmesine yetmişti.

Evet, tekrar başa dönecek olursak, bu kudsî ve ulvî vazife, fert planında ele
alınıp yapılmazsa, fazilet toplumunun meydana gelmesini beklemek, hayalden
öte bir değer ifade etmez. Zira fert ve cemiyet arasında çok ciddî bir alâka
vardır. Cemiyet fertlerden meydana gelir. Dolayısıyla faziletle donatılmış
fertlerden meydana gelen bir cemiyet de faziletli bir cemiyet olacaktır. Öte
yandan fertler kazandıkları faziletleri nasıl korumak zorunda iseler cemiyetler
de, aynı şekilde daha önce kazanmış oldukları faziletleri koruma zorundadırlar.
Yukarıda da kısaca temas  ettiğimiz gibi, insanın kazandığı faziletler ezelî
olmadığı gibi ebedî de değildirler. Ortada bir keynûnet söz konusudur.
Dolayısıyla, elde edilen fazilet ve hayırlı oluş, o fazileti kazandıran şartların
devamını iktiza etmektedir. Bu mevzuda nebilerin dışında da hiç kimse garanti
altında değildir. Onlara da bu garanti, ileride iradeleriyle elde edecekleri
fazilet, mücadele ve zaferine peşin bir ücret olarak verilmiştir. Çünkü Cenâb-ı
Hak, ilâhî ilmiyle onların istikbalde varacakları noktaları bilmiş ve ilâhî
avanslarla daha önceden onları mükâfatlandırmıştır. Öyleyse nebilerin dışında
kalanlar ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, kazandıkları ve elde ettikleri
makamları her zaman korumak zorundadırlar. Aksi hâlde her zaman düşüşler ve



elde edilenleri kaybedişler söz konusu olabilir.
Buradan varmak istediğimiz netice şudur: Emr-i bi’l-mâruf’un fert ve

cemiyete kazandırdığı faziletler, yine emr-i bi’l-mâruf ile korunacak ve devam
edecektir. Aksi hâlde yavaş yavaş bir gerileme başlayacak ve bu gerileme, o
konudaki kusurlu toplumun tükenişiyle neticelenecektir. Böyle bir duruma
düşmemek için, metafizik gerilimin daima canlı tutulması gerekmektedir. Bu ise
yine “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker”le mümkündür. Yani bu kudsî
vazife hem hayattır, hem de hayatı koruyacak şarttır. İşte, belki de bu sebeple,
Nebiler Serveri, bazı kişilerden biat alırken veya başka bir ifade ile onların
biatlarını kabul ederken, “emr-i bi’l-mâruf”u biat şartı olarak söylemiştir.
Meselâ Cerir b. Abdullah el-Becelî’nin (radıyallâhu anh) biatını bu şartla
kabul etmişti ki, bu büyük sahabi bize bu hususu şöyle anlatır:

ٍمِلْسُم ِّلُِكل   ِ حْصُّنلاَو ِةاَكَّزلا  ِءاَتِيإ  ِةَالَّصلا وَ ِماَِقإ  َىلَع  ّللا  ِهٰ َلوُسَر  ُتَْعياَب 
“Ben, Allah Resûlü’ne biat ettim. Benden söz alırken şu şartlarla biatımı

kabul buyurdu: Namaz kılacak, zekât verecek ve önüne gelen herkese  nasihat
edeceksin.”5 Bu, apaçık “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” yapacaksın
demekti.

Ayrıca bu kudsî vazife, insanı diğer ibadetlerin faziletlerinden de hissedar
kılar; çünkü “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” yapan bir insan, kendini
bütünüyle bu vazifeye adamış bir fedai, evvelâ yaptığı bu vazife ile zaten
faziletlerle donatılmış ve her türlü fazilete motive olabilecek hâle gelmiştir.
Sonra o, nebilerin yaptığı ve nebilerin hayatının gayesi olan bir işi, hem de
işlerin en çetinini, en ağırını yapmaktadır. Elbette ki, üstünlüğü de o seviyede
olacaktır.

Bakın, Kur’ân, bu kudsî vazifenin ağırlığına Hz. Lokman’ın evlâdına yaptığı
tavsiyeleri anlatırken nasıl işaret buyuruyor:

اَۤم ىٰلَع  ْرِبْصاَو  ِر  َكْنُمْلا ِنَع  َهْناَو  ِفو  ُرْعَمْلِاب ْرُمْأَو  َةا  َلَّصلا ِِمَقأ  َّيَنُب  يَا 
ِروُمُْألا ِمْزَع  ْنِم  َِكلٰذ  َِّنإ  ََكباََصأ 

“Ey oğulcağızım! Namazını dosdoğru kıl, emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-
münker yap, sana isabet eden belâlara da sabret. Muhakkak ki bunlar,
işlerin en zor olanlarındandır.”6

Burada da görüldüğü gibi, Hz. Lokman oğluna evvelâ namazı dosdoğru
kılmasını, ardından da “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” yapmasını



öğütlüyor. Ve sanki oğluna şunları söylemek istiyor:
“Oğlum, namazı olmayan insanın cihadı da olmaz. Namaz bütün ibadetlerin

kabul şartıdır. Onun için evvelâ sen, Rabbine karşı bu kulluğunu tam olarak
yerine getir. Sonra da, sendeki bu dinamikle etrafına iyiliği emredip yaymaya,
kötülüğü de menedip engellemeye çalış. Sen bunu yaparken, muhakkak ki,
başına çeşitli gaile ve belâlar gelecektir.. onlara da daha işin başında sabretme
azminde ol.”

Evet, hiçbir dava adamına, musibet ve belâ sürpriz değildir; aksine o,
beklenen bir hâdisedir. Çünkü bugüne kadar bunun istisnası görülmemiştir;
görülmemiştir, zira bu iş ancak büyüklerin altından kalkabileceği veya
mükâfatını ancak Cenâb-ı Hakk’ın takdir edebileceği büyük işlerdendir. Ve bu
büyük işler, onları ahirette büyüklerin yanına yükseltecek, getirecek ama, onlar
burada, büyüklere mahsus ve onların ayırıcı vasfı olan belâ ve musibetlere
dûçâr olacaklardır. Bu durumda da onlara, yine büyüklere yakışır sabır
gerekmektedir.

Bu vazifenin ehemmiyetini ve aynı zamanda ağırlığını Efendimiz bir
hadislerinde şöyle beyan buyurur:

“Ümmetimin en hayırlısı, cahiller arasında cihada ve belâya maruz kalan
kimselerdir.”7 Ve başka bir hadis de bu hükmü teyit eder mahiyettedir:

ِمِلْسُمْلا ٌرْیَخ ِمَن  ْمُھاََذأ  َىل  ُرِبْصَيَو َع َساَّنلا  ًاط  ِلاَخُم َناَك  اَِذإ  ُِمل  ْسُمَْلا
ْمُھاََذأ َىلَع  ُرِب  ْصَي َالَو  َساَّنلا  ُِطلاَخُي  يِذَّلا َال 

“İnsanların cefasına katlanarak onların arasında bulunan mü’min,
onlardan ayrı durup, cefalarına katlanmayan insandan daha çok ecir
kazanır.”8

Evet, çirkef bir cemiyetin içinde bulunup da “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-
münker” yapma, bir kenara çekilip kendini ibadet ü taate vermekten daha üstün
bir ibadettir. Eğer bu kudsî vazife, şahsî ibadetlerden daha üstün olmasaydı,
Allah Resûlü evinden dışarıya çıkmaz; daima Cenâb-ı Hak’tan gelecek
tecellîlere gönlünü mâkes yapmakla meşgul olur ve insanların arasına hiç mi
hiç girmezdi. Ve yine eğer bu vazife  diğer amellerden, bilhassa uzletten daha
hayırlı olmasaydı, bizzat Efendimiz: ْرِذَْنأَف ْمُق   ُّرِثَّدُمْلا اَھَُّيأ  َي  اۤ  “Ey örtüsüne
bürünen Nebi! Kalk ve insanları inzar et!”9 hitabına muhatap olmazdı.

Evet, din bütünüyle nasihattır. Din, “emr-i bi’l-mâruf nehy-i



ani’l-münker”dir. Allah Resûlü, ashabına bu fermanı vermiştir. O: “Din
nasihattir.” deyince sahabi: “Kimin için (nasihattir)?” diye sormuş, Efendimiz
de: “Allah için, Kitabı için, Peygamberi için, Müslümanların imamları için
ve bütün Müslümanlar içindir.” cevabını vermişti.10

O hâlde mü’min, durup dinlenmeden Rabbini anlatacak ve onun en büyük
meselesi de yine Rabbini anlatmak olacaktır. Hem o, kendisini öylesine bu işe
verecektir ki, Rabbini anlatamadığı gün uykuları kaçacak, iştahtan kesilecek ve
o günü yaşamamış kabul edecektir. Ve yine onun en büyük dertlerinden biri de
Allah Resûlü’nü anlatmak olacaktır. O’nun bu kudsî dava uğrunda yaptıklarını,
katlandıklarını anlatacak; anlatacak ve inanan insanların O’nu örnek almalarını
sağlayacaktır. Keza, Rabbinin kendisine bir nâme, bir davetiye olarak
gönderdiği Kitabullah’ı anlatacaktır. O Kitap ki, Rabbimiz onu bize rehber ve
yol gösterici olarak göndermiştir. O Kitap ki, şeref ve haysiyetimiz ona emanet
ve ona bağlılığımızla orantılıdır. Tarihin şehadetinden biz bunu anlıyoruz.
İslâm âlemi, ne zaman ona sarılmış ve onun hükümlerini içine sindirerek
yaşamışsa, hep zirvelerde dolaşmış; ne zaman da elini ondan gevşetmişse
derbeder olmuştur.

Burada, bir tahassürümü ifade etmeden geçemeyeceğim. Tahassür dedim,
zira düşündükçe beni iki büklüm eden bir vak’anın rapor edilmesi, benim için
cidden tahassürdür.

Günümüz Müslümanı, Kitabullah’ın dilinden anlamaz hâle gelmiştir. Kur’ân
bir vadide, onlar başka bir vadidedir. Kur’ân’a bağlılık tamamen şekilciliğe
dönüşmüştür. Kur’ân’ı biraz aşağıda tutan birini görünce ikaz eden ve
Kur’ân’ın her zaman göbekten yukarıda tutulması gerektiğini söyleyen –ki dinin
böyle bir emri yoktur, bu sadece bir edep ve saygı ifadesidir– insan görürsünüz
ki, yaşantısı Kur’ân’a taban tabana zıttır.

Kur’ân’ına sahip çıkmayan, onun temsil edilmesini hayatının gayesi bilmeyen
bir insan, unvanı ne olursa olsun, ahirette, Kur’ân’a karşı takındığı bu tavır ile
cezalandırılacaktır. O, dünyada iken Kur’ân’ı alıp bir mahfazaya yerleştirmiş,
sonra da bir duvara asmış olsa bile, kim bilir belki kendisi de, ahirette kafa ve
ayaklarından asılmak suretiyle, dünyadaki günahının cezasını ödeyecektir. Ah!
Bir kerecik olsun gayb perdesi aralansa da, vaiziyle, müftüsüyle, yazarıyla,
düşünürüyle, okuruyla, dinleyeniyle, okuldaki muallimiyle ve cemaatiyle bu
insanlar, Kur’ân’dan kopuk kalmalarının cezasını ve akıbetini tablolar hâlinde



görüverseler... Ama ihtiyarın elden alınması mânâsına gelen böyle bir tecellî,
imtihan sırrına muhaliftir.

Ahirete ait tabloyu görmek için perde-i gaybın aralanması dedik; aslında,
dünyadaki akıbeti görmek için birazcık düşünmek kâfidir zannediyorum.
Kur’ân’dan uzak kalışımızın faturasını kimlere ve nasıl ödediğimiz, gün gibi
âşikâr değil mi? Öyle ise, acaba daha hangi zilleti bekliyoruz ki, bizim
Kur’ân’a sarılmamıza vesile olsun? Ve hangi büyük mezellettir ki, bizi
Kur’ân’a koştursun? Hayır, bu gidişe bir “Dur!” demeli ve tek kurtarıcının
“Kitabullah” olduğunu bütün âlem-i İslâm bilmelidir. Şanı Yüce Nebi
(sallallâhu aleyhi ve sellem), bize bunu anlatmak için gelmiştir. Ve insanlık
O’nu anladığı ölçüde insanlığa yükselecektir.

Netice itibarıyla insan, ferdî planda yaptığı bu kudsî vazife sayesinde, imana
uyanmalarına vesile olduğu şahısların bütün sevaplarının yekûnüne denk sevap
kazanabilir. Bunun mânâsı şudur: Diyelim ki siz, bir insanı namaz, oruç, zekât
veya irşad gibi mevzularda ikna ettiniz ve o şahsın bu amelleri işlemesine
vesile ve vasıta oldunuz. Şimdi o şahsın işlediği ve işleyeceği bütün bu
amellerden hâsıl olan sevabın bir misli de size kaydedilecektir. Zira: َّلاَّدلا َّن  إِ

ِِهلِعاَفَك  ِ رْیَخْلا َىلَع   “Bir hayra delâlet eden onu işleyen gibidir.”11 inşirah-
bahş düsturu Söz Sultanı’na aittir.

Ayrıca sizin irşadınızla yola gelen bir şahsın, diğer insanları irşad ile elde
ettiği neticelere ait sevaplar da, yine sizin defterinize kaydedilecektir. İşte, bu
yolda, yapılan küçük bir amel insana böyle küllî sevaplar kazandırmaktadır ki
bu da “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker”in ne kadar önemli olduğunu
gösterir. Allah Resûlü bir başka hadislerinde: “Kim güzel bir çığır açarsa,
açtığı çığırın bir misli sevabı da onadır.”12 buyurarak bu gerçeği bir başka
zaviyeden dile getirir. Evet, hadisin belirttiğine göre onun açtığı çığırdan yol
tutup gidenler, ister kişinin yakınları, akrabaları, isterse tamamen yabancı ve
tanımadıkları olsun, bir şey değişmez.

Zira güzel bir çığır açma, dinî yönden içtimaî hayatımızın ölü bir noktasına
hayat nefhetme, orayı canlandırma ve bunu cemiyete mâl etme; biz ölüp gitsek
dahi, defterimizin o noktasının açık kalmasını sağlayacaktır. Aslında, diğer
hasenat çeşitlerini de buna kıyas edebiliriz...

Unutmamalıyız ki bir gün hepimizi cansız bir ata bindirip, karanlık bir çukura
indirecekler. Üstümüze toprak örtüp başımıza da bir taş dikecekler. Dost,



kardeş, arkadaş, yâr, yârân ve ana-baba kim varsa, bize dünyada iken en yakın
olanlar dahil hepsi, bizi orada bırakıp gideceklerdir. Hâlbuki açtığımız o güzel
çığırdan gelen sevaplar oluk oluk üzerimize akacak, kabrimizde nurdan
seylaplar meydana getirecek; uhrevî âlemimiz ak ve apaydın olacaktır. Bu
durumda bizler cismaniyetimiz yönüyle ölmüş olsak bile, dünyada iken
attığımız tohumlar itibarıyla, dipdiri ve kıyamete kadar yaşamış olacağız.
Düşünün bir kere, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ebedî âleme
göçeli on dört asır gibi bir zaman oldu. Buna rağmen yeryüzünde O’nun kadar
diri, O’nun kadar canlı ve her gün hasenât defterinin bütün sayfaları baştan
sona açılan ve asla kapanmayan o ölçüde kim vardır? O’ndan sonra da,
derecesine göre içtimaî yapıya altın kerpiçler koyanlar gelir ki, bu işin de
şimdiye kadar milyonlarca namzedi olmuştur; olmuştur ve hepsi de vesile
oldukları oranda sevaba hak kazanmışlardır. Cenâb-ı Hakk’ın rahmeti, bu denli
engindir. Yeter ki insan, kendini o rahmete ulaştıracak yola girmiş olsun.

Efendimiz bir hadislerinde:

ِمَْوي َىِلإ  ُه  ُلَمَع َُهل  وُمَْني  ُه  َِّنإَف َِطباَرُمْلا  َِّالإ  ِِهلَمَع  َىلَع  ُمَتْخ  ّیَمْلا ُي ِتِ ُّلُك 
ِةَما َيِقْلا

“Herkesin amel defteri vefatıyla kapanır, mühürlenir. Ancak murabıtın
amel defteri kıyamete kadar nemalanır durur.”13 buyururlar.

Evet “murabıt”; kendisini hak yoluna adamış, davasından başka hiçbir şey
düşünmeyen insandır. O, memleketine sızacak bütün tehlike deliklerini tıkamayı
hayatının gayesi edinmiş ve bununla beraber kendisine akseden yümün ve
bereketi de, başkalarına intikal ettirmeyi en büyük vazife telakki etmiştir.

İşte böyle bir insanın amel defteri asla kapanmaz, her an nemalanıp durur.
Nitekim İslâm tebliğ tarihi içerisinde öyleleri vardır ki, binlerce tohum atmış;
fakat bir tek tebessüm goncası göremeden gitmişlerdir. Ama öyleleri de vardır
ki, elli sene sonra attığı tohumlar yeşermiş, her taraf bahara dönmüştür. Ve
bütün bunların sevabı, onların kabirlerini bir ışık merkezi hâline getirmiştir.
Evet, Cenâb-ı Hak, onların amelini nemalandırmış; onları kabrin fitnesinden
koruyup muhafaza etmiş ve oraya oluk oluk nurlar göndermiştir. Demek ki o
insanlar, sadece cismaniyet itibarıyla ölmüş, sevap cihetiyle yaşamaktadırlar.
Hatta o insanlar, böyle bir amele muvaffak olamayan sözde diri insanlardan
daha canlı bir şekilde yaşamaktadırlar.
1 Buhârî, îmân 4, 5; Müslim, îmân 64-65.



2 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 1/207; et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  2/132; İbn Hibbân, es-Sikât
2/9.

3 Bkz.: Ebû Dâvûd, cenâiz 56; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/461.

4 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/202, 461, 4/252, 5/290-291; et-Tayâlisî, el-Müsned s.46.

5 Buhârî, îmân 42, mevâkît 3, zekât 2, şurût 1; Müslim, îmân 97.

6 Lokman sûresi, 31/17.

7 ed-Deylemî, el-Müsned 2/174.

8 Tirmizî, kıyamet 55; İbn Mâce, fiten 23.

9 Müddessir sûresi, 74/1, 2.

10 Müslim, îmân 95; Tirmizi, birr 17; Ebû Dâvûd, edeb 59.

11 Müslim, imâret 133; Tirmizî, ilim 14; Ebû Dâvûd, edeb 114-115.

12 Müslim, zekât 69; Tirmizî, ilim 15; İbn Mâce, mukaddime 14.

13 Tirmizî, fezâilü’l-cihâd 2; Ebû Dâvûd, cihâd 15; Dârimî, cihâd 33.



7. İMAN VE NİFAK BAĞLAMINDA TEBLİĞ
Mü’min, hak ve hakikat adına içinde yaşadığı topluluğa, en yakın çevre ve

daireden başlayarak fazilet dersi veren insandır. Bu onun mü’min olmasının
zarurî bir neticesidir. Bir bakıma, Müslümanların onun elinden ve dilinden

emin olmaları bu neticeyi doğurur.1 Diğer taraftan bütün Müslümanlar, hadisin

ifadesiyle bir organizma bütünü gibidirler.2 Organizmayı meydana getiren
uzuvlardan birinde bir arıza meydana geldiğinde, bütün vücutta bir inilti ve
ızdırap duyulur. Aynı zamanda uzuvların teker teker arızasız ve kusursuz oluşu,
bütün bir vücudun da arızasız ve kusursuz oluşunu netice verir. Öyle ise
mü’minlerin birbirlerinin dertleriyle dertli ve lezzetleriyle mütelezziz
olmalarından daha tabiî ne olabilir ki!..

Evet, onlar, bir vücudun uzuvları gibidirler. Hele bu elem veya lezzet ebedî
âlemi ilgilendiriyorsa, mü’min nasıl olur da kardeşinin Cennet’e veya
Cehennem’e gitmesine karşı bigâne kalabilir? Onun içindir ki mü’minin, bir
başka mü’mine karşı bu kudsî vazifeyi, yani “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-
münker” vazifesini yapması onun mü’min olmasının ayrılmaz lâzımıdır. İşte bu
mânâya işaret içindir ki Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:

َنْوَھْن َيَو ِفوُرْعَمْلِاب  َنوُر  ُمْأَي ٍضَْعب  َِیلْو  ُءاۤ َأ ْمُھُضَْعب  ُتاَنِمْؤ  ُمْلاَو َنوُنِمْؤُمْلا  وَ
َِكئٰۤلو َُۤهلوُسَرَو ُۨأ ّللا  َهٰ َنوُعي  ِطُيَو َةاَكَّزلا  َنوُتْؤُي  َةَالَّصلا َو َنوُمیِقُيَو  ِر  َكْنُمْلا ِنَع 

ٌمِیكَح ٌزيِزَع  ّللا  َهٰ َِّنإ  ّللا  ُهٰ ُمُھُمَحْرَیَس 
“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, birbirlerinin velileridirler. İyiyi

emreder, kötülükten alıkorlar. Namaz kılar zekât verir, Allah’a ve
peygamberine itaat ederler. İşte Allah bunlara rahmet edecektir. Allah
şüphesiz güçlüdür, hakîmdir.”3

Evet, ister erkek, ister kadın bütün mü’minler birbirlerinin dostudur. Bu
dostluğun muktezası da, Allah’ın hoşgördüğü mârufları emredip, çirkin gördüğü
münkerattan da birbirlerini sakındırmalarıdır. Zaten dost dosta başka türlü de
davranamaz.

Ancak mü’min bunları yaparken kendini de unutmaz. İslâm’ı önce kendi içine
sindirir, onu tabiatının bir yanı hâline getirir; namazını dosdoğru kılar, zekâtını
tastamam verir ve her meselede Allah ve Resûlü’ne itaat eder. Cemiyet içinde
herkes böyle olunca da zaten cemiyet kendiliğinden nizam ve intizama girmiş



olur. O cemiyeti ve cemiyeti meydana getiren fertleri, rahmet bütün enginliği ile
kuşatır ve onun çevresinde Rahmânî bir atmosfer hâsıl olur.

Bu ulvî mazhariyetin tam karşısında da muhlis mü’min-lerin tam mukabili
olan münafıkları Kur’ân şöyle resmeder:

ِنَع َن  ْوَھَْنيَو ِرَكْنُمْلا  ِب َنوُرُمْأَي  ٍضَْعب  ْمُھُضَْعب ِمْن  ُتاَقِفَان  ُمْلاَو َنوُقِفاَنُمْل  اَ
ُمُھ َنیِقِفاَنُمْلا  َِّنإ  ْم  َُهیِسَنَف ّللا  َهٰ اوَُسن  ْمُھَيِدَْيأ  َنوُضِبْق  َيَو ِفوُرْعَمْلا 

َنوُقِساَفْلا
“Münafık erkek ve münafık kadınlar da birbirlerindendir. Kötülüğü

emreder, iyiliğe engel olurlar ve cimrilikte bulunurlar. Onlar Allah’ı
unuttular (bu yüzden) Allah da onlara unutma muamelesinde bulundu.
Doğrusu münafıklar, fasıkların ta kendileridir.”4

Görüldüğü gibi, âyet münafıklar için “dost” tabirini kullanmıyor ve sadece
birbirlerinden olduklarını haber veriyor. Çünkü münafıklar arasında hiç
kimseye karşı dostluk söz konusu değildir. Onları birbirine bağlayan tek bağ
menfaattir. Menfaatlerine zerre kadar zarar gelecek olsa, hemen aynı gruplar
arasında kıyasıya vuruşma başlar. Onun için âyet, gayet veciz ve mucizevî bir
ifade ile onların ruh hâletlerini ele verir ve “Bazısı, bazısından” der. Yani
onların hepsi de aynı habislerdir.

Onların bir diğer ortak vasıfları ise, “Onlar münkerâtı emrederler.”
Yaptıkları müstehcen neşriyatla, ele geçirdikleri sinema ve televizyon aracılığı
ile gençleri manyetize edercesine sürekli kötülük telkininde bulunurlar; insanlar
da âdeta onların emirlerine boyun eğerler. Zira propaganda vasıtaları, insanları
tesir altına alacak kadar güçlü ve kuvvetlidir. Başı dönmüş ve bakışı bulanmış
güruh ve yığınlar, münafıkların asla vazgeçmeyecekleri piyonları ve sömürü
vasıtalarıdırlar. Sömürü güçlerini ayakta tutabilmek için vermeyecekleri taviz
ve insanlığa karşı yapmayacakları hiçbir melanet yoktur. Çünkü onlar
münafıklardır ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, bu ayırıcı vasıflarıyla
derhal tanınırlar. Zira onlar sürekli kötülüğü emreder, iyilikten de insanları
alıkorlar.

Evet, onların ortak vasıflarının ikincisi, “Mârufu engeller, iyiliğe mâni
olurlar.” Cemiyeti psikolojik bir baskı altına alarak, faziletli yaşamak isteyen
herkesi “gericilik”le yaftalarlar. Namaz kılan, oruç tutan, onların nezdinde
mürteci; kadınların onlardan farklı olan giysileri ve başlarına taktıkları, onlara



göre en korkunç irtica alâmeti ve bir uğursuzluk emaresidir. Millet sevgisinden
mi bahsettiniz; artık siz onlara göre birer faşistsiniz.

Evet, bütün güzel şeyler onların yanında münkerdir. Âdeta milletin mâruf
kabul ettiği her şeye karşı onların alerjisi vardır; vardır çünkü bu, nifakın bir
muktezasıdır.. ve nifak iç-dış bütünlüğüne eremeyen insanların düştüğü
derekedir. Kur’ân’ın ifadesiyle onlar Cehennem’in en dibine namzet
zavallılardır. ُّلََضأ ْمُھ  ْلَب   “Hayır, hayır, onlar hayvan değil, hayvandan da
aşağıdırlar.”5 tam onları çerçeveleyen bir resimdir.

Bu itaplarla mü’minler, sorumluluklarını yerine getirerek kendilerini bu
duruma düşmekten korumalıdır. Korumak için de sürekli birbirlerine iyiliği
emredip ona teşvikte bulunmalı kötülüklerden de birbirlerini sakındırıp
onlardan vazgeçirmeye çalışmalıdırlar. Kendi hayatları adına nifaka düşmekten
tir tir titredikleri gibi, dostlarının da böyle bir akıbete dûçâr olmasından
titremeli ve hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları cemiyeti uyanık ve
müteyakkız tutmalıdırlar. Evet, işte bunlar yukarıda da işaret ettiğimiz gibi
onların mü’min olmalarının ayrılmaz bir vasfıdır.

Zaten, huzurlu bir toplum olabilmek için, münkerin en küçüğünün dahi
yaşamasına fırsat verilmemelidir. Aksine, önce küçük görünen bir münker, kısa
zamanda öyle yayılır ve öyle sâri bir illet hâline gelir ki, bazen bütün bir
cemiyeti, bütün bir milleti, hatta topyekün insanlığı tehdit eden, mahv u perişan
olmalarına sebebiyet veren bir veba hâlini alabilir. İçtimaî bozukluklar hep
küçük görünen münkerâtın yaygınlaşmasından meydana gelmiştir. Tarihe bu
zaviyeden baktığımızda, tekerrürü aynı akıbeti doğuracak nice içtimaî
tefessühler görmemiz mümkündür. Zikredeceğimiz şu hadis, bu tür
kokuşmaların tarihî tahlili açısından çok mühimdir.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyuruyor:
“İsrailoğullarına, içtimaî çöküntü şöyle girmiştir: Bir kişi diğerinde gördüğü

bir kötülük üzerine, “Ey filan, bu işi terket, bu sana helâl değildir.” derdi.
Ertesi gün de gelir, o adam aynı münkeri işliyor olmasına rağmen, onunla
dostluğunu devam ettirir; onunla beraber oturup kalkar, beraber yer içerdi.
Bunun üzerine Allah onların kalblerini birbirlerine çaldı.”

Sonra da Allah Resûlü:

ِنْبا ىَسیِع  َدوُواَد َو ِناَِسل  ىٰلَع  َلِیئاَۤرِْسإ  َِنب  يۤ ْنِم  اوُرَفَك  َنيِذَّلا  َنِع  لُ



ُهو ُلَعَف ٍرَكْنُم  ْنَع  َن  ْوَھاَنََتي اوُنا َال  كَ َنوُدَتَْعي اوُناَكَو  اْوَصَع  اَِمب  َِكل  َمَيْرَم ٰذ
َنوُلَعْفَي اوُناَك  اَم  َسِْئَبل 

“İsrailoğullarından inkâr edenler, Davud’un ve Meryemoğlu İsa’nın
diliyle lânetlenmişlerdir. Bu, onların baş kaldırmaları  ve aşırı gitmelerinden
dolayı idi. Onlar birbirlerinin yaptıkları fenalıklara mâni olmuyorlardı.
Yapmakta oldukları bu iş ne kötü idi.”6 âyetini okuyarak şöyle buyurdu:
“Hayır, vallahi, muhakkak mârufu emredip münkerden nehyetmelisiniz ve
yine muhakkak zalimin elinden tutup onu hak çizgisine getirmelisiniz.”7

Burada, kötülüğe pasaport veren bir kısım İsrailoğulları’nın durumu dile
getirilirken, mü’minler aynı akıbetten sakındırılmakta ve böyle bir duruma
düşmemeleri için tenbihte bulunulmaktadır. Zaten bu gibi vak’aların rapor
edilmesinde her zaman bir kısım hikmetler söz konusudur.

Vak’a şu şekilde de tahlil edilebilir: İşlenen bir münker görülmüştür.
Münker işleyeni ikaz eden şahıs, zatında o münkerin karşısındadır.. ve ilk gün o
münker işleyeni ikaz etmiştir. Ancak, devamlılık ve sebat isteyen böyle bir
mevzuda o hiç de öyle davranmamış; münker işleyenin o işte ısrar etmesine
karşılık, diğeri metafizik gerilimini koruyamamış ve o şahsa yanaşarak onunla
yemiş-içmiş, sohbet etmiş ve dostluğunu devam ettirmiştir. Kalbiyle buğzetme,
imanın varlığına son işaret ve alâmetken o, bu kadarcık bir canlılık bile
gösterememiştir. Böylece, karşısında direnç gösterecek hiçbir unsur kalmadığı
için, o kötülük de cemiyet içinde yayılma zemini bulmuştur. Ve Cenâb-ı Hak da
onların kalblerini birbirine çarparak eşitlemiş ve denkleştirmiştir. Hatta onların
arasında dahilî sürtüşmeler meydana getirerek onları fırka fırka bölmüştür.

Evet, Allah (celle celâluhu), inkâr eden ve her zaman İslâm’a muarız bir
tavır içerisinde bulunan kişilerin kalbini birbirine çarpıp eşitleyip nifak içine
attı.. ve bunların bir dönemde Hıristiyan dünyasından çekmedikleri cefa, maruz
kalmadıkları hakaret kalmadı. Daha önce, asırlarca Babil’de esaret hayatı
yaşamış.. bir başka dönemde Şabur tarafından işkencelerin en iğrencine
uğratılmış ve hiçbir zaman rahat yüzü görmemişlerdi. Böyle bir duruma
düşmelerinin tek sebebi, aralarında “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker”
yapmamaları idi ki, bu sebeple kalblerinde ayrılık fitneleri gelişiyor ve yer yer
temelden sarsılıyorlardı. İşte Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) böyle
bir vak’ayı rapor ederken, aynı akıbete düşmemeleri için, yapılması gereken
şeyleri baştan yapmaları gerektiği hususunu ümmetine ihtar ediyor ve toplum



hâlinde çökmemenin yol-yöntem ve tekniğini öğretiyordu.
Böyle bir noktaya gelmişken, –bir iki cümle ile de olsa– sadet harici

sayılabilir bir hususu hatırlatmakta fayda mülâhaza ediyorum. Bir kesimi
itibarıyla İsrailoğulları, Hz. Musa (aleyhisselâm) zamanında dahi, bir ittifak ve
ittihat temin edebilmiş değillerdir. Dolayısıyla da hep tedip ediliyorlardı. Eğer
şu anda Yahudiler, muvaffak görünüyorlarsa –ki öyle sayılırlar– bu da onların
sûrî ittifaklarının bir sonucu olsa gerek. Tarihî dinamiklerine sahip çıkmaktan
kaynaklanan bu ittifak, onların, ne ölçüde olursa olsun, bir devlet kurmalarını
netice vermiştir. Tarihî değerlerinden uzaklaşır, iç çekişmelere girerlerse,
yıkılıp gitmeleri kaçınılmaz olur. Evet, bugünkü İsrailoğulları ve Yahudiler,
bazı yanları itibarıyla tashihe ve tecdide açık olsa da semavî bir dine saygılı
davranmalarının mükâfatını görüyorlar. Biraz da bizim zavallı durumumuz
onları daha güçlü hâle getiriyor.

Evet, günümüzde İslâm dünyası hasta, alil ve ihtiyaç içinde kıvranmaktadır.
Onun, silkinip kendi özüne dönmesi şarttır. Ruhu zillet, aklı kıllet ve bütün
uzviyatı illet içindedir. Acilen tedavi edilmezse, her geçen gün daha kötüye
gidebilir. Ancak, tedavi edildiğinde, yükleneceği misyon da kâinat çapındadır.
İnşâallah o gün İslâm, yeryüzündeki bütün milletleri kucaklayacak ve dünyaya
yeni bir nizam, bir âhenk ve bir ruh getirecektir.

* * *

İslâm tarihinde, tebliğ vazifesinin mü’minlik şiarı olduğuna delâlet eden çok
hâdise vardır. Onlardan biriyle bu faslı açmak istiyorum. Bu hâdise Hz. Ebû
Bekir ile ilgilidir. Hz. Ebû Bekir bir gün kendini dinleyenlere şöyle seslenir:

...ْمُتْيَدَتْھا اَِذإ  َّلَض  ْنَم  ْم  ُكُّرُضَي ْمُكَسُف َال  َْنأ ْمُكَْیلَع  اوُنَم  َنيِذَّلا ٰا اَھَُّيأ  يَاۤ 
“Ey iman edenler! Siz kendinize bakın, siz doğru yolda iseniz, herhangi bir

sapkın kimse size zarar veremez...”8 âyetini okuyor ama yanlış tevil
ediyorsunuz. Zira ben Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle
dediğini işittim:

ّللا ُهٰ ُمُھَّمَُعي  َْنأ  َكَشْوَأ  ِهْيَدَي  ىٰلَع  اوُذُخْأَي  َْملَف  َِملاَّظلا  اُوَأَر  اَذإ  َساَّنلا  َِّنإ 
ُهْنِم ٍباَقِِعب 

“İnsanlar, zâlimin zulmünü gördükleri hâlde elinden tutup ona engel
olmazlarsa, Allah’ın, umumî bir belâ göndermesi yakındır.”9



Evet, yukarıdaki âyet, “Başkalarına karışmayın, siz sadece kendinize bakın!”
demek değildir. Aksine, âyetten anlaşılması gereken mânâ, başkalarının dalâlet
ve sapıklıklarını görüşüp konuşurken insanın kendisini unutmamasıdır. Yani,
aslında burada ferdî muhasebeye teşvik vardır. İşte Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu
anh) bu mânâyı en iyi kavrayanlardan biri olarak, Allah Resûlü’nden naklettiği
hadisi bu anlayışa delil olarak irad etmiştir.

Bu konu ile alâkalı Peygamber Efendimiz’in daha birçok hadisi vardır.
Konuya işaret açısından bazılarını kaydetmek istiyorum:

Yine Ahmed İbn Hanbel’in rivayet ettiği bir başka zayıf hadiste, benzer
ifadelerin ardından şu ilavede bulunulur: “... Allah başınıza şerirlerinizi
musallat eder. Sonra hayırlılarınız dua eder de duaları kabul olmaz.”10

Şerirler; ayak takımı, işten, idareden anlamaz, din-diyanet bilmez, kitap-
peygamber tanımaz ve ne kadar mukaddes bilinen şey varsa, onlarla alay eder
saygısız bir güruhtur. Allah (celle celâluhu) onları hangi millet ve devletin
başına musallat etmişse, artık o millet veya devlet iflah olmamıştır. Cenâb-ı
Hak, imhal eder, mühlet verir; fakat asla ihmal etmez. “Emr-i bi’l-mâruf nehy-i
ani’l-münker” yapmama günahının cezasını da, bir müddet geriye atar; ama
ceza vakti gelince o insanları kıskıvrak yakalar ve sarsar.

İşte o cezalardan bir çeşidi de, milletin başına şerirlerin geçmesi ve kaba
kuvvetin onları idare etmesidir ki, bu, Müslümanlar için hak edilmiş bir ceza
olur. Bu arada hayırlılar camileri doldursa, dua dua yalvarsa, sabahlara kadar
gözyaşlarıyla seccadelerini yıkasalar da yine bu ceza müddeti dolmadıkça
onlar bellerini doğrultamazlar. Bu ilâhî bir kanundur; ve hiçbir zaman
değişikliğe uğramayacaktır.

Siz bu ifadeleri, realite planında hayatın bütün üniteleri üzerine serdiğinizde,
manzaranın kadimden beri hep aynı olduğunu göreceksiniz. Günümüzdeki
durum da, bu tarihî tekerrürler devr-i dâiminden sadece bir-iki karedir.
Camilerdeki dualar, yanıp yakılmalar, ağlamalar ve feryat etmeler.. ulu divanda
kabul görmüyorsa, bu durum bir günahın keffaretinden başka ne ile izah
edilebilir ki! Bu günah, üzerinde ısrarla durduğumuz bir kudsî vazifenin ihmal
edilişi veya istenen ölçüde yerine getirilemeyişidir.

Evet, bu günah bizi Rabbimiz’den kopuk hâle getirdi.. aslında, mârufu
emredip münkerden menetme, bizim varlık gayemizdi. Bizler bunun için
yaratılmıştık.. ve hele hak erleri olarak bizler, yani varlığını hak yola adamış



kişiler.. hatta sa’y ve gayretlerinde Cennet’i dahi esas gaye ve hedef
yapmayanlar!. Eğer fırsat ve imkân varsa orada dahi Rabbi anlatmayı,
Cennet’in diğer bütün nimetlerine tercih edecek kadar bu işin âşıkları.. veya
mümkünse, Cehennem zebanilerine bir şey anlatmak için hiç çekinmeden
Cehennem’e girebilecek hasbî ruhlar!..

Evet, işte bunlar, yaratılış gayeleri olan bu çok önemli vazifeyi ihmal
ederlerse, dünyanın başına gelecek musibet ve belâlar vize almış demektir.
Bundan öte yapılacak bir şey varsa o da duadır; duaların faydasını da Allah
bilir. Çünkü bu hâle giriftar olma, bir bakıma yok olmaya kilitlenme demektir.
Böyle bir gün çetin bir gündür.. o gün rahmet yüzüne nikap çekmiş, gazap ise
yüzündeki nikabı kaldırmış.. el elde üzülmüş ve dönüşü olmayan bir akıntıya
dûçâr olunmuş demektir.

İslâm âleminin şu zavallı durumuna bakabilseniz arz ettiğim hususları bir bir
bu aynada göreceksiniz. Evet, Allah’tan, Peygamber’den ve Kitabullah’tan
kopan nesillere ve bunları yanlış yollara sevk edenlere.. evet, ruh ve kalbleri
yerlerinden sökülüp alınarak, mide ve bağırsaktan ibaret birer mahluk hâline
getirilenlere.. başsız yığınlara, zâyi olup giden zamana, kopuk halkalarıyla
anlaşılmaz hâle getirilen tarihe baksanız, koskocaman bir câmianın nerede iken
nerelere itildiğini görecek ve ürpereceksiniz. Artık ayak takımının idare ettiği
bu şanlı fakat tâli’siz milletler topluluğu, şerirlerin pençesinde kıvrım kıvrım
kıvranmakta ve çaresizlik soluklamakta.

Ne oldu Kâbe’de yapılan dualara? Niçin mescitlerde dökülen gözyaşları
faydasız? İşlenen günahın keffareti bunlar değil de ondan. Kuyuya nereden
düşüldü ise, çıkış yeri orasıdır. Biz bu hâle, bir kudsî vazifeyi terk ederek
dûçâr olduk; onu yerine getirerek de bu hâl ve bu durumdan kurtulacağız. Yani
bu işin en müessir duası, bu kudsî vazifeyi ifadır. Bu itibarla da, sadece
dillerdeki dualar yeterli değildir. Elbette o duaların da, insanın ahireti adına
faydası vardır; ancak dünyevî mezelletten kurtulmanın yolu emr-i bi’l-mâruf
vazifesini hakkıyla yerine getirmektir.

Evet, başta da ifade etmeye çalıştığım gibi, bir cemaat ve toplum içinde çok
faziletli insanlar bulunabilir. Bunlar mânevî yönleriyle Allah’a çok yakın da
olabilirler. Ancak bu toplum içinde “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker”
yapılmıyor ve bunun için müesseseler kurulup bu vazife sistemli bir şekilde ifa
edilmiyorsa, Allah (celle celâluhu) o cemiyetin altını üstüne getirir ve o
cemiyet, o millet asla pâyidâr olamaz.



Gerçi Cenâb-ı Hak, bir zümrenin günahı sebebiyle umuma azap etmez. Bir
kısım baştan çıkmış, kanun nizam tanımayan mütrefînin işledikleriyle bütün bir
toplumu mesul tutmaz. Ancak “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” yapmaya
güçleri yettiği hâlde, münkerâtı göğüsleyen bir hasbiler grubu, “Rabbimiz
Allah” deyip ortaya çıkmazsa, işte o zaman azap umumî olarak gelir.

Tirmizî ve Ahmed İbn Hanbel’in rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte bu hususa
şöyle işaret edilmektedir:

َّنَكِشوَُیل ْوَأ  ِرَكْنُمْلا  ِنَع  َّنُوَھْنََتلَو  ِفوُرْعَمْلِاب  َّنُرُمْأََتل  ِهِدَِیب  يِسَْفن  يِذَّلاَو 
ْمَُكل ُباَجَتْسُي  َالَف  َُهنوُعَْدت  َّمُث  ُهْنِم  اًباَقِع  ْمُكَْیلَع  َثَعَْبي  َْنأ  ّللا  ُهٰ

“Nefsim kudretinin elinde olan Allah’a yemin olsun ki ya emr-i bi’l-mâruf
nehy-i ani’l-münker yaparsınız ya da Allah Kendi tarafından size azap
gönderir; sonra dua edersiniz fakat artık duanız kabul edilmez.”11

Şu âyette de bu husus dile getirilmekte ve şöyle denmektedir:

ُديِدَش ّللا  َهٰ ََّنأ  اوَُۤمل  ْعاَو ًةَّصاَۤخ  ْمُكْنِم  او  َُمَلظ َنيِذَّلا  ََّنبیِصُت  ًةَنِْتف َال  اوُقَّتا  وَ
ِباَقِعْلا

“Aranızdan yalnız zalimleri çarpmakla kalmayacak fitneden sakının ve
Allah’ın azabının şiddetli olduğunu bilin!.”12

1 Bkz.: Buhârî, îmân 4, 5; Müslim, îmân 64-65.

2 Bkz.: Buhârî, edeb 27; Müslim, birr 66.

3 Tevbe sûresi, 9/71.

4 Tevbe sûresi, 9/67.

5 A’râf sûresi, 7/179.

6 Mâide sûresi, 5/78, 79.

7 Tirmizî, tefsîru sûre (5) 6; Ebû Dâvûd, melâhim 17; İbn Mâce, fiten 20.

8 Mâide sûresi, 5/105.

9 Tirmizî, tefsîru sûre (5) 17, fiten 8; Ebû Dâvûd, melâhim 17.

10 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/390; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/460, 530.

11 Tirmizî, fiten 9; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/188.

12 Enfâl sûresi, 8/25.



8. TARİHÎ HÂDİSELERLE TEBLİĞ VE HELÂK
“Emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” vazifesine, tarihte helâk olan

kavimler ve onların helâk oluş sebepleri açısından bakılabilir. Böyle bir bakış
ve değerlendirmede ilk defa şu hususu görürüz:

İnanan toplumların garantisi olan iki ana umde vardır. Bunların olmaması, iki
sınıf toplumun helâkını ve değişmeyen akıbetlerini belirler. İster meseleyi
müspet yönüyle ele alalım, ister ona menfî yönüyle yaklaşalım aynı neticeye
varılır; bir toplum içinde “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” bilfiil
yapılıyorsa, Allah (celle celâluhu) o cemaat ve cemiyeti helâk etmez. Ve yine,
bir cemaatin içinde az dahi olsa, bu kudsî vazifeyi yerine getiren varsa ve
bunlar mağlup olma durumunda da değillerse yine Allah o topluluğu helâk
etmez. Bu, meselenin müspet yönden ele alınıp değerlendirilmesi sayılabilir.
Tabiî meseleyi, menfî yönden ele alıp kritik etmek de mümkündür.

Evet eğer bir toplum içinde emr-i bi’l-mâruf yapan yoksa Allah (celle
celâluhu) o topluluğu helâk eder. Ve yine bir topluluğun içinde bu kudsî
vazifeyi yapan bir hayli kahraman olmasına rağmen, karşılarındaki insanların
azgınlık ve taşkınlıkları onları mağlup edecek kerteye gelmiş ve onlar da
mağlubiyetlerini ilan etmişlerse, yine Allah o topluluğu helâk eder. Yeri
gelince, meselenin bu yönünü âyetlerin aydınlatıcı tayfları altında izah etmeye
çalışacağız. Şunu daha baştan kesinlikle ifade etmeliyim ki; bir milletin toptan
helâkına mâni olacak en geçerli paratöner, inanan kesimin kurdukları irşad
yuvalarıyla, bu kudsî vazifeyi yerine getirmeleridir. Evet bir millet, böyle bir
girdaptan ancak bu türlü ciddî gayretlerle kurtulabilir.. ve birkaç misal:

a. Hz. Nuh
Hz. Nuh (aleyhisselâm), bütün bir ömür boyu hakkı tebliğ etmiş, ancak kavmi

her defasında ona inkârla mukabelede bulunmuş ve ona eziyet etmişlerdi. O gün
ona inanan çok az insan vardı. İş öyle bir noktaya gelmişti ki, Hz. Nuh Cenâb-ı
Hakk’a ellerini açıp mağlup düştüğünü itiraf etmek ve Rabbinden kâfirlere
karşı yardım dilemek zorunda kalmıştı. Böyle bir nebinin duası elbette ki
reddedilemezdi ve edilmemişti de. Kur’ân bize bu hâdiseyi oldukça tafsilatlı
bir biçimde anlatır:

ُۤهَّبَر اَعَدَف   َرِجُدْزاَو ٌنوُنْجَم  اوُلاَقَو  َانَدْب  اوُبَّذَكَف َع ٍحوُن  ُمْو  ْمَُھلْبَق َق ْتَبَّذ  كَ
َانْرَّجَف وَ ٍرِمَھْنُم ٍءاَِۤمب  ِءاَۤمَّسلا  َباَوَْبأ  اَۤنْحَتَف  فَ ْرِصَتْناَف ٌبوُلْغَم  ّيَِنأ 



ِتا ىٰلَع َذ ُهاَنْلَمَحَو   َرِدُق ْدَق  ٍرَْمأ  ىٰۤلَع  ُءاَۤم  ْلا ىَقَتْلاَف  ًانوُیُع  َضْرَْألا 
ًَةيٰا اَۤھاَنْكََرت  ْدََقل  وَ َرِفُك َناَك  ْنَِمل  ًءاَۤزَج  ا  َِننُیْعَِأب يِرْج  تَ ٍرُسُدَو ٍحاَوَْلأ 

ِرُذُنَو ِيباَذَع  َناَك  َفْیَكَف   ٍرِكَّدُم ْنِم  ْلَھَف 
“Bu putperestlerden önce Nuh kavmi de kulumuzu yalanlayarak, ‘delidir’

demişlerdi ve onun yolu kesilmişti. O da, ‘Ben mağlup düştüm bana yardım
et!’ diye Rabbine yalvarmıştı. Biz de bunun üzerine gök kapılarını, boşanan
sularla açtık. Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık; derken her iki su, takdir edilen
bir ölçüye göre buluştu. Onu tahtadan yapılmış, mıhla çakılmış bir gemiye
bindirdik. Kavmi tarafından inkâr edilmiş olan Nuh’a mükâfat olarak
verdiğimiz gemi, bizim gözetimimizde yüzüyordu. Andolsun ki biz, o gemiyi
bir ibret olarak bıraktık. Hâlâ öğüt alan yok mu? Benim azabım ve uyarmam
nasılmış?”1

Evet, Hz. Nuh (aleyhisselâm) nübüvvetle serfiraz kılınmış bir peygamberdi.
Ve başında peygamberlik tacı vardı. O, başkasının değil, Allah’ın memuruydu
ve insanları, Allah’a kul olmaya davet ediyordu. Hâlbuki kavmi ona, “mecnun”
diyordu. Aslında onların bu ifadeleri, peygamberdeki imanın kemaline delâlet
ederdi. Çünkü o toplumda içtimaî hayatın dengeleri alt-üst olmuş ve bütün
değer ölçüleri tersine dönmüştü. Böyle olunca da bir peygamber elbette ki
onların ölçülerine göre dengeli görülemezdi.. ona “mecnun” diyeceklerdi ve
dediler de. Zira bu şanı yüce nebi, onların bozduğu cemiyeti baştan sona
yeniden imara çalışıyordu. Ve böyle bir insan, elbette diğerleri arasında bu
yaftayla damgalanacaktı. Ondandır ki, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bir hadislerinde, bir mü’mine mecnun denmesini onun imanının kemali

olarak ifade etmişlerdir.2

Bunun üzerine Hz. Nuh kavminin isyanı karşısında ellerini açtı ve Rabbine
d ua etti : “Rabbim, ben mağlubum, bana yardım et!” dedi. Allah (celle
celâluhu) da onun, o azgın kavmini suya batırdı. Üstten ve alttan gelen sularla
hepsini boğup helâk etti. Belki bu Atlantis medeniyetiydi, belki de bir başka
medeniyet.. bu azgın insanlar ister Atlantik Denizi’ne batırılmış olsunlar, ister
bir başka denize.. fark etmez. Hâdise şu idi; başlarında bir peygamber
olmasına, o peygamber her an emr-i bi’l-mâruf yapmasına rağmen bir
medeniyet batırılıyordu. Çünkü o peygamber mağlup düştüğünü ilan etmişti.

Âyet, onların ve Hz. Nuh’un durumunu anlattıktan; yani kavminin sular içinde



boğulup, Hz. Nuh ve yanındakilerin bir vapurla korunmalarını dile getirdikten
sonra soruyor: “Yok mu ibret alan?”

Evet, söz buraya gelmiş iken biz de ilavemizi yapalım ve “Yok mu Sart
harabelerinden ibret alacak? Yok mu, Bergama kalıntılarından ibret alacak ve
ağlayacak? Yok mu Truva’dan ders alacak? Evet, bunlardan ibret alacak yok
mu?” diyelim. Yeryüzünde yüzlerce harabe.. hepsi ayrı bir mücrim kavmin
akıbetine emare ve hepsi birer âyet gibi gözler önünde.. yok mu ibret alacak,
yok mu?..

b. Hz. Salih
Hz. Salih’in (aleyhisselâm) kavmi de, peygamberlerine isyan etmişlerdi.

Allah (celle celâluhu) da, mucize olarak ona bir deve göndermiş ve ona
dokunulmamasını istemişti. Ne acıdır ki onlar, küstahlık ederek bu deveye
dokunmuşlardı. Deveye dokunmama, ilk etapta bizim idrak ve anlayış ufkumuzu
zorlayabilir. Hâlbuki her devirde insanlar bir kısım mükellefiyetler altındadır.
Namaz, oruç, zekât bu türden birer mükellefiyet çeşididir. Bunlar gibi içki
içmeme, zina etmeme, faiz yememe de birer mükellefiyettir. Bu mükellefiyetler
bu şekilde olduğu gibi, bazen de bir deveye dokunmama şeklinde olabilir.
Nitekim Hz. Salih’in kavmi, böyle bir mükellefiyetle karşı karşıya kalmış ve bu
imtihanı kaybetmişlerdi. Şems sûresi bu hâdiseyi bize şöyle icmâl eder:

َةَقَان ِه  ّٰللا ُلوُسَر  ْمَُھل  َلاَق  فَ اَھاَقْشَأ َثََعبْنا  ِِذإ   اَھاَوَْغِطب ُدوَُمث  ْتَبَّذَك 
اَھاَّوَسَف ْمِھِبْنَذِب  ْمُھُّبَر  ْم  ِهَْیلَع َمَدْمَدَف  ا  َهوُرَقَعَف ُهوُبَّذَك  فَ اَھاَیْقُسَو ّللا  ِهٰ

“Semud kavmi azgınlığı yüzünden (Allah’ın elçisini) yalanladı. Onların en
bedbahtı (deveyi kesmek için) ileriye atıldığında Allah’ın peygamberi onlara,
“Allah’ın bu devesine ve onun su hakkına dokunmayın!” demişti. Ama onlar
onu yalanladılar ve o deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rabbileri de
suçlarından dolayı onların üzerine kat kat azap indirdi ve onları yerle bir
etti...”3

Semud kavmi, peygamberleri olan Hz. Salih’e baş kaldırdığında, kavminin
bu tavrı karşısında, görüyoruz ki Hz. Salih, onlara sadece sözle bir şey anlatma
durumundadır. “Ona dokunmayın!” diyor. Zira ona  dokunmak belânın
düğmesine dokunmak demekti. Ama gel gör ki, kavmi onu dinlemedi ve şekavet
maratonunda en önde olan ve tabiî diğerlerini temsil eden birisi, bu belâ
düğmesine dokunuverdi.



Aslında bütün devirlerde bu hep böyle olmuştur. Küfre önderlik yapacak
birisi çıkar ve diğerleri de yığın yığın onu takip ederler. Değişik dönemlerde
bizim dinimize dokunanlar da, işte böyle belâ ve musibetin düğmesine
dokunmuşlardı.. dokunmuş ve âli bir milleti perişan etmişlerdi. Derbeder
olmaya yüz tutmuş bir milletin, o günkü zaafları da, Kur’ân’a dokunacak
şakilerle başlamıştı. Daha sonra şahıslar değişecek ama senaryo aynen devam
edecekti. Kâbe’yi telvis edecekler, zemzemi kirletecekler her devirde olmuştur
ve olacaktır da...

...Ve Semud kavminin şakisi öne  atıldı. Peygamberin “Durun, yapmayın!.”
feryadına kulak vermeden deveyi boğazladı. Böylece hem bu fiili işleyenler
hem de ona sessiz kalanlar, kendi akıbetlerini hazırladılar. Allah da onları
derbeder etti ve iyiyi kötüden ayırmayarak hepsini mazi mezarına gömdü.
Cismanî olarak belâ ve musibete maruz bıraktığı gibi, namlarını da isli-dumanlı
hâle getirdi. Bazen bu musibet cisme dokunmaz; meselâ mesh, surette değil
sîrette olur. Böyle bir belâ diğerinden daha zor anlaşılır. Bu tür musibet,
sadece cismaniyete isabet eden musibetten, aslında daha şiddetlidir. Ve
günümüzde gelen belâlar, ekseriyetle bu türden gelmektedir. Zannediyorum,
serkeşliğin baş döndürücü keyfiyette devam etmesinin bir sebebi de bu; çünkü
insanlar, başlarında dönüp duran belânın farkında değiller.

Sûrenin sonunda: اَھاَبْقُع ُفاَخَي  َـالَو   “(Allah, bu şekilde azap etmenin)
akıbetinden korkacak değil ya!”4 denilmektedir. Zira O, mülk sahibidir.
Mülkünde istediği gibi tasarruf eder.

Bu âyetlerin ışığı altında görüyoruz ki, Hz. Salih’in mağlup düşmeye yüz
tuttuğu bir hengâmda ve sözünü dinletemediği bir pozisyonda, Allah o kavmi
helâk ediyor; ediyor ve yerin dibine geçiriyor. Zira Allah bütün kâinatı ve
hususen insanı, Kendisini bilip tanısın diye yaratmıştır. Dünyanın varlık hikmeti
budur. İnananlar mağlup duruma düşünce, bu hikmet sarsılır. Cenâb-ı Hak da o
devrin insanlarını sarsar, bazen de, yukarıdaki misallerde olduğu gibi yerle bir
eder. Bu, hiçbir zaman değişmeyen ve değişmeyecek olan ilâhî bir kanundur.

c. Hz. Lut
Hz. Lut (aleyhisselâm) da “yanımızda” diyebilecek şekilde bize çok yakın

bir yerde zuhur ediyor. Hz. İbrahim’e (aleyhisselâm) muasır bu yüce insanın
kavmi içinde “Livata” denen, o güne kadar beşeriyetin görmediği bir günah
irtikâp ediliyor ve bu şanı yüce peygamber de, sabahtan akşama kadar bu



günahla savaşıyor.
Derken, bir gün evine, güzel delikanlılar şeklinde melekler geliyor. Azgın

kavim hemen Hz. Lut’un evine koşuyor ve o öldüren duygularını ortaya
koyuyorlar. Hz. Lut âdeta yalvarırcasına: يِفْیــَض ِيف  ِنوُزْخُت  َـالَو   “Beni
misafirlerime karşı mahcup etmeyin.”5 diyor. Onlarla nikâhlanmak üzere
kızlarını teklif ediyor, onları meşru zemine çekmeye çalışıyor, ama bütün
gayretler boşa çıkıyor.. çıkıyor ve o yılışık insanlar:

ُديِرُن اَم  َُملَْعت  َكَِّنإَو َل ٍقَح  ّ ْنِم  َك  ِتاََنب ِيف  اََنل  اَم  َتْمِلَع  ْدََقل  اوُلا  قَ
“Sen de pek iyi bilirsin ki bizim senin kızlarınla hiçbir işimiz yok; sen ne

istediğimizi de iyi biliyorsun.”6 karşılığını veriyorlar.
Hz. Lut derinden derine iç geçirip:

ٍديِدَش ٍنْكُر  ىِٰلإ  يِۤوٰا  ْوَأ  ًةَّوُق  ْم  ُِكب ِيل  ََّنأ  َْول  َلا  قَ

“Keşke size yetecek kuvvetim veya arkamı dayayacağım bir güç olsaydı.”7

diyor. Esasen onun güçlü bir dayanağı vardı; ancak kaldığı zor durum ona bu
sözü söyletmişti. Ve delikanlı suretindeki melekler, kendilerinin melek
olduğunu söyleyiveriyorlar. Lut işte o zaman rahat bir nefes alıyor.

Ve işte, Kur’ân’da bu uzun kıssadan bazı bölümler:

ٌمَْوي اَذٰھ  َلاَقَو  اًعْرَذ  ْمِھِب  َقاَضَو  ْمِھِب  َءيِس  ًاطوُل  َان  ُلُسُر ْتَءاَۤج  اََّمل  وَ
ِتاَّئِیَّسلا َنو  ُلَمَْعي اوُناَك  ُلْبَق  ْنِمَو  ِهَْیِلإ  َنوُعَر  ْهُي ُهُمْوَق  ُهَءاَۤج  وَ ٌبیِصَع

ِيف ِنوُز  ْخُت َالَو  ّللا  َهٰ اوُقَّتا  ْمَُكل َف ُرَھْطَأ  َّنُھ  ِيتاََنب  ِءَۤالُؤٰۤھ  ِمْو  اَي َق َلاَق 
َك ِتاََنب ِيف  اََنل  اَم  َتْمِلَع  ْدََقل  اوُلا  قَ ٌدیِشَر ٌلُجَر  ْمُكْنِم  َسْي  ََلأ يِۤفْیَض 

ىِٰلإ يِۤوٰا  ْوَأ  ًةَّوُق  ْم  ُِكب ِيل  ََّنأ  َْول  َلا  قَ ُديِرُن اَم  َُملَْعت  َكَِّنإَو َل ٍقَح  ّ ْنِم 
َِكلَْھِأب ِرْسَأَف  َكَْیِلإ  اوُۤل  ِصَي َْنل  َّكِبَر  ُلُسُر  اَِّنإ  ُطوُل  اَي  اوُلا  قَ ٍديِدَش ٍنْكُر 

اَۤم اَھُبیِصُم  ُهَِّنإ  ََكَتأَرْما  َّال  ِإ ٌدََحأ  ْمُكْنِم  ْتِف  َتَْلي َالَو  ِلْیَّللا  ٍعْطِقِب ِمَن 
ا َنُرَْمأ َءاَۤج  اََّمل  فَ ٍبيِرَقِب ُحْبُّصلا  َسَْیَلأ  ُحْبُّصلا  ُمُھَدِعْوَم  َِّنإ  ْمُھ  َباََصأ

ٍلیِّجِس ْنِم  ًةَرا  َجِح اَھَْیلَع  َانْر  َطَْمأَو اََھِلفاَس  ا  ََهِیلاَع اَنْلَعَج 
ٍدیَِعِبب َنیِِملاَّظلا  َنِم  َيِھ  اَمَو  َك  ِبَر ّ َدْنِع  ًةَمَّوَس  مُ ٍدوُضْنَم

“Elçilerimiz Lut’a gelince, onların yüzünden üzüldü ve onlardan dolayı içi
daraldı da: ‘Bu çetin bir gündür.’ dedi. Lut’un kavmi ona koşarak geldiler.



Zaten daha önce de kötü işler yapıyorlardı. ‘Ey kavmim! İşte bunlar benim
kızlarımdır (onlarla evlenin); onlar sizin için daha temizdir. Allah’tan
sakının, misafirlerim önünde beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında kimse
yok mudur?’ dedi. Onlar ise: ‘And olsun ki, senin kızlarında bizim bir
hakkımız olmadığını biliyorsun; doğrusu sen bizim ne istediğimizi de
bilirsin.’ (Lut): ‘Keşke size yetecek bir kuvvetim olsa ve  sağlam bir yere
sığınabilseydim!’ dedi. (Melekler): ‘Ey Lut! Biz, Rabbinin elçileriyiz, onlar
sana ilişemeyecekler.. geceleyin bir ara, ailenle beraber yola çık. Eşinin
dışında kimse geri kalmasın. Doğrusu onların başına gelen onun başına da
gelecektir. Onların va’dolunan (helâk) zamanı sabah vaktidir. Zaten sabah
da yakın değil mi?’ dediler. Buyruğumuz gelince , onların altını üstüne
getirdik, üzerlerine de Rabbinin katında işaretli olarak  yığın yığın sert taş
yağdırdık. Bu durum, zalimlerden hiçbir zaman uzak olmayacaktır.”8

Evet, Sodom Gomore helâk oldu ve Lut gölü derinliğinde yerin dibine
batırıldı. Ancak bu ceza sadece Hz. Lut’un kavmine mahsus değildi. Her devrin
zalimleri, aynı akıbete dûçâr olacaklardı.

İşte Pompei, bunun en çarpıcı örneği. Orada hak ve hakikati neşreden
Hıristiyanlar vardı, ancak onlar da mağlup durumdaydılar. Millet öyle sefahat
ve sefalet içindeydi ki, Allah (celle celâluhu) Vezüv’den fışkıran lavlarla orayı
bir mezarlık hâline getirirken, onlar çoktan ruhlarıyla ölülere katılmışlardı.
Bunlardan bazıları deniz kıyılarına kaçmış olmalarına rağmen, evler
büyüklüğünde kül yığınları, gelip onları da oraya gömmüştü.

Allah, gelecek nesiller ibret alsın diye o yerleri birer alâmet ve işaret
müzesi hâline getirdi; getirdi ki, herkes amelinin kaderini oralarda okusun.
Bugün Pompei’den geriye kalan duvarlarda, müstehcenliğin en iğrencini
seyretmek mümkündür. Fuhşun kol gezdiği o yerler kısmen de olsa, hâlâ ibret
tablolarıyla dolu. Evet, Cenâb-ı Hak onları birer ibret levhası gibi bıraktı ki;
akıl sahipleri baksın ve onlardan ders alsın.

d. Ve Diğerleri...
Hz. Lut’a inanmayan kavmini yakalayıp, derdest edip bir umumî kanunla

cezalandıran Kudreti Sonsuz, tarih içinde başka milletlerde de aynı şekilde
hükmünü icra etmiştir. Meselâ Endülüs’te sekiz asır devam eden bir muhteşem
medeniyet, iç değişikliğe uğrayınca, Ferdinand’ın kılıcıyla önce aziz olarak
girdikleri bu yerden zilletle geri dönmüşlerdir. Bu utandırıcı dönüşlerinde



Müslümanlar ağlıyorlardı. Ama ağlama zamanı çoktan geçmişti; dahası
ağlarken de ağlanacak şeye ağlamıyorlardı... Tuleytula’da o devirden kalma
hamamlara bakıp ağlamak ve varlık sebeplerini kendi elleriyle yıktıklarına
ağlamak lâzım gelirken, onlar kendi cenazelerine ağlıyorlardı.

Abbasiler’i yıkan da bu ruh sefaletiydi. Emevi’yi de aynı levsiyat yıkmıştı.
Selçuklu, çakırkeyf yaşamanın akıbetini yıkılmakta acı acı tatmıştı. Osmanlı’nın
akıbeti de, aynı ruhî çöküşün neticesiydi. Dolmabahçe Sarayı’na girdiğinizde,
sadece yaldızlama için on altı ton altının harcandığını duyunca, ürperecek ve o
sarayın duvarlarında siz de yıkılışın hazin tablolarını seyredeceksiniz. Bu ilâhî
bir kanundur ve asla değişmemiştir ve değişmeyecektir.

Artık, Roma’nın yıkılışından Sasani’nin yıkılışına, ondan da Mısır’ın
yıkılışına kadar bütün tarihî etnografik müzeleri, hep bu kaideye dayandırıp
değerlendirebilirsiniz. Allah (celle celâluhu) Kendisinin anılmadığı,
anlatılmadığı bir beldeyi helâk eder. Çünkü o beldenin artık hikmet-i vücudu
kalmamıştır. Zannediyorum kıyametin kopma sebebi de bu olsa gerek.
Mü’minler tamamen zayıf düştüğü ve ilhad alabildiğine azgınlaştığı zamandır
ki Allah bütün dünyanın altını üstüne getirecektir. Zira o zaman artık dünyanın
hikmet-i vücudu kalmamış demektir.

Evet, Kur’ân, dilinden anlaşılmayan bir kitap hâline geldiğinde bilinmelidir
ki artık belâ ve musibetlerin gölgesi üzerimizdedir. Eğer hâlâ helâk söz konusu
değilse bu sadece Cenâb-ı Hakk’ın engin rahmetindendir. Hz. Ebû Bekir
(radıyallâhu anh), yer yer Cenâb-ı Hakk’ın rahmâniyeti karşısında kendinden

geçer ve: “Ne kadar Halîmsin Allah’ım!”9 derdi. Evet, O, Halîmdir; günahkâra

hep mühlet verir; ancak bir de yakaladı mı, artık iflah etmez.10 Düşünün ki,
Cenâb-ı Hak, kendisini bize Rahmân ve Rahîm olarak tanıtıyor. Öyle ise bize
düşen de, O’nu öyle tanıyıp bu rahmâniyet ve rahîmiyete ubûdiyet ve ihlâsla
mukabelede bulunmak; hususuyla iman ve emniyet va’diyle gönülleri Allah’a
taşıyan emin bir irşad eri olmaktır.

Aslında mü’min, her şeyden evvel bir emniyet insanıdır. Ondan zarar
gelmesi söz konusu değildir. Müslümanlar, insanlığın teminatıdır. İçtimaî hayat,
onlarla sigortalıdır. Bütün insanlığa karşı durumu böyle olmakla beraber
mü’min, inanan insanlara karşı daha bir sıcak ve derindir. Onun için Allah
(celle celâluhu) ve Resûlü’nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendisine intikal
eden güzellikleri herkese anlatma durumundadır. İçinde yaşadığı toplumu bir



taraftan imara çalışırken, diğer taraftan da onları çeşitli zararlardan koruma
mevzuunda fevkalâde içten ve hassas davranır. Bu vazifeyi yüklenmek
istemeyenler, esasen kendilerine birer üstünlük nişanesi gibi verilen
“mü’minlik” unvanına tepki gösteriyorlar demektir.

Evet, en küçük daireden –ki kalb dairesidir– en büyük daireye kadar,
mü’minin kendi durumuna göre bir kısım vazifeleri vardır. Hane, köy, belde,
millet ve topyekûn insanlık, ulaşacaksa, onun elindeki nurlu beyanlarla aydınlık
ufuklara ulaşacaktır. Muhatapları anlamasa, idrak etmese dahi, onun bu
mevzudaki ihmali başkalarının mahrumiyetini netice verdiğinden önemli bir
vebal ve eksikliktir.

Aynı zamanda, küfür  ve ilhadın önüne geçilmezse, berheva olan sadece kâfir
ve mülhidler olmayacak, onun kendisi de bu yıkımdan nasibini alacaktır.
Öyleyse mü’min, asgarî, bu noktadan hareketle, “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-
münker” yapmalı ve bir umumî felakete meydan vermemelidir.

Bu hususu tenvir sadedinde Allah Resûlü bir hadislerinde şöyle buyururlar:
“Allah’ın emirlerini yerine getirenle getirmeyenlerin misali, aynı vapurda
yolculuk yapan kimselerin misali gibidir. Bunlardan kimisi üst katta, kimisi
de alt kattadır. Altta bulunanlar, kardeşlerini rahatsız etmemek için su almak
istediklerinde, yukarıdakilere, biz kendi yerimizde bir menfez açsak deyip,
geminin tabanından bir delik açmaya yeltenseler, yukarıdakiler de bu
duruma göz yumsalar, her iki taraf da batmaya maruz kalacaktır.”11

Aslında Allah Resûlü’nün bu ifadeleri bir temsildir. Buna mantıkta, “kıyas-ı
temsilî” denir. İşte burada Nebiler Serveri, çok ciddî bir içtimaî meseleyi,
temsil suretinde dile getirmekte ve bizim anlayış seviyemize göre
ifadelendirmektedir. Burada gemiyi delmek isteyenlerin arzuları, ilk bakışta
masumane görünebilir. Fakat doğacak akıbet, hiç de masum sayılabilecek gibi
değildir.

Bu hadisten hareketle denilebilir ki, dünya, Nuh’un (aleyhisselâm) gemisi
gibi bir gemi veya bir vapurdur. Bütün insanlık hiçbir tercih hakkı olmaksızın o
gemiye binmiş durumdadır. Zira bu dünyada herkes, aynı zeminde yaşamak
zorundadır. Yani içinde yaşadığımız ve beraberce seyahat ettiğimiz vapur bir
tanedir ve bir ikincisi de yoktur. Bu vapurdaki hayat nizamı, bizi buraya
bindiren Zat’a aittir. Başkalarının bu nizamı ihlale ve çiğnemeye hakları
olamaz. Ve böyle bir durumda hususî hayat da söz konusu değildir.



İçinde bulunduğumuz vapuru korumak, onu batmaktan muhafaza etmek
hepimizin vazifesidir. Bu vazife, vapura binişimizle beraber omuzumuza
yüklenmiş bir mükellefiyettir. İnsancıl davranacak, başkasının işine
karışmayacağız diye kendimizi ve milyonlarca masum insanı yok edebilecek
davranışlara müsamaha edemeyiz. Vapuru delmek isteyen veya içtimaî hayatı
karıştırmak durumunda olan herkesle mücadele etmemiz zarurîdir. Öyleyse biz
bir taraftan münkerâtı ve toplum içindeki yılan, çiyan mesabesindeki
kötülükleri bertaraf edip insanlığı onların şerrinden korurken, diğer taraftan da
mâruf dediğimiz güzel haslet ve faziletli davranışlarla aynı cemiyeti donatmak
mecburiyetindeyiz. Zaten selim fıtratların meydana getirdiği cemiyet de her
türlü kötülükten salimdir. Ne var ki bu, meselenin bir yönüdür; diğer yönüne
gelince, o da cemiyette hep güzel şeylerin nemalanıp boy atmasını temin
etmektir. Toplumumuz için yüklendiğimiz misyon, işte budur. Bu misyon
mukaddestir, mukaddes olduğu kadar da ağır ve zordur.

Hakikî imanın tadını tatmış bir insanın, bu haz ve lezzete başkalarını da
davet etmesi, onlarla kendi duyduğu hazları paylaşmak istemesi bir mürüvvet
gereğidir. Mü’min, tepeden tırnağa bir mürüvvet insanıdır. O, bahar içinde
yaşarken, başkalarının da bu bahardan yararlanmalarını düşünür; onlara da aynı
hazzı yaşatmaya çalışır. Zaten mü’min, yaşatma hazzıyla yaşama sevdasından
vazgeçen insan değil midir?

Evet, bir gönüle iman nuru girdikten sonra, o insanın yerinde durması ve
harekete geçmemesi nasıl mümkün olabilir ki! Bu imkânsızlıktır ki mü’mini, ev
ev, çarşı çarşı, dükkân dükkân gezdirir ve ona hep âşinâ gönüller arattırır.
Zaten bu, bir bakıma onun kendi varlığının da teminatıdır. Gönlündeki imanı
ölünceye kadar muhafaza edebilme ve kabre bu iman ile girebilme teminatı...
“Emr-i bi’l-mâruf ve nehy-i ani’l-münker” yapmayanın böyle bir teminatı
yoktur. Öyleyse mü’min, en azından kendi durumunu kurtarmak için bu kudsî
vazifeyi mutlaka yapmalıdır.
1 Kamer sûresi, 54/9-16.

2 Tirmizî, zühd 39; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/18.

3 Şems sûresi, 91/11-14.

4 Şems sûresi, 91/15.

5 Hûd sûresi, 11/78.

6 Hûd sûresi, 11/79.

7 Hûd sûresi, 11/80.



8 Hûd sûresi, 11/77-83.

9 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 3/95.

10 Bkz.: Buhârî, tefsîru sûre (11) 5; Müslim, birr 61.

11 Buhârî, şerike 6, şehâdât 30; Tirmizî, fiten 12.



9. TEBLİĞİN DİNE SAHİP ÇIKMADA BİR ÖLÇÜ
OLMASI

İslâm dini, Allah (celle celâluhu) tarafından teminat altındadır. O aslî
duruluğunu kıyamete kadar devam ettirecektir. Evet, bu mevzuda va’d-i ilâhî
vardır ve Allah kendi dinini koruyacaktır. Ama bu koruma ve muhafaza etme,
inananların himmeti, Müslüman fertlerin bu dine sahip çıkmaları sayesinde
olacaktır. Yani, Müslümanların bu dine sahip çıkmalarını, Allah kendi koruma
ve muhafazasına bir şart-ı âdi kılmıştır. Meşîet-i ilâhî o istikamette olduğu
müddetçe ve bu şart-ı âdi yerine geldiği sürece bu din korunacak demektir ki,
ilâhî va’di daha çok böyle anlamak gerektir.

Evet, inanan insanlar dine bekçilik yapmalıdırlar. Eğer dindar insanlar kendi
dinlerinin nâşiri ve bekçisi olmazlarsa, dinlerinin feyiz ve bereketinden
mahrum kalırlar. Bu da, hiçbir zaman, dinin Allah tarafından korunmadığı
mânâsına gelmez. Belki onlar müracaat etmediler, talepte bulunmadılar ve
Allah’ın iradesinin taalluku itibarıyla, bir şart-ı âdi sayılan iradeleriyle işin
içine girmediler. Allah da onları derbeder ve perişan etti. Veya gelen yümün ve
bereketten onları mahrum etti. Bugün dinî hayatta görünen inkıraz bence böyle
anlaşılmalıdır. Din, mü’minlerin sahip çıkmasıyla Allah tarafından muhafaza
edilecektir. Ve yine din, müntesiplerinin onu neşretmesi ölçüsünde âfâk-ı
âlemde şehbal açıp yükselecektir.

Resûl-i Ekrem dine sahip çıktı, Allah da dinini korudu. Daha sonra ona
asırlarca sahip çıkıldı, yine Allah bu dini muhafaza buyurdu. Dinden ellerin
gevşediği yerde de Allah, herkesi her şeyiyle perişan ve derbeder etti. Allah
Resûlü, bu işi en mühim bir mesele olarak ele aldı. Gece gündüz ümmetini
uyarmaya çalıştı. Zira öbür âleme ait mutluluk, insanların dine ait meseleleri
yaşamasına bağlıdır. Ardından mahşerde, sıratta, Cennet’te ve ilâhî cemali
seyretmekte tek geçer akçe, dine hizmet, salih amel ve selim kalbtir.

İşte Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), ümmetinin eline böyle bir
pasaport tutuşturabilmek için hep çırpınıp durdu. Dini tebliğ, O’nun en birinci
meselesiydi. İşte, O’nun bu cehd ve gayreti iledir ki, cemaatinde de aynı şuur
uyandı. Onlar da yürekten dine sahip çıktılar.. sahip çıktılar ve bu çalışmalar
da asla boşuna gitmedi. Çünkü Cenâb-ı Hak onların bu gayretlerine, dini
korumakla karşılık verdi. Ve en güzel mukabelede bulundu. Sahabe, Allah
Resûlü’nden aldıkları mesajları dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için âdeta



birbiriyle yarış yapıyordu. Din adına bildikleri belki beş-on âyet, beş-on
hadisti, ama onlar, bildiklerini hem yaşıyor, hem de cihana yaymaya
çalışıyorlardı.

İşte Mus’ab b. Umeyr’in (radıyallâhu anh) Mekke’den kalkıp Medine’ye
gidişi, sadece ve sadece bu gayenin tahakkuku içindi. O, bu oldukça uzak
beldeye yapayalnız gitmişti. Yanında başka hiç kimse yoktu. Medine’den
Efendimiz’e gelip, kendilerine dini öğretecek bir muallim talebinde
bulunmuşlardı; Allah Resûlü de onlara Mus’ab b. Umeyr’i göndermişti.
Mus’ab, orada bir evde misafir kalıyordu. Her gün yanına Medine’nin ileri
gelenlerinden birileri geliyor, o da onlara dini anlatıyordu. Bir gün, Üseyd b.
Hudayr, diğer bir gün Sa’d b. Ubade, bir başka gün de Sa’d b. Muaz

(radıyallâhu anhüm) gelmiş ve Mus’ab’ı dinlemişti.1

Geldiklerinde ellerinde kılıçla gelenler, dönerken kalblerinde imanla
dönüyorlardı. Mus’ab, hışım içinde gelen bu istikbalin büyük sahabilerine öyle
mülâyemetle davranıyordu ki, en haşin insan bile onun bu yumuşaklardan
yumuşak davranışlarına uzun süre mukavemet edemiyordu. “Arkadaş, önce beni
dinle. Sonra da istersen boynumu vur. Vallahi sana mukabele edecek
değilim…” diyordu Mus’ab. Evet, bu kadar hayatı istihkâr eden ve bütün derdi,
davası insanlara hakikati anlatmak olan bir şahsiyet karşısında yavaş yavaş
buzlar eriyor ve her geçen gün Mus’ab b. Umeyr’in etrafındaki hâle de
genişliyordu. Bedir’e kadar Mus’ab’ın hayatı hep dini tebliğ etmekle geçti. Bu

bir neşir dönemiydi ve o gün sahabeye düşen vazife de dini neşretmekti.2

Dini neşretme ayrı bir mükellefiyet, onu koruma ise daha ayrı bir
mükellefiyettir. İşte Uhud’da da sahabe, bu koruma mükellefiyetini yerine
getirmek için kılıca sarılıyordu. Bu koruma kahramanlarının arasında Mus’ab
(radıyallâhu anh) da vardır. O gün elinde kılıç akşama kadar savaşır; hem öyle
savaşır ki, melekler dahi ona gıpta ederler. Bir ara Mus’ab yediği kılıç
darbesiyle yüzüstü yere düşer. Hemen bir melek onun suretine girer ve
Mus’ab’ın kavgasını devam ettirir. Akşam üzeri Allah Resûlü ona hibaten:
“Mus’ab!” diye seslendiğinde melek: “Ben Mus’ab değilim yâ Resûlallah!”
der. İş anlaşılır, Mus’ab çoktan şehit düşmüştür.3

Biraz sonra Allah Resûlü ve bir grup sahabe, Mus’ab’ın nâşının yanına
gelmişlerdir; gelmişlerdir ama, onun iki kolu da omuzundan kopuktur. Boynuna
inen kılıç darbesi, başını gövdesinden koparacak kadar şiddetli gelmiştir. Evet,



b u mübarek başı gövdeye bağlayan sadece birkaç liftir. Ve sanki Mus’ ab,

yüzünü bir yerden saklar gibidir.4 Meselenin bundan sonrası zayıf bir rivayette
şöyle anlatılır:

“Mus’ab’ın yüzünü niçin sakladığını ancak Allah Resûlü anlayabilmişti. O,
gözyaşları içinde sahabeye bu durumu şöyle anlattı: “Biliyor musunuz Mus’ab
niçin yüzünü sakladı? Birinci sebep şudur: Kolu kanadı koptu.. artık
Resûlullah’ı koruyamayacaktı. Ya bu esnada biri Allah Resûlü’ne saldırır da
ben O’nun yardımına koşamazsam, diye düşündü. İkinci sebep ise, ben şu anda
Rabbimin huzuruna gidiyorum. Hâlbuki şu anda Resûlullah’ı korumam lâzım.
Ya Allah Resûlü’ ne bir şey yaparlarsa ben Rabbimin huzuruna hangi yüzle
varırım, diye düşünüyor ve yüzünü saklamaya çalışıyordu. “İşte Resûl-i Ekrem
bunu söylerken, hakikat karşısında fedai ve olabildiğine hasbî bir ruhun
düşüncelerine tercüman oluyordu. O gün bu ruhu taşıyan sadece Mus’ab

değildi.”5 Bütün sahabe aynı ruh ve şuuru taşıyordu. Onların bu
civanmertliğinden ötürü de Allah dinini koruyordu.

Bu koruma belli bir devreye kadar devam etti; daha sonra yer yer sarsıntılar
oldu. Bu sarsıntı devrelerinde, dine sahip çıkılmadığı için Cenâb-ı Hak, dinin
yümün ve bereketini kısmen kesiverdi. Çünkü bu din, ancak biz ona sahip
çıktığımız ölçüde bizim dinimizdir. Biz sahip çıkmazsak, Allah’ın o din
vâridlerinden bizi mahrum edeceği kaçınılmazdır.

Selahaddin Eyyubî, Kudüs Haçlı işgali altında iken, senelerce yüzü gülmedi
ve hep ağlayıp durdu. Bir gün hatip minberde gülmenin, tebessüm etmenin
gereğinden bahsetti. Namazdan sonra, hatip yanından geçerken Selahaddin
hatibin elinden tuttu ve tarihin hafızasına nakşedilecek şu sözleri söyledi:
“Hocam, zannederim sözlerinde beni kastettin. Fakat Allah aşkına söyle,
Peygamber’in miraca çıktığı mescit, düşmanların elindeyken ben nasıl
gülerim?”

Zaten o büyük insan, Mescid-i Aksa’yı istirdat edip geri alıncaya kadar da
hep bir çadırda kalmıştı. Böyle yaparken de; Allah’ın evi esir iken benim nasıl
evim olur ki, diyordu.

İşte onlar dinlerini böyle korudu ve din de onların dini oldu. Şimdi sıra
bizde, dine onlar gibi sahip çıkabilirsek!.. Günümüzde, onu temsil edip yayma
mânâsına dine sahip çıkmak, her mü’minin üzerine farzlar üstü farzdır. Hiçbir
mü’min, bundan müstesna tutulamaz. Evet, her mü’min evvelâ dini bilmeli,



sonra bu dini yaşamalı, daha sonra da kendi hayatına hayat yaptığı dinini
başkalarına anlatmalı, onların hayatlarını da bu nur ile nurlandırmalıdır.
İslâm’a göre biz, her mü’mini bu vazife ile vazifeli sayıyoruz.

Burada önemli bulduğum bazı hususları ifade etmek istiyorum, zira bunların
önemleri ölçüsünde bilinmedikleri ve üzerinde durulmadığı kanaatindeyim.
Günümüz Müslümanlarının içinde bulunduğu bu hazin duruma düşmelerinin ve
bu hâle gelmelerinin belli başlı sebepleri olmalı diyorum.

Birincisi; dinin yavaş yavaş ihmal edilişi. İkincisi; bazı dinlerde görüldüğü
üzere, ruhbanlık sınıfı gibi sınıflar teşkil ederek, dinî hizmetlerin resmileştirilip
belli bir zümrenin inhisarına bırakılması ve dinî hizmetlerin de o teşkilatın
tekeline teslim edilmesidir. Bu durum da en az birinci sebep kadar bizler için
tehlikelidir. Bir kere din, inhisar altına alınamaz. O hiçbir zaman belli bir
sınıfın malı hâline getirilemez. Zira din, bütün müntesiplerinin, hepsinin
dinidir. Her ferdin Cenâb-ı Hak’la bir merbutiyeti vardır. Fertlerin Cenâb-ı
Hak’la olan bu hususî irtibatını ortadan kaldırmak nasıl mümkün olmazsa,
onların ferdî olarak dine sahip çıkmalarına da mâni olunamaz. Ruhbanlık
teşkilatı gibi teşkilatlar icat ederek dinî hizmetleri tekelleştirmek, affı mümkün
olmayan bir yanlışlık ve bir gaflettir. Bu gafletten kurtuluncaya kadar da, içinde
bulunduğumuz yürekler acısı durumdan kurtulmamız mümkün değildir. Her fert
dinine sahip çıkmalıdır ki, beklenen ferec ve kurtuluş içimize yol bulup
girebilsin. Aksi davranışlar, hep zuhuru muhakkak ve mukadder olan dinin
kendi gücünü ortaya koymasına mânidir.

Aslında, dinî hizmetleri belli bir teşkilatın emrine verme, başkalarının bir
oyunu olsa gerek. Böyle bir yaklaşımın İslâm’ın cihad ve tebliğ anlayışıyla da
hiçbir alâkası yoktur. Evet, İslâm dini, sadece camiye hapsedilecek bir din
değildir. O bizim hem dünyamızı, hem de ahiretimizi mamur etmek için
gönderilmiştir. Öyle bir bütündür ki, asla tecezzi ve inkısam kabul etmez. Dini
bir bütün olarak ele alıp değerlendirdiğimiz ve ruhlarımıza sindirdiğimiz gün,
mezelletten kurtulmuş olacağız. Zira o gün ferdî, içtimaî ve insanî bütün
meseleler vahyin aydınlatıcı şuaları altında vuzuha kavuşacak ve insanımız
karanlıklar içinde bocalamaktan kurtulacaktır. Böyle bir duruma
kavuşabilmemiz için de evvelâ bizlerin, o vahy-i ilâhîye dayanan ve
Efendimiz’in nurlu beyanlarından kaynaklanan dine, bütün gönlümüzle
yönelmemiz ve iç âlemimizi o nur ile aydınlatmamız gerekecektir. Şunu, bir
k e r e daha hatırlatmalıyım ki, biz iç yapımız itibarıyla durumumuzu



değiştirmedikçe, Allah da bizi değiştirmeyecektir.6 Bu, müspet mânâda da,
menfî mânâda da böyledir. Böyle bir neticeyi doğuracak da yine fertlerin
istikametidir. Fertlerin inhirafı, dinî hayatı alıp götürdüğü gibi; fertlerin
istikameti de onu yeniden getirecektir. Öyleyse asıl olan, fertlerin teker teker
yetiştirilmeleri ve onların kendi dinlerine sahip çıkmalarıdır.

Unutmamalıyız ki, sağlam fertlerden sağlam aileler, sağlam ailelerden de
sağlam cemiyetler meydana gelir. Cemiyetin 
temel taşında önce fert, sonra da aile vardır. Bunları ıslah etmeden sağlam bir
toplum meydana getirmek asla mümkün olamaz. Sağlam cemiyet, Allah ve
Resûlü’nün tayin ettiği çizgiler içinde varlığını devam ettiren cemiyettir.
Cemiyetin böyle bir çizgi içinde varlığını devam ettirebilmesi için, her gönlün
mârufla donatılıp münkerâttan temizlenmesi şarttır. Bunu yapacak olan da yine
fertlerdir. Bu konuda usûl ve teknik ise, bizlere doğrudan doğruya Allah ve
Resûlü tarafından bildirilip talim edilmiştir.

Bu usûl ve teknikle yapılmayan tebliğ ve irşad, hiçbir zaman istenen neticeyi
veremez. Çünkü Cenâb-ı Hakk’ın, bizzat Kendi çizdiği yoldan başkasında
gidilmesine rızası yoktur. O razı olmadıktan sonra bütün dünya o meseleyi
kabullense de faydasızdır. Biz, ne kadar Allah (celle celâluhu) ile beraber
olursak, O’nun rahmeti de bizimle o kadar beraber demektir.

Bizim mâkus tâli’imizi, ancak dine sahip çıkan ve rahmetle irtibatını iyi
ayarlayan kutlular değiştirecektir. Bir kere daha vurgulayalım ki, bu din, sahip
çıktığımız ölçüde bizim dinimiz olacaktır.
1 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 20/363; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/281-284; İbn Sa’d, et-

Tabakâtü’l-kübrâ 1/220.

2 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/284; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  9/83-84.

3 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/41, 3/121.

4 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/121; İbnü’l-Mübârek, el-Cihâd s.82; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 5/193.

5 Halid M. Halid, Ricâlün havle’r-Resûl s.52

6 Bkz.: Ra’d sûresi, 13/11.



İKİNCİ BÖLÜM 
TEBLİĞDE USUL VE PRENSİPLER

Her ilmin kendine göre bir tarifi, her işin de kendine mahsus bir tekniği
vardır. Bu tarif ve bu teknik olmadan ne bir ilim dalından ne de bir iş kolundan
bahsetmek mümkündür. Durum böyle olunca, işlerin en mukaddesi ve muazzezi
olan tebliğ vazifesinin de, kendine göre bazı usûl ve teknikleri olsa gerek.
Bunlara riayet edilmeden yapılan tebliğ, zavallı bir gayretçik olmaktan öte
hiçbir işe yaramaz. Elde edilen geçici muvaffakiyetler ise, yarını olmadığı için
zımnî birer mağlubiyet demektir.

Biz bu başlık altında, maddeler hâlinde bazı teknik hususları arz etmeyi
düşünüyoruz. Ancak peşinen kabul etmeliyiz ki, İslâm’da tebliğ usûlü, sadece
bizim saydıklarımızdan ibaret değildir. Şu kadar var ki, dokuz-on yaşından
beri, ömrünü tebliğ ve irşad erleri arasında geçirmiş, hatta büyük ölçüde böyle
bir vazifede bulunmuş bir insan olarak, âyet ve hadislerin ışığı altında pratiğe
dökmeye çalıştığımız bu prensip ve usûller, hayata tatbiki esas alınarak
hazırlanmış ve sizlere öyle takdim edilmeye çalışılmıştır. İfadelerimiz
arasında, realite dünyasıyla uzlaşmayan kusurlar bizim nakîsemizin ürünleri
kabul edilmelidir. Ne var ki, yaşamaya hak kazanan düşünce ve fikirler, ancak
yaşanarak söylenenlerdir. Bu bizim için de bir düstur olmuştur…



1. İLİM - TEBLİĞ MÜNASEBETİ
“Emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” yapacak insanların ilimle mücehhez

olmaları esastır.
Zira ilim ile tebliğ aynı hakikatin iki yüzü gibidir. Onun için tebliğ insanı,

müntesibi olduğu dini, o dinin ihtiva ettiği gerçekleri başkalarına anlatmadan
önce, kendisini, tebliğ ettiği din adına iyice yetiştirmek zorundadır. Aksi hâlde,
hem de din uğruna birçok falsolar yaşayabilir ve muhatabı olduğu kimseleri
kendinden de, dinden de ürkütüp kaçırabilir. Hâlbuki böyle bir sonuç, bir
bakıma hem kendisinin hem de başkalarının dünyevî ve uhrevî hukukuna
tecavüzdür.

İşte bu bölümde ilk önce, mutlak mânâda ilim anlayışımızı, ardından da
tebliğ-ilim-amel münasebetini ele alıp anlatmayı düşünüyoruz.

İlim, bütün varlık âlemi içinde bir Âdem mihrabıdır. O, Hz. Nuh’ta
sefineleşir; sefinede de Nuh’laşır. İlim, Hz. İbrahim’de vadiler hâline gelir.
Öyle vadiler ki, oralara sağanak sağanak ilâhî vahiy inmeye başlar. O, Hz.
Musa’da bir Tur veya Tur’da Musa olur. Öyleyse, kâinatta görünen her şey bir
kalıptan ibarettir. Kâinatın özü ise ilimdir.

İlim nedir? İlim, nefsini bilme adesesiyle, Rabbini bilme keyfiyetidir.
İnsanın kendini rasat ederek Rabbini görmesi, duygularında keşfettikleriyle
“sıfât” ve “esmâ”yı müşâhede etmesi ve böylece Rabbini anlamaya, bilmeye
çalışması.. işte gerçek ilim budur.

Yunus:
“İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır.”

derken, ilmin ana mihrakını vurgulamak istemiştir.

ُهَّبَر َفَرَع  ْدَقَف  ُهَسَْفن  َفَرَع  ْنَم 

“Nefsini bilen, Rabbini bilir.”1 sözü, hadis kabul edilecek kadar ârifâne
söylenmiş bir sözdür. Hadis değildir; ancak mânâ ve muhteva itibarıyla çok
çarpıcı bir düsturdur. Kur’ân-ı Kerim de bu muhtevayı desteklemekte ve:

ْمُھَسُفَْنأ ْمُھاَسَْنأَف  ّللا  َهٰ اوَُسن  َني  ِذَّلاَك اوُنوَُكت  وََال 



“Onlar gibi olmayın ki, onlar Allah’ı unuttu, Allah da onlara kendilerini
unutturdu.”2 demektedir. Evet, Allah’ı unutursanız, Allah da size nefsinizi, öz
benliğinizi unutturur. Nefsinizi unutunca da Allah’tan uzaklaşırsınız. Allah’tan
uzaklaşınca, nefsinize karşı bigâne kalır ve onu da unutursunuz. Böylece
birbirini besleyen, birbirini tevlid eden bir fasit daire teşekkül etmiş olur.
Böyle bir fasit daire içine giren de artık çok zor kurtulur; kurtulmak bir yana
baş aşağı yuvarlanır gider.

Ayrıca, âyetten şöyle bir mânâ daha anlamak mümkündür: Sakın Allah’ı
unutmayın. Aksi hâlde Allah size nefsinizi unutturur. O zaman siz sadece dışla
meşgul olmaya başlarsınız. Nazarınız hep âfâkta dolaşır. Bir türlü tefekkür ve
muhasebenizi kendinize çevirmezsiniz. İslâm, der; fakat İslâm’ı dışarıda
ararsınız. Kur’ân der; ancak Kur’ân ahkâmını yaşamayı başkalarından
beklersiniz. Evinizde size en yakın olanlar İslâmî hükümleri alenen çiğnerken,
siz onları görmezden gelir, hep tecessüs ve beklentilerinizi ağyâr üzerinde
teksif edersiniz. Sokak sokak dolaşıp, İslâm talebiyle sloganlar atarken şeytan
arkasında yürümek ne hazindir!.

Böyle bir duruma düşmemek için evvelâ insan, kendi muhasebesini çok iyi
yapmalı ve günde birkaç defa Rabbisiyle olan münasebetini mutlaka gözden
geçirmelidir. O hâlde bizler, zirvelere tırmanan dağcılar gibi, ayağımızı
attığımız ve atacağımız yeri çok iyi kontrol etmeliyiz. Urganımızın ucundaki
kancayı çok sağlam bir zemine tutturmalıyız; zira yapacağımız en küçük bir
yanlışlık, hayatımıza mâlolabilir.

Evet, mâbette, mescitte, hatta Kâbe’de ve Ravza’da insanın kendini unutması
ne acıdır! Ve üzülerek itiraf etmeliyim ki, buralarda dahi nefsini unutanlar
sayılamayacak kadar çoktur. Aman Allahım, bu ne büyük bir hasarettir!..

İlmin bir gayesi vardır; o da, mârifet-i ilâhî ve muhabbet-i ilâhîyi netice
vermesidir. Gönülde Allah sevgisini tutuşturmayan ve Cennet nimetlerinin
teminatçısı olan ruhanî zevki alevlendirmeyen bir ilim, gayesine ulaşmış
sayılmaz. Oysaki gayesine ulaşmış bir ilim, letâifimizin hayat kaynağı ve
duygularımızın da can damarıdır. Onsuz olmak, onsuz kalmak bir mânevî
ölümdür. Zaten Kur’ân ve hadislerin tebcil edip teşvikte bulunduğu ilim de
başka değil, işte bu ilimdir.

Bizim ana konumuz ilim olmamasına rağmen, mevzu o noktaya gelmişken,
ilimle ilgili birkaç âyet ve hadise de temas etmek istiyorum.



َنوَُملَْعي َنيِذَّلاَو َال  َنوَُملَْعي  َنيِذ  َّلا يِوَتَْسي  ْلَھ  قُْل 

“De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”3

İnsanı elinden tutup Allah’a (celle celâluhu) götüren ilimle, insanı
laboratuvara hapseden ilim bir olur mu? Teleskobun başındaki insanı, nazar ve
niyetiyle yakalayıp, ışıktan merdivenlerle Allah’a ulaştıran ilimle, onun
bakışlarını yıldızlara ve sistemlere mıhlayan ilim hiç bir olur mu? Daha
doğrusu bu farklı bakış sahipleri hiç birbirine müsavî sayılır mı? Kitaplar
içinde mahzen-i esrar faresi gibi dolaşan ve bütün ömrünü kitaplara haşiyeler,
şerhler yazmakla geçiren, ama hakikat ilminden tek satır dahi okumayan sözde

ilim adamıyla, daha doğrusu Kur’ân’ın ifadesiyle kitap yüklü binekle4, okuduğu
tek satırla bile güvercinler gibi semada pervaz eden ve her ân ayrı bir vuslat
neşvesi yaşayan kâmil insan hiç bir olur mu?

Zannediyorum bunlar arasında “hiçbir şey” ile “her şey” arasındaki fark
kadar fark var. Allah’a götüren ilim “her şey”; yolda bırakan ilim ise “hiçbir
şey”dir.

ُءاََۤملُعْلا ِهِداَبِع  ْنِم  ّللا  َهٰ ىَشْخَي  اَمَّن  إِ
“Allah’a karşı hakkıyla saygılı olanlar âlim kullardır.”5

Bu âyette ilmin ve âlimin tebcil edildiği açıktır. Ancak bu tebcil, mevsufu ile
beraber oluyor. Yani ilmiyle Rabbine karşı saygılı olan bir insanın durumu
itibarıyladır. Zaten her ilmin kendine göre bir ağırlığı vardır. Onun içindir ki,
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), gerçek âlimlerin nebilere vâris

olduklarını ifade buyurur.6

Evet, yeryüzünde mutlak doğruyu hiç firesiz görebilen bir zümre varsa o da
nebilerdir. Biz ise, hakikatlerin iç yüzüne ancak nebilerin göndereceği ışık
hüzmeleri sayesinde nüfuz etme imkânını buluruz. Bir peygamberin vesâyâsı
altına girmeden, insanın mutlak doğruyu bulması mümkün değildir. Belki insan
cehd ve gayretiyle doğruya yakın hakikatleri keşfedebilir. Ancak mutlak doğru,
sadece nebilerin delâletiyle keşfedilebilir. Binaenaleyh yeryüzünde Allah’ın
gerçek vârisleri nebiler ve onlardan sonra da salih kullardır. Zaten yerin vârisi

olarak da Kur’ân, salih kullara işarette bulunmaktadır ki7, yukarıda zikredilen
Efendimiz’e ait sözle bu âyetin ifade ettiği mânâ arasında gözle görülür bir
irtibat söz konusudur. Yani yeryüzüne halife olma liyakatını kazanan salih
kullar, nebilere vâris olan âlimlerden başkası değildir. Nebi, gerçeğin



tercümanıdır; öyleyse herhangi bir insan, gerçeğe tercüman olduğu nisbette
nebinin vârisidir.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), âlimin faziletini anlatma
sadedinde şöyle bir kıyasta bulunur:

ْمُكَانَْدأ َى  لَع يِلْضَفَك  ِدِباَع  ْ لا َىلَع  ِِملاَعْلا  ُلْض  فَ
“Âlimin âbide karşı üstünlüğü, benim sizden makamca en aşağıda

olanınıza karşı üstünlüğüm gibidir.”8

Evet, ilmi olmayan âbidin her an kayması, inhiraf etmesi ihtimal
dahilindedir. İnhiraf, kişinin Allah katında kazandığı dereceye göre izafîlik arz
eder. Öyle insanlar vardır ki, bir an dahi Cenâb-ı Hakk’ı ve O’nu murâkabeyi
hatırdan çıkarsa, bu onun için ciddî bir inhiraf sayılır. Daha doğrusu o, böyle
bir hâli inhiraf kabul eder. Meselede izafîlik söz konusu olsa bile, yine de bir
inhiraf mevcuttur. Hâlbuki nebiye vâris olan âlimde daimî bir murâkabe, bir
muhasebe vardır. O, tetiktedir ve tehlikelere karşı da daima metafizik bir
gerilim içindedir. Yaptığı ibadeti bilerek yapan ve her meseleyi şuurlu bir
şekilde ele alan âlim, Efendimiz’in sahabeden üstünlüğü derecesinde, şuursuz
ibadet edenden üstündür. Aslında bunun mânâsı, bu ikisi arasında kıyas kabil
değildir, demektir.

Bu meselede ayrı bir nükte de şudur: Peygambere vâris olan kâmil insan,
feyz-i akdesten gelen hiçbir ışığı kaçırmaz; âdeta güneşten gelen radyasyonları
yutabilecek büyük bir yutucu santral gibi, kendisine ehadiyet tecellîsiyle gelen
ve cemalî cilveler olarak intikal eden.. eden ve rahmetin zuhuru olarak onun
başını okşayan ne kadar akdes ve mukaddes feyiz varsa, bunların zerresini dahi
heder etmeden, kalbini bütün fakülteleriyle faal hâle getirir ve bütünüyle bu
feyizlere mâkes olmaya çalışır.

Bu, aynı zamanda onun Rabbisine karşı saygısının ifadesidir ve bir şarj olma
ameliyesidir. Böyle sürekli dolan bir insanın bir de boşalması vardır. İşte bu
boşalma keyfiyeti onun ruhunda bulunan ziya, nur ve diğer hakikatleri
neşretmesidir. Ve tabiî, iç  derinlikleri itibarıyla onun yaptığı bu ameli tartacak
bir ölçü de yoktur. Onun için âbid ibadetinde ne kadar derinleşirse derinleşsin,
kâmil insan mânâsında âlimin ameline denk bir ibadette bulunması imkânsızdır.
Kaldı ki, bir insan, bildiğini muhakkak yapmalıdır. Zira aksi hareket edene
Kur’ân-ı Kerim şu tehditte bulunmuştur:



َنوَُملَْعي ْمُھَو  َّقَحْلا  َنوُمُتَْكَیل  ْم  ُهْنِم اًقيِرَف  َِّنإ  وَ
“Onlardan bir grup vardır ki, bildikleri hâlde hakkı gizlerler.”9

Evet, biliyorlar fakat yapmıyorlar.. âdeta fezadaki kara delikler gibi etrafa
hiçbir ışık sızdırmıyorlar veya hiç kimse onlardaki ışık potansiyelinden istifade
edemiyor. Daha doğrusu, bir türlü güneş gibi olamıyorlar. Güneş ki, yerinde bir
ocak, yerinde bir ziya kaynağı ve yerinde de bir renkler cümbüşüdür.
Çiçeklerin başını okşar durur ve kendi çiçekleri sayılan gezegenlere ışık
hüzmeleri gönderir. Işığını kara delik hâline getiren kemtâli’ insanları, onca
güç ve potansiyele rağmen kendi karanlıklarıyla baş başa bırakıp mevzu ile
alâkalı olarak Efendimiz’in bir başka hadislerine geçelim:

“Kim ilim öğrenir sonra da onu gizlerse ahirette onun ağzına ateşten bir
gem vurulur.”10

Bu kutlu sözün de mânâsı açıktır. Kim bir şey öğrenir ve sonra onu etrafa
neşretmezse, yani dolduktan sonra boşalmaz, söz ve davranışları ile güzel
örnek olmaz ve hakka aynadarlık yapıp onu etrafa aksettirmezse, bu suçunun
cezası, ahirette onun ağzına ateşten gem vurulmaktır. Hadiste çok ciddî bir
tevbih ve kınama söz konusudur. Zira gem ancak hayvanların ağzına vurulur. Bu
da ilmini ketmeden insanın, hayvanlara benzetilmesi demektir ki oldukça ağır
bir ifadedir.. evet o insan, Cenâb-ı Hakk’ın kendisini ahsen-i takvîm sırrına
mazhar kılmasının kıymetini bilememiştir; bilememiş ve mahiyetine
yerleştirilen, onu hayvanlardan ayırarak seçkin bir varlık hâline getiren duygu,
düşünce ve düşündüğünü ifade etme meziyetini hiçe saymış ve tabiî bu
meziyetlerin şükrünü eda edememiştir. İşte böylesi bir insana, verilen
nimetlerin istirdadı, geriye alınması, ne kadar âdilâne bir muameledir, sizin
insafınıza bırakıyorum.

İlim ve tebliğ, aynı hakikatin ayrı iki yüzüdür. Amel ise, her ikisinin de
vazgeçilmez şartı. Bu üçünü birbirinden tefrik edip ayırmak mümkün değildir.
Bildiğiyle amel etme, bildiği şeylere saygının ifadesidir. Rabbini bilen bir
insanın, O’na kulluk yapmaması sadece bir saygısızlık değil; aynı zamanda bir
vurdumduymazlık, bir körlük ve sağırlıktır. Hele hele imana hizmet vazifesini
yüklenen kimselerin kulluklarında gösterdikleri aksaklıklar, İslâm’a dış
cephenin vereceği zarardan daha korkunçtur. Batılıların, İslâm’ı yaşamayan
Müslümanları gördükten sonra takındıkları tavır ve söyledikleri sözler,
herhâlde bu hükme önemli bir delil mahiyetindedirler.. ve böyle bir söz ve



beyan, hasmın şehadetinin geçerli olduğu bir konudadır ve makbuldür.
Müslüman bir İngiliz’e, kendisi Müslüman olduğu hâlde diğer İngilizlerin

niçin bütünüyle İslâm’a girmedikleri sorulur. “Hâlbuki İngilizler siyasetleriyle
dünyayı idare etmiş, akıllı insanlardır..” denir. Müslüman İngiliz, hiçbir şey
söylemez ve soru sahibini elinden tutup yakınlarında bulunan bir mescide
götürür. Mescit alabildiğine hirpânî ve içinde de sadece kalıplarıyla ibadet
eden bir sürü insan vardır. İngiliz’in cevabı, işte bu mescidi ve içindeki
insanları göstermek olur.

Bunun mânâsı şudur: Batılının pratiğe dökülmeyen, hayat hâline gelmeyen
dinî, gayr-i dinî sistemlere karşı tavrı bellidir. Zaten biz, ne zaman onların
karşısına iç-dış vahdetine ermiş, kalb ve kafa bütünlüğünü yakalamış, gönlü
Kur’ân’a âşinâ, amelleri İslâm’a uygun ve bütün derdi insanlığın hidayete
ermesi bir cemaat hâlinde çıkabilmişsek, daha bizden teklif gelmeden onlar
hemen İslâm’a dehalet etmişlerdir ve edeceklerdir de.

Evet, Batılı, niçin kendi dinini bilmeyen, Rabbini tanımayan, kitabına âşinâ
olmayan, derme çatma görünümlü bir topluma iltihak etsin ki? O, pratiğe ve
Müslümanın kafa, gönül yapısına bakar. Bir âhında binlerce feryat
mevcelenen.. gecelerinde teheccüt ve dillerinde daima evrâd ü ezkâr bulunan..
vakit israfını asgarî seviyeye indirebilen.. ve her anını faydalı işlerde
değerlendiren dopdolu insanlara önem verir. Eğer İslâm’ı temsil edenler böyle
olabilselerdi, Batılılar İslâm’a koşarak geleceklerdi; durum aksi olduğu için,
netice de aksine tecellî etti.. ve onlar şimdilik bizden uzaklaştılar.

Özet olarak diyebiliriz ki İslâm, imanla ameli birleştirip bütünleştiren ilâhî
bir sistemdir. O’nun bir tarafında inanma, diğer tarafında da inandığını yapıp
aksiyon hâline getirme vardır. Başkalarına ait amel ve ibadetleri anlatma,
hikâye etme bir bakıma güzeldir, ibret vericidir; ancak sadece bu kadarla iktifa
edip aynı amelleri işlememe ve tatbik etmeme, Müslümanın başkaları
üzerindeki müessiriyetini olumsuz şekilde etkileyecektir. İslâm, ne yalnız
evliyâ menkıbesi anlatmak, ne de evliyâ menkıbesi dinlemektir. O, onlara ait
anlatılan hayatı bizzat yaşamak ve fiiliyata dökmektir. İslâm, iman ve amel
demektir. Onu bu şekilde kabullenmeyenlerin, İslâmî hizmetten bahsetmeleri
tesirsiz birer lâf-ı güzaftır.
1 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 1/225, 4/399, 5/50; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/343.

2 Haşir sûresi, 59/19.

3 Zümer sûresi, 39/9.



4 Bkz.: Cuma sûresi, 62/5.

5 Fâtır sûresi, 35/28.

6 Tirmizî, ilim 19; Ebû Dâvûd, ilim 1; İbn Mâce, mukaddime 17.

7 Bkz.: Enbiyâ sûresi, 21/105.

8 Tirmizî, ilim 19; Dârimî, mukaddime 29, 32.

9 Bakara sûresi, 2/146.

10 Tirmizî, ilim 3; Ebû Dâvûd, ilim 9; İbn Mâce, mukaddime 24.



2. İSLÂMÎ HAKİKATLER VE YAŞANILAN
DEVRİN BİLİNMESİ

Devrimizde dünyaya bakış, eşya ve hâdiseleri değerlendirme tamamen
değişmiştir. Günümüzde mantık ve akliyecilik daha bir ağır basmaktadır.
Küfür, ilhad; fen ve felsefe adıyla konuşmaktadır. Bunun karşısında Müslüman
aynı teknikle mukabelede bulunmak zorundadır. Bu da kendi devrinin kültürünü
bilmekle yakından alâkalıdır. Zaten bir bakıma gerçek ilm ü irfan da budur.
Zaten ilm ü irfan da mü’minin ayrılmaz birer vasfıdır.

Devrini bilmeyen insan, karanlık bir dehlizde yaşıyor demektir. Böyle bir
insanın sair insanlara din, iman adına bir şeyler anlatmaya çalışması ise
beyhudedir. Zira zaman ve hâdiselerin çarkları, onu, bugün olmazsa yarın
dermansız ve tesirsiz hâle getirecektir. Onun için Müslüman, günün ilim ve
kültür seviyesine uygun ve denk bir paralellik içinde anlatılması gerekenleri
anlatmalı ve başkalarına intikal ettireceği meseleleri de bu şekilde intikal
ettirmelidir. Şunu kat’iyetle ifade edebilirim ki, günümüzde arz ettiğimiz bu
noktayı tutabilen bir mübelliğ ve mürşit, ahirette aktâp ve velileri aşarak
nebilerin arkasında yer alabilecektir. Evet, bu vazife, o kadar mukaddes ve
mübecceldir. Bu noktayı yakalamak da, o kadar zor ve zor olduğu kadar
lüzumludur.

Evet, devrini bilmeyen insan yeraltında yaşayanlardan farksızdır. Hâlbuki
tebliğ adamı fezalarda seyahat etme zorundadır. O, kafasıyla yıldızlar arasında
dolaşırken, kalb ve letâifiyle cennetlerin temâşâsında olmalıdır. Aklı, onu
elinden tutup Pastör’le beraber laboratuvarlara götürmeli, Einstein’le varlığın
derinliklerinde dolaştırmalı ve tabiî ruhuyla da o hep, Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem) arkasında el-pençe divan durmalı ve günde birkaç
defa O’nun insibağından geçmelidir. Bana göre işte hakikî mürşit de budur.

Bakın, Nebiler Serveri’ne!. O, kendi devriyle nasıl hesaplaşılacaksa öyle
hesaplaşmış ve onun için de tebliğ ettiği her şey muhataplarında mâkes
bulmuştur. Zaten Cenâb-ı Hak’tan gelen hiçbir emir, kâinatta cereyan eden
hâdiselere ters değildir. Yeter ki, insan varlığın hikmet ve ruhunu
kavrayabilsin; kavrayabilsin ve tebliğini ona göre ayarlasın. Sahabe de, Allah
Resûlü’nden aldığı dersle yaptığı tebliğini, yine hep günün şartlarını ve
muhatapların durumunu dikkate alarak yapmıştı. Bundan dolayı da çok kısa
zamanda, dünyayı dize getirecek kadar güçlü, hikmetli bir seviyeye



yükselmişlerdi. Daha sonra gelen ve Allah Resûlü’ne vâris olabilen bütün
büyükler ve değişik çığırlar açıcılar da, hep aynı şekilde davranmışlardı. İmam
Gazzâlî, İmam Rabbânî ve Mevlâna Celâleddin Rûmî tebliğ gergefini hep
devrin idrak ve kültürüyle örgüleyenlerdendirler. Bundan dolayı da tesirleri
günümüze kadar devam etmiştir. Fakat ne yazıktır ki, iş bize düşünce kötü bir
mirasyedi gibi ilme sırtımızı dönmüş, gerçek Müslüman olmanın âdâp ve
erkânını alt-üst etmiş ve cehlimize kurban gitmişizdir.



3. KUR’ÂN - GÖNÜL İLİŞKİSİ
Tebliğ insanının gönlü Kur’ân’a göre ayarlanmalıdır. Kur’ân bu hususu ifade

ederken şöyle buyurur:

ٌدیِھَش َوُھَو  َعْمَّسلا  ىَقَْلأ  ْوَأ  ٌبْل  َُهل َق َناَك  ْنَِمل  ىٰر  ْكَِذل َِكلٰذ  ِيف  َّن  إِ
“Bu Kur’ân, kalbi ona açık olanlar ve gözünü Kur’ân’a dikip ona kulak

verenler için bir öğüttür.”1

Evet, Kur’ân bir nasihat, bir hatırlatma, bir zikir ve bir uyarıcıdır. Ne var ki
Kur’ân’ın bu yönlerinden istifade edebilmek için, gönüllerin ona karşı açık
olması şarttır. Gönlün açık olabilmesi için de, her insanın gözünü Kur’ân’a
dikmesi ve kulağını Kur’ân’a vermesi gerekir. İşte bu, bütünüyle Kur’ân’a
yönelmek demektir ki, başka türlü de istenen ölçüde Kur’ân’dan istifade
edilmesi imkânsızdır. Çünkü tavrını bu istikamette ayarlayamayan bir insanın
bakışı, Kur’ân’ın, o ışıl ışıl yanan mucizevî yönünü kat’iyen göremez.
Göremeyince de, onun nazarında, Allah kelâmıyla herhangi bir beşer kelâmı
arasında fark kalmaz.. ve artık düşünce seviyesi bu derekeye düşmüş bir
insanın Kur’ân adına yapacağı hiçbir şey yoktur; olamaz da. Onun içindir ki:

ِهِیف َبْيَر  ُباَِتكْلا َال  َِكلٰذ   “Şu kitapta şüphe yoktur.”  denildikten sonra: ىًدُھ
َنیِقَّتُمِْلل  “O, Allah’tan korkanlara hidayettir.” 2 buyrulur. Kur’ân, Allah’ın

kelâmıdır, bunda şüphe yok. Fakat o Kur’ân’dan ancak müttakiler istenen
ölçüde istifade edebilirler. Müttaki, şeriat-ı fıtriyeyi en iyi bilen insandır.
Laubali insanın müttaki olamayacağı gibi, onun Kur’ân’dan istifadesi de
düşünülemez. Zira onun kalbi artık ölmüştür. Bir âyet, bu tip insanların Allah
Resûlü’ne karşı tavırlarını şöyle özetler:

ْمَُھل ىٰلْوَأَف  ِتْوَمْلا  َنِم  ِه  َْيلَع ِيِشْغَمْلا  ّ ََرظ  َكَْیِلإ َن َنوُرُظْن  …يَ
“Onlar sana, üzerine ölüm çökmüş insanların baygınlığı içinde bakarlar.

Korktukları başlarına gelsin!”3 Bakışı bu olan insan, Kur’ân’dan ve onun
tebliğcisi olan Allah Resûlü’nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) ne anlayabilir
ki!. Hiçbir şey. Hâlbuki kalbini Kur’ân’a göre akort eden bir insan, kâinatın
nabzı gibi atıp duran hâdiseleri, kendi kalbinin atışları içinde duyar. Neden?
Zira kâinat ile kendi arasında bir birlik kurmuştur da ondan.

Evet, hâdiselerin nabzını elinde tutamayan insanların, irşad adına fazla bir
şey yapacakları da söylenemez. Aslında bu, biraz da Kur’ân’a bir bütün olarak



bakabilme keyfiyetiyle alâkalıdır.
Aynı meseleye bir başka zaviyeden yaklaşacak olursak; âfâkî ve enfüsî

âyetleri, Kur’ân âyetlerine tatbik edip ondan bir terkip yapma, tebliğcinin
hiçbir zaman müstağni kalamayacağı bir ön şarttır. O, tebliğinde, bu sahada
başarılı olduğu nispette başarılıdır. Aksi hâlde gerisi, hem kendisi hem de
muhatapları için bir vakit israfıdır. Evet, tebliğ adamı bütünüyle İslâmî
sıfatlarla muttasıf olmalı ve hep farklılığı ve fâikiyetiyle oturup kalkmalıdır.

Âfâkî ve enfüsî âyetleri tahlile tâbi tutup terkip yapabilmek, oradan nezaket,
nezahet, şefkat, disiplin… gibi temelde bir mü’mini, tam anlamıyla kâmil
mü’min yapan tüm sıfatlar, tebliğ insanının lâzım-ı gayr-i mufârık vasıfları
olmalıdır. Bir başka ifadeyle arz edecek olursak; aslında her kâfirin her sıfatı

kâfir olmadığı gibi, her mü’minin her sıfatı da mü’min değildir.4 Ve belki de
kâfirlerin bugün dünya çapında, o değişik alanlardaki başarılarının altında da
onların mü’minlere ait sıfatlarla muttasıf olmaları yatmaktadır. Ve tabiî ki
bizim mağlubiyetimizin altında da kâfir sıfatları ile kirlenmiş olmamız! Hâlbuki
her mü’min, mü’minliğe ait hemen her sıfata fevkalâde önem vermelidir. Hele
tebliğ insanları, bunları temsil etmede sıradan mü’minlerin birkaç kadem daha
önünde bulunmalıdırlar. Meselâ, mü’min nezaket insanıdır, nezahet insanıdır,
şefkat âbidesidir. O bunlarla kâinatı bir merhamet beşiği, bir kardeşlik eşiği
hâlinde görür ve görmelidir de. Onun hayatı bütünüyle disiplindir. Dolayısıyla
onun her anı nurlu ve aydınlık geçer. O, vakit israfını en korkunç bir kayıp
olarak değerlendirir. Müslümanın kahvehane hayatı yoktur. Çünkü
Resûlullah’ın, hayatında öyle bir mekâna uğradığı söz konusu değildir.
Hanesinin dışında Müslümanın mekân anlayışı mescitler, mâbetler ve eğitim
yuvalarıdır. O, bilgi ve irfan yüklüdür. Gelişigüzel yapılan hareketlerden çok
uzaktır; Müslüman daima bir plân ve programın adamıdır. Sebep ve neticeler
arasındaki münasebetlere vâkıf ve eşyanın ruhuna da alabildiğine nafizdir.

Yukarıda beyan ettiğimiz gibi günümüzün Batı dünyası, Müslümanlara ait bu
sıfatları aldıklarından dolayı, bugün hep zirvelerde dolaşmaktadırlar. Hâlbuki
İslâm âlemi, bütünüyle onlara ait kötü sıfatların hamalı hâline gelmiştir. O,
mescide gelirken onlara ait sıfatları bir urba gibi sırtına geçirmiş öyle gelmiş,
diğeri de Müslümanlara ait sıfatlarla kiliseye koşmuştur. Demek oluyor ki,
bugün galip olan Batının kendisi değil; onlardaki Müslüman sıfatlarıdır.
Mağlup olan da Müslümanlar değil; batıdan alıp taklit ettikleri kâfir
sıfatlarıdır. Bu itibarla da kurtuluşumuz bütünüyle Kur’ân’la bütünleşmemize



bağlıdır.
1 Kaf sûresi, 50/37.

2 Bakara sûresi, 2/1-2.

3 Muhammed sûresi, 47/20.

4 Bediüzzaman, Sözler s.792 (Lemeât).



4. MEŞRU YOLLARIN KULLANILMASI
Tebliğ adamı, tebliğ yaparken kullandığı bütün yolların meşru olmasına son

derece dikkat etmelidir. Meşru bir hedefe ancak meşru yollarla gidilir. Gayr-i
meşru vasıta ve vesileler kullanılarak meşru bir hedefe varılamaz. Bizim
hedefimiz haktır. Biz bâtılın düşmanıyız. Öyleyse hak olan bu hedefe ulaşmak
için, düşman olduğumuz bâtılı kullanamayız. Aksi hâlde, kendimizi ve bütün
yaptıklarımızı, bizatihi kendimiz yalanlamış oluruz. Hâlbuki hiçbir dava yalan
üzerine bina edilemez, bina edilenler de uzun süre yaşayamaz. Zaten Allah
(celle celâluhu) da, her zaman İslâmî hizmette bu yola başvuranların yaptıkları
işlerden yümün ve bereketi kaldırmıştır. Onlar yerinde, meydanlarda binlerce
insanı toplayıp nutuk atabilirler; ancak onların, bu zâhiren çok büyük gibi
görünen kalabalıklarına mukabil, özü sözü doğru üç Allah erinin, gayet
mütevazı bir evde, küçük bir gruba yaptıkları irşad ve tebliğ kadar bereketi
olamaz. Zira birisi bin iken bir olmaya; diğeri ise bir iken bin olmaya
namzettir.

Kalbler, Allah’ın elindedir. Bizim dediklerimizi ve diyeceklerimizi
insanlara kabul ettirmek; bizim sözlerimizle onların hidayetini hazırlamak,
doğrudan doğruya Cenâb-ı Hakk’ın elindedir. Dolayısıyla, eğer gayemiz
insanları doğru yola sevk etmekse, başvurulan yalan ve yalana benzer
mübalâğalı ifadelerin bu gayeyi tahakkuk ettirmede yararı değil zararı
olacaktır. Biz, bize ait vazifeyi, yine İslâm’ın bize çizdiği çerçeve içinde
yapmaya mecbur ve memuruz. Onun için hiçbir zaman İslâmî hizmet adı altında,
meşru olmayan bir zemine kaymamız söz konusu olmamalıdır. Hele hele, yalan
ile doğrunun aynı dükkânda satılan birer metâ hâline geldiği günümüzde bizler,
doğru konuşmaya, doğru hareket etmeye, doğruyu dosdoğru temsil etmeye
mecbur ve mükellefiz.



5. ÜCRET VE ÜCRET TALEBİ
Tebliğ insanı, yaptığı bu kudsî vazife karşılığında hiçbir ücret talep

etmemelidir. Bu ücret, ister maddî ister mânevî ve ruhî olsun, mutlak surette
ihlâs ve samimiyete gölge düşürür. İhlâs ve samimiyete gölge düştüğü zaman
da, o işin tesiri kırılır. Hatta değil maddî ücret karşılığında tebliğ yapılması,
yapılmakta olan tebliğden mânevî bir haz ve lezzet alınmasının dahi, tebliği
samimî olmaktan çıkaracağı endişesi taşınmalıdır. Hele bir de o işin içine
maddî menfaat girerse, samimiyet tamamen ortadan kalkar ve artık yapılan bu
işe de asla tebliğ denmez; denemez. Kur’ân-ı Kerim’in, bütün peygamberlerin
dilinden naklettiği:

َنیَِملاَعْلا ِبَر  ّ ىٰلَع  َِّالإ  َيِرَْجأ  ِْنإ  ٍرَْجأ  ْنِم  ِهَْیل  ْمُكَُلأْسَأ َع اَۤم  وَ
“Ben sizden bir ücret beklemiyorum, benim ücretim âlemlerin rabbi

Allah’a aittir.”1 mealindeki âyeti, sözünü ettiğimiz hususa en açık bir delildir.
Aslında nebilerin bu ifadelerinin altında biraz da şu inilti vardır:

“Ben, sizin uğrunuza dert ve ızdırap içinde kıvranıyorum. Siz ise bana
mecnun diyor, hakaret ediyor, beni taşlıyor ve cemiyetten uzaklaştırmaya
çalışıyorsunuz. Ben kapı kapı dolaşıp hakkı anlatmaya çalışıyorum, siz ise her
kapıyı benim suratıma kapamakla uğraşıyorsunuz. Yaptığınız bunca eza ve
cefaya rağmen, ben sizden ne dünya ne de ukbâ adına bir şey istiyorum. Benim
mükâfatımı verecek, ancak beni bu vazifeyle gönderen Zât’tır.”

İşte Hz. Âdem’den (aleyhisselâm) Efendimiz’e kadar bütün peygamberlerin
sesi-soluğu ve vazife esprisi!

Hz. Mesih’in havarileri –geldikleri yer Antakya ise– Antakya’ya
geldiklerinde, zamanın devlet ricali derhal onların hapsedilmelerini isterler.
Emir yerine getirilir ve Havariler hapsedildiler. O yörede herkesin saygı
duyduğu ve görüşlerine itimat ettiği Habib-i Neccar bu meseleyi duyunca
hemen koşar gelir ve ilgililere hitaben:

َنوُدَتْھُم ْمُھَو  اًرَْجأ  ْمُكَُلأْس  ْنَم َال َي اوُِعبَّت  اِ
“Kendileri hidayette olan ve sizden de hiçbir ücret istemeyen bu insanlara

uyun.”2 der.3 Kur’ân bu hâdiseyi naklederken yukarıda zikrettiğimiz âyetiyle,
tebliğcide olması gereken iki şartı, daha doğrusu tebliğcinin iki vazifesini daha
nazara verir. Bunlardan birincisi, evvelâ tebliğcinin kendisinin hidayette
olması, ikincisi ise, yaptığı tebliğ mukabilinde kimseden bir şey istememesi.



Evet, namazsız bir insan mürşit ve mübelliğ olamaz. Zira ibadetlerini
kusursuz yerine getirmeyen bir adamın dedikleri dinlenmez ve tesir de etmez.
Kursağına riba, rüşvet, haram kazanç gibi şeyler giren bir insan da asla mürşit
olamaz. Dünyevî hayatın israf ve konforu içinde bulunanlar ki, ahiretleri adına
kendileri irşada muhtaçtırlar, nasıl mürşit ve mübelliğ olabilirler ki!

E v e t , hayat standartlarını, Sevad-ı A’zamın hayat seviyesine göre
ayarlamayan insanların, Peygamber’in ve onun nurlu ashabının yolunda
gittikleri söylenemez. Böylesi insanların davranışları ve söyledikleri yalandır
ve yalanla da hiç kimse doğruyu bulamaz. Doğruyu kendi bulamamış olanın,
başkalarına doğruyu buldurması ise kat’iyen mümkün değildir.

Tebliğ adamı, doğruyu gösteren sabit bir tabela gibidir. Onun hayat ve
yaşayışını gören herkes, rahatlıkla onun simasında doğrunun ve doğruluğun
şekillenmiş hâlini de görür ve bulur. Daha doğrusu görmeli ve bulmalıdır.

Kur’ân, müttakilere bir hidayet kaynağıdır. Hayatı, Kur’ân’ın belirlediği
çerçeveye girmeyen bir insan, bu hidayet kaynağından nasıl istifade edebilecek
ki? Gerçek hidayet, Kur’ân’ın tarif buyurduğu sırat-ı müstakîmdir. Yaşadığı
hayat müstakim olmayan, hidayete erememiştir. Onların, insanları hidayete
götüren yolda rehberlik yapmaları ise tam bir çelişkidir. Öyleyse mürşit ve
mübelliğler, peygamber yolunda, peygamberlere ait vazifeyi yaparken,
peygamberlere ittiba etmek mecburiyetindedir. Bilhassa gönlü beyni kadar,
beyni gönlü kadar münevver bir kâmil mürşidin ifadelerine, günümüz tebliğcisi
her zamandan daha ziyade kulak vermelidir. O şöyle demektedir: “Ehl-i dalâlet,
ehl-i ilmi; ilmi vasıta-i cer etmekle ittiham ediyorlar. ‘İlmi ve dini kendilerine
medar-ı maişet yapıyorlar.’ deyip insafsızcasına onlara hücum ediyorlar.

Bunları fiilen tekzip lâzımdır...”4 Evet, ehl-i dünyayı bu konuda tekzip etmek
fiilen olmalıdır. Gerisi lafazanlıktır ve lafazanlık yapmanın da hiçbir faydası
yoktur.

Yeryüzünde her zaman, İslâm’a hizmeti omuzlayacak bir gönüllüler kadrosu
olmalıdır; olmalıdır ve insanlığın mutluluğu için var olan bu fedailer, insanlığa
hakikî bir tebliğcinin nasıl olması gerektiği dersini de vermelidir. Bu kadro, o
kadar hasbî olmalıdır ki, öldüğünde üzerinden çıkacak mal varlığı ancak kefen
bezine yetmeli, hatta bazen o kadar da bulunmamalıdır. İşte hayallerimi
süsleyen inanan gönüller ve işte büyük davanın büyük hameleleri!

İslâm’ı yaşamanın diyalektiğini yapanları şimdiye kadar bu millet çok gördü,



çok dinledi. Onlarda gördükleriyle her defasında inkisara uğradı ve iki büklüm
oldu. Zannediyorum daha fazla aldatılmaya da tahammülü kalmadı. Şimdi artık
o, lafa değil, yaşantıya bakıyor. Fiili, söylediklerini doğruluyorsa onu bağrına
basıyor ve onun yoluna baş koyuyor. Aksini ise ne dinliyor ne de ona itibar
ediyor.

Müsaadenizle, meseleyi biraz daha açalım; siz, tepeden tırnağa sizin
hayatınızı yaşayamayanları kendinizden saymaz ve onlara itimat etmezsiniz.
Zaten, çarpıklara tam güvenmek ve bağlanmak da, mü’minlik firasetiyle
bağdaşmaz. Eğer birine bel bağlamak istiyorsanız, evvelâ onun yaşayışına
bakarsınız. Eğer fakirane, mütevazıâne yaşıyorsa ve söylediklerini de,
yaptıkları yalanlamıyorsa ona bağlanırsınız; bağlanırsınız ve bu gayet tabiî ve
normaldir. Aslında herhangi bir şahsı böyle bir mihenge vurmadan arkasına
takılıp gitmek de kat’iyen doğru değildir. Doğru olmadığını da tarih binlerce
misaliyle göstermiştir. Bu itibarla ağzı çok laf yapana değil, davranışları
Muhammedî olan insanlara ittiba edilmelidir. Meselenin sadece suretinde
takılıp kalan ve cerbezeyi büyük bir mârifet sayanların İslâm’a hizmet etmede
zarardan başka yapacakları bir şey yoktur. Onlar ruhta bizden uzaktırlar, biz de
onlardan uzak olmalıyız.

Ayrıca, bir yere angaje olmuş ve bir yerin minneti altına girmiş bir insanın,
minnettar olduğu insanlara karşı bir şey anlatması da mümkün değildir. Onun
içindir ki, Ebû Hanife, Leys b. Sa’d, İmam Sevrî, Fudayl b. İyaz, İbrahim b.
Ethem ve daha niceleri bu mevzuda fevkalâde hassas davranmışlardır. Ve yine
ondandır ki, bu zatlar, dedikleri ve söyledikleriyle asırları aşarak bize kadar
gelip ulaşmış tebliğleriyle müessir olmuşlardır. (Ne velud bir devir ki,
cihanları aydınlatacak bu kadar çok insanı birden bağrında yetiştirebilmiştir!)

Meselâ Süfyan-ı Sevrî, çok mahzun ve mükedderdir. Kendisine üzüntüsünün
sebebi sorulunca şu cevabı verir: “Ben bu kadar insanı önüme aldım, onlara
hadis, fıkıh ve tefsir okuttum. Fakat gördüm ki, bu insanların çoğu kadılık veya
bir başka memuriyet alıp devlete intisap ediyorlar. Bu durum beni çok üzüyor.
Yarın mahşer gününde, onların yaptıklarının hesabı da benden sorulur diye  çok

korkuyorum.”5

Süfyan-ı Sevrî’nin, Halife Harun Reşit’e yazdığı mektup ise hepinizin
malumu ve örnek bir davranış remzidir. Harun Reşit halife olur. Bir eski dostu
ve arkadaşı olan Süfyan’ın da kendisine gelip biat etmesini bekler. Elbette ki



böyle bir dostluk hatırına bu onun hakkıdır. Ama Süfyan hiç de onun gibi
düşünmez. Derken Harun Reşit artık dayanamaz ve bir mektup yazıp Süfyan-ı
Sevrî’ye gönderir. Mektubunda biraz da ona sitem ederek: “Herkes geldi biat
etti, alacağını aldı. Hâlbuki benim gözlerim hep seni bekledi durdu.”

Süfyan, gelen mektubu kendisi açıp okumaz. Talebelerinden birine okutur.
“Bir zalimin yazdığı mektuba ben el süremem.” der. Sonra da cevabı aynı
kâğıdın arkasına yazdırır. Talebesi, kirli bir kâğıda, halifeye gidecek mektubu
yazmak uygun olmaz mânâsına itirazda bulunursa da, bu büyük insan ona şu
cevabı verir: “Eğer bu kâğıt milletin malından alınmışsa onu geri göndermiş
olacağız. Eğer kendi malından ise benim onun için harcayacak param yok...”

Sonra da şunları dikte ettirir:
“Harun, halife oldun. Milletin parasını sağa-sola savurdun. Beni de bu işe

şahit tutmak için yanına çağırıyorsun. Unutma, bir gün Rabbinin huzuruna
çıkacak ve bütün bu yaptıklarından hesap vereceksin…” diye başlayarak uzun
uzun nasihatlerde bulunur. Hâdisenin gerisini, Harun Reşit’in sarayında bulunan
bir müşahit bize şöyle nakletmektedir:

Harun Reşit, mektubu alıp okudu. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Her namazdan
sonra bu mektubu getirtip okutuyor ve ardından da: “Senin gibi dost esas bu
günlerimde benim yanımda olmalıydı. İşte o zaman inhiraftan, kaymaktan

kurtulmuş olurdum...”6

Süfyan’a cesaret kaynağı olup ve bir halifeye bu şekilde hitap edebilme
gücünü veren neydi? Bu güç onun, dünya karşısında serfürû etmemesi, dünya
ve mâsivâyı aşmış bulunmasıydı. Eğer, o da emsali gibi dünyaya bağlansa idi,
bir halifeye bu şekilde hitap edemezdi. Harun Reşit ki, beş vakit namazını
kılan, haccı, umresi ve nafile orucu olan bir insandı. Rakik ve ince kalbliydi.
Ancak bazı yanlış tasarrufları karşısında bir eski dostu, onu bu şekilde ikaz
edip uyarıyordu.

Burada, bir lahza durup, insanlığın kurtuluşunu kendilerinden beklediğimiz
nesillere evvel ve âhir bir tavsiyemi arz etmek istiyorum:

“Aziz ve onurlu olun. Paçanızı ve yakanızı belli güç kaynaklarına
kaptırmayın! Sırf milletimiz ve insanlık için belli vazifeleri kabul etseniz dahi,
her zaman müstağni davranın! Hak ve hakikati neşredip yayma mevzuunda
başkalarının tahdit ve kayıtları altına sakın girmeyin! Allah’ın koyduğu esaslar
çok mühimdir. Siz ancak O’na kul olun! Böyle yaptığınız takdirde sözleriniz



tesirli olur ve tebliğ ettiğiniz şeyler de mâşerî vicdanda kabul görür.”
Hem sizin sözlerinize tesir etme gücünü bizzat Cenâb-ı Hak tekeffül

buyurmuştur. Siz başkalarından karşılık beklemezseniz, karşılığı Allah’tan
alırsınız. Nasıl mı alırsınız? Dünyada sözlerinizin tesir etmesi şeklinde;
ahirette de, Cennet ve cemalullah ile müşerref olmak suretiyle. Eğer bu şekilde
davranmaz da, halktan bir şeyler talep ederseniz, evvelâ sözlerinizin tesiri
kaybolur, sonra da nimetlerin en büyüklerinden mahrum kalırsınız.

Dünyevî makam ve mansıplar geçicidir. Ne onlara bağlanmaya, ne de onlarla
gururlanmaya değer. Zaten bugünkü şartlarda yapılan memuriyet, ancak zaruret
muvacehesinde caizdir. Günümüzde bir memurun, aldığı maaşından kendisi ve
ailesi yese de, ondan miras bırakmaması bir vera’ gereğidir. Çünkü alınan
maaşlara mutlak surette pek çok mahzurlu şeyler bulaşmaktadır. Ancak,
söylediğim bu husus, içinde bulunduğumuz şartlara göre söylenmiş bir sözdür.
Ümidim var ki, bir gün bu şartlar bütünüyle değişir ve herkes meşru bir kazanç
yolu bulur.

Biz bugün, sadece dünyevî makam ve mansıpları değil; tebliğ adına faraza
bizde bulunsa uhrevî makam ve mansıpları dahi terk etme kararındayız. Evet,
on kişiye hak namına bir şeyler anlatmayı, parlamenterliğe tercih edeceğimiz
gibi, gerekirse gavslığa, kutupluğa da tercih edebilmeliyiz. Çünkü asıl olan, bu
insanların uyarılması ve irşad edilmesidir. Hiçbir mevki ve makam, –dünyevî
olsun uhrevî olsun– bu işin önüne geçemez.

Bu itibarla, tebliğ erinin, verdiği hizmetleri, dünyevî menfaatlere alet etmesi,
hak ve hakikatleri neşrederken elde ettiği şöhreti dünya adına kullanması, altın
ve elmasları, cam parçalarıyla değiştirmesi gibi bir ahmaklık olur.

B i r zayıf hadiste, Hz. Musa (aleyhisselâm) devrinde böyle davranan
birisinin, domuz şeklinde meshe uğradığı haber veriliyor. O, her mecliste Hz.
Musa’dan ve onun büyüklüğünden bahsediyor olmasına rağmen, bütün bunları
kendi çıkarlarına alet ettiği için Allah da onu mahlukatın en habisine tahvil etti.

Sûreten mesh, bu ümmetten kaldırılmıştır. Bu mevzuda Allah (celle
celâluhu), Habibine teminat vermiştir. Ne var ki, sîreten birçok kimse hep o
adamın akıbetine uğramışlardır. Mevlâ’dan niyazımız, bizleri ve bütün tebliğ
ehlini böyle bir akıbete sukut etmekten muhafaza buyurmasıdır. O, duaları kabul
eden ve dualara cevap vermeye gücü yetendir.
1 Şuarâ sûresi, 26/109.



2 Yâsîn sûresi, 36/21.

3 Bkz.: Abdurrezzak, Tefsîru’s-San’ânî 3/141; et-Taberî, Câmiu’l-beyân 22/159; İbn Ebî Hâtim, et-Tefsîr
10/3192.

4 Bediüzzaman, Mektubat s.10 (İkinci Mektup).

5 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 1/57.

6 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 2/353.



6. MUHATABIN TANINMASI VE ANLAYIŞ
a. Muhatabın Tanınması
Tebliğ insanı, muhatabının durumunu yakından takip etmeli ve onun

hatalarına karşı anlayışlı davranmalıdır. Mü’mine karşı gösterilecek anlayış,
mürüvvet; küfür ve ilhad ehline karşı gösterilecek anlayış ise, basiret, kiyaset
ve dirayet şeklinde olmalıdır. O, bunları kullanarak muhatabının gönlüne ve
mantığına girerek, anlatmak istediği meseleleri bir taraftan sevdirip, bir taraftan
da kabul ettirebilir.

Evet, irşad ve tebliğde bulunan kimseler, muhataplarının durumlarını çok iyi
bilmeli ve onları kaçırıcı, nefret ettirici tutum ve davranışlardan fevkalâde
sakınmalıdırlar. Bir kere tebliğcinin sunduğu şeyler hep kudsî mefhumlardır.
Allah’ı, Resûlü’nü, Kitabı’nı ve ahiret gününü insanlara sevdirmek durumunda
olan bir insan, her hâlde vazifesinin ne olduğunu bilmeli ve davranışlarını da
ona göre ayarlamalıdır. Çünkü muhatabın –Allah korusun– ona karşı duyacağı
bir rahatsızlık, sevdirmekle sorumlu olduğu şeylerden nefret edilmesine
sebebiyet verebilir. Böyle bir sebebiyet verme hasaretin en büyüğüdür. Böyle
bir sebebiyet verme, bizim şahsî durumumuzdan kaynaklanıyorsa, bunun
sorumluluğunu da ötede biz çekeriz.

Bakın, Allah Resûlü, fertleri suçluluk psikozuna sokmamak için tebliğlerini
nasıl yapıyordu? Evet, O, ne kâfiri ne de mücrimi, suçlu bir adammış gibi
karşısına almıyor, söylediği sözleri hep umuma hitap ediyor gibi söylüyordu.
Cemaati içinde, teferruata dair bir kusur gördüğü zaman, hemen minbere
çıkıyor ve umumî irşatta bulunuyordu. Şimdi de bunlardan bir-iki misal
sunmaya çalışalım:

Bir sahabi, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) bulunduğu yere
yakın bir mekânda dua ediyordu. Ellerini semaya doğru iyice kaldırmış ve
sesini de olanca gücüyle yükseltmişti. Bu durum, dua edebine aykırıydı. Ama
Allah Resûlü, bizzat onu karşısına alıp konuşmak yerine, oradakilerin hepsine
hitaben şöyle buyurmuştu:

“Ey insanlar! Siz sağır ve kör birisine dua etmiyorsunuz. Kendinize acıyın
ve duada itidalden ayrılmayın. Size her şeyden daha yakın ve dualara icabet
eden bir Zât’a dua ediyorsunuz ki, O sizin dualarınızı (her hâlükârda) işitir
ve icabet eder.”1



Bir keresinde de halk, imam olan bir zatın namazı çok uzattığı şikâyetiyle
O’nun huzuruna gelmişti. Bunlar arasında, “Yâ Resûlallah! Neredeyse cemaati
terk edecektik!” diyenler oldu. İmam olan zat belliydi. Allah Resûlü’nün canı
çok sıkılmıştı. Fakat buna rağmen onu bizzat huzuruna alıp doğrudan ikaz
etmemiş; mescitte, herkese hitaben umumî bir irşadda bulunmuş ve şöyle
buyurmuştu:

َِّنإَف ْزِجوُیْل  ِساَّنلِاب فَ ىَّلَص  اَم  ُْم  كَُّيأَف َنيِرِّفَنُم  ُْم  كْنِم َِّنإ  ُساَّنلا  اَھُّي  اَي أَ
ِةَجاَحْلا َا  ذَو َفیِعَّضلاَو  َرِیبَكْلا   ُ مِھِیف

“Ey insanlar! Ne oluyor sizlere ki, insanları nefret ettiriyorsunuz. Sizden
kim imam olursa namazı hafif kıldırsın. Çünkü onların içinde ihtiyar, zayıf ve
ihtiyaç sahibi olanlar vardır.”2

İşte Allah Resûlü’nün hatalar karşısındaki tavrı ve davranışı bu idi. Çünkü
O, insanların kurtuluşa ermesini istiyor ve her meseleyi onlara en kolay ve en
yapılır şekliyle takdim ediyordu.

اوُحِلْفُت ّللا  ُهٰ َهِٰلإ إَِّال  اوُلوُق َال  ُساَّنلا  اَھَُّيأ 

“Ey insanlar! ‘Lâ ilâhe illallah’ deyin ve felaha erin.”3 diyordu. Zaten
O’nun bi’setinin gayesi de buydu.

Evet, irşad ve tebliğde, şahısları suçluluk ruh hâletiyle ele alıp onlara bir
şeyler anlatmaya çalışmak, kat’iyen yanlıştır. Söylenecekler topluma ve umuma
söylenmelidir. Güneş şualarından herkes kendi istidadına göre istifade ettiği
gibi, bu hayat saçan sözlerden de herkes kendi istidat ve kabiliyetine göre
istifade edebilir. Aksi hâlde açılan rahnelerin kapatılması çok zordur.

b. Münazaradan Sakınmalı
Zaruretler, muhatapla ikili konuşmayı gerektiriyorsa, bu durumda meselenin

münazara zeminine çekilmemesine çok dikkat edilmelidir. Zira münazarada
konuşan, haktan ziyade enaniyet ve benliklerdir. Dolayısıyla öyle bir zemin, hak
adına şeytana teslim edilmiş olmaktan farklı değildir. Bu sebeple
konuştuklarımız ve konuşacaklarımız ne denli ikna edici ve edebî olursa olsun,
muhatabımızda zerre kadar tesiri olmayacak ve hüsnü kabul de görmeyecektir.
Meseleye psikolojik açıdan baktığımızda, münazaranın yersiz ve yetersizliği
ortaya çıkacaktır. Zira biz münazaraya hazırlanırken nasıl hasmımızı mağlup
edecek fikir ve düşüncelerle kendimizi techiz etmeye çalışmışsak, muhatabımız



da en az bizim kadar aynı hazırlık içindedir. Bizim getireceğimiz delillere
muhakkak o da karşı bir delille mukabele edecek ve konuşma öyle bir kısır
d ö ngü ye girecektir ki, günlerce konuşulsa dahi hiçbir neticeye
ulaşılamayacaktır.

Gerçi Saadet Asrında Efendimiz bir iki defa münazara zeminine çekilmiş, O
da muhatabını iknaya çalışmıştır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus,

münazaraya talebin tamamen karşı taraftan gelmiş olmasıdır.4 Böyle bir
durumda elbette Efendimiz’in suskunluğu söz konusu olamazdı. Çünkü O’nu
dinleyenlerin kuvve-i mâneviyeleri sarsılabilirdi. Bununla beraber Allah
Resûlü’ne münazara gayesi ile gelen bu insanlardan ekserisi, yine ikna değil

ilzam olmuştur.5 İlzam ise, muhatabımızın hidayete ermesi demek değildir.
Efendimiz, senelerce bir kısım Benî İsrail ulemasıyla karşı karşıya

gelmesine rağmen, içlerinden böyle zeminlerde hidayete eren olmamıştır.
Hâlbuki O, Arş’ın bütün ilhamları, çağlayanlar hâlinde kalbine akıp akıp gelen
ve kâinat kendisi için yaratılmış olan bir peygamberdi. Etekleri mucizelerle
doluydu. Daha doğrusu O, her zaman harikalarla muhât bulunuyordu. Ne var ki,
şöyle veya böyle başvurulan münazara zeminlerinde bulunanlar, bir türlü
hidayet arşına çekilemiyor ve mesele sadece ilzam zeminine takılıp kalıyordu.
Abdullah b. Selâm (radıyallâhu anh) da bir Yahudiydi. Fakat hakikati kabul
etmek üzere Allah Resûlü’nün huzuruna gelmişti. İçinden: “Eğer Tevrat’ta
şemâili zikredilen zat bu ise, hemen ona iman edeceğim.” diye geçiriyordu.
Durum böyle olunca da, o daha Efendimiz’i görür görmez, O’nun simasında

yalan olamayacağını anlamış ve iman etmişti.6

Ayrıca, münazara zemininde yapılan tebliğde, Cenâb-ı Hakk’ın rızası da her
zaman düşünülemeyebilir. Çünkü hem tebliğ eden, hem de kendisine tebliğ
edilen zat, böyle bir zeminde daima kendi benlik ve enaniyetleriyle gerilimde
olurlar. Cenâb-ı Hakk’ın hoşnutluğunun düşünülmediği bir zeminden de, –orada
konuşulanlar ne olursa olsun– Cenâb-ı Hak razı değildir. Hidayet bütün bütün
Allah’ın elinde olduğundan, rızasının olmadığı bir yerde hidayetinin de
olmayacağı muhakkaktır.

c. Benlikten Sıyrılmalı
Benlik ve enaniyet, hem tebliğ eden hem de muhatap açısından hem hidayeti

hem de onun bereketini engelleyici bir faktördür. Onun için mürşit ve mübelliğ,
bu zararlı duygudan sıyrılıp, söyleyeceklerini mahviyet içinde söylemelidir.



Onun bu mahviyetidir ki, muhatabını da bir bakıma peşin fikirlilikten ve inattan
kurtarmış olur. Aslında hiç kimsenin benlik ve enaniyete hakkı ve salâhiyeti
yoktur. Zira nice defalar görülmüştür ki, tebliğ edici akıl, mantık, belâgat ve
fesahatin her çeşidini kullanarak söylediği sözlerinde ve dilinde beyan
ırmakları çağlattığı anlarda hiç kimseye hiçbir şekilde tesir edemezken; kabz
cenderesinde ezildiği ve iki kelimeyi bir araya getirip konuşamadığı demlerde
muazzam denebilecek çapta tesirli olmuş ve Cenâb-ı Hak onu, bir kısım
insanların hidayetine vesile kılmıştır.

d. Muhatabın Düşünce Yapısının Çok İyi Bilinmesi
Burada teferruat sayılabilecek şöyle bir meseleye de temas etmeden

geçemeyeceğim. O da şudur: Mürşit ve mübelliğler, muhataplarının düşünce ve
fikir yapılarına da çok dikkat etmelidirler. Meseleyi daha hususî bir dairede ele
alacak olursak:

Bugün İslâm’a hizmet noktasında farklı anlayış ve yaklaşımların bulunduğu
bir vâkıadır. Böyle bir vak’ayı tasvip etmek ayrı, varlığını kabul etmek ise
tamamen ayrıdır. Var olan bir şeyi kabul etmeyip, görmezlikten gelmenin
getireceği hiçbir çözüm yoktur. Öyle ise mürşit ve mübelliğler, çevrelerinde
kendilerini dinleme durumunda olan insanların, herhangi bir meşrebe
mensubiyetlerinin olabileceğini her an hatırda tutmalı ve konuşmalarını böyle
bi r hatırlamanın ikaz sinyalleri altında yapmalıdırlar. Ve tabiî herhangi bir
topluluğu küçük düşürücü, kınayıcı ve daha da korkuncu gıybet edici
konuşmalar içine kat’iyen girmemelidirler. Her anlayış ve yaklaşım, kendi
mesleğinin doğru ve güzel olduğunu kabul etmekle beraber, diğerlerine de
hakk-ı hayat tanımayı ve müsamahalı olmayı bir ahlâk hâline getirmelidir. Aksi
davranışlardan Cenâb-ı Hak razı değildir ve O, razı olmadığı davranışlar içine
girenlerin irşad ve tebliğinden yümün ve bereketi kesiverir.

Evet, her mürşit imana ve Kur’an’a hizmet eden herkese saygılı olmasını
bilmeli ve muhataplarının irfanına mümâşat etmelidir. Söyledikleri sözler,
herkes tarafından kabul görebilecek sözler olmalıdır. Zira Allah (celle
celâluhu), Allah diyenlere karşı kötü muamele edenleri, mü’minleri tenkit edip
eleştirenleri, sadece kelime-i tevhid ile dahi olsa kendisiyle münasebet kurmuş
olanlarla alâkayı kesenleri sevmez ve onlardan razı olmaz.

Zaten Allah (celle celâluhu) ile münasebeti olan hemen herkesle irtibata
geçmek, bir bakıma her insanın, Cenâb-ı Hak’la kendi münasebetinin de



derecesini gösterir. Muhataplarımızla olan ilişkilerimizin, onların Cenâb-ı
Hak’la olan münasebetleri nisbetine göre ayarlanması da çok önemlidir. Mürşit
ve mübelliğler bu ölçüye herkesten daha çok dikkat etmeli; etmeli ve insanları
kendi meşreplerine değil de, doğrudan doğruya İslâm’a davet etmelidirler.
Millet fertlerini birleştirecek ve onları yekvücut hâle getirecek en önemli faktör
de, işte bu şuurun gelişmesi olsa gerek.

Muhatabı anlamak bir bakıma onun içtimaî seviyesini, kültür yapısını bilmek
ve kavramakla mümkündür. Bu durum, tebliğin tekniği açısından da çok
önemlidir. Evet, tebliğ ve irşad bir vazifedir; onun tekniğini bilmek ise ayrı bir
vazifedir. Meselâ karşınıza topla tüfekle gelen düşmana, elinizdeki bir odun
parçasıyla mukabelede bulunmaya kalkarsanız, belki bir iş yapmış sayılırsınız
ama, tekniğine riayet etmediğinizden dolayı, falso ve fiyaskoya sebebiyet
vermiş olursunuz. Hele böyle bir çıkışın neticesi topyekün müslümanlara zarar
veriyorsa!..

Yukarıda da ısrarla üzerinde durduğumuz gibi tebliğin tekniğini bilme, asla
vazgeçemeyeceğimiz şartlardan biri ve belki de en birincisidir. Tebliğin
lüzumuna inandığımız kadar, onun teknik bir iş olduğunu da kabullenmek
zorundayız. Söylediğimiz sözler, muhatabın kültür seviyesinin çok altında veya
üstünde ise, yaptığımız iş tekniğine uygun değildir ve faydalı da olmayabilir.
Tamamen ateist olan veya küfür içinde bocalayan bir insana, işin başında
anlatılması gereken mesele, herhalde teheccüt namazının faziletleri değildir.
Ona, imanî esasların anlatılması, hem de onun kafa yapısına uygun anlatılması
gerekir. Günümüzde inkâr, fen ve ilim cihetinden geldiği için üslûp da ilmî
olmalıdır. Ama gel gör ki, yanlış teşhis ve yanlış tedavi usûlleriyle zavallı
inkârzedelere karşı ne yanlışlıklar ne yanlışlıklar yapılmakta!..

Evet, günümüz neslinin kalbi tamir edileceğine, sırtındaki ceketiyle,
ayağındaki pantolonuyla ve gönlünden evvel görünüşüyle uğraşılması onu
ürkütmüş ve kaçırmıştır. Tebliğ tekniğindeki böyle bir hata, insanların ebedî
hayatlarını kaybetmelerini netice vermesi bakımından üzerinde ısrarla
durulması gereken bir meseledir.

Evet, karşınızdaki insan ilimden, fenden bahsederken siz ona, Mızraklı
İlmihâl okuyamazsınız. –Hâşâ bu, Mızraklı İlmihâl’i küçümseme değil; yapılan
şeyin yerinde olmadığını anlatmak içindir.– Ve yine karşınızdaki insan ahireti
inkâr edip dururken, siz ona evliyâ menkıbeleriyle yaklaşamazsınız. İnsan
sadece his ve duygudan ibaret bir varlık değildir ki, bu anlattıklarınızla ona



tesir edebilesiniz. O, his ve duygularının yanında aynı zamanda bir mantık da
taşımaktadır.. ve onun mantık açısından da ikna olması oldukça mühimdir.
Sadeddin Teftâzânî imanı anlatırken: “Sen delilleriyle anlatacaksın, Cenâb-ı
Hak da onun gönlünde iman nurunu yakacak. İşte iman budur.” der. Zaten böyle
imandır ki, kişiyi salih amel işlemeye ve dinî hayatı bir bütün olarak yaşamaya
sevk edecektir. Hisleriyle dinin içine atılıvermiş bir insanın, yine hislerinin
değişik şekilde galebe çaldığı bir devrede dinden çıkması her zaman ihtimal
dahilindedir.

Kur’ân-ı Kerim, yüzlerce âyetiyle fen ve tekniğe ait meselelere işaret ediyor.
Kur’ân bir fizik veya kimya kitabı değildir. Ancak umumî irşad için bu ilim
dallarına da ihtiyaç olduğundan, Kur’ân yaptığı işaretlerle kendi müntesiplerini
bu ilimlere teşvik eder. Astronomi ilmine az da olsa vâkıf olmayan, biyolojiyi
sathî de olsa okumamış olan bir insanın, Kur’ân âyetlerinin birçoğunu istenen
ölçüde anlaması mümkün değildir. Çünkü nice âyetler var ki, onların
anlaşılabilmesi biraz da bu ilimlerin bilinmesine bağlıdır. Burada çeşitli ilim
dallarını sayıp sözü uzatmadan sadece şunu hatırlatıp geçelim: Günümüzün
mürşit ve mübelliğleri ansiklopedik dahi olsa, asrımızın ilim ve tekniğini takip
etmek zorundadırlar. Yoksa onların irşadı, umumî ve herkesi içine alan bir
irşad olmaktan çıkar, hususî bir konuşma olur.

e. Devrin Kültürünü Bilme
Bugün, genç-ihtiyar herkesin hâli yürekler acısı, ama günümüz insanının bu

acınacak hâli, biraz da irşad adına ortaya çıkanların zavallılığından
kaynaklanmaktadır. Zira devrinin kültürünü, anlayışını, üslûbunu
bilemeyenlerin, o devir insanına birşey anlatmaları mümkün değildir. Akla
gelmesin ki, öğrenilmesi gerekli olan bunca şeyi bilmeden başkalarına bir
şeyler anlatmak zararlı oluyorsa, acaba o zaman bizden “emr-i bi’l-mâruf”
vazifesi düşüyor mu? Hayır, asla ve kat’a!. Eğer, nesli irşad etmek adına
yıldızlara seyahat şart olsaydı ve irşadla alâkalı anlatılacakları oradan
getirmek icap etseydi, gidip getirme ve muhtaçlara takdim etme farzlar üstü bir
farz olurdu. Zira neslimizi fizik ile vurdular, kimya ile dize getirdiler,
astronomi ile yıldızları başına döktüler. Öyle ise bu durum karşısında sen de,
eli kolu bağlı kalmamalısın.

Evet, aynı malzemeleri kullanarak neslinin elinden tutup kaldırman, onun
maddî-mânevî yaralarını sarman ve onu yeniden yükseltmen sana bir borçtur.
Yükseltmelisin ki, bir daha düşmesin, sürçmesin ve ayaklar altında kalıp



ezilmesin. Kâinatta her hâdise, her nesne bir dil ve bir daldır. Allah’a (celle
celâluhu) iman edenler bu dili bilmeli ve bu dallara sımsıkı tutunmalıdırlar.
Aksi takdirde, tekvînî âyetleri anlamak mümkün olamaz. Tekvînî âyetleri
anlamayan fert ve milletler ise, mezellet içinde kalmaya mahkûmdurlar.
Hâlbuki Kur’ân-ı Kerim de kendi âyetleri içinde işte bu tekvînî âyetleri ele alıp
şerh etmektedir. Bunlara kulaklarını tıkayan insan, her gün baştan sona Kur’ân’ı
okusa da, gerçek mânâsıyla onu okumuş sayılamaz. Kur’ân, bütünüyle âyetleri
tedebbür ve tefekkür edilsin diye gönderilmiştir. Ona sahip çıktığını söyleyen
herkes de bunu böylece bilmelidir.

Evet, anlattığımız hakikatler ne kadar mübarek ve mukaddes olursa olsun,
günümüzün idrak, anlayış ve üslûbuyla yapılmayan bir telkinin müessiriyeti
şüphelidir. Zira akıl, muhakeme ve düşünce süzgecinden geçirilmesi mümkün
olmayan, esrar perdeleriyle örtülü esrarengiz birtakım mevzular anlatıyor gibi
dini, Kur’ân’ı takdim etmek, sadece neslin kafasını bulandırmaya yarar ve
kâfirin de küfrünü artırır. Evet, yıllar var ki bizler, bu yürekler acısı tabloyu
gözlerimiz dolu dolu seyretmiş ve burkulmuşuzdur.

Sahabe efendilerimiz, devirlerine ait kültür seviyesinin çok üstündeydiler.
Muhataplarına din ve diyanete ait meseleleri, o devrin kültür seviyesine uygun
anlatabiliyorlardı. Onlardan sonra gelen bir kısım büyükler de böyleydiler.
Meselâ asrının müceddidi sayılan İmam Gazzâlî’nin anlattıkları karşısında o
günün insanı hayretler içinde kalıyordu. Asırlar boyu da bu hayret ve hayranlık
devam etti. Gibb gibi, Renan gibi Batılıların onun hakkındaki düşünceleri
calib-i dikkattir: “Biz, Gazzâlî kadar devrinin kültürüne hâkim ikinci bir insan
görmedik.” İmam Rabbânîler, Mevlâna Halid-i Bağdadîler ve onlar gibi kendi
asırlarının başında kar çiçekleri gibi açan bütün büyüklerin hemen hepsi de
asırlarını aşan ilim ve kültür ile mücehhez idiler ve kendi devirlerinin önünde
yürüyorlardı. Dini sunuşları da, seviyelerinin sesi-soluğu şeklinde oluyordu.
Onun için de, söyledikleri şeyler gönüllerde mâkes buluyor ve genel teveccühle
destekleniyordu.

f. Mürşit Esnek Olmalı
Ayrıca mürşit, esnekliğini koruyabilmelidir. Zira o, bazen uçurumların

dibine inecek, bazen de ta minarelerin başına çıkacaktır. Çünkü muhatapları
arasında her iki noktada bulunan insanlar vardır. Bu da onun kültür
yelpazesinin çok geniş olmasını iktiza eder ve böyle olamayanlar mürşit



değildir; aksine onlar, irşad yolunu kapayan bir kısım tâli’sizlerdir. Milletin
önünden çekilmeli, onlar yol açmalı ve gölge etmemelidirler ki; hakikî
mürşitler gelip şu perişan ve derbeder nesle el uzatabilsin.

Bir büyük insan, bir dertli ve muzdarip ruh şöyle der ve inler: “Bir gencin
imansızlığı karşısında, inanan insanın kalbinin, vücudunun zerreleri adedince

parçalara ayrılması gerekir...”7

İşte muzdarip kalb budur. Neslin imansız oluşu karşısında aynı ızdırabı
duymayan insanların ise, irşad ve tebliğe aslâ liyakatleri yoktur. Mürşit, devrini
bilen ama o aynı zamanda dünyaya ait her şeyi de istihkar eden bir babayiğittir.
Hatta muvakkaten de olsa Cennet’i dahi unutacak ve kendine terettüp eden her
vazifeyi böyle bir şuur ve anlayış içinde yapmaya çalışacak kadar hasbîdir.
Böyle olmalıdır ki, Allah’ın tevfîkine mazhar olsun ve çevresini de
inandırabilsin.

Daha önce, muhatabın muhtaç olduğu şeyleri bilmenin lüzumuna işaret
etmiştik. Evet, tebliğ adamının mükellef olduğu vazifelerden biri de işte budur.
Hastalığı teşhis etmeden tedavi etmeye kalkmak, nasıl yanlış bir davranıştır;
öyle de muhatabın esas dertli olduğu noktaları tespit etmeden yapılacak tedavi
de aynı şekilde hatta belki de daha vahim bir yanlış davranıştır. Her merhemin
her yâreye derman olmayacağını bilmem ki anlatmaya lüzum var mı?

Bazılarını tanırım; bunlar, kafalarını fabrikaların çarklarına kaptırmış,
durmadan iktisattan, ekonomiden, çeşitli yatırımlardan ve ağır sanayinin
ehemmiyetinden dem vurur dururlar ve insanlığın kurtuluşunu da sadece bu
yönde çalışmalara bağlarlar. Bu düşünceler İslâm adına da ortaya atılmış olsa,
Marks ve Engels’in basit birer kopyacılığını yapmaktan ileri gitmemektedir.
Günümüzde iflas etmiş ve müntesibi kalmamış bu düşüncelerin kendileri, kendi
hayatiyetini muhafaza edememişken, nasıl olur da onların taklidi durumunda
olan düşünceler, insanlığa hayat getirebilir ve nasıl olur da aklı başında bir
insan böyle bir iddiada bulunur veya arkasındaki insanları böyle bir macereya
sürükleyebilir? Böyle bir aldanmışlığı kabul etmek bana çok giran geliyor.
Hayır, hayır!. Kasem ederim, siz nesilleri ruh plânında ele almadıkça, onu
mâneviyatla yoğurmadıkça ve onu ahiret şuuru ile mamur etmedikçe ne
kurduğunuz ve kuracağınız fabrikalar ne de muasır medeniyetlerden dem
vurmalar, onun kıvamı adına hiçbir işe yaramayacaktır. Evet, şu hoyratlaşan
sergerdan nesiller eğer disipline edilemezlerse, ruhen tatmin olmayan bu



yığınlar hiçbir lüks ve fantastik düşünce ile doyurulamazlar. Bu itibarla,
nesillerin ızdırabına ekonomik çözümlerle çare bulunacağını zannetmek gafletin
ta kendisidir.

Bugün İslâm âlemi, devrin tekniğine göre konuşma kabiliyetini kaybettiği
için, hitap etme mevkiinden alaşağı edilmiştir. Günümüzde o sadece dinleme,
ama hiç konuşmadan dinleme durumundadır. Bari dinlediklerini terkip yapmayı
becerebilseydi!.. İhtimal bir gün, tekrar konuşan ve sözünü dinleten lider
durumuna yükselebilirdi. Ama ne yazık ki o, liyakatli bir muhatap dahi olamadı.
Umumî mânâdaki bu kötü manzara, hususî hizmetlere ve hususî oluşumlara da
aynı şekilde aksetti. Onlar da kendi muhataplarının karşısında, aynı ölçüde acze
düştüler. Hâlbuki elimizde bütün kâinata meydan okuyan ve bütün insanlığa
hitap etme liyakatini haiz olan Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan var. Ve yine elimizde
o Kur’ân’ı bize en güzel şekilde izah ve şerh eden Allah Resûlü’nün (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ölümsüz sünneti bulunuyor. Ne acıdır ki, bugüne kadar biz
onlardan gerektiği gibi istifade etmesini bilemedik. Kalb ve kafa bütünlüğüne
erip, bir gavvas gibi Kur’ân ummanına dalamadık. Dolayısıyla Kur’ân da,
Sünnet de bize bir şey söylemez oldular. Bizim durumumuz böyle devam ettiği
müddetçe, onların suskunluğu devam edecek ve günümüz Müslümanı, içinde
bulunduğu bu kaostan asla kurtulamayacaktır.

Evet, dünya değişiyor. İlim ve teknik baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Ama
bazılarımızın söyledikleri, gelişen dünya ölçeklerine uymuyor. Üç asır
öncesine takılıp kalıyor ve günümüzün nesline konuşabilmekten çok uzak
bulunuyoruz. Tabiî böyle olunca da söylediklerimize kulak veren olmuyor.

g. Devrinin Perspektifinden Bakmalı
Günümüzün mürşit ve mübelliği, anlatacağı meseleleri, yaşadığı devrin

perspektifinden bakarak anlatmalıdır. O, evvelâ muhataplarının ruh yapılarına
vâkıf olmalı; ama aynı zamanda onun beynini bir matkap gibi delen veya
beynine zehirli bir zıpkın gibi saplanmış bulunan problemleri de bilmeli ve
söylediklerini bu anlayış içinde söylemelidir; söylemelidir ki düşünceleri
hüsnü kabul görsün ve muhatabının hem kalbinde hem de mantığında mâkes
bulsun. Zira günümüzde nesiller kan kaybediyor; biz ise ona penisilin
vuruyoruz.

Buraya kadar arz etmeye çalıştığımız hususlar, mücerret iddialar değil, Kitap
ve Sünnet’le müeyyet tespitlerdir. Kur’ân: ََقلَخ يِذَّلا  َِكّبَر  ِمْسِاب  ْأ  َرِْقا  “Seni



yaratan Rabbi’nin adıyla oku!”8 diyerek daha ilk âyetinde, âyât-ı tekvîniye,
hilkat ve yaratılış gibi hususlara dikkat çekmiştir. Bütün feylesoflar;
Epikür’den, Demokrit’e, ondan Sokrat’a, ondan Eflatun’a ve ondan ta
Efendimiz devrinde yaşayanlara kadar hemen hepsi, hilkat mevzuuyla meşgul
olmuş ve onu incelemeye çalışmışlardır. Demek ki, o gün herkesin az çok ilk
yaratılışla alâkalı bir malumatı vardı. Onlar da insanın bir damla sudan
meydana geldiğini ve ceninin anne karnında çeşitli safhalar geçirdiğini
biliyorlardı. Fakat Kur’ân-ı Kerim meseleyi çok daha geniş bir perspektiften
ele aldı ve insanlara:

َقْلَخْلا َأَدَب  َفْیَك  اوُرُظْناَف  ِض  ْرَْألا ِيف  اوُریِس  قُْل 
“De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, hilkat nasıl başlamış bir bakın?”9

diyordu; diyordu zira şimdiye kadar kimse, beşerî ilim ve beşerî düşüncelerle
hilkatin nasıl başladığını izah edememişti ve bundan sonra da edemeyecekti.
Evet, Allah’a (celle celâluhu) isnat edilmeden hilkati izah etmek mümkün
değildir.

Hâlbuki Kur’ân-ı Kerim, herkesin izahtan âciz kaldığı bu müşkil ve müthiş
meseleyi izah etmekle işe başlıyor. Ve bu arada tekvînî âyetlere de dikkatleri
çekmiş oluyordu. O tekvînî âyetler ki, kudret ve irade tarafından kâinatın
boynuna takılmış müzeyyen bir gerdanlık, temâşâmıza sunulmuş bir meşher ve
kıraatimize arz edilmiş bir kitaptır. İşte bizler, bu kitap, o meşher ve bu
gerdanlığı tetkik edip değerlendirme durumundayız ve hâdiseleri anlamada
onun haricine de çıkmamız mümkün değildir.

Muhataplarını sadece his ve duygu bağlarıyla ayakta tutmaya çalışan mürşit
ve mübelliğlerin bu davranışları, tekvînî âyetlere karşı bir zıtlaşmadır ve
istikbal va’dedici de değildir. Hüsnüzannın adımları çarpıktır; müstakim
yürütmez ve çok kısa zaman sonra sahibini yolda bırakır. Şu kadar var ki,
onlar, çıraklarını kalb ve kafalarıyla bir arada yoğurabilir ve onları günün
şartlarına ayak uyduracak şekilde hazırlayabilirlerse, bu bağlılık asla
gevşemeyecek, zamanın geçmesi bu irtibatı aşındırmayacak ve dehşet verici
hâdiseler, sadece aradaki bağı kuvvetlendirmeye, iradeleri bilemeye
yarayacaktır.

Burada istidradî olarak başka bir hususa geçmek istiyorum: Ekseriyet
itibarıyla hepimizi hayrette bırakacak şu tablo, gerçekten çok müthiştir! Yurt
dışında ve yurt içinde nice mütedeyyin ve dindar insanların çocukları var ki,



bunlar tamamen dinsiz ve ilhad içindeler. Ve yine  nice dinsiz ve mülhidlerin
çocukları da var ki, bunlar da aksine dini bütün insanlar. Hatta bunlardan
bazıları aile fertlerinin baskı ve zulmünden kaçıp daha müsait zemin ve
şartlarda dinî hayatlarını yaşamak istemektedirler. Meselenin
müşahhaslaştırılmasının mevzua fayda getirmeyeceğini düşündüğümden, burada
bizzat şahidi olduğum vak’aları zikretmeyeceğim. Ancak bu gibi hâdiseler birer
vâkıadır ve bundan sonra da bu vak’alar hep olacaktır. Bu müthiş tablonun
tahlili bize şu neticeyi vermektedir:

Dindar aile kendi evlâdına, onun ruh ve kafa yapısına uygun şekilde
İslâmiyet’i anlatmamış ve anlatamamıştır. Bu çocuk, tabiî olarak dindar bir
atmosferde yetiştiğinden dolayı da, ihtiyaç duyduğu ve aydınlatılma beklediği
meseleleri başkalarından soramamaktadır. Ailesinden aldığı dinî kültür ise,
onu ancak belli bir noktaya kadar getirebilmiştir. Ruh ve kafasında boşluklar
kalan bu çocuğun veya bu gencin, kafasına takılan bir tereddüt veya bir şüphe,
onun kaymasına ve dinden çıkmasına sebep olmuştur. Böyle bir aileye misafir
olmuş, aile reisiyle oturmuş konuşuyorduk. Adam o kadar dindar ve o kadar
selim bir kalbe sahipti ki, onun karşısında kendi durumumdan utanır olmuştum.
Fakat biraz sonra odaya üniversite talebesi olan oğlu girdi. Konuşmalarından
hemen onun bir ateist olduğunu anlamıştım. Sanki evin tavanı tepeme yıkıldı ve
donup kaldım. İçimden kendi kendime, o güzel insanı kasdederek: “Keşke, bu
kadar saf ve temiz kalacağına, oğlunu dinsiz yetiştirmeseydin.” dedim.

Buna karşılık dinsiz bir ailedeki çocuk, içinden çıkamadığı problemlerini
başkalarına sorma ihtiyacı duyar. Bir de, dışarıdan herhangi bir kimse buna el
uzatıp da problemlerini halledebilirse, çocuk İslâmiyet’i sevecek ve
benimseyecektir. Çünkü ona İslâmiyet, günün şartlarına göre öğretilmiştir.
Hâlbuki dindar ailede yetişen evvelki çocuğun dindarlığı, taklitten öteye
geçmemiştir. Ve belli bir noktadan sonra da ondaki taklîdî iman işe yaramaz
hâle gelmiştir. Burada parantezi kapatıp sadede dönüyorum.

h. Muhatabın Seviyesine İnme
Bazen muhatabın durumu, bizim, onun seviyesine inmemizi gerektirir. Bu

takdirde mürşit ve mübelliğ, konuşacaklarını onun seviyesine inerek
yapmalıdır.

Bu mülâhazayı da yine mücerret bir ifade olmaktan kurtarmak için, şöyle
açıklayabiliriz: Muhatabın seviyesine inerek konuşma ilâhî bir ahlâktır.



Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ise bizleri Allah ahlâkıyla

ahlâklanmaya çağırır.10 Kur’ân, baştan sona kadar beşer aklına tenezzül etmiş,
ilâhî bir kelâmdır. Eğer Kur’ân beşerin akıl, istidat ve kapasitesine uygun
inmemiş olsaydı, bizim hâlimiz nice olurdu?..

Evet, eğer Cenâb-ı Hak Kur’ân’ında, Tur’un bir yanında Hz. Musa’ya
konuştuğu kelâm ile konuşsaydı, onu dinlemeye güç yetiremeyecektik. Ve yine
Kur’ân sadece büyük deha ve karîha sahiplerinin anlayacakları bir üslûpla
inmiş olsaydı, insanların yüzde doksandokuzu Kur’ân’dan hiç istifade
edemeyecekti. Hâlbuki mesele hiç de öyle değil; Cenâb-ı Hak azameti ve
rubûbiyetiyle beraber, iradesine uygun olarak muhataplarının durumunu nazara
alıyor ve onlarla öyle konuşuyor. O’nun kelâmı Kur’ân’dan ibaret değildir.
Kim bilir Cenâb-ı Hakk’ın azametine uygun daha nice konuşma keyfiyetleri
vardır, ama biz bunları bilemiyoruz. Bildiğimiz şu ki; O, sırr-ı ehadiyetle hep
insanların idrak ve anlayış seviyesine göre hitap etmiştir.

Biz, Kur’ân’da kendi anlayış ve kendi seviyemizi buluruz. Kur’ân âdeta
herkese kendi seviyesine göre konuşur. Ancak bir insanın anlayış ve seviyesi ne
olursa olsun, her insan Kur’ân’da kendi ruhî durumunun okunduğunu hisseder.
Evet, insan, Kur’ân’da, sanki kendisine yakın birisinin, en mahrem yanlarına
varıncaya kadar kendisini anlattığını hisseder.

Böyle olması da gayet normaldir. Zira Kur’ân, insanı yaratan ve her an onun
kalbine nigehbân olan Allah’ın kelâmıdır. O Allah ki, insanı yoktan yaratmıştır.
Sonra da onu cismaniyet âleminde inşa etmiş ve ona emir âleminden bir de ruh
vermiştir. Ne ruh içine girdiği cesedi, ne de ceset kendini ayakta tutan ruhunu
tam mânâsıyla bilebilir! Her ikisini kim yarattı ve birleştirdi ise, en iyi bilen
yine O’dur. Ve işte Kur’ân da O’nun kelâmıdır.

Bu ilâhî kelâm, muhtevası itibarıyla insanların hidayet kaynağı ve istikamet
garantisi olduğu gibi, hitap keyfiyetiyle de bütün mürşit ve mübelliğlerin irşad
menbaıdır. Hep ona bakacak ve muhatapla konuşma tekniğini de yine ondan
öğreneceğiz.

Kur’ân’ın farklı seviyelere hitap ettiği bir gerçektir. Zira O, insanı bütün
farklı tezahürleriyle yaratan ve inşa eden Allah’ın kelâmıdır. Bugüne kadar
yetişmiş binlerce âlim, Kur’ân üzerindeki düşünce ve mülâhazalarıyla kendi
anlayış seviyelerini ve farklılıklarını tezahür ettirmişlerdir. Asr-ı Saadet’te de
vaziyet böyle idi, yani ashabın hepsinin Kur’ân’ı anlayış ve kavrayışı aynı



seviyede değildi.. ve bu seviyelerin farklı olması da, yine Kur’ân’dan
istifadeye mâni değildi.

Düşünün ki, Allah Resûlü’nün devrinde yaşayan bedevî bir Arap gelip
Kur’ân’ı dinliyor ve hem kalbiyle hem de aklıyla Kur’ân’dan istifade
edebiliyordu. Aynı devirde yaşayan ve şiirleri  Kâbe’ye asılan büyük şairler de
aynı şekilde Kur’ân’dan istifade edebiliyordu. Lebid, bunlardan sadece biriydi.

Ve o, Kur ’ân’ı dinledikten sonra artık hiç şiir yazmamıştı.11 Hansâ, Kur’ân’a

dilbeste olmuş dev bir kadındı. O günkü devrin en güçlü şairlerindendi.12

Evet, onlar, bu yönüyle Kur’ân’ın muhataplarıydı ve Kur’ân hem akıllarıyla
hem de kalbleriyle onları tatmin ediyordu. İbn Sinalar, İbn Rüşdler, Farabîler,
İmam Gazzâlîler, Fahreddin Râzîlerin yanında, Ebû Hanife, İmam Şafiî, İmam
Ahmed İbn Hanbel, İmam Malik ve isimlerini sayamayacağımız daha nice
muhteşem dimağlar, hep ona muhatap oldular ve onun rahle-i tedrisinde
yetiştiler. Demek oluyor ki Kur’ân, onlara da aynı şekilde hitap ediyordu.

Evet, Kur’ân, her sahada beşerin düşünce seviyesini nazara almış ve onların
anlayışına göre hitap etmiştir. Kur’ân’ın bu yönü o kadar renklidir ki, onu
yürekten dinleyen herkes, kendini onun biricik muhatabı sanır. İlim ve teknik,
her gün daha da ilerleme kaydederek baş döndürücü bir keyfiyet alıyor. Hemen
her sahada, daha güçlü ilim adamları yetişiyor. Bunlar, Yüce Yaratıcı’nın
onların fıtratlarına yerleştirdiği meknî (gizli) kabiliyetlerini geliştirmek için,
yine Yaratıcı’nın kâinatta vaz’ettiği fıtrî kanunlarla mümarese kazanırken
yanlarında en büyük destekçi olarak, aynı Yaratıcı’nın kelâm-ı ezelîsi olan
Kur’ân’ı bulmaktadırlar.

Evet, binlerce ilim erbabı, farklı seviyelerde de olsa, Kur’ân’dan istifade
etmekte ve kendini Kur’ân’ın şemsiyesi altında görmektedir. Kimyager,
Kur’ân’ı sadece kendine hitap eden bir kitap gibi dinleyebilir. Sadece o mu?
Elbette hayır. Fizikçi de, astronom da, biyolog da, hatta matematikçi de,
hendeseci de... Kur’ân’ı kendilerinin diliyle konuşuyor gibi dinleyebilirler. Bir
ziraatçiye göre Kur’ân, âdeta baştan sona ziraatten bahsetmektedir. Mahir bir
hekime göre Kur’ân, hastalıkların teşhis ve tedavisine yeni ufuklar açan
mükemmel araştırma merkezlerinden daha mükemmel, saydam, nuranî, konuşan,
aydınlatan ve yol gösteren bir merkez gibidir. Diğer ilim dalları için de aynı
şeyler söylenebilir. Demek ki, elinde saban çift süren köylü de, gökleri elindeki
düğmeye basarak fetheden ilim adamı da Kur’ân’ın muhatabı olabilmektedir.



İşte, bu derinlerden derin keyfiyetiyle Kur’ân, bizlere ahvâle göre ders
vermektedir. Bunun yanı sıra Kur’ân, ansiklopedik tarzda her ilimden
bahsetmekle birlikte bir ansiklopedi de değildir. Onun yegâne gayesi insandır;
onu kolundan tutarak yerden semaya, oradan da ebedîliğe yükseltmeyi hedefler.
O, bütün bunları yaparken aynı zamanda bir usûl de öğretmektedir. Bu
televvünâtı Kur’ân’da yaşayan, gören bir tebliğ adamı ve mürşit, daima
muhatabının durumunu, seviyesini göz önünde bulundurmalı ve konuşacaklarını
ona göre konuşmalıdır. Bu iş zor olmakla beraber son derece faydalı ve o
nispette de zarurîdir.

Mutlaka ağırbaşlı görünmek için, müphem, muğlak ve felsefe yüklü
konuşmayı âdet hâline getirenler, büyük bir yanılgı içindedirler. Çünkü irşadda
mühim olan, verilen mesajın muhataplarca en güzel şekilde alınmasıdır. Bu da
mesajın mümkün olduğu kadar açık, net ve pürüzsüz olarak verilmesine
bağlıdır. Evet, konuşmalar, her seviyede insanın kolayca anlayabileceği bir
üslûpla yapılmalıdır.

Günümüzdeki gençlik, dinî terim ve tabirlere yabancı bulunmaktadır. Onlara,
yine onların anlayabilecekleri bir dille konuşmak gerekir. Bunu, çocukların
anlayışına mümâşatımızla misallendirebiliriz. Nasıl ki elinden tutup
gezdirmeye çıkardığımız üç yaşındaki çocuğun yürüyüşüne uyarız, onun
konuşmasıyla konuşur, onun gibi güler ve onun gibi davranırız; öyle de, irşad
ve tebliğde de muhatapların anlayışının nazara alınması şarttır. Çocuklara karşı
yapılan müdepdep konuşmalar, sadece onları güldürecek ve fakat malumat
dağarcıklarına hiçbir şey ilave etmeyecektir.

Neslimize İslâm’ı anlatırken Bergson, Paskal, Eflatun ve Descartes’in felsefe
yüklü tarzlarına değil; Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) irşad ve
tebliğ tekniğine ihtiyaç vardır. Allah Resûlü ise, hep beşerin anlayış seviyesine
mümâşat ediyordu. Hitap yelpazesini, herkesi içine alacak kadar geniş
tutuyordu ve yerinde çocukla çocuk, gençle genç, ihtiyarla da ihtiyar oluyordu.
İşte bu sistem ve bu ilâhî ahlâk, nebilerin sistemi ve nebilerin ahlâkıdır.
Nebiler Sultanı, kendisine isnat edilen bir sözünde:

ْمِھِلوُقُع ِرْدَق  َى  لَع َساَّنلا  ّلَكُن  َمِ َْنأ  َانْرِمُأ  ِءاَِیبْنَْأل  َرِشاَعَم ا اَّنإ 
“Biz peygamberler topluluğu daima insanların seviyelerine inmek ve

onların anlayabilecekleri şekilde konuşmakla emrolunduk.”13; diğer bir
beyanında da: ُْم َهلِزاــَنَم َساَّنلا  اوـُلِز  ـْ َنأ  “İnsanlara akılları nispetinde



konuşun.”14 buyurmakla bizlere tebliğ ve irşadda vazgeçilmez bir kaideyi
fısıldamaktadır.
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7. İMAN - TEBLİĞ - AMEL MÜNASEBETİ
AÇISINDAN

a. Tebliğ ve Hayat
“Yaşadığını anlatmak, anlattığını da mutlaka yaşamak” bir tebliğ adamının en

önemli prensiplerinden biri olmalıdır. Zira tebliğ insanı hakikî mü’min olma
yolundadır. Hakikî mü’min ise, iç ve dış bütünlüğüne ermiş insan demektir.
Böyle birinin hayatında iç ve dış çatışması söz konusu değildir. İkili (düal)
yaşama, düpedüz bir münafıklık sıfatıdır. Bu mezmum ahlâk ise, gerçek bir
tebliğ adamında asla bulunamaz; bulunmamalıdır da. Zira mü’min olmak ona,
her zaman ve zeminde ancak ve ancak yaşadıklarını söyleme gibi yüce bir ahlâk
ufkunu göstermektedir.

Ayrıca tebliğ adamı, yaşanmayan sözlerin, nasihatlerin, mâşerî vicdanda
herhangi bir müspet tesir icra etmeyeceğini de bilmelidir. Evet, samimî
olmayan söz ve davranışlara Allah (celle celâluhu) yümün, bereket ve tesir
lütfetmez. Bazen, birtakım yarı samimî ya da gayri samimî kimselerin
hizmetlerinde tesir ve muvaffakiyet görülse de, bu tamamen alternatifsizlikten
kaynaklanan bir durumdur ve geçicidir. Bazen böyle bir durumun tahakkuk
etmesi, ya o anda daha samimî insanlar mevcut olmadığından veya samimî
olanlar henüz bir cazibe merkezi oluşturamadıklarındandır.

Bu itibarlarla da, gayri samimî olanların kaderi, günü gelince silinip
gitmektir. Dünden bugüne ilâhî kanun hep böyle cereyan etmiştir. Dolayısıyla
da bu yarı samimî veya samimiyetsiz insanların geçici muvaffakiyetleri ehl-i
iman ve ehl-i firaseti yanıltmamalıdır.

Son bir-iki asır hem kapitalist hem de komünist cephelerde birtakım geçici
muvaffakiyetler, buna iyi bir misal teşkil edebilir. Çünkü her iki sistem de
birbirinin alternatifi olarak zuhur etmiştir. Bu nifak ve iğfal düzenleri zuhur
ettikleri dönem itibarıyla henüz daha güzel ve daha samimî bir oluşum
bulunmadığından boy atıp gelişmişlerdir. Ne var ki günümüzde, hâdiseler,
samimî ve uyanık kimseler tarafından artık yakın takibe alınmış sayılabilir.
Evet, bundan sonra artık dünya pazarında ancak, samimî olanlar metâlarını
satabilecek ve müşteri bulabileceklerdir. Samimî olmayanların ise, bu ilâhî
pazardan sürülüp çıkarılma vakti gelmiş demektir. Nitekim daha doğduğu ilk
günden itibaren bâtıl ve batıp gitmeye mahkûm olduğu bilinen komünizm,
hakikat ve samimiyet pazarından çıkarılıp çer çöp gibi bir kenara atıldığı; ehl-i



İslâm’ın samimî gayret ve tebliğleri de yegâne alternatif hâline gelmiş olduğu
gün gibi ortadadır.

* * *

Yaşadığını anlatmak ya da aksi ifadesiyle anlattığını yaşamak, kişinin sık sık
kendi kendisiyle hesaplaşması ve benliğini bulmasıyla mümkün olur.
Oturaklaşmamış ve belli bir olgunluk kazanmamış beden insanlarının düal
yaşamaktan kurtuldukları görülmemiştir. Evet, bu ruhlar, oldukları gibi
davranamamalarının yanı sıra, davrandıkları gibi de hiç olamamışlar ve
olamazlar da. Toplum içinde sergiledikleri saygınlık, olgunluk ve istikrarlılık
gibi durumlar, tamamen yapmacık ve sun’î davranışlardan ibaret olduğu için,
bunlar hep çevrelerinden istiskal görmüşlerdir. Evet, bunlar, yalnız
kaldıklarında alabildiğine laubali ve gayr-i ciddîdirler. Bu ise, bir nevi
hamlığı, yetersizliği, tutarsızlığı ifade etmektedir ki, bunların izale edilmesi, hiç
kuşkusuz iyi bir itikat, sağlam bir tevekkül ve ciddî bir inkıyada bağlıdır.

Evet, tebliğ adamı bu hususa çok dikkat etmelidir. Halkın arasında iken nasıl
bir davranış sergiliyorsa, bunu yalnız kaldığı zamanlarda da devam ettirmeli ve
gizli-açık bütün davranışlarında samimî olmaya gayret göstermelidir. Hem öyle
göstermelidir ki, içtimaî ve ferdî davranışlarında kat’iyen herhangi bir tenakuza
düşmemelidir. Evet, onun gecesi de gündüzleri kadar aydın, gündüzleri ise
güneşe fer verecek kadar pırıl pırıl, berrak olmalıdır. Dikkatsizlik neticesi
işlediği küçük bir hata, samimî bir mübelliği iki büklüm edip inletmelidir. O,
teheccüt ile nurlandırmadığı gecenin sabahında, namazdan bahsetmekten hayâ
etmeli. Gözüne takılan bir haramın kirini, gözyaşlarıyla yıkayıncaya kadar da
durmadan ağlamalıdır. Ağzına girecek bir haram veya şüpheli lokma, ona
günlerce karın ağrısı olmalı ve bir inhiraf ruhunda Cehennem alevleri gibi
kendini hissettirmelidir.

Ferdin kendisinde tatbik görmeyen düşünce ve fikirler, ne kadar cazip ve
hayat için ne kadar lüzumlu da olsalar, yine de istenen seviyede hüsnü kabul
görmezler. Çünkü söylenen sözler, bizzat söyleyenin vicdanında mâkes bulmuş
değildir. Ferdin vicdanına oturmayan bir düşüncenin, umumun vicdanında
mâkes bulmasını arzu etmek, imkânsız bir şeyi arzu etmek gibidir.

b. Tebliğ ve Ölçü
İslâmî bir toplumda tebliğ ve irşad, sadece bir vazife değil; aynı zamanda

her şeye miyar olacak ölçü ve mikyas vaz’etmek demektir ki, o toplumda fertler



bütün işlerini bu mikyasa uyarlar, günlerini ona göre tanzim eder, gecelerini de
bu sorumluluğun âh u vâhıyla geçirirler. Bir ferdin, ara sıra camiye gidip
gelmesi, hac farizasını yerine getirip dönmesi, mevlid merasimlerine iştiraki
vs. ölçü olmamalıdır. İyi bir mübelliğ, tebliğ ve irşad şuurunu yok edip, davayı
alabildiğine şekilcilik ve merasimciliğe dönüştüren her davranıştan fevkalâde
sakınmalıdır. Belki bu tür davranışlar, bazıları için bir teselli kaynağı olabilir
ama toplum adına mikyas olmaktan uzaktırlar. Esasen, toplumu yozlaştırıp, onun
maddî-mânevî direncini kısırlaştıran sebeplerin başında, “emr-i bi’l-mâruf ve
nehy-i ani’l-münker”in şuurlu ve plânlı bir şekilde yapılmaması gelmektedir.

Günümüzde bu kudsî vazife teker teker her fert üzerinde fıtrî bir borç kabul
edilmelidir. Zira fitne girdapları, beşeriyete ait boşluklardan sızarak evvelâ
fertleri, sonra da bu fertlerin teşkil ettiği toplumları kıskıvrak sararak helâk
uçurumlarına yuvarlamaktadır.

Evet, ısrarla üzerinde durma mecburiyetindeyiz ki, bu iş, her şeyden evvel
bir iman mevzuudur.. ve şimdiye kadar bu meseleye sahip çıkanlar da hep
imanı kavî olan insanlar olmuştur. Bu dün böyleydi, bugün de böyledir, yarın
da böyle olacaktır. Koca bir cemiyet içinde, birkaç samimî ve imanı kavî
insanın başlattığı bir tebliğ hareketi, kısa zamanda mâşerî vicdanda mâkes
bularak yüz binlerin derdi-davası hâline gelmesi başka şekilde izah edilemez.
Hiç şüphesiz böyle bir hareketin en dikkat çekici ve karakteristik yanı onun
şekilcilik ve merasimden uzak olmasıdır. Çile ve ızdıraptan uzak olan her
hareket, şekil ve merasime esir olmadan kurtulamaz. Zaten, merasimle
bütünleşmiş hareketlerin hiçbirinin bidayetinde zindan, gözyaşı, fikir çilesi;
neticesinde kalıcılık, samimiyet, sevgi ve kucaklama yoktur.

Hulâsa; irşad adamı, her hareket ve davranışını, irşad hayatına göre
ayarlamalı; bir yere mi gidecek, mutlaka irşad mülâhazasıyla gitmeli ve irşad
düşüncesiyle oturup kalkmalıdır. Zira onun hayatında hususî tenezzühe yer
yoktur. O, fıtrî ihtiyaçlarını dahi davası istikametinde kanalize etmeye çalışır.
Evet, o, her alıp-verdiği nefesin bir gün kendisinden sorulacağının şuuruyla
yaşar. İşte bu yol nebilerin, sıddîklerin, velilerin, şehitlerin yoludur. Onlar hep
yaşadıklarını anlattılar ve anlattıklarını yaşadılar. Münafıklara gelince onlar,
yaşamayıp anlattılar, anlattıklarını da kulak ardı ettiler. Her gün bir eğri yolun
girdabına dalıp, hem kendilerini ve hem de peşlerinden gidenleri idlâl edip
helâkete sürüklediler.

Allah (celle celâluhu) bir mürşit olarak insanlara gönderdiği Hz. İsa’ya



(aleyhisselâm) şöyle buyurur:
“Ey Meryemoğlu! Önce kendi nefsine nasihat et, o ibret aldıktan sonra

başkalarına nasihat et. Eğer böyle yapmazsan Benden utan!”1

Esasında bu hitap, sadece bir peygamber olarak Hz. İsa’ya değildir. Burada
Hz. İsa, irşad ve tebliğ makamında Allah’a (celle celâluhu) muhatap olduğu
için “Yâ İsa!” denmiştir. O hâlde, ister nebi ister başkası, kim olursa olsun,
irşad ve nasihat ederken, evvelâ söylediği ve tavsiye ettiği şeyleri kendi
nefsinde duyarak yaşamalı ve tatbik etmelidir ki, başkalarına da tesir etsin.
Kur’ân-ı Kerim bunu çok açık bir şekilde ifade etmektedir:

َالََفأ َباَِتكْلا  َنوُلْت  ْمُتَْنأَو َت ْمُكَسُف  َْنأ َنْوَسَْنتَو  ِّرِب  ْلِاب َساَّنلا  َنوُرُمَْأت  أَ
َنوُلِقَْعت

“Siz insanlara iyiliği emredip, kendinizi unutuyor musunuz? Hâlbuki
kitabı da okuyorsunuz. Hiç akletmiyor musunuz?”2

Kitap size önce kendi nefsinizi tavsiye etmekte, işe onunla başlamayı
önermektedir. O hâlde bu âyetleri okuyup durduğunuz hâlde, hâlâ aklınızı
başınıza almayacak mısınız?

Evet, bu âyet, Benî İsrail’e hitaben doğrudan doğruya bir tehdit,
Müslümanlara da dolaylı olarak bir ikazdır ve “Sakın ola ki, böyle
yapmayasınız!” demektedir. Daha önce de söylediğimiz gibi, söylediğini
yapmama, bir aldatma ve münafıklık sıfatıdır. Bizler bütün bir millet olarak,
bilhassa inhitat devrelerinde, böyle davranan insanların hem tesirsizliğine, hem
de halkın onlara itimat etmediğine defaatle şahit olmuşuzdur.

Evet, İslâm’ın fikir cephesini temsil eden, dahası akademik seviyede İslâm’ı
anlatan, hatta sürekli bu mevzuda fikir üreten nice insan vardır ki, dediklerini
yaşamadıkları için iz bırakmadan çekip gitmişlerdir; gitmişlerdir, çünkü
davranışları müstakim değil, sözleri de imanlarından kaynaklanmamaktadır.
Hâlbuki bunlar halka, “sırat-ı müstakîm”i anlatıyor, insanları irşad etme
iddiasında bulunuyorlardı. Derken hafif bir yel esti, küçücük bir sarsıntı
meydana geldi; geldi de bunların yerle bir olmasına yetti. Dediklerini de,
diyeceklerini de unutuverdiler. Hatta dediklerinin hepsini tekzip edip, karşı
fikrin ateşli savunucuları hâline geldiler. Neticede de helâk olup, yoklara
karıştılar. Ama acıdır, beraberlerinde bir medeniyeti de yerle bir ettiler.. veyl
olsun onlara!



c. Tebliğ ve Çile
Tebliğ ve irşad vazifesinin, çile ve ızdırapla iç içe olması ilâhî bir takdirdir.

Zira ancak zorlukla elde edilen şeylerdir ki, özen ve itina ile muhafaza
edilebilirler. Temelinde zorluk olmayan ve esasında terleme, yorulma olmayan
servetlerin tükenişi bir an meselesidir. Hele mesele, Allah’ın yeryüzünde
anlatılması meselesi ise, bunun tükenip yok olması demek; insanlığın en esaslı
gayesinin ve insanca var olma garantisinin yok olması demektir. Bu da düpedüz
yeryüzünde, insan varlığının mânâsızlaşmasıdır. Öyleyse insan, yeryüzünde
kendi varlığını mânâlandıracak bu kudsî vazifeyi idrak etmek zorundadır...

Dün bir grup insan, zindandan zindana sürüklendi, memleket hapishaneleri
onların evleri ve haneleri durumuna geldi. Çekmedikleri cefa, görmedikleri
hakaret kalmadı. İçlerinde karakola götürülüp de bir daha geri dönmeyenler,
her sabah evlerinden çıkarken hanımı ve çocuklarıyla helâlleşme lüzumunu
hissedenler pek çoktu. Çünkü alınıp götürülecekleri yer meçhuldü. Bütün bu
insanlar, işte bu mânâda bir mücadele içinde çırpınıp duruyorlardı. Ve kısa
zamanda bu nezih ve samimî gayretler güzel meyveler vermeye başladı. Bugün
gelinen seviye, bu hâlis ve muzdarip birkaç insanın âh u vâhı ve Rahmeti
Sonsuz’un da imdada yetişmesiyle gerçekleşmiştir. Öyleyse kimsenin bu kudsî
serveti çarçur etmeye hakkı yoktur. Çile ve ızdırap ile kazanılan ve belli bir
ufka ulaştırılan bu millet davasını, inanan insanlar aynı seviyede hassasiyet ile
sahip çıkmak mecburiyetindedirler. Daha önce, bu işin bir iman işi olduğunu
söylemiştik. İmana sahip çıkan her fert, onu yaşatmaya da azmetmelidir.. ve en
azından evine barkına sahip çıktığı kadar, çoluk çocuğuna baktığı kadar, işini
mesleğini hassasiyetle yürüttüğü kadar, bu iş ve hizmete de sahip çıkıp, onu
koruyup kollamalıdır. Aksi hâlde, bir kısım Benî İsrail ’in uğradığı akıbetten
masun kalmak mümkün değildir.

Tebliğ ve irşad adamı, her türlü zorluğa göğüs gereceğini, germesi lâzım
geldiğini sık sık kendine telkin etmelidir. O, çok iyi bilmeli ve inanmalıdır ki,
daha önceki insanların davet esnasında başlarına gelen belâ ve musibetler,
kendi başına da gelmedikçe muvaffak olamayacaktır. Yani, o hep zorluğa talip
olmalı, şayet bir kolaylıkla karşılaşırsa, o zaman da şükredip daha bir süratle
yoluna devam etmelidir.

Mü’min, samimî insandır. Dediğini yaşama veya sadece yaşadıklarını
söyleme de bir samimiyet ifadesidir. Aksi bir durumu Kur’ân, yalancı ve
münafık sıfatı olarak ele alır. Dinden, imandan, Kur’ân’dan bahseden ve her



fırsatta etrafındakilere İslâm’ı anlatan bir insanın hayatı, anlattığı şeylerin ölçü
ve prensiplerine göre ayarlanmış olmalıdır. Onun hayatında günaha yer
olmamalı veya günah bir ebedî ızdırap kaynağı sayılmalıdır. Evet, eğer onun
işlediği bir günah varsa, bütün bir hayat boyu o günahın kavurucu azabını,
vicdanının en derin köşesinde hissederek yaşamalıdır. Ve aslında, onun
ruhunda hiçbir günah uzun süre misafir olarak kalmamalıdır.

İrşad adamı harama nazar etmez, harama el sürmez, haram yerde yürümez.
Gecesi gündüzü kadar aydın, gecelerde seccadesi onun secdelerine âşıktır.
Onun hayatında “Sabah namazımı kaçırdım.” sözü duyulmamıştır. Eğer iradesi
dışında sabah namazını kaçırmışsa, bütün gününü inlemekle ve iç ızdırabıyla
geçirir. O günkü iştahsızlığı davranışlarına akseder; eder ve kendinden geçer..
ve kim bilir nedametle nasıl iki büklüm olur!..

d. Tebliğ ve Nifak
Murâkabe ve muhasebe duygusu, tebliğ ve irşad adamını her zaman

kamçılayan bir esastır. Mürşit, daima kendi içini kontrol etmeli, duygu ve
tasavvurlarını denetlemeli, anlattıklarının önce nefsinde yerleşmesine ve
temekkün etmesine gayret etmelidir. Mürşit, muhasebesini yapmadığı
meseleleri halka anlatmaktan ve tavsiye etmekten sakınmalıdır. Bu sakınma,
tebliğe mâni teşkil etmez; aksine insanda tebliğ ve irşad hissini kamçılar,
geliştirir. Nifaka düşme ve münafığa benzeme korkusu, onu sürekli ihlâs ve
samimiyete doğru yaklaştırır.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) irşad ve nasihati sadece
lafazanlık veya diyalektik olarak ele alanlar hakkında şu ürpertici ve korkutucu
beyanda bulunur:

ِناَِسّللا ِمي  ِ لَع ٍِقفاَنُم  ُّلُك  ِيت  ّ َ مُأ َىلَع  ُفاََخأ  اَم   َ فَوَْخأ َِّنإ 
“Ümmetim hakkında en çok korktuğum; ağzı güzel laf yapan

münafıklardır.”3

Bu nurlu ve onurlu beyanı duyan bir kalbin titrememesi düşünülemez. Zira
insan hangi pozisyonda olursa olsun, zaman zaman diğer insanlara bir şeyler
anlatma, takdim etme ihtiyacını duyacaktır. Bu itibarla bu ve benzeri tehditler
aslında irşad ve tebliğin yozlaştırılmasını önleyecektir.

Bu hususta birçok tehdit unsuru olmasına rağmen, yine de yozlaşan ve nifak
vadilerinde dolaşan kimselere sıkça rastlanmaktadır. Bu tipler gazete



sütunlarında, tv ekranlarında durmadan laf üretirler; ancak hareket ve
davranışlarıyla daha çok dinsizlere benzerler. Dinden, imandan ve Kur’ân’dan
bahsetmektedirler; ne var ki alınları secdesiz ve kirli, yürekleri de
samimiyetsiz ve netamelidir. Zavallı ruhlar! Bilmezler ki dinin yüzde doksanı
ferdin kendisiyle alâkalıdır. Fert bunlara dikkat etmediği takdirde, ya kuru bir
lafazan veya koyu bir diyalektikçi sayılır.

Kur’ân-ı Kerim, irşad adamının temel vasıflarını sıralarken bu arada,
münafığın hususiyetlerini hatırlatmayı da ihmal etmez. Zira iyi bir mürşidin
neyi yapması, nelere sahip olması ne derece mühimse, neyi yapmaması ve
nelerden uzak kalması da o kadar ehemmiyet arz etmektedir. Zaten Kur’ân da,
münafıkları tavsif ederken, mü’minleri bu vasıflardan uzaklaştıracak bir üslûp
kullanır. O, bu hususta o kadar tahşidat yapar ki, münafıkları ta iç
mülâhazalarına, derûnî hislerine ve niyetlerine kadar deşifre ederek gözler
önüne serer. Hatta bazen boylarını poslarını, bazen de huylarını ve
huysuzluklarını dile getirerek tarif eder. Meselâ şu âyetteki üslûba bakın:

ٌبُشُخ ْمُھَّن  َأَك ْمِھِلْوَقِل  ْعَم  َْست اوُلوُقَي  ِْنإَو  ْم  ُهُماَسَْجأ َكُِبجْعُت  ْمُھَتَْيأَر  اَِذإ  وَ
ُمَُھَلتا ْمُھْرَذْحاَف َق ُّوُدَع  ْلا ُمُھ  ْمِھَْیلَع  ٍةَح  ْيَص َّلُك  َنوُبَسْحَي  ٌة  َدَّنَسُم

َنوُكَفْؤُي َّنأ  ىٰ ّللا  ُهٰ
“Sen onlara baktığın zaman cüsseleri beğeni uyandırır; konuşurlarsa

sözlerini dinlersin. (Hâlbuki onlar) tıpkı sıralanmış kof kütükler gibidirler.
Her çığlığı kendi aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın.
Allah canlarını alsın, nasıl da aldatılıp döndürülüyorlar.”4

Görüldüğü gibi burada onlar, kendilerini ele verecek şekilde genel hatlarıyla
değerlendirilip takdim edilmişler. Yani  Kur’ân onları, eda ve endamları,
davranış ve konuşmaları ve gerdan burmaları ile öyle yakalıyor ki, dahası
olmaz. Onlar çevrelerinde mimikleri, belâgat ve fesahatleri, büyüleyen parlak
nutuklarıyla halkı toplamasını bilir ve sürüler gibi kitleleri arkalarından
sürüklerler. Oysaki onlar, kalem ağacı  veya üzerine Yemen kumaşı geçirilmiş
kütükler gibidirler; daha doğrusu onlar düşmandırlar. Kur’ân, bütün bunları din
ve diyanet adına, vatan ve millet adına laf edip duran, iş yapmayan, eski-yeni
her alîm-i lisan için söylüyor. Evet, Kur’ân bu gibilere ciddî bir tehdit edasıyla
sesleniyor: Hak için bâtıla yol vermeyin, cephenizde terslikler çıkarmayın!..

Evet, münafıklık alâmeti olarak tarif edilen bu davranışlar, hak adına hizmet
eden her tebliğci için ürperilecek bir keyfiyettir. İnsanın farkında olmadan her



an içine düşebileceği bu terslikler, herkes için söz konusudur. Dolayısıyla irşad
dairesi içinde bulunanların çok dikkatli ve titiz olmaları gerekmektedir.

e. Tebliğ ve Allah’la İrtibat
İrşad adamı ne kadar samimî ise, söz ve davranışları da o kadar müessir

olur. Samimiyet olmazsa, anlatmadaki depdebe ve ihtişam da hiçbir netice
vermez. Hatta diyebiliriz ki, bir yönüyle hidayete ermenin, anlatmayla çok fazla
alâkası yoktur. Bir kere, hidayet evvelâ Allah’ın elindedir. O dilemez ve irade
etmezse, hiç kimsenin hidayete vesile olması mümkün değildir. Kur’ân-ı
Kerim:

ُءاََۤشي ْنَم  يِدْھَي  ّللا  َهٰ َِّنكٰلَو  َتَْببَْحأ  يِدَْھت َمْن  َكَّن َال  إِ
“Sen istediğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah istediğine  hidayet

verir.”5 der.
Öyle ise, asıl mesele “Sultanlar Sultanı” ile irtibat içinde olmaktır. Çünkü

gizli açık bütün hazinelerin anahtarı O’nun nezdindedir. Hidayet de en büyük
bir hazinedir. Elbette bu hazinenin anahtarı da O’nun elindedir. Öyleyse mürşit
ve mübelliğin, bütün samimiyetiyle insanlara bir şeyler anlatırken, bir yandan
da sırtını her şeyin anahtarı ve dizgini elinde olan Dest-i Kudret’e dayaması
elzemdir. Zira nice muhteşem dimağlar bu ülkeden gelip geçti; gelip geçti de,
çok seviyeli beyan ve hitabet gücüne sahip olmalarına rağmen, üç dört insana
dahi ciddî bir şey anlatamadılar; zira bazı yanları itibarıyla samimî değillerdi,
her şeyi kendilerinden biliyor ve her neticeyi de kendilerine bağlıyorlardı.
Bunlar içinde, beyanda dâhi olanları da vardı. Bunlar binlerce insanı
arkalarından sürükleyebiliyorlardı. Ancak, nifakzede olduklarından hiçbir
netice elde edemiyorlardı. Evet, namaz kılmadıkları hâlde namazdan
bahsedenler vardı. İslâm’ı yaşamadıkları hâlde, İslâm’ın güzelliklerinden dem
vuranlar oluyordu. Dilleri bülbül gibiydi ama gönülleri kinle, nefretle, garazla
çarpıyordu. İhtimal işte bunlardan ötürü Kur’ân’da nifak, sukut derekelerinin en
korkunç ve en iğrenci sayılmıştır.

Bu yüzden samimî olan her tebliğci, günde elli defa Allah’ın huzurunda baş
koymalı ve muhtemel nifaktan hep O’na sığınmalı ve O’ndan samimiyet
dilenmelidir. Evet, hidayet Allah’ın elindedir. İnsana beden gücünü veren O
olduğu gibi, kalbe samimiyet bahşeden de yine O’dur. Öyleyse tebliğ insanı,
bunların hiçbirine sahip çıkmamalı ve “Ben yaptım, ben ettim…” dememelidir.

İman, ifade ve amel bütünlüğü, Kur’ân’ın çizdiği ölçüler içinde bir mü’min



için en ideal şekildir. Ondaki bu dengenin korunması da, müessiriyetin önemli
bir sebebidir. “Mücahit, amel etmese de olur. Mâsiyetten kaçınmasa da
doğruyu, güzeli anlatıyor ya, bu ona yeter…” gibi düşünceler, şeytanın
mırıltılarıdır ve Muhammedî ruhla hiçbir alâkası yoktur.

Günümüzde bir sürü fantastik, modernist kafa ve düşünce zuhur etti. Üstelik
bunlar, beyazı kara gösterecek kadar da cerbeze gücüne sahipler. Sağda solda,
hep İslâm’ı anlatıyorlar, ama görüyoruz ki arkalarında bir avuç bile hâlis
mü’min yok. Çünkü bunlar samimî değiller. Çok şey söylüyorlar, çok şey
anlatıyorlar, hatta mücadele de ediyorlar. Ama söyledikleri ölçüde imanı ve
İslâm’ı içlerine sindirememişler. Hayatları ve yaşadıkları dünya itibarıyla,
batının doğrularına değil, bâtıl sistemlerine motive olan bu insanlar, yığınları
irşad edelim derken onları yabancılaştırıyorlar. Aynı zamanda kendilerini de,
kendi cemiyetleri içinde yabanî duruma düşürüyorlar.

Bütün bu tersliklerin ana sebebi, İslâm’ı bilmemek, onu okuyup düşünürken
yaşayamamak.. yani mücadelesini verdikleri davaya, tutarsız hareketleriyle bir
nevi gizli muhafelet ya da ihanet etmek!.. Bakın Kur’ân-ı Kerim, Hz. Şuayb’ı
(aleyhisselâm) nasıl konuşturur:

ُهْنَع ْمُكاَھَْنأ  اَۤم  ىِٰلإ  ْمُكَفِلا  َخُأ َْنأ  ُديِرُأ  اَۤم  وَ
“Ben sizi menettiğim şeyde, size muhalefet etmek istemiyorum.”6

Bunun mânâsı: “Sizi fenalıktan alıkoyup da kendim ondan faydalanmayı
düşünmüyorum. Faiz haramdır derken, kendim faiz yemeyi ve rüşvet haramdır
derken rüşvet almayı düşünmüyorum.” demektir. Hz. Şuayb (aleyhisselâm),
içinde yaşadığı cemiyeti anlatırken, kendi doğruluğunun bir teminatı olarak
bunları söylüyor. Her nebinin doğruluğunun teminatı da bu değil midir?
Ümmetine söylediğinin aksini yapan bir peygamber gösterilebilir mi? Veya
böyle davrananlar hiç peygamber olabilir mi?

Elbette, irşad vazifesi yapan herkes için de bu mülâhazalar vazgeçilmez
hususlardır. Evet, Hz. Şuayb yaşadığı cemiyetle yaka paça olurken, bize de bir
şeyler anlatıyor; dava ve irşad adına mühim esaslardan bahsediyor. Kur’ân da
o eskimez, pörsümez beyanıyla bunları bir kere daha ortaya koyuyor.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de, söylediğinin birkaç mislini
yaşayan devâsâ bir ruhtu. Kullukta O’nun üstüne yoktu. O’na peygamberlik ve
nübüvvet verilmişti. Bu pâye, hiçbir pâye ile kıyas dahi edilemeyecek kıymeti
haizdir. Ancak O, yücelere pervaz ederken, kulluğu ile kanatlanıp yükselmişti.



Yani O’nun kulluğu, âdeta nübüvvetinin önüne geçmiş ve O’na mukaddime
olmuştu. Zaten Kur’ân-ı Kerim de O’na böyle davranmasını emretmiyor mu?:

ُنیِقَیْلا ََكِیتْأَي  ّتَح  ىٰ َكَّبَر  ْدُبْعاَو 
“Yakîn (ölüm) sana gelinceye kadar kulluğa devam et, Rabbine ibadette de

bulun!”7 diyordu. O da, bütün hayatı boyunca Kur’ân’ın bu emrine uydu ve bir
an dahi kulluktan dûr olmadı. Onun içindir ki, O’nun söylediği her şey mâşerî
vicdanda mâkes buluyordu. O, yaşadığını; hem de en ağır şekliyle yaşadığı
şeyleri söylüyordu. İşte misali, Hz. Âişe validemiz (radıyallâhu anhâ)
anlatıyor:

“Bir gün Allah Resûlü bana: ‘Yâ Âişe, müsaade eder misin bu gece
Rabbimle beraber olayım?’ dedi. Ben de: ‘Ey Allah’ın Resûlü! Seninle olmak
hoşuma gider, fakat senin hoşuna giden şey daha çok hoşuma gider.’ dedim.
Bunun üzerine kalktı, abdest aldı ve namaza durdu. O gün sabaha kadar gözyaşı

döktü ve namaz kıldı.”8

O bir peygamberdi şüphesiz. Bir nebi, bir hatip ve bir mürşit idi. Ve O’nun
en derin yanı da, kulluğundaki ulaşılmaz derinlikleriydi. O, hayatının o acılı,
ızdıraplı, hastalıklı son dönemlerinde bile, önceden başlayıp da o güne kadar
devam ettirdiği ibadetleri aynen devam ettirmek istiyordu. Hâlbuki çok zor
oturup kalkabiliyordu. Hayatı boyunca pek çok ızdırap çekmişti. Zevcelerinden
çocuklarına kadar bir sürü hususî derdi vardı. Ayrıca, bütün ümmetinin
dünyevî-uhrevî dertleri de O’nun omuzlarındaydı. Bütün bunlardan ötürü
elbette maddî güçten ve kuvvetten düşecekti. Zaten O’ndan başkası, O’nun
çektiğine bir gün bile dayanamazdı.

İşte bütün bunlara rağmen O, başlattığı nafile ibadetleri dahi terke
yanaşmıyordu. Bu namazlar öyle namazlardı ki, bazen bir rekâtı bile saatler
alıyordu. Ayağa kalkmaya dermanı olmadığı için de, onları oturduğu yerden

kılıyor ve yine de terk etmiyordu.9

Bu ne ciddiyet, bu ne vakar, bu ne samimiyet, bu ne ahde vefaydı böyle!..
Evet, “yakîn” gelinceye kadar, yani ölüme kadar, mahşere kadar, ebede kadar
sürecek bir ciddiyet ve vefa örneğiydi O.

Evet, irşadın önemli bir yönünü de, Allah’a karşı olan bu yakınlık
oluşturuyor. Zaten, bu yakınlık olmazsa, insan hep havada ve boşlukta yaşar.
Böyle kaygan bir zeminde boşluğa basan insan, sadece ve sadece kendi haz ve



zevkleriyle kalır.
Allah’a (celle celâluhu) yakın olmayı, irşad ile en güzel bir şekilde

birleştiren Peygamber Efendimiz’dir. O, irşad vazifesinde ne kadar kusursuz
ise, Allah’a kurbiyetinde de o derece derin ve kusursuz idi. Çok defa namaza
durduğunda onu öyle eda ederdi ki, arkasındakiler neredeyse namazın hiç
bitmeyeceğini sanırlardı. Dua ve niyazı öyleydi. Duaya kalkan elleri, bir daha
inmeyecek gibi kalkardı.

Bir defasında İbn Mesud (radıyallâhu anh), O’nun kıldığı nafile
namazlarından birine denk gelmişti. Allah Resûlü’nün kıldığı namazın
bereketinden istifade edebilmek için hemen o da namaza durmuştu. Hâdisenin
bundan sonrasını bizzat kendisinden dinleyelim: “Namaza durdum. Bütünü iki
rekât namazdı. Fakat Allah Resûlü okudukça okuyordu. Bakara sûresini bitirdi.
Ben artık rükûya varır dedim. Fakat O, Âl-i İmrân’ı okumaya başladı. Onu
bitirdi, yine rükûya varacak zannettim, bu sefer de Nisâ sûresini okumaya
durdu. Onu da bitirdi. Artık rükûya varır diye düşünüyordum ki, Mâide
sûresine başladı. Ve onu da bitirdi. İlk rekâtta bu dört sûreyi birden okudu.
Hatta bir ara aklıma kötü bir şey geldi...” Yanındakiler İbn Mesud’a sordular:
“Aklına ne geldi?” O, “Bir ara namazdan çıkmayı düşündüm, çünkü

dayanılacak gibi değildi.” dedi.10

Görüldüğü gibi insanlara kulluktan bahseden Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi
ve sellem), evvelâ bu kulluğu herkesten ileri bir seviyede kendisi yaşıyor..
evet, O, bu mevzuda öyle ileri idi ki, İbn Mesud gibi en ileri safta bulunan bir
sahabi dahi, O’nun kıldığı iki rekât namaza dayanamıyordu.

Yine O, son anlarını yaşadığı zaman diliminde, ufûle yüz tutmuş bir güneş
gibi başını Hz. Âişe’nin (radıyallâhu anhâ) dizlerine koymuş ve gözlerini Mele-
i A’lâ’ya dikmişti. Çok yorgun ve ukbâ televvünlüydü. Ara sıra bayılıp
kendinden geçiyor.. başından bir kova su döküyorlar, yeniden kendine geliyor
ve gözlerini açıyordu. Gözlerini açar açmaz da ilk sorduğu şey: “Cemaat,
namazı kıldı mı?” oluyordu.11

Evet, O, namaz diye diye yaşamış ve namaz diye diye vefat etmişti. Cemaat
de namaz diyordu. Namaz düşünüyordu ve namaz duygusuyla dopdolu
yaşıyordu. İşte her yönüyle kudve bir insan, her yönüyle mükemmel bir imam,
muhteşem bir reis, âdil ve sabırlı bir devlet başkanı!..

Allah Resûlü’nün mütevazi yaşantısı ve her mevzuda ashabıyla beraber



olması, irşad adına gözden ırak tutulmaması gereken önemli hususlardandır.
Mescit mi yapılacak, O herkesle beraber kerpiç taşır; hendek mi kazılacak,

elinde manivela taş kırar ve arkadaşlarına yardımcı olurdu.12 Evet, O,
“İnsanlardan bir insan olun!” buyurur ve bunu da fiilen yaşardı.

İnsanları dünyaya karşı zahit olmaya davet etmişse, bu mevzuda kendisi
herkesten ileri olmaya çalışırdı. Bazen O’nun evinde, aylar geçerdi de, çorba

pişirmek için bir ocak yanmaz13 ve üzerinde uzanıp istirahat edeceği bir yatak

bulunmazdı.14

O, harama karşı da herkesten daha titizdi. Hz. Hasan (radıyallâhu anh) ağzına
sadaka hurmalarından birini alınca çok heyecanlanmış ve hemen koşarak onun

ağzından hurmayı çıkarıvermişti.15 Hâlbuki Hz. Hasan (radıyallâhu anh), o gün
beş-altı yaşlarında bir çocuktu. Ama sadaka, hem Allah Resûlü’ne, hem de
O’nun soyundan gelenlere haramdı.

Yine bir gece sabaha kadar uyuyamamış ve inleyip durmuştu. Hz. Âişe
(radıyallâhu anhâ) sabah olunca: “Yâ Resûlallah! Bu gece rahatsız mıydınız,
hiç uyumadınız?” dedi. Onun bu sualine Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem): “Odada bir hurma buldum, ağzıma attım. Sonra da onun bir sadaka
hurması olabileceği ihtimali aklıma geldi. Izdırabımın sebebi buydu.”
demişti. Oysa o hurma büyük ihtimalle şahsî hurmalarıydı. Zira sadaka
hurmalarını O ayrı bir yere koyuyordu.

Evet, O’nun bu hassasiyeti, kâmil bir mü’min ve kâmil bir irşad adamında
olması gereken vasıflar açısından çok çarpıcı bir misaldir.

f. Tebliğ ve Dua
Bütün bunları zikrettikten sonra, Efendimiz’in bir de dua yönü vardı ki, ona

da değinmeden geçemeyeceğim. O, ashabına ve bütün ümmetine dua ile
bütünleşmelerini söylüyor ve: ْمُكُؤاَۤعُد َالَْول  ّيِبَر  ْم  ُِكب ُأَبَْعي  اَم  Duanız“ قُْل 
olmazsa ne ehemmiyetiniz var!”16 mealindeki âyetlerle onları ikaz ediyordu.
Yatarken, kalkarken, bir şey yiyip içerken, elbiselerini giyerken, helâya girip-
çıkarken, abdest alırken.. o kadar çok dua okurdu ki, dünyada dua ile bu kadar
bütünleşen ikinci bir şahıs göstermek mümkün değildir.. evet, attığı her
adımında Allah’ı hatırlayan, O’na iltica eden, her şeyde O’nun rızasını gören
bir başka insan yoktur.

Bu nadide ve ibret dolu hayattır ki, on dört asır âlem-i İslâm’da hemen her



seviyeden insanın dikkatini çekmiş ve O, hep ilgi ve alâkayla takip edilmiştir.
Ve bu alâka, yeryüzünde başka hiçbir insana da nasip olmamıştır. Yemesinden
içmesine, giyinmesinden oturmasına, konuşma tarzından üslûbuna, içtimaî ve
siyasî tavırlarından devletler arası protokol ameliyelerine kadar bütün hayatı
filme alınıyor gibi, içtimaî şuur ve mâşerî hafızada kaydedilmiş ve bu
muhteşem hayat, mü’min toplumların varlığının sigortası olmuştur.

Allah Resûlü’nün hayat-ı seniyyelerinde emniyet şeridinin her karesi Cenâb-
ı Hak’la irtibatlıdır. O’nun bu irtibatında kopuk tek bir kare, tek bir boşluk
yoktur. Çünkü O’nun her davranışı ibadet ü taatten, yiyip içmeye, ondan yatıp
kalkmaya kadar Allah ile irtibat içinde geçmiştir. Böyle olduğu içindir ki,
bütün söyledikleri ve bütün davranışları sahabe arasında mâkes bulmuştur.

Evet, sahabede dinî hayatı yaşama mevzuunda gördüğümüz hassasiyet, asıl
itibarıyla Allah Resûlü’nün gösterdiği hassasiyetten kaynaklanıyordu. Çünkü
onlar mübelliğ ve mürşitlerini öyle görmüşlerdi:

ِ۪هتاَقُت َّقَح  ّللا  َهٰ اوُقَّتا  اوُنَم  َنيِذَّلا ٰا اَھَُّيأ  يَاۤ 
“Ey iman edenler! Allah’tan hakkıyla ittika edin ve korkun.” mealindeki

âyet nazil olunca, sahabe yemeden içmeden kesildi. Azametine uygun olarak
Allah’tan korkma nasıl mümkün olabilirdi ki!.. Ve hemen âyetin devamında:

َنوُمِلْسُم ْمُتَْنأَو  َِّالإ  َّنُتوَُمت  وََال 

“Siz ancak Müslüman olarak ölün.”17 deniyordu ki, bu da Allah’tan böyle
korkulmazsa Müslüman olarak ölmenin çok zor olacağına işaret ediyordu.

Bu itibarla da hiç kimse çarşı pazara çıkmıyor, sadece namaz vakitleri
mescide geliyor ve sonra da evlerine kapanıp ibadet ediyorlar; ediyor ve bütün
günlerini kullukla geçiriyorlardı. Beş on gün sonra hepsi de incelmiş,
süzülmüş, ölecek hâle gelmişlerdi, gelmişlerdi ve Allah Resûlü de bu durumun
farkındaydı. Fakat onlardaki bu ani değişmenin sebebini bilmiyordu. Onlar da
dertlerini söylemiyorlardı. Emre muhalefet etmiş olmaktan korkuyorlardı. Daha
sonra bir âyet daha nâzil oldu. Âyette: ْمُتَْعطَتْـسا اَم  ّللا  َهٰ اوُقَّتاَف   “Allah’tan
gücünüz yettiği nispette korkun.”18 deniyordu. Bu âyetin nüzulünden sonra

sahabe biraz nefes almış ve rahatlamıştı.19

İşte sahabe, Allah’ın âyetleri karşısında bu kadar hassas ve onlarla böyle iç
içe yaşıyordu. Çünkü zimamdarları böyle idi. Aslında bu hâl daha sonraları da
iki-üç asır hep bu derinlikte devam etmiştir.



Şurası da kat’iyen bilinmelidir ki, en küçük teferruatına kadar yaşanmış ve
hayata mâl olmuş İslâm’ı anlama ve yaşama tarzı, sahabe hassasiyeti içinde ele
alınmadıkça, tebliğ vazifesi hakkıyla yerine getirilmiş sayılmaz. Diğer
sorumluluklar gibi, “tebliğ” vazifesi de ayrı bir konu olarak ele alınıp
işlenebilir. Ancak diğer mevzulardan farklı olarak “tebliğ” meselesi yine de
hususiyet arz eder. O, hayatın içinde ve hayatla beraber olmalı, yaşanmalı, öyle
anlatılmalı; farazî ve muhayyel tasavvurlar üzerine bina edilmemelidir. Kaldı
ki, bu ve bunun gibi nice konularda bizlere on dört asırdan bu yana yaşadıkları
hayatları ile ışık tutan ışık şahsiyetler, hep böyle davranmışlardır. Allah da
onları, gösterdikleri samimiyet ve ihlâslarından dolayı muvaffak kılmıştır.
Dolayısıyla bizler de tıpkı onlar gibi başarılı olmak istiyorsak, yapacağımız bir
şey varsa, o da onların izinden gitmek olsa gerektir.

İşte Hz. Ömer (radıyallâhu anh). O, şehadeti esnasında sinesinden yediği
hançerle koma hâlinde uzanmış yatarken tabiî ne bir şey yiyor, ne de bir şey
içiyor. Ona hizmet eden sahabi: “Yâ Ömer! Bir şey yemek içmek ister misin?”
diye sorunca Hz. Ömer gözüyle “Hayır!” işareti yapıyordu. Yani ağzını açacak
kadar dahi dermanı yoktu. Ancak aynı sahabi, onun kulağına ağzını verip:
“Ömer! Namaz vaktidir.” diye fısıldayınca, o komadaki insan birden
doğruluyor ve: “Namazım!” diyordu. Çünkü O, Allah Resûlü’nden böyle
görmüştü. Evet, o büyük insan, namazda hançerlenmiş ve namaz diye diye de

vefat etmişti.20

Bu konuda bir diğer misal mü’minlerin annesi Hz. Âişe’den (radıyallâhu
anhâ). Bir gün, o ağlıyor. Allah Resûlü niçin ağladığını sorunca: “Cehennem’i

hatırladım, onun için ağladım.”21 cevabını veriyor. Neden? Çünkü o, her gece
Allah Resûlü’nü böyle görmüş ve böyle tanımıştı. Evet, Allah Resûlü onu
böyle amelî tebliğle yoğurmuş ve terbiye etmişti.

Mevzu, sadece namazı tebliğ etmek değildir. Onlar namaza gösterdikleri
hassasiyeti, sair erkân-ı diniye ve imaniye için de gösteriyorlardı. Çünkü onlar
da Allah Resûlü gibi birer tebliğ insanıydılar. Öyle ise, dinî hayat O’nun gibi
ve onlar gibi hassas yaşanmalıdır ki tebliğ de tesirli olabilsin.

Ayrıca, irşad ve tebliğde bulunma meşgale ve külfeti, hiçbir zaman bizi diğer
amellerde gevşekliğe sevk etmemeli; aksine şevkimizi kamçılamalı ve
söylediklerimizi muhataplarımızdan daha derin bir iştiyakla yerine getirmeliyiz
ki, inandırıcı olabilelim. Evet, değişik durum ve davranışlar, sözü amelini



doğrulamayan tavırlar, bir aldanmışlık ifadesi ve insanın kendi itibarının
tahribi demektir. Bakınız enbiyâlar serveri Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi
ve sellem). O, bir sürü meşgalesi arasında, dini yaşamada en küçük bir ihmal
göstermiyordu. Yirmi üç sene gibi kısa bir zamanda koskocaman bir devlet
kurmasından, ümmetinin bütün fertleriyle yakından alâkadar olmasına, ondan da
kendi aile fertlerine ait bütün problemlerle bizzat ilgilenmesine kadar, dünya
kadar işle meşgul olmasına rağmen, amelinde zerrece eksilme veya aksama
olmuyordu. Hatta fetih ve muzafferiyetlere karşı Cenâb-ı Hak O’nun daha çok
istiğfar ve dua etmesini istiyor, O da hep Rabbinin emri mucebince hareket

ediyordu.22

H z. Ebû Bekir (radıyallâhu anh), irtidat hâdiselerine karşı en amansız
kavgasını verirken ve gece gündüz ızdıraptan şakakları zonklarken, asla gece
namazından taviz vermiyor, gözyaşları içinde Kur’ân tilâvetini aksatmıyordu.

Hz. Ömer (radıyallâhu anh), koskocaman Bizans ve Sasani
İmparatorluklarını dize getirmişti ama nefsini dize getirmekten de hiçbir zaman

geri durmamıştı.23

Hz. Osman (radıyallâhu anh), onca fitne ile uğraşırken, yine nafile orucunu
tutuyor, doyma bilmeden Kur’ân’ını okuyordu. Zaten son nefesini de bu hâl
üzere vermiş ve şehit olmuştu. Hatta o gün aynı zamanda oruçluydu.
Şakaklarından akan kan, okumakta olduğu mushafın varaklarına ebediyet mührü
gibi damlıyordu. Zaten kanın, üzerine isabet ettiği âyet de oldukça mânidardı.

Âyet sanki ona: “Allah sana yeter!” diyordu.24

Hz. Ali (radıyallâhu anh) harp meydanlarının Haydar-ı Kerrar’ı idi. Bu, döne
döne savaşan aslan demekti. Ama onun geceleri de hep secdede kıvranmakla
geçiyordu. O, ezan okunduğunda sararır, solar ve sıtmalı gibi titrerdi. Ve bütün
bu insanlar aksatmadan irşad vazifesi yaparlardı.

Evet, irşad ve tebliğ vazifesinde bulunan kimse, hangi yaşta olursa olsun ve
hangi mesleği icra ederse etsin, dediğini yapma mevzuunda ciddî ve samimî
olmalıdır. Bu insan tekkede bir şeyh, camide bir imam veya vaiz, mektepte bir
öğretmen, üniversitede bir öğretim görevlisi olabileceği gibi, bir fabrikada işçi
veya bir okulda öğrenci de olabilir. Herkes içtimaî, ilmî ve fonksiyonel
durumuna göre bu sorumluluğu yerine getirmeli ve bu vazifeyi kusursuz eda
etmelidir.

İrşad ve tebliğ vazifesi ifa edilirken mevzu ne kadar önemli ise, mürşit ve



mübelliğin samimî ve hâlis olması da o kadar önemlidir. Mürşidin
samimiyetini gösteren en önemli işaret de, söylediklerini vicdanının
derinliklerinde duyması ve onları en kâmil mânâda yaşamasıdır. İhlâs ve amele
mukarin olmayan tebliğ, ne denli başarılı olursa olsun sığdır ve tutarsızdır;
tesiri de ya hiç yoktur veya kısa vadelidir.

Ayrıca bu işin ahireti alâkadar eden bir yönü de vardır ki, o da Cenâb-ı
Hakk’ın azap etmesidir. Allah Resûlü bu durumla ilgili olarak ahirete ait bir
tabloyu bizlere şöyle anlatır: “Miraç Gecesi bir cemaate rastladım. Onların
dudaklarının ateşten makaslarla kesildiğini gördüm. Onlara kim olduklarını
sordum. Bana şu cevabı verdiler: Biz dünyada iken mârufu emreder fakat
yapmazdık; münkeri de nehyeder ama yapardık.”25

Evet, tablo ortada.. irşad ediyorum derken, kendini unutan ve âleme
söylediklerini kendi tatbik etmeyen insanların durumu işte budur. Bugün,
diyalektik yapan değil; bildiğini ve söylediğini yaşayan insanlara ihtiyaç
vardır. Evet, kurtuluş ufkumuzda düğümlenmiş ukdeleri ancak bunlar çözebilir.
Kitap yüklü bineklerin veya gece gündüz konuşan laf ebelerinin, milletin
kurtuluşu hesabına verecekleri hiçbir şey yoktur. Osmanlı yıkılırken
kütüphanelerde yüz binlerce cilt kitap vardı. Ama bu kitaplar koca bir devletin
yıkılmasına mâni olamadı. O kütüphanelerdeki kitaplarla, bir insanın hafızasına
istif edilmiş malumatlar yükü arasında keyfiyet açısından hiçbir fark yoktur.
Esas olan, bir insanın bildiklerini tatbik edip etmediğidir.

Bir hadiste bu hususa işarette bulunulmaktadır. İki Cihan Serveri şöyle
buyururlar: “Ümmetim için en çok korktuğum, âlimlerin nifakı (sürçmesi),
münafıkların da cidalidir.”26 Evet, âlim ikiyüzlülük yapar, münafık da
cerbeze ve diyalektikle etrafındakilerini aldatırsa, işte o zaman bu ümmetin
sonu gelmiş demektir.

Mürşit ve mübelliğ durumunda olan herkesin bu noktaya çok dikkat etmesi
lâzımdır. Maalesef irşad vazifesinde, gerek fert ve gerekse müesseseler olarak
çok defa gözden kaçırdığımız en önemli açığımız da işte budur. Allah’ın (celle
celâluhu) bizlerle olan muamelesini düşünürken, bunu hatırlamada da yarar
olacak.
1 Ahmed İbn Hanbel, ez-Zühd 1/54; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 2/382.

2 Bakara sûresi, 2/44.

3 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/22, 44; İbn Hibbân, es-Sahîh 1/281.



4 Münâfikûn sûresi, 63/4.

5 Kasas sûresi, 28/56.

6 Hûd sûresi, 11/88.

7 Hicr sûresi, 15/99.

8 İbn Hibbân, es-Sahîh 2/386.

9 Bkz.: Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 118; Tirmizî, salât 158.

10 Buhârî, teheccüd 9; Müslim, salâtü’l-müsafirîn 204.

11 Buhârî, ezân 51; Müslim, salât 90.

12 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/381; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/66; el-Vâkıdî, Kitâbü’l-
meğâzî 2/445-447.

13 Buhârî, hibe 1; Müslim, zühd 28.

14 Buhârî, rikak  17; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/73.

15 Buhârî, zekât 60, cihâd 188; Müslim, zekât 161.

16 Furkan sûresi, 25/77.

17 Âl-i İmrân sûresi, 3/102.

18 Teğâbün sûresi, 64/16.

19 Bkz.: et-Taberî, Câmiu’l-beyân 28/127; İbn Ebî Hâtim, et-Tefsîr 3/722, 10/3358; İbn Kesîr, Tefsîru’l-
Kur’ân 4/378.

20 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 8/130; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/350-351.

21 Ebû Dâvûd, sünnet 25.

22 Bkz.: Nasr sûresi, 110/1-3.

23 Bkz.: İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/293; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  44/315.

24 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/72; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 3/594.

25 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/120, 180, 231, 239; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 8/144.

26 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 20/138; el-Mu’cemü’l-evsat 6/342.



8. SAFVET VE SAMİMİYET
Tebliğ adamı, mutlaka “hâli muhafaza” etmelidir. Bununla; millet ve insanlık

yolunda hizmet ederken kişinin hangi makam, mevki ve seviyede bulunursa
bulunsun ilk günkü hâlini muhafaza etme mânâsını kastediyoruz. Zaten tevazu,
İslâm’ın özünde ve esasında vardır. Oysa diğer sistemlerde fertlerin
birbirleriyle münasebetleri, umumiyetle “ben” etrafında merkezileşir. Bu
insanların “ben”i, daima gizli bir tekebbür besler. Dolayısıyla da tevazuun
yerini gurur ve kibir, mahviyetin yerini de kendini beğenme ve kendinden başka
kimseyi görmeme alır.

Her insanın tabiatında “ben” yörüngeli bu tür zaaflar mevcuttur. Bunlar
usûlünce terbiye edilip, bu zaaflar birer birer yerlerini faziletlere terk etmezler
ise, insan mânevî yönleri itibarıyla delik deşik bir hâl alır. Bu sebeple de şunu
kesin bir dille söylemeliyim ki, içinde gurur ve kibir besleyen kimse, her şey
olabilir, her makama yükselebilir fakat asla tebliğ adamı ve mürşit olamaz. O
tebliğden, tebliğ de ondan fersah fersah uzaktır.

Evet, tebliğ adamı, her zaman ve zeminde her türlü şartlar altında hâlini
koruyan, değişikliğe uğramayan, muvaffakiyetlerle başı dönüp, bakışı
bulanmayan ve ele aldığı işi, başladığı gün gibi bitiren insandır. Öyle ki, onun
hasır üzerinde başlayan hayatı yine hasır üzerinde devam eder. Öldüğünde de
onu aynı şekilde hasır üzerinde bulurlar. Cihanı değiştirse ve cihan çapında
inkılâplar yapsa ve bir gün gökteki yıldızlar onun ayağının altına parke taşı gibi
serilse, onun tavır ve davranışlarında zerre kadar kayma görülmez.

İşte, günümüzde en çok muhtaç olduğumuz da bu vasıftaki tebliğ adamları ve
mürşitlerdir. Kitleleri peşinden sürükleyebilecek, sesini soluğunu
duyurabilecek, gönlünün esintilerini etrafında estirecek olan güçlü mürşitler...

Samimî ve hâlis bir mü’minin en çarpıcı vasfı, onun tevazuu ve alçak
gönüllülüğüdür. Onun hayatı gayet sadedir. Gönlü gözü hep sadelikle doludur.
Evi barkı ve muhiti yine bu manzara ile çevrilidir. Bu güzel vasfı o, Kur’ân’dan
ve Resûlullah’ın eşsiz hayatından almıştır. Zira Efendiler Efendisi hep böyle
davranmış ve hep böyle yaşamıştır. O, Mekke’de ilk tebliğe başladığı gün nasıl
tevazu içindedir; Medine’de hazırladığı ordu ile, sekiz sene evvel çıkarıldığı
Mekke’ye fatih bir kumandan olarak girdiği gün de yine aynı tevazu içindedir.

Mekke’ye girerken bindiği hayvanın yelesine değen başı,1 O’nun mahviyette,
gün geçtikçe daha da derinleştiğinin en güzel örneğidir. Susamıştır, bir bardak



su ister. Zemzem kuyusunun etrafında herkesin kullanması için bardaklar vardır.
Orada herkes bu bardakları kullanmaktadır. Sahabi, en yakın evlerden birine
koşmaya ve temiz bir su kabı getirmeye çalışır. Hemen Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) onu durdurur ve herkesin kullandığı bardaktan su
içmek istediğini söyler.

Evet, O, hiçbir zaman insanlardan ayrıcalıklı olmak istememiş ve şöyle
buyurmuştur: “Ben de insanlardan bir insanım. Herkesin içtiği kaptan

içmeliyim.” Zaten O, hayatını hurma lifinden bir hasır üzerinde geçirmişti.2

Ukbaya hicretini de yine o hasır üzerinde yaptı. Üzerinde yattığı hasırı
kaldırdılar ve O’nu o hasırın altına gömdüler. Ve bizler için Cennet’ten daha
mukaddes, O’nun Ravzası işte bu hasırın mekân tuttuğu yerden ibarettir. O’nun
hayatında hiç zikzak yoktu; tebliğ yolu da bence böyle olmalıdır.

Hz. Ömer (radıyallâhu anh) halife olduğunda genişliği bugünkü Türkiye’nin
altı-yedi katı bir ülkeyi idare ediyordu. Buna rağmen o da, İslâm’a girdikten
sonra başlattığı hayat ritmini asla değiştirmemişti; değiştirmemişti ve halife
olduğunda Medine’nin en fakiri olduğu gibi, vefat ederken de yine en fakiriydi.

Üzerindeki elbisede –rivayete nazaran– otuzdan fazla yama vardı.3 Onu
arayanlar ekseriyetle “Baki-i Garkat”ta başını bir mezar taşına yaslamış, öyle
düşünüyor bulurlardı. Krallara taç giydiren ve kralları tacından eden koca
halifenin hiç değişmeyen hayat tarzı işte buydu!.. Ve bu onun aynı zamanda en
tesirli tarafıydı. Buna, hâl dilinin gücü ve tesiri de diyebiliriz.

Hadis ilminin büyük imamlarından Hâtimü’l-Esam, yine kendisi gibi hadis
ve tefsir ilminin devlerinden Muhammed b. Mukatil’in rahatsız olduğunu
duymuştu.. dostlarından birinin teklifi üzerine onu ziyarete karar verdi.
Dostuyla beraber Muhammed b. Mukatil’in evine gittiler. Ancak burası ev
değil; âdeta küçük bir saraydı. Hâtim önce eve girip girmemekte tereddüt etti.
Ancak arkadaşının ısrarına dayanamayarak girdi; girdi, fakat girdiğine pişman
oldu; zira evin içi dışından da müdebdebdi. Muhammed b. Mukatil, göz
kamaştıran bir yatak odasında, yatağına uzanmış yatıyor ve başucunda duran bir
hizmetçi de onu serinletmek için durmadan yelpaze sallıyordu. Bu manzarayı da
gören Hâtim’in hayreti dehşete dönüştü. Muhammed b. Mukatil sıradan bir
insan değil, büyük bir âlimdi. Geceleri mutlaka teheccütle süslü ve seccadesi
gözyaşlarıyla ıslaktı. Ama lüks hayat yaşama mevzuunda zaafı dolayısıyla onun
da irşada ihtiyacı vardı. Hâtimü’l-Esam bu vazifeyi yerine getirecek bir seviye



insanıydı ve ona bir şeyler anlatabilirdi. Anlatmak için de söze şöyle başladı:
“Naklettiğiniz hadisler size hangi senetlerle ulaşıyor?” Muhammed b.

Mukatil bunu sıradan bir hadis usûlü sorusu zannederek: “Benim rivayet ettiğim
ricalin hepsi de sikadır.” dedi. “Meselâ ben falandan rivayet ederim. Bu insan
sözüne itimat edilir birisidir.” Ve ilave etti: “Benim şeyhim falan şahıstır.”
Hâtimü’l-Esam sormaya devam etti:

– Ya onun şeyhi kimdir? O kimden rivayet eder?
– O da filan zattan.
– Ya o kimden?
– O da Hz. Ali’den.
– O kimden?
– O da Efendimiz’den.
– Peki Efendimiz kimden?
– Elbette Cibril’den.
– Ya O?
– O da hiç şüphesiz Rabbimiz’den.
Ve işte bu sözün burasında Hâtimü’l-Esam taşı gediğine koydu ve “Demek

ki, hadisler size bu kadar sağlam senetlerle geliyor. Şimdi bana söyler misiniz,
size gelen bu hadisler arasında böyle bir köşkte, böylesi hizmetçiler arasında
ve böyle sıcak bir döşekte yaşamanın faziletine dair hiç rivayet var mı?”

O söyledikçe Muhammed b. Mukatil renkten renge girdi. Hastalığı birden
şiddetlendi. Yanındakiler Hâtimü’l-Esam’a “Sus artık, adamı öldüreceksin!”
dediler ama o daha sert bir dille “Esas böyle davranmakla onu siz

öldürüyorsunuz!” karşılığını verdi.4

Evet, irşad ve tebliğ adına yola çıkanların, daha sonra teveccüh-ü nâsla
hayat çizgilerini değiştirmeleri karşısında susmak, onları öldürmek ve onlara
kötülük yapmak demekti. Hâtimü’l-Esam ise o anda, yapılması gereken en
güzel işi yapmıştı.

Bir gün de Hâtim, İmam Tanafisî’nin ziyaretine gider. O da devrinin büyük
âlimlerindendir. Aynı zamanda devlet ricaliyle de yakın teması olduğu için,
hayat standardı lüks denecek seviyededir. Hâtimü’l-Esam: “Efendim, der, ben
sizin huzurunuzda bir abdest alsam da siz de bir baksanız. Yanlışım varsa beni
ikaz etseniz.” Bir ibrik ve leğen getirtilir. Hâtimü’l-Esam abdest almaya başlar.



Ancak yüzünü yıkarken dört defa yıkar. Tanafisî, “Üç defa yıkayacaksın.
Dördüncüsü israftır…” diye hemen müdahale eder.

Zaten o da bu sözü beklemektedir. Abdest almayı bırakır ve: “Benim yüzümü
bir kere fazla yıkamam, yani bir avuç fazla su kullanmam israf oluyor da, senin
bu sarayda, bu debdebe ve ihtişam içinde, şöyle halılar üstünde bütün bir
hayatını geçirmen israf olmuyor mu? Yoksa İslâm bize israfı sadece abdest için

mi haram kılmıştır?” der.5

Tanafisî de büyük bir âlim ve aynı zamanda faziletli bir insandır. Ancak,
devlet ricaliyle olan yakın teması onu böyle bir hayat anlayışına sevk etmiştir.
Yaşadığı bu hayat, tebliğ ve irşad adamının hayat tarzına uymadığı için
Hâtimü’l-Esam onu da ikaz ve irşad etmeyi düşünür.

Günümüzde ise böyle lüks hayat yaşayanlar, maalesef, ekseriyetle yanlış bir
telakki yüzünden bu öldürücü zemine kaymaktadırlar. Kendileri farkına
varmasalar da, görülen o ki, özlerini bulamamış bu insanlar, şahsiyetlerinde
yarım kalan yerleri lüks hayatla tamamlamak istemektedirler. Bu ise, tamamen
aşağılık kompleksinden kaynaklanmaktadır. Şahsiyetiyle bütünleşmiş bir insan,
böyle basit vesilelere tenezzül etmez. İrşad ve tebliğ adamı her şeyden önce
şahsiyetiyle bütünleşmiş bir insandır. Bu itibarla da onun böyle lüks bir hayata
talip olması düşünülemez.

Mahviyet bir büyüklük alâmetidir. İnsan, sıradan bir insan olmasını
öğrendiği zaman insan olmasını da öğrenir. Arizî sebeplerle büyüyenler, o
sebeplerin ortadan kalkmasıyla hiçleşmeye yüz tutarlar. Bir insanı büyüten
zenginliği, malı, mülkü ve makamıysa, bunların elinden gitmesi onun için
tamamen bitiş ve tükeniş demektir. Hâlbuki insanın değeri kendi iç ve öz
varlığından kaynaklanmalıdır ki, arızî durumlar onun şahsiyetini zedelemesin; o
hep kendi olarak kalsın. Kendi olan bir insanı, arızî sebepler aşındıramaz.
Hatta ölmesi ve insanlar arasından ayrılıp gitmesi de onu bitiremez. Yüz
binlerin gönlü ona ebedî bir otağ olur. İsterse onun dünyada evi barkı olmasın.
Hatta o, isterse bir hasır üstünde hayat sürsün. O, burada ve ötede bir
ziyaretgâhtır; isterse onun kabrini belli eden bir kabir taşı dahi bulunmasın...

Hulâsa; mürşit ve mübelliğler sade ve duru bir hayat yaşamalıdırlar.
Neticede ulaştıkları nokta ve içtimaî hayatta vardıkları seviye ne olursa olsun,
onlar bu sadeliklerini bozmamaya ihtimam göstermelidirler.
1 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 5/63; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 6/120.



2 Bkz.: Buhârî, mezâlim 25, nikâh 83, rikak  17; Müslim, libâs 37.

3 Bkz.: Şiblî Numânî, Hz. Ömer ve Devlet İdaresi 2/393-394

4 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 8/80, 81.

5 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 8/81.



9. DEVLET RİCALİ VE ZENGİNLERLE OLAN
İLİŞKİ ADINA ÖLÇÜLER

Tebliğ ve irşad adamı, devlet yetkilileriyle ve entel denilen sınıfla, tebliğ ve
irşad zaruretlerinin dışında içli-dışlı olmamalıdır.

Allah Resûlü bir hadislerinde, mürşit ve âlimin en şerlisinin ümerâ kapısına
gidenler; ümerânın en hayırlısının da ulemâ kapısından ayrılmayanlar olduğunu

ifade etmektedirler.1

İrşad ehlinin hiç kimseye karşı minnet borcu olmamalıdır. Zengin
sofralarında midelerine takılanlar, devlet yetkililerinin kapılarını aşındırıp
onlara temellukte bulunanlar, ne onlara ne de başkalarına müessir olamazlar.
Çünkü insan hep ihsanın kulu olagelmiştir. Zenginler ve devlet yetkilileri,
mürşit ve mübelliğlerin huzuruna gelirse, her türlü istismara kapalı kalmak
şartıyla bu onlar adına takdirle yâd edilecek bir davranış olur. Çünkü hakikî
mürşit, onların elinden tutar ve onlara kendi ikliminin öteler buudlu soluklarını
duyurabilir. İçtimaî, ticarî ve idarî hayatın içinde bunalmış bir ruh için bu da
bir nefes aldırma demektir.

Ömer b. Abdülaziz halife iken, yanında her zaman âlimlerden bir grup
bulunurdu. Ömer, onlardan daha zâhidâne bir hayat yaşıyor olmasına rağmen,
onlarla istişare etmekten geri kalmazdı. Reca b. Hayve de bunlardandı. Bir de
sohbetlerini dinlemek için ayaklarına gittiği kimseler vardı. Bizzat kendisi:
“Ben, Ubeydullah b. Abdullah’ın yanında geçirdiğim bir saati, bütün ömrüme
bedel sayarım.” derdi. Büyüklerin sözlerine kulak kesilir, onların hayatbahş
olan beyanlarını büyük bir dikkatle dinler ve sohbet meclislerinden de, imkân
nispetinde istifadeye çalışırdı. Hâlbuki Ömer b. Abdülaziz, en az sohbetlerine
gittiği bu insanlar kadar bir ilim ummanıydı. Zaten onu Ömer b. Abdilaziz
yapan da buydu. Bu itibarla da o, iki küsur sene hilâfette kalmış olmasına
rağmen en az yarım asırlık icraatta bulunmuştur.

Ama bazıları da vardır ki, irşad mazeretiyle ümerâ kapısına gidip
geldiklerini söylemiş fakat kısa bir müddet sonra değil ümerâyı irşad etmeleri,
kendileri dahi zebil olup gitmiş ve bütün mevhibelerini kaybetmişlerdir.
Hâlbuki genel anlamda entel insanlarla düşüp kalkma ve meclislerini sadece
onlara hasredip sırf onlarla görüşme Allah Resûlü’nün yolu değildir. Belki
zaruret anında bu da yapılmalıdır ama özden taviz vermeyecek şekilde aradaki
mesafe de korunmalıdır.



Bakınız, daha Mekke devrinde, Kureyş’in ileri gelenleri Allah Resûlü’ne
(sallallâhu aleyhi ve sellem) müracaat ederek, kendilerine bir gün ayırmasını
istemişlerdi. O gün mecliste Ammar, Bilal, Suheyb (radıyallâhu anhüm) gibi
kimseler bulunmayacak; Allah Resûlü sadece bu entellerle muhatap olacaktı.
Hemen âyet gelip, hatır ve hayalin kapılarını dahi bu işe kapayarak:

ُهَھْج َنوُديِرُي َو ِّيِشَعْلاَو  ِةاَدَغْلِاب  ْمُھَّبَر  َنو  ُعْدَي َنيِذَّلا  َعَم  َكَس  َْفن ْرِبْصاَو 
َُهبْلَق اَنْل  َفْغَأ ْنَم  ْعِطُت  َالَو  اَیْنُّدلا  ِةاَیَحْلا  َةَني  ُديِرُت ِز ْمُھْنَع  َكَان  ْيَع ُدَْعت  َالَو 

ًاط ُرُف ُهُرَْمأ  َناَكَو  ُها  َوَھ ََعبَّتاَو  َانِرْك  ْنَع ِذ
“Sabah-akşam Rablerinin rızasını dileyerek O’na yalvaranlarla beraber

bulunmaya sabret. Dünya hayatının güzelliklerini isteyerek gözlerini o
kimselerden ayırma. Bizi anmasını kendisine unutturduğumuz ve işinde aşırı
giderek hevesine tâbi olan kimselere uyma!”2 tenbihinde bulunmuştu.3

Zaten O’nun âli ruhu, böyle bir düşünceyi kabul etmekten fersah fersah
uzaktı. Kaldı ki sabır, içinde bulunulan durum üzere devam mânâsına gelir.
Böyle olunca da Cenâb-ı Hak, Efendimiz’e, içinde bulunduğu durumun müspet
olduğunu ve bu vaziyetine devam etmesi gerektiğini bildirmiş oluyordu. Yoksa
Allah Resûlü’nün içinde, Mekke müşriklerinin teklifini kabul etmeye dair
herhangi bir meyil söz konusu değildir.

Hulâsa; Efendimiz bir mürşit, Kur’ân da en mükemmel mürşidin şahsında
bize usûl ve prensip öğreten bir kitaptır. Kur’ân’ın talim ettiği prensiplerden
biri de, cemiyet içinde, zengin, idareci ve entel sayılan sınıflara karşı müstağni
davranma, onlara temenna çekmeme ve ruh istiklâlini zedelemeden tebliğ ve
irşada devam etme prensibidir. Eğer insanımız böylesi mürşitler bulursa, çok
şey bulmuş olacaktır. Aksine, yığınlar mürşit taslaklarının iğfalinde kaldığı
sürece, bu millet daha nice seneler mürşit ve mübelliğ bekleyecektir.
1 Bkz.: Tirmizî, zühd 48; İbn Mâce, mukaddime 23.

2 Kehf sûresi, 18/28.

3 Bkz.: Müslim, fezâilü’s-sahâbe 45; İbn Mâce, zühd 7; Abdurrezzak, Tefsîru’s-San’ânî 2/207-208; et-
Taberî, Câmiu’l-beyân 7/200-205



10. ISRARLI OLMAK
Israr, rıza-i ilâhînin celbine vesiledir. Aynı zamanda o, tebliğ adamının

samimiyet nişanı ve anlatılanların da vicdanlarda mâkes bulmasının sırrıdır.
Israr, anlatılan meselelerin, azametine uygun bir hassasiyetle ele alınmasının en
açık emaresidir. Bunun mânâsı şudur:

Cenâb-ı Hak insanların, “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah”
demelerine ehemmiyet veriyor ve bu cümlenin gönüllerde yer etmesini istiyor.
İşte tebliğ adamı, Cenâb-ı Hakk’ın ehemmiyet verdiği bu meseleye hayatını
adayıp, kelime-i tevhidin gönüllere yerleşmesi için sürekli uğraşması
itibarıyla, Rabbinin büyük gördüğü şeye, yine o şeyin azametine uygun şekilde
mukabele etmiş oluyor. Evet, onun ısrarı, işte böyle bir mânâya gelmektedir.

Ayrıca, Allah’ın tazim ettiği ve büyük gördüğünü, tazim edip büyük kabul
etmek, kalbte takva alâmetidir. Kur’ân bu hakikate işaretle:

ِبوُلُقْلا ىَوَْقت  ْنِم  اَھَِّنإَف  ّللا  ِهٰ َرِئاَۤع  ّْمِظَعُي شَ ْنَمَو  َِكل  ٰذ
“Bu böyledir. Kişinin, Allah’ın şeâirine  saygılı olması, kalbin

takvasındandır.”1 demektedir.
Zaten Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de, Cenâb-ı Hakk’ın büyük

gördüğü tevhid kelimesinin söylenmesini, “Kalbi tasdik ederek ‘Lâ ilâhe
illallah’ diyen, muhakkak Cennet’e girer.” 2 buyurarak yüceltiyor ve ashabına
da daima bunu telkin ediyordu. Meselâ Efendimiz, Halid b. Velid’e
(radıyallâhu anh), “Allah’ın Kılıcı” unvanını vermişti. Bununla Allah Resûlü,
Hz. Halid’in istikbalde kazanacağı fetihleri, âdeta daha işin başında tebrik
ediyordu.

İşte bu Halid, bir gün her ne sebeple olursa olsun harpte “Lâ ilâhe illallah”
diyen birini öldürmüştü. Efendimiz, Halid’in bu davranışına o kadar üzülmüştü
ki, ellerini kaldırmış ve: “Allahım! Halid’in yaptığından Sana sığınırım.”
diye Rabbine ilticada bulunmuştu.3

Hiç unutmam, bir gün kendisini cihat yapıyor kabul eden birisi bana aynen,
“Biliyor musun? Bir gün İslâm hâkim olursa, evvelâ camileri dolduran şu
miskin insanların kelleleri kesilmelidir…” demişti ve ben, bir bekleyiş, bir
intizar değil; sadece dalâletin ifadesi olan bu söz karşısında donup kalmıştım.
Bu zavallı, sarfettiği bu sözü İslâm adına söylediğini zannediyordu...

Öyle ise mürşit ve mübelliğ, Allah’ın tazim ettiği şeyde ısrar etmelidir. Bu,



onun davasında ne kadar samimî ve hasbî olduğunu gösterir. Evet, davası
uğruna bütün bir ömrünü vermeyen mürşit olamaz. Böyle olmayanlara zaten
mürşit demek de doğru değildir. Mürşit, anlattığını yüz defa anlatacak,
dinlemezlerse “yüz birinci” deyip yine anlatacaktır. Şartların olgunlaşmasını
bekleyecek, muhatabının kabul göstereceği anı yakalamaya çalışacak;
darılmadan, gücenmeden bir ömür boyu hep anlatacaktır.. tıpkı nebiler gibi.
Zira onların hayatı bütünüyle ısrardır.

Evet, onlar, hakkı ısrarla tebliğ etmişlerdir. Allah Resûlü’nün nübüvvetle
serfiraz olmasından sonraki yirmi üç senelik hayatı, bu derinlikte hep tebliğle
geçmiştir. Anlatmış, hem de durmadan, dinlenmeden anlatmıştır. Ebû Cehil’e
kim bilir kaç kere gidip gelmiş ve “İslâm” demiştir! Mekke’nin ileri
gelenlerine sayısız denecek kadar çok ziyafetler vermiş ve yemek esnasında,

fırsat buldukça onlara dini telkin ve tebliğ etmiştir.4

Sahabe de, sürekli aynı metafizik gerilim içindeydi.. evet, ısrar onların da
ayrılmaz vasıfları olmuştu. Onları takip eden bütün ulu kişiler de ısrarı
kendilerine şiar edinmişlerdi.

Israr, insanın tebliğ adına kendi vazifesini idrak etmesinin tabiî bir
neticesidir. Zira her tebliğ adamı kendi vazifesinin, sadece anlatmak olduğunu
çok iyi bilmelidir ki, Hakk’a karşı saygısızlık, halka karşı da haksızlık etmiş
olmasın. Evet, insanları hidayete ulaştırmak ne onun gücünün yeteceği bir iştir,
ne de onun vazifesine dahildir. Muhatabı hidayete erse de ermese de, tebliğ
eden kişi, tebliğ sevabını kazanmıştır. Diğer taraftan onun bu davranış ve
düşüncesi, tebliğ ettiği hakikatlerin kabul görmesinin de sırlı bir şifresi
durumundadır. Neticeyi Allah’tan bekleme, ihlâsa ermişlik demektir. İhlâs ki,
bütün ibadetlerin özü ve hayat kaynağıdır.
1 Hac sûresi, 22/32.

2 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/236; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 5/197.

3 Buhârî, meğâzî 58, ahkâm 3; Nesâî, âdâbü’l-kudât 17.

4 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/159; et-Taberî, Câmiu’l-beyân 19/122; el-Beyhakî, Delâilü’n-
nübüvve 2/179-180



11. BASİRETLİ OLMA VE FITRAT KANUNLARI
İLE ÇATIŞMAMA

Tebliğ ve irşad adamı, fıtrat kanunlarıyla kat’iyen çatışmamalı; tebliğ ve
irşadında hep basireti esas almalıdır. Zira fıtrat, tekvînî âyetlerle tespit
edilmiştir. Öyleyse insanlara sunulacak teklifler, tespit edilen bu kanunlar
nazar-ı itibara alınarak sunulmalıdır. Yani tebliğde, insanın yaratılıştan
getirdiği bazı hususiyetler nazara alınmalı ve söylenecek sözler bu ölçü ve
prensipler içinde söylenmelidir. Aksi hâlde söylenen sözler ne kadar çarpıcı,
ne kadar göz kamaştırıcı da olsa, muhatabımız tarafından kabul görmeyebilir.
Çünkü o, bütün bunları ya hiç anlamaz veya fantezi ve ütopik bulur.

Bu hususu biraz açmakta fayda var. Meselâ; her insanda sevme ve muhabbet
etme duygusu vardır. Bu duyguyu hiç yokmuş gibi görmezlikten gelmek
yanlıştır.. ve insanlara “Sevmeyin!” denmemelidir. Zaten dense de, hem faydası
olmaz hem de böyle bir teklif hakikat açısından doğru değildir. Oysaki mürşit
ve mübelliğ, muhatabında potansiyel olarak var olan bu muhabbeti, yapacağı
telkinlerle müspete kanalize etmeli; ona fani ve geçici mahbuplara bedel,
sermedî ve daimî bir sevgiliyi sevmesini öğretmelidir. Zira ondaki bu
muhabbet duygusu, fanilere sarf edildiğinde bir belâ olmasına mukabil, Allah’a
(celle celâluhu) tevcih edildiğinde, insanın o istikamette kanatlanıp pervaz
etmesinin vesilelerinden biri hâline gelebilir. Demek ki, “Sevmeyin!” değil;
“Sermedî ve daimî bir mahbubu veya her şeyi O’ndan ötürü sevin!” demek
doğru. Evet, böyle olunca, O’ndan dolayı diğer mahlukatı sevmek de mahzursuz
olur. Buna Yunus diliyle: “Yaratan’dan ötürü yaratığı sevmek” denir.

Keza, her fertte inat vardır. İnat bazen insanları birbirine düşürür ve onları
birer canavar hâline getirir. Günümüzde boğuşma ve didişmelerin arkasında,
inadın menfî tesiri açıkça görülmektedir. Bu duygunun hâkim olduğu yerde,
hiddet ve şiddet; olmadığı yerde ise, denge ve ölçülü hareket vardır. Dış
görünüşü itibarıyla birçok olumsuz yanları olan bu duygu, insana belli bir gaye
ve hikmete binaen verilmiştir. Meselâ inat, hakta sebat edebilmek için önemli
bir dinamiktir.. evet, inat duygusu olmasaydı, az tazyik gören herkes, hak ve
hakikatten döneklik edebilirdi. Demek ki, bu duyguyu müspete irca ettiğimiz
zaman çok güzel neticeler almak mümkündür. O hâlde insanlara, “İnadı terk
edin!” demek yerine, “Onu hak ve hakikatte sebat etmede kullanın!” demek
herhalde daha faydalı bir yoldur.



Yine insanda ebediyet duygusu vardır. Hâlbuki insan, maddesi itibarıyla
ebedî değildir. Onun bir başlangıcı, bir de sonu vardır. Anne karnında sperm
ve yumurtanın ilkahıyla başlayan hayat; daha başlar başlamaz ölüm sinyalleri
verdiği hâlde o, bütün bunlara rağmen içinden ebediyet duygusunu söküp
atmaya gücü yetmez. O hâlde bu duygu ona yüce bir gaye için verilmiştir. Hiç
şüphesiz bu gaye ise, ebedî hayatı kazanmaktır. Öyleyse insan, ebedî hayatı
kazanması için kendisine verilen bu duyguyu yerinde, yani ebedî olarak
Cennet’te kalabilmek ve Cenâb-ı Hakk’ın cemalini seyredebilmek için
kullanmalıdır. Evet, o, ebet duygusunu mutlaka bu yönüyle işletmelidir. Aksine
bu duygu insana, daima çaresizliğini ve hiçliğini hatırlatan bir azap kamçısı
olacaktır. Bu azap kamçısı altında kıvranıp duran bir insanın da, ne dengeli
olması ne dengeli davranması ve ne de huzur bulabilmesi söz konusu değildir.

Keza, insanda makam ve mevki sevdası vardır. Hiç durmadan yükselme ve
hedeflediği gayenin zirvesine tırmanma veya sıçrama, pek çok insanın önü
alınamaz zaaflarındandır. Öyleyse mürşit, insandaki bu duyguyu da keşfedip, o
insana bu duygu ile hedeflenen ufku göstermelidir ki, sözleri aksülamel
yapmasın. Evet, bu duygu, insana “Cennet mertebelerinde zirveleşmeye bir
teşvik olsun” diye verilmiştir. Ayrıca insan, dünyada da faziletli davranışların
en üst seviyesine yine bu duygu vasıtasıyla yükselecektir; yükselecektir ama bu
duyguyu ve duyguları bulma, ortaya çıkarma, onların gücünü, irşad adına ele
aldığı kimselerin yararına kullanma, mürşidin idrak ve basiretine bağlıdır.

Evet, ızdırap ve çile, bu yolun kaderidir. O hâlde irşad ve tebliğ adamı, daha
işin başında ızdırap ve çileye razı olmalıdır. Tıpkı nebilerin, sıddîklerin,
şehitlerin ve bütün salih mürşitlerin razı olduğu gibi. Evet, ilâhî davanın kudsî
hameleleri de mutlaka bu zatların takip ettikleri yolu takip edecek ve onların
çekip gördüklerini mutlaka görecektir. Eğer bu yol tabiî bir yol ise, bu yolda
sapma, hedef ve gayeden uzaklaşma mânâsına gelir. Gayeden uzaklaşan insana
ise, mürşit ve mübelliğ demek doğru değildir.

Hz. Nuh (aleyhisselâm) bu çileyi, asırlarca çekmiştir. Hz. İbrahim
(aleyhisselâm) bu uğurda sürgün edilmiş ve yine bu uğurda ateşe atılmıştır. Hz.
Musa’nın (aleyhisselâm) İsrailoğulları’ndan çekmediği kalmamıştır. Hz. Yahya
(aleyhisselâm) ikiye biçilmiştir. Hz. Mesih’in yüzü tebessüm görmemiştir.
Çünkü bu dava ağırdır, bu dava zordur ve bu davada iradenin kavgası
verilmektedir. Dolayısıyla da o, cidalin en çetinidir. Bu kaderi sevemeyen, bu
yolda severek çileye katlanamayan insanlar, nebilerin gittikleri bu kulvarda iz



sürüp ilerleyemezler. Bir yerde iradeleri gevşer, dizlerinin bağı çözülür ve
tökezlerler...

Hâris b. Hâris (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Babamla Beytullah’a gidiyorduk. Ben o gün küçük bir çocuktum.

Beytullah’a yaklaşmıştık ki, büyük bir kalabalığın, aralarına aldıkları, üzerine
üşüştükleri ve durmadan dövdükleri birini gördüm. Babama kimi dövdüklerini
sordum. ‘Bir Sâbiî’yi’ cevabını verdi. Ben o gün için bunun mânâsını
anlamamıştım. Ancak biraz sonra o dayak yiyen insanın Allah Resûlü olduğunu
görmüştüm ki, sürekli: ‘ E y insanlar ‘Lâ ilahe illallah’ deyin kurtulun!’
diyordu.”

Hâris b. Hâris’in, çocukluk hafızasına yerleşmiş ve silinmeyecek şekilde
onun ruhunda iz bırakmış bu tür vak’alar, Mekke döneminde başta Allah Resûlü
olmak üzere, bütün Müslümanların normal hayatlarının bir yanı hâline
gelmişti.. evet, onların her günü hep böyle geçiyordu.

Bu seferde Allah Resûlü’ne saldırmış ve O’nu kan revan içinde
bırakmışlardı ki bu esnada kızı Zeynep (radıyallâhu anhâ) koşarak gelmiş, hem
babasının yüzündeki kan izlerini siliyor hem de ağlıyordu. Ancak Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) o hâlinde dahi kızını teselli edip, “Kızım ağlama,
Allah babanı zayi etmeyecektir.” diyordu.1

Bir başka gün Allah Resûlü Kâbe’de namaz kılıyordu. İbn Ebî Muayt –ki
kavminin en şakisi idi– arkadan geldi ve Allah Resûlü’nün boğazına sarılarak
sıkmaya başladı. Durumu haber alan Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) oraya
koştu ve: “Rabbim Allah’tır dediği için bu insanı öldürecek misiniz?” diyerek
Allah Resûlü ile onların arasına girdi.

Ve Hz. Ebû Bekir.. kim bilir kaç kere, Mekke sokaklarının herhangi bir
yerinde, dayaktan dolayı baygın düşmüş ve tanıyan bir-iki kişi tarafından
sürüye sürüye evine götürülüp bırakılmıştı. Gözünü açtığı zaman da, ilk sözü:

“Allah Resûlü’nün durumu nasıl?” şeklinde olmuştu!..2

Ammar bir köşede, babası Yasir diğer bir köşede, evin kadını Sümeyye ise
(radıyallâhu anhüm) daha başka bir köşede vücutları dağlanırken, bu yolun

kaderini tarihin mermer sütununa nakşetmiş oluyorlardı.3

Bilal (radıyallâhu anh), taşlar altında: “Ehad, Ehad…” diye inlerken, sanki

bir gün Allah Resûlü’nün müezzini olma liyakatinin imtihanını veriyordu.4



Talha b. Ubeydullah (radıyallâhu anh), annesi tarafından elleri-ayakları zincire

vurulup, sokaklarda süründürülürken,5 Zübeyr b. Avvam (radıyallâhu anh),

hasıra sarılıp yakılırken6 hep bu yolun rengini aksettiriyorlardı.
Bir başka tablo.. Abdullah b. Huzafetü’s-Sehmî  (radıyallâhu anh),

Romalılar’a esir düşmüştü. Ona günlerce işkence yapmış ve sonra
Hıristiyanlığı kabule zorlamışlardı. Başa çıkamayınca da, idam etmeye karar
vermişlerdi. O, idam sehpasına doğru götürülürken ağladı. Niçin ağladığı
sorulduğunda: “Vallahi, şu anda başımdaki saçlarım adedince başlarım
olmasını ne kadar arzu ederdim! Keşke, öyle olsaydı da her gün birini hak
namına verebilseydim. Böyle bir mazhariyete eremediğim için üzüldüm ve

onun için de gözyaşı döktüm.”7 demişti.
Birinci rivayet, onun hayat destanının böyle bayraklaştığını anlatıyor. İkinci

bir rivayet ise, bu son anını şöyle resmediyor:
Abdullah b. Hüzafe (radıyallâhu anh) mert adımlarla ve tebessüm eden bir

çehre ile idam sehpasına doğru ilerlerken, onu seyretmekte olan bir papaz
hemen yanına yaklaşıyor ve yanındaki askerlerden onun adına birkaç dakika
müsaade istiyor. Sonra da Abdullah b. Huzafe’ye (radıyallâhu anh) hitaben,
“Evlâdım, bak biraz sonra idam olacaksın. Senin için birkaç dakika müsaade
istedim. Eğer bu esnada sana hak din olan Hıristiyanlığı anlatabilirsem, dünyan
gitse de ahiretini kazanacaksın. Belki de senin bu davranışın kralın hoşuna
gidecek ve seni affedecektir...” dedi. Abdullah b. Huzafe, vakûr ve ciddî bir
eda ile ona şu mukabelede bulundu:

“Aziz peder! Şu anda sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Eğer
dinim müsaade etseydi ellerinden öperdim. Çünkü sen beni büyük bir dertten
kurtarmış oldun. Kimseye bir şey anlatamadan ölmem çok ağrıma gidiyordu.
Hâlbuki şimdi sen bana bu fırsatı verdin. Eğer bu birkaç dakika içinde sana hak
din olan İslâm’ı anlatabilirsem, ölsem dahi gam yemem. Zira, ihtimal ki bu
senin ebedî hayatının kurtulmasına vesile olur!..”

Papazla beraber orada bu sözleri dinleyen herkesin çenesi bir karış aşağıya
düşer. Zira ondaki bu tebliğ aşkına hiçbiri akıl erdiremez.

Evet, tebliğ adamının her zaman şevk ve iştiyak ateşi, batmayan bir güneş
gibi olmalıdır; olmalıdır ve etrafı aydınlatma, onun hayatının gayesi hâline
gelmelidir. Muvaffakiyete giden yol, ızdırap ve çileden geçer. Iztırarî çile
bittiği zaman da, ihtiyarî çile başlar. Misal mi istiyorsunuz? İşte misali;



Medine’de, beytülmal ganimetlerle dolup taşarken, Allah Resûlü ihtiyarî
çilesini yaşıyordu. Bazen bir hafta geçiyor da O, ağzına tek lokma koymuyordu.
Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Bir gün Allah Resûlü’nün saadet
hücresine girdim. Baktım oturarak namaz kılıyor. Namazdan sonra: ‘Yâ
Resûlallah, hasta mısınız?’ diye sordum. ‘Hayır yâ Ebâ Hüreyre, hasta
değilim; ama açlık (bende derman bırakmadı).’ buyurdular. Ağlamaya
başladım. ‘Ağlama Ebû Hüreyre! Kıyamet günü, azabın şiddetlisi, dünyada
açlık çekenlere isabet etmez.’ diyerek beni teselli ettiler.”8

İşte bütün ihtişamıyla İslâm, böyle bir hayatın temelleri üzerine kurulmuştu.
Ve yeniden o gönüllere taht kuracaksa, yine aynı ruhu yaşayan ve temsil eden
alperenlerin omuzları üzerinde kurulacaktır. Yoksa bu büyük iş, kalem
efendilerinin, bürokrasi beylerinin ve çilesiz nevzuhurların yapabilecekleri iş
değildir.

Bu küllî hakikati Hz. Lokman’ın (aleyhisselâm) oğluna yaptığı tavsiyede,
daha doğrusu büyük davanın büyük temsilcisi olan gençlere yaptığı tavsiyede
görebiliriz. Kur’ân, onun bu öğüdünü ebedî bir düstur olarak tespit eder ve
bizlere sunar:

اَۤم ىٰلَع  ْرِبْصاَو  ِر  َكْنُمْلا ِنَع  َهْناَو  ِفو  ُرْعَمْلِاب ْرُمْأَو  َةا  َلَّصلا ِِمَقأ  َّيَنُب  يَا 
ِروُمُْألا ِمْزَع  ْنِم  َِكلٰذ  َِّنإ  ََكباََصأ 

“Ey oğul! Namazını dosdoğru kıl. Emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker
yap. Başına gelen belâlara da sabret. Muhakkak bunlar, dayanılması
gereken zor işlerdir.”9

Demek ki âyetin ifadesiyle namaz kılan, emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker
yapanın başına belâ ve musibetin geleceği muhakkak.. evet, bir bakıma bunlar,
aynı hakikatin ayrı yüzleri gibidirler. Bunlardan birini yapan, bu hakikatin
sadece bir yüzünü, ikisini birden yapan da her iki yüzünü yakalamış ve Hakk’a
ulaştıran doğru yola koyulmuş demektir. Buradaki hakikatin ise üç yüzü var ve
tam tekmil insan olma da bu üçünün birden temsiline bağlıdır. Bence,
büyüklerin yolu da işte bu yoldur. Bu itibarla da, nebilerin davasını
omuzlamaya namzet olanlar, aynı yolun yolcusu olmalıdırlar. Başka türlü
davrananların yaptıkları ise, sadece bir maceradan ibarettir. Ne zaman, nerede
ve kimin hesabına biteceği belli olmayan böyle maceralara sürüklenmekten her
zaman Cenâb-ı Hakk’a sığınılmalıdır.



Fıtrat kanunları ile çatışmama, basiret ve firaseti esas alarak tebliğ ve irşad
yolunda yürüme ve o işte istihdam edilecek şahısları bilip tanımanın çok
önemli hususlar olduğunu hatırlatmıştım. Bu mevzuda bize en güzel örnek de
yine Allah Resûlü’dür. O’nun nübüvvetine delil olan hususlardan biri –ki
mevzuumuzla da yakından alâkalıdır– her insanı, o insanın istidadına uygun bir
hizmette kullanmasıdır. Bu da O’nun, insanları tanımadaki firaset ve fetanetinin
alâmetidir. Kime ne vazife vermişse, o hususta hiç geriye adım atmamıştır.
Bütün hayatı boyunca gösterdiği bu isabet, O’nun risaletinin en önemli
şahitlerindendir. Meselâ Hassan b. Sabit’i (radıyallâhu anh), kâfirlere karşı söz

düellosunda kullanmıştır.10 Hassan, her mısrasını zehirli bir ok gibi fırlatmış
ve karşısındaki insanları her defasında mat etmiştir. O aynı Hassan b. Sabit,
harp meydanında kullanılsaydı ve orada ona kumandanlık verilseydi, belki
mısraların kavgasında bunca başarılı olan bu sahabi, kılıçların kavgasında
hezimete sebebiyet verebilirdi.

O’nun irşad için gönderdikleri ise Mus’ab b. Umeyr, Muaz b. Cebel, Hz. Ali
(radıyallâhu anhüm) ve benzeri sahabilerdi. Onlar da gittikleri her yerde irşad
adına baş döndüren bir muvaffakiyet sergiliyorlardı. Ama aynı iş Halid’e
verilseydi, ihtimal Halid bu işi o ölçüde temsil edemeyebilirdi. Çünkü o, harp
meydanlarında aslanların ödünü koparmak için yaratılmıştı. Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) de onu hep öyle yerlerde istihdam buyurmuşlardı.

Fertleri kabiliyetlerine göre kullanma, bir mürşidin en mühim
hususiyetlerindendir. Bu da insan fıtratını yakından bilmeye bağlıdır. İnsanı
zaaf ve faziletleriyle tanıyıp ona göre davranmayanların muvaffakiyetleri her
zaman münakaşa edilebilir... Ayrıca, her insanı yerli yerinde kullanmadıkça,
insan israfının önünü almak da mümkün değildir. Mürşit, basiretiyle bu işin
üstesinden gelen insandır. O, fıtrat kanunlarına uygun hareket etmekle hem en
ağır işlerin üstesinden gelebilir, hem de başarılarında, güç ve kuvvetinin çok
önünde bir hıza ulaşır.
1 el-Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr 8/14; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 20/342, 22/438.

2 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  30/47, 50, 52; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 3/29-30.

3 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/162; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/246-248, 4/136; et-
Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 24/303.

4 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/159; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/148.

5 el-Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr 7/421. Benzer ifadeler için ayrıca bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr
1/85.



6 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 1/122; el-Hâkim, el-Müstedrek  3/406.

7 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  27/359; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 3/214.

8 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 7/109, 8/42; Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd 3/155.

9 Lokman sûresi, 31/17.

10 Buhârî, bed’ü’l-halk  6, meğâzî 30, edeb 91; Müslim, fezâilü’s-sahabe 153.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TEBLİĞ İNSANININ RUH PORTRESİ

Bu bölümde, ikinci bölümden biraz farklı olarak tebliğ insanının ruh portresi
adına bazı hususları belirterek misallendirmek istiyoruz ki, ayrı bir zaviyeden
irşad erlerinin yolları bir kere daha aydınlatılmış olsun. Belli başlıklarla
vereceğimiz bu bölüm, mürşidin ruh portresiyle alâkalı olduğu için biraz da
enfüsî sayılabilir.

1. ŞEFKAT
Tebliğ insanı, her şeyden evvel bir şefkat kahramanı olmalıdır. O, kaba

kuvvet kullanarak hakkı kabul ettirme gibi bir yanlış yola tevessül etmemelidir.
Zaten Allah’a imanın kalbte oturaklaşması da böyle bir yolla asla mümkün
değildir. İrşadda şefkat, kalb ve gönülleri eritir; muhatabın gönlünü Allah ve
Resûlü’nü kabule hazır hâle getirir.

Tebliğ adamı, muhatabını ikna ederek inandırır, ilmiyle yoğurur ve
faziletleriyle kendine cezbeder. Tebliğ insanını gören ve onunla tanışan
herkesin, onu faziletlerle donatılmış bir âbide şahsiyet olarak görüp
kabullenişleri, onun söylediklerinin kabulünde tesiri, inkâr edilemeyecek kadar
açıktır. Korkutulan kitleler, meseleleri despot bir hava içinde sergileyenlerin
şahsında, onların tebliğ etmek istedikleri hakikatlerden de ürkerler. Tebliğ
edilen hakikatler, ne kadar sıcak ve ne kadar can alıcı da olsa, anlatanlardaki
soğukluk dinleyenler üzerinde olumsuz tesir icra edecektir. Böyle bir davranış
ise fayda değil, sadece zarar getirir. Hiç kimsenin de insanları kendi
hatalarından dolayı İslâm’dan soğutmaya ve ürkütmeye hakkı yoktur.

Şefkat, her güzel haslette olduğu gibi, yine Allah Resûlü’nde zirveleşmiştir.
O, büyük davasını şefkat gibi önemli esaslar üzerine oturtmuş ve tebliğini hep
şefkatin ılık atmosferi altında yapmıştır. Zaten: ِهَِدلَِول ِدِلاَوْلا  ُلْثِم  ْمَُكل  َاَنأ  اَمَِّنإ 
“Ben size bir babanın evlâtlarına olduğu gibiyim.”1 diyen birinin başka türlü
olması da düşünülemez.



Evet, nasıl olmaz ki! O, daha doğar doğmaz “Ümmetim!”2 demişti. Bu, son
derece şefkatli bir babanın “Evlâdım!” diyerek gönül meyvesini ve
ciğerpâresini bağrına basması gibi bir şeydir. Yakub’un bir tek Yusuf’u vardı.
Oysaki ümmetinin her ferdi O’nun için bir Yusuf’tu...

Evet, O, bir babanın evlâdına olan şefkatiyle bütün ümmetinin her ferdine
teker teker bağrını açıyor; ümmetinin her ferdi de O’nu kendi ana-babasından
ve hatta kendi öz varlığından daha çok seviyordu. Öyleyse, şefkatten doğan
muhabbet ve hürmetle mukabele gören bir davranış, tebliğ adamının ayrılmaz
bir vasfı, bir hususiyet ve özelliği olmalıdır. Çünkü şefkatin olmadığı yerde,
sevgiden de, hürmetten de söz edilemez. Evet, insanları zor kullanarak belli
şeylere itaat ettirmeniz mümkündür. Ancak, onlara tebliğ ettiğiniz hakikatleri
zor kullanarak sevdirmeniz mümkün değildir. Hâlbuki şefkatin açamadığı hiçbir
kilitli kapı yoktur. Şefkatle erimeyen buz, başka hiçbir şeyle eritilemez. O
hâlde, insanları birbirine karşı sıcak bir sevgi ile bağlamak istiyorsanız, evvelâ
bu gayenin tahakkuku için sizin onlara şefkatle eğilmeniz gerekmektedir.

Evet, insanların hata ve kusurlarını affetmeden ve onlara göstereceğiniz
doğruyu şefkatle göstermeden hiçbir ferdî ve içtimaî meseleyi nihaî ölçüde
çözemezsiniz. Onun içindir ki Efendimiz, ümmetinin hataları karşısında kendi
durumunu bize şu temsil ve benzetme ile anlatmaktadır:

ّ ُ باَوَّدلا َِتلَعَجَف  اًرا  َدَقْوَتِْسا نَ ٍلُجَر   ِ لَثَمَك يِتَّمُأ  َُلث  َ مَو يِلَثَم  اَمَِّنإ 
اَھِیف َنوُمَّح  َ َقت ْمُتَْنأَو  ْمُكِز  َ جُحِب ٌذِخٰا  َاَنأَف  اَھي  َنْعَقَي فِ ُشاَرَفْلاَو 

“Benimle sizin misaliniz, ateş yakan bir adamın misali gibidir ki; hemen
cırcırlarla pervaneler o ateşin içine düşmeye başlarlar. O bunları kovar. Ben
de ateşten korumak için sizin eteğinizden tutuyorum. Hâlbuki siz elimden
kaçıyorsunuz.”3

İşte Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu ifadeleriyle bizim
önümüze tebliğ ve irşad adına büyük bir şehrâh açıyor ve bu yoldan gidilirse
tebliğin büyük kitlelere mâl olabileceğini; aksi görüşler, düşünceler ve yol
vurup gitmelerin ise meseleyi sığlaştıracağı, yozlaştıracağı ve en tehlikelisi de
bazı insanları gayyaya götürebileceği hakikatini hatırlatıyor.

Evet, eğer sizler, günümüz insanının kalbine şefkatle eğilebilseniz, hemen
herkesi, dilgir ve üzüntülü bir kalb gibi dinlemiş olacaksınız. Zira hiç kimse,
günahlar içinde yüzüp duruyor ve sefalet içinde yuvarlanıyorken mutlu olamaz.



Evet, vicdanı tamamen kararmış ve gönül dünyası bütünüyle tefessüh etmişlerin
dışında hiçbir insan, yaşadığı bu çirkef hayatın içinde rızasıyla ve isteyerek
duruyor değildir. Ancak, sürçmüş düşmüştür ve çıkmak için de yol
bulamamaktadır. Sizin şefkat eliniz, işte ona, aradığı bir çıkış yolunu
gösterecektir.

Kendisine bu şekilde şefkatle yaklaşılan ve anlatılacak meseleler kendisine
yine şefkatle ve ölçülü olarak anlatılan bir insan, sizin söylediklerinizi o anda
kabullenmese bile, hem size hem de anlattığınız meselelere hep yumuşak
bakacaktır. Hiç beklenmedik bir zamanda, hiç ümit edilmeyen insanların
hidayete açılmaları, bu güne kadar yüzlerce, binlerce misali ile görülen bir
realitedir. Zaten o insanlar, sizin vesileliğinizle hidayete erdiğinden, bütün bir
ömür boyu size şükran hisleriyle dolup taşacak ve tabiî, onun yaptığı bütün
salih amellerin bir misli de sizin hasene defterinize kaydolacaktır.

Bir misal ile konuyu biraz daha açalım; bir yangın düşünün ki, o yangında hiç
sevmediğiniz bir insan bütün çoluk çocuğuyla beraber yanıyor. Veya bir gemi
batmış da sizin hiç tanımadığınız insanlar denizin üzerine yayılmış ve kurtarıcı
bir el bekliyorlar.. nasıl ki siz böyle bir manzara karşısında, hiç sevmediğiniz o
insanı veya aile fertlerini ya da hiç tanımadığınız denize dökülmüş o insanları
hemen kurtarmak için faaliyete geçer, hatta bu uğurda hayatınızı tehlikeye
atarsınız. O anda sizi bu işten vazgeçirmek isteyen olsa bile, onun sözlerini de
dinlemezsiniz. Zira vicdanınızın sesi, o anda her sesten daha müessirdir.
Hâlbuki söz konusu ettiğimiz insanları yangından veya boğulmaktan kurtarmış
olmanız, onların sadece elli-altmış senelik hayatlarıyla alâkalı bir husustur.
Pekâlâ ya ebedî hayatları itibarıyla kurtulması söz konusu olan insanlar
karşısında tavrımız nasıl olmalıdır? İşte, bütün mesele bu espriyi
kavrayabilmektir. Evet, o durumdaki insanlara değil kızıp öfkelenmek; onların
yaptıklarına karşı sitem bile etmemek, bence vicdan sahibi herkes için bir
vecibedir.

Evet, bütün insanlık maddî-mânevî, dünyevî-uhrevî felaketler içinde
sürüklenip giderken, günümüzün mürşit ve mübelliğleri meseleye bu zaviyeden
bakmalı ve müdahale edecekleri hâdiselere de ona göre müdahale etmelidir.
Dövmek, hiddet, şiddet mürşide yakışmaz. Yalan ve politik çıkarlar ondan
fersah fersah uzaktır. Mürşit, bir sevgi, şefkat ve muhabbet fedaisi olarak
vardır. İrşada muhtaç gönüllerin beklediği de budur. Ve bu konuda, Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bizim rehberimiz ve rehnümânımızdır.



Bakın O’na.. O, insanlara bir kere “Lâ ilâhe illallah” dedirtebilmek için nelere
katlandı ve nelere göğüs gerdi! Hâlbuki O’nu taşlayan, vücudunu kan revan
içinde bırakan, namaz kılarken boğazını sıkan veya başına işkembe koyan,
geçeceği yollara dikenler serpen insanların, O hep hidayetlerini istiyor ve
düşmanlarının bile Cennet’e gitmelerini arzu ediyordu. Yoksa kendi  adına
onlardan beklediği hiçbir menfaati yoktu. Evet, O, Taif’te taşlanmış, yüzü gözü
kan içinde bir bağa girip saklanmıştı. Yanında Zeyd (radıyallâhu anh) vardı.
Melek imdadına koşmuş, eğer isterse bir dağı kaldırıp bu âsi kavmin tepesine
indirebileceğini söylemişti. Ama o şefkat âbidesi insan ellerini kaldırarak:

ُكِرْشُي بِِه ُهَدْحَو َال   َ ّللا هٰ ُدُبَْعي  ْنَم  ْمِھِبَال  ْ صَأ ْنِم  ّللا  ُهٰ َجِرْخُي  وُجَْرأ أَْن 
اًئْیَش

“Allah’ın, onların neslinden (kıyamete kadar) yalnızca Allah’a ibadet edip
O’na şirk koşmayan birilerini göndereceğini ümit ediyorum.”4 demiş ve
onlara herhangi bir belânın gelmesini istememişti.

Yine harp meydanında dişi kırılıp yüzüne miğferinin bir parçası saplandığı
ve yüzünden dökülen kan yere düşeceği esnada, hemen ellerini kaldırarak âdeta
dua ile ilâhî gadabın önüne geçmeye çalışmıştı. Evet, O:

َنوَُملَْعي ْم َال  ُهَِّنإَف يِمْوَقِل  ْر  ِفْغا ّلَلا  َّمُھٰ
“Allahım, kavmime hidayet et, çünkü onlar (beni) bilmiyorlar.”5 niyazıyla

kâfirlerin başına gelmesi muhtemel bir belâyı önlemişti ki, bu ifadelerin her bir
kelimesinde nasıl bir şefkat ırmağı çağladığı açıktır.

Burada yeri gelmişken, değişik vesilelerle defaatle naklettiğim bir vak’ayı
mevzu ile münasebeti açısından burada bir kere daha şerhetmek istiyorum. Yeni
hidayete ermiş bir genç, kendisini nurdan bir hâle içinde bulunca, gece-gündüz
o nur soluklu insanların meclisine devam eder. Ancak bir defasında, sohbette
şiddet ve anarşiye başvuranların akıl almaz tecavüzleri dile getirildiğinde
heyecan dolu bir genç: “Bunların hepsini kesmek lâzım!” der. Bu sözü duyan
yeni hidayete ermiş genç birden sararır solar ve çığlık dolu bir tonla bu
heyecanlı arkadaşına şöyle der:

“Arkadaş, öyle söyleme. Eğer daha birkaç gün önce böyle karar alıp
uygulamış olsaydınız, ben bugün sizin aranızda bulunamayacak ve ebedî
Cehennem’i hak etmiş bir zavallı olacaktım. Ama görüyorsunuz ki bugün ben de
sizlerden biriyim. O anarşi ve terör ortamına düşmüş insanlar da benim



gördüğüm tatlı muameleye muhtaçtır. Aksi hâlde sadece onların ahiretlerini
yıkmış oluruz. Bu da ne bize ne de onlara hiçbir şey kazandırmaz…”

Özetleyerek arz etmeye çalıştığım bu sözler, inançsızlık içinde kıvranan
bütün bir gençlik adına söylenmiş gibidir. Ve ben de o genç gibi avazım çıktığı
kadar haykırmak istiyorum ki, küfür içinde çırpınan zavallı gençlik, sizin
şefkatinize muhtaçtır. Kaba hareketlerle bir şey elde etmek mümkün değildir.
Biz hislerimizle değil, akıl ve mantığımızla hareket etmek zorundayız. Esas
olan, “karşımızda” dediğiniz insanları ikna edip gönül dünyasına
yönlendirmektir. Ve bence bir mürşid için, ilzam etmek dahi, zaruret olmadıkça
başvurulacak bir metot olmamalıdır.

Evet, bir nesil mahvedildi.. mescide giden yolların üzerine hevesat barikatı
kuruldu. Cismaniyet onun mihrabı hâline getirildi.. ve ona din, iman ve Kur’ân
adına hiçbir şey öğretilmedi. Şimdi bu nesil bir girdap içinde çırpınıp duruyor.
Bu, gayet normal ve beklenen bir netice... Kızılacak ve öfkelenilecek olan bu
zavallı nesil ve bu zavallı gençlik değildir. Esas, inananların lânetini hak
edenler, onları bu maceraya sürükleyenlerdir. Bir kusur varsa bu onlarındır.
Gençlik tamamen suçsuzdur demiyorum; ancak onun suçluluğunu hiddetle
yüzüne savurmanın, onu kurtarmak adına hiçbir faydası yoktur. Ümidimiz bütün
bir neslin bu girdaptan en kısa zamanda kurtarılmasıdır. Zaten bu bizim varlık
gayemiz ve idealimizdir. Bunun ötesinde hiçbir düşünce ve mülâhazamız da
yoktur.
1 Ebû Dâvûd, tahâret 4; Nesâî, tahâret 36; İbn Mâce, tahâret 16.

2 Bkz.: es-Suyûtî, el-Hasâisu’l-kübrâ 1/80, 85, 91.

3 Buhârî, enbiyâ 40, rikak  26; Müslim, fezâil 17-19.

4 Buhârî, bed’ü’l-halk  7; Müslim, cihâd 111.

5 Buhârî, enbiyâ 54; Müslim, cihâd 104-105.



2. FEDAKÂRLIK
Başlı başına ele alınıp tahlil edilmesi gerekli olan böyle bir konuda sırf

sizlere bir fikir vermesi mülâhazasıyla bir-iki buuduna dikkatlerinizi istirham
edip geçmek istiyorum. Evet, fedakârlık da tebliğ adamının en mühim
hususiyetlerinden birisidir. Baştan fedakârlığı göze almayan, alamayan
insanlar, asla dava insanı olamazlar. Dava insanı olmayan kimselerin başarılı
olmaları da söz konusu değildir. Evet, gerektiği yerde mal, gerektiği yerde can,
hatta evlâd ü iyâl, makam, mansıp, şöhret… vs. gibi çoklarının dilbeste olduğu,
gaye-i hayal bildiği şeyleri, bir çırpıda terk etmeye hazır olanlar ve bunların
sahip çıktıkları dava, neticede varıp zirvelere oturması muhakkak ve
mukadderdir.

İşte Allah Resûlü de Mekke’de davasının temellerini atarken başta kendisi
ve sonra da yakın çevresinden başlayarak, davasına gönül veren bütün
insanlara bu fedakârlık ruhunu aşılamış, anlatmış ve yaşayarak da göstermiştir.
Meselâ, Hz. Hatice (radıyallâhu anhâ), Nebiler Serveri’nin ilk eşi, dünya ve
ahiretin sultanı Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) daha isteme
sıkıntısını bile yaşatmadan, varını-yoğunu inandığı o kudsî dava uğruna
harcamıştır. Mekke müşriklerine İslâm’ı anlatmaya yönelik verilen ziyafetlerin
tüm masraflarını o karşılamıştır.. ve İslâm öncesi Mekke’nin en zenginlerinden
biri olan bu şanlı kadın, vefat ettiğinde her hâlde kefen bezi alacak kadar bile
olsa imkânı kalmamıştı.

Her dava insanı, mâlik olduğu maddî imkânları sarfetmesinin yanında, doğup
büyüdüğü çevreyi yine sadece dinini, düşüncesini, hürriyetini, insanlığını daha
iyi duyup yaşayabilmesi için icabında terk etmesi de, yani onun hicreti de
fedakârlığın ayrı bir buududur. Bakın, başta Hz. Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali
(radıyallâhu anhüm) olmak üzere zengin-fakir, genç-yaşlı, kadın-erkek.. hemen
hepsi hicret etmişlerdir. Ve hicret edip ata yurtlarını, ana yurtlarını terk
ederken, bütün mal varlıklarını da, Mekke’nin zalim ve cebbar insanlarına
bırakmışlar ve ancak yol azığı olabilecek miktarda çok az bir şeyi
beraberlerinde götürebilmişlerdir.

Evet, muhacirler inandığı, gönül verdiği davalarını tebliğ ve temsil etme için
böylesi fedakârlığa katlanırken, Medine’de onlara kucak açan, onları
bağırlarına basan ensar da fedakârlığın ayrı bir derinliğiyle onlara karşılık
vermiştir. Evet, ensar aynı dine inandıkları Mekkeli kardeşlerini, fakir



olmalarına, çiftçilikle geçinmelerine rağmen bağırlarına basmış ve onlara

fevkalâde civanmertçe davranmışlardır.1

Günümüzün irşad ve tebliğ erleri de, hemen her sahada hep bir zirve toplumu
sayılan ashab-ı kiram tarafından temsil edilmiş bu fedakârlık anlayışını
hayatlarına tatbikle aynı performansı göstermek zorundadırlar. Aksi hâlde başta
da ifade ettiğimiz gibi, bu kişilerin tebliğ çalışmalarında başarılı olmaları
düşünülemez.
1 Buhârî, menâkıbü’l-ensâr 3, nikâh 7, büyû’ 1; Tirmizî, birr 22.



3. DUA
Tebliğ insanının dua yanı da diğer vasıflarından geri değildir. O, sözlerinin

nâfiz ve tesirli olmasını ancak Cenâb-ı Hak’tan bekler. Mülk sahibi O’dur.
Kalbler O’nun kudret elinde tesbih taneleri gibi evrilip çevrilmektedir.

“Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?”1 ilâhî fermanı, onun ruhunda hep bir
kıblenüma gibi onu yakarış mihrabına çevirir.

Evet, en beliğ ve büyüleyici ifadelerin dahi tesir etmediği nice insanlar
vardır ki; onlar, yürekten ve candan yapılan dualarla hidayete ermişlerdir. Dua
mü’minin silahı olduğu gibi, tebliğ adamının da ilk ve son sığınağıdır. O,
evvelâ duaya dehalet eder, sonra da söyleyeceklerini söyler. Böyle yapması,
hiçbir zaman onun akıl ve mantık zemininden ayrılması anlamına gelmez.
Aksine her ikisinin de yerini çok daha iyi anlama ve kavrama mânâsına gelir.
İşte duanın ne müthiş bir iksir olduğunu gösteren bir iki misal:

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), insanların hidayeti için her meşru
yolu denemiştir. Ama duayı da hiçbir zaman elden bırakmamıştır. Meselâ O,
Hz. Ömer’in (radıyallâhu anh) hidayeti için daima dua edip durmuş ve nihayet
bir gün, hem de hiç ümit edilmeyen bir zamanda Allah, Hz. Ömer’e hidayet

nasip etmiştir. Buna, Allah Resûlü’nün duasının bereketi denebilir.2

Yine bir gün Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh), Allah Resûlü’ne gelerek annesi
için dua talep etmiştir. Çünkü o güne kadar kadının gönlüne bir türlü İslâm yol
bulup girememiştir. Ebû Hüreyre’nin talebi üzerine Allah Resûlü ellerini açar
ve: “Allahım, Ebû Hüreyre’nin annesine hidayet et!” diye dua eder. Ebû
Hüreyre sevinerek mescitten çıkar ve koşarak eve gelir.. tam kapıyı açacağı
sırada içeriden annesinin sesini duyar ki, kadın Ebû Hüreyre’ye, “Olduğun
yerde kal içeriye girme!” der. Ebû Hüreyre kapının önünde beklerken kulağına
bir su sesi gelir. O, ihtimal annem yıkanıyor diye düşünür. Biraz sonra da bu
yaşlı kadın kapıyı açar ve dışarıya çıkar, kelime-i şehadet getirir.

Evet, Ebû Hüreyre yanlış duymuyordu. Annesi kelime-i şehadet getiriyor ve
Müslüman olduğunu müjdeliyordu. O güne kadar hidayete ermesi için onca

uğraşılan bu kadına da Allah Resûlü’nün duası yetivermiştir.3

1 Furkan sûresi, 25/77.

2 Bkz.: İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/242, 267, 269; el-Bezzâr, el-Müsned 6/57

3 Müslim, fezâilü’s-sahâbe 158; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/319.



4. MANTIK VE REALİTE
Tebliğ adamı, aynı zamanda bir mantık ve realite adamıdır. Hem hâdiseleri

değerlendirirken, hem de muhatabına bir şeyler anlatırken o daima
karşısındakinin seviyesine göre meseleleri anlatıp onu öyle ikna etmeye
çalışmalıdır. Tebliğ insanı mantıkîliği ölçüsünde toplum içinde yadırganmaz ve
söyledikleri de o ölçüde kabul görür. Bunları söylerken, onun kuru bir mantık
insanı olmasını teşvik ediyoruz sanılmasın; ancak yukarıda anlattığımız
hususiyetleriyle beraber tebliğ insanı mutlaka mantıklı olmalıdır. İşte Allah
Resûlü’nden çarpıcı bir örnek:

Cüleybib (radıyallâhu anh) kadınlara karşı zaafı olan bir gençti. Onun bu
durumu diğer sahabileri üzüyor, fakat bir türlü Cüleybib’e söz
anlatamıyorlardı. Bir gün bu durumu Allah Resûlü’ne bildirdiler. Efendimiz,
onu huzuruna çağırdı. Biraz sonra da ikisi arasında şöyle bir konuşma cereyan
etti. Allah Resûlü sordu, Cüleybib de cevap verdi.

– Cüleybib! Duydum ki kadınlara sarkıntılık yapıyormuşsun. Şimdi bana
söyle aynı şeyin senin annene yapılmasını ister misin?

– Hayır, yâ Resûlallah istemem!
– Unutma senin sarkıntılık yaptığın da birisinin annesidir! Aynı şeyin

senin kız kardeşine yapılmasını ister misin?
– Hayır, ey Allah’ın Resûlü!
– Unutma, senin sarkıntılık yaptığın da birisinin kız kardeşidir!.. Ve Allah

Resûlü, Cüleybib’e daha birçok yakınını sayar. Halana, teyzene böyle şeyler
yapılmasını ister misin, der. O da hepsine: “Hayır!” cevabını verir. Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de yine sözünü tekrar eder:

– Senin sarkıntılık yaptığın da birinin halasıdır, teyzesidir…
Cüleybib, mantıken iyice doymuş ve ikna olmuştur. Sonra da Allah Resûlü

ellerini kaldırır ve Cüleybib için dua eder. Sahabi kasem ederek der ki:

“Cüleybib o andan itibaren Medine’nin en iffetli gençlerinden biri olmuştu.”1

O, kısa bir müddet sonra iştirak ettiği bir muharebede şehit olur. Harp
meydanında herkes bir yakınını ararken, Allah Resûlü’nün de birini aradığı
gözlenir. Yanındakilere: “Hiç kaybınız var mı?” diye sorar. “Hayır, yâ
Resûlallah!” cevabını alınca da, gözyaşlarını tutamadı ve ağlayarak, “Ama
benim kaybım var!” der; der ve eliyle Cüleybib’i gösterir. Cüleybib, yedi



kişinin arasında yatıyordu. Allah Resûlü oradakilere hitaben: “Evvelâ o yedi
kişiyi öldürdü, sonra da onu öldürdüler.”  buyurur. Ve ardından Cüleybib’in
kıyamete kadar gelecek bütün nesline yetecek bir müjde verir: “Cüleybib
bendendir. Ben de Cüleybib’tenim.”2

Mantık ile dua, Cüleybib’i öyle kanatlandırmıştı ki, o bu iki kanatla artık
öbür âlemin bir üveykidir.
1 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/256; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/162, 183.

2 Müslim, fezâilü’s-sahâbe 131; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/420, 421, 425.



5. MÜSAMAHA
Tebliğ adamı müsamahalıdır. Müsamaha, aslında bir ufuk genişliğidir; ve

asla davadan taviz verme anlamına da gelmez. Bir misal ile bunu biraz daha
açacak olursak; Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mekke fethinde,
kendisini daha önce Mekke’den çıkaran ve bütün Müslümanlara her türlü
işkenceyi reva gören insanlara karşı söylediği söz, müsamahanın en göz
kamaştırıcı örneklerindendir.

Efendimiz, o gün Mekkelilerin kendisinden ne beklediklerini sorar. Onlar da:
“Sen Kerimoğlu Kerimsin. Beklediğimiz sadece keremdir.” derler. Ve kerem

ile mukabele görürler.1 َمْوـَیْلا ُمُكْي  َلَع َبيِرْثـَت  Gidin, bugün kınama“ َـال 
yoktur!”2 ifadesi Kur’ân’da, Hz. Yusuf’un (aleyhisselâm) kardeşlerine
söylediği söz olarak nakledilmektedir. Hâlbuki Allah Resûlü bu müsamahayı
hiç akrabası olmayanlara göstermiştir. Evet, O’nun keremi Yusuf’tan çok
artıktır.
1 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 5/74; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 9/118.

2 Yûsuf sûresi, 12/92.



6. HASSASİYET
Tebliğ insanı ızdıraplıdır; insanların doğru yoldan sapması, Allah’ın

emirlerini çiğneyip O’na baş kaldırması, tebliğ insanını ta can evinden vurur.
İrtidatlar, onu iki büklüm eder ve tebliğ adına çaresiz kalıp eli kolu bağlandığı
anlar, onu çileden çıkarır ve ona hafakanlar yaşatır. Kur’ân, Efendimiz’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) hitaben: اوــُنوَُكي ََّالأ  َك  َسَْفن ٌعِخاــَب  َكَّلَع  لَ

َنِینِمْؤُم  “Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın!”1

derken, Allah Resûlü’nün tebliğ adına çektiği ızdırabı ve bu ızdıraptan doğan
ruh hâlini resmeder. Esasen ızdırabının keyfiyet ve durumuna göre bu ruh hâli,
her tebliğ insanında vardır ve olması da gerekir.

İrtidat, dinden dönme demektir. Buna göre mürted ise, daha önce inandığı
bütün mukaddesatı inkâr eden insandır. Ve bu insan bir bakıma Müslümanlara
ihanet etmiştir. Bir kere ihanet eden, her zaman ihanet edebilir. Onun için de
bazılarına göre mürtedin hayat hakkı yoktur. Ancak fıkıh âlimlerinin sistematize
ettiği şekle göre, mürted hangi meseleden dolayı irtidat ettiyse, evvelâ ona o
mesele en ince teferruatına kadar anlatılıp izah edilecektir. Belli bir süre takibe
alınarak, takıldığı hususlarda iknaya çalışılacaktır. Bütün bunların fayda
vermediği zaman da artık o insan İslâm bünyesinde bir ur ve çıbanbaşı olduğu

tebeyyün edince de ona göre muamele yapılacaktır.2 Ne var ki, hiçbir mü’min,
bir başkasının irtidadı karşısında alâkasız kalamaz. Zira İslâm’ın mürüvvet
anlayışı buna mânidir. Belki hâdiseyi duyan her mü’min, şuurundaki seviyeye
göre böyle bir irtidat hâdisesi karşısında üzülür ve ızdırap duyar. Ama tebliğ
adamının ızdırabı herkesten daha derindir. Çünkü insanların hidayeti, onun
varlık gayesidir.

İşte Halid b. Velid’in (radıyallâhu anh) başından geçen bir hâdise karşısında
Allah Resûlü’nün hâlet-i ruhiyesi:

Hz. Halid, dinin irtidat mevzuundaki prensiplerini değerlendirmede acele
davranıp bir infazda bulunur. Bu haber Allah Resûlü’ne ulaşınca çok üzülür ve
ellerini kaldırarak:

ٌدِلاَخ َعَنَص  اَّمِم  َكَْیِلإ  ُأَرَْبأ  ِيِّنإ  ّلَلا  َّمُھٰ
“Allahım, Halid’in yaptığından Sana sığınırım.” diyerek Cenâb-ı Hakk’a

ilticada bulunur.3



Allah Resûlü’nün bu hassasiyeti, etrafındakilerde de aynı şekilde mâkes
bulmuştur. Meselâ Yemame’den dönen birisine, Hz. Ömer (radıyallâhu anh)
ciddî bir şeyin olup olmadığını sorar. Gelen zat, ciddî ve önemli bir şeyin
olmadığını, sadece içlerinden birinin irtidat ettiğini söyler. Hz. Ömer heyecanla
yerinden doğrulur ve “Ona ne yaptınız?” diye sorar. Adam, “Öldürdük.”
deyince, Hz. Ömer aynen Allah Resûlü gibi bir iç geçirir ve adama hitaben,
“Onu bir yere hapsedip bir müddet bekletmeli değil miydiniz?” der. Sonra da
ellerini kaldırır ve Rabbine karşı şu niyazda bulunur: “Allahım, kasem ederim
bunlar bu işi yaparken ben yanlarında yoktum. Ve yine kasem ederim,

duyduğum zaman da yaptıklarından hoşnut olmadım.”4

1 Şuarâ sûresi, 26/3.

2 Bkz.: el-Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’ 7/134; eş-Şâfiî, el-Ümm 1/257.

3 Buhârî, meğâzî 58, ahkâm 3; Nesâî, âdâbü’l-kudât 17.

4 Muvatta, akdiye 58; eş-Şâfiî, el-Müsned 1/321; Saîd İbn Mansûr, es-Sünen 2/266.



7. İÇ DERİNLİĞİ
Tebliğ adamı, aynı zamanda iç derinliğine sahip bir gönül eridir. Zira

mürşidin sözleri, ancak kendi iç derinliği nispetinde mâkes bulur. O, Allah’a
yaklaştıkça, Cenâb-ı Hak da onu kendine yakın kılar ve bir yerde onun gören

gözü, işiten kulağı, tutan eli ve bütün hareketlerinin temel kaynağı olur.1 Yani
artık, o mürşidin her hareketi, Allah’ın teyidi altında cereyan etmeye başlar; o,
bildiğiyle amel ettikçe, Allah (celle celâluhu) da ona bilmediğini öğretir.. ve
onu hep doğruya ulaştırır. Hatta böyle biri en girift ve en mudil meseleleri dahi
çok rahatlıkla çözebilir. Devamlı böyle olunca da cemiyet içinde temayüz eder
ve sırat-ı müstakîmin bir temsilcisi hâline gelir. Seviyesi böyle olan birisine,
sürekli Cenâb-ı Hak’tan, akdes ve mukaddes feyizler akıp gelmeye başlar. O,
bu feyizlerle hâsıl olan manyetik alanda bütün cazibe ve çekiciliği ile
irşadlarını sürdürdükçe, onun çevresi binlerin, yüz binlerin koştuğu bir ilâhî
gölgelik hâlini alır. İşte büyük mürşitlerdeki o müthiş cazibe, onlardaki bu iç
derinlikten kaynaklanmaktadır.

Bu hâle gelen bir mürşit, yakîn-i tâmmı elde etmiş ve yakînin büyüleyici
gücüne sahip olmuş sayılır. Yakîni elde etmek ise, imandaki kemal noktasını
yakalamak demektir. Zira Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir

hadislerinde: “Yakîn, bütünüyle imandır.” 2 buyurmaktadır. Yakîn; insan
aklının bürhanlarla donatılması, zihnin tefekkürle imar edilmesi, düşünce ve
fikirlerin ilhamla ışıldaması, nefsin ibadet ve taatle erimesi, kalbin de
murâkabe ve müşâhede ile Hakk’a nâzır bir mir’ât-ı mücellâ olmasıdır.

Yakîn, tevhide ermektir. Yakîne eren bir insanın ne başkasından korkusu, ne
de başkalarından ümit ve recası olur. Onun her şeyi Allah’tandır. Çünkü o,
hayır ve şerrin bütünüyle Allah’tan geldiğine artık her hâliyle nigehbandır.

İşte, bu yönüyle yakîne eren bir insan, fütursuzdur, pervasızdır. O, ölümü
gülerek karşılar. Öyle ki o daha dünyada iken ahireti yaşamaktadır. Özlediği
bazı yerleri de ölüm burakına binince göreceği inancındadır. Onun için de hep
sevinçlidir. Bir hadis mealinde yakîn ehli şöyle anlatılır:

“Benim ümmetimin içinde öyle mert insanlar vardır ki, onlar halk içinde
mütebessim dururlar. (Bu, Allah’ın nimetlerine tercüman olmanın ifadesidir.)
Gecelerini de âh u vâh içinde geçirirler. (Bu da Allah’ın azabından
korkmalarının ifadesidir.) Onların kalıpları, maddî yapıları  dünyada, mânâ



yapıları ise semadadır.”3

Dünya ve ahireti beraber mütalâa eden ve böylece vahdet şuuruna eren yakîn
ehli olabilmek, her mürşit için gaye-i hayal hâline gelmelidir. Bizim
beklediğimiz ve özlediğimiz mürşit tipi işte budur. O mürşit ki, dünyaya dünya
cihetiyle zerre kadar temayülü yoktur ve yine o mürşit ki, irşad vazifesi olmasa,
şu denî dünyada bir an bile kalmayı düşünmez. İşte Mesih soluklu, Muhammedî
ahlâklı mürşitler bunlardır. Ve her mürşit de aslında böyle olmalıdır.

Mesnevi’yi şerh eden Tahirü’l-Mevlevî anlatıyor:
İskilipli Âtıf Efendi ile hapishanede beraberdik. Hoca, devrinin kültürüne

vâkıf, kalem erbabı bir insandı. Son duruşma için çok ciddî bir müdafaa
hazırlamıştı. Ertesi gün mahkemeye çıkacak ve hakkında verilecek karar da
belli olacaktı. Sabah namazından sonra İskilipli, hazırladığı müdafaa metnini
parça parça etti ve götürüp çöp sepetine attı. “Ne oldu, niçin yırttın?” diye
sordum. Bana şu cevabı verdi: “Bu gece rüyamda Fahr-i Kâinat’ı gördüm. Ben
oturmuş müdafaa yazıyordum. O da bana hitaben: ‘Âtıf, nedir bu tehâlükün?
Yoksa bize gelmek istemiyor musun?’ dedi. Ben de: ‘İstemez miyim yâ
Resûlallah!’ dedim. Artık benim O’na kavuşma vaktim gelmiş demektir,
müdafaaya ne gerek var!”

O günkü mahkemede Âtıf Efendi’nin idamına hüküm verilir, ama o derin bir
huzur içindedir ve idam fermanını gülerek karşılar. Çünkü verilen hüküm onun
Resûlullah’a kavuşmasını temin edecektir. Altına böyle bir burak çekilen insan
niye sevinmesin ki! Doğru bildiği yolda yürüyen, her menzilde Hak rızasını
gözeten, her adımda Allah ve Resûlü’nün teveccühlerini yakaladığına inanan
niye huzur içinde olmasın ki! Böyle bir kahramanı öldürebilirler; ancak asla
mağlup edemezler. Evet, tebliğ adamı neticede onu muvaffakiyete götürecek
işte bu ruh safveti ve duruluğunu her zaman muhafaza etmelidir.

Kendini Allah’a adayan ve sadece O’nun rızasını kazanmaya çalışan, bugün
olmasa da yarın ötede mutlaka her istek ve arzusuna kavuşacaktır. O’nu bulan
neyi kaybeder ki!.. Aksine bir insan O’nu bulamamışsa bütün dünya onun olsa
dahi ne değer ifade eder ki!..

Zaten, esas olan da duru bir gönül ve selim bir kalb ile Rabbe kavuşmak
değil midir? Gerisi, bir sürü boş iş ve bir yığın teşviş sayılan işlere niye o
kadar önem verelim ki? Cenâb-ı Hak’tan niyaz ve temennimiz, gönlümüzü
ebede kadar duru ve kalbimizi de O’na kavuşuncaya kadar safvet içinde



muhafaza etmesidir. O, bizim Rabbimiz’dir. Biliyoruz ki, O’nun rahmeti
gadabına sebkat etmiştir. Dileğimiz, sadece O’nun rızası ve yine sadece O’nun
rahmetidir...
1 Bkz.: Buhârî, rikak  38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.

2 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 9/104; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 5/34; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân
1/74.

3 el-Hâkim, el-Müstedrek  3/19; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/478.



8. ŞEVK VE İŞTİYAK
Tebliğ adamı, tebliğ işini bir aşk ve iştiyak zemzemesi içinde yerine

getirmeli ve tebliğ onun için karşı konulmaz bir tutku olmalıdır. Bu özellik,
tebliğ adamında uyarılması gereken en lüzumlu duygudur. Ancak görünen o ki,
bu duygunun uyanması hem çok zor, hem de çok geç gerçekleşmektedir.

Eğer Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), kendi cemaati içinde evvelâ bu
duyguyu uyarmasaydı, yani onları hak ve hakikati anlatma âşıkları hâline
getirmeseydi, sebepler açısından ümmetinin bu büyük misyonu gerçekleştirmesi
mümkün değildi. İşte Halid b. Velid (radıyallâhu anh). O, Bizans kumandanıyla

karşı karşıya geldiğinde ilk defa ona İslâm’ı kabul etmesini teklif eder.1

Kılıçlar konuşmadan önce böyle bir tebliğ keyfiyeti, tebliğ şevkinin her şeyi
aşmasından başka ne ile izah edilebilir? Sahabenin hemen hepsinde, tebliğ için
dünyanın dört bir yanına sefer ve hicrette bulunmalarında, bu aşk u şevkin tesiri
çok büyüktür. İşte bunlardan biri:

Hubeyb (radıyallâhu anh) yakalanıp Mekke’ye sevk edilmişti. Günlerce
zindanda bekletildikten sonra idam edilmek üzere Mekke’nin o günkü hezeyan
dolu gürültüleri arasında meşhedine götürülüyordu. Mahzundu, mükedderdi;
çünkü Allah Resûlü’nün onlara tevdi ettiği irşad vazifesini yapmaya fırsat
bulamamıştı. Şimdi de eli ve dili bağlanmış idama sürükleniyordu. Durmadan
gözlerini çevresinde gezdiriyor, dini tebliğ edebileceği bir insan arıyordu. Ama
karşısındaki insanlar arasında öyle birisini görmüyordu. Gerçi, bunların
içlerinde istikbalin sahabileri de vardı. Ancak o gün için henüz gönül gözleri
açılmamıştı. Hubeyb iki rekât namaz kıldı ve, “Eğer, ölümden korktu da onun
için namazı uzattı demenizden çekinmeseydim şu kıldığım son namazı uzatmak
isterdim.” dedi. Sonra da idam sehpasına çıkarılıverdi. Beklenen son an gelip
çatmıştı. Hareket eden mızrak temrenleri de bunu gösteriyordu. Hubeyb’in
gözleri yine çevresinde dolaşıyordu ama bu gözler kat’iyen kendisini ölümden
kurtaracak bir insan aramıyordu. Son anda olsun acaba birinin ebedî hayatını
kurtarabilir miyim, diye düşünüyor ve etrafını onun için süzüyordu. Aman
Allahım, irşad ve tebliğ adına hiçbir şey yapmadan ölmek, onların nazarında
meğer ne pes şeymiş!

İşte tam bu esnada beklemediği bir fırsat doğmuştu. Mekke müşriklerinin
ileri gelenlerinden biri ona bir soru sormuştu ki, sorunun zâhirî yönü hiç de
mühim değildi. O, onlara hikmet yüklü bir cevap verecek, hem de bu son



anında, irşad ve tebliğde bulunmuş olacaktı. Orada atacağı bir düşünce
kıvılcımı, kim bilir istikbalde kaç kişinin gönlünde iman ateşi tutuşturacaktı.
Soru şuydu:

“Yâ Hubeyb, şu anda senin kurtulman şartıyla, yerinde Muhammed’in idam
edilmesini ister miydin?”

Elbette bir Müslümana, hem de Hubeyb gibi birine bu soru sorulamazdı.
Ama o, bu soruyla yakaladığı son fırsatı değerlendirmeye bakıyordu. İçi içine
sığmıyor, sevinç-keder arası bir hisle mutlaka bir şeyler söylemeye
çalışıyordu. Ve o biliyordu ki, bu soruya vereceği cevap, son kıldığı namaz gibi
kısa olmalıydı. Tek cümlelik bir söze bütün bir hayatı sığdırmalıydı. Öyle
konuşmalıydı ki, tarih lâl kesilip onu dinlesin ve zaman onu kulağına küpe
yapsın. Evet, o söyleyeceğini böyle söylemeli, son fırsatı tebliğ adına böyle
değerlendirmeliydi. Ve:

“Hayır, vallahi! Değil benim kurtulmam pahasına O’nun idam edilmesi,
benim kurtulmam karşılığında, şu anda Medine’de O’nun ayağına bir diken

batmasına dahi gönlüm razı olamaz!”2 deyiverdi –vefanla yüksel ey yüce ruh!-
Hubeyb (radıyallâhu anh) bunları söyleyince, herhâlde içinde, biraz evvel

tebliği yapamamaktan doğan sıkıntı da gidivermişti. Artık o, kendisini tüy kadar
hafif hissediyordu. Ve yapacağı son bir vazife ile Allah Resûlü’ne bir ayrılık
selâmı verecek ve Cennet’e yürüyecekti. Mekke’den ta Medine’ye selâm gider
mi, gitmez mi diye düşünmedi bile. Çünkü selâm göndereceği şahıs Allah’ın
şanı yüce nebisiydi.

İdam sehpasında son sözü: “es-Selâmü aleyke yâ Resûlallah!” oldu. Allah
Resûlü, Medine’de ashabıyla oturuyordu. Birden ayağa kalktı ve “Ve aleyke’s-

selâm yâ Hubeyb!” dedi.3

Evet, her dava adamı, tebliğ aşk ve şevkinde Hz. Hubeyb’in ufkunu
yakalamalı ki, tarihin şu yanlış akışına bir dur diyebilsin ve zamanı gerçek
yörüngesine oturtarak yeryüzü mirasçısı olmanın hakkını verebilsin.
1 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  2/160; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 7/13.

2 Buhârî, meğâzî 10; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/294; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 4/126

3 Bkz.: İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 4/66; İbn Hacer, Fethu’l-bârî 7/384.



9. KALB SAFVETİ - RUH DURULUĞU
Tebliğ adamı davasını tebliğ ederken, fevkalâde bir ruh duruluğu ve kalb

safveti içinde olmalıdır. Yani o, davasının berraklığına denk bir gönül
taşımalıdır. Aksi hâlde, ruh dünyasındaki bulanıklık nispetinde Hak ile olan
münasebetleri de kesik kesik olur; dolayısıyla da tesiri hiçe iniverir. Bunu
şöyle de ifade edebiliriz: Tebliğ adamı tebliğinde rıza-i ilâhîden başka hiçbir
şeyi esas maksat yapmamalıdır. O böyle davrandığı sürece hep arkasında
Allah’ı, Resûl-i Ekrem Aleyhisselâm’ın ruhaniyetini ve büyüklerin himmetini
zahîr olarak bulur. Bunda hiç kimsenin şüphe ve tereddüdü olmamalıdır. Zaten
toprağın bağrına atılan tohumların birinin bin olması arzu ediliyorsa, bunu bu
hâle getirecek ilâhî güce dayanmak gerekir. Başka kapılara müracaat ise,
sadece ve sadece hasaret getirir.

Esasen bizim tevhid anlayışımız da bunun böyle olmasını gerektirir. Cenâb-ı
Hakk’ın zâtında şerîki olmadığı gibi, ef’âlinde de O’nun şerîki yoktur. Hidayet
ve dalâleti yaratacak olan O’dur. O’dur ki istediğini aziz, istediğini zelil kılar
ve ancak O’nun istediği mağlup olur ve yine ancak O’nun istediği muvaffakiyete
erer.

Evet, duru yaşamanın kavgasını vermek elbet çok zordur; ancak bu aşılmaz
tepenin verâsına kurulan otağ da çok kutludur. Bakın Ebû Hanife’ye.. o koca
imam, kendisine teklif edilen kadılığı, sırf ruh duruluğunu ve kalb safvetini
koruyabilmek için reddetmiştir. Kırbaç altında inim inim inlemiş ama ruhuna

tuzak saydığı teklifi kabul etmemişti.1

İmam Şafiî de, böyle bir teklifle karşılaşmamak için elinden gelen her gayreti

göstermişti.2 O, kendi insanı içinde parya gibi yaşamayı kabul etmiş ve bütün
zorlamalara rağmen devlet eliyle verilecek her türlü makam ve mansıbı geri
çevirmiştir. Onun için de hayatını sıkıntılar içinde geçirme zorunda kalmıştır.
Sağa-sola gidip gelirken kimseye görünmeden ve mümkün mertebe bulunduğu
yeri belli etmeden yaşamaya çalışmış ve bir ölçüde, İmam Azam’ın başına
gelenlere maruz kalmamaya çalışmıştır.

İmam Ahmed İbn Hanbel’in Kur’ân uğruna verdiği mücadele ise, tarihin
hafızasından hiçbir zaman silinmeyecektir. O “Kur’ân mahluk değildir.” demiş

ve bu sözünde ömür boyu direnmiştir.3 İdare-i kelâm edip tariz denebilecek
ifadeler kullansa, işin içinden çıkması gayet kolaydı ama, o bunlardan hiçbirine



tenezzül etmemiştir.
O, bize bir hatırasını şöyle anlatır:
“İlk günlerde sırtıma kamçı vurulurken dayanamıyor ve bağırıyordum. Bir

defasında hapishaneye bir şakî getirdiler. O şakî bana şöyle dedi: ‘Yâ imam!
Sen buraya, doğru bildiğin bir mesele için getirildin ve kırbaçlanırken
bağırıyorsun. Hâlbuki ben, doğru olmayan bir suçla buraya getirildim. Ve en az
sana vurdukları kadar bana da vurdular ve vuruyorlar. Ama ben hiç sesimi
çıkarmıyorum.’ Ondan sonra, ne zaman beni kırbaçlamaya başlasalar, hep o
şakînin sözü aklıma gelirdi; gelirdi de dişimi sıkar ve kırbaç altında kaldığım
en şiddetli zamanlarda dahi sesimi çıkarmamaya çalışırdım.”

Evet, işte bu büyük imam, bu çile ve ızdırap içinde kim bilir nice günler ve
aylar geçirdi! Çok defa en güçsüz ve takatsız anlarında bile iradesinin gücünü
izhar etmeye çalışırdı. Ve ilk gün söylediği sözden tek kelimelik olsun taviz
vermeden dâsitânî bir kahramanlık sergiledi. O günlerde İmam Şafiî de gizli bir
hayat yaşamaktaydı. Bir gece rüyasında Efendimiz’i gördü. Allah Resûlü ona:
“Ahmed İbn Hanbel’e selâm söyle. Biraz daha dişini sıksın. Yakında bana
gelecek.” demişti.4

İmam Şafiî, hemen adamlarından birini hapishaneye gönderdi. Zira
kendisinin gitmesi imkânsızdı. Giden zatla bir de gömlek yolladı. “İmam bunu
çıplak tenine giysin ve mübarek teni bu gömleğe değsin.” dedi. Adam, Ahmed
İbn Hanbel’e geldi ve olanları bir bir anlattı. Allah Resûlü’nün selâm
gönderdiğini duyan Ahmed İbn Hanbel, âdeta çektiklerinin hepsini unuttu ve
sevinç gözyaşları dökmeye başladı. Bu arada gönderdiği gömlek geri kendisine
gelen İmam Şafiî ise, onu yüzüne gözüne sürerek: “İmam Ahmed İbn Hanbel’in
teninin değdiği bu gömleğe sürülen yüze, inşâallah Cehennem ateşi dokunmaz.”

diye konuştu.5

1 Bkz.: Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd 13/329; İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-a’yân 5/407; ez-Zehebî,
Tezkiratü’l-huffâz 1/168

2 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 9/112.

3 Bkz.: Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 9/206, ez-Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ 11/239-240.

4 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  5/311-312.

5 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  5/311-312; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 10/331



SONUÇ
İslâm’da tebliğ usûlü ile ilgili olarak buraya kadar anlattıklarımızın

maddeler hâlinde bir özetini sunarak kitabı noktalamak istiyorum:
1- Tebliğ ve irşad, vazifelerin en mukaddesidir. Zira Allah, en seçkin kulları

olan nebileri bu vazife ile göndermiştir.
2- Tebliğ, normal zamanlarda farz-ı kifaye olsa bile, günümüzde ihmale

uğrayan meselelerden olduğu için farzlar üstü bir farz konumuna gelmiştir.
Onun ihmali kat’iyen caiz değildir.

3- Bu vazifeyi ihmal ederek ölen bir kimsenin nifak içinde ölmüş olmasından
endişe edilmelidir. Çünkü böyle biri, şahsî farzlardan daha büyük ve sevap
cihetiyle daha mühim bir vazifeyi terk etmiştir.

4- İçinde tebliğ yapılan bir topluluk, semavî ve arzî belâ ve musibetlere
karşı korunma garantisi altındadır. Eğer bir toplumda üç-beş insan dahi olsa, bu
kudsî vazifeyi yapabiliyorsa, Cenâb-ı Hak o toplumu kendi koruması altına
almıştır. Eğer, mesele aksine ise netice de aksi olacaktır . Yani içinde bu kudsî
vazife yapılmayan topluluğu Allah’ın helâk etmesi muhtemeldir. Geçmiş
ümmetlerde meydana gelen toplu helâkler bunun en açık misallerindendir.

5- Bu kudsî vazife, fert, millet ve devletler planında ele alınmalıdır.
Müslüman, dünya nizamının ana unsurudur. Onun bulunmadığı dünyada nizam
olmadığı gibi, onun varlığının söz konusu olduğu yerde de anarşi ve terör
olamaz. Bu ise Müslümanın tebliğ vazifesini hakkıyla eda edip etmemesine
bağlıdır.

6- “Emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” yapmak, bir mü’minlik şiarıdır.
Bu vazife, imandan ayrı düşünülmemelidir. Zira Kur’ân, mü’minlerin diğer

mü’minlere karşı dost olduğunu1 söylerken, bu dostluğu ayakta tutan ana
umdeye işaret eder ve onun, bu kudsîlerden kudsî vazifeden ibaret olduğunu

hatırlatır. Münafıklar ise, birbirlerindendir;2 fakat birbirlerinin dostları
değillerdir. Zira onlar mârufa mâni olmakta ve münkere de teşvikte
bulunmaktadırlar.

7- İslâm dini, Allah (celle celâluhu) tarafından teminat altındadır. Allah,
Kendi dinini koruyacaktır. Ama bu koruma, kadın-erkek bütün inananların
himmeti ve bir kısım fertlerin dine sahip çıkmalarına bağlıdır. Dine sahip
çıkıldığının en belirgin işareti de, Müslüman fertlerin tebliğ vazifelerini yerine



getirmeleridir.
8- İlim-amel ve tebliğ bir hakikatin üç ayrı yüzüdür. Birbirlerinden

ayrılmaları mümkün değildir. Tebliğde, ilim şarttır; amel ise tebliğin hayatıdır.
9- Tebliğ insanı, İslâmî hakikatleri ve içinde yaşadığı devri çok iyi

bilmelidir. Devrini bilmeyen insan, dehlizde hayat sürüyor demektir. İnsanları
oraya çekmeye ve onlara bu dehlizde bir şeyler anlatmaya çalışması ise
zavallıca birer gayretçiktir.

10- Tebliğ insanının gönlü Kur’ân’a göre ayarlanmalıdır. Gönlü bu şekilde
Kur’ân’a göre akort edilmeyen bir insanın, İslâm adına konuşması ve İslâmî
hakikatleri anlatması çok zor, hatta imkânsızdır.

11- Tebliğ eri, tebliğ yaparken kullandığı bütün yolların meşru olmasına son
derece dikkat etmelidir. Zira meşru bir hedefe ancak meşru yollarla
ulaşılabilir. Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve O’nun kutlu
ashabının yolu da budur. Bize, hedefe varmak için her yolu meşru gören
militanlar değil; tuttuğu yolun meşru olmasını, kılı kırk yararcasına inceleyen ve
sonra da tatbik eden sahabi ruhlu tebliğ adamları lâzımdır. Bu dini ayakta
tutacak ve onu cihanın dört bir yanına götürecek olanlar da ancak bunlardır.

12- Tebliğ adamı, anlattığını muhakkak yaşamalıdır. Aksi durum, bir
münafıklık alâmetidir ki, mü’min böyle bir duruma düşmekten fevkalâde
sakınmalıdır. Anlattığını yaşamayan insanların söyledikleri sözlerde, tesir ve
bereket de olamaz. Onlar saman alevi gibi çabuk parlar ve hemen sönerler.
Isıtma adına bir kaloriye sahip oldukları söylenemez.

13- Tebliğ adamı, daima tevazu ve mahviyet hâlini muhafaza etmelidir. Bu,
asil insanlara mahsus bir davranıştır. İman ise, asaletin ta kendisidir. Öyleyse
tebliğ adamı, her mü’min gibi asil davranmalıdır. Allah Resûlü’nün ahlâkı da
budur. Tebliğ adamı işte bu ahlâkı bir karakter hâline getirmelidir.

14- Tebliğ eri, tebliğ vazifesinin dışında, devlet yetkilileriyle ve entel
denilen sınıfla, onlar hesabına içli dışlı olmamalıdır. Bu konuda titizlik, onun
durumunu ve izzetini korumasının en mühim şartıdır.

15- Tebliğ adamı, tebliğinde çok ısrarlı olmalıdır. Bu ısrar onun kendi
davasına karşı hürmet ve saygısının ifadesidir.. ve o, Cenâb-ı Hakk’ın büyük
saydığı meseleleri tazim edip büyük saymak mecburiyetindedir. Aksi hâlde,
dediklerini kendisi yalanlamış olur.

16- Tebliğ adamı, fıtrat kanunlarıyla çatışmamalıdır. O, tebliğ ve irşadında



daima basiretli davranmalıdır. İnsanda mevcut bazı zaaf ve arzuları
görmezlikten gelmek, asla doğru değildir. Asıl olan, bu zaaf ve istekleri güzele
ve iyiye kanalize edebilmektir.

17- Izdırap ve çile tebliğ yolunun değişmeyen kaderidir. Tebliğ adamı, daha
yolun başında kaderine razı olmalıdır.

18- Tebliğ adamı, bir şefkat kahramanıdır. Onun kaba kuvvet kullanarak
hakkı kabul ettirme gibi bir yola tevessül etmesi hiç mi hiç düşünülmemelidir.

19- Tebliğ adamının en mühim özelliklerinden biri de fedakârlıktır. Zira her
tebliğ adamı, havari karakterinde olmalıdır. Doğuştan havari yaratılmayanlar,
asla seviyeli bir tebliğ adamı olarak ölemezler. Böyle bir iş ise, her şeyden
önce fedakârlık ister.

20- Tebliğ adamı, dua ile bütünleşen insandır. Dua ise, ihlâs ve samimiyetin
esasıdır.

21- Tebliğ adamı, aynı zamanda bir mantık ve realite insanıdır. Mantıkîliği
ölçüsünde muvaffak olur ve içinde yaşadığı toplumda kabul görür.

22- Tebliğ adamı, insanların imanı hususunda çok hassastır. Gördüğü küfür
ve irtidat hâdiseleri, onun yüreğini parçalar ve o, bu kabîl hâdiseler karşısında
iki büklüm olur.

23- Tebliğ adamı, tebliğ işini hep bir aşk ve iştiyak içinde sürdürür. Zaten o,
tebliğ işinin kara sevdalısı olmayınca, başarıya ermesi de mümkün değildir.

24- İç derinliği, tebliğ adamının ayrılmaz vasfı olmalıdır. İç derinliği bir
mânâda onun yakîne ermesi demektir. Yakîne eren insan da, bütün faziletlerle
mücehhez olmuş demektir.

25- Tebliğ adamı, davasını tebliğ ederken, ruh duruluğuna ve kalb safvetine
sahip olmalıdır. Ve arkasında zahîr olarak Allah’ı ve Resûlü’nü bulabilmesi
için, en az davası kadar berrak bir hayat yaşaması şarttır. Böyle bir hayat ise
ancak kalb safvetiyle gerçekleştirilebilir.
1 Bkz.: Tevbe sûresi, 9/71.

2 Bkz.: Tevbe sûresi, 9/67.
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Varlığımın remzi, Muallâ Vâlidem 
Refia Gülen Hanımefendi’ye ithâf olunur.

Takdim
Bilindiği gibi tasavvuf, İslâmî toplumlar üzerinde asırlar boyunca

biçimlendirici bir rol oynamıştır. Müslümanlar hiçbir dönemde tasavvufî
vâridâttan uzak kalmamışlardır. Tasavvuf, özellikle geniş halk kitleleri için
hem İslâm dairesinde kalmanın şevk ve iştiyak verici bir yolu, hem de İslâmî
bilinçlenmenin cazip bir yöntemi olmuştur. Bu yüzden İslâm Medeniyeti bir
“Fıkıh ve Metodoloji” medeniyeti olduğu kadar; bir “tasavvuf, mânâ ve irfan”
medeniyetidir de.

Bu geniş etkisiyle İslâm sûfizmi bize; İslâmî tevhid inancı ve anlayışının
zihnî, fikrî ve sosyal realitelerin ötesinde, İslâmî dünya görüşünün uzandığı
metafizik sınırları da gösterir. Başka bir açıdan tasavvuf, Müslümanların kendi
mânevî ve ahlâkî ideallerine olan duyarlılıklarının açık bir göstergesidir.
Bundan dolayı o her devirde, İslâmî geleneğin can verici ruhu olmuştur. İslâm
tasavvufunun temel ilke ve dayanaklarını bilmeden, onun İslâm düşüncesi ve
toplumları üzerinde uzun asırlar oynadığı özel rolün mantığını da anlamaya ve
ortaya koymaya imkân yoktur.

İslâm sûfizmi ve dünya görüşü, Batılı politeist (her türlü çoğulcu anlayış)
dünya görüşünün aksine her alanda “tevhid”i (Allah’ın birliği gerçeğini) esas
alır. Allah’ın aşkın iradesi, ilim ve kudreti; hem her çeşit bilgi hiyerarşisini
(epistemoloji), hem de her tür insanî eylemi kuşatır. Diğer bir ifade ile tevhid,
insanın yeryüzündeki var oluşunu ve misyonunu açıklayan en temel esastır.
Tevhid anlayışı Müslümanların hayatında her an canlı ve diri bir hakikattir.
İslâm sûfizminin ana ekseni de işte bu tevhid yörüngesinde dönmektedir...

Batılı pek çok araştırmacı, İslâmî düşüncede mündemiç (içkin) olan bu
tevhid anlayışını hakkıyla kavrayamadığı için, İslâm tasavvufunun üzerinde
birleşilmiş bir resminin olmadığını iddia etmiştir. Aslında bu tür iddiaların
temelinde, Batılı bilgi anlayışının politeist (çoğulcu) bir karaktere sahip
oluşunun derin etkisi vardır. Çünkü normal bir Batılı düşünür; insana, tarihe,



toplum ve kültüre çoğulcu bir diyalektik açısından bakar. Batı’da her alanda
düşünce biçimine “kesret” hâkimdir. Fikirler, ekoller, kavga ve farklılıkların
diyalektiği içerisinde Batı tarihi, tam bir “çatışma tarihi”dir. Onlar, İslâm
dünyasındaki düşünce ve inanç sorunlarına da bu diyalektik noktasından
yaklaşmaktadır.

Evet, tasavvuf kavramına ve sûfî yaşama yönelik kurucu sûfîlerin dil ve
tanımlamalarına bakacak olursak, hissedilir derecede bir çeşitlilik
görülecektir. Aslında bu farklılaşma, farklı müşâhedelere dayandığı kadar;
istidatta, yetkinlikte ve ilâhî inayetteki farklı düzeylere de işaret eder. Ama
daha geniş perspektiften bakınca İslâm sûfizmi, tamamıyla İslâmî gelenek
içinde ve “tevhid” yörüngesinde oluştuğu anlaşılır. İslâmî tasavvufun en
belirgin vasfı, farklı müşâhedelere dayanmış olsalar da sûfîlerin, gerçek
anlamda bir birliğe (tevhid) ulaşma gayret ve cehdi içinde bulunmuş
olmalarıdır. Tevhid anlayışı bütün derinliği ve detayları ile tüm sûfî
tecrübeleri kuşatır. Bu açıdan tevhid esasında hiçbir farklılık söz konusu
değildir. Evet, farklı ruhî ve irfanî (gnostik) tecrübeler, farklı sûfî okulları
üretmiştir. Her okul tarih içinde, giderek kendi usûl, âdâb, erkân ve
merasimlerini de oluşturarak tarikatlar biçiminde de yapılanmıştır. Ama buna
rağmen İslâm tasavvufu ve irfanı, hiçbir zaman İslâmî geleneğin tevhidçi ruhuna
ve yapısına zarar vermemiş; daha genel olarak da İslâm medeniyetinin tevhidçi
yapısının en derûnî ve coşkulu tecrübelerinden birisini oluşturmuştur. Batılı
bazı araştırmacılar bu gerçeği gözardı edercesine âdeta, İslâm sûfizmini bir din
olan İslâm’dan neredeyse ayrı mütalâa etmişlerdir. İslâm dünyasındaki selefçi
ve modernist yaklaşımların da bu kanaatin oluşmasında katkısı olmuştur
şüphesiz. Bu tür yaklaşımlarda İslâm sûfizmi, neredeyse müstakil spiritüalist,
yogo, zen ya da meditasyonel tecrübelere indirgenecek kadar, İslâm
medeniyetinin genel tezahüründen tecrid edilebilmiştir!.. Bu, elbette ne tarihî
gerçekler açısından ne de İslâm’ın geniş mânevî tecrübe üretebilme potansiyeli
açısından kabul edilebilecek bir şey değildir. Dikkatli ve insaflı her
araştırmacının da bildiği gibi, zâhirde farklı biçim ve kalıplarla ifade edilmiş
olsa da sûfî terminoloji, daima İslâmî asılların ve nassların genel çerçevesi ve
sınırları dahilinde kalmıştır. Yer yer İslâm teşriî sınırlarını zorlayan ve ihlâl
eden tezahürler çıkmış olmakla birlikte İslâm sûfizmi, bütün olarak asla İslâm’ı
içeriden aşmaya yönelmemiş, İslâmî kültürel benlikte herhangi bir çözülme ve
sapma meydana getirmemiştir. İslâm tarihinde merkezî tasavvufî tezahüre ve



geleneğe ters düşen bazı eğilimler, genel olarak sûfî geleneğe yönelik bütün
harekete bir gölge düşürmeye çalıştığı söylenmektedir. Ancak yaptığı etki ne
seviyede olursa olsun ifade etmeye çalıştığımız gibi İslâm sûfizminin, İslâm
teşriinin merkezî ilke ve değerlerinden uzaklaşmasına asla yol açmadı. Bu tür
unsurlar hiçbir zaman geniş kitlesel bir taban bulamadı ve daima yan bir
tezahür olarak kaldı.

Şüphesiz İslâm sûfizminin parçalı yapısına daha iyi nüfûz edebilmek için,
irfanî geleneğin içerisine doğru uzun ve derin bir yolculuğa niyet etmek gerekir.
Böylesi bir maraton da elbette geniş İslâm sûfî tarihinin bütün tezahürlerine
bakmayı lüzumlu kılar. Bu ise bir takdim yazısının konusu değildir. Ben,
muhterem M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin bu nâdide çalışmasının
hususiyetlerine değineceğim, ama önce İslâm dininin, kültürünün, medeniyet
ve geleneğinin üç farklı tezahürü ve boyutu üzerinde durmak istiyorum.
Zira bir anlamda bu üç İslâmî boyut iyice anlaşılmadan, Müslümanların
dinlerini nasıl uyguladıkları, imanlarını ve eşyaya ilişkin anlayışlarını
nasıl ifade ettiklerini ve Allah’a yakın olma çabalarını nasıl dile
getirdikleri (gösterdikleri) de anlaşılmaz. Bununla, İslâm sûfizminin menşei,
yapısı ve irfan sistemi etrafında üretilmeye çalışılan uzun spekülasyonlara
girmeden, onun İslâm’ın temel geleneği içerisinde nereye oturduğunu da ifade
etmiş olacağız. Kısaca hadis literatüründe “Cibrîl hadisi” olarak da bilinen bir
hadisi buraya alarak, uzun asırlar İslâmî kültüre en temel karakterini veren üç
farklı bilgi ve mârifet sistemini ortaya koymaya çalışacağım;

Abdullah İbn Ömer (radıyallâhu anh) babasından (Hazreti Ömer) nakille şu
olayı anlatır: “Ben Hz. Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanında
oturuyordum. Derken yanımıza elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah bir adam
çıkageldi. Üzerinde, yolculuğa delâlet eden hiçbir belirti yoktu. Üstelik
içimizden hiç kimse onu tanımıyordu. Gelip Hz. Peygamber’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) önüne oturdu ve dizlerini O’nun dizlerine dayadı. Ellerini
(kendi) bacaklarının üzerine edeb ve hürmetle koyduktan sonra sormaya
başladı. ‘Ey Muhammed! İslâm nedir? Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve
sellem): ‘İslâm, Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu
ve elçisi olduğuna şehadet etmen, namaz kılman, zekât vermen, Ramazan
orucu tutman, gücün yettiği takdirde Beytullah’ı haccetmendir’ buyurdu.
Yabancı: ‘Doğru söyledin’ diye tasdik etti. Biz hem sorup, hem de tasdik
etmesine şaşırdık. Sonra tekrar sordu: ‘İman nedir?’ Hz. Peygamber



(sallallâhu aleyhi ve sellem): ‘Allah’a, meleklerine, kitaplarına,
peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, yani hayır ve şerrin Allah’tan
olduğuna inanmandır’ buyurdu. Yabancı yine; ‘Doğru söyledin’ diye tasdik
etti. Ve devamla yine sordu: ‘İhsan nedir?’ Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi
ve sellem): ‘İhsan, Allah’a O’nu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir.
Şüphesiz sen O’nu görmezsen de O seni görmektedir’ buyurdu...”1

Hadisin devamında kıyametle ilgili soru da yer almaktadır. En sonunda da
Hz Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hz. Ömer’e hitaben: “Ey Ömer!
Soru soranın kim olduğunu biliyor musun?” diye sordu. Hz. Ömer
(radıyallâhu anh) da: “Hayır, Allah ve Resûlü daha iyi bilir.”  deyince, Hz.
Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Bu Cebrail’di (aleyhisselâm). Size
dininizi öğretmeye geldi” buyurdular...

Gayet sade ve açık bir beyan içeren bu ifadeler, daha sonra İslâm
düşüncesinin/geleneğinin ve medeniyetinin üç farklı boyutunu ve tezahürünü
ortaya çıkaracaktır. Buna göre İslâmî gelenek dinî yaşamı üç farklı alanda
tanımlamıştır: İman, İslâm ve İhsan. Bu tanımlama Kur’ân’da sarâhatle yer
almasa da, birçok âyetin mazmun ve medlûlü bunu ifade ediyor. Diğer taraftan
asırlar boyunca hem geleneksel ulemâ ve hem de modern dönem İslâm
düşünürleri İslâm’ın bu farklı üç boyutu üzerinde durmuşlardır. Birinci boyut
ki, İslâm’ın inanç esaslarının temelini oluşturmakta, yani “iman ve akide”yi
içermektedir. Bu esasların formülasyonu kısa zamanda İslâm Akaid ve Kelâmı
gibi önemli bir disiplini ve tezahürü meydana getirmiştir. İslâm Akaid ve
Kelâmı (teoloji) asırlar boyunca doğru inanma ve doğru düşünmenin İslâmî
temellerinin atılmasına ve tesis edilmesine hizmet etmiştir. İslâm mü’minlere
nasıl inanmaları gerektiğiyle ilgili detaylı bir inanç disiplini sunar. Kendilerini,
çevrelerini ve dünyayı nasıl anlamlandırmaları gerektiği, Allah’ın sıfât ve
esmâsının, irade, meşîet ve kudretinin nasıl tanımlanacağı, Allah’ın varlığına
ve birliğine, meleklere, kitap ve peygamberlere ilişkin geniş ve kapsamlı bir
iman portresi çizer. İnsanın fiilleri, cüz’î iradesi, mesuliyeti, hesap-kitap,
kader, ahiret ve meâd... gibi insan yaşamının farklı düşünme ve inanma
alanlarının bütününü ihtiva eden geniş bir harita ortaya koyar. Bütün bunlar
imanın sağlam bir ifadeye kavuşması, dilde ve düşüncede sıhhatli bir mârifet
(imanî bilgi) oluşturması alanıdır. Müslümanlar sahip oldukları imanlarını
bütün bu alanlarda açığa çıkarmak ve dışa vurmakla yükümlüdürler. Evet bu
alan (iman), İslâm medeniyetinin Kelâm ve Akaid boyutunu



oluşturmaktadır.
İkinci boyut (İslâm), İslâmî kültürde, İslâm’ın beş temel şartı olarak formüle

edilen esasları ihtiva eder. Ve bu esasların detaylandırılması uzun asırlar
neticesinde “İslâm hukuk ve fıkıh metodolojisi”ni ortaya çıkarmıştır. İslâm
hukukçu ve müçtehidleri, Müslümanların uzun tarih içinde dinî ve sosyal
hayatlarını tanzim eden hükümleri çıkarırken bu temelden hareket etmişlerdir.
Denebilir ki İslâm hukuk metodoloji ve fürûâtı, İslâm medeniyetinin
tebârüz etmiş en karakteristik boyutudur. Bu boyut, İslâm ve teslimiyet
alanıdır ve çok genel olarak İslâmî çizginin dış tezahürünü verir bize. Diğer bir
tabirle, emir ve nehiyler, Kur’ânî ve Nebevî uygulamalar ile İslâm
hukukçularının asırlar boyunca İslâmî asıllardan ve karşılaştıkları toplumsal
pratiklerden üretip rafine ettikleri usûl ve fürûâta ait fıkhî müdevvenâtı ve
kodifiye edilmiş İslâm hukuk literatürünü ifade eder. Bu öyle sistematik bir
düşünce ve uygulama/metodoloji meydana çıkarmıştır ki, tarihte hiçbir din ve
medeniyet bu derece sistematik bir düşünce ve hukuk disiplini üretememiştir.
Bu açıdan İslâm hukuk literatürü, İslâm’ın baş döndürücü bir mucizesidir
denebilir.

Üçüncü boyut ise, hadiste de ifade edilen ihsan boyutudur ki İslâmî
kültürde bunu tasavvufa hamledebiliriz. Şüphesiz “İhsan” ilkesi temel bir ilke
olarak hem fakihlerin, hem de Kelâm ve usûlcülerin zaman zaman
başvurdukları bir esastır. Ancak sûfîler bu ilkeyi daha ağırlıklı, daha derinde
ve daha detaylarda okumuşlardır. Onlar bunu kalbin bir alanı olarak aldılar.
Fakihler doğru davranış ya da eylem üzerinde; kelâmcılar, doğru düşünme ve
inanma noktasında yoğunlaştıkça; sûfîler bunu kalb alanına hasrederek, doğru
görme ve doğru müşâhede etmede yoğunlaştılar. Biz bu üç boyutu; beden, dil
v e kalb alanı olarak da tanımlayabiliriz. Birincisi fakihlerin, ikincisi
kelâmcıların ve üçüncüsü de sûfîlerin alanını ifade eder. Sûfîler ihsan ve kalb
alanını, fukahâ ve mütekellimînin doğrudan meşgul olmadıkları sınıra kadar
genişleterek bu alanda yeni ve özel bir sûfî disiplini inşâ etmişlerdir. Ve bu
derinlik ile onlar, İslâm medeniyetinin mânevî ve derûnî tecrübesini ortaya
çıkarmışlardır.

Sûfîler mânevî tecrübe ve müşâhedelerini öylesine geniş bir alana
yaymışlardır ki onlara göre gerçek İslâmî yaşam, kendilerinin ortaya koyduğu o
engin duyuş ve anlayıştan ibarettir. Ayrıca onlar “İhsan” ilkesini yalnızca
imanın ve teslimiyetin mükemmelleştirilmesi sınırında bırakmayıp,



oluşturdukları hususî sûfî terminoloji ile tamamen orijinal bir insan, varlık ve
kâinat tasavvuru da meydana getirmişlerdir. Bu yönüyle tasavvuf bir irfan
yolculuğudur. Eşyaya, varlık düzenine, insana ve Allah’a ait daha derin,
nitelikli ve insanın rûhî/psişik dönüşümü neticesinde elde edebileceği bir bilgi
ve mârifet sistemidir. Dolayısıyla da rûhî, kalbî ve mânevî tekemmül ve
dönüşümü gerçekleştiren oldukça özel bir tecrübedir.

Fıkıh ve Kelâm, kul ile Allah arasındaki mesafeyi koruyan daha mantıkî ve
rasyonel esaslar geliştirirken sûfîler, bu ilişkiyi daha canlı, hissî ve mesafesiz
bir konumda tutmak istemişlerdir. Onlar (fıkıh-kelâm) teşbih ve tenzih esasına
riayetle Allah’ın eşya ve yaratıklardan uzak olduğuna vurgu yaparken sufîler,
daha çok O’nun yakınlığına vurgu yaptılar. Kelâmcılar sürekli Allah’ın
aşkınlığını işlediler. Buna karşılık sûfîler, Allah’ın her şeye her şeyden daha
yakın olduğunu (içkinliğini) ele aldılar. Fukahâ ve Mütekellimîn, iman ve İslâm
ilkesini detaylandırarak nasıl İslâm medeniyetinin usûl ve furûâtını oluşturdu
iseler, sûfîler de ihsan ilkesini detaylandırarak İslâm medeniyetinin mânevî
esaslarını ortaya koydular.

Şimdi, bir kez daha vurgulayalım ki, bu üç boyut da İslâm teşriinin
merkezinde var olmuş ve kesinlikle Müslümanların inançları ve şahsiyetleri
üzerinde herhangi bir parçalanmışlığa yol açmamıştır. Aksine her üç anlayış da
uzun asırlar boyunca İslâmî birliğin ve tevhid anlayışının dinî ve sosyal
tezahürünü ortaya çıkarmıştır. Bu üç boyut da İslâm’ın ayrılmaz birer
parçasıdır. Hocaefendi’nin ifadesiyle bunlar, bir vâhidin üç yüzünden ibarettir.
İslâm fıkıhsız ve kelâmsız olamadığı gibi, tasavvufsuz da kalamaz. Elbette her
üç alanda da farklı yaklaşım ve tezahürler ortaya çıkmıştır. Ama Ehl-i Sünnet
olarak bilinen ve İslâmî teşriin ana gövdesini oluşturan gelenek, İslâm’ın
anlaşılması, yorumlanması ve sosyal hayata intikalinde Hz. Peygamber
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ve sonrası üç kuşak boyunca yaşanan İslâm’ın bu
üç boyutlu resmini ve çizgisini temsil etmektedir. Dolayısıyla biz, herhangi bir
sûfî, kelâmî ya da fıkhî ictihad ve tezahürün İslâmî asıllarla uyuşmasının
zaruretinden bahsettiğimizde işte bu Ehl-i Sünnet kriterlerine muvafakat edip-
etmediğini anlamaktayız.

Ne var ki İslâm sûfizmi, Fıkıh ve Kelâm disiplinlerine nisbetle daha
sübjektif ve kişisel bir alana ve tecrübeye işaret ettiğinden, tecrübe ve test
edilmesi de daha özel şartlara ve gayretlere vâbestedir. Bu disiplinin sübjektif
temelli tecrübelerini göz önünde tutarsak, İslâm tarihi boyunca fikrî ve akidevî



tartışmaların daha yoğunluklu olarak bu alanda cereyan ettiğini kolayca tahmin
edebiliriz. İslâmî gelenek uzun asırlar içerisinde, bu üç alanda da otorite
sahibi, muhakkik ve müdakkik şahsiyetler yetiştirmiştir. Bunlar yine her üç
alanda sübjektif addedilebilecek deneyim, tecrübe ve ictihadları Ehl-i
Sünnet’in hassas kriter ve imbiklerinden geçirerek sağlam bir yoruma ve esasa
kavuşturmuşlardır. Hâris el-Muhâsibî, Ebû Tâlib el-Mekkî, Kelâbâzî, İmam
Gazzâlî, Kuşeyrî, Hucvurî, İmam Rabbânî, Üstad Bediüzzaman, ... gibi.

İslâm, genel nassların sınırları dahilinde kalmak kaydıyla, değişik yorum ve
içtihadlarla nisbeten farklı görünümlere bürünmüştür. Bu anlamda çeşitli Sünnî
fıkıh ve kelâm mezhepleri oluşmasına imkân verdiği kadar, çeşitli sûfî
öğretilerin ve toplumsal kurumların oluşmasına da imkân tanımıştır. Bununla
birlikte Fıkıh ve Kelâm oldukça sıkı metodolojik kurallara bağlı kalırken,
sûfizm, nisbeten İslâm’ın dokunulmaz bir iç mahremiyeti olarak kalmıştır. Ve
ferdî olarak da sûfizm, her mü’minin gönlünde önemli bir yer edinmiştir.
Sûfizmin bir iç mahremiyet olarak kalışında ve zaman zaman merkezî ve şeklî
sınırları zorlayışında, belki de ondaki herhangi bir insanî duygusal sınır
tanımayan aşkınlığının ve coşkunluğunun etkisi vardı. Zira sûfizm, dinin
ideallerini hayata geçirmede ve somutlaştırmada insandaki yüksek kalbî ve
duygusal ‘ihsas ve ihtisas’lara seslenerek heyecan verici bir kulluk anlayışını
sistemleştirmiştir. Onun amacı mü’minleri ya da sâlikleri daima İslâm’ın canlı
özüyle bağlantılı kılmaktır. Oysa Fıkıh ve Kelâm, Kur’ân ve Sünnet’in açık
nassları çerçevesinde kalmak zorundadır. Bu açık sınırları ihlal ettiğimizde
hem şer’î ve hem de aklî ve içtimâî sınırları da yok etmiş oluruz.

İfade etmek gerekir ki tasavvuf, her ne kadar bazı yönleriyle büyük kurucu
tarikatlar tarafından kurumsallaştırıldı ise de, ondan daha geniş bir İslâmî
mânevî öğretiyi içermektedir. Öyleyse İslâm’da mânevî yaşam yalnızca bilinen
sûfî terminoloji içerisinde okunmamalıdır. Zira tasavvuf terminolojisinin ve
tarikat biçiminde kurumsallaşmasının ilk sistematiği H. 3. asır sonrasına aittir.
Oysa bu dönemden önce de büyük sûfîler yaşamıştır. Ve ne öncesinde ne de
sonrasında İslâm mânevî hayatı yalnızca bu kurumlarda var olmadı. Hz.
Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve selef-i sâlihîn diye nitelediğimiz ilk
üç asırda belirgin ve aşkın bir mânevî yaşam olmakla birlikte, bu yaşam biçimi
herhangi bir sûfî terminolojisi içerisinde mütalâa edilmemiştir. Ali el-Bûşencî,
kendi döneminde yeni yeni teşekkül etmeye ve kurumsallaşmaya başlayan
tasavvuf hakkında; “Tasavvuf, gerçekliği olmayan bir isimdir; ama eskiden



isimsiz bir gerçeklikti.” demişti. Bûşencî, muhtemelen o dönemde (Milâdî 10.
yıl) yaygınlaşmaya başlayan sûfî isim, terminoloji ve şekilciliğe nazik bir
gönderme yapmıştı. Ama ifade etmek istediği açık bir şey daha vardı ki
tasavvuf, bütün derinliği, sâdeliği ve mânevî coşkunluğu ile, selef döneminde
canlı olarak yaşanıyordu. Eğer buradan, isim ve terminolojinin fazla bir
ehemmiyeti olmadığı gibi bir mânâ çıkarılacaksa –ki aslında bunu kastetmedik–
o zaman sûfî terminolojiyi ve literatürü ele alan herhangi bir çalışmayı
okumanın faydası nedir? Belki bazı zihinlere böyle bir soru takılabilir. Elbette
yalnızca terminolojinin okunması, o kadîm mânevî coşkuyu ve derunî tecrübeyi
vermeyecektir. Ancak bu terminolojinin bilinmesi bizlere birkaç açıdan gerekli
ve faydalıdır.

Bugün dünya dinlerinin yaşadığı bölgelerde her dindar topluluğun uzun tarihi
içinde ürettiği mânevî, mistik ve metafizik bir sistemi vardır. Müslümanlar her
yerde bu din mensuplarıyla sosyo-kültürel ilişkilere girmekte ve belli ölçüde
bu kültürel etkilere açık bulunmaktadırlar. Hele o bölgelerde doğup-yetişen
Müslüman kuşaklar için durum daha karmaşık bir yapı arz eder. Dolayısıyla
Müslümanların kendi İslâmî/mânevî kültürel dinamiklerini bilmeleri
kaçınılmaz bir gerekliliktir. Diğer taraftan çağdaş Müslümanların tasavvufla
ilişkileri Bûşencî’nin yaşadığı dönemden daha iyi durumda değildir.
Günümüzde kaybolan yalnızca o derunî hayat değil, sûfî terminolojiye olan
vukûfiyet de kaybolmuştur. Bugün Kuşeyrî’nin, Hucvurî’nin ve Gazzâlî’nin
yaşadığı dönemi ve o günün geniş kültürel sûfî dünyasını hakkıyla bilen kaç
insan çıkar? Şüphesiz buradaki sorudan maksadımız, yalnızca ismi kalmış bir
disiplini tartışmanın gereksizliğini vurgulamak değildir. Zira Müslümanlar her
dönemde İslâmî değerleri yalnızca özümseme ve kabullenmekle yetinmeyip,
onları ahlâkî, ruhî ve mânevî bir disiplin olarak, vicdanlarında ve kalblerinde
derinlemesine duymak ve yaşamak arzusunda olmuşlardır. Bu arzu ve talepleri,
geçmişte ne kadar canlı ise, bugün sürmekte ve gelecekte de sürecektir. Bu
sebeple sûfî terminolojiye az-çok âşina olmak, Sünnî İslâm tasavvuf öğretisinin
esaslarını, çerçevesini ve sınırlarını bilmek açısından önemlidir. Zira fikrî ve
ruhî kaymalar bugün, geçmişte olduğundan daha az değildir.

Burada, sûfî yaşamı ve terminolojiyi Sünnî İslâm kriterleri çerçevesinde
yeniden yorumlayarak İslâm Tasavvuf tarihinin önemli dönüm noktalarını
oluşturan bir sürece de kısaca işaret edersek sanıyorum Muhterem M.
Fethullah Gülen Hocamızın bu çalışmasının ehemmiyeti daha da iyi



anlaşılacaktır. Tasavvufun uzun asırlar İslâmî düşünce hiyerarşisi içinde belli
bir varlık kavgası ve mücadelesi verdiği doğrudur. Bu yalnızca modern
dönemde tezahür eden selefçi akımların sûfî geleneğe yönelik tavırlarıyla
ortaya çıkmadı. Sûfî kabul kaygısı İslâm tarihinde özellikle bir iki dönemde
daha bariz bir gerçeklik olarak tezahür etti. Şimdi buna kısaca değinelim:

İslâm sûfizmi, tarikat şeklinde kurumsallaşmasından önce ilk olarak zühd ve
rekâik, tevekkül, kanaat ve uzlet olarak tezahür etti. Sonra muhabbet, aşk ve
rıza dönemine girdi. Yani bu kavramlar o dönemin sûfî anlayışı üzerine
damgasını vurdu. Daha sonra da Ebû Tâlip el-Mekkî, Kuşeyrî ve Hucvurî
öncesinde, cezb, incizab, sekir ve fenâ kavramları etrafında vücut buldu.
Şüphesiz bu dönemde sûfizmin bazı hâllerini tartışmalı hâle getiren karizmatik
şahsiyetler ortaya çıktı. Bunlarla İslâm sûfizmi nisbeten “şathiyyat” olarak
nitelendirilen ve tevhid ruhu açısından zâhiren mahzurlu vurgular çağrıştıran
riskli bir sekir ve cezb edebiyatını ortaya çıkardı. Zünnûn-i Mısrî (öl. 246/861),
Bistâmî (öl. 261/875) ve Hallac-ı Mansur (öl. 309/921)... gibi şahsiyetler
bunlardandır. Bunların sekir ve fenâ sûfizmi olarak vasfedebileceğimiz görüş
ve hâlleri, kendi dönemlerindeki sûfîler üzerinde gerçekten derin tesirleri oldu.
Ancak hem bu dönemdeki sûfî tezahürleri merkezî Sünnî geleneğin içine çeken
ve hem de İslâm sûfizminin sahih ilkelerini derleyen önemli şahsiyetler de
çıktı. Hâris el-Muhâsibî (öl. 243/857), Ebû Nasr es-Serrâc (378/988), Kelâbâzî
(öl. 380/990) ve Ebû Tâlip el-Mekkî (öl. 386/996) gibi.. Mekkî’nin “Kûtu’l-Kulûb”
adlı eseri böyle bir cehdi ortaya koyan ilk çalışmalardan birisiydi. Elbette
ondan önce de tasavvufla ilgili müstakil çalışmalar vardı... İslâm dünyasında
olduğu kadar, Batı’da da iştihar eden Kuşeyrî (öl. 465/1072)’nin “Risale”si de bu
amaca hizmet eden önemli bir otorite idi. Yine Hucvurî’nin (470/1077) “Keşfü’l-
Mahcûb”unu da burada zikredebiliriz.

Ama ne bunlar ne de önce ve sonra yazılan eserlerin hiçbirisi İslâm
dünyasında, İslâm sûfizmi üzerinde Gazzâlî’nin “İhya”sı kadar derin bir etki
bırakmadı. Öyle ki onun eseri en uç çevrelerden geniş halk kitlelerine ve ilmî
çevrelere kadar herkes tarafından tartışmasız bir otorite olarak kabul gördü.
Gazzâlî’nin “İhya”sı hem farklı sûfî tezahürleri merkezî Sünnî görüşe entegre
etme bakımından, hem de bu tezahürleri Sünnî İslâm’ın genel kriterleri
açısından ele alan ve sorgulayan ilk derli-toplu, sistematik bir çalışma idi.
Bunda şüphesiz Gazzâlî’nin ilmî kariyerinin ve her açıdan karizmatik
şahsiyetinin önemli katkısı olmuştur. İslâm tarihinde hiçbir girişim, sûfizmi



onun kadar Sünnî merkezî gövdeye yaklaştırmamış ve geniş halk kitlelerine
sevdirmemiştir. Gazzâlî kendi döneminde İslâmî düşünceye entegre edilmeye
çalışılan Yunan felsefesine karşı da yeterince tahşidatta ve eleştirilerde
bulundu. O yaygın olan felsefî telâkkilerle mücadele etmekle birlikte büyük
eseri olan “İhya” aslâ bir felsefî eser olarak nitelenemez. Gazzâlî burada,
kalbî, rûhî ve derunî letâifin terbiyesinden tutun da, ferd, aile ve cemiyet
plânında; ahlâkî, sosyal ve kültürel alana kadar tam bir İslâmî kültürel program
ortaya koymuştur. İhya, insana komple bir dünya görüşü veren bütün bir
sistemdir. Kısacası Gazzâlî 12. yüzyılın başlarında İslâm dünyasında, fikrî,
felsefî ve sûfî tezahürlerin oluşturduğu kavşakta bir dönüm noktasıdır.

Gazzâlî sonrası İmam Rabbânî’ye kadar İslâm sûfizminin şüphesiz en
karizmatik şahsiyetleri Muhyiddin İbn Arabî (öl. 638/1240) ve Mevlâna (öl.

672/1273)’dır. Mevlâna, düşünce ve tarikat sistemi olarak Batı’da da daha geniş
bir ilgi uyarmasına rağmen, Gazzâlî sonrası İslâm sûfizmi üzerinde İbn
Arabî’nin etkisi daha geniş ve yoğun olmuştur. Bilindiği gibi “vücud”
mülâhazası ya da “vahdet-i vücud” olarak İslâm sûfizminin kalbinde neş’et
eden anlayış, yine İslâm tasavvuf tarihinin en etkili, tartışmalı ve karizmatik
sûfî şahsiyetlerinden birisi olan İbn Arabî tarafından sistemleştirilmiştir. İfade
ve yorumları, Batı’da sık sık panteist ve monist mülâhazalarla karıştırılmış ve
bu mülâhazaları bugüne kadar yoğunluklu bir biçimde en çok tartışılan sûfî
olmuştur. Ama buna rağmen kendinden sonraki tüm sûfî eğilimlere etki eden bir
irfanî sistem kurmuştur. Kendinden sonra gelen hiçbir sûfî, onun tesirinden uzak
kalamadı. Onun görüşleri yalnızca Müslüman sûfîler üzerinde değil, İslâm
sınırlarını da aşarak Orta Çağ Hıristiyan mistisizmi üzerinde de tesirler icra
etti. İbn Arabî, kendine mahsus bir “varlık ve vilâyet” telâkkisi geliştirdi.
Ancak onun en çok tartışılan yönü, geliştirdiği “vahdet-i vücud” telâkkisiydi.

Bu vahdet-i vücudçu irfan anlayışı, İslâm tasavvuf tarihinin en tartışmalı ve
riskli alanlarından birisi olmuştur. Vilâyet, vahdet-i vücud, insân-ı kâmil, âyân-
ı sâbite, ... gibi İslâm sûfizminin kozmik düşünüşüne işaret eden sûfî kavramlar
neredeyse onun eliyle sonraki sûfî telâkkilere intikal ederek sistemleşmiştir.
Bundan ötürü İbn Arabî ve kurduğu irfanî sistem de aslında İslâm tasavvuf
tarihinde bir dönüm noktası sayılır.

Diğer taraftan önemli bir dönüm noktası olarak da Hint alt kıtasında neş’et
eden ve muhakkikîn-i asfiyâdan olan İmam Rabbânî ve dönemine de bir iki
cümle ile işaret etmekte yarar vardır. İmam Rabbânî 16. yüzyılın sonu ile 17.



yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış İslâm’ın karizmatik şahsiyetlerinin önde gelen
simalarından birisidir. O, bir taraftan içeride İbn Arabî’den bu yana gelen ve
neredeyse bütün sûfî okulları az-çok etkileyen vücutçu mülâhazalarla, diğer
taraftan da dış tehdit olarak Hint ve Doğu Zen-Budist öğretilerinin etkileriyle
mücadele ediyordu. Onun mücadelesi Batı’da fazla bilinmemekle birlikte İslâm
sûfî tecrübesinin ikinci bir Gazzâlî dönemi sayılırdı. Zira o da büyük bir
vukûfiyet ve nüfûz ile Sünnî İslâm’ın merkezî değerlerinden uzaklaşmaya yüz
tutmuş sûfî tecrübeleri, yeniden merkeze çekerek, vücutçu ve mistik
mülâhazalara önemli eleştiriler getirmiştir. Ancak yine de İmam Rabbânî,
vahdet-i vücud telâkkisini eksik ve hatarlı bulmakla birlikte Muhyiddin İbn
Arabî’yi makbul ve muhakkik bir veli olarak tanımlamıştır.

Evet, esasında İslâm sûfizminin daha pek çok önemli ve karizmatik
şahsiyetleri mevcut olduğu bilinmektedir. Ancak biz burada İslâm sûfizmi ve
irfanı üzerinde uzun ve sistematik etki yapan daha genel mülâhazalara ve
şahıslara kısaca atıfta bulunmuş olduk. Belki burada asrımızın büyük beyin
yapıcılarından birisi olan ve Türk-İslâm düşünce hayatı üzerinde önemli rolü
olan Üstad Bediüzzaman hazretlerine de değinmek gerekir. Geniş İslâm
coğrafyasında yeni yeni tanınmaya başlanmasına rağmen Bediüzzaman,
gerçekten de İslâmî ilimlerin her sahasında önemli ve otorite bir şahsiyet idi.
Eşsiz eseri “Risale-i Nur Külliyatı” genel olarak İslâm’ın en temel ve merkezî
değeri olan “İman” konusunu İslâm tarihinde ilk defa bu denli detaylandıran ve
sistematik olarak işleyen tek eser olmakla birlikte, tasavvufun merkezî
kavramları olan esmâ, sıfât, zât, tecellî, müşâhede, ... gibi konulara da derin
bir irfan ve mârifet anlayışı getirmektedir. Şüphesiz onun eseri temel olarak
İslâm sûfizminin esaslarını açmaya ve belirlemeye yönelik bir eser değildir.
Belki bundan daha çok İslâmî teolojinin (usûlüddin), imanın ve düşünce
sisteminin genel esaslarını ele almakta, şerh ve tahlil etmektedir. Hatta ondan
da öte topyekün bir İslâmî dünya görüşünün ana parametreleri üzerinde
durmaktadır.

Bediüzzaman câmi bir insandır. Bu yüzden eserleri İslâm teşriinin,
düşüncesinin ve geleneğinin hemen her alanına nüfûz etmekte ve uzanmaktadır.
Hem sahih bir akide ve teoloji, hem sahih bir düşünme ve hem de sahih ve
müspet bir hareket tarzı sunması bakımından son dönem İslâmî düşünce
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ama daha dikkatli ve sûfî gelenekten
bakıldığında Risale-i Nur Külliyatının, neredeyse her bahsinde İslâm



mâneviyatının dayandığı ana temelleri vermekte olduğu görülür. Ve eserinin her
yerinde insan, İslâmî disiplinlerin hemen her alanında büyük bir otoriteye
sahip, Sünnî İslâm geleneğinin yetkin ve karizmatik bir dimağıyla karşı karşıya
olduğunu hissetmektedir. Sahip olduğu yorum gücü, ifade ve ilim kudreti ile o
da yer yer hem İbn Arabî’nin “vücud” telâkkisine ve hem de İmam Rabbânî’nin
“şühûd” telâkkisine temas ederek, onların muhataralı ve eksik yönlerine dikkat
çeker. Bediüzzaman, İmam Gazzâlî, İbn Arabî ve İmam Rabbânî’yi yer yer
ismen anar. Özellikle İmam Gazzâlî ve İmam Rabbânî Hazretlerini sûfî ve
irfanî ilimlerde muhakkik ve müdakkik kabul eder. Vücud telâkkisinin hatarlı
yönlerine dikkat çekmekle birlikte İbn Arabî’yi mârifet bahislerinde muhakkik
olarak tavsif eder. Ayrıca bilebildiğim kadarıyla İmam Rabbânî Hazretlerinin
“şühûd” telâkkisini en derli toplu ele alarak tahlil eden âlimlerden birisi ve
belki de ilkiydi. Buna rağmen o, geleneksel olarak bir irfan ve sûfî mektebi
kurmaz. Modern çağın en önemli problemi ona göre, küfür ve imansızlığın
siyasal, sosyal ve kültürel bir cereyan olarak yaygınlaşmış olmasıdır. Bu
yüzden o öncelikle kendi yolunu ve yöntemini “sahabi mesleği” olarak tanımlar.
Açıktır ki onun misyonu, sûfî mektebe göre daha geniş ve sosyal bir içerik taşır.

Bu mülâhazalardan sonra şunu ifade edelim ki; İslâm sûfizmi, uzun tarihi
içinde zaman zaman İslâm teşrii sınırlarını ihlal eden tezahürlere de tanıklık
etti. Ama her dönemde bu mülâhazaları Sünnî İslâm kriterleri içerisine çeken
önemli şahsiyetler de yetişmiştir.

Burada İslâm sûfizminin muhataralı alanlarını detayıyla tartışma niyetinde
değiliz. Bütün bu yorucu girizgâha dalışımızın asıl sebebi, M. Fethullah Gülen
Hocaefendi’nin çalışmasının önemine ve İslâm sûfizmi literatürü üzerindeki
özel yerine dikkat çekmektir. “Kalbin Zümrüt Tepeleri” serisini yakın arkadaş
çevresiyle bahis bahis mütalâa ve takip etmeye çalıştık. Şunu ifade edebilirim
ki, bu mütalâalarımız boyunca kendimizi daima güvende hissettik. Kitapta
yorucu ve dikkat gerektiren derin sûfi bahisler yoğun olmakla birlikte, ciddî bir
otoritenin vesâyetinde ve üslûbunda gezinince bu güven ve itminanı sürekli
solukladık. Zira Hocaefendi hiç tartışmasız günümüzde, kadîm ulemâ
geleneğinin son halkalarından ve otoritelerinden birisidir. Burada ilmî kariyeri
ve şahsiyeti üzerine bir şeyler söylemeyi zâid sayıyorum. Çalışmayla
yüzleşince İslâmî ilimlerdeki derin ve geniş vukûfiyetini nasıl olsa müşâhede
edeceksiniz.

Fakat bir noktaya tekrar vurgu yapalım ki, onun çalışması, İmam Gazzâlî,



İmam Rabbânî ve Bediüzzaman Hazretleri çizgisinde Sünnî İslâm sûfizminin
temel referanslarından biri olarak yerini alacaktır. O, daha geniş olarak Sünnî
İslâm mâneviyatının “temkin ve teyakkuz” esaslarını ortaya koyarak sûfî
terminolojiyi sahih bir zemine oturtmaktadır. Sûfî müşâhedeler üzerinde kılı
kırk yaran hassasiyet, dikkat ve temkini, onun yalnızca kitaptaki makalelere
yansıyan yönünü teşkil etmez. İfade, üslûp ve fikir dünyasına az çok âşina olan
herkes, bu dikkat, temkin ve derinliği onun bütün rûhî, fikrî ve sosyal
dünyasından tanımaktadır.

Ben, “Kalbin Zümrüt Tepeleri” serisinde, sûfî yaşama ve tecrübeye yönelik
yer yer dile getirdiği bazı kavram, ifade ve yorumlarının, bundan yirmi-otuz yıl
önceki sohbetlerinde kullandığı ifade, yorum ve bakış tarzıyla birebir
uyuştuğunu kerrât ile müşâhede ettim. Bu, onun sûfî terminolojiye, tecrübe ve
müşâhedeye olan derin vukûfiyetini göstermektedir. Evet, İslâm sûfizminin öyle
meseleleri var ki gerçekten de işin otoriteleri bile, değil onları kolay bir
anlatımla sunmak, kalemle bir yazıya ve üslûba dökmeye dahi zorlukla
muktedir olabilecekleri meselelerdir. Ve çok kez müşâhid olduk ki Hocaefendi
tüm bu alanlarda ciddî bir vukûfiyet ve rahatlık içinde konuşmaktadır. Sanki bu
tür mesele ve bahisleri daha 15-20 yaşlarında hall ü fasl etmiş bir dimağ ve
üslûpla karşı karşıyasınız. Bu meselede söylenebilecek belki daha pek çok şey
var. Lâkin işin uzmanlarının alanına daha fazla tecavüz etmeden kitap hakkında
ifade, üslûp, muhteva ve maksat etrafında da birkaç söz söyleyerek bu yorucu
uzatmayı nihayete erdirelim.

Genel Olarak “Kalbin Zümrüt Tepeleri”
Öncelikle ifade etmek gerekir ki elinizdeki bu çalışma seri olarak,

Müslüman sûfilerin İslâm tarihi boyunca tecrübe ettikleri ruhî ve mânevî
dönüşümlerinin hikâye edildiği genel bir tasavvuf tarihi çalışması değildir.
Genelde İslâm mâneviyatının dayandığı ilkeleri; özelde de İslâm sûfî
tecrübesinin kavramsal dünyasına ve özel terminolojisine İslâmî ilimlerde
otorite bir dimağın yetkin (güçlü) bir yorumunu ifade ediyor.

Hocaefendi burada, sûfî düşüncenin belli başlı anahtar kavramlarını analiz
ederek, İslâm mâneviyatının ve sûfizminin, iç yapısına ve derûnuna nüfuz
etmektedir. Kavramlar tek tek analiz edilirken, İslâm sûfizminin bütüncül yapısı
da hassasiyetle korunmaktadır. Zaten eserin en önemli yönlerinden birisi de
budur. İslâm sûfizm tarihine genel bir bakışla yönelen herkes, ondaki uzun



asırlar boyunca farklı tecrübe ve müşâhedelerin oluşturduğu parçalı ve dağınık
yapıyı kolayca fark edebilirler. Oysaki İslâm sûfizmi bu parçalı görünümüne
rağmen, müthiş bir irfanî bütünlük ve tevhid anlayışı meydana çıkarmıştır. Ama
maharet bu bütünü ve tevhidçi yapıyı görebilen gözdedir. İşte “Kalbin Zümrüt
Tepeleri” bu gözlerin yakalayarak, hassas imbiklerden geçirdiği İslâm
sûfizminin, sistematik bir tahlilidir. Onun çalışması tarihte yer yer yaşandığı
gibi, sûfî tecrübelerin karşılaştığı bir arena değildir. Aksine o, büyük bir
hassasiyet ve mesuliyet duygusu içinde, farklı rûhî-mânevî hâl ve tecrübeleri
Sünnî İslâm teşrii içerisinde tutmaya özen gösterir. Diğer bir ifadeyle o, sûfî
terminoloji üzerinde yürüttüğü yorumlarla, Sünnî sûfî telâkkinin meşru
temellerini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan sûfî otoritelere ait en aşırı
ifadelerin bile, şer’î sınırlar içinde kalabilecek bir yorum yönü varsa, onu
bulup çıkarmakla büyük ölçüde telifçi bir yöntem izlemektedir.

Bilindiği gibi, tarihte bazı sûfî kavramlar etrafında kıyasıya bir fırtına
koparılmıştır. Ancak M. Fethullah Gülen Hocaefendi, bu tür kavram ve
yorumlara büyük bir hassasiyet ve mesuliyet duygusu ile yaklaşmaktadır. İslâm
sûfizminde “şathiyyât” olarak da tesmiye edilen ve zâhirî şer’î sınırları
zorlayan ve ihlâl eden yorumlar, “riskli alanlar”dan birini oluşturur. Bunların
hem yorumlanması, hem de şer’î sınırlar içerisinde tutulması, İslâm sûfî
tarihinde ancak otorite olan kimseler tarafından gerçekleştirilmiştir. Çünkü bu
iş, bir taraftan belli bir vukûfiyeti gerektirirken, diğer taraftan ciddî bir
mesuliyet duygusunu da gerektirir. Aksi hâlde bazı çağdaş selefî yaklaşımların
düştüğü hataya düşmek kaçınılmaz olur. Onlar, sözde zâhirî şer’î sınırları
muhafaza etme adına, bu geniş İslâmî tecrübeyi toptan inkâra yönelerek, bu tür
anlayışlarda İslâm mâneviyatı ve hikmetinde müthiş bir sığlaşmaya sebep
oldular.

Kalbin Zümrüt Tepeleri , tabir yerinde ise tasavvufu İslâmî geleneğin tam
kalbinde tutmak için Sünnî İslâm esasları dahilinde yeniden yorumlamakta ve
sistemleştirmektedir. Denebilir ki sûfî terminoloji bu ölçüde ilk defa yeni bir
yoruma tâbi tutulmaktadır. Böyle bir ameliye (gayret) elbette İslâmî ilimlerin
hemen bütününde derin bir vukûfiyeti gerekli kılar. Muhterem Hocaefendi bu
otorite ve hassasiyeti kullanarak sûfî terminolojiyi çağdaş Müslümanın zihin ve
sülûk dünyasına yaklaştırmıştır.

Kalbin Zümrüt Tepeleri , İslâm sûfizmini; görüşleri, ıstılahları ve düşünce
tarzları bakımından ekol ekol incelemese de, tasavvufun en merkezî



kavramlarına, büyük bir dikkat ve hassasiyetle eğilmektedir. Burada sûfîlerin
varlık görüşleri (ontoloji), Kelâm (logos) görüşleri, bilgi nazariyeleri
(epistemoloji), ahlâkî, ruhî ve psikolojik temelleri çok genel olarak, ama
oldukça sistematik bir sûfî kültürü ve dünya görüşü içinde verilmektedir.
Elbette bütün bunlar, doğrudan bu başlıklar altında değil, sûfizmin anahtar
kavramları üzerinden ifade edilmektedir. M. Fethullah Gülen Hocaefendi
burada, hâzık ve mütehassis bir ruh ve mânâ hekimi gibi sûfî kavramları güçlü
bir yoruma kavuşturarak, yalnızca sûfîlerin hususî tecrübelerinde şekillenmiş
bilgi ve mârifet anlayışlarına değil, çağın aşırı maddîleşmiş ve kendine
yabancılaşmış kuru telâkkilerine de basîrâne bir sesleniş yapmaktadır...

Kalbin Zümrüt Tepeleri, salt kuru bir sûfizm felsefesi yapmıyor. Onun hiçbir
bahsi, yoğun bir zihnî ve felsefî faaliyetle sınırlı kalmaz. Ciddî bir zihnî ve fikrî
temkin ve teyakkuz ile geliştirilen her bahis mutlaka, çağın adanmışlarının ferdî
ve sosyal yaşantılarında pratik bir zemine de oturtulmakla biter. Bu hassasiyet
aynı zamanda Sünnî İslâm sûfizm tecrübesinin temel bir ilkesine de yaslanır;
“İslâm sûfizminde nüzûlü (inişi) olmayan hiçbir urûc (mânen, rûhen,
fikren yükselme) bizzat maksud, matlub ve makbul sayılmamıştır.” Nüzûlü
olmayan telâkkiler ne kadar yüce hakikatleri ihtiva ederse etsin, eksik
addedilmiştir. İşte M. F. Gülen Hocaefendi sık sık bu ilkeye vurgu yapar.
Ayrıca bu daha genel olarak “vilâyetin, risaletin misyonuna vâris olması
gerektiği hakikati”yle ilgili bir ilkeye de tutunur. Bunun anlamı; İslâm sûfizmi
bütün derinliğine rağmen, fertlerin ahlâkî, rûhî ve irfanî yönlerini
mükemmelleştirmeye yöneldiği kadar; onların sosyal sülûklarına, İslâmî
tebliğde duydukları şevk ve heyecana, insanlık adına yapacakları her türlü
hayır ve fedâkarlık duygularına da seslenmelidir. Sosyal projeye
dönüşmüyorsa, fertlerin tek tek nefislerini terbiye ettiği kadar, toplumun genel
ahlâkî ve mânevî çıtasının yükselmesine de hitap etmiyorsa, bu makbul
görülmemiştir. Denebilir ki bu çalışma, bu yönleriyle ilk ve tek örnektir.
Şüphesiz tasavvuf, mânevî ve ferdî bir donanımdır. Ama topluma ve genel
insanlık adına hizmet yapan her mübelliğ, mürşid ve hizmet erinin bu donanıma
sahip olması gerekmektedir. İşte Kalbin Zümrüt Tepeleri  bu fonksiyonu da
üstlenmiştir.

Kalbin Zümrüt Tepeleri;  Allah, âlem ve insanî nefisle ilgili yalnızca geniş
sûfî tarihinden nakiller yapmakla yetinmez. O, büyük bir vukûfiyetle yeni
tespit ve sentezler de yapar. Mücmel ve müphem bırakılan pek çok sûfî



telâkki ve kavramı tafsil ederek vuzûha kavuşturur. Bilindiği gibi, sûfizmin
dili ve terminolojisi, özel ve sübjektif tecrübe ve müşâhedelere dayandığı
için, bazı alanlarda oldukça gâmız ve mübhemdir. Hatta sûfîler bazen
bilinçli telbîsler yaparak, müşâhedelerini daha da özelleştirmek isterler.
Böyle durumlarda ibare ve kavramları anlamak neredeyse imkânsızlaşır.
Kim bilir belki de sûfîler bu amelleriyle (telbîs) yüksek duyuş ve keşiflerinin,
ayağa düşmesine râzı olmadıklarını göstermek istediler. Kendi seviyelerinde
bulunmayan sâliklerin, bu yüksek keşif ve duyuşları yanlış yorumlayarak,
herhangi bir sapma yaşamamaları için temkinli davrandılar. Hocaefendi şu
ya da bu sebep ve gerekçe ile gizli ve kapalı kalan birçok sûfî telâkkiye
kendine has üslûbuyla açıklık getirir. Derin vukûfiyet gerektiren bu tür
yüksek ihsâslar onun üslûbunda insanı hem aklen, hem de kalben ve rûhen
tatmin ve işbâ eder.

Kalbin Zümrüt Tepeleri , sûfî kavram ve müşâhedeleri yorumlamada “sahv
ve temkin”i esas alır. Zira sahv ve temkin, usûlüddinin vazgeçilmez bir esası
gibidir. Bütün tekâlif-i şer’iyye akla, selîm fıtrata ve şuurlu benliğe hitap
eder. Şurası bir gerçektir ki İslâm’da mânevî derinlik, doğrudan aklın kıyas ve
kıstaslarını aşan bir alanı da içerir. Yani sûfî derinliğin öyle alanları var ki,
buradaki yüksek duyuş, tecrübe, keşif ve müşâhedeler çoğunlukla ne dilin ifade
kalıpları, ne de salt aklın algılama ve anlama kudreti ile ifade ve
anlaşılabilecek hakikatler değildir. Sofiye bu tür yerlerde genellikle ya temkin
ve teyakkuzu esas alan ifadelere yer vermiş veya susmuş; ya da sûfî literatürde
“şathiyyât” olarak nitelendirilen aklî ve şer’î sınırları zorlayan ifadelere
başvurmuştur. “Şathiyyât”, İslâm sûfizminin en muhataralı alanlarından
birisidir. Sûfîlerin müşâhedelerine mağlup oldukları, cezb ve sekir hâllerini
ifade eder. Hocaefendi, şathiyyâta yönelik ibarelere, hem büyük bir vukûfla,
hem de büyük bir imanî ve irfanî hassasiyet ve mesuliyet duygusu ile
yaklaşmaktadır. Bu tür ifadelerin İslâm teşriî sınırları içerisinde kalan
taraflarını ortaya çıkararak onları, merkezî Sünnî telâkkiye çekmekte ve
yorumlamaktadır. Sünnî İslâm sûfizminde genel kabul gören ilkeye göre bu tür
hâl ve ifade sahipleri, ancak sekir ve cezbe hâlinde mâzur görülmüştür. Sahv
ve uyanıklık hâlinde ise bu tür ifadeler kabul edilemez görülmektedir. İşte M.
Fethullah Gülen Hocaefendi buradaki yorumlarıyla hem o mârifet âşığı selefe
olan yüksek ihtiramı ve edebi korumuş, hem de bu tür hâl ve tavırların vâzıh bir
yorumunu yaparak, yaklaşım ilkelerini vaz’etmiştir. Hâlbuki İslâm tarihinde



‘ehl-i sekr ve cezb’e mensup şahsiyetlere yönelik yapılan sığ yaklaşımlar
sebebiyle üzücü durumlar yaşanmıştır.

Kalbin Zümrüt Tepeleri ; önceden düşünülmüş ve tasarlanmış bir seri olarak
ortaya çıkmadı. O, bir ihtiyacın neticesinde tedricen oluşmaya başladı.
Hocaefendi bilindiği gibi doğum sancısı hâline gelmemiş hiçbir fikri, sırf
yazmak gayesiyle oturup yazmamış ve dile getirmemiştir. Onda hareket, aksiyon
ve düşünce iç içedir. Öyle ki her aksiyon bir fikirle beslendiği gibi, her hamle
ve hareket de yeni düşünce ve projelere zemin hazırlar.2 Kalbin Zümrüt
Tepeleri ilk oluşum işaretlerini vermeye başladığında, daha sosyal bir içerik
ve ifade içinde dile gelmişti. Onun ilk işaretleri, aynı zamanda İslâm
mâneviyatı etrafında oluşan bir kısırlık dönemine tevafuk ediyordu. O, bir
taraftan çağın aşırı rasyonelleşmiş ve dünyevîleşmiş maddeci hissiyatına
seslenirken, diğer taraftan da yeni yeni hissedilmeye başlanan sûfî eğilimlere
sahih bir sûfî hayatın temel ilkelerini ve Sünnî esaslarını vermeyi deniyordu.
Belli ki Hocaefendi, İslâm mâneviyatı adına yeni bir dönemin sinyallerini çok
öncelerden almış ve sezinlemişti. Nitekim bir sohbetlerinde; “Ben, önce
kavramları veriyorum. Sonra da bu kavramlarla konuşacağım.” demişti.
Birçok insan gibi şu satırların yazarı da bu sözlerin mahiyetini derk
edememişti. Lâkin zaman geçtikçe ve Kalbin Zümrüt Tepeleri  vücut bulmaya
başlayınca, günümüzde hem İslâm dünyasında, hem de Batı’da İslâm
mâneviyatına yönelik artan bir ilgi ve eğilim de gözlenmeye başlandı. Açıktır ki
bu tür eğilimler hem zihnî ve fikrî, hem de seyr u sülûk olarak yakın gelecekte
daha da ehemmiyet kesbedecektir. Bugün salt koyu hareket ve yoğun fikrî
tarzlar, ne Doğu’da ne de Batı’da pek rağbet görmemektedir. Her yerde insanlık
mânevî bir harca ve birlik ruhuna aciliyetle ihtiyaç duymaktadır. Hoşgörü,
uzlaşma, diyalog ve kardeşlik gerçek mânâda ancak böyle bir ruhî ve mânevî
derinliğe sahip kimselerin omuzlarında şekillenebilecektir.

İşte Hocaefendi bu ihtiyacı önceden sezinleyerek, zihnî, fikrî ve kalbî
muhtemel sapmalara karşı, Sünnî İslâm esasları çerçevesinde İslâm tasavvuf ve
mâneviyat ilke ve kavramlarını, yeni ve zengin bir üslûpla yeniden
yorumlayarak ele almıştır. Diğer taraftan bugün gerçekten de mâneviyata karşı
az çok yabancılaşma, Müslümanlar arasında da kendini hissettirmektedir.
Müslümanlar hem Batılı değerlerin, hem de çağdaş maddeci teknolojinin
getirdiği müreffeh hayatın meydan okuyuşuyla karşı karşıyalar. Bu süreç pek
çok alanda İslâmî kimliği ve Müslüman şahsiyeti ruhî ve mânevî bir dönüşüme



zorlamaktadır. Kalbin Zümrüt Tepeleri  İslâmî benliği tehdit eden bu tür
maddeci ve rasyonelleşme eğilimlerine karşı bir tür sera oluşturmaktadır.
Yabancılaşma karşısında dağınıklığa yüz tutmuş fikrî, zihnî ve kalbî süreçleri
yeniden geleneğin kalbine ve merkezine çekme çabalarının bir ürünüdür o.

Kalbin Zümrüt Tepeleri ; kuru, katı ve şekilci bir İslâm anlayışına karşı,
İslâm’ı daha derinde yaşamaya çağrı yapan, “hikmet ve mârifet” boyutlu
mütevazi bir çabadır. Her şeyi kuru bir akılcılığa ircâ eden, başarı ve
verimliliği yalnızca dış yüzeylerde arayan çağın maddeci ve pozitivist
telâkkilerine karşı, İslâmî geleneğin derin mânevî ve irfanî tecrübesine dikkat
çekmektedir. Erdemin, faziletin ve insan-ı kâmilin kaynağının, bu kuru
akılcılıkta ve şekilcilikte değil, bizzat İslâm’ın o uzun geleneği içerisinde
mevcut olduğunu göstermektedir. Bu mânevî ve ruhî dönüşümleri
tamamlamadan, toplumlar asla erdemli ve faziletli insan yetiştiremeyecektir. Bu
açıdan Kalbin Zümrüt Tepeleri  hem içeriye, hem de dışarıya, yani topyekün
insanlığa bir ufuk ve hedef vermektedir.

Kalbin Zümrüt Tepeleri , genel olarak nesir tarzında olmakla birlikte, sûfî
şiirden de örnekler sunarak bahisleri daha da şevk verici kılmaktadır. Bilindiği
gibi İslâm tasavvufu yalnızca nesir olarak var olmadı. Şiir ve edebiyat olarak
da var oldu. Mânevî tecrübe ve duyuşlar çok defa normal ifade ve üslûp
kudreti sınırlarını aşarak, insandaki daha yüksek duygu ihsaslarına seslenir.
Sûfî şiir, mânevî duyuşların ulaştığı duygusal ve hissî sınırları göstermesi
bakımından önemlidir. Hatta denebilir ki pek çok sûfî, özel tecrübe ve
müşâhedelerini şiir olarak ifade etmeyi yeğlemiştir. Çünkü şiirin yüksek dil ve
ifade kudreti, normal diğer ifade vasıtalarına nisbetle çok daha güçlü, daha
heyecan ve şevk vericidir. Ayrıca insanî ve duygusal sınırları aşmak, şiirle
daha kolay görünmektedir. Sûfî şairler bir bakıma, aklın insanî duygu ve ifade
sınırlarının dar çerçevesini aşabilmek için şiire sığınmışlardır. Burası yüksek
duyuş ve ihsasların daha serbest dolaştığı bir alandır.

Gerçekten de şiirde öyle bir ifade kudreti var ki, insan çok defa sayfalarla
ancak anlatabileceği bir hakikati, bir mısra ve beyit ile anlatabilmektedir.
Geleneksel sûfî edebiyatı nesirle olduğu kadar, şiirle de mânevî tecrübeleri
belli esaslara bağlamıştır. Hocaefendi de hem nesir, hem de şiir yazan bir ilim
adamıdır. Daha doğrusu o, düşünce ve irfanını nesirle olduğu kadar şiirle de
dile getirmektedir. Ayrıca ifade etmek gerekir ki, onun hem konuşma ve hitabet
üslûbu, hem de yazı ve nesir üslûbu şiir kadar estetik ve çarpıcıdır.



Yazılarında her cümlenin sonlarında bu şiirimsi havayı görmek mümkündür.
Kalbin Zümrüt Tepeleri ’nde hemen her bahis mutlaka sûfî şiirinden yüksek
ihsaslar ve dakik sırlar içeren bir veya birkaç beyit ihtiva etmektedir. Arap,
Fars ve Türk mutasavvıflarından oluşmuş oldukça zengin bir sûfî şiir antolojisi
sunmaktadır okuyucuya. Fakat burada özellikle ifade etmek istediğim bir husus
var ki, bunu yalnızca bir kadirşinaslık olsun diye de değil, içerdiği hakikat
olarak da önemli bulmaktayım; Hocaefendi, her hâliyle, ulemâ ve tekye
geleneğinin o eşsiz mütevazi anlayışının yaşayan bir âbidesidir. Mevlâna’dan,
Câmî ve Şebisterî’ye; Yunus Emre, Niyâzi-ı Mısrî ve İbrahim Hakkı’dan,
Alvarlı M. Lütfî Efendi’ye kadar pek çok farklı şiir zevkini Kalbin Zümrüt
Tepeleri’ne taşımakta ve sûfî bahisleri onlarla nefeslendirmektedir. Ancak,
kendisine ait “Kırık Mızrap” adlı eserden bir-iki beyitten fazla buraya
almamıştır. Oysa “Kırık Mızrap”ta bazı şiirler var ki, gerçekten İslâm’ın ruhî
ve mânevî boyutuna ait oldukça yüksek bir dil zevki ve ihsasıyla dile getirilmiş
beyitler ihtiva etmektedir. Hatta biz arkadaşlarla Kalbin Zümrüt Tepeleri’ni
mütalâa ederken, çoğu zaman bu hususların Kırık Mızrap’taki pek çok şiirle
beraber okunmasının gerekli olduğu kanaatine dahi vardığımız olmuştu. Çünkü
orada, uzun sûfî bahislerin zihni ve idraki yoran birçok ibaresi, bir beyit içinde
gayet edîbâne ve vecîzâne dile getirildiğini müşâhede ettik.

Hâsılı sûfî şiir, İslâm mâneviyatının ve sûfî geleneğinin ayrılmaz bir
parçasını oluşturmaktadır. Bazı müsteşriklerin iddia ettiği gibi, şiir; aklî, insanî
ve şer’î sınırlardan kaçmanın bir yol ve yöntemi değil, aksine, çözümü ve
ifadeyi içeride aramanın bir yolu ve yöntemidir. Evet, gerçekten de şiir bütün
dünya edebiyatında, normal ifade ve aklın sınırlarını aşan alegorik bir dil
kullanır. Ama bu şiirin genel karakteridir. Onun yüksek ve bediî bir ifade
vasıtası olmasının temel sebebi de budur. Ancak İslâm sûfizminde, ne kadar
yüksek ve bediî ihsasları ve hakikatleri dile getirirse getirsin, yine de İslâm
teşrii sınırları dahilinde kalmak zorundadır ve kalmıştır da.

Hocaefendi’nin bilgi ve mârifet anlayışının en temel özelliklerinden birisi
de, onun düşünce sisteminde “beyan, burhan ve irfan”ın atbaşı gitmesidir. Bu
üç boyut, İslâm düşüncesinin ve medeniyetinin de ana karakteristiğini oluşturur.
‘Kalbin Zümrüt Tepeleri’nde de bunu müşâhede etmek mümkündür. En koyu
mânevî kavramları, cezb u incizab hâlleri, sekir, cem ve fark, vücud ve tevhid,
fenâ ve bekâ... gibi İslâm tasavvufunda yüksek gerilim oluşturmuş müşâhede ve
yorumları tahlil ederken o, hiçbir zaman selîm aklın ve mantığın esaslarını,



genel İslâmî bilgi sisteminin ve Sünnî irfan mebadiinin ana kriterlerini göz ardı
etmemiş; büyük bir hassasiyet, dikkat ve temkin ile bu bahisleri bütüncül bir
İslâm anlayışı sunacak şekilde ele almıştır. Bu husus elbette erbab-ı basîretin
gözünden kaçmayacaktır...

Kalbin Zümrüt Tepeleri, fikrî, zihnî ve kalbî alâkalarımızı esir eden dünyevî
ve maddî meşgalelerin alabildiğine yoğunlaştığı bir dönemde bizi yeniden var
oluş amacımıza çeken ve bütün beşerî ilgilerimizi öteler ötesine bağlayan,
rapteden bir sohbet-i cânân meşcereliğidir. Bu öyle bir bağdır ki, her
seviyeden mü’mini alâkadar etmektedir. Ama özellikle bütün himmet ve
gayretini insanlığa adamış hizmet erlerine belki su kadar, hava kadar lâzım ve
elzemdir. Bu hakikati şundan daha iyi ifade edecek bir vak’a var mıdır
bilemiyorum. Bir not olarak tarihe düşülmelidir diye düşündüm: Bir
arkadaşımızın kendilerine zât, sıfât ve esmâ-i ilâhî ile ilgili yorumlarındaki
dikkat, temkin ve derinlikteki o mârifet yüklü havayı, inşâallah diğer esmâ-i
ilâhîyi de şerh ederek devam ettirmesi rica ve beklentilerini dile getirmesi
karşısında birden kaddi bükülür ve gözleri dolarak; “Bütün ömrüm hizmette
meşguliyetle geçti diyebilirim. Ama sohbet-i cânân açısından bakınca, acaba
ömrümü boşa mı geçirdim, diye sürekli hayıflanmışımdır.” demiştir. Evet,
muhterem Hocamız kitapta, Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın… gibi bazı esmâyı şerh
etmiştir. Umuyoruz ve intizar ediyoruz ki, bu ruhî ve mânevî mârifet zevkini
diğer bütün esmâyı da şerh ederek bizlere tattırmaya devam ettirsin. Tarihte
nice umut ve beklentilerin, ciltler dolusu vâridâta dönüştüğünü müşâhede
etmişizdir. Umarım bu iştiyak ve beklentilerimiz karşılıksız kalmaz.

Son olarak, Rahmeti Sonsuz (celle celâluhu)’dan, muhterem müellife sıhhat
ve âfiyet içinde daha nice yıllar bereketli bir ömür süreceği geniş lütuflar ve
feyizler ihsan etmesini niyaz ediyoruz. Ancak yine ciddî bir arzu ve iştiyak
içinde umuyoruz ki, Muhterem Hocamız, irfan ve mârifet yolcularına yönelik
hazırladığı bu ruhî ve mânevî haritayı, daha birçok yeni bahislerle devam
ettirsin inşâallah. Allah kalbine, irade ve kalemine güç ve kuvvet versin.
Bizleri de bu bereket kaynağından gani gani istifade ettirsin. Belki de ve elbette
bu fakirin beklenti ve heyecanı tek başına bir şey ifade etmez. Ama o umumî
dua ve ihtiyacı hissedecek geniş yürek onda mevcut, bunu biliyoruz. Umuyor ve
ümit ediyoruz ki şâirin; “Bu yol ıraktır, menzili çoktur, derin sular var.”
mısralarında dile getirdiği bu irfan yolculuğunda, bizleri yolsuz ve haritasız
bırakmayacaktır. Bizim sesimiz yetmese de, gelecek neslin, büyük ruh



mimarlarının beklentilerinin tesiri duyulacaktır. Dua ve yüksek himmetlerini
esirgememesi dileğiyle…

M. Enes Ergene
İstanbul-2005

1 Müslim, îmân 1; Tirmizî, îmân 4; Ebû Dâvûd, sünnet 17; Nesâî, îmân 6.
2 Bkz.: M.F. Gülen, Ruhumuzun Heykelini Dikerken s.88.



Tasavvuf
Tasavvuf; sofî ve mutasavvıfların Hakk’a ulaşma yollarına verilen bir

isimdir. Tasavvuf, hakikat yolunun nazarî yanını, dervişlik de amelî cephesini
ifade eder. Ayrıca, tarikatın nazarî tarafına “ilm-i tasavvuf”, amelî yanına da
“dervişlik” denilmiştir. Erbâb-ı hakikatten bazılarına göre tasavvuf, Cenâb-ı
Hakk’ın insanı nefis ve enaniyet cihetiyle öldürmesi ve envâr-ı zâtiyesiyle ayrı
bir diriliğe ulaştırmasıdır. Diğer bir ifadeyle, insanı kendi iradesiyle yok edip,
irade-i hâssası ve ihtiyâr-ı ehadiyesiyle hareket ettirmesidir. Tasavvufa bir
diğer yaklaşım ise, insanın her türlü ahlâk-ı zemîmeyi gidermesi ve ahlâk-ı
âliyeyi ikame etmesi istikametinde sürekli mücahede ve murâkabe şeklindedir.

Tasavvuf mevzuunda Hz. Cüneyd’in ifadesi; “fenâ fillâh” ve “bekâ billâh”ı
hatırlatır mahiyettedir. Şiblî’nin sözleri ağyâr endişesine kapılmadan maiyyet-i
ilâhiyede bulunabilme şeklinde hulâsa edilebilir. Ebû Muhammed Cerîr’in
beyanı ise, her zaman kötü huylara karşı tavır almak ve ahlâk-ı haseneyi
avlamak, sözleriyle özetlenebilir.

Tasavvufu, eşya ve varlığın ruhuna nüfûz etmek, hâdiseleri mârifet eksenli
yorumlamak ve Cenâb-ı Hakk’ın her icraatını O’nu rasat etmeye bir menfez
kabul edip, kemmiyet, keyfiyet ve tasavvurlar üstü bir iç müşâhede ile, ömrünü,
O’nu temâşâ edebilme peşinde geçirmek ve her hâlükârda O’nun, bizi görüyor
olduğu mülâhazasıyla hep iki büklüm yaşamak, diye yorumlayanlar da olmuştur.

Bu ayrı ayrı tariflerden şöyle toplu bir netice çıkarmak da mümkündür:
Tasavvuf, bir ölçüde beşerî sıfatlardan sıyrılıp, melekî vasıflar ve ilâhî ahlâka
bürünerek, mârifet, muhabbet ve zevk-i rûhânî yörüngeli yaşamaktır.

Tasavvufun esası , zâhiren şeriat âdâbına riayet, bâtınen de o âdâba vukuftur
ki, bu iki kanadı sıhhatli kullanan sâlik, zâhirde olan ahkâmı bâtından görür,
bâtında olan ahkâmı da zâhirde duyar ve yaşar. Böyle bir müşâhede ve duyuş
sayesinde o, hedefe hep edeple yürür ve ona yakın dolaşır.

Tasavvuf, mârifet-i rabbâniyeye açık bir yol ve bir ciddiyet mesleğidir.
Onda laubalilik ve hezlin yeri yoktur. Nasıl olabilir ki, o mesleğin esası, çiçek-
kovan arası gelip giden arılar gibi sürekli mârifet nakşetmeye.. ağyârdan kalbi
temizlemeye.. nefsi tabiî temayüllerinden alıkoymaya.. bedenî ve cismanî
arzulara karşı olabildiğince kapanmaya.. her zaman rûhâniyata açık bulunmaya..
ömrünü, Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın çizgisinde sürdürmeye.. Hakk’ın
istekleri karşısında kendi murâdâtından vazgeçmeye.. Hakk’a intisabı en büyük



pâye bilip O’nun huzurunu soluklamaya dayanır.
Burada, tasavvufun; temeli, mevzuu, faydası, esası ve erkânı üzerinde

durmak da icap eder:
Tasavvufun temeli,  dinin esaslarına sımsıkı sarılıp, emir ve yasaklarına da

hassasiyetle riayet ederek, açlığa, uyanıklığa mülâzemette bulunup, elden
geldiğince nefsin haz duyduğu şeylerden mücânebettir.

Tasavvufun mevzuu;  insanın, kalbî ve ruhî hayat seviyesine çıkarılması,
kalbin tasfiyesi ve letâifin merci-i aslîlerine yönlendirilmesidir.

Tasavvufun faydası;  insanın melekî yanlarının inkişaf ettirilmesi, icmâlî ve
mübtediyâne imanın bir kere de keşfen ve zevken duyulup yaşanmasıdır.

Tasavvufun esası;  ibadet ü taate devamla, sathî olan kulluk şuurunun,
derinleştirilerek insan tabiatının önemli bir yanı hâline getirilmesi ve insan için
ikinci bir fıtrat sayılan ruhanîliğin elde edilmesiyle, dünyanın kendisine ve
bizim heveslerimize bakan fâni yüzüne karşı bütün bütün kapanarak, ukbâya ve
esmâ-i ilâhiyeye bakan çehresine uyanmaktır.

Tasavvufun erkânına gelince, onları da şöyle sıralamak mümkündür:
1. Nazarî ve amelî yollarla hakikî tevhide ulaşmak..
2. Hz. Kelâm’ı dinleyip anlamanın yanında Hz. Kudret ve İrade’nin

emirlerini de okuyup temâşâ etmek..
3. Hak sevgisiyle dolup-taşmak ve O’ndan ötürü de, bütün kâinata “mehd-i

uhuvvet” nazarıyla bakarak herkesle ve her şeyle hüsn-ü muaşerette bulunmak..
4. Her zaman îsâr ruhuyla hareket ederek, elden geldiğince başkalarını

nefsine tercih etmek..
5. Murad-ı ilâhîyi kendi muradâtının önünde tutarak, ömrünü “fenâ fillâh”,

“bekâ billâh” zirvelerinde sürdürmeye çalışmak..
6. Aşk u vecd ve cezb ü incizaba açık bulunmak..
7. Simalarda sineleri duyup anlamak ve hâdiselerin çehresinde ilâhî esrarı

okumak..
8. Mânevî sefer niyetli ve hicret mülâhazalı uhrevîlikleri çağrıştıracak

yerlere seferler tertip etmek..
9. Meşru dairede zevk ve lezzetlerle iktifa edip, gayr-i meşru daireye adım

atmama mevzuunda kararlı olmak..
10. Tûl-i emel ve onun menşei olan tevehhüm-ü ebediyete karşı sürekli



mücadele ve mücahede içinde bulunmak..
11. Dine hizmet ve bütün insanlığı Hakk’a ulaştırma yolunda bile olsa,

kurtuluşun, yakîn, ihlâs ve rıza yolundan geçtiğini bir an dahi hatırdan
çıkarmamaktır.

Ayrıca bu hususlara şunları da ilave edebiliriz: Zâhir ve bâtın ilimlerle
mücehhez olma ve bir kâmil insanın rehberliğine sığınma.. bu son iki husus
Nakşîler arasında ayrı bir önem arz eder.

Burada “tasavvuf” deyip, tasavvuf düşünüp, tasavvufu yazarken, dervişlik
ruhunun icmalî mânâsını ihtiva eden; ve ahlâk, edep, zühd kitaplarının da esası
sayılan, hatta bir mânâda kalblerin Hakikat-i Ahmediye ile iltika noktası kabul
edilen, seyr u sülûk-i ruhanînin işaret kristalleri de diyebileceğimiz aşağıdaki
hususlara temas etmeden geçemeyeceğiz:

Bu hususların başında, “Benim gözlerim uyur, ama kalbim uyanıktır.” 1

beyanıyla irtibatlandıracağımız.. ve “İnsanlar uykudadırlar, öldükleri zaman
uyanırlar.”2 beyanına esas teşkil eden “yakaza” gelir. Sonra da onu tevbe,
inâbe, muhâsebe, tefekkür, firar, i’tisam, halvet, uzlet, hâl, kalb, hüzün, havf,
recâ, huşû, zühd, takva, vera’, ibadet, ubûdiyet, murâkabe, ihlâs, istikamet,
tevekkül, teslim, tefvîz, sika, huluk, tevazu, fütüvvet, sıdk, hayâ, şükür, sabır,
rıza, inbisat, kasd, azim, irade, mürîd, murad, yakîn, zikir, ihsan, basîret,
firaset, sekîne, tuma’nîne, kurb, bu’d, mârifet, muhabbet, aşk, şevk, iştiyak,
cezbe, incizap, dehşet, hayret, kabz, bast, fakr, gınâ, riyâzât, tebeddül, hürriyet,
hürmet, ilim, hikmet, himmet, gayret, vilâyet, seyr, gurbet, istiğrak, gayb, kalak,
vakit, safâ, sürûr, telvin, temkin, mükâşefe, müşâhede, tecellî, hayat, sekr, sahv,
fasl, vasl, fenâ, bekâ, tahkîk, telbîs, vücud, tecrîd, tefrîd, cem’, cem’ü’l-cem’
ve tevhid takip eder ki, bu kitapçıkta icmalî mânâlarıyla dahi olsa, bunları
tanımanın mümkün olabileceğini düşünüyoruz.

Her şeyin doğrusunu yalnız Allah (celle celâluhu) bilir ve doğru yola hidayet
etmek de O’na mahsustur.
1 Buhârî, teheccüd 16, teravih 1; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 125.
2 Hz. Ali ve Süfyan es-Sevrî gibi bazı İslâm büyüklerine dayandırılan bu söz için bkz.: Ebû Nuaym,

Hilyetü’l-evliyâ 7/52; Aliyyülkârî, el-Masnû’ s.199.



Menşei İtibarıyla Tasavvuf
İslâmî ilimler tarihine göre, ilk devirlerde şer’î hükümler yazılmıyordu. Bu

hükümlerin, itikat, ibadet, muamelata ait bölümleri çok tekrar edilmesi ve
pratikle de desteklenmesi sayesinde çokları tarafından ezberleniyor ve
hatırlarda kalabiliyordu. Bu açıdan şer’î hükümlerin toparlanıp bir araya
getirilmesi çok da zor olmamıştı/olmuyordu. Zira, yapılan şey bir mânâda
hayatımızın veya hafızalarımızda yaşattığımız şeylerin kompoze edilip kâğıtlara
dökülmesi gibi bir şeydi. Bir diğer zaviyeden de, yukarıdaki ilim dalları, her
Müslümanın mutlaka meşgul olması lâzım gelen hayatî meselelerden olduğu
için, ilim adamları, ilk önce dinin bu bölümlerini ele alıp, hemen her kısımla
alâkalı kitap ve risaleler yazarak, hafıza ve sadırlarındaki gerçekleri tedvin
etmekle işe başladılar. Fakihler, fıkhın kitaplaştırılması, hadisçiler Sünnet’in
hıfz ve tesbiti, kelâmcılar akaid meselelerinin tarsîni, tefsirciler Kur’ân ve
Kur’ânî ilimlerin telifiyle meşgul olup, her biri kendi sahasında
cihanpesendâne gayretler sarf ederek yüce İslâm dininin hakikatlerini, hem de
herhangi bir iltibasa meydan vermeyecek şekilde tesbit edip ortaya koydular.
Bu arada, Hakikat-i Ahmediye’nin ruhanî yönüne daha fazla ihtimam gösteren
mutasavvıfîn de, yine aynı kaynaklara dayanarak, tasavvufla alâkalı gerçekler
üzerinde durup, insanın özü, varlığın esası ve mâverâsı, insan ve kâinatın
mahiyet ve iç yüzleri gibi konuları işleyip sürekli nazarları eşyanın perde
arkasına çevirmeye çalıştılar; çalıştı ve tefsircilerin yorumlarına, hadisçilerin
rivayetlerine, fakihlerin içtihad ve istinbatlarına; kendi riyâzâtlarını, ruhî
hayatlarını, kalbi tasfiyelerini, nefsi tezkiyelerini, hâsılı, dini bir bütün hâlinde
duyma, yaşama zevk ve anlayışlarını da ilave ederek farklı ekoller geliştirdiler.
Bu sayede, zâhidlerin zühdü, âbidlerin ibadeti, erbâb-ı vera’ın dinî hassasiyeti,
muhlislerin incelik ve duyarlılığı, muhiblerin aşk u şevki, fakirlerin acz ü fakr
mülâhazası... gibi kalbin aksiyonlarıyla alâkalı ve tamamen amelî esaslara
dayalı olan İslâm’ın ruhî hayatı, ilmî bir mahiyet alarak, kendine göre metodu,
mesleği, meşrebi, mevzuu, kaideleri ve ıstılahları ile tasavvuf ilmi şeklinde
vücuda geldi ki, bugün değişik şubeleriyle bir kısım farklılıklar arz etse de,
temeli itibarıyla Hakikat-i Ahmediye’nin özü, usâresi olduğunda şüphe yoktur.

Ne var ki, bazı dönemler ve bazı şahıslar itibarıyla, aslında bir hakikatin iki
ayrı yüzünden ibaret olan şeriat-ı garrânın ahkâmı ile, murâkabe, riyâzât,
mücahede gibi ruh-u şeriat birbirinden ayrı zannedilerek, bunların birinin



zâhirperestlik, diğerinin de bâtınîlik vehmiyle birbirine düşman gibi tavır
aldıkları da bir gerçektir. Vâkıa bu ayrılık, biraz da, zâhir-i şeriatın, fakihler,
müftiler tarafından; diğerinin de mutasavvıflarca temsil edilmesiyle
destekleniyor gibi görünse de, buna, herkesin mizacına daha uygun olanı öne
çıkarması şeklinde bakmak da mümkündür.

Fakihler, muhaddisler, müfessirler mebde itibarıyla, ta Devr-i
Risaletpenâhî’ye dayanan bir kısım usûl ve kurallara göre Kur’ân ve Sünnet’e
müracaat ederek, kendi sahalarında önemli eserler ortaya koydukları gibi,
mutasavvıflar da yine Kitap ve Sünnet’e başvurarak, bu ana kaynaklardan
riyâzât, mücahede, murâkabe, hâl ve makamla alâkalı içtihad edip ortaya
koydukları meselelerin yanında, kendi ruhanî hayatlarını, aşklarını, şevklerini,
iştiyaklarını, vecdlerini, cezbelerini, incizaplarını da kaydederek zâhirperest
buldukları insanları bu yöne kanalize etmeye çalışmışlardır.

Aslında her iki tarafın maksadı da, ilâhî emir ve yasaklara riayet ederek
Allah’a ulaşmaktı ama, bazen yol muvazenesi şer’î ölçülere göre
kurulamadığından, ifratlara, tefritlere giriliyor ve şimdilerde var gibi
gördüğümüz ayrılıklara sebebiyet veriliyordu. Oysaki, temelde herhangi bir
ayrılık söz konusu olmadığı gibi, dinin böyle ayrı ayrı ünitelerinin müstakillen
tedvin ve temsili de ayrılık demek değildi. Fıkıh ilminin ibadet ve muamelata
ait hükümlerle meşgul olmasına, yani insanın fikrî ve amelî davranışlarını
zapturapt altına alıp düzenlemesine mukabil; tasavvufun, ruhu terbiye, kalbi
tasfiye, nefsi tezkiye etme çizgisinde, insan hayatını, kalb ve ruh seviyesine
yükseltme gayretleri kat’iyen ayrılık değildir. Ayrılık olması bir yana,
bunlardan her biri, şeriatın önemli bir cephesini ikame etmeyi üzerine almış bir
üniversitenin fakülteleri hükmündedir. Bunlar öyle fakültelerdir ki, üniversite
mahiyetindeki küllün tamam olması biraz da bunların tamamiyetine bağlıdır.
Zaten bunlardan biri, insanın nasıl ibadet edeceğini, ibadet için nasıl
temizleneceğini, namazı nasıl kılacağını, orucu nasıl tutacağını, zekâtı nasıl
vereceğini, muamelelerinde hangi esaslara uyacağını anlatıyor; diğeri de, daha
çok, bütün ibadet ü taat ve muamelatın, kalb ve ruhla alâkası üzerinde duruyor,
şeklî insaniyetten sîret ve mânâdaki insaniyete sıçrama yollarını araştırıyor ve
insan-ı kâmil olmaya giden yolları salıklıyordu. Bu itibarla da, bunlardan
hiçbirinin ihmale tahammülü yoktu...

Gerçi, bazı nâkıslar biraz ileri giderek, fıkıh ve sünnetle iştigal edenlere
“zâhir erbâbı”, “rüsûm ulemâsı” demişler ise de, kâmil mutasavvıflar her



zaman, şeriatın temel prensiplerini esas almış, Kitap ve Sünnet’e göre
geliştirdikleri usûl ve metodlarla, ortaya attıkları her düşünceyi onun atkıları
üzerine bir dantelâ gibi işlemiş ve temel kaynaklara bağlılıkta aslâ kusur
etmemişlerdir. el-Muhâsibî’nin “el-Vesâyâ” ve “er-Riâye”si, el-Kelâbâzî’nin
“et-Taarruf li Mezhebi Ehli’t-Tasavvuf” u, et-Tûsî’nin “el-Lüma’”ı, Ebû
Tâlib el-Mekkî’nin “Kûtü’l-Kulûb”u, el-Kuşeyrî’nin “er-Risâle”si bu sadefin
incilerinden sadece birkaçı.. bunlar arasında, nefsi hesaba çekmek ve tezkiye
etmek gibi tek mevzu etrafında örgülenen eserler olduğu gibi, müteaddit
mevzuları bir araya getirerek hacimli kitaplar telif edenler de olmuştur. Nihayet
bütün bu devâsâ kametlerden sonra, Hüccetü’l-İslâm İmam Gazzâlî gelerek
“İhyâu Ulûmi’d-Dîn” eser-i mübeccelini yazıp, tasavvuf yolunun bütün âdâp,
erkân ve ıstılahlarını bir kere daha gözden geçirerek, umum meşâyihin kabulüne
mazhar hususları tesbit ve tenkidi gerekenleri tenkit edip, birbirinden ayrı
görünen bu iki mübarek akımı bir defa daha buluşturmuş ve kaynaştırmıştır.
Öyle ki, ondan sonra gelen pek çok mutasavvıf, kendi ilimlerini, şer’î ilimlerin
bir levni, bir buudu bularak, her yerde birlik ve beraberlik soluklamaya
başlamış.. ve o güne kadar “ulemâ-i rüsûm” deyip hafife aldıkları insanlarla
kaynaşıp bütünleşmiş.. ve bilhassa, tasavvuf mesleğinde, daha farklı
yorumlanan, hâl ilmi, hâtır ilmi, yakîn ilmi, ihlâs ilmi, ahlâk ilmi ve daha pek
çok vicdanî ve zevkî gerçekleri medreseye taşıyarak, zâhir ulemânın da, erbâb-
ı tasavvufun da üzerinde mutabakata varacakları bir hayli müşterekler
bulmuşlardır.

Tasavvuf; bâtın ağırlıklı bir ibadet yolu olması ve şer’î hükümleri de ruhî
yanları, kalb üzerindeki tesirleri ve vicdanda tebellür eden derinlikleri
itibarıyla ele almasından ötürü, başka mesleklere göre biraz daha ledünnî,
engin ve zor anlaşılır olsa da, çıkış noktası ve hedefi açısından, Kitap ve
Sünnet kaynaklıdır ve İslâmî yolların hiçbirine münâfî de değildir. Münâfî
olmak şöyle dursun, diğer bütün şer’î ilimler gibi o da Kitap, Sünnet ve selef-i
salihînin safiyâne içtihadlarını esas alarak, hep ilim, mârifet, yakîn, ihlâs ve
ihsan ruhu gibi hakikatler üzerinde durmuştur.

Tasavvufu; bâtın ilmi, esrâr ilmi, ahvâl ve makamât ilmi, sülûk ilmi, tarikat
ilmi gibi bir kısım farklı unvanlarla ifade etmek, onun şer’î ilimlerden ayrı
olduğu mânâsına gelmez; bu ad ve unvanlar, asırlar ve asırlar boyu, şeriatı
yaşama zevkinin farklı mizaç ve meşrepler tarafından değişik şekilde duyulup
hissedilmesinden kaynaklanmıştır. Tasavvufçuların nokta-i nazarlarını ve şeriat



hâdimlerinin düşünce ve istinbatlarını esasta birbirinden farklı göstermek, işi
çarpıtmak sayılır. Vâkıa, her zaman bir kısım mutaassıp tasavvufçular
bulunduğu gibi, öteden beri bir kısım zâhirperest fakihler, muhaddisler,
tefsirciler de olagelmiştir. Ne var ki, bu müfrit ve mufarritlere nisbeten sırat-ı
müstakîm erbabı hep ekseriyeti teşkil etmiştir. Buna binaen, bir kısım fakihlerin
sofîler hakkında, bir kısım sofîlerin de fakihler hakkında yakışıksız söz ve
düşüncelerine bakarak, bu iki ehl-i hak cephe arasında ciddî bir münaferetin
varlığına hükmetmek kat’iyen yanlıştır. Zira, her zaman kavga çıkarıp, kavgaya
karışanların sayısı, müsamaha ve afv u safh yolunda olanlara nisbeten deryada
katre kalmıştır.

Aslında bunun böyle olması da gayet tabiîydi; çünkü her iki tarafın
başvurduğu kaynak da aynıydı.. fukahâ, şer’î hükümlerde Kitap ve Sünnet’e
müracaat ettikleri gibi, mutasavvıfîn de aynı kaynaklara dayanıyordu.

Zaten tasavvufun ısrarla üzerinde durduğu esaslar da, fıkhın ve fukahânın
mesleğinden çok farklı değildi. Genelde her iki cephe de, amel-i salih ve
dürüst muamele üzerinde duruyordu. Ayrıca sofîler, a’mâl-i hasene, tehzîb-i
ahlâk ve tezkiye-i nefis gibi konulardan da bahsediyorlardı ki, vicdan ancak
a’mâl-i hasene vasıtasıyla mârifet-i ilâhiyeye uyanabilir.. insan bu sayede ihlâs
ve rıza yoluna yönelebilir; yönelir ve şer’î her meseleyi derin bir ibadet
neşvesi içinde yerine getirebilecek seviyeye yükselebilir. Zira, bu sayede artık,
gönülden içeri ayrı bir gönül, irfandan sonra farklı bir irfan ve lisandan öte ayrı
bir lisan hâsıl olmuştur.

Evet, a’mâl-i saliha ve güzel ahlâkla daha bir netleşen lâhutîlik tahakkuk
zirvesine ulaşır.. mücahede-i nefis, halvet, zikir ve murâkabe yoluyla hicaplar
münkeşif olur ve varlığın perde arkasına ıttılâ ile, icmalî iman bir kere de zevk
ve keşifle pekiştirilerek âdeta şuhûdî bir yakîn hâlini alır.



Sofî
Sofî kelimesi, tasavvuf ehli olanlar için kullanılan bir tabirdir. Bu kelimeyi

“sûfî” şeklinde kullananlar da vardır. Zannediyorum bu farklı kullanım, biraz
da kelimenin menşeinden kaynaklanmakta. Onun ‘sof’tan, ‘sofus’tan, ‘safâ’dan,
‘safvet’ten geldiğine kâil olanlar veya dindarlıktan kinaye olduğunu düşünenler
“sofî”; ‘sûfân’, ‘sûfâne’ veya ‘suffe’den geldiğini iddia edenler, ve ayrıca
‘softa’ mânâsına gelen ‘sofu’dan ayırmak isteyenler de “sûfî” şeklinde
kullanmışlardır.

Erbâbının, sofîyi tarif sadedinde şu ifadeleri meşhurdur:
Sofî; kalbî hayatı açısından saflaşmış ve iç âlemi itibarıyla berraklığa ermiş

“hak yolcusu” demektir.
Sofî; Cenâb-ı Hakk’ın kendisi için seçip intihap buyurduğu; intihap buyurup

onu nefsinin tesirinden kurtararak duruluğa erdirdiği iddiasız “hak eri”
demektir.

Sofî; mahviyet ve tevazuuna nişâne, iç huzuru ve gönül rahatlığıyla “sûf”
(yün) giyip sevgiyi seven ve ona, onun Sahibine cefâ tattırmayan; dünyanın,
dünyaya ve hevesatımıza bakan yanlarıyla ona aldırış etmeyen Hakikat-i
Ahmediye yolunun yolcusudur. Evet, sûfîlerin sûf giymeleri, giyinişlerine izafe
edilen bir isimle anılarak kendilerine “mutasavvıf” denmesi, onların hâllerini,
özlerini ve tavırlarını nazara vermek içindir. Çünkü sûf giymek, öteden beri
peygamberlerin, onlara uyanların ve her zaman kendilerini ibadete verenlerin
şiârı olagelmiştir.1 Eğer, gerçekten peygamberler ve onların havarilerinin
giydikleri yün ise, “sûfî” kelimesinin, “sûf”a nisbetinin doğru olduğunu
söyleyebiliriz.

Sofî; nefsanî bulanıklıklardan sıyrılıp özüne ermiş ve beşerî bütün
küdûrâttan arınarak lâhutîleşmiş, gerçek insanlığa yükselme yolunun şehsuvarı
demektir.

Sofî; Ehl-i Suffe’ye benzeme gayretinden ötürü bu nâm-ı celîli alan ve
ömrünü o ismin hakkını vermeye bağlamış ideal gönül erinin adıdır.

Sofî kelimesinin “sâf”tan müştak olduğunu da söyleyenler olmuştur; iştikak
hatası mahfuz, sürekli Hak karşısında kemerbeste-i ubûdiyet içinde bulunmaları
açısından, sakat bir asıldan da gelse, düşündürücü bir fasıl gibi görünmektedir.
Gerçi himmetlerinin yüksekliği ve kalblerinin sürekli Allah’a müteveccih



olması, onların her zaman bu mevkiin erleri olduğunu gösterir ama, “sâf”tan
sûfînin iştikakı yanlıştır. Sofînin; Rumca “hikmet” mânâsına gelen “sofîya”
kelimesinden veya Yunanca “sofus”tan geldiğini iddia edenler de olmuştur.
Fakir bunun, yabancıların bir yakıştırması olabileceği kanaatindeyim; o
kanaatteyim, sofîlerin pek çoğu hikmet erbâbı olsa bile…

İslâm tarihinde ilk sofî lakabını alan, büyük zâhid Ebû Hâşim el-Kûfî’dir.2

Bu zat, hicrî 150 senesinde vefat ettiğine göre, sofî tabirinin hicrî ikinci asırda
ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu demektir ki, sofî kelimesinin böyle hususî bir
mânâda kullanılması ashab ve tâbiûn-u kirâm efendilerimizden sonra olmuştur.

Bir sistem olarak, zâhid Ebû Hâşim’le tanıdığımız sofîlik, ilk zuhuru
itibarıyla, Peygamberimiz ve arkadaşlarının yaşayışlarındaki sadelik
çizgisinde, dünya cihetiyle dünyaya karşı ciddî bir tavır içinde, sürekli rakâik
ve ölüm ötesi hâdiselerle irtibatlı, tamamen kalb ve ruh insanlarının
mesleğiydi. Bu itibarla da o, hep ruhanî hayatın emrinde oldu. Sofîlik, çıkış
gayesi açısından, kalbi Hakk’a bağlamak ve sineyi aşk u muhabbetle
dağlamaktan ibaretti. Ayrıca, hakikî sofîler tarih boyu “hüsn-ü huluk” ve
“edep” dedi, peygamberler yolunu takip ettiler. Her meslek gibi onda da bir
kısım inhirafların ve çarpıklıkların yaşandığı devirler olmuştur. Ne var ki,
sadece inhiraflara ve çarpıklıklara bakarak bu saf gönüller mesleğini
karalamak da insafsızlık olsa gerek.

İmam Kuşeyrî, kendini ruhanî hayata salan sofîlerden bahsederken özetle
şöyle der:3 Müslümanlıkta büyüklüğün unvanı olarak, Allah Resûlü’ne
arkadaşlık unvanından daha büyük pâye yoktur. Bu mazhariyet başka dönem
insanlarıyla paylaşılmayacak kadar büyük bir mazhariyettir. Bundan sonra en
büyük nâm ve pâye ise, Allah Resûlü’nün ashabını görüp tanıma bahtiyarlığına
ermişlerin unvanı olan “tâbiûn” unvan-ı celîlidir. Bu kadri yücelerden sonra da
tâbiûnla buluşup görüşme mutluluğuna ermişlerin nâm-ı celîlü’l-kadri olan
“tebe-i tâbiîn” gelir.. bu üç aydınlık zümrenin gurûbuna ve bu arada bir kısım
fitnelerin zuhuruna muhâzî olarak da fıkıh cephesinde fakihler, hadis
cephesinde muhaddisler, akaid cephesinde muhakkikîn-i mütekellimîn çok
önemli misyonlar eda ettikleri gibi, İslâm’ın ruhî cephesinde de en önemli
gelişmeleri sofîler gerçekleştirmişlerdir.

Sofîler, hayat tarzları itibarıyla fevkalâde dürüst, olabildiğince sade, her
türlü karışıklıktan âzâde, bedenî zevk u safâ ve cismanî tutkulardan uzak,
zâhidlik, fakirlik ve nâsikliğin yükseltici ikliminde ömür sürdürmeye kilitli,



Peygamber Efendimiz ve güzîde İslâm büyüklerine benzemeye kararlı öyle
dengeli insanlardır ki, onları bu evsâf-ı âliyeleriyle ne eski hekim ve
filozofların devamı kabul etmek ne Hıristiyan mistiklerle irtibatlandırmak ne
Hint fakirizminin bir kolu saymak ne de günümüzdeki bir kısım mehâbet ve
mehâfet bilmez laubalilerle aynı görmek mümkündür. Bir kere tasavvuf, ilk
zuhuru ve temsilcileri itibarıyla, kalbin iç yüzü, eşyanın perde arkası ve
varlığın sinesindeki gizli esrârın ilmi kabul ediliyordu; sofî de bu ilmin talebesi
ve bu yolun nihayetine ulaşmaya kararlı süvarisi. Bu süvari bütün bir ömür
boyu her insan için ideal bir ufuk sayılan “insan-ı kâmil” olma zirvesine
koşacaktı. Bu, Nâmütenâhî’ye ulaşma cehdiyle bitmeyen bir yolculuk,
tükenmeyen bir azim ve herhangi bir beklentiye girmeden tevakkufsuz
sürdürülen bir maratondu. İşte hakikî tasavvuf bu, sofî de bu muhtevanın
mübarek temsilcisi büyük kahraman! Meseleye böyle yaklaşılınca, sofînin
filozoflarla, mistiklerle, yogilerle hiçbir münasebeti olmadığı gibi, tasavvufun
da mistisizm, yogizm ve felsefeyle uzaktan-yakından alâkası olmadığı kendi
kendine ortaya çıkar.

Vâkıa, İslâm’ın zuhurundan evvel, Yunan ve Hint filozofları da tasfiye
yolunda yürümüş ve sofîlerin yaptıklarına benzer mücahedede bulunmuşlardı
ama; bu iki yol, öz ve esas açısından birbirinden çok farklı şeylerdi. Bir kere
sofiye, tasfiyesini, zikir, ibadet ü taat, nefis muhâsebesi, tevazu ve mahviyet
esaslarına bağlı olarak gerçekleştiriyor, sonra da âhir ömrüne kadar bu
çizgisini korumaya çalışıyordu. Eğer filozofların tasfiyesine de tasfiye
denecekse, o “keyfemâyeşâ” bir tasfiye idi.. bu tasfiyenin içinde ibadet ü taat,
nefis murâkabesi, tevazu ve mahviyet bulunmadığı gibi, hemen her zaman gaflet
ve benliğin küstahlaştırılması söz konusu idi.

Sofiye, başlıca iki gruba ayrılır:
1. İlim yörüngeli hareket edip, mârifet kanatlarıyla vuslat arayanlar.
2. Mücerred zevk, vecd ve keşif yolunda gidenler.
Evvelkiler, ilim ve mârifet kanatlarıyla “seyr ilallah”, “seyr fillâh” ve “seyr

anillâh” ufuklarında bitmeyen bir yolculuk yaşar ve ömürlerini “Lâ havle ve lâ
kuvvete illâ billâh”ın üveyikleri olarak sürdürürler.. varlığın içinde müşâhede
ettikleri her tebeddül, her tagayyür, her tekevvün onlara Hz. Kudret ve
İrade’den yüzlerce mesaj sunar, her hâdise onlara ayrı ayrı dillerle çok farklı
nağmeler fısıldar.



İkincilere gelince, bunlar da, seyr u sülûk ve zühdlerinde ciddî olmakla
beraber, keşif, keramet, zevk, vecd, tevâcüd peşinde olduklarından zaman
zaman hedeften zuhûl ile “kurb” ikliminde “bu’d” yaşayabilirler. Birinci yol,
Kur’ân’ın rehberliği altında yürüyen vilâyet-i kübrâ temsilcilerinin yolu; ikinci
yol ise, temelde Kur’ân ve Sünnet yörüngeli olsa da, yer yer arzular, hisler,
beklentiler öne çıktığından önceki yol kadar selâmetli değildir.

Ayrıca sofîler, kendi aralarında insanları üçe ayırırlar:
Birinci sınıfa “kâmil ve vâsıl” insanlar derler ki, bunlar da kendi içlerinde

iki kısma ayrılır: Biri umum enbiyâ-i izâm ve rusül-i kirâm hazerâtı, diğeri de
onlara mütâbaat ve inkıyadla Hakk’a vâsıl olmuş kümmelîndir. İşte, kendi
istidatlarının arşı itibarıyla gerçek kâmil insanlar da bunlardır. Bunlardan
bazıları kendi nefsinde kâmil ve vâsıl olmakla beraber mürşid olmayabilir.
Hatta, bazı vâsıllar, vuslatı tamamladıktan sonra, bir daha da cem’ ve hayret
bahrinin dalgalarından kurtulamaz ve ilelebed duyguları ve düşünceleriyle
orada müstehlik kalırlar. Dolayısıyla da bunların nâsût âlemiyle münasebetleri
bütün bütün kesilir ve irşad imkânını elde edemezler.

İkinci sınıfa “sâlik” derler; bunlar da yine iki kısma ayrılır: Birinci kısım,
sadece Allah tâlipleri olup hem dünyayı hem de ahireti düşünmeyenlerdir.
İkinci kısım ise, ahiret ve Cennet’in tâlibi olmakla beraber meşru dairede
dünyayı da isterler ki, bunlar da zâhidler, âbidler, âcizler ve fakirlerdir.
Bunların aczleri, fakrları Allah’la (celle celâluhu) münasebetleri açısındandır.

Üçüncü sınıfa gelince, bunlar, bütün bütün dünyaya hasr-ı himmet
ettiklerinden, sofiye onlara “mukîmîn” der ki, bunlar, eşrâr ve ashab-ı
şimalden bir kısım bahtsızlarla hiçbir şeyi görmeyen, işitmeyen, anlamayan
tali’sizlerdir.

Ayrıca bu üç sınıftan ilklere “mukarrabîn”, ikincilere “ashab-ı yemîn”,
üçüncülere “ashab-ı şimal” diyenler de olmuştur.
1 Bkz.: Buhârî, libâs 11; Müslim, îmân 268-269, taharet 79.
2 el-Kannûcî, Ebcedü’l-ulûm 2/154.
3 el-Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye s.379.



Tevbe, İnâbe ve Evbe
Hataları itiraf edip pişmanlıkla kıvranmak, fevt edilen sorumlulukları yerine

getirerek, yeniden toparlanıp Cenâb-ı Hakk’a yönelmek şeklinde ilk küçük
yorumları ile tanıyacağımız tevbe; hakikat ehlince, duyguda, düşüncede,
tasavvur ve davranışlarda Zât-ı Ulûhiyet’e karşı içine düşülen muhalefetten
kurtulup, O’nun emirleri ve yasakları zaviyesinden, yeniden O’nunla muvafakat
ve mutabakata ulaşma gayretidir. Tevbe, sırf bir şeyin vicdanda kerih
görülmesinden dolayı, o şeye karşı tiksinti duyulması, terk edilmesi değildir. O,
Allah’ın sevmediği, istemediği şeylerden –aklın zâhirî nazarında güzel görünse,
yararlı olsa da– uzaklaşıp Hakk’a rücû etmektir.

Bir de “tevbe” sözcüğüne “nasûh” kelimesi ilave edilerek “tevbe-i nasûh”
şeklinde kullanılır ki, o da, bir tevcihe göre, “en hâlis, en sâfi, en içten”
anlamına, diğer bir tevcihe göre de, “yırtığı, söküğü dikip kapayan, bozulanı
ıslah eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran tevbe” mânâsına gelir.
Yukarıdaki hususların bütününü birden nazara alınca “tevbe-i nasûh”; “hüsn-ü
niyet, hulûs-u kalb ve hayır mülâhazasıyla, ferdin kendi adına ve tabiî
seviyesine göre, hâlis, ciddî, yürekten tevbede bulunması, dolayısıyla da
başkalarına, tıpkı nasihat ediyor gibi hüsn-ü misal teşkil etmesi” mânâlarına
gelir ki, Kur’ân-ı Kerim’de, gerçek tevbeden söz edilirken: اوُنَمٰا َنيِذَّلا  اَھَُّيأ  َي  اۤ

اًحوـَُصن ًةـَبَْوت  ِّهٰللا  َىِلإ  اوُۤـبوُت   “Ey iman edenler, Allah’a tevbe-i nasûhla
teveccüh edin.”1 buyrularak böyle bir tevbeye işaret edilmektedir.

Tevbe, tevbe edenlerin durumu itibarıyla üç bölümde mütalâa edilmiştir:
a. Hakikatlere kapalı avam halkın tevbesi ki, Hakk’a muhalefetin, kalbinde

burkuntular hâlinde hissedilmesi ve onun günahını idrak şuuruyla gönlünde
buğulaşan bu duyguyu, bütün benliği ile Hak kapısına yönelerek, tevbe ve
istiğfarla alâkalı malum sözlerle ifade etmesidir.

b. Perde arkası hakikatlere yeni yeni uyanmaya başlamış havâssın rücûu ki,
huzur ve maiyyet âdâbına aykırı her davranış ve her düşünceden sonra, kalbde
yoğunlaşıp basîret ufkunu saran büyük-küçük her gaflet karşısında, himmet
kanatlarını açıp Hakk’ın rahmet ve inayetine sığınma cehd ü gayretidir. Böyle
bir performans gösteren ruh:

، ُهُبْنَذ ُهَّرُضَي  َْمل  اًدْبَع  ُّهٰللا  َّبََحأ  اَذِإَف  َُهل ، َبْنَذ  ْنَمَك َال  ِبْنَّذلا  َنِم  ُبِئاَّتَلا 



ِّهٰللا َلوُسَر  اَي  َلِیق : َنيِرَِّھطَتُمْلا ،﴾ ُّبِحُيَو  َنِیباَّوَّتلا  ُّبِحُي  َّهٰللا  َِّنإ  : ﴿ ََالت َّمُث 
.ُةَماَدَّنَلا َلاَق : َِةبْوَّتلا ؟ ُةَمَالَع  اَمَو 

“Resûlullah: ‘Günahtan tam dönen, o günahı hiç işlememiş gibidir; Allah
bir kulu sevdiği zaman artık ona günahı zarar vermez.’ dedi ve şu mealdeki
âyeti okudu: ‘Şüphesiz Allah, çokça tevbe edenleri ve tevbe edip tertemiz
olanları sever.’ 2 Tevbenin alâmeti nedir diye sorulunca da buyurdular ki:
‘Gönülden pişmanlıktır.’ ”3 hakikatinin tam mazharı bir ruhtur.

c. Yaşayışlarını “Benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz.”4 ufkunda
sürdüren has üstü hasların teveccühüdür ki, kalblerine, sırlarına, ahfâlarına
perde olan mâsivâ (Hak’tan gayri her şey) ile alâkalı her ne varsa, bütününü
benliklerinin derinliklerinden söküp hiçliğin gayyâlarına atarak, yeniden
“nuru’l-enver” (bütün ışıkların hakikî menbaı) ile münasebetlerinin şuuruna
ulaşmaları demektir ki, “O ne güzel kuldu! Zira o, sürekli (Allah’a)
rücûdaydı.”5 gerçeğini gösterir ve “evb” yörüngesinde hareket ederler.

Ferdin, bir kısım iç deformasyonlardan sonra yeniden safvet-i asliyesine
dönüp özüyle bütünleşmesi veya sık sık kendini yenilemesi mânâsında tevbe,
hemen her mertebesiyle:

1. Gönülden nedamet etmek,
2. Eski hataları ürperti ile hatırlamak,
3. Haksızlıkları gidermek, hakkı tutup kaldırmak,
4. Sorumlulukları yeniden gözden geçirip fevt edilen mükellefiyetleri yerine

getirmek,
5. Hata ve inhiraflarla ruhta meydana gelen boşlukları ibadet ü taat ve gece

yamaçlarında seyahatle doldurmak,
6. Ve haslar, haslar üstü haslar itibarıyla, zikr u fikr u şükrün dışında geçen

hayat için âh ü enîn edip ağlamak; duygu ve düşüncelerine kasdî olarak mâsivâ
bulaşmış olabileceği endişesiyle sarsılıp inlemek... gibi hususları ihtiva eder.

Hatanın seviyesi ne olursa olsun, tevbe ederken, yeni günah tasavvurlarına
karşı pişmanlık ve tiksinti ile inlemeyen, her şeye rağmen bir kere daha
istikamet çizgisinin altına düşebileceği endişesiyle ürpermeyen, Hak’tan uzak
kalmanın sonucu olarak, içine düştüğü yanlışlık ve inhiraflardan kurtulmak için
Hakk’a kulluğa, kullukta samimiyete sığınmayan, tevbe adına yalan söylemiş
sayılır...



Mevlâna bir yerde gerçek tevbenin sembolü ‘nasûh’u şöyle konuşturur:

ادُج َْنت  َْزا  ْندُش  ْناَج  َات  ْمَنَكَْشن  ادُخ  اَب  ْتَقیِقَح  ْمَدْرَك  ىا  هبوُت 

رَخ هك  ِالإ  َرطَخ  ىو  دوَر ُسـ اپ.....رگِد  ِراب  ارِك  ْتَنْحِم  نازا  َدَْعب 
“Cenâb-ı Hudâ’ya bir hakikî tevbe ettim ki, can tenden ayrılıncaya kadar

onu bozmayacağım. Aslında o mihnetten sonra, merkepten başka kim ayağını
bir kere daha helâk ve hatar tarafına atar ki..?”

Tevbe bir fazilet yemini, onda sebat ise bir yiğitlik ve irade işidir. Usûlünce
tevbe edip sebat edenin şehitler mertebesinde olduğunu Hz. Seyyidü’l-evvâbîn
söylüyor.6 Tabiî sürekli tevbe ettiği hâlde, bir türlü günah ve inhiraflardan
kurtulamayanın tevbe ve istiğfarının, tevvâbların, evvâbların yöneldikleri
kapıyla alay olduğunu da...7

Evet, “Cehennem’den korkarım.” deyip günahlardan kaçınmayan, “Cennet’e
müştakım.” deyip amel-i salih işlemeyen, “Peygamber’i severim.” deyip
sünnetlere karşı alâkasız kalan biri, iddialarında ciddî olamayacağı gibi,
ömrünü kat’î günah ve sûrî tevbeler arasında sürdüren, dolayısıyla da, Hakk’a
dönüşlerini isyanlar arası molalara benzeteceğimiz böyle vefanâşinasların
samimiyet ve hulûslarını kabul etmek de oldukça zordur.

Sâlikin ilk menzili, tâlibin ilk makamı tevbe, ikinci makamı ise inâbedir.
Sofîler arasında, herhangi bir mürşide intisab etme merasiminde temsil edilen
usûl, âdâb ve töreye de “inâbe” denildiğini hatırlatıp geçelim... Tevbede,
duygu, düşünce ve davranışların, muhalefetten muvafakata, muarazadan
mutabakata yönlendirilmesine karşılık, inâbede mevcut mutabakat ve
muvafakatın sorgulanması bahis mevzuudur. Tevbe, “seyr ilallah” ufkunda bir
seyahat ise, inâbe “seyr fillâh”, evbe de “seyr minallah” kuşağında bir miraçtır.

Bu üç teveccühü şöyle de anlatabiliriz: Ukûbet endişesiyle Hakk’a sığınma
bir tevbe; makam ve derecâtı muhafaza arzusuyla O’nda fâni olma bir inâbe;
O’ndan başka her şeye kapanma da bir evbedir. Birincisi, bütün mü’minlerin
hâlidir ve ezanları da: َنوـُنِمْؤُمْلا َهَُّيأ  اـًعیِمَج  ِهـّٰللا  َىِلإ  اوُۤـبوُتَو   “Ey iman
edenler, hepiniz inhiraflardan vazgeçip Allah’a sığının!” dır.8 İkincisi evliyâ
ve mukarrabînin vasfıdır; kametleri de, mebde itibarıyla ْمُّكِبَر ىِٰلإ  اوُۤـبِیَنأَو 
“Rabbinize inâbe ediniz.”9, müntehâ itibarıyla da: ٍبِینُم ٍبـْلَقِب  َءاـَۤـجَو 
“Cenâb-ı Hakk’a saygı dolu bir kalble geldi.”dir.10 Üçüncüsü enbiyâ ve



mürselînin hususiyetleridir. Şiarları da ٌباَّوَأ ُٓهَِّنإ  ُدـْبَعْلا  َمِْـعن   “O ne güzel
kuldur! Çünkü o her zaman (Allah’a) rücûdaydı.”11 şeklindeki ilâhî takdir ve
iltifattır.

Her nerede olursa olsun, maiyyet-i ilâhiyede bulunduğu şuurunu bir nebze
bile kaybetmeyenler için tevbe yoktur. Onlardan sâdır olan tevbe mânâsındaki
sözler ya inâbe veya evbe mânâlarını ifade etmektedir. Hz. Ruh-u Seyyidi’l-
Enâm’ın, “Günde yetmiş12 veya yüz13 defa istiğfar ederim.” sözlerini başka
türlü anlamak da mümkün değildir. Ayrıca tevbe, “kurb” ve “maiyyet”i
bilmeyenler içindir. Hayatlarını kurb ufuklarında geçirenler, her tasarruflarına
hâkim, her işlerine nigehbân ve onlara her şeyden daha yakın olan Cenâb-ı
Hakk’a herhâlde, avamî mânâda rücûu gaflet sayarlar. Bu mertebe, ehl-i
vahdet-i vücudun değil, ehl-i vahdet-i şuhudun, onlardan daha çok da Mişkât-ı
Muhammed ve Sünnet-i Hazreti Ahmed (aleyhi ekmelüttehâyâ) Hazretlerinin
zıllinde seyr u sülûk yapanların mertebesidir. Seviyesi bu mertebeye ulaşmayan
ve makam-ı tabiatta vücudla uğraşanlar için evb ve inâbeden ve hele bu
makamların müntehâsından söz etmek taklittir ve bâlâpervâzâne sayılır.

ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َكَِّنإ  اوَُحلَْصأَو  اوُبَاتَو  اوُنَمٰا  َنيِذَّلا  َنِم  اَنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ
.َنِیلَسْرُمْلا ِّدِیَس  ٍدَّمَحُم  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

1 Tahrîm sûresi, 66/8.
2 Bakara sûresi, 2/222.
3 el-Kuşeyrî, er-Risaletü’l-Kuşeyriyye s.91; İbnü’n-Neccâr, Zeylü Târîhi Bağdâd 18/78. Benzer ifadeler

için bkz.: İbn Mâce, zühd 30; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 10/150; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 4/375,
5/387, 439.

4 Buhârî, teheccüd 16, teravih 1; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 125.
5 Sâd sûresi, 38/30, 44.
6 Bkz.: ed-Deylemî, el-Müsned 2/76.
7 Bkz.: el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 5/436; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  54/72.
8 Nûr sûresi, 24/31.
9 Zümer sûresi, 39/54.
10 Kaf sûresi, 50/33.
11 Sâd sûresi, 38/30, 44.
12 Buhârî, daavât 3; Tirmizî, tefsîru sûre (47) 1; Ebû Dâvûd, vitr 26.
13 Müslim, zikir 41; Tirmizî, tefsîru sûre (47) 1; İbn Mâce, edeb 57.



Muhâsebe
Hesap görme, hesaplaşma, kendi kendini sorgulama diyebileceğimiz

muhâsebe; mü’minin, her gün, her saat, iyi-kötü, yanlış-doğru, günah-sevap
yaptığı şeyleri gözden geçirip, hayırları, güzellikleri şükürle karşılaması;
inhirafları, günahları istiğfarla gidermeye çalışması; yanlışlıkları, kötülükleri
de tevbe ve nedametle düzeltmeye gayret göstermesi adına çok önemli bir cehd
ve insanın kendini isbat etmesi mevzuunda da ciddî bir teşebbüs sayılır.

“Fütûhât-ı Mekkiyye” sahibinin de belirttiği gibi, selef-i salihîn, her günkü iş
ve davranışlarını ya kaydeder veya hafızalarına alır; sonra da bunlar arasında,
kalbî endişe ve vicdanî ızdıraba sebebiyet verecek bir kısım nâhoş hususları,
ileride ruhlarında meydana gelmesi muhtemel gurur fırtınalarına ve ucub
girdaplarına karşı dikkatlice kullanır.. ve aynı zamanda günah saydıkları
şeylerde istiğfara sığınır, hata ve inhiraf virüslerine karşı tevbe karantinasına
dehalet eder, nihayet temsil ettiği güzelliklerden dolayı da yüz yere kor ve
şükranla iki büklüm olurlardı.

İnsanın, kendi kendini ledünnî yanlarıyla, iç derinlikleriyle, mânâ ve ruh
enginlikleriyle keşfedip tanıması, tanıyıp yorumlaması diye de ifade
edebileceğimiz muhâsebe, gerçek insanî değerlerin ortaya çıkarılması, bu
değerlere esas teşkil eden duyguların geliştirilmesi ve korunması yolunda bir
ruh cehdi ve düşünce sancısıdır. Ancak böyle bir cehd ve düşünce sayesindedir
ki insan, dünü, bugünü ve yarınıyla alâkalı hayrı-şerri, güzeli-çirkini, yararlıyı-
zararlıyı birbirinden tefrik edip gönül istikametini koruyabilir.

Evet, onun, hâl’i değerlendirip geleceğe hazırlanabilmesi; geçmişte işlediği
yanlışları telafi edip Allah nezdinde aklanabilmesi; dünü, bugünü ve yarını
itibarıyla kendi kendini sorgulayıp gerçek değerini bulabilmesi; daha önemlisi
de Allah’la münasebetleri açısından iç dünyasında sürekli yenilenebilmesi
ancak ve ancak sıkı bir nefis muhâsebesiyle mümkün görülmektedir. Zira
insanın hem zaman üstü muhtevası hem de zamanla mukayyet duyguları, onun
kalbî ve ruhî hayatıyla ve kendi ledünniyâtının şuurunda bulunmasıyla çok
irtibatlıdır.

Müslüman ne kalbî ve ruhî hayatı, ne de umumî davranışları itibarıyla
kat’iyen muhâsebeden müstağni kalamaz. O, bir yandan dün ihmal ettiği, hatta
yıkılmasına göz yumduğu geçmişini, ötelerden gelip vicdanının derinliklerinde



yankılanan: ّللا ِهٰ َىِلإ  اوُۤبوُتَو   “Tevbe edip Allah’a dönün!..”1 ve ىِٰلإ اوُۤبِیَنأَو 
ْمُّكِبَر  “Rabbinize inâbede bulunun!..”2 ümit edalı, rahmet şîveli ilâhî

nefehâtıyla onarıp ihya etmeye çalışırken; diğer yandan da: اوُنَمٰا َنيِذَّلا  اَھَُّيأ  َي  اۤ
ٍدَِغل ْتَمَّدَق  اَم  ٌسَْفن  ْرُظْنَتْلَو  َّهٰللا  اوُقَّتا   “Ey iman edenler, Allah’tan korkun,

O’na karşı saygılı olun! Ve herkes yarın için ne hazırlamış ona bir
baksın!..”3 yıldırımlar gibi ürpertici, rahmet gibi inşirah verici uyarılarıyla
teyakkuza geçer; kendine çeki düzen verir, elinden geldiğince bütün fenalıklara
karşı kapanır.. içinde bulunduğu anı, tıpkı bir döllenme mevsimi, bir bahar faslı
gibi değerlendirir ve imanın verdiği şuurla, basîretle o anın her lahzasına ayrı
bir derinlik kazandırır. Zaman zaman cismaniyete toslayıp sarsılsa da; َِّنإ

َنوُرـِصْبُم ْمُھ  اَذِإَف  اوُرَّكَذـَت  ِناـَطْیَّشلا  َنِم  َط  ٌِفئاـۤ ْمُھَّسَم  اَِذإ  اْوَقَّتا  َنيِذَّلا 
“Sineleri her zaman Allah’a karşı saygıyla çarpan müttakiler, şeytandan bir
tayf, bir vesvese dokunduğu zaman hemen Allah’ı anarlar ve derken gözleri
açılıverir.”4 ilâhî beyanına göre her zaman tetiktedir.

Muhâsebe, mü’minin iç dünyasında bir kandil, vicdanında da bir hayırhah ve
nasihatçı gibidir. Her fert onunla hayrı-şerri, güzeli-çirkini, Allah’ın sevdiğini-
sevmediğini birbirinden tefrik eder ve hayır soluklu o nasihatçının
rehberliğinde en aşılmaz gibi görünen engelleri aşar ve hiçbir şeye takılmadan
gidip hedefine ulaşır.

Muhâsebe; iman, kulluk, tevfik, kurbiyet ve ebedî saadete mazhariyet gibi
mevzularda, tamamen, ilâhî inayet, ilâhî rahmet yörüngelidir.. ve yeis gibi
mutlak emniyetin de en amansız hasmıdır. Evet o, her zaman huzur ve itminana
açık olmasının yanında, korku, endişe ve ürperti eksenlidir. Muhâsebeye açık
gönüllerin buğulu yamaçlarında her zaman; ْمُتْكِحـََضل َُملْعَأ  اـَم  َنوَُملَْعت  ْوـَل 

اًرِیثـَك ْمُتْیََكَبلَو  ًـالِیلَق   “Bildiğimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız.” 5

iniltileri yankılanır.. ve onun, huzur ve mehâbetin iç içe yaşandığı ikliminde,
mesuliyet ve sorumlulukla iki büklüm olmuş en yüce kametlerin; ّيَِنأ ُتْدِدََول 

ُدَضْعُت ًةَرَجَش  ُتْنُك   “Keşke kesilip biçilen bir ağaç olsaydım.”6 inkisarları
uğuldar; uğuldar da onlar; ْمِھَْیلَع ْتَقاَضَو  ْتَبُحَر  اَِمب  ُضْرَْألا  ُمِھَْیلَع  ْتَقاَض 

ْمُھُسُفَْنأ  “Yer bütün genişliğine rağmen onlar için daraldı ha daraldı.. ve
vicdanları da bu daralma altında kaldı.”7 tesbitinin her an kendileri için vâki
ve vârid olduğunu hissederler. Onların beyinlerinin her guddesinde; اوُدْبُت ِْنإَو 

ُّهٰللا ِِهب  ْمُكْبـِساَحُي  ُهوـُفْخُت  ْوَأ  ْمُكـِسُفَْنأ  ِف  يۤ اـَم   “Siz içinizi dökseniz de



gizleseniz de, Allah onunla sizi hesaba çekecektir.”8 tınlamakta.. ve
di l lerinde: ِينْدـــَِلت ْمــَل  يِنَتَْیل  اــَي  يِّمُأ   “Âh! Keşke, anam beni
doğurmasaydı.”9 çığlıkları nümâyândır.

Bu ölçüde kendi kendini sorgulamanın zor olduğu söylenebilir; ama bu
seviyede nefsini muhâsebeye tâbi tutmayanın da zamanı değerlendirmesi;
bugünü dünden, yarını da bugünden farklı yaşaması mümkün değildir. Böylesi
zamanzedelerin uhrevîlik performansı göstermeleri ise bütün bütün imkân
haricidir.

Nefsin sürekli sorgulanması ve ona itap, imanın kemalindendir. Hayatını
“insan-ı kâmil” ufkuna göre planlamış her ruh, yaşadığı hayatın şuurundadır ve
ömrünün her dakikasını nefsiyle mücadelede geçirir. Kalbine uğrayan her
hâtıraya, kafasından geçen her düşünceye parola sorar ve vize tatbik eder.
Şeytana, âsâba, hassasiyete açık her işinde nefsanîliğini yakın takibe alır; çok
defa onun en güzel, en mâkul davranışlarından dolayı bile kendi kendini
sorgular; akşam-sabah elindeki tığını, nefsini levm atkıları arasında dolaştırır
ve bu ruh hâleti içinde hayat dantelasını örmeye çalışır. Her akşam eksik ve
yanlışlarını bir kere daha kontrol eder, her sabah bütün günahlara kapalı ve
yepyeni bir azimle hayata açılır.

O, böyle bir sadakat ve vefa, böyle bir tevazu ve mahviyetle iki büklüm olup
başıyla ayaklarını aynı noktada birleştirdiği sürece, ona gök kapıları ardına
kadar açılır ve kendisine: “Gel ey sâdık ki, mahremsin, bura mahrem
makamıdır; seni ehl-i vefa gördük...” (Nesimî) denir ve her gün ayrı bir semavî
seyahatle şereflendirilir. Zaten, Cenâb-ı Hak da: ِةَماَّوَّللا ِسْفَّنلِاب  ُمِسْقُأ  َۤالَو 
“Hayır hayır, kasem ederim sürekli kendini kınayan o nefse!” 10 diyerek bu
saflardan saf ruh adına kasem etmiyor mu..?

ِمیِظَعْلا  ِبْرَكْلا  َنِم  َِجن  اَنّ َنیِمِحاَّرلا  َمَحَْرأ  اَي  ّلَلا  َّمُھٰ
ِنيِّدلا  َمَْوي  ِعیِفَّشلا  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.َنیِعَمَْجأ ِةَرَرَبْلا  ِماَرِكْلا  ِِهباَحَْصأ  ىٰلَعَو 
1 Nûr sûresi, 24/31.
2 Zümer sûresi, 39/54.
3 Haşir sûresi, 59/18.
4 A’râf sûresi, 7/201.
5 Buhârî, küsûf 2; Müslim, küsûf 1.



6 Hz. Ebû Zerr’in (radıyallâhu anh), bir önceki hadisi naklettikten sonra söylediği bu söz için bkz.: Tirmizî,
zühd 9; İbn Mâce, zühd 19.

7 Tevbe sûresi, 9/118.
8 Bakara sûresi, 2/284.
9 Hz. Ömer ya da Ebû Meysere Amr b. Şurahbil'e isnat edilen bu söz için bkz.: İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-

kübrâ 3/360; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/98, 152.
10 Kıyâmet sûresi, 75/2.



Tefekkür
Herhangi bir mevzuda, geniş, derin ve sistemli düşünme mânâlarına gelen

tefekkür; erbâbınca, kalbin çırası, ruhun gıdası, bilginin ruhu ve İslâmî hayatın
da kanı, canı ve ziyasıdır. Tefekkür olmayınca kalb karanlıklaşır, ruh
hafakanlara girer ve İslâmî hayat da kadavralaşır.

Tefekkür, kalbde öyle bir nurdur ki, hayır ile şer, fayda ile zarar, güzel ile
çirkin onunla görülür ve sezilir.. kâinat onun sayesinde okunan bir kitap hâline
gelir ve Kur’ân’ın âyetleri onunla kendilerine has ayrı bir derinliğe ulaşır.

Tefekkür, hâdiselerden ibret alma ve çeşit çeşit netice çıkarmanın çerağı,
tecrübelerin altın anahtarı, hakikat ağaçlarının fideliği, kalb nurunun da
gözbebeğidir. Onun içindir ki, her güzel şeyde olduğu gibi tefekkürde de
zirveleri tutan Ufuk İnsan: “Tefekküre denk ibadet yoktur; öyle ise gelin
Cenâb-ı Hakk’ın nimet ve kudret eserlerini tefekkür edin! Ama zinhâr Zât-ı
Bârî’yi tefekküre kalkışmayın; zira o, insan düşüncesini aşan bir
mevzudur.”1 mealindeki sözüyle, düşünebileceğimiz sahanın sınırlarını belirler
ve bize, güç, imkân ve iktidarlarımızın hudutlarını ihtar eder.

Bu hususu hatırlatma sadedinde Minhâc sahibi ne hoş söyler:

ِضحَم قَح  ِتاذ  رَد  ىلَو.....تسھار  ِطرَش  ندرَك  رِكف  ءالآ  رَد 
تسھانُگ

ِلیصَحت ناد  ضِحَم  ِلاحُم.....لِطاَب  هشيِدَنا  ِتاَذ َحـق  رَد  دَوُب 
لصاَح

“Nimetleri tefekkür etmek bu yolun şartıdır. Ne var ki, Cenâb-ı Hakk’ın
Zât’ında tefekkür apaçık bir günahtır. Evet, Allah hakkında düşünmek bir
bâtıldır; O’nu hem bir muhâl hem de hâsılı tahsil bil..!”

Zaten Kur’ân-ı Kerim de: ِضْرَْألاَو ِتاَوٰمَّسلا  ِقْلَخ  ِيف  َنوُرَّكَفََتيَو   “Onlar
göklerin ve yerin yaratılış ve şekillendiriliş keyfiyetinde tefekkür ederler.”2

mealindeki âyetleriyle, kâinat kitabını, bu kitabın yazılış keyfiyetini, harf ve
kelimelerinin hususiyetlerini, cümleleri arasındaki nizam ve âhengi, heyet-i
umumiyesindeki rasânet ve sağlamlığı nazara vererek bize en yararlı düşünme
yolunu salıklamıyor mu?

Evet, her düşünce, her tasavvur ve her davranışta Hakk’ın Kitabı’na



yönelmek, onu anlamaya çalışmak, hayatı ondan anladığımız şeylere göre
tanzim etmek ve yaşamak; kâinat kitabındaki ilâhî sırları keşfedip ortaya
koymak ve insana her an ayrı bir imanî derinlik ve renkliliği duyurup tattıran bu
yeni keşif ve tespitlerle, imandan mârifete, mârifetten muhabbete, muhabbetten
ruhanî hazlara uzayan bir ışıktan yolda bütün hayatı zevk hâline getirmek, sonra
da ahiret ve rıdvân-ı ilâhîye yürümek; işte insan-ı kâmil olmanın nurlu yolu..!

Tefekkür, araştırma sahası itibarıyla bütün ilimlere açıktır; ama, aklî ilimler,
pozitif tespitler, bu büyük netice için sadece birer mukaddime, birer vasıta ve
birer yoldur. Bunların hemen hepsi de, gerçek muhteva ve yüzleriyle ilm-i
vâhid-i ilâhîye müteveccihtirler. Tabiî insan dimağı yanlış mualecelerle
inhirafa uğratılmamışsa...

Evet, varlığı bir kitap gibi mütalâa ve tefekkür ancak, bütün eşya ve eşyaya
ait hususiyetlerin Allah tarafından yaratılmış olduğunu kabul etmekle beklenen
semereyi verir ve bereketli bir vâridât kaynağı hâline gelir ki, bu da her şeyin
her hâliyle, Allah Teâlâ’ya istinadını yakînen idrak eden mârifetullah,
muhabbetullah ve zikrullah ile itminana ulaşmış kalbî ve ruhî hayat
kahramanlarının şiarıdır.

Mebde’de her şeyi Cenâb-ı Hakk’a istinad ettirme esasına göre
sistemleştirilmeyen bir tefekkür, neden sonra Allah’a yönelip ve neticede
O’nda mütenâhî olmasına mukabil; ta baştan halk ve emir, her şeyi O’na
bağlama esasına göre planlanmış bir tefekkür ise, sonsuza kadar hep yeni yeni
buudlarıyla sürer gider ve kat’iyen inkıtâa uğramaz. Yani böyle bir tefekkür
“Evvel” ve “Zâhir” isimleriyle Allah’tan başlayıp sonra yine “Âhir” ve
“Bâtın” isimleriyle Allah’a müteveccih olacağından mütenâhî değil,
lâtenâhîdir. İşte böyle, ta işin başlangıcında hedefi belirlenmiş bir tefekküre
teşvik, aynı zamanda varlığın şekil ve tecellî yollarını tespite çalışan tabiî
ilimlerin usûl ve sistemlerini öğrenip kullanmaya da bir irşattır.

Evet, gökler ve yer bütün eczâ ve mürekkebâtıyla Allah’ın mülkü
olduğundan, varlık kitabında mütalâa edilen her hâdise, her şe’n ve her nizam,
Yüce Yaratıcı’nın şeriat-ı fıtriyedeki ahkâm ve tasarruf keyfiyetlerini de
okumak demektir. Bu kitabı hakkıyla okuyabilen ve okuduğu şeylere göre
hayatını düzenleyen birinin yolu herhâlde hidayet ve takva yolu, varacağı yer
Cennet, içtiği de kevser olacaktır. Evet, dünyada çeşit çeşit nimet ve rengârenk
güzelliklerin gerçek sahibi olan Allah’tan gaflet ve hep İblis’in rehberliğiyle
nankörlük vadilerinde dolaşan felaket ve hüsran ashabına karşılık, o, her şeyin



gerçek sahibi Mün’im-i Hakikî’yi tanıyıp, O’na iman ve imandaki şuur ile
inkıyad ederek, melâike, enbiyâ ve sıddîkînin öncülüğünde, hep şükür-nimet,
nimet-şükür daireleri içinde dolaşır, dökülen dökülene yığınların
mahvoldukları aynı vadilerde Yüce Yaratıcı’nın lütuflarına mazhariyetin
hakkını verir ve ömrünü bir tefekkür üveyki gibi geçirir. Şayet bir tümseğe
ayağı takılsa, fikir dünyasını zikirle buudlaştırır; tedbirden teslime, temkinden
tefvize geçer, âlemin mesafelere esir düştüğü yerlerde o, göklerde tayerân
ederek gider hedefine ulaşır...

ْمِھِبوُنُج  ىٰلَعَو  اًدوُعُقَو  اًماَِیق  ََكنوُرُكْذَي  َنيِذَّلا  َنِم  اَنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ
ِضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  ِقْلَخ  ِيف  َنوُرَّكَفََتيَو 

.َنیَِصلْخُمْلا ِِهلٰا  ىٰلَعَو  َنيِرِّكَفَتُمْلا  ِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/250; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/136.
2 Âl-i İmrân sûresi, 3/191. Ayrıca bkz.: Ra’d sûresi, 13/3; Nahl sûresi, 16/1-18, 65-72; Rûm sûresi, 30/19-

27; Câsiye sûresi, 45/12-13 vd.



Firar ve İ’tisam
Herhangi bir şeyden kaçma ve uzaklaşma mânâlarına gelen firar; erbâbınca,

halktan Hakk’a seyeran etmenin, gölgeden asla ilticada bulunmanın, damlayı
bırakıp deryaya yönelmenin, zerreden vazgeçip güneşe teveccühün ve benlikten
sıyrılıp vücudu Hak şuaları içinde eritmenin unvanı olmuştur ki; bunu insanın
“seyr-i kalbî” ve “seyr-i ruhanî”sine işaret eden: ِّهٰللا َىِلإ  ُّرِفَف  اوۤ  “Kaçıp
Allah’a sığınınız.”1 mealindeki âyetle irtibatlandırmak mümkündür.

İnsan, imanı hesabına, beden ve cismaniyetin öldürücü atmosferinden
uzaklaştığı ölçüde Allah’a yaklaşmış ve kendine karşı da saygılı ve anlayışlı
davranmış sayılır. Böyle bir firarî ve Hak mültecîsinin nasıl pâyelendirildiğini,
o kapının sâdık bir bendesi olan Hz. Musa (alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü
vesselâm) Efendimiz’den dinleyelim:

َنِم يَِنلَعَجَو  اًمْكُح  ّيِبَر  ِيل  َبَھَوَف  ْمُكُتْفِخ  اََّمل  ْمُكْنِم  ُتْرَرَفَف 

َنِیلَسْرُمْلا
“Sizinle beraber bulunmaktan korkup kaçtığım için, Rabbim bana

hâkimiyet lütfetti ve beni mürselînden kıldı.”2 Bu beyanıyla Hakk’ın nebisi,
zevk ve vuslata, hilafet ve kurbete varan yolun firardan geçtiğine dikkati
çekiyor ve peygamberâne iradelere öncülük ediyor.

Avamın firarı; varlığın dağdağasından, mâsiyetin çirkinliğinden Allah’ın üns
ve gufranına sığınma şeklinde olur. Bunlar gözlerini her açıp kapayışlarında:

َنیِمِحاَّرلا ُرْیَخ  َتَْنأَو  ْمَحْراَو  ْرِفْغا  ِبَر  ّ  “Yarlığa Rabbim ve merhamet buyur;
buyur ki, Sen merhameti en hayırlı olansın.”3 âyetini okur.. ve oturur-kalkar:

ُتْعَنـَص اَم  ِّرَـش  ْنِم  َِكب  ُذوُعَأ   “Rabbim, işleyegeldiğim şeylerin şerrinden
Sana sığınırım.”4 der inlerler.

Havâssın firarı; sıfatlardan sıfatlara, sırdan şuhuda, rüsûmdan usûle ve
nefsanî duygulardan ruhanî ihsaslaradır ki: ْنِم َكاـَضِرِب  ُذوُـعَأ  ّيِِنإ  ّلَلا  َّمُـھٰ

َِكَتبوـُقُع ْنِم  َكـِتاَفاَعُِمبَو  َكـِطَخَس   “Allahım, Senin gazabından rızana,
ukûbetinden affına sığınırım.”5 sözleri onların her zamanki vird-i
zebânlarıdır.

Haslar üstü hasların firarı ise, sıfâttan Zât’a ve Hak’tan yine Hakk’adır ki,
her zaman: َكْنِم َكـِب  ُذوُعَأ   “Senden yine Sana sığınırım.”6 der, heybet ve



mehâbet soluklarlar.
Bu firarların hemen hepsi de gidip bir iltica, bir himaye ve bir i’tisamla

noktalanır. Firar, firar edenin ruh derinliği ile mebsûten mütenasip (doğru
orantılı) olduğu gibi, netice itibarıyla varılan nokta da farklı farklıdır.

Birinciler, otağlarını mârifet yamaçlarına kurar, zerreden güneşlere kadar
her şeyle O’nu hatırlar, O’nu anarlar.. ölçüleri aşan isteklere girer ve
olmayacak şeyler düşlemeye başlarlar.. ve derken, vicdanlarında: َكاَنْفَرَع اَم 

َِكتَفِرْعَم َّقَح   “Seni hakkıyla bilemedik.”7 gerçeğini duyar ve dillerinde:

َكِفْصَو ْنَع  َنوُفِصاَوْلا  َزَجَع  ..... َِكتَفِرْعَِمب ىٰرَوْلا  ُماَصِتِْعا 

َِكتَفِرْعَم َّقَح  َكا  ـ َنْفَرَع َمـا  ..... ـٌر ََشب اَنَِّنإَف  ـا  َنَْیلَع ْبُت 
“Varlık Senin mârifetinin peşinde, erbâb-ı lisan Seni vasfetmekten âcizdir.

Gel tevbemizi kabul buyur; buyur ki, biz birer beşeriz, Seni hakkıyla
bilemedik.” sözleriyle kendilerinden geçerler.

İkinciler, her an ayrı bir mârifet deryasına yelken açarlar ve hep ayrı ayrı
vâridâtın televvünâtıyla ömür sürdürürler. Sürdürürler ama, bir türlü
berzahlardan kurtulup tam hayret ufkuna da ulaşamazlar. Gözleri sürekli suûd
merdivenlerinde, arşiyeden arşiyeye uçar ve sukut tasavvurundan tir tir
titrerler...

Üçüncüler hâlin gelgitlerinden kurtulmuş, başları her an hayretin ayrı bir
derinliğinde ve gözleri “Şerâb-ı aynemâ” ile mahmur öyle mestlerdir ki, içinde
bulundukları durumdan, –ihtimal– İsrafil’in sûruyla bile kendilerine
gelemezler. Duygu, düşünce ve tahayyüllerinin derinliğini, ancak yine kendileri
gibi mest olan biri ifade edebilir:

ِناَتسُب ِناَيوُر  ْهَم  ِسكَع.....تْساَِیلَْوا  ِماَد  هك  يتالاَیخ  نٰا 
تْساَدُخ

“Evliyâullaha tuzak olan o hayaller ise, Hudâ bahçesinin ay yüzlülerinin
cemallerinin yansımasından ibarettir.”

“ اَدُخ ِناَتسُب  ”dan maksat, mertebe-i vâhidiyet; “ ِناَيوُر ْهَم  ”dan murad da,
Allah’ın esmâ ve sıfâtıdır ki, ehadiyet mertebesinde temayüz ederler. Bu
itibarla, meseleyi şöyle vaz’edebiliriz: Evliyâullah’ın ayaklarına tuzak olan,
başka değil, esmâ ve sıfât-ı ilâhiyenin tecelliyâtıdır. Ve o tecelliyât, hakikate
karşı kapalı olan gözsüzler nazarında hayaletten ibarettir. Sarı Abdullah



Efendi’nin ifadesiyle: “Enbiyâ ve evliyânın merâyâ-i kalbleri, mezâhir-i esmâ
ve sıfât-ı külliye-i ilâhiye olmakla, sıfât-ı rabbâniye onların ay yüzlerinin
bostanı olup onlara her an ayrı bir sihir sunmaktadır.”

Hâsılı, bunlar, firar edecekleri her şeyden firar edip َكَـسْمَتْسا ِدَقَف 
8 اََھل َماَصِفْنا  ىٰقْثُوْلا َال  ِةَوْرُعْلِاب   fehvâsınca, öyle sağlam bir tutamağa sımsıkı
sarılmışlardır ki –Allah’ın izniyle– artık onlar için kopup gitmek söz konusu
değildir. Zira teveccühte bulunulup kendisine bel bağlanılan Zât, ezelden ebede
kadar varlığı devam eden ve her şeyi her zaman görüp gözeten, gerçek varlık ve
büyüklük sahibi bir Zât’tır ve bunlar O’nu bulmuş, O’nun kopmaz, kırılmaz
ipine sarılmış, dolayısıyla da düşüp helâk olmaktan, ayrı kalıp yalnızlığa
düşmekten ve yol şaşkınlığı yaşamaktan kurtulmuş olurlar ki, َنيِذَّلا ُِّيلَو  ُّهٰلَلا 

ِروُّنلا َىِلإ  ِتاـَمُلُّظلا  َنِم  ْمُھُجِرْخُي  اوُنَمٰا   “Allah (celle celâluhu), bu ölçüde
iman edenlerin dostudur; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır.” 9

mazmununca, onları dört bir yandan kuşatan bütün karanlıklar kalkar. Gözler
doğruyu görmeye, kulaklar doğruyu işitmeye başlar; gökler, yıldız yıldız
tebessümler yağdırır.. aylar, güneşler bir uhrevî derinliğe bürünür.. zerreden
sistemlere kadar her şey okunan bir kitap, temâşâ edilen bir manzara hâlini
alır.. baharlar neşeyle kahkaha atar.. yazlar duygularımıza kemal endamlı
melodiler dinletir.. acılar, elemler silinir gider.. köpük köpük her yanı ruhanî
zevkler bürür.. ve insanca var olmanın, yaşamanın bütün hazları birden duyulur.

Bu sonsuz ruhanî zevkleri “ilelebed” duymak isteyenler, her zaman fevkalâde
bir titizlikle, Allah’ın istemediklerinden istediklerine, yasaklarından
emrettiklerine, sevmediklerinden sevip razı olduklarına hicretler gerçekleştirir,
firarlar yaşar ve her şeyi O’na bağlamada karar kılarlar ki, hakikî i’tisam da
işte budur.

ِهَْیلَع ُّهٰللا  ىَّلَص  ٌدَّمَحُم  َكُِّیَبن  ِِهب  ََكَلأَس  اَم  ِرْیَخ  ْنِم  َكَُلأْسَأ  ّيِِنإ  ّلَلا  َّمُھٰ
َمَّلَسَو 

ِهَْیلَع ُّهٰللا  ىَّلَص  ٌدَّمَحُم  َكُِّیَبن  ُهْنِم  َكَذاَعَتْسا  اَم  ِّرَش  ْنِم  َِكب  ُذوُعَأَو 

.َمَّلَسَو
1 Zâriyât sûresi, 51/50.
2 Şuarâ sûresi, 26/21.
3 Mü’minûn sûresi, 23/118.



4 Buhârî, daavât 2, 16; Tirmizî, daavât 15.
5 Müslim, salât 222; Tirmizî, daavât 76, 113; Ebû Dâvûd, salât 340.
6 Müslim, salât 222; Tirmizî, daavât 76.
7 Bkz.: el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 2/410; Mer’î b. Yûsuf; Ekâvîlü’s-sikat s.45.
8 “(Artık kim tağutu reddedip Allah’a îmân ederse, işte o) kopması mümkün olmayan en sağlam

tutamağa yapışmıştır.” (Bakara sûresi, 2/256)
9 Bakara sûresi, 2/257.



Halvet ve Uzlet
Yalnızlık ve tek başına yaşama mânâlarına gelen halvet ve uzlet, bir

anlamda, herhangi bir rehber ve mürşidin nezaretinde inzivaya çekilip vaktini
ibadetle geçirmekten ibarettir.1 Diğer bir tefsire göre ise o, kalbi bâtıl
itikadlardan, karanlık duygulardan, çirkin tasavvurlardan ve Hak’tan
uzaklaştıran tahayyüllerden arındırarak, bütün mâsivâya (Hak’tan gayri her şey)
karşı kapanıp letâifin dili ile Hak’la sohbetin değişik bir unvanıdır. Uzlet,
halvetin bir buudu, riyâzât da diğer buududur. Halvetin ilk basamağı kırk
günlük bir fasılla tamamlandığı için buna “Erbaîn çıkarma” da denmiştir.
Mürşid ve rehber, mürîd ve mürîd namzedini halvete sokacakları zaman onu
alır, odasına kadar götürür; orada dua eder ve ayrılırlar. Mürîd, yapayalnız
kaldığı o hücrede âdeta bir itikâf hayatı yaşar! Ölçülü yer, ölçülü içer.. ve gücü
yettiğince, Allah’a kurbet kapısı sayılan bu halvethânede bedenî ihtiyaçlarını en
aza indirir; hatta cismanî arzularını büyük ölçüde unutmaya çalışır.. ve gece-
gündüz durup dinlenmeden sürekli zikr u fikirle meşgul olur...

Halvet; halktan uzlet ve riyâzât buuduyla menşei çok eskilere dayanır ve
hemen hemen tasavvuf yollarının hepsinde de mevcuttur. Hatta bu hususu daha
da ileriye götürüp enbiyâ-i izâm ile irtibatlandırmak da mümkündür.

Evet, başta İnsanlığın İftihar Tablosu olmak üzere birçok nebi ve velinin
uzlet ve halvetlerinden söz edilebilir. Ne var ki, sistem aynıyla alınmadığı,
alınamadığı gibi, alındığı kadarıyla da orijini tam korunamadığından, değişik
kalıplara ifrağ edilerek, az dahi olsa başkalaştırılmıştır. Hz. İbrahim’in
“uzlet”i,2 Hz. Musa’nın “erbaîn”leri,3 Hz. Mesih’in “riyâzât”ı,4 Sultan-ı
Enbiyâ’nın “halvet”leri5 ve daha niceleri.. değişik şartlarda, değişik ortamlarda
ve değişik karakterler üzerinde farklı tatbikatlarla farklılaşmış, mahiyetleri
kısmen değişmiş ve başkalaşmıştır. Zaten başka türlü de olamazdı; zira halvet,
şahısların ruh yapıları, mizaçları, mezakları, karakterleri ve ruhanîliğe
istidatlarıyla çok alâkalıdır. Bu itibarla, kime nasıl ve ne kadar halvet teklif
edileceğini ancak kâmil mürşidler bilir.

İlk dönemlerinde Hz. Mevlâna bir hayli “erbaîn” çıkarır. Mürşidini bulunca,
halveti terk ve celveti6 ihtiyar eder ki; ondan evvel ve ondan sonra da pek çok
kimse aynı yolu takip etmişlerdir.

Halvetin riyâzât buudu; nefsi, bedenî arzulara karşı gemlemek ve meâlîye



müştak olan ruhu, kemalât-ı insaniye semalarına doğru şahlandırmaktır. Evet,
ancak, riyâzât ile nefse gem vurulabilir; riyâzât ile o, kötü duygu ve tutkulardan
vazgeçirilebilir; riyâzât ile teslimiyet ve inkıyada zorlanabilir ve riyâzât ile
mahviyet ve tevazua alıştırılarak ayaklar altındaki topraklar hâline getirilebilir
ki; güllere saksılık yapmanın yolu ve erkânı da budur:

ْسَك تْسِینْكاَخ  ْزُجَب  ِهك.....ْلُگ  وُت  اَب  ْدَيوُرِب  ْكاَخ  ْوَش  ْكاَخ 
ْلُگ ِرَھْظَم 

“Toprak ol toprak ki, gül bitsin; zira topraktan başkası güle mazhar
olamaz.”

Riyâzât yoluyla, hemen herkes belli lütuflara mazhar olabilir; kimileri ilim
ile ahlâkı, ihlâs ile ameli tehzîb ederek hem Hak’la hem de halkla
muamelelerinde edep şuuruna ulaşır.. kimileri, sürekli kendilerini Rabbileriyle
olan muamelelerinin gel-gitlerinde bulur ve bir lahza ara vermeden O’na daha
da yakınlaşma yollarını araştırır.. kimileri de, sert kabuğundan sıyrılan
yusufçuk gibi hayatlarını, yeni ulaştıkları semavî âlemlerin kelebekleri sayılan
ruhanîler arasında sürdürür...

Halvette asıl olan, gönül gözünün asla ağyâra kaymaması ve gece-gündüz
demeden Cenâb-ı Hakk’ın teveccühüne hazır olup beklemesidir. Bu bekleyiş
aynı zamanda pasif bir bekleyiş de değildir. Bu bekleyiş, kalbe akacak vâridâtı
kaçırmama heyecanı içinde, gönül gözleri açık ve Hak’la halvet âdâbıyla
geçirilen temkinli bir bekleyiştir. Bu mânâyı soluklayan Lâmekânî Hüseyin
Efendi’nin şu sözleri ne hoştur:

Pâk eyle gönül çeşmesini tâ durulunca,
Dek tut gözünü gönlüne gönlün göz olunca.
Efkârı ko, dil destisini ol çeşmeye tuttur;
Ol âb-ı safâbahş ile ol desti dolunca.
Sen çık aradan hânesini sâhibine ver;
Bî-şek gelir Allah evine sen savulunca..
Evvel koma ki, sonra çıkarmak güç olur güç
Şeytan çerisi hâne-i kalbe koyulunca.!

Vâkıa Allah zamandan, mekândan münezzehtir ama, O’nun insanlarla
alışverişi de yine hep kalb yamaçlarında cereyan eder. Bu itibarla da kalbin
zümrüt tepeleri, O’ndan gelecek tecellî dalgalarına her zaman açık ve hazır
olmalıdır ki; Hazreti Hakkı’nın ifadesiyle:



“ Kasrına nüzûl eyleye Sultan gecelerde...”
Cenâb-ı Hak bir yerde Hazreti Davud’a (aleyhisselâm) şöyle buyurur: “O

evi Benim için boşalt ki, Ben orada olayım.” Bazıları boşaltmayı, kalbin ağyâr
düşüncesinden, yabancı mülâhazalardan ve O’nu nazara almadan, âlemle
gereksiz münasebetlerden arındırma ve uzaklaştırma şeklinde anlamışlardır.
Hazreti Mevlâna’nın bir hoş sözü de burada düşünce ufkumuza bir ziya gibi
düşer:

ياَھاَفَص ْتَوْلَخ  رَد  ِهكناَز.....ت  ـ َْسِلقاَع ِهكرَھ  ديِزَُگب  ِچـه  ْرعَق 
ـت َسلِد

ِهك سَك  نٰا  ْدرََبن  رَس.....قلَخ  ِياَھتمْلُظ  ِهك ِز  ِْهب  ِهچ  تَمْلُظ 
قْلَخ ياَپ  دَرِیگ 

راَھَب َنـه  ـد  مآ ْيَد  ِرھَب  نِیت  ـ ْسوُپ.....را ـ َيِز َنـه  دَيا  َبـ رایَْغا  َْزا  تَوْلَخ 
“Akıllı olan, kuyu dibini seçmiştir; zira halvette gönül safâsı vardır. Kuyu

dibinin zifiri karanlığı, halkın zulmetinden iyidir. Halkın ayağını tutan kimse
baş alıp getirememiştir; yani nihayete erip sırra muttali olamamıştır. Halvet
ağyâra karşı lâzımdır, yâr’a karşı değil; kürk kış için gereklidir, bahar için
değil...”

Halvetten murad, kalb hânesini ağyârdan temizleyip yâr ile hemdem
bulunmak olduğuna göre, halk içinde Hak’la beraber bulunan ruhlar ve kesretin
en uç noktalarında dahi sürekli tevhidi kollayan gönüller hep halvette sayılırlar.
Buna mukabil, bütün ömrünü halvette geçirdiği hâlde, kalbini ağyârdan
temizleyememiş ve içinden mâsivâyı söküp atamamış kimsenin halveti de bir
aldanmışlıktır ve beyhudedir.

Aslında mâverâî bir halvette, halktan tecerrüd ve uzlet yoktur. Böyle bir
halvette insan, Mevlâna’nın ifadesiyle, bir pergel gibi, ayağının biri lâhût
ufkunda, diğeri de nâsût kutbunda, her an ayrı bir nüzûl ve urûcu bir arada
yaşar ki, enbiyâ ve asfiyâ kuşağında bilinen halvet de işte bu halvettir. Cenâb-ı
Hak, Davud’a (aleyhisselâm): “Yâ Davud nen var, böyle halktan ayrılıp
yalnızlığı ihtiyar ediyorsun?” buyurur. Hazreti Dâvud: “Yâ Rabbi, halkı Senin
için terk ediyorum” der. Cenâb-ı Hak ona: “Ey Davud, her zaman uyanık ol
ve ihvânından ayrılmamaya bak ama, dostlukları sana yaraşmayan
insanlardan uzak kalmayı da ihmal etme!” ferman eder.7 Yani, mademki



hedefin Biziz ve madem ki, azmin köyümüzedir, sakın gönlünü Bizden gayrisine
açma.!

اَنََتِینَالَع ْنِسَْحأَو  اَِنَتِینَالَع  ْنِم  اًرْیَخ  اََنتَريِرَس  ْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ

ِقْدِّصلا يِوَذ  ِ۪هباَحَْصأ  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.ِناَسْحِْإلاَو
1 Celvet karşıtı olarak ele alınacak halvete daha başka bir kısım mânâlar da yüklenmektedir ki, burası onları

tahlilin yeri değildir.
2 Bkz.: Meryem sûresi, 19/48.
3 Bkz.: Bakara sûresi, 2/51; Mâide sûresi, 5/26; A’râf sûresi, 7/142.
4 Bkz.: Muvatta’, sıfatü’n-Nebî 27; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 6/340, 7/65.
5 Bkz.: Buhârî, bed’ü’l-vahy 3; Müslim, îmân 252.
6 Celvet: Halvetin karşıtı, halkla beraber olma.
7 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 2/160.



Hâl, Makam
Hâl; insanın kendi derinliklerinde ötelerden gelen esintilerle yaşaması ve

kalb ufkunda cereyan eden gece-gündüz, sabah-akşam farklılığının duyulup
hissedilmesidir. Onu insanın cehd ve gayreti olmadan, insan kalbini saran
sevinç-hüzün, kabz-bast şeklinde anlayanlar, bu oluş ve sezişin devam ve
istikrarına “makam”, onun zeval bulup gitmesine de “nefsanîlik” demişlerdir...

Bu itibarla, “hâl”e, bir ilâhî mevhibe ve gönül yamaçlarının “üns” esintileri,
“makam”a da insan irade ve azminin bu nefehâtı soluklayıp benliğine mâl
ederek ikinci bir fıtrata ulaşması diyebiliriz.

Hâl; yaratılış, hayata mazhariyet, nur ve rahmet gibi, perdesiz her şeyin
gerçek kaynağını gösterir ve hâlis tevhidi ihtar ederek, insanı sürekli metafizik
gerilime ve alternatif arayışlara sevk eder. Makam ise, sa’y ü gayretin sisli-
dumanlı prizması içinde dediğini der ve hakikati kendi kemalât arşına bağlar.
Onun içindir ki, kalbe gelen vâridâtın duyulup-sezilmesi ve her lahza, kalblerde
“kenzen” bilinene doğru ayrı bir yol vurulması; içinde biraz da kendimizi
anlatmanın bulunduğu o vâridâtın kendi rengimize göre ifade edilmesinden daha
kadirşinasça bir davranış sayılmıştır.

Bundan dolayıdır ki, Hazreti Sâdık u Masdûk, bir makam münasebetiyle:
“Allah sizin cisim ve suretlerinize değil, kalblerinize nazar eder...” 1 diyerek
Hak cânibince önemsenen noktayı hatırlatıp, halkça yönelinecek mihrabı iş’âr
ile âyineyi, tecellîye tevcih buyurmak istemiştir. Derecesi daha düşük bir
rivayette, kalblerin yanında ameller de zikredilerek ifade edilen: “Allah sizin
kalblerinize ve amellerinize bakar...”2 beyanı ise, hâlin devamıyla ulaşılan
“makam”a hâl hatırına bir iltifattır.

Hâl, Mutlak İrade’nin muradına uygun vakitlerde ara ara gelen tecellîler, bu
tecellîlerin yayılma sahası kalb ufku, avlayıp bir kalıba ifrağ eden de his ve
şuurdur. Bu itibarla makama, dalgaları dinmiş, istikrara ulaşmış bir pâye
nazarıyla bakılmasına karşılık; hâl, yüksek takdirlere bağlı gel-gitlerin ağında,
her zuhur bir evvelkisinden ayrı ve farklı kareler içinde, sürekli belirip-
kaybolan ve tıpkı güneşten gelen değişik boy ve renklerdeki dalga paketlerine
benzetilebilir.

Hassas ruh ve mârifete uyanmış şuurlar, suyun üzerindeki kabarcıklarda
güneşin akislerini gördükleri gibi, gönül yamaçlarında da hâl dalgalanmalarını



öyle görür, hisseder ve ayrı ayrı idrakle ona mukabelede bulunurlar. Kalb
balansını iyi ayarlayamamış, dolayısıyla da irtibatsız kalmış kopuk ruhlar,
bunları birer vehim ve hayal sanabilirler; varlığa Hakk’ın nuruyla bakanlar için
ise bunlar ayânlardan ayân gerçeklerdir.

En büyük Hâl Eri, bir önceki mazhariyetlerini, bir sonraki durumu itibarıyla
dûn gördüğünden –o dûn hâlin nuruyla Allah gönüllerimizi donatsın!– “Ben
günde yetmiş defa istiğfar ediyorum...”3 buyururlardı.

Zaten, Nâmütenâhî’ye dönük bir ebedî yolculukta, ebedî ışık ve ebedî buraka
ihtiyaç hisseden dupduru bir gönlün, başka türlü düşünmesi de mümkün
değildir...

ِلاَحْلا ِنَسَْحأ  ىِٰلإ  اََنلاَح  ّْلِوَح  ِلاَوْحَْألاَو  ِلْوَحْلا  َّلِوَحُم  اَي  ّلَلا  َّمُھٰ

.ِراَتْخُمْلا ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ِبَر  ّ اَي  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 Müslim, birr 32-33.
2 Müslim, birr 34; İbn Mâce, zühd 9; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/284, 539.
3 Buhârî, daavât 3; Tirmizî, tefsîru sûre (47) 1; Ebû Dâvûd, vitr 26.



Kalb
Dil beyt-i Hudâdır ânı pâk eyle sivâdan

Kasrına nüzûl eyleye Rahmân gecelerde.
İ. Hakkı

Gönül ve yürek olarak da tanıdığımız kalb başlıca iki mânâda kullanılır:
Birisi, göğsün sol tarafında, sol memenin altında ve daha çok da çam
kozalağına benzeyen, aynı zamanda yapısı ve dokusu itibarıyla da bedendeki
her uzuvdan farklı bulunan; ihtiva ettiği harika karıncık ve kulakçıkları, bütün
his ve duygulara merkeziyeti, bütün damarlara ve damarcıklara merciiyeti ve
insan uzuvları arasında bizatihî müteharrik olma gibi imtiyazı; hem bir motor
gibi çalışması hem de bir emme-basma pompası gibi faaliyet göstermesi
itibarıyla çok hayatî bir organdır ki bu organa biz yürek de deriz.

İkincisi ise, öncekinin dublesi, alternatifi, melekûtî buudu ve aynı zamanda,
şuur, idrak, ihtisas, akıl ve irade gücünün de merkezi ruhanî bir latîfedir ki,
tasavvufçular ona “hakikat-i insaniye” filozoflar da “nefs-i nâtıka” demişlerdir.
İnsanın asıl hakikati de işte bu kalbdir. İnsana bu mânevî buudu itibarıyla
“âlim”, “ârif”, “müdrik” denir. Ruh bu latîfenin esası ve bâtını, biyolojik ruh da
bineğidir. Allah’a muhatap olan, sorumluluklar yüklenen, ceza gören, mükâfat
alan, hidayetle kanatlanan, dalâletle yuvarlanan, aziz kabul edilen, hor görülen
ve ilâhî mârifetin “mir’ât-ı mücellâ”sı olan hep bu latîfedir.

Kalb, hem idrak eden hem de idrak edilen hususiyette bir yapıya sahiptir.
İnsan; ruhuna, cismine, aklına onunla girer. Kalb ruhun gözü gibidir. Basîret,
kendi dünyasına göre onun nazarı; akıl ruhu; irade de iç dinamizmidir.

Umumiyet itibarıyla biz “gönül” derken de bu ikinci kalbi kastederiz. Gönül
ve kalb farklılığı, bunların mecazen birbirinin yerinde kullanılması bir yana, bu
ruhanî latîfe cismanî kalble sımsıkı alâkalıdır. Bu alâkanın keyfiyeti, dünden
bugüne filozofları ve İslâm hukemâsını bir hayli meşgul etmiştir. Ancak, bu
münasebet ister evvelen ve bizzat, ister sâniyen ve bi’l-araz, ister kalbin
faaliyeti açısından, ister onun kabiliyetiyle irtibatlı olsun, sinelerimizde
taşıdığımız “sanevberiyyü’ş-şekl” et parçası zâhirî kalble, insanın insanlığının
remzi ve bütün duygularının hayat kaynağı olan “latîfe-i rabbâniye”nin, bir
hakikatin iki yüzü denebilecek şekilde birbiriyle iç içe olduğunda şüphe yoktur.
Ne var ki, bu alâka ve irtibatın keyfiyeti de, kalb, ruh, akıl ve idrakin keyfiyeti
gibi biraz buğuludur.



Kur’ân’da, dinî ilimlerde, ahlâkta, edebiyatta, tasavvufta kalb dendiği zaman,
daha ziyade bu ikinci mânâdaki kalb kastedilir. Aynı zamanda iman,
mârifetullah, muhabbetullah ve zevk-i ruhanî de, bu mânâdaki kalbin “ille-i
gâiyesi” ve varlığının hakikî hedefleridir.

Kalb, iki yönü olan öyle nuranî bir cevherdir ki, bir yönüyle devamlı ruhlar
âlemine, diğer yönüyle de cisimler âlemine bakar. Cisim, şer’î ölçülerin
birleştiriciliğinde ruhun emrine girmişse, kalb, ruhlar âlemi yoluyla aldığı
feyizleri bedene ve cisme taşır; orada da huzur ve itminan esintileri meydana
getirir.

Kalb, eskilerin ifadesiyle “nazargâh-ı ilâhîdir.” Allah, insana insanın
kalbiyle bakar. 1 ْمُِكبوـُلُق ىِٰلإ  ُرُظَْني  ِْنكٰلَو   fehvâsınca da, insanla muamelesi
kalbe göre cereyan eder. Zira kalb; akıl, mârifet, ilim, niyet, iman, hikmet ve
kurbet gibi insan için çok hayatî hususların kalesi mesabesindedir. Kalb ayakta
ise, bu duygular da hayatta sayılır; o, yıkılmış veya bir kısım mühlikâtla
sarsıksa, bu latîfelerin hayatiyetinden, devam ve temadisinden bahsetmek de
oldukça zordur. Hazreti Sâdık u Masdûk:

ْتَدَسَف اَِذإَو  ُهُّلُك ، ُدَسَجْلا  ََحلَص  ْتََحلَص  اَِذإ  ًةَغْضُم  ِدَسَجْلا  ِيف  َِّنإ  ََالأ 

.ُبْلَقْلا َيِھَو  ََالأ  ُهُّلُك ؛ ُدَسَجْلا  َدَسَف 
“Bakın, cesette bir çiğnem et vardır ki, o sıhhatli olunca bütün ceset de

sağlam olur; o fesada yüz tutunca da bütün ceset bozulur gider. Dikkat! İşte
o kalbdir.”2 buyurarak kalbin insan bedenindeki yer ve önemine dikkatleri
çekmiştir.

Kalbin bundan da ehemmiyetli yanı, mahiyetindeki istinat ve istimdat
noktaları itibarıyla her zaman Cenâb-ı Hakk’ı göstermesi, varlık kitabıyla
tafsilen anlatılanları, ihtiyaç ve ihtiyaçların karşılanması diliyle insan gönlüne
sürekli ihtar etmesidir ki, hadis diye rivayet edilen bir mübarek sözde onun bu
lâhutî buudu nazara verilmektedir.3 İbrahim Hakkı, o sözü nazmen şöyle
tercüme eder:

Sığmam dedi Hak arz u semaya,
Kenzen bilindi dil madeninden.

Böyle, mârifet-i ilâhînin pürüzsüz, mücellâ ve yalan söylemeyen sâdık bir
lisanı olması itibarıyladır ki, insanî mülkün melekûtu sayılan kalb, Kâbe’den
daha eşref görülmüş ve Zât-ı Hak adına bütün kâinatların ifade edebileceği



yüce gerçeği beyanda biricik hatip kabul edilmiştir.
Kalb, düşünce sıhhati, tasavvur sıhhati ve ruh sıhhati, hatta beden sıhhati için

âdeta bir kale gibidir. İnsanın maddî-mânevî duyguları bu kaleye sığınır ve
korunmuş olurlar. Bu açıdan insan için bu kadar önemli olan kalbin de
karantinaya ve gözetilmeye ihtiyacı vardır. Zira o, yaralanınca tedavisi çok güç
ve ölünce de hayata döndürülmesi çok zor bir latîfedir. Kur’ân bize: َال اَنَّبَر 

اَنَتْيَدـَھ ِْذإ  َدـَْـعب  اـََنبوُلُق  ْغِزُت   “Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra
kalblerimizi kaydırma...”4 duasını öğütlemekte, Efendimiz de sabah-akşam el
açıp hem de defaatle:

َِكنيِد َىلَع  يِبْلَق  ّْتَِبث  ِبوُلُقْلا  َّبِلَقُم  اَي  ّلَلا  َّمُھٰ
“Ey kalbleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininle sabitleyip perçinle!”5

tazarruunda bulunmakla bu çok önemli korunma ve karantinayı hatırlatmaktadır.
Evet, kalb, bütün hayırların, bereketlerin insana ulaşmasında önemli bir

köprü vazifesi gördüğü gibi, aynı zamanda şeytanî ve nefsanî bütün dürtülere
ve bütün hâtıralara vize verebilme mevzuunda da tehlikeli işlere alet olabilir.
O, Hakk’a tevcih edilebildiği sürece, bedenin en karanlık noktalarına kadar her
yanına ışıklar yağdıran bir projektör olur; yüzü cismaniyete dönük kaldığı
zamanlarda da şeytanın zehirli oklarının hedefi hâline gelir...

Kalb, iman, ibadet ve ihsan ruhunun vatan-ı aslîsi ve her zamanki otağı..
Allah-kâinat-insan arasında ince ince akıp duran duyguların yüksek debili bir
ırmağı olmasına rağmen, bu cihanbahâ latîfeyi yerinden etmek ve bu ırmağa
mecrâ değiştirtmek için, onun, sayılmayacak kadar da düşmanları vardır.
Kasvetten küfre, ucubdan kibre, tûl-i emelden hırsa, şehvetten gaflete,
menfaatten makam düşkünlüğüne kadar yığın yığın düşman, taarruz vaziyetinde
onun zaaf ve boşluklarını kollamaktadır.

َتَْنأ َكَِّنإ  ًةَمْحَر  َكْنَُدل  ْنِم  اََنل  ْبَھَو  اَنَتْيَدَھ  ِْذإ  َدَْعب  اََنبوُلُق  ْغِزُت  اَنَّبَر َال  ﴿

ُباَّھَوْلا ﴾

.ِماَرِكْلا ِِهباَحَْصأ  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ِبَر  ّ اَي  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

* * *

İman kalbin canı, ibadet onun damarlarında akıp duran kanı, tefekkür,
murâkabe, muhâsebe ise onun bekâsının esaslarıdır. İmansız birinde kalb ölü ve



ötelere karşı bütün bütün kapalı, ibadetsiz birinde o ölüm ağında ve onulmaz
hastalıklarla sürüm sürüm, tefekkürsüz, muhâsebesiz ve murâkabesiz bir
bünyede ise her türlü tehlikeye açık ve emniyetsizdir. Birinci kategoriye giren
insanlar sinelerinde emme-basma pompaları nev’inden bir et parçası taşısalar
da, kat’iyen bunların kalblerinin var olduğu söylenemez.. ikinci nev’e girenler,
varlık-yokluk arası vehimlerinin sisli dünyasında hep mesafelerin esiri olarak
yaşar ve bir türlü hedefe ulaşamazlar.. üçüncü kısma dahil olanlar ise, bir hayli
mesafe almış, bir hayli engebe aşmış olmalarına rağmen, tam zirveye
ulaşamadıkları için, her zaman tehlike sath-ı mâilinde sayılırlar; düşe-kalka
yürür, müsabakasını yene-yenile sürdürür ve ömürlerini vefasız ve aşılmaz bir
tepenin yamaçlarında tüketirler.

İnanmış, inancını yaşamış ve otağını ihsan düzlüklerine kurmuş olanlara
gelince, bunlar sebepler planında emniyet doruğunda, ilâhî himaye açısından da
güven kuşağında sayılırlar. Varlığı basîretle süzer, Allah’ın nuruyla eşyanın
perde arkasına muttali olur, hep temkinde bulunur; kalbi güvercin kalbi gibi tir
tir yaşar ve her yerde O’nun hoşnutluğunu arar; her işlerini Allah rızasına göre
ayarlar ve Allah sevgisiyle yatar kalkarlar. Allah da onları hem sever, hem de
inanan gönüllere sevdirir. Derken işte bunlar “makbûl-ü ins ü cân” olur ve her
yerde hüsnükabul görürler.

Sure-i Yusuf’un sıddîk kahramanı, mübarek ismine izafe edilen surede tam
beş defa ihsan ehli olarak zikredilir ki;6 bu, yer-gök, dost-düşman, Yaratan-
yaratılan herkesin, onun yakîn, muhâsebe ve murâkabesine şehadeti demektir.

Yusuf (aleyhisselâm) henüz genç bir tomurcukken, Allah onun ihsan şuuruna
dikkati çeker ve “İşte Biz ehl-i ihsanı böyle mükâfatlandırırız.”7 buyurur.
Hapishanede, şakî-said herkes onun düşünce ufkundaki derinliği, duruluğu ve
ledünnîliği sezince, onu merci kabul eder, ona koşar, ona inanır, ona bağlanır
ve “Haydi bize te’vil-i ehâdîsi bildir; bildir ki, Seni ihsan şuuruyla serfiraz
görüyoruz.”8 der, problemlerini ona arz ederler.. girdiği her imtihanı başarıyla
bitirmiş, dost-düşman herkesin sinesine taht kurmuş bu babayiğidi, Allah bir
kez de, dünya karşısında tavrını değiştirmemesiyle takdir buyurur ve
“Rahmetimizi dilediğimize nasip kılar ve ihsan şuuruna erenlerin ecrini zâyi
etmeyiz.”9 der ve ilâhî teminatını ihtarda bulunur.. o güne kadar kalbleri her
zaman, ona karşı kıskançlıkla atan kardeşleri, gün gelip de haset atmosferinden
sıyrılabildiklerinde “Doğrusu, biz seni ihsanla bütünleşmiş kimselerden



görüyoruz.”10 diyerek ona, kapalı da olsa tarziyede bulunur ve sadakatini itiraf
ederler.

Ve, nihayet Hz. Yusuf (aleyhisselâm), olgunlaşmış, itminana ulaşmış bir
insan olarak, bunca şahidin yanında, mazhar bulunduğu ilâhî lütuflara bir de
kendi şehadet eder ve “Doğrusu kim Allah’tan korkar, takva dairesinde yaşar
ve her çeşidiyle sabrı temsil edebilirse, Allah da, böylesine ihsana ermişlerin
ecrini zâyi etmez.”11 der, tahdis-i nimette bulunur.

Evet, böyle herkesin hüsn-ü şehadette bulunduğu bir kalbin, ilâhî âdetler
gereği gelgiti, inhirafı düşünülemeyeceği gibi, mahrumiyetine de ihtimal
verilemez. Zira o kalb, kâinata nisbeten Arş ne ise, insana nisbeten odur ve her
an Hakk’ın nazar buyurduğu bir mücellâ aynadır. Hakk’ın bakıp bakıp her an
ayrı bir değer verdiği böyle bir ayna kırılıp atılabilecek herhangi bir cisim
değildir. O, insanlık gerçeğinin ruhu ve Allah’ın da memdûhudur.

Hz. Mevlâna:

نٰا ِهك  تَروُص  رَب  تسِین.....تَْسلِد  رَب  ْناَم  َرَظن  دَيوُگ  يِمَھ  قَح 
تَْسِلگ بٰا و 

ـد َشاَب ْشرَع  ِزارَف  لِد.....تْسَھزِین  لِد  اَر  ييوُگ َمـ ىمَھوُت 
ـت َْسب ِنـي 

“Allah buyuruyor ki: ‘Bizim nazarımız kalbedir; sudan, balçıktan olan
surete değildir.’ Sen, benim içimde kalbim var diyorsun, amma gönül, Arş’ın
yücesindedir, aşağılarda değil.” der ve işte bu hakikati ihtar eder.

َِكنيِد ىٰلَع  اََنبوُلُق  ّْتَِبث  ِبوُلُقْلا  َّبِلَقُم  اَي  ّلَلا  َّمُھٰ

.ِبوُلُقْلا ِبوُبْحَم  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 “(Allah sizin cisim ve suretlerinize değil) kalblerinize nazar eder.” (Müslim, birr 33)
2 Buhârî, îmân 39; Müslim, müsâkat 107.
3 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, ez-Zühd s.81; Ebu’ş-Şeyh, el-Azame 2/608.
4 Âl-i İmrân sûresi, 3/8.
5 Tirmizî, kader 7, daavât 89, 124; İbn mâce, duâ 2.
6 Yûsuf sûresi, 12/22, 36, 56, 78, 90.
7 Yûsuf sûresi, 12/22.
8 Yûsuf sûresi, 12/36.
9 Yûsuf sûresi, 12/56.



10 Yûsuf sûresi, 12/78.
11 Yûsuf sûresi, 12/90.



Hüzün
Hüzün; gam, keder, gussa mânâlarına gelen Arapça’daki “hazen”den

alınmıştır. Sofiye bu kelimeyi; sevinç, neşe ve sürûrun karşılığı olarak
kullanmıştır ki, buna vazife şuuru, dava düşüncesi ve mefkûre buudlu tasa da
diyebiliriz. Evet, derecesine göre her kâmil mü’min, dört bir yanda Ruh-u
Revân-ı Muhammedî şehbâl açacağı, yeryüzünde ehl-i İslâm’ın âh u efganı
dineceği, Kur’ân’ın canlara can olacağı ve fert planında herkesin kabir
çukurunu güvenle geçeceği, bir bir berzah gailelerini atlatacağı, hesaba, mîzana
takılmadan revh u reyhâna ve meydan-ı tayerân-ı ervâha uçacağı “ân”a kadar da
onunla oturup kalkacak, ona bağlı zaman atkıları üzerinde hayatını bir gergef
gibi işleyecek, ona neşe ve sevinçle köpüren dakikaları arasında dahi yer
verecek, hâsılı onu, yemeklerin tuzu gibi hayatın bütün sâniye, sâlise ve
âşirelerinde duyacak, hissedecek ve bu mukaddes burukluğu ta; ِّهِٰلل ُدْمَحَْلا 

ٌروُكـَـش ٌروــُفََغل  اــَنَّبَر  َِّنإ  َنَزَحْلا  اَّنَع  َبـَھَْذأ  يِۤذَّلا   “Bizden tasayı, kederi
gideren Allah’a hamdolsun; doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcı ve
lütufkârdır.”1 müjde buudlu hakikatinin tülleneceği ufka kadar devam
ettirecektir.

Hüzün, insanın insanlığı idrakinden kaynaklanır ve bu mazhariyetin şuurunda
olduğu sürece de onun basar ve basîretinde buğulanır durur. Aslında böyle bir
hüzün dinamizmi, ferdin sürekli Cenâb-ı Hakk’a yönelmesi, hüzne esas teşkil
edecek hususları her duyup hissettikçe O’na sığınması ve nâçâr kaldığı her
yerde, “Çâre, çâre!” çığlıklarıyla O’na dehalet etmesi bakımından da çok
lüzumlu ve çok gereklidir.

Ayrıca, ömrü kısa, iktidarı az, tâlip olduğu şeyler çok pahalı ve birleri bin
etme mecburiyetinde olan bir mü’minin maruz kaldığı hastalıklar, yolunu kesen
sıkıntılar, mübtelâ olduğu acılar, elemler gidip hüzünle buudlaşınca, günahları
silip süpüren öyle bir iksire dönüşürler ki, insan bu sayede muvakkati
ebedîleştirir, damlayı deryalaştırır ve zerreyi de güneş hâline getirebilir.. evet
böyle bir hüzün ağında geçirilen ömrün peygamberâne bir ömür olduğu
söylenebilir.. ve bu açıdan da, hayat-ı seniyyelerini hep hüzün televvünlü
geçiren İnsanlığın İftihar Tablosu’na –o tabloya canlarımız feda olsun!–
“Hüzün Peygamberi” denmesi ne kadar mânidardır! 2

Hüzün, insanın kalb mekanizmasını, duygular âlemini gaflet vadilerinde



dağınıklığa düşmekten koruyan bir sera, bir atmosfer ve Hakk’a bağlılıkta cebrî
bir çeper, dolayısıyla da cebrî bir konsantrasyon yoludur. Öyle ki, hüzünlü
sâlik, bu cebrî teveccüh sayesinde, başkalarının mükerrer “erbaîn”lerle elde
edemeyecekleri kalbî ve ruhî hayat mertebelerini, bu yolla en kısa zamanda
elde edebilir.

Cenâb-ı Hak, kılığa, kıyafete, şekle değil; kalblere, kalbler içinde de
mahzun, mükedder ve kırık kalblere nazar buyurur, onları maiyyetiyle
şereflendirir ki: ْمُھُبوـُلُق ِةَرــِسَكْنُمْلا  َدـْـنِع  اـََنأ   “Ben kalbi kırıklarla
beraberim.”3 sözü de bu mânâyı ihtar etmektedir.

Süfyan b. Uyeyne: “Allah bazen, mahzun bir kalbin ağlamasıyla bütün bir
ümmete merhamet buyurur.”4 der. Zira hüzün, her zaman kalbin samimiyet
yanlarında göğerir ve insanı Allah’a yaklaştıran davranışlar arasında, hüzün
kadar fahre, riyaya, süm’aya kapalı bir başka davranış yok gibidir.

Her şeyin bir zekâtı vardır ve zekât, zekâtı verilen şeyin yabancı nesnelerden
arındırılmasıdır. Hüzün de dimağ ve vicdanın zekâtıdır ve bu iki duygunun
saflaşmasında, saflaştıktan sonra da dupduru kalmasında hüznün tesiri çok
büyüktür.

Tevrat’ta: “Allah bir kulunu sevince, onun gönlünü ağlama hissiyle doldurur;
ona buğzedince de çalgı neşvesiyle..”5 buyrulur.

Bişr-i Hâfî de: “Hüzün bir hükümdar gibidir; otağını bir yere kurunca,
başkalarının orada ikametine izin vermez...”6 der. Sultan ve hükümdarın
olmadığı bir ülke karmakarışık ve keşmekeşlik içinde olacağı gibi, hüznün
olmadığı bir kalb de darmadağınık ve harabedir. Zaten, O kalbi en mâmur
olanın (sallallâhu aleyhi ve sellem) hâli de kesintisiz hüzün ve sürekli tefekkür
değil miydi..?

Yakup (aleyhisselâm), Yusuf’la arasındaki dağları hüzünden kanatlarla aştı
ve gidip bir tatlı rüyanın yorumlanması iklimine ulaştı. Bu itibarladır ki,
hüzünle sızlayan bir yüreğin iniltileri, âbidlerin evrâd ü ezkârlarına, zâhidlerin
takva ü vera’larına denk tutulmuştur.

Günah ve mâsiyet dışı, dünyevî huzursuzluklardan dolayı yaşanan tasanın
günahlara keffaret olacağını Hazreti Sâdık u Masdûk söylüyor..7 hele bu, ukbâ
buudlu ve Allah hesabına olursa..!

Hüzün vardır, ibadet ü taatteki eksiklik mülâhazasından ve vazife-i
ubûdiyetteki kusur endişesinden kaynaklanır ve bu bir avam hüznüdür. Hüzün



vardır, kalbin mâsivâya (Allah’tan başka her şey) meyl ü muhabbetinden ve
duyguların teveccühteki teklemelerinden kaynaklanır, bu da bir havâs
hüznüdür. Hüzün de vardır ki, mahzunun bir ayağı nâsût âleminde, diğer ayağı
da lâhût âleminde, kalbin kadirşinaslığı ile her iki âleme karşı, muvazene ve
temkine riayet etmeye çalışır; çalışırken de her an muvazeneyi bozdum veya
bozacağım endişesiyle ürperir ve sürekli hüzünle inler ki, bu da asfiyânın
hüznüdür.

İlk nebi, hem insanlığın babası, hem peygamberliğin babası, hem de hüznün
babasıydı. O, hayata uyanırken aynı zamanda hüzne de gözlerini açıyordu.
Peygamberlik ölçüsündeki temkin ve azmindeki zaafın hüznüne, yitirilmiş
cennetin hüznüne, kaybedilmiş visal ve maruz kalınmış firak hüznüne.. o, bütün
bir ömür boyu bu hüzünler ağında inleyip durdu...

Hazreti Nuh, peygamberliğiyle kendini bir hüzün cenderesinde buldu. Onun
sinesinde köpüren hüzün dalgaları, âdeta okyanuslarınkine denkti.. ve bir gün
geldi ki onun hüzün kaynağı, okyanusları dağların zirvelerine kadar köpürttü ve
yeryüzünü kapkaranlık bir tasa sardı. Derken o da bir tufan peygamberi oldu.

Hz. İbrahim âdeta, hüzne göre programlanmıştı. Nemrutlarla yaka-paça olma
hüznü, ateş koridorlarında dolaşma hüznü, eşini ve çocuğunu ıpıssız bir vadiye
bırakma hüznü, çocuğunu boğazlamaya memur edilme hüznü.. ve daha bir sürü
melekût buudlu, akılla çatışmalı hüzün silsilesi...

Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. Mesih
hemen hepsi de, hayatı âdeta bir hüzün yumağı olarak tanıdı, duydu ve
yaşadılar. Ve hele en büyük Nebi, Hüzün Peygamberi ve arkasındakiler...

ِناَميِْإلِاب َانوُقَبَس  َنيِذَّلا  اَِنناَوْخِِإلَو  اََنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  ﴿

ٌمیِحَر ﴾ ٌفُۧؤَر  َكَِّنإ  اَۤنَّبَر  اوُنَمٰا  َنيِذَِّلل  ًّالِغ  اَِنبوُلُق  ِيف  ْلَعَْجت  َالَو 

.ِمیِحَّرلا ِفوُؤَّرلا  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 Fâtır sûresi, 35/34.
2 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 22/156; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 2/155.
3 es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene 1/169; el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 2/69. Benzer rivayetler için bkz.: el-

Beyhakî, ez-Zühd 1/162; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 2/364, 6/177.
4 el-Kuşeyrî, er-Risaletü’l-Kuşeyriyye s.139.
5 el-Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye s.138; İbn Kayyim, Medâricü’s-sâlikîn 1/507.
6 el-Kuşeyrî, er-Risaletü’l-Kuşeyriyye s.138.
7 Buhârî, merdâ 1; Müslim, birr 52.



Havf ve Haşyet
Arapça’da, korkma, ürperme, irkilme mânâlarına gelen havf; ıstılâhî mânâsı

itibarıyla; şer’an haram olmayıp da daha hafif mertebede memnu bulunan bir
şeyi işlemekten sakınma anlamına bir kelime. Havf sofîlerce; “recâ”
duygusunun yanında, hak yolcusunun emniyete düşüp aldanmaması ve
kuruntulara takılıp kalmaması için, mânevî seyr ü seferde hem bir denge unsuru
ve hem de nâz u şatahâta götürecek düşünceleri tadil eden bir iksir kabul
edilmiştir.

Havf, Kuşeyrî’ye göre; “Mânâ yolcusunun, Allah’ın sevmediği, hoşlanmadığı
şeylerden sakınmasını ve uzak kalmasını sağlayan, gönlün derinliklerinde bir
korku duygusu.” şeklinde yorumlanmıştır ve daha çok da, gelecekle alâkalı
tesiri üzerinde durulmuştur.1

Evet havf, ya bir insanın arzu etmediği şeylere maruz kalacağı endişesinden
veya isteyip dilediği şeyleri kaçıracağı düşüncesinden kaynaklanır ki, her iki
durum da istikbal ile alâkalıdır. Aslında Kur’ân-ı Kerim de, pek çok âyât-ı
beyyinâtıyla amel ve davranışların ilerideki neticelerini nazara vererek,
istikbal buudlu bir dünya kurmayı hedefler. Onun kurmak istediği dünyada,
geleceği, iyi ve kötü semereleriyle bir ruh, bir mânâ, bir düşünce, hatta bir
aksesuar olarak görmek her zaman mümkündür. O, müntesiplerinin gönlüne
bütün bir hayat boyu âkıbet-endiş olmayı aşılar ve ayaklarını her zaman yere
sağlam basmalarını hatırlatır: َنوُبـِسَتْحَي اوُنوَُكي  َْمل  اـَم  ِّهٰللا  َنِم  ْمَُھل  اَدـَبَو 
“Hiç hesaba katmamış oldukları şeyler Allah tarafından karşılarına
çıkarılıverdi.”2 ürperti hâsıl eden fermanı, َنيِرَـسْخَْألِاب ْمُكُّئِبَنُن  ْلـَھ  ْلـُق 

ْمُھََّنأ َنوُبَـسْحَي  ْمُھَو  اَیْنُّدـلا  ِةوٰـیَحْلا  ِيف  ْمُھُیْعَـس  َّلـَض  َنـيِذََّلا   ًـالاَمْعَأ
اًعْنُص َنوُنِسْحُي   “De ki: Amellerin bütün bütün boşa gidenini size haber

vereyim mi? Onların ameli ki, dünya hayatında bütün çalışmaları boşa
gittiği hâlde kendilerini güzel iş yapıyor sanmaktadırlar.”3 gönülleri
hoplatan beyanı gibi daha pek çok âyet vardır ki, bunlar insanın hayat
dantelasının öteden getirilmiş atkı ipleri gibidirler.. –Bu iplerle hayatını
kanaviçe gibi örene ne mutlu!– Kur’ân sık sık bunlarla gönüllerimize uhrevîlik
aşılar ve gözlerimizi sürekli ukbâya çevirir.

Cenâb-ı Hak nurlu beyanında, bizi huzuruna celp ve maiyyetiyle
şereflendirmek için çok defa havfı bir kamçı olarak kullanır. Bu kamçı, tıpkı



annenin itapları, yavruyu onun şefkatli kucağına ittiği/çektiği gibi; insanı ilâhî
rahmetin enginliklerine cezbeder ve onu cebrî lütufların vâridâtı ile
zenginleştirir. Bu itibarla, Kur’ân-ı Kerim’de havf u haşyetle tüllenen her emir
ve direktif, bir buuduyla ürpertici görülse de, diğer yanıyla rahmet televvünlü
ve inşirah vericidir.

Ayrıca, Cenâb-ı Hak’tan havf edip O’na karşı saygılı olan bir vicdanın,
başkalarının kasvetli ve rahmet cânibine yönlendirmeden uzak, yararsız, hatta
zararlı korkularından kurtulması bakımından da ayrı bir önem arz eder. Cenâb-ı
Hak, nurefşân ve ümitbahş beyanında yer yer: ْمُتْنُك ِْنإ  ِنوُفاَخَو  ْمُھوُفاََخت  َالَف 

َنِینِمْؤُم  “Eğer gerçek mü’minler iseniz, onlardan korkmayın, Benden
korkun!”4 buyurarak, insan mahiyetindeki korku hissinin sağa-sola dağıtılarak
dağınıklığa düşülmemesini, ِنوُبَھْراـَف َياَِّيإَو   “Sadece ve sadece Benden
korkun.”5 diyerek de, hiçbir yararı olmayan fobilere girilmemesini ihtar eder
ve: َنوُرَمْؤُي اـَم  َنوـُلَعْفَيَو  ْمِھِقْوـَف  ْنِم  ْمُھَّبَر  َنوُفاـَخَي   “Her an üzerlerinde
nigehbân bulunan Rabbilerinden korkar ve emrolundukları şeyleri titizlikle
yerine getirirler.”6 ve: اًعََمطَو اًفْوَخ  ْمُھَّبَر  َنوُعْدـَي   “Havf u haşyet içinde,
aynı zamanda tazarru ve niyazlarının kabul olacağı ümidiyle Rabbilerine
dua ederler...”7 gibi pür-envâr beyanlarıyla havfla mâmur, haşyetle serfiraz
gönülleri senâ eder; eder, zira hayatını havfa göre örgüleyen bir ruh, iradesini
temkinli kullanır, adımlarını dikkatli atar ve ayağını çürük bir yere basmamaya
çalışır. İşte böyle titiz ruhlardır ki, rıza semasının üveyikleri sayılırlar. Lücce
sahibinin havfla alâkalı şu tespiti ne hoştur:

اَپ ِهك  قَح  ِرھَقِز  يِسَرتَْرا  تِبَاث  نيِد  رَد  شاَب 

تسارَصرَص مِینرَعرَع  نیمَز  رَد  مَكحُم  هدرَك 
“Eğer Cenâb-ı Hakk’ın kahrından korkuyorsan dinde sâbit-kadem ol; zira

ağaç, şiddetli rüzgârlara karşı ancak kökleriyle yere muhkem tutunur.”
Havfın en aşağı mertebesi, imanın şartı ve muktezası olan havftır ki: ِنوُفاَخَو

َنِینِمْؤــُم ْمـُتْنُك  ِْنإ   “Eğer gerçek mü’minler iseniz Benden korkun.”8

mealindeki âyet buna işaret etmektedir.

Bunun bir üstü, ilim buudlu havftır ki: ِهِداـَبِع ْنِم  َّهٰللا  ىَـشْخَي  اـَمَِّنإ 
اُؤَٰۤملُعْلا  “Allah’tan, kulları arasında ancak âlimler hakkıyla korkar.” 9 âyeti

de bu mertebeyi ihtar eder.



Daha üst bir mertebe ise, mârifet mertebesidir ve heybet televvünlüdür ki:
ُهـَـسَْفن ُهـّٰللا  ُمُكُرِّذـَحُيَو   “Allah size, Kendisine karşı ürperti içinde

bulunmanızı emreder.”10 beyan-ı sübhânîsi de bunu hatırlatır.
Bundan başka, bir kısım sofîler havfı; biri heybet, biri haşyet olmak üzere

kendi içinde de ikiye ayırmışlardır. Her ikisi de korku ve saygı düşüncesinden
kaynaklanmasına rağmen, bunlardan heybet daha ziyade “firar” yörüngeli,
haşyet ise “iltica” mahreklidir. Seyr u sülûkte heybet sahibi, sürekli firar
düşüncesi yaşar; O’nunla oturur-kalkar, O’nu düşler ve O’nu tasarlar; haşyet
sahibi ise, her lahza ayrı bir mülâhaza ile O’na iltica etme vesileleri araştırır
ve O’na sığınma fırsatları kollar.

Bu itibarla da çok defa, rehbet yolunu seçenler, firarı da devam ettirirler.
Firarı devam ettirdikleri için de kolayı zorlaştırır ve ruhbanların maruz kaldığı
sıkıntılara maruz kalır, dolayısıyla da firarın hâsıl ettiği bu’diyet ölçüsünde,
O’ndan uzak kalmanın ızdırabını yaşarlar. Hayatlarının her lahzasında “hevâ”yı
“hüdâ”ya çevirebilmiş haşyet sâlikleri ise, her an ayrı bir iltica yol ayrımında
ayrı bir “kurb” kevseri içer ve “Daha yok mu?” diyerek coşarlar.

Haşyet, kâmil mânâda bir enbiyâ hususiyetidir; nebiler; sürekli içinde âdeta
İsrafil’in sûrunun duyulduğu bu atmosferde ve Hakk’ın azamet ü celâlinin
savleti karşısında bir can ile ölür, birkaç can televvünü ile dirilirler. Onların
his, şuur ve idrak ufuklarında her zaman: ّكَد اً َُهلَعَج  ِلـَبَجِْلل  ُهُّبَر  ّلََجت  ىٰ اََّملَف 

اًقِعَص ىٰسوُم  َّرَخَو   “Cenâb-ı Hak azametle dağa tecellî edince, dağ şak şak
oldu, parçalandı ve Musa kendinden geçip bayıldı.”11 gerçeğinin tulû ve
gurûbları yaşanır. Akrabü’l-Mukarrabîn ve Seyyidü’l-Hâşiyîn de: “Ben sizin
görmediğinizi görüyor, duymadığınızı duyuyorum; âh bir bilseniz, gök bir
gıcırdayışla gıcırdayıp inledi ki!. zaten öyle olması gerekirdi; zira göklerde
meleklerin secdegâhı olmayan dört parmak kadar bile boş yer yoktur.
Allah’a yemin ederim ki, eğer azamet-i ilâhî adına benim bildiğimi
bilseydiniz, az güler çok ağlardınız, hatta zevcelerinizle bir arada
bulunmaktan kaçınır, dağ ve sahralarda çığlık çığlık Allah’a
yalvarırdınız.”12 buyurur. Bu hadiste hem Peygamber’in iltica buudlu haşyeti –
ki, kendi, bilinebilecek her şeyi bildiği hâlde firarı değil O’na sığınmayı
seçmiştir– hem de diğer insanların firar buudlu heybetlerini anlatmıştır... Ebû
Zerr (radıyallâhu anh) hadise: “Keşke, kökünden sökülen ve kesilip-biçilen bir
ağaç olsaydım.”13 ilavesiyle kendi hesabına bu düşünceye beliğ bir tercüman



olmuştur.
Haşyet ve mehâbete göre programlanmış bir ruh, havf mülâhazası olmasa da

günahlara bulaşmaz.. işte mehâbet bendesi bir ismet kahramanı: ُدْبَعْلا َمِْعن 
ِهـِصَْعي َْمل  ّللا  َهٰ ِفـَخَي  َْمل  ْوـَل  ٌبْیَھُص   “Suheyb ne yüksek bir karakterdir; –

muhalfarz– Allah’tan korkmasa da günah işlemez.”14

Havf erbâbı bazen sızlar, bazen ağlar ve gözyaşlarını ceyhun ederek günde
birkaç defa, hususiyle de yalnızlık zamanlarında gözyaşlarıyla “bu’d” ateşlerini
söndürür ve bu’dlar bu’du cehennem üzerine yürür. Zira: ٌلُجَر َراَّنلا  ُجـَِلي  َال 

ِعْرَّضلا ِيف  َُنبَّللا  َدوَُـعي  ّتـَح  ىٰ ِّهٰللا  َِةیْـشَخ  ْنِم  ىَٰكب   “Allah korkusundan
ağlayan birinin, sağılmış sütün yeniden memeye dönmesi muhaliyeti gibi
Cehennem’e girmesi mümkün değildir.”15 fehvâsınca, Cehennem ateşini
söndüren en tesirli iksir gözyaşlarıdır. Bazen de, hem yaptıklarını hem de
yapmadıklarını sürekli birbirine karıştırır; yaptıklarının “hüdâî” olmayıp da
“hevâî” olabileceğinden, yapmadıklarının da bütün bütün şeytanî olmasından
irkilir, devamlı hüzünle yutkunur ve en isabetli karar diyerek doğrulur, O’na
iltica eder. Bunlardan birinci şıktakilere: ْمُھُبوُلُقَو اْوـَتٰا  اَۤـم  َنوـُتْؤُي  َنيِذَّلاَو 

َنوُـعِجاَر ْمِّھِبَر  ىِٰلإ  ْمُـھََّنأ  ٌةـَلِجَو   “Rabbilerinin huzuruna döneceklerinden
ötürü, yürekleri çarparak vereceklerini verirler.” 16 mealindeki âyet
münasebetiyle, Âişe Validemiz’den nakledilen şu vak’ayı misal olarak
gösterebiliriz: Validemiz buyurur ki: “Bu âyet nâzil olunca ‘Âyette
zikredilenler, zina etme, hırsızlık yapma, içki içme gibi haramları irtikâp
edenler midir?’ diye Resûlullah’a sordum. İnsanlığın İftihar Tablosu Seyyidü’l-
mâsûmîn: ‘Hayır yâ Âişe, âyette anlatılmak istenen, namaz kılıp, oruç tutup
sadaka verdiği hâlde, kabul olup olmaması endişesiyle tir tir titreyenlerdir.’
buyurdular.”17 Bu birinci kategoride zikredilenlere “düz mü’minler”
diyeceksek, ikincilerine “derin mü’minler” veya “kâmil insanlar” demek
uygun olur zannediyorum.

Ebû Süleyman ed-Dârânî: “Kulun, havf ve recâ arası bir yol tutup gitmesi
esas olmakla beraber, her zaman kalbin korku ve saygıyla atması daha emin bir
yoldur.”18 der. Onunla aynı düşünceyi paylaşan Şeyh Galip ise, havf
mevzuundaki hislerini şu müstesna mısraıyla âdeta hulâsa eder:

Bin havf ile çeşm-i cânı bâzet!

ىٰضَْرتَو ُّبِحُت  اَم  ىِٰلإ  اَنْقِّفَوَو  َكِدْنِع  ْنِم  ٍحوُرِب  َانّْدَِيأ  ّلَلا  َّمُھٰ



.ىَٰضتْرُمْلا ٍدَّمَحُم  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 Bkz.: el-Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye s.125.
2 Zümer sûresi, 39/47.
3 Kehf sûresi, 18/103-104.
4 Âl-i İmrân sûresi, 3/175.
5 Bakara sûresi, 2/40. ( ِنوُبَھْراَف َياَّيإَف   şeklinde: Nahl sûresi, 16/51)
6 Nahl sûresi, 16/50.
7 Secde sûresi, 32/16.
8 Âl-i İmrân sûresi, 3/175.
9 Fâtır sûresi, 35/28.
10 Âl-i İmrân sûresi 3/28, 30.
11 A’râf sûresi, 7/143.
12 Tirmizî, zühd 9; İbn Mâce, zühd 19; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/173.
13 Tirmizî, zühd 9; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/173.
14 Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 2/74; es-Suyûtî, Tedrîbü’r-râvî 2/175.
15 Tirmizî, fezâilü’l-cihâd 8; Nesâî, cihâd 8; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/505.
16 Mü’minûn sûresi, 23/60.
17 Tirmizî, tefsîru sûre (23) 4; İbn Mâce, zühd 20.
18 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 10/21; el-Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye s.128.



Recâ
İyi bir şeyi bekleme ve elde edebilme ümidi.. Allah’ın lütuf ve ihsanlarını

umma hissi.. gelecek adına emellerle dopdolu olma ve arzu edilen şeylerin elde
edilebileceği mülâhazasıyla yaşama mânâlarına gelen recâ, sofîlerce:
“Gönülden istenen bir şeyin tahakkuk etmesi inancıyla, onun meydana
geleceğini ümit etme ve bekleme”1 şeklinde tarif edilmiştir. Bu itibarla, hasenât
adına bir şeyi işleyip kabulünü beklemek, keza mâsiyetten tevbe edip
hüsnükabul göreceği mülâhazasıyla ümitlenmek birer recâdır.

Hata, günah ve seyyiâtın şahsa yüklenmesi, hasenâtın ise, Allah’ın rahmetine
atfedilmesi esasına dayanan recâ, sâlikin, bir kısım yanlışlıkların, kötülüklerin
ve yakışıksız şeylerin ağına düşmemesi, iyilikler ve güzelliklerle de şımarıp
küstahlaşmaması için, istiğfar ve dua kanatlarıyla sürekli “seyr ilallah” ufkunda
seyahatla şerlerden kaçınıp hayırlara sığınması; inâbe ve tazarru lisanıyla da
devamlı “seyr maallah” ikliminde Hak kapısının tokmağına dokunmasından
ibaret sayılmıştır. Böyle bir denge kurulabildiği takdirde, ne havfta inkıtâ ve
yeis ne de recâda gevşeklik ve şatahat olur.

Evet, günahlardan kaçınıp Allah’tan inayet beklemek; yarışırcasına hayrât ve
hasenât yolunda koşup, sonra da Allah rahmetinin enginliği mülâhazasıyla o
kapıya yönelmek, sâdık bir recâdır ve sâdıkların ümit ufkudur. Aksine, amelsiz
hasenât beklemek veya ömrünü günah vadilerinde geçirdiği hâlde, Allah’ı
kendi hesaplarıyla bir şeylere –estağfirullah– icbar ediyor gibi “bühbühe-i
cennet”ten dem vurmak, yalancı bir recâ ve Hazreti Rahmânü’r-Rahîm’e karşı
da bir saygısızlıktır.

Recâ, bir temenni değildir; temenni, herhangi bir tasavvur ve beklentinin
meydana gelmesi mevzuunda kat’iyet bulunmayan, dolayısıyla da ümit vaad
etmeyen kuru bir intizar olmasına mukabil, recâ; matluba ulaştıracak bütün
vesileleri değerlendirip, rahmeti ihtizaza getirme yolunda peygamberâne bir
basîret ve şuurla bütün iltica kapılarını zorlamanın ad ve unvanıdır.

Bir diğer ifade ile recâ; ilim, kudret ve irade sıfatları gibi, rahmet ve
affediciliğin de ihâta ve şümûlüne inanıp, ehadiyet dalga boyunda bir kısım
teveccühlere muntazır olmak demektir. Kur’ân-ı Kerim’in, rahmetin her şeyi
aştığını;2 bir kudsî hadisin de, ilâhî rahmetin her zaman gazabın önünde
bulunduğunu ifade etmesi,3 zannediyorum işte bu gerçeği hatırlatmaktadır.



Aksine, şeytanların bile ümit ve beklentiye kapılacağı4 böyle engin bir rahmete
karşı lâkayt kalmak, hatta o rahmetin mevcudiyetini inkâr mânâsına gelen recâ
hissini yitirip ye’se kapılmak affedilmeyen bir günahtır.

Recâ:
“Kerem kıl kesme Sultanım keremin bînevâlerden
Keremkâne yakışır mı kerem kesmek gedâlerden..”
M. Lütfi Efendi

deyip kalben Kerîm ü Vedûd’un cömertliği etrafında pervâz ederek O’na
sığınma yollarını araştırmaktır. Rabb’in hususî mülâtefesi sayılan böyle bir
mazhariyeti elde etmiş olanlar, hiç tükenmeyen bir hazine bulmuş sayılırlar.
Hele insan sahip olduğu şeylerin bütününü kaybettiği veya ona karşı her türlü
musibetin sökün edip geldiği veyahut hayra muvaffak olamamanın, şerden
kurtulamamanın verdiği ızdırap ve inkisarın vicdanlarda duyulduğu; yani
sebeplerin bitevî sukut edip her yolun “Müsebbibü’l-Esbâb”a döndüğü
hengâmda recâ, bir berk olur, burak olur.. onun yollarını aydınlatır ve onu,
ulaşılması insan gücünü çok çok aşan ulaşılmazlara ulaştırır.

Gazze’de son dakikalarını yaşayan İmam Şafiî’nin recâ adına şu son ve
dolgun soluklarını kaydetmeden geçemeyeceğim:

َكِوْفَِعل اَجَّرلا  ُتْلَعَج.....يِبِھاَذَم  ْتَقاَضَو  يِبْلَق  اَسَق  اََّملَو 

اَمَّل ُسـ

َكُوْفَع َناَك  ّيِبَر  َكِوْفَِعب.....ُه  ـُتـ ْنَرَق اََّملَف  ـي  ِبْنَذ يِنََمظاََعت 

اََمظْعَأ
“Kalbim kasvet bağlayıp yollar da sarpa sarınca, ümidimi affına merdiven

yaptım. Günahım gözümde büyüdükçe büyüdü ama, onu alıp affının yanına
koyunca, affını tasavvurlar üstü büyük buldum.”5

Allah korkusunun insanı günahlardan uzaklaştırıp, O’na yönelttiği, O’na
yaklaştırdığı yerlerde sürekli “havf” soluklamak; yeis çukurlarına düşüldüğü
veya ölüm emarelerinin belirdiği zamanlarda da “recâ”ya sarılmak, havf-recâ
dengesi adına ölçü sayılacağı gibi, ruhta hâsıl olan emniyet duygusuna karşı
korku unsurlarını harekete geçirmek, ümitsizlik hazanlarının esip-durduğu
hengâmda da recâ seralarına sığınmak, havf-recâ dengesi adına ayrı bir yorum.
Bu itibarla, bazen en mükemmel amelin yanında duman duman korku tütebilir



ve az bir amelin sağında-solunda da recâ tüllenebilir...
Yahya b. Muaz’ın bu mülâhaza için bir tazarruunu kaydetmek istiyorum:

“Allahım, çok defa günah ve hatalara bulaştığım zaman ruhumda taşıdığım recâ,
en mükemmel amellere iktiran eden recâdan daha güçlü görünüyor; zira ben
arızalarla mâlûl bir insanım; kat’iyen masûn sayılamam; günahlara bulaştığım
zaman hiçbir iş ve amele değil, bilâ kayd ü şart Senin affına itimat ederim.
Nasıl etmem ki, Sen cömertlikle mevsufsun!”6

Zaten çoklarınca recâ, Zât-ı Ulûhiyet hakkında hüsnüzan beslemenin bir
başka buudu sayılmıştır. Ve: ِيب يِدـْبَع  ِّنـَظ  َدْـنِع  اـََنأ   “Benim kulumla
maiyyet ve muamelem, onun Benim hakkımdaki zannına bağlıdır.”7 mealiyle
vereceğimiz kudsî hadis de bu hususî mülâtefenin ifadesidir.

Ebû Sehl’i, rüyada tarifler üstü nimetler içinde yüzüyor görür ve sorarlar:
“Üstad bu yüksek pâyeyi nasıl elde ettiniz?” Ebû Sehl cevap verir: “Rabbim
hakkında beslediğim hüsnüzan sayesinde.”8

Bu itibarla denebilir ki, eğer recâ, Cenâb-ı Hakk’ın engin rahmetiyle tecellî
etmesi için bir vesile ise, insan iyi-kötü hiçbir hâlinde bu vesileyi elden
bırakmamalıdır. Evet, insanın ameli, ihlâsı, hasbîliği, diğergamlığı önemli birer
güzellik buudu sayılsalar da, insanla alâkalı olmaları itibarıyla, Allah’a ait
bulunan affın yanında çok önemsiz kalırlar. Zira öncekiler, zâhirî esbap
açısından insanın işi ve davranışları sayılmasına karşılık, ikincisi doğrudan
doğruya Cenâb-ı Hakk’ın rahmet buudlu şe’n-i hâssı ve mülâtefesidir.

Havf ü recâ insan gönlüne Allah’ın en büyük armağanıdır. Bundan daha
büyük bir armağan varsa o da, bu iki duygu arasındaki muvazeneye riayet
ederek, onları Allah’a ulaşmada birer nuranî kanat olarak kullanmaktır.

ِباَذَعَو اَیْنُّدلا  ِيْزِخ  ْنِم  َانْرَِجأَو  اَّھِلُك  ِروُمُْألا  ِيف  اَنََتِبقاَع  ْنِسَْحأ  ّلَلا  َّمُھٰ
ِةَرِخْٰألا

.َنیِعَمَْجأ ِ۪هباَحَْصأ  ىٰلَعَو  َنیَِملاَعِْلل  ًةَمْحَر  ُهَتْلَسَْرأ  ْنَم  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 el-Kuşeyrî, er-Risaletü’l-Kuşeyriyye s.132.
2 Bkz.: A’râf sûresi, 7/156.
3 Buhârî, tevhid 22, 28, 55, bed’ü’l-halk  1; Müslim, tevbe 14-16.
4 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 3/168; el-Mu’cemü’l-evsat 5/250.
5 İmam eş-Şâfiî, Dîvân s.100; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  50/331, 51/430.
6 el-Kuşeyrî, er-Risaletü’l-Kuşeyriyye s.133; el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/153.



7 Buhârî, tevhid 15, 35; Müslim, zikir 2, 19, tevbe 1.
8 el-Kuşeyrî, er-Risaletü’l-Kuşeyriyye s.134; el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/153.



Zühd
Dünyevî hazları terk edip, cismanî meyillere karşı koyma mânâlarına gelen

zühd; sofîlerce daha çok, dünya lezzetlerine karşı alâkasız kalıp, ömür boyu
âdeta bir perhiz hayatı yaşamak, davranışlarında “takva”yı esas tutarak,
dünyanın, kendine ve insanın nefsine bakan yönlerine karşı da kararlı, müstağni
ve müstenkif bulunmak mânâlarına gelir.

Bir diğer mânâda zühd, ebedî olan ukbâ saadeti için, muvakkat dünya
rahatını terk etme şeklinde yorumlanmıştır ki, bunu da evvelki tefsire ircâ
edebiliriz.

Haram ve helâllere karşı hassas olmak, zühdde ilk adım sayılır; ikinci adım
ve kâmil merhale ise, meşru ve mubah şeylerde bile, kılı kırk yararcasına titiz
yaşamaktır.

Zühd insanı diyeceğimiz zâhide gelince o, hem üzerine aldığı sorumluluklara
karşı, hem gelip ona toslayan belâ ve musibetlere karşı hem de her köşe
başında önünü kesen günah ve mâsiyetlere karşı olabildiğince sabırlı, küfür ve
dalâlet müstesna Yaratan’ın her türlü takdirinden hoşnut, ve O’nun kendisine
bahşettiği şeylerle, yine O’nun hoşnutluğunu, ahiret yurdunu ve insanın mutlak
hakikate yönlendirilmesini gaye-i hayal hâline getiren insandır. Onun kalbinin
kulağında sürekli:

ىٰقَّتا ِنَِمل  ٌرْیَخ  ُةَرِخْٰالاَو  ٌلِیلَق  اَیْنُّدلا  ُعاَتَم  ْلُق 
“De ki: Dünya metâı ne de olsa azdır; ahiret ise takva ehli için mahz-ı

hayırdır.”1 hakikati tınlamada, beyninin her guddesinde:

اَیْنُّدلا َنِم  ََكبیَِصن  َسَْنت  َالَو  َةَرِخْٰالا  َراَّدلا  ُّهٰللا  َكیٰتٰا  اَۤمِیف  ِغَتْباَو 
“Allah’ın sana verdiği her şeyde ahiret yurdunu ara; bu arada dünyadan

da nasibini unutma!”2 gerçeği şûlefeşân olmakta ve basîret ufkunun her
köşesinde:

ٌبَِعلَو ٌوَْھل  َِّالإ  َۤا  يْنُّدلا ُةوٰیَحْلا  ِهِذٰھ  اَمَو 

َنوَُملَْعي اوُناَك  َْول  ُناََویَحْلا  َيَِھل  َةَرِخْٰالا  َراَّدلا  َِّنإَو 
“Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurdu ise,

doğrusu işte gerçek hayat odur; eğer bilselerdi.”3 ilâhî beyanı duyulmaktadır.
Zühdü; mudâyaka ve sıkıntı anlarında dahi şeriatın hudutlarını koruyup



kollama, zenginlik ve genişlik zamanlarında da başkaları için yaşama şeklinde
tarif edenler de olmuştur.. ve yine onu, Allah’ın helâlinden ihsan ettiği
nimetlere karşı şükürle mukabelede bulunma, sonra bu mala terettüp eden bütün
hakları yerine getirme.. ve İslâm’ı i’lâ etme, insanlara faydalı olma
mülâhazalarının dışında mal biriktirmeme, tûl-i emellere girmeme şeklinde
yorumlayanlar da olmuştur.

Süfyan-ı Sevrî gibi büyükler, zühdü; âdî şeyler yiyip, basit elbiseler
giymekten daha ziyade, Hak rızasına göre programlanmış ve tûl-i emellere
karşı da kapalı kalabilmiş bir kalb ameli olarak görmüşlerdir.4 Bu anlayışa
göre gerçek zühdün emaresi üçtür:

1. Dünya adına elde edilen şeylerden sevinç duymama ve kaybedilen
şeylerden ötürü de mahzun olmama..

2. Medhedilince sevinmeme, zemmedilince de yerinmeme..
3. Hakk’a kulluk ve O’nunla halveti her şeye tercih etme.
Evet, zühd de, mebde itibarıyla tıpkı havf ü recâ gibi bir kalb amelidir.

Ancak, zühd duygusunun, insanın davranışlarına aksetmesi veya onları
yönlendirmesi açısından bir farklılığı söz konusudur ki, bu da onun bir aksiyon
ve davranış buudu oluşudur. Zühde göre programlanmış bir sine, şuuru taalluk
etsin-etmesin, yeme-içme, yatma-kalkma, konuşma-sükût etme, halvet peşinde
olma veya celvette kalma gibi birbirine zıt bütün davranışlarında zühd düşünür,
zühd soluklar, zühd televvünlü yaşar ve sürekli zühd rüyaları görür. Bütün
bunlardan sonra da, dünyanın kendine ve insanların hevesâtına bakan yanlarına
karşı ciddî bir tavır alması söz konusudur.

Bu duyguyu Mevlâna ne hoş terennüm eder:

هَرقُن شاَمُق و  ـي  ِن.....نَدوُب لِفاَغ  اَدُخ  َْزا  ایْنُد  تِْسچ 
ْنَزُودنَزْر ـ َفُو

تفُگ ُِحلاَصلا ) ُلاَمْلا  َمِْعن  ) .....لوُمَح يِشاَب  قَح  ِرَپب  زَكاَر  لاَم 
لوُسَر نآ 

يِتْشَك ِريِز  رَدَْنا  بٰا.....تسا  يِتْشَك  ِكَالَھ  يِتْشَك  رَد  بٰا 
ـت سا يِتْشُپ 

“Dünya nedir? O, Hudâ’dan gafil olmaktır; kumaş, gümüş, evlâd ve kadın



değildir. Eğer dünya malını Hak rızası için omuzlarsan, ona Hz. Resûl: ‘İyi
insan için iyi mal ne güzeldir!’5 buyurmuştur. Geminin içindeki su geminin
helâkine sebep, geminin altındaki su da onun hareketine vesiledir.”

Evet, ne dünyevî imkânlar ne de zenginlik zühde mâni değildir. Elverir ki
insan onlara karşı hâkimiyetini korusun ve onların mahkûmu olmasın. Vâkıa
İnsanlığın İftihar Tablosu, kalbi zühde göre programlandığı ve gözlerinin içine
başka hayal girmediği hâlde fakirlerden fakir yaşamayı tercih etmiş ve ömrünü
zâhidâne geçirmişti.6 Zira O, ümmetine ve hususiyle de neşr-i hak vazifesinde
bulunanlara misal olma mevkiinde idi. O, böyle davranmakla evvelâ,
peygamberlik vazife-i kudsiyesi dünyaya alet ediliyor töhmetine meydan
vermeyecekti. Sâniyen O, bu yüce vazifede: ِّهٰللا َىلَع  َِّالإ  َيِرَْجأ  ِْنإ   “Benim
mükâfatım ancak Allah nezdindedir.”7 diyen seleflerine iktida etme ululuğunu
gösterecekti. Sâlisen O, neşr-i hakkı kendilerine vazife edinmiş ümmetinin
âlimlerine hem bir nümune hem de rehber olma sorumluluğunu taşıyordu. Bu
itibarla da, hayatını en fakirâne bir çizgide sürdürecekti.. ve sürdürdü de.

اًحْشَك ِةَراَجِحْلا  َتَْحت  ..... ىَٰوطَو ُهَءاَشَْحأ  ٍبَغَس  ْنِم  َّدَشَو 
ِمَدَْألا َفَرْتُم 

اَمََّيأ اَھاََرأَف  ـ۪ه  ِسَْفن َعـْن  ..... ٍبَھَذ ْنِم  ُّمُّشلا  ُلاَِبجْلا  ُهْتَدَواَرَو 

ِمَم َشـ

َىلَع وُدَْعت  َةَروُرَّضلا َال  َِّنإ  ..... ُهُتَروُر اَھِیف َضـ ُهَدْھُز  ْتَدََّكأَو 

ـِم َصِعْلا

اَیْنُّدلا ِمـَن ِجُرَْخت  َْمل  ُهَالَْول  ..... ْنَم ُةَروُرَض  اَیْنُّدلا  َىِلإ  وُعَْدت  َفْیَكَو 

ِمَدَعْلا
“O, açlıktan bağırsaklarını sargıyla sardı.. ve o latîf ciltli mübarek

böğürlerini taşlarla sıkıştırdı.8 Koca koca dağlar altın kesilip O’na arz
olunmayı niyaz ettiler de, himmeti çok yüksek olan O Zât onlara karşı
müstağni davrandı.9 O’nun dünyevî ihtiyaçları da zühdünü teyit eder; zira O
Masumlar Masumu’nun zaruret ve ihtiyaçları O’nun ismetine ilişememişti.
O’nun ihtiyaçları, O’nu dünyaya nasıl davet edebilirdi ki.! O olmasaydı,
dünya ademden kurtulup varlığa eremezdi.” diyen Bûsîrî, O’nun ihtiyaç



içindeki istiğnâsını ve zaruret içindeki yüce himmetini ne güzel ifade eder!
Zühde dair daha ne güzel sözler söylenmiştir! Biz onlardan, tevehhüm-ü

ebediyetin yalanını yüzüne vuran ve tûl-i emeli temelinden sarsan, Hz. Ali’nin
bir sözüyle bu faslı noktalamak istiyoruz:

اَھِیف َةَمَال  ـ َّسلا ََّنأ  ..... ْتَمِلَع ْدَقَو  اَیْنُّدلا  َىلَع  يِكَْبت  ُسْفَّنَلا  .....

اَھِیف اَم  ُكَْرت 

َلْبَق َناَك  يِتَّلا  َِّالإ  ..... اَھُنُك ـ َْسي ِتْوَمْلا  َدَْعب  ِءْرَمِْلل  َراَد  َال  .....

اَھِیناَب ِتْوَمْلا 

.............................. ..... ............................ .....

ـِر ْھَّدلا ِباَر  ـ َخِل َانُروُدَو  ..... اَھُعَمَْجن ِثاَریِمْلا  يِوَذ  ِلـ ـا  َنُلاَوَْمأ .....

اَھِینَْبن

َناَدَو اًباَرَخ  ْتَسَْمأ  ..... ْتَِینُب ْدَق  ِقاَفْٰالا  ِيف  َِنئاَدَم  ْنِم  ْمَك  .....

اَھِیناَد ُتْوَمْلا 

ٌلا ـ َمٰا ِةَِّینَمْلا  َنِم  ..... ٍلَجَو ىٰلَع  َْتناَك  ِْنإَو  ٍسَْفن  ِّلُِكل  .....

ـَھـا ّيِو ـ َقُت

اَھُرُشَْنت ُسْفَّنلاَو  ..... اَھُضِبْقَي ـُر  ْھَّدلاَو اَھُطُسَْبي  ُءْرَمْلاَف  .....

اَھيِوَْطي ُتْوَمْلاَو 
“Nefis dünyaya karşı âh ü efgân içinde.. hem de kurtuluşun, dünya ve

içindekilerini terk etmeye bağlı olduğunu bildiği hâlde. İnsanoğluna öbür
âlemde, buradan göçmeden bina ettiği evlerin dışında, içinde oturacağı bir
yuva yoktur.

......................................................
Mallarımız ki biz onları mirasçıları için topluyoruz. Evlerimiz ki biz

onları dehrin harap etmesi için bina ediyoruz. Çevremizde muhkem yapılmış
nice binalar vardır ki harap oldu.. ve öleceklere ölüm gelip çattı. Hemen
herkeste şöyle-böyle ölüm korkusu olsa da, dünyaya karşı onları canlı tutan
emelleri de var. Kişi onları serer, sergiler, zaman gelir dürer. Nefis dört bir



yana yayar, arkadan ölüm gelir katlar ve dürer...”

َُهباَِنتْجا اَنْقُزْراَو  ًالِطاَب  َلِطاَبْلا  َانَِرأَو  ُهَعاَّبِتا  اَنْقُزْراَو  اًّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َّمُھٰ
.َنیِمِحاَّرلا َمَحَْرأ  اَي  َنیِمٰا 

1 Nisâ sûresi, 4/77.
2 Kasas sûresi, 28/77.
3 Ankebût sûresi, 29/64.
4 İbn Ebi'd-dünyâ, Kasru’l-emel s.42; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 6/386.
5 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/197; el-Buhârî, el-Edebü’l-müfred s.112.
6 Bkz.: Buhârî, rikak  17; Müslim, zühd 18.
7 Yûnus sûresi, 10/72; Hûd sûresi, 11/29.
8 Bkz.: Tirmizî, zühd 39; et-Taberî, Tehzîbü’l-âsâr 1/274..
9 Bkz.: Tirmizî, zühd 35.



Takva
Takva, vikaye kökünden gelir; vikaye de gayet iyi korunma ve sakınma

demektir. Şer’î ıstılahta takva, “Allah’ın emirlerini tutup, yasaklarından
kaçınmak suretiyle O’nun azabından korunma cehdi.” şeklinde tarif edilmiştir.

Lügat ve şer’î mânâlarının yanında bazen korku, takva tabiriyle; bazen de
takva, korku sözcüğüyle ifade edilmiştir ki, şeriat kitaplarında, her iki şekilde
de kullanıldığını görmek mümkündür.

Bir de takvanın oldukça şümûllü ve umumî mânâsı vardır ki, şeriat
prensiplerini kemal-i hassasiyetle görüp gözetmeden, şeriat-ı fıtriye
kanunlarına riayete; Cehennem ve Cehennem’i netice veren davranışlardan
kaçınmaktan, Cennet’i semere verecek hareketlere; sırrını, hafîsini, ahfâsını
şirkten, şirki işmam eden şeylerden koruyup kollamaktan, düşünce ve hayat
tarzında başkalarına teşebbühten sakınmaya kadar geniş bir yer işgal eder.

İşte bu mânâda takva insan için biricik şeref ve değer kaynağıdır ki: َِّنإ
ْمُكیٰقَْتأ ِّهٰللا  َدْنِع  ْمُكَمَرَْكأ   “Sizin Allah indinde en asil, en şerefliniz takvada

en derin olanınızdır.”1 âyet-i pürenvârı buna işaret etmektedir.
Kur’ân-ı Kerim’den başka hiçbir kitabın takvaya, bu ölçüde, bu derinlikte,

bu şümûlde ve Kur’ân’dakine denk bir mânâ yüklediğine şahit olmadığım gibi,
İslâm’ın dışında hiçbir ahlâk ve terbiye sisteminde de bu seviyede, madde ve
mânâyı kucaklayan; kökü dünyada, dalları, çiçekleri, meyveleri ukbâda sihirli
bir kelimeye rastlamadım. Evet, mânâ ve muhteva itibarıyla takvada öyle bir
büyü var ki, ona sığınmadan Kur’ân’ı tam anlamak ve Kur’ân yörüngesinde
yürümeden ona ulaşmak mümkün değildir. Her şeyden evvel Kur’ân, kapısını
müttakîlere aralar ve onlara 2 َنیِقَّتُمِْلل ىًدُھ   fısıldar; neticede, Hz. Furkân
ekseninde yaşamaya işaret eder ve nazarları 3 َنوُقََّتت ْمُكَّلََعل   ufkuna çevirir.

Hakk’ın en çok beğendiği iş takva, O’nun en temiz, en nezih kulları da
müttakîlerdir. Takva adına müttakîlere en saf, en duru mesaj da Hz. Furkân-ı
Bedîü’l-Beyan’dır. Hakk’ın kulları, her zaman Kur’ân’la beslenir, ötede de
rü’yet ü rıdvanla. Buradaki vicdanî zevk, oradaki ruhanî haz, takvadaki
derinliğe bir ikinci mevhibe olması itibarıyla Cenâb-ı Hak: َّقَح َّهٰللا  اوـُقَِّتا 

ِ۪هتاَقُت  “Allah’a karşı olabildiğince takva dairesinde olun!”4 buyurarak bu
mânâdaki takvanın önemini hatırlatır.



Evet, bütün hayır vesilelerini değerlendirme, bütün şer yollarına karşı kapalı
kalma veya kapalı kalmaya çalışma mânâlarına gelen takva sayesinde insan,
aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan kurtulur ve “a’lâ-i illiyyîn” yolcusu olur.
Bu itibarla da denebilir ki, takvayı bulan, bütün hayırların, yümünlerin,
bereketlerin kaynağını bulmuş olur. İşte bir şahit daha:

رَب َملاَع  وُد  رَدَْنا  وُا  ـت  ْسَھ.....ْداَد ِهك  رَھ  اَياَدُخ  اَر  ىَوَْقت  نيِد ُو 
دار ُمـ

ِين تسَراَگتْسَرُو  دیِعَس  وُا.....ت  ـ سیِقّتُمُو ـا  َسْراَپ درَم  ِهك  رَھ 
تسیِقَش

ریَغ تسِین  وا  ِئت  ـ سَھ.....راَعِش ىَوَْقت  َزا  تْسِین  اَر  ُوا  ِهك  رَھ 
راَعو نْیَش  َزا 

ْهَر ِهك  نٰا  َزا  َرْیَغ.....تسا  هدرُم  تَقیِقَح  رَد  هَدنِز  تسِین 
ـت سا هدرُب  ْتَرضَحَب 

“Allah din ü takvayı kime verdiyse o, dünya-ahiret muradına ermiştir. Kim
ki, hak eri ve takva sahibidir, o bir şakî değil saiddir ve dosdoğru yoldadır.
Kim ki takvadan nasipsiz ve takva emaresinden yoksundur, onun varlığı ayıp
ve ardan başka değildir. Aslında, Hazreti Hakk’a yol bulandan başkası da
diri değil, ölüdür.” (Gülşen-i Tevhid).

Takva, paha biçilmez bir hazine; en zengin hazinelerin en mutena yerinde
eşsiz, bîhemta bir cevher; bütün hayır kapılarını açan sırlı bir anahtar ve
Cennet yolunda bir buraktır. Onun bu müstesna yerine binaendir ki o, Kur’ân-ı
Kerim’in zülâl beyanıyla, tam yüz elli defa ışık tayfları hâlinde gelir ve
ruhlarımızın dimağına akar.

Takvanın bu umumî istimaline mukabil bir de herkes tarafından bilinen has
bir mânâsı vardır ki, çok defa “takva” denince o hatırlanır. O da; şeriatın emir
ve yasaklarına karşı fevkalâde duyarlı olmak, mükâfattan mahrumiyet veya
cezayı gerektiren davranışlardan uzak kalmaya çalışmaktan ibaret görülmüştür
k i َشِحاَوــَفْلاَو : ِمْثِـْـإلا  َبَك  َرِئاــۤ َنوــُِبنَتْجَي  َنــيِذََّلا   “Onlar, günahların
büyüklerinden ve fuhşiyattan kaçınırlar.”5 fermanı bu önemli esasın bir
yanını; ِتاـَحِلاَّصلا اوُلِمَعَو  اوـُنَمٰا  َنيِذَّلا  َِّنإ   “Onlar ki iman edip sonra da
salih amel işlemeye koyuldular.”6 câmi beyanı da diğer yanını ifade



etmektedir. Farzları titizlikle yerine getirme ve büyük günahlardan kaçınma,
takvanın zarurî ve câmi iki esasıdır. Sagâir dediğimiz küçük günahlara gelince:

ِِهب اَِمل  اًرَذَح  ِ۪هب  َسْأَب  اَم َال  َعَدَي  ّتَح  ىٰ َنیِقَّتُمْلا  َنِم  َنوَُكي  َْنأ  ُدْبَعْلا  ُغُلَْبي  َال 

ُسْأَبْلا
“Kul gerçek takvaya ulaşamaz, sakıncalı şeylere girme endişesiyle bir

kısım sakıncası olmayan şeyleri de terk etmedikçe!”7 gibi pek çok beyan-ı
nebevî var ki, Kur’ân’ın “lemem”8 dediği şeylere karşı da titiz olmayı ihtar
etmektedir.

Evet, tam ihlâs, ancak her çeşit şirk şaibesinden sakınmakla, kâmil takva da
şüphelerden bütün bütün kaçınmakla elde edilebilir. Zira; ٌّنَِیب ُلَـالَحَْلا 

ِساَّنلا َنِم  ٌرِیثـَك  اـَھَُملَْعي  ٌتاَھِبَتْـشُم َـال  ٌروُمُأ  اـَمُھَنَْیبَو  ٌّنَِیب  ُماَرَحْلاَو   câmi
hadisi;9 kalb ve ruh seviyesinde bir hayatı, şüpheli şeyler karşısında hassas
olmaya bağlamıştır. Hadis; helâlin belli, haramın da belli olduğunu, Sahib-i
Şeriat’ın bu iki hususu herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde beyan
ettiğini, ancak bu ikisinin arasında, ikisine de benzeyen bir kısım şüpheli
şeylerin bulunduğunu ve insanların çoğunun bunları bilemeyeceğini, bu itibarla
da, şüpheli şeylerden sakınmak lâzım geldiğini; ancak şüpheli şeylerden
sakınan kimsenin dinini, ırzını koruyabileceğini, şübühâta düşen kimsenin ise,
harama girme ihtimaliyle karşı karşıya bulunduğunu, tıpkı, koru kenarında
koyun güden çobanın koyunlarının, koruya girmesi melhuz bulunduğu gibi.. bu
hususları anlattıktan sonra Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm buyurur ki: “Biliniz ki,
her melikin bir korusu vardır; Allah’ın korusu da haramlardır. Şu da
bilinmelidir ki, cesette bir et parçası vardır, o sıhhatli olunca beden de
sıhhatli olur; o bozulunca beden de bozulur. İşte o kalbdir!”

Bu esaslara binaen, takva-i tâmmın, ancak şüpheli şeyler ve küçük
günahlardan sakınmakla elde edilebileceğini söyleyebiliriz. Böyle bir içtinab
ise her şeyden evvel iyi bir haram ve helâl bilgisine, bundan da öte sağlam bir
mârifet ve vicdan kültürüne vâbestedir. İş gelip bu noktaya dayanınca: َِّنإ

ْمُكیٰقَْتأ ِّهٰللا  َدْـنِع  ْمُكَمَرَْكأ   “Sizin Allah nezdinde en asil ve en şerefliniz,
takvada en ileri olanınızdır.”10 âyetiyle; ِهِداـَبِع ْنِم  ّللا  َهـٰ ىَـشْخَي  اـَمَِّنإ 

اُؤَٰۤملُعْلا  “Kulları içinde Allah’tan hakkıyla ancak âlimler korkar.” 11 beyanı
âdeta kutuplaşır; takva, asâlet ve şerefe inkılap eder, ilim de saygıya bürünür
ve bir bayrak gibi tüllenir. Kalbini ve sırrını bu renklerle bezeyen ruhlar,



ىٰوْـقَّتِلل ْمُھَبوــُلُق  ُهـّٰللا  َنـَحَتْما  َنـيِذَّلا  َكـِئٰۤلوُۨأ   “İşte o kamet-i bâlâlar,
kalblerinde, Allah’ın takva imtihanına tâbi tuttuğu kimselerdir.” 12 ilâhî
iltifatıyla da birer imtihan kahramanı olarak anlatılırlar.

İbadet ve itaat kutbunda takva denince, daha çok iç safveti, gönül derinliği ve
ihlâs enginliği anlaşılır; mâsiyet dairesinde de günah ve şüpheli şeylere karşı
kesin tavır ve kararlılık. Bu itibarla da, kulluğun çeşitliliğine göre, aşağıdaki
hususların hepsini takvanın ayrı bir buudu sayabiliriz:

1. Kulun, mâsivâullahtan (Allah’tan gayri her şey) onların zatları itibarıyla
kaçınması,

2. Dinin ahkâmına bihakkın riayet etmesi,
3. Esbâb dairesinde cebre düşecek davranışlardan, kudret dairesinde i’tizale

sapacak inhiraflardan sakınması,
4. Hak’tan uzaklaştıracak şeylere karşı sürekli tetikte bulunması,
5. Yasaklara muhalefet etmeye çekecek nefsî hazlara karşı devamlı uyanık

olması,
6. Maddî-mânevî her şeyi Allah’tan bilip, nefsine hiçbir şeyi temlik

etmemesi,
7. Kendini hiç kimseden daha âlî ve daha hayırlı görmemesi,
8. Allah’tan başka hiçbir şeyi gaye-i hayal edinmemesi,
9. Hazreti Rehber-i Küll’e bilâ kayd ü şart inkıyadda bulunması,
10. Âyât-ı tekvîniyenin sürekli tetkik ve tefekkürüyle kalbî ve ruhî hayatını

yenilemesi,
11. Ve değişik buudlarıyla râbıta-i mevti hayatının bir düsturu hâline

getirmesi.
Hâsılı, takva bir kevser, müttakî de ona ulaşmış bahtiyardır. Ne acıdır ki,

Hak katında bu mazhariyeti elde etmiş insan sayısı da pek azdır. Bir şairimizin
sözüyle bitirelim:

“Hak Teâlâ eder takva ehlidir ulunuz
Müttakînin makamı Cennet, içtiği kevser olur.”

َنیِمٰا َنیِقَّتُمْلا  َنیَِصلْخُمْلا  َنیِصِلْخُمْلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ

.ِنیِقَیْلا يِوَذ  ِ۪هباَحَْصأَو  َنیِقَّتُمْلا  ِماَِمإ  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 Hucurât sûresi, 49/13.



2 “(Bu Kur’ân,) müttakiler için bir hidayet kaynağıdır.” (Bakara sûresi, 2/2)
3 “Umulur ki takva dairesine girersiniz.”  (Bakara sûresi, 2/21, 63, 179, 183; En’âm sûresi, 6/153; A’râf

sûresi, 7/171)
4 Âl-i İmrân sûresi, 3/102.
5 Şûrâ sûresi, 42/37; Necm sûresi, 53/32.
6 Bu ifade Kur’ân-ı Kerim’de pek çok yerde geçmektedir. Bir kısmı için bkz.: Bakara sûresi, 2/277; Yûnus

sûresi, 10/9; Hûd sûresi, 11/23; Kehf sûresi, 18/30, 107.
7 Tirmizî, kıyâmet 19; İbn Mâce, zühd 24.
8 Necm sûresi, 53/32.
9 “Helâl(ler) de haram(lar) da açıktır, bellidir. Bu ikisinin arasında da, şüpheli, insanların bir

çoğunun hükmünü bilemeyeceği meseleler vardır.” (Buhârî, îmân 39; Müslim, müsâkat 107)
10 Hucurât sûresi, 49/13.
11 Fâtır sûresi, 35/28.
12 Hucurât sûresi, 49/3.



Vera
Lügat ve kamuslarda; “uygunsuz, yakışıksız ve gereksiz şeylerden sakınma,

haram ve yasaklara karşı da, titiz davranma, tetikte olma.. veya memnu şeylere
girme endişesiyle, bütün şüpheli hususlara karşı kapanma” mânâsına
hamledilmiştir. Bu, َكُبيِرَي اَم َال  ىِٰلإ  َكُبيِرَي  اَم  ْعَد   “Sana kuşku vereni bırak,
şüphesiz olana geç.”1 İslâmî prensibine ve; 2 ٌّنَِیب ُماَرَحْلاَو  ٌنـَِّیب  ُلـَـالَحَْلا 
hadisinde anlatılan gerçeğe belli mutabakat noktalarında bir misliyet görünümü
arz eder.

Sofîlerden bazıları vera’ı; yakînin sıhhati, davranışların istikameti ve Cenâb-
ı Hak’la münasebetlerde de âlî himmet ve temkinli olma şeklinde
yorumlamışlardır.

Bir ehl-i dil onu, “Göz açıp-kapayıncaya kadar olsun Hak’tan gafil
olmamak..” bir diğeri, “Hayatın her lahzasında, O’ndan başka her şeye
kapalı kalmak..” daha bir başkası ise, “Hâliyle veya diliyle hak yolcusunun
dünya ve ehl-i dünyaya tezellül ve tenezzülde bulunmayıp, bütün varlığı ve
kendini aşması” şeklinde tarif etmişlerdir ki:

ٍتاَبِھ اَذ  اًميِرَك  ًاّبَر  ْلَسَو  ..... ّرُط اً ِقْلَخْلا  ِلاَؤ  ْنَع ُسـ ْعَّرََوت 

ٍتاَبِھاَذ ََةلاَحَم  ـا َال  َھاََرت ..... ِيتاَوَّللاَك اَیْنُّدلا  ِتاَرْھَز  ْعَدَو 
“Zinhâr halka dilencilik etmekten sakın! Ve istediğini sadece keremi çok

engin Rabbinden iste! Bir gün mutlaka geldiği gibi gidecek olan dünyanın
ziynet ve debdebesini bırak!” sözleri bu mülâhazayı çok güzel ifade eder.

Vera’ı; hayat ve davranışlarını gerekli, lüzumlu ve ötelere uzanan şeylere
kilitleyip, lüzumsuz, fâni ve zâil şeylerin gerçek konumlarını kavrama şuuruyla
hareket etme şeklinde de yorumlayabiliriz ki; ُهُكَْرت ِءْرَمْلا  ِمَالِْسإ  ِنْسُح  ْنِم 

ِهِینَْعي ـَـال  اــَم   yani “Kıvamında ve kendi iç güzellikleriyle yaşanan
Müslümanlık, mâlâyâniyâta karşı kapalı olan Müslümanlıktır.”3 ölçüsü de
bunu hatırlatıyor olsa gerek...

Pend-i Attar sahibi Attarca üslûbuyla bu düşünceye hoş ve enfes bir ses
katar:

اَوْسُر ْعَرَو  ِيب  ْدَشاَب  ِهك  ْرَھ.....ْدَو  اَدْی َشـ َپـ ْعَرَو  َْزا  يِراَك  ـ ْسر َتـ
ْدَوَش



َْزا ْشَماَرٰا  ُشُبْنُج.....ْتساَر و  ْدرَك  اَر  ْدوُخ  ِهك  ْسَكْرَھ  ْعَرَو  اَب 
ْتساَدُخ ِرھَب 

ْناَد ْشَبِذاَك  ّْتبَحَم  ْرَد.....ْعََمط  ْدَراَد  يِت  ــ ْسُرُد ْقَح  َْزا  ِهك  ْنٰا 
ْعَرَو ِيب 

“Vera duygusundan Allah korkusu peydâ olur, vera’sız kimse ise kıyamette
rüsva olur. Kim ki vera çizgisinde istikametini buldu, onun duruşu da kalkışı
da hareketi de sükûnu da Allah için oldu. Bir kimse ki, Hak dostluğunu umar,
eğer vera yoksa, o kimse muhabbet iddiasında yalancıdır.”

Vera, zâhir ve bâtın buudlarıyla yerine getirilmesi kulluk borcu umumî bir
ameldir. Vera yolcusu, takva ile ulaşılan zirvelerde dolaşırken, bir taraftan
zâhiriyle, emr u nehiylerin âzâd kabul etmez kölesi olarak hayatını onlarla
örgüler.. ve “Allah için işler, Allah için başlar”, 4 Allah için oturur, Allah için
kalkar. Allah için yer, Allah için içer, “lillâh, livechillâh dairesinde hareket
eder”,5 diğer taraftan da bâtınını “Hazîratü’l-Kuds”ün izdüşümü hâline
getirerek, kalbindeki “Kenz-i Mahfî” ile halvet olur ve bütün bütün ağyâra
kapanır. Yani, O’na götürmeyen düşüncelerden uzaklaşır.. O’nu hatırlatmayan
görüntülere sırtını döner, O’nu söylemeyen beyanlara –onlara beyan
denecekse– kulaklarını tıkar ve O’nun kıymetler listesine girmeyen şeylerden
de elini-eteğini çeker.

İşte bu mânâdaki vera, insanı Allah’a amûdî (dikey) olarak yükseltir.
Bundandır ki, Cenâb-ı Hak, Hz. Musa’ya: “Bana yaklaşmak isteyenler vera ve
zühd gibisini bulamamışlardır.”6 ferman eder.

Asr-ı Saadetle insanlığın tanıdığı vera, tâbiûn ve tebe-i tâbiîn döneminde
âdeta semavîleşti ve her mü’minin gaye-i hayali hâline geldi. Bu dönemde idi
ki, Bişr-i Hâfî’nin kızkardeşi, Ahmed İbn Hanbel’e gelerek: “Yâ İmam! Ben
çok defa dam üstünde iplik büküyorum.. bazen de devlet memurları ellerinde
meşaleler oradan geçiyorlar ve elimde olmayarak o ışıktan da istifade etmiş
oluyorum.. bu ipliğe haram karışıyor mu?” deyince, koca imam hıçkıra hıçkıra
ağlar ve “Bişr-i Hâfî’nin hânesine, şüphenin bu kadarcığı bile bulaşmış bir şey
girmemeli.” fetvasını verir.7

Ve yine bu dönemde idi ki, gözü bir kere harama ilişen biri, bütün bir ömür
boyu “Günahım!” deyip feryat ediyordu. Evet bu dönemde idi ki, bilmeyerek
haram bir lokmanın girdiği mide, istifrâğa zorlanıyor ve bunun için günlerce



gözyaşı dökülüyordu.8

Yanlışlıkla cebine koyduğu başkasına ait bir kalemi, sahibine ulaştırmak için
Merv’den Mekke’ye yolculuk yapıldığını, bunlardan birinin kahramanı olan
büyük muhaddis, üstün fakih ve derin zâhid İbnü’l-Mübarek anlatıyor.9

Üzerinde başkasına ait bir hak var olduğu mülâhazasıyla, alacaklıya, ömrünün
sonuna kadar hizmetkâr olmaya azmetmiş insan sayısı hiç de az değildi. Meşhur
zâhid Fuzayl b. İyâz bu vadinin kahramanlarından sadece biridir. Ve bu
aydınlık dünyada daha niceleri..! Evliyâ, tabakat ve menkıbe kitapları bu altın
insanların ruhanîleri aşan hayatlarıyla lebâleb.. bu sahifeler, onlara sadece
hatırlatma ölçüsünde açılıyor. Şayet hatırlatabiliyorlarsa.?

َقوُسُفْلاَو َرْفُكْلا  اَنَْیِلإ  ّْهِرَكَو  اَِنبوُلُق  ِيف  ُهّْنِيَزَو  َناَميِْإلا  اَنَْیِلإ  ّْبِبَح  ّلَلا  َّمُھٰ
َنيِدِشاَّرلا َنِم  اَنْلَعْجاَو  َناَیْصِعْلاَو 

.َنّیِيِدْھَمْلا ِِهباَحَْصأَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 Tirmizî, kıyâmet 60; Nesâî, eşribe 50; Dârimî, büyû’ 2.
2 “Helâl(ler) de haram(lar) da açıktır, bellidir.”  (Buhârî, îmân 39; Müslim, müsâkat 107, 108). Burada

bu hadisin özellikle ileri kısımlarına dikkat çekilmektedir ki, içerdiği mânâ bir önceki bölümde (Takva)
geçmişti.

3 Tirmizî, zühd 11; İbn Mâce, fiten 12.
4 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.6 (Birinci Söz).
5 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.20 (Üçüncü Lem’a, Üçüncü Nükte). (Bu ifadelere ilham kaynağı olan,

“(Verdiği zaman) Allah için veren, (vermediği zaman da) Allah için bundan geri duran,
(sevdiklerini) Allah için seven, (kızdıklarına da) Allah için kızan, imanını kemale erdirmiş
demektir.” hadisi için bkz.: Tirmizî, kıyâmet 60; Ebû Dâvûd, sünnet 16; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned
3/438, 440)

6 İbn Ebi’d-dünyâ, el-Vera’ s.47; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 12/120.
7 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 8/353; el-Kuşeyrî, er-Risaletü’l-Kuşeyriyye s.111.
8 Bkz.: Muvatta, zekât 31; Ma’mer İbn Râşid, el-Câmi’ 11/209.
9 İbnü’l-Mübarek’le ilgili olarak anlatılan benzer kıssa için bkz.: el-Kuşeyrî, er-Risaletü’l-Kuşeyriyye s.113.



İbadet, Ubûdiyet ve Ubûdet
Allah’ın emirlerini yerine getirme, O’na kullukta bulunma ve kulluğunun

şuurunda olma mânâlarına gelen ibadet ve ubûdiyet; bazılarına göre aynı
mânâya hamledilmiş ise de, büyük çoğunluğun nokta-i nazarı, bu kelimelerin
lafızları gibi mânâlarının da ayrı ayrı olduğu merkezindedir.

İbadet, “Cenâb-ı Hakk’ın emirlerini yerine getirip yaşama ve kulluk
sorumluluklarını temsil etme mânâlarına gelmesine mukabil; ubûdiyet, kul olma
ve kölelik şuuru içinde bulunma” şeklinde yorumlanmıştır. Zaten, ibadette
bulunana “âbid”, ubûdiyette bulunana “abd” denmesi de açıkça bu farkı
göstermektedir. “Fatiha Üzerine Mülâhazalar”ın ilgili bölümü,1 daha farklı
şeyler de ihtiva etmektedir.

Ayrıca, ibadet ve ubûdiyet arasında şöyle ince bir fark daha söz konusudur:
Meşakkat ve külfetle eda edilip, havf ve recâ derinlikleri bulunan, niyet ve
ihlâs yörüngeli bütün mâlî ve bedenî mükellefiyetler birer ibadet; ifasında bu
türlü buudların söz konusu olmadığı iş ve vazifeler de birer ubûdiyettir.
Zannediyorum İbnü’l-Fârıd da:

ِيتَدوُبُِعب اَھُتْقَّقَح  ٌةَّيِدوُبُع  ..... ُهُتَْعطَق ٍكوُلُس  ْنَع  ٍماَقَم  ُّلُكَو 
“Seyr u sülûkte aştığım mertebelerde her ubûdiyeti, ibadet-i hâlisemle

gerçekleştirdim.” sözleriyle bu farka işaret etmektedir.
Ayrıca sofîlerden bir kısmı, ibadeti avamın kulluk hizmeti, ubûdiyeti şuur ve

basîret insanlarının ifa ettiği vazife, ubûdeti de saflar üstü safların
sorumluluklarını yerine getirmeleri şeklinde tarif etmişlerdir ki; birincisi,
mücahede insanının işi, ikincisi, aşılmaz zorlukları göğüsleyen civanmertlerin
tavrı, üçüncüsü de, kalb ve ruhlarının enginlikleri ile Hakk’a müteveccih
olanların hâli olarak yorumlanabilir.

Bir diğer tevcihle, yukarıda sözü edilen hususların hemen hepsini “ibadet-i
zâtiye-i mutlaka” ve “ibadet-i sıfâtiye-i mukayyede”ye ircâ edenler de
olmuştur. Bunlardan birincisi; sürekli Hâlık-mahlûk, abd-Mâbud,
Görüp/Gözeten-görülüp/gözetilen münasebetlerinin şuurunda bulunma; duygu,
düşünce, tavır ve davranışlar itibarıyla hep bu ruhu temsil etme ve hep bu
mânâya kilitli kalma; ikincisi de, bu icmali tafsil etme, bu mânâyı canlandırma
ve bu duyguları, bu düşünceleri irade ile renklendirme diye ifade edilebilir ki;
bu da irade, azim, niyet ve hulûsa göre aşağıdaki bölümlere ayrılır:



a. Sırf Cennet arzu ve iştiyakıyle ifa edilen ibadetler.
b. Cehennem korkusu ve endişesiyle yerine getirilen sorumluluklar.
c. Mehâbet, mehâfet ve muhabbet duygusuyla eda edilen vazifeler.
d. Abd-Mâbud, Hâlık-mahlûk münasebetlerinin gereği olarak temsil edilen

hizmetler.. bazıları, bunlardan birincilere “tâcirân”, ikincilere “bendegân”,
üçüncülere “sâdıkân”, dördüncülere de “âşıkân” demişlerdir. Bir ölçüde bu
tasnife ışık tutması bakımından, Râbiatü’l-Adeviyye’nin: “Yâ Rab, kurb-i
cemaline yemin ederim ki, ben Sana ne Cehennem korkusu ne de Cennet arzu
ve iştiyakıyle ibadet etmedim.. ben, Sen Sen olduğun için Sana ibadet
ettim.”2 sözleri bu konuda ölçü gibidir.

Hangi şekliyle olursa olsun kulluk, insanın şerefinin rengi ve ona
bahşedilmiş en büyük pâyedir. Esasındaki sürekliliği itibarıyla, onu aşan ve
onun önüne geçen fakat sürekli olmayan en büyük ilâhî pâyelere bile bir
mânâda fâikiyeti vardır; fâikiyeti vardır ki, Allah O Rehber-i Küll ve Muktedâ-
i Ekmel’ini, sözlerin en ekmeli içinde anarken, önce ُهُدْبَع  demiş, sonra

ُهُلوُسَر  sözüyle bu mübarek cümleyi taçlandırmıştır. Keza, O “Şeref-i Nev-i
İnsan” ve O “Ferîd-i Kevn ü Zaman”ı miraç adı altında, gökleri
şereflendirmeye davet ederken, davetiyenin başına: 3 ۪هِدْبَِعب ىٰرْسَأ   iltifat-bahş
kaydını koymuş ve O’nun ubûdiyetinin bu hususî faikiyetine işaret buyurmuştur.
Hele, bu gök yolculuğunda, mekânın lâmekân olduğu, cânânın o mübarek cisme
can olduğu ve “sübühât-ı vech” şualarının hoş-âmedî televvünüyle her yanı
sardığı o muhteşem istikbalde, bin bir tebcil arasında kulluğun çekilip öne
alınması, alınıp ىٰحْوَأ اـَۤـم  ۪هِدــْبَع  ىِٰلإ  ىٰۤحْوَأــَف   “Kuluna vahyetti ha
vahyetti.”4 denmesi ne mânidardır!..

Hz. Mevlâna, söz sultanlığı, zamanı aşmışlığı ve baş döndüren
derinlikleriyle değil, kulluğuyla övünür, kulluğuyla coşar ve şöyle haykırır:

ِتَمْدِخَب هَدَْنب  ْنَم.....ْمَدُش  هَدَْنب  ْمَدُش  هَدَْنب  ْمَدُش  هَدَْنب  ْنَم 
ْمَدُش هَدْنَكَْفا  ْرَسوُت 

اَرُت ِهك  َْمنٰا  َْزا  ْدا  ْنَم.....ْدَو َشـ ْداَش َشـ ْدَوَش  ْداَزٰا  ِهك  هَدَْنب  ْرَھ 
ْمَد هَدَْنب ُشـ

“Kul oldum, kul oldum, kul oldum! Ben Sana hizmette iki büklüm oldum.
Kullar âzâd olunca şâd olur; ben Sana kul olduğumdan dolayı şâd oldum.”



Bazıları ibadet ve ubûdiyete daha farklı mânâlar da yüklemişlerdir:

Kulluğunu tam tekmil yerine getirirken bile, kusurlarının şuurunda olup
onlarla ürperme.
Başlangıçta kusursuz bir teşebbüs ve iradenin hakkını verme, neticenin
değerlendirilmesinde de kendi havl ve kuvvetinden teberrî edip, Allah’ın
ezelî ve ebedî rubûbiyetine karşı hayatın bütün sâniye ve sâliselerini
kulluk şuuru ile bezeme.
Bütün vücudî şeyleri, O’nun varlığının ziyasının gölgesi bilip ona göre
davranma ve onları gasp ve temellük edip övünmeme, üzerindeki Hakk’ın
ihsanlarını görmezlikten gelerek de miskinleşmeme.
Ayrıca, her zaman vicdanda O’na intisap şerefinin duyulması ve başka
pâyelerle şeref ahz ü i’tâsının da nisbetsizlik ve nesepsizlik sayılması…
gibi hususlar bunlardan bazılarıdır.

Bu itibarla, diyebiliriz ki, kulluktan daha yüksek bir pâye ve bir mansıp
yoktur. Eğer varsa, o da yine kulluğun bir buudu olan hürriyettir. Mübtedîler
için duyulup hissedilen, müntehîler için yaşanıp zevk alınan, Allah’la
münasebetlerin ve O’nunla irtibatlanıp mukayyet bulunmanın dışında her
şeyden kalben tecerrüd etme mânâsına hürriyet. Zannediyorum insanın
mücehhez bulunduğu değerler itibarıyla da gerçek hürriyet, işte bu hürriyettir.

Bu ince hususa dikkati çeken bir Hak dostu:

رَز ِدَنبو  ُمیِس  ِدَنب  يِشاَب  ْدنَچ.....رََسپ  ىُا  دازٰا  ْشاَب  لِسَُكب  ْدَنب 
“Ey oğul, zincirleri çöz ve âzâd ol! Altın ve gümüş ağı içinde daha ne

kadar zaman kalacaksın!” der.
Ayrıca Cüneyd-i Bağdadî de: “Kul, Allah’tan başkalarının esaretinden

sıyrılmadıkça gerçek kulluğa eremez.” tembihinde bulunur.
Bir başkası, bir adım daha atarak; duygu, düşünce, tavır ve davranışların

müstetbeâtının bile ağyâra kapalı olmasını salıklar ve şöyle seslenir:

رَزُگ رَب  ْمَجَْنا  ِخرَچ  َزا  ِينَز  َْرا  سوُمَان  سوُك 

تسربْنَچ لالَج  رُپ  نِيإ  تسیياوْسُر  ِفَد  نوُچ 
“Eğer namus davulunu çalmak istersen, yıldızlar çarkından geç; zira, bu

zillerle mâlemâl çember, bir rüsvalık defidir.”



ىٰضَْرتَو ُّبِحُت  اَم  ىِٰلإ  اَنْقِّفَو  ّلَلا  َّمُھٰ

.ِءاَفَوْلا يِوَذ  ِ۪هباَحَْصأَو  ىَٰضتْرُمْلا  ٍدَّمَحُم  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 Bkz.: M.F. Gülen, Fatiha Üzerine Mülâhazalar s.175-195.
2 ed-Dimyâtî, İânetü’t-tâlibîn 4/338. Yakın mânâda bir ifade için bkz.: Feridüddin Attâr, Tezkiretü’l-evliyâ

s.122.
3 “(Tüm kusur ve noksanlıklardan münezzeh ve müberradır o Zât ki) gece vakti kulunu (Mescid-i

Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya) seyr ü sefer ettirdi.” (İsrâ sûresi, 17/1)
4 Necm sûresi, 53/10.



Murâkabe
Gözetme, mülâhazaya alma, intizarda bulunma, kontrol etme ve kontrol

edildiği şuuruyla yaşama mânâlarına gelen murâkabe; hâl ehlince, Allah’tan
gayrı her şeyden alâkayı keserek kalben Cenâb-ı Hakk’a yönelmek, ilm-i
ilâhînin her şeyi kuşatmış olduğu inanç ve mülâhazasıyla nefsini menhiyâta
karşı gemleyip hayatını Allah’ın emirleri ışığı altında dizayn edip yaşamaktan
ibaret görülmüştür. Murâkabeyi; her zaman Hakk’ın muradını takip etme ve
Cenâb-ı Hak tarafından takip edilme mülâhazasıyla iç ve dış bütünlüğü içinde,
hayat ve davranışlarımızı ciddî bir çizgide sürdürme şeklinde de
yorumlayabiliriz. Bu da ancak, Cenâb-ı Hakk’ın, insanın her hâline nâzır
bulunduğuna; yani onun sözlerini duyar ve işitir, ahvâlini bilir ve değerlendirir,
yaptıklarını görür ve kaydeder olduğuna inanmakla gerçekleşebilir. Kur’ân-ı
Kerim:

اَّنُك َِّالإ  ٍلَمَع  ْنِم  َنوُلَمَْعت  َالَو  ٍنٰاْرُق  ْنِم  ُهْنِم  اوُلَْتت  اَمَو  ٍنْأَش  ِيف  ُنوَُكت  اَمَو 

ِهِیف َنوُضیِفُت  ِْذإ  اًدوُھُش  ْمُكَْیلَع 
“Sen ne halde bulunsan ve Kur’ân’dan ne tilâvet etsen, sizler de amelden

ne işlerseniz, ona dalıp gittiğiniz esnada mutlaka Biz üzerinizde nigehbân
bulunuruz...”1 nurefşân beyanıyla bu gerçeği ihtar etmektedir.

Eğer murâkabe, Hakk’ın hoşnut olmadığı uygunsuz hâtıralara, huzurdan
uzaklaştıran yaramaz düşüncelere, davranışları baskı altına alan sevimsiz
mülâhazalara karşı kalbin kapanması ve ruhun sonsuza açık bütün kanallarının
ilâhî vâridâta göre ayarlanması ise, bize de, menfî-müsbet bu açıp-kapama işini
çok iyi değerlendirmek düşer. Allah’ın değer verip öne aldığı şeyleri, en içli,
en derin arzularımız dahil, her kıymetin üstünde tutma; O’nun büyük
gördüklerini büyük görüp başlarda gezdirme, değer vermediği şeyleri de
hatırdan, gönülden çıkarıp atma, bu mevzuda ilk adım sayılır. Hak rahmetinin
enginliğinin düşünülmesi, insanda Allah sevgisini ve ibadet aşkını coşturur;
O’nun mehâfet ve mehâbetinin mülâhazası ise, mâsiyet iştihasını kaçırır ve
insanı dikkatli yaşamaya zorlar. Murâkabeye gelince, ibadet ü taatı, bir kısım
cisimlerin tülbentten geçirilmesi gibi öyle bir eler ki, âdeta onların içinde Hak
mülâhazasından başka hiçbir şey kalmaz; zira murâkabe aynı zamanda ferdin
yapayalnız anlarında dahi, her an görülüp gözetildiği şuuruyla duygu ve
düşüncelerini bulandırmama gayretidir.



Murâkabe yolu, mürşid ve rehbere ihtiyaç hissetmeden, gidip Hakk’a ulaşan
kestirme yolların en önemlilerindendir ve vilâyet-i kübrâ çeşnilidir. Bu yolun
bahadırları, her zaman ve her yerde, acz ü fakr nâmeleriyle Cenâb-ı Hakk’a
yönelebilir ve ihtiyaç tezkeresiyle halvethâneye alınabilirler. Bunlar,
hayatlarının her anında tabiatı süzerken, Allah’ın kendilerini kontrol ettiğini
hisseder ve her türlü ağyâr mülâhazasından uzaklaşırlar; eşyayı dinlerken de,
O’nu söylemeyen bütün seslere karşı kapanır, O’na ait nağmeleri duymaya
çalışırlar; varlığı konuşurken, O’nun güzelliklerini şakıyan bir bülbül olur ve
O’nunla irtibatlandıramadığı her şeyi mâlâyanî sayar, onlara karşı da ebkem
(dilsiz) kesilirler. Zaten, göz, O’nun görmesini, kulak O’nun işitmesini, dil de
O’nun beyanını hatırlatmıyorsa, bu uzuvların birer et parçasından farkı yoktur.
“Cenâb-ı Hak, Kendine ‘Basîr’ dedi ki, seni fenâlıklara karşı her zaman
korkutucu.. O Kendine ‘Semî’’ dedi ki, dudaklarını fena şeylere karşı
kapatıcı.. ve O Kendine ‘Alîm’ dedi ki, sana bildiğini bildirip, fesat
düşüncesine karşı kararlı olasın.” diyen Hz. Mevlâna, murâkabeyi, fena
duygu, fena tutku ve fena davranışlara karşı koruyucu bir sütre ve Cenâb-ı
Hakk’ın hukukunu görüp gözetmede de biricik teminat saymaktadır.

Murâkabenin başlangıcı ve birinci merhalesi, Allah’ın hâzır ve nâzır
olduğuna ve her hâlimize şahid bulunduğuna yakîn hâsıl edip, O’nun irade ve
meşîetine kalben teslimiyetle, dileklerimizden daha çok, dileklerini kollayarak

اًبِیقَر ٍءْيـَـش  ِّلـُك  ىٰلَع  ُهـّٰللا  َناــَكَو   “Allah her şey üzerinde rakîb ve
gözetleyicidir.”2 ufkunda seyahat etmektir.

İkinci merhalesi, sâlikin huzur-u kalble Cenâb-ı Hakk’a yönelip, ilâhî
feyizlerin kalbine akmasını sabır, temkin ve teyakkuz içinde beklemesidir.
Böyle bir yönelişte, mürşid, zikir ve râbıtaya da ihtiyaç yoktur. Ancak şer’î
âdâba muvafakat kaydıyla bunların bulunması “nûrun alâ nûr” olur. İster birinci
merhale olsun ister ikinci merhale, hak yolcusu, bütün benliğiyle َّهٰللا َدُبَْعت  َْنأ 
3 َكاَرَي ُهَِّنإَف  ُهاََرت  ْنَُكت  َْمل  ِْنإـَف  ُهاََرت  َكََّنأـَك   ile ifade edilen ‘ihsan’ ruhunu tam
temsil edebildiği, bu mülâhazada herhangi bir kopukluk olmaması için, her
zaman kendini kolsuz, kanatsız, âciz, fakir ve muhtaç gördüğü ve: “Tut beni
Allahım, tut ki, edemem Sensiz.” iz’anıyla sadece O’nu nokta-i istinat ve
nokta-i istimdat bildiği ölçüde sağlam bir murâkabe yolunda ve dolayısıyla da
emniyette sayılabilir.

Hayatını sürekli bu çizgide sürdürenlerin ruhunda zamanla bir meleke hâsıl



olur ki –buna huzur-u kalb de diyebiliriz– bu meleke sayesinde vicdan sürekli
ilâhî vâridâta açık kalır ve Hazreti Ehadiyet’ten ona devamlı feyizler akmaya
başlar.

Murâkabenin en önemli vasıtalarından biri “muhâsebe”dir –Hususî olarak
üzerinde durulmuştu.– İnsanın kendi kendini kontrol edip hesaba çekmesi,
günah, hata ve benliği baskı altına alan daha başka duyguların şuurunda olması
mânâsına gelen muhâsebe yoluyla fert, kalbinde doğruyu bulabilir, onu
davranışlarıyla temsil edebilir.. ve ruhunda ُفِرَْعيَو ِيناَرَي  ْنـَم  َناــَحْبُس 

يِمَالَك ُعَمَْـسيَو  ِيناـَكَم   “Tesbih ve takdis ederim beni göreni, görüp
mekânımı bileni ve konuşmalarımı işiteni” sırrı bütün vuzûhu ile belirir.
Böyle biri, bütün benliğiyle ilim ve meşîetçe yakın takibe alınmış olduğunu
hisseder ve ürperir.. ve derken, gözlerini açar-kapar her yerde O’nun muradını
arar...

َُهباَِنتْجا اَنْقُزْراَو  ًالِطاَب  َلِطاَبْلا  َانَِرأَو  ُهَعاَّبِتا  اَنْقُزْراَو  اًّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َّمُھٰ

ِمَانَْألا  ِّدِیَس  ٍدَّمَحُم  َكِقْلَخ  ِفَرْشَأ  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.ِماَرِتْحِْالا يِوَذ  ِ۪هباَحَْصأ  ىٰلَعَو 
1 Yûnus sûresi, 10/61.
2 Ahzâb sûresi, 33/52.
3 “Allah’a, O’nu görüyormuş gibi ibadet (veya ubûdiyet)te bulunmak... Her ne kadar sen O’nu

göremesen de O seni görüyor ya!” (Buhârî, îmân 37, tefsîru sûre (31) 2; Müslim, îmân 1.)



İhlâs
İhlâs; doğru, samimî, katışıksız, dupduru; riyâdan uzak olma ve kalbi

bulandıracak şeylere karşı kapalı kalma, kapalı yaşama.. veya gönül safveti,
fikir istikameti içinde Allah’la münasebetlerinde dünyevî garazlardan uzak
kalma ve tam bir sadakatle kullukta bulunma şeklinde yorumlanmıştır ki, daha
sonra, meşâyih-i kirâmın, onun tarifi ile alâkalı söyledikleri sözlerin hemen
büyük bir bölümü, sunmaya çalıştığımız bu tarif etrafında cereyan etmektedir.

İhlâs; ferdin, ibadet ü taatinde, Cenâb-ı Hakk’ın emir, istek ve ihsanlarının
dışında her şeye karşı kapanması, abd ve Mâbud münasebetlerinde sır tutucu
olması, yaptığı şeyleri Hakk’ın teftişine arz mülâhazasıyla yapması, tabir-i
diğerle; vazife ve sorumluluklarını, O emrettiği için yerine getirmesi, yerine
getirirken de O’nun hoşnutluğunu hedeflemesi ve O’nun uhrevî teveccühlerine
yönelmesinden ibarettir ki, saflardan saf sâdıkların en önemli vasıflarından biri
sayılır.

Bu itibarla, sadakat bir asıl ve kaynak, ihlâs da ondan nebean eden bir “mâ-i
zülâl” sayılmıştır. Kırk gün bu mâ-i zülâli içen birinin kalbinden lisanına
hikmet kanallarının açıldığı ve açılacağı, sözleri “lâl ü güher” Söz Sultanı’nın
beyanı.1

Sadakat, peygamberlik âleminin en birinci vasfı, ihlâs ise en nuranî
buududur. Başkalarının hayat boyu elde etmek için uğraşıp durdukları ihlâsa
onlar doğuştan mazhardırlar. Kur’ân-ı Kerim nebi ihlâsını anlatma sadedinde:

اًَصلْخُم َناَك  ُهَِّنإ   “Şüphesiz o ihlâsa erdirilmişti.”2 ferman-ı sübhânîsiyle bu
önemli mazhariyeti ihtar eder.

Sadakat ve ihlâs, enbiyâ-i izâm için hayatî birer sıfat oldukları kadar, dava-i
nübüvvetin temsilcileri için de su kadar, hava kadar önemli birer vasıftırlar. Bu
iki hususiyeti elde etmek ve bu nuranî iki kanatla kanatlanmak, onların en
ehemmiyetli güç kaynaklarındandır. Birinciler, ihlâssız bir adım
atamayacaklarına inanırlar; ikinciler de atamayacaklarına inanmalıdırlar.

Gerçekten de, sadakat ve ihlâs bir ucu insan gönlünde, diğer ucu Hakk’ın
inayet katında öyle bir derinliktir ki, o derinliklere yelken açmış ve o kanatla
kanatlanmış bir babayiğidin takılıp yollarda kaldığı görülmemiştir. Zira onlar,
Allah tarafından teminat altındadır.. ve Allah, çok iş ve çok semereden daha
ziyade, her işte rızasının gözetilmesine önem verir. Evet O’nun nazarında “Bir



dirhem ihlâslı iş, batmanlarla hâlis olmayana müreccahtır.”3

İhlâs, bir kalb amelidir. Ve Allah da, kalbî temayüllerine göre insana değer
verir.. evet; ُرُظَْني ِْنكٰلَو  ْمُكِرَوُص  ىِٰلإ  َالَو  ْمُكِما  ـ َـسَْجأ ىِٰلإ  ُرُظَْني  َّهٰللا َـال  َِّنإ 

ْمُِكبوُلُق ىِٰلإ   (fehvâsınca) “O, sizin suret, şekil ve dış görünüşlerinize değil;
kalblerinize ve kalbî temayüllerinize bakar.”4

İhlâs, Allah tarafından temiz kalblere bahşedilmiş, azları çok eden, sığ
şeyleri derinleştiren ve sınırlı ibadet ü taati sınırsızlaştıran öyle sihirli bir
kredidir ki, insan onunla dünya ve ukbâ pazarlarında en pahalı nesnelere tâlip
olabilir ve onun sayesinde âlemin sürüm sürüm olduğu yerlerde, hep elden ele
dolaşır.

İhlâsın bu sırlı gücünden dolayıdır ki, Allah Resûlü:

ِلَمَعْلا َنِم  ُلـِیلَقْلا  َكـِفَْكي  َكـَنيِد  ْصِلَْخأ   “Dinî hayatında ihlâslı ol, az
amel yeter.”5 buyurur.. ve: َنِم ُلـَبْقَي  َّهٰللا َـال  َِّنإـَف  ِّهِٰلل  ْمَُكلاـَمْعَأ  اوـُصِلَْخأ 

ََصلَخ اَم  َِّالإ  ِلـَمَعْلا   “Her zaman amellerinizde ihlâsı gözetin; zira Allah,
sadece amelin hâlis olanını kabul eder.”6 diyerek amellerin ihlâs yörüngeli
olmasına tembihte bulunur.

Amel bir cesetse ihlâs onda can, amel bir kanatsa ihlâs da diğer kanattır. Ne
ceset cansız olabilir, ne de tek kanatla bir yere varılabilir:

ـل ََجأ ِبَر  ّ ْتَتَعَاط  دَر  ـ يِذَپ ـا  َت.....لمَع َهلمُج  ْرَد  صَال  ـ ِْخإ ْتَد  ـ َياَب

يِرَپ يِم  ْيُك  حاَنَج  ِيب  .....حاَنَج  ارتَعَاط  ِغرُم  صالِْخإ  ِهكْنوُچ 
حَالَف ِجوَأ 

“Sana bütün davranışlarında ihlâs gerektir; ta ki, Rabb-i Ecell senin
amelini kabul ede; zira ihlâs, taat kuşunun kanadıdır. Siz, kanatsız felâh
semtine nasıl uçabilirsiniz ki..!” deyip inleyen Mevlâna ne hoş söyler!

Bir hoş söz de Bâyezid-i Bistâmî’den: “Bütün iç dinamizmimi kullanarak
Cenâb-ı Hakk’a tam otuz sene ibadet ettim. Sonra gaybdan: ‘Ey Bâyezid,
Cenâb-ı Hakk’ın hazineleri ibadetle doludur. Eğer gayen O’na ulaşmaksa,
Hak kapısında kendini küçük gör ve amelinde ihlâslı ol!’ sesini duydum ve
tembihini aldım...”7

Bazılarına göre, ibadet ü taatte, halkın görüp hissetmesinden kaçınmak ihlâs..
bazılarına göre ise, halk mülâhazasını bütün bütün unutmak.. bazılarına göre de,
ihlâsı dahi hatırlamamak.. evet, bunlara göre ihlâs; ameli her türlü mülâhazadan



uzak bulundurmak ve sürekli murâkabe ile maddî-mânevî bütün hazları
unutmaktır.

İşin daha doğrusu ihlâs, kul ile Mâbud arasında bir sırdır ve bu sırrı Allah,
sadece sevdiklerinin kalbine koymuştur.8 Kalbi ihlâsa uyanmış bir insanın
nazarında, medh ü zem, tâzim ü tahkir ve yaptığı işlerle bilinip bilinmemesi,
hatta sevap ve mükâfat mülâhazası kat’iyen söz konusu değildir; değildir ve
böylelerinin gizli-açık her hâlleri aynı çizgidedir...

َنیَِصلْخُمْلا َنیِصِلْخُمْلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ

.َنیِصِلْخُمْلا ِِهلٰاَو  َنیَِصلْخُمْلا  ِةَوْدُق  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/80; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 5/189, 10/70.
2 Meryem sûresi, 19/51.
3 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.165 (On Yedinci Lem’a, On Üçüncü Nota, Üçüncü Mesele), s.191

(Yirminci Lem’a, Dördüncü Sebep).
4 Müslim, birr 32-33.
5 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 5/342; ed-Deylemî, el-Müsned 1/435.
6 Bkz.: ed-Dârakutnî, es-Sünen 1/51; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 5/33.
7 es-Sülemî, et-Tefsîr 1/210; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 10/40.
8 Bkz.: el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/376; ed-Deylemî, el-Müsned 3/187.



İstikamet
Doğruluk demek olan istikamet; ehl-i hakikatçe, itikatta, amelde, muamelatta

ve yeme-içme gibi bütün davranışlarda ifrat ve tefritten sakınıp, nebiler,
sıddîkler, şehitler ve sâlihlerin yolunda yürümeye itina gösterme şeklinde
yorumlanmıştır ki, ُمِھَْیلَع ُلَّزَنََتت  اوُماَقَتْـسا  َّمُث  ُهـّٰللا  اـَنُّبَر  اوُلاـَق  َنـيِذَّلا  َِّنإ 

َنوُدَعوُت ْمُتْنُك  يِتَّلا  ِةَّنَجْلِاب  اوُرـِشَْبأَو  اوُنَزَْحت  َالَو  اوُفاََخت  ََّالأ  ُةَِكئٰۤلَمْلا   âyeti1,
işte bu ölçüde Allah’ın rubûbiyetini itiraf ve O’nun birliğini tasdik edip, iman,
amel ve muamelelerinde peygamberlerin yürüdüğü şehrahta yürüyenleri,
ötelerde saf saf meleklerin karşılayıp, bin bir korku ve tasanın kol gezdiği o
ürpertici vasatta onları, müjdelerle coşturacaklarını haber veriyor.

İstikamet; tabiat mertebesinde mükellefiyetleri yerine getirmek, benlik
mertebesinde hakikat-i şeriata muttali olmak, ruh mertebesinde mârifete
açılmak, sır mertebesinde de ruh-u şeriatı zevk etmekten ibaret görülmüştür. Bu
mertebeleri bihakkın görüp gözetmenin ne kadar güç olduğunu anlatması
bakımından o en büyük Ruh ve Mânâ İnsanı’nın: “Hud suresi ve benzerleri
iflâhımı kesip beni yaşlandırdı.”2 sözü –ki َتْرِمُأ اـَۤـمَك  ْمِقَتـْـساَف 
“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”3 âyetine işaret buyuruyorlardı– ne
mânidardır!

Zaten O’nun duygu, düşünce ve davranışları da hep istikamet edalı değil
miydi.? Ve huzur-u ruhefzâlarına kurtuluş ve ebedî saadete eriş beklentileriyle
sığınan bir sahabiye: ْمِقَتْـسا َّمُث  ِّهٰللِاب  ُتْنَمٰا  ْلـُق   “Allah’a iman ettim de,
sonra da dosdoğru ol.”4 diyerek, iki cümlelik “cevâmiü’l-kelim” ile, bütün
itikadî ve amelî esasları câmi bulunan istikameti hatırlatmıyor muydu?

Hâlinde istikamet olmayan hak yolcusunun; bütün sa’y ü gayreti boşa
gideceği gibi, israf ettiği zamandan ötürü de, böyle birinin her zaman
sorgulanması söz konusu olabilir. Yolun başında, neticeye ulaşmak için
istikamet şart ve bir yol azığıdır; sülûkün nihayetinde ise, Hakk’ı bilmenin
bedeli, Hak mârifetine ermenin de şükrüdür ki vacip sayılır. İşin başında
zikzakların yaşanmaması, yol esnasında ferdin kendini murâkabesi, nihayette de
O’nunla alâkalı olmayan bütün düşünce ve davranışlara karşı kapanması,
istikametin önemli alâmetlerindendir..

ِيوُك ِرَس  رَب  ْدَشاَب  ِهك.....ْتَماَقِتِْسا  ِلَْھا  َمناَد ِز  يِسَك 



تياَدِھ

هَدْرُم كا  َپـ تَعِیَبط  ِخا  ـ َسوُاِز.....هدرپُس ناَج  تيِوُھ  راَوَْنا  اَب 
“İstikamet erlerinden birini bilirim ki, hidayet köyünün başını tutmuş

durur. Bu, hüviyet nurlarına canını ısmarlamış ve tabiat kirlerinden pâk
olarak ölmüştür.” diyen hak dostu ne hoş söyler!

Kul, her zaman istikametin tâlibi olmalı, keşf ü kerametin değil; zira
istikameti isteyen Allah, harikulâdelere dilbeste olan da kuldur. Bizim gönül
kaptırdıklarımız mı, yoksa Allah’ın istedikleri mi..?

Bâyezid-i Bistâmî’ye: “Falan kimse suda yürüyor, havada uçuyor.”
dediklerinde, Hazret: “Balıklar, kurbağalar da suda yüzüyor; sinekler, kuşlar
da havada uçuyor. Görseniz ki bir adam seccadesini suya sermiş yüzüyor
veya havada bağdaş kurmuş oturuyor; zinhâr ona iltifat etmeyiniz! Onun hâl
ve hareketlerindeki istikamete ve onların da Sünnet’e uygunluğuna
bakınız!”5 buyurur.. ve bize, harikalar atmosferinde pervâz etmeyi değil,
istikameti ve kulluk zemininde yüzü yerde olmayı salıklar…

İstikamet, Hakk’a kurbet yolunda üç basamaklı bir merdivenin son
basamağıdır. İlk menzil “takvîm”dir ki; hak yolcusu, bu mertebede İslâm’ın
nazarî ve amelî bölümlerinde temrinat yapa yapa onu tabiatının bir parçası
hâline getirerek, bir ölçüde nefsini aşmaya muvaffak olur. İkinci menzil
“ikamet” ve “sükûn”dur ki; sâlik, âlem-i emre ait mesâvîden –ki riya, süm’a,
ucub gibi kullukla telifi imkânsız yaramaz şeylerdir– uzaklaşarak, kalbini şirke
ve şirk şaibelerine karşı korumaya alır. Üçüncü menzil, “istikamet”tir ki, bu
makam, Hak yolundaki seyyaha sır kapılarının aralandığı makamdır ve ilâhî
vâridâtın keramet ve ikram unvanıyla indiği kutup noktadır. Bu mânâdaki
istikamet, ehl-i hak arasında bilinegeldiği şekliyle çok defa âdiyattan sıyrılarak,
“yedullah” kuşağında “kadem-i sıdk” üzere yaşamaktır ki, burası aynı zamanda
ilâhî eltâfın sağanak sağanak olduğu bir harikalar iklimidir. Bu iklimde çiçekler
hiç solmaz.. burada yamaçlar kar-kış bilmez.. ve burada hep baharlar tüllenir
durur ki 6 اًقَدَغ ًءاَۤم  ْمُھاَنْیَقْسََأل  ِةَقيِرَّطلا  َىلَع  اوُماَقَتْسا  َِول  َْنأَو   beyanı da
bu temâdi ve ölümsüzlüğü ifade etmektedir. Zira, âyette اَنْیَقَس  yerine اَنْیَقْسَأ
buyrulması bu gerçeğe parmak bastığı gibi, اًقَدَغ ًءاَۤم  ’nın bol su mânâsına
gelmesi ve اوُماَقَتِْسا ’daki س’in de talebi tazammun etmesi, burada bize
bilhassa şu hususu hatırlatmaktadır: Siz tevhid üzere taleb-i ikamet, Allah ve



Resûlü’yle aranızdaki ahitlere riayet ettiğiniz ve ilâhî hudutları da koruyup-
kolladığınız sürece suyu kesilmez bu çeşme hep akacaktır.

Efendimiz de, bu hususa temas buyurarak: “Kulun kalbi müstakim
olmadıkça imanı müstakim olamaz, lisanı dosdoğru olmayınca da kalbi
müstakim olamaz.”7 ferman ederler. Bir başka beyanlarında ise: “Her sabah
insanoğlunun uzuvları lisana karşı: ‘Bizim hakkımızda Allah’tan kork; zira
sen müstakim olursan biz de müstakim oluruz; sen eğri-büğrü olursan biz de
eğriliriz’ derler.”8 diye önemli bir mevzuu ihtarda bulunur.

Son olarak bir can alıcı hatırlatmayı da Es’ad Muhlis Paşa’dan dinleyelim:
“İstikamette gerektir reviş-i9 sıdk u sebât
Kademin merkeze koy, devrede perkârın10 ucu.”

﴾ َمیِقَتْسُمْلا َطاَرِّصلا  َانِدْھا   ﴿ ّلَلا َّمُھٰ

.َنیِعَمَْجأ ِ۪هلٰاَو  َنیِقَّتُمْلا  ِّدِیَس  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 “ ‘Rabbimiz Allah’tır.’ deyip sonra da istikamet üzere doğru yolda yürüyenler yok mu, işte onların

üzerine melekler inip, ‘Hiç endişe etmeyin, hiç üzülmeyin ve size vaadedilen cennetle sevinin!’
derler.” (Fussilet sûresi, 41/30)

2 Tirmizî, tefsîru sûre 56 (6).
3 Hûd sûresi, 11/112.
4 Bkz.: Müslim, îmân 62; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/385.
5 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 10/40; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 2/301.
6 “(Allah Teâlâ şöyle buyurur: İnsanlar ve cinler) eğer Allah’ın yolunda dosdoğru yürüselerdi,

onlara bol yağmur verir, rızıklarını bollaştırırdık.” (Cin sûresi, 72/16)
7 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/198; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 10/227.
8 Tirmizî, zühd 60; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/95.
9 Gidiş, hâl, tavır.
10 Pergel.



Tevekkül, Teslim, Tefviz ve Sika
Allah’a güven ve itimat ile başlayıp, kalben beşerî güç ve kuvvetten teberrî

kuşağında sürdürülen ve neticede her şeyi Kudreti Sonsuz’a havale edip
vicdanen itimad-ı tâmma ulaşma ile sona eren âlem-i emre ait ahvâl veya
ruhanî seyrin mebdeine “tevekkül”, iki adım ötesine “teslim”, bir tur ilerisine
“tefviz” ve müntehâsına da “sika” denir.

Tevekkül; kalbin Allah’a tam itimat ve güveni, hatta başka güç kaynakları
mülâhazasından bütün bütün sıyrılması mânâsına gelir. Bu ölçüde bir güven ve
itimat olmazsa, tevekkülden söz edilemez; kalb kapıları ağyâra açık kaldığı
sürece de hakikî tevekküle ulaşılamaz.

Tevekkül; sebepler dairesinde arızasız esbâba riayet edip, sonra da Kudreti
Sonsuz’un üzerimizdeki tasarrufunu intizardır ki, iki adım ötesi, çok Hak dostu
tarafından “gassâlin elindeki meyyit” sözüyle ifadelendirilen1 teslim
mertebesidir. Birkaç kadem ötede ise, her şeyi bütün bütün Allah’a havale
edip, yine her şeyi O’ndan bekleme makamı sayılan tefviz gelir. Tevekkül, bir
başlangıç, teslim onun neticesi, tefviz de semeresidir. Bu itibarla da, tefviz hem
daha geniş hem de müntehîlerin hâline daha uygundur. Zira onda, insanın, kendi
havl ve kuvvetinden teberrî etmesinin –ki bu teslim mertebesidir– ötesinde, َال
2 ِّهٰللِاب َِّالإ  َةَّوُق  َالَو  َلْوَح   ufkuna ulaşıp, o Kenz-i Mahfî’yi her an içinde duyması
ve kendi güç, kuvvet ve servetine bedel, ِّهٰللاـِب َِّالإ  َةَّوُق  َـالَو  َلْوـَح  olan َـال 
Cennet’in hususî hazinelerine sahip olması ve onlarla gınâya ermesi söz
konusudur. Diğer bir mânâda bu, hak yolcusunun, vicdanındaki nokta-i istinad
ve nokta-i istimdadın ihtarıyla, aczini, fakrını duyup hissettikten sonra “Tut
beni elimden; tut ki, edemem Sensiz!” diyerek o biricik güç, irade ve meşîet
kaynağına yönelmesidir.

Tevekkül; dünyevî olsun, uhrevî olsun, ferdin kendi maslahatlarına Rabbini
vekil kabul etmesi ise; tefviz, bu vekâletin arkasındaki asaleti vicdanî bir
şuurla itirafın adıdır.

Diğer bir yaklaşımla tevekkül; Cenâb-ı Hak ve O’nun nezdindekilere bel
bağlayıp itimat etme ve O’ndan başkasına kalbin kapılarını bütün bütün kapama
demektir ki; buna, bedenin ubûdiyete, kalbin rubûbiyete kilitlenmesi de
diyebiliriz. Bu mülâhazayı merhum Şihab:

ِهَْیلَع ْنَم  اًّقَح  َباَخ  اَمَف  ..... ّ۪هِلُك ِرْمَْألا  ِيف  ِنٰمْحَّرلا  َىلَع  ْلَّكََوت 



َالَّكََوت

َالُّضََفت ُهْنِم  ُهوُجَْرت  ِّهٰللا  ِبـ ْزَُفت  ..... ۪هِمْكُحِل ْرِبْصاَو  ِّهٰللِاب  اًقِثاَو  ـْن  ُكَو
“Her işinde sadece ve sadece Allah’a tevekkül ol –ki O’na tevekkül eden

asla kaybetmez–, Allah’a güven, O’na itimat içinde bulun ve senin
hakkındaki hüküm ve kazasına da sabret; zira O’ndan beklediğin şeyleri,
ancak, yine O’nun ihsanı olarak elde edebilirsin.” sözleriyle ifade eder.
Zannediyorum, Hz. Ömer Efendimiz de, Ebû Musa el-Eş’arî’ye yazdıkları bir
mektuplarında: “Eğer kazaya rıza gösterebilirsen, o bütünüyle hayırdır. Buna
gücün yetmezse, dişini sık, sabret.”3 sözleriyle bu hususu hatırlatmak
istemişlerdi...

Bir başka zaviyeden tevekkül; hemen herkes için Hakk’a itimat ve
güvenmenin adı; teslim, kalbî ve ruhî hayata uyanmışların hâli; tefviz ise, esbap
ve tedbire takılmamanın unvanıdır ki, haslar üstü haslara mahsus bir hâl veya
makamdır. Tefviz semasında seyahat eden hak yolcusu, zâhiren tedbir ve
sebeplerle meşgul olsa da, bu iştigal sırf esbap dairesinde bulunmanın gereği
ve onun da Hak karşısındaki memuriyetinden ötürüdür. Aksine, öyle yapmayıp
da onları doğrudan doğruya nazara alsa, semaların üveyki iken arzın sürüm
sürüm sürünen haşereleri hâline gelir. Menkıbe kitaplarında bu mülâhazayla
alâkalı şu hâdiseyi zikrederler: Bir Hak dostu, sebepler ağında, aşırı tedbir
heyecanıyla yol aldığı esnada hâtiften şu sesi duyar:

ُنَْحن اَنَْیِلإ  َرْمَْألا  ِضِّوَف  ..... ىٰكْلَھ ِرِیبْدَّتلا  ِيف  َِّنإ  اًرَْمأ  ََكل  ّْرِبَدُت  َال 

اَكْنِم ََكل  ىٰلْوَأ 
“Vazgeç tedbir kuruntularından; zira tedbirde helâk vardır. İşleri Bize

havale eyle, çünkü Biz sana senden daha evlâyız.”
Sebepler dağdağasından sıyrılıp, vasıtalara gönlünde yer vermeme mânâsına

gelen “tedbiri terk eylemek”, halkın içinde Hak’la münasebetlerini sımsıkı
tutabilen koçyiğitlere mahsus bir derinliktir.

Sebeplere tevessül ile beraber onlara tesir-i hakikî vermeme, derecesine
göre hem bir tevekkül –herkes için–, hem bir teslimiyet –eşyanın perde
arkasına uyananlar için–, hem de bir tefviz ve sikadır –huzur erleri için–.. Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), irade ve cehd ü gayreti, tefviz u tevekkül
ile iç içe ne hoş ifade buyururlar:



وُدَْـغت ُرْیَّطلا  ُقَزْرُت  اـَمَك  ْمُكَقَزََرل  ِ۪هلُّكََوت  َّقَح  ِّهٰللا  َىلَع  َنوـُلَّكَوََتت  ْمُكََّنأ  ْوـَل 
ًانَاِطب ُحوَُرتَو  اًصاَمِخ   “Eğer Cenâb-ı Hakk’a lâyıkıyla tevekkül edebilseydiniz,

sizi, sabah yuvasından aç ayrılıp, akşam tok olarak dönen kuşların
beslendiği gibi rızıklandırırdı.”4 Bu peygamberâne sözden herkes seviyesine
göre bir şeyler anlar:

1. Avam bunu, Hz. Mevlâna’nın hadis iktibaslı:

تْسرَبْمَغَْیپ تَّنُس  ْمَھ  بَبَس  نِيا.....ت  ـ ْسَرَبْھَر لُّكََوت  ْرَگ 

دَنَبب رُت  ـ ْشُا يوُناَز  ْلُّكََوت  ـا  َب.....ْدَنلُب ِزاوآَب  ْرَبْمَغَْیپ  تفُگ 
“Evet, tevekkül her ne kadar rehber ise de, sebeplere riayet de Peygamber

sünnetidir. Hz. Peygamber (huzuruna girip de: ‘Devemi bağlayayım mı,
yoksa tevekkül mü edeyim?’ diyen bedeviye) yüksek sesle, ‘Devenin dizine
ipini vur, öyle tevekkül eyle!’ dedi. 5” beyanı çizgisinde herkese açık Allah’a
itimat mânâsına anlar ki: َنوـُّلِكَوَتُمْلا ِلَّكَوــََتیْلَف  ِهـّٰللا  َىلَعَو   “Tevekkül
edecekler başkasına değil, sadece ve sadece Allah’a güvenip dayansınlar.”6

âyeti buna işaret eder.
2. Hayatını kalb ve ruhun yamaçlarında sürdürenler ise bundan, kendi havl

ve kuvvetlerinden teberri ile Allah’ın havl ve kuvvetine teslim olup, gassâlin
elindeki meyyit hâline gelmeyi anlarlar ki: ْمُتْنُك ِْنإ  اوـُۤـلَّكَوَتَف  ِهـّٰللا  َىلَعَو 

َنِینِمْؤُم  “Gerçek mü’minler iseniz Allah’a itimad-ı tâm içinde bulunun!”7

fermanı bunu ihtar eder.
3. Fenâ fillâh ve bekâ billâh zirvelerinde dolaşanlara gelince bunlar, Hz.

İbrahim gibi ateşe atılırken bile ُّهٰللا َيِبْسَح   deyip,8 “Cenâb-ı Hakk’ın benim
hâlimi bilmesi, benim bir şey istememe ihtiyaç bırakmamıştır.” tefvizini veya
İnsanlığın İftihar Tablosu gibi, düşman gölgelerinin mağaranın içine düştüğü ve
herkese ürperti veren tehditlerinin Sevr’in duvarlarına çarpıp yankılandığı
esnada bile, fevkalâde bir güven ve emniyet içinde: “Tasalanma, Allah bizimle
beraberdir!”9 sözleriyle ifade edilen sikayı anlarlar ki: َىلَع ْلَّكَوـََتي  ْنَمَو 

ُهُبْسَح َوُھَف  ِّهٰللا   “Kim Allah’a tefviz-i umûr ederse O, ona kâfidir.”10 beyanı
da bu gerçeği hatırlatır.

Tefviz en yüksek mertebe, sika en âlî makamdır. Bu mertebeyi tutan ve bu
makamın hakkını veren, sadece aklıyla, mantığıyla, inançlarıyla değil, bütün
zâhir ve bâtın duygularıyla Hakk’ın emir ve iş’ârlarında erir ve O’na bir



mir’ât-ı mücellâ olur ki, mertebeler üstü bu mertebenin kendine göre bir kısım
emareleri de vardır:

1. Tedbiri takdir içinde görüp sükûnet bulmak,
2. İradesini gerçek iradenin gölgesi bilip asla yönelmek,
3. Kahrı, lütfu aynı görüp bütün benliğiyle kazaya rıza göstermek... bunlardan

bazılarıdır.
Bu mânâda tefvizi, Minhâc sahibi şöyle resmeder:

اََفلَْتأ َءاَش  ِْنإَو  ِيناَیَْحأ  َءاَش  ِْنإَف  ..... ُهَّلُك يِرَْمأ  ِبوُبْحَمْلا  َىِلإ  ُتْلَّكَو 
“Ben her işimi Sevgili’ye bıraktım; artık O ister beni ihyâ eder, isterse

itlâf.”
Bir güzel söz de Enderûnî Vâsıf’tan:

“Gelir elbet zuhûra ne ise hükm-ü kader
Hakk’a tefviz-i umûr et ne elem çek, ne keder.”

Tefvizle alâkalı sözlerin en güzellerinden birini de:
“Hak şerleri hayreyler,
Sen sanma ki gayreyler,
Ârif ânı seyr eyler.
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.
Sen Hakk’a tevekkül ol,
Tefviz et ve rahat bul,
Sabreyle ve râzı ol
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.” 11

matlaıyla başlayan tefviznâmesinde İbrahim Hakkı söyler.

﴾ ُریِصَمْلا َكَْیِلإَو  اَنَْبَنأ  َكَْیِلإَو  اَنْلَّكََوت  َكَْیلَع  اَنَّبَر  ﴿

.َنِیلَسْرُمْلا ِّدِیَس  ىٰلَع  ُّهٰللا  ىَّلَصَو 
1 Bkz.: el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 2/109; el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/261, 389.
2 “Havl ve kuvvet, olup biten her şey, ancak Allah’ın izni ve iradesi dahilinde gerçekleşir.”
3 İbn Kayyim, Medâricü’s-sâlikîn 2/177.
4 Tirmizî, zühd 33; İbn Mâce, zühd 14; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/30, 52
5 Bkz.: Tirmizî, kıyâmet 60; İbn Hibbân, es-Sahîh 2/510.



6 İbrahim sûresi, 14/12.
7 Mâide sûresi, 5/23.
8 Buhârî, tefsîru sûre (3) 13; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/154, 316. Bu ifadenin geçtiği ayetler için

bkz.: Tevbe sûresi, 9/129; Zümer sûresi, 39/38.
9 Tevbe sûresi, 9/40.
10 Talâk sûresi, 65/3.
11 İbrahim Hakkı, Mârifetnâme 1/149.



Huluk
Huy, tabiat, seciye de diyebileceğimiz huluk; yaratılışın en önemli gayesi,

cebr-i halkînin gerçek buudu ve insan iradesinin “halk” hakikati üzerinde ilâhî
ahlâk hedefli tasarrufudur. Bu tasarrufu iyi kullanıp, “halk”a huluk urbası
giydirebilen kimseye, iyi işler bütünüyle kolaylaşır.

Evet, halk da huluk da aynı kökten gelir ve temel yapıları itibarıyla
birbirinden farkı yoktur. Ancak; halk, gözle görülen, dış duygularla idrak edilen
suret, hey’et, şekil ve heykel ile alâkalı madde ağırlıklı mânâ olmasına
mukabil; huluk, gönül ile idrak olunup, hislerle duyulan ve ruhla temsil edilen
bir öz, bir muhteva ve bir mânâdır.

Dış yüzü itibarıyla bilinmez bir meçhul olan insan, gerçek kimliğini ancak,
huyu, seciyesi ve tabiatıyla ortaya koyar. İnsanlar ne kadar farklı görünürlerse
görünsünler, huyları ve karakterleri bir gün onları mutlaka ele verir. Cahiliye
şairinin şu ârifâne sözü ne mânidardır:

َىلَع ىٰفَْخت  اََھلاَخ  ِْنإَو  ..... ٍةَقِیلَخ ْنِم  ٍئِرْما  َدْنِع  ْنَُكت  اَمْھَمَو 

َِملْعُت ِساَّنلا 
“Herhangi bir kimsenin gizli bir huyu varsa, varsın o huyunun gizli

kalacağını zannededursun, o er-geç ortaya çıkar ve bilinir.”1

Bir başka ifadeyle, şekil ve şemailin aldattığı yerlerde, huy bütün
yanılmaları tashih eder ve insanın özündeki gizliliklere tercüman olur. Gerçi,
“huluk” dediğimizde güzel ahlâkı hatırlamakla beraber, bazı huyların zamanla
meleke hâline gelmesi esasına binaen, hem hayrın hem de şerrin tabiatımızın
birer derinliğine dönüşmesi ve “ahlâk-ı hasene”, “ahlâk-ı seyyie” diye diğer
bir taksimden de söz edilebileceği bahis mevzuu olsa da, bizim burada “huluk”
sözcüğüyle ifade etmek istediğimiz sadece güzel ahlâktır.

Tasavvufun en sağlam kriteri, huluk (iyi huy)’dur. Hulukta birkaç kadem
önde bulunan, tasavvufta da ileride sayılır. Fevkalâde hâller, baş döndüren
makamlar ve beşer üstü tasarruflar, iyi huy zemininin gülü, çiçeği, meyvesi
olması itibarıyla makbul sayılsa da, ahlâk-ı haseneye iktiran etmedikleri zaman
hiçbir kıymet ifade etmezler ve üzerinde durmaya da değmez.!

Zaten, Hz. Sahib-i Şeriat da; “Hangi mü’min imanı itibarıyla daha
faziletlidir?” sorusuna: اًقُلُخ ْمُھُنَسَْحأ   “Huyu en güzel olandır.”2 demiyor



mu?
Niye olmasın ki, bir kere Allah, en mümtaz kulunu, tesliye, te’min ve senâ

makamında, O’nun üzerindeki onca nimet ve lütuflarına rağmen ىٰلََعل َكَِّنإَو 
ٍمیِظَع ٍقُلُخ   “Her hâlde Sen, ahlâkın –Kur’ân buudlu, ulûhiyet eksenli

olması itibarıyla– ihâtası imkansız, idraki nâkabil en yücesi üzeresin.”3

diyerek O’nu, bu yüce ahlâkı ve ruhî mezâyâsıyla, yani hilkatinin gayesi, hedefi
ve gerçek mânâsı sayılan hulukuyla nazara vermektedir; ilk insanla başlayıp
Işık Çağı’na kadar tekemmül edegelen ve O’nunla noktalanan Kur’ân buudlu
hulukuyla..

Esasen, huluk dediğimiz gerçeğin, dinin derinlemesine yaşanması ve
Kur’ân’ın arızasız temsil edilmesi mânâsına geldiğini, Sa’d b. Hişam’ın, Hz.
Âişe Vâlidemiz’e, Efendimiz’in ahlâkına dair sorduğu suale cevaben Hz.
Âişe’nin: “Kur’ân okumuyor musunuz?”; “Okuyoruz” deyince de: “O’nun
ahlâkı Kur’ân’dı.”4 şeklindeki sözleri de teyit etmektedir.

Ayrıca, bu mevzuda şeref-nüzûl olan âyet de,5 âyeti teşkil eden kelimelerle
bu ahlâkın ilâhî, Kur’ân orijinli ve idrak üstü olduğunu hâsseten hatırlatmakta
ve onun tecellî ve zuhurunu, Muhatab-ı Mükerrem’e mahsus görmenin ötesinde,
“huluk” kelimesindeki tefhîm tenviniyle, O’nun Kur’ân derinlikli ve lâhut
enginlikli hulukunun hiçbir ahlâk sistemiyle kabil-i kıyas olmadığına ve bu
yüce ahlâkın nâkabil-i idrak bulunduğuna bilhassa işaret etmektedir ki, bu da
O’nun gelmiş-gelecek bütün insanlar arasında eşi-menendi olmayan bir
güzeller güzeli huy peygamberi olduğunu gösterir.

Evet O, maddesi-mânâsı, zarfı-mazrufu, halkı-huluku itibarıyla bütün sâlihâta
açık, hayrın her çeşidini elde etmeye namzet ve büyüklüğün her türlüsüne
mazhar olabilecek fıtrat, seciye ve melekelerle serfirâz kılınmış; sonra da bu
ilk mevhibelerini en iyi şekilde değerlendirerek “a’lâ-i illiyyîn-i kemalât”a
yürümüş; sadece yürümekle de kalmamış; bilasale kendisinde tecellî eden
bütün lütufları, bütün akdes ve mukaddes feyizleri: ِلوُسَر ِيف  ْمَُكل  َناَك  ْدََقل 

ٌةَنَسَح ٌةَوْسُأ  ِّهٰللا   “Şânım hakkı için Resûlullah’ta size örneğin en güzeli
vardır...”6 gerçeğiyle uyanmış o saflardan saf muasırı temiz ruhlara ulaştırmış,
ellerinden tutup, onları da tebaiyetlerine terettüp eden şâhikalar üstü şâhikalara
çıkarmıştır. Dilinde:

1. “İmanı en kâmil mü’minler ahlâken de en güzel olanlardır.”7

2 . “İnsan ibadet ü taatle katedemediği mesafeleri ahlâk-ı hasene ile



alır.”8

3 . “Teraziye ilk konulacak şey güzel ahlâktır.” 9 gibi pırlanta sözler.. ve
elinde insan-ı kâmil olmanın sırlı formülü, arkasına düşenleri hep meleklerin
dolaştığı vadilerde dolaştırmıştır.

Hüsn-ü hulukun alâmetini, kavlî-fiilî kimseye eziyette bulunmama.. kendine
eziyet edenleri görmeme, görse de unutma.. ve fenalıklara iyilikle mukabelede
bulunma... cümleleriyle hulâsa etmişlerdir ki, 10 ٍمیِظَع ٍقـــُلُخ  ىٰلََعل  َكَِّنإَو 
hakikatiyle serfirâz olan Zât, buna en canlı ve çarpıcı misaldir. O, ne karşısına
dikilip ‘Âdil ol!’ diyene11 ne arkasından cübbesini çekip eziyet edene12 ne
başına toz-toprak saçıp yüzüne hakaret savurana13 ne de muallâ zevcesine iftira
edene14 gönül koymuştur. Gönül koymak şöyle dursun, hastalandıklarında gidip
onları ziyaret etmiş,15 öldüklerinde de cenazelerini teşyide bulunmuştur;16

bulunmuştur; zira ahlâk-ı hasene O’nun tabiatının rengi, varlığının da bir
buuduydu.

Nice güzel huylu, yumuşak ve hümanist görünenler vardır ki, onların
hayatlarında ahlâk-ı hasene ve mülâyemet, plastize bir yalan ve hemen kırılacak
bir kristal gibidir. Küçük bir öfke, az bir şiddet, hafif bir damara dokundurma,
onların gerçek yüzlerini ve hakikî düşüncelerini ortaya çıkarmaya yeter.

Güzel ahlâkla donanmış bir sine, ihtimal Cehennem’e konsa bile tavrını
değiştirmez.. orada da hilm ü silm çizgisinde yaşar; zebânilerle hasbıhâl eder,
başına gelenleri geniş bir yürekle karşılar.

Güzel ahlâka açık bir gönül, geniş bir mekâna benzer ki, dünya kadar gaile
dolsa da, o yine öfkesini, şiddetini gömebilecek bir yer bulabilir. Huyu kötü,
sinesi de dar kimselere gelince, bunlar kargadan bile aptal öyle Kabillerdir ki,
koskocaman arzda bile, kötü duygularını, hiddet ve nefretlerini gömebilecek bir
mezar bulamazlar.17

Biz,
“Ahlâk iledir kemâl-i âdem
Ahlâk iledir nizâm-ı âlem.”

deyip şimdilik bu faslı da kapatalım...

ََكبْرُقَو َكَسْنُأَو  َِكتاَحََفنَو  َكَھُّجََوتَو  َكاَضِرَو  َكََتِیفاَعَو  َكَوْفَع  ّلَلا  َّمُھٰ

.َنِیلَّجَحُمْلا ِّرُغْلا  ِِهلٰاَو  َنیَِملاَعِْلل  ًةَمْحَر  ُهَتْلَسَْرأ  ْنَم  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
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15 Ebû Dâvûd, cenâiz 4; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/201.
16 Buhârî, cenâiz 78, tefsîru sûre (9) 12, libâs 8; Müslim, sıfâtü’l-münâfıkîn 2-3.
17 Burada telmihte bulunulan âyet-i kerime için bkz.: Mâide sûresi, 5/31.



Tevazu
Tevazu; yüzü yerde olma ve alçakgönüllülük mânâlarına gelir ki, tekebbürün

zıddıdır. Onu; insanın Hak karşısında gerçek yerinin şuurunda olup, ona göre
davranması ve halk arasındaki durumunu da bu anlayış zaviyesinden
değerlendirip, kendini insanlardan bir insan veya varlığın herhangi bir parçası
kabul etmesi şeklinde de yorumlayabiliriz. İster öyle ister böyle, insan tevazu
ruh ve düşüncesiyle kendini, kapının alt eşiği, meskenin sergisi, yolların
kaldırım taşı, ırmakların çakılı, başakların samanı kabul etmiş ve Alvar İmamı
edasıyla:

“Herkes yahşi men yaman,
Herkes buğday men saman.”

diyebilmişse, o kimse, başı göklerde en yüce kametlerin dahi bûsegâhı hâline
gelmiş demektir. Zaten, Hz. Sâdık u Masdûk’a isnad edilen bir hoş sözde de:

ُّهٰللا ُهَعـَضَو  َرَّبـََكت  ْنَمَو  ُّهٰللا  ُهَعَفَر  ِّهِٰلل  َعـَضاََوت  ْنَم   “Yüzü yerde olanı Allah
yükselttikçe yükseltir, kibre girip çalım çakanı da yerin dibine batırır.” 1

denmiyor mu? Demek ki, büyük görünmekle büyük olma ve küçük görünmekle
küçük olma mâkûsen mütenasip şeyler...

Bazıları tevazuu, kendinde zatî hiçbir kıymet görmeme.. bazıları, insanları,
insana yakışır saygıyla karşılayıp onlarla muamelesinde mahviyet içinde
bulunma.. bazıları ilâhî inayetle fevkalâde bir muameleye tâbi tutulmazsa,
kendini halkın en şerlisi görme.. bazıları da benlik hesabına içinde beliren
büyük-küçük her çeşit dahilî kıpırdanışa karşı hemen harekete geçip onu olduğu
yerde boğma cehdi ve gayreti şeklinde tarif etmişlerdir ki, her birinin kendine
göre hem bir mahmili hem de tarz-ı telakkisi vardır. Ancak bunlardan
sonuncusu daha çok mukarrabîn ve muhlasîni alâkadar etmektedir.

Halifeler halifesi Hz. Ömer’i (radıyallâhu anh) omuzunda kırba, su taşırken
gören biri sorar: “Bu ne hâl ey Allah Resûlü’nün halifesi!” Mukarrebliğin
mukimi Ömer: “Dış ülkelerden bir kısım elçiler gelmişti, içimde şöyle böyle
bir şeyler hissettim; –hâşâ ki o, bizim anladığımız mânâda bir bulanıklık
olsun– o hissi kırmak istedim.” der.2 Onun sırtında un taşıması,3 minberde
kendini levmetmesi,4 levmedenlere ses çıkarmaması5 hep bu kabîl hazm-ı
nefisle alâkalı hususlardan olduğu gibi.. valiliği döneminde Ebû Hüreyre’nin,
şuna-buna sırtında odun taşıması;6 Zeyd b. Sabit’in kadı olduğu bir dönemde



İbn Abbas’ın elini öpmesi, buna mukabil Tercümanü’l-Kur’ân’ın da onun atının
üzengisini tutması;7 Hz. Hasan’ın, ekmek kırıklarıyla oynayan çocuklarla
oturup, onların yediğinden yemesi8 ve Hz. Ebû Zerr’in, başını Bilâl-i
Habeşî’nin ayağının altına koyması9... gibi hâdiseler hep birer mahviyet ve
tevazu örneğidirler.

Allah, Kelâm-ı Kadîm’inde, Resûlullah da Sünnet-i Mutahharasında, tevazu
etrafında o kadar tahşidat yaparlar ki, onları duyup-işitenin, gerçek kulluğun
tevâzu ve mahviyet olduğunda şüphesi kalmaz. Kur’ân’ın: ِنٰمْحَّرلا ُداـَبِعَو 

اًمَال ـ اوُلاَق َـس َنوُلِھاَجْلا  ُمُھََبطاَخ  اَِذإَو  ًانْوَھ  ِضْرْـَألا  َىلَع  َنوُشَْمي  ـَن  يِذَّلا
“Rahmân’ın has kulları, yeryüzünde alçakgönüllü olmanın örneğidirler ve
ağırbaşlı, yüzleri yerde hareket ederler. Cahiller kendilerine sataşınca da
‘selâm’ der geçerler.” 10 beyanı onlardan sımsıcak bir ses; َىلَع ٍةَّلَِذأ 

َنِینِمْؤُمْلا  “Onlar mü’minlere karşı şefkatli ve mahviyet içindedirler.” 11

beyanı da onların gönüllerinden kopup gelen ve davranışlarına akseden
yumuşak bir nefestir. Hele: اًدَّجُـس اـًعَّكُر  ْمُھيَٰرت  ْمُـھَنَْیب  ُءاَۤـمَحُر   “Onlar,
birbirlerine karşı şefkat ve merhamet timsalidirler; her zaman onları rükûda
iki büklüm ve secdede kıvrım kıvrım bulursun!”12 fermanı ise onlara
tasavvurları aşan bir iltifatın unvanı gibidir.

İnsanlığın İftihar Tablosu, bu mevzuyla alâkalı şu incileri saçar gönül
gözlerimizin önüne:

1 . Allah bana, tevazu ve mahviyet içinde bulunmanızı.. ve kimsenin
kimseye karşı fahirlenmemesini emretti.13

2. Size ateşin kendine ilişmeyeceği insanı haber vereyim mi? Ateş; Allah ve
insanlara yakın, yumuşak huylu, herkesle geçimli ve rahat insanlara
dokunmaz.14

3 . Allah için yüzü yerde olanı, Allah yükseltir ha yükseltir; aslında o
kendini küçük görmektedir ama, halkın gözünde asıl büyük olan da odur.15

4. Allahım, beni benim gözümde küçük göster!16 Ve daha niceleri... Zaten O,
hayatını hep bu çizgide geçirmemiş miydi:

a. Çocuklara uğrar, onlara selâm verir;17

b. Herhangi biri elinden tutup bir yere götürmek isteyince, tereddüt etmeden
kalkıp gider;18

c. Ev işlerinde hanımlarına yardım eder;19



ç. Herkes bir iş görürken, O da iştirak ederek, onlarla beraber olmaya
çalışır;20

d. Ayakkabılarını tamir eder, elbisesini yamar, koyun sağar, hayvanlara yem
verir;21

e. Sofraya hizmetçisiyle beraber oturur;22

f. Meclisini her zaman fakirlere açık tutar;23

g. Dul24 ve yetimleri görür-gözetir;25

h. Hastaları ziyaret eder, cenazelerde hazır bulunur ve kölelerin davetine
icabet ederdi...26

Allah Resûlü’nden Hz. Ömer’e, ondan Ömer b. Abdülaziz’e, ondan da dünya
kadar evliyâ, asfiyâ, ebrâr, mukarrabîn ve çağın devâsâ gönül erlerine kadar,
binler-yüzbinler hep aynı çizgide: “Büyüklerde büyüklük alâmeti tevazu ve
mahviyet, küçüklerde küçüklük emaresi de kibir ve enaniyettir.” demiş, ilk
mevhibelerini yitirmemiş olanlara insan-ı kâmil olma yolunu göstermiş ve hep
tevazuu yeğlemişlerdir.

Gerçek tevazu; Hakk’ın büyüklük ve sonsuzluğu karşısında, sıfır-sonsuz
nisbetlerine göre insanın kendi yerini belirleyip, bu düşünce ve bu tesbiti
benliğine tam mâl etmesinden ibarettir. Bu anlayış tabiatına işlemiş ve bu
işleyişle ikinci fıtrata ulaşmış olgun insanlar, halkla münasebetlerinde
mütevazi, mahviyet içinde ve olabildiğince de dengelidirler. Evet, Allah’a
karşı yer ve konumunu belirlemiş olanlar, dinî hayatlarında da, halkla
münasebetlerinde de, hususî murakabelerinde de hep muvazene içindedirler.

1. Dine karşı tevazu ve mahviyet içindedirler; onun ne menkulüyle ne de
mâkulüyle hiçbir çelişkileri yoktur. Kur’ân-ı Kerim’in beyanât-ı neyyiresi,
sünnet-i sahiha ve hasene ile sabit olan her hususa karşı teslimiyet ve iz’an
içinde bulunurlar. Resûlullah tarafından tebliğ edilen, bilhassa temsil edildiği
bilinen hiçbir meseleye, akla, kıyasa, zevke, siyasete –aslında, dinin ruhunda
müstakim akla, sahih kıyasa, selim zevke, şer’î siyasete aykırı hiçbir mevzu
yoktur– muhalif görseler bile karşı çıkmazlar.

Bu itibarla, “Akıl-nakil çatıştığında, aklı nakle tercih ederiz.” sözü
tevazudan nasipsiz, sözün gerçek mahmilini bilmeyen bencillerin lakırdısı
olduğu gibi, “Re’y ve kıyas nassların önünde gelir.” düşüncesi bir inhiraf ve
Sünnet yolunun dışındaki zevkler, keşifler, kerametler de birer istidracdır.

2. Ve yine onlar, tebliğle tanıyıp, temsil ile, en küçük farklı alternatiflere



bile geçit verilmemesi lâzım geldiğine inanarak, Hz. Şâri’in beyanının dışında
her şeye karşı kapanır; zevk ve idraklerine açılan farklı mülâhazaları da:

ِمیِقَّسلا ِمْھَفْلا  َنِم  ُهُتَفٰاَو  ..... اًحیِحَص ًالْوَق  ٍبِئاَع  ْنِم  ْمَكَو 
“Nice sağlam ve kusursuz sözleri ayıplayanlar vardır ki, kabahat onların

sakat idraklerindedir.”27 sözüyle karşılar ve kendi yetersizlikleriyle
yorumlarlar.

3. Yine onlar, Kitap ve Sünnet’e muhalif yollarla kurtuluşa erilemeyeceğinin
idraki içindedirler. En büyük güç kaynaklarını da Allah’a kullukta ararlar.
Zaten, Allah’a kul olanın başkasına kulluk yapması mümkün olmadığı gibi,
başkalarına kulluk zilletinden kurtulamayanların da, O’na sağlam bir kul
olmaları düşünülemez. Hz. Bediüzzaman bir yerde mealen ne hoş söyler: “Ey
insan! Kur’ân’ın desâtirindendir ki, Cenâb-ı Hakk’ın mâsivâsından hiçbir şeyi,
ona taabbüd edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Hem, sen kendini
hiçbir şeyden, tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlukat
mâbudiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi, mahlukiyet nisbetinde
de birdirler.”28

4. Onlar, sa’ylerinin semeresini kendilerinden bilmez ve Allah’ın bir imtihan
olarak onlara verdiği kıdemi ve kim bilir hangi mülâhazayla ortaya koydukları
sa’y ü gayreti başkalarına karşı aslâ üstünlük vesilesi saymazlar. Halkın
hüsnüzan ve teveccühlerine bel bağlamaz ve bedel arayışına girmezler. Sevilip
sayılmalarını bir iptilâ kabul ederek, Allah’ın kendilerine olan lütuflarını
etraflarına karşı minnet ve eza vesilesi görüp, Hakk’ın ihsanlarını halka karşı
sebeb-i istibdat yapmazlar.

Hâsılı, tevazu, hulukullah sarayının cümle kapısı olduğu gibi, Hakk’a ve
halka yakın olmanın da en birinci vesilesidir. Gül toprakta biter. İnsan
semalarda değil, yerde üremiştir. Mü’min, secde unvanıyla başı ile ayakları
aynı noktada birleşince Allah’a en yakın olur.29 Hz. Muhammed Mustafa’ya
(sallallâhu aleyhi ve sellem) yapılan gökler davetiyesinin başında, O’nun
tevazu ve mahviyetinin remzi olan 30 ُهُدْبَع  kelime-i mübeccelesi yazılmıştır.

.َنیِعِضاَوَتُمْلا َكِداَبِع  ْنِم  اَنْلَعْجاَو  ىٰضَْرتَو  ُّبِحُت  اَم  ىِٰلإ  اَنْقِّفَو  ّلَلا  َّمُھٰ
1 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 5/140. Yakın mânâdaki hadis-i şerifler için bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-

Müsned 3/76; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 2/358.
2 el-Kuşeyrî, er-Risaletü’l-Kuşeyriyye s.148.



3 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  44/352-353; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 4/176-177.
4 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/293; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  44/315.
5 Bkz.: Abdurrezzak, el-Musannef 6/180; Saîd İbn Mansûr, es-Sünen 1/195.
6 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/385; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  67/372.
7 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  19/326; İbn Hacer, el-İsâbe 4/146.
8 el-Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye s.150; İbn Kayyim, Medâricü’s-sâlikîn 2/330.
9 İbn Kayyim, Medâricü’s-sâlikîn 2/330.
10 Furkan sûresi, 25/63.
11 Mâide sûresi 5/54.
12 Fetih sûresi, 48/29.
13 Müslim, cennet 64; Ebû Dâvûd, edeb 48; İbn Mâce, zühd 16.
14 Tirmizî, kıyâmet 45; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 1/272.
15 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 8/172; el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 1/219.
16 el-Bezzâr, el-Müsned 10/315; ed-Deylemî, el-Müsned 1/473.
17 Buhârî, isti’zân 15; Müslim, selâm 15.
18 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 3/276; Kadı Iyâz, eş-Şifâ 1/131, 133.
19 Buhârî, ezân 44, nafakât 8, edeb 40; Tirmizî, kıyâmet 45.
20 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/381; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/66.
21 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256; et-Tirmizî, eş-Şemâil s.283.
22 Buhârî, et’ime 55; Müslim, eymân 42.
23 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 2/363; el-Übşeyhî, el-Müstatraf 1/257.
24 Buhârî, nafakât 1, edeb 25; Müslim, zühd 41.
25 Buhârî, talâk  25; Müslim, zühd 42.
26 Tirmizî, cenâiz 32; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 1/370.
27 İbn Kays, Kıra’d-dayf 1/258; el-Bâkıllânî, İ‘câzü’l-Kur’ân 1/300.
28 Bediüzzaman, Lem’alar s.142 (On Yedinci Lem’a, İkinci Nota).
29 Bkz.: Müslim, salât 215; Ebû Dâvûd, salât 148; Nesâî, tatbîk  78.
30 “O’nun (Cenâb-ı Hakk’ın) kulu” (İsrâ sûresi, 17/1)



Fütüvvet
Gençlik ve yiğitlik sözcükleriyle karşılamaya çalıştığımız fütüvvet, örfî

mânâsı itibarıyla, kerem, sehâ, iffet, emanet, vefa, şefkat, ilim, tevazu ve takva
gibi gerçekleri özünde toplayan bir mânâlar ve dinamikler halitası ve hak
yolcusunun uğradığı makamlardan bir makam, fakr u fenâdan bir renk,
vilâyetten de bir sestir.

Tamamen başkaları için yaşama anlayışına kilitlenme ve her türlü ezayı,
cefayı ‘of’ demeden sineye çekmenin bir unvanı olan fütüvveti, hüsn-ü hulukun
derin bir buudu ve mürüvvetin ayrı bir televvünü saymak da mümkündür.

Delikanlı mânâsına gelen “fetâ”dan türetilmiş “fütüvvet”, bazılarınca, her
türlü fenalığa baş kaldırmanın remzi ve ihlâslı ubûdiyetin de unvanı sayılmıştır
ki,

اوُماَق ِْذإ  ْمِھِبوُلُق  ىٰٰلَع  اَنَْطبَرَو   ىًدُھ ْمُھَانْدِزَو  ْمِّھِبَرِب  اوُنَمٰأ  ٌَةیِْتف  ْمُھَِّنإ 

اًِذإ َۤا  نْلُق ْدََقل  اًھِٰلإ   ۤ ِ۪هنوُد ْنِم  َوُعَْدن  َْنل  ِضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  ُّبَر  اَنُّبَر  اوُلاَقَف 

ًاَططَش
“Gerçekten onlar Rabbilerine inanmış yiğitlerdir; Biz de onların

hidayetlerini artırdık ve kalblerini imanî irtibatla metanetleştirdik;
metanetleştirdik de o zaman baş kaldırıp: ‘Bizim Rabbimiz bütün semavat ve
arzın da Rabbidir.’ dediler; ‘Biz asla O’ndan başkasına ilâh diyemeyiz.
Dersek, o zaman hadden efzun bir yalan söylemiş oluruz.’”1 âyeti bunun beliğ
bir tercümanı ve gürül gürül bir beyanıdır. َُۤهل ُلاَقُي  ْمُھُرُكْذـَي  ىًتَف  اَنْعِمَس 

ُمیِھٰرِْبإ  “Putları diline dolayan, İbrahim dedikleri bir yiğit işittik.”2 fermanı
ise, himmeti insanlık, tek başına bir millet sayılan ve ferdiyet üstü bir şahsiyete
sahip gerçek bir fütüvvet erinin güç, tesir ve içinde bulunduğu toplum
nezdindeki mânâsını ifade etmektedir.

ِناـَیَتَف َنْجِّـسلا  ُهـَعَم  َلـَخَدَو   “Onunla beraber iki genç de zindana
girmişti.”3 Veya ْمِھِلاـَحِر ِيف  ْمُھَتَعاـَضِب  اوـُلَعْجا  ِِهناـَیْتِفِل  َلاــَقَو   “Yusuf
gençlere: ‘Onların erzak bedellerini yüklerinin içine koyun!’ dedi.” 4 gibi
yerlerde ise, yiğitlik söz konusu değil, düz bir delikanlılıktan, hatta ayarı düşük
bir gençlikten, daha doğrusu emir kulu hizmetçilerden bahsedilmektedir.

Işık Çağı’ndan bu yana birçok kimse fütüvvete dair bir hayli söz söylemiştir:



Kimilerine göre o, fakiri hor görmeme, ganînin ağına düşmeme.. kimilerine
göre herkese karşı insaflı olup ama kimseden insaf beklememe.. kimilerine göre
ömür boyu nefsinin amansız düşmanı olarak yaşama.. kimilerine göre hem bu
dünyada hem de öteki âlemde; “Milletî, milletî!” veya “Ümmetî, ümmetî!”
mülâhazalarıyla yakarışa geçip kendini unutma ölçüsünde arkasında gidenleri
düşünme.. kimilerine göre, “Mâbud-u bi’l-hakk”a yönelmeye mâni bütün putları
kırıp, her çeşit bâtıla karşı kıyam etme.. kimilerine göre de, nefsi adına her
türlü kötülüğü sineye çekip, Allah’a ait hakların söz konusu olduğu yerde de
aslanlar gibi kükreme.. kimilerine göre en küçük şahsî kusurları karşısında dahi
ömür boyu inleyip durmasına karşılık, başkalarının en büyük günahlarını
görmezlikten gelme; hatta başkalarına vilâyet mertebelerinde yer ararken,
kendisine sıradan kulluğu bile fazla bulma.. kendinden uzaklaşana yaklaşma
yolları arama; eziyet edene ikramda bulunma.. hizmette ön sıralarda, ücret
almada gerilerin gerisinde kalabilme gibi vasıflardan ibarettir.

Bu arada, bütün bu vasıfları dört ana esasa ircâ edenler de olmuştur ki, o da;
Hz. Haydar-ı Kerrar’ın beyanı vechiyle: 1. Güçlü olduğu yerde affetme, 2.
Hiddet ü şiddet anında hilm ü silmle muamelede bulunma, 3. Düşmanları
hakkında bile hayırhahlıktan geri kalmama, 4. İhtiyaç içinde kıvrandığı
durumlarda bile “îsâr” ruhuyla hareket edip başkalarını düşünme... şeklinde
hulâsa edilebilir. Aslında, Hz. İmam’ın hayatı da âdeta bu esaslarla örülmüş
bir dantelâ gibidir: Evet o, İbn Mülcem hakkındaki muamelesinden,5

muharebede yere yıktığı düşmanını affetmesine,6 sahabeden kendisiyle
harbetmiş bir hasmının öldürülmesi karşısında duyduğu teessürden,7 ömrünü
îsâr esaslarına göre yaşadığından dolayı bir kış günü yazlık elbise içinde tir tir
titremesine8 kadar her hâliyle fütüvvetin temsilcisi kahraman bir fetâ idi.. ve َال

ِراَقِفْلا وُذ  َِّالإ  َفْیَس  َالَو  ٌّيِلَع  َِّالإ  ىٰتَف   “Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi de kılıç
bulunmaz.”9 sözünün tam mâsadakıydı.. o, tertemiz olarak dünyaya gelmiş,
nezahet içinde yiğitçe yaşamış, dünyanın kirlerine bulaşmadan da Allah’a
ulaşmıştı ki, bu hâliyle Hz. Musa’nın, fütüvvetle alâkalı sorusuna Cenâb-ı
Hak’tan aldığı cevaba tıpatıp uyuyordu. Evet Cenâb-ı Hak, Hz. Kelîm’in
fütüvvetle alâkalı sualine: “Nefsini Benden tertemiz aldığın gibi, yine Bana
tertemiz iade etmendir.” şeklinde cevap vermişti.

Tevhid ve İslâm düşüncesini kabule müheyyâ olarak yaratılan ruhun; bütün
letâifiyle gerçek tevhide yönelmesi, nefsanî ve bedenî hazları aşarak kalbin



enginliklerine açılması ve memuriyetinin gereği esbaba tevessülün dışında her
şeye karşı kapanması, Hak mülâhazasını sarsacak her türlü duygu ve düşünceye
daha baştan tavır alması, fütüvvetin en bâriz emareleri ve insan-ı kâmil
olmanın da merdivenleridir. Başta bu aksiyonu göstermeyenin, nefis, heva,
şeytan, dünyaya meyl ü muhabbet ve nefsanî hazlardan da sıyrılmayanın,
fütüvvet gibi bir zirveye ulaşması söz konusu değildir.

Fütüvvet yolu Kafdağı’ndan geçen define,
Bu defineden düz yolda yorulanlara ne!..

﴾ اًدَشَر َانِرَْمأ  ْنِم  اََنل  ّْئِیَھَو  ًةَمْحَر  َكْنَُدل  ْنِم  اَِنتٰا  اَۤنَّبَر  ﴿

ِناَسْحِْإلا يِوَذ  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ىٰدَتْقُمْلا  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.ِءاَفَوْلاَو
1 Kehf sûresi, 18/13-14.
2 Enbiyâ sûresi, 21/60.
3 Yûsuf sûresi, 12/36.
4 Yûsuf sûresi, 12/60.
5 Abdurrezzak, el-Musannef 10/125, 154; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 5/274.
6 Bkz.: Şeyh Şemseddin Sivasî, Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn (Osmanlıcası) s.294
7 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 1/113; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  25/115.
8 Bkz.: İbn Mâce, mukaddime 11; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/99.
9 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  39/201, 42/71; ez-Zehebî, Mîzânü’l-i’tidâl 5/390.



Sıdk
Doğru düşünce, doğru söz, doğru davranış mânâlarına gelen sıdk; hak

yolcusunun hilâf-ı vâki her şeye kapanıp, hayatını doğruluğa göre planlaması,
sadakatin emin bir temsilcisi olması.. diğer bir tabirle, duygu, düşünce, söz ve
davranışlarında doğruluğu tabiatının bir parçası hâline getirip, şahsî hayatından
insanlarla olan muamelesine, hakkı ilan adına şehadetinden mizahlarına kadar;
ha t ta َنِیقِداَّصلا َعـَم  اوــُنوُكَو   “Her zaman doğrularla beraber olun!”1

fehvâsınca, dost ve arkadaş çevresi itibarıyla dahi hep doğruluk aramasıdır ki;
hadisin ifadesiyle böyleleri yüce divanda “sıddîk”; aksine, tasavvur ve
düşüncelerinden davranış ve muamelelerine kadar yalanla içli-dışlı yaşayan ve
hayatını hilâf-ı vâkiler çizgisinde sürdürenler de o ulu divanda “kezzâb” olarak
yâd edilecektir.2

Sıdk, Hakk’a ulaştıran yolların en sağlamı, sâdıklar da bu vuslatın tali’li
namzetleridirler. Sıdk, amelin ruhu ve özü, düşünce istikametinin de en
yanıltmaz mihengidir. Sıdkla mü’min münafıktan, ehl-i cennet de ashab-ı nârdan
ayrılır. Sıdk, peygamber olmayanlarda bir peygamberlik sıfatıdır ve bu sıfat
sayesinde halâyık ve kapı kulları, sultanlarla aynı nimetleri paylaşacak hâle
gelirler. Allah bu din-i mübînin başlangıcında, hem onun tebliğcisini hem de bu
ilâhî mesaja ilk defa “evet” deyip koşanı sıdkıyla tavsif ederek َءاَۤج يِذَّلاَو 
ِ۪هب َقَّدَصَو  ِقْدِّصلِاب   “Sıdk mesajıyla gelen ve O’nu gönülden tasdik eden...”3

diyerek tebcil buyurmuştur.
Sıdk; ferdin, amel ve davranış bütünlüğünü koruyup, tehlike anında ve

yalanla kurtulması söz konusu olduğu yerlerde bile, gizli-açık iç ve dış
ayrılığına düşmemesi; ezkaza düşerse, yeniden Hak’la mutabakatı
yakalayabilmek için hâlden hâle girmesi ve kıvrım kıvrım kıvranmasıdır ki; Hz.
Cüneyd: “Sâdık kimse günde kırk defa hâlden hâle döner durur; aksine bu bir
müraî ise, kırk sene ızdırapsız olarak kaldığı yerde kalır.”4 der.

Sıdkın en aşağı mertebesi, şahsın iç-dış, gizli-açık her hâlinin aynı çizgide
cereyan etmesidir. Bundan sonra duygu, düşünce, tasavvur ve niyetlerde sâdık
olma derecesi gelir. Bu itibarla sâdıklar, söz ve davranışlarında doğruluktan
ayrılmayan kahramanlar; sıddîklar da, hayal, tasavvur, duygu, düşünce, hatta
mimiklerine kadar her hâl ve tavırları itibarıyla doğruluğa kilitlenmiş hak erleri
babayiğitlerdir.



Sözde, davranışta, azimde, vefada, amelde ve muamelede bütün meleke ve
kabiliyetlerini doğruluğa yönlendirme, kâmil bir sadakat ve aynı zamanda bir
peygamberlik vasfıdır ki, Kur’ân-ı Kerim: ُهَِّنإ َمـیِھٰرِْبإ  ِباــَِتكْلا  ِيف  ْرُكْذاَو 

ًاِّیَبن اًقيِّدـِص  َناَك   “O yüce kitapta olanlar arasında İbrahim’i hatırla ki O
sıddîk bir nebiydi.”5 diyerek, mutlak zikrin masruf olduğu işte bu zirveyi ihtar
etmiştir. Sıdk, enbiyâ-i izâmın en önde gelen vasfı, her devirde imana ve
Kur’ân’a hizmet mesleğinin en güçlü dinamiği olduğu gibi, öteki âlem itibarıyla
da her mü’min için en sağlam bir kredi kartı ve en geçerli bir itibar senedidir.
Allah: ْمُھُقْدِص َنِیقِداَّصلا  ُعَفَْني  ُمَْوي  اَذٰـھ   “Doğru olanlara doğruluklarının
fayda verdiği gün bugündür.” 6 buyurarak bu önemli hakikate dikkatlerimizi
çeker.

Enbiyâ, asfiyâ ve mukarrabîni zirveler zirvesine ulaştıran ve onlara mânevî
terakkilerinde berk ve burak olan sıdk, şeytan ve onun avanesini aşağıların
aşağısına sürükleyen de yalandır. Düşünceler ancak sıdkın kanatlarıyla pervâz
eder ve değerler ufkuna ulaşabilir.. davranışlar ancak sadakat zemininde neşv ü
nemâ bulur.. yalvarış ve yakarışlar ancak sıdkla eda edildiği ölçüde “İsm-i
Âzam”a iktiran etmiş gibi, rahmet arşına ulaşır ve hüsn-ü kabul görür.. evet
sıdk, âdeta İsm-i Âzam iksiri gibi tesir eder. Bâyezid-i Bistâmî, kendisinden
İsm-i Âzam’ı soranlara: “Siz, Allah’ın isimleri içinde ism-i asgar (küçük isim)
gösterin, ben de size İsm-i Âzam’ı göstereyim.” der ve ilave eder: “Bence İsm-
i Âzam tesiri yapacak bir şey varsa, şüphesiz o da sıdktır; sadakatle hangi isim
okunsa, o İsm-i Âzam olur.”7

Evet, Hz. Âdem’in alnında tevbe nurunu parlatan sıdktır.. dünyanın tufana
gömüldüğü bir dönemde, Tufan Peygamberi’ne sefine-i necat olan sıdktır.. alev
alev ateşler içinde Hz. Halil’i “berd ü selâm”a ulaştıran sıdktır.. evet o, âdiyât
içinde emekleyip duran kimseleri hârikulâdeliklere yükselten bir peyk ve
varlığın perde arkası kapılarını açan sırlı bir anahtardır. O peykle seyahat eden
takılıp yollarda kalmaz, o anahtarı kullananın da yüzüne kapılar kapanmaz. Bu
engin mülâhaza, âşıklar sultanı Hz. Mevlâna tarafından ne hoş terennüm edilir:

ِلِد َبـر  ْبَجَع  ِهچ  .....ْدََنت  يِم  يِداَمَج  ْرَب  ْقِشاَع  ِقْدِص 
َْدنَز ِينا  ـ َسِْنإ

ْدَز هوُك  ـ ْشُارُپ ِيا  ـ يْرَد رَب  ِهكَلب.....ْدَز  ْهوُكُو  اَصَع  رَب  ىَسوُم  ِقْدِص 



ْهاَر ْناَشْخَر  ِدیِشْروُخ  رَب  ِهكَلب.....دَز  ها  ِلاَمَج َمـ رَب  ْدَمَْحأ  ِقْدِص 
دَز

“Âşığın sıdkı cansızlara da tesir eder; insanın kalbine müessir olması
neden tuhaf sayılsın? Hz. Musa’nın sıdkı; dağa, asâya, hatta o muhteşem
deryaya bile tesir etmişti. (Hz. Musa’nın, Tûr dağındaki tecellî esnasında
asâsının yılan olduğu,8 Benî İsrail’i Nil’den geçirirken onu deryaya çalınca,
on iki yolun açıldığına işaret ediyor9 ki, bunların hepsi Kur’ân âyetleriyle
sabittir). Hz. Ahmed’in sıdkı ise Ay’ın cemaline, hatta o parlak Güneş’e tesir
etmişti.”

Kur’ân, değişik âyetleriyle, gerçek mü’min olmayı, insanın söz ve
davranışlarından iç âlemine kadar her hâl ve tavrını sıdka göre dizayn etmesine
ve sadakat etrafında örgülemesine bağlamıştır. Ayrıca böyle bir tanzim ve
düzenlemeyi de dünyevî mutluluk ve uhrevî saadetin esası saymıştır. İşte
Beyan-ı Sıdk’tan birkaç pırlanta:

1 ٍقْدـِص . َجَرْخُم  يِنْجِرَْخأَو  ٍقْدـِص  َلَخْدــُم  يِنْلِخَْدأ  ِبَر  ّ ْلـُقَو   “De ki:
Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmeye, çıkacağım yerden doğrulukla
çıkmaya beni muvaffak eyle!..”10

2 َنيِرِخْٰالا . ِيف  ٍقْدـِص  َناَِسل  ِيل  ْلـَعْجاَو   “Bana sonrakiler içinde bir
lisan-ı sıdk (ve bir yâd-ı cemil) lütfeyle!”11

3 ْمِّھِبَر . َدْـنِع  ٍقْدـِص  َمَدـَق  ْمَُھل  ََّنأ  اوُۤـنَمٰأ  َنيِذَّلا  ِرَِّـشبَو   “İman edenleri
Rabbileri nezdinde kadem-i sıdk (ve hüsn-ü istikbal) ile müjdele!”12

ٍرِدَتْقُم .4 ٍكِیلَم  َدْـنِع  ٍقْدـِص  ِدـَعْقَم  ِيف   ٍرََھنَو ٍتاَّنَج  ِيف  َنیِقَّتُمْلا  َِّنإ 
“Şüphesiz müttakîler, Cennet bahçelerinde ve ırmaklar başında, O gücü her
şeye yeten Sultanlar Sultanı’nın nezdinde sıdk oturağı (ve
otağı)ndadırlar...”13

Evet, müdhal-i sıdk, muhrac-i sıdk, lisan-ı sıdk, kadem-i sıdk, mak’ad-ı sıdk
unvanıyla dünyadan ta ukbâya uzanan bir çizgide, hem uzun bir yola hem yol
azığına hem de neticeye işaret buyrulmuştur.

Dünya, muhteşem bir sistem ve bir fabrika gibi bütünüyle ahiret hesabına
işlediği için, onlar bir işe teşebbüs ederken, bir beldeye girerken, bir yere
hicret ederken, bir yerde ikamete karar verirken; otururken, kalkarken hep sıdkı,
sadakati gözetler, bir müdhal-i sıdk, muhrac-i sıdk, lisan-ı sıdk, kadem-i sıdk



ve mak’ad-ı sıdk mülâhazasıyla davranır.. öbür âlem hedefli yaşar ve sürekli
bahtlarına tebessümler yağdırırlar.

Niyet ve kasıtta sâdık olmak başta gelir.. evet, doğru düşünce, doğru karar ve
doğru davranışa niyet, sıdkın ilk basamağıdır. Ayrıca sıdka azmeden insanın,
karar ve niyetinden dönmemesi, düşünce ve azmini sarsacak ortam ve
saiklerden de uzak kalması şarttır.

İkinci basamak; dünyada kalmayı ve yaşamayı, sırf hakkı tutup kaldırmak ve
Allah’ın rızasına mazhar olmak için arzu etmektir ki; bunun da bir kısım
emareleri vardır: Her zaman nefsinin eksik ve kusurlarını görmek, dünyanın
cazibedâr güzellikleri karşısında ‘pes’ etmemek, dünyevî endişelerle yol ve
yön değiştirmemek bunlardan sadece birkaçı..

Üçüncü basamak; sıdkın tamamen bir vicdan mârifeti hâline getirilmesi ve
insan tabiatının, her hâl ve her tavrında sadakate düğümlenmesidir ki, o da, en
büyük mertebe sayılan rıza makamının ifadesi olan şu mübarek sözle ifade
edilir:
14 ًالوُسَر َمَّلَسَو  ِهَْیلَع  ُّهٰللا  ىَّلَص  ٍدَّمَحُِمبَو  اًنيِد  ِمَالْسِْإلِابَو  ًاّبَر  ِّهٰللِاب  َيِضَر 

Evet, en büyük sadakat, Rabbin rubûbiyetine rızada, İslâm’ın ilâhî sistem
olarak kabullenilmesinde ve Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın rehberliğine
teslimiyettedir. Gerçek insan olmanın yolu da bu çok ağır, çok zor sorumluluğu
yüklenmekten geçer. Sözlerimizi bir güzel manzumeyle noktalayalım:

İnsana sadakat yaraşır görse de ikrâh;
Yardımcısıdır doğruların Hz. Allah!

﴾ اوُماَقَتْسا َّمُث  ُّهٰللا  اَنُّبَر  اوُلاَق  َنيِذَّلا   ﴿ َنِم اَنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ

.َنیِمیِقَتْسُمْلا ِِهباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 Tevbe sûresi, 9/119.
2 Buhârî, edeb 69; Müslim, birr 103-105.
3 Zümer sûresi, 39/33.
4 el-Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye s.211; İbn Kayyim, Medâricü’s-sâlikîn 2/274.
5 Meryem sûresi, 19/41.
6 Mâide sûresi, 5/119.
7 Bkz.: Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 10/39.
8 Tâhâ sûresi, 20/17-20.
9 Şuarâ sûresi, 26/63.
10 İsrâ sûresi, 17/80.



11 Şuarâ sûresi, 26/84.
12 Yûnus sûresi, 10/2.
13 Kamer sûresi, 54/54-55.
14 “Rabbim diye Allah’tan, dinim diye İslâm’dan, peygamberim diye de Hazreti Muhammed’den

(sallallâhu aleyhi ve sellem) hoşnut (olmak)” (Müslim, îmân 56; Tirmizî, îmân 10; Ahmed İbn Hanbel,
el-Müsned 1/208).



Hayâ
Çekingenlik ve utanma da demek olan hayâ; sofiye ıstılahında, Allah korkusu,

Allah mehâfeti ve Allah mehâbetiyle O’nun istemediği şeylerden çekinmek
mânâsına gelir. Böyle bir hissin, insan tabiatında bulunan hayâ duygusuna
dayanması, o şahsı, edep ve saygı mevzuunda daha temkinli, daha tutarlı kılar.
Temelde böyle bir hissi bulunmayan veya yetiştiği çevre itibarıyla onu yitiren
şahıslarda ise, böyle bir hayâ duygusunu geliştirmek zor olsa gerek.

Evet, yukarıdaki işaretlerden de anlaşıldığı gibi hayâyı ikiye ayırmak
mümkündür:

1. Fıtrî hayâ ki, buna hayâ-i nefsî de diyebiliriz; insanı pek çok ar ve ayıp
sayılan şeyleri işlemekten alıkor.

2. İmandan gelen hayâdır ve İslâm dininin önemli bir derinliğini teşkil eder.
Fıtrî hayâ, İslâm dininin ruhundaki hayâ ile beslenip gelişince ar ve ayıplara

karşı en büyük mânia teşekkül etmiş sayılır. İnsan bunlardan biriyle tek başına
kaldığı zamanlarda ise, bazı ahvâl ve şerait altında sarsılır, devrilir, hatta
bazen bütün bütün yıkılabilir..

Evet, insan tabiatında bulunan bu sıkılma ve çekinme hissi, ََّنأـِب َْملَْعي  َْمَلأ 
ىٰرَي َهـّٰللا   “O, Allah’ın kendisini gördüğünü bilmez mi?”1 gibi âyetlerle

anlatılan iman şuuruyla.. اًبِیقَر ْمُكَْیلَع  َناـَك  َهـّٰللا  َِّنإ   “Şüphesiz Allah, sizin
üzerinizde her şeyi görüp gözetendir.”2 misillü beyanlarla ifade edilen ihsan
anlayışıyla beslenmezse, uzun ömürlü olamaz; olamaz, zira hayânın hem var
olup gelişmesi hem de devam ve temadisi imana bağlıdır. Bu münasebeti, Hz.
Seyyidü’l-Enâm (sallallâhu aleyhi ve sellem), ashabından birinin diğerine,
hayâ ile alâkalı nasihatlerini duyunca: ِناَميِْإلا َنِم  َءاَیَحْلا  َِّنإـَف  ُهْعَد   “Bırak
onu, hayâ imandan gelir..”3 diğer bir ifadelerinde: َنوُعْبَـسَو ٌعْضِب  ُناَميَِْإلا 

ِناـَميِْإلا َنِم  ٌَةبْعُـش  ُءاـَیَحْلاَو  ...ًةـَبْعُش   “İman yetmiş şu kadar şubeden
ibarettir, hayâ da imandan bir şubedir.”4 buyurarak dile getirirler.

Bu itibarla diyebiliriz ki; fıtrî hayâ, tıpkı insan tabiatında saklı bulunan diğer
iyilik nüveleri gibi, insanı insan yapan mârifet dinamikleriyle beslendiği ve
takviye edildiği ölçüde gelişir, kalbî ve ruhî hayatın bir buudu hâline gelir ve
nefsin pek çok bâlâpervâzâne isteklerine set çeker ve engeller. Aksine bu
duygu, iman ve mârifetle geliştirilemez, ihsan şuuruyla takviye edilemez;



takviye edilmek şöyle dursun nefsanîlik gayyâlarında açılıp-saçılarak
köreltilecek olursa, fert ve toplum planında insanı insanlığından utandıran
yırtıklıklar ve sürtüklükler kaçınılmaz olur. İnsanlığın İftihar Tablosu, hayâ
âbidesi (aleyhi ekmelüttehâyâ) Efendimiz, bu hususa temas eder ve َْمل اَِذإ 

َتْئِش اَم  ْعَنْصاَف  ِحَتَْست   “Hayâsız olduktan sonra istediğini yap!”5 buyurur.
Hayâ ve hayat birbirine bakan kelimelerdir ve bu yakınlıktan, kalbin ancak,

iman ve mârifet sağanaklarıyla beslendiğinde hayattar kalabileceği esprisini
çıkarmak mümkündür. Evet, hayat kendi dinamikleriyle, hayâ da kendi
dinamikleriyle var olur ve yaşar; yoksa her ikisi için de inkıraz kaçınılmazdır.

Hz. Cüneyd’e göre hayâ, Cenâb-ı Hakk’ın üzerimizdeki maddî-mânevî
nimetlerini idrak etmenin yanında eksiklerimizin ve kusurlarımızın endişesini
yaşamaktır.6

Zünnûn’a göre, sürekli gönüllerimizde olumsuz davranışların dehşetini
duymak, duyup yönümüzü bir kere daha kontrol etmektir.7

Bir başkasına göre insanın, Cenâb-ı Hakk’ın gizli-açık her şeye nigehbân
olmasına göre hayatını tanzim edip O’nun kendisine olan muamelesini esas
alarak yaşamasıdır ki, bir ilâhî eserde bu husus hatırlatılarak şöyle
buyrulmaktadır: َساَّنلا ُتْیـَـسَْنأ  ّيِنِم  َتَْییْحَتـْـسا  اـَم  َكَِّنإ  َمَدٰا ! َنـْبا  اــَي 

ََكبوُیُع  “İnsanoğlu! Sen Benden hayâ ettiğin sürece insanlara ayıplarını
unuttururum.”8 Bu arada Cenâb-ı Rabbi’l-İzzet’in, Hz. İsa’ya: ْظِع ىَسیِع  اَي 

ّيِنِم ِحَتْـساَف  َِّالإَو  َساَّنلا  ِظـِعَف  ِ۪هب  ْتـَظَعَّتا  ِِنإـَف  َكَـسَْفن   “Yâ İsa, evvelâ
nefsine nasihatte bulun, o bu nasihati kabul ederse halka vaaz et; yoksa
Benden utan!”9 şeklindeki sözünü de hatırlatmakta yarar var...

Hayâ mevzuunda daha değişik tasnifler de vardır. Bu cümleden olarak:
Affına ferman geleceği ana kadar Hz. Âdem’in tavırlarından dökülen
“suçluluk” hayâsı.. gece-gündüz ara vermeden Cenâb-ı Hakk’ı tesbih ettikleri
hâlde: َِكتَداَبِع َّقَح  َكَانْدـَبَع  اَم   “Sana hakkıyla ibadet edemedik.”10 diyen
meleklerin “taksîr” hayâsı.. mârifet erbabının onca derinliklerine rağmen: اَم

َِكتَفِرْعَم َّقَح  َكاَنْفَرَع   “Seni hakkıyla bilemedik.”11 sözleriyle solukladıkları
“iclâl” hayâsı.. hayatlarını kendi arzu ve isteklerinden tecerrüd ufkunda
seyahatle sürdüren ruh ve kalb insanlarının her zaman duyup hissettikleri
“heybet” hayâsı.. her an kurb içinde bu’d; bu’d içinde de kurb televvünüyle,
sonsuz uzaklıklarında sonsuz yakınlığı duyan yakîn insanlarının “minnet”



hayâsı.. Hz. Mahbûb’u, sevilmesi gerektiği ölçüde sevememe endişesinden
kaynaklanan “vefasızlık” hayâsı.. dua ve talep makamında istediklerini iyi
seçememiş olma tedirginliğini taşıyanlarda “ihlâsı ihlâl” hayâsı.. her zaman
ahsen-i takvîme mazhariyetlerinin şuurunda olan yüksek ruhların,
mazhariyetleriyle telif edemedikleri ‘pes’ işler karşısında hissettikleri
“gayret” hayâsı sayılabilir…

Hayâda ilk mertebe, insanın kendisine, Hakk’ın nazarıyla bakmasıyla başlar.
Bir insanın, O’nun ölçüleri ve O’nun murâkabesi açısından kendini yakın takibe
alması onda temkin derinlikli bir hayâ hâsıl eder ki, böyle bir insan duygu ve
düşünceleriyle hep diri sayılır.

İkinci mertebe, kurbet ve maiyyet şuuruyla mebsûten mütenasiptir (doğru
orantılı) ve: ْمُتْنُك اــَمَنَْيأ  ْمـُكَعَم  َوــُھَو   “Nerede olursanız O sizinle
beraberdir.”12 ufkunda seyahat edenlere müyesserdir ki, bu hususla alâkalı
Efendiler Efendisi’nin şöyle buyurduğunu naklederler:

ِءاَیَحْلا َّقَح  ِّهٰللا  َنِم  اَیْحَتْسا  ِنَم  ِءاَیَحْلا ، َّقَح  ىٰلاََعت  ِّهٰللا  َنِم  اوُیْحَتِْسا 

َتْوَمْلا ِرُكْذَیْلَو  ىٰوَح  اَمَو  َنَْطبْلا  ِظَفْحَیْلَو  ىٰعَو  اَمَو  َسْاَّرلا  ِظَفْحَیْلَف 

ِدَقَف َِكلٰذ  َلَعَف  ْنَمَف  اَیْنُّدلا ، ِةاَیَحْلا  َةَنيِز  َكََرت  َةَرِخْٰالا  َداََرأ  ْنَمَو  ىِٰلبْلاَو ،

.ِءاَیَحْلا َّقَح  ِّهٰللا  َنِم  اَیْحَتْسا 
“Allah’a karşı olabildiğince hayâlı davranın! Allah’a karşı gerektiği

ölçüde hayâlı olan, kafasını ve kafasının içindekileri, midesini ve
midesindekileri kontrol altına alsın! Ölüm ve çürümeyi de hatırından dûr
etmesin! Ahireti dileyen, dünyanın sûrî güzelliklerini bırakır.. işte kim böyle
davranırsa, o Allah’tan hakkıyla hayâ etmiş sayılır.”13

Üçüncü mertebe, ىٰھَتْنُمْلا َكـِّبَر  ىِٰلإ  ََّنأَو   “En son durak Rabbindir.”14

hedefine ulaşma yolunda, ruhî ve kalbî hayatın şuhud enginliklerinin
sezilmesiyle gerçekleşir ve seyr-i ruhanînin kanatları altında sonsuza kadar
sürer gider.

Bir insanın gerçek insanlıktan nasibi, hayâdan hissesi ölçüsündedir. Eğer hak
yolcusu, menfî-müsbet bütün teşebbüslerinde başını sonsuza çevirip
davranışlarını ötelere göre ayarlayamıyor, mahviyet içinde iki büklüm olup
edeple yaşayamıyorsa, onun mevcudiyeti bir bakıma kendisi için ar, başkaları
için de bârdır. Bu mülâhazaya binaendir ki:



ُءاَیَحْلا َبَھَذ  اَِذإ  اَیْنُّدلا  َالَو  ..... ٌرْیَخ ِشْیَعْلا  ِيف  اَم  ِّهٰللاَو  َالَف 
“Hayır hayır Allah’a yemin ederim ki, hayâ sıyrılıp gittiği zaman, ne

hayatta ne de dünyada hayır kalır.”15 demişler.
Hayâ, ilâhî bir ahlâk ve bir Allah sırrıdır. Eğer insanlar onun nereye taalluk

ettiğini bilselerdi daha temkinli olur ve daha titiz davranırlardı. Bu hususu
tenvir edecek şöyle bir vak’a naklederler:

Cenâb-ı Hak mahşerde hesaba çektiği bir ihtiyara:
“Niçin şu günahları işledin?” diye sorar. O da inkâra saparak günah

işlemediğini söyler. Bunun üzerine Hz. Erhamürrâhimîn:
“Öyle ise onu Cennet’e götürün.” buyurur. Bu defa da melekler istifsar

ederek:
“Yâ Rab, bu insanın şu günahları işlediğini siz biliyorsunuz!” derler.

Allah da onlara:
“Evet öyledir ama ümmet-i Muhammed’den biri olarak ağaran saçına-

sakalına baktım; ayıbını yüzüne vurmaya hayâ ettim” ferman eder.
Kenz’in rivayetine göre; Cibril bu haberi Efendimiz’e iletince, O şefkat ve

hayâ insanının gözleri dolar, ağlar ve şöyle buyurur: “Cenâb-ı Hak ümmetimin
ak sakallılarına azap etmekten hayâ ediyor da ümmetimin ak sakallıları
günah işlemekten utanmıyorlar.”16

Hâsılı:

َظْحاَف ِءاَمْسَْألِاب  ُقُّلَخَّتلا  َءاَج  ..... ْدَقَو ِهٰلِْإلا  ِءاَمْسَأ  ْنِم  َّيِیَحْلا  َِّنإ 

ِ۪هب

“Hayiy, Cenâb-ı Hakk’ın isimlerindendir. Bunun böyle olduğu hadisle 17

sâbittir. Öyleyse gel, sen de bundan nasibini al!”18

ُعَشْخَي ٍبْلَق َال  ْنِمَو  ُعَفَْني  ٍمْلِع َال  ْنِم  َِكب  ُذوُعَأ  ّيِِنإ  ّلَلا  َّمُھٰ
َُعبَْشت ٍسَْفن َال  ْنِمَو  ُعَمْسُي  ٍءاَعُد َال  ْنِمَو 

.َنیِعَمَْجأ ِ۪هباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم  َكِقْلَخ  ِرْیَخ  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 Alak sûresi, 96/14.
2 Nisâ sûresi, 4/1.
3 Buhârî, îmân 16, edeb 77; Müslim, îmân 59.



4 Buhârî, îmân 3; Müslim, îmân 57-58.
5 Buhârî, enbiyâ 54, edeb 78; Ebû Dâvûd, edeb 6; İbn Mâce, zühd 17.
6 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 6/147; el-Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye s.218.
7 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 6/147; el-Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye s.215.
8 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 6/150; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  34/150.
9 Ahmed İbn Hanbel, ez-Zühd 1/54; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 2/382.
10 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/184; el-Hâkim, el-Müstedrek  4/629.
11 Bkz.: el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 2/410; Mer’î b. Yusuf; Ekâvîlü’s-sikât s.45.
12 Hadîd sûresi, 57/4.
13 Tirmizî, kıyâmet 24; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/387.
14 Necm sûresi, 53/42.
15 İbn Abdilberr, et-Temhîd 20/70; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  35/34.
16 Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl 15/283. Benzer rivayetler için bkz.: Ebû Ya’lâ, el-Müsned 5/153; Ebû

Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 2/387.
17 Bkz.: Ebû Dâvûd, vitr 23; Nesâî, gusül 7.
18 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 3/427..



Şükür
Görülen herhangi bir iyiliğe karşı gösterilen memnuniyet ve minnettarlık

mânâlarına gelen şükür; ıstılahta, insana bahşedilen duygu, düşünce, âzâ ve
cevarihi yaratılış gayeleri istikametinde kullanmaya denir ki; kalble, lisanla ifa
edilebileceği gibi bütün uzuvlarla da yerine getirilebilir.

Lisanla şükür; vehmî bütün güç, kuvvet ve ihsan kaynaklarını nefyederek her
türlü lütuf ve nimetlerin Allah’tan geldiğini kabul ve itirafla gerçekleşir. Evet,
bütün iyilikleri, güzellikleri kısmet eden ve mebde’den müntehâya sebeplerini
hazırlayan O olduğu gibi, vakt-i münasibinde gönderen de yine O’dur. Takdir
ve taksim eden, vakti gelince yaratıp semavî sofralar hâlinde önümüze seren O
olduğu için neticede minnet ve şükran da O’nun hakkıdır. O’nu görmezlikten
gelerek sebeplere takılmak, hatta onlara serfürû edip minnettarlıkta bulunmak;
hazırlanıp ayağımızın ucuna kadar getirilen bu sofranın hazırlanışını ve
hazırlayanını nazara almadan, onu getirip önümüze koyan tablacıyı bahşişlere
boğmaya benzer ki: ْمُھ ِةَرِخْٰالا  ِنَع  ْمُھَو  اَیْنُّدلا   ِ ةوٰیَحْلا َنِم  اًرِھَاظ  َنوَُملَْعي 

َنوُِلفاَغ  “Onlar, dünya hayatının sadece kendilerine bakan dış yüzünü
bilirler, ahirete bakan yönünden ise bütün bütün gafildirler.” 1 Evet bunlar,
sırf sebeplere bakıp ilim ve mârifet itibarıyla daha ilerisini göremeyen cahiller,
nâkıslar ve nankörlerdir.

Kalble şükür; zâhir ve bâtın bütün nimetleri ve bu nimetlerden yararlanmayı
Allah’tan bilip hayatın bu anlayışa göre yönlendirilmesi, şekillendirilmesidir..
ve aynı zamanda lisan ve cevârihle yapılan şükrün de esasını teşkil eder ki:

ًةَنِطاَبَو ًةَرِھَاظ  ُهَمَِعن  ْمُكَْیلَع  ََغبْسَأَو   “O, gizli-açık nimetlerini bol bol size
ihsan etmiştir.”2 beyanı onun keyfiyet buudlarına; ِّهٰللا َال َةـَمِْعن  اوُّدَُـعت  ِْنإَو 

اَھوُصْحُت  “Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız da saymakla
bitiremezsiniz.”3 ferman-ı sübhânîsi de kemmî sonsuzluğuna işaret etmektedir.

Cevârih ile şükre gelince, o, her uzuv ve her latîfeyi yaratılış gayesi
istikametinde kullanmak ve onlara mahsus kulluk vazifelerini yerine
getirmekten ibaret sayılmıştır.

Ayrıca, lisanın şükrünü evrâd ü ezkâr, kalbin şükrünü yakîn ve istikamet,
cevârihin şükrünü de ibadet ü taat şeklinde yorumlayanlar olmuştur. Onun
böyle bütün bir iman ve ibadete taallukundan ötürüdür ki, büyükler ona imanın
yarısı nazarıyla bakmış, kendi şümûlü içinde sabırla müşterek mütalâa



etmişlerdir.

Allah, kelâmında pek çok defa şükrü emretmiş ve onu, 4 َنوُرُكَْشت ْمُكَّلََعل   ve
5 َنيِرِكاَّشلا ُّهٰللا  يِزْجَیَسَو   gibi âyetleriyle emrin ve halkın gayesi göstermiş;
göstermiş ve: ٌديِدََشل ِيباَذَع  َِّنإ  ْمُتْرَفَك  ِْنَئلَو  ْمُكَّنَديِزََأل  ْمُتْرَكَش  ِْنَئل   “Eğer
şükrederseniz Ben de nimetimi artırırım; şayet nankörlük yaparsanız, biliniz
ki azabım çok şiddetlidir.”6 fermanıyla şükredenlere mükâfat vaadinde,
küfran-ı nimette bulunanları da cezalandıracağı tehdidinde bulunmuştur. Bundan
başka O, kendisine “Şekûr” demiş7 ve bütün nimetlerin asıl kaynağına ulaşma
yolunu da şükre bağlamıştır; bağlamış ve bu mevzuun doludizgin
şahsuvarlarından Hz. İbrahim’i: ۪هِمُعَْنِأل اًرِكاَش   “O’nun nimetlerine karşı
şükürle gerilmiş.”8 sözüyle; Hz. Nuh’u da: اًروُكَش اًدْبَع  َناَك  ُهَِّنإ   “Şüphesiz,
o, şükürle oturup kalkan sâdık bir bende idi.”9 beyanıyla tebcil ve takdir
etmiştir. Şükür önemli bir amel ve kıymetli bir sermaye olmasına rağmen,

ُروـُكَّشلا َيِداـَبِع  ْنـِم  ٌلــِیلَقَو   “Kullarımdan şükredenler pek azdır.” 10

fehvâsınca, hakikî mânâda âmili fazla olmayan bir ameldir. Gerçi, ُنوَُكأ َالََفأ 
اًروُكَش اًدْبَع   “Rabbime çok şükreden bir kul olmayayım mı!”11 duygusuyla

kıvrım kıvrım kıvrananlar ve bütün ömürlerini şükür kuşağında geçirenler de
vardır ama, yine de bunların sayıları oldukça azdır.

Evet, İnsanlığın İftihar Tablosu Şükür Kahramanı, değeri çok yüksek, âmili
çok az bu önemli amelin en önde geleniydi. O, oturur-kalkar şükreder ve yanına
gelenlere de şükür tavsiyesinde bulunurdu. َكِرْكِذ ىٰلَع  ّيِنِعَأ  ّلَلا  َّمـــُـھٰ

َِكتَداَبِع ِنْسُحَو  َكِرْكُـشَو   “Allahım! Seni anmam, Sana şükredebilmem ve
Sana ibadetlerin en güzeliyle yönelebilmem için bana yardım et.”12 O’nun
sabah-akşam dilinden düşürmediği nurlu sözlerdendi…

Evet, eğer şükür, nimete mazhar olanın onu verene karşı iki büklüm olması,
sevgi ve alâka ile O’na yönelmesi, bütün mazhariyetlerini itiraf etmesi ise,
yukarıdaki peygamber sözü bu hususların en kestirmeden ifadesi sayılır.

Kimi aşa-ekmeğe, evlâd ü ıyâle ve barınacağı mekâna; kimi bunlarla beraber
varlığa, sıhhate ve afiyete; kimi bir adım daha ileri atarak imana, irfana, ruhanî
zevklere ve itminana; kimi de hamd ve minnet şuuruna şükreder. Bu
sonuncusuyla insan, acz, fakr ve yetersizliklerini birer sermaye olarak
kullanabilir de teşekkür devr-i dâimleri (salih daireleri) içine girerse, gerçek
şâkirînden olur. Bir hadiste ifade buyrulduğu gibi, Davud (aleyhisselâm),



Cenâb-ı Hakk’a: “Yâ Rab! Senin şükrünü nasıl eda edebilirim ki, Sana şükür
etmem dahi üzerimde şükrü gerektiren ayrı bir nimettir!” deyince, Cenâb-ı
Hak: “İşte şimdi tam şükrettin.”13 buyururlar ki, zannediyorum َكَانْرَكَش اَم 

ُروُكْشَم اَي  َكِرْكُش  َّقَح   “Ey her dilde meşkûr olan Allahım, Sana hakkıyla
şükredemedik.” sözüyle anlatılmak istenen de budur.

Hakikî şükür, nimetin tam bilinmesiyle gerçekleşir; zira nimetin kaynağı ve
onu verenin takdir edilmesi, büyük ölçüde nimetin bilinmesine bağlıdır.
Nimetin bilinmesinden kabulüne, ondan da Cenâb-ı Hakk’a yönelmeye uzanan
çizgide iman ve islâmın hazırlayıcılığı, Kur’ân’ın belirleyiciliği üzerinde her
zaman durulabilir. Evet, Allah’ın üzerimizde olan lütufları, imanın ışığı altında
ve İslâm’ın emirlerini yaşarken daha bir belirginleşir, netleşir, duyulur-
hissedilir hâle gelir ve Allah tarafından aczimize, fakrımıza merhameten ve
ihtiyaçlarımıza binaen, hem de karşılıksız olarak verildiği görülür ki; bu da, o
ihsan ve lütufları bahşeden Zât’a karşı bizde senâ hislerini coşturur; coşturur ve

ْثِّدَحَف َّكِبَر  ِةـَمِْعِنب  اََّمأَو   “Şimdi gel Rabbinin nimetini anlat da anlat!”14

gerçeğine uyanarak, emrolunduğumuz minnet ve şükran vazifesini ruhumuzun
derinliklerinden fışkıran bir heyecanla yerine getiririz.

Aslında her insanda, nimete ve nimet verene karşı perestiş hissi vardır. Ama
bu hissin uyarılacağı, uyarılıp yönlendirileceği ana kadar o, tıpkı deryada
yaşayan mâhîler gibi, başından aşağıya yağan nimetleri ne duyar ne de hisseder.
Dahası, çok defa onları çevresindeki basit sebeplere bile verebilir. Eğer biz,
etrafımızdaki nimetleri görmemeye körlük, sağırlık ve duygusuzluk diyeceksek,
mazhar olduğumuz bunca şeyi kör, sağır ve duygusuz sebeplere havale etmenin
de inhiraf olduğunda şüphe yoktur. َرِیثَكْلا ِرُكَْـشي  َْمل  َلِیلَقْلا  ِرُكَْـشي  َْمل  ْنَم 
“Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez.” ;15 veya: َْمل َساَّنلا  ِرُكَْـشي  َْمل  ْنـَم 

ّللا َهٰ ِرُكَْشي   “İnsanlara karşı şükran ve minnet hissi taşımayan, Allah’a da
şükretmez.”16 sözleri, birinci şıkka bakar ve mutlak şükrün önemini hatırlatır.

ِنوُرُفَْكت َالَو  ِيل  اوُرُكْشاَو   “Sadece Bana şükredin ve zinhâr nankörlükte
bulunmayın.”;17 veya َُهل اوُرُكْشاَو  ُهوُدُبْعاَو   “Yalnız O’na kullukta bulunun
ve O’na şükredin.”18 gibi âyetler de ikinci şıkkı nazara verir ve hakikî tevhidi
ihtar eder.

Ayrıca şükrün esasını teşkil eden hususlar itibarıyla onu şu üç bölüm içinde
mütalâa etmek mümkündür:



1. Herkes tarafından nimet olduğu kabul edilen, avam-havâs, müslim-
gayrimüslim herkesin sevip arzu ettiği nesnelere karşı şükür ki açıktır, üzerinde
fazla durmaya değmez.

2. Zâhiren bir kısım sevimsiz şeylere karşı şükür ki, dış yüzü itibarıyla ağır,
ifası zor ve ancak hâdiselerin perde arkasına muttali olanlara Allah’ın lütfudur
ve rıza televvünlüdür.

3. Hayatlarını mahbûbiyet yörüngesinde sürdürenlerin şükrüdür ki, nimetlere
hep nimeti veren açısından bakar, O’nun büyüklüğüyle lütufları, ihsanları duyar
ve ömürlerini şuhudun engin hazları içinde geçirirler.. kullukları ayrı bir zevk
zemzemesi, gönül hayatları ayrı bir aşk u şevk tufanı ve Hak’la münasebetleri
de ayrı bir temkin disipliniyle, şuhudun engin hazları içinde.

Böyleleri, sürekli mevcudu bağlama ve mefkudu avlama peşindedirler. Elde
ettikleri mukaddes ve akdes feyizlerle her an daha bir renklenip, derinleşip
yollarına devam ederken, nazar ağları da her an ayrı ayrı vâridlere serilir,
avlar, dolar ve taşar…

َنِیبَّرَقُمْلا َنِیبوُبْحَمْلا  َنیَِصلْخُمْلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ

.َنِیبَّرَقُمْلا َنِیبوُبْحَمْلا  َنیَِصلْخُمْلا  ِّدِیَس  ىٰلَع  ُّهٰللا  ىَّلَصَو 
1 Rûm sûresi, 30/7.
2 Lokman sûresi, 31/20.
3 İbrahim sûresi, 14/34.
4 “Umulur ki şükredersiniz” (Bakara sûresi, 2/52, 56, 185; Âl-i İmrân sûresi, 3/123; Mâide sûresi, 5/6, 89;

...)
5 “Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır.” (Âl-i İmrân sûresi, 3/144)
6 İbrahim sûresi, 14/7.
7 Bkz.: Fâtır sûresi, 35/30, 34; Şûrâ sûresi, 42/23; Teğâbün sûresi, 64/17.
8 Nahl sûresi, 16/121.
9 İsrâ sûresi, 17/3.
10 Sebe sûresi, 34/13.
11 Buhârî, teheccüd 6; Müslim, sıfâtü’l-münâfıkîn 79-81.
12 Ebû Dâvûd, vitr 26; Nesâî, sehv 60; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/244, 247.
13 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 4/100-101; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 9/333.
14 Duhâ sûresi, 93/11.
15 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/278, 375.
16 Tirmizî, birr 35; Ebû Dâvûd, edeb 11; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/258, 295.
17 Bakara sûresi, 2/152.
18 Ankebût sûresi, 29/17.



Sabır
Ağrı, acı, tahammülü güç ve katlanması zor hâdise ve vak’alar karşısında

dişini sıkıp dayanma mânâlarına gelen sabır; açık-kapalı ِرْبَّصلِاب اوُنیِعَتِْسا 
“Sabırla yardım isteyiniz.”,1 اوُرِباـَصَو اوُرِبِْصا   “Sabredin ve sabırda
yarışın.”2 âyetlerinde ifade edildiği gibi sabrın aynını emir.. yahut َالَو

ْمَُھل ْلِجْعَتَْـست   “Onlara karşı acelecilik etme.”,3 َراـَبْدَْألا ُمُھوُّلَوـُت  َـالَو 
“Onlara arkalarınızı dönüp kaçmayın.”4 beyanlarında olduğu gibi onun
zıddını yasaklama.. َنِیقِداَّصلاَو َنيِرِباَّصَلا   “Sabredenler, hayatlarını sadakat
çizgisinde sürdürenler”5 ifadelerinde geçtiği gibi bu vasıflarından dolayı
sabredenlere senâda bulunma.. َنيِرِباَّصلا ُّبِحُي  ُهـّٰللاَو   “Allah sabredenleri
sever.”6 fermanında görüldüğü gibi Allah sevgisine mazhariyetlerini anlatma..

َنيِرِباَّصلا َعـــَم  َهــّٰللا  َِّنإ   “Allah sabredenlerle beraberdir.” 7 iltifatında
müşâhede edildiği gibi sabrı yaşayanları maiyyet-i ilâhiye ile pâyelendirme..

َنيِرِباَّصِلل ٌرْیَخ  َوــَُـھل  ْمُتْرَبـــَص  ْنــَِئلَو   “Şayet sabredecek olursanız bu,
sabredenler için işin en hayırlısıdır.” 8 irşadkâr beyanından anlaşıldığı gibi
sabırla mahz-ı hayra erilmesini beyan.. ْمُھَرَْجأ اوُۤرَبــَص  َنـيِذَّلا  َّنـَيِزْجََنلَو 

َنوُلَمَْعي اوُناَك  اَم  ِنَسَْحِأب   “Elbette o sabredenlere mükâfatlarını, yaptıkları
işlerin en güzeline göre vereceğiz.”9 uhrevî mücâzâtı nazara veren teselli-bahş
fermanıyla sâbirîn olanları müjdeleme.. ْنِم ْمُكوُتْأـَيَو  اوُقََّتتَو  اوُرِبَْصت  ِْنإ  ىَٰۤلب 

اَذٰھ ْمِھِرْوَف   “Şayet sabr u sebat eder ve itaatsizlikten sakınırsanız, şunlar da
şu dakikada üzerinize geliverirlerse...”10 yardım vaad eden beyanlarıyla
sabredenlere ilâhî imdadı hatırlatma gibi, Allah tarafından, değişik yönleriyle
sürekli nazara verilen çok önemli bir kalbî ameldir.. ve bir zaviyeden de,
diyanetin yarısını şükrün teşkil etmesine karşılık diğer yarısının unvanı
olmuştur.11

Bu mülâhazayı pekiştiren Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’dan şerefsudûr olmuş:
ِْنإ ِنِمْؤُمِْلل : َِّالإ  ٍدـََحِأل  َِكلٰذ  َسَْیلَو  ٌرْیَخ ، ُهَّلُك  ُهَرَْمأ  َِّنإ  ِنِمْؤُمْلا ؛ ِرَْمِأل  اًبَجَع 
َُهل اًرْیَخ  َناَكَف  َرَبَص  ُءاَّرـَض  ُهَْتباََصأ  ِْنإَو  َُهل ، اًرْیَخ  َناَكَف  َرَكَـش  ُءاَّرَـس  ُهَْتباََصأ 

“Mü’minin durumu şâyân-ı takdirdir; niye olmasın ki; onun her işi hayırdır
ve bu da mü’minden başkası için müyesser değildir. O, neşe ve sevinç ifade
eden bir duruma mazhar olunca şükreder, bu onun için hayır olur; herhangi
bir sıkıntıya maruz kaldığında da sabreder, bu da yine onun için hayır



olur.”12 sözü ne mânidardır.
Ayrıca sabır; sabredilen hususlar itibarıyla aşağıdaki bölümlere ayrılır:
1. Allah’a kulluğun zorluklarına katlanma mânâsına ibadet ü taate karşı sabır.
2. Günah yolunun nefse hoş gelmesine mukabil mâsiyet duygusuna karşı

sabır.
3. Hakk’ın kaza ve kaderine rıza göstermeyi de ihtiva eden semavî ve arzî

belâlara karşı sabır.
4. Dünyanın cazibedar güzellikleri karşısında yol-yön değiştirmeden Kur’ânî

çizgiyi koruma adına sabır.
5. Zaman ve vakit isteyen işlerde, zamanın çıldırtıcılığına karşı sabır.

6. Emre bağlılıktaki inceliği kavrayarak, 13 يِعِجِْرا  fermanına kadar vuslat
iştiyakına karşı sabır.

Bunlardan bazıları kulun iradesiyle alâkalı olsa da, bazılarında aslâ insanın
dahli söz konusu değildir...

Sabır; kendi keyfiyeti ve tahakkuk itibarıyla da altı kısım içinde mütalâa
edilmiştir:

1. Sabr lillâh ki; Allah için sabretme mânâsına gelir ve sabır mertebelerinin
ilkidir.

2 . Sabr billâh ki; sabrın Allah’tan bilinmesidir ve evvelki mertebeye göre
bir kadem daha ileri sayılır.

3. Sabr alallah ki; “Her işte hikmeti vardır.” deyip, Hakk’ın celâlî ve cemalî
tecellîleri karşısında aceleciliğe girmeme sabrıdır.

4 . Sabr fillâh ki; Allah yolunda kahr u lütfu bir bilme sabrıdır.. ve
evvelkilere göre hem ağırlığı hem de derece farkı vardır.

5 . Sabr maallah ki; maiyyet ve kurbiyet-i ilâhiyeye dair hususiyetleri
itibarıyla, bulunduğu makamın esrarına riayetle beraber, Hak’la beraber
olabilme sabrıdır.

6 . Sabr anillâh ki; vuslata karşı dişini sıkıp dayanma azmidir ve hakikat
âşıklarının sabrıdır.

Bunlardan başka bazıları, sabrı; başa gelen şeyler karşısında edebini
bozmamak.. bazıları, iyi-kötü hâdiseleri tefrik etmemek.. bazıları, kendine
rağmen yaşamak.. bazıları, kahr u lütfu aynı ruh hâletiyle karşılamak.. bazıları,
Kitap ve Sünnet’le gelen mesajları Cennet davetiyesi gibi kabul etmek..



bazıları, Sevgili uğrunda cân-cânân her şeyi feda edebilmek şeklinde ifade
etmişlerdir ki; hepsinin kendine göre birer mahmilinin bulunduğu söylenebilir.

Ayrıca sabredilecek herhangi bir mesele karşısında dişini sıkıp dayanana
“sâbir”; sabretmeyi tabiatıyla bütünleştirmiş olana “mustabir”; sabır
mevzuunda tam bir vicdan rahatlığına ermiş bulunana “mutasabbir”; bu hususta
hiç zorlanma hissetmeyene “sabûr”; herkesin sabrettiği şeylerden daha
ağırlarını göğüsleyebilecek babayiğite de “sabbâr” denir.

Bu arada işârî tefsirciler de, sabrı; Kur’ân-ı Kerim’in bazı âyetleriyle
irtibatlandırarak şu kabîl yorumlarda bulunmuşlardır: اوُرِباـَصَو اوُرِبـِْصا 
14 اوُِطباَرَو  âyetinde اوُرِبِْصا  ile insan nefsinin taate karşı sabrı, اوُرِباَصَو
kelimesiyle maruz kalınan şeyler karşısında dayanılması, اوُِطباَرَو  sözüyle de
Allah’a karşı aşk u iştiyakın devam ettirilmesi.. veya اوُرِبِْصا  ile sabr fillâh,

اوُرِباَصَو  ile sabr billâh, اوُِطباَرَو  ile de sabr maallah.. yahut اوُرِبِْصا  ifadesiyle
nimetlere karşı duygu, düşünce istikameti, اوُرِباَصَو  ile zorluk ve sıkıntılara
katlanma azmi, اوُِطباَرَو  ile de her şeye rağmen Allah’la münasebetin devam
ettirilmesi kastedilmiştir.

Erbâb-ı hakikatçe sabra bir diğer yaklaşım ise; iyi-kötü her şeyin Cenâb-ı
Hak’tan bilinip, aklın zâhirî nazarında iyi olanlara şükürle, nâhoş görünen
şeylere karşı da rıza ile mukabelede bulunma şeklindedir. Ancak insanın,
altından kalkamayacağı musibetler, zor eda edeceği mükellefiyetler ve
çoklarının yuvarlanıp içine düştüğü günahlara girme endişesiyle hâlini Allah’a
arz etmesi, o çok ağır sorumlulukları için O’ndan yardım istemesi ve
günahlardan korkup O’nun sıyanetine sığınması... gibi hususlar da şikâyet
olmasa gerek. Şikâyet olması şöyle dursun, böyle bir tavır çok defa şahsın niyet
ve düşüncesine göre tazarru, niyaz, tevekkül ve teslimiyet bile sayılabilir.

Hz. Eyyub’un: َنیِمِحاَّرلا ُمـــَحَْرأ  َتـــَْنأَو  ُّرُّضلا  َيِنَّسَم  ّيَِنأ   “Rabbim,
gerçekten bana zarar dokundu; Sen merhamet edenlerin en
merhametlisisin.”15 şeklindeki sızlanışı.. ve Hz. Yakub’un: ّيَِثب اوُكْشَأ  اَۤمَِّنإ 

ِّهٰللا َىِلإ  ِنْزُحَو  يۤ  “Ben bu dağınıklık ve tasamı sadece Allah’a açıyorum.”16

mahiyetindeki iniltisi, isti’taf buudlu böyle bir tazarru ve niyazdır. Zaten
Cenâb-ı Hak da Hz. Eyyub için: ٌباَّوَأ ُۤهَِّنإ  ُدـْبَعْلا  َمِْـعن  اًرِباـَص  ُهَانْدــَجَو  اَِّنإ 
“Doğrusu Biz onu sabırlı bulduk, o ne güzel kuldur! Zira o hep evvâb ve yüzü
Allah kapısındadır.”17 diyerek onun tevekkül ve teslimiyet derinlikli sözlerini



sabır içinde ayn-ı şükür kabul etmiyor mu?
Başta büyük peygamberler olmak üzere, bütün enbiyâ, asfiyâ ve evliyâ,

sabrın her çeşidini temsilin yanında, Hak’la sımsıkı irtibatlı oldukları hâlde,
halkın içinde dişlerini sıkıp “sabr anillâh” yaşamaları, onların en mümeyyiz
vasıflarıdır ve erişilmezliklerinin emaresidir. Zaten İnsanlığın İftihar Tablosu
ve peygamberlik semasının güneşi Efendiler Efendisi de: ًءََالب ِساَّنلا  ُّدَـشَأ 

ُلَثْمَْألاَف ُلَثْمَْألا  َّمُث  ُءاَِیبْنَْألا   “Belânın en zorlusuna maruz peygamberlerdir;
sonra da derecesine göre diğer makbul insanlar.”18 buyurmuyor mu?

Sabır; hem zirve insanların hâli hem de zirveleşme yolunda olanların güç
kaynağıdır. Zirvelere ulaşmış kimseler, o makamın gereği olarak, sabrın her
çeşidini hem de en iyi şekilde temsil ederek mazhariyetlerinin bedelini
ödemeye çalışırlar; haklarında zirvelere ulaşma takdiri yapılmış kimselere
gelince, onlar da çeke çeke, katlana katlana, başkalarının bin türlü ibadetle
ulaştıkları şâhikalara sabır dinamizmiyle ulaşırlar. Bir hadiste: “Cenâb-ı Hak,
kuluna, ameliyle ulaşması zor bir makam takdir buyurmuşsa, ibadet ü
taatiyle o zirveye ulaşması imkânsız görünen kimseleri, nefis ve aileleri
itibarıyla müptelâ kılar.. sonra da o iptilâya karşılık onlara sabır verir;
derken, onları yükseltip o menzile erdirir.”19 buyrulur.

Bu açıdan denebilir ki; belâ, mükellefiyetin ağırlığı ve mâsiyetin baskısı,
potansiyel birer rahmet olduğu gibi, bunlar karşısında gerekli tavrı almak da bu
rahmetin özü sayılabilir. Bu özün özü ve esası da, ne bu ağır yükten ne de ona
katlanma keyfiyetinden kimsenin haberdar olmamasıdır.. bu hususla alâkalı ne
hoş söyler Fuzûlî:

Âşığım dersin belâ-i aşktan âh eyleme
Âh edip ağyârı âhından âgâh eyleme.!

Evet, insan, yerinde ocaklar gibi yanmalı ama, gam izhar etmemelidir.
Yerinde dağların altında kalıp ezilmeli ama, kimseye dert dökmemelidir.

Bu ölçüler içindeki bir sabır mülâhazasını Hz. Mevlâna, Mesnevî’sinde
şöyle özetler:

Bir buğdayın, insana gıda ve kuvvet, onun dizlerine derman, gözlerine nur
ve yaşamasına esas olabilmesi için, onun, toprağın bağrına gömülmesi,
toprakla mücadele ede ede filizlenip gelişmesi, sonra biçilip harmanda
dövülmesi, samandan ayrılıp değirmende öğütülmesi, teknelerde yoğrulup
hamur hâline getirilmesi, fırınlara atılıp ateşte pişirilmesi, sonra dişlerle bir



kere daha parçalanıp mideye gönderilmesi şart ve zarurîdir.
Bunun gibi, insanın insanlığa yükselip bir işe yarar hâle gelmesi için de,

onun çeşitli imbiklerden geçirilerek defaatle elenmesi, elenip özünü bulması
elzemdir. Yoksa, insanî kabiliyetlerle mücehhez olduğu halde, hedefe
ulaşamayıp yollarda kalabilir.

ْدَوُب َْشتٰا  ْرَد  ِهك  ْهب  ْناَمَھ  ْدوُع  ..... ْدَوُب ْشَكََالب  ِهك  ْهب  ْناَمَھ  هَدَْنب 
“Kul, belâ çekici olunca; öd ağacı da, yanıcı olunca iyi olur.”

(Mecmûatü’l-meârif) demişlerdir ki gayet latîftir.!
Her çeşidiyle sabır kullukta bir zirvedir. Bu zirvenin zirvesi de rızadır.. ve

zannediyorum Allah katında rıza mertebesinden daha yüksek bir pâye de yoktur.

ِتْوَمْلا َدَْعب  ِشْیَعْلا  َدْرَبَو  اَضَقْلا  َدَْعب  اَّضِرلا  َكَُلأْسَأ  ّيِِنإ  ّلَلا  َّمُھٰ

َِكئاَقِل ىِٰلإ  اًقْوَشَو  َكِھْجَو  ىِٰلإ  َِرظَّنلا  َةََّذلَو 

ِيِضْرَمْلا ّ يِضاَّرلا  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

ِيِلَعْلا ّ. ِرْدَقْلا  يِوَذ  ِ۪هباَحَْصأَو  ِ۪هلٰأ  َىلَعَو 
1 Bakara sûresi, 2/45.
2 Âl-i İmrân sûresi, 3/200.
3 Ahkaf sûresi, 46/35.
4 Enfâl sûresi, 8/15.
5 Âl-i İmrân sûresi, 3/17.
6 Âl-i İmrân sûresi, 3/146.
7 Bakara sûresi, 2/153.
8 Nahl sûresi, 16/126.
9 Nahl sûresi, 16/96.
10 Âl-i İmrân sûresi, 3/125.
11 Bkz.: el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 4/109; el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 1/127.
12 Müslim, zühd 64; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 1/322.
13 “(Rabbine) dön!” (Fecr sûresi 89/28)
14 “(Ey iman edenler!) Sabredin, sabırda yarışın ve cihad için daima hazırlıklı ve uyanık bulunun!”

(Âl-i İmrân sûresi, 3/200)
15 Enbiyâ sûresi, 21/83.
16 Yûsuf sûresi, 12/86.
17 Sâd sûresi, 38/44.
18 Tirmizî, zühd 56; İbn Mâce, fiten 23; Dârimî, rikak  67.
19 İbn Hibbân, es-Sahîh 7/169; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 10/482.



Rıza
Rıza; insan kalbinin, başa gelen hâdiselerle sarsılmaması, kaderin

tecellîlerini iç hoşnutluğu ile karşılaması; diğer bir yaklaşımla, başkalarının
üzülüp müteessir oldukları, şaşırıp dehşete düştükleri olaylar karşısında gönül
mekanizmasının tam bir sükûn ve itminan içinde olmasıdır. Bu konuda diğer bir
yorum da şöyledir: Rıza, Allah’ın kaza, takdir ve muamelelerinin, nefislerimize
bakan yanlarıyla, acılık, sertlik ve anlaşılmazlıklarına katlanıp her şeyi gönül
rahatlığıyla karşılamak demektir.

Rıza yolu, başlangıç itibarıyla iradî olsa da, sevdiklerine Hakk’ın bir
mevhibesi olması itibarıyla irade ve ihtiyar üstü ilâhî bir armağandır. Bu
bakımdan da o, Kur’ân ve Sünnet’te sabır gibi emredilmemiş, bir mânâda
sadece tavsiye olarak hatırlatılmıştır.1 Vâkıa “Belâlara karşı sabretmeyen,
kazaya rıza göstermeyen kendisine başka Rab arasın.”2 mealinde bir hadis
var ise de bu söz, hadis kriterleri açısından mâlûl kabul edilmiştir.

Ehlullahtan bir kesim, rızayı, tevekkül ve teslimin nihayetinde bir makam
olarak görmüş, bazıları da, sâlikin diğer hâlleri gibi kesbî olmayıp zaman
zaman zuhur eden, zaman zaman da kaybolan bir vârid olarak kabul etmişlerdir.
İmam Kuşeyrî’nin de içinde bulunduğu diğer bir kısım kimseler ise onun,
başlangıç itibarıyla iradî ve kulun kesbine bağlı olduğunu, nihayeti itibarıyla da
bir tecellî ve hâlden ibaret bulunduğunu söylemişlerdir.3

Efendimiz’den şerefsudûr olan: ًاّبَر ِّهٰللاـِب  َيـِضَر  ْنَم  ِناـَميِْإلا  َمَْعط  َقاَذ 
ًاِّیَبن ٍدَّمَحُِمبَو  اًنيِد  ِمَالْـسِْإلِابَو   “Allah’ı Rab, İslâm’ı din, Hz. Muhammed’i

(sallallâhu aleyhi ve sellem) de nebi kabul edip razı olan, imanın zevk-i
mânevîsini tatmış olur.”4 hadisi, mebde itibarıyla rızanın iradî ve kulun
kesbine bağlı bulunduğuna, nihayetinin de meşîet-i hâssaya ait bir mevhibe
olduğuna işaret buyurmaktadır.

Cenâb-ı Hakk’ın ulûhiyetine rıza, O’nu sevmek, O’na karşı saygılı olmak,
O’na yönelmek ve beklediklerini de yalnız O’ndan beklemek.. rubûbiyetine
rıza, hakkımızdaki takdir ve tedbirlerini gönül rahatlığıyla karşılamak,
başlangıcı acı görünen hâdiselerde, o hâdise ile gelen şokun atlatılacağı ana
kadar sükûtu ihtiyar edip acele karar vermemek.. ve kulları hakkındaki
tasarruflarında O’na inanıp O’na güvenmek, dolayısıyla da O’nun yaptığı her
şeyden hoşnut olmak şeklinde.. Nebi’nin elçiliğine rıza, bilâ kayd ü şart O’na



teslim olup, O’nun hedy ü hidayetini kendi hevâ ve hevesinin önünde tutmak,
akıl, mantık ve muhâkemesini O’nun emrine vermek ve kendi zekâsını, O’nun
ilâhî vahyi kucaklayan engin fetanetinin aynası hâline getirerek, gölgeye değil
asla yönelmek mahiyetinde.. İslâm’dan razı olmak ise, َرْیَغ ِغــَتَْبي  ْنـَمَو 

ُهْنِم َلَبْقُي  َْنلَف  اًنيِد  ِمَالْسِْإلا   “Her kim İslâm’ı bırakıp da başka din ararsa,
o ondan aslâ kabul olunmaz.”5 esasından hareketle, dinin, ferdî, ailevî,
içtimaî, idarî hayata hayat yapılması şeklinde özetlenebilir.

Bazı zamanlarda ve bazı şerait altında böyle bir rıza arayışı insanı, halk
içinde de olsa, yalnızlığa ve gurbete itebilir. Ne var ki, Allah maiyyetine
ermişlerin ve peygamber çizgisini paylaşanların yalnız kalmayacakları ve
gurbet yaşamayacakları da bir gerçektir. Zaten hayatlarını “üns billâh”
atmosferinde sürdürenlerin vahşet ve yalnızlığı da söz konusu değildir.
Böylelerinin yalnızlık ve vahşeti bir yana, muvakkat gurbetleriyle, Hakk’a daha
bir yaklaştıklarını, yaklaşıp “üns” esintileriyle coştuklarını ve sonsuzdan gelen
meltemleri duyarak gerilip “Allahım, gurbetimi artır, beni, Senden
uzaklaştıracak şeylerin insafsızlığına terk etme ve gönlüme maiyyetini duyur!”
dediklerini çok işitmişizdir.

Daha önce de ifade edildiği gibi, rıza, hakikati itibarıyla ilâhî bir armağan,
sebepleri itibarıyla da insan iradesiyle alâkalı bir mazhariyettir. İnsan ancak,
imanının derinliği, amelinin ciddiyeti ve ihsan şuurunun enginliğiyle tevekkül,
teslim, tefvîz fasıllarından geçerek rıza ufkuna ulaşabilir. Rıza, böylesine
tahsili güç ve insan iradesiyle elde edilmesi zor olduğundandır ki Cenâb-ı Hak
onu doğrudan doğruya emretmemiş; sadece tavsiyede bulunmuş ve o mertebeye
erenleri de tebcillerle, takdirlerle pâyelendirmiştir.6

Esbap açısından, rıza mertebesine ulaşma adına; Rabbiyle muamelelerinde
ciddî olmak; talepsiz gelen nimetleri, “tahdis-i nimet” ve şükre vesile olmaları
mülâhazasıyla kabullenmek; her türlü mahrumiyeti rıza ve iç rahatlığıyla aşmak;
vahşetlerin, yalnızlıkların, kabzların pençesinde kıvranırken bile, derin bir iç
inşirahıyla bütün sorumluluklarını yerine getirmek; Hakk’ın emir ve yasaklarını
“şeb-i arûs” davetiyesi gibi kabul etmek misillü bir kısım esaslar söz konusu
olsa da, mebde itibarıyla onun en önemli rüknü; duygu, düşünce ve
davranışlarıyla ferdin, Allah’a yönelip O’nu duyması, O’nunla doyması,
O’nunla oturup-kalkması ve gönlünde her gün lâhutîliğe ait yeni yeni kurgular
geliştirmesidir.



Havf ü recâ, insan üzerindeki tesirleri itibarıyla dünyevîdirler. Bu iki his,
dünyada ümitsizlik ve mutlak emniyete karşı önemli birer misyon eda etseler
de, semerelerinin dışında ötede mevcudiyetleri söz konusu değildir. Rıza ve
muhabbete gelince, onlar dünya ve ukbâyı kucaklayan enginlikleriyle ötelerde
ve ötelerin de ötesinde sürer giderler.

Rıza hem dünyada hem de ahirette çok önemli bir huzur kaynağıdır; ama bu,
rızaya ermiş olanların bütün bütün ızdırap ve sıkıntılardan kurtulmuş olmaları
mânâsına da gelmez. Aksine rıza yollarında dış yüzleri itibarıyla dünya kadar
sevimsiz ve ürperten şeyler vardır. Ne var ki, rıza kahramanları, o yolda
karşılaştıkları zahmetleri ayn-ı rahmet kabul eder.. içtikleri zehirleri tiryâka
çevirir.. maruz kaldıkları meşakkatleri de Sevgili’yle alış-veriş ve muâşaka
sayarlar.

Aslında rıza yolu, ağır ve sıkıntılı olduğu kadar emin ve kestirmedir de. Bu
yol, bazen bir hamlede, bir nefhada hak yolcusunu, insanî kemalâtın ta
zirvelerine ulaştırabilir. Bu, sâlik, bütün aktivitesiyle, cepheden cepheye
koşarken veya kâinatı bir kitap gibi süzerken, süzüp her yerde Hakk’ı
soluklarken böyle olduğu gibi, imkânsızlıklar ağında, kolu-kanadı kırık inlediği
ve niyetleriyle mefkûresinin semalarında dolaşmaya çalıştığı, hatta evinde,
kanepesinin üstünde oturup idealleriyle oynaştığı zamanlarda da böyledir.

Rızanın neticesi, biraz da insanın ümit ve recâ derinlikleriyle mebsûten
mütenâsip (doğru orantılı) olarak Rabb’in hoşnutluğundan esip-gelen büyülü
bir sevinç ve sürûrdur. Bu, ne kurb mülâhazasının hâsıl ettiği zevk ne ibadet ü
taatten duyulan lezzet ne de günahlara karşı verilen savaştan meydana gelen
vicdandaki hazdır. Bu, ümit zâviyeli, recâ dalga boylu ve temkin edalı ruhanî
bir halâvettir.. ve doğrudan doğruya O’ndan, rıza makamına hususî bir teveccüh
ve bir rahmet esintisidir. Rıza mertebesi bütün mülâhazaların Hakk’a
kilitlenmesi makamı olması itibarıyla, onu zevklere, lezzetlere, hazlara vesile
saymak veya o türlü beklentiler içinde bulunmak, esası duruluk ve safvet olan o
makama karşı saygısızlıktır. Aslında, kalb ameli olarak mütalâa ettiğimiz diğer
bütün ahvâl ve makamât için de aynı şeyleri düşünebiliriz. O’nu sevmek ve her
hâlükârda O’nun hoşnutluğunu aramak, başka sebeplerden dolayı değil, yine
O’ndan ötürü olmalıdır.

Dünden bugüne, ruh ve kalb dünyasının kahramanları, rıza ile alâkalı,
birbirine yakın ve birbirinin tamamlayıcısı pek çok şey söylemişlerdir:

Zünnûn’a göre rıza; olacak şeyler henüz olmadan, ferdin, Hakk’ın ihtiyarını



kendi iradesine tercih etmesi; Hakk’ın takdiri yerine gelip her şey olup bittikten
sonra da, “Hayır, Allah’ın ihtiyar ettiğindedir.” 7 deyip herhangi bir
rahatsızlık duymaması ve musibetlerin pençesinde kıvranırken dahi O’na karşı
en âşıkâne duygularla coşmasıdır.8

Hz. Zeynelâbidîn’e göre rıza; hak erinin, Allah’ın irade ve ihtiyarına muhalif
bütün arayışlara karşı kapanıp, herhangi bir yabancı dilek ve temennide
bulunmamasıdır.9

Ebû Osman’a göre; Cenâb-ı Hakk’ın bütün celâlî ve cemalî tecellî ve
takdirlerini hoşnutlukla karşılayıp, celâlin ayn-ı cemal ve cemalin de ayn-ı
rahmet olarak kabul edilmesidir10 ki, Allah Resûlü’nün َدَْعب اَّضِرلا  َكـَُلأْسَأ 

ِءاَضَقْلا  “Olacak olduktan sonra Senin rızanı isterim.”11 nurlu beyanı da buna
işaret etse gerek. Evet, Allah’ın hükmü henüz yerine gelmeden O’na karşı rıza,
rızaya azimdir; gerçek rıza ise, başa gelen şeylerin şoku yaşanırken dişini sıkıp
ona katlanmaktır.

Bu arada, yukarıdaki mütalâalardan herhangi birine ircâ edeceğimiz ve
rızanın ayrı birer buudu sayılan şu küçük mülâhazaların tespitinde de yarar var.
İşte onlardan birkaçı:

1. Rıza, ulûhiyet ve rubûbiyet kaynaklı hiçbir karara karşı rahatsızlık
duymamak,

2. Allah’tan gelen her şeyi sevinçle karşılamak,
3. Kader rüzgârları ne yandan eserse essin gönül rahatlığıyla göğüslemek,
4. En sarsıcı ve ciğersûz hâdiseler karşısında bile kalb balansının ayarını

korumak,
5. Allah’ın “Levh-i Mahfuz-u Hakikat”teki takdirlerini düşünerek başa

gelenler karşısında yok yere vurunup dövünmemek...
Rızayla alâkalı bu tâlî esaslar içinde mütalâa edebileceğimiz daha başka

hususlar olsa da, mevzuu dağıtmamak için bu faslı noktalamak istiyoruz.
Düz insanların rızası, haklarındaki ilâhî takdir ve tecellîlere itiraz etmeme..

mârifette derinliklere ulaşmış kimselerin rızası, kaza ve kaderden gelen her
şeyi gönül rahatlığıyla karşılama.. kendini aşmış kalb ve ruh insanlarının
rızası ise, kendi mülâhaza ve mütalâalarını devreden çıkarıp sadece ve sadece
O’nun istek ve teveccühlerini rasat etme şeklinde yorumlanmıştır ki:

ًَةیِضاَر ِّكِبَر  ىِٰلإ  يِٓعِجِْرا   ُةَِّنئَمْطُمْلا ُسْفَّنلا  اَھُتََّيأ  َيـٓا 



يِتَّنَج يِلُخْداَو   يِداَبِع ِيف  يِلُخْداَف   ًةَّیِضْرَم
“Ey itminana ermiş nefis! Dön Rabbine, O senden hoşnut sen de O’ndan

hoşnut olarak.. dön de gir kullarımın arasına ve ardından da Cennetime.”12

âyetleri hemen bu mertebelerin hepsini ihtiva etmekte ve hemen hepsiyle
alâkalı teveccüh edecek hususlara cevap mahiyetindedir.

Evet, bu âyetlerden de anlaşıldığı gibi, rıza mertebesine ulaşabilmek, nefsin
Allah’a yönelişiyle kayıtlanmıştır. Bu yöneliş bizim, zaman ve mekânla alâkalı
durumumuz açısından ve dünyevî-uhrevî buudlarımız itibarıyla değil; Hakk’ın,
zamanları ve mekânları aşan tecellî ve teveccühlerine göre
değerlendirilmelidir. Bu itibarla da diyebiliriz ki, bu yöneliş; dünyada,
tevekkül, teslimiyet ve tefvîz televvünlü; vefat esnasında, kalb itminanı ve
Rabbiyle karşılıklı hoşnutluk münasebeti şeklinde; ikinci dirilişten sonra da,
sâlih kullar arasında yerini alma ve Cennet’e girme lütuf buudlarıyla tecellî
edecektir.

Bir başka zaviyeden umum halk ve düz insanların rıza telakkisi, Cenâb-ı
Hakk’ın rubûbiyetini rıza ile karşılama, başka arayışlara, başka yönelişlere
bütün bütün kapanma ve hayatını ٍءْيَش ِّلُك  ُّبَر  َوُھَو  ًاّبَر  يِغَْبأ  ِّهٰللا  َرْیَغَأ  ْلُق 
“De ki: O her şeyin Rabbiyken, ben Allah’tan başka bir rab mı
arayacağım?”13 ve َوُھَو ِضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  ِرِطاَف  ًاِّیلَو  ُذـِخََّتأ  ِّهٰللا  َرْیَغَأ  ْلـُق 

ُمَعْطُي َالَو  ُمِعْطُي   “De ki: Gökleri ve yeri yaratan, yediren-içiren ve yiyip-
içmeye muhtaç olmayan Allah’tan başkasını mı rab edineyim?”14 gerçekleri
etrafında örgüleme şeklinde yorumlanmıştır ki, böyle bir rıza düşüncesi, aynı
zamanda hakikî tevhidi ifade etmesi bakımından her mü’min için mutlaka çok
önemlidir. Bu seviyedeki rıza, Hak sevgisinin kalbe hâkim olması ve o kalbde
âdeta başka sevgilere yer kalmaması, hatta ağyâr adına sevilen şeylerin de
O’ndan ötürü sevilmesi ve sevginin ibadet şekline dönüşmesiyle gerçekleşir.

İkinci derecedeki rıza, mârifet erbâbının rızasıdır.. ve buna “rıza anillâh” da
denir ki, Hakk’ın kaza ve kaderini gönül hoşnutluğuyla karşılayıp, kalb
ibresinin en az bir zaman içinde dahi, en küçük sapmalara meydan vermemesi
hâli diyebiliriz. Birincinin, rıza adına avamca bir yaklaşım sayılmasına karşılık
bu, mârifetle donanmış kalblerin Hak’la muamelesi olarak kabul edilmiştir.

Üçüncü derecedeki rızaya gelince o, asfiyânın rızasıdır ve Hakk’ın rızasına
rıza şeklinde özetlenebilir. Bu makamla şereflendirilen fert, kendi namına
öfkelenmez.. kendi namına huzur ve sevinç hissetmez.. kendi duygu, düşünce ve



arzularından vazgeçerek, hep Rabbinde fâni olmanın zevk ve lezzetlerini yaşar.
Birinci derecedeki rıza; iradî olması ve tevhidi ifade etmesi bakımından farz

ve aynı zamanda kurbet yolunun da mebdei; ikincisi ise, öncekinin devamı, son
mertebenin de esası olması açısından vacip mesabesinde ve kurbet
mülâhazalarıyla dopdolu; üçüncüsüne gelince, o, kesbîlikten daha çok mevhibe
televvünlü ve ayn-ı kurbet olan nafileden sayılmıştır.

Ayrıca, bu derecelerden sonuncusunun, ikinci ve birinci dereceleri ihtiva
ettiğini söylemek de mümkündür. Zira rıza yolunda olma ve rıza mülâhazasıyla
yaşama, bir asıl ve esas, bütün bütün rızayla bütünleşme ve rızalaşma da onun
neticesi ve semeresidir. Tabir-i diğerle, ilk iki mertebe Cenâb-ı Hakk’ın isim
ve sıfatlarıyla alâkalı; üçüncüsü ise, buna terettüp eden sevap, mükâfat, tecellî,
vâridât ve mukabeleyle alâkalıdır ki, zannediyorum اوُضَرَو ْمُھْنَع  ُّهٰللا  َيِضَر 

ُهَّبَر َيـِشَخ  ْنَِمل  َِكلٰذ  ُهْنَع   “Allah onlardan razı, onlar da Allah’tan.. işte
bu, Rabbilerinden korkan kimselere ait bir mazhariyettir.” 15 âyet-i pürenvârı
da bu üç hususa birden işaret etmektedir. Aynı gerçeğin bundan daha açık bir
ifadesini de اًنيِد ِمَالـْـسِْإلِابَو  ّبَر  اـً ِّهٰللاـِب  َيــِضَر  ْنـَم  ِناـَميِْإلا  َمَْـعط  َقاَذ 

ًالوُسَر َمَّلَـسَو  ِهَْیلَع  ّللا  ُهٰ ىَّلـَص  ٍدَّمَحُِمبَو   “Rabbim diye Allah’tan, dinim
diye İslâm’dan, peygamberim diye de Hz. Muhammed’den (sallallâhu aleyhi
ve sellem) hoşnut olan, imanın zevk-i ledünnîsini tatmış sayılır.”16 sözleriyle
Efendimiz dile getirmektedir.

Aşağıdaki mülâhazalarla, rıza adına duygu ve düşüncenin beslenebileceğini,
bu çetin yolun bir kısım sertliklerinin kırılabileceğini, cismanî ve dünyevî
tepkilerin de bir ölçüde tâdil edilebileceğini düşünüyoruz:

Hakk’ın takdir ve tecellîleri karşısında insan bir figürdür; o, üzerine
aldığı rolün şekil ve keyfiyetine karışamaz..
Başa gelen her şey, şart-ı âdî planında insanın eğilimlerine göre tespit
edilmiştir. Ve bunu değiştirmeye de Yaratan’dan başka kimsenin gücü
yetmez..
İnsan her şeyiyle Allah’ın mülkü ve kölesidir; köle, efendisinin
tasarruflarına müdahale edemez..
Eğer insan, gerçekten Allah’ı seviyorsa, O’ndan gelen gülü de, dikeni de
hoş görmelidir.
İnsan, başına gelen şeylerin neticelerini pek kestiremez; oysaki bunların



içinde dünya kadar maslahatlar da olabilir. اًئْیَش اوُھَرَْكت  َْنأ  ىَۤـسَعَو 
َُملَْعي ُّهٰللاَو  ْمَُكل  ٌّرَـش  َوـُھَو  اًئْیَـش  اوُّبِحُت  َْنأ  ىَۤـسَعَو  ْمـَُكل  ٌرْیَخ  َوـُھَو 

َنوَُملَْعت َال  ْمُتَْنأَو   “Olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız ama, o sizin
hakkınızda hayırlıdır.. ve yine olur ki siz bir şeyi seversiniz ama, o sizin
için şerdir; siz bilmezsiniz, her şeyi Allah bilir.” 17 ferman-ı sübhânîsi
bunu tasrih etmektedir.
Müslüman, Allah’a teslim olmuş kimse demektir.. bu itibarla da onun,
Cenâb-ı Hakk’ın icraatına karşı hoşnutsuzluğu kat’iyen söz konusu olamaz.
Her şeyden evvel mü’min bir hüsnüzan insanıdır; insanlara karşı
hüsnüzanla emredilen birinin, Rabbisinin muamelelerine karşı suizan ifade
eden hoşnutsuzluğu nasıl söz konusu olabilir ki.?
Kaderden gelen hâdiseler karşısında, iyi görmek, iyi düşünmek ve hüsnü
tevilde bulunmak, her şeye rağmen insanın içini huzur ve inşiraha gark
eder.
Dünyada, yerine getirme mecburiyetinde olduğumuz sorumluluklar veya
maruz kaldığımız hususlar, öteler hesabına şekillenmemiz için birer esas
ise, cebrî eğitim ve öğretim gibi, insanın bunları severek yerine getirmesi
gerekmez mi?.
Kulun, Rabbisinden gelen şeylere karşı rıza göstermesi, Rabbisinin de
ondan razı olması demektir.
Cenâb-ı Hakk’ın rubûbiyetine karşı rahatsızlık duymanın, gam, keder ve
dağınıklığa sebebiyet vermesine karşılık, hep rıza yörüngeli yaşamak ise,
hislerimiz açısından cehennem içinde dahi olsak bize, cennetlerin
neşvesini yaşatır.
Rızanın gerektirdiği yerlerde, sebepleriyle hep onu arama, ilâhî teyidâtın
reddedilmeyen davetiyesidir.
İnsanlara karşı kalb bulanıklığı ve gıll ü gış eğer bir suiedepse, bunun,
Allah’ın icraatına karşı duyulup hissedilmesinin nasıl affedilmez bir günah
olduğunu ifadeye saygımız müsaade etmeyecektir.
Bir insan için kader ve Hakk’ın tecellîlerine rıza, en önemli bir saadet
vesilesidir. Konuyla alâkalı Hz. Sâdık u Masdûk’un َمَدٰا ِنْبا  ِةَداَعَس  ْنِم 

ُّهٰللا ىَضَق  اَِمب  ُهُطَخَـس  َمَدٰا  ِنْبا  ِةَوْقـِش  ْنِمَو  ُّهٰللا ، ىـَضَق  اَِمب  ُهاَضِر 
“Âdemoğlunun en ehemmiyetli saadet kaynaklarından biri, hiç şüphesiz



Allah’ın kazasına razı olması.. ve onun en önemli tali’sizliği de Allah’ın
takdirlerini öfkeyle karşılamasıdır.”18 şeklindeki mübarek sözleri de bu
hususu tenvir etmektedir.
Bir insanda Allah’ın icraatına karşı hoşnutluk hissi, onun kalbini lâhûtî
esintilerle doldurur; hoşnutsuzluk duygusu ise, şeytanî vehimlerle.
Hayatlarını rıza yörüngeli yaşayanlar, ömürlerini âdeta bir şükür dantelâsı
hâline getirirler; hep hoşnutsuzluk homurdanıp duranlar ise, bu nankörlük
değirmeniyle, en müsbet, en olumlu işlerini bile ezer, öğütür ve bitirirler...
Hakk’ın icraatına karşı adem-i rıza ve öfke, şeytanın insana nüfûz
yollarının en müessiridir. Böyle bir ruh hâleti içinde bulunup da şeytana
yenik düşmeyen çok az insan vardır.
Hakk’ın seninle olan muamelesini gönül rızasıyla karşılaman, seninle gök
sâkinlerinin ortak paydasıdır.. ve bu da, şeref olarak sana yeter.
Razı olan, Hudâ’ya; olmayan da, hevâya uymuş demektir.
Allah’ın, hakkımızdaki hükümlerine razı olmak, O’nun istediklerini, şahsî
arzu ve isteklerimizin önüne geçirme mânâsına gelir. Bilmem ki, aksi
mülâhazaları hatırlatan madalyonun öbür yüzünü ifadeye gerek var mı?
Bütün ibadet ve taat, rıza meşcereliğinin meyveleri; bütün mâsiyetler de,
rızadan mahrumiyetin..
Rıza, insanı, Rabbiyle iç cedelleşmeden kurtarır. Böyle bir cedelleşmenin
nasıl bir suiedep olduğunu söylemeyi israf-ı kelâm sayarız..

Hakk’a karşı rıza duygusu, َكُؤا ـ َضَق َِّيف  ٌلْد  Hakkımdaki her hükmün“ َعـ
ayn-ı adalettir.”19 düsturuna saygı ve inancın ifadesidir..
Yeryüzünde ilk mâsiyet, şeytanın, kendi hakkındaki takdire rıza
göstermemesiyle başlamıştır.
Bir insan için rızadan daha büyük bir pâye yoktur; eğer olsaydı Allah,
cennet ötesi âlemlerde sevdiklerini onunla pâyelendirirdi.. oysaki,
ötelerde sonu olmayan en son nimet 20 ُرَبَْكأ ِّهٰللا  َنِم  ٌناَوْضِرَو   fehvâsınca
Hakk’ın hoşnutluğudur..
Rıza, dinin temeli sayılan en önemli esaslar üzerine bina edilmiştir. O,
tevekküle dayanmakta; onun hakikati, yakînle kanatlanmakta; onun özü,
muhabbetle ebediyete mazhar olmakta ve onun mâyesi, sadakatin şahidi,
şükrün de fiilî beyanıdır.



Rıza bir hamlede insanı evc-i kemalâta çıkaran öyle büyülü bir
asansördür ki, ona binebilenler, hedeflerine zamanüstü bir hızla ulaşırlar.
Muhabbet, ihlâs, inâbe, evbe, rıza yamaçlarının çiçekleridirler. Hak
rızasına kilitlenememiş gönüllerde bu vasıfları aramak ise beyhudedir.

Zâhirî duygularla ifa edilen amellerin mükâfatları, kat kat da olsa,
kemmiyetin dar kalıplarıyla ifade edildiğinden az sayılır. Rıza ve rıza buudlu
kalbî amellerin sevapları ise, kalbin enginliğiyle mebsûten mütenâsip (doğru
orantılı) ve tasavvurlar üstüdür.

Rıza, Hak katında en büyük bir mertebedir ve onun en seviyelisi de en
büyüklerin ortak vasfıdır. Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’dan diğer peygamberlere,
onlardan da diğer bütün asfiyâ ve evliyâya uzanan çizgide, ihlâs, yakîn,
tevekkül, teslimiyet ve tefvîzde finale kalmış devâsâ kametlerin, ulaşabilmek
için soluk soluğa yarış yaptıkları mübarek bir hedeftir. Bu hedefe ulaşma
uğrunda nelere katlanılmış, ne tahammülfersâ şeyler göğüslenmiş ve ne kandan
irinden deryalar geçilmiştir.

İşte rızaya kilitli bir çilekeşin iniltileri:

ْرَتْبوُبْحَم ْنا  ـ َجِز ِما ُتـو  ـَقـ ِتْناَو ..... رَتبْوُخ َتلْوَدِز  ِياَفَج ُتـو  َيا 

ْرَھ ِقِشاَع  نَم  بَجَعلا  ..... وُب دِجَب  ْشَفْطُل  رَب  ُرھَقْرَب ُو  مَقِشاَع 

دِضوُد ْنِيا 

ْنَالَان ْبَبَس  ْنيِز  لُبْلُب  وُچْمَھ  ..... مَوَر ناَتْسُب  ْرَد  راَخ  ْنيِز  َْرا  ّهٰللاَو 

ْمَوَش

اَب اَر  ْرا  وا َخـ ْدَروُخا  َتـ ..... ْناَھَد ْدَياَشَكُب  ِهك  لُبلُب  ْبَجَع  ْنِيا 

ناَتِْسلُگ
“Ey Sevgili, Senin cevr u cefân devletli olmaktan daha güzeldir. Senin

intikamın candan daha sevgilidir. Ben cidden O’nun kahrına da lütfuna da
âşığım. Ne gariptir ki ben zıtların âşığıyım. Allah’a kasem olsun ki, bu hâr-ı
belâdan bostân-ı safâya gidersem, hep bülbül gibi inleyici olacağım.
Gariptir; bülbül ağzını açtığında hem hâr hem de gülistan söyler.”
(Mesnevî)

Bu sahada hoş bir söz de Hurûfî şair Nesimî’den:



Bir cefâkeş âşıkem ey yâr Senden dönmezem
Hançer ile yüreğimi yar Senden dönmezem
Ger Zekeriya tek beni baştan ayağa yarsalar
Başıma koy erre neccâr Senden dönmezem
Ger beni yandırsalar, toprağımı savursalar
Külüm oddan çağırsalar Settâr Senden dönmezem.

Evet, rıza makamı, cem u fark üstü bir makamdır ve o makamın solukları da:
ٌبِیبَز 21 ِبِیبَحْلا  ُبْرَض   “Lütfun da hoş kahrın da hoş.” sözleridir.

ىٰضَْرتَو ُّبِحُت  اَم  ىِٰلإ  ّلَلا  َّمُھٰ

ِِهباَحَْصأَو ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  َنّیِیِضْرَمْلا  ِّدِیَسَو  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ُّهٰللا  ىَّلَصَو 
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İnbisat
Genişleme, yayılma, içte derinleşme ve kendi tabiatını aşma mânâlarına

gelen inbisat; erbâbınca, şer’î hudutlar çerçevesinde, gönlün herkese açılması,
tatlı dil ve güler yüzle hoşnut edilebilecek herkesin hoşnut edilmesi.. ve
Allah’la münasebet açısından da havf ü recâ halitası bir hâletin, insan benliğine
hükmetmesinden ibarettir ki, bu seviyeye ulaşan kalbler, huzurda bulunmanın
heybetiyle soluklarını yutar, huzur esintilerinin neşe ve sevinciyle de dışarıya
çıkarırlar. Nefes alırken ürperir, verirken de inşirah duyarlar.

Bu itibarla inbisatı, halkla alâkalarımız ve Hak’la münasebetlerimiz içindeki
inbisat olmak üzere ikiye ayırabiliriz:

1 . Halkla alâkalı münasebetlerimiz içinde inbisat; Hak’la aramızdaki
irtibatı koruyup-kollama kaydıyla, insanlar arasında, insanlardan bir insan
olarak, herkesi kabul edip onlara kendi idrak ve anlayışları içinde muamelede
bulunmaktan ibarettir. Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (sallallâhu aleyhi ve
sellem), çevresiyle münasebetlerinde, yer yer işi latîfeye vardıracak şekilde,
tekellüfsüz, yumuşak ve rahat davranır; hikmet dolu nükteleriyle onların
havsala ve idrak seviyelerinde dolaşır ve o murâkabe insanlarına tebessüm
eder, tebessüm ettirir ve nefes aldırırdı. “Kalb tıpkı bir ayna gibidir. Zaman
zaman ciddîlik o aynayı buğulandırabilir.. o buğuları da latîf latîfelerden
başka bir şeyle silip aynayı cilâlamak mümkün değildir.”  (Az bir tasarrufla
Minhâc)

2. Hak’la irtibatımız içinde inbisat; hâller üstü bir hâlle, korku ve ümidi
birden ruhta yaşama ve “inbisat” halitasını soluklamadan ibarettir. Havf ü recâ,
nefsin hâllerinden olup, yolun başındakilerin Hak’la münasebetlerine bir unvan;
tamamen âriflerin hâli olan inbisat ise, kalbî hayatın ayrı bir buudu ve gönül
erlerine has bir hâlettir. İnbisat seviyesine ulaşamayanların inbisat gibi görünen
hâlleri, çok defa kendilerinde hâsıl olan bir ülfet-i mârifetle, temkini tahrip ve
insanı Allah’a karşı suiedep sayılabilecek laubaliliklere sevk edebilir...

İnbisat; insanın cismanî arzulardan sıyrılarak ve bedenî tutkuların tesirinden
kurtularak Hakk’ın isim ve sıfatlarına mücellâ (pırıl pırıl) bir ayna olma
makamında zuhur eder ki –bu makama ister “cem’” ister “mahv” mertebesi
diyelim netice değişmez– şahsın, Hak’tan gelen esintilerle şekillendiği ve
renkler üstü renklere büründüğü sırlı bir noktadır. Bu noktaya ulaşanların
inbisatı ketmetmeleri imkânsız, ulaşamayan mübtedîlerin inbisattan dem



vurmaları ise küstahlıktır.
“Eğer şâhın nedîmi naz ve cilve yaparsa, sen de onu yapmaya kalkma!

Çünkü sen, o senede malik değilsin! Ey bu fâni âlemin kayıtlarından
kurtulamayan kimse, sen mahv u sekr ve inbisatı ne bilirsin!”

Ruhun şâd olsun Mevlâna! Beden ve cesedin kulları ruhu ne bilir! Bedenin
mahbûsu ruhaniyât ve ledünniyâtı ne bilir! Hak ateşi ile elli defa yanıp püryân
olmuş gönüllere sormalı şâk şâk sinelerin derdini ve verâların rengiyle tüllenen
inkıbaz ve inbisatları..!

َقوُسُفْلاَو َرْفُكْلا  اَنَْیِلإ  ّْهِرَكَو  اَِنبوُلُق  ِيف  ُهّْنِيَزَو  َناَميِْإلا  اَنَْیِلإ  ّْبِبَح  ّلَلا  َّمُھٰ
َنيِدِشاَّرلا َنِم  اَنْلَعْجاَو  َناَیْصِعْلاَو 

.َنیِعَمَْجأ ِ۪هباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ُّهٰللا  ىَّلَصَو 



Kast ve Azim
Kast; teveccüh, itimat, dosdoğru yürüme, bir hedef belirleyip o istikamette

hareket etme, ifrat ve tefrite düşmeden itidalli düşünme, itidalli yaşama ve hep
itidali takip etme mânâlarına gelir ki, lügatlere mevzu teşkil eden bu
mefhumlarla erbâbının; Mahbûb-u Hakikî olan Allah sevgisini, Allah
hoşnutluğunu elde etme yolunda, O’ndan başka her şeyden kalbî alâkayı kesme
şeklindeki tariflerini irtibatlandırmak her zaman mümkündür.

“Dil beyt-i Hudâ’dır, ânı pâk eyle sivâdan,
Kasrına nüzûl eyleye Rahmân gecelerde.”
İ. Hakkı

Yani, “Gönül bir Hudâ evidir, onu Allah’tan gayri her şeyden pâk tut ki, o
sarayın gerçek sahibi, tecellî köşkünü rahmetle şereflendirsin.” ifadesi, bu
yüksek teveccüh ve itimadı ve bu yüksek hedefi tahakkuk ettirme
istikametindeki niyet ve kararlılığı anlatmakta ve kasttan azme, azimden hedefe,
çok uzak ve yakın, çok uzun ve kısa bir mesafeyi kuşbakışı gözlerimizin önüne
sermektedir.

Aslında ifrat ve tefrite, dolayısıyla da kalbî ve ruhî sıkıntılara maruz
kalmadan huzur ve itminan içinde bulunmanın önemli tek bir yolu vardır; o da,
Hak rızası ve Hak sevgisinin esas alınıp, hayatın bir dantela gibi bu esaslar
çerçevesinde nakşedilip yaşanmasıdır. “Bir gönül ki, Dost’tan, Dost
talebinden hâlîdir, o, ızdırap ve sıkıntılardan kurtulamaz! Bir baş ki, onda
Dost sevgisi yoktur; o başta öz ve mânâ arama! Zira o baş, bir post ve
deriden ibarettir.” (Mesnevî)

Gönlünde O’na doğru seyahate karar vermiş ruhlar, bir lahza bile
yolculuktan, yol tasavvurundan ve o yolda hedeflenen yüce mânâ ve yüce
gayelerden gafil olmazlar. Bir kere gözleri ağyâra kaysa ve ağyâra “yâr”
deseler, bir ömür boyu efgan eder inlerler. O’nun yoluyla hiç tanışmama büyük
bir tali’sizlik, “tanıyıp-tanıştım” dedikten sonra takılıp yollarda kalma ise bir
hüsran ve haybettir. Hem de ne hüsran ve haybet!

Kast, evvelâ, kalb yamaçlarında doğar ve gelişir, his vadilerinde bir
çağlayan hâline gelir ve gürler. Sonra da insanın bütün benliğini sarar.. ve
trafik işaretleri gibi ona gideceği hedefi gösterir. Bu mânâda kast, şuurlu bir
niyettir ve gönül tepelerine saçılmış bir tohum gibidir. Bu niyetle gerilen ruh ve



gönül tepelerine tohum saçan el, bir de ilâhî teyitle desteklenmişse, her hamle
ve her gayret döl yatağını yüzlerce hayr u berekete açar ve beklemeye koyulur.
Kast ile belli bir turnikeye giren insan, iki adım ötede azimle buluşur ve o
atmosfere girince de âdeta hedefe doğru yüzmeye başlar.

Azmi; herhangi bir mevzuda kararlı olmak, karar verdiği şeyde çeşitli
alternatiflere kapalı bulunmak, arkasına düşüp talep ettiği hususlarda sebat
etmek ve üzerine aldığı sorumlulukları ciddî bir mesuliyet şuuru ile yerine
getirmek şeklinde de tarif edebiliriz.

Azim, kastın ötesinde iradenin daha derince bir buududur. Ve aynı zamanda,
tevekkül ve teslimiyet semasına yükselme yolunun da ilk basamağıdır. Kur’ân-ı
Kerim, bu başlangıç ve sonu o kendine mahsus büyüleyici ifadeleriyle sadece
dört-beş kelime içinde şöyle noktalar: “Bir kere de azmettin mi, artık Allah’a
tevekkül ol..!”1 Bu ilk basamak tevekkülle aşılır ve teslimiyetle tesbit edilirse,
tepeler dümdüz, düz yollar da bütün bütün pürüzsüzleşir ve insan havada
uçuyor gibi gider maksuduna ulaşır.

Kast u azim, kendilerine mahsus derinliklerle, iradenin buudlarından iki buud
ve onun önemli iki esasıdırlar. Uzun seyahatlere niyet etmiş her yolcu, mutlaka
kast u azim menziline uğrayıp “vize” alma mecburiyetindedir. Bu menzilden
vize aldıktan sonradır ki, gerçek yolculuk başlar. Hem de, kast u azim kanatları
altında ve onlarla başlayan bir sırlı derinlik içinde... İrade murada inkılap edip
onun içinde eriyince, birer proje ve taslaktan ibaret olan kast u azim de itibarî
birer unvan hâline gelir ve silinir giderler. Hak dostu: “Her kim
mükellefiyetlerinin üstünde, Allah’a vuslat arzusuyla şahlanırsa, Hudâ ona
gelir.” der. Gelir de, onun gören gözü, işiten kulağı ve konuşan lisanı şeklinde
tecellî eder.

Evet, kast u azmin kanatlarıyla yoldakiler için vuslat, fenâ içinde bir bekâdır.
Yolları aşmış ve muradlaşmış ruhlar içinse, vuslat, bekâ içinde bekâdır ve
hayırların hayır doğurduğu bu “doğurgan daire” içinde elemin izine bile
rastlanmaz. Elemin izine rastlamak şöyle dursun, orada elemler lezzet ufkunda
doğar-batar, kahırlar da lütuflarla iç içe yaşar. Başı bu noktaya ulaşmış
bahtiyar bir ruh her zaman “Kahrın da hoş lütfun da hoş” der.. ve elinde rıza
kâsesi, Hak’tan gelen her şeyi cennet kevserleri gibi yudumlar gezer.

ِدْشُّرلا ِيف  َةَميِزَعْلا  َكَُلأْسَأَو  ِرْمَْألا  ِيف  َتاَبَّثلا  َكَُلأْسَأ  ّيِِنإ  ّلَلا  َّمُھٰ

َِكتَداَبِع َنْسُحَو  َِكتَمِْعن  َرْكُش  َكَُلأْسَأَو 



.َنیِعَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 Âl-i İmrân sûresi, 3/159.



İrade, Mürîd ve Murad
İsteme, dileme, arzu ve isteklerin gerçekleştirilip ortaya konması yeteneği

veya iki şeyden birini tercih etme mânâlarına gelen irade; hayatını kalb ve ruh
seviyesinde yaşayanlarca: “Nefsin isteklerini aşma, bedenin arzularına
başkaldırma, Hakk’ın rıza ve hoşnutluğunu kendi istek ve dileklerine tercih
ederek kendine rağmen her yerde ve her durumda O’nda ve O’nun muradında
fâni olma” şeklinde anlaşılmış ve tarif edilmiştir.

Mürîd; kendi güç ve kuvvetinden teberri edip, zerreden sistemlere kadar her
şeyi kabza-i tasarrufunda tutan Kudreti Sonsuz’un iradesine râm olan.. murad
ise, Hak arzusuyla dopdolu hâle gelmiş; bütün bütün mâsivâya (O’ndan
başkasına) kapanmış; O’nun hoşnutluğundan başka hiçbir şeye istek ve iştihası
kalmamış, dolayısıyla da Hakk’ın murad ve matmah-ı nazarı (gözdesi) olmuş
bahtiyar ruh demektir.

İrade; ُهَھْجَو َنوُديِرُي   “İş ve davranışlarında sırf O’nu ister ve dilerler.”1

gerçeğine göre, hak yolunun yolcuları için ilk menzil ve sonsuza yelken açanlar
için de bir ilk konaktır. Nâmütenâhîye açılan hemen herkes, ilk defa bu liman
ve bu piste uğrar. Sonra da bu birinci durağın anilmerkez gücüyle yükselir,
hedefe doğru yol almaya başlar. Bu yol alış, şahsın safveti, madde ile irtibatı
ve merkezdeki gücün iticiliğiyle mebsûten mütenasiptir (doğru orantılıdır).
Hakk’ın tevfiki ve irade gücüne göre, kimileri bu mesafeyi yerde yürüme
süratiyle, kimileri peyk, füze ve ışık hızıyla, kimileri de her türlü kemmiyet
ölçüleri üstünde kat’eder. Nebide miraç, velide arşiye, dervişte seyr u sülûk,
Hakk’ın tevfikiyle desteklenmiş irade, mürîd ve murada birer parlak
misaldirler.

Mürîdle irade arasında bir alâka vardır ama, bu daha çok bir iştikak
alâkasıdır. Sebeplerin, sathî akıllar nazarında, ilâhî izzet ve azamete perde
olması gibi, izâfî bir varlık sayılan insan iradesi de ُديِرُي اَِمل  ٌلاَّعَف   “Dilediğini
dilediği gibi yapan”2 Zât’ın iradesinin gölgesinin gölgesidir. Gölge asla tâbi
olduğu gibi, yaratılan iradeler de yaratıcı iradeye tâbidirler. Gölgede
vehmedilen parlaklık, canlılık ve câzibenin, aynalara akseden suretlerin
parlaklık, canlılık ve câzibesinden farkı yoktur... Ne var ki, yolun başındakiler
için bunu anlayıp kavramak pek de kolay değildir.

Mürîd, iradesini Mutlak İrade’yle irtibatlandırıp murad ufkuna ulaşacağı ve



bedenden ruha, cisimden kalbe, düşünceden vicdana yükseleceği ana kadar,
kat’iyen “fark”tan kurtulamaz.. kurtulamaz da, iradeyi ayrı, irade edeni ayrı ve
muradı da hep ayrı görür. Evet, hak yolcusu, yolun başlangıcında mürîd,
nihâyetinde murad.. kulluğu tabiatına mâl etme gayreti içinde mürîd, Hak’la
münasebetlerin, fıtratın ayrılmaz bir yanı hâline geldiği noktada murad..
sevilip-arzu edilme yollarını araştırma faslında mürîd, her şeyde O’ndan bir
kısım izler görüp sevgi ve mârifet arası gelip-gittiği ve bu geliş-gidişiyle zevk-
i ruhanî kanaviçesini ördüğü zaman da muraddır.

“İlme’l-yakîn”in başlangıcından “hakka’l-yakîn”in nihâyetine kadar bu çok
geniş mesafede, nisbî pek çok ibtidâ ve intihâlar vardır. Meselâ: Pek çoklarına
göre يِرْدَص ِيل  ْحَرْشا  ِبَر  ّ  “Rabbim sinemi aç, ruhuma genişlik ver.”3 bir
intihâdır. Ama َكَرْدَص ََكل  ْحَرَْشن  َْمَلأ   “Biz, Senin sineni açıp ruhuna genişlik
vermedik mi?”4 mazhariyetine göre bir ibtidâdır. Kezâ َكَْیِلإ ْرُظَْنأ  ِنَِرأ  يۤ ِبَر  ّ
“Rabbim göster cemalini göreyim Seni.”5 kendi makamında bir son ama, اَم

ىَٰغط اَمَو  ُرَصَبْلا  َغاَز   “O’nun gözü ne kaydı ne de kamaştı.”6 ufkuna göre bir
başlangıçtır. Bunun gibi ِنيِدْھَیـــَـس ّيِبَر  َيِعَم  َِّنإ   “Şüphesiz benimle
beraberdir Rabbim ve bana yol gösterecektir.” 7 bir maiyyeti idrak ifadesidir.
A ma اَنَعَم , َهـــّٰللا  َِّنإ  ْنَزَْحت  ـــَـال   “Tasalanma, şüphesiz Allah bizimle
beraberdir.”8 hakikat-i âliyesiyle kabil-i kıyas değildir.

Mebdede sadakat, vefâ ve azim esastır.. müntehâda ciddiyet, temkin ve edep.
Mebdede kusur edenler, takılır yollarda kalırlar.. müntehâdakiler ise itap görür
ve hırpalanırlar.

Mükellefiyetleri yerine getirmede hassasiyet ve sürekli Hakk’a yalvarıp
yakarma, iradeyi besleyen önemli kaynaklardan biridir. Bunun ötesinde, Hak
inayetinin, insanın gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dili ve tutup yakalayan eli
hâline gelmesi ise, onun nafilelerdeki titizliğine bağlıdır.9

يِسَْفن ِّرَش  ْنِم  ِينْذِعَأَو  يِدْشُر  يِنْمِھَْلأ  ّلَلا  َّمُھٰ

ِتاَرَكْنُمْلا َكَْرتَو  ِتاَرْیَخْلا  َلِْعف  َكَُلأْسَأ  ّيِِنإ  ّلَلا  َّمُھٰ

ِراَتْخُمْلا ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  َّمُھٰ ِّلَصَو 

.ِراَرْبَْألاَو َنِیبَّرَقُمْلا  ِِهباَحَْصأَو  ِ۪هلٰأ  ىٰلَعَو 
1 En’âm sûresi, 6/52; Kehf sûresi, 18/28.



2 Bürûc sûresi, 85/16.
3 Tâhâ sûresi, 20/25.
4 İnşirâh sûresi, 94/1.
5 A’râf sûresi, 7/143.
6 Necm sûresi, 53/17.
7 Şuarâ sûresi, 26/62.
8 Tevbe sûresi, 9/40.
9 Bkz.: Buhârî, rikak  38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.



Yakîn
Yakîn; şekten, şüpheden kurtulmak; doğru, sağlam ve kesinlerden kesin bir

bilgiye, hem de herhangi bir tereddüt ve kuşkuya düşmeyecek şekilde ulaşmak
ve o bilgiyi ruha mâl etmek demektir. Yerinde îkân, istîkân ve teyakkun da
diyeceğimiz yakîn, mârifet yolcusunun ruhanî seyahatinde yükselip yaşadığı
mânevî bir makamdır. Böyle bir makam, derece, mertebe, terakki ve inkişafa
açık varlıklar için söz konusudur. İçinde derece ve mertebelerin bulunmadığı,
kendisi için inkişaf ve terakkinin de bahis mevzuu olmadığı ilm-i ilâhî için
yakîn kat’iyen söz konusu değildir. Bir kere ilâhî isimler tevkîfîdir.. ve gaybın
lisan-ı fasîhi Hz. Şâri’ (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafından –tabiî kendisine
verilen vâridât ölçüsünde– nelerden ibaret olduğu bildirilmiştir ama, bunlar
arasında, yakîne kaynaklık yapabilecek “mûkin” diye bir isme
rastlanmamaktadır. Sâniyen yakîn, şek, şüphe, tereddüt şânından olan nesneler
hakkında kullanılır; Zât-ı Ulûhiyet ise bunlardan münezzeh ve müberrâdır.

Hakikat ehlince yakîn; iman esaslarını ve bilhassa, imanın kutb-u âzamını,
aksine ihtimal vermeyecek şekilde bilmek, kabullenmek, duyup hissetmek ve
onun insan benliğiyle bütünleştiği irfan ufkuna ulaşmak demektir. Onu, imanda
delil ve burhanları aşarak, “latîfe-i rabbâniye” yoluyla gaybleri müşâhede,
eşyanın perde arkasını murâkabe ve sırları muhafaza şeklinde de tarif
etmişlerdir. Ona, bütün bilgi kaynaklarını, bütün müşâhede ve murâkabe
yollarını kullanarak varılan noktalar ötesi nokta –ki, o nokta bir yönüyle intihâ,
diğer yönüyle de ibtidâ sayılır– demek, zannederim daha uygun olur. O noktaya
ulaşan hakikat eri, sık sık sonsuza yelken açar.. kalben miraca, ruhen َغاَز اَم 

ىَٰغط اَمَو  ُرَصَبْلا   “Ne göz kaydı ne de haddi aştı.”1 ufkuna ulaşır.. pâr pâr
yanan ilâhî tecellîler kehkeşânları arasında seyahat eder ve “âyetü’l-kübrâ”yı
heceleyecek lisan, görüp duyacak sem’ u basarla taltif edilir. Yani sonsuzluk
yolcusunun kâinat kitabını sistemli mütalâası, eşyayı tekrar ber tekrar hallaç
etmesi neticesinde, büyük-küçük her varlık üzerinde, Allah’a mahsus taklit
kabul etmez sikke ve tuğraların ifade ettikleri mânâlara.. âfâkta ve enfüste
müşâhedesine takdim edilen ibret levhalarını seyrede ede, ulaşılmaz perde
arkası sırların inkişafına.. hayatını ilhamların tılsımlı ve aydınlık ikliminde
sürdüre sürdüre insanî güçle aşılamayan ve ihata edilemeyen “Kenz-i
Mahfî”nin tenezzül dalga boyuyla kalbde tecellîsine.. ve bu kaynaklardan
süzülüp gelen ışık dalgaları mahiyetindeki vâridâtı göz, kulak ve diğer



latîfelere hem de hiç kırmadan, değiştirmeden aksettiren vicdan menşûrunun
iş’âr ve işaretlerine âşina olması, duyup hissetmesi, zevkedip tatmasıdır ki,
ancak, çok hususî mânâda Allah’a yakın olanların lütuflandırılacakları bir
mazhariyettir.

Yakînin en azı bile, kalbi nurlarla dolduracak, tereddüt sis ve dumanlarını
silip süpürecek ve insanın iç dünyasında, sevinç, itminan ve revh u reyhan
esintileri meydana getirecek kadar güçlüdür. Hz. Zünnûn’un da dediği gibi;
yakîn, kalbi ebediyet arzusu ve sonsuzluk emeliyle coşturur. Bu yüksek duygu
ise, insanda zühd düşüncesini uyarır ve geliştirir.. zühd yamaçları, hikmete açık
düşünce kuşaklarıdır.. zühdle kanatlanıp hikmete ulaşan ruh, benliğine âkıbet
mülâhazasını perçinler ve hâkim kılar.. ukbâ mülâhazasıyla oturup kalkanlar
ise, halk içinde olsalar dahi hep Hak’la beraberdirler.

Yakînin başlangıcı , perde aralanması berzahı, iki adım ötesi mükâşefe –
kalbin ilâhî tecellîlerle doygunluğa ulaşıp, şüphe, tereddüt ve bütün kuşkulara
kapanması ki; bu noktaya ulaşanlardan bazıları: “Perde açılsa yakînim
ziyadeleşmez.”2 demişlerdir– eşyanın hakikatinin renkler ve keyfiyetler üstü
tüllendiği bu iklimden iki soluk sonrası da müşâhede –gözle görülmemişler,
kulakla işitilmemişler ve insan tasavvurlarını aşan mevhibeler âleminde
seyahat– ufkudur.

Yakîn, mebde itibarıyla kesbî, –kesbî sözüyle, Ehl-i Sünnet imamlarının,
eğilim ve eğilimdeki tasarruf dedikleri cüz’î irade ve onun taallukunu
kastediyorum– müntehâ ve netice itibarıyla da bedîhî, lütfî ve mutlaka mârifet
vizelidir. Mârifet; bakış zaviyesi, isabetli nazar, dupduru niyet ve sâlikin
delillerle buluşup tanışmasına, Allah ihsanının iktiran etmesiyle meydana gelir,
billûrlaşır, benliğin bütün derinliklerini aydınlatır.. derken dört bir yandan
insan ruhuna ışıklar yağmaya başlar.. varlığın her ufkunda peşi peşine şafaklar
sökün eder.. maşrıkların yanında mağribler de ağarır ve istidadına göre her fert,
kendini ışıklarla muhât bir nokta gibi görür ruhunun derinliklerinde.. kesret
dağdağasının silinip gittiğini müşâhede eder ve her şeyin bir vahdet zemzemesi
içinde zevke inkılap ettiğini duyar ve yaşar...

Evet, yakîn, başlangıcı itibarıyla, biraz tozlu-dumanlı, dolayısıyla da
huzursuzluk esintilerine açık geçer; neticesi itibarıyla ise, tasavvurlar üstü bir
huzurla iç içedir. Mebde ve müntehâdaki bu farklılığı göremeyenler, yakînde
hatarât, huzurda tavattun ve emniyet varolduğu iltibasına düşmüşlerdir. Oysaki
mesele, tamamen bir mebde ve müntehâ meselesi.. hatarât ise 3 َْنأ َِّالإ 



ُهْنِم ٍةَمْحَرِب  ُّهٰللا  َِينَدَّمَغََتي   fehvâsınca herkes için bahis mevzuu.. tavattun ve
emniyete gelince onlar, Allah’ın yakîn seralarında yetiştirdiği inayet
turfandalarıdır.

Bir kısım Kur’ân âyetlerinde işaret buyrulduğu gibi, yakîn, tasavvuf
erbâbınca üç bölüm içinde mütalâa edilmiştir:

1 . İlme’l-yakîn ki; apaçık delil ve burhanların aydınlık dünyasında, o delil
ve burhanlar vesâyetinde hedeflenilen hususlarla alâkalı en sağlam inanç ve en
kesin iz’ana ulaşma hâli,

2. Ayne’l-yakîn ki; keşif, müşâhede ve duyup hissetmenin ruha kazandırdığı
engin ve tarifler üstü mârifete ulaşabilme pâyesi,

3. Hakka’l-yakîn ki; perdesiz, hâilsiz; aynı zamanda kemmiyetsiz, keyfiyetsiz
ve tasavvurları aşan sırlı bir maiyyeti ihraz mazhariyeti diye yorumlanmıştır.
Bazıları bu mazhariyeti, kulun, benlik, enaniyet ve nefis cihetiyle fenâ bulup
Zât-ı Hak’la kâim olması şeklinde tefsir etmişlerdir.

Bu üç hususu, avamca şöyle bir misal ile anlatmak da mümkündür: Bir
insanın ölmeden ölümü bilmesi “ilme’l-yakîn”, gözünden perdenin kaldırılıp
canını almaya gelen melekleri görmesi ve sekerat öncesi bir kısım metafizik
hâdiselere şahit olması “ayne’l-yakîn”, ölümün kendine has keyfiyetini tadıp
duyması da “hakka’l-yakîn”dir. Buna göre bir insanın, ilmî istidlâl yoluyla
herhangi bir mevzuda elde ettiği kesin bilgiye ilme’l-yakîn, gözüyle, kulağıyla
ve diğer salim duygularıyla ulaştığı mârifete ayne’l-yakîn, istidlâl ve müşâhede
üstü ve doğrudan doğruya onun vicdanına gelen, vicdanından fışkıran ve bütün
zâhir-bâtın duygularının ufkunu saran irfana da hakka’l-yakîn denir.

Yakînin, hususiyle de hakka’l-yakînin, hakâik-i mücerredeye tatbikine
gelince, yukarıdaki mülâhazalarda da işaret edildiği gibi, o, tamamen hâlî,
zevkî bir meseledir.. ve bundan öte fazla bir şey söylemek de bizim boyumuzu
aşar.

َُهباَِنتْجا اَنْقُزْراَو  ًالِطاَب  َلِطاَبْلا  َانَِرأَو  ُهَعاَّبِتا  اَنْقُزْراَو  اًّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َّمُھٰ

ِمَرْكَْألا ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  َِّمتَْألا  ِنیِقَیْلا  ِبِحاَص  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.َنیِعَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو 
1 Necm sûresi, 53/17.
2 Bkz.: Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 10/203; es-Sübkî, Tabakâtü’ş-Şâfiiyyeti’l-kübrâ 6/61.



3 “Allah’ın rahmetiyle kuşatması durumu hariç (Beni de amelim kurtarmaz).” (Buhârî, rikak  18,
merdâ 19; Müslim, sıfâtü’l-münâfıkîn 71-78)



Zikir
Anmak, hatırlamak, yâd etmek mânâlarına da gelen zikir; sofîlerce, Allah’ın

(celle celâluhu) ad ve unvanlarının teker teker veya birkaçının bir arada tekrar
edilmesinden ibarettir. Zikir, Allah’ı münferiden veya topluca anma yollarının
–bu yolun adı ne olursa olsun– bazılarında ُّهٰلَلا , bazılarında ُّهٰللا َِّالإ  َهِٰلإ  – َـال 
mürşid ve rehberin tayinine göre– bazılarında da daha değişik isim ve
unvanlarla eda edilir.

Zikir de, tıpkı şükür gibi hem lisan hem kalb hem beden hem de vicdanın
bütün erkânıyla yerine getirilen bir vazife ve bir kulluk borcudur. Cenâb-ı
Hakk’ı bütün esmâ-i hüsnâsıyla, bütün sıfât-ı kudsiyesiyle yâd etmek, O’nun
hamd ü senâsıyla gürlemek, yerinde tesbîh u temcîdlerle gerilmek, yerinde
Kitab’ını okumak ve onun rehberliğine sığınmak; kâinat kitabındaki âyât-ı
tekvîniyesini mânâ-i harfiyle mırıldanmak; aczini, fakrını dua ve münâcât
lisanıyla ilan etmek... evet, bütün bunların hepsi lisana ait birer zikirdir.

Başta “latîfe-i rabbâniye” olmak üzere vicdanın bütün rükünleriyle Allah’ı
yâd etmek, yani O’nun varlığına dair delillerin mülâhazasıyla oturup kalkmak,
varlık kitabında sürekli parlayıp duran ve her an bize ayrı ayrı şeyler fısıldayan
ilâhî isim ve sıfatları düşünmek; sonra da O’nun cihan çapındaki rubûbiyet
ahkâmını, bu ahkâm karşısında sorumluluklarımızla alâkalı meseleleri, emr ü
nehiyleri, vaad ü vaîdleri, mükâfat ü mücâzâtları tefekkür etmek; enfüsî ve
âfâkî yollarla varlık ve varlığın perde arkası sırlarını araştırmak; bu
araştırmalar esnasında basar ve basîrete açılan uhrevî güzellikleri tekrar ber
tekrar temâşâ etmek zerreden seyyarelere kadar her şeyin, “âlem-i kuds”
hesabına atan birer nabız, âlem-i lâhut’a nur-efşan birer tercüman ve
“hakikatü’l-hakâik”a birer menfez olduklarını tasavvur etmek de bir kalbî
zikirdir. Her zaman bir nabız gibi atan varlığı duyabilenler, bir hatip gibi
konuşan âlem-i lâhutu dinleyebilenler ve bu menfezlerden celâl ve cemal
tecellîlerini temâşâya muvaffak olanlar, gözlerin görmediği, kulakların
işitmediği öyle ruhanî zevklere ulaşırlar ki, bazen bu zevk zemzemesi içinde
geçen hayatın bir saati yüzlerce seneye muadil gelebilir; gelebilir ve bu kudsî
seyahat o zevkli sonsuzluğuyla, vâridât ve mânevî hazlar “salih dairesi”
içerisinde köpüre köpüre devam eder gider. “Sübühât-ı Vech”in nurları her
yanı sardığı bu noktada insanın müşâhedeleri insanı aşar; aşar da her gönül
erbâbı ve her istidat, “zâtü’l-emr”e muvafık olsun-olmasın, duyup hissettiği



şeylerle kendini bir zikir velvelesi içinde bulur. Derken, ihtiyarî-gayri ihtiyarî,
esmâ-i ilâhîyi mırıldanmaya başlar.

Bazen zikir, öylesine köpürüp insan benliğini sarar ki, zikirden de zâkirden
de nâm u nişân kalmadığı böyle bir istiğrak hâlinde, kimileri ّللا ُهٰ َِّالإ  َدوُجْوَم  َال 
, kimileri ُّهٰللا َِّالإ  َدوُھْـشَم  ُّهٰللا kimileri ,َال  َِّالإ  َهِٰلإ  ve kimileri de, tabiî َـال 
şuurlarının külliyeti ölçüsünde, َال’dan sonra bütün esmâ-i ilâhîyi birden
mülâhaza ederek ُّهٰللا َِّالإ  ’a geçer ve böyle küllî bir şuur ve küllî bir mülâhaza
ile “kelime-i tevhid”e devam ederler.

Herhâlde, işte böyle bir kurbet ve böyle bir maiyyet atmosferinde geçen
saniyeler, –tabiî vâridâta açık münevver saniyeler– kapalı ve nursuz senelerden
daha bereketli ve daha ebediyet buudludurlar. Bu mübarekiyete işaret için
hadis olarak rivayet edilen bir kutlu sözde: يِنُع ـ ََـسي ٌتْقَو َـال  ِّهٰللا  َعَم  ِيل 

ٌلَسْرُم ٌّيَِبن  َالَو  ٌبَّرَقُم  ٌَكلَم  ِهِیف   “Benim Allah ile öyle bir ânım vardır ki o
esnada bana ne bir mukarreb melek ne de bir nebiyy-i mürsel ulaşamaz.”1

buyrulur.
İlâhî emir ve yasakları, ciddî bir duyarlılıkla hayata taşıyıp yaşamak, her

emir ve her yasakla kendisine yapılan teklifleri vicdanında hissederek, iştiyakla
emirlerin ifasına koşmak ve derin bir mesuliyet şuuruyla yasaklardan kaçınmak
da bedenî zikirdir ki, lisanla yapılan zikrin derinliği de büyük ölçüde bu nevi
zikirden kaynaklanmakta ve bu “anilmerkez” güçle bir ölümsüz ses hâline
gelmektedir. Bedenî zikir daha çok, ulûhiyet kapısının tokmağına dokunmak
suretiyle, o dergâha kabul yollarını araştırarak beşerî acz ü fakrımızı ilan
üslûbuyla ilâhî kudret, ilâhî kuvvet ve ilâhî gınâya ihtiyacımızı bir arz
hamlesidir.

Evet, zikreden ve zikrinde de ısrarda bulunan zâkir, Cenâb-ı Hak’la
mukavele yapmışçasına hıfz u himaye ve inayet seralarına alınmış olur ki

ْمُكْرُكَْذأ ِنوُرُكْذاَف  يۤ  “Anın Beni ki anayım sizi”2 ilâhî fermanı da aczin ayn-ı
kuvvet, fakrın ayn-ı gınâ hâline geldiği bu sırlı keyfiyeti ifade etmektedir.

Yani siz, Allah’ı zikr u fikr u ibadetle yâd edince, O da sizi teşrîf ve tekrîmle
anacak.. siz dua ve münâcâtlarla hep O’nu mırıldanınca, O da icabetle size
lütuflar yağdıracak.. siz onca dünyevî işlerinize rağmen O’nunla
münasebetlerinizi devam ettirince, O da dünya ve ukbâ gailelerini bertaraf
ederek sizi ihsanla şereflendirecek.. siz yalnız anlarınızı O’nun huzuruyla



şereflendirince, O da yalnızlıklara itildiğiniz yerlerde size “enîs ü celîs”
olacak.. siz rahat zamanlarınızda O’nu dilden düşürmeyince, O da rahatınızı
kaçıran hâdiseler karşısında size sürekli rahmet esintileri gönderecek.. siz
O’nun uğrunda yollara dökülüp O’nu cihana duyurunca, O da sizi dünya ve
ukbâ zilletlerinden kurtaracak.. siz bütün davranışlarınızda ihlâslı olunca, O da
sizi gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan tasavvurunu aşan hususî
iltifat ve hususî pâyelerle şereflendirecek...3 Böylece, zikir arzusu, zikir cehdi;
zikre mazhariyet nimetiyle kıymete ulaşacak, derken Allah da bu tevfik ve
hidayet lütfunu hususî ihsanlarıyla daha bir derinleştirecektir ki, ِيل اوُرُكْشاَو 

ِنوُرُفَْكت َالَو   “Bana sürekli şükredin ve sakın nankörlüğe düşmeyin!”4 emr-i
rabbânîsi de işte, zikirden şükre, şükürden zikre bu “salih daire”yi ihtar
etmektedir.

Zikir bütün ibadetlerin özüdür ve bu özün özü de Kur’ân-ı Kerim’dir. Ondan
sonra da, Hazreti Sahib-i Şeriat’tan sâdır olan nurlu sözler gelir. Cehrî, hafî her
şekliyle zikir; duygu, düşünce ve şuur çevresinde halkalanan ziya-i “sübühât-ı
vech”in bedene taşınması ve ruha mâl edilmesi ameliyesidir.

Zikir, Cenâb-ı Hakk’ın gizli-açık nimetleri karşısında O’nu, ins-cin herkese
ilan etmenin unvanıdır. Bu ilan kesildiği an yeryüzü ve ondaki varlıkların da
hikmet-i vücudu kalmaz. Zaten, Peygamber beyanıyla –aleyhi ekmelüttehâyâ–
yeryüzünde “Allah Allah” diyenlerin kalmayışı, kıyametin kopmasıyla
irtibatlandırılmıyor mu?..5

Hangi şekliyle olursa olsun “zikrullah” yolu, Hakk’a ulaşma yollarının en
kavîsi ve en emînidir. O olmadan Hakk’a vuslat zordur. Evet, vicdanların
şuurla O’nu anması, letâifin her an O’na dem tutması ve lisanın bu armoniye
tercüman olması, sonsuzluk yolunun yolcuları için ne tükenmez bir zâd ü zahîre
ve ne bereketli bir kaynaktır!

Zikrullah, kurbet helezonunda öyle bir seyahattir ki; dil, duygu, gönül bir
koro teşkil edip de Allah’ı anmaya durunca insan, bir anda kendini sırlı bir
asansör içinde bulur ve bir lahzada ruhların uçuşup durduğu iklime ulaşır;
ulaşır da gök kapılarının aralığından ötelere ait neler ve neler seyreder..!

Zikrullahın muayyen bir vakti yoktur. Namaz bütün ibadetlerin pîri ve din
sefinesinin direği olduğu hâlde6 belli zamanlarda eda edilir ve eda edilmesi
caiz olmayan vakitler de vardır.7 Zikrullah ise, zamanın her diliminde serbest
dolaşıma sahiptir ve herhangi bir hâl ile mukayyet değildir. َنوُرُكْذَي َنيِذََّلا 



ْمِھِبوُنُج ىٰلَعَو  اًدوُـعُقَو  اـًماَِیق  َّهٰللا   “Onlar Allah’ı ayakta, oturarak, hatta
yan gelip yatarken de anarlar.”8 fehvâsınca, ne zaman itibarıyla ne de hâl
itibarıyla zikrullaha tahdit konmamıştır.

Kitap, Sünnet ve selef-i sâlihînin eserlerinde, zikrullah konusunda yapıldığı
ölçüde bir başka şeye tergîb ve teşvik yapıldığını hatırlamıyorum. Aslında o,
namazdan cihada kadar her ibadetin içinde can gibidir, kan gibidir.

Ancak, herkesin zikri, zikredilenin onun duyguları üzerinde tesiri
ölçüsündedir ki; sofîler buna “müşâhede” veya “huzur-u kalb” derler. Bazıları,
Cenâb-ı Hakk’ı anarak bir sırlı yol ile kalbinde O’na ulaşır. Bazıları da
vicdanlarında O’nu “kenzen” bilir ve derûnlarındaki nokta-i istinat ve nokta-i
istimdat sayesinde sürekli maiyyette olur. Bu seviyenin insanları için her yeni
anış, bir inkıtâ vesilesi olması itibarıyla cehalettir. ُتَْـسل ّيَِنأ  َُملَْعي  ُهـّٰلَلا 

ُهاـَـسَْنأ ُتَْـسل  ِْذإ  ُهُرُكَْذأ  َفـْیَكَو  ُهُرُكَْذأ   “Allah biliyor ki ben O’nu şimdi
anmıyorum, anmak ne demek, ben O’nu hiç unutmadım ki..!”9 sözü de bu
anlayıştaki insanların düşüncelerini ifade etmek olsa gerek.

َكَْیِلإ اًِتبْخُم  ََكل  اًعاَوْطِم  ََكل  اًباَّھَر  ََكل  اًراَّكَش  ََكل  اًراَّكَذ  ََكل  يِنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ
اًبِینُم اًھاَّوَأ 

َنِیِتبْخُمْلا ِِهبْحَصَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ِراَّكَّذلا  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  َّمُھٰ ِّلَصَو 

.َنِیبِینُمْلا
1 Aliyyülkârî, el-Esrâru’l-merfûa s.299; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/226.
2 Bakara sûresi, 2/152.
3 Buhârî, bed’ü’l-halk  8, tefsîru sûre (32) 1, tevhid 35; Müslim, îmân 39, cennet 5-6.
4 Bakara sûresi, 2/152.
5 Müslim, îmân 234; Tirmizî, fiten 35.
6 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 3/39; el-Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl 3/136.
7 Buhârî, mevâkîtü’s-salât 30, 31; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 285-296.
8 Âl-i İmrân sûresi, 3/191.
9 Bkz.: es-Sülemî, et-Tefsîr 2/148, 262; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 6/331



İhsan
İhsan; lügat itibarı ile iki şekilde kullanılır: Biri ُهَنَسَْحأ ’dur ki; bir şeyi

güzel ve mükemmel yaptı, ihsan şuuru ile davrandı, hep mükemmeli takip etti;
diğeri ise ِهَْیِلإ َنَسَْحأ  ’dir ki; iyilik etti, ihsan ve cemilede bulundu mânâlarına
gelir.

Her iki anlam da, Kur’ân’da ve Sünnet’te nazar-ı itibara alınmış, yer yer
bunlardan birisine, zaman zaman da her ikisine birden tevcihte bulunularak
telvine gidilmiştir ki, Hazreti Yusuf’un (alâ nebiyyinâ ve aleyhisselâm) ihsan
şuurunu tescil bölümünde buna işaret edilmişti.1

Hakikat ehlince ihsan; hak ölçülerine göre iyi düşünme, iyi şeyler planlama,
iyi işlere mukayyet kalma ve kullukla alâkalı bütün davranışların, Allah’ın
nazarına arz edilmesi şuuruyla, fevkalâde bir titizlik içinde temsil edilmesinden
ibaret kalbî bir ameldir.

İhsana ulaşabilmek için, duygu, düşünce ve tasavvurların sağlam bir imana
bina edilmesi, iman gerçeğinin islâmî esaslarla derinleştirilmesi ve kalbin
kadirşinas ölçüleri ile ilâhîleştirilmesi şarttır. Başkalarına ve başka şeylere
ihsan duygusu ise Hak murâkabesi ile bütünleşmiş böyle bir kalbin tabiî
tavrıdır.

Evet, َكاَرَي ُهَِّنإـَف  ُهاََرت  ْنَُكت  َْمل  ِْنإـَف  ُهاََرت  َكََّنأـَك  ّلا  َهـلٰ َدـُبَْعت  َْنأ  ُناَـسْحَِْإلا 
“İhsan, görüyormuşçasına senin, Allah’a ibadet etmendir; sen O’nu
görmesen de O seni görüyordur.” 2 hakikatince, yapılan her şeyi arızasız ve
Cenâb-ı “Şâhid-i Ezelî”nin nazarına arz edilebilecek şekilde, inanarak,
duyarak, irade, his, şuur ve latîfe-i rabbâniye buudları ile yerine getirmek bir
esas, bir temel prensip ve hakikat erlerince ulaşılması gerekli olan bir ufuk;
başkalarına karşı iyilik duygusu, iyilik düşüncesi ve iyi davranmak ise, insan
ruhu ile bütünleşmiş böyle bir ihsan şuurunun zuhuru, taşması ve intişarıdır ki;
birinci şıkkın tabiî neticesi ve ihsana programlanmış bir vicdanın
programlandığı şeyi ifade etmesinden ibarettir.

Bu mânâdaki ihsanın insanlara bakan yanını, ُّبِحُت اَم  َكـیَِخِأل  َّبـِحُت  َْنأ 
َكِسْفَِنل  “Kendin için sevdiğini kardeşin için de sevmen”3 düsturu; bütün

yaratıkları içine alan evrensel buudunu da, ِّلُك ىٰلَع  َناَسْحِْإلا  َبَتَك  َّهٰللا  َِّنإ 
َّدِحُیْلَو َحـْبَّذلا  اوُنـِسَْحأَف  ْمُتْحَبَذ  اَِذإَو  َةـَلْتِقْلا  اوُنـِسَْحأَف  ْمُتْلَتَق  اَذِإَف  ٍءْيَش 



ُهَتَحِیبَذ ْحِرُیْلَو  َُهتَرْفَش  ْمُكُدََحأ   “Allah, her şeye karşı ihsanı kabul etmiştir;
öyle ise öldürürken (ölümü hak etmiş kimseleri) ihsan tutkusu ile öldürün!
(Bir hayvanı) boğazlarken ihsan hissi ile boğazlayın (yani) bıçağınızı iyi
bileyin ve keseceğiniz hayvanınızı rahat ettirin!”4 hadis-i şerifleri ifade
etmektedir.

İhsan şuuru, salih bir dairenin (kısır döngü karşıtı olarak kullanıyorum)
kapısını açan sırlı bir anahtar gibidir. O kapıyı açan ve o aydınlık koridora
adımını atan insan, yürüyen merdivenlere binmiş gibi, kendini sihirli bir
yükselişin helezonunda bulur. Bir de, bu mazhariyetiyle beraber, iradesinin
hakkını verip kendi de yürüyüşünü devam ettirirse, her adımda iki basamak
birden yükselir ki; zannediyorum, ُناـَـسْحِْإلا َِّالإ  ِناـَـسْحِْإلا  ُءاَۤز  ْلــَھ َجـ
“İhsanın mükâfatı da başka değil yine ihsandır.”5 ilâhî beyanı da işte bunu
hatırlatmaktadır. Nitekim bir gün, Hazreti Sâdık u Masdûk bu âyeti okumuş ve
ashabına sormuştu: “Biliyor musunuz Rabbiniz bununla ne anlatmak istiyor?”
Ashab: “Allah ve Resûlü bilir.”  cevabını verince, O da sözlerine şöyle devam
etmişti: ُةَّنَجْلا َِّالإ  ِدـیِحْوَّتلِاب  ِهـَْیلَع  ُتـْمَعَْنأ  ْنـَم  ُءاَزَج  ْلـَھ  ُلوـُقَي :  ‘Benim
kendisine iman ve tevhidi ihsan eylediğim kimsenin mükâfatı başka değil
Cennet’tir..!’ diyor.”6

İhsan şuuru, yağmur yüklü bulutlar gibi bir baştan bir başa bütün kalb
tepelerini sarınca, ilâhî eltâf sağanak sağanak boşalmaya başlar.. ve insan
kendini ٌةَداَيِزَو ىٰنْسُحْلا  اوُنَسَْحأ  َنيِذَِّلل   “İhsan ruhu ile yatıp kalkanlara,
ihsan üstü ihsan ve bir de ziyade vardır.” 7 kuşağında bulur; bulur ve insan
olma mazhariyetini en engin hazlarıyla duyar ve yaşar. Bu mevzuda bir de, amel
ve davranışların ötesinde, kalblerin kurup durduğu hâlis niyetlere terettüp eden,
fazl ve lütuf kaynaklı ilâhî vâridât vardır ki, onun tasavvuru bizi de bizim
düşüncelerimizi de aşar..!

İnsanı Hakk’a ulaştırmada en aldatmaz vesilelerden biri kalbdir ve kalbin en
büyük ameli de ihsandır. İhsan, ihlâs yamaçlarına açılmanın en emin yolu,
rıdvan tepelerine ulaşmanın en sıhhatli vasıtası ve Şâhid-i Ezelî’ye karşı da bir
temkin şuurudur. O’na doğru her gün, imanla donanmış, amelle kanatlanmış ve
takva ile derinleşmiş yüzler-binler “şedd-i rihâl” eder yolculuğa koyulurlar
ama, o zirveye, ya birkaç insan ulaşır ya da ulaşamaz. Ulaşamayanlar ulaşma
adına didinmelerini sürdüredursunlar; ulaşanlar orada Allah’ın sevmediği
şeyleri bütün çirkinlikleriyle duyar, hisseder ve onlara karşı kapanır; Allah’ın



güzel gördüğü şeylerle de fıtratlarının gereğiymişçesine birleşir, bütünleşir ve
sürekli “mâruf” soluklarlar.

ِباَذَعَو اَیْنُّدلا  ِيْزِخ  ْنِم  َانْرَِجأَو  اَّھِلُك  ِروُمُْألا  ِيف  اَنََتِبقاَع  ْنِسَْحأ  ّلَلا  َّمُھٰ
َكیِصاَعَم َنَْیبَو  اَنَنَْیب  ِ۪هب  ُلوَُحت  اَم  َِكَتیْشَخ  ْنِم  اََنل  ْمِسْقا  ّلَلا  َّمُھٰ ِةَرِخْٰألا ،

ِ۪هبْحَصَو ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم  َنِینِسْحُمْلا  ِّدِیَس  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.َنیِعَمَْجأ
1 Bkz.: M.F. Gülen Kalbin Zümrüt Tepeleri 1/87-88 (“Kalb” makalesi).
2 Buhârî, îmân 37, tefsîru sûre (31) 2; Müslim, îmân 5, 7.
3 Bkz.: Buhârî, îmân 7; Müslim, îmân 71.
4 Müslim, sayd 57; Tirmizî, diyât 14; Ebû Dâvûd, edâhî 111.
5 Rahman sûresi, 55/60.
6 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/372; ed-Deylemî, el-Müsned 4/337.
7 Yûnus sûresi, 10/26.



Basîret ve Firaset
Sözlüklerin; idrak, fetanet, delil ve şahit kelimeleriyle karşılamaya

çalıştıkları basîret, kamus ve târifât kitaplarında: “Kalb gözünün açıklığı, idrak
genişliği, daha başlangıçta iken neticeyi görüp-sezme ve yarınları bugünle
beraber değerlendirebilme melekesi.” olarak tarif edilmiştir.

Gönül erlerinin muhaverelerinde basîret, bir başka derinlik ve ihâtaya ulaşır.
Şöyle ki; o, tefekkür ve ilhamın rehberliğinde biricik irfan kaynağı, eşyanın
hakikatini kavramada ruhun ilk idrak mertebesi; aklın renk, şekil ve keyfiyetlere
takılıp kaldığı noktalarda, ruhî değerleri görüp tesbit eden bir vicdanî şuur ve
ilâhî tecellîlerle nurlanıp Zât-ı Ulûhiyet’in ünsiyeti ziyasıyla sürmelenmiş öyle
bir idraktir ki, idraklerin yalın ayak, baş açık hayallerle yorulup bîtâp
düştükleri vadilerde o, delil ve şahide ihtiyaç duymadan eşyanın perde arkası
sırlarıyla halvet olur ve aklın şaşkın şaşkın dolaştığı yerlerde gider hakikatler
hakikatine ulaşır.

Basar, Allah’ın nurefşân bir sıfatıdır; her müstaidin basîreti de اَنْمَسَق ُنَْحن 
ْمُھَنَْیب  “Aralarında taksimi yapan Biziz.”1 mîzanıyla bu ilâhî sıfattan hissesi

ölçüsündedir. Böyle kaderî bir tecellîde en büyük hisse ile, bu lâhûtî kaynaktan
kana kana istifade edip, sonra da ruhunun ilhamlarını, arkasında saf bağlamış
bendelerinin sinelerine boşaltma mazhariyetinin biricik siması, Hak
tecellîlerinin mücellâ aynası Hz. Muhammed’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ve bu mevzuda O’nun eşi-menendi yoktur. ِّهٰللا َىِلإ  اوُۤعَْدأ  ِلِیبَس  يۤ ۪هِذٰھ  ْلُق 

يِنََعبَّتا ِنَمَو  َۨاَنأ  ٍةَریِصَب  ىٰلَع   “De ki: İşte benim yolum! Ben Allah’a –körü
körüne değil– basîret üzere davet ediyorum.. bana tâbi olanlar da öyle...”2

beyanı, Nebiler Sultanı ve arkasındakilerin bu ilâhî mevhibe ve onun
vâridâtından istifadelerinin hususiyet ve azametine işaret etmektedir.

Bu ışıktan idrak sayesindedir ki, miracın kutlu yolcusu, idraksizler için
hemen her zaman, anlaşılmaz bir “amâ” sanılan varlığın perde arkasını, bir
solukta gezip gördü.. bir kitap gibi mütalâa etti.. iman rükünlerinin misalî
levhalarının sergilendiği gayb yamaçlarında dolaştı.. kader kalemlerinin
yürekleri hoplatan nağmeleriyle ürperdi.. hûri-gılman teşrifatçılığına uğrayıp
geçti.. “ne mekân var ânda, ne arz u semâ...” duygularının mûsıkîleştiği
noktada ىٰنَْدأ ْوَأ  ِنْیَسْوَق  َباَق   “İki yay arası kadar, hatta daha da yakın...”3

nefehâtiyle istikbal edildi ve armağanlandırıldı...



Bazen basîretteki temâşâ zevki firasetle ayrı bir derinliğe ulaşır ki, o zaman
idrak “te’vîlü’l-ehâdîs”e (eşyanın melekûtî yönlerine nüfuz ve hâdiselerin
yorumuna) uyanır ve ruh, üç buudlu şu mekânda, birkaç buudu birden yaşamaya
başlar. Derken vicdan, varlığın gören gözü, atan nabzı ve kavrayan aklı olur.

Sezme, anlama mânâlarına gelen firaset, idrakin iz’anlaşması ve basîretin
daha da derinleşmesi demektir. Hak nurunun tecellîsine açık firasetli gözler,
gölgelere aldanmayan öyle ay yüzlülerdir ki, basîretlerinin nuruyla en karanlık
zeminde dahi her şeyi apaçık görür, iltibasları aşar, benzerliklere aslâ takılıp
kalmaz.. cüz’iyyâtın esiri olmaz.. kamışın içinde şekeri, suyun ruhunda oksijen
ve hidrojeni birden müşâhede ve idrak eder ve gönlü hep “fark” ikliminde
dolaşır.

İnsan simasından kâinat çehresine kadar her nokta, her kelime, her satır, َِّنإ
َنیِمِّسَوَتُمِْلل ٍتاَيَٰال  َِكلٰذ  ِيف   “Elbette bunda basîret ve firaseti olanlar için

ibretler vardır.” 4 gölgesinde seyahat edenlere çok mânâlı birer lafız, hatta
birer kitaptır. ِّهٰللا ِروـُِنب  ُرُظَْني  ُهَِّنإــَف  ِنِمْؤـُمْلا ، َةـَـساَرِف  اوـُقَِّتا   “Mü’minin
firasetinden korkun ve titreyin. Çünkü o, Allah’ın nuruyla nazar eder.” 5

sırrıyla her tarafı görebilecek bir tarassut noktasına oturmuş bu yüksek
kametler, eşyanın hakikatiyle temasa geçer, varlığın perde arkası itibarıyla
gerçek çehresine muttali olur, her şeyin hakikî yüzünü kavrayıp ortaya koyarak
hâdiselerin yüzlerine nur saçar.. ve ömrünü karadelikler etrafında geçirenlere
rağmen hep firdevsî yamaçlarda zevkten zevke koşar dururlar.

Gözleri firasetle açılıp-kapanan bir ruhun nazarında varlık, yaprak yaprak
bir kitap; canlı-cansız bütün eşya, bin bir mânâ ile ışıldayan kelimeler; varlığın
çehresi ve insanların simaları da aldatmayan birer beyan olur. Gönül erleri, o
kitabın tekvînî âyetlerinden, o âyetlerin nur-efşân cümlelerinden, her gözün
göremediği, her kulağın işitemediği öyle şeyler duyar, öyle şeyler görürler ki,
en muhteşem dimağlar dahi bunların tasavvurundan âciz kalır. Her mü’minin
derecesine göre, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir insanın
tasavvur edemeyeceği sürprizleri, onlar her lahza burada duyar, sezer ve zevk
ederler.

َِكلِیبَس ِيف  ًَةبِینُم  ًةَِتبْخُم  ًةَھاَّوَأ  اًبوُلُق  َكَُلأَْسن  اَِّنإ  ّلَلا  َّمُھٰ

ِ۪هبْحَصَو ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  َِكلِیبَس  ِرَبْھَر  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.َنیِعَمَْجأ



1 Zuhruf sûresi, 43/32.
2 Yûsuf sûresi, 12/108.
3 Necm sûresi, 53/9.
4 Hicr sûresi, 15/75.
5 Tirmizî, tefsîru sûre (15) 6; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/102.



Sekîne ve Tuma’nîne veya İtminan
Sekîne; sükûn kökünden, vakar, ciddiyet, mehâbet, ünsiyet; ya da dalgaların

dinmesi ve onun sakinleşmesi mânâlarına gelir ki, hafiflik, huzursuzluk,
kararsızlık ve telaşın zıddıdır. Sekîne, tasavvuf erbâbınca; gaybî vâridâtla
kalbin oturaklaşmasıdır ki; böyle bir kalb, sürekli bir dikkat ve temkin içinde
öteleri kollar, lâhûtî esintilere açık bulunur ve hep itminan etrafında dolaşır. Bu
makam aynı zamanda “ayne’l-yakîn” mertebesinin de başlangıcıdır. Bu itibarla
da, çok defa ilim yoluyla gelen vâridâtla, basîretin avladığı şeyler birbirine
karışır; muvakkaten müşâhede ufku buğulanır; bundan da bir kısım iltibaslar
doğabilir.

Sekîne, bazen, sezilip-sezilmedik gizli işaret ve emareler şeklinde zuhur
eder; bazen de bizim gibi avamdan insanların bile tanıyıp bileceği kadar açık
tecellîlerle gelir. Sekîne ve ona refreflik eden işaret ve emareler ister vicdan
kulağına fısıldanan birer mânevî esinti, birer ilâhî nefha gibi ancak çok dikkatle
sezilebilecek türden olsun; isterse, İsrailoğulları’na ihsan edildiği gibi herkesin
görebileceği şekilde ve harikalar izhar eden bir cisim mahiyetinde –ki Üseyd b.
Hudayr’ı, Kur’ân okuduğu esnada ve daha başkalarını farklı durumlarda
bürüyen buğumsu şeyleri hatırlayabiliriz– zuhur etsin, kuvve-i mâneviyemizi
kanatlandırsın ve iradelerimize fer versin, o her zaman, “İmanlarına iman
katmak için mü’minlerin kalblerine sekîne ve emniyet indiren O’dur.”
mealiyle ifade edeceğimiz َنِینِمْؤُمْلا ِبوـُلُق  ِيف  َةـَنِیكَّسلا  َلَزَْنأ  يِۤذَّلا  َوـُھ 

ْمِھِناـَمِيإ َعـَم  اـًناَمِيإ  اوُۤداَدْزَِیل   âyetinde1 anlatılan, aczini-fakrını müdrik ve
ihtiyaçlarının şuurunda olan mü’minlere medar-ı şükran ve medar-ı şevk olmak
üzere ilâhî bir teyittir. Bu teyide mazhar olmuş bir mü’min artık dünyevî korku,
tasa ve endişelerle sarsılmayacağı gibi, aynı zamanda onunla iç ve dış âhenge
ulaşıp bir huzur insanı hâline gelmesi de söz konusudur.

Sekîneye mazhar bu âhenk ve huzur insanı, davranışları itibarıyla vakur,
emniyet telkin edici, inandırıcı ve ciddî; iç âlemi itibarıyla ve Allah’la
münasebetleri açısından da temkinli, dikkatli; benlik, çolpalık ve şatahat
düşüncesinden uzak ve bir kısım laubalice hezeyanlara karşı da hep kapalıdır.
Her vâridât ve her inşirah veren esintiyi O’ndan bilir, edep ve şükranla iki
büklüm olur, her huzursuzluk ve tatminsizliği de mahiyetindeki boşluklarla
irtibatlandırır, kendini sorgular ve nefsiyle hesaplaşır.



Tuma’nîne veya itminan, tam sükûn, tam oturaklaşma ve kalbî hayat adına
gel-gitlerin bütün bütün sona ermesi şeklinde tarif edilmiştir ki, bu da,
itminanın sekîne üstü bir hâl olduğunu göstermektedir. Sekîne, nazarî
bilgilerden kurtulup gerçeğe uyanma mevzuunda bir başlangıç ise, tuma’nîne bir
nihâî nokta ve bir son duraktır.

Tasavvuf erbâbının, tuma’nîne üstünde gösterdikleri “râdıye” ve “mardıyye”
dereceleri itminanın, ebrâra ait birer buudu ve rıza semasının iki derinliği;
“mülheme” ve “zekiyye” de onun mukarrabînle alâkalı, zor idrak edilir iki
diğer mertebesidir ve vâridâtı gibi bişareti de hem çok hem de dupdurudur.

Sekîneye mazhar ruhlarda, yer yer ters akıntılar kendisini hissettirebilir, ama
tuma’nînede her şey rayına oturmuşluk içinde cereyan eder; kalb tıpkı bir kıble-
nümâ gibi sürekli Hak hoşnutluğunu gösterir, vicdan ibresinde de en küçük bir
sapma olmaz. Bu öyle yüksek bir “yakîn” mertebesidir ki, bu mertebede seyahat
eden ruh, her konakta ayrı bir يِبـْلَق َِّنئَمَْطِیل  ِْنكٰلَو   “İsterim ki kalbim
itminana ulaşsın.”2 gerçeğine şahid olur ve her menzilde ayrı bir vâridâtla
taltif edilir. Dolaştığı her yerde َنوُنَزْحَي ْمُھ  َـالَو  ْمِھَْیلَع  ٌفْوـَخ  Hak)“ َـال 
dostları için) ne bir korku vardır ne de onlar tasalanırlar..” 3 nefehâtını
duyar, َنوُدـَـعوُت ْمـُتْنُك  يِتَّلا  ِةَّنَجْلاــِب  اوُرــِشَْبأَو  اوـُنَزَْحت  ـَـالَو  اوُفاــََخت  ََّالأ 
“(Onların üzerine melekler iner ve derler ki:) Korkmayın! Tasalanmayın,
size vaadolunan Cennet’le sevinin!”4 bişaretini hisseder, ِّهٰللا ِرْكِذـِب  ََـالأ 

ُبوُلُقْلا ُِّنئَمَْطت   “Biliniz ki, kalbler ancak, Allah’ın zikriyle huzura erer.” 5

kevserini zevk eder ve her zaman tabiatının, cismaniyetinin çok çok üzerinde
yaşar.

Tuma’nîne, insanın sebepler üstü ve vasıtalar ötesi bulunmasının unvanıdır.
Akıl, tabiatüstü seyahatini bu mertebede noktalar.. ruh, bu noktaya ulaşınca
dünya kaygılarından kurtulur.. his, bu sihirli konakta bütün aradıklarını bulur ve
damla iken derya olur.

Bu mertebeyi elde etmiş kimsenin ünsü “üns billâh”6, şevki “şevk ilallah”7,
bekâsı “bekâ billâh”8, kelâmı da “maallah”tır.9 O, kendine aralanan bu
panjurdan, kendi sınırlılığı içinde sınırsız görmeye, sınırsız işitmeye ve sınırsız
iktidara ulaşır; ulaşır da, herkesin bocaladığı, şaşkınlığa düştüğü en girift, en
karmaşık hâdiseler girdabından dahi bir solukta sıyrılıp çıkabilir.

Böyle bir ruh, dünyevî telaş ve endişelerden kurtulduğu gibi, herkesin korkup



tir tir titrediği ölüm ve ölüm ötesi handikapları da ًَةیِضاَر ِّكِبَر  ٰى  ِلإ يِۤعِجِْرا 
ًةَّیِضْرَم  “O senden, sen de O’ndan hoşnut olarak dön Rabbine.”10 iltifat ve

teveccühleriyle gülerek karşılar ve ölümü var olmanın en tatlı, en imrendirici
neticesi olarak görür. O, ölümle noktalanan dünya hayatından sonra –İbn
Abbas’ın mezarının başında duyulduğu gibi– her menzilde ِّكِبَر ىِٰلإ  يِۤعِجِْرا 

ًةَّیِضْرَم ًَةیِضاَر   fermanını işitir, kabir hayatını cennet yamaçlarında geçirir,
mahşeri bir hayret ve hayranlık olarak duyar, mîzanı bir mehâfet ve mehâbet
neşvesi içinde yaşar, köprüyü de mecburî istikamet olduğu için geçer; geçer ve
ruhunda itminana ermiş gönüllerin karargâhı olan Cennet’e ulaşır.

Böyle bir ruh için dünya, affa giden yolda hazırlanmış bir Arafat; ondaki
zaman, büyük bayram için bir arefe; ukbâ ise bayramlar bayramıdır.

﴾ ِراَّنلا َباَذَع  اَِنقَو  ًةَنَسَح  ِةَرِخْٰالا  ِيفَو  ًةَنَسَح  اَیْنُّدلا  ِيف  اَِنتٰا  اَۤنَّبَر  ﴿

ِِهباَحَْصأَو ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ِراَتْخُمْلا  ِيِبَّنلا  ّ ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.ِراَیْخَْألا
1 Fetih sûresi, 48/4.
2 Bakara sûresi, 2/260.
3 Bkz.: Bakara sûresi, 2/38, 62, 112, 262, 274, 277.
4 Fussilet sûresi, 41/30.
5 Ra’d sûresi, 13/28.
6 “Kalbde cemal-i ilâhiye müşâhedesinin eserini duymak.”
7 “Kalbde sürekli tütüp duran Allah arzusu.”
8 “Varlığın, Hakk’ın varlığıyla kâim bilinmesi.”
9 “Kelâmın da O’nun kelâmından geldiği şuuru.”
10 Fecr sûresi, 89/28.



Kurb - Bu’d
Yakınlık mânâsına gelen kurb, sofiyece, insanın mâverâîleşip cismaniyet

çeperini aşarak Allah’a yaklaşması demektir. Kurbu, Allah’ın (celle celâluhu),
kullarına yaklaşması şeklinde anlayanlar olmuş ise de, bu O’na mekân ve
mesafe izafe mânâlarını işmam etmesi itibarıyla uygun görülmemektedir. Kaldı
ki, Cenâb-ı Hakk’ın kullarına olan yakınlığı “keynûnet”ler ve “sayrûret”ler üstü
bir yakınlıktır. Değilken sonradan meydana gelen bir kurb, sonradan var
olanların ve varlıklarını değişik tekevvünlerle sürdürenlerin hususiyetidir. Bu
iki kurbu, birkaç kelime içinde ْمُتْنُك اَمَنَْيأ  ْمُكَعَم  َوُھَو   “Her nerede olursanız
O sizinle beraberdir.”1 nurefşân beyanı ne güzel ifade eder! Böyle bir yakınlık
aynı zamanda, iman ve amel-i salihle elde edilen hususî yakınlık da değildir..
şakî-saîd, hayırlı-hayırsız, salih-talih, canlı-cansız zerreden sistemlere kadar
herkesi kanatları altına alan umumî bir kurbiyettir.

Evet, kurb-u umumî, herkesi ve her şeyi şemsiyesi altına almasına mukabil,
kurb-u hususî, imana dayanır ve Allah’ın iyi, güzel, doğru dediği hususların
yaşanıp yerine getirilmesiyle gerçekleştirilir ki, bu da ancak, kurb yolunu
bulmuş ve sonsuza uzayan koridora girmiş bulunan, her gün ayrı bir iman
derinliğiyle sabahlayan-akşamlayan ve ْمُھ َنيِذَّلاَو  اْوـَقَّتا  َنيِذَّلا  َعـَم  َّهٰللا  َِّنإ 

َنوُنِسْحُم  “Şüphesiz Allah, takvaya sarılanlar ve ihsan şuuruyla iyiliği ve
güzelliği takip edenlerle beraberdir.” 2 ufkunda seyahat eden bahtiyarlar için
bahis mevzuudur. Bu mertebeyi yakalayanlar nefes alırken ّيِبَر َيِعَم  َِّنإ 

ِنيِدْھَیَس  “Şüphesiz beraberimdedir Rabbim ve bana yol gösterecektir.” 3

derler; nefeslerini verirken de اَنَعَم َهـــّٰللا  َِّنإ   “Şüphesiz Allah bizimle
beraberdir.”4 der kurbet soluklarlar.

Kurb-u hususîde iman şuuru ve ihsan hakikati, gözde ziya ve cesette can
gibidir. Bu iki temel esasa bağlı olarak farz ve nafilelerin yerine getirilmesi
ise, nâmütenâhîlik semalarına açılmada iki nuranî kanat mesabesindedir. Evet,
insanı Allah’a yaklaştırma yollarının en emini, en kestirmesi ve en makbulü,
farzları eda yoludur. Ve gerçek mahbûbiyet ve dolayısıyla da kurbet ise, sınırlı
ve kayıtlı olmayan nafilelerin nâmütenâhî, engin ve vefa tüten ikliminde
tahakkuk eder. Hak yolcusu, her an ayrı bir nafilenin kanatları altında sonsuza
uzanan yeni bir koridorda kendini bulur, yeni bir mazhariyete ulaştığını
hisseder; farzları edaya daha bir iştihalı ve nafilelere karşı da daha bir



iştiyaklı hâle gelir.
İşte bu nokta ve bu mânâya uyanan her ruh, Allah’ı sevdiği ölçüde,

vicdanında Allah tarafından sevildiğini de duyar ve bir kudsî hadiste ifade
buyurulduğu gibi, artık onun işitmesi, görmesi, tutması, yürümesi doğrudan
doğruya “meşîet-i hâssa” dairesinde cereyan etmeye başlar.5

Diğer bir ifade ile, farzlarla “kurbet”, insanın makam-ı mahbûbiyete
ulaşmasının ve Hakk’ın sevip hoşnut olduğu kimseler arasında bulunmasının
ayrı bir unvanı; nafilelerle kurbet ise, onun hareket ve davranışlarının Zât-ı
Hakk’a izafe edilmesi makamıdır ki, اَمَو ْمَُھلَتَق  َّهٰللا  َِّنكٰلَو  ْمُھوـُلُتَْقت  ْمـَلَف 

ىٰمَر َّهٰللا  َِّنكٰلَو  َتْیَمَر  ِْذإ  َتـْیَمَر   “Onları, siz öldürmediniz, bilakis onları
Allah öldürdü, attığın vakit de sen atmadın velâkin Allah attı.”6 gölgesinde
herkese hususî bir iltifat ve teşriftir.

Hususî bir teveccühten ibaret olan kurbette, teveccüh noktasını görmezlikten
gelerek onu, insanın ef’âl ve davranışlarıyla izaha kalkışmak da yanlıştır.
Yakınlık O’nun ululuğunun şe’ni ve rahmetinin bir buudu, uzaklık da bizim
hâlimiz ve mahiyet boşluğumuzun bir çukurudur. Gülistan sahibi:

ْيَو َْزا  نَم  ِهك  رَتْبَجَع  ْنيِو.....ْتسا  ْنََمب  ْنَم  َْزا  رَتْكيِدَْزن  تْسوُد 
مَروُد

مَروُجْھَم نَم  ِراَنَك َمـن ُو  رَد.....وُا  ِهك  تْفُگ  ناََوت  ِهك  اَب  مَنُِكچ 
“Dost bana benden daha yakındır; ne acayip ki ben ondan uzağım... Ne

yapıp ne diyebilirim ki; dost benim yanımda, kucağımda oysaki ben ondan
uzağım.” diyerek, kurbun kime ait, bu’dun kime ait olduğunu çok güzel
işaretlemektedir.

Bu’d; uzaklık ve helâk mânâsına gelir. Tasavvufçular onu, mebde itibarıyla
füyûzâtın kesilmesi ve Hak’tan uzaklaşma, netice itibarıyla da –tabiî bir inayet-
i hâssa olmazsa– hizlân ve mahrumiyet şeklinde görmüş ve ürperilmesi gereken
bir husus olduğunu vurgulamışlardır.

Kurbun; avam-ı mü’minîn, evliyâ, asfiyâ, ebrâr ve mukarrabîne göre
dereceleri bulunduğu gibi, “bu’d”un da kendi içinde alt alta dereke ve
mertebeleri vardır; bu mertebelerin mutlak helâk noktasını da şeytan işgal eder.

Kurbun-bu’dun birer teveccüh veya mahrumiyet şeklinde bulunması ayrı şey,
sezilip bilinmeleri ayrı şeydir. Bazen, en büyük ikram, ikramın



hissettirilmemesi şeklinde gelir ve “Akrabü’l-mukarrabîn” (En üst seviyede
kurba mazhar olan) kendi yakınlığını bilemez. Bazen mekr tam olur, bu’dun
zulmetleri sezilemez.. bazen de sekir hâli hâkim olur, kurb-bu’d tefrik
edilemez.. ve dolayısıyla da böylelerinde kurb iştiyakı ve bu’d endişesi
görülmez.

َالَو َدْعُب  َالَو  َبْرُق  َال  ..... يِروُدَو يِكيِدَْزن  هَشيِدَْنا  ْنُكَم  يِماَج 

َنَْیب َالَو  َلْصَو 
“Câmî, sen yakınlık ve uzaklık endişesine düşme, zira aslında ne uzaklık

ne yakınlık, ne vuslat ne de ayrılık diye bir şey yoktur.”  sözleri bu serâzâd ve
sermest ruhların düşüncelerini ifade eder.

Bu’dun gerçek ürperticiliği ve mahrumiyeti müsellem; bazı ruhlar da vardır
ki, kurbun mehâbet esintileri karşısında tir tir titrer ve o andaki ruh hâletiyle
kendilerini kahr u tedmîrin pençesinde sanırlar, “Kurb-u sultân âteş-i sûzân
buved.”7 bu münasebetle ve bu mânâda söylenmiş olsa gerek. Bütün bunlara
rağmen kurb, ilâhî nefehât ve üns esintilerine açık cennet yamaçlarına
benzetilecekse, bu’da, mahrumiyet ve hizlân gayyaları demek uygun olur.

ٍلَمَعَو ٍلْوَق  ْنِم  ِهَْیِلإ  َبَّرَق  اَمَو  َكاَضِر  َكَُلأْسَأ  ّيِِنإ  ّلَلا  َّمُھٰ

َنِیبَّرَقُمْلا ِّدِیَس  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.َنیَِصلْخُمْلا ِِهباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو 
1 Hadîd sûresi, 57/4.
2 Nahl sûresi, 16/128.
3 Şuarâ sûresi, 26/62.
4 Tevbe sûresi, 9/40.
5 Bkz.: Buhârî, rikak  38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.
6 Enfâl sûresi, 8/17.
7 “Sultana yakınlık, yakıcı ateştir.”



Mârifet
Herkesin elinden gelmeyen ustalık, maharet; her yerde ve herkeste

görülmeyen hususiyet, hüner ve hususî bir bilme diye mânâlandıracağımız
mârifet; hak yolunun yolcularınca, bilmenin bilenle bütünleşip onun tabiatı
hâline gelmesi ve bilenin her hâlinin bilinene tercüman olması mertebesidir.
Mârifeti, vicdanî bilginin zuhur ve inkişafı şeklinde tarif edenler de olmuştur
ki, böyle bir zuhur ve inkişaf, aynı zamanda insanın kendine has değerleriyle
zuhur ve inkişafı da sayılır. “Nefsini bilen Rabbini bilir.”1 sözünün bir
mahmili de bu olsa gerek.

Mârifetin ilk mertebesi, dört bir yanımızda çakıp duran isimlerin tecellîlerini
görüp sezmek ve bu tecellîlerle aralanan sır kapısının arkasında, sıfatların
hayret verici iklimini temâşâ etmektir. Böyle bir seyahat esnasında sürekli, hak
yolcusunun gözünden, kulağından lisanına nurlar akar; onun kalbi,
davranışlarına hükmetmeye başlar; davranışları Hakk’ı tasdik ve ilan eden
birer lisan kesilir ve bu lisan da âdeta bir “kelime-i tayyibe” disketi hâline
gelir.. derken her an vicdan ekranına ُلَمَعْلاَو ُّبِیَّطلا  ُمـِلَكْلا  ُدَعـْصَي  ِهـَْیِلإ 

ُهُعَفْرَي ُِحلاَّصلا   “O’na ancak güzel kelimeler yükselir. Onu da amel-i salih
yükseltir.”2 pür-envâr hakikatinden ayrı ayrı ışıklar akseder durur. Artık böyle
bir ruh bütün kötü duygu ve tutkulara karşı kapanır ve böyle bir gönül, öteden
esintilerle sarılır; sarılır da, ruhuna açılan bir sırlı menfezden, kalblerde kenzen
bilinene

“Sığmam dedi Hak arz u semaya,
Kenzen bilindi dil madeninde”

mealiyle anlatılmak istenen ِْنكٰلَو يـِضَْرأ  َـالَو  ِيئاـَم  ـ يِنَع َـس ـ ــِسَو اـَم 
ِنِمْؤُمْلا يِدـْبَع  ُبْلَق  يِنَعـِسَو   bir müteşabih beyanda3 ifade edildiği gibi

ışıktan koridorlar açılır ve insan bir daha da ayrılıp geriye dönmeyi
düşünmeyeceği bir temâşâ zevkine erer.

Hak yolcusunun bütün bütün ağyâra kapandığı, tamamıyla nefsanîliğe karşı
gerilime geçtiği ve kendini huzurun gel-gitlerine saldığı işte bu nokta, mârifet
noktasıdır. Bu nokta etrafında dönüp durana “irfan yolcusu”, başı bu noktaya
ulaşana da “ârif” denir.

Mârifet mevzuunda söylenen sözlerin farklılığı, istidat ve meşrep
ayrılıklarından kaynaklandığı gibi, seviye farklılığıyla da alâkalı olabilir:



Kimileri, mârifeti, sadece tecellîgâhta aramış ve ârifteki heybet hissini
mârifetin tezahürü sanmış.. kimileri, mârifetle sekîneyi birbiriyle
irtibatlandırmış ve ikincisinin vüs’ati ölçüsünde birincisinin derinliğine
hükmetmiş.. kimileri onu, bütün bütün kalbin mâsivâya (Allah’tan gayri her
şeye) kapanması şeklinde anlamış.. kimileri de onu, ilâhî tecellîlerin gel-gitleri
arasında kalbin hayret ve hayranlıkları olarak yorumlamışlardır ki, böylelerinin
–bulundukları makamın gereği– gönülleri her zaman hayretle atar, gözleri
hayranlıkla döner ve dillerinde: ىٰلَع َتْیَنَْثأ  اَمَك  َتَْنأ  َكَْیلَع  ًءاََنث  يـِصْحُأ  َال 

َكِسَْفن  “Zâtını senâ ettiğin ölçüde, Seni senâ etmekten âciz olduğumu itiraf
ederim.”4 sözleri.. zuhur ve tecellîlerin ağında takdir soluklarlar...

Mârifet ikliminde hayat, cennet bahçelerinde olduğu gibi dupduru ve âsûde;
ruh, sonsuza ulaşma duygusuyla hep kanatlı; gönül, itminana ermişliğin
hazlarıyla bir çocuk gibi pür-neşe, fakat tedbirli ve temkinlidir.. َنوُصَْعي َال 

َنوُرَمْؤـُي اـَم  َنوـُلَعْفَيَو  ْمُھَرََمأ  اَۤـم  َّهٰللا   “Allah’a, emrettiği şeylerde isyan
bilmez ve emrolundukları şeyleri yerine getirirler.” 5 ikliminde sabahlar-
akşamlar ve hep meleklerle atbaşı olurlar. Duyguları tomurcuk tomurcuk
mârifete uyanmış bu ruhlar, günde birkaç defa cennetlerin cuma yamaçlarında
seyahat ediyor gibi, yaprak yaprak açılır ve her an ayrı bir buudda Dost’la yüz
yüze gelir, O’nunla hemhâl olmanın hazlarına ererler. Gözleri Hak kapısının
aralığında olduğu sürece, her gün, belki her saat birkaç defa visâl neşvesiyle
mest ü mahmur hâle gelir ve her an ayrı bir tecellî ile köpürürler.

Âlim geçinenler, ilimleriyle emekleye dursun, felsefeden dem vuranlar
hikmet hecelemeye devam etsin! Ârif, nurdan bir menşur içinde hep huzur
yudumlar ve huzur mırıldanır. Hatta mehâfet ve mehâbetle sarsıldığı anlarda
bile o, sonsuz bir haz duyar ve âdeta gözleri ağlarken kalbi sürekli güler.

Bu müşterek hususiyetlerin yanında, mizaç ve meşrep farklılığıyla bir kısım
ayrılıklar da göze çarpar ârifler arasında. Bazıları sessizlik ve derinlikleriyle
girdapları andırırken; bazıları çağlayanlar gibi gürül gürüldür. Bazıları bir
ömür boyu günahına-sevabına ağlar; ağlar da ne âh u vâhdan ne de Rabbini
senâ etmekten doymaz. Ve doymadan göçer gider bu dünyadan. Bazıları da hep,
heybet-hayâ-üns atmosferinde seyahat eder durur ve bu deryadan ayrılıp sahile
ulaşmayı asla düşünmez. Bazıları tıpkı toprak gibidir; gelip geçen herkes basar
geçer başına. Bazıları bulut gibidir; salih-talih alır herkesi şemsiyesi altına ve
ona damla damla rahmet sunar. Bazıları da hava gibidir; her zaman



duygularımız üzerinde bin bir râyiha ile eser durur.
Mârifet ehlinin kendine göre emareleri de vardır; ârif, Mâruf’tan başkasının

teveccüh ve iltifatını beklemez.. O’ndan gayrisiyle halvet olmaz.. göz kapakları
ve kalb kapılarını O’ndan başkasına açmaz. Gerçek ârifin, başkasına
teveccühü, başkasıyla halvet arzusu ve gözlerinin içine başka hayalin girmesi,
onun için en büyük azaptır. Bu ölçüde mârifete eremeyen, yârı-ağyârı tefrik
edemez; Yâr’la hemdem olmayan da hicrandaki azabı bilemez...

İsterseniz bu faslı şu sözle noktalayalım:
Ârif’in can gözlerinde nûr-u irfân var olur
Ârif’le avn-i Hudâ, sırr-ı maârif yâr olur.
(M. Lütfî)

اَنَْیلَع ْنِعُت  َالَو  اَّنِعَأَو  اَنَْیلَع  ْنَُكت  َالَو  اََنل  ْنُك  ّلَلا  َّمُھٰ

اَنِیف ِثوُعْبَمْلا  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  َّمُھٰ ِّلَصَو 

.ِةَرَرَبْلا ِماَرِكْلا  ِِهبْحَصَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو 
1 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 1/225, 4/399, 5/50; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/343.
2 Fâtır sûresi, 35/10.
3 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, ez-Zühd s.81; Ebu’ş-Şeyh, el-Azame 2/608.
4 Müslim, salât 222; Tirmizî, daavât 75, 112.
5 Tahrîm sûresi, 66/6.



Muhabbet
Muhabbet; sevgi, kalbî alâka, herhangi bir şeye veya herhangi birine

düşkünlük mânâlarına gelir ki; insanın duygularını bütünüyle tesiri altına
alması itibarıyla aşk, vuslat arzusuyla yanıp-tutuşma şeklinde daha derin
buudlara ulaşmasına da şevk u iştiyak denir. Muhabbeti, kalbin Mahbub-u
Hakikî’yle münasebeti.. O’na karşı duyulan, önüne geçilmez şiddetli iştiyak..
gizli-açık her meselede O’nunla mutlak mutabakat.. her mevzuda Sevgili’nin
murad ve isteklerinin kollanması.. ve vuslat demine kadar kendinden geçip
ayılmama şeklinde de tarif etmişlerdir ki, bunların hepsini bir noktaya ircâ
mümkündür: “Yâ Hak!” diyerek doğrulup Allah huzurunda durma ve bütün
kaygılardan, fâni alâkalardan kurtulma...

Gerçek muhabbet, insanın, bütün benliğiyle Sevgili’ye yönelip O’nunla
olması, O’nu duyması ve topyekün başka arzulardan, başka isteklerden
sıyrılabilmesiyle tahakkuk eder ki, böyle bir mazhariyete ermiş babayiğidin
kalbi, her an Sevgili’ye ait ayrı bir mülâhaza ile atar.. hayali, her zaman O’nun
büyülü ikliminde dolaşır.. duyguları her lahza O’ndan, başka başka mesajlar
alır.. iradesi bu mesajlarla kanatlanır ve gönlü sürekli vuslat mesîrelerinde
seyahat eder.

Muhabbet kanatlarıyla nefsini aşan, aşk u şevk buudunda Rabbine ulaşan
muhib, zâhirî uzuvları, bâtınî duygularıyla gönlünün Sultanı’na ait hak ve
mükellefiyetlerini yerine getirirken, kalbi hep O’nu müşâhede ile meşgul;
hüviyeti, Hakk’ın sübühât-ı vechiyle1 yanmış ve hayrette; dudağında kâse-i aşk
ve önünde bir bir gayb perdeleri aralanırken o, bu perdelerin arkasından sızan
baş döndürücü mânâların mütalâasıyla mahmur ve erişilmez bir temâşâ zevki
içindedir. Yürürken Hakk’ın emriyle yürür, dururken O’nun emriyle durur.
Konuşurken O’ndan esintilerle konuşur, susarken de O’nun hesabına susar. O,
kimi zaman “billâh”, kimi zaman “minallah”, kimi zaman da “maallah”
ufkundadır.

Muhabbet, Hakk’a nisbet edildiğinde ihsan, halka isnat edilince de baş eğme,
söz dinleme, kayıtsız-şartsız inkıyad etme mânâlarına da hamledilmiştir ki,
Râbiatü’l-Adeviyye’nin:

ُعيِدَب ِلاَعِفْلا  ِيف  يِرْمََعل  اَذٰھ  ..... ُهَّبُح ُرِھْظُت  َتَْنأَو  َهٰلِْإلا  يِصَْعت 

ُعیِطُم ُّبِحُي  ْنَِمل  َّبِحُمْلا  َِّنإ  ..... ُهَتَْعطََأل اًقِداَص  َكُّبُح  َناَك  َْول 



“Allah’a isyan edip durduğun hâlde O’nun muhabbetinden dem
vuruyorsun.. kasem ederim bu anlaşılır gibi değil! Eğer muhabbetinde sâdık
olsaydın O’na itaat ederdin; çünkü seven sevdiğine itaat eder.” 2 sözleri, bu
mülâhazayı ifade etme bakımından oldukça ehemmiyetlidir.

Muhabbetin iki önemli rüknü vardır:
1. Zâhirî ki; her zaman Sevgili’nin hoşnutluğunu takip etmektir,
2. Bâtınî ki; iç âlemini O’nunla alâkalı olmayan her şeye karşı bütün bütün

kapamaktır. Hak erleri, muhabbet dediklerinde bu mânâdaki muhabbeti
kastederler. Onlara göre, lezzet, menfaat, hatta mânevî hazlara karşı duyulan
alâkaya muhabbet denmez; dense dense ona “mecazî sevgi” denir.

Ne var ki, muhabbet-i hakikî dahi olsa, Mahbub’a taalluku itibarıyla,
herkeste aynı seviyede değildir:

1 . Avamın muhabbeti, düşe-kalka bir muhabbettir ki, bunlar, Hakikat-i
Ahmediye’nin (aleyhissalâtü vesselâm) gölgesinde ihsan rüyaları görür, mârifet
şafaklarına dair emareler müşâhede eder ve yer yer ötelerden şahaplarla
ürperir ve uzaktan uzağa hayret ra’şeleri duyarlar.

2 . Havâssın muhabbeti ki; onlar, muhabbet âleminin üveyikleri gibidirler.
Hemen her zaman Kur’ân’ın aydınlık dünyasında ahlâk-ı Muhammedî’yi
(sallallâhu aleyhi ve sellem) temsille ömürlerine derinlik kazandırır ve onu
temsil ederken de, maddî-mânevî, bedenî-ruhî hiçbir beklentiye girmez, hiçbir
zevke tâlip olmazlar.. vazifelerini en seviyeli şekilde yerine getirip başarılı bir
temsil sergileyebilirlerse, tıpkı salkımları ağırlaşan meyve ağaçları gibi, tevazu
kanatlarını yerlere kadar indirir ve “Sevgili!” der inlerler.. bir falso ve
fiyaskoyla sarsıldıklarında da nefislerinin başına çullanır ve onunla yaka-paça
olurlar.

3 . Havâs ötesi havâssın muhabbetidir ki; bunlar Muhammedî (sallallâhu
aleyhi ve sellem) semada yağmurla bütünleşmiş bulutlar gibidirler; varlığı
O’nunla duyar, O’nunla yaşar, O’nunla görür, O’nunla soluklarlar. Hiç
bitmeyen bir devr-i dâim içinde sürekli dolar-boşalır; dolarken hasret, çile ve
vuslat arzusuyla dolarlar; boşalırken de ışığa biner, yeryüzüne iner ve canlı-
cansız bütün varlığı şefkatle kucaklarlar.

Muhabbet seviyeleri farklı dahi olsa, O’na aşk u iştiyakla yönelen herkes,
alâkasının seviyesine göre mukabele ve iltifata mazhar olur. Birinciler, hususî
rahmet ve inayet bulurlar O’nun kapısında.. ikinciler, celâlî ve cemalî sıfatların



idrak ufkuna ulaşır, beşerî boşluklardan ve karanlıklardan kurtulurlar..
üçüncüler, O’nun vücudunun nurlarıyla ziyadâr olup eşyanın hakikatine uyanır
ve varlığın perde arkasıyla münasebete geçerler. Yani Cenâb-ı Hak evvelâ,
sübühât-ı vechiyle tecellî edip, sevdiği kimselerin cismanî ve zulmanî
sıfatlarını yakar-yıkar, sonra da cemalî nurlarıyla onları, sem’ u basar gibi ilâhî
sıfatlar dairesine alır; damlayı derya, zerreyi de güneş yapar. Yani onları,
benlik ve nefisleri cihetiyle acz ü fakra uyarır, yok oldukları iz’anına ulaştırır
ve gönüllerini Zât-ı Ulûhiyetin envâr-ı vücuduyla doldurur.

Bu mazhariyete eren muhib, varlık ve yoklukla izah edilmeyen bir ebedî
hayata erer ve ateşte kızarmış bir demirin, ateş olmadığı hâlde, kendini ateş
zannedip “Ben ateşim!” dediği gibi, o da duyuş ve sezişlerini bu türlü hulûl ve
ittihad şaibeli sözlerle mırıldanır. Bu türlü durumlarda, esas olan göz açıklığı
ve Sünnet mîzanlarıdır. Ama; hâl’e mağlup, müşâhede ve hazlarıyla mahmur
hak erleri, bazen bu gerçeğe muhalif beyanda da bulunabilirler. Bu gibi
durumlarda, insafla onların niyetlerini araştırmak ve aceleden hüküm
vermemek çok önemlidir. Aksine, insan farkına varmadan, َّبََحأ ْنَم  َعَم  ُءْرَمَْلا 
“Kişi sevdiğiyle beraberdir.” 3 sözüyle maiyyet-i ilâhiyeye mazhar pek çok
kimseye düşmanlık beslemiş ve ًاِّیلَو ِيل  ىٰداَـع  ْنـَم   kudsî hadisinde ifade
buyrulduğu gibi, Allah dostlarına düşmanca tavır almakla, Allah’a karşı ilan-ı
harp etmiş olur.4

َقوُسُفْلاَو َرْفُكْلا  اَنَْیِلإ  ّْهِرَكَو  اَِنبوُلُق  ِيف  ُهّْنِيَزَو  َناَميِْإلا  اَنَْیِلإ  ّْبِبَح  ّلَلا  َّمُھٰ
َنيِدِشاَّرلا َنِم  اَنْلَعْجاَو  َناَیْصِعْلاَو 

.َنيِدِشْرُمْلا ِّدِیَس  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 Azamet nurlarının tecellîsi.
2 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/386; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  69/118.
3 Buhârî, edeb 96; Müslim, birr 165.
4 Buhârî, rikak  38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.



Aşk
Aşk; şiddetli sevgi, iptilâ, düşkünlük, kemal, cemal ve müşâkeleden dolayı

duyulan aşırı muhabbettir ki, böylesine, daha ziyade mecazî aşk denegelmiştir.
Bir de, cemali kemal noktasında, kemali cemal kutbunda o Ezel ve Ebed
Sultanı’na karşı duyulan kalbî alâka ve muhabbet vardır ki, işte ona da hakikî
aşk demişlerdir.

Allah’a karşı duyulan bu derin muhabbet veya “aşk-ı hakikî” bizi O’na
ulaştırmak için, yine O’nun tarafından bize armağan edilmiş ışıktan bir kanattır.
Ona, varlığın esası olan Nur’a ulaşmak için muvakkaten ruhun kelebekleşmesi
de denebilir.

Aşk, varlığın en esaslı ve aynı zamanda da en sırlı sebebidir; Allah,
Zât’ının bilinmesini sevip istediğinden ve gelecekte gerçeğe uyanık ruhların
O’nun esmâ, sıfât ve Zât’ına karşı duyup izhar edecekleri derin alâkadan ötürü
mükevvenâtı yaratmıştır. İnsanlarda söz ve ferman dinlememe şeklinde zuhur
eden aşk, Hâlık’ın, acz ve mahlukata has temayüllerden münezzehiyetine ve
O’nun istiğnâ-i zâtîsine muvafık düşecek şekilde öyle bir muhabbettir ki; hilkat
onun bağrında gerçekleşmiş, insanlık onunla gün yüzüne çıkmış, gönüller
onunla donanarak Hak’la münasebetin en önemli merkezi hâline gelmiştir.

Aşk, vuslat kademelerinin final noktasıdır; o noktaya ulaşan muhibbin,
atacağı bir adım ya kalmıştır veya kalmamıştır... Hakk’ın ilk tecellîsi, Zât’ının
iktizasından ibaret olan işte bu muhabbet üstü muhabbettir. Bilâ kayd ü şart,
O’na aşk isnadından kaçındığım için bu tabiri bilhassa kullanıyorum. Bu ilâhî
muhabbete ilim diyenler de olmuştur; çünkü o, mutlak ve münezzeh olan Zât
âleminin tecellî itibarıyla ilk tenezzülüdür. Bu tenezzüle; Allah ilminden ibaret
olması itibarıyla “ilim”, görmek ve görünmek muhabbetinden ötürü “aşk-ı
münezzeh”, bütün varlığı ihtiva etmesi zaviyesinden “levh”, her şeyin
tafsilatıyla ele alınması noktasından da “kalem” denir ki, “ceberût” ve
“Hakikat-i Ahmediye” de bu âlemin bir başka unvanıdır. Aşk-ı münezzeh,
Hakk’ın Zât’ıyla alâkalı bir sırdır; O’nun diğer sıfatları ise, aşka muzâf’tır.
Bundan dolayıdır ki, aşk kanatlarıyla uçanlar, doğrudan doğruya Zât’a ulaşır ve
hayrete ererler. Diğerlerinde, eşya ve esmâ berzahlarından geçme zarureti
vardır.

İnsanı Allah’a ulaştıracak yollar sayılmayacak kadar çoktur.. tasavvuf ve
hakikat ilimleri, o yollarda yolcuların zâdı, zahîresi, ışığı, rehberi; tasavvuf



kışlaları da, bekleme salonları, sonsuza açılma limanları ve bu uzun yolculukla
alâkalı talim ve terbiyeyi derpiş eden mekteplerdir.

Mahlukatın solukları sayısınca Hakk’a uzanan bu vuslat yollarını iki ana
tarika ircâ edebiliriz:

1 . Hak yolcusuna riyâzet; az yeme, az içme, az uyuma, çok tefekkürde
bulunma ve gereksiz ihtilattan sakınma gibi disiplinlerin telkin edildiği yol
ki; bazılarının “berzahiyye”, bazılarının da “sofî tarikatları” dedikleri tasavvuf
sistemlerinin çoğu, bu esaslar üzerinde arşiyelerini ikmal edegelmişlerdir. Bu
yolun sâliklerinin en önemli virdleri, “esmâ-i seb’a” denilen “Lâ ilâhe illallah,
Allah, Hû, Hak, Hayy, Kayyum, Kahhâr” gibi mübarek isimlerdir. Bu isimlerle,
nefsin yedi mertebesi addedilen, “emmare, levvame, mülheme, mutmainne,
râdıye, mardıyye, sâfiye veya zekiyye” derecelerinin katedilmesi hedeflenir.
Bazıları bu isimlere, “Kâdir, Kaviyy, Cebbâr, Mâlik, Vedûd” gibi celâlî
isimleri, bazıları da “Ferd, Vâhid, Ehad, Samed” gibi cemalî isimleri ilave
ederler.

2. Kitap ve Sünnet’e ittiba üzerinde hassasiyetle durulup evrâd ü ezkârın
teşvik edildiği yol ki; bu yolda sülûk edenler, her meselede Sünnet’i takip eder
ve her işlerini Sünnet’le irtibatlandırmaya çalışırlar. Hususî birkaç ism-i şerifi
vird edinme yerine, Allah Resûlü’nün ibadet, dua, zikir, fikir usûlünü araştırır
ve Allah’ı bütün esmâsıyla anarlar. Bu yolda yürüyenler kılı kırk yararcasına
şeriat ahkâmına riayet etmenin yanında, mürşid ve rehberlerine de sımsıkı
bağlanır, sonra da kendilerini aşk u cezbenin gelgitlerine salıverirler. Zaten aşk
u cezbe zuhur ettikten sonra, onların gözlerinde varlık kendine bakan yönleriyle
bütün bütün silinir-gider; derken nefis ve enaniyet cihetiyle yokluğa ulaşır;
zevken ve şuhûden vahdeti duymaya başlarlar ki, işte bu noktada, bir kere daha
temkinle yüz yüze gelir ve sülûklerini tamamlamış olurlar.

Bu yolun en önemli esasları; ibadet, aşk, cezbe, zikrullah ve sohbettir.
Buradaki zikrullah, aynı zamanda müşterek mütalâa, müzakere ve mübahaseleri
de ihtiva eder ki sünnet-i sahîha da 1 ْمُھَنَْیب َنوُسَراَدََتي   sözüyle bize bunu
anlatır.

Gerçek aşkın son sınırlarında dolaşan sâlik, vecd ü cezbe gibi bazen kendini
şevk ve iştiyak akıntıları içinde de bulabilir ki, o da aşkın ayrı bir buudu
sayılır.

ىٰضَْرتَو ُّبِحُت  اَم  ىِٰلإ  ّلَلا  َّمُھٰ



يِوَذ ِ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ىَٰضتْرُمْلا  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.ِءاَفَوْلا
1 “Aralarında müzakere ve mütalâa ederler.” (Müslim, zikir 11; Tirmizî, kıraat 10)



Şevk u İştiyak
Şiddetli arzu, aşırı istek, mârifet kaynaklı neşe, sevinç ve hasret çekme

mânâlarını ihtiva eden şevk; sofiyece, tam idrak ve ihata edilemeyen veya
müşâhede edilip de sonra kaybolan mahbûba (sevgiliye) karşı, kalbin arzu ile
coşması şeklinde tarif edilmiştir. Bazıları onu, mâşukun cemalini görmek için
âşığın kalbinde tütüp duran neşe, sevinç, heyecan ve hasret; bazıları da,
mahbûba meyl ü muhabbetten gayri, âşığın kalbindeki bütün hâtıraları, bütün
meyilleri, bütün iştiyakları, bütün arzuları ve bütün dilemeleri yakıp kül eden
bir kor şeklinde yorumlamışlardır.

Şevkin menşei muhabbet, muhabbetin neticesi de şevktir. Hasretle yanan bir
kalbin şifası vuslattır; şevk de bu yolda nurdan bir kanat.. âşık vuslata erince,
şevk de zâil olur; ama iştiyak daha da artar ve müştakın vicdanı her
mazhariyetten sonra köpürür ve ٍدِيزَم ْنِم  ْلـَھ   “Daha var mı, artırılamaz
mı?”1 der. Onun içindir ki, her an ayrı bir mârifet, ayrı bir muhabbet ve ayrı bir
zevk-i ruhanî ile aşkı, şevk ufkunda, şevki, iştiyak kutbunda devredip duran
Ufuk İnsan ve Kutup Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir vuslat kuşağı
sath-ı mâilinde en birinci dilek olarak: “Allahım, Senden, Senin cemal-i bâ-
kemalini müşâhedeye ve Sana vuslata şevk istiyorum.”2 sözleriyle O’na
yalvarır ve mezîd ister.

Bazı tefsirciler, ِّهِٰلل ًاّبُح  ُّدَشَأ  اوُۤنَمٰا  َنيِذَّلاَو   “İman edenlerin Allah’a olan
sevgileri çok daha sağlam ve daha güçlüdür.”3 âyetini tefsir ederken şunları
da kaydederler: Şevk, minvechin idrak olunup, minvechin idrak olunmayan
şeylerde bahis mevzudur. Yoksa, tam idrak ve ihata edilebilen şeye karşı şevk
olamayacağı gibi, hiçbir zaman bilinip kavranması mümkün olmayan şeylere
karşı da o düşünülemez. Evet insan, görmediği, sesini işitmediği, evsâfına
muttali olmadığı şeylere iştiyak beslemediği gibi, tamamıyla ihata ve idrak
edebileceği nesnelere karşı da alâka ve arzu hissetmez.

Şevk u iştiyak iki şekil ve iki surette cereyan eder:
1. Sevgiliyi müşâhede ve vuslattan sonra meydana gelen ayrılık esnasındaki

iştiyaktır ki; Mevlâna’nın “ney”i, Yunus’un “dolab”ı, o ürperten inilti ve
gıcırtılarıyla, ezel bezmindeki vuslat ve maiyyete duydukları şevkten birer
feryattır ve bu feryat “şeb-i arûs”a kadar da sürüp gidecektir.

2. Müştak olan âşık, sevdiğini perde arkası görür, fakat tam ihata edemez;



hisseder, ama tam duyamaz.. parmağını aşkın balına banar; ne var ki bir adım
daha atmasına izin verilmez.. “Yandıkça yandım bir su!”  der ama, yanması
matluptur, çığlıkları nazara alınmaz...

Ruhun böyle zamanüstü “elest bezmi”nde4 O’nu müşâhede edip de sonra
beşeriyetin gereği veya teklif sırrı ve gayba imanın öne çıkması sebebiyle,
muvakkat bir hasret ve hicrana atılan insanoğlu, bir ömür boyu O’nu sayıklar
durur ve O’na iştiyakla yanar, tutuşur. Bundan daha önemlisi de, nezih ruh,
temiz gönül ve selim fıtratlara karşı, istiğnâ-i zâtîsine5 muvafık şekilde Zât-ı
Akdes’in şevkidir... Kim bilir belki de, sinelerde ocak gibi tütüp duran
iştiyakın asıl kaynağı da işte bu şevktir..?

Şevk, zâhir ve bâtın duyguları mahbûba tevcih edip ondan başkasına karşı
olan iştihalara bütünüyle kapanma; iştiyak ise, ona karşı arzu ve isteklerle
dolup taşmadır.. ve bunların her ikisi de ruhu besleyen önemli kaynaklardandır.
Her ikisi de elemli, fakat inşirah verici; sıkıntılı, ama ümit vaad edicidirler.

İnsanlar arasında, aşkla yanıp, şevkle inleyenden daha ızdıraplı fakat aynı
zamanda daha mesut kimse yoktur. O, vuslat mülâhazasıyla neşelenip coştuğu
zaman o kadar ruhanîleşir ki, o esnada “Cennet’e gir!” deseler, ihtimal ki
girmez. Ayrılık hasretiyle de öyle yanar-yakılır ki, Dost’la hemhâl oluncaya
kadar, ateşini cennet kevserleri bile söndüremez. Ne var ki, içinde bulunduğu o
cehennemden kurtulmayı da hiç mi hiç düşünmez... Düşünmek bir yana, onun
şevk u iştiyakına cennet sarayları dahi mâni olsa, cehennem ehlinin ateşten
kurtulmak için feryatlar kopardığı gibi, o da çığlıklar atar.

Dünya insanları şevki, şevk ehlini bilmez; şevk ehli de, kendini dünyaya
kaptırmış nâdânlara hayret eder ve onların hâllerinden ürperir. Bir münasebetle
Cenâb-ı Hak, Hz. Davud’a şöyle ferman eder: “Yâ Davud, eğer dünyaya meyl
ü muhabbet gösterenler, onları nasıl beklediğimi, onlara olan şefkatimi ve
günahlara baş kaldırmalarını nasıl istediğimi bilselerdi, Bana olan şevk u
iştiyakla ölürlerdi...”6

Şevk, bir alev gibi bütün benliği sarınca, âşık, ızdırap ve haz karışımı
duygularla coşar ve çığlık atar:

َنَْیب يِنَقَّرَف  ُقْوَّشَلا  ..... يِنَقَرَْحأ ُقْوَّشَلا  ِينَرَّیَح ، ُقْوَّشَلا 

ِنَسَوْلاَو ِنْفَجْلا 

ُقْوَّشَلا يِنََقلَْقأ ، ُقْوَّشَلا  ..... يِنَقَرْغَأ ُقْوَّشَلا  يَِنبَّرَق ، ُقْوَّشَلا 



ِنَشَھَْدأ
“Şevk başımı döndürüp beni hayrete sürükledi; şevk ciğerimi kebâb etti;

şevk gözlerimle uykum arasına girdi.. şevk beni O’na yaklaştırdı; şevk beni
aştı; şevk beni ızdıraba boğdu; şevk ruhuma dehşetler saldı.”

Bazen, ruhtaki bu infial bedene akseder, onu raks ve semâa zorlar. İnsan
iradesinin “hâl”e yenik düştüğü bu durumlarda âşık mazur sayılır:

َباَرَش اَنَعَم  ْقَُذت  َْمل  اَِذإ  ..... َُهلَْھأ ِدْجَوْلا  ِنَع  ىٰھَْني  يِذَِّلل  ْلُقَف 

! اَنْعَد ىٰوَھْلا 

اَي ُحاَبْشَْألا  ِتَصَّقََرت  ..... ِءاَّقِللا َىِلإ  اًقْوَش  ُحاَوْرَْألا  ِتَّزتْھا  اَِذإ 

! ىٰنْعَمْلا َلِھاَج 

ِبِیبَحْلا ـِم  ْسِاب اََنل  ْمِزْمَزَو  ..... اًِمئاَق ُدْحاَو  ْمُق  ِقاَّشُعْلا  َيِداَح  اَیَف 

! اَنّْحِوَرَو
“Vecd ehlini hususî hâllerinden vazgeçirmek isteyene: ‘Sen bizimle aşk

şarabını tatmadın, bırak bizi!’ de. ‘Behey mânâ bilmez nâdan; ruhlar
sevgiliye karşı şevkle köpürünce, cesetler oynamaya başlar. Ey âşıkları
coşturup mâşuka sevk eden rehber! Ayağa kalk ve onları şahlandır; kalk
sevgilinin adıyla gönüllerimize hayat üfle!”

Acz ü fakr yolu itibarıyla şevk, hizmette fütur getirmeme, ye’se düşmeme;
maruz kalınan en kötü, en çirkin gibi görünen durumlarda bile, Cenâb-ı Hakk’ın
bir eser-i rahmeti var olabileceği mülâhazasıyla buruk, hüzünlü fakat ümitli bir
bekleyiş ve Allah’a karşı fevkalâde güven içinde bulunma şeklinde
yorumlanmıştır ki, günümüz hizmet erlerinin dört buud ve dört derinliklerinden
biri sayılır.

ٍدَّمَحُم َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو  َِكئاَقِل  ىِٰلإ  اًقْوَش  َكَُلأَْسن  اَِّنإ  ّلَلا  َّمُھٰ
.َنِیقاَتْشُمْلا ِّدِیَس 

1 Kaf sûresi, 50/30.
2 Bkz.: Nesâî, sehv 62; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/191.
3 Bakara sûresi, 2/165.
4 Elest bezmi: Cenâb-ı Hakk’ın, ruhlara; ْمُّكِبَِرب ُتَْسَلأ   “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sorusuna

ruhların, ىَٰلب  “Evet, Rabbimizsin.” (A’râf sûresi, 7/172) diye cevap verdiği an.



5 İstiğnâ-i Zâtî: Zâtında Cenâb-ı Hakk’ın hiçbir şeye ihtiyacının olmaması.
6 el-Kuşeyrî, er-Risaletü’l-Kuşeyriyye s.495; el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/326, 361.



Cezbe, İncizap
Çekme, çekip kendine bağlama, kendinden geçme ve ruhî heyecan sözleriyle

ifadelendireceğimiz cezbe, tasavvuf ıstılahında; Allah’ın, sâliki kendine
çekmesi, bundan doğan vecd hâli ve sâlikin beşerî sıfatlardan sıyrılarak ilâhî
vasıflarla –ahlâk-ı âliye-i Kur’âniye de diyebiliriz– ittisafı ve tecelliyât-ı celâl
ile vahdeti duyup hissetme veya müşâhedesidir ki, bu tecellîlere mâkes olan
pâk ve müstaid bir ruh, kendini ötelerden kabarıp gelen dalgaların gel-gitlerine
salar; tıpkı yüzme ameliyesiyle bütünleşmiş iyi bir yüzücü gibi, endişesiz,
korkusuz, telaşsız ve derin bir teslimiyetle; bazen de şevk u tarab içinde sürekli
yüzer-durur.

Cezbe, insanın özüyle irtibatlı “ile’l-merkez-merkez çek” bir kuvve-i
kudsiye tarafından, yine onun yaratılış gayesine ve mahiyet ibresinin gösterdiği
ufka doğru bir çekme ve cezbetme ise; incizap, ruha vârid bu davete, onun karşı
koymadan “severek, isteyerek geldim”1 demesidir.

Cezbe, esbab-ı âdiye ile elde edilemeyecek kadar büyük bir mevhibe ve
mazhariyettir; bu mazhariyetin biricik sebebi de cebr-i mukaddes ve ihtiyâr-ı
mübecceldir. Evet, hem cezbeyi kucaklayacak ruhtaki istidat ve gönüldeki
safvet hem de meâlîye müştak bu nezih fıtratın ikinci bir mevhibe ile
şereflendirilmesi; ikisi de Hakk’a aittir. ُءاََۤـشي ْنَم  ِهِیتْؤُي  ِّهٰللا  ُلـْضَف  َكـِلٰذ 
“İşte bu, Allah’ın bir fazlıdır; onu dilediğine verir;”2 verir de bir “ân-ı
seyyâle” içine, koca zaman parçalarını ve onlardaki şuûnâtı sığıştırır.. bir tek
adıma, cennetlere ulaşma gücünü bağışlar ve bir nazara, kömürü elmas hâline
getirme kabiliyetini bahşeder.

Evet, insan iradesiyle aşılması imkânsız gibi görünen çok uzun mesafeler,
çok baş döndürücü irtifâlar, Hakk’ın cezbedip yükseltmesiyle, miraç gibi, bir
hamlede, bir nefhada gerçekleşiverir. Bu mânâya işaret içindir ki, bir mübarek
sözde şöyle denmiştir: ِنَْیلَقَّثلا َلـَمَع  يِزاَوـُت  ِنٰمْحَّرلا  ِتاَبَذـَج  ْنِم  ٌةـَبْذَج 
“Hazreti Rahmân’ın cezbelerinden tek bir cezbe, ins ü cinnin amel(leriyle
elde edilen kurbete) denktir.”3

Hakk’ın cezbiyle ruhlarında, iman-islâm-ihsan esrarını duyan münceziplere
“Üveysî meşrep” denir ki, bunların bütün duygu, düşünce, hissiyat ve
davranışları, o kudsî cezbe ile müncezip olmaları sayesinde hep istiğrak ve
hayret içinde geçer.



Bazen de, cezbe ile, riyazet ve ibadet arasında “devir” gibi bir “salih daire”
teşekkül eder; hak yolcusu, ibadet ve riyazeti ölçüsünde cezbe ile taltif edilir
ve cezbesi nisbetinde de kendini riyazet ve ibadete verir. Şer’î kıstaslar
ibresinin gösterdiği istikamette hareket edildiği sürece de, bu alışveriş ve bu
doğurgan teselsül devam eder. Aksine, Mişkât-ı Muhammed’in (aleyhi
ekmelüttehâyâ) nur-efşân ikliminden uzaklaşıldığı ölçüde de, çeşit çeşit
iltibaslar baş gösterir, laubalilikler zuhur eder ve şer’î mükellefiyetlerin hafife
alınması gibi zulmanî hâllerle karşılaşma “fasit daire”leri içine girilir.

Her şeyden evvel cezbe bir istidat ve bir ilk mevhibedir. Allah’ın bu ilk
cebrî atâsı olmadığı takdirde, hak yolcusu, mücerred riyazet, ibadet ve tasfiye
ile ne o cezbeyi elde edebilir ne incizaba erebilir ne de “ism-i Vedûd”dan
süzülüp gelen ışıkla, kâinat çehresindeki cezb u incizab dalgalanmalarını görüp
anlayabilir.. ve böyle birisine, “hiçbir şey değil” denmesi doğru olmasa bile,
ciddî bir şey olduğunu söylemek de oldukça zordur.

“Cezbe-i aşk olmayınca neylesin şeyhim beni,
Hak’tan ilham gelmeyince neylesin şeyhim beni..!”
(Yunus)

Cezbe insanı, bazen, kendini feyz-i ilâhî muhitinde müstağrak görerek,
dünyayı da, ukbâyı da, dünya ve ukbâ ile münasebetlerini de öyle bir nisyana
gömer ki, artık O’nun tecellîlerinden başka bir şey göremez. Muallim Naci:

“Bir cezbe verdi tab’ıma bahrin hurûşu kim,
Sandım muhît-i feyz-i ilâhî hayâlimi...”

der ve kendini, kendi gibi diğer şeyleri de o Câzibedâr-ı Mukaddes’in cezbiyle
mest ü mahmur görür. Evet, “Muhabbet-i ilâhînin cezbesinden ve şarab-ı
muhabbetten herkes ve her şey mesttir: Felek mest, melek mest, nücûm mest,
semavat mest, şems mest, kamer mest, zemin mest, anâsır mest, nebat mest,
şecer mest, beşer mest ve baştan başa bütün canlılar mesttir.”4

Cezbe iki türlü olur:
1 . Hafî (gizli olanı) ki: Cezbeli; Hakk’ı sever, Hakk’ın emirlerini yerine

getirmekten derin bir zevk alır ve sürekli daha derin bir haz kaynağına doğru
çekildiğini hisseder.

2. Celî (açık olanı) ki: O, her an daha da inkişaf eden, daha da büyülü bir
hâl alan, çok derin bir duyuş ve sezişle, O Mutlak Câzibedâr’ın cezbiyle, üns,
huzur ve itminan tüten sırlı bir dünyaya müncezip olduğunu duyar ve hep



meczup olarak yaşar.. tabiî, hâlden anlamayanlar da, onun hayatındaki
televvünâta bakarak onu deli sanırlar. Bu hâl ve bu iltibası ifade etmesi
bakımından, Abdülaziz Mecdi Efendi’nin, cünûn redifli şu gazeli oldukça
mânidârdır:

“Cezbe derler bir cünûn vardır fevz-i emin
Bundan eyler îtilâ bâlâya esrâr-ı cünûn”

Evet, cezbenin zâhiren cinnete benzeyen yanları vardır; ama yine de ikisi
birbirinden çok farklı şeylerdir. Cezbe tecellîleriyle hâlden hâle intikal edip
duran meczubun idraki, ya kayıp normal beşer idrakinin altına düşer; düşer de,
ondan hiss-i selim, akıl ve şer’-i şerifle tevfiki imkânsız hâller zuhur etmeye
başlar.. veya yükselip âdî insanlar seviyesini aşarak öyle beşer üstü bir zirveye
ulaşır ki, onun ötesindeki seyahatinde, hep elinde Sünnet meşalesi, hiss ü aklın
önünde sonsuzluğa pervaz eder durur da, görenler onu mecnûn zanneder.

Heyhât! Aklın altına kayıp düşmüşlük ifadesi cinnet nerede; aklı, hissi
tevfik-i ilâhînin yedeğine alıp sürekli onların önünde yürümek nerede.!?

ِّلُك ْنِم  َةَمَالَّسلاَو  َِكتَرِفْغَم  َِمئاَزَعَو  َِكتَمْحَر  ِتاَبِجوُم  َكَُلأَْسن  اَِّنإ  ّلَلا  َّمُھٰ
ِراَّنلا َنِم  َةاَجَّنلاَو  ِةَّنَجْلِاب  َزْوَفْلاَو  ٍّرِب  ِّلُك  ْنِم  َةَمِینَغْلاَو  ٍمِْثإ 

.ِراَیْخَْألاَو ِراَرْبَْألا  ِّدِیَس  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  َّمُھٰ ِّلَصَو 
1 Bkz.: Fussilet sûresi, 41/11.
2 Hadîd sûresi, 57/21.
3 Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 4/142; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 1/397.
4 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.680 (Otuz İkinci Söz, İkinci Mevkıf, Üçüncü Maksat).



Dehşet ve Hayret
Aşk u şevk vadilerinde seyahat eden hak yolcusu, zaman zaman aşk ateşiyle

yanar durur, zaman zaman da Sevgili’nin sunduğu ölümsüzlük şarabını içer ve
şevk u tarabla coşar.. yanıp gezerken “Ey sâkî aşkın od’una yandıkça yandım
bir su ver!” der inler; Sevgili’nin aralanan kapısını iştiyakla süzerken de
“Parmağım aşkın balına bandıkça bandım bir su ver!” der, yalvarır ve
“mezîd” ister.

Yolcuda, yolculuk düşüncesi, dünya endişesi ve mesafeler mülâhazası bâki
kaldığı sürece; tabir-i diğerle, yolcu tecellî-i esmâ ve sıfâtı aşıp tecellî-i Zât’la
şereflendirileceği “ân”a kadar, ateş ve şürb, yanıp-yakılma ve perde arası
cilvelerle اًروَُھط اًباَرَـش  ْمُھُّبَر  ْمُھیٰقَـسَو   “Rabbileri onlara tertemiz bir
şarap sunmuştur.”1 nasibini alıp mârifet vadilerinde “mezîd” arama devam
eder. Böyle bir sinede her yeni vâridât, yeni yeni iştiyak menfezleri açar.. her
açılan menfezden onun gözüne-gönlüne ışıklar akar gelir. Onun duygu ve
düşüncesi, eşya ve gönlü arasında bir tığ gibi işler ve kendi mârifet
kanaviçesini örer.

Bir arının; çiçeklere bal olma yolunu açıp onları peteklere taşıması gibi, o
da esmâ ve sıfât-ı ilâhînin tecellîleriyle salınan çiçekleri gönlüne taşır, onları
vicdanın kadirşinâs imbiklerinden geçirir.. kirpiklerinin gidip ta sıfât
hüzmelerine iliştiğini duyar gibi olur.. ve “Zât!” der, kendini hayret ve dehşete
salar...

Gülistan sahibinin:

ْزِیت َِشتٰاو َمـا  شوُخ   ِ راَزاَب ..... ينُكیِم ْزیِھْرَپو  ِيياَمُن  يِم  ْراَديِد 

يِنُكیِم

ُّل ـ َِضأ ٌنْأَش  يِنُقَحَْلیَف  ..... ٍَةلی ـ ِسَو ِرْیَِغب  ىٰوَْھأ  ْنَم  ُدِھاَشُأ 

اًق ـ يِر َطـ

اًق ـ يِر ـ َغَو اًقَرْحُم  ِيناََرت  َكاَذ  ِلـ ..... ـٍة َّشَرِب يِفْطُي  َّم  اًرَان ُثـ ُجِّجَؤُي 
“Yer yer cemalini gösterir ve tamamen görünmeden de hemen saklanırsın!

Böylece kendi pazarını kızıştırır bizim de ateşimizi artırırsın. Ben gönlümü
kaptırdığım (sevgiliyi) perdesiz görünce bana bir hâl olur. (Bir hâl olur ki)



yolumu yitiririm. Kâh olur sevgili (sinemde) ateş yakar; kâh olur bir serpinti
ile onu söndürür. Onun içindir ki, beni, hem yanıp kebâb olmuş, hem de
(deryalarda) boğulmuş görürsün.” sözleriyle, sâlikin ateş ve şürb hâlini
ifadesi, dehşet ve hayret mûsıkîsiyle seslendirilmiş gibidir. Bir başkasının:

ْتْسَم راَرْبا  َهلْمُج  ْمُھُّبَر ﴾ ْمُھیٰقَس   ﴿ َْزا

ْتْسَم ْراَچ  ُجَْنپ و  ُتْفَھ و  ِيلاَزَي  ِلاَمَجْرَد َال 

“Bak gör, ْمُھُّبَر ْمُھیٰقَس  ’dan bütün ebrâr oldu mest, o lâyezâl cemalinden
yedi, beş, dört oldu mest.”2 sihirli beyanlarıyla onları sürekli mest ü mahmûr
göstermesi, değişik zaviyeden ve ayrı bir yaklaşım...

Hak yolcusu, dehşet ve hayret vadilerinde dolaşırken, kalb balansı iki âleme
göre ayarlanmamışsa, yani duygular, hâlin enginliklerinde pervâz ederken,
mantık ve muhâkeme mişkât-ı nübüvvetle irtibatlı değil ve seyahat, Hakikat-i
Ahmediye (aleyhi ekmelüttehâyâ) zıllinde sürdürülmüyorsa, bîhûş olmak,
muvazeneyi kaybetmek, şaşkınlığa düşmek, dolayısıyla da ruh-u şeriata muhalif
söz ve davranışlarda bulunmak kaçınılmaz olur.

ـف ُسوُي ءِهَوْلِج  ماَگْنَھَب  يِرْصِم  ِنَانَز 

دنَديِرََبب ْدوُخ  ِتْسَد  َْزا  يِدوُخ  ِيب  ِيوُر  ِز 

دْنَدْرَكیِم هراَپ  هراَپ  لِد  ِهك  ـت  ْسَررَقَم

، دنديِد يِم  هَديِد  ِروُن  َىاوُت  ِلاَمَج  رَگا 

، دنَتفُگ يِم  يَِتياَكِح  اَج  رَھَب  وُت  يبوُخ  ِز 

دَشاَب ِيا  هناَسُف  يِرْصِم  ِفُسوُي  ِثيِدَح 
“Mısır kadınları Hz. Yusuf ’un cemalini gördüklerinde kendilerinden

geçmiş ve o dehşet içinde kendi ellerini kesmişlerdi. (Ey gözümün nuru
Efendim!) eğer onlar Senin cemalini görselerdi, ellerindeki hançerleri
kalblerine saplarlardı. Senin güzelliğinin bahsedildiği yerlerde; Yusuf ’un
güzelliğinden söz etmek efsaneden ibaret kalır.”

O sihirli, o kıvrak ve o içten sözleriyle Molla Câmî, dehşet ve hayreti ne
güzel anlatır! Fâni ve güzelliği kendinden olmayan dünyevî hüsün ve cemaller,
insanı böyle baştan çıkarırsa, güzellikler ve kemaller, güzellik ve kemalinin



pek çok perdelerden geçmiş gölgesinin gölgesi bulunan bir Zât’ın müşâhede ve
mükâşefesiyle hâsıl olan hayret ve dehşetin baş döndürücülüğünü kavramak –
zannediyorum– bizler gibi fânilere zor müyesser olur.

Hizmet erlerinin, hizmet mülâhazasıyla, maddî-mânevî, cismanî-ruhanî bütün
zevklerini sarıp sarmalayıp gözün, kulağın ulaşamayacağı bir kenara koymaları,
hizmetlerinin çehrelerinde ilâhî inayetin cilvelerini görüp hayretlerle,
hayranlıklarla dopdolu vazife-inayet arası gelip gitmeleri ve bir ölçüde
hizmetin dışında her şeye karşı kapalı bulunmaları, ُنَْحن  3 اَنْمَسَق  hazine-i
hâssasından ışık ordusuna hususî bir hayret mevhibesi olsa gerek...

اًروُن يِرَصَب  ِيفَو  اًروُن  ِيناَِسل  ِيفَو  اًروُن  يِبْلَق  ِيف  ْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ

اًروُن يِفْلَخ  ْنِمَو  اًروُن  يِنیَِمي  ْنَعَو  اًروُن  يِعْم  ِيفَو َسـ

اًروُن يِتَْحت  ْنِمَو  اًروُن  ِيقْوَف  ْنِم  ْلَعْجاَو  اًروُن  يِماََمأ  ْنِمَو 

.َنیِعَمَْجأ ِ۪هباَحَْصأَو  ِ۪هلٰأ  ىٰلَعَو  اًروُن  ُهَتْلَسَْرأ  ْنَم  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 Dehr sûresi, 76/21.
2 İsmail Hakkı Bursevî, Ruhu’l-Beyan 16/347.
3 “Taksimi yapan Biziz.” (Zuhruf sûresi, 43/32)



Kabz u Bast
Hemen her seviyedeki insanın, değişik buudlarda yaşama yörüngesi içine

girip onu tesir altına alan “kabz u bast”, yaşadığı hayatın şuurunda olan ve
hayatını duyarak yaşayan hemen her ferdi alâkadar eder.

Kabz; tutulma, derdest edilme, avuç içine alınma, can çıkacak hâle gelme; ya
da insanın, mânevî feyizlerin kesilmesi ve mahiyetindeki boşlukları itibarıyla,
aslında sımsıkı bir münasebet içinde bulunması lâzım gelen ebedî feyiz
kaynağıyla alâkasının gevşemesi ve kısmen de olsa, boşlukta kalması demektir.
Buna karşılık “bast” ise, yayma, açma, sergileme, ferah-fezâ bir duruma erme;
veya insanın, varlık içinde rahmet vesilesi olma noktasına yükselip eşyayı
istiab edecek hadde ulaşması, gönlün genişleyip şenlenmesi ve zihnin en
muğlak şeyleri dahi çözebilecek seviyeye yükselmesi demektir.

Havf ü recâ (korku-ümit) iradî birer tavır ve hak yolunun sâlikleri için bir ilk
menzil ve ilk nokta olmasına karşılık; kabz u bast, bir kısım iradî sebeplerin
dışında, hakikat yolcusunun yolunu kesen veya onu şahlandırıp kanatlandıran
nihâî sınırda sırlı bir alışveriştir.

Havf ü recâ, istikbale ait, sevilip sevilmeyen şeylere karşı bir endişe hissi,
bir ümitlenme neşvesi ise; kabz u bast, hâlihazır itibarıyla kalbe gelen değişik
boy ve renkteki dalgaların tesirinde, kalbin neşeyle atması veya kasvetle
kasılması şeklinde de yorumlanabilir...

Mârifet yamaçlarında seyahat edenler için kabz ne ise, yoldakiler için havf,
onlar için bast ne ise, yoldakiler için de recâ aynı şeydir.

Kabz u bast; itibarî bir mahiyeti olan insan iradesinin nisbî tesiri bir yana,
Allah’ın elindedir. Ve “Allah hem kabz eder hem de bast eder.”1 Bütün varlık,
O’nun kabza-i tasarrufunda olduğu gibi, semalardan insanın kalbine kadar her
şeyi dilediği zaman evirip çeviren de O’dur. “Kalb, Hazreti Rahmân’ın
parmakları arasındadır ve onu hâlden hâle çevirir ve istediği şekli verir...”2

Peygamber (aleyhi ekmelüttehâyâ) sözü de bunu hatırlatmaktadır.
Allah, dilediği zaman kalbleri öyle sıkar, öyle ihtiyaçlara boğar ki, artık

O’ndan gayrı kimse o ihtiyacı gideremez.. ve istediğinde de onlara öyle
genişlik ve inşirah verir ki, gayrı hiçbir şeye ihtiyaç hissetmezler.

Kabz celâlî, bast cemalîdir; birinde “vahidiyet” sırrıyla azamet ve ululuk,
diğerinde de rahmet ve tecellî-i tenezzül nümâyândır. Birinde, zerreden



sistemlere kadar bütün varlığı elinde tesbih daneleri gibi çeviren kudretin
ürperticiliği; diğerinde, bu ezip geçen akıl almaz büyüklüğün, bu her şeyi iki
büklüm eden müthiş ceberûtun hayret ve dehşetiyle tir tir titreyen ruhlara “üns”
esintileri hâlinde iltifat ve okşayıcılığı söz konusudur.

Ne var ki, herkes bu tecellî ve bu iltifatı aynı seviyede duyup hissedemez.
Zira kabz ve bastın tecellîleri biraz da şahısların sinelerinin genişlik ve
darlığıyla mebsûten mütenasip (doğru orantılı) tecellî eder. Evet, bir avamın, iç
sıkıntısı veya gönül inşirahı şeklinde hissettiği şeylerle; gözleri verâlara
aralanmış, kapı aralığından hep gözetlenip durduğu şuurunda olan, heyecan ve
endişe dolu hüşyâr bir kalbin, yerinde inbisat ve neşe, yerinde de endişe ve
burukluğu elbette ki bir değildir.

Her şey gibi kabz u bast da, Yaradan’ın tasarrufunda, gecelerin gündüzleri,
gündüzlerin de geceleri takip etmesi misillü birbirini takip eder durur. –
Sebeplerin âdi birer şart telakki edilmeleri mahfuz– İlâhî İrade, kabz u bast
dilimlerini daraltır, genişletir ve insanı gerilimlere iter veya sevinçlerle
coşturur. Evet, insan bazen çok geniş bir zaman dilimini, kabzın pençesine
düşmeden, kuşların havada uçtukları gibi pervâz eder geçer. Bazen de bir
boşluktan bir boşluğa yuvarlanıyor gibi, kabz hâlleri sıklaşır, kabz dilimleri
genişler, ruh bunalır ve insan da âdeta iki büklüm olur.

Bazen, ilâhî bir mevhibe olan makamın hakkını verememe, bir kabz vesilesi
olduğu gibi, çok defa günahlar da beraberinde kabz hâlini getirirler. Bu
itibarla, kabz hâli, bir mü’min için her zaman bir teyakkuz vesilesi olmalıdır.
Gafletlere karşı tavır alınmalı, günahlar, tevbe ve iyiliklerle savılmalı ve gönül
gözü bir kere daha verâlara tevcih edilmelidir.

Bast hâli; kabzın, hayret, ürperti, yokluk ve hiçlik melodileriyle gelmesine
karşılık, neşe, sevinç ve şatahat şeklinde tecellî eder. Bu itibarla bast, öteleri
müşâhedeye açılamamış ve uhrevîliklere göre akort olamamış bir kısım
çelimsiz ruhlar için aldatıcı ve kaybettirici olabilir. Bu türlü tehlikeler kabz
hâli itibarıyla da söz konusu edilebilir.. ama kat’iyen, bast kadar değildir. Zira,
kabzla sıkışmış insan, her an vicdanıyla “Sımsıkı tut beni, tut ki düşerim
Sensiz!” der, cisimlerin hava boşluklarını aştıkları gibi o da hevâîlik boşluğunu
aşar, O’nun inayetiyle bütünleşir ve o kasvetli zaman diliminde, bast hâliyle
ulaşılamayan noktalara ulaşabilir.

Onun için bast hâlinde bazı ruhların gaflet ve gevşekliklerine karşılık, kabz
hâli hemen herkes için bir teyakkuz faslı sayılmıştır.



Ayrıca, bize ait kusur ve gafletlerle gelmiş bir kabz, ilerideki bir bastın
başlangıcı; şatahat ve gevşekliğe götüren bir bast ise, tehlikeli bir kısım
kabzların sebebi olabilir...

Gerçek mü’min, her hâli kendi çerçevesi içinde değerlendirip semere
almasını bilen insandır.

Kabz u bast O’ndan birer tecellîdir bilene,
Şükr içindir bast ve kabz eder, insan bilene...

ِناَميِْإلا َىلَع  اََنبوُلُق  ّْتَِبثَو  ِمَالْسِِْإلل  َانَروُدُص  ْحَرْشا  ّلَلا  َّمُھٰ

.ِماَخِفْلا ِِهباَحَْصأَو  ِ۪هلٰاَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 Bakara sûresi, 2/245.
2 Müslim, kader 17; İbn Mâce, mukaddime 13, duâ 2.



Fakr u Gınâ
Fakirlik, yoksulluk, muhtaç bulunduğu şeylere sahip olamama mânâlarına

gelen fakr; erbâbınca kalben bütün varlıktan vazgeçip, sadece ve sadece abd ve
Mâbud münasebeti içinde bulunma, yalnız Allah’a muhtaç olduğunu duyma ve
varlığa karşı ihtiyaç alâkalarından kurtulma şuuruyla yaşamaya denir ki,
tasavvufçuların “fakr”dan anladıkları da işte budur. O, halkın anladığı mânâda
fakirlik ve yoksulluk olmadığı gibi, insanlara karşı ihtiyaçlarını izhar ederek
dilencilikte bulunmak da değildir.

Fakr; varlığı kendinden olmayan her şeyden alâkayı kesip, doğrudan doğruya
Hazreti “Ehad ü Samed”e teveccühten ibarettir. Bu itibarladır ki; insan bütün
fâniyat ve zâilâtı kalben terk edip, sıfât ve Zât-ı İlâhî’de fâni olduğu ölçüde
fakra ulaşmış ve يِرْخَف ُرْقَفَْلا   “Fakirlik iftihar vesilemdir.”1 fehvâsınca fahre
ermiş sayılır. Bir kudsî sözde de ifade edildiği gibi, fakr, iman ve iz’anın bir
buudu hâline gelince, bütün iradeler, bütün meşîetler ve bütün havl ü kuvvetler
silinir gider de, sadece ve sadece Allah’ın (celle celâluhu) havl ve kuvveti
kalır... Böyle birisinin dünyalar dolusu serveti de olsa, fâni ve zâil olması
itibarıyla her şeyi vehm ü hayal farz ederek, sadece O’nu görür, O’nu bilir,
O’nu düşünür.. ve acz ü fakr şuuruyla sadece ve sadece O’na güvenir, O’na
dayanır ve O’ndan başka her şeye karşı bütün bütün kalben bîgâne hâle gelir.
Nâbi merhum ne hoş söyler:

“Eyleme fakra hakaretle nazar ey Nâbi,
Fakr, âyinesidir suret-i istiğnânın.”

Fakr ile alâkalı bir hoş söz de Hz. Mevlâna’dan:

ىَوِسَو ٌءاَفِش  ُرْقَفْلاَو  ..... ُضَرَع ِرْقَفْلا  ىَوِسَو  ٌرَھْوَج  ُرْقَفَْلا 

ُضَرَم ِرْقَفْلا 

ُضَرَغَو ٌّرِس  َِملاَعْلا  ُرْقَفْلاَو ِمـَن  ..... ُروُر ـ ُغَو ىًد  ُهُّلُك ُصـ ـُم  َلاَعَْلا

“Fakr, her şeyin özü; onun gayrisi ise suret ve şekildir. Fakr bir şifa,
başkası ise marazdır. Bütün âlem bir hevâ, bir çalım ve gurur; fakr ise
varlığın sırrı ve özüdür.”

Aslında insan, kendi acz, fakr ve ihtiyacını iman şuuruyla görüp sezemese
bile, bir realite olarak o hep âciz, fakir ve muhtaçtır. Cenâb-ı Hak onun bu tabiî



durumunu hatırlatma sadedinde şöyle buyurur: ُءاَۤرَقُفْلا ُمُتَْنأ  ُساَّنلا  اـَھَُّيأ  َي  اـۤ
ُدیِمَحْلا ُّيِنَغْلا  َوــُھ  ُهـّٰللاَو  ِهــّٰللا  َىِلإ   “Ey insanlar, siz hepiniz Allah’a

muhtaçsınız; Allah ise, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir Ganiyy ü
Hamîd’dir.”2 Evet insan “mümkinü’l-vücud” iken vücuda gelebilmek için
O’nun tercih, takdir ve meşîetine muhtaç olduğu gibi, varlığını devam
ettirebilmek için de yine her lahza O’nun feyz-i vücuduna muhtaçtır.

İnsanın fakr ve ihtiyacı O’nun zilletine sebep değildir. Aksine, fakrının
şuurunda olduğu ölçüde izzetine vesiledir. Zira “Ganî-yi Mutlak” olan Allah’a
karşı fakr u ihtiyaç şuuru, gınânın ta kendisidir. Evet insan, vicdanındaki nokta-i
istinad ve nokta-i istimdadı duyup, hissedip O’na yöneldiği nisbette “başka
şeylere muhtaç olmadığı” şuur ve idrakine ulaşır ki, böyle birisi tam bir fakir
olduğu hâlde, hiç kimseye ve hiçbir şeye karşı ihtiyaç hissetmez. Ve yine böyle
bir fakir, kendi varlığı dahil her şeyi Cenâb-ı Hak’tan bilir ve sahip olduğu
şeyleri O’nun vücudunun ziyasının bir gölgesi sayar ki, tevhid şuurunun bu
seviyeye ulaşmasına “fenâ fillâh” denir.. ve iki adım ötede de “bekâ billâh”
vardır. Bu mânâ ile alâkalı olarak Hayâlî merhum şöyle der:

“ Hayâlî fakr şalına çekenler cism-i üryânı,
Ânınla fahrederler, atlas ü dîbâyı bilmezler.”

Fakr; evliyânın şiârı, asfiyânın hâli ve Hak sevgisinin de en bariz emaresidir.
Fakr; Cenâb-ı Hakk’ın, dostlarının kalbine koyduğu öyle bir sırdır ki, onunla

nurlanan gönüller mamur olur.
Fakr; insanın kalb gözünü, Hakk’ın tükenmez hazinelerine açan nurdan bir

anahtardır; bu anahtara sahip olan, dünyanın en zengini sayılır.
Fakr; gınânın kapısıdır; o kapıdan geçebilenler vicdanlarında “Mâlikü’l-

Mülk”ün sonsuz definelerine ulaşırlar; ulaşırlar da, fakrı ayn-ı gınâ bulurlar.
Bu itibarla da, Hz. Cüneyd’in de buyurduğu gibi, diyebiliriz ki: “Gınâ, fakrın
kemale erme keyfiyetinden başka bir şey değildir.”3

Evet, Allah’a karşı iftikar tamamlanınca, mutlak gınâya ulaşılır; gınâya
ulaşılınca da, insan ruhu başka bir şeye ihtiyaç hissetmez ki, halk arasındaki:
“Asıl zenginlik kalb zenginliğidir.” sözünün mânâsı da bu olsa gerek...

Evet insan, böyle bir zenginliğe erince âdeta her yerde geçerli bir kredi
kartını elde etmiş gibi olur. Böyle sırlı bir sermayeye sahip olan ise ne
güçsüzdür ne de fakir. Bir eski söz, bu yeni gerçeği, hiç yoktan iyidir ölçüsünde
şöyle anlatır:



Kuvvet O’nun biz güçlüyüz;
O’nun namıyla ünlüyüz,
Zirveler aşar yürürüz;
Zorluklar âsândır bize.
Malımız yok pek ganîyiz;
O’nun ile olduk aziz.
Tefekkürdür mesleğimiz;
Yaş-kuru irfandır bize.4

، ُدْمَحْلا ََكلَف  َتْيَدَھَف  َكُروُن  ََّمت  ّلَلا  َّمُھٰ

ُدْمَحْلا ََكلَف  َتْرَفَغَف  َكُمْلِح  َمُظَع 

ُدْمَحْلا ََكلَف  َتَْیطْعَأَف  َكَدَي  َتْطََسب 

ِهاَجْلا َُمظْعَأ  َكُھاَجَو  ِهوُجُوْلا  ُمَرَْكأ  َكُھْجَو  اَنَّبَر 

ُرِفْغَتَف ىٰصْعُتَو  ُرُكْشَتَف  اَنَّبَر  ُعَاطُت  اَھاَنَْھأَو  ِةَّیِطَعْلا  َُمظْعَأ  َكُتَّیِطَعَو 

َمیِقَّسلا يِفَْشتَو  َّرُّضلا  ُفِشَْكتَو  ََّرطْضُمْلا  ُبِیجُتَو 

يِداَھْلا ٍدَّمَحُم  َنیَِملاَعْلا  ِّدِیَسَو  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.َنیَِصلْخُمْلا َنیِصِلْخُمْلا  ِِهباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ٍمیِقَتْسُم  ٍطاَرِص  ىِٰلإ 
1 İbn Hacer, Telhîsu’l-habîr 3/109; es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene 1/408, 762.
2 Fâtır sûresi, 35/15.
3 el-Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye s.273.
4 M.F. Gülen, Kırık Mızrap s.66.
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Riyâzet
Hayatın disipline edilmesi; yeyip-içme ve yatıp-kalkmanın hamd ü şükür

gayeli ve ihtiyaç ölçüleriyle mukayyet hâle getirilerek dengelenmesi şeklinde
yorumlayacağımız riyâzet; sofiye ıstılahında, nefsin terbiyesi ve ahlâkın tehzibi
mânâlarında kullanılmış, yemek-içmek-uyumak dahil, nefsin arzu ettiği şeylere
karşı kesin tavır belirleyerek cismanî istekleri gemleme yolu kabul edilmiştir.

Zühd ü takva ve kurb u mükâşefe maksadıyla, dünyanın beden-i hayvanîye
bakan zevklerinden kaçınma ve nefsin bâlâpervâzâne arzu ve “dayatma”larına
karşı, kalbî ve ruhî hayat atmosferine sığınarak, vicdanî ve iradî melekeleri
harekete geçirip sürekli Allah yolunda olabilme de riyâzetin bir diğer yorumu.

Tasavvufta belli işaret kristalleri sayılan “hâl” ve “makam” rıza ve
muhabbet yörüngeli Hak yolculuğunda, riyazâtla ulaşılan ve duyulan bir kısım
ukbâ buudlu televvünlere ve televvünler ötesi tariflere sığmayan zevk-i ruhanî
havuzlarıdır. Bu havuzlara ulaşabilme ve onlarda ruhun muhabbet ve rıza
kanatlı ferah-fezâ dünyasını duyma, yaşama hep riyâzetin kolları arasında,
nefsin terbiyesi ve ruhun tehzibi vadilerinde gerçekleşir.

Riyâzet insanı, aynı zamanda bir sadakat eridir. O hem Hak’la muamelesinde
hem de halkla münasebetlerinde hep vefa ve sadakat peşindedir. Zaten, insanın,
dünyevî eğilimlerden ve cismanî temayüllerden sıyrılarak, kendini Cenâb-ı
Hakk’a adayıp, hakikat eri olmayı hedeflemesi mânâsına gelen riyazetin gayesi
de, nefsin terbiye edilip insanlığa yükseltilmesi, Allah sevgisinin, insanî duygu,
düşünce ve davranışların kaynağı hâline getirilmesi; yani hep Allah için
düşünülmesi, Allah için konuşulması, Allah için muhabbet duyulması “lillâh,
livechillâh, lieclillâh” dairesi içinde kalınarak, her zaman Hakk’ın
soluklanmasından ibaret sayılmıştır.

Bazılarına göre riyâzet, nefsin horlanıp hakir görülmesi şeklinde de
yorumlanmıştır ki, bunu fenalıktan başka bir şey düşünmeyen “nefs-i
emmare”ye veya hodgâmlık cihetiyle insanın kendi kendini sıfırlayıp
enaniyetten tecerrüdüne ya da şahsî arzuları itibarıyla “Ölmeden evvel
ölünüz!” teklifine bir cevap sayılabilecek mahiyetteki bedenî istekleriyle ölme
mânâsına hamletmek mümkündür. Bu itibarla da buna, “terbiye-i nefs” değil de
“riyâzet-i nefs” demek daha uygun olur ki; tıpkı toprak gibi nefsin de didik
didik edilip sürülmesi, bağrına iyi ve güzel şeylerin nüvelerinin saçılması,
üzerine, varlığın esas unsurları sayılan su, hava ve ateşin salınması suretiyle



yoğrulması, yumuşatılması ve güllere, çiçeklere kâselik yapabilecek kıvama
getirilmesi demektir ki:

لُگ ِرَھظَم  ِهك  تسِین  كاَخ  زُجَب  هك......لُگ  ديُورَب  َات  كاَخ  وُش  كاَخ 
“Toprak ol toprak ki, gül bitsin; zira topraktan başkası gülün mazharı

değildir..” sözleri de zannediyorum bu terbiye ve tekâmülü, bu mahviyet ve
tevazuu anlatmaktadır.

Ayrıca, tasavvuf düşüncesinde, nefsi, kendi boşluklarından, kendi
zaaflarından uzaklaştırarak ona ikinci bir tabiat kazandırma mânâsına
“riyazâtü’l-edeb”; sülûkte, muradın çok iyi belirlenip tek hedef hâline
getirilmesi mânâsına “riyazâtü’t-taleb” şeklinde ikili bir yaklaşım da söz
konusu olmuştur ama, bunları da yine, nefsin terbiyesi ve ahlâkın tehzibi
mânâlarına ircâ ederek yorumlayabiliriz. Lücce sahibinin:

تَسا ناَج  لقَع و  ِبيِذَھت  َنت  جنَر  رَدَنا  ْتَمكِح 
“Teni incitmedeki hikmet akl ü cânın tehzibidir.”  şeklindeki sözleri de bu

mülâhazayı teyit eder mahiyettedir.
Riyâzet mevzuunda, riyâzet erbabınca, farklı şöyle bir taksime de gidilmiştir:
a . Mübtedîlerin riyazâtı ki; ilim ile ahlâkın, ihlâs ile amelin tehzib edilip,

tam bir hakşinaslıkla Hakk’ın da halkın da hukukuna riayetten ibaret
görülmüştür.

b . Yolun sonuna yaklaşmışların riyazâtı  ki, iç dünyası itibarıyla sâlikin,
bütün bütün ağyârdan tecerrüd edip, derûnundaki nokta-i istinad ve nokta-i
istimdadın sesini alarak, sürekli vicdan ibresinin gösterdiği istikameti takip
etmesi.. dahası onun yol mülâhazası ve yolculuk televvünatını tamamen
unutması şeklinde yorumlanmıştır.

c . Müntehîlerin riyazâtı ki, hâl ve zevk itibarıyla şahid ve meşhûd
ikiliğinden kurtularak cem’ü’l-cem –ileride üzerinde durulacak– mertebesine
yürünmesinin yani kalbin derinliklerinde esmâ ve sıfâtın vahdetini duyarak
Mün’im’i aynen Müntakim, Kâbız’ı tıpkı Bâsıt, Mâni’i de Mu’tî gibi görüp
zevketmek, farklı ve birbirine zıt gibi görünen esmâ-i ilâhî, sıfât-ı sübhânî ve
onların bütün eserlerini denge ve uyum televvünüyle bir tek şey gibi duyup
hazzetmenin unvanı saymışlardır.



Hürriyet
Meşru her isteğin, herhangi bir engelle karşılaşmadan gerçekleştirilmesi..

veya herhangi bir baskı, mahkûmiyet, boyunduruk altında bulunmama hâli.. ya
da seçme, seçilme ve hareket serbestisi şeklinde yorumlanan hürriyet, ister
düşünce tarihi, ister hukuk açısından üzerinde en çok yazı yazılan ve söz
söylenen bir mefhum.

İnsanın temel hakları kabul edilip üzerinde durulan hürriyetler; şahsî haklar,
siyasî haklar, umumî haklar kategorileri ve bunların teferruatı sayılan, inanma,
ibadet etme, barınma, çalışma, mülk edinme, düşünme, düşünülen şeyleri ifade
etme hürriyetlerinden, seçme, seçilme, danışma, denetleme, vazife verme,
vazifeden alma, aday olma hürriyetlerine kadar pek çok çeşitleriyle Kalbin
Zümrüt Tepeleri’ne, doğrudan doğruya mevzu teşkil etmeseler de, her zaman
insanoğlunun en önemli meseleleri olarak kabul edilegelmiştir.

Hürriyet; insan vicdanının önemli bir rüknü sayılan iradenin en esaslı rengi,
en ehemmiyetli fakültesi ve en hayatî bir buudu olarak Allah’ın insanoğluna en
müstesna ihsanlarından biridir. Bu büyük ve müstesna ihsan, İslâm
literatüründe, ferdin kendi haklarına sahip olması şeklinde tarif edilmiştir ki;
vuzûhu biraz da aksinin kavranılmasına bağlıdır. Bunun aksi ise, ferdin
haklarına başkasının sahip olmasıdır ki, bu da düpedüz kölelik demektir. İnsana
bu hakları, hususî bir çerçevede bahşeden Allah’tır. Bu itibarla da insanın, bu
hakları değiştirmeye, tebdil etmeye, satmaya hakkı yoktur. Hürriyetle alâkalı bu
günahlardan birini işleyen insan, insanlığının bir bölümünü yitirmiş sayılacağı
gibi, Allah indinde de ciddî bir sorumluluk altına girmiş sayılır. Zira, böyle bir
anlayış ve davranış her şeyden evvel insanî değerlere karşı saygısızlık
demektir. Böyle bir saygısızlığı irtikâp edenin, kendi varlığının şuurunda
olduğu söylenemez; kendini idrak edememiş birinin de, gerçek mârifet,
muhabbet ve Hakk’a kulluktan nasibi yoktur.

Hulâsa olarak diyebiliriz ki, Allah’ı tanımayan haknâşinasların, insanî
haklara sahip olma mânâsında, hür olduklarından bahsedilemeyeceği gibi,
Allah’tan başkasına kul olma düşüncesinden sıyrılamamış kimselerin de
hürriyetlerinden söz etmek mümkün değildir.

Ancak bütün bunlar, Kalbin Zümrüt Tepeleri’ne esas teşkil eden hürriyet için
birer mebâdî mahiyetindedir ve “maksûdun bizzat” sayılmazlar.

Tasavvufta hürriyet ; insanın Allah’tan gayri hiçbir şey ve hiçbir kimsenin



boyunduruğu altına girmemesi, hiçbir şeye serfürû etmemesi mânâsına
hamledilmiştir ki, riyâzetin en önemli meyvelerinden biri sayılır.. ve kalbin
Hakk’ı gösteren bir mir’ât-ı mücellâ hâline gelmesinin de en açık emaresidir.
Bin riyâzet veya inayetle bu noktaya ulaşmış hak yolcusu, kalben, topyekün
varlık ve eşya ile alâkasını keser; hürriyet semalarında pervâz eden hülyaları,
hürriyet iştiyakıyla şahlanan gönlü, hürriyet mırıldanan duyguları ve egosunu
saran kayıtları bir bir kırmış benliğiyle, biricik mihrabına yönelir ve Hz. Hâris
İbn Mâlik el-Ensarî felsefesiyle, düşünce dantelasını ötelere ait atkılar
üzerinde örgüler durur.

Evet, gerçek hürriyet ancak, insanın dünyevî endişelerden, mal-menal gibi
gailelerden kalben sıyrılıp, âlem-i halka ait bütün hususiyetleri ve âlem-i emre
ait bütün derinlikleriyle Hakk’a yönelmesi sayesinde gerçekleşebilir. Büyükler
bu düşünceyi ifade için:

رَزِدَنب ُمیِس و  ِدَنب  يِشاَب  دنَچ......رَسُب  َىا  دازآ  ُشاَب  لِسَُكب  دَنب 
“Evlât, kölelik bağını çöz ve azat ol; daha ne kadar zaman altın ve

gümüşün esiri olarak kalacaksın?” demişlerdir ki, Hz. Cüneyd’in hürriyeti
kendisine soranlara: “Cenâb-ı Hakk’a bağlılıktan başka bütün kayıtlardan
kurtulduğun zaman gerçek hürriyeti tatmış olursun.” şeklindeki cevabı da
aynı gerçeğin bir başka şekildeki ifadesinden ibarettir.

Evet, eğer hürriyet, Cenâb-ı Hakk’a hâlisâne kullukla mebsûten mütenasip
(doğru orantılı) ise –ki öyledir– hayatlarını başkalarının gölgelerinde
geçirenlerin hür olduklarını söylemek oldukça zor, hatta imkânsızdır. Konu ile
alâkalı, bir hak dostu şöyle der:

راَزُگ رَب  مُجَنا  خرَچ  َْزا  ِينَزرأ  سومَان  ِسوُك 

تسارَبنَچ لِج  َالَج  رُپ  ْنيا  تسیياَوسُر  ِفَد  نوُچ 
“Eğer nâmus davulunu çalmak istersen, yıldızlar çarkından geç; zira

zillerle dolu bu çember bir rüsvalık defidir.”
Hakikî hürriyet kemal-i ubûdiyetin lâzımıdır; bu iki şeyi eş anlamlı bile

kabul edebiliriz. Bu itibarla, denebilir ki insan, Allah’a kulluğu ölçüsünde
hürdür. Kulluktan nasipsiz olanlar hür olamayacakları gibi, gerçek insanî
değerleri kavramaları da mümkün değildir. Zira bunlar, hiçbir zaman beden ve
cismaniyetin girdaplarından kurtulamaz, kalbin, ruhun hayat ufkuna ulaşamaz ve
özlerini kendine has derinlikleriyle duyamazlar.



Hayatını, hep bedenî mülâhazalar ağında geçiren, mazhar olduğu nimetler
karşısında iki büklüm olacağına küstahlaşan, üzerindeki ilâhî mevhibeleri
bozbulanık hırslarla yaşayan, kazandığında şımarıklaşan, kaybettiğinde
inkisardan inkisara düşen ve elindeki imkânları yitireceği endişesiyle tir tir
titreyen bir tali’siz, cihanlara sultan olsa da hür değildir.

Evet, kalb, değişik matluplara, mahbuplara, maksudlara dilbeste olduğu
sürece kat’iyen hür olamaz. Değişik mülâhazalarla sürekli başkalarına bedel
ödeyen birisi nasıl hür olabilir ki.! Rica ederim, ömrünü bir kısım dünyevî
çıkarlar ve cismanî hazlar karşılığında şuna-buna ipotek etmiş birinin hür
olmasına imkân var mı?.

Allah’ın bir insanı, kesrete müptelâ edip, onun kalbini fâniyât u zâilât arenası
hâline getirmesi ve onu hep cismaniyetin girdaplarında dolaştırması böyle bir
tali’siz için en büyük “mekr-i ilâhî” olmasına karşılık, bir diğerinin, bâtınını,
dünyanın; nefis ve hevesâtımıza bakan yanlarına karşı kapaması; diğer bir
ifadeyle, kalbi dünyadan, dünyayı da kalbten uzaklaştırması en büyük bir ihsan-
ı ilâhîdir. Bu ise insanı gerçek hürriyete taşıyan bir mânevî köprüdür.



Îsâr
İnsanın, başkalarını kendisine tercih etmesi mânâsına gelen îsâr; ahlâkçılara

göre, toplumun menfaat ve çıkarlarını şahsî çıkarlarından önce düşünmek..
tasavvuf erbabınca ise, en hâlisâne bir tefânî düşüncesiyle topyekün
şahsîliklere karşı bütün bütün kapanıp, yaşama zevkleri yerine yaşatma
hazlarıyla var olmanın unvanı kabul edilegelmiştir.

Îsârın tam karşıtı “şuhh”tan doğan cimrilik ve şahsî çıkar duygusudur ki,
Hak’tan, halktan ve Cennet’ten uzak kalmanın âmili sayılmıştır.1 Evet,
“şuhh”tan “buhl” diyeceğimiz cimrilik; “îsâr” ruhundan da “cûd”, “sehâ” ve
“ihsan” sözcükleriyle ifade edeceğimiz cömertlik, semâhat ve civanmertlik
doğmuştur. Cûd: ferd-i mü’minin, gönlünde herhangi bir rahatsızlık duymadan,
sahip olduğu şeylerin, hiç olmazsa bir kısmını infak etmesinin ve başkaları için
o kadar var olabilmesinin adıdır.

Sehâ; mü’minin, infakı ve başkalarını düşünmeyi önde götürmesi ve kendi
mutluluğu içinde, hatta onun da önünde onların mutluluğunu düşünebilmesi,
ihsan ise; onun, ihtiyacı olduğu hâlde başkalarını kendine tercih edebilmesidir
ki:

َْولَو ْمِھِسُفَْنأ  ىٰۤلَع  َنوُرِثْؤُيَو  ُأ 
ۧ

اوُتو  ۤ اَّمِم ًةَجاَح  ْمِھِروُدُص  ي۪ف  َنوُدِجَي  َالَو 

ٌةَصاَصَخ ْمِھِب  َناَك 
“Onlar, mü’minlere verilen şeylerden nefislerinde herhangi bir kaygı

duymaz ve muhtaç olsalar bile onları kendilerine tercih ederler.” 2 âyetiyle
işaret edilmek istenen îsâr zirvesi de işte budur. Biz, buna, o has ve enfes
tarifiyle ihsan da diyebiliriz.

Îsârın gayri ihtiyarî olanına “esere” denir ki, ortada çiğnenen bir hak söz
konusu değilse sabır vâridâtından öte bir meziyeti yoktur ve kat’iyen îsâr
seviyesinde de değildir.

Yukarıda yarım yamalak karşılıklarıyla aktarmaya çalıştığımız cûd ve sehâ,
aynı zamanda seviye ve derece farkını da ifade etmek üzere şöyle sıralanabilir:

1. Hak yolunda ve O’ndan ötürü îmân ve ehl-i îmân uğrunda candan
geçilmesidir ki, civanmertliğin zirvesi sayılır.

2. Riyâset ve makam mevzuunda her türlü fedakârlıkta bulunmadır ki,
birincisine nisbeten bir kadem daha geri kabul edilmiştir.



3. Maddî refah ve mutlulukta başkalarını düşünme ki, öncekilere göre
oldukça ucuz bir kahramanlıktır.

4. Bedel ve karşılık beklentisine girmeden ilim ve fikir bezlinde bulunmak ki
diğerleri kadar ağır olmasa gerek.

5. Sa’yin semeresini infak ki, zekât ve sadaka gibi sorumluluklarımız bu
cümleden sayılabilir.

6. Güler yüz, tatlı dil ve değişik hayırlara vesile olma ki, hemen herkesin
muvaffak olabileceği bir hayır türüdür.

Bunlardan birincisi, cûd ve sehânın zirvesi, îsârın da esaslı bir derinliğidir
ki, ona muvaffak olmak her babayiğidin kârı değildir. Bu babayiğitliği
Baharistan sahibi şöyle seslendirir:

ناَجَب يِدرَمناَوَج  هک  سَكنآ  شوُخ......درَك  ناََوت  يِدرَمناَوَج  رَز  میَِسب و 

درَك
“Gümüş ve altınla cömertlikte bulunmak kolaydır; hoştur o kimse ki,

canıyla cömertlik eder.”
İnsanların temsil durumları itibarıyla îsâr da kendi içinde derece derecedir:
1. Başkalarını yedirip içirip kendisinin aç ve susuz durması ve başkalarını

görüp gözettiği hâlde kendisini yer yer ihmal etmesi ki, herhangi bir kul hakkını
çiğnememe kaydıyla ebrâr ahlâkındandır ve insanı evc-i kemalât-ı insaniyeye
çıkarır.

2. Herkese ve her şeye rağmen, Allah’ın ona olan bütün ihsanlarını, sadece
ve sadece O’nun rızasını düşünerek bezletmektir; bezlettikten sonra da
düşünmemektir ki mukarrabînin tavrıdır. Bu tavrın temsilcilerinde verme hazzı
birkaç kadem daha alma sevincinin önündedir.

3. “Îsâr-u îsârillâh” sözleriyle ifade edilen hâldir ki; apaçık hususî
mazhariyetlere bile birer mahmil bularak, ücret ve huzûzât vaktinde bütün
mevhibeleri nisyana gömüp, sadece ve sadece O’nu duyup, O’nun varlığının
ziyasının gölgesi olduğunu hissetmektir ki, “Akrabü’l-Mukarrabîn”in yoludur.
Bu mânâda, Hz. Şeref-i Nev-i İnsan ve Ferîd-i Kevn ü Zaman bir îsâr
kahramanıdır; O kahramanın miracı da bu engin arayış sayesinde O’nu aranan
biri hâline getirmenin serencâmesidir.. O’nun gökler ötesi âlemlerden, dönüp
insanlar arasına inmesi hiç kimseye nasip olmayan bir “îsâr” derecesi ise,
ümmeti adına Cennet’ten çıkıp cehennemlere gözyaşı salması, salıp bütün



insanları dilemesi de hiç kimsenin tasavvur bile edemeyeceği bir başka îsâr
derinliğidir.

ْمِھِروُدُص ي۪ف  َنوُدِجَي  َال   ﴿ َني۪ذَّلا َنِم  ىَٰفطْصُمْلا  َّكِِیَبن  ِهاَجِب  اَنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ
3﴾ ٌةَصاَصَخ ْمِھِب  َناَك  َْولَو  ْمِھِسُفَْنأ  ىٰۤلَع  َنوُرِثْؤُيَو  ُأ 

ۧ
اوُتو  ۤ اَّمِم ًةَجاَح 

.ّْمِلَسَو ِ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  َّمُھٰ ِّلَصَو 
1 Bkz.: Tirmizî, birr 40; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 3/27.
2 Haşir sûresi 59/9.
3 Haşir sûresi 59/9.



Edep
Akıllılık, usluluk, hâl, tavır ve davranış güzelliği veya insanlara iyi

muamelede bulunma mânâlarına gelen edep; sofîlerce “edeb-i şeriat”, “edeb-i
hizmet”, “edeb-i Hak” unvanları altında yanlışlıklardan korunma ve yanlışlığa
sürükleyen sebep ve sâikleri bilmekten ibaret sayılmıştır. Edeb-i şeriat: Dinin
usûlünü bilip uygulamak; edeb-i hizmet: Cehd ü gayret ve hizmette her zaman
birkaç kadem önde; ücret, takdir ve bilinmede birkaç kadem geride bulunmak;
ayrıca, esbaba tevessülde kusur etmemenin yanında bütün iyilik ve güzellikleri
Allah’tan bilmek; edeb-i Hak da: Hakk’a yakınlığı temkinle bezeyip, şatahat ve
laubaliliğe girmemekten ibarettir.

Bir diğer yaklaşım da, “edeb-i şeriat”, “edeb-i tarikat”, “edeb-i mârifet” ve
“edeb-i hakikat” şeklindedir ki; birincisi: Allah Rasûlü’nün, hususî, umumî,
kavlî, fiilî, hâlî ve takrîrî bütün sünnetlerini hayata geçirip yaşamak; ikincisi:
Mürşid ve muallime karşı tam teslimiyet, tam muhabbet, ölesiye hizmet,
sohbete devam ve kalbinde itiraza yer vermemek; üçüncüsü: Yakınlık ve
temkin dengesini, havf ve recâ muvazenesini, lütuflara mazhariyet ve acz ü fakr
mülâhazasını muhafaza etmek; dördüncüsü: Cenâb-ı Hakk’a tahsis-i nazarla
beklentilere girmemek, endişelere düşmemek ve gönül gözlerini ağyar
hayalinden bile korumak şeklinde yorumlamışlardır.

Aslında, bir bakıma tasavvuf da “edep” demektir.. her “vakit”, her “hâl” ve
her “makam”ın hususî edebiyle bir edep.

Ne var ki, bu edeplerden her biri, insanın iç âleminde gerçekleştirebildiği
ölçüde, onun ahlâk, tavır ve davranışlarında da kalıcı olabilir; yoksa, vicdanın
enginlikleri ve duyguların derinlikleriyle bütünleşememiş bir edebin devam ve
temadisi söz konusu olmadığı gibi, insanı, iç âlemine göre değerlendiren Allah
nezdinde de bunlar, hiçbir kıymeti haiz değildirler. O rengin ve zengin
ifadeleriyle hem edebi hem de edebin bu farklı yanlarını Hz. Mevlâna ne hoş
ifade eder:

تَسا نِطاَف  رِئاَرَس  رَب  ناَشِيا  ِهكناَز  ...... تسَنِطاَب رَب  بََدا  لِد  ِلَھا  شیپ 

تسرتاَس اَرناَھن  ناَشيا  اَدُخ ِز  ِهك  ...... تسَرِھَاظ رَب  بَدا  َنت  ِلَھا  شیپ 

بَر ِفطُل  َزا  تشَگ  موُرحَم  بَدا  ِيب  ...... بَدا ـیـق  فَوت مِیيوُج  اَدُخ  َزا 
“Gönül erbabınca edep bâtınîdir; zira onlar, sırlara açık ve muttalîdirler.



Beden insanı olan ehl-i ten nezdinde ise edep zâhirîdir; çünkü Cenâb-ı Hak
onlardan bâtınî olan şeyleri gizlemiştir. Biz, her zaman Allah’tan edebe
muvaffak olmayı dileriz, (zira) edebi olmayan, Cenâb-ı Hakk’ın lütfundan
mahrumdur.”

Ebû Nasr Tûsî’ye göre edep, şu üç maddede hulâsa edilebilir:
1. Söz üstadları ve sözde süs arayanların edebi ki, gönlün sesi ve soluğu

olmaması itibarıyla tasavvufçularca “kîl u kâl” sayılmıştır.
2. Din-i Mübîn-i İslâm’ı, kalbî ve ruhî hayat seviyesinde temsil edenlerin

edebi ki, nefsin riyazâtla, duyguların muhabbet ve mehâfetle yoğrulması ve kılı
kırk yararcasına şer’î hudutlara riayetten ibaret olan şer’î edep.

3. Sürekli muhâsebe ve murâkabe ile, “tecellîgâh-ı ilâhî” olan kalbi pâk
tutanların edebi ki, hayallerine bile, huzurun edebine muhalif herhangi bir hâlin
târî olmaması şeklinde yorumlanmıştır.

Hakikat erleri, her mânâdaki edebe fevkalâde önem vermiş ve onu insan
ruhuyla bütünleştirme istikametinde her türlü takdirin üstünde bir cehd
göstermiş, bu konuda dünya kadar söz söylemiş ve bu sözleri en hâlisâne
duygularla temsil etmeye çalışmışlardır.

İşte o altın sözlerin mîrî olanlarından biri:

ِبَدَْألا ُما  َتـَمـ ِءْرَمْلا  ُةَني۪زَو......ىٰرَوْلا  ِيف  ٌةَني۪ز  ٍءْيَش  ِّلُِكل 

ِبَسَّنلا َعی۪ضَو  َناَك  ِْنإَو  اَنی۪ف......ِ۪هباَدِٰاب  ُءْرَمْلا  ُفُرَْشي  َقـْد 
“İnsanlar arasında her şeyin bir süs ve zînet yanı vardır; insanoğlunun

zîneti ise, edebindeki tamamiyettedir. İnsan vardır ki o, nesebiyle göz
doldurmasa bile, âdâbıyla mazhar-ı şereftir.”

Ve işte Divan-ı Ali’den, halk üslûbuyla söylenmiş bir başka cevher:

ْبَجْعَْألا ُبَجْعَأ  اَھی۪ف  ُةَمَالَّسلا  ِلَب......ْبَجَع  اَنِماََّيأ  ي۪ف  ُةَِّیَلبْلا  َسَْیل 

ْبَدَْألاَو ِمْلِعْلا  ُلاَمَج  َلاَمَجْلا  َِّنإ......اَھُّنِيَزُت  ٍباَوَْثِأب  ُلاَمَجْلا  َسَْیل 
“Şimdilerde belâ şâyân-ı taaccüp değildir; asıl insanı şaşkınlığa sevkeden

şey bunca belâlar içinde salim kalabilmektir. Güzellik, giyilen elbisenin
insana kazandırdığı güzellik değildir; hakikî güzellik, ilim ve edep
güzelliğidir.”

Avarif’te de, edeple alâkalı şu ürperten tespit yer almakta: “İman tevhidi
gerektirir; tevhidi olmayanın imanı da yoktur. Tevhid dinî esasların hayata



geçirilmesini iktiza eder, dinî hayatı olmayanın tevhidi olduğu da
söylenemez. Dinin hayata hayat olması edebi zarurî kılar, edebi olmayanın
müteşerrî olabileceğini düşünmek bir tenakuzdur.” Nasıl olmasın ki:

هلإ ِهاگرَد  ّصاَخ  دُش  يكي  رَھ......هاَر  دنَتفَر  بَدا  اَب  نوُچ  اَِیبَنأ 
“Zira nebiler, katettikleri yolu edeple katettiler. Katetti ve her biri Allah

dergâhının seçkini hâline geldi.”
Ayrıca edebi, fiilî ve kavlî diye ikiye ayıranlar da olmuştur ki, biz bunlardan

fiilî olanının, edebin genel tarifleri içinde üzerinde durmuş ve izah etmeye
çalışmıştık. Şimdi bir kere daha hatırlatmak üzere, o konuda söylenmiş bazı
değerli sözleri kaydedip geçelim:

Edepdir kişinin dâim libâsı
Edepsiz kişi üryâna benzer.
.............................
Edep ehl-i ilimden hâlî olmaz
Edepsiz ilim okuyan âlim olmaz
.............................
Edep iledir nizâm-ı âlem
Edep iledir kemal-i âdem

Kavlî edep, düşüncede safvetin, gönülde istikametin, Allah’la engin bir
münasebetin ifadesi açısından, asırlarca hem medrese hem de tekyede,
hakkında çok şey söylenmiş bir konudur.

Vehbî:
Boşboğazlık ile açma deheni, lîk âdâbıyla söyle sözünü!
Eyle evvel sözüne endişe, sonra düşmeyesin teşvişe.!

sözleriyle katılır bu melek-enîs örfaneye.
Bir başkası da:

Edep bir tâc imiş nûr-i Hudâ’dan,
Giy ol tâcı emin ol her belâdan!

ifadeleriyle soluklar edep adına hislerini.
Hz. Mevlâna’nın:

...تَسبََدا ناَسنا  َنت  رَد  ناَج  ِهك  باَيرَد  هَجاَوَخ 
matlaıyla o uzun ve latîflerden latîf edeble alâkalı manzumesi ise,



takdirlerimizi aşacak mahiyettedir:
“Efendi bil ki, insanın tenindeki cân edepdir. İnsanoğlunun göz ve kalb

nuru edepdir. Âdem bir ulvî âlemdendir, süflîden değil; bu dönen kümbetin
hem dönmesi hem de revnak ve zîneti edepdir. Şeytanın başına ayağını
koymak istersen, gözünü iyi aç, şeytanın canını çıkaran edepdir! İnsanoğlu
eğer edepden yoksun ise, o insan değildir; zira insanoğlu ile hayvan
arasındaki fark edepdir. Aç gözlerini bak, Allah kelâmı olan Kur’ân âyet âyet
edeptir. Akıldan sordum: ‘İman nedir?’ Akıl kalb kulağına ‘İman edepdir.’
dedi.”

İslâm’ın, güzel kabul ettiği söz ve davranışlar şeklindeki tarifiyle, edebin
ahlâkla alâkalı olanı ve Hz. Peygamber’in (aleyhissalâtü vesselâm), kavli, fiili
ve takrîriyle şekillenen, şekillenip fıkha esas teşkil eden kısmı ayrı bir tahlil
konusu ve bu çerçevenin dışında kalırlar..

، ىٰضَْرتَو ُّبِحُت  اَم  ىِٰلإ  اَنْقِّفَو  ّلَلا  َّمُھٰ

.َنی۪عَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰاَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  َّمُھٰ ِّلَصَو 



İlim
İnsan duyularıyla elde edilen veya Allah’ın (celle celâluhu) vahiy ve ilham

yoluyla bildirdiği bilgi ki, zaman zaman onun herhangi bir tezahürünü ifade
sadedinde: Gerçeğe, vâkıa uygun bilgi veya bir şeyi olduğu gibi kavrama
mânâlarına da hamledilmiştir. Aynı zamanda, ilim, kesin olsun olmasın,
tasavvur veya hüküm olarak, mutlak mânâda idrak etme, düşünme ve anlama
mânâlarına da gelir. Hatta çok defa, ilim sözcüğüyle mârifet mânâsını
kasdettiğimiz de olur.

İlim bahsinde, hangi konunun bizi daha çok alâkadar ettiği belli olmakla
beraber, az dahi olsa, ilim, ilmin sebepleri ve bölümleri gibi bir kısım
tasavvurî taksimlere temasın yararlı olacağına inanıyorum.

İlim, kendi içinde vasıtalı ve vasıtasız olmak üzere ikiye ayrılır:
a- Her insan ayrı ayrı bir kısım hususiyetlerle yaratılmıştır. Bu hususiyetleri

bilmek, değerlendirmek her ferde vasıtasız olarak verilmiş bir bilgi
mevhibesidir. İnsanın, havasızlık, susuzluk, açlık, tasa, sevinç gibi hususları
idrak etmesi.. ve çocukların süt emmesi, kuşların uçması, balıkların yüzmesi,
bülbülün yuva örmesi, yeni doğmuş yavruların kendileri için tehlikeli sayılan
şeylerden sakınmaları gibi özelliklere veya bu özelliklerle hayatları için
yapılması lâzım gelen şeyleri anlamaları mânâsına gelen şuur veya idrake
vasıtasız ilim diyoruz.

b- Buna karşılık, akıl ve hisler aracılığıyla öğrenilen ilimler de vasıtalı
ilimlerdir. Maddî şeylerle alâkalı bilgiler daha çok, görme, işitme, koklama,
tatma ve dokunma duyularıyla elde edilir. Fizik ötesi bilgiler ise, zihin,
muhakeme, kalb, sır, hafî, ahfâ, hatta sâika ve şâika yollarıyla..

Konuyla alâkalı değişik bir taksim de, ilmin elde edilme yolları açısından
karşımıza çıkar. İslâm’a göre ilmin sebepleri üçtür:

1. Göz, kulak, burun, dil ve deriden ibaret olan, bizim “sağlam duyu
organları” dediğimiz “havâss-ı selîme.”

2. “Haber-i sâdık” sözcüğüyle ifade edeceğimiz doğru haber ki, o da kendi
içinde ikiye ayrılır:

a. Yalan üzerinde ittifakları mümkün olmayacak kadar çok sayıdaki bir
cemaatin ihbârı mânâsına gelen “mütevatir haber.”

b. Allah tarafından gönderilen peygamberlerin mesajları mânâsına “haber-i



resûl.”
3. İlmin üçüncü sebebi de akıldır. İster düşünülmeden hemen akılla bilinen

bedihiyyât kabîlinden olsun, isterse düşünülerek ve istidlâl yoluyla ulaşılan
bilgiler nev’inden olsun, bu kabîl mâkulâtın zâhirî sebebi akıldır.

Bundan başka ilim, aklî ve naklî olmak üzere ikiye ayrılır.
Bunlardan birincisini şu üç kategoride hulâsa etmek mümkündür:
1. Sağlık ve eğitim gibi topluma lüzumlu ilimlerdir ki, lüzumları nisbetinde

vacip veya farz-ı kifaye sayılmışlardır.
2. Din nazarında mezmum olan ilimlerdir ki, sihir, simya, remil, tılsım ve

hokkabazlık gibi mârifetleri bu cümleden sayabiliriz.
3 . Mübah ve icabında vacib sayılan ilimlerdir ki, hendese, hesap, kelâm,

tıp, fizik, kimya ve tarih gibi ilimler bu kategori içinde mütalâa edilirler.
Naklî ilimler de kendi içinde mükâşefe ve muamele adlarıyla iki bölümde

hulâsa edilmişlerdir. Bunlardan muamele kısmı, fiil ve terkten ibaret olmak
üzere dört bölümde ele alınmıştır:

1. Usûl ki; Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas’tan ibarettir. Aynı zamanda bunlara
“edille-i şer’iyye” de denir.

2 . Fürû ki; bunlar da, ibadet, muamelât, münakehât ve ukûbât gibi adlarla
kitaplarda yerlerini almışlardır.

3. Mukaddimât ki; lügat, sarf, nahiv, maânî, beyan, bedî gibi ilimlerdir.. ve
bunlar, hadis, tefsir, fıkıh ilimlerini sıhhatli anlama yolunda sadece birer
vasıtadırlar.

4 . Mütemmimât ki; bu da tamamen Kur’ân ilimleriyle alâkalıdır. Kur’ân’ın
lafzıyla alâkalı olan kısmı: Mehâric, tashîh-i huruf, aşere, takrib unvanlarıyla..
mânâsına taalluk eden bölümler, tefsir ve tevil adlarıyla.. ahkâmıyla alâkalı
kısımlar da usûl kitaplarının konusu olan, nâsih-mensûh, hâss-âmm, celî-hafî,
hakikat-mecaz-kinaye, mücmel-müfesser, muhkem-müteşabih gibi isim ve
unvanlarla ele alınmış ve işlenmişlerdir.

Naklî ilimlerin mükâşefe kısmına gelince, bu da, ledünnî ve vicdanî
namlarıyla iki bölümde mütalâa edilmiştir ki, “Kalbin Zümrüt Tepeleri”ni
doğrudan doğruya alâkadar eden de işte bu bölümdür. Bu bölümde ele alınıp
işlenen şeyler, bir açıdan müstakil gibi görünse de, esasen bunlar da yine Kitap
ve Sünnet’e dayanmaktadır. Bu temiz kaynaklardan istinbat edilmeyen, Kitap ve
Sünnet filtresinden geçmeyen vâridât ve mevhibeler kuşkuyla karşılanır.



Bunların hücciyetleri bir yana, sübjektif bağlayıcılıklarının olduğu bile
söylenemez.

Hz. Cüneyd: “Peygambere uğramayan yollar kapalıdır, neticeye ulaştırmaz”
veya “Kitap ve Sünnet bilmeyenin arkasından gidilmez!” sözleriyle..

Ebû Hafs: “Her zaman hâl ve davranışlarını Kitap ve Sünnet’e göre
değerlendirmeyen ve kendini kontrol etmeyen, bu meydanın erlerinden
sayılmaz” beyanıyla..

Ebû Süleyman ed-Dârânî: “Kalbe gelen vâridâtı ancak Kitap ve Sünnet gibi
iki şahid-i sadıkla kabul ederim.” tembihiyle..

Ebû Yezîd: “Otuz sene nefsime karşı mücahedede bulundum, ilmî ölçülere
riayet kadar ona ağır gelen bir şey görmedim.” tespitleri ve “Bir insana
göklerde tayarân etme kerametinin verildiğini görseniz dahi aldanmamalısınız;
onun emirler, nehiyler ve şer’î hudutlara riayet mevzuundaki hassasiyetine
bakmalısınız!” ikazlarıyla..

Ebû Saidi’l-Harrâz: “Dinin ruhuna muhalif olan bâtın, bâtıldır.” vecizesiyle..
Ebû’l-Kâsım Nasrâbâzî: “Tasavvufun özü, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı

sarılmak, hevâ ve bid’atlerden uzak kalmak, kusurlardan dolayı herkesi mâzur
görebilmek, evrâd ü ezkârda tekâsül göstermemek, elden geldiğince
ruhsatlardan uzak durmak ve dinde şahsî yorumlardan sakınmaktan ibarettir.”
irşadıyla bu önemli hususu ders veriyor olsalar gerek.. ve daha nicelerinin,
konuyla alâkalı ne lâl ü güher ifadeleri..!

Bu meydanın erlerine göre “ilim” “hâl”den önce gelir. Zira “hâl” tamamen
ilme tâbidir. Aslında ilim enbiyânın mirası, âlimler de bu peygamber
terikesinin vârisleridirler. Bu konuda 1 ِءاـَِیبْنَْألا ُةـَثَرَو  ُءاـََملُعَْلا   ferman-ı
Nebevîsi, ulemâ için pâyeler üstü bir pâye ifade eder.

Gerçeğin ilmi veya gerçeğe ulaştıran bilgi, kalblerin hayatı, basîretlerin
nuru, sinelerin vesile-i inşirahı, akılların cevelangâhı, ruhların lezzet kaynağı,
hayrette kalanların rehberi ve dostu, yalnızların “enîs ü celîs”i, meleklerin
temenna durdukları kıymetler üstü kıymeti haiz, arz televvünlü, sema kaynaklı
bir maidedir.

Evet, ilim, imana önemli bir basamak, hidayet ve dalâleti, şüphe ve yakîni
birbirinden ayıran esaslı bir mihenk ve insanın insanî yanlarını ortaya çıkaran
ilâhî bir sırdır.

ِناَویَح دُش  تسِین  شَملِع  وُچ......َقلطُم  ِناَسِنا  ـي  ِمَدآ ْتْسَمْلَِعب 



َقلطُم

نَتفاَي دَياَش  َنـ ناَج  َىا  لھَجَب......َقلطُم  ِلْھَج  ْدَشاَب  ْمْلِع  ِيب  ِلَمَع 
ّقَح

“Âdemoğlu ilimle mutlak insan, ilim olmayınca da mutlak hayvandır.
İlimsiz amel mutlak cehalet, ey cân cehaletle Hak bulunmaz.” diyen hak dostu
mübalağa etmemiş olsa gerek...

Tasavvuf erbabınca ilim; akıl, sem’ u basar yoluyla elde edilen bilgi ve
mârifetten daha çok, verâlardan akıp gelen tecellî-i ilm-i ilâhî dalga boylu öyle
bir nur ve ziyadır ki, gelir bütün ruhu sarar ve insanın derûnundaki sır
yamaçlarında, hafî tepelerinde, ahfâ zirvelerinde çiçek çiçek tüllenir ve hep
Sonsuz’un vâridâtıyla gürler. Bu ilâhî tecellîye mazhariyetin mebdei, sır ve
ötesinin Şems-i Ezel’e teveccühü, beden ve cismaniyetin kalb ve ruh seviyesine
yükselmesi ve sinenin iman, muhabbet, aşk ve cezbe ile Zât-ı Hakk’a
yönelmesi; müntehâsı da ilm-i ledünnîdir.

İlm-i ledünnî: 2 اًمْلِع اَّنُدـَل  ْنِم  ُهاـَنْمَّلَعَو   fehvâsınca, berzahsız, hicapsız
doğrudan doğruya “Hazîratü’l-Kuds”den insanî enginliklere yağan bir bârân-ı
rahmettir. Kulluktaki derinlik, Allah ve Resûlü’ne karşı vefâ ve sadakat,
duyguların rıza eksenli, davranışların ihlâs yörüngeli olması ve kalbin de
yakînden yakîne koşması, ledünnî vâridât için, hatta o vâridâtın sağanak
sağanak boşalması için bir yol ve bir şart-ı âdîdir.

Bütün enbiyânın ilmi, Cenâb-ı Hakk’ın vahyi ve talimiyle zuhura gelmesi
açısından bilasale ilm-i ledünnî olduğu gibi, onların arkalarından giden ilhama
mazhar evliyâ ve asfiyânın ilimleri de bittebaiyye o mâhrûların (ay yüzlüler)
ziya-i ilimlerinin şuâları olması itibarıyla ledünnî sayılır. Bu ilmin Hz. Hızır’a
tahsisi, belli bir zaman, belli bir makam ve belli bir hâl itibarıyladır ki, o ilmin
bazı cüz’iyâtı açısından Hz. Hızır, kendine fâik olan bazı zatlara, mercuhun
hususî bir kısım meselelerde râcihe tereccühü nev’inden öne geçmiştir. Yoksa
onun ne Hz. Musa’ya ne de diğer ulü’l-azm zatlara üstünlüğü söz konusu
değildir.

Ayrıca, Hz. Musa’nın ilmi, ilâhî ahkâmın mârifeti ve bu mârifetin, eşyanın
perde önü ve perde arkası muvazenesini koruma gibi bir derinliğe açık
olmasına karşılık, Hz. Hızır’ın bilgisi daha çok eşyanın bâtınına ait idi.
Nitekim, bu ayrıma, Hz. Musa ile konuşması esnasında Hızır da işaret eder:



“Yâ Musa! Ben Allah’ın bana talim ettiği bir ilme sahibim ki, sen onu
bilemezsin. Sen de, Allah’ın sana talim ettiği bir bilgiye maliksin ki, ben onu
bilemem.”3

Evet, ilm-i ledünnî, talim ve taallümle elde edilmeyip Cenâb-ı Hakk’ın
hususî bir mevhibesi ve bir kuvve-i kudsiyesinin nuranî tecellîsidir. Bu tecellî,
sanattan Sâni’e eserden Müessir’e giden bir bilgi olmaktan daha çok, Sâni’den
zîşuur sanata, Müessir’den esere akan bir mârifettir. Hatta o, esrar-ı Hakk’a ait
mahrem vâridâtın insan ruhunda taayyününden ibaret sayılmıştır.

.ِباَوَّصلِاب َُملْعَأ  ّللاَو  ُهٰ
1 “Âlimler, peygamberlerin (aleyhimüssalâtü vesselâm) vârisleridir.”  (Buhârî, ilim 10 (bab başlığında);

Tirmizî, ilim 19; Ebû Dâvûd, ilim 1)
2 “Biz ona nezdimizden Rabbanî bir ilim öğretmiştik.” (Kehf sûresi 18/65)
3 Buhârî, ilim 44, enbiyâ 27, tefsîru sûre  (18) 2, 4; Müslim, fedâil 172. Ayrıca bkz.: “Biz ona

nezdimizden Rabbanî bir ilim öğretmiştik.” (Kehf sûresi 18/65)



Hikmet
İlim, irfan, fıkıh, felsefe, sebeplerin ruhunu kavrama, eşyanın perde önü ve

perde arkasına ıttıla, kâinat kitabı ve dinin özündeki fayda, maslahat ve
gayelere vukuf gibi.. pek çok mânâlara gelen hikmet; hakikat ulemâsınca daha
çok, faydalı ilim ve salih amel beraberliği şeklinde yorumlanmıştır ki,
bunlardan biri diğerinin iradî sonucu, beriki de bir kısım yeni mevhibelerin
başlangıcı ve mukaddimesidir.

Yukarıdaki yaklaşımı nazar-ı itibara alarak bazıları, tıpkı aklı, “amelî ve
nazarî” şeklinde iki bölümde ele aldıkları gibi, hikmeti de “amelî ve nazarî”
diye iki kısma taksim etmişlerdir. Nazarî hikmet, varlık ve hâdiseleri, bir
meşher gibi temâşâ etmek; bir kitap gibi okumak; bir senfoni gibi dinlemek; her
zaman eşyanın perde arkasını kollamak; fizik ve metafizik dünyalardaki sırlı
münasebetleri mütalâa etmek, çözmeye çalışmak ameliyesi, cehdi ve
mevhibesidir.

Amelî hikmete gelince o, böyle nazarî bir yolla elde edilen ilim, irfan, alâka,
münasebet ve kulluk şuuruyla bu meşherin sahibine, bu kitabın kâtibine, bu
koronun idarecisine yönelip ubûdiyetle O’nu aramak, aşkla, şevkle hep O’na
koşmak, hayret ve dehşetle O’nun huzurunda olmanın saygı ve mehâbetini
yaşamaktır. Bu itibarla da hikmeti, evveli tefekkür, tefahhus, tecessüs ve
temâşâ; ortası itaat ve ibadet; sonu da zevk-i ruhanî ve ebedî saadet şeklinde
hulâsa edebiliriz.

Ayrıca bu önemli hususların yanında, Kur’ân’ın hikmetle alâkalı şu tesbitleri
de her biri başlı başına birer esas sayılacak mahiyettedir.

1. Hikmet, Kur’ân’ın incelikleri ve sırları mânâsına gelir ki, bu, aynı
zamanda Kur’ân’ın şerh ve izah ettiği kâinat kitabının da sırları ve incelikleri
demektir. Bu gerçeğe Kur’ân:

اًری۪ثَك اًرْیَخ  ُأ 
ۧ

َِيتو ْدَقَف  َةَمْكِحْلا  َتْؤُي  ْنَمَو  ُۚءاََۤشي  ْنَم  َةَمْكِحْلا  ِيتْؤُي 
“Allah hikmeti dilediğine verir; kime de hikmet verilirse, ona bol bol hayır

verilmiş demektir.”1 âyetiyle işaret eder.
2. Peygamberlik ve esrar-ı risalet ki, bu mânâ, hadisçilerce Sünnet’e

hamledilmiştir ve َةَمْكِحْلاَو َكْلُمْلا  ّللا  ُهٰ ُهیٰتٰاَو   “Allah Davud’a (aleyhisselâm)
saltanat ve hikmet verdi.”2 veya َةَمْكِحْلا َنٰمْقُل  اَنَْیتٰا  ْدـََقلَو   “And olsun biz



Lokman’a hikmet verdik.”3 gibi âyetler bu gerçeği ihtar eder.
3. Nazarî ve amelî hikmet mânâlarını da ihtiva eden bir câmiiyetle

hayırhahlıktır ki, ِةَنـَـسَحْلا ِةـَظِعْوَمْلاَو  ِةــَمْكِحْلِاب  َكـِّبَر  ِلـی۪بَس  ىِٰلإ  ُعْدُأ 
“İnsanları Rabbin yoluna hikmet ve mev’ize-i hasene ile davet et!..”4

mealindeki âyetler de bu anlamdaki hikmeti hatırlatır.
Hikmeti, yerli yerince davranma ve her şeyi yerli yerince kullanma

şeklinde yorumlayanlar da olmuştur. Mutedil ve müstakim olma mânâlarına da
gelen bu son tespiti şu şekilde biraz daha açmak mümkündür:

1. İfrat ve tefrite girmeden her şeyin hakkını verip itidali korumak..
sorumluluklarımızı şer’î çerçeve içinde anlamak ve yerine getirmek.. esbap
dairesi içinde kaldığımız sürece sebeplere riayette kusur etmemek.. iyiliklerde
dahi olsa aşırılığa girmeyip dinin, her şart altında yaşanılırlığı düşüncesini
korumak.. ve hayatı Sünnet programlı yaşamaya çalışmak..

2. Hakk’ın takdirlerini kendi tercihlerimiz önünde düşünmek ve O’nun şer’î
ve kevnî her türlü icraatını gönül rızasıyla karşılayıp, ömürlerimizi ْمِلْسَأ

َْملَْست  “Teslim ol, selâmeti bul!”5 çizgisinde sürdürerek “her işte hikmeti
vardır, abes fiil işlemez Allah” mülâhazasını bir lahza bile hatırdan
çıkarmamak..

3. Düşünce ve davranışlarımızda, peygamberâne bir azim ve idrakle ْلُق
ي۪نََعبَّتا ِنَمَو  ۨاـََنأ  ٍةَری۪ـصَب  ىٰلَع  ّللا  ِهٰ َىِلإ  وُۤعَْدأ  ي۪ۤلی۪بَس  ۪هِذٰـھ   “De ki: İşte

benim yolum; basîret üzere Allah’a davet ediyorum.. ben de, bana tâbi
olanlar da...”6 gerçeğini ruhlarımızda duyup her şeyi Fetanet-i Âzam’ın
vesayetinde basîretle planlayıp icra etmek bu hikmet telakkilerinin birer
televvünü sayılabilir.

Büyük ölçüde hikmetin kaynağı vahiy ve ilhamdır. Bu açıdan da,
peygamberlerin ve derecesine göre diğer mürşidlerin, metâları hikmet birer
hakîm olduklarını söylemek yerinde bir tespit olsa gerek. Zira bu zatlar,
kendilerine sığınan gönül ve ruh hastalarını “tıbb-ı ruhanî” ile tedavi eder ve
ellerinden geldiğince onların kalbî hayatlarını “ahlâk-ı rezile” virüslerinden
temiz tutmaya çalışırlar.

Bu itibarla da, onların hareket sahaları ve meşguliyet alanlarını da göz
önünde bulundurarak, aşağıdaki önemli meselelerin tahlili içinde işaret
nev’inden bir kere daha “hikmet” demek istiyoruz:



1. Hikmet; bir düşünce, tasavvur ve davranış bütünlüğüdür. Evet düşüncede
isabet, ifadede gereklilik ve ölçü, sonra da o çizgide hareket tam bir hikmet
televvünüdür..

2. İlimde yakîn, amelde sağlamlık ve itkan hikmete bir diğer yaklaşım.. buna
ilmin amel ile ve sanat ruhunun itkanla beslenmesi de diyebiliriz.

3. Dinin gaye ve maksatlarını kavrayıp, onu ferden temsil etmenin yanında,
topyekün hayata hayat kılma düşünce ve cehdi de hikmetin bir başka çizgisi.

4. Varlığın özü ve iç yüzündeki gerçeği, her nesneye ait ayrı ayrı
hususiyetleri ve bu hususiyetler arasındaki münasebetleri, Yaratıcı tarafından
hedeflenen gayeleri idrak ve şuur da hikmetin ayrı bir buudu..

5. Sebepler ve illetler âlemine yönelerek, varlığı fayda ve maslahat
yanlarıyla görüp tanımak, tahlil ve terkiplerde bulunmak, Yaratıcı’nın halifesi
olma unvanıyla, O’nun izni ve emri dairesinde varlığa müdahale, hilâfet
televvünlü, sanat buudlu hikmetin ayrı bir yanı.

6. Nizam ve âhengiyle kâinattaki her şeyin yerli yerinde olması ilâhî
hikmetinden hareketle, kendi dünyamızda bu denge ve düzenin korunmasına
riayet, arz, atmosfer ve semalardaki muvazenenin muhafazası istikametinde
değişik ad ve unvanlarla değişik ilim dallarını geliştirmesi de hikmetin ayrı bir
yorumu.

7. Her zaman en iyi hedefleri takip ederek, sevk ve idare edilenler arasında,
iyilik ve güzellik arayışları içinde bulunmak, insanlarla muamelelerimizde ilâhî
ahlâkla tahalluk etmek suretiyle arzı ve arzdaki idarî sistemleri semavîleştirme
gayreti göstererek peygamberlerin gönderilme gayelerini gerçekleştirmek de
hikmetin bir diğer enfes tarafı...

İnsanoğlu her zaman, şeytanın telkin ve vesvesesiyle, rahmânî mantık ve
muhakemeyi tefrik edebilmesi için, aklını Resûlüllah’ın (sallallâhu aleyhi ve
sellem) emrine vererek tetikte olma mecburiyetindedir. İşte ancak bu sayededir
ki, insanda, müstakim muhakeme ve ilâhî hikmet mevhibeleri belirmeye başlar..
duygu, düşünce istikameti güçlenir ve derken fert, davranış bütünlüğüne ulaşır..
sonra da bu duygular işlene işlene onun tabiatıyla bütünleşir ki, bu da ilâhî
ahlâkla ahlâklanma demektir. İsterseniz buna nazarî aklın amelî akla, nazarî
hikmetin de amelî hikmete inkılâp etmesi.. veya bir kısım büyüklerin
yaklaşımıyla, insanın melekî yanlarının şeytanî yönlerinin önüne çıkması da
diyebiliriz.



Bu açıdan da, ilim ile amele, hikmet gerçeğinin birer parçası, birer derinliği
olarak bakmak icab eder ki, bu da amel, imanın bir cüz’ü olmasa da, dinin bir
yanı olduğu hakikatini ifade demektir. Zaten, İslâmiyet’te, bilgiden hemen
kulluğa geçilmesi de herkesin ittifak ettiği bir esastır ki, َِّنجْلا ُتَْقلَخ  اـَمَو 

ِنوُدـُبَْعِیل َِّالإ  َسْنِْإلاَو   “Ben, cin ve insanları Bana kulluk yapsınlar diye
yarattım.”7 âyeti de bu hususu ihtar etmektedir. Evet, herhangi bir konuda,
nazarî olarak derinleşip de amele geçmeme, faydasız bir gayret, dolayısıyla da
apaçık bir hüsrandır. Başta da ifade edildiği gibi; varlık bir hikmet kitabı, bir
hikmet meşheri, Kur’ân da bu hikmetler mecmuasının dili, tercümanı,
yorumcusu ve tarifnâmesidir. İnsanların vazifesi ise, Kur’ân’da kâinat kitabını
okumak, kâinat meşherini tanımaya çalışmaktır ki, böyle biri, Kur’ân’ın
ifadesiyle hayr-ı kesîre mazhar olur ve letâifinin enginliğine, zenginliğine göre
de değerler üstü değerlere ulaşır. Aksine, varlığın çehresindeki gerçekleri
görüp de arkasındaki hakikatlere ulaşamama ve bu nizamla hedeflenen gayeyi
sezememe, varlığın ve var olmanın en önemli mesajını alamamadır ki, bu da
mutlak bir kazanç kuşağında apaçık bir kaybetme demektir.

..َُهباَِنتْجا اَنْقُزْراَو  ًالِطاَب  َلِطاَبْلا  َانَِرأَو  ُهَعاَّبِتا ، اَنْقُزْراَو  اًّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َّمُھٰ
.َنی۪مٰا

1 Bakara sûresi, 2/269.
2 Bakara sûresi, 2/251.
3 Lokman sûresi, 31/12.
4 Nahl sûresi, 16/125.
5 Buhârî, bed’ü’l-vahy 6, cihad 102, tefsîru sûre (3) 4; Müslim, cihad 74.
6 Yûsuf sûresi, 12/108.
7 Zâriyât sûresi, 51/56.



Firaset
Tasavvurda zenginlik, düşüncede tutarlılık, varlığın perde arkasına ıttılâ ve

basîretli davranma da diyebileceğimiz firaset; insanın, kalbini kin, nefret,
iğbirar, nifak ve ucub gibi.. mânevî hastalıklardan temizleyip, iman, mârifet,
muhabbet ve aşk u şevkle bezemesi sayesinde Allah’ın, onun içine attığı öyle
bir nurdur ki, ona mazhar olan fert, feritleşir, duyuş ve sezişleriyle derinleşir;
hatta başkalarının gönüllerindeki sırlara âşina olup, simaların arkasındaki
gerçekleri görebilir.. ve tabiî, eşyanın perde arkasına uyanabildiği ölçüde,
“Hazreti Allâmü’l-Guyûb’un mücellâ bir mir’âtı hâline de gelebilir..! Bu
mânâdaki firasete işaret sadedinde, gayb ve şehadetin fasih lisanı Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm: ّللا ِهٰ ِروـُِنب  ُرُظَْني  ُهَِّنإـَف  ِنِمْؤـُمْلا ، َةَـساَرِف  اوـُقَِّتا   “Mü’minin
firaseti karşısında titreyin; zira o bakarken Allah’ın nuruyla bakar.” 1

buyurur. Firasetin, îmân nuruyla yakından alâkasını gösterme bakımından ٓاَي
ًاناَقْرُف ْمَُكل  ْلـَعْجَي  ّللا  ُهٰ اوُقََّتت  ِْنإ  آوُنَمٰا  ـَن  ي۪ذَّلا اـَھَُّيأ   “Ey îmân edenler, eğer

Allah’a karşı hep takva dairesi içinde bulunursanız, O size furkân (açık-
kapalı, hakkı bâtıldan, doğruyu eğriden, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden
temyiz 
ve tefrik edecek bir kabiliyet, bir ışık) verir.”2 mealindeki âyeti de burada
zikretmek uygun olur zannederim.

Firaset, ister yukarıdaki tarif ve izahlar çerçevesinde kalbin, Hazreti
Allâmü’l-Guyûb’un ilim ve füyûzâtına açılması ve bu mazhariyete erenlerin,
görüş, düşünce, karar ve hükümlerinde isabet kaydetmeleri şeklindeki yorumu
ile; ister, bilgi birikimi, tecrübe, mümarese, sezi enginliği ve karakter
bilgilerini değerlendirerek elde edilen neticeleriyle olsun, o tamamen bir
mevhibe-i ilâhiyedir.. ve bu ilâhî mevhibeden en çok hissemend olanlar da, hiç
şüphesiz –derecelerine göre– evliyâ, asfiyâ ve enbiyâdır. Bunlar arasında ufuk
firaset ise, heykel-i akl-ı evvel Hazreti Seyyidü’l-Enbiyâ’dır ki; Allah: ي۪ف َِّنإ 

َنی۪مِّـسَوَتُمِْلل ٍتاَيَٰال  َِكلٰذ   “Keskin nazar firaset erbabı için elbette bunda
ibretler vardır.” 3 beyanıyla, umum basîret, his ve idrak insanlarına işaret
buyurmasına mukabil,

ِلْوَقْلا ِنَْحل  ي۪ف  ْمُھَّنَفِرْعََتلَو  ْۘمُھیٰمیِ۪سب  ْمُھَتْفَرََعلَف  ْمُھَكاَنْيَرََأل  ُءاََۤشن  َْولَو 
“Dileseydik onları sana (oldukları gibi) gösteriverirdik de simalarından



hepsini tanır ve hepsini konuşma üslûplarından anlardın.”4 ferman-ı
samedânisiyle o zirveler zirvesi firaset insanının açık farkına imada
bulunmaktadır...

Firaset, imandaki iç derinlik, yakîndeki enginlik ölçüsünde daha bir kuvvetli
ve keskin hâl alır. Hatta bazı hususî mazhariyetler sayesinde o, insan
basîretinde Hak nazarının aynı tecellîsi olarak zuhur eder ki; firaset etrafındaki
müşâhede ve söylenen sözler bunun çokça meydana geldiğini ve anlatılanların
da mübalağa ve mücazefe olmadığını gösterir.

Ebû Saidi’l-Harrâz: “Firaset ziyasıyla temâşâ eden, Hak nazarıyla bakmış
sayılır.” der.

Vâsıtî: “Firaset kalbte şimşek gibi çakıp, mukayyet bütün gayb âlemlerini
aydınlatan ve insanoğlunu, topyekün varlığı, olduğu gibi görüp değerlendirme
seviyesine yükselten ledünnî bir şuâdır.” tespitinde bulunur.

Dârânî: “Firaset, nefsin derinliklerinin keşfi ve gaybın ayân, pinhânın da
nihân olmasıdır.” yorumuyla yaklaşır konuya.

Şah-ı Kirmânî: “İnsan, haramlara karşı gözünü kapar, şehevânî duygulardan
elini-eteğini çeker; iç dünyasını murâkabe ile, dış âlemini de Sünnet-i
Seniyye’nin ihyasıyla onarır ve her zaman helâl dairesinde kalabilirse, böyle
biri firasetinde asla yanılmaz.” hatırlatmasını yapar.

Bunların hemen hepsi de, îmân sayesinde inkişaf eden firasetlerdir.. ve
bunlarda yanılma payı da oldukça azdır. Gördüren O ve gören gözler de
O’ndansa, niye yanılsınlar ki..!

Allah Resûlü’nün, şahısları çok iyi tanıyıp, herkesi yerli yerinde
istihdamında, Rabbinin O’na bu tür ihsanı söz konusu olduğu gibi, Hz. Ebû
Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin kerametvârî pek çok tespit, teşhis
ve takdirlerinde de aynı ikram-ı ilâhî bahis mevzuudur.. ve o hususlarla alâkalı
firasetleri ifade etmek için kocaman mücelletler ister.

Ayrıca, aklın ve ruhun hikmet-i vücuduyla alâkalı ve bazı kimselerin ileride
yapacakları iyiliklerden ötürü, avans nev’inden onların mazhar oldukları ve
olacakları firasetler de vardır ki, bunlara, sebeplerinden evvel “Müsebbibü’l-
Esbâb”ın hususî iltifatı nazarıyla bakılabilir.

Şimdi İbn Mesud’un beyanı içinde bunlardan örnek olarak bir kaçını
zikredelim:

1. Mısır Azizi ki, Hz. Yusuf için:



اًَدلَو ُهَذِخََّتن  ْوَأ  اَۤنَعَفَْني  َْنأ  ىٰۤسَع  ُهيٰوْثَم  ي۪مِرَْكأ 
“Ona güzel bak ve hoş tut; ümit edilir ki, bize faydası dokunur veya evlat

ediniriz.”5 demişti..
2. Şuayb’ın (aleyhisselâm) kızı ki, Hz. Musa hakkında:

ُنی۪مَْألا ُّيِوَقْلا  َتْرَجْأَتْسا  ِنَم  َرْیَخ  َِّنإ  ُ۟هْرِجْأَتْسا  ِتََبأ  َي  اۤ
“Babacığım, bunu işçi olarak tut, zira senin çalıştıracağın en iyi adam,

böyle kuvvetli ve güvenli biri olmalıdır.”6 tespitinde bulunmuştu.
3. Firavun’un zevcesi ki, Hz. Musa’yı ırmakta bulunca:

اًَدلَو ُهَذِخََّتن  ْوَأ  اَۤنَعَفَْني  َْنأ  ىٰۤسَع  ُ۠هوُلُتَْقت  ََۘكلَو َال  ي۪ل  ٍنْیَع  ُتَّرُق 
“Sana ve bana göz aydınlığı.. öldürmeyin; bize faydalı olacağı ümit edilir.

Ya da onu evlât ediniriz.”7 firasetini göstermişti.
Bir de, riyâzet; açlık, susuzluk, uykusuzluk ve çile çekmekle elde edilen

firaset vardır ki, böyle bir firasetin bilhassa îmân ve amel-i salihe iktiran
etmeyenine istidraç nazarıyla da bakılabilir. Bu kabîl sezi ve keşiflerde,
mü’min-müşrik, Müslüman-Hıristiyan, veli-rahip fark etmez; herkes belli
şeyler sezebilir.

Bundan başka bazıları, şekil ve kıyafetten hüküm istinbatını da firaset içinde
mütalâa etmişlerdir ki, böyle bir sezi, hangi mânâya gelirse gelsin, tasavvuftaki
firasetle alâkasının olmadığı bedîhîdir.
8 .اَھیٰلْوَمَو اَھُِّیلَو  َتَْنأ  اَھاَّكَز  ْنَم  ُرْیَخ  َتَْنأ  اَھِّكَزَو  اَھيٰوَْقت  ي۪سَْفن  ِتٰا  ّلَلا  َّمُھٰ

.ِ۪هباَحَْصأَو ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ىَٰفطْصُمْلا  َّكِیِفَصَو  َِكلوُسَر  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 Tirmizî, tefsîru sûre (15) 6; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/102; el-Mu’cemü’l-evsat 3/312, 8/23.
2 Enfâl sûresi, 8/29.
3 Hicr sûresi, 15/75.
4 Muhammed sûresi, 47/30.
5 Yûsuf sûresi, 12/21.
6 Kasas sûresi, 28/26.
7 Kasas sûresi, 28/9.
8 Müslim, zikr 73; Nesâî, istiâze 13, 65; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/371, 6/209.



Vecd ve Tevâcüd
İnsan benliğini bütünüyle iştiyakın sarması; hâlin, akıl, mantık ve

muhakemenin önüne geçmesi diyebileceğimiz vecd, Cenâb-ı Hakk’ın, kulunun
kalbine sürpriz bir teveccühü ve beklenmedik bir vâridâtıdır. Böyle bir tecellî
cemal dalga boyuyla gelince “üns” esintileri hâsıl olur; celâl televvünlü olunca
da temkin ve sükûn meydana gelir.. ve tabiî bu celâlî tecellîler arasında hüzün,
keder, havf ve dehşet fırtınaları da eksik olmaz.

Vecdi, zikr ü fikrin kalbe galebe çalması esnasında ruhun, aşkın
feveranlarına tahammülden âciz olması şeklinde yorumlayanlar da olmuştur.
Cenâb-ı Hakk’ın celâlî ve cemalî tecellîlerinden bol bol hissemend olan kalbin
duyup yaşadığı hayret, heyecan ve ürperti de vecd adına ortaya atılan yorumlar
arasında.

Vecd, vücuddan farklı bir hâlettir. İleride anlatılacağı üzere vücud; nefsin
tesir dairesini aşıp bütün bütün cismaniyetten sıyrılarak “bî kem u keyf” hakikî
matlûba zaferyâb olmaya mukabil, vecd; kalbin beklenmedik bir anda, sürpriz
olarak muhabbet, şevk, iclâl ve tazim gibi ahvâlin feveranı keyfiyetidir ki,
bunun bir kadem ötesinde de, sürekli evrâd ü ezkârın semeresi sayılan
“mevâcîd” hakikati gelir.

Vecd, genelde iki şekilde tezahür eder:
1. İlâhî bir kısım vâridât ve tecelliyât-ı sübhaniye’nin, insan kalbinde, onun

kast ve iradesi taalluk etmeksizin tekellüfsüz hâsıl olmasıdır ki; biz buna,
yerinde “mükâşefe” de deriz ve böyle bir doğuş veya mükâşefeyi bir kısım
esbap ve emare ile irtibatlandırmak söz konusu değildir.

2. İnsanın bütün benliğini saran ve onda ağlama, haykırma, ürperme hisleri
hâsıl eden bir zevk ü şevk veya dehşet ü hayret tecellîsidir ki, halka-i zikir ve
hatme yapılan mahallerde, hakikat ilminin müzakere edildiği meclislerde çok
görülür.

Bu türlü vâridât ve tecellîlerin, açıktan herhangi bir sebebe iktiran etmeyip
külfetsiz zuhur edenine “vecd” denir ki, Konyalı Zerkûbî’nin çekiçlerinin
sesinden Hazreti Mevlâna’nın coşup:

لِد داَش  اَھِلگ  ُبآ و  َزا  دَنھَر  نوُچ......لِگ  ُبآ و  رَدَنا  هَت  ـ َسب ياَھ  ـ ناَج

ناَصقُن ِيب  ردَب  ِصرُق  وُچَمَھ......دنَوَش  ناَصقَر  نوُچ  قشِع  ِياَوَھ  رَد 



دنَوَش
“Su ve balçığa bağlanmış cânlar, su ve balçıktan kurtulunca, aşkın hava

ve esintileriyle raksetmeye başlar ve dolunay gibi noksansız olurlar.” demesi
bu cümledendir.

Biraz külfet, biraz zorlama ve konsantrasyon arayışı neticesinde meydana
gelene de “tevâcüd” denir. Zaten tevâcüd “tefâul” bâbından olması itibarıyla,
mevcud olmayan bir şeyi izhar veya onu hâsıl etme yolunda gösterilen ekstra
gayret esprisine dayanır ki, bunu da Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem):
“Kur’ân okurken ağlayınız, eğer ağlayamazsanız kendinizi ağlamaya
zorlayınız!”1 mealiyle vereceğimiz nurefşân beyanıyla irtibatlandırmak
mümkündür.

Şimdi bu son durum itibarıyla “tevâcüd”ü de evvelki üç hususa ilave edecek
olursak, konuyu şöyle özetlemek uygun olur zannediyorum:

1. Tevâcüddür; zorlama, tekellüf ve iç âlemle konsantrasyon yolunda elde
edilmeye çalışılan vecde benzer bir keyfiyettir ve yoldakilerin hâlidir.. tabiî,
kalbî ameller adına da ayarı en düşük olanıdır.

2. Vecddir; iman, mârifet, muhabbet ve zevk-i ruhanî ile donanmış bir kalbin,
beklenmedik bir anda şevk ü tarab veya bir kısım vâridâtla coşmasıdır ki,
üzerinde durduğumuz konunun esasını teşkil eder ve َدَجَو ِهی۪ف  َّنُك  ْنَم  ٌثََـالث 

ِناَميْ۪إلا َةَوَالَح   “Kimde şu üç şey bulunursa, imanın tadını tatmış olur.”2

gerçeğine dayanır. Bu gerçeğin hulâsası da: Allah ve Resûlü’nü her şeyden
fazla sevme, sevdiklerine Allah (celle celâluhu) için muhabbet etme, Cehennem
ve Cehennem vesilelerine karşı teyakkuz ve ürperti içinde bulunma.. gibi
hakikatlerdir.

3 . Mevâcîddir; evrâd ü ezkâr ve kalbin, Hazreti “Vacibü’l-Vücud” ve
“Vâhibü’l-Hayat”la münasebet derinliği ve O’na yaklaşma yollarını araştırması
sayesinde sürekli metafizik gerilim, sürekli duyuş ve sürekli değişik vâridlere
mazhariyettir ki,

ِتاَوٰمَّسلا  ُّبَر  اَنُّبَر  اوُلاَقَف  اوُماَق  ِْذإ  ِْم  ِهبوُلُق ىٰلَع  اَنَْطبَرَو 

اًھِٰلإ  ۤ ِ۪هنوُد ْنِم  َوُعَْدن  َْنل  ِضْرَْألاَو 
“Biz, onların kalblerini pekiştirdikçe pekiştirdik de doğrulup başkaldırdı

ve kükreyerek: Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. O’ndan başkasını



anmamız söz konusu değildir.”3 mefhumu ile sunacağımız âyet de bu soluk
soluğa aşkın, heyecanın ifadesidir.

4 . Vücuddur; ve makam-ı ihsanın zirvesi 4 ُهاََرت َكََّنأَك  ... ufkunun soluğu-sesi
ve “sübühât-ı vech” heyecan ve dehşetine mazhariyetin de televvünâtı şeklinde
yorumlanmıştır.

Vecdin, ayrıca kendi içinde de bir kısım dereceleri vardır:
1. Birinci derecede vecd, iradî olarak, görme, duyma, düşünme çerçevesinde

cereyan eder ki; bu mertebe, kalbin, îmân ve mârifet halâvetini duyup ağyâra
kapanması mertebesidir.

2. Kalbin derinliği ölçüsünde ve ona akan feyizler sayesinde, vicdan
mekanizmasının “sem u basar” ve tefekkür üstü tenevvür ve doğuşlara uyanma
hâletidir.

3. Bütün letâif-i insaniyenin, O’nun boyasına boyanması sayesinde, ağyâr
düşüncesinin bütünüyle ortadan kalkıp, her şeyde O’nu görme, O’nu bilme,
O’nu düşünme, O’nunla hemhâl olma tasavvurlar üstü keyfiyetidir. Öyle ki,
insan o mertebede bazen yarım adımlık bir aşkınlıkla “dehşet”e, bir tam adımla
da “heyman”a girer –ki zannediyorum– tabiî akıl ve idrakimizle onları
yorumlamada biraz zorlanacağız.

5، ُدْمَحْلا ََكلَف  َتْرَفَغَف  َكُمْلِح  َمُظَع  ُدْمَحْلا ، ََكلَف  َتْيَدَھَف  َكُروُن  ََّمت  ّلَلا  َّمُھٰ

۪هباَحَْصأَو ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  َنیَ۪ملاَعِْلل  ًةَمْحَر  ُهَتْلَسَْرأ  ْنَم  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.َنی۪عَمَْجأ
1 İbn Mâce, ikâmetü’s-salât 176; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 2/50.
2 Buhârî, îmân 9, 14, ikrâh 1; Müslim, îmân 67.
3 Kehf sûresi, 18/14.
4 “O’nu (Allah’ı) görüyormuşcasına...” (Buhârî, îmân 37; Müslim, îmân 1, 5, 7)
5 Ebû Ya’lâ, el-Müsned 1/344.



Dehşet ve Heyman
Vecd ü tevâcüdün sonunu hayret ve heymanla noktalamıştık. “Hayret”e daha

önceki bölümlerde anlatıldığı mülâhazasıyla temas etmeyecek; fakat onun bir
başka varyantı sayılan “dehşet”le, makam olmasa da sâlik için bazı ahvâlde
bir uğrak sayılan “heyman”dan birkaç cümle ile bahsetmek istiyoruz.

Korkutan veya ürperten bir hâdise veya manzara karşısında duyulan havf ve
ürküntü mânâlarına gelen “dehşet”, hak yolcusunun, seyr-i ruhanî esnasında ve
Mahbub’un cemalinin tecellîleri karşısında tutulup kalması şeklinde
yorumlanmıştır ki, Kitap ve Sünnet’te onunla alâkalı sarih bir beyan olmasa da,

َّنُھَيِدــَْيأ َنْـعَّطَقَو  َُهنْرَبــَْكأ  ُۤهـَنَْيأَر  اََّملَف   “Onu karşılarında görür-görmez
aşkınlığına (büyülendi) ve (şaşkınlıktan) ellerini kestiler.”1 mealiyle
vereceğimiz âyetle irtibatlandırmak mümkündür.

Dehşeti; insanın, bir türlü aklına sığdıramadığı, sabredip karşısında
duramadığı ve ilmiyle, idrakiyle kavrayamadığı herhangi bir hâdise ile yüz
yüze geldiğinde tutulup kalma şeklinde de ifade etmişlerdir ki, buna “şuhûd”un
akla galebe çalması, muhabbetin sabrın sınırlarını zorlaması ve “hâl”deki
televvünün insan idrakini aşması da diyebiliriz. Zannediyorum, konuyla alâkalı
şöyle bir yaklaşım yerinde olur:

1. Hâlin, hak yolcusunun ilim ve idrakini bastırması, vecdin onun takatini
aşması, keşfin himmetin üstüne çıkması durumunda sâlik yer yer “dehşet”
soluklar. Kur’ân okunurken, namaz kılınırken hudû ve huşû esas olmakla
beraber, insanın iradesini aşan feveranla hudû ve huşûun delinmesi.. aşırı vecd
u mevâcidin sâlikte, temkin ve muvazene keyfiyetini sarsmasından kalbin
mânevî aritmiye girmesi, Hakk’ı talebin her zaman sadakat ve vefa istemesine
karşılık, şuhûdun cazibesiyle, sâlikin aceleciliğe düşmesi.. gibi hususlar buna
birer misal teşkil edebilirler.

2. Sâlikin, zevkî veya hâlî şuhûdundan, ufkundaki resim ve suretler silinip
onun her yanını “cem” televvünleri kaplayıp “ezel” onun zaman ufkunun önüne
geçince, ruh da Hak müşâhedesiyle müşâhedeye erince –ki bir kudsî hadiste bu
makama ُرِصْبُي َِيبَو  ُعَمَْسي  َيِبَف   “Benimle duyar, Benimle görür.” 2 şeklinde
işaret edilmiştir.– hak yolcusu kendini dehşetin dalgaları içinde bulur.

3. Sâlik u muhibbin, beklenmedik şekilde kalb yamaçları vâridât-ı sübhâniye
ve eltâf-ı ilâhiye sağanağına tutulduğunda veya dört bir yanını kurbet ziyaları



sardığında ve pinhânlar ayân olup en kâmil mânâda “ihsan” ufku zuhur ettiğinde
onun benliğini bütünüyle bir dehşet kaplar; o da kendini tamamen gaybûbetin
enginliklerine salar ve dehşet mülâhazalarına teslim olur.

“ Öyle bilmezdim ben kendimi
O ben miyim ya ben O mu?
Âşıkların budur demi
Yandıkça yandım bir su ver!”
(Gedâî)

bu makamla alâkalı söylenmiş güzel ve sade sözlerdendir.
Yoldakilere ait bu duyuş ve seziş bazen iltibaslara da vesile olabilir;

olabilir ve ömrünü Kitap-Sünnet endeksli yaşamayanlar ve şuuraltılarını
Mişkât-ı Muhammediye’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) akıp gelen ışıklarla
beslemeyenler, bu türlü ahvâlde her zaman aldanabilir ve temkine, teyakkuza
ters bir kısım şatahata girebilirler.

Heyman:
Heyman içtikçe daha bir yanan ve bir türlü suya kanmayan mânâlarına

geldiği gibi, aşk yüzünden deli ve kara sevdalı anlamlarına da gelir.
Tasavvuf erbabına göre heyman, âşık u sâlikin, yol esnasında kalbini saran

sürpriz tecellî ve ilâhî mevhibelerle, taaccüp, istihsan ve ruhanî zevklere dalıp
kendinden geçmesi ve iradesine hâkim olamaması demektir. Kur’ân-ı Kerim ve
Sünnet-i Sahiha’da heymanla alâkalı açık bir beyan olmadığından, çoğu ehl-i
hakikat, “dehşet” gibi onu da makamlardan herhangi bir makam görme yerine
bir “hâl” ve televvün şeklinde anlamışlardır. Bazıları onu, ىٰـسوُم َّرَخَو 

اًقِعَص  “Musa baygın olarak yere yıkıldı...”3 âyetiyle irtibatlandırmak
istemişlerse de, vahyi telâki makamıyla, kendinden geçmenin birbirine uygun
düşmediği açıktır. Bence, Tûr Hâdisesi’ne böyle bir yaklaşım yerine; celâlî
tecellînin, bütün suret ve resimleri silip, hakikat-i mücerrede dalga boyunda
zuhuruyla, biraz da Hazreti Museviyet’in gereği olarak duyulan bir hayret ve
şuurlu bir dehşet demek daha uygun olur zannediyorum...

Heymanı da tıpkı dehşet gibi üç kategoride tahlil etmek mümkündür:
1. Yolculuğun ilk merhalelerinde, acz ü fakr, hisset ve değersizliğinin

şuurunda olan sâlikin, kadrini, kıymetini çok aşkın ekstra lütuflara mazhar
olunca, Hz. Eyyub gibi “Senin hiçbir lütfundan müstağni kalamam.”4 deyip,



ilâhî tecellîlere sinesini açtıkça açarak “Daha yok mu?” mülâhazalarıyla
köpürme mertebesidir ki, yoldakilerin ekserisinin, bu vadideki düşünce ve
davranışlarını bu mertebeye ircâ etmek mümkündür.

2. Sâlikin, hâlihazırdaki hulûs ve istikbaldeki meziyetlerine avans
mahiyetinde lütfedilen aşkın vâridât karşısında, yeni bir idrak, taze bir ruh ve
gerilmiş bir irade ile, o esnada kapısı aralanan acaib ve garaibi derin bir
temâşâ zevkiyle seyredip َانَروُن اََنل  ْمِمَْتأ  اَۤنَّبَر   “Rabbimiz, nurumuzu (ikmal ve)
itmam buyur!”5 diyerek, ciddî bir azim ve tam bir metafizik gerilimle, elde
edilen mazhariyetlerin ötesine hâhiş duyma ruh hâletidir ve

“Parmağım aşkın balına
Bandıkça bandım bir su ver.”
(Gedâî)

sözleri, bu seviye ile alâkalı söylenmiş güzel sözlerdendir.
3 . Heymanü’l-fenâdır ki; sâlik, hâlî veya zevkî olarak kadem-nazar

vahdetine ulaşır ve kâinatı fenâ ve zeval ufkundan müşâhedeye başlar.. derken
her an değişik bir buudda “bekâ billâh” tecellîleriyle artık varlığı bütünüyle
görmez olur ve ihsan mertebesinin bir vâridâtı olarak görüldüğünü tam hisseder
ve görebileceği şevkiyle de coşar.

Tabiî bütün bunlar, imanın gücü, yakînin derinliği, kalbî muamelenin devamı
ve ahvâl-i sadıkanın da temadisi nisbetinde zuhur ederler ki, bu evsâfın tam
temsil edilmesi de yine Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın tebaiyetine bağlıdır; O’na
bağlılığın tam hissedilmediği ahvâlde, zuhur eden fevkalâdelikler çok defa
insanı aldatabilir. Tâlib-i feyz-i Hudâ olanlar, mutlaka Hz. Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem) halkasına girmeli; âşık-ı nur-i Hudâ olanlar da
behemehâl o halkanın ritmine uymalıdırlar.

، ُعَفَْني ٍمْلِع َال  ْنِم  َِكب  ُذوُعَأَو  اًِعفَان  اًمْلِع  َكَُلأْسَأ  ّيِ۪نإ  ّلَلا  َّمُھٰ
6، ًالَّبَقَتُم ًالَمَع  َكَُلأْسَأَو 

.َنی۪عَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰاَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 Yûsuf sûresi, 12/31.
2 el-Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl 3/81; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 2/580.
3 A’râf sûresi, 7/143.
4 Buhârî, gusül 20, enbiyâ 20, tevhid 35; Nesâî, gusül 7.
5 Tahrîm sûresi, 66/8.



6 İbn Mâce, duâ 3; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/31.



Berk
Lügat mânâsı itibarıyla “şimşek” sözcüğüyle karşılayacağımız “berk”, hak

yolcusuna yolun ilk merhalelerinde tecellî eden bir nurdur ki, “kurb” sâlikleri
için ilk davetiye sayılır. Ehl-i hakikat, tecellî-i berkiyeyi, Kur’ân-ı Kerim’de,
değişik üslûplarla ele alınıp ifade edilen

ُتَْسنٰا ۤي  ِّ۪نإ اوُۤثُكْما  ِِهلَْھِأل  َلاَقَف  اًرَان  ىٰأَر  ِْذإ   ۢىٰسوُم ُثي۪دَح  َكیَٰتأ  ْلَھَو 

اًرَان
“Sana Musa’nın haberi de geldi; hani o bir ateş görmüştü de, ailesine:

Hele siz durun da ben bir ateş gördüm demişti.”1 mealindeki âyetlerle
irtibatlandırarak, böyle bir ışık çakmasının, peygamberler için nübüvvetin,
veliler için de vilâyetin mebdei gerçeğinin hatırlatılmak istendiğine dikkat
çekildiğini anlamışlardır.

Hakikat yolundaki seyahatin ilk adımlarını iman, amel-i salih ve yakaza
teşkil ettiğinden, berke ilk hakikî adım denmesi doğru olmasa da, onu, âmâle
göre değil de ahvâlin ilk adımlarından biri olarak kabul edip izafî bir evveliyet
verebiliriz.

Berkle vecd arasındaki fark, vecd, huzur-ı hâne-i halvette, berk ise, harem-i
harîme mahrem olma adına duhûle izin esnasında tecellî eder. Bu itibarla da,
vecd, “hâl” nurlarından şevk ve kalak salar insanın gönlüne; salar ve talepte
“hel min mezîd” ufkuna, ahvâlde de terakkiye davet eder. Berk ise, basar ve
basîrete göz kamaştıran bir ışık gibi çarpar ve Dost kapısının aralandığını ihtar
eder. Vilâyet eşiğini aşma merhalesinde olanlar için İbn Fârıd’ın heyecan dolu
şu sözlerini kaydedip geçelim:

ُِعقاَرَبْلا َىلَْیل  ِهْجَو  ْنَع  ْتَعََفتْرا  ِمَأ  ...... ُعِمَال ِروُّطلا  ِبِناَج  ْنِم  اَدَب  ٌقْرََبأ 
“Tur tarafından göz kamaştıran bir şimşek mi çaktı, yoksa Leylâ’nın

yüzündeki nikablar mı aralandı?..”
Evet, cismaniyet gecesinde iz iz Leylâ zâhir oldu ve gönüllere vuslat ümidini

saldı; derken sinelerdeki geceler gündüzlere dönüştü.
Berk, vuslat yoluna girmeye izin olması itibarıyla, hak yolcusuna bir seyahat

“start”ı sayılır ve “seyr ilallah” adına evvelâ, Cenâb-ı Hakk’ın veli namzedi
kuluna, îtâ ve azametini duyurması; ve o kulun da bu hususta kendi aczini,



fakrını duyması, Allah’a olan muhabbet ve alâkasını hissetmesi, fâniyât ve
zâilâtla ünsiyete bedel “üns billâh”a açılması gibi ilk vâridâta işaret
sayılabilir. Ayrıca, yol meşakkatine ve mekânın vahşetine karşı, Tur’da Hazreti
Musa’nın mazhar olması nev’inden, sâlikin bir şeyler duymaya ve vahşeti de
ünsiyete çevirmeye ihtiyacı vardır. Evet, berke, ünsün halâveti, yolda
bulunmanın merâretine mukabil gelsin diye bir “mağrem” ve “mağnem” dengesi
nazarıyla da bakabiliriz.

Sâniyen, berkle huzur hatırlatılarak, sâlike temkin sinyali verilir ve bu
sinyalle onun gönlüne “Hazîratü’l-Kuds”e girme tedbir ve temkini atılmak
suretiyle iç âleminde rağbet kadar rehbet de uyarılır ki, hak yolcusu seyahatinde
ne ye’se düşsün ne de şatahata girsin...

Sâlisen, berk dalga boyuyla gelen vâridât, Rabbin mülâtafe ufkundan,
yolcuya yol azığı nev’inden bir ihsandır ki, gönderene bakan yönüyle bir
vesile-i iftihar ve gönderilene ait yanıyla da bir netice-i iftikardır. Hak yolcusu
bu mazhariyetini sürekli

اوُحَرْفَیْلَف َِكلٰذِبَف  ِ۪هتَمْحَرِبَو  ّللا  ِهٰ ِلْضَفِب  ْلُق 

“Onlara söyle, ancak Allah’ın lütfu ve rahmetiyle ferahlasınlar.”2 diyerek
soluklar. Üzerinde eltâf-ı sübhaniyeyi düşünürken, “Her şey O’ndan” der ve
“Elhamdülillâh” çeker.. ve bu ihsanlara liyakatsızlığı açısından da

“ Değildir bu bana lâyık bu bende
Bana bu lütf ile ihsan nedendir?”
(M. Lütfî)

der iki büklüm olur. İnsanlığın İftihar Tablosu’nun: َرْخَف َالَو  َمَدٰا  َِدلَو  ُّدِیَس  َاَنأ 
“Ben insanoğlunun efendisiyim, bunda fahr yok.”3 sözü bu gerçeği câmi bir
kristaldir.

ُهَرِھَاظَو ُهَرِخٰاَو  َُهلَّوَأَو  ُهَعِماَوَجَو  ُهَِمتاَوَخَو  ِرْیَخْلا  َِحتاَوَف  َكَُلأْسَأ  ّيِ۪نإ  ّلَلا  َّمُھٰ
۽ٍدَّمَحُم َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو  ..ِةَّنَجْلا  َنِم  ىٰلُعْلا  ِتاَجَرَّدلاَو  ُهَنِطاَبَو 

ِِيفَوْلا ّ. ِرْدَقْلا  يِوَذ  ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ِعَّفَشُمْلا  ِعی۪فَّشلا 
1 Tâhâ sûresi, 20/9-10.
2 Yûnus sûresi, 10/58.
3 Tirmîzî, tefsîru sûre (17) 18, menâkıb 1; İbn Mâce, zühd 37.



Zevk, Ataş
Bir şeyden hoşlanma, haz duyma, cümbüş ve eğlence mânâlarına gelen

“zevk”, sofiye ıstılahında, ilâhî tecellîlerin ilk esintileri ve şuhûd ufkunun yer
yer zuhur eden vâridlerindendir ki, “bevârik-i mütevâliye” de diyebileceğimiz
ilâhî ışık tayflarının Hakk’ın kenzen bilindiği kalbi sarmasıdır.. ve doğruyu
eğriden tefrik etmenin de birinci konağıdır. Meâlîye iştiyak ve davranış safveti
bu konakta konaklamanın pasaportu ve vizesi sayılabilir.

Allah’la kalbî muamele, vefa çizgisinde cereyan ettiği sürece, “şürb”
kelimesiyle de ifade edebileceğimiz zevk-i ruhanî, sâkîsiz, kâsesiz kalbin
enginliklerinde duyulmaya başlar ve hak yolcusu, dünyevî kıstaslarımız
açısından derecesine göre mest ü mahmur hâle gelir. Sürekli “zevk” sürekli
“şürb”e, sürekli şürb de susama mânâsına gelen sürekli “ataş”a sâik olur; olur
da sâlik ruhunda hep yanmaları kanmalarla beraber duyar ve

“ Ey sâkî aşkın oduna
Yandıkça yandım bir su ver.”
(Gedâî)

der, dolaşır. Öyle ki, hak yolcusu, O’na karşı her an artan arzu ve iştiyakla,
zevki hasretle, doymayı da açlıkla beraber hisseder ve aralanan kapının ardına
kadar açılması sevdasıyla yanar tutuşur. Tabiî, böyle bir yolcu için artık,
mazhar olduğu bu tecellîlerin inkıtâı bir imsak, yeniden zuhuru da bir iftar
hâlini alır; alır da o, sık sık

“ Sâkiyâ doldur şarabı vakt-i iftardır bu dem,
Mâmur eyle bu harâbı lütf-i izhardır bu dem.”
(Muhammed Lütfî)

der ve hep beklentilerini mırıldanır.
Bir diğer yaklaşımla ataş, o Biricik Maksûd’u talep ve özlemede öyle bir

iştiyak ve hırstır ki, sevgiyle coşan sâlikin sinesi magmalar gibi ateşlerle
köpürürken, gözleri 1 ْمُھُّبَر ْمُھیٰقَسَو  ’la 
tüllenen bulutlarda “Ciğerim kebap oldu, ahıma iltifat yok mu?” der, sızlar;
sızlar zira, müştak cismaniyet fanusunda mahsur kaldığı sürece, Mahbub-u
Hakikî tam tecellî etmez. Bu itibarla da, berzahta sayılan müştakın susuzluğu,
onu cayır cayır yakacak şekilde arttıkça artar.. bu ruhanî zevk ve ataşı şu
beyitler ne hoş ifade eder:



يِنُكیِم ْزِیت  َِشتٰاو َمـا  شوُخ   ِ راَزاَب ...... ينُكیِم ْزیِھْرَپو  ِيياَمُن  يِم  ْراَديِد 

............................. ...... ...............................

اًقيَ۪رط ُّلَِضأ  ٌنْأَش  ي۪نُقَحَْلیَف  ...... ٍَةلی ـ ۪سَو ِرْیَِغب  ىٰوَْھأ  ْنَم  ُدِھاَشُأ 

اًقي۪رَغَو اًقَرْحُم  ي۪ناََرت  َكاَذِل  ...... ـٍة َّشَرِب ي۪فْطُي  َّمُث  اًرَان  ـُج  ِّجَؤُي
“Cemal gösterir, sonra da görünmeden sakınırsın. Böylece hem kendi

pazarını hem de bizim ateşimizi kızıştırırsın. Beni baştan çıkaran sevgiliyi
gördükçe bana öyle bir hâl olur ki, yolumu şaşırırım. O önce beni ateşlere
yakar; sonra da bir su serpintisiyle söndürür.. onun için beni hem ateşlere
yanmış hem de suya garkolmuş görürsün.” (Gülistan).

Bir başka zaviyeden zevk, acı-tatlı yanlarıyla, lisan, beden ve diğer
uzuvlarla duyulup hissedildiği gibi kalb ve vicdanla da duyulup hissedilir.
Allah Resûlü:

ٍدَّمَحُِمبَو � اًني۪د  ِمَالْسِْإلِابَو  ًاّبَر  ّللِاب  ِهٰ َيِضَر  ْنَم  ِناَميِْإلا  َمَْعط  َقاَذ 

ًالوُسَر
“Rab olarak Allah’tan, din olarak İslâm’dan, peygamber olarak da Hz.

Muhammed’den (aleyhisselâm) hoşnut olan imanın tadını zevk etmiş olur.”2

sözleriyle bu ruhanî hazza işaret buyururlar. Vâkıa O, bu ledünnî zevki bazen
cismanî zevkleri anlatan kelimelerle de ifade etmiştir ki, ashab-ı kirâmı savm-ı
visalden menettiği yerde: ىٰقْـسُأَو ُمَعْطُأ  ّيِ۪نإ  ْمُِكتَئْیَھَك  ُتَْـسل  ّيِ۪نإ   “Ben
sizin gibi değilim; ben yedirilip içiriliyorum.”3 derken böyle bir üslûp
kullanmıştır. Ne var ki, kalbî ve ruhî hayat açısından söz konusu olan zevkin
ruhanî olanıdır ve “vecd”e göre de süreklilik ifade eder; eder de, kalb ve ruhu
her zaman ayrı bir televvünle besler. Yerinde de geçtiği üzere vecd ve heyman
ise, hususî tecellîlerle, bazı ahvâle ait vâridlerdir ki, göz kamaştırıcılığına
rağmen sâlikin mübtedîliği ölçüsünde ve onun havsalasıyla mebsûten
mütenasip (doğru orantılı) olarak zuhur eder.

Zevk; temel kaynakları itibarıyla da farklı farklıdır. İman, tasdik ve taate
karşılık Cenâb-ı Hakk’ın, Cennet, ebediyet ve rü’yet gibi her biri, dünya
hayatının binlerce senesini aşan fâikiyeti cihetiyle, O’nun vaatlerinde halâvet
ayrı bir zevk ufku.. insan vicdanının, maddî-mânevî, dünyevî-uhrevî bütün
lezzetlerden sıyrılarak “üns billâh” ufkuna yönelip sürekli O’nunla hemhâl



olması ayrı bir haz buudu.. kurb-u mutlak’a mazhariyetle –bütünüyle terk-i
enaniyet mânâsına– kendinden uzaklaşarak sadece O’nu görme, O’nu duyma,
O’nu bilme zirvesine yükselerek “bekâ billâh-maallah”ın temadî eden
zevklerini duymak ayrı bir halâvet şâhikasıdır.. evet herkes, imanı, tasdiki,
mârifeti ve ledünnîliği ölçüsünde ruhanî zevklerden “hissemend” olur.

Cismanî zevkler, doyma noktasına ulaşınca, insanda onlara karşı bir
alâkasızlık meydana gelmesine mukabil, ruhanî zevklerde sürekli bir ataş
(susuzluk) hâli yaşanır. Buna; hiç eksilmeyen bir zevkle içtikçe içme arzusu da
diyebiliriz. Öyle ki sâlik, mürşid-i kâmilin söz ve davranışlarıyla onun ruhuna
boşalttığı ilâhî mevhibelere karşı “Daha yok mu?” diyerek her zaman yolda ve
tetikte olma hâli ve vicdanın mârifet, muhabbet ve zevk-i ruhanî adına
nâmütenâhiye açılma keyfiyetidir ki, böyle bir vicdan, daha doğrusu onun en
birinci rüknü olan kalb, kurb-u mutlaka ulaşacağı ana kadar sürekli “Sen’i,
Sen’i!” der durur.. gün gelip de bütün bütün cismaniyet hapsinden kurtularak,
bedenin ağırlıklarından sıyrılır.. kalb ve ruhun semalarında, zaman ve mekân-
üstü olma mazhariyetiyle, hemen her lahza ataş ve şürb arası gelir gider ve
aralanan kapıların ardına kadar açılmasını intizar etmeye başlar.

Bir de mürîd ve sâlik, murad ve mahbub hâline geliverince artık O’nun
ziyasıyla nurlanır.. O’nun boyasıyla boyanır.. derken “Sübühât-ı Vech”in
mâsivayı bütün bütün yakıp kül etmesiyle varlığın gerçek mahiyeti zuhur eder;
değişik ahvâl ve televvünler aşılarak, her lahza “Muhavvilü’l-ahvâl, Kesîru’n-
nevâl, Hâliku cemii’l-ef’âl” unvanıyla, “bî kem u keyf” Zât-ı Vâhid-i Ehad
duyulup hissedilmeye başlar ki, Hz. Mevlâna aşağıdaki mısralarıyla bu ufka
işaret eder:

هَداَب تسَم  مشَج  هلاَیب  ...... ْتسَراَي ييوُر  ْشَماَج  هك  روُخ  ِيباَرَش 

ْتسَراوَخ

ِيقاَس ْتساَر  ُوا  ْمُھُّبَر ) ْمُھیٰقَس  ) ...... ـي ِقا َبـ هْجَو  ماجِز  روخ  ِيباَرَش 

يِتْسَم ِتْقَوْرَد  ـْد  َھِد يكا  ـ َبارُت ...... يتْسَھ ثول  زَك  ْدوُب  ْىَم  ْنآ  روُھُظ 

يھز تریح  يھز  تلود  يھز  ...... قوذ يھز  تذل  يھز  تبرَش  يھَز 

قوش
“Bir şarap iç ki, kâsesi yârin yüzü, kadehi de bâde ile mest olanların gözü



olsun. Vech-i Bâkî bardağından bir şarap iç ki, sâkîsi, ‘Rabbileri onlara
şarab-ı tahûr içirdi.’ (hakikatiyle mermuz zât) olsun. İşte o mey’in zuhuru
sana, mestlik vaktinde cismaniyet pisliğinden paklık kazandırır. Bu ne garip
şerbet, bu ne tuhaf lezzet, bu ne güzel zevk, bu ne acip devlet, bu ne müthiş
hayret, bu ne garip şevk.!”

Bir başkası da bu makam münasebetiyle duygularını;

“ Bak, 4 ْمُھُّبَر ْمُھیٰقَسَو  ’den cümle ebrâr oldu mest,
Ol Celâl-i Lâyezâl’den yedi, dört, beş hepsi mest.”

mısralarıyla dile getirir ve şarab-ı eynemâ’yı kalblerimizin dudaklarında
dolaştırır gibi olur...

، َنی۪بوُبْحَمْلا َنِم  اَنْلَعْجاَو  َّكِبُح  ِباَرَش  ْنِم  اَنِقْسا  ّلَلا  َّمُھٰ

ِِهباَحَْصأَو ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  َنی۪بوُبْحَمْلا  ِّدِیَس  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.َنی۪لوُبْقَمْلا
1 “Rabbileri onlara (tertemiz bir şarap) sunmuştur.” (Dehr sûresi 76/21)
2 Müslim, îmân 56; Tirmîzî, îmân 10; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/208.
3 Buhârî, savm 20, 48; Müslim, sıyam 55-56.
4 “Rabbileri onlara tertemiz bir şarap sunmuştur.” (Dehr sûresi, 76/21)



Kalak
Bulunduğu yer ve olduğu hâlden sıkılma, içinde bulunduğu kafesten sıkılma

ve esaretten rahatsızlık duyma hâli diyeceğimiz kalak; âbidin, Cennet’e olan
iştiyakının ötesinde, ârifin, mârifet hislerinden daha derince ve muhibbin
sabrını yakıp kül eden öyle bir kara sevdadır ki; bu sevdaya tutulan sâlikin,
kalbinin ufuklarında sürekli vuslat şuaları çakar-durur ve sinesi her zaman

ُرَبــَْكأ ّللا  ِهـٰ َنـِم  ٌناَوــْضِرَو   “Allah’ın hoşnutluğu en büyük olandır.”1

mülâhazasıyla atar.
Seyyidina Hazreti Musa, vuslat arzusuyla, sabrın yanıp kül olduğu böyle bir

kalak faslını: ىٰضْرَِتل ِبَر  ّ َكَْیِلإ  ُتِْلجَعَو   “Rızanı hedefleyerek Sana ulaşmak
için acele ettim”2 sözleriyle ifade eder ve şevk konsantrasyonu içinde bulunan
helecan, heyecan ve iştiyak-ı fevkalâdesini dile getirir.

Bir de mecazî aşklarda, mahbubun başkaları tarafından da sevilebileceği
endişesiyle meydana gelen kalak vardır ki Câmî, onu;

، نَم ِناَج  رَد  دَتُف  شتآ  مَقِشاَع  دَيوُگ  ِهك  رَھ 

نَم ِنَاناَج  ِقِشاَع  ْدَشاَب  ِهك  مَسَرت  يِم  ِهك  ناَز 
“Biri ‘âşığım’ deyince cânıma ateş düşer; zira korkarım o benim

cânânıma âşıktır.”  sözleriyle ifade eder. Kalak adına böyle bir mülâhaza,
tasavvuf düşüncesindeki kalakla karıştırılmamalıdır. Bu yolun acısı da, tatlısı
da O’ndandır ve O’nun içindir. Bundan dolayı da, hak yolcusunun, duyduğu her
acı, şeker-şerbet, hissettiği lezzetler de ayn-ı kevserdir.

Şevk ve iştiyak, sabır sınırlarını zorlamaya başladığı andan itibaren, gönülde
vuslat arzusundan başka ne varsa silinir-gider.. hatta muhabbet ve aşk dahi belli
ölçüde mülâhazadan düşer.. ve derecesine göre:

a. Varlık kendi dalga boylarıyla müştakı sıkmaya başlar; başlar ve yer yer
halvet arzusuna kapılır, zaman zaman da ölüp gerçek vuslatı duyma iştiyakıyla
yanar tutuşur. Hem öyle bir yanar tutuşur ki, gayri O’ndan başka gözü hiçbir
şeyi görmez olur.

b. Müştak, cismaniyet ve bedene rağmen, kalbî ve ruhî hayatla öyle bir
şahlanır ki, artık akıl onu frenleyemez, irade de yönlendiremez olur; olur da
tefrik ve temyiz gerektiren işlerde bile iltibastan kurtulamaz. Dudaklarından sık
sık:



“ Öyle bilmezdim ben kendimi
O ben miyim ya ben O mu?”

dökülür ve ibadet ü taat bir yana, dünyevî işlerde dahi hep şuhûd ufuklarında
dolaşır.

c. Kalak kahramanına hicab, belli ölçüde aralanıp da, halvet yolunun belirli-
belirsiz görülüp hissedilmesiyle onda öyle bir mâverâîlik meydana gelir ki,
gayri bundan sonra o, bir daha kurtulamayacağı ateşin pençesine düşer ve
Mahbub-u Hakikî’ye vuslattan başka her şeye karşı kapanır. Artık o, muhib
olduğu aynı anda mahbubdur; mürîd olduğu aynı anda muraddır ve aradığı aynı
anda da aranandır.

Allah Resûlü’nün vahiyle tanışmadan önceki hâli, tabiî kendi gelişme ve
terakkisi içinde, kalağın ilk iki nev’ine ircâ edilebilir ki, Yazıcızâde Mehmed
Efendi’nin konuyla alâkalı, uzunca bir manzumesinden iktibas ettiğimiz şu
dupduru beyitler, bu hususu fevkalâde bir selâsetle ifade ederler:

“ Nedendir ki ahzân içinde sürersin vâhid?
Nedendir mübarek zamirinde vardır melâl?
........................................................
Cevap vermeyip bunlara tuttu gitti gerû,
Varıp halvetine yine eyledi intikâl..
........................................................
Dedi: kalb müştâk, nefsim eder ihtirâk,
Gözümden akar yaş nedir Hâkim u Lâyezâl?..
Karârım çû selb oldu, hiç tâkâtım kalmadı;
Ne kılsın dilâram, çû cânımda yoktur mecâl.
..........................................................
Çıkıp dağa yüzünü turâba koydu secdede,
Tazarru edip ağladı, dedi: Ey Bî Zevâl!
Melekler görüp sızladı, hûr-i în döktü yaş
Ki İlâhî Habibin elif kâmetin kıldı “dâl”...

Bilâl-i Habeşî ve diğer ashab-ı kirâm efendilerimizin de bu mülâhazayı ifade
eder güzel sözleri vardır: َُهبْحـَصَو اًدَّمَحُم  َةَّبِحَْألا  ىَقَْلأ  اًدَـغ   “Yarın ben
dostlara; Hazreti Muhammed ve ashabına kavuşacağım.”3 sözleri sadece
onlardan bir tanesi.

Kalakın zirvedeki sultanı da yine Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’dır ki;



dünya bütün ihtişam ve debdebesiyle ayağının ucuna kadar geldiği bir dönemde
O, vazifesini bitirmiş ve iştiyakını ifade etme kertesine gelmiş ulaşılmaz bir
Şâhika İnsan olarak; 4 ىٰلْعَْألا َقی۪فَّرلا  ّلَلا  َّمُھٰ  diyerek mahbubiyet makamının
gereğini yerine getirme arzusuyla bütün bütün Mahbûb-u Mutlak’a yönelir ve
nüzûller, urûclar silsilesinin son halkasını mahbubiyet ve Muhammediyet’in
mahviyet ve Ahmediyet’e intikaliyle noktalar.

.ِضْرَْألا َءْلِمَو  ِتاَوٰمَّسلا  َءْلِم  اَياَحَّتلا  ُلَمَْكأ  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ِهَْیلَع 
1 Tevbe sûresi, 9/72.
2 Tâhâ sûresi, 20/84.
3 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/105, 223, 262; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 5/92.
4 Buhârî, fedâilü’s-sahabe 5, meğâzî 83-84, merdâ 19; Müslim, selâm 46.



Gayret
Çalışıp-çabalama, ırz, namus, şeref ve itibarın korunması mevzuunda hassas

davranma mânâlarına gelen gayret; mukaddes ve münezzeh ilâhî gayretin
ifadesi olan yasaklara karşı duyarlı olmayı ve fuhşiyâttan, münkerâttan uzak
durmayı, Cenâb-ı Hakk’ın, kullarını temiz tutması, koruyup-kollaması adına
gayreti sayarak, lâakal bir mütekabiliyet mülâhazasıyla, olabildiğince titiz
davranmaktır ki, esası bazı ilâhî isim ve sıfatlara dayanan bir huluk-ı
Rabbânîdir.

Bu önemli hususu tembih sadedinde Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem): “Sa’d’ın gayretine mi hayret? Ben Sa’d’dan daha gayûrum, Allah da
benden...” buyururlar ki; aslı, Allah’ın sevip-hoşgördüğü şeyleri, fevkalâde bir
iştiyakla yerine getirip; hoşlanmadığı hususlara karşı da olabildiğince kararlı
davranmak ve Zât-ı Vacibü’l-Vücud’un, esmâ, sıfât ve zâtını gönülden sevmek,
sevmekle de kalmayıp O’nun herkes tarafından sevilmesi gayreti içinde
bulunmak ve Rabb’iyle olan münasebetlerini dünya ve ukbâda her şeye tercih
etmek şeklinde hulâsa edebiliriz. Bilhassa, bu son noktayı hatırlatma adına bir
hak dostunun, şu heyecan dolu duyguları oldukça mânidar sayılır:

Keşke sevdiğimi sevse kamu halk-ı cihan,
Sözümüz cümle heman kıssa-i cânân olsa..!

Gayret, açık-kapalı münkerâta karşı bir tavır ve ilâhî gayretin bir uzantısı
ise, ona Allah ahlâkıyla tahalluk etmenin bir televvünü nazarıyla da bakılabilir.
Hazreti Lisan-ı Hakikat:

ََنَطب اَمَو  اَھْنِم  َرََھظ  اَم  َشِحاَوَفْلا  َمَّرَح  ِ۪هتَرْیَغ  ْنِمَو  ّللا  ِهٰ َنِم  ُرَیْغَأ  ٌدََحأ  اَم 
“Allah’tan daha gayûru yoktur; bu gayretindendir ki O, açık-kapalı

fuhşiyâtı haram kılmıştır.”1 diyerek, lâhûtî kaynağına dikkati çekmiş, sonra da:

ِهَْیلَع َمِّرُح  اَم  ُدْبَعْلا  َِيتْأَي  َْنأ  ّللا  ِهٰ ُةَرْیَغَو  ُراََغي  َنِمْؤُمْلا  َِّنإَو  ُراََغي  ّللا  َهٰ َِّنإ 
“Allah gayret tecellîsinde bulunur, mü’min de gayûr davranır; Allah’ın

gayreti kulun işleyeceği haramlara karşıdır.”2 fermanıyla, gayretteki
mütekabiliyeti ihtar etmiştir.

Erbab-ı hakikat, gayreti iki şekilde anlamışlardır:
1. Sevgiliye asla rakip ve alternatif kabul etmeme.
2. Sevgiliye tahsis-i nazar edip O’nu sevmede herkesin önünde bulunmaya



çalışma.
Her iki şık itibarıyla da, cismaniyete karşı tavır alıp, kalb ve ruh ufkuna

yönelmek, kötü huylara karşı savaş ilan edip ahlâk-ı haseneyi hayat hâline
getirmek ve kendi içimizde kıskançlık ölçüsünde O’na aidiyetimizi duymak,
bizi hakikî insanlığa taşıyan esasların başında gelir. Böyle bir mülâhaza aynı
zamanda, Cenâb-ı Hakk’ın kuluna karşı olan gayretine de bir cevap
mahiyetindedir. Allah’ın kuluna karşı gayreti, onu başkalarına bırakmaması,
sadece Kendine kullukla şereflendirmesi ve onu mevhum ilâhların fasid
vehimleri arasında perişan etmemesi şeklinde anlaşılacaksa, kulun gayreti de:
Mevlâna Câmî’nin:

ْيوُگ يَِكي  ْناَد ، يَِكي  ْنِیب ، يَِكي  ْيوُج ، يَِكي  ْناوَخ ، يَِكي  ْهاوَخ ، يَِكي 
“Yalnız Bir’i iste, Bir’i çağır, Bir’i talep et, Bir’i gör, Bir’i bil, Bir’i

söyle!” mülâhazasıyla, düşünce ve davranışlarında sadece ve sadece O’nu
görüp O’nu bilmesi, O’nu arayıp O’na müteveccih olması şeklinde
gerçekleşmelidir.

Bazılarına göre ise gayret; sâlikin, sadece O’nunla meşgul olması, O’nunla
meşbû bulunması ve en ciddî bir kıskançlık ruh hâletiyle, zevât-ı
şahsiyelerinden ötürü başka her şeye karşı bütün bütün kapanması şeklinde
ifade edilmiştir ki, bir bakıma sabırsızlığın mezmum olmayan kısmından
sayılan ve Mahbub’dan ayrılığa dayanamayıp da âh u efgân içinde hep “Yâr!”
deyip dolaşanların hâli böyle bir gayretin tezahürleri sayılmıştır.. ve
Mesnevî’nin ilk beyitleri de sanki böyle bir gayret ve hasretin nağmeleri
gibidir.. evet, Mevlâna:

دَنُكیِم ْتَياَك  اھِیي ِشـ اَد  َْزأ ُجـ ...... ، دَنُكیِم تَياَكِح  نوُچ  ـي  َنزا وَنِشب 

................................ ...... .................................

ِدرَد ِحر  مَيوُِگبا َشـ َتـ ...... ، قاَرِف َزا  هَحرَش  هَحرَش  مَھاوَخ  هَنیِس 

قاَِیت ـ شا

ِلصَو ِراَگزوُر  دَيوُج  زاَب  ...... ، شيِوِخ ِلَصأ  َزا  َدن  اَم  روُد  ِهك  يِسَكرَھ 

شيِوِخ
“Dinle neyden nasıl hikâye eyler; (durmuş) firaklardan şikâyet eyler.....



Ayrılıktan parça parça olmuş sine isterim ki, ona derd-i iştiyakımı
şerhedeyim. Her kim ki kendi aslından uzak kaldı (o hep) Sevgili’ye vuslat
günlerini arar.” diyerek, işte bu hasret ve bu gayreti terennüm eder.

Ayrıca gayretin, erbab-ı gayrete göre de üç mertebesi vardır:
1 . Âbidlerin gayretidir ki, hayatlarını bir dantela gibi takva ve salih amel

atkıları üzerinde örer ve ömürlerini bir gergef gibi işlerler. O’nun için
olabilme mevzuunda o kadar gayretlidirler ki, yanlış bir iş, önemsiz bir hata
ömür boyu onlara vicdan azabı olmaya yeter.

2 . Hakk’a dilbeste olmuş sâliklerin gayretidir ki hâlden hâle koşar,
muhabbetten zevke yürür, zevkten daha engin iştiyaklara açılır ve gözlerini
O’ndan ayırmadan çalışırlar; çalışır ve ّللا ِهٰ ُهْـجَو  َّمــَثَف  اوُّلَوــُت  اــَمَنَْيأَف 
fehvâsınca,3 her şart ve ahvâlde letâiflerinin ibresiyle hep Hakk’a müteveccih
olur ve gözlerinin içine başka hayal gireceği endişesiyle tir tir titrerler. Gönül
dillerinde sürekli: ٌناـَمَز ّللا  ِهٰ َعَم  ي۪ل   “Benim Allah’la farklı bir zamanım
var.”4 mantûkunca kalblerinin koylarında hep o anı avlamaya çalışırlar. O’nu
görme, O’nu bilme yolunda değerlendirilememiş bir zaman parçasını, zamana
karşı en büyük bir saygısızlık ve israf sayarlar.

َنوُحَرَْمت ْمُتْنُك  اَِمبَو  ِقَحْلا  ّ ِرْیَغب  ِضْرَْألا  ِيف  َنوُحَرَْفت  ْمُتْنُك  اَِمب  ْمُِكلٰذ 
“Bu ceza sizin yeryüzünde haksız yere (küstahlaşıp) ferih-fahûr yaşamanız

yüzündendir.”5 hakikatiyle sürekli ürperir ve her lahza ayrı bir perdede اوُلُك
َِةِیلاـَخْلا ِماَّيْـَألا  ِيف  ْمُتَْفلْـسَأ  اَِۤـمب  اـًئی۪ۤنَھ  اوُبَرـْـشاَو   “Geçmiş günlerdeki

mahrumiyet (ve fedakârlıklar)a mükâfat olarak afiyetle yiyin, için.”6 eltâf-ı
sübhaniyesini duyarlar.

3 . Âriflerin gayretidir ki, her an ayrı bir َِكتَفِرْعَم َّقَح  َكاَنْفَرَع  اـَم   “Seni
hakkıyla bilemedik.” ufkunda dolaşır, tasavvurlar üstü güzellikleri temâşâ
eder.. gördüklerini bazen kendi gözlerinden bile kıskanırlar. Bazen de, buranın
tam bir rasat yeri olmadığına hayıflanır ve gözlerinden dert yanar, hatta
sırlarına karşı serzenişte bulunur ve titreyen bir ibre gibi karar gününe kadar
hep ihtizaz içinde olurlar.

، ىٰضَْرتَو ُّبِحُت  اَم  ىِٰلإ  ّلَلا  َّمُھٰ َةَرْیَغْلاَو ، َوْفَعْلا  ّلَلا  َّمُھٰ

.ىَٰفطْصُمْلا ۽ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 



1 Buhârî, nikâh 107; Müslim, tevbe 32-36.
2 Buhârî, nikâh 107; Müslim, tevbe 36.
3 “Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü (Zât’ı) oradadır.” (Bakara sûresi 2/115)
4 Bkz.: el-Kelâbâzî, Bahru’l-fevâid s.208, 335; es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene s.565.
5 Mü’min sûresi 40/75.
6 Hâkka sûresi, 69/24.



Vilâyet
Birinin idaresine verilen şahıs, toplum, memleket veya ülke mânâlarına gelen

vilâyet; sofiye ıstılahında, sâlikin, nefis ve enaniyet cihetiyle fâni olması ve
Hazreti Vacibü’l-Vücud’a karşı yakınlık kazanması yolunda, üzerinde Zât-ı
Hayy-ı Kayyûm’un hâkimiyetini duymasıdır ki; bu seviyeye ulaşan hak yolcusu,
ilâhî tevellîye erer, temkine mazhar olur ve kurb ufuklu yaşar. Vilâyetin
mebdeine ِروُّنلا َىِلإ  ِتاـَمُلُّظلا  َنِم  ْمُھُجِرْخُي  ۙاوـُنَمٰا  َني۪ذَّلا  ُِّيلَو  ُّهٰلَلا   “Allah
îmân edenlerin muhibbi ve veliyyü’l-emridir, onları (hidayet ve tevfikiyle)
karanlıklardan ışığa çıkarır.” 1 nurefşân beyanıyla; müntehâsına da َِّنإ ََۤـالأ 

َنوُنَزْحَي ْمُھ  َالَو  ْمِھَْیلَع  ٌفْوَخ  ّللا َـال  ِهٰ َِیلْوَأ  َءاـۤ  “Bil ki Allah’ın veli (kul)ları
için hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olacak değillerdir.” 2 şerefbahş
fermanıyla işaret buyrulur.

Vilâyete mazhar olana “veli” denir ki; bu aynı zamanda Cenâb-ı Hakk’ın
mübarek isimlerinden biridir. Bu isme tam bir “mâkes-i münevver” ve “mir’ât-
ı mücellâ” olmuş veli, “fenâ fillâh” ve “bekâ billâh”a da mazhar sayılır. Ancak
velinin bu mazhariyeti onu, Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’dan müstağni kılamaz.
Bilakis, mertebesi ne olursa olsun, bütün hak dostlarının en bereketli feyiz
kaynaklarından biri, hatta vesileliğinin hususiyeti itibarıyla birincisi, “mişkât-ı
nübüvvet” ve “kevser-i hakikat” olan Hz. Zât-ı Ahmediye (aleyhissalâtü
vesselâm) ve O’na tebaiyettir. Bu husus, Kur’ân-ı Kerim’de birkaç yerde gayet
“net” olarak vurgulanır ve o menba-ı feyz ve maden-i hakikate dikkatler çekilir.
İşte o pür-envâr beyanlardan biri:

ّللا ُهٰ ُمُكِْببْحُي  ي۪نوُِعبَّتاـَف  ّللا  َهـٰ َنوُّبِحُت  ْمـُتْنُك  ِْنإ  ْلـُق   “De ki eğer Allah’ı
seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin...”3

“Gülşen-i Râz”da bu gerçek şu renkli ifadelerle dile getirilir:

ّللا ِهٰ َعَم  ي۪ل   » رَدَنا دَدرَگ  لِباَقُم......هاَم  ِيلَو  دَمآ  باَتفآ  نوُچ  ـي  َِبن
« ٌتْقَو

( ّللا ُهٰ ُمُكِْببْحُي  ِءه ( ــ َناَخ ـ تَولَخ ـ َب......هاَر وُا  دَباَي   ( َنوُّبِحُت ْمُتْنُك  ِْنإ  ِز(

“Nebi güneş, veli de ‘Benim Allah’la öyle bir anım vardır ki’4

mülâhazasıyla serfiraz olan o güneşe karşı ay gibidir. Veli ancak [Eğer siz
O’nu seviyorsanız]’dan [Allah da sizi sever] halvethânesine yol bulur.”



Evet, ay, güneşten nurunu aldığı gibi, veli de ancak, nebiye uymak suretiyle
tenevvür eder.. eder ve Hak ziyasını aksettiren bir mir’ât-ı mücellâ olur. Bir
mânâda bu mülâhaza enbiyâ için de söz konusudur; bu itibarla da O Sultan-ı
enbiyâdır.

َِملُّظلا ِيف  ِساَّنِلل  اَھَراَوَْنأ  َنْرِھْظُي  ...... اَھُِبكاَوَك ٍلْضَف ُھـْم  ُسْمَش  ُهَِّنإَف 

ِمِھِب ۪هِروُن  ْنِم  َْتلَصَّتا  ـا  َمَِّنإ َفـ ...... اَھِب ُماَرِكْلا  ـُل  ُسُّرلا َىَتأ  ٍيٰا  ُّلُكَو 
“İnsanlığın İftihar Tablosu, bir fazilet güneşi, onlar da yıldızlar gibidirler

ki, insanlara ışıklarını ancak her yanın karanlığa gömüldüğü durumlarda
izhar ederler. (Aslında) Peygamberân-ı izâm’ın gösterdiği her mucize,
Peygamber aleyhissalatü vesselâmın nurunun onlara ittisali sebebiyledir.”
Ruhun şâd olsun Bûsîrî..

Veli kelimesi, ya fail mânâsına gelir; o takdirde, günahlara karşı tavır alan
ve ibadet ü taata karşı da dişini sıkıp sabreden; yahut mef’ûl mânâsına
hamledilir ki, o zaman da, Cenâb-ı Hakk’ın inayet, riayet ve hıfzına mazhar
olmuş tali’li demektir ki; bu izah, bir kudsî hadiste ortaya konan, Allah’la kul
arasındaki zımnî mukavele ile tam uyum arz eder. Üzerinde pek çok durulan bu
kudsî hadisin metnini teberrüken kaydetmek istiyorum:

َبَّرََقت اَمَو  .ِبْرَحْلِاب  ُهُتْنذٰا  ْدَقَف  ًاِّیلَو  ي۪ل  ىٰداَع  ْنَم  َلاَق : ىٰلاََعت  ّللا  َهٰ َِّنإ 

ي۪دْبَع ُلاَزَي  اَمَو  .ِهَْیلَع  ُتْضَرَتْفا  اَّمِم  ََّيِلإ  َّبََحأ  ٍءْيَِشب  ي۪دْبَع  ََّيِلإ 
ُعَمَْسي ي۪ذَّلا  ُهَعْمَس  ُتْنُك  ُهُتَْببَْحأ  اَذِإَف  .ُهَّبِحُأ  ّتَح  ىٰ ِلِفاَوَّنلاب  ََّيِلإ  ُبَّرَقََتي 

ي۪شَْمي ي۪تَّلا  َُهلْجِرَو  اَھِب  ُشِطَْبي  ي۪تَّلا  ُهَدَيَو  ِ۪هب  ُرِصْبُي  ي۪ذَّلا  ُهَرَصَبَو  ِ۪هب 

.ُهَّنَذی۪عَُأل ي۪نَذاَعَتْسا  ِِنَئلَو  ُهََّنیِطْعَُأل  يَ۪نَلأَس  ِْنإَو  .اَھِب 
“Allah Teâlâ buyuruyor ki: Her kim Benim velilerimden bir veliye

düşmanlık ederse, şüphesiz Ben ona ilan-ı harp ederim. Kulum kendisine farz
kıldığım şeylerden daha sevgili hiçbir şey ile Benim kurbiyetime mazhar
olamaz. Bir de kulum nafileler ile Bana yaklaşır ha yaklaşır ve nihayet öyle
bir hâle gelir ki artık Ben onu severim. Onu sevince de, onun işiten kulağı,
gören gözü, tutup yakalayan eli ve yürümesine vasıta olan ayağı olurum
(Hâsılı; onun işitmesi, görmesi, tutması, yürümesi doğrudan doğruya meşîet-
i hâssa dairesinde cereyan etmeye başlar). Böylesi bir kul Benden birşey
isterse istediğini muhakkak ona veririm. Bana sığınırsa onu hıfz ve sıyanetim



altına alırım.”5

Bu açıdan hemen her devirde vilâyetin iki önemli buudu üzerinde durulmuş
ve bu iki şey bir vâhidin iki yanı olarak kabul edilmiştir:

1. Sâlikin, kılı kırk yararcasına hukukullaha riayeti.
2 . Buna karşılık Cenâb-ı Hakk’ın da onu hıfzına, riayetine ve kelâetine

alması.
Bu hıfz u riayet, nebide masumiyet, velide de mahfûziyet şeklinde tecellî

eder.. ve bu iki husus birbirinden farklı şeylerdir.
Evliyâ-i kirâmın mükerremiyeti muhakkak, kerameti hak; ama her veli için

şart değildir. Bir velinin kendi vilâyetini bilip-bilmemesi ihtilaflı olsa da, bir
kısım mazhariyetlerinin bulunduğunda şüphe yoktur.

İbrahim Ethem bu hususiyetleri: “Kesben olmasa da kalben dünyayı terk
etme; bütünüyle Allah’a yönelme ve sürekli O’nun teveccühünü bekleme..”

Yahya b. Muaz: “Üns billâh’a ulaşma yolunda her sıkıntıyı göğüsleme ve her
şeye katlanma..”

Bâyezid-i Bistâmî: “Onca ibadet ü taat ve kulluktaki fevkalâde hassasiyetine
rağmen, başkaları tarafından bilinme arzusuna kapılmama...” şeklinde
kaydetmişlerdir ki, Harraz’ın ifadesiyle, bu evsâfı haiz olan hak dostuna
Cenâb-ı Hak kendini anma kapılarını aralar.. sâlik, zikirden lezzet almaya
başlayınca, Hazreti Mezkûr da elinden tutar onu “kurb” zirvesine ulaştırır.
Sonra da vefa ve sadakatine göre ona “üns billâh” hil’atini giydirir. Ve artık bu
zirvede sâlik, sadece O’nu duyar, O’nu düşünür, O’nunla oturur kalkar ve
O’ndan ötürü olanların dışında, ağyâra karşı da tamamen kapanır. Hatta O’ndan
gelen ikram ve ihsanlardan bile mekr olabileceği mülâhazasıyla tir tir titrer.
Evet, Peygamber’in peygamberliği ve bu kudsî mazhariyetin bir tezahürü olan
mucizelerini izhar etmesi O’nun misyonunun gereği olmasına karşılık, velinin
kendini de, kendiyle alâkalı tecellîleri de gizlemesi edeptir.

Bu hususu İbnü’l-Arabî şöyle ifade eder:

ًالوُذْخَم ْنَُكت  َالَف  ِلاَّجِرلا  َدْنِع  ...... ٌقِّقَحَتُم ـٌب  ِجاَو ِةَماَرَكْلا  ُرْتَس 

ـًال ي۪ز ـ َْنت ُيْحَوْلا  َّلِز  اَھِبَو ُنـ ...... ٌةَضي۪رَف َنی۪لَسْرُمْلا  ِيف  اَھُروُھُظَو 
“Hak dostları nezdinde kerameti gizlemek vaciptir. (Zinhâr izhar edip)

mahzül ve rüsva olma! Peygamberlerin (onların elleriyle gösterilen
harikaları) açıklamaları lâzımdır. (Zira) vahyin gelişinin bu (harika)larla



iktiranı vardır.”
Buradaki keramet hissî keramettir ki, gönle geleni bilmek.. bazı gaybî

şeylerden haber vermek.. tayy-i mekân edip az zamanda çok mesafe almak..
tayy-i zamanla serfirâz olup, kısa bir süre içinde pek çok şey yapmak... gibi
harikalar bu türdendir.. ve bu yolun zirve kâmetleri, bu kabîl şeylere
yönelmeleri bir yana, “min gayri kasdin” kendilerinden zuhur edenlerden dahi
fevkalâde rahatsızlık duymuşlardır.

Buna mukabil bir de; dinin ruhuna vukuf.. mekârim-i ahlâka muvaffakiyet..
hukukullah ve hukuk-u ibâda olabildiğince riayet.. bildikleriyle amel ve
bereket.. mârifette yakîn, amelde ihlâs, ibadet ve muamelâtta ihsan şuuru... gibi
mânevî kerametler vardır ki; avamın görüp bilemediği, dolayısıyla da değer
vermediği bu ilâhî ihsanlar, havâssın ağlarını gerip avlamak istedikleri
değerler üstü değerlerdir ve izharından kaçınılsa da, talebi Hakk’ı taleptir..
vilâyet-i kübrânın vârisleri de hep bu mazhariyetin kahramanları arasından
çıkmıştır.

َنی۪عِرَوْلا َنی۪قَّتُمْلا  َنیَ۪صلْخُمْلا  َنی۪صِلْخُمْلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ
.َنی۪مٰا َنی۪بوُبْحَمْلا ، َنّی۪بِحُمْلا  َنی۪بَّرَقُمْلا 

1 Bakara sûresi, 2/257.
2 Yûnus sûresi, 10/62.
3 Âl-i İmrân sûresi, 3/31.
4 el-Kelâbâzî, Bahru’l-fevâid s.208, 335; es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene s.565.
5 Buhârî, rikak  38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.



Sır
Gizli şey demek mânâsına gelen sır; sofiye ıstılahında, kalbde ilâhî vedîa

olan bir latîfe-i rabbâniyedir. Bedende ruhun emanet ve vedîa olması
mânâsında bir latîfe. İrade, zihin, his, “latîfe-i rabbâniye” dediğimiz vicdan
mekanizmasının dört temel esası ve ruhun hâssesi olduğu gibi, “sır” da kalbin
böyle bir hâssesi ve orta ölçekte bir buudu sayılır. Vicdanın temel esaslarının,
kul-Rab münasebetleri açısından meselâ; iradenin Allah’a kulluk, zihnin
mârifetullah, hissin muhabbetullah ve kalbin rü’yet-i cemalullah misillü birer
hedef ve gayesi bulunduğu gibi sırrın da ilâhî esrara açık bir hususiyeti ve
gayesi vardır.

Bütün varlığın, Cenâb-ı Vacibü’l-Vücud’un kudret eliyle yaratılıp ortaya
konması açısından, yaratılanların Yaratan’a nisbet edilmeleriyle alâkalı sırlara
“esrar-ı rubûbiyet”, kalbte tecellî-i evvelin inkişafıyla meydana gelen ve bütün
ilâhî isimler arasında ehadiyet buudunu izhar eden, dolayısıyla da, her şeyde
her şeyi müşâhede zevkinin zuhurundaki sırlara da “esrar-ı tecellîyât” denir.

Sırrı; her türlü cismanî levsiyâttan müberrâ, mâsivâ lekelerinden arınmış ve
her zaman ruh âlemiyle açık münasebette bulunan “kalb” diye de yorumlayanlar
olmuştur.

Sırra; ْمِھِسُفَْنأ ي۪ۤف  اَِمب  َُملْعَأ  ّلَلا  ُهٰ  “Allah onların iç dünyalarında olanı
en iyi bilendir.”1 âyetiyle delillendirerek, her zaman vefa ile çarpan, sadakatle
ürperen, peygamberlerin mesajlarına açık, Allah’ı ve ahiret yurdunu her şeye
tercih eden temiz sine demek de mümkündür.. aynı zamanda bu yorumu, bütün
kalblerin “sır” seviyesi olarak da düşünebiliriz.

Bazıları bu evsâfı; sırrın, kalbde zuhurunun sebepleri ve dâîleri saymışlardır
ki; Allah, o kalblere dini kabul, varlık ve birliğini ikrar, öteleri tasdik ve
peygamberlerini de iz’an imkân ve ortamını hazırlayınca, onlar da bu imkânı en
iyi şekilde değerlendirerek, sır mevhibesiyle ulaşmaları gereken hedefe
ulaşmaya çalışırlar.. veya Allah, onların, bu latîfeyi çok iyi
değerlendireceklerini bildiğinden, hususî atâsıyla bu mevhibeye açık gönülleri
mâmur kılar; kılar zira O, َني۪رِكاَّشلاـِب ََملْعَأــِب  ّللا  ُهـٰ َسَْیَلأ   “O şükürle
gerilenleri en iyi bilen değil midir?”2 hakikatinin biricik sahibidir.

Bu itibarla da onunla bazen; َّيِفَخْلا َّيِنَغْلا  َّيِقَّتلا  َدـْبَعْلا  ُّبِحُي  ّللا  َهـٰ َِّنإ 
“Allah takva ile serfiraz, mâsivâdan müstağni ve gizli enginlikleri olan



kulları sever.”3 sözlerinin müfâdı.. bazen de:

ُهَّرَبََأل ّللا  ِهٰ َىلَع  َمَسَْقأ  َْول  َُهل  َُهبْؤُي  ِباَوْبَْألِاب َال  ٍعوُفْدَم  َرَبْغَأ  َثَعْشَأ  َّبُر 
“Nice saçı-başı dağınık, kapı kapı kovulan ve asla önemsenmeyen kimse

vardır ki, (herhangi bir hususla alâkalı) Allah’a yemin etse, Allah onu
yemininde yalan çıkarmaz.”4 beyanıyla resmedilen muallâ ve müberrâ gönül
murad edilir.

Sırla alâkalı yukarıdaki beyanın ışığı altında, sır ehli de üç bölümde mütalâa
edilmiştir:

1. Gözleri Allah’tan gayri bir şey görmeyen, her zaman, her yerde sadece ve
sadece O’nun rızasını arayan ve nefsin isteklerine karşı da kapalı kalmasını
bilen bir kısım hak erleridir ki; himmetleri, hiçbir arzu ve istek karşısında
kırılmayacak kadar âlî; maksatları, ilâhî emirleri aksettirecek ölçüde duru;
hayat sistemleri uhrevîlik çizgisinde; yolları emin; gözlerini açıp-kapayıp hep
O’nun muradını takip etmektedirler. Nâm u nişândan kaçar; Hakk’a kulluğu
varoluşlarının gayesi bilir ve bu duygularını dünyevî-uhrevî her türlü
mülâhazanın önünde tutarlar ki, günlük yaşayışları hemen her zaman:

ِّوُدُغْلِاب اَھی۪ف  َُهل  ُّحِبَسُي  ُۙهُمْسا  اَھی۪ف  َرَكْذُيَو  َعَفْرُت  َْنأ  ّللا  ُهٰ َنَِذأ  ٍتوُیُب  ي۪ف 

ِةوٰلَّصلا ِماَِقإَو  ّللا  ِهٰ ِرْكِذ  ْنَع  ٌعَْیب  َالَو  ٌةَراَجِت  ْمِھی۪ھْلُت  ٌۙلاَجِر َال   ِۙلاَصْٰالاَو

ُراَصْبَْألاَو ُبوُلُقْلا  ِهی۪ف  ُبَّلَقََتت  اًمَْوي  َنوُفاَخَي  ِۙةوٰكَّزلا  ِءاَۤتي۪إَو 
“Birtakım evler ki, Allah o evlerin (kadrinin) yüksek tutulmasına ve

içlerinde (mübarek) isminin zikredilmesine izin verdi.. onların derûnunda
sabah-akşam, O’nu tesbihlerle yâd eden öyle yiğitler var ki, kendilerini ne
ticaret ne de alım-satım Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât
vermekten alıkoymaz; zira onlar kalblerin ve gözlerin döneceği günden
korkar (ve tir tir titrerler).”5 ufkunda cereyan eder.. ve hep ışık alır, ışık
verirler.

2. Allah’la münasebetlerini ve O’nun nezdindeki durumlarını iradî olarak
gizlemeye çalışan öyle vefalı gönüllerdir ki; ilâhî tecellî ve vâridleri tesettürü
gerekli birer namus gibi korur.. gayri ihtiyarî ortaya çıkanlarını değişik
tevriyelerle âdeta çarpıtır.. her biri sema-i vilâyetin birer yıldızı olduğu hâlde
ateş böceği gibi görünmeye çalışır.. mücahede yolunun birer üveyki olmalarına
rağmen saksağan görünümünü tercih eder.. arz u semada haslar hası pâyesiyle



tebcil edilirken dahi ciddî bir melâmet ruhuyla kendilerini sıfırlamasını bilir..
hizmet ederken fevkalâde civanmertçe, bir nefer gibi mütevazi, ama en önde;
maddî-mânevî ücret taksiminde ise kendini unutturacak kadar gerilerin
gerisinde ve beklentisizdirler.

ي۪ف َنوُدِھاَجُي  َ۟ني۪رِفاَكْلا  َىلَع  ٍةَّزِعَأ  َنی۪نِمْؤُمْلا  َىلَع  ٍةَّلَِذأ   ُۤ َهنوُّبِحُيَو ْمُھُّبِحُي 

ٍِمئَۤال َةَمَْول  َنوُفاَخَي  َالَو  ّللا  ِهٰ ِلی۪بَس 
“Allah onları, onlar da Allah’ı sever; mü’minlere karşı (fevkalâde)

mütezellildirler (tevazu kanatlarını yerlere kadar indirirler), küfür
nankörlerine karşı da izzetli (ve satvetli)dirler. Sürekli Allah yolunda
mücahedede bulunur ve kınayanın kınamasına da aldırış etmezler.”6

gerçeğinin tam temsilcileri öyle babayiğitlerdir ki; Rabbileriyle baş başa
kaldıklarında derinlikleri ihata edilemeyen birer ârif u âbid, dünyaya sözlerini
geçirmede de birer erkân-ı harp ve dâhi, mensup oldukları milletin haysiyet ve
şerefi adına fevkalâde hassas, töhmet ve suizanna vesile olacak “pes”
davranışlardan da olabildiğine uzaktırlar.

3. Cenâb-ı Hafîz u Muîn’in himaye, inayet ve kelâeti altında zirveleşmiş öyle
kahramanlardır ki, oturur kalkar Rabb-i Kerîm’lerini anar.. her hâdise, her
düşünce ve her mülâhazayı O’nu anmanın birer bahanesi, hatta mukaddimesi
sayar ve âdeta, kendileri olarak kendilerinden kaçar, kendilerini duymaz ve
kendilerine karşı yabancı yaşarlar.. iyiliklerini insanlardan saklamanın da
ötesinde kendi kendilerinden saklama mülâhazaları içinde dolaşır ve
vicdanlarında sürekli araya girmelerin ızdırabını duyarlar.. yer yer kendilerine
takıldıkları olsa da, bunu bir kâbuslu rüya telakki eder ve bir an evvel ondan
kurtulma yollarını araştırırlar.. yeni merhalelere motive olmanın dışında her
zaman, vecd u istiğrakın gel-gitleri arasında ömürlerini sürdürür ve hep inayet-
i hâssa seralarında, riayet-i tâmme yamaçlarında ilâhî eltâf soluklarlar.

Bunlar, sürekli sırlar ötesi bir gizlilik içinde mahfîdirler ama, Allah’ın
matmah-ı nazarı ve varlığın da en hayatî unsurlarıdırlar. Hak eşyaya onlarla
bakar, kâinat onların sır kevserleriyle beslenir.

7 .َِكتَداَبِع ِنْسُحَو  َكِرْكُشَو  َكِرْكِذ  ىٰلَع  اَّنِعَأ  ّلَلا  َّمُھٰ

ِِهباَحَْصأَو ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  َني۪دِباَعْلا  ِّدِیَس  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.َني۪دوُمْحَمْلا



1 Hûd sûresi, 11/31.
2 En’âm sûresi, 6/53.
3 Müslim, zühd 11; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/168, 177.
4 Müslim, birr 138, cennet 48; Tirmîzî, menâkıb 54.
5 Nûr sûresi, 24/36-37.
6 Mâide sûresi, 5/54.
7 Ebû Dâvûd, vitr 26; Nesâî, sehv 60; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/244, 247.



Gurbet
Gariplik, yabancılık, vatandan ayrı düşme mânâlarına gelen gurbet; sofiye

ıstılahında, Maksûd’a ulaşabilmek için, o güne kadar alışılagelen dünya ve
onun câzibedar atmosferinden uzaklaşma veya o atmosferde uhrevî buudlu
yaşama şeklinde yorumlanmıştır ki, buna dünyanın mânevî mimarlarının hâlleri
de diyebiliriz ki, hâlden hâle intikal gurbeti, halktan Hakk’a yönelme gurbeti,
Hak’tan halka nüzûl gurbeti bu sözcükle zihinlerimizde canlanan ahvâlden
sadece bazılarıdır.

Gurbetle alâkalı bir rivayette, urûc ve nüzûlün kahramanı Hz. Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Cenâb-ı Hak nezdinde kulların
en sevimlisi gariplerdir.”  buyururlar. Gariplerin kimler olduğu sorulunca da:
“Din ve diyanetleri adına halktan uzaklaşabilenlerdir ki, Meryem oğlu İsa
ile haşrolacaklardır.”  şeklinde cevap verilir.1 Seyyidinâ Hz. Mesih’le
uhrevîliğin ilk basamağını paylaşmak, Hz. İsa’nın gurbet derinliğini ifade etme
bakımından mânidardır.

Garip olarak ölenin şehit olacağına dair de rivayetler vardır ki2 –yurttan
yuvadan ayrı düşme mânâlarına da hamledilmesi mahfuz– hâlinden-dilinden
anlamayan insanların içinde hâl ehlinin gurbeti; fâsık ve fâcirlerin arasında
salihlerin gurbeti; mülhid ve münkirler karşısında îmân ve iz’an ehlinin
gurbeti; cahil ve görgüsüzler dünyasında ehl-i ilim ve irfanın gurbeti; suret ve
şekil erbabı beyninde mânâ ve hakikat erlerinin gurbeti... gibi garipliklere
işaret eder ve:

َأَدَب ، اَمَك  اًبي۪رَغ  ُدوَُعیَسَو  اًبي۪رَغ  ُمَالْس  ِ ْإلا َأَدَب 

ُساَّنلا ُهَدَسَْفأ  اَم  َنوُحِلْصُي  َني۪ذَّلا  ِءاَبَرُغِْلل  ىٰبوُطَف 
“İslâm garip olarak başladı (gariplerle temsil edildi), günü gelince yine o

gurbete avdet edecektir. Herkesin bozgunculuk yaptığı dönemde, imar ve
ıslah hamlelerini sürdüren gariplere müjdeler olsun.!” 3 Farklı bir rivayette:

ُساَّنلا َصََقن  اَِذإ  َنوُدـيِزَي  َنـي۪ذََّلا   ilavesi söz konusudur ki; “Halk îmân ve
takva açısından zaaf gösterdiği o gurbetler gününde onlar, keyfiyet olarak
sürekli köpürür dururlar.”  nurefşân beyanıyla her devrin kudsîlerini nazara
verir.

Erbab-ı hakikat, gurbeti, daha çok, vicdanlarıyla duyup bildikleri, sezip



sevdikleri, hatta bir mânâda sürekli maiyyet solukladıkları hâlde cismaniyet
berzahında yaşamaktan ibaret görmüş ve yolda bulunmanın gereği, bir taraftan
dişlerini sıkıp ona katlanırken, diğer taraftan da vicâhînin revh u reyhânına ve
“meydân-ı tayarân-ı ervâha uçmaya” hazır bulunmuş, hatta bunun için hep
çırpınıp durmuşlardır. İşte böylesi âriflerin bir anayurt kabul ettikleri ruhanîler
otağından ayrı düşüp, dünyevî berzahlarda, hasret ve hicranlar içinde
bulunmalarını ifade sadedinde her zaman:

دَنُكیِم تَياَكِش  اَھِياَدُج  َزا  ...... دَنُكیِم تَياَكِح  نوُچ  َينَزا  وَنِشب 
“İşit neyden nasıl hikâyet eder; durmuş ayrılıktan şikâyet eder.”

(Mesnevî) demiş ve bu iç içe gurbetlerini dile getirmişlerdir. Zannediyorum,
Bilâl-i Habeşî Hazretleri, kendisine dâr-ı bekâ ufku göründüğü esnada: “Ben
gurbetten asıl vatana gidiyorum...” türünden söylediği sözler de yine bu
hasret ve bu özlemin ifadesiydi...

Evet herkes derecesine göre, kervanların konup göçtüğü bir saray
mesabesindeki bu dünyaya garipler gibi gelip konaklar ve henüz üzerinden
gurbet duygusunu atma fırsatını bulamadan da çarçabuk kapı dışarı edilir.
Bundan ötürü de, ruhunda ötelerin özlemini duyanlar ayrı bir gurbet; “malı,
mülkü, safası fâni hulyâ” bu dünyaya dilbeste olanlar da ayrı bir gurbet
ızdırabıyla hep kıvranır dururlar.. evet bu dünyada:

َنطَو ِياَّنََمت  تَبرُغ  َزا  تفِرِِگب  َملِد  ...... دَيوُگ يِمَھ  َشناَراََیب  دَوَر  اَینُد  ِز 

مَراَد
“Gönlüm artık gurbetten usandı ve vatan temennisinde.” (Hüsrev Dehlevî)

mülâhazasıyla herkes bir Hüsrev; herkes dünyanın bu dar hendesesinden bîzâr,
herkes yeni ufuklar peşinde ve vatan-ı aslî duygusuyla kıvrım kıvrımdır.

Buraya kadar serdedilen mütalâalar açısından gurbeti, yararı olan, zararı
olan, yararı ve zararı olmayan gurbetler diye üç bölümde ele almak da
mümkündür:

1. Yararlı ve Hz. Sahib-i Şeriat’ın lisanında memduh sayılan gurbet , hak
erleri dediğimiz ehlullahın gurbetidir ki, söz ıtlak edildiğinde kemaline masruf
olması esprisine binaen, akla gelen gurbet de işte bu gurbettir.. ve bu gurbet
“üns billâh”la taçlanmış, mârifet derinlikli, muhabbet ve iştiyak televvünlü bir
gurbettir. Böyle bir gariplik içinde bulunan sâlik, gurbet rampasıyla sık sık
“üns billâh”a yükselir.. hiçbir zaman mutlak yalnızlığa düşmez; yalnızlık



anlarını O’na ulaşmanın işaretleri kabul eder ve kendini her zaman Allah’ın
vilâyeti, Peygamberin imameti ve mü’minlerin refakatiyle müeyyed görür;
görür ve zâtî değerleri ölçüsünde dünya ile olan münasebetlerini devam ettirir..
her zaman ibadet ü taatla dopdolu, tam bir zâhid; ama görünüp bilinmeye karşı
bayrak açmış bir zâhid ü âriftir. Hadisin ifadesiyle cennetlerin sultanı gibidir
ama, hayatını kimsenin önemsemediği bir çizgide sürdürmektedir: Öyle ki, ne
yandan bakılırsa bakılsın o, saçı-başı, kılığı-kıyafeti ve oturup-kalkışı
itibarıyla hep insanlardan bir insandır. Dünyevî-uhrevî, maddî-mânevî bütün
servet ve zenginlikleri, o nimetlerin Hakikî Sahibi’ni anmaya vesile sayar; her
zaman şükürle gerilir, şevkle oturur-kalkar ve uhdesine verilmiş bütün ilâhî
mevhibeleri sırtında bir âriye gömlek gibi görür; ne onların mevcudiyetleriyle
şımarıklaşır ne de fıkdânlarıyla kedere, tasaya düşer.

Diğer bir yaklaşımla, ebrâr ve mukarrabînin de gıpta ettiği bu garipler, 4

ِذِجاَوَّنلِاب اَھَْیلَع  اوُّضَع   fehvâsınca, halkın dinden yüz çevirdiği bir dönemde,
Sünnet’e sımsıkı sarılır.. bid’atlara karşı savaş ilan eder.. duygu, düşünce ve
hissiyatlarını hep tevhid anlayışı etrafında örgüler.. ömürlerini Allah’a
intisabın zevki, şevki ve hazları içinde geçirir.. Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’a
iktidayı, insanları Allah’a ulaştıran bir geminin kaptanına teslim olma şeklinde
görür.. ve diğer nisbî intisapları da bu nakş-ı âzamın bir ipliği, bir izdüşümü,
bir varyantı ve bir müşiri sayarlar.

Asr-ı Saadet ve âhir zaman vilâyetinin en önemli ve en bereketli bir kaynağı
sayılan bu mânâdaki gurbet, câzibesi az, kıymeti çok, sıkıntısı fazla, derecesi
yüksek, şatahat ve iddialara kapalı bir ululuk yoludur.. ve her devirde bu
tertemiz kaynak etrafında bir avuç nezih gönül ve pak vicdan bir araya gelmiş,
cemiyeti saran terslikleri göğüslemiş, ruhlara karşı pusu kurup bekleyen
gulyabanîlerle savaşmış; insanları sevgiyle kucaklamış; onları, dünyevî-uhrevî
beklentilerine ulaştırmaya çalışmış; sonra da mutluluk adına hiçbir şey tadıp
duymadan çekip öbür âleme gitmişlerdir.. çekip gitmelidirler de; zira refah,
maddî mutluluk, dünyanın gaye-i hayal hâline gelmesi, onlar için öldüren birer
zehir ve onların vefa telakkilerine karşı da bir “çelişki”dir. Böyle zıtlar
arenasında “tearuz-tesakut” deyip yaşamaktansa –ki bu kabîl yaşayış gurbet içre
gurbet mânâsına bir “iğtirab”dır ve ömürlerini yaşatma zevkine göre planlamış
kimseler için ölümden de beterdir– beraetlerini alıp dostların bulunduğu diyara
göç etmeyi tercih ederler.

2. Yararı olmayan ve sahibinin başında sürekli duman duman bir musibet



gibi tütüp duran, inkâr, ilhad ve dalâletten kaynaklanan bir gurbettir ki,
kabir yolculuğuyla sürüp gideceğinden, hatta öbür âlemde de, hem de çaresiz
ve sevapsız devam edeceğinden, zannediyorum en acınacak gurbet de işte bu
gurbettir.

3 . Ne yararı ne de zararı olmadığı hâlde anne karnından başlayıp, bir
mânâda kabre kadar devam eden gurbettir ki, bu gurbet her fâninin kaderidir.
Bazı garipler itibarıyla, niyetin hulûsu sayesinde bazen sevaplara vesile olması
da söz konusu olan bu gurbet, her zaman ruhta gerekli olan kıvam
korunamadığından ötürü, bilhassa Allah’a açık olmayan sinelerde sürekli bir
vesile-i hicrandır. Bir şair:

؛ يِھاَك َدناََمنوُا  َزا  دَو  ِهوُكرَگ ُبـ ...... يِھاَم َدناَمب  يِسَكرََگا  تَبرُغ  رَد 

؛ يِھآ ْدَرآ  رَب  دَنُك  َنطَو  ِداَي  نوُچ  ...... دَوُب ِنكاَس  رََگا  بيِرَغ  ءهَراَجِیب 

................................... ...... ...................................

تَياَكِح نِيإ  اَجنِيا  رَد  دَجنُگ  يَِمن  ...... تَياَكِش مَراَد  يِم  َشناَرجِھِز 
“Bir kimse eğer gurbette bir an dahi kalsa, dağ kadar metin olsa da,

saman kadar bile güçlü sayılmaz. Çaresiz garip, yerinde hep sakin bulunsa
da, vatanı hatırlayınca, hiç durmaz (hep) ah çeker. ........... Dostların
ayrılığından çok şikâyetim var ama, (gel gör ki) bu hikâye bu makama
sığmaz.” diyerek gurbet derdinden dâde gelmiş bu kabîl hicran ehline ne hoş
tercüman olur.

، اًِتبْخُم ََكل  اًعاَوْطِم ، ََكل  اًباَّھَر ، ََكل  اًراَّكَش ، ََكل  اًراَّكَذ ، ََكل  ي۪نْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ
َنی۪بی۪نُمْلا ِّدِیَس  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو   5 .اًبی۪نُم اًھاَّوَأ  َكَْیِلإ 

.َنی۪ھاَّوَْألا ِِهبْحَصَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو 
1 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/25; İbn Kayyim, Medâricü’s-sâlikîn 3/195.
2 Bkz.: İbn Mâce, cenâiz 61; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 4/269.
3 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/177, 222; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/83.
4 Tirmîzî, ilim 16; Ebû Dâvûd, sünnet 5; İbn Mâce, mukaddime 6.
5 Tirmizî, daavât 102; Ebû Dâvûd, vitr 25; İbn Mâce, duâ 2.



İğtirab
Katmerli gurbet de diyebileceğimiz iğtirab; sürekli düzelmeleri bozulmaların

takip etmesi ve salâhları fesatların kovalaması; gece-gündüz devridaimi gibi,
gönlün biraz aydınlanmasını müteakip hemen yeniden karanlığın bastırması
duygusudur ki, hemen her zaman 1 ِءاَبَرُغِْلل ىٰبوُط   muştusuyla serfiraz hizmet
erlerinin korkulu rüyaları olagelmiştir.. ve onu, düşündükçe ürpermişlerdir.

Gurbet için de aynı mülâhazalar söz konusu olabilir; iğtirab ya sırf cismanî
ya hâlî ve kalbî ya da her ikisinin birden duyulup hissedildiği muzaaf bir
yalnızlıktır.

Cismanî iğtirab, tıpkı gurbette olduğu gibi, yurttan-yuvadan, dosttan-
ahbaptan uzak kalmaya denir ki, bilhassa, ulaşma yolları bütünüyle bozulup,
köprüler de harap olunca, çaresizlikten dolayı ruhları tam bir iğtirab istila eder.
Beden insanları için çok defa ölümle neticelenen iğtirab, Allah ve ahirete
imanla tadil edilmezse, her zaman tahammülfersâ bir hâdise sayılabilir, imanla,
bu müterakim gurbetleri göğüsleyip, sonra da şöyle veya böyle vefat edenlere

ٌةَداَھَش ِبي۪رَغْلا  ُتْوَم   “Bu kabîl yalnızların vefatı şehadettir.”2 fehvâsınca, o
bir nimettir. Evet o, küfür, ilhad ve dalâletten kaynaklanmıyorsa, “Her
ızdırabın bir mükâfatı vardır.”  esasına binaen, insanı Cenâb-ı Hakk’a
yönlendirdiği ölçüde çok yararlı bir ihsan-ı ilâhîdir. Hatta bazılarınca, imanla
yumuşatılmış böyle bir gurbet, ızdırabı çok, mükâfatı sabır ve tahammülünkine
denk iç içe öyle tatlı bir belâdır ki, insan onu, zâhirindeki hicrandan ötürü
bulanık bir âh u efgânla karşılamasına mukabil, vicdan ona hep: “Gel, gel” der.
Bir şairin:

دنَنیَِشن مَكاَخ  ـِر  َسر َبـ ِيناَمَز......دنَنِیِبب  نَم  ِلا  ِكـه َحـ ِيناَبيِرَغ 

دنَراَگداَي اَررَِگيدَكي  ناَشِيإ  ِهك......دنَراَد  دا  َيـ ناَبيِرَغ  اَر  ـ نا ـ َبيِرَغ

ِيناَدوُت هَرا  اَرَمزُجَو َچـ اَر  ـ َم......ِيناَگ هَراَچِیب  ءهَراَچ  ـا  َياَد ُخـ

نَم ُيِداَش  يِرآ  َرت  هُدَنا  نيا  َزا......نَشوُر  ِزوُر  يِرآ  رَتبَش  زَك  ناَنُچ 
“Benim bu hâlimi gören garipler, bir gün (gelip) benim mezar toprağıma

otursunlar; (otursunlar) zira garipleri ancak garipler anlar. (Evet) garipler
birbirlerine yâdigâr (ve emanet)tirler. Ey Rabbim, Sen çaresizlerin
çaresisin; benim de, başkasının da çaresini (ancak) Sen bilirsin. Geceden



apaydın gündüzü çıkardığın gibi, bu kederden de benim neş’e ve sürûrumu
çıkarabilirsin...” sözleri bu duyguyu ifade etmesi bakımından gayet nefistir.

İğtirabın hâl televvünlüsü 3 ِءاـَبَرُغِْلل ىٰبوُط   beyan-ı Nebevîsi’yle tebcil
edilmiştir. Fesat istilasına uğramış bir zaman diliminde, çağın getirdikleriyle
boğuşan çaresiz bir salih insan; cehalet girdabına kapılmış bir toplum içinde
hakikatâşina bir âlim; nifakın kol gezdiği bir dünyada sadakate kilitlenmiş bir
vefa insanı iç içe böyle bir gurbet yaşamaktadır ve fesadın azgın köpürüşlerini,
cahil yığınların zebil olup gidişlerini, nifak ve nifakçıların her zaman prim
alışlarını gördükçe iliklerine kadar kendini yalnızlık içinde hissederek “Keşke
bu insanlara bir şeyler anlatabilseydik!” der inler.

Kalb buudlu iğtiraba gelince o, ârifin, Hak katındakileri duyuş, seziş ve
bekleyişleri açısından öyle bir gurbetidir ki; duyar, hisseder; duyup
hissettikleriyle ruhanî zevklere açılır; açılır ama, vuslat-ı hakikîye kadar
çevresinde Hakk’a kapalı insanların gurbetlerini ruhunda duyduğu gibi, seyr-i
ruhanînin getirdiği gurbetlerden de bir türlü kurtulamaz; sürekli kalbinde,
“kurbet”, “üns billâh” ve “likâ” şevk u iştiyakını duyar; duyar ama, hakikî
olmasa bile, ya endişe, korku ve hassasiyetinin örgüleyip yürüdüğü yollarda
karşısına çıkardığı berzahların tesirinde kaldığından ya da bir kısım şuuraltı
mülâhazaların resmettiği şekil ve suretler, kalb gözü hadekasını birer perde
gibi sardıklarından, derecesine göre muğteribin yakînî, zannî, tahmînî veya
vehmî bir gurbeti söz konusudur ki, değişik dalga boyundaki bu şerareler, vefa,
sadakat ve kurb hususiyetlerine çarparak onların ruhî şekillerine dokunur.. ve
şekil değişmelerinden meydana gelen boşluklarda gurbet esintileri duyulmaya
başlar ki, işte bu, mütemadî bir iğtirabtır. Zira sâlik, yukarıdaki mülâhazalarla
arz etmeye çalıştığımız hususları, kazanma kuşağında kaybetme gördüğünden
kendini çaresizlik içinde hisseder.. ve bu yalnızlık endişesi, yalnızlık vehmi ve
yalnızlık düşüncesiyle يّ۪مُأ ي۪نْدــَِلت  ْمــَل  ي۪نَتَْیل  اــَي   “Keşke anam beni
doğurmasaydı!”4 der ki, bu bildiğimiz gurbetlerin en ağırı, en idrak edilmezi
ve en değerlisidir.

Dünyevî gariplerin, uhrevîlikle teselli olmalarına; hâl gurebâsının, mârifet
ve muhabbet soluklayarak nefes almalarına karşılık, bütün ölçüleri alt üst eden
âriflerin gurbeti, Kafdağı’ndan daha ağır olsa gerek; zira, onlar, dünyanın da
garibi, ahiretin de garibidirler. Ehl-i dünya onları anlamaz; çünkü onların ufku
dünyadır ve onun ötesinde bir şey görüp bilmeleri de mümkün değildir. Âbid



ve zâhidler diyeceğimiz ahiret ehli de onları anlamaz; zira onların himmetleri
de ibadet ve zühdleri ölçüsündedir.. âriflerin himmeti ise, Mâbudlarıyla
irtibatları nisbetindedir...

، َُهباَِنتْجا اَنْقُزْراَو  ًالِطاَب  َلِطاَبْلا  َانَِرأَو  ُهَعاَّبِتا ، اَنْقُزْراَو  اًّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َّمُھٰ

.ّْمِلَسَو ِ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم  َانِدَنَسَو  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  ُهٰ ىَّلَصَو 

.ُنی۪عُم اَي  َنی۪مٰا 
1 “Gariplere müjdeler olsun!” Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/177, 222; İbn Ebî Şeybe, el-

Musannef 7/83.
2 Bkz.: İbn Mâce, cenâiz 61; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 4/269.
3 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/177, 222; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/83.
4 Bkz.: İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/360; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/98, 152.



İstiğrak
Dalma, içine gömülme, boğulma mânâlarına gelen “gark” kelimesinden

türetilmiş istiğrak; kendinden geçme, dünyayı unutma, kalbini dünyevî
endişelerden temizleyip bütünüyle Hakk’a yönelme.. ve binnetice vecde
gelerek bir mânâda kendini bilemeyecek şekilde dalgınlaşıp hayrete dalmak
demektir ki, Hak dostluğuna erip “halvet-i hâssa” ile şereflenenlerin
muhabbetten müşâhedeye, müşâhededen muhabbete gidip gelmek suretiyle, ya
bütün bütün mâsivâyı (Allah’tan gayrı her şey) gönlünden çıkarıp atma veya
Hakk’a im’ân-ı nazar ettiklerinden ötürü O’ndan başkasını “net” olarak tam
müşâhede edememe hâlidir. Bu, O’nu “net” olarak müşâhede etmeleri mânâsına
da gelmez. Buradaki müşâhede bir “sezi” ve duyuştur.

Bu durumdaki bir sâlik, Allah’da fâni olmanın hâsıl ettiği iç seziş ve
duyuşlarla, bütünüyle “cem” televvünlerine gömülür ve artık hiçbir şeyi tam
olarak fark edemez.. ki bu hâli idrak edip bu zevki duyanlar bazen Vücud-u
İlâhîye istiğraklarını, ya “Ene’l-Hak” ya da ي۪نْأَـش ََمظْعَأ  اـَم  َناـَحْبُس 
sözleriyle ifade edegelmişlerdir. Aslında, bu bir zevk ve hâl işi olmasına
rağmen çok defa iltibaslarla hakikat zannedilmiştir.. evet, sâlik bazen, neyin ne
olduğunu fark edemez ve bir damla mesabesindeki mahiyetini, içine karışıp
kaybolduğu “Ehadiyet” deryası sanır ve yakışıksız şatahatlara girer. Böyle bir
zevk ve bu ölçüde bir hiss-i fenâ herkes için söz konusu olmasa da, “seyr u
sülûk-i ruhanî”de çokları bu hâli duyar ve yaşar ki, bunlardan bazılarına da
“Üveysî meşrep” denir. Bu meşrebe telmih sadedinde merhum Muallim Naci:

“ Bak ne istiğraka sevkettin beni,
Gözyaşı zanneyliyor çeşmim seni”

diyerek hoş bir söz eder. İstiğrakın üç mertebesi vardır:
1 . İlmin hâlde istiğrakıdır ki; başlangıç itibarıyla hak yolcusu bazı şeyleri

bilse de, onları tam duyup zevk etmediği için, gerektiği ölçüde o şeylerin
hakikatlerine vâkıf değildir.. evet, ilim ayrı şey, onu yaşayıp hissetmek ayrı
şeydir. Aslında, iman, muhabbet, aşk, zevk-i ruhanî insanın tabiatının birer
buudu hâline gelecekleri ana kadar nazarîdirler ve hakikatlerinin tam bilindiği
de söylenemez. Ne zaman ki bunlar, insan vicdanında zevken ve keşfen
duyulurlar, işte o zamandır ki hâl, mücerred ilme galebe çalar ve ilim hâlin
içinde müzmahil olur gider. Buna, aynı zamanda peygamber ilmi de denir. Buna



ilim denmesi, sadece bu işin mebdeinin unvanı olması itibarıyladır. Yoksa o,
aksiyon itibarıyla bir hâl ve pâye itibarıyla da bir makamdır. Gerçek
peygamberlik mülâhazası mebde ve müntehâyı cem etmesi açısından, mebdee
bakan yanıyla, Hz. İbrahim ve İsmail’le alâkalı ِنی۪بـَجِْلل ُهََّلتَو  اََملْـسَأ  ٓاََّملَف 
“İkisi de Hakk’a inkıyat edip teslim olunca O, kurban etmek üzere oğlunu
yere serdi.”1 ilâhî beyanı, böyle bir ruh hâletini ifade etmesi bakımından gayet
mânidardır ve böyle bir istiğrakın müntehâsı, bizim tasavvurlarımızın istiabını
aşar. Konuyu biraz daha açacak olursak; burada mücerred ilimden, ilimle
hedeflenen hâle intikal söz konusudur. Ve müstesnaların hâli müstesna, onlar
her zaman en güzel örnek konumlarıyla misallere, mesellere sığmayacak kadar
“âlicenap”tırlar. Onlar şimdilik mesellerin en güzeliyle kendi numune
dünyalarında kalakalsınlar; hâlin, bahis mevzuu olmadığı mücerred bilgisiyle
bir bilgin 2 اًراَفْـسَأ ُلِمْحَي  ِراـَمِحْلا  ِلـَثَمَك   fehvâsınca, şuurunda olmadan
sırtında kitap taşıyan merkûptan farksızdır. Bilgisiz hâl bir dalâlet ve ilhad,
“hâl”siz bilgi de bir gaflet ve cehalettir.  Nübüvvet bilgisi sayılan ilimle
istikamet ise ilim cevherinin hâl televvünleriyle en yüksek semavî bir “araz”
hâline yükselme keyfiyetidir.

2. İşârâtın keşifte istiğrakıdır ki; ruhta Zât-ı Ulûhiyet hakikatinin inkişafı ile
sâlik, O’nun mukaddes isimlerinden “Ehadiyet” mertebesine, yani Cenâb-ı
Feyyâz-ı Mutlak’ın, kulun idraki seviyesinde ona hususî vâridlerde bulunma
mertebesine yönelir ki, bu mertebede ruh bütünüyle mâsivâdan alâkasını keser
ve kalbin kadirşinas ibresinin gösterdiği ufka teveccüh eder. Böyle bir
mazhariyete eren sâlikin nazarında, isimlerdeki ihtilaf tamamen ortadan kalkar
ve her şey sıfat perdedarlığıyla Hazreti Zât’ın nurlarına müstağrak görünür. Bu
makama vâsıl olacağı ana kadar, Cenâb-ı Feyyâz-ı Ezelî’yi “Cemîl, Celîl,
Latîf, Kahhar...” gibi pek çok isimlerle anan hak yolcusu, duyuş ve
hissedişlerinin tesiri altında olmadan temyiz ve tefriki bırakarak, Hazreti Nur-u
Zât’ın “bî kem u keyf” televvünleriyle mest ü mahmur bir hayata kendini salar.

Bu hâli ifade sadedinde mest ü mahmurların pîr-i muğânı Hz. Mevlâna ne
hoş söyler:

َمناَد يَِمناَر  ْدوُخ  ْنَم  ِهك  ناناَملَسُم  َيا  رِیبَدت  ِهچ 

.........................

، خَزوُد َزا  َهن  تَّنَج  َزا  َهن  ابقُع  زا  َهن  اَینُد  َزا  َهن 



َمناَوضِر ِسوَدرِف  َزا  َهن  اَّوَح  َزا  َهن  مَدآ  َزا  َهن 

، دَشاَب ناَِشن  ِيب  َمناَِشن  دَشاَب  ناَكَم  َمناَكَم َال 

َمنَاناَج ِياَج  َْزا  نَم  ِهك  دَشاَب  ناَج  َهن  دَشاَب  َنت  َهن 

اَرَملاَع مَدرَك  نوُرِیب  نوُچ  هَديِد  وُد 

َمناوَخ يَِكي  مَيوُج ، يَِكي  مَيوُگ ، يَِكي  َمناَد ، يَِكي  ْمَديِد ، يَِكي 

، ایند نيإ  رد  متسَم  نانُچ  يزيرَبت  ِسمَش  َيا  نوُنُك 

منامرد چیھ  دشابن  ملاع  نيإ  رد  يتسم  زُجب 

...........................
“Ey Müslümanlar, ne çare ben kendimi bilmiyorum .... .............. Ben ne

dünyadan ne ukbâdan ne Cennet’ten ne Cehennem’den ne Âdem’den ne
Havva’dan ne de firdevs-i âlâdanım; mekânım lâmekân, nişânım bînişân
oldu. Artık bende ne can var ne de ten; zira ben cânân otağındayım. İki gözü
de (kapı) dışarı ettim; iki âlemi birden görüyorum.. gayrı Bir’i biliyor, Bir’i
söylüyor, Bir’i arıyor ve Bir’i okuyorum.. ey Şems-i Tebrizî! Dünyada öyle
bir mestim ki, bu âlemde mestlikten başkası bana derman olamaz.”

3. Şevâhidden “cem”in duyulduğu istiğraktır ki; ilâhî sıfatların emare ve
tecellî dairesinden dahi hâlî ve zevkî olarak sıyrılıp sadece ve sadece
“Ehadiyet” nurlarının şualarıyla Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın hakikatleriyle
mermuz Hazreti Zât’ın tecellî-i akdesi içinde mahv u müzmahil olarak ilk
kaynaktan başka hiçbir şeyi duyup hissetmeme hâlidir ki, bu hâle, kenziyetteki
makama avdet ve âlem-i ıtlaka dönmek de denir. Bu “hâl” ile hâllenen ruhun
çok defa vird-i zebânı: َناـَك اـَمَك  َنْـٰالاَو  ٌءْيَـش  ُهَعَم  ْنَُكي  َْملَو  ّللا  ُهـٰ َناـَك 
“Allah vardı, O’nunla beraber hiçbir şey yoktu. O, şu anda da yine öyle..”3

ve sırdaşlarına beyanı da:
“ Mekânım lâmekân oldu,
Bu cismim cümle cân oldu;
Nazar-ı Hak ayân oldu,
Özüm mest-i likâ gördüm.”
(Nesimî)

şeklindedir. Herhâlde varlığı kendinden olan Zât-ı Ulûhiyet’le, mevcudiyeti,



O’nunla kâim bulunan diğer varlıkların vücuddan nasiplerinin ifadesi, hâl ve
zevk ehli için bundan daha güzel olamazdı.

Sâlikin bu makamdaki hâlini ifade sadedinde bir güzel sözü de Abdurrahman
Hâlis Hazretlerinden nakledelim:

َمناَریَح شيوِخ  ِراَك  نِيا ِز  تَسلاَح  ِهچ  نَاناَملَسُم 

............................

مَياَو ـ سُر ِنوُنجَم  يِھَگ  مَياَدی  ـق َشـ شِع رَد  يِھَگ 

َمناَروَد ِنَاطل  يِھَگ ُسـ مَيا  ِبـي َجـ ِشيِوَرَد  يِھَگ 

..........................

َمناَدیَِمن يِزِیچ  رَگِد  مَقشِع  ِيَم  ِتسَم  نَم  ِهك 

غِراَف َما  هَتشَگ  ّلَُكب  يِ ِشوپرَس  ِكشُخ  ِدھُز  ِز 

َمناَش وُن  هَداَب  ِلیَخ  هَّنِمْلاَو ِز  ّللا  ِهٰ ِدمَحِب 

اَردیِحَو ِفَال  َمنَز  يِم  تَدحَو  ِيوُك  رَدَنا  نَم 

َمناَشوُب هَقرِخ  َزا  كاَب  ِِهچ  ناَروَد  ِهَشَزا  مَمِیب  ِهچ 
“Ey Müslümanlar, bu ne hâldir? Ben kendi hâlimde şaşkınlık içindeyim.

Bazen âşık-ı şeydâyım, bazen de bir mecnûn-u rüsvâyım, bazen mekânsız bir
fakir, bazen de zamanın sultanıyım. ......................... Zira ben aşk şarabının
sarhoşuyum; başka bir şey de bilmiyorum. Ben kuru zühd külahına boş
vermiş biriyim. Cenâb-ı Hakk’a hamd ve minnet olsun ki, ben (aşk yolunda)
bâde içenlerdenim. Ben vahdet köyünde O Biriciğin sözünü söylüyorum;
zaman şâhından endişem ve hırka giyenlerden de korkum yoktur.”

Hâle mağlubiyetle söylenmiş ve Kitab’a, Sünnet’e muhalif bir kısım
beyanları bilhassa tayyettim. O hâl ile serfiraz hak dostlarının öyle
düşünmemeleri kendi özleriyle zıtlaşma, makam-ı farkta bu kabîl düşüncelerin
ifadesi de dalâlettir. Hele, onları taklîden avam halkın bu kabîl beyanlarda
bulunması apaçık bir ilhaddır.

ّْمِلَسَو ِّلَصَو  َمی۪قَتْسُمْلا ،﴾ َطاَرِّصلا  َانِدِْھا  ، ﴿ َنّی۪لِضُمْلا َيِداَھ  اَي  ّلَلا  َّمُھٰ
اَي َنی۪مٰا  ..َني۪دَتْھُمْلا  ِِهبْحَصَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم  ّللا  ِهٰ ِقْلَخ  ِفَرْشَأ  ىٰلَع 



.ُنی۪عُم
1 Sâffât sûresi, 37/103.
2 Cum’a sûresi, 62/5.
3 Bkz.: Buhârî, tevhid 1, 22; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/431.



Gaybet
Kaybolma, belirsizleşme diyebileceğimiz “gaybet” kalbin, madde âlemiyle

olan alâkalardan uzaklaşması, hatta “mâsivâ” dediğimiz, Allah’tan gayrı her
şeyden tecerrüd etmesi demektir ki, “gayb” sözcüğünün ifade ettiği mânâdan
oldukça farklı sayılır. Zira gaybın, ortada bulunmama, hâzır olmama mânâlarına
gelmesine mukabil, gaybet, hâzır olduğu hâlde, mâsivâ ile alâkasızlaşma,
varken yokluk içinde bulunma hâletidir.

Bu zaviyeden “gaybet”e varlıkta cari olan ahkâm ve ahvâlden kalbin
tecerrüdü veya hak yolcusunun, ilâhî vâridât sağanağına mazhariyetle, nefse ait
ahvâlden tamamen gaib olması da diyebiliriz ki, böyle ilâhî vâridlerin
temadîsi, göz kamaştırıcılığı ve tecellî-i Zât’ın kalbi tamamen istila etmesi
sebebiyle sâlikte hem hâzır hem de gaib olma hâli beraber yaşanır. Buna,
şiddet-i zuhurdan ötürü bakarken görememe, dinlerken duyamama, düşünürken
de hayret teşettütüne düşme de diyebiliriz. Böyle bir durumda hak yolcusu için
huzur aynen gaybet olur, gaybet de huzur hâline gelir. Hz. Yusuf karşısında
Mısırlı kadınların, dil-dudak, el ve bıçaklarını birbirine karıştırmaları,
karıştırıp bıçakları ellerine çalmaları bu konuda iyi bir misal teşkil etse gerek.
Evet, O’nun Cemali’nin gölgesinin gölgesi... olan Hz. Yusuf’un çehresini
müşâhede, bir ölçüde huzuru gaybete, gaybeti de huzura çevirebiliyorsa, O’nun
“Sübühât-ı vech”inin başları nasıl döndüreceği ve bakışları nasıl bulandıracağı
izahtan vâreste olsa gerek.

Gaybetin huzura, huzurun da tam gaybete çevrilmesi, sâlikin, O’nun Zât’ının
nurlarından başka her şeye karşı bütün bütün kapanmasıyla gerçekleşir ki,
böyle bir durumda hak yolcusu, sadece O’nu duyma, O’nu düşünme, O’nun
tasavvurlar üstü mülâhazasıyla oturup-kalkma ve O’na tahsis-i nazar etme
suretiyle, bir taraftan hakikî huzuru idrak ederken, diğer taraftan da eşya ve
hâdiseleri tamamen göremez ve duyamaz hâle gelir. Bazı ahvâlin
hususiyetlerine tâbi olarak sâlikin, yeniden eşyayı duyması ve hâdiseleri fark
etmesiyle –ki buna “rücû” derler– mâsivânın huzuru öne çıkar ve kalble,
Hazreti Sahib-i kalb arasında bir husûf yaşanır; iştiyak-ı tâm, aşk-ı tâm ve azm-
i tâmla aşılabilecek bir husûf... Kabz u bast gibi, huzur ve gaybûbet fasılları
arasında da her zaman geniş veya dar aralıklı bir tenavübîlik söz konusudur.
Huzur, bazen şuhûdun müradifi (eş anlamlısı) olarak da kullanılır ki, bununla
bazen murâkabe, bazen müşâhede mânâsı kastedilir. Vâhidî ve Ehadî



tecellîlerin keskinliği ölçüsünde, pekçok sâlik için aynı zamanda mezelle-i
akdâm sayılan bu makam, Sünnet-i Seniyye kıstaslarıyla değerlendirilmezse
“Hakk’ı bizzat müşâhede ettim!” gibi iltibaslara girilebilir. Böyle bir huzur,
bizim cismanî ve hayvanî dünyamızdan bütün bütün sıyrılıp, kalb ve ruhla aynı
şeyleri paylaşma gibi bir melekûtîlik ifade ettiğinden, şatahat ve iltibaslara
girmemek kaydıyla “Hazîratü’l-Kuds”ün vesayetinde yaşama demektir ki,
Hâfız:

ِظفاَح وَشَم  لِفاَغ  وُا  َزا  يِھاوَخ  يِمَھرَگ  يِروُضُح 

اَھْلِمَْھأَو اَیْنُّدلا  ِعَد  ىَوَْھت  ْنَم  َقَْلت  اَم  ىَتَم 
“Hâfız, eğer daimî huzur istiyorsan, O’ndan gafil ve gaib olma! Eğer

sevdiğine visal arzusu duyuyorsan, dünyayı da, dünya ehlini de bir kenara
at.” sözleriyle ifade eder ki, klasik zühd anlayışımız açısından fevkalâde
yerindedir. Şeyh-i Ekber de bu mülâhazaya: “Kalbin Hak’la huzuru, halktan
gaybûbetine bağlıdır.” tespitiyle iştirak eder.

Bize bakan yönüyle gaybet, Hak’la alâkalı yanıyla “huzur” diyeceğimiz hâl,
sâlikin seviyesi itibarıyla da oldukça farklılık arz eder:

1 . Muhibbin, Mahbub-u Hakikî’den başka her şeyden gaybûbetidir ki, bu
seviyede seyahat eden hak yolcusu, tamamen O’na tahsis-i nazar eder; varlıkla
olan zarurî ve tabiî münasebetlerinde de hep “O’ndan ötürü” mülâhazasını
güder: Öyle ki, seyr-i ruhanîsinde karşılaştığı her şeyde O’ndan bir şeyler
duyar, bir şeyler hisseder ve her varlığı okşar-geçer.

2. Yol erkânına vâkıf sâlikin gaybetidir ki , ulaştığı ufuk itibarıyla o, ruhunun
derinliklerinde hâl ile ilmi müşterek duymaya başlar ve bu sayede, hâle iktiran
etmeyen mücerred ilim dalâletinden ve ilimle beslenmeyen hâl gafletinden
kurtularak gaybet-i halk ve huzur-u Hak’la serfiraz olur.

3. Makam-ı cem’le müşerref ârifin gaybetidir ki, böyle bir zirveye terakki
eden hak dostu, kendini, kendi ahvâl ve makamatını duyup hissetmediği gibi,
Hazreti Zât’ın “Sübühât-ı Vech”iyle tamamen kül olup savrulduğundan, bazen
Hazreti Esmâ ve Sıfât’ı bile mülâhaza edemeyecek kadar istiğrak içinde
bulunur ki, böyle bir ruh hâletiyle o, zaman zaman, “vahdet-i vücud”
düşüncesini hatırlatacak kelimelerle, yer yer de “vahdet-i şuhûd”u işmam
edecek beyanlarla içini döker; hatta bazen, panteizmi ve monizmi hatırlatacak
sözler sarfeder ki; böyle bir yaklaşım, zevkî ve hâlî bir hususu, hakikate



karıştırmaktan başka bir şey değildir. Hayret ve dehşete açık bu makama ait
duygularını merhum Abdünnâfi şöyle ifade eder:

“ Seyreyle nedir bu özge hâlet,
‘ Gaybet’ mi acep yoksa bu hâlet!
Akleyleyemez bu özge gavta,
Emvâcına yoktur anda takat
...........................................
...........................................”

Aynı zamanda bu makam; Cenâb-ı Hakk’ın esmâ ve sıfatlarıyla bilinmesinin
ötesinde, Zât’ını Zât’ıyla bilme mertebesidir ki; buna, Hazreti Zât’ın Zât’ıyla
bilinmesi, Zât’ına Zât’ıyla istidlâl edilmesi, Zât’ına Zât’ıyla ulaşılması ve َوُھ
1 ُنِطاَبْلاَو ُرِھاَّظلاَو  ُرِخْٰالاَو  ُلَّوَْألا   isimlerinin halitasıyla remzedilen, ne cisim
ne araz ne cevher ne mütehayyiz; yemez-içmez, üzerinden zaman geçmez;
tebeddülden, tagayyürden, elvan u eşkâlden münezzeh ve müberrâ, biraz da
bazı meşrebler için mezelle-i akdâm sayılan, kemmiyetsiz, keyfiyetsiz en ekmel
bir Zât-ı Akdes mülâhazasına bakan ve sükût içinde kalbin hayret dolu
gözlerine temâşâ ümidi salan en yüksek mertebelerden biridir.

َتَْنأ َكَِّنإ  ًۚةَمْحَر  َكْنَُدل  ْنِم  اََنل  ْبَھَو  اَنَتْيَدَھ  ِْذإ  َدَْعب  اََنبوُلُق  ْغِزُت  اَنَّبَر َال 
2، ُباَّھَوْلا

ِماَرِكْلا ِِهبْحَصَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ِباَّوَْألا  ۽ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.ِةَرَرَبْلا
1 “Evvel O’dur, Âhir O. Zâhir O’dur, Bâtın O.” (Hadîd sûresi 57/3)
2 Âl-i İmrân sûresi, 3/8.



Vakit
Zamandan bir parça ve çağ da demek olan vakit; sofîlerce, Hak yolcusunun

üzerine akıp gelen ilâhî vâridât ve kurb dalga boylu tecellîlerin zamanıdır ki;
böyle bir vâridât kendine has televvünleriyle sâlikin benliğini sarar –tabiî
herkesin istidadı ölçüsünde– ve onun ruhuna kendi ilâhîliğini nakşeder.. eğer
gelen vâridler, havf ve hüzün eksenliyse, sâlik âdeta, bir havf ve hüzün timsali
hâline gelir; şayet sürûr ve inşirah televvünlüyse bu kez de onun duygu
dünyasında –temkin kaydıyla– bir huzur ve coşku duyulmaya başlar.

Böyle bir sâlik, Hak’tan gelen bu vâridlerin şuurunda ise “Lütfun da hoş,
kahrın da hoş” mülâhazasıyla, sürekli rıza soluklar, itminan içinde oturup
kalkar ve teslimiyet, tevekkül, tefvîz vadilerinde “sika” avlamaya çalışır...
Hak’tan gelen bu esintilerin, şart-ı âdi planında, –hususiyle de irade ve
ihtiyarın müdahalesi esas olan konularda kaçırılan fırsatlar gibi– fevt edilmesi
“ebrâr” ve “mukarrabîn”e göre hata sayılabilir ve kalbin Hak’la muamelesinde
irtifa kaybetmesinden ötürü de herkesin derecesi ölçüsünde cezalandırılabilir;
cezalandırılabilir, zira bu seviyedeki hak yolcusu zamanın en küçük parçalarını
bile, behemehâl en rantabl şekilde değerlendirme, birleri binlere yükseltme
gayreti ve niyeti içinde bulunma mecburiyetindedir. Aslında bundan dolayıdır
ki tasavvuf ıstılahında sofîye “İbnü’l-vakit” denilmiştir.

İbnü’l-vakit olma, sâlikin, yaşadığı anın gereklerini çok iyi düşünerek,
faaliyetlerini Allah nezdinde en evlâ ve en faydalı sayılan işlerden başlamak
suretiyle, en küçük bir zaman parçasına pek çok iş sıkıştırarak, Hakk’ın
bahşettiği imkânları, ilâhî mevhibeler adına yedi veren, yetmiş veren, yedi yüz
veren.. tohumlar gibi değerlendirmeye çalışmasıdır ki; bu bir mânâda ilâhî
vâridât ve işaretlerin geldiği kaynağa yönelme ve istikametle aktif beklemeye
geçerek Hakk’a tahsis-i nazar edip, iradesini Hazreti Murad’ın iradesine
bağlamak suretiyle vaktin ve hâlin bulunmadığı noktaları kollama demektir. Hz.
Mevlâna, mebdei “vakit”, müntehâsı da “lâmekân ve lâzaman aralığı olan”
böyle zevkî ve hâlî bir mertebeye ki –biz buna vücûb ve imkân arası
mülâhazasını işaret eden “Kâb-ı kavseyni ev ednâ”1 makamının izdüşümü de
diyebiriz– şöyle işaret buyururlar:

تقَو َزا  تسَغِراَف  ِيفاَص  كِیل......ْلاَثِم  ْرَد  ْدَشاَب  ْتقَوْلا  ُنْبا  ِيفوُص 
لاَحَو



“Sofî ibnü’l-vakit örneğidir; sâfiye gelince o vakitten de hâlden de
hâlîdir.”

Enbiyâ-i izâm, asfiyâ-i fihâm, evliyâ-i kirâmın, irsal, tavzif ve tekrim
dönemleri, makro planda birer kapı aralama ve ilâhî vâridlerle dünyaları
şereflendirme, nurlandırma vakitleridir. Bu kudsîlerin neşrettikleri envârın
istila ve ihatasının genişliği ölçüsünde vakit, vakitler sultanı ve bu kutlu zaman
parçasının gece gündüz çerçevesindeki dilimleri de eyyâmullah (Allah günleri)
sayılmasına karşılık, onların temsil ettikleri aydınlık düşüncenin daralması,
büzüşmesi, hatta yeryüzünde büyük ölçüde mahrumiyetlerin yaşanmasına da,
zamanın hazana uğraması, vaktin kararması diyebiliriz.

Evet, Cenâb-ı Hak, yolundaki kullara teveccüh buyurmak, merhametle
kuşatmak isteyince, onları vakitle teyit eder ve zamanı, onların zaman üstü
olmalarına bir merdiven yapar. Tabiî inhiraf edenleri yalnızlığa salmak
isteyince de, zamanın başına şerri dolar ve onları kararmış, bereketsiz ve
Hakk’a kapalı vaktin yamaçlarında dolaştırır. Böyle uğursuz bir zaman
parçasına vakit demek, sırf mukabele mülâhazası ve mekânın itibarî bir buudu
olması düşüncesine binaendir. Yoksa aslında “mutlak zikir kemaline masruf”
ve vakit, Hakk’ın şuûnâtının tarassut menfezlerine akan bir çağlayandır.

Vaktin gerçek kahramanları her zaman bugünü düşünmüş, bugünü
değerlendirmiş; dünü, yarını da bugünün mebdei ve akıbeti olması itibarıyla
mülâhazaya almış ve sonrakileri birer atkı, ilkini de hayat dantelamızın
örgüsüne esas unsur olarak kabul etmişlerdir. Bunların bir adım daha önünde
bulunan zaman üstü hak erlerine gelince, onlar, zamanın her parçasını Hakk’a
tahsis-i nazar etmek yoluyla, öyle sihirli bir hâle getirmişlerdir ki: َْمل ْنَم 

ْفِرَْعي ْمـَل  ْقُذـَي   fehvâsınca onların örfânesine iştirak etmeyen, ne onların
mazhar oldukları vâridât sağanağını ne de girdaplar sırlılığındaki mârifet ve
haz ufuklarını kavrayabilir. İşte böylelerinin idrak ufku itibarıyla vakit; sağanak
sağanak yağmurla coşan bir sema ve üfül üfül yeşilliklerle salınan bir zemin
hâlini alınca, sâlik yer yer geçmiş vâridleri düşünerek hep: اًدـْبَع ُنوَُكأ  َالََفأ 

اًروُكَش  “Ya ben çok şükreden bir kul olmayayım mı?” 2 der, iki büklüm olur;
zaman zaman da minnet hislerini kelâm-ı nefsîye dönüştürerek iç
mülâhazalarının enginliklerinde kendini şükran dalgalarının kucaklayıcılığına
salar ki, böyle bir kutlunun nazarında sorumluluklar hep hayra ve berekete,
hayır ve bereketler de temkin ve tedbir çizgisinde bir salih daireye inkılâp



ederek sürer gider...
Nimetlerin kaynağına vukûf ve ruhun böyle bir teveccühteki iltifatı

kavraması sayesinde sâlik, tasavvurlar üstü bir haz derinliğine ulaşır, hatta
nikmetleri dahi birer nimet gibi hissetmeye başlar ki, böyle bir mazhariyet belli
bir meşrep ve mizaçtaki bazı ruhlar için laubalilik ve şatahat kapılarını
aralamasına mukabil, seyr u sülûklerini “Sünnet-i Seniyye” rehberliğinde
sürdürenler, her zaman temkinle televvünü bir arada duyar ve ilâhî ahkâma
inkıyatla, Hakk’a yakınlıklarını mehâfet ve mehâbetle süsler, yer yer ilim ve
mârifet kanatlarıyla vilâyet semasının derinliklerinde pervâz eder ve “Her şey
Sen’den” diyerek kilometrelerle ifade edilmeyecek bir irtifâı, sonsuz
mahviyetle bir arada götürürler; götürür ve sürekli hâlden hâle intikal içinde
temkin kâsesi ile televvün yudumlarlar.

Bunun ötesinde son bir adım daha atabilenler için, eşya ve hâdiseler bütün
bütün silinip gider.. mazi-müstakbel birbirine karışır.. vakit ve zaman
dediğimiz izafî şeyler de Hazreti Sahibü’l-Vakit’in nâmütenâhîliğinde eriyerek
sâlike bakan yönüyle tamamen yok olur.. ve bu vadide yolculuğunu sürdüren
sâlik, “cem” televvünlerini zevk ederek, her şeyin “tecellî-i vahidiyet” içindeki
mütelâşî manzarası karşısında, hayret buudlu bir istiğrak, ürperten bir dehşet,
hatta tecellîyi tezahüre karıştırmak gibi bir ruh hâleti yaşar ki, işte böyle bir
zirve, insanın duygu, düşünce ve zevk âleminde pek çok iltibasa kapıların
aralandığı bir noktadır.. ve böyle bir noktada bazı mizaçlar, tecellî-zuhur
iltibasına girdikleri gibi, damlayı derya, zerreyi güneş, sıfırı sonsuz ve hiçi de
her şey görerek

َىلَع ٌدوُجوَم  ََّمث  اَم  ّللا ، ُهٰ َِّالإ  ِدوُجُوْلا  ِيف  اَم  ي۪نْأَش ، ََمظْعَأ  اَم  ُّقَحْلا ، َاَنأ 

ّللا ُهٰ َِّالإ  ِقَحْلا  ّ
gibi sözler söyleyebilirler.. hem de temkin, tedbir ve fark mülâhazasının yol
vermemesine rağmen söyleyebilirler.

Oysaki her şeyin O’ndan olması ve O’nunla kâim bulunması başka, O olması
bütün bütün başkadır. Ne var ki hâdiselerin; peygamber meşalesi altında, yine
peygamberâne bir basîret ve şuurla yorumlanacağı ve seyr u sülûk-i ruhanînin
temyiz ve temkin yörüngeli hâle geleceği ana kadar bazı mizaçların bu
iltibaslardan kurtulmaları oldukça zordur.

3 (، ْمِھَْیلَع َتْمَعَْنأ  َني۪ذَّلا  َطاَرِص   َمی۪قَتْسُمْلا َطاَرِّصلا  َانِدْھا   ) ّلَلا َّمُھٰ



.َنی۪عَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰاَو  ٍدَّمَحَم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  ُهٰ ىَّلَصَو 
1 Necm sûresi, 53/9.
2 Buhârî, teheccüd 6; Müslim, sıfâtü’l-münâfıkîn 79-81.
3 Allahım! “Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet. Nimet ve lütfuna mazhar ettiklerinin yoluna

ilet.” (Fâtiha sûresi, 1/6-7)



Safâ
Kalbin, arı-duru, kedersiz-küdûretsiz ve tertemiz olması diyeceğimiz safâ;

sofiye ıstılahında, beşerî, cismanî ve nefsanî bulanıklıklardan arı-berî ve şeffaf
olma hâlidir ki; “Şüphesiz onlar bizim nezdimizde saflardan saf hayırlı
kimselerdi.”1 mealiyle vereceğimiz âyet-i kerime, bir kısım enbiyâ-i izâmın
tebcili ve takdiri makamında işte böyle bir safveti vurgular. Aynı kökten gelen
“Mustafa” kelimesi, her şeyin özü, hulâsası ve usâresi mânâlarına gelmesi
itibarıyla, her zaman, enbiyâ-i izâm ve asfiyâ-i fihâm hazerâtının, oturup-kalkıp
ulaşmayı hedefledikleri, Hulâsa-i Mevcudât ve Rûh-u Seyyidi’l-Kevneyn olan
Efendimiz’in hususî mertebesine bakması açısından, “İsim, aynı müsemmadır.”
fehvâsınca, hem ayrı bir önem arz eder hem de enbiyâ arasında bir aşkınlık
remzidir.

Safâ; kaynakların en arı, en duru ve en bereketlisinden akıp, insanın gönül
havzına ulaştıktan sonra, muhatap, hâl ve zamanın gereklerine göre, semavî
fakat arzî yeni bir dalga boyu ile yolları ve yoldakileri aydınlatarak yolcuları
yürütüp, yolları da yürünür hâle getirmesi, sâlikin ruhunda hâsıl ettiği safvetle
onu ulûhiyet hakikatine yönlendirip ruhunu münacatın sonsuz zevkleriyle
şahlandırması ve gönlünü de sürekli aşk u şevk ve vuslat tutkusuyla coşturması
açısından üç bölümde mütalâa edilegelmiştir:

1 . Safâ-i ilmîdir ki; hak yolcusunun, seyahatini, Hz. Peygamber’in
(aleyhissalâtü vesselâm), ilim ve mârifet meşalesi altında sürdürmesi, yol boyu
hep Kitap ve Sünnet’e mukayyed kalarak, her zaman kılı kırk yararcasına sefer
âdâbına riayette bulunması yanında, yolculuk meşakkatlerini göğüsleye
göğüsleye ve himmetini de Gayeler Gayesi’ne yönlendirip, hep metafizik
gerilim içinde bulunma hâli diye yorumlanmıştır. Daha farklı bir yaklaşımla
“safâ-i ilmî”, sâlikin, seyr u sülûk-i ruhanîsini, Hazreti Mişkât-ı Nübüvvet’in
rehberliğinde sürdürerek, sürekli O’ndan gelen âdâbı gözetip, kalbini, ruhunu,
aklını O’nun yoluna kurban etmesi, O’nda ölüp O’nunla yeniden dirilmesi, O’nu
takip etmesi, ruh dünyasında hep O’nunla oturup-kalkması, problemlerinde
O’na müracaat etmesi, her işinde O’nun hakemliğine başvurması ve son
haddine kadar ölesiye bir cehd ve gayretle, maiyyeti, maiyyetullah sayılan, o
Seçilmişler Seçilmişi Hazreti “Fahrurrusül”e iktida edip, Gayeler Gayesi’ne
ulaşma mârifeti, muhabbeti, aşk u şevki ve daha değişik mazhariyetleridir ki;
Gülşen-i Tevhid sahibi bu makama işaret sadedinde:



َتِلكشُم رَھ  وَُتبوُت  َزا  دَوَش  لَح  ...... َتلِد دَياَشُِگب  ِهك  يملِع  وُجِب  وَر 
“Git öyle bir ilim ara ki, senin gönlünü açsın ve her problemini halletsin.”

der. İnsana hakikî hedefini ilham etmeyen, böyle bir hedefe ulaşma mevzuunda
gerekli stratejiler adına onun basîretine nur, iradesine fer, ruhuna aşk u şevk
vermeyen ve gönlünde de gökler ötesi âlemlere ulaşma arzu ve iştiyakını
uyarmayan ilim, bütün bütün boş bir vehim ve hayal olmasa da bir şey
vaadetmediği muhakkaktır.

2 . Safâ-i hâlîdir ki; kalbin, Hak mehâbeti ve hakikat aşkıyla açılıp
kapanması, heyecan ve hafakanlarını, Cenâb-ı Hakk’a münacat, yakarış ve
sızlanışlarıyla seslendirerek, yer yer ruhuyla hakikat arasına giren vahşetleri ve
gurbetleri giderip gönlünü huzur esintilerinin yamaçları hâline getirmesi ve
bütün varlığı –kendi nefsine bakan yönüyle– his, şuur ve idrak açısından sapan
taşı gibi yokluğa fırlatması mânâsına gelir.

Evet insan, hâli itibarıyla safvet ve şeffafiyete erince, onun gönlü ulûhiyet
hakikatinin tecellîleriyle köpürür, ruhu hakikat aşkıyla coşar ve içinde açılan
menfezlerle, varlığın perde arkası güzelliklerini temâşâ ile kendinden geçer,
derken duygularının dili çözülerek, kelimelerle, cümlelerle ifadesi mümkün
olmayan münacatların en büyüleyicileriyle “Hazîratü’l-Kuds”e yönelir, orada
içini döker, Hakk’ın teveccühünü duyar, zevklerin en enginine erer; hatta bazen
öyle bir an gelir ki, esmada, Müsemmâ-i Akdes’in Zât’ı mülâhazasıyla, sıfâtta,
Hazreti Mevsûf-u Mukaddes’in rahamûtu murâkabesiyle, köpüren hislerinin
dalgaları içinde meleklerin ibadet neşvesini bütün benliğinde hisseder,
ruhanîlerin temkinine şahit olur, melekûtun esrarına büyülenir ve insanüstü bir
hâl alır ki, Minhâc sahibi bu seviyeye işaret sadedinde:

ِهچ نِيا  َدنادَب  لاَحبِحاَص  هَگ......تَسلاَحُم  وُگ  ُتفَُگب و  نِيا  ِفصَو  هَگ 
تَسلاَح

“Bazen bu hususta söz söylemek muhaldir (daha doğrusu kîl u kâldir).
(Bazen de bu hâlin ne olduğunu) ancak hâl sahibi bilir.”  der ki fevkalâde
yerindedir. Şimdi isterseniz, bu bölümü de ْفِرَْعي َْمل  ْقُذَي  َْمل  ْنَم   “Tatmayan
bilmez.” deyip noktalayalım...

3 . Safâ-i ittisâldir ki; kulun, bütün bütün ef’âl, sıfât ve zâtını, Hazreti
Vacibü’l-Vücud’un ef’âl, sıfât ve Zât’ında fâni kılıp, daha doğrusu fâni bilip,
fâni hissedip Hazreti Vücud ve Hazreti İlm’in sübühâtının müşâhedesiyle



müstağrak yaşamaktır. Bir diğer ifade ile, safâ-i ittisal, ubûdiyet hazzının
rubûbiyet hakkı içinde mütelâşî olup gitmesi, varlığın perde arkası esrarının
dört bir yanı tutması, Hazreti İlim ve Vücud’un feyezânının vicdanı tamamen
istila etmesi ve ötede insanın gözüne açılacak gerçeğin zılliyet planında
basîretle temâşâ edilmesi demektir. Biraz daha açacak olursak bu, lâhut âlemi
ve bu âlemin bir kısım esrarının, ceberût âlemi ve bu âleme ait bazı
hususiyetlerin, melekût âlemi ve bu âlemin teferruatının, Hz. Sâdık u Masdûk
ve Kâşifü’l-Hakâik’in: ي۪شَْمي َِيبَو  ُشِطَْبي  َِيبَو  ُرِصْبُي  َِيبَو  ُعَمَْـسي  َيِبَف 
“Benimle işitir, Benimle görür, Benimle tutar, Benimle yürür.” 2 beyanı
çerçevesinde O’ndan şerefsudûr olan hakâikin, bir kere de “kurb” ufkunda,
kalb, sır, hafî, ahfâ rasathâneleriyle temâşâ edilerek, herkese açık olan nazarî
ve zarurî hakikatlerin sübjektif ilmîliğe dönüşmesi, bu bilginin yakînle
derinleşmesi, yakînin –letâifin müsaadesi ölçüsünde– hakka’l-yakîne
yönlendirilmesi ve “Sübühât-ı Vech”in şuaları karşısında hususiyetlerin bütün
bütün silinip gitmesi, mahiyetlerin eriyip kül olması, artık sadece ve sadece
Hazreti Kayyûmiyet’in duyulup hissedilmesidir ki, böyle bir makamda, damla
deryaya dönmüş, zerre güneşe karışmış ve her şey hiç ender hiç olmuş gibi
tasavvurlar üstü zevkî ve hâlî bir durum istila eder insanın her yanını; eder de
sâlikin nazarı kayyûmiyetten başka bir şey görmez olur.. ve bir zevk zemzemesi
içinde, sadece O’nu bilir-O’nu duyar, O’nunla işler-O’nunla başlar ve âdeta
O’nunla oturur-O’nunla kalkar. Böyle bir televvünat içinde bazen iltibaslara
girerek, her şeyi O’nun tezahüründen ibaret saydığı anlar da olabilir.. evet,
görme, bilme, duyma ve zevk etme konusunda herkes aynı mülâhazayı paylaşsa
da, his, şuur ve idrak melekesini Hz. Mişkât-ı Nübüvvet’le aydınlatamamış
olanlar, yorumlarında hatalara girebilirler. Böyle bir mülâhazayı ifade
sadedinde, hatasıyla-savabıyla, söylenmiş dünya kadar güzel söz vardır. Biz,
onlardan sadece bir tanesini zikrederek konuyu kapamak istiyoruz:

بآَب ِيبآ  دُش  زا  َبـ يِدناَم  َنـ ـو  ُت......با ـ َِتفآ نآ  يَِوترَپ  يِديِد  نوُچ ُتـو 

زاَب هَرطَق  نِيا  نا  ـ َمَز ـي  ِبا ـ ََین يِم......زاَر  ِرحَب  رَد  يِد  يِدوُب ُگـم ُشـ هَرطَق 

نَم نوُچ  ناَگَتشَگ  مُگ  اَنَفرَد......تَسا  سَكرَھ  ِراَك  َهن  نَتشَگ  مُگ  ِهچرَگ 
تَسا سَب 

“Vaktâ ki sen, o güneşin ziyasını gördün (Sübühât-ı Vech’in nurlarıyla
yanıp kül oldun) artık sen kalmadın. Katre deryanın (dalgalarına) karıştı ve



sen bir katre idin; şimdi ise sır denizinde kayboldun. Artık o katreyi (bir
daha da) bulamazsın. Gerçi gaib olmak herkesin kârı değildir; ama benim
gibi fenâ bulanlar da az değildir.”

Safâ-i ittisali, hulûl ve ittihadı işmam edecek bir üslûpla anlatanlar, kendi
zevk ve hâllerini anlatıyorlarsa, bunlar yorum ve seslendirme iltibası
içindedirler; derhâl Mişkât-ı Muhammediye’ye sığınarak iltibaslarını
düzeltmelidirler. Yok, böyle zevkî ve hâlî bir hususu bir düşünce sistemi ve
felsefe olarak benimsemişlerse, dalâlet içindedirler ve 3 ِهَْیلَع اـََنأ  اــَم 

ي۪باَحَْصأَو  kal’a-yı kudsiyesine girecekleri ana kadar da bâğî sayılırlar.

..َُهباَِنتْجا اَنْقُزْراَو  ًالِطاَب  َلِطاَبْلا  َانَِرأَو  ُهَعاَّبِتا ، اَنْقُزْراَو  اًّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َّمُھٰ

ىَّلَصَو ىٰضَْرتَو ، ُّبِحُت  اَم  ىِٰلإ  ّلَلا  َّمُھٰ ..َكاَضِرَو  َكََتِیفاَعَو  َكَوْفَع  ّلَلا  َّمُھٰ
ِ۪هلٰا ىٰلَعَو  ِةَداَعَّسلا  َِةلی۪سَوَو  َِةياَدِھْلا  ِةاَكْشِم  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  ُهٰ

.َنی۪عَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو 
1 Sâd sûresi, 38/47.
2 el-Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl 3/81; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 2/580.
3 “Benim ve ashâbımın takip ettiği yol.” (Tirmizî, îmân 38; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/152).



Sürûr
Neşe ve sevinç mânâlarına gelen sürûr; insanın içini ve dışını saran bir tür

hoşnutluktur ki, her vicdanda farklı farklı hissedilse de hemen hepsi Hazreti
Enîs’ten gelen değişik dalga boyundaki “üns” esintilerinin latîfe-i rabbâniyeyi
sarmasından ibaret görülmüştür.

Âşıklar, sürûru vuslat kokusuyla, sadıklar gönüllerinde vefa duygusuyla,
kurb kahramanları ise tasavvurlar üstü yakîn televvünleriyle duyar ve her sınıf,
derecesinin kendisine ifâza ettiği ölçüde

َنوُعَمْجَي اَّمِم  ٌرْیَخ  َوُھ  ۘاوُحَرْفَیْلَف  َِكلٰذِبَف  ِ۪هتَمْحَرِبَو  ّللا  ِهٰ ِلْضَفِب  ْلُق 
“Söyle, onlar, Allah’ın fazlı ve rahmetiyle sevinip neşelensinler; (evet)

ancak bununla sevinin ki, bu (ötekilerin) toplayıp durduklarından
hayırlıdır.”1 der ve kaynağını mülâhazaya alarak ilâhî vâridlerin sevinciyle
oturur-kalkar ve inşirah soluklar.

İman ve imanın vaadettiği bütün neticeler; İslâm ve İslâm’ın gösterdiği
yüksek hedefler; Kur’ân ve O’nun dünyevî-uhrevî meyveleri; ihsan ve onun
işaret ettiği rü’yet hakikati, seviyesine göre hemen herkese Allah’ın birer fazlı
ve rahmeti, bunların gönüllerde hâsıl ettiği neşe ve sevinç de kalbin zümrüt
tepelerinin sürûr çiçekleridir.

Evet, iman, İslâm, Kur’ân ve ihsana mazhariyet en büyük birer ilâhî mevhibe
ve bu mevhibeden kaynaklanan; kaynaklanırken de zımnî birer şükür ve senâ
mânâsını tazammun eden sürûr, bütün dünyevî hazları, zevkleri, lezzetleri aşkın
öyle lütuflar üstü bir lütuftur ki, topyekün dünya ve içindekilerle peylense
değer.. onun o aşkın kıymetinden ötürü değil midir ki Kur’ân: “Bu onların
toplayadurduklarından kat kat daha hayırlıdır.”2 ferman eder.

Kur’ân’ın pek çok yerinde, hedefsiz ve akıbeti meçhul sevinçlerin
yerilmesine karşılık, Allah ve ulûhiyete ait maarif; Peygamber ve nübüvvetin
vaadettiği şeyler; İslâm ve O’nun insanlığa armağanları yukarıdaki âyet gibi
pek çok ilâhî beyanla:

، اًروُرْسَم ِ۪هلَْھأ  ىِٰۤلإ  ُبِلَقَْنيَو  ىٰرْشُبْلا ، ُمَُھل  َنوُحَرْفَي ، َنوُرِشْبَتَْسي ،

اًروُرُسَو ًةَرَْضن  ْمُھیَّٰقلَو 

“Onlar neşelenirler..”3 “Sevinç duyarlar..”4 “Müjdeler olsun onlara!.”5



“Ve sevinçle döner yuvasına..”6 “Allah onların yüzlerine behçet ve güzellik,
gönüllerine de sevinç verir.”7 vurgulanır ve ötekilerin suiakıbetlerine karşılık,
bunlara, neşenin, sevincin, inşirahın zevki, lezzeti ve şiiri içirilir.

Sürûr, vicdandaki duyuş ve hissedilişi itibarıyla, üç ana bölümde mütalâa
edilmiştir:

1 . Zevk sürûru ki; sâlikin, Envâr-ı Hak’tan uzak kalma ve O’ndan kopup
gitme endişesine, mârifetsizlik zulmetlerine yenik düşme korkusuna ve yalnızlık
vahşetine maruz kalma telaşına karşı, bir teselli soluğu ve şifâ-bahş bir ilâhî
iksirdir.

Avamın, Envâr-ı Hak’tan uzak kalma ve Hak’tan kopup gitme endişesi daha
çok, Cennet’i çepeçevre sarmış bulunan mekarihi aşamaması, Cehennem’i ihata
eden şehevâta takılıp kalması; havâssın yalnızlığa maruz kalma korkusu,
mehasine ve mâruf olan şeylere iştiha duymaması, mesâvî ve suiahvâli de kerih
görmemesi; haslar üstü hasların yalnızlık ve gurbet telaşı ise, dünya ve ukbâ,
bura ve öteler arasındaki tercihte duraklama, âhesterevlik etme şeklinde
kendini gösterir. Bütün bu hususlar derecesine göre herkes için birer tasaya
sebeptir. Ve sebeplerinin rüçhaniyetiyle gönül ufkunda doğan sürûr da bu
tasaya karşı ilâhî bir inşirah vesilesidir. Evet, ister bilgi ve mârifetin zıddı olan
cehalet, ister yanlış davranış ve taşkınlıkların esası olan bilgisizlik olsun,
bunlar, birer birer veya hepsi birden ruhlarda keder ve tasa kaynağıdırlar. Yer
yer sinelerde sürûr tecellîsiyle Hazreti Enîs-i Mutlak, zaman zaman insan
ruhunu saran ilhad, inkâr ve dalâlet zulmetlerini giderir ve dostlarının
gönüllerini kendi nuraniyetiyle aydınlatarak, onları Nur Âyeti’nin mazharı birer
ışık kaynağı hâline getirir. Buna, Cenâb-ı Hakk’ın sevdiklerini karanlıklardan
ışığa çıkarması; çıkarıp bu kimselerin gönüllerini mârifet nurlarıyla ihyâ etmesi
ve Nefha-i Sübhaniyesi’yle onları ebediyete namzet kılması da diyebiliriz ki,

ِروُّنلا َىِلإ  ِتاَمُلُّظلا  َنِم  ْمُھُجِرْخُي  ۙاوُنَمٰا  َني۪ذَّلا  ُِّيلَو  ُّهٰلَلا   
“Allah îmân edenlerin dostudur; onları (inkâr, ilhad ve dalâlet)
karanlıklarından kurtarıp (imanın, islâmın, ihsanın) nuruna kavuşturur.”8

âyet-i pürenvârı.. ِيف ِ۪هب  ي۪شَْمي  اًروُن  َُهل  اَنْلَعَجَو  ُهاَنَْییَْحأَف  اًتْیَم  َناَك  ْنَم  َوَأ 
اَھْنِم ٍجِراَخِب  َسَْیل  ِتاَمُلُّظلا  ِيف  ُهُلَثَم  ْنَمَك  ِساَّنلا   

“Ölü iken îmân ile diriltip kendisini nurlandırdığımız, o ışıkla yürüyen, hiç
(inkâr) karanlıkları içinde kalıp ondan çıkamayan kimse gibi olur mu?”9

beyan-ı sübhanîsi gibi pek çok Kur’ân âyeti bu ilâhî teveccühün belli



buudlarına işaret eder.
İnsan ruhunun, hakikî menba-ı feyzi olan lâhut âleminden cüdâ düşerek

dağınıklıklara dûçâr olmasına, vahşet duymasına, tatminsizliklere maruz
kalmasına, başka arayış ve başka beklentilere sürüklenmesine karşılık ِرْكِذِب ََالأ 

ُبوـُلُقْلا ُِّنئَمَْطت  ّللا  ِهٰ  “Biliniz ki kalbler ancak Allah’ı anmakla huzur ve
itminana kavuşur.”10 ufkunun şuâlarıyla beslenen kalb, sürûr-u ilâhî
mevhibesini zevk ederek her türlü olumsuzluğun hakkından gelebilecek bir
aşkınlığa ulaşır.

2 . Şuhûdun sürûrudur ki; ilimden mârifete yükselen sâlikin, ibadet ü taatı,
kalbî muamelesi, ruhî irtibatı sayesinde bedenî hayatını, ihtiyar ve iradesini,
ilâhî meşîet bahr-i muhiti içinde bütün bütün mütelâşî ve yok sayarak, Rabb’in
irade ve ihtiyarıyla yeni bir varlığa ermesi ufkunda tecellî eden bir sürûrdur ve
insanın uhrevî buudunun öne çıkması, itikat dairesinin sebepler âlemine galebe
çalması ve hâdiselerin öteler dalga boyu hususiyetleriyle duyulup
hissedilmesinden ibaret sayılmıştır. Siz isterseniz buna “fenâ fillâh” da
diyebilirsiniz.

Minhâc sahibi bu engin sürûru şöyle resmeder:

دِین ناَوَتن َشـ اَر  ملِع  نآ  قوَذَب  زُج......ديِدپ  د  ــ َيآ بیَغ  يَِتلا َكـز  َحـ

يِراَد رََگا  تَسا  ملِع  نِيا  ِبِجاَو......اَھَر  ِيياَي  دوُخ  َات ِز  نُك  يِم  ِدھ  َجـ

اَھَب

لِدو ُنا  رَبھَر َجـ ىَنعَم  ِملِع......تَسا  لِگ  ُبآ و  ِءهَشِیپ  تَروُص  ِملِع 

تَسا

يِو نوُرِیب َشـ دوُخِز  رَگ  ْدَيآ  وُت  ْرَد......يِو  ـ َنعَم ِم  ــ لِع ـت  سِیناَھنُپ ِجنَگ 
“Bir hâl ki gayb ilminden meydana gelir; o ilmi zevkten başka bir yolla

duyup hissetmek mümkün değildir. Hep çalış ki kendinden kurtulasın; (zira
bu ilme ulaşmanın yolu kendinden kurtulmadan geçer) ve bu ilim sana
vacibtir eğer pahasını tedarik edebilirsen.. surî ilim, su ve çamur tabiatlı,
(ilâhî vâridlerle beslenen) mânevî ilim ise, gönül ve cân rehberidir. (Evet)
mânevî ilim bir gizli hazinedir; kendinden sıyrılabildiğin ölçüde sana gelir.”

3 . İcabet-i sema sürûrudur ki; tam mazhar olunabildiği ölçüde, ruh
mekanizmasının her yanından vahşeti izale eder.. hak yolcusunda Hazreti



Müsemmâ-i Akdes’i müşâhede arzusunu kamçılar.. ve onda, temâşâ kapısının
tokmağına dokunabilme ümidini coşturur; dahası ruhu uhrevî neşe ve sevinçlere
gark eder.

Bu seviyedeki sürûr ufkunda bir yandan kalb, ruh ve bütün latîfelerin en
samimî bir istekle Hazreti Mütekellim-i Ezelî’ye yönelmeleri, diğer yandan da:

هاوَخ يداَد  َهن  داَد ، يھاوَخ  َهن  رََگا   
“Eğer vermeseydi, istek ve teveccühü de vermezdi.” fehvâsınca, Hazreti
Mennân u Mücîb’in duyup bildiği şeyleri kabul ve icabetle şereflendirmesi ki;
bu seviyeye eren hak yolcusu, her zaman ruhundaki sürûr çağıltılarıyla
kendinden geçer.. dört bir yanında “Hazîratü’l-Kuds”ten gelen buğu buğu üns
esintilerini duymaya başlar.. kendini âdeta, ceberût ve rahamût âlemlerinin
eşiğinin dibinde hisseder.. ve duygularını kuşatan köpük köpük gizli bir arzu
ile, müşâhede kapısının tokmağına dokunma heyecanıyla gerilir.. tıpkı saf bir
ruh gibi “bî kem u keyf” duyup hissettikleriyle mest olur.. ve döner kendi
tali’ine tebessümler yağdırır.

.ٌةَرِظَان ِسَّدَقُمْلا  َِكلاَمَج  ىِٰلإ  ٌةَرِضَان ؛ ْمُھُھوُجُو  َني۪ذَّلا  َنِم  اَنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ

َنّیِ۪یبَّنلا َنِم  ِ۪هناَوِْخإ  ىٰلَعَو  اَياَحَّتلا  ُلَمَْكأ  ِهَْیلَع  ٍدَّمَحُم  ىٰلَع  ّللا  ُهٰ ىَّلَصَو 

.َنی۪عَمَْجأ ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  َنی۪لَسْرُمْلاَو 
1 Yûnus sûresi, 10/58.
2 Yûnus sûresi, 10/58.
3 Âl-i İmrân sûresi, 3/170.
4 Ra’d sûresi, 13/36.
5 Yûnus sûresi, 10/64.
6 İnşikak sûresi, 84/9.
7 Dehr sûresi, 76/11.
8 Bakara sûresi, 2/257.
9 En’âm sûresi, 6/122.
10 Ra’d sûresi, 13/28.



Telvin ve Temkin
Renk verme, boyama, boyanma ve farklı görünümler arz etme mânâlarına

gelen telvin; sofiye ıstılahında, bir hâlden bir hâle, bir tavırdan bir tavıra
intikal ederek farklı renk ve görüntüler sergileme.. konup-kalktığı yerler
itibarıyla “müstevda” iken Hak rızası hedefli hareketleriyle hep “müstekar”
olma peşinde koşanlara has önemli bir pâyedir.

Eğer telvin –bazı kimselerin de ifade ettiği gibi– her zaman değişip durmak
suretiyle farklı görüntüler sergilemek ise, telvin sahibi henüz hedeflediği ufka
ulaşamamış, itminana erememiş, oturaklaşamamış “İbnü’s-sebil” ve “İbnü’z-
zaman” diyebileceğimiz bir mübtedîdir. Aksine, şayet sahib-i telvin; ibtidâyı
yaşarken intihâyı duyabiliyor ve değişip durmaları, konup kalkmaları اًمَْوي اَنِْثَبل 

ٍمَْوي َضَْعب  ْوَأ   “Bir gün ya da onun bir bölümünde (orada) kaldık..”1 (yani o
kadarcık bir “müstevda” yaşadık) sâbitesince görüp değerlendirebiliyorsa, o,
niyet, irade ve azmiyle makamdan makama, dereceden dereceye uçacak ve
geçtiği noktaların üstünde sürekli hedefin gölgesini gördüğü, hatta O’nu
duyduğu; ruh ve duygularıyla hep O’nunla olduğu için, yol aldığının, yollarda
oturup kalktığının ve merdiven çıktığının farkına bile varamayacak; hâle ait
tebeddül ve tegayyürün hâsıl ettiği boşlukları, her zaman niyet ve nazar ufkuyla
doldurup, hususiyle de hedefin câzibe ve ihtişamıyla meşbû, meşgul, hatta
mahmur bulunduğu anlarda hep elvân ü eşkâlden, zevken müberrâ kalacaktır.
Bir de, yol boyu sergilediği yüksek performansa yer yer hedef televvünlü
avanslar alabiliyorsa, artık onun “müstevda”ı aynen “müstekar” demektir..
evet, böyle bir seviye insanının televvünü, “mâ yeûlü ileyh” itibarıyla her
zaman temkin sayılabilir. Bu itibarla da, bu seviyedeki hakikat yolcularının,
telvinde hep temkin solukladıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira bu mânâdaki
telvin, bir ilâhî şe’n ve sıfattır. Eğer o bir ilâhî şe’n ve sıfatsa; zaten onda eksik
ve kusur tasavvur edilemez; edilemez, çünkü Cenâb-ı Hak Zât’ıyla olduğu gibi,
sıfât ve şe’nleriyle de kusursuzdur ki ٍنْأَش ِيف  َوُھ  ٍمَْوي  َّلـُك   “O her gün (bî
kem u keyf) ayrı bir şe’n ve hâldedir.” 2 âyeti de bu gerçeği ihtar etse gerek.

Tasavvuf erbabı, telvini iki bölümde mütalâa edegelmişlerdir:
1. Seyr u sülûkün başlangıcında, az-çok nefis ve hevâ insibağıyla alâkası

olan telvindir ki; sâlik için tehlikelere, aldanmalara; mehdiyet ve mesihiyet
türünden bâlâpervâzâne iddialara açık ve her zaman istikbal vaadetmeyen



telvin..
2. Na’t-ı ilâhî olan telvindir  ki, hak ve hüdâ dalga boylu, acz, fakr, şükür ve

tefekkür derinlikli, hüsn-ü akıbete namzet, her zaman itminan edalı ve geleceğin
temkin basamakları sayılan televvünleri şimdiden duyma, yaşama ve
aksettirebilme hâlidir. Böyle bir telvinde aldanma oldukça nadir.. tehlikeler
az.. şatahat ve iddialar ise hemen hemen yok gibidir. Dolayısıyla da birinci
telvin gibi zâhiri görkemli ve gürültülü fakat saçılıp savrulmaya namzet, renkli
ve câzibedâr ama hevâ ve hevese açık değildir, değildir, zira:

دَرَب يِم  نوُچ  بَجَع  اَر  يِھوُك  داَب......دَرَب  يِم  نوُم  اَھَب  اَر  يِھاَك  داَب 
“Rüzgâr, saman çöpünü (sürükler) çöle götürür; ama dağı nasıl

(sürükleyip) götürebilir ki?”
Mizanü’l-İrfan sahibi de bu hususu dildâde bir üslûpla şöyle ifade eder:

“ Hem telâş eyler mezâlikte3 bütün,
Eyler o tayy-i menzil gece-gün.
Bir sıfattan diğere seyreyler o,
Bir makamdan âhere devreyler o.
...................................................
Eyler ahvâli tebeddül dembedem,
Başka bir âlemdedir her gün kadem.
Eyler hem kat-i merâhil daimâ,
Her an ayrı bir televvün rû-nümâ..
Böyle eyler terakkî-i kemal,
İşte telvin hâletidir bu hâl!”

Temkin; oynak ve hafif-meşrepli olmanın zıddı; vakur, ciddî, uslu ve oturaklı
olma hâlidir ki; tasavvuf erbabınca, istikamette derinleşip istikrar kazanma,
yüzüp-gezmeden kurtularak huzur ve itminana ulaşmaktan ibarettir. Böyle bir
hak yolcusu, ibtidâsı aynı intihâ, sürekli rıza ufkunun müşâhedesiyle, hâlden
hâle, makamdan makama intikali fark etmeden, her zaman vuslatın neşvesiyle,
hüsn-ü akıbetini duymanın itminanını yaşar ve çok defa sefer meşakkatinin
zerresini bile hissetmez.

Hak yolcusu, bidâyet-i hâl itibarıyla, hâlin gereği, hep televvün edalıdır; zira
o, seyr u sülûk-i ruhanîde, esmadan müsemmâya, sıfattan mevsufa, hâlden
makama, yolcular için uzun bir mesafe sayılan eb’âdı aşarken, sürekli farklı
şeyler görür, farklı şeyler duyar, farklı şeyler hisseder; bu duyuş, bu görüş ve



bu hissedişler, her zaman sâlikin benliğini tesir altına alacağından, onun
tavırlarından hep televvün akar.. ve bu yolda olma hususiyeti, hakikat
yolcusunun hedefe ulaşacağı “ân”a kadar devam eder. Gün gelip de “fenâ
fillâh” ufkunda, “bekâ billâh” hakikati zuhur edince, telvin de yerini temkine
bırakır, televvün temekkünle becayiş olur. Ve artık Mizanü’l-İrfan sahibinin de
dediği gibi:

“ Çün ere Maksûd’una merd-i Hudâ,
‘ İrciî’ remziyle eyler nidâ..
Kâbe-i maksûda bulunca vusûl,
Matlab-ı âlâya erdikde yol;
İşte temkin-i tarikattir bu hâl!
Ekmel olmuş burda erbab-ı kemal...”

der ve itminan soluklar.

Temkin, itminandan bir iki kadem daha üsttedir ve َني۪ذَّلا َال َكَّنَّفِخَتَْسي  َالَو 
َنوُِنقوُي  “Yakîne ermemiş olanlar, seni hafifliğe (ve telvine) sevk etmesin.” 4

fehvâsınca ulü’l-azmâne bir oturmuşluğun ifadesidir.
Yolun başındakilerin temekkünü ; sağlam niyet, ulü’l-azmâne irade,

kaynağından gelen tam bilgi ve yolun yol rehberiyle yürünmesine bağlıdır.
Yani, maksat, rıza-i ilâhî; azık, Ehl-i Sünnet anlayışı içinde dinin hayata hayat
kılınması ve yolun da Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın rehberliğinde
sürdürülmesidir ki; bunu: Gaye, Allah; maksad, O’ndan gelenlere karşı duyarlı
olup olabildiğince titiz yaşamak; yol da değişik türden ifratlar ve tefritlere
karşı istikamet ifadesi kabul edilen sırat-ı müstakîmdir.

Kendini tamamen Hakk’a adamışların temekkünü; kalben ağyâr
münasebetlerinden sıyrılıp, her an sinesini Hak tecellîleri için pak tutmak
suretiyle hazır bulunarak, ilâhî vâridleri avlamakla meşgul olmaktır ki; Hz.
Hakkı:

“ Dil beyt-i Hudâ’dır ânı pâk eyle sivâdan,
Kasrına nüzûl eyleye Rahmân gecelerde..”

tembihleriyle bu gerçeğe parmak basar.
Ârif-i billâh olanların temekkünü; makam-ı cem unvanıyla da ifade edilen

ihsan şuurunun en kâmil mânâda duyuluş ve hissedilişiyle sürekli murâkabe
hâlidir ki, “fenâ fillâh” ve “bekâ billâh”ın tam tahakkukuyla elde edilir ve bu
sayede, hak eri kendi feyiz kaynağına muttali olarak teveccüh-ü tâmmeye erer



ve ciddî bir iştiyak içinde tam bir hayretle hep O’na yönelir.. vücud ve
devamının, O’nun vücud ve kayyûmiyetinden beslendiğini duymaya başlar;
başlar ve Rehber-i Ekmel’in ziya-i feyziyle ne vücudiyeye ne de şuhûdiyeye
girmeden 5 َنّی۪يِدْـھَمْلا َني۪دـِشاَّرلا  ِءاـََفلُخْلا  ِةَّنـُـسَو  ي۪تَّنـُِـسب  ْمـُكَْیلَع   ile
çerçevelenen hakikat dairesinden, her şeyin varlığının da bekâsının da O’ndan
olduğu mülâhazasıyla kendini daha bir güçlü, daha bir yerleşik hissederek, tam
bir bekâya mazhariyetini, tam bir fenâdan geçtiğini itiraf ve ifade sadedinde:

اَكاََرأ ْيَِكل  َلا  ـ َیِعْلا ُتْمَتَْيأَو  اَكاَوَھ  ي۪ف  ّرُط  اً َقْلَخْلا  ُتْرَجَھ 
“Topyekün varlığı Senin aşk u sevdan uğrunda terkettim. Seni görme

yolunda iyâlimi de yetim bıraktım.” der, her şeyini yollara döker ve “Seni,
Seni” mülâhazalarıyla dolaşır durur.

َِرظَّنلا َةََّذلَو  ِتْوَمْلا  َدَْعب  ِشْیَعْلا  َدْرَبَو  اَضَقْلا  َدَْعب  اَّضِرلا  َكَُلأْسَأ  ّيِ۪نإ  ّلَلا  َّمُھٰ
۽ٍدَّمَحُم َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  ُهٰ ىَّلَصَو  .َِكئاَقِل  ىِٰلإ  اًقْوَشَو  َكِھْجَو  ىِٰلإ 

.ُنی۪عُم اَي  َنی۪مٰا  ِماَرِكْلا  ِِهبْحَصَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ِمَالَّسلا  ِلی۪بَس  ىِٰلإ  ي۪داَھْلا 
1 Kehf sûresi, 18/19.
2 Rahman sûresi, 55/29.
3 Kaygan zemin.
4 Rûm sûresi, 30/60.
5 Tirmîzî, ilim 16; Ebû Dâvûd, sünnet 6; İbn Mâce, mukaddime 6.



Mükâşefe
Keşf kelimesinden gelen mükâşefe; hakikat ehline, ilâhî sırların zuhur etmesi

demektir ki; sâlikin, mânevî mücahede yoluyla yükselip esmâ ve sıfât
hakikatlerini duyması, sezmesi ve bilmesi ruh hâlinden ibarettir. Öyle ki, bu
mertebeye ulaşan hak yolcusu, bir yandan ilâhî isim ve sıfatlarla alâkalı
seyahatini –istidadı ölçüsünde– tamamlamış sayılır; diğer yandan da, “arş-ı
rahmet”in izdüşümü olan latîfe-i rabbâniyeye ilâhî sırlar akmaya başlamış olur.
Bu mazhariyete erenlere yer yer melekût âleminin perdeleri aralanır ve eşyanın
perde-önü, perde-arkası ayân olur ki, sofiye buna; hicabın mâverâsındaki umûr-
u gaybiyeye ıttıla mânâsına mükâşefe der. Bu da, –erbabınca bilindiği üzere–
mükâşefenin taalluk ettiği hususlar itibarıyla, mücerret hakikatler ve gözle
görülmeyen mânâlar olmasına karşılık; müşâhedenin taalluk ettiği hususların
zevât olduğu gerçeğine muvafık düşmektedir.

Mükâşefeye; sırdaş dostlar arasında, birbirlerine karşı açılabildiklerince
açılmaları şeklinde bir yaklaşım da söz konusudur ki –Hakk’ın, şe’n-i
rubûbiyetine layık düşmeyen şeylerden münezzehiyeti mahfuz– Hz. Ahmed ü
Mahmûd’un bütün bütün nâsutiyeti aşıp makam-ı vâlây-ı: ۪هِدْبَع ىِٰلإ  ىٰۤحْوَأَف 

ىٰحْوَأ اَۤم   “Allah ona esrar-ı kelâmını açtı ha açtı.”1 pâyesine ulaşması buna
en üst seviyede bir misal teşkil eder.

Mükâşefeye, dostun dosta sır armağan etmesi makamı diyenler de olmuştur
ki, Hak’la sevdikleri arasında sürekli böyle bir sır teatisi her zaman söz konusu
olagelmiştir. Yani kul, kalbin esrarını, yine kalbin lisanıyla Rabbine fısıldar;
Hazreti Allâmü’l-Guyûb da onun kalbinin yamaçlarına maarif lâl ü güherleri
yağdırır, kul, mârifet ufkuna yükselerek Rabbini, güzel isimleri ve pak
sıfatlarıyla tanıyıp onların envârına müstağrak olduğu ölçüde, Hazreti “Gayb-ı
Mutlak” da perde aralayarak onun gönül gözlerine nur hakikatini ifâza buyurup
onu ihsan şuurunun zirvelerine ulaştırır.. ve bu noktaya ulaşacağı ana kadar da
her sâlikin lâhut ile münasebeti “min verâi hicab” (perde arkası)dır. O, bu ufka
ulaşması yolundaki seyahatinde, gördüğü şeyleri büyük ölçüde sisli-dumanlı
bir cam arkasından temâşâ ediyor gibi görür; görür ve hiçbir zaman, sıfât ve
şuûnun tecellîlerine açık-seçik muttali olamaz. Muttali olduğunu zannettiği
şeyler ise sırf bir vehm ü hayaldir.

Hak yolcusu ile hakikat arasındaki perdeler, kulun Hak’la münasebeti



açısından farklı farklıdır: Esmâ ve sıfât hakikatlerine kapalı bulunma bir
perde olduğu gibi, kalbin, Allah’la beraber başkasına yönelmesi de ayrı bir
perdedir. Varlığın felsefî kriterlere göre yorumlanması –aynı ölçüde olmasa
da– o da yine bir hâil sayılır. Hatta Mişkât-ı Muhammediye’nin dışında –
O’nunla beraber bulunsa da– ayrı bir ışık kaynağı aramak da tehlikeli bir
perdedir. Kibir, haset, ucub, riyâ, fahr ve enaniyet misillü iç inhiraflar,
hakikatin olduğu gibi duyulup hissedilmesine mâni olması ölçüsünde, küfür ve
dalâletin basamakları sayılan günahlar da önemli birer engel sayılırlar. Bu
perdelerin sebebiyet verip karşımıza çıkardıkları tezgâhları; nefis tezgâhı,
şeytan tezgâhı, –kendine ve bizim hevesatımıza bakan yanlarıyla– dünya tezgâhı
veya beşerî boşluklar, beşerî zaaflar tezgâhı diye sıralayabiliriz ki, bunlar da
her biri tek başına sâliki öldürücü birer tuzaktır. Bu tuzaklar sürekli
çalıştırıldığı ve beşerî boşluklar açık bırakıldığı takdirde söyleyeceğimiz her
şey beyhude, her davranış bâd-i hevâ, bütün gayretler boşuna ve vuslat
kuşağında hicran yaşamamız da kaçınılmazdır.

Bu perdelere takılmadan, yolda bulunmanın hakkını verenler için ilk
mükâşefe, Hazreti Meşhûd-u Ezelî’nin, sâlikin kalbinde hâsıl ettiği bir mârifet
tecellîsidir ki, onu elde eden ârif, sabitkadem olabilirse, yollar ona, şuhûda
kadar açılabilir. Ne var ki, böyle bir tecellî süreklilik arz etmeyebilir; yer yer
kesilir ve yollar bir bölümü itibarıyla kararır, yürüme esnasında sık sık
duraklamalar yaşanır. Ne var ki bütün bunlara rağmen hak yolcusunun
kalbindeki yükselme arzusu hiçbir zaman dinmez; zaman zaman başı dönüp
sarsılsa da, o, her zaman yürüyüp menzile ulaşma arzusuyla çırpınır-durur.
Böyle dağdağalı bir yolculukta ye’se düşmeden yolda olmanın hukukuna riayet
etmek bir babayiğitliktir ve bu babayiğitliği devam ettirebilenler her zaman
kesintisiz inkişaflara, aralıksız mükâşefelere ve derken ilmîlikten aynîliğe
yürürler ki, bunun hemen iki kadem ötesinde temkin ve teyakkuz destekli
“mükâşefe-i ayn” hakikatini duyup hissetmeye başlarlar. Bu kudsî yolculuğu
daha da sürdürebildikleri takdirde, seyahatleri gider müşâhede ile noktalanır
(burada müşâhedenin ayrı bir Zümrütten Tepe konusu olduğunu hatırlatıp
geçelim).

Mükâşefe-i ayn, ilâhî nurların, sâlikin kalb ufkunu aşarak, onun umum
letâifini ihata etmek suretiyle bütünüyle duygularda hissedilip yaşanması
mertebesidir.. tabir-i diğerle o, medlûlu deliller üstü duymanın, zevketmenin
unvanıdır. Seyr-i ruhanîsinin mebdei olması itibarıyla, bu mertebenin en büyük



kahramanı olan Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (sallallâhu aleyhi ve sellem), başta
Miraç olmak üzere, hayat-ı seniyyelerinin zirvelerinde, –O’nun hayatı hep
zirvelerde geçmiştir– sürekli mükâşefeden müşâhedeye yürüyerek, her zaman
esrar-ı imanı duyup zevketmiş; Cennet, Cehennem, melekler, hatta kader
kalemlerinin cızırtılarına kadar ötelerle alâkalı en sırlı şeylere muttali olmuş,
sonra da dönüp asliyet planındaki bu müşâhedelerini, cüz’iyet ve zılliyet
zeminindeki bendelerine armağan ederek geçip gittiği kapıları aralık bırakmış;
dahası, yürüdüğü yolları, kalblerdeki mârifet nurlarına göz kırpan reflektörler
gibi ışığa açık işaretçilerle teminat altına almış ve gezip temâşâ ettiği
makamlarda; 2 ىَٰغط اـَمَو  ُرـَصَبْلا  َغاَز  اـَم   fehvâsınca gözü kaymadan, bakışı
bulanmadan ve başı dönmeden dolaşmış, sonra da bu kevn ü fesadın dahasına
tahammülü olmadığı bir noktada, yolu da yolculuğu da arkasındakilere emanet
ederek 3 ىٰلْعَأ ْلا َقـی۪فَّرلا  ّلَلا  َّمُھٰ  deyip Rabbine yürümüştür. Arkadan gelen
vefalı dostları da, bu mükâşefe yolunda, sebepleri ve neticeleriyle miras
aldıkları bu ruhanî seyahat ve temâşâyı sürdürmüş; his, müşâhede ve
duygularında, yerinde keskin ve isabetli içtihadlarıyla, yerinde: 4 َُةيِراَس اَي 

َلَبَجْلا َلَبَجْلا   gibi boşalma ifade eden sözleriyle, yerinde: “Perde-i gayb
açılsa yakînim ziyadeleşmez.”5 türünden sır vermeleriyle ve yerinde de:
“Ümitvâr olunuz şu istikbal inkılâbatı içinde en yüksek ve gür sadâ İslâm’ın
sadâsı olacaktır.”6 gibi bişaretleriyle seslendirmiş ve mükâşefenin değişik
televvünlerinden ne resimler ve ne mânâlar sunmuşlardır.!

ُذوُعَأ َكَدَْعب ، َءْيَش  َالَف  ُرِخْٰالا  َتَْنأَو  ََكلْبَق ، َءْيَش  َالَف  ُلَّوَْألا  َتَْنأ  ّلَلا  َّمُھٰ
7، ِمَرْغَمْلاَو َِمثْأَمْلا  َنِم  َِكب  ُذوُعَأَو  َكِدَِیب ، اَھَُتیِصَان  ٍةَّباَد  ِّلُك  ِّرَش  ْنِم  َِكب 

.ِماَرِكْلا ِِهباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  َّمُھٰ ِّلَصَو 
1 Necm sûresi, 53/10.
2 Necm sûresi, 53/17.
3 Buhârî, fedâilü’s-sahabe 5, meğâzî 83-84, merdâ 19; Müslim, selâm 46.
4 Ebû Nuaym, Delâilü’n-nübüvve s.579; el-Beyhakî, el-İ’tikâd s.314.
5 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 10/203; es-Sübkî, Tabakâtü’ş-Şâfiiyyeti’l-kübrâ 6/61.
6 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.126 (İlk Hayatı).
7 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 23/316, 352; el-Hâkim, el-Müstedrek  1/705, 2/29.



Müşâhede
Bir şeyi temâşâ etme ve gözleme mânâlarına gelen müşâhede; ef’âlde

esmâyı, esmâda “Müsemmâ-i Akdes”i basîretle rü’yete denir. Diğer bir
yaklaşımla, müşâhede, kurb erlerinin, “min verâi hicab”1 ufkuna ulaşarak,
eşyanın “ehadiyet-i Hakk”a (Hak birliği) şeffaf bir ayna hâline gelmesinden
ibaret sayılmıştır.

Müşâhede, hak yolcusunun, temâşâsını basîret nuruyla gerçekleştirmesi
açısından rü’yet diyebileceğimiz görmeden ayrılır ki, İsmail Hakkı merhum,
Muhammediye Şerhi’nde bu farklılığa şöyle işaret eder: Yüksek bir mazhariyet
olan müşâhede, basîretin müşâhedesidir, basarın değil; zira basarla görülüp
hissedilen şey, Hak nurunun zılli, eseri ve tecellîsidir. Basîretle müşâhede
edilene gelince o, Hak nurunun hakikati ve “bî kem u keyf” kalben Hakk’ı
temâşânın da bir unvanıdır.

Müşâhede, daha evvel üzerinde durduğumuz mükâşefeden de farklıdır.
Mükâşefe dairesinin rasat ufku, mânâlar ve mücerret hakikatler olmasına
karşılık, müşâhedeninki –Zât-ı Ulûhiyet’in idrak edilemeyişi mahfuz– zevâttır.
Diğer bir ifade ile müşâhede, Zât-ı Ulûhiyet hakkında, hususî mânâsıyla O’na
ait teveccühe esas sayılabilecek bir yöneliş; mükâşefe ise, ilâhî isim ve
sıfatları duyup hissetme ve yaşayıp zevk etme hâletidir.

Müşâhedenin ayakları; duyup sezecek dipdiri bir kalb, işitip değerlendirecek
fevkalâde bir duyarlılık ve ötelerle tam bir irtibat ve konsantrasyondur ki,

ٌدی۪ھَش َوُھَو  َعْمَّسلا  ىَقَْلأ  ْوَأ  ٌبْلَق  َُهل  َناَك  ْنَِمل  ىٰرْكَِذل  َِكلٰذ  ي۪ف  َِّنإ 
“Şüphesiz ki bunda (ilâhî kelâm) kalb taşıyan ve dikkatini toplayıp kulak

kesilen kimseye hatırlatma vardır.”2 ilâhî beyanı buna işaret ediyor gibidir..
Müşâhedenin de mükâşefe gibi kendi içinde birbirinden farklı dereceleri

vardır. Bu dereceler, hakikati temâşâ adına, değişik kabiliyetlerin kıymet
ölçülerine göre, onlara tahsis edilmiş birer rasathane mesabesindedir. Bu
rasathanelerden, herkes, imanının enginliği, yakîninin derinliği ve gönlünün
vüs’ati ölçüsünde alışverişe mazhar olur ve müşâhede ile şereflendirilir.

Bu derecelerin birincisi, ilim, îmân hakikatiyle beslenen mârifet
müşâhedesidir ki, bu noktaya ulaşan sâlik, vicdanındaki güçlü yakîni
sayesinde, idrak ufkuna sürekli, ilim televvünlü “vücud” nurlarının aktığını
hisseder ve derin bir iştiyakla “Hazretü’l-cem”e yürümeye başlar.



İkincisi, müşâhede-i muayenedir ki, bu ufka ulaşan ârif, delil ve
müşâhedeleri aşıp, Hazreti Esmâ ve Sıfât’ın asliyetinde eriyerek kendi
zılliyetinin şuuru ile zıllî-şuhûdî bir tevhide erer ve artık gözü başka bir şey de
görmez. Bu makamla alâkalı, “Mizanü’l-İrfan” sahibi şunları söyler:

Keşf-i zâtî var ki bir âlî makam,
Orda geçmez sikke-i nakd-i kelâm.
Kim ederse o makamda tâk-ı bâb,
Hep nidâ-i “len terânî”dir cevâb...
Hâl-i Mûsâ’dan verilirse nişân,
Bir tecellî-i celâlîdir hemân..

Üçüncüsü, müşâhede-i cemdir ki bu zirveyi tutan ârif-i kâmil, müşâhedeye
inkılâp etmiş îmân ve yakîni sayesinde bütün Esmâ-i Hüsnâ ve Sıfât-ı
Kudsiye’yi câmi “Hazreti Vücud”un onu cezbi ve nâsutiyetini ifnâsıyla,
doğrudan doğruya, ukbâ nazarıyla, Hâlık’ı, Mâbud’u, Rabb’i, Vâcid’i, Mûcid’i
ve Ziya-i vücudu kim olduğunu bilir, bulur ve bütün bütün ağyâr
münasebetlerinden kurtulur.

Bu makam münasebetiyle Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri: “Müşâhede,
kalblerin safâsı vaktinde ve ilâhî nurlar sayesinde idrak olunan gaybın
tecellîsinden ibarettir.” buyurur.

Mizanü’l-İrfan sahibi de bu mülâhazayı şöyle ifade eder:
Ger tecellî eylese Sultan-ı Zât,
Mahvolur tavr-u vücud-u kâinat.
Olsa Mahbub-u Hakikî cilveker,
Hiç kalır mı zıll-i zulmetten eser..!
Gerçi burda remzeder bazı zevât
Berk-i Zât’ı zannederler aynı Zât...

Haddizatında böyle bir yaklaşım, asliyetle zılliyeti birbirine karıştırma ve
zevkî, hâlî, vicdanî bir temâşâyı, Zât-ı Hakk’ı müşâhede sanmaktır ki, bu da
apaçık bir iltibas demektir. Aşağıdaki mısralar, böyle bir iltibasdan sızmış
küçük bir iki katredir:

وُد رَھ  ءِهَصرَع  نِیبرُپ  تسوُد  ...... اَرُت دَمآ  ساَنِش  قَح  مشَچ  وُد  رَگ 
اَرَس

ِميا هَّرَذ  ِهچرََگا  ـم  ِسمَش ِءَهلمُج  ...... ـم ِيا هَرطَق  ِهچرََگا  ِمياَيرَد  ِقيِرَغ 



“Eğer sana, Hakk’ı tanıyan iki göz verildiyse, iki cihanı da Dost’la dolu
gör! Biz her ne kadar katre isek de garîk-i deryayız.. her ne kadar zerre olsak
da bütün bir güneşiz.”

، َُهباَِنتْجا اَنْقُزْراَو  ًالِطاَب  َلِطاَبْلا  َانَِرأَو  ُهَعاَّبِتا ، اَنْقُزْراَو  اًّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َّمُھٰ

.ِءاَفَوْلاَو ِرْدَقْلا  يِوَذ  ِ۪هباَحَْصأَو  ِ۪هلٰاَو  ىٰبَتْجُمْلا  ِلَك  وُسَر ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 Perde arkası.
2 Kaf sûresi, 50/37.



Tecellî
Görünme, belirme, ortaya çıkma ve Allah’ın hususî lütuflarına nail olma da

diyeceğimiz tecellî; Cenâb-ı Hak’tan gelen mearif nurları sayesinde, sâlikin
kalbinde ilâhî sırların ayân olması hâlidir ki; her hak yolcusu istidat ve seviyesi
ölçüsünde bu vâridâtı vicdanında duyabilir.

Ulvî-süflî, basit-mürekkep hemen her ortamda ve hususiyle de zâhiri ve
bâtını itibarıyla bütün kemalâta namzet ve ona en mücellâ bir ayna konumunda
bulunan insanda, görülüp sezilen, duyulup hissedilen tecellîye “tecellî-i âsâr”;
ilâhî ef’âlin kulun kalbinde münkeşif olması ve bakış zaviyesini ayarlayıp –
Cenâb-ı Hakk’ın inayetiyle– tabiatperestliğe düşmeden “tecellî-i esmâ’ya
açılma mazhariyetine “tecellî-i ef’âl”; ilâhî isimlerin nurları altında tamamen
onların rengine boyanıp ve duygular itibarıyla onların aynası hâline gelmeye
“tecellî-i esmâ”; Allah tarafından mü’minlere, hususiyle de sadık kullara ifâza
olunan ve onları dört bir yandan saran tecellîye “tecellî-i rahîmî” veya “tecellî-
i hâs”; bütün mevcudata ifâza olunan ve vücud hakikatine bakan muhit tecellîye
“tecellî-i Rahmânî” veya “tecellî-i âmm”; Allah sıfatlarından birinin veya
birkaçının mü’min bir kalbte münkeşif olmasına “tecellî-i sıfat” –ki böyle bir
mazhariyete eren kimseye Cenâb-ı Hak onda tecellî ettireceği herhangi bir
sıfatın in’ikas veya inkişafı sayesinde o kulunu, insan üstü bir seviyeye ulaştırır
ve ona işitilmeyen sesleri işittirir, görülmeyen nesneleri gördürür– mebdei
Zât’tan ayrılıp tamamen taayyün edecek şekilde ilâhî sıfatlardan herhangi bir
sıfatla alâkalı meydana gelen tecellîye “tecellî-i sıfâtî”; tecellî-i esmâ ve sıfâtın
tavassutuyla, Hazreti İlim veya Vücud’un kâmil bir kalbte inkişafına “tecellî-i
Zâtî” denir ki, böyle bir tecellîde esmâ ve sıfât-ı ilâhî itibara alınmama gibi bir
mülâhaza söz konusu olsa da, işin aslı Cenâb-ı Hazreti Vacibü’l-Vücud ancak,
esmâ hicabı ve sıfât muhitiyetiyle mülâhaza edilebilmektedir.

Hazreti Zât’a ait tecellî, külliyet ve asliyet planında bütün varlığın vücud-u
ilmîden, haricî vücud ufkuna ulaşmasının ‘ille-i gaiye’si kabul edilen Hz.
Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya has tecellî-i ulûhiyet ve rubûbiyet
–ki ümmeti de bu tecellîyi cüz’iyet ve zılliyet ölçüsünde paylaşır– bir dağ
vasıtasıyla Hz. Musa’ya mahsus sırf tecellî-i rubûbiyet bu tecellî-i âzamın
kemmiyetsiz-keyfiyetsiz bir buudunu teşkil etmektedir.

Son hususu sofîce bir yaklaşımla şöyle de yorumlayabiliriz: Hz. Musa’nın
böyle bir tecellîyi talebe cür’eti, Hazreti Vücud-u Hakk’a aşkı ve O’nunla



konuşmaya olan iştiyakının heyecan, helecan ve kalakıydı ki, Hz. Hakikat-i
Ahmediye’nin zuhurunun vesilesi olan Hz. Âdem’in memnu meyveye el
uzatması misillü, onda tahammül-fersâ böyle bir arzu ve temayül hissi
uyarmıştı.

Evet, Hz. Musa, peygamberlik emarelerinin peşi peşine zuhur ettiği bir
sırada, “son nokta” deyip köpük köpük bir iştiyakla; “Rabbim göster
(cemalini) bakayım Sana.”1 diye inlemiş; hikmetle gürleyen lisan-ı kudret de:
“Sen asla Beni göremezsin!”2 mukabelesinde bulunmuştu. Yani, sen nasıl Beni
görebilirsin ki, henüz “ ِينَِرأ ” perdesinin verâsında ve ikilik kaydıyla mukayyet
bulunuyorsun.. oysaki, sen, O’nun varlığının nurunun bir gölgesisin. Eğer, َيِبَف

ُرِصْبُي  “Benimle Beni görür.”3 ufkuna yükselebilirsen; işte o zaman – ُهُكِرْدُت َال 
ُراَصْبَْألا  “Gözler O’nu ihata edemez.”4 hakikati mahfuz– Beni görebilirsin.

Evet bakmak istediğinde, varlık dağına yokluk bakışıyla bakmalısın ki, tecellî
vaktinde varlık dağı olduğu gibi kalsın ve sen de göreceğini görebilesin.
Heyhât ki, böyle bir şeye Hz. Ahmed ü Muhammed’den başkası mazhar
olabilsin..! Derken iştiyaka cevap, taleb-i rü’yete ret sadedinde Hazreti Rab,
Tûr veya mahiyet-i Musa’ya tecellî etti; etti de Tûr veya Hz. Musa, yahut ikisi
birden sarsıldı ve yerle bir oldular. Ders-i irşad bitip de Hz. Musa, rubûbiyet
tecellîsinin satvetiyle içine düştüğü mahiyet-i beşeriye baygınlığından
uyanınca: “İlâhî! Seni lisan-ı kudsî ile takdis ve noksan sıfatlardan da tenzih
ederim. Ben artık, bütün bütün ‘fenâ fillâh’ ve ‘bekâ billâh’ mülâhazasıyla
Sana müteveccihim. Bizler Sen’i enaniyetimizin zulümâtıyla değil, ancak
Sen’in Zât’ının nurlarıyla müşâhede edebiliriz. Ve ben bunun böyle olduğuna
ilk îmân edenlerdenim.” dedi. Sözün özü:

اًقِعَص ىٰسوُم  َّرَخَو  تسَم  روُط......اقِشاَع  ْدَمآ  روُط  ناَج  ِقْشِع 
“Aşk, Tûr’un cânı mesabesinde oldu.. ve Tûr âşıkâne mest olunca, Musa

da bayılıp yere yıkıldı.”
Tecellî-i rubûbiyetin birkaç perdesi vardır:
1. Tecellî-i Zât’tır. Bu tecellî her ne kadar esmâ ve sıfât ötesi bir tecellî ise

de, mülâhazada infirat esası söz konusudur. Muhammediye sahibi, satır
aralığında itizali iğneleyerek bu ruhanî idraki şöyle ifade eder:

Hayali nakş-ı cânımda münkeşif olalı gönlüm
Hep ism ü resmi mahvetti bu tasvir-i misalîden.



Yüzünü görmeye imkân, çû vardır arz-u mendim,
Kulağım hâlîdir zira kelâm-ı i’tizâlîden...

2. Tecellî-i Sıfât ’tır ki, Zât’tan ayrı ve muayyeniyet içinde bir veya birkaç
sıfatla olan tecellîdir ve iki bölümde mütalâa edilir:

Birincisi, ashab-ı temkinin mazhar bulunduğu celâlî tecellî, ikincisi de,
erbab-ı telvinin lâzımı olan cemalî tecellîdir.

Bu itibarla, bir sâlike vücud sıfatıyla tecellî edildiğinde, eğer o zât temkin ve
teyakkuz erbabından değilse, Hz. Cüneyd gibi: “Cübbemin altında O’ndan
gayrısı yoktur.” diyebilecektir. Vahidiyet sıfatının tecellîsi söz konusu
olduğunda, yine erbab-ı temkin olmayanlar, zevk ettikleri hâlâtı, Hz. Bayezid
gibi: “Ben özümü tesbih ederim; şanım ne yücedir!” şeklinde
konuşabileceklerdir.

Bekâ sıfatının ihata ve istilası bahis mevzuu olduğunda da Hallac-ı Mansur
misillü: “Ene’l-Hak” türünden şathiyyat söz konusu olabilecektir.

Ve tabiî, zevkî ve hâlî olarak değil de, hakikî bir temessülle kudret ve
iradeye mazhar olan birisi için ki asliyet planında –o Hz. Ruh-u Seyyidi’l-
Enâm’a has bir keyfiyettir– “Attığını Sen atmadın; bilesin ki onu Allah attı.”5

şeklinde tecellî edecektir. Veya hallâkiyet sıfatına bir mir’ât-ı mücellâ olma
haysiyetiyle Hz. Mesih için “Çamurdan kuş şeklinde bir şeyi inşa edip ona
üfürürsün de o da biiznillâh kuş olur.”6 mahiyetinde bir fevkalâdelik söz
konusu olacaktır.

3 . Tecellî-i Ef ’âldir.. ve bu tecellî, tecellî-i sıfâttan bir bölüm olup fâni
fiillerin bâki fiillerde fenâ bulması demektir ki, bunu da yine Muhammediye
sahibi gayet selis bir üslûbla şöyle ifade eder:

Yine arz eyledi Dilber nûrun kasr-ı Celâlîden,
Yine nâlân-ı şeydâyım şarâb-ı Lâyezâlîden,
Yine keşf-i hicab etti gözüm gönlüm cehaletten,
Ki, bu câna nida geldi nida-i Züt’teâlîden..
Anın sevdasını buldum, geçip sevda-i sevdadan,
O sevdayı bulan geçti bu sevda-i melâlîden...
......................

Tecellî pususuna yatmış sâlik, bazen o denli mahmur hâle gelir ki; baktığı her
yerde ve her şeyde O’nu duyar, O’nu hisseder; hatta bazen kendisine hâlin
galebesi neticesinde nereye baksa, sürekli orada kendini görür ve böyle bir ruh



hâletiyle bazen “Ene’l-Hak” iltibasına, bazen de ي۪رْیَغ ِنْيَراَّدلا  ِيف  ْلَھ   “İki
cihanda benden başkası mı var?” şathiyyatına girebilir.

Şimdiye kadar bu konuda pek çok iltibas yaşanmış ve pek çok şathiyyat
duyulmuştur. Biz tek bir örnek verip konuyu kapamak istiyoruz:

يِنھَریپ َھـسـت نَم  رَدرَو  ...... ىيوت ـت  سَھ يِنَم  رَگا  مَنَم  َهن  نَم  نيا 
ىئوت

يَِنتو ناَج  ارُت  ِهكناَز  رَو  ...... ناج هن  َدنام  نََمب  َْنت  َهن  تَمَغ  ِهاَر  رَد 
ىيوت تسَھ 

“Ben ben değilem, eğer ben ben isem o Sen’sin! Eğer üzerimde gömlek
varsa o da Sen’sin. Sen’in yolunun gamlısı olarak bende ne ten ne de can
kaldı. Eğer benim için bir ten ve can varsa o da Sen’sin.”

Bu kabîl tecellîlerin hemen hepsi sıfatlara taalluk eden bir tür tecellîdir ki,
akl-ı meâş veya vehm ü hayallerine aldananlar, Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın
ziya-i himmet dairesinin dışına düşerek hem kendilerini helâk etmiş hem de
başkalarını aldatmış olurlar.

Böyle kaygan bir zeminde gelip-gidenlerin hâllerini de isterseniz Mizanü’l-
İrfan sahibinden dinleyelim:

İnkişâf-ı Zât etse eğer zuhûr,
Bazı sâlik burada bîkarar olur.
Sâlike ayn-ı belâdır bu hâl,
Mürşid olmak gerek ehl-i kemal..
Yoksa o Mansûr gibi berdâr olur..
Hâl-i sâlik orada düşvâr olur.
Kim “Ene’l-Hak” derse Mansûr olmadan,
Kâfir-i billâh olur cân u ten
Bu mezâlik bir belâdır hâsılı,
Burada durmaz evliyânın ekmeli..7

َنی۪عِرَوْلا َنی۪قَّتُمْلا  َنیَ۪صلْخُمْلا  َنی۪صِلْخُمْلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ
ِ۪هبْحَصَو ِ۪هلٰاَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  ُهٰ ىَّلَصَو  َنی۪بَّرَقُمْلا  َني۪دِھاَّزلا 

.َنی۪عَمَْجأ
1 A’râf sûresi, 7/143.



2 A’râf sûresi, 7/143.
3 el-Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl 3/81; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 2/580.
4 En’âm sûresi, 6/103.
5 Enfâl sûresi, 8/17.
6 Bakara sûresi, 2/260.
7 Konuyu, daha sonra zât, sıfât, esmâ, âsâr ve ef’âl tecellîleri, açısından biraz daha açmayı düşünürüz (Bkz.:

M.F. Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri 3/126 “Tecellî” makalesi).



Hayat
Dirilik ve canlılık sözcükleri ile ifade edebileceğimiz hayat; cehalet, dalâlet

ve küfürle ölmüş bulunan kalbî hayatın, iman, mârifet ve muhabbetle dirilmesi
demektir ki,

ِساَّنلا ِيف  ِ۪هب  ي۪شَْمي  اًروُن  َُهل  اَنْلَعَجَو  ُهاَنَْییَْحأَف  اًتْیَم  َناَك  ْنَم  َوَأ 
“Ölü iken îmân ile diriltip nura erdirdiğimiz ve halk içinde o ışıkla

yürüyen.”1 mealindeki âyet buna işaret etse gerek.
Erbab-ı hakikatça hayat, beden ve cismaniyet zulmetlerinden kurtularak,

kalb ve ruhun derece-i hayatına yükselmek demektir. Bu mazhariyetin, külliyet
kesbetmiş bir fert olması itibarıyla, Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’a bakan yanını

َانِرَْمأ ْنـِم  اـًحوُر  َكـَْیِلإ  اَۤـنْیَحْوَأ  َِكلٰذــَكَو   “İşte, böylece sana, emrimizden
(kalblere diriliş vaad eden Kur’ân’ı) vahyettik.”2 âyeti; bütün dirilmeye
namzet insanlara bakan yönünü de;

ْمُكی۪یْحُي اَِمل  ْمُكاَعَد  اَِذإ  ِلوُسَّرِللَو  ِّهِٰلل  اوُبی۪جَتْسا  اوُنَمٰا  َني۪ذَّلا  اَھَُّيأ   ٓ اَي
“Ey îmân edenler, Peygamber sizi, din ve dünyanız itibarıyla dirileceğiniz

şeylere davet ettiğinde, Allah ve Resûlü’nün bu çağrısına icabet ediniz!”3

ferman-ı sübhanîsi ile telif etmek mümkündür...
Arzın hayatı, ondaki bütün dirilişler, değişik buuddaki neşv ü nemâlar,

gelişip yayılmalar; toprak ve onun muhtevası, su ve onun hayatiyeti, hava ve
onun içindeki muhtelif gazlarla sımsıkı irtibatlı olduğu gibi, hakikî insanî hayat
da, hakikat ilmi, irade ve himmet gücü, ahlâk ve karakter sağlamlığı, maiyyet-i
ilâhiye iştiyakı ve böyle bir mazhariyeti duyma sevinciyle ciddî alâkalıdır ki,
bütün bunlar, aynı zamanda “meydân-ı tayarân-ı ervâh”a uçmanın bir pisti ve
ebedî hayata ulaşmanın da rampasıdır.

Evet arz, bütün o potansiyel derinlik ve zenginliklerini:

اَھِتْوَم َدَْـعب  َضْرَْألا  ِِهب  اَیَْحأَف  ًءاَۤم  ِءاَۤـم  ـ َّسلا َنِم  َلَزَْنأ  ّللاَو  ُهٰ  “Allah gökten
bir su indirdi ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltti.”4, ِ۪هب اَنَْییَْحأَو 

ُجوُرُخْلا َِكلٰذـَك  ۘاـًتْیَم  ًةَدـَْلب   “Biz, o su ile ölü bir beldeyi dirilttik. İşte
(kabirden) çıkışınız da böyle olacaktır.” ٍءْيَـش ,5 َّلُك  ِءاَۤـمْلا  َنِم  اـَنْلَعَجَو 

ٍيَح ّ  “Biz, her canlı şeyi sudan var ettik.”6 beyanlarıyla ifade edilen
kaynaktan elde ettiği gibi, imansızlık, mârifetsizlik, muhabbetsizlik kuraklığına,



çoraklığına maruz kalmış ve hatta ölmüş ruhlar da; inançla hayat ufkuna yönelir,
mârifetle onu duymaya başlar, aşkla onun enginliklerine açılır; azim, irade ve
kararlılıkla da dirilirler; dirilir ve ٍمی۪ظَع ٍقُلُخ  ىٰلََعل  َكَِّنإَو   “Şüphesiz Sen en
yüksek bir ahlâk üzeresin.”7 tebcili ile serfirâz Ahlâk Kahramanı’nın
rehberliğinde ّللا ِهٰ ِقَـالَْخِأب  اوُقَّلََخت   “Allah ahlâkı ile ahlâklanın.”8 hedefini
gerçekleştirdiği ölçüde, ilâhî maiyyete ulaşır; o maiyyetin eb’âda sığmayan
ferah-fezâ ikliminde sevinçle kanat çırpar; sürekli, şevkle şükür soluklar;
mevsimi gelince, Hak huzurunda bulunmanın iştiyakıyla lâmekânî ve lâzamanî
bir ufka erer ki, orada vicdanı her zaman:

ُهَدَيَو ِ۪هب  ُرِصْبُي  ي۪ذَّلا  ُهَرَصَبَو  ِ۪هب  ُعَمَْسي  ي۪ذَّلا  ُهَعْمَس  ُتْنُك  ُهُتَْببَْحأ  اَذِإَف 

اَھِب ي۪شَْمي  ي۪تَّلا  َُهلْجِرَو  اَھِب  ُشِطَْبي  ي۪تَّلا 
“Bir de Ben onu sevdim mi, artık onun gören gözü, işiten kulağı, tutan

eli... (ilh.) olurum.”9 hakikatini duyar; ruhu da 10 ٍمیَ۪عن ُتَّنَجَو  ٌناـَحْيَرَو  ٌحْوَرَف 
fehvâsınca, cennetlerde, Rabbülâlemîn’in civarında, Hazreti Erhamü’r-
Râhimîn’in maiyyetinde, Sultan-ı Akderu’l-Kâdirîn’in gücü ile hep sonsuza
doğru pervâz eder durur.

Artık, ayn-ı hayat olan bu mertebede ne ölüm vardır ne de zeval.. olsa olsa,
nefis ve cismaniyet cihetiyle bir fenâ; kalb, ruh ve insanî latîfeler itibarıyla da
bir bekâ vardır ki; siz buna isterseniz “fenâ fillâh-bekâ billâh-maallah” da
diyebilirsiniz.

Böyle yüksek bir neticeye ulaşan sâlikin hayatında, üç tür soluk veya nefes
söz konusudur: Havf soluğu, recâ soluğu, muhabbet soluğu. Nefis, cismaniyet
ve beden adına önemli bir misyon eda ettiği gibi; havf, recâ ve muhabbet de
kalbî, ruhî hayat hesabına ehemmiyetli birer dinamik sayılırlar. Yüce Allah’ın
ululuğunu düşünmek, O’nun mehâfet ve mehâbetiyle oturup-kalkmak, annesinin
itabından endişe duyup da yine onun şefkatli kucağına sığınan yavrunun duyduğu
mânevî hazzın kat katını insanın vicdanına ifâza eder. Evet, O’nun hakkında
hüsnüzan edip, rahmetinin enginliğini mülâhazaya almak, öylesine ruhanî bir
sürûrdur ki, eğer tecessüm etse, bir mânevî Cennet şeklini alır. O’nun
eserlerinin çehresinde isimlerine ulaşmak, isimlerinin tecellî iklimlerinde
dolaşıp sıfatlarını soluklamak, onların taalluk noktalarını mülâhazaya alarak
zevkin hayret buudlu olanlarını duymak, tarifi, tavsifi imkânsız öylesine engin
ve rengin bir hazdır ki, böyle bir mazhariyeti ancak bu ölçüde bir miracı



gerçekleştiren şehsuvarlar duyabilirler.
Bu kutlu yolun yol boyu televvünlerini her adımda duymasalar bile, hiç

şüphesiz bu cihandeğer hedefe, rampadan hareketle, en hızlı ulaşacaklar, acz ü
fakr, şevk ü şükür azığı ile yollara koyulanlardır. Onlardır ki, damla iken derya
olmasını bilir, zerre iken kehkeşanların kol gezdiği iklimlerde dolaşır ve
kendilerini hiç ender hiç gördükleri hâlde, bir santral gibi bütün bir varlığın
özüyle, gayesiyle iç içe yaşarlar. Gezip dolaştıkları her yerde:

“ Fakrıyla eriştim fahre
Münacat eyleyip Hakk’a
Derim ya Hayy ya Kayyûm”
(İbrahim Hakkı)

der, şevk u şükür gülbanklarıyla coşarlar.. coşar ve bu ufkun bir kadem
ötesinde bulunan gerçek hayat ve gerçek vücudun nurlarıyla kendilerinden
geçerler ki, bazılarının “vücud”, “şuhûd” yorumları bir yana, hayatın ve
vücudun hakikatini “bî kem u keyf” duyar ve “Bir bu kadar zevke bu ömür kâfi
değil” (Yahya Kemal) derler.

ىَّلَصَو ْمِھَْیلَع ،﴾ َتْمَعَْنأ  َني۪ذَّلا  َطاَرِص   َمی۪قَتْسُمْلا َطاَرِّصلا  َانِدْھا   ﴿ ّلَلا َّمُھٰ
ِ۪هبْحَصَو ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ِنْيَراَّدلا  ِةاَیَح  َِةلی۪سَوَو  ِمَانَْألا  ِّدِیَس  ِحوُر  ىٰلَع  ّللا  ُهٰ

.َنی۪عَمَْجأ
1 En’âm sûresi, 6/122.
2 Şûrâ sûresi, 42/52.
3 Enfâl sûresi, 8/24.
4 Nahl sûresi, 16/65.
5 Kaf sûresi, 50/11.
6 Enbiyâ sûresi, 21/30.
7 Kalem sûresi, 68/4.
8 Bkz.: el-Kelâbâzî, et-Taarruf 1/5; el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/306.
9 Buhârî, rikak  38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.
10 “(Onun için) rahatlık, güzel nasip ve naîm cenneti var.” (Vâkıa sûresi, 56/89)



Sekir ve Sahv
Sarhoşluk ve kendinde olmama hâli diyebileceğimiz sekir; sofiye

ıstılahında, sâlikin, sübühât-ı vechin şuâları karşısında mest olup kendini
kaybetmesidir ki, onun yeniden his ve şuur âlemine dönmesi demek olan sahv
ile beraber zikredilir.. ve sahv u sekir şeklinde kullanılır.

Sekir ile gaybet arasında her zaman bir eksiklik ve fazlalık söz konusudur.
Şayet sekri yaşayan hak yolcusunun bâtını ilâhî vâridlere doymamışsa, o sekir
noksandır.. ve böyle bir sâlik, gaybet ve ihsas hâlleri itibarıyla, sürekli gel-
gitler içindedir.. dahası o, davranışları açısından da temkinden daha çok telvin
edalıdır. Böyle bir hak yolcusuna, kendinde olmama mânâsına sekrân
demektense mütesâkir demek daha uygundur. Bazen de bunun aksine, sekre
sebebiyet veren vâridler sağanak sağanak gelir ve sâlikin bütün benliğini istila
eder ki, işte o zaman tastamam bir sekir hâsıl olur.

Bazen sekir; kavî bir iman, ciddî bir mârifet, dengeli bir havf u heybetten
kaynaklanır ve daha geniş bir alanda kendini hissettirir. Has dairede sekre
gelince o, vecd erbabına mahsus bir “hâl” olup, ne zaman hak yolcusu, sübühât-
ı vechin nurları veya “bî kem u keyf” cemal nimetleriyle şereflendirilse, hemen
sekir hâsıl olur.. ruh, şevk u taraba girer.. ve gönülde aşkın bir heyecan yaşanır.
Sahv, sekrin zıddıdır ve sâlikin yeniden ihsas ve şuur âlemine dönmesi
demektir. Sekri hak olan seyyahın sahvi de haktır. Ömürlerini gaybet
vadilerinde ruhanî zevklere gömülerek geçiren hak âşığı mest u mahmurları, ne
zaman sultan-ı hakikat istila etse, duygu dünyalarında bir damla gibi deryaya
düşer ve erirler.. bir cisim gibi yanar kül olur ve başkalaşırlar.. dahası bütün
ihsas yolları ve köprüleri bir bir yıkılır.. her yerde ve her şeyde sadece O
duyulur ve O hissedilir ki, böyle ihsas üstü hâli َُهلَعَج ِلَبَجِْلل  ُهُّبَر  ّلََجت  ىٰ اََّملَف 

اًقِعَص ىٰـسوُم  َّرَخَو  ّكَد  اً  “Rabbi dağa tecellî buyurunca, onu paramparça
etti ve Musa yığılıp yerinde kaldı.”1 beyan-ı sübhanîsiyle irtibatlandıran bir
hayli insan vardır.. ve böyle bir irtibattan hareketle; Tûr Dağı onca kuvvetine,
salâbetine ve Seyyidinâ Hz. Musa da bir ulü’l-azm kelîmullah olmasına
rağmen, dağın parça parça olduğu, Hz. Kelîmullah’ın da yıkılıp yerinde kaldığı
gibi, ilâhî tecellîler sırasında erbab-ı vecd de başkalaşır; tavırdan tavıra girer;
mest u mahmur davranır ve müteşabihâtın geniş vadilerinde çok defa mest u
mahmur konuşur:



“ Sâkiyâ doldur şarabı vakt-i iftardır bu dem,
Ma’mur eyle bu harâbı lütf-i izhardır bu dem.”
(M. Lütfî)

sözleri o deryadan bir damla ve o hâlden bir kesittir.
“ Nesimî Sâki lütfundan bu gün mest-i tecellîdir,
Beni mest eyleyen dâim o meyden Mustafâ gördüm.”
(Nesimî)

beyanı mest u mahmur böyle bir gönlün nağmeleridir.
Bu vadide söylenmiş sekirle alâkalı daha nice beyan vardır ki, konumuzun

istiap haddini aşar. Düşünün ki, o koca Hâfız bile divanına: اَھَُّيأ اـَي  ََـالأ 
2 اَھْلِوَانَو اًسْأَك  ْرَِدأ  ي۪قاَّسلا   sözleriyle başlar.

Hak yolcusu sekir durumunda hâlî ve zevkî, sahv durumunda da ilmî ve
temkinîdir; sekir hâlinde o, kendi cehd u gayreti olmaksızın, her zaman bir
zemzeme-i haz ve lezzet içinde, sahv hâlinde ise, bir temkin ve ihsas, bir
iradîlik ve şuur öncülüğünde hep Hazreti Hakikat’i duymaya çalışmaktadır.

Bazıları sekri, Hazreti Mahbûb’un tam duyulup hissedilmesi anında, kalbin
fevkalâde galeyana gelmesi şeklinde anlamışlardır ki, buna, nefsin gaybî
vâridât karşısında zevk u sürûra gömülmesi veya aşkın galebe çalmasıyla
sâlikin kendini yitirmesi de diyebiliriz. Birinci sekir tabiî, ikincisi ise ilâhîdir.
Ne var ki, sekir neden kaynaklanırsa kaynaklansın, hak yolcusu sürekli hayret
yaşar; hep şevk u tarab içinde oturur-kalkar ve sekri daha da derinleştikçe,
hayret ve dehşet vadilerinde dolaşmaya başlar; hatta bir an olur ki iradesi
bütün bütün çözülür ve artık kendini O’nun varlığının nurunun bir gölgesi gibi
duyar ki, bu noktaya ulaşan sâlike “murad” denir. Böyle birinin fâni sıfatlarının
yerini, Hazreti Bâki’nin sıfatlarının tecellîsi işgal eder; eder ve artık o َيِبَف

ُرِصْبُي  “Benimle görür.”3 hakikatinin mücellâ bir aynası hâline gelir.
Böyle bir zirveye işaret sadedinde Semeretü’l-Fuad sahibi duygularını şöyle

dile getirir:

هَدُش ـا  نیب وَُزا  نَم  ِديِد  ِمشَچ  ...... هَد ـا ُشـ َيوُگ وَُزا  مَعَبط  ِلُبلُب 

داَھِن َمناَج  رَد  راَر  ــ َسا نِياَو  ...... داَدب وُا  مَقطُن  ُقطُن و  مَدِینَش  وُز 

َملِد شوُخ  دَّمَحُم  ِروُن  َزا  ِهكناَز  ...... َملِد نَشوُر  اَدُخ  ِروُن  َزا  تسَھ 
“Bülbül tabiatlı benim dilim O’nunla çözülmüştür. Benim gören gözüm



O’nunla görmektedir. Ben nutku O’ndan işittim; O bu nutku bana lütfetti ve
onunla sırları gün yüzüne çıkardı. Şimdi, Hudâ’nın o parlak nuru sayesinde
gönlüm pırıl pırıl.. ve yine bu sebeptendir ki, Hz. Muhammed’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) nuruyla hoş kalbli biri olmuşum.”

* * *

Bazıları sekri, kelimenin ifade ettiği mânâ itibarıyla yadırgamış, aklen ve
şer’an mezmum olan bir mefhumun tebcil edilmesi şeklinde anlamış ve ona
karşı belli tavırlar içinde olmuşlardır. Aslında aşk u vecdin gereği kendinde
olmama “hâli” diyebileceğimiz sekir, Hazreti Tecellî’nin insanı mest ve
sermest eden vâridât veya tayflarına bir mânâda maruziyet, bir mânâda da
mazhariyetten kinaye olarak kullanılmıştır. Cihet-i câmia da, zevk u lezzet ve
temyiz edememe gibi hususlar olsa gerek... Tevbe ile alâkalı bir hadis-i şerifte
Hz. Sahib-i Muhkemât, böyle muvakkat, fakat aşkın bir sevinç karşısında:
4 َكُّبَر اـََنأَو  ي۪دـْبَع  َتَْنأ  ّلَلا  َّمُھٰ  bedevî misalindeki beyanıyla bize bu konuda
kapı aralar.

Kaldı ki, her zaman hâle mağlup, aşk u iştiyakla yanıp-tutuşan dünya kadar
insan gelip geçmiştir. “Ey mutribâ, çal sazları mest u harabem men bu gece”
(M. Lütfî) diyen zat, mecazın cevazıyla, başka değil, âşıkların şevk u tarabını
anlatıyor.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pek çok hakikat yolcusu, her
yerde temâşâ ettikleri ilâhî nur, renk ve şekil karşısında, kendi çerçevelerine
göre hep aynı şeyleri mırıldanacaklardır.

Aslında, sâlikin kalbi vecd ile sarıldığı, gönlü Ebedî Mahbûb’a aktığı,
vicdanıyla gidip maiyyet yaşadığı esnada, enbiyâ basîret ve azmi gerekir ki bu
türlü iltibaslara girilmesin. Yoksa, muhabbet çağlayanlarına yelken açan âşık u
sâdıklar, yer yer mecralarından taşarak aşkın yaşayacaklardır; yaşayacak ve
beraberliğin verdiği neşve ve sürûrla her zaman kendilerini, o aşk dalgalarına
salacak, hep “Hû” deyip hayret yaşayacaklardır.

Sekir süresince hak yolcusunun gaybet duygusu hep “Hû” ile seslendirilir.
Aşağıdaki mısralar –iltibasa açık yanları mahfuz– bu vadide söylenmiş güzel
sözlerdendir:

Dîdemin envârı Hû’dur, aklımın fermânı Hû;
Dilimin ezkârı Hû’dur, nâlemin efgânı Hû;
Gönlümün seyrânı Hû’dur, cânımın cânânı Hû;



Âşık-ı sermest olanlar Hû iledir Hû ile,
Nakd-i cânın harç kılmış yoluna dildârının,
Vaslı Hû’dur, faslı Hû’dur, derdine dermânı Hû.
(Abdiyâ)

Sahv, ârifin, his ve şuur gaybûbetinden sonra, ikinci bir ihsas ve idrakle
kendine gelmesi veya ömrünü, enbiyâ-i izâm gibi hep gözleri açık, ihsasları tam
ve şuuru yerinde olarak geçirmesinden ibaret sayılmıştır ki, ona sekrin zıddı da
diyebiliriz. Tokâdîzâde Şekîp’in:

“ Bezminin mahrem-i bîhûşu olan ehl-i huzûr,
İstemez neşvesini sahv ile etmek tağyir”

beyti, konuyla alâkalı önemli bir çerçeve sayılabilir.
Sekir bir hâl ise, sahv bir makamdır ve sekre göre daha objektif, daha

sıhhatli ve daha istikametli bir makamdır. Sekir, sübjektif Hak mülâhazasına
istinad etmesine karşılık sahv, isimleriyle malum, sıfatlarıyla muhat, nâ kabil-i
idrak Zât-ı Ecell ü A’lâ mülâhazasına dayanmaktadır. Diğer bir tabirle sekir,
infisal televvünlü, sahv ise ittisal edalıdır. İlkinde az-çok “fenâ fillâh” işareti,
ikincisinde de “bekâ billâh” remzi sezilir. O’nun bekâsıyla bir bekâ billâh ki,
böyle bir hâl, “bekâ billâh-maallah” sözcükleriyle ifade edilir.

Bazıları, sekri sahva tercih etmiş ise de, bu, ya hâle mağlup olmuş mestlerin
mülâhazasıdır veya sülûkun televvün vadilerinde cereyan etmesinden
kaynaklanmaktadır; zira sekirde gaybet, sahvda huzur vardır. Sekrin hâle
mağlubiyeti, sahvin ihsas ve şuura merbut bulunması, sekrin televvün, sahvin
temekkün ifade etmesi, sekrin, bazı velilerin yolu, sahvin enbiyâ ve asfiyânın
mesleği olması gibi hususlar, sahvin birkaç kadem önde olduğunu
göstermektedir ve ُنی۪قَیْلا ََكِیتْأَي  ّتَح  ىٰ َكَّبَر  ْدُبْعاَو   “Gelmesi muhakkak yakîn
gelinceye dek Rabbine ibadet et!”5 diğer bir yaklaşımla; gözlerin ölümle îmân
rükünlerinin hakikatine uyanacağı ana kadar, seyr u sülûk-i ruhanîyi devam
ettir; ettir, zira nâmütenâhîye müteveccih seyahat de nâmütenâhîdir.

Bundan başka sahv, hayat mülâhazasıyla da sımsıkı irtibatlı ve cem-i irade
hâlidir. Sekirde “cem-i vücud” ve “cem-i şuhûd” mülâhazalarının yer yer
iradeyi baskı altına almalarına karşılık, sahvde: َِيبَو ُرِصْبُي  َِيبَو  ُعَمَْسي  َيِبَف 

ي۪ـشَْمي َِيبَو  ُشِطَْبي   “Benimle duyar, Benimle görür, Benimle tutar ve
Benimle yürür.”6 gibi Allah maiyyetinin tezahür ve tecellîleri sayılan bir
hususî inayet, hususî riayet ve hususî medet söz konusudur.



7 .اًدَشَر َانِرَْمأ  ْنِم  اََنل  ّْئِیَھَو  ًةَمْحَر  َكْنَُدل  ْنِم  اَِنتٰا  اَۤنَّبَر 

.اًدََبأ ِ۪هلٰاَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  ُهٰ ىَّلَصَو 
1 A’râf sûresi, 7/143.
2 Ey sâki! Bana bir kadeh şarap doldur.
3 el-Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl 3/81; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 2/580.
4 Müslim, tevbe 7.
5 Hicr sûresi, 15/99.
6 el-Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl 3/81; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 2/580.
7 Kehf sûresi, 18/10.



Fasl - Vasl
Ayırmak, ayrılmak ve belli bir çerçeve içine yerleştirilmek de

diyebileceğimiz fasl; dünya ve ukbâ alâkalarından –onların kendilerine bakan
yanları itibarıyla– sıyrılmak.. böyle bir sıyrılmada iradenin dahli olabileceği
mülâhazasıyla, ondan da sıyrılmak.. neticede de bütün bu sıyrılmaları bir daha
hatırlamamak üzere nisyana gömmekten ibaret sayılmıştır.

Başlangıçta, nefsin cismaniyet üzerindeki hâkimiyetine karşı koyarak, insanî
melekelerin öne çıkarılmasıyla başlayan fasl; kalbin, hakikî matlup ve maksûd
olan Zât-ı Ulûhiyet’le münasebeti ölçüsünde O’nu anıp, O’nunla meşgul olmak
suretiyle başka alâkaların gevşeyip çözülmesine; O’nun muhabbetiyle oturup
kalkma sayesinde başka sevgilerin sönüp gitmesine –O’ndan ötürü sevmeler
yine O’na râcidir– O’nun mehâfet ve mehâbet iklimine sığınarak başka endişe
ve korkulardan kurtulmaya; ümit ve beklentilerde sadece ve sadece O’na
yönelerek, herkesten ve her şeyden alâkayı kesip, O’nu görmek, O’nu bilmek,
O’nu söylemek ve O’nda fâni olmakla devam eder gider...

Bu itibarla faslın başlangıcı, iradî olarak Allah’a yönelip bütün dünya ve
ukbâ endişelerinden sıyrılmak.. ortası, böyle bir cehd ve gayreti bir daha aklına
getirmeyecek şekilde ruhundan söküp atmak –zira, böyle bir faslı görüp
hatırlamakta dahi varlık kokusu hissedilmekte ve “Lâ havle velâ kuvvete illâ
billâh” gerçeğinden gaflet olunmaktadır..– âlâsı ise, hakikî varlık ve
müessiriyet açısından, ikiliğe karşı bütün bütün kapanarak O’nun mülâhazasıyla
erimek, irade ve iradenin müktesebatını da sıfât-ı sübhaniyenin birer yansıması
şeklinde duyarak, hissederek, sürekli vahdet nurlarıyla müstağrak yaşamaktır
ki; bazı mizaçlar bu mertebeye erince küllîyi cüz’îye, gölgeyi asla karıştırarak
“vahdet-i vücud”dan dem vuragelmişlerdir. Aslında, onların bu hissi, olsa olsa
bir zevk-i şuhûd olabilir; ama kat’iyen “vücud” olamaz.

Vasl; ulaştırma, birleştirme, kavuşturma mânâlarına gelip, sâlikin, ilm-i
şuhûd ile Hakk’a vuslatı şeklinde yorumlanmıştır ki; bazılarının zannettiği gibi
o, kat’iyen kulun Hak’la, Hakk’ın da kul ile ittisali demek değildir. Zira,
Hazreti Kadîm, hâdisle (sonradan var edilen) kâim olamayacağı gibi, hâdis de
kadime mahal olamaz. İşte, bu kabîl anlayışlar bir kısım suitevillere sebebiyet
vereceğinden ötürü bazı muhakkikler, “Zât-ı Hak vuslat ve infisali kabul etmez”
diyerek, ْمُتْنُك اـَم  َنَْيأ  ْمـُكَعَم  َوـُھَو   “Nerede olursanız olun Allah sizinle
beraberdir.”1 medlûlünce, Hazreti Zât’ın, her an iki cihanda mukaddes ve



münezzeh bir çeşit vaslının söz konusu olduğunu ısrarla vurgulamışlardır;
vurgulamış ve sâlik vicdanındaki vaslı, mükâşefe erlerinin basîretlerinden
zulmanî perdeler kaldırılarak, gönül gözlerinin maiyyet sır ve nurlarına vâkıf
ve âşina olması şeklinde anlamışlardır. Böyle bir maiyyet ve kurb anlayışının
ise, en yumuşak panteistlerin bile ittisal ve infisal telakkileriyle telif
edilemeyeceği açıktır. Çünkü bu anlayışa göre sâlik, sürekli keynûnetler
(oluşumlar) ağında ve Hazreti Kudret ve İrade’nin sevkiyle de hep insiyaklar
süreci içinde bir muhtar u mecburdur. Böyle birine, konumu açısından dense
dense kabil, münfail, ayna denir ama; kat’iyen fâil, masdar ve asıl denemez.

Hz. Mevlâna’nın bu mülâhazaya katkısı şöyledir:

تسوُا ِناَتسُب  نآ  مِیيآ  ملَِعب  رَو  ...... تسوُا ِناَدنِز  نآ  مِیيآ  لھَجَب  رگ 

مِیيَو قرَب  ناَمَز  نآ  ميِدنَخب  رَو  ...... مِیيَو ناَت  ـ سَم مِیيآ  باوَخَب  رَو 

ِرھِم ِسكَع  رُذُعو  ُحلُصَب  رَو  ...... تسوُا ِرھَق  ِسكَع  گنَجو  ُمشَخَب  رَو 
تسوُا

چیِھ چیِھ  دَراََدن  وُا  ِفَلا  نوُچ   ...... جِیپ ُجِیپ و  ِناَھ  ردنا ِجـ مِیِیك  اَم 
“Eğer cehaletle gelirsek, cehalet O’nun zindanıdır.. eğer ilim ile gelirsek,

ilim O’nun bostanıdır.. eğer uyuklayarak gelirsek, biz O’nun mestleriyiz..
şayet gülersek, o zaman da O’nun şimşeğiyiz.. eğer öfke ve cenkle gelirsek,
bu O’nun kahrının yansıması; sulh ve özürle gelirsek, bu da O’nun mehridir..
bu cihanda iki büklüm olan bizler neyiz ki, (O’na karşı varlık iddiasında
bulunalım); biz bir elif gibiyiz ki, o elifin hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur.”

Vaslın da kendine göre dereceleri vardır:
1. İçinde tevekkül, istiane, tefvîz ve iltica mânâlarını da ihtiva eden “ittisal-i

i’tisam” ki 4 ّللا ِهٰ ِلْبَحِب  اوُمـِصَتْعاَو  , 3 ّللِاب ِهٰ اوُمِصَتْعاَو  , 2 ّللاـِب ِهٰ ْمِصَتَْعي  ْنَمَو 
gibi âyetlere dayanır; iman, islâm mertebelerine bakar.

2. Amelde, ihlâsta halâsa ermeyi; yakînin hâsıl olmasıyla istidlâl yolundan
müstağni kalmayı ve tevhid-i kıble sayesinde kalb dağınıklığından kurtulmayı
da tazammun eden “ittisal-i şuhûd”dur ki, ihsan mertebesine işaret eder.

3. Tasavvurlar üstü Allah’a yakınlık sayesinde, kurb nurlarının dört bir yanı
ihatası, muhabbetin aşka, aşkın ateşe dönüp feverân etmesi, Hak beraberliğine
ait esintilerin (üns esintileri) ruhu çepeçevre sarması ve bâtının, zâhirin önüne
çıkması mânâsında “ittisal-i vücud”dur ki, bu seviyeyi idrak etmeyenler için ne



duyulması ne hissedilmesi ne de dile getirilmesi mümkündür. Yol bu noktaya
ulaşınca, sâlik kendini bir düşünce fakirliği, bir idrak âcizliği ve bir beyan
güçsüzlüğü içinde bulur; bulur da kendi kendine bir َلْوَح ْنَم çeker, döner َال 

ْفِرَْعي َْمل  ْقُذَي  َْمل   “Tatmayan bilmez.” der, nefesini toparlar ve sonra da Hz.
Mevlâna gibi:

.اَدُخ ِرْیَغ  ْرَب َسـِر  ْنَز  ال }  } ِغِیت ،...... اَِیب يِھاوَخ  رگا  ىَنعَم  نيا  ِفشَك 

.قَح ِتاَذ  ِرحَب  ِنیَع  يِدرَگ  ِهكَات  ،...... قَح ِتا  ـ َبثا نُك  قلَخ  يَفن  دَعب 

.يِنَغ ُهاَش و  قَحَب  دَدرَگ  اَدگ  سَپ  ،...... يِنَمو ام  نيإ  دزَیِخ  َبـر  ناَیِم  َزا 

.تَد ـ يآ رَواَب  َهلمُج  مَتفُگ  هچنآ  ، ...... تَد ـ َياَمُنب وُر  ـد  یِحَوت َِملاَع 

نيا تَسا  نیِقَيو  قیِقَحت  ِضحَم  ،...... َنظ ودیلَقت  زا  تسِین  فِراَع  ِلوَق 

.نَخُس
“Eğer bu mânânın “tam” açığa çıkmasını istersen, gel “Lâ” kılıcını

mâsivânın başına vur.! Halkı nefyettikten sonra Hakk’ı isbat et; edebilirsen
Hakk’ın zâtının tecellî denizine gark olursun. İşte o zaman biz ve benlik de
ortadan kalkar. Zâtında fakir kimse, O’nun (inayetiyle) zengin ve sultan olur.
Tevhid âlemi sana zuhur edince, dediklerimizin hepsine inanırsın. Ârifin
sözü, zan ve taklit değil, o sırf bir tahkîk ve yakîndir.”  der ve her yanı bir
Bağ-ı İrem duygular âleminde seyahat eder.

ِ۪هلٰاَو ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  َّمُھٰ ِّلَصَو  َكاَضِرَو  َكََتِیفاَعَو  َكَوْفَع  ّلَلا  َّمُھٰ
.َنی۪عَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو 

1 Hadîd sûresi, 57/4.
2 Âl-i İmrân sûresi, 3/101.
3 Hac sûresi, 22/78.
4 Âl-i İmrân sûresi, 3/103.



Farklı Bir Açılımıyla Mârifet
Lügat mânâsı itibarıyla bilmek de demek olan mârifet; düşünce ve himmetle,

vicdan ve iç tefahhusla elde edilen hususî bir bilgidir ki, ilimden farklı bir
muhtevaya sahiptir. İlim; okuma, öğrenme, araştırma, terkip ve tahlil yoluyla
elde edilen bir müktesebat olmasına karşılık mârifet; tefekkür, sezi ve iç
müşâhedeyle ulaşılan ilmin özü demektir. İlmin zıddı cehalet, mârifetinki ise
inkârdır.

Ayrıca ilim, küllî ve umumî bir bilme, mârifet ise herhangi bir şeyi –bu şeye
Zât-ı ulûhiyet de dahildir– vech-i cüz’üyle tanımak demektir. Bu itibarla da,
öteden beri Hazreti Zât-ı Vahid ü Ehad’e bilittifak “Âlim” denmiştir ama,
“ârif” denmeden hep kaçınılmıştır. Ayrıca, dâniş, irfan, vicdan kültürü, hüner
ve sanat mânâlarına da gelen mârifet; erbab-ı hakikatçe, bir şeyin “latîfe-i
rabbaniye” ile duyulması, bilinen şeyin misal-i ilmîsi, icabında kaybolup sonra
da dönüp gelen ve tekerrür ettikçe derinleşen hafıza, şuur, idrak mahfuzatı ve
bir hakikati diğerlerinden tam tefrik ve temyize yarayan yeterli malumat
demektir ki; ef’âl ve sıfatların bilinmesi ve bilinen şeylerin de tafsile açık
olmasıyla hulâsa edilebilir.

Bir insanın mârifet erbabından olup Hak nezdinde âriflerden sayılabilmesi,
onun Allah’ı, Allah’a ulaştıran yolları, hatta yollardaki handikapları ve bu
handikapların aşılması için nazarî bilgileri, sonra da bu nazarî bilgilerini tatbik
edebilme iradesini ortaya koymasına bağlıdır. Evet, “ârif-i billâh” Hazreti Zât-
ı Ehad ü Samed’i ef’âl, esmâ ve sıfâtıyla bilip, muamele ve davranışlarıyla bu
mârifetini resmeden; her zaman gönlünü pak tutup her lahza ihlâs arayışı içinde
bulunan; gücü yettiğince, ahlâk-ı rezile ve onun saiklerinden uzak kalabilen;
mukteza-i beşeriyet olarak ruhuna bir pas düşüp de ufkunun kararması
karşısında hemen cismaniyetine baş kaldırıp Hazreti Müheymin’e sadakatini
fısıldayan; Hak rızası söz konusu olunca, başa gelen her şeye katlanmasını
bilen; sonra da belli ölçüde, her zaman ışıklarını hissedip zevklerini duyduğu, o
her girizgâhta Hak teyidiyle belirginleşmiş peygamberler yoluna ve
peygamberlik dünyasına başkalarını da çağıran kâmil insan demektir.

Bir diğer yaklaşımla mârifet; bir şeyin hakikatini kendi dışında herhangi bir
mülâhaza ve belirleyici faktörle değil; tam kendi olarak idrak etme ve kendi iç
unsurlarıyla belirleme demektir. Bu çerçevede Zât-ı ulûhiyetle alâkalı mârifet,
zâtî ve sübûtî sıfatları itibarıyla Hazreti Zât’ı “bî kem u keyf” bilme demektir



ki, bu insanın başka şeyleri ihata, idrak ve belirleyip bir çerçeve içine
koymasından çok farklı bir mârifettir ve tamamen vicdanî duyuş, seziş ve
bilişten kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda bu duyuş ve seziş entüisyoncuların
“sezgi” dedikleri şeyle de karıştırılmamalıdır. Evet O, ef’âl ve esmâsıyla
malum, sıfât ve na’tlarıyla mâruf olsa da, hakikat-i zâtiyesi ve bu zâtın ihata
edilmesi açısından idrakleri aşkın ve şuur ufkumuz itibarıyla da bir mevcud-u
meçhuldür.

ٌكاَرِْدإ ِكاَرْدِْإلا  ِنَع  ُزْجَعَْلا   itirafı, muhit olanın yetersizliğini ve farz-ı muhal
Muhat’ın da kabil-i idrak olmadığını ifade adına enfes bir beyandır ki, bu
mazmun ُفوُرْعَم اـَي  َكـِتَفِرْعَم  َّقَح  َكاـَنْفَرَع  اـَم   sözleriyle fevkalâde güzel
seslendirilmiştir.

Evet, mutlak var olan O’dur.. en doğru gerçek de O’nun varlığını itiraf ve
birliğini ikrardır. O’nun mârifetinin “elif-be” şeklindeki mebâdîsi, iman, islâm
hakikatine ve ihsan şuuruna ulaşmak; ulaşırken de, böyle mübarek bir hedefi
gerçekleştirmede, bütün feyizlerin ve bereketlerin asıl kaynağı olan hedefin
dışındaki tâli besleyicilere asla iltifat etmeden, hedef ve kaynak eksenli olan
sülûkü devam ettirmek ve her gün yeni bir tulû ümit ve iştiyakıyla hep O’na
yönelmek ve her tulûda yepyeni bir vuslat neşvesi duymak; bütün bunların
netice ve müntehâsında da, O’nun esmâ, sıfât ve şayet, O’nun gücünün gölgesi
olan iradelerimizin hakkını vererek güç yetirebiliyorsak, Zât’ının esrarına vâkıf
olmaktır.

Lütfiye-i Vehbî’de bu mülâhazalar şöyle seslendirilir:
Sa’y edip ârif-i billâh ola gör;
Nail-i mârifetullah ola gör..!
Çün “en u’raf” dedi Hazreti Vedûd,
Mârifettir dû cihanda maksûd.
Mârifet, zînetidir insanın,
Pes olur mertebesi nâdânın.
Mârifet devlet-i ruhanîdir,
Mârifet eltâf-ı rabbanîdir.
.......................................
Ol senin olacak ey ruh-u revân,
Hep senin olmuş olur iki cihân...

Tasavvuf kitaplarında kudsî hadis diye rivayet edilen şu mübarek sözler bu



konudaki bütün şerhlerin, izahların esası mahiyetindedir ve bize oldukça ciddî
ipuçları vermektedir:

“Ey insanoğlu, nefsini bilen Beni bilir; Beni bilen Beni arar; Beni arayan
mutlaka Beni bulur ve Beni bulan bütün arzularına ve dahasına nail olur;
nail olur ve Benden başkasını Bana tercih etmez. Ey insanoğlu, mütevazi ol
ki, Beni bilesin.. açlığa alış ki, Beni göresin.. ibadetinde hâlis ol ki Bana
eresin. Ey insanoğlu, Ben Rabbim; nefsini bilen Beni de bilir.. nefsini terk
eden Beni bulur... Beni bilmek için nefsini terk et; Benim mârifetimle mamur
olmayan bir kalb kördür!”

Mârifet-i ilâhiye bazen, “Hakkı bilenin dili tutulur.” fehvâsınca, sâlik için bir
hayret, bir dehşet ve sükût ufku olur. Bazen de, “Hakkı bilenin dili çözülür.”
medlûlünce, hak yolcusu için bir beyan kaynağı hâline gelir; onun heyecan ve
ifadelerinde köpürür durur ve gider bütün kulaklarda yankılanır. Muhammed
Pârsâ’nın yaklaşımıyla: “Allah’tan başka Zâtullahı bilen yoktur.”  sözü de,
“Allah’tan başkasını bilmem.”  beyanı da kendi vadilerinde doğrudur ve bu,
aynı anda zıtların doğruluğu demektir.

Evet, O’nun varlığından başka hakikî vücud ve O’nun ef’âlinden başka
hakikî ef’âl yoktur; var görülen şeyler tamamen izafî, esbaba nisbet edilen
şeyler de nisbîdir. İşte bu itibarladır ki, hakikî mârifet; ârifin, Mâruf’un ziya-i
nurunda eriyip zatı cihetiyle yok olması ve mercii yönüyle de ikinci ve hakikî
varlığa ermesi sayılmıştır. Siz bunu “fenâ fillâh-bekâ billâh” mülâhazalarıyla
da ele alabilirsiniz...

Zannediyorum, Minhâc sahibi de:

نِیبَم وُا  زُج  اَر  فوُرْعَم  ُفِراَع......نیِقَي و  ِراَوَنا  ِيياَنِیب ِز  وُترَگ 
“Eğer yakîn nurlarıyla görebiliyorsan, ârif ve Mâruf ’u ayrı ayrı görme!”

o kıvrak ifadeleriyle bu mülâhazayı vurgulamak istemiş.
Büyük Fuzûlî de bu derinliği şu damlalarla seslendirir:

“ Hikmet-i dünya ve mâfîhâyı bilen ârif değil;
Ârif odur bilmeye dünya ve mâfîhâ nedir?”

Bundan başka sofîler, mârifet adına bir diğer çerçeve daha ortaya koyarak
onu, ilâhî esmâ hakikatlerinin bilinmesi, varlıkta tecellî vak’asının kavranması,
var oluş esrarının keşfedilmesi, vücud hakikatinin asliyet ve zılliyet itibarıyla
vuzuh ve inkişafı, din gerçeğinin, Hazreti Murad’ın meşîetine uygun temsili ve
taakkulu şeklinde yorumlamışlardır ki; bu konulardan her biri başlı başına



kitaplık birer mevzudur ve bu sahifelerin istiap haddini aşar. Burada biz sadece
Ziyaiyye’de nazmen ifade edilen, konuyla alâkalı bazı önemli ifadelere temas
edip geçmeyi düşünüyoruz:

Bab-ı salis mârifettir ey civan,
Bunda dönemez çarh-ı beyan-ı lisan.
..........................................................
Bunda kâtip yok, yazmaz kalem dahi,
Bunda dil dönmez, beyan olmaz ahî..
.....................................................
Perdelendi bunda mir’ât-ı ukûl,
Bu makama olmaz idrak-i vusûl.
Burada pervaz eyler murğ-i hayâl,
Buna olmaz misallerden bir misal...
........................................................
Burada Allah’tan olur hep mevhibe,
Nûr-u nûranî mukaddes bir mertebe..
...........................................................
Bütün avalim burada müstağrak kamu,
On sekiz bin âlemden vâsi’dir O...
......................................................
Burada Bir’den başka yoktur hak vücud,
İşte bu vahdet olur asıl şuhûd..
Bu şuhûda başka mânâ verme sen!
Küfr olur, ilhad olur ey nûr beden.
Baş gözüyle olmaz asla bu şuhûd,
Böyle rü’yetten münezzehtir Vedûd...
Sır iledir bu mânâ hep aşikâr,
Sırra var da sen de anla ey nigâr!
Burada yoktur ilm u idrak-i beşer,
Acz ü hayrettir bu vadide hüner.
Aczini idrak olur idrak-i Hak,
Gör ne söyler Hazreti Sıddîk’a bak..!

* * *

Aslında, mârifet makamı, bir hayret, bir dehşet ve bir mehâbet makamıdır.



Tasavvuf erbabının, mârifetle alâkalı mütalâalarının hemen hepsinde bu
anlayışa rastlamak mümkündür. Bunlardan bazıları mârifeti, heybet duygusunun
feverânıyla mebsûten mütenasip (doğru orantılı) görmüş ve mârifetin artması
ölçüsünde heybetin de derinleşebileceğine hükmetmişlerdir. Bazıları mârifeti,
sekine ve itminanın ayakları şeklinde değerlendirmiş; mârifet nisbetinde de iç
sükûn ve temkinin artacağını vurgulamışlardır. Bazıları, kalbin “üns billâh”a
ermesi ve sâlikin kurb süreci yaşaması şeklinde yorumlamışlardır. Şiblî’nin
yaklaşımı ise daha farklı menfezler aralar mahiyettedir. Ona göre mârifet:
Ârifin, Allah’tan başka hiçbir şeyle zatî alâkasının kalmaması, O’nun aşkında
şikâyete kapalı olması ve yerli yerine oturmuş kulluk mülâhazaları sayesinde,
dava ve iddialardan kaçınarak Hak mehâfetiyle oturup kalkması, akıbeti
hakkında da dolu dolu endişeler duymasından ibarettir.

Evet, kendisini besleyen sağlam kaynaklarla çok iyi irtibatlanmış,
peygamberlik ruh ve mânâsının vesayetine sığınmış, beşerî ufuk ötesi hakâikle
şöyle veya böyle münasebete geçmiş, evet, bu ölçüde münasebet içinde bulunan
böyle birinin fâniyât u zâilâtla bizzat alâkadar bulunması ve Rabbinden
başkasına tenezzülü söz konusu olamaz. Kur’ân, bu zirveyi 1َ ّللا هٰ ىَشْخَي  اَمَِّنإ 

اُۨؤَٰۤملُعْلا ِهِداَبِع  ْنِم   gibi câmi beyanla vurgular ve işte bu önemli mârifet-haşyet
münasebetini hatırlatır. Hazreti Ârif-i Mutlak da: 2 ّللاـِب ِهٰ ْمـُكُفَرْعَأ  اـََنأ 

ًَةیْـشَخ َُهل  ْمُكُّدَشَأَو   sözleriyle bu zirveye daha farklı derinlik menfezleri
açar.

Kalbi bu ölçüde Rabbiyle irtibatlı, gerçek ârifin “libas-ı takva”sıyla alâkalı
daha dünya kadar cevher-i hikmet meşcereliği ve akl-ı meâdın güzergâhı
sayılan tasavvufî eserlerin, hakikat meşhergâhı olan sahifelerinde daha dünya
kadar güzel söz serdedilmiştir ki, işte onlardan birkaçı:

Hak mârifetine eren birinin nazarında, dünya, dünya cihetiyle daralır,
büzüşür bir fincana döner.
İlâhî mârifette derinleşen ruhların her zaman nâmütenâhî genişlemeleri
söz konusudur.
Gönül dünyasının ballar balı sayılan Hak mârifetini tadanlar,
servetlerini yele verir, Hak kurbetine koşarlar.
Gönülde mârifet peteğinin zenginliği, aşk u şevk ve muhabbetin en
esaslı kaynaklarındandır ki, bu kaynakların feverânı ölçüsünde, sâlik,



vuslat iştiyakıyla yanar-tutuşur ve bu ölçüde yanıp tutuşmayı da
mazhariyetinin hakikî bedeli sayar.

Ârifi başkalarından ayıran şu hususlar da fevkalâde calib-i dikkattir: Ârif,
yaptığı işlerde kat’iyen beklentiye girmez.. maddî pâyeler bir yana, mânevî
mansıplar uğrunda bile rekabet düşünmez, gıpta yaşamaz ve yaşatmaz.. o,
elindekine göz dikenlerle cedelleşmez.. kendini en küçük kimselerden dahi
üstün görmez.. kaçırdığı fırsatlardan ötürü “âh u vâh” edip şikâyette bulunmaz..
elde ettiği maddî muvaffakiyetlerden dolayı da gafilâne sevinç ve küstahlıklara
girmez; hatta Hz. Süleyman mülkü dahi kendisine bahşedilse, Hak maiyyetini
arar ve başka şeylere teveccühü israf sayar.. bütün varlığa karşı onların
nefislerinden ötürü kat’î tavır alır ve “üns billâh”ın bir saniye ve bir salisesini
cihanpaha bilir.. halkın içinde Hak’la beraber olma ikiliğini, iradesinin en
büyük zaferi ve Hakk’ın ona en engin ihsanı kabul ederek azminin çehresinde
ilâhî meşîeti, sa’yinin neticesinde rabbanî inayeti ve her kademede daha nice
ayrı ayrı hikmeti, ayrı ayrı kerameti temâşâ edip kesrette vahdetin cilvelerini
görür.. çoğu Bir’e irca ederek damlanın deryaya dönüştüğünü anlar.. bir tek
zerrenin güneşleri ifade ettiğini kavrar.. hiçliğin nasıl bir vücud meşcereliği
olduğunu vicdanen müşâhede eder ve çok kere mest ü müstağrak yaşar.

Temkin, sebat, ciddiyet, ledünnîlik ve kararlılık böyle mütekâmil bir
mârifetin en önemli tezahürleri sayılırlar. Evet, gerçek mârifet odur ki sâlik,
gün boyu “üns billâh” ve maiyyet tecellîlerinin sağanağı altında yaşadığı hâlde,
onun, iç ve dış dünyasında asla boşluk emaresi hissedilmez.. davranışlarında
kat’iyen laubalilik görülmez.. en coşkun nimet ve vâridât fevvareleri karşısında
bile nefsanî israf ve küstahlığa düşmez.. aksine bilgisinin vüs’ati ölçüsünde
temkine koşar, teyakkuzla oturur-kalkar ve yaşayışını kalbî ve ruhî hayat eksenli
sürdürmeye çalışır.

Elbette ki herkesin, aynı ölçüde, bir mârifet ufku üveyki olması mümkün
değildir; kimileri, Cenâb-ı Hakk’ın lâzım-ı mukaddesi sayılan sıfatları ve
O’nun ef’âl-i sübhaniyesi arkasındaki nimetleri idrak ufkunda dolaşır; dolaşır,
enfüsî ve âfâkî delilleri temâşâ ve değerlendirmekle sürekli, gönlündeki
hakikat aşkının, Hakikatler Hakikati’ne olan münasebetlerinin destanlarını
mırıldanır.. fiillerden isimlere, isimlerden na’t ve sıfatlara gider-gelir ve gidip
gelirken de, imanın, mârifetin, muhabbetin, aşkın, cezb u incizabın farklı telden
mûsıkîleriyle ürperir.. tekvînî emirlerde görüp duyduğu her disiplinin,



vicdanında bir aksini duyar.. ve “Daha var mı?” diyerek bir başka temâşâ ve
bir başka zevk-i ruhanîye koşar ki işte bu yol, enbiyâ-i izâmdan tevarüs
edilen, herkese açık objektif hakikat yoludur ve bu yolun yolcusu her an ayrı
bir mârifetin zafer kahramanı gibi, Hakk’ın iltifat tâkları altında hep O’na
yürür...

Kimileri, zât, sıfât ve nuût-u ilâhiyenin ziya ve tecellîlerinin beşer ufku
itibarıyla bir iltisak ve iltika noktasına ulaşmış gibi pek çok buudun tek buud
hâline gelmiş olma his ve şuuruyla “cem” mülâhazasına girer; girer de nefsi ve
zatı itibarıyla fenâ bulup gider, sonra da Hazreti İlim ve Vücud’un
kayyûmiyetiyle yepyeni bir varlığa erer.

Evvelkilerin, sıfât ve nuût âleminde dolaşıyor olmalarına karşılık ikinciler, o
sıfat ve na’tların kaynağına müteveccihtirler; –sıfatların ayniyet ve gayriyet
mülâhazalarını nazarî ilimler mecmuaları sayılan kelâm kitaplarına havale
ediyorum– dolayısıyla da onların bu temâşâ, bu duyuş ve bu değerlendirişleri,
ne Zât mülâhazasına zihnî bir hicab sayılan mücerred sıfât hedefli ne de
sıfatları nefyini işmam eden mücerred Zât hedeflidir. Bu itibarla da böyle bir
yol hasların yolu sayılmış ve kurb yolcularının şehrahı kabul edilmiştir.

Bu yolda, Kitap, Sünnet, akıl ve fıtratın şehadetleri, Allah’ın sanat
eserleriyle âdeta pırıl pırıl çok dallı bir yol gibi belirir her yerde. Sâlik
ayaklarını bu teminatlı şehraha sağlam basabilmişse, artık o, her yerde Hakk’ın
kendi nefsine şehadetini duyar ve 3 ّللا ُهٰ َدِھَش   der; melekler ve ilim erbabının
ikrarlarını, bu beliğ ilanın bir aks-i sadâsı gibi vicdanında işitir.

4 ِمْلِعْلا اوُلوُۨأَو  ُةـَِكئٰۤلَمْلاَو   sözlerini soluklar.. derken, O’nun Zât’ının lâzımı
olmayan bütün vasıta ve vesilelerin eriyip gittiğini görür ve tam bir huzur-u
zevkîye erer.

Kimileri de, insanın idrak ufkunu aşkın öyle bir mârifet çağlayanı
içindedirler ki, onların dünyasında delillerin ağzında birer fermuar.. bütün
şahidler, Şahid-i Hakikî’nin huzurunda bulunmanın verdiği hicapla iki büklüm..
bütün vasıtalar, yakını uzak etme hacaletiyle tir tir.. dellallar da suskun ve o
ana kadar ortaya attıkları beyanların tashihiyle meşgul. Her şeyin “bî kem u
keyf” bir vicdan müşâhedesiyle, Kutup Yıldızı gibi kendi etrafında dönüp
durduğu işte bu nokta, sık sık “sübühât-ı vech” ile gözlerin kamaştığı, melekler
gibi sâlikin de bakışlarının bulandığı, “sen”in, “ben”in “Hû”ya teslim-i silah
ettiği bir zirvedir. Bu zirveye ulaşan insan yer yer, ilmin de, vücudun da hakikî



kaynağının çepeçevre her şeyi kuşattığını görür; tarif ve yorumu, herkesin kendi
seviyesinin maşrıklarından bir sürü tulûu birden duyar, birden yaşar, birden
zevk eder ve her zaman “cem” mırıldanır durur. Bu cem sâlikin, isimlerin, zât,
sıfât ve ilâhî ef’âl ile tecellî iltisakının duyulup hissedilmesi ve vicdanın da
vesile ve vasıtalara açık yanları itibarıyla dağınıklıktan kurtulup ... ِهَْیِلإ ۤاَِّنإَو 
5 َنوُعِجاَر  ufkuna ulaşmasıdır; yoksa o, bazılarının vehmettiği gibi “fenâ-i
mutlak” ve “ittihad” demek değildir.

ىٰلَع ّللا  ُهٰ ىَّلَصَو   6، اًدَشَر َانِرَْمأ  ْنِم  اََنل  ّْئِیَھَو  ًةَمْحَر  َكْنَُدل  ْنِم  اَِنتٰا  اَۤنَّبَر 

ِ۪هلٰا ىٰلَعَو  ُراَوْنَْألا  ِِهب  ْتََقلَفْناَو  ُراَرْسَْألا  ِِهب  ْتَّقَشْنا  يِذَّلا  ۽ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس 

.ِراَھْطَْألا ِِهباَحَْصأَو 
1 “Kulları içinde ancak âlimler, Allah’ı lâzım geldiği tarzda tazim ederler.” (Fâtır sûresi, 35/28)
2 “Allah hakkında mârifeti en fazla olanınız benim. Allah’a en fazla haşyet duyanınız da benim.”

(ed-Deylemî, el-Müsned 1/56. Yakın ifadeler için bkz.: Buhârî, edeb 72; Müslim, fedâil 127.)
3 “(Allah’tan başka ilâh bulunmadığına) şahit bizzat Allah’tır.” (Âl-i İmrân sûresi, 3/18)
4 “Bütün melekler, hak ve adaletten ayrılmayan ilim adamları da bu gerçeğe, (Aziz ve Hakîm

Allah’tan başka ilâh olmadığına) şahittirler.” (Âl-i İmrân sûresi, 3/18)
5 “... Biz Allah’a aidiz ve vakti geldiğinde elbette O’na döneceğiz.” (Bakara sûresi, 2/156)
6 Kehf sûresi, 18/10.



Fenâ Fillâh
Fenâ; yok olma, zeval bulma mânâlarında “bekâ”nın mukabili bir kelimedir

ve bir kısım farklı mefhumlarla izafî münasebeti de söz konusudur. Meselâ;
tevbe-i nasûhun lâzımına “fenâ-i muhalefet”, zühd hakikatinin nihâî gereğine
“fenâ-i huzûz”, sadakat ve muhabbetin zirvesine “fenâ-i huzûz-i dâreyn” ve
sekrin neticesindeki “gaybet”e “fenâ-i zâhirî” denir ki, bunların hemen hepsi,
hak yolcusuna bakan yanları itibarıyla birer tavır, birer duyuş ve birer zevk hâli
olmalarına karşılık, Hazreti Zât, sıfât ve esmâ-i ilâhiyeye bakan yönleri
açısından vahdet nurlarının kesret ahkâmı içinde tecellî etmesi; tecellî edip
sâlikin, varlık-yokluk gel-gitleri arasında yaşaması demek olan “sahk”; keza
onun vücud-u Hak karşısında eriyip gitmesi diyebileceğimiz “mahk” ve
davranışlarının, Hazreti “Fa’âlün Limâ Yürîd”in işlerinin gölgesi olduğunu
duyup zevketmesi şeklinde yorumlayacağımız “tams” fenânın birer
buudlarıdırlar ve bir yandan, gerçek “Vücud” ve “İlim”in ziyasının birer
gölgesi olarak mâsivânın zâtî bir kıymeti olamayacağını hatırlatırken, diğer
yandan da, insan idrakinin, duyuş, seziş ve yorum izafîliğiyle de, hakikat ve
nisbet arasında birer köprü vazifesi görürler.

Hakikatte her şey ne ise, her zaman odur. Ne hulûl ne ittihat ne keynûnet ne
de fenâ-i mutlak; eşya eşyadır, hâdiseler onun bir buudu.. kul kuldur, Allah da
mutlak vücud ve ilim sahibi.. her varlık O’nun vücud ve ilminin bir lem’a-i
tecellîsi; insan da bu tecellîlerin duyan, hisseden, yorumlayan, değerlendiren;
ama aynı zamanda yanılabilen, insaf ve iz’an sahibi ise yanılgılarını düzeltmek
isteyen bir tercümanı, bir solisti, şuurlu bir enstrümanı veya bir orkestra
şefidir. O, hâlin televvünlerine göre, sürekli ufkuna akan veya
değerlendirmesine sunulan malzemeyi yorumlar.. onlara kendi his ve
duyuşlarından yeni sesler katar.. bazen bu sesler, seslendirilen hakikatlerle
uyum içinde olur; bazen de hâl, zevk, his, sezi hakikatin önüne geçer ve
varlıktaki tenasübün, şuur ve idrak aynalarındaki âhengini bozarak aritmiye
sebebiyet verebilir ki, bu da çok defa, kesret ve vahdet ahkâmının birbirine
karıştırılmasıyla neticelenir. Hallac’ın “Ene’l-Hak” şeklindeki iltibaslı ifadesi,
Şiblî’nin, “Namaz kılsam münkir, kılmasam kâfir olurum.” tarzındaki beyanı,
İbn Arabî’nin, “Kul Rab, Rab de kuldur; ah bir bilseydim mükellef kim?” gibi
müteşabihi, Yunus’un “Suçlu kimdir, azap nedir?” türünden hayretleri... ve
daha yüzlerce insanın, iltibas sayacağımız bu kabîl mülâhazaları –duyanın,



hissedenin kendi hâl ve zevkine göre normal kabul edilse de– birer aritmi
örneği sayılabilirler.

Yukarıdaki iltibaslı ifadelerin arkasındaki niyet ve maksadı Allah bilir; ama
zannediyorum Şiblî namaza hazırlanırken, kesretin hükmettiği bir atmosfer
içinde idi; namaz esnasında vahdet nurları tecellî edip onu çepeçevre sarınca,
tabir-i diğerle, mürîd Murâd’da, mutî’ de Mutâ’da nefis ve enaniyet cihetiyle
eriyip mütelâşî bir hâl alınca, o, bu muvakkat gelgitlerini böyle bir hayret ve
dehşet mûsıkîsiyle seslendirmişti.. İbn Arabî’nin, şathiyyat kabîlinden olan
müteşabihi de, aynı şekilde zevkî ve hâlî bir duyuş, bir seziş ve yorumun
ifadesi olsa gerek.. bu kabîl zevkî ve ruhî hâlâta açık olmayan ve kalbleri
sübühât-ı vechin şuaâtına kapalı bulunan bazı avamın –meselenin aşkınlığını
nazar-ı itibara almadan– bu tür şathiyyatı zâhirlerine hamlederek, belli bir
seviyeden sonra insandan tekâlif-i ilâhiyenin düşeceğine kâil olmaları; bazı
kendini bilmezlerin de, irade ve kasda iktiran etmeyen, hatta pek çoğu itibarıyla
yoruma açık bulunan bu şekil müşkil ve müteşabih beyanları küfür ve dalâlet
saymaları, “zıtların yanlışlığı” nevinden birer ifrat ve tefrit inhirafından başka
bir şey değildir.

Kaldı ki eğer bu sözler, aşk-üstü bir sahk u mahk hâletinin ve bir “fenâ
fillâh” olma zevkinin sesi soluğu ise –ki biz öyle olduğuna inanıyoruz– bu
zatlar, kat’iyen tevile açık bu sözlerinden dolayı muaheze edilmemeli ve bu aşk
kahramanlarının dini temsildeki hassasiyetlerine bakılmalıdır. Nitekim, “Ene’l-
Hak” diyen Hallac’ın, her gece yüz rekât namaz kıldığı ve daha başkalarının da
aynı derinlikte bir kulluk şuuru içinde bulunduğu rivayet edilir. Bu itibarla da,
bu hâl erlerinin, dinin ruhuna muhalif gibi görünen beyanları, mutlaka Kitap ve
Sünnet’in temel disiplinlerine göre yorumlanmalı; kabil-i tevil olmayanlarda
da, bu zatların üç-beş cümlelik şaz müteşabihleri yerine, Hazreti Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm’ın ruh-efzâ beyanlarına uyulmalıdır. Onlar, söyledikleri sözleri
ıztırar anaforları içinde söylediklerinden dolayı mazurdurlar; onları ihtiyarî
olarak taklit edenlerse, iki hâli birbirine iltibas ettiklerinden ötürü kendilerini
tehlikeye atmış olurlar. Evet,

دوُس هچ  ىماَنمَھِز  ناَكیناَب  راَكمَھ  ءَِهنرَگ 

تْرسروْعأ ركيدو  درك  همكأ  ءاربإ  حیسم  َكي 
“Eğer her işinde iyilerle beraber değilsen, isim birliği neye yarar ki!

İsimleri bir olan Mesihlerden birisi körlerin gözlerini açarken, öbürü tek



gözlüdür.” (Lücce) fehvâsınca, peygamberâne tavır ve davranışlar içinde olma
bir vilâyet yolu, körü körüne taklit ve hele yolu sarpa uğratanlara iktida tam bir
yolsuzluktur ve her zaman bir mânevî ölümle neticelenmesi mukadderdir.

Bu mülâhazaya Hz. Mevlâna şu sözleriyle iştirak ederek bu kabîl konularda
önemli bir hususa dikkatlerimizi çeker:

ریِش ریِش ُو  نَتشِوُن  رَد  َدناَم  ِهچرَگ  ...... ریگَم دوخ  زا  ساَِیق  اَر  ناَكاَپ  راَك 

دَو رَتِسكاَخ ُبـ هَدرُب  رَزرا  ِِصقَان  ...... دَو ـ َشرَز دَرِیگ  كا  ـ َخرَگ ىلِماَك 
“Pak ve nezih insanları kendine kıyas etme! Her ne kadar yazılışta şîr

(süt) şîr (aslan)e benzese de (aynı değildir). Eğer bir kâmil insan toprağı
(avucuna) alsa altın olur; eğer nâkıs biri de altını (eline) alsa kül olur.”

Sofiye nezdinde fenâ; aşağıdaki taksim içinde ele alınagelmiştir:
1 . Fenâ-i ef ’âldir ki; bu ufka ulaşan hak yolcusu, her nefes alış-verişinde

“hakikatte Allah’tan başka fâil yok” gerçeğini mırıldanır durur; acz, zaaf, fakr
ve ihtiyaçlarının çehresinde, hep O’nun güç, kuvvet ve servetinin emarelerini
müşâhede ederek sürekli vicdanının enginliklerinden yükselen nokta-i istinad
ve nokta-i istimdadın sesiyle-soluğuyla yaşar.

2 . Fenâ-i sıfâttır ki, bu zirveye ulaşan sâlik; bütün hayatların, ilimlerin,
kudretlerin, kelâmların, iradelerin, sem u basarların O’nun sıfât-ı
sübhaniyesinin birer şuâı, birer tecellîsi ve birer aks-i nuru olduğunu duyar,
zevk eder ve bütün “havl” ve “kuvvet”inden teberride bulunarak, esmânın
arkasında Müsemmâ-i Akdes’in şuaâtıyla medhûş ve sıfatların verâsında
Mevsûf-u Mukaddes’in ihsaslarıyla mütehayyir, “bî kem u keyf” hep vuslat-ı
tâmme hulyalarıyla oturur-kalkar.

3. Fenâ-i zâttır ki, mağrip ve maşrıkın iç içe olduğu bu matlaa ulaşan hakikat
eri, zevkî ve hâlî olarak “Allah’tan başka hakikî hiçbir varlık olamaz.” der ve
bütün kevn ü mekânları O’nun ilminin, haricî vücud nokta-i nazarından bir
zuhuru ve “var” diyebileceğimiz her şeyi de O’nun “vücud” nurlarının
tecellîsinden ibaret görür; görür ve her nefes alış-verişinde bu ruhanî zevk ve
hâleti “Her şey Senden.” sözcükleriyle seslendirir.. seslendirirken de, O’nun
varlığının ziya-i hakikatinde eriyip-gitmeyi ve fenâ bulmayı vücuda
mazhariyetin gerçek bedeli sayar.

Böylece her hak yolcusu evvelâ; َنوُلَمَْعت اَمَو  ْمُكََقلَخ  ّللاَو  ُهٰ  “Sizi de sizin
fiillerinizi de Allah yarattı.”1 medlûlünce, ef’âl âlemi açısından fâniliğin ilk



sinyalini alır; “Her şey Senden, Sen Fâil’sin.” der temkine yürür. Sonra اَمَو
ىٰمَر ّللا  َهٰ َِّنكٰلَو  َتـْیَمَر  ِْذإ  َتـْیَمَر   “Attığını sen atmadın, onu Allah attı.”2

fehvâsınca, hiçliğinin idrakiyle, O’nun sıfatlarının gölgesinde tamamen erir ve
onları aksettiren bir ayna hâline gelir. Hatta derecesine göre metâf-ı ins u cân
olur. Seyr u sülûkünü devam ettirebilirse, bu kez, bütünüyle mâverâîliğe açılır
v e َناـَك اـَمَك  َنْـٰالاَو  ُهَعَم  َءْيَـش  َـالَو  ّللا  ُهٰ َناـَك   “Allah vardı ve O’nunla
beraber hiçbir şey yoktu; şu anda da O Ezel Sultanı ebed saltanatının biricik
Sahibi.”3 mantûkunca, zirveler üstü bir seviyede hâlî, zevkî bir fânilik hissiyle
bütün bütün yok olduğunu duyar ve bekâya yürür. Böyle bir duyuş ve seziş,
ister deryadan bir damlanın, bîpâyân o derya karşısında, menşei, hâli ve akıbeti
itibarıyla ne idüğünü itiraf sadedinde bir hakperestlik ifadesi olsun, ister O’nun
her şeyin Kayyûm’u bulunması ve O’na dayanmadan hiçbir nesnenin
varlığından söz edilemeyeceği mülâhazasından kaynaklansın fenânın, insan
mahiyetinin mutlaka ortaya çıkarılması gerekli olan bir ana unsuru, bekânın da,
Hazreti Kayyûm’un “lâzım-ı gayr-i mufârıkı” olduğunda şüphe yoktur. Yolculuk
bitip, seyr u sülûkun tamamlanmasıyla kul, kendi özündeki bu gerçeği ortaya
çıkarınca, Hazreti Sultan da ona, kendi kayyûmiyetinden bekâ tâcı giydirecektir
ki, daha sonra tafsil edileceği üzere, tasavvufta böyle bir mazhariyet “fenâ
fillâh-bekâ billâh maallah” sözleriyle ifade edilir.

* * *

Düşüncelerini “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” potasında şekillendirebilmiş
tevhid erleri, Hazreti “İlim” ve “Vücud” deryasında eriyip yok olmayı hep bu
mülâhazalar içinde değerlendirmiş.. ve bir taraftan rubûbiyet dairesinin
hukukuna fevkalâde bir titizlikle riayet ederken, diğer taraftan da sekir ve
gaybetlerinde dahi hep temkin ve teyakkuz hâlinin âdâbına uymaya
çalışmışlardır. Zaten, onların söz ve tavırlarına az dikkat edilse, davranışları
itibarıyla hâle mağlubiyet ve neşveli görünmenin dışında, temkine muhalif
herhangi bir aşırılık da müşâhede edilmez. Onlardan biri:

َنت َنت  ِياَدَص  وُرَات  ُبوُچ و  ِهك  شوَُگب  دیِسَر  نيا  زوُسِرُپ  ِبِرْطُم  ِزاَسِز 
تسوَُزا َمَھ 

“Mutribin sazının sûziş-i nağmelerinden gelip kulağa akan (sazın) ağaç ve
tellerinin tın tın sadâsı O’ndandır.”  derken, bütün mâsivâyı Cenâb-ı Hakk’ın
vücud deryasından bir damla gibi görmekte ve içinde bulunduğu o derin



istiğraktan ötürü de, damlayı deryadan, zerreyi güneşten, aynayı onda tecellî
eden gerçekten ayıramayarak; bir Türkçe sözde de:

“ Bu deryaya ey cân sen oldun ırmak,
Denizle ırmağı ne zordur ayırmak..”

şeklinde ifade edildiği gibi, kanatlanıp enginliklerine açıldığı vahdet deryası
veya âsumanında kaybolmakta, daha sonra deryanın o karşı konulmaz
telâtumuna yenik düşerek ne sahili görebilmekte ne de kenara çıkabilme irade
ve şuurunu gösterebilmektedir.

Bu mestlerden bir diğeri de:

دَمآ رَب  نوُنجَم  ِتَروُص  رَب  يِھَگ  ...... دَشوُرُف َىلَیل  ِتَوِسك  رَد  يِھَگ 

دَمآ رَب  نوُرِیب  نوُرَد  ِشَقن  ناَمَھ  ...... نُرِیب َِهناَختَولَخ  ـد ِز  َمآ راَيوُچ 
“O bazen Leylâ urbasıyla tenezzül etti bazen de Mecnûn suretinde

şereflendirdi. Sevgili, halvethâneden dışarı adım atınca, içerinin süsü-ziyneti
de ayân-beyan ortaya çıktı.” diyerek fenâ fillâh ufkuna ermiş bir sâlikin,
“vücud-u mevhibe-i rabbaniye” ufkuyla, varlığı bir ayna gibi görüp, her şeyde
kendini temâşâ etme sekir ve istiğrakını dile getirmektedir.

Böyle zirvelerde dolaşan bir istiğrak eri, tevhid ihsaslarını, zevk u şevk
hâlâtını, maiyyete mazhariyetini ve O’nu duyma heyecanını bazen bağırıp
haykırarak, bazen bayılıp kendinden geçerek, bazen de kendini raks ve
tevâcüde salarak seslendirir ki, bunların hemen hepsi seyr u sülûkun, kalbin
derece-i hayatında sürdürülmesi esnasında yaşanır ve duyulur. Bu engin
deryanın müstağrak gavvaslarından biri, gönlündeki vecd ve tevâcüd tufanıyla
çevresine şöyle boşalır:

Ben ol şahbâz-ı aşkım ki,
Dû âlemde mekânım yok;
Ben ol ankâ-i sırrım ki,
Özümden hiç nişanım yok.
Lihâz-u hâcible dû cihanı
Eyledim hoş sayd,
Temâşâ eyle bil ânı ki,
Tîrim yok kemânım yok.
Ben oldum her lisanı
Gûş ile gûyâ ve sâmi’,



Acebtir bundan artık kim
Kulağım yok lisânım yok.

Ayrıca, sâlike taalluk eden yanları itibarıyla da fenâyı şu bölümler içinde
mütalâa etmişlerdir:

1. Halktan gelecek korku ve onlara karşı duyulan beklenti hislerinden
tecerrüd etme mânâsına “fenâ-i halk.”

2. Bütün şahsî istek ve arzulardan sıyrılma anlamında “fenâ-i hevâ.”
3. İradenin, Hakk’ın murad ve meşîeti karşısında erimesi demek olan “fenâ-i

irade.”
4. Aklın, ilâhî sıfatların tecellîsi karşısında “mahk” u “sahk”a uğraması

diyebileceğimiz “fenâ-i akıl” ki, bu sonuncusu, beraberinde bir dehşet ve
hayret de getireceğinden, sâlik, çok defa esbab dairesi içindeki kriterleri
koruyamayarak hayret ve dehşet yaşar. Bu hayret ve dehşetini ifadeden de geri
durmaz. Hz. Cüneyd’in, “Bir zaman yer ve gök ehli benim hayretime ağladılar;
zaman geldi ben onların hayretine ağladım. Şimdi öyle bir hâldeyim ki, ne
onlardan haberim var ne de kendimden...” sözleri bu konuda önemli bir örnek
teşkil eder.

Gedâî’nin bu konudaki hayreti de kayda değer zannediyorum:
Öyle bilmezdim kendimi,
O ben miyim ya ben O mu.?
Âşıkların budur demi,
Yandıkça yandım bir su ver!

Minhâc sahibinin sözleri daha kıvrak, daha âşıkâne ve daha bir hayret
televvünlüdür:

مََین نَم  نَم  مََتلاَح  بِئاَجَع  رَد  ...... مَيَو نَم  اَي  مَنَم  َمناَد َمـن  َنـ نَم 

نَم نَم  َمتَدحَو  َماَج  ِتسَم  ...... َما هچ  مَقشِع  مَقوُشعَم و  مَقِشاَع 
مََین

مََین نَم  نَم  ـم  ََتبرُق ِفاَقَب  نَم  ...... ناَِشن ُما و  َنـ ِياَقنَع  َما  هچ  نَم 

مََین نَم  نَم  ـم  َتَعفِر ِجوَأَب  نَم  ...... مِیقاَب ِنَاناَجَب  ىنا  ناَجِز َفـ َمـن 
“Bilmiyorum ben ben miyim, yahut O muyum?. Bir acaib hâldeyim ve ben

ben değilim. Âşık mıyım, mâşuk muyum, aşk mıyım neyim?. Ben vahdet



kadehi ile sarhoşum, ben ben değilim. Ben neyim, namsız nişansız ankâ mı?
Ben, kurbet Kâf ’ıyım; ben ben değilim. Ben cânım itibarıyla fâni ve cânân ile
bâkiyim; ben evc-i rif’atteyim ben ben değilim.”

Fenânın ne olduğunu bir kere daha hatırlayacak olursak, bu sözler bir “fenâ
fillâh” kahramanı için gayet normaldir; zira fenâ, Hak’tan gayrı her şeyin –tabiî
sâlikin seviyesine göre– nazardan silinip gitmesi ve kalb-i şuhûdîsinde sadece
O’nun bâki kalmasıdır. Sâlik terakki edip, zâhir ve bâtınını, iz’an ve şuurunu
hakikatin mârifetiyle nurlandıracağı mertebeye yükselince, artık her şeyin kimin
elinde olduğunu apaçık müşâhede etmeye başlar; başlar ve günebakan çiçekler
gibi varlığını, bekâsını elinde bulunduran o Zât’a yönelir. Sonra da tevhid-i
fikir ve teksif-i himmetle, daha derinleştikçe, bütün varlığın da O’nun
vücudunun ziyasından gelen birer tecellî olduklarını anlar; derken bütün kâinat
ve hâdiseleri tamamen tevhidî bir mülâhaza ile daha farklı değerlendirme
ufkuna ulaşır ve her şeyi perde arkası hususiyetleriyle duyup yorumlama
mazhariyetine erer.

Yeni bir kademde bulunup bir merhale daha yükselince; varlık adına bütün
hâdiselerin, insanî bütün faaliyet ve gayretlerin, bilâ kayd u şart Cenâb-ı
Hakk’ın isim ve sıfatlarına dayandığını, her şeyin bu kaynakların bağrında
varlığa erdiklerini ve o ilâhî meşcerelikte serpilip geliştiklerini imanî bir
şuurla kavrayarak bütün şuûnun O’nun havl ve kuvvetiyle hâsıl olduğu iz’anına
ulaşır; ulaşır ve bütün işlerde kendi irade ve ihtiyarının sınırlarını daha net
görür; derken gölgeden bütün bütün vazgeçerek aslın vesayetine sığınır, O’nun
vüs’at ve enginliği içinde yeniden bir kere daha var olur.

Bundan öte bir adım daha atabildiği takdirde o, zâtıyla, sıfatlarıyla, beşerî
bütün hususiyetleriyle umum varlığın, Allah’ın o kuşatan ilmindeki ilmî
vücudlardan çıkıp, Hazreti “Vücud”dan istimdad ile haricî vücud urbaları
giydiklerini “hakka’l-yakîn”in bir cilvesi olarak hisseder.. hislerinde
derinleşerek istiğrak ufkuna ulaşır. Derken, her şeyin O’nunla var, O’nunla
kâim, O’nunla dâim olduğunu bir iç temâşâ ile müşâhede eder ve 4 ْنَم ُّلُك 

ٍناَف اَھَْیلَع   hakikatinin her yanda bayrak açtığını, sonradan var edilen her
nesnenin zevale mahkûm olduğunu, devamı müddetince de Hazreti “Kayyûm”un
tecellî-i feyzinden beslendiğini, hatta bir lahza tecellî inkıtaına maruz kalırsa
muzmahil olup gideceğini vicdanî bir sezi ile duyar ve hâlî, zevkî daha derin
bir tevhid ufkuna ulaşır.



Birinci mertebedeki fenâ ehl-i ilimden muhakkik olanların; ikincisi, irade
kahramanları sayılan ehl-i sülûkun; üçüncüsü de şuhûda açık mârifet erbabının
seviye ve istifaza ufuklarına bakar.

Birinci mertebe itibarıyla hak yolcusu Hazreti Mâruf hakkındaki mârifet ve
şuuruyla –tabiî mârifet ve şuurunun derinliği ölçüsünde– kendi çerçevesinde
tamamen eriyerek ikinci bir “ba’sü ba’de’l-mevt” yoluna girmiş olur. İkinci
mertebe açısından her sâlik, mârifet üstü ruhanî bir müşâhede ve mükâşefe
sayesinde, iç dünyası itibarıyla bir gaybet ve istiğraka düşerek, kesret içinde
halvet ve binbir gürültü içinde hâlî bir sessizlik yaşar. Üçüncü mertebe
zaviyesinden ise her sâlik-i müntehî, bütün bütün beşerî arzu ve isteklerden
tecerrüd ederek, Hazreti “İlim” ve “Vücud”un zuhur ve tecellîleriyle nereye
baksa, her yönde ufkunu 5 ّللا ِهٰ ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَوـُت  اـَمَنَْيأ   fehvâsınca hep O’nun
emareleri sarar.. neyi görse, O’na ait şuâlarla irkilir.. hangi şeyi temâşâ etse,
O’nun sübühât-ı vechiyle hayret ve dehşete düşerek bir sürü müteşabihle hep
O’nu sayıklar...

Hak yolcusu, bir bir bu fenâ mertebelerini aşıp da tam bir “fenâ fillâh”
kahramanı hâline gelince, artık her ufukta ona “bekâ billâh” renkleri tüllenmeye
başlar. Böyle bir sâlik, her an karşısına çıkan ayrı bir ‘َال’yı aşar ve her lâhza
ayrı bir ‘ َِّالإ ’ya ulaşır. Ona, yürüdüğü bu yolda adımlarını biraz daha açması ve
tecellî sağanaklarının da inkıtasız devamı sayesinde, rubûbiyet-i külliye ve
kayyûmiyet-i tâmme perdesiz, hicapsız zuhura başlar ve bir an gelir ki, vicdanî
bir duyuş ve sezişle, O’nun tahtının her şeyi kapladığını duyar ve O’na tam
yönelmenin şekillerinden tevbe, inâbe ve evbe merdivenleriyle yükselerek
O’nun ulûhiyetinin herkese açık nurlarına gömülür; gömülür ve ibadetlerinde
olağanüstü bir mehâfet ve mehâbet zevkine müstağrak olur.. Allah beyanını
şeker şerbet lezzeti içinde dinleme iştiyakına erer.. kendini bazen mehâfetin
temkin iklimlerinde, bazen mehâbetin teyakkuz yamaçlarında, bazen de rahmetin
her şeyi aşkın ummanlarında hissederek havf ü recâyı, hüzn ü sürûru aynı anda
birden yaşar ve bir daha da o kapıdan ayrılmamaya çalışır; öyle ki artık o, her
tasavvuru, her düşüncesi, her sesi, her soluğuyla kendini O’na ifade ederek tam
bir 6 ُنی۪قَیْلا ََكِیتْأَي  ّتَح  ىٰ َكَّبَر  ْدـُبْعاَو   kahramanı hâline gelir ve bir “hel min
mezîd?” yolcusu olarak hiç durmadan ilerler; ilerler; zira bilir ki, o durduğu
zaman yol da biter, yolculuk da, hedefe ulaşma gayesi de.. çünkü bu yolculuk
Nâmütenâhî’yedir.. burada böyle bitmeyen bir cehd ü gayret, ötede değişik



tecellîlere mazhariyet şeklinde hep devam edip gidecek demektir.

ِرْیَغ  ْمِھَْیلَع َتْمَعَْنأ  َني۪ذَّلا  َطاَرِص   َمی۪قَتْسُمْلا َطاَرِّصلا  َانِدْھا   ﴿ ّلَلا َّمُھٰ
ِ۪هلٰاَو ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع   ُ ّللا هٰ ىَّلَصَو   7 ﴾، ّلا َنی۪ ٓ َّضلا َالَو  ْمِھَْیلَع  ِبوُضْغَمْلا 

.َنی۪عَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو 
1 Sâffât sûresi, 37/96.
2 Enfâl sûresi, 8/17.
3 Buhârî, tevhid 1, 22; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/431.
4 “Yerin üstünde olan herkes fânidir.” (Rahman sûresi, 55/26)
5 “Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü (Zât’ı) oradadır.” (Bakara sûresi, 2/115)
6 “Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine ibadet et.” (Hicr sûresi, 15/99)
7 Allahım! “Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet. Nimet ve lütfuna mazhar ettiklerinin yoluna

ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.” (Fâtiha sûresi, 1/6-7)



Bekâ Billâh
Kelime mânâsı itibarıyla, devam, sebat ve hep aynı hâl üzere kalma anlamına

gelen bekâ; kulun, kendi nefsi dahil bütün eşyayı –onların zatları ve nefisleri
itibarıyla– yok kabul edip, canlı-cansız her nesneyi Hazreti Vücud’un ya da
Hazreti İlim’in ziyasının bir tecellîsi ve bir gölgesi olarak vicdanî müşâhede
ile müşâhede etmesidir. İşte böyle, nefis ve benlik cihetiyle mahv u sahka
uğrayıp, sonra da Hakk’ın bekâsıyla yeniden var olan sâlik, artık Hakk’ın
vücuduyla mevcûd, Hakk’ın bekâsıyla bâki, Hakk’ın hayatıyla hayy, Hakk’ın
ilmiyle âlim, O’nun iradesiyle mürîd, sem u basarıyla da semî ve basîrdir;
insan üstü görür, duyar veya öyle görüp duymaya terettüp eden mazhariyetlerle
serfirâz olur. Bu seviyede zevkî ve hâlî olarak kendi isim ve resminden
sıyrılabilen müntehî bir sâlik, izafî olarak, arz ve semada Allah’ın sıfatlarından
biriyle tavsif edilir ki, melekûta açık olanlar vicdanlarında her zaman bunun bir
aks-i sadâsını duyabilirler. Böyle bir hâl, her gönül erinin, kendini idrak ve
zevk edişine göre isimlendirilmesi de sayılır ki, bu da Mahbûb-u Hakikî’den
başka hiçbir şey görmeyen, hiçbir şey düşünmeyen; kalbi hep O’nun varlık ve
bekâsıyla atan; ruhu her an O’nun ayrı bir lem’a-i tecellîsiyle yenilenip duran
saf ruhların temâşâ ve zevk ufkudur. Sâlikin, onu bu zirveye taşıyan Hak’la
münasebeti, Hakk’ın da onunla bu ölçüdeki muamelesi devam ettiği sürece,
böyle bir “bekâ billâh” kahramanı; ilim, idrak, his ve şuur itibarıyla, az da olsa
başka şeylerin tesiri altına girmeyi kalbî ve ruhî hayatını söndürebilecek bir
mânevî küsûf gibi görür; ezkaza, böyle bir şeye maruz kaldığını hissederse, bir
an evvel bu kâbuslu durumdan sıyrılmak için, Hazreti Mahbûb’un, mearif-i
mahsusası ile onun ruhuna bir perde aralamasını beklemeye koyulur ve göz
kırpmadan da bekler durur.

Bir diğer yaklaşımla bekâ; fâni meşhudât ve mahsusâtın kendi renk ve
çizgileriyle bütün bütün zâil olmalarını müteakip –bu biraz da zamanın tesiri
altında bulunmayı duymaya göredir– kendi şartlarına bağlı, gelip geçici
mukayyet bir devam veya ilâhî inayetin harikulâde teyitleriyle mutlak bir
istimrardır. Şöyle ki hak yolcusu; yoldaki işaret ve işaretçilerle seyr u sülûkunu
sürdürürken, belli bir noktadan sonra –nokta ifadesi yolcunun duyuş ve
sezişleriyle mukayyettir– emareler, işaretler yol kenarlarına çekilir ve
görünmez olurlar. Medlûlün, kendi varlığının ziyasıyla delil ve işaretlerin
nurlarını aşkın hâle geldiği ve şahitlerin, yüce gerçeğin destanı adına birer



malzeme veya enstrümana dönüştüğü makam görüntülü bu nokta; farklı bir
nefes alma noktasıdır ve farklı bir zaviyeye yönelme hâlidir. Yolculuk devam
ederse –bu biraz da sâlikin istidadının, daha ötelere açık olmasına ve azmin
sürekliliğine bağlıdır– âfâkî ve enfüsî atmosferlerin her yanında “fenâ”
esintileri hissedilmeye başlar. Sülûk, zaman ve mekân üstü bir hâl alınca da;
vicdanda bekâya açık tam bir fenâ duyulur ve hissedilir ki; artık böyle mânevî
bir atmosferde ne hâl ne de meal söz konusudur. Bu noktaya –yukarıdaki nokta
mülâhazası mahfuz– ulaşınca aklın dili tutulur.. idrak kendi kabuğuna çekilir..
ve artık her yanda yıldızlar parlaklığında şahitler de olsa, güneş zuhur ettiğinde
her şeyin gaybûbet etmesi gibi, en parlak ışık kaynakları dahi silinir gider..
1 ِماَرْكِْإلاَو ِلَالَجْلا  وُذ  َكـِّبَر  ُهْجَو  ىٰقَْبيَو   mazmununca, fevka’l-idrak, fevka’l-
ihata ve fevka’l-ihsas sadece ve sadece O kalır.

İlmin bilinen sebepleriyle elde edilen bilginin derkenar hâline gelmesi;
bilinenlerin bir malum-u mahza içinde eriyip yok olması; bütün görmelerin,
sezmelerin zatî olarak silinip gitmesi; bunlara karşılık, görme, bilme, sezmelere
dayanan mânâ ve muhtevanın olduğu gibi devamı; hakikatin her şeye galebe
çalması ve bütün mahiyetleri “cem” nurlarının kuşatması neticesinde izafî
gerçeklerin birer birer kaybolması mânâsında O’nun bekâsı ki, birinci derece
ilmî, ikinci derece şuhûdî ve üçüncü derece de zevk-i vücudî mertebelerine
bakar. Bu mertebelerin hemen hepsinde, fenâ bekâya bir yol teşkil eder ve onun
gerçekleştiği her yerde, ayrı ayrı his ve idraklerin seviyesine göre bakabilir ve
eşyanın başına kendi hakikatinden izafî atkılar, izafî renkler salar. Bu
itibarladır ki, bu makam, sadece “bekâ billâh” sözcüğüyle değil de, daha
yerinde bir deyimle, “bekâ billâh-maallah” sözleriyle ifade edilmesi
yeğlenmiştir.

Ayrıca böyle bir yaklaşımda, iki farklı zaviye söz konusudur:
1. İnsanın, eşya ve hâdiseleri onların vücutları ve zatları itibarıyla fâni

bulup, fâni hissettiği bir hâldir ki –bu seviye, her şeyin kendi nefsine bakan
yanlarıyla mütelâşî olup gitmesi seviyesidir.. ve sâlikin, bu mânânın hâsıl ettiği
atmosferle kuşatıldığı yer de “Hazreti Cem”dir– her şey zevken ve hissen
itibardan düşer ve bütün bütün sıfırlanır.

2. Müteyakkız sâlike, farkın galebesi durumunda eşyanın bitamamihâ fenâ
bulmaması; aksine bütün varlığın nisbî ve izafî vücutlarının bekâsı söz
konusudur ki, bu iki ayrı seviyedeki duyuş, seziş ve zevk edişe büyükler,
“Cem’de sukût, farkta sübût söz konusudur.” demişlerdir.



Konuyu sahabi telakkisine yaklaştırarak yorumlayacak olursak; hiçbir şey
kendi nefsi itibarıyla var değildir; her şey Vücud-u Hakk’ın kendi dalga
boyundaki tecellîlerinden ibarettir. Eşyanın hakikatinin sübûtu kendi
çerçevesinde bir gerçek, Hakikî Vücud’a nisbet edildiğinde ise izafîlikten öte
bir kıymet-i harbiyesi yoktur. Böyle bir telakki, mebde’de bir itikat ve kabul,
neticede ise bir ilme’l-yakîn, bir şuhûd ve bir zevktir ki, seyr u sülûk-i ruhanî
sayesinde, sâlikin kalbinde bütün varlık ya tamamen kıymetten düşer ve
sıfırlanır veya Hakikî Vücud’un nâmütenâhî ziyası karşısında, güneş tulû
ettiğinde ateş böceklerinin ateşlerinin silinip gitmesi gibi silinir gider; sâlik de,
kalben ve zevken bütün mâsivâdan sıyrılarak O’nun iradesinin vesâyetine,
meşîetinin şümûlüne ve vücudunun nurlarına müstağrak olarak kendini zevk-i
ruhanîsinin çağlayanlarına salar ve “Hû” der durur.

Böylece her sâlik, zevken ve hâlen kendi fiillerinde fâni olmakla Hakk’ın
ef’âlinde yeni bir vücud ve bekâya açılır. Kendi sıfatlarında fâniliği duymakla
Hak sıfatlarındaki bekâyı zevkeder. Kendi zatını unutmakla da –unutma hususu
farklı yorumlara açık bir konudur– Hakk’ın vücudunun ziyasıyla yer yer fark,
zaman zaman da cem mülâhazalarıyla yeni bir varlığa erer ki, böyle bir
mertebeye erişen tali’li sâlikin önünde, istidadının ölçüsü nisbetinde sadece
“maiyyet-i ilâhiye” kalmıştır ki, o da bekâ billâh kahramanının ulaşacağı en son
zirvedir. Böyle bir makama mazhariyet beraberinde bazen hayret, bazen sekir
ve dehşet getirir. Câmî bu hayreti, şu sözleriyle çok güzel ifade eder:

مِيإ هن  وا  ـي بـي  ِمَد ىو......مِيا  هن  وا  َزُجاَم  ِييَان ُو  زُج  قشِع 

دَنُك ِييَان  ِمَد  َزا  تَقیِقَح  رَد......دنُك  يياَرآ  هَمَغن  مَدرَھ  ِهك  َنـي 
“Aşk neyzensiz, biz de onsuz değiliz. O bir lahza bizsiz, biz de onsuz

olamayız. Ney ki her zaman nağmesini süsler; hakikatte ise nağmenin süsü de
neyzenin soluklarındandır.”

Bir başkası ise, böyle bir hayreti ve hayret üstü dehşeti şöyle dile getirir:
Dîdemin envârı Hû’dur, aklımın fermanı Hû.
Dilimin ezkârı Hû’dur, nâlemin efgânı Hû.
Gönlümün seyrânı Hû’dur, cânımın cânânı Hû.
Sırrımın esrârı Hû’dur, mihrimin tâbânı Hû.
Âşık-ı sermest olanlar Hû iledir Hû ile,
Savmı Hû’dur, iydi Hû’dur, zühd ile erkânı Hû.



Nakd-i vârın harç kılmış yoluna dildarının,
Vaslı Hû’dur, faslı Hû’dur, dert ile dermanı Hû.
(Abdiyâ)

Öyle ki, artık hep O’nu duyar, O’nu düşünür, O’nunla oturur-kalkar, O’nunla
işler, O’nunla başlar, O’nun cezbiyle müncezib kendini vahdet çağlayanlarına
salar ve iradî-gayri iradî hep O’nun hoşnutluğu etrafında döner durur; dönüp
dururken de sürekli O’nun şuaât-ı ilim ve vücudunun ağyârı ifnâ, yârânı ibkâ
tecellîleri karşısında “Yâ Hayy” der kendini hisseder gibi olur, “Yâ Hak” der
O’nun ziya-i vücudu karşısında erir gider.

ِفِراَوَع ْنِم  اَنَْیلَع  ِْضَفأ  ِماَرْكِْإلاَو  ِلَالَجْلا  اَذ  اَي  ُموُّیَق  اَي  ُّيَح  اَي  ّلَلا  َّمُھٰ
، ِةَماَقِتْسِْالاَو ِةَّنُّسلا  َىلَع  اَنْمَِدأَو  َّكِبُح  ِباَرَش  ْنِم  اَنِقْساَو  ِفِراَعَمْلا 

ِماَرِكْلا ِِهبْحَصَو  ِقَحْلا  ّ َقيَ۪رط  ِّفِرَعُمْلا  ۽ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  َّمُھٰ ِّلَصَو 

.ِةَرَرَبْلا
1 “Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin Zâtı bâki kalır.” (Rahman sûresi, 55/27)



Tahkik
Bir şeyin gerçek veya doğru olup olmadığını araştırma-soruşturma, ortaya

çıkarma ve inkâr edilemeyecek, çürütülemeyecek delillerle ispatlama
mânâlarına gelen tahkik; erbab-ı tasavvufça, Hazreti Zât-ı Ehad u Samed’i,
vücud ve evsâf-ı kemaliyesiyle, –Kur’ânî muvazene içinde– bilmenin ötesinde,
ulûhiyet hakikatinin “bî kem u keyf” müntehî bir sâlikin vicdan ve letâifinde,
hususî tecellîlerle belirip duyulması şeklinde yorumlanmıştır ki; bu seviyeye
eren bir hakikat eri, ondan öte artık, ne şüphe ne tereddüt ne de herhangi bir
kuşkuya maruz kalmadan, istidadı müsait olduğu ölçüde, yolculuğunu ya “seyr
fillâh” ya da “seyr minallah” ufkunda sürdürür ve –biiznillâh– herhangi bir
husûfla da karşılaşmaz; karşılaşmaz, zira o mazhar olduğu makam ve pâye
itibarıyla artık hep, Hakk’ın gözüyle görmekte, O’nun sem’iyle işitmekte ve her
şeyi O’nun sıfatlarının ziyası ve vesâyeti altında duyup hissetmektedir. Tabir-i
diğerle böyle bir tahkik kahramanı hep Hak yolunda, Hak için Hak iledir. Hak
dostları arasında böyle bir pâye “makam-ı mahbûbiyet”e ait bir pâyedir ve
Hazreti Mahbûb’un hususî bir teveccühünün remzidir. Başı bu pâyeye eren bir
tahkik eri, Hakk’ın mahbubu olduğu gibi, onun gök ehlince sevilmesi ve yerde
temiz kalblerin ona teveccüh etmesi de ona karşı Hak teveccühünün bir aks-i
sadâsıdır. Bu bâtınî alâkanın zâhirî emaresine gelince o da, farzların kusursuz
olarak yerine getirilmesi üzerine bina edilmiş bir nafile tutkusudur.

Evet, farzları vaktinde hakkıyla yerine getiren, getiremediklerini de ciddî bir
nedamet ve telafi duygusuyla kaza eden, sonra da tabiatının gereklerini yerine
getirme ölçüsünde nafilelere düşkünlük gösteren bir hakikat âşığı, her zaman
hakkı duyar, hakkı görür, hakkı tutar kaldırır ve hakka doğru yürür ki, böyle
birinin gönlüne ağyârın gölge etmesi ve gözlerine başka hayalin girmesi asla
söz konusu değildir. Ara-sıra ufkunu buğu ölçüsünde bir sis bürüse de, bahar
bulutları gibi gelip geçicidir ve bu yeni bir açılımın da şafak emaresidir.. evet
onlar sıkıntı hâlinde de, sevinç-neşe zamanında da sürekli yol alır ve hep
kazanırlar.

İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri bu tahkik kahramanlarını şöyle resmeder:
Ehl-i Hak cânında bulmuştur ayân,
Nûr-u Hakkı âleme bîçûn1 karîn
Hak (Fe biye yesmeu ve biye yubsiru)2 dedi,
Bulduğu için nûrunu bu mâ u tıyn.3



Nûr-u pâk bulmasaydı âb u hâk,4
Olmaz idi suret-i mânâ mübîn.
Nûr-u (Lâ şarkî ve lâ garbî)5 bulan,
Ehl-i dil mişkât-ı nûr olmuş yakîn.
Vahdeti kesrette bulmuş ehl-i hak,
Âminûn u sâlimûn u gânimîn.6
Hakka tefvîz ile Hakkı sen seni,
Fâil-i Muhtâr’ı bul “Ni’me’l-Muîn.”

Bir diğer yaklaşımla tahkik; sâlikin, imanını mârifetle, mârifetini muhabbetle
derinleştirerek bunları âdeta birer gez-göz-arpacık gibi kullanıp, uğradığı her
izafî makamın ufkuna göre Hak rızasına tâlip olması ve onu takip etmesidir. Bu
yüce hakikatin, seyr u sülûk-i ruhanînin her mertebesinde duyulup hissedilmesi
farklı farklıdır; zira, her hak yolcusunun imanı, mârifeti, aşk u iştiyakı onun
yakîniyle mebsûten mütenasip (doğru orantılı)’dir.. ve imanda, mârifette,
muhabbet ve zevk-i ruhanîdeki farklılık, tahkikteki farklılığın bir neticesidir.
Evet, nazarî bilgilere dayanan îmân –aksine ihtimal vermeyecek şekilde de
olsa– 7 ِناـَیِعْلاَك ُرَبَخْلا  َسَْیل   fehvâsınca, gaybî fakat emare ve işaretleriyle
müşâhede ve mükâşefeye istinat eden yakîn gibi değildir; tıpkı böyle bir
yakînin de, insan mahiyet ve tabiatının bir buudu hâline gelmiş kâmil bir iz’ana
denk olmadığı gibi... Bunlardan birincisi, her şeye rağmen, tahkik sahasında
ilâhî teveccühe vesile olabileceği ümit edilen ve ٍةیٰجْزُم ٍةَعاَضِِبب   “Değersiz
bir sermaye”8 ölçüsünde kıymet-i zatiyesi olmayan bir şart-ı âdi; ikincisi,
mevcudiyetinin nisbî-kisbî olmasının yanında Hazreti “Cevâd”ın cömertliği ile
tomurcuklaşabilmiş bir meyve namzedi; üçüncüsü de, O’nun nur-u vücudunun
şuaâtı altında fenâ bulmuş, sonra da farklı bir renkte ikinci bir varlığa ermiş
hem var hem yok hâlis bir meyve; belki de ondan da öte tam bir hulâsa.. Hz.
İbrahim, ىٰتْوَمْلا يِیْحُت  َفْیَك  ي۪نَِرأ   “Ölüleri nasıl dirilttiğini göster bana.”9

talebiyle tahkikin mebdeine, ي۪بـْلَق َّنـِئَمَْطِیل   “Kalbim itminana erip
doygunluğa ulaşsın..”10 mesned-i talebiyle de onun müntehâsına işaret
etmiştir. Elbette ki, böyle yüce bir peygamber ufku itibarıyla, bu ölçüdeki bir
tahkikin, ne “ilme’l-yakîni”ni ne “ayne’l-yakîni”ni ne de “hakka’l-yakîni”ni
kavramamız mümkün değildir; bizim bu şekildeki yaklaşımımız, kendi zevk ve
ruh hâlimizi ifade edebilmemiz için bir “vâhid-i kıyasî” ve bir “mirsad-ı
mülâhaza” olarak değerlendirilmelidir ki, Allah Resûlü de (sallallâhu aleyhi ve



sellem), Hz. İbrahim’in itminana ermek arzusuyla ortaya attığı böyle bir
talebine karşı: َمی۪ھاَرِْبإ ْنِم  ِّكَّشلاـِب  ُّقََحأ  ُنَْحن   “(Bu şekilde izafî) bir şekk
İbrahim’den daha çok bizi alâkadar eder.”11 diyerek bu ince farka işaret
buyurmuşlardır.

Tahkik kahramanı , iman, mârifet, muhabbet, aşk u şevk ve zevk-i ruhanî
açısından tevhidî bir düşünceyle sürekli ona tahsis-i teveccüh ve im’ân-ı
nazarda bulunarak O’nu biricik murad ve rızasını da tek hedef kabul edip celâlî
esintilerde cefa mülâhazasına, cemalî meltemlerde de safâ duygusuna
kapılmadan, kahrı-lütfu bir bilme esprisiyle bütün tecellîleri yolda bulunuyor
olmanın tezahürleri sayarak; daha doğrusu öyle duyup öyle hissederek, onlara
takılıp kalmadan, onlarla doğrudan doğruya meşgul olmadan, gerçek gayenin
dışındaki her şeyi gelip-geçici birer gölge telakki edip, sonra da hedefe
kilitlenmenin gereği deyip hep ona ulaşma azmi içinde bulunan tam bir gönül
eridir.

Evet o, dişini sıkıp elemlere katlanarak, elinden geldiğince cismanî
lezzetlere karşı tamamen kapanarak ve dinin emir ve yasaklarına da kılı kırk
yararcasına riayet ederek “Hû” deyip ilerleyen öyle bir sema yolcusudur ki, her
dönemeçte kendini ayrı bir itminan esintisiyle istikbal ediliyor görür, her
makamda ayrı bir rıza televvünüyle hoşâmedîler alır ve zâhir-bâtın
duygularında:

“ Bana Hak’tan nidâ geldi; gel ey âşık ki mahremsin!.
Bura mahrem makamıdır seni ehl-i vefâ gördüm.”
(Nesimî)

sözlerinin tın tın ses verdiğini duyar. Doğrusu, burası öyle bir makamdır ki, bu
makamda duyulan îmân O’ndan, mârifet O’ndan, sevgi O’ndan ve aşk u şevk de
O’ndandır. Bu makamda duyguları çepeçevre saran َِّالإ ۘاََنل  َمْلِع  َكـَناَحْبُس َال 
12 اَۤنَتْمَّلَع اَم   itiraf-ı azîmesi, vicdanlarda hissedilen biricik gerçek de َوُھ

ُّيِدَمْرَسْلا ُّيِدَبَْألا  ِيقاَبْلا   hakikatidir. İşte böyle bir tahkike erinceye kadar
göze-kulağa neler ilişir neler.! Mertebe rütbeye, hâl de makama dönüşünce,
mahiyet-i insaniye “sübühât-ı vech”in şuaâtı karşısında 13 ِراَّھَقْلا ِدـِحاَوْلا  ِّلل  ِهٰ
der erir-gider ve cihetler üstü dört bir yanda ِلَـالَجْلا وُذ  َكـِّبَر  ُهْجَو  ىٰقَْبيَو 
14 ِماَرْكِْإلاَو  gerçeği duyulmaya başlar. Bu noktayı tutacağı ana kadar, “dün-
bugün-yarın” diyen insan mantığı, o makama erip, kendini o makamın mevhibe



sağanakları içinde bulunca ُرِخْـٰالا َتَْنأَو  ٌءْيَـش ، َكـَلْبَق  َسَْیلَف  ُلَّوْـَألا  َتَْنأ 
15 ٌءْيَـش َكَدَْعب  َسَْیلَف   hakikat-i ezeliye ve lâyezâliyesi karşısında mütelâşî
olup dört bir yana saçılır; hatta vicdan bazen izafî vücudunu dahi nisyana
gömerek ُهَعَم َءْيـَـش  َـالَو  ّللا  ُهـٰ َناــَك   “O vardı da başkası yoktu.”16

mülâhazasını bir kere daha derinden derine duyar.. “Ne hulûl ne ittihat; hakikî
“vücud” Sana ait; mâsivâ ise, Senin varlığının ziyasının gölgesinden ibaret.”
diye mırıldanır ve bütün benliğiyle O’na nisbetin şerefini soluklar; mütevazi,
mahviyet içinde ve hacaletiyle beraber “ahsen-i takvîm”e mazhariyetin bütün
fezâilini ruhunda duyar.

َكَتَّبَحَمَو َكَسْنُأَو  َِكتاَحََفنَو  َكَھُّجَوتَو  َكاَضِرَو  َكََتِیفاَعَو  َكَوْفَع  ّلَلا  َّمُھٰ
ىٰلَعو َِكلوُسَرَو  َكِدْبَع  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  َّمُھٰ ِّلَصَو  .َكَتَّیِعَمَو 

...َكوُبَّرَقُمَو َكوُّبِحُم  ْمُھ  َني۪ذَّلا  ِِهباَحَْصأ 

Telbîs17Telbîs; gayret ehline Hazreti Feyyâz-ı Ezelî’nin ihsan buyurduğu
nurlu dakika, saat ve daha geniş zamanları; sonra bütün bu zaman parçaları
içinde insanlara lütfettiği ikramları, kerametleri; o kâmil insanların, yalana,
aldatmaya girmeden sürekli gizleyip halk nazarında âhâd-ı nâstan bir insan
olarak bilinme gayretidir ki, fark-cem arası ihsasların gel-gitleri içinde
duyulur.. ve böyle bir sâlik-i mülebbis, sürekli ihlâs arayışı içinde bulunur..
günde birkaç defa kendini sadakat kontrolünden geçirir.. Cenâb-ı Hakk’ın
kendisine olan hususî teveccühlerini ve o teveccühlerin değişik vâridler ve
ikramlar şeklindeki tezahürlerini de, bir taraftan tecellî edip geldikleri kaynağa
saygının gereği, diğer taraftan da, O’ndan gelen her şeyin gizli birer armağan
olması mülâhazasıyla her zaman Veren’le verilen arasında, saklı birer sır gibi
kalmasına dikkat eder ve bunların kimse ile paylaşılmasını istemez. Dahası, her
fırsatta Cenâb-ı Hakk’ı nazara vererek O’na müteallik şeylerin öndeliğinde
ısrar eder ve izharı gerektiren ciddî bir sebep ve sâik söz konusu değilse,
hemen her zaman Hz. Halilü’r-Rahmân’ın kavmine karşı, ْلَب  , 18 ٌمی۪قَس ّيِ۪نإ 
19 اَذٰـھ ْمُھُری۪بـَك  ُ۠هـَلَعَف   türünden ta’rizlere başvurarak değişik telbîslerle
dikkatleri, hep aranması gerekli olana çevirir ve aranan insan olmadan da âdeta
yılandan-çıyandan kaçındığı gibi kaçınır.

Olgun bir telbîs insanı, kendi iç derinliğini ve muhteva zenginliğini ağyâra
hissettirmeme ve sürekli kendini sıfırlamada öyle ustaca manevralarda bulunur



ki; ne melâmet mülâhazasıyla şahsında İslâm’ı ta’n ve teşnî’e kapı aralar ne de
harika yanlarıyla başkaları üzerinde, mazharı göründüğü envâr u esrarın gerçek
sahibi olduğu hissini uyarır. Hemen her zaman, en sadıklara yaraşır derin bir
vefa hissiyle, değil iddia ve iddia işmam eden söz ve davranışlar, üzerinde
tebellür eden hususiyetlere mazhariyet demeden dahi kaçınır. Ve aksi bir
davranışı apaçık bir gasp telakki eder; telakki eder ve Hak ihsanlarının merkez
noktasında bulunduğu zamanlarda bile hep edebini takınır ve kendi kendine:
“Sen bunlara ne kaynak ne sahip ne de mazharsın.. evet, üzerinde yer yer
belirip sonra da kaybolan bu hususî vâridler, kat’iyen senin olamaz!. gelirken
sen getirmediğin, giderken de gitmelerini önleyemediğin için onlara ‘benim’
diyemezsin.! Bu ölçüdeki ihsan ve ulûfeler karşısında senin durumun, Hazreti
Feyyâz-ı Mutlak’tan gelen bu mevhibelere kesif bir ayna olmak ve O’nu nazara
vermekten ibarettir.” der. Böyle bir mülâhazanın söz konusu olmadığı
durumlarda da: “Sen ilâhî sırları ketmetmelisin; ketmetmelisin ki alışveriş
devam etsin ve senin imkân ve iktidarını aşkın bu mevhibeler, senin temellük
iddianla istidraç ve mekr-i ilâhîye dönüşmesin..” diye mırıldanır ve dışı
itibarıyla hep düz bir insan gibi göründüğü aynı anda, iç âlemi itibarıyla
fevkalâde gayûr ve gözlerinin içine başka hayalin girmesine fırsat vermeyecek
kadar da titiz davranır.

Telbîs erinin yürüdüğü cadde sapasağlam bir tahkik yolu, hedefi Hak rızası,
meşrebi açık-kapalı halktan istiğna ve iç dünyası her an ayrı bir murâkabe ile
hep sürpriz derinlikler peşinde ve yükselişler adına dur-durak bilmeyecek
kadar heyecanlı; halkın içinde Hak’la beraber olmanın temkinini aksettirecek
kadar da engindir. Halkın içinde dolaşır durur ve Hakk’ın mârifet, muhabbet ve
zevk-i ruhanî adına kendisine olan ihsanlarını onlarla paylaşmaya çalışır;
paylaşmaya çalışır, yol ve yön bilmezlere rehberlik eder.. onlara ışığa giden
yolları gösterir.. A’râf’takilere Cennet iş’ârında bulunur.. hedefsiz yaşayanların
gönüllerine mefkûre üfler.. ve herhangi bir külfete girmeden toplumun her
kesimiyle alış-verişte bulunabilir.

Bir telbîs kahramanının gerçek çehresi, kendini nefy ü inkâr ve her şeyde
Hakk’ı izhar olduğuna göre; Herevî’nin onu Hakk’a isnat etmedeki ifratını da,
İbn Kayyim ve taraftarlarının tefritini de bir tarafa bırakarak bir kere daha
hatırlatmak isteriz ki; telbîs, farzlarla ıstıfâ-i ruhîsini ikmal etmiş hak
yolcusunun nafile tutkusunda derinleşip maiyyet-i ilâhiyeye ermesi ve Cenâb-ı
Hakk’ın celâlî ve cemalî tecellîlerine tam bir mir’ât-ı mücellâ olmasıdır ki,



Cenâb-ı Feyyâz bu seviyeyi ihraz eden bir sâlikin gören gözü, işiten kulağı olur
ve ona kendi olarak kalmanın yalnızlığını, sahipsizliğini, güçsüzlüğünü kat’iyen
tattırmaz. Ona bahşettiği kriterler ve onları yerinde kullanma ilhamlarıyla onu
dünyevî-uhrevî en güzel akıbetlere ulaştırır. Ona görülmedik şeyleri gösterir,
duyulmadık şeyleri duyurur.. ve onu bir enstrüman gibi kullanarak insanlar
arasında kendi muradını onun nağmeleriyle terennüm eder.

Peygamberlik ufkunun hususî derinliği, safveti ve kıyas kabul etmezliği
mahfuz, ىٰمَر ّللا  َهٰ َِّنكٰلَو  َتْیَمَر  ِْذإ  َتـْیَمَر  اـَمَو   “Attığını attığın zaman sen
atmadın onu ancak Allah attı.”20 ve ّللا َهٰ َنوُِعياَبُي  اـَمَِّنإ  َكـَنوُِعياَبُي  ـَن  ي۪ذَّلا َِّنإ 

ْمِھي۪دـَْيأ َقْوَف  ّللا  ِهٰ ُدـَۘي   “O sana bey’at edenler Allah’a bey’at etmişlerdir,
Allah’ın inayet eli onların üzerindedir.”21 icmalî mealleriyle vereceğimiz bu
âyetler tevhid edalı, cem televvünlü, fark buudlu böyle bir üslûbun işaret
kaynağı gibidirler, işaret kaynağı gibidirler, ama bu çizgide hak erlerinin
yaşadığı telbîs Hazreti Zât’ın zâtı itibarıyla değil, sıfatları itibarıyladır ve
gerçek çerçevesi de muhkemâta ircâ ile belirlenecek bir telbîstir. Evet,
âyetlerde işaret edilen atıp vurmanın, görüp konuşmanın, bey’at edip
yüceltmenin keyfiyeti –aslında keyfiyet sözü bile, söz yetersizliği mazereti
olmasa apaçık bir saygısızlık– ne olursa olsun Hak, sıfât-ı celâliye ve
kemaliyesiyle o Müstesna Zât’ta mütecellî demektir.

İşte bu mülâhazayı, Hz. Mevlâna, biraz da “fenâ fillâh, bekâ billâh” esprisi
içinde şöyle ifade eder:

يِم نَاناَجَب  مَدرُم  ْناَجِز  نَم  ...... مََین نَم  نَم  ناَشَك  رَس  َىا  ُحوُن  تفُگ 
مَيِز

رَصَب ُكاَرِدا و  ُعمَس و  دُش  اَرَم  قَح  ...... رََشبلا وُب  ِّساَوَح  زا  مَدر  ـ َُمب نو  ُچـ
Hazreti Nuh: “Ey isyanda baş çekenler, ben ben değilim; ben cânım

itibarıyla ölü, cânân ile diriyim. Zira ben, insanlığın babası Hz. Âdem’in
bazı hisleri itibarıyla ölüp fâni oldum.. ve Cenâb-ı Hak bana sem’ u idrak ve
basar oldu.”

Kadîmden beri ehl-i hak hep böyle vücudda adem, ademde vücud
mülâhazası üzerinde duragelmiştir. Bu konudaki en tutarlı yaklaşım da; nefis ve
enaniyet cihetiyle yok olup, kalbî ve ruhî hayat itibarıyla yeniden dirilişe erme
olsa gerek...



َتَْنأ َكَِّنإ   ًۚ ةَمْحَر َكْنَُدل  ْنِم  اََنل  ْبَھَو  اَنَتْيَدَھ  ِْذإ  َدَْعب  اََنبوُلُق  ْغِزُت  اَنَّبَر َال 
22، ُباَّھَوْلا

َءْلِمَو ِضْرَْألا  َءْلِم  ِ۪هباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  ُهٰ ىَّلَصَو 

.ِتاَوٰمَّسلا
1 Bîçûn: Eşsiz, benzersiz.
2 “Benimle işitir, Benimle görür.”  (el-Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl 3/81; İbn Kesîr, Tefsîru’l-

Kur’ân 2/580.)
3 Mâ u tıyn: Arapça; su, toprak anlamına.
4 Âb u hâk : Farsça; su, toprak anlamına.
5 Lâ şarkî ve lâ garbî: Hazreti Tecellî’den kinaye, ne doğulu ne de batılı.
6 Emniyet, selâmet ve kazanç içindedir demek.
7 es-Suyûtî, el-İtkân 2/346; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/219. Yakın ifadeler için bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-

Müsned 1/215, 271; İbn Hibbân, es-Sahîh 14/96.
8 Yûsuf sûresi, 12/88.
9 Bakara sûresi, 2/260.
10 Bakara sûresi, 2/260.
11 Buhârî, enbiyâ 11, tefsîru sûre (2) 46; Müslim, îmân 238, fedâil 152.
12 “Sübhansın yâ Rab! Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki!” (Bakara sûresi 2/32)
13 (Allah onlara şöyle hitab eder: “Bugün mülk ve hâkimiyet kimin?) Mutlak galip, tek Hâkim olan

Allah’ındır!” (Mü’min sûresi, 40/16)
14 Rahman sûresi, 55/27.
15 “Ezelden beri var olan Sensin. Senden gayri de ezelde hiçbir şey yoktu. Her şey helâk olduktan

sonra bâki kalan sadece Sensin, Senden gayrı bâki olan hiçbir şey yoktur.”  (Müslim, zikir 61;
Tirmizî, daavât 19; Ebû Dâvûd, edeb 98.)

16 Buhârî, tevhid 1, 22; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/431.
17 Hakk’a isnat edilmesiyle ya değişik iltibaslara vesile olmuş veya tekellüflü yorumlarla aklanmaya

çalışılmış telbîs mülâhazamızda bir orta yolu belirlediğimizi zannediyorum.
18 “Ben hastayım.” (Sâffât sûresi, 37/89)
19 (Hz. İbrahim’e (aleyhisselâm), ilâhlarımıza bu işi kim yaptı diye sorulunca) “Belki bu! Büyükleri o, ona

sorun” dedi. (Enbiyâ sûresi, 21/63)
20 Enfâl sûresi, 8/17.
21 Fetih sûresi, 48/10.
22 Âl-i İmrân sûresi, 3/8.



Vücud
Bulunma, var olma mânâlarına gelen vücud, istiğfar eden günahkârlar için

اًمی۪حَر اًباََّوت  ّللا  َهٰ اوُدـَجََول   “Onlar Allah’ı tevbelerini kabul eden bir Rahîm
olarak bulurlar.”1 veya herhangi bir inhiraf sonucunda istiğfar edenlerle
alâkalı اًم۪ي حَر اًروُفَغ  ّللا  َهٰ ِدِجَي   “Allah’ı Gafûr ve Rahîm olarak bulurlar.”2 ya
da münkirlerin inkâr ve suiakıbetini ifade sadedinde ّفَوَف ُهیٰ ُهَدْنِع  ّللا  َهٰ َدَجَوَو 

َُهباَسِح  “O, neticede Allah’ı bulur ve O’na mülâki olur, Allah da tastamam
onun hesabını görür.”3 âyetleriyle anlatılan Hazreti Zât’ın isim ve sıfatlarının
bir taallukuna mazhariyet değil; ي۪نْدـَِجت ي۪نْبُلْطُا  َمَدٰا  َنِْبا   “Âdemoğlu, Beni
ara ki Beni bulasın.”4 eseri ve daha bir kısım müteşabih hadislerle bahis
mevzuu edilen “bî kem u keyf” O’nu hakikati itibarıyla bulmadır ki; neticede
böyle bir bulmada hak yolcusu zevkî, hissî ve hâlî sübühât-ı vechin şuaâtı
karşısında bütün bütün eriyerek, geriye sadece temyiz edemeyeceği bir “zevk”
ve bir de “hâl” kalır. İmanla harekete geçip mârifet ve muhabbete yürüyen
böyle bir yolcuya “sâlik”, âfâkî-enfüsî emarelerin dillerini anlayarak ve onların
şehadetlerini duyarak yolculuğu sürdürene “kâsıd”, hedefe ulaşıp vicdanının
istiabı ölçüsünde kalblerde kenzen bilinen hakikate –zaman, mekân ve hayyiz
üstü– ulaşana da “vâcid” denir. İşin başlangıcında, imanla tam bir metafizik
gerilim, devamı itibarıyla emarelerin ufkunda sevk ve insiyak, her müstaidin
kendi yolunun sonunu duyması açısından da “Hazîratü’l-Kuds”ün şuaâtı
karşısında eriyip bütün bütün yok olma söz konusudur ki, bu ne hulûl ne ittihad
ne tecessüm ne inkılâp ne de başlangıç itibarıyla O’ndan ibaret bulunmadır; bu,
sadece ve sadece derya karşısında, deryada hissedilen damlayı, güneş
karşısında ondan gelen zerreyi duyma keyfiyet ve zevkidir. Ebû’l-Hasan en-
Nurî, böyle bir zevki seslendirme sadedinde; “Ben yirmi senedir hep bulma ve
yitirme arasında gelip gidiyorum; ‘keyfiyeti meçhul’ Rabbimle vuslat
yaşadığımda kalbimi kaybediyorum, kalbî varlığımı duyunca da O’nun
gaybûbetine maruz kalıyorum.” der ki, hâl ehlinin tahavvülünü ifade etme
bakımından gayet enfestir.

Elbette ki yolun bidâyetindekilerin bu hâlâtı duyup hissetmesi mümkün
değildir; zira peşi peşine cereyan eden bu ahvâl, belli ölçüde suya girmiş bir
dalgıcın suyu hissetmesi, kendini derinliklere salınca tamamen suyun çekimine
tâbi olması ve bütün bütün o derinliklerde kaybolunca da yalnız suyu duyması



gibi bir şeydir. Bir nesnenin hakikatine erme yolunda böyle bir duyuş eğer
mârifet türü şeylerden ise, o ilim ötesi, mârifet edalı bir vicdan kültürü; eğer
bir iç müşâhede ise o da, bir “muayene”; eğer hak yolcusu, araştırma, terkip ve
tahlil adına bir “hel min mezîd” eri ise o da bir mükâşefe ve müşâhede; şayet
bu kimse bir “cem kahramanı ise” o da bir “fenâ fillâh” ve “bekâ billâh”
hâlidir ve böyle bir hâl ehli sürekli mâsivâullahtan istiğnâ dairesi içinde döner
durur.

Birinci merhale itibarıyla hak yolcusu şüphe, tereddüt ve bütün kuşkulardan
sıyrılarak öyle bir vicdanî mârifete ulaşır ki, artık o noktadan sonra “bulma”
adına –yer yer hakikatin seslendirilmesi nevinden varlık ve hâdiselerden
bahsedilse de– istidlâle fazla ihtiyaç duyulmaz.. ve sâlik, böyle bir “ilm-i
ledünnî” kaynaklı “vücud” mülâhazasıyla, şahid ve deliller sayesinde elde
edeceği bilginin yanında, hatta üstünde ve ötesinde zevkî bir mârifet ve hiss-i
bâtın ufkuna yükselir.

İkinci merhale itibarıyla ise sâlik, “Hazreti Vücud”u; cisim, cevher, araz,
tahayyüz, zaman, mekân gibi hususlarla kayıtlamadan basîret nurlarıyla ve
“ayne’l-yakîn” müşâhede ölçüsünde duyup hissetme zirvesine ulaşır.

Üçüncü merhale itibarıyla ise müntehî, zevkî, hâlî bir müşâhede ile,
Mevcûd-u Hakikî’den başka her şeyin silinip gittiği bir şâhikaya yükselir ve
duygu dünyasında tam bir fenâ-i mutlaka erer. Böyle bir tertip; mârifeti ilmin
üstünde, şuhûdu mârifetin ötesinde ve vücudu da şuhûdun fevkinde kabul
edenlere göre bir esas sayılsa da, şuhûdu vücudun verâsında kabul edenler için
tashihe ihtiyacı olan bir yaklaşımdır.

Bundan başka, vücud hakikatine dayanan; fakat zaman zaman felsefî ve nazarî
bir hüviyet arz eden, zaman zaman da hâlî ve zevkî bir keyfiyetin ifadesi olan
bir de “Vahdet-i Vücud” mülâhazası söz konusudur. Böyle bir bahis
münasebetiyle, takatimiz ölçüsünde o istikamette de hafif bir kapı aralamanın
yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Bütün varlık, Zât-ı Ehad u Samed’in isim ve sıfatlarının bir gölgesi ya da bir
tecellîsi olması, eşya ve hâdiselerin perde arkasına muttali olanlar için her
şeyin; sâlikin, zevkî, hâlî ve hissî muzmahil olup gitmesi nazariyesine dayanan,
bazen felsefî bir görünüm arz eden, bazen bir taklit olarak soluklanan, bazen de
tasavvufî bir duyuşun ifadesi olarak dile getirilen “Vahdet-i Vücud” telakkisi,
bugüne kadar seslendirilme saiklerinin değişikliği ölçüsünde farklı yorumlara
tâbi tutulmuş, “Vahdet-i Şuhûd”dan, “Vahdet-i Mevcûd”a kadar geniş bir



alanda yorum ve tevil zemini bulmuştur. Bu konu “Kalbin Zümrüt Tepeleri”
mevzuuyla doğrudan alâkalı olmasa da, suiistimale açık pek çok menfezi
bulunması açısından işaret nevinden de olsa bir kısım ana başlıkları itibarıyla
bir kere daha hatırlatılmasının faydalı olacağı mülâhazasındayız.

* * *

Vücud; varlık, mahiyet, zât demektir ve tasavvuru da münakaşa edilmeyecek
kadar açıktır. Böyle bir görüş, pek çok yeni felsefeciyle beraber bir hayli İslâm
düşünürünün de paylaştığı bir görüştür. Ancak, vücud başka, zat ve mahiyet ise
tamamen başkadır. Tasavvurda zat ve mahiyet vücuddan önce gelir. Söz gelimi
bir parça su, hâricî vücud açısından henüz mevcûd değilken, onun hem zatı hem
de mahiyeti pekâlâ tasavvur edilebilir, resimlendirilebilir ve bir çerçeveye
konabilir. Oysaki vücud, böyle bir zat ve mahiyete nisbeten ikinci derecede ve
zaid bir konumdadır; zira zatî hususiyetler, bazı arazî keyfiyetlerle müşterek
mütalâa edilmeyince, orada hâricî bir vücuddan söz etmek mümkün değildir.
Meseleyi yine “su” misaliyle ele alacak olursak, “su”daki farklı hâl ve
keyfiyetler onun mahiyeti üzerine zaid hususiyetlerdir. Zatî ve aslî keyfiyette
hiçbir zaman değişiklik olmamasına karşılık, arazî keyfiyetler, her zaman
yerlerini başka hâl ve tabiatlara bırakarak değişebilirler.. evet su, arazî
keyfiyetleri itibarıyla sıvı olabileceği gibi, buz ve buhar hâline de gelebilir.

İşte böyle su gibi fizikî bir unsurun hem bir zatı hem de mahiyet ve aslı
olduğu misillü, aklî ve metafizik varlıkların da hem birer zatları hem de
mahiyetleri vardır. Ancak böyle bir meselede, vücudu mümkün olanla mutlak
ve vacip bulunanın birbirine karıştırılmaması da fevkalâde önemlidir. Hemen
bütün İslâm düşünürleri, vacip olan vücudu, kendine has bir mevcûd kabul
etmiş, O’nun varlığını da mahiyete muhtaç olmaktan ve tabiî mürekkep
bulunmaktan da müberra saymışlardır; zira başka bir şeye ihtiyaç, varlığı
mümkün olan veya yaratılanların lâzımıdır. Varlığı kendinden olan ise bu türlü
avarızdan münezzehtir. Aslında, Hazreti “Vacibü’l-Vücud”a ayrı bir mahiyet,
ayrı bir vücud isnadı, “farz-ı muhal” mülâhazasıyla bile caiz değildir; zira O,
ne yalnız bir vücud ne mahiyet ne de ikisinden mürekkeptir.. evet, Vücud-u
Vacib’de ne bunların ayrı ayrı mülâhazaları ne de hepsinin birden tasavvuru
mümkündür.

“Âlem” dediğimiz bütün bir varlıkta O mütecellîdir.. her şey önce birer
birer, sonra bir bütün olarak O’nun varlığının emarelerinden ibarettir. Her



zaman eşya ve hâdiseler gürül gürül çağlayarak akar ve varlıklarının her
karesiyle sürekli O’nu haykırırlar. Bir yönüyle bütün kâinat ve insan böyle bir
tecellî çağlayanının devam ve temadîsinin bir unvanı, vicdan da bu çağıltıyı
duyan, değerlendiren bir müşahid, bir mütalâacı ve bir değerlendiricidir.

İşte bu zaviyeden, bütün varlık, O’ndan gelir ve mütemadî tecellîlerle de
âdeta bir ırmak gibi sürekli akar-durur. Bu akıştaki intizam, âhenk ve sürat
sayesinde biz, ne kendi mahiyetimizdeki ne de eşyadaki inkıtâların farkına bile
varamayız. Eşya ve şuûn tecellî kareleri arasındaki fasılalar, sezilmeyecek bir
sürat ve intizamla gelip geçtiğinden, varlık-yokluk münavebesini duyup
hissetmek mümkün değildir. Her şey bir bir gelir, varlığa yürür; varlıkları
yokluklar takip eder.. evet, bir bir gelenler, sonra bir bir çeker-gider; gidenleri
arkadan gelenler izler; ne var ki biz, ne gelenleri görür ne de gidenleri
hissederiz.

“ Gelir bir bir, gider bir bir kalır Bir,
Gelen gider, giden gelmez bu bir sır...”

Bu sırrı anlamayanlar, ömürlerini körler, sağırlar gibi geçirir; ne bir şey
duyar ne de bir şey hissederler. Bu sırra âşina olanlarsa, varlığı temâşâ
ederken kâh “şuhûd”dan bahseder, kâh “vücud”u mırıldanır, kâh mülâhazalarını
tam kompoze edememenin acziyle maksadı aşan beyanlarda bulunur.. hulûl
işmam eden sözler söyler.. ittihaddan dem vurur.. hatta zaman zaman, gidip
vahdet-i mevcûda saplandıkları, saplanıp O da bir “ruh-u sarî” ve bir “kanun-u
sarî” diyerek zât, sıfât ve esmâ mevzuunda en büyük günahlara girer. Gerçi bir
mânâda O’nun bir asıl, varlığın da O’nun vücudunun ziyasının bir in’ikâsı
olması itibarıyla bütün âleme bir hayal ve gölge nazarıyla bakılabilir ve kâinat,
insan, hâdiseler “bir varmış-bir yokmuş” mülâhazası içinde değerlendirilebilir;
ama bu kat’iyen her şey “O” demek değildir. Evet, ezelde sadece O var idi..
O’ndan gayri de hiçbir şey yoktu. Bize göre bir gün geldi O murad buyurdu;
ilmindeki plan, program, ilmî ve kaderî mahiyetleri, kudret, irade ve meşîetiyle
ilmî vücudları haricî vücuda çıkararak varlığının tasavvurlar üstü tecellîlerini
bir de ağyârın gözüyle görüp temâşâ etti ve her şeyi kendi zâtına bir mir’ât-ı
mücellâ konumuna yükseltti. Yani ilminin ihatasını ve vücudunun tecellîsini
farklı aynalarda izhar ederek o aynalara iltifatta bulundu.

O, henüz hiçbir şey yokken böyle bir tek emirle, âyân-ı sâbiteye haricî vücud
urbası giydirip onu değişik buudlarıyla izhar ve teşhir eylediği gibi, isterse her
şeyi bir anda yok da edebilir.. evet



“ Bir kere ‘var ol’ dedi, var oldu cihan
‘Olma’ derse mahvolur ol dem heman.”

Varlık, ezelde yok olduğundan, haricî vücuda yürürken O’nun sun’-u bedîiyle
var olduğu gibi, vücuda erdikten sonraki varlığını da O’nun kayyûmiyetiyle
sürdürdüğünden, ona “yok” denmesi onun izafîliğindendir ve bu telakki
doğrudur.. evet, her şeyin vücudu O’ndandır ve her şey varlığını O’nun
kayyûmiyetiyle devam ettirmektedir. Ancak, ezelden ebede kadar var olan O
Ezel ve Ebed Sultanı, kendi ilim ve vücudunun bir tecellî ya da bir gölgesinin
gölgesini varlık şeklinde planlayıp bizi ve bütün kâinatları bu büyük planın
birer parçası hâline getirerek bizlere nefhettiği ilâhî bir ruhla, kendi bediî
eserlerini, bir de, milyarlarca farklı aynalarda müşâhede etmek istedi ve
takdirlerini takdirlerimize emanet eyledi. İlmî vücudlarımız itibarıyla mücmel
ve mübhem bulunan “sen”, “ben”, “siz”, “biz” unvanlarına senlik ve benlik
sıfatlarına; seçilme ve birbirinden ayrılma, başka başka mahiyetler alma ve
mahiyetlerimizdeki cevherlerin hususiyetleri açısından kaderî plandaki
istidatlarımıza göre kabiliyetler, kabiliyetlere göre hedefler ve o hedeflere
ulaşmak konusunda meyelanlar ya da o meyelana tasarruflar bahşederek, bizi ve
her şeyi ilim ve vücud sıfatlarının yanında diğer sıfât-ı sübhaniyesiyle de
serfirâz kılmıştır ki, bize ve bizim gibilere de, böyle mukadder, mukaddes bir
mazhariyete razı olmadan başka bir şey yakışmaz.

Konuyu bu şekilde tespit ettikten sonra geriye, temeli, dayanağı ve devamı
itibarıyla belli bir zevk ve bir hâl ufkuna ulaşanlar için, kendi varlıklarını
lizatihi yok kabul etmek kalıyor ki bu da, Hazreti “İlim” ve “Vücud”un asliyet,
daimiyet ve kayyûmiyeti karşısında, O’nun zâil bir gölgesinin varlığını
nefyetmek gibi bir şeydir. Evet her şeyi bir vâhid gibi duyup hissetmek başka,
bunların aynı şey olması tamamen başkadır; hakâik-i ilâhiye başka, kevnî ve
izafî hakikatler başkadır. Gerçi hakâik-i ilâhiyeden “Allah”, “Rahmân”,
“Rezzak” gibi isim ve sıfatlar mevsufları itibarıyla bir tek hakikat gibidir ama,
bunlardan her birerleri delâlet ettiği hususî mefhum hasebiyle diğerlerinden
başka ve akıl, zihin açısından da temayüzleri bedihîdir. Bu itibarla, bir gerçek
ârifin, bu türlü durumlarda hem ittihad noktalarını hem de imtiyaz noktalarını
tefrik edip düşünce istikametini korumasına karşılık, yoldaki bir hâl ehlinin her
zaman bazı iltibaslara düşmesi söz konusudur ki, değişik tefsirlere açık olan da
işte bu türlü kimselerin yorumlarıdır.

Kevnî hakikatler ele alındığında da yine, canlı-cansız, canlılar arasında



hayvan-insan-melek-şeytan gibi esmâ ve sıfât mertebesine ait belli ad ve
unvanlarla değişik tecellîler görünür. Bu ad ve unvanların arkasındaki bütün
varlıklar bir birlik arz ederler; zira bunların verâsında “taayyün-ü evvel”,
“âlem-i ceberût” veya “hakikat-i Ahmediye” diyeceğimiz bir mertebe söz
konusudur ki, o da bir tevcihe göre vahidiyet, diğer bir tevcihe göre de ehadiyet
tecellîsidir. Bu mebde’deki vahidiyet-ehadiyet mertebesine tenezzül ile âyân-ı
sâbitenin bir tafsil ve inkişafı olarak taayyün etmiş ve belirgin bir hâl almıştır.
Bu itibarla da, bunlardan biri diğerinin aynı değil; bir tafsil ve inkişafıdır.

İşte bu ölçüde varlığın perde arkasına açık bir ârif, hakâik-i ilâhiye ve
mutlak vahidiyet yanında kevnî hakikatleri de müşâhede eder ama, başkaları
gibi iltibasa girmez.. evet, bir mânâda her şeyin mütelâşî olup gittiğini hissetse
de, her nesneyi diğerinden aklen farklı ve hissen bir muayyeniyet ve imtiyaz
içinde görür; tecessüslerini fark içinde sürdürür.. sürdürür de ne müşâhede ve
mükâşefenin vâridlerini görmezlikten gelir ne de his ve akl-ı selimin
imtisaslarına karşı lâkayt kalır. Aksine, bu ufka otağını kurmuş bir ârif-i billâh,
duyup hissettiklerini bazen hakikat ve izafet, asıl ve zıll mülâhazalarıyla dile
getirir; bazen de ٌةَدِّدَعَتُم ُتاَنُّیَعَّتلاَو  ٌةَدـِحاَو  ُةـَقی۪قَحَْلا   “Aslî hakikat tek,
harice akseden âyân ise müteaddittir.”  diyerek duygularını soluklar ve hep
aynı eksen üzerinde hareket eder durur.

Bundan başka, öteden beri vücud-u Hak, farklı iki mertebede mütalâa
edilegelmiştir. Bu mertebelerin birinde, hâl ve müşâhede itibarıyla sıfatlar
mülâhazaya alınmaz; dolayısıyla, sıfatların mütekabiliyeti ya da birbirine
muhalefeti söz konusu değildir. Yani bu mertebede sadece ve sadece zât
mülâhazası hâkimdir ki; “zât-ı baht” veya “zât-ı hâlis” de diyebileceğimiz bu
makama erbabı: “ehadiyet”, “âlem-i lâhut”, “âlem-i lâ taayyün” ve “gayb-ı
hüviyyet” demişlerdir. “Herkesin istidadına vâbestedir âsâr-ı feyzi” herkes
vicdanının enginliği ve inkişafı ölçüsünde böyle bir hâli farklı şekilde zevkeder
ve yaşar. Diğer mertebede ise, Hazreti Zât, bütün sıfatlarıyla mülâhazaya alınır
ve aynı zamanda burada sıfatların mütekabiliyeti ve birbirinden farklılığı da
söz konusudur ki, işte bu mertebeye, “Hazreti Vahidiyet”, “âlem-i ceberût”,
“taayyün-ü evvel” veya “hakikat-i Muhammediye” denir.

* * *

Hazreti Vahidiyet’in, Hazreti Ulûhiyet de diyeceğimiz bir bâtın ve Hazreti
Rubûbiyet diyeceğimiz bir de zâhir yüzü vardır. Vâkıa, bunları bir hakikatin iki



yüzü şeklinde de ifade etmek mümkündür. Aradaki farklılığı biraz da seyr u
sülûk-i ruhanî esnasında sâlikin zevki belirler ki; ayrı ayrı duyuş ve sezişlerde
ayrı ayrı yorum ve seslendirmelerin olması gayet normaldir. Meselâ, bunlardan
bir kısmı, nefis ve benlikleri itibarıyla tamamen izmihlâle yönelir ve bütün
ruhlarıyla Hazreti Vücud’un duyulup hissedilmesine mâni kabul ettikleri izafî
ve zıllî vücud telakkilerinden sıyrılarak hep “fenâ fillâh”la oturur, “bekâ
billâh”la kalkar ve maiyyet maîninden huzur yudumlarlar. Diğer bir kısmı ise,
kendi vücud-u izafîlerini duyup hissetmeyecek kadar Hazreti Vücud’un şuâları
karşısında bütün bütün eriyip yok olmuşlardır ki, ne kendilerini ne de
çevrelerini görüp hissedebilirler. Kendilerini ve çevrelerini görüp hissetmek
bir yana, istiğrak ve izmihlâllerinin derinliği ölçüsünde farkı rüya sayar; ağyâra
vücud isnadını da âdeta şirk-i hafî kabul ederler.

İşte böyle farklı farklı duyup hissedişlerin ifade, yorum ve seslendirilmeleri
de farklı farklıdır. Bazılarının üslûplarında açık bir “panteizm” sezilir.
Bazılarının beyanı “monizm”i yorumlar gibidir. Bazılarına vahdet-i vücudcu
diyebilirsiniz.. bazıları ise gayet net vahdet-i şuhûdcudur.

Şimdi isterseniz bu farklı konuları bir de mutasavvifîn ve mütekellimîn
açısından ele alalım:

Teftâzânî, vücud hakkındaki telakkileriyle tasavvufçuları iki kategoride
mütalâa eder. Ona göre bunlardan bir kesim, vahdet-i vücud mevzuunda
oldukça makul bir çizgide yürür.. ve mevcûd gibi vücudda da kesretin var
olduğunu kabulle beraber, seyr-i ruhanîlerinde kendi kemalâtlarının arşına
ulaşıp da kendilerini tevhid deryasında müstağrak; zâtlarını Zâtullah’da,
sıfatlarını da Sıfâtullah’da eriyip gitmiş görünce, gayrı onların nazarında bütün
mâsivâullah kaybolur gider; gider de Hazreti Vücud’dan başka bir şey göremez
olurlar. Bu hâle, “fenâ fi’t-tevhid” dendiğine daha evvel temas edilmişti ki,
Hazreti Seyyidü’l-Muvahhidîn, bir kudsî hadisle bu noktaya şöyle işaret
buyururlar: “Allah: Kulum, nafile ibadetlerle Bana yaklaşır, yaklaşır da Ben
de onu severim; sevince de onun işiten sem’i, gören basarı olurum.”5 Bu
mertebeye yükselen bir müntehî, bazen müşâhede ettiği resimleri, bazen de
vicdanında duyduğu ahvâli ifade edecek tabir bulamadığından, maksadı aşan
beyanlarda bulunabilir; hatta hulûl ve ittihada çekilebilecek sözler bile
söyleyebilir.

İkincilere gelince, onlar açıktan açığa nazarî bir vahdet-i vücuda kâildirler..
ve bir mânâda her şeyi O’ndan ibaret kabul etmektedirler ki; bu telakkiye göre,



görüp duyduğumuz âlemde, vücud-u Bârî’den başka hakikî hiçbir vücud yoktur;
kesret dediğimiz şeyler ise sırf bir hayal ve seraptan ibarettir.

Teftâzânî’nin bu tarifinde, Mustafa Sabri Bey’in de işaret ettiği gibi, birinci
kategoriye girenlere “sofiyyûn” ikincilere de “mutasavvifûn” denir.
Birincilerin beyanı, vecd ve istiğrak gibi bir hâli ifadede, kelime
yetersizliğinden kaynaklanan bir iltibas ve bir hata söz konusudur. İkincilerin
mülâhazası ise tamamen bir düşünce tarzı, bir kanaat ve bir felsefedir.
Celâleddin ed-Devvânî, bu kanaati kanaatin arka planıyla şöyle izah eder: Zâtî
olsun, zamanî olsun, varlığın kendi kendine meydana gelmesi imkânsız ve
muhâl olduğundan, vücudu mümkün olan hemen her şeyin behemahâl vacibu’l-
vücud bir illet ve sebebe dayanması zarurîdir. Bu itibarla, hiçbir mâlul ve
mahlûk kendi kendine var olamadığı, varlığını devam ettiremediği gibi,
dayandığı noktaya aykırılığı ve muhalefeti de söz konusu değildir. Öyle ise
bütün eşya ve hâdiseler, dayandıkları sebep ve illetlerle kâimdirler.
Dolayısıyla da her şeyin vücudu itibarîdir. Yani varlığın her parçası, dayandığı
illet ve sebep itibarıyla izafî bir vücuda sahip olsa da, ondan, müstakil bir
varlık gibi söz etmek mümkün değildir.

Böyle bir yaklaşım açısından, kâinatta her zaman itibarî ve izafî pek çok
vücud söz konusu olsa da, varlığı kendinden hakikî vücud sahibi bir tanedir, O
da vücud-u Bârî’dir. Bizim müşâhede edip duyduğumuz şeyler ise, Zât-ı
Hakk’ın şuunâtından ibarettir.. Muhyiddin İbn Arabî bu konuda daha da ileri
giderek: “Hiçbir şey bir neş’etten, bir tezahürden, bir akisten öte herhangi
bir kıymet-i vücudiyeye malik değildir. Ne var ki, bu neş’et, bu tezahür ve bu
akisler (tıpkı bir film şeridindeki kareler gibi) o kadar hızlı ve peşi peşine
hareket etmektedir ki; biz bir galat-ı hisle onda bir devam ve temadînin var
olduğunu zannetsek de, her şeyin böyle mütemadî bir tecellîden ibaret
olduğunda şüphe yoktur” der. Câmî ise aynı çizgide: ٌمْھَو ِنْوَكْلا  ِيف  اَم  ُّلُك 

ِلَّالِظلاَك اَياَرَمْلا  ِيف  ٌسوُكُع  ْوَأ  ٌلاـَیَخ  ْوَأ   “Kâinatta her şey, ya bir vehim,
ya bir hayal ya da aynalardaki gölgeler, akisler gibidirler.”  diyerek bu
mülâhazalara iştirak eder. Bedreddin’in konu ile alâkalı mütalâaları tamamen
onun madde mevzuundaki düşüncelerini aksettirir ki, “Vâridât” baştan sona bu
kabîl çarpık düşüncelerin harmanı mahiyetindedir. Bu itibarla da onu, nazarî
vahdet-i vücudçular arasında saymak bile doğru olmasa gerek...

Vahdet-i vücud konusunda, bazılarının hâlî ve zevkî mülâhazaları,
bazılarının Zât-ı Hakk’a tahsis-i nazar etmeleri, bazılarının da konuya tamamen



nazarî ve felsefî olarak yaklaşmaları pek çok farklı düşünce, farklı yorum ve
farklı seslendirmelerin doğmasına sebep olmuştur. Bununla beraber nerede ve
hangi dönemde olursa olsun, bu görüşü paylaşanlar, Allah’ın vücudundan
başka, kendi kendine kâim, hakikî bir vücudun bulunmadığı konusunda ittifak
içindedirler. Bu temel mülâhazaya göre, Allah’tan başkasına vücud isnadı,
onların varlıklarının hakikî ve onlarla kâim olması açısından değil, Allah’a
nisbet ve taallukları itibarıyladır. Yani bu sisteme göre hakikî Vücud birdir.
Bütün eşya ve hâdiseler ise bu biricik Vücudun akis ve tecellîlerinden ibarettir.
Farklı bir yaklaşımla, vücud bir umman, eşya ve hâdiseler ise bu ummanın “bî
kem u keyf” mevceleri mesabesindedir. Ne var ki bu dalgalanmalarda her bir
dalganın yine de kendine göre bir temayüz ve muayyeniyeti söz konusudur. Her
bir dalga zuhur itibarıyla bir hususiyete malik olmasının yanında, umman içinde
mütelâşî görünmesi açısından da, hissî ve zevkî olarak tamamen itibardan
düşmekte ve gidip bir hiçe incirar etmektedir.

Vahdet-i vücud, hissî ve zevkî yanları nazara alınmadan, asliyet ve zılliyet
hususları üzerinde durulmadan felsefî bir mülâhaza ile tahlile tâbi tutulursa,
ta’tîl düşüncesine (sıfât ve esmâ-i ilâhiyeyi kabul etmeme felsefesi) girilir ki,
böyle bir durumda hem din hem ahlâk hem de ilim ve hikmet açısından dünya
kadar menfî şeylere sebebiyet verilmiş olur. Hatta tevhid yolunda yürürken,
tevhid adına bir şirk-i hafîye düşülmesi bile söz konusu olabilir...

Aslında, İslâm dini, اوُحِلْفُت ّللا  ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  اوُلوُق َال   “‘Lâ ilâhe illallah’ deyin
kurtuluşa erin.”6 gibi temel disiplinleri, ٌهِٰلإ ْمُكُھِٰلإَو   , 7 ٌدََحأ  

ُ
ّللا  هٰ َوـُھ  ْلـُق 

8 ٌدِحاَو  misillü ana esaslarıyla, sürekli tevhid-i ulûhiyeti nazara vermiş ve َال
َوُھ َِّالإ  َدوــُجْوَم   “O’ndan başka mevcûd yok.” veya َوُھ َِّالإ  َدوُھـْـشَم  َـال 

“O’ndan başka meşhûd yok.” gibi sözlerle ifade edilen “vahdet-i vücud” ve
“vahdet-i şuhûd” gibi konuları hiç bir zaman temel disiplin olarak söz konusu
etmemiştir. Dolayısıyla da bu zengin ve rengin ahvâl, öteden beri hep bir zevk
ve hâl işi olarak değerlendirilmiş ve kat’iyen objektif ve bağlayıcı bir esas
olarak görülmemiştir.

Evet, vahdet-i vücud ve vahdet-i şuhûd, seyr u sülûk-i ruhanîde, mârifet ufku
itibarıyla belli seviyeye ulaşmış, bazı mizaç ve meşreplerin mazhar oldukları
hâl açısından duyup zevk ettikleri, sezip değerlendirdikleri öyle hususî bir
kısım imtisas ve ihsas ürünüdürler ki, böyle bir duyuş ve sezişi netice veren
ahvâlden sıyrıldıklarında veya istiğrak ve sekirden yakazaya yürüdüklerinde, o



hususî ahvâle ait hususî vâridleri de bir kenara bırakır ve her şeyi Hz. Mişkât-ı
Nübüvvet’in ışık tayfları altında yeni yeni yorumlara tâbi tutarlar. Bununla
beraber bir kısım ehl-i mârifetin, bazen sekir ve istiğrak anındaki sözleri, bazen
de, kendilerinde olmalarına rağmen, dîk-ı elfâz ve beyan yetersizliğinden
iltibaslara vesile olan ifadeleri her zaman hüsnüniyetlilerin güzel yorumlarına,
suiniyetlilerin de felsefe yapmalarına bir kaynak teşkil etmiştir. Evet şer’î
mülâhazaya bağlı bir mantık َوُھ َِّالإ  َدوـُجْوَم  sözünden “Allah’tan başka َـال 
hakikî mevcûd yoktur.”  gibi bir mânâ sezmesine mukabil, felsefî bir mülâhaza
aynı sözü “Her mevcûd Allah’tır.”  şeklinde anlayabilmiştir. Birinci görüşü
paylaşanlar, sübjektif bir mülâhaza ile Allah’tan gayrı her varlığı nisbî, izafî,
hatta sadece şuura akseden zıllî ve cüz’î bir nesne olarak görmelerine ve âlem
nâmına bildiğimiz şeylerin, bir kısım hislerimizle algılanmış, sonra da
hayallerimizle resimlendirilmiş ve zihinlerimizde hakikat suretini almış
fotoğraflar olarak görmelerine karşılık; ikinciler görülüp-görülmeyen bütün bu
âlemin O olduğu iddiasındadırlar ki; böyle bir mülâhazada tevhid değil şirk söz
konusudur.. ve böyle bir görüşün, sofiyenin zevken ve hâlen idrak edip
seslendirmeye çalıştığı vahdet-i vücudla da uzaktan yakından alâkası yoktur..
bunun olsa olsa vahdet-i mevcûdla alâkası olabilir ki, o da hulûl ve ittihat
mülâhazalarını da beraber getiren bir çarpıklıktır. Dünden bugüne devam
edegelen “Üzeyr ilâh”, “Mesih ilâh”, “Ali ilâh”, “Bahâullah ilâh”, hatta
“Firavun ilâh”, “Nemrud ilâh” gibi müşriklerin bile çok defa cesaret
edemedikleri şirkin en çirkinine açılan yollar hep bu köprüden geçerek birer
sistem hâline gelmişlerdir.

* * *

Allah-kâinat ve insan meseleleri, Kur’ânî disiplinler açısından gayet vâzıh
olmasına rağmen, kadimden beri bir kısım cahillerle, bir kısım maksatlılar,
böyle çarpık yaklaşımlarla, hem de tevhid adına, bir yandan âlemi ispat ve
Allah yerine ikame etmeye çalışmış, diğer yandan da kâh ulûhiyet hakikatini
tahrif, kâh O’nun sıfatlarını inkâr ve kâh O’nu, her şeye sirayet eden bir
ulûhiyet-i sâriye şeklinde mütalâa ederek ta’tîle sapmış ve ittihattan, hulûlden
dem vurmuşlardır; dem vurmuş ve َوُھ َِّالإ  َهِٰـلإ  َوُھ ,sözü َـال  َِّالإ  َدوـُجْوَم  َـال 
mânâsına gelmektedir, diyerek tahrifin en sevimsizini irtikâp etmişlerdir.

Kanaatimce bu konuda yapılması gerekli olan tek şey, varlığı nefy ve inkâra
dayanan vahdet-i vücudu, bir hâl, bir zevk işi olarak kabullenip, istiğrak, hâle



mağlubiyet, duyulup hissedilen şeyleri ifadede kelime yetersizliği, beyan
darlığı diyerek onları mazur görmek; “Bütün âlem Allah’tır ve O’nun vücudu
bir vücud-u âmmdır.” mülâhazasıyla vahdet-i mevcûd şeklindeki bir
mülâhazayı ise, felsefî düşüncenin bir uzantısı kabul edip böyle bir anlayışa
karşı koyarak Müslümanların zihinlerini sıyanet etmektir. Bu itibarla, çerçevesi
korunamadığı takdirde, her zaman vahdet-i vücudda bir kısım yanlış anlamalar
söz konusu olabilir. İlm-i ledünne mazhariyetle eşya ve hâdiselerin gerçek
kıymet-i harbiyelerini görüp hissettikten sonra onlardan yüz çevirerek Hazreti
Şâhid-i Ezelî’ye yönelmeyi, işaretlerden ve işaretçilerden istiğnâ-i mukayyetle
Hazreti “Vücud”un nurlarına müstağrak olmayı ve böyle bir istiğrakla nefis ve
benlik cihetiyle eriyip gitmeyi hatarsız tevhid saymamıza mukabil; felsefî ve
nazarî bir kısım mülâhazalarla, bütün eşyaya ulûhiyet isnadını bir şirk, bir
haddini bilmezlik ve esmâsıyla malum, sıfatlarıyla muhât, ilim, kudret ve irade
gibi evsâf-ı celilesiyle her şeyi kuşatmış Hazreti Hakk’ı –hâşâ– ta’tîl etme
sayıyor ve imanımızın gereği ürperiyoruz.

Evet, nefsi, benliği dahil her şeyi Hazreti “Vücud” adına fâni gören ve
bekâsını Hak bekâsında bilen ve “heme ezost” diyen bir “fenâ fillâh” ve “bekâ
billâh” eri nerede?. Bütün eşya ile beraber kendini de ulûhiyetin mahall-i
hulûlu veya O’nunla ittihad etmiş bir parçası gibi gören bencil, mağrur, hâl ve
zevkten habersiz bir mütefelsif nerede?. Birinciler, Hakk’ın varlığı karşısında
kendilerini deryada damla, güneşte zerre, eşya içinde hiç ender hiç kabul
etmelerine karşılık, ikinciler, damlayı ayn-ı derya görmekte, zerreyi güneş
kabul etmekte ve bütün kâinatları O’nun bir tezahürü saymaktadırlar. Birinciler
temkin düşünceli, mehâbet eksenli ve hak hedeflidirler. İkinciler laubali, gayrı
ciddî, hedefsiz ve gayesizdirler. Mizanü’l-İrfan sahibi birincileri şöyle
resmeder:

“ Müntehîler ehl-i temkindir bütün,
Onlar erbab-ı kemaldir büsbütün.
Bunların ahvâline derler vücud,
Etmez onları işgal bûd u nebûd.9
Bu makamda kâl ile olmaz beyan,
Hâl ile anlar, olurlar müstebân.
Onlar ermişler fenâ-i zâta çün,
Geçmiş onlar bu vücuddan büsbütün.
Çün vücud-u Hak’ta bulmuşlar fenâ,



Vecd ü ahvâlden bütün gelmiş gınâ.
Görmemişler Hak’tan artık bir vücud,
Kalblerinde bir Hudâvendi vedûd.
Nisbet-i abdiyet kalmıştır hemân
Benzemez bu hâle hâl-i dîgerân.
Ehl-i nisbet işte bunlardır ahî,
Bundan artık söylemez kâtib dahî.”

Bu mülâhazaya göre bütün mevcûdat Vacibü’l-Vücud’la vardır.. ve Zât-ı
İlâhî’nin eşya ve hâdiselerle alâkası da onu var etme, varlığını devam ettirme,
gözetme alâkasıdır. Bütün bunların teferruatıyla alâkalı keyfiyet de bizim için
halli müşkül bir meçhuldür. Şimdiye kadar hiç kimse, hatta açıktan açığa
O’ndan söz edenler bile, O’nun alâka ve maiyyetinin ne demek olduğunu
bilememişlerdir. Onların ve bizim bildiğimiz tek şey, her nesnenin vücud
kaynağı O olduğu gibi, Kayyûm’u da O’dur. O’nsuz hiçbir şey “yok-var”
olamaz ve hiçbir mevcûd da varlığını devam ettiremez. Bu itibarla da her şey
O’ndandır ve her şeyin biricik kaynağı da bütün evsâf-ı kemaliye ve cemaliyesi
ile O’dur ve işte böyle bir yaklaşımda da sebep ve kaynak ikiliği yoktur.

Evet, âşıklar sultanının dediği gibi:

ِييوُت ُواَم  ُنَم و  تَرضَح  ْنآ  رَد......تسِین  ِييوُد  هك  نیقَي  اَر  قَح  ِباَنَج 

تسِین

ِنیَع ىيوُد  تَد  ـ حَو رَد  ِهك......تَسلاَحُم  اَجنِيا  ِّتا  داَحِ ُلو و  ُحـُلـ

تَسلَالَض
“Cenâb-ı Hak için ikilik söz konusu değildir; O Hazret’i mülâhazada

benlik, bizlik, senlik yoktur. Ve bu konuda hulûl ve ittihad da muhâldir. Zira
(hakikî) vahdette ikilik apaçık bir dalâldir.”

İşin aslı zevken ve hâlen böyle olumlu görünmesine rağmen bazen sekir,
bazen de istiğrak neticesinde sağlam bir mahmil bulmada zorlanacağımız pek
çok sözün söylenmiş olduğunu da itiraf etmeliyim. İşte onlardan mest ü mahmur
birinin vahdet-i mevcûda açık vahdet-i vücud mülâhazaları:

، تسِیَكي اَيرَد  رَد  هَرطَق  يِنَعي  تفُگ  ُبَرَْقأ ﴾ ُنَْحن  ﴿

.تِسیكي اَبھَص  تْسَم و  ِيقاَس  قوُشعَم و  قِشاَع و 



ـر، َبَخ يراد  ـر  َگا شيوِخ  زا  هدا  ـ تَفُا روُد  هك  َيا 

.تِسیكي يلوَم  َىلوَم و  وُدِھاَش  دوُھشَم و  وُدَھشَم 

ـت، ساَدُخ يِنسُح  ءاَم  ـ سا ِرَھظَم  َملاَع  ـي  ِچرَگ

.ت ـ سِیَكي ءاَم  ـ َسا ِءه  َلـ ـ مُج رَد  َمظَعا  ـِم  ِسا

ـت، سِین شِیب  لاَیَخ  رگِد  ِييو  َقلطُم ُتـ ِءيِت  ـ سَھ

.تسِیَكي ءاَمَسا  ِءهلمُج  وُت  ءهئ  ـ َشن رَد  ـ َنا ِهكناَز 

، لاَمَك ِرا  ـ َھِظا رَھَب  َزا  ـر ُتـو  یگ َملاَع  ـن  سُح

.ت ـ ِسیَكي ـا 
ّ َ

َما ـه  نيآ ناَرَزَھ  رَد  ـد  َيا ـ َمُن يِم 

، دَوُب هاَرمَھ  وُت  نسُح  ـى  چرگا نا  ـ بوُخ هَمَھا  َبـ

.تِسیكي اَتمَھ  ِيب  ِييا  ـ تَكي ـر  َبلِد تَقیقَح  رَد 

، تسوُا قشِع  َزا  ِناَھِج  رَد  اَغوَغ  ُبوُشآ و  هَمَھ  نِيا 

.تسِیَكي اَغوَغ  ءهَنتف  رَس  ناَمَز  نيا  موُلعَم  نيا  مولعَم  تشَگ 

“Cenâb-ı Hak, ‘Ben insana şah damarından daha yakınım.’10

buyurmuştur. Yani derya ve deryada katre birdir. Ey insan, sen kendinden
uzak kalmışsın; haberdar olabilsen, meşhed de, meşhud da, şahid de, mevlâ
da, mevlî de birdir. Her ne kadar âlem Cenâb-ı Hakk’ın esmâ-i hüsnâsının
mazharı ise de, bütün esmâ içinde ism-i âzam birdir. (Ey Rab!) Sen mutlak
bir mevcûdsun, diğer şeylere gelince onlar hayalden başka bir şey değildir.
Bu itibarla da, Senin yarattığın her şey birdir. Senin herkesi esir edip
(büyüleyen) güzelliğin her ne kadar bütün güzellere yoldaş oldu ise de, yine
de hakikatte o yektâ dilber birdir. Cihanda her fitne (ve baştan çıkarma)
O’nun aşkındandır. Öyle ise bilinmelidir ki, bu fitne ve kavganın başı da
birdir.”

Doğrusu, bu üslûbun kendisi de apaçık bir fitnedir. Kimileri böyle bir
beyanda bile, dinin ruhuna uygun yorumlar çıkarıp ortaya koyabilirken, kimileri
aynı beyanları tevilde hep monizm gayyalarında dolaşagelmişlerdir.

Evet, tasavvuf ilmine ait bir kısım ıstılahlar vardır ki, onların hakikatlerini



anlamayanlar, anladıklarıyla hiçbir zaman kendilerini hatadan
kurtaramamışlardır. Oysaki, matematik, geometri, fizik, kimya, tıp gibi fenlerin
kendilerine mahsus terminolojileri olduğu gibi, tasavvufun da kendine göre
ıstılahları vardır.. ve bu ıstılahlar bilinmeden tasavvufu doğru anlamak da
mümkün değildir.

Hulâsa; vahdet-i vücud, bir makam değil, bir hâldir ve sâlikin mârifet ufku
itibarıyla duyup sezdiği, zevk edip yaşadığı bir vahdet bilgisinin unvanıdır.
Böyle bir seviyeye ulaşan bu meşrepteki bir sâlik, hakikî varlığın tek olduğunu,
o da Hakk’ın varlığından ibaret bulunduğunu bir hiss-i bâtınla duyar.. ve her
şeyi, o Mutlak Vücud’un ziyası karşısında ya bir gölge olarak hisseder veya
hayalî bir mevcud sayar. Ne var ki, sofiyeden vahdet-i vücudcular böyle bir
hissî mârifeti, nazarî ve felsefî olarak değil; yaşayarak ve kalbî tecrübeleriyle
test ederek vicdanlarının bir buudu hâline getirir, sonra da, gerekiyorsa beyan
güçleri ölçüsünde onu ifade etmeye çalışırlar. Onların, kesrette vahdet ve
vahdette kesretle alâkalı ifadeleri, vahdetin esas, kesretin ise hayal olduğu
mülâhazasıyla hep bu sübjektif ve vicdanî duyuşun sesleri ve yorumlarıdırlar.
Zaten oturup kalkıp, her şeyde O’nun isim ve sıfatlarının tecellîlerini müşâhede
eden bir hâl ve zevk erinin başka şekilde olması da düşünülemez. Evet onlar,
akıl ve hayalin ulaşabildiği ufukların çok ötesinde, o Yüce Varlığın huzurunu
duyarak “Sen” der kendilerinden geçer ve

“ Cemalini nice yüzden görem diyen dilber,
Şikeste âyineler gibi pâre pâre gerek..”

şeklinde hislerini mırıldanarak hep o Mevcûd-u Meçhul’e yönelirler.
Vahdet-i şuhûd, her şeyi bir görme hâlidir ki, İmam Rabbânî’yle başlı başına

bir ekol hâline getirilen bu mülâhaza vahdet-i vücuddan sahabi telakkisine daha
yakın olmakla beraber, yine de bir sekir ve gaybet hâli ve vecd ü istiğrak
mealli olması açısından temkin-i etemm ve yakaza-i tâmme mesleği kabul
edilen sahabi mülâhazasıyla tam bir mutabakat içinde olduğu söylenemez. Bu
meslek erbabı, sekr u istiğrak hâlinde söyledikleri sözleri, fevkalâde bir
temkinle muhataplarına sunar ve onların herhangi bir şaşkınlığa düşmelerine de
kat’iyen fırsat vermezler.

Vahdet-i mevcud, batılıların “panteizm” hatta değişik varyasyonları
itibarıyla “monizm” de dedikleri felsefî bir ekoldür. Kâinatta her şeyi bir ilâh
veya onun tezahürü görmeye dayanan böyle bir görüşün, İslâm Tasavvufuyla



telifi şöyle dursun, Müslümanların geliştirdikleri herhangi bir felsefî cereyanla
uzlaştırılması dahi mümkün değildir. Daha evvel de temas edildiği gibi bu
düşünceyi paylaşanlar “Heme ost–her şey O’dur.” diyerek bir ulûhiyet-i sâriye
dalâletine düşmelerine karşılık, Sünnî mutasavvifîn her zaman “Heme ezost–
her şey O’ndandır.” mülâhazasıyla kendilerini ifade edegelmişlerdir.

، َُهباَِنتْجا اَنْقُزْراَو  ًالِطاَب  َلِطاَبْلا  َانَِرأَو  ُهَعاَّبِتا ، اَنْقُزْراَو  اًّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َّمُھٰ

، ِداَشَّرلا َىِلإ  ي۪داَھْلا  ۽ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  َّمُھٰ ِّلَصَو 

.ِةَرَرَبْلا ِماَرِكْلا  ِِهباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو 
1 Nisâ sûresi, 4/64.
2 Nisâ sûresi, 4/110.
3 Nûr sûresi, 24/39.
4 Ebu’l-Kâsım Cürcânî, Târîhu Cürcân 1/562; İbn Receb, Câmiu’l-ulûmi ve’l-hikem s.362.
5 Bkz.: Buhârî, rikak  38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.
6 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/492, 4/63; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/332.
7 “De ki: O, Allah’tır. Tektir.” (İhlâs sûresi, 112/1)
8 “Hepinizin İlâhı tek İlâhtır.” (Bakara sûresi, 2/163)
9 Var-yok.
10 Kaf sûresi, 50/16.



Tecrid
Soymak, soyulmak, yalnız bırakmak ve her şeyden el-etek çekmek mânâlarına

gelen tecrid; enfüsî olarak cismanî ve bedenî arzulardan bütün bütün sıyrılmak,
âfâkî olarak da kalben, Allah’tan gayrı (mâsivâ) her şeyden yüz çevirip, sadece
ve sadece O’na yönelme; yönelip zâhirini mal ve menaldan, bâtınını da O’ndan
başkasına gönül verme dağınıklığından, O’na gönül verirken de karşılık
bekleme gibi garazlardan-ivazlardan pâk tutmaktır ki işte bu mülâhazaların
kahramanına da “ehl-i tecrid” denir.

Ehl-i hakikat tecridi, Tâhâ sûre-i celilesindeki َكَْیلَْعن َْعلْخاَف   “Şimdi çıkar
nalınlarını.”1 mealindeki âyetle işârî olarak irtibatlandırıp, “beyt-i Hudâ”
dedikleri gönüllerini dünyevî ve uhrevî mülâhazalardan temizleyerek Hazreti
Sultan’ın nüzûlüne –bu da bir müteşabih– müsait hâle getirme şeklinde
anlamışlar. Bir kadem daha ötede diğer bir zümre ise onu, sâlikin, kalbî görüş,
kalbî duyuş ve kalbî sezişleriyle bütün bütün Hazreti ‘Nûru’l-Envâr’a yönelip
ve duygu dünyasında O’ndan başka her şeyi –tabiî istidadı ölçüsünde– ifnâ
ederek sadece ve sadece O’nunla kalma hâlinden ibaret görmüşlerdir. Diğer bir
açıdan tecrid, enfüsî olarak nefis, beden ve cismaniyete; âfâkî olarak da dünya
ve içindekilere karşı tavır alma şeklinde yorumlanmıştır ki, bu dört şeyden
tecerrüdle tecride ermeyen hak yolcusu, hakikî halvete ve halvetteki zevk-i
ruhanîye de ulaşamaz.

Tecriddeki bu latîf işareti ifade sadedinde Minhâc sahibi:

دَّرَجُم راَیَِغا  ِءهَشِدَنا  َات......مَرحَم ِز  يِدرَگن  تسوُد  ميِرَح  ِمَرَح  رَد 

يِوََشن
“Bütün bütün ağyâr endişesinden sıyrılmadıktan sonra Yâr hareminin

harîmine mahrem olamazsın.” der ki, İbrahim Hakkı Hazretleri’nin:
“ Dil beyt-i Hudâ’dır ânı pâk eyle sivâdan,
Kasrına nüzul eyleye Rahmân gecelerde”

mazmunuyla tam bir mutabakat arz etmektedir.
Seyyid Şerif’in ifadesiyle, kalb ve sırdan mâsivâ paslarını silmenin bir

unvanı olan tecrid2, müşâhede erbabının zevken ve hâlen görüp duydukları her
şeyden sıyrılarak, Hazreti Şâhid-i Ezelî’nin envâr-ı vücuduyla müstağrak
yaşamaktan ibarettir ve bunun âsâr-ı feyzi, duyuluş ve hissedilişi de sâlikin



istidat ve kabiliyetine göre farklı farklıdır.
Bir mübtedî gönlünde, mârifet inkişafının ilk belirmesi esnasında, “ilm-i

yakîn” diyeceğimiz kesbî malumat renk renk solar, matlaşır, sönükleşir ve
derken hak yolcusuna yer yer eşyanın perde arkası ses vermeye başlar; başlar
da bütün cismanî ihtiyaçlar veya zaruretler, hatta bütün dünya ve içindekiler
yavaş yavaş zatî değerlerini yitirerek, hakikate mücellâ birer ayna veya onu
aksettiren, ifadelendiren sırlı, buğulu birer aksesuar hâline gelirler. Bu
mazhariyetin duyulmasıyla bazen sâlik Fuzûlî gibi:

“ Meslek-i tecriddir ferâğat evi
Terk-i mal ile hânümandan geç!”

diye haykırır, bazen de Yunus Emre gibi: “Ballar balını buldum varlığım
yağma olsun!” der inler...

Seyr u sülûk-i ruhanî sayesinde bir müntehînin bütün benliğinden varlık
endişesi silinip gidince, Hazreti Mâlum’dan gayrı artık ne bir iz ne de bir eser
kalır. Böyle bir mazhariyete eren bir hak yolcusu, şayet seyr-i ruhanîsini, Hz.
Sahib-i Şeriat’ın minhacına muvafık sürdürmüyorsa, pek çok sâlikin müvelleh
ve hayran yaşadığı böyle bir mertebede bazen “hakâik-i eşya”yı nefyetme gibi
kaymalar da söz konusu olabilir. Seyr u sülûk-i ruhanîlerinde “Mirsadü’s-
Sünne”yi esas alanlar ise, her yerde yalnız Bir’i görür, Bir’i bilir, Bir’i söyler,
Bir’i çağırır ve bin bir şafak emareleri içinde Bir’e yönelir ve O’ndan
başkasına da iltifat etmezler.

Ahmedî, bu mertebeyi kendi idrak ve zevki açısından şöyle seslendirir:
Vârımı ol dosta verdim hânumânım kalmadı,
Cümlesinden el yudum, pes dû cihânım kalmadı.
Çünkü hubbullah erişti çekti beni kendine,
Açtı gönlüm gözünü, artık humârım kalmadı.
Aynı tevhid açılıp hakka’l-yakîn gördüm ânı,
Şirki sürdüm aradan, şekk ü gümânım kalmadı.

Müntehîler üstü müntehîlerin hâline gelince, o ifadelere sığmayan,
tecerrüdün tamamen tecride inkılâb ettiği ve sâlikin bir mânâda tam bir inhilale
girdiği öyle derin bir zevk hâlidir ki, tatmayan bilmez, bilenler ifade edemez,
ifade edebilenler de çok defa iltibastan kurtulamazlar. Zevken ve hâlen bu
ölçüde inkişaf eden bir sâlikle, Cenâb-ı Hak arasındaki böyle bir münasebet,
Hakk’ın has kullarına bir sır armağanı olsa gerek.. bize de bu sır armağanına



saygı duymak düşer.

، َُهباَِنتْجا اَنْقُزْراَو  ًالِطاَب  َلِطاَبْلا  َانَِرأَو  ُهَعاَّبِتا ، اَنْقُزْراَو  اًّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َّمُھٰ
ِ۪هلٰا ىٰلَعَو  ِداَشَّرلا ، َىِلإ  ي۪داَھْلا  ۽ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  ُهٰ ىَّلَصَو 

.ِماَرِكْلا ِةَرَرَبْلا  ِِهباَحَْصأَو 
1 Tâhâ sûresi, 20/12.
2 Ali el-Cürcânî, et-Ta’rîfât s.53.



Tefrid
Tefrid; yalnızlaşmak, dünyadan el-etek çekerek bir köşeye çekilip ibadetle

meşgul olmak.. ve daha has ifadesiyle, sâlikin, hiç kimsenin sahip olamadığı
hâl ve makamları ihraz etmesine rağmen, mahviyet içinde ciddî bir tevhid
mülâhazasıyla kendi ahvâline karşı kapalı kalıp her şeyi Hak’tan bilmek,
Hak’ta görmek, Hak ile duymak ve hep Hak’la bulunmak pâyesidir ki ّللا َهٰ ََّنأ 

ُنی۪بُمْلا ُّقَحْلا  َوُھ   “Allah o apaçık hakkın ta kendisidir.”1 fermanı bu pâyeye
işaret etse gerek...

Aralarında televvün benzerliği bulunan “tefrid”le “tecrid” birbirinden farklı
mansıb ve zevk hâllerini ifade ederler: Tecrid, ağyârdan tamamen kat-ı alâka
edip yâr ile hemdem olma hâli; tefrid ise sâlikin, kendiyle alâkalı ahvâli duyup
hissetme yerine, vicdan ve tabiat ibresinin her zaman Hakk’ı gösteriyor olma
mazhariyetidir. Tecridde, Hak hedefli kulluk neşvesi; tefridde ise, yol boyu
mâbûdiyet mülâhazası hâkimdir. Böyle bir mülâhazanın derinliği de, herkesin
istidadına vâbestedir ve duyulup hissedilen şeyler itibarıyla da derece
derecedir.

Birinci derecede bir tefrid yolcusu –ki bu, “tefrîdü’l-işareti ile’l-Hak”
sözcükleriyle ifade edilegelmiştir– hedefe kilitlenmiş gibi hep O’nu arar, O’nu
duymaya, O’nu hissetmeye çalışır ve O’nu görmeye koşar; koşar ama, ne
kilitlenmenin keyfiyetini ne de hedefi yakalamak için gez-göz-arpacık mânâsına
gelen enstrümanların hususiyetlerini düşünür. O, bir tabiîlik içinde her zaman
bunları kullansa da, zihnî, hissî ve fikrî meşguliyeti sadece ve sadece hedef
etrafında yoğunlaşmıştır; oturur kalkar hep O’nu düşler. Evet o, bütün mülâhaza
kabiliyetleriyle sürekli O’nunla irtibata geçmeye çalışır, O’na ulaşmak için
çırpınır durur ve âdeta ömrünü hep bu tatlı rüyanın yamaçlarında geçirir.

Bu ölçüde hedefe kilitlenen bir hak yolcusu, hem teveccühünde hem
muhabbetinde hem de müşâhedesinde her zaman tefridin vâridâtını duyar;
matlûbunda, mahbûbunda, meşhûdunda tam birlik neşvesine erer; erer de
talebinde, aşk u muhabbetinde, şuhûdunda bütün benliği ile tevhide yönelir ve
kalbî, hissî, şuurî dağınıklıktan kurtularak kesrette vahdet kevserleri
yudumlamaya başlar; başlar ve kasd u teveccüh mertebesinde sürekli bir iştiyak
u ataş hisseder; muhabbet mertebesinde mahv u telef dalgaları arasında erir-
gider; şuhûd zirvesinde de ağyârdan bütün bütün sıyrılarak “bî kem u keyf” yâr



harîmine mahrem olur.
İkinci derecede bir tefrid sâliki –ki bu da “tefrîdü’l-işareti bi’l-Hak”

cümlesiyle özetlenmiştir– akdes ve mukaddes feyizlere mazhariyetini veya daha
yerinde bir ifade ile “memerriyetini” –eğer mazhar olduğu lütufları bizzat
temsil ediyor vehmiyle fahre ve gurura girmezse– duyar ve sürekli hamd ü
senâlar ile gerilir ki, bu makam, insan-ı kâmil olma esrarını ve Hazreti Hakk’a
mükemmel bir ayna hâline gelme mazhariyetini izhar makamıdır. Hassan b.
Sâbit’in:

2 ٍدَّمَحُِمب يَ۪تلاَقَم  ُتْحَدَم  ِْنكٰلَو......يَ۪تلاَقَِمب  اًدَّمَحُم  ُتْحَدَم  اَمَو 
“Ben, bana ait sözlerle Hazreti Muhammed’i medh ü senâ etmedim; ben

(O’nun nâm-ı celîlini sözlerime mevzu edinmekle) kendi ifadelerime O’nunla
övünülebilirlik kazandırdım.” mısraları bu vetireye ait mülâhazalara ne hoş
ışık tutar! Böyle bir lütfu gürül gürül ifade edip haykırmak ise, ِةَمِْعِنب اََّمأَو 

ْثِّدـَحَف َّكِبَر   “Şimdi gel Rabbi’nin nimetini yâd et ve haykır!”3 ilâhî
fermanının gereğidir. İnsanlığın İftihar Tablosu’nun: “Ben, Hazreti Âdem
evlâdının efendisiyim.. ben, mahşerde ilk haşredilecek olanım.. ilk şefaatçi ve
şefaatına müsbet cevap alacak olan benim...”4 kabîlinden şerefsudûr olmuş
sözleri ve ashab-ı kirâm efendilerimizin “tahdis-i nimet” nevinden bu tür
beyanları, hep bu makama ait mazhariyeti ifade sadedinde söylenmiş iftihar
televvünlü Hak ihsanlarını ilan soluklarıdır ki, aslında böyle bir mazhariyet,
söz konusu mârifet, muhabbet ve zevk-i ruhanî kahramanlarının irfan eşikleri
sayılır.. bunun ötesindeki tefrid mertebesi ise, ikinci derecedeki tefrid
sâliklerinin, mârifet ufuklarına ait ayrı bir enginliğe bakar ve bize erişilmez bir
aşkınlıktan gizli imalarda bulunur.

Erbabınca, “tefrîdü’l-işareti ani’l-Hak” remziyle seslendirilen bu pâye ve
mansıp, Hakk’ın en câmi teveccühleriyle, bast ötesi bir inbisat, ilim üstü bir
mârifet, takdiri aşkın mehâbet ve mehâfetle zâhir ve bâtın açısından tam
maiyyete erme ve iç âlem itibarıyla “cem” soluklayıp, halkın içinde Hak’la
beraber olma, Hak’tan alıp halka ulaştırma ve insanlara Hakk’a vuslat
kapılarını aralama makamıdır. Böyle bir pâye kahramanının temel
hususiyetlerini veya onun iç kimliğini, insanlar içinde insanlardan bir insan
olma; her işini rıza yörüngesinde götürme; dünyayı ukbâ ufuklu yaşama;
vicdanında her zaman ilâhî maiyyeti zevk etme; duyduklarını, gördüklerini,
hissettiklerini başkalarına duyurma, duyurup Hakk’a uyarma; O’ndan gayrı her



şeye O’ndan ötürü alâka duyma.. ve her şeyi O’nun varlığının ziyasının bir
gölgesi gibi... görme şeklinde hulâsa edebiliriz.

Birinci işaret ufkunda bulunanlar, gaye düşünüp, gaye soluklayıp, gaye
rüyaları görürler. İkinci işaret zirvesinde seyredenler, “vücud” nurlarıyla
sübühât-ı vechin şuaâtına açık gönül yamaçlarında mazhariyet ve
memerriyetlerini “tahdis-i nimet” nevinden seslendirir ve şükürle oturur,
şükürle kalkarlar. Hiçbir işaret mertebesine koyup değerlendirmeye cesaret
edemediğimiz; ikincilerin tasavvurlar üstü ayrı bir derinliğini paylaşan o en
şâhikadakilere gelince, onları sadece vazifeleri ve vazife şuurları itibarıyla
heceleyebiliyoruz. Onlar Hak’tan mesajlar alır, halka ulaştırırlar; halkı, Hakk’a
vuslata çağırır, aradaki engelleri bertaraf etmeye çalışırlar; yaşamaya yaşatmak
için katlanır, yaşatmanın söz konusu olmadığı bir yerde hayatı yaşanmaz bir
ızdırap gibi duyarlar. İşte bunlar, hâlis mürşidler ve mübelliğlerdir ki, bunların
ilk safını enbiyâ ve mürselîn hazerâtı, ikinci safını da onların has vârisleri
teşkil eder.

Birinci derecedeki tefrid yolcuları, her zaman arayış içinde bulunan ve
ihlâsa koşan îmân ve mârifet kahramanı muhlislerdir. İkinci derecedeki
sâlikler, vefa ve samimiyetini tam ifade edebilmiş mârifet ve muhabbet fedaisi
sadıklardır. Vazife ve misyonlarıyla tanımaya çalıştığımız üçüncüler ise,
Hakk’ı halka duyuran, aç vicdanları doyuran ve ruhları vuslata uyaran mürşid
ve mübelliğlerdir. Bu en son makamın şehsuvarları ilk iki mertebe ile alâkalı
evsâfı da haiz olduklarından bunlara âriflerin imamı müntehîler denmesi doğru
olur. Bütün müntehîlerin müntehîsine gelince O, Hazreti Rûh-u Seyyidi’l-Enâm
ve Ferîd-i Kevn ü Zaman olan Efendimiz Hazreti Ahmed ü Mahmud u
Muhammed Mustafa’dır (aleyhi ekmelüttehâyâ). O’nun daire-i kudsiyesine
yakın bir hayli büyük insan ve hatta ulü’l-azm enbiyâ-i izâm vardır.. ve
derecelerine göre bunların her biri de müstesna bir hil’atle
şereflendirilmişlerdir. Ne var ki, bu meydanın biricik Sultanı da yine o kudsîler
ordusunun Başbuğu Hazreti Muhammed Mustafa’dır (sallallâhu aleyhi ve
sellem). Başkalarının bir “ân-ı seyyâle”sine canlar feda ettikleri o Hazreti
Nûru’l-Envâr’ın iltifatına mazhariyet, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun hep ahvâl-i
mütemadîsi olmuştu. Tabir-i diğerle, başkalarındaki bütün güzellikler ve ziya,
O’na akseden ilâhî tecellîlerin in’ikasından ibaretti.

Bür’e sahibi, bu mazhariyeti şöyle ifade eder;



ِمِھِب ۪هِروُن  َْتل ِمـْن  ـَصـ َّتا اَمَِّنإَف......اَھِب  ُماَرِكْلا  ُلُسُّرلا  َىَتأ  ٍيٰا  ُّلُكَو 

ِمِّھِلُك ّللا  ِهٰ ِق  ـُر َخـْلـ ْیَخ ـُه  ََّنأَو......ٌر ـ ََشب ـُه  ََّنأ ـِه  ی۪ف ِمْلِعْلا  َُغلْبَمَف 

ِمَمِّرلا َسِراَد  ىٰعْدُي  َنی۪ح  ُهُمْسا  اَیَْحأ......اًَمظِع  ُهُتاَيٰا  ُهَرْدَق  ْتَب  ـ َسَان َلـْو 

“Peygamberân-ı izâm’ın getirdiği mucizeler, Hazreti Muhammed’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) nurunun onlara ittisali sebebiyledir. (Bizim)
bilgi(miz), O’nun hakkında ‘O bir beşerdir.’ der. Ama O, yaratılanların en
hayırlısıdır. Eğer O’nun elinden zuhur eden harikalar, O’nun gerçek
kıymetine münasip cereyan etseydi; ism-i şerifleriyle dua edildiğinde
çürümüş kemikler bile dirilirdi.”

ىٰلَعَو َنیَ۪ملاَعِْلل  ًةَمْحَر  ُهَتْلَسَْرأ  ْنَم  ىٰلَع  ْكِراَبَو  ّْمِلَسَو  ِّلَص  ّلَلا  َّمُھٰ
َكِداَبِع ىٰلَعَو  َنی۪بَّرَقُمْلا  ِةَِكئٰلَمْلا  َىلَعَو  َنی۪لَسْرُمْلاَو  َنّیِ۪یبَّنلا  َنِم  ِ۪هناَوِْخإ 

ْمِھَْیلَع ىٰلاََعت  ّللا  ِهٰ ُناَوْضِر  َنی۪ضَرَْألا  ِلَْھأَو  ِتاَوٰمَّسلا  ِلَْھأ  ْنِم  َنی۪حِلاَّصلا 

.َنی۪عَمَْجأ
1 Nûr sûresi, 24/25.
2 Bkz.: İbnü’l-Esîr, el-Meselü’s-sâir 2/357; el-Kalkaşendî, Subhu’l-a’şâ 2/321.
3 Duhâ sûresi, 93/11.
4 Müslim, fedâil 3; Ebû Dâvûd, sünnet 13; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/540.



Cem
Toplanmak, toplamak, biriktirmek, biriktirilmek mânâlarına gelen “cem”

tasavvuf erbabınca; zevkî ve hâlî olarak bütün dünya ve içindekileri (mâsivâ)
görmeyecek, duymayacak ölçüde Hakk’a tahsis-i nazar, tahsis-i şuur, tahsis-i
histe bulunarak, kalben bütün eşyaya karşı kapanıp sadece ve sadece O’nu
bilmek, O’nu duymak ve mârifetinin derecesine göre, O’nu görmek ve kasdî
olarak O’ndan başka şeyleri görüp onunla meşgul olarak dağınıklığa düşmekten
kurtulmak demektir. Böyle bir yaklaşım vahdet mülâhazası şeklinde anlaşılırsa
karşılığı kesret olur; Hakk’a tahsis-i nazarla kalbin mâsivâdan kat-ı alâkası
mânâsına hamledilirse, o zaman da karşılığı “fark” olur ki, –inşâallah– ileride
müstakil bir bahiste tahlil edilecektir.

Cem, müntehîlere ait bir hâl veya makamdır.  Cem mevhibeleriyle
şereflendirilen bir hak yolcusu, artık bil-asale hep Onu duyar, O’nu bilir ve
bulunduğu ufuk ve zevk-i ruhanî seviyesine göre de, halkı tam sezer veya
sezemez; ama her zaman Hakk’ı, hem de halksız olarak bir vicdanî sezişle sezer
ve her yanda Hakk’a ait mânâların temâşâsıyla hep büyülenmiş gibi yaşar.
Ufkunda doğup batan eşyada, O’nun isim ve sıfatlarının tecellîlerini görür;
“Zât” iştiyakıyla pervaneler gibi O’nun sübühât-ı vechine koşar.. yer yer hayret
ve hayranlık arası gelir-gider ve ََكنْأَش ََمظْعَأ  اَم  َناَحْبُس   der inler.

Böyle zevkî ve hâlî bir pâyenin iki adım ötesinde bir de “cem’ü’l-cem”
vardır ki, bu hâl, sâlik için tamamen bir gaybûbet hâlidir. Kendini böyle bir
duyma ve hissetme zemzemesi içinde bulan hak yolcusu, artık ne başkalarını ne
de kendisini duyar ve hisseder. “Fark”tan bütün bütün uzaklaşarak Hak’tan
gayrı her şeyi, –O’nun ziya-i vücudunun bir gölgesinin gölgesi olması
itibarıyla– unutur ve bütün benliğiyle asla yönelir.

Tevhid mülâhazası içindeki bir sâlikin nazarında her şey, Hakk’ın ziya-i
vücudunun gölgesi –bunlar kelime yetmezliğinden meydana gelen sakatât–
cem’de gölgesinin gölgesi, cem’ü’l-cem’de ise, vicdanî olarak doğrudan
doğruya “sübühât-ı vech”in şuaâtının hükmünü icra etmesi söz konusudur.
Ayrıca bazıları, cem’ü’l-cem’den sonra; Hazretü’l-Cem diye bir üçüncü
makamdan daha bahsederler ki, muhakkikîn bu makamı, farzlar üstü nafilelerle,
bize bizden daha yakın olan Zât-ı Hakk’a yaklaşmanın bir unvanı saymışlardır.
Bu seviyeyi ihraz eden sâlik, Hak’la bâki olduğunun şuuruna erer; her şeyi iç
müşâhedeleriyle daha bir derince ve daha bir netçe temâşâ etmeye başlar; iç



sezileriyle zâhirî havâssının önüne çıkar; ruhuyla duyar, basîretiyle görür,
vicdanıyla değerlendirir ve keşfin araladığı kapı aralığından nazarî bilgilerinin
gerçek yüzlerini müşâhede etme imkânını elde eder ki; bu mertebe 1 ُلَّوَْألا َوُھ 

ُنِطاَبْلاَو ُرِھاَّظلاَو  ُرِخْٰالاَو   hakikatinin eksiksiz bir mazhar-ı tâmmı ve sâlikin de
bir mir’ât-ı mücellâ hâline gelmesi noktasıdır. Böyle zirveler zirvesinde
seyahat eden bir hak eri, istidat ve kabiliyeti ölçüsünde, ya bir Kutup Yıldızı
gibi “seyir fillâh” der ve kendi etrafında döner, Hakk’a koşar durur ya da
kalbiyle asıl yörüngesinde kalır ve kalıbıyla halk içinde olur.

İster öyle-ister böyle cem mertebesini ihraz eden herkes aynı zamanda “bekâ
billâh”a da mazhar olmuş demektir. Tevhid-i sıfâtta kendi sıfatlarından, tevhid-
i zâtta kendi zâtından fâni olan bir müntehî, “bekâ billâh” unvanıyla yeniden
varlığa erer.. ebediyetin neşvesini duymaya başlar; başlar ve kendi fiillerinin,
Hakk’ın ef’âli içinde eriyip gittiği zevkiyle “cem” der.. sıfatlarının Hakk’ın
sıfatları karşısında müzmahil olduğunu müşâhede ederek kıyam hâlindeki
ubûdiyetin rükû ile derinleşmesi anlamında “cem’ü’l-cem” ezvâkıyla erir-
gider.. ve zâtının Hazreti İlim ve Vücud muvacehesinde mütelâşî olup gitmesi
sonucu tamamen bir iç müşâhede ve zevk-i ruhanî ile kendini “Hazretü’l-Cem”
mülâhazasına salar ve hayret üstü hayretlere müstağrak olur.

Diğer bir yaklaşımla, kulluk vazife ve sorumluluklarının, tam bir edep,
inkıyat ve şuurla yerine getirilmesine “fark”; şart-ı âdi planında ortaya konan
bu “bidâat-i müzcât” ölçüsündeki mini sermayeye “min haysü lâ yahtesib”
lütfedilen ilâhî ihsan ve vâridler sağanağına mazhariyet veya memerriyet
keyfiyetine de “cem” denir. Bu mülâhazayladır ki, hâl ehli “Farkı anlamayan
kulluğu bilemez, cem’i duymayan da mârifetten anlamaz.” demişlerdir.

2 ُدُبَْعن َكاَِّيإ   ferdî vicdanın mâşerî vicdana tercümanlığı sadedinde, fark
makamının sesi ve kulluk pâyesinin soluğu, 3 ُنی۪عَتَْـسن َكاَِّيإَو   de cem
mertebesinin ifadesi ve beşerî acz ü fakrın ilanıdır. Her sâlik için yolculuğun
başında duyulan tek ses ve çizgi fark sesi, fark çizgisi, nihayetinde ise cem
zevkidir. Bazı istidatlara göre nihayetler nihayeti ise “ehadiyet” mertebesinin
remzi olan “cem’ü’l-cem” ve “vahidiyet” zirvesinin işareti olan “Hazretü’l-
Cem”dir.

Kâşânî’ye göre fark, nazarî Hak mülâhazasını henüz inkişaf ettiremeyenlerin
mârifet ve zevk-i ruhanîleri –burada aynı anlayışı paylaşmadığımızı
belirtmeliyim– cem, halkı aradan çıkararak Hak mülâhazasıyla müstağrak hâle



gelme; cem’ü’l-cem ise, halkı Hak’la kâim görme, duyma zirvesidir ki, bu
makam aynı zamanda cem’den sonra gelen cem üstü fark makamıdır. Böyle bir
makamda sadece ve sadece Cenâb-ı Hakk’ın ef’âl, sıfât ve zâtî şe’nleri
mülâhaza edildiğinden Hazreti Hak, bu mertebe kahramanlarının –keyfiyeti
meçhul– gören gözü, işiten kulağı ve tutan eli olması itibarıyla, onların nisbî-
kisbî fiillerine terettüb eden Kendi ef’âlini, o mertebenin mazhariyetine hitap
sadedinde, esbab-ı âdiyeyi bütün bütün vazifeden azl ile Kendine nisbet eder
ki ّللا ; َهٰ َِّنكٰلَو  َتْیَمَر  ِذإ  َتْیَمَر  اـَمَو  ْ۞مَُـھلَتَق  ّللا  َهـٰ َّنـِكٰلَو  ْمُھوـُلُتَْقت  ْمـَلَف 

ىٰمَر  “Onları siz öldürmediniz Allah öldürdü; attığın zaman da sen atmadın;
ancak Allah attı.”4 âyeti mucizât-ı nebeviye hakkındaki sarahatinin yanında, bu
mertebeye işaret ettiği de pek çok mutasavvifînin müşterek görüşüdür.

Bu mânâda bir cem, panteistlerin iddia ettikleri anlamda bir vücud birliği
ifade etmediği gibi, fark da bunun aks-i tâmmı değildir. Kadîm kadîmdir; hâdis
hâdistir. Hâlık Hâlık’tır; mahlûk da mahlûktur. İki husus arasındaki nisbet
tezahür nisbeti değil yaratma ve tecellî nisbetidir. Böyle bir tecellîde her
zaman iki durum söz konusudur: Bu tecellîlerden birinin kesif bir cisme,
ikincisinin de latîf bir cevhere sebebiyet vermesi veya –yoruma açık bir
tabirle– inkılâb etmesidir. İşte bu birbirinden uzak iç içe yanlarıyla insan ٌّلُك

ِ۪هَتِلكاَش ىٰلَع  ُلَمَْعي   “Herkes kendi seciye ve karakterine göre davranır.” 5

fehvâsınca, yer yer cismine göre, zaman zaman da ruhuna göre davranışlar
sergiler.. evet, kesif bir cisimden ibaret olması itibarıyla onun gözü hep tabiatta
ve cismaniyettedir. Latîf bir ruhla memzûc bulunması açısından da ruhanî
âlemlere ve meâlîye meyyaldir. Şer’in tayin buyurup garanti ettiği yükselme
yolları sayesinde hak yolcusu, fâni ve zâil şeylerden alâkasını kesip bekâya
yöneldiğinde, ّ۪هِبَر ْنِم  ٍروـُن  ىٰلَع  َوُـھَف  ِمَالْـسِِْإلل  ُهَرْدـَص  ّللا  ُهـٰ َحَرَـش  ْنـَمََفأ 
“Allah’ın kalbini İslâm’a açtığı kimse, Rabbinden bir nur üzere değil
midir?”6 mazmununca, fevkalâde bir temkin ve teyakkuzla, Rabbinin nuru
rehberliğinde her zaman gönüllere inşirah veren ufuklarda dolaşır.. yer yer bazı
hissî iltibaslara rastlasa da, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın aldatmayan
pişdarlığı sayesinde onları rahatlıkla aşar.. hep mârifetin mişkât-ı nübüvvet
kaynaklısına koşar; koşar ve panteistlerin düştükleri hatalara kat’iyen düşmez.

Diğer bir zaviyeden cem; cem-i ilim, cem-i vücud, cem-i ayn olmak üzere üç
kategoride mütalâa edilegelmiştir:

Cem’ü’l-ilim; delil ve burhanlarla elde edilen ve mebdei itibarıyla seyr u



sülûk-i ruhanî esnasında, mârifetin ilme’l-yakînden ayne’l-yakîne, ayne’l-
yakînden de –mecazen dahi olsa– hakka’l-yakîne yükselen enfüsî bir ilim ve bir
ilm-i ledün şeklinde anlaşılmıştır ki, istidlâl yolunda yürümenin
neticelerindendir; ama, ne enfüsî ne de âfâkî delillerle ulaşılan gerçeklerin aynı
değildir; tabiî tam gayrı da değildir; şart-ı âdi planındaki istidlâlle Cenâb-ı
Hakk’ın, bir meyelândan ibaret olan cüz’î iradeye –tenasüb-i illiyet prensibiyle
izah edilmese bile– hususî bir atâsıdır. Zaten, onun lütuflarıyla bizim irademiz
arasında ne zaman bir tenasüp olmuştur ki..?

Cem’ü’l-vücud; sâlikin vicdanî ve hissî şuhûduyla, eşya ve hâdiselerin ne ile
kâim olduğunun tam zuhur etmesi ve bütün varlığın vicdanî müşâhedede eriyip
gitmesi, hatta cihetlerin bile tuz-buz olup yoklara karışması makamıdır ki, bu
makama kadem basan gönül sultanları sadece ve sadece Hazreti Vücud veya
Hazreti İlim’in şuaâtını duyar ve bütün varlığı da bu şuaâtın gel-gitlerinden
ibaret sayarlar. Tecellî mazhariyete, zıll de asla karıştırılmadığı takdirde,
böyle bir ufka erenler için her vadide acz ü fakrını müdrik yüz bin gedâ 7 َوُھ

ُموُّیَقْلا ُّيَحْلا   der inler.
Cem’ü’l-ayn; âfâkî ve enfüsî bütün işârât ve delillerin, Cenâb-ı Hakk’ın,

sâlikin kalbine attığı nur-u mârifet ve zevk-i ruhanîye nisbeten mütelâşî olup
gitmesi demektir ki, bazıları bu noktaya hak yolcusunun seyahatinin sonu
nazarıyla bakmışlardır. Onların bu mülâhazaları eğer, yakazadan temkine,
temkinden tevbeye, tevbeden inâbeye, inâbeden evbeye yani sürekli Hakk’a
müteveccih olmanın adı ve Hâlık-mahlûk, âbid-Mâbud, Rab ve abd
münasebetinin unvanı ise, buna kimsenin bir şey söylemeye hakkı yoktur. Yok
eğer, cem’ü’l-ayn derken, hakâik-i eşyanın nefy u inkârı, varlıktan Vareden’e
istidlâlin gereksizliği; emr ü teklifin düşmesi, ben-sen-o mülâhazalarının
hakikatte ve nefsü’l-emirde ortadan kalkması kastediliyorsa, bu bir fikir
kayması, inanç inhirafı ya da fantastik düşüncelere kapılarak farklı bir şeyler
söyleme gayretinden başka bir şey değildir. Bu mülâhaza, aynı zamanda mağrur
bir kısım panteistlerin ve monistlerin mülâhazasıdır. Birinci tespit ise enbiyâ-i
izâmın ve asfiyâ-i fihâmın ahvâlidir. Bu zevât, nâmütenâhîye müteveccih yolu
nâmütenâhî görmüş, mebde ve müntehâyı aynı şuur ve teyakkuz içinde duymuş,
yaşamış ve her zaman hak kapısının eşiğine baş koymayı hayatlarının en birinci
gayesi saymışlardır. Bunlardan ekmelü’l-mükemmelîn olan Hazreti Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm’a hitap sadedinde Cenâb-ı Hak: ََكِیتْأـَي ّتـَح  ىٰ َكَّبَر  ْدـُبْعاَو 



ُنی۪قَیْلا  “Sana yakîn gelinceye dek Rabbine ibadete devam et.”8 ferman
buyurarak, her canlı için müteyakkan bulunan ölüm gelinceye kadar, kulluğa
devam etmesini talep etmiştir ki, bir taraftan ölümün teklifte son sınır olması
vurgulanırken, diğer yandan da, Efendimiz’e nisbeten, likâullahın, hakka’l-
yakînin bir unvanı olması itibarıyla, maruz kaldığı belâ, musibet ve sıkıntılara
karşı, onun için ayn-ı visal olan likâullah hatırlatılarak mudâyakaları
hafifletilmek istenmiştir.

َنی۪عِرَوْلا َنی۪قَّتُمْلا  َنیَ۪صلْخُمْلا  َنی۪صِلْخُمْلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ
ٍدَّمَحُم َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  ُهٰ ىَّلَصَو  َّنی۪یِضْرَمْلا ، َنی۪ضاَّرلا  َنی۪بَّرَقُمْلا  َني۪دِھاَّزلا 

َنی۪بَّرَقُمْلا َني۪دِھاَّزلا  ِ۪هباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  َنیَ۪صلْخُمْلا  ِةَوْدُقَو  َنی۪قَّتُمْلا  ِماَِمإ 

...َنیِمٰا َّنی۪یِضْرَمْلا ، َنیِضاَّرلا 
1 “Evvel O’dur. Âhir O. Zâhir O’dur. Bâtın O.” (Hadîd sûresi, 57/3)
2 “Yalnız Sana ibadet ederiz.” (Fâtiha sûresi, 1/5)
3 “Ve yalnız Senden medet umarız.” (Fâtiha sûresi, 1/5)
4 Enfâl sûresi, 8/17.
5 İsrâ sûresi, 17/84.
6 Zümer sûresi, 39/22.
7 “O, Hay’dır. (Her zaman var olan, ezelî ve ebedî hayat sahibidir.) O Kayyum’dur. (Bizatihi var

olup başkasına muhtaç olmayan ve her şeyin varlık ve bekâsı Kendisine muhtaç bulunandır.)”
(Bakara sûresi, 2/255)

8 Hicr sûresi, 15/99.



Fark
Lügat mânâsı itibarıyla, ayırmak, ayrılmak, seçilmek mânâlarına gelen fark;

sofiyece, kesretten vahdeti, vahdetten de kesreti apaçık müşâhede etme hâli
diye yorumlanmıştır. Biraz daha açmak icap ederse fark, Zât-ı Bârî hakkındaki
mârifet-i tâmme ufkundan bakıp halkı görmek ve Hak maiyyetiyle beraber
halkın içinde olmayı da dengeli götürmek demektir. Cem’de; mârifet, muhabbet
ve ruhanî zevklere bağlılık, cem ihtiva eden farkta ise, bu mârifet, muhabbet,
zevk-i ruhanî ve ötesindeki ahvâli başkalarına duyurma meselesi de söz
konusudur. Onun için “Farkı olmayanın kulluğu, cem’i duymayanın da
mârifeti tam değildir.” demişlerdir. Bundan dolayı da erbabınca, her iki hâl de
lüzumlu bulunmuş ve her iki pâyenin yerleri de ayrı ayrı hatırlatılmıştır. Zaten,
daha evvel de geçtiği gibi, 1 ُدُبَْعن َكاَِّيإ   itirafının farka, 2 ُنی۪عَتَْـسن َكاَِّيإَو 
tazarruunun da cem’e işaret ettiği söylenmektedir.

Cem, sübjektif, zevkî ve hâlî bir eksen, fark ise, objektif bir şeriat
mihveridir. Birincisinde, hâl ve derûnîlik aklın, mantığın önünde; ikincisinde
ise her zaman şer’î muhakeme esastır. İkincisinden her zaman birincisine
geçilir ki buradaki fark, fark-ı evveldir. Cem’den ikinci kez farka dönüş ise bir
farklılık mazhariyetidir. Cem’de kalanlar, ruhlarının vüs’ati ölçüsünde ruhanî
zevklere gömülür, istiğraktan istiğraka koşar ve başkaca da bir şey bilmezler
ki, İsa Mahvî merhum:

“ Yokluğunda var olan, varlıkta bilmez yokluğu,
Sohbet-i yâr lezzetini bilmez beyim, ağyâr olan”

mısralarıyla bunu ifade eder. Makam-ı cem’de kalıp ikinci farkı idrak
edemeyenler, peygamberlik esprisini tam kavrayamamış sayılırlar. Urûc bir
terakki, nüzûl ise onun kemalidir.  Birincisindeki ferdî haz ve mir’âtiyete
karşılık, “fark ba’de’l-cem” unvanıyla ikincisinde ulü’l-azmâne bir tavır,
mâşerî bir haz ve câmi bir mir’âtiyet söz konusudur ki, bunda her zaman halktan
Hakk’a varılır ve her şeyde bittecellî Hak görülür, çoklukta birliği duymak,
birlikten çokluğa bakmak bu pâyeye ait bir mevhibedir.

Ayrıca, bu mülâhaza içinde bir de “fark-ı cem” meselesi söz konusudur ki, o
da; zevk ve hâl ehli için, tecellî itibarıyla Hazreti Vâhid’in değişik aynalarda
farklı televvünlerinden ibarettir ve değişik aynalarda Hazreti Vâhid’in farklı
farklı müşâhede edilmesinin bir unvanıdır. Bu mertebelere gelince, onlar da



Hazreti Ehad’in şe’nlerinin –aynaların kabiliyetlerine göre– birer zuhurudur.
Zuhur mahalleri itibarıyla bu şe’nler tamamen itibarîdirler ve Hazreti Vâhid’in
o itibarlara teveccühü anında ortaya çıkarlar.

Cem’den sonraki fark, bir fark-ı tâmdır ve sâlikin, mâsivâya (varlık ve
hâdiselere) karşı olan kalbî alâkasını bütün bütün kesip, Hazreti Vâhid u
Ehad’in dergâhına tam bir teveccühle, O’nda fâni olması hâlidir ki; bu bize
daha çok, değişik yollarla ulaşılan “fenâ fillâh” mülâhazasını hatırlatmaktadır.
Bu pâyeyi idrak edenler “fenâ fillâh” ve “bekâ billâh”da olduğu gibi, içinde
bulundukları bütün dünyayı ve topyekün eşyayı, hem de gözlerinin önünde
olduğu hâlde görmezler de, basîretleriyle hemen her şey ve her hâdisede sadece
ve sadece şuûn ve sıfatların temâşâsıyla –bigayri keyf ve idrak– müstağrak
yaşar ve kesret aynalarında hep vahdet cilveleriyle oturur kalkarlar. Güneşin
doğmasıyla, zatında var olan yıldızların görünmez, bilinmez, duyulmaz ve
hissedilmez olması gibi 3 ىٰلْعَْألا ُلَثَمْلا  ِّللَو  ِهٰ  bu mertebenin kahramanları da,
kendi mârifet rasathânelerinde Hazreti Mevcûd ve Hazreti Mâlum-u Hakikî’nin
şuûn ve sıfatlarının tecellî atmosferinde, başka şeyleri göremez olurlar.

Diğer bir yaklaşımla cem’de, cismaniyet ve hayvaniyetten sıyrılma ve
nefsanî ego itibarıyla ölme; farkta ise, kalbî ve ruhî hayat mertebesine
yükselerek rahmânî ego açısından yeniden var olma söz konusudur ki, bu
mertebeyi ihraz eden sâlik, “Ben nefsanî benliğimi yitirdim ve yeni bir rahmânî
benliğe erdim.” der ve her fırsatta –şart-ı âdi planında meyelânın varlığı
mahfuz– “lâ fâile illallah” hakikatini haykırır; haykırır ve “hakka’l-yakîn”
ölçüsünde “vücud” ve “ilim” gerçeklerini duyarak Hazreti Hayy u Kayyûm’un
her şeydeki hâkimiyetinin temâşâsıyla kendinden geçer.

Ne var ki, bunca fenâ ve zeval mülâhazasına ve bunca cezb ü incizâba
rağmen, farkta her zaman temyiz söz konusudur. Öyle ki fark kahramanı, seyr u
sülûk-i ruhanînin her mertebesinde Hazreti Müsebbibü’l-Esbâb’ın hakikî
müessiriyetini kabulünün yanında, kendi nisbî, kisbî meyelânları konusunda da
bir an bile gaflete düşmez ve “Her şeyi Allah yaratıyor.” derken dahi, şart-ı âdi
planında ve hususiyle de tahrip ve günahlarla alâkalı hususlarda temayüllerine
bakmayı kat’iyen ihmal etmez. “Bizi de, fiillerimizi de yaratan Allah’tır.” der
ama iyi-kötü her işin ondaki bir meyelâna tâbi olduğunu da unutmaz.

Fark konusunda bir kesim, hep ifrat içinde olmuş ve inhiraftan inhirafa
sürüklenip durmuştur. Bunlara göre herkes –hâşâ– kendi fiilinin hâlıkı ve insan
iradesi de “bilâ kayd u şart” tam bir müessirdir. İkinciler ise, Hakk’ın sonsuz



meşîet ve iradesi karşısındaki meyelân ve meyelândaki tasarruf hakkını
görmezlikten gelerek tefrite düşmüş ve insanı, kendine hakk-ı tercih tanımayan
kâhir bir irade karşısında, rüzgârlarla savrulan yapraklar gibi tahayyül
etmişlerdir. Üçüncüler ise, Hakk’ın kaza ve kaderindeki esrarı kavrama
mazhariyetiyle, her şeyin, Allah’ın kudret ve meşîetiyle meydana gelmesini
kabulün yanında, insanın şöyle-böyle eğilim ve temayüllerinin de genel
programda hesaba katıldığına inanmış ve bir taraftan sürekli hayır meyillerini
dualarla beslerken, diğer yandan da şer eğilimlerine karşı istiğfarla mücadele
vermişlerdir.

Birinciler, pek çoğu itibarıyla bir kısım esbab-perest ve tabiat-perest
kimselerdir ki, gözleriyle görüp duygularıyla hissettiklerinin dışındaki şeylere
hemen hemen hiç inanmazlar.

İkinciler, hâl ve zevklerine yenik düşerek, iradelerini tamamen nefy ile
kendilerini âdeta câmidler gibi farzedip her hâlleriyle tam bir cebrîlik
sergilerler.

Üçüncüler ise, her şeyde Hakk’ın hikmet ve hâkimiyetini, halk ve tedbirini
görmenin yanında, imanî bir şuur ve vicdanî bir sezişle kendilerine, zatî değeri
olmayan bir meyelânın verildiğine inanır ve “ben yaptım”, “ben ettim” derken
ne dediklerinin, ne yaptıklarının farkındadırlar. Hem öyle farkındadırlar ki,
hiçbir zevk, hiçbir hâl, hiçbir istiğrak onların bu kabulünü değiştiremez.

َتَْنأ َكَِّنإ   ۚ ًةَمْحَر َكْنَُدل  ْنِم  اََنل  ْبَھَو  اَنَتْيَدَھ  ِْذإ  َدَْعب  اََنبوُلُق  ْغِزُت  اَنَّبَر َال 

ِ۪هلٰا ىٰلَعَو  َنی۪باَّوَْألا  ِّدِیَس  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو   4، ُباَّھَوْلا

.ِةَرَرَبْلا ِماَرِكْلا  ِِهبْحَصَو 
1 “Yalnız Sana ibadet ederiz.” (Fâtiha sûresi, 1/5)
2 “Ve yalnız Senden medet umarız.” (Fâtiha sûresi, 1/5)
3 “En yüce sıfatlar Allah’ındır.” (Nahl sûresi, 16/60)
4 Âl-i İmrân sûresi, 3/8.



Tevhid
Tevhid; vahdet kökünden, birleştirme, bir kılma, bir sayma, Allah’ı birleme,

“Lâ ilâhe illallah” hakikatine inanma ve bu yüce hakikati sürekli tekrarlayıp
durma mânâlarına gelir. Sofiye ıstılahında, tevhide, bu mânâların yanında;
yalnız Bir’i görme, Bir’i bilme, Bir’i söyleme, Bir’i isteme, Bir’i çağırma,
Bir’i talep etme ve O’ndan başkasıyla olan münasebetlerini de hep O’na
bağlama, her şeye O’ndan ötürü alâka duyma anlamları da yüklenmiştir.

Tevhid; mebde’de, Allah’ın zâtını, ُرْیَغ ىٰلاََعت  ّللاَف  ُهٰ َِكَلاِبب  ََرطَخ  اـَم  ُّلـُك 
1 َِكلٰذ  fehvâsınca, aklen tasavvur edilebilecek her şeyden tecrid; müntehâda da,
zevk u hâlin vüs’at ve derinliği ölçüsünde mâsivâyı (Allah’tan başka her şey)
kalben bütün bütün unutup O’na tahsis-i nazar etmektir. Bu mânâda tevhid,
İslâm’ın hem esası hem de meyvesidir. Bu çerçevede mebde ve müntehâ
mülâhazasıyla bir tevhid telakkisi, sofiyece sık sık üzerinde durulagelmiştir.
Sofiyenin dışındakiler ise, ona biraz daha farklı anlamlar yüklemişlerdir.

Bunlara göre kısaca tevhid; Cenâb-ı Hakk’ı rubûbiyetiyle tastamam bilip,
ulûhiyetine karşı da ubûdiyetle mukabelede bulunma ve mesuliyet şuuruyla
hareket etmedir ki, bir taraftan O’nun biricik tasarruf sahibi olduğunu, kavlî,
fiilî ve hâlî ikrarla beraber, O’nu benzer, zıt, nidd ve nazîrden tenzih etmek;
diğer taraftan da, böyle bir Mâbud-u Mutlak ve Maksud-u bi’l-istihkak’a karşı
tazim, tebcil, takdis mânâlarını hâvi ubûdiyet-i kâmilede bulunma demektir. Bu
mülâhazaların bütününü şu şekilde hulâsa etmek de mümkündür: Tevhid; hem
bir tevhid-i ilmî ve imanî hem bir tevhid-i keşfî ve zevkî hem de Hakk’ın kendi
has kullarına hususî mevhibesi olan tehvid-i zâtîdir.

1. Tevhid-i imanî ve tevhid-i ilmî , şuhûd ve istidlâl ile elde edilen tevhiddir
ki, bu mazhariyeti paylaşanların, şirkten ve şaibe-i şirkten uzaklaşarak
ömürlerini hep vahdaniyet-i ilâhîyi düşünme, O’nu yâd etme ve gönlünün
derinliklerinde O’nu duyması şeklinde tecellî eder.

2. Keşfî ve zevkî tevhid, şuhûd ve istidlâl yoluyla elde edilen mârifeti, daha
sonra da vicdanî bir keşif ve zevkle duyup hissetme; yaşayıp kalble
seslendirme demektir.

3. Tevhid-i zâtî, Hazreti Vâhid u Ehad’in, Kendinin Kendine olan şehadetini
tazammun eden öyle derin bir tevhiddir ki, O, kime duyurmuşsa o duyar; kime
hissettirmişse o hisseder; duyup hissedenlerin de ya dilleri tutulur ya da O’nun



müsaadesi ölçüsünde çevrelerine ifade ve ifaza edebilirler. Bu mertebedeki
tevhidi duyan bir sâlikin nazarında bütün delil ve işaretler renk atar; eşya min
vechin serâb olur; bütün varlık itibarîliğe bürünür ve edep insana artık “Sus!”
der; “Sus!” der, zira bu makam sükût makamıdır ve bu tevhid de tevhid-i
sükûtîdir.

Bu mülâhaza çerçevesinde Mevlâna tevhid hislerini şöyle seslendirir:

، نُد َلـ ِملِع  ـد  َنُك اَدَیپ  اَدُخ  دوُخ  ...... ، نَخ َزا ُسـ راَداَو  تسَد  رَداَرِب  يا 

مَھرَد َملَق  اَجنِيا  دیِسَر  نوُچ  ...... ، تَسب رَد  َبل  نَخُس  اَجنِيا  دیِسَر  نوُچ 
، تسَكِش

َُملْعَأ ّللاَو  ُهٰ نَز  مَد َمـ  ...... ، داَد تسَد  تَحاَصَف  ِهچ  راَدِنپ  تَسپ 
..ْباَوَّصلِاب

“Ey birader, kîl u kâl erbabından elini çek ki, Cenâb-ı Hak sende ilm-i
ledün izhar eylesin.. söz gelip buraya dayanınca, dudak “pes” edip kapandı..
kalem bu noktaya ulaşınca o da kırıldı. Burası, fesahat yapıp dil dökecek
makam değildir; (gel) dem vurmadan vazgeç; doğruyu en iyi Allah bilir.”

İlm-i ledünnün, mârifet-i ledünne inkılâp etmesi; vicdanın hususî bir iltifatla
donanması, cezbin de incizâbın rengine boyanması demek olan bu hâl veya bu
makam damlanın deryalaştığı, zerrenin kâinatlaştığı, hiçlerin vücud pâyesiyle
şereflendirildiği mir’âtiyet makamıdır. Ziya Paşa, Harâbât mukaddimesinde
derin bir şiir zevkiyle bu hâli şöyle resmeder:

“ Ey varlığı, varı var eden Var!
Yok yok, Sana yok demek ne düşvar.!”

Damlaya derya olma yolunu açan, zerreyi güneş hâline getiren, yoka var
olma pâyesini kazandıran, ibtidâ ile intihâyı câmi ve herkese açık objektif bu
tevhidin üstadları peygamberlerdir. Onlar, söz ve mesajlarına tevhidle başlar,
duracakları yerde de sükûtî tevhid mülâhazasıyla sükût ederler. Aynı zamanda,
hak yolcularının Allah’a açılma sürecinde ilk rıhtım, ilk liman ve ilk rampaları
da yine bu ibtidâ ile intihânın birleşik noktası sayılan objektif tevhid
mülâhazasıdır. İlk mürselden Son Nebi ve Mürsel’e kadar, vazife ve
sorumluluğu “yakaza” şehrahında götüren bütün hak elçilerinin birinci
mesajları, ُهُرْیَغ ٍهِٰلإ  ْنِم  ْمَُكل  اَم  ّللا  َهٰ اوُدُبْعُا   “Allah’a ubûdiyette bulunun ki,
sizin O’ndan başka ilâhınız yoktur.”2 sözleriyle ifade edilen imanın işte bu



rükn-ü âzamı olmuş; daha sonra da bunun vuzûh ve inkişafıyla alâkalı diğer
emirler...

Böyle bir tevhid telakkisi, İslâm’a girişin kapısı, onu, ilme’l-yakîn, ayne’l-
yakîn, hakka’l-yakîn mertebesinde duyup zevk etmenin kaynağı, Hakk’ın
Kendini, Kendi bildiği gibi –istidatlara göre– bildirmesinin de ilk çağrısıdır.
Böyle bir tevhid anlayışıyla İslâm’a girilir; fıtratları yol almaya müsait olanlar
onunla yol alır; onunla nazar ve istidlâlî araştırmalarına gerçek derinliğini
kazandırır; onunla izafî hakikatlerin perde arkasına muttali olur ve onunla
kadim ve hâdis farkının içyüzünü görür; Yaratan ve yaratılan arasındaki en
büyük münasebet olan Hâlık-mahlûk münasebetini kavrar, abd ve Mâbud
alâkasını anlar.. hatta yine onunla, Rabb’in yaratıklarına karşı mukaddes,
münezzeh mübâyenetini, O’nun sıfatlarının kemal, külliyet ve asliyetini; kendi
sıfatlarının da eksiklik, cüz’iyet, zılliyet ve izafîliğini idrak eder; eder ve bütün
mülâhazalarını enbiyâ-i izâmın telakki çerçevesine oturtur. Bu üstadların tarif
ettiği çerçevede, tevhid adına tenzih ederken ta’tîlden,3 Hakk’a yakınlığı
seslendirirken hulûl ve ittihattan,4 kendini O’nun tecellîlerini temâşâya
salarken temsilden,5 sıfatlarını yorumlarken de teşbih6 ve tecsim7 hatasına
düşmekten kurtulur ve günde –lâakal– kırk defa tekrar ettiği sırat-ı müstakîm
erbabından olma liyakatini ortaya koymuş olur.. ve yine bu mânâdaki tevhidle
hak yolcusu, kaza ve kaderin biricik gerçek kaynağını kavrar; Mutezile ve
Cebriye’nin felsefe kaynaklı inhiraflarında ömrünü tüketmez; O’na yönelir..
O’na kullukta bulunur.. O’nu sever.. O’na karşı her hükmüne derin bir saygı
duyar.. her şeyi O’ndan bilir –iradesindeki tercih hakkı mahfuz– her şeyi
O’ndan bekler.. her zaman O’na itimat eder.. dünya ve ahiret mutluluğunu da
O’ndan diler ve dilenir.

* * *

Tevhidi, mahiyet ve sıfatlardan mücerret bir vücud olarak kabul eden Aristo,
İbn Sina ve Nasîruddin et-Tûsî gibi mütefekkirler, kendilerinden sonra daha
farklı şekilde sistemleşip devam edecek olan monizm inhirafına kapı aralamış
ve pek çok bâtıl cereyanın doğmasına vesile olmuşlardır. Tevhidde hulûl ve
ittihada sapanlar ise –bunun neoplatonizm cereyanı ile İslâm ilâhiyatına
bulaştığı da söylenebilir– varlığı, Hazreti Vacibu’l-Vücud’un mütemadî
tezahürü ve eşyayı da âdeta O’nun aynı gibi görerek “tevhid” dedikleri aynı
noktada şirke girmişlerdir. İlâhî sıfatları inkâr eden Kaderiye ve Cehmiye’nin



Allah’a acz isnad etmeleri ve insan iradesini ilâhlaştırmaları açıktır ve
dalâletleri de izahtan vârestedir. Hele insanı, eli-kolu bağlı, kaderin kâhir
rüzgârları karşısında savrulup duran çer çöp telakkileriyle ele alan Cebriye’nin
hâli, aklın bedâhetine bütün bütün ters olmanın yanında Allah’a karşı da en
büyük bir iftiradır. İşin doğrusu, bütün bu cereyanların hemen hepsinde bir
dâne-i hakikat bulunsa da müntesipleri ifrat ve tefritlerle inhiraflardan
kurtulamamış ve ortaya attıkları düşüncelerle de arkadan gelenlere bir sürü
kayma noktaları hazırlamışlardır.

Bize gelince; peygamberlerden duyup öğrendiğimiz, onların doğru
vârislerinin beyan, tavır, iç müşâhede ve keşifleriyle ikinci kez tanıyıp zevk
ettiğimiz, görüp şahit olduğumuz tevhid; Yüce Yaratıcı’nın rubûbiyet ve
mârufiyeti, bizim de ubûdiyet ve mârifetimiz açısından Kur’ân ve Sünnet-i
Sahiha’nın ısrarla üzerinde durduğu ana temalardandır. Kur’ân ve Allah
Resûlü, sık sık Cenâb-ı Hakk’ın zât, sıfât, esmâ ve ef’âlini, keyfiyeti meçhul
“Arş” üzerinde istivâsını, enbiyâ-i izâm ve rusül-ü fihâmla konuşmasını, keza
istediğine, Kendiyle konuşma imkân ve şerefini bahşetmesini pek çok yerde
zikreder ve O’nun hayatını, ilmini, sem’ini, basarını, kudretini, iradesini,
kelâmını, yaratmasını, öldürmesini, öldürdükten sonra diriltmesini, rızık
vermesini sürekli hatırlatır ve tevhidi bütün bunların hepsine bağlayarak bizi
böyle bir kabul ve iz’ana çağırır.

8 خلا...ٌمَْون َالَو  ٌةَنِس  ُهُذُخَْأت  ُۚموُّیَقْلا َال  ُّيَحَْلا  َۚوُھ  ّا  َ ِلإ َهِٰلإ  ّلَلا َال  ُهٰ  âyetinden
ْنَّمِم َكـْلُمْلا  ُعِزَْنتَو  ُءاََۤـشت  ْنـَم  َكـْلُمْلا  ِيتْؤـُت  ِكــْلُمْلا  َكــِلاَم  ّللا  َّمُـھٰ ِلــُق 

9 خلا...ُءاََۤشت  âyetine, 10 ىٰوَتـــْـسا ِشْرَعْلا  َىلَع  ُنــٰـمْحَّرَلا   beyanından
11 ُموُّیَقْلا ُّيَحْلا  َۙوُھ  َِّالإ  َهِٰلإ  ّلَلا َۤـال  ُهٰ ـۤم ۤلا  fermanına, ي۪ذَّلا ِّلل  ِهٰ ُدْمَحْلا  ِلُقَو 
12 خلا...اًَدلَو ْذـِخََّتي  َْمل   âyetinden İhlâs Sûre-i Muazzaması’na kadar hemen
bütün Kur’ân’da O’nun rubûbiyet mazmununun bir nabız gibi attığını, O’nun
vücud ve rubûbiyet nurlarının bütün eşya ve hâdiselerin çehresinde yıldızlar
gibi her zaman parıldayıp durduğunu görmek mümkündür. Rubûbiyet dairesinin
bu ihtişamını görüp sezen her vicdan, bu geniş ve şümullü rubûbiyet tablosu
veya iç içe rubûbiyet tabloları karşısında, derin bir ubûdiyet şuuruyla gerilime
geçer ve “Böyle bir tevhid-i rubûbiyet şöyle bir tevhid-i ulûhiyet ister.”
diyerek: 13 ِنيّ۪دـلا ِمَْوي  ِِكلاَم   ِمي ۪حَّرلا ِنٰمْحَّرَلا   َنیَ۪ملاـَعْلا ِبَر  ّ ِّلل  ِهٰ ُدـْمَحَْلا 
âyetlerini okur ve vicdanında tevhid-i rubûbiyetin dört mertebesini birden
duyarak iki büklüm olur.. 14 خلا...اوُدـُبْعا ُساَّنلا  اَھَُّيأ  َي  اۤ  hitabına “Lebbeyk”



çekerek temkine geçer.. 15 ُنی۪قَیْلا ََكِیتْأَي  ّتَح  ىٰ َكَّبَر  ْدـُبْعاَو   tembihiyle O’nun
ezelî rubûbiyetine karşı lâyezâl bir ubûdiyet şuuru mesajını alır.. ّللا َهٰ ِدُبْعاَف 
16 َنيّ۪دلا َُهل  اًصِلْخُم   fermanından O’na tahsis-i nazarın esas olduğunu anlar.. ْلُق
17 خلا...َۙنوُدُبَْعت اَم  ُدـُبْعَأ  َۤال  َۙنوُرِفاَكْلا اَھَُّيأ  َي  اۤ  sûresini, başının üstünde bir
bayrak gibi dalgalandırır, bütün mâsivâya karşı tavrını ilan eder.. ُدُبَْعن َكاَِّيإ 
18 ُنی۪عَتَْسن َكاَِّيإَو   ile fıtratının gayesini haykırır ve bu yüce gayeyi yerine
getirme hususunda da fevkalâde bir mahviyet, tevazu ve tezellülle her şeyi
O’ndan beklediğini itirafta bulunur.. ve ulaştığı bu hitap makamı ve kurbet
ufkunun hakkını eda sadedinde, birbiriyle iç içe iki mertebe tevhid-i ulûhiyeti
ilan ve itirafını 19 ْۙمِھَْیلَع َتْمَعَْنأ  َني۪ذَّلا  َطاَرِص   َمی۪قَتْسُمْلا َطاَرـِّصلا  َانِدِْھا 
talebiyle tavzih eder pekiştirir.. bu pozitif istidâdan sonra ِبوـُضْغَمْلا ِرْیَغ 
20 َنّی۪لاَّضلا َـالَو  ْمـِھَْیلَع   cümlesiyle bu isteğin negatif buudunu beyanla da
hassasiyet ve titizliğini ortaya kor ve günde ortalama kırk defa tevhid-i
rubûbiyetten tevhid-i ulûhiyete ve bu gerçeğin azametiyle de tevhid-i ubûdiyete
koşarak “ahsen-i takvîm”e mazhariyetinin hakkını eda etmeye çalışır. Hulâsa;
Kur’ân-ı Kerim’in tevhid hakkındaki beyanı fevkalâde açıktır. O’nun emrettiği
tevhid hem “tevhid-i rubûbiyet” hem de “tevhid-i ulûhiyet”tir. Sûrelerin en
uzunu olan Bakara Sûre-i Celîlesi’nden en kısa sûrelerden sayılan Sûre-i
İhlâs’a kadar hemen her sûrede açık kapalı tevhid takrir edilir. İhlâs Sûresi’nde
bir yandan tevhid-i ulûhiyet takrir edilirken diğer yandan da Cenâb-ı Hakk’ın
kemal sıfatlarıyla muttasıf ve noksan sıfatlardan da münezzeh olduğu
vurgulanır. Kâfirûn Sûresi ise, açık bir netice olan ibadet ve perestişin Allah’a
yapılacağını ihtar eder ve bizi tam bir tevhid-i kıbleye çağırır. Aslında, ciddî
bir tetkike tâbi tutulduğunda görülecektir ki Kur’ân-ı Kerim, temelde, hep
tevhid yörüngesi üzerinde yürümektedir. Evet O’nda, Allah’tan, Allah’ın isim,
sıfat ve fiillerinden haber veren âyetler “tevhid-i ilmî-i haberî”ye meşhur
ifadesiyle “tevhid-i ulûhiyet”e delâlet eden beyanlardır. Eşi, şerîki, zıddı, niddi
olmayan Mâbud-u Mutlak’a ibadete ve O’ndan mâadasını da ْنَم ُكُرَْتنَو  َُعلَْخنَو 
21 َكُرُجْفَي  fehvâsınca mâbudiyetten azle delâlet eden fermanlar da, “tevhid-i
irade-i talebî”, mâruf ifadesiyle “tevhid-i rubûbiyet”i gösteren delillerdir.

Diğer bir yaklaşımla, tevhid-i rubûbiyet veya tevhid-i ilmî, Hazreti Rûh-u
Seyyidi’l-Enâm’ın haber verdiği hakikatleri tasdik; tevhid-i amelî veya tevhid-i
ulûhiyet de emrolunan şeyleri emrolunduğu çerçevede yerine getirme ve



yasaklanan şeylerden de içtinab etmekten ibarettir. Tevhid-i ilmînin tamamiyeti,
Zât-ı Bârî’yi kemal sıfatlarıyla muttasıf bilip noksan sıfatlardan da tenzih
etmekle gerçekleşir; tevhid-i amelî ise, böyle bir Zât-ı Ecell ü A’lâ’ya ibadet
etmek, muhabbet duymak, O’na karşı ihlâslı davranmak ve havf u recâ
dengesini korumakla tahakkuk eder.

Pratik olarak gerçekleştirilebildiği takdirde potansiyel intihâ sayılan,
hâlihazırdaki durumu itibarıyla Hak yolcusunun ibtidâ televvünlü bütün
seyahatleri, deliller, burhanlar ve âfâkî-enfüsî müşâhede ufkunda cereyan eder.
Deliller, burhanlar, âfâkî-enfüsî müşâhedeler tevhidin en sağlam ayaklarıdırlar;
her sâlik, seyr u sülûk-i ruhanîsinin hemen her merhalesinde, bunların iş’ar ve
işaretlerini makamıyla münasebet içinde imtisas eder, değerlendirir;
değerlendirmelerin daha engin yorumlara, duyuşlara açılması ölçüsünde de
delilde aynı medlûlü duyar.. şahidde “bî kem u keyf” meşhûda ulaşır.. ve
peygamberlerin sundukları mesajları; keşiflerin, zevklerin, vicdanî duyuşların
gökler kadar engin atmosferinde, medlûl, meşhûd ve müberhen öncelikli; hatta
âdeta, delilden, şahidden, burhandan azade kalmış gibi duygular üstü duymaya,
görmeler üstü görmeye, işitmeler üstü işitmeye başlar ve 22 ٍكاَرِْدإَو ٍفْیَك  ِرْیَِغب 

ٍلاَثِم ْنِم  ٍبْرَضَو   ufkunda ulvî ve nezih bir temâşâ zevkine erer. İşte, âfâkta ve
enfüste görülüp sezilen bu delil ve şahidler sayesinde, Allah’ın eşya ve
hâdiseler üzerinde hususî mührünün nümâyân olması demek olan bu tevhid
telakkisi objektiftir ve herkese açık bir mârifet ufkudur. Böyle bir kabulün
inkişafıyla, zâhirî sebeplerin gerçek mahiyetlerinin ortaya çıkması ve bütün
esbab ve illetlerin Hazreti Müsebbibü’l-Esbâb karşısında mütelâşî olup
gitmesi, aklın iç diyalektiğinin tamamen sükût etmesi ve artık delil, şahid,
burhan değil de, bunlarla hâsıl olan mânânın bir işrakla noktalanması ise,
haslara ait bir tevhid tezahürüdür.. derinlik ve televvünü de hâlin ve zevkin
enginliğine bağlıdır. Böyle bir noktayı ihraz eden sâlik, artık emareler ve
işaretlerle değil de, vicdanındaki duyuş, seziş ve işrak sayesinde deliller ve
işaretlere terettüp eden hususî iltifatlara müstağrak yaşar, iş’arlar, işaretler
üstü Hazreti Şâhid-i Ezelî’nin, onun içine attığı ışıkla hep nur düşünür, nur
konuşur, nurla oturur-kalkar ve Hazreti Münevvirü’n-nur’un sübühât-ı vechiyle
sürekli mahmur dolaşır. Deliller, burhanlar, onun hâlinin dilini kullanma
inkişafına erince, bir mânâda o da artık ne delil der ne tevekkülde hâricî sebep
arar ne de başka vesileler arkasında koşar; aksine, her şeyi O’nunla bilmeye,
O’nunla görmeye, O’nunla tanıyıp O’nunla sevmeye ve görüp duyduklarını



O’nunla mârifete, aşka, şevke, cezb u incizâba çevirmeye başlar ve ömrünü
“cem”, “fark” arası gel-gitlerin dalgaları arasında sürdürür durur.

Bu nokta, her şeyin Hazreti Vacibü’l-Vücud’a, ayne’l-yakîn seviyesinde
zuhur makamı olması itibarıyla, zâhirî sebepler bütün bütün silinip gitmeseler
de, saadet ve necat gibi önemli meselelere sebep olmaları görünümünü yitirir
ve matlaşırlar. İman, tasdik, mârifet, muhabbet gibi bâtınî sebeplerin duyuluş ve
hissedilişleri daha bir artarak ve derinleşerek devam eder. Onun içindir ki
hakikî bir hak yolcusu, seyr u sülûk-i ruhanîde terakki ettikçe, ibadet ü taata
karşı şehvet ölçüsünde bir düşkünlük göstermeye başlar.. mârifet ve muhabbeti
arttıkça, dua ve münacatlarıyla coşar ve Hak dergâhının her zaman şakıyan bir
bülbülü hâlini alır; oturur-kalkar ve kalbinin diliyle hep O’nu mırıldanır. Ama,
ne burada durup öteleri temâşâ etmesi ne de kuşlar gibi göklerde kanat çırpıp
mesafelerle savaşması, onun mebdeden müntehâya mahviyet, tevazu ve hacalet
içinde sürdürdüğü kulluktaki temkin ve âhengine asla zarar vermez.

Hazreti Vacibü’l-Vücud’un zâtına tahsis buyurduğu tevhide gelince; o,
evvelâ enbiyâ, sonra da asfiyâya mahsus bir mazhariyettir.. ve bizim için böyle
bir mârifet ve zevk ufkunu tam idrak edip duymak da imkânsız gibidir; zira o,
Rabb’in, kendi rubûbiyetine şâyeste ve

ُّيَحَْلا َۚوُھ  ّا  َ ِلإ َهِٰلإ  ّلٰهُ َال  َلا  , 23 خلا ...َوُھ  َِّالإ  َهِٰلإ  ُهََّنأ َۤال   ُ ّللا هٰ َدِھَش 

ُ ّللا هٰ َاَنأ  ۤي  ۪نَِّنإ  , 25 خلا...َوُھ ّا  َ ِلإ َهِٰلإ  َۤا  ي۪ذَّلا ل لّٰهُ  لا َوُھ   , 24 خلا ...ُموُّیَقْلا 
26 خلا ...ۙي۪نْدُبْعاَف  َۨاَنأ  ّا  َ ِلإ َهِٰلإ  َۤا  ل

gibi âyetlerle ifade buyurduğu “tevhid-i tâmm”ı, erbabının dupduru gönüllerine
ifâzası ve onlara gönül dilleriyle bunu seslendirme imkânını bahşedip hususî
bir tevhidle şereflendirmesi; şereflendirip o engin ihsanlarını, onların
aczlerinin çehresinde daha bir derinleştirmesi, sonra da bu incelerden ince
hususu,

اَي َِكتَداَبِع  َّقَح  َكَانْدَبَع  اَم   , 27 ُفوُرْعَم اَي  َِكتَفِرْعَم  َّقَح  َكاَنْفَرَع  اَم 

 28 ُدوُبْعَم

اَي َكِرْكِذ  َّقَح  َكَانْرَكَذ  اَم   , 29 ُروُكْشَم اَي  َكِرْكُش  َّقَح  َكَانْرَكَش  اَم 
30 ..ُروُكْذَم

gibi sözlerle bir mârifet mülâhazası, bir ibadet şuuru, bir acz ü fakr tavrı, bir



şevk u şükür iştiyakıyla ifade ettirmesi büyük bir mazhariyettir. Ve onlardan
olmayanın da bunu kavraması mümkün değildir. Nasıl mümkün olabilir ki bu,
hususî bir mevhibedir ve hangi şart-ı âdiye bina edilirse edilsin, Hazreti
Vehhâb’ın bir atıyyesidir; O’nun atıyyelerini de ancak matıyyeleri yüklenir ve
temsil eder.

Böyle bir tevhidi, kâmil mânâda ancak enbiyâ-i izâm ve asfiyâ-i fihâm
efendilerimiz duyup hissedebilirler; hissedebildiklerinin de ancak mezun
oldukları miktarını fâşedebilirler. Asfiyâ o vadide her zaman at koşturur, kapalı
motif ve sembollerle –hadlerinin elverdiği ölçüde– onu soluklamaya çalışır;
daha gerilerdeki evliyâ ise, gerektiğinde onu kelâm-ı nefsîyle mırıldanır; ama
bunların hepsi de, gereksiz yere hâl ve zevk ifşâsından fevkalâde sakınır; hatta
fâşetmeyi ulûhiyet haysiyetine karşı irtikâb edilmiş bir hata sayar ve ağyâra sır
vermiş olmadan ötürü tir tir titrerler.

Herhâlde böyle bir konuda, enbiyâ-i izâmın mesajlarını yeterli bularak,
mevzuu onların idrak ufkuna göre seslendirip 31 ٌكاَرِْدإ ِكاَرْدِْـإلا  ِنَـع  ُزْجَعَْلا 
itirafıyla hakikatin ilmini ve ehassü’l-havâssın tevhid telakkisini Allah’a
havale etmek en selâmetli yol olsa gerek.

İster akide açısından, ister tasavvufî zevk ve hâlin ifadesi olarak tevhidi en
zirvedekilerin mülâhazası içinde düşünürken dahi, kat’iyen Hazreti Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm’ın rehberlik ve daire-i irşadının dışında kalmamaya çalışmak
bir esastır; zira O’nun mişkât-ı nübüvvetinin dışında, en parlak ışıkların, en
engin zevklerin ve en derin mârifetlerin dahi nefsanî birer zevk ve yalancı birer
ziya olmaları ihtimalden uzak değildir.

Çelebizâde Abdülaziz Efendi’nin, İbrahim Hakkı Hazretleri’nin: “Hudâ
Rabbim nebim hakka, Muhammed’dir Resûlullah” şeklindeki manzum akidesi
türünden “Gülşen-i Niyaz”daki mevzûn ifadeleri hem akide kitaplarındaki
geleneğe hem de asfiyâ telakkisine uygun olması itibarıyla, sözlerimizi böyle
bir nazımla noktalamak istiyoruz:

Vahdet-i zâtı eyleyüp tahkîk,
Etmişimdir sıfâtını tasdîk.
İlim, kudret, hayat, sem’ u basar,
Zât-ı pâkinde oldular muzmer.
Gerçi zâtla kadîm oldu sıfât,
Ne sıfât zâttır ne de gayru’z-zât.



Aceze’l-vâsıfûne an sıfâtik,
Mâ arafnâke hakka mârifetik.32

Ehadiyette yok şebîh ü nazîr,
Mülkte hâcet-i müşîr ü vezîr..
Ne arazsın ne cism ü cevhersin,
Ne müteşekkil ne musavversin.
Yâni min haysü zâtihi’l-akdes,
Sıfât-ı Hak hemîn tecerrüd bes.
Sende yoktur eyâ Semî’ u Mucîb,
Hadd ü add ü tecezzî vü terkîb.
Sana nisbetle yâ Aliyye’ş-şân,
Ne zamana itibarı var ne mekân..
Olmadı yok o ihtimal yine,
Ekl ü şurb ü libas ü nevm ü sine.
Pâktır dâmen-i celâlet-i Hak,
Şehvet isnad olunmadı mutlak.
Fer’ ü asl ihtimalin eyledi sed,
Âyet-i “lem yelid ve lem yûled”.
Lem yezel ü lâ yezâlsin bîşek,
Safha-i dil bu itikada mihenk.
Hem evvelü bidâyet Ol’dur Ol,
Âhirü nihâyet de Ol’dur Ol.
Muhdis-i âlem O Zât-ı Kadîm,
Hem masnû-ı feyz ü fazl-ı amîm.
Eser-i sun’u âlem ü âdem,
Hükm-ü vefkıncedir vücud u adem.
Emr-i “Kün”le zuhûr etti tamâm,
Ulvî vü süflî cümle-i ecrâm.
Etmeseydi eğer feyz-i vücud,
Bilinmezdi resm ü râh-ı şuhûd.
Hâlık-ı hayr ü şer cenâbındır,
Hem masdar-ı her fiâl bâbındır.
O’dur merkez-i hatâ vü sevâb,



O’na vâbestedir sevâb ü ikâb.

، َُهباَِنتْجا اَنْقُزْراَو  ًالِطاَب  َلِطاَبْلا  َانَِرأَو  ُهَعاَّبِتا ، اَنْقُزْراَو  اًّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َّمُھٰ
ِدی۪حْوَّتلا َُةلی۪سَو  َوُھ  ي۪ذَّلا  ۽ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ِّلَصَو 

.ِدي۪دَّسلا ِنی۪كْمَّتلا  يِوَذ  َنی۪لَسْرُمْلاَو  َنّیِ۪یبَّنلا  َنِم  ِ۪هناَوِْخإ  ىٰلَعَو 
1 “Aklına ne gelirse Cenâb-ı Hak ondan başkadır.”  (Bkz.: Aliyyülkârî, er-Raddü ale’l-kâilîn bi

vahdeti’l-vücûd 1/16, 90; Mirkâtü’l-mefâtîh 4/82)
2 A’râf sûresi, 7/59, 65, 73, 85; Hûd sûresi, 11/50, 61, 84; Mü’minûn sûresi, 23/23, 32.
3 Ta’tîl: Allah’ın sıfatlarını kabul etmemek. -Hâşâ- pasif bir ulûhiyet anlayışı.
4 Hulûl ve ittihat: Cenâb-ı Hakk’ın -hâşâ- bir cisim veya şahsın içine girdiğine, onunla birleştiğine ve bir

arada bulunduklarına itikat etmek.
5 Temsil: Cenâb-ı Hakk’ı mahlukata benzeterek mahiyetleri itibarıyla birbirinin benzeri olduğunu iddia

etmek.
6 Teşbih: Cenâb-ı Hakk’ı mahlukata benzetmek.
7 Tecsim: Allah’ın -hâşâ- cisim olduğu ve bir mekânda bulunduğu iddiası.
8 “Allah o İlâh’tır ki Kendisinden başka ilâh yoktur. Hayy’dır, Kayyûm’dır. Kendisini ne bir

uyuklama ne uyku tutamaz...” (Bakara sûresi, 2/255).
9 De ki: “Ey mülk ve hâkimiyet sahibi Allahım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden onu çeker

alırsın!...” (Âl-i İmrân sûresi, 3/26)
10 “O’dur Rahmân, rubûbiyet arşına istivâ eden, kâinata hükümran.” (Tâhâ sûresi, 20/5)
11 “Elif, Lâm, Mîm. Allah o İlâh’tır ki Kendinden başka ilâh yoktur. Hayy O’dur, Kayyûm O’dur.”

(Âl-i İmrân sûresi, 3/1-2)
12 “De ki: Her türlü hamd O Allah’a mahsustur ki, asla evlâd edinmemiştir...” (İsrâ sûresi, 17/111)
13 “Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır. O Rahmân’dır, Rahim’dir. Din gününün,

hesap gününün tek Hâkimidir.” (Fâtiha sûresi, 1/2-4)
14 “Ey insanlar! Hem Sizi hem de sizden önceki insanları yaratan Rabbiniz’e ibadet ediniz...”

(Bakara sûresi, 2/21)
15 “Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine ibadet et...” (Hicr sûresi, 15/99)
16 “O hâlde sen de yalnız Allah’a ibadet et...” (Zümer sûresi, 39/2)
17 “De ki: Ey kâfirler! Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem...” (Kâfirûn sûresi, 109/1-2)
18 “Yalnız Sana ibadet eder, yalnız Senden medet umarız.” (Fâtiha sûresi, 1/5)
19 “Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet. Nimet ve lütfuna mazhar ettiklerinin yoluna ilet.”

(Fâtiha sûresi, 1/6-7)
20 “Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.” (Fâtiha sûresi, 1/7)
21 “(Allahım!) Sana isyan edeni biz terk ederiz.” (Bkz.: el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 2/210)
22 “Keyfiyeti meçhul idrak edilemez ve misallendirilemez.”
23 “Allah’tan başka ilâh bulunmadığına şahit bizzat Allah’tır...” (Âl-i İmrân sûresi, 3/18)
24 “Allah o ilâhtır ki Kendisinden başka ilâh yoktur. Hayy’dır, Kayyûm’dur...” (Bakara sûresi, 2/255)
25 “Allah’tır gerçek İlâh! O’ndan başka yoktur ilâh...” (Haşr sûresi, 59/22)



26 “Muhakkak ki Benim gerçek İlâh. Benden başka yoktur ilâh. O hâlde sen de yalnız Bana ibadet
et.” (Tâhâ sûresi, 20/14)

27 “Seni hakkıyla bilemedik ey Mâruf!.” (el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 2/410; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 4/79,
17/202)

28 “Sana hakkıyla ibadet edemedik ey Mâbud!.” (et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/184; el-Hâkim,
el-Müstedrek  4/629).

29 “Ey her dilde meşkûr olan Allahım, Sana hakkıyla şükredemedik!.”
30 “Ey Mezkûr, Seni hakkıyla zikredemedik!.”
31 “İdrakten âciz kaldığını itiraf etmek gerçek idraktir.”  (el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/252; el-

Maksadü’l-esnâ s.54; es-Suyûtî, Şerhu Süneni İbn Mâce 1/103).
32 “Erbab-ı lisan Seni vasfetmekten âcizdir. Seni hakkıyla bilemedik.”



Yakaza
Kelime olarak uyanıklık demek olan yakaza; tasavvuf erbabınca, mebde

itibarıyla Hakk’ın emir ve yasakları karşısında uyanık, titiz ve duyarlı olmak;
bir kısım ilâhî ihsanlara mazhariyet mânâsında müntehâ itibarıyla da değişik
makam ve mertebelerin bazı vâridleri karşısında her zaman fikrî, ruhî
istikametini koruyup iltibaslara düşmemek ve hep basîret üzere bulunmak
demektir.

Yakazayı; mübtedîler için, zecr ve men vukuunda bunlardaki maksad-ı ilâhîyi
kavrama; müntehîler için de “kıyam billâh” mânâsına gelen “seyr ilallah–seyr
billâh–seyr fillâh” gibi menzillerin hemen bütününde, her zaman Hakk’ın
huzuru mülâhazası içinde bulunup hep temkin u istikameti kollama.. ya da
konumunun gerektirdiği mârifet ve şuurla “Ben bir hakir kulum, her nefes
muhtaç olduğum Mevlâ’dan nasıl gaflet ederim.” diyerek, hep uyanık, hep
mahviyet içinde, hep gözü Hakk’ın kapısının aralığında, mevsimi gelince de
iltifat göreceği düşüncesiyle sürekli ümitli; herhangi bir itaba uğrayacağı
endişesiyle de, kalbi güvercinlerin kalbi gibi tir tir ve her zaman İbrahim Hakkı
gibi:

“ Gafletle uyumak ne revâdır abd-i hakîre
Şefkatle nidâ eyleye Rahmân gecelerde”

deyip muttasıl teyakkuzda bulunma olarak yorumlayanlar da olmuştur.
Yakaza ehli, seyr u sülûk-i ruhanînin hemen her mertebesinde basîret üzere

hareket eder ve her davranışıyla:

ي۪نََعبَّتا ِنَمَو  َۨاَنأ  ٍةَری۪صَب  ىٰلَع  ّللا  ِهٰ َىِلإ  او  ُۤ عَْدأ ۤي  ۪لی۪بَس ۪هِذٰھ  ْلُق 
“De ki: İşte benim yolum budur! Ben basîret ve idraklerine seslenerek

insanları Allah’a çağırıyorum.”1 hakikatini temsil eder.. duyup işittiği her
şeyden kendine göre bir nasihat çıkarır.. gördüğü her nesne ve her hâdiseyi
farklı bir ibret levhası gibi değerlendirir ve sürekli tezekkür, tefekkür ve
tedebbür ufuklarında dolaşır. Sözlerinde hikmet, sükûtunda ibret, tavırlarında
da mehâbet vardır.. karşılaştığı her çehrede Hakk’ı hatırlar ve ürperir, onun
simasının müşâhedesinde de hep Hak hatırlanır.

Bu mânâdaki yakazaya, basîret üstü istibsar demek de mümkündür ki, bu aynı
zamanda sâlikin “akl-ı meâd” itibarıyla diriliş ufku sayılır –bazıları bunu
kalbin bir buudu olarak da yorumlamışlardır– bu ufku ihraz etmenin önemli bir



vesilesi 2 َتَْنأ َِّالإ  َهِٰلإ  ُموُّیَق َال  اَي  ُّيَح  اـَي   hakikatinin tekrarı, diğer bir yolu da
3 ُثی۪غَتـْـسَأ َكــِتَمْحَرِب  َتـَْنأ  َِّالإ  َهـِٰـلإ  ـَـال   nuranî cümlesinin vird-i zeban
edilmesidir.

Bu ufku ihraz etmede, “eyyâmullahın mârifeti” sözcüğüyle ifade edeceğimiz,
Allah’ın geçmişte mutî kullarına iltifat ve teveccühlerinin, nankörlere de itap
ve cezalarının hatırlanmasının da, bir müeyyide olarak tesiri büyük olsa gerek.

Niyet ve nazar sağlamlığı, bakış zaviyesinin sıhhat ve istikameti ve
şartlanmışlıktan uzak kalabilme mânâlarına gelen “ağrazdan selâmet” de bu
ufku koruyabilmenin ehemmiyetli kaidelerindendir.

Aklı hevâsına teslim, gözleri “eyyâmullah”a kapalı ve bakışlarında inhiraf
bulunanların istibsarı söz konusu olamayacağı gibi, böylelerinin teyakkuzu da
bahis mevzuu değildir. Şayet teyakkuz, görme, gözetme; görüldüğünün ve
gözetildiğinin farkında olmak ise bu, teyakkuz erinin sürekli istibsar yolunda
bulunmasına ve hayatını da her zaman hukukullahı görüp gözetmeye, ayrıca Hak
tarafından da görülüp gözetildiğine bağlamasına vâbestedir. Gözlerini ağyâr
rüsûmundan, gönlünü de yabancı hatıralardan sıyanet edemeyen uyanık
sayılmaz ve böyle birinin hangi mertebede olursa olsun güvende olduğu da
söylenemez. Aslında güven, güven telaşı içinde ömürlerini geçirenlere Hakk’ın
hususî bir atıyyesidir; dolayısıyla da kendini mutlak güvende sayanların
emniyeti söz konusu değildir. Göz ve gönlün yakazası, Hakk’ın her an, her
hâlimize nigehbân bulunması şuuruyla, his, idrak, irade ve kalblerimizle O’na
tahsis-i nazar ederek ömrümüzü hep O’nun huzurunda bulunma âdâbıyla
sürdürmektir.

Nazmu’l-Makamât sahibi bu mülâhazayı şöyle resmeder:

َالُّلَذ َتـ ٍلاَھِتْباَو  ٍرْقَف  ـِة  َيا ـَغـ ِب......اًِمئاَد ِةَِّیلَعْلا  ِتاَّذلا  ـى  َِلإ ْهَّجََوت 

َالَّيَزََتي َلـْن  ِهی۪فَْنت  َلـْو  ـَك  ِبْلَقِل......اًمِزَال ُهُّجَوَّتلا  اَذ  اَدَغ ٰھـ َْنأ  ىِٰلإ 

َالُعْلا ِهِرْكِذ  ُدوُصْقَمْلا ِمـْن  َوُھ  اَذٰھَو......ْمِھِفْرُِعل  ِروُضُحْلِاب  ىّٰمَسُي  اَذٰھَو 
“Her zaman Yüceler Yücesi O Zât’a tezellül göstererek iki büklüm ol; ol ve

fevkalâde bir fakr u ibtihalle O’na yönel!. Hem öyle bir yönel ki, bir gün sen
o teveccühten vazgeçsen bile, kalbin kat’iyen sarsılmamalı ve yerinde
kalakalmalıdır. İşte, hakikat erlerinin kendi aralarında huzur dedikleri de
budur.. ve o Yüce Zât’ı zikirden maksat da bu olsa gerek.”



Evet, dikkatleri belli bir noktaya toplayarak “Hak, benim bütün
davranışlarıma nigehbân bulunuyor.” şuuru ve idraki içinde bulunma, “O her
zaman beni gördüğüne göre –bir ölçüde “ihsan” mânâsıyla da irtibatlı
görünüyor– ben de her zaman temkinli ve tetikte olmalıyım.” mülâhazasıyla,
avını bekleyen bir avcı gibi, göz kırpmadan, sürekli O’ndan gelecek vâridâtı
bekleme; dahası 4 ّللِاب ِهٰ َِّالإ  َةَّوُق  َـالَو  َلْوَح  hakikatine tam itimatla, O’ndan َـال 
başkasına kat’iyen arz-ı hâcette bulunmama; her yerde ve her zaman O’nu
arama, O’nu sorma ve O’na ulaştıracak yolları kollama, müteyakkız bir sâlikin
her zamanki hâlidir ve böyle bir hak yolcusu ömür boyu Cenâb-ı Hakk’ın riayet
ve inayeti altındadır.

Bu mansıbın en büyük kahramanı Hz. Sultanu’l-müteyakkızîn: “Benim
gözlerim uyur kalbim uyumaz.”5 buyurarak böyle bir yakaza-i dâimîye işaret
buyururlar. Dünyada bu hakikate kapalı yaşayanlara tembih sadedinde, o nur
medresenin en mümtaz talebelerinden biri sayılan Hz. Ali de: “İnsanlar
uykudadırlar, öldükleri zaman uyanırlar.” 6 sözleriyle yakazanın ayrı bir
buuduna dikkatleri çeker.

، ََكبْرُقَو َكَسْنُأَو  َِكتاَحََفنَو  َكَھُّجََوتَو  َكاَضِرَو  َكََتِیفاَعَو  َكَوْفَع  ّلَلا  َّمُھٰ

ِ۪هلٰا ىٰلَعَو  َِكلوُسَرَو  َِكبی۪بَح  ٍدَّمَحُم  َنی۪بَّرَقُمْلا  ِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  َّمُھٰ ِّلَصَو 

.َكَْیِلإ َنی۪قاَتْشُمْلا  ِِهباَحَْصأَو 
1 Yûsuf sûresi, 12/108.
2 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 12/423.
3 Bkz.: Tirmizî, daavât 91; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/147.
4 “Güç ve kuvvet, ancak Allah’ın (elinde)dir.”  (Buhârî, meğâzî 38, deavât 51, 68, kader 7, tevhid 9;

Müslim, zikir 44-46).
5 Buhârî, teheccüd 16, teravih 1; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 125.
6 Bkz.: Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 7/52; Aliyyülkârî, el-Masnû’ s.199.



Mücahede
İnsanın teşebbüslerinde ciddî olması, güç ve takatını tam olarak ortaya

koyması diyebileceğimiz mücahede; gönül erbabınca, iradenin hakkını vermek,
nefis ile savaşmak, onu yenebilme yollarını araştırmak, bedenin istekleriyle
dinin emirleri –velev müstehab ve âdâb olsun– çakıştığında tercihlerini her
zaman din istikametinde gerçekleştirmek; yemede, içmede, uyumada,
konuşmada zarurî olanla iktifa edip, ibadet ü taat ve hayrât u hasenâtta iyiliğe
doymamak demektir.

Öteden beri erbab-ı mârifetin; maddî mücahede, mânevî mücahede; diğer bir
tasnifle “cihad-ı asgar”, “cihad-ı ekber” diye tahlil edegeldiği mücahede, nefis
ve şeytana karşı, mesavi-i ahlâk diyebileceğimiz fenâ huy ve fenâ davranışlara
karşı ve kendi şartları içinde zarurî hâle gelince, düşmana karşı savaşın,
direnmenin, tetikte olmanın, teyakkuzun ve hazırlıklı bulunmanın unvanı
olmuştur. Nefis, şeytan ve mesavi-i ahlâka karşı; hatta iman, ibadet ve güzel
ahlâk duygusunu yerleştirme istikametindeki gayretlerin bütünü “cihad-ı ekber”,
diğerleri de “cihad-ı asgar” olarak mütalâa edilmek suretiyle konu iki ana
bölüme ircâ edilmiştir. İlim ve fikir yoluyla insanlara hizmet etmemiz, söz veya
davranışlarımızla iman, İslâm hakikatlerini ve Muhammedî ahlâkı içimize
sindirerek, vicdanlarımızda duyarak önce temsil sonra da tebliğ etmemiz, her
iki cihad ruhunun da halitası olması itibarıyla, her iki mücahedeye ait hususî
meziyetlerin bütününü birden ihtiva eder.

Riyâzet, irşad, tebliğ veya maddî cihadla alâkalı yazılmış hemen her eserde
۪هداَھِج َّقَح  ّللا  ِهٰ ِيف  اوُدـِھاَجَو   “Allah uğrunda tam hakkını vererek cihad

edin!”1 gibi âyetler serlevha yapılarak, mücahede bu umumî espri içinde ele
alınmıştır. Ne var ki, burada biz daha çok cihad-ı ekber üzerinde durmak
istiyoruz:

Cihad-ı ekber veya sofiyece mücahede –başta da işaret ettiğimiz gibi– nefs-i
hayvanînin çirkin ve sevimsiz isteklerine, şeytanın sinsi vesveselerine,
cismaniyet ve bedenin aşırı arzu ve “dayatma”larına karşı birer iradeli varlık
olduğumuzu ortaya koymak, his, şuur, idrak ve kalb-i insanînin bir diğer unvanı
sayılan “latîfe-i Rabbaniye”ye karşı da saygılı olma savaşını vermektir. Evet,
işte bu mânâda bir cihad, cihadların en büyüğüdür; böyle bir büyüklüğü ihraz
eden insan da Allah nezdinde, kadri yüce, O’nun maiyetine mazhar olma
mânâsına çok büyük sayılabilir. Zira, nefis ve bedenin arzularına bu ölçüde baş



kaldırıp ömrünü, rıza hedefli, ihlâs yörüngeli, ibadet ü taat, zühd ü takva
dairesi içinde devam ettirebilmek, düşman hattında, gülle, bomba altında
hasımlarla yaka-paça olmaktan daha zor olsa gerek... İşte böyle bir zorluktan
ötürüdür ki, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir gazâdan avdet
ederken: ِرَبْكَْألا ِداَھِجْلا  َىِلإ  ِرَغـْصَْألا  ِداـَھِجْلا  َنِم  ْمُتْعَجَر   “Küçük cihaddan
büyük cihada döndünüz.”2 buyurarak, ashabını böyle çok önemli bir meselede
irşad etmek istemiştir. Bir başka defa da; ِيف ُهَسَْفن  َدَھاَج  ْنَم  ُدـِھاَجُمَْلا 

ّللا ِهٰ  “Gerçek mücahid, Allah rızası yolunda kendi nefsiyle mücahede eden
kimsedir.”3 tembihiyle, cihad-ı ekberin, şeytan ve hevâ-i nefisle mücadele
etmekten ibaret olduğuna dikkatleri çekmiştir.

Ayrıca, cihad-ı asgarın, ara sıra vacip olmasına karşılık, cihad-ı ekberde bir
süreklilik söz konusudur. Dahası, cihad-ı asgardaki muvaffakiyet, büyük ölçüde
cihad-ı ekberdeki başarıya bağlıdır. Bu itibarla her fert evvelâ, kendi içini
temizleyip orada enfüsî âhengi tesis etmelidir ki, oturması, kalkması,
düşünmesi, konuşması, işlemesi, başlaması da Allah için olsun; olsun da tesirin
gerçek kaynağı bulunan ilâhî meşîeti yanına alabilsin. Zaten, böyle bir maiyyete
mazhar olmaksızın başarı elde etmek de mümkün değildir.

Evet, imanla belli bir hedefe doğru yönlendirilmeyen, İslâmî ruhla disipline
edilmeyen, ihsanla derinleşip Hak murâkabesine açılmayan kimselerin ne
hakikat eri olmaları ne ihkâk-ı hak etmeleri ne de beşerî münasebetlerde tutarlı
bir tavır sergilemeleri mümkündür. Evet, hayatlarını, yeme-içme-uyuma
üçgenine bağlamış beden insanları, cismaniyetlerine söz geçiremedikleri gibi
ruhlarını yükseltip ona zaferler yaşatmaları, Hak’la hemhâl olup O’na karşı
vicdan menfezlerini açık tutabilmeleri de imkânsızdır.. ve hele bunların kinden,
nefretten, iğbirardan bütün bütün sıyrılarak, Allah’tan ötürü topyekün varlığı
kucaklamaları kat’iyen söz konusu değildir.

Kusursuz bir toplum ancak kusursuz fertlerden meydana gelir; böyle fertler
de bugüne kadar hep, iyi bir ruhî terbiye eseri olagelmişlerdir. Bu itibarla da
biz, fikrî, ruhî, zihnî bir sürü teşevvüş ve problemi olan insanlardan sağlam bir
millet inşâ etme gayretlerini beyhude buluyoruz. Kâmil topluma gitmenin yolu
kâmil fertlerden geçer; kâmil fertlerin ise ancak, yukarıdaki tarifler
çerçevesinde, mücahede potasında kaynaya kaynaya şekillenebileceğini
düşünüyoruz.

Böyle bir mücahedenin en önemli esası da hiç şüphesiz cismanî ve nefsanî



arzuları zabt u rabt altına alıp vicdan mekanizmasının manevra kabiliyetini
artırmaktır. Kendi esasları içinde “seyr u sülûk-i ruhanî” bu ehemmiyetli işin
bilinen en selâmetli yoludur. Şimdilik bu hususların tahlilini tayyederek, nefsin
ne can alıcı bir hasım olduğunu Hakim Bûsîrî’nin:

ِمَسَّدلا ِيف  َّمَّسلا  ََّنأ  ِرْدَي  َْمل  ُثْیَح  ْنِم......ًَةِلتاَق  ِءْرَمِْلل  ًةََّذل  ْتَنَّسَح  ْمَك 
“Nefis insana, nice öldürücü lezzetleri şirin göstermiştir ki, kimse (onun)

yağın içinde zehir (sunduğunu) bilememiştir.”  sözleriyle hatırlatıp, konuyu,
Hüdâyî’nin, seyr u sülûke köprü sayılan bir manzumesiyle noktalayalım:

Ey nefs, yeter sehv ü zelel,
İnsafa gel, insafa gel!
Terk et gitsin tûl-i emel!
İnsafa gel, insafa gel!
Bu âdet ü bid’at nedir?
Bu şöhret-i ziynet nedir?
Bu kuru kermiyet4 nedir?
İnsafa gel, insafa gel!
Bir gün eser bâd-ı ecel,
Ten bağına verir halel,
İhlâs ile eyle amel!
İnsafa gel, insafa gel!
Etme Hüdâîyâ inâd!
Fermana eyle inkiyâd!
Gel eyle kıl Mevlâ’yı yâd!
İnsafa gel, insafa gel!

، ََكبْرُقَو َكَسْنُأَو  َِكتاَحََفنَو  َكَھُّجََوتَو  َكاَضِرَو  َكََتِیفاَعَو  َكَوْفَع  ّلَلا  َّمُھٰ

َِكلوُسَرَو َِكبی۪بَح  ٍدَّمَحُم  َنی۪بَّرَقُمْلا  ِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  َّمُھٰ ِّلَصَو 

.َكَْیِلإ َنی۪قاَتْشُمْلا  ِِهباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو 
1 Hac sûresi, 22/78.
2 el-Beyhakî, ez-Zühd 2/165; Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd 13/523.
3 Tirmîzî, fezâilü’l-cihâd 2; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/20, 22.
4 Hummalı ve hararetli çalışma.



Çile
Zevk u sefadan bütün bütün el çekerek, beden ve cismaniyeti aşma

istikametinde katlanılan sıkıntı, eziyet mânâlarına gelen çile; hak yolcusunun,
nefis tezkiyesi ve ruh terbiyesi adına, asgarî kırk gün olmak üzere, çetin bir
perhiz ve disiplin içinde yaşamasına denir ki, bu süre zarfında derviş, yeme-
içme, uyuma-konuşma... gibi hususlarda zaruret sınırları içinde kalarak,
vaktinin büyük bir bölümünde ibadet, zikir, fikir, murâkabe ve muhâsebe ile
meşgul olur ve âdeta ölmeden evvel ölmüş gibi davranarak, sürekli ölüm
temrinleriyle nefsanîliği açısından fenâ bulur ve ruhunun bütün menfezleriyle
Hakk’a açık bir hakikat eri donanımıyla yeniden hayata “bismillâh” der ve
Rabbine yürür.

Daha çok dervişlerin, tekye ve zaviyelerinin tenha bir köşesinde veya
evlerinin âsûde bir hücresinde çekmeye çalıştıkları çile; riyâzet mülâhazasının
hatırlattığı hususları çağrıştıran, hatta bazı yanları itibarıyla onun
fonksiyonlarını edaya vesile olan bir Hakk’a kurbet hamlesi veya aktif bir
vuslat beklentisidir. Asgarîsi kırk gün olması itibarıyla, kelimeyi Farsça aslına
ircâ ederek “çile” dedikleri gibi, bazen de o kelimenin Arapça karşılığıyla
“erbaîn” de demişlerdir. Kırk demek olan erbaîn, tam kırk gün demek değildir;
bu süre bazen gün, bazen hafta, bazen ay, bazen de senelerce sürebilir.. bazen
derviş, bütün bütün cismaniyetten sıyrılıp çıkmak ve nefs-i hayvanîsini
aşabilmek için ömür boyu bile çile çıkarabilir; çile ile oturur kalkar.. kapılarını
sürekli ızdıraba açık tutar.. dahası, Hak yolunda katlanılan şeyleri sevgilinin
armağanı olarak kabul eder.. dertler, sıkıntılar, kederler ağırlaştıkça o, hayatı
daha bir sever.. yaşadığını duyuyor olma neşvesi içinde musibetleri hoşâmedî
ile karşılar ve Allah için başa gelen her şeyi aziz bir misafir gibi selâmlar;
hatta bazı gönül erleri, onu belâ şeklinde insana ihsan edilmiş bir nimet kabul
ederek, “hel min mezîd” deyip, artırılmasını bile istedikleri olmuştur. Fuzûlî,
Mecnûn’u konuşturma sadedinde bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade eder:

“ Az eyleme inâyetini ehl-i derdden,
Yani ki, çok belâlara kıl müptelâ beni.”

Mevlâna, ızdırap ve çileleri, her sabah kapımızı çalan bir misafire benzetir
ve bu aziz misafirin i’zaz edilmesi gerektiğini vurgular:

زِین زوُر  رَھ  هَنیِس  رَدنا  ـد  َيآ ...... ، زيِزَع ِناَمھم  وچ  ىرِكف  يِمَد  رَھ 



ِيياَنشآ نوُچمَھ  رِیگ  شَراَنَك  ...... ، وُت رَب  ـد  َيآ ـر  گا مَغ  ِلو  ـ ُسَر
“Her an aziz bir misafir gibi gönlüne bir tasa, bir keder gelir çatar... Eğer

sana bir gam elçisi gelirse, onu bir dost gibi karşıla, kucakla; zaten o da
sana yabancı değil; yani, arada bir âşinalık var.”

Mevlâna’nın bu düşüncelerini İbrahim Hakkı, çağının ifade urbasını
giydirerek, şöyle seslendirir:

“ Gelir çûn kalbine hüzün, elem, gam;
Çek onu sen, sana bil âşina hoş.
Nüzûl eyler kalbe havâtır Hak’dan,
Kabul et cümleyi, de: Merhaba hoş!
Müsafirdir gam, et izzet ona kim,
Gide senden Hudâ’ya her belâ hoş..
.......................................................
Cefâdan kaçma, nâmerd olma Hakkı,
Cefâdan merd-i Hak bulmuş safâ hoş.”

Eşrefoğlu Rûmî ise, zehirin şeker-şerbet kabul edilmesini salıklar ve:
“ Eşrefoğlu Rûmî, yâri sevenlerin budur kârı,
Ol dost için ağuları şeker gibi yutmak gerek.” der.

Bu yolda, belâ ve musibetlerle içli-dışlı olmak, hiç olmazsa celâli-cemali
bir bilmek, safâyı-cefâyı aynı görmek önemli bir esas kabul edilmekle beraber,
halvethâne veya çilehâne hücrelerinde geçirilen “erbaîn”lerin kendine göre
bazı usûl ve âdâbı vardır:

Dervişler dünyasında ana çizgileriyle çile; kırk gün veya birkaç tane kırk
gün, meâlîye müştak hak yolcusunun duygu ve düşüncelerinin bulanmayacağı,
kalb ufkunun kirlenmeyeceği müsait bir yerde, tamamen uhrevîliğe kilitlenerek,
öteler ve öteler ötesi mülâhazalarıyla saflaşıp derinleşmesinin, kalb ve ruhun
hayat seviyesine yükselerek ruhanîlerle aynı atmosferi paylaşmanın en kestirme
yoludur ve bütün semavî olan-olmayan ya da semavî olduğu bilinmeyen din
şeklindeki organizasyonlarda, ruha kendi gücünü kazandırma veya ruhun
gücünü ortaya çıkarma mülâhazalarıyla başvurulagelen bir yöntemdir. Hem
mistisizmi hem yogizmi hem de parapsikolojiyi alâkadar eden böyle bir
konunun yeri Kalbin Zümrüt Tepeleri olmasa gerek.

Sofîler, Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Musa’nın, Rabbiyle mülâkat hazırlığı adına
kırk günlük tasfiye faslını,1 “erbaîn” de diyebileceğimiz “çile”ye bir me’haz ve



mesnet kabul ettikleri gibi, İsrailoğulları’nın bir yerde zaaf gösterip, savaştan
geri durmalarına karşılık, hem bir ceza hem de daha sonraki mücadeleleri adına
bir hazırlık olması açısından, kırk yıllık “Tîh” hayatlarını2 da önemli bir
kaynak kabul ederler. Hıristiyanlık’ta da Paskalya öncesi kırk günlük bir perhiz
dönemi vardır ki, işte bu, onlarda da farklı bir “erbaîn”in var olduğunu
gösterir. Her din ve sistem taraftarı, erbaîn’i farklı yorumlayıp farklı yaşasa da,
semavî dinler ve gayri semavî organizasyonların hemen hepsinde çilenin var
olduğu söylenebilir. Hatta tam kırk gün olmasa da, Kitap ve Sünnet’le müeyyed
bulunan itikâfı da böyle bir tecrid ve tecerrüd hamlesi içinde zikretmek
mümkündür.

Ayrıca, bu konuda hem İslâm dünyasında hem Yahudilik ve Hıristiyanlık
âleminde hem de Müslümanlar arasındaki farklı mezhep ve düşünce
sistemlerinde ister çile unvanıyla, ister erbaîn nâmıyla, hem nefislerin tezkiyesi
hem de ruhların terbiyesi adına, belli bir süre için bir tecrid ve tecerrüdden, bir
halvet ve inzivadan hep bahsedilegelmiştir. Bizim dünyamızda böyle bir tasfiye
ve tezkiye şimdiye kadar hep çilehâne veya halvethânelerde
gerçekleştirilmiştir; başkalarınınki de, kendilerine mahsus mâbedlerin bir
köşesinde...

Derviş, bağlı bulunduğu mürşidin rehberliğinde bu çilehâne veya
halvethâneye girer.. orada tam bir inziva hayatı yaşar.. az yer, az uyur, az
konuşur.. günlerini tamamen ibadetle geçirir.. her gününü, her gecesini farklı
bir muhâsebe ile değerlendirir, farklı bir murâkabe ile derinleştirir.. sürekli
zikirle kalbine hayat üfler, fikirle enfüs-âfâk arası seyahatten seyahate koşar..
kalbî ve ruhî hayata sıkı tutunarak bütün benliğinde Rabbini duymaya çalışır ve
her zaman gönlünün bir yanından kendine aralanan kapının arkasını, halvette
halveti, uzlette de vahdeti görmeye, duymaya çalışır.. bu yolda en küçük şafak
emarelerini bile, kalbinin yamaçlarında gerçek birer tülû gibi müşâhede etme,
rasat etme noktalarını araştırır.. imkânlarının sınırlılığını, iradesinin
yetmezliğini acz ü fakr iniltileriyle dile getirir; getirir ve Hakk’ın sonsuz
kudretiyle ümidini şahlandırır.. nâçâr kaldığı yerde kendisine sürpriz bir
şekilde bir kapı aralanacağı recâsıyla, sık sık:

“ Kerem kıl, kesme sultanım keremin bînevâlerden
Keremkâne yakışır mı kerem kesmek gedâlerden”
(M. Lütfî)

der ve en miskin bir dilenci gibi hâlini, o her şeye nigehbân Rabbine arz eder.



Mârifeti, muhabbeti arttıkça, o da Rabbiyle münasebetlerini daha bir
derinleştirerek, sadece O’nu görüp, O’nu duyup, O’nu düşünmeye himmetini
hasreder.. ve en zarurî ihtiyaçlarını dahi asgarîye indirerek, âdeta ruhanîler
gibi, bütün bütün cismaniyetin üstüne çıkarak, evvelâ ahvâl ve evsâfında, sonra
da zâtında semavîlere mahrem-i râz olur ve kurb-i sultanda üns esintileri
teneffüs etmeye başlar.

* * *

Çile hep aynı olsa da, dervişler onu, biraz istidatları biraz da
mukavemetlerine göre farklı farklı çıkarırlar. Kimileri, dünyevîlikten tamamen
sıyrılarak, gece-gündüz demeden, yemez-içmez-uyumaz; bunlara ciddî ihtiyaç
hissedince de, “def-i belâ” kabîlinden hepsini geçiştirir ve sürekli zikir, fikir
ve ibadetle dopdolu yaşar.. kimileri, bedenî ve cismanî ihtiyaçlarını ölmeme
çizgisinde götürür ve ötesini israf sayar.. kimileri, hayatın her saniye, salise ve
âşiresini duyma gayreti gösterir ve zamanın en küçük bir parçasının bile kurbet
yolunun dışında geçip gitmesine fırsat vermez. Saatler gelip geçer, haftalar
birbirini takip eder, elemler ve ızdıraplar içinde mahrumiyetler uzar gider de,
çileyi artık bir yaşam biçimi olarak duymaya başlamış derviş, “erbaîn”lerin
bitmesini kat’iyen istemez. Gerçi sofiye usûlüne göre, kırk gün tamam olunca
rüya ya da daha başka müşâhedelere binaen dervişin halvet durumu gözden
geçirilir; iç dünyasının atlasına kalbî, ruhî hayat seviyesini aksettiren birinin,
belli merasimlerle “erbaîn”leri sona erdirilir ve çileye bir nokta konur ama,
tezkiye ve arınmanın tamamlanmamış olması mülâhazasıyla da, yeni erbaîn
fasılları her zaman söz konusu olabilir.

Çile ile alâkalı Mevlevîlerin upuzun merasimleri olduğu gibi, Farsların,
Azerîlerin, hatta bir kısım Bektaşîlerin de kendilerine göre bir hayli renkli
merasim ve şölenlerinin olduğunu kitaplar yazıyor. Derviş, hangi yol ve hangi
sisteme mensup olursa olsun, çileden maksat; nefsin tezkiyesi, ruhun tasfiyesi,
ve onun kendi iç dünyasını keşfedip tanıması; tanıyıp nefis veya ruh mertebeleri
itibarıyla her gün yeni yeni seyahatlerle daha farklı buudlara açılması ve kalbî
hayat öne çıkarılarak bu rampadan sırra, hafîye, ahfâya yürünmesi, mürid-
mürşid arası münasebetlerin teessüsü, emre itaatteki inceliklerin anlaşılması;
ruha tevazu, mahviyet ve hacalet ahlâkı kazandırılarak, اًدْرَف ِساَّنلا  َدْـنِع  ْنُك 

ِساَّنلا َنِم   “İnsanlar içinde insanlardan bir insan ol!” düsturunun gönüllere
yerleştirilmesi... gibi esaslardır. Çile ortamında, ister mürşid tarafından, ister



sâlikin kendi iç mülâhazalarından almak istediği ruh ve mânâ işte budur. Bütün
bunlarla ulaşılmak istenen hedef de insan-ı kâmil olmaktır.

Ancak, böyle uzun merasimlere girmeden, iç dünyamızla bütünleşmiş acz ü
fakr, şevk ü şükür mülâhazasıyla, vilâyet-i kübrâ vârisi bir rehberin
gözetiminde; meşru dairedeki zevk ve lezzetlerden istifade ederek; ama şüpheli
şeylerden de kaçınarak fevkalâde bir takva, fevkalâde bir zühd ve fevkalâde bir
ihlâsla da aynı neticelere ulaşmak mümkündür. Elverir ki, haramlara
girilmesin, şüpheli şeylere karşı hassas davranılsın ve helâl olan nesnelerde de
ihtiyaç ölçüsüne bağlı kalınsın.

Aslında, dava-i nübüvvetin vârisleri için çile, halvethâne ve çilehânelerdeki
uzlet-ibadet.. halvet-evrâd ü ezkâr.. terk-i râhat–ihtiyar-ı azap.. mâsivâdan kat-ı
alâka–mânevî füyûzât hisleri... gibi, biraz da meşakkatli temrinat yerine, halk
içinde Hak’la beraber olma.. İslâmî duygu, düşünce ve tavırlarla çevrede
ibadet iştiyakı uyarma.. açıktan açığa dini en iyi şekilde temsil ederek,
başkalarında da dinî hisleri harekete geçirme.. şahsî füyûzât arzu ve isteklerine
karşılık, herkeste inanma duygularını geliştirmekten ibarettir ki, bu, aynı
zamanda sahabe mesleğidir.

Bu mânâda çile, şahsî hayatımızın tekâmülü kadar, hatta onun da ötesinde
ömrümüzü başkalarının elem ve lezzetlerine bağlayıp, tamamen onlar için
yaşamanın adı ve ulü’l-azmâne diğergâmlığın da başka bir unvanıdır. Evet çile,
hakikat erinin her gün birkaç kere ölüp ölüp dirilmesi, her zaman hayatı ve
memâtı iç içe yaşaması, alâkadar olduğu daire içinde nereye ateş düşerse
düşsün, yangını kendi sinesinde hissetmesi, maddî-mânevî her muzdaribin
ızdırabını ruhunda duyması, “ızdırabı çekmeyen bilmez” bencilce mülâhazasına
karşılık, uzak ve yakın çevrede yaşanan elem ve acıların hepsini kendi
yaşıyormuşçasına iki büklüm olup kıvranması demektir.

İnkâr ve ilhad fırtınaları karşısında dişini sıkıp aktif bekleyişe geçmek en
büyük çile.. cahiller arasında yaşamaya katlanıp, onları aydınlatmaya çalışmak
muzaaf bir çile.. insanî ve İslâmî değerleri tanımayıp, dini, imanı hafife alan
nâdânlarla uğraşmak mürekkep bir çile.. bütün bu çile vesilelerinin birden
yaşandığı ve

“ Dostun bî-vefâ, feleğin bî-rahm, devrânın bî-sükûn
Derdin çok, dermanın yok, düşmanın kavî, tali’in de zebûn”

olduğu bir atmosferde sürekli Hakk’ı soluklayıp durmak, hayatı zehir gibi



yudumlayarak yaşamak mük’ab bir çile ve hak yolcusunu amûdî (dikey) olarak
semavîleştirecek bir hamledir.

Bu mânâdaki çile kahramanlarının merkezini enbiyâ-i izâm tutar; sağ ve sol
cenahlarda ise evliyâ, asfiyâ yerlerini alır. َّمُث ُءاـَِیبْنَْألا  ًءََـالب  ِساَّنلا  ُّدَـشَأ 
3 ُلَثْمَْألاَف ُلـَثْمَْألا   bunu ifade eder ve musibetlerin şiddetiyle, çilekeşlerin
salâbeti arasında tam bir münasebetin bulunduğunu hatırlatır.

Çilenin çile olması, biraz da onu çekenlerin azlığına bağlıdır. Herkesin, her
zaman maruz kaldığı, biraz da ayağa düşmüş ızdırap ve sıkıntılara çile denmez.
Ona çile demek çileye saygısızlıktır. Çile, yalnız duyulur, yalnız yaşanır; ve o,
ancak çilekeşlerin azlığı ölçüsünde kendini tam hissettirir. Kuyuya atılmakla
çilesi başlayan Hz. Yusuf (aleyhisselâm), hâlinden, yolundan ve dilinden
anlamayan firavunlar ülkesinde onun muzaafını yaşamıştı; yaşamış, derken
peygamberlik çerçevesi ve mukarrabîn ölçüsünde, müstakbel pâyesi adına
birkaç defa tepeden tırnağa arınmıştı. Âdem Nebi (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ağlayarak çile atmaya çalışmış; Nuh Peygamber, kıyamet ölçüsündeki
hâdiseleri göğüsleyerek.. Hz. Halil, farklı buudlarda hep bir ateş çemberi
içinde dolaşarak.. Hz. Kelîm, gücün, kuvvetin tuğyanına karşı savaşarak.. Hz.
Ruhullah, darağaçlarının ölüm edalı gölgeleri altında insanları Allah’a
çağırarak.. ve Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm, bunların bütününe denk musibetler
ağında ağlayarak, inleyerek ve başkalarını kurtarma adına ocaklar gibi yanarak,
fakat gam izhar etmeyerek hep çilenin mük’abıyla içli dışlı olmuştu.

Dünden bugüne daha yüzlerce çilekeş, çektiklerini düşünmeyecek kadar
teslimiyet içinde, belki de sermest olduklarından, en korkunç musibet ve
ızdıraplarla yaka-paça olurken dahi, sadece yaşatmanın zevkini duymuş,
belâları “eyvallah”la selâmlamış ve yollarına devam etmişlerdi. Çile ve
ızdırabın en büyüğü fikir çilesi ve ızdırabıdır. Düşünme, düşündürme ve
koskoca kâinatlar ağırlığındaki muammaların altına girerek, varlık bilmecesinin
sırrını çözmeye çalışmak, en sarp uçurumlardan daha derin ve daha sarp
meseleler karşısında pes etmeden sürekli uğraşmak ve düşünceyi vahyin
semeresiyle buluşturmaya çalışmak; sonra da bu büyük terkibi, aç ve susuz
gönüllerin hazmedebilecekleri ölçüde hulâsalandırarak, onlara da duyurup
tattırmak, duyurup tattırmak ve bıkmadan, usanmadan bunu tekrar edip durmak..
evet işte, gözleri nebiler ufkunda, melekler kadar içten ve derin bu ızdırap
süvarileri, zehirde panzehiri bulmuş, ateşte “berd ü selâm”a ermiş öyle
bahtiyarlardır ki, onların ne erbaînlerinin sonu gelir ne de sonu gelen çileye



onlar razı olur. Aslında onları bu çile cennetlerinden uzaklaştırmaya
kalkışsanız da uzaklaştıramazsınız; şayet uzaklaştırırsanız, ateşlerini söndürmüş
ve onları da öldürmüş olursunuz.

Evet, işte hakikî dervişin ruhunu besleyen en temiz kaynak bu ölçüdeki
çiledir.. ve o, hak erini sonsuza ulaştırmada en güçlü vesiledir.

ّْتَِبثَو اًرْبَص  اَنَْیلَع  ْغِرَْفأ  اَۤنَّبَر   4، ُری۪صَمْلا َكَْیِلإَو  اَنَْبَنأ  َكَْیِلإَو  اَنْلَّكََوت  َكَْیلَع  اَنَّبَر 

ٍدَّمَحُم َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  َّمُھٰ ِّلَصَو   5، َني۪رِفاَكْلا ِمْوَقْلا  َىلَع  َانْرُصْناَو  اَنَماَدَْقأ 

.َنی۪قِداَّصلا َني۪رِباَّصلا  ِِهبْحَصَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  َنی۪لَّجَحُمْلا  ِّرُغْلا  ِةَوْدُق 
1 Bkz.: Bakara sûresi, 2/51; A’râf sûresi, 7/142
2 Bkz.: Mâide sûresi, 5/26.
3 Tirmîzî, zühd 57; İbn Mâce, fiten 23; Dârimî, rikak  67.
4 Mümtahine sûresi, 60/4.
5 Bakara sûresi, 2/250.



Sohbet ve Musâhabe
Sohbet; Cenâb-ı Hakk’a yönlendiren yararlı konuşmalarda bulunma, söz ve

düşünce ile başkalarının ufkunu açma, bir insanın kendisine karşı duyulan
hüsnüzannı, gönülleri sonsuza yönlendirmede bir kredi gibi kullanma ve hep
hayırhahlık mülâhazasıyla oturup-kalkmaya denir ki; zannediyorum Yunus da,
“Asayiş kılan cânı evliyâ sohbetidir.”  diyerek, işte böyle yüksek hedefli
musahabenin hayatiyetini vurgulamak istemişti..

Sofiyece, hakikate ulaştıran iki önemli yol vardır; bunlardan biri sohbet,
diğeri de hizmettir. Hizmet, himmete mazhariyetin bir vesilesi ve yolu; sohbet
de, zâhir ve bâtın duygularla hakikati duyma, hissetme, yaşama hâlidir ki,
öteden beri hep ehemmiyetli bir “insibağ” sebebi addedilegelmiştir. Ne var ki,
her insibağ, sohbetin merkez noktasını tutan zatın mertebesiyle mebsûten
mütenasip (doğru orantılı) olduğundan, tezahür ve tesirlerinde de bir kısım
farklılıklar söz konusudur. İnsanlığın İftihar Tablosu’nun, câmiiyyeti itibarıyla
hak sohbeti sayesinde mazhar olduğu insibağ, en kâmil mânâdadır ve َةَغْبِص

ًةَغْبِص ّللا  ِهٰ َنِم  ُنَسَْحأ  ْنَمَو  ّللا  ِۚهٰ  “Sen, Allah’ın boyasıyla boyan ve O’nun
verdiği rengi tam al; (zaten) o ilâhî boyadan boyası daha güzel olan kimdir
ki?”1 hakikatinin aşkın bir remzidir. Ondan sonra, O’nun metbûiyyetine bağlı
bir tâbiiyyet içinde ve asliyetine nisbeten bir zılliyet mahiyetinde diğer bütün
dava-i nübüvvet ve dava-i vilâyet vârislerinin insibağları gelir ki, verenin ve
alanın istidadına göre çok farklı ve mütefâvittir ve bu konudaki ahz ü atâ da
tamamen kabiliyetlere göre cereyan etmektedir.

“ Herkesin istidadına vâbestedir âsâr-ı feyzi,
Ebr-i nisandan ef’i sem, sadef dürdane kapar.”
(Mîrî)

Hizmet, ihlâs ve samimiyet içinde Hak rızasını aramak ve Hakk’ın hoşnut
olduğu kimselerin terbiye ve vesayetinde bulunmak; sohbet ise, gönül kapılarını
ardına kadar ilâhî vâridât ve mevhibelere açık tutarak, bir hak dostuna
mülâzemette bulunup, onun Hak tecellîlerine açık o zengin atmosferini
paylaşmak demektir. Sahabe, hizmette zirveleri tuttuğu gibi, sohbette de en
yüksek şâhikaların üveyki olma pâyesiyle serfirazdır ki, bu, o toplumun
musâhabesinde merkez noktayı tutan zatın bir tek nazarı –bu konu, Nazar
başlığıyla ayrıca tahlil edilecektir– müstaid ruhları bir hamlede evc-i kemale



çıkarmasında aranmalıdır. Tabiî, kalblerini, iradelerini, hislerini, şuurlarını o
Kutup Yıldızı’nın çevresinde dönmeye bağlamış bu aktif sabır kahramanlarının
istidat ve performanslarının da nazardan dûr edilmemesi gerekir..

Her hak dostu, “Sıbğatullah”tan belli bir tasarruf mevhibesiyle
şereflendirilmiştir; bu mevhibenin sınırları da, mum ışığı ölçüsündeki bir ziya
ile himmet örfânesine iştirak eden herhangi bir hak erinden, kehkeşanların ışık
kaynağı sayılan “Şemsu’ş-Şümûs”lara kadar olabildiğine geniştir. Ayrıca, daha
önce de işaret edildiği gibi, bunda istidat ve kabiliyetlerin istifade ve
istifazasının sınırlayıcılığı da söz konusudur ki, bu da, evliyâ ve asfiyâ
adedince “Sıbğatullah tecellîsi ve insibağ keyfiyetinin var olduğunu gösterir.”
Evet, Hazreti “Nuru’l-Envâr”a bir mir’ât-ı mücellâ olan zattan, zılliyet ve
cüz’iyet planında ona düz bir ayna olmaya çalışan en küçük bir sâlike kadar,
birbirinden farklı pek çok sıbğ u insibağ mertebesi söz konusudur. Asliyet ve
külliyet planında bu mazhariyetin ferd-i ferîdi olan zatın sohbet ve musâhabesi,
umumî fazilette erişilmeyen öyle bir pâyedir ki, hiçbir kimse, hiçbir zaman,
hiçbir “seyr u sülûk” helezonuyla kat’iyen o mertebeye ulaşamaz. Düşünün ki,

ي۪روُن ّللا  ُهٰ ََقلَخ  اـَم  ُلَّوَأ   “Allah’ın haricî vucûd nokta-i nazarından varlık
olarak en önce ortaya koyduğu, benim nurumdur.”2 diyen Hz. Mazhar-ı
“Nuru’l-Envâr”ın sohbetiyle şereflenmiş o bahtiyar kimseler, hakkın en birinci
tâlipleri, Hak yolunun en müştak sâlikleri, Allah rızasının da en kusursuz
müridleri oldukları hâlde, bu hususlardan herhangi biriyle değil de, sohbet
pâyesiyle öne çıkarılarak, bu güzide topluluğa, “musâhabe kahramanları”
mânâsına, “Ashab” denmiştir.

Her sohbet eri, musâhabe merkezinde bulunan zatın, Hazreti Ehad ü Samed’e
imanını, irfanını, O’na muhabbetini ve O’nunla münasebetini –şuuru taalluk
etsin, etmesin– onun her tavrında müşâhede ederek, asliyetteki bu aşkınlığı
zılliyet planında duyup yaşaması açısından, hemen her zaman âsârı görülen,
fakat yakalanıp değerlendirilemeyen, tarifi, teşhisi zor sırlı bir lâhûtî atmosfer
içinde bulunur. Nisbet farklılığı mahfuz, bu durum, hemen her hâlis hakikat eri
için de söz konusudur ki, Mevlâna’nın ifadesiyle; merkez noktayı tutan zatın
ilelmerkez (merkezçek) câzibe-i kudsiyesi etrafında pervaz ederek “Şemsu’ş-
Şümûs”a yürüyenler, hem onun irfan deryasından istifade eder hem de onun
zincirinin halkaları olmaları itibarıyla, tebaiyyetin gerektirdiği edep içinde,
onun uğradığı hemen her noktaya uğrayabilirler.

Bana göre, bazı feyiz kaynakları çevresinde halkalar teşkil ederek, belli yol



ve yöntemlere bağlılık içinde değişik ad ve unvanlarla müesseseleşmeye
gitmenin arkasında da bu espri olsa gerek.. evet, işte bu mânâ ve bu esasa
binaen çok erken dönemde sofiye, Cenâb-ı Feyyaz’la ferdî plandaki
münasebetini, ötelere açık olduğuna inandığı bir heyet içinde daha da
pekiştirmek niyetiyle hep tekye ve zâviyelere ya da o türden “bî kem u keyf”
Hakk’ın rasat edilebileceği nurefşân evlere koşmuş ve “Mescid-i Nebevî’deki
“Suffe”nin birer gölgesi kabul ettiği bu ışık komplekslerinde damlayı deryaya,
zerreyi güneşe, cismanî zulmetleri de nura dönüştürme yollarını
araştırmışlardır. İşin temel esprisi bu olduğuna göre, böyle bir telakkinin dinin
ruhuna ters düştüğünü söylemek mümkün değildir. Bu şekildeki bir anlayışın
dinin ruhuna münafi olması şöyle dursun, böyle bir yorum ve hamlede, ferdî
plandaki zaaf ve boşluklara karşı, cemaat referansıyla Hak sıyanetine sığınma
söz konusudur ki, böyle bir şeyi gerçekleştiren herhangi bir fert, artık bir kafa
ile değil, pek çok akılla düşünür; mensubu olduğu o heyetin gönlüyle Allah’a
yönelir, sesini-soluğunu onların âh u efgânıyla besleyerek, ferdî nağmelerini bir
yüce koronun gür sadâsı hâline getirebilir ve Bediüzzaman’ın ifadesiyle, o
insan, “iştirak-i âmâl-i uhreviye”ye ait tasavvurlarıyla, ibadet ü taatında bir
aşkınlığa ulaşabilir.

Evet, aynı ruh, aynı duygu, aynı düşünce, aynı mefkûre etrafında kenetlenmiş
kimselerin birlik içinde Hakk’a yönelişlerinde öyle bir derinlik, his ve
şuurlarında öyle bir zenginlik, zikr ü fikirlerinde öyle bir enginlik vardır ki, en
istidatlı fertler ve en kâmil insanlar bile, böyle bir heyet içindeki vâridlerin en
küçüğünü dahi tek başlarına elde etmeleri mümkün değildir. Evet, sohbetin
nuranî atmosferinde ifade de istifade de, ifaza da istifaza da, hissettirme de
hissetme de, hep farklı buudlarda cereyan eder ve her şey, ferdîlikteki
riyâzîliğe mukabil, hendesî açılıma bağlı bir keyfiyette gerçekleşir.

Aslında bu sohbetlerde en önemli gaye, imanın mârifet ufkuna ulaştırılması,
mârifetin “yakîn”in değişik mertebeleri sürecine bağlanması, Hakikat-i
Ahmediye vesayetinde kalb ve ruhun hayat mertebelerinde seyahatler
gerçekleştirilmesi ve bu seyahatlerin de şuurlu temâşâ ile değerlendirilmesidir.
Böyle bir seyahat ve temâşâda gönül erlerinin en önemli sermaye ve azıkları
da, zikr ü fikir gibi kalb ve lisan amelleriyle letâifi harekete geçirmek, şevk ü
şükürle de ilâhî mevhibelere karşı liyakatını ortaya koymaktır. Bu türlü
mevhibelere mazhariyet umumiyet itibarıyla Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın
risalet ve siyadetine baktığından, dahası, bu siyadet ve risaletin şahitleri ve



burhanları olduklarından, zılliyet planındaki memerri olmaktan daha çok,
asliyet çerçevesindeki mazharı bulunan Hz. Sahib-i Kur’ân’ın hakkaniyetine
birer hüccet sayılırlar. Bu, biraz da, muvakkat mümessillerin mahviyet ve
tevazularına, ayrıca “nefs-i emmare”den sıyrılmalarına bağlıdır. Aksine, sohbet
erleri, tabir-i diğerle, hakikat yolcuları eğer nefs-i emmarelerinden bütün bütün
sıyrılamamış; sıyrılıp, hevâ ve heveslerinin yerine Hak rızasını tam ikame
edememiş iseler, değişik mevhibelere mazhariyeti veya bazı letâifin inkişafını
kendilerinden bilme gafletine düşerek, şükür makamında fahre girebilir ve
gölgeyi asıl zannederek iltibaslar yaşayabilirler. Hele bir de, bazı ikram veya
cezb ü incizablara memer iseler –bilhassa mazhar demiyorum– şatahat
vadilerine yuvarlanarak; aslında bu kabîl başarı kulvarlarında iç içe kazançlar
söz konusu olduğu hâlde onlar üst üste hasaretler yaşayabilirler.

Evet, seyahat ve musâhabeleri Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın mişkât-ı
nübüvveti altında gerçekleştiremeyenler, dinin ruhundaki muvazeneyi her
zaman tam koruyamayacaklarından, yer yer laubaliliklere girebilir, zaman
zaman söz ve davranışlarıyla, seviyesinin huzuru sayılan makama saygısızlıkta
bulunabilir; hatta bazen, vilâyeti nübüvvete tercih etme gibi küstahlıklara
düşebilir; dolayısıyla da, pîrlerinin, pîr-i muganlarının söz, sistem ve
vaz’ettikleri esasları peygamber yolunun esas, erkân ve âdâbına tercih ederek,
güneşi bırakıp mum ışığına sığınma gibi hatalar irtikâp edebilirler. Vilâyeti
nübüvvete tercih eden nâdânların, efendilerini, hakikî ve aslî sohbetin mümtaz
talebeleri sayılan sahabeden üstün görme tavırlarından söz etmeyi zaid
görüyorum... Eğer durum yukarıda arz etmeye çalıştığımız çerçevede –daha
doğrusu, tam bir çerçevesizlikte– cereyan ediyorsa –ki, günümüzde bu çarpık
anlayışın pek çok örnekleriyle karşılaşmak mümkündür– sohbetin yerini, onun
dedikodusu almış.. mânâ kendi vizyonunda karartılmış.. lâhûtîliğe bağlı esaslar,
yerlerini havâîliğe ve nefsanîliğe bırakmış.. câzibe-i kudsiye uçup gitmiş; gelip,
onun o nur ufkuna nefsanî incizablar oturmuş..

“ Er olan erimiş, yağ gibi gitmiş;
Şirin erler, zîr u türaba yatmış;
Sümbüller yerinde muğeylan bitmiş;
Petekler sönmüş, ballar kalmamış..!”
(M. Lütfî)

demektir ki, böyle bir ortamdaki musâhabenin insibağından da, hakikata ve
hakikat-i Ahmediye’ye (sallallâhu aleyhi ve sellem) ulaştırmasından da asla



söz edilemez. Doğrusu, düşünülen, konuşulan şeyler itibarıyla
kahvehanelerdeki sohbetleri hatırlatan tekye, zaviye ve halvethanelerdeki
musâhabelerde ilâhî vâridâttan bahsetmek şöyle dursun, şeytanî şerarelerden
endişe duyulmalıdır. Dolayısıyla da, ihsan ve ihlâs ufkundan uzaklaşmış bu
mekânlardaki feyiz alış verişine benzeyen her muamele bir aldanma veya
istidraç, buralarda Allah’ın hususî iltifatına mazhariyet beklentisi bir vehim ve
bu yerlerin cemaat görünümündeki müdavimleri de birer yığının ruhsuz
parçalarından ibarettir. Hele bir de mesleklerinin revacı adına başkalarıyla
uğraşıyor; gıybetlere, iftiralara giriyor ve suizan gibi bir küfür silahını
kullanıyorlarsa, böylelerinin oturup kalktıkları yerler tekye değil, birer mahall-i
takiyye, zaviye değil birer hâviye ve bu meclislerin merkez noktasını tutanlar
da sofî değil, birer softadır. Her zamanki erbab-ı kemali tenzihle beraber itiraf
etmeliyim ki, sohbet ve musâhabe meclisleri gibi, dünden bugüne en müteâl
mazhariyetlerin meşcereliği veya helezonları sayılan müesseselerin, hiç
olmazsa bunlardan bazılarının, yukarıdaki çerçeve içinde mütalâaya alınmaları
çok acı ve şâyân-ı teessüftür. İhtimal, bu mekânlara uzayan yolların perişan
olup, köprülerin göçmesinde ve bu eğilimi engin tavırların şiddetlenip bir
kısım aşılmaz zorlukların ortaya çıkmasında kaderin tembih ve tenkil ifade eden
gizli bir fetvası oldu ki,

“ Bâd-i hazân esti, bağlar bozuldu;
Gülistanda katmer güller kalmadı...”
(M. Lütfî)

اَّھِلُك ، ِروُمُْألا  ِيف  اَنََتِبقاَع  ْنِسَْحأ  ّلَلا  َّمُھٰ
3، ِةَرِخْٰالا ِباَذَعَو  اَیْنُّدلا  ِيْزِخ  ْنِم  َانْرَِجأَو 

ِ .ةَرَرَبْلا ِماَرِكْلا  ِِهباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم  ِمَانَْألا  ِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 Bakara sûresi, 2/138.
2 Bkz.: es-Suyûtî, el-Hâvî 1/325; el-Halebî, es-Sîratü’l-Halebiyye 1/240.
3 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/181; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/33.



Seyr u Sülûk
Gezme, gezinme, temâşâ etme mânâlarına gelen “seyr” kelimesiyle; bir yola

girme, bir kimseyi veya bir yönü takip etme, bir düşünce ve bir sisteme
bağlanma anlamındaki “sülûk” sözcüğünden mürekkep olan “seyr u sülûk”
ifadesi, belli bir usûl dairesinde hayvanî ve cismanî arzulardan uzaklaşıp kalb
ve ruhun hayat çizgisinde gönül ayağıyla Allah’a yürümenin, O’na vâsıl olma
yollarını araştırmanın ve böyle bir vuslata erebilmek için “mesâvi-i ahlâk” da
diyebileceğimiz fenâ huylardan uzaklaşmanın ve Kur’ânî ahlâkla ittisaf etmenin
unvanı olagelmiştir.

Ayrıca, “seyr u sülûk”la doğrudan doğruya alâkalı olmasa da, ilâhî tecellîler
açısından ihtiva ettiği mânâlar itibarıyla, bu ruhanî yolculuğun değişik buudları
sayılan şu hususu hatırlatmakta da yarar görüyoruz:

İlâhî tecellîler ve sâlikin bu tecellîlere mazhariyeti açısından “seyr” iki
şekilde mütâlaa edilegelmiştir; seyr-i nüzûlî ve seyr-i urûcî.

Seyr-i nüzûlî: Mukayyet ve mümkün olan varlığın zuhur etmesi için, mutlak
ve vacib olan vücudun tecellî ve feyiz ifazası mânâsına bir seyirdir ki, küllî
dairede Vahidiyet-i Hakk’ın, cüz’î dairede de Hazreti Ehadiyet’in “bî kem u
keyf” kesret ufkuna nüzûlünden ibarettir. Buna, Vacib’in imkân mertebelerine,
Mutlak’ın mukayyet dairelerine doğru bir inbisât-ı tecellî ile inkişaf ve zuhuru
da diyebiliriz. Bu seyir, taayyün-i evvelden, ي۪روـُن ّللا  ُهـٰ َقـَلَخ  اــَم  ُلَّوَأ 
“Allah’ın ilk yarattığı Benim nurumdur.”1 mertebesine, ondan da topyekün
kâinat ve insan mertebelerine kadar temadi eden bir tecellîdir.

Seyr-i urûcî ise; varlık ağacının en câmi meyvesi olan insanın, upuzun bir
seyr u sülûk-i ruhanîyle yeniden irade, his, şuur ve latîfe-i Rabbaniye uğrunda
mebdeine ve merciine yönelerek, Hazreti Vacibü’l-Vücud’un ziya-i vücudunda
beden ve cismanî arzuları itibarıyla tamamen muzmahil olmasıdır ki; işte biz
burada, mebdeden müntehâya, “seyr” unvanıyla dört mertebede bu ruhanî
yolculuğu tahlil etmeye çalışacağız:

Birinci mertebe, “seyr ilallah” mertebesidir ve Hakk’a yürümenin
başlangıcı olması itibarıyla buna “sefer-i evvel” de denir ki, Müsemmâ-i
Akdes de diyebileceğimiz Hazreti Zât mülâhazası mahfuz, ef’âl âleminden
isimler ufkuna, sonra da bu isimlerin gölgesinde mebde-i taayyün olan isme
ulaşmakla nihayet bulan bir yolculuktur; sâliki çok, müdavimi ona nisbeten az,



herkese açık bir seyahat-ı kalbiye ve ruhiyedir. Bu seyahat ister “sülûk”
unvanıyla “seyr-i âfâkî” olsun, ister “cezbe” namıyla “seyr-i enfüsî” şeklinde
tecellî etsin, yolculuk sona erince sâlikin kalbinden “mâsivâ” alâkası büyük
ölçüde silinir-gider ve hak yolcusu kendini “fenâ fillâh” gel-gitleri içinde bulur
ki, erbabı bu mazhariyete “vilâyet-i suğrâ” diyegelmişlerdir.

İkinci mertebe, “seyr fillâh” mertebesidir ve yine bir hamle hazırlığı ihtiva
ettiğinden dolayı da buna, ikinci yolculuk mânâsına “sefer-i sânî” dendiği gibi
“cem” de denmiştir ki, –fâni, bâki gerçeği mahfuz– sâlikin beşerî sıfatlardan
tecerrütle ilâhî sıfatlarla ittisaf etmesi, istidadı ölçüsünde esmâ-i ilâhiyeyi
temsilen Kur’ân ahlâkıyla tahalluk ederek –buna Allah ahlâkı da diyebiliriz–
“ufk-i a’lâ”ya ulaşmasıdır ki, bu yolculuğun son konağına erenlere büyük
ölçüde varlığın perde arkası inkişaf eder ve onların gönüllerine “ilm-i ledün”
akmaya başlar; başlar ve hak yolcuları isimler, sıfatlar, zâtî şe’nler âlemlerine
ait mârifet şuâları karşısında eriye eriye nisbet-i tâmmenin zuhuruna ererler ki,
böyle bir mazhariyete de “bekâ billâh” denegelmiştir.

Üçüncü mertebe, “seyr maallah” ve diğer namıyla “sefer-i sâlis” veya
“fark maa’l-cem” mertebesidir ki, bir “vâsıl” için bu mertebede “bî kem u
keyf” sadece O görülür, O bilinir, O duyulur; her yanı O’nun mârifet nurları
sarar ve âdeta sübühât-ı vech her şeyi siler-süpürür-götürür de her tarafta

ِماَرْكِْإلاَو ِلَالَجْلا  وُذ  َّكِبَر  ُهْجَو  ىٰقَْبيَو   ٍۚناَف اَھَْیلَع  ْنَم  ُّلُك 
“Artık yeryüzünde olan her nesne fenâ bulmuş ve sadece senin Rabbinin

zâtı bekâsını devam ettirmektedir.”2 hakikati nümâyân olmaya yüz tutar; yüz
tutar da başka varlıklar, başka bilmeler, başka görmeler, başka duymalar
sâlikin mârifet enginliği ve zevk çağlayanının debisi ölçüsünde itibarîleşmeye
başlar, hatta mâsivâ hissedildiği nisbette kalbe sıklet verir ve zaman gelir, hak
yolcusu zevk ve hâl enginliğine karşı bütün bütün kapılarını kapar, sürmeler ve
zaten dava-i nübüvvetin vârislerinden de değilse halvet ve inzivalarla hep
kendi sübjektif enginliklerinde yaşar. İşte bu ölçüde, hak erinin nazarında bütün
zıtların yok olduğu böyle bir mertebenin nihayeti de “aynü’l-cem “ unvanıyla
yâd edilir. Nesimî bütün rüsûmun silinip gittiği bu zevkî ve ruhî hâli, derin bir
istiğrak neşvesiyle şöyle ifade eder:

“ Mekânım lâmekân oldu
Bu cismim cümle cân oldu
Nazar-ı Hak ayân oldu



Özüm mest-i likâ gördüm.
Bana Hak’tan nidâ geldi
Gel ey âşık ki mahremsin
Bura mahrem makamıdır
Seni ehl-i vefâ gördüm.”

Bu makam aynı zamanda, kadehler gibi O’nun aşkıyla dolup boşalma, O’nu
çılgınca sevme ve sevdirme makamıdır. Bu mertebenin vâridâtıyla şahlanmış
bir gönül, O’ndan bahsetmeyen her sözü israf sayar, her mülâhazayı da
saygısızlık. İster ki her sözün dibâce konusu O olsun, her meclisin hitamı
O’ndan bahislerle noktalansın ve herkes âşıkâne sadece ve sadece O’ndan söz
etsin. Taşlıcalı Yahya bu hissi ne hoş seslendirir:

“ Keşke sevdiğimi sevse kamu halk u cihan;
Sözümüz cümle hemân kıssa-i cânân olsa..!”

Dördüncü mertebe, “seyr anillâh” mertebesidir; bu seviyedeki “seyr”e
“sefer-i râbi’” dendiği gibi “telvin ba’de’t-temkin”  de denegelmiştir. Bu
pâyeyi ihraz eden bir vuslat eri, vahdetten sonra, yine vahdet yolunda, yeni
yorumlarla kesrete yönelir. Tabir-i diğerle, vahdet ve izafî vuslatta duyup
zevkettiği mânevî hazlarını, başkalarına da duyurmak, miraç nüzûlünün
gölgesinde tenezzül üstüne tenezzül kendi hayatını, başkalarını kurtarmaya,
“Hazîratü’l-Kuds”e yükseltmeye, erdiklerine erdirmeye, gördüklerini
gördürmeye bağlar ve binlercenin ruhunda tutuşturacağı vuslat arzusuyla oturur-
kalkar. Mütehayyirleri ufuk ötesine irşad etme; tâlipleri terbiye; râğipleri
itminana ulaştırma; yoldakilere rehberlikte bulunma; zulmette bocalayıp
duranlara nur gösterme; nura ermişleri mârifetle şahlandırma; mârifet
şehsuvarlarını da zevk-i ruhanî yamaçlarında koşturma mefkûresiyle
gerçekleşebilen böyle bir Hak’tan halka rücû, peygamberlerin has çıraklarına
mahsus bir hâldir ve ilk donanımla teklif arasındaki tenasübe de iyi bir
örnektir. Bu yüce pâyeyi, bazı tasavvuf erbabı “bekâ billâh maallah” veya “fark
ba’de’l-cem” şeklinde isimlendirmişlerdir.

Bu ufka erenler, vahdeti kesrette, kesreti de vahdette görür, tek yüzlü iki
derinliği birden yaşar, kendi maiyyetiyle beraber, maiyyete taşıdıklarının haz
ve hazz-ı ruhanîsiyle her lahza ayrı bir vuslata “bismillâh” der.. ne iltibas ne
şatahat ne de naz; niyazla oturur kalkar ve sürekli temkin soluklar.. “ilallah”ta
“fillâh” esintilerini duyar; “maallah”ta “minallah” veya “anillâh” gerçeğini



müşâhede eder.. hem vâcid yaşar hem fâkid bulunur; hem mehcûr görünür hem
vâsıl bulunur ve kurb-bu’du bir arada duyar.

Böyle bir hak yolcusu, yolcuların en kâmili, mürşidlerin en mütekâmili, tam
bir terbiye üstadı ve irşad halifesidir. Kendisine teveccüh edenlerin sinelerinde
iman, mârifet ve muhabbet duygularını coşturur; semtine uğrayan herkese
sevdiğini sevdirir.. ّللا ُهٰ ُمُكِْببْحُي  ۪هِداَبِع  ىِٰلإ  ّللا  َهٰ اوُّبِبَح   “Allah’ı kullarına

sevdirin ki Allah da sizi sevsin.”3 fehvâsınca böyle bir vâsıl, zılliyet
planında hem muhibtir hem de mahbub.. duygularındaki safvet,
düşüncelerindeki derinlik, temsilindeki ciddiyet, hâl ve davranışlarındaki
duruluk onu, hemen herkesin her hâlükârda başvuracağı öyle bir âb-ı hayat
kaynağı, bir ümit meşalesi hâline getirmiştir ki her tâlib-i feyz-i Hudâ ona
koşar, her âşık-ı nur-i Hudâ O’nun rehberliğine sığınır; sığınır zira:

“ Menşe-i hüsn-ü ameldir hüsn-ü hâl,
Hüsn-ü hâlde oldu âsâr-ı kemâl.”
(Anonim)

* * *

Sülûk; vuslata istidat kazanmak, vuslat temadisinin önemli bir vesilesi
sayılan sürekli yolculuk mülâhazasıyla yaşamak, fenâ huylara karşı her zaman
ciddî bir tavır içinde bulunmak, yaşaya yaşaya ahlâk-ı haseneyi tabiatının bir
derinliği hâline getirmek, Hakk’ın kenzen bilindiği kalb evini, O’nun
teveccühlerini konuk etmek için ağyâr duygu ve endişelerinden temizlemek ve
iç âleminde her an, azizlerden aziz bir misafiri ağırlamaya hazır bulunmak
demektir ki, İbrahim Hakkı bu mülâhazaları şöyle seslendirir:

“ Dil beyt-i Hudâ’dır ânı pâk eyle sivâdan,
Kasrına nüzûl eyleye Rahmân gecelerde.”

Başta da işaret edildiği gibi “sülûk” tabiri, böyle tek başına kullanıldığı gibi,
“seyr u sülûk” şeklinde de kullanılagelmiştir. Bazen buna bir de “ruhanî”
kelimesi ilave edilerek “seyr u sülûk-i ruhanî” denmiştir ki, bunların hemen
hepsiyle anlatılmak istenen şey, Hakk’a vâsıl olmak için, O’ndan gayrı her
şeyden –tabiî bu şeylerden kendi nefislerine ve bizim heveslerimize bakan
yönleri itibarıyla– yüz çevirerek sadece ve sadece O’na yönelmek; O’na tahsis-
i nazar etmek; yolunu sarpa uğratmayacak Kur’ân ve Sünnet mümessili
zâhidlerin vesâyetinde bulunmak; vesvese, şüphe, tereddüt ve hayret hâllerinde
onların irşadlarına başvurmak; acz, fakr ve ihtiyaçlarının şuurunda olarak her



hâlinde O’na muhtaç olduğunun idrakiyle yaşamak; gönlünü, aşk u şevkle;
hissini, ilâhî tecellîlerin müşâhedesiyle; irade ve bütün latîfelerini istiğfarla –
yani şer meyelanlarının köklerini kurutmak ve dua ile hayır temayüllerinin
sürgünlerini güçlendirmekle– şahlandırmak, beslemek ve takviye etmek... gibi
hususlardır.

İhlâs ve ihsan şer’î mânâlarıyla, seyr u sülûkün en önemli ayağı ve kuvvet
kaynağıdırlar. Sâlikin gönlü, ihlâs hissi ve ihsan şuuruyla atarken, bazen sadece
“Lâ ilâhe illallah” der, Esmâ-i Hüsnâ’dan birini veya birkaçını isbat
makamında birden mülâhazaya alır ve “Lâ Hâlika, lâ Râzıka, lâ Musavvira...
illallah” isbatıyla soluklar; bazen de tafsile açılarak her ismi ayrı bir mihrab-ı
teveccüh kabul etmek suretiyle, Hazreti Vâhibu’l-Hayat’ın güzel isimleri
adedince kalbinden menfezler açar ve ihsan şuurunun araladığı kapı arkasını
temâşâya yönelir; yönelir, bazen eşyada tecellî eden renk, tat, koku, şive, âhenk,
nağme ve hikmetlerin çehresinde; bazen de, kalbin vüs’atine göre, ٍذِئَمَوي ٌهوُجُو 

ٌةَرِظَان اَّھِبَر  ىِٰلإ  ٌةَرِضَان   “Yüzler vardır o gün pırıl pırıl (O Güzeller Güzeli)
Rabbi’lerine bakakalmış...”4 ufkunda seyahat üzere seyahatler tertip ederek
vuslat iştiyakıyla yanar-tutuşur; yanar-tutuşur ve hissin, aklın, fikrin âciz kaldığı
sırlı ve derin bir müşâhede arzusuyla îmân rampasına dayanarak irfan
semalarına yükselmeye çalışır; muhabbetini aşka çevirir.. aşkını şevkle besler..
cezb ü incizabın kanatlarıyla sonsuzun enginliklerine açılır.. melekler burcuna
yükselir, ruhanîlerden hoşâmedîler alır.. erilmezlere erer.. görünmezleri görür;
görür ama, aradığının şekil ve suretlerden münezzeh olduğu mülâhazasıyla
gözüne ilişen ve hatırına dalaşan her fotoğrafı da şeytanî birer resim sayar ve

“ Ne cism u ne arazdır, ne cevher ne mütehayyiz,
Yemez, içmez, zaman geçmez, berîdir cümleden Allah.
Tebeddülden, tağayyürden dahi elvân u eşkâlden
Muhakkak ol müberrâdır, budur selbî sıfâtullah.”

hakikatlerine sımsıkı bağlı kalarak, mârifette hangi seviyeye ulaşırsa ulaşsın اَم
ُفوُرْعَم اـَي  َكـِتَفِرْعَم  َّقَح  َكاـَنْفَرَع   mülâhazasıyla eğilir ve künh-i Bârî’nin

nâkâbil-i idrak olduğunu haykırır; ne ölçüde kullukta bulunursa bulunsun اَم
ُدوُبْعَم اَي  َِكتَداَبِع  َّقَح  َكَانْدـَبَع   itiraflarıyla inler aczini seslendirir; ne kadar

çok ve içten O’nu anarsa ansın ُروُكْذـَم اَي  َكِرْكِذ  َّقَح  َكَانْرَكَذ  اـَم   sözleriyle
zikirdeki yetersizliğini mırıldanır ve sürekli yüzü yerde yaşar.



Dinin emirlerine saygıyı Allah’a yaklaşmanın en birinci vesilesi sayar;
takvayı da en bereketli bir yol azığı. Bu çerçevede bir yandan nefsini terbiyeye
tâbi tutarken diğer yandan da ruhunu tasfiyede asla kusur etmez. Terbiyeyi de,
tasfiyeyi de din kurallarına bağlılık içinde gerçekleştirmeye çalışır; şer’-i
şerife uymayan her tezkiye ve temrin gayretini dinden uzaklaşma sayar ve böyle
bir yolla elde edilmiş harikulâde hâlleri de istidraç kabul eder. Seyr u sülûkün
her kademe ve derecesinde yol selâmetine fevkalâde ihtimam gösterir; yol
selâmetini dinî esaslara bağlılıkta görür ve Allah indindeki kadr u kıymetini de
takva derinliğinde bilir. Ona göre Allah’ı ancak müttakiler bulur; “Müttakinin
makamı Cennet, içtiği de kâfûr olur” (Anonim).

Gülşen-i Tevhid sahibi bu mülâhazayı:

ِنصِح َرطَخو  ُفوَخ  رَھِز  دُش......نيِد  ىوَقت و  ناَمَھ  يِھاوَخ  ناََما  رَگ 

نیِصَح
“Eğer eman istiyorsan din u takva bütün korku ve tehlikelere karşı en

metin bir kaledir.” sözleriyle ne hoş ifade eder!
Nefis terbiyesi, bütün dinî sistemlerde çok önemli bir esas kabul

edilegelmiştir. Buradaki nefisten maksat, eskilerin ifadesiyle “nefs-i nâtıka”
veya “nefs-i insanî”dir ki, Kur’ân’ın bir kısım işaretlerine dayandırılarak yedi
ayrı mertebede ele alınmıştır:

Eğer nefs-i nâtıka sadece hayvanî ve cismanî arzularını yaşıyorsa, buna
“nefs-i emmare” veya “nefs-i hayvanî”, din u takva yolunda yürümekle
beraber, sık sık düşüp kalkıyor ve her defasında kendini sorgulayarak Rabbine
yöneliyorsa, buna da “nefs-i levvame”, fenâlıklara karşı bütün bütün tavır alıp
yüzü hep Rabbine müteveccih bulunuyor ve safveti ölçüsünde ilâhî
mevhibelere de mazhariyet kazanıyorsa ona “nefs-i mülheme”, ihlâs-ı etem ve
ubudiyet-i kâmile içinde Rabb’i ile münasebet ve muamelesi açısından vicdanı
tam oturaklaşmış ise böylesi bir nefse “nefs-i mutmainne”, kendi muradâtından
vazgeçip Hakk’ın muradının itirazsız mümessili hâline gelmiş ise artık bu da
bir “nefs-i râziye” ve Hak hoşnutluğunu en büyük bir gaye hâline getirmiş ve
her zaman o istikamette davranıyor, o hedefi gözetliyor ّي۪نَع َضْراَو  ُتی۪ـضَر 
“Ben razı oldum Sen de razı ol!” mülâhazalarıyla dolup boşalıyorsa bu da bir
“nefs-i mardıyye”dir. Bunun ötesinde, istidadı elveren ve ilâhî sıfatlarla
ittisafa açık peygamberâne azim sahibi bir nefse de “nefs-i kâmile” veya



“nefs-i sâfiye” denegelmiştir.
Nefs-i emmare mertebesinde bir mü’min, çok defa işlediği günahların ya

farkında değildir ya da hayatını hesapsız yaşamaktadır. Hatta namazında,
niyazında, evrâd u ezkârında olsa da, henüz kendi kendini kontrol etme ve iç
murâkabe düşüncesi gelişmediği için, ne tam taatin şuurunda ne de mâsiyetin
idrakindedir. Böyle birinin, her zaman elinden tutulmaya, havf u recâ dengesine
uyarılmaya, mârifet, muhabbet ve mehâfet hisleri açısından derinleştirilmeye
ihtiyacı vardır. Sâlikin, bu ilk mertebede nasihat dinlemesi, kusurlarını
hafızasına nakşedip sık sık kendini sorgulaması, ibadet ü taatte kararlı davranıp
günahlara karşı da dişini sıkarak dayanması “cihad-ı ekber”in mebdei sayılır.
Böyle bir mebde yolcusu mübtedî sâlikin, mücâhedesini devam ettirdiği
ölçüde, duygu ve düşüncelerinde bazı farklılaşmalar hissedilmeye başlar;
bunların başında da, yaptığı en güzel amelleri dahi yeterli bulmama ve olumsuz
davranışlarının en küçüğünü bile ciddî ciddî sorgulama hususları gelir ki; işte
bu mertebe “nefs-i levvame” mertebesidir.

Nefs-i levvame mertebesindeki bir sâlik, limandan açılmış, rıhtımdan
fırlamış ve O’na doğru yürümeye –bu yürüme kalbîdir ve tamamen sâlike ait
bir keyfiyet sayılır– başlamıştır ama; o, yine de yer yer sapmalar yaşar..
kaymalara maruz kalır.. bazen hatalar gelir sevapların çehresini karartır ve
hayatında güzellikleri çirkinlikler takip eder.. sık sık sürçer ve düşer; sonra da
her defasında nedametle toparlanır.. istiğfarla hem günahlarından arınır hem de
şer temayüllerinin kökünü kesmeye çalışır ve ümitle yoluna devam eder.
Sadece bunları yapmakla da kalmaz; sürekli nefsini kınar.. vicdan azabıyla
kıvranır.. zaman gelir iç ızdıraplarını gizli iniltilerle seslendirir ve zaman gelir
halvet koylarına koşar, duygularını gözyaşlarıyla münacatlaştırır ve hep inler
durur. Nefs-i levvame erbabı berzah yolcusu sayılır ve kalb ibreleri mihrab-ı
tâmmı tespit heyecanıyla tir tir titrer, fikirleri âfâk ve enfüs arası gel-gitler
yaşar, dilleri de ya “Lâ ilâhe illallah” der, “Lâ maksûde illallah”
mülâhazasıyla O’na teveccüh ve iştiyakını ortaya koyar veya doğrudan doğruya
O’nun “Maksud-u bi’l-hak” ve “Mâbud-u bi’l-istihkak” olduğunu mırıldanır
durur.

Hâlin iç mülâhazalara ulaştığı, kadem ve nazarın aynı ufku paylaştığı
seviyeye ulaşan nefs-i levvame yolcusunun gözünde en küçük hatalar zamanla
en büyük günahlar gibi görünmeye, en küçük sürçmeler en büyük mâsiyetler
gibi hissedilmeye başlar ki, o andan itibaren onun nazarında ak-kara daha bir



belirginleşir, iyi-kötü kendi renkleriyle birbirlerinden tam ayrılır ve o,
günahların çirkin yüzünü tahayyül ettikçe hep tiksinti duyar; sevapları
düşündükçe de, onlara gönlünce ulaşamamanın hacaletiyle kıvranır; ama her
zaman ümitli, azimli ve kararlıdır. İşte böyle bir nefse Allah, اوُدَھاَج َني۪ذَّلاَو 

َنی۪نـِسْحُمْلا َعََمل  َّهٰللا  َِّنإَو  اََنلُبُـس  ْمُھََّنيِدْھََنل  اَنی۪ف   “Biz, yolumuzda gayret
gösterip mücahede edenleri, Bize ulaştıran yollara hidayet ederiz; şüphesiz
Allah ehl-i ihsanla beraberdir.” 5 fehvâsınca, iyiyi, güzeli, marziyâtını ve
marziyâtına ulaştıracak esasları ilham eder ki, mebdeden uzaklığı itibarıyla bu
açıdaki bir nefis de “nefs-i mülheme” pâyesiyle şereflendirilmiş sayılır.

Nefs-i mülheme mertebesinde bir hak yolcusu, bütün etvâr ve ahvâliyle “Hû”
der O’na yönelir.. her şeyde ve her yerde O’nun sun-u bediînin temâşâsıyla
soluklanır.. her nesneyi bir hayret levhası gibi müşâhede eder.. ve her tabloda
yeni bir hiss-i takdirle şahlanır.. dili “Lâ ilâhe illallah” derken, kalbi ve bütün
letâifi “Lâ mâbûde illallah” hakikatini mırıldanır.. sürekli “Hû” zamirinin
ıtlâkındaki derinlikle nefes alır-verir.. ve her nefes alışverişiyle âdeta,
kalbinde bir kor, bir kıvılcım gibi uyuyan aşk u şevki körüklemeye başlar.. ruhu
“ataş” der inler; dili,

“ Ey sâki aşkın nârına yandıkça yandım bir su ver
Düşeli dilber derdine yandıkça yandım bir su ver”
(Gedâî)

nağmeleriyle arzuhâl eder.. ve artık, dünyevî matlupları, zatları itibarıyla
talepten vazgeçtiği gibi, ukbâyı da Hazreti Zât’a bakmayan yönleriyle ikinci
derece mülâhazaya alır.. düşüncelerinde, tahayyüllerinde sürekli O’nun
konukluğuna koşar.. sözlerini O’nun iştiyakıyla süsler ve O’na iştiyak
uyarmakla derinleştirir. Dolarken O’nun vâridâtıyla dolar ve her doluşuyla
ruhunda petekleştirdiği ballar balını müştak gönüllere sunmaya koşar.. sık sık
Lâmekânî Hüseyin Efendi gibi:

“ Pâk eyle gönül çeşmesini tâ durulunca
Dik tut gözünü, gönlüne gönlün göz olunca
Efkârı ko, dil destisini ol çeşmeye tuttur
Ol âb-ı safâbahş ile ol desti dolunca...”

der ve dolma istikametinde azmini kamçılar. Dolunca da:
“ Ey tâlib-i feyz-i Hudâ gel halkaya, gir halkaya.!
Ey âşık-ı nur-i Hudâ gel halkaya, gir halkaya!”



(M. Lütfî)
çığlıklarıyla bir velvele olur ve çevresine boşalır.

Bu noktaya eren bir sâlik, az yer, az içer, az uyur, hep hayret içinde bulunur
ve dünya umuruyla da, sırf esbab dairesi içinde bulunduğundan ötürü meşgul
olur. Bu pâyeye ait sorumluluklarını yerine getiren ve Hakk’ın mevhibelerine
karşı şükrünü eda eden bir sülûk eri, bazen tecellî-i esmâ, bazen de tecellî-i
ef’âl ile nefes alır verir. Ne var ki o, seyr u sülûk-i ruhanîsini, Hazreti Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm’ın vesâyetinde ve Sünnet rehberliğinde sürdüremez ya da
Kitap ve Sünnet mümessilleri rehberliğine sığınmazsa, ubûdiyetinde şatahata
girebilir ve bazen de niyaz makamında nazlanma inhirafına düşebilir. Bu ise
apaçık bir sukûttur.

Nefs-i mülhemenin nihayeti, aynı zamanda “ilme’l-yakîn”in zirvesi “ayne’l-
yakîn”in de matlaı sayılır. Sâlik, bu noktaya ulaşacağı ana kadar, nazarî olarak
öyle düşünmesi ve öyle demesi gerektiği için her şeyin Hak’tan olduğunu ifade
eder; bu mertebenin zirvesine erdiği andan itibaren ise, bütün benliği ile: ْلُق

ّللا ِهٰ ِدْـنِع  ْنِم  ٌّلـُك   “De ki: Hepsi Allah’tan.”6 mazmununu telaffuz etmeye
başlar.. o, her telaffuzunda yepyeni itminan esintileri duyar.. ve dinin emredip
Allah’ın da sevdiği her şeyi tabiatının bir buudu gibi zevketmeye başlar ki,
böyle bir mazhariyeti de ancak, nefsinde itminana erenler hissedebilirler. Bunu
duyan nefis bir “nefs-i mutmainne” ve bu makam da nefs-i mutmainne
makamıdır.

Nefs-i mutmainne zirvesine ulaşan bir müntehî nazarında, kendi
hususiyetleriyle bütün eşya, bütün elvân u eşkâl eriyip gider ve o, sürekli “Lâ
ilâhe illallah” hakikatini düşünür, onu söyler; söylerken de hakikî ve aslî vücud
olarak sadece O’nu duyar.. O’nun nur-u vücuduyla iç içe yaşar.. ve bütün
varlığı, ilim ve vücudun birer tecellîsinden ibaret olarak zevkeder.. ve böyle
bir ruh hâlinin gereği olarak da bütün varlığın, O’nun feyz-i vücuduyla meydana
geldiğini ilan mânâsına ّللا ُهٰ َِّالإ  ِةَقی۪قَحْلا  ِيف  َدوُجْوَم  der. Bu mülâhaza ne َال 
bir vücud ne de şuhûd telakkisidir; bu öyle bir zevk ve duyuş hâletidir ki,
tatmayan bilmez, bilenler de tam ifade edemez. Bu makama eren bir hak
yolcusunun sinesinde O’ndan gayrı her şey, yine O’nun ziya-i vücuduyla silinir
gider ve her yanda sadece ve sadece Hazreti Ef’âl, Hazreti Esmâ ve Hazreti
Sıfât nümâyân olmaya başlar; başlar da, gözler ve gönüller sürekli onlarla
dolar taşar. Böyle bir sermesti içinde her an ayrı bir vuslat bişaretiyle yol alan



hakikat eri, biraz da, “ayne’l-yakîn” derecesinde her şeyin O’na ait olduğunu
duyması sonucu “Ballar balını buldum varlığım yağma olsun.” diyerek
sırtında ariye bir gömlek gibi gördüğü bütün varlığını infak etmeye koşar.

Artık böyle biri, kendinden “can” istendiğini hissetse, hemen kurbanlık koyun
gibi boynunu uzatır. –Bu makamda, o asliyete göre bir zılliyet, o külliyete göre
bir cüz’iyet şeklinde 7 ِنی۪بَجِْلل ُهََّلتَو  اََملْـسَأ  اََّملَف   hakikatinin kahramanlarını
hatırlayabiliriz.– Rikkat-i kalb bu pâyenin en bariz özelliğidir; sâlik her zaman:
“Ağla ey gözlerim, hiç durma ağla!” der, gözyaşlarıyla nefes alır verir.. her
şeyi sever, her şeyi koklar ve okşar ve hususiyle her biri birer mücellâ ayna
olması itibarıyla insanlara karşı gönülden alâka duyar.. her renkte, her tatta, her
kokuda, her seste, her şivede O’ndan tecellîlerle selâmlaşır.. her selâmlayışta
çok farklı hislerle farklı düşüncelere girer; ama her defasında zevk u şevkini
teyakkuz ve temkinle frenler.. hatta bazen bu ciddî teyakkuz ve temkin
sayesinde, ruhunda köpüren ve dalga dalga bütün benliğini saran neşelerin,
sevinçlerin ve hazların kendine ait olması mülâhazasıyla, herkesin uğrunda
canlar feda ettikleri topyekün ruhanî zevklerden de sıyrılarak, “lillâh”,
“livechillâh”, “lieclillâh” sözleriyle ifade edilen çerçeveye koşar ve Yunus
diliyle “Bana Seni gerek Seni” der inler.

Bu esnada, bazı istidatlara sağanak sağanak ikramlar yağmaya başlar; başlar
ve bu aynı zamanda keşiflerle, kerametlerle imtihana tâbi tutulma faslı
demektir. Böyle bir makamda lütfedilen bütün keşifler, kerametler, muhlis bir
sâlik nazarında –istidraç endişesi mahfuz– bir ilâhî armağan olmanın ötesinde
herhangi bir kıymeti de haiz değildir. Basîretli bir sâlik, işte böyle kendisinde
ikinci bir tabiat âsârının belirmeye başladığı ve onun gönül dünyasında her gün
ayrı bir “feth-i mübîn”in yaşandığı, pinhânların ayân olduğu, gözden hicabın
kaldırılıp, eşyanın perde arkası kendi renk ve çizgileriyle zuhur ettiği ve
bazıları için başların dönüp bakışların bulandığı durumlarda o hep, Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm’ın vesâyetine koşar.. düşünce ve tasavvurlarını Sünnet
mihengine vurur.. beyanlarını “usûlüddin” mizanlarıyla çerçeveler.. ve yoluna:
8 ي۪باَحـَْصأَو ِهَْیلَع  َاَنأ  اَم   reflektörleri arasında devam eder. Hazreti Üstad-ı
Küll ve Muktedâ-i Ekmel’den sonra yoldakilere rehberlik vazifesini, Kitap ve
Sünnet’in aydınlık temsilcileri mürşid-i kâmiller yaparlardı. Onların olmadığı
dönemlerde ise çokların yolu sarpa sardı ve yol mütehayyirleri, takılıp yollarda
kaldı...

Evet, bu makam aynı zamanda; “seyr maallah” makamı olması itibarıyla,



hususî bazı vâridleri de vardır ve bazen de bu vâridler ifade yetersizliğinden
“hulûl” ve “ittihad”a çekilebilecek biçimde seslendirilebilir. İşte böyle bir
durumda sâlik, tam kazanma kuşağının zirvelerinde iken kaybetme çukurlarına
yuvarlanabilir; yuvarlanabilir zira, zirvelerle çukurlar birbirlerine zıt oldukları
hâlde hep yan yana bulunurlar. İhlâs kulesinin tepesinden düşecek birinin düz
bir zemine değil de, derin bir çukura yuvarlanacağının hatırlatılması, değişik
bir zaviyeden, zirvelerle çukurların bu beraberliğini vurgular. Onun içindir ki,
seyr u sülûkta yolculuk ilerledikçe temkine, teyakkuza daha fazla ihtiyaç
duyulagelmiştir. Öyle ki ufuk sezilip de her yanda kurbet esintileri duyulmaya
başlayınca, hak yolcusu, daha derin murâkabelere dalagelmiş ve sık sık kendini
sıfırlamış.. üzerindeki mevhibelerin gelip geçiciliğini düşünerek mahiyetinin
bir mazhar değil de bir ayna olduğunu görmeye çalışmış ve “Yâ Hû”
soluklarıyla o vâridât ve lütufların kaynağına yönelip Üveysî bir eda ile: “İlâhi
Sen Rab’sın bense abd ; Sen Hâlık’sın bense mahlûk; Sen Rezzak’sın bense
merzuk; Sen Malik’sin bense memlûk; Sen Aziz’sin bense zelil; Sen Ganî’sin
bense fakir...” demiş ve en büyük pâyenin kulluk pâyesi olduğunu hem de derin
bir acz, fakr ve ihtiyaç hissiyle dile getirmiştir.

Bazı ehl-i hakikate göre, seyr u sülûkta en son mertebe “mutmainne”
zirvesidir. Bu mertebeden sonra sözü edilen “râziye”, “marziyye”, “kâmile”
veya “sâfiye” makamları, itminan mertebesinin değişik buudlarda zuhur ve
inkişafından ibarettir ki, bunlara birer mertebe ve derece demekten daha ziyade
“cezebât-ı Hak” tezahürleri demek daha uygun olsa gerek.

İster bir makam sayılsın, ister mutmainne mertebesinin inkişafı, bu noktadan
sonra, “Yâ Hayy” ism-i şerifinin bir mazhar-ı tâmmı ve şeffaf bir aynası sayılan
sâlik-i müntehî, Hak’tan hoşnut olmayı kendi tabiî derinliği gibi duyar ki, bu
zirve “râziye” zirvesidir. Kahr u lütfun bir bilindiği bu ledünnî derinliğe eren
hakikat kahramanında, beşeriyet sıfatları bütünüyle muzmahil olur gider ve her
yanda yepyeni televvünlerle yepyeni bir var oluş başlar; “mahv”dan sonraki
“sahv”, “fenâ”dan sonraki “bekâ”, “ilme’l-yakîn”den sonraki “ayne’l-yakîn”le
gelen bir farklı var oluş. Böyle bir müntehînin nazarında her zerre bir lisan
kesilir ve her hâliyle O’nu zikreder.. her ses O’ndan farklı şekilde akseden
birer nağme gibi duyulur.. her renk “lâhut” ikliminin tebessümleri gibi gözlere
gönüllere yağar.. ve o, gezip dolaştığı her yerde “Lâ maksûde illallah”, “Lâ
mâbûde illallah” hakikatleriyle nefeslenir.. durumunun ve konumunun
müsaadesi nisbetinde, kalbî ve ruhî hayatı adına bu mübarek cümleleri oksijen



gibi yudumlar; tabiat-ı beşeriye gereği cismaniyetinde oluşmaya yüz tutan her
hevâîliği de karbondioksit gibi dışarı atar.. ve hevâ-i nefsin artıkları sayılan
âsâb ve hassasiyeti yatıştırır.. mücadelenin kızıştığı yer ve zamanlarda iâne
talebi ve istigâse gözyaşlarıyla ebedî mihrabına yönelir ve sızlar.. muvaffakiyet
ve zaferlerini de birer Hak ihsanı olarak duyar ve

“ Değildir bu bana lâyık bu bende
Bana bu lütf ile ihsan nedendir?”
(M. Lütfî)

sözleriyle mırıldanır.. hep içten ve derin, hep Hak’tan hoşnut ve memnuniyet
içinde bulunduğunu ihsas eder.. kim bilir her gün kaç defa:

“ Gelse celâlinden cefâ, yahut cemalinden vefâ
İkisi de câna safâ, senden hem o hoş, hem bu hoş”
(İ. Hakkı)

der, rıza düşüncesini yeniler.. hatta bazen o, gönül gözlerine cezb ü incizab
semalarından akıp gelen bu güzelliklerin farkında bile olamaz.

İşte böyle bir anlayış ve duygu dünyasına otağını kuran bir hakikat eri –buna
Hakk’ın kulu demek daha uygun olur zannediyorum– tecellî-i ef’âl ötesinde,
tecellî-i esmâ ve sıfâta açılarak “ilme’l-yakîn”in en üst mertebelerine yürür ki,
bunun ötesi, Hak hoşnutluğunun kendine has emareleriyle duyulup hissedildiği
ve selim vicdanların şehadetiyle bilindiği “marziyye” şâhikasıdır.
Muhakkikînce, bu pâyeye, “hakka’l-yakîn” televvünlü “ilme’l-yakîn” dendiği
gibi “ehadiyet” mertebesi, “cem’ü’l-cem” makamı da denegelmiştir. Bu makam
erbabı, seyrini daha çok “seyr anillâh” şâhikalarında sürdürür.. hâl-hayret-
temkin ufkunda dolaşır durur; dolaşır durur ve artık Hak, onun gören gözü,
işiten kulağı olur; hep doğruyu görür, doğruyu duyar ve insanlar arasında ilâhî
ahlâkın mübarek bir temsilcisi gibi oturur kalkar.. başkalarında gördüğü
kusurları affeder, ayıplara göz yumar, mü’minlere hüsnüzanda bulunur, herkesi
şefkatle kucaklar ve Hak’tan ötürü her milletle barışık yaşar.. vicdanında
duyduğu Hak hoşnutluğunu kalb imbiklerinden geçirerek kendi hoşnutluğu
hâline getirir; gönül tezgâhlarında her şeyi şekere-şerbete çevirir ve bu ballar
balını avuç avuç herkese tattırır.. ve hemen her yerde, her zaman “Hazreti
Râzı”ya gönülleri yönlendiren bir rıdvan kıblenümâsı gibi hareket eder; Allah
için sever, Allah için kucaklar, Allah için koklar ve sürekli hakikat-i
Muhammediye makamının mebdei sayılan böyle bir pâyenin hakkını eda
etmeye, O’nunla nisbetini derinleştirmeye çalışır.



İtminan mevhibesinin idrak edilme sınırlarını aşkın müntehâsını “nefs-i
kâmile” mertebesi teşkil eder. Dört bir yanda ilâhî tecellîlerin bütün mâsivâyı
kendi rengine boyadığı, renklerin, şekillerin, keyfiyetlerin kendi çerçevelerinde
silinip gittiği zevkî ve nazarî iç içe istihalelerin yaşandığı ve “seyr”in, “seyr
billâh” ufkunda sürdürüldüğü bu şâhika, vahdette kesretin, kesrette de vahdetin
yaşandığı ilâhî sırlara açık öyle bir zirveler zirvesidir ki, asalet ve külliyet
planında orada sadece enbiyânın sesi soluğu duyulur; zılliyet ve cüz’iyet
dairesinde de dava-i nübüvvet vârislerinin.. bu vârislerin en önemli
hususiyetleri, yakazadır; bunlar nerede, niçin, hangi misyonla vazifeli
bulunduklarının şuurundadırlar. Küllü cüzden, küllîyi cüz’îden, aslî olanı
zıllîden, metbûu da tâbîden tefrik eder ve kat’iyen iltibasa düşmezler. Ne
şatahat ne naz, ne faikiyet ne de imtiyaz; mazhar oldukları her şeyi O’ndan bilir
ve bu mazhariyetlerini koruma istikametinde ortaya koyacakları her cehdi,
netice-i nimet-i sabıka olarak bir şükür esprisi içinde, fevkalâde bir tevazu ve
mahviyetle ortaya koyar, mükâfat adına değil de, vazife ve sorumluluk hesabına
“hel min mezîd” der dolaşırlar. Bu ölçüde safvete eren mutmain bir ruh, bütün
mesuliyetlerini bir ibadet neşvesi içinde yerine getirir ve benliğinin
derinliklerinde her lahza ayrı bir vuslat zevkiyle coşar. Onun, “nefehâtü’l-üns”
esintilerinin aks-i sadâsı sayılan solukları, okşayıp geçtiği her yere sekîne
aşılar geçer.. onun sükûtu, varlığı hallaç etme ölçüsünde mük’ab bir tefekkür,
sözleri de Mezâmir’den akan hikmet kristalleridir. Gözler her yerde onu görme
uğrunda açılır kapanır ve onun tavırları, davranışları Hakk’ı hatırlatır..
hatırlandığı her yerde gönüllere bir murâkabe kıvılcımı düşer ve tutuşan her
gönül:

“ Ey bülbül-ü şeydâ yine efgâna mı geldin.?
Azm-i gül edip zâr ile giryâna mı geldin?
Pervâne gibi ateşe dâim cân atarsın,
Yoksa bu aşk oduna sen yana mı geldin...”

der, mağmalar gibi köpürür, ocaklar gibi yanar ve giryâna gelenlere yanıp kül
olmayı meşkeder.

Bundan başka sofiye, ruh için de bazı mertebelerden söz edegelmişlerdir.
Ruhun iç yüzü diyebileceğimiz bâtınına “sır” denir. Sırrın bâtını ise “sırru’s-
sır” kabul edilir. Sırru’s-sırrın en önemli bir buudu “hafî”, en engin bir
derinliği de “ahfâ”dır. Bâtından maksat, bir nesnenin özü, esası ve mayası
demektir. Bu latîfelerden sadece biri âlem-i halktan, diğerleri âlem-i



emirdendir.. ve âlem-i emirden olan latîfelerin en derini, en zor erişileni
ahfâdır. Ahfâ, diğer latîfeler itibarıyla merkezi tutuyor gibi bir hususiyet arz
etmektedir. Hafî, âlem-i emre ait hususiyetleriyle tıpkı bir mahfaza gibi onu
kuşatır; sırru’s-sır, bir sur gibi bunların hepsini ihata eder ve ruh bir atmosfer
gibi bütün latîfeleri kucaklar ve kalbe bağlar. Bu latîfelerin inkişaf ettirilmesi,
kalbî ve ruhî hayatın, hayata hayat olmasına bağlıdır. Bu itibarla da, henüz
cismaniyetten kurtulamamış, letâif-i insaniye ufkuna ulaşamamış bahtsızların,
belli seviyedeki ruhlara akıp gelen bu mevhibeleri duymaları mümkün değildir.
Bunları duyabilmenin asgarî şartları, evvelâ istidat, sonra o istidadı inkişaf
ettirme adına sa’y u gayret ve daha sonra da usûlüne göre çile çekmek ve
“erbaîn”lerle beden hâkimiyetinden kurtulabilmektir.

ِمي۪وَقْلا ، ِقي۪رَّطلا  َىِلإ  ْمُكاَِّيإَو  ّللا  ُهٰ َاناَدَھ 

ِمی۪حَّرلا ِفُؤَّرلا  ۽ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  ُهٰ ىَّلَصَو 

.ِةَرَرَبْلا ِماَرِكْلا  ِِهباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو 
1 Bkz.: es-Suyûtî, el-Hâvî 1/325; el-Halebî, es-Sîratü’l-Halebiyye 1/240.
2 Rahman sûresi, 55/26-27.
3 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/90, 91; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  24/72.
4 Kıyâmet sûresi, 75/22-23.
5 Ankebût sûresi, 29/69.
6 Nisâ sûresi, 4/78.
7 “İkisi de Hakk’a inkıyat edip teslim olunca o, kurban etmek üzere oğlunu yere serdi.”  (Sâffât

sûresi, 37/103)
8 Tirmîzî, îmân 38; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/152.



Derviş
Derviş; Farsçadaki derviz, dervij sözcükleri gibi fakir, yoksul mânâlarına

gelen bir kelime. Dünyevî fakirlik, âcizlik, yoksulluk da aynı sözcükle ifade
edilse de Allah’a karşı, aczinin, fakrının ve ihtiyaçlarının farkında olma
anlamındaki böyle bir yoksulluk, bu kelimeye yüklenen has bir mânâ.
Tasavvufta derviş dendiğinde, söz konusu olan da işte bu mânâdır. Hakikî
anlamıyla fakirlik ve ihtiyaç, tese’ül ve dilenciliği hatırlatması açısından böyle
bir mânâ hak yolunun yolcuları için bahis mevzuu olmasa gerek. Zira, kendini
Allah’a adamış bir hakikat eri, aynı zamanda bir kanaat ve istiğna insanıdır. O,
aç ve susuz kaldığı zamanlarda dahi, açarsa derdini sadece Allah’a açar ama
kat’iyen halka arz-ı ihtiyaçta bulunmaz ve bulunmak da istemez. Dervişin, “kapı
eşiği” mânâsına gelmesi, insanlara karşı zillet gösterme anlamı itibarıyla değil,
Allah karşısındaki tevazuu, mahviyeti ve kendini sık sık sıfırlayarak, maddî-
mânevî üzerinde taşıdığı değerlerin izafîliğini vurgulaması açısındandır. Onun,
insanlara karşı aynı alçak gönüllülüğü göstermesi de Yaratan’dan ötürü, özü ve
mahiyetindeki ilâhî cevherlerle başlı başına antika bir Hak sanatı olması
itibarıyladır.

İşte bu mânâda, bazen çok kâmil kimselere bile “Falan falan zatın
dervişidir.” diyerek dervişliğin hem Hak nazarındaki hem de halk nazarındaki
yeri hatırlatılmak istenmiştir. Ayrıca bazen, sade, mütevazi, kanaatkâr,
tekellüfsüz rahat kimselere derviş dendiği gibi, çok büyük ve ârif kimselere de
bazı vasıflar ilavesiyle “derviş-i sultan dil: padişah gönüllü fakir” denir ki,
biz bu tabiri daha çok “gönlü çok zengin” sözcüğüyle, kanaatkâr kimseler
hakkında kullanırız.

Tasavvuf erbabı arasında has mânâsıyla derviş ; kalben mâsivâdan
alâkasını kesip, hakikate ulaşma niyet ve cehdiyle, kendini Hakk’a kulluğa
adamış, zühd, takva, sabır, ikdam, sevgi ve hoşgörü insanı demektir.

Derviş, ilk adımını, günahlardan uzaklaşıp, farz, vacip, sünnet... gibi
sorumluluklarını yerine getirmekle; ikinci adımını herkesi sevip, herkese
sinesini açarak, kâinata bir “mehd-i uhuvvet” nazarıyla bakmak ve ahlâk-ı
Muhammediye (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakikat-i Ahmediyeyi (aleyhi
ekmelüttehâyâ) istidadı ölçüsünde tam temsil etmekle; üçüncü adımını da, ihlâs
ve ihsan ufku itibarıyla, nazarî bilgilerini, inanç ve kabullerini, hâlî, zevkî,
şuhûdî derinliklere açılmakla atmış olur.



Birinci adımı itibarıyla derviş; takvanın mebdeine açılır, dini, Kur’ân’ı
anlamaya namzet olduğunu ve vuslata tâlip bulunduğunu ortaya koyar; derken
samimiyeti ölçüsünde de niyetinin mükâfatını görür ve yürür rıdvan tepelerine
kadar Cennet’in derinliklerine..

“ Hak Teâlâ eder müttakîdir ulunuz
Müttakînin makamı Cennet, içtiği kâfûr olur.”
(Anonim)

sözleri mebdeden müntehâya bu kademin önemini vurgular.
İkinci adımı itibarıyla o, canlı-cansız bütün varlıkla münasebete geçer,

herkese konumlarının gereği takdirlerini arz eder, her şeyi sever, her şeyi
kucaklar; düşmanlıklara muhabbetle karşı koyar, kötülükleri iyiliklerle savar
ve bu yolun darılma değil, dayanma yolu olduğunu düşünerek koşar hedeflediği
rıza pâyesine ve hep Yunus gibi mırıldanır durur:

“ Sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek,
Derviş gönülsüz gerek; sen derviş olamazsın…”

Üçüncü adımı itibarıyla ise o, artık bir huzûr ve şuhûd insanıdır. Tamamen
O’nu görme, O’nu duyma, O’nu bilme ve O’na enîs-i sadık olma yoluna
girmiştir; girmiştir ve fark etmez artık dost vefasını ve düşman cefasını. Hele
bir de duymuşsa Yâr sesini gayri duymaz ağyâr nefesini; sıyrılır bütün bütün
mâsivâ (Allah’tan gayri her şey) kaydından ve bürünür ikinci bir tabiat ve
mahiyete sırdan. Bilir bilinmesi gerekenleri ve kurtulur bilgi hamallığından.

Dervişlik; herkese açık bir kapıdır. O kapıya yönelen hiç kimseyi cevapsız
bırakmaz ve geriye çevirmezler. Ne var ki, böyle bir kapıdan girişin de kendine
göre bir kısım âdâbı vardır ki, ararlar onları gelip eşiğe dayananlardan ve
onlara riayete bağlarlar içeriye alınmayı.

Tokâdîzâde Şekip:
“ Bâb-ı Hak açıktır merd-i âgâha,
Cândan geçenlerdir eren Allah’a.
Hakikat yolunda ben bu dergâha,
İsteyerek gelmiş kurbanlar gördüm.”

diyerek hem kapının her zaman açık bulunduğunu hem de bu yolun Cânân’a cân
verme yolu olduğunu hatırlatarak ümitlerimizi şahlandırdığı aynı anda ihlâs ve
ihsan çağrısında da bulunur.

Cân vermeden Cânân’a erilemeyeceğini hatırlatma bakımından Hz. İbrahim –



Kur’ân’ın da bu yönüyle onu nazara verdiği gibi– ne güzel örnektir: O, Hakk’a
vuslat yolunda “nâr-ı Nemrud”u göğüsler.. yurdunu-yuvasını terk ederek gider
çadırını –o çadıra köşklerimiz, villalarımız feda olsun– beyâbâna kurar..
Allah’a tefvîz-i umûr ederek götürür eşini, evlâdını insiz-cinsiz bir vadiye
bırakır.. uzun yıllar devam edegelen şiddetli evlât arzusuna bahşedilmiş
“semere-i fuâd”ını tereddüt etmeden bir kurban gibi Hakk’a sunar… Hâsılı, her
hamlesinde öyle müthiş bir irade, bir azim ve bir kararlılık sergiler ki –
İnsanlığın İftihar Tablosu’nun hususî durumu mahfuz- onun bir benzerini
göstermek mümkün değildir.

“ Cânân dileyen dağdağa-i câna düşer mi;
Cân isteyen endişe-i cânâna düşer mi”
(Seyyid Nigârî)

sözleri sanki böyle bir vuslat kahramanı için söylenmiş gibidir. İşte dervişlik,
böyle bir vuslat kahramanlığına tâlip olma demektir ki; o da başta dinî
hükümlerin mânâ, maksat ve gayesinin şuurunda olarak, bilâkaydüşart hayatını
Allah’ın rızasına bağlamanın ayrı bir unvanıdır. Onu, özüne, sözüne, nefsine
hâkim olarak aşk u şevk rehberliğinde Hakk’ı arama diye tarif edenler de
olmuştur ki, minvechin ayrı bir önem arz eder. Merhum Rıza Tevfik’in melâmet
urbası içinde sunduğu dervişlik, böyle bir mülâhazayı tenvir bakımından
oldukça önemlidir:

“ Dervişlik, özüne hâkim olmaktır,
Esîr-i nefs olan derviş değildir.
Aşkı rehber edip Hakk’ı bulmaktır,
Keşkül, teber, asâ, tığ, şiş değildir.
İbadet namına dalgın oturma!
Bağırma, tepinme, göğsüne vurma!
“ Yâ Hû”, “yâ Hay” diye köpürüp durma,
Zikr-i Hak hazm için geviş değildir.
Sırr-ı Hakk’ı gönlünden öğren,
Gönüldür aşk ile dîdârı gören;
Ârif-i âgâha o zevki veren,
Benk ü bâde, afyon, haşhaş değildir.
Keramet umma hiç Necef taşından,
Ayrılma insandan öz kardaşından;



Hakk’ı göremezsin Bağlarbaşı’ndan,
Gerçek er sultandır, keşiş değildir.
Ham ervah her yanda var yığın yığın,
Nedir onlarla verip aldığın!
Uzlete mail olan gönlüne sığın!
Cihan gönül kadar geniş değildir.”

Dervişlikte, nazarî ilimleri takip talebelik; öğrenilen bilgileri hayata geçirip
yaşamak temsil; bilinip yaşanılan şeyleri hâlen ve zevken daha derince duymak
ise –farklılığı istidatlara bağlı bütün mertebeleriyle– yakîndir. İsterseniz
bunlardan birincisine nazarî şeriat, ikincisine amelî şeriat, üçüncüsüne de
hakikat buudlu şeriat diyebilirsiniz.. dervişlik, mebdeden müntehâya bütün bu
menzillerde, ayrı ayrı görünümler hâlinde karşımıza çıkan sâlikin hiç
değişmeyen her zamanki unvanıdır.

Bir kısım hakikat erbabı, vuslat yolunda dervişliği “olmazsa olmaz” şeklinde
kabul etmektedirler ki, onlara göre, bedenî rahatsızlıklarda hekim tavsiyesi
istikametinde tedavi, perhiz, diyet ne ise, nefsin tezkiyesi, kalbin tasfiyesi ve
ruhun mâverâîleşmesi adına da dervişlik aynı şeydir. Bedene ait
rahatsızlıklarda, tabibin tavsiyeleri esas alınması gerektiği gibi mânevî
rahatsızlıklarda da, bir mürşid, bir üstad ve bir bilgenin öğütlerini almaya
ihtiyaç vardır. “Hastalık yok hasta var.” mülâhazasında olduğu gibi denebilir
ki, bu konuda da her insan âdeta başlı başına bir âlem gibidir ve onun
rahatsızlıklarının tedavisi de –usûlde olmasa da– teferruatta farklı yöntemler
gerektirmektedir:

Meselâ, bir türlü cismaniyet ve bedenin baskısından kurtulamayan,
dolayısıyla da kalbî ve ruhî hayat seviyesine ulaşamayan bir sâlik için zühd çok
önemlidir. Onun bu boşluğunu teşhis ve tespit eden ârif bir rehber, herhâlde
böyle birinin tedavisini, kesben olmasa da kalben dünya ve mâfîhâyı (dünya ve
içindekiler) terke bağlayarak ona sürekli “terk-i dünya” telkininde bulunacaktır.
Aksine, bütün himmet ve gayretini uhrevî hazlara bağlayıp Hakikî Matlûb ve
Maksûd’u ihmal eden bir hak yolcusuna da “terk-i ukbâ” temrini yaptıracaktır.
İster dünya, ister ukbâ bir hakikat erini asıl hedefinden alıkoymuyorsa, hatta
fâni şeylere bekâ rengi vermeye birer malzeme teşkil ediyorsa, böyle birine de
dünya-ukbâ kapılarını ardına kadar açacaktır. Bu çerçevede düşüncelerini dile
getiren Mevlâna: “Dünya, Allah’tan gafil olmaktır; yoksa, gümüş, kumaş,
evlâd u iyal sahibi olmak değildir. Dini ihya yolunda kullanılabilecek mal ve



servet, Peygamberimiz’ce (sallallâhu aleyhi ve sellem) övülmüş ve: “Helâl
mal, salih kimse için ne hoştur!”1 buyrularak meşru kazanç şâyân-ı takdir
bulunmuştur. “Su geminin içine girerse onu batırır, altında kalırsa onu
yüzdürür. Sen de, mal muhabbetini kalbine doldurmazsan, seyr u sülûk
denizinde rahatlıkla yürüyebilirsin.” der ki, hakikî dervişlik de işte budur.

Hz. Âdem’den beri hakikî dervişler hep böyle düşündü ve böyle
davrandılar. İsmi o şekilde konmamış olsa bile, Ashab-ı Suffe’yi her zaman bu
ümmetin ilk dervişleri saymak mümkündür. Zira onlar, hiç kimseye nasip
olmayacak şekilde, dünya-ukbâ muvazenesine riayet etmenin yanında, sürekli
ilâhî hakları da gözeterek birer rıza kahramanı olmasını bilmişlerdir.

Ashab-ı kiramdan sonra, bazen zahitlik, bazen sofîlik, bazen de dervişlik
unvanıyla değişik organizasyonlar şeklinde devam edegelen bütün seyr u sülûk
erbabı idareye, siyasete karışmadan, himmetlerini îmân ve tevhidi ikameye
hasrettikleri sürece, toplumlarının damarlarında kan ve can vazifesi
görmüşlerdir. Aksine toplumlara zararlı olmanın yanında kendilerini de
bitirmişlerdir.

Aslında, temeli, tevazu, mahviyet ve hacalete dayanan dervişliğin, dünyevî
işlere alet edilmesi, ruhlarda öyle bir kirlenme vesilesidir ki, ihtimal böyle bir
kirliliği hususî inayetten başka hiçbir şey temizleyemez.

Son sözü yine Mevlâna söylesin:

يِمَشَتحُم دَوُب  ِراَب  ناَش  ِرِطاَخ  رَد......يِمَشَتحُم  ْدَوُب  راَع  اَر  ناَشِورَد 

يِمَشَتحُم دَوُب  راَخ  وا  ِهَر  رَدنَك......رَتشوُخ  َقلطُم  ِرقَف  تسوُد  ِهَر  رَدَنا 
(Rubâiyât’tan) “Dervişler için ihtişamlı bir hayat ayıptır. İhtişamlı hayat

onların gönlünde bir yük gibidir. Dost yolunda yokluk (ona olan ihtiyacını
duyma hissi) çok hoştur. Zira Dost yolunda saltanat ve ihtişam dikene
benzer; dervişin ayağını incitir.”

ي۪تَّلا َِيتَرِخٰا  ي۪فَو  ي۪رَْمأ ، ُةَمْصِع  َوُھ  ي۪ذَّلا  َيِني۪د  ي۪ف  ي۪ل  ْكِراَب  ّلَلا  َّمُھٰ
2، ي۪غََالب اَھی۪ف  ي۪تَّلا  َياَیْنُد  ي۪فَو  ي۪ری۪صَم ، اَھَْیِلإ 

.َنی۪عَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/197; İbn Hibbân, es-Sahîh 8/6.
2 Bkz.: Müslim, zikr 71; el-Bezzâr, el-Müsned 3/198.



Sâlik
Bir hedefi takip eden, bir yolda yürüyen ve Allah’a ulaşma gayreti içinde

bulunan hak yolcusu diyeceğimiz sâlik; usûlünce, Hakk’a ulaşma cehdi içinde
bulunan herkese denir ki; her ferdin, istidat, kabiliyet ve mazhar olduğu/olacağı
mevhibeler açısından farklı farklıdır: Kimileri, fevkalâdeden bir ihsan-ı ilâhî
ile, seyr u sülûk-i ruhanîde gözetilmesi esas sayılan disiplinleri görüp
gözetmeseler dahi, bir hamlede, bir nefhada Allah tarafından çekilip rıza ve
muhabbet mertebesine ulaştırılırlar ki, bunlara cezbedilen (meczûbîn-i ilâhî)
sâlikler denir. Bunlar başkalarının pek çok “erbaîn”lerle ulaşacakları hâl veya
makamları, miracın gölgesinde birkaç dakika, birkaç saat veya birkaç günde
elde edebilir, çarçabuk nefsanî kirlerden arınır, en hızlı şekilde kalb
tasfiyesinden geçer ve hiçbir zaman sa’y u gayretlerle ölçülemeyecek bir
süratle Matlûb, Maksûd ve Mahbub’larına ulaşarak, maiyyete mazhariyetin
bütün ruhanî ezvâkını birden duyar ve zâhir u bâtının birleşik noktası sayılan
“insan-ı kâmil” ufkunu ihraz etmiş olurlar. Bu mânâdaki “meczûbîn-i ilâhî”,
insanlar arasında Hak sırlarının gizli defineleri, ziya-i ilim ve vücudun
yeryüzündeki nokta-i mihrakiyeleri ve mü’minlerin gönül hayatları adına, ebedî
susuzluklarını giderecekleri Hızır çeşmesinin de sâkîleri sayılırlar. Sözleriyle
ölü kalbleri ihya eder, nazar ve teveccühleriyle kör gözleri açar, atmosferlerine
girenlerin de kalbî ve ruhî yaralarını iyileştirirler. Bunlar yer yer, ayrı bir
mevhibe ve ayrı bir vâridâtla hep mest u mahmur yaşar, iç içe girmiş zâhir ve
bâtınlarının alâim-i semasıyla çevrelerindeki tâliplere temâşâların en baş
döndürücülerini yaşatır.. gözleri basîretlerinin emrinde, dilleri gönüllerine
bağlı; bakıp gördükleri her şeyde O’na ait renk ve çizgilerle kendilerinden
geçer.. ağızlarını açıp konuştuklarında hep inci-mercan saçarlar.. ve tabiî her
zaman O’nun “nîm-u nigâh”ıyla olsun başları dönmüş mestler gibi yaşarlar ki,
hâlden anlamayanlar onları mecnun veya sarhoş sanırlar. Bu türden sâliklerin
hâlini Bağdatlı Rûhî:

“ Sanman bizi kim şîre-i engür ile mestiz,
Biz ehl-i harâbattanız mest-i elestiz.”1

diyerek ne hoş dile getirir!
Kimileri, ilk işaret ve işaretçilerle muvakkaten cezbeye gelip kendilerinden

geçseler de, mahiyetlerindeki programın gereği hemen kendilerine gelir,
yakazanın temkin zeminine sığınır ve gözleri açık olarak Hakk’a vuslat



yolculuğunu sürdürürler ki; bunların duygu, düşünce, söz ve davranışlarında
insanları iltibasa sevk edecek hiçbir şeye rastlanmaz; ne şatahat ne naz ne de
laubalilik, hep ىَٰغط اَمَو  ُرَصَبْلا  َغاَز  اَم   “O’nun gözü ne kaydı ne de şaştı.”2

atmosferinde veya serasında yürürler O’na güvenerek rıza ufkuna doğru…
Kimileri, seyr u sülûk-i ruhanîlerini, bu ulvî seyahatin disiplinlerine riayet

ederek tamamlar; inayet televvünlü cezbe ufkuna ulaşır ve iradelerinin kudsî
bir incizab merkezine bağlandığını hisseder gibi olur ve daha sonraki
hayatlarını da, âdeta kendilerini bir akıntıya salmışçasına hep o câzibe-i
kudsiyeye bağlı sürdürürler. Artık nefisleri adına yokluğa kanat açmış bu
kimselerde ne telâş ne endişe ne gam ne de keder; “Dost” der, Dost’la hemdem
olur ve O’nun huzuruyla bütün huzursuzluklardan azade yaşarlar.

Niyazi-i Mısrî’nin şu meşhur mısraları, bir zaviyeden işte bu ufku
işaretlemektedir:

“ Dünya gamından geçip,
Yokluğa kanat açıp,
Şevk ile her dem uçup,
Çağırırım Dost Dost.”

Kimileri de mebdeden müntehâya kadar her zaman sa’y u gayret içinde
bulunur.. herhangi bir beklentiye girmeden hâlisâne bir kulluk sergiler.. ne
cezbe görür ne incizab duyar.. ne naz bilir ne gider kuruntulara yaslanır. Dişini
sıkar ve iradesinin hakkını vererek Hakk’a kulluğun en ince âdâbına riayetle,
gösterişsiz, âlâyişsiz tam bir sebat ve ikdam kahramanı olduğunu ortaya koyar.
İşte böyle biri, inanıp Müslümanca yaşamayı bütün ezvâk ve keramâta tercih
ettiği/edeceği gibi Cennet ve ötesini de kat’iyen Hakk’a kulluğunun hedefi
saymaz. İmanı ve ubûdiyeti Rabb’in en büyük ihsanı bilerek bu büyük ihsana
mazhariyetin şükran hisleriyle her zaman iki büklüm yaşar. Mevlâna kendi
üslûbuyla, böyle bir mazhariyeti şöyle resmeder:

دیِشَكاَراَم ِنَماَد  دیِسَر  تَداَعَس  ِزاَب 

شيِوِخ ناَوَيا  هَمیَخ َو  ميدِر  ِنوُدرَگ  يِرَس  رَب 

راگزوُر نِيا  َزا  نوُچراَي  تفُگاَرَم  شيِورَد 

شيِوِخ ناَدنَخ  َِتلوَد  َديِد  ِهك  سَكنآ  دَوُب  نوُچ 



باوَخَب شَديَِدن  رصِم  چیِھ  ِهكاَر  يِرَكَش  نآ 

شيِوِخ ناَدنِد  نيِرَد  مَتف  اَي  نَم  ِهك  ركُش 
“Mutluluk ve saadet gelip eteğimizi çekti ve götürüp çadırımızı gökyüzüne

kurdu. Dün de o sevgili bana: ‘Bu vefasız dünyanın elinden ne hâldesin?’
diye sordu. (Ben de) gülen devletin gülen bahtını gören nasıl olur (dedim).
Mısır’ın, rüyasında bile göremediği şekeri, şükürler olsun ben dişimin
dibinde buldum.”

Sâlikin ilk işi, sağlam bir niyetle, istidat, kabiliyet ve seviyesine göre,
“tevbe”, “inâbe”, “evbe” unvanlarıyla yâd edilen, Allah’ın sevmediklerinden
sevdiklerine, istemediklerinden istediklerine, hayvanî ve cismanî hayattan kalbî
ve ruhî hayata hicrete azmetmesidir. Böyle ciddî bir niyet, nefis tezkiyesi, kalb
tasfiyesi ve ahlâk tehzibiyle desteklendiği sürece, sâlikin zamanla zâhiri de
bâtını da farklılaşır ve daha bir mâmur hâle gelir; gelir de ufukları bir bir
aydınlanır.. ihlâs ve samimiyetinin derinliği ölçüsünde vicdan mekanizması
itibarıyla bir nuranîleşme ve davranışları açısından da apaçık bir istikamet
örneği sergilemeye başlar. İmanın, tam bir iz’ana inkılâp etmesi, iz’anın
mârifetle derinleşmesi, mârifetin muhabbete dönüşmesi, muhabbetin alev alev
aşk hâlini alması, aşkın gidip ta hayrete ulaşması yoluyla, topraktan, balçıktan
yaratılan insan âdeta sema ehlinin matmah-ı nazarı hâline gelir ve melekûttaki
“sâcidîn”, “râkiîn” esnâfına bir kıblenümâ olur. Artık ona teveccüh eden
doğruya yönelmiş, ona tutunan da sağlam bir ipe sarılmış sayılır.

Mevsimi gelince, iç derinlikleri itibarıyla bir “menba-ı feyz” hâline gelen bu
“nüsha-i kübrâ”, bir mevhibeler merkezi ve bir vâridât mahzenine dönüşerek
herkese âb-ı hayat sunan bir mübarek sâkî durumuna yükselir; yükselir ve kâse
kâse semtine uğrayanlara kevserler sunar. Böyle hâlden hâle intikal ederek
yürüyen ve yükselen sâlikin, birbirinden farklı uğradığı her menzile “hâl”,
kendi istidat ve kabiliyetinin nihaî inkişaf noktası sayılan, bizim hak yolcusunun
“arş-ı kemalât”ı diyeceğimiz hakikî ve izafî müntehâya da “makam” denir.
“Herkesin istidadına vâbestedir âsâr-ı feyzi.” Her hak yolcusu yolculuğunu
belli bir zirve ile noktalar ve ulaştığı bu burç veya şerefeden bütün mülk ve
melekûtu temâşâ eder. Umum ehl-i kemalâtın, kendine göre ulaşacağı son nokta
onun için bir zirvedir ve bütün bu zirvelerin hepsi de izafîdir. Fânileri
Bâkî’den ayıran imkân-vücûb arası ve “ev ednâ” sözcüğüyle işaretlenen hakikî
bir zirve de vardır ki, o da Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’a (aleyhi ekmelüttehâyâ)



mahsustur. O’nun dışındaki bütün “ebrâr” ve “mukarrabîn”le alâkalı, “daha
yüksek”, “daha âlî”, “daha büyük”… gibi sözcükler tamamen izafîdir ve
herkesin istidat sermayesi ve mazhar olduğu ilâhî mevhibeler itibarıyladır.

Ne olursa olsun, bir sâlik, kendi kemal ufkuna kadem basıp da kalbini “feyz-i
akdes” ve “feyz-i mukaddes”lere mücellâ bir ayna hâline getirince, ona nazar-ı
Hak ayân olur.. gönlü üfül üfül ilham esintileriyle tanışır ve seviyesine göre
varlığı daha değişik duyup yorumlamaya başlar. Her şeyi farklı görür, farklı
duyar.. ve görüp duyduklarını gösterip duyurmanın heyecanıyla –istidadı el
veriyorsa– yanar tutuşur..

Ve oturur kalkar “el-Mâbudu Hüvallah” der.. gerilir, koşar “el-Maksûdu
Hüvallah” hakikatını soluklar.. âfâkı, enfüsü didik didik ederek düşünür “el-
Mârûfu Hüvallah” sözcükleriyle nefes alır verir.. ve her şeyi esmâ ve sıfât
yörüngesinde “Zât” hakikatine bağlayarak gaybî imanın enginliğini zevkî ve
hâlî bir çerçevede kalben şuhûdî hâle getirir ve Hâkânî’nin dediği gibi:

“ Lâyık oldur ki hemen sâlik-i râh,
Diye “lâ na’büdü illâ iyyâh”

der, hâlî ve kâlî Hakk’a kulluğu, Cennet ve rü’yet-i Cemalullah neşvesi içinde
duyar.. ve O’nun istek, dilek ve rızasına tam uygun olmadığı kanaatinde
bulunduğu –bunların bir kısmı bazı uhrevî mülâhazalar da olabilir– her şeyi
geriye çeker, sadece ve sadece O’nu düşünür ve O’nun, düşünülmesine geçit
verdiği alanlarda –gerek duymaya göre– tefekkühte bulunur. Müntehî bir sâlik
için, “Hüve” unvanıyla sadece ve sadece O söz konusudur. O’nun söz konusu
olması “evvelen ve bizzat”, “mâsivâ” mülâhazası ise, O’nun izni dairesinde
“sâniyen ve bi’l-araz”dır. Böyle bir mülâhazada dünya ve ukbânın birbirinden
farkı da yoktur; tevhid-i kıble ufkuna ulaşmış bir sâlik için, biricik Matlûb ve
Maksûd, O ve O’nun rızasıdır.

Burada bir kere daha Mevlâna’yı konuşturalım:

يِروُد تَقیِقَح  نِيا  َزا  ِدلُخ  ِقِشاَع  يَو......يِروُد  زم  اَی  ـ نُد ِبِلَاط  َيا 

يئ هَدَيَِدن  شَمَغ  ِيئِداَش......يِرَبَخِیب  َزا  َملاَع  وُد  رَھَب  داَش  يَو 

يِروُذعَم
“Ey dünya tâlibi, sen bu âlemde bir gündelikçi gibisin.! Ey Cennet âşığı,

sen de hakikatten çok uzaksın.! Ey hakikatten bîhaber ve iki âlemle sevinen



kimse, sen de Dost uğrundaki gam zevkini duymamışsın; sen de mazur
sayılırsın…”

Hâsılı, hedefini iyi belirlemiş ve bulunduğu ufkun farkında olan bir sâlik;
dert kaynağı sayılan canı da, teni de teneşir tahtasına bırakır ve bütün varlık
sermayesini gönül kapısının önüne saçar. Yol kesen her türlü ağyâr
düşüncesinden sıyrılarak kalbine yönelir ve onun dilini anlamaya çalışır. Göz
ve kulaklarını basîretinin emrine vererek, fizik ötesi saf mülâhazalar âlemine
dalar. Böyle bir mazhariyetle bazen bir hamlede lâmekânîliğe yükselir ve ikinci
hamlede de sesini bütün semavât ehline duyurur.

Gönlün bütünüyle cân hâtifine çevrildiği bu nokta, bir sıçrayışla insanı
sonsuzluk kapısına fırlatacak bir rampa gibidir. Böyle bir rampada çevkâna
dönen boyunlar, bir adım sonra baş ve ayağın aynı noktada bir araya gelmesiyle
bu arşiye ve ferşiye kahramanını bir halkaya dönüştürür ki, işte böyle bir an
dilek kuşunun uçurulması gerektiği andır.. evet böyle bir durumda sadece kalbin
ılık nefesleri duyulur.. bütün dilin-dudağın sesi kesilir.. baş daha bir bükülme
gayreti göstererek, sırtını kalbe verir.. ve kendi kendine ّتَح ىٰ َكَّبَر  ْدـُبْعاَو 

ُنی۪قَیْلا ََكِیتْأَي   “Sana ölüm, yakîn âvâzıyla gelip çatıncaya kadar Rabbi’ne
ibadete devam et!”3 duygularını mırıldanır.

4، َّكِبُح ىِٰلإ  ي۪نُّبِرَقُي  ٍلَمَع  َّبُحَو  َكُّبِحُي  ْنَم  َّبُحَو  َكَّبُح  َكَُلأْسَأ  ّلَلا  َّمُھٰ

ِ۪هلٰا ىٰلَعَو  ىَٰفطْصُمْلا  َِكلوُسَرَو  َِكبی۪بَح  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ّللا  َّمُھٰ ِّلَصَو 

.ِءاَفَوْلاَو ِرْدَقْلا  يِوَذ  ِ۪هباَحَْصأَو 
1 “Bizi üzüm suyu ile sarhoş olmuş sanmayınız; biz ezelden mest olmuş harâbat ehli olanlardanız.”
2 Necm sûresi, 53/17.
3 Hicr sûresi, 15/99.
4 Bkz.: Tirmizî, tefsîru sûre (38) 4; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/243.



Seyr u Sülûkte Bir Başka Çizgi
Seyr u sülûk-i ruhanîde; letâif-i aşere (on latîfe) veya yedi nefis mertebesine

bağlı olarak kalbî ve ruhî hayat derecesini elde etme, erbabınca mütearef bir
yöntemdir ve çile disiplini dahil bugüne kadar insan-ı kâmil olmanın biricik
yolu kabul edilegelmiştir. Ancak, hem seyr-i ruhanî hem de onun içinde önemli
bir yer işgal eden çile vasıtasıyla kazanılmış mertebe, derece, mevhibe ve
vâridâta ulaşmanın başka alternatiflerinin bulunduğu da bir gerçek. Bilhassa bu
alternatifler arasında, bir mânâda, peygamberlik hakikatinin tecellîsi ve sahabi
mesleğinin inkişaf ettirilmesi yolu da diyebileceğimiz farklı yöntemler de
vardır:

Esbab açısından, çok şeye güç yetirememe şuurunda olma mânâsında acz;
her nesne ve her varlığın hakikî sahibi, maliki Allah olduğu gerçeğini kavrama
anlamında fakr; herkesi ve her nesneyi O’ndan ötürü kucaklama şeklinde
yorumlayacağımız şefkat; her gün yepyeni bir heyecanla âfâk ve enfüsü hallaç
etme vüs’atinde, disiplinli düşünme diyeceğimiz tefekkür; ayrıca bu çerçevede
sürdürülen hizmette hiç sönmeyen bir aşk u iştiyak, sonra da bu mazhariyetlerin
şuurunda olarak, bütün bunlara, söz, tavır ve davranışlarla mukabelede
bulunma mânâsına gelen kesintisiz şükür böyle bir alternatif yöntemin temel
esaslarıdırlar.

Bediüzzaman Hazretleri’ne göre bu yol, daha kestirme, daha selâmetli ve
daha emindir; acz; aşkın yanında, hatta önünde mahbûbiyet ufkuna uzanan öyle
ışıktan bir helezondur ki, âcizliğin kavranılması ölçüsünde insan bu yöntemle
her yoldan daha süratli matlubuna ulaşabilir. Fakr; şuurdaki derinliği
ölçüsünde, en disiplinli cehd ü gayretlerin bile önünde öyle tükenmez bir
sermayedir ki, hak yolcusu onunla bir hamlede rahmâniyetin vesayetine sığınır
ve Kudreti Sonsuz’un her şeye yeten gücüne ulaşır ve dayanır. Şefkat; aşktan
daha derin, daha içten öyle bir duygudur ki; rahîmiyetin tezahürü böyle bir
duyguyu taşıyan hiçbir yolcu şimdiye kadar yolda kalmamıştır. Tefekkür; âfâk
ve enfüsün tetkik u temâşâsıyla her şeyi hikmete bağlayan aydınlık ruhların
yolu.. şevk; her zaman nokta-i istinad ve nokta-i istimdadının şuurunda olan,
dolayısıyla da hiçbir zaman ümitsizlik ve inkisara düşmeyenlerin hâli.. şükür
de; iç içe hiçlere terettüp eden bunca nimete karşı şuurlu mukabelenin ayrı bir
unvanıdır.

Mevzu, temel esprisi itibarıyla: “Ben âcizim, Sen Muktedir; ben fakirim, Sen



Ganî; ben muhtac u muztarrım, Sen Rahîm; ben bir mütehayyir ve müteharriyim,
Sen ise her yerde aranan, her şeyden sorulan Biricik Hedef ve Gayesin.”
esasları üzerine cereyan ettiğinden, herhangi bir âciz u fakir, muhtaç u
mütehayyirin kendi nefsini müzekkâ görmesi ve ona bir pâye vermesi ya da
daha bugünden unutulma damgasını yiyeceğini bile bile Allah’a karşı belli
ölçüde de olsa, nisyan yaşaması; sa’y u gayretine terettüb eden başarıları
kendinden bilmesi, fenâlıkları kadere mâletmeye çalışması ve kendini, bir çeşit
müstakil bir mevcut telakki etmesi kat’iyen söz konusu değildir.

Konuyu bu şekilde temellendirince; Bediüzzaman Hazretleri’nin tasnifi
çerçevesinde şu dört ana husustan –iç içeliği ile beraber– birbirinden farklı
dört ayrı hareket noktası ve dört temel disiplin ortaya çıkar.

Bunları:
1. Nefsin mahiyet ve cibilliyetinde bulunan kendini müzekkâ görme

temayüllerine rağmen onu tezkiye etmeme ve aklamama gayreti.
2. Kendini unutması gereken hususlarda unutma azmi, hatırlaması icap

eden yerlerde de hatırlama cehdi.
3. İyiliklerin ve kötülüklerin gerçek kaynakları belirlenerek her başarı ve

hezimetin onlara bağlanması ve mazhariyetlerde, fahirlenme yerine hamd u
şükür soluklanması, fenâlıklarda da teessür ve nedametlerin yaşanması.

4. Hak yolcusunun hemen her menzil, her hâl ve her makamda kendini ve
meziyetlerini Hakk’ın ziya-i vücudunun bir gölgesi veya gölgesinin gölgesi
bilip varlığını, varlığıyla alâkalı hususiyetlerini Hazreti İlm u Vücud’un bir
ayine-i tecellîsi görmesi şeklinde hulâsa etmek mümkündür.

Şimdi bu hususları, Hz. Pir’in temel düşüncesine sadık kalarak biraz daha
açalım:

Birinci durum ve hareket noktası açısından konu şöyle özetlenebilir: Nefis,
mahiyet ve cibilliyeti itibarıyla fevkalâde kendine tutkundur. O her şeyden önce
kendini sever; başkaları ile olan irtibatını da yine kendine bağlar: Öyle ki o
bazen, inanmış bir gönlün, Mâbud-u Mutlak ve Maksud-u Bi’l-istihkak’a
teveccüh etmesi ölçüsünde kendine yönelir, kendine perestiş eder; dolayısıyla
da hiçbir kusuru, hiçbir kabahati kabule yanaşmaz; yanaşmaz ve kendini hep
müzekkâ görür. Onun bu olumsuz tavırlarına karşı “cihad-ı ekber”
çerçevesinde, kararlı bir mücâhede ile nefsin sürekli sorgulanması, murâkabe
ve muhâsebe izâbehânelerinde eritilip yumuşatılması, yoğrulup



şekillendirilmesi ve ne pahasına olursa olsun kat’iyen onun aklanmasına
gidilmemesi; aklanmasına gidilmemesi bir yana, tezkiye edilmeme azim ve
kararlılığının bir aklanma kurnası kabul edilmesi gerekir ki, özündeki insanî
derinlikler inkişaf ettirilebilsin.. evet eğer biz, sürekli tezkiye-i nefs etmemek
suretiyle bir temizlenme arayışına bağlı kalabilirsek, melekler de, ruhanîler de
nezafet ve nezahetimize gıptalar yağdıracak ve bir hadisin işaretiyle, dört bir
yandan bu yolun yolcularıyla musafahaya koşacaklardır1; aksine, onu hep
paka çıkarma ve müzekkâ görme gafletine düşersek, cinleri de, şeytanları da
ürkütecek menfur bir mahiyetin mümessilleri hâline gelmemiz kaçınılmaz
olacaktır. Evet –Mevlâna’nın da dediği gibi– bazen insan, şeytanî duyguların
tesirinde âdeta bir İblis olur; bazen de, kalbî ve ruhî hayatın zirvelerinde
meleklerle atbaşı hâle gelir..

İkinci durum ve disiplin açısından şunlar söylenebilir: Tezkiyesiz “nefs-i
emmare”si bulunması itibarıyla insan, bir lahza bile gönlünden çıkarmaması
gereken en hayatî mevzuları sık sık unutabilir, hatta bazen onları hatırlamak
dahi istemez; buna mukabil, hiç hatırlanmaması gerekli olan hususları da bir
türlü gönlünden söküp atamaz. Hâlbuki o, her zaman, Allah rızası istikametinde
hizmeti, amelde ciddiyeti, çevresindeki kimselere karşı sorumluluğunu, ölümü
ve ölüm ötesini düşünmeli; buna mukabil, her türlü kini, nefreti, ihtirası,
nefsanî haz ve arzuları ruhundan söküp atmalıdır ki; içindeki ruhanîliği
söndürmesin, şeytanîliği de hortlatmasın.

Evet, yoldakiler olarak bizim için her zaman, Allah’a îmân ve O’nun rızası
çizgisinde yaşamayı ganimet bilmemiz; bütün duygu, düşünce ve
davranışlarımızla O’nu memnun etmeye yönelmemiz; her yerde ve her zaman
hayatımızı O’nun maiyyetine bağlamamız ve bu sırlı maiyyet sayesinde –ki

اَھَنترِیگَم الددوخ  ناَھنپ ، تسـِسَكاَجنيا   “Burada gizli biri var, ey gönül,
kendini yalnız sanma.”(Mevlâna) fehvâsınca– her lahza ayrı bir münasebet
bulup O’nunla gönül irtibatımızı sıkı tutarak, sınırlılığımızı aşıp sınırsızlığa
yürümemiz, damlayı deryaya döndürüp cüz’de küllün esrarına tâlip olmamız
bizim için birer esastır. Hayatımızı bu esaslar dairesinde sürdürebildiğimiz
ölçüde, olmaz gibi görünen şeyler zamanla birer birer aşılır, cüzler küllün aks-
i sadâsı ve aynası hâline gelir; yoklar varlık rengine bürünür; reşha kamerin
önüne geçer; toprak semalar kadar ulvîleşir ve zerre gibi çok küçük mahiyetler
kâinatlar kadar genişler.

Âşıklar Sultanı Mevlâna bu mülâhazayı ifade sadedinde:



دور هدجس  هب  وا  شیپ  اھدور  ...... دَوَش يِھاَر  اَيرَد  َزا  ِهك  مُخ 
“Denizin yolunu bulmuş bir küpün önünde, ırmaklar secdeye varırlar.”

der ve bize kendi varlık hendesemizi aşmamızı, ruhumuzun o sırlı potansiyel
vüs’atine ulaşmamızı salıklar.

Üçüncü durum ve disiplin açısından şu mülâhazalar zikredilebilir:
Seyr-i âfâkî ve seyr-i enfüsî ile henüz tam inkişaf etme yoluna girememiş bir

nefis, iyilikleri kendinden, fenâlıkları da ya esbab ya da çarpıttığı o yanlış
kader telakkisinden bilir; mazhariyetleriyle coşup şükürle gürleyeceğine, ucub,
gurur, fahir gibi iç çöküntü ve çözülmelere girerek hamd ü senâ hislerini
öldürmenin yanında ufkunu da bu fenâ huyların isiyle-pasıyla kirletip varlık
yolunda her zaman yokluğa düşebilir. Ama eğer o, bütün iyilikleri Allah’tan
birer mevhibe, fenâlıkları da kendi iradesinin ürünü görebilirse, en olumsuz
durumlarda dahi iç içe vâridlere mazhar olup çok değişik güzellikleri birden
duyabilir. Elverir ki o, hemen her zaman kemalini kemalsizliğe bağlayıp,
sürekli Hak karşısında iki büklüm bulunsun; kudretini âcizliğinin semeresi,
servetini de fakirliğinin lâzımı bilerek şevk u şükürle gürleyebilsin.

Evet, bir mü’min olarak her zaman, bütün meziyetlerimizin Allah’tan, bütün
rezilelerimizin de nefisten kaynaklandığını bilmemiz, bu mülâhazaya bağlı iç
kontrol sistemimizi sürekli hareket hâlinde bulundurmamız çok önemlidir. Hak
yolcusu, bu disiplinlere bağlı kalarak iç dünyasını canlı ve hareketli tutabildiği
takdirde, en verimsiz ortamlarda bile hep meyve verir ve hep yeşile yürür.
Aksine onun ruh dünyasında değişik erozyonlarla çoraklaşma başladığı andan
itibaren de, en münbit zeminlerde dahi o, sadece dikenlere dâyelik eder ve
viranelerin yasçısı baykuşlar gibi inler durur.

Eğer insan, sırf bir bedenden ibaret olsaydı, cismanî dünyasıyla alâkalı
kaygılarının da bir anlamı olabilirdi. Aslında bu mükerrem varlığı sırf bir
beden ve cesetten ibaret görmek, onu çürüyen, kokuşan, mikro varlıklara yem
olan bir mevcut derekesine düşürmek demektir ki bu da, en eşref bir varlığa
karşı hakaretlerin en büyüğü sayılır. Oysaki insan, yaratılışı, donanımı, ilk
mevhibeleri itibarıyla meleklerden de ulvîdir.. evet o, beden ve cismaniyetin
çok çok üstünde ve ötesinde kalbi, ruhu, sırrı, şuuru, idraki, aklı, zekâsı ve daha
değişik zâhirî-bâtınî derinlikleriyle, görülen çerçevesini çok aşkın bir değerler
enmûzecidir. O, bu ölçüdeki enginlik ve zenginliğiyle kâh kanatlanır,
meleklerin kıvanç duyacağı semalarda pervaz eder; eder ve gider fânileri



sonsuzluktan ayıran zirvelere ulaşır. Kâh akıl, mantık ve muhakemesini sonuna
kadar kullanarak aya, güneşe, yıldızlara seyahatler düzenler; radyo, televizyon,
internet vasıtasıyla en uzak mesafelerdeki ses, görüntü ve değişik bilgi
malzemelerini yatak odalarımıza kadar getirir ve sesi aşkın, ışığa yakın bir
süratin diliyle bize “tekârub-i zaman”, “tekârub-i mekân”dan ne besteler ne
besteler sunar.

Ne var ki, bu engin istidat ve mahiyetine rağmen bazen onun; kinlerin,
nefretlerin, hırsların, şehvetlerin ağına düşerek en sefil varlıklardan daha sefil
hâle geldiği de bir gerçek. İşte bu yanıyla da o, efendiliği içinde bir köle,
sultanlığı yanında bir dilenci, semavîliğe namzet olmasına karşılık da âdeta
yerlerde sürüm sürüm bir solucandır. Bu ölçüde esnek ve her şey olmaya
müsait insanoğlu, bütün iç dinamizmiyle Allah’a yönelerek iyilikleri ve
güzellikleri O’ndan bilip şükürle şahlanabildiği, fenâlıkları da nefsine bağlayıp
her zaman ciddî bir teyakkuzla onu kontrol altına alabildiği, her gün birkaç defa
muhâsebe ve murâkabe kurnaları altında arınarak fıtrî safvetine ulaşabildiği
ölçüde her akşam, her sabah birkaç kez kötü duygu ve tutkuların enkazı
üzerinde hakikî insan olma otağlarını kurabilir; mütevaziâne fakat içten, üst
üste başarılarıyla, ama mahviyet içinde kendini ifade edebilir. Bu, aynı
zamanda onun her hamlede yeniden bir kere daha kendini keşfetmesi, kendi
derinlikleriyle kendini duyması ve her lahza yeni bir “ba’sü ba’de’l-mevt”e
ermesidir ki, biz buna, Mevlâna’nın ifadesiyle: “Can ayağının ten
prangasından kurtulması ve ruhun semavîliğe yönelmesi.” diyoruz. Aslında
bu ölçüde semavîleşmiş bir ruh, aynı zamanda bütün şuur ve idrak gücüyle
kendi iç derinliklerine yönelir.. sık sık kendini ikmal eder.. her dakika ayrı bir
üslûpla nefsinin eksik ve gediklerini sorgular.. hayatını tamamiyete bağlı
götürmeye çalışır.. yer yer varlığın perde önünde, zaman zaman da her şeyin
ötesinde dolaşır.. gönlünün enginliklerini her temâşâ edişinde kendinden geçer..
her temâşâ onda yeniden bir şahlanma arzusu uyarır.. her arzu onun ruhunda
kendini yenileme iştiyakına dönüşür.. derken gönlünü bir “Beyt-i Hudâ” gibi
görür ve dudaklarından

“ Dil Beyt-i Hudâ’dır, ânı pâk eyle sivâdan
Kasrına nüzûl eyleye Rahmân gecelerde”

sözleri dökülmeye başlar; başlar da yönelir kalbine ve onu, değişik kirli
tasavvur ve kirli hayallerden temizlemeye koyulur.. sırrını mârifetle süsler,
hafîsini aşk u şevk çerağıyla aydınlatır, ahfâsını sadakat iniltileriyle



seslendirir.. ve oturur-kalkar Ebedî Sevgilinin dertlisi olduğunu, O’nun kurbanı
olmaya âmâde bulunduğunu mırıldanır –ah o ne tatlı derttir ki, anılınca bütün
dermanlar unutulur! O ne enfes heyecan ve yorgunluktur ki, gerçek rahatın
derinliği de ancak onun atmosferinde duyulur.– bîkarar gezer çölden çöle, dert
peşinde ve O’nunla dertleşecek koy arar. Kim bilir şimdiye kadar bu yolda
niceleri:

Derd-i derûnuma derman arardım,
Dediler derttir dermanın senin.
Dergâh-ı dildâra kurban arardım,
Dediler ki kurbandır cânın senin.
(M. Lütfî)

deyip inlemiş.. ve niceleri:
Derman arardım derdime,
Derdim bana derman imiş.
Pinhân arardım aslıma,
Aslım bana pinhânmış.
(Niyazi)

hisleriyle boşalmış; boşalmış ve bize, benliklerinin her parçası, bir ney gibi
O’nun derdi, O’nun tutkusu ve O’nun iştiyakıyla iç içe ne hasret ve vuslat
fasılları sunmuşlardır...

Mevlâna, bu ince faslı:
“Ey gönül, bir sen, bir de O’nun derdi var; ah O’nun dertlisi olmak ne

hoştur! Aslında o dert, senin dermanındır. Bundan ötürü de sen, O’ndan
gelen ızdırap ve sıkıntıları çek de sakın şikâyet etme; zira O’nun fermanı
budur. Eğer cismanî arzularını ayaklar altına alabilmişsen, o zaman nefis
kelbini öldürmüş olursun ki, işte asıl öldürülecek de odur.”  sözleriyle
seslendirir ve mevzua kendi ufkunun rengini katar.

Dördüncü disiplin ve hareket noktası  olarak konuyu şöyle açmak
mümkündür: Nefis kendini bizzat müstakil bir mevcut gibi görür veya öyle
görme istidadındadır. Bu konuda bazen o, öylesine temerrüde girer ve
bayağılaşır ki, her hâli, Mâbuduna karşı isyan buudlu bir düşmanlığa dönüşür,
hâlbuki hiçbir varlığın kendi kendine ve bizzat mevcudiyeti söz konusu
değildir. Aksine, canlı-cansız her varlık, mazhar olduğu hayat mertebesi
itibarıyla, sadece ve sadece Yüce Yaratıcı’nın isimlerine şöyle-böyle



âyinedarlık etmektedir. Gerçi o, belli bir keyfiyeti haiz, belli bir derinliğe
sahiptir ama, varlığı O’ndan, çerçevesi O’ndan; hususiyetleri O’ndan,
muhtevası da O’ndandır.. ve her hâlükârda her zaman O’nunla kâimdir. Bu
açıdan da nefsine bakan yönleriyle o, sonsuz karşısında bir sıfır, hakikî mevcut
yanında bir hiç, asla nisbeten de bir gölgeden ibarettir. Onun kendini böyle
yorumlaması, hakikî varlığa erme adına olumlu bir hamle, aksi ise ölüm
ürperticiliğinde bir tökezlemedir. Evet insan gaflet edip kendini, dinamikleri
kendinden bir varlık gördüğünde, yuvarlanır başaşağı yokluğa gider;
benliğinden vazgeçip Hakk’ın mücellâ bir aynası olduğunu düşündüğü takdirde
de, sonsuzluğun üveyki hâline gelir; gelir, kendi dar çerçevesini yokluğa
fırlatarak, Hakikî Mevcud’un ziya-i vücuduna erer ve bütün darlıklardan
kurtulur.

Merhum İkbâl bu mülâhazayı:
“Senin özünde Hakk’ın varlığından bir cevher ve O’nun tecellîsinden bir

şule var. Bilmiyorum ki, elde edilen bu inci O’nun deryası olmasaydı nerede
bulunurdu.” sözleriyle seslendirir ki, bir meçhul beyan üstadı da:

“ Bil kendini sen, Allah’ı bilmekse muradın,
Kim nefsine ârifse odur ârif-i billâh”

diyerek, getirir konuyu ُهَّبَر َفَرَع  ْدـَقَف  ُهَسَْفن  َفَرَع  ْنـَم   “Kendi benliğinin
sırlarına vâkıf olan Rabbinin esrarına da vâkıftır.”2 özlü sözüne bağlar..

Hazreti Mevlâna ise mevzuu şöyle özetler:

دَوََشن ققحم  وا  دَز  ـ َنب دیِحَوت......دَو  ـ ََشن ِِئناَف  دو  ـ ُخِز هَدَنب  َتـا 

دَوََشن قح  يِلِطاب  فازگب  ينرَو......تسُت  ِنَدوُبَان  تسِین  لولح  دیِحَوت 
“Kul benlik ve enaniyet cihetiyle yok olmadıkça, onun için hakikî tevhid ve

Hakk’a ulaşmak imkânsızdır. Tevhid hulûl değildir; o, benlikten kurtulmak,
(cismanî ve nefsanî arzular itibarıyla) yok olmak demektir. (Bu böyledir)
başka türlü boş sözlerle de bâtıl hak olamaz.”

Netice itibarıyla diyebiliriz ki; seyr u sülûk-i ruhanî de, aşk, çile ve emsali
yol erkânının yanında, takip edilecek kestirme bir yol varsa o da, acz ü fakr,
şefkat ve tefekkür yoludur. Aczinin şuurunda olan her hak yolcusu: “Tut beni
elimden tut ki edemem sensiz.” der, bütün benliğiyle Kudreti Sonsuz’a
yönelir.. fakrını her düşündükçe daha bir içten Hakk’ın servet ve gınâsına
teveccüh eder; teveccüh eder ve üzerindeki bütün mevhibeleri O’ndan bilir;



âlemin fahr ve şatahatla tökezlediği aynı noktalarda hamd ü senâlarla oturur
kalkar, şükr ü şevkle soluklanır.. evet, hayatını acz ü fakre bağlamış mütefekkir
bir hakikat eri, ne iyilikleri kendinden bilmenin fahrini yaşar ne de fenalıkları
kader ya da esbaba havale ederek fikrî ve ruhî teşevvüşe düşer. Aksine bütün
mazhariyetlerini Hak’tan bilir, O’na dayanır ve O’na nisbetin hazlarını duyar;
her zaman fenâlıkları da nefsine bağlayarak tevbe, inâbe ve evbe atmosferinde,
diğer bir ifade ile sürekli hasretin son sınırında ve vuslatın serhadlerinde
dolaşır. Varlığını, Hakk’ın ziya-i vücudunun bir gölgesi saydığından, ne şahsî
vücud mülâhazalarına girer ne de şuhûd arayışı ihtiyacını duyar. “Varlığım
O’ndan, hususiyetlerim O’ndan, varsa mevhibelerim O’ndan.” der, her zaman
ayrı bir maiyyet huzuruyla, hiç olmazsa böyle bir huzur ümidiyle yaşar ve bu
yolda bulunuyor olmanın şevk u şükrüyle oturur kalkar; ama kat’iyen
laubaliliğe, şatahata ve bâlâpervâzâne iddialara girmez.

Fakir, bu alternatif yolun temel esaslarını biraz da sulandırarak, şiir
şeklindeki bir manzumede şöyle ifade etmeye çalışmıştım:

Arkadaşlar, arkadaşlar,
Şevk mezhebi yoldur bize!
İmana doymuş yoldaşlar,
Dikenler hep güldür bize!
Şükür, gördük Hak yüzünü,
Bulduk özlerin özünü,
Minhâc ettik her sözünü,
Beyanı burhandır bize.
Kuvvet O’nun biz güçlüyüz;
O’nun namıyla ünlüyüz..
Zirveler aşar yürürüz;
Zorluklar âsândır bize.
Malımız yok pek ganiyiz;
O’nun ile olduk aziz.
Tefekkürdür mesleğimiz;
Yaş-kuru irfandır bize.
Ova-oba, bütün çöller,
Her yanda zikreden diller,
Rengârenk açılmış güller,



Herbiri beyandır bize!
Şevkle hizmet şiârımız,
O’nu düşünmek kârımız,
Evvel-âhir âvâzımız:
Kitabı imamdır bize!
O’nu bilip onu bulduk,
Hüzn ü yeisten kurtulduk;
Bulanıktık.. ve durulduk,
Rahmeti ummandır bize.

ِدْھاَو ي۪تَّجُح  ّْتَِبثَو  ي۪تَوْعَد  ْبَِجأَو  يَ۪تبْوَح  ْلِسْغاَو  يَ۪تبَْوت  ْلَّبََقت  ِبَر  ّ
3، ي۪رْدَص َةَمی۪خَس  ْلُلْساَو  ي۪ناَِسل  ْدِّدَسَو  ي۪بْلَق 

ِ۪هبْحَصَو ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم  ي۪دَنَسَو  يّ۪دِیَس  ىٰلَع  ّللا  َّمُھٰ ِّمِلَسَو  ِّلَصَو 

.َنی۪عَمَْجأ
1 Müslim, tevbe 12-13; Tirmîzî, kıyâmet 59; İbn Mâce, zühd 28.
2 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 1/225, 4/399, 5/50; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/343.
3 Tirmizî, daavât 102; Ebû Dâvûd, vitr 25; İbn Mâce, duâ 2.



Kâb-ı Kavseyni ev Ednâ
‘İki yay aralığı kadar ya da daha yakın’ demek olan bu tabir; esasında

Efendimiz’in Miraç münasebetiyle Allah’a yakınlığının derecesini ifade için
şerefnüzûl olmuştur.1 Tasavvufî yaklaşımla , daire-i ef’âl ve esmâ ufkunu
aşarak, sıfatlar zirvesi veya daha ötesine ulaşma demektir ki, birinci mülâhaza
itibarıyla buna “Kurb-u Sıfâtî”, son kayıt itibarıyla da “Kurb-u Zâtî”
demişlerdir. Tabiî, bu kurb, her şeye her şeyden daha yakın Zât’a karşı bizimle
alâkalı bir kurbdur ve sâlikte zevkî ve hâlî olarak ikilik zâil olup –hakikat-i
eşyanın sübut ve temyizi mahfuz– istiğrak buudlu bir izmihlâldir ki, Hazreti
Vücud’un şuaâtı karşısında müstağrak bulunan hak yolcusu O’ndan başka bir
şey göremez, duyamaz ve bilemez. Veya, gördüklerini Hakk’ın gördürmesi,
duyduklarını Hakk’ın duyurması, tuttuklarını Hakk’ın tutturması ve elde
ettiklerini de Hakk’ın atâsı şeklinde duyar; vücudunun bütün zerrâtıyla O’nun
beliğ bir lisanı hâline gelir ve hep O’nu haykırır.

Bu, bir urûc semeresidir; asliyet ve külliyet planında varlığı hilkatin gayesi
Zât’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) ait bir hususiyet; zılliyet ve cüz’iyet
planında da, derecelerine göre O’nun mişkât-i nübüvveti altında yolculuk yapan
seyr-i ruhanî erbabına bir fazl-ı ilâhîdir. Urûc; madde-i asliyesi taş, toprak,
çamur, balçık, hava, su... veya daha küçük element ve parçacıklardan ibaret
olan insanın, “insan-ı kâmil” olma yolunda iman, amel-i salih, ihlâs ve Hakk’a
tahsis-i nazar etme gibi hususlarla, varlığını teşkil eden cevherlerin kesif
hususiyetlerinden sıyrılarak; diğer bir ifade ile, beden ve cismaniyet
mahbesinden çıkıp, kalb ve ruhun hayat ufuklarında ısrarlı seyahatlerde
bulunmak suretiyle, ayrılığı ve uzaklığı kendisine ait bir vahşet ve yalnızlıktan
kurtulup, “üns billâh” ufkuna ulaşması demektir ki, daha önce O’ndan geldiği
gibi –buna ‘mebde’ de denir– yeniden O’na rücû etmesinin –buna da ‘mead’
denir– unvanıdır. Mebde’den meada böyle bir hareket-i devriyede iki kavsin
bir noktada birleşmesi gibi bir resim söz konusu olduğundan ve bu hareket aynı
zamanda bir daireye benzediğinden, nihayeti itibarıyla buna “kâb-ı kavseyn”
denmiştir.

İmkân-vücub arası bir nokta sözcüğüyle ifade edebileceğimiz “ev ednâ”ya
gelince o, tamamen Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’a mahsus bir pâyedir. Aslında
potansiyel olarak her insanda biri iniş, diğeri de çıkış olmak üzere iki hareket
söz konusudur. İniş, tasavvuf erbabınca “kavs-i nüzûl”, çıkış veya yükseliş de



“kavs-i urûc” olarak adlandırılmıştır. Felsefeciler bunları “sudûr” ve “zuhur”
nazariyelerine bağlı birer devir gibi görmüş iseler de, aksine bu tamamen, bir
nefha-i ilâhî olan insan ruhunun, iman, amel-i salih, ihlâs ve nefis mücâhedesi,
nefis tezkiyesi ile inkişaf ettirilip, Hakk’a bir mir’ât-ı mücellâ hâline
getirilmesinden başka bir şey değildir.. ve insan-ı kâmil olmanın da ayrı bir
unvanıdır. Nâdirî, bu hususu enfes mütalâalarıyla:

“ Matla-i a’lâyı ev ednâyı cây etsek n’ola
Tir veş ettik makam-ı ‘kâb-ı kavseyn’i güzâr”

şeklinde seslendirir ki, bu yolun herkese açık olmasını ifade bakımından
fevkalâde güzeldir.
1 Bkz.: Necm sûresi, 53/9.



İnsan-ı Kâmil
Yetkin insan demek olan insan-ı kâmil; Allah’ın ef’âl, esmâ, sıfât, hatta

şuûnât-ı zâtiyesinin en parlak aynası demektir. “Mutlak zikir kemaline
masruftur.” esprisi açısından, insan-ı kâmil denince, ilk akla gelen hakikat-i
Muhammediye’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem). Sonra da diğer enbiyâ, gavs,
kutup ve derecelerine göre evliyâ, asfiyâ, ebrâr ve mukarrabîn.. bu konuda
böyle bir farklılığı kabullenmek, Kur’ân ve Sünnet-i Sahiha açısından
mahzursuz olduğu gibi, akla, mantığa, hiss-i selime de aykırı değildir.

Bir kısım mülâhazalara bağlayarak bazı felsefeci ve kelâmcılar insan-ı
kâmili, “akl-ı evvel”, “akl-ı küll”, “kelime-i câmia”, “nokta-i câmia”, “nokta-
i vahdet”, “sırr-ı ilâhî”, “âyine-i sırr-ı ilâhî”, “vesile-i uzmâ”; bazı sofiler de
pîşuva, hâdî, mehdî, dânâ-i kâmil, mükemmil, bâliğ, tiryak-i ekber, iksir-i
âzam.. şeklinde birbirinden farklı kelime ve tabirlerle yorumlamış iseler de,
bütün bu mülâhazaların hepsini câmi bir hususa irca etmek de mümkündür; o
da, insan-ı kâmilin âyine-i vücud-u Hak ve “dû kevn” olması gerçeğidir. Evet
o, varlığın özü, usâresi, dili, tercümanı olarak bütün kevn ü mekânlardaki
“kenz-i mahfî”yi ifadenin yanında, her şeyi Zât-ı Hakk’a bağlar; bağlar ve O
Zât’ı hem vicdanın enginliği hem de muhtevalı mahiyetinin diliyle seslendirir.

Aslında insan-ı kâmil, öyle bir mir’ât-ı mücellâdır ki, her dakika kim bilir
kaç defa, şuûnât-ı zâtiye onda “bî kem u keyf” tecellî eder, tecellî eder de, işte
böyle bir arzlıdan ötürü yerküre semaların önüne geçer. Zira insan-ı kâmil,
âdeta bütün varlığın aklı, kalbi ve ruhu mesabesindedir; onsuz hiçbir şey doğru
anlaşılamaz, hiçbir ilim mârifete dönüşemez ve hiçbir şeyin hayat esrarı tam
hissedilemez. Onun bakış zaviyesine bağlanamamış bütün bir fizik âlemi
ruhsuz, ve onunla şöyle-böyle aydınlanamamış bütün zaman parçaları da
nursuzdur.. tabiî böyle bir boşlukta yaşayan insanlar da kalbî ve ruhî ufukları
itibarıyla fetret insanı sayılırlar. Muahezeye maruz kalmayacakları mânâsına
fetret insanı değil, mahiyet-i insaniyelerini inkişaf ettirememiş olma anlamında
fetret insanı.

Bugüne kadar insanların arızasız Hakk’a yönelmeleri hep insan-ı kâmillerce
gerçekleştirilegelmiştir; kitleler onların rehberliğinde ebedî mihraplarını
bulmuş, Hakk’a yönelmiş ve onların neşrettiği nurlar sayesinde varlık ve
hâdiseleri isabetli yorumlayabilmişlerdir. Bu itibarla da denebilir ki, onları
bulan dolayısıyla da hakkı hakikati bulmuş ve onları iç dünyalarıyla müşâhede



eden de, mazhar ve tecelligâhın şeffafiyeti, vüs’ati ölçüsünde Hak cemalini
temâşâ etmiş sayılır.

İnsan-ı kâmil, din ve diyanet adına örnek bir tiptir. İman, islâm, ihsan onun
yol ve yörüngesi, Allah rızası hedefi, Hakk’ı sevip sevdirmek vazifesi, Cennet
ve Cemalullah da –kulluğunu onlara bağlamama kaydıyla– bu mübarek düşünce
ve aksiyonun sürpriz semeresidir.

İnsan-ı kâmil, her zaman başkalarına yararlı olma emelinde ve mârifet ufkunu
yükseltecek bilgi peşindedir. Ahlâk-ı haseneye bağlı yaşadığından, hep güzellik
sergiler durur.. güzel görür, güzel düşünür, güzel ve faydalı sözler söyler..
güzel işler yapar, güzelliklere ve güzellere peyrev olur.. her davranışını Hak
hoşnutluğuyla irtibatlandırarak, hep O’nunla oturur-kalkar.. O’nu düşünür..
O’nu konuşur.. her tavrı ve her beyanıyla O’nu hatırlatır ve hakkın-hakikatin en
talâkatli bir lisanı olarak yaşar. Kâmil insanların en kâmili İnsanlığın İftihar
Tablosu, bu yüce evsâfın birinci kahramanıydı. İslâmiyet’in özündeki ilâhî sırrı
görebilmek için, onu bir kerecik olsun –önyargısız ve insaflı olmak şartıyla–
temâşâ yetiyordu. Cîlî’nin de dediği gibi; varlık âleminde, Hz. Muhammed
Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) ölçüsünde kemalât-ı insaniye ile tanınmış
bir ikinci şahsı göstermek mümkün değildir.

Eğer kemalden maksat; Hakk’ın hiçbir zaman yanıltmayan vahiy ve
ilhamlarıyla ruhların tasfiye edilmesi, nefislerin tezkiyesi, insanî latîfelerin
inkişafı; ve bunların yanında cismanî isteklerin, bedenî arzuların aşılması,
derken Hak’la tam mukayyet hâle gelinmesi ve bekâ-i ehadiyetle bekâ bulup,
bütün esmâ, sıfât ve şuûnât-ı ilâhiye adına mücellâ bir mir’ât seviyesine
ulaşılması ise, –ki öyledir– bu yüce evsâfı mahiyetinde cem etmiş bulunan ve
kulluğunu “kâb-ı kavseyni ev ednâ” ufkunda sürdüren Hz. Ruh-u Seyyidi’l-
Enâm (aleyhi ekmelüttehâyâ), kemal ehlinin en kâmili ve Bediüzzaman’ın
ifadesiyle, şeref-i nev-i insan ve divan-ı nübüvvetin de hâtemidir.. evet O Zât,
kemaliyle ferîd-i kevn ü zaman ve bihakkın fahr-ı kâinattır. Sofiye ıstılahında,
insan-ı kâmil; ilâhî ve kevnî, aslî ve zıllî, cüz’î ve küllî, cevherî ve arazî,
maddî ve mânevî bütün âlemleri özünde cem etmiş bulunan bir asıl cevher, bir
hulâsa, bir usâre ve bir fihristtir. Seyyid Şerif’e göre, beşerin medar-ı fahri
olan Zât; “Kadri, kıymeti fevkalâde yüksek sırlı bir kitap ve ilâhî, kevnî
hakikatleri câmi öyle bir risaledir ki, bedenî ve cismanî kirlerden arınmış olan
tali’lilerden başkası O’nu tam idrak edemez.”1 Aklın zâhirî nazarında âlem-i
kebir kâinattır; hakikatte ve Allah katında ise kebir olan insandır. Hz. Ali’nin



yaklaşımıyla, onun mahiyeti meleklerden de ulvîdir; avâlim onda pinhândır,
cihanlar onda matvîdir. (Türkçesi Âkif’e aittir.) İnsan-ı kâmil, Cenâb-ı
Hakk’ın, zâtî şuûnâtının tam bir mazharı ve O’nun varlığının da câmi bir aynası
olması itibarıyla, bâtını esmâ, sıfât ve şuûnât-ı zâtiyenin nokta-i mihrakiyesi,
zâhiri de kelime kelime, satır satır, paragraf paragraf bütün varlık ve eşyanın
kısmen sarahaten, kısmen de remzen ve işareten tam bir hulâsası, bir fihristi,
hiç olmazsa ana başlıklarıyla eşya ve hâdiselerin câmi bir indeksidir. Hazreti
Vücud, onda küllî ve tafsilî bir şekilde tecellî ettiğinden, yani icmalen de olsa
o her şey ve her nesneden bir çizgi, bir kelime, bir satır taşıdığından, bir
mânâda her varlık onun âyine-i vücudunda mündemiç, Zât-ı Hak da kalbinde
kenzen mütecellîdir. Her hâlde ilk insan-ı kâmile meleklerin secde ile
emredilmesinin hikmetlerinden biri de, işte onun bu zâhirî-bâtınî donanımı ve
potansiyel zenginliğiydi! Böyle bir zenginlik, aynı zamanda bu ölçüdeki hususî
teveccühe ciddî bir teveccühle mukabeleyi gerektiriyordu ki, o da din şeklinde
sistemleştirilen ilâhî ahlâk ve kevnî kanunların temsilinden ibaret olan
diyanetti. Evet, eğer Hakk’ın gözü bizim üzerimizde ise –ki öyle olduğu
açıktır– bizim gözümüz de dini, hayata hayat kılma cehdiyle hep O’nda
olmalıydı..!

Varlık ve hâdiselerle münasebet ve müdahalesi açısından insan-ı kâmil,
yeryüzünde Allah’ın tam halifesidir. Bu itibarla da o, ilâhî icraatı temâşâ,
herkes ve her şeye nezaret etme konumuyla Hakk’ın gören gözü, işiten kulağı,
tutup destekleyen eli olmakla şereflendirilmiştir. O, şefkatle görülüp gözetilme,
himaye edilip korunma durumunda bulunan herkesi, bir anne gibi kucaklayıp
bağrına basan tam bir merhamet insanıdır. Evet o, her zaman çevresini şefkatle
süzer.. damarlar içinde dolaşan kan gibi, içtimaî bünyenin her yanında bulunur..
zararlılara karşı o bünyeyi korur.. ihtiyaca göre onu görür-gözetir ve besler..
bir ruh gibi onun bütün faaliyetlerini kontrol eder.. ve her hâliyle onun
varlığının en sağlam teminatı olduğunu gösterir. ًةَمْحَر َِّالإ  َكاَنْلـَـسَْرأ  اَۤـمَو 

َنیَ۪ملاَعِْلل  “Başka değil, Biz seni bütün âlemlere ancak rahmet olarak
gönderdik.”2 mazmununca insan-ı kâmil, Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm itibarıyla
bilasale, diğerleri açısından da bittebeiye, ins-cin, canlı-cansız her şeye ve
herkese rahmettir. اًري۪ذـَنَو اًریَ۪ـشب  ِساَّنِلل  ًةَّفاَۤك  َِّالإ  َكاَنْلَـسَْرأ  اَۤـمَو   “Biz seni
bütün insanlara rahmetimizin müjdecisi, azabımıza karşı da uyarıcı olarak
irsal ettik.”3 işaretiyle de bütün insanlığa rehber, rehnümâ, hâdî, mehdî, nezîr



ve beşîrdir.
İnsan-ı kâmilin bütün varlık ve eşyaya tekvînî emirler açısından nezareti,

onların ruhlarına feyiz ifazası, mahiyetlerinin şerh u izahı ve beyanı uygun
burhanlarla değerlendirip irfana bağlamak; şuurlu varlıklar zaviyesinden görüp
gözeticiliği de, irşad, pişdarlık, onların ruhlarının tasfiyesi, nefislerinin
tezkiyesi ve insanî latîfelerinin Hakk’a uyarılması şeklindedir. Evet o, halk
içinde, tesbit-i kıble, tevhid-i kıble adına bir pusula ve olgunlaşmaya açık
ruhları da insanî kemalâta yönlendirip yükselten bir mürebbidir. O’nu tanıyıp
atmosferine girebilen herkes, istidadı ölçüsünde Hakk’a ulaşmış ve O’nu bulma
yoluna girmiş sayılır. Gerçi Hak, cisim, cevher, araz olmadığı gibi, zamandan,
mekândan, mesafeden, hayyizden de münezzehtir; “ulaşma”, “bulma” gibi
kelimeler O’nun hakkında birer mecazdır. Bunlarla kastedilen şey ise, bize her
şeyden yakın O Zât’a karşı mahiyetimizdeki uzaklığı aşmak, kalben, hissen,
zevken O’nun yakınlığını duymaktır.. evet, hayvaniyetten sıyrılıp cismaniyeti
aşan hemen herkes, kabiliyeti ölçüsünde, “bî kem u keyf” kalben O’nun
yakınlığını duyar, basîretiyle temâşâsı zevkine erer ve ruhuyla da her zaman üns
yudumlayabilir. Bu mevzuda, herkesin belli şeyler duyup hissetmesi söz konusu
olsa da, tam mazhariyet, sürekli aynadarlık ve kusursuz aksettirme, O’nun küllî
tecellîsinin mazhar-ı tâmmı olan insan-ı kâmile mahsustur.

Bütün varlık, esrar-ı ulûhiyeti insan-ı kâmilde duyup hissettikleri gibi,
Hazreti Zât da, başka aynalardaki tecellî ve zuhuru, has bir mânâda bu mir’ât-ı
mücellâda temâşâ buyurur. Bu itibarla da insan-ı kâmil, fâniler arasında
Bâkî’yi gösteren câmi öyle bir aynadır ki, onu gören Hakk’ı görmüş, onu seven
Hakk’ı sevmiş, ona uyan Hakk’a ubûdiyet neşvesine ermiş olur. Aslında bütün
bunlar, asliyet planında ve külliyet çerçevesinde hakikî insan-ı kâmille alâkalı
hususlardır. Zılliyet dairesinde ve cüz’iyet çizgisinde kemal sahiplerine gelince
onlar, bittebeiye bu pâyeyi ihraz ederler. Bunlar, ilim, irfan, muhabbet, aşk u
şevk, cezb u incizab hususunda hakikî insan-ı kâmilin mirasçılarıdırlar ve
mevhibeleri, misyonları itibarıyla da aynı sofranın davetçileri ve davet
edilenleri sayılırlar.

Hak, her zaman değişik aynalarda kendini temâşâ edip ettirmesi ve insan-ı
kâmilin de bu temâşâ edilen şeyler arasında en şeffaf, en berrak ve Rahmâniyet
şuûnatını tam aksettiren câmi bir ayna olması itibarıyla o, yeryüzünde görme ve
gösterme vazifesi açısından çok önemli bir unsurdur ve ondan hâlî bulunan
mekânlar, zamanlar da min vechin yetimdirler. Bu itibarla da her mekân



parçasının, her zaman diliminin su kadar, hava kadar insan-ı kâmile ihtiyacı
vardır. Evet eğer Hak, insan-ı kâmilde, câmi ve tafsilî bir planla mütecellî ise
–ki öyle olduğunda şüphe yoktu– bu mazhariyetteki kimselerin her zaman ve her
mekânda bulunmaları bütün bir varlık için çok önemlidir; zira böyle birinin
zâtı, Hazreti Zât’ın aynası; ilmi, ilminin lem’ası ve o da, varlık içinde Hak
sırlarının sırlı bir anahtarıdır.

Onu bulup onunla aynı atmosferi paylaşan biri, başkalarının hiçbir zaman
ulaşamayacağı pek çok esrara, envâra ulaşır ve bir feyiz kaynağı hâline gelir.
İnsan-ı kâmil, her zaman kendi konumunun farkındadır. O, kendini bir meclâ,
bir memer ve en fazla da bir mazhar telakki eder; eder de ne kendini ne
sıfatlarını ne de zatî gibi görülen kabiliyetlerini kat’iyen kendinden bilmez;
aksine, nefsini ْمَُھلَتَق ّللا  َهٰ َِّنكٰلَو  ْمُھوـُلُتَْقت  َْملَف   “Siz onları kendiniz olarak
öldürmediniz; onları Allah öldürdü.”4 mazmununa bağlı görür ve her zaman

ىٰمَر ّللا  َهٰ َِّنكٰلَو  َتْیَمَر  ِْذإ  َتْیَمَر  اَمَو   “Attığında da sen atmadın; onu Allah
attı.”5 hakikatini vicdanında duyarak, hep memerriyet ve mazhariyet
mülâhazalarıyla oturur-kalkar; ne ittihad ne hulûl; her şeyi O’ndan bilir ve
üzerindeki fevkalâdelikleri de O’nun ekstradan tecellîleri sayarak,

“ Değildir bu bana lâyık bu bende
Bana bu lütf ile ihsan nedendir?”
(M. Lütfî)

der; sevinç ve sorumluluklarını değişik taaccüblerle daha bir derince duyar.
Aslında hulûl ve ittihad, bizzat mevcut iki şey arasında cereyan eder. Hak
karşısında insan-ı kâmil müstakil bir mevcut değildir ki, hulûl ve ittihad söz
konusu olabilsin. Zât-ı Hak, bilasale bir mevcud, insan ise, O’nun ziya-i
vücuduyla kâimdir. İster insan-ı kâmil isterse bir başkası, vücudu mümkün ve
yaratılmış olan muhtaç birini büyütme adına böyle bir tasavvur, dalâletten
başka bir şey değildir.

İnsan-ı kâmil, her şeyin Hak’tan geldiği şuuruyla kendi mahlûkiyet ve kulluk
sınırlarını korumada fevkalâde hassas hareket eder ve ne mazhariyetlerini
şatahat vesilesi yapar ne de âyinedarlığında ayniyet iltibasına düşer.
Kendisindeki mevhibeleri kâmilâne aynadarlık yapma ölçüsünde, ilâhî sıfât ve
zâtî şe’nlerin bir tecellîsi ve ehadiyet-i ilâhiyenin de bir mazhar-ı tâmmı olarak
duyar, zevk eder ve mehâbetle iki büklüm olur. İnsan-ı kâmilde böyle bir hâl,
onun nefis ve enaniyeti açısından yok olup, kalbî ve ruhî hayatı itibarıyla yeni



bir mevcudiyete ermesi hâlidir ki; buna, bizzat var olmayan birinin, O’nun
vücuduyla hakikî var olmayı zevk etmesi de diyebiliriz. Mevlâna, Divan-ı
Kebir’inde, bu mazhariyet ve bu pâyenin kahramanlarıyla alâkalı olarak şöyle
der:

ارم دمآ  ديدپ  اجنآ  تسوحم  وحم و  تسَھ 

تفص ناج  ناھج  نآ  ىيارو  زا  مديدب  ات 

افص زا  وافو  زا  شياوھ  ردنا  اھ  ّهرَذ 
“O makamda var olan bana yok göründü, yok olan da var. Bir câna

benzeyen dünyanın ötesinde, O’nun sevdasıyla başları dönmüş varlıklar
gördüm. Hepsi de, tertemiz vefa ve safâ içindeydiler.”

İnsan-ı kâmil, Zât-ı Hak adına bir mücellâ ayna ve başkaları hesabına da,
çevresinde peyklerin dönüp durduğu bir Kutup Yıldızı’dır. O, kendi etrafında
döndüğü aynı anda, bir yandan sürekli olarak kendi yörüngesinde O’na
merbûtiyetini soluklayarak pervaz ederken, diğer yandan da ِمْجَّنلِابَو ٍتاَمَالَعَو  ۘ

َنوُدَتْھَي ْمُھ   “Yol bulmada Allah size ne emareler ne emareler vaz’etti.. ve o
yıldızla da onlar, dosdoğru yollarını bulurlar.” 6 işaretiyle, âleme yolunu,
yönünü gösterir ve hep bir işaretçi gibi hareket eder. Aslında o, her zaman bir
mihrap, bir kapı, bir köprü vazifesi görür; doğruya yönelmeyi sağlar, doğruyu
görmeye menfezler açar ve insanları, kendi dünyalarının darlığından sonsuzluk
ikliminin genişliğine ulaştırır. İnsanlar, onun atmosferine girince üns esintileri
duymaya başlar; o kapının önüne varınca öteden çağrılarla ürperir ve o
köprüden geçince de, Hazreti Zât-ı Ehad ü Samed’le, en kâmil mânâda bir abd-
Mâbud münasebeti ufkuna yükselirler. Bu ufuk, külliyet planında ve vahidiyet
çizgisi itibarıyla istivâ-i arş televvünlü, cüz’iyet dairesinde ve ehadiyet
yörüngesi açısından da latîfe-i rabbâniye buudludur. Bu ufkun yolcularının en
önemli yol azıkları ve bir mânâda zâd u rahîleleri ise, kalbin her zaman lebriz
edilerek pak ve temiz tutulması, başkalarının, ahvâlimize muttali olamayacağı
kutlu vakitler sayılan gecelerin o sihirli dünyasında da, secdelerle pusuya yatıp
tecellî avlamaktır. İbrahim Hakkı:

Dil beyt-i Hudâ’dır, ânı pak eyle sivâdan,
Kasrına nüzul eyleye Rahmân gecelerde.

diyerek, yol alma adına gecelerin o serin ve ufku açık iklimini salıklar bizlere.
Kenz-i Mahfî’ye uzanan gece koridoru veya helezonuyla alâkalı şu hoş söz de



Mevlâna’ya ait:

ردنا يھاوخ  رايرھش  رگ  ...... ىیسخن رمق  نوچ  رگ  دشاب  تيرتخا  كین 
ىیسخن رفس 

رگد يا  ردارب جـ يا  راھنز  ...... ناتخبكین دنب  ـ سخ ادخ  ءهيا  رد سـ
ىیسخن

“Eğer sen O Eşsiz Padişah’ı istiyorsan ve eğer O’nun yolunda sefere
çıkmış isen, bu yolculukta uyumamak gerekir. İyi ve bahtiyar kimseler,
Allah’ın sevgi ve merhamet gölgesinde uyurlar. Kardeşim, sakın başka  yerde
uyuma!” Uyuma ve insanı engin düşüncelere, lâhûtî mülâhazalara çeken
geceleri ya kıyam edebi ya rükû tâzimi ya secde mahviyeti ya da evrâd u ezkâr
tazarruu ile geçir.

Bazı mutasavvifîne göre, her şeyin bir açık olan yanı vardır ki; ona zâhir
denir; bütünüyle bu âlem, işte o zâhirdir. Bir de kapalı yanı vardır ki, ona da
bâtın denir; o da mânevî, uhrevî ve bütün metafizik dünyalardan ibarettir.
Bunlardan başka bir de, bu iki cepheyi câmi ve âlem ile esmâ arasında, zuhurun
butûndan, butûnun da zuhurdan ayrılma noktasında berzahî bir âlem vardır ki, o
da insan-ı kâmil âlemidir. Hakk’ın kendi zâtına ilmi, bilasale kendisine
aynadır. Zât-ı Hak da, tasavvurlarımızı aşkın bir mânâ ile o aynada
müteayyindir. İnsan-ı kâmilin ilmi de, bittebeiye ve zılliyet planında kendi
aynasıdır. O da, bu ilim aynasında müteayyindir. Ne var ki, onun bütün
sermayesi mevhibedir ve vâhid-i kıyasî zaviyesinden Hazreti Zât’ta bulunan
şeylere birer delil ve birer emare mesabesindedir..

Evet, insanın zatı, Zât-ı Hakk’a, sıfatları da sıfât-ı sübhaniyeye dayandığı
gibi, bunlardaki izafîlik ve sınırlılık ya da zılliyet ve cüz’iyet de tamamen,
Cenâb-ı Hakk’ın evsâfındaki hakikîliğe, nâmütenâhîliğe, asliyet ve külliyete
delâlet etmektedir veya delâlet etmek içindir.

Zât-ı Hak’la bu çerçevedeki münasebet açısındandır ki, insan-ı kâmil
mertebesine ulaşan müstaid bir müntehî, aynı zamanda hilâfet-i tâmme
mertebesine de yükselmiş sayılır. Bunun üstünde ise, vücub-imkân arası bir
nokta diyebileceğimiz “ev ednâ” pâyesi vardır. Ve o pâyenin de, gelmiş-
gelecek bütün insan-ı kâmiller arasında bir tek mümessili olmuştur; o da
mertebe-i ekmel veya Hazreti Ehadiyet’in tecellî-i etemmine mazhar bulunan
Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’dır (sallallâhu aleyhi ve sellem). O’nun bu ölçüde



“aksa’l-meratib”i ihraz buyurması, yüksek ahlâkı; davranışlarındaki istikameti;
Rabbiyle münasebetlerindeki derinliği; dünyevî-uhrevî konulardaki dengesi;
ilâhî ve kevnî hakikatlerin esrarına nüfuzdaki ısrar ve kararlılığına lütfedilmiş
peşin bir teveccüh-ü Rahmânîdir. Bu itibarla da, O’nun dışındaki bütün
kâmillerin kemalâtı O’na nisbeten izafî, tâlî ve O’na tebaiyete bağlıdır. Evet,
sema-i risaletin ayları ve güneşleri sayılan başımızın tâcı bütün o büyük
insanların nur ve ziyası, Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın içinde bulunmadığı
zaman itibarıyladır. Bûsîrî:

7 َِملُّظلا ِيف  ِساَّنِلل  اَھَراَوَْنأ  َنْرِھْظُي......اَھُِبكاَوَك  ْمُھ  ٍلْضَف  ُسْمَش  ُهَِّنإَف 
diyerek, O Zât’ın, güneşin üstünlüğünü haiz olduğunu, diğerlerinin ise, O’na
nispette peykler mesabesinde bulunduğunu ve O’nun olmadığı dönemlerde
çevrelerine nurlar saçıp etraflarını aydınlattıklarını söyler ki, yerinde bir
tespittir.

Her şeyden evvel, Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi ekmelüttehâyâ),
varlığın hem çekirdeği hem de meyvesi olması itibarıyla, hilkat ağacı
mebdeden müntehâya hemen her faslında sürekli O’nunla münasebet içinde
olmuş ve O’na bağlı gelişmiştir. Aslında O, meyvenin de ötesinde, hilkat
ağacının özü, usâresi ve ruhudur. İsterseniz, O’na (aleyhi salavâtullahi ve
selâmuhû) varlık bulamacının en temel unsuru da diyebilirsiniz.

“ Hilkat-i âlemden maksad-ı a’lâ
Dünyaya gelmiş ol mihr-i muallâ..”

Evet, Cenâb-ı Hakk’ın esmâsının bütününden ibaret olan mahiyet-i
mücerrede-i vücudun âyinedarlığından arz ve semanın ictinab etmeleri,
taayyünlerinin bunu aksettirmeye tam müsait olmayışındandı. İnsanın taayyünü
ise, bilkuvve bunu aksettirecek donanımda idi. İşte, insanoğlu, böyle önemli bir
gayeyi gerçekleştirmek için vücud-u haricî ile şereflendirildi. İnsanların
bazıları itibarıyla, böyle önemli bir âyinedarlık vazifesini tam temsil
edememeden ötürü bir zulüm ve cehalet söz konusu olsa da, o potansiyel
cehalet ve zulme düşmeme de, yine böyle bir âyinedarlığa terettüp eden
duyarlılık, sorumluluk ve temsilden geçiyordu. Yani insan, mahiyetindeki zulüm
ve cehalet açığını vahy-i semaviyle harekete geçireceği vicdan mekanizmasıyla
kapatacak ve kaybetme alanını kazanma pazarı hâline getirecektir. İnsanların
bir bölümü itibarıyla da bu, böyle oldu. İşte

اَھَنْلِمْحَي َْنأ  َنَْیَبأَف  ِلاَبجْلاَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  َىلَع  ََةناَمَْألا  اَنْضَرَع  اَِّنإ 



ًالوُھَج اًموَُلظ  َناَك  ُهَِّنإ  ُۘناَسْنِْإلا  اََھلَمَحَو  اَھْنِم  َنْقَفْشَأَو 
“Biz, emaneti (teşriî açıdan değil, tekvînî zaviyeden) göklere, yere,

dağlara teklif ettik de, onlar bunu yüklenmekten çekindiler ve böyle bir
sorumluluktan korktular. (Mahiyet ve donanımı itibarıyla) bu emaneti insan
üzerine aldı. Doğrusu (pek çoğu itibarıyla) insanoğlu, (bu emanetin hakkını
gözetemediğinden), çok zalim ve çok cahil bir duruma düştü.”8 âyeti, bu
umumî serencamenin esrarlı bir tercümanıdır. Arz, sema ve bütün eşyanın
hakikat-i uzmâyı görme, gösterme ve aksettirmede zarurî birer eleman olan
kalb, irade, şuur, his ve bunların “latîfeler” unvanıyla diğer fakülteleri
bulunmadığından, o yüce hakikat adına ne tam temessül kabiliyetleri ne de
temsil aktiviteleri vardır; zira, taayyünleri fevkalâde dardır. Dolayısıyla da,
ayna olacakları şeyi mahiyet-i insaniye ölçüsünde zengince ifade edebilmeleri
mümkün değildir. Ancak insandı ki, tekvînî donanımı teşriî emirlerin temsiliyle
derinleştirerek bu misyonu edaya yeterli olduğunu ortaya koyuyordu.. ve bu
misyonu ortaya koyabilenler de, zulümden ve cehaletten kurtuluyordu.

Evet, her insanın bu vazifeyi yerine getirmediği veya getiremediği gerçekti
ama; yaratılış gayesinin şuurunda olan ve insan-ı kâmil olma yolunda teşriî
dairede rehabiliteden rehabiliteye koşan bir kısım müstesna fertler de
bulunacaktı. Ki bunlar, istidatlarını inkişaf ettirme ve bilkuvve kemallerini
bilfiile çevirme istikametinde her zaman insanoğlunun yaratılmasına gaye teşkil
eden “iman-ı billâh”, “mârifetullah”, “muhabbetullah”, “aşk u şevk”, “cezb u
incizab”, “zevk-i ruhanî”... gibi dairelerde ebediyetlerin dantelasını örecek ve
bu ilâhî maksadı gerçekleştireceklerdi. İşte, dünya ve ukbâ âlemlerinin birleşik
noktasına taht kurmuş bu gönül sultanları, mahiyetleri mahiyet-i beşeriyeyi
aşkın, canları Cân’ın nefahâtıyla dipdiri, ufukları üns esintileriyle üfül üfül hep
kemal yolunda kemal soluklamada ve berzahî vücudlarıyla her an yeni bir
çerçeveye oturmaktadırlar. Mevlâna, her zamanki o sehhâr ifadesiyle, kemal
semasının bu üveyiklerini şöyle resmeder:

دنرگد نای  ـ شآ شاوھ ز  ناغرم  ...... ـد نرگد ناجب  هد  ـ نز شھر  نادرم 

دنرگد ناھجرد  نوك  ود  نوریب ز  ...... ناشياك ناشدب  هديد  نيدب  وت  رگنم 
“Hak yolunun erleri, bu candan başka bir can ile diridirler. Onun

havasından kanat çırpıp uçan kuşların ayrı bir yuvası vardır. Beyhude bu
gözle bakma, onları göremezsin; onlar, iki dünya ötesinde başka bir



âlemdedirler.”
Allah, ef’âl ve esmâsıyla mâlumdur; esmânın tecellî alanı da, varlık ve

hâdiselerdir. İnsan ise, varlığın hem nüvesi hem de meyvesidir. İnsan-ı kâmile
gelince o, her şeyin özü, usâresi ve ruhudur. Öyle ise, mebde itibarıyla varlığı
mülâhazaya almadan, insanı düşünmeden, insan-ı kâmil ufkuna yönelmeden,
Allah’ı kâmil mânâda bilmek de mümkün değildir. Zira insan-ı kâmil, Zât, sıfât,
esmâ ve ef’âl dairesiyle alâkalı câmi bir lisandır.. ve vücud mertebesinin en
son halkasını teşkil etmesi açısından, bütün vücud mertebelerinin enmûzeci
mahiyetindedir. Bu itibarla da diyebiliriz ki, Cenâb-ı Hak, kendi azamet ve
celâline uygun şekilde ancak insan-ı kâmille bilinir.. onunla görülür, onunla
işitilir ve onunla duyulur. Diğer taraftan, insan-ı kâmil de, her şeyi O’nunla
görür, O’nunla bilir, O’nunla tutar ve O’na bağlayarak münasebete geçer. Ne
var ki, bu görmelerin, duymaların, işitmelerin, işlemelerin, başlamaların ve
münasebette bulunmaların asliyet planında bir tek mümessil ve kahramanı
vardır; o da, hakikat-i Muhammediye’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem). Zira
O’nun hakikati, bütün hakikatlerin câmii bulunan vahidiyet hakikatine
dayanmaktadır. “Allah” ism-i zâtı, O’nun –mürebbisi mânâsına– Rabb-i
hâssıdır. Ve bu ism-i şerif, bilmutabaka, bililtizam ve biddelâle bütün esmâ-i
hüsnâ ve sıfât-ı sübhaniyeyi de tazammun ettiğinden, Hz. Ruh-u Seyyidi’l-
Enâm’ın (aleyhi ekmelüttehâyâ), hem esmâ-i ilâhiyeye hem sıfât-ı sübhaniyeye
hem de şuûnât-ı Zâtiye’ye mücellâ bir ayna olduğu kendiliğinden ortaya çıkar.
Bu itibarla da, “Mir’ât-ı Muhammediye’den Allah görünür dâim.” sözü
mübalâğa değil, vâkıa tam muvafıktır. Diğer bütün büyükler bu ölçüde bir
mazhariyete sahip olamadıklarından – ُءاََۤشي ْنَم  ِهی۪تْؤُي  ّللا  ِهٰ ُلْضَف  َكـِلٰذ   “Bu
Allah’ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir.”9– onların mir’âtiyetleri de izafîdir.

Evet, bu büyüklerden her biri, birkaç ism-i şerifin ya da sıfat-ı sübhaniyenin
mazhar u meclâsı ise de, her isimden nasibi aynı ölçüde değildir. “Herkesin
kabiliyetine vâbestedir âsâr-ı feyzi.” fehvâsınca, sema-i risalet ve vilâyetin
ayları, güneşleri sayılan bu insanlar, ne ölçüde büyük olurlarsa olsunlar, yine
de kendi istidat ve kabiliyetleriyle mukayyettirler. Bunlar, kendi arş-ı
kemalâtları itibarıyla müntehî, Hz. Ekmel-i Kümmelîn’e (Kâmiller Kâmili)
nisbetle mütevassıt ve mübtedîdirler; vazife ve misyon açısından değil,
mir’âtiyet ve meclâiyet açısından mübtedîdirler. Ârifler, iman-ı billâh,
mârifetullah, muhabbetullah ve zevk-i ruhanîde derece derece birbirlerinden
farklı oldukları gibi, esmâ-i ilâhiyenin mütefavit derecedeki tecellîlerine



mazhariyet açısından da insan-ı kâmil mertebeleri hep farklı farklı olagelmiştir.
Evliyâ, asfiyâ, ebrâr, mukarrabînin, dinin yoruma açık yanlarıyla alâkalı, yani
fürûâtta ortaya koydukları teviller, tefsirler de, o kâmil insanlara dair böyle bir
farklılığın tezahürüdür.

Enbiyâ ve mürselîn arasındaki farklılık ise: ْمُھـَضَْعب اَنْلَّضَف  ُلُسُّرلا  َكِْلت 
ٍضَْعب َىلَع   “Biz, bilinen bu peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık.”10

mazmununca, ilâhî takdire bağlı olmak üzere, yine esmâ-i ilâhiyenin farklı
dalga boyundaki tecellîlerinden kaynaklanmaktadır. Hz. Âdem’in mazhar
olduğu icmalî “ilim”, Hz. İbrahim ve İsmail’deki “ilim”le beraber “hilm”, Hz.
Mesih’deki “kudret”, başkalarına nisbeten ileri seviyededir ve bu yüce
kâmetlerin hususiyeti gibidir. Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’da (aleyhi
ekmelüssalâti ve etemmütteslîmât) ise, bütün enbiyâ ve mürselînde icmal
edilen esmâ ve sıfât-ı sübhaniyenin tafsîlî bir şekilde ve âzam derecede
tecellîsi söz konusudur.

Herkes kendi çerçevesinde kâmildir ve kemali de onun istidat ve mârifet
gayretiyle mebsuten mütenasip’tir (doğru orantılı). Evet, bütün kâmil insanlarda
beyan ve burhanın yanında irfan da önemli bir derinlik ve zenginliği teşkil
etmektedir. Bu hususlardan herhangi birindeki bir kusur, kemal adına da ciddî
bir eksiklik sayılır. Kur’ân ve Sünnet temel yörünge; mantık ve akılla istidlâl,
beyana bağlı bu konunun bir burhan ayağı; irfan ise, böyle bir istikametin
semeresidir.

Son söz:
“ Savm u salât u hac ile zahid işin biter sanma
İnsan-ı kâmil olmaya lâzım olan irfan imiş.”
(Niyazi)

ي۪قْلَخ َيِوَْشت  َْنأ َال  ّلَلا  ُهٰ اَي  َكَُلأْسَأ  اَِنَتبْغَر ، ََةياَغ  اَيَو  َانَّدِیَس  اَي  اَنَّبَر  اَي 
11، ِراَّنلِاب

اَمَو اَھْنِم  َرََھظ  اَم  ِنَتِفْلا  َنِم  ّللِاب  ِهٰ ُذوَُعن  ِراَّنلا ، ِباَذَع  ْنِم  ّللِاب  ِهٰ ُذوَُعن 
12، ََنَطب

َّلُك ِ۪هباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم  اَِنبوُنُذ  ِعی۪فَشَو  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.ِناَدَقْرَفْلا َلَبْقَتْساَو  ِناَدي۪دَجْلا  َرَّرَكَو  ِناَرْصَعْلا  َبَقاََعتَو  ِناََولَمْلا  ََفلَتْخا  اَم 



1 Ali el-Cürcânî, et-Ta’rîfât s.56.
2 Enbiyâ sûresi, 21/107.
3 Sebe sûresi, 34/28.
4 Enfâl sûresi, 8/17.
5 Enfâl sûresi, 8/17.
6 Nahl sûresi, 16/16.
7 “O bir fazilet güneşi, diğerleri ise yıldızdır. Yıldızlar insanlara ışıklarını ancak geceleri

sızdırırlar.” (el-Bûsîrî, Dîvânü’l-Bûsîrî s.242).
8 Ahzâb sûresi, 33/72.
9 Cum’a sûresi, 62/4.
10 Bakara sûresi, 2/253.
11 el-Hâkim, el-Müstedrek  1/729; el-Beyhakî, ed-Daavâtü’l-kebîr 1/154.
12 Müslim, cennet 63; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 6/17, 7/456.
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İrşad ve Mürşid
Doğru yolu gösterme, gönülleri Hakk’a uyarma; söz, yazı ve daha değişik

vesileleri değerlendirmek suretiyle kalben, fikren insanların Allah’a
ulaşmasına engel sayılan mâniaları bertaraf ederek duygu ve düşünceleri
Hak’la buluşturma; Hak’la tanışık ruhların da, O’nunla münasebetlerinde daha
bir derinleşip yükselmelerine vesile olma mânâlarına gelen irşad; insanları
ferden ferdâ veya cemaat hâlinde hususî bir terbiyeye tâbi tutarak bunların
içindeki liyakatlileri “bilkuvve” ve “bilistidat” insanlık seviyesinden “bilfiil”
insan olma mertebesine.. tabir-i diğerle, “insan-ı kâmil” olma ufkuna
yönlendirmenin unvanı olagelmiştir.

İrşadı; zâhir ve bâtına vâkıf, kalb-kafa izdivacına muvaffak olmuş yetkin
kimselerin, bir kısım istidatları, seviyeli insan olmaya çağrısı şeklinde anlamak
da mümkündür. Bu mânâda ona, kalb ve ruh kahramanlarının, kendi hususî
mazhariyetlerini başkalarına duyurma cehdi de diyebiliriz ki, işte böylelerinin
elinde her zaman kömürler elmasa dönüşmüş, taş ve toprak da altın seviyesine
yükselmiştir. Aslında, irşad ve mürşid konusunda tasavvuf erbabı da, meseleyi
hep bu çerçevede ele almış ve onu, aşkın insanların, insanüstü gayretleri
şeklinde yorumlamışlardır. Onlara göre, gönülleri Hakk’a uyarma adına ortaya
konan seviyesiz, kalitesiz gayretlere irşad denemeyeceği gibi, ruhlara insan-ı
kâmil olma ufkunu açamayanlara da mürşid denemez.. denemez; zira bunların
kendileri irşada muhtaçtırlar ve mutlaka terbiye edilmelidirler. Bir enfes Türk
atasözünde:

Kendi muhtâc-ı himmet bir dede,
Bilmez ki gayra nasıl himmet ede.

denir ki, tam böyleleri için söylenmiş gibidir. Üsküdarlı Salim Süleyman ise,
bu mülâhazayı biraz da şairâne bir eda ile şöyle seslendirir:

Şeyhimiz kendisi ilimde kalmış âciz,
Nerde kaldı ki keyfiyet-i irşadı bile

Bağdatlı Rûhî’nin konuya yaklaşımı daha da alaylı bir üslûp iledir:
Gör zâhidi kim sahib-i irşad olayım der,
Dün mektebe gitti, bugün üstad olayım der.



Aslında, dünya hayatında kalıcılığı ve uhrevî neticeleri itibarıyla en değerli
bir iş varsa o da irşaddır.. tabiî, en kıymetli insan da irşad eri olan mürşiddir.
Ne var ki, herkesin irşadı da onun kamet-i kıymetine göredir; öyle ki, bu konuda
kutbiyet ve gavsiyet dairelerinin irşad kahramanlarından düz mevizecilere
kadar bir sürü irşad erinden bahsetmek mümkündür.

Umumî mânâda mürşid; kısmen üzerinde de durduğumuz gibi, irşadla alâkalı
bütün esasları ruhunda toplamış bir hakikat dellâlı, bir mânâ kahramanı ve
gönüllere Hak nefehâtını duyuran bir peygamber vârisidir. Ona “seccadenişîn”,
“postnişîn” veya “şeyh” denmesi, irşad vazifesindeki bir kısım hususî
durumları itibarıyladır. Şöyle ki, tavzif, salâhiyet, Hakk’a kurbet ve ilm-i
ledünne açık olma... gibi imtiyazları olan bir mürşid, düz bir vaiz ve nâsihten
çok farklıdır: Sıradan bir irşad eri, anlatıp duyuracağı hakikatleri kendi gönül
ve idrak ufkuna göre duyar, hisseder ve başkalarına da bu çerçevede duyurur..
Hakk’ın matmah-ı nazarı ve bir Kutup Yıldızı gibi herkese yol gösteren bir
kutup veya kâmil mürşid ise anlatıp duyuracağı hususları temel kaynakların
renk ve desenine göre yorumlar, seslendirir ve başkalarına sunacağı her şeyi
kalb ve ruhunun şivesiyle sunar.. kutbiyetini gavsiyetle derinleştirmiş özel
donanımlı bir kâmile gelince –mevsimi gelince bunların üzerinde durmayı da

düşünüyoruz1– atmosferine giren herkese ufkunun boyasını çalar ve onları
Kur’ân ve Sünnet malzemesiyle âdeta yeniden inşa eder.

Hangi seviyede olursa olsun irşad, Hak rızasının hedeflenmesi şartıyla,
kulluk vazifelerinin en mübecceli, böyle bir mükellefiyeti, mazhariyetleri
ölçüsünde yerine getiren hakikat eri de peygamber vârisi bir mürşiddir. Ancak
bir mürşid-i kâmille yol arkadaşlığında, hem refakat zevki ve hem pek çok
vuslat emaresi bulunmasına karşılık, nâkısıyla yolculuğun sıkıntılı
olduğu/olacağı da bedihîdir.

Edebiyatımızda “Lâ” ile mermuz bir manzumede şöyle denir:
Mürşide var, mürşide var, mürşide,
Andan olur derde derman ey dede.

Enverî, bu gerçeğe şöyle bir ses katar:
Rü’yet-i dîdâr-ı Hak’tan “Len terânî” remzini,
Çeşm-i zârım aşkıyla “Tûr” olmayınca bilmedim;



Kisve-i âl-i abâ Enver hakikat sırrını,
Vuslat-ı mürşidle mesrûr olmayınca bilmedim.

Şimdi, herkesin istidat, müktesebat ve mazhariyetlerine göre farklara
girmeden konuyu, umumî mânâda, hemen her mürşid için temel disiplin sayılan
bir kısım esaslarla irtibatlandırarak biraz daha açmaya çalışalım:

Mürşid, insan-kâinat-Allah münasebetlerini ve bu dairelerle alâkalı
hususiyetleri bilen ârif bir insan demektir. Allah’ı bilmeyen münkir ve cahil,
O’nunla varlık arasındaki münasebeti görüp sezemeyenler kör ve gafil, kendini
bilmeyen de yalnız ve gariptir ve bunların hepsinin irşad edilmeye ihtiyaçları
vardır.

Mürşid, her zaman Kur’ân ve kâinat kitabına karşı ince ayarlı iyi bir
mütalâacı; varlığın esrarına âşina mütecessis bir dimağ; gözü sürekli mahsûsât
üzerinde, ağzı ve kulağı Kur’ân’ın tilâvetinde, her şeyi basîrete bağlı
götürmeye çalışan bir gönül eridir. Hisleri sağlam, müşâhedeleri ihatalı,
muhâkemeleri de peygamberâne tavırlarla bezeli bir gönül eri. O, ele aldığı her
meseleye küllî (bütüncül) bir nazarla bakar.. hükümlerinde tekvînî emirlerle
tenzîlî fermanların birleşik noktalarını gözetir.. insanlara Allah’ın muradını
iletirken ve bilgi, irfan ruhunun ilhamlarını muhtaç gönüllere duyururken sadece
ve sadece O’nun hoşnutluğunu düşünür.. her hamle ve her hareketini O’na
yakınlık düşüncesine bağlı götürmeye çalışır.

Mürşid, dava ve düşüncesini herhangi bir beklentiye girmeden tam bir
adanmışlık ruh hâleti ve ölesiye bir gayretle hemen her zeminde mırıldanıp
duran ve ulaşanla ulaşılacak olan arasında bir köprü insanıdır. O, ücretlere,
bedellere, mükâfatlara, ödüllere karşı her zaman kapalı kalmanın yanında,
talepsiz gelen maddî ve mânevî bir kısım ihsanları da çevresindeki hâlis
kimselerin gayretlerine bağlayarak, hep onları nazara verir.. bütün mevhibeleri
gönlünde onlarla paylaşır ve mensubu konumunda bulunanları Hak
teveccühlerinin birer vesilesi sayar. Bu seviyedeki bir fedakârlık, her zaman
tebcil edilecek bir fedakârlıktır ama, hakikî mürşid, bu ölçüdeki gayretlerini
dahi kat’iyen şâyân-ı takdir görmez.. takdir beklemez.. ve hele asla, hiçbir
hareket ve faaliyetini Allah rızasının dışında dünyevî-uhrevî herhangi bir
neticeye bağlamaz. O, Hak karşısında her zaman düz durur; zira bilir



peygamberlerin yolunda yürüdüğünü ve bu yolun bir kısım âdâb ve erkânının
bulunduğunu, bunların başında da, irşadın Hak hoşnutluğuna bağlanması lâzım
geldiğini.

Mürşid, muhataplarını bütün hususiyetleriyle bilen ve onları her zaman
şefkatle kucaklayan; sevinçlerine, kederlerine iştirak eden; başarılarını
alkışlayıp olumsuz yanlarını görmezlikten gelen bir sevgi ve müsamaha
kahramanıdır. O, çevresindeki aç gönülleri tatmin etmek ve karanlık ruhları
aydınlatmak için her zaman bir buhurdanlık gibi tüter durur.. bir mum gibi içten
içe “cız cız” ederek hep kendine rağmen yaşar.. oturur-kalkar yaşatma zevkiyle
soluklanır ve mefkûresini ifade adına hiçbir fedakârlıktan geri kalmaz:
Diriltmek için ölür, güldürmek için ağlar, dinlendirmek için hamarat gibi
çalışır ve çevresindekileri ebediyete uyarma yolunda dur-durak bilmeden hep
koşar; koşar ve ne yaldızlı takdirlere ne de insafsız tenkitlere önem vermez.
İltifat gördüğünde “aman estağfirullah”la mukabelede bulunur. Tepki ve
tenkitleri de “eyvallah”larla karşılar ve yoluna devam eder.

Mürşid, derecesine göre maddî-mânevî, dünyevî-uhrevî değişik bilgilerle
mücehhez, farklı konuları muhataplarıyla müzakere edecek kadar yetenekli ve
onların problemlerine alternatif çözümler getirecek seviyede de bir bilgedir.
Hâcegân ekolünün büyükleri, o günün mektepleri diyebileceğimiz
medreselerde okutulan bütün ilimlerden icazetli müstaidleri irşadla tavzif
ediyor, tekye ve zaviyelerini, kalb ve kafa izdivacına muvaffak olmuş, fizikî
âlem kadar metafizik dünyalara da açık bulunan bu gönül insanlarıyla birer
Hızır çeşmesi hâline getiriyorlardı. Bize göre, bu ölçüdeki insanlarla gerçek
derinliğine ulaşamamış irşad yuvaları birer harabe, bu yuvalarda irşad
hikâyeleri anlatanlar birer aldanmış ve bu nursuz mekânlara sürüklenen yığınlar
da birer tali’sizdir.

Bir hak eri ne hoş söyler:
Her mürşide el verme ki yolunu sarpa uğratır,
Mürşidi kâmil olanın gayet yolu âsân imiş...
(Niyazî-i Mısrî)

Mürşid, ilim ve mârifet ufku itibarıyla ne kadar da aşkın olsa, telkin, tebliğ
ve temsilinde, muhataplarının idrak seviyelerini görüp gözetecek kadar



arşiyesini ferşiyesiyle iç içe yaşayan bir kâmil, nüzûlünü urûca bağlamış bir
vâsıl ve tenezzülünde etrafındakilerin sesi-soluğu olmuş kusursuz bir nâsihtir.
O, terbiyegerdelerinin duygu, düşünce ve hissiyatlarını gözeterek yapacaklarını
yapar ve söyleyeceklerini söyler. Ufkuna ait vâridâtın hususî rengi ya da
değişik mülâhazalara bağlı o vâridâtın iğlâk ve iphamıyla, muhataplarının
düşüncelerini karıştırmadan her zaman uzak durmaya çalışır; çalışır zira hakikî
mürşid, Kur’ân’ın has bir talebesidir ve Kur’ânî olma mecburiyetindedir.
Kur’ân, yüceler yücesi bir sıfatın sesi-soluğu olmasına rağmen, vâhidî ve celâlî
bir tecellî dalga boyunda değil de, ehadî ve cemalî bir zuhur çerçevesinde
peygamber ufkuna inmiş ve çoğunluğun idrak seviyesine göre insanlara
seslenmiştir. Kur’ân’ın insanlarla muhaveresi böyle bir tenezzül çerçevesinde
cereyan ettiği gibi, onun müstesna mübelliği, mürşidler mürşidi Hz. Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi ekmelüttehâyâ) irşad ve tebliğleri de hep bu üslûba
bağlı cereyan etmiştir. O’na isnad edilen bir sözde bu husus vurgulanarak şöyle
buyrulur: ْمِھِلوُقُع ِرْدـَق  ىٰلَع  َساَّنلا  َّمِلَكُن  َْنأ  َانْرِمُأ  ِءاـَِیبْنَْألا  َرـِشاَعَم  ُنَْحن 
“Biz nebiler topluluğu, insanların seviyelerine inmek ve onlara

anlayabilecekleri bir üslûpla konuşmakla emrolunduk.”2

Mürşid, bir hâl insanı ve yaşadıklarını seslendiren bir sadakat kahramanıdır.
Zaten, davranışları itibarıyla inandırıcı olmayan bir kimsenin başkalarına bir
şeyi kabul ettirmesi de mümkün değildir. Anlatılan gerçeklerin, vicdanlarda
mâkes bulmasının bir tek yolu vardır; o da, gönülden inanmak ve inandıklarını
yaşayıp anlatmak. Şu tenbih bu hususu tenvire yeter zannediyorum: Cenâb-ı
Hak, Hz. İsa’ya: َِّالإَو َساَّنلا  ِظِعَف  ِ۪هب  َْتظَعَّتا  ِِنإَف  َكَسَْفن  ْظِع  ىٰـسی۪ع ! اـَي 

ّي۪نِم ِيْحَتْساَف   “Ey İsa! Önce kendi nefsine nasihat et; o, bu nasihati

tuttuktan sonra başkalarına hayırhâh olmaya çalış; yoksa benden utan.”3

buyurur. Bu irşad, Hz. Şuayb’ın Kur’ân’da geçen: ىِٰلإ ْمُكَفِلاَخُأ  َْنأ  ُدي۪رُأ  اَۤمَو 
ُهْنَع ْمُكاَھَْنأ  اَۤـم   “Ben sizi men ettiğim bir hususta size muhalif düşmek

istemem.”4 ifadeleriyle de tam bir uyum arz etmektedir.

ِّدِیَس ِعاَّبِتِاب  اَنّْفِرَشَو  َنیَ۪صلْخُمْلا  َنی۪صِلْخُمْلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ
ِِهبْحَصَو ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ِمَالَّسلا  ُلَمَْكأَو  ِةَالَّصلا  ُلَضَْفأ  ِهَْیلَع  َنیَ۪صلْخُمْلا 



.ِماَرِكْلا
1Bkz.: M.F. Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri 3/57-61.

2Bkz.: ed-Deylemî, el-Müsned 1/398; İbn Hacer, Lisânü’l-mîzân 6/274.

3Ahmed İbn Hanbel, ez-Zühd 1/54; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 2/382.

4Hûd sûresi, 11/88.



Sefer
Yolculuk yapma, bir yerden bir yere intikal etme mânâlarına geliyor sefer.

Sofiye onu, kayıtlı yaşamaktan kurtulup kayıtsızlığa erme, bedenî ve cismanî
alâkalardan sıyrılarak, kalb ufkunda Allah’a teveccüh etme şeklinde yorumlar.
Bu tarif çerçevesindeki seferi, seyr u sülûk-i ruhanîdeki “seyr ilallah”, “seyr
fillâh”, “seyr anillâh” ıstılahları ile kastedilen ruhanî yolculukla
irtibatlandırmak da mümkündür.

Böyle bir teveccühün mebdei, tamamen iradî ve iman, islâm, ihsan
köprülerinden geçerek ihlâs, riyâzet, zühd ve takva ekseninde bir seyahat;
müntehâsı da, aşk, şevk, ilâhî cezbe ve incizab ehline ْنِم ِهَْیِلإ  ُبَرَْقأ  ُنَْـحنَو 

ِدي۪رَوْلا ِلْبَح   “Biz, ona şah damarından daha yakınız.”1 sözleriyle kendini
bize anlatan Zât’ın, yoldakilere ait uzaklığı ortadan kaldırarak, ihsan tecellîsi
dalga boyunda onlara hususî bir iltifatıdır ve onlar, vicdanlarında bunu hep
duyarlar. Yolun belli bir noktasından sonra, ruhlarında bu esintiyi duyanlar,
mazhariyet ve zevklerini, “Ne mekân var anda ne arz u sema.” (Süleyman
Çelebi) şeklinde mırıldanır ve sürekli o zaman-mekân üstü seyahatlerine
devam ederler. Böyle bir yolculuk, sâlikin hazırlanma keyfiyetine, ruhî ve kalbî
istidat ve kabiliyetine ve tabiî her şeyden evvel, Hazreti “Akrabü min külli
karîb”in ona hususî atâsına göre farklı şekillerde gerçekleşir ve derece derece
zuhur eder:

İlk sefer; âfâkî ve enfüsî tefekkürle, kesrette vahdeti görmek, “nur-u tevhid”
içinde Hakk’ın hususî teveccühü mânâsına “sırr-ı ehadiyet”i kalben sezip,
zevken duymak ve serâdan süreyyâya her şeyin üzerinde O’nun mührünü
müşâhede ile, sürekli mârifet yudumlayarak ilerlemek şeklinde tecellî eder ki
bu bize, “seyr ilallah” çerçevesinde bir seyahati hatırlatmaktadır. Bu
mertebedeki sâlik, her nesneden –tabiî, o nesnenin nefsine bakan yanları
itibarıyla– alâkasını kesip, sürekli “ağyâr”dan “Yâr”e yönelme gayreti içinde
bulunur.. ve gönlünün derinliklerinde bu pâyenin esintilerini duydukça ya da
kalbinin zirvelerinde tali’inin ufkunu temâşâ ettikçe daha bir yükselme
iştiyakıyla şahlanır ve müşâhede-zevk “salih daire”si içinde sürekli köpürür
durur. Onun bu mânâdaki hâlini, “Allah’a karşı gelmekten sakınan takva
erlerine, şeytandan bir fit veya sinyal erişince hemen düşünüp toparlanırlar



ve gözleri açılıverir de, basiretlerine sahip olurlar.” 2 âyeti ile
irtibatlandırmak mümkündür; sâlik, bu ufk-u âlâda her şeyi daha bir farklı
görür, daha bir farklı duyar, daha bir farklı değerlendirir ve hep bir farklılık
sergiler.

İkinci sefer; kalb ve kafadaki müteferrik bilgi ve sezgilerden sıyrılarak
mârifet ufkunda vahdete yürümek ve tevhid zevkini letâifiyle de ifade etmekle
gerçekleşir ki, bunu da “seyr fillâh”ın mukabili sayabiliriz. Sâlikin esmâda
Müsemmâ-i Akdes’i duyması; duyup kendini sıfatların vesayetinde hissetmesi

ve acz ü fakr yörüngesinde ي۪رْخَف ُرْقَفَْلا   “Fakirlik iftihar vesilemdir.”3

deyip, bir “vâhid-i kıyâsî” mülâhazasıyla kendi ufkunda O’na yürümesi, O’nu
duyup, O’nu bilip, O’nu söyleyip, zevken O’nun maiyyetine bağlanmasından
ibarettir. Biz, bu mertebeye “seyr fillâh” dedik ama, bazıları ona, “seyr bil-
Hak” demeyi daha uygun bulmuşlardır. İşte böyle bir şâhikaya ulaşan gönül eri,
esmâ ufkunda sıfat adesesi ile sürekli bu ufkun verâsını ve verâların verâsını
izlemeye, gözlemeye alır ve “latîfe-i rabbâniye” ağını gererek, gece-gündüz
hep esrar avlar. Tıpkı günebakan çiçekleri gibi, gönül gözleri belli bir ufukta,
vicdanen bir alışveriş içinde ve bulunduğu ufkun mehâbetiyle oturur kalkar ve
tir tir titrer. Bu mertebedeki bir sâlikin umumî ahvâlinden her zaman: “Onlar,
Rablerine döneceklerinden emin ve kalbleri tir tir titreyerek verdiklerini

verirler. İşte bunlardır hayra koşan ve yarışı kazananlar!” 4 hakikati
nümâyândır.. ve o, gözlerini varlığa çevirince hep esmâyı görür; varlık ötesini
mülâhazaya alınca da hayrete varır.

“Esmâyı müsemmâdan gayrı göremez ârif;
Esrara olur vâkıf derviş-i pîr-i geylan..”
(M. Lütfî)

Üçüncü sefer; zâhir-bâtın farklılığını aşarak, cüz’iyet planında “mertebe-i
ehadiyet”i ve külliyet dairesinde “mertebe-i vâhidiyet”i iman, iz’an yoluyla ve
zevken duymak mazhariyetidir. Böyle şâhikalar üstü bir şâhikanın da “cem”
ufkuna tekabül ettiği açıktır. İttihad ve hulûl değil, zevken ve hâlen suretteki
zıtlıkları aşarak, her şeyin apaçık tevhide bağlanması mânâsında bir cem. Evet,
Mevlâna’nın da ifade ettiği gibi, tevhid ve cem ittihad ve hulûl değil, sâlikin



kendi ufkunda yok olmasıdır. Bu makam, aynı zamanda asliyet itibarıyla Hz.
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’a (aleyhi ekmelüttehâyâ) ait çok yüksek bir pâyedir.. ve
zılliyet planında, bu mertebenin kahramanları için de, gönülde isneyniyetin
silinip gitmesi ve “vücub imkân arası bir makam” diyebileceğimiz “Kâb-ı
kavseyni ev ednâ” ufkuna ulaşılması söz konusudur ki, bütün vilâyet
derecelerinin serhaddi sayılır. Evet, tefsirdeki tevcihlerden birine göre,
buradaki “kurbet-i kusvâ”, “hakikat-i Hazreti Muktedâ-i Ekmel”e ait bir pâye;
gölgesi de, cüz’iyet çerçevesinde sadrı-sinesi müsait bütün müntehîlerin
ulaşmaya çalıştıkları bir “ufk-i a’lâ”dır.

Dördüncü sefer; dava-i nübüvvetin vârislerine has, Hak’tan halka yönelme
şeklinde “cem” sonrası, “fark” televvünlü bir kutlu seyahat ve tamamen fazl-ı
ilâhî çerçevesinde özel bir teveccühe mazhariyetin unvanıdır. Böyle bir
yolculukta, sâlik, ayağını sağlamca vahdet ufkuna bastıktan sonra, fevkalâdeden
mevhibeler adına duyup tattıklarını, görüp zevk ettiklerini başkalarına da
duyurmak iştiyakıyla, urûcunu nüzûlle derinleştirerek, halk içinde Hakk’ın
tercümanı olma pâyesine yürür. “Seyr anillâh ve billâh” sözleri ile ifade edilen
böyle bir sefer, seferlerin en yücesidir ve şâhikalar şâhikasını ihraz etmenin de
bir başka unvanıdır.

Bu mansıbın kahramanları bazen, zâhir hâlleri itibarıyla garîb görünürler.
Ama, ilâhî maiyyete mazhariyetlerinin şuurunda olduklarından, ömürlerini hep

ِءاَبَرُغِْلل ىٰبوُط   “Gariplere müjdeler olsun!”5 “ünsbahş” atmosferinde geçirir..
sürekli ötelerin esintilerini duyar.. ve iki âlemi birden yaşarlar.

Sofiyeden bazıları, ibtidâda sefer, intihâda ikamet mülâhazasında bulunmuş;
bazıları, her ikisinde de ikamet kanaatini izhar etmiş; diğer bazıları da, her iki
hâlde de “sefer” diyerek, baştan sona kadar her şeyi sefere bağlamışlardır.

Seferle alâkalı değişik yol ve sistemlerde, biraz da mizaç ve meşreplerin
farklılığından kaynaklanan daha başka mülâhazalar da vardır ama, bunlar biraz
da hususî ıstılahlara girdiğinden, umumî mânâdaki sefer mülâhazasının dışında
kaldıklarını düşünerek biz şimdilik sadece Nakşîlerin, on bir tabire
yükledikleri on bir esastan biri olan “sefer der vatan”a küçük bir işarette
bulunup, diğer tabirlerin de birer cüz’î mânâsına işaretle yetineceğiz:

“Sefer der vatan”; hak yolcusunun fena huylardan, cismanî ve bedenî



arzulardan sıyrılarak, melekî vasıflarla ittisaf etmesi mânâsına
kullanılagelmiştir ki, Hz. Muhacir-i Ekber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)

ُهْنَع ُهـّٰللا  ىََھن  اـَم  َرَجَھ  ْنـَم  ُرِجاـَھُمَْلا   “Gerçek muhacir, Allah’ın yasak

ettiği şeylerden uzaklaşıp hicret edendir.” 6 beyanına mutabık düştüğü
söylenebilir.

On bir esas ve on bir tabirden diğerleri de şunlardır:
1. Hûş der dem: Bu, sâlikin nefeslerini bilerek, duyarak alıp vermesidir ki,

bu sayede o, her zaman âdeta bir zâkir sayılır.
2 . Nazar ber kadem: Bu da, hak yolcusunun, bütün dikkatini, ayağını

basacağı yere teksif edip, her zaman gözünü ağyârdan koruması ve gönül
gözlerine başka hayallerin girmesine yol vermemesini ifade eden bir tabirdir
ki, sâlikin, Hazreti Hak’tan başka her şeye kapanması yerinde kullanılır.

3 . Halvet der encümen: Zâhirde halk ile, bâtında Hak ile bulunma yerinde
kullanılan bu tabir, Nakşîlerde halvete karşı bir tavır da ifade eder gibidir.
Onlara göre, halvette gizli bir şöhret hissi söz konusudur. Halk içinde bulunmak
ise, hem böyle gizli bir şöhrete kapalı bulunma hem de insanlara yararlı olma
açısından her zaman tercih edilegelen bir tavırdır.

4. Yâd kerd: Hatırlamak demek olan bu tabir, hak yolcusunun sürekli kendi iç
âlemini gözden geçirip murâkabe etmesi ve nefesini tutup, kalbinden Allah’ı
zikretmesi yerinde kullanılır ki, buna kalbî zikir de diyebiliriz.

5. Bâz keşt: Zikrini bitiren sâlikin, 7 ْۙبَصْناَف َتْغَرَف  اَذِإَف   fehvâsınca, başka
bir hayra geçme sadedinde, “Allahım, Sen benim biricik maksûdum ve rızan
da yegâne matlûbumdur.”  mânâsına gelen َكاـَضِرَو ي۪دوـُصْقَم  َتَْنأ  ي۪ھِٰلإ 

ي۪بوُلْطَم  cümlelerini tekrar etmenin işareti gibidir.
6 . Nigâh daşt: Mâsivâyı (Allah’tan gayri her şey) hatırdan geçirmemeye

çalışma yerinde kullanılan bu tabir, iç murâkabeden daha öte bir mânâ ifade
eder ve istidatlara göre farklı farklıdır.

7 . Yâd daşt: Sâlikin, her zaman Hakk’ın kendisini gözettiği şuurunda
bulunması yerinde kullanılan bu tabir, “ihsanla” anlatılmak istenen şeyin
aynıdır.

8. Vukûf-u zamanî: Bir müntehînin, yaşadığı zamanın her parçasında temkin



ve teyakkuz içinde bulunması ve hep basîret üzere olması mânâsınadır ki, sona
doğru önemli makamlardan biri kabul edilegelmiştir.

9. Vukûf-u adedî: Sâlikin durumuna göre, mürşidin ondan, belli sayıda belli
kelimeleri zikretmesini istemesi yerinde kullanılagelmiş bir tabirdir.

10. Vukûf-u kalbî: Müntehînin bütün letâifiyle Allah’a yönelip, her zaman
tam bir konsantrasyon içinde bulunmasından kinaye bir tabirdir ve
zirvedekilere ait bir hâli işaretlemektedir.

ٍدَّمَحُم َانِّدِیَس  ىٰلَع  ُّهٰللا  ىَّلَصَو  ِمي۪وَقْلا ، ِقي۪رَّطلا  َىِلإ  ْمُكاَِّيإَو  ُّهٰللا  َاناَدَھ 

.ِةَرَرَبْلا ِماَرِكْلا  ِِهباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ِمی۪حَّرلا  ِفوُؤَّرلا 
1Kaf sûresi, 50/16.

2A’râf sûresi, 7/201.

3İbn Hacer, Telhîsu’l-habîr 3/109; es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene 1/408, 762.

4Mü’minûn sûresi, 23/60-61.

5Müslim, îmân 232; Tirmizî, îmân 13; İbn Mâce, fiten 15.

6Buhârî, îmân 4, rikak 26; Ebû Dâvûd, cihad 2; Nesâî, îmân 9.

7İnşirâh sûresi, 94/7.



Vâsıl
Vâsıl, mârifet zirvesinin en son basamağı itibarıyla Allah’ı bilen ve

bilgisinin derinliği ölçüsünde O’nun emir ve yasakları mevzuunda her zaman
titiz davranan; iç dünyası açısından, diğer bir ifadeyle, kalb ve ruh ufkunun en
son tarassut mahallinden ilâhî tecellîler matlaına hâlen, zevken ve keşfen ulaşan
gönül eri demektir ki; Türkçe’de biz ona “eren” ve bu çerçevede Hak’la
münasebete geçmiş değişik seviyedeki “vâsılûn”a da “erenler” deriz.

İster “vâsıl” ister “eren” diyelim, anlatılmak istenen, hususî gayretleri hususî
bir himmetle, hususî cehd ve teveccühleri de hususî bir vilâyetle taçlandırılarak
tasavvurlar üstü kurbetle şereflendirilmiş hakikat eri demektir ki, böyle biri,
kendi adına ilâhî cezbe ile müncezip, iradesi itibarıyla Hakk’a vuslata
programlanmış bir muhlis ve el alanları da yanıltmayan tam bir rehber sayılır.
Tokâdîzâde Şekip merhum:

Yıldızım düşkündü, tali’im küskün,
Muzlimdi eyyâm-ı hayatım bütün;
Erenler elimden tuttular bir gün,
Şanlı demler sürdüm, devranlar gördüm.

diyerek, vâsılûna ait bu önemli hususu vurgular.
Vâsıllar, hem yol süresince hem de vuslat ufkuna ulaştıklarında hemen her

zaman kemal-i hassasiyetle Allah’ın emir ve yasakları üzerinde fevkalâde bir
titizlikle durur ve ibadet ü taatlerini de hep O’nun büyüklüğüne bağlı
götürmeye çalışırlar. Dahası, ne kadar içten ve hâlisâne de davransalar, yine de
“hukukullah”a tam riayet edememiş olma endişesiyle tir tir titrerler. Bu itibarla
da onlar, her zaman gayretlerine denk bir duyarlılık içindedirler ve Hakk’a
karşı sorumluluklarını, aşkın bir derinlikle yerine getirme peşindedirler.
Böylesine samimî ve içten bir himmete ve böylesine ciddî ve mütemâdî bir
gayrete her zaman Hak’tan ekstra lütuflar söz konusudur ki,

1 ..ِ۪هب ُرِصْبُي  ي۪ذَّلا  ُهَرَصَبَو  ِ۪هب  ُعَمَْسي  ي۪ذَّلا  ُهَعْمَس  ُتْنُك  ُهُتَْببَْحأ  اَذإَف 

fehvâsınca, Cenâb-ı Feyyâz, onlara duyurulacak şeyleri duyurarak ve görülecek
şeyleri de göstererek, onları sürekli mahbûbiyet makamı etrafında dolaştırır ve
sonunda götürür, marziyyâtını duyuracağı ufuklara ulaştırır.



Bütün vâsılûn belli hususlarda müşterek görünseler de, mazhariyetlerinin tür
ve vüs’ati açısından aralarında ciddî farklılıkların bulunduğu da bir gerçektir.

Bunlardan bir kısmı, hemen her zaman vecd içinde vahdet deryasında
müstağrak bulunduklarından, akıl, mantık ve muhakemeleri de sürekli ilâhî
tecellîlerin vesâyetindedir ve ömürlerini hep hedefe kilitli sürdürürler. İlâhî
sıyanetle ondan inhirafları da söz konusu değildir; söz konusu değildir, zira
benlikleri “sübühât-ı vech” şuâlarıyla bütün bütün yanıp kül olduğundan, ondan
başka bir şey göremez, duyamaz, hissedemez ve âdeta sürekli mest ü mahmur
yaşarlar. Hem öyle bir yaşarlar ki, artık bir daha da “sahv” sahillerine ve
cismanî akıl rıhtımlarına uğramayı hiç mi hiç düşünmezler; kim bilir belki de,
isteseler de düşünemezler..? Ancak, bazı mizaç ve meşrepler için bu mertebede
bir kısım iltibaslar da vârid olagelmiştir ama, bu çok da yaygın değildir. Evet,
bu mertebede bazıları, incizabın şiddetinden âdeta bir cinnet yaşıyor gibi,
medâr-ı teklif olan akıllarını kaybedebilir; dolayısıyla da şer’î esaslara
mugâyir hâl, tavır ve sözlerde bulunabilirler. Cibâli Baba gibi zatların avamca
şatahatını ve bu sahanın devâsâ kametleri sayılan Bâyezid-i Bistâmî, Cüneyd-i

Bağdadî ve Hallac-ı Mansur gibi zevâtın 2 ِّهٰللا ىَوــِس  ي۪تَّبُج  ي۪ف  َسَْیل 
ي۪نْأَش ََمظْعَأ  اَم  ى۪ناَحْبُس  3, ve 4 ُّقَحْلا َاَنأ   türünden ifadelerini ve kitaplara

geçmiş bu kabîl beyanlarını böyle bir incizap şiddetine veya sekre bağlamak
mümkündür.

Vâsıl, cismanî vuslatlardaki humûdet ve durgunluğun aksine; her zaman bir
hareket, temâşâ, teveddüd ve teârüfe programlanmış gibi hep aktiftir.
Dolayısıyla da, cismanî aşkların vuslatla ölmesine karşılık, vâsılın kalbî ve
ruhî hayatının sonsuzla olan münasebetinde bir süreklilik söz konusudur. Bu
öyle farklı bir vuslattır ki, hazzı da, zevk-i ruhanîsi de derinleşerek devam eder
ve eren, her an yeni bir vuslata eriyor gibi hep taze taze “şeb-i arûslar” yaşar.
Böyle bir vuslatı Nesimî:

Mekânım lâ-mekân oldu,
Bu cismim cümle cân oldu;
Nazar-ı Hak ayân oldu,
Özüm mest-i likâ gördüm.
Bana Hak’tan nidâ geldi:



Gel ey âşık ki, mahremsin;
Bura mahrem makamıdır,
Seni ehl-i vefa gördüm…

sözleriyle seslendirir ve zılliyet planında 5 ىٰنَْدأ ْوَأ  ِنْیَـسْوَق  َباَق   pâyesine
göndermelerde bulunur. Böyle bir vuslatta iradenin nisbîlik ve müessiriyeti
mahfuz, cezbe çok önemli bir faktördür. Onun bu önemini vurgulama sadedinde
öteden beri “ehlullah” arasında: ِةَداـَبِع ْنِم  ٌرْیَخ  ِقَحْلا  ّ ِتاَبَذـَج  ْنِم  ٌةـَبْذَج 
6 ِنَْیلَقَّثلا  denilerek, cezbe mevhibesinin, ins ve cinnin pek çok ibadetle elde
edebilecekleri bir kurbet vesilesi olduğu hatırlatılagelmiştir.

Cezbe, bazen sâlikin, ciddî bir kasd, teveccüh ve kararlılığına ilâhî bir lütuf
olarak gelir ve bir hamlede onu “evc-i kemalât”a çıkarır. Bazen de Cenâb-ı
Hak, sâliki, yol meşakkatinden, seyahat külfetinden sıyanet etmek için, cüz’iyet

planında ve zılliyet çerçevesinde 7 ۪هِدْبَِعب ىٰرْـسَأ  ي۪ۤذَّلا  َناَحْبُس   hakikatine
tebeî bir mazhariyetle hissedar eder ve bu yolla onu asl’ı duyma ufkuna
ulaştırır. İster öyle, ister böyle, cezbenin Rahmânî bir atâ olduğunda şüphe
yoktur.

Hz. Mevlâna, Divan-ı Kebir’inde böyle bir ilâhî cezbe ile erdiği vuslatı:
ِيناَعَم ِقاَرُب  ِقْشَع  َْملِد  ُلْـقَع و  ْدَرَِبب   matlaıyla başlayan uzun bir şiirinde

şöyle seslendirir: “Mânâların aşk burağı, aklımı da gönlümü de alıp götürdü.
Onları nereye götürdüklerini bana sor.! Onları senin bilemeyeceğin bir
tarafa, ötelere götürdü. Bu sayede ben öyle bir revak ve kemer altına ulaştım
ki, orada ne ay var ne de gökler. Öyle bir dünyaya eriştim ki, orada dünya da
dünyalığını yitirmiş… Cân, bî kem u keyf, Süheyl yıldızı gibi Rükn-ü Yemânî
tarafından görününce, ay da görünmez olur güneş de yedi göğün kutbu da..
evet, Cânın nuru (sübühât-ı vech) onların hepsini bastırır…”

Zılliyet planında gerçekleşen böyle bir urûc ve vuslat, asliyet çerçevesinde,
Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi ekmelüttehâyâ) miraç serancamesinde
Süleyman Çelebi tarafından:

Bir fezâ oldu o demde rûnümâ,
Ne mekân var anda ne arz u semâ…

sözleriyle dile getirilir. Ne var ki, cüz’iyet dairesinde ve zılliyet planındaki bir



urûcla, umum insanlık hesabına külliyet dairesinde ve asliyet planında
gerçekleşen bir miraç arasındaki fark da, nebi ile veli arasındaki fark kadar
büyüktür.

Vâsılûnun diğer kısmına gelince onlar, vahdet deryasında istiğraklarını
yaşadıktan sonra, yani nefis ve enaniyet cihetiyle yokluğa erip, tasavvufî
ifadesiyle “fenâ fillâh”a mazhariyeti duyup tattıktan sonra, ihraz ettikleri hâl ve
makamların menfezleriyle ruhanî haz ve zevkleri adına bütün ihsaslarını
başkalarına da duyurmak ve elde ettikleri pâyeleri müstaid ruhlarla paylaşmak
için “mahv” deryasında eriyip gitmeyi “sahv” ufkunda dirilip diriltmekle
taçlandırır ve peygamberlere tam vâris olmanın gereği olarak döner, bizim
ufkumuza tenezzül ederler.

Hakk’ın bu mükerrem ibâdı, mebde’de ilâhî emir ve yasaklar mevzuunda
hassaslardan hassas davrandıkları gibi, nihayetler nihayetine ulaştıklarında da
hep aynı titizliği gösterir.. ve ne cezb u incizab yaşarken ne de sübühât-ı vechin
her şeyi yakıp kül ettiği müşâhede ve mükâşefe zirvelerinde kat’iyen şatahata
girmez ve kulluk tavırlarında asla kusur etmezler; kusur etmez de hep, ْدُبْعاَو
8 ُنی۪قَیْلا ََكِیتْاَي  ّتَح  ىٰ َكَّبَر   “Ölüm gelip sana çatıncaya kadar Rabbine ibadet
içinde ol.” fehvâsınca, mârifet ve muhabbetleri, aşk u şevkleri, cezb u
incizabları ölçüsünde hemen her zaman Allah’a kulluk adına iradelerinin
hakkını tamı tamına yerine getirmeye çalışır ve Hak kapısının bendeleri olmayı
bütün pâyelere tercih ederler. Her zaman Hakk’a kulluğu O’ndan gelecek
mükâfatların önünde tutar. O’nun hakkındaki ilim ve mârifetlerini yetersiz görür
ve her fırsatta mazhariyetlerinin şükrünü edadan âciz olduklarını vurgularlar.

Öyle ki, kulluklarını değerlendirirken: 9! ُدوُبْعَم اَي  َِكتَداَبِع  َّقَح  َكَانْدـَبَع  اـَم 
diyerek ubûdiyet adına hiçbir şeyi yapamadıklarını mırıldanır, mârifetlerini

gözden geçirirken: 10! ُفوُرْعَم اَي  َِكتَفِرْعَم  َّقَح  َكاـَنْفَرَع  اـَم   sözleriyle bilgi
ufuklarının yetersizliğini ortaya kor ve itizarda bulunur; Cenâb-ı Mün’im’in
nâmütenâhî ihsanları karşısında gerektiği ölçüde şükür edememenin ezikliği ile
de: ُروُكْشَم اَي  َكِرْكُش  َّقَح  َكَانْرَكَش  اَم  ! der ve sürekli inlerler.

Evet bu yüce kametler, en derin bir sorumluluk duygusuyla vazifelerini
yerine getirirken bile olabildiğine temkinli, fevkalâde teyakkuz içinde ve



sürekli mehâfet ve mehâbet soluklamaktadırlar ki,

َِكئٰۤلوُۨأ  َۙنوُعِجاَر ْمِّھِبَر  ىٰلإ  ْمُھََّنأ  ٌَةلِجَو  ْمُھُبوُلُقَو  َْوتٰا  اَۤم  َنوُتْؤُي  َني۪ذَّلاَو 

َنوُقِباَس اََھل  ْمُھَو  ِتاَرْیَخْلا  ِيف  َنوُعِراَسُي 

“Rablerine döneceklerine inandıklarından, verdiklerini verirken bile
kalbleri tir tir titremektedir. İşte hayır işlerinde hakkıyla koşan ve yarışı

başta götüren de bunlardır.” 11 mealindeki âyetin onların iç dünyalarını
aksettiren en mükemmel bir çerçeve ve resim olduğunu söyleyebiliriz. Yine de,
her şeyin en doğrusunu Allah bilir.

.َُهباَِنتْجا اَنْقُزْراَو  ًالِطاَب  َلِطاَبْلا  َانَِرأَو  ُهَعاَّبِتا ، اَنْقُزْراَو  اًّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َّمُھٰ

ِِهباَحَْصأَو ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ُهَتْیََفطْصا  يِذَّلا  ۽ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.ْمُھَتَْیبَتْجا َني۪ذَّلا 
1Buhârî, rikak 38; İbn Hibbân, es-Sahîh 2/58; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 9/139.

2Abdülaziz el-Buhârî, Keşfü’l-esrar 3/114.

3Bkz.: el-Gazzâlî, el-Maksadü’l-esnâ 1/154; İbnü’l-Cevzî, Telbîsü iblîs 1/417.

4Bkz.: el-Gazzâlî, İhyau ulûmi’d-dîn 1/36.

5“İki yay aralığı kadar ya da daha yakın.” (Necm sûresi, 53/9)

6es-Süyûtî, Şerhu Süneni İbn Mâce 1/271; el- Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 1/397.

7İsrâ sûresi, 17/1.

8Hicr sûresi, 15/99.

9et-Taberânî, el-Mu‘cemü’l-kebîr 2/184; el-Hâkim, el-Müstedrek 4/629.

10el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 2/410; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 4/79, 17/202.

11Mü’minûn sûresi, 23/60-61.



Samt
Konuşmamak, sessiz kalmak ve sükût etmek demek olan samt; sofiyece,

konuşmadan kaynaklanan ya da kaynaklanması muhtemel bulunan, faydasız,
belki de bazen zararlı olan söz, beyan ve mütalâalara karşı ٍلْوَق ْنِم  ُظِفَْلي  اَم 

ٌدی۪تَع ٌبی۪قَر  ِهْيَدـَل  َِّالإ   “Ağzından çıkan hiçbir söz yoktur ki, onun yanında

hazır bulunan gözcüler (o ifadeleri) kaydetmiş olmasınlar.”1 fehvâsınca,
temkinli davranıp düşüncelerini ifade etmeyi sadece ve sadece Allah rızasına
ve mutlak gerekliliğe bağlayarak, Hakk’ın hoşlanmayacağı, hatta çok defa
lüzumsuz sayılan konularda dilini tutup konuşmamak demektir. Samtla alâkalı,
Hz. Andelib-i Zîşân’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Ya hayır söyle veya

sükût et.”2 mealiyle vereceğimiz beyanları bir “kavl-i fasl” mahiyetindedir ve
hem konuşma hem de susma adına bir çerçeve niteliğini taşımaktadır. Burada,
yine O’na (sallallâhu aleyhi ve sellem) atfedilen “Sözün hikmet, sükûtun da
tefekkür olsun.” tavsiyesini hatırlatmakta da yarar görüyoruz.

Aslında çok konuşma ve hele mâlâyâniyâttan ise, hep mezmum görülmüş ve
öteden beri insanları felâkete sürüklemiş günahların (mühlikât) en

tehlikelilerinden biri kabul edilegelmiştir3; gelmiştir de, seyr u sülûk-i
ruhanîde hak yolcuları, bir dil afeti olarak buna karşı sürekli uyarılmışlardır.
Hak erleri arasında çok yeme, çok uyuma, çok konuşma, “kesret-i taâm”,
“kesret-i menâm”, “kesret-i kelâm” sözcükleri ile, sâlikin boynunda birer
tasma, ayaklarında pranga ve kollarında kelepçe olduğu sürekli hatırlatılmış ve
hatarları üzerinde ısrarla durulmuştur. Eski ifadesi ile “sebeb-i kesret-i hatîât
ve zellât” olduğu sık sık ihtar edilmiştir. Hz. Ömer Efendimiz’e isnad edilen

ُهُطَقَس َرُثَك  ُهُمَالَك  َرُثَك  ْنَم   “Çok konuşanın hata ve sürçmeleri çok olur.4 –
buna sakatâtı çok olur da diyebiliriz.–” şeklindeki söz de, bu mülâhazayı teyit
eder mahiyettedir.

Hem ahlâk kitapları hem de tasavvuf risaleleri kendi açılarından ‘samt’ı ele
almış ve onu, sâlikin önemli bir zenginliği, müntehînin gizli bir definesi ve her
mü’minin de edeb emaresi saymış, üzerinde ısrarla durmuşlardır.

Ne var ki, bir mü’minin hem “emr-i bil-mâruf” ve “nehy-i ani’l-münker”
konularında, hem ilim ve irşad mevzularında, hem de mazarratları def’ ve



menfaatleri celb etme hususlarında konuşması da bir vecibe görülmüştür. Evet
dinimizde, ihkâk-ı hak etme mevzuunda konuşulacak şeyleri konuşma bir
vecibe, sükût etmek ise bir mâsiyettir. Bu itibarla da denebilir ki, Allah’ın
rızası gözetilmeden ve meşru bir gaye takip edilmeden çok konuşma zararlı
olduğu gibi, konuşulması gerekli olan yer ve zamanlarda konuşmama da aynı
ölçüde zararlı ve mezmumdur.. evet, her zaman sükût istihsan edilse de bazen
konuşma, ondan daha makbul görülmüştür. Bu açıdan, sükûtun altın kabul
edildiği yerler de vardır, gümüş kabul edildiği yerler de. Onun için, nerede
sükût edilip nerede konuşulması gerektiğini bilmek çok önemli görülmüştür.
Hakkın çiğnenip, hakikatin tahkir gördüğü bir yerde sükût eden bir kimse,
hadisin ifadesiyle, apaçık şeytan-ı ahras (dilsiz şeytan) sayılmış; faydasız ya da
bâtıl şeyler konuşanlar da, şeytanın dostu ve tercümanı kabul edilmişlerdir.

Konuşması gerekli olan birine konuşma fırsatı verilmesi ve o ölçüde yararlı
olamayacak kimselerin susması ahlâkî bir sükût olup, düşünce ve beyan
pazarında haddini bilmeye delâlet eder. Konuyla alâkalı:

Bakırsa metâın sürme pazara ey ahî;
Bırak meydanı cevherfürûşân olanlara!

denilmiştir.
Hâl ehli ve hikmet erbabı yanında dilini tutmak, edeble alâkalı bir samttır,

hâle ve hikmete hürmetin ifadesidir. Şeyhülislâm Yahya Efendi, bu hususla
alâkalı şöyle der:

Sözün dinle, kelâm-ı ehl-i hâli gayra benzetme;
Bilirsin vâizâ, çok fark vardır kâlden kâle.

Ayrıca, Hakk’a vâsıl olmuş maiyyet erleri yanında, murâkabe ölçüsünde bir
sessizlik vardır ki, o da, hem mehbit-i ilham-ı ilâhî olan kalblere hem de o
kalbleri doygunluğa ulaştıran Zât’a karşı bir tazim samtı ve kadirşinas gönül
erlerinin sükûtudur. Bunlar susmaları gerektiği yerde susar, ilham esintilerinin
önünü açarlar; dünya nimetlerine bedel, Cennetlerin turfanda meyvelerine sofra
sererler.

Bazen de anlatmaya esas teşkil eden konu bizim idrak ufkumuz ya da
mevzuun derinliği bakımından o kadar aşkın olur ki, sesimizi keser,
çevremizdekilere de “Sus!” der ve her şeyi samta emanet ederiz: “Arza ne



hâcet, hâlimiz ayândır..”  veya bir kelâm-ı nefsîyle: “Hâl-i pür-melâlimize
bak, bizi yalnız bırakma!” ifadeleri böyle bir samtın sesi soluğu olduğu gibi,
Hz. Mevlâna’nın:

نِیب و ارَم  ِدْرَز  ِءهرھَچ......وُگم  چیھ  ادُخ  ِرْھَب  ْرِگِنب  ّدَح  یب  ِدْرَد 
وُگم چیھ  ار  مـ

ْنوُخْرُپ ِلِد......وُگم  چیھ  ارَچو  ْنوُچ  ْرَذَُگب  یِنِیبو  ِهچرَھ 
ْرَِگِنب ْنوُحیَجوُچ  ْمشَچْرَِگِنب 

“Sararmış solmuş yüzüme bak da, bana hiçbir şey söyleme! Sayısız
dertlerimi gör, (ama) Hudâ aşkına bana bir şey söyleme! Kanla dopdolu
gönlüme bak; ırmağa dönmüş gözyaşlarımı seyret; ne görürsen geç
hepsinden; neymiş, nasılmış diye bir şey söyleme!” şeklindeki beyanları da,
böyle bir samt çağrısının ifadesidir.

Avam, dilini tutarak samt-ı sûrîde bulunur; ârifler, dil ile beraber kalblerini
de kontrol ederek, sükût murâkabesi yaşarlar; muhibler de, aşk u iştiyaklarını
gizleyerek, bir vefa samtı ortaya koyarlar. Birinciler, sükûtları ile beyan
sakatâtından kurtulmuş ve muhtemel ta’n u teşnîden korunmuş olurlar. İkinciler,
sükûtun vaad ettiklerinin yanında tefekkür ve murâkabenin de vâridâtına mazhar
olurlar. Üçüncüler, “Âşıkım dersin, belâ-i aşktan âh eyleme/Âh edip, ağyârı
âhından âgâh eyleme.” fehvâsınca, samt içinde sırlarını korur ve derin bir
vefa örneği sergilerler.

.َنیَ۪صلْخُمْلا َنی۪صِلْخُمْلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ

ِِهباَحَْصأَو ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  َنیَ۪صلْخُمْلا  ِةَوْدُق  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.َنی۪بوُبْحَمْلا ّبِحُمْلا  َنی۪
1Kaf sûresi, 50/18.

2Buhârî, edeb 31, 85, rikak 23; Müslim, îmân 74, edâhî 19.

3el-Gazzâlî, İhyau ulûmi’d-dîn 1/3, 2/228, 341.

4et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 2/370-371; el-Beyhakî, Şuabü’l-iman 4/257, 263.



Halvet ve Celvet
Tenha bir yere çekilme, inzivada bulunma ve yalnızlığı intihab etme

mânâlarına gelen halvet, sofîlere göre, halktan uzletle bütün bütün Hakk’a
yönelip, duyuş, seziş, zevk ve hâl çerçevesinde her zaman O’nunla bulunmak,
O’nu duymak, O’nu bilmek, O’na tahsis-i nazar etmek, gönülden O’nunla
halleşmek ve zâhir-bâtın duygularla O’na bağlanmak; muztar kaldığında içini
O’na dökmek ve hâlini sadece O’na açmak... gibi hususların bütününe
hamledilegelmiştir.

Halvette esas olan, ruhun tasfiyesi, nefsin tezkiyesi ve vicdan sisteminin
bütünüyle Cenâb-ı Hakk’a teveccüh ederek, O’nun maiyyetine ermesidir. Böyle
bir teveccüh ve maiyyete erme neticesinde hak yolcusunun bir kısım vâridlerle
desteklenmesi, ilham esintilerine mazhariyeti, hatta “bî kem u keyf” Hak’la
söyleşmesi –ki, erbabı ona “necvâ” der– gibi hususlar, tamamen onun cehdine
ve samimiyetine lütfedilen birer mevhibe-i ilâhiyedir; gaye değildirler,
istenilmeleri de suiedebdir. Dahası, amelin onlara bina edilmesi, apaçık
hedeften sapma ve kazanma kuşağında kaybetme demektir. Kâmil ruhlar bu
kabîl şeylerin talepsiz gelenlerinden bile ürkmüş, istidraç olabileceği
endişesiyle sarsılmış ve bu tür mazhariyetleri ahiretin bâki meyvelerini
dünyada fâni bir surette yiyip bitirme sayarak:

“Allahım, Sen o vâridâtı arzu edenlere ver;
Bana sadece dîdârına giden yolları göster.”

demiş ve sürekli O’na tahsis-i nazar etme üzerinde durmuşlardır.
Erbabınca hep böyle değerlendirilegelen halvet, bazı mutasavvifînce,

çerçevesi biraz daha daraltılıp surî inzivalara bağlanarak, çilehanelerde
“kıllet-i kelâm”, “kıllet-i taâm”, “kıllet-i menâm” ve “uzlet ani’l-enâm”
şeklinde yorumlanmıştır ki; biz bunu, “Çile” ya da “Erbaîn” başlıklarıyla
sunmaya çalıştığımız konulara bağlayabiliriz. Meseleye bu zaviyeden yaklaşan
mutasavvifîn; teferruatta bir kısım farklılıklar arz etse de, hemen her dinde ve
her ruhanî sistemde halvetin var olduğundan bahisler açmış ve onun
evrenselliğini vurgulamışlardır. Onlar, Hz. Musa’nın (alâ nebiyyinâ ve

aleyhissalâtü vesselâm) Eyke’deki on senelik ikametini,1 Tur’daki kırk günlük



mîkâtını,2 İsrailoğulları’nın Tih’deki kırk senelik maceralarını,3 Hz.
Meryem’in ٍنی۪عَمَو ٍراَرَق  ِتاَذ  ٍةَوْبَر  ىِٰلإ  اَۤمُھاَنْيَوٰاَو   “Onları, suyu çağlayan ve

ikamete elverişli bir tepeye yerleştirip barındırdık.”4 âyetiyle anlatılan
uzletini, nihayet Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem)

“tehannüs” unvanıyla Hira’daki ibadete bağlı yalnızlığını5 hep halvet şeklinde
yorumlamış ve onun ruh tasfiyesi ve nefis tezkiyesi adına mutlak bir esas
olduğu üzerinde ısrarla durmuşlardır. Bu hâdiselerin açıkça halvete me’haz
teşkil etmediği söylense de, halvette, bir “beyt-i Hudâ” olan kalbin ağyâr
düşüncesinden arındırılması ve onun hususî bir kısım temrinlerle lebrîz
edilerek, ilâhî tecellîleri intizara müsait hâle getirilmesi de bir gerçektir.

Evet halvet, halvet olarak değil, hâne-i dilde yâr sohbetine vesile olması
açısından önemlidir. Bu yönüyle de ona, seyr-i ruhanînin bir buudu, Hakk’a
vuslat ve maiyyete ermenin de bir yolu nazarıyla bakabiliriz.

Aslında, sâlikin “erbaîn”lerle gerçekleştirmeye çalıştığı halvet, onu kalbî,
ruhî, hissî ve şuurî tezkiye ve tasfiyeye ulaştırması açısından tamamen “celvet”
adına ve hak yolcusunu irşada hazırlama hesabınadır.

Evet, halvet, sâlikin cismanî ve nefsânî mahiyetinden sıyrılarak, kendini
insanî derinlikleriyle duyması ve yaratılışındaki nihâî gayeyi müşâhede
edebilmesi; aczi, fakrı ve ihtiyaçları adesesiyle, mazhar olduğu mevhibelerin
çehresinde “sırr-ı ehadiyet”i temâşâ etmesi sayesinde bütün letâifiyle tevhide
yönelebilmesi için bir yol ve asıldır.

O, müfrit bir halvetînin:

ي۪تَوِْخإ اَي  ي۪تَوْلَخ  ي۪ف  ي۪ت  ـ َحاَر

اًمْوَق ُتْب  ـ ِحَص اَم  ـ َّلُك ّيَ۪نِأل 

ي۪تَّلِذ اْوَدَْبأَو  ي۪بْي  َـ اوُرَھ ع ـ ْظَأ

اًقِداَص ي۪تاَی  ي۪ف َحـ ُتْدَجَو  اَم 

ي۪تَوْلَخ ي۪ف  ي۪تَحاَر  ُتْد  ـ َجَو ْلَب 

“Kardeşlerim, benim rahatım halvettedir; zira, kimle arkadaşlık kurdu



isem, ayıplarımla uğraştı ve sürçmelerimi fâşettiler. Doğrusu hayatımda hiç
sadık birine rastlamadım. Bu itibarla da ben, rahatı yalnızlıkta buldum.”
sözleriyle ifade ettiği gibi bir ferrâr işi değil, muvakkaten geriye çekilip
donanımını tamamladıktan sonra yeniden vazifeye koşan bir kerrâr hareketi ve
zâhiren bir inziva ve halvet, niyette ve hakikatte ise celvete yürüme azmidir.

Halvetî, yolun başında itikâf yapıyor gibi “uzlet ani’l-enâm” der bir köşeye
çekilir.. az yer, az içer, az uyur, az konuşur; oturur-kalkar Hakk’ı zikreder..
sürekli tefekkür ve murâkabeye bağlı yaşar.. derken istidadının nihâî ufkuna,
tabir-i diğerle, kemalâtının arşına ulaştığı hissedilince de, celvete yönelir ve
insanlardan bir insan olma mülâhazasına bağlılık içinde halka hizmet vermeye
çalışır. Halvetî, halvetle nefsi ve enaniyeti açısından yokluğa erer; Hakk’ın
varlığının ziyasıyla da solmayan, renk atmayan bir vücud-u câvidânî kazanır.
Artık böyle bir hakikat erinin tasavvurlarında, düşüncelerinde, konuşmalarında
kendi yoktur; hak vardır, hakikat vardır. Bu itibarla da o: “Ben bende
değilim...” diyebilir. Mevlâna, Divan-ı Kebir’inde, امیب تاتف  ىرفـس  ارام 
matlaıyla başlayan bir gazelinde bu mukayyet yokluğu:

“Bize Hak yolunda bir sır, bir yolculuk nasip oldu. Biz, bizsiz olarak
neşelenir ve sevinç duyarız. Öyle ise gelin, hep bizsiz olalım, bizsiz kalalım.
Önceleri kapılar yüzümüze kapalıydı; biz bizden kurtulunca, bütün kapılar
da açılıverdi. Biz bu yolda bizsiz olduğumuz için gönüllerimiz huzurla doldu.
Bizden gizlenen o Güzeller Güzeli Sevgili bizsiz olarak yüzümüzü okşadı. Biz
O’nun uğrunda can verdik; O da bizi bizden kurtardı.” sözleriyle anlatır.

Celvet; sâlikin kendine ait şeylerden sıyrılıp, ilâhî sıfatların bir mazhar-ı
tâmmı ve esmâ-i Sübhâniye’nin de bir mir’ât-ı mücellâsı olarak bütün
müktesebât ve mevhibeleriyle kendisini hizmete adayıp, hayatını başkalarının
ebedî mutluluğuna bağlamanın bir başka unvanıdır. Diğer bir yaklaşımla celvet,
sâlikin halvet veya ona alternatif başka bir yolla, kendine ait itibarî değerlerden
sıyrıldıktan sonra aklını, mantığını, muhakemesini ve dilini mişkât-ı nübüvvetin
ziyası altında insanlığın hizmetine bağlama hamlesidir.

Bir celvetî, celvetîlerin bazı hususiyetlerini şöyle resmeder:
“Celvetîler verirler rûha cilâ,
Onlardır her zaman halka muktedâ;



Vardır onlarda dahî üç îtibâr:
Tezkiye u tasfiye u tecliye
Bunlar âyinedirler bilkülliye”

İster halvetî ister celvetî, hüner Hakk’a kul olmak, kulluğun hakkını vermek
ve O’nu gönlünün sesiyle herkese duyurmak ve herkese sevdirmektedir, gerisi
bir sürü güft u gû...

.َُهباَِنتْجا اَنْقُزْراَو  ًالِطاَب  َلِطاَبْلا  َانَِرأَو  ُهَعاَّبِتا ، اَنْقُزْراَو  اًّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َّمُھٰ
.َنی۪عَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ُّهٰللا  ىَّلَصَو 

1Kasas sûresi, 28/27-29.

2“Otuz geceyi ibadetle geçirmesi ve Tevrat’ı almaya hazırlanması için, Musa ile sözleşip huzurumuza kabul
ettik. Sonra on gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin belirlediği müddet tam kırk gece oldu.” (A’râf
sûresi, 7/142).

3“O kutsal yer onlara kırk yıl boyunca haram kılındı. Oldukları yerde sersem sersem dolaşacaklardır.”
(Mâide sûresi, 5/26).

4Mü’minûn sûresi, 23/50.

5Buhârî, bed’ü’l-vahy 3; Müslim, îmân 252.



İlm-i Ledün
Türkçe’de kat, huzur, nezd sözcükleriyle karşılamaya çalıştığımız, bir

mânâda “inde” lâfzının da müteradifi sayılan “ledün” kelimesi, “ilm-i ledün”
şeklinde izafetle kullanılınca; gayb ilmi, esrar ilmi, Allah tarafından insanın
gönlüne atılan ilâhî bilgi ve içe doğan hakikatler mânâsına gelir. Başta, umum
enbiyâ ve mürselîn olmak üzere, bütün evliyâ, asfiyâ, ebrâr ve mukarrabînin –
bir başka zaman teker teker bu kelimelerin ne mânâya geldiklerini ifade etmeye

çalışacağız1– ilimleri, Cenâb-ı Hak tarafından vahiy ve ilham unvanıyla
gönüllere ilkâ edilmiş bilgi ve mârifet olması itibarıyla, hemen hepsi de bir
çeşit ilm-i ledün sayılır. Hususiyle de, “akrabu’l-mukarrabîn” olan İlm-i Ledün
Sultanı’nın hem gayb-ı mutlak hem de gayb-ı mukayyetle alâkalı her türlü bilgi
ve mârifeti –bununla, gayb ilmi, esrar ilmi ve vicdan kültürünü kastediyoruz–
ilm-i ledün nev’indendir ve O Ferîd-i Kevn ü Zaman, Süleyman Çelebi’nin:

Bu gelen İlm-i Ledün Sultanı’dır,
Bu gelen tevhid-i irfan kânıdır.

mısralarıyla seslendirdiği gibi, bu gizli ilmin tam bir hazinedârı ve bu hususî
irfan havzının da bir mârifet kahramanıdır. Ne var ki, böyle özel bir mazhariyet,
bütün evliyâ ve enbiyâ, bütün asfiyâ ve mürselîn için her zaman söz konusu
olmayabilir. Zira, ilm-i ledün, ilâhî feyz yoluyla, hususî bir kısım kimselerin
kalbine atılan özel bir bilgi ve mârifettir.. ve böyleleriyle aynı ufku
paylaşmayanların ondan anlamaları da mümkün değildir.

İlm-i ledün, her zaman zâhirî şer’e muvafık olmayabilir. Bu gibi durumlarda
meşhûdâtlarını “usûlüddîn” prensipleriyle tashihe tâbi tutmayanlar, bazen
yanılabilecekleri gibi, kendilerine tâbi olanları da yanıltabilirler. Keşif ve
ilhamlarını muhkemâta göre tesbit edenler ise her zaman, berzahî ufuklarıyla
mülk ve melekûtu birden görür.. dünya ve ukbâyı bir vâhidin iki yüzü gibi
müşâhede eder.. ve tilmizlerine gayb u şehadet âleminin vâridâtından ne
kevserler ne kevserler sunarlar.!

Kur’ân-ı Kerim, Kehf sûresinde bu mazhariyeti haiz, Allah’ın has bir

kulundan bahsederken –Sünnet-i Sahiha bunun Hızır olduğunu söyler2– “Orada
bizim seçkin kullarımızdan, has bir abdimizi buldular ki, Biz onu



nezdimizden hususî bir merhametle şereflendirerek kendisine (ilâhî esrar)

ilmi öğretmiştik.”3 şeklinde bir açıklamada bulunur. Tasavvuf erbabına göre
işte bu ilim, ilm-i ledündür.. ve Hz. Musa gibi “ulü’l-azm” enbiyâdan birisi,
temelde, ilâhî bilgilerde tam metbû olmasına rağmen, münhasıran ilm-i ledün
çerçevesinin belli bir motifinde Hz. Hızır’a tâbi olarak o ilmin ihata alanını
görmeye çalışmıştır. Sahih-i Buhârî’de bu farkı ortaya koyan şöyle bir rivayet
vardır: Hızır, Hz. Musa’ya “Yâ Musa, ben, Allah’ın bana öğrettiği öyle hususî
bir ilme mazharım ki, sen onu bilemezsin; sen de öyle bir ilimle serfirazsın

ki, ben de onu bilemem.”4 der.
Evet, ilm-i ledün, umuma ait bir ilim olmaktan daha çok, hususî bazı

kimselere Cenâb-ı Hakk’ın özel bir ihsanıdır ve onların dışındakiler her ne
kadar değişik konularda daha fazla malumat sahibi olsalar da, bu mevzuda ilm-i
ledün erbabının gerisinde sayılırlar. Zira bu ilim –liyâkat, istidat, Allah’a
yakınlık… gibi hususların şart-ı âdî planında vesilelikleri mahfuz– tamamen
Allah’ın bir atâ tecellîsidir ve kat’iyen kesbî de değildir. Bu itibarla da onun,
ne okumayla ne araştırmayla ne de daha değişik yollarla elde edilmesi söz
konusudur.

Evet o, ِمی۪ظَعْلا ِلْضَفْلا  وُذ  ُّهٰللاَو  ُۘءاََۤـشي  ْنَم  ِهی۪تْؤُي  ِّهٰللا  ُلـْضَف  َكـِلٰذ   “Bu
tamamen Allah’ın dilediğine tahsis buyuracağı bir lütuftur ve Allah, en

büyük lütuf ve ihsan sahibidir.”5 fehvâsınca hususî bir tecellînin unvanıdır.
Ne var ki, böyle bir irfan, insanlar nazarında, ne kadar cazip, parlak,

büyüleyici ve ilâhî esrara açık olsa da, yine de enbiyâ-i izâmın mazhar
bulundukları ilimler ondan kat kat yüksektir, objektiftir, herkese açıktır ve
insanların dünyevî-uhrevî saadetlerinin de teminatıdır. Bu iki ilim arasındaki
farklılığı şu şekilde vaz’etmek de mümkündür:

Hz. Musa’nın ilmi, insanların dünyevî hayatlarını tanzim ve uhrevî
saadetlerini temine matuf bir “ilm-i şeriat”, Hızır’ın ilmi, gayb ve esrarla
alâkalı ledünnî bir mevhibe; Hz. Musa’nın ilmi, insanlar arasında nizam ve
asayişi teminle alâkalı ahkâm ve kazaya müteallik, Hızır’ın malumatı ise
sadece melekût eksenli bir kısım vâridâttan ibarettir –ki, buna “ilm-i ledünn-ü
sırf” dendiği gibi “ilm-i hakikat”, “ilm-i bâtın” da denegelmiştir– ve bu ilim,



aynı zamanda ilâhî esrarın da en önemli kaynağıdır. Bir zat, bu mülâhazayı
ifade sadedinde şöyle der:

Bakma ey hâce ilm-i kîl ü kâle,
Esrar-ı Hakk’ı ilm-i ledünde ara..!

Bu itibarla da, ilm-i ledünle cehd ve gayret arasında bazı münasebetler söz
konusu olsa da, temelde onun, talim ve taallümle doğrudan bir alâkasının
olmadığı açıktır. Zira bu ilim, Cenâb-ı Hak tarafından mahz-ı mevhibe olarak,
bazı temiz gönüllerde bir kuvve-i kudsiye şeklinde tecellî etmektedir ve aynı
zamanda bu tecellî, terakki sistemi içinde değil de tedellî çerçevesinde vukû
bulmaktadır: Evet bu ilim, eser sahibinden esere, vicdandan vücuda akseden
bir mârifettir.. ve her şekliyle de keşif ve ilham kaynaklıdır. Ne var ki, böyle
bir ilham bazen farklı derecelerde tecellî ettiği gibi, seyr-i ruhanîsini Hz. Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi ekmelüttehâyâ) vesâyetinde sürdürmeyenler için, bir
kısım şeytanî vesvese ve nefsanî hevâcisle iltibası da söz konusudur.

İlham, ilm-i ledünnün en önemli kaynağıdır ve hususî mânâsıyla olmasa da,
ilm-i ilâhînin tecellîleriyle alâkalı en geniş bir alanı işgal eder. İlham, insanın
ihtiyarı dışında, onun gönlüne bir mevhibe olarak tecellî edince ona “hâtır”
denir. Ancak, bazen böyle bir hâtır veya ihtara, Hak’tan geldiği kendi
karîneleriyle kat’î değilse, şeytanın belli şeyler bulaştırması da söz konusu
olabilir. Kendi karineleriyle Hak’tan geldiği muhakkak olan bir ilhama
rahatlıkla ilm-i ledün diyebiliriz. Böyle bir esintinin Hazreti “İlim”den
geldiğinin en önemli emaresi, bu türlü vâridâtın Kitap ve Sünnet’e
muvafakatıdır. Bu iki asılla test edilip de doğru çıkmayan hâtır veya sûfîlerin
sıkça kullandıkları bir kelimeyle ifade edecek olursak, havâtırın, nefsin
hevâcisinden ve şeytanın vesveselerinden olması ihtimalden uzak değildir. İşte,
böyle bir ihtimalin bahis mevzuu olmadığı bir hâtırın Hazreti İlim’in
tecellîlerinden bir feyiz olduğunda şüphe yoktur.

Aksine, şeytanî vesveselerin bulaşmış olması muhtemel bulunan havâtır,
şeytanî; içinde nefsin hazlarının duyulup hissedileni de “heces” veya hevâcis-i
nefsanîdir ki, böyle bir aldatılma alanına itilen sâlik, hemen Cenâb-ı Hakk’a
teveccüh edip, durumunu, şeriatın muhkemâtına göre yeniden ince bir ayara tâbi
tutması gerekir.



Sofiye, Hak tarafından gelip kalbde yankılanan hitaba “hâtır-ı Hak”,
melekten geldiği bilinene “hâtır-ı melek”, nefis ve şeytan tarafından esip ruhu
saran manevî şerarelere de “hevâcis” veya “şeytanî vesveseler”
diyegelmişlerdir ki, bunların arasını tefrik edebilme biraz da “usûlüddin” ve
“Sünnet-i Seniyye” mizanlarını bilmeye vâbestedir. Zira, bu türlü havâtırın
bazıları şer’î prensiplerle test edilerek anlaşılsa da, bazıları, zâhiren dinin
temel kaidelerine muhalif olmamakla beraber, çok sinsi bir kısım şeytanî gaye,
emel ve maksatlara bağlı cereyan edebilir ki, onu da bu işin erbabından
başkasının ayırt edebilmesi oldukça zordur.

Nefis ve onun hevâcisi, şeytan ve onun da vesveseleri ilm-i ledün konusunun
dışında epistemolojik meseleler olduğundan şimdilik onları geçiyoruz.

.َُهباَِنتْجا اَنْقُزْراَو  ًالِطاَب  َلِطاَبْلا  َانَِرأَو  ُهَعاَّبِتا ، اَنْقُزْراَو  اًّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َّمُھٰ
.َنی۪عَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰاَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

1Bkz.: M.F. Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri 3/44-49.

2Buhârî, ilim 44; Müslim, fezâil 170, 172, 174.

3Kehf sûresi, 18/65.

4Buhârî, ilim 44; Müslim, fezâil 170, 172, 174.

5Cum’a sûresi, 62/4.



Veli ve Evliyâullah
Veli, malik, sahip, muîn, sadık, nâsır mânâlarına gelip, hak dostu, hak eri;

dostluk hisleriyle Allah’a yönelen ve O’nun tarafından dostluk muamelesi gören
ermiş insan demektir. Böyle bir mazhariyete ermişliğe de velilik anlamında
“vilâyet” ve bu konudaki en üst pâyeye de “kutbiyet” denir.

Kâmil mânâda vilâyet, kulun, nefis ve cismaniyet itibarıyla fenâ bulması,
mârifetullah, muhabbetullah, Hak müşâhedesi ve esrar-ı ulûhiyetin inkişafıyla
“kurb” ufkuna ulaşıp yeni bir vücud-u câvidânî kazanmasından ibarettir.
Mağriplerin ayn-ı maşrık olduğu, hazanın bahara dönüştüğü, fenânın bekâ
hâline geldiği böyle bir zirveye ulaşmış hak eri nazarında, artık her şey O’nunla
başlar, O’nunla biter; O’nunla doğar, O’nunla batar ve O’nun ziya-i vücuduyla
varlığa erer. Böyle bir müşâhid, her şeyi O’na bağlaması ölçüsünde bütün
varlığı daha bir farklı ve değişik duyar ve görüp hissettiği her nesnenin,
gönlünde “kenzen” bilinen Hakikatler Hakikati’ne bağlı cereyan ettiğini daha
bir engince müşâhede eder; eder ve doğup batan sabahların-akşamların
çehresinde, sürekli bize göz kırpıp duran pırıl pırıl göklerin derinliklerinde,
her zaman bir başka türlü tüllenen mevsimlerin rengârenk güzelliklerinde, engin
denizlerin mehîb duruşlarında, ırmakların derin bir vuslat iştiyakıyla deryalara
doğru çağıldayıp durmalarında, kuşların-kuşçukların çığlıklarında, koyunların-
kuzuların meleyişlerinde kemmiyet ve keyfiyet üstü bir sezi ile hep O’ndan
gelen ışıklarla irkilir, O’ndan gelip gönlüne boşalan mânâlarla ürperir. Derken
müşâhede ufkunda bütün suretler ve şekiller silinip gider de; o kendini, sadece
O’nu görüyor, O’nu duyuyor, O’nu hissediyor gibi bir tefekkür ve zevk
zemzemesi içinde bulur.

Böyle bir gönül erinde şevk, bütünüyle iştiyaka dönüşür; cezb, incizab hâlini
alır; gaflet her türüyle zeval bulur ve her yanda nur-u Hak ayân olur. Akıl
kalble el ele tutuşur ve varlık baştan başa okunan bir kitap rengine bürünür.
İnsanı aldatan bütün yalancı mumlar bir bir söner ve her yana âdeta semadan
yıldızlar iner. Dünyevîliğiyle dünya fenâ bulur ve ötelere ait bir desenle
yeniden kurulur. Zulmetler ard arda yırtılır ve bu yırtıklardan etrafa ışıklar
fışkırır. Her varlık hak erine can olur, yoldaş olur.. ve gönül tek bir noktada
aradığını hemen her şeyde bulur; bulur ve bütün vahşi yalnızlıklardan kurtulur.



İşte böyle ruhanî bir miraçla “üns billâh”a ermiş bir sâliki, Cenâb-ı Hak göz
açıp kapayıncaya kadar olsun nefsiyle baş başa bırakmaz; bırakmaz ve o artık,
bütün benliğiyle “lillâh”, “livechillâh” ufkuna müteveccihtir, Allah da sonsuz
inayet ve riayetiyle onu koruyup kollamaktadır. Ne keder ne tasa, her yanda
üfül üfül vefa, onun gönlünde de köpük köpük uhrevî bir safa, her taraf bağ-ı
Cennet, o da bir firdevslik olarak: ْمُھ َالَو  ْمِھَْیلَع  ٌفْوَخ  ِّهٰللا َال  َِیلْوَأ  َءاۤ َِّنإ  ََۤالأ 

َنوُنَزْحَي  “İyi biliniz ki evliyâullah için hiçbir korku yoktur; onlar asla tasa

da yaşamazlar.”1 hısn-ı hasîni içinde nefsanî karanlıklardan uzak, rahmânî
nurlarla kuşatılmış ve –Hakk’a karşı mehâfet ve mehâbet hisleri mahfuz–
sürekli öteden bişaret mesajları almakta ve bunlara tayyibatla mukabelede
bulunmaktadır.

“Veliyyullah” veya “evliyâullah” dendiğinde, bundan “âdâullah”ın karşılığı
kabul edilen bütün mü’minler anlaşılsa da –ki aslında, Kur’ân ve Sünnet’te
evliyâullah sözcüğüyle anlatılan da budur– tasavvufta veli tabirine yüklenen
daha başka mânâlar da vardır. Sofîlere göre veli , riyâzet veya daha değişik
mücahede yollarıyla, beden ve cismaniyetini aşıp, kalb ve ruhun hayat
mertebesine, dolayısıyla da Hak yakınlığına ulaşan, derken şahsı adına fenâ
bulup yeni bir mânâ ile bekâya eren, Allah’ın hususî iltifat, ihsan ve
teveccühlerine mazhar hak eri demektir. Böyle bir hak dostu, bu pâye ile
bulacağı her şeyi bulmuş ve başka arayışlardan da kurtulmuş demektir ki artık
o, fâni ve zâil şeyleri kendi çerçeveleriyle hiç mi hiç düşünmez. “Mal-menal
varsın başkalarının olsun, bana Allah yeter.” der ve mâsivâya karşı “min
vechin” hep kapalı yaşar. Zannediyorum Nâbî merhum da

Evliyâ mâle tenezzül mü eder?
Sıklet-i nâsa tahammül mü eder?

şeklindeki sözleriyle bu hususu hatırlatmak istemişti. Zaten bir veli, Hakk’a
tahsis-i nazarda ısrarlı olması, Hakk’ın da sürekli ona ihsan ve iltifatta
bulunması itibarıyla, artık onun ağyâra teveccühü asla söz konusu değildir.

Evliyâullah, hemen hepsi de birer kalb ve ruh insanı olmalarına rağmen
meşrepleri, mezâkları, mizaçları, mazhariyetleri, vazife ve misyonları itibarıyla
ebrâr, mukarrabîn, ebdâl, evtâd, nücebâ, nukabâ, imam, gavs ve kutup gibi
farklı ad ve unvanlarla yâd edilirler. Ne var ki, nâm ve nişanları ne olursa



olsun, istidatlarıyla “mebsûten mütenasip” hemen hepsinin müşterek vasıfları;
sıdk, emanet, ihlâs, takva, vera’, zühd, rıza, muhabbet, hilm ü silm, tevazu,
mahviyet, tevbe, inâbe, evbe, haşyet, mehâfet... gibi hususlardır. Ve bunlar,
içlerindeki bir kısım meczuplar istisna edilecek olursa, hemen hepsi de bu
esaslar çerçevesinde hareket etmektedirler.

Ebrâr:
Ebrâr; iyiler, hayra kilitlenmiş kimseler, riyâzet ve ahlâkî istikametle Hakk’a

ermeye çalışan birr u takva erleri.. ve özleri-sözleri doğru, hayatlarını kılı kırk
yararcasına yaşayan Hakk’ın sadık kulları demektir.

Ebrârın bir kısmı Hakk’a bağlılık, vefa ve O’nunla gönülden münasebet
içinde bulunmanın yanında, sadece kendileriyle meşguldürler; her hamle ve
hareketleri Allah rızası çizgisindedir ama, bu hamle ve hareketler şahsî kemalât
yörüngelidir. Bunlar, ağları gerilmiş hemen her zaman, mânevî füyuzât avlama
peşindedirler; peşindedirler ve bazen kendilerinden de halktan da o kadar
uzaklaşırlar ki, vahdet denizinin gaybî vâridât dalgaları arasında istiğraktan
dehşete, dehşetten hayrete sürekli gel-gitler yaşarlar da, görenler onları meczup
sanır ve alaya alır. Ne var ki, Hak’la münasebetlerinin derinliği ne olursa
olsun, bu çizgideki ebrâr, zihinlerde hâsıl ettikleri bulanıklıktan ötürü muktedâ
bih (uyulup örnek alınacak kimse) olamazlar.

Ebrârın diğer kesimi ise, her zaman mişkât-ı nübüvvetin ziyası altında
hareket ettiklerinden, hep dengeli davranır, her hamle ve hareketlerini vahy-i
semavî, kalb ve aklın vesâyetinde planlar ve seslendirirler. Şer’î meseleleri
doğru anlar ve iltibaslara meydan vermeyecek şekilde yorumlarlar. Eşyanın
perde önü ve perde arkasıyla alâkalı mülâhazalarında hep muvazeneyi korur,
vecd ü istiğrak hâlleriyle alâkalı zuhûrât ve ihsaslarını “usûlüddin”
prensipleriyle tashih eder ve istinbatlarını çevrelerine öyle sunarlar. Her zaman
dünyayı, enbiyânın kriterleriyle değerlendirir, kalben ona karşı tavırlarını belli
etmenin yanında, Hak güzelliklerinin meşheri, ilâhî isimlerin tecellîgâhı ve
ahiretin de tarlası olması itibarıyla da ona gereken ihtimamı göstermede kusur
etmezler. Bunu yaparken de, bütün gayretleriyle Hak hoşnutluğu ve ebedî saadet
arkasında dur-durak bilmeden sürekli koşarlar; koşar ve ömürlerinin saat,
dakika ve saniyelerini, yedi, yetmiş, yedi yüz veren başaklara çevirerek hep



peygamberâne bir azim içinde bulunurlar. Her zaman, gözlerini kendi
üzerlerinde hissettikleri kitlelere karşı birr u takva örnekleri sergilerler. Her
görüldükleri yerde birer işaretçi gibi O’nu hatırlatır, herkesi O’na yönlendirir
ve O’nu gösterirler. Hâsılı bunlar;

İşleri birr u takva, düşleri birr u takva,
Her zaman Hakk’a uyar ve halkı gözetirler.

Mukarrabîn:
Mukarrabîn, Allah’a yakınlıklarıyla ebrâr-üstü kurb kahramanlarının

unvanıdır. Bu âli unvan, peygamberler ve meleklerin önde gelenleri için de söz
konusudur. Hakk’a yakınlık hususiyetiyle serfiraz bu tali’liler, Hak yolunun
mahir üstadları; hakikat meydanının “müşârun bi’l-benân” aslanları;
yolculuklarını zirvelerde sürdüren üveyikler; seyr-i ruhanînin en önemli faslını
bitirerek ikamete azmetmiş müsafirler; ulaştıkları ufkun vâridâtı adına görüp
hissettikleri hakikatler sayesinde, fâniyât u zâilâta “min vechin” gözlerini
kapamış haremgâh-ı ilâhî mahremleri; hevâ ve heves çerilerini aşk u iştiyak
ordularıyla hezimete uğratmış gönül süvarileri; beden ve cismaniyetlerini kalb
ve ruhlarının terkisine bağlamış mârifet erleri; fenâ çöllerini aşıp bekâ billâh
bahçelerine ulaşmış huzur sultanları; Hakk’ı yine Hak’la görme ufkuna ermiş
müşâhede ve mükâşefe kahramanları; Allah sevgisini tabiatlarının en belirgin
rengi hâline getirmiş âşıklar ve Allah tarafından sevildiklerini hissetmenin
zevkiyle mest u mahmur mâşuklar; َُهنوُّبِحُيَو ْمُھُّبِحُي   “O, onları sever, onlar da

O’nu severler.”2 iltifatının tam mazharı öyle yiğitlerdir ki, biz hepimiz,
mevcudatın gerçek rengini onların irfan merceğiyle görür ve duyarız; eşyanın
melekût yönünü de yine onların, varlığın çehresine saçtıkları nurlar ile
müşâhede ederiz.

Mukarrabînin sayılarıyla alâkalı ehlullah arasında bazı rivayetler var ise de,
ki bu rivayetlerden birinde bunlar kutubdan sonra üç yüz “ahyâr”, kırk “ebdâl”,
dört “evtâd” ve iki “imam”dan.. diğer bir rivayette ise, kutubdan sonra dört bin
kişilik bir veliler ordusundan ibaret gösterilmiştir –bu rakamların hiçbirinde
ittifak söz konusu değildir–. Adetleri ne olursa olsun, bu kurb kahramanlarının
hemen hepsi de Hakk’ın en mükerrem ibâdıdır ve meleklerle aynı ledünnîlik ve



aynı derinliği paylaşmaktadırlar.
Bazı sofîlere göre, hemen her zaman var oldukları kabul edilen (dört bin) hak

eri arasında şöyle bir silsile-i meratip söz konusudur: Bunlardan üç yüzü, hayra
kilitlenmiş mânâsına “ahyâr”, kırkı mânevî hayatı idarede izzet ve azametin
perdedârı “ebdâl” veya “büdelâ”, yedisi salih amel ve ihlâsı tabiatlarının birer
derinliği hâline getirmeye muvaffak olmuş “ebrâr”.. farklı diğer bir tasnife göre
ise: Bunlardan bir kat daha Hakk’a yakın ve değişik ihsanlarla, iltifatlarla
serfiraz, ama sayıları belli olmayan “mukarrabîn” ki, bazıları bu unvana bağlı
olarak, demir direkler ve sütunlar mânâsına gelen dört “evtâd”ı, Hak katının
soyluları ve seçkinleri anlamında olan “nücebâ”yı; halkın umurunu görüp
gözetenler diyebileceğimiz “nukabâ”yı ve bütün bunların üstünde gavs ve kutbu
zikrederler. Bazıları bunların hepsine birden “ricâlü’l-gayb” der çıkarlar işin
içinden.

Ebdâl:
Ebdâl, “bedîl”in cem’i olup temiz, safderûn, derviş adam mânâlarına gelen

ve evliyâullahtan halkın işlerine nezaret etmeye mezun, ilâhî icraatın
perdedârları ve alkışçıları hakkında kullanılan bir tabirdir. Osmanlılardan
evvel bu kelimeyi İranlılar, kalender, ışık insan, sofî yerinde kullanmışlardı.
Sonra Babaîliğe bağlı bir tarikatın adı oldu. Osmanlılar döneminde ise,
fütursuzlukları ve pervasızlıkları itibarıyla bir kısım fütüvvet erleri bu ad ve bu
unvanla anıldı. Tekye ve zaviyelerde ise ebdâl sözcüğü, hep “ricâlullah”ın
unvanı olarak yâd edilegeldi.

Biz, dilimizde, ebdâlı “abdâl” şeklinde kullandığımız gibi, bazen ahmak
mânâsına “aptal” dediğimiz de olur. Tıpkı büdelâya bön ve ebleh mânâlarında
“budala” dememiz gibi. Bazen de abdal şeklinde yanlış telaffuz ettiğimiz bu
kelimenin sonuna bir “-lar” ilavesiyle “abdallar” deyiveririz.

Sofiyeye göre ebdâl, vilâyet mertebesini ihraz ettiği hâlde, çok defa görünüp
bilinmeden hayır işlerinde koşan hak erleri demektir.. ve bunlar, birbirinden
farklı iki grup teşkil etmektedirler:

Birinci grup itibarıyla ebdâl, bütün kötü hasletlerden sıyrılmış, mesâvi-i
ahlâkını mehâsin-i ahlâka çevirebilmiş ve her türlü şekavete karşı duran süedâ



zümresinin müdavimi olmuş hak erlerine;
İkinci grup itibarıyla da, üç yüzler ya da kırklar, yediler gibi

“evliyâullah”dan muayyen bir misyonu olan belli sayıdaki kimselere denir.
Bunların sayılarının, kırk, yedi ya da daha çok ve daha az olması hiç de önemli
değildir; önemli olan onların Hak nezdindeki yerleri, pâyeleri, vazifeleri ve
hususiyetleridir. Ebdâldan biri vefat edince ondan boşalan yer, hemen alt
tabakadan biri ile doldurulur. Bunlardan herhangi biri, bir hizmet
münasebetiyle yerinden ayrılmak istediğinde, ya dublesiyle ayrılır ve kendi
olduğu yerde kalır veya kendi gider dublesini bedîl olarak orada bırakır.
Parapsikolojide, insanın perispirisi veya dublesiyle alâkalı benzer şeyler
nakledildiğini hatırlamakta yarar var... Konumuzun dışında olduğu için biz
şimdilik o hususa temas etmeyeceğiz.

Bazıları, evtâd, iki imam ve kutbu bunlardan tamamen ayrı ve bir üst tabaka
kabul ettiklerinden, ebdâla hâl ehli, ikincilere de makam sahibi nazarıyla
bakmaktadırlar. Birincileri “seyr ilallah” yolcuları olarak görmekte, ikincileri
de “seyr fillâh”, “seyr anillâh” müntehîleri farz etmektedirler.

Ebdâlı yedi kabul edenlerin bir diğer mütalâaları da şöyledir:
Bu yedi zattan her biri ayrı bir iklimde ikametle, oradaki ilâhî icraata nezaret

eder; faaliyet-i Sübhâniye’yi alkışlar ve şuursuz varlıkların şuurdârâne hareket
ve aktivitelerinin şuurlu bir temsilcisi olarak Cenâb-ı Hakk’a tayyibâtla
mukabelede bulunurlar. Sofîlere göre, bu yedi zatın aynı zamanda belli birer
makamı ve o makamlara göre de birer unvanları vardır:

Birinci bedîl, Hz. İbrahim Aleyhisselâm’ın kalbinin aksi ve izdüşümü
mahiyetindedir; unvanı da “Abdulhayy”dır.

İkincisi, Musa Aleyhisselâm’ın kalbî hususiyetlerini haizdir, namı da
“Abdulalîm”dir.

Üçüncüsü, Harun Aleyhisselâm’ın kalbine ayna durumundadır, hususî ismi
de “Abdulmürîd”dir.

Dördüncüsü İdris Aleyhisselâm’ın kalbî özelliğini aksettirir ve
“Abdulkadir” namıyla anılır.

Beşincisi, Yusuf Aleyhisselâm’ın kalbiyle murtabıttır ve “Abdulkâhir”
unvanıyla meşhurdur.



Altıncısı, İsa Aleyhisselâm’ın kalbî muhtevasına bağlıdır, o da bu
mazhariyetiyle alâkalı “Abdussemî” unvanıyla yâd edilmektedir.

Yedincisi, Âdem Aleyhisselâm’ın kalbi üzerinedir; “Abdulbasîr” namıyla
bilinmektedir. Bu tespitlerin hiçbiri, âyât-ı Kur’âniye veya Sünnet’le müeyyed
olmayıp, ehl-i keşfin müşâhedesiyle sabit ve yoruma açık hususlardandır; bu
itibarla da, herkesin kabul etmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak,
vazife, konum, mazhariyet ve unvan ne olursa olsun, ehlullah silsilesinde
bulunanların hemen hepsi “ârif-i billâh”, Hak tarafından müeyyed ve musaffâ
kalbleri, müzekkâ nefisleriyle de her zaman ilâhî esrara açık kimselerdir.

Ebdâl unvanı altında ricâlullahın yer ve vazifeleriyle alâkalı diğer bir tevcih
de şöyledir:

Bunların üç yüzü Âdem nebinin kalbi, kırkı Hz. Musa’nın kalbi, yedisi Hz.
İbrahim’in kalbi, beşi Cibril-i Emin’in sinesi, üçü Mikâil Aleyhisselâm’ın
sinesi, biri, birincisi ve vilâyet-i kübrâ temsilcisi olanı da Hz. Ruh-u Seyyidi’l-
Enâm’ın (aleyhi ekmelüttehâyâ) kalbi üzerinedir ve O’nun aynasıdır. Bunlardan
en sonuncusu vefat edince, üsttekilerden biriyle; onlardan biri ölünce de daha
yukarıdan bir başkasıyla meydana gelen boşluklar doldurulur ve mevcut adet
yeniden tamamlanmış olur.

Ebdâlın sayılarıyla alâkalı rivayetler farklı farklı olduğu gibi, ikamet
ettikleri yerler ve yâd edildikleri adlar, unvanlar da oldukça birbirinden
farklıdır. Ricâlullah arasında böyle bir sınıfın mevcudiyetiyle alâkalı, yirmi

kadar hadis vardır3 ve özet olarak bu hadislerde, onların şu mazhariyet ve
mümeyyiz vasıfları anlatılmaktadır: Ebdâlın yüzü suyu hürmetine Cenâb-ı Hak
yağmur yağdırır.. düşmanlarına karşı mü’minlere yardım eder.. ve onlardan
belâları def ü ref eyler. Ebdâl, yerküre için mânevî bir cazibe merkezi gibidir,
Allah esbab-ı mânevî planında onlarla arzı yörüngesinde durdurur.. Cenâb-ı
Hak onların hürmetine başkalarını da rızıklandırır.. ebdâl, kendilerine haksızlık
yapanları affeder, kötülük edenlere iyilikte bulunur.. sehâvet ve semâhatle hep
Cennet yolunda yürür. Kalb selâmeti onların baş şiarıdır ve onlar her zaman
Müslümanlara hayırhâhlıkta bulunurlar. Dünyaya karşı asla hırs göstermezler..
ve düşmanlarıyla bile nizâ ve cidale girmezler. Konuşurken, her zaman
mübalâğadan uzak durur ve itidali temsil ederler. Bid’atlardan kaçınır,



ibadetlerinde de ifrat ve tefrite düşmezler. Seviyeleri ne olursa olsun asla
kendilerini beğenmezler. Kazaya rıza, haramlara karşı tavizsiz davranma ve
Cenâb-ı Hakk’a karşı da fevkalâde bir gayret ve saygı içinde bulunma.. ve ne
olursa olsun kimseyi lanetlememe, ebdâlın en önemli hususiyetleri olarak
zikredilmektedir.

İbn Teymiye ve İbn Kayyim gibi hadisçiler, ebdâlla alâkalı hadislerin

bütününü mevzû görerek reddetmişlerdir.4 İmam Süyûtî, konuyla alâkalı
rivayetler birbirini takviye ettiğinden, bu hadislerin mânevî tevatür derecesine

yükselebileceği mülâhazasıyla mevzua farklı bakmıştır.5 Hafız Sehâvî ise,
kendince orta bir yol takip ederek, konuyla alâkalı rivayetlerin hemen hepsinin

zayıf olduğunu söylemiş ve mülâhaza dairesini açık bırakmıştır.6 Konu bu
kadar karmaşıklaşınca, herhâlde bize de “Her şeyin doğrusunu Allah bilir.”
deyip sükût etmek düşecektir...

Ebdâl kelimesine yakın diğer bir tabir de “büdelâ” sözcüğüdür. Türkçede
galat olarak “ebdâl”ı “aptal” şeklinde kullandığımız gibi “büdelâ”yı da
“budala” yaptığımıza daha önce işaret etmiştik.

Bedel’in çoğulu olan “büdelâ”, sofîler arasında ricâlullahtan yedi önemli
kimsenin müşterek unvan-ı mahsusu olarak bilinmektedir. Bunlar, yerinde tayy-i
mekân eder ve yerinde de nuraniyet sırrıyla bir anda farklı bölgelerde
bulunabilirler. Bu intikal ve bulunuşlar dublelerin ve misalî vücudların aksi mi,
yoksa, bizzat vücudun “tayy-i mekân” etmesi mi?. konu net değildir. Aslında,
bazen büdelâ, kendileri bile böyle esrarlı bir intikalin farkına varamayabilirler.
Fütuhât-ı Mekkiyye sahibi büdelâyı yediler diye kaydeder ve yaklaşık olarak şu
mütalâada bulunur: Büdelâ, yedi ayrı iklimde Cenâb-ı Hakk’ın icraatının
nezaretçileridirler. Bunlar, Cenâb-ı Hakk’ın şuûnât-ı Sübhaniyesini temâşâ
eder ve insan ufku itibarıyla hem o icraata perdedâr görünürler hem de
alkışlarlar. Bunların hepsi üveysiyyü’l-meşrebdir; dolayısıyla da herhangi bir
pîrin daire-i irşadına girmeleri söz konusu değildir.

Nücebâ:
Herhangi bir şeyin özü, usâresi, aslı ve insanların asîli mânâlarına gelen

necîbin çoğulu bu tabir; ricâlullahtan kırklar veya kırkların bir kısmı hakkında



kullanılan ayrı bir unvandır. Muhakkikîne göre bunlar, urûclarını nüzûlle ikmal
etmiş ve “seyr minallah”la halka yönelmiş, onların ıslâhlarıyla meşgul olan
birer yaşatma kahramanıdırlar; oturur kalkar halkı Hakk’a yönlendirir,
gönülleri iyilik duygusuyla şahlandırır ve fenalıklara karşı da mânevî setler
oluştururlar. Dua, niyaz ve teveccühle, gelmesi muhtemel felâketlere karşı
durur, musibetleri göğüsler ve yerinde, bir kısım devâhîye karşı kurban olmaya
âmâde bulunduklarını ilan ederler; eder ve her zaman bir feragat örneği
sergilerler. Bunların sineleri her zaman yüksek bir fedakârlık hissi, merhamet
ve şefkat duygusuyla çarpar. Hayatlarını başkalarının saadetine adadıklarından,
ömürlerini başkalarının sıkıntılarıyla hep bir dert küpü gibi geçirirler. Tıpkı
mercanlar gibi sinelerinde kan ve inler dururlar bir ömür boyu. Başkalarından
esip gelen sevinçlerle bir damla mutlu olsalar da, insanların ızdırapları adına,
görüp duyduklarıyla hemen her zaman buruk yaşarlar; buruk yaşarlar; zira onlar
yüklendikleri misyon itibarıyla peygamberlerin vârisleridirler.

Nukabâ:
Nukabâ; bir cemaatin başı, kâhyası ve teftiş edip denetleyen mânâlarında

nakîbin çoğulu bir kelime olup, ruhanîler gibi insanlardan hiç ayrılmayan
onların yanlışlarını düzelten ve rıfk u mülâyemetle herkesi hayra yönlendiren
pîr-u pîrân demektir. Rifâî ve Bedevî medreselerinde, münhasıran seyr u sülûk-
i ruhanîlerini ikmal ederek postnişîn olanlara nukabâ dense de, muhakkikîn-i
sofiyece bunlar bâtınî derinlikleri zâhirî ufuklarının önünde, iç mükâşefeleri dış
müşâhedelerine faik, nazarları her zaman melekût âleminde ve ilâhî esrara
âşina olmalarının yanında, insanların sırlarına da –O’nun izniyle– vâkıf bir
kısım müzekkâ nefislerdir ve âlem-i mülkle âlem-i melekût arasında bir nevi
tercümanlık hizmeti görür, kendi istidatları, kabiliyetleri ölçüsünde,
muhataplarının seviyelerine göre varlığı yorumlar ve ısrarla her şeyden
Yaradan’a ulaştırabilecek yollar bulmaya çalışırlar. Onların nazarında kâinat
kelime kelime, satır satır, cümle cümle, paragraf paragraf her parçasıyla
mânidar bir kitaptır ve bu kitap iç içe mesajlar ihtiva etmektedir. Evet işte bu
hüşyar gönüllerde ve dillerde sürekli:

“Bir kitabullah-ı âzamdır serâser kâinat,
Hangi harfi yoklasan mânâsı hep Allah çıkar.”



(R. M. Ekrem)
hakikati nümâyândır.

Evtâd:
Ağaç veya demir kazık demek olan “veted”in cem’i evtâd, tasavvuf

erbabınca, ricâlullahtan birbirine sımsıkı bağlı, biri birisiz edemeyecek kadar
iç içe cem-i sahih teşkil etmiş dört kişilik bir erenler grubunun unvanıdır.
Bunlar hemen her asırda İdris, İlyas, İsa ve Hızır (alâ nebiyyinâ ve
aleyhimüsselâm) gibi dört büyük nebinin misyon yörüngelerinde seyr u sülûk-i
ruhanîlerini sürdürür ve onların gölgelerinde vazifelerini eda ederler. Evtâdın,
gördüğü hizmet itibarıyla unvanları “Abdulhayy”, “Abdulalîm”, “Abdulmürîd”
ve “Abdulkadir” olup, Hz. Âdem, Hz. İbrahim, Hz. İsa ve Hz. Ruh-u Seyyidi’l-
Enâm’ın (aleyhimüssalâtü vesselâm) iç muhtevalarını aksettirir.. veya onların
hakikatini zılliyet planında temsil ederler. Hak’la irtibatları Cebrail, Mikâil,
İsrafil ve Azrail’in (aleyhimüsselâm) mirsadıyladır. Bunların her biri Kâbe’nin
bir rüknüne nâzırdır ve bu rükün de onun gerçek makamının kapısı, merdiveni
mesabesindedir.

Muhyiddin İbn Arabî, evtâdın yedilerden ibaret olduğunu ve daha önce
sebkat ettiği üzere, vazifelerinin de onlar arasındaki mânevî hiyerarşiye göre
yürütüldüğünü vurgular ki; bilmediğimiz böyle bir konuda bize sadece sükût
edip geçmek düşer..

Bazıları nücebâ, nukabâ, evtâd gibi ehlullahın bütününe birden, mânevî güç
ve kuvvet sahibi hak erleri mânâsına “ricâlullah” diyegelmişlerdir. Bunların en
belirgin yanları hudû ve huşûları, her zaman mağlub-u tecellî-i Rahmân
olmaları, görüldüklerinde Hakk’ı hatırlatmaları ve mütemâdî Hak huzurunda
bulunmanın hâsıl ettiği mehâfet ve mehâbetle hep saygılı hareket etmeleri,
mukteza-i beşeriyet ve bahsi hacâlet-âver meselelerde –bunlar meşru
çerçevede cereyan eden hususlar olsa bile– hicapla tir tir titremeleri, her şeyde
değişik bir tecellî dalga boyuyla Hakk’ı duymaları, Hakk’ı duyduklarında da
âdeta kendilerini unutmaları, bütün mazhariyetlerini O’na bağlayıp, kendilerini
tamamen hiç görüp, hiç bilmeleri ve çok defa başkaları tarafından da
bilinmemeleridir –bu son durumları itibarıyla böylelerine “ricâlü’l-gayb” veya



“cündullah” da denir ki, Fatih cennetmekân hazretleri temel mefkûresini
seslendirdiği bir manzumesinde herhâlde:

“Fazl-ı Hakk u himmet-i cünd-i ricâlullah ile,
Ehl-i küfrü serteser kahreylemektir niyyetim.”

diyerek, kuvve-i kudsiye sahibi bu zatlara işaret etmektedir–.
Ayrıca insanların gönüllerine esrar-ı ilâhîyi duyurma hizmetleri açısından

bunlara “ricâlü’l-feth”, herkes tarafından her zaman bilinip tanınmamaları
itibarıyla “ricâlü’l-gayb”, çok defa cezb u incizab yaşamaları zaviyesinden
“ricâlü’l-kuvve”, her zaman afv u safh yolunda yürüyüp, kendilerine kötülük
yapanlarla bile iyi münasebetler peşinde olmaları bakımından da “ricâlü’l-
mennân” denir.

Gavs:
Yardım etme, imdada yetişme, medet-resân olma, ruhanî himayede bulunma

mânâlarına gelen gavs, tasavvuf erbabınca, mânevî mertebelerin en yükseğini
ihraz eden zatlar için kullanılan bir tabirdir.

Bu pâyeyi ihraz eden zat; hususî bir ilâhî teveccühle şereflendirilmiştir ve –
Allah’ın izniyle– Hızır gibi, sıkışanlara, darda kalanlara imdâdât-ı Sübhaniye
işaretiyle yetişir.. böyle bir hususiyeti haiz olmayana “gavs” denmeyeceği gibi,
kutbiyeti içinde imdâdât-ı Rabbâniye âyinedarlığına müstaid bulunmayan
kutuplara da gavs ismi verilmez.

Böyle bir zat, gavsiyetle beraber kutbiyeti de haiz olursa, ona “gavs-ı âzam”,
aksine kutbiyet pâyesiyle serfiraz bir şahıs da gavsiyetle şereflendirilmişse,
ona da “kutb-u âzam” denir. Burada, her unvanın farklı bir mahmilinin
olabileceği de unutulmamalıdır.

Aslında bu yüce pâyelerle şereflendirilenler, zılliyet planında hakikat-i
Muhammediye’yi temsil ettiklerinden, ilâhî hakikatlere mir’âtiyet açısından
Peygamber’in (aleyhissalâtü vesselâm) maiyyetindedirler. Bu itibarla da onlar,
“Zâtıma mir’ât ettim zâtını / Bile yazdım âdım ile âdını.” (Süleyman Çelebi)
gerçeğine cüz’iyet çerçevesinde mazhar sayılırlar. Evet, “O’nu Hak âyine-i zât
etti / Zât-ı yektâsına mir’ât etti.” (Hâkânî) sözü evvelen ve bizzat hakikî
insan-ı kâmil olan Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’a (aleyhi ekmelüttehâyâ) aittir;



sâniyen ve bi’l-araz da izafî insan-ı kâmillere masruftur.
Sofiye; her asırda bir gavsın bulunduğuna ve onu, yaşadığı dönem itibarıyla

bütün “ricâlullah”ın başbuğu, insanlar arasında ilâhî inayete ermenin kapısı,
mâneviyat âleminin hakemi ve ilâhî füyûzatın da ilk tecellî merkezi kabul
ederler. Yerinde izah edileceği gibi gavs, eğer kutbiyeti de haiz bulunuyorsa,
kendisi kutb-u ekber, pâyesi de kutbiyet-i kübrâdır.

Bu mansıpla şereflendirilmiş bir mânâ kahramanının öyle mazhariyetleri
vardır ki, değil bizim gibi sıradan insanlar, hak erlerinin en ileri seviyedeki
müntehîleri bile onların çoğunu idrakten âcizdirler. Bir kere, bu mânâdaki bir
kutbiyet, esmâ-i ilâhiyenin en câmi aynası, varlığın özü ve usâresi, hakikat-i
Muhammediye’nin de mazhar-ı tâmmıdır. Bu imtiyazladır ki o, –biiznillâh–
hakikat-i Ahmediye’nin (aleyhisselâm) vesâyetinde ve mişkât-ı
Muhammediye’nin ziyası altında, zılliyet planında tam bir sahib-i salâhiyettir.

Ehlullah, dünden bugüne, bu pâyeyi ihraz etmiş kimseler olarak, Abdulkadir
Geylânî, Ebû’l-Hasenü’l-Harakânî, Şeyhü’l-Harrânî ve İmam Rabbânî gibi
zatları zikredegelmişlerdir. Kutbiyetle beraber gavsiyeti de haiz bu kimseler,
yer yer “kutb-u âzam”, zaman zaman da “gavs-ı âzam” şeklinde yâd edildikleri
gibi “kutbiyet-i kübrâ”yı temsil etmeleri açısından da kutuplar kutbu mânâsına
“kutbu’l-aktâb” unvanıyla anılmaktadırlar.

Bu zatlar, ekmeliyetin temsilcileri olmaları açısından, dava-i nübüvvetin
hâlis vârisleri ve hilâfet-i Muhammediye’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) de
has mümessilleri sayılırlar. Böyle bir pâyeyi ihrazda tezkiye-i nefs, tasfiye-i
kalb ve mücahedenin tesiri ne ölçüde önemli olursa olsun, yine de her şey َِكلٰذ

ِمی۪ظَعْلا ِلْضَفْلا  وُذ  ُّهٰللاَو  ُۘءاََۤشي  ْنَم  ِهی۪تْؤُي  ِّهٰللا  ُلْضَف   “Bu, Allah’ın bir fazlı

ve ihsanıdır, onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf ve ihsan sahibidir.” 7

medlûlüne bağlı bir hazine-i hâssadan gelmektedir.
Bu yüce pâye, bazen tek bir fertle, bazen samimî bir kardeşlik, ivazsız bir

ittihat, tam bir ittifakla rıza-i ilâhî etrafında kenetlenmiş bir şahs-ı mânevî
tarafından da temsil edilegelmiştir. “Hâlisen livechillâh” iman ve Kur’ân’a
hizmet eden değişik cemaat ve heyetlerin böyle bir mazhariyeti haiz
olacaklarını kabul etmede bir mahzur olmasa gerek.



Kutup:
Kutup, insanlar arasında, yer-gök ehlinin matmah-ı nazarı, Hakk’ın kâmil

mânâda halifesi, Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi ekmelüttehâyâ) has
vârisi ve her devirde bulunan insan-ı kâmilin de unvanıdır. İnsanlığın İftihar
Tablosu’ndan (aleyhissalâtü vesselâm) sonra bu pâye, dava-i nübüvvetin hakikî
vârisleri olmaları itibarıyla, hilâfet sıralarına bağlı olarak, Râşid Halifeler’le
temsil edilmiştir. Daha sonraki dönemlerde ise, hakikî müçtehid ve mânâ
âleminin sultanları, zâhir ve bâtının da kahramanları aktâb, evliyâ u asfiyâ ile...

Kutbiyet, mânevî mertebelerin en yükseğidir, bazen kutup, kutbiyetle
beraber gavsiyeti de haiz olur ve bu önemli buudla o daha bir derinleşir ve tam
bir menba-ı feyz-i ilâhî hâline gelir; gelir ve Hakikat-i Muhammediye’nin
(aleyhi ekmelüttehâyâ) has ve hâlis bir vârisi olma mazhariyeti ile, bulunduğu
çağda Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi salevâtullahi ve selâmuh)
vesâyetinde ve zılliyet planında O’nu temsil eder ve O’nun vazifesini görür.

Bir kutup, hususî mazhariyetleri ve vazifesiyle mütenasip özel donanımı
açısından tıpkı Kutup Yıldızı gibi tektir, yektâdır; yer ve gök ehlinin de
gözdesidir. Her zaman melekûta açık bu sırlı santralin âyân-ı zâhire ve bâtına
üzerinde, tıpkı ruhun ceset üzerindeki aktivitesine benzer bir tesir ve nüfûzu söz
konusudur. Onun nüfûzu mârifetine, mârifeti Hakk’ın ilmine, o da, “ne aynı ne
de gayrı” çerçevesiyle Hazreti Zât’a tâbidir. Kutup zatında bir damladır; ama
göz bebeğiyle güneşlere açık bir damla.. o bir zerredir; ama bütün semalara
ayna olabilecek bir zerre.. o bir sıfırdır; ama sonsuzu aksettirecek kadar zâtî
değerlere dayalı bir sıfır.

Kutup, bir gözü bütün mükevvenâtta, diğeri eşyanın perde arkasında sürekli
mârifet avlar ve gönlüne akan hikmet ibrişimleriyle varlığın ruh ve mânâ
desenlerini işleyerek, çevresine lâhûtî dantelâlar sunar. O her zaman bir güneş
gibi etrafına ışık saçar ve dört bir yanı aydınlatır.. sürekli ummanlar gibi
köpürür ve gönüllere hayat ifâza eder.

Kutup, kendi ruhundaki potansiyel zenginlik ve derinlikleri tam inkişaf ettirip
ortaya koyan bir insan olması itibarıyla, beşerî çerçevenin çok çok üstünde bir
performans kahramanıdır. O, hiss-i melekiyesi itibarıyla, kalbi İsrafil’e, nutku
Cebrail’e, kuvve-i cazibesi Mikâil’e, kuvve-i dâfiası da Azrail’e ayna bir



kâmildir. Bu açıdan da o, bütün âlemlerin “min vechin” kalbi olma
mesabesinde bir merkez insan/kendi çağı itibarıyla Allah’ın halifesi, hakikat-i
Muhammediye’nin (aleyhi efdalüssalevât) has talebesi ve temsilcisi, “taayyün-
ü evvel”inin zaman üstü bir şuâı ve ilâhî esrarın bütün gönüllere intikalinde de
nuranî, şeffaf bir vasıtasıdır. Teşriî emirlerde olmasa da, tarifî emirlerde
verâset-i nübüvvet cihetiyle o bir vâzı’dır. Şia’nın bu pâyeyi, münhasıran Hz.
Ali’ye bağlamaları ve Mehdi ile noktalamaları onlara ait özel bir içtihat ve
genişi daraltma mânâsına bir tahdittir. Allah dilediği her müstaidi bu şerefle
şereflendirebilir ve onunla kendini anlatabilir.

Ayrıca, ehlullah tarafından kutup, “kutbu’l-irşad” ve “kutbu’l-vücud” diye
ayrı bir tasnife daha tâbi tutulmuştur. Bunlardan “kutbu’l-irşad”, “kutbiyet-i
kübrâ” pâyesiyle nübüvvetin ruhunu, kutbu’l-vücud ise “Hâtemü’l-evliyâ”
namıyla “Hâtem-i nübüvvet”in bâtınını temsil etmektedir. Her devirde birkaç
kutbu’l-irşad’ın bulunabilmesine karşılık, kutbu’l-vücudun sadece bir tane
olabileceği, konunun üstadlarına ait bir mülâhaza. İşte bu kutup, hangi melek-i
mukarreb ve nebiy-yi mübeccelin yörüngesinde seyahat ederse etsin veya kimin
kürsi-i nişîninde bulunursa bulunsun o her zaman Hz. Kutbu’l-Enbiyâ (aleyhi
ekmelüttehâyâ) Efendimiz’in ziya-i vücuduna ve imdâd-ı ruhanîsine
müteveccihtir.

Bazıları, Hz. Âdem’den bu yana gelip geçen kutbu’l-vücudların isimlerini
tasrih etmişler ise de, bu mülâhaza fazla hüsnükabul görmemiştir. Ekseriyetin
ittifak ettiği bir husus varsa, o da, hangi devirde olursa olsun kutbu’l-vücudun
“Abdullah” ve “Abdulcâmi” unvanıyla yâd edilmesidir. Aslında, ebdâl,
nücebâ, nukabâ, evtâd ve kutupla alâkalı bütün bu konularda Hz. Sahib-i
Şeriat’tan herhangi bir şey sâdır olmamıştır. Bütün bu tasnifler keşfe,
müşâhedeye dayandırılmaktadır. Bu açıdan da, çerçevenin daha geniş, daha dar
ve daha farklı olabileceği ihtimalden uzak tutulmamalıdır.

Her şeyin doğrusunu Allah bilir ve bize de:

﴾ َانَْأطَْخأ ْوَأ  اَۤنیَ۪سن  ِْنإ  َنْذِخاَؤُت  اۤ اَنَّبَر َال  ﴿

8﴾ ِراَرْبَْألا َعَم  اَنَّفََوتَو  اَِنتّٰاِیَس  اَّنَع  ْرِّفَكَو  اََنبوُنُذ  اََنل  ْرِفْغاَف  اَنَّبَر  ﴿

demek düşer.



.َُهباَِنتْجا اَنْقُزْراَو  ًالِطاَب  َلِطاَبْلا  َانَِرأَو  ُهَعاَّبِتا ، اَنْقُزْراَو  اًّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َّمُھٰ

ِءاَمَس ِسْمَش  ِةَّيِدَحَْألا  ِةَفی۪طَّللا  ِةَّيِدَّمَحُمْلا  ِتاَذ  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

ِراَرْسَْألا

ِلاَمَجْلا َِكلَف  ِبْطُقَو  ِلَالَجْلا  ِراَدَم  ِزَكْرَمَو  ِراَوْنَْألا  ِرَھْظَمَو 

.َِةياَنِعْلا ِنوُیُعَو  َِةياَدِھْلا  ِموُجُن  ِ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو 
1Yûnus sûresi, 10/62.

2Mâide sûresi, 5/54.

3Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/112, 5/322; Ma’mer b. Râşid, el-Câmi’ s.249.

4Bkz.: İbn Teymiye, Mecmûu’l-fetâvâ 11/433-434.

5Bkz.: es-Süyûtî, el-Leâliü’l-masnûa 2/280.

6Bkz.: es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene s.43-47.

7Cum’a sûresi, 62/4.

8“Yâ Rabbenâ! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma.”
(Bakara sûresi, 2/286); “Yâ Rabbenâ! Artık Sen bizi affet, kusurlarımızı bağışla ve hayra kilitlenmiş
iyilerle birlikte bizim canımızı al.” (Âl-i İmrân sûresi, 3/193)



Feyiz ve Tecellî
Artma, çoğalma, taşma ve bolluk, bereket mânâlarına geliyor feyiz. Bir şeyi

var etme, onu varlığın bütün hususiyetleriyle serfiraz kılma; ilhamlarla,
mevhibelerle kalbî ve ruhî hayatı derinleştirerek bazı kimseleri iç enginliklere
ulaştırma... gibi hususlar da birer feyiz ama, şe’n-i Rubûbiyet’e has tecellî
türünden birer feyiz.

Bundan başka feyiz kelimesi, başka sözcüklere izafe edilerek çok daha geniş
bir alanda kullanılır ki: Allah’ın halk, ibdâ, inşâ, ihya, imâte, terzîk (bunlar
sırasıyla şu mânâlara geliyor: Yaratma, bir örneği ve benzeri olmayacak tarzda
icat etme, düzüp koşma, hayata mazhar kılma, öldürme ve rızıklandırma) gibi
sıfatlarına bağlı akdes ve mukaddes tecellîlere “feyz-i tekvînî”, Hak’tan gelip
insanın gönlüne doğan ilhamlara “feyz-i ilâhî” ya da “feyz-i Rabbânî”,
herkesin istidadına göre ilâhî mevhibelere mazhariyetine “feyz-i istidadî”,
mârifet ve muhabbet-i ilâhiyeye bağlı zevk-i ruhanîye “feyz-i ibadet” veya
“feyz-i ubûdiyet”, aşk u iştiyaka varan ruhanî alâkalara da “feyz-i aşk”
denilegelmiştir. Bu ifadelerin hemen hepsine eklenecek, ilave edilecek ya da
bunlardan çıkarılacak sözcükler olabilir; ancak çerçevenin düz durduğuyla
alâkalı söylenebilecek bir şey olacağını zannetmiyorum. “Taayyün-ü
evvel”deki feyizden (yerinde üzerinde durulabilir..) tekvînî emirlerdeki
tecellîye, ondan insanların gönlüne ilkâ edilen vahiy, ilham ve ihsaslara kadar
her şey, böyle bir feyezânın değişik dalga boyundaki tecellîlerinden ibarettir.

Evvelâ, bütün varlık O’nun nur-u feyzi ile, O’nun irade ve meşîetine bağlı
olarak ve yine O’nun ilmî programlarına uygunluk içinde yaratılmış.. eşi-
benzeri olmayacak şekilde vaz’ ve tanzim edilmiş.. hayat mucizesiyle ayrı bir
derinliğe ulaştırılmış ve metafizik enginliklere açık hâle getirilerek ufuk ötesi
yeni mevhibelere kapı aralanmış.. ölüm ve sonrasıyla, var olma hâdisesinin
mebde, müntehâ ve gayesi gösterilmiş.. maddî-mânevî rızıkla da bütün varlığın,
hususiyle de insanoğlunun her zaman muhtaç olduğu hayatî bir mevzu
hatırlatılmış.. ve böylece –tabir yerindeyse– değişik tecellî dalga boyundaki
her bir feyizle “Kenz-i Mahfî”ye dair bir sır kapısı aralanmıştır.

Eşya ve hâdiselere ilk var olma işareti “feyz-i akdes”den gelmiş, “feyz-i
mukaddes”de, haricî vücudları murad buyurulan “âyân”a haricî vücud alarmı



verilmiş ve “mümkinü’l-vücud” ayn’lar arasında var olma vetiresi başlamış;
sonra da her varlık ve her nesne, ilk mevhibeleri sayılan kabiliyetleri
çerçevesinde, daha ileri götürücü yeni feyizler beklemek üzere sine-i istidadını
açıp, bu tecellîlerin geldiği noktaya yönelmiştir.

Feyz-i akdes, kutsallardan kutsal bir feyiz tecellîsi demek olup, bütün
yaratıkların ilmî vücudları, malum hakikatleri ve istidatlarının –bu, değişik
varlıklara göre farklı farklıdır– âyân-ı sâbite (Hazreti Zât’ın ilmi çerçevesinde
hakâik-i mümkinat) itibarıyla ortaya çıkmalarında fail ve müessir-i hakikîye
perde-i izzet bir tecellîdir. Bu şekilde hakâik-i mümkinenin ortaya çıkması –
buna hakâikin ilk inkişafı da diyebiliriz– ezelde her bir varlığa bahş buyurulan
istidat ve kabiliyetlere bağlı cereyan eder. Kudret’in âdiyat üstü tasarrufları
müstesna, her varlık istidadıyla mukayyet bulunur. Bu hususu tenvir sadedinde
şair Belîğ’in:

“Halkın istidadına vâbestedir âsar-ı feyz,
Ebr-i nisandan sadef dürdane, ef’î sem kapar.”

şeklindeki sözlerini hatırlatıp geçelim.
Feyz-i mukaddes, takdis edilmiş feyiz mânâsına gelip, bütün mümkin

varlıkları, âyân-ı sâbitedeki hakikatleri çerçevesinde, irade ve meşîet-i
ilâhiyenin haricî vücuda çıkarma tecellîsinden ibaret görülmüştür.

Mevzuu şu şekilde takdim de mümkündür: Feyz-i akdesle hakâik-i mümkine,
var olmanın misalî satırlarına, sahifelerine ve risalelerine akseder; feyz-i
mukaddesle ise, haricî vücud urbalarını giyerek Levh-i Mahv u İsbat’ın harf,
kelime, cümle ve kitapları şeklini alarak daha farklı bir buudda Hazreti
Müşâhid-i Ezelî’ye âyinedarlık etme seviye ve pâyesine yükseltilmiş olur. Bu
iki tecellîdeki farkı şöyle de vaz’etmek mümkündür: Âyân-ı sâbite –ileride

üzerinde genişçe durma niyetiyle şimdi geçiyorum1– ile onlardaki
kabiliyetlerin levha levha ilm-i ilâhîde ilk taayyün sonrası sübutlarının esası
olan tecellîye feyz-i akdes; âyân-ı sâbitedeki bu varlıkların, istidatlarına göre
haricî vücud kazanmalarındaki fâiliyet perdesi tecellîye de feyz-i mukaddes
denmektedir. Sofîler de bunu böyle kabul etmekte ve âyân-ı sâbiteyi ilmî
vücudları itibarıyla feyz-i akdes, haricî vücudları açısından da feyz-i mukaddes
tecellîsi olarak görmektedirler. Onlara göre, ilmî vücud haricî vücuddan farklı



olduğu gibi, bu iki vücud türünün dayandığı kaynaklar veya mahall-i tecellîler
de birbirinden farklı olmalıdır.. ve farklıdırlar da: Feyz-i akdesde, âyân-ı
sâbite ve onların istidatları birer ilmî vücuddan ibaret olmasına karşılık; feyz-i
mukaddesde, hem âyân hem de bu ayn’ların lâzım ve tâbileriyle görülen,
duyulan, sezilen ve keşfedilip muttali olunan, bütün bir mükevvenâttır.

Felsefeciler, feyiz konusunda sofîlerden oldukça farklı düşünürler. Konumuz
olmasa da, ilk hakîmlerden itibaren bu mevzu etrafındaki düşüncelere de kısaca
göz atmak istiyoruz:

Felsefecilerin bazıları, feyiz ve sudûr kelimelerini müteradif lafızlar gibi
kullanmış ve her iki sözcükle de, varlığın –hâşâ– Allah’tan sudûr yoluyla
meydana geldiği, geliyor olduğu iddiasında bulunmuşlardır..

Bazıları, bu feyezânın ilâhî irade ve ihtiyar ile gerçekleştiğini kabul etmekle
beraber, araya daha başka vasıtalar sokarak, müessirleri ikilemiş, üçlemiş.. ve
bir sürü şerik takdirine gitmişlerdir..

Bazıları, sudûrun lâzımını tasrih ederek, bu feyezânın tabiî ve zarurî bir
çerçevede cereyan ettiği hükmüne vararak –hâşâ– ilâhî meşîet ve ilâhî iradeyi
tamamen görmezlikten gelmişlerdir..

Bazıları, Yaratıcı’yı gayri şahsî bir ilk illet farz ederek, her nesnenin belli
bir düzen içinde O’ndan zuhur ettiği iddiasında bulunmuşlardır..

Bazıları, ilk feyezân ve zuhuru, tek bir akla bağlamış, ardından da şöyle bir
üçlemeden söz etmişlerdir: 1. Aklın kendisi. 2. Bu akılda ilk illet düşüncesi. 3.
Bu düşünceden de ikinci bir aklın sudûru..

Bazıları, ilk akıldan itibaren ta feleklerin farazî ruhlarına, ondan da faal akla
kadar bir sürü akıl (ukûl-ü aşere) takdirine gitmiş; hatta araya bir de “nefis”
sokuşturmuşlardır ki; bunların hemen hepsi de “recmen bi’l-gayb” türünden
iddialardır ve dinin ruhu ile telif edilmeleri de imkânsızdır. Ayrıca bütün bu
iddiaların, ne ilim adına ne de iman, mârifet ve zevk-i ruhanî hesabına pratik
hiçbir yararları da yoktur.

Gerçi, zaman zaman bu tür konuların bir kısım İslâm mütefekkirlerini de
meşgul ettiği olmuştur; ama ne bu düşüncelerin ne de benzeri cereyanların,
İslâm’daki kalbî ve ruhî hayatın ayrı bir unvanı olan tasavvufî hayata hiçbir
katkıları olmamıştır; katkıları olması bir yana, çok defa saf zihinleri



bulandırmış, bazı iman esaslarının ruhuna dokunmuş ve bir hayli bâtıl cereyana
da ilham kaynağı olmuştur.

Bu arada bazı tasavvuf büyüklerinden de sudûr ve zuhur mülâhazalarıyla
alâkalı bir kısım düşüncelerin sâdır olduğu görülmüş veya iddia edilmiş ise de,
zannediyorum bu kabîl çarpık fikirler, ya başkaları tarafından onların eserlerine
sokulmuş ya da bu zatlar tevhid ve ilâhî irade açısından konuyu farklı bir
yoruma bağlayarak, bu tür bir yaklaşımı mahzursuz görme zuhûlüne
düşmüşlerdir.

Aslında, ne Kur’ân ne Sünnet ne de “selef-i salihîn”in safiyâne tevil ve
tefsirleri içerisinde bu kabîl mülâhazalara hiç yer verilmemiştir. Öyle ise, olsa
olsa bunlar eski mirastan kültür atlasımıza aksetmiş müzahref felsefî –hilkat
mevzuunda böyle düşünen felsefî cereyanları kastediyoruz– bilgiler olabilir ki,
hemen hepsi de, gidip gayri iradî sudûr ve zuhur düşüncesine dayanmaktadır.

Evet, Bediüzzaman Hazretleri’nin de belirttiği gibi2, bu tür düşünce
sistemlerinin temelinde; ُدِحاَوْلا َِّالإ  ُهْنَع  ُرُدْصَي  ُدـِحاَوَْلا َال   “Birden ancak bir
sudûr edebilir; bu birin dışındaki bütün diğer varlıklar ise onun vasıtasıyla

meydana gelir.”3 prensibi vardır ki, böyle bir mülâhaza ile mutlak ganî,
mutlak muktedir olan “Rabbülâlemîn”in –hâşâ– âciz vasıtalara muhtaç
gösterildiği ve rubûbiyetinin perdedârı olan bir kısım sebeplerin O’nun şeriki
gibi takdim edildiği açıktır. Az daha açalım: Böyle bir yaklaşım, hilkat
konusunda Allah’a, hem de sudûr yoluyla, tarifi bile tam yapılamamış bir “akl-ı
evvel” verip, sonra da Yüce Yaratıcı’yı –yüz bin defa hâşâ– âtıl tasavvur etme
anlamında bütün mülkünü, mülkünün her parçasını ve bu parçaların her hâlini
değişik sebeplere, vasıtalara bağlamak demektir ki, zannediyorum böyle bir
hezeyanı eski-yeni vesenîler dahi kabul etmeyecektir.

Aslında Kitap ve Sünnet’in hilkat mevzuundaki beyanları herhangi bir yanlış
anlamaya meydan vermeyecek kadar açık olduğu gibi, hakikî İslâm
mütefekkirlerinin konuyla alâkalı yorum ve içtihatları da, bu kabîl mülâhazalara
geçit vermeyecek ölçüde nettir. Kur’ânî düşünce ve İslâmî yorumlara göre
topyekün varlık, nokta, harf, kelime, cümle, paragraf ve nihayet bütün bir kitap
olan her şeyiyle biricik feyiz kaynağı ve Hâlikı Yüce Yaratıcı tarafından
yaratılmış olduğu gibi, görülen-görülmeyen umum yaratıkların her âşire, her



saniye, her dakika, her saat ve her günkü hâlleri; yani var olmaları, farklı
keyfiyetlerle gün yüzüne çıkmaları, değişip durmaları, fenâ ve bekâları
itibarıyla da –ihtiyar sahibi varlıkların, şart-ı âdî planında iradelerinin
müessiriyeti mahfuz– O’nun emir, irade ve meşîetine bağlı cereyan etmektedir.
Evet, görülen-görülmeyen bütün âlemlerin yaratılması da sevk ve idaresi de,
her şeyin feyiz kaynağı, mebde-i evveli, müessir-i mütemâdîsi Allah’a aittir.
Konuyla alâkalı mülâhazaların tam ifade edilemeyişi veya ifadelerdeki
iştibahlardan ötürü bir kısım yanlış anlamalar istisna edilecek olursa, bu
hususta, vahşî-medenî bütün insanlığın ittifakı söz konusudur: Selim akıllar hep
böyle düşünmüş.. sağlam duyguların ihsasları bu çerçevede cereyan etmiş..
varlığın ruhundaki nizam, âhenk, gaye ve hikmetler de hep bunu
haykıragelmiştir.

Dikkatle çevresine bakan herkes, gelip geçenlere tebessümler yağdıran
çiçeklerin rengârenk çehrelerinden, ağaçların birer gelin edasıyla
salınmalarına, yıldırımların ürperten tarrakalarından kuş ve kuşçukların
gönüllerimizi dolduran o ince ve müessir nağmelerine; ışık, hararet, cazibe,
elektrik ve kimyevî alâkalardan biyolojik faaliyetlere; insanların zâhir istidat
ve kabiliyetlerinden kalb, ruh, his ve şuurlarıyla alâkalı aktivitelerine kadar her
şeyin hem Allah’ın varlığına hem de O’nun bütün eşya ve hâdiseler üzerindeki
hâkimiyetine delâlet ettiğini duyacak, hissedecek ve mehâbetle ürperecektir.

Evet, eğer insan, gelip kulaklarına çarpan ve gözlerine ilişen ses-söz ve
görüntüleri vicdanın hassas imbiklerinden geçirerek değerlendirebilse, engin
denizlerin yüreklere ürperti salan homurdanmalarından, ormanların büyülü
uğultularına; âsûde koyların sessizlik murâkabesine benzeyen görüntülerinden
dağların mehâbetli duruşlarına; güllerin-çiçeklerin o rengârenk işveli
hâllerinden onlarla mütemâdî bir aşk u vuslat hayatı yaşayan kuşların,
kuşçukların muâşakalarına; varlığın okunan bir kitap, temâşâ edilen bir meşher,
gezilip görülen bir saray, ekilip biçilen bir mezraa olmasından, insanların, her
şeyin üzerindeki bu ince gayeleri, hikmetleri kavrayıp değerlendirme
kabiliyetleriyle serfiraz kılınmalarına kadar her şey, o akdes ve mukaddes feyiz
kaynağından ve O’nun ilim, irade ve meşîetiyle kaynayıp geldiğini aklen ve
vicdanen duyacak ve ruhunu saran mârifet, muhabbet, aşk u şevk ve ruhanî



zevklerle kendinden geçecektir.
Hâsılı, maddî-mânevî, canlı-cansız, büyük-küçük her varlık ve her nesne

Allah’ın bir feyziyle gün yüzüne çıkmış; O’ndan gelen mütemâdî tecellîlerle
varlığını sürdürmekte ve belli bir gayeyi takip etmektedir. Evet, yoktan var
olma ayrı bir tecellî ve ayrı bir feyze, var edilenleri görüp gözetme de farklı
bir tecellî ve farklı bir feyze vâbestedir. Peygamberler vasıtasıyla iman,
mârifet ve muhabbet yollarının açılması ayrı bir feyezân; evliyâ, asfiyâ ve
hakikî mürşidlerce aynı hakikatlerin, beşer idraki seviyesine göre ve çağın
gerekleri açısından içtihat ve istinbatlarla ortaya konması ayrı bir ifâza; en
küçük ve en önemsiz vesilelerin dahi değerlendirilip âdeta birer esrar havzı
hâline getirilmesi ve bir mânâda herkese tefeyyüz imkânının sağlanması da izafî
ayrı bir feyiz ve feyezândır.

Hâlık’ın nâmütenâhî feyzi var,
Her feyezanda ayrı bir tecellî;
Gördüğümüz her şey bitevî esrar,
Her sır, erbabına celîden celî...

Ve zannediyorum artık sıra tecellîye gelmiştir...

﴾ اًدَشَر َانِرَْمأ  ْنِم  اََنل  ّْئِیَھَو  ًةَمْحَر  َكْنَُدل  ْنِم  اَِنتٰا  اَۤنَّبَر  ﴿

.اًجَرْخَمَو اًجَرَف  َانِرَْمأ  ْنِم  اََنل  ْلَعْجا  اَنَّبَر 

.َنی۪عَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1Bkz.: M.F. Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri 3/85-91.

2Bediüzzaman, Sözler s.590-591 (Otuzuncu Söz’ün Birinci Maksadı).

3Bkz.: eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-nihal 2/187; el-Îcî, Kitâbü’l-Mevâkıf 2/688-690.



Tecellî
Açılıp belirme, ortaya çıkma, belli bir çerçevede zâhir olma.. sıfât ve esmâ-i

ilâhiyenin münferiden veya müctemian kendi hususiyetleriyle inkişaf etmeleri,
ilâhî esrar ve envârın kalblerde belli emarelerle kendilerini hissettirmeleri..
pek çok görünmez ve bilinmez gaybî ahvâl ve şe’nlerin vicdanla bilinir ve
gönül gözüyle görülür hâle gelmesi.. Cenâb-ı Hak’la kulluk münasebetlerini
sağlam ve düzgün sürdürebilenlerin iç dünyalarıyla aydınlanmaları... gibi
mânâlara gelir tecellî. Ayrıca, “işrak”, “izâe”, “inâre” sözcükleriyle de ifade
edilen bu tabir ayna ve meclâ itibarıyla söz konusu olan hususiyetlerin yanında,
Zât-ı Ulûhiyet’e müteallik yönleri açısından da şu unvanlarla yâd
edilegelmiştir: Tecellî-i Zât, tecellî-i şuûn –az bir kesimin söz konusu ettiği bir
tecellîdir– tecellî-i sıfât, tecellî-i esmâ, tecellî-i âsâr –bunu tecellî-i ef’âl
içinde mütalâa edenler de var– ve tecellî-i ef’âl.

1 - Tecellî-i Zât: Hazreti Zât’ın hiçbir şe’n ve sıfatı mülâhazaya alınmaksızın
“bî kem u keyf” mebdei Zât olan bir tecellîdir ki, ef’âl âleminde ancak esmâ ve
sıfât-ı ilâhiyenin tavassutuyla –tabiî bu tavassutun mahiyetini de
kavrayabiliyorsak– gerçekleşmektedir ki, teferruatını idrak şimdiye kadar
kimseye müyesser olmamıştır. Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi
ekmelüttehâyâ) vesâyet yolcuları böyle meselelerde her zaman, Seyyidinâ Hz.

Ebû Bekir gibi 1 ٌكاَرِْدإ ِكاَرْدِْإلا  ِنَع  ُزْجَعَْلا   demiş ve meâlîler meâlîsi bu kabîl
konular karşısında hayret ateşlerini:

İdrak-i meâlî bu küçük akla gerekmez,
Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.
(Ziya Paşa)

mülâhazalarıyla söndürmeye çalışmışlardır.
Tecellî-i Zât, Hazreti Zât’la alâkalı muammâ-âlûd mesâil gibi o kadar

muğlaktır ki, böyle bir konunun izahı sadedinde söylenen sözler bile, hep birer
iğlak örneği olarak kitaplara geçmiştir. İşte, Muhammediye sahibi
Yazıcıoğlu’ndan, tecellî-i Zât’la alâkalı bir tefsir ve bir yaklaşım:

Hayali nakş hânemde musavver olalı gönlüm,
Hep ism u resmi mahvetti bu tasvîr-i misâlîden.



Menem deryâ-i tevhide çû mahv-ı mahz-ı müstağrak,
Getürsem ger n’ola güher bu deryâ-i visâlîden...

Muhyiddin İbn Arabî ise:

۪هِھْنُِكب ُّمَعَْألا  ُروُّنلا  َِيل  ّلََجت  ىٰ

ٍةَروُص ِّلُك  ي۪ف  َروُّنلا  َكاَذ  ُتْدَھاَشَف 

ُهُرْدَق ِمَّظَعُمْلا  ِتَْیبْلِاب  َّلَح  ْنَمَو 

ٍةَھْجِو ِّلُك  ىٰلإ  ْتَراَص  ُهَُتلِْبقَو 

“Nur-u eamm (vâhidî ve celâlî tecellî) bana bütünüyle zuhur edince, onu
her sima ve çehrede temâşâ eder oldum –bu izahta da bir tercih var– her kim
gidip o şanı yüce Kâbe’ye girse her yön onun kıblesi olur.”  diyerek, açılmazı
açma adına daha hayret-âmiz şeyler söylemiştir. Aslında konuyla alâkalı,
aczimizi idrak çerçevesinin dışındaki her mütalâa hayretlerimize dehşet ilâve
etmekte ve ürpertilerimizi daha da artırmaktadır.

2 - Tecellî-i Şuûn: Mebdei Zât’tan temeyyüz ve taayyün etmiş olup sıfatların
esası sayılan “min verâi hicab” bir tecellîdir ve yaratıklardaki kabiliyet ve
istidatların –Allahu a’lem– esası ve menbaı mahiyetindedir. ي۪ف َوُھ  ٍمَْوي  َّلُك 

ٍنْأَش  “O her vakit ayrı bir tecellî ile ayrı bir iştedir.”2 fehvâsınca, Cenâb-ı
Zât-ı Kibriya’nın zâhir-bâtın, küllî-cüz’î, celâlî-cemalî nâmütenâhî tecellîsi
vardır ve bu tecellîlere de ancak “ekall-i kalil” erbab-ı hakikat vâkıf
bulunmaktadır. Tecellî-i Zât’ta olduğu gibi, tecellî-i şuûnda da Hz. Rehber-i
Ekmel’in (aleyhi efdalüssalevât ve etemmütteslîmât) ziya-i hakikatine bağlı
kalınmazsa, bir kısım iltibas ve iştibahlara hatta dalâlet ve inhiraflara gidilmesi
mukadderdir. Düşünce tarihinde karşılaştığımız hezeyanların pek çoğunun
temelinde, rehbersizlikten kaynaklanan bu kabîl iştibah ve iltibaslar vardır. Bir
tasavvuf büyüğü, mir’âtiyet ve memerriyeti oldukları gibi göremeyip onları
farklı mülâhazalara bağlayanları, oldukça sert, fakat yerinde bir tenbihle şöyle
uyarır:

Zât-ı rûhu zanneder ayn-ı Hudâ,
Sözlerinde “ene’l-Hak”dan bir sadâ..
Kim “ene’l-Hak” derse Mansur olmadan,



Kâfir-i billâh olur cân u beden..
3 - Tecellî-i Sıfât: Cenâb-ı Hakk’ın sıfatlarından herhangi birinin sâlikin

kalbinde inkişafı demektir ki, ister mâkes ister mazhar ve memerr kabul edilsin
müstaid bir gönülde böyle bir şavk küçümsenemeyecek bir mazhariyettir. Bu
seviyedeki bir pâyeyi ihraz eden müntehî, kendi tabiat çerçevesinin çok çok
üstünde ilâhî envâr, esrar ve eltâfın mücellâ bir aynası konumuna yükselir ve
sıfatlara ait nurların bir âhize ve nâkilesi hâline gelir; gelir ve farklı duyup
farklı görmeye, farklı hissedip farklılıklar ortaya koymaya başlar. Evet, eğer
bir insanda “sem’” sıfatı tam tecellî etmişse o kimse, tıpkı Hz. Süleyman
(aleyhisselâm) gibi canlı-cansız pek çok varlığa ait sesleri duyar.. değişik
şifreleri çözer, kodları anlar.. ve onlarla kendi dünyaları çerçevesinde
münasebete geçebilir.. evet, Hak tecellîleriyle ufku aydınlanmış bir sâlik
görülmezleri görmeye başlar, duyulmazları duyar ve bu mazhariyetin temâdîsi
durumunda hep kendi tabiatını aşkın yaşar ve aşkın işler görür. Yazıcıoğlu
Muhammed Efendi böyle bir tecellî kahramanını şu şekilde resmeder:

Yine arz eyledi dilber yüzün kasr-ı celâlîden,
Yine nâlende şeydâyım şarab-ı lâ yezâlîden;
Yine keşf-i hicab etti gözüm, gönlüm cehaletten,
Geru câna nidâ etti nidâ-i zü’t-teâlîden...

4 - Tecellî-i Esmâ: İlâhî isimlerden bazılarının sâlikin gönlünde münkeşif
olması mânâsında kullanılan bu tabir; tecellî-i ef’âli, herhangi bir yolculuk
problemiyle karşılaşmadan aşan hak erinin –dahasına istidadı varsa– tecellî-i
sıfât ufkuna ulaşma yolunda muvakkaten ârâm eylediği bir ara mevhibeler
meclâsıdır. Sâlik, muvakkaten dahi olsa bu ârâmgâha uğrar, ilâhî lütuflarla
donanımını ikmal eder ve yürür bir başka mazhariyetler ufkuna. İşte böyle
gönlü, bir veya birkaç ismin tecellîsiyle mamur hâle gelmiş herhangi bir
müstaid, mazhar olduğu isimlerin feyzini ruhunda tam duyup hissettiği esnada, o
isme bağlı olarak Cenâb-ı Hak’tan ne isterse ona lütfî bir tarzda mutlaka icabet
edilir. Talep ve isteme ondan, icabet ve is’af da Cenâb-ı Hak’tandır.

Hak tecellî eyleyince her işi âsân eder,
Halk eder esbabını bir lâhzada ihsan eder.
(İbrahim Hakkı)



Bütün tecellîlerde olduğu gibi, tecellî-i esmâ ile alâkalı arz ettiğimiz bu
hususların umumu, fevka’l-esbab birer zuhur ve zuhurları da kalbin kadirşinas
kriterleriyle değerlendirilecek şekilde ve ancak kalb erbabının anlayacağı
mahiyettedir. Bu konudaki suali de cevabı da ancak kalbi hüşyar olanlar tam
anlayabilirler. İşte mevzu ile alâkalı meçhul bir Hak dostunun mülâhazaları:

Benim dilim bunda lâldir,
Bu ne kîldir ne de kâldir.
Veli söylediğim hâldir;
Anlar bunu erbab-ı hâl...

5 - Tecellî-i Âsâr: Bütün şehadet âleminin esası, mâyesi ve müessiri
mânâsında kullanılan bu deyim, küllî-cüz’î, ulvî-süflî bütün sebep ve vasıtalar
ve bu esbab ve vesâite bağlı yaratılan her şeyin çehresinde Kudreti Sonsuz’un
varlığını aksettirme anlamında bir tecellîdir ve bu tecellînin en etemm, en
ekmel şekli de insanın suretinde mütecellîdir.. evet insan, Hazreti Rahmân u
Rahîm’i gösteren en câmi bir ayna mahiyetindedir.

6 - Tecellî-i Ef’âl: Bu tabir, Cenâb-ı Hakk’ın bazı fiillerinin, sâlikin
gönlünde inkişaf etmesi mânâsında kullanılagelmiştir.. ve önemli bir
mazhariyettir. Ne var ki, seyr u sülûkunu Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’a (aleyhi
ekmelüttehâyâ) bağlı götüremeyenler için bu mertebede bir kısım kaymaların
yaşandığı da bir gerçektir. Tecellî-i ef’âle ayna bir zat, kendi irade ve
isteklerine bağlı meydana geliyor gibi gördüğü bazı tasarrufları kendinden
bilme vartasına düşebilir. Bu ise, kazanma ufkunda tam bir kayıptır ve eğer
çabuk peygamber vesâyetine girilmezse, ebedî hüsrana sürüklenmesinden
korkulur.

Aslında, her hak yolcusu, ilk mevhibelerini Allah’tan bildiği gibi, bu
mevhibelere fazlî bir surette terettüp eden semereleri de yine O’ndan bilmeli
ve bütün muhasebe sistemini kendi hiçliğine bağlayarak, bir memerr ve bir
meclâ olmanın ötesinde nefsine herhangi bir hisse çıkarmaya kalkışmamalıdır;
kalkışmamalı ve bilmelidir ki, kendini böyle harika şeylerin mazharı ya da
mümessili gördüğü takdirde iki durum söz konusudur:

1. Bütün bu mevhibelerin kesilmesi.
2. Bu ihsanların birer istidraca dönüşmesi.



Her iki hâlde de feyiz kaynağından uzaklaşma olduğu açıktır. Bu itibarla
sâlik her zaman, Sonsuz karşısında tevazu ve mahviyet yolunu seçmeli ve her
şeyi O’ndan bilmelidir. Bu konuyla alâkalı Gavsî ne hoş söyler:

Sen tecellî eylemezsin perdede ben var iken,
Şart-ı izhar-ı vücudundur adîm olmak bana...

Cenâb-ı Hakk’ın, zât, şuûn, sıfât, esmâ, âsâr ve ef’âliyle alâkalı tecellîlerinin
yanında sofîler bir de, cemalî ve celâlî tecellî üzerinde durmuşlardır:

1 - Tecellî-i Cemal: Allah’ın, lütuf, ihsan, şefkat, merhamet... gibi isim ve
sıfatlarının inkişafında müşâhede edilen “ehadî” tecellîdir.

2 - Tecellî-i Celâl: Hazreti Vâcibü’l-Vücud’un, azamet, ceberût ve ululuğunu
aksettiren ve ism-i Zât’ın cilve-i âzamı sayılan “vâhidî” tecellîlerdir.

Bunlardan birincisinin bilhassa Rahîm ism-i şerifiyle münasebettar,
ikincisinin de Rahmân ism-i azimiyle alâkalı olduğunda kibâr-ı muhakkikînin
ittifakı söz konusudur.

Tecellî ile alâkalı bu kadar mesâil arasında, bazı sofîler onu, sırf mü’min
kalblerde beliren bir kısım feyizler şeklinde anlamış ve sadece bu tür envâr-ı
guyûb üzerinde durmuşlardır. Onların, guyûb nurlarının mü’min kalblerde
zuhuru dedikleri bu tecellî, mir’âtların veya memerrlerin istidatlarına göre
inkişaf eder ve en müstaidlerde her şeyin esasını tam aksettirecek şekilde
ortaya çıkar ki, insanın bütün bâtınî duyguları bu tecellîlerle beslenir; latîfe-i
rabbâniye, onlarla bir “beyt-i Hudâ”ya dönüşür.. sır, onlarla bir temâşâ
noktası hâline gelir.. hafî, onlarla bir halvet koyu olur.. ahfâ, onlarla bir
haremgâh hâlini alır. Aslında insanın iç derinlikleriyle alâkalı bu letâif
üzerinde de durmak icap ederdi ama, zannediyorum konuyu burada kesmek
daha isabetli olacak...

َنی۪عِرَوْلا َنی۪قَّتُمْلا  َنیَ۪صلْخُمْلا  َنی۪صِلْخُمْلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ
.َنی۪بَّرَقُمْلا َني۪دِھاَّزلا 

.َنی۪عَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰاَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ُّهٰللا  ىَّلَصَو 
1“İdrakten âciz kaldığını itiraf etmek gerçek idraktir.” (el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/252; es-Suyûtî, Şerhu

Süneni İbn Mâce 1/103)

2Rahman sûresi, 55/29.



Vahiy ve İlham
Vahiy ve ilham, usûl ve furûa müteallik değişik ilim dallarında arîz ve amîk

olarak üzerinde durulagelmiş bir konu: Bunlar feyiz ve tecellînin önemli birer
buudu olmaları itibarıyla, hemen tedvin döneminden itibaren tasavvufçuların da
sık sık başvurageldikleri mevzulardan olmuşlardır. Öyle ki, mutasavvifîn
arasında “tecellî” denilince, daha çok vahiy ve ilham hatırlanmış, birincinin
inkıtaa uğraması itibarıyla ortada muhaverelere mevzu olarak sadece ikincisi
kalmıştır.

Birine bir şey anlatmak, ima ve işarette bulunmak, elçi göndermek, herhangi
bir kimse ile bir başkasının duyamayacağı şekilde sırran konuşmak, kesb üstü
bir yolla kalblere ilim ve mârifet ilka etmek, hatta sevk-i ilâhî diyeceğimiz
çerçevede bazı ruhları ve daha değişik varlıkları farklı yönlere tevcih etmek ve
onları bazı işlerde başarılı kılmak, belli hedeflere yönlendirmek... gibi çok
geniş kullanım alanları olan iki kelimedir vahiy ve ilham.

Usûlcülere göre vahiy; Allah’ın vasıtalı-vasıtasız peygamberlerine nezd-i
ulûhiyetinden bazı bilgiler ilka etmesi veyahut mahiyeti bizim için meçhul bazı
yollarla nebilerin kalblerine attığı ruhanî bir kısım sözlerdir ki, vahyin her
çeşidini görmüş, duymuş, yaşamış ve onu hakka’l-yakîn seviyesinde temsil
etmiş Hz. “Akrabu’l-Mukarrabîn” (aleyhi ekmelüttehâyâ) bunu: َحوُر َِّنإ 

ي۪عوُر ي۪ف  َثََفن  ِسُدـُقْلا   “Ruhü’l-Kudüs kalbime üfledi.”1 şeklinde ifade
ederek, hâdisenin ruhî bir alışveriş olduğunu ortaya koymasının yanında, bu alış
verişin cereyanı konusunu ve tahakkuk keyfiyetini de sükût geçmiş ve müzakere
dışı bırakmıştır.

Kalblere ilka veya üfleme diyeceğimiz vahiy, Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’a
(aleyhi ekmelüssalavâti ve eblağutteslîmât) değişik şekillerdeki

tecellîlerinden,2 ىٰـسوُم ِّمُأ  ىِٰۤلإ  اَۤـنْیَحْوَأَو   âyetiyle ifade edilen Hz. Musa
Efendimiz’in (alâ Nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm) annesinin kalbine
üflenen ilham eksenli vahye, ondan da ِلْحَّنلا َىِلإ  َكُّبَر  ىٰحْوَأَو   “Rabbin bal

arısına da şöyle vahyetti.”3 mazmunuyla anlatılan “sevk-i ilâhî” ve teshîr
mânâlarındaki ihsas ve iş’âra kadar pek çok çeşidiyle gayet geniş bir alanda
cereyan eder.



Evet vahiy, bazen herhangi bir kelime ve cümle söz konusu olmadan sırf bir
ses, bir işaret, bir ima ve kapalı bir telkinle de gerçekleşebilir ki, biz mutlak
“vahiy” sözünü telaffuz ettiğimizde örf-ü şer’îde bilinenin dışında, bunlardan
herhangi birini de kasdetmiş olabiliriz: ًةَرْكُب اوُّحِبـَـس  َْنأ  ْمـِھَْیِلإ  ىٰۤحْوَأـَف 

ًاّیِشَعَو  “Onlara sabah akşam tesbihe devam ediniz işaretinde bulundu.”4

veya ْمِھِئۤاـَِیلْوَأ ىِٰۤلإ  َنوُحوَُیل  َنی۪طاـَیَّشلا  َِّنإَو   “Şeytanlar kendi dostlarına

değişik telkin ve iş’ârlarda bulunurlar.” 5 âyetlerinde anlatılan vahiy, örf-ü
şer’îdeki mânâsının dışında, işaret, telkin ve vesvese mânâlarına mahmuldür.

Örf-ü şer’îde vahiy, aşağıdaki şu üç husustan birine ircâ ile
gerçekleşegelmiştir:

1 اًیْحَو . َِّالإ  ُّهٰللا  ُهَّمِلَكُي  َْنأ  ٍرََـشِبل  َناَك  اـَمَو   “Allah, insana vahiy yoluyla

konuşur.”6 fehvâsınca, doğrudan doğruya murâd-ı sübhânisini has kullarının
kalbine ilka etmekle..

2 ٍباــَجِح . ِۨيئاَرَو  ْنــِم  ْوَأ   “Veya perde arkasından hitap ederek.” 7

mazmununca, Hazerât-ı Mustafeyne’l-Ahyâr’ın his ve kulak gibi zâhir ve bâtın
alıcılarına emir ve isteklerini duyurmakla..

3 ُءاََۤشي . اـَم  ِ۪هنْذِإـِب  َيِحوُیَف  ًـالوُسَر  َلـِسْرُي  ْوَأ   “Ya da aracı bir melek

göndererek, dileklerini onun vasıtasıyla elçisine vahyeder.” 8 ferman-ı

celilince de, belli bir şekil ve surete bürünmüş bir mutâ u emini9

vazifelendirmekle...
Evet, Cenâb-ı Hak emir ve mesajlarını, mükerrem ibâdı sayılan

peygamberân-ı izâma, bu üç yoldan biriyle duyurmakta ve çoğunluk itibarıyla
bu konuda bir melek istihdam ederek kendi sistemini insanlara talim
buyurmaktadır. Kur’ân ve Sünnet-i Sahiha bu emin vasıtanın Cibril olduğu

üzerinde dururlar,10 işte böyle bir mutâ u eminle sunulan mesajların11 daha
yüksek ve daha sağlam olduğu kabul edilir. Aynı zamanda, Allah’la
peygamberleri arasında elçilik vazifesi gören böyle bir zat, vahiy gönderenin,
gönderilenlere karşı şahidi mesabesindedir ve bu açıdan da, bu yolun bir vahiy
şehrahı olduğu söylenebilir. Zaten başta Kur’ân ve Sünnet olmak üzere bütün
dinî kaynaklar, vahyin enbiyâ-i izâma (alâ Nebiyyinâ ve aleyhimüssalâtü



vesselâm) ekseriyet itibarıyla bu şekilde ulaştırıldığı istikametindedir.12 Diğer
taraftan, vahyin bir muamele-i kalbiye olduğunu söyleyenlerin sayısı da az
değildir ve üzerinde durup düşünmeyi gerektirecek mahiyettedir. İşte bu
şekildeki aşkın ve ulvî bir muamele, özel donanımlı kimselere Hakk’ın hususî
bir teveccühüdür ve dünyada hiçbir mevhibe ile mukayese edilemeyecek kadar
da yüksektir. Hakk’ın, seçkin kullarıyla böyle bir muamelesi, nebide “vahiy”
şeklinde, velide de “ilham” keyfiyetinde tecellî eder. Tamamen semavî ve
metafizik televvünlü böyle bir mâide-i semaviyede, nebi, veli müşterek
gibidirler. Ama vahiy, objektif hitap mânâsını ihtiva etmekte; şeffaf, şahitle
müeyyed, dolayısıyla da bağlayıcı; ilham ise, hususî, yoruma açık, şahitsiz ve
bu itibarla da ilzam edici değildir. Yani nebi vahyi Hak’tan telakki ettiği gibi
veli de ilhamlarını yine O’ndan almaktadır. Ancak veliye Cibril nâzil
olmamakta, dolayısıyla da böyle bir mesaj mülzim bir hitap sayılmamaktadır.

Vahiy ve ilham, insanoğlunun melekî yanını ve fizikötesi derinliklerini
işaretlemektedir. ي۪حوُر ْنِم  ِهی۪ف  ُتْخََفنَو   “Ona (Âdem) Ben kendi ruhumdan

üfledim.”13 mantukunca Âdem’in (alâ Nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vetteslîmât)
hilâfetle serfiraz kılınması, esbab-ı mâneviye planında böyle bir nefhaya bağlı
olduğu gibi, ۪هِداـَبِع ْنـِم  ُءاََۤـشي  ْنـَم  ىٰلَع  ۪هِرَْمأ  ْنـِم  َحوُّرلا  يِقْلُي   “Allah,

âlem-i emirden olan ruhu (vahyi) kullarından dilediğine indirir.” 14

mazmununca, o aynı zamanda maddî-mânevî bir vesile-i hayattır.. evet ruh,
hayatın biricik unsuru olduğu gibi, vahiy de insanlarda hayat-ı mâneviyenin en
önemli vesilesidir. Hazreti Âdem’in (alâ Seyyidinâ ve aleyhissalâtü vesselâm)
şahsında insanoğlu bu iki nimetle de pâyidâr kılınmış, yani Âdem ve evlâtları,
ilk nefha-i insaniye ile potansiyel halife yapılmış, sonra da bir kısım
müstaidlerin vahiy ve ilhama mazhar kılınmasıyla kimileri nübüvvetle, kimileri
de vilâyetle şereflendirilmişlerdir. Burada şöyle bir tevcih ve taksim de söz
konusudur: Bu ilâhî nefha ile birinci derecede madde, insanî ruhla
şereflendirilmiş; ikinci derecede vahiy ve ilham unvanıyla ifade edilen bu
nefha sayesinde, insan tabiatı fena ve kötü huylardan arındırılarak, mehâsin-i
ahlâk ile hakikî insan olmaya yönlendirilmiş; üçüncü derecede de bu
seviyedeki insanlar, hususî tevcihlerle, ruhların uçuştuğu âlemin üveyikleri
hâline getirilmişlerdir.



Bu itibarla da denebilir ki, vahiy ile beslenmeyen nesillerin kâmil mânâda
hayat-ı insaniyeleri söz konusu olmadığı/olamayacağı gibi, ilhamla köpürmeyen
sinelerin de hakikî mânâda hilâfetle (yeryüzünde eşya ve hâdiselere müdahale
imkânıyla Allah’a halife olma) serfiraz kılınmaları bahis mevzuu değildir.
Aslında, insanların kalbî ve ruhî hayatları adına vahiy “olmazsa olmaz” bir
esas; ilham ise, değişik asırların, değişik toplumların idrak seviyelerine göre
onu açan, müphemâtını açıklayan ve mücmel yanlarını tafsil eden, muhtelif
çağ ve muhtelif coğrafyaların ihtiyaçlarına karşı lütuflar tecellîsi şeklinde
hususî bir teveccüh ve feyezândır.  Kur’ânî renk ve desenle esip gelen, gerçek
değerini Kur’ân ve Sünnet muvafakatına bağlayan; susarken kendi sınırlarında
kalıp, Kur’ân’a saygıdan dolayı susan, konuşurken de O’nun referans çerçevesi
içinde kalan; ama kat’iyen vahyi kendi hesabına konuşturmayan bu çok önemli
menba, objektif ve zarurî bir bilgi kaynağı sayılmasa da, her zaman erbabı
nezdinde bir “menhelü’l-azbi’l-mevrûd” hizmeti göregelmiştir. Hatta bir kısım
fuhûl-ü ulemâ onu, içtihad şartlarının mânevî bir rüknü gibi görmüş,
“müctehedün fîh” çok meselede böyle bir feyezânı tercih ettirici bir sebep
olarak değerlendirmişlerdir. Ehlullahın ona bakışları ve ona karşı duydukları
saygı ise her türlü izahtan vâreste ve kullanma alanı da oldukça geniştir. Bu
genişlik, biraz da mevcut bilgilerimizin dolu dolu değerlendirilmesine bağlıdır.
Buna, ilmin amele dönüştürülmesi ve mârifetle derinleştirilerek ilâhî
mevhibelere açık durulması da diyebiliriz. İsterseniz bunu, yağmurun
arkasındaki rüzgârlara da benzetebilirsiniz. Bu rüzgârlar estiği veya estirildiği
sürece, ilham sağanak sağanak yağmaya başlar, hiç olmazsa çisentileri eksik
olmaz. Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi ekmelüttehâyâ ve etemmütteslîmât):

“Bildikleriyle amel edene Allah, bilmediklerinin ilmini de ilham eder.”15

buyururlar ki, buna “keramet-i ilmiye” de demek mümkündür. Sebep
durumunda ve mebâdî konumunda olan mücerret ilim, erbabınca “ilm-i zâhir”
ve “ilmü’l-kesb”, ikincisi ise “ilm-i bâtın” ve “ilmü’l-irs ve’l-hibe” diye
adlandırılmıştır.

Peygamberlerden başkasının ilhamı, Kur’ân ve Sünnet-i Sahiha’nın
muhkemâtına uygunluğu ölçüsünde kabule şâyân görülüp şer’-i şerife
muvafakatı çerçevesinde tâlî bir esas sayılsa da, sübjektif ve vicdanî bir



hâdisedir ve bağlayıcılığı da söz konusu değildir. Enbiyâ-i izâma gelen vahiy
ise; o, tamamen objektiftir; vicdan, nefis ve maddî ihsasların ötesinde vukuu
kat’î ve “ilme’l-yakîn” derecesinde, hatta “ayne’l-yakîn” mertebesinde bir
hâdise-i semaviye-i ilâhiyedir.. ve umumiyet itibarıyla da bir elçi vasıtasıyla
gerçekleşmektedir. ىٰحْوَأ اَۤـم  ۪هِدـْبَع  ىِٰلإ  ىٰۤحْوَأـَف   “Derken Allah, kuluna

vahyettiğini vahyetti.”16 âyetiyle anlatılan –bu, aynı zamanda vahyin geliş
yollarından biridir– özel duruma gelince o, müstesna bir kurb kahramanına,
vasıtalar üstü hususî bir teveccüh ve miraç hakikatinin ruhuna uygun semavî bir
iltifat ve ekstra bir armağandır.

Bu kabîl hususî tebcil ve takdirlerin dışında vahiy, ilk nüzûlünde melek
vasıtasıyla gerçekleştiği gibi, daha sonra da büyük ölçüde hep böyle bir
muvâcehe ve mukabeleye bağlı cereyan etmiştir; cereyan etmiş ve çok defa bir
melek aracılığı söz konusu olmuştur: Melek, getirdiği mesajları Peygamber’in
kalbine ilka ettiği gibi, aynı zamanda, vahye esas teşkil eden Kur’ân âyetlerinin
nasıl telaffuz ve tilâvet edileceği konusunda da Nebi’ye üstadlık ve rehberlik
yapmıştır; nihâî durumu itibarıyla mefdûlün fâdıl’a, hususî bir mânâda
muvakkat rüçhaniyetinin gereği bir rehberlik…

Muhyiddin İbn Arabî vahyi, cem makamından tafsil mertebesine doğru bir
inkişaf sayarak, bu önemli tecellîyi kendi felsefesiyle izaha çalışmış ve
neticede her şeyin, icmalinden tafsile açılımdan ibaret olduğunu vurgulamak
istemiştir. Bir başka esrar kahramanı ise, vahiy tecellîsini ilim hüviyetinden
haricî vücud keyfiyetine intikal şeklinde yorumlamıştır ki, böyle bir
yorumlamada ona, Hazreti İlm’in özel donanımlı bazı şahıslara hitap telakkisi
içinde vasıtalı-vasıtasız, ama mutlaka iradî olarak feyezânı diyebiliriz.

İlham, i’lâma göre bâtınî bir bildirme olup, feyiz yoluyla kalbe ilka edilen
ilim ve irfan demektir ki, şer’-i şerifte hüccet ve delil sayılmadığı gibi ilzam
ediciliği de söz konusu değildir. İ’lâmda, cehd ü gayret ve kesbin esas
sayılmasına karşılık, ilhamda irade, cehd ü gayret ve kesbin şart-ı âdî planında
murââtları bahis mevzuu olsa da mesele tamamen mevhibe yörüngeli cereyan
etmektedir. Ayrıca ilham, vahyin aksine büyük ölçüde vasıtasız kalbe ilka
edilmekte ve hususî bir muhavere veya muhabere şeklinde gerçekleşmektedir
ki, vasıta söz konusu olduğu durumlarda bile bu vasıtanın görülmesi, şehadeti



ve rehberliği asla bahis mevzuu değildir.. evet; cumhura göre vahiy melekleri,
peygamberlerden başkasına inmez, onlara görünmez ve onlara mesaj
getirmezler…

İlhamın, ilham erleri ve bir de onlara güvenip itimat edenler için vuzuh ve
inkişaf isteyen bazı konularda tenvir ve tavzih ölçüsünde müessiriyeti
müsellem olsa da böyle bir tavzih ve tenvirin de Kitap ve Sünnet’e
muvafakatları şarttır.

Aslında, hem vahiy hem de ilham, hususî donanımlı müstesna bazı fıtratlara
Allah’ın özel bir ihsanıdır.. ve bu ihsandan maksat da, o ihsanın televvünleriyle
kavlî ve hâlî murâd-ı sübhânîye tercümanlıktır: Nebi de, veli de bu âriye
mazhariyeti, Hakk’ın murâdâtını anlatıp temsil etmede kullanır ve kat’iyen
kendilerine bir pâye çıkarmayı düşünmezler.

Evet, Abdulvehhâb eş-Şârânî’nin de dediği gibi, Cenâb-ı Hak’tan gelen
vahiy ve ilham feyezânının duyulup alınması, hususî bir tabiat ve donanıma
vâbestedir. Böyle hususî bir donanım sayesinde ancak insanın beden ve
cismaniyetinin belli buudları sayılan ve bir anlamda fena huyların da kaynağı
kabul edilen bazı duyguları vazife-i fıtratlarıyla sınırlandırıp had altına almak
mümkün olacaktır ki, insanın ruhanî derinlikleri inkişaf edip ortaya çıkabilsin.
Mesâvi-i ahlâk kaynaklarına karşı böyle bir tavır alınması ve meâlîye açık
insan ruhunun önünün açılması ölçüsünde, insanoğlu da, tıpkı ruhanîler gibi
değişik tecellî dalga boyundaki esintileri duyacak hâle gelerek, pek çok gaybî
şeylere muttali olup zaman-mekân üstü bir ufka yükselebilir.

Peygamberler, bu sahanın erişilmez ve müstesna kahramanlarıdırlar. Bu
müstesna kametlerden sonra da Hakk’ın yerde ve gökteki mükerrem ibâdı
sayılan evliyâ, asfiyâ gelir ki, bunlar kendi içlerinde teşkil ettikleri ebrâr ve
mukarrabîn sınıflarıyla, birer âhize ve nâkıle gibi, murâd-ı ilâhîyi alır,
aldıklarını çevrelerine duyurur ve her zaman yoldakilere rehberlikte bulunurlar.

.َُهباَِنتْجا اَنْقُزْراَو  ًالِطاَب  َلِطاَبْلا  َانَِرأَو  ُهَعاَّبِتا ، اَنْقُزْراَو  اًّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َّمُھٰ
.َنی۪عَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰاَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
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Âyân-ı Sâbite ve Âlem-i Misal
Her şeyin özü, esası, zatı mânâlarına gelen ayn, çoğulu “âyân”, “sâbite”

kelimesine muzaf kılınıp “âyân-ı sâbite” şeklini alınca “hakâik-i eşya-i ilmiye”
diyebileceğimiz Hazreti Âlem-i ilmiyede esmâ-i ilâhiyenin suret-i
tecellîlerinden ibaret olup hakâik-i mümkinâta dair ilmî vücudlar çerçevesinde
zatlar ve mahiyetler demektir. Bu mânevî suret ve ilmî hakikatlerin, Hazreti
Zât’la zamanî gibi görülen münasebetleri zaman itibarıyla değil, bizzattır; evet
ilm-i ezelîdeki bilinenlerle, zamana bağlı taayyün, birbirinden farklı şeylerdir.
İlm-i ilâhîde mevcut olan her şey, min vechin vücud râyiha ve hususiyetini
teşemmüm etmiş bulunsa da haricî vücud nokta-i nazarından mümkin unvanıyla
mevcud-u mukayyet ve mâdum arası bir konum ihraz etmektedir.

Sofiye ve bir kısım mütekellimîn –umûr-u âliyeye ait bu kabîl mevzuları
ifadede elfâz ve kelime yetersizliği mahfuz– âyân-ı sâbite ve bu sâbit ayn’lara
ait istidatların mevcudiyetlerine esas teşkil eden mevcud u meçhul ve tamamen
“sırrullah” diyebileceğimiz tecellîye –daha önce de geçtiği üzere– “feyz-i
akdes”, bütün bu hakâik-i ilmiyenin, hariçte zuhurunun kaynağı sayılan tecellîye
de “feyz-i mukaddes” demişlerdir; demiş ve bu mülâhazalarla, bir yandan âyân-
ı sâbite ile mümkinât-ı mevcûdenin aynı şey olmadığını hatırlatmak istemiş,
diğer yandan da zuhur ve tecellî farklılığını ihtar ederek panteizm ve monizm
mesleklerinin varlık hakkındaki yanlış yorumlarına karşı mevcudâtın mebde ve
mesîri ile alâkalı Kur’ânî tevcihi ortaya koymuşlardır.

Zannediyorum, pek çok konuda olduğu gibi bu mevzuda da çok defa ifratlara-
tefritlere girildiğinden, hakâik-i âliye-i ilâhiyedeki umumî muvazene
korunamıyor ve çok tehlikeli yanlışlıklar yapılıyor: Her şeyi, o muhît meşîet ve
kâhir kudretin tecellîsine bağlı yorumlayanlar, kesreti bütün bütün görmezlikten
gelerek, umum eşyayı O’nun zuhurundan ibaret sayıyorlar; esbâbı olduğundan
fazla öne çıkararak her şeyi kesrete bina edenlerse mazhar, meclâ ve memerri
masdar zannederek her hâdiseyi bir kısım natüralist mülâhazalara ircâ
ediyorlar. Aslında, varlıktaki vahdet, tecellînin kaynağındaki birlikten;
mazharlardaki farklılık ve çokluk da ilm-i ilâhîde eşyanın modelleri
diyebileceğimiz âyân-ı sâbiteye göre kudret ve iradenin farklı tasarruflarından
ileri gelmektedir.



Bir nesnenin esasları kendinden, zatı itibarıyla var olması başka, onun
Hazreti “İlim” ve “Vücud” tecellîleriyle farklı aynalarda farklı görüntüler
sergilemesi daha başkadır. Böyle bir farklılığı sezebildiğimiz takdirde, vücud
ve şuhûd mülâhazalarının dayandığı esasları bir mânâda görmek mümkün
olabileceği gibi, suret ile hakikat arasındaki ayrılığı ve var edip ayakta tutanla
var olup onunla kâim bulunanı idrak etmek de mümkün olacaktır.

Bu farklılığı biraz da avam üslûbuyla şöyle açabiliriz: Varlık ve eşya, kendi
zatları itibarıyla mâdum, Hakk’ın ziya-i vücudunun gölgesi veya gölgesinin
gölgesi olması açısından da mevcut sayılırlar. Vücud-u surî başkadır, vücud-u
hakikî başka: Suretler, şekiller O’nun atıyyelerinden birer akistirler; ne
O’durlar ne de O’ndan müstağnidirler. O, “Var olun!” dedi var oldular. Feyzini
kestiği anda yok olur giderler. Ne hulûl ne ittihad ne tecessüm ne tecessüd ne
de ruh-u sârî; O’nun esmâ ve sıfâtı bütün mevcudâtın hakikî medârı.. işte hepsi
o kadar...

Sûrete nazar eyler isen “sen” ile “ben” var,
Ammâ ki hakikatte, ne sen var ne de ben var.
(Anonim)

Şimdi, var edip ayakta durduran O “Hayy u Kayyûm” olduğuna göre, kimin
haddine düşmüş zatî varlık iddiasında bulunabilsin. Her nesnede O’nun vücud
ve ilmi birer esas ve kaynak, bütün varlık ve eşya farklı birer ayna ve bu
aynalarda sürekli bozma-yapma-şekillendirme mânâsında tecellî eden de ilâhî
esmâ. İnsanoğlu bu aynaların en câmii ve mücellâsı, Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm
(aleyhi ekmelüttehâyâ) ise, en kâmili ve muhtevalısıdır. İşte size bu mülâhazayı
aksettiren kâili meçhul hoş bir söz:

Âyinedir bu âlemde her şey Hak ile kâim,
Mir’ât-ı Muhammed’den Allah görünür dâim.

Âyân-ı sâbite, yukarıda da temas edildiği gibi, “taayyün-ü evvel”den kat-ı
nazar, min vechin mâdum sayılan umûr-u mümkinedendir. Sâbit ayn’lar, zuhur
hâlinde hafî ve bilinmezdirler, vücuda geldiklerinde de kendi nefisleri
itibarıyla mâdumiyetlerini devam ettirirler. Bir sultanın icraatında onun
vezirleri birer perdedârlık vazifesi gördükleri gibi, Hazreti “İlim” ve
“Vücud”un tecellîsinde de sebepler o türden birer perdedârdırlar. Bu



perdedârlık –Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle– aklın zâhirî nazarında,
izzet ve azametin umûr-u hasîseye bizzat mübaşeretine karşı tekvînî bir tenzih
olduğu gibi, potansiyel olarak hilâfetle serfiraz kılınmış bulunan insanoğlunu da

böyle önemli bir konuda –Allahu a’lem– irşad içindir.1

Dünya dediğimiz bu kevn ü fesat âleminde var ve yok olmalar gibi, âyân-ı
sâbite ufkunda da iradî olarak kahr u lütuf tecellîleri birbirini takip etmektedir;
etmekte ve kahrdan idamlar ve lütuftan da icatlar meydana gelmektedir. Âyân-ı
sâbite ve misâlî modellerdeki bu tebeddül ve tagayyür, haricî vücudla
şereflendirildikten sonra da devam etmekte ve âdeta her şey sâbit ayn’lar
kaynağından fışkırarak misâlî levhalar hâlini almakta, müteakiben de bu berzahî
motifler, kendilerine göre farklı vücud urbaları giyerek daha değişik buudlarda
âyinedarlık vazifelerini sürdürmektedirler.

Ziya-zulmet, hayır-şer, saîd-şakî hemen hepsi bu âyân-ı sâbiteden akseden
misâlî levhalarda bellidirler; ancak, ziyanın ziya, zulmetin zulmet, hayrın hayır,
şerrin şer, saîdin saîd, şakînin de şakî kabul edilmesi haricî vücud ve teklif
altına giren varlıklarda onların bu teklif âlemindeki temayüllerine bağlanmıştır.
Ortaya çıkıp teklif altına girecekleri ana kadar onlar hakkında, Allâmü’l-
Guyûb’dan başkasının şudur-budur diye hüküm vermesi doğru değildir.
“Mustafeyne’l-Ahyâr”ın, Cenâb-ı Hakk’ın bildirmesiyle bilmeleri ise bu
konuda bir istisna teşkil etmektedir.. ve bizi bağlayan kaidelerin, kuralların
üstünde cereyan eden bir hâdisedir. Hazreti Allâmü’l-Guyûb’un beyanları
bazen âyân-ı sâbiteye, bazen de vücud-u haricîye taalluk ettiğinden, dikkatle
bakmayanlar iki hâdiseyi birbirine karıştırabilirler. Kur’ân’ın şeytan hakkında

mâkablinden kat’-ı nazar ederek: َني۪رِفاَكْلا َنِم  َناـَك   “O, kâfirlerdendi.”2

fermanı, onun sâbit ayn’lar arasındaki durumu itibarıyla; sibâkıyla irtibatı

içinde َني۪رِفاـَكْلا َنِم  َناـَكَو  َرَبْكَتِْـسا   “Kibirlendi ve kâfirlerden oldu.”3

beyanı ise, teklif âlemindeki şekâvet sebeplerinin ortaya çıkmasına göredir.
Her zaman olmasa da, bazen evliyâullahın âyân-ı sâbitedeki ahvâli, açık

veya rüyalarda olduğu gibi bir kısım sembollerle müşâhede etmeleri, onlara
fevkalâdeden bir lütuf ve hususî bir tecellîdir. Bu seçkinlere bazen, daha sonra
olacak şeyler bildirilerek onlara ait hususiyet ihtar edilmiş olur. Bazen, zuhur
edecek hâdisenin keyfiyetine göre bu temkin kahramanlarına teyakkuz sinyalleri



verilir. Onların gönülleri tazarru ve niyaza yönlendirilir. Bazen de esbab ve
Müsebbibü’l-Esbâb konusundaki muvazeneyi koruma adına onlara tenbihte
bulunulur ve haslar üstü hasların nazarları hakikî tevhide yönlendirilir.

Âyân-ı sâbite ile alâkalı bu bilgiler ve bu müşâhedeler, Mustafeyne’l-Ahyâra
çok defa misâlî levhalar hâlinde arz edilir. Bu levhalar bazen, daha sonraki
haricî vücud çerçevesine tam uygunluk içinde tecellî eder; bazen de mânâ ve
muhtevalarına göre bir kısım sembollerle. Sembollerle ifade edilen hususların,
açık olmayan rüyalar gibi tevile ihtiyaçları vardır. Bu teviller de, Kur’ân ve
Sünnet-i Sahiha’daki anahtar kelimeleri bilmeye veya keşfe vâbestedir. Aksine,
ortaya atılan yorumlar “recmen bi’l-gayb” olması itibarıyla Hazreti Allâmü’l-
Guyûb’a karşı saygısızlık demektir. Ne şekilde olursa olsun, âyân-ı sâbiteye ait
mânevî suret ve modellerin akis ve temessül ettikleri âlem veya merâyâya
“âlem-i misâl”, bu âlemde şekillenen resimlere de “suver-i misâliye” denir ki,
daha sonraki –böyle bir zaman mülâhazası bize göredir– hissî ve maddî
suretler bu mânevî heyetlerin tecessüm veya gölgesi mahiyetindedir. Bu
suretlerin sırf ruhanî ve latîf olanına “mutlak misâl âlemi”; mufassal, mücessem
ve tekâsüf etmiş olanına da “mufassal misâl âlemi” denilegelmiştir.

Ayrıca âlem-i misâli, varlık ve hâdiselerin mânevî suretler hâlinde, kendi
özel kılıflarıyla ihsaslar dünyasına girmeleri, görülüp hissedilmeleri, hatta bir
kısım tesirlerle kendilerini zâhir veya bâtın hâsselerimize duyurmaları şeklinde
de yorumlayanlar olmuştur ki, ruh ve melâikenin belli suretlerde temessülleri
bu hususa birer örnek teşkil edebilir. Evet, emir ve ruh âlemine ait nice basit
(mürekkep olmayan) mahiyetler vardır ki, bunlar mazhar oldukları isimlerin
müsaadesi ölçüsünde ilâhî irade ve meşîete bağlı temessül edip tıpkı cismanî
varlıklar gibi görünebilir ve fizîkî dünya üzerinde –esbâb açısından– tesir icra

edebilirler. İlmin süt şeklinde,4 İslâm’ın muhteşem bir kap mahiyetinde,5

Kur’ân’ın bal ve turunç keyfiyetinde,6 düşmanlık duygusunun yılan-çıyan
suretinde temessülü ile alâkalı pek çok âsâr vârid olmuştur.

Sofîler, âlem-i misâl alanını biraz daha açarak şu mütalâada bulunurlar:
Âlem-i misâl, dünya-ahiret arası mutavassıt bir mekân, taayyün-ü sânî (ayrı bir
yazı konusu), nüfûs-u nâtıka, ervâh-ı kudsiye-i mücerrede (ruhların cisimlerle
münasebete geçmeden önceki latîf hâl ve keyfiyetleri) madde-mânâ arası



berzah âlemi vs.. bu mütalâalara göre misâl âlemi, mânâ ve mahiyetlerin belli
bir taayyünle yeni bir hüviyet ve yeni bir keyfiyete ulaşmak için geçtikleri
berzahî bir köprü, fizik ve metafizik dünya arasında sırlı bir koridor,
birbirinden farklı iki buud ortasında bulunan hâil ve perde, mücerred
hakikatlerle müşahhas varlıkların iltisak noktası, duyulup hissedilmeyenlerle
duyulup hissedilenleri birbirinden ayıran ufuk.. ayrıca berzahı, meânî ve
mücerred hakikatlerin urba giyme hazîresi görenler de olmuştur. Mücerred
mahiyetler, haricî vücud atlasıyla berzahta tanışır ve daha sonraki âlemlere de
bu rıhtım ve bu rampadaki donanımlarla yürürler. Zaten ona berzah denmesi de
böyle bir ara âlem olması itibarıyladır.

Sözlüklerin berzaha yükledikleri; iki şey arasındaki hâil, iki denizi
birbirinden ayıran dil, hâciz ve engel gibi mânâların yanında ona, dünya ile
ahireti birbirine bağlayan özel koridor: Ölümle başlayıp kabir hayatıyla devam
eden ve gidip haşr u neşre dayanan uhrevî vetire; âlem-i ervâh ve meânî-i
mücerrede ile cismaniyet âleminin iltisak noktası; kalb ve ruh ufkuyla nefsanî
hayat ortasındaki geçit diyenler de olmuştur.

Evet, varlıklar, “taayyün-ü evvel”le başlayıp zâhirî kılıf ve haricî vücud
yolunda ilerlerken, âdeta metamorfoz geçiriyor gibi farklı bir mahiyet ve farklı
bir hüviyete sıçradıkları/sıçrayacakları her rampaya berzah dendiği gibi her
şey ve her nesnenin –donanımına göre– ebediyete yürüme yolundaki o uzun
menzile ve insanlar için kabirle başlayan hayata da berzah denmektedir. Birinci
mülâhaza itibarıyla o, ruh ve ceset arasında, mücerred ve müşahhas ortasında
bir köprü; ikinci mülâhaza açısından da dünya ve ahiretin birleşik noktasında,
gayb ve şehadet âlemi karışımı, ötelere açık rıhtımların başında bir intizar
salonu gibidir. Herkes o köprüden gelip geçecek ve Hakk’ın diledikleri de
gidip o intizar salonuna uğrayacak; sonra da donanım ve kazançlarına göre öbür
âleme yürüyecektir ve yürümektedir.

Berzah dendiğinde bizim anladığımız mânâlar bunlardır. Bazı mutasavvıfîn
“berzahu’l-câmi” diye ayrı bir berzahtan daha bahsederler ki o bütün
berzahların aslı, esası mânâsında istimal edilen bir tabirdir ve “tecellî-i
vahidiyet” ya da “taayyün-ü evvel”in başka bir unvanı olarak
kullanılagelmiştir. Berzah-ı câmi, bazılarınca “berzah-ı evvel”, “berzah-ı



âzam”, “berzah-ı ekber” adlarıyla da yâd edilmektedir. Bu berzahın özü, esası,
insanî ruh ve mânâ; çekirdeği ve meyvesi de Hakikat-i Ahmediye’dir (aleyhi
ekmelüttehâyâ). Bediüzzaman’ın ifadesiyle O’nun nuru, kâinat kitabını yazan
kalemin mürekkebi, varlık ağacının hem çekirdeği hem meyvesi, Cennetlerin
anahtarı, Cehennem yollarının aşılmaz sûru, gönüllerdeki itminan hissinin

kimya-i saadeti ve insanî kemalâtın da aldatmayan biricik rehberidir.7

ِتاََولَّصلا ُلَمَْكأ  ِ۪هباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ِهَْیلَع 

.ِتاَّیِحَّتلا ُفَرْشَأَو  ِتاَمی۪لْسَّتلا  َُّمَتأَو 
1Bediüzzaman, Sözler s.212-213 (On Altıncı Söz, Üçüncü Şuâ), s.311-312 (Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam,

Birinci Lem’a).

2Bakara sûresi, 2/34; Sâd sûresi, 38/74.

3Bakara sûresi, 2/34; Sâd sûresi, 38/74.

4Bkz.: Buhârî, ilim, 22, ta’bîr 15, 16, 34, 37; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 16.

5Bkz.: Buhârî, fezâilü ashâb 5, 6, ta’bîr 28, 29, tevhîd 31; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 19.

6Bkz.: Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 17, 36, tevhid 57, et’ime 30; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 243.

7Bediüzzaman, Mektûbât s.349-350 (Yirmi Dördüncü Mektup, İkinci Zeyl, Hâtime).



Ulvî Âlemler
Hâlık’ın nâmütenâhî isimleri olduğu gibi o esmâ ve arkalarındaki sıfatların

birinci, ikinci ve üçüncü... derecede tecellî alanları ve taayyün noktalarının
bulunduğu da bir gerçek. Bu âlemler, hem bizim idrak ufkumuz hem de kendi
mânâ ve muhtevaları itibarıyla aşkın âlemlerdir. Âlem-i mülk ve âlem-i
şehadete dair, her zaman net bazı şeyler bilmemiz mümkün olsa da, lâhut,
rahamût, ceberût, melekût âlemleriyle alâkalı ne keyfiyet çerçevesinde ne de
kemmiyet planında açık bir şey söylememiz oldukça zordur. Bu konudaki bütün
mülâhazalar, Kitap ve Sünnet’in belirleyici temel esaslarına sadık kalınarak
tamamen keşfe, müşâhedeye, mükâşefeye bağlı beyanlardır.

İlim nazariyesi (epistemoloji) açısından Allah’tan gayrı zâhir-bâtın, latîf-
kesif, meşhud-gayrimeşhud, canlı-cansız, dünyevî-uhrevî her şeye âlem denir.
Yukarıdaki çerçeve içinde bütün varlık ve onun perde arkası, Hazreti Zât’ın
varlığının delili, icraatının belgeleri, kemalinin aynaları, kaderî plan ve
programının kitap ve defteri, belli bir tafsil adına her şeyin mahall-i taayyünü,
aynı zamanda sıfat ve isimlerinin tecellî alanı olması itibarıyla görünen-
görünmeyen hemen her şey O’na ait derin izler, emareler, nişanlar taşıdığından,
hatta O’nu haykırdığından O’nun şahitleri mânâsına âlem unvanıyla yâd
edilmiş, hepsine birden “avâlim” veya “âlemîn” denmiş; akıl, ruh, nefis, şuur,
his ve idrak gibi O’nun “Ol!” deyivermesiyle meydana gelen emir kaynaklı
şeyler âlem-i emre bağlanmış; maddî, cismanî, terkip ve tahlil hususiyetlerini
haiz, müddete vâbeste arzî ve semavî bütün nesneler de âlem-i halk
çerçevesinde mütalâa edilmişlerdir. Bu taksime bağlı ve bir mânâda onun
içinde, “âlem-i şehadet”, “âlem-i gayb” diye bütün avâlime esas teşkil eden iki
ana âlem daha vardır ki, zikredeceğimiz bütün âlemler onların birer şubesi
mesabesindedir:

1. Gözle görülmeyen ve zâhirî duyu organlarımızla hissedilmeyen, gayb
âlemi ki, başta lâhut, rahamût, ceberût, melekût âlemleri olmak üzere,
görülmezlik ve duyulmazlığın değişik basamaklarında yerlerini alan ve farklı
unvanlarla yâd edilen, mânâ âlemi, ruh âlemi, misal âlemi, berzah âlemi ve
bâtınî, latîf, nuranî daha bir sürü âlem hep bu gaybî âlem çerçevesinde mütalâa
edilegelmiştir.



2. Gözle görülebilen ve zâhir duyu organlarıyla hissedilebilen şehadet âlemi
ki, âlem-i halk, âlem-i mülk, âlem-i madde, âlem-i cisim, âlem-i suret, âlem-i
kesafet... gibi değişik ad ve unvanlarla yâd edilen ne kadar âlem varsa hemen
hepsi bu âlemin birer fakültesi durumundadır.

Âlem-i gayb ve âlem-i şehadet, âlem-i emir ve âlem-i halk birbirinden farklı
unvanlarla anılsalar da, bunlar iç içe âlemlerdir ve biri diğerinin zâhirî buudu,
öbürü de berikinin bâtınî derinliğinden ibarettir. Ancak, sıfât ve esmâ-i
ilâhiyenin, hatta şe’n-i Rubûbiyetin birer mahall-i tecellîsi ve farklı mertebede
birer taayyün faslı sayılan bu âlemler tamamen birbirinden ayrı hususiyetler arz
etmektedirler.

Ehl-i tahkike göre varlığın, hususiyle insanoğlunun değişik vilâdet
mertebeleri vardır:

Bunlardan birincisi, esmâ ve sıfâtın ilk zuhuru mertebesi; ikincisi, esnâf-ı
melekûtun ceberût basamağında tulûu derecesi; üçüncüsü, cisim ve cevherlerin
melekût burcunda bürûzu kademesidir. Böyle bir gelişme ve inkişaf, tasavvuf
ve bazı felsefî ekollerdeki “nüzûl” ve “urûc” mülâhazalarına benzese de, urûc
ve nüzûlle alâkasının olmadığı açıktır. Zira bunlar, birer taayyünün unvanı
olarak zikredilegelmişlerdir.. ve aynı zamanda seyr u sülûk-i ruhanîde de
sâlikin “bekâ billâh”a kadar uğrayacağı menzilleri işaretlemektedirler: Hak
yolcusu, âsâr âleminden ef’âle, ondan esmâ ve sıfâta, ondan da ٍفْیَك ِرْیَِغب 
1 ِلاـَثِم ْنِم  ٍبْرـَضَو  ٍكاَرِْدإَو   tecellî-i Zât’a urûc eder. Buna, âlem-i mülkten
âlem-i melekûta, ondan âlem-i ceberût ve âlem-i rahamûta, ondan da “fenâ
fillâh-bekâ billâh” ufku şeklinde yorumlanan âlem-i lâhuta, bir mârifet, bir
zevk-i ruhanî seyahati de diyebiliriz. Hakikî bekâ billâh âlem-i melekûtu
duymakla başlar ve kalbî, ruhî hayat mertebesini tam ihrazla da daha ötelere
devam eder gider. Nihayet varlığını, O’nun ziya-i vücudunun bir gölgesi
görebilecek mülâhazalara ulaşınca da “min vechin” seyahat sona erer. Biz
şimdi, farklılıkları çerçevesinde, yukarıdan aşağıya –konuyu biraz da kendi
idrak ufkumuza bağlıyoruz– “bî kem u keyf” bu inkişafı takip etmeye çalışalım:

1. Âlem-i Lâhut: İcmalî tarif çerçevesinde, âsârıyla müberhen, esmâsıyla
malum, sıfatlarıyla muhât, tasavvuru nâkâbil-i idrak, gaybu’l-gayb, kenz-i
mahfî, âlem-i ıtlak, gayb-ı mutlak, hakikatü’l-hakâyık unvanlarıyla bilinen



vahidiyetin (Bazıları ehadiyet demede ısrar ediyor) mahall-i tecellîsi âlemler
üstü bir âlemdir.

Bir diğer yaklaşımla âlem-i lâhut; bizim varlığımızın, varlık
basamaklarından birini ihraz edişimizin, gayb ve şehadet âlemlerinin, onlara ait
bütün hususiyetlerin, hatta bizim ihsaslarımızın, duygularımızın,
düşüncelerimizin, zâhir-bâtın latîfelerimizle alâkalı faaliyetlerimizin biricik
feyiz kaynağı ve “Allah” ism-i şerifine bakan aşkın bir âlemdir. Bütün şuûnât-ı
ilâhiye, sıfât-ı sübhaniye ve esmâ-i hüsnânın da mahall-i icmali –bu da yine
kelime yetmezliğinden kaynaklanan fakir bir ifade– ve birleşik noktası
mesabesindedir. Evet bu âlem, bilmutabaka bir tecellî-i Zât âlemidir; ama,
bittazammun ve bililtizam diğer bütün âlemlerin de biricik kaynağıdır (Burada
icmal ettiğimiz, tecellî-i Zât, tecellî-i şuûn, tecellî-i sıfât ve tecellî-i esmâ
konuları üzerinde daha önce durmuştuk). Ve tecellî, taayyün itibarıyla da bu ilk
ve muhit âlem, aynı zamanda “ubûdiyet” mülâhazasını da hatırlatan bir âlemdir.
Yani ulûhiyet hakikati, mâbudiyet, maksudiyet, mahbûbiyet mânâlarını da hâvi
bulunduğundan bu âlem, Kur’ân’ın emir ve tavsiyeleri çerçevesinde Hakk’a
ubûdiyeti de tazammun etmektedir. Evet Allah, Allah olduğu için aynı zamanda
Mâbud’dur, Maksud’dur, Mahbûb’dur...

Lâhut, Zât-ı Ulûhiyet’in câmi bir aynası olması itibarıyla ezelden ebede
değişmezliği haizdir. Evet, o âyine-i ezel olduğu gibi tecellî-i lâyezaldir. Tarih
boyu değişik düşüncelerden ubûdiyet şekilleri doğagelmiş ve bu ubûdiyetlere
merci olmak üzere farklı mâbudlar uydurulmuştur. Ne var ki birer birer doğan
bu ubûdiyetler, mevsimi gelince veya miadı dolunca hemen hepsi unutulmuş,
mâbud kabul edilen bütün ilâhlar hafızalardan silinip gitmiş; sadece ve sadece
o Vâhid ü Ehad, o sıfât-ı ulyâ ve o esmâ-i hüsnâ sahibi Zât-ı Ecell ü A’lâ bâki
kalmıştır. O, ezelîdir; ezelî olduğu için de ebedîdir; kıdemi sâbit, ademi de
mümtenidir.. ve işte lâhut âlemi de böyle bir tecellînin biricik mir’ât-ı
mücellâsıdır.

Bir diğer yaklaşımla lâhut âlemi, kâinatın heyet-i mecmuasında
görülen/görülebilecek olan, maddî-mânevî her şeyin vücudunu, evsâfını,
hususiyetlerini, mebdeini, meadını, gelişimini, değişimini, inkişafını ve
akıbetini câmi ilk mahall-i taayyün –yine dîk-i elfâza takıldık– ve icmalî ilk



âyine-i tecellîdir.
2. Âlem-i Rahamût: Küre-i arz üzerindeki hayvanat ve nebatatın var

olmaları, hayata mazhariyetleri, yaşamaları, üremeleri ve bütün bu
merhalelerin hemen hepsinde apaçık müşâhede edilen uyumları, âhenkleri,
insicamları, intizamları gibi hususlar.. sonra insanoğlunun ruhanî ve cismanî
letâif ve uzuvları itibarıyla mazhar olduğu şefkat, merhamet, inayet, riayet...
gibi özel bütün teveccühler hep bu ikinci taayyün diyeceğimiz rahmâniyet ve
rahîmiyetin mahall-i inkişafı olan âlem-i rahamûta bakmakta, bu âlemin
menfezleriyle teveccühe teveccühle mukabeleyi ifade etmekte ve o yolla
beslenmektedir. Bunu şöyle de ifade edebiliriz: Cenâb-ı Hakk’ın ehadiyet ve
samediyetinin, bütün kâinat ve eşyadaki umumî, mutlak fakat inkişaf ve tafsile
açık zâtî teveccühleri lâhutiyete ait bir tecellî –tecellî demek de doğru ise–; her
nesne ve herkesin belli ölçüde ve istidadına vâbeste olarak yine O’nun rahmet,
şefkat, himaye, inayet, riayet ve sıyânetinden istifaza ve istifadesi ise –vâhidî
ve ehadî tecellîlerin farklılığı mahfuz– rahamût ufkundan akseden bir cilvedir.
Rahamût âlemi tamamen, sıfât ve esmâ dairesine bakmaktadır. Rahmâniyete
nisbeti açısından sıfât-ı Zât’ın daire-i hâssı, rahimiyetle münasebeti itibarıyla
da sıfât-ı fiile mahsus bir tecellî alanı mesabesindedir. Rahamûtun, Cenâb-ı
Zât’ın, gazabına sebkat eden engin, vâsi, hatta nâmütenâhî rahmetinin
mebde’den müntehâya her tekevvün ve her şe’n adına bir mebde-i taayyün
olduğunu söylemek de mümkündür. Evet, Hazreti Zât’ın rahmâniyeti, O’nun
fevkalâde merhametli olduğunu, rahmet ve şefkatinin sınırı, haddi ve
nihayetinin bulunmadığını ifade ettiği gibi, o rahmâniyetin mahall-i tecellîsi
olan Rahamût da olabildiğine engin, şamil ve her şeyi kucaklayan bir mahall-i
rahmet –vasfına tam muktedir değiliz– olduğunda şüphe yoktur. Rahîmiyet
sıfatının, fiilî ve amelî bir durumu haiz olması açısından rahamût âlemine, her
şeyin ilmî vücud merhalesinden –böyle denebilecekse– ötelerin en son
noktasına kadar, varlıkla alâkalı, her şey ve herkesin liyakatı ölçüsünde ona
mütemadi tecellîlerin kaynağı demek uygun olur zannediyorum. Rahmâniyet ve
rahîmiyetteki farklılıklar açısından rahamût âlemi birinci sıfat itibarıyla ezele,
ikinci sıfat açısından da lâyezâle bakar. Evet, her şeyin ilk yaratılışında mazhar
olduğu cebrî lütfîler, ihsanlar Hazreti Zât’ın rahmâniyetine bağlı âsârdır ve bu
âsârdan mahrum herhangi bir varlığın mevcudiyeti de söz konusu değildir. Her



şey vücuduyla, hususî vasıflarıyla, yaşamasıyla, üremesiyle, neslini devam
ettirmesiyle rahmâniyet çizgisinde rahamûta; herkesin sa’y u gayret, cehd ü
hareket ve aktivitelerine terettüp eden ikramlar, ihsanlar, teveccühler,
Cennetler ve Cemalullah’a mazhariyetler de ona rahîmiyet ufkundan
bakmaktadır.

Hem âlem-i lâhut hem de âlem-i rahamût birer bilme; bilip rahmet, şefkat,
inayet... gibi cebr-i lütfî tecellîlerle kendini bildirme, sonra da bütün bunları
nazara vererek gönülleri ubûdiyet-i kâmileye hazırlama, yönlendirme
âlemleridir.

3. Âlem-i Ceberût: İlâhî isim ve sıfatların tecellî alanı olarak bilinir. Ona;
âlem-i vahdet, berzah-ı kebir, hakikat-i Ahmediye, ruh-u âzam, ruh-u küllî, zıll-
i evvel de denmektedir. Bazı sofiye, âlem-i ceberûtu tamamen esmâ ve sıfât
dairesinden ibaret görüp, onu âlem-i lâhut ve rahamût arasında veya lâhut ve
melekût ortasında bulunan ilâhî kudret ve azamet âlemi olarak yorumlamıştır.
Bu âlemin semavî ve mânevî olduğunda şüphe yok. Ancak böyle bir âlemin,
Hermes’in semavî mülâhazaları ve Eflatun’un İdeler âlemiyle münasebetinin
olmadığı da açıktır. İbrahim Hakkı Hazretleri’ne göre ceberût âlemi, bütün
âlemlere nâzır, Kürsî’nin üstünde ve Arş-ı âzam’ın altında –altla-üstle her ne
kastediliyorsa– mânevî bir âlemdir.

Bu mütalâalar çerçevesinde, melekût âlemi Kürsî’nin altında tasavvurlar
üstü, aşkın lâhut âlemi ise, istiva-i Arş mazmununa bağlı ve “fevk-taht”
mülâhazalarından müberra, her şeyin üstünde. Rahamût âlemine gelince o ayrı
bir mahall-i tafsil ve inkişaf; ceberût âlemi ise, rahamût âleminin önünde veya
yanında bir âlem-i azamet ve hâkimiyettir...

Kaza ve kader hâdisesinin ceberût âlemi ile hususî bir münasebeti vardır. Bu
münasebet, kadere mevzu şahıslar planındaki hâdiselerle de dolayısıyla
alâkalıdır. Âlem-i ceberût, hemen bütün eşya ve hâdiseler adına saf ve latîf bir
âlemdir. Bu itibarla da onun âlem-i mülk ve melekûta bir fâikiyeti vardır. Bu
âlemde bütün varlık ve hâdiseler külliyet planında bir vetire takip ederler;
alttaki melekût ve mülk âlemlerinde ise, cüz’iyat ve teferruat dairesinde bir
gelişme ve inkişaf gösterirler.

4. Âlem-i Melekût: Emir âlemi, ervâh âlemi, berzah âlemi, son taayyün ve



ruh-i izafî ufku da diyeceğimiz latîf varlıklar âleminin son mertebesi ve âlem-i
mülkün de tavanı mesabesindedir. Bu şekilde bir tasnif ve tertip; zât, sıfât ve
ilâhî isimlerin tecellî mertebelerine birer unvan olmaları açısından
zikredilmektedir.. ve böyle bir yaklaşımın temeli de keşfe, zevke, muhkem
nusûsa bağlılık içinde içtihada, tevile ve tefsire dayanmaktadır.

Ceberût, melekût ve mülk âlemleri, iç içe, zâhir-bâtın münasebeti
çerçevesinde birbirinin farklı derinliklerinden ibarettir: Yani ceberût âlemi,
eğer müstakil ve zâtî bir âlemse, melekût ve mülk âlemleri onun birer buudu
durumundadırlar. Aslında ceberût âlemi tamamen bir mahiyetler âlemidir ve
haricî vücudu da söz konusu değildir. Onda, her nesne, muayyen mahiyetler
şeklinde birer icmal; melekût ve mülkte ise zâhir ve bâtın yanlarıyla her şey bir
tafsil ve inkişaf vetiresi yaşamaktadır.

Melekût dahil, bütün üst âlemler muallâ ve aşkın âlemlerdir ve bu âlemler
için alt-üst, ön-arka, gece-gündüz, dün-bugün söz konusu değildir. Öyle ki,
inkişaf etmiş bir gönül, melekûtî ufku itibarıyla dünü bugünle beraber, bugünü
de yarınla beraber duyup yaşayabilir ve zamanüstü olmayı bütün derinlikleriyle
duyabilir.

Aslında, insanın hilâfeti de onun, kalbi itibarıyla ve melekûtla münasebeti
açısındandır. Onun zâhiri mülk, bâtını ise melekûttur. Kâinatlarla Arş, arzla
Kâbe arasında da aynı şeyler söz konusudur. Melekûta açık bir kalb
sahralardan daha geniş, mülk itibarıyla koca bir ceset ise fincandan daha
dardır. Mülk hissin kesafet mahalli, melekût letâifin inbisat sahasıdır. Melekûtî
vâridât her ruhun serveti, kuvveti ve temelidir ve hiçbir kimsenin bundan
müstağni kalması da mümkün değildir. Bu itibarla da, melekûttan kopan ruh,
bütün bütün kaybetme vetiresine girmiş sayılır.

Mülkün de, melekûtun da mazhar-ı tâmmı, mümessil-i hâssı Hz. Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm’dır (aleyhi ekmelüttehâyâ). O, zâhiriyle en kâmil şekil, suret ve
sîretin bâtınıyla da, ruh-u İslâm’ın benzersiz temsilcisidir. Miraç bu ufkun bir
kerameti, bir mucizesi ve bir inkişafıdır. Evet O, miracıyla hem mülk hem de
melekûta ait müşâhede, mükâşefe ve muayenelerin en erilmezlerine ermiş, yer
ve gök ehlinin medar-ı fahri olma pâyesine yükselmiştir.

Hakk’ı müşâhedenin değişik mertebe ve basamakları vardır. Tevhid-i ef’âl



ufkundan müşâhede bu mertebelerin ilki, tevhid-i sıfât zirvesinden müşâhede
ikincisi, tevhid-i Zât şâhikasından duyup zevk etmek ise sonuncusudur. Ne var
ki, bu seviyedeki müşâhedelere mâni bir kısım perdelerin mevcudiyeti de beşer
tabiatının muktezasıdır. Evet hissî, hayalî, vehmî bazı hicaplardan tutun da şer’î
kriterlere riayet edememe, Sünnet muvazenelerini koruyamama ve şatahata
girme... gibi hususların her zaman insanın karşısına çıkıp onu engellemeleri söz
konusudur.

İşte bu perdelere takılmayan kalbler, yükselip mâsivâ kirlerinden arınınca,
değişik hakâik, hatta Hakikatü’l-Hakâik karşısında mücellâ birer ayna hâlini
alır.. ve Hazreti Zât ve Sıfât’ın envârına birer mâkes seviyesine yükselir;
yükselir de hak yolcusu bulunduğu yerden melekûtla münasebete geçer..
ceberûtun dilini kullanır.. rahamûtla alışverişte bulunur.. ve tecelliyât-ı lâhutla
farklı bir aşkınlığa ulaşır; derken, kalb melekût mırıldanmaya, ruh ceberût
soluklamaya, sır lâhûtî duygular yaşamaya başlar ki, bunlardan birincisi “feth-i
karîb”, ikincisi “feth-i mübîn” üçüncüsü de, “feth-i mutlak” unvanlarıyla yâd
edilmektedir.

ِمَالْسِْإلاَو ِناَميْ۪إلا  َىِلإ  اَنَّساَوَحَو  اََنبوُلُق  ْحَتِْفا  ِباَوْبَْألا ، َّحِتَفُم  اَي  ّلَلا  َّمُھٰ

.ىٰضَْرتَو ُّبِحُت  اَم  ىِٰلإ  اَنْقِّفَوَو  ِناَسْحِْإلاَو 

.ِءاَفَوْلاَو ِرْدَقْلا  يِوَذ  ِ۪هباَحَْصأَو  ِ۪هلٰاَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1“Keyfiyeti meçhul, idrak edilemez ve misallendirilemez.” (el-Ûşî, Bed’ü’l-emâlî s.41)



Ehadiyet - Vahidiyet
Ehadiyet; birlik, teklik mânâsına gelen “ehad” kelimesinden türetilmiştir.

“Bir” demek olan, ferd ve vâhid mânâlarını da ihtiva eden ehad, mâadâyı
nefyetmede emsali kelimelerden daha mübalâğalı ve ikincisi olmayan bir
rakamdır. Bu itibarla da vâhid kelimesinin isbatta kullanılmasına karşılık ehad
lafzı hep nefiyde kullanılagelmiştir. Ehad, hiçbir şeyin ona, onun da hiçbir şeye
nisbeti söz konusu olmayan bir kelimedir ve Zât-ı Ehad u Samed’in has
sıfatıdır. Ehadiyet âlemi ise böyle bir sıfatın tecellî ve inkişaf ufkudur.
Vahidiyet sıfâtta iştiraki nefyetmesine mukabil, ehadiyet tam tenzihe bakması
itibarıyla Zât-ı Mutlaka ve Sırfe’ye –esmâ ve sıfât mânâları meknî– nâzırdır.
Hulâsa ehadiyet, bütün kesretlerin kendisinde fenâ bulup gittiği, bütün lâhutî
hakâikin onda meknuz bulunduğu, umum varlığı kâmilen tutan, ezeliyet ve
ebediyeti birden ifade eden bir hakikat-i mukaddesenin unvanıdır.

Bazılarının zannettiği gibi, ehadiyet mülâhazası ile esmâ ve sıfât-ı

sübhaniyenin yok farz edilmesi veya – 1  – َنوُّن ــ َيـُظ اَّمَع  ّللا  ُهٰ َىلاَعَتَف   bunların
mütelâşi olup gitmesi söz konusu değildir. Söz konusu olan, esmâ-i ilâhiye ve
sıfât-ı sübhaniyenin müessiriyet, tecellî ve inkişafları mahfuz, bir zât-ı mutlaka-
i sırfe mülâhazasıdır. Buna, ulûhiyet dairesi muvacehesinde, her şeyin kendine
bakan yönüyle fâni ve mâdum sayılmasına, rubûbiyet âlemi itibarıyla bütün
varlığın O’nun vücuduna bir ayna olmasına, vahidiyet mertebesinde de esmâ ve
sıfât-ı ilâhiyenin bir güneş gibi her şeyi gölgede bırakmasına mukabil, ehadiyet
ufkunda Zât-ı Mutlaka’dan başka hiçbir şeyin mülâhazaya alınmaması da
diyebiliriz.

Diğer bir yaklaşımla, vahidiyet tecellîsi itibarıyla, esmâ ve sıfâtın ziyası
karşısında bütün varlık ve eşyanın, tıpkı güneş karşısında kaybolan semavî

cirmler gibi –2 ٌةَِتبَاث ِءاَیْـشَْألا  ُِقئاَقَح   sözüyle anlatılan gerçek mahfuz ve
melhuz– muzmahil olup gitmesine mukabil, ehadiyet mülâhazasında, hakikat-i
nefsü’l-emriyelerine rağmen esmâ ve sıfât dahi “min vechin” gaybet-i
mukayyedeye girer ve bütün idrak ve ihsas ufkunu, ehadiyet-i ilâhiye veya
sübühât-ı vechin şuaâtı tutuverir; tutuverir de Zât-ı Baht’a göre ağyâr sayılan
her şey bir mânâda silinir gider. Bu itibarla, ehadiyetten maksat –burada



kelâmcıların, sıfât-ı sübhaniyenin, Zât’ın aynı veya gayrı olmaları
mülâhazalarına girmeyi gereksiz görüyorum– Zât-ı Mutlaka ve Sırfe’dir. Şöyle
ki ehadiyet mülâhazasında, esmâ-i ilâhiye ve sıfât-ı rabbâniye bizzat nazara
alınmamakta, his, şuur, idrak ehadiyetin nâkâbil-i idrak olması mülâhazasıyla
hayret ve dehşet yaşamaktadır. Vahidiyette ise  bütün merâyâ ve mecâlî, esmâ
ve sıfâtın zuhur alanı hâline gelerek her şeyi kaplamaları gibi bir durum söz
konusudur.

Lâhut, rahamût, hatta bir mânâda ceberût âlemleri, ehadiyet tecellîlerinin –
alâ merâtibihim– mahall-i taayyünleridir ve bu âlem, aynı zamanda, münezzeh,

müberra, mukaddes lâhut âleminin de 3 ِلاـَثِم ْنِم  ٍبْرـَضَو  ٍكاَرِْدإَو  ٍفْیَك  ِرْیَِغب 
mahall-i tecellî ve inkişaf sahasıdır. “Kenz-i mahfî”nin َفَرْعُِأل  ufkunda celâlî
ve cemalî açılımı bu mebde-i taayyünle başlamıştır/başlamaktadır. Bu itibarla
da bu âlem, bütün izzet, azamet ve kahırların yanında, umum lütufların,
ihsanların, hususî iltifatların da mahall-i tevziidir. Ve burası aynı zamanda,
Hazreti Zât’ın Kendi zâtına, Kendi ef’âline, Kendi sanat ve âsarına muhabbetini
ifade ettiği; edip onu ruhlarımıza duyurduğu; vicdanlarımızı aşk u şevkle
şahlandırdığı câmi bir âyine-i “Samed” ve vahidiyete de bir açılma
merhalesidir.

Evet, ehadiyet âlemi, vahidiyet dairesi önünde hakâik-i ulûhiyet ve esrar-ı
sübhaniyenin sırlı bir ifadesi gibidir. O hakâik-i ulûhiyete dair söylenebilecek
sırları söyler; söyler de okuyabilen herkes onda esrar-ı ِنٰمْحَّرلا ِّهٰللا  ِمِْـسب 

ِمی۪حَّرلا  ve ٌدََحأ ُّهٰللا  َوـُھ  ْلـُق   ‘i okuyabilir. Yani Allah, ilâhiyetinde vâhid
olduğu gibi rubûbiyetinde de birdir. Keza O, sıfât-ı sübhaniyesinde tek ve yektâ
bulunduğu gibi esmâ-i ilâhiyesinde de Ferd ü Samed’dir.. evet Allah, zâtında
vâhid, vücudunda vâhid, rahmâniyetinde vâhid, rahîmiyetinde vâhid,
rezzakiyetinde vâhid, hallâkiyetinde vâhid... bir Vâhid ü Ehad’dir.

Daire-i ulûhiyet, bütün esmâ ve sıfât-ı sübhaniyeyi câmi –İsm-i Zât’ın umum
esmâ-i hüsnâyı bittazammun ve bililtizam iktiza etmesi bunu göstermektedir–
âlemler üstü bir âlemdir ve tecellî sahası itibarıyla da rahamûttan melekûta ve
ondan da bittafsil zâhir-bâtın hemen her âlemin menba-i feyezânıdır. Ehadiyet,
bir âlem-i münkeşife ve müteayyine, vahidiyet de ikinci bir âlem-i tafsil ve
taayyüniyedir. Bu açıdan ulûhiyette câmi ve şamil celâl edalı bir cemal,



ehadiyette mütesavi bir tecellî-i celâl ve cemal, vahidiyette ise cemal inkişaflı
bir celâlden söz edilebilir. Bu hususta ehadiyete ait hususiyetleri vahidiyette,
vahidiyete ait hususiyetleri de ehadiyette görüp konuyu öyle yorumlayanlar da
vardır. Böyle bir yaklaşım ِمی۪حَّرلا ِنٰمْحَّرلا  ِّهٰللا  ِمِْسب   deki zât, sıfat ve ismin
ifade ettikleri mânâya da uygun düşmektedir.

Esmâ ve sıfâtın zuhur ve hafâsı, tabir-i diğerle, münhasıran Hazreti Zât’ın
nazara alınması ya da esmâ ve sıfât mülâhazasına iktiran içinde düşünülmesi
itibarıyla iki ana merhalenin –bu mütalâa da yine zaman mülâhazasından
tecerrüd edememeye bağlı bize ait bir nakîsenin ifadesi– mevcudiyeti söz
konusudur:

İlk merhale, esmâ, sıfât ve daha değişik izafât ve itibarların min vechin
mülâhazaya alınmadığı ehadiyet meclâ ve aynasıdır ve aynı zamanda zâhir ve
bâtının da birleşik noktası sayılmaktadır. Bu itibarla da ona umumiyetle
“berzahiyyetü’l-kübrâ” denegelmiştir. “Taayyün-ü evvel” bu merhalenin ayrı
bir unvanı, hakikat-i Ahmediye ise –ehadiyet ve vahidiyetteki farklı mütalâa
türünden, “hakikat-i Ahmediye” ve “hakikat-i Muhammediye”yi tercihte de
benzer bir mülâhazadan söz edilebilir– en yaygın ve en çok kullanılan ismidir.

İkinci merhale, esmâ ve sıfâtın zuhur, tecellî ve inkişaf alanıdır ki, bu âlem
melekût ve mülk şeklindeki tafsilin de nokta-i evvelidir. Vahidiyet ufku da
diyeceğimiz bu merhale, özünde melhuz ve mermuz bulunan kesretin, tecellî-i
esmâ ve sıfât karşısında mütelâşi olup gittiği dairedir. “Ayn-ı sâniye” bu
dairenin en mâruf unvanı, “menşe-i mâsivâ” tecellî alanı itibarıyla en meşhur
adı, “Hazretü’l-Cem” de hususiyetinin sıfatı olarak anılagelmiştir.

Vâhid ve dolayısıyla da vahidiyet, hâricen ve zihnen terkip, taaddüt ve
bunları gerektiren ya da bunların gerektirdiği cismaniyet, tahayyüz gibi
durumlardan, müşareket, mümaselet gibi şaibelerden münezzehiyetini ve sıfatı
bulunduğu Hazreti Mevsuf’un bütün vücuhuyla vahidiyetini; kesret-suret,
cevher-araz gibi şeylerden müberra olduğunu gösteren bir vasıftır. Bu, bütün
güzelliklerin –celâlî bile olsa– lütufların, ihsanların, mükâfatların inkişaf ve
zuhurlarının da kaynağıdır. Aynı zamanda bu mukaddes ve müteâl merci-i
mübarek, –idrak ve ihata edilebilirlik mülâhazası açık– pek çok hakikî ve izafî
güzelliklerin de menbaı sayılmıştır. İsterseniz siz buna, celâlin, mertebe-i



kemaldeki zuhurunun, cemal şeklinde tecellîsi de diyebilirsiniz.. aslında, bütün
cemal ve kemaller, bütün celâl ve azametler O’nun cilve-i cemal ve celâlinin
bir gölgesi, hatta gölgesinin gölgesi mesabesindedir.

Ehadiyette, ulûhiyet ve rahmâniyete bakan –bu bir itibara göre böyledir, bu
mülâhazayı vahidiyet için düşünen mutemet insanların sayısı da az değildir– bir
ihata edilmezlik, bir nâkâbil-i idrak olma keyfiyeti söz konusudur. Evet insan,
her zaman ehadiyetle müfad celâlî tecellîyi kavrayamayabilir; zira onda,
ulûhiyet ve rahmâniyet tecellî dalga boyunda bir külliyet, bir umumiyet ve
dolayısıyla da göz kamaştıran ve görmeye mâni azamet ve izzetin kuşatıcılığı
bahis mevzuudur. İşte bu hâliyle de o muhittir.. ve dolayısıyla da ihata edilmesi
imkânsızdır. Bu durumda da vicdanlar bir tenezzül ve daha farklı bir inkişafa
ihtiyaç duymaktadırlar. Kur’ân-ı Kerim’in bazı yerlerde ortaya koyduğu böyle
bir tavr-ı tenezzülün, vicdanların ihtiyacını karşılamak üzere bu kabîl bir
inkişafa baktığı söylenebilir: Kur’ân, çok defa, kâinat ve hâdiseleri nazara
verdiği aynı anda, görülüp hissedilebilen, okunup anlaşılacak olan cüz’iyyât
dairesindeki bir şefkat, bir merhamet, bir nizam ve bir âhengi hatırlatarak,
ihata edilmezler üzerine kavranılabilirlik merceğini koyup her şeyi doğru
okumamızı sağlar ve bizi muhit olanın ihata edilmezliği karşısında hayrette
bırakmaz.

Ulûhiyette bir celâl-i kâhir ve bu celâlin zirvesinde de bir cemal-i bâhir
nümâyandır. Zira ulûhiyet dairesi, bütün evsâf-ı kemaliye ve esmâ-i
sübhaniyenin biricik merciidir. Bu itibarla da onda hem bir azamet ve celâl-i
daim, hem de bir lütuf ve cemal-i lâyezâlînin mevcudiyetinden söz edilebilir ki,
bütün tecellîler, bütün cilveler hep o hususî menbadan nebean etmektedir: Evet
taayyün mertebesindeki bir nebean, inkişaf çerçevesindeki bir feyezan, tafsil
dairesindeki bir tecellî gibi her şey ulûhiyet arşından kaynayıp gelmektedir.

İzzet, azamet ve fevkalâde ululuk zuhuru sayılan celâlî tecellî, “hüviyet-i
mutlaka” unvanıyla da yâd edilmektedir. Zât-ı Ulûhiyet’in hâssa-i lâzimesi
kabul edilen böyle bir azamet ve ululuğu hatırlatma sadedinde, ism-i Zât olan
“Allah” kelime-i mübarekesine hep “lafza-i celâl” ve Hazreti Zât-ı Ulûhiyet’e
de “Zülcelâl” denegelmiştir. Farklı bir yaklaşımla, Cenâb-ı Hakk’ın herkese ve
her şeye, o şeyin istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde, aynı zamanda seviye ve



ihtiyaçları nisbetinde lütuf, ihsan ve ikramla taltifine cemalî tecellî dendiği
gibi, O’nun esmâ ve sıfatlarının aşkın ve ihata edilmez şekilde gâlibane,
kâhirane, hâkimane zuhurlarına da celâlî tecellî denmiştir.

Hazreti Zât-ı Mutlak –ki buna “vahdet-i mutlaka-i sırfe” de diyorlar–
ehadiyet dairesinin cilveleri sayılan celâl öncelikli tecellîlerin de kaynağıdır.
Bu dairede, bütün esmâ, sıfât, niseb ve itibarlar, Zât hesabına min vechin tebeî
olarak mütalâa edilirler. Böyle bir mütalâa ile Hak mefhumu o muhit
hususiyetiyle bütün mülâhaza ufuklarını tutar, derken umum duyabilenlere
tevhid-i Hak ayân olur; olur da böyle bir nokta karşısında insan kendini, idrak
ve ihsaslarını aşkın kâhir bir tecellî hayreti içinde bulur.. ve –Allahu a’lem–
işte bu tecellî celâl esintili bir tecellîdir. Buna karşılık, Hazreti “Rahmânu’r-
Rahim”in, duyulup, anlaşılıp kavranabilen lütuf, ihsan, inayet ve riayet
şeklindeki teveccüh ve iltifatlarına gelince bunlar, cemal televvünlü
tecellîlerdir. Arz u semanın, şuur, his, idrak ve irade sahibi varlıkları, bu celâlî
tecellîler karşısında hayret, dehşet ve kalaklarını َناَحْبُـسَو اًری۪بَك  ُرَبَْكأ  ُّهٰلَلا 

ًالیـَ۪ـصأَو ًةَرْكُب  ِهـّٰللا   –kendimize kıyas ederek söylüyorum– kelimeleriyle
seslendirirler. Cemalî meltemler muvacehesindeki behcet ve sürurlarını da

اًری۪ثـَك ِهـِّٰلل  ُدــْمَحْلاَو   inşirahbahş sözleriyle dile getirirler. Bunlardan
birincisinde, hissedip fakat kavrayamama, duyup fakat ihata edememe,
dolayısıyla da sürekli dehşet yaşamaya karşılık, ikincisinde duyma, anlama,
zevk etme ve değişik değerlendirmelerin yanında bu ihsas ve imtisasları, diğer
daireye ait esrarı yorumlamada da bir kıstas olarak kullanabilme söz
konusudur.

Muhakkikîne göre celâl; Cenâb-ı Hakk’ın, kâhir, gâlib ve muhit bir izzet ve
azamet sıfatı olması itibarıyla –ehadiyet ve vahidiyet konularındaki farklı
mütalâa mahfuz– bir ehadiyet tecellîsi gibi görülmektedir. Vahidiyet ise, Zât-ı
Ulûhiyet’in, esmâ ve sıfât tecellîlerinin bir unvanı olduğu gibi, aynı zamanda
bunların bir mahall-i tezahürü mesabesindedir.

Celâl, kalblerde mehâfet, mehâbet, tâzim, mezâhir ve merâyâsındaki âsârıyla
da hayret ve dehşet uyarır. Bununla beraber bu tecellî ve tezahür, netice ve
akıbetleri itibarıyla fevkalâde yumuşak, sıcak, inşirah verici ayrı bir derinliği
de haizdir. Görüp hissedebilenlerce bazen ehadiyette vahidiyete ait âsâr



müşâhede edildiği gibi, celâl ufkunda da çok defa –biraz da müşahidin durum
ve seviyesine göre– cemal meltemleri duyulup yaşanır. Bunu; “Celâlin zirvesi
cemal, cemalin kemali de min vechin celâldir.” şeklinde de ifade edebiliriz.

Aslında biz “Cemalullah” dediğimizde, hep sıfât-ı ulyâ ve esmâ-i hüsnânın
merâyâ, mecâlî ve mezâhirdeki durumlarını düşünürüz. Zira, Zât, şuûn ve sıfât
dairesinde bir mütalâada bulunmaya hem gücümüz yetmez hem de bir
memnuiyet söz konusudur. Biz, âsâra bakar, ef’âli değerlendirir; esmâyı
mütalâaya alır, sıfât-ı sübhaniye mülâhazalarına dalarız. Tabir-i diğerle biz,
mâverâ-i tabiata ait esrar, cemal, âhenk ve mânâları, tabiat meşherinde, varlık
kitabında, kâinat kamusunda mütalâa etmeye çalışır ve satır aralarında
ruhlarımıza duyurulmak istenen mesajlarla –tabiî onları iyi anlayıp, iyi
değerlendirmek şartıyla– iktifa ederiz. Eşya ve hâdiseler iyi okunup yerinde
yorumlandığı takdirde, kim bilir belki de bazılarımızın çok önem atfettiği bir
kısım bilgi nazariyeleriyle uğraşmaya da hiç gerek kalmaz.

Varlığın zâhir ve bâtınındaki bütün güzellikler, kemaller, behcetler,
cazibeler, ihtişamlar, âhenkler, Hakk’ın cilve-i cemalinin çok perdelerden
geçmiş gölgesinin gölgesidir. Biz, hemen her zaman çevremizde; varlığın
çehresinde, insanların simalarında, mahiyet-i insaniyenin derinliklerinde, canlı-
cansız hemen her şey arasındaki yardımlaşma ve dayanışmada, hatta muânaka
ve muâşakalarda; dahası yüksek seciyelerde, üstün karakterlerde, ahlâkî
tavırlarda, iyilik duygularında, fazilet hissi ve îsar mülâhazalarında, bütün
varlık arasındaki aşk u şevklerde, cazibe ve incizaplarda göz kamaştıran bir
âhenk ve güzellik, bir mükemmeliyet ve fevkalâdelik müşâhede eder, âdeta
kendimizden geçeriz; geçer de bunların kaynaklarına ulaşma gayretiyle şahlanır
ve inanç ufkumuzun yol verdiği, kalbî ve ruhî hayatımızın da müsaade ettiği
ölçüde hep o kudsî menbaa doğru yürürüz –seyr u sülûk-i ruhanî bu
istikametteki yürüyüşlerden sadece biridir– yürür ve istidatlarımızın el verdiği
nispette, her şeyin gidip rahmâniyet, rahîmiyet, rezzakiyet, hallâkiyet ve
bunların yanında lütuf, ihsan ve kerem... gibi sıfatlara dayandığını anlar, bu
mübarek sıfatların saha-i inkişafı sayılan isimlerde evsâf-ı sübhaniyedeki
“Kenz-i Mahfî”nin aksettiği merâyâ ve mecâlîyi temâşâ etme imkânını yakalar
ve kendimizi sonsuz, sınırsız, serhaddi olmayan iç içe bir güzellikler
meşherinin ortasında buluruz.



Böyle bakanlar için, ehadiyetin tezahürleri vahidiyetin tecellîleri şeklini alır.
Celâl, ayn-ı cemal olur. Evet, ism-i Rab, mebde’den müntehâya her şeyin var
edilip kemale yönlendirilmesinde, çamurdan balçıktan en mükemmel âyine-i
câmia ve mazhar-ı tam varlıklar inşa etmede hep cemalle tüllendiği gibi, ism-i
Kahhar suver ve rüsumu mahvederek; ism-i Cebbar, nazarlarımızda fizikî
güçlerin mevhum kuvvetlerini dağıtarak bize sürekli celâl ufkunda cemalin bağ
ve bahçelerinden demet demet güller ve salkım salkım meyveler sunarlar.

Ta taayyün-ü evvelden başlayıp sıfât ve esmâ yoluyla âsâra akseden bu
güzellikler ve mükemmellikler, erbab-ı basîret için her zaman mütalâa
edilebilen bir kitap, temâşâsına doyulmayan bir meşher, içine girip gezen
insanların görme arzularını gıcıklayan bir saray gibi görülüp değerlendirilmiş
ve onlarda yürüyüp saray sahibine ulaşma arzularını coşturmuştur. Bu sayede
dünyadaki tabiî geliş-gidişler anlam kazanmış; gelişler, vazife ve sorumluluk
altına girme şeklinde yorumlanmış ve ömür boyu hep O’na doğru yürünmüş,
gidişler de bir terhis, bir vuslat açılımı ve bir şeb-i arûs telakki edilmiştir.

İşte bu anlayıştaki bir hakikat eri, dünyada olsa da hep O’nunla beraberdir.
Her hamle ve her hareketi O’na yürüme istikametindedir. Ömür boyu hep kesret
içindedir ama, hedefi vahdettir: Öyle ki sırtında taşıdığı ağır cismaniyet yüküne
rağmen, kalbî ve ruhî hayat ufuklarında sürekli O’na doğru kanat
çırpmaktadır…

Evet, o nerede bulunursa bulunsun oturur-kalkar “Allahu Ehad, Allahu
Samed” der; kalbini sağlamca O’na bağlar, ihtiyaçlarını sadece O’na açar.
Ehadiyetin esrarını vahidiyetin envarıyla çözer. Celâlî tecellîlerin sert gibi
görünen esintileri karşısında cemalî yorumların meltemleriyle serinler.
Hayretlerini tekbir ve tesbihlerle, mazhariyetlerini de hamd ü senâlarla
seslendirir.. ve Hazreti Ehad ü Samed’i bilmeme cehaletinden uzak durmaya
çalışır; çalışır ve dilinde:

Âlem-i kesretten ey sâlik firar eyle yürü;
Ferd ü Ehad bârgâhında karar eyle yürü;
Rûy-i vahdet görmek istersen bu kesretten eğer,
Saf kıl mir’ât-ı kalbin, tâbdâr eyle yürü.
Kimi Kâbe, kimi Arş’ı etmede dâim tavaf



Sen harîm-i kurb Hakk’ı ihtiyâr eyle yürü.
(İsmail Hakkı)

sözleri muhtemel haybetlerini 4 َروـُب َتـ َْنل  ًةَراـَجِت  ’a, gaybetlerini de huzur-u
dâimîye çevirir, ehadiyet ve vahidiyet semalarına doğru sürekli pervaz eder
durur.

َتَْنأ َكَِّنإ  ًۚةَمْحَر  َكْنَُدل  ْنِم  اََنل  ْبَھَو  اَنَتْيَدَھ  ْذإ  َدَْعب  اََنبوُلُق  ْغِزُت  اَنَّبَر َال  ﴿

﴾ ُباَّھَوْلا

﴾ َانَْأطَْخأ ْوَأ  اَۤنیَ۪سن  ِْنإ  َنْذِخاَؤُت  اۤ اَنَّبَر َال  ﴿

ِ۪هلٰا ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ِيِدْھَمْلا  ّ يِداَھْلا  َىلَع  اَنَّبَر  اَي  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.َنی۪عَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو 
1“Allah, onların zann ü tahminlerinden çok yücedir.”

2“Eşyanın hakikati sabittir.” (Ömer en-Nesefî, el-Akâid s.1)

3“Keyfiyeti meçhul, idrak edilemez ve misallendirilemez.” (el-Ûşî, Bed’ü’l-emâlî s.41)

4Bkz.: “Ziyan ihtimali olmayan bir ticaret.” (Fâtır sûresi, 35/29)



Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın
İlk, birinci ve kadim demek olan “Evvel” bidayeti olmayan, her şeyden

akdem ve bütün varlığın mebdei ve mübdii; son, en son ve nihayeti bulunmayan
anlamındaki “Âhir” ise, bütün eşyanın fenâ ve zeval bulmasına karşılık, ُّلُك

ُهَھْجَو َِّالإ  ٌِكلاَھ  ٍءْيَش   “O’nun Zât’ı müstesna her şey yok olacaktır.”1 ve
ٍناَف اَھَْیلَع  ْنَم  ُّلُك  * ِماَرْكِْإلاَو ِلَالَجْلا  وُذ  َك  ِبَر ّ ُهْجَو  ىٰقَْبي  Arz üzerinde“ وَ

bulunan herkes fenâ bulacak ancak, senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin

Zât’ı bâki kalacaktır.”2 âyetlerinin ifadesi çerçevesinde her şeyin gidip
kendisine dayandığı bekâ ve sermediyetin biricik Sultanı demektir. ez-Zâhiru’l-
Bâtın, varlığı mahlukatın varlığından daha açık ve her nesne kendini, kendi
cirmi kadar göstermesine mukabil, bütün hususiyetleriyle O’nu ruhlara ve
gönüllere duyurması ölçüsünde bir Zâhir; izzet, azamet ve şiddet-i zuhurundan
ötürü ihata edilemez ve “mâsivâ” ölçüsünde kavranamaz bir Bâtın’dır.

Evvel-Âhir, Kur’ân’a göre, leyl-nehâr, Cennet-nâr, mü’minîn-küffâr... gibi
mütekabil esmâ ve mesânîdendir. Zât-ı Ulûhiyet mülâhazaya alınıp “Evvel”
dediğimizde; her şeyden ve herkesten müstağni, sâbıkı bulunmayan, kıdem
tahtının Sultanı ve varlığı kendinden “Vâcibu’l-Vücud” kastedilir. ُّهٰللا َناَك 

ٌئْیَـش ُهَعَم  ْنَُكي  َْملَو   “O evvellerden evvel vardı ve beraberinde de hiçbir

şey mevcut değildi.”3 gerçeği, böyle bir evveliyet ve kıdemi ifade etmektedir.
Bazıları bu hadise ِهَْیلَع َناَك  اَم  ىٰلَع  َنْٰالا  َوُھَو   “O şu anda da olduğu gibi

bulunmaktadır.”4 ilavesini yapmaktadırlar ki, eğer bu sözle, “O’nun varlığı
kendinden ve vacip, eşyanın vücudu ise O’nunla kâim.” demek istiyorlarsa
bunda bir mahzur olmasa gerek; yok, var olan sadece O, varlık ve hâdiseler
bütünüyle vehim ve hayalden ibaret olduğunu iddia ediyorlarsa, ُِقئاَقَح
5 ٌةَِتبَاث ِءاَیْشَْألا   gerçeğine zıt böyle bir çarpıklığı kabul etmemiz mümkün
değildir.

O, kendinden başka her şeyden (mâsivâ) mukaddem bir “Evvel”; her şeyin
encam ve nihayetine hâkim, varı yok yoku da var eden bir “Âhir”; vücudu
varlığın her satır, her kelimesinde netlerden daha net, apaçık okunan bir Zâhir;
her şeyin ötesinde, ötelerin de ötesinde kâinat ve hâdiselerin biricik mercii bir



Bâtın; ama hem evveliyeti hem âhiriyeti, hem zâhiriyeti hem de bâtıniyeti
birbirinden ayrı olmayan bir Evvel u Âhir ve bir Zâhir u Bâtın’dır. O,
evveliyetiyle ezeliyetin ve âhiriyetiyle lâyezâliyetin biricik Sultanıdır. O’nun
evveliyetindeki takdirleri, âhiriyette yine O’nun ilmî planlarına göre zuhur
eder, derken her şey bir inkişaf sürecine girer.

O, kadîm, ezelî bir Evvel; dâim ve sermedî bir Âhir’dir; hiçbir şey yokken O
vardı; sürekli varlık-yokluk arası gel-gitler yaşayan bütün eşya fenâ ve zevalle
silinip gittikten sonra da O bâki kalacaktır. Her şey O’ndan gelmekte ve gidip
yine O’na dayanmaktadır; O ise gelmekten-gitmekten münezzeh, herkes ve her
şeyin biricik penâhıdır.

O’nun varlığı evvelden evvel,
Bu mânânın adı nezdinde ezel.
Yok nihayeti, olmaz O’na hitâm,
Halkeden O’dur, O’nunladır devâm.
Tekmil varlık nezdindeki bir nurdan,
“Ol” dedi, oldu bir ışık billûrdan.

O, ilk halk ve ibdâ ihsanlarıyla Evvel, kullarına merhamet, mağfiret ve
hazırladığı ebedî saadet saraylarıyla da Âhir’dir. Hidayetiyle Evvel, bu ilk
mevhibeye lütfedeceği keremleriyle de Âhir’dir. İbtidasız bir Kadîm u Evvel,
intihasız bir Bâki u Âhir’dir. Kıdem ve ezeliyetiyle mebdei olmayan bir Evvel,
ebediyet ve sermediyetiyle de sonu tasavvur edilmeyen bir Âhir’dir. Vâcibu’l-
Vücud, Vâhidu’l-Ehad olmasıyla evvellerden Evvel, fenâ ve ademden
münezzehiyetiyle de âhirlerden Âhir’dir.

Böyle bir tespit ve kabulün sonucu olarak ism-i Evvel tecellîsine mazhar bir
vicdan, geçmişin derinliklerine dalınca: “Acaba hakkımda kaderin hükmü ne
merkezdedir?” diye düşünür ve endişeyle kıvranır; ism-i Zâhir mazhariyetini
düşünüp Cenâb-ı Hakk’ın iman, islâm ve ihsan gibi lütuflarını mülâhazaya
alınca da, davranışlarının nimetlere şükürle mukabeleden ibaret olduğunu görür
ve ümitle oturup kalkmaya başlar. Keza, ism-i Bâtın tecellîsi ile muhat bir
gönül, kapalı ve müphem binlerce hâdise karşısında sürekli dehşet ve hayret
yaşar; ism-i Âhir menfezlerinden ruhuna sızan rahmet esintileriyle de
telaşlardan, endişelerden kurtulur ve kendini olabildiğine tatlı, sonsuza



yönlendirici bir heybet ufkunda bulur.
İsm-i Evvel itibarıyla, görülen-görülmeyen bütün âlemlerin bir evveli, ism-i

Âhir itibarıyla da bir âhiri vardır. Biz evveliyeti düşününce hayretler yaşar,
âhiriyeti mülâhazaya alınca da dehşetle ürpeririz. Bilfarz Muhbir-i Sadık’ın
eşrât-ı sâat, kıyamet, Cennet, Cehennem... gibi âhiriyetle alâkalı beyanları
olmasaydı, evveliyeti sessizlik murâkabesine bağladığımız/bağlayacağımız gibi
âhiriyet hakkında da hiçbir şey söyleyemeyecektik...

O hem Evvel ve Bâtın hem Âhir ve Zâhir’dir. Ezelden ebede, ilim planında,
taayyün hususiyetinde, ruh seviyesinde ve cisim keyfiyetinde her şey O’na ait,
O’na râci; halk, hudûs, imkân, emir, kudret ve tedbir açısından da O’nun
tasarrufundadır. Evvel O’dur, evveliyeti de, hüviyet-i Hakk’a nâzırdır ve her
şey tecellî itibarıyla O’ndandır.

Bir nokta içre bunca şuûn Hudâ’dandır,
Bir hardal içre bunca nücûm Hudâ’dandır.
Hakikî vücud Zâhir u Bâtın Hak’tandır,
Hiç kimse bilemez hem ibtidâ nedir...
(İsmail Hakkı)

Âhir O’dur; seyr u sülûk-i ruhanîde ve urûc-i umumîde her şey O’na
dönmekte ve O’na dayanmaktadır. Zâhir O’dur; varlık kitabı, eşya meşheri,
kâinat sarayı bütün işaret, alâmet, âyet ve şahitleriyle O’nu haykırmaktadır.
Bâtın O’dur; melekûtî bütün mertebelerin müntehâsı O’na bakmaktadır. O’nun
ötesi yoktur; bu konuda “öte” diye bir şey de yoktur ve işte bu nokta öteden beri
6 ىٰنَْدأ ْوَأ  ِنْیَسْوَق  َباَق   hakikatiyle işaretlenegelmiştir.

Ne var ki O, görüp bildiğimiz hüviyette bir Zâhir olmadığı gibi bir Bâtın-ı
Sırf da değildir. Aksine O, his, müşâhede, tasavvur ve tahayyül edilemez,
münezzeh bir Zâhir olmanın yanında müteâl bir Bâtın’dır. O’na “Zâhir”
dediğimiz aynı anda “Bâtın” da demezsek, zât, sıfât ve esmâsına ait bütün
hususiyetleri eşya ve hâdiselere verme zorunda kalırız. Aksine, “Bâtın” derken
de, varlığının delâil ve şevâhidini görmezlikten gelirsek, dolayısıyla ruh-i küllî
mülâhazasına sapmış oluruz. O hem eşya ve onunla istidlâl açısından hem de
isimlerinin, sıfatlarının tezahür alanı zaviyesinden kâinat kitabının çehresinde
okunan bir Zâhir ve zâhirî duyularla ihsas ve imtisası kabil olmayan münezzeh



ve müteâl bir Bâtın’dır. Âsârında parıldayıp duran izzet ve azametin göz
kamaştıran ihtişamıyla bir Zâhir, nâkâbil-i idrak hakikat ve hüviyetiyle bâtınlar
ötesi bir Bâtın’dır. Varlığın bağrında görüp müşâhede ettiğimiz ibdâ, inşâ ve
ihsanıyla bir Zâhir, ifnâ ve imâtesiyle de bir Bâtın’dır. Lütf u ihsanlarının her
taraftaki sağanaklarıyla bir Zâhir, perdesiz, hicapsız ulaşılmazlığı ve
görüşülmezliğiyle de bir Bâtın’dır. Hâsılı, O hem Evvel hem Âhir, hem Zâhir
hem de Bâtın’dır.

Bazen bu isimler, tecellî alanları itibarıyla, birleşik noktaları bulununcaya
kadar farklılık arz edebilirler. Hz. Musa ve Hızır vak’ası buna iyi bir örnek
sayılabilir. Bu iki zattan biri, vazife ve misyonu icabı birkaç kadem diğerinin
önünde, diğeri de temsil ettiği hizmet açısından birkaç arşın berikinin
ilerisindedir. Bu iki ufuk insanın muvakkat arkadaşlıkları sayesinde, esrarlı
ilâhî icraatın perde arkası müphemiyetleri giderilince medâr-ı nizâ konuların
hemen bütününde mutabakat sağlanmış; yolculuk devam etmese de zâhir ve
bâtının mutlak mânâda birbirine zıt olmadığı ortaya çıkmıştır.

Bu konuda şöyle bir yaklaşım da söz konusu olabilir: İsm-i Zâhir ufkunda,
her iş ve her faaliyet bir plan çerçevesinde halktan Hakk’a doğru cereyan
etmektedir. Böyle bir alanın rehberi için yapılması gerekli olan şey, insanları,
insanî melekelerini inkişaf ettirerek alıp Hakk’a götürmektir. İsm-i Bâtın
itibarıyla ise, Cenâb-ı Hakk’ın öldürme, helâk etme icraatında olduğu gibi,
esbâb ve istihkaktan kat-ı nazar, mukarrer ve mukadder olan şeylerin icra
edilmesi söz konusudur. Bu zaviyeden, Hz. Musa zâhirî yörüngesi ve bâtınî
ufkuyla insanları ukbâ ve rıza-i ilâhîye hazırlamaya memur bir büyük; Hızır ise,
tekvînî ve teşriî emirler karşısındaki durumu itibarıyla, fakat o emirleri söz
konusu etmeden tıpkı “melekü’l-mevt” gibi farklı bir buudda her şeyi icraya
memur bâtın eksenli ayrı bir büyüktür. Bunlardan biri, tebliğ ve temsil rehberi,
diğeri de olup bitenlerin takipçisi gibidir ve kat’iyen birbirlerine zıt değil,
mütemmimdirler.

Zâhir u Bâtın birdir bil ey kardeş;
Evvel-Âhir dahi birbirine eş.

İsm-i Zâhir’in de, ism-i Bâtın’ın da birinci derecede inkişaf alanları Kitap
ve Sünnet; mahall-i tezahürleri ve tatbik sahaları ise bütün derinlikleriyle din



ve diyanettir. Tekvînî emirler açısından bir baştan bir başa bütün kâinatlar ism-
i Zâhir’in dili, tercümanı, ziyası ve mahall-i in’ikası; ism-i Bâtın’ın da resm-i
nuranîsi, ruhu ve mânâsıdır.

Bir kitabullah-ı âzamdır serâser kâinat,
Hangi harfi yoklasan mânâsı hep Allah çıkar.
(R. M. Ekrem)

Teşriî emirler zaviyesinden ism-i Zâhir’in kıvamı imam ve sultan iledir;
ism-i Bâtın’ın kıvamı ise hakikat âleminin emiri kutup iledir. Yani sultan-ı
zâhir, ism-i Zâhir’in, sultan-ı bâtın da ism-i Bâtın’ın memerri, meclâsı ve
minvechin temsilcisi mahiyetindedir. Zâhir, bâtının bir tezahürü, bâtın da
zâhirin iç ucu ve öteler buududur. Bâtın olan “Kenz-i Mahfî” tecellî yoluyla
zuhur etmeseydi, o mukaddes kaynak bilinemez, her taraftaki bu göz kamaştırıcı
güzellikler temâşâ edilemez ve ism-i Bâtın ufkundaki mânâlar da okunamazdı.
Bâtın kenzi, zâhirle soluklandı ve zâhir bâtına müzeyyen bir zarf hâline geldi;
7 َناَك اَّمِم  ُعَدـَْبأ  ِناَكْمِْإلا  ِيف  َسَْیل   mazmunuyla ifade edilen derin, ziyadar
ve ihtişamlı bir zarf.

Her şey bu kadar net ve bu kadar vâzıh olduğu hâlde; öteden beri en mâkul
ve başka türlü tevillere de kapalı olan meseleleri dahi çarpıtmaya çalışan sapık
ideolojiler, zâhiri bâtından ayırarak ve bâtına da garip mânâlar yükleyerek
şer’-i şerifle telifi imkânsız, diyanetin ruhuna muhalif ve akl-ı selime de ters
pek çok yanlış yorumlar ortaya atmış ve İslâm düşüncesini bulandırmaya
çalışmışlardır. Kaynak itibarıyla bu sapık düşünce ve çarpık yorumlar, büyük
ölçüde Yunan felsefesi, Hint düşüncesi, Hermetizm inancı, Sâbiîn akidesi...
gibi eski mirasın güçlü cereyanlarından kaynaklanmıştı. Bilerek veya
bilmeyerek pek çoğumuz itibarıyla biz Müslümanlar, hem kalbî hem de ruhî
hayatımız itibarıyla bu çarpık ve dahîl düşüncelerin tesirinde kalarak itikadımız
açısından bugüne kadar bir hayli inhiraf yaşadık...

***

Müslümanların içinde bazıları Kur’ân ve Sünnet’in açık emirlerine ve selef-i
sâlihînin saf, temiz, dupduru içtihat ve istinbatlarına “zâhirîlik” deyip her şeyi
hafife aldı ve değişik fantastik mülâhazalarla kabul edilemez tevil yollarına



saparak muhkemâta bile farklı mânâlar yüklemeye kalkıştılar. Bunlar namaza,
“Hakk’a ulaşmanın avamca yolu.” diyerek “vâsılûn u bâtınûn (!)” için gereksiz
olduğu iddiasında bulundu; zekâtı benzer bâtıl bir yoruma bağladı; haccı
avamca cem’ gayreti saydı; orucu boş eziyet gördü; muharremâta karşı tavır
almayı aptallık kabul etti ve dolaylı yoldan herkese, ibâhiyecilik ve bohemlik
aşılamaya çalıştılar.

Bütün bir tarih boyu bu kabîl düşünce ve telakkiler Câmi’lik, Ethemîlik,
Haydarîlik, Babaîlik, Şemsîlik, Karmatîlik, İsmailîlik gibi cereyan ve
ocaklarda üretildi; sonra da belli usûllerle tekye, zaviye ve medreseler
kullanılarak saf İslâm düşüncesi bulandırılmaya çalışıldı ve çalışılıyor. Bunlar,
Kur’ân ve hadisleri hevâ ve heveslerine göre yorumluyor, nassları, sembolik
ifadeler kabul ederek rüya tabirlerinde olduğu gibi onlara farklı mânâlar
yüklüyorlardı. İbn Sebe ile başlayan bu fitne hareketleri, Ehvazlı Meymun’la
ayrı bir derinliğe ulaştı; Berkâî ile korkunç bir yangın şeklini aldı; Hasan b.
Sabbah’la İslâm’ı temelden sarsacak bir gaile hâline geldi ve derken bir hamle
daha yaparak getirip her şeyi insilâha bağladı.

Onlara göre, Kur’ân ve Sünnet’in zâhiri ve herkes tarafından anlaşılan
mânâsı kat’iyen muteber değildir; muteber olan zâhir ötesi ve zâhir üstü
bâtındır. O bâtınî mânâları da ancak bu işin zirvesindeki seçkinler bilir. Ve
yine onlara göre, Allah bir tanedir, taaddüde vesile olacakları için O’na sıfat

isnadı doğru değildir – 8 –. اًری۪بـَك  ّوُلُع  اً َنوـُِملاَّظلا  ُلوـُقَي  اَّمَع  ُّهٰللا  َىلاـََعت 
Meselâ –yüz bin defa hâşâ– Allah kudret sahibi olduğu için değil, başkalarına
kudret verdiği için –ne demekse– kadîrdir. Ve O’nun diğer sıfatlarını da bu
çerçevede yorumlamak icap etmektedir.

Kadim filozoflardan tevârüs ettikleri diğer çarpıklıklar gibi “ukûl-ü aşere”
telakkisi bunların önemli bilgi kaynaklarından birini teşkil etmektedir: Yani
Allah önce bir “akl-ı evvel” yaratmış; sonra bilvasıta bir nefs-i evvel.. nefis
aklın kemalini isteyince harekete ihtiyaç hissetmiş ve bu hareketten eflâk-i
semaviye meydana gelmiş.. feleklerin hareketinden soğukluk, sıcaklık, yaşlık,
kuruluk, bunlardan da “mevâlid-i selâse” hâsıl olmuş.. sonra gayri iradî böyle
bir feyezânla insana kadar bütün varlık şeceresi vücut bulmuş – ِّهٰللِاب ُذوَُعن 
9 ِةَدـِساَفْلا ِتَالي۪وْأَّتلا  ِهِذٰـھ  ْنِم  ىٰلاََعت  – ve derken her şey bugünkü hâlini



almış...
Varlığı bütünüyle bir akl-ı evvele bağlama ve peygamber yerine de “insan-ı

kâmil” unvanıyla birini ikame etme, hemen bütün sapık sistemlerde karşılaşılan
bir husus. Allah ve peygamberlerin (aleyhimüssalâtü vesselâm) sözlerini bâtınî
mânâlara bağlama, her ifadede yorumu öne çıkarma ve “tevil” deyip durma
bâtınî diyalektiğin önemli unsurlarındandır. Hurûfîlerin yaptıkları gibi, harflere
şer’-i şerif ve akl-ı selimle telifi imkânsız mânâlar yükleme, iğlak ve iphamda
keramet arama da diyeceğimiz daha ne paradokslar.. ve bütün bunları, din
adına, hüsn-ü niyetle yapıyor gibi görünme, hatta günümüzdeki bazı gizli
cemiyetlerin yaptıklarına benzer şekilde bir kısım anlaşılmaz merasimlerle
yapılan şeyleri daha bir büyülü gösterme türünden şeyler, din-diyanet bilmeyen
cahil yığınları baştan çıkarmak için yetip artmıştır.

Bunların, ibadet ü taati farklı yorumlamaları, mâsiyet ve lâahlâkîliği âdeta
teşvik etmeleri, zamanla insanları bütün bütün serazat ve kural kabul etmez hâle
getirmiş; sonuçta da her şey gidip anarşiye incirar etmiştir/etmektedir. Ne var
ki, bunlar ruhları âheste âheste ifsat ettiklerinden, dinin ruhundan habersiz
kimseler farkına varmadan bu mel’un ağın içine düşmüş ve bir daha da
kurtulamamışlardır. İşte o mel’un vetireden bazı ipuçları:

1 . Teferrüs: Muhatabın bir şeyi anlayıp anlamaması açısından iyi
belirlenmesi.

2 . Te’nis: Alıştıra alıştıra ve rehabilite ede ede hedefin veya kurbanın
ruhuna girilmesi.

3 . Teşkik: Namzedi din hakkında şüpheye düşürme, itikadını sarsma veya
onların Allah yerine değişik ritüellere yönlendirilmesi.

4. Ta’lik: Namzedi kabul etmenin belli yeminlere bağlanması.
5. Râbıt: Sırlarını fâş etmeme ahd ü peymânında bulunulması.
6 . Tedlis: Namzedin, anlattıkları şeylerin ilhama bağlı olduğuna

inandırılması.
7. Hal’: Bâtını tam kavrama kıvamına gelmiş olanların, zâhirden bütün bütün

koparılması.
8 . İnsilâh: Namzedin dinî emir ve yasaklardan tamamen uzaklaştırılarak

hürriyet-i mutlakaya (!) ulaştırılması.. evet, onlar hep bu gibi yâvelerle



insanları iğfal etmişlerdir. Ve iğfal edilenler de bir daha kurtulamamışlardır.
Oysaki, zâhir de hak, bâtın da hak. Her ikisinin Hazreti Zât-ı Vâhid’de

müşterek mütalâası ise haklar ötesi haktır. Zâhir, varlığın hiçbir hâl ve hiçbir
durumunun O’na kapalı olmaması demektir; bâtın ise, insanların bugününe de
yarınına da muttali bulunması, muttali bulunup iyilere iyilik sürprizleri,
affetmeyeceği fenalar için de اوُبِسَتْحَي َْمل  ُثْیَح  ْنِم  ُّهٰللا  ُمُھیَٰتأَف   “Allah hiç

beklemedikleri şekilde onları bastırdı.”10 fehvâsınca su-i akıbetler takdir
buyurması mânâsına gelmektedir.

Din ve şer’-i şerif rivayet ve dirayet kaynaklarıyla zâhir ve bâtının müşterek
unvanı mesabesindedir. Şeriat-ı Garrâ, insanların kalbî-ruhî derinlikleriyle
bâtınî televvünlerin ifadesi; onların duygu, düşünce, hâl ve tavırlarını disipline
etmesiyle de zâhirî tezahürlerin mahall-i temsil ve inkişafından ibarettir.
Ayrıca şer’-i şerif hem ilm-i zâhir hem de ilm-i bâtın buudludur: Ef’âl-i
mükellefîn diyeceğimiz taharet, namaz, oruç, hac, zekât, cihad... gibi ibadetler;
alışveriş, zenaat, şerikât… türünden muameleler; hudût ve ta’zir nevinden
cezalar onun zâhirî olanına.. tasdik, iman, yakîn, sıdk, ihlâs, mârifet, muhabbet,
teslim, tevekkül, tefvîz, rıza, zikir, tevbe, inâbe, evbe, haşyet, heybet, havf,
sabır, kanaat, kurb, aşk, vecd, istiğrak, hayâ, tazim, iclâl... gibi makam ve hâl
ile alâkalı hususlar da bâtınî olanına nâzırdır.. ve bunlar arasında asla bir
zıddiyet de söz konusu değildir. Bir zıddiyetin mevcudiyeti şöyle dursun, zâhir
ve bâtının inkişaf ve tezahürleri sayacağımız bu hususlar bir hakikatin değişik
yüzlerinden ibarettir. Ve birbirinin mükemmili ve mütemmimi mahiyetindedir.

Mutasavvifînin, ُءاَفَوَْلا ِدوُجْوَمْلِاب ، ُةَـعاَنَقَْلا  ِدوُھْجَمْلا ، ُلْذـَب  ِدوُجُوْلا ، ُيَْفن 
ِدوُبْعَمْلا ِةَدـَھاَشُم  ي۪ف  ِّهٰللا  ىَوِس  اـَم  ُناَیِْـسن  ِدوُھُعْلاـِب ،  sözleriyle ifade

ettikleri; insanın nefis ve enaniyet cihetiyle kendini nefyetmesi, hedefe
kilitlenip o yolda bütün gücünü kullanması, Hakk’ın takdirleri karşısında
kanaatkâr olması, sözünde durup vaadini yerine getirmesi, Hazreti Cemal-i
Lâyezâl’i müşâhede iştiyakıyla “min vechin” mâsivâullahı nisyana
gömmesi... gibi hususlar kat’iyen Kur’ân ve Sünnet nasslarına mugayir
değildirler; aksine bunları benimseme, hayatı kalb ve ruh seviyesinde
yaşamanın yoludur, asılları da Kitap ve Sünnet-i Resûlullah’a dayanmaktadır.

Elhâsıl, din ve diyanet esas, şer’-i şerif bu yolun değişmez programı; fizik



ötesi mülâhazalar, keza ruhanî haz ve zevkler ise âmilin ve sâlikin hulûsuna
talepsiz terettüp eden ikram ve ihsanlardır. Birbirinden farklı görünen bu iki
husus, kaynakları itibarıyla birlik ifade ettiği gibi neticesi itibarıyla da yine
bire müncerdir ki, meseleye bu mülâhaza ile bakınca, her şey yerli yerine
oturur, zihin ikilemden kurtulur, evvel ayn-ı âhir olur, zâhir de gider bâtına
bağlanır.

Hak yolcusu için ilk duyulup hissedilen sıfât-ı sübhaniye ve esmâ-i ilâhiye
ile alâkalı bâtın mücerret bir bâtındır ki; buna izafî bâtın da denir. Bunun
ötesinde vicdanda inkişaf edip müntehînin iç dünyasını saran âlem-i zâta ait bir
bâtın vardır ki, o da “ebtanu’l-bevâtın” diye anılagelmiştir. Bu itibarla da,
bâtın ufkuna ulaşan bir hayli kimse olmasına karşılık, esrar-ı ulûhiyete vâkıf
insan sayısı oldukça azdır.

İsterseniz bir hayli muğlak ve müphem bu konuyu Bediüzzaman’ın o câmi’
yaklaşımıyla noktalayalım: Her şeyin iç kısmına ve perde arkasına melekût, dış
yüzüne ve perde önü keyfiyetine de mülk denir. Burada, insan ile kalb
arasındaki münasebeti örnek olarak zikredebiliriz: Mülk itibarıyla insan zarf,
kalb ise mazruftur. Melekût cihetinde ise bunun aksi söz konusudur. Bu durum,
makro planda aynıyla, Arş ve kâinat için de geçerlidir. Şöyle ki, Arş Zâhir,
Bâtın, Evvel, Âhir isimlerinin bir tecellî halitası mahiyetindedir. Böyle bir
tecellî zaviyesinden Arş mülk, kevn melekût; ism-i Bâtın açısından ise Arş
melekût, kevn mülk olur. Farklı bir ifadeyle, Arş’a ism-i Zâhir açısından
bakılınca zarf, kâinatlar da mazruf hâlini alır; ism-i Bâtın itibarıyla mülâhazaya
alınınca da o mazruf, kevn de zarf gibi mütalâa edilir. Bunun gibi ism-i Evvel

itibarıyla 11 ِءاَۤمْلا َىلَع  ُهُشْرَع  َناَكَو   mazmunuyla müfâd her şeyin evveli ve
bidayeti işaretlenmekte, ism-i Âhir zaviyesinden de, ُشْرَع ِةَّنَجْلا  ُفْـقَس 
12 ِنٰمْحَّرلا  beyanına bağlı olarak her şeyin nihayeti vurgulanmaktadır.. ve bu
derinliğiyle de Arş-ı Âzam, bilhassa bu dört ism-i şerifin meclâsı, mazharı,

aynası olması açısından varlık, kâinat ve bütün şuûnu kaplamaktadır.13

ٍءْيَش ِّلُك  َّبَرَو  اَنَّبَر  ِمیِظَعْلا  ِشْرَعْلا  َّبَرَو  ِعْبَّسلا  ِتاَوٰمَّسلا  َّبَر  ّلَلا  َّمُھٰ
ُذوُعَأ َتَْنأ  َِّالإ  َهِٰلإ  ىٰوَّنلاَو َال  ِّبَحْلا  َِقلاَف  ِنٰاَرُقْلاَو  ِلی۪جْنِْإلاَو  ِةاَرْوَّتلا  َلِزْنُم 



، ِ۪هَتیِصاَِنب ٌذِخٰأ  َتَْنأ  ٍءْيَش  ِّلُك  ِّرَش  ْنِم  َِكب 

َتَْنأَو ٌءْيَش  َكَدَْعب  َسَْیلَف  ُرِخْٰالا  َتَْنأَو  ٌءْيَش  ََكلْبَق  َسَْیلَف  ُلَّوَْألا  َتَْنأ 

، ٌءْيَش ََكنوُد  َسَْیلَف  ُنِطاَبْلا  َتَْنأَو  ٌءْيَش  َكَقْوَف  َسَْیلَف  ُرِھاَّظلا 

ٍءْيَش ْنَع  اََنَلأَْست  ّتَح َال  ىٰ ٍءْيَش  َّلُك  اََنل  ْرِفِْغا 

.ٌري۪دَج َِةباَجِْإلِابَو  ٌري۪دَق  ٍءْيَش  ِّلُك  ىٰلَع  َكَِّنإ 

.َنی۪عَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰاَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1Kasas sûresi, 28/88.

2Rahman sûresi, 55/26-27.

3Bkz.: Buhârî, bed’ü’l-halk 1, tevhid 22; İbn Hibbân, es-Sahîh 14/11.

4Bkz.: ez-Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ 18/474, 19/344.

5“Kâinatın varlığı kesindir.” (Ömer en-Nesefî, el-Akâid s.1)

6“İki yay aralığı kadar ya da daha yakın.” (Necm sûresi, 53/9)

7“Mevcut durumdan daha bedîi, güzeli ve çarpıcısı olamaz.” (Bkz.: el-Gazzâlî, İhyau ulûmi’d-dîn 4/258)

8“Allah haddini aşmış o zalimlerin söylediklerinden münezzehtir.”

9“Bu tür fasit tevillerden Yüce Allah’a sığınırız.”

10Haşir sûresi, 59/2.

11Hûd sûresi, 11/7.

12ed-Deylemî, el-Müsned 2/338; el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 17/61.

13Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.95-96 (Hubâb).



Vahdet - Kesret
Vahdet ve kesret sözcükleri de tıpkı “Evvel”-“Âhir”, “Zâhir”-“Bâtın”

isimleri gibi lügavî mânâları itibarıyla birbirinin mukabili, hakikatleri
açısından “zıdd-ı mülâyim” çerçevesinde hep birbirini hatırlatan ve beraber
anılan kelimelerdendir.

Birlik, yalnızlık, teklik diyeceğimiz vahdet; hak yolcusunun, her şeyi Allah’a
bağlayarak bütün eşya ve hâdiseleri O’ndan bilmesi, O’na vermesi; her nesne,
her hâl ve her harekette O’nun ilim, kudret, irade ve sair sıfât-ı sübhaniyesinin
parıltılarını müşâhede etmesi, topyekün ef’âl âleminin arkasında esmâ-i hüsnâ
tecellîlerini görüp sezmesi; sözün özü, hep O’nu bilip, O’nu duyup, O’na
yönelip, O’nun maiyyet-i mâneviyesine ermesi ve sonra da yalnız O’nu
istemesi, O’nun rızasına kilitlenmesi ve her zaman O’nun emir ve isteklerine
bağlı kalması demektir ki; bunlar, gerçek bir mü’minin, Hak karşısında
düşünce, inanç, tavır ve davranışlarının da icmalî ifadesidir.

Hazreti Zât’a bakan yönüyle vahdet; O’nun tek, yektâ olması; şerik ve nazîr,
vezir, muîn ve yardımcısının olmaması; herkes ve her şey, her hâlinde O’na
muhtaç olduğu hâlde, O’nun herkesten ve her şeyden müstağni bulunması
mânâsına Âlim-i Mutlak, Hâlık-ı Mutlak, Hâkim-i Mutlak, Müdebbir-i Mutlak,
bütün evsâf-ı kemaliyenin Mevsûf-u Mukaddes’i, esmâ-i hüsnânın Müsemmâ-i
Akdes’i ve bütün kesret âlemindeki tebeddül, tagayyür, elvân, eşkâl ve ahvâlin
de biricik mercii ve mutasarrıfı demektir.

Buna karşılık kesret ise, üzerinde muhit bir ilim, kâhir bir kudret ve hâkim
bir iradenin mührü, sikkesi, tuğrası bulunan bütün bir varlık ve hâdiseler
mânâsına geldiği gibi, hak yolcusunun, kendi iman ve mârifet ufkuna göre
tekvînî emirleri doğru okuyup doğru değerlendirerek, her biri O’nun cemal ve
kemaline birer mücellâ ayna olan topyekün eşya ve onların kasda, iradeye bağlı
hususî hâllerinin çehrelerinde Hazreti Mütecellî’nin okunduğu/okunacağı bütün
bir kâinat kitabıdır.

Biz Müslümanlar, vahdet ve vahdâniye yolu ya da kesret ve kesretiye
mesleği denince, konuyu yukarıda ortaya koymaya çalıştığımız hususlar
çerçevesinde anlarız. Kadimden beri mişkât-ı nübüvvetin vesâyetinde seyahat
eden bütün hak yolcuları da aynı şekilde anlamışlardır. Bu itibarla da, onların,



her şeyi Hak’tan bilmeleri, O’na bağlamaları, O’nunla görüp duymaları
kat’iyen bir kısım felsefecilerin mütalâalarıyla karıştırılmamalıdır. Bazı
filozoflar, bizim, Allah’ı birleme diyeceğimiz vahdâniye mesleğini monoteizm
ve her şeyin O’ndan gelmiş olması ve O’na bağlı bulunmasının ifadesi sayılan
vahdet telakkisini de monizm, dahası kesretiye mülâhazasını da plüralizm
şeklinde yorumlamışlardır ki, bunlar bizim bu kelimelere yüklediğimiz
mânâlardan çok farklı şeylerdir ve bizden de bizim sofîlerimizin
düşüncelerinden de fersah fersah uzaktır.

İslâm; Kitap, Sünnet gibi temel kaynakları; kelâm, fıkıh, tasavvuf gibi bu
kaynaklardan beslenen değişik kollarıyla bütün varlığın; ilmî ve kaderî
planlarla bir Kudret-i Kâhire tarafından yaratıldığını, O’nun kayyûmiyetiyle
varlığını sürdürdüğünü; bu âleme bir bir gelenlerin bir bir gidişi, gidenleri yeni
gelenlerin takip edişi hep o biricik Yaratıcı’nın idare ve tedbiriyle olduğunu;
bir başka âlemde ebediyete mazhar olacakların da yine O’nun kayyûmiyetiyle
olacağını kabul eder ve aksi mülâhazaları bütünüyle sapıklık sayar. Zevkî ve
hâlî bir meslek olan “vahdet-i vücud” erbabının vücud mülâhazaları –bu konu
başka bir münasebetle tafsilen izah edilmişti– müstesna, usûlüddinin büyük
üstadları, tasavvufun dev imamları, kâinatı da içindekileri de Allah’ın
yarattığına ve yaratılan her şeyi ayrı ayrı hususiyetleriyle yine O’nun devam
ettirdiğine inanırlar. Aksine, “Yaratılanlar Yaratan’ın özündendir, bütün kâinat
Yaratan’ın özünde vardı; yaratılma bu özün dışa vurması şeklinde oldu.. oluş
bir zuhur ve feyezândan başka bir şey değildir...” gibi mülâhazalar, ilâhî
sıfatların hakikatlerini, esmâ-i ilâhiyenin hususiyetlerini ve faaliyet-i
rabbâniyenin de keyfiyetini bilemeyen panteistlerin mütalâalarıdır; kökleri de
ta Herakleitos ve Parmenides ve daha sonraki dönem itibarıyla da Eflatun ve
Plotinus’a, daha açık ifadesiyle “ukûl-ü aşere” ve tezahür felsefesine
dayanmaktadır.

Bir kısım mutasavvifenin, tecellî ile mütecellîyi, zıllî ile aslîyi, Kayyûm ile
O’nunla kâim olanı birbirine iltibas etmelerinden ya da “dîk-ı elfâz”a iktiran
eden hâl ve zevklerini, başkalarının benzer mülâhazaları ifadede kullandıkları
kelimelerle seslendirmelerinden panteizm gibi anlaşılan beyanlarının, bu kabîl
felsefî mülâhazalarla hiç mi hiç münasebeti yoktur: İkincilerin vücud



mülâhazaları, onların, Hazreti Zât’a gönülden teveccühleri, ciddî
konsantrasyonları, her zaman O’na tahsis-i nazarda bulunmaları sonucunda –bir
hâl ve istiğrak ifadesi olarak– bütün varlığın mütelâşî olup gitmesi mânâsında
bir vücudîlik; birincilerinki ise, nazarî olarak, kâinat ve içindeki her şeyi, tek
bir varlığın farklı tezahürleri, gayriiradî feyezânları ve bütün eşyanın O olduğu
şeklinde bir panteizm mülâhazasıdır ve böyle bir mütalâanın Kitap ve
Sünnet’le telifi de imkânsızdır.

Evet, ikinciler, daha ziyade hâl ve zevklerine tercüman olma yolunda, bir
mânâda kısmen müteşâbihâta düşmelerine mukabil; birinciler, idrak ufkumuzu
aşan konularda varlık ve varlığın perde arkasıyla alâkalı nazariyeler
üretmektedirler. Bu itibarla da biz, birincilere; kendilerini beğenmiş, bencil ve
müteâl hakikatlere akıl erdiremeyen ya da ancak vahyin aydınlatan tayfları
altında görülüp sezilebilecek gerçeklere, minnacık akıl feneriyle bakmaya
çalışan mübtedîler; ikincilere de, hayatlarını hep mahviyet ve tevazu
yörüngesinde sürdüren, Hakk’a gönülden yönelmiş ve O’nun vücud ve diğer
sıfât-ı sübhaniyesinin ziyası karşısında başka şey görmeyen, mevcudiyet ve
sonraki bütün hususiyetlerini O’ndan bilen ve her zaman bütün varlığa da bu
zaviyeden bakan müntehîler diyoruz; bazen zevk ve hâllerine yenik düşen,
iştibah ve iltibasa açık müntehîler. Eğer bunların hissiyatlarının haritasını
ortaya koymak mümkün olsaydı, o haritada, varlığın Allah’la münasebetinin,
Hâlık-mahluk, Kayyûm ve O’nunla kâim olan münasebeti olduğu anlaşılacak ve
âlem-i “sahv”deki hâllerinin dilinden, Kitap, Sünnet ve usûlüddin âlimlerinin
söylediklerine benzer şeyler duyulacaktı.

Bir diğer ifadeyle kesret; kaderî kalıplara göre, farklı mahiyet aynalarında
ilâhî esmâ ve sıfatların değişik tecellîleri demektir. Yani bu âlemde her şey,
Hazreti Vâhid ü Ehad’in vahdet tecellîlerine bağlı olarak yaratılmıştır ve bir
baştan bir başa topyekün varlık, trilyonlarca aynalar olarak, aralarındaki birlik,
beraberlik, uyum, âhenk, yardımlaşma, dayanışma... gibi hususiyetleri ve farklı
ses, farklı nağme, farklı secâlarıyla, hep aynı mânâ ve mazmunu ifade
etmektedir. Bütün eşya ve hâdiseler bu şekildeki konumlarıyla O’nun vahidiyet
ve ehadiyetini ilan ettikleri gibi, mekânî olan bu şeylerin yanında zaman dahi:

ُرْھَّدلا َاَنأ   “Zaman, Benim âyine-i izafîmdir.”1 mefhumunca dehr, dihâr ve



dihûr unvanlarıyla mütemâdî kesret aynalarında yine O Vâhid ü Ehad’i
haykırmaktadır.

Bu itibarla da hemen her mertebede hak yolcuları, eşya üzerinde nazarlarını
sürekli bu mülâhazalar çerçevesinde gezdirir ve maddî-mânevî, cismanî-ruhanî
her şeyin çehresinde vahdet temâşâlarıyla Bir’i görür, Bir’i duyar, birlikle
alâkalı renk, desen ve şiveyle ürperir; her nesne ve her hâdisede O’nun ilim,
irade ve kudretinin âsârını müşâhede edip kendinden geçer; geçer de:

Cemalini nice yüzden görem diyen dilber,
Şikeste âyineler gibi pâre pâre gerek..

diye mırıldanır ve her an yeni bir vuslat rampasında duruyor gibi, ebediyet
televvünlü bir temâşâya start verileceği heyecanıyla kendini O’nu müşâhede
kapısının önünde sanır.

Evet, Allah birdir. O’nun birbirinden farklı değişik sıfat ve isimlerini ayrı
ayrı hususiyetleriyle aksettiren aynalar ise pek çoktur. Her yerde ve her zaman
“vahdet-i asliye”nin yanında bir “kesret-i tebeiye” de mevcuttur.. ve inanmış
bir gönül erinin nazarında müşâhede edilen bütün kesret âlemleri, değişik
yorum ve değerlendirmeler ile her zaman gidip vahdete dayandığı gibi, böyle
temiz bir ruh nazarında kesrete ait bütün ses ve görüntüler de bir zemzeme-i
vahdet’e dönüşerek hep O’nu söylemekte, O’na bakmakta, O’ndan mesajlar
sunmakta ve sürekli O’nu soluklamaktadır.

Aklın zâhirî nazarında bu kevn ü fesattaki mecâlî ve mezâhirin taaddüdü bir
kısım kesret kılıklı farklılıklar ortaya koysa da, bu kat’iyen menba ve mercideki
vahdete münâfî değildir. Her şey, her hâliyle O’nunla irtibatlı ve O’nun kasd u
iradesine bağlı çalkalanmakta; gelmekte-gitmekte ve O’na dönmektedir. Bu
itibarla da kesretten, kenz-i mahfî-i vahdetin halk ve icad çerçevesinde bir
inkişaf tecellîsi diye de söz edebiliriz.

Tabiî bütün bu mülâhazalar, yakın bulunup uzak duranlar için değil,
konumuna göre duruşunu ayarlayabilmiş yakın durup yakından görenler içindir.
Bir meczup, böyle bir mülâhaza ile alâkalı şunları söyler:

“Ol sana senden yakındır, sen sakın olma O’na ırak,
Kesreti kov, vahdeti bul, kalbdeki irfanla bak!”

Evet, kalb ve ruhun hayat seviyesine erip otağını ruhanîlerin uçuştuğu



zirvelere kurabilen, lâzaman ve lâmekân, lâleyl ve lânehâr hak erleri için kesret
de vahdet de problem olmaktan çıkar ve birer “mâkûlü’l-mânâ” hâline gelirler.

Bu her zaman hep böyledir; bir taraftan, insanlığın idrak ufkunu tabiat-ı
beşeriye zulmeti kuşatsa da, bir başka zaviyeden her şeyi ve herkesi nur-u
hakikat ve ziya-i vahdetin ihata ettiği duyulur ve hissedilir. İnsan, cismanî tabiat
atmosferinin üstüne yükselebildiği ve nazarını öteleştirdiği takdirde, vahdet
dünyasının aydınlıklarıyla tanışır; idrak, ihsas ve müşâhedelerinde kendini el
değmemiş, göz görmemiş sürprizler sağanağı içinde bulur. Ne var ki, böyle bir
mevhibe sağanağı mazhariyetine eren hak yolcusu, eğer diyanetin ruhundaki
âhengi koruyamaz ve bağlı bulunması gerekli olan usûlüddin prensiplerinden
uzak düşerse, iç içe kazançlar kuşağında kaybetme ihtimali de söz konusudur.
Zâhir-Bâtın, aynı hakikatin göz ardı edilmeye tahammülü olmayan birer buudu
olduğu gibi, bu isimlerin tecellî alanı sayılan kesret ve vahdet ahkâmında
muvazeneye riayet de fevkalâde önemlidir.

Onun için seyr-i ruhanîde sırf bâtınî hüviyet ve onun inkişafı sayılan
müşâhede ve mükâşefeleri nazara alanlar, tevhid-i hakikîyi, َوُھ َِّالإ  َدوُجْوَم  َال 
“O’ndan başka hakikî bir mevcud yok.” şeklinde duymuş ve ifade etmişler;
sadece zâhirî hüviyete bakıp ona değer verenler ise çok defa natüralizme
saplanmış ve şirkte boğulmuşlar; zâhir ve bâtını beraber kabul etmenin yanında,
hâl ve zevk televvünü ile az da olsa bâtını bir-iki kadem öne çıkaranlar ise –
hakka daha yakın olmaları müsellem– tevhid-i kâmili meşhûdâtlarına
bağladıklarından َوُھ َِّالإ  َدوُھْـشَم  ”.Meşhûd olan sadece O’dur“ َال   diyerek,
gaybe imandaki ıtlakın enginliğine rağmen, imanî mülâhazalarını kayıt altına
almışlardır. Mütalâa ve değerlendirmelerini tamamıyla esmâ ve sıfât-ı
sübhaniye ile irtibatlandırıp varlık ve hâdiselere bu zaviyeden bakanlar ise,
tevhid telakkilerini ıtlakın enginliğiyle ele alıp zâhirî tevhidleriyle “fark”a
mürâât, bâtınî tevhidleriyle de “cem’ maa’l-fark”a işaret sadedinde َدوُبْعَم َال 

ُّهٰللا َِّالإ   “O’ndan başka mâbud, maksûd ve matlûb yoktur.”  hakikatiyle
gürlemiş, Kur’ân ve Sünnet’le ortaya konan hakikî ve iltibaslara kapalı bir
tevhidi ilan etmişlerdir. Zannediyorum, işte böyle bir telakki sayesinde, hem
tevhid-i Zât hem de tevhid-i sıfâtın vurgulanması yanında zâhir ve bâtın
arasındaki muvazene de korunmuş olacaktır.



Aslında tevhid-i bâtın bir çekirdek ise, tevhid-i zâhir de bir ağaç ve meyve
mahiyetindedir. Ne var ki, ilkinin büyük ölçüde vicdan mekanizmasıyla
duyulup hissedilmesine karşılık, ikincisi daha çok, kesret âlemini mütalâada
bulunmak, mütalâa edilen şeyleri yorumlayıp değerlendirmek suretiyle zâhir ve
bâtın hâsselerle anlaşılıp zevk edilmektedir. Ayrıca böyle bir bakış
farklılığının beraberinde getirdiği bir mukabele farklılığından da söz edilebilir.
Şöyle ki, Hazreti Ehad ü Samed’i, kesretle münasebetimiz ve zâhir duyu
organlarımızın idrak ve ihsas ufku açısından ve böyle bir mülâhazaya vurguda
bulunma zaviyesinden andığımız zaman –hacda, bayramlarda olduğu gibi– cehrî
olarak anarız; vicdanî sezi ve sır zirvesi açısından yâd ettiğimizde de kalbin
dili, sırrın soluklarıyla yâd ederiz.

Evet, kendi kendimizi murâkabe ve muhasebe atmosferinde,
halvethânelerdeki hususî zikir ve yakarışlarımızda kalb, sır ve hafî ufkuna bağlı
kalmaya çalışır; bayram, cuma ve hususiyle de hacda, şeâiri ilanın esas olması
mülâhazasıyla gürül gürül O’nu haykırır, hem kendi hesabımıza hem de bütün
varlık ve varlık ötesi, arzdan semaya, semadan arza gelip giden şuur
sahiplerine bir şeyler söylemeye çalışırız; çalışır, mezâhir ve mecâlîye fazla
takılıp kalmadan, kesretin o boğucu atmosferini delik deşik ederek her zaman
vahdete müteveccih olduğumuzu gösteririz. Böyle bir tavır, mebde ile beraber
müntehâya da riayet etmenin ifadesi ve zâhirî imtisas ve ihsaslarımızın yanında
bâtınî duyuşlarımızın da dilini kullanmak demektir.

Bunu biraz daha açabiliriz: Her şeyin ilmî vücudu itibarıyla mânevî bir suret
ve mahiyeti –suret ve mahiyet tabiriyle yine kelime yetmezliğine takıldığımızı
itiraf etmeliyim– vardır. Böyle bir suret ve mahiyet, kaderî plan çerçevesinde,
akdes feyiz televvünlerine bağlı, feyz-i mukaddesle önce –bu da bizim gibi
zamanla mukayyet olanlara ait bir husus– ruhanî mahiyetler seviyesine getirilir;
sonra cismaniyet urbası giydirilir ve her varlık, topyekün eşyayı kuşatan bir
ilmî program çerçevesinde, kendi mânâ ve muhtevasına göre belli hüviyete
bürünerek başka bir mazhar ve meclâ durumuna yükselir. Kaba bir benzetme
yapacak olursak; her varlık, ilmî vücud mertebesinde, kelime ve cümleleri
meydana getiren harflerin özü ve ruhu gibidir. Bunlar, kelime mertebesine
yükseldiklerinde belli mânâlara delâlet ettiği gibi, mevcudat da farklı



taayyünlerle farklı şekiller alır. Bunların misalî levhalardaki siluetleri,
âyetlere; belli numara, belli drop ve belli kalıplar çerçevesindeki şekilleri,
resimleri de, çerçevesi belirlenmiş müstakil sûrelere benzetilebilir.

Temelde her şey, bâtını itibarıyla, çoklarımızın idrak ufkunu aşkın bulunsa
da, nuranî, şeffaf ve vahdet edalı olduğu açıktır. Zâhirî televvünleri açısından
ise büyük ölçüde esbab alaşımlı ve kesret edalıdır. Bu, biraz da aynaların
kabiliyet ve hususiyetleriyle alâkalıdır: Evet, tıpkı Kur’ân sûrelerinin
âyetlerden, âyetlerin kelimelerden, kelimelerin harflerden, harflerin de nokta ve
belli hatlardan meydana gelmesi gibi, canlı-cansız bütün varlık da misalî
levhalardan, misalî levhalar kelimât-ı ruhaniyeden, bunlar da –tabir caizse–
hurûf-u ilmiye tecellîsinden ezelî program çerçevesinde, kudret ve iradenin
taallukuyla meydana gelmiş cümleler, paragraflar, risaleler ve kitaplardır.
Bunun böyle olduğunu duyup zevk eden ârifler, her zaman kesret arkasında
vahdeti, ehadiyet cilveleri verâsında da vahidiyeti temâşâ etmiş ve cemalin
rasathânelerinden ihataları aşkın celâlî tecellîlerin mehâfet ve mehâbetini
duymuş ve tâzimle iki büklüm olmuşlardır. Başta namaz olmak üzere bütün
ibadetler, bu seviyeye açık ruhlara, yerine getirecekleri sorumlulukları
gösterme, tarif etme ve hatırlatma açısından fevkalâde önemlidir.

Varlık ve onun önüne-arkasına, ehadiyetin yaklaştıran menşûrundan, cemalin
aydınlatan meş’aleleriyle bakamayanlar, maddî ve cismanî âleme ait esbab ve
vesait perdelerine takılmış ve binlerce-yüz binlerce ışık kaynağına rağmen
ışığa hasret gitmişlerdir. Kur’ân okurken ses ve nağmelerin ötesine
geçemeyenler, onu yorumlama adına mantık ve felsefe dedikodularıyla
ömürlerini tükettikleri gibi, kâinat kitabını doğru okuyamayan, okuduklarını
yanlış anlayan, yanlış anlayıp esbaba takılanlar da, sürekli okudukları hâlde hiç
mi hiç okumanın ötesini görememiş, vahyin aydınlatıcı ışıklarından mahrum
yaşamış ve kesret deryasının amansız dalgalarıyla sağa-sola sürüklenmiş; sonra
da bir türlü vahdet sahiline ulaşamamışlardır.

***

Hz. Âdem’in hilâfet pâyesiyle şereflendirilmesinin arkasında, onun esmâ-i
ilâhiyeye vukûfu ve o isimlerin müsemmâları da diyebileceğimiz eşyayı iyi
okuması, derken esmâdan Müsemmâ-i Akdes’e yönelmesi ve her şeyin



mahiyetini, hakikatini kavraması olsa gerek. O, kendisine talim edilen isimleri
müsemmâlarıyla, müsemmâları da kendilerine ait hususiyetleriyle okumuş,
değerlendirmiş ve her şeyin çehresinde vahdet gerçeğini temâşâ ederek kesret
dağdağasından kurtulmuş ve bütün perdeleri aşıp gönlündeki kenz-i mahfînin
ihsas ve ışığıyla Hazreti Zât’a yürümüştü. Başka bir yaklaşımla o, şeriat-ı
fıtriye de diyeceğimiz tekvînî emirlerin suret-i cereyan ve televvünlerinin
çehresinde ulûhiyete ait esrarı, hem de kusursuz olarak okumuş ve ُِقئاَقَح
2 ٌةَِتبَاث ِءاَیْـشَْألا   hakikatini duyduğu aynı anda, Hazreti İlim ve Vücud’un
tesirlerini de ilan ederek, melekûtun dilrubâ kametleri meleklere ََكناَحْبُس َال

ُمی۪كَحْلا ُمی۪لَعْلا  َتَْنأ  َكَِّنإ  ۘاَنَتْمَّلَع  اَم  َِّالإ  اََۤنل  َمْلِع   “Münezzeh ve mukaddessin
yâ Rab! Biz, Senin bize bildirdiğinden başkasını bilemeyiz; her şeyi hakkıyla

bilen Sen, hikmetle yaratan da Sensin...”3 dedirtmişti ki bu, Hakk’ın
mükerrem ibâdından daha mükerremlerin de bulunabileceğinin ilanı ve
insanoğlunun hilâfetine de ciddî bir vurgu demekti.

Herkes kesrette vahdeti görüp duyamayabilir; zâhirde bâtını temâşâ gibi
çoklukta Bir’i bilip, Bir’i duymak imkân-ı aklîyle mümkün olsa da her
babayiğidin kârı değildir. İlk insan, ilk peygamber Âdem nebi, aynı zamanda
kesrete açık ve fakat müntehâ-i vahdete çağıran ilk mürşiddi. O, kesretin
tahminleri aşan boğuculuğu, dağıtıcılığı, cazibesi karşısında başı dönmeden,
bakışı bulanmadan, hemen her zaman vahidiyetin celâlî tecellîleri içinde
ehadiyetin cemalî cilvelerini görmüş, hissetmiş ve her nesnede, hususiyle de
canlılarda ilâhî isimlerin tecellîlerini müşâhede ile, bu iç içe celevât ve
füyûzât arasında, kendi hakkındaki –tabiî insanoğlu adına– hususî bir
teveccühün unvanı sayacağımız cemalî esintileri de duymuş; kalbinin kapılarını
ardına kadar Zât-ı Akdes’e açarak O’ndan gelen ışıklar sayesinde gönlünün
gözleriyle her varlığın çehresindeki vahdet sikkesini okumuş ve her şeyin en
önemli derinliğinin O’na baktığını görüp anlamış, sonra da birer birer her
varlık ve toptan bütün eşyadaki değişimlerin-dönüşümlerin hep o Kudreti
Sonsuz’un tezgâhından çıktığını, “ayne’l-yakîn” müşâhede etmiş ve derin bir
iz’anla ne rubûbiyetinde ne de ulûhiyetinde O’nun eşi-menendi, muîni ve veziri
bulunmadığını ilan ederek mahiyet ve donanımının hakkını yerine getirip
meleklerin önüne geçmişti; geçmiş ve kapıyı da her müstaiddin geçeceği



şekilde aralık bırakmıştı.
Evet, bu yol, günümüzün vahdet yolcuları için de aynıyla söz konusudur;

gözlerini her zaman tefekkürle açıp-kapayan, sineleri sürekli şefkatle çarpan,
âcizliğini O’nun kudretine ulaşma dinamiği, fakirliğini de yine O’nun servet ve
gınasına ermenin vesilesi sayan basîretli ruhlar, tıpkı Hz. Âdem gibi vahdeti
kesret aynalarında temâşâ edebilir; her simada O’nun ziya-i vücudundan
parıltılarla O’nun varlığını hisseder ve celâlî tecellîlerin göz açtırmıyor gibi
görünen sağanakları karşısında dahi ehadiyet televvünlü cemalî cilvelerin üfül
üfül esintileriyle serinler ve “bî kem u keyf” yudum yudum O’nunla bulunuyor
olmanın hazlarını yudumlayabilirler.

Vâkıa, bazen böyle bir noktaya ulaşanların yer yer iltibasa düştükleri ve
hâllerini ifadede kullandıkları kelimeleri iyi seçemedikleri, ya da onların gönül
dünyasında sürekli “sübühât-ı vech” esintileri esip durduğu için “hulûl”e ve
“ittihad”a çekilebilecek sözler ettikleri görülegelmiştir; ama bunun her zaman
böyle olmadığı da bir gerçektir. Ve hele, seyr-i ruhanîsini Hz. Ruh-u Seyyidi’l-
Enâm’ın (aleyhi ekmelüttehâyâ) mişkât-ı nübüvveti altında sürdürenler için bu
durum hiçbir zaman söz konusu olmamıştır ve olamaz da...

Aslında bu makam, hak yolcularının gönlünde َمَْویْلا ُكـْلُمْلا  ِنَِمل   “Deyin

bakalım bugün mülk kiminmiş?”4 hitabına, Hazreti Vâcibü’l-Vücud’un ِّهٰل ِل
ِراَّھَقْلا ِدــِحاَوْلا   “Kudret-i kâhire sahibi Allah’ındır.” 5 hakikatinin

tecellîlerinden muhit bir ziya ya da bir aks-i sadanın görülüp duyulduğu makam
olduğundan; yani, asıl olan vahdet-i zâtiyenin, ârızî olan kesret-i fer’iyeyi
bütünüyle kuşatıp her şeye bir vahdet rengi verdiğinden –tabiî böyle bir mesele
avam için asla söz konusu değildir– hâle mağlup ve istiğrak eksenli yaşayan bu
kimseler, iltibasa açık o kabîl beyanlarında mazur görülebilirler. Buna, sâlikin
belli bir kurb mertebesine erince, müşâhede ufku itibarıyla her yanda ayân
beyan esmânın tüllenmesi, insanî latîfelerin her an Müsemmâ-i Akdes’i
duyması, bütün ihsas ufuklarında sıfat televvünlerinin kalben görülüp sezilmesi
ve latîfe-i rabbâniyenin, Hazreti Mevsûf-u Mukaddes’i mülâhazaya alma
heyecanıyla çarpması makamı da diyebiliriz ki; bu ölçüdeki ihsas ve
imtisaslarla kuşatılmış bir gönül eri, tecellî-i vahdetle her şeyin silinip
süpürülüp götürüldüğünü ve dört bir yanda hep O’nun bayrağının



dalgalandığını duyup zevk eder ki, böyle birinin sahv hâlindekiler gibi
düşünmesi de bir mânâda kendiyle çelişki olur.

Bazıları, ruhun bu seviyede irtifa ve inkişafına, kalbin kendi derinlikleriyle
bedeni kuşatması, bazıları da ruh-u insanın nefha-i ilâhî olmasına bağlı,
özündeki güce ulaşması demişlerdir ki; kendini aşmış ve kendi rekorunu kırmış
bu seviyedeki bir hak erinin nazarında artık ne arz u sema farklılığı ne de öteler
ve burası ayrılığı kalır. Böyle biri beden ve cismaniyetiyle arzda bulunsa da,
latîfe-i rabbâniye ve sırrıyla semalar ötesinde; heykeliyle, şekliyle aramızda
görünse de ruhuyla hep âlâ-i illiyyîndedir.

Evet, o, bütün bütün kalbî ve ruhî hayat ufkuna kilitlendiğinden, artık her
zaman vahidiyet tecellîleri içinde ehadiyet cilveleriyle yaşar ve bâtınî
hislerinin menfezlerinden sürekli cilve-i vahdeti temâşâ eder; eder de, gayrı
Vâhid ü Ehad’den başka hiçbir şey duymaz ve hiçbir şey hissetmez. Önce de
ifade edildiği gibi, böyle bir ufku ihraz edince, bazen Muhît’in vüs’at ve
ihtişamı, muhâtın da hakâreti, muzmahil ve mütelâşî olması karşısında, mazur
görülecek bir iltibasa düşerek: “O’ndan başka bir şey görmüyorum.” veya
“Sizin gördükleriniz bütünüyle vehm ü hayalden ibarettir.” diyebilir.

Aslında, bir nesnenin var veya yok farz edilmesi, biraz da, o objenin bâtınî
duygularla hissedilme şekline bağlıdır. Varlık ve hâdiselerin yorumlanması,
bütün bütün öteleşmiş bâtınî duyguların imbiklerinde değerlendirilince, zâhirin
tesir alanı da daraldıkça daralır; hatta, hak yolcusunun, objeleri tamamen bâtına
göre değerlendirmesi ölçüsünde sır ve hafî atlası itibarıyla zâhir onun gözünde
bütünüyle silinir gider ve her yanda bâtının bayrağı dalgalanmaya başlar. Artık
böyle birinin nazarına yer yer kesret resimleri ilişse de bunlar, hiss-i mârifetin
bağrında gelişmiş ve latîfe-i rabbâniyenin hâlî ve zevkî bir buudu hâline gelmiş
hiss-i vahdete söz dinletemezler. Dinletemedikleri içindir ki varlığı böyle bir

ufuktan temâşâ eden bir hâl eri, zaman zaman, 6 ُّقَحْلا َتـَْنأَو  ُدـْبَعْلا  اـََنأ 
diyeceğine, iç ihsaslarının tesirinde 8 ِمی۪ظَعْلا ِهـّٰللا  َناـَحْبُس  ; 7 ُّقَحْلا اـََنأ 
demesi gerektiği bir yerde de 9 ي۪نْأَش ََمظْعَأ  اَم  ى۪ناَحْبُس   şeklinde iltibaslı
ve muhkemât-ı şeriat nazarında hatarlı beyanlarda bulunabilir.

Usûlüddin açısından, diyanetin ruhu ve kul olmanın lâzımı sayılan tevazu ve
mahviyete münâfî olması bir yana, aklın zâhir nazarında istiklâl iddiası hissini



uyaran bu türlü mülâhazalar, ubûdiyetin ruhuna tamamen zıttır ve
peygamberlerin talim buyurdukları tevhid telakkisine de münâfîdir. Hele bir
kısım mübtedîlerin, bu kabîl sözleri söylemeleri veya bu sözlere dayanarak
hulûl ve ittihaddan dem vurmaları bütün bütün İslâm’ın ruhuna aykırı, bedâhet-i
akla münâfî ve Kur’ân muhkemâtına da muhalif bir dalâlettir.

Sünnet yolunun yolcuları, her zaman kesret içinde vahdeti müşâhede etmiş,
Hazreti Zât’ı, kendi sıfât ve esmâ-i hüsnâsı zaviyesinden, mâsivâyı da kendi
keyfiyet ve hususiyetleriyle ele almış; Hazreti Hakk’ın müteâl bir varlık
olduğunu, izafî hakikatlerin de O’nun var etmesiyle var olduklarını,
kayyûmiyetiyle de devam ettiklerini düşünmüş; her türlü tasavvurda, taakkulde,
inançta iltibaslardan uzak durdukları gibi ifadelerinde de ulûhiyet hakikatiyle
telifi imkânsız beyanlarda bulunmamışlardır. Evet onlar, ُتاَراَِبتْعِْإلا َـالَْول 

ُِقئاَقَحْلا َِتَلَطَبل   “Eğer izafiyât olmasaydı pek çok nisbî hakikat maruz-u
butlan olurdu.” fehvâsınca, her zaman hakâik-i eşyanın –Hakk’ın ziya-i
vücudunun gölgesinin gölgesi olsa da– varlığını vurgulamış ve bunun da asla
vahdete münâfî olmadığını düşünmüşlerdir.

Hâsılı, gözlerimizle, gönüllerimizle görüp duyduğumuz bütün eşya, O’nun
kudret ve iradesiyle meydana gelmiş âdeta bir meşher; küre-i arz canlı-cansız
aksesuarıyla, ilim, irade ve kudret tezgâhından çıkmış, olabildiğine mükemmel
bir dizaynla müşahidlerin temâşâlarına arz edilmiş geniş ve muhteşem bir
saray, insanoğlu da bütün bunları tanıyıp değerlendirmeye memur bir
vazifelidir. Her yanda görülen bir kesret televvünü; her nesne ve her hareketin
özünde duyulup hissedilense bir vahdet ruhudur. Hüşyâr gönüller bunu hep
böyle bildi Hakk’a yürüdü; ifrat ve tefrite düşenlerse takılıp yollarda kaldı.

.َُهباَِنتْجا اَنْقُزْراَو  ًالِطاَب  َلِطاَبْلا  َانَِرأَو  ُهَعاَّبِتا ، اَنْقُزْراَو  اًّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َّمُھٰ

َنی۪لَسْرُمْلا ِبْكَّرلا  ِدِئاَقَو  َنّیِ۪یبَّنلا  ِدْقِع  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.َنی۪عَمَْجأ َني۪رِھاَّطلا  َنیّ۪بِیَّطلا  ِِهباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو 
1Buhârî, tefsîru sûre (45) 1, tevhid 35; Müslim, elfâz 1-3.

2“Eşyanın hakikati sabittir.” (Ömer en-Nesefî, el-Akâid s.1)

3Bakara sûresi, 2/32.

4Mü’min sûresi, 40/16.



5Mü’min sûresi, 40/16.

6“Ben kulum, Sen ise Hak.”

7“Ben Hakk’ım.” (Bkz.: el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 1/36)

8“Yüceler yücesi Allah’ı tenzîh ü takdîs ederim.”

9“Tenzîh ü takdîs ederim ki; benim şânım ne yücedir!” (Bkz.: el-Gazzâlî, el-Maksadü’l-esnâ 1/154; İbnü’l-
Cevzî, Telbîsü iblîs 1/417)



Ruh ve Ötesi
Kalbin Zümrüt Tepeleri ama, önce, Şehristânî’nin “el-Milel ve’n-nihal”i,

Gazzâlî’nin “Tehâfütü’l-felâsife”si, Mustafa Sabri Bey’in “Mevkıfu’l-akli
ve’l-ilmi ve’l-âlem”i, Günaltay’ın “Felsefe-i ûlâ”sı, Ali Arslan Bey’in “el-
Ba’s ve’l-hulûd” u çerçevesinde, tasavvuftaki ruh telakkisine giriş niteliğinde,
aklın gri yamaçlarında küçük bir gezintinin yararlı olacağını düşündüm. Şayet
konuya ve konunun arkasındaki hakâike saygısızlıkta bulundu veya bâtılı
tasvirle saf ve temiz düşüncelerde bulantı hâsıl etti isem Rabbim’den afv u
mağfiret dilerim...

İnsan vücudunda, hayat, hareket, idrak, his, şuur ve her türlü gelişmenin gayr-
i maddî temel unsuru sayılan ruh –vahye, Kur’ân’a, vahiy meleğine de aynı
ismin verilmesi mahfuz– kutsal kitaplardan filozoflara, en ibtidâî toplumlardan
en mütemeddin milletlere kadar hemen herkesin alâka duyduğu bir mevzu ve
hakkında söylenen sözler mücelletlere sığmayacak ölçüde geniş bir konudur.
İhtimal, bu biraz da, ilk insan ve ilk peygambere/peygamberlere bildirilen
ruhun hakikati ve “mahiyet-i nefsü’l-emriye”siyle alâkalı icmalî emirlerle
yetinmeyip tafsile girmekten ve değişik çağların ilim, mârifet ufku zaviyesinden
ileri sürülmüş yorumlardan, ya da aslında, bir hareket, hayat, idrak ve his esası
olan ruh cevherinin hakikatini, onun fonksiyon ve faaliyetleriyle karıştırıp
hepsini müşterek mütalâa etmekten kaynaklanmıştır/kaynaklanmaktadır. Ne var
ki, ruhun anlatılmasıyla alâkalı düşünce ve ifadeler nasıl olursa olsun, onun,
hayat, hareket, his, şuur ve idrakin biricik kaynağı olduğunda şüphe yoktur.. ve
bu konuda din, felsefe ve tasavvuf düşüncesi âdeta ittifak hâlindedir.

Evet, insanoğlu var olduğu günden beri, hep böyle bir cevherin
mevcudiyetini düşünmüş, hatta rüya vesaire gibi şeylerle onu kısmen hissetmiş
ve bir adım daha atarak onun hakikatini anlamaya çalışmıştır. Ne var ki
insanoğlu bu tecessüs, tefahhus ve araştırmalarında, pek çok yanları itibarıyla,
aklın idrak alanı dışındaki böyle bir konuda, semavî fermanlardaki icmalle
iktifa etmeyip tafsile ve indî yorumlara girdiğinden, bazen “akıl”, bazen “ruh”,
bazen “nefs-i nâtıka”, bazen de “ene” dediği bu cevher-i mücerredi, taktığı
isimlerin çağrıştırdığı değişik mülâhazalarla ele almış ve konuyu âdeta içinden
çıkılmaz bir ucûbe hâline getirmiştir.



Allah, hayat sıfatı ufkundan görülen-görülmeyen bütün canlılara umumî bir
ruh bahşettiği gibi, Hz. Âdem’e de –ve tabiî daha sonra onun evlâtlarına da–
emir âleminden şuurlu bir ruh nefhetmiştir.. ve konunun Kur’ân ve Sahih

Sünnet’teki1 icmali sadece bundan ibarettir. İşte böyle bir icmal, zamanla
değişik din ve kültürlere bağlı mütefekkir ve filozofların ve tabiî bazı sofî ve
mutasavvifînin biraz ruhun “hakikat-i nefsü’l-emriye”si, biraz da onun
fonksiyon ve bedenle münasebeti açısından tevil, tefsir ve tafsiliyle
mücelletlere sığmayacak bir bilgi ve nazariyeler havzı oluşturmuştur.

Bizim burada esas üzerinde durmak istediğimiz konu, tasavvufçuların ruhtan,
kalbî ve ruhî hayattan ne anladıkları hususu olmasına rağmen, onun, birbirinden
farklı çerçevelerde değişik din, değişik millet ve değişik felsefî sistemlerce
nasıl anlaşılıp nasıl kabul edildiğini gösterme bakımından biraz eskilere gidip,
kuş bakışıyla dahi olsa onunla alâkalı ortaya atılmış mülâhazalara bir göz
atmanın aydınlatıcı olacağını ve biraz daha geniş bir mukayese imkânı
vereceğini düşündük.

Öyle ise şimdi gelin, Yüce Yaratıcı’nın ruh hakkındaki –ısrarla
vurguladığımız– icmâlî bilgilendirmesinin, en ibtidâî kavimlerden filozoflara,
materyalistlerden spiritüalistlere, rasyonalistlerden sofîlere, tefsircilerden
kelâmcılara kadar değişik kesimlerce nasıl yorumlandığına hep beraber bir göz
atalım:

İnsanlığın upuzun geçmişine baktığımızda, tarihin hemen her döneminde,
değişik toplumlar arasında, avamca veya ilmî olarak, ama mutlak surette ruh ve
onun menşeiyle alâkalı bir hayli şeyle karşılaşırız. En karanlık çağlarda dahi –
tabiî biraz farklı çizgilerde– insanoğlu, açık-kapalı ruh hakkında bir şeyler
düşünmüş, bir şeyler söylemiş; onun mebdei ve akıbeti arasında gelip gitmiş;
nereden geldiğini, niye geldiğini, nereye gideceğini sürekli kendine sorup
durmuş; yer yer peygamberlerin vesâyeti sayesinde doğru düşünmüş; ama çok
defa yanılmış; bu dünyaya geliş-gidiş ve bir süre ikamet eyleyiş arasında irtibat
kuramama tökezlemeleri yaşamış; kendi yorumlarının yanlışlıklarına takılarak
sık sık tenakuzlara düşmüş; ancak hemen her zaman hayatın arkasında ve bu
fizikî dünyanın ötesinde muharrik, müdrik, şuurlu metafizik bir gücün
bulunduğuna inanmış ve onun hakkında yanlış-doğru veya doğruya yakın



kitaplar dolusu şeyler söylemiştir.
Kimileri bu fizik ötesi gücü nefis, hevâ, can, rüzgâr kelimeleriyle, Sanskritçe

konuşanlar “Atman”, Yunanlar “Psyche”, Lâtinler “Animus”, Fransızlar
“Esprit”, Gotlar “Saivala”, Farslar “Revân”... gibi ayrı ayrı sözcüklerle ifade
etseler de hemen hepsinin maksadı, beden ve ceset arkasındaki hayat, his ve
hareketin kaynağı o zîşuur kanun-u emrî olmuştur.

İnsanlarda, madde ve cesetten başka ikinci bir varlığın bulunduğu düşüncesi
hemen bütün ibtidâî toplumlarda çok yaygın olmakla beraber, bu cevherin nasıl
olduğu hususundaki mülâhazalar birbirinden oldukça farklıdır. Ne var ki, bu
mülâhazalardan hangisi derin bir tetkike tâbi tutulsa, hemen hepsinde ruhun,
maddeden mücerret bir varlık veya esir gibi yarı cisim bir nesne şeklinde
algılanmış olduğu görülecektir.

Bunların yanında ayrıca, ruhların akıbetleriyle alâkalı kanaat ve düşünceler
de büyük ölçüde birbirine yakın mülâhazalar etrafında dönüp durmuştur.
Çoğunluğun kanaatine göre, ruhlar dünyadan göçtükten sonra başka bir âlemde
hâllerine uygun bir yaşama çizgisinde hayatlarını sürdürecek ve dünyevî
hayatlarına bağlı bir yaşama biçimine ereceklerdir: Hürmete şâyân müstakîm
ruhlar hürmet görecek, fenalıklarla kirlenmiş nefisler de fena muameleye maruz
kalacaklardır.

Görüldüğü gibi çok ibtidâî insanlar dahi oldukça erken bir dönemde,
“mahiyet-i insaniye”de bir ikiliğin bulunduğunu sezmiş, bizim ruh dediğimiz
cevheri şöyle-böyle duymuş, ama idrak ufuklarını aşkın tafsilata girince
meseleyi karıştırmış ve iltibasa düşmüşlerdir ki; yanlışıyla-doğrusuyla “dinler
tarihinin” animizmle alâkalı bölümlerinde bu kabîl iltibaslardan doğmuş bir
hayli hurafe görmek mümkündür. Hiç şüphesiz bu hurafelerden biri de tenasüh
akidesidir. Ruhun müstakil bir cevher olmasına inanan insanoğlu, benliğindeki
ebediyet arzusunu tatmin adına “ruhların devr-i daimi” diyeceğimiz akideye
sığınmış ve vicdanında hissettiği ebediyen yok olup gitme ızdırabını bununla
tâdile çalışmıştır.

Bu akideye göre –Tereddütler kitabında kısmen temas edilmişti2– cesetler
ruhların kalıpları gibidirler. Ruhlar âdeta bir umumî devr-i daim içinde bu
kalıplara girerek onlarda bir dinamo vazifesi görür, onlara hayat ifâza eder,



şevk u zevk duyularını harekete geçirir; o kalıp çöküp dağılınca da başka bir
kalıba, daha sonra bir başka kalıba... girip çıkmaya devam ederler. Eğer
girdikleri kalıp insana ait ise, hiss u zevkin yanında onda, idrak, şuur ve irade
sistemlerine de hükmeder ve farklı durumlar sergilerler.

Tylor; animizmle alâkalı mülâhazalarını serdettiği yerde, tenasühün menşeini
çok eskilere götürür ve bir hayli renkli örnekler verir. Dinler tarihi, tenasühün
menşeinin eski Mısır halkının “Hermes”ine dayandığını ve filozof Pisagor
(Pythagoras) vasıtasıyla kadim Yunan’a götürüldüğünü söyler. Tarihçi Herodot
(Herodotos) ise, Pisagor’dan evvel tenasühün Yunanlılarca bilindiğinden söz
eder.

Gün gelir bu düşünce bir fantezi olarak bazı semavî din mensuplarınca da
benimsenir. Hatta Eski Ahit’teki Niobe’nin mermere, Hz. Lut’un eşi
“Edithe”nin de tuzdan bir heykele dönüşmesi –arada nasıl bir münasebet
olduğunu anlamış değilim– tenasühe birer mesnet gibi gösterilir.

Tenasüh düşüncesinin ilk telaffuz edildiği yerlerden biri de hiç şüphesiz
Ganj ve Sind havzalarıdır. Dahası Vedalar’daki bir kısım münacat ve
yakarışlarda onun küllenmiş bir kısım izleriyle karşılaşmak mümkündür.
Vaiseshika, öldükten sonra fena ruhların aşağı bir hayat mertebesinde sürüm
sürüm olacaklarından söz eder. Vedanza, mârifet-i mukaddeseye erinceye kadar
bütün ruhların farklı seviyedeki cesetlerde zelil, perişan ve ızdırap içinde
kıvranıp duracakları kehanetinde bulunur ki, bütün bunlar tenasühe kail
olanlarca birer referans olarak değerlendirilmiştir/değerlendirilmektedir.

Buraya kadar bir özet mahiyetinde arz edilen bu bilgiler ve benzeri diğer
mütalâalara dayanarak Charles Fourier, bir tenasüh mütenebbîsi gibi akla-
hayale gelmedik gaybî haberlerle konuyu süsler, bezer ve ilimle telifi imkânsız
bir sürü kehanette bulunur. Onun bu kehanetleri –maalesef– bir kısım din
mensuplarınca da benimsenir, dinî nasslarla desteklenmeye çalışılır ve açık-
kapalı konunun propagandası yapılır.

Gulât-ı Şia ve Hurûfîler istisna edilecek olursa, tenasüh yalanından en az
müteessir olanlar Müslümanlardır; zira eğer tenasüh akidesi ebediyet arzusuyla
yanıp tutuşan insanoğlunun bu arzusuna bir cevap ve yok olup gitme endişesine
karşı da bir çare olarak, hikmet, adalet, ceza ve mükâfat mülâhazalarıyla ortaya



atılmış bir felsefe ise –ki pek çok kimse bunun böyle olduğuna inanmaktadır–
İslâm, ebed için yaratılan ve ebede namzet olan insanoğluna, muvakkat bir
ayrılığı müteakip, umumî bir “ba’sü ba’de’l-mevt”le ebediyet vaad etmekte ve
onun yok olmakla alâkalı bütün endişelerini gidermektedir. Evet, İslâm,
müntesiplerine, dünyanın binlerce sene mesudane hayatı, içinde bir saat
ikamete mukabil gelmeyen bir Cennet saadeti, hatta o Cennet saadetinin de bin
kat üstünde Cenâb-ı Hakk’ın cemalini görme ve ebedî hoşnutluğuna erme gibi

mutluluklar vaad ederek3 onların gözlerini ve gönüllerini doyurmuş ve başka
hayalî arayışlara hiç mi hiç ihtiyaç bırakmamıştır.

İran’ın Mazdekiye’sinden (Mazdeizm) ve Hindistan’ın Brahmanizm’inden
mülhem Gulât-ı Şia ile Hurûfîlerin benimsediği hulûl ve ittihad edalı tenasüh
düşüncelerine gelince, bu, hem Sünnî imamlar hem de Şiî âlimler tarafından
şiddetle reddedilmiş ve bir ilhad sayılmıştır. Sofîlerden bazılarının tenasüh
akidesini işmam eden sözleri ise –Bedreddin’in hezeyanları müstesna– bunlar,
ya hâl ve istiğrak ehlinin, mazhariyetlerini ifadede kelime yetmezliğine
takılmalarından kaynaklanmış ya da bizim, onların o türlü beyanlarındaki
maksatlarını yanlış değerlendirmelerimizden doğmuştur/doğmaktadır. Aslında
başta Şeyh-i Ekber olmak üzere “Vahdet-i Vücud”a kail olduğu bilinen hemen
bütün sofîlerin tenasüh gibi algılanan sözleri tamamen “bürûz” mülâhazasına
bağlı söylenmiş ifade türlerindendir. Daha önce de geçtiği gibi tenasüh,
ruhların tâbi bulundukları cesetler fenâ bulduktan sonra, ya daha aşağı bir canlı
mertebesinde veya daha yukarı bir hayat seviyesinde herhangi bir cenine hulûl
etmesi şeklinde yorumlanmasına karşılık; bürûz, kâmil ruhların müstaid ve pak
gönüllere feyizler ifâzasıyla onları kendi ufuklarına yükseltmeleri ve onların
mir’ât-ı ruhlarına kendi ilhamlarını aksettirmeleri, ya da seyr u sülûk-i
ruhanîsini önemli bir aslın yörüngesinde devam ettiren tâbiin bazen metbû
şeklinde görülüp o zannedilmesinden kaynaklanan bir iştibahtır. Bazı ahvâlde
ciddî iltibaslara da sebebiyet verebilen böyle bir durum, semavî dinlerin
hemen hepsinde çokça görülmüş –bir kısım hüsnüzan kurbanları ve haddini
bilmez benciller müstesna– bazı kimselerin mesihiyet ve mehdiyet iddiaları da
işte böyle bir iltibastan kaynaklanmıştır/kaynaklanmaktadır.

Ayrıca Şeyh-i Ekber, ruhların beden değiştirmesini, rüyalarda olduğu gibi



misâlî bedenlerle temessül etme şeklinde –ki ehlullahtan ebdallar arasında
yaygınca cari bir keyfiyettir– anlamaktadır. O, farklı ifadelerle bu hususu sık
sık tekrar eder.

Aslında, bizim burada üzerinde durmak istediğimiz konu tenasüh değildi; biz
ruhun akıbetiyle alâkalı bir mülâhaza sevkiyle istidradi olarak böyle bir
mevzua girdik. Daha önce de işaret edildiği gibi, geçmişte bu hususa hafif
temas edilmişti; gerekirse daha sonra özel bir çalışma konusu da olabilir.
Aslında biz burada hem Müslümanların hem Hıristiyanların hem Yahudilerin
hem de Hindistan, Mısır ve kadim Yunan gibi semavî dinlere bağlı olmayan
toplumların –telakki farklılıkları mahfuz– ittifakla üzerinde durdukları cesetten
ayrı bir cevherin mevcudiyetinden söz ediyorduk.

Öyle ise şimdi gelin, kadimden bu yana, ruh hakkında kim ne demiş, onun
mahiyet-i nefsü’l-emriyesi ve fonksiyonları hakkında neler söylemiş, onunla
alâkalı yazıp çizen mütefekkirler neler düşünmüş, neler konuşmuş... özet olarak
bunları ele alıp bu farklı düşünce ve dimağların ruhtan ne anladıklarını
görmeye çalışalım:

İlk mütefekkir ve filozofların varlık ve eşya hakkındaki malumatları gibi, ruh
konusundaki bilgileri de gayet basitti. Onlara göre küre-i arz düz bir satıh,
sema onun üzerinde kapalı bir kubbe, güneş, ay, yıldızlar cirimleri ölçüsünde
bu kubbede birer lamba veya beşer kaderinin sayfa, satır ve kelimelerinden
ibaretti. Bütün kâinatlar ve eşya; toprak, su, hava ve ateş unsurlarından
meydana gelmişti. İşte böyle bir telakkiye göre, ruh da bunlardan biraz daha
latîf bir cisim veya cevher olmalıydı.

İyonya
İyonya filozoflarından Tales (Thales), ruhu, cesede hayat veren su gibi sıvı

bir nesne zannediyordu. Aynı mektebin diğer bir üstadı sayılan Anaximandros
onu su, hava, ateş gibi maddelerin dışında muayyen ve nâmütenâhî bir cevher
telakki ediyordu. Onun talebesi Anaximenes, letâfetinin cazibesine kapılarak
ruhu havaya bağlıyordu. Aynı zincirin halkalarından sayılan Heraklit
(Herakleitos)’e gelince o, seleflerinden farklı düşünerek ruhun cesetten ayrı bir
varlık olduğunu söylüyor, ama yine de eskilerin tesirinde kalarak, ona “ateş
gibi bir şey” diyordu.



Bu itibarla İyonyalı bütün hakîmleri bir mânâda, madde ile hayatın esasını,
özünü, mebdeini, menşeini kabil-i tefrik görmeyen “Hilozoist”lerden
sayabiliriz. Eğer İyonya filozoflarından ise –ki bazı felsefî tarihçiler öyle
diyorlar– bütün geçen bu isimler arasında Anaxagoras’tır ki, ilk defa ruhun –o
buna akl-ı küllî de diyordu– müstakil bir varlık olduğunu ileri sürdü ve
maddeyle kuvvet, ruh ile ceset ikiliği üzerinde durarak, mebde’de amâyı
harekete geçirip nizama koyan haricî bir kuvvetten açık olarak söz etti. Ne var
ki, bu cesur dehanın düşünceleri de tafsil ve tevilin gadrine uğrayarak, ruha
latîf bir cisim demekle noktalanıyordu.

İlk İyonya filozoflarının, madde alaşımlı oldukça garip ruh mülâhazalarına en
ciddî darbeyi, İtalya Croton’dan, eşyanın kendisini değil de zihnî suret
(ide)lerini esas alan Pisagor vurmuştur. Önce Pisagor, sonra da takipçileri,
bizim havâssiye diyeceğimiz “Sensualisme” mektebini ciddî olarak sarsmış –
buna yıkmış da denebilir– onun yerine, icmal itibarıyla bizim ruh telakkimize
yakın görünen iftikâriye, yani idealizm mezhebini ikame etmiştir. Pisagor ve
onun arkasından da Empedokle (Ampedocles)’in ortaya atıp müdafaa ettikleri
idealizm, daha sonraları İslâm dünyasında suret-i zihniye, misal ve mesel
kelimeleriyle ele alınmış, üzerinde titizlikle durulmuş, gerektiğinde bu
felsefenin tenkidine gidilmiş ve hususiyle bu cereyanda sağlam bir meâd
hakikati söz konusu olmadığı için, sistemin tenasühe açık görünüşü, bir de ruh-u
cüz’înin, ruh-u umumînin tecellîsi olduğu iddiası, oldukça ciddî tenkitlere tâbi
tutulmuş ve mütekellimîni bir hayli meşgul etmiştir.

Pisagor, her zaman düşünce çizgisini korumuş kararlı bir düşünce insanı
olmasına karşılık, Empedokle bazen natüralizme, bazen hisbanîliğe
(şüphecilik), bazen de mistisizme saparak, hiçbir zaman ruh hakkındaki
mütalâalarında net bir tavır ortaya koyamamıştır. Dahası gün gelmiş halkın
şahsına karşı gösterdiği aşırı teveccühü hazmedemeyerek “A dostlar, ben bir
insan değil bir mâbudum!” deme cüretinde bulunmuş, hem idealizmle alâkalı
mülâhazalarında hem de diğer mütalâalarında bütün bütün itibar kaybına
uğramıştır.

Bu arada ruhla ilgili dikkatleri çeken daha başka cereyanlar da olmuştur.
Bunlardan sadece Elea medresesinin panteizmini, Zenon’un ruhun ölümsüzlüğü



felsefesini ve bunların tam aksine bütün metafizik mülâhazalara kapalı bulunan
Demokrit (Demokritos)’in atomizm düşüncesini sadece hatırlatıp geçelim.

Sokrat
İyonya ve İtalya felsefelerinin bu uzun serencamesinden sonra, ruh konusu

Sokrat (Socrates)’la yeni bir safhaya girer. Sokrat, ruhu cismaniyet ve
maddenin dar çerçevesinden çıkararak onu kendi genişliğine göre daha farklı
bir tahlile tâbi tutar. Günaltay’ın naklettiğine göre, Sokrat’ın birinci derecede
talebesi sayılan Eflatun (Platon) “Phaidon” kitabında, üstadının ruhla alâkalı
görüşlerini şöyle açıklar: “Allah, her şeyi kuşatan bir hikmet kaynağı ve bütün
kâinatın ruhu ve aklıdır. İnsanın cesedi bir kısım maddî unsurlardan meydana
geldiği gibi, ruhu da bu umumî ruhun bir cüz’î tecellîsidir. Allah nasıl
görünmeden bütün kâinatları idare ediyor, ruh da insan bedeninde işte bu
şekilde tasarrufta bulunmaktadır. Bir gün gelir, beden bütünüyle çözülüp gider
ama, ruh hep bâki kalır.” Bu mülâhazalar kelimesi kelimesine Sokrat’ın
düşünceleri midir; yoksa içinde Eflatun’un yorumları da var mıdır, orasını
Allah bilir..!

Eflatun
Felsefe tarihinde, ruh-akıl-nefis unvanlarıyla, cismaniyet ve madde ötesi bir

kısım latîf varlıklardan net olarak ilk söz eden, ruhiye (spiritüalizm)
medresesinin önemli isimlerinden Anaxagoras olmakla beraber, bu mesleği
daha da geliştirip bütün dünyaya duyuran, Sokrat’la onun meşhur talebesi
Eflatun olmuştur. Daha çok Eflatun’un kaleme aldığı Sokrat ve Eflatun felsefesi
pek çok değişik dile tercüme edildiği gibi, çok erken bir dönemde Arapça’ya
da çevrilmiş ve İslâm âlimlerinin mütalâalarına arz edilmiştir; arz edilmiş ve
İslâm hükemâsını ciddî meşgul etmiştir. Bu itibarla da, bilhassa ruhu alâkadar
eden konularda, biraz Şehristânî, biraz da Günaltay’ın tespitlerine dayanarak
Eflatun’un düşünceleri –ki bu düşünceler hem Anaxagoras’ın hem Pisagor’un
ve hem de Sokrat’ın mütalâalarının inkişafından ibarettir– üzerinde durmak, hiç
olmazsa kuşbakışı bir göz atmak istiyoruz.

Eflatun, insanda şehevanî, gadabî iki farklı nefis yanında –siz bunlara
duyular diyebilirsiniz– “nefs-i nâtıka” diye üçüncü bir nefisten de bahseder. O,



nefs-i şehevanîyi cismanî arzu, istek ve iştihaların; nefs-i gadabîyi de her türlü
öfke, şiddet, hiddet gibi tavır ve davranışların kaynağı kabul eder. Nefs-i
nâtıkayı ise, idrak etme, duyma, taakkulde bulunmanın temel cevheri sayar.
Eflatun’a göre, ruh da dediğimiz nefs-i nâtıka, doğrudan doğruya Cenâb-ı Hak
tarafından var edilip bir kalıba konmuş, görünmeyen ve belli bir şekli olmayan,
asla parçalanmayan ve cisimler gibi çözülüp dağılmayan bizzat müteharrik bir
cevherdir. Aynı zamanda o, ilâhîdir, dolayısıyla da ölüp yok olmaz. Bedenden
evvel var edildiği için de, bedenden sonra da varlığını devam ettirir. Yine
Eflatun’a göre, akıl ve zekâ ruhun birer derinliği, ruh da bütün sistematiğiyle
cesedin hareket kaynağıdır. Keza, Şehristânî’nin ifadelerine göre Eflatun, âlemi
de ikiye ayırır: 1. Ruhanî ve suretlerden ibaret olan misal, mesel –ideler âlemi
de diyebiliriz– âlemi. 2. Mahsûsat diyeceğimiz şu duyulup sezilen cisimler,
nesneler ve şahıslar âlemi. Ona göre, insanoğlu bu âleme gelmeden evvel âlem-
i misalde hakikatlerin müşâhedesiyle şereflendirilmiş bir tali’liydi. O, bir gün
bu yüksek ve latîf âlemden cismaniyetin dar dünyasına inince, kendine has
derinliklerden de uzaklaşarak gidip cismaniyetin karanlıklarına gömüldü.

Eflatun’un, nefs-i nâtıka hakkındaki mülâhazalarını da şöyle hulâsa etmek
mümkündür:

1. Ruh, ölümsüz mânevî bir idrak ve tefekkür unsurudur; sürekli düşünür,
kavrar ve değerlendirir.

2. Ruh, bizzat muharriktir ve cesetten evvel var edilmiştir.
3. Ruh, bütün fazilet ve hayırların temel esası ve kaynağıdır. Onun en büyük

düşmanı da fesad-ı ahlâktır. Fesad-ı ahlâk ruhu mânen öldürür.
Daha sonraları ortaya çıkan Neoplatonizm felsefesi tamamen Eflatun’un işte

bu düşüncelerine dayanacaktı.. yeri geldiğinde dar bir çerçevede onun da ne
olup ne olmadığı üzerinde durulabilir.

Aristo
Hiç şüphesiz Eflatun’dan sonra felsefe tarihinin en önemli simalarından biri

de Aristo (Aristotales)’dur. Aristo tesis ettiği, istikrâya dayanan Meşşâiye
mektebiyle asırlarca yaşadı ve hâlâ da bir ölçüde yaşamaktadır. Aristo,
hocasının aksine, istikra yoluyla cüz’iyattan külliyata, külliyattan da umumiyata



terakki şeklinde bir metotla üstadından çok farklı bir yol takip ediyordu. Bu
yol, büyük ölçüde aklın kurallarını öne çıkarma esasına dayanıyordu. Aristo,
kendi geliştirdiği bu yeni metoduyla uzun ömürlü olmasını temin yanında,
Mihanikiye ve Helezonizm düşüncesine de şiddetli darbeler indiriyordu.
Aristo’ya göre hayat ruha dayanıyordu. Hayat bir hareket ise, ruh onun
muharrikiydi. Ruh, beden ve cesetten olmadığı gibi tamamen onlardan müstakil
de değildi. Ceset, âdeta ruhun enstrümanı gibi bir şeydi ve hayatın inkişafı da
ona bağlıydı.

Aristo da, üstadı gibi ruhu birkaç kategoride ele alıyordu ancak, ona göre
ruh, bedenle beraber yaratılmıştı; bedenin çözülüp dağılmasından sonra da
aslına rücu edecekti. O, ruhun bedende bir kemal vetiresi yaşadığını, kemale
erince de Hazreti Zât’a müşabehet peyda edeceğini ve daha sonra ruhanî
lezzetlerle müstağrak yaşayacağını iddia ediyordu. Aristo, bu kabîl
düşünceleriyle uzun asırlar boyu, hem İslâm âlimlerini hem de Hıristiyan
düşünürlerini ciddî meşgul etti ve uğraştırdı. Ne var ki, bugün artık o da sadece
meraklıların tetebbuuna emanet bir tarihten ibarettir.

Aristo’dan sonra, ne onun muasırı sayılan Epikür (Epikuros) ne de Zenon,
ruh hakkında kayda değer bir şey söyleyemediler. Epikür, Demokrit’in
çizgisinde ihsasâta (sensations) bağlı kalarak hep dar düşündü. Zenon ise,
kurduğu Revâkiye (Stoacı Panteizm) medresesinde, her şeye biraz şüphe
bulaştırarak eskilerin düşüncelerini tekrar etmekle ömür tüketti. Dahası o,
“Araştırmacıların ve ilim adamlarının vazifesi eşya ve hâdiseleri tetebbudan
ibarettir; onlar, bu çerçeve içinde kalmalı ve eşyayı okuyarak mutlak hakikate
ulaşacakları hayaline kapılmamalıdırlar.” diyerek bir mânâda araştırmanın
önüne de set çekmiş oluyordu.

Filon
Ruh konusunda, İskenderiye mektebinin repertuarı da oldukça zengin sayılır.

Bu mektepte ilk dönem itibarıyla, Meşşâiye ve Revâkiye tesirinde düşünürler
yetişirken, mektep daha sonraları Yahudiler’in tesirinde eski çizgisinden
uzaklaşarak yeniden Eflatunculuğa yöneldi ve bu felsefe Yahudiler’in Eflatun’u
sayılan Filon (Philon) vasıtasıyla, biraz da değiştirilerek Musevîliğin ruh, hayat
anlayışlarıyla telif edilmeye çalışıldı.



Filon felsefesi iki temel esasa dayanır: “Allah” ve “madde”. Allah, ilk
ziyadır ve ona bağlı akıllar, ruhlar, nefisler hep onun ile aydınlanmaktadır.. ve
yine ona göre, eşyanın misalleri, zihnî suretleri Hazreti Zât’ta mündemiçtir.
Bizim duyu organlarımızla duyup hissettiğimiz her şey, işte o zihnî suret
modellerine göre yaratılmıştır. Âlemin Allah’tan zuhur ettiğini ve “İbnullah”
olduğunu, Hz. İsa’dan tam otuz sene evvel söyleyen de yine bu zattır. O bu
zuhur mülâhazasını şöyle anlatır:

İnsan ruhu, ilâhî cevherden çıkmıştır ve dolayısıyla da ebedîdir. Ne var ki bu
ruh ikidir veya iki buudlu bir bütündür. Bu buudlardan biri fikrî, diğeri ise
hissîdir. Bu iki ayrı cepheden hangisi galebe çalarsa diğeri ona nisbeten
zayıflar; zira her iki taraf da aynı mevcudiyete sahiptir.

Filon, İşrakiye de dediğimiz (İlluminisme) Neoplatonizm düşüncesinin
öncüsü; bu felsefenin ilk mimarı ve müessisi ise, İslâmî eserlerde Flutin diye
geçen Plotin’dir. Plotin, Eflatun felsefesini esas alarak bir Eklektizm mezhebi
tesis etmek istemiş; ama bu işte çok da başarılı olamayarak sonuçta gidip
mistisizme saplanmıştır. Plotin’e göre, ulûhiyet hakikatinde üç uknûm (zât,
rükün) mevcuttur:

1. Sıfatsız zât mânâsına ehadiyet-i sırfe,
2. Her türlü yoruma açık şekliyle akıl,
3. Ve ruh-u küllî.
Bunlardan birincisi, tam müstağni-i ale’l-ıtlak bir vücut veya cevher,

diğerleri ise bundan zuhur etmiş varlıklardır. Yani, Zât-ı Ehad’den ilk evvelâ
bir akıl, bundan da muharrik bir cevher ve kuvvet kaynağı olan ruh-u küllî
meydana gelmiştir ve onun sudûr dediği de işte budur. Varlık ve var olma
hakikatini bu şekilde ele alan Plotin, felsefesinin gayesini de, ruh-u küllîden bir
parça sayılan insan ruhunun terakki edip onunla bütünleşmesi şeklinde ortaya
koyar ki, bunu, İslâm tasavvufundaki “Fenâ fillâh”a benzetenler de olmuştur.
Ona göre, böyle bir mazhariyetin yolu da, ruhun ibadet ve vecd ü istiğrakla
Allah’a teveccüh etmesidir. Bu şekilde Allah’a yönelen ruh öylesine ruhanî
zevklere müstağrak olur ki, artık ne ızdırap bilir ne de elem.. keza, böyle bir
insan nâmütenâhîleştiğinden fevkânî ve aşkın bir tefekküre ulaşır; tefekkür
sayesinde aşka erer ve aşkın ötesinde de visal zevkiyle kendini bile



hissetmeyecek şekilde mest-i müdâm hâle gelir.
Plotin’e göre, ruh ebedîdir ama, bu ebediyet müstakil bir ebediyet olmayıp

ruhun Hazreti Zât’ta eriyip kaybolması ebediyetidir. Eflatun çizgisinde bir ruh
felsefesi vaz’eden Plotin, böylece sonuçta işin içine biraz da Aristoculuk ilave
ederek onun, ruhun aslına rücuu düşüncesini kullanmış gibi görünür.

Görüldüğü gibi Hindistan’dan Mısır’a, oradan da Yunan’a kadar pek çok
yerde ve daha sonraları bütün dünyada ruhla alâkalı düşüncelerini ortaya koyan
–bir kısım materyalist mülhitler ve hakları olmayan tafsille yanlış yorumlara
girenler istisna edilecek olursa– hemen bütün filozoflar, aşağı-yukarı aynı
neticeye vararak “Allah” ve “ruh” demişler ve her zaman metafizik
mülâhazalara açık durmuşlardır. Hem Hıristiyan aziz ve filozofları hem de
İslâm mütefekkirleri bazen kadim düşünürlerin, bazen mahallî kültürlerin ve
ilmî gelişmelerin tesirinde şöyle-böyle bir kısım inhiraflar yaşasalar da, hep
ruh demiş ve ruhun akıbetiyle alâkalı bazı mülâhazalar serdetmişlerdir.

***

Günümüze Doğru
Son asırlara gelince, eski felsefenin bütün esasları yeniden gözden

geçirilerek sorgulandı. Hür düşüncenin kısmen de olsa önü açıldı. Hatta dinî
metinler bile tenkide tâbi tutulmaya başlandı; hakikat aşkı, ilim ve araştırma
iştiyakı beşerin idrak ufkunu daha bir açtı ve genişletti... Bu arada yeni ilmî
metodlar geliştirildi ve skolastik düşünce yerini daha farklı mülâhazalara
bıraktı; ama ruh meselesi her zaman ağırlığını korudu. Hatta Rönesans
sonrasında bile o, pek çok mütefekkir ve ilim adamının en önemli meşguliyet
alanlarından biri olarak devam etti. Başta Gherardo da Gremona, Campanella,
Bacon, Hobbes, Descartes (Dekart) Moleschott, Malebranche, J. Stuart Mill,
Spinoza, Locke, Leibniz, David Hume, Thomas Reid, Hamilton, Voltaire,
Auguste Comte, Luis Büchner, Hegel, Bergson... gibi mütefekkir ve filozoflara
kadar bir hayli insan ruh muammasıyla uğraşıp durdu.. Kimileri eski
materyalistler gibi bizzat ruh diye bir mevcudun bulunmadığını, bizim ruh kabul
ettiğimiz şeyin, belli organların, aktivitelerini icra etmelerine yine bizim
yakıştırdığımız bir unvan olduğunu ileri sürmüş; kimileri, ruhun biricik hakikat



olduğunu ve bu hakikatin dışındaki şeylerin ise, onun bir kısım tezahürlerinden
ibaret bulunduğunu iddia etmiş; kimileri ruhu da madde gibi bir hakikat görmüş;
kimileri ona bedenden ayrı müstakil bir mahiyet ve cevher nazarıyla bakmış..
herkes farklı bir şeyler mırıldanmış; ama pek az materyalist müstesna hemen
hepsi de ruh demiş ve bu ilâhî sır, daha doğrusu rabbânî icmal hakkında
mücelletler dolusu mütalâalar serdetmişlerdir.

Materyalistler, öteden beri her şeyi maddeye irca ederek, insanı, kemik, kas,
dimağ ve sinir sisteminden ibaret cismanî bir heykel görmüş ve onun his, idrak,
şuur... gibi bütün aktivitelerini büyük ölçüde dimağa bağlamışlardır. Bunlardan
Tutil, dimağ sayesinde, cansızlar seviyesinden canlılar mertebesine
yükseldiğimizi iddia etmiş; Carl Foht dimağ ile fikir arasındaki münasebeti,
karaciğer ile safra kesesi arasındaki irtibatın aynı görmüş; Moleschott,
tefekkürü maddenin hareketinin sonucu kabul etmiş; Büchner, ışık, esîrî
dalgalanmaların bir şekli ve kasların kasılması da adale liflerinin bir kısım
özel hareketlerinden ibaret olduğu gibi, tefekkür ve diğer aklî faaliyetlerin de
tabiatın genel âhenk ve hareketlerinin sinir sistemi üzerindeki tesirinden başka
bir şey olmadığını ileri sürmüş ve her şeyi maddeye ve organizmaya bağlamış,
ruhu da, ruhun fonksiyonlarını da inkâr etmiştir.

Dün ve bugün bütün materyalistler bu iddialarını ya dimağın esrarengiz
faaliyetlerine sığınarak; ya transformizm, darvinizm gibi nazariyelere
dayanarak; ya da “evolüsyon”, “mutasyon” diyerek ispat
ettiklerini/edeceklerini sanmışlardır. Kalbin Zümrüt Tepeleri  bu türlü şeylerin
yeri olmadığı için benim veya bir başkasının daha farklı bir bantta, bu büyük
iddialara (!) ve onların mesnetlerine elbette diyeceğimiz bazı şeyler olacaktır.

Öteden beri, idealizm taraftarları, maddiye mezhebinin aksine bir yol takip
etmiş ve ruha da, bedene de daha farklı bakmışlardır. Materyalistlere göre,
maddenin biricik esas ve gerçek olmasına karşılık; idealistler, “Yegâne hakikat
fikirdir.” iddiasında bulunmuşlardır. Descartes, “Düşünüyorum, öyleyse
varım.” derken, bu mülâhazayı ortaya koyuyor ve bizim “İftikâriye”
diyeceğimiz felsefî sistemin en önemli esasını ifade ediyordu.

Aslında, idealizmin dayandığı esaslar ciddî bir tetkike tâbi tutuluverse,
bunların çok da sağlam olmadıkları görülecektir. İdealizmin dayandığı temel



hususlardan birini kısaca Berkeley şöyle ifade eder: Düşünen nefisten başka
hakikî hiçbir şey yoktur. Eşyanın hakikati nefisler tarafından düşünülmüş
olmakla kâimdir. Tıpkı lamba bulunmayan karanlık bir odadaki eşyanın varlığı
bilinmediği gibi. Fikir olmayınca da varlığın durumu aynıdır ve onların
mevcudiyetinden kat’iyen bahsedilemez. Buna, varlık ve hâdiseleri, şuurun
kendinden ibaret kabul etme de denilebilir.

İdealistlerce ileri sürülen bir diğer esası da şöyle özetlemek mümkündür:
“Görüyor ve hissediyoruz.” dediğimiz nesneler, zihnî suretlerden başka bir şey
değildir. Eğer çevremizde bir âlem varsa o sadece bir şuur âlemidir.”
Görüldüğü gibi, materyalistlerin, her şeyi dimağa bağlayıp ruhu ve onun
fonksiyonlarını inkâr etmelerine karşılık; idealistler, varlık ve bütün şuûnu
fikirlere, idelere irca ederek dolaylı yoldan onlar da “nefs-i nâtıka”ya hakk-ı
hayat, hakk-ı vücud tanımama gibi, farklı bir yolla da olsa aynı sonuca
varmaktalar. Bu itibarla da diyebiliriz ki, birbirine zıt bu iki mezhep arasındaki
tearuz, netice açısından ruh adına çok ciddî bir farklılık ifade etmemektedir.

Bergson
Bergson felsefesi, indeterminizme dayanmaktadır. Determinizme göre,

eşyanın herhangi bir durumu, ondan evvelki hâlin zarurî bir sonucudur. Böyle
bir mülâhazayı, “Kâinatta aynı şeyler hep aynı sonuçları netice vermektedir.”
şeklinde de ifade edebiliriz. Bergson, bu yaklaşıma karşı çıkarak, hiçbir zaman
aynı şeylerin meydana gelmeyeceğini ve dolayısıyla da zarurî bir gerekliliğin
söz konusu olmayacağını ileri sürer. Bergson ruh mevzuundaki mütalâalarında
idealizm taraftarlarından Berkeley’e yakın durur ve ihsaslarımızın hakikî
illetinin maddî bir şey olamayacağını ve hakikî sebebin nefis olduğunu söyler.
Ona göre, var olmak idrak ediyor olmak demektir. Dolayısıyla, müdrik olmayan
mevcud da sayılmaz. Yine ona göre, idrak eden ruhtur; ruh her zaman aktif ve
müessirdir. İdrak olunan da düşüncedir. Bu itibarla da, hakikî var olan sadece
ruh ve fikirdir. Bir yerde Bergson da, iftikâriye taraftarları gibi varlık ve eşyayı
hayalî suret ve imajlardan ibaret görür. Maddecilerin, zihnî suretleri, dimağın
hareketlerine bağlı ve ondan sonra oluşuyor gibi görmelerine mukabil Bergson,
zihnî suretleri dimağın hareketlerinden evvel tasavvur ederek dimağa ait olan
faaliyetleri, hakikî müessir ve muharrik olan zihnî suretlerin birer eseri gibi



tasavvur eder.

Vücudiye
Vücudiye mesleğine mensup olanların ruh telakkileri diğerlerinden tamamen

farklıdır. Bu meslek taraftarlarınca –kendi aralarındaki bir kısım farklı
mülâhazalar müstesna– ruhla beden aynı şeydir.. ve her ikisi de müteâl bir
tecelliyattan ibarettir. Bu cereyanın önemli simalarından biri sayılan

Spinoza’ya göre, Zât-ı Ulûhiyet’le âlem –4 َنوـُلوُقَي اَّمَع  ُّهٰللا  َىلاـََعت  – aynı
şeydir. Bizzat mevcut ve kendi kendine kâim olandan başka hiçbir hakikat
yoktur. Hakikî vücud nâmütenâhîdir ve onun nâmütenâhî sıfatları ve kevnî
suretleri veya akisleri vardır.. ve mevcudatın esası da işte bundan ibarettir. Ruh
da, ceset de Zât-ı Mutlak’ta birleşen birer şe’ndir.

Spinoza’nın bu mülâhazaları, ifadelerdeki küçük farklılıklarla, kendilerini
“vahdet-i vücud”çu kabul ettiğimiz bazı sofîlerin vecd ü istiğrak hâlinde
söyledikleri şeylere çok benzemektedir. Burada iki ayrı hususa dikkatlerinizi
bilhassa rica etmekte fayda mülâhaza ediyorum: Vahdet-i vücud mülâhazasını
bir meslek, bir felsefe olarak benimseme ayrı şey, Vacibü’l-Vücud’a hasr-ı
nazar ederek O’nun hesabına varlık ve eşyayı görmeme, duymama, hissetmeme
ayrı şeydir ki, böyle bir mülâhaza netice itibarıyla gider vahdet-i meşhûda
dayanır; diğerleri ise vahdet-i mevcudu (monizm) işmam eder. Monizmde,
hususiyle de Hegel monizminde, metafizik tamamen dışlanmış ve cismaniyetle
ruhî tecelliyat aynı şey kabul edilmiştir. Hegel’e göre –hâşâ– “Allah haricî
âlemin içinde mündemiçtir. Ruhumuz, ruh-u umumînin bir parçası ve maddemiz
de onun ayrılmaz bir yanıdır. Madde-kuvvet, aynı cevherin görünen şeklinden
başka bir şey değildir.” Neticede o da, az bir farkla, tıpkı materyalistler gibi
maddeyi öne çıkararak, ruhun fonksiyonlarını ona bağlı ve onun içinde mütalâa
etmektedir.

Ruhiye Mezhebi
Ruhiye mezhebi diyeceğimiz spiritüalizm ise, insanda hem beden hem de

ruhun mevcudiyetini kabul eder ve bütün fizyolojik faaliyetleri bedene
bağlarken, nefisle alâkalı fonksiyonları da ruhun daire-i tasarrufunda görür.
Spiritüalistlere göre, fikrin dayandığı esas da yine “ruh” dediğimiz bu



cevherdir.. bizim “ene” dediğimiz bu cevher bedenden ayrı ve müstakildir.
Spiritüalistler, diğer bütün felsefî ekollere nisbeten ruh konusunda daha açık ve
daha nettirler. Eflatun ruhtan, ruhun bekasından tenasühe açık bir üslûpla
bahsetmiş; Aristo onu, insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli husus olarak
görmüş; çağların değişik ilim ufku ve ona dayalı ortaya konan yorum
farklılıkları mahfuz, Descartes, Berkeley, Leibniz “misal” de deseler,
“monadoloji” de deseler, mevzuu getirip “düşünce”ye de bağlasalar, büyük
ölçüde hemen hepsi de konuyla alâkalı aynı şeyleri söylemişlerdir: O da,
insanda cesetten başka düşünen, dileyen, idrak eden mücerred bir cevherin
mevcudiyetidir ve bu cevher de ruhtur.

İnsan dünyaya geldiği andan itibaren sürekli değişip durduğu hâlde, benlik
olarak değişmeyişin bir esası olmalıydı ve vardı da; işte bu esas ruhtu.
Malebranche, bu mülâhazalara şöyle bir ayrıntı ilavesinde bulunur: Her zaman,
ruhla bedenin mütekabil, birbirlerine karşı tesirleri söz konusudur. Allah’ın
vaz’edip ortaya koyduğu kanunlar çerçevesinde ruhun irade izhar etmesiyle
bedende birtakım hareketler, bedenin huzur ve hareketleriyle de ruhta bazı
intibalar hâsıl olmaktadır. Her iki hâdisenin hakikî illeti de ilâhî iradedir –Bu
mülâhaza Eş’arîlerin irade anlayışından iktibas edilmiş gibi görünüyor–.
Bedenin ruh üzerinde, ruhun da beden üzerinde var gibi görülen tesirleri âdiyat
çerçevesindedir –ki biz buna, sebeplerin izzet ve azamete perde olması
nazarıyla bakıyoruz–. Her şeyde, her şe’nde illet-i hakikî, ilâhî iradedir ve
müessir-i hakikî de Allah’tır. Her şey, her şe’n, her nesne ezelde Allah’ın
takdir buyurmuş olduğu bir nizam çerçevesinde cereyan etmektedir ki, bu
sayede ruh ve beden faaliyetlerinde de tam bir âhenk müşâhede edilmektedir.

Buraya kadar, ruh konusunu felsefecilerin ve değişik dünyalardan farklı
düşünürlerin mülâhazaları çizgisinde icmalen mütalâa etmeye çalıştık; çalıştık
ve gördük ki, birkaç düşünür ve birkaç filozof müstesna hemen bütün bir
düşünce dünyası, madde ve mahsûsâtın arkasında kimisi akıl, kimisi ruh, kimisi
de nefis unvanıyla metafizik bir güçten bahsetmekte ve insanlardaki his,
hareket, şuur ve idrak gibi hususları da bu basit cevhere bağlamakta, bu itibarla
icmali tafsil etmenin, mülâhazaları nakilde ayniyeti koruyamamanın hâsıl
edebileceği çarpıklıklar istisna edilecek olursa, ruh cevherinin de ulûhiyet



hakikati gibi açık-kapalı herkesin kabul ettiği bir gerçek olduğunu
söyleyebiliriz.

Şimdi gelin bir de İslâm dünyasının ve İslâm ulemâsının düşüncelerini
görmeye çalışalım.

Ruhun diğer enbiyâ-i izâma hangi icmalî çerçevede tebliğ buyrulduğunu tam
bilemiyoruz; ama Kur’ân’ın bu konudaki beyanı açık ve üslûbu da nettir. O,

ّي۪بَر ِرَْمأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ِلُق  ِحوُّرلا  ۘ ِنَع  ََكنوُلَئَْسيَو   “Sana ruhtan soruyorlar. De

ki ruh, Rabbimin emrindendir.”5 diyerek, mahiyet-i nefsü’l-emriyesi itibarıyla
ruhun zîşuur bir kanun-u emrî olduğunu hatırlatır ve o konuda daha fazla bir şey
de söylemez. Selef buna sadık kalarak ruhun zatıyla alâkalı herhangi bir tafsil
ve yoruma girmemişlerdir. Aslında, batılı düşünürlerden Claude Bernard,
Raymond, Spencer, Hamilton gibi mütefekkirler de bu mülâhazaya yakın
mütalâalarda bulunmuşlardır.

Selefin yolu ve tavrı emin ve hatarsız olmakla beraber –ki onların Kur’ân
müteşabihâtı karşısında da tavırları aynıdır– sonraları felsefî eserlerin tercüme
edilip İslâm toplumu içinde yayılmasıyla İslâmî kaynaklarda müteahhirîn
unvanıyla anılan diğer bir cereyanın temsilcileri muhkemâta bağlılık içinde hem
ruhun mahiyet-i nefsü’l-emriyesi hem de fonksiyonlarıyla alâkalı bir kısım tevil
ve tefsirlere girerek konu üzerinde ciddî ciddî durmuş ve eski mirasın tesiriyle
meydana gelmiş bulunan muhtemel yanlış anlamaları önlemeye çalışmışlardır.
Evet, o güne kadar herkesi meşgul eden ruhun mahiyeti, kadîm veya hâdis
olması, keza onun cesedin fenâ bulmasından sonraki durumu, nihayet saadet ve
şekavet-i uhreviyesi ulemâ sınıfını da bir hayli meşgul etmiştir.

Bunlar arasında, çok az da olsa, Demokrit’in atomizm felsefesine sıcak
bakanlar olduğu gibi kadîm hilozoistler gibi düşünenler de olmuştur. Keza
bunlardan bazıları konuya günümüzün fizyolojistleri gibi bakıyor; bazıları ruh-u
hayvanî, ruh-u tabiî, ruh-u insanî şeklindeki düşünceleriyle Aristo’nun
takipçileri gibi davranıyorlar. Kimi mütekellimîn onu insanın hususî heykelinin
bir özelliği sayıyor; hekimlik yanı ağır basan diğer bir kesim ise, Galen
(Calinus) gibi düşünerek onu, kan-safra-balgam-sevda gibi unsurların dengede
olmasının tezahürü görüyor; kimileri ona, zeytinyağının zeytin tanesinde ve
gülyağının gülde bulunması nev’inden bedenle münasebet içinde olan “latîf bir



varlık” diyor; kimileri de teşbih u temsilden kaçınarak sadece bir “cevher-i
müdrik u hassas” demekle iktifa ediyorlar.

Mütekellimîn ve mutasavvıfînin büyük çoğunluğu ruhu, insan mahiyetinin
hakikati mücerred bir cevher olarak görmüş, cesedin değerini de ruha bağlılığı
içinde mütalâa etmiş ve ölümle bedenin çözülüp dağılmasına karşılık onun bâki
kalacağını ve berzahta haşr u neşr intizarında bulunacağını, sonra da bir “ba’sü
ba’de’l-mevt”le ebedî saadet veya şekavete yürüyeceğini ısrarla vurgulamış;
böylece hem materyalistlerden hem spiritüalistlerden hem monistlerden ve hem
de tenasühçülerden ayrılmış oluyorlardı.

Ayrıca, İslâm ulemâsı –Eflatuncu düşüncenin tesirinde farklı görüş belirten
az bir kısmı müstesna– ruhun sonradan yaratıldığına kâildir. Ancak, âlimler
arasında onun bedenden evvel mi yoksa anne karnında cenine hayatın nefh
edilmesi anında mı var edildiği hususunda ihtilaf vâki olmuştur. Tabiî böyle bir
ihtilafta haşrin ruhanî veya cismanî ya da hem ruhanî hem de cismanî
olabileceği mevzuu da söz konusuydu. Ne var ki, bütün ulemâ, hükemâ ve
mutasavvıfîn fürûâta ait bir kısım meselelerde farklı görüşler serdetseler de,
ruhun hakikati, fonksiyonu ve Allah’ın kayyûmiyeti ile bekâsı konusunda ittifak
içinde idiler.

Evet, Kindî, Fârâbî, İbn Sina, İbn Bâcce, İbn Rüşd, Nasîruddin et-Tûsî gibi
filozof ve mütefekkirler; Râgıb Isfahânî, Sadru’ş-Şirâzî, Ebû Zeyd Debbûsî,
İmamü’l-Haremeyn, Gazzâlî, Fahreddin er-Râzî, İbn Kayyim, Sadeddin
Teftâzânî, Celâleddin Devvânî ve İmam Şârânî gibi farklı derinlikleri olan
muhakkikler.. ayrı ayrı meslek ve meşreplerine rağmen ruhun insanın özü ve
hakikati olduğu konusunda icma ediyorlardı...

Şimdi gelin hem bu filozoflardan hem de mütefekkir ve muhakkik ulemâdan
çok meşhur olmuş birkaç simanın ruh konusundaki mütalâalarına kısaca bir göz
atalım; ondan sonra da sofîlerin ruhtan ne anladıklarını, onlara göre ruhun hayat
mertebesini ve ruh cevherinin en önemli mekanizması olan vicdan sistemini
görmeye çalışalım.

***

Ruh konusunda İbn Sina:



Kendinden sonra gelen hemen bütün fikir adamları ve mutasavvıfîn üzerinde
büyük tesirleri görülen İbn Sina, üstün dehası, fevkalâde azmi ve engin ilim
aşkıyla kadim filozofları iyi okuyup doğru anlamasının yanında, Kindî ve
Fârâbî gibi felsefecilerin fikirlerine de vâkıf bir isimdir. O, eserlerinde İyonya,
İtalya ve Elea filozoflarından alıntılar yaptığı gibi, kendi sistemiyle uyuşan
konularda Kindî ve Fârâbî’den de nakillerde bulunur. Bu itibarla onun
düşünceleri üzerinde durduğumuz aynı anda, Kindî ve Fârâbî’yi de görmüş ve
mütalâa etmiş oluruz.

İbn Sina’ya göre, hayat; his, hareket ve ruhun eseridir. Şuur ve idrakle
alâkalı bütün aktiviteler tamamen ruh ve hayata dayanmaktadır. Ne var ki, hayat
tecellîsinin arızasız devamı için cismanî sistem ve beden mekanizmasının da
kusursuz çalışır olması şarttır. Kezâ İbn Sina, sisteminde nebâtiye, hayvâniye
ve insâniye adlarıyla yâd edilen üç tür nefis kabul eder. Ayrıca, nebâtâtın
hususî mânâda bekâsına hâdim “kuvve-i gâziye” ve “kuvve-i nâmiye” diye iki
kuvveden ve nev’in bekâsına bakan “kuvve-i müvellide” gibi ayrı bir kuvveden
daha söz eder. Bunların yanında nefs-i hayvanîde de muharrike ve müdrike diye
iki kuvvenin bulunduğunu söyler; bunlardan kuvve-i muharrikeyi kendi içinde
kuvve-i bâise, kuvve-i fâile adlarıyla ikiye ayırır; daha sonra da fonksiyonları
itibarıyla kuvve-i bâiseyi kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye namlarıyla iki
kategoride mütalâa eder. Sonra kuvve-i fâileyi de kuvve-i şeheviye ve kuvve-i
gadabiyenin tesirinde bedendeki bir kısım organların farklı yönlerdeki
hareketlerinin muharriki olarak görür.

Ayrıca İbn Sina, beş adet zâhirî duyu organının yanında hiss-i müşterek –ki o
buna Aristo’nun “fantazya”sından bozma “bantasya” der–, vâhime, hayal, zâkire
ve mütehayyile gibi bâtınî hâsselerden de bahiste bulunur ve uzun uzun bunların
vazife ve faaliyetleri üzerinde durur.

İbn Sina’nın “ilmü’n-nefs”le alâkalı mütalâasının en önemli kısmını akıl ve
kuvve-i akliye teşkil eder. Ona göre, nefs-i insaniye cisim olmadığı gibi
cisimle de kâim değildir. O, zatında maddeden mücerred ama faaliyetlerinde
maddeye mukârin bir cevher-i latîftir. O bir tanedir ama pek çok kuvveye
sahiptir. Onun bedenle münasebetlerinde bütün bu kuvveler birer vasıta ve
birer perde mahiyetindedir. Yine ona göre, bu kuvvelerden başka, insanoğlunun



önemli derinliklerinden sayılan “kuvve-i âlime” ve “kuvve-i âmile” diye iki
kuvvesi daha vardır ki, bu kuvvelerden ikincisi kendi altında bulunan ve bir
mânâda emrine musahhar olan âlemlerle münasebet içinde bulunur ve onları
inkıyat altına alır; birincisi ise, kendi üstündeki avâlim-i ulviye ile münasebete
geçer, insaniyetine gaye teşkil eden hususları gerçekleştirmeye çalışır. Bir
yerde İbn Sina, kuvve-i âmile’yi insanın cüz’î hareketlerinin esası ve mebdei;
kuvve-i âlime’yi de onun aklı ve müdrikesi gibi kabul eder.

İbn Sina aklı, taakkul etme istidat ve kabiliyeti, bedihiyyat ve zaruriyyatı
idrak etme hâli, nazarî şeylerde istintacda bulunma mertebesi ve bazı hususî
donanımlı kimselerde de fevkalâde idrak ve taakkul seviyesi gibi bölümlere
ayırır. O bu son mertebedeki aklı da “Ruhü’l-Kudüs”le münasebete geçmeye
müstaid ve bir kuvve-i kudsiyeyi haiz kabul eder. Ona göre, bu mertebenin
zirvesini nübüvvet tutar; sonra da dava-i nübüvvetin vârisleri gelir. Bu
mütalâalarıyla İbn Sina, hem nübüvveti hem de nebinin ulvî âlemlerle
münasebete geçmesi gibi hususiyetleri ve onun gayba ıttılaını kabul ederek
Fârâbî’den ayrılır; Fârâbî nebilerin gayba muttali olabileceklerini kabul etmez.

İbn Sina, vahye temas ettiği bir yerde “Ârifler ârifi olan nebiler, kalblerini
tasfiye sayesinde ‘akl-ı faal’le münasebetleri kuvvet kazanır ve farklı bir
kuvve-i kudsiye elde ederler. Böyle bir kuvve-i kudsiye vesâyetinde fizik ötesi
âlemlere muttali olurlar. İşte böylelerine vasıtalı-vasıtasız berk-i hâtif gibi
bilgiler yağar. Bu yağan bilgiler, mânâ ve ifade tarzı birlikte sunulmuşsa, o
‘vahy-i sarih’tir; yok, onun ruhuna akan malumatın şekillendirilip ifade
edilmesi onun tasarrufuna bırakılmışsa bu da bir ‘vahy-i gayr-i sarih’tir.” der.
Bunlarla da kalmaz o, bu seviyedeki bir nefsin, varlık ve eşya üzerindeki
müessiriyeti esasına bağlayarak mucize ve kerametleri de hem kabul eder hem
de onları ispat sadedinde bir hayli delil îradında bulunur. Konuyu ُروُن ُّهٰلَلا 
...ٌحاَبــْصِم 6 اـَھی۪ف  ٍةوٰكـْـشِمَك  ۪هِروـُن  ُلــَثَم  ِضْرَـْـألاَو  ۘ ِتاَوٰـمَّسلا   âyetiyle
delillendirir ki, daha sonra başta Gazzâlî olmak üzere Allâme Hamdi Yazır’a
kadar pek çok kimse bu bereketli kaynakla alâkalı oldukça ilginç yorumlar
ortaya koymuşlardır.

İbn Sina nefs-i nâtıkanın ruhiyetini ısrarla vurgular ve bu konuda bir hayli de
delil serdeder. Ezcümle;



1. Nefs-i nâtıka herhangi bir vasıta ve sebebe muhtaç olmaksızın kendi
mevcudiyetinin farkındadır. Öyle ki o, hiçbir zaman ve hiçbir durumda kendi
varlığı mevzuunda şüphe yaşamaz; şüphe yaşamaz ve o uyku hâlinde, sarhoş
olduğu zamanlarda veya vecd ü istiğrak durumlarında bile hep kendi varlığının
şuurundadır. Hatta o, gözlerinin hiçbir şey görmediği, kulaklarının hiçbir şey
işitmediği, hiçbir nesne ile temasının bulunmadığı, tecerrüd edip mutlak bir
boşlukta kaldığı hâllerde dahi yine kendinin farkındadır ve ne olduğunu
müdriktir. İşte hemen herkesin kendi özünde bulunup kendisinin kendi olduğunu
idrak eden böyle bir cevher duyulan, görülen, temas edilen beden ve cisim
olmadığı gibi, o beden ve cismin bir parçası sayılan dimağ ve sinir sistemi de
olamaz. İnsan mahiyetindeki bu muharrik, hassas ve müdrik güç esbab
çerçevesinde ruhtur, nefs-i nâtıkadır. Bu ruh öyle bir cevherdir ki, tıpkı bir
ağacın, yerin altında ve üstünde, kökleriyle, dallarıyla sağa-sola dal budak
salıp ulaşabildiği her yerle münasebete geçmesi gibi, o da insanın bütün âzâ ve
cevârihi üzerinde böyle bir tesire sahiptir. İbn Sina’nın bu konuda serdettiği
delilleri “en-Necât” ve “el-İşare” kitaplarında görmek mümkündür.

2. İbn Sina’ya göre ruh dediğimiz nefs-i insaniye bedenle beraber var
edilmiştir. Ne var ki o, bedenin ölmesiyle fenâ bulmaz; beden dağılıp
çözüldükten sonra da başka bir âlemde mevcudiyetini devam ettirir. Beden
ruhun kullandığı bir sistem ve bir mekanizmadır; sistem ve mekanizma miadı
dolunca yok edilir; ama, ruhiyeti müsellem “nefs-i insanî” farklı bir âlemde,
ayrı bir hayatla yaşamasını sonsuza kadar sürdürür.

3. Ruhun bedenle münasebeti ve onun üzerindeki tasarrufu, ona hulûl etme ve
onunla bütünleşme (ittihad) şeklinde değildir. Bu münasebet, temas ederek
veya etmeyerek, bir idare ve tedbir münasebetidir. Ruhun mevcudiyeti bedene
bağlı olmadığı için onun inkırazıyla da münkariz olmaz. Esasen ruh, bir kısım
cüz’-i fertlerden meydana gelmiş bir mürekkep değildir; o inkısam ve tecezzisi
kabil olmayan basit bir cevherdir. Binaenaleyh, bedenin ölümüyle ondan
ayrılan ruh –Eflatun bu noktaya kadar aynı düşünür ama o daha sonra ruhun
bekâsını tenasüh devr-i daimine bağlar– ya tavsifi kabil olmayacak şekilde bir
zevk u haz zemzemesi içinde yaşar; ya da gittiği yerde tariflere sığmayacak
ölçüde elem ve ızdıraplarla kıvranır durur. Bunlardan birincisi, iman edip



amel-i salih işleyen, ikincisi de küfür ve dalâletle hayatını israf edendir. Bu
mütalâalarıyla da İbn Sina, haşr u neşri kabul ettiğini açık-seçik olarak ortaya
koyar. Gerçi, İmam Gazzâlî, İbn Sina’nın “ba’sü ba’de’l-mevt” i kabul
etmediğini ileri sürerek ona ciddî tenkitler yöneltir ama, aslında İbn Sina’nın
haşirle alâkalı problemi onun aklen ispat edilemezliği ile alâkalıdır ki, böyle
düşünenlerin sayısı da az değildir.

Ruh ve İmam Gazzâlî:
Pek çok alanda olduğu gibi ruh konusunda da İmam Gazzâlî, hem kadim

filozofların düşüncelerini hem Kindî, Fârâbî, İbn Sina gibi seviyeli
düşünürlerin felsefelerini hem de eski felsefenin yeni çırakları sayılan
Mutezile’nin fikirlerini temelden sarsmış ve Eş’arî mektebi çizgisinde Ehl-i
Sünnet’e yepyeni bir tetebbu sahası açmıştır. Onun “Kitabu tesviyeti’r-ruh”,
“Kitabü’l-Maznûn”, “Kimya-i saadet”, “Usûl-i erbaîn” ve “Tehafütü’l-
felâsife” gibi telifatı, eski-yeni onun çarpık saydığı bütün düşüncelere karşı
mücadelesinin sesi-soluğu, “İhyau ulûmi’d-din” eseri ise Ehl-i Sünnet
anlayışını, yaşadığı çağın üslûbuyla yeniden bir kere daha hatırlatmanın
nefesleri gibidir. Bu son eserinde İmam, nazariyattan daha çok ibadet ü taat,
ihlâs ve münkerattan içtinabı işler; tezkiye-i nefis ve tasfiye-i kalb üzerinde
yoğunlaşır.

İmam Gazzâlî’nin, yukarıda isimlerini zikrettiğimiz eserlerinde “İlmü’r-Ruh”
unvanıyla psikoloji oldukça önemli bir yer işgal eder. O, ِيف اَِنتاَيٰا  ْمِھي۪رُنَس 

ُقَحْلا ُهََّنأ  ْمَُھل  َنََّیبََتي  ّتَح  ىٰ ْمِھِسُفَْنأ  ي۪ۤفَو  ِقاَفْٰالا   “Biz ileride onlara hem
âfâk hem de kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz de, Kur’ân’ın (veya

onun anlatmak istediği şeylerin) hakkın ta kendisi olduğu anlaşılacak.”7

âyeti ve َنوُرــِصْبُت َـالََفأ  ْۘمُكــِسُفَْنأ  ي۪ۤفَو   َۙنیِ۪نقوـُمِْلل ٌتاـَيٰا  ِضْرْـَألا  ِيفَو 
“Yakîne açık ruhlar için yeryüzünde nice deliller vardır; nefislerinizde ve

kendi özlerinizde de. (Bu açık hakikati) hâlâ görmeyecek misiniz!”8 ilâhî
fermanı.. ve aynı istikamette Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem)
şerefsudur olmuş hadislere dayanarak ısrarla nefis üzerinde durur ve tetkikatını
da büyük ölçüde bu istikamette yürütür.

İmam, ruh konusunda Sünnî ulemânın önemli bir müdafii durumundadır. O,



sık sık mahiyet-i insaniyede bedenden ayrı bir ruh bulunduğunu hatırlatır ve bu
konuda sürekli tahşidatta bulunur. Bazen nefs-i nâtıka, bazen ruh, bazen nefis,
bazen de kalb der ve yerinde bunlar arasındaki nüanslara da işaret eder; ama,
hemen her zaman bu kelimelerle hep aynı konu etrafında döner durur ki, o da
hakikat-i insaniyedir.

İmam Gazzâlî’yi tam tanımayanlar ruh-beden ikiliği üzerinde durduğu yerlere
bakarak onu spiritüalistler gibi düşünüyor sanabilirler. Bedenin zâtî kıymetinin
bulunmadığı hatırlatmalarına ve nazarları “hakikat-i insaniye”ye çevirme
istikametindeki mülâhazalarına bakanlar da onu vücudiye mesleğine kâil gibi
görürler. Oysaki Hz. İmam ne spiritüalisttir ne de panteisttir; o, ruhu, bedenden
ayrı fakat onu kontrol eden bir cevher kabul eder. Bu mülâhazalarını ortaya
koyarken de bir taraftan kemal-i hassasiyetiyle ruhun cisim ve cevher
olmadığını, diğer taraftan da onun bedenle münasebetinin hulûl ve tahayyüz
şeklinde değil de, idare etme ve müessir olma tarzında olduğunu ısrarla
vurgular. O, “Kitabü’l-maznûni’s-sağîr”de, “Ruh bedene dahil olmadığı gibi
bütün bütün ondan kopuk da değildir.” der. Zira, ittisal ve infisal dediğimiz
şeyler cisim ve mütehayyiz olan nesnelere ait hususiyetlerdendir. Ruh ise ne
cisimdir ne de mütehayyiz. Ruhun bedene tesiri ve onun üzerindeki
müessiriyetine gelince, zihinlerde, hususiyle de avamın düşüncelerinde,
Allah’ın eşya ve hâdiseleri idaresine ve onlar üzerindeki tesirine benzetme gibi
bir iltibasa sebebiyet vermemek için bu bir sırr-ı ilâhîdir deyip geçiverir.
İmam, ruhun zaman ve mekâna ihtiyacı olmaması konusunda da aynı hassasiyeti
göstererek her zaman tenzih ağırlıklı bir üslûp kullanır.

Gazzâlî’ye göre ruh hâdistir (sonradan olmuş). Ancak bu hudûs, bir
nâmütenâhî menbadan beden kılıfına bir tecellî feyezânı gibidir. Allah, bazen
Hz. Âdem’de olduğu gibi balçık gibi bir şeyi tesviye ederek bu heykeli, ruhu

kabule müstaid hâle getirir,9 bazen de bir nutfeyi.10 Aynı zamanda bu feyezân,
menbaından bir cüz’ün ayrılması şeklinde ayrılmış da değildir. ُلَثَمْلا ِّهِٰللَو 
11 ىٰلْعَْألا  O, aynalardaki temessülat mahiyetindedir. Aslında, İmam’ın verdiği
bu misallerde kullanılan malzeme tamamen cismaniyete ait olduğundan maksadı
tam ifade ettiği söylenemez. Her şeyden evvel ruh, âlem-i emirdendir ve
cismaniyet mikyasları ile izah edilmesi de imkânsız gibidir.



İmam Gazzâlî beden fenâ bulduktan sonra ruhun bekâsı üzerinde de durur ve
ْمِّھِبَر َدْـنِع  َیَْحأ  ٌءاـۤ ْلـَب  ۘاـًتاَوَْمأ  ِّهٰللا  ِلـی۪بَس  ي۪ف  اوـُِلتُق  َنـي۪ذَّلا  ََّنبَـسَْحت  َـالَو 

َۙنوُقَزْرُي  “Allah yolunda öldürülenleri öldü sanmayın. Bilakis onlar berhayat

ve Rabbileri nezdinde merzukturlar.”12 gibi âyetler ve kabir ötesi hayattan
haber veren hadislerle istidlâlde bulunarak ısrarla berzah hayatını hatırlatır ve
muhalif mülâhazaları redde çalışır. “Ba’sü ba’de’l-mevt” konusunda da İmam,
“İnsan, bedeniyle değil, ruhuyla insandır.” diyerek öbür âlemdeki varoluşa da
bir “halk-ı cedid” nazarıyla bakar.

Ruh ve Fahreddin Râzî
Fahreddin Râzî ruh konusunda bütün Sünnî ulemâ gibi düşünür. Ne var ki,

tafsile girdiği yerlerde bir hayli farklı şeyler söylediği de bir gerçektir. İmam
Râzî’nin, tıpkı İmamü’l-Haremeyn ve İmam Nevevî gibi ruhun gül suyu ve gül
yağının gülde mevcudiyeti mahiyetinde latîf bir semavî cisim olduğu kanaatini
taşıdığı sanılsa da; o, ruha cisim demeden her zaman kaçınmış ve ruhun nuranî
bir cevher-i latîf olduğunu söylemiştir. O, “Meâlimu usûli’d-din” ve
“Mefâtîhu’l-gayb”de, hakikat-i insaniyenin cesetten ibaret olduğunu iddia
edenlere karşı, tıpkı İmam Gazzâlî gibi, insanın hakikatinin ruhtan ibaret olduğu
istikametinde pek çok delil irad ederek, hem materyalistlere hem
spiritüalistlere ve hem de üslûbunu bulamamış bir kısım mütekellimîne ciddî
tenkitler yöneltir. Râzî’nin konuyla alâkalı irad ettiği delilleri şöyle hulâsa
etmek mümkündür:

1. Beden daima değişip durduğu hâlde benlik hiçbir zaman değişmemektedir.
Evet, beden, bir kışla gibi sürekli dolup-boşaldığı, ondan ayrılıp giden parça
ve parçacıkların yerini yeni gelenlerin aldığı ve bu kışlada her zaman bir
tebeddül ve tagayyür yaşandığı hâlde insan, dünüyle-bugünüyle kendini kendi
olarak idrak etmektedir. Bu da, insan hakikatinin bedenin ötesinde bir cevher
olduğunu göstermektedir.

2. İnsan, bir şeye tam konsantre olup, bütün bütün bedenden gafil olduğu
anlarda bile –bu yaklaşım İbn Sina ve Gazzâlî’ye aittir– kendi benliğinden asla
gafil değildir ki, buna “malumun gayr-i maluma mugâyereti” denir. Bu bedîhî
bir gerçektir, dolayısıyla da hakikat-i insaniyenin temel unsuru beden değil,



ruhtur.
3. İnsan ilim ve mârifet sahibi bir varlıktır. İlim ve mârifetin bedenle kâim

olduğunu iddia ise kat’iyen doğru değildir. Öyleyse hakikat-i insaniye beden
üstü ve beden ötesi bir cevherdir.

4. Âyet ve hadisler de, mahiyet-i insaniyenin özünün ruh olduğunu

gösterirler.13 Allah, Kur’ân-ı Kerim’de ُسْفَّنلا اـــــَھُتََّيا  َي  اـــــۤ
ًةَّیِضْرَم ًَةیِضاَر  ِّكِبَر  ىِٰلإ  ي۪ۤعِجِْرا   ُ۠ةَِّنئَمْطُمْلا  “Ey itminana ermiş ruh! Sen

Rabbinden razı, O da senden razı olarak dön Rabbine..!”14 buyurarak insan
benliğinin, şu görüp hissettiğimiz cesetten ibaret olmadığını hatırlatır. Zira,

ي۪عِجِْرا  hitabı, ölüm hâlindeki nefs-i mutmainneye müteveccihtir. Demek,
cesedin fenâ bulup gitmesinden sonra mahiyet-i insaniyede ilâhî hitaba ehil
olacak bedenden başka bir şey var ki, ona “Rabbine dön!” deniliyor.

5. Keza, Furkân-ı Mübîn ًَۘةظَفَح ْمُكَْیلَع  ُلِسْرُيَو  ۪هِداَبِع  َقْوَف  ُرِھاَقْلا  َوُھَو 
ُّدُر اوۤ َّمُث   َنوُطِّرَفُي ْمُھَو َـال  اَنُلُـسُر  ُهْتَّفََوت  ُتْوـَمْلا  ُمُكَدـََحأ  َءاَۤـج  اَِذإ  ّتـَح  ىٰۤ

ِّقَحْلا ُمُھیٰلْوـَم  ِهـّٰللا  َىِلإ   “Allah, kulları üstünde tek hâkimdir. O, sizin
üzerinize Hafaza meleklerini gönderir (onlar sizi korurlar) ve birinize ölüm
gelip çattığında da (bu işle) alâkalı elçilerimiz, işlerini aksatmadan ve bir
kusur etmeden onun ruhunu alıverirler. Sonra da o ruhlar, götürülüp hak

mevlâları olan Allah’a teslim edilirler.”15 demektedir ki, bu da, cesedin
ölümünden sonra mahiyet-i insaniye ile alâkalı götürülüp Allah’a teslim
edilecek bedenden başka bir cevherin bulunduğunu göstermektedir.

Bundan başka İmam Râzî, selefleri gibi, şehit olanların ölmeyip Allah

indinde merzuk bulunduklarını16... ifade eden ilâhî beyan; Âl-i Firavun

hakkında şerefnüzul olan “Onlar sabah-akşam ateşe arz edilirler.”17

mealindeki âyet ve “Enbiyâ-i izâm ölmezler, bir diyardan başka bir diyara

intikal ederler..”18 keza “Kabir ya Cennet bahçelerinden bir bahçe veya

Cehennnem çukurlarından bir çukurdur.” 19 mânâsındaki hadislerle hem
ruhun mevcudiyetine hem de berzah hayatına istidlâlde bulunur ve bu âlemi,
ahiret yolunda bir intizar salonu gibi gösterir.

Bütün İslâm ulemâsı gibi, ruhu ve ruhun bir mahiyet-i mücerrededen ibaret



bulunduğunu ısrarla vurgulayan Râzî yine umum İslâm büyüklerinin
reddettikleri tenasüh akidesine de şiddetle karşı çıkar. Dahası bu konuda kendi
gibi düşünen İbn Sina’nın ortaya koyduğu delilleri yetersiz bularak bir hayli
yeni delil irad eder.

Fahreddin Râzî’nin haşr-i cismanî mevzuundaki düşünceleri de, İslâm
ulemâsının çoğunluğunun kabul ettiği istikamettedir. “Mefâtîhu’l-gayb”den arz
edeceğimiz şu özet bilgi, onun bu konudaki düşüncelerinin ne kadar net
olduğunu göstermektedir:

Cenâb-ı Hak, insanları, iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edecek bir akıl ve
hayra-şerre esas teşkil edecek bir iktidarla donatmıştır. Allah, adl ve
hikmetinin iktizası olarak bu şekilde yarattığı insanları ilhada, inkâra, dalâlet
ve cehalete düşmekten tahzir etmiş; enbiyâ, evliyâ ve sair kimselere eza ve
cefada bulunmaktan sakındırmış ve her zaman onları salih amel ve yüce ahlâka
teşvikte bulunmuştur. Böyle bir sakındırma ve teşvik ise ancak hayırlı ve güzel
işleri mükâfatlandırma vaadi, şer ve çirkin davranışları da cezalandırma
tehdidi ile semeradâr olur. Oysaki, bu âlemde hayırlar, güzellikler gereken
mükâfatı görmediği gibi şerler, çirkinlikler de büyük ölçüde cezasız
kalmaktadır. Demek, hem ceza hem de mükâfat için başka bir âlem var ve her
şey oraya bırakılıyor. İşte o âlem ahiret âlemidir.

Nefis ve hevâ, insanları sürekli cismanî arzu ve lezzetlere sürüklemektedir.
Bu itibarla da insanın aklı ile nefsi arasında bitmeyen bir kavga yaşanmaktadır.
Böyle bir kavgada aklın desteklenmesine ihtiyaç vardır. Böyle bir destek de
ancak, mükâfat ve ceza adına Cenâb-ı Hakk’ın vaad ve tehditleri ile olabilir.
Bu vaad ve tehditler burada gerçekleşmediğine göre demek başka bir âleme
bırakılıyor ki, biz o âleme “Ahiret” diyoruz.

İnsanın aklı, Hakîm olan Allah’ın hikmeti, iyilik edenler ile fenalıkta
bulunanlar arasında bir fark olmasını iktiza eder. Hâlbuki, bu dünyada çok defa
böyle bir farkın bulunduğunu göremiyoruz; umumiyet itibarıyla nice fena
kimseler var ki, izzet ve refah içinde sefâ sürüyor ve nice fazilet âbidesi
şahıslar da var ki mihnet ve sefalet içinde kıvranıp duruyor. Âdil ve Hakîm
olan Allah’ın hikmet ve adaleti iktiza eder ki, iyiye mükâfat, kötüye de cezanın
verileceği bir başka diyar bulunsun; işte o diyar öteki âlemdedir.



Zulmedenlerden mazlumun, gadredenlerden de mağdurun hakkını alıp ihkâk-ı
hak etmek ilâhî hikmet ve adaletin gereğidir. Oysaki, pek çok zalim zulmüyle,
pek çok gaddar da gadriyle, ceza görmeden bu dünyadan göçüp gidiyorlar;
demek herkesin, mutlaka ettiğini bulacağı başka bir dünya var. İşte o diyar
Kur’ân’ın sıkça ihtar ettiği öteki âlemdir.

Eğer ahiret hayatı olmazsa saadet açısından insanlar hayvanlardan daha aşağı
bir derekeye düşmüş olurlar. Zira hayvanlar, bugünleri ve yarınları itibarıyla
tefekkür, tedebbür ve teemmüle sahip olmadıklarından, onlar için herhangi bir
keder ve tasa da söz konusu değildir. Onlar sadece içinde bulundukları dakika
ve saniyelere bağlı bir sıkıntı yaşarlar. Ne geçmişin hüznünü duyar ne de
geleceğin endişeleri ile dağidâr olurlar. Bulurlarsa yer-içer, yatarlar;
bulamazlarsa ya aramaya devam eder ya da buldukları ile yetinirler. İnsana
gelince o, çok defa geçmişin hüzün ve elemlerini, geleceğin korku ve endişeleri
ile iç içe duyar.. ve hele, iman ve teslimiyeti de sağlam değilse, sürekli
tahammülfersâ ızdıraplarla kıvranır durur. Öyle ise, his, şuur ve idrakle
serfiraz kılınarak oldukça farklı bir donanımla dünyaya gönderilen
insanoğlunun sürekli mesut olabileceği başka bir âlem olmalıdır. Yoksa, her
biri birer imtiyaz vesilesi olan akıl, fikir, şuur... gibi hâsseler, onun için birer
azap unsuru hâline gelerek her zaman onu inciteceklerdir.

Râzî, bu konuda, daha başka deliller de getirerek hem mahiyet-i insaniyeye
göre onun kendine mahsus akıbeti üzerinde durur hem insanoğlunun ebediyet
arzusuna Kur’ânî çizgide cevaplar verir ve bu arada hayır ve şerrin, mükâfat ve
mücazatın tenasüh hezeyanına bağlanmasını da şiddetle reddeder. Ona göre,
haşr-i cismanî kat’îdir ve hayallerimizde ruhları başka maceralara
sürüklemenin de âlemi yoktur. Allah her şeyi, bidayette yarattığı gibi, yeniden
ihyâ da edebilir; aklın nazarında bu ikinci yaratılış –Kur’ân’da buyurulduğu

gibi20– daha ehvendir. Aslında Allah, yoğu var etmeye muktedirdir.. ve bu
hususta Kudreti Sonsuz, o kadar ciddî tahşidatta bulunmuştur ki, aksine ihtimal
vermek, O’na acz isnadında bulunmak demektir. Aynı zamanda, O’nun haşri
halketmemesi, vaad ü tehditlerini gerçekleştirememek suretiyle sözünden
dönmesi mânâsına gelir ki, Allah bütün bunlardan münezzehtir.



Mutasavvıfînin Ruh Hakkındaki Mütalâaları
Mutasavvıfîn, felsefecilerin ve bir kısım kelâmcıların ruhla alâkalı

mülâhazalarını havanda su dövme kabîlinden görür, onların abesle iştigal
ettiklerini düşünürler. Ne var ki, bunların da büyük bir kısmının ruh
mülâhazalarında “vahdet-i vücud” emare ve işaretleri görülür.

Mustafa Sabri Bey, Sadeddin Teftâzânî’den naklen, tasavvufçuları, vücud
hakkındaki görüşleri itibarıyla iki sınıf hâlinde mütalâa eder ki, bu aynı
zamanda onların farklı ruh telakkilerinde de belirleyici bir husustur.

Şimdi bu sınıfları yukarıdaki kaynaktan kısmen özetleyerek, kendi üslûbumuz
çerçevesinde arz etmeye çalışalım ki, bu, ileride takdim etmeyi düşündüğümüz,
sofîlerin ruh telakkilerinin daha iyi anlaşılmasına da yardımcı olacaktır.

Teftâzânî’ye göre tasavvufçular vücud mevzuunda iki zümreye ayrılırlar:

sofiye ve mutasavvıfîn. Sofiye, mütalâalarını 21 ٌةَِتبَاث ِءاَیْشَْألا  ُِقئاَقَح   esasına
bağlı götürürler. Onlara göre, “mevcud” gibi “vücud”da da kesret söz
konusudur. Ne var ki, seyr u sülûk-i ruhanî esnasında bazı sâlikîn, “vâsılûn
ilallah” veya “fenâ fillâh, bekâ billâh” unvanlarıyla yâd edilen Hakk’ın ziya-i
vücudu karşısında zevken ve hâlen muzmahil olup da, Hak’ta fâni olma ufkuna
ulaşınca; dört bir yandan tevhid dalgalarıyla kuşatılırlar; derken zâtları
Zâtullah’ta, sıfatları da ziya-i sıfâtillâh karşısında tamamen belirsizleşir ve
zevkî, hâlî olarak Hak’tan başka hiçbir şey duyup hissetmez hâle gelirler. İşte,
erbab-ı tasavvufun “fenâ fi’t-tevhid” dedikleri böyle bir seviyeye ulaşan sâlik-i
kâmil, hâlini ifade sadedinde bazen “Öyle bilmezdim kendimi / O ben miyim
ya ben O mu?!” şeklinde iltibasa açık beyanlarda bulunur; bazen de
kullandıkları ifadeler açısından bizim düşüncelerimiz iltibas üretir. Aslında,
dava-i nübüvvetin vârislerinde böyle bir durum hiçbir zaman söz konusu
değildir; olsa da onlar, âlem-i sahveye döndüklerinde bu kabîl sözlerini şeriat
filtresinden geçirerek hemen düzeltiverirler.

Mutasavvıfîne gelince bunlar, vahdet-i vücudu bir felsefe olarak
benimsemişlerdir; ona inanır ve açıktan açığa onu müdafaa ederler. Bunlara
göre vücud birdir. Aslında böyle bir mülâhaza temelde, Mustafa Sabri Bey’in
de dediği gibi, “Vücud sıfatı Zât’ın aynıdır.” düşüncesine dayanmaktadır. O da
Vücud-u Mutlak olan Zât-ı Bârî’den ibarettir. Böyle bir felsefeye inananların



bazılarına göre âlemde müşâhede edilen kesret tamamen bir hayal ve serap;
bazılarına göre ise birer taayyünattan ibarettir.

Bu itibarla da, hâl ehli sofîlerin vahdet-i vücud telakkilerini bir duyma, bir
zevk etme ve hâle mağlup olmaya bağlasak da, mutasavıfînin nazarî ve felsefî
vahdet-i vücud telakkileri için aynı şeyleri düşünmek mümkün değildir.
Muhakkıkîn Hallac’ı, İbn Fârıd’ı, Sühreverdî’yi, Celâleddin Devvânî’yi hatta
bir mânâda Muhyiddin İbn Arabî ve Molla Câmî’yi bu kategoride mütalâa
edegelmişlerdir. Bazıları, “Âyân-ı sâbite vücud râyihasını duymamıştır ve
duymayacaktır da.” diyen Bedreddin’i de aynı sınıf içinde mütalâa etmişlerse
de, “Vâridât”ı göz önüne alınınca onun bu çerçevede mülâhazaya alınmasının
doğru olmadığı anlaşılacaktır.

Mutasavvıfînin, vücud mevzuundaki felsefelerini, daha önce kısmen arz
etmiştim. Bu konu daha geniş bir çerçevede yeniden ele alınabilir. Bizim,
burada icmalen ifade etmeye çalıştığımız husus, onların “Vücud Zât’ın aynıdır.”
deyip, sonra da bütün mevcudatı bir mezâhir ve mecâlî kabul etme
düşüncelerinden kaynaklanan ruh felsefeleridir. Evet, mutasavvıfînin ruh
hakkındaki mütalâalarıyla, vücud mevzuundaki düşünceleri hemâhenktir; onlara
göre bütün varlık gibi ruh da belli merâyâ ve mecâlîye akseden bir tecellî ve
şe’nden ibarettir. Şahsiyet-i insaniye, nefsü’l-emirde bizzat hakikî bir mevcud
olmadığı gibi, ruh da müstakil bir varlık değildir; aksine o, Zât-ı Bârî veya
Ruh-u Küllî’nin bir şe’ni ve cilvesidir. Ehl-i ilim ve hususiyle de felsefecilerin
“ruh-u nebatî”, “ruh-u hayvanî”, “ruh-u insanî” ve “nefs-i nâtıka”... gibi
tabirleri belli şe’n ve taayyünlere göre insanlar tarafından verilmiş isimlerdir.
Yoksa bunlar hakikatte mevcud olan nesneler değillerdir. Ancak, Muhyiddin
İbn Arabî’nin, öbür âlem açısından konuyla alâkalı mülâhazaları biraz
farklıdır. Ona göre; Cenâb-ı Hak ölümle, bu varoluş ve neş’eti tamamen
yıkmamakta, aksine daha farklı bir resim ortaya koymaktadır. Evet Allah,
ölümle insanı kendi nezdine aldığı vakit, onun ruh ve hakikati için bu bedenden
başka bir mürekkeb vaz’eder ki, bu yeni heykel, ölen kimsenin intikal
ettiği/edeceği makam cinsinden ve o yere uygun olur. Yani insan, berzahta hem
kendi hâline hem de oraya muvafık bir suret, mahşerde oraya göre bir şekil,
Cennet’te onun ufkuna göre bir keyfiyet ve Cehennem’de de onun hususiyetine



uygun bir mahiyet alır. Gerçi bu ifadeler oldukça muğlak sayılır. Ama yine de
İbn Arabî farklılığını aksettirir mahiyettedir.

Ruh hakkında tasavvufçulardan bazıları sofiyenin düşüncelerini, bazıları da
mutasavvıfînin felsefesini benimsemişlerdir. Bu arada kelâmcılar gibi
düşünenlerin sayıları da az değildir. Gerçi onların içinde de, hem felsefeciler
gibi konuşanlar hem vahdet-i vücutçularla aynı çizgide hareket edenler hem de
selef-i salihîn gibi her şeyi icmale bağlayıp tafsile kapalı duranlar vardır; ama,
büyük çoğunluk Kitap ve Sünnet mesnetli muhakkıkîne daha yakın durmaktadır.

Baştan buraya kadar, bir kısım felsefecilerin, çok derince ve kapsamlı
olmasa da bazı mütekellimînin ve bu arada –Teftâzânî’nin tabiriyle– birkaç
mutasavvıfînin ruh hakkındaki mülâhazalarını arz etmeye çalıştım ve artık sözü
yakaza ve temkin erbabının ruh ile alâkalı mütalâalarıyla noktalama zamanının
geldiğini zannediyorum. Ancak sabrınızı suiistimal etmiş gibi olsam da,
içinizden bazılarının, çağın en salâhiyetli dimağlarından biri sayılan
Bediüzzaman’ın konuyla alâkalı mülâhazalarını merak ediyor olmasına binaen
sadece bir-iki paragraf çerçevesinde ve küçük bir özet mahiyetinde onun
düşüncelerini de arz etmeden geçemeyeceğim.

Bediüzzaman, değişik risalelerinde hem umum varlık karşısında hayatın
önemi üzerinde durur hem Kur’ân ve Sünnet çerçevesinde ruh için denmesi
gerekli olanları der hem ruh hakikatini melekler ve ruhanîlerle aynı çizgide ele
alır ve hem de ruhun akıbetini “ba’sü ba’de’l-mevt”  gerçeğine bağlayarak
Sünnî telakkiyi son bir kere de o, gürül gürül haykırır. Bediüzzaman, ebed için
yaratılan, ebed isteyen ve ebedî saadete müştak bulunan insanoğlunun bu türlü
arzu, istek ve beklentilerini karşılamayı, ne damlanın deryaya dönme tesellileri
gibi nazarî mülâhazalara ne o zahmetli tenasüh yolculuklarına ne de
reenkarnasyon devr-i daimlerine bağlar; o, ruhanî ve cismanî ebedî saadet
muştularıyla sinelere inşirahlar üfler ve beklenti içindeki bütün ruhlara bir kere
daha Kur’ân ve Sünnet matlaından ebedî saadetin doğuşunu gösterir.

Hayat hâdisesi, Bediüzzaman’ın her zaman ısrarla üzerinde durduğu bir
konudur. Ona göre, umum kâinattaki hayatın arkasında Cenâb-ı Hakk’ın Hayy
ve Muhyî isimleri olduğu gibi, bir nefha-i ilâhî olan insan ruhu da yine aynı
menbadan fışkırmıştır. İsterseniz şimdi gelin bir özet çerçevesinde, konuyla



alâkalı onu dinleyelim:
“Hayat, şu kâinatın en ehemmiyetli gayesi, en büyük neticesi, en parlak nuru,

en latîf mâyesi, kâinatın süzülmüş bir hulâsası ve onun en mükemmel meyvesi;
en yüksek kemali; en güzel cemali; en parlak ziyneti; ayrıca varlığın sırr-ı
vahdeti, rabıta-i ittihadı, kemalâtının menşei; hem sanat ve mahiyetçe en harika
bir zîruhu hem en küçük bir mahluku kâinat hükmüne getiren mucizekâr bir
hakikati; hem güya bütün kâinatın küçük bir zîhayatta aksettirilmesine vesile
oluyor gibi koca kâinatın bir nevi fihristesini o zîhayatta göstermekle beraber, o
zîhayatı ekser mevcudatla münasebettar ve küçük bir kâinat hükmüne getiren en
harika bir mucize-i kudreti; hem onunla en küçük bir cüz’ü en büyük bir küll
kadar büyüten ve bir ferdi, küllî gibi bir âlem hükmüne getiren ve rubûbiyeti
cihetinde kâinatı tecezzî, iştirak ve inkısam kabul etmez bir küll, bir küllî
hükmünde gösteren fevkalâde, harika bir sanat-ı ilâhiye; hem kâinat içinde Zât-ı
Hayy u Kayyûm’un vücub-u vücuduna, ehadiyet ve vahidiyetine şehadet eden
burhanların en kat’îsi ve en mükemmeli; hem masnuat-ı ilâhiye içinde en hafîsi,
en zâhiri; en kıymettarı, en ucuzu; en nezihi, en parlağı ve en mânidar bir sanat-ı

rabbâniyedir.”22 der ve sonra, hayatın, iman gerçeğinin altı rüknüne baktığını
izah eder; eder ve iman esaslarıyla hayat arasındaki o sırlı münasebeti açar.. ve
nihayet getirir neticeyi Allah’a kulluğa bağlar.

Bediüzzaman, hayatın hâlis, sâfi bir cevheri ve onun müstakil zâtı dediği ruh
hakkında da şunları söyler: “Ruh bir kanun-u zîvücud-u haricîdir, bir nâmûs-u
zîşuurdur. Sabit ve daim olan fıtrî kanunlar gibi, ruh dahi âlem-i emirden sıfat-ı
iradeden gelmiştir. Kader ona bir vücud-u hissî giydirmiş ve bir seyyale-i
latîfeyi de o cevhere sadef yapmıştır. Mevcud ruh ve mâkul kanun kardeştir.
İkisi de âlem-i emirden gelmiş ve daimîdirler. Şayet nev’lerdeki kanunlara
Kudret-i Ezeliye bir vücud-u haricî giydirseydi, onlar da birer ruh olurlardı.

Eğer ruh şuurunu başından indirseydi o da lâyemut bir kanun olurdu.”23

Bediüzzaman ruh ve hayatı iç içe mütalâa ettiği bir başka risalede şu
tespitlerde bulunur: “Vücudun kemali hayat iledir. Hayat vücudun nurudur; şuur
hayatın ziyasıdır.. hayat her şeyin başıdır ve esasıdır. Nasıl ki ziya ecsâmın
görünmesine sebeptir ve bir kavle göre renklerin sebeb-i vücududur. Öyle de,
hayat dahi mevcudatın keşşafıdır ve onun keyfiyatının tahakkukuna bir sebeptir.



Hayat kesret tabakasında bir çeşit tecellî-i vahdettir.. ve kesrette ehadiyetin bir
âyinesidir. Bak, hayatsız bir cisim büyük bir dağ da olsa yetimdir, gariptir,
yalnızdır. Münasebeti yalnız oturduğu mekân ve ona karışan şeyler iledir.
Kâinatta başka ne varsa, o dağa nisbetle madumdur. Şimdi gel, küçük bir cisim
olan bal arısına bak; o hayata mazhar olduğu için kâinatla öyle bir münasebete
geçer ve hususiyle zeminin çiçekleri ve nebatlarıyla öyle bir ticaret eder ki,

diyebilir: Şu arz benim bahçem ve ticarethanemdir.”24 gibi ifadeleriyle farklı
yerlerde farklı üslûplarla hep hayatın ehemmiyetini hatırlatır.

O, fizik ve metafizik mülâhazalarıyla alâkalı olarak, bir yerde: “Şu madde ve
şehadet âlemi, âlem-i melekût ve ervah üzerinde serpilmiş bir perde

gibidir.”25 der. Ayrıca şunları söyler: “Bittecrübe madde asıl değil ki vücud
ona münhasır olsun, belki madde bir mânâ ile kâimdir; işte o mânâ hayattır,
ruhtur. Hem bilmüşâhede madde mahdum değil ki her şey ona ircâ edilsin,
bilakis o hâdimdir ve bir hakikatin tekmiline hizmet etmektedir; o hakikat ise
hayattır ve o hakikatin esası da ruhtur. Hem bilbedahe madde hâkim değil ki,
ona müracaat edilsin; tam aksine o mahkûmdur ve bir esasın hükmüne
bakmaktadır. İşte o esas da hayattır, ruhtur, şuurdur.” Diğer bir yerde de
Bediüzzaman, aynı çizgide melâike ve ruhanîlerin vücudlarıyla alâkalı aklî,
naklî bir hayli delil serdettikten sonra şu mütalâada bulunur:

“Madem ehl-i hikmet, ehl-i diyanet ve ashâb-ı akl u nakil mânen ittifak edip;
mevcudat şu âlem-i şehadete münhasır değildir, demişler. Hem madem şu
zâhirî âlem-i şehadet câmid ve tekevvün-ü ervaha nâmuvafık olduğu hâlde bu
kadar zîruhla tezyin edilmiş; elbette vücud ona münhasır olmayacaktır; belki
onun daha çok tabakatının bulunması iktiza edecektir ki, âlem-i şehadet onlara

nisbeten sırf münakkaş bir perdeden ibaret kalacaktır.”26

Bediüzzaman melâike ve ruhanîlerin vücutları üzerinde de ısrarla durur. Ve
her fırsatta ısrarla ruhun bekâsını vurgular. “Haşir Risalesi” ve “Yirmi
Dokuzuncu Sözün İkinci Maksadı”nı bu hususa ayırır, esmâ-i ilâhiye ve sıfât-ı
sübhaniyenin vesâyetinde aklî ve naklî delillerle, vicdanlarda kanaat-i kat’iye
hâsıl edecek şekilde haşr-i cismanîyi ispata çalışır. Sonra, öldükten sonra
dirilmenin ahlâkî buudlarının önemini vurgular ve okuyucularına Sünnî düşünce
çizgisinde hayat, ruh, bekâ-i ruh, mükâfat ve mücazat konularında oldukça



önemli ipuçları verir.

***

Sofiye ve ruh
Sofiye, ruhu, ilâhî hayatın bir tecellîsi, bir zılli ve hakikatine Cenâb-ı

Hakk’ın kimseyi tam muttali kılmadığı bir cevher olarak tarif etmiştir ki,
hükemâ ona “nefs-i nâtıka”, sofîler de ي۪حوُر ْنـِم  ِهـی۪ف  ُتْـخََفنَو   “Kendi

ruhumdan ona üfledim.”27 âyetine dayanarak “ruh-u menfûh” demişlerdir.
Onlara göre, insanın insanlığı bu ruha bağlı olduğu gibi, onun kemalâtı da bu
ruh ve onun önemli bir esası olan kalbin ayak ve kanatlarıyla
gerçekleşmektedir. Evet bu ruh, insanın Hakk’a yürüyüp yükselmesinde bir
vesile ve Allah’ın insanla münasebetinde de önemli bir vasıtadır. Öyle ki insan
ancak, bu ruh-u menfûhla metafizik düzlüklere açılabilir, onunla Hak’la
münasebetini duyar ve onunla kalb, sır ufuklarından, cismaniyete kapalı ne
müşâhede edilmezleri müşâhede eder..

Ceset, bu ruhun matıyyesi ve biniti, cismanî kalb latîfe-i rabbâniyenin ve
bâtınî havâs da sırrın. İnsan, bildiklerini bu ruhla bilir; idrak
ettiklerini/edeceklerini bununla idrak eder ve kendini de onunla duyar, onunla
kavrar. Uyku ve baygınlık hâli gibi durumlarda o, minvechin bedenden irtibatını
keser ve kendi ufkunda serbest dolaşmaya başlar; ölüm vuku bulunca da
tamamen cesetten ayrılır ve öbür âlemdeki “halk-ı cedid” anına kadar bir
berzah vetiresi yaşar; yaşar ve kat’iyen yokluğa maruz kalmaz.

Ruhun esası melekûtîdir. ٍناَف اَھَْیلَع  ْنَم  ُّلُك   “Arz üzerinde bulunan herkes

fânidir.”28 âyeti mucebince fenâsı da itibarî ve ihtimal ki bir “gaşy”den
ibarettir. İnsan öbür âleme, ruha bağlı hayatıyla girer; berzahı o hayatıyla geçer,
mizana onunla yürür. Berzah sonrası oldukça uzun, inişli ve çıkışlı seyahatte de
ceset ruha tâbi olur. Ötedeki cismanî ve ruhanî bütün zevkler, lezzetler, burada
ruhun hayat seviyesine göre ömür sürdürmeye; bütün elemler, kederler de
hayvanî hayat mertebesinde kalmaya bağlıdır. İnsan, inkişaf etmiş ruh-u
menfûhun vesâyetinde Cennet’e girer; nuranîleşmiş beden de bu mazhariyeti
onunla paylaşır. Böyle bir mazhariyet keramet ve mucize çizgisinde,



“mustafeyne’l-ahyâr”a dünyada da müyesser olabilir; Hz. Ruh-u Seyyidi’l-
Enâm’ın (aleyhi ekmelüttehâyâ) miracı böyle bir mazhariyetin en parlak
örneğidir.

Ruh, bedende konaklamaz; ama yine de onun adresi bedendir. Onun bir
mekân ve hayyize ihtiyacı yoktur ama bu, onun letâfetine Hakk’ın
teveccühündendir. Aksine, onun mekândan müstağni olması, Zât-ı ulûhiyete
müşabeheti akla getiren zaman ve mekândan münezzehiyet mânâsında değildir.
Beden, ruhun onun üzerinde faaliyetlerini icra etmesi için bir sistem ve onunla
duygularını seslendirmesi için de bir enstrüman mahiyetindedir. Ne bedenin bir
parçası ve ona bitişik ne de onun eczasından bir cüzdür. Kökleri âlem-i emirde,
dal ve yaprakları adresinin ufkunda bir münasebet-i meçhule ile hep o konuşur,
o düşünür, o sever, o acır ve yüzü Hakk’a müteveccihse sürekli iyi şeyler
üretir ve Cennet’e doğru yürür. Şayet o, bedene bend edilmiş ve ağzına fermuar
vurulmuşsa, o zaman söz de düşünce de ayağa düşmüş gibi hayvaniyet ve
cismaniyetin kuruntuları ve hırıltıları hâline gelir.

Ruh, melâike türünden latîf bir varlıktır ve onun, başta vicdan mekanizması
olmak üzere cismanî ve ruhanî bütün duyu organları ve letâif-i insaniye
üzerinde de sebeplerin perdedârlığı ölçüsünde her şeye hâkimiyeti söz
konusudur. Materyalistlerin ve fizyolojistlerin her şeyi ona bina etmek
istedikleri dimağ, maddî organizma ile ruh arasında bir santral merkezi; ruha
bağlı letâifin müktesebâtına bir hazine ve depo; duyu organlarının birbiriyle
irtibat mahalli; akıl ve nefs-i insaniyenin cihanları istiâb edecek geniş bir
kütüphanesi; his, hareket ve idrak aktiviteleri adına iç içe şalterler sistemi;
ilâhî vâridâtın tefrik, temyiz, tahlil ve terkip laboratuvarı olması gibi çok hayatî
fonksiyonlarıyla ruhun dinamik bir elemanıdır.

Sofîlerin büyük bir kısmına göre, âlem-i emirden de olsa, ruh mahluktur;
ancak mahlukatın en latîfi, en sâfisi, en nuranîsi; en kesif şeylere bile nüfuz
edebilecek mahiyette bir mir’ât-ı esmâ u sıfâttır ve her zaman safvet ve
şeffafiyetiyle de Hazreti Zât’a işaret etmektedir. Görebilme, duyabilme
donanımına sahip olanlar, görülüp duyulma şanından olan her şeyi onun
ufkundan ya latîfe-i rabbâniye ya da sır vasıtasıyla ama mutlaka onunla irtibatlı
olarak görür, duyar ve hissederler. Ehl-i hakâik, müşâhede ve keşfiyât



zirvelerine ruhun kanatlarıyla yükselir. Baştaki gözler, ancak eşyanın zâhirini
görür ve temâşâ eder; ruh ise, kalb menfezleriyle her şeyin melekûtunu, sır
aralığından da esmâ ve sıfâtın verâsını müşâhedeyle şereflendirilir. Ahirette
her mü’mine müyesser olacak böyle bir mazhariyetin –kâmil mânâda– biricik

kahramanı da 29 ي۪روُن ُّهٰللا  ََقلَخ  اَم  ُلَّوَأ   diyen Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’dır.
(aleyhi efdalüssalevât ve etemmütteslîmât)

Ruh, âlem-i emirden bir nefes-i menfûh olmakla beraber, iktiran ettiği şahsa
göre bir taayyün gösterir ve nuranî kılıfıyla özel bir şekil alarak görüleceği
merâyâda o insanın dublesi gibi görünür. O şahsın ölüp fenâ bulmasıyla iktiranı
firaka dönüşse de Hakk’ın kayyûmiyetiyle ölümsüzlüğün remzi olarak hep bir
yeni visali beklemeye durur.

Hayat dediğimiz şey, genel mânâda, “Hay” ve “Muhyî” isimlerinin umumî
bir tecellîsi, insanlar açısından da ruh-u menfûhun belli mezâhirde
tezahüründen ve tezahür içinde değişik televvünlerle ortaya koyduğu
aktivitelerden ibarettir. Ruh, insana taalluku itibarıyla hâdistir ve hudûsu da her
an yenileniyor gibi, her saati, her dakikası, her saniyesi.. ve her âşiresiyle
Hazreti Hayy u Kayyûm’un hayat-ı sermediyesinden esip gelen nefehâtla devam
etmektedir. Hayatın arkasındaki bu sırrı görmeyenler, ruhu ya canlının
fizyolojisine ya dimağına bağlamış ya da onun arkasındaki istinat ve istimdat
noktalarından gafletle, onu kadim ve ezelî görerek binefsihi bekâsına
hükmetmişlerdir. Oysaki o, perde dahi olsa, ne esbâba isnat edilecek kadar
değersiz ne de kendine “kıdem” isnat edilecek kadar küstahtır. O, Hakk’ın var
etmesiyle var olmuştur, O’nun kayyûmiyetiyle de devam etmektedir ki اَم ُلَّوَأ 

ي۪حوُر ُّهٰللا  ََقلَخ   (başka bir rivayette: 30 ي۪روُن ) “Allah’ın ilk yarattığı benim
ruhumdur (veya nurumdur).” beyan-ı nebevîsi de bunu işaretlemektedir.

İnsan denen bu en şerefli varlık, âlem-i halka bakan cesedi ve nefsi, âlem-i
emre nâzır ruhu, âlem-i melekûta açık kalbi ve âlem-i ceberûta müteveccih
sırrıyla –bu son buudları itibarıyla potansiyel olarak öyledir– eşi-menendi
olmayan bir nüsha-i kübrâdır. Ne var ki, bu ölçüdeki yüksek donanımına
rağmen onda hem ahyâr evsâfı diyeceğimiz “sıfât-ı ruhaniye” hem de eşrâr
hususiyetleri kabul ettiğimiz “sıfât-ı nefsaniye” vardır –Böyle bir taksim, ruhu
ve nefsi birbirinden ayrı mütalâa edenlerce söz konusudur–. Ruhanî sıfatların



da nefsanî evsâfın da tesiri ve yönlendirmesi, haricî ef’âl itibarıyladır. İtikat,
niyet, azim, disiplin, kararlılık ve tabiî her şeyden evvel Hakk’a teveccüh veya
O’ndan i’raz etme birer tohum gibidirler ki, esbab açısından hayır da şer de
onlara bağlı olarak gelişir, genişler ve böylece insan ya “a’lâ-i illiyyîn”e
yükselir ya da “esfel-i safilîn”e yuvarlanır.

Nefis ve ruhu ayrı ayrı cevherler olarak kabul edenler, nefsi, insanın
derununda fena huy ve fena sıfatların merkezi, ruhu da ahlâk-ı hamîde ve insanî
değerlerin kaynağı görmüş, akla ruhun lisanı, basîrete de onun tercümanı
nazarıyla bakmışlardır. Bu yaklaşıma göre, akıl, nefisle değil, ruhla irtibatlıdır.
Bu görüşü benimseyenlerce ruh; ilim, irfan, firaset, ilham, yakîn ve vicdan
mekanizmasıyla mahiyet-i insaniyenin özü, esası ve hakikatidir. Sağlam ve
arızasız bir bedende ruh; gözde basar, lisanda zevk, kulakta duyma, ağızda
tatma, burunda koklamanın –esbâb planında– biricik merciidir.

Ruhun bedenle şuuru aşkın bir aşk u alâka irtibatı da vardır; ama bu onun, her
biri esmâ-i ilâhiyenin ayrı bir tecellîsi sayılan cismaniyete ait ahvâl ve
hususiyetleri beden vasıtasıyla duyup zevk etmesi ve “hakka’l-yakîn”
çerçevesinde maddenin mahiyetine nüfuz edebilmesi itibarıyladır. Tabiî
bunların hiçbiri, ruhu ve nefsi aynı mânâda kullananlar için söz konusu değildir.
Onlar ruhu nefis, nefsi de ruh kabul eder.. ve “ruh-u nebatî”, “ruh-u hayvanî”,
“ruh-u insanî” dedikleri gibi, “nefs-i hayvanî”, “nefs-i insanî” de demiş; sonra
da bu nefsi –Kalbin Zümrüt Tepeleri’nde geçtiği üzere– “nefs-i emmâre”,
“nefs-i levvâme”, “nefs-i mülheme”, “nefs-i mutmainne”... şeklinde taksim
etmiş ve itminan mertebesini de bir doruk saymışlardır. Erbab-ı hakikatin
çoğunluğuna göre bu seviyeye yükselen bir nefis artık, mezmum işlerden bütün
bütün uzaklaşır ve şer’an memduh amellerle bütünleşir; derken bir adım daha
atarak hatırâtını dahi kontrol altına alır ki, işte böyle bir ufka ulaşan hak erinin
üzerinde ruhanîlik âsârı nümayan olmaya başlar; ardından da ona “ilm-i gayb”
kapıları aralanır ve zamanla böyle bir nefis mahz-ı ruh hâlini alır. İsterseniz
buna, nefsin ruh kisvesine bürünmesi ve nefsanîliğin ruhanîlik hâline gelmesi
de diyebilirsiniz. Bunu biraz daha açabiliriz:

Tasavvuf erbabınca, ruhun kendi ufkunda güçlendirilmesi sayesinde, nefiste
de istikamet temayülleri başlar. Böyle bir başlangıç iyi değerlendirilerek nefis



tezkiye tezgâhından geçirilir, beden de ibadetle tasaffi ederse bunlar ruhun
vesâyetinde Hakk’a müteveccih olmanın bütün hazlarından istifade edebilirler.
Bu konuya şöyle bakmak da mümkündür: Nefs-i hayvanînin bedene
hükmedecek ölçüde güç ve iktidarı, fonksiyonel olarak ruhun ölümünü, aksine
hayatın kalbe bağlı yaşanması ve ruhun kuvvetlenmesi de nefsin ölümünü; hiç
olmazsa onun teslimiyetini ya da tesirsiz kalmasını, hatta üstün bazı kimselerde
meleklik rengine bürünmesini netice verir. Güzel görme, güzel düşünme,
müstakim itikat, sürekli ibadet ü taat, her zaman tazarru ve niyaz, her vakit
istiğfar; nefsanî levsiyattan arınmanın, ruhu besleyip güçlendirmenin ve nefsi
teslime mecbur etmenin en emin yoludur ve ihlâsla bu yolda yürüyenlerin yolda
kaldıkları da hiç görülmemiştir; yolda kalmak bir yana, bu yolda sık sık
konumunu gözden geçirip, abd-Mâbud münasebeti çerçevesinde duruşunu
ayarlayanlar hep “a’lâ-i illiyyîn”e yürümüşlerdir ki bunlara “ervâh-ı nuraniye”
ashabı denmiştir. Aksine, karanlık gören, karanlık düşünen, ömürlerini
malihulyalarla geçiren, itikatta bir türlü istikamete ulaşamayan, ibadet ü taate
karşı alâkasız kalan, dua ve niyazlarla hayır temayüllerini güçlendiremeyen,
istiğfarlarla şer eğilimlerinin önünü alamayanlara; alamayıp “esfel-i safilîn”e
sürüklenenlere de “ecsâm-ı zulmaniye” denmiştir.

Evet, her zaman nefsanî arzuların frenlenmesi; gönlün mârifet, muhabbet ve
aşk u şevkle şahlanması ve diyanetin hayata hayat olması ölçüsünde ruh, âdeta
bir ahiret üveyki ve bir melek hâline gelir. Aksine, hayatın beden ve cismanî
arzulara bağlı yaşanması nisbetinde de ruh zaafa uğrar, kalb renk atar, his-şuur
kirlenir ve sır da sesini duyuramaz olur. Sözün özü; hemen her zaman
nefsanîliğin güç ve hâkimiyeti, ruhanîliğin felç olmasını; ruhun kıvamını
koruması da, nefsin teslimiyet ve tezkiyesini netice vermiştir/vermektedir.
Ehlullah bu hususu ifade sadedinde: “Tenperver olanlar canperver olamaz;
canperverler de tenperver olarak kalamaz.” demişlerdir; demiş ve sürekli
çevrelerine, ruhu keşfetmenin sırlarını fısıldamışlardır.

Aslında, ruhun vesâyetinde olmayan tezkiye görmemiş bir nefis, cismanîliğe
meyyal ve sürekli bedenî hazlar peşindedir. İtminana erip ruh ufkuna ulaşacağı
ana kadar da o, az-çok hep böyle bir karakter sergiler. Aksine, Hak inayetine
erip rıza mertebesine ulaşınca onun da sesi-soluğu tıpkı ruhun nefesleri gibi
sımsıcak bir hâl alır. Mahiyet-i insaniye böyle bir hâl alınca, mütecessis,



münekkit ve araştırmacı olan akıl, şer’î delillerin tahlilcisi ufkuna yükselir,
kalbin rengine bürünür ve latîfe-i rabbâniye rasathanesinden fizik ötesi
âlemleri temâşâya başlar; kalb ceberûta ait esrarı avlamak üzere pusuya yatar
ve sır da Hazreti Zât iştiyakıyla soluklanmaya durur.

Kalb ve sır, ruhun sonsuza bakan iki gözü mesabesindedir. Latîfe-i rabbâniye
yol boyu âlem-i ceberût hülyalarıyla, sır ise âlem-i lâhut iştiyakıyla bir nabız
gibi atar; murat hâsıl olunca da, her biri kendi ufkunun hayret ve dehşetiyle
medhuş hâle gelir. Sırdan kalbe akan ve kalb reseptörlerinde melekûtî bir renge
boyanan ilâhî vâridât, kalb lisanıyla ruha intikal edince, tecellî alanında melek
şivesiyle tınlamaya başlar; bu husus, sır ve kalb derinlikleriyle ruhlara
benzetebileceğimiz melâike-i kiramın, ilâhî esrarı enbiyâ-i izâma intikal
ettirmeleri konusuna, biraz dar ve sığ da olsa, yine de zihne takrib edici bir
misal sayılabilir. Zaten bir yerde vahye de, ْنَم ىٰلَع  ۪هِرَْمأ  ْنِم  َحوُّرلا  يِقْلُي 

۪هِداـَبِع ْنِم  ُءاََۤـشي   “Emir âleminden ruhu (vahyi) kullarından dilediğine

indirir.”31 fehvâsınca ruh denmiyor mu.! Evet ruh, cesette hayatın özü ve esası
olduğu gibi, vahiy dahi mânevî ve ruhanî hayatın en önemli esası, en ciddî
vesilesi ve sebepler üstü sebebidir. Ruh, vasıtalı-vasıtasız bir nefha-i ilâhiye,
vahiy dahi kelâm sıfatından gelen ayrı bir nefha-i sübhaniyedir. Bu ilâhî sırra
hıyanet bilmeyen sırrın emin emanetçileri de hakikî veya izafî insan-ı
kâmillerdir. Bu konuda hakikî insan-ı kâmil olan Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın
(aleyhi ekmelüttehâyâ) alıp ümmetine nefhettiği ruh-u mutlak esas; izafî insan-ı
kâmillerin mevhibe ve vâridâtları ise, o Zât’ın vaz’ettiği kriterlerle test
edilmek şartıyla, ümmete birer vesile-i rahmet ve vüs’attir.

Bu iki ruh da, insan için çok önemlidir. İnsanın cisim ve bedeninin teneffüs
ve inkişafı ruh-u menfûhla olduğu gibi, bütün dünya ve kevn ü mekânların
teneffüs ve hayatı da insan-ı kâmilin nefhettiği ruh ile kâimdir. Dünyanın
evveli, mânevî ve cismanî ruh tecellîsinden mahrum –okuyup yorumlayacak ve
gözlere ışık saçıp her şeyi aydınlatacak kâmil insan ve onun nefehâtının
olmaması mânâsına– bulunduğundan karanlık sayılırdı. Ortası, ruhun, Ruh-u
Âzam’ın ve Ruh-u Kuds’ün saçtığı ziya sayesinde nurefşan bir hâl aldı; şayet
bir gün bu ziya çekilir gider de her taraf yeniden karanlığa yenik düşer; eşya ve
hâdiseler de rastlantılara bağlanarak izah edilmeye kalkışılırsa, işte o zaman



insanoğluna yeni bir âlemin yolu görünür. Yani tıpkı yer küredeki gece-gündüz
münavebesi gibi, mânevî çehresi kararan bu dünya da, yerini ötelerin pürnur
gündüzlerine bırakır. İsterseniz burada bir kez daha sözü Bediüzzaman’a
bırakalım:

“Evet, nasıl ki hayat, kâinattan süzülmüş bir hulâsadır; şuur, his dahi
hayattan süzülmüş hayatın bir hulâsasıdır; ruh dahi, hayatın hâlis, sâfi bir
cevheri, sabit ve müstakil zâtıdır; öyle de, maddî-mânevî hayat-ı
Muhammediye (sallallâhu aleyhi ve sellem) dahi kâinatın his, şuur ve
aklından süzülmüş en sâfi bir hulâsadır. Belki maddî-mânevî hayat-ı
Muhammediye (aleyhi salevâtullahi ve selâmuh), âsârının şehadetiyle hayat-
ı kâinatın hayatı; risalet-i Muhammediye de (aleyhi ekmelüttehâyâ) şuur-u
kâinatın şuur ve nurudur.

Evet, evet, evet! Eğer kâinattan risalet-i Muhammediye’nin (aleyhissalâtü
ve ekmelüttahiyyat) nuru çıkıp gitse kâinat vefat edecek. Eğer Kur’ân gitse
kâinat divane olacak ve küre-i arz kafasını, aklını kaybedecek.. belki de

şuursuz kalan başını bir seyyareye çarparak kıyameti koparacak.”32

İslâm, Nebi ve Kur’ân küllî birer ruh mahiyetinde, bütün varlığı kuşatan,
onun şuuru, hayatı ve nuru mesabesinde olduğu gibi, ruh-u menfûh da potansiyel
olarak mahiyet-i insaniyede aynı şeyleri ifade etmektedir. Ancak onun,
cismaniyet âleminde kendini arızasız ifade edebilmesi için bir sisteme, bir
mekanizmaya ihtiyacı vardır. Hayat-ı umumî ve âlem-i emirden gelen küllî
kanunlar için her seviyedeki latîf ve kesîf bütün ecsâm; muayyeniyetleri
itibarıyla topyekün canlılar, özel donanımıyla insanoğlu, hususî mazhariyetleri
ve müstesna mahiyetleri ile de insan-ı kâmiller kendilerine has çerçevelerde
ruhun metâlii sayılırlar.

Ayrıca, insan ufku itibarıyla da ruhun birkaç vilâdeti söz konusudur:
1. Onun taayyün-ü evveldeki vilâdeti ki, bu, hakikat-i Ahmediye’ye bakar.

Bu mülâhaza, ruhun cesetten evvel yaratılmış olduğunu kabul edenlere göredir.

ي۪حوُر .2 ْنـِم  ِهــی۪ف  ُتـْـخََفنَو   “Ona Kendi ruhumdan nefhettim.”33

fehvâsınca ruhun âdemiyetteki vilâdeti.
3. Mevcut ruhun, cismaniyet ve hayvaniyet üstü mânevî vilâdeti ki; buna,



kalb ve sır ufkunda onun yeniden neş’eti de denilebilir. Bu vilâdet aynı
zamanda insanoğlunun fiilen hilâfet pâyesini ihraz etmesinin de değişik bir
unvanıdır. Hilâfet pâyesinin mazhar-ı tâmmı insan-ı kâmildir.. ve insan-ı
kâmilin beden ve cesedi dahi –ruhun gerisinde dursa da– ruhaniyet
televvünlüdür. Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem)
keramet mebde’li miraç hâdisesinde, cesed-i mübareklerinin –O’na ruhlarımız
feda olsun!– ruhlarının yedeğinde seyahat-i semaviyesinin buna bir misal teşkil
ettiğini daha önce hatırlatmıştık. İsterseniz siz ona ruhun emriyetinin cismin
halkiyetine galebesi de diyebilirsiniz. Böyle bir cisim, pek çok ahvâl-i
âdiyesinde dahi mücellâ bir ayna gibi ُّهٰللا َرِكُذ  َِيئُر  اَِذإ   “Göründüğünde

Allah anılır.”34 mazmununca hep O’na nâzırdır, O’nun evsâf-ı celâliye ve
kemaliyesini aksettirir, O’nu hatırlatır, O’nu duyurur ve O’nu hissettirir.

Evet, bir insan-ı kâmil, konumunda ve konumuna göre duruşunda sürekli
farklılık sergiler. O kendine has farklılığıyla doğar, zâhirî ve bâtınî hâsseleriyle
bu farklılığın hakkını eda etmeye çalışır, farklılığının şuurunda olarak yaşar.. ve
yaşadığı gibi de ötelere yürür. Hatta onun cesedi dahi bu farklılıktan nasibini
alır. Enbiyâ-i izâmın (alâ nebiyyinâ ve aleyhimüssalâtü vesselâm) cesetlerini

toprağın yemeyeceği35 buna bir misal sayılabilir..
Taayyünde “Ikdü’n-Nübüvvet”in (aleyhissalâtü vesselâm) ruhu, ervahın ilki

ve ruhu’l-ervah şerefiyle müşerref, haricî vücut itibarıyla zuhuru ise
peygamberlik manzumesinin kafiyesi, varlık ağacının semeresi, nübüvvet
semasının kutup yıldızı ve risalet ufkunun da “kavl-i fasl”ı olması itibarıyla
beklenti iştiyak ve heyecanıyla tebcil-i tehirine bağlanmıştır.

Evet O, semere olduğu gibi çekirdektir de; ilk işaret olduğu gibi son
alâmettir ve besmele ile mermuz bulunmasının yanında sırr-ı fatihadır. O’na,
geriden gelen öncü de diyebilirsiniz; zaten kendileri de َنوُرِخْـٰالا ُنَْحن 

َنوُقِباَّسلا  “Biz ipi göğüsleyen arkadaki öncüleriz.”36 demiyor mu.! Her

nebinin ümmeti kendi peygamberinin arkasından yürüyeceğine37 göre, Hz.
Ruh-u Âzam’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) iktida edenlerin nerede
durdukları/duracakları bizim için en büyük bir bişaret olsa gerek.. evet O, Ruh-
u Âzam’dır (aleyhi ekmelüttehâyâ) ve ümmeti de en bahtiyar ümmettir.



Tasavvuf terminolojisinde geçen “Ruh-u Âzam” tabirini, hakikat-i Ahmediye
(aleyhi salavâtullâhi ve selâmuh) olarak yorumlayanların sayısı hiç de az
değildir. Aslında O zat, bütün esmâ ve sıfât-ı sübhaniyenin mücellâ bir aynası
olması itibarıyla, âlem-i mülkün de melekûtun da en dırahşan çehresi ve en
dilruba kametidir. O’nun neşrettiği nurlar sayesinde bütün eşya ve hâdiseler
doğrudürüst okunan bir kitap hâline gelmiş; insanlık nereden gelip nereye
gittiğini açık seçik öğrenmiş; ebediyete meftun insan ruhu onun sonsuz saadet
vaatleriyle yepyeni bir vilâdet yaşamış ve derken bütün cismaniyetin
karanlıklarından kurtulmuştur.

Ruh-u Âzam’a, bütün kâinatları kuşatan hayat tecellîsi diyenler olduğu gibi,
vahidiyet tecellî dalga boylu celâlî celevat veya ُحوُّرلاَو ُةَِكئٰۤلَمْلا  ُلَّزََنت   “Ceste

ceste melekler ve ruh iner.”38 âyetine dayanarak, mübarek bir gün ve gecede,
mü’minlere vesile-i inşirah olmak üzere inen “Ruh-u Âzam-ı Küllî” şeklinde
yorumlayanlar da olmuştur. Ayrıca O’na mebde ve müntehânın mazhar-ı tâmmı,
“akl-ı evvel”, “nefs-i külliye” diyenler de az değildir. İşin aslına bakılacak
olursa, menba-ı feyz-i enbiyâ ve mürselîn kabul edilen, künhü nâkâbil-i idrak
Ruhü’l-Kuds gibi Ruh-u Âzam-ı Küllî de bizim için bir mevcud-u meçhul
mahiyetindedir.

Aslında, her insanın ruhu bir mânâda melekûta açıktır ve ona bakmaktadır ki,
erbabı bu zaviyeden bir bakış, duyuş ve sezişe “feth-i karîb” demişler; sıfât-ı
sübhaniye ve âlem-i ceberûta nâzır kalbin ihsas ve imtisaslarına “feth-i mübîn”
unvanı vermişler; âlem-i lâhuta müteveccih bulunan sırrın müşâhedelerini de
“feth-i mutlak” pâye-i mübecceli ile yâd edegelmişlerdir.

İnsan Cennet’e de ebediyete de, Cennet’te rü’yet ve rıdvana da bu
latîfeleriyle namzettir. Ötedeki bütün mazhariyetler, ruh, kalb ve sırra baktığı
için beden ve cismaniyet itibarıyla kavrayamayacağımız lütuf ve ihsanların

ََرطَخ َالَو  ْتَعِم  ـ ٌنُذُأ َـس َـالَو  ْتَأَر  ٌنْیَع  اـَم َـال  َنی۪حِلاَّصلا  َيِداـَبِِعل  ُتْدَدْـعَأ 
ٍرََشب ِبْلَق  ىٰلَع   “Salih kullarıma gözlerin görmediği, kulakların işitmediği

ve insan tasavvurlarını aşkın şeyler hazırladım.”39 medlûlünce birer sürpriz
şeklinde sunulacağına işaret edilmiştir. Evet, ötedeki eltâf-ı sübhaniyenin, idrak
ufku sınırlı bulunan akl-ı meâş ile kavranamayacağı açıktır. Hele, dünyada
mârifet, muhabbet ve aşk u şevk adına “hel min mezîd” “Daha yok mu?”



diyenlere ٌدي۪زَم اَنْيََدلَو   “Nezdimizde daha fazlası vardır.” 40 ferman eden Zât
ٌةَداـَيِزَو ىٰنْـسُحْلا  اوُنَـسَْحأ  َني۪ذَِّلل   “İhsan şuuruyla ihsanda bulunan ve

güzellere peyrev olanlara en güzel mükâfat ve bir de fazlası var.” 41 menba-ı
vaadinden kim bilir ne sürprizler ne sürprizler lütfedecektir.! Aslında َناَك ْنَم 
َُهل ُّهٰللا  َناـَك  ِّهِٰلل   “Kim Allah içinse Allah da onun içindir.”  mazmununca,

tefaddul dalga boylu ilâhî mukavelenin muktezası da bunun böyle olmasını
düşündürmektedir.

Mevzuu hulâsa edecek olursak; kâinattaki hayat her şeydir ve Hazreti Hayy
u Kayyûm’a bakmaktadır. Cenâb-ı Hakk’ın hayatı, hayat-ı zâtiye ve hayat-ı
sermediyenin ta kendisidir. Evet O’nun hayatı, başka bir ruhla değil, Kendi
Kendiyle kâimdir. Mahlûkattaki ruh ise, sebeb-i hayat bir cevherdir. Melekler
cism-i latîf olmaları itibarıyla müteayyin birer ruh ile kâimdirler.
Letâfetlerinden onların hayatları da ruhları gibidir. Bu açıdan da bazıları,
onların fenâ bulmasını cisimlerin fenâ bulması şeklinde değil de, bir gaşy ve
bayılma türünden olacağına hükmetmişlerdir. Böyle düşünenler, bir mânâda
ruhları da aynı şekilde mütalâa etmiş, onların fenâ bulmalarını da gaşy ile
yorumlamışlardır. Onlara göre ruhlar, âlem-i emirden zîşuur ve basit birer
kanun-u emrîdirler. Dolayısıyla onlar, belli parçacıklardan meydana gelmiş
mürekkepler gibi çözülüp dağılmadan, münkariz ve mütelâşî olmadan
masûndurlar, ama ِيف ْنَمَو  ِتاَوٰـمَّسلا  ِيف  ْنـَم  َقِعـَصَف  ِروُّصلا  ِيف  َخـِفُنَو 

ِضْرَْألا  “Sûra üflenince göklerde ve arzdakiler ölür ve yerle bir olurlar.” 42

medlûlünce, onların da o dehşetengiz ahvâl içinde gaşy hâliyle dahi olsa, bir
ölüm köprüsünden geçecekleri mukadderdir.

Sofîlere göre, ruh dediğimiz hakikat, birbiriyle mütelâsık ve fakat farklı
çerçeveleriyle, tıpkı bir külliyenin üç ayrı fakültesi gibi, ayrı ayrı mevhibelerin
meclâsı üç farklı buudu bulunan bir vâhiddir:

Birincisi; ruh-u zât diyeceğimiz rahmânî ilk tecellîdir ki, esbab açısından
canlıyı meydana getiren unsurların özel durumları ve belli konumlarıyla kâim
görünen ruhtur.

İkincisi; ruh-u menfûh da dediğimiz akıl, ilim, irade, latîfe-i rabbâniye, his
ve şuurla serfiraz “nefs-i nâtıka”dır ki, insanın yaratılmasından evvel veya anne



karnında belli bir safhadan sonra cenine nefhedilen zîşuur kanun-u emrîdir ve
hadisin ifadesiyle bu ruh, embriyolojik vetire esnasında melek vasıtasıyla
yavruya üflenir. Bu ruh Hz. Âdem’e ي۪حوُر ْنِم  ِهی۪ف  ُتْـخََفنَو   “O heykel-i

evvele Kendi ruhumdan nefhettim.”43 fehvâsınca, bizzat Cenâb-ı Hak
tarafından, Hz. Meryem’e ise Cibril vasıtasıyla üflenmiştir. İşte bu kabîl bütün
nüfûs-u menfûhaya “ervâh-ı cüz’iye” denir. Yani ruh, cemalî ve ehadî tecellî
ile, fertlerin mazhar oldukları/olacakları ilk mevhibelere bağlı, onların
hususiyet, karakter ve kabiliyetlerine göre bir atâ ve sübhanî birer ifâzadır.

Bu ervâh-ı cüz’iyeyi, güneşin, farklı donanım ve farklı hususiyetleri haiz
mahiyetlere, farklı ifâzaları gibi düşünebiliriz; evet, canlı-cansız her nesnenin,
onca farklı hususiyetlerine rağmen, zâhirî keyfiyet ve mazhariyetlerini –esbab
planında– güneşten aldıkları kabul edilecek olursa, işte böyle bir durumdaki
merâyâ ve mecâlînin kesreti, mütecellînin vahdetine muarız sayılmaz; sayılmaz
zira bu, güneşte küll hâlinde bulunan hususiyetlerin, değişik aynalarda tafsilî
bir görüntüye ulaşıp taayyün etmiş cüz’iyat şeklinde kendini göstermesi
demektir. Konuyu –tam vâzıh olmasa da– böyle bir misale bağlayarak
diyebiliriz ki, yeryüzünde, hatta diğer gezegenlerdeki ziya, hararet ve sair
hususiyetler, güneşin aks-i nuru ve bir mânâda gölgesi olduğu gibi ervâh-ı
cüz’iye de ilmî bir program çerçevesinde, zâtî ve sübûtî evsâf-ı celâliye ve
cemaliye sahibi bir Zât’ın hayat sıfatının bir aksi, Hay ve Muhyî isimlerinin de
birer cilvesi ve gölgesi mahiyetindedir.

Bu itibarladır ki, âriflerden hâl ve istiğrak erbabı bazı kimseler, vücud-u
zıllîye bakarken dahi –biraz da vecd ü istiğrak sevkiyle– hep vücud-u aslîyi
mülâhazaya aldıklarından veya sübühât-ı vechin ziyası ile medhuş
bulunduklarından O’ndan başka bir şeyi görmediklerini, duymadıklarını ifade
etmiş; hatta bunlardan ehl-i cezbe bir kısım kimseler daha da ileri giderek,
cüz’iyattaki tecellîyi, insanın aynadaki cansız sureti şeklinde görmüş ve bütün
varlığa hayal nazarıyla bakmışlardır.

Aslında bu bir iltibastır; hâl, zevk kaynaklı ve istiğrak televvünlü bir iltibas..
dolayısıyla onların bu şekildeki mülâhazaları panteistlerin nazarî ve felsefî
mülâhazalarına karıştırılmamalıdır. Bu iki üslûp arasında zâhiren bir benzerlik
söz konusu olsa da ehlullah meseleye her zaman bir tecellî şeklinde bakmış;



diğerleri ise konuyu hulûl ve ittihada bağlamışlardır.
Üçüncüsü; eskilerin ruh-u hayvanî dedikleri biyolojik ruhtur ki, ruh-u menfûh

veya nefs-i nâtıkanın matiyyesi, ceset ile insanî ruh arasında bir iltisak
unsurudur; buna ruhun izzet, letâfet ve nezahetinin ism-i Zâhir’e bakan bir
perdesi de diyebiliriz. Nefha-i ilâhî olan ruha gelince o bir cevher-i mücerred
olduğu gibi aynı zamanda mahlûkiyet çerçevesinde de bir mânâda münezzehtir.
İnsanların, saadet ve şekavet arası gel-gitleri tamamen ruh-u hayvanî perdesine
bağlı cereyan etmektedir. Öyle ki, eğer ruh-u menfûh müstakillen dinlenilebilse,
ondan hep saadet nağmelerinin yükseldiği duyulacaktır. Ruh-u insanînin hâkim
olduğu kimselerde, ruh-u hayvanînin âlâm ve ızdırapları, ruh-u menfûh için
birer terakki ve tekâmül vesilesidir. Aksine, ruh-u menfûh itibarıyla güçlü
bulunmayanlar, tabir-i diğerle vicdanlarıyla diri olamayanlar Allah’la
münasebetleri açısından ölü sayılır ve çektikleriyle kalırlar. Ruhun en önemli
mekanizması vicdandır; vicdan ise Hak temâşâsına açık bir rasathanedir.

َُهباَِنتْجا اَنْقُزْراَو  ًالِطاَب  َلِطاَبْلا  َانَِرأَو  ُهَعاَّبِتا ، اَنْقُزْراَو  اًّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َّمُھٰ
.َنی۪حِلاَّصلِاب اَنْقِحَْلأَو  َنی۪مِلْسُم  اَنَّفََوت 

َةَقی۪قَح ِلِماَحْلا  ِدوُجُوْلا  َىِلإ  ِبْیَغْلا  َنِم  ِزِراَبْلا  ِروُّنلا  َىلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

ي۪ف َِكقَالَْخِأب  ِّقِلَخَتُمْلاَو  ِتوُھَّاللا  َِملاَع  ي۪ف  ََكل  َِكب  ِِمئاَقْلا  ۽ٍدوُجْوَم  ِّلُك 

ي۪ف ُّيِبَّنلا  ِِهب  َءاَج  اَم  َنیّ۪لِثَمَتُمْلا  ِِهباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ِتوُرَبَجْلا  َِملاَع 
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Vicdan
İnsanın özü, kendini duyuş ve bilişi de diyebileceğimiz vicdan; insan

ruhunun, iyiyi kötüden tefrik edebilen irade, kalbin ayrı bir derinliğinin unvanı
sayılan latîfe-i rabbâniye (fuâd), şuur vâridâtıyla zihin ve ihsas televvünlü his
halitasından oluşan bir mekanizmadır; insanın, hem kendini hem de bütün
varlığı, varlığın Allah’la münasebetini duyan, sezen, yorumlayan ve
rükünlerinin canlılığı ölçüsünde imana, mârifete, muhabbete, aşk u iştiyaka
menfezler oluşturan melekûtî bir mekanizma. Farklı metafizik derinlikleri haiz
olan bu sistemde her zaman bilkuvve (potansiyel olarak), iradenin sesini-
soluğunu, “latîfe-i rabbâniye”nin sezi ve müşâhedelerini, zihnin şuur menbalı
bilgi ve müktesebâtını, hissin ihtisas dalga boylu sübjektif mevhibelerini ve
ihsas televvünlü mârifet çağlayanlarını duyup sezmek mümkündür.

Vicdan, aynı zamanda kendi acz ü fakr ve ihtiyaçlarının farkında olması ve
bunları karşılayacak bir güç ve kuvvete dayanma lüzumunu duyması açısından
da Zât-ı Ulûhiyet’e iman, teslim ve tevekkül ile sığınıp mârifet, muhabbet, aşk u
şevkle mukabelede bulunma konumunda zîşuur bir müşahid ve yorumcudur. İlim
ve mârifet adına bütün eşya ve hâdiselerin o talâkatli hitap ve beyanlarını
görüp, duyup taakkul, tefekkür, tezekkür, tahattur, tahlil ve terkibe tâbi tutması
yanında, kendi iç dinamik ve rükünleriyle, sessiz fakat olabildiğine derin,
herkes tarafından rahatça sezilemeyen ama bir hayli engin öyle aşkın bir ifade
gücüne sahiptir ki, onu iyi dinleyip değerlendirebilen biri bazen artık başka
hiçbir şeye ihtiyaç hissetmeyebilir.

Hemen belirtmeliyim ki, böyle bir mülâhaza ile biz, ne rasyonel düşünceyi
tamamen gereksiz görme ne pozitif telakkileri hafife alma ne de telâhuk-u efkâra
bağlı müktesebâtı reddetme düşüncesindeyiz. Aksine biz bu mülâhaza ile,
kıymet-i harbiyesi ölçüsünde aklın semerelerini, tecrübenin ürünlerini,
müşâhede ve zâhirî ihsasların neticelerini değerlendirmeye almanın yanında,
yaşanarak duyulan ve sezgi yoluyla kendini hissettiren ve bir bakıma da
aracısız hâsıl olan ayrı bir bilgi ve mârifet kaynağının var olduğunu vurgulamak
istiyoruz.

İşte bu kaynak, hakikati keşif ve tespitte herhangi bir vasıtaya ihtiyaç
duymadan, yaşayıp duyarak çok defa insanı doğru bilgi ve mârifete ulaştıran



vicdandır. Böyle bir bilgi ve mârifet her zaman objektif görülmese de, kalbî ve
ruhî hayat ufkuna açık olanlar için en az esbab-ı ilimle elde edilen müktesebât
kadar önem arz ettiği söylenebilir. Bu arada hemen ifade etmeliyim ki, bu
çerçevede vicdanı, ilim ve mârifet kaynağı kabul edenlerin sayısı hiç de az
değildir.

Bu mülâhazayı paylaşanlara göre, vicdan yolu bir mânâda, bizlere hakikatin
harita ve şemasını sunma yerine doğrudan doğruya bizi onunla buluşturup
tanıştırdığından daha ehemmiyetli ve daha sağlamdır. Eşya ve hâdiseleri
müşâhede, mütalâa, tevil, tefsir, tahlil, terkip bize hakikati uzaktan temâşâ ve
onun etrafında dolaşma imkânını verse de, onunla yüz yüze gelmemizi ve onu
“hakikat-i nefsü’l-emriye”sine uygun bir iç müşâhede ile tanımamızı
sağlayamaz. Oysaki vicdan, onu vasıtasız olarak bizzat duyar, değerlendirir ve
bir hükme bağlar. Bu itibarla da insan birinci şıkta, değişik obje ve nesneleri
ilim ufku, âfâkî müşâhede ve özel bakış açısına göre yorumlama durumunda
kalır; dolayısıyla da elde ettiği malumat, ulaştığı hakikat, izafîlikten öte bir şey
ifade etmez. İkinci şıkta ise, her şeyi vicdanın enginliğiyle “hakikat-i nefsü’l-
emriye”sine uygun kavrar ve ona göre bir hükme varır. Bu sayede o, her şeye
esas kabul edilen maddeyi aşar; lâmekânî bir hâl alır ve iç dünyasının safvet ve
vüs’ati ölçüsünde salt hakikatle rahatlıkla tanışabilir.

Bediüzzaman, değişik eserlerinde farklı bir vicdan resmi ortaya koyar ve ona
önemli misyonlar yükler: Ona göre vicdan, tekvînî ve fıtrî kanunlar türünden
zîşuur bir fıtrat ve sistemdir. Çekirdeklerdeki neşv ü nemâ kanunu, sperm ve
yumurtadaki tekvînî esaslar, bazı sıvılardaki donup genişleme tabiatı... gibi
ilâhî meşîetten gelen irade yörüngeli, latîfe-i rabbâniye ufuklu, zihin/şuur
derinlikli, ihsas ve ihtisas buudlu bir fıtrat-ı zîşuur; erkânının canlılığı
ölçüsünde de, ilim ve mârifet adına mutlaka doğru gören, doğru değerlendiren,
doğru konuşan önemli bir lisandır. Öyle ki bazen akıl; nazar, tefekkür ve
tedebbürde gaflet edip ihmal gösterse de o, kendi tabiat ve rükünlerinin diliyle
her zaman Allah’ı ilan eder; O’nu görüp sezdiğinin ihtisaslarıyla soluklanır;
O’nu duyar, O’nu düşünür ve özündeki istinat ve istimdat hâllerinin lisanıyla,
tıpkı günebakan çiçekler gibi hem kendi hayat ve revnakdarlığı adına hem de
Yaratıcısını ilan hesabına sürekli O’nu takip eder ve basîret gözünü asla
O’ndan ayırmaz. Hads (vasıtasız sezgi) her zaman onu teyakkuza çağırır; hadsin



bir üstü diyeceğimiz ilham devamlı onun ufkunu aydınlatır; yoğunlaşmış mârifet
sayılan arzu hep O’nu gösterir; alev alev kendini hissettiren iştiyak ve
magmalar gibi sürekli köpürüp duran ilâhî aşk mütemadiyen onu, Hazreti
Mârûf’u rasat ufkuna davet eder ve avans türü televvünlerle ona beden ve
cismaniyet üstü hayatın en büyülü yanlarını fısıldar.

Şimdi, isterseniz, bu sırlı mekanizma ve fıtrat-ı muazzamanın rükünleri
sayılan latîfe-i rabbâniye, irade, zihin –buna bütün buudlarını birden nazara
alarak şuur da diyebiliriz– ve his... gibi latîfelere kuş bakışı bir göz atalım.

Aslında bu rükünlerden her birinin bir zâhir bir de bâtın yanı, bir mülk bir de
melekût çehresi, bir fizik bir de metafizik derinliği vardır.

Latîfe-i rabbâniye
Latîfe-i rabbâniyenin, zâhir yönü, mülk ciheti, fizikî yanı sayılan, bizim sine

dediğimiz “sadır” onun, bâtınî ve melekûtî derinliklerine, ceberûtî
televvünlerine bir mahfaza ve mânânın maddedeki resmi mahiyetindedir. Bu
mahfaza içinde kalb; gönül dünyasının dışa bakan ve içi rasat etme
konumunda bulunan değişik tecellî dalga boyundaki feyizlere bir “beyt-i
lâhut”, “fuâd” da diyeceğimiz latîfe-i rabbâniye ise, bilkuvve (potansiyel
olarak) ilâhî isim ve sıfatların mücellâ bir aynası, âlem-i ceberûtun –inkişafı
ölçüsünde– bir müşahid-i hâssı, iman nuru ve iz’an ziyasının mahall-i tecellîsi,
kamer-i irfanın matla’ı, keşf ü ilhamın âhizesi ve ilâhî vâridâtın da mahzeni ve
nâkilesidir. Böyle bir konum ve misyonu itibarıyla onun “şağaf” dediğimiz
derinliği, her zaman iştiyak ateşiyle alev alev yanan, âdeta bir fırın ve ocak
gibidir ki, çevresinde sürekli aşk u vuslat çatırtıları duyulur. “Sır” ise, o ihata
edilmez fevkânîliğiyle her zaman latîfe-i rabbâniyenin omuzlarında, ona dayalı,
daire-i ulûhiyete müteveccih lâhûtî bir dürbün veya mücellâ bir aynadır ki, her
zaman nüzûl unvanıyla bir kasr-ı tecellî kabul edilegelmiştir; mâsivâ
kirlerinden pak olduğu sürece her dem misafiri bulunan bir kasr-ı tecellî.. evet,
böyle bir tecellînin vukû ve temadîsi için şuur, idrak ve ihsas ufkunun
cismaniyete ait isten-pastan pak olması şarttır. Nâbî merhum ne hoş söyler:

“Âyine-i idrakini pâk eyle sivâdan,
Sultan mı gelir hâne-i nâ-pâke, hicab et!”



Aynı mülâhaza ve mütalâayı, zamanın âlem-i melekûta daha açık bir faslı
sayılan gecelere bağlayarak İbrahim Hakkı Hazretleri ise, sesini yükseltip
temcid veriyor gibi:

“Dil “beyt-i Hudâ”dır ânı pâk eyle sivâdan
Kasrına nüzûl eyleye Rahmân gecelerde...”

der ve gönüllere teyakkuz çekerek onları gece koylarında halvete çağırır.
“Hafâ” ve “ahfâ” latîfeleri ise, mahiyet farklılıklarıyla beraber, hakikati

nâkabil-i idrak bir ufka müteveccih, teveccühlerinde mütelâşî, üstler üstü sır
yumağı birer menba-ı hayret, kalak ve heymandırlar.. ve müstakil tahlil isterler.
Tecellî-i hâs mânâsında nüzûlün ilk şereflendirdiği mecâlî, hafâ ve ahfâ
şâhikaları; ikinci derecedeki mir’ât, sır ufku; üçüncü mevhibe aynası ise latîfe-i
rabbâniye otağıdır.

Latîfe-i rabbâniye, gözde gözbebeği, beyinde görme merkezi, hânede kabul
salonu, çekirdekte öz, lambada fitil ve Arzda Kâbe mahiyetindedir. İman,
nurunu o latîfe ufkundan neşreder.. huşû, takva, muhabbet, rıza, yakîn, tevekkül,
temkin, teyakkuz, havf u reca... gibi mârifet yolunun esasları hep onun
yamaçlarında boy atar, gelişir. O, öyle bir sırr-ı ehadiyettir ki, ışığı iradenin el
açışı, hissin sezişi ve şuurun ona karşı duruş ve teveccühünden akıp
gelmektedir. Bu teveccüh kesildiğinde ziya görünmez olur, ışık söner ve latîfe
de latîfe-i rabbâniye olmadan çıkar. Bu latîfe-i rabbâniye, hikmet-i vücudu
sayılan teveccühünü iman, iz’an, amel-i salih ve mârifetle devam ettirebildiği
takdirde her zaman semavî bir çerağ gibi par par yanar ve Hazreti Sıfât’ın bir
rasat sistemi veya râsıdı hâline gelir. O, bütün şuur, ihsas ve idraklerimizin
önemli bir temyiz elemanı, mârifetin madeni, ruhun da can ocağı ve ışık
kaynağıdır. Ona, bu mânâda lâmekânî de diyebiliriz; bu lâmekânî latîfe, ilim ve
mârifetin mihenk merkezi, ihsas ve idraklerimizin en hayatî mahzeni, küfür ve
dalâletle öldürülmediği veya cankeş edilmediği sürece de her zaman Cenâb-ı
Hakk’ın nazargâhı ve tecellî otağıdır.

İnsan, bu latîfe gözleri ile (basîret) her şeyi olduğu gibi dupduru görür; doğru
yorumlar ve yorumlarından da yanıltmayan sonuçlar çıkarır. Onun vesâyetinde
insan mükâşefe ve müşâhede ufuklarına açılır, onunla sır ufkunun tabanını
deler, hafâ ve ahfâ şâhikalarını tahayyül etmeye başlar. Aksine bu latîfe, günah



ve mâsiyetlerle kirlenir, küfür ve dalâletlere açık hâle gelirse, o zaman da َّالَك
َنوُبـِسَْكي اوُناَك  اَم  ْمِھِبوُلُق  ىٰلَع  َناَر  ْلَب   “Hayır hayır! Gerçek şu ki, onlar

yapageldikleri o kötü işler yüzünden kalblerini is-pas sardı da (ondan dolayı

inkâr yaşıyorlar.)”1 mazmununca, bütün ufukları kararır; temyiz kabiliyetini
kaybeder; beyazı siyah, siyahı beyaz görmeye başlar; başlar ve ُّهٰللا َمَتَخ 
2 ْمِھِبوُلُق ىٰلَع   fehvâsınca Allah da ona mühür basar ve bir daha da kendine
gelmesi, fıtrî safvetini elde etmesi çok zor olur. Hatta bazen bütün bütün
imkânsızlaşır. Böyle bir mühürlenme ve damgalanmanın kesbi insandan, halk’ı
da Allah’tandır. Bu hususu, insanın gaflet ve bir kısım fenalıklara alışması
sonucu bir deformasyon şeklinde de yorumlayabiliriz. İman, amel-i salih işlene
işlene insan tabiatının bir derinliği hâline gelip sübut mührüyle
şereflendirildiği gibi, her biri küfrün ayrı bir kapısı sayılan günahlar da tevbe,
inâbe ve evbe ile giderilmediği takdirde, insanın üst üste ve iç içe kaymalar
yaşaması kaçınılmaz olur. Bu itibarla, böyle bir “hatm”de kat’iyen cebir söz
konusu değildir; zira arzu, intihab, ihtiyar insana, mükellefe; böyle bir temayüle
halk’la cevap vermek de –isterse vermeyebilir– Cenâb-ı Hakk’a aittir. Bu tür
bir sebeple onun sonucu arasında tenasüb-ü illiyet prensibine göre tam bir
münasebet görünmese de şart-ı âdî planında münasebet vardır diyebiliriz.

Latîfe-i rabbâniye kendi çapında bir ayna, Levh-i Mahfuz da kendi azametine
göre ayrı bir ayna. Levh-i Mahfuz, onda tecellî eden şeylerle mahiyetinde
değişikliğe uğramaz; hep lâyetebeddel bir kitap olarak devam eder. Latîfe-i
rabbâniye ise, farklı arızalarla her zaman renk, şekil ve desen değiştirebilir ve
bunun farkında olan ruhlar kim bilir günde kaç defa ِْذإ َدَْـعب  اََنبوُلُق  ْغِزُت  اَنَّبَر َال 

اَنَتْيَدَھ  “Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalblerimizi

kaydırma...”3 der ve o en ulu dergâha müracaat üstüne müracaatta bulunurlar.
Konumuna göre sağlam bir duruşta olduğu sürece bu latîfe, sıfât-ı sübhaniye

ufkunun iyi bir mütalâacısı, ilâhî teveccühlerin mücellâ bir aynası, mârifet,
muhabbet, aşk u şevk ve cezb u incizabın da en önemli muharrikidir. İnsan onun
gözleriyle öteleri temâşâ edebilir, onun kulaklarıyla çoklara müyesser olmayan
harfsiz-kelimesiz hutbeler dinleyebilir ve onunla en kutsal tecellîlerin
mihmandarı olabilir.. elverir ki fıtrat-ı asliyesini koruyup onu iman, mârifet ve



muhabbetle tezyîn edebilsin. İsterseniz şimdilik bu latîfe-i rabbâniye konusunu
Hanîfî’nin şu hoş sözleriyle noktalayıp iradeye geçelim:

“Aşk için sâf eyle gel sûfi derûn-u kalbi kim,
Zeyneder kâşânesin elbette mihmân isteyen.”

***

Usûlüddin Açısından İrade
Lügat mânâsı itibarıyla dileme, isteme, ihtiyâr etme, mütesâvi iki şeyden

birini tercihte bulunma anlamlarına gelen bu kelime etrafında önemli dört ayrı
cereyan oluşmuştur:

1. İradeyi bütün bütün yok sayarak, insanları da tıpkı cansızlar gibi şuursuz,
iradesiz ve muhtâr değil de muztar kabul edenlerin görüşü diyeceğimiz “cebr-i
mutlak” cereyanı;

2. İnsanlarda nisbî bir kudret ve irade farzetmekle beraber, bu sıfatların
kat’iyen müessir olmadığını, sadece herhangi bir işe temayül gösterildiğinde
bir kudret ve istitâat (istitâat maa’l-fiil) hâsıl olduğunu iddia edenlerin
mütalâası sayılan “cebr-i mutavassıt” akımı;

3. İnsanı, mutlak mânâda kendi iradesi ve kendi ihtiyârıyla hareket ediyor
gören ve “Kul fiilinin hâlıkıdır.” diyen, dolayısıyla da ef’âl-i beşeriyenin Allah
tarafından kullara havale edilmiş olduğunu söyleyen “mutlak tefviz” hareketi;

4. Cebr-i mutlaka da, tefviz-i mutlaka da “hayır” deyip; insanın kâsib –ki اََھل
ْتَبَـسَتْكا اَم  اَھَیلَعَو  ْتَبَـسَك  اَم   “Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine,

işlediği fenalık da onun aleyhinedir.”4 bunu açık seçik ifade eder– Cenâb-ı
Hakk’ın da Hâlık olduğunu söyleyen Matürîdî medresesi.

Evet, insanda cüz-i ihtiyârî unvanıyla, bir kesb, bir meyil veya o meyilde bir
tasarruf söz konusudur ki, Cenâb-ı Hak, yaratacağı şeyleri, şart-ı âdî planında –
O, buna da mecbur değildir– hep böyle bir kesb, meyil veya ondaki tasarrufa
göre yaratmaktadır diyen, tefviz-i mutavassıt erbabı kabul edilen Matürîdîler..

Matürîdîler’e göre, maddî-mânevî bütün mahiyetimiz gibi, kudret ve
iradelerimiz de mahluktur. Ancak iki türlü kudret olduğu gibi iki nevi de irade
vardır:



1. İrade-i külliye
2. İrade-i cüz’iye
İrade-i külliye bilkuvve (potansiyel) bir dileme, isteme ve seçme

kabiliyetidir ki, bizimle beraber yaratılmış –şahıstan şahısa küçük bir kısım
farklılıklar mahfuz– hiçbir hareket ve aktivitenin söz konusu olmadığı
durumlarda bile, mahiyetimizde hep mündemiç ve vicdan mekanizmasının da
harekete hazır bir rükn-ü sâmiti sayılır. Böyle bilkuvve bir iradenin hususî ve
muayyen bir işe sarfedilmesine gelince ona “irade-i cüz’iye” denir ki, biz,
böyle belli bir iş, belli bir hareket istikametinde ortaya konan isteme, dileme,
tercihte bulunmaya “cüz’î irade” dediğimiz gibi onu “kasıt”, “azim”, “ihtiyâr”
sözcükleriyle ifade ettiğimiz de olur.

Herhangi bir iş ve eserin meydana gelmesinde esas kabul edilen “illet-i
tâmme” ise, insanın, şu veya bu istikamette ortaya koyduğu azm u kastın
yanında, ilâhî kudret ve meşîetin taallukuna bir unvan olagelmiştir. Ona irade-i
külliye veya irade-i cüz’iye demek doğru değildir. O, künhü nâkabil-i idrak bir
irade ve kudret-i asliyedir ki, küllî irade mahlukiyetiyle, cüz’î irade de itibarî
vücuduyla o kudretin sadece birer tecellîsinden ibarettir.

Dünden bugüne bazı kimseler, irade-i cüz’iyelerini, o nâmütenâhî kudret ve
irade gibi müessir tasavvur ettiklerinden kendilerini her şeye kadir ve her
istediklerini yapabilecek ölçüde muhtâr sanarak şirke kapı araladı ve bir hayli
insanın da dalâlete sürüklenmesine sebebiyet verdiler. Oysaki, bugüne kadar
nice devâsâ kâmetler, nice kabına sığmayan cebbarlar, nice firavunlar, nice
nemrutlar bir bir geldikleri gibi bir bir gittiler; arkalarında, tarihin küflü
sayfalarına emanet kirli birkaç satır ve hafızalarda da mülevves birer hatıra
bırakarak geldikleri gibi gittiler. Buna mukabil tarih nice cılız gibi görülen ses
ve soluklara şahit olmuştur ki, bunlar iradelerini Allah’ın özel lütuflarıyla
derinleştirip güçlendirmeleri sayesinde, her zaman sinelerimizde birer yâd-ı
cemil olarak yaşamakta ve hâlâ bugünkü hülyalarımıza, yarınki rüyalarımıza
can olup kan olup akmaktadırlar.

Bütün bunlardan anlaşılan şudur; var olmanın da, özel bir mahiyete mazhar
bulunmanın da sırlı anahtarı, evvel ve âhir hep o Kudreti Sonsuz’un elinde
olmuştur ve olacaktır. O Nâmütenâhî Kudret bazılarının zannettiği gibi



kâinatları yaratıp sonra da belli kanun ve nizamlara emanet eden bir kudret-i
âtıla değil; O, ilklerden ilk, parça-bütün her şeyi yaratan evvellerden evvel bir
ezelî ve canlı-cansız her nesneyi kendi kayyûmiyetiyle devam ettiren/devam
ettirecek olan, âhirlerden âhir bir ُدي۪رُي اـَِمل  ٌلاَّعَف   “Dilediği her şeyi yapıp

yaratan.”5 ebedîdir. Bu müstakim düşünceyi kavrayamayanlar, biraz da her
şeyi varlığın dış yüzü itibarıyla ve tekvînî emirlerdeki şartlı determinizmaya
göre değerlendirdiklerinden, acz ü ihtiyaç psikolojisiyle itidali koruyamayıp
yer yer cebre düştükleri gibi, şartların elverdiği, istek ve dileklerinin karşılık
bulduğu, dolayısıyla da bütün bütün küstahlaştıkları dönemlerde de mutlak
tefvize saplanarak “ben ben” demeye başlamışlardır. Oysaki insanoğlu, beden
ile ruhun, kalb ile aklın, kabiliyet ile inayetin, esbaba riayetle “Müsebbibu’l-
Esbâb”a itikadın, irade ile mecburiyetin birleşik noktasında bütün
yaratılmışlardan farklı bir câmiiyeti haiz, bir fâil-i münfail, bir muhtâr-ı muztar,
bir sahib-i akl u kalb, bir merhamete muhtaç ve merhamet edilen, bir teveccühte
bulunduğunda tenevvür eden, çok buudlu garip bir varlıktır ve hiçbir vasfı ve
hususiyeti itibarıyla da mutlak ve müteâl değildir. Bu itibarla ıztırara
saplananlar, farkına varsınlar-varmasınlar, Allah’a zulüm ve cevr isnad etmiş
olurlar. Hep ihtiyârdan dem vuranlar da sonuçta insanı ilâhlaştırmış sayılırlar.
“Sırat-ı Müstakîm” erbabı ise ne mutlak cebr iddiasında bulunmuş ne de
bilâkayd u şart mutlak ihtiyârdan dem vurmuşlardır; aksine onlar, insanoğlunun
acz ü fakrını, ihtiyaç ve ıztırarını Kudreti Sonsuz’un bir şahid-i sadıkı görmüş,
arzu ve iradelerini de Allah meşîetinin rahmet televvünlü bir ihsanı
bilmişlerdir. Evet onlar, kendi darlıkları içinde mücessem birer ıztırar ve
ihtiyaç timsali, Hakk’ın engin rahmeti sayesinde de birer mukayyed
muhtârdırlar. Bütün inayet ve lütufların Allah’tan olduğuna inanır, vesilelik
planında bunlara mazhariyeti de ihtiyaç, arzu, istek ve temayüllerine bağlayarak
sebeple sonuç arasında bir münasebet bulunsun-bulunmasın esbaba riayette
kusur etmemeye çalışır ve tercihlerine göre muamele göreceklerini de asla
hatırlarından çıkarmazlar.

Evet işte biz her zaman bu çizgiyi korumaya çalışır ve “ef’âl-i ihtiyâriye”
dediğimiz şeyleri, irade-i cüz’iye açısından kendimize nisbet ederek “yedik,
içtik, uyuduk, oturduk, kalktık..” demede beis görmeyiz ve bu tür işlerin en



yakın sebebi olmamız itibarıyla da bu kabîl ifadeleri mahzursuz sayarız.
Bununla beraber, bu fiilerin hakikî sebebi biz olmadığımıza, bizim de diğer
sebeplerin de birer perde bulunduğuna yürekten inanır ve “Madde âtıl, sebepler
şuursuz, bizler tâlib u kâsib, Allah ise biricik Hâlık’tır.” deriz. Aksine, irade-i
cüz’iyelerini her şey sayanlar ve taleplerini de bilâkayd u şart var olmanın
mutlak sebebi görenler, her zaman itikadî bir inhiraf içinde bulunmalarının
yanında çok defa, isteyip talep ettikleri şeylerin gerçekleşmediğini
gördüklerinde akidelerinin aksine gidip kopkoyu bir cebre gömülmüş ve ye’se
yuvarlanmışlardır. Vâkıa, Cenâb-ı Hakk’ın “Cebbar” ve “Kahhar” ism-i
şerifleri, her zaman istediğini râm etmeyi, dilediğine dilediğini yaptırmayı
hatırlatmaktadır; ama, böyle bir mülâhazadan O’nun, kulların cüz’î irade ve
ihtiyârlarını nazar-ı itibara almadığı mânâsı kat’iyen çıkarılamaz; O, Cebbar u
Kahhar olduğu gibi “Rahmân u Rahîm” ve “Âdil u Hakîm”dir de.

İrade denince hâl ehli ondan sıdk, ihlâs, vefa, Hak rızası ve i’lâ-i din... gibi
hususlarla alâkalı temayül, niyet, azim ve kararlılığı anlamış ve onu hemen her
zaman uhrevî değer hükümlerine bağlı mütalâa edegelmişlerdir. İradeden dem
vurup sürekli eğri-büğrü yaşama; yaptığı, yapacağı şeyleri bir karşılığa
bağlama; hak etsin-etmesin ömrünü beklenti içinde geçirme; duygu, düşünce ve
projelerini riya ile, süm’a ile kirletme, hatta şirkle karartma, iradeye karşı en
büyük saygısızlık ve Sahib-i iradeye karşı da bir küstahlık sayılmıştır.

Âriflerin mebde-i hareketlerinde burhana bağlı yürümeleri, her hâllerinde
beyanı takip etmeleri ve irfana ulaşma cehdini göstermeleri iradenin ilk
hamleleri sayılır. Temayüllerini inkıtasız bu istikamette devam ettirebilene
“mürîd” denir. Böyle bir gayretin devam ve temadisi neticesinde hâlis
vicdanlara nazar-ı Hak ayan olur; ve bu kez de mürîd murada inkılâp eder.
Yani bu ölçüde Hakk’ı arayanı gök ehli aramaya durur ve o kimse de artık
Hakk’ın matmah-ı nazarı olur.

İrade, bir temayül, bir cehd, bir gayret, bir azim ve kararlılık olduğu gibi,
sonunda şereflendirileceği cezb u incizabla da Hakk’a vuslatın en önemli
vesilelerinden biridir. Cenâb-ı Hakk’ın iradeye yüklediği değer sayesinde
insan, azm ü cehdi ve sabr u ikdamıyla dünyada uhrevîler gibi yaşar; maddî-
mânevî hazlarını terk edip kalben tam bir târik-i mâsivâ hâline gelerek âdeta



aşkınlığa ulaşır. İnsan, bir kere dileğini tam ve yerinde tutmaya dursun –aslında
o, bunu hakkıyla başarabilir– Hak da murad buyurursa, ruh ilk adımda sıyrılır
gafletten ve ulaşır “tebah” ufkuna; serer seccadesini tevbe, inâbe, evbe
zeminine; durur takva ve vera’ soluklamaya, sıdk u ihlâsla nefes alıp vermeye;
muhasebe ve murâkabeyle mırıldanmaya ve derken yürür tevekkül, teslim ve
tefviz zirvelerine...

Bu mânâda, ehl-i irade ehl-i tefviz demektir. Mürîd iradesini evvelâ
mürşidin iradesinde ifnâ eder, Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi
salevâtullâhi ve selâmuh) iradesiyle bir “ba’sü ba’de’l-mevt” e ulaşır.. ve tam
o ufkun şualarıyla ayrı bir fenâ-i mukayyed zevkiyle “gaşy” içindeyken, ilâhî
irade ve meşîetin şiddet-i zuhuruyla hâlî ve zevkî bir fenâ-i mutlak içinde
kendini bulur. Buna “fenâ fi’l-irade” diyeceksek, bundan sonra kendini bir
farklılık içinde duyuşuna da “bekâ bi’l-irade” diyebiliriz. Böyle bir sâlikin
nazarında kelâmcıların “hakâik-i mümkine” dedikleri her şey adem rengine
bürünür ve müşâhede ufkunda “Hakikatü’l-Hakâik”ten başka bir şey kalmaz.
“Allahım, kendi istek ve dileklerimden teberrîde bulunarak Senin irade, meşîet
ve rızanı talep ediyorum!” sözleri her zaman bu ufkun tâliplerinin vird-i zebanı
olagelmiştir.

İradeyle alâkalı bu mazhariyetler, cehd ü gayrete, sadakat ve ihlâsa Allah’ın
birer lütfudur.. ve zannediyorum yolun başındakilerin bunları duyması da
imkânsızdır. İrade hak yolcusunun ilk soluğu ve Hazreti Murâd’a götüren yolun
da ilk menzilidir. Sâlik bu menzilde ilm u burhan arası gider gelir; ikinci
kademde burhan u irfan temâşâsıyla gözüne, gönlüne ziya saçılır; üçüncü
adımda kalbin, sıfât-ı sübhaniye ufkunu müşâhedesiyle ürpertiler yaşar; bir
hamle daha yapabilirse sır dürbününü ulûhiyet ufkuna tevcih eder ve
donanımının müsaadesi ölçüsünde hayret ve kalaklar yaşamaya durur.

Bazıları da sâlikin iradesini azm u gayreti açısından şöyle bir cehd ü himmet
vetiresi içinde mütalâa etmişlerdir: İlk defa kalb iradî olarak sadakat ve ihlâsla
Hazreti Matlub’a teveccüh eder; derken cezb u incizabla, iradenin maruz
kaldığı/kalacağı usürler yerlerini yüsürlere bırakır. Mevsimi gelip de, yakınlık
meltemleri ruhu okşamaya başlayınca, onun bütün benliğini dayanılmaz bir aşk
u iştiyak hissi kuşatır; kuşatır da temayüller mukavemetsûz birer düşkünlüğe



dönüşür.. ve artık sâlik, her nefes alışverişinde “Ciğerim kebab oldu /
Derdime derman yok mu?” der inler. Dahası iradesinin hakkını tam eda etmiş
böyle bir babayiğit an olur, aşkı da unutur ve âdeta hep bir gaşy yaşamaya
başlar. Öyle ki Leylâ’nın yanında iken dahi Leylâ rüyaları görür ve Leylâ
hasretiyle sızlanır. Aslına bakılırsa, tatmayan bilmez.. duymayan anlamaz..
tadanlar söylemez.. söyleseler de çok kimse inanmaz.

Zihin
Zihin; anlama, bilme, belleme melekesi ve şuur aktivitesinin bir havzı, bir

kütüphanesi ve âdeta bâtınî bir laboratuvardır. Şuuraltı-şuurüstü müktesebât
zihin disketine akar, hafızaya dökülür, işlenir, sonra da tedayi kodlarına
bağlanarak dışa vurmaya hazır bir hâl alır ve aktif beklemeye geçer.

Zihin konusunda şuur en önemli bir elemandır. O başka şeyleri duyup
değerlendirdiği gibi kendisinin de farkındadır; aynı zamanda basit ihtisaslarının
yanında, mürekkep ve oldukça komplike ihsaslara da açık bir donanımı haizdir.
Şuuru, insanî duyguların, ihsasların ve ihtisasların merkezi şeklinde
yorumlayanlar da olmuştur. Ayrıca onu, kendi muhtevasının (zihnî müktesebât)
farkında olması ve akılla irtibatlı bulunması itibarıyla, zâhir-bâtın bütün his
âlemine açık bir latîfe olarak yorumlayanlar da az değildir.

İslâm ulemâsının bir kısmı şuuru, zuhûlün zıddı görerek, henüz his hâlinde
bulunup akıl ve hafızaya tamamen mâl olmamış, idrakin ilk basamağı, zâhiri
bilme ile bir şeyin ilk duyulma mertebesi ve zihnin de ilk tecellîsi diye
yorumlamışlardır. Buna göre biz şuura, ruhun mânâya ilk ulaşma köprüsü de
diyebiliriz. Bunu şöyle bir vetireyle açmak mümkündür: Ruh, bir şeyin
“mahiyet-i nefsü’l-emriyesi”ne muttali olmuş ise o bir “tasavvur”; ilk tesir ve
teessür faslı geçtikten sonra, müracaat edildiğinde o bilgiler
değerlendirilebilecek şekilde korunmaya alınmışsa o bir “hıfz” ve daha sonra
bu müktesebât değerlendirilmek üzere ele alınabiliyorsa o da bir “tezekkür” ve
“tahattur” olarak yâd edilegelmiştir.

Şuur, bir mânâda bilmenin ilk ve en zayıf mertebesidir. Zihinde tam istikrar
sağlayacağı ana kadar da onun tam değerlendirilmesi söz konusu değildir. O,
ağaca nisbeten bir çekirdek, canlıya nisbeten bir sperm keyfiyetinde, zayıf
mahiyetli, fakat istikrara açık, vicdan içinde önemli bir rükün ve dayanaktır.



Şuur bir yanıyla, zâhirî hâsselerle haricî ihsaslara dayanır ve zihni bu yolla
besler. Buna karşılık bir de, nefsin kendinin şuurunda olması hususu vardır ki
buna da hiss-i bâtın derler ve zihinleşen vicdanın rüknü de işte onun bu yanıdır.
Tam zihinleşip hafızada karar kılmış böyle bir şuura tezekkür, tahattur,
tedebbür ve tefekkür taalluk eder ki, bu artık basit ve ibtidâî kabul ettiğimiz tek
buudlu şuur değil, tahlil ü terkibe müsait değişik eb’âdı haiz tam bir şuurdur.
Terkib ü tahlile giren böyle bir şuur, hafızada birer zihnî surete bürünür ve
aklın kullanmasına müsait hâle gelir ki, asıl ilim de işte bu merhaleyi müteakip
ortaya çıkar. Akıl, her zaman şuurun çakmasıyla devreye girer ve zihne akan
bilgilerin taakkul ve tedebbürüyle ruhî duruma göre kuvve-i müfekkireyi
tetikler; böylece tasavvur, taakkul, tefekkür sistemleri bir bir harekete geçer ve
şuurdan zihin laboratuvarlarına, bu laboratuvarlardaki tahlil ve terkip
imbiklerine yerleşik bilgiler akmaya başlar; derken latîfe-i rabbâniyenin
rengine, iradenin desenine göre yeni yeni komprimeler ortaya çıkar.

Zihin, her zaman şuur kanallarıyla beslenir; elde ettiği bilgileri arşivler veya
disketler, değişik kuvvelerin değerlendirmesine hazır hâle getirir; ne var ki
şuurun da kendine göre önemli bir bilgi kaynağı vardır; işte bu kaynak da histir.

His
Kendi dışındaki nesneleri duyma ve sezme hâli diyeceğimiz his, hiss-i zâhir

ve hiss-i bâtın olmak üzere ikiye ayrılır:
1. Kuvve-i bâsıra (görme duyusu), kuvve-i lâmise (dokunma duyusu), kuvve-

i sâmia (işitme duyusu), kuvve-i şâmme (koklama duyusu), kuvve-i zâika (tatma
duyusu) gibi zâhirî kuvvelerin yanında, hayaliye, iradiye, musavvire,
mutasarrife, müdrike, müfekkire, vâhime, zâkire... gibi bir kısım bâtınî latîfeler
de vardır ki, bunların hemen hepsi vicdanın diğer rükünleriyle koordinasyon
içindedirler ve her latîfe kendini alâkadar eden hususlara kendi boyasını çalar,
–hayatiyetini devam ettiriyorsa– onları kendi ufkuna yönlendirir ve yaratılış
gayelerine göre bir hedefe bağlar.

Zâhirî duyu organları veya bâtınî latîfelerle duyulup zevk edilen şeylerin
sebeplerine şayet haricî bir kıymet atfedilebiliyorsa bu bir ihsastır ve objektif
olarak şuurun ilmî kıymeti de işte onun bu yönü itibarıyladır. Aksine,



bilinmedik bir sâikle (hiss-i sâika) ihtiyârsız herhangi bir cihete yöneliyor veya
sebepleri sezilmedik bir şevk duygusuyla (hiss-i şâika) keyiflenip
neşeleniyorsak, bu da bir ihsas-ı bâtın veya daha doğru ifadesiyle bir ihtisastır;
sübjektiftir ve kıymet-i ilmiyesi de ona göredir.

Evet, hissin temelinde, sevindirici bir hâdisenin zuhuru, bedenin soğukta
üşüyüp titremesi, sıcakta terlemesi, karanlıkta bir ışığın çakması, gelip
kulaklarımıza bir sesin çarpması... gibi büyük-küçük herhangi bir sebep varsa o
bir ihsastır ve herkesçe anlaşılıp kavranan asıl şuur da işte budur.

Ne var ki, böyle bir şuurla ancak mahsûs olan nesneler duyulup, görülüp
kavranabilse de, mâverâ-i tabiat, fizikötesi bütün gayb âlemleri böyle bir ihsas
dairesinin dışında kalır ve ayrı bir ihsas isterler. Hz. Musa’nın mahsûsât ufku

itibarıyla َكَْیِلإ ْرُظَْنأ  ي۪ۤنَِرأ   “Görün bana bakayım Sana!”6 talebine ي۪نيَٰرت َْنل 
“Asla göremezsin.”7 şeklinde cevap verilmesine mukabil, Hz. Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi efdalüssalevât ve etemmütteslîmât) –Miraçta böyle
bir rü’yeti kabul edenlerce– mir’ât-ı ruhuna göre O’nun müşâhedeyle
şereflendirilmesi, fenâ-i hissiyat ufku sayılan “Kâb-ı kavseyni ev ednâ”
mertebesini ihrazı veya ruhu gibi beden-i misalîlerinin de ötelere ait
hususiyetiyle mücellâ bir ayna olması itibarıyladır ki, bir hak dostu:

Yâ Resûlallah, yüzün oldu Senin mir’ât-ı Hak,
Zâhir oldu suretinde sırr-ı pâk-i Zât-ı Hak;
Mushaf-ı esrar-ı Mevlâ’dır vücudun serteser;
Sûretin sûresi içre var durur âyât-ı Hak.

diyerek bunu ifade etmeye çalışmıştır.
Hâsılı, zâhir-bâtın her hissin bir ihsas bir de ihtisas yanı vardır. Hissin, ilmî

ve objektif olması onun ihsas yanı itibarıyladır. Aksine ihtisas yönü ise
sübjektiftir; şahıstan şahsa, hâlden hâle her zaman bir farklılık arz edebilir.

Sofîler, his konusunda şöyle bir tasnif üzerinde duragelmişlerdir:
1. Mübtedîlerin âlem-i mülk ve melekûtla münasebetleri hissiyat iledir;

onlar daha ötesini asla idrak edemezler.
2. Mutavassıt bir sınıf sayılan havassın hem mülkle hem de melekûtla

alâkaları melekât-ı ruhiye ve akliye iledir.. ve bunlar her zaman ufuk ötesini de



müşâhedeye namzet sayılırlar.
3. Ömürlerini kalb ve ruhun zirvelerinde sürdüren haslar üstü haslara

gelince, bunların Hak’la irtibatları özel bir mevhibe ve teveccüh eseri olarak
latîfe-i rabbâniye ve sır rasathanesiyledir. Hz. Musa’da söz konusu olmasa da,

hiss-i zâhirin hicab teşkil ettiği kimseler 8 ي۪نيَٰرت ْنـَل   ile mahcûb u
mukayyettirler; hiss-i bâtınıyla kanatlanmış ervah-ı neyyire ashabı ise
9 ...َنْوَرَتَس  bişaretiyle mübeşşerdirler.

Şimdi isterseniz bu önemli konuyu da yine Bediüzzaman’ın veciz bir
mütalâasıyla hulâsa edip noktalayalım:

İyiyi kötüden ayırt edip iyilikten lezzet ve inşirah duyan, kötülüklerden de
muzdarip ve mükedder olan vicdan dediğimiz fıtrat-ı zîşuurun, latîfe-i
rabbâniye, irade, zihin ve his gibi dört ana unsuru vardır ki, bunlar aynı
zamanda ruhun da hâssaları sayılırlar. Değişik vazife ve fonksiyonlarının
yanında bunlardan her birerlerinin bir de gâyetü’l-gâyâtı vardır: İradenin
ibadetullah, zihnin mârifetullah, hissin muhabbetullah, latîfe-i rabbâniyenin de
müşâhedetullahtır.. ve takva denilen ibadet-i kâmile de işte bu dört hususu
tazammun etmektedir ki, şer’-i şerif bunları hem tenmiye hem tehzîb hem de

gâyetü’l-gâyâta sevk etmektedir.10

، َِكتَداَبِع ِنْسُحَو  َكِرْكُشَو  َكِرْكِذ  ىٰلَع  اَّنِعَأ  ّلَلا  َّمُھٰ

ِباَذَعَو اَیْنُّدلا  ِيْزِخ  ْنِم  َانْرَِجأَو  اَّھِلُك  ِروُمُْألا  ِيف  اَنََتِبقاَع  ْنِسَْحأ  ّلَلا  َّمُھٰ
.ِةَرِخْٰالا

ِِهباَحَْصأَو ِ۪هلٰاَو  ِنٰاْرُقْلا  ِناَمُجَْرتَو  ِناَوْكَْألاَو  ِنْوَكْلا  ِحاَتْفِم  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.ِناََولَمْلا َماَد  اَم  َني۪رِھاَّطلا  َنیّ۪بِیَّطلا 
1Mutaffifîn sûresi, 83/14.

2Bakara sûresi, 2/7.

3Âl-i İmrân sûresi, 3/8.

4Bakara sûresi, 2/286.

5Hûd sûresi, 11/107; Bürûc sûresi, 85/16.

6A’râf sûresi, 7/143.

7A’râf sûresi, 7/143.



8A’râf sûresi, 7/143.

9Buhârî, mevâkît 16, 26, tefsîru sûre (50) 2, tevhîd 24; Müslim, mesâcid 211.

10Bediüzzaman, Hutbe-i Şâmiye s.181 (İkinci Zeyl, İkinci Kısım).



Akıl
Anlama, idrak etme, us mânâlarına gelen akıl; ıstılah olarak, zâhirî hâsselerle

idrak edilemeyen şeyleri kavrayıp değerlendirebilen ilâhî bir nurdur. Akla,
maddeden mücerret, ama faaliyetlerinde madde ile müşterek ve bitişik hareket
eden bir cevher ve “ben” ile işaretlenen “nefs-i nâtıka” diyenler de olmuştur.
Ayrıca onun, insan bedeninde ruha bağlı bir latîfe ve nefs-i nâtıkanın önemli bir
buudu olduğunu iddia edenlerin yanında, ona, insan derununda, belli ölçüde de
olsa, hakkı bâtıldan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran ilâhî bir cevher
nazarıyla bakanların sayısı da az değildir. Bu son tevcihe göre akıl, nefs-i
nâtıkadan başka bir latîfe telakki edilmektedir.

Başka bir yaklaşıma göre akıl, nefis, zihin aynı şeyler olmakla beraber,
fonksiyonları itibarıyla ayrı ayrı unvanlarla yâd edilen çok yönlü bir vâhiddir.
Ona, mücerret ve nuranî bir cevher olması açısından akıl, ortaya koyduğu
aktiviteler itibarıyla nefis ve ihsasları zaviyesinden de zihin denmiştir. Bütün
bunlar birer nazariye olmaları açısından önemsiz görünseler de, aklın,
insandaki kuvvelerin en hayatîlerinden biri olduğunda şüphe yoktur. İyiyi-
kötüyü birbirinden tefrikte, güzeli-çirkini dış yüzleri itibarıyla temyizde mutlak
hâkim olmasa da, sadık bir şahit olduğu bedîhîdir. Evet, yerinde o, yararlı ve
zararlıyı birbirinden ayırt edebildiği gibi maslahat ve mefsedetler hakkında çok
şey söyleyebilir; keza, zarurî ve nazarî bilgilerin farklılığını sezebildiği gibi
nefs-i emmârenin tesirinde kalmadığı sürece, kalb ve ruhun vesâyetinde
sahibini tefekkür, tedebbür ve tezekküre sevk ederek onda meâlîye iştiyak
arzularını şahlandırabilir. Ehlullah böyle bir akla, “akl-ı meâd”, “akl-ı ukbâ”
diyegelmişlerdir ki, bunun karşısında da bütün bütün meâlîye kapalı olan “akl-ı
meâş”, “akl-ı dünya”, “akl-ı mecaz” vardır.

Ayrıca akıl, idrak ufku itibarıyla da farklı unvanlarla yâd edilmektedir:
1. Söylenen sözleri anlayan, belli ölçüde hayrı-şerri tefrik, kârı-zararı temyiz

edebilen akla “fıtrî akıl” demişlerdir ki, bu akıl ruhun lisanı, basar ve sem’in
tercümanı, ilâhî tekliflerin de muhatabıdır.

2. Kendini idrak eden, ilâhî emir ve yasaklardaki espriyi kavrayan, bugünü-
yarını ve bunların birbirleri ile olan irtibat ve münasebetlerini değerlendiren,
dünyevî-uhrevî maslahatlarını idrak eden akla “akl-ı hüccet” diyegelmişlerdir



ki; fıtrî akıl ruhun basit bir nuru olmasına mukabil, bu seviyedeki akıl ruhun
inkişaf etmiş bir ziyasıdır. Birincisi herkeste mevcuttur; ikincisi ise sadece
i’mâl-i fikredip tefekküre, tezekküre açık duran kimselerde bulunur.

3. Tekvînî emirleri okuyan, teşriî disiplinleri kavrayan; okuduklarını sürekli
terkip ve tahlile tâbi tutarak ilim yolunda yürüyen, hakikî ilim ve mârifet
hedefli akla da “aklü’t-tecribe” demeyi uygun bulmuşlardır. Bazen böyle bir
akla ilim, hilim, nühâ ve hicâ dedikleri de olmuştur ki, bunların hemen hepsi
bu seviyedeki bir aklın, farklı fonksiyonları itibarıyla aldığı isimler olsa
gerek...

Hangi mertebede olursa olsun akıl, ilâhî ilmin bir nuru ve ziyası bulunması
açısından hem kendini hem de bütün eşya ve hâdiseleri –sınırlı da olsa– idrak
edecek mahiyette bir cevher-i muazzezdir. Hatta nazarı, kalb ve ruhun temâşâ
ufkuna açık bir akıl, böyle yüksek bir maiyyete terettüp eden mevhibelerden
istifade ederek onlarla aynı vâridâtı paylaşabilir. Akl-ı meâş, akl-ı dünya
dediğimiz kalbî ve ruhî hayattan habersiz, kendi kendine kalmış gayr-i
münevver akla gelince, o hemen her zaman, kapkaranlıklardan karanlık ufkuyla
bir bahtsızlık örneği, “esfel-i safilîn”le de iç içe ve yüz yüzedir.

Evet, cismaniyet, hevâ ve hevesin tesirlerinden sıyrılarak belli ölçüde de
olsa aşkınlaşan akıl, kalbin birkaç adım gerisinde, fakat onun refiki ve kendi
ufku ölçüsünde latîfe-i rabbâniye mevhibelerinin de mazharıdır. İşte böyle bir
refakat sayesinde akıl, arz ve semayı aşar, esrar-ı kâinatı temâşâya koşar ve
gider ta “Mele-i Âlâ” sakinlerinin soluklarını duyabileceği noktalara ulaşır.
Akl-ı meâşın sadece zâhire takılıp kalmasına karşılık, akl-ı ukbâ ve akl-ı meâd,
bütün hâsselerin ihsas alanlarıyla alâkalı daha farklı ihtisas enginliklerinde
dolaşır, varlığın bâtınına açılarak sebepleri hallaç eder; sürekli illetten
ma’lûle, ma’lûlden de illete gelir-gider, hikmet ve maslahatların şifresini
çözerek yaratılış gayesini okumaya çalışır. Öyle ki hemen her gün âdeta hem
bütün kâinat ve hâdiseleri hem de kendini daha değişik şekilde yeniden
keşfeder ve sürekli dirilişler yaşar.

Böyle nuranîleşen bir akıl, kalb ve ruhun ötelere açık menfezlerinden fizik
ötesi âlemleri mütalâa ettiği sürece, mütemadiyen onun ufkunda tecellîleri
tecellîler, inkişafları da inkişaflar takip eder.. ve böylece davranışlarıyla ufku



arasında bir salih daire (doğurgan döngü) oluşur: Onun Hakk’a teveccühleri
yeni yeni feyizlere kapılar aralar ve döner bu feyizler de onda teveccüh azmini
şahlandırır; derken Nâmütenâhî’ye yönelik bu kârlı alış-veriş ve muamele sürer
gider.

Aslında, yaratılış itibarıyla akıl, hep Yaratan’a açıktır, sürekli O’nu arar;
hevâ ve hevese yenik düşmemişse mütemadiyen ışığı kovalar ve dünyevîliği
aşabildiği andan itibaren de bir mârifet mahzenine dönüşerek O’nun aşk u
iştiyakıyla sabahlar-akşamlar ve kalbin süt emdiği aynı memeden süt emmeye
başlar. Ruh, varoluş gayesi itibarıyla melekûta müteveccih ceberût hulyalı;
latîfe-i rabbâniye, ceberûta nâzır sır mefkûreli; sır ise, her zaman şiddet-i zuhur
ve azametle mest ü mahmûrdur. Kalb refakatindeki akla gelince o, belli ölçüde
bu pâyeleri tahayyül, hatta tasavvur eden fark ufkunun bir şahidi gibidir.

İslâm hükemâsı açısından akıl; özü itibarıyla ruhla irtibatlı, kalb ufkuna
açık, dimağ yoluyla nurunu neşreden öyle bir latîfedir ki, insanoğlu hislerle
algılanamayan şeyleri onunla avlar ve onunla kavrar. Sebeple sonuç, müessirle
eser arasındaki münasebeti onun sayesinde idrak eder; bir sesten o sesi
çıkaranın ne ve kim olduğunu, bir kokudan onun arkasında hangi çiçeğin
bulunduğunu, bir izden oradan ne tür bir şeyin geçtiğini, bir sistemden o
sistemin kurucusunu, bir nizamdan o nizamın nâzımını aklıyla bulur ve
değerlendirir. Aynı zamanda akıl böyle zâhirî hâsselerin ihsas alanları
çerçevesindeki şeyleri kavrayan bir latîfe olduğu gibi, hiçbir duyu organının
vesâtetine ihtiyaç hissetmeden kendi kendine değişik düşünce ve mülâhazalar
da üretebilen ruhun önemli bir elemanıdır. Bakar-okur; tahlil ve terkipte
bulunur; böler-parçalar, derler-toparlar; parçadan bütüne yürür, bütünden
parçalara iner; hiç olmazsa potansiyel olarak her zaman bunları yapmaya hazır
bulunur. Onun cüz’îden cüz’îye, fertten yine ferde intikaline temsil veya kıyas
denir. Cüz’îden küllîye, fertten bir nev’e, nev’iden bir cinse intikaline istikrâ
(tek tek olanlardan genel hükümler çıkarma, tümevarım) denir ki, ilimlerdeki
umumî kaidelerin büyük çoğunluğu bu yol ile tespit edilegelmiştir. Onun
küllîden cüz’îye, herhangi bir cinsten onun içindeki nev’e veya bir nev’iden o
nev’e dahil herhangi bir ferde intikal ve ulaşmasına ise istintâc (tümdengelim,
istidlâlde bulunma) denir ki, bu da hem tekvînî emirlerde hem de teşriî
esaslarda sonuç elde etme ve bir hükme varma adına önemli bir yoldur.



İlim dünyasında ehemmiyeti müsellem illiyet (kozalite) kanununun iyi
kavranması sayesinde, yukarıda sözü edilen yollarla akıl, Allah’ın
âyetlerinden, O’nun varlığına, birliğine ve rahmetinin enginliğine dünya kadar
deliller, şahitler çıkarabileceği gibi, konumu, sorumluluğu ve akıbeti hakkında
da bir kısım ipuçları elde edebilir. Ancak aklın, bu metotlarla bir netice elde
etmesinin önemli iki yolu vardır: Bunlardan birincisinde akıl tedrîcî hareket
eder, biraz âheste davranır ve işi zamana yayarak götürür ki, buna tefekkür,
tedebbür, tezekkür yolu diyebiliriz. İkincisinde ise, zamanı aşar, müddete
ihtiyaç duymaz ve bir hamlede, bir nefhada matlûba, maksuda ve neticeye ulaşır
ki, buna hads (sezgi-intuition) diyegelmişlerdir. Hadsin, mümarese ve
tecrübeler sonucu elde edilenine kesbî, insanî istidatların seri inkişaf etmesi
veya bir ilâhî mevhibe ile ulaşılanına da “kuvve-i kudsiye” mahsulü denir ki,
herkes potansiyel olarak böyle bir vâridâta açık yaratılmıştır. Böyle bir vâridât
ve ilham sağanağının merkez noktasını enbiyâ-i izâm tutar; onların arkalarında
da müstakim akıl, selim kalb ve nezih ruhlar yerlerini alırlar.

Ne var ki akıl, her hükmünde isabet edemediği, hatta yer yer hatalara
düştüğü gibi; mantık ve muhakeme adına ortaya koyduğu tespit ve kaziyelerin
de hakikî fâili ve mûcidi değildir; o, Cenâb-ı Hakk’ın, icraatına sadece perde
olarak kullandığı bir alet, bir enstrüman, verileni kabul eden bir kâbil, Hak
hitabını anlamaya müsait yaratılmış bir mânevî sistem ve bir vasıtadır. Bu alet
ve bu vasıta, konumunu kavrayabildiği takdirde hep Mevlâ’ya müteveccih durur
ve O’ndan başkasına da asla teslim olmaz. Sürekli O’nunla muamele içinde
bulunur; varlığa bakarken onu herkesten farklı görür ve düzgün okur. Duyup
hissettiklerini, görüp öğrendiklerini mârifete çevirip kalbe emanet eder ve
oturur kalkar mârifet ve muhabbet soluklar.

Mârifet, akıl için hem bir ihtiyaç hem de tabiatına uygun bir beslenme
kaynağıdır. Bu kaynağa ulaşan akıl, vücudun en ibtidâî mertebesinden, onun
zirvelerinden önemli bir şâhika sayılan kendi durduğu noktaya kadar bütün
mertebeleri tekrar tekrar mütalâa eder; duyup hissedebildiği mazhariyetleriyle
gerilir ve sürekli Allah’a şükranla gürler. Elinde olmayarak hevâ ve heves,
lüks ve fantastik düşünceler ufkunu bulandırdığında da, hemen Hz. Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi ekmelüttehâyâ) vesâyetine sığınır ve böylece kalbin



bir iki adım gerisinde de olsa, onun refiki olma pâyesini korumaya çalışır ve
gözünü onun fizik ötesi temâşâ ufkundan hiçbir zaman ayırmaz.

Sofîlere göre akıl , insanın en kıymetli latîfelerinden biri olduğu gibi aynı
zamanda onun felaketine de sebebiyet verecek meş’ûm bir alettir; evet, bir
yönüyle o, insanı hayvaniyet ve cismaniyetin üstünde önemli bir noktaya
yükseltir; ona kalb ve ruhun ihtisasları adına kendi diliyle ötelere ait pek çok
müteâl şeyler mırıldanır ve en aşkın şeylere hem âhizelik hem de nâkilelik
yapar; yapar ve yaptığı hizmetin değeriyle mebsûten mütenasip (doğru orantılı)
ruh ufkunun bütün mevhibelerinden istifade eder. Bu itibarla da o, paha
biçilmez bir kıymete yükselir ve âdeta ruh olur, kalb olur ve sır ufkuna âşina
hâle gelir. Böyle bir aklın karşılığı ahmaklıktır ve Allah nazarında O’na
muhatap olamayacak kadar da önemsizdir. Mevlâna Hazretleri Mesnevî’sinde
Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm): “ Ki m akılsız ahmak ise o bizim
düşmanımız ve yol kesen eşkıyamızdır.”  şeklindeki bir sözünü nakilden sonra
şu ilavede bulunur: “Akıllı insan bizim canımızdır. Ondan gelen serin meltem
bize reyhân ve fesleğen kokusu getirir. Akıl kızıp bana sövse de, ben rıza
gösterir ona ses çıkarmam... Aksine ahmak gelip ağzıma helva koysa, ben
onun helvasından ateşlenip hastalanırım.” der. Başka bir münasebetle ise o:
“Akıl, nuranî ve iyiliğe tâlip bir hakikat arayıcısıdır.” buyurur.. ve ayrıca,
imanla tenevvür etmiş bir akıl için de şu övgüde bulunur: “İmanlı akıl, âdil bir
zabıta memuru gibidir; o, gönül şehrinin hem hâkimi hem de muhafızıdır.”
İman, adalet ve istikametle düzene girmiş bir akıl için böyle düşünen âşıklar
sultanı Mevlâna, Allah’a müteveccih olmayan aklı da ahmaklığa eş tutar ve
“Eğer aklın hak yolunda sana ayak bağı oluyorsa, o akıl değil bir yılan ve
akreptir.” der. Aynı mülâhazalara kendi üslûbuyla iştirak eden Fuzûlî ise:

Ben akıldan isterim delâlet
Aklım bana gösterir dalâlet.

diyerek bu müfsit akla göndermede bulunur.
Yine Mesnevî’de Mevlâna, idlâl eden böyle bir akıl için, biraz daha ağır bir

üslûpla şunları söyler: “İfsat eden bu aklı sat, elden çıkar, hayret ve
hayranlığı satın al. Böyle akıl bir zan ve vehim kaynağıdır. Hayranlık ise
farklı bir bakış ve görüştür. Aklı Hz. Muhammed’e (aleyhissalâtü vetteslîmât)



kurban et. Sonra da ُّهٰللا َيِبْسَح   ‘Allah bana yeter’ de.”1 ifadesinde bulunur
ve aklın hem zehir hem de panzehir olduğunu hatırlatır.

Bazı mutasavvıfînin, Herakleitos ve Anaxagoras’ın, aklın özü, mahiyeti ve
fonksiyonlarıyla alâkalı düşüncelerine benzer mütalâalar ileri sürmelerine
karşılık, diğer bir kısım sofîler ise onu, Zât-ı Baht’ın, bilinme mertebesine
tenezzülü şeklinde anlamışlardır. Bunlara göre, ulûhiyet mertebesi de denen
hilkat vetiresinin bu basamağında, esmâ ve sıfât-ı sübhaniye, tecellî alanları
itibarıyla henüz tafsil edilmemişlerdir. İşte böyle bir ilk zuhura “taayyün-ü
evvel” mertebesi dendiği gibi, “tecellî-i evvel”, “kabiliyet-i evvel”, “makam-ı
ev ednâ”, “berzah-ı kübrâ”, “ruh-u âzam”, “zıll-i evvel”, “hakikat-i
Muhammediye” de denmiştir. Böyle düşünenlere göre Allah, “hüviyet-i
mutlaka” veya “lâ taayyün” âleminden Zât’ının muktezası olarak sıfât-ı
sübhaniyesiyle tenezzül buyurunca bundan kâinat ağacının esası olan hakikat-i
Muhammediye taayyün etmiştir. Bazıları bu taayyüne “akl-ı küll”, “kelâm-ı
evvel”, “nur-u evvel” de demişlerdir. Bunu böyle kabul edenler nazarında,
bütün varlık ve hâdiseler bu mertebenin zuhur ve inkişafından ibaret câmi bir
aynadır.

Seyyid Şerif gibi bazı mutasavvıfîn ise, akl-ı evvel; hakikat-i Muhammediye,
hakikat-i esmâ-i sübhaniyedir ve kâinat hakikatinin de özü, esası ve çekirdeği
mesabesindedir, derler. Ona cevheriyeti itibarıyla “nefs-i vâhide” ve nuraniyeti
açısından “akl-ı evvel” diyenler de olmuştur. Nesimî bu mülâhazaları kısaca
şöyle ifade eder:

Cûş kıldı akl-ı küll geldi vücuda kâinat,
Kâf-nûn emrinden oldu bu cihan yekpâre mest.

Bazıları akl-ı evveli, maddeden mücerret, gayr-i mahsûs, levh u kalem
unvanıyla da yâd etmişlerdir ki, hilkat vetiresinde ilklerin ilki olması itibarıyla
Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi ekmelüttehâyâ) bir kalem; peşi peşine
taayyünler silsilesinin esası olması açısından da nuranî bir levh hakikatidir.
Ayrıca, bu tespitlerin hemen hepsi Efendimiz’e (aleyhissalâtü vesselâm) ait bir
beyana dayandırılmakla takviye edilmek istenmiştir: Evet, aklın evveliyetiyle

alâkalı O’nun: ُلْقَعْلا ُّهٰللا  َقـَلَخ  اـَم  ُلَّوَأ   “Allah’ın ilk yarattığı, akıldır.”2

sözlerini; kalemin ilk olmasını dillendiren, َُملَقْلا ُّهٰللا  ََقلَخ  اَم  ُلَّوَأ   “Allah’ın



en önce yarattığı, kalemdir.”3 beyanlarını; ilk nur, O’nun nuru olmasını
gösteren, ي۪روُن ُهـّٰللا  َقـَلَخ  اـَم  ُلَّوَأ   “Allah’ın en evvel var ettiği, benim

nurumdur.”4 sözlerini de bu düşüncelerine birer esas olarak göstermişlerdir.
Bunlardan başka az da olsa akl-ı evvel’e “beyzâ” diyenler de olmuştur. Bu

isim onun gaybî olan ilmî vücud mertebesinden taayyün-ü evvel zirvesinde
zuhuruna bakması açısından uygun düştüğü gibi, eşya ve hâdiselerin, onun
neşrettiği nur sayesinde okunan bir kitap, temâşâ edilen iç içe meşherler hâline
gelmesi itibarıyla da ona beyzâ demek gayet muvafık olsa gerek. Aslında
okunmayan bir kitap, temâşâ edilmeyen bir meşher, keşfedilip ortaya
çıkarılmayan hazineler bir mânâda mâdum mesabesindedirler ve yok sayılırlar.
Taayyün-ü evvelle ilk zuhur ve ilk ziya ona bağlandığı gibi, bir sürü
taayyünden sonra her şeyin, mükemmel bir nizam şeklinde haricî vücutla
şereflendirilerek kâinat, eşya ve insan unvanıyla ortaya çıkması da yine onun
bakıp görmesine, temâşâ edip değerlendirmesine emanet edilmiştir.

ِضْرَْألا َءْلِمَو  ِتاَوٰمَّسلا  َءْلِم  ُهُمَالَسَو  ِّهٰللا  ُتاََولَص  ِهَْیلَع 

.َنی۪عَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو 
1Tevbe sûresi, 9/129; Zümer sûresi, 39/38.

2ed-Deylemî, el-Müsned 1/13; İbn Hacer, Fethu’l-bârî 6/289.

3Tirmizî, kader 17, tefsîru sûre (68) 1; Ebû Dâvûd, sünnet 16.

4Bkz.: es-Suyûtî, el-Hâvî 1/325; el-Halebî, es-Sîratü’l-Halebiyye 1/240.



Nefis
Nefis, zatında maddeden mücerred, ama iş ve icraatında her zaman maddeye

mukarin bir cevherdir ki, herhangi bir şeyin özü, esası, kendi demektir. Onu;
ruh, kalb, ceset, hevâ, heves ve şeytanın insana nüfuz sistemi; hatta zaman
zaman akıl yerinde de kullananlar olmuştur. Şeriat örfünde nefis; şehvet, gazap,
öfke, kin, nefret, hiddet... gibi hâl ve kuvvelerin esası, merkezi, beden ve
cismaniyet edalı kabil-i tahavvül ve terakki bir mekanizmadır.

Nefsin, insan bedeni ile ruhu arasında, o alanla alâkalı, tecrübe ile duyulup
hissedilen mütemadi bir irtibatı söz konusudur. İnsanın zâhirî ihsaslar
muhassalası ve bâtınî ihtisaslarla mâverâ-i tabiata (fizik ötesi) ıttılaı, hep bu
irtibat sayesinde gerçekleşir. Yine bu irtibat sayesinde ruhta meydana gelen
herhangi bir hâl, bir zevk, bir mevhibe, bir vârid beden üzerinde bir iz bırakır
ve onda infiâle sebebiyet verecek bir tesir icra eder. Böylece ruhtaki her
teessür beden üzerinde bir çeşit kendini hissettirdiği gibi, bedende hâsıl olan
herhangi bir hâl ve infiâlin de mutlaka ruh ufkunda bir tesiri görülür.

Meselâ, bazen insanda bulantı hâsıl eden bir nesnenin düşünülmesi onda
istifrağ hissi hâsıl eder. Hatta bazen insana sıkıntı veren ve ruha dokunan bir
kısım hâdiselerin onun bedeninde –psikosomatik rahatsızlıklar gibi–
rahatsızlıklara sebebiyet verdiği de olur.. tatlının zikredilmesiyle zâika
sisteminin onu tatmış gibi olması, acının anlatılmasıyla kuvve-i zâikanın tepki
göstermesi hep böyle bir tesir ve teessüre verilebilir.. bunun gibi, bedende
meydana gelen değişik durumların da her zaman ruhta bir kısım akisleri duyulur
ve âdeta bu iki sistem arasında sürekli bir teati yaşanır.

Fena tasavvurlar, sevimsiz tavırlar, olumsuz davranışlar, –tabiri caizse–
ruhta bazı takallüsler meydana getirdiği gibi, nezih mülâhazalar, Hak
hoşnutluğunu hedefleyen planlar, projeler, kalb ve lisanın “Allah Allah” diye
gürlemesi de ruhta inşirah ve inbisatlar hâsıl eder/etmektedir. Çok defa biz
farkına varmasak da bu hâl nuraniyete inkılâp ederek “latîfe-i rabbâniye” yolu
ile bütün ruh ufkunu sarar; sırrı tenbih edip harekete geçirir ve insanın metafizik
derinliklerinde değişik şekilde yankılanmaya başlar. Bunun gibi beden de ne
zaman, ibadet ü taatle Hakk’a inkıyadını ifade eder, yaratılışının gayesine (mâ
hulika leh) uygun yaşar, imanını diyanetle derinleştirir ve ibadetini ihsan



şuuruyla taçlandırırsa, bu defa da ruhta âdeta bir şölen havası hissedilmeye
başlar. Ümit ve reca o insanda Hakk’a iştiyak duygularını kamçılar; mehâfet ve
haşyet mülâhazalarına kapı aralayan davranışlar da onun ruhunda saygı, temkin
ve teyakkuz hissi uyarır. Böylece, denizlerin tebahhur edip buluta yürümesi,
bulutların yağmurlaşıp arzın başına boşalması, sonra da çağlayıp ummanlara
akması... gibi bedenden ruha, ruhtan da bedene sürekli böyle bir dolup boşalma
söz konusu olur.

Bu şekilde karşılıklı bir tesir ve teessür sayesinde cismaniyetin galebesi
sonucu insanın baş aşağı “esfel-i safilîn”e sukutu mukadder olduğu gibi; iman,
islâm ve ihsan yörüngesinde hareket etmesi sayesinde de –bi iznillâh– insanî
tamamiyete ve “a’lâ-i illiyyîn”e yükselmesi söz konusudur. Seyr u sülûk
dediğimiz şey de işte böyle bir teati ve alışverişle Hakk’a vuslatın ayrı bir
unvanı ve insan-ı kâmil olmaya yürümenin de önemli bir yoludur.

Bütün bu alışverişler, mütemadi teatiler, yürüyüşler ve varışlar, hep bu nefs-
i insanî biniti, sefinesi ve peyki vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Bu hakir
görünümlü merkûbun pusulası iman, rotası İslâm, kaptanı Hz. Ruh-u Seyyidi’l-
Enâm (aleyhissalâtü vesselâm) ve bu uzun yolda durmadan yol almanın
dinamiği de zikr ü fikirdir. Ne var ki, bu binit, bu sefine ve bu peykin belli
maksatlar için mahiyetine yerleştirilmiş bulunan zâhirî bir kısım muzır
hususiyetler de vardır ki, şayet nefis umumî bir tezkiye ile tadil
edilmemiş/edilememişse, ruh-beden veya beden-ruh arası inip çıkan, çıkıp inen
mânâların, mazmunların, ilimlerin, mârifetlerin, zikirlerin, fikirlerin
ulaşacakları noktaya ulaşmaları esnasında bir kısım türbülanslara maruz
kalmaları, hatta ciddî alaboralar yaşamaları kaçınılmazdır.

Aslında bunları da kendi kendine meydana gelen hâdiseler şeklinde
yorumlamak doğru değildir. Bu kabîl olumsuzluklar bazen, insanların günah,
gaflet ve temkinsizliklerinden kaynaklanır; bazen muvakkat kabz girdapları
gelip pusulaya, dümene dokunur; bazen cismanî neş’e ve inşirah anaforlarıyla
rota kaymalarına maruz kalınır; bazen de böyle bir seyahat âdâbına uymayan
hataları görememeden veya sevaplarla fahirlenme ve küstahlaşmadan meydana
gelir. Eğer insanlar, bu hususları ruhu öldüren/öldürecek olan birer virüs gibi
görür ve onlardan uzak durabilirlerse; ezkaza bulaştıklarında da hemen tevbe,



inâbe, evbe kurnaları altına koşarak ciddî bir arınma gayreti gösterirlerse,
ٍتاَنَسَح ْمِھِتّٰاِیَـس  ُّهٰللا  ُلِّدَبُي  َِكئٰۤلۨوُأَف   “Allah onların seyyielerini haseneye

tebdil eder.”1 ve şer kabiliyetlerini hayır istidatlarına çevirerek onlara
yeniden dirilme fırsatı verir.

Nefis, kibir, gurur, bencillik, haset, haksızlık, düşmanlık... gibi ruhun kolunu
kanadını kıran/kıracak olan şeytanî hususiyetlerine rağmen, özünde ruh
refakatine yükselecek seviyede kıymet ifade eden önemli bir potansiyeli de
haizdir. Eğer konumunun, Hakk’ı tanıyıp anlamaya bir vasıta olduğunu kavrar,
iddiayı bırakır, duaya yönelir ve mahiyetindeki potansiyel fenalık hislerinden
ötürü Rabbine sığınır, Hakk’a vuslat yolunda kalb ve ruhun arkasında durursa,
o da refikleriyle beraber “a’lâ-i illiyyîn”e yürüyebilir.

Aslında nefis, insanda metafizik gerilim adına da çok önemli bir unsur
sayılır. Âdeta o, potansiyel insanın hakikî insanlığa yükselmesi adına bir
zemberek gibidir. Uğraştırır insanı ve fırsat vermez onun uyumasına. Biler
sürekli insandaki mücadele azmini ve beynini kullananlara beyin fırtınaları
yaşatır. Nihayet mahiyet-i insaniye, yaratılışıyla hedeflenen kıvama erince o da
kalb melikinin memlûkü hâline gelir ve ona her zaman “Mağrur olma padişahım
senden büyük Allah var!” der gibi bir tavır alır. İsterseniz siz buna;

نَم ََحلَْفأ  ْدَق  ۙاَھيٰوَْقتَو ۞ اَھَروُجُف  اَھَمَھَْلأَف  ّوَس ۞ ۙاَھيٰ اَمَو  ٍسَْفنَو 
ّكَز اَھیٰ

“Her bir nefse ve onu düzenleyene; ona hem kötülüğü hem de ondan
sakınma yolunu ilham edene yemin olsun ki: nefsini maddî ve mânevî

kirlerden arındıran felâha erer.” 2 fehvâsınca, tezkiye imbiklerinden geçmiş
ve fücûru aşarak takvaya ulaşmış “müzekkâ nefis” de diyebilirsiniz. Ne
derseniz deyiniz artık bu hâliyle o, ruhun bir dublesi hâline gelmiştir.. ve hep
kaçar şerden, yürür hayra.. tiksinti duyar seyyieden, koşar haseneye.. ve bir an
gelir ki, misyonunu âsâb, hassasiyet ve beşerî diğer garîzelere tevdi ederek
ömrünü ruh mihmandarlığında geçirmeye başlar.

Sofîlerin, seyr u sülûkta, zevken duyup yaşadıkları bu konuyu biz, nefs-i
emmare, nefs-i levvame, nefs-i mülheme, nefs-i mutmainne, nefs-i râdıye, nefs-i
mardıyye, nefs-i zekiyye veya sâfiye unvanlarıyla daha önce arz etmeye



çalışmıştık. Nefis bu kademelerden birer birer geçip yukarıya doğru
yükseldikçe, mahiyet-i insaniye üzerindeki cismaniyete ait zulmetler de arka
arkaya yırtılır. Herkesin derecesine göre dört bir yanda ruhanîliğe ait şualar
parıldamaya başlar ve sâlik kendini melekûtî ufuklarda sanır.

Bu mertebelerden her birinin kendine göre bir vâridi, bir mevhibesi, bir
zevki, bir ufku, bir şivesi, bir ihsası ve bir de ihtisası vardır. Bunlar bazen
mürşidin işaretleriyle, bazen de kendini bilen, ruhunu dinleyen yüksek
murâkabe ve muhasebe insanlarına özel bir teveccühle ihsas edilir veya açıktan
açığa bildirilir.

Aslında, nefis nefistir; ama iyi bir tezkiye sayesinde hevâsına muhalefeti ve
Rabbine muvafakatı sağlanabilirse insanî ufukta, ışığı güneşten, tıpkı bir
dolunay gibi o da pırıl pırıl bir ziya kaynağı hâline getirilebilir. Aksine, eğer
tezkiye görmezse er-geç ufkunu hevâ ve hevesin sisi-dumanı sarar, derken
cismanî düşüncelerin tesirinde yamuk-yumuk hâle gelir ve varlığın perde
arkasını sezemeyecek kadar da körelirse, kat’iyen ruha refakatini devam
ettiremez ve münkerâta açık tabiatının gereği insan mahiyetinde âdeta bir
fenalık girdabına dönüşür. Sonra da insanoğlunun zayıf yanları sayılan bir
kısım boşlukları kullanarak bir anda pek çok cepheden hücumla –hafizanallah–
bir hamlede onu yere serebilir. İstiğfar ve dua ona karşı birer önemli sütre; seyr
u sülûkta esas kabul edilen disiplinler ilâhî sıyanete fiilî birer çağrı ve Hz.
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhissalâtü vesselâm) vesâyeti de onun için en
emin bir sığınaktır. Beşerî ihtiyaçları gereklilik miktarına bağlamak, meşru
dairedeki zevk, lezzet ve keyiflerle onun sesini kesmek, gayrimeşru arzu, istek
ve iştihalarının ürperten akıbetleriyle sürekli ona tenbihte bulunmak da onu
zapturapt altına almanın bir başka yolu olsa gerek...

* * *

İşin aslına bakılacak olursa, nefsin de insan mahiyetindeki diğer
elemanlardan hemen hiçbir farkı yoktur. İnsan, ilk yaratılışıyla kendisine tevdi
edilen bu elemanları, Yaratan’ın belirlediği çerçevede ve yaratılışın gayeleri
istikametinde kullandığı takdirde o vedîayı değerler üstü değere yükseltmiş
olur.

Meselâ, göz, görülebilen şeylere karşı bir pencere mahiyetinde; kulak, belli



dalga boyundaki sesleri beyin merkezine ulaştırmada bir âhize ve nâkile; ağız,
bütün sistemiyle değişik tatlar üzerinde bir müfettiş ve duyguları, düşünceleri
ifade adına da bir tercümandır. Gözler, bakılacak nesnelere bakmaları gerektiği
gibi bakar; kulaklar, fena seslere-soluklara kapanır, iyiye-güzele nâkilelik
yapar; ağız, teftiş vazifesini şuurluca sürdürerek insanda tefekkür ve teşekkür
duygularını tetikler, sonra bir beyan vasıtası olarak yaratılış gayesine uygun
hareket ederse bunların her biri birer birer, sonra da hepsi birden insanı insanî
kemalâta yükselten bir kanat hâline gelirler. Aksine göz, dinin levsiyat saydığı
şeylerle meşgul olur ve kendini kirlenmeye salar; kulak, Allah’ın sevmediği
şeylere âhizelik yaparak bir habâis santrali gibi işler; ağız, teftiş vazifesini
unutarak kendi zevklerine bağlı yaşar ve ölçüsüz-tartısız konuşursa kalbin kolu-
kanadı kırılır ve ruhun da gözlerine kezzap dökülmüş gibi olur.

Nefsin de bunlardan pek farkı yoktur; o da, yukarıda işaret edilen çerçevede
tezkiye edilerek insan bünyesinde şeytana santrallik yapmadan kurtarıldığı
takdirde, “mahiyet-i nefsü’l-emriye”si itibarıyla yerlerde sürüm sürüm sürünen
bir sürüngen iken âdeta sırlı bir metamorfoz görmüş gibi birdenbire başlarımız
üstünde pervaz eden bir güvercine dönüşüverir. Ve adına Cenâb-ı Hakk’ın: َۤالَو

ِةَماَّوَّللا ِسْفَّنلِاب  ُمِسْقُأ   “Kendini sorgulayıp kusurlarına pişmanlık duyan

nefse andolsun.”3 iltifatkâr sözleriyle taltif edilir. İki adım daha atınca, َي اۤ
ًةَّیِضْرَم ًَةیـِضاَر  ِّكِبَر  ىِٰلإ  ي۪ۤعِجِْرا  ُةَِّنئَمْطُمْلا ۠ ُسْفَّنلا  اَھُتََّيأ   “Ey itminana

ermiş nefis, sen Rabb’inden, Rabb’in de senden razı olarak dön Rabb-i

Kerimine.”4 teveccüh esintileriyle okşanır ve ruhun gidip yaslandığı aynı
kanepeye yaslanır.

Böylece ُّسلِاب ِءوۤ ٌةَراَّمََأل  َسْفَّنلا  َِّنإ   “Şüphesiz nefis her zaman fenalıkları

ister ve kötü şeyleri emreder.” 5 beyanlarıyla ortaya konan yılandan-çıyandan
daha muzır bu katı tabiatlı cevher, günahlarının farkına varıp istiğfara koşması;
hatalarını görüp onlardan tiksinmesi; küfürden, nifaktan, fısk u fücurdan uzak
durmaya çalışması ve en iyi hâllerinde bile mazhariyetlerinin istidrac
olabileceği endişesiyle tir tir titremesi; hatta bir hamle daha yapıp kendini
tezkiyeyi, tezkiyesizliğe bağlaması sayesinde, olduğu yerden fersah fersah
yukarılara yükselmiş ve o ölçüde de semavîlere yaklaşmış olur. Felsefecilerin



“nefs-i nâtıka”, Kur’ân’ın da “nefs-i mutmainne” dediği bu nefis, artık ruh ve
kalb ufkuna açık, melek edalı öyle bir arzlıdır ki, ulaştığı bu nokta itibarıyla, o
ana kadar hoşlanmadığı, ağır bulduğu tekâlif-i diniyeden zevk almaya başlar. O
güne değin acı gördüğü şeyler birdenbire tatlılaşır; onun bu hâline muhâzî
olarak latîfe-i rabbâniye ve sırrın üzerindeki nefsanîliğe ait toz-duman da
tamamen silinir gider; varlık ve hâdiseler daha bir başka edaya bürünür. Her
nesneden aldığı O’na çağrıyla yer yer haşyetler yaşar, zaman zaman da sevinçle
coşar ve kendini ruhanîler arasında sanır.

Bir an gelir ki, artık akıl orada bütün bütün kalbe yaklaşır; mâkulât latîfe-i
rabbâniye mevhibelerinin rengine bürünür. Uğranılan her menzilde mehâfet ve
mehâbet esintileri duyulur; yer yer hayâ hissiyle iki büklüm yola devam edilir;
zaman zaman da lütuf sağanaklarıyla inşirahlar yaşanır. Kalbin “Allah Allah”
solukları onun “Yâ Gaffâr, Yâ Settâr” nefeslerine karışır.. sesler hep O’nu
söyler, nefesler hep O’nunla inler ve bir yandan fuâd ufkundan ona sinyaller
iner, onu verâlara uyarır; diğer yandan vâridlerin inkıtaı endişesi ve
beklenmedik haylûletler korkusu beyninin içinde yıldırımlar gibi gürler; gürler
de ürperir O’na sığınır ve sevinir her şeyi O’ndan bilir.

Artık onun şevki, tam bir kalb iştiyakı, hüznü de bir evvâb hüznüdür.
Geçmişini tiksintiyle seyrederken “Henüz her şey bitmedi, aydınlık bir gelecek
var.” der âtiye koşar ve arkada bıraktığı boşlukları da önündeki fırsatlarla
telafi edebileceği ümidiyle şahlanır. Geçmiş hayatındaki boşlukları âh u efgân
nağmeleri ve zikr u fikr neşideleriyle doldurmaya çalışır. Âlem yeyip-içip-
yatarken o: “Ben bunları geçmişte yaşamıştım.” der, yapması gerekli olan
şeyler arkasında koşar.

Gayrı o, hep Rabb’in huzurundadır ve O’nun huzurundaki her kıyamı bir
tâzim faslı, her rükûu bir hicab hâli, her secdesi bir mahviyet tavrı ve her
celsesi de bir murâkabe vakfesidir. Titrer durur yol boyu ve kalbe refakatin
hakkını eda etmeye çalışır. Ürperir O’nu düşünürken, rahmetini tezekkürle
soluklanır, çevresini bir arayış ve bir buluşa yürüyüş mülâhazasıyla süzer ve
gözlerini sürekli vuslat iştiyakıyla açar-kapar. Sık sık kulluğa yaraşmayan
nakîselerini hatırlar ve onları kendisi ile Rabbisi arasında birer uçurum gibi
görür ve döner ٍنْیَع َةَفَْرط  ي۪ـسَْفن  ىِٰلإ  ي۪نِْلَكت  Göz açıp kapayıncaya“ َال 



kadar olsun beni benimle baş başa bırakma.”6 diye mırıldanır.
Şeytandan uzaklaşmıştır ama, yine de onun nüfuz menfezlerine karşı kapı

üstüne kapı yerleştirir ve kapıları açılmaz sürgüler ve anahtarsız kilitlerle
kapalı tutmaya çalışır. Şeytanı her hatırlayışında kendini haramiler vadisinde
hissediyor gibi olur; istiâzeden istiâzeye koşar ve ِتاَزَمَھ ْنِم  َكـِب  ُذوُعَأ  ِبَر  ّ

ِنوُرـُضْحَي َْنأ  ِبَر  ّ َِكب  ُذوُعَأَو   ِۙنی۪طاَیَّشلا  “Ey Rab, şeytanların vesvese ve
dürtülerinden Sana sığınırım, onların bana mülâzemet ve huzurlarından

da.”7 sözleriyle soluklanır ve günde bilmem kaç kere bu mülâhaza ile gider
O’nun kapısına dayanır.

Güvenmez asla kendine, emeğine, ameline; beğenmez yaptıklarını,
yapacaklarını; debbağın deriyi yerden yere vurduğu gibi ayaklarının altına alır
ettiklerini de edeceklerini de. En hayırlı işlerinde bile riyaya, süm’aya, alkış ve
takdir beklentisine girdiği/giriyor olduğu endişesiyle sarsılır, rüzgârlarla
salınıp sarsılan ağaçlar gibi. Yol boyu hep bu mülâhazalarla yürür ta son
noktaya kadar; yürür de, sağda-solda bir sürü derbederin ve dökülüp yollarda
zayi olanların ي۪تاَیَحِل ُتْمَّدَق  ي  ۪نَتَْیل اَي   “Ah keşke sağlığımda şu hayat için

bir hazırlıkta bulunabilseydim.”8 deyip inlemelerine karşılık o اَھُتََّيأ َي  اـۤ
ي۪ف ي۪لُخْداـَف   ًۚةَّیـِضْرَم ًَةیـِضاَر  ِكـِّبَر  ىِٰلإ   ۪

ۤ
ي عِجِْرا ۠ ُةَِّنئَمْطُمْلا  ُسْفَّنلا 

ي۪تَّنَج ي۪لُخْداَو   ۙي۪داَبِع  “Ey nefs-i mutmainne, dön Rabbine, sen O’ndan
hoşnut, O da senden hoşnut olarak; dön ve gir hâlis kullarım arasına, gir

Cennetime.”9 iltifat ve teveccühleriyle istikbal edilir. Bilinmedik uhrevî
bişaretlerle şereflendirilir ve kalb ufkundan ne mevhibelere ne mevhibelere
mazhar olur.

O, dünyada, “riyâzet” demiş; az yemiş, az içmiş, az uyumuş, kendinden
geçmiş; yürümüş itminan ve rıza ufkuna doğru. Aczini, fakrını ve O’na olan
ihtiyacını duyarak kendini böyle bir yürümeye mecbur bilmiş; mevsimi gelince
de O’nun servet ve gınasına ulaşmış özel inayet ve ihsan faslından. Duymuş en
duyulmazları, görmüş en görülmezleri; çamurdan, balçıktan “eşref-i mahluk”un
yaratıldığını, maddenin ruhla atbaşı hâle geldiğini; nefs-i emmareden bir nefs-i
mutmainne çıktığını görmüş ve tali’inin gülen yüzünü temâşâ zevki içinde
yürümüş mekân içinde lâmekâna, cisim içinde câna, onca gaybûbetten sonra



ayâna.
Nefse böyle bakmış erbab-ı hakikat, onu böyle görmüş ashab-ı hikmet. Zaten

Mâlikü’l-Mülk öyle dilemişse, artık orada bütün sebepler lâl kesilir. O, “yok”a
varlık külahı giydirmişse, “hiç”in her şey olmasını niye yadırgayalım ki! O
isterse damlayı derya yapar; isterse zerreyi güneşe döndürür ve yokta bin türlü
varlık cilvesi gösterir; gösterir ve hiç olmayacaklara da sultanlıklar bahşeder.

َكِءاَضَقِب ىٰضَْرتَو  َكِءاَقِِلب  ُنِمْؤُت  ًةَِّنئَمْطُم ، َِكب  اًسَْفن  َكَُلأْسَأ  ّيِ۪نإ  ّلَلا  َّمُھٰ
.َكِءَاطَِعب ُعَنَْقتَو 

ِ۪هلٰاَو َِكبی۪بَح  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ۪هَِّمَتأَو  ِحوُّرلا  ِلَمَْكأ  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.َكَدْنِع َنی۪بوُبْحَمْلا  ِِهباَحَْصأَو 
1Furkan sûresi, 25/70.

2Şems sûresi, 91/7-9.

3Kıyâmet sûresi, 75/2.

4Fecr sûresi, 89/27-28.

5Yûsuf sûresi, 12/53.

6Ebû Dâvûd, edeb 100; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/288.

7Mü’minûn sûresi, 23/97-98.

8Fecr sûresi, 89/24.

9Fecr sûresi, 89/27-30.



Keramet
Bu bölümde Zümrüt Tepelerin konusu sadece keramet olacaktı; ancak onunla

mucize arasında, cereyan ve zuhur keyfiyeti açısından ciddî bir paralellik
bulunduğundan, kuşbakışı da olsa evvelâ “mucize” deyip sonra esas konuya
geçmeyi düşündük.

Âciz bırakmak, acze düşürmek mânâlarına gelen “i’câz” sözcüğünden
türetilmiş “mucize” nübüvveti tasdik, dini teyid ve mü’min kalblerde itminan
hâsıl etmeye matuf, peygamberin eliyle Allah’ın yarattığı harikulâde hâl,
olağanüstü söz ve tavır demektir; bu hâl ve tavrın nübüvvet davasına iktiran
etmesi de onun en önemli şartıdır. Kur’ân-ı Kerim, Sünnet-i Sahiha ve kütüb-ü
sâlife, enbiyâ-i izâma ait pek çok mucizeden bahseder ve onlara inanıp
inanmamanın akıbeti ile alâkalı bir hayli de örnek sergiler. Ben şimdilik o
hususa temas etmemeyi düşünüyorum.

Keramete gelince o, ihsan, lütuf, cömertlik mânâlarına gelen “kerem”
kelimesinden türetilmiştir ve Allah’ın halk etmesiyle hak dostlarından sâdır
olan fevkalâde hâl, söz, davranış, nazar, teveccüh ve tesir demektir. Biraz daha
açalım: Peygamberlik davasına mukarin fevkalâde hâllere şeriat lisanında
“mucize”; hak bir dine mensup ve “tezkiye-i nefis”, “tasfiye-i kalb”e muvaffak
olmuş bir veliden sudur eden olağanüstü hâle/hâllere “keramet”, iman ve amel-
i salihe iktiran etmeyen böyle harika bir hâl, söz ve tavra da “istidrac”
denilegelmiştir ki, bu son husus bazen herhangi bir dine mensup olmayan fasık
ve facir kimselerin eliyle de ortaya konabilir ve bu onlar için Allah’ın bir
mekri, başkaları için de bir imtihandır.

Diğer bir ifade ile keramet, Allah’ı seven, O’na itaat eden ve O’nun
tarafından da sevilen veli kullara, mucizenin gölgesinde bahşedilmiş ekstra bir
ikram ve peygambere ittibaa Cenâb-ı Hakk’ın özel teveccühünden ibaret bir
harikadır. Ehlullah, böyle bir harikayı, tıpkı mucizeler gibi mânevî ve kevnî
keramet diye iki bölümde ele almışlardır:

1. Mânevî keramet ki, ehlullaha göre kâmil iman, salih amel, sağlam mârifet,
yürekten muhabbet ve Hakk’a tam merbûtiyetten ibaret bir hâldir ve keramet
dendiğinde hak dostlarının büyük çoğunluğunun üzerinde durduğu da işte bu tür
bir ikram-ı ilâhîdir. İlimdeki bereketi, irşaddaki müessiriyeti, Hakk’ı sevip



sevdirmedeki gayreti, ruh-u revân-ı Muhammedî’nin (aleyhi ekmelüttehâyâ)
dört bir yanda şehbal açması istikametinde ortaya konan azm ü ikdam ve
performansı da bu kabîl ikramlar içinde zikretmek mümkündür.

2. Kevnî kerametlere gelince onlar; az bir yiyeceği çoğaltma, hiçbir şey yiyip
içmeden günlerce aç durabilme, çok kısa bir zamanda oldukça uzun mesafeleri
kat etme; havada uçma, batmadan suda yürüme; uzaktan bazı cisimleri hareket
ettirme ve benzeri şeylerdir ki, bunların hiçbiri hak dostlarınca birer meziyet
kabul edilmemiş; hele asla arkalarına düşülmemiş ve kendi kendine talepsiz
gelenlerin de elden geldiğince gizli tutulmasına çalışılmış; hatta Hak kapısının
sadık bendeleri çok defa böyle bir harikanın istidrac da olabileceği endişesiyle
tevbe, inâbe ve evbe ile Allah’a teveccüh etmiş ve hâlis tevhid adına “ahd ü
peyman” yenilemesinde bulunmuşlardır. Dahası, bunlardan bazıları, kevnî
kerametleri çocukları eğlendiren oyunlara benzetmiş ve onlara iltifat etmeyi
asla düşünmemişlerdir. Ahmed Rifâî Hazretleri bu tür harikaların, kadınların
aybaşı hâllerini gizledikleri gibi gizlenmesi lâzım geldiğini söylemiş ve daha
çok Sünnet yolunu nazara vermiş; benzer bazı büyükler ise, daha da ileri
giderek, havada uçmayı, batmadan suda yürümeyi birer hayvanî tavır olarak
görmüş ve asıl kerametin kesintisiz Allah’ın rızasına müteveccih bulunmada
olduğunu ifade ederek bunun dışındaki bütün fevkalâdeliklerden iradî olarak
uzak durmaya çalışmışlardır; çalışmış ve “Allahım, sırrımı Zât’ına âşina kıl
ve beni sırlarının âşinası kılarak imtihan etme!” demiş, âdeta, iman, mârifet
ve muhabbetin dışındaki bilumum harikulâde hâllere ve hatta zevk-i ruhanî gibi
mazhariyetlere karşı kapalı kalmayı tercih etmişlerdir.

Gerçi kerameti de, bir teveccüh ve bir ikram-ı ilâhî olarak görüp hamd ü
senâ vesilesi yapmak mümkündür; ama, müzekkâ olmayan nefisler için böyle
bir şeyin fahre, gurura bâdî olması da her zaman ihtimal dahilindedir. Bu
itibarla da, şayet Allah’a yakın durmanın bir semeresi sayılan böyle bir ikram
ve ihsan bazı ahvâlde Hak’tan uzak düşmeye sebebiyet veriyorsa, O’nun
yakınlığı hatırına mânevî hazlar dahil, O’ndan gayrı her şeyden kalben uzak
bulunmaya çalışmak, daha az hatarlı olsa gerek.

Mucize ise öyle değildir, her şeyden evvel o, peygamberlik davasında
nebinin doğruluğunu tasdik, hasımları ilzam ve dostları da teyide matuf



olduğundan risaletin ruhuyla alâkalıdır ve sahib-i risaletin onu iş’âr ve izhar
etmesi lâzımdır. Zira nübüvvet davası dinin temel esası, diyanetin de en önemli
dayanağıdır. Mucize ise, işte bu esası iş’âr ve bu dayanağı tenbih etmek için
ortaya konmuştur ve dolayısıyla da ilzam edici bir mahiyeti haizdir. Ayrıca
mucizenin; mü’minleri teyid ve takviye etmesi, böyle bir harikanın müşâhedesi
İslâm’ı seçecek fıtratlar için bir delil, bir işaret olması, münkirlerin de
bahanelerini ellerinden alması ve onların seslerini kesmesi gibi daha başka
faydaları vardır; bu itibarla da kerametin aksine onun izharı zarurîdir.

Bugüne kadar, mucizenin mânâ, muhteva ve türleriyle alâkalı bir hayli
“Delâil” yazılagelmiştir –On Dokuzuncu Mektub’u da bu tür Delâil’den saymak
mümkündür– ve bunların hemen çoğu da mevsuktur. (Efendimiz’le alâkalı
mucizeleri merak edenler onlara müracaat edebilir.) Biz şimdilik burada
Mevlâna Şiblî’nin Asr-ı Saadet serisinden –tercümesi Ömer Rıza Bey’e ait–
Efendimiz’in (aleyhisselâm) ruhanî hayatıyla alâkalı bir bölümü özetleyerek arz
etmenin yeterli olacağını düşünüyoruz. Şiblî şöyle diyor:

“Maddî âlemin muttarid hâdiselerinden sayılan gündüzleri gecelerin,
baharları da kışların takip etmesi, baharda yazda çiçeklerin açılması, ağaçların
meyve vermesi, semada yıldızların âhenkli ve bir hesaba bağlı hareket etmesi
gibi kanunlar ve disiplinler olduğu misillü, ruhaniyat âlemlerinin de kendilerine
göre bir kısım kanunları ve kuralları vardır; evet, güneş, ay, yıldızlar ve
yerküre üzerindeki hâdiseler, onlarla alâkalı vaz’edilmiş kanunlar
çerçevesinde hep bir ıttırad arz ettikleri gibi hidayet-dalâlet, rahmet-azap,
risalet ve ona müteallik hususlar da ilâhî bir kısım kurallara mukarin olarak
cereyan ederler: Peygamberler Allah tarafından seçilir ve O’nun tayin
buyurduğu zamanlarda gönderilirler. İnsanlar onları ya kabul eder veya
tekzibde bulunurlar. İnananlar kurtulur, inanmayanlar da haybet ve hüsrana
uğrarlar. Böyle bir mücahede esnasında Allah, bizim idrak ve anlayışımızın
çok çok üstünde, seçip gönderdiği o üstün insanların elleriyle bir kısım
harikalar yaratır/yaratmıştı…

Ne var ki biz, baharda çiçeklerin nasıl var olduklarını, nasıl açtıklarını;
ağaçların nasıl bizim ihtiyacımız olan meyveleri verdiklerini; yıldızların neden
belli yörüngelerde hareket ettiklerini; ağaçların niye tohuma dayandığını,



tohumların nasıl meydana geldiğini ve aldığımız gıdalarla bünyelerimiz
arasındaki sırlı alışverişi tam bilemediğimiz gibi, peygamberlerin de neden
peygamber olarak seçildiklerini, neden değişik zaman dilimlerinde
gönderildiklerini, işin “hakikat-i nefsü’l-emriye”sine uygun olarak
anlayamayız; biz ancak, belli zamanlarda, belli kavimlere peygamberlik
vazifesiyle belli kimselerin seçilip gönderildiğini ve onların bir kısım
inkılâplar gerçekleştirdiklerini.. ve ısrarla iman, islâm gibi esaslar üzerinde
durduklarını bilebiliriz.

Haddizatında peygamberlerin peygamber olarak zuhurları dahi birer
mucizedir; evet, onların her hâlleri ve tavırları nübüvvetlerine sessiz birer
şahit gibidir. Gözleri açık olanlar çok defa başka herhangi bir hususiyete
ihtiyaç hissetmeden onları hemen anlayabilmiş; sağır olmayanlar mesajlarından
onları tanıyabilmiş ve akıllarını kullananlar da mutlaka onları tasdik
edegelmişlerdir. Hemen her devirde bu ölçüde duyan, gören ve idrak edenlerin
yanında, bir hayli de düşük seviyeli kimseler olmuştur. İşte Allah, idrak
ufukları böyle olanları da mahrum etmemek için peygamberlerin elleriyle onları
irşad ve münkirleri de ilzam ve ifham edici bir kısım harikalar yaratıp ortaya
koymuştur. Zaten mucizeler de daha çok bu gibi hususlara ve bu tür insanlara
karşı izhar ediliyordu. Yoksa, sîret, ahlâk ve karakterleri itibarıyla
peygamberleri tanıma bahtiyarlığına ermiş olanlar arasından hiç de mucize
talebinde bulunan çıkmamıştı.

Hz. Musa karşısında Harun ve Yuşa gibi müstesna fıtratlar; Hz. İsa
çevresindeki bir kısım Havârîler ve Efendimiz’in (alâ nebiyyinâ ve
aleyhimüssalâtü vesselâm) ashabından “sabikûn u evvelûn” hiçbir zaman
mucize isteğinde bulunmamış; onları sadece sıdkları, güvenilirlikleri, tebliğ
hassasiyetleri, masumiyetleri, yanıltmayan fetanetleri, halkla muamelelerindeki
istikametleri, başkaları için yaşama cehdleriyle tanımış ve tasdik etmişlerdi.

Evet, bunların mucize istekleri olmamıştı; istemedikleri hâlde zuhur eden
harikulâde hâlleri de Cenâb-ı Hakk’ın bir teveccühü sayarak daha bir
şahlanmış ve artan bir güvenle yürümüşlerdi yollarına.

Nemrutlar, Firavunlar, Ebû Cehiller ise sürekli mucize isteyip durmuş; ama,

nârın “berd ü selâm”a dönüşmesi1; üzerlerine tufanların gelmesi, her tarafı



çekirge, kurbağa, haşerenin sarması, suların kan gölüne dönmesi2 ve ayın

parçalanması3... gibi mucizeleri gördüklerinde de “sihir” deyip4 yine
temerrütlerine devam etmişlerdi. Şüphesiz bu mucizeler sayesinde, Hz. Musa
karşısındaki sihirbazlardan, Hz. Mesih’e yakın duran havârîlerden ve
Peygamberimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) görme şerefine eren
bahtiyarlardan bir hayli iman eden de olmuştu; ama, inkârcılar da inkârlarında
kararlıydılar. Ne var ki, bu türlü olağanüstü ilâhî icraat sayesinde imanı daha
bir güçlenen, yakîn seviyesi yükselen ve itminanları artan insan sayısı az
değildi.”

Şiblî mucizelere, onlarca sayfa ayırarak çok ciddî tahşidatta bulunduktan
sonra, konuyla alâkalı değişik çevrelerden gelen itirazlara da cevaplar verir ve
düşüncelerini –üslûp bize ait– şöyle hulâsa eder:

1. Mucize, peygamberlik sıfatlarını haiz, nübüvvet seciyesiyle serfiraz
mümtaz bir insan vasıtasıyla yaratılan ve meydana geldiği şartlar itibarıyla
esbab ve ileli idrak edilemeyen harikulâde bir hâdisedir.

2. Bu gibi vak’alar olağanüstü olsalar da imkânsız değillerdir; meydana geliş
keyfiyetiyle ender görülseler de Kudreti Nâmütenâhî tarafından yer yer izhar
buyurulmuş ahvâldendirler.

3. Gerçi bu tür hâdiseler, bildiğimiz tekvînî emirler gibi bir ıttırad arz
etmezler; ama, o ıttırad biraz da bizim bakış ve değerlendirmelerimizle
alâkalıdır. Aslında, kâinatta halk, ibdâ’, inşâ, ihyâ, imâte adına vuku bulan her
şey birer mucizedir; ancak, enbiyânın eliyle ortaya konan harikaların cereyan
çizgisi farklıdır.

4. Ayrıca iman, her zaman haricî bir tesirât ile vücuda gelmez; görme başka,
ihata etme başka; bunları insafla değerlendirmek ise tamamen başkadır.
İnanmaya gelince o, önyargısız bakıp değerlendirebilen insanların
vicdanlarında ilâhî meşîetle parıldama hususiyetini haiz bir ruh ve bir mânâdır.
Sırf zâhirî sebeplerle onu iş’âle de kimsenin gücü yetmez.

5. Kalbde böyle bir ruh ve mânânın meydana gelmesi, biraz da gaybe imana
açık olmaya bağlıdır. Mütekebbir mütemerritler, zalim münkirler, çarpık
yorumcular ve bâtıl taklitler ağında emekleyip duranlar ekstra bir inayet
olmazsa asla inanamazlar.



6. Bir vicdan gaybe açık duruyor ve inanmaya da hazırsa, artık o, mucizeye

de inanır, onunla verilmek istenen mesaja da.5

* * *

Konuyla alâkalı Hamdi Yazır’ın mütalâası da arz edilmeye değer
mahiyettedir. Allâme Hamdi Yazır tefsirinde, mucizeyi kabul etmeyen düşünür
ve filozoflara karşı oldukça ciddî bir müdafaa serdettikten sonra özetle şu
tespitte bulunur:

“Bizim bilgilerimizin en sağlam esası sayılan ‘illiyet ıttırad’ları (sebep-
sonuç çerçevesinde hâdiselerin bidüziye cereyanı) hakkındaki malumatımız ne
tam ne de mutlaktır. Aksine, bizim bu konuyla alâkalı bütün bilgilerimiz cüz’î
ve nisbîdir. Bu itibarla da, bilmediğimiz bir kısım illet ve âdât-ı ilâhiyeye ait
kuvveleri inkâra hakkımız olmamakla beraber, bunları birer küllî esas kabul
ederek ‘Falan şey asla olmaz.’ demeye ve Mutlak Kudret’e acz isnat etmeye de
hakkımız yoktur. Aslında ruhu bir tarafa bırakalım, bir ışığın parlamasıyla
sönmesi arasındaki sürat bile bize, ne kadar seri bir şekilde yaratılıp yok
olmaların cereyan ettiğini göstermektedir. Ne var ki, kalbleri kaskatı hâle
gelmiş olanlar bütün bu mümkin şeyleri görmez de dar kafalarının almadığı ve
takılıp kaldıkları her noktada hemen ümitsizliğe düşüp boğuluverirler. Hele
bunlardan bir sınıf vardır ki onlar, arzu ve isteklerine ters gelen hak da olsa,
hakikat de olsa kat’iyen kabule yanaşmaz da onunla mücadelede bulunmak için
her haksızlığı irtikap edebilirler. İşte bunlar birer firavundur ve onların bu

hâline de firavunluk denir.”6

Bugüne kadar insanlık bir sürü firavuna şahit olmuştur; kendini ilâh
sananlardan madde ötesi her şeyi inkâr edenlere, insanları halâyık gibi
kullananlardan onları hayvan şeklinde görenlere, düşünce ve söz hürriyetine
yasak koyanlardan, din ve diyaneti hafife alanlara, kevnî ve mânevî harikaları
görmezlikten gelenlerden Kudreti Nâmütenâhî’ye karşı küfre sapanlara kadar
bir sürü firavun. Böyleleri, iddialarının hiçbir mantığı olmasa da, kaba
kuvvetle şuursuz kitlelere ve eğitimsiz yığınlara pek çok isteklerini her zaman
kabul ettirebilmişlerdir. Bunlar, yapmayı düşündükleri şeyler hakkında
muhakemeye asla lüzum hissetmemiş; sürekli kuvvete başvurmuş, kuvveti



hakkın önünde görmüş ve düşlerini hep kelle alarak gerçekleştirmeyi
düşünmüşlerdir. Bunlar öyle asi ruhlardır ki; ne Allah tanır ne de peygamber
bilirler; ne risalet kabul eder ne de mucizeye saygı duyarlar. Aslında bunlar,
hem bütün varlığa karşı hem de varlığın arkasındaki Kudreti Sonsuz’a karşı
birer saygısızlık örneği ve birer hilkat garibesidirler; ama, kimseye düşünme
fırsatı vermedikleri için mahiyetlerini tahlil imkânı da bulunmamaktadır.
Böylelerinden bir şey olabileceği mülâhazasıyla zamanı israf edip onlarla
meşgul olmaya değmez; insanları ısırmamaları için sadece tahrik etmemek ve
tepki almamak yeter zannediyorum. Mucize de keramet de önyargısız insanlara
Hakk’ın birer lütuf tecellîsi ve fıtrî meyilleri harekete geçirme ameliyesidir.
Tabiat deformasyonuna uğramış kimselere onların bini bile hiçbir şey ifade
etmez.

Mucize de keramet de birer harikulâde hâl ve hâdise olmaları itibarıyla
birbirine benzeseler de temelde farklı mazhariyetlerdir:

1. Mucizât, enbiyânın sıdkına delâlet eden fevkalâde bir hâl olup, görüp
iman edenlerin kurtuluş vesilesi olmasına; mağrurların, mütekebbirlerin ve
temerrüt gösterenlerin de helâketlerine sebebiyet vermesine mukabil; keramât,
nübüvveti sabit bir peygambere ittibaa, Cenâb-ı Hakk’ın bir teveccüh ve
iltifatıdır.

2. Mucize, nübüvvet davasını isbat, münkirleri de ilzam u ifham için izhar
edilir; keramet ise, herhangi bir zaruret bulunmadığı sürece bir sırr-ı ilâhî
olarak ketmedilir/ketmedilmelidir.

3. Mucize, dava-i nübüvvete delil olduğu gibi, gönülleri ilâhî mesaja uyarma
hedefli fevkalâdeden öyle bir lütuftur ki, onu gören veya emin bir kanaldan
işiten hemen herkesi bağlar; keramet ise, sadece ona mazhar olan şahsa râci bir
teveccühtür ve bağlayıcılığı da söz konusu değildir.

4. Nebi, bir mucize izhar ederken, Allah’ın onun eliyle ortaya koyduğu o
harikulâde hâl, tavır ve söze rahatlıkla “Bu bir mucizedir.” diyebilir, hatta onu
izhar mecburiyetindedir; ama bir veli, seviyesi ne olursa olsun, kendinden sâdır
olan bu kabîl olağanüstü hâllerin keramet olduğunu iddia edemez. Böylesi bir
iddia ve hüküm bir yana, çok defa uhrevî semerâtı dünyada harcıyor olma
endişesiyle veya o hâlin bir istidrac olabileceği korkusuyla tir tir titrer.



5. Mucize sahibi, mucizesiyle misyonunu seslendirir, onu Hak namına
değerlendirir ve o harikulâde hâli, şer’-i şerif adına söyleyeceği teşriî esaslara
birer basamak yapar; ehlullaha gelince onlar, bütün mevhibe ve varsa
vâridlerini tâbi bulundukları peygamberin mucizelerinin bir izdüşümü şeklinde
görür ve ona bağlarlar.

6. Mucize, dinin hayatî bir rüknü olan nebinin nübüvvetini, mesajının da
hakkaniyetini işaretler; keramet, ikram ve değişik mânevî keşifler ise,
nübüvveti müsellem o nebiye ittibaın semeresi olarak değerlendirilir.

7. Mucizede, onu gösteren zatın sadık, emin, masum, kusurdan müberrâ,
sahib-i fetanet, vahiyle müşerref ve o harika hâlinin de nübüvvet davasına
mukarin olması esasının bulunmasına mukabil, keramet ehli için son vasıf asla
söz konusu olmadığı gibi böyle birinin diğer hususları da bitemamihâ haiz
olması şartı söz konusu değildir.

Daha önce de kısmen işaret edildiği gibi, nebi, Allah’ın yaratmasıyla
harikulâde şeyler izhar eder ve bütün bunların birer mucize olduğundan gayet
emindir; veli ise, kerameti kasda iktiran etsin etmesin, kendisinden sâdır olan
olağanüstü hâlleri kuşkuyla karşılar; zira, özel bir irşad ve i’lâm söz konusu
değilse, bunların birer ibtilâ ve imtihan olmaları ihtimal dahilindedir ve böyle
bir imtihanın da kaybedileceğinden her zaman korkulmalıdır.

Vâkıa, bir kısım hak dostları bazen bir zaruret veya ihtiyaca binaen, bazen de
din ve diyanet adına veya hâle mağlup olarak, Allah’ın murad buyurduğu ve
yarattığı çerçevede bir kısım harikulâde şeyler izhar edebilirler; ancak veliler,
böyle bir mazhariyeti bağlı bulundukları nebiye intisaplarına bir mükâfat olarak
değerlendirmelidirler ve kat’iyen onu şahsî bir krediye çevirmemelidirler.
Keramet, ister bir hak dostunun kasd ve iradesine iktiran eden bir harika olsun,
ister onun hiçbir dahli olmadan sürpriz bir ihsan ve ikram şeklinde tecellî etsin,
zuhur keyfiyeti itibarıyla büyük ölçüde mucizeye benzer: Meselâ, aç kaldığında
yiyecek bir şeyler ikram edilmesi; susadığında kendisine fevkalâdeden su
verilmesi; muharebe anında olağanüstü hâller izhar etmesi; yol alma konusunda
“tayy-i mekân”a mazhar olması; birkaç dakika içinde çok işler görebilecek
şekilde “bast-ı zaman” yaşaması; yeni ölmüş cenazelere, muvakkaten dahi olsa
Allah’ın izniyle hayat üflemesi; batmadan bir ırmak veya denizde yürümesi;



Süleyman (aleyhisselâm) misali havada uçar gibi seyahat etmesi... türünden
mucizelere benzer kerametler her zaman söz konusu olagelmiştir.

Peygamberlerin, bu türden ve daha başka yollarla gerçekleşmiş mucizelerini
Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i Sahiha açık seçik söylüyor. (Bir başka
münasebetle Efendimiz’in mazhar bulunduğu kevnî mucizeler üzerinde
müstakillen durulabilir.) Evliyâ-i kirâmın harika hâl, tavır, söz ve –biiznillâh–
tasarruflarını da tabakat kitapları, hilyeler ve menkıbe risaleleri ifade ediyor.
Biz burada konuyla alâkalı sadece bir iki küçük misal serdetmekle yetineceğiz:

1. Hz. Mesih’in ölüleri ihyâ etmesi7 türünden, ehlullahtan Ebû Ubeyd el-
Büsrî, Şeyh Ehdel ve Şah-ı Geylânî... gibi mümtaz zatların da kerametleri
olduğundan bahsedilir: Ebû Ubeyd, cihad esnasında ölen atı için Allah’a
yalvarır ve Cenâb-ı Hak da onun atını yeniden diriltir. Şeyh Ehdel, ölmüş
kedisine seslenince Allah’ın izniyle kedi doğrulur ve şeyhin yanına gelir.

Abdulkadir Geylânî, pişmiş ve yenmiş tavuğun kemiklerine 8 ّللا ِهٰ ِنْذِإـِب  ْمُق 
deyince, tavuk toparlanır, ayağa kalkar...9 Bunlar sadece bir iki misal..
menkıbe kitaplarında daha nice şeyler anlatılır...

2. Cansız cenazelerle konuşma mevzuunda, Ebû Saidi’l-Harrâz ve Şah-ı
Geylânî Hazretlerine ait menkıbelerden söz edilir...

3. Bunlardan başka suyun yarılıp hak dostlarına geçit vermesi; kendilerine
öldürücü zehir içirildiği hâlde ölmemeleri; bir yerden bir yere giderken
yolların dürülmesi; vahşi hayvanların gelip onlara inkıyat etmesi; dualarının
anında kabul görmesi; haram yiyip içmelerine fırsat verilmemesi; çok uzak
yerlerde cereyan eden hâdiseleri –Allah’ın izniyle– müşâhede etmeleri ve
düşmanların fenalıklarından korunmaları... gibi enbiyâ-i izâmın mucizelerinin
gölgesinde cereyan etmiş ve eden bir hayli harika hâdise vardır ki, bunların
hepsi kerametin hak olduğunu ve bir kısım hak dostlarının bu kabîl ikramlarla
şereflendirildiğini gösterir/göstermektedir.

Aslında, peygamberlikle serfiraz kılınacağı ana kadar Efendimiz’den (aleyhi
ekmelüttehâyâ) sâdır olan fevkalâde hâller ve şöyle-böyle O’nunla münasebeti
bulunan olağanüstü olaylar da “irhâsât” unvanıyla bu kabîlden birer keramet
mânâsı taşımaktadır. Ne var ki, veliler eliyle ortaya konan ve yüksek birer pâye



nişânesi sayılan bütün o kerametler, ikramlar, ihsanlar ve ekstra lütuflar,
nübüvvet pâyesinin gerçek vâridât ve mevhibelerine nisbeten birer “mebâdî”
mahiyetindedirler ve tamamen tâbi bulundukları nebinin harikalara açık
atmosferinden takattur etmiş birer damla sayılırlar. Bu itibarla da hak dostları,
bu kabîl teveccühleri hiçbir zaman kendilerini ifade etme yolunda kullanmayı
düşünmez; bu tür mülâhazalar arkasına düşmez; Allah’la olan kulluk
münasebetlerini, bunları kendi hesaplarına değerlendirmekle soldurmaz;
talepsiz, kendi kendine gelen ikramları elden geldiğince ketmetmeye çalışır;
hatta bir imtihan ve ibtilâ olabilecekleri endişesiyle hemen Rabbileriyle
münasebetlerini gözden geçirmeye durur; O’na “tahsis-i nazar” ameliyesini bir
kere daha yeniler ve “rıza” der inlerler ki, bence Allah’ın sadık kullarına
yaraşan da işte budur.

Hak kapısının sadık bendeleri, günde birkaç defa O’na acz ü fakr
tezkeresiyle yönelir; O’nun kapıkulları olma sevinciyle kendilerinden geçer;
O’nun yolunda bulunma şükrüyle oturur kalkar ve her zaman maiyyet ümidiyle
coşar; sonuçta da, tam bir vuslat yaşama iştiyakından başka her şeye karşı –bu;
keşif, keramet, ruhanî zevk ve daha değişik mevhibeler de olabilir– âdeta
kapanırlar. Kendilerini hiç ender hiç görür, herkesi nefislerinden kat kat
faziletli bilir; hayatlarının her faslında tam bir tevazu ve mahviyet örneği
sergiler; Hakk’a karşı hep hâlisâne bir duruş içinde bulunur, halka karşı ciddî
b i r îsar ruhuyla sürekli şefkatle soluklanır, onların mutlulukları adına
rahatlıkla kendi saadetlerini feda edebilir, hatta şahsî füyûzât hislerinden dahi
bütün bütün vazgeçerek hayatlarının her saat, her dakika, her saniye, her
salisesinde... sadece ve sadece Allah’ın hoşnutluğunu dilerler.

Ulaşabildikleri ölçüde –imkânı varsa– bütün gönülleri imanla donatmak; her
yerde, dinin hayata hayat olmasını temine çalışmak; bilumum karanlıkta kalmış
ruhları aydınlatmak; içinde bulundukları toplumun sıkıntılarını gidermek; kendi
namus ve şereflerini koruma hususunda gösterdikleri hassasiyeti aynıyla
başkaları için de göstermek; ellerini Allah’a her açışlarında kendileri hakkında
olduğu kadar, hatta daha da fazla, umum Müslümanlar hakkında hayır dileğinde
bulunmak; sabah-akşam:

s.a.s ٍدَّمَحُم َةَّمُأ  ْمَحْرا  ّلَلا  َّمُھٰ  ، s.a.s ٍدَّمَحُم ِةَّمُِأل  ْرِفْغا  ّلَلا  َّمُھٰ



dualarıyla ümmet-i Muhammed’e merhamet ve mağfiret dilemek; kendilerine
kötülük yapanları dahi affedecek kadar civanmertçe davranmak; herkese kucak
açmak ve onlara gönlünün sıcaklığını duyurmak; bütün bunları yaparken de en
küçük teferruatına kadar dinin âdâbını korumak; diyanet adına da O’nun izini
sürüyormuşçasına adım adım Peygamber’i (aleyhissalâtü vesselâm) takip
etmek; Kur’ân’ın resmettiği o yüce ahlâkı kusursuz temsile çalışmak; kin, nefret,
haset, suizan ve düşmanlık... gibi hayvanî huylardan uzak durmaya kararlı
olmak bu babayiğitlerin en önemli vasıflarıdır ve her biri birer keramet olan bu
hususlar kevnî harikaların kat kat üstünde kıymetleri haizdirler.

Evet, en büyük keramet, arızasız ve aralıksız Kur’ân ahlâkıyla yaşamaktır
ve Allah’a en yakın olanlar da zannediyorum işte bu ruhun temsilcisi olanlardır.

َنی۪عِرَوْلا َنی۪قَّتُمْلا  َنیَ۪صلْخُمْلا  َنی۪صِلْخُمْلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ
َنی۪عِشاَخْلا َنی۪بوُبْحَمْلا  َنّی۪بِحُمْلا  َنّی۪یِضْرَمْلا  َنی۪ضاَّرلا  َنی۪بَّرَقُمْلا  َني۪دِھاَّزلا 

.َنی۪مٰا ِنٰاْرُقْلا  ِقَالَْخِأب  َنیّ۪قِلَخَتُمْلا  َنی۪عِضاَخْلا 

.َنی۪بَّرَقُمْلا ِِهباَحَْصأَو  ِ۪هلٰاَو  َنی۪بوُبْحَمْلا  َنّی۪بِحُمْلا  ِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1Bkz.: Enbiyâ sûresi, 21/68-69.

2Bkz.: A’râf sûresi, 7/133.

3Buhârî, menâkıb 27, menâkıbü’l-ensâr 36; Müslim, sıfâtü’l-münâfikîn 43, 47, 48.

4Tirmizî, tefsîru sûre (54) 5; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/82.

5eş-Şiblî, Asr-ı Saadet cilt: 3 (Peygamberimiz’in Ruhanî Hayatı).

6Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili 3/2238.

7Bkz.: Âl-i İmran sûresi, 3/49; Mâide sûresi, 5/110; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/4; İbn Hibbân, es-
Sahîh 14/393-396.

8Allah’ın izniyle kalk (diril).

9Abdülkadir Geylânî, Gunyetü’t-tâlibîn s.502; en-Nebhânî, Câmiu kerâmâti’l-evliyâ 2/203



Nazar ve Teveccüh
Bakma, göz atma, mülâhazaya alma, iltifat etme diyeceğimiz “nazar”

kelimesiyle; yönelme, yakınlık duyma, iltifatta bulunma, sevme veya sevgi
emareleri izhar etme... mânâlarına gelen “teveccüh” sözcüğü bir anlamda aynı
şeyleri ifade ediyor gibi olsalar da, pek çok farklı yanları bulunduğu açık,
birleştikleri noktalar da az değil.

Ayrıca bu kelimeler, Zât-ı Ulûhiyet’e nisbet edilince farklı, yaratıklara isnat
ettiğimizde ise daha farklıdırlar. Veya biz, böyle bir nisbet ve isnatla onlara bu
farklı mânâları yükleriz: Cenâb-ı Hakk’ın nazar ve teveccühü, umumî bir feyiz
ve bu celâlî bakış içinde rahmet edalı belli eşya ve eşhâsa hususî bir mevhibe
şeklinde tahakkuk eder; yaratıklarınki ise, bir kâbile, bir merâyâ ve mecâlî
olabilme mahiyetinde gerçekleşir.

Allah her şeyi var eder, var ettiklerinin bazılarını hususî donanımla
şereflendirir; sonra da onların istidatlarına göre teveccühte bulunup –tahsis
Kendine ait– belli özellikleri itibarıyla onları ekstra mevhibelerle serfiraz
kılar. Evet O, umumî himaye, sıyanet, rahmet, şefkat ve inayet... gibi celâlî ve
vâhidî nazarıyla her şeyi görüp gözetmenin yanında, bazı kimselere özel iltifatı,
kendine yaraşır şekildeki muhabbeti, fevkalâdeden merhamet ve şefkati… gibi
cemalî ve ehadî teveccühlerde de bulunur. O, bütün varlık ve hâdiselere
kuşatan bir nazarla baktığı aynı anda –ki O her zaman böyle bakmaktadır–
değişik cins, tür, fert ve fertçiklere de, konum, kabiliyet ve istidatlarına göre
nazar eder; hâl, kâl ve ıztırar diliyle isteyip diledikleri her şeye cevap verir ve
–hikmetine bağlı istisnalar mahfuz– hiçbir varlığı da mahrum bırakmaz...

Nebinin nazar ve teveccühü ise, bütün o harikulâde istidadı ve o fevkalâde
kabiliyetiyle Hakk’a yönelme, zâhir ve bâtın havassıyla O’nun marziyyatının
peşinde olma, hatta tamamen O’nun hoşnutluğuna kilitlenme; teşriî ve tekvînî
emirleri düzgün okuyup doğru yorumlama, Allah haklarını her şeyin üstünde
tutma, ilâhî mesajların ışığı altında ümmetini dünyayı imar etmenin yanında
ebedî saadete ehil hâle getirme, getirip öteye hazırlama, sıradan insanlara
hakikî insan olma ufkunu gösterme, Cennet yolunda arkasındakilere rehberlik
yapma... gibi icmalî hususlardan ibarettir.

Daha önce de işaret edildiği gibi, Cenâb-ı Hakk’ın kâinat, eşya ve



içindekilere (mâsivâya) nazarı, cemal, celâl, kemal edalı ve tenzih
televvünlüdür ki, buna “nazar-ı âmm” ve bu nazardan meydana gelen feyze de
“feyz-i umumî” denilir. Aynı zamanda böyle bir nazar ve muhit bakışa
“vahidiyet tecellîsi” de diyebiliriz. O’nun imkân âlemlerine teveccühü ise,
daha ziyade rahmet, hikmet, inayet, şefkat edalı ve adalet şivelidir. Her şeyi
merhametle görüp gözetme, hikmetle yerli yerine koyma, şefkatle kayırıp
sıyanet etme ve adaletle her hak sahibinin hakkını koruyup bütün varlığı
kuşatacak şekilde bir denge vaz’etme... gibi küllî ve celâlî teveccühlerinin
yanında yine Kendi meşîet tezgâhından çıkmış farklı donanımlı, farklı zevât ve
özel mahiyetlere, hususiyle her bir ferdi başlı başına birer nev’ konumunda
bulunan insanlara ve onlar içinde de enbiyâ, asfiyâ ve evliyâ... gibi belli
mazhariyet sahiplerine has bir teveccühü, farklı bir iltifatı, daha engin bir
rahmeti ve fevkalâdeden bir inayeti vardır ki, buna da “ehadiyet tecellîsi”
denegelmiştir.

Hazreti Feyyâz-ı Mutlak, kuluna böyle bir teveccühte bulununca, onun mecazî
mahiyeti sayılan vücud-u cismanîsi âdeta silinir gider ve onun yerini bir vücud-
u câvidânî alır ki, bu sayede tâlib veya sâlik bir hamlede ve bir nefhada hemen
muhlasîn ufkuna yükselebilir. Bu şekilde ekstra bir mazhariyet, ilimle, hatta
“ilmü’l-yakîn”le elde edilmesi muhtemel makam ve pâyelerden çok farklıdır.
Böyle bir nazara ehlullah, “tecellî-i ilim” demişlerdir ki, “ilm-i ledün” dalga
boylu böyle bir teveccüh sayesinde birdenbire her şeyin mahiyeti değişir; insan
âdeta melek oluverir, cisim ruh keyfiyetini alır, ateş “berd ü selâm”a dönüşür,
tuzlu deryalar kevser ırmakları hâline gelir, zehir de panzehire inkılâp eder.

Böyle bir nazarla taltif edilen sâlik veya tâlib, bâtınî duygularının inkişafıyla
bir kalb ve ruh kahramanı olma ufkuna ulaşır; arzda bulunduğu aynı anda
semavîlik soluklar ve Hakk’ı gösteren bir mir’ât-ı mücellâya dönüşür. Bu
mazhariyeti ifade sadedinde bir hak dostu:

“Nur-u Hak akseylese pür-nûr olur dil hânesi,
Saf cevher sureten bulur bu ten kâşânesi.” der.

Ne var ki, böyle bir mazhariyetin temadisi de esmâ ve sıfât âlemine, ihtiram
ve intizar içinde mütemadi nazara, daire-i ulûhiyete karşı da ubûdiyet, ubûdet
çerçevesinde tam teveccühe vâbestedir. Mârifet ufkunda muhabbet duymuş, aşk



u şevk zirvesinde ruhanî zevk yudumlamış kimseler için Hak kapısında, Hakk’a
teveccühte bir yorgunluk ve usanma söz konusu olmasa da, bu ölçüde mârifetten
nasip alamamış mübtedîlerde bazen gevşemeler olabilir. Bu itibarla da, Hak
rızası ve O’nun muhabbetine tâlip olanlar, ne olursa olsun o kapının önünde her
zaman iki büklüm bulunmalı ve asla melâlet ve ülfete girmemelidirler. Zaten,
Cenâb-ı Hakk’ın teveccühlerinin temadisi de buna bağlıdır. ُّلََمي َّهٰللا َـال  َِّنإ 

اوُّلََمت ّتــَح  ىٰ  “Siz yorgunluğa düşüp melâlet yaşamadıkça Allah

teveccühlerini kesmez.”1 fehvâsınca, insan hiçbir zaman gözünü O’nun
kapısından, kapısının aralığından ayırmamalıdır; ayırmamalıdır ki seviyesine
göre nazar ve teveccüh esintilerinden mahrum kalmasın; ikbâli, ikbâl
mukabelesi görsün; nazar ve niyazı da, teveccüh atiyyelerine dâî olsun...

Evet, O’na teveccühte kusur eden, nazar-ı merhamet ve şefkatten mahrum
kalır; ubûdiyetle O’na yaklaşma azminde olmayan da maruz-u hizlân olur. ْنَم

اًعاَرِذ ِهـَْیِلإ  ُتـْبَّرََقت  اًرْبـِش  ََّيِلإ  َبَّرََقت   “Bana bir karış yaklaşana Ben bir

arşın yaklaşırım.”2 mazmunu da bunu ifade eder.
Aslında, ilâhî vâridât da ancak, Cenâb-ı Hakk’a tam teveccüh, teveccühte

devam ve O’nun da bu mütemadi yönelişe karşı merhamet teveccühleri
sayesinde gerçekleşebilir. Aksine kalb, mâsivâdan (O’ndan gayrı her şey)
arındırılmadıktan sonra ilâhî nazarda da –rahmetinin vüs’ati ve gazabına
sebkati araya girmezse– temadi söz konusu olmayabilir. Her şeyden evvel,
daimî teveccüh ve sürekli murâkabe her maksada ulaşmada ve her engeli
aşmada en önemli bir dinamiktir. Sâlik ve tâlib, zâhirî sorumluluklarını yerine
getirmeye çalışırken teveccüh ve murâkabede de kusur etmemelidir ki, vefa,
sadakat ve sebata esip gelen meltemlerden mahrum kalmasın.

Cenâb-ı Hakk’ın rahmânî nazar ve teveccühünün bazen umumî, bazen de
hususî olduğunu daha önce hatırlatmıştık. Ne var ki O, her şeyde esbabı izzet ve
azametine perde yaptığı gibi, değişik konumdaki kullarına bir kısım
iltifatlarında da bazen bir nebi, bazen bir veli ve bazen bir üstadı perde
yapabilir; yapar, hediye ve behiyyelerini onların eliyle bu kabîl muhtaç ve
muntazırlara sunar. Böyle bir muamele O’nun tarafından nebiye, veliye ve
üstada bir taltif işaretlemesi sayılmasının yanında, bazen de sâil ve tâlib için



bir imtihan vesilesi olabilir. Ancak bütün bu verip almalarda nazar ve teveccüh
Hakk’a olmalıdır. Bu arada şayet zâhirî esbabın eli öpülecekse, o da yine sırf
bir vasıta olma mülâhazasıyla öpülmelidir. Aslında işin arkasından gaflet
edilmeden o el her zaman öpülmelidir; zira ona ihtiram, onun eliyle bize ulaşan
mârifet, mevhibe, nazar ve teveccühe, dolayısıyla da bütün nimetlerin,
inayetlerin, riayetlerin kaynağına bir ihtiramdır.

Türkçemizde, “Mürîdden hizmet, mürşidden nefes”, “Dede himmet, oğul
gayret”, “Teveccüh et, teveccüh bul” ... türünden söylenmiş çok güzel sözler
vardır ki, bunların hemen hepsi aynı mülâhazaya râcidirler. Zâhirî esbab kendi
çerçevesinde, Hazreti “Müsebbibü’l-Esbâb” da kendi müessiriyetinde kabul
edildikten sonra, ne nebiye ne meleğe ne de herhangi bir hak dostuna saygı
nazarı ve ihtiram teveccühünün zararı olmasa gerek; zarar esbaba tesir-i hakikî
vermede, halk, ibdâ, inşâ, ihya, imâte ve terzîk gibi ilâhî ef’âli canlı-cansız
sebeplere taksimdedir.

Bizim tevhid telakkimize göre, makro âlemden normo âleme, ondan da mikro
âleme kadar meydana gelen bütün değişim ve dönüşümler O’nun
teveccühünden, bütün görülüp gözetilmeler de O’nun her şeye nazarındandır.
Her zaman şahit olduğumuz bu muttasıl ve muhît tecellî ve bu tecellî ile varlığın
mahiyetinde görüp temâşâ ettiğimiz mütemadi tebeddül, tagayyür, elvân u eşkâl
bütünüyle O’nun teveccühünün âsârıdır. Eşya ve hâdiselere bu şekilde nazar ve
teveccüh bir “hüdâ”, mülâhazalarımızın onların zatlarına bağlı kalması ise bir
“hevâ”dır. Gözü Hakk’ın eserlerinde, gönlü onların ötesindeki –tabiî herkesin
ilim ve yakînine göre– ef’âl, esmâ, sıfât ve hatta Zât mülâhazasında olan
basîretli bir sâlik, oturur kalkar َدْرَبَو اَضَقْلا  َدَْـعب  اَّضِرلا  َكـَُلأْسَأ  ّيِ۪نإ  ّلَلا  َّمُھٰ

َكِھْجَو ىِٰلإ  َِرظَّنلا  َةََّذلَو  ِتْوَمْلا  َدَْـعب  ِشْیَعْلا   “Allahım, Senden kazana rıza,

ölüm ötesinde rahat bir hayat ve cemalini temâşâ lezzeti istiyorum.”3

sözlerini mırıldanır ve bu vuslat yolunun her sabah ve her akşamını âdeta bir
vuslat demine çevirir.

Aslında, böyleleri neye nazar ederlerse etsinler, bakıp gördükleri nesneleri
cismaniyet darlıkları içinde değil, “hakikat-i nefsü’l-emriye”lerine göre
müşâhede ederler. Aksine, Hakk’a teveccühü yamuk yumuk, eşyaya bakışları da
maddiyatları itibarıyla olan vech bilmez yüzsüzler hiçbir şeyi doğru göremez



ve doğru değerlendiremez; zira, Hak nezdinde yüzü olmayanda –basîret
mânâsında– göz de olmaz; gözü olmayanlar nazar bilmez, nazar bilmeyenlere
de nazar edilmez. Her şeye, hususiyle de insan mahiyetine ve insan simasına
basîretle bakabilenlerdir ki, bu aynalarda her zaman ilâhî isimleri temâşâ eder,
Müsemmâ-i Akdes mârifetine dalar; latîfe-i rabbâniyenin gözüyle sıfât-ı
sübhaniyeyi müşâhedeye koşar, çok defa dehşetlere kapılır, sırrın temâşâ
ufkundan öteleri, ötelerin de ötelerini seyir iştiyakıyla şahlanır ve sürekli kalak
ve heyman arası gel-gitler yaşarlar.

Bütün peygamberlerin, hususiyle de Sultan-ı Enbiyâ Efendimiz’in (aleyhi
ekmelüttehâyâ) O’na nazar ve teveccühünde iki durum söz konusudur: Nebi
(aleyhi efdalüssalevâti ve ekmelüttahiyyât), misyonu ve o aşkın mârifet ufku
itibarıyla O’na bütün kevn ü mekânların Rabbi olarak bakar, bütün varlık ve
hâdiseleri bu engin mülâhazaya bağlı olarak değerlendirir; kâinat kitabının
okuyup anlayan bir mütalâacısı, bir baştan bir başa bu âlem sarayının
serrehberi, eşya ve hâdiseler meşherinin/meşherlerinin bülendâvâz bir dellâlı,
kulluk hakikatinin en hâlis temsilcisi, ebedî saadet yolunun yanıltmayan
rehnümâsı... olma gibi küllî ve umumî nazarının yanında, Efendimiz’in kendi
hususiyetinden kaynaklanan özel istekleri, kimsede görünmeyen farklı arzu ve
talepleri de vardır ki, buna da O’nun, –Hazreti Vâhid ü Ehad’in nazar ve
teveccühüne mukabele-i kâmile ve müvâcehe-i tâmmesi mahfuz– cüz’î ve
hususî, fakat ekstra istimdatları nazarıyla bakabiliriz.

Ayrıca, O’nun bu tür Hakk’a nazar ve teveccühleriyle beraber bütün cin ve
inse, hatta bütün varlığa karşı, aldığını tevzi etme, muamele gördüğü gibi
muamelede bulunma mânâsına küllî ve umumî bir rahmet, şefkat, inayet ve
riayet teveccühleri de vardır ki, bazen –Allah’ın izniyle– kömürü elmasa, taşı-
toprağı altına ve taştan daha katı yürekleri de balmumuna çevirebilir. Hatta
kibir, zulüm, bakış zaviyesindeki inhiraf ve atalarını taklitle körelmiş
vicdanları birkaç dakikalık huzur insibağıyla sahabi ufkuna yükseltebilir ve
böyle bir kutlu buluşmaya kadar yerlerde sürüm sürüm sürünen canlı cenazeleri
ruhlarında seri bir metamorfoz geçirmişçesine kâmil insanlar semasının
üveyikleri hâline getirebilir.

Ulemâ-i âmilîn ü muhlasîn ve evliyâ-i kâmilînin de, Hakk’ın halifeleri ve



O’nun da vârisleri olmaları itibarıyla, Hakk’a bakışları tam, teveccühleri
muhlisâne ve ihatalı, arkalarındakilere nazarları da –biavnillâh– müessirdir.
Bunlar, gönüllere nüfuz etme, ruhları yönlendirme ve Hakk’ın müsaadesiyle
bazı tabiatları değiştirip dönüştürme mevzuunda icraat-ı sübhaniyenin birer
perdedârı mesabesindedirler ki, tasavvufta “nazar” dendiğinde de işte böyle bir
teveccüh anlaşılmaktadır.

Onlar bakarken yukarı âlemlere de, aşağı âlemlere de gözleriyle değil
basîretleriyle bakarlar. Göz ancak, şu cevher u araz, şu elvân u eşkâl âlemini
görebilir. Basîret ise, mülkle beraber melekûta, mâverâ-i tabiata ve hakikate
nâzırdır. Zira o, melekûtun ilk rasathanesi sayılan “latîfe-i rabbâniye” gibi
zâhir ve bâtının iltisak noktası ve Cenâb-ı Hakk’ın da nazargâhı sayılan fuâdın
görmesidir. İnsan kendi nihâî ufkunu ancak o rasathaneden temâşâ edebilir;
ilâhî feyiz sağanakları boşalınca oraya boşalır; Hazreti Müşâhid-i Ezelî’nin
insanlarla olan muamelesi de oranın mamur veya harabe olmasına göre cereyan
eder. Bu itibarla, her zaman insanın nazarı O’nda, gönlü de O’na tam
müteveccih ve mütemadi bir bekleyiş içinde olmalıdır ki, hep lâl ü güher
yağsın o beyt-i Hudâ’ya ötelerden.

Enbiyâ ve hakikî evliyânın bakışları, teveccühleri böyledir; onlar ilâhî
feyizlerin ümmet ve müntesiplerine sirayetleri adına da birer nuranî vasıta
mesabesindedirler. Sadece nazar değil, el tutmak, sohbetinde bulunmak, onun
atmosferini paylaşmak birer sirayet vesilesidir. Bütün tasavvuf yollarında
nazara önem verilmekle beraber, Mevlevî ve Melâmîlerde onun daha özel bir
yeri vardır. Bunlar arasında, nazarı seyrin bir rüknü görenler de olmuştur ki,
onlara göre tâlib veya sâlik, üstad ya da mürşidin bir nazarıyla –biiznillâh–
cezb u incizab ufkuna yükselir ve çok uzun seyr u sülûklara vâbeste ruhanî
mesafeleri birden kat’eder ki buna “nazar-ı hakânî” derler.

Sofîler arasında nazarı, mürîd, tâlib veya sâlikin ayağını basacağı yere
kilitleyip (nazar ber kadem) kendisini dağınıklığa götürecek ağyâra karşı bütün
bütün kapanma şeklinde yorumlayanlar da olmuştur. Bence bu, biraz da “nazar-
kadem” ufkuna ulaşmış müntehîlere has bir durumdur. Umumun Cenâb-ı Hakk’a
nazar ve teveccühü ise, herkesin istidat ve kabiliyeti ölçüsünde, esmâ ve sıfât
ufku itibarıyla O’nun tasarruf ve icraatını kavramaya çalışma, aczini, fakrını



idrak etme, nisbeten de her zaman vicdanında duyup hissettiği bir istinat ve
istimdat noktası arama hissiyle O’na dayanma, O’ndan medet isteme, böyle bir
bakış ve teveccühe lütfedilen mevhibeleri şükranla karşılama, şevk ile “mezîd”
avlama şeklinde gerçekleşmektedir ki, böyle bir nazar herkese açık olmanın
yanında âlâyiş ve gösterişten uzak bulunması itibarıyla da daha emin
görülmektedir.

َنِم َِجنَو  اَنّ َةَّنَجْلا  اَنْلِخَْدأَو  اَّنِم  ْلَّبََقتَو  اَّنَع  َضْراَو  اَنْمَحْراَو  اََنل  ْرِفْغا  ّلَلا  َّمُھٰ
.ُهَّلُك اََننْأَش  اََنل  ِْحلَْصأَو  ِراَّنلا 

َنیّ۪بِیَّطلا َنی۪عَمَْجأ  ِ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰاَو  َمَدٰا  ِدَالْوَأ  ِّدِیَس  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

...َني۪رِھاَّطلا
1Buhârî, îmân 32; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 215.

2Buhârî, tevhîd 15; Müslim, zikir 20-22, tevbe 1.

3Bkz.: Nesâî, sehv 62; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/264, 5/191.



Sübühât-ı Vech
Cenâb-ı Hakk’ın, ârifân kalbinden bütün mâsivâullahı (Allah’tan gayri her

şeyi) silip-süpürüp setretme sadedinde –bî kem u keyf– o müteâl varlığını
onların o temizlerden temiz gönüllerine duyurma murad-ı sübhânîsine bağlı
tecellî eden ve bütün beşerî ihsaslar, ihtisaslar ufkunu kuşatan Zâtî bir nur ve
ziya tufanıdır sübühât-ı vech. “Vech” kelimesiyle Zât-ı Bârî’nin kastedilmesi
açısından ona, esmâ ve sıfât-ı sübhaniye nurlarını da ihata eden “envâr-ı Zât”
diyenler de olmuştur ki, böyle perdesiz, hâilsiz ve min vechin hicabsız bu Zâtî
nurlar karşısında, ârifin iç ihtisasları ufkunda ُهَھْجَو َِّالإ  ٌِكلاَھ  ٍءْيَـش  ُّلـُك 
“O’nun Zât’ı müstesna her şey hâlik ve mütelâşîdir.”1 hakikati zuhur eder
gibi olur da bütün mâsivâ, hatta esmâ dahi tamamen silinir gider ve ârif-i
billâh, böyle bir şuaât karşısında kendini hayret ve hayret üstü değişik ahvâl
içinde bulur.

Sofiyeye göre, bütün eşya ve hâdiseler (hakâik-i eşya) esmâ-i ilâhiyenin
tecellîlerinden ibarettir. Varlığın esası sayılan esmâ-i ilâhiyenin yanında bir de
Zât-ı Ulûhiyet’i tenzîhe delâlet eden isimler vardır ki, bunlar, Hazreti Zât’ın
icraatına karşı birer hicab mahiyetindedirler. Sofîlerin: “Zât-ı Ulûhiyet’i
müşâhedeye mâni yetmiş veya yedi yüz perde vardır; eğer bu izzet ve azamet
perdeleri bir an açılıverse, envâr-ı Zât’ın tecellîsiyle her şey silinir gider;
ortada ne arz kalır ne semâ ne isim ne de O’ndan başka bir müsemmâ.”
sözleri min vechin bu hakikati ifade eder ki, bu da ehadiyet-i Zât tecellî edince
–bazıları buna vahidiyet tecellîsi demişler– mümkinâtın da, onların
taayyünlerinin de bütün bütün gaybûbeti demektir.

İşte böyle zevkî ve hâlî olarak, envâr-ı Zât’ın tecellîsine mazhar olan ârifler,
çok defa bütün kevn ü mekânların ziya-i Hak’la kuşatılması ihtisaslarını –bunda

mizaç ve meşreplerin tesirini de unutmamak icap eder– ya 2 َوُھ َِّالإ  َدوُجْوَم  َال 
veya 3 َوُھ َِّالإ  َدوُھْـشَم  sözleriyle seslendirmiş ve mâsivâullah’ın bir zıll-i َال 
zâil olduğuna hükmetmişlerdir.

Aslında, bütün varlık O’nun ziya-i vücudundan, bütün şuûn u harekât O’nun
esmâ-i sübhaniyesinden, umum keyfiyât ve hususiyetler de O’nun ilim, irade ve
kudret... gibi sıfât-ı sübhaniyesindendir. Herkesin anlayacağı bir dille ifade



edecek olursak; bütün varlık ve hâdiseler, arkalarındaki Sıfât-ı İlâhiye ve
Esmâ-i Hüsnâ’nın tecellîlerinden ibarettir. Her ârif-i billâh, –yerinde arz
etmeyi düşünürüm– seviye ve donanımına göre Esmâ-i Hüsnâ’nın çehresinde
Müsemmâ-i Akdes’i okur; Sıfât-ı Sübhaniye vesâyetinde O’nu Zât’ına uygun
tanımaya çalışır; hâl ü zevk ufku itibarıyla envâr-ı Zât’ı müşâhede zevkine
ulaşmışsa o muhît ziya ile kuşatılır; hayretten dehşete, dehşetten kalaka,
kalaktan heymâna yürür/yürütülür de nefsi dahil artık ağyâr adına hiçbir şeyi
duymaz ve hissetmez olur. Hatta duyup hissetme elinde olsa da kat’iyen böyle
bir arzu ve teşebbüste bulunmaz. Onun gözleri hep sırrının ufkunda ve latîfe-i
rabbâniyenin dur dediği yerdedir. Bu iradî midir, gayr-i iradî mi; yoksa bir
semere-i cezb ve lütf-u incizab mıdır; ْفِرَْعي َْمل  ْقُذـَي  َْمل  ْنـَم   “Tatmayan
bilmez.”, bilenler de söylemez. Zaten akl u fikrin sükût edip birkaç adım geriye
çekildiği böyle bir noktada dilin söyleyeceği fazla bir şey de olamaz. Aslında
eğer haddini biliyorsa, kalbin arkasına geçer ve sükût murâkabesine dalar.

Bu makam, cemal ve kemal-i mutlak sahibi Zât’ın izzet ve azametiyle kendini
ifade ve işhad makamı olduğundan ya bütün bütün diller lâl kesilir veya
mazmunlar, mefhumlar ilâhî heybet ve ululuğun tesiriyle kalıp değiştirerek
remizlere, işaretlere ve imalara dönüşürler. Bazen bu ima ve işaretler
beraberlerinde bir kısım iltibaslar da getirirler ki, çok defa bunlar avam halk
için birer fitne ve ibtilâ vesilesi olagelmişlerdir. Ne var ki, Zât-ı Baht’ın
şiddet-i zuhur, azamet ve ihatasından dolayı his ve idrak dünyamızda varlığın
silinip gitmesi başka, eşya ve hâdiselerin bütün bütün yok olması daha
başkadır.

Bazı muhakkıkîn, ârifin ihsas ufku itibarıyla kâinat ve içindekilerin duyulup
hissedilmediği veya tamamen nazardan silinip gittiği böyle bir hâli, bir
nesnenin fenâ bulup gaybûbet etmesi ve aslıyla-faslıyla mütelâşî olması
mânâlarına gelen “ıstılâm” sözcüğüyle seslendirmişlerdir ki, konuyla alâkalı
genel mülâhazalara uygun düştüğü söylenebilir. Biraz daha açacak olursak,
ârif-i billâh, cemal ufkunda kemalin, kemal şâhikasında da cemalin
tecellîleriyle hayret üstü hayret ve dehşet üstü dehşetle mest olduğu bazı
ahvâlde, bir inayet-i hâssa ile –ki buna “hucub-u inayet” demişlerdir– ferâiz-i
diniyesini yerine getireceği süre zarfında ubûdiyet mülâhazasıyla kendine gelir;



seviyesini aksettiren bir derinlikte vazifesini eda eder; sonra da yeniden hususî
ihtisaslarına bağlı o ıstılâm hâliyle envâr-ı Zât’ın tecellî ufkuna yönelir ve
orada bir kere daha erir gider.

Hucub-u inayet, Hazreti Zât’ın izzetine, azametine, her şeyi muhît
bulunmasına ve hiçbir nesneye taayyün hakkı vermemesine mukabil; tıpkı,
kudret ve iradenin, aklın zâhirî nazarında hasîs işlere taalluku uygun
düşmediğinden sebeplerin birer perde olarak vaz’edilmesi gibi, müntehî bir
sâlikin iç ihtisasları yanında, din ü diyaneti adına bazen esmâ ve sıfât ufkuna
döndürülerek ihsaslarının diliyle ona, ubûdiyet veya ubûdetin hiçbir zaman
zimmetten düşmediğini-düşmeyeceğini hatırlatmak için, celâlin kuşatan
tecellîleri içinde bir cemal ve ehadiyet teveccühüdür. Aynı zamanda böyle bir
teveccüh, mümkine mümkince bir soluk aldırma ve cem içinde onun ruhuna
fark’ı da duyurma mânâsına gelmektedir. Böylece ârif, bir yandan sübühât-ı
vechin kâhir şuaâtı karşısında sekr, mahv, fenâ ve ıstılâmla nefsi dahil her şeye
karşı tamamen kapanıp, Mezkûr-u Mutlak alâkasıyla zikri, Mâbud-u Mutlak
münasebetiyle ibadeti, Vücud-u Mutlak ziyasıyla zıllî vücudu hissedemeyerek
hâlî bir vuslat yaşarken, diğer yandan da hucub-u inayet ile yer yer kendini

ubûdet çağlayanlarına salar, ُنی۪عَتَْسن َكاَِّيإَو  ُدُبَْعن  َكاَِّيإ   ’le4 soluklanır ve hep
kul olduğunun şuuruyla oturur kalkar.

Seyahatlerini mişkât-i nübüvvetin ziyasına bağlayamayan/bağlayamamış olan
bir kısım hak yolcuları bazen bu gibi ahvâlde ittihad ve imtizaç mânâlarına
gelebilecek sözler söylemiş olabilirler. Bunların temel akideleri sünnet
çerçevesinde ve usûlüddin prensiplerine de uygun ise, biz onları hâle mağlup
olmuş kabul eder ve haklarında hüsnüzanda bulunuruz. Yok, bazı
mutasavvıfînin yaptığı gibi böyle bir anlayışı akide olarak kabulleniyor ya da o
mülâhazaya bağlı felsefe yapıyorlar ise, bunların da hayatta bulunanlarına
Peygamber’in (aleyhi ekmelüttehâyâ) yolunu göstermeye çalışır; ölüp gitmiş
bulunanları da Allah’a havale ederiz.

Bence, hucub-u inayetin ifade ettiği/edeceği mânâlardan biri de işte budur;
kısmen dahi olsa, onunla, biraz da temadiden kaynaklanan iltibaslar önlenmiş
olur; sâlik, yer yer kendi kendine: “O Rab, ben ise abdim, O Hâlık, ben ise
mahlukum, O Kâdir, ben bir âciz, o Ganî, ben de bir muhtac u fakirim.. varlığım



O’nun ziya-i vücudundan, hayatım O’nun hayat tecellîsinden, benim ve
başkalarının devam-ı vücudları da O’nun kayyûmiyetindendir.” der ve fark’ı
vurgular. Sekr, mahv ve ıstılâm hâllerinde bazen böyle bir temyiz kaybolsa da
her zaman “sahv” hâlinde o hep bunları mırıldanır.

Aslında seyr u sülûk-i ruhanîlerini “usûlüddin” çerçevesine bağlı
sürdürenler, sübühât-ı vech ziyasıyla her şeyi min vechin mahcûb görseler de,
konumları icabı bir hayret, hatta heymân yaşayabilirler; ama, sükûtlarıyla
olsun temkinde kusur etmemeye gayret gösterir; farkına vardıklarında da
iltibasa açık ifadelerini tashih eder ve başkalarının değişik vartalara
düşmelerine meydan vermemeye çalışırlar.

Hz. Mevlâna bir rubâîsinde:

، دو ور ُبـ ْهَم  ْدَھاَش  راَز  ِغاَب َھـ ْرَد 

، دو وُب بـ نِیكشُم  ِياھَشْفََنب  اْھلُوگ ُو 

دو وُج بـ رَدَْنأ  ِهك  ّهرَذ  ّهرَذ  ِبآ  ْنآَو 

دو وُا ُبـ دوُخ  وُا  دوُب ، َهناَھَب  َهلمُج  ْنآ 
“Bağda binlerce ayyüzlü güzel var; güller var, misk kokulu menekşeler

var, dereler içinde coşkun coşkun akıp giden sular var. Bütün bunların hepsi
zatında birer bahane; âlemde yalnız O, yalnız O var.”  İltibasa açık gibi
görünen –aslında öyle olmadığı da söylenebilir– ifadelerini bir başka
rubâîsinde, herhangi bir yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde şöyle
seslendirir:

، هَمَھ تْسوُا  تَمَدَع  ُدو و  ـ ُجُو ِهك  ىنآ 

، هَمَھ تْسوُا  تَما  يِداَش ُو َغـ َيياَمْرَس 

يِرَك َنـ ْرَد  وُد  َبـ ِهك  يِراَد  َنـ هديِد  وُت 

هَمَھ ـت  ْسوُا ْتَمَد  َات َقـ ْتَرَسِز  َينْرَو 
“Ey insan, sen öyle bir yaratıksın ki, varlığın da yokluğun da hep O’dur.

Sevincin de gamın da sermayesi hep O’dur. Ama sende görecek göz yok ki,
bakıp da O’nu, O’nun yaratma gücünü ve ortaya koyduğu eserleri göresin.
Senin varlığında O’nun sanatı, O’nun kudreti müşâhede edilmektedir.”  der,



bütün iltibas ve su-i tevil kapılarını kapar.
Sübühât-ı vech karşısında duyulup hissedilen mahv u fenâ veya ıstılâmın,

yerinde şâyân-ı takdir bir kısım sonuçları olduğu gibi mahzurlu ve hatarlı
neticelerinin olması da çok defa kaçınılmazdır: Bu seviyedeki ârif-i billâhın,
tamamen Allah’a müteveccih bulunduğundan –şer’î muvazeneyi koruma
şartıyla– bütün mâsivâyı tâlî, hatta tâlînin de tâlîsi görmesi, her şeyi Hak
tecellîlerinden ibaret sayıp zâhir u bâtınıyla O’nun ziya ve nurlarının bütün
varlığı kuşattığını duyması takdire şâyân görülebilir. Şuursuzca sekr ve mahv u
fenâ hissiyle nâsezâ, nâbecâ sözler söylemesi, şathiyyât ve hezliyât türünden
lakırdılar etmesi ise memnu, tehlikeli ve idlâl edicidir. Bu itibarla, şer’î
ölçüleri şuuraltı müktesebât hâline getirememiş kimselerde mahv u fenâ veya
sekr, bazen sebeb-i haybet ve hüsran olabilir.

Sâlik, hemen her menzilde Allah’a karşı derin bir alâka duyma, O’na
muhabbet ve aşk u şevkle yönelmenin yanında her zaman temkin peşinde olmalı;
insan, kâinat ve bütün eşyayı O’ndan bilmeli; Kadîm olanla muhdesi (sonradan
olmuşu) birbirine karıştırmamalı; âbid-Mâbud vahdeti, Hâlık-mahluk ayniyeti
mülâhazalarını, sevip perestiş ettiği Zât’a karşı saygısızlık ve kendi hesabına
da bir sapıklık saymalı, hep temkinle oturup kalkmaya çalışmalı ve sürekli
mehâfet ve mehâbet soluklamalıdır.

Bazı ârifîn, sübühât-ı vech veya envâr-ı Zât’ın tecellî ufkunu ve böyle bir
tecellîye mazhariyet neticesinde kalbde hâsıl olan ıstılâm hâlini seyr u sülûk-i
ruhanîde zirveler üstü zirve kabul etmişlerdir. Tavârık, bevâdî, tavâli’,
levâmi’, levâih... gibi tecellîler ise –bunların hepsi aynı mânâya gelir– sâlikin
durumu açısından mebde’den müntehâya doğru yükseldikçe değişen, aynı
mânâdaki teşvik sürprizlerinin unvanlarıdır; daha çok da tefekkür, tezekkür,
tedebbür yolcularına âfâkî ve enfüsî deliller yoluyla ifâza edilen lem’alardır ve
yoldakilere de birer teşvik primi mahiyetindedirler. Bunlarla yol doğru
görülür, yürüme iştiyakı artar, hedef sezilir; ama, Hazreti Matlûb, Hazreti
Maksûd vicdanen tam bilinemez. Bu bilinme kemmiyet, keyfiyet ölçüsünde bir
bilinme değildir; zira Zât-ı Bârî nâkâbil-i idraktir ve tariflere girmeme
mânâsında da müteâldir. Bir hak dostu:

“Tarife gelir mi hiç Mevlâ



Tarife gitmemektir evlâ.”
der ki, Sünnî düşüncede esas olan işte budur.

Sübühât-ı vech veya envâr-ı Zât’ın zuhuru ise, yukarıdaki cemalî
tecellîlerden çok farklı öyle bir ziya tufanıdır ki, böyle bir mazhariyetle
kuşatılan ârif-i billâh, nefsi dahil mâsivâ adına hiçbir şeyi göremez olur; hatta
ehadiyet-i Zât’ın muhît ve mütemadi şuaâtı karşısında esmâ ve sıfâtın envârını
dahi hissedemez hâle gelir. Dahası bunlardan bazı müstağrak ruhlar ilim
mertebesindeki temyiz ve taayyünü bile duymaz olurlar da ezelle alâkalı َناَك

ٌءْيَـش ُهَعَم  ْنَُكي  ْمـَلَو  ُهـّٰللا   “Allah vardı ve O’nunla beraber hiçbir şey

yoktu.”5 Peygamber beyanına, lâyezâli de katma mülâhazasıyla, اَمَك َنَْـٰالا 
6 َناَك  ilavesinde bulunarak hâllerinin ifadesi bütün bütün hakâik-i eşyayı
göremez hâle gelirler ve Câmî gibi her şeye “hayal” deyiverirler.

Ne var ki, bu hâl bazılarında temadi eder de bunlar mahv u sekr ve ıstılâm
hâllerini hakikat; bizim idrak ufkumuza giren şeyleri de tasavvurlarımızın ve
tahayyüllerimizin ürünü olarak görürler. Bunların bazılarında da “berkî tecellî”
denen türden muvakkat envâr-ı Zât tufanı yaşandıktan sonra yeniden âlem-i
fark’a dönmeler olur; olur da onlar, içinde bulundukları iç ihtisaslar
atmosferinden sıyrılır ve zâhirî ihsaslar dünyasına avdet ederler. Böyleleri
sübühât-ı vechin kuşatan şuaları karşısında tabiatlarının bir derinliği hâline
getirdikleri ruh-u şeriatla her zaman temkin soluklar ve teyakkuz içinde
bulunmaya çalışırlar. Bunun aksine, tabiatları mizan-ı şeriatla bütünleşememiş
ve şuuraltları da diyanetin kontrolünde olmayanlar ise Zât-ı Bârî’yi de idrak
alanları içinde mütalâa etme vartasına düşüverirler. Böyle bir durumda da had
aşılmış, mutlak takyid edilmiş, muhît de muhît olduğu aynı anda muhât kabul
edilmiş olur.

Oysaki, Sahib-i şeriat bizim düşünce alanımızı ef’âl, âsâr ve esmâ âlemiyle
sınırlandırarak, bizleri “Zât-ı Baht” hakkında düşünmekten menetmiştir.

İster Zât-ı Hakk’ın envâr-ı muhîtası, ister berkî tecellî; bunlar, kalbî ve ruhî
hayat kahramanlarına, Cenâb-ı Hakk’ın özel birer teveccühü ve ruhaniyet-i
Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’nın (aleyhissalâtü vesselâmü mil’e’l-
ardi ve mil’e’s-semâvât) vesâyeti altında varlık ve hâdiselerin perde arkasına



muttali olanlara, muttali olup havâss-ı zâhire ve bâtıneleri ile bütün fâniyât ü
zâilâttan sarf-ı nazar edenlere vücud, kıdem, bekâ, vahdâniyet ve muhâlefetün
li’l-havâdis Sultanı’na, tabir-i diğerle “Kâbe-i Rubûbiyet”e bir yönelme
çağrısıdır.

Böyle bir mazhariyet, şart-ı âdî planında ârifin teveccühüne bir iltifat
mukabelesi olabileceği gibi, O’nun fazlî bir surette bazı müstaid ruhlara özel
bir nazarı da sayılabilir. Bir başka yaklaşımla böyle bir teveccüh, fıtrat-ı
asliyesini koruyup inkişaf ettirme cehdi içinde bulunanlara bir Zât-ı Baht
iştiyakı uyarma tecellîsi ve ârife de bir mârifet armağanıdır.

Aslında tâlib, sâlik veya ârif, ne zaman bu noktaya ulaşma azm ü kararı
içinde bulunmuşsa, Hazreti Vehhâb da onu, değişik sürprizlerle ödüllendirmiş,
ödüllendirip tehzîbe muvaffak kılarak arındırmış; iç ve dışını hürmet ve
huşûuyla süsleyerek haremgâh-ı sübhaniyesine kabule hazırlamış; hıllet
sırlarını ruhuna duyurarak, yönelmesi gerekli olan mutlak mihrabı göstermiş;
kalbî uzlet duygusuyla onun ruhunda tevhid-i kıble hissini bilemiş; tebeddülle
de onu kalbî ve ruhî hayat ufkuna yükseltmiş; böylece sürekli vuslat
gölgelerinde dolaştırarak letâifine hakikî vuslat neşvesini duyurup üns billâh’a
namzet hâle getirmiş; sonra da, sırrına sırr-ı Zât’ını ihsas ederek gönlünü
“Hazîratü’l-Kuds” mülâhazalarıyla taçlandırıp sübühât-ı vechiyle de bütün
vuslat rüyalarını gerçekleştirmiştir. Bu suretle o, her şeyden elini eteğini
çekerek bütün benliğiyle Hakk’a yönelmiş, Zât-ı Bârî de nur-u vechiyle ona
gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ekstra teveccühlerde bulunmuştur.

Bu mülâhazayı Şems-i Sivasî ne hoş ifade eder:
“Vâsıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadan,
Kenz açılmaz şol gönülde ta ki pürnûr olmadan.”

َنوُفِصاَوْلا ُهُفِصَي  َالَو  ُنوُنُّظلا  ُهُِطلاَخُت  َالَو  ُنوُیُعْلا  ُهاََرت  ْنَم َال  اَي  ّلَلا  َّمُھٰ

.ِمَوْقَْألا ِلی۪بَّسلا  َىِلإ  َانِدْھاَو  اَنْمَحْراَو  اََنل  ْرِفِْغا  ُثِداَوَحْلا ، ُهُّرِیَغُت  َالَو 

.َنی۪عَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰاَو  ٍدَّمَحُم  َكِقْلَخ  ِفَرْشَأ  ىٰلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
1Kasas sûresi, 28/88.

2“O’ndan başka hakikî bir mevcud yok.”

3“Meşhûd olan sadece O’dur.”



4Fâtiha sûresi, 1/5.

5Bkz.: Buhârî, bed’ü’l-halk 1, tevhid 22; İbn Hibbân, es-Sahîh 14/11.

6Bkz.: ez-Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ 18/474, 19/344..



Vâridât ve Mevhibe
Bağış, ihsan, Hak vergisi ve ekstra ilâhî lütuflar mânâsına gelen mevhibe;

kalbe gelen, içe doğan ve insanın gönlüne tulû eden vârid –biz bunu daha
ziyade çoğul olarak “vâridât” şeklinde kullanırız– tasavvufçulara göre,
yoldakilere Cenâb-ı Hakk’ın özel bir teveccühü, bir iltifatı, bir atiyyesi ve bazı
ahvâlde hususi bir tenvir ve irşadıdır ki, buna, hak yolcularının her şeyi doğru
görüp doğru değerlendirmeleri için zaman zaman onların iç dünyalarında
tecellî eden “envâr-ı sıfât” veya “envâr-ı esmâ” demek de mümkündür.

Başta peygamberân-ı izâm, sonra bütün evliyâ, asfiyâ hatta bir kısım küçük
veliler dahi yerinde bu kabîl vâridâta mazhar olabilirler. Ne var ki, enbiyâ-i
izâma vârid olan bu tür vâridâtın, ilham olsun, vahy-i gayr-i metlüv olsun,
Allah’tan geldiği kat’îdir; nefis ve şeytanın karışması, karıştırması da asla söz
konusu değildir; bu itibarla da, bağlayıcıdır ve hüccettir. Nebilerin
dışındakilere gelince onlar, böyle bir teminatı haiz olmadıklarından ilham,
mevhibe ve vâridâtlarının muteber sayılması, Kitap ve Sünnet mizanlarıyla
tartılıp test edilmelerine bağlanmıştır. Ayrıca, bu kabîl mevhibe ve vâridlerin
ilzam edici ve bağlayıcı bir yanı da yoktur.

Lügat itibarıyla mevhibe ve vâridât arasında, yukarıda da işaret edildiği gibi
açık bir fark bulunmasına rağmen, sofiye bunları çok defa aynı anlamda
kullanmış ve her ikisiyle de, içe doğan ve kalbe gelen ilham esintilerini
kastetmişlerdir. Gerçi, bazen bu kelimelerle insan derûnunda beliren sevinç-
hüzün, inşirah-inkisar ve kabz u bast hislerinin kastedildiği de olmuştur; ama,
çoğunluğun görüşü, onların yukarıdaki yorumlar çerçevesinde, teemmülsüz ve
insan iradesine iktiran etmeyen ilâhî esintiler anlamına geldiği istikametindedir.
Evet, mevhibe de, vâridât da, göz ve kulakların tavassutu söz konusu olmadan,
Hakk’ın mükerrem kullarının kalbine atılan öyle bir ilâhî armağan ve Hak
teveccühüdür ki, hiçbir zaman onu akıl, mantık ve muhakeme ile kavramak
mümkün değildir.

Böyle bir tecellî bazen kulun teveccühünün önüne geçer; bazen de ciddî bir
im’ân-ı nazar ve kararlı bir konsantrasyonu takip eder; ne var ki, her iki
durumda da, zihin, his ve şuur üstü bir ekstra teveccüh söz konusudur. Ancak
bir kudsî hadiste, şart-ı âdî planında kulun cehdi önde gösterilerek َبَّرََقت ْنَم 



اًعاَرِذ ِهـَْیِلإ  ُتـْبَّرََقت  اًرْبـِش  ََّيِلإ   “Bana bir karış yaklaşana Ben bir arşın

yaklaşırım.”1 buyrulmaktadır ki, bu da Hak nezdinde insanın irade ve
tercihlerinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaktadır. “Mürîdden gayret,
mürşidden nefes.” sözü farklı bir dairede buna iyi bir örnek; “Virdin inkıtaı,
vâridin kesilmesine sebeptir.”  beyanı ise Hak’la münasebetlerimizde kulak
ardı edemeyeceğimiz ciddî bir tenbihtir. Evet, yağmur duası rahmetin gelmesine
vesile olduğu gibi vird ü zikir de bârân-ı vâridâtın en önemli sebeplerinden
sayılmıştır; evet, “Çocuk ağlamazsa meme vermezler.” kabîlinden, insan da âh
u enîn etmezse gök kapıları ona açılmaz. İnsanların Hakk’a teveccühlerinde
herhangi bir beklentiye girmemeleri, O’na karşı saygılarının gereği ve amelde
muhlis olmanın da iktizasıdır. Ancak, Cenâb-ı Hak, iltifat ve teveccühlerini
şöyle veya böyle kullarının Kendisine yönelmesine bağlamışsa, o zaman bütün
mevhibe ve vâridlerin sihirli anahtarı da işte böyle bir teveccüh olsa gerek...

Allah’tan gelen bütün mevhibe ve vâridler hep ekstra lütuf dalga boyludur;
ama , “Halkın istidadına vâbestedir âsar-ı feyz / Ebr-i nisandan sadef
dürdâne, ef ’î semm kapar.” (Belîğ) fehvâsınca Kelâm sıfat-ı sübhaniyesinden
gelen vâridler de, ister mütemadî esintiler şeklinde olsun, ister tecellî-i berkî
suretinde, şahısların donanım farklılığına, ihlâs ve samimiyet derinliklerine
göre değişik şekilde zuhur ederler.

Vâridât ve mevhibe bazen hiç beklenmedik bir anda ansızın kalbe geliverir.
İfade edeceğini ifade eder ve sonra da zail olur. Bazen de sâlikin, üzerinde
durduğu, sürekli meşgul olduğu herhangi bir hususla alâkalı, değişik sinyal ve
emareler eşliğinde belirir. İster öyle-ister böyle, şer’-i şerife muvafık her
vârid, bir mâide-i semaviye, bir ilâhî armağan, bir irşaddır ve mutlaka temkinle
değerlendirilmeli ve hafife de alınmamalıdır.

Aslında Allah, kullarını iyi-kötü, güzel-çirkin, tatlı-acı, sevinç-keder,
inkıbaz-inşirah... gibi konularda önceden bir kısım vâridlerle haberdar eder,
belli bir üslûpla onları teyakkuza çağırır; konum ve sorumluluklarına göre
onlara bazen şahısları adına, bazen de çevreleri hesabına sinyaller verir,
gönüllerini uyarır; kazasına karşı atâsına sığınma yollarını gösterir ve
anlayanları atâsıyla mükâfatlandırarak onların şükran hislerini şahlandırır;
dahası bazen böylelerine ferdî ve içtimaî problemlerinin çözümüyle alâkalı



alternatif formüller ilham ederek içinde bulundukları sıkıntılardan sıyrılma
yollarını gösterir, basîretli kullarını “cebr-i lütfî” selâmet sahillerine sevk
eder. Bazen de mükerrem ibâdına bu kabîl sürpriz vâridâtıyla huzurunu duyurur
ve her zaman onları görüp gözettiği ihsasında bulunur.

Ne var ki, bazen, yoldakilerin gönlüne bu tür ilham esintilerinin yanında
değişik şeytanî ve nefsanî vâridlerin (ilkaât-ı şeytaniye) zuhur ettiği de olur ki,
henüz akı-karayı birbirinden tefrik edemeyen veya sapı-samanı birbirine
karıştıran mübtedîler için bu durum çok tehlikelidir. Böyleleri çok defa plastize
bir kısım şeytanî nefesleri rahmânî soluklar sanabilirler.

Hakikî insan olmayı harikulâdeliklerde gören, herkesten farklı ve fâik
görünme gibi lüksleri bulunan çocuk-meşrep kimseler ekseriya bu kabîl şeylere
açık olduklarından, hatta bazıları itibarıyla hırslı bir beklenti içinde
bulunduklarından, şeytan, böylelerine bir-iki doğruya yakın ilkaâtı birer yem
olarak kullanmak suretiyle, yüzlerce bâtılı hak gösterebilir ve ömür boyu
böylelerini değişik yalanları arkasından koşturabilir. Bu konuda aldanmamanın
biricik yolu, Sahib-i Risaletin (aleyhissalâtü vesselâm) vesâyeti altında Hak
rızası hedefli yaşamaktan, keramet ve zevk-i ruhanî dahi olsa Hakk’a kullukta
fevkalâde beklentilere girmemekten geçer.

Bazıları, ilâhî vârid ve melekî mevhibeleri, –vahyin bidâyetinde

Efendimiz’de görüldüğü gibi2– beraberinde bir üşüme ve titreme hâlinin hâsıl
olacağı ve onu da ruhanî bir haz ve itminanın takip edeceği; aksine şeytanî
vâridlerin de, her zaman bir şaşkınlık, bir telaş ve bir aşağılık hissiyle
sonuçlanacağı şeklinde, bunları bir kısım emarelere bağlamış iseler de, bunun
her zaman böyle cereyan edeceğini söylemek çok zordur. Bu itibarla da bize,
Allah’la münasebetlerimizi hiçbir zaman bu kabîl mazhariyetlere bağlamamak,
kulluğumuza mukabil O’na karşı alacaklılar gibi davranmamak, aksine derin bir
ubûdiyet şuuruyla hemen her zaman verecekliler gibi hareket etmek; hayatımızı
Kitap-Sünnet çerçevesinde sürdürmeyi O’nun bize en büyük mevhibe ve vâridi
saymak ve fevkalâdeden zuhûrât yerine, Hak rızasını esas almak düşer.

Aslında, esmâ ve sıfât-ı sübhaniyeden esip gelen her vârid, bizde vefa ve
samimiyet duygusunu pekiştirmeye matuf özel bir iltifat, bir teveccüh ve bir
tenbih mânâsınadır. Böyle bir iltifat ve teveccühle hak yolcusu bütün bütün



O’na yönelir, sadece O’nu diler ve O’nun hoşnutluğunu arar ki, bir mânâda
ilâhî mevhibe ve vâridlerin yaptığı da/yapacağı da işte budur: Her vârid,
beklenmedik bir anda sürprizler yaparak kalbe vürûd eder. Fâniyât u zâilâta
karşı âdeta ism-i Kahhâr tecellîsi gösterir; bütün mâsivâullahı siler, süpürür,
götürür. Bu esnada ruh bazen sekr yaşasa da, çok defa kendini bir inşirah ve
itminan içinde hisseder. Kulluk arzusuyla daha bir şahlanır; derken bu türden
vâridât çağlayanlarıyla ubûdiyet tavırları arasında salih daireler oluşur ve hak
yolcusu mevhibe sağanaklarıyla âdeta sırılsıklam hâle gelir.

Vâridâtın bu türden vürûdu yanında bir de “envâr-ı sıfât” tecellîsi şeklinde
zuhuru vardır ki, yer yer sâlikin kalbiyle beraber kalıbını da nurlandırır ve bu
münevver yolcuyu beşerî darlıklardan çıkararak melekî enginliklere ulaştırır; َال

ّللِاب ِهٰ َِّالإ  َةَّوُق  َالَو  َلْوَح   kenziyle3 onu, aczi içinde bir muktedir, fakrına rağmen
de bir ganî kılarak Hakk’ı gösteren bir mir’ât-ı mücellâ hâline getirir. Böyle bir
vâridâtı başka vâridler takip eder; Allah onun ilim ve idrak ufkunu genişleterek
ibadet ü taat azmini biler.. mâsiyetlere karşı sarsılmaz bir mukavemet
bahşeder.. belâ ve musibetlerin hem mahiyet hem de akıbetlerini göstererek
dayanma gücünü artırır.. ruhundaki aceleciliğine karşı, her neticenin bir vakt-i
merhûnu olduğunu ilhamla da iradesi üzerinde yoğunlaşmasını sağlar.. ve bütün
fâniyât u zâilâtın gerçek mahiyetlerini irâe etmek suretiyle gönlünü tamamen
bâkiyât u sâlihâta yönlendirir. İşte böyle bir sâlik, Hakk’ın cemalini müşâhede
arzusunda dahi olsa, buraya gelirken O’nun emir ve iradesiyle geldiği gibi,
buradan giderken de, burada ikamet ettiği sürece de “bilâkayd u şart” O’na
teslim olur; hüküm ve kazasını rıza ile karşılar ve hayatının hemen her
saniyesini, her salisesini içine doğan o envâr-ı sıfâtla hep pürnur yaşar:
Aydınlanmış aklıyla âlem-i mülk ve âlem-i şehadeti doğru okur, doğru
yorumlar ve sürekli O’na yürür; tasaffî etmiş kalbiyle âlem-i melekûtu temâşâ
eder, ruhanîlerle atbaşı hâline gelir; sır ufkuyla bütün eşyanın verâsına yönelir,
esrar-ı ulûhiyeti avlamaya çalışır ve meleklerin “hayhuy”unu duyar gibi olur.

Böyle bir “münevverü’l-kalb ve’l-akl”, Allah’la münasebetlerindeki
tamamiyetin yanında, karşısına çıkan değişik problemleri de –biiznillâh–
rahatlıkla çözer; atmosferine girenlerin ruhlarına kolaylıkla nüfuz eder ve her
zaman çevresindekilerin gönüllerini mârifet ve muhabbetle coşturabilir...



İşte bu kabîl bir envâr-ı sıfât ve şuûn sayesindedir ki, o atmosferin
üveyikleri sayılan âriflerin kalbi birer mârifet çağlayanına dönüşür; muhiblerin
ruhlarından feyiz ve bereket fışkırır, muhakkikîn-i hükemâ, esrar-ı ilâhiyenin
tercümanı hâline gelir; hüşyar gönüllere mükâşefe, müşâhede ufukları açılır ve
esmâ-i ilâhiyenin arkasındaki hakâik ayan-beyan ortaya çıkar.

Bazıları, bu envâr-ı vârideyi, ziya-i nübüvvetin müstaid ruhlarda tulûu ve
şurûku gibi görmüş; bütün mevhibeleri o menba-ı nur’a müteveccih bulunmaya
bağlamış, ellerinden geldiğince hep ona karşı teveccüh-ü tam içinde bulunmuş
ve herhangi bir haylûlete meydan vermemeye çalışmışlardır. Onların sema-i
risaletin Güneşi’ne karşı, bizim gibi düz insanların da o Şems’e nisbeten kamer
mesabesindeki evliyâ ve asfiyâya karşı hassas, açık, saygılı ve önyargısız
bulunmamız gerekir ki, o envâr-ı vârideye mazhar olabilelim.

Büyük ölçüde nübüvvet vâridâtı sayılan bu envârdan daha güçlü, daha nâfiz
bir nur yoktur. Hâtem-i divan-ı nübüvvetin ziyasına gelince o, bütün envâr-ı
nübüvvetin biricik kaynağı ve hepsinin önünde, hepsinden de akdemdir. O, Hak
nazarında ve misyonu itibarıyla bir dürr-i yektâ olduğu gibi, kemalâtıyla da bir
ferd-i ferîddir. Zâtıyla hilkat ağacının nüvesi O, misyonuyla varlığın ille-i
gâiyesi O, Allah nezdindeki yeriyle makam-ı mahbûbiyetin sahibi O ve
hullet/hıllet mertebesinin sultanı da O’dur. O’dur cemaliyle karanlıkları yırtan
biricik ziya.. O’dur kemaliyle “kâb-ı kavseyni ev ednâ” ufkunun üveyki. O’nun
irşadıyla gözler açılmış ve ak-kara birbirinden seçilmiş; O’nun mesajlarıyla
varlığın perde arkası sırları ayan olmuş; O’nun bişâretleriyle insanlığın
hafakanları dinmiş ve gönülleri oturaklaşmıştır.

Biz, hepimiz Hakk’ı kendine has münezzehiyeti ve mübecceliyetiyle O’nun
sayesinde tanıdık; O’nun sayesinde Yaratan’ı sevmeyi ve dostluğuna koşmayı
öğrendik. Biz ne hakikî muhabbeti bilir ne de gerçek hulleti anlardık; O’nun
neşrettiği nurlar sayesindedir ki, sevip sevilmenin, dost olup dostça
davranmanın ne demek olduğunu anladık...

ِتاَوٰمَّسلا َءْلِمَو  ِضْرَْألا  َءْلِم  ِتاَمی۪لْسَّتلا  َُّمَتأَو  ِتاََولَّصلا  ُلَمَْكأ  ِهَْیلَع 

.ِتاَمَّلَسَُمْلاَو ِتاَمَكْحُمْلا  َِةلَمَح  ِ۪هباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو 
1Buhârî, tevhîd 15; Müslim, zikir 2, 20-22, tevbe 1.



2Bkz.: Buhârî, bed’ü’l-vahy 3, bed’ü’l-halk 7; Müslim, îmân 252, 254.

3Bkz.: Buhârî, meğâzî 38, daavât 50, 68, kader 7; Müslim, zikir 44-46.



Hullet
Hullet, içten samimî bir dostluk; hıllet ise, bir musâdaka ve kardeşliktir.

Hulleti, bir şeyin eczâsı içine nüfuz ederek onun mahiyetini değiştirme, içten ve
dıştan onu kuşatarak başkalaştırıp ikinci bir tabiata ulaştırma şeklinde de
yorumlamışlardır. Her zaman itminan ufuklu yaşayan Hz. İbrahim
(aleyhisselâm), ruhundaki hullet özüne Cenâb-ı Hak’tan fevkalâde tecellîler
sayesinde, değişik istihâleler geçirerek duyguları, düşünceleri, himmeti,
gayreti, sözü ve sohbetiyle kemalâtının ufkuna erişmiş ve zamanla da farklı bir
tabiatın sesi-soluğu hâline gelmiştir. Öyle ki, artık o oturup kalkıp her yerde
Hakk’ı ilan etmekte, Hak da ona “Halîlim” demektedir.

Hullet’in insan kalbindeki bu tür nüfuz ve tesirine mukabil, muhabbet ise,
“latîfe-i rabbâniye”nin gözbebeği de sayılan “süveydâü’l-kalb” veya
“habbetü’l-kalb”i bütün bütün kuşatıp ona kendi boyasını çalması, onu kendi
şivesiyle konuşturmasıdır ki; muhabbetle harekete geçmiş ve aşkla inleyen
böyle bir kalbde mâsivâ (O’ndan başka her şey) adına hiçbir şey kalmaz; bütün
başka alâka ve irtibatlar bir bir silinir gider ve sadece O duyulur, O hissedilir,
O düşünülür ve O söylenir.

Öz ve icmal itibarıyla hullet, Hz. İbrahim’in mahiyetine emanet edilmiş bir
cevherdir. Bu ona, Hak’la münasebeti açısından önceden bahşedilmiş ilk
mevhibe ve ruhundaki meknî sadakate rahmânî bir utûfettir.. ve böyle bir utûfet
kendinden sonra gelenlere muktedâ-bih olmanın da âdeta bir remzidir. Ancak,
umumî mânâdaki bu engin hullet münasebeti –O’nun vâridâtı ve mevâhibi
mahfuz– Hz. Muhibb u Mahbub’da (sallallâhu aleyhi ve sellem) aşk ve
muhabbet şeklinde tecellî etmiştir ki, bu da, aşkın bir mârifet ve gönülden bir
ülfet ve ünsiyet sahibine hususî bir teveccüh demektir.

Hullet, saf bir sadakat ve sadakatte bir tat, bir şivedir. Muhabbet ise, bir aşk
u iştiyak ve bir ihtiraktır. Onun için hullette şevk u şükür birkaç adım önde;
hüzün ise, şöyle-böyle bir iki kadem daha geridedir. Yani, hullet erbabında
şevk u şükür galip olmasına karşılık, muhabbet ehlinde her zaman zikr u fikir ve
hüzn-ü dâim söz konusudur. Ne latîf tecellîdir ki, Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın
(aleyhi salavâtullâhi ve selâmuhu) her zamanki hâli de böyle ümit ve recâ
televvünlü, niyaz ve tazarru eksenli bir hüzn-ü dâimdi.



Allah Resûlü, hulleti aşk u iştiyaka inkılâp etmiş bir mahbûb u muhibdi ve
böyle bir pâyeye mazhariyetinin de farkındaydı. “Bî kem u keyf” sevildiğini
biliyor ve “bî hadd ü hisab” sürekli sevgiyle soluklanıyordu. Ne bir mansıp ne
de vuslat talebi.. Mâbud’unu bildiği için ibadet ediyor, imanını mârifetle
derinleştiriyor, daha engin bilmeler adına hep “hel min mezîd” kulvarlarında
koşuyor ve mârifetinin çağlayanlara dönüşmesi ölçüsünde de garazsız, ivazsız,
hâlisâne bir muhabbetle, hem de vuslat hesaplarına girmeden, ciddî bir
ubûdiyet temkiniyle O’nu can u gönülden seviyordu. Cenâb-ı Hakk’ı bu
çerçevede ve O’nun ululuğuna yakışır şekilde sevmek, O’na âşık olmak ve o
uğurda her zaman iştiyakla soluklanmak, o en güçlü iradeye Allah’ın
fevkalâdeden bir teveccühü, pâyeler üstü bir pâyesiydi ve bu sâyede O, bu
yüce mansıbın biricik kahramanıydı. Hullete kendi samimiyetinin boyasını
çalan ve insan özündeki o derin dostluğu aşk u şevkle taçlandıran da yine O
olmuştu (aleyhi salavâtullâhi ve selâmuhu mil’e’l-ardi ve mil’e’s-semavât).

Hulletin yüce bir mazhariyet olduğunda şüphe yoktur; Hakk’ın sadık
bendelerine ılgıt ılgıt esip gelen bütün ülfetler, ünsiyetler, sekîneler, itminanlar
hullet örgüsünden birer nakış, ilâhî aşk u iştiyaktan da birer kıvılcımdır. Dahası
bütün bunlara terettüp eden ruhanî zevkler de, o mansıba teveccühün küllî-cüz’î
bir tezahürü ve gönül yamaçlarının da bir esintisidir. Muhabbet ise, o örgünün
temel atkısı, o kıvılcımın yatağı ve kaynağı sayılan kordur. Gerçi, ef’âl-i
ilâhiye ağrazla mâlûl değildir; ama, yine de “Hilkat-i kâinatın en parlak
mânevî hikmeti muhabbettir.”  diyebiliriz: Evet, icad silsilesi, Yaratan’ın
Kendi sanatlarını görme istek ve muhabbetiyle harekete geçmiş, sonuçta da o
zincirleme gelişmeler Hz. Muhibb u Mahbub’u netice vermiştir.

Hullet, özündeki ülfet ve ünsiyet unsurlarıyla, büyük-küçük bütün varlık
mâbeyninde ruhanî bir imtizaç vesilesi ve îtilaf vasıtası mesabesindedir. Bu
itibarla, hullet kahramanı sayılan Hz. Halil, kendinden sonra gelenlere bu
hususiyetiyle hem bir örnek hem muktedâ-bih hem de gönülleri belli noktada
toplayabilen câmi bir zattır. Kur’ân-ı Kerim onun bu özelliğini: َكُلِعاَج ّيِ۪نإ 

اًماـَِمإ ِساَّنِلل   “Seni insanlara serkâr ve imam yapacağım.”1 iltifatkâr
ifadeleriyle ortaya kor. Evet o, dinin özünde ve ruhunda bütün haleflerine
imamdır. Ondaki o öz ve ruhun tafsil ve inkişafı ise, muktedâ-i küll, rehber-i



ekmel ü ekrem, hakikî insan-ı kâmil Hz. Habibullah’la gerçekleşmiştir.
Hz. Halil, hayat-ı seniyyelerinin de şehadetiyle, nazar ufkunun doyma

bilmeyen bir itminan tâlibidir. Hz. Muhibb u Mahbub ise, ٍقْدِص ِدـَعْقَم  ي۪ف 
ٍرِدَتْقُم ٍكی۪لَم  َدْـنِع   “Son derece kuvvetli o Hükümdar’ın, hak ve dürüstlük

otağında yerlerini alırlar.”2 fehvâsınca, hulf ü hilâfa kapalı ve zeval ihtimali
bulunmayan bir sadakat otağının kadem sultanıdır. O, kademi nazarına ulaşmış
öyle bir müşahid-i nuranîdir ki, sadece tasavvurları, tahayyülleri ve nazar-ı
temâşâlarıyla değil, künhü nâkabil-i idrak ve ٌنُذُأ َـالَو  ْتَأَر  ٌنـْیَع  اــَم َـال 
3 ٍرــــََـشب ِبــــْلَق  ىٰلَع  ََرطَخ  ــــَـالَو  ْتــــَعِمَس   mazmununca gözlerin
görmediği/göremeyeceği, kulakların işitmediği/işitemeyeceği ve nazar ufkunu
aşkın öyle şâhikalarda pervaz etmiştir de, ne evvel gelenler ermiştir o devlete
ne de melekûtun üveyikleri erişmiştir bu rif’ate...

Nazar-ı vusûl, bil-asâle Hz. Halil’in mazhariyeti; kadem-i vusûl ise, Hz.
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi efdalüttahiyyât ve ekmelütteslîmât) pâyesidir.
Ne var ki, sahib-i kadem, sahib-i nazar’ın ufkunda ْهِدَتْقا ُمُھيٰدُھِبَف   “Sen de

onlara, yürüdükleri bu yolda iktida et.” 4 mefhumunca, min vechin ona/onlara
uyar. Tıpkı sultanın, raiyyetinden birinin hanesinde, ىٰلْوَأ ِراَّدـلا  ُبِحاـَص 

ِةَماَمِْإلِاب  “Ev sahibinin imam olması daha uygundur.”5 deyip tenezzülen onun
iş’âr ve işaretleriyle hareket etmesi gibi...

Bir diğer mânâda halil, dostunun esrar atmosferine giren ve onun
muhabbetini kalbinin bütün derinliklerinde hisseden tam bir enîs ve vefalı bir
elîf demektir. Hiç kuşkusuz bu ölçüde bir vefa ve sadakate çok az insan
muvaffak olmuştur. Şüphesiz bunların başında da, taayyündeki hususiyeti ve
durduğu noktada başında bulunduğu kaynak itibarıyla Hz. İbrahim gelir.
Halilü’r-Rahmân, hullet unvan-ı celîlini, işte o fevkalâde sadakati, َمی۪ھيٰرِْبإَو

ّفَو ۙىٰ ي۪ذَّلا   “Ve o çok vefalı İbrahim.”6 ile müseccel vefası, emre itaatteki
inceliği kavrama hassasiyeti, her platformda gürül gürül hakka daveti ve
tevhidi haykırması, kalbinin yanında aklını, mantığını, muhakemesini bu
çağrının emrine vermesi, başına gelen onca devâhîyi tevekkül, teslimiyet ve
tefviz üstü bir ruh hâletiyle karşılaması; evet o, mütemerritlerden mütemerrit
muhatapları karşısında hakkı ilan ederken, bütün kalbiyle onların umum zâhir



ve bâtın hislerine seslenmesi; gülerek nâr-ı Nemrud’a yürümesi; tenezzühe
çıkıyor gibi yurdundan-yuvasından ayrılıp yâd ellere düşmesi; Rabbi emrettiği
için sevgili eşini insiz-cinsiz bir vadiye bırakması, bırakıp arkasına dahi
bakmadan çekip gitmesi; hilm ü silm âbidesi semere-i fuâdını ve aydınlık bir
gelecek adına Hakk’ın muradı o hususî evlâdını ِنی۪بَجِْلل ُهََّلتَو  اََملْـسَأ  ََّملَف  اۤ
“Baba oğul Allah’ın emrine teslim olup da İbrahim onu, şakağı üzerine yere

yıktığında...”7 âyetinin sarahatiyle Hakk’ın emrine teslimiyet ve inkıyâdı;
varını yoğunu kimseyi tefrik etmeden herkese infakı; hâsılı, ilâhî ahlâkla tam
tahalluk edip, geçmiş bütün enbiyânın medâr-ı fahrı olabilecek bir ufka
ulaşması, َۙني۪رِخْٰالا ِيف  ٍقْدِص  َناَِسل  ي۪ل  ْلَعْجاَو   “Gelecek nesiller arasında

hayırla anılmayı nasip eyle bana.”8 mazmununca Müslümanlar nezdinde hep
bir yâd-ı cemîl olarak anılması ve arkadan gelenler arasında da dualarla yâd
edilmesi bakımından hulletin en parlak simasıdır. Aslında o, seçkinlerden bir
seçkin hüviyetiyle seleflerinin bir semere-i nuraniyesi ve haleflerinin de –
hususiyle de Sultanu’r-Rusül’ün (sallallâhu aleyhi ve sellem)– münevver bir
çekirdeği olması açısından farklı bir konumu haizdi ve ona göre de mükemmel
bir duruşu vardı. Rabbi ona: “Can u gönülden Hakk’a teslim ol (veya özünü
Allah’a teslim et).” deyince o da hemen “Ben Rabbülâlemîn’e teslim oldum.”

deyivermişti.9 Bu peygamberâne teslimiyet ve inkıyat onda bir öz ve ruh,
İnsanlığın İftihar Tablosu’nda bir şecere-i mübareke, ümmet-i Muhammed’e de
bir maiyyet semeresi ve mâidesiydi. Bu son hususu Kur’ân şöyle işaretler: ِْنإَف

ِنََعبَّتا ِنَمَو  ِهـِّٰلل  َيِھْجَو  ُتَْملْـسَأ  ْلـُقَف  َكوُّجاَۤـح   “Eğer (müşrikler İslâm
konusunda) seninle tartışmaya girerlerse de ki: Ben bütün benliğimle Allah’a

teslim oldum. Bana tâbi olanlar da tam teslim olup inkıyat ettiler.”10

Hulletin ana unsurları, herhangi bir kurbet kahramanının zâhir ve bâtın letâif
ve havâssına nüfuz edince, onu eşya ve hâdiseler hakkında parça parça görüp
düşünmekten kurtarır; ihsasları, ihtisasları, iç mülâhazaları, mantıkî yorum ve
değerlendirmeleriyle tevhid ufkuna ulaştırır; aklı, zihni, hissi, şuuru, kalbi ve
sırrıyla –zaviye farklılığı mahfuz– her şeyi birden müşâhede zirvesine yükseltir
ve ona havâss-ı zâhir ve bâtının icmâî tarassutlarıyla çok buudlu, çok renkli
ama tevhid şiveli, tevhid desenli neler ve neler temâşâ ettirir.



Hullet mesleğinde yol alan her ârif, varlığa Hz. İbrahim ufkundan bakar; onun
vilâyet yörüngesinde seyahat eder. İşin özündeki hullet ruhunu inkişaf
ettirebildiği ölçüde o da o ana kadar parça parça gibi görülen umum varlığı bir
bütün olarak duyar, damlaları derya şeklinde müşâhede eder; her şeyi âli bir
manzaradan mahrûtî temâşâya alıyormuşçasına iç içe intizamlı ve birbiriyle
sımsıkı irtibatlı olarak her şeyin aynı mânâyı seslendirdiğini, aynı hakikate
göndermede bulunduğunu, nizam, intizam ve âhenk diliyle bütün bir kâinatın
“Allahu Ehad” dediğini duyar ve bu küllî ve icmâî şehadetle kendinden geçer.

Böyle bir ârifin, bakış ve duyuşlarında sıfât-ı sübhaniye tecellîleri nümâyân
ve nazarı da rahmânîdir; o, herkese ve her şeye karşı sımsıcaktır. Her nesneyi
âdeta kendinden bir parça bilir, onu şefkatle okşar, herkesi bağrına basar, bir
kardeş gibi koklar; âlemin niyet, düşünce, kanaat ve yorumlarıyla alâkalı
mülâhazalarını, gizli-açık her şeyi bilen “Allâmü’l-Guyûb”a bırakır ve bir
Mevlâna edasıyla herkese “Gel, gel!” eder; münasebetsiz bir muameleye maruz
kalınca da “Eyvallah!” der, ellerini göğsüne bağlar. Zira o, rahmetin vüs’atiyle
münasip diyeceğimiz hullet ufkunda seyahat eden sadık bir Hak halifesi, eli
bütün varlığın üzerinde bir sıfât-ı sübhaniye aynası, muamelelerinde ilâhî
esmânın şuurlu bir meclâsı ve letâifinin farklı menfezlerinden, iki gözün bir
görmesi gibi, her şeyi farklı derinlikleriyle tek gören nazarı câmi bir
mutarassıddır.

Hullet vilâyeti, vilâyetlerin zirvesidir.  Gerçi Allah’a yakın olmanın bir
sınırı yoktur, zira O sınırsızdır. Ne var ki, her ferdin tabiat ve donanımı icabı
bir “arş-ı kemalât”ı vardır ve bu, o sâlik ya da ârif için mecburi bir serhad
oluşturur. Bu itibarla, hullet vilâyetinde hak yolcusu, yedinci kat semaya ulaşsa
yine de onun bir sınırı var demektir. Meğer ki, Cenâb-ı Mennân’ın,
Rabbülâlemîn unvanıyla, Sahib-i Fazilet, Sahib-i Vesile ve Sahib-i Makam-ı
Mahmud’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) özel teşrifatı nev’inden ekstra bir lütfu
olsun, olmuştur da.. ve O, mekânı lâmekân olacağı, mübarek cismi cân olacağı,
bütün pinhanların da ayan olacağı öyle bir noktaya ulaşmıştır ki, orada ne arz u
sema vardır ne de oraya bir melek ve ruhanî uğramıştır.

Cenâb-ı Hak her nebiyi farklı bir hususiyetle mümtaz kılmış ve bu
imtiyazla nazara vermiştir: Hz. Âdem bir safiyy, Nuh Nebi ise bir neciyy, Hz.



İbrahim hulletle mümtaz bir halîl, Hz. Musa apaçık bir kelîm, Hz. İsa ise ruh ile
serfiraz bir rûhullahtır. Bu yüce evsâf yanında Efendimiz’e takdir buyurulan
pâye ise “Habîbullah” unvan-ı celîli olmuştur. Miraçta Allah Resûlü, her
nebiyi, makamının remzi bir semada Allah’la münasebet içinde bulur ve Hz.

Musa’yı altıncı kat semada, Hz. İbrahim’i yedinci tabakada ziyaret eder.11

Kendisi ise yürür sonların sonuna; ulaşır ruhanîler burcuna ve melekten
merhaba görür.. “kâb-ı kavseyni ev ednâ” iklimine erer.. “bî huruf u lafz u savt”
özel bir vahiyle şereflendirilir.. inkişaf etmiş letâifinin mercekleriyle
görünmezleri temâşâ eder, duyulmazları duyar, bilinmezleri bilir ve
“Cennetü’l-Me’vâ”yı aşarak “Sidretü’l-Müntehâ”ya ulaşır; ulaşır ve bütün
yükselmelere de, kurbetlere de son noktayı koyar.

Ne var ki O, yürüdüğü bu yolu kendi vilâyetinin gölgesinde, arkasından
gidenlere hep açık tutar; maiyyete terettüp eden lütuflardan herkesin istifade
etmesi için de –kaynağı Hak’tan– her zaman cömert davranır.

Ondandır bugün vilâyet planında duyulup hissedilen hulletler ve o hulletin
bir izdüşümüdür mü’minler arasındaki musâdaka (karşılıklı sadâkat teâtisi),
ihâ, ülfet tavrı ve ünsiyet muamelesi şeklinde tezahür eden hılletler ve Kur’ân
hizmetkârlarına ilâhî bir mevhibe saydığımız İbrahimî üslûp. Bediüzzaman,
hulletten doğan böyle bir musâdaka ve kardeşliği çok gerekli görür ve millet-i
Hanîfiyeden olmanın bir hususiyeti sayar: “Mesleğimiz halîliye olduğu için
meşrebimiz hıllettir. Hıllet ise, en yakın dost, en fedâkâr arkadaş, en güzel
takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş olmayı iktiza eder. Bu hılletin
üssü’l-esası samimî ihlâstır. Samimî ihlâsı kıran adam, bu hılletin gayet

yüksek kulesinin başından sukut eder ve derin bir çukura düşer.”12 Ona göre
bu düşüş, iflâh etmeyen bir zeyğ ve zımnî bir dalâlettir.

.اَھَالْوَمَو اَھُِّیلَو  َتَْنأ  اَھاَّكَز  ْنَم  ُرْیَخ  َتَْنأ  اَھِّكَزَو  اَھاَوَْقت  ي۪سَْفن  ِتٰا  ّلَلا  َّمُھٰ

َىلَع َِكتاَمی۪لَْست  َلَمَْجأَو  َِكتاَّیَِحت  َلَمَْكأَو  َِكتاََولَص  َلَضَْفأ  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 

.ِءاَفَوْلاَو ِرْدَقْلا  يِوَذ  ِ۪هباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  اَھَِمتاَخَو  ِةَّوُبُّنِلل  ِِحتاَفْلا 
1Bakara sûresi, 2/124.

2Kamer sûresi, 54/55.

3Buhârî, bed’ü’l-halk 8, tevhid 35; Müslim, îmân 312, cennet 2-5.



4En’âm sûresi, 6/90.

5Bkz.: el-Haskefî, ed-Dürrü’l-Muhtâr 1/559; ed-Desûkî, el-Hâşiye 1/344.

6Necm sûresi, 53/37.

7Sâffât sûresi, 37/103.

8Şuarâ sûresi, 26/84.

9Bakara sûresi, 2/131.

10Âl-i İmrân sûresi, 3/20.

11Bkz.: Buhârî, bed’ü’l-halk 7, enbiyâ 24; Müslim, îmân 266, 267, 271, 272, 278.

12Bediüzzaman, Lem’alar s.254-255 (Yirmi Birinci Lem’a, Dördüncü Düstur).
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Tâlib, Mürîd, Sâlik, Vâsıl

Allah gaye, insan yolcu ve yollar mahlukatın solukları sayısınca. İlâhî
isimlere mazhariyet, yolcuların lütfî donanımları, onlara özel teveccühler,
hizmet-i lâhikaya önceden iltifatlar, bu yolda çizgi belirleyici önemli esaslar..
hedefin Hak rızası olduğunda şüphe yok.. en büyük vesile O’nu bilip tanımak
ve irşad unvanıyla başkalarına da duyurup tanıtmak. İstidatların değişik
olmasından, kabiliyet ve karakterlerin farklılığından, mizaç ve meşreplerin
tenevvüünden meydana gelmiş bir sürü yol-yöntem ve sistem var; muhkemât
testli yol-yöntem ve sistem. Bu sistemleri kullanarak bu yollarda seyahat
edenlerin hemen hepsi O’na yürüyor. Seferler bazen farklı noktalarda başlıyor;
ama, misafirlik aynı şekilde gelişiyor ve yolculuk da gidip aynı atmosferin bir
bucağında son buluyor.

Her yolcunun serhaddi, onun arş-ı kemalâtıyla mukayyet. Bütün yolcuların
hareket noktaları tıpkı meydan, rıhtım, liman ve rampalar türünden birbirinden
farklı olduğu gibi, aşılan menzil, ulaşılan alan, yakalanan ufuk, geçirilen ahvâl
ve ikamet edilen makam hep aynı arsada gerçekleşse de, her biri ayrı bir ufukta
rengârenk ve Cennet yamaçları gibi de değişik desenlerle bezeli.. bu iç içe, üst
üste, yan yana, inişli-çıkışlı, geniş-dar, dümdüz-engebeli yollarda değişik
yürüyüş tarzları ve farklı yürüme üslûpları var. İbtidâlar-intihâlar
sayılmayacak kadar çok; ama öz itibarıyla da aralarında herhangi bir münâfât
yok. Bir yolcuya göre müntehâ sayılan bir nokta bir diğerine göre mücerret
talebe bağlı mebde gibi bir şey. Yollarda, yürüdüğünü zanneden, çok koşmuş
ama hiç mesafe alamamış yorgun yolzedeler de var. Tabiî bunların yanında,
uzay-zaman üstü ufuklarda dolaşan, ötelere azmetmiş seyyahların sayısı da az
değil.

Aslında, eller sımsıkı “hablü’l-metin”de (kopmayan ipte), gözler ve gönüller
de Kitap ve Sünnet’in muhkemâtında olduktan sonra, yollar hep Hakk’a
uzanmakta ve yolcular da birer hak yolcusu. Konuma göre duruş ve yollarda
farklı üslûplarla yürüyüş, dinin ruhundaki vüs’at ve yüsürden, içtihada açık
alanların genişlik ve müsamahaya mübtenî olmasından, farklı isimlerin değişik
tecellîlerinden ve istidatların tenevvüünden kaynaklanmaktadır. Ne olursa
olsun, yolcuların hepsi O’na yürümektedir ve “hak yolcusu” tabiri de
yollardaki bu seyyahların umumî unvanıdır. Fakir, bazen nüansları gözettiğim
oldu/oluyor. Bazen de bunları nazar-ı itibara almayarak O’na yürüyen herkese
hak yolcusu demede beis görmedim/görmüyorum.



Her Hakk’a yürüyene, inancının enginliği, islâmî anlayışının rasâneti, ihsan
şuurunun derinliği, düşünce ufkunun zenginliği, vicdanının vüs’ati, zâhir-bâtın
bütün havâssının kusursuz vazife görmesi, melekât-ı akliye ve ruhiyesini tam
değerlendirebilmesi, seyr-i ruhanîsinde yükselebilme kapasitesine sahip
olması, yürümeye “âlem-i halk”tan başlaması veya seyahatini “âlem-i emr”e
bağlı götürmesi, safveti, samimiyeti, ihlâsı, azmi, kararlılığı ve Hakk’a karşı
vefası itibarıyla birer ayrı isim verip her yolculuk türünü o unvanla yad etmek
yerine –ki ben şahsen bunun pratik bir faydası olmadığı kanaatindeyim–
mübtedî ve müntehînin izâfîliği mahfuz pek çok farklı kulvarlarda seyahat eden
bu yolcuları tâlib, mürîd, sâlik, vâsıl başlıkları altında hulâsa etmenin daha
uygun olacağını düşünüyorum. Ayrıca, hak yolcusunu bu birbirinden ayrı ama
mutlaka birbiriyle irtibatlı unvanlarla arz ederken, tâlib için söz konusu olmasa
da mârifet ufukları itibarıyla –derece farklılıkları mahfuz– mürîd, sâlik ve vâsıl
unvanları yerine bazen “ârif” kelimesini kullandığımız da oldu/olacaktır.

Şimdi isterseniz, her biri değişik hususiyetleri aksettiren hak yolcusu ile
alâkalı bu unvanları birer birer hecelemeye çalışalım:

Tâlib: İsteyen, arzu eden, bilgi, mârifet veya başka herhangi bir şeyi elde
etmeye çalışana denir ki, daha çok ilim, mârifet ve hakikat... gibi hususların
mebâdîlerini öğrenmeye müteveccih ve bu çerçevede gayret içinde bulunan,
takip ettiği şeyleri elde edebileceği azmiyle oturup kalkan mübtedî hak yolcusu
demektir. İşin başlangıcında bulunması itibarıyla, bu seviyedeki bir mübtedî
yolcu bazılarınca küçük görülebilir; aslında mesele hiç de öyle değildir; zira
sonraki bütün oluşumlar ve mazhariyetler, tâlibdeki böyle bir talebe bağlı
meydana gelmekte ve o çekirdeğe bağlı filizlenip inkişaf etmektedir. Hz.
Cüneyd, talebin çok önemli olduğunu ifade sadedinde َدَجَو َّدَجَو  ََبَلط  ْنَم 
“Talep eden, talebinde ciddî olan istediğini elde eder.”1 buyurur ki, bu söz
zamanla halk arasında umumî bir düstur hâlini almıştır.

Sofîler, tâlib kelimesini, tasavvuf mesleğine intisap eden, bir mürşidden el
alan ve bir üstadın rehberliğine giren mânâsında kullanmışlardır ki, hak
yolcularına mahsus dört özel unvanın ilkidir. Ne var ki, bazen tâlib, iradesinin
hakkını verince birdenbire değişip mürîde inkılâp eder; sonra yürür sâlik
ufkuna ulaşır ve Hakk’ın inayetiyle yükselir vuslat rüyaları görmeye başlar.
Bazen de o, talebin dar ufkunda sıkışır kalır ve sürekli yol yorgunluğu
yaşamasına rağmen asla mesafe alamadığı da olur. Zaten her önüne gelen de
hemen tâlib olarak kabul edilmez ya; her şeyin bir âdâb ve erkânı olduğu gibi



tâlib kabul edilebilmenin de kendine göre yolu-yöntemi vardır. Her namzet,
hareketleri, genel tavırları, karakterinin böyle bir yolculuğa müsait olup
olmayışı itibarıyla bir kâmil mürşid ve üstad tarafından usûlünce test edilir.
Müsait görülürse, “Tut üstadın elinden, yürü Hakk’a!” denir. Böyle bir
tevcihten sonra o artık bir tâlib ve aynı zamanda bir mürîd namzedidir. Yürür
mürşidin rehberliğinde gönlüne açılan dünyalara.. ve pervaz eder istidadına yol
veren şâhikalarda. Ne var ki, her şey hemen bununla da bitmez; tutunduğu ele –
vasıtalık mülâhazasıyla– sımsıkı sarılması, girdiği yolda kararlı yürümesi,
mesleğine can u gönülden bağlanması ve elindeki Hakk’ın esmâsını temâşâ
edeceği o aynayı kırmaması; kırmaması ve bir nîm-nigâh ile hep O’na bakması
gerekir. Muhammed Ali Hilmi Dede, tâlibe ait mülâhazalarını yukarıdaki
çerçeveye yakın şöyle ifade eder:

“Tâlib olan tutar mürşid elini,

Hakk’a verir ol dem can u dilini;

Tığ-ı bend ile bağlar mürîd belini;

Mürşidin bendini tutmak sezâdır.”

Evet, tâlib, tâlib-i feyz-i Hudâ ise her zaman durması gerekli olan yerde
durmalı, âşık-ı nur-i Hudâ da sürekli O’na müteveccih bulunmalıdır ki, onun
talebi gerçek talep olsun ve Hazreti Murad’dan da teveccühler görsün. Hazreti
Maksud u Murad yolunda iradesinin hakkını eda etmeye azmetmiş mürîde düşen
de işte böyle bir duruş ve böyle bir teveccühtür.

Mürîd: Dileyen ve irade eden mânâlarıyla karşılığını vermeye çalıştığımız
bir kelime.. sofilerce o, el tutan, birine intisap eden, mânevî hayatı adına bir
kâmil insanın rehberliğine giren; dahası, şahsî istek ve dileklerinden
vazgeçerek dinin emirleri çerçevesinde bir mürşid-i kâmil ve üstada teslim
olup inkıyat eden hak yolcusunun unvanıdır ki –Kalbin Zümrüt Tepeleri’nde
temas edilmişti2– henüz sülûk yoluna girmemiş/girememiş dervişler hakkında
kullanılan bir tabirdir.. ve bu unvan altında ulaşılan mertebelerin ilki de “fenâ
fişşeyh” mertebesidir.

Muhyiddin İbn Arabî, mürîdi, kendi hesabına bakma, görme ve dilemeden
tecerrüd etmiş, Allah’a müteveccih sâlik şeklinde tarif eder ki, bunlar erbâbı
arasında bilinenden çok farklı şeylerdir. Ona göre hakikî mürîd, iradesini



Allah’tan bilir; arzu ve temayüllerini de O’nun meşîetinin aksi sayar; başka
bütün dilemeleri ve istemeleri ise tamamen izafî görür. Bu görüş ve duyuş şayet
bir hâl ve zevk meselesi ise, ona kimsenin bir şey demeye hakkı yoktur; öyle
değilse, burada “Usûlüddin” ulemâsının söyleyeceği bazı şeyler olabilir... Hz.
Muhyiddin gibi düşünen zatlar, ulûm ve maarif konusunda “irade” deyip bir
bakıma her şeyi insanî meyelâna bağlasalar da, ilâhî meşîetin söz konusu
olduğu yerde hemen her zaman târik-i iradeyi tebcil ederler. Aslında bu kabîl
şeylerdeki mütebâyin beyanlar biraz da zevk u şuhûd kaynaklıdır ve şahıstan
şahısa, mizaçtan mizaca, hâlden hâle bir kısım farklılıklar arz edebilirler...

Mürîd, kime intisap ederse etsin asıl muradı, herkesin de maksudu ve
matlubu olan Allah’tır. Ancak her mürîdin aynı olmadığı ve seyahatini farklı bir
yörüngede sürdürdüğü de bir gerçektir: Mürîd vardır ki –buna “mutlak mürîd”
derler– hiçbir hususta üstad ve mürşidine itiraz etmez, muhalefet sayılacak
tavırlarda bulunmaz ve onun her dediğini hemen kabul eder, söylediği sözlere
başka kapılarda delil aramaz. Mürîd de vardır ki, bu ölçüde hassas davranmasa
da zâhir u bâtınıyla üstadının emrine tâbi olur ve artık farklı yol ve yöntem
arama lüzumu hissetmez. Böyle birine de “mecâzen mürîd” demişlerdir. –Ona
da mürîd denilecekse– bir mürîd de vardır ki, mürşidine zâhiren muvafakat
içinde görünse de, onun gıyabında ve iç mülâhazalarında sürekli ona karşı
muhalefet soluklar, farklı hareket etmede beis görmez ve hemen her zaman
gelgitler yaşar. Sofiye böyleleri için de, dönek mânâsına “mürted” kelimesini
yakıştırmışlardır.

Mürîdde aranan en önemli vasıflar sıdk, emanet, istikamet... gibi
mukarrabînde bulunan sıfatlardır. Bir mürîd için doğru olma, doğru düşünme ve
arz u semaca her zaman emniyetle yâd edilme, açık-kapalı her hâliyle çevresine
güven telkin etme; bunların yanında iradesinin hakkını yerine getirip tam bir
azim ve azimet insanı olma... gibi hususiyetler de onun önemli vasıflarından
sayılagelmiştir.

Mürîd, henüz mebdede bir hak yolcusu olsa da, bir sülûk eri hassasiyetiyle
her zaman şer’î kıstaslara saygılı, mârufa riayetkâr olmalı ve münkerden de
olabildiğine uzak durmalıdır. Ezkaza bir münkeri irtikâp ya da bir mârufu terk
ettiğinde de, Allah’ın sevmediği bir fiil ve bir davranışın isini-pasını üzerinde
fazla taşımama, günah ve hatalara hakk-ı hayat tanımama mülâhazasıyla hemen
bir tevbe, inâbe ve evbe kurnasının altına koşmalı; bir an evvel, kalb ve
ruhunda yaralar açan o virüs ve o lekelerden mutlaka arınmalıdır.



Ayrıca, Hak yolunda olan ve her an O’nun rızasını arayan böyle bir yolcu,
elinden geldiğince gönlünü o biricik Matlub’a bağlamalı; kesben olmasa da
kalben mal-menâl düşüncesini, makam-mansıp sevdasını; hatta rahat etme
arzusunu, mâsivâ muhabbet ve alâkasını gönlünden söküp atmalı; dahası, olma
ile olmamayı, belli şeylere mazhariyetle onlardan mahrumiyeti, kazanma ile
kaybetmeyi, gelenle gelmeyeni, kalanla gideni, kabulle reddi bir bilmeli ve ruh
dünyasında bütün bu zıtları müsavî tutmaya çalışmalıdır.

Müntehâsı, harfiyen Rabbin iradesine uyup O’nun muradında erimek olan
mürîdlik, mebdede de muallim ve üstada tam tebaiyetten geçer. Mürîdin, şer’-i
şerif dairesinde yapılan tekliflere, “Bu niçin böyle?” demeden itaat etmesi,
tavsiye edilen şeyleri hemen yerine getirmesi, üzerine aldığı evrâd ü ezkârı
asla aksatmaması devamlılığa terettüp eden teveccüh ve iltifatlar açısından
fevkalâde önemlidir.. ve aslında bunlar, Kitap ve Sünnet’e ittiba etme
mevzuunda birer bileme, hazırlama ve onun hassasiyetini artırma ameliyeleri
mesabesindedir. Üstadına veya mürşidine bağlılıkta iradesinin hakkını milimi
milimine yerine getiren bir hak yolcusunun, Hakk’ın emir ve yasakları
karşısında da ne denli duyarlı olacağı açıktır; elverir ki, aynayı güneşin yerine
koymasın, vesile ve vasıtayı da gaye gibi görmesin...

Mürîdin, Allah karşısındaki tavrı, kendine ve diğer insanlara bakışı ve
değerlendirmesi; ilâhî mevhibe, vâridât ve nimetler hakkındaki yorum, tevil ve
takdirleri de fevkalâde önemlidir. Her şeyden evvel, o kendini herkesin
dûnunda görmeli, böyle bir tespiti dayanaksız bırakmamak için de, nefsi
hakkında tevsi-i tahkikat üzere tevsi-i tahkikat yapıyor gibi yanlışlarını
derinlemesine gözden geçirmeli; gözüne ilişen kusur, hata ve günahlarını,
gönlünde yeni işlenmiş gibi hep dipdiri ve canlı duymaya çalışmalı; her an, her
saat, her gün kendisiyle meşgul olmalı ve başkalarının yakasından mutlaka elini
çekmelidir. Varsa kendinde, gözüne, kulağına ilişen bir kısım meziyetleri, –
müzekkâ olmadığından– onları da istidraç olabileceği mülâhazasıyla titreyerek
karşılamalı; en büyük hizmetlerinden en içten ibadetlerine, en tahammülfersâ
çilelerinden en zahmetli seyr u sülûk denemelerine kadar hiçbir hareket ve
faaliyetinde ne kendinde bir şey görmeli ne de fevkalâdeden beklentilere
girmelidir. Başından aşağıya sağanak sağanak boşalan –şayet boşalıyorsa–
lütufları, “Değildir bu bana lâyık bu eltâf / Bana bu lütf ile ihsan nedendir.”
(M. Lütfî) deyip her türlü mazhariyeti, ibtilâ olabileceği endişesiyle
karşılamalı, liyakat düşüncelerini silip süpürüp kafasından atmalı; olmuş veya
kendi kendine gelmiş şeyleri, nankörlük sayılmadığı durumlarda bir daha



hatırlamayacak şekilde nisyana gömmeli, Hakk’a karşı küfran-ı nimette
bulunmuş olma endişesini de bir kelâm-ı nefsîyle “tahdis-i nimet”e emanet edip
işin içinden sıyrılıvermelidir. Aksine, böyle davranılmadığı takdirde çok defa
kazanma yolu gider bir haybet çukuruna dayanır; mevhibe gibi görünen şeyler
de birer hizlân sebebi oluverir.

Aslında, kalbi ve kafası mevhibe ve vâridât beklentisinde, hisleri fevkalâde
zuhurlar peşinde olan bir mürîdin Cenâb-ı Hak’la sağlam bir münasebet içinde
olması da düşünülemez. Nasıl düşünülür ki, o, bir “beyt-i Hudâ” olan gönlünü
Hak’tan gayrı her şeyden temizleyip iç âleminde hep O’nunla meşgul olacağına,
vazife ve sorumluluklarının dışında kendini aşan şeylerle vaktini israf etmekte
ve sürekli, istek-talep inhirafları yaşamaktadır.

Mürîdin, Kur’ân’ın yeterliliğine, Sünnet’in Peygamber sesi-soluğu olduğuna
itimat ve güveni sağlam olmalı; bu kaynakları bizzat kullanabilecek seviyede
olmasa bile, onlara derin bir saygı içinde sımsıkı merbut bulunmalı, onlar
vasıtasıyla aradığı her şeye ulaşabileceği inancını hep korumalı; hayatını
Kur’ân’la içli-dışlı geçirmenin bir mazhariyet olduğunu düşünmeli ve bütün
benliğiyle her zaman O’na yakın, maddî-mânevî, kalbî-ruhî yararı olmayan
bilgi görünümlü dedikodulardan ve fantastik şeylerden de uzak durmalıdır.

Bir rehber vesâyetinde Hakk’a yönelmiş her irade eri ve aynı zamanda bir
disiplin kahramanı sayılan her hak yolcusu, şahsî hayatından Rabbiyle
münasebetlerine kadar her hususta dikkatli yaşamalı, kalbiyle davranışları
arasında herhangi bir çelişkiye meydan vermemeli, her zaman temkinli
davranmalı; az yemeli, az içmeli, az uyumalı, az konuşmalı; yiyip içmesini,
uyuyup istirahat etmesini, konuşup başkalarına bir şeyler anlatmasını zaruret ve
ihtiyaçlarla sınırlı tutmalı ve daha fazlasını israf sayarak her zaman durması
gerekli olan yerde mutlaka durmalıdır. Evet, hakikî mürîd, nefsiyle
muamelelerinde her zaman kararlı bir muhalefet sergiler; nefsine muhalefeti
Allah’a kurbiyet vesilesi, onun arkasından sürüklenip gitmeyi de bir haybet ve
hüsran sebebi sayar. Zaten hevâ ve hevesiyle barışık yaşayan birisi hakkında
mürîd tabirini de mecaza hamletmişlerdir. Zira, murad ve maksuduna yönelmiş
birinin, dönüp yeniden Hudâ’nın yerine hevâyı ikame etmesi, onun, yürüdüğü
bu yoldan geriye dönmesi mânâsına gelir ki, bu da erbabınca riddet demektir.
Mürîd teveccüh ettiği kapıda, yürüdüğü yolda hep sabit-kadem olmalı ve derin
bir sadâkat ruhu sergilemelidir. Yoksa, daha işin başında iradesi adına yenik
düşmüş birinin ne sadâkat ne emanet ne de istikametinden bahsedilemeyeceği
gibi, o kapıda iğreti duran bu tür bir riddet namzedinin, ne ef’âl-i ilâhîyi tam ve



doğru okuması ne esmâ-i rabbâniyeden bir şey anlaması ne de sıfât-ı
sübhaniyeyi duyup kavraması söz konusu değildir. Onun her düşüncesi zann ü
tahmin, her tavır ve davranışı da mürîdliği gibi yamuk-yumuktur.

Başta mürîd olmak üzere, hemen her seviyedeki hak yolcusu için şu hususlar
da fevkalâde önemlidir:

Hak yolcusunun, “nefy-i vücud” esasına bağlılık çerçevesinde kendisini
sıfırlaması, yürüdüğü yolda Allah’ın ilk mevhibelerini, santimini zayi etmeden
veriliş gayeleri istikametinde kullanması, dünya adına hırslara girmeden
mevcuda kanaat edip her zaman Allah’a güven içinde bulunması; hizmetlere
mükâfat ve beklentilerin söz konusu olduğu yerlerde, nefsini bütün bütün unutup
birileri tarafından görülür ve hatırlanırım endişesiyle bulunduğu yerden dahi
birkaç adım geriye çekilmesi, çekilip gerilerin gerisinde durması; sa’yine
terettüp eden iyiliklere kendi dışında bir kısım sebepler, saikler bulmaya
çalışması; bazı olumsuz sonuç ve hezimetlerin ise, şöyle-böyle mutlaka altına
girip “Bunlara ben sebebiyet vermiş olabilirim.” diyerek sorumluluğu üzerine
alması ve kat’iyen atf-ı cürüm vartasına düşmemesi... evet bütün bunlar çok
önemli esaslardır.

Bunlar kadar ehemmiyetli olan diğer bir kısım hususlar da şunlardır:

1. Hak yolcusu için her seviyede takva bir zâd-ı ahirettir. Sülûka niyet eden
irade eri, “Uzun ve meşakkatli seferlerde mutlaka azık edinin ve bilin ki azığın
en hayırlısı haramlardan korunma, mârufları yerine getirme mânâsına
takvadır.”3 fehvâsınca her zaman ne yapıp yapıp takva serasına sığınmalıdır.

2. Yolcu, amellerini hem Hakk’ın hem Cenâb-ı Risaletpenâhîleri’nin (aleyhi
ekmelüttehâyâ) hem de ervâh-ı tayyibenin müşâhedesine arz ediyormuşçasına,
yapıp ortaya koyduğu şeylerin kalbin sesi-soluğu olmasına fevkalâde dikkat
etmelidir.

َنی۪قِداَّصلا .3 َعَم  اوُنوُكَو   “Behemehal sadıklarla beraber olun.”4 mantukunca
dost ve yârânı sadâkat ve emanet erbabından seçmelidir ki, bu herkes için yol
emniyeti adına fevkalâde önemli bir esastır. Allah’a yakın duranlara yakın
olma; kendini beğenmiş, her hâli kibir, gurur, bencillik ve iddia olan
kimselerden –toplum içinde cepheler oluşturmama kaydıyla– uzak durma; uzak
durup onların kirli atmosferlerine girmeme de “sedd-i zerâi” açısından ayrı bir
önem arz etmektedir.



4. Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat ve bütün insanlara gücü yettiğince
merhamette bulunmak İslâmiyet’in gereğidir ve bunların hepsi de bu yolun
âdâbındandır.

5. Hak yolcusu, Allah karşısında her zaman temiz bulunmaya çalışmalı,
kendisine temiz olarak bahşedilen fıtratını kirletmeden korumalı, ezkaza bir
kısım sürçmelere maruz kalırsa, yerinde bütün gönlüyle Rabbine teveccüh edip
içini O’na dökerek, yerinde nefsini sorgulayıp kusurlarının hacaletiyle iki
büklüm yaşayarak ve günde en az birkaç kez istiğfarla gürleyerek ruhundaki
fenalık temayüllerinin kökünü kesmeli ve sürekli tetikte, teyakkuzda olmalıdır.

6. Riya, süm’a ve sun’î davranışlar hak yolcusunun her zaman uzak durması
gereken öldürücü virüslerden sayılmıştır. Bir kalb, riyaya, süm’aya ve
yapmacık davranışlara karşı mesafeli duramıyor, hatta onlardan hoşlanıyorsa, o
kalbin balansı bozuk demektir. Böyle bir kalble tecellî avlanamaz ve o sine
kat’iyen tecellî otağı olamaz.

7. Kalb, “bir beyt-i Hudâ”dır. Sahibi hatırına her şeyden temiz tutulmalıdır
ki, insan, en hayatî yanını karartmasın ve böyle bir ziya kaynağına rağmen
kendisine husuf-küsuf yaşatmasın.

İşte bu çerçevede, oldukça farklı, sorumlulukları çok, vâridâtı ebediyetleri
peylemeye yetecek mahiyette, apaydın, fakat etrafı şerareli böyle birinin bir
üstad, bir mürşid refakatinde seyahat etmesi, hem yol emniyeti bakımından hem
de hedeften şaşmama açısından çok önemlidir. Ne var ki, konumu itibarıyla bir
ayna, bir rehber vazifesi görecek olan üstad ve mürşid, hiçbir zaman bir merci,
bir asıl gibi de görülmemelidir. Onun müteal bir varlık gibi algılanması,
Peygamber makamına oturtularak bütün mevhibe ve vâridâtın kaynağı
gösterilmesi ciddî bir inhiraf olduğu gibi, her şeyin asıl kaynağından gelen
esintilere de set çekmesi kaçınılmazdır. Bununla beraber, üstad ve mürşide de
ilâhî teveccühlerin birer perdesi, birer aynası olmaları itibarıyla saygıda kusur
edilmemeli ve teveccühleri de hafife alınmamalıdır; zira rahmet ilinden esip
gelen meltemler bizimle, onların atmosferinde buluşmakta, ilâhî feyizler ve
bereketler o aynalarla bizlerin ruhuna aksettirilmekte ve onlar bizim için izzet
ve azamete birer perdedarlık vazifesi görmektedirler. Onlar, çevrelerindeki
kimselere, yerinde ziya, yerinde hava, yerinde su ve yerinde de toprak vazifesi
görerek teveccüh edenlerin inkişaflarına vesile olmaktadırlar. Bu itibarla
onların da doğru görülüp doğru okunması çok önemlidir. İsterseniz konuyu
Enverî’nin bir dörtlüğüyle noktalayalım:



“Rü’yet-i dîdâr-ı Hak’tan “len terânî” remzini,

Çeşm-i zârım aşkıyla “Tûr” olmayınca bilmedim.

Kisve-i Âl-i Abâ Enver hakikat sırrını,

Vuslat-ı mürşidle mesrur olmayınca bilmedim.”

Bazıları mübtedîye mürîd, müntehîye de murad demişler; demiş ve
birincisini bir çile ve meşakkat eri görmüş; ikincisini de, ilâhî cezb ü incizap
mazharı bir inayet kahramanı şeklinde mütalâa etmişlerdir. Bana göre,
mübtedînin mübtedîliği mürîdliğe bakan yanı itibarıyla, müntehîliği de sâlike
uzanan ufku ve vuslatı hecelemesi açısındandır.

َای َكِتَمْحَر  ْنِم  َانْیَلَع  ْرُشْناَو  ِمی۪ظَعْلا  َكِلَْضف  ْنِم  َانْیَلَع  ِْضَفأَو  َمیَ۪قتْسُمْلا ﴾ َطاَرِّصلا  َانِدِْھا   ﴿ ّلَلا َُّمھٰ
ُمی۪حَر َای  ُنٰمْحَر  .

َنی۪رِھاَّطلا َنی۪بِّیَّطلا  ِھِباَحَْصأَو  ۪ھِلٰا  ىَلَعَو  َنیَ۪ملاَعْلِل  ًةَمْحَر  ُھَتْلَسَْرأ  ْنَم  ىٰلَع  ْمِّلَسَو  ِّلَصَو  .
el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/318. Yakın ifadeler için bkz.: İbnü’l-Cevzî, el-Müdhiş s.490; İbn Hacer, Mukaddimetü Fethu’l-bârî s.14.

Bkz.: M.F. Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri 1/201.

Bakara sûresi, 2/197.

Tevbe sûresi, 9/119.



Tâlib, Mürîd, Sâlik, Vâsıl
Silsilesi İçerisinde
Farklı Bir Zaviyeden Sâlik

Sâlik: Bir yolu tutup giden anlamındaki bu kelime, tasavvuf erbabınca
Allah’ın rızasını kazanma hedefine bağlı, belli bir disiplin içinde O’na
yürüyen; yürüyerek tabiatındaki uzaklaşma temayüllerini nötralize eden veya
kendi uzaklığını aşmaya çalışan hak yolcusu demektir ki, kendi içinde iki ana
bölüm hâlinde mütalâa edilegelmiştir:

1. Seyr u sülûk yolunun gereklerini yerine getirmeden, yani uzlet yaşamadan,
halvet görmeden, çile ile tanışmadan, sırf cezb-i rahmânî ile bir hamlede, bir
nefhada bütün hâl ve makamları aşıp kendi kemalât arşına ulaşan cezbedilmiş
(meczûp) veya (müncezip) sâlik.

2. Usûl ve âdâbı dairesinde istidadının gereği “âfâkî” veya “enfüsî” seyr u
sülûk-i ruhanîyle Hakk’a vuslat yolunda bulunan sâlik-i mücahid.

Bunlardan başka, evvelâ meczûbken cezbenin kesilmesi, seyr u sülûke
geçmeden yeniden bir incizabın zuhuru, sülûku müteakip cezb ü incizabın
yeniden meydana gelmesi gibi... hususlar da erbabınca üzerinde durulan
konular arasında. Ne var ki, fakir, onları bu işin pratik kahramanlarına havale
edip şimdilik sırf “seyr-i enfüsî” ve “seyr-i âfâkî” ile Hakk’a yürüyen sâlikten
bahsetmek istiyorum.

Sâlikte ilk adım niyetle başlar. Niyet her işin başı, seyr u sülûkun ise hem
başı hem de temel taşıdır; onsuz amel ruhsuz, o olmadan Hakk’a yürümekse
imkânsızdır. Hâlis bir niyet, Hak inayetine bağlanarak güçlendirilir, azim ve
kararlılıkla da bilenirse –Allah’ın izniyle– bu sayede sâlik her şeyi başarabilir,
her engeli aşabilir ve takvimi belli değilse de bir gün –hangi seviyede olursa
olsun– istidadının elverdiği arş-ı kemalâta ulaşabilir. Ne var ki, “menzili çok,
geçidi yok, derin sular”ın ve derin derelerin bulunduğu, zorluk ve kolaylığın
yan yana yaşandığı, şehrahlarla patikaların iç içe uzayıp gittiği bir yolda
mutlaka bir kâmil mürşide ve bir üstada ihtiyacın olduğu da açıktır. Bu itibarla
da, şayet üstad üstadlık taslayan bir mütesanni’, mürşid de haddini bilmez bir
nâkıssa, vay o sâlikin hâline.! Ne hoş söyler Niyazi-i Mısrî:

“Her mürşide el verme ki yolunu sarpa uğratır,



Mürşidi kâmil olanın gayet yolu âsân imiş...”

Seyr u sülûk, sâlikin tâlibken kısmen duyduğu, mürîd ufkunda televvünleriyle
tanıştığı iman ve islâm hakikatlerini, “mahiyet-i nefsü’l-emriye”lerine uygun bir
kere de keşfen ve zevken tadıp duymanın, idrak edip anlamanın kalb ufku
itibarıyla ayrı bir yoludur. Sözü edilip de, çok defa ne olduğu bilinmeyen huzur
dediğimiz iksir de kâse kâse işte bu yolda içilir. Huşû, sâlikin istidadına göre
hakikî mânâsıyla o yolda yaşanır.. ve yaşanan şeylerin insan tabiatının birer
derinliği hâline gelmesi, tabir-i diğerle imanın nazarî bir ufka bedel amelî bir
matla’dan o farklı doğuşu da ancak kalb ve ruh atmosferinde yapılan böyle bir
seyahatle gerçekleşebilir. Böyle bir yolda ısrarlı yürüme sayesinde yükselen,
ahlâkıyla bir kıvam insanı hâline gelen sâlik, hareket eksenini ruhanîlere ait
çizgiye bağlayarak ufuk ötesi temâşâlara ulaşır, çoğu nazariyâttan ibaret olan
ilmî müktesebâtını maârif-i ilâhiye kıymetine yükseltir; yükseltir ve zâhir u
bâtınıyla pürnûr olur gider, duruşuna lâyık bir makama otağını kurar.

Bazen böyle münevver bir ruh ve dopdolu bir ârife –üzerinde durulacağını
ifade edip geçelim– farklı bir kısım ahvâl, etvâr ve ötelere ait elvânın zuhur
ettiği de olur; bazen de ona ruhanî zevk ve müşâhede yolları açılır. Bu arada
mütemekkin olmayan sâliklerden bunlara takılıp yollarda kalanların sayısı da
az değildir; ancak müteyakkız hak yolcularıdır ki, bunları Hak inayetiyle aşar
ve takılıp yollarda kalmazlar, kalmamalıdırlar da. Zira bu tür şeyler, ne
ubûdiyetin gayesi ne de seyr u sülûkun hedefidirler. Bunları maksud bilen
Maksud’u bilemez, bunları gaye gören yol yorgunluğundan başka bir şey elde
edemez. Onun içindir ki, gerçek mârifet erleri, bu tür şeylerden rüyalarında bile
uzak durmaya çalışmış, kendi kendine gelen mevhibelerin istidraç olabileceği
endişesini yaşamış; vicdanlarının “vâridât” dediği teveccühleri de “tahdis-i
nimet” mülâhazasıyla soluklamış ve daha fazla bir kıymet atfetmeyi de asla
düşünmemişlerdir. Bence bu yolda esas olan da işte budur; evet, eğer bunlar
Rahmânî birer ikram ve Cenâb-ı Hak tarafından sâlikin aşk u şevkini
şahlandırma adına avans nev’inden birer teveccüh ise –ki o hususta da kat’î bir
şey söylememiz mümkün değildir– hak yolcusu yeni bir nimet sağanağıyla karşı
karşıya bulunduğunu düşünerek, şevk u şükürle gerilmeli, ibadetini ubûdete
çevirmeli, normal hayatını gecelerinin derinliğiyle derinleştirmeli, oturuşunu-
kalkışını daha bir kullukla bezemeli; ama kat’iyen fahre, şöhret hissine, fâikiyet
mülâhazasına girmemeli; rahmet ilinden dalga dalga esip gelen, gelip ruhunu
saran o tecellîleri, bencillik, gurur, riya, süm’a isiyle-pasıyla karartmamalı;
bütün o teveccühleri, iltifatları, kendi aczi, fakrı, ihtiyacı ekseninde



değerlendirerek, hakkı olmayan bir şeyi temellük yerine, onun kaynağı üzerinde
durmalı, bir ibtilâ olabileceği ihtimaline karşı Allah’a sığınmalı ve ubûdiyetine
teşvik için bir atiyye nev’inden verilmiş olma mülâhazasıyla da kulluk çıtasını
biraz daha yükselterek, daha derince, daha şuurluca ve ihsan televvünlü bir
ubûdiyete kilitlenmelidir; hem de nimet-i sâbıkaya “bidâat-i müzcât” ölçüsünde
küçük bir şükürle mukabelede bulunuyor olma ezikliğiyle ubûdiyete
kilitlenmelidir...

Aslında, sürekli kendini sorgulayan, sigaya çeken ve nefsini murâkabe ve
muhasebe imbiklerinden geçiren bir hak yolcusundan beklenen de işte budur.
Durduğu yerin farkında olan böyle biri, bir taraftan

2 َكِتَفِرْعَم َّقَح  َكَانْفَرَع  اَم  ، 1 َكِتَدَابِع َّقَح  َكَانْدَبَع  اَم  ،

َكِرْكُش َّقَح  َكَانْرَكَش  اَم  َكِرْكِذ ، َّقَح  َكَانْرَكَذ  اَم 

deyip O’nu hakkıyla bilemediğini, gerektiği gibi kullukta
bulunamadığını, ululuğu ölçüsünde O’nu zikredemediğini ve şükür
vazifesini yerine getiremediğini avaz avaz ilan ederken; diğer
taraftan da, bilerek veya bilmeyerek işlediği hata, günah, irtikâp
ettiği mâsiyet, mesâvî ve Allah’ın hoşnut olmadığı/olamayacağı
davranışlardan ötürü her zaman boynu buruk, ruhunda içini
kanatan bir burukluk, yüzünde kahreden bir hicap, gönlünde
mütemadi bir ürperti, kabirdeki suallere muhatap olma telaşı gibi
bir ruh hâleti içinde ve amellerin muvazenesi esnasında terazi
kefelerinin kıpırdanışıyla başını döndüren, bakışlarını bulandıran
bir heyecan ve endişe ile, her lahza, içinden kopup gelen o
derinlerden derin mehâfet ve mehâbet hissiyle döner döner ve gider
O’na sığınır; her sığınışında cismanî arzuları ve nefsanî istekleri
itibarıyla bir kere daha ölür ve ardından da O’na intisap
mülâhazalarıyla sûr sesi almış gibi yeniden dirilir; dirilir, kalb ve
ruh ufkunda yepyeni bir dünya kurmaya çalışır; her zaman O’nu
düşüneceği, O’nu söyleyeceği, O’na yöneleceği, O’nunla hasbihâl
edeceği öteler adına nuranî, şeffaf ve mâverâdan sürekli diriltici
nefesler alan bir dünya. Bu dünyada, sâlik ve üstad diz dize, canlar
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın otağında ve otağ, Hakk’a kurbet



kuşağında.. varların yok olduğu, yokların bir vücud-u cavidânîyle
yeniden varlığa erdiği bir makamdır burası. Burada saatler her
zaman gün ortasını gösterir.. doğu-batı iç içe girer, gece-gündüz
karışır birbirine.. fizik ve fizikî mülâhazalar delik deşik olur.
Mekânın yerini lâmekân alır, zamanın ufkunu da lâzaman kaplar..
artık, her şeyin Allah’tan gelip yine Allah’a döndüğü hissi
duyulmaya başlar. Bir kor düşer sinelere ve vuslatın gölgesi sezilir
gibi olur başlar üstünde. Zevkî, hâlî ve kısmen de şuhûdî bir neşve
ile dudaklar O’ndan gelecekleri mırıldanmaya durur, mırıldanılan
şeyler gider ta ümit ufkuna vurur. Gönül her şeyi aşmış gibi ّلَلا َّمُھٰ
3 َِكئاَِقل َىِلإ  اًقْوَشَو  َكِھْجَو  َىِلإ  َِرظَّنلا  َةََّذل   diyerek bütün
güzelliklerin kaynağı O’nun cemal-i bâ kemâlini temâşâ lezzeti ve
vuslat şevkiyle inler; sönmeyen bir aşk, dinmeyen bir iştiyakla

ِتَاياَغْلا ىَصَْقأَو  ِتاَجَرَّدلا  َىلَْعأ   dediği iftar vaktini beklemeye
koyulur.. ve kim bilir, iç dünyasında “kelâm-ı nefsî”
mahremiyetiyle her gün kaç kez, kendini iftar sofrasının başında
tahayyül eder; üst üste teveccühler yudumlar ve

“Ey sâki, doldur şarabı vakt-i iftardır bu dem,

Mâmur eyle bu harabı lütf-u izhardır bu dem.”

(M. Lütfî)

der, iştiyakını seslendirir. Sonra da “Âh vakti merhun!” diye
mırıldanarak birkaç adım geriye çekilir.

Bugün her yanda bir sürü sâlik var; hedefi Allah hak yolcuları ise, ya sır
yolunda yürüyorlar ya da bir kaht yaşanıyor o iklimde.. her tavrı, her sözü, her
hâli Hak muradı olanlara gelince, –Allah eksikliklerini göstermesin– bunlar,
azlardan da az; ihtimal onların da ağızlarında fermuar var. Öyle de olsa,
bunlardır Mele-i A’lâ sakinlerinin matmah-ı nazarı; bunlardır göklerdekilerin
medâr-ı iftiharı; bunlardır muhtemel felaketlere karşı ehl-i imanın sedd-i rasîni
ve َنوُحِلْصُم اَھُلَْھأَو  ٍمْلُِظب  ىٰرُقْلا  َِكلْھُِیل  َكُّبَر  َناَك  اَمَو   “Halkı dürüst ve
başkalarını da ıslah etmeye çalışan memleketleri Rabbin asla helâk etmez.”4



mazmununca helâkı mukadder karyelerin de teminat vesilesi.

İster cezb öncelikli, ister sülûk mebde’li, ister acz ü fakr eksenli olsun, sâlik
her zaman sâliktir ve onun gözü hep Hak kapısında; seyri, Peygamber
vesâyetinde; duruşu da ârifânedir. Rabbiyle münasebetlerinde hesabı çok
sağlam; hareket ve davranışları da ihsan şuuruna bağlıdır. O, her hâliyle âdeta
bir vuslat sath-ı mâilinde bulunuyormuş gibi iştiyak ve mehâfeti iç içe duyar ve
emelden endişeye sürekli gelgitler yaşar. Yerinde kendini “ayne’l-yakîn”
ufkunda hisseder; mârifetinin enginliği ölçüsünde sezilmezleri sezer,
erilmezlere erer, “bî kem u keyf” en aşkın şeyleri temâşâ eder; yerinde daha
derin müşâhedelerle tam müstağrak hâle gelir; oturur kalkar َوُھ ُفوُرْعَمَْلا 
7 ّللا ُهٰ َوُھ  ُدوُبْعَمَْلا  , 6 ّللا ُهٰ َوُھ  ُدوُصْقَمَْلا  , 5 ّللا ُهٰ  nurefşan kelimeleriyle
soluklanır.. ve hep O’nu anar, O’na tahsis-i nazar eder ve tahsis-i ubûdiyette
bulunur. Hakanî, böyle bir sâliki iki mısraa sıkıştırarak şöyle ifade eder:

“Lâyık oldur ki hemen sâlik-i râh

Diye lâ na’büdü illâ iyyâh.”

Sâlik, seyr-i ruhanîsi süresince, beklemese de farklı sürprizlerle
karşılaşabilir; hâlden hâle intikal eder, öteden sesler duyar, ruhanîlerden iltifat
görür. Aslında, onun işi âdeta hep seyahattir; O’ndan yine O’na sülûk eder,
kendinden O’na seferde bulunur. Bir ism-i ilâhîyi arkasına alır, öbürüne yürür;
birinin atmosferinde pervaz ederken başka birinin cilveleriyle farklı
güzellikleri müşâhede etmeye durur.

Bazen sâlik, cezb u incizab kanatlarıyla O’ndan başlayıp yine O’na yürüdüğü
gibi, bazen de maiyyet ufkundan kendi mahiyetinin derinliklerine seyahat eder.
O bu kabîl tedelli veya terakkiler esnasında hep “seyr fillâh maallah” türünden
seferler gerçekleştirdiği gibi, âmâl-i sâliha, tezkiye-i nefs, tasfiye-i kalb ile de
zühd eksenli ve terakki edalı seyahatlerde bulunur. Ne var ki, bazı sâlikler her
zaman O’nunladırlar; O’ndan başlarlar ve yine kendi arş-ı kemalâtlarına O’nun
maiyyetinde ulaşırlar. Bazıları, gönülleri her zaman O’na müteveccihtir; O’nun
kendilerine yakınlardan daha yakın olduğunu duyarlar; ama, mahiyetleri
itibarıyla kendilerini bir çeşit uzaklığın ağında hisseder ve sürekli bu uzaklığı
aşma gayretinde bulunurlar. Bazıları da O’na yakındırlar, yakınlıklarının da
farkındadırlar. Bunlar da kurb mazhariyetini korumak için ölesiye bir mücahede
sergilerler. Hangi yolla olursa olsun, sülûklerini maiyyete bağlamış bulunan
hak yolcularının, Allah, her zaman gören gözleri, işiten kulakları, zâhir-bâtın



bütün kuvvelerinin de kuvvet, ihsas ve ihtisas kaynağıdır. Böyle bir sâlik,
Allah’a teveccühünü devam ettirdiği, kalben mâsivâdan alâkasını kesmeye
muvaffak olduğu ve dahası bu mazhariyeti tabiatının bir yanı, bir derinliği
hâline getirebildiği takdirde, mahiyetindeki maddî ve cismanî şeyler –tesirleri
itibarıyla– ruhaniyatın istilâ ve hâkimiyeti karşısında birer birer veya bir
kuvve-i kudsiye ile hepsi birden erir gider de sâlik-i müntehî, cisim, cevher,
araz üstü büyülü bir hâl alır. Öyle ki, artık onun mahiyeti –tabiî iç ihtisasları
itibarıyla– âdeta ne su ne toprak ne hava ne de başka bir maddiyatla alâkası
yokmuş gibi mücerret bir cevher karakteri arz etmeye başlar. Böyle biri, arzda
bulunduğu aynı anda göklerdedir, bugünü yaşarken hep yarınlarda
dolaşmaktadır; cismaniyeti ve bedeniyle bir uzaklığın zebûnu görünmesine
rağmen, ruhuyla sürekli kurbet soluklamaktadır; vücud-u fânîsiyle mekânın dar
bir alanına mıhlanmış gibi durduğu hâlde vücud-u cavidânîyle, bilmem kaç
konağın şeref misafiri, kaç muhtacın Hızır’ı, kaç garîkin de İlyas’ıdır.

Sâlik, bu kıvamı koruduğu sürece, ilâhî teveccüh sağanakları da artarak
devam eder; derken farklılaşan o ulvî mahiyeti onun tabiatı hâline gelir. İşte
böyle bir hak yolcusu, izafî de olsa sahib-i makam sayılır. Gördüğü şeylerin
hepsi doğru kabul edilir. Duyup hissettiklerini her zaman aynı renk, aynı
desende duyar, hisseder. Beyanlarında vâridât nümâyân olmaya başlar ve
sözleri de herkese tesir eden birer lâl ü gühere dönüşür. Zira o, artık “kurb-u
sâbit”le şereflendirilmiş bir tali’lidir; Hakk’ın bildirmesiyle bilir,
gördürmesiyle görür, duyurmasıyla duyar, konuşturmasıyla konuşur ve her şeyi
O’ndan akıp gelen “ledünnî maârif”le değerlendirir.

İster seyr u sülûk, cezb u incizab eksenli O’ndan O’na olsun, ister tedelli
yoluyla O’ndan sâlikin özüne olsun, ister O’nun kurbunu duymasına rağmen
kendi bu’dunu aşmaya mâtuf bulunsun ve isterse kendinde var olduğuna inandığı
kurbunu koruma cehdi şeklinde tecellî etsin, sâlik bu suretlerin hemen hepsinde
ilâhî bir cezb insiyakıyla seyahatini mesafeler üstü bir yörüngede sürdürür;
hâle ait hususiyetleri ya görür ya da görmez; ama bir hamlede varır otağını
makamın en mutena yerine kurar. Cehd ü gayret kahramanlarına gelince, onların
sülûkları terakki edalı ve hâl televvünlüdür. Koşup katettikleri mesafeler,
katlandıkları meşakkatler, ceste ceste erdikleri mârifetlerle tıpkı bir merdiven
tırmanıyor gibi yürürler kendi kemalâtlarının arşına. Neticede bunlar için de
hakikî veya izafî bir vuslat gerçekleşebilir; gerçekleşir ama böylelerini, inayet
edalı öncekilerin mazhariyetleriyle mukayese etmek mümkün değildir.

Hulâsa, sülûkun mebdei, hakikat-i İslâmiyet’in duyulması; nihayeti ise en âlî



mertebesiyle makam-ı ihsanın tecellîsidir. İz’an bir iman ufku; islâm Hakk’a
teslimiyet remzi; ihsan, O’nu görüyor gibi kullukta bulunma ve O’nun tarafından
görülüyor olma şuuruyla Hakk’a teveccühün unvanıdır. Vuslat ise, bütün
bunları aşkın, lâzamanî ve lâmekânî bir duyuş ve hissedişin adıdır.

َای َكِتَمْحَر  ْنِم  َانْیَلَع  ْرُشْناَو  ِمی۪ظَعْلا  َكِلَْضف  ْنِم  َانْیَلَع  ِْضَفأَو  َمیَ۪قتْسُمْلا ﴾ َطاَرِّصلا  َانِدِْھا   ﴿ ّلَلا َُّمھٰ
ُمیِحَر َای  ُنٰمْحَر  .

َنیِرِھاَّطلا َنیِبِّیَّطلا  ِھِباَحَْصأَو  ِھِلٰا  ىَلَعَو  َنیَِملاَعْلِل  ًةَمْحَر  ُھَتْلَسَْرأ  ْنَم  ىَلَع  ْمِّلَسَو  ِّلَصَو  .
et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/184; el-Hâkim, el-Müstedrek 4/629.

el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 2/410; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 4/79, 17/202.

Bkz.: Nesâî, sehv 62; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/264, 5/191.

Hûd sûresi, 11/117.

“Hakikî Mârûf Allah’tır.”

“Hakikî Maksûd Allah’tır.”

“Hakikî Mâbûd Allah’tır.”



Vâsıl1

Erişen, ulaşan, kavuşan mânâlarına gelen vâsıl; tasavvuf erbabınca, beden ve
cismaniyetle alâkalı hicaplardan bir bir sıyrılıp, kendine ait uzaklıkları aşarak
herkese ve her şeye yakınlardan daha yakın bulunan Cenâb-ı Hakk’ın maiyyetini
zevken ve keşfen duyma mânâsına O’na ulaşan müntehî demektir.

İç içe insanı kuşatan cismanî hicapları aşma ve gidip o maiyyet ufkuna
ulaşma, bazen fevkalâde bir himmetle, bazen Hak’tan özel bir teveccühle,
bazen hususî bir mârifetle, bazen usûlünce seyr u sülûk-i ruhanî yolunda ciddî
mücahedelerle, bazen acz ü fakr, şevk u şükür tarikiyle, bazen de esbâb üstü
harikulâdeden bir cezb u incizapla gerçekleşir ki, bunların hemen hepsi de ilâhî
inayetin değişik tecellî dalga boyundaki televvünlerinden ibarettir. O’nun iltifat
ve teveccühü olmazsa, mürîd ya da sâlik ne beden ve cismaniyet perdelerinden
sıyrılabilir ne de kendi uzaklığını aşarak o ufka ulaşabilir... Herkese
yakınlardan yakın olan O, uğrunda mücahedede bulunan vuslat namzetlerini
kendine yaklaştıran da yine O’dur. O yaklaştırmazsa kimse vuslat denen
neşveyi duyamaz ve kimse o maiyyeti kat’iyen zevk edemez. “O tecellî
eyleyince her işi âsân eder / Halk eder esbâbını, bir lahzada ihsan eder.”
(Anonim)

Avam, böyle bir vuslatın –belki de gölgesini– ancak imanla öbür âleme
giderek duyabilir; buna rağmen bazen, fevkalâde bir inayete mazhariyeti
sayesinde ötelere ve daha ötelere cezbedilip hususî bir iltifat da görebilir.

Hakk’ın mükerrem ibâdı haslara gelince, onlar daha dünyadayken kendi
uzaklıklarını aşar, kalb ve ruhun temâşâ ufkundan –bu da herkesin Hak
katındaki seviyesine göre gerçekleşir– ِدي۪رَوْلا ِلْبَح  ْنِم  ِهَْیِلإ  ُبَرَْقأ  ُنَْحنَو   “Biz
ona şah damarından daha yakınız.”2 hakikatini, iman, iz’an ve mârifetlerinin
vüs’ati ölçüsünde duyuyor ve görüyor gibi olur ve iç ihtisaslarıyla “maiyyet”
soluklamaya başlarlar.

Bunların bir kadem daha önünde bulunan özel mevhibe ve teveccüh
kahramanları ise çok defa “latîfe-i rabbaniye” ufkundan ve sırrın sırlı
menfezlerinden “bî kem u keyf” ve “bilâzaman”, “bilâmekân” zevken öyle
şeyler müşâhede ederler ki, ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne de bir başkası
tarafından tasavvur edilebilmiştir. Bunlara اًنیِقَي ُتْدَدْزا  اَم  ُءَاطِغْلا  َفِشُك  َْول 
“Aradaki perdeler kalksa yakînim ziyadeleşmez.”3 kahramanları diyebiliriz.



Bunlar, seyr u sülûkla o mertebe-i kusvâya ulaşmışlarsa, seyirleri “seyr
fillâh” şâhikasında, peykler gibi döner dururlar envâr u esrar-ı Hak etrafında..
ve daha bir derinleşirler her hamlede, her sıçrayışta.. evet, vuslat gerçekleşse
de sonu gelmez Sonsuz’a seyahatin. Onlar her zaman “ilme’l-yakîn”ler üstü
temâşâ peşindedirler; “ayne’l-yakîn”ler ötesi mükâşefeden mükâşefeye
koşarlar ve “hakka’l-yakîn”e aralanan kapılardan ruh dünyalarına akseden
tecellîlerle her an ayrı bir sermestî yaşarlar.

Böyle bir şâhika, her hakikat eri için, öteleri ve ötelere ait esrarı görme,
bilme, duyma ve zevk etmenin yanında, canlı-cansız her nesnenin, latîf-kesîf her
varlığın “mahiyet-i nefsü’l-emriyesi”ni, Yaratıcı’yla münasebetini, O’ndan
geldiğini, O’na dayandığını, O’nunla kâim bulunduğunu ve neticede O’na
döndüğünü/döneceğini gayet net ve vâzıh olarak görüp müşâhede etme
zirvesidir. Bu zirveden varlığı temâşâ edebilenler neyin ziya neyin nur, neyin
hasret neyin huzur, neyin fânî kimin bâkî, neyin zâil kimin dâim bulunduğunu,
herhangi bir iltibasa girmeyecek şekilde açık olarak görür ve nazarî bilgilerini
de zevkî, keşfî ve şuhûdî mârifetle teyit etmiş olurlar.

Bu zirve aynı zamanda enbiyâ, asfiyâ ve evliyânın da öteler ötesini temâşâ
ve tarassut ufku olması açısından, vuslat erleri için öyle mehâbet televvünlü
meserret-bahş bir mahall-i ihtisastır ki, dünyada ona denk başka bir mazhariyet
göstermek çok zor, hatta bir mânâda imkânsızdır. Pâye yüksek, vâridât
rengârenk, bulunulan şâhika dünya ve ukbânın birden temâşâ edildiği bir yerdir;
ama, bütün bu teveccühlerle serfiraz vuslat kahramanı her şeye rağmen
mazhariyetleri mevzuunda fevkalâde ketûm ve bir mahviyet insanıdır; ser verir
sır vermez.. ve kendi gözünden bile kıskanır Allah’la arasındaki münasebeti ve
esrarı. Mademki ululuk ve azamet esbâbın perdedar olmasını iktiza ediyor;
öyleyse, mütemadî bir vâsıl da, hiçbir zaman vuslat gibi bir mazhariyete
terettüp eden mevhibeleri kasdî ve iradî izhar etmemelidir. Öyle ki, ötelerle
münasebetlerini zirvelerde sürdürürken dahi, sık sık dönüp geçtiği yolun
mebdeine ve yükseldiği merdivenin ilk basamağına bakmalı; َّقَح َكاَنْفَرَع  اَم 

َِكتَفِرْعَم  “Seni hakkıyla bilemedik.”4 mülâhazalarıyla soluklanmalı; اَم
َِكتَداَبِع َّقَح  ََكانْدَبَع   “Sana bihakkın ibadet edemedik.”5 sözleriyle kulluk

adına aczini itiraf etmeli ve “Lâyık olmadığım hâlde bana bu teveccüh ve iltifat
nedendir?” deyip her şeyin bir “atâ” olduğunu –şayet düşünme kabiliyeti
varsa– düşünmelidir.

Aslında, esmâ ve sıfât ötesi envâr u esrardan gayri bir şey görmeyen hakikî



ârif, eğer vâkıf olduğu esrar-ı ulûhiyeti söylemeye kalkışsa; kendi medhûş
olduğu gibi işitenlerin ruhlarına da dehşet ve hayret salar. Bu itibarla o, aşk u
iştiyakını bir namus bilip sinesine gömdüğü gibi, ötelere ait esrarı da kendini
aşamamış nâmahremlere kat’iyen fâş etmez; etmeye de mezun değildir. Eğer
mezun olsa kim bilir neler söyler ve ne dehşetâmiz hakikatlerden bahisler açar.

Gerçi aramızda, esrardan dem vuran bir hayli insan var; ama zannediyorum,
böyleleri farkına varmadan rüyalarını naklediyorlar.. evet, her vuslattan dem
vuran vâsıl olmadığı gibi, her sâlik de ârif değildir. Hakikî ârif, esmâ ve sıfât
âlemini gayet net gören, duyan, hisseden ve duyup hissettiklerini doğru okuyup
iltibassız yorumlayan ilâhî inayetle müeyyet bir mârifet kahramanıdır. Bu
kahramanın âlem-i kevn u şehadetten süzülen mânâlara vukuf ve ıttılaına
“mârifet-i hak”, öteler ve ötelerin de ötesine ait envâr ve esrarı müşâhedelerine
de “mârifet-i hakikat” denir. Bu seviyedeki bir irfan erine Cenâb-ı Feyyâz-ı
Mutlak, 6 ِلاَثِم ْنِم  ٍبْرَضَو  ٍكاَرِْدإَو  ٍفْیَك  ِرْیَِغب   sırr-ı sübhanîsini duyurur;
hususî teveccühleriyle onu şâd ve hurrem kılar. Akıl bunu tam kavramasa da,
vicdan sistemi, donanımına emanet böyle bir iltifatı dehşet dalgaları içinde
hisseder. Lisan sükût cânibine kayar ve ruh da sessizlik murâkabesine dalar.

“Mârifet-i ef’âl” her sâlikin mazhar olabileceği bir mevhibe; “mârifet-i sıfât
ve şuûn” özel donanımlı haslara mahsus semavî bir atiyye; “mârifet-i hakikat”
ise, meleklik yanlarını inkişaf ettirme bahtiyarlığına ermiş haslar üstü haslara
Hazreti Zât’ın bir teveccüh armağanıdır. Anlamayan anlamasın, kabul etmeyen
de etmesin, ârifler o esrar ve envârı her zaman can gözleriyle müşâhede eder
ve çok defa bir sermestî yaşarlar; evet:

“Ârifin can gözlerinde nûr-i irfan var olur,

Ârife avn-i Hudâ sırr-ı meârif yâr olur.”

(M. Lütfî)

Daha önce “Mârifet” unvanıyla ele aldığımız bir fasılda icmâlen de geçtiği
gibi, irfan bir burak, ârif onun süvarisi, mârifet de sermayesidir. Binaenaleyh,
bu çerçevede ârif-i billâh olmayan, kendi uzaklığını aşamaz, vuslat denen o
fevkalâdeliğe de ulaşamaz. Ona ulaşan bir mârifet eri de, bir daha geriye dönüp
ağyâra yâr olmayı düşünmez; nasıl düşünür ki, –Yunus diliyle– o artık ballar
balını bulmuş ve cân ü ten sevdasından da kurtulmuş biridir. Gayrı o, tecellî-i
Zât ufkunda bulunma demek olan bir “feth-i mübîn”, belki de bir “feth-i



mutlak”a vâsıldır. Bu yüksek mazhariyetle şereflendirilmiş bazı vâsıllar, tıpkı
“sübühât-ı vech”e memerr olmuş bir tali’li gibi yer yer sıfât-ı sübhaniye ve
esmâ-i ilâhiyenin tecellîlerini dahi duyamayacak şekilde mağmur ve müstağrak
yaşarlar da kendileri dahil O’ndan başka hiçbir şeyi duyup hissetmezler.

Aslında, bizim vuslat deyip geçtiğimiz bu fevkalâde mazhariyette o kadar
çok mertebe ve o kadar çok duyma, hissetme seviyesi söz konusudur ki, aynı
yörüngede sefer ve seyahatte bulunan hak erlerinden hemen hiçbiri diğerinin
vusûl keyfiyetine tam muttali olamaz. Evliyânın birbirinin mertebelerini
bilmeleri Allah’ın bildirmesine bağlı olduğu gibi, vuslat erlerinin vusûl
keyfiyetlerinin nasıl olduğuna ıttıla da ilâhî ilhama vâbestedir. O bildirmezse,
kimse kimsenin ne olduğunu, nerede durduğunu kat’iyen bilemez; mürşid ve
üstadın vusûl esrarını sâlik ve tilmiz bilemez; kâmil bir tilmiz ve ârif bir
sâlikin vuslat keyfiyetini de üstad ve şeyhi keşfedemez. Her şeyi Yaratan bilir,
başkaları da ancak O’nun bildirdiği kadarına muttali olur.

Bu itibarla, bazen sahabe-i kiram arasında olduğu gibi, pek çok kâmil insan,
en azından kemale namzet bulunan hak yolcuları, ârif-i billâh olsalar, varıp
irfan ummanlarına dalsalar, gidip Hakk’a ulaşsalar dahi, “üns billâh” yaşayan
Hak erlerinin ufkuna ve bulundukları zirveye muttali
olamadıklarından/olmalarına izin verilmediğinden, asfiyâ hatta peygamber
vârisi de olsalar, diğerlerini kabul etmeyebilir; kabul etmeden de öte gıybet,
tahkir ve tezyife gidebilirler. Böyle bir durum bilhassa Hak yolunda yürüyenler
için bazen kaybettiren tehlikeli bir iptilâ ve imtihana da dönüşür. Böyleleri,
dillerini tutup kalblerini de ahlâk-ı zemîmeden arındırabildikleri takdirde
vilâyet semasının üveyikleri olmaya namzet iken, ya meşreplerinin
muhabbetinden ya mesleklerini her nasılsa adâvete bina ettiklerinden ya da
Cenâb-ı Hakk’ın başkaları hakkındaki takdirlerini hazmedemeyip kıskançlığa
düştüklerinden, belki de mekr-i ilâhîye maruz kaldıklarından, kazanma
kuşağında sürekli haybetler ve hüsranlar yaşar ve Hak dostlarına tavır almakla
farkına varmadan ehl-i küfür ve ehl-i ilhâdı sevindirirler. Kendilerini büyük ve
ehliyetli, karşı tarafı da küçük ve değersiz görmek de böylelerine kaybettiren
ayrı bir husustur. Allah’a giden yollar mahlukatın solukları sayısıncadır ve
hâlisane O’na yürüyen herkesin de belli ölçüde vuslat yaşaması ve “üns billâh”
soluklaması ihtimal dahilindedir. Bu yolda, çalım, iddia değil; tevazu, mahviyet
ve hacâlet esastır. Bilinemez, ne pejmürde görünümlü kimseler gidip Hakk’a
ulaşmışlardır da, en alımlı-çalımlı ve müşârun bi’l-benân kimseler dökülüp
yollarda kalmışlardır...



Bu istidrâdî hususu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin mübarek bir sözüyle
noktalamak yerinde olur zannediyorum:

“Hakkı gel sırrını eyleme zâhir,

Olayım der isen bu yolda mâhir;

Harâbat ehline hor bakma Şâkir

Defineye mâlik vîrâneler var.”

***

Mürîdin Hakk’ı murad etmesi, sâlikin usûlünce seyr u sülûkta bulunması,
vâsılın da kendi uzaklığını aşması; evet, bunların her birinin arızasız
gerçekleşmesi, sonra da bu ilâhî teveccüh ve iltifatların temâdîsi, evvelen ve
bizzat Cenâb-ı Hakk’ın inayetiyle –Allah, inayetinin eksikliğini göstermesin–
sâniyen ve bi’l-araz esbâb olarak mürîd veya sâlikin himmetiyledir. Himmet,
vâsılın önemli bir azığı, zâdı-zahîresi; üns de böyle bir şâhika erine bir maiyyet
teveccühüdür.

Himmet, kula nisbetle, çalışma, gayret gösterme, azmetme, mübarek bir işe
hâlis niyetle yönelme ve sorumluluğun heyecanını bütün benliğinde duyma,
hissetme; Allah’a nisbet edildiğinde de, ortaya konan bu faaliyetlere Hakk’ın
mukabelesi mânâsına gelir.

Hak yolcuları için himmet önemli bir dinamiktir. Çok defa onunla aşılır,
aşılmaz gibi görülen zirveler.. ve bir yönüyle onunla belirlenir sülûktaki
seviyeler, vuslattaki zevkler, hâller. Ne var ki, hep farklı farklıdır himmet
erleri: Her zaman müteyakkız, zâhir ve bâtın hâsseleriyle bir arayış içinde ve
gözü gök kapılarında, sürekli vuslat rüyaları gören bir himmet erinin bulunduğu
yerdeki duruşu başka; iradesinin hakkını eda edip bütün hareketlerini yaratılış
gayesine bağlayıp sürekli Hak kapısında el pençe divan duran birinin
teveccühü başka; bütün himmet gücünü, ömrünün her gün, her saat, her dakika,
her saniye ve her sâlisesinde O’nun rızasını kazanmaya hasrederek, her türlü
ahvâl ve makamât mülâhazalarından tecerrüd edip yalnız O’nu düşünen, O’nu
mırıldanan, O’nu en yüksek bir yakîn ile bilme yolunda sürekli O’nun kapısına
müteveccih bulunan, içini yalnız O’na açan, kendi arzu ve isteklerini bütün
bütün unutarak yalnız O’nu isteyen ve O’nun maiyyet-i münezzehe ve



mukaddesesinde geçen bir ân-ı seyyâleyi her türlü mazhariyete tercih edebilen
bir vâsılın kemerbeste-i ubûdiyet içinde tavrı daha başkadır...

Aslında, maddî-mânevî bütün alâkalardan sıyrılarak, ihtiyaçlar üstü bir
zaruret hissiyle Zât-ı Hakk’a teveccüh etmek ve O’nda erimek O’nun hakkı,
bizim de boyun borcumuzdur. Zaten insan ancak tek mahbûba yetebilecek bir
kalbe sahiptir. Bu itibarla da o, latîfe-i rabbâniyesini yerli yerinde kullanmalı,
O’na münhasır kılmalı, gönül kapılarını tamamen ağyâr düşüncesine kapamalı
ve Hazreti Matlub u Mahbub’a likâ iştiyakıyla, kendi dahil, hiçbir şeyi
görmeyecek şekilde O’na tahsis-i nazar etmelidir. “Kişinin kıymeti, himmeti
ölçüsündedir.” derler. Eğer bu böyle ise –ki öyle olduğunda şüphe yok–
sülûkunu arızasız vuslat ufkuna ulaştırmış bir vâsıl, aynı zamanda tam bir
himmet kahramanı demektir.

Lücce sahibi bu kahramanlığı şöyle seslendirir:

اَشُگ َْرب  ْتَّمِھ  ِلَاب  يِھاوَخ  ْسَْفن  ُجوُرُع  ْرَگ 

ْتْسََرپ ْلََّوا  رَابِتِْعا  ْدَراَد  ْزاَوَْرپ  ْرَد  ھِچْناگ 

“Eğer nefsinin yükselmesini istiyorsan himmet kanadını aç; zira uçmada
birinci derecede itibar, kanadadır.” Evet, şimdiye kadar himmet kanatlarını
açık tutanlar –Allah’ın izniyle– ne yollarda kalmış ne de kurda-kuşa yem
olmuşlardır.

Himmeti, cismaniyet itibarıyla dünya ve mâfîhâ sevdasından; ruh açısından
mânevî zevk ve hazlardan; kalb zaviyesinden de Cennet ve onun bütün
lezâizinden teberrî ederek, umum hâsseleriyle Hazreti “Mâbud-u bi’l-hak” ve
“Maksud-u bi’l-istihkak”a teveccüh etme şeklinde anlayanlar da olmuştur ki,
zannediyorum, böyleleri bu yorumlarıyla biraz da ْلََّتب ـ َتَو َّكِبَر  َمْسا  ِرُكْذاَو 

ًۘالِیتَْبت ِهَْیِلإ   “Rabbinin ism-i şerifini zikreyle ve (fâniyât u zâilâttan sıyrılarak)
bütün benliğinle O’na yönel.”7 âyetinin özel mânâsına dayanarak Hakk’a
mahrem olanlara has bir kurbet tavrının ifadesi ve farklı bir vuslat çağrısı
sayılan “tebettül”ü hatırlatıyorlardı. Efendimiz, böyle bir kurbet tavrının biricik
kahramanı ve böyle bir vuslat çağrısının da en nâmdar namzediydi. O, Hakk’a
karşı uzaklığını aşmış yakınlardan daha yakındı; yine de, fevkalâde bir himmet
ve gayretle o istikamette insanüstü bir cehd içindeydi ve hep O’na
müteveccihti. Ama, “daha, daha” demeden de geri kalmıyordu; kalamazdı da;



zira O bütün sâliklerin rehberi, rehnümâsı ve bütün vâsılların da pîşuvâsıydı.
Bu itibarla, O, herkese Hakk’a kurbet yolunu gösterecek, sonra onlara maiyyet
ve üns âdâbını öğretecekti; gösterdi ve öğretti de. O yol himmet istiyordu, o
ufuk da ağyâr düşüncesinden tecerrüd. Ne hoş söyler Minhâc sahibi:

ْمَرْحَم يِدْرََگن  ْتْسوُد  ِمیِرَح  ِمَرَح  ْرَد 

يِوََشن ْدَّرَجُم  ْرَایَْغا  ءِھَشیِدْنَاِز  َات 

“Ağyâr düşüncesinden bütün bütün tecerrüd etmedikçe Dost hareminin
harîmine mahrem olamazsın.”

Evet, sultana ait atlas elbiseleri giyebilmek için kendi partal urbalarını
kaldırıp bir kenara atmak bir edebtir. İnsan mahiyetinin en önemli derinliği olan
gönül, Hak teveccühlerinin tecelligâhı mânâsına bir “beyt-i Hudâ”dır. Onu
ağyâra ait rüsûmdan pâk eylemeyince Sultan oraya maiyyet teveccühünde
bulunmaz; O böyle bir teveccüh ve iltifatta bulunmayınca da vuslat olmaz.
Hakk’ın, Kendi yakınlığını duyurma teveccühüyle şereflendirdiği her müntehî,
kabiliyet ve mir’ât-ı ruhuna göre bir vuslat yaşar. Bazılarının vuslatı ünsle
taçlandırılır ve “vâsıl”, bulunduğu mârifet ufku itibarıyla artık bir “enîs”
sayılır. Lügat itibarıyla, görüşülen, yakın durulan ve candan dost mânâlarına
gelen bu kelime, sofîlerden bazılarınca; kalben, ruhen, hissen Hak beraberliğini
duymak suretiyle her şeyin gözden-gönülden silinip gitmesi, mülâhazalarda
sadece ve sadece Zât-ı Hakk’ın kalması ve iç ihsaslarla yalnız O’nun
hissedilmesi şeklinde yorumlanmıştır ki; bu da “bî kem u keyf” ve “lâzamânî,
lâmekânî”, hâlî, zevkî ve belki de şuhûdî bir maiyyettir.

Bazı vuslat erleri mazhar oldukları böyle bir “üns” iltifatını mütemadiyen
O’nu zikretmekle seslendirirler ki, böyle bir mazhariyete “üns bizikrillâh”
denir. Tamamen mâsivâdan tevahhuş ve tecerrüd ederek mânevî letâifin ihsas
ve ihtisaslarıyla sürekli Hazreti Zât’a teveccühte bulunup, bir sâniye, bir sâlise,
bir âşire dahi ağyâr mülâhazasına girmeden sürekli huzur soluklamaya da “üns
billâh” diyegelmişlerdir ki, kudsî hadis olarak rivayet edilen mübarek, fakat
müteşâbih bir sözde “Ben, Beni zikredenin celîsi, Benimle ünse erenin de
enîsiyim.”8 buyurulur. Hz. Davud’un muhatap alındığı başka bir ifadede ise şu
mülâhazaya yer verilir: “Yâ Davud, Bana müştak ve enîs ol; ağyâra karşı da
tevahhuşta bulun.” Herhâlde, üns bâbındaki bu tevahhuş mülâhazalarını, varlık
ve içindekilere kendi zatlarından ötürü alâka duymama şeklinde anlamak icap



eder. Zira, her şey O’nun esmâ ve sıfâtına dayanmaktadır; bundan ötürü de,
ârifler âsârda esmâyı görmüş, nisbî de olsa onlara alâka duymuş, Müsemmâ-i
Akdes’e yönelmiş, zamanla bütün nisbetlerden sıyrılarak “üns bizikrillâh” veya
“üns billâh” soluklamaya başlamışlardır.

İmam Gazzâlî, “üns billâh”ın herkese müyesser olmayan yüksek bir pâye
olduğunu hatırlatır ve şöyle bir söz nakleder:

ُلاََّطب ِھیِوَْحی  ِّاب َال  ِٰ ُسْنُْألَا 

ُلَاتْحُم ِلْوَحْلِاب  ُھُكِرُْدی  َسْیَلَو 

ُبُُجن ُْمھُّلُك  ٌلاَجِر  َنوُِسنْٰالاَو 

ُلاَّمُع  ِّ ِٰ ٌةَوْفَص  ُْمھُّلُكَو 

“Üns billâhı her babayiğit kavrayamaz, şu çare-bu çare deyip bütün
imkânlarını kullananlar dahi onu idrak edemez. Üns erleri hepsi de necâbetli
yiğitler, hepsi de Hak nezdinde hâlis amel sahibi seçkinlerdir.”9

Evet, enîsler, gökler ötesi âlemlerin gözü sürmeli gözdeleri ve Allah’a yakın
bulunanların da en tali’lileridir; kendi uzaklıklarını aşmış, O’nun herkese ve
her şeye karşı olan yakınlığını duymuş, vâsıl unvanıyla mahremlere has
iltifatlar görmüş, ünsiyete kilitli tali’liler.

Ölçülere sığmayan işte bu tür bir üns hâlinde her zaman değişik dalga
boyunda tecellîler duyulur: Evet, bazen vâsılın letâifini bir kısım celâlî
tecellîler okşar geçer; bu esnada onun bütün benliğini bir mehâfet ve mehâbet
hissi kuşatır; bazen onu dört bir yandan cemalî cilveler sarar; bu defa da o
kendini daha derin üns esintileri içinde bulur. Birinci durum itibarıyla vâsıl,
hep ağaçlar gibi titrer ve hazan yemiş yapraklar gibi sararır; ikinci tür tecellî
sağanakları karşısında ise, “Buldum ballar balını, varsın her şeyim yağma
olsun!” mülâhazalarıyla soluklanır.. ve o, her an duyup zevk ettiği yeni
teveccüh ve iltifatlar atmosferinde kendi varlığı dahil her şeyi ağyâr sayar ve
her şeyden uzak durmaya çalışır. Halk içinde de olsa hiçbir hicâba takılmaz;
duyması, görmesi, sözü, sohbeti hep O’nunla alâkalıdır. Öyle ki, fâniyât u
zâilâtın tahayyülünden bile kaçar; gözleri O’nun ziyasından başka her şeye
kapalıdır; O’ndan bahsetmeyen sözleri mâlâyânî ve lakırtı sayar; hatta O’nu



hatırlatmayan, hissettirmeyen ve O’na karşı mevcut aşk u alâkayı coşturmayan
her hâl, her ifade ve her davranışı tepkiyle karşılar; dahası, O’nunla alâkalı
olmayan söz ve davranışları duyup gördükçe içi kanar gibi olur.

Temkin edalı irfan erleri, vuslatta da, ünste de her zaman hürmet içinde
bulunur; haşyet, mehâfet ve huşû ile oturur kalkarlar.. onların her hâllerinde bir
edeb ve hayâ nümâyândır. Yer yer cemalî tecellîlerin iltifatkâr, recâ edalı ve
şefkat buudlu cilveleriyle naza ve şathiyyâta temayül gösterme ihtimali söz
konusu olsa da, her zaman teyakkuz içinde ve temkinli davrandıklarından hemen
haşyetle titrer; ciddî bir huşû ile “saygı” der inler; hürmetle eğilir ve
konumlarına uyan tavra girerler.

Bütün bunlar, hâle ait bir kısım hususiyetlerdir; görmeyen anlamaz; tatmayan
bilmez; bilenler bildiklerinin ne kadarını söylerler, o da bilinmez. Bal tadılınca
bilinir, gül koklanınca anlaşılır; ahvâl-i ruhaniye de içinde bulunulunca. Bir
Hak dostu, duymayanlara karşı duyduklarını şöyle ifade eder:

“Andelîb-i zâr isen gülzâre gel,

Verd-i terden al meşâma taze bû.”

ُھَتْبَتَك اَم  َّالِإ  يِنَبیُِصی  َْنل  ُھَّنَأ  َمَلَْعأ  ىَّتَح  ًاقِداَص  ًانیَِقیَو  يِبْلَق  ُرِشَاُبی  ًاناَمیِإ  َُكَلأَْسأ  يِّنِإ  ّلَلا  َُّمھٰ
يِل .

َنیِعَمَْجأ ِھِبْحَصَو  ِھِلٰا  ىَلَعَو  ٍدَّمَحُم  َانِدِّیَس  ىَلَع  ْمِّلَسَو  ِّلَصَو  .
Vuslat ve vâsıl, daha önce “Sefer” siy âkında geçmişti (Bkz.: Kalbin Zümrüt Tepeleri 3/18). Burada, mürîd ve sâlikle alâkalı bir kere daha zikredilmesi, vuslata terettüp eden nihâî mevhibeler ve

bu mevhibeler karşısında gerekli olan temkin itibarıy ladır.
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Huşû ve Hürmet

İnsanın nefis ve enaniyet cihetiyle bütün bütün yok olması ve kendi uzaklığını
aşarak gidip “vuslat” ve “üns billâh”a ulaşması önemli bir mazhariyet ve
başarıdır; ancak her muvaffakiyet ve başarı gibi bunun da insan letâifi üzerinde
bir kısım menfi tesirlerinin olabileceği göz ardı edilmemelidir; zira bu ufuk,
gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, her türlü tasavvur ve tahayyülleri
aşkın en derin mânâların, fizik ötesi esrarın başları döndüren emare ve
işaretlerinin tamamen ayân olduğu ufuktur. Böyle bir zirveye ulaşan artık ne o
güne kadar görüp duyduğu, bilip işittiği nesneleri, hâdiseleri birbirinden ayırt
edebilir ne de bu konuda sağlam bir muhâkeme yürütebilir. Dolayısıyla da,
böyle birinin her zaman bazı iltibaslara girmesi söz konusu olduğu/olacağı gibi,
hakikat-i hâle uymayan bazı beyanlarda bulunması da kaçınılmazdır. Her
adımda Cenâb-ı Hakk’ın inayetine sığınıp selâmeti Hz. Ruh-u Seyyidi’l-
Enâm’ın (aleyhi ekmelüttehâyâ) vesâyetinde yürümeye bağlamış olanlar bu
konuda istisna teşkil etseler de, bu hep böyle olmuştur; böyle olmuştur zira,
görülme, duyulma, bilinme ve yâd edilme hakkı olan Sultanlar Sultanı kurbet,
vuslat ve ünsüyle Kendini tam hissettirdiğinde hürmet, hudû ve huşû gibi
şeylerle donanımı ve şuuraltı müktesebâtı tam olmayan hiç kimsede kendini
ifade etmeye, kendi olarak görünmeye mecal kalmaz. Evet, böyle bir zirveye
ulaşan müntehî, arş-ı kemalâtının irtifaı ölçüsünde sürekli bir sermestî
yaşadığından, her zaman olmasa da, gayr-i iradî ihtisaslarının güdümünde
hareket eder; bilmez sağını-solunu ve önünü-arkasını...

İşte pek çok garip ahvâlin kapı araladığı böyle olağanüstü bir durumda
tabiatları sekir ve istiğraka açık kimi ruhlar edeb, hürmet ve huşû gibi şuuraltı
müktesebât serhaddini aşıp, 1 ِينْأَش ََمظْعَأ  اَم  ِيناَحْبُس   diyebilmiş;
kimileri, Hakk’ın envâr-ı vücudu ile her şeyin muzmahil olup gitmesini, sadece
hâl ve zevk mizanlarıyla değerlendirerek Cenâb-ı Hakk’a karşı edeb ve
saygıyla asla telif edemeyeceğimiz “Ene’l-Hak” türünden sözlerde
bulunabilmiş; kimileri, hâl ve zevkini ifadenin yanında temkin ve saygının da
sesi-soluğu kabul edeceğimiz:

ْدَشَاب ْناَِشن  يِب  ْمَناَِشن  ْدَشَاب  ْناَكَم  ْمَناَكَم َال 

ْمَنَاناَج ْناَج  َْزأ  ْنَم  ھِك  ْدَشَاب  ْناَج  ھَن  ْدَشَاب  َْنت  ھَن 

ْمَدیِد يَِكی  اَرَْملاَع  وُد  ْمَدْرَك  ْنوُری  ِپـ ْنوُچ  هَدیِد  وُد 



ْمَناوَخ يَِكی  ْمَیوُج ، يَِكی  ْمَیوُگ ، يَِكی  ْمَناَد ، يَِكی 

“Mekânım lâmekân, nişanım da bînişan oldu; zira ben Cânân iklimindeyim;
iki gözümü de kaldırıp attım, iki âlemi bir görmeye başladım. Artık sadece
Bir’i biliyor, Bir’i söylüyor, Bir’i arıyor ve (her şeyde) Bir’i okuyorum.”
(Mevlâna) gibi sözlerle nefes alıp vermiş; kimileri, cezbin büyüsü, huzurun
haşmeti, belki de tecellînin dehşetiyle: “Bana Hak’tan nida geldi, gel ey âşık ki,
mahremsin / Bura mahrem makamıdır, seni ehl-i vefa gördüm / Mekânım
lâmekân oldu, bu cismim cümle cân oldu / Nazar-ı Hak ayân oldu; özüm mest-i
likâ gördüm.” (Nesimî) misillü beyanlarıyla sermest-i câm-ı aşk bir tavır
sergilemiş; kimileri de:

“Varım ol Dost’a verdim hânümanım kalmadı

Cümlesinden el yudum pes du cihanım kalmadı;

Çünkü hubbullah erişti çekti beni kendine

Açtı gönlüm gözünü artık humarım kalmadı.”

(Ahmedî)

diyerek daha müteyakkızâne bir üslûpla “fenâ fillâh” ve “bekâ
billâh”a işaretlerde bulunmuş ve şuuraltı donanımına göre ayrı bir
hâl sergilemiştir...

Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri ve emsâli asfiyâ, seyahatlerini her zaman
mişkât-i nübüvvetin ziyası altında gerçekleştirdiklerinden temkinle oturup
kalkmış, huşûyla soluk alıp vermiş, hudûyla gözlerini açıp kapamış ve
nâehillerin fitneye düşmesine sebebiyet vermemişlerdir. Şiblî ve aynı mizacı
paylaşan Hak dostları, meşrep ve tabiatlarının gereği ihsaslarını açıklamış,
ağyâra sır, belki de koz vermiş; ama hürmet ve saygıda da asla kusur
etmemişlerdir. Hallac, Sühreverdî ve İbnü’l-Fârıd çizgisindeki kalb erleri ise
aşk u iştiyaklarında samimî, cezb u incizaba mazhariyetleriyle seviyeli olsalar
da, sürekli sekr ve istiğraklarından ötürü temkinli davranamamış, başkaları için
fitne olabilecek sözler söylemiş ve kendileri öyle düşünmeseler de laubalilere
mesnet teşkil etmişlerdir. Peygamber yolunun hakikî mirasçılarına gelince,
onlar, her zaman temkin yörüngeli yürümüş, ledünnî müşâhede ve iç ihsaslarını
Sünnet mizanlarıyla test etmiş; Kur’ân mantığına ters gibi görünen bütün



keşfiyatlarını şer’-i şerif esaslarına göre yorumlayıp ortaya koymuş ve
ellerinden geldiğince düz yığınları iltibasa düşürmemeye fevkalâde gayret
göstermişlerdir. Bunlar Hakk’a yakın durmaya önem verdikleri kadar Zât-ı
Ulûhiyet’le münasebetlerinde de olabildiğine saygılı olmaya çalışmış ve hep
edeb, hürmet, huşû içinde bulunmuşlardır. Tamamen bir kalb ameli olan huşû
ve haşyet, zamanla onların düşünce, söz ve tavırlarına da aksederek, Hak
karşısında da halk karşısında da onları numune-i imtisal birer temkin ve temsil
kahramanı hâline getirmiştir.

Onların kalbleri, Cenâb-ı Hakk’ın azamet, celâl ve ceberûtu ile kendilerinin
acz ü fakr, ihtiyaç ve küçüklüklerinin müşterek mülâhazaya alınması sayesinde
hep saygı ve tazimle atmaktadır; hâl ve beyanları da bu telakkiye tam bir
tercüman gibidir. Onlar yolun başında da sonunda da her zaman edebli
davranmış, saygıyla oturup-kalkmış, haşyet soluklamış; meleklerle atbaşı hâle
geldiklerinde bile her zaman mahviyet ve tevazu mırıldanmışlardır.. evet, bu
yolun yolcuları umumî mânâda hep böyle düşünmüş ve böyle davranmışlardır;
ama yine de, kendi aralarında mârifet ufukları itibarıyla bir hayli farklılıklar
söz konusudur: Bunlar arasında Allah’ı hatırladıkça kendine çeki düzen verip
haşyetle iki büklüm olanlar bulunduğu gibi; her tavır ve davranışında O’nun
tarafından görülüyor olma mülâhazasıyla temkin ve teyakkuz soluklayanlar ve
ömrünü derin bir ihsan şuuruyla hep O’nu görüyormuşçasına tir tir titreyerek
geçirenler de vardır.

Hangi seviyede olursa olsun, huşû ve hudû sâlikin her hâlinde, seyr u sülûk-i
ruhanî yolunun her menzilinde ve yakînin her mertebesinde olmazsa olmaz
temel düşünce ve temel tavır olmalıdır. Şunu da hemen arz etmeliyim ki, hâşi’
olmak hâşi’ görünmekten farklıdır ve bunlar birbirine karıştırılmamalıdır.
Allah’ın, kullarından her zaman istediği, derin bir mahviyet ve acz ü iftikarla
kendilerini nefy ve O’nu isbat azm u cehdidir. Yoksa, kalbinde olandan daha
fazla saygılı görünmek ve bir kısım huşû tavırları sergilemek düpedüz riya ve
O’na karşı da hürmetsizliktir. Eğer huşû Hakk’a kul olmanın gereği ise –ki
öyledir– o, hakikate yürüme konusunda yolcunun kolu-kanadı, serası-zırhı,
emniyet kemeri ve “urvetü’l-vüskâ”sıdır. Böyle bir kol ve kanatla Hakk’a
yürüyen, başını seraya sokup o zırhı ilâhî hıfz u inayetin vesilesi olarak iyi
kullanan, o kemeri hep yanında bulunduran ve o sağlam kulp ve halkaya sımsıkı
sarılan –biiznillâh– her zaman yürür, ama kat’iyen kaymalar yaşamaz; temkinli
davranır ve Hak yolunda Hakk’a saygısızlıkta bulunmaz.. gidip vuslat ve üns
billâh ufkuna ulaştığında da hep, tabiatının önemli bir derinliği hâline getirdiği



bu şuuraltı müktesebâtın tesir alanı içinde kalır. Zira, o bilmiştir bilmesi lâzım
gelen şeyi, bildiği gibi hakikat ilminin mârifet kahramanları. Zaten اَمَِّنإ

اُۨؤَٰۤملُعْلا ِهِداَبِع  ْنِم  ّللا  َهٰ ىَشْخَي   “Allah saygısını tam olarak ancak O’nu tam
bilenler duyar.” 2 fehvâsınca, Allah’a karşı gerekli hürmet ve tazimi de ancak
O’nu sıfât-ı sübhaniyesi ve esmâ-i hüsnâsıyla tanımaya muvaffak olmuş ihsan
ufkunda seyahat edenler bilebilir.. tabiî bilmeleri de herkesin kendi mârifet
ufku seviyesine ve yakîn mertebesine göre farklı farklıdır.

Evet, kulun, Allah hakkında bilgi ve mârifeti ne nispette ise, tazim, temkin ve
edebi de o seviyede olur. Âlimlerin en âlimi, âriflerin en ârifi: ْمُكاَشْخََأل ِيِّنإ 
َلـُه ْمُكاَقَْتأَو  ِّلل  ِهٰ  “Allah’tan en çok korkanınız ve O’na karşı en fazla saygılı
olanınız benim.”3 beyanlarıyla bu hususu hatırlatıyor olmalıdırlar..! Aslında
bunun böyle olduğunu yukarıdaki âyetin fezlekesinde görmek mümkündür. Bu
âyetin sonunda, ٌروُفَغ ٌزيِزَع  ّللا  َهٰ َِّنإ   “Allah hem Azîz’dir hem de Gafûr’dur.”4

ferman edilerek, sadece Gafûr olmanın bazı mizaçlarda mutlak emniyet,
nazlanma, hatta gururlanma gibi düşünce ve tavırlara sebebiyet verme
ihtimaline binaen, “Gafûr” olmanın yanında yegâne galip, her şeyin hakkından
gelebilen kudret-i kâhire sahibi, mağlup olma ihtimali bulunmayan ve hâkimiyet
tahtının biricik sultanı demek olan “Azîz” ism-i şerifinin zikredilmesi, tergîble
beraber terhîb, havfla beraber recâ gibi insan ruhunda haşyet, saygı ve tazim
duygularını harekete geçirmek içindir. Ne seviyede olursa olsun, bence, hak
yolcusunun yapması gerekli olan da işte budur. Kur’ân, َنٰمْحَّرلا َيِشَخَو 

ِبْیَغْلِاب  “Gaybda dahi Hazreti Rahmân’a derin bir saygı besler.”5 buyurur ki,
henüz O’nun huzuruna varıp perdesiz, hâilsiz müşâhede ile şereflendirilmeden
önce bile hep Hakk’ın celâl ve azametini mülâhazaya alır, ürperir ve kat’iyen
“Nasıl olsa O bir Rahmân.” deyip kendini salmaz; O’nu Gafûr u Rahîm olarak
düşündüğü aynı anda “Ben Gafûr u Rahîmim ama azabım da can yakıcıdır.”6

beyanıyla irkilir ve hemen her zaman hudû ve huşû duygusuyla soluklanır.

Böyle bir duygu henüz yolun başlangıcında bulunanlar için bir emniyet atkısı
olduğu gibi, otağını vuslat ufkuna kurmuş üns billâh kahramanları için de
laubalilik ve değişik türden şathiyyâta karşı güçlü bir tenbih ve sinyal
dinamosudur. Mübtedîler, ancak bu duygu eşliğinde en tehlikeli yolları hiçbir
şeye takılmadan, en az zahmetle katedebilir. Müntehîler de ulaştıkları zirvede
konumlarının ve mazhariyetlerinin hakkını eda ederek vuslatı firkate, ünsü de
yeni bir vahşete çevirme durumuna düşmekten kurtulurlar.



Kim olursa olsun, bir kimse, ruhuna hudû ve huşû hissini duyurabildiği
ölçüde ne başkalarının kasâvetli korkularıyla sarsılır ne de herhangi bir endişe
ile şuna-buna serfurû etme zorunda kalır. Zaten Cenâb-ı Hak da, evvelen ve
bizzat Kendisini sevmemizi emrettiği gibi, korku hissimizi de Zât’ına karşı havf
u haşyete çevirmemizi istemektedir. ِنوُفاَخَو ْمُھوُفاََخت  َالَف   “Onlardan
korkmayın, sadece Benden korkun.”7 ferman-ı sübhanîsi bu konuda gayet açık
ve nettir.

Lücce sahibi, kendi üslûbuyla bu hususa farklı bir ses katma sadedinde:

َای ھِك  ْقَح  ِرَْھقِز  سَْرت  َْزأ  ْنیِدْرَد  ْشَاب 

ْتْساَرَصْرَص ِمیِبِز  ْرَعْرَع  ْنیِمَز  ْرَد  ْمَكْحُم  هَدْرَك 

“Eğer Cenâb-ı Hakk’ın kahrından korkuyorsan dinde sâbitkadem ol, ağaçlar
şiddetli rüzgârların korkusuyla köklerini bulundukları yerde daha bir
sağlamlaştırırlar.” der ki, bu da oldukça latîftir.

Kimileri hiçbir şey bilmez ve yürüdüğü yolun kendini nereye götürdüğünün
farkında da değildir; yer-içer, yan gelir kulağı üzerine yatar; sonra da yaşadığı
çizgide bir ölüm çukuruna –bu onun kanaatine göre bir üslûp– yuvarlanır gider.

Kimileri ilmi de, ameli de, akıbeti de buğulu bir cam arkasından temâşâ
ediyor gibi sisli-dumanlı görür; mebde ve müntehâ hakkında ne mârifeti vardır
ne de havf u haşyeti; mevsimi gelince o da, düşe-kalka hayatına benzer şekilde,
sürüklenir yıkık-dökük inanç ve ameliyle kendine göre acıklı âkıbetine.

Kimileri ilm ü amelle yürür kendi sonuna doğru; mârifetle oturur-kalkar. Yer
yer muhabbetle soluklandığı olur; ama hudû ve huşû bilemediğinden, amelini de
ihlâs-ı etemmle bezeyemediğinden akı-karayı birbirine karıştırır ve çok defa
kazanma kuşağında haybetler yaşayarak göçer gider bu dünyadan.

Kimileri tam tekmildir ilim, mârifet ve muhabbet adına. İhlâsla yürür
yürüdüğü yolda; ne var ki, bunların da bazılarının, havf u haşyet, hudû ve huşû
donanımları yeterli olmadığından bir kısım mazhariyetlerle başları dönebilir;
bir şekilde durdukları yerin hakkını verip konumlarını korusalar da söz ve
tavırlarından dökülen laubalilik, şathiyyât ve kulluk keyfiyetine münâfî değişik
iddialar gibi ubûdiyetin esası olan mahviyet, tevazu ve hacâletle telifi imkânsız
beyanlarda bulunarak gayri ciddî ruhlara malzeme ürettikleri de bir gerçektir.



Bu itibarla bütün mü’minler, hususiyle de Hakk’a adanmış ruhlar her
durumda ve her kademede mehâfet ve mehâbet mülâhazalarını kontrol etmeli,
huşû ve hudû adına şuuraltı müktesebâtlarını gözden geçirmelidirler ki,
laubaliliğe düşmesinler ve kazanç yolunu hüsranlarla karartmasınlar..
Mizanü’l-İrfan sahibi sade bir üslûpla bu konuda çok hoş şeyler söyler:

“Korku öğret nefsine ey sâlikâ

Ol korkuyla gele nefsine bükâ;

Öyle korkmalı ki Hudâ’dan nefs-i dûn,

Havf-ı Hak’tan ola dem be dem zebûn.

Lâubali olmasın nefs-i denî

Sevk eder serbestliğe her dem seni.

Ehl-i iman lâubali söylemez

Terk-i teklife cesaret eylemez.

Havf-ı Hakk’a ol mülâzim dâimâ,

Kalbde olsun her an irfan rûnümâ.”

Aslında hudû u huşû ve bu duyguların insan ruhunda hâsıl ettiği mehâfet ve
mehâbet hissi herkes için fevkalâde önemli; hakikî imanın en ehemmiyetli
semeresi ve ilâhî teveccühlerle insana lütfedilen yakînin de en kıymettar
neticesidir. Böyle bir semereyi derebilen ve bu neticeleri elde eden bir hakikat
eri artık her şeye mâlik sayılır; zira o, her şeyin zimamı elinde bulunan Zât’a
sıdkıyla teveccüh ettiğinden O’nun bütün ihsanlarına da namzet demektir.
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) kudsî hadis diye rivayet
edilen hoş bir sözle şunları ifade buyururlar:

“Cenâb-ı Hak kuluna: ‘Sen gönlünün huşûunu ve gözünün yaşını Bana
armağan et, sonra hâcetin ne ise onu Benden iste ki, Ben de icabet edeyim; zira
Ben yakınım ve her duada bulunana icâbet ederim.’ ferman etmektedir.”

َمَّلَسَو ِھْیَلَع  ّٰهللا 
ُ

ىَّلَص  ٌدَّمَحُم  َكُّیِبَن  ِھِب  ََكَلأَس  اَم  ِرْیَخ  ْنِم  َُكَلأَْسن  اَّنِإ  ّلَلا  َُّمھٰ



َمَّلَسَو ِھْیَلَع  ّٰهللا 
ُ

ىَّلَص  ٌدَّمَحُم  َكُّیِبَن  ُھْنِم  َذاََعتْسا  اَم  ِّرَش  ْنِم  َكِب  ُذوَُعنَو 

ِھِلِجٰاَو ِھِلِجاَع  ِھِّلُك  ِرْیَخْلا  َنِم  َُكَلأَْسنَو 

ِھِلِجٰاَو ِھِلِجاَع  ِھِّلُك  ِّرَّشلا  َنِم  َكِب  ُذوَُعنَو 

ٍلَمَعَو ٍلَْوق  ْنِم  َاھْیَلِإ  َبََّرق  اَمَو  َةَّنَجْلا  َُكَلأَْسنَو 

َنیِمٰا ٍلَمَعَو  ٍلَْوق  ْنِم  َاھْیَلِإ  َبََّرق  اَمَو  ِراَّنلا  َنِم  َكِب  ُذوَُعنَو  .

َنیِعَمَْجأ ِھِبْحَصَو  ِھِلٰاَو  ٍدَّمَحُم  َانِدِّیَس  ىَلَع  ّٰهللا 
ُ

ىَّلَصَو  .
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Sır Ufku ve Ötesi

Bu konuda söz söylemeye hâlimin de, dilimin de müsait olmadığının
farkındayım. Kalem ve kelimelerim de bana bunu söylüyor. Susmak ve bir şey
yazmamak gönlümde bir ızdırap, haddimi aşan bir mevzuda söz söylemek ise
tam bir cüret.. kendi kendime ne “sükût” diyebildim ne de yazıp çizdiklerimin
ruhumda hâsıl ettiği endişelerden sıyrılabildim. Her zaman acz ü fakrımı
Hakk’ın inayetine bir çağrı saydım, cüretimi de kalbi diline hâkim, dili sırrına
tercüman, sırrı hafî ufkuna açık, hafîsi de ahfâ kenziyle irtibatlı erbab-ı gayret
ve hamiyeti harekete geçirme sinyali sayarak “Bismillâh”, “minallah”, “ilallah”
dedim ve Hakk’ın ekstra lütfunu dileyerek yürüdüm.

Kim nasıl anlarsa anlasın, ne böyle gâmız bir konunun ne de bunun daha
berisindeki çok basit meselelerin eri ve ehli olmadığımı her zaman
söylemişimdir, yine de söylüyorum.

Ben baştan beri bu yazı silsilesine esas teşkil eden mevzuların anlatılması
gerektiğine inandım; bazen içten bir iştiyakla, bazen de ürpererek kalemimle
beraber ağladım, o döktüğü mürekkeple nefes alıp verdi, ben de gözyaşlarımla
soluklandım. Kalbimi Yaratan bilir; sırrıma muttali olan da sadece O’dur;
O’dur hafî ve ahfâ hakikatlerinin ne demek olduğunu bilen, dilediklerine
bildiren ve okuyup işittiklerini söyleyenleri de inayetiyle görüp gözeten!..

Gizli şey demek olan sır –daha önce geçmişti1– sofiyece, kalbe bağlı vedîa-i
rabbâniye bir latîfedir; bedende ruh ne ise kalbde de sır odur. Gizli-kapaklı ve
saklı mânâlarına gelen “hafî” sırra göre daha ötelere nâzır kalbin engin bir
buudu ve hakikatleri temâşâya ayrı bir rasathane; en gizli ve daha da kapalı,
hatta düşünülemeyen, ihata edilemeyen anlamındaki “ahfâ” ise öteler ötesine
açık bir mevhibeler penceresidir.

Bazı hak dostlarına göre ruh, Cenâb-ı Hak’la bir alâka ve muhabbet unsuru,
kalb, bir mârifet mahzeni, sır O’nun inayetiyle bir müşâhede sistemi, hafî ise
esrar-ı ulûhiyet atlası, ahfâ da “kenz-i mahfî”nin esrarlı bir anahtarı kabul
edilmiştir. Ne var ki, ilâhî inayet olmayınca bunların hakikatine muttali olmak
da mümkün değildir. Bir zatın ifade ettiği gibi, “Her mü’min potansiyel olarak
sırrı, hafîsi ve ahfâsıyla sıfât, Zât, esrar-ı ulûhiyet ve kenz-i mahfîye açıktır
ama, Hak tecellî etmeyince beşerî iradenin bu güçleri harekete geçirmesi de
imkânsızdır.” İnsanlar, O’nun gördürmesiyle görseler, duyurmasıyla duysalar,
hissettirmesiyle hissetseler de, kendi kendilerine bu hususlardan hiçbirini elde



etmeleri söz konusu değildir; dolayısıyla da onlar ne sıfât ne şuûn ne de Zât
hakkında ciddî hiçbir şey söyleyemezler. Cenâb-ı Hak ise, onları da, onların
ruhlarını da, kalblerini de, sırlarını da, hafîlerini de, ahfâlarını da, cüziyyât ve
külliyât adına her şeyi bildiği gibi bilir. Ne var ki, bazı bildiklerini başkalarına
da bildirir, bazılarını da nezd-i ulûhiyetinde isti’sâr buyurur. O’nun olmuş-
olacak her şeyi bildiğinde ümmet ittifak etmiştir; nasıl olmasın ki, Kur’ân:

ْمِھِبوُلُق ِيف  اَم  َمِلَعَف   “Allah onların kalblerindekini bildi/bilir.”2, َُملْعَأ ِِّنإ  يۤ
َنوَُملَْعت اَم َال   “Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.”3, اَمَو َنوُدْبُت  اَم  َُملْعَأَو 
َنوُمُتَْكت ْمُتْنُك   “Ben sizin açığa vurduklarınızı da, ketmettiklerinizi de çok iyi

bilirim.”4, ْمُكِسُفَْنأ ِف  يۤ اَم  َُملَْعي  ّللا  َهٰ ََّنأ  اوَُۤملْعاَو   “Biliniz ki Allah sizin
derûnunuzda olan her şeyi bilir.” 5, ْمُھَّرِس َُملَْعي  ّللا  َهٰ ََّنأ  اوَُۤملَْعي  َْمَلأ 

ِبوُیُغْلا ُمَّالَع  ّللا  َهٰ ََّنأَو  ْمُھيٰوَْجنَو   “Münafıklar hâlâ anlamıyorlar mı ki, Allah
onların kendi aralarındaki fısıldayışlarını da sırlarını da bilir, Allah bütün
bilinmezleri bilen Allâmü’l-Guyûb’dur.” 6... gibi yüzlerce âyetiyle O’nun,
âfâkın derinliklerinde ve derûnun daha derûnunda olan her şeyi bildiğini âvâz
âvâz ilan etmektedir. O’nun bildirmesi olmazsa, insanlar, sırlar ötesi bir yana
kendilerini bile doğru dürüst bilemezler.

İnsanoğlu yaratıldığı günden beri, ister âfâk ister enfüs her şeyi O’nun hususî
tevcih ve inayeti sayesinde doğru okuyabilmiş ve doğru yorumlayabilmiştir.
O’nun tenvir ve irşadlarına karşı alâkasız kaldığı dönemlerde de hep bocalayıp
durmuş ve tereddütten tereddüde sürüklenmiştir. Hele Zât, sıfât ve esmâ
mevzuunda bir kelime bile söyleyememiş, ağzını açıp bir şeyler
mırıldandığında da hep hezeyan mırıldanmıştır.

Cenâb-ı Hak, her zaman Zât, sıfât ve esmâsını, hususî donanımla
şereflendirdiği “Mustafeyne’l-Ahyâr”7 diyeceğimiz seçkin kulları vasıtasıyla
bizlere bildirmiş; bizler de onların talimleri çerçevelerine sadık kalarak bu
müteâl konuları anlamaya çalışmış ve bu sayede tereddüt ve teşettütlere
düşmeden kurtulmuşuzdur. Aksine, enbiyâ, evliyâ ve asfiyâ gibi insanların irşad
ve tenbihlerine kulak tıkadığımız zamanlarda da ne hakikati kavrayabilmiş ne
de daha ötesi ile alâkalı konular arasında muvazeneyi koruyabilmişizdir. Zaten,
Hakk’ı ancak yine O’nun Kendisi bilir; başkalarının bildikleri ise O’nun
bildirdiği kadarıyladır. Bu mânâyı teyiden bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem): “Ben Rabbimi yine Rabbimle bildim.”8

buyururlar ki, künh-ü Bârî’nin nâkabil-i idrak olmasını ifade etmenin yanında
en sağlam bilgi kaynağının ne olduğunu göstermesi açısından olabildiğine



önemli ve bu konuda gerçek söz sahibini gösterme adına da fevkalâde
mânidardır.

Sadede dönecek olursak, sır –daha önce de işaret edildiği gibi– hakikat ve
ötesini temâşâ ve mütalâa adına bir ilk rasat noktası ki, derecesine göre her
mü’min, kalbinin bu derinliğinden halka ve Hakk’a ait esrarı, yine O’nun
tevfikiyle ve O’nun vaz’ettiği emare, işaret ve delâilin çehresinde okur,
değerlendirir ve irfan ufku ölçüsünde ancak yorumlayabilir.

Hafî, vücud ve adem âlemlerine mahrûtî bakabilen bir ufk-u tarassud,
seçkinler için özel teveccühlere bir âhize, esrar-ı ulûhiyet ve ilmî vücudlara
nâzır kalbin hususî bir derinliği ve Zât-ı Ehad u Samed’in insana müstesna bir
vedîasıdır.

Ahfâ ise, Cenâb-ı Hakk’ın ibâd-ı mükerremine fevkalâdeden inayeti olarak,
kenz-i mahfîye açık kalbin en önemli buudu ve bir latîfe-i rahmâniyedir.

Sır erbabı, kendi ufuklarına akıp gelen vâridâtı, hafî seçkinleri kendi kemalât
arşiyelerine sunulan mevhibeleri, ahfâ kahramanları da kendi atmosferlerine
boşalan ilham sağanaklarını alır, değerlendirir, açılmasına mezun
bulunduklarını ehil olanlara açar, diğerlerini ise bir namus hassasiyetiyle korur;
korur da kat’iyen nâehillere sır vermezler. Enbiyâ ve evliyâ-i muhakkikînin
durumu işte budur. Ve onlar Hak muradının gözü sürmeli, sözleri Furkan
tercümanlarıdırlar. İsm-i Zâhir’in ahkâmını ism-i Bâtın’ın esrarına
karıştıranlara gelince, bunlar da her ne kadar birer kurbet kahramanı iseler de,
hakâiki yorumlamada müşâhede ve mükâşefelerine itimat edip, duyup
hissettikleri, zevk edip anladıklarıyla yetinerek muhassala-i müşâhedelerini
Sünnet mizanlarıyla teste tâbi tutmadıklarından/tutamadıklarından iltibasa
girmiş, iltibaslara sebebiyet vermiş, dahası ifşasına mezun olmadıkları esrar-ı
ilâhiyeyi –sehv u sekirlerinden dolayı– fâş ederek baş yarmış, göz çıkarmış;
dolayısıyla da bazen ser verme mecburiyetinde kalmış, bazen şiddetli tedip
görmüş, bazen de mâşerî vicdanda mahkûmiyete dûçâr olmuşlardır.

Bazen Cenâb-ı Hak, esmâ, sıfât ve Zâtına ait esrarı ifşa ve hafî olanı da izhar
buyurmuştur ama, yine de azamet ve izzetinin muktezası olarak bunları dahi
belli sebeplere bağlamış ve perdeli olarak sunmuştur. Bu itibarla, Hak
kapısının sadık bendelerine düşen, her müşâhede ve mükâşefelerini izhar
etmemek, edip kaba yığınları fitneye sürüklememektir. Sükûtta selâmet vardır;
ilâhî esrarı ketmetmekte de Hakk’a saygı. Bir müntehî ve vâsıl için an olur



bütün esmâ ve sıfât, şuâ-ı Zât ile münhasif olur ki, bu ufuk bir mânâda ُّلُك
ُهَھْجَو َِّالإ  ٌِكلاَھ  ٍءْيَش   “O’nun Zât’ı hariç her şey hâliktir.”9 ufkudur. Burada

her şey gibi kulun emaneten sahip bulunduğu vücud-u kevnîsi de inhisafa uğrar
ve görünmez olur; olur da bu fenâ atlasını bir baştan bir başa vücud-u Bâkî’nin
ziyası sarar ki, işte böyle bir durumda orada sadece Zâtî tecellîlerin cilveleri
duyulur ve buna şahsî zevk ve hâl bakımından, Hakk’ın hafîyi izhar etmesi
denegelmiştir.

Hafî ufkuna ait mezâhir, benlikten tecerrüde bağlanmıştır. Bu itibarla da
mecazî varlıktan vazgeçememiş mübtedîler, asla vücud-u hakikînin
tecellîleriyle cilvesâz olamazlar. Kendini kendine malik görenler de hafî ufkuna
ulaşamadıkları gibi esrar-ı rubûbiyeti temâşâ zirvesine de yetişemezler ve hele
“kenz-i mahfî”nin râyihasını bile kat’iyen duyamazlar. Kenz-i mahfî esrarı ahfâ
ufkuna nâzırdır. Burası sırlar ötesi sır âlemi ve asaleten Hz. Akrabu’l-
Mukarrabîn’e (sallallâhu aleyhi ve sellem), bittebaiye de o kapının diğer
bendelerine has bir ufuktur. Sırrı zevk etmeyen ve hafînin kâsesinden bir şeyler
yudumlamayan, bu şahikaya da asla ulaşamaz.

Daha doğrusu, lafza takılı kalanlar mânâyı bulamadıkları gibi, sürekli
“mânâ” deyip duranlar da asla özle tanışamaz ve kat’iyen hakikate ulaşamazlar,
farzımuhal hakikate ulaşsalar da, hiçbir zaman Hakikatü’l-Hakaik’i duyamazlar.

Hakikatü’l-Hakaik her şeyin biricik mercii, esası ve mesnedidir. O’nu duyup
zevk edenler her şeyi de kavramış olurlar; O’nu bulamayanlarsa hep yol
yorgunluğu yaşar ve ömürlerini bâd-i hevâ geçirirler. Kenz-i mahfî, kenz-i sırr-
ı vahdet ve gayb-ı mutlakın diğer bir unvanıdır ki, onu ne düz insanlar ne de
kalb ve sır erbabı, dahası hafînin hasları dahi kavrayamazlar... Her şey o
müteâl ufukta başlar ve dal budak salarak gelir bize ulaşır. Her şeyin gidip
kendisine dayandığı bir esas olması itibarıyla o ufuk bir mebde, semere-i kâinat
olan insana da bir müntehâ ve neticedir. –Buna bir tecellî-i nüzûl da
diyebiliriz.– Ruhî ve kalbî sistemler harekete geçirilerek, bizim ufkumuzdan
öteler ötesine seyahatte ise, bulunduğumuz basamak bir mebde, ahfâ da bir
müntehâdır ki, buna da urûc demek mümkündür.

Ehlullah arasında: “Anne karnı âlem-i ilme bakar.” sözü oldukça yaygındır.
Bunu, ilmî vücudların belli taayyünlerle vücud-u hâricîye çıkıp, vücud-u
Bârî’ye ayna olmaları şeklinde yorumlayabiliriz; şöyle ki, evvelâ her şey
zaman ve mekân üstü kenz-i mahfîde meknuzdur. İlmî vücudlar âleminde ilk



tecellî, her şeyin belli taayyünlerle zuhuru şeklinde belirir; sonra ruhanî
mevcudiyetle şereflendirilir; daha sonra latîf ve kesif cismaniyet urbasıyla
pâyelendirilir ki işte bunlar kabaca, varoluşun önemli üç basamağıdır.
Yukarıdan aşağıya böyle bir nüzûl-u lütfî söz konusu olduğu gibi, aşağıdan
yukarıya da, ruh kalb veya kalb ruh; kalb sır, sır hafî, hafî ahfâ gibi seyr-i
ruhanî şeklinde bir terakkî –urûc da diyebiliriz– bahis mevzuudur.

Ahfâ ufku daha çok Muhammedî meşrep olanlara mahsus müstesnâ bir
kuşaktır. Bu meşrepte olmayanların o zirveye ulaşmaları zor, hatta imkânsızdır.
Onlar ulaşsalar ulaşsalar sırra veya hafîye ulaşabilirler; oraya kadardır onların
yolculuğu ve orasıdır onların arş-ı kemalâtları. Aynı zamanda bu
basamaklardan her biri de bir peygamberin seyr-i ruhanî çizgisi ve onun
mahiyet-i nefsü’l-emriyesinin izdüşümü keyfiyetindedir. Bu ufukta seyahat
edenler veya temâşâ mazhariyeti yaşayanlar o ibâd-ı mükerreme ait bazı
hususiyetlerin de mümessili gibidirler ki, bu sırrı kavrayamayan bazı nâdân
müntesiplerin aslı fer’e, metbûu tâbie karıştırarak bir kısım iddialarda
bulunmaları bile söz konusu olmuştur. Oysaki nerede güneş, nerede kamerdeki
nur ve kabarcıklardaki güneşçikler!..

Tasavvuf erbabınca, bu kademelerin aslî ve metbû temsilcileri sırasıyla, Hz.
Âdem, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa (aleyhimüsselâm) gibi enbiyâ-i
izâmdır. Yine onlarca ahfâ ufkunun biricik Sultanı da Hâtem-i Divan-ı
Nübüvvet’tir (aleyhi ekmelüttehâyâ). Enbiyâ-i izâmda mebde’den müntehâya
terakki, ânî ve def’î bir cezb-i ilâhî iledir. Diğerlerinde –bazen onlarda da
bilasale olmasa da cezb u incizab söz konusu olabilir– bittebaiyedir.
Mü’minler, seyr u sülûk-i ruhanî disiplinleriyle, ruhtan kalbe, kalbden sırra,
sırdan hafîye, hafîden ahfâya, her mertebede farklı bir temâşâ ile mârifet
yudumlaya yudumlaya yürür; yer yer ruhanî zevklerin en engin ve en
nefisleriyle banyo yapa yapa serinler; ef’âlin esrarıyla ayrı bir sermestî yaşar,
esmâ ufkunda daha değişik tecellîler müşâhede eder; sıfât-ı sübhanî
atmosferinde üst üste sürprizlerle karşılaşır, esrar-ı ulûhiyetle tamamen değişir
ve farklılaşır, neticede gider kendi arş-ı kemalâtına ulaşır...

Âlem-i emir yoluyla gerçekleştirilen bu kemalât bir mânâda, âlem-i halkla
elde edilecek mevhibe ve pâyelere de bir mukaddime mahiyetindedir.
Bunlardan birincisi vilâyet yolu, ikincisi de nübüvvet helezonu kabul
edilegelmiştir. Aslında böyle bir mütalâadan vilâyetin nübüvvete hâdim ve
basamak olduğunu da anlamak mümkündür: Veli sürekli bulmak, bulduğunda
derinleşmek için yürür veya yükselir; nebi ise bulduğuyla başkalarını da



buluşturmak için âlem-i emir ve âlem-i halkın birleşik noktasında durur,
kesretten vahdete yollar vurur ve maddeden ruh dantelaları meydana getirir ki,
büyük ölçüde onun davası, âlem-i emrin bütün hususiyetlerini ihtiva etse de
tamamen âlem-i halka münhasırdır. Âlem-i emirden iman esasları mahfuz,
İslâm’ın emir ve yasakları, Cennet nimetleri, Cehennem azabı, rü’yet süruru,
yakınlarla münasebet lezzeti gibi hususların bütünü, enbiyânın temel
mesajlarının özüdür ve hepsi de âlem-i halkla alâkalı konulardır.

Ef’âl-i mükellefîn, umum mesâlih ve mefâsid, âlem-i halka ait esaslardır ve
bunların bütünü de peygamberlik ufkunun semereleri ve serâlarıdırlar. Vilâyet
yolunun zâdı, zahîresi sayılan evrâd ü ezkâr, muhasebe ve tefekkür ise usûl
sayılan meselelere destek mahiyetindedir. Birincilerde kusur eden, ikincilerin
feyzinden de mahrum kalır; öncekileri tam tekmil yerine getirenler ise,
sonrakilerde bazı kusurları olsa da, kanaatimce bu kusurlar kalıcı
olmazlar/olamazlar. Farzlarla hâsıl olan kurb-u nübüvvet asıl, nevâfille
ulaşılan kurb-u vilâyet tâbidir; aslın sağlam kavrandığı yerde çok defa fer’ de
ona tâbi olur…

ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس  ىَلَع  ْمِّلَسَو  ِّلَصَو  َكْیَلِإ  َانْبَِّرقَو  ِلِفاَوَّنلِاب  اَّنِّیَزَو  َاِھب  َانْعِّتَمَو  ِِضئاََرفْلِاب  َانِیَْحأ  ّلَلا  َُّمھٰ
َنیِلَسْرُمْلاَو ِءَایِبْنَْألا  ِةَثَرَو  ِھِبْحَصَو  ِھِلٰاَو  .

Bkz.: M.F. Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri 2/70.

Fetih sûresi, 48/18.

Bakara sûresi, 2/30.

Bakara sûresi, 2/33.

Bakara sûresi, 2/235.

Tevbe sûresi, 9/78.

Bkz.: Sâd sûresi, 38/47.

Bkz.: Aliy yülkârî, Mirkâtü’l-mefâtîh 5/200; el-Münâvî, Fey zu’l-kadîr 6/181.

Kasas sûresi, 28/88.



Hak, Hakikat ve Ötesi

Lügat itibarıyla doğru, gerçek, sabit mânâlarına gelen hak kelimesi, söz ve
akidede vâkıa mutabık demektir ki karşılığı bâtıldır. Ayrıca, görülüp
işitildiğinde hemen anlaşılır olana da hak denir. Mutlak zikredildiğinde

ُنِیبُمْلا ُّقَحْلا  َوُھ  ّللا  َهٰ ََّنأ  َنوَُملَْعيَو   “Onlar (o gün) gerçekten Allah’ın Hakk-ı
Mübîn olduğunu bilirler.”1 mazmununca onunla Zât-ı Hak anlaşılagelmiştir.
Aslında ehlullah da “hak” sözcüğüyle her zaman Zât-ı Hakk’ı kastetmişlerdir.

Aynı kökten gelen hakikat ise, bir şeyin aslı, esası, sarîhi, müntehâsı ve
mecaz olmayanı demektir; sofiye ıstılahında, seyr u sülûk-i ruhanîde hak
yolcuları için dört mertebe ve dört dereceden biridir ki, bunlar da şeriat,
tarikat, hakikat ve mârifet gibi mertebelerden ibarettir.

Şeriat, din gerçeğinin herkes tarafından anlaşılan, yaşanan, umumun mükellef
bulunduğu esasların bütünü; tarikat, bir kısım özel yol ve sistemlerle şeriatın
kalb ve ruh derinliklerini duyup zevketme yöntemi; hakikat, esrar-ı esmâ ve
hafâyâ-i sıfât-ı sübhaniyeyi belli cehd ü gayretlerle keşf ve müşâhede
mazhariyeti; mârifet, şuûn-u zâtiye ve esrar-ı ulûhiyet... gibi nâkabil-i idrak
hususları farklı mertebelerde duyma, bilme, talep etme donanımı, zâdı, zahîresi
ve mevhibesidir.

Ayrı bir tevcihe göre, mârifet, icmalî ilim ve “iman-ı billâh”a bahşedilen
özel bir hediye ve behiyye, tarikat bu ufka ulaşmada bir yol ve yöntem, şeriat
ve hakikatse ulaşılması icap eden bir hedef ve gayedir. Gerçi bir kul için
biricik gaye Allah’ın rızasıdır ama, O’nun rızasına giden yol da şeriat ve
hakikatten geçmektedir.. ve bunlar bir hakikatin iki ayrı derinliği
mesabesindedir:

Şeriat, sırr-ı ubûdiyete sadık kalmak ve emre itaat esprisine bağlı yaşamak;
hakikat, Hakk’ın rubûbiyetini gönül rızasıyla karşılamak ve oturup kalkıp اَنیِضَر

ًالوُسَر ٍدَّمَحُِمبَو  اًنيِد  ِمَالْسِْإلِابَو  ًاّبَر  ّللِاب  ِهٰ  “Rab olarak Allah’tan, din olarak
İslâm’dan, peygamber olarak da Hz. Muhammed’den (aleyhissalâtü vesselâm)
razı olduk.”2 ahd ü peymânında bulunmaktan ibarettir. Hakikat ufkuna
bağlanmayan şer’î nizam çok defa semeresiz, şeriata mukayyet olmayan hakikat
de neticesizdir.

Diğer bir yaklaşımla, şeriat, Cenâb-ı Hakk’ın ibâdına bir teklifler mecmuası;



hakikat ise, onda esrar-ı ulûhiyetin görülüp okunmasıdır. Ebû Ali Dakkak
Hazretleri’nin de ifade ettikleri gibi ُدُبَْعن َكاَِّيإ   “Biz yalnız Sana ibadet ederiz.”
3 hudud-u şeriata riayeti ve ُنیِعَتَْسن َكاَِّيإ   “(Her hususta) yardımı da sadece
Senden isteriz.” 4 ise ufk-u hakikate işareti tazammun etmektedir. Hâsılı:

“İç içedir şeriat ve hakikat,

Bu ufka ileten yoldur tarikat;

Yollarda yolcuya azık mârifet,

Ötesi sadakat, ihlâs ve gayret..”

(Livâî)

Bir diğer yaklaşımla şeriat, iman-ı kâmil, amel-i salih; hakikat ise, bi’l-
mukabele bu iman ve aksiyon erlerinin Cenâb-ı Hak tarafından görülüp
gözetilmeleri, onların da küllî bir şuurla buna karşılık vermeleridir. İman ve
amel olmadan ilâhî riayet ve kilâet beklentisi bir kuruntu, O’nun teveccühüne
güven olmadan şer’-i şerifin ağır tekâlifine katlanmaksa çok zordur. Bazıları,
“Hakikatsiz şeriatı ikame pek güç, şeriatsız hakikat de imkânsızdır.” deyip
çıkmışlardır işin içinden.

Farklı bir ifade ile şeriat, ferdî, ailevî, içtimaî bütün sorumlulukların hâlis
bir niyetle yerine getirilmesi; hakikat ise, her şeyi ve herkesi yaratan,
yarattıklarını varlığın herhangi bir basamağıyla şereflendiren; hidayet ve
dalâleti elinde tutan; istediğini aziz istediğini zelil kılan; dilediğine
muvaffakiyet lütfedip dilediğini hizlâna uğratan; kimilerini hâkimiyetle
pâyelendirip kimilerine mahkûmiyet takdir eden; hayır-şer, iman-küfür, zarar-
nef’, başarı-hüsran her şeyi o geniş kader ve kaza planıyla ortaya koyan اَم

ْنَُكي َْمل  ْأََشي  َْمل  اَمَو  َناَك  ّللا  ُهٰ َءاَش   “Olmasını dilediği hemen olur,
olmamasını dilediği de olmaz.”5 hakikatinin biricik Sahibi’ni görüyor gibi
davranmak ve her zaman görülüyor olma mülâhazasıyla oturup kalkmaktan
ibaret görülmüştür.

Şöyle bir tevcih de söz konusu: Şeriat, peygamberân-ı izâm efendilerimiz
tarafından tâlim ve teklif buyrulan esasların bütünü; hakikat ise, bu tekâlif ve
talimâtı mükâşefe ve müşâhede yoluyla da duyup zevketme mazhariyetidir. Bu



itibarladır ki bir kısım muhakkikler, ubûdiyetin şeriat buuduna, evâmir ve
nevâhîye riayet mülâhazasıyla bakmış, onun hakikat derinliğini de yakîn, şuhûd,
zevk ve keşf mevhibeleriyle değerlendirmişlerdir.

Hakaik, hakikatin cem’idir ve erbabınca dört mertebe içinde mütalâa
edilegelmiştir. Birincisi, Zât-ı Mukaddes’e râci hakaiktir ki, bu türlü hakâikin
tâlibi bir hak yolcusu, düşünce ve beyanlarında Sahib-i şeriatın vaz’ettiği
ölçülere sadık kalmalı, mârifet ve zevk ufku itibarıyla en erişilmez zirvelerde
pervaz ederken dahi şahsî yorum ve tefsirlerden uzak durmalıdır.

İkincisi, sıfât-ı sübhaniyeye râci hakaiktir ki, böyle bir ufka nâzır bir sâlik,
Hazret-i Esmâ’nın ifade ettiği mâlûmiyet ve sıfât-ı kudsiyenin belirlediği
çerçeveye bağlı kalarak, daha ötesine ve ötenin de ötesine ait mârifet hususunu
herhangi bir beklentiye girmeden O’nun özel teveccühlerine bırakmalıdır.

Üçüncüsü, ef’âl-i ilâhiyeye ait hakaiktir ki, âfâk ve enfüste ilâhî isim ve
sıfatların tasarruf alanı sayılan bu imkân âleminde her şeyi Cenâb-ı Hakk’a
nisbet etmek ve O’na bağlamak şartıyla, tefekkür ve tedebbür adına
gidilebildiği yere kadar gidilmeli, hatta mümkünse varlık ve eşya her gün
birkaç kez hallaç edilmelidir.

Dördüncüsü, mef’ûlâta râci hakaiktir ki, âlem-i kevn ü fesadda bütün
kemmiyetlerin, keyfiyetlerin cereyan meydanı; cisimlerin, cevherlerin terkip ve
tahlil mahalli; ittisal, infisal, çözülme ve dağılmaların da gerçekleştiği alan işte
bu hakaik alanıdır ki böyle bir alanda fikrî seyahat basar ve basîret
beraberliğinde sürdürülebilirse, insan ilim ve mârifete ulaşır; aksine fiil ve
infiallere basîretle bakılmaz ve esbab dairesi de aşılamazsa natüralizme düşme
kaçınılmaz olur. Evet, doğru bakıp doğru okuyanlar için, Hoca Tahsin’in
ifadesiyle:

“Kitab-ı âlemin yaprakları, envâ-ı nâma’dûd,

Hurûf ile kelimâtı dahi efrâd-ı nâmahdûd;

Yazılmış destgâh-ı levh-i mahfuz-u hakikatte,

Mücessem lafz-ı mânidardır âlemde her mevcud.”

olsa da, bakış zaviyesini yakalayamamışlar için yanlış görme, yanlış



okuma ve yanlış yorumlama her zaman ihtimal dahilindedir.

Hakikatü’l-Hakaik, bütün hakikatleri câmi olan ehadiyet mertebesini
(bazılarına göre vahidiyet mertebesi) ifadede kullanılan bir tabirdir ki, bazıları
buna “Hazretü’l-cem”, “Hazretü’l-vücud” ve “Gaybu’l-guyûb” da demişlerdir.
Bu yüce hakikati “min haysü hüve” müteayyin görmek ve izafî hakikatler gibi
düşünmek ya da tasavvur etmek caiz değildir. Hakk’ın Zât’ı için bîperde zuhur
söz konusu olmadığı gibi, Hakikatü’l-Hakaik’ten de min haysü hüve –min haysü
ente değil– söz edilemez. Bu babtaki mâlûmiyet ve muayyeniyet esmâ ve sıfât-ı
sübhaniye itibarıyladır.. evet, Cenâb-ı Hak bütün ıtlâkattan münezzeh ve
müberradır; zira her ıtlak aynı zamanda bir takyîd ve tahdîd demektir; bu türlü
kayıtlar ise bize ait avârızdandır. Hakk’ı, Hak makamında, halkı da halk
zemininde görmek dinî bir esastır. Bunun aksine bir mütalâa ise apaçık bir halt
ve karıştırmadır. Kullara düşen vazife, Hakk’a karşı tam bir teveccüh içinde
bulunarak şer’-i şerif rehberliğinde ve mârifet azığıyla her zaman O ihata
edilmeze yürüme ve kendi uzaklıklarını aşma gayreti içinde olmaktır. Konuyla
alâkalı bir Hak dostu şunları söyler:

“Âlem-i kesretten ey sâlik firar eyle yürü,

Ferd ü Vâhid bârgâhında karar eyle yürü;

Rûy-i vahdet görmek istersen bu kesretten eğer,

Saf kıl mir’ât-ı kalbin, tâbdâr eyle yürü;

Kimi Kâbe, kimi Arş’ı etmede dâim tavaf

Sen harîm-i kurb-u Hakk’ı ihtiyar eyle yürü;

Bu sülûk erbâbının yoktur nihayet seyrine,

Kande ersen mâverâsına güzâr eyle yürü.”

(İsmail Hakkı)

Nâmütenâhîye seferde seyr u seyahatin sonu yoktur; bir ömür boyu duyup
sezmeler, hem burada hem de ötede farklı derinliklerde sürüp gidecektir. Böyle
bir seyahate kilitlenmiş sâlik, vuslata erip maiyyetle şereflendirildikten sonra
dahî, zaviye farklılığıyla müşâhededen müşâhedeye koşacak, ihtimal her gün



bilmem kaç defa temâşâ zevkiyle kendinden geçecektir...

ًاقْوَشَو َكِھْجَو  ىَلِإ  َِرظَّنلا  َةَّذَلَو  ِتْوَمْلا  َدَْعب  ِشْیَعْلا  َدَْربَو  اََضقْلا  َدَْعب  ىَضِّرلا  َُكَلأَْسأ  يِّنِإ  ّلَلا  َُّمھٰ
ٍةَّلِضُم ٍةَنْتِف  َالَو  ٍةَّرِضُم  َءاَّرَض  ِرْیَغ  ْنِم  َكَِئاِقل  ىَلِإ  .

ىَلاََعت ِّٰهللا  ُناَوْضِر  ِھِباَحَْصأَو  ِھِلٰا  ىَلَعَو  َاھَِمتاَخَو  ِةَُّوبُّنلِل  ِِحَتافْلا  ىَلَع  ْمِّلَسَو  ِّبَر  َای  ِّلَصَو 
َنیِعَمَْجأ ْمِھْیَلَع  .

Nûr sûresi, 24/25.

Buhârî, ilim 29, daavât 35, fiten 15, i’tisam 3; Müslim, sıy âm 197, fezâil 136, 137.

Fâtiha sûresi, 1/5.

Fâtiha sûresi, 1/5.

Ebû Dâvûd, sünnet 6, edeb 101; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/6.



Allah ve Ulûhiyet Hakikati

Lafz-ı Celâl ve İsm-i Âzam da denen “Allah” kelime-i mübarekesi, kendini
bize “Esmâ-i Hüsnâ”sıyla bildiren ve sıfât-ı sübhaniyesiyle zihin, mantık ve
muhâkemelerimize bir çerçeve vaz’eden, bütün esmânın Müsemmâ-i Akdesi ve
bütün evsâf-ı kemaliyenin Mevsûf-u Münezzehi, ulûhiyet tahtının biricik mâliki
ve rubûbiyet arşının sahib-i bîmisali Zât-ı Ecell ü A’lâ’nın adıdır. Seyyid
Şerif’in de ifade ettiği gibi, “Allah” lafz-ı mübareği “min haysü hüve” Zât-ı
İlâhiyenin ism-i hâssıdır ve usûlüddin ulemâsınca o bir ism-i Zât’tır. Aynı
zamanda “İsm-i Celâl” ve “İsm-i Âzam” diye de bilinen bu mübarek kelime
hususî mânâda “İsm-i Âzam” olarak da zikredilmektedir.

Zât-ı Ulûhiyet’e ait bütün isimler birer esmâ-i sıfât, “Allah” lafzı ise bir
ism-i Zât’tır ve bütün ilâhî isimleri ya bililtizam veya bittazammun ihtiva
etmektedir. Şöyle ki, bir insan, “Lâ ilâhe ille’l-Kuddûs.. ille’r-Rahîm.. ille’l-
Azîz... ilâ âhir.” gibi cümlelerle imanını ilan etse, bu cümleler esmâ-i
hüsnâsıyla mâlum, sıfât-ı sübhaniyesiyle mâruf ve muhât o Zât’ı tam ifade
edemediğinden maksat hâsıl olmaz. Zira böyle diyen biri, farkına varsın
varmasın, daire-i ulûhiyet ve rubûbiyeti “Kuddûs”, “Rahîm” ve “Azîz”
isimlerinin tecellî alanlarına inhisar ettirerek muhîti muhât hâline getirmiş ve
bir mânâda daire-i ulûhiyeti tahdit etmiş olur.

Allah ism-i şerifinin müfâdı bulunan Zât-ı Ecell ü A’lâ, insan, kâinat ve eşya
hakikatinin biricik mesnedi, biricik mebdei, yegâne illeti, varlığı kendinden bir
Vacibü’l-Vücud’dur. Âfâkî ve enfüsî bütün mütalâalar bunun böyle olduğunu
gösterir. Kâinatta hiçbir varlık, hiçbir nesne yoktur ki, onda “Allah” ism-i
celîlinin Müsemmâ-i Akdes’ine pek çok işaret ve emareler bulunmasın. “Allah
ism-i şerifi, hem teker teker her varlığın çehresinde hem de bütün kâinatın
simasında mahkûktur.” dense yeridir. Ne var ki bu hakikat, insanın maddî ve
mânevî simasında her nesnede olduğundan daha net ve daha okunaklıdır. Zira
Hz. Ali’nin de ifade buyurdukları gibi, insan küçük bir cisim değil, o bütün
âlemlerin özünü ihtiva eden bir nüsha-i kübrâdır ve kâinatların Hakk’ı ilanına
denk bir şehadetin de bülendâvâz şahididir.1 O, her hâliyle Hazreti Mübdi’i
gösterir; her şeyiyle O’na dayandığını haykırır; zâhir ve bâtınıyla hep O’nu ilan
eder.

Bu itibarla, ister insan ister kâinat, varlığın Zât-ı Hakk’a dayandırılmaması
tamamen gayr-i mâkul, bedâhet-i hisse aykırı ve ilimler hesabına da bir



tali’sizliktir; evet Zât-ı Hakk’a dayandırılmayan varlık mesnetsiz, O’nunla
irtibatlandırılmayan ilimler bir mânâda evham ve hayâlât, O’nun mârifetine
ulaştırmayan tetkikler, tahliller neticesiz birer meşgale ve insan vicdanında,
dolaylı yoldan dahi olsa, O’na karşı alâka ve muhabbet uyarmayan
müzakereler, muhavereler de faydasız güft ü gûdur.

Aslında, bütün varlık ve eşya binlerce dillerle bize hep O’nu anlatmakta,
insan vicdanı kendine has o ledünnî duyuş, seziş ve yönelişleriyle her zaman
O’nu hatırlatmaktadır: Biz ne zaman maddî ihsas ve mânevî ihtisaslarımızla şu
meşher-i âleme, şu varlık kitabına ve enfüsî derinliklerimize yönelsek, hep
O’ndan bir şeyler dinler ve her hâlimizde O’nunla kâim olduğumuzu duyarız.
Allah, yarattığı her şeyle kendini ifade eden ve bin bir dille vicdanlara
varlığını duyuran, böylece zamandan, mekândan münezzeh olduğu hâlde her
yerde hâzır ve nâzır bulunduğunu hatırlatan bir Mâlum-u Müteâl ve bir
Mevcud-u Bîmisal’dir. Zâhir-bâtın bütün âlemler, O’nun ulûhiyet ve
rubûbiyetini haykırmakta ve mâbudiyetinin Zât’ından geldiğini ifade
etmektedir.. evet Allah, Allah olduğu için “Mâbud-u bi’l-hak” ve “Maksud-u
bi’l-istihkak”tır. Bu itibarla da, hamd ü senâ, tekbir u tâzim, takdis ü tesbih gibi
her hâliyle kulluk bizim boynumuzun borcu, O’nun da hakkıdır.

İnsanların kendi elleriyle yapıp taptıkları mâbudlara gelince, onlar kat’iyen
öyle değillerdir ve olamazlar da; hiçbir sun’înin o şeyin hakikîsi yerine kâim
olamadığı gibi... İnsanoğlu dünden bugüne, “Ay, güneş, yıldızlar, denizler,
ırmaklar…” dedi, bir sürü sun’î ve sahte mâbud arkasından koştu durdu;
yüzlerce-binlerce fâni, zâil ve âciz yaratığa perestiş etti. Arkalarından koşup
onlara arz-ı ubûdiyet ettiğinde kendi ruhuna, kendi mahiyetine saygısızlıkta
bulundu; Mâbud-u Mutlak’ı bulup O’na yöneldiğinde de pesbayağı bir varlık
olmaktan kurtuldu ve Allah’ın kendine lütfettiği değerler çerçevesinde kendi
oldu.

Evet, Allah’tan gayrı tapılan ve perestiş edilen hiçbir şeyin varlığı
kendinden olmadığı için, onların gelmesiyle gitmesi bir olmuş; bir sapkın
düşüncenin hayal ürünü olarak ortaya çıkmış, bir selim mantık ve muhâkeme ile
de yerle bir edilmiştir/edilmişlerdir. Bir bir gelen bâtıl telakkiler bir bir
yıkılmış, gelenler geldikleri gibi gidip mahkûm-u nisyan olmuş ve söz her
zaman gelip gitme arızalarından münezzeh ve müberrâ olan Zât-ı Akdes’e
kalmıştır. Bu bâtıl ilâhlardan bazıları muvakkaten çoğunluğun efkârına
hükmedip onu kirletseler de, vicdanların tabiî zenginliği ve derinliği sayılan
mârifet-i Sâni ruhu ve Mâbud-u Hakikî telakkisi bütün o evhâm ve hayâlât



mahsulü şeyleri kapı dışarı etmiş, sonra da o esmâ-i hüsnâ ve evsâf-ı âliye
sahibi Zât-ı Ecell ü A’lâ’ya bir kere daha açılmıştır; açılmıştır, zira O’ndan
başka vicdana destek olacak bir güç kaynağı ve onu iğna edecek bir servet
menbaı yoktur. Bu büyük ihtiyacı karşılayamayan mâbud görünümündeki hiçbir
nesne ubûdiyete lâyık değildir ve mâbud da olamaz; esmâ-i hüsnânın
Müsemmâ-i Akdes’i ve evsâf-ı sübhaniyenin Mevsuf-u Mukaddesi’ne has
mâbudiyet şöyle dursun, onun mâdûnu denecek şekilde çok gerilerde bir
mutavassıt ve şefaatçi olmaları bile kat’iyen söz konusu değildir.

Ne ulûhiyet ne de rubûbiyet asla şerik kabul etmez; “Mâbud-u bi’l-hak” bir
tanedir; bizim müşâhede ettiğimiz değişik şe’n, hâl ve keyfiyyât ise, o
Müsemmâ-i Akdes’in muhtelif isim ve sıfatlarının farklı tecellîlerinin
televvününden ibarettir. Hakikat-i Hak, her türlü keyfiyet ve kemmiyet ifade
eden hususlardan müberrâ olduğu gibi cevher ve araz da değildir; cismaniyete
ait avârız ve nekâisten de münezzehtir. İbrahim Hakkı Hazretleri, akaid-i
hakka-i islâmiyeyi nazmen ifade ettiği manzumesinde bu hususu ne hoş
seslendirir:

“Bulunmaz Rabbimin zıddı ve niddi, misli âlemde,

Ve suretten münezzehtir, mukaddestir Teâlallah.

Şerîki yok, berîdir doğmadan doğurmadan ancak,

Ehaddir, küfvü yok, ‘İhlâs’ içinde zikreder Allah.

Ne cism u ne arazdır, ne mütehayyiz ne cevherdir

Yemez, içmez, zaman geçmez berîdir cümleden Allah.

Tebeddülden, tagayyürden, dahi elvân u eşkâlden,

Muhakkak ol müberrâdır budur selbî sıfâtullah.

Ne göklerde ne yerlerde, ne sağ u sol ne ön ardda,

Cihetlerden münezzehtir ki hiç olmaz mekânullah.”

Evet o, ne bir cisim ne cevherdir, ne tecezzi ve inkısamı söz konusu olan bir
küll ve küllî ne bunlara ait bir cüz ve cüz’î ne de yarattıklarını hatırlatan bir



şekil, suret ve mahiyettedir; O, bütün bunların hepsinden berî öyle bir Evvel ü
Âhir ve bir Zâhir u Bâtın’dır ki, zuhurunda bâtınlardan daha bâtın, istitârında da
zâhirlerden daha zâhirdir. İş ve icraatında bizzat temas ve mübâşeret söz
konusu olmadığı gibi makasıd-ı sübhaniyesini ifade buyururken de âzâ ve
cevârihten münezzehtir.

Biz O’nu, Rahmân, Rahîm, Ehad, Samed, Ferd, Hayy, Kayyûm, Kadîm,
Kâdir, Âlim, Semî’, Basîr, Azîz, Cebbar, Cemîl, Celîl, Kebîr, Cevâd, Raûf,
Mütekebbir, İlâh, Seyyid, Mâlik, Rab, Hakîm, Mütekellim, Hâlık, Rezzak... gibi
yüzlerce isimleriyle; hayat, ilim, sem’, basar, irade, kudret, izz, hikmet, kibriyâ,
ceberût, kıdem, bekâ, kelâm, meşîet ve emsali onlarca sıfatlarıyla tanımaya
çalışırız. Bütün bunlarla beraber yine de, O’nu tam bildiğimizi, bileceğimizi
iddia edemeyiz; edemeyiz de ُفوُرْعَم اَي  َِكتَفِرْعَم  َّقَح  َكاَنْفَرَع  اَم   “Ey Mâruf,
Seni hakkıyla bilemedik.”2 sözleriyle nefes alır verir ve ِكاَرْدِْإلا ِنَع  ُزْجَعَْلا 

ٌكاَرِْدإ  “O’nu idrak edememe idraktir.”3 mülâhazasına sığınırız. Allah, idrak
edilemez, zira O, ihata edilemeyecek ölçüde her şeyi muhîttir. Bu itibarla da,
O’nun tam ihata edileceğini iddia etmek, muhîtin muhît olduğu aynı anda muhât
olabileceğini düşünme demektir ki, bu da açıkça bir tenakuzdur. Kaldı ki, O’nu
bilmede bizim ışık kaynaklarımız sayılan bütün müştakk isimler de ne teker
teker ne de hepsi birden hakikat-i Hakk’ın künh-ü ehadiyetine ulaştırmada
yeterli değil, aksine kâsırdırlar. Mantıklar, muhâkemeler, esmâ-i hüsnânın
gölgesinde ancak yine O’nun dileyip murad ettiği kadar Zât-ı Sübhanî hakkında
bilgi ve mârifet sahibi olabilirler.. evet, O’nun hakkında bizim bildiğimiz ve
bileceğimiz her şey işte bundan ibarettir. Alman şair-i şehîri ne hoş söyler:

“O’nun hakkında ne söylersek söyleyelim, künh-ü Bârî nâkabil-i idraktir.
İnsanın Zât-ı Hak’la alâkalı ancak müphem bir ihtisası ve tahminî bir fikri
olabilir. Evet biz hem kendi ruhumuzda hem de tabiatta Allah’ın varlığını hep
sezip duruyoruz; öyleyse, O’nun künhünü bilip bilmememiz ne ifade eder ki..!
Aslında biz Allah’ı yüzlerce isim ve bîpâyan sıfatlarla yâd etsek de yine de
ifadelerimiz hakikatin pek çok dûnunda kalacaktır. Mademki, ulûhiyet
dediğimiz Vücud-u Âzam yalnız insanda değil, büyük-küçük âlemin bütün
şuûnunda ve tabiatın zengin ve mukayyet sinesinde değişik tecellîlerle kendini
ifade etmektedir. Böyle bir Zât hakkında tavsîf-i beşer ne ölçüde yeterli
olabilir ki...” der ve O’na karşı saygılı, kendimiz adına da temkinli olmayı
yeğleriz.

Böyle bir mülâhazadan ötürü olmalıdır ki, hem kibâr-ı mütekellimîn hem de



pek çok sofî, O’nu ıtlakındaki derinlik ve ihatasındaki enginlik itibarıyla “Hû”
zamiriyle anmayı bir mânâda tercih etmiş ve mülâhazalarını onun kuşatıcılığına
bağlamışlardır. Evet, “Hû” Zât-ı Hakk’ı, bütün celâlî tecellîleri, umum cemalî
celevâtı, topyekün esmâ-i hüsnâsı ve bilcümle sıfât-ı sübhaniyesiyle ifade
edecek genişlikte sırlı bir kelimedir. Onun bu ihata ve vüs’atinden dolayı
olmalıdır ki, mercii mülâhazaya alınması şartıyla, bu zamiri İsm-i Âzam
addedenler de olmuştur. Herhâlde ona makam-ı tevhidi tam ifadede İsm-i Âzam
demek daha uygun olur.

***

Zât-ı Ulûhiyet’e, ehadiyeti itibarıyla bakılınca, esmâ ve sıfâttan kat-ı alâka
ile ondan Zât-ı Baht kastedilir. Vahidiyet açısından nazar edildiğinde ise,
esmâ-i ilâhiye ve sıfât-ı sübhaniye de duyulur, sezilir. Burada vicdanın, O’nu
bütün âsârı, ef’âli, esmâsı ve sıfatlarıyla da mülâhazaya aldığı olur ki, bu da
daire-i rubûbiyetin duyulup sezilmesi demektir.

Hakikî hakaik-i vücud mertebesine daire-i ulûhiyet denmesi, Zât-ı Baht
itibarıyla Cenâb-ı Vacibü’l-Vücud’u ifade etmesi açısındandır ki, Allah ism-i
âzamı da işte bu mertebenin ism-i hâssıdır. Bu mânâda ulûhiyet, âsârı itibarıyla
meşhûd, ahkâmı açısından da bilinen fakat ihata edilemeyen, müteâl bir
hakikatin unvanıdır. Bizim ulûhiyetle alâkalı bilip idrak ettiklerimiz sadece
onun bazı vasıflarından ibarettir. Bu kadarı da, o daire hakkında mârifet-i
tâmme adına yeterli değildir. Zira bizim bilemediğimiz ona dair daha nice
evsâf-ı âliye vardır ki, “Tam kavradım, ihata ettim.” diyebilmek için kendi
hususiyetleriyle bütün o sıfatların da bilinmesi zarurîdir. Onu da insanların
bilmesi mümkün değildir.

Bir diğer zaviyeden ulûhiyet, tecellî vüs’ati itibarıyla, her hak sahibine
mukadder hakkını verme hususiyetiyle daire-i ehadiyet ve vahidiyete ait tecellî
alanlarının ahkâmını da câmi’dir. Küllî-cüz’î bütün ihsanlar, lütuflar o
daireden akıp geldikleri gibi o lütuflara karşılık ubûdiyetler, şükranlar da o
daireye müteveccihtir.

Ayrıca, ehadiyet ve vahidiyetin Hazreti Zât’a bakan şöyle bir yanı da vardır:
Ehadiyet, meclâsı itibarıyla ezeliyet-i Zâtiyeyi ifade eden ْنَُكي َْملَو  ّللا  ُهٰ َناَك 

ٌءْيَش ُهَعَم   “Ezelde Allah vardı ve beraberinde hiçbir şey yoktu.”4 sözleriyle
seslendirilegelmiş; vahidiyet ise daha ziyade lâyezâliyete bakan ٍءْيَش ُّلُك 



َنوُعَجْرُت ِهَْیِلإَو  ُمْكُحْلا  َُهل  ُۘهَھْجَو  َِّالإ  ٌِكلاَھ   “O’nun Zât’ı müstesna her şey
hâliktir; hüküm O’nundur ve hepiniz O’na döndürüleceksiniz.”5 ferman-ı ilâhîsi
çerçevesinde yorumlanmıştır. Bu mütalâaya göre, ehadiyet mertebesi Zât-ı
Baht’a baktığından dolayı esmâ ve sıfât mülâhazalarına da açık olan
vahidiyetin önünde kabul edilmiştir. Ulûhiyete gelince O, ehadiyete de
vahidiyete de mukaddemdir; zira onda imkân âlemlerinin genişliğinde müteâl
bir ihkak-ı hak hususiyeti söz konusudur ki, bütün esmâ-i ilâhiyenin ve sıfât-ı
sübhaniyenin zuhur ufku sayılan “Rahmâniyet” mertebesi de onun bir meclâ-ı
inkişafı görülmüştür. Bu mertebenin ism-i hâssı, Cenâb-ı Hakk’ın, ehadiyet,
vahidiyet, samediyet, kudsiyet, azamet... gibi esmâ-i Zâtiyesi ve hayat, ilim,
sem’, basar, kudret, irade... türünden de evsâf-ı nefsiyesinin râci oldukları
“Rahmân” ism-i şerifidir.

Cenâb-ı Hakk’ın esmâ-i Zât, evsâf-ı sübhaniye ve icraat-ı hakîmanesini
câmi’ mertebeye, me’lûhiyeti iktiza etmesi açısından ulûhiyet, “Rab” gibi bir
ism-i sıfata bakıp merbûbiyeti nazara veren bir mertebeye de rubûbiyet dairesi
denmiştir. Kur’ân-ı Kerim’in bu her iki mertebe hakkındaki nassları kat’îdir.
Onun emrettiği tevhid içinde hem “tevhid-i ulûhiyet” hem de “tevhid-i
rubûbiyet” vardır. Meselâ, İhlâs sûre-i celilesi, Cenâb-ı Hakk’ın lâzım-ı
Zâtiyesi olan sıfât-ı kemal ile tavsifi ve Zâtına münâfî noksan sıfatlardan da
tenzihi ifade etmesi açısından tevhid-i ulûhiyeti takrir eder. Kâfirûn sûresi ise,
ibadet ve perestişin ancak ve ancak şerîk ve nazîri bulunmayan Allah’a mahsus
olmasını ifade etmesi açısından tevhid-i ubûdiyeti takrir eylemektedir. Fatiha
sûresi, değişik âyetleriyle hem “tevhid-i rubûbiyet” hem de “tevhid-i ulûhiyet”
ve “ubûdiyeti” takrir buyurur.

Esasen Kur’ân-ı Mübîn bu mülâhazayla tetkike tâbi tutulduğunda, hemen her
sûresinde bu iki tür tevhidin takrir edildiği görülür. Bu cümleden olarak
Cenâb-ı Hakk’ın esmâ, sıfât ve ef’âlinden bahseden âyetler “tevhid-i ilmî-i
haberî”, diğer adıyla “tevhid-i ulûhiyeti”; şerîk ve nazîri olmayan Allah’a
ibadete delâlet edenler de “tevhid-i iradî-i talebî”, nam-ı diğerle “tevhid-i
rubûbiyeti” gösterirler. Tevhid-i ulûhiyet, Peygamberimiz’in haber verdiği her
şeyi tasdik ve iz’an; tevhid-i rubûbiyet, emrolunan şeyleri kemal-i hassasiyetle
yerine getirme, nehyolunan şeylerden de uzak durma mânâlarına da
hamledilmiştir.

Bütün bunlar o Mevcud-u Müteâl’le alâkalı bir kısım kırıntılardır ve hangi
mânâda olursa olsun, O’nu ifade etmek ve hakikat-i Hakk’a tercüman olmak



için kat’iyen yeterli değillerdir. Bugüne kadar binler-milyonlar Zât-ı Hakk’ı
beyan ve ilhamlarına dayanarak O’nu tavsif ve tarif etmeye çalışmışlardır –
sa’yleri meşkûr olsun–. Defaatle gönül heyecanı, gözyaşı, kalem mürekkebi
O’nu anlatmada el ele vermiştir; ama, yine de her şey ötelere ve ötelerin de
ötesine emanet edilerek temkin yoluna gidilmiştir. Kim bilir belki de bu
hususta:

“Tarife gelir mi hiç Mevlâ

Tarife gitmemektir evlâ.”

deyip O’nun hususî takrirleriyle yetinmek daha uygun olacaktır.

Aslında bütün bu bilmelerin, tariflerin, tavsiflerin neticesi Hakk’a kulluk ve
O’na karşı duyulacak aşk u alâka ise –ki bunun böyle olduğunda şüphe yok– biz
zâhir ve bâtın duygularımızla bu hususa yönelmeli ve onu gerçekleştirmeliyiz.
O, ubûdiyet ve aşk u alâka ile kendisine yönelenleri hiçbir zaman hayal
kırıklığına uğratmamış ve kapısına teveccüh edenleri de armağansız
bırakmamıştır.

Ubûdiyet bellidir; “Allah sevgisi” dediğimiz hususun da, biri O’nu sevmek,
diğeri de O’nun tarafından sevilmek olmak üzere iki mânâsı vardır. Kur’ân-ı
Kerim, bu iki hususa temas sadedinde َُهنوُّبِحُيَو ْمُھُّبِحُي   “O onları, onlar da
O’nu severler.”6 der, hem Zât-ı Ulûhiyetin hem de kulların seven olduklarını
ifadenin yanında sevildiklerini de hatırlatır. Elbette ki böyle bir sevgi bizim
kendi aramızda olan aşk u muhabbetten çok farklı bir şeydir. O’nun kullarına
sevgisi rıza televvünlü bir teveccüh ve akıbetleri itibarıyla bir taltif;
mü’minlerin O’na karşı aşk u iştiyakları ise, bütün güzelliklerin, kemallerin,
iltifatların, ihsanların... biricik sahibi olması açısındandır.

Esasen sevmek de aşk da O’nun ayrı bir mevhibesi ve ayrı bir armağanıdır.
Bundan dolayıdır ki bir Hak dostu, emsâline tercüman olarak: “Ben Allah’ı
bildiğimi, sevdiğimi, hep O’nu talep edip rızasına koştuğumu sanıyordum.
Neden sonra, O’nun beni anmasının, sevmesinin, dilemesinin, o mevzudaki
benim istek, talep ve yâd edilmemin önünde olduğunu gördüm.” der.

Hz. Cüneyd ise bu mülâhazaya şöyle bir ses katar: “Ben Allah’ı yine
Allah’la bildim; mâsivânın (Allah’tan gayrı her şey) mahiyetini de O’nunla
tanıdım.” veya “Resûlünün mesajlarıyla öğrendim.” Evet, O, değişik tecellî



dalga boyundaki vahy ü ilhamlarıyla Zât’ını nasıl tavsif etmişse işte öyle bir
Mevsuf-u Müteâl ve ne çeşit esmâ ile isimlendirmişse öyle de bir Müsemmâ-i
Akdes’tir. Ne Zât’ı diğer zevâta benzer ne de sıfatları başka sıfatlara; O, öyle
bir Evvel’dir ki, yoktur daha evveli; öyle bir Âhir’dir ki, duyurur vicdanlara
hep lâyezâli...

Hak dostları, O’na ait esrara, âfâk ve enfüs âlemlerindeki tecellî-i ef’âlden
tecellî-i esmâya, ondan tecellî-i sıfâta, ondan da tecellî-i Zât’a yürümüş; elde
ettikleri mazhariyet ve gördükleri teveccühler sayesinde gaybî seyr ü
seyahatlerini minvechin şuhûdla taçlandırmış; yer yer tecellî-i Zât aşk u
iştiyakıyla çırpınıp durmuş; yol boyu kâh hâl-i pür-melâllerine âh edip inlemiş,
kâh vuslat ve üns esintileriyle şâd ü hürrem olmuş, hep Allah ism-i şerifiyle
nefes alıp vermişlerdir. Hakk’a karşı hicap hissiyle, nefislerini sorgulayarak
O’nun eşiğine yüz sürüp “hiç” olduklarını haykırarak ve bu yolda ölüp ölüp
dirilerek nefes alıp vermişlerdir. Bir mest-i temâşâ bu hususları ne hoş
seslendirir:

“Muhabbet âleminde kendi kendimden hicap ettim,

Açıldım cism u cân u kalbime bir bir itap ettim;

Tarîk-i aşkda bünyâd-ı hestîyi türâb ettim,

Nigâra mülk-i cismim kenz-i aşkınçün harap ettim.”

Hz. Mevlâna: ْتْسوُد ِيوُجو  ُتْسُج  ْدَوُب  هَضيِرَف  ْناَقِشاَع  ْرَب  ...
matlaıyla Divan-ı Kebir’indeki bir şiirinde aşkullah ve muhabbetullah ile
alâkalı şunları söyler:

“Âşıklara, O Dost’u araştırmak farzdır. Onların, coşkun bir sel gibi
yüzlerini, başlarını yerlere sürerek, taşlara çarparak Dost’un deresine
varıncaya kadar koşmaları gerekir. Aslında, dileyen de O’dur, isteyen de O.
Biz, bazen akan bir su gibi Dost’un deresine doğru çağlar gideriz. Bazen durgun
su gibi O’nun testisinde hapsolur kalırız. Bazen de ateş üstündeki toprak güveç
gibi kaynar dururuz.”

O’nu bilenlere sular gibi çağlamak ve gece-gündüz ağlamak düşer; öyle
çağlayıp böyle ağlayanlar bir de çevrelerini doğru dürüst okuyabilseler, bugün
olmasa da yarın mutlaka O’ndan dolu dolu mârifet ve muhabbet armağanlarıyla



mükâfatlandırılarak var olmanın gerçek gayesini elde etmiş olacaklardır.

ًاقْوَشَو َكِھْجَو  ىَلِإ  َِرظَّنلا  َةَّذَلَو  ِتْوَمْلا  َدَْعب  ِشْیَعْلا  َدَْربَو  اََضقْلا  َدَْعب  ىَضِّرلا  َُكلَئَْسأ  يِّنِإ  ّلَلا  َُّمھٰ
ٍةَّلِضُم ٍةَنْتِف  َالَو  ٍةَّرِضُم  َءاَّرَض  ِرْیَغ  ْنِم  َكِئَاِقل  ىَلِإ  .

َنیِرِھاَّطلا َنیِبِّیَّطلا  َنیِعَمَْجأ  ِھِبْحَصَو  ِھِلٰاَو  ٍدَّمَحُم  َانِدِّیَس  ىَلَع  ّللا  َُّمھٰ ِّلَصَو  .
Bkz.: el-Münâvî, Fey zu’l-kadîr 5/366.

el-Münâvî, Fey zu’l-kadîr 2/410; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 4/79, 17/202.

Bkz.: el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/252; es-Suy ûtî, Şerhu Süneni İbn Mâce 1/103.

Bkz.: Buhârî, bed’ü’l-halk 1, tevhid 22; İbn Hibbân, es-Sahîh 14/11.

Kasas sûresi, 28/88.

Mâide sûresi, 5/54.



Fizik Ötesi Âlemler

Arş

Lügat itibarıyla, çardak, taht, binanın tavanı veya bir şeyin ufku mânâlarına
gelen arş; bütün gökleri ve yerleri kaplayan, bütün burçları kuşatan, maddî-
mânevî umum kâinatlarla alâkalı ilâhî emir, irade ve meşîet-i sübhaniyenin ilk
tecellî ve zuhur mahalli ulvî bir âlemin unvanıdır. Bu yüce âleme “Arş” dendiği
gibi onun tersi sayılan ve altı kabul edilen yere de “ferş” denegelmiştir. “Arş’a
çıkılır, ferşe inilir.” sözleriyle, bunu daha bir netleştirmiş ve Arş u ferşi iki
kutup şeklinde göstermişlerdir; devriyelerden birine arşiye ve diğerine de
ferşiye denmesi de bu mülâhazaya bağlıdır.

Arş’ı, kinâî olarak, Cenâb-ı Hakk’ın kudret ve azametinin ilk tecellî ufku
şeklinde yorumlamanın daha uygun olacağını söylemeden edemeyeceğim; zira
böyle bir yaklaşımda Allah’ın hayyiz ve mekân mülâhazalarından
münezzehiyeti de ifade edilmiş olmaktadır. “Arş’a istivâ” sözü bir hakikat-i
mübhemedir; yoksa, Hakk’ın ne Arş’ta oturması ne de kurulması söz konusudur.

Eski astronomi Arş’a, bütün eflâkı kuşatan, dokuzuncu, en büyük ve muhît
felek nazarıyla bakıyordu. Aynı zamanda ona “felek-i âzam” ve “felek-i atlas”
da diyordu. Böyle bir yaklaşım o günkü astronomik telakkilere göre doğru
sayılabilirdi. Şimdilerde ise, astronomlar farklı şeyler söylüyorlar. Kur’ân-ı
Kerim, Sünnet-i Sahiha ve müfessirîn hazerâtının mütalâalarına gelince, bence
asıl üzerinde durulması gereken de bu olmalı.

Arş, Âlemlerin Rabbi itibarıyla Cenâb-ı Hakk’ın tekvînî ve teşrîî emirlerinin
mahall-i tecellîsi, kudret ve azametinin matla-ı münevveri; fevkânîliği mutlak,
esrarı Allah’a emanet sıfât-ı sübhaniye ve esmâ-i fiiliyenin câmi bir aynası ve
canlı-cansız bütün varlığın şekillendirildiği –tabir caizse– bir tezgâhıdır. Böyle
olunca da gözü madde, cisim ve fizikî varlıklardan başka bir şey görmeyenlerin
onu anlaması mümkün değildir.

Burada üzerinde durulması gereken önemli bir diğer konu da Arş’a istivâ
meselesidir. Eski-yeni pek çok yorumcu bu mevzuda bir hayli farklı düşünceler
serdetmiş ve nefes tüketmişlerdir.

Evvelâ, 1 ِشْرَعْلا ۛ َىلَع  ىٰوَتِْسا   sözünde onun üzerine yükselme, fevkânî bir
durum izhar etme... gibi hususlara işaret yanında, hâkimiyetini duyurma, kudret



ve azametini gösterme türünden mânâlar da söz konusu olabilir. Zira Arş, bütün
zamanları, mekânları, cihetleri kuşatan bir varlık olması itibarıyla orada
bunların hiçbiri yoktur ki, hayyizden ve mütehayyizden de söz edilebilsin.

Sâniyen, Allah madde, cisim, cevher, araz ve mütehayyiz olmadığından,
O’nun istivâsında da bizim oturma ve kurulmamıza benzer şeyler söz konusu
değildir. Nasıl olur ki O, Kur’ân-ı Kerim’in de ifade buyurduğu gibi, bütün arz
ve semavâtı yed-i kudretinde tutmanın yanında insana da şah damarından daha
yakın bir kudret-i kâhire ve bir Rahmân u Rahîm’dir.

Sâlisen, bizim gibi âciz kimseler hakkında dahi “Hâkim oldu, tahtına oturdu
veya kuruldu.” dediğimizde, “Ahkâm ve emirlerini herkese kabul ettirdi,
iradesini dört bir yana duyurdu ve saltanatına baş eğdirdi.” şeklinde bir şeyler
anlarız. Zât-ı Ulûhiyet mülâhazasında ise bu tür yaklaşımlar O’nun mukaddes
ve münezzeh olmasının vacip neticesidir.

Aslında selef-i salihîn ta baştan itibaren, İbrahim Hakkı Hazretleri dilinden
ifade edecek olursak, O’nu şöyle tavsif etmişlerdir:

“Ne cism ü ne arazdır ne mütehayyiz ne cevher,

Yemez, içmez, zaman geçmez berîdir cümleden Allah.

Tebeddülden, tagayyürden dahî elvân ü eşkâlden,

Muhakkak ol müberrâdır budur selbî sıfâtullah.

......................................

Bulunmaz Rabbimin zıddı ve niddi, misli âlemde

Ve sûretten münezzehtir, mukaddestir Teâlallah.”

Bu tür yaklaşım ümmetin büyük çoğunluğunun kabul ettiği bir yaklaşımdır ve
Ehl-i Sünnet akidesi de bu telakkiye göre örgülenmiştir. İlkler, bu tür konular
üzerinde münakaşaya girmemiş; hatta bu kabîl müteşabihatla alâkalı sorulara
dahi cevap vermeden kaçınmışlardır. Öyle ki, İmam Malik Hazretleri’ne istivâ
ile alâkalı soru soran birine, Hazret bir miktar teemmülden sonra ona dönmüş
ve “İstivânın ne olduğu belli, keyfiyetini idrak etmek mümkün değil, onu olduğu
gibi kabul vacip, bu tür bir soru da bid’attır.”2 diyerek kestirip atmıştır.



Ne var ki, daha sonraları, Müslümanlar arasında, pek çoğu itibarıyla yabancı
menşe’li düşünce akımları zuhur edince, o dönemdeki ulemâ (müteahhirîn)
bazılarının “istivâ” sözcüğünden çıkardıkları, tecsim, hayyiz ve mütehayyiz...
gibi bâtıl yorumlara karşı bu kelimeyi Kitap ve Sünnet’in ruhuna uygun tevil
ederek saf yığınları sapık düşüncelerden sıyanet etmeye çalışmışlardır;
çalışmış ve özet olarak şu yorumlar üzerinde durmuşlardır:

1. İstivâ sözcüğü, hâkimiyet ve mülkiyetin tamamiyeti, nizamın da
ekmeliyetinden kinaye bir tabirdir. Kur’ân-ı Kerim’de, istivânın geçtiği hemen
her yerde böyle bir hâkimiyet ve tedbire vurguda bulunulması da bunu
göstermektedir.

2. İstivâ sözüyle tekvînî emirlerin arka planındaki âdât-ı ilâhiye
hatırlatılarak eşyanın ilk yaratılışta olduğu şekilde perdesiz, hâilsiz
bırakılmadığına, esbap ve ilelin, izzet ve azamete perde yapıldığına telmihte
bulunulmuştur.

3. Yine bu kelimeyle, mebde’de bütün eşya O’nun ilim, kudret ve iradesiyle
var edildiği gibi, daha sonra da her şeyin Arş’ta mütecellî O’nun hâkimiyet ve
kayyûmiyetiyle devam ettiği/edeceği ihtar edilmiştir.

4. Bu kelimenin üzerinde isti’lâ mânâsıyla, Allah hâkimiyetinin, beşerî idare
ve tedbirlerle kıyas edilemeyecek ölçüdeki ihatası hatırlatılmıştır.

5. Yine bu kelime ile, bizim fevkalâde bu’dumuz ve O’nun manzar-ı a’lâdan
her şeyi ve herkesi gören-bilen ve onlara kendi nefislerinden daha yakın olan
kurb-u mutlakı ifade edilmiş gibidir.

Bunlar ve benzeri tevillerle ulemâ-i kirâm, ehl-i İslâm’ı tecsim, hayyiz,
mütehayyiz ve ittihad gibi dalâlet mülâhazalarına yuvarlanmaktan sıyanet
etmeye çalışmış ve bize fikir istikametimiz adına her zaman başvurabileceğimiz
önemli argümanlar hazırlamışlardır. Onların bu samimî sa’y ve gayretlerini
şükranla karşılamanın yanında firak-ı dâllenin sapık fikirleri söz konusu
olmadığı durumlarda, fakir, bu tür konuların hakikatini Hazreti “Allâmü’l-
Guyûb”a havale ederek İmam Malik gibi davranmanın daha uygun olacağını
düşünüyorum.

Müfessirîn-i izâmdan bazıları, Kürsî ile Arş’ın aynı şey olduklarını söylemiş
ve her ikisinin de evsâf-ı sübhaniye ve hâkimiyet-i ilâhiyenin mahall-i



tecellîsinden başka bir şey olmadıklarını vurgulamışlardır. Ancak pek çok
muhakkikînin beyanlarının yanında İbn Kesîr’in “el-Bidâye ve’n-Nihâye”de
zikrettiği hadis ve eserler bu iki mahall-i tecellînin birbirinden farklı şeyler
olduğunu göstermektedir.3 Evet, konuyla alâkalı Efendimiz’den şerefsudûr
olmuş ehâdîs ve âsâr, Arş’ın Kürsî’den başka olduğunu ve ondan milyon defa
büyük bulunduğunu ifade etmektedir. Öyle ki, Kürsî kâinatlardan ne nisbette
büyük gösterilmişse, Arş’ın da Kürsî’den o kadar geniş ve kuşatıcı olduğu
ifade buyrulmuştur. Onun bu vüs’atini ortaya koyma sadedinde, arz, sema,
Cennet, Cehennem, Sidretü’l-Müntehâ, Beytü’l-Mâmur... gibi bütün ulvî
âlemler Arş’ın ihatası altında gösterilmiştir.

Bununla beraber, Arş’ın bu genişlik ve kıymeti, kendine ait vüs’at ve
ihtişamında değil de, Cenâb-ı Hakk’ın azamet ve hâkimiyetinin birinci
derecede mahall-i tecellîsi olmasında aranmalıdır. Evet, onu bu âlem ve
ötelerde kıymetler üstü kıymete ulaştıran bu mahalliyet ve mir’âtiyettir; bu
itibarla da onun eşi-benzeri yoktur.

Arş, evsâf-ı kemaliye ve esmâ-i fiiliyenin mahall-i tecellîsi olması açısından
izafî bir sınırsızlığı haizdir. Bir mânâda her varlık onda başlar ve onda sona
erer.. onda zaman, mekân ve cihet de söz konusu değildir; çünkü onun bütün
bunları aşkın bir fevkânîliği vardır.. ve o bu keyfiyetiyle dünyayı da kaplar
ukbâyı da.

Biz, bütün bunları tam idrak edemesek de, Kur’ân ve Sünnet-i Sahihanın
haber verdiği çerçevede onun mevcudiyet ve fonksiyonlarına inanır; hakikatini
kavrayamayacağımız itirafında bulunur ve mahiyet-i nefsü’l-emriyesini Hazreti
Allâmü’l-Guyûb’a havale ederiz. Onu düşündüğümüzde sıfât-ı sübhaniyenin ilk
meclâsını ve esmâ-i fiiliyenin en nuranî aynasını hatırlar; onun ötelerde ehl-i
imanın başına saldığı/salacağı ukbâ gölgeleriyle doyar gibi oluruz.

Arş, Kürsî her şeyin üstünde ve zamanları, mekânları aşan birer mahiyeti
haizdirler; ne var ki onların bu hususiyetleri lâzamânî ve lâmekânî olan Ezel ve
Ebed Sultanı’ndandır, dolayısıyla da izafîdir.

Her biri bir bilmece gibi görünen bu muğlak ve muamma konuları kavramada
akıl zorlansa, ilimler acz itirafında bulunsalar da, her zaman O’na müteveccih
“latîfe-i rabbaniye” ne eder eder kendi ufkundan bir kısım hakikatlere ulaşarak
itminana vesile olabilecek pek çok şey bulabilir; ifade darlıkları yaşasa da
gönlünün dilinden değişik şeyler dinleyebilir.. kavradıklarını hamd ü senâlarla



seslendirir, dahasına arzusunu ortaya koyar, kavrayamadığı hususlar karşısında
da 4 ٌكاَرِْدإ ِكاَرْدِْإلا  ِنَع  ُزْجَعَْلا   der ve kendi arş-ı kemalâtına, ihata serhaddine
saygılı kalmasını bilir.

Aslında mü’min, bildiği şeylerin yanında pek çok bilmediklerinin de
olabileceğini baştan kabullenen bir insaf insanıdır. O, kalbinin cihanları
kuşatacak bir vüs’atte olduğuna inansa da, bu latîfenin en önemli bir
derinliğinin de kendi idrak sınırlarını ve boşluklarını bilmekten geçtiğinin
farkındadır; sürekli acz ü fakr soluklar ve gözünü asla Allâmü’l-Guyûb’dan
ayırmaz.

Arş’la alâkalı, Bediüzzaman Hazretleri’nin de enteresan mülâhazaları
vardır; konuya son noktayı koymadan özet olarak ondan da söz etmek istiyorum.
Bediüzzaman Hazretleri Arş’la alâkalı şu mütalâayı serdediyor5:

Arş, Zâhir-Bâtın, Evvel-Âhir isimlerinin halitasından ibarettir. Halitanın bir
buudunu teşkil eden ism-i Zâhir itibarıyla Arş mülk, kâinatsa melekût olur. İsm-
i Bâtın açısından Arş melekût, kevn ü mekânlar ise mülk olur. Yani Arş’a ism-i
Zâhir itibarıyla bakılsa kendi zarf, kevn mazruf; ism-i Bâtın zaviyesinden nazar
edildiğinde de o mazruf, kâinatlar da zarf olur. Keza, ism-i Evvel itibarıyla ona
bakıldığında 6 ِءاَۤمْلا َىلَع  ُهُشْرَع  َناَكَو   âyetinin ifade ettiği âlemin bidayetini
işaretler; ism-i Âhir itibarıyla da 7 ِناَمْحَّرلا ُشْرَع  ِةَّنَجْلا  ُفْقَس   hadisinin
imada bulunduğu nihayete vurguda bulunur. Bu itibarladır ki, Arş’a, bu dört
isimden aldığı hisse-i tecellî ile bütün varlık ve kâinatların sağını-solunu,
altını-üstünü, içini-dışını kuşatan bir halita nazarıyla bakabiliriz.

Bediüzzaman “Arş-ı Âzam” ve “Arş-ı A’lâ” ile alâkalı bu mülâhazalarının
yanında bir de şöyle bir Arş telakkisinden söz eder8:

Cenâb-ı Hak, mahlukat-ı arziyeyi rubûbiyeti noktasında bir arş yapmıştır –
buna Arş-ı Âzam’ın izdüşümü de denebilir– bu umumî atlasın önemli bir unsuru
olan havayı emir ve iradesine bir nevi arş; nur unsurunu ilim ve hikmetine diğer
bir arş; suyu ihsan ve rahmetine farklı bir arş; toprağı da hıfz ve ihsanına ayrı
bir arş yapmış ve bunlardan üçünü mahlukat-ı arziye üstünde gezdirmektedir.
Eğer Kâbe, ötelerden bir şeyin izdüşümü veya aynası, insan ayrı bir şeyin
mir’ât-ı mücellâsı, fizik âlemleri de metafizik âlemlerin bağı-bahçesi ve serası
ise, dünyamızdaki hava, su, nur ve toprak unsurlarının da ulvî âlemlere ait bir
şeyin aynası, ziyası ve izdüşümü olması gayet normaldir.



Sofîlerin Arş hakkındaki mütalâaları biraz farklıdır; onlar, müfessir ve
kelâmcıların mülâhazalarını reddetmemekle beraber, ona, “akl-ı küll, nefs-i
külliye, âyât-ı tekvîniye” gibi ad ve unvanların yanında َىلَع ُهُشْرَع  َناَكَو 
9 ِءاَۤمْلا  âyetinden hareketle “Arşü’l-hayat”, “Arşü’l-meşîet”; bütün zerrat, bütün
mürekkebât, arz u sema ve eflâkı ihata etmesi açısından “Arş-ı Rahmânî”;
Levh-i Mahfuz hakikatinin bir aynası olması zaviyesinden de “Arş-ı Âzam”
deyivermişlerdir. Mü’minin kalbine de arş demişler ise, onu bir “beyt-i Hudâ”
gördüklerinden dolayı demişlerdir. Sofîler arasında böyle bir yaklaşım çok
yaygındır; İbrahim Hakkı Hazretleri:

“Dil beyt-i Hudâ’dır ânı pak eyle sivâdan,

Kasrına nüzûl eyleye Rahmân gecelerde.”

derken, bir başka Hak dostu onunla alâkalı şunları söyler:

“Kalb-i mü’min arş-ı Rahmân’dır

Onu yıkmak vebaldir, tuğyandır.”

* * *

Kürsî

Oturulacak özel yer, taht, kaide mânâlarına gelen ve Arş-ı Âzam’ın altında
“mevzi-i kademeyn” konumunda, kâinatı muhit bir âlem-i mânevînin unvanı
bulunan Kürsî, müfessirîn-i kirâma göre, Cenâb-ı Hakk’ın hükümlerinin tecellî
ve icra alanı olup Arş’ın bir alt tabakası kabul edilmiştir. Arz u semadaki her
nesne ve herkes, ecrâm-ı ulviye ve onların kendilerine lâyık sekenesi Kürsî’nin
ihata dairesi içindedir. Bu itibarla insan, varlık ve bütün âlemler bu Kürsî’de
mütecellî ahkâm ve evâmirle sıkı sıkıya bağlıdırlar. Ahkâm, her şeye hâkim
Kürsî’nin Sahibi’ne ait; emirler O’ndan; görüp gözetme de O’nun şe’n-i
rubûbiyetinin muktezasıdır. Bütün harekât ve şuûn O’ndandır ve O, bütün
bunlardan haberdardır; usûlünden-fürûundan, küllîsinden-cüz’îsinden,
nefîsinden-hasîsinden, gizlisinden-açığından... bilir göklerdekileri ve gökler
ötesindekileri, bildiği aynı anda gönüllerde oluşan his ve heyecanları,
kafalardaki düşünceleri ve damarlardaki deverânı.. O, var ettiği her şeyi görür-
gözetir, evirir-çevirir, değiştirir-başka kalıplara ifrağ eder de, Kur’ân’ın



ifadesiyle, ne yorulur ne de uyuklar; Arş’ı sıfât-ı sübhaniyesine bir taht-ı
perdedar yapar, Kürsî’yi de icraat-ı rubûbiyetine bir makarr. Yaratır
yarattıklarını, devam ettirir hayatı-memâtı; görür ve gösterir Kürsî’den Hayy u
Kayyûm olduğunu...

İlk müfessirlerden günümüzün tefsircilerine kadar İslâm ulemâsı,
teferruattaki farklılık mahfuz, Kürsî hakkında şu mütalâalarda bulunmuşlardır:

Kürsî, arzî semanın fevkinde ve fakat Arş’ın altında bütün kâinatı kuşatan,
“mevzi-i kademeyn” olarak yâd edilen bir pâyitaht zamanıdır. Onun yapı
unsurları, maddî âlemin temel taşlarından farklı; ne atom ne elektron, ne anti-
atom ve anti-elektron, hatta ne de iyon, Allah’ın bilebileceği fizikötesi bir
mevcut.. o bir cisimdir ama, bildiğimiz cisimlerden değil; bir mahiyet sahibidir
fakat, idrak ufkumuzu aşkın bir keyfiyeti haizdir.. cisim, cevher, araz olmadığını
da söyleyebiliriz; ancak Zât-ı Ulûhiyet’in selbî sıfatları kabul ettiğimiz bu
evsâfı, en aşkın varlıklar için dahi kullanmayı düşünmeyiz/düşünemeyiz ve
bunu bu şekliyle itikadî bir konu gibi görürüz.

Kürsî, hem varlığı kuşatan hem de kevn ü mekânlarla müşterek mütalâa
edilen, tefsircilerin ifadesiyle, hem muhît hem de muhât –Bediüzzaman’ın Arş
mevzuundaki zâhir-bâtın mütalâaları hatırlansın– bir mahiyet-i muallâya
sahiptir. O tahtın sahibine gelince, O’nun için ne zaman ne mekân ne de cihet
söz konusudur:

“Ne göklerde ne yerlerde,

Ne sağ u sol ne ön ardda,

Cihetlerden münezzehtir

Ki hiç olmaz mekânullah.”

(İbrahim Hakkı)

Arş O’nun arşı, Kürsî O’nun kürsîsidir ama O Müteâl Varlık’ın bunlarla
münasebeti oturma, kurulma, yerleşme, tahayyüz etme ve ihtiyaç duyma
şeklinde değildir. O, bildiğimiz varlık türlerinden değildir. Vücudu hakikî bir
vücud ve kendindendir; ulemâ-i İslâm’ın ifadâtıyla, “Vacibü’l-Vücud”dur;
zıddı, niddi ve misli yoktur. Kürsî ise bir mânâda O’nun emirlerinin tecellî ve
tenfiz mahallidir ve bizim için arka planları kavranamayan nâkabil-i idrak



hakikatlerden bir hakikat ve hayret duygularımızı tetikleyen bir muallâ duraktır.
Şimdiye kadar onunla alâkalı pek çok şey ifade edilmiş ise de, bu yorumların
hiçbirinin onun mahiyet-i nefsü’l-emriyesini aksettirdiği söylenemez.
Söylenenler yanlış değildir ve idlâl ifade etmemektedir. Ama murad-ı ilâhî
açısından, o hakikat-i uzmâya “delâlet-i bi’l-mutabaka” ile delâlet ettiği de
iddia edilemez.

Kürsî’ye, şu madde âleminde varlığa ait bütün hususiyet ve ahvâlin tecellî ve
zuhur mahalli de demişlerdir ki, bilcümle ulvî âlemler ve onların bağrında
gerçekleşen oluşumlar, tebeddüller, tagayyürler, teşekküller, televvünler orada
mütecellî emir ve ahkâma bağlı bir vetire içinde cereyan etmektedir: Zerreler,
kaderî bir programla o Kürsî’den akseden emir ve irade ile döner dururlar;
yıldızlar, sistemler orada mütecellî ahkâma göre âhenk içinde varlıklarını
sürdürürler; melekler, ruhanîler gözleri orada evâmir-i tekvîniye ve teşrîiyeyi
yerine getirirler; hâsılı, mikro âlemden makro âleme varlık oradan sâdır olan
emirlerle yürür, orayla irtibat sayesinde âhengini korur ve kendine göz ucuyla
baksa da bütün benliğiyle oraya müteveccihen yaşar.

Eski astronomi ve Batlamyus mülâhazaları çerçevesinde Kürsî’yi
yorumlayanlar onu sekizinci sema tabakasında “sâbit âlemler ufku”, Arş’ı da
dokuzuncu semada “felek atlası” şeklinde yorumlamışlardır. Bu onların ilmî
ufukları itibarıyla kendi anladıkları.. Nebiler Sultanı’nın beyanına göre Arş da
Kürsî de onlara bağlı hakikatler de bizim kıstaslarımız açısından ihata edilecek
türden değildir.. ve şu şekilde-bu şekilde onlara birer keyfiyet belirlemek de
bizi aşar. İnsanlığın İftihar Tablosu, Kürsî’nin mahiyet-i nefsü’l-emriyesinin
azametini ifade sadedinde: “Bütün kâinatlar Kürsî’ye nisbeten çöle atılmış bir
halka mesabesindedir.”10 buyurur. Bu bir ihata, muhteva, fonksiyon, meclâ ve
mir’âtiyet, tabiî bilâtemekkün ve bilâtahayyüz bir taht-ı rabbanî olması
itibarıyladır; bu açıdan da Arş’ın altında ondan daha muallâ ve azametli bir şey
yok demektir.

Vâkıa, bazı fuhûl-ü ulemâ Kürsî’yi kendi azameti ve Arş’ı da o baş döndüren
ihtişamıyla kabul etmenin yanında birincisini mekânî, ikincisini de zamanî
görmüşlerdir. Bu, zaman ve mekânın birer hakikat-i sâbiteye nisbeti mânâsında
bir yaklaşımsa kimsenin buna diyeceği bir şey olamaz ve böyle bir yorum Arş u
Kürsî’nin zaman ve mekân üstü birer hakikat olmalarına da mâni değildir.
Ayrıca böyle bir ifade ile onların zaman ve mekân üstü olmalarındaki izafîlik
kastediliyorsa ona da bir şey denemez; zira mutlak zaman ve mekândan
münezzehiyet Zât-ı Ulûhiyet’in selbî sıfatlarındandır ve başka bir şeyin O’nunla



o hâsse-i lâzimeyi paylaşması asla söz konusu değildir.

Hâsılı, Kürsî, ilâhî saltanat ve hâkimiyetin bir mahall-i tezahürü, ilm-i
muhît-i rabbanînin bir meclâsı, mazhar-ı hâssı ve zihinlerimizde o sonsuz
kudret, irade ve ilmi ihsas etmenin kaynağı mânevî ve nuranî bir taht-ı Rahmân
u Rahîm’dir.

Yüksek bir nisbeti ifade etme adına Kâbe-i Muazzama’ya “Beytullah”
dendiği gibi nisbetlerinin ulviyeti, ihtiva ettikleri mânâların vüs’ati ve
fonksiyonlarının enginliğiyle, Arş’a “Arşu’r-Rahmân”, Kürsî’ye de “Kürsî-i
Rabbânî” denmiştir. Ne denirse densin, maksat, o ulvî nisbetle ulûhiyetin
azametini ifade, büyük-küçük kâinatların O’nun taht-ı tasarrufunda bulunduğunu
da ifhamdır. Meseleye böyle yaklaşmayıp da gereksiz teferruata girdiğimiz
takdirde haddimizi aşmış ve mahiyetlerini tam kavrayamadığımız hakikatlere
saygısızlıkta bulunmuş oluruz.

Evet, kâinatları kaplayan bir Kürsî vardır.. ve bu Kürsî tasavvurlar üstü
müteâl bir taht-ı Rahmân u Rahîm’dir. Bütün eşya ve şuûn orada tecellî eden
ilâhî emir, irade, kudret ve meşîetle varlığa ermekte ve mevcudiyetlerini
sürdürmektedirler. Ancak biz kat’iyen o Kürsî’nin hakikatini bilemediğimiz
gibi arka planındaki esrar-ı ulûhiyete de akıl erdirmemiz mümkün değildir.
Sofîler Kürsî’yi kudret-i ilâhiyenin zuhur ufku, emir ve nehy-i rabbanînin ifâza
mahalli ve esmâ-i fiiliyenin de ilk matlaı görmüşlerdir.. görmüş ve acz ü fakr
mülâhazasıyla o kudrete yönelmeyi yenilmezliğin sırrı saymış, emr u nehy
mevzuundaki duyarlılığı Sahib-i Kürsî’ye vefanın gereği bilmiş ve bütün
varlığı da esmâ-i ilâhiyenin tezahürü, mahall-i tecellîsi ve armonisi şeklinde
duymuş ve zevk etmişlerdir.

* * *

Sidretü’l-Müntehâ

Sidr, lügat itibarıyla Arabistan kirazı demektir. Ayrıca bu kelime, hayret ve
göz kamaştırma mânâlarına da gelmektedir. “Sidretü’l-Müntehâ” ise sınır,
serhat ve imkân âleminin hududu gibi görülmektedir. Onu, fânilerin
ulaşabilecekleri en son nokta diye yorumlayanlar da olmuştur. Müfessirîn-i
kirâm değişik ehâdîs ve âsârı değerlendirerek Sidretü’l-Müntehâ’yı, yedinci
semanın üstünde, Arş’a yemînen mücavir, altından müttakilere vaad edilen



Cennet ırmaklarının fışkırdığı bir şecere-i mübareke şeklinde resmederler.
Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) onun ihata alanını anlatırken “Gölgesinde bir
süvari yetmiş sene at koştursa, yine de o gölgeyi katedemez; onun yaprağı bir
milletin bütününü kaplayabilir.”11 buyururlar ki, bu ifade kesretten kinayedir.
Daha büyük rakamlarla ifade ettiğinizde de mübalâğada bulunmuş
sayılmazsınız. Zira Sidre, bütün hilkat âleminin âlem-i emir ufkunda bir
serhaddi mesabesindedir. Orada imkân âlemi sona erer.. her yana ser çekmiş
varlığın dalı, yaprağı, sürgünü gider oraya dayanır.. ruhanîlikte derinleşen
rabbanîlerin, melekût-u eşyaya nüfuz edebilen müterakkî gönüllerin nazarları
ancak oraya varabilir; nazar-kadem vahdetine ulaşmış kümmelîn gider oranın
eşiğine takılır ve orada herkes hayretle soluklanmaya durur. Zira daha ötesi
gayb âlemleri alanına girer ki ona da Allah’tan başka kimse muttali değildir.

Kelimenin özündeki diğer mânâ itibarıyla Sidretü’l-Müntehâ, öyle bir hayret
ve dehşet ufku, öyle bir kalak ve heyman zirvesidir ki, “Ne mekân vardır anda,
ne arz u sema.. ve akl u fikr etmez bu hâli fehm-i hâl.” (Süleyman Çelebi).
İnsanlık, var olduğu günden itibaren ne mânâ kahramanları yetiştirmiştir ama,
Hz. Şeref-i Nev-i İnsan ve Ferîd-i Kevn ü Zaman olan Ruh-u Seyyidi’l-
Enâm’dan (aleyhi ekmelüttehâyâ) başka kimse o ufka yükselememiş ve kimse o
zirveye ulaşamamıştır. Hâlen ve zevken ulaşanlar ise, başları dönmüş ve
bakışları bulanmış olarak hayret ve heyman içinde kalakalmışlardır. O idi ki
“Gözü kaymadı, asla şaşmadı/şaşırmadı ve haddini aşmadı. Orada Rabbinin en
büyük burhanlarını müşâhede etti.”12 Bu makam Sidretü’l-Müntehâ idi ve
Bediüzzaman’ın ifadesiyle bu ufuk, vücub-imkân arası kudsî ufuktu.13 Bu
zirvenin ilk ve son seyyahı, yüzü suyu hürmetine kâinatların var edildiği
Hâtem-i Divan-ı Nübüvvet idi.. ve O’nun bu konuda selefi olmadığı gibi halefi
de olmayacaktı. Konuyla alâkalı ne hoş söyler Süleyman Çelebi:

“Ermedi evvel gelen bu devlete,

Kimse nail olmadı bu rif’ate.”

Bizim için, ne onun ledünnî derinliklerini ne görüp duyduklarını ne de zevk
edip yaşadıklarını tasavvur etmek mümkün değildir. Biz, duyduklarımızı olduğu
gibi korur ve asfiyânın yorumları içinde onları anlamaya çalışırız.

Bazı sofîlere göre, Sidretü’l-Müntehâ, Cenâb-ı Hakk’ın, ibâd-ı
mükerremîninin zâhir, bâtın, ruh, nefis, akıl, vehim ve mahiyet-i nefsü’l-
emriyelerine, sırasıyla, ism-i Zâhir, ism-i Bâtın, ism-i has, sıfat-ı Rab, ism-i



Rahmân, ism-i Hak’la teveccüh ufku ve evsâf-ı sübhaniyesiyle bir tecellî
zirvesidir ki, bütün müktesep beşerî bilgiler, mârifetler, ihsaslar, ihtisaslar ne
kadar derin ve yüksek de olsa nihayet gider oraya dayanır ve daha ötesine de
geçemez. O ufkun ötesine geçildiğinden söz etmeler tamamen konunun hâlî,
misalî ve zevkî yanıyla alâkalıdır ve bizim idrak ufkumuzu aşan müteâl
konulardandır.

Beyt-i Mâmur

Mâmur ev veya mâbet demek olan Beyt-i Mâmur, semanın üstünde, hadisin
ifadesiyle, her gün yetmiş bin meleğin –bu, kesretten kinaye, yetmiş milyon da
olabilir– ziyaret veya tavaf ettiği, bir kere tavaf edene bir daha sıranın
gelmediği/gelmeyeceği,14 ibadetle mâmur, göklerde Kâbe’nin aynı ve bir çeşit
onun hizasında nuranî bir hazîredir. Aslında Beyt-i Mâmur’un da ve tabir
yerinde ise yeryüzünde onun izdüşümü sayılan Beytullah’ın da birer mâmur
hazîre olarak yâd edilmeleri, her iki mukaddes evi de, hemen her gün, her saat,
her dakika tavaf eden melek, ruhanî ve ins ü cinnin onlara gösterdikleri içten
ihtiram ve ziyaretlerinden dolayıdır.

Beyt-i Mâmur, Kur’ân’da üzerine yemin edilen kutsal mekânlardan biridir15;
arzın göbeği ve beled-i emînin gözbebeği Beytullah da onun arzdaki aksi olarak
diğeridir. Biri göktekiler metâfı, diğeri arzdakilere bir mahall-i tavaf.. göklerde
“Beyt-i Mâmur” deyip dönenlerin aynı zamanda Kâbe’nin pervaneleri olmadığı
söylenemez; arzdaki semavîlerin Beyt-i Mâmur’a tâzimlerini iletmedikleri de
iddia edilemez. Nazargâh-ı ilâhî olan bu iki beytin tavafında da tâif ve
ziyaretçinin Hakk’a özel bir teveccühü ve teveccühüne iltifat alması söz
konusudur. Bu mukaddes mekânlara yolu düşenler Hakk’a misafir olmuş
sayılırlar. Böyle bir bahtiyarlığa ermiş olanlar da kendilerini âdeta bir diriliş
çağlayanına salmış olurlar; olur ve ebedî hizlân diyeceğimiz küfür ve dalâlet
gibi mutlak bir haybetten –inşâallah– kurtuluverirler. Evet, Beyt-i Mâmur’a
eren ve imandan kaynaklanan bir cehde bağlı Beytullah’ı gören, dalâlet
ölümüyle ölmez ebedâ.

En sağlam kaynaklar Beyt-i Mâmur’un göklerin üstünde olduğunu
kaydederler. Sahabeden bazıları ve müfessirîn-i kirâmdan bir kısmı ise onun,
Hz. Nuh (alâ nebiyyinâ ve aleyhisselâm) dönemine kadar Kâbe’nin bulunduğu
yerde ya da mânevî bir bağla Beytullah’la iltisak içinde bulunduğunu, o devrin
insanlarının ona gereken saygıyı göstermemeleri ve tufan hâdisesinin zuhuruyla,



Allah tarafından, semada Kâbe’ye muhâzî bir yere kaldırıldığını söylerler ki
gayba ait böyle bir şey karşısında bize, “İşin hakikatini Allah bilir.” demekten
başka bir şey düşmez.

Seleften bazılarının, Kâbe’yi ayn-ı Beyt-i Mâmur görmeleri bir anlamda
kabul edilse de, –Allahu a’lem– bu, izdüşümle aslın birbirine iltibasından
kaynaklanmaktadır ve Kur’ân’ın ilk ve ikinci kez indiği yerleri bir görmeye
dayanmaktadır.

Çok az bir kesim, Kur’ân-ı Kerim’in “Levh-i Mahfuz”dan dünya semasına
indirildiği ilk durağın “Beytü’l-İzzet” olduğunu söylerler ki, burası da ilâhî
beyanın haricî vücud nokta-i nazarından ilk tecellî alanı olması itibarıyla
metâf-ı kudsiyândan sayıldığından, ikisinin ayniyetine gidilmiş ve Beyt-i
Mâmur’a, Beytü’l-İzzet denmiş.

Sofîlerden bazıları, Beyt-i Mâmur’u, “bekâ billâh maallah” kahramanlarının
kalbi diye yorumlamış ve Arş u Kürsî’de olduğu gibi izafî olanı ya da
izdüşümü hakikî ve aslî gibi mütalâa etmişlerdir. Aslında Sidretü’l-
Müntehâ’nın Beyt-i Mâmur’la, Beyt-i Mâmur’un Kâbe ile ve kademe kademe
hepsinin mü’min kalbi ile bir alâkası vardır ve bir mânâda kalb hem bir Arş
hem bir Sidre hem bir Beyt-i Mâmur hem de Beytullah’tır. Elverir ki o kalb
“kalp” olmayıp “kalb” olsun...

ِفِراَعَمْلا ِفِراَوَع  ْنِم  َانْیَلَع  ِْضَفأَو  َكِتَفِرْعَم  ِراَوَْنِأب  َانَبُوُلق  ْرَِّون  ِبُوُلقْلا  َرَِّونُم  َای  َُّمھ  ـ ّلَلا ٰ .

َنیِلِصاَوْلا َنیِِصلْخُمْلا  ِھِباَحَْصأَو  ِھِلٰا  ىَلَعَو  َنیِفِراَعْلا  ِدِّیَس  ٍدَّمَحُم  َانِدِّیَس  ىَلَع  ْمِّلَسَو  ِّلَصَو  .
“Arşı üzerine hükümran oldu.” (Furkan sûresi, 25/59)

el-Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl 2/165; el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 7/219-220.

İbn Kesîr, el-Bidây e ve’n-nihây e 1/8-17.

“O’nu nâkabil-i idrak kabul etmek şeklindeki acz, tam idraktir.” (el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/252; es-Suy ûtî, Şerhu Süneni İbn Mâce 1/103)

Bediüzzaman, Mesnevî-i Nûriy e s.95 (Hubâb).

“Bundan önce ise Arş’ı su üstünde idi.” (Hûd sûresi, 11/7)

Bkz.: ed-Dey lemî, el-Müsned 2/338; Ebû Hay yân, el-Bahru’l-muhît 8/144.

Bediüzzaman, Mektubat s.336 (Yirmi Dördüncü Mektup, İkinci Makam, Beşinci İşaret).



“Bundan önce ise Arş’ı su üstünde idi.” (Hûd sûresi, 11/7)

İbn Hibbân, es-Sahîh 2/77; Abdullah İbn Ahmed İbn Hanbel, es-Sünne 1/247, 304.

el-Bezzâr, el-Müsned 127/10; et-Taberî, Câmiu’l-bey ân 15/10, 27/54.

Necm sûresi, 53/17-18.

Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s. 617 (Otuz Birinci Söz, İkinci Esas, İkinci Temsil).

Buhârî, bed’ü’l-halk 6, menâkıbü’l-ensâr 42; Müslim, îmân 259, 264.

Bkz.: Tûr sûresi, 52/4.



Levh-i Mahfuz ve Berisi

Levh; yassı, düz, üzerine yazı yazılabilecek bir cisim. “Levh-i Mahfuz”;
Allah tarafından üzerine maddî-mânevî, canlı-cansız her şeyin kayıt ve tesbit
edildiği mânevî bir levha veya bütün bu hususlara bakan ilm-i ilâhînin bir
unvanı kabul edilegelmiştir. Onun için herhangi bir tebeddül, tagayyür söz
konusu olmadığından ötürü ona “Levh-i Mahfuz” denmiştir. Bu mânevî âlem,
Burûc sûre-i celilesinde de ifade edildiği gibi, Kur’ân-ı Kerim’in “Beyt-i
Mâmur”dan önce taayyün buyurulduğu levha demektir ki1; bu, aynı zamanda bu
dünya ve ondaki mevcudatın, ukbâ ve ötesindekilerin de bütün vasıflarıyla
içinde bulundukları mânevî bir defter-i muhîttir.

Orada eksik bırakılan hiçbir şey yoktur.2 O levhada bir bir her şey kayıt
altına alınmıştır.3 O, olmuş, olacak her şeye ait bilginin mündemiç bulunduğu
bir kütüktür.4 O, her varlığın maruz kaldığı, kalacağı bütün hâdiseleri ve
sonuçları muhtevi bulunan bir defter-i kebîrdir.5

Evet, Levh-i Mahfuz, bildiğimiz, bilemediğimiz, bütün kâinatların, bu
kâinatlar içindeki eşya ve hâdiselerin mukayyet bulunduğu ana kitaptır. Fizikî
ve metafizikî dünyalarla alâkalı her nesne, haricî vücut açısından ortaya
çıkmadan evvel, Levh-i Mahfuz’da bir taayyün görmüş, belirlenmiş ve mevsimi
gelince de, oradaki programa uygunluk içinde ortaya çıkmış/konulmuştur. Her
varlığın bu şekilde önceden takdir ve tesbit edilip sonra da ona göre infaz
edilmesi cebrîliğe açık gibi görülse de hiç de öyle değildir; zira “İlim maluma
tâbidir.” fehvâsınca, Allah, olacağı da olmuş gibi bildiğinden, insanların
“ef’âl-i ihtiyariye”leriyle alâkalı takdirlerini şart-ı âdî planında onların
temayül ve tercihlerine bağlamıştır.

Bazı âlimler, Levh-i Mahfuz’u “Kitap”, “Kitab-ı Mübîn”, “İmam-ı Mübîn”,
“Kitab-ı Meknûn”, “Ümmü’l-Kitap”... gibi unvanlarla da yâd ederler ki, bu
tabirlerin hepsi de Kur’ân ve Sünnet-i Sahihadan alınmadır, bunlara kimsenin
bir şey demeye hakkı yoktur. Ancak, bu yaklaşımın Levh-i Mahfuz hakikatini
aksettirdiği de söylenemez. Bildiğimiz bir şey varsa şudur ki; o, diğer ulvî
âlemler gibi mahiyeti tam ihata edilemeyen ilm-i ilâhînin tecellî alanı
diyeceğimiz bir yüce ve nuranî mir’âtın unvanıdır. Levh-i Mahfuz’a, içinde
teferruatına kadar her şeyin yazılı bulunduğu künhü nâkabil-i idrak bir âlem
diyenler olduğu gibi, onu felekler üstü “Nefs-i Küllî”nin bir unvanı kabul
edenler de az değildir. Ne var ki, böyle hassas bir konuda meseleyi Kur’ân ve



sahih Sünnet çizgisi dışına taşıyarak bir kısım fikirler serdetmek de uygun
olmasa gerek…

Aslında, her mevzuda olduğu gibi bu konuda da, gaybın lisan-ı belîği olan
Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’dan (aleyhi ekmelüttehâyâ) tavzih edici bir beyana
ulaşılacağı ana kadar sükût hem bir esas hem de Allah’a karşı saygı ve edebin
ifadesidir. İnsan bu hususlarla alâkalı bildiklerini seslendirirken temkinli
olmalı ve “Allahu a’lem” demeyi ihmal etmemeli; bilmediği/bilemeyeceği
konularda da ya bir bilene işarette bulunmalı veya “bilmiyorum” deyip işin
içinden sıyrılmalıdır...

Ulemâ, Levh-i Mahfuz’un yanında, ُّمُأ  ُۤ هَدْنِعَو ُتِبْثُيَو  ُءاََۤشي  اَم  ّللا  ُهٰ اوُحَْمي 
ِباَِتكْلا  “Allah dilediğini mahv u isbat eder ve ana kitap (Ümmü’l-Kitap)

O’nun nezdindedir.”6 âyetinin delâletiyle, bir de “Levh-i Mahv u İsbat”tan
bahsederler ki, burada o hususa temas etmek de yararlı olacaktır:

Evet, Allah, gerek tekvînî emirlerde, gerek teşriî disiplinlerde, “hikmet-i
bâliğa”sı7 gereğince dilediği şeyleri siler, değiştirir, farklı kalıplara ifrağ eder;
hem sistemler arasında hem de arz üzerinde bir kısım tebdil ve tağyirlerde
bulunur; içtimaî coğrafyada değişiklikler yapar; bazı milletleri yerle bir eder,
onların yerlerine başkalarını getirir; istediğini aziz, istediğini zelil kılar;
istediğini güldürür, istediğini ağlatır ve o kuvvet-i kâhiresiyle bütün kâinatları,
umum yeryüzünü cemalî ve celâlî tecellîleriyle Levh-i Mahv u İsbat’ın mecâlîsi
olarak müşahitlerin müşâhedesine arz eder. O, tekvînî emirlerdeki bu tür
tasarrufu gibi, teşriî ahkâm-ı sübhaniyesinde de, dünkü bazı hükümleri kaldırır
(nesh), onların yerine yenilerini ikame buyurur; suhuf-u Âdem’in yerine Hz.
Nuh’a inen sayfalarla mesajlarını âleme duyurur. Gün gelir murad-ı sübhanîsini
Hz. İbrahim’e gönderdiği vahiyle dillendirir. Eski sayfalardan aldığını alır, onu
yeni ilavelerle değiştirir, bir kitap hâline getirir ve Hz. Musa’ya sunar. Daha
sonra onda da Zebur’la ayrı bir derinlik ortaya koyar ve Hz. Davud’un sesiyle
makasıdını bir kere daha cihana ilan eder. İncil’le, büyük ölçüde Tevrat’ta
bulunmayan, tamamen ledünnî bir farklılığı seslendirir ve Hz. Mesih’in
lisanıyla o büyük değişikliğin mümessili Hz. Ahmed’i müjdeler; müjdeler ve
O’nunla o güne kadar cereyan eden tebeddülleri, tagayyürleri sona erdireceği
işaretini verir; mevsimi gelince de: “Ben bugün sizin dininizi kemale erdirdim.
Size olan nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak da İslâm’dan hoşnut
oldum.”8 beyan-ı sübhanisiyle o güzeller güzeli Zât’ı muştuların en
anlamlısıyla sevindirir.



Değişe değişe, yenilene yenilene hâlihazırdaki tamamiyet ve mükemmeliyete
erişmiştir teşriî emirler mecmuası olan din ve diyanet; asırlar ve asırlar boyu
devam edegelen tebeddül ve tagayyürlerle günümüzdeki şekle ve desene
ulaştığı gibi tekvînî esaslar ve ekosistem. Bütün bunlar ne şekilde ve hangi
esbabın perdedarlığı çerçevesinde cereyan ederse etsin, her nesnenin ve her
hâdisenin çehresinde bir mahv ve isbatın nümâyân olduğu açıktır. Öyle ki,
varlık ve hâdiseler haricî vücutla tanıştığı andan itibaren sürekli bir mahv ve
isbat devr-i dâimi içinde olmuşlardır: Varoluşları ölümler, bir bir gelmeleri
peşi peşine gitmeler, rengârenk tüllenmeleri sararıp solmalar; şâd u hurrem
olmaları âh u efgân etmeler ve yazılıp çizilmeleri de silip değiştirmeler takip
etmiş; kanunlar ve kurallar izafî gerçeklikleriyle devam edip dursalar da,
zamanın arkasındaki hakikat de diyeceğimiz “mahv u isbat” hiç mi hiç
durmamıştır.

Evet, ne yeryüzü ne de tabiattaki canlı-cansız hiçbir nesne, hiçbir kimse bu
umumî gelgitten, bu mütemâdî ifnâ ve isbattan vâreste kalamamıştır. Dünkü
masmavi renkler bugün sapsarı kesilmiş, dünkü türlerin yerine bugün daha
farklı nevi’ler gelip oturmuş, dünkü hâkim milletlerin yerini bugün başka
milletler almış, dünkü kültürlerin yerinde bugün başkaları boy atıp gelişmiş,
dünkü diyanetler bugün farklı bir dinî hayatla yer değiştirmiştir. Ferdî, içtimaî,
iktisadî ve kültürel hayattaki değişim ve dönüşümleri, farklılaşıp
başkalaşmaları da aynı şekilde mütalâa edebiliriz.

Hatta bizlerin, şahsî hayatımız itibarıyla bazen canlı-kanlı, bazen hareketsiz
ve durgun, bazen kararlı ve azimli, bazen mütereddit ve gelgitlere açık, bazen
kirli ve ruh sefaleti içinde, bazen de tevbe ve nedametle Hak kapısında; yerinde
imanla dünyalara meydan okuyacak ölçüde dipdiri, yerinde her hâdise
karşısında tir tir titreyecek kadar dermansız bulunduğumuz zamanlar hiç de az
değildir. Az değildir cihanlara sığmadığımız dakikalar ve damlada
boğulduğumuz meş’um anlar, Hak yolunda küheylanlar gibi koştuğumuz günler
ve yorgun, bitkin yığılıp kaldığımız haftalar, aylar.. her hâlimiz Levh-i Kaza ve
Kader’den farklı şeyleri canlandırmakta, her tavrımız mahv u isbattan çok
değişik kareler ihtiva etmektedir.

İşte bütün bu farklılaşmalar, dönüşmeler ve değişmeler, “İmam-ı Mübîn” de
dediğimiz/diyeceğimiz “Levh-i Mahfuz” hakikatinin istinsahından ibaret
sayılan, tebeddül ve tagayyür edalı, hemen her zaman ayrı renk ve desenlerle
tüllenen Levh-i Mahv u İsbat’tan başka bir şey değildir.



Diğer bir yaklaşımla, “Ümmü’l-Kitap” veya “İmam-ı Mübîn” de diyeceğimiz
“Levh-i Mahfuz” her şeyin ilmî mebdei, temeli, esası, hendesesi; asla
değişmeyen ama bütün değişip dönüşmelere birden bakan; evveli-âhiri aynı
anda gören, illeti mâlulle, sebebi müsebbeple beraber kuşatan lâyetebeddel ve
lâyetegayyer bir ana kitap, nezd-i ulûhiyetçe bir ta’yîn-i has, bütün taayyünlerin
onun satırlarında yer aldığı bir defter-i kebîr ve mânevî bir tibyândır; şeriat-ı
fıtriyenin dünü-bugünü, kavâid-i şer’iyenin geçmişi-geleceği, her nesne ve her
hâdisenin ilk şekli ve son durumu (min haysü hüve hüve) bu levhada münderiç
ve mündemiç bulunmaktadır. İşte “Levh-i Mahfuz” böyle bir levhadır ve onun
keyfiyet ve mahiyeti konusunda bir şey söylememiz mümkün değildir;
söyleyemeyiz de…

Burada Üstad Bediüzzaman’ın mevzu ile alâkalı mülâhazalarını9 arz etmeden
geçemeyeceğim. Üstad’ın aykırı değil farklı şöyle bir mütalâası var.
Özetleyecek olursak o: Kur’ân-ı Kerim’de tekerrür eden “İmam-ı Mübîn” ve
“Kitab-ı Mübîn” hakkında önceki tefsircilerin “İkisi de aynı şeydir.” veya
“Birbirinden farklıdır.” şeklindeki yorumlarına ve bir mânâda her ikisinin de
ilm-i ilâhînin ayrı bir unvanı olduğu ifadelerine yer verdikten sonra, mealen şu
mütalâaları serdeder:

“İmam-ı Mübîn” ilim ve emr-i ilâhînin farklı bir unvanıdır ve âlem-i
şehadetten ziyade âlem-i gayba bakar. Yani, şimdiki zamandan daha çok
geçmişe ve geleceğe nazar eder. Farklı bir ifadeyle, her nesne ve her hâdisenin
haricî vücudundan daha fazla, onun aslına, nesline, köküne ve tohumuna bakan
ilâhî takdirin ilk ve en muhtevalı defteridir. O, ilim ve emr-i ilâhînin, varlık ve
hâdiselere bakan ayrı bir unvanı olması açısından, topyekün eşyanın mebde’leri
(mebâdî), kökleri, asılları ve bütün bunlardaki plan ve programlar, onda
fevkalâde bir intizam, bir âhenk ve sanatkârane bir mükemmeliyetle ortaya
konduğundan ona, insan, kâinat ve bunlara ait şuunâtın var olma öncesi kütüğü
nazarıyla da bakabiliriz. Bu muhtevalı kütük ve bu câmi defter bütün eşya ve
hâdiseleri, onların neticelerini, onlardan meydana gelecek tohumları, yeni
nesilleri, ileride bunlara bağlı oluşacak daha başka mevcutların programlarını
ve fihristlerini de tazammun ettiğinden ona en uygun isim, “ilim ve emr-i
ilâhînin mânevî mecmuası” olsa gerek...

Hâsılı, İmam-ı Mübîn, geçmiş, gelecek ve âlem-i gaybın dört bir yanına dal-
budak salmış hilkat ağacının bir programı, bir planı ve bir fihristi
mahiyetindedir. Bu yönüyle de ona ilâhî takdirlerin en câmi ve muhît bir



mecmuası diyebilirsiniz. Bu âlemde her şey ve her hâdise bu mecmuadaki plan
ve programa göre var edilir. Zerrelerden sistemlere kadar bütün varlık o plan
çerçevesinde bir yol izler, bir hedefe doğru yürür ve hikmetnümâ çok önemli
neticelere ulaşır.

“Kitab-ı Mübîn”e gelince o, gaybî âlemlerden daha ziyade şehadet âlemine
nâzırdır; mazi ve müstakbelden daha çok hâzır zamana bakmaktadır.
Dolayısıyla da o, ilim ve emir âlemi değil de, kudret, irade ve meşîet-i
ilâhiyenin bir unvanı, bir defteri ve bir kitabıdır. “İmam-ı Mübîn”e kader
defteri denmesine mukabil, “Kitab-ı Mübîn”e kudret defteri demek daha uygun
düşmektedir. O, her şeyin vücudu, mahiyeti ve sıfatları itibarıyla, o kudret-i
kâmilenin düsturları ve o irade-i nâfizenin kanunlarıyla nizamı, âhengi ve
sanattaki mükemmeliyeti göstermektedir. O kitabın muhteva ve fonksiyonu
çerçevesinde değişik nesneler ve hâdiseler ikinci bir taayyünden geçerek
belirlenir. Haricî vücutları itibarıyla her şey muayyen bir miktar ve ölçüye
bağlanır ve nev-i şahsına mahsus bir mahiyet alır. Her nesne hususî keyfiyetine
ve özel suretine göre yontulur, kesilir, biçilir, şekillendirilir ve bir zarf, bir
kalıp hâline getirilerek âdeta o şeye giydirilir. Evet, “Levh-i Mahv u İsbat”,
sabit ve daim olan “Levh-i Mahfuz-u Âzam”ın şu mümkinât âleminde tebeddül
eden bir defteri ve üzerinde yazıp bozmaların cereyan ettiği bir levhasıdır ki,
hakikat-i zaman da işte budur. Her şeyin bir hakikati olduğu gibi, sürekli akıp
duran, zaman dediğimiz nehr-i azimin hakikati de Levh-i Mahv u İsbat’taki bu
kudret kitabının sahife ve mürekkebinden ibarettir.

Tasavvuf erbabınca, Levh-i Mahfuz, varlık dairesinin merkez noktası,
mebdei, çıkış ufku ve “Kalem-i A’lâ”dan sonra var edilen “Nefs-i Nâtıka-ı
Külliye”... gibi hususların unvanı olarak yâd edilegelmiştir. Kevn ü mekânların
ilim ufkunda, yine ilmin belirlemesiyle mânevî satırlara döküldüğü ilk taayyün
merkezi.. “akl-ı küllî” karşısında, Hz. Âdem’e nisbeten Havva menzilinde
mütecellî ve münbais bir nur-u ilâhî.. ve her şeyi kuşatan öyle muhît bir ziya ki,
kâinatlar kudrete müstenid bu ziyanın tekvînî birer zıll-i medîdi, şeriatlar kelâm
sıfatından münbais birer nur-u müşrıkı, şeriat-ı Ahmediye (aleyhi
ekmelüttehâyâ) da bir feyz-i mütemâdisidir... şeklindeki yaklaşımlar ise onun
farklı derinlikleriyle alâkalı bazı mutasavvıfînin mütalâası…

Ona, vahidiyet-i ilâhiyeye ve tenzih-i sübhanîye nâzır olması itibarıyla
“Levh-i Nur”, Zât-ı Ulûhiyet’in evsâf-ı kemaliyesine ilk ayna olması ve esrar-ı
ilâhiyeyi aksettirmesi açısından “Levhu’l-Huda”, ilâhî evâmir ve nevâhînin
esası, mebdei bulunması bakımından “Levhu’l-Hükm”, kalb ve ruhlara bakan,



onlara feyizler, bereketler ifaza eden menbaiyeti cihetiyle “Levhu’l-Hikmet”
demişlerdir ki, bunlardan her biri değişik bir sırr-ı rubûbiyetin inkişafına
nâzırdır. Her şeyin oraya bağlı olması itibarıyla tevhid hakikati tebellür eder.
Evsâf-ı kemaliyenin şurûk ve feyezânı oradan başlar ve maddî-mânevî bütün
âlemleri kuşatır. Gönüller oradan gelen nurlarla dirilir ve oranın birer aynası
hâline gelir. Ötelere ait bu tayflar sayesinde ruhlarda intibah hâsıl olur ve insan
ubûdiyet mülâhazalarına yönelir ki, işte bu son nokta açısından da ona “Levh-i
Ubûdiyet” demiş ve ilâhî maksatların gelip onda düğümlendiğine dikkatleri
çekmişlerdir. İzzet-i tevhid, ubûdiyet-i hâlisa, hakikat-i teslim, tevekkül-ü
tâmm, hiss-i rıza, mehâfet ve mehâbet mülâhazaları bu ufkun semereleridir.. ve
bunların hepsi de bu derinlikten nebeân eden mâ-i zülâller kabul edilegelmiştir.

Bir kısım mutasavvıfînce Levh-i Mahfuz’a yüklenen bu mânâların, Kur’ân ve
Sünnet-i Sahiha kaynaklı olduğu söylenemez. Ancak, melekât-ı akliye ve
vüs’at-i kalbiyeleriyle O’na tam teveccüh etmiş vicdanların özel bir kısım
iltifatlarla serfiraz kılındıklarına da kimse bir şey diyemez. Şimdiye kadar
binlerce insan, O’na teveccüh-ü tâmm ve hasr-ı nazarda bulunmaları sayesinde
O’nun elinden ne lütuflar görmüş ve ne semavî mâidelerle
şereflendirilmişlerdir! Dinin ruhuna aykırı olmama kaydıyla bu kabîl yorum ve
mülâhazaların da onlara armağan edilmiş özel hedâyâ ve behâyâdan olduğunu
kabul etmekte bir mahzur olmasa gerek...

Bazıları Levh-i Mahfuz hakikatinin bir inkişafı gibi görülen bu levhaları
“Elvâh-ı Museviye” veya “On Emir” şeklinde de yorumlamışlardır ki, böyle
bir yaklaşım “İmam-ı Mübîn” hakikat-i külliyesinin cüz’iyâtından biri olması
itibarıyla bir mânâda mâkuldür ve kabul edilebilir; aksine, geniş bir hakikati
tek bir kavme inhisar ettirmekle konu daraltılmış olur. Zira Levh-i Mahfuz
gerçeği ezelden ebede bütün zamanları, mekânları kuşatan ve her şeye kendi
rengini, desenini aksettiren bir hakikat-i nefsü’l-emriyenin unvan-ı
mübeccelidir. Ve bu itibarla da her türlü kayıt onun ıtlakına zıttır.

﴿ ًةَرِھَاظ ًةَمِْعن  َانِتٰاَو  ِةَرِخْٰالاَو  َایْنُّدلا  يِف  َانِزُْخت  َالَو  َانَْأطَْخأ ﴾ َْوأ  َنیَِسن  اۤ ِْنإ  َنْذِخاُٰؤت  اۤ َانَّبَر َال 
ًةَنِطَاب ًةَمِْعنَو 

َكِئَاطَِعب ًةَِعنَاق  َكِئاََضِقب  ًةَیِضاَر  َكِئَاِقلِبَو  َكِب  ًةَّنِئَمْطُم  َانَُسفْنَأ  ْلَعْجاَو  .

ٍدَّمَحُم َانِدِّیَس  َكِقْلَخ  ِفَرَْشأ  ىَلَع  ْمِّلَسَو  ِّلَصَو 



ِرَایْخَْألا ِھِباَحَْصأَو  ِرَاھْطَْألا  ِھِلٰا  ىَلَعَو  .
Bkz.: Bürûc sûresi, 85/21-22.

En’âm sûresi, 6/59.

Yâsîn sûresi, 36/12.

Kaf sûresi, 50/4

Hadîd sûresi, 57/22.

Ra’d sûresi, 13/39.

Bkz.: Kamer sûresi, 54/5.

Mâide sûresi, 5/3.

Bediüzzaman, Mektubat s.35 (Onuncu Mektup, Birinci Suâl).



Taayyünât ve Berisi

Meydana gelme, belli olma, belirlenme mânâlarına gelen taayyün,
mutasavvıfînce Zât-ı Hak’ta var olan ve Hazreti Vücud, Hayat ve İlim’de “bi
gayri keyf” tafsile ulaşan, birbiriyle irtibatlı değişik mertebelerde farklı
mahiyetlerin farklı tecellî dalga boyunda –buna dîk-ı elfâz diyebilirsiniz–
zuhurundan ibarettir. Mertebe-i vücubda “Tecellî-i Evvel”, “Feyz-i Akdes”,
“Nefes-i Rahmânî” ve mertebe-i imkânda “Akl-ı Evvel”, “Kalem-i A’lâ”, “İlk
Nur” ve “Hakikat-i Muhammediye” bu taayyünün ayrı birer unvanı.

Kitap ve Sünnet’te taayyüne delâlet eden sarih bir nass olmasa da, İlm-i
İlâhî, Levh-i Mahfuz-u Hakikat, İmam-ı Mübîn... gibi yüce âlemlerle alâkalı
beyanların, bil-işâre veya bil-iltizam ve bit-tazammun taayyün mertebelerine de
baktıkları söylenebilir. Muhyiddin İbn Arabî, Sühreverdî, Osmanlı
müelliflerinden İsmail Hakkı Bursevî ve sermest-i câm-ı aşk olan Molla
Câmi… gibi bazı mutasavvıfîn; bizim duyu organlarımızla algıladığımız
nesneleri, misalî suretlerin tezahür ve temessülleri –misal âlemleriyle alâkalı
konulara müracaat edilebilir–; misalî resimleri, ruhanî cevherlerin aynaları –
ruhla ilgili bahislere bakılabilir–; ruhanî cevherleri, ilmî taayyünlerin tafsili;
ilmî taayyünleri, âyân-ı sâbitenin akisleri –bu konu da dar bir çerçevede
geçmişti–; âyân-ı sâbiteyi, esmâ-i ilâhiyenin tecellîleri –üzerinde durulabilir–;
esmâ-i ilâhiyeyi, sıfât-ı sübhaniyenin mezâhiri ve sıfât-ı sübhaniyeyi de Zât-ı
Baht’ın kavl-i şârihi görmüşlerdir. İmam Rabbânî ve muakkiblerinin konuyla
alâkalı mütalâaları oldukça farklıdır ve üzerinde durulmaya değer…

Bu tür zuhurât veya belirleme faslına girmeyen “hakaik-i mümkine”
diyeceğimiz nesneler ve mahiyet-i mücerredeler bu tebeyyün mertebesinde
değiller demektir. Bunlar, ilmî vücutları ve konumlarının dilleri veya “Levh-i
Mahfuz-u Hakikat”te kendilerine ayrılan yerleri açısından –bu yerler
kendilerine bahşedilen kabiliyet ve istidat lisanlarıyla esmâ-i ilâhiyeye
müteveccihtirler– sıfât-ı sübhaniyeden gelen mesajlarla ve esmâ-i ilâhiyenin
tecellîleriyle vücut bulan farklı mertebelerdeki taayyünlere, bu taayyünlerden
âyân-ı sâbiteye, ondan da kudret ve irade tezgâhından geçmek suretiyle haricî
vücuda yürür ve âyinedarlıklarını devam ettirirler.

Esmâ-i ilâhiyeye müteveccih bütün yüzler, “min verâi hicab” Müsemmâ-i
Akdes’e nâzırdır. Bu konuda “Bârî” ism-i şerifi ilk şefaatçi veya irade-i
sübhaniyenin birinci muhatabı mesabesindedir. Bu ism-i mübarekin tecellî-i
iradesi “Kâdir” ism-i azizine bağlıdır. Onun gözü de “Mürîd” ism-i celili



üzerindedir. Bu ism-i azim ise mutlak mânâda “Alîm” ism-i muhitine nâzırdır.
Evet, ilmî vücudlar itibarıyla bilumum taayyün mertebelerindeki her şey, ilim
sıfatının tecellî alanı sayılan o kuşatıcı atlasta mücerred birer resim, birer mânâ
ve birer öz mahiyetindedir. Bu atlasta bulunan her nesne kademe kademe farklı
taayyünlerden geçerek, maddî-mânevî kendi arş-ı kemâlâtlarına yükselirler.

Böylece ilm-i ilâhî ihatasında “bî kem u keyf” ve “bi gayri darbin min
misalin” hakaik-i mücerrede –demek caizse– izafî hakikatlerine ve icmalî ilk
taayyünlerine bağlı Hazreti Rabbülâlemîn’in emir ve meşîeti istikametinde ve
fevkalâde bir tedbirle yürürler baş döndüren bir tafsile.. Mürîd, Hazreti Zât’a
ait irade sıfatı, tedbir de O’na aittir. Mufassıl, Rabbülâlemîn’e ait sıfat-ı
sübhaniyedir. Tafsil ve inkişaf da O’nun şe’n-i rubûbiyetinden
kaynaklanmaktadır. O, ُديِرُي اَم  ُمُكْحَيَو  ُءاََشي  اَم  ُٰه  ّللا ُلَعْفَي   “Allah meşîet
buyurduğunu yapar ve dilediği gibi hükmeder.” hakikatinin biricik sahibidir.

ِتاَيْٰالا ُلِّصَفُي  َرْمَْألا  ُّرِبَدُي   “O hep bir tedbir çerçevesinde işlerini düzenleyip
âyetlerini açıklar.”1 fehvâsınca, takdir de tedbir de tafsil de tamamen O’na
aittir.

O, Zâtı itibarıyla “Ehad”, sıfatları açısından da “Vâhid”dir. Bütün kesret
âlemlerinin arka planında, berideki dizaynda, o birbirinden farklı umum
taayyün mertebelerinde O’nun “Ehadiyet” ve “Vahidiyet”inin cilveleri
nümâyândır. “Ehadiyet-i Zâtiye”, “Cem’ü’l-cem” ve “Hakikatü’l-Hakaik” da
diyebileceğimiz “Ehadiyet-i İlâhiye”ye bütün esmâ ve sıfâtın râci olduğu –tabir
yerinde ise– mertebedir ve zevken o mertebeye uyanmış bir ârif O’ndan başka
hiçbir şeyi duyup hissetmez. “Makam-ı cem” de denen vahidiyet mertebesine
gelince, o, kesret tecellîlerine açılan lâhûtî bir kapı ve icmallerin tafsile
yürüdüğü bir sır ufkudur. Bu mertebelerden birincisine taayyünât adına bir
fihrist, bir çekirdek nazarıyla bakılacak olursa, ikincisini bir kitap, bir şecere
ve inkişaf eden bütün bir âlemin/âlemlerin kaynağı şeklinde yorumlamak –
inşâallah– mahzursuzdur.

Bazıları taayyün-ü evveli, Hazreti Zât’ın Kendi zâtına tecellîsi şeklinde
anlamış ve herhangi bir na’t, tavsif ve resme mesâğın olmadığı bu taayyüne
“Hazreti Ehadiyet” demişlerdir. Bu yaklaşım, Zât-ı Hak’la beraber herhangi bir
şeyin bulunmaması mânâsına gelmektedir ki, ٌءْيَش ُهَعَم  ْنَُكي  َْملَو  ّللا  ُهٰ َناَك 
“Allah vardı ve beraberinde hiçbir nesne yoktu.”2 şeklinde şerefsudûr olan
beyan-ı nebevî de “Zât-ı Baht”ı işaretleyen bu hakikati ifade etmektedir.
Aslında, vücud-u Hak’tan başka hiçbir mevcudun söz konusu edilemediği bu



mertebede taayyün keyfiyetiyle alâkalı bir şey söylemek de çok zor olsa
gerek…

Zât-ı Baht’ın veya Ehadiyet-i Zâtiye’nin “min haysü’t-tecellî” Hazreti
Ehadiyet’ten –bi gayri keyf– tenezzül ile Hazreti Vahidiyet ufkunda tulûu aynı
zamanda taayyünlerin de hecelenmeye başlandığı bir zirvedir. Ufkumuzu aşan o
aşkın “taayyün-ü vücudî” ve “taayyün-ü ilmî”yi ancak bu mertebeden sonra
“min gayri keyfin, min gayri idrakin ve min gayri darbin min misalin” mahiyet-i
müpheme bir icmal ve bir program şeklinde düşleyebiliriz; daha doğrusu
düşleyebilenler düşleyebilirler. Tecellî veya taayyün-ü sânî de denen bu
mertebede ruh, âyân-ı sâbite ve misalî vücutlar, dayandıkları esmâ-i ilâhiye
vesayetinde Levh-i Mahfuz-u Hakikat’teki plan ve projeler çerçevesinde
“kudret ve irade” tezgâhından geçerek “tekvîn”de nefeslenirler.

Diğer bir zaviyeden ilk taayyün sayılan “Akl-ı Evvel”e bağlı “Kalem-i A’lâ”
tekvînî emirlerin nakış ve kitabet vesilesi, mahiyet levhalarına resmedilen
şeriat-ı fıtriye kelime, cümle ve paragrafları onun inkişaf, inbisat ve tafsilinden
ibarettir. Bediüzzaman Hazretleri’nin yaklaşımıyla, “Şu kâinata büyük bir kitap
nazarıyla bakılacak olursa, Peygamberimiz’in (aleyhi ekmelüttehâyâ) nuru, o
kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir; eğer o âlemleri bir ağaç kabul edecek
olursak O’nun nuru, kâinatların hem çekirdeği hem de semeresi konumundadır.
Şayet bütün varlık büyük bir canlı farz edilecek olursa, O’nun nuru, bilumum
varlığın ruhu demektir.”3 Bu itibarla da O, hem icmalde hem de tafsilde her
şeydir.

Taayyün-ü Zât konusunda, arızî emirlerin Hazreti Zât’a nisbet edilmesi
mahzuruna binaen böyle bir taayyüne ciddî şekilde karşı çıkılmıştır. Zira,
umûr-u arıziye-i hâriciyenin Zât-ı Kadim’e nisbeti caiz değildir. Her şey O’nun
vücud, hayat ve ilminin canlı birer tecellîsidir ama, ne aynadaki resimler ne de
mecâlîdeki irtisamlar kat’iyen O değildir.

Taayyünât-ı kevniyeye gelince, onların mevcudiyet ve bekâları me’haz ve
senetlerine dayanarak emsallerin birbirini takip etmesi şeklinde
gerçekleşmektedir. Bunu, bir hattı hareket-i mütemâdisiyle bir satıh gibi
görmeye benzetebiliriz.

Bazıları da ilmî taayyünde mertebe-i ulûhiyet esrarını, aklî taayyünde de
rumûz-u kevniyeyi görmüşlerdir. Ve taayyün-ü ulûhiyetin mebdeinde rahmeti
görmüş; âlemin yaratılışının rahmete dayandığını ısrarla seslendirmişlerdir.



Bunlara göre yaratılışta rahmet esastır; her şey ondan gelip yine ona
dönmektedir. Dalâlet, gazap, küfür ve küfran gibi şeyler arızîdir ve irade
kaymalarına bağlı birer inhiraftırlar.

İlmî taayyünlerle ruhî, misalî, berzahî ve haricî vücut açısından belirlenip
ortaya konmasıyla varlık pek çok farklı taayyün seviyelerinde ortaya
çıktı/çıkarıldı ve bir çekirdek kocaman bir ağaca/ağaçlara dönüştü. Minvechin
ilk taayyün insan hakikatiyle meydana geldi; Hz. Âdem ve nesli, siyah-beyaz
yanlarıyla bu vetirenin en önemli halkasını teşkil ettiler. Sonra gelip öne geçen
Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhissalâtü vesselâm) ve O’na tebaiyetle ümmet-i
icabetiyse, suretlerin en mükemmeli ve taayyünâtın gayeye en yakını olma
imtiyazıyla serfiraz kılındılar. Zira O, hakaik-i ilâhiyenin en câmi aynası, evvel
ü âhir ve zâhir u bâtının da merkez noktasını teşkil ediyordu.

Bu mülâhazaları daha anlaşılır bir üslûpla şöyle ifade etmek de mümkündür;
taayyün, ilâhî ve kevnî olmak üzere farklı çerçevelerde mütalâa edilegelmiştir.
İlâhî taayyünün bidayeti ilim sıfatı; nihayeti de, değişik mertebe ve
basamaklarda nâmütenâhî kelimât-ı sübhaniyedir. Kevnî taayyünün evveli ruh-u
Muhammedî (aleyhi ekmelüttehâyâ), sonu ise enbiyâ ve mürselîn fasıllarıyla
bütün insanlık şeceresi ve varlık bağistanıdır. İlâhî taayyünü, “Kenz-i Mahfî”
şeklinde yorumlayanlar, ona bâtınlar bâtını diyerek, konuyu4 ُراَصْبَْألا ُهُكِرْدُت  َال 
ferman-ı celîline ve ٌكاَرِْدإ ِكاَرْدِْإلا  ِنَع  ُزْجَعَْلا   “O’nu nâkabil-i idrak kabul
etmek şeklindeki acz tam idraktir.”5 temel disiplinine bağlı görmüşlerdir.

Ruh-u Muhammedî (aleyhissalevâtü vetteslîmât) maddeden mücerret nuranî
bir cevher ve sâfî bir ziya olup Hâlik-ı Zîşan’ı idrak eden “akl-ı küll”dür ki,

ُلْقَعْلا ّللا  ُهٰ ََقلَخ  اَم  ُلَّوَأ   “Allah’ın ilk yarattığı, akıldır.”6 beyanı onun bu
derinliğini işaretlemektedir ve bazılarınca buna “Ruh-u Âzam” da denmektedir.
Zira bir mânâda ilk defa mevcut âlemler itibarıyla “Zât-ı Baht”ın hayat-ı
sermediyesi o mir’âtta minvechin tafsile ulaşmıştır.. ve aynı zamanda O, َكَالَْول

َكَالْفَْألا ُتَْقلَخ  اََمل   “Sebeb-i hilkat-i âlem sayılan, icmalde vücudî, tafsilde
ilmî mahiyet-i mâneviyen olmasaydı kevn ü mekânları yaratmazdım.”7

fehvâsınca varlığın ille-i gâiyesi mesabesindedir. Cenâb-ı Hak irade-i zâtiye-i
sübhaniyesiyle “Kenz-i Mahfî”nin birinci açılımına ait sırlı anahtarını,
muhabbet-i rabbaniyesinin merkez noktasını o Zât’a bahşetmiştir. Böylece Hz.
Kudsî’nin de dediği gibi:



“Küntü kenzen’den8 vücud eyledi eşya lâ cerem,

Bâd-ı hubbuyla temevvüc etti çün derya-i aşk..”

O’nunla duyulup bilindi, bilinebildiği kadar esrar-ı lâhût, O’nunla fasl u
inkişafına şahit olundu esrar-ı rubûbiyetin. Cenâb-ı Hak, Kendi Zâtını yine
Kendi bilip Kendi gördüğü ve zâtında zâtını müşâhede ettiği gibi, ayrıca
Efendimiz ve arkasındakilerle yâd edilme imtiyazıyla serfiraz kıldığı bir
mir’ât-ı mücellâ ile de, O’na ve O’ndan herkese bir tafsil iltifat ve tecellîsinde
bulundu. Ne hoş söyler Süleyman Çelebi:

“Zâtıma mir’ât edindim zâtını,

Bile yazdım adım ile adını,

...

Avdet edip davet et kullarımı

Ta gelüben göreler didârımı.”

O, hem bir çekirdek ve nüve mahiyetindeki ilk taayyünüyle hem de bir tuba-i
Cennet gibi müntehâdaki inkişaf ve inbisatıyla –Bediüzzaman ifadesiyle– bu
kâinat kitabının kâtibinin kaleminde mürekkep olma taayyünü,9 semeredar bir
şecere-i mübarekeye dönüşme temayüzü ve başları döndüren muhteşem bağ ve
bahçelere esas teşkil etme gibi hususiyetleriyle varlık şiirinin temel mazmunu,
vücud dantelâsının merkez nakşı, nübüvvet ve risalet nazmının da umum o
silsilenin ruh ve mânâsını aksettiren kafiyesidir. O’nda vahy-i semavî, göklerin
ve yerlerin en câmi sesi; Miraç sürprizi, berilerin ötesinde, ötelerin berisinde,
O’nun muhteşem konum ve mazhariyetlerine lâhût bahçesinin el değmemiş bir
hediyesi ve kimseye müyesser olmamış bir Cevâd ü Kerîm armağanıdır. O,
vahyin sonsuz edalı tayflarıyla, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği,
beşerî tasavvurları aşkın müteâl esrarı duyup hissettiği gibi, o kutlu semavî
yolculuğuyla da mebde’den müntehâya bütün varlığı temâşânın yanında Zât,
sıfât ve esmâ-i ilâhiye esrarı adına da neler ve neler duydu..!

O’nun duyması ayrı bir derinlik, başkalarına duyurması ayrı bir
kadirşinaslık, müstaid fıtratları kemalle buluşturması da özel bir pâye idi.
Kemal ehli gerçek kemalâtı O’nunla tanıdı ve aşılmaz gibi görülen zirveler



O’nun sayesinde aşıldı. Bir yerde Hz. Hüdâyî:

“Kemali zümre-i kümmel Senin nurunla bulmuştur,

Vücudun mir’ât-ı tâmm-ı Hudâdır yâ Resûlallah.”

der ki, bu O’nun esmâ-i ilâhiye ve sıfât-ı sübhaniyeye bir mazhar-ı
tâmm olması mânâsına gelmektedir ve O bu mazhariyetiyle de
bînazîrdir.

İmam Rabbânî Hazretleri’ne göre “taayyün-ü evvel”, taayyün-ü vücudîdir;
sıfâtî ve esmâî bütün taayyünât bu ilk taayyüne tâbidir. Bir farklı mülâhaza
zaviyesinden ise Hazreti Zât ve sıfatlar hepsi bir mertebede gibidirler; bu
açıdan “Sıfatlar O’ndan gayrıdır.” diyerek kestirip atmak kat’iyen doğru
değildir. Zira sıfatlar, Hazreti Zât’ta, O’na has, O’nun lâzım-ı gayr-i müfârıkı
diyeceğimiz şekilde O’nun kemalinin tafsili mahiyetinde iseler de, bunlar,
mâsivâda görüp bildiğimiz icmal ve tafsilden çok farklı bir hususiyet ifade
etmektedirler. Bu itibarla da ne icmale ne de tafsile bizim bildiğimiz türden
icmal ve tafsil demek ve öyle kabullenmek uygun olmasa gerek.. işin doğrusu
aklın ve idrakin “pes” ettiği böyle bir noktada Sahib-i Şeriat’ın temkin edalı
beyanlarına sığınmak en isabetli bir yaklaşımdır.

Aslında, Hakk’ın ezelî ve kadîm ilmi belli taayyünler çerçevesinde mümkin,
mümteni pek çok malumâta taalluk ettiğinden ruhî, misalî, berzahî ve maddî
milyarlar ve milyarlar –bu tabir kesret mülâhazasına bakıyor– suretler meydana
gelmektedir. Zât-ı Akdes ve sıfât-ı sübhaniyenin bir mertebede bulunması
açısından o noktada herhangi bir tebeddül ve tagayyür söz konusu değildir.
Farklı hâl ve farklı keyfiyetler mecâlî ve merâyâya bahşedilen hususiyetlerden
kaynaklanmaktadır.

Hz. İmam’ın, taayyün mertebelerinin mebdei itibarıyla da bir farklı mütalâası
var; ona göre, Hz. Halil’in taayyün mebdei bir mânâda taayyün-ü evveldir ve
bu taayyünün evveliyeti “taayyün-ü vücudî” olması itibarıyladır. Bu taayyünün
merkez noktasında ise Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhissalâtü vesselâm)
taayyün mebdei bulunmaktadır. Bu mülâhazaya göre meseleyi açacak olursak;
Hakikat-i Muhammediye bir hakikat-i câmiadır ve âdeta ilk taayyünün ukde-i
hayatiyesi mesabesindedir.. ve hem enbiyâ-i izâm ve rusül-ü fihâm
efendilerimizin hem de Hakk’ın mükerrem ibâdı melâike-i kirâmın (alâ
nebiyyinâ ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât) hakikatleri, o merkez-i muhit ve



nakş-ı rabbânînin zılâli mahiyetindedir. “Allah’ın ilk yarattığı benim
nurumdur.”10 beyan-ı nebevîsi bu yüce hakikati işaretlediği gibi, “Allah beni
Kendi nurundan, mü’minleri de benim nurumdan yarattı.”11 tahdis-i nimet
televvünlü ifade-i mübareke de aynı hususa imada bulunmaktadır.

Ayrıca o nur-u âzam, Hakk’a vuslatta en emin bir vesile ve rehber, diğerleri
de bu rehber yörüngesinde birer izdüşüm ve zıll-i medîddir. Evet, minvechin
Hakikat-i Ahmediye ve lâyezâl itibarıyla da Hakikat-i Muhammediye
(aleyhissalâtü vesselâmü mil’el-ardi vessemâ) 12 ىٰنَْدأ ْوَأ  ِنْیَسْوَق  َباَق   ile
mermuz vücub-imkân arası bir noktayı tutmuş müteâl bir hakikattir ve O’nun
taayyünü de şu âlem-i imkânın vücuduna vesile, muhabbet edalı ilmî bir
taayyündür; ilmî bir taayyün ve bütün muhtelif mertebelerde zuhurât ve
taayyünâtın da mebdei mesabesindedir.

Muhyiddin İbn Arabî ve o meslekte yürüyenler, Hakikat-i Muhammediye’den
ibaret kabul ettikleri taayyün-ü evveli, ilim ufkuna bağlı sıfât-ı sübhaniyenin
icmalinden ibaret saymışlardır. Selefleri ve halefleri ile İmam Rabbânî
yörüngesinde varlık ve mâverâ-i kâinatı temâşâ edenler ise, taayyün-ü evvele
taayyün-ü vücudî nazarıyla bakmış ve onun merkez noktasını da Hakikat-i
Muhammediye’nin (aleyhi ekmelüttehâyâ) tuttuğunu söylemişlerdir. Bu itibarla
da onlar, “Hazreti Zât’ın hubb-u zâtı ve taayyün-ü vücud düşünülmeden varlığı
düşünmek mümkün değildir.” demişlerdir. O bir asıldır; o merkez etrafındaki
farklı taayyünlerle alâkalı değişik daireler o nur-u âzam karşısında birer zıll
mesabesindedirler. Bütün ruhî, misalî, cevherî, arazî ve cesedî taayyünler,
ziyasını O’ndan alan birer misbah konumundadırlar. Bûsîrî ne hoş söyler:

َاِھب ُماَرِكْلا  ُلُسُّرلا  ىَتَأ  ٍيٰا  ُّلُكَو 

ِم ــ ِھ ــ ِب ِهِرو  ُنـ َْتلَص ِمـْن  ــ َّتا اَمَِّنإ  َفـ

َاُھبِكاَوَك ُْمھ  ٍلَْضف  ُسْمَش  ُھَِّنَإف 

ِمَلُّظلا يِف  ِساَّنلِل  َاھَراَوْنَأ  َنْرِھُْظی 

“Nebilerin getirdiği bütün mucizeler ancak O’nun nurundan onlara ulaşmış
harikalardı. Zira, O bir fazilet güneşiydi; diğer enbiyâ-i izâm ise (güneş
batınca) karanlıkta nurlarını izhar eden yıldızlar gibiydiler.”13



O’ydu gaye varlık ve öteler ötesinde muhaverelere konu biricik mevcut..
O’ydu yokluğun bağrında ilk kızaran gül.. O’ydu şu bağistan-ı cihanı velveleye
veren bülbül.. O’ydu muktedâ-i ekmel ve rehber-i küll ve O’ydu “amâ”
üzerindeki ince tül.

َنیِبََّرقُمْلاَو ِراَرْبَْألا  ُرِخٰاَو  َكِرُون  ْنِم  ُھَتَْقلَخ  ِءَایِبْنَْألا  ُلََّوأ  َُوھ  ٍدَّمَحُم  َانِدِّیَس  ىَلَع  ِّلَص  ّلَلا  َُّمھٰ
ِةَلاَسِّرلِاب ُرَاتْخُمْلاَو  ِتاَزِجْعُمْلِاب  ُدَّیَؤُمْلا  َكِضْیَف  ْنِم  ُھَتَْقلَخ 

ُھَنَایْبِت اُونَلَْعأَو  ُھَنَاھُْرب  اوَُرھَْظأَو  ِھِب  َءاَج  اَم  اُونَّیَب  َنیِذَّلا  ِھِبْحَصَو  ِھِلٰا  ىَلَعَو  .
Ra’d sûresi, 13/2.

Bkz.: Buhârî, bed’ü’l-halk 1, tevhid 22; İbn Hibbân, es-Sahîh 14/11.

Bediüzzaman, Mesnevî-i Nûriy e s.105 (Habbe).

“Gözler O’na erişemez.” (En’âm sûresi, 6/103)

el-Gazzâlî, İhy âu ulûmi’d-dîn 4/252; es-Suy ûtî, Şerhu Süneni İbn Mâce 1/103.

el-Gazzâlî, İhy âu ulûmi’d-dîn 1/83, 3/4; ed-Dey lemî, el-Müsned 1/13.

Aliyyülkârî, el-Masnû’ s.150; el-Esrâru’l-merfûa s.295; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/214.

el-Cürcânî, et-Ta‘rîfât s.218; es-Suy ûtî, ed-Düreru’l-müntesira s.15.

Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.105 (Habbe).

Bkz.: es-Suyûtî, el-Hâvî 1/325; el-Halebî, es-Sîratü’l-Halebiy y e 1/240.

el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 1/311; el-Leknevî, el-Âsâru’l-merfûa s.42.

“Öy le ki araları yay ın iki ucu arası kadar veya daha az kaldı.” (Necm sûresi, 53/9)

el-Bûsîrî, Dîvânü’l-Bûsîrî s.242.



Sıfât-ı Sübhaniye

Lügat itibarıyla, hâl, unvan, vasıf, keyfiyet ve nitelik mânâlarına gelen sıfat,
“usûlüddin”ce Cenâb-ı Hakk’ı vasfeden, nitelendiren ve bir anlamda “Zât-ı
Baht”ın hicabı sayılan bir kısım müteâl ve mübeccel –ulviyeti Mevsuf-u
Mukaddes’e ait– kavramlar demektir. Sıfât çerçevesinde zikredilen bu mübarek
kelimelerin bazıları isim, bazıları masdar, bazıları zarf, bazıları da
Arapça’daki sıfatlar şeklinde kullanılmıştır.

Sırf zihnî bir mülâhaza olarak sıfât-ı sübhaniyenin bir berisi bir de ötesi
vardır: Maddî-mânevî bütün âlemlerdeki fiiller ilâhî isimlerin tecellîsi, isimler
sıfatlara dayalı ve onların berisinde, sıfatlar da şe’n-i ilâhîye müstenid
bildiğimiz –belki de sadece ehl-i keşif ve şuhûdun bildiği– âlemlerin ötesinde..
ve tabiî her şey –bu tabir Zât-ı Ulûhiyet için de kullanılagelmiş– gidip o Zât-ı
Baht’a dayanmakta ve O’ndan istimdat etmektedir. Hakikat-i hâl bizim için hep
meçhul olsa da, söz ve kelime açısından isim ve sıfat arasında şöyle ince bir
fark da söz konusudur: Cenâb-ı Kibriyâ’nın vasfıyla alâkalı, Hayy, Kayyûm,
Semî’, Basîr, Alîm... gibi sıfat kalıbındaki kelimeler isim; bunun dışında Zât-ı
İlâhiye’ye nisbet edilen elfâz ise “sıfâtullah” veya “sıfât-ı ilâhiye” unvanıyla
yâd edegeldiğimiz sıfatlardır.

Cenâb-ı Hakk’a ait evsâf-ı âliye içinde acz, naks ve kusur ihtiva eden hiçbir
sıfat yoktur. Bundan dolayı da sıfât-ı sübhaniyenin hepsine “sıfât-ı kemaliye”
denegelmiştir. Bu itibarla, Allah’a (celle celâluhu) inanma demek, şanına lâyık
kemal sıfatlarıyla muttasıf ve noksan sıfatlardan da münezzeh bir Zât-ı
Kibriyâ’ya inanma demektir.

Zât’ı gibi Cenâb-ı Hakk’ın sıfât-ı sübhaniyesi de ezelî ve ebedîdir. Onlar
için ne bir başlangıç ne de bir son söz konusudur. İns, cin ve diğer varlıkların
evsâfı, sıfât-ı sübhaniyenin bir aksi, bir gölgesi mahiyetinde olsa da bunların
hem evveli vardır hem de âhiri ve devamları da, her biri hayy ve nuranî olan o
evsâf-ı rabbaniyeye bağlıdır. İns, cin, melek ve ruhanîlerin ne hayatları O’nun
hayatına ne ilimleri O’nun ilmine ne de iradeleri O’nun iradesine benzer. O’nun
Zât’ında da sıfatlarında da eşi, benzeri, misli, zıddı ve niddi yoktur. O, her şeyi
kuşatan muhît ilmiyle, olmuş-olmamış bütün varlık ve hâdiseleri ihata ettiği
gibi, kudret ve iradesiyle de, görünen-görünmeyen umum eşya ve şuûnun biricik
sahibidir.

Bizim “Zât-ı Ulûhiyet” hakkında dediğimiz, diyeceğimiz her şey, ef’âli,



esmâsı ve bir mânâda sıfatları itibarıyladır. “Zât-ı Bârî”ye gelince, O bizim
için nâkabil-i idraktir; dolayısıyla da O’nun hakkında fikir yürütmemiz memnû
ve mahzurlu sayılmıştır. Kur’ân-ı Kerim, bizim düşünce ufkumuzu aşan böyle
bir konuda bize idrak serhaddimizi gösterir ve “Gözler O’nu ihata edemez, O
ise basar ve basîret her şeyi kuşatır/kuşatandır.”1 fermanıyla, muhîtin, muhît
olduğu aynı anda muhât olamayacağını hatırlatır.

Zât-ı Bârî, bizim idrak ufkumuz itibarıyla, isimleriyle malum ve sıfatlarıyla
da her şeyi muhîttir.. ve bu ufuk beşerî düşüncenin son serhaddidir. Bunun
ötesinde ve ötelerin de ötesinde olan diğer bilgilere gelince onlar, bir
seviyenin insanları için sezmelere, duymalara bağlı bilgilerden, zevkî, hâlî
mârifetlerden ve bir mânâda şuhûdî ihsaslardan ibarettir. Bu bilgi ve
mârifetleri Hakk’ın (celle celâluhu) sadâkate, azm ü cezm ü kasde bir iltifat ve
bir teveccühü sayabilirsiniz.. dahası, kaza ve kader meselelerinin hakikati de –
Miraçta Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’a (aleyhi ekmelüttehâyâ) inkişaf ettiği gibi–
bu seviyedeki göz ve kulak erbabına inkişaf eder ki, o da farklı bir görme
demektir.

Aslında bu fizik âlemdeki görmeler, duymalar, hissetmeler, esbap
perdedarlığı iledir ve bu fonksiyonların en aşağı mertebesidir ki, bu mertebede
de âlât ü edevâtı veren O olduğu gibi, bu uzuv veya hâsselerin fonksiyonları
sayılan hususları yaratan da O’dur; O’dur gözü ve kulağı yarattığı gibi görmeyi
ve işitmeyi de yaratan. Bu itibarla da, insan bünyesindeki bütün uzuvlar ve
duyu organları, kudret ve irade-i rabbâniye’ye sadece birer perdedirler; ne var
ki, sebep konumundaki durumları açısından fâiliyet de onlara nispet
edilmektedir. Onlar müessir değil, sebeptirler; her şeyde müessir-i hakikî
Allah’tır. Konuşma kabiliyeti olmayan bir câmid veya hayvanın, emr-i ilâhî ile
konuşması onun sıfatı olamayacağı gibi, insanların ef’âli ve bu ef’âle lütfedilen
semereler de onlara ait değil, “Hâlik-ı küll-i şey”e ait bir “icraat-ı
rabbâniye”dir. Biraz daha açabiliriz, meselâ; Cenâb-ı Hak önce, ins ü cinde
ilim sıfatını yaratmış; sonra onun malumât-ı hariciye diyeceğimiz farklı
nesnelerle münasebetine zemin hazırlamış, sonra onu kendi ihata alanına
yönlendirmiş; daha sonra da malumun onda inkişafını hâsıl etmiştir. İşitme ve
görmeyi de buna kıyas ederek diyebiliriz ki, Zât-ı Vahid ü Ehad, önce görme ve
işitme uzuvlarını yaratmanın yanında, onların beyin ve diğer sistemlerle
münasebetlerini tesis etmiş; sonra da görme, işitme ve kavrama gibi hususları,
bu konularla alâkalı mekanizmalara emanet edivermiştir. Bundan dolayı da biz,
“Hakikî alîm ve kadîr O, hakikî semî ve basîr de O’dur.” diyor ve her şeyi



bilen, her şeye güç yetiren, her varlığı gören, her sesi işitenin de O olduğunu
ikrar ediyoruz; “Yok Zât-ı Hak’tan başka varlığı kendinden bir mevcut.! Yok
dünya ve ukbâda O’ndan gayrı bir sahip, bir mâlik ve hakikî bir mâbud!”
diyoruz.

Aslında Zât-ı Baht’ın dışında her şey bir mânâda gayr ve sivâdır. Hatta zevk,
hâl ve şuhud erbabına göre buna sıfât-ı sübhaniye ve esmâ-i hüsnâ da dahildir.
Mütekellimînin, “Sıfatlar ne aynıdır ne gayrıdır.” mütalâaları farklı bir
mülâhazaya binaendir; yerinde kısa da olsa üzerinde durma vaadiyle
geçiyorum.

“Hayat”, evsâf-ı sübhaniye içinde sıfatların en câmiidir. “Vücud”, hayat için
zarurî bir ilktir. “İlim”, bu sıfatların akabinde gelir.. ve buudlarıyla da ihata
alanı en geniş olanıdır. Bu sıfat, Efendimiz’in (aleyhi ekmelüssalavâtu
vetteslîmât) taayyün mebdei olması itibarıyla ayrı bir önemi haizdir. Diğer
sıfât-ı ilâhiye ise, öteki “Mustafeyne’l-Ahyâr”ın2 külliyet planında taayyün
mebde’leridirler.

Her sıfatın, taalluk açısından bir hayli de cüz’iyâtı vardır. Bu cüz’iyât dahi
değişik hayat mertebelerindeki varlıkların taayyün mertebeleri sayılırlar.
Külliyet bir mânâda asliyet, cüz’iyet de zılliyet demektir. Taayyün mebdei küllî
olanlar, bulundukları yörüngede asıl, cüz’î olanlar da onların izdüşümü
mesabesindedir ve öncekilerin kademi altında sayılırlar. Zıllî bir mânâda asla
ait hususiyetleri aksettirebilir ama o, kat’iyen asıl değildir. Müşâhededeki
ihatasızlık, tâbilerdeki aşırı hüsnüzan ve im’ân-ı nazar bazen cüz’înin küllîye
karıştırılmasına sebebiyet verebilir ve hâdiselere şer’î mizanlarla bakmayanlar
aldanabilirler; aldanır da Mesih yörüngesindeki bir zılli asıl zannedebilirler.
Kasdî, iradî ve planlı iddiaların yanında bu türlü bir ihatasızlık ve iltibasla
kendini bir şey sananların sayısı da –hafizanallahü ve iyyâküm– az değildir.

Bazıları, zıll ve asıl mülâhazalarını, falan, Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın
(sallallâhu aleyhi ve vesellem) kademi altında, falan Hz. Musa’nın (alâ
nebiyyina ve aleyhisselâm) kademi altında, filan da Hz. İsa’nın (alâ seyyidina
ve aleyhitteslîmât) kademi altında şeklinde seslendirmişlerdir ki, bu,
yukarıdaki ifadenin farklı bir versiyonu sayılır. Zıll olanlar, değişik terakki yol
ve yöntemleri, kalbî ve ruhî hayatta seyahatleri sayesinde aslın yörüngesine
olan hususî teveccühlerden de istifade edebilirler. Derken zevkî, hâlî, şuhûdî
cüz’iyât bir mânâda külliyât hâlini alabilir. Bazen bu türlü durumlarda,
tebaiyetle bazı mazhariyetlere eren sâlikler, aslın tavassutu esas olmakla



beraber, kendi ziya-i vücudlarının tesirinde aslın yer ve konumunu ihata
edemediklerinden ona fâikiyet iddiasında bulunabilirler. Bu tür ahvalde kendi
zevk ve ihsaslarımız değil Sahib-i Şeriat’ın vaz’ettiği düsturlar esas
alınmalıdır; yoksa iltibaslar kaçınılmaz olur.

Cenâb-ı Hakk’ın sıfatları hem her şeyin mebdei hem de Zât-ı İlâhî’nin lâzımı
olması itibarıyla, eşi, benzeri ve misli olmamada Hazreti Zât’a ait hususiyetleri
haizdirler. Ne var ki, o Zât-ı Ecell ü A’lâ bütün isimlerin, sıfatların, şe’nlerin
ve itibarların da ötesindedir. Evet, O, zuhur, bürûz, tecellî veya müşâhede,
mükâşefe, taakkul, tasavvur ve her türlü tahayyülâtın da ötesindedir.

İbn Arabî ekolüne mensup olanlar, Cenâb-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarını
Zât’ının aynı görmüş ve bunu tevhidin gereği saymışlardır. Dahası, sıfatları da
kendi içlerinde birbirinin aynı kabul etmiş; meselâ, “Kudret” ve “İlim”
sıfatlarını Cenâb-ı Hakk’ın Zât’ının aynı gördükleri gibi, bunların birbirinden
de farklı olmadıklarını söylemişlerdir. Onlara göre isimler, sıfatlar ve
şe’nlerde icmalî birer zuhur, birer belirlenme söz konusudur ki, buna “taayyün-
ü evvel” ve “ehadiyet” mertebesi; her şeyin tafsilen husul ve zuhuruna da
“taayyün-ü sânî” ve “vahidiyet” mertebesi demişlerdir. Böyle bir telakkinin
neticesi olarak, mümkinâtın hakikatini de “âyân-ı sâbite” şeklinde görmüşlerdir
ki, bu da bütün şu fizik âleminin vücud-u haricîsi bulunmayıp, müşâhede
ettiğimiz her nesnenin aynalara akseden resimlerden farklı olmadığı, hatta
Câmî’nin ifadesiyle, müşâhede ettiğimiz her şeyin hayalden ibaret bulunduğu
mânâsına gelir. Onlara göre, “kesret” dediğimiz âlem de işte bu hayalî
levhaların mecmuudur ki, böyle bir âlemin ilk basamağını “taayyün-ü ruhî”,
ikinci kademesini “taayyün-ü misalî” ve üçüncü mertebesini de “taayyün-ü
cesedî” teşkil etmektedir.

Zât, sıfât ve varlık konusunu “usûlüddin” esaslarına göre ele alan ve
yorumlayan Sünnî mutasavvıfîn Zât-ı Baht’ın yanında, zihnî bir ayrılıktan ibaret
bulunsa da, bir kısım sıfât-ı sübhaniye üzerinde ısrarla durur ve sıfât-ı
sübhaniyeyi Zât-ı Hakk’ın nuranî hicapları gibi görürler. Bunların nazarında
bütün varlık ve eşya ilâhî isimlerin aynaları, tecelligâhı ve sıfât-ı kudsiyenin de
zuhur alanıdır. Topyekün mevcudat o Mukaddes Zât’ın vücuduna; hemen her
mertebedeki hayat O Hayy u Muhyî’nin hayatına; bütün bilmeler ve mârifetler
O Alîm ü Allâm’ın ilmine; bütün güçler, kuvvetler O Kadîr u Muktedir’in
kudretine; her türlü sözler, beyanlar O Mütekellim-i Ezelî’nin kelâmına ve her
çeşit tecellî dalga boyundaki görmeler, işitmeler O Semî’ u Basîr’in sem’ine,
basarına pırıl pırıl birer ayna, birer mahall-i zuhurdurlar. Zihnî de olsa, Zât-



sıfât ayrılığı mülâhazasıyla diyorlar ki, bütün kâinat ve içindekiler O Zât-ı
Mukaddes’in değil, esmâ-i ilâhiye ve sıfât-ı sübhaniyenin merâyâsı, mecâlîsi
ve mezâhiridirler. Mevcudat, hayy olan “vücud” sıfatının zılli, aksi ve bir şuaı;
insanların ilimleri, mârifetleri, “ilim” sıfatının bir yansıması ve değişik
merâyâda tele’lüü; canlı-cansız umum varlıkta müşâhede edilen bütün güçler,
kuvvetler de “kudret” sıfatının bir in’ikâsıdır.. diğer ilâhî sıfatlar da taalluk
alanları itibarıyla aynı şekilde yorumlanabilir.

Ancak, Hazreti Zât’ta bu sıfatların aslî ve zatî olduğu, mevcudat-ı
mümkinede ise sadece bunların zıllinin bulunduğu da hiçbir zaman hatırdan
çıkarılmamalıdır. Daha önce de işaret edildiği gibi, asıl başka, zıll başka ve
gayr daha başkadır. Bu itibarladır ki, mütekellimîn, mümkinâttaki bu sıfatlara
“arazî” demeyi daha uygun bulmuşlardır. Zira bunların vücud ve kıyamı o ilâhî
sıfatların kıyamıyladır. Gerçi araz ve cevher konuları, umumiyet itibarıyla, hep
fizik âlemi içinde mütalâa edilegelmişlerdir ama mutasavvıfîn böyle bir
yaklaşımda da mahzur görmemişlerdir. Dahası bunlardan bazıları bir adım daha
ileri giderek “Bütün cevahir ve a’râz, topyekün evsaf ve hususiyetler O Zât’ın
kayyûmiyetiyle kâimdir.” demişlerdir. Ancak böyle bir mülâhazadan hareketle
konuyu “Her şey O’dur.” demeye getirenler varsa, o husustaki Sünnî yaklaşım
bellidir ve bizim de birincilerin görüşüne “evet” dememiz mümkün değildir.

Usûlüddin ulemâsınca, sıfatlar Zât üzerine zaid kabul edilmişlerdir. Sünnî
mutasavvifînin nokta-i nazarları da bu merkezdedir. Varlık ve eşya kat’iyen O
değildir. Cevher-araz, sıfat-hususiyet her şey O’ndandır ve O’nun
kayyûmiyetiyle kâim ve daimdir. Ne var ki, ne her şeyin O’ndan olmasında ne
de O’nunla daim ve kâim bulunmasında bir “hâlliyet” ve “mahalliyet” söz
konusu değildir. Mutasavvifîn, âlemi, bütün eşya, şuûn ve ahvâliyle ilâhî
tecellîlerin gölgeleri, bütün ef’âli sıfât-ı sübhaniyenin zılâli, sıfatları da şuûnat-
ı Zâtiyenin tezahürleri görmüşlerdir.. ve işte bundan dolayıdır ki,
kâinatta/kâinatlardaki her şey O’na kendilerinden daha yakındır.. ve bu yakınlık
onların kendinden değil, O’nun sıfât-ı sübhaniyesinin zılâli olmalarındandır.

Canlı-cansız her varlık hayat, ilim, sem’ u basar... ilâ âhir gibi sıfât-ı
sübhaniyenin belli merâyâda tezahüründen ibarettir. İlâhî sıfatlar ve esmâ-i
hüsnâ Hazreti Zât’ın nuranî ve hayattar hicaplarıdırlar ve O’nun Zât’ının
kemaline de birer işarettirler. O, bu sıfatlara muhtaç değildir; sıfât-ı sübhaniye
O’nun Zât’ının lâzımıdır; O “vücud”la değil Mukaddes Zâtıyla mevcut olduğu
gibi, hayat sıfatıyla değil Zâtıyla diridir. Diğer ilâhî sıfatlar da aynı mülâhaza
ile ele alınabilir; O ilim sıfatıyla değil Zâtıyla Alîm, kelâm sıfatıyla değil



Zâtıyla Mütekellim, irade sıfatıyla değil Zâtıyla Mürîd’dir.. ve hakeza... Zâtî ve
sübutî sıfatlar için söz konusu olan bütün bu hususlar, sübûtî sıfatlardan sayılan
“tekvîn”e râci diğer fiilî sıfatlar için de geçerlidir. Bunları daha sonra icmalî
de olsa –inşâallah– ele alacağız.

Sıfât-ı ilâhiyeye, O’nun kemalâtının perdeleri, envâr-ı meknûnesinin
hicapları ve zılliyet planında tenezzül dalga boylu eşya ve hâdiselerle
münasebet noktaları nazarıyla bakmak da mümkündür. İzzet ve azamet tekvînî
emirlerde zâhirî esbabı perdedar olarak kullandığı gibi, “bi gayr-i keyfin”
sıfât-ı sübhaniyeyi de Zât’ına perde kılmıştır. Hazreti Zât’ın her şeye o ihata
edilmez/edilemez, perdesiz, hâilsiz mübaşereti bunun böyle olmasını iktiza
ettiği gibi, “sübühât-ı vech” şuaâtına karşı da bu tür bir hicap O’nun hikmetinin
muktezasıdır. Ne var ki, sıfât-ı ilâhiye, Zât-ı Baht’a hicap ve nikap makamında
bulunsalar da, Zâtî kemalin zuhuru da yine bu sıfatlar vasıtasıyla ortaya
çıkmaktadır. Bu itibarla da bu hicaba, ehadiyet tecellîsi çerçevesinde O’nu
göstermeye matuf bir hicap nazarıyla bakılabilir.

Hâsılı, sıfât-ı sübhaniye ne aynıdır ne de gayrı; onlar Zât-ı İlâhî’ye hem bir
hicap hem bir ayna, Zât-ı Akdes de onlara göre nâkabil-i idrak bir Asıllar
Aslı.. ne O’nun Zât’ı başka zatlarla mukayese edilebilir ne de sıfatları başka
sıfatlarla. O, Kendi Zâtıyla kâim, başkaları ise O’nun kayyûmiyetiyle kâimdir.
O’nun sıfatları kadîm, ezelî, hayy ve asla ait mukaddesiyetle serfirazdırlar.
Mahlukatın evsafı ise, zatları itibarıyla câmid, hükümleri açısından da
itibarîdirler; bunların ne hakikî mevcudiyetleri ne hayatları ne de ilimleri söz
konusudur. Ne var ki, bütün bu farklılıkları tefrik ve temyiz de huzurî bir ilme
vâbeste olduğundan işin hakikatini idrak herkesin kârı değildir.

* * *

Usûlüddin Açısından Sıfât-ı Sübhaniye

Şimdi isterseniz konuya bir de mütekellimîn-i kirâm açısından göz atalım:

Mütekellimîn-i kirâm açısından sıfât-ı sübhaniyenin, ifade ve üslûp farklılığı
mahfuz, yukarıdaki esaslar çerçevesinde olduğunu söyleyebiliriz. Aslında
sofiye “akâid-i hakka-i islâmiye” konusunda “usûlüddin” ulemâsının
görüşlerini esas almış ve elden geldiğince kendi müşâhedelerini onların
mütalâaları istikametinde yorumlamaya çalışmışlardır.



Mütekellimîne göre sıfât-ı sübhaniye, zâtî, tenzihî, sübûtî, fiilî ve haberî
bölümleri içinde ele alınıp incelenmişlerdir. İlmihallerde bizim görüp
bildiğimiz sıfatlar: Sıfât-ı zâtiye, sıfât-ı sübûtiye, sıfât-ı fiiliye olmak üzere üç
bölümde ele alınıyordu. İşin esası yine o tasnife râci olmakla beraber, bizim
bildiğimiz bir icmaldi, bu ise kısmen bir tafsil…

1. Tenzihî sıfatlar

Bunlara “selbî sıfatlar” da denir; Zât-ı İlâhî’nin acz, fakr, zaaf, ihtiyaç,
yeme-içme, doğma-doğurma… gibi Cenâb-ı Zât hakkında eksiklik ve kusur
sayılan evsaftan münezzeh ve müberra olmasını gösteren ifadelerdir ki, bir
kısmını İbrahim Hakkı Hazretleri şöyle sıralar:

“Bulunmaz Rabbimin zıddı ve niddi, misli âlemde,

Ve suretten münezzehtir, mukaddestir Teâlallah.

Şerîki yok, berîdir doğmadan doğurmadan ancak,

Ehaddir, küfvü yok, ‘İhlâs’ içinde zikreder Allah.

Ne cism u ne arazdır, ne mütehayyiz ne cevherdir

Yemez, içmez, zaman geçmez berîdir cümleden Allah.

Tebeddülden, tagayyürden, dahi elvân u eşkâlden,

Muhakkak ol müberrâdır, budur selbî sıfâtullah.

Ne göklerde ne yerlerde, ne sağ u sol ne ön ardda,

Cihetlerden münezzehtir ki hiç olmaz mekânullah

Hudâ vardır velî, varlığına yok evvel ü âhir;

Yine ol varlığıdır kendinden, gayrı değil vallah.

Bu âlem yoğ iken ol var idi, ferd ü tek ü tenhâ;

Değildir kimseye muhtaç O, hep muhtaç gayrullah.



Âna hâdis hulûl etmez ve bir şey vacib olmaz kim;

Her işte hikmeti vardır, abes fiil işlemez Allah.”

Ulemâ, Zât-ı İlâhî’ye yaraşmayan daha bir hayli selbî sıfattan bahseder ama
aslında mevzu onların söz konusu ettiği şeylerle de sınırlı değildir; zira âyât-ı
muhkemât ve Sünnet-i Sahîha çerçevesinde tanıyıp bildiğimiz ulûhiyet ve
rubûbiyet hakikatlerine karşı öteden beri pek çok yakışıksız şeyler söylendiği
gibi şimdi de söylenmektedir ve gelecekte de söylenecektir; buna karşılık da
mü’minler tarafından Zât-ı Ulûhiyet tenzih ve takdis edilecektir ve
edilmektedir.

2. Zâtî Sıfatlar

Vücud, vahdaniyet, kıdem, bekâ, muhalefetün lilhavâdis ve kıyam binefsihî
gibi altı sıfattan ibarettir. Bunlar, Allah’a mahsus sıfatlardır ve başka birisi
hakkında kullanılmaları da caiz değildir. Aynı zamanda bu sıfatların zıtları Zât-
ı Hak için düşünülmediğinden bir mânâda bunlar da tenzihî sıfatlardan
addedilmişlerdir.

1. Vücud’

Bulunma ve var olma mânâlarına gelen vücud, Cenâb-ı Hakk’a nisbeti
itibarıyla Allah’ın zâtî ve nefsî bir sıfatı olup Zât-ı Hakk’ın varlığının
kendinden olduğunu ifade eder. Bir kısım mütekellimîn ve mutasavvıfînin,
“Vücud, Zât’ın aynıdır.” deyip buna tevhidî bazı mânâlar yüklemeleri bir tarafa
muhakkikîn onu, ezelden ebede bir vücud-u daimînin unvanı olarak görmüş,
fizikî ve metafizikî dünyaların temel mercii kabul etmişlerdir: Evet, bütün
mevcudat, bir mânâda o zâtî vücudun ziyasının gölgesi olduğu gibi; imkân,
hudûs, ihtirâ’, fıtrat, gaye, nizam, inayet, hikmet ve rahmet televvünleriyle de o
Vücud-u Ezelî’nin delil ve şahididir. O, öyle bir “Vacibü’l-Vücud”dur ki, âfâkî
ve enfüsî bütün deliller, şahitler, emareler ve işaretler vücudları ve hususî
mahiyetleriyle O’nun varlık ve birliğini gösterdikleri gibi, ruhumuzun
derinliklerinde her zaman nümâyân olan duyuşlarımız, sezişlerimiz ve
vicdanlarımızdaki nokta-i istinat ve nokta-i istimdatlar birer birer ve hepsi
birden o Vücud-u Bâkî’yi göstermektedirler. Evet, kalbî ve ruhî hayata açık
bütün vicdanlar her zaman varlıklarının özünden fışkıran bir batınî duyuş ve
sezişle zâhirî ihsas ve idraklerin çok çok üstünde ve akıl, fikir alanlarını aşkın



bir derinlikle hep O’nu haykırmaktadırlar.

2. Vahdaniyet

Birlik ve teklik mânâlarına gelen bu kelime Cenâb-ı Hakk’ın Zât’ında,
sıfatlarında, tek, yektâ, eşi-benzeri ve zıddı-niddi olmama anlamında zâtî bir
sıfattır. Bu sıfat eşi-benzeri, misli ve menendi olmama mânâları itibarıyla da
tenzihî ve selbî sıfatlardan addedilmiştir.

Hazreti Zât-ı Vahid ü Ehad’e ait böyle bir birlik ve teklik riyazî anlamda
değil de, Zât’ında, sıfatlarında, ef’âlinde eşi benzeri olmama mânâsında bir
tekliktir. O, Zât’ında tek ve yektâ bulunduğu gibi ulûhiyetinde de misli ve şerîki
yoktur; Mâbud-u Mutlak, Maksud-u Mutlak, Mahbûb-u Mutlak ve Matlub-u
Mutlak yalnız O’dur. Kur’ân-ı Mübin, “De ki: O Allah’tır; hakikî ilâh (ve
Mâbud-u Mutlak) O’dur. Allah (herkesin ve her şeyin Kendisine muhtaç
olduğu, ihtiyaçtan müstağni bir) Samed’dir. O, doğurmadı ve doğurulmadı.
O’na bir küfüv ve denk de olmadı.”3 diyerek O’nun mutlak tekliğini ve
Müstağni-i Ale’l-Itlak olduğunu ifade etmektedir.

Kur’ân ve Sünnet’te O’nun varlığının hatırlatıldığı her yerde vahdaniyetine
de işarette bulunulur; vahdaniyetinin ifade edildiği yerlerde de “Vacibü’l-
Vücud” olduğu vurgulanır. İsterseniz konuyu, ifadelerde az bir tasarrufla,
hayatını O’nun vücudunu ve vahdaniyetini anlatmaya vakfetmiş Üstad
Bediüzzaman’dan dinleyelim:

“Arkadaş, her bir mevcut üstünde O Sâni-i Ehad ü Samed’in bir sikkesi ve
hâtemi bulunmakta ve o şeyin Zât-ı Ehad ü Samed’in mülkü ve sanatı olduğunu
ilan etmektedir. Sen, gayr-i mütenâhî olan o ehadiyet sikkelerinden ve
samediyet hâtemlerinden bahar mevsiminde sahife-i arza darbedilen sikkeye
bakabilsen, şu zikredilecek fıkraların cümlelerinin güneş gibi O’na delâlet ve
şehadetlerini göreceksin. Şöyle ki, şu sahife-i arzda her zaman pek garip ve
hakîmâne bir icat müşâhede ediliyor. Şimdi gir şu fıkraların içine ve gör o
hakîmâne icadı.

1. Yeryüzündeki o icat fiili pek büyük ve geniş bir sehâvet-i mutlakadan
geliyor..

2. Bir sühûlet-i mutlaka ile bir kuvvet-i mutlakadan geldiği görülüyor..



3. Her şey mutlak bir intizam içinde olabildiğine bir süratle var ediliyor..

4. Bütün varlık, gayet mevzun ve mizanlı olmanın yanında fevkalâde bir
süratle yaratılıyor..

5. Olabildiğine güzel ve mükemmel var edilmeleriyle beraber, fevkalâde bir
bolluk ve ucuzluk içinde ve herkese yetişecek şekilde ihsan ediliyor..

6. Karışıklığa sebebiyet verecek onca esbaba rağmen, her şey fevkalâde bir
temyiz ve tefrik içinde varlığa eriyor..

7. Her nesnenin taalluk noktaları sonsuz denecek kadar çok olduğu hâlde, her
varlık fevkalâde bir nizam, bir intizam ve bir âhenk içinde meydana geliyor.”

İşte bütün bunlar, o Zât-ı Vacibü’l-Vücud’un hem varlığına hem de birliğine
öyle şahitlerdir ki, binler delil kuvvetindeki bu şahitleri görmemek körlükten
öte bir körlük ve inattan öte bir temerrüttür.”4

3. Kıdem

Eski ve zamanca uzun geçmişi olan anlamındaki kıdem, Allah’ın zâtî
sıfatlarından biridir ve başlangıcı olmama ve sâbık bir illete dayanmama
mânâlarına gelmektedir. Bu yönüyle o, “Evvel” ism-i şerifiyle bir iltisak
içinde, ezeliyetin bir unvan-ı mübecceli, “Mukaddim” ism-i celîlinin de esası
sayılmaktadır.

Zât-ı Ulûhiyet’in kıdemi mevzuunda Sünnî, Şiî ve Mutezile ulemâsı arasında
herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. Bütün âlimler, kıdemi, Zât-ı İlâhî’nin
vasıflarından biri saymış ve onu, Cenâb-ı Kibriyâ’nın ilel-i sâbıka ve esbaptan
müstağni bulunması mânâsına yorumlayarak Hazreti Mevsuf-u Mukaddes’i
nazara alıp 5 ٍءاَدِتْبا َِالب  ٌميِدَق  ٌلَّوَأَو   demişlerdir.

Aslında kıdem sıfatı ve Kadîm ism-i mübecceli Cenâb-ı Hakk’ın ulûhiyetini
ifade etmektedir. Allah’ın varlığının başlangıcı olmadığını, vücud-u Bârî
üzerinden –bu tabir de kelime yetersizliğinden– asla yokluk geçmediğini ve
O’nsuzluk yaşanmadığını belirtmektedir. İşte bu, Zât-ı Hakk’ın kıdemi demektir
ki, bunun karşılığı hudûstur (sonradan olma) ve Allah (celle celâluhu) hudûstan
münezzeh ve müberradır.



4. Bekâ

Devam ve sebat içinde bulunma, kesintiye uğramama, fenâya maruz kalmama
mânâlarına gelen bekâ, zâtî sıfatlardandır ve kıdemle ism-i Evvel’in
münasebetine benzer şekilde, bu sıfat-ı sübhaniyenin de “Âhir” ism-i celîliyle
alâkası söz konusudur. Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i Sahîha’da, sarahaten ve
işareten bekâ sıfatına temas edildiği gibi, onun bir başka ifadesi olan Âhir ism-
i celîliyle, bazen tek başına bazen de Evvel ismiyle zikredilmesi de az değildir.
Evet, Kur’ân her şeyin fenâ bulup O’nun bâkî kaldığını ifade etmenin yanında,
sık sık “Evvel O, Âhir O” diyerek kıdem ve bekâya göndermelerde
bulunmaktadır. Bu arada Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de bir
dualarında, “Allahım, Sen öncesi olmayan bir Evvel’sin ve sonu bulunmayan
bir Âhir’sin.”6 buyurarak kıdem ve bekâ sıfat-ı sübhaniyelerini
hatırlatmaktadır. Bekâ ile kıdem mânâ olarak da birbiriyle yakından
irtibatlıdırlar. Eskiden beri ulemânın, cerhedilmez mantıkî bir ifade olarak
“Kıdemi sâbit olanın ademi mümtenidir.” sözleri böyle bir irtibat ve
münasebete dayanmaktadır. Ayrıca, muhakkikîn-i ulemânın, ezeliyet-i
ilâhiyenin yanında hemen ebediyetten bahsetmeleri de bu iki zâtî sıfatın iç içe
olmalarını göstermesi açısından fevkalâde önemlidir.

Ulemâ, bekâ sıfat-ı sübhaniyesini bazen “lâyezâl”, bazen “lâyemût”, bazen
de “lâyefnâ” sözcükleriyle de ifade edegelmişlerdir ki esas itibarıyla hemen
hepsi de aynı mânâya gelmektedir.

Burada bekâ sıfat-ı celîlesini, Cenâb-ı Hakk’ın, hayat, ilim, kudret... gibi
“sıfât-ı meânî”sinden addedip “Allah Kendi Zât’ına münasip bir bekâ ile
sermedîdir.” diyenler olduğu gibi, onu “vücud” gibi Zât’tan ayrı
düşünülemeyecek bir sıfat-ı nefsiye şeklinde mütalâa edenler de olmuştur. Bazı
kimseler ise, onu bütün bütün selbî sıfatlar içinde saymış ve “bekâ” sıfatından
“Allah fenâ bulmaktan münezzehtir.” mânâsını çıkarmışlardır.

Bekâ ile alâkalı diğer bir husus da ebedî âlemde yaratıkların da bekâya
mazhar olması konusudur.. evet, Allah bâkîdir, öbür âlemde bir kısım varlıklar
da bekâya mazhar olacaklardır. Ancak, Cenâb-ı Hakk’a ait bekâ kendinden,
Zât’ının lâzımı, vücud-u sermedîsinin ifadesi; başkaları için söz konusu olan
bekâ ise, O’nun ibkâ etmesiyle bir bekâ ve izafî bir sermediyettir. İnsan, cin,
ruhanî ve melek… gibi varlıkların bekâsı için bahis mevzuu olan bu husus
Cennet ve Cehennem için de aynıyla söz konusudur.



5. Muhalefetün lilhavâdis

Hâdis olan şeylere muhalif, zıt ve aykırı olma mânâlarına gelen muhalefetün
lilhavâdis, Allah-u Ecell ü A’lâ’nın yarattıklarına muhalif olması, Zât’ıyla,
sıfatlarıyla onlara benzememesi demektir ki, Cenâb-ı Hakk’ın zâtî sıfatlarının
zıtlarının Zât-ı Ulûhiyet hakkında muhal olması açısından bu da tenzihî sıfatlar
arasında mütalâa edilegelmiştir. Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet’te aynıyla olmasa
da, misli, dengi ve şerîkinin bulunmadığını gösteren nasslar muhalefetün
lilhavâdis hakikatine de işaret etmektedir.

Bir kısım dalâlet fırkalarının Allah’ı yaratıklara benzetme sapkınlığına
düşmelerine karşılık, Mutezile ve Cehmiye gibi bazıları da tenzihte aşırılığa
giderek birbirine zıt ve düşman grupların oluşmasına sebebiyet vermişlerdir.
Ehl-i Sünnet ulemâsı ise, orta yolun sesi soluğu diyebileceğimiz muhalefetün
lilhavâdis kavl-i faslıyla ifrata, tefrite “Dur” demiş; Yaratan’la yaratılan
arasındaki önemli bir farkı hatırlatmış ve ne Allah’ın Zât’ının başka zatlara ne
de sıfatlarının başka sıfatlara benzemediğini/benzemeyeceğini ortaya koymuş,

َِكلٰذ ُرْیَغ  َىلاََعت  ّللاَف  ُهٰ َِكلاَِبب  ََرطَخ  اَم  ُّلُك   “Aklına ne gelirse Cenâb-ı Hak
ondan başkadır.”7 demişlerdir.

6. Kıyam binefsihî

Kendi kendine ayakta durmak, istiklâl sahibi olmak, varlığında, varlığının
devamında kimseye muhtaç bulunmamak demek olan kıyam binefsihî, Allah’ın
bizatihi kâim bulunduğunu, varlığı ve varlığının devamı adına kimseye muhtaç
olmadığını, O’ndan başka her şeyin ve herkesin (mâsivâ) vücud ve bekâsını
O’nunla devam ettirdiğini ifade eden zâtî bir sıfat ve bu mülâhazaların zıddının
O’nun hakkında düşünülmesinin muhal olması açısından da tenzihî
sıfatlardandır. Bu sıfat-ı sübhaniye de Kur’ân-ı Kerim’de aynıyla mevcut
değildir ama, kayyûmiyet-i ilâhiye ile alâkalı bütün âyetler aynı zamanda kıyam
binefsihî hakikatini de hatırlatırlar.

Mütekellimîn, Cenâb-ı Hakk’ın, cevher-araz, zaman-mekân, madde-mânâ
açısından hiçbir şeye muhtaç olmadığını tasrih etmiş ve icraat-ı sübhaniyesinde
görülüp müşâhede edilen esbap ve ilele de izzet ve azametinin hicap ve
perdeleri nazarıyla bakmışlardır. Bediüzzaman’ın ifadesiyle “İzzet ve azamet
ister ki, esbap perdedar-ı dest-i kudret ola aklın nazarında”8, ta ki kudretin bir
kısım umur-u hasiseyle mübaşereti görülmesin.



* * *

3. Sübûtî Sıfatlar

Varlığı zarurî ve kemal ifade eden sıfât-ı sübhaniyeye “sübûtî sıfatlar”
denegelmiştir. Allah hayat sahibidir.. O her şeyi bilmektedir.. ve gücü her şeye
yeten bir sahib-i kudret-i kâhire.. istediğini istediği şekilde belirleyen bir
sahib-i iradedir... gibi müsbet ifadelerle Zât-ı Hakk’ı tanıma açısından nurefşan
birer muarrif ve müşir diyeceğimiz bu çerçevedeki sıfatlara sübûtî sıfatlar
denmiştir. Zâtî sıfatlar gibi, bunların da zıtlarını Zât-ı Bârî hakkında düşünmek
caiz değildir ve bunların hepsi ezelî ve ebedîdir; ne varlıklarının evveli ne de
âhiri söz konusudur. Zira onlar, kemal-i mutlak sahibi Zât-ı Ecell ü A’lâ’nın
lâzımı evsâf-ı kudsiyedendir.

Akaid kitaplarında tespit edildiği şekliyle bu sıfatların “hayat”, “ilim”,
“kudret”, “irade” gibi masdar kalıplarıyla bilinenlerinin yanında, aynı evsâfı
müfid sıfat sigalarıyla zikredilenleri de vardır. Bu sıfât-ı sübhaniye, min vechin
ins, cin, ruhanî ve melek için de söz konusudur ama bunlar Zât-ı Ulûhiyet’e
nisbet edildiğinde O’nun Kendinden, mutlak, ezelî ve ebedî.. yaratıklara isnad
edildiğinde ise, Hak sıfatlarının yansıması, mukayyet, mahdut ve sınırlıdırlar.

Bu sıfatların hemen hepsi de –tekvîn hususundaki farklı mülâhazalar mahfuz–
kadîm, bâkî, bütün varlığı muhît, Zât-ı Ulûhiyet’in perde-i izzeti ve hicab-ı
azameti, Zât-ı Akdes’le kâim ve zihnî mânâda ayniyeti söz konusu olmayan
evsâf-ı celâliye ve cemaliyedir. Bunlar hayat, ilim, sem’, basar, irade, kudret,
kelâm, tekvîn gibi sekiz sıfat-ı izzetten ibarettir.

1. Hayat

Diri ve hayy demek olan sübûtî sıfatlardan “hayat”, ezelî, ebedî bir sıfat-ı
sübhaniye ve umum canlılar âleminin de biricik hayat ufku ve –esası Mevsûf-u
Mukaddes– hayat kaynağıdır: Yerde-gökte, karada-denizde, fizik âleminde-
metafizik dünyalarda her şeyi var eden ve yaşatan yalnız O’dur. Burada her
varlık O’nunla hayata mazhar olmuştur ve öbür âlemde de yine O’nunla ikinci
bir hayata erecektir.

Bu hayat-ı sermediye sayesinde her canlı, uzak-yakın çevresini hissetmekte,
onlarla münasebete geçmekte ve bir cüz’î iken âdeta bir küllî hâlini almaktadır.



O her şeye böyle bir enginlik ifâza etmekte, her varlık da, bu intisap vasıtasıyla
farklı bir vüs’ate ulaşmaktadır. Hayat sıfat-ı sübhaniyesi –Mevsûf-u
Münezzeh’e hicap– bütün canlılar âleminde tecellî ve in’ikaslarla kendini
gösterirken, Mevsûf-u Mukaddes’ten ayrılma, parçalanma, bölünme... gibi
avârıza da maruz kalmaz; O bunların hepsinden münezzeh ve müberradır.

Hayat sıfatının diğer sübûtî sıfatlara bir rüçhaniyet veya sebkati söz
konusudur; zira kudret, irade ve ilim… gibi sıfatlar kat’iyen hayatsız tasavvur
edilemezler; evet hayatı düşünmeden bunları mülâhazaya almak mümkün
değildir. Kitab-ı Mübîn pek çok yerde bu hayat-ı sermediyeye dikkati çeker ve
bize ُتوَُمي ٌّيَح َال  َوُھَو   hakikatini hatırlatır. Ruh, bu hayatın umumî bir
tecellîsi, canlılık da onun aksidir. Allah, kelâmında Hayy ve Muhyî ism-i
şeriflerini hayatın arka planı olarak nazara verir ve Hz. Âdem’de bir türlü, Hz.
Mesih’te başka bir türlü, diğer bütün canlılarda daha başka bir türlü hep bu
hayat-ı sermediyeye dikkatleri çeker ve hayat adesesiyle Hakk’ın temâşâ
edilmesini ister. İmanla bakan herkes, hayatın çehresinde “Öldüren O, dirilten
O ve ötelerde her şeyi farklı bir kalıpla yeniden hayata mazhar edecek de
O’dur.! O’dur çürümüş, toza toprağa karışmış kemikleri ecza-i asliyesiyle
farklı bir surette yeniden hayata döndürecek olan!” hakikatini okur.

2. İlim

Bilgi, bilim ve bilmek mânâlarına gelen ilim de Cenâb-ı Hakk’ın sübûtî
sıfatlarındandır. Vacibe, mümkine ve mümtenie taalluk etmesi itibarıyla sübûtî
sıfatlardan ihata alanı en geniş olan “ilim” hakikati mümkinâtın da mebdeidir.
Kur’ân-ı Mübin, ilmin ihata alanını hatırlatma sadedinde, “Hiç kimsenin
bilmediği/bilemeyeceği gayb âleminin anahtarları O’nun nezd-i ulûhiyetindedir.
O karada-denizde meydana gelen her şeyi bilir.. O’nun bilgisinin dışında bir
yaprak bile kıpırdamaz.. yerin bağrında ve koyu karanlıklar içinde bir
daneciğin düşmesinden bile O haberdardır. Hâsılı, yaş-kuru ne varsa hepsi
O’nun nezdindeki bir Kitab-ı Mübîn’de mahfuzdur.”9 şeklinde ferman eder ve
“Göklerde-yerde ne varsa hepsini Allah’ın bildiğini görmüyor musun? (Bilin
ki) kendi aralarında fısıldaşan üç kişinin dördüncüsü O, beş kişinin altıncısı da
yine O’dur. Bu sayı ister az, ister çok olsun, onlar nerede bulunurlarsa
bulunsunlar O hep onlarla beraberdir.. ve kıyamet gününde yaptıklarını bir bir
onlara bildirecektir. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir.”10 gibi beyanlarıyla bu
şümul ve ihatayı gözler önüne serer; takdir ve tebcil hislerimizi harekete
geçirmenin yanında aynı zamanda bizleri temkin ve teyakkuza çağırır.



Diğer sıfât-ı sübhaniye gibi Allah’ın ilim sıfatı da, melek, ins, cin ve
ruhanîlerin ilmine benzemez. O’nun ilmi her şeyi muhîttir ve hiçbir şey bu
daire-i muhîta haricinde değildir.. ve aynı zamanda bu sıfat-ı kudsiye için
azalma-çoğalma, gelişme-kemale erme ve öğrenerek elde edilme söz konusu
değildir. Cenâb-ı Hak bu ilm-i zâtîsiyle Kendini bildiği gibi, olmuş ve olacak,
hatta olması mümteni bulunan şeyleri de bilir. Elbette ki, “mümkinü’l-vücud”
dediğimiz olacak şeyler O öyle bildiğinden dolayı değil, “İlim maluma
tâbidir.” fehvâsınca, olacakları meydana gelecekleri şekilde bilir. Diğer bir
ifade ile; ilmin vücudu, hariçte malumun vücudunu gerektirmez. Hariçte bir
şeyin vücudu, kudret ve iradeye bakmakta ve bu sübûtî sıfatlara istinat
etmektedir.

İlm-i ilâhînin taalluk alanının genişliğine delâlet eden bir diğer husus da dört
bir yanda müşâhede ettiğimiz güzellik, nizam, intizam, âhenk, hikmet ve umumî
maslahatlar gibi şeylerdir. Bu hususlar ilmî takdir ve planların ürünleri ve o
Alîm ü Hakîm’in de hak söyleyen şahitleridirler; O’ndan gelmişlerdir ve âvâz
âvâz O’nu ilân etmektedirler.

Allah’ın ilmi hem ezele hem de lâyezâle bakar. Ne var ki, O’nun her şeyi
ezelde biliyor olması, bilinenlerin de ezeliyetini gerektirmez. İlim başkadır
taayyün başka, berzahî ve misalî vücud ondan da başka; fizikî vücud ise bütün
bütün başkadır. Allah, bu safhaların bütünü itibarıyla büyük-küçük, cüz’î-küllî,
maddî-mânevî her şeyi bilmektedir ve her şeye hükmetmektedir.

3. Sem’

İşitme ve duyma mânâsına gelen “sem’” de Cenâb-ı Hakk’ın sübûtî
sıfatlarındandır. O bu müteâl sem’iyledir ki, gizli-açık, nefsî ve lafzî, fısıltı ve
gürül gürül sesleri aynı şekilde dinler, duyar ve cevap vermek murad ettiklerini
de cevapsız bırakmaz. O’na göre içten inilti ve sızlanışlarla, etrafta yankılanan
âh u efgân arasında fark yoktur. Keza O’nun milyonlarca sesi birden dinleyip
değerlendirmesi, diğer binlercesini işitip cevap vermesine mâni değildir.
Milyar ve milyarlarca varlık hangi ağızla konuşursa konuşsun, karıştırmadan
hepsini işitir ve hikmeti iktiza ederse hepsini de cevaplandırır.

Kur’ân-ı Kerim ve sahih Sünnet değişik münasebetlerle Allah’ın Semî’ ve
Basîr olduğunu vurgular ama, bu duymanın ve görmenin keyfiyetiyle alâkalı
herhangi bir tasrihte bulunmaz ve diğer sıfât-ı sübhaniyede olduğu gibi konuyu
Allah’a havale eder. Evet, künh-ü Bârî nâkabil-i idrak olduğu gibi O’nun ilmi,



sem’ u basarı da, bilme, duyma ve işitme açısından bizim için hep nâkabil-i
idrak kalacaktır. Biz, gözlerimizle görür, kulaklarımızla işitir ve ağzımızla
konuşuruz. Allah’ın görmesi, işitmesi ve konuşması için bu tür uzuvlara ihtiyaç
yoktur.. ve O bu kabîl tecsim ve teşbih edalı her şeyden münezzeh ve
müberradır.

4. Basar

Görme, müşâhede etme ve sezme demek olan “basar” da Zât-ı İlâhî’nin
sübûtî sıfatlarındandır. Allah bu sıfat-ı sübhaniyesiyle büyük-küçük, aziz-hasis,
cismanî-ruhanî, arzî-semavî her şeyi görür, gözeteceklerini gözetir ve hiçbir
şey O’ndan gizli kalamaz. O, aydınlık-karanlık semanın derinliklerini, arz
katmanlarının en kapalı noktalarını, mikrobu-mikrop altı varlıkları, latîf
canlıları ve onların en latîf yanlarını aynı şekilde görür ve gizli-açık her şeye
muttali olur.

Bu sıfat-ı kudsiye Kur’ân’da aynıyla geçmese de, “Basîr” şeklinde bazen tek
başına bazen de “Semî’” ism-i şerifi gibi bir isimle beraber pek çok yerde
zikredilmektedir. Ayrıca, diğer ilâhî sıfatlarda olduğu gibi “basar” sıfatının
ifade edildiği yerlerde de bu sıfatın isbat edilmesinin yanında, tenzih esasına da
imada bulunulmuş; bulunulmuş ve teşbihe girmeme kadar ta’tile düşmemenin de
önemi hatırlatılmıştır.

İnsanda görme ve işitme hâdiselerinin oluşması pek çok esbap ve şeraite
bağlanmıştır. Zât-ı İlâhî’de ise ne fizyolojik ve psikolojik esbap ne de başka
bir şey söz konusudur. O, belli sıfatların perdedarlığıyla zâtî olarak görür, zâtî
olarak duyar ve zâtî olarak bilir. Zâtî olarak görse, duysa ve bilse de ilim ayrı,
sem’ ayrı, basar da ayrıdır; bunların hepsini ilim sıfat-ı sübhaniyesine irca
ederek diğer mukaddes sıfatları görmezlikten gelmek apaçık bir dalâlettir. Bazı
mutasavvıfînin bu mülâhazayı destekliyor gibi görünen beyanları o meslekte
hâlî ve zevkî bir keyfiyetin ifadesi olarak “vahdet-i vücud” anlayışından
kaynaklanmaktadır. Aslında bu konuda hakem “Kitab-ı Mübîn”dir ve her şey
onun dediğinden ibarettir; Allah, ilmiyle Alîm, sem’ u basarıyla da Semî’ ve
Basîrdir.. hepsi bu kadar.!

5. İrade

Dilemek, murad etmek, mümkin bir hususa karşı eğilim göstermek demek
olan irade; Cenâb-ı Hakk’ın, herhangi bir şeyin yaratılmasında zaman, mekân,



keyfiyet ve daha değişik özellikleri –esası Mevsuf-u Mukaddes– belirleyen
sübûtî sıfatlarındandır. Bu sıfat açısından denebilir ki, Allah, herhangi bir
nesneyi veya fiili ne zaman, nerede, hangi keyfiyette dilerse o nesne ve o fiil o
şekilde meydana gelir. Yarattığı her şeyde bir veya pek çok hikmeti vardır;
ama, ne hikmetler ne de maslahatlar cebren O’na bir şey işletemezler. İbrahim
Hakkı Hazretleri’nin de dediği gibi:

“O’na bir kimse cebr ile bir iş işletemez asla

Ne kim Kendi murad ede, vücuda ol gelir billâh.”

İrade sıfatının yerinde bazen, aynı mânâya gelen “meşîet” kelimesinin
kullanıldığı da olmuştur; Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) sabah-akşam
dualarında: ْنَُكي َْمل  ْأََشي  َْمل  اَمَو  َناَك  ّللا  ُهٰ َءاَش  اَم   “Allah neyi dilerse o
olur, olmasını dilemediği de olmaz.”11 diyerek meşîet kelimesinin mazi ve
muzari kiplerini kullanmıştır. Kelime değişikliğinin ifade ettiği farklılığı
teferruat sayarak geçiyorum.

Mümkin olan herhangi bir şeyin olup olmaması, olacaksa onun zaman, mekân
ve keyfiyetinin belirlenmesi zâhiren irade sıfatıyla gerçekleşmektedir. Kur’ân-ı
Mübin, “Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah’a aittir; O neyi dilerse onu yaratır;
dilediğine kız evlât ve dilediğine de erkek evlât verir.”12, “Allah, bir kavmi
cezalandırmak isteyince artık onu geriye çevirecek hiçbir kuvvet yoktur.”13,
“De ki: Allah size bir felaket murad ederse artık buna karşı sizi korumak kimin
haddine! Ve aksine eğer, O size rahmet dilerse, gayri bunu kim engelleyebilir
ki?”14, “Allah, bir şeyi dilediğinde o hususta emri sadece ‘Ol!’ deyivermektir;
‘Ol!’ dediği şey hemen oluverir.”15, “De ki: Eğer Allah sizin hakkınızda bir
zarar veya fayda murad ederse, bu konuda kim neye malik olabilir ki?”16, “De
ki: Ey mülkün gerçek sahibi Allahım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden
de çeker alırsın; dilediğini aziz, dilediğini de zelil kılarsın, bütün hayır Senin
elindedir ve Sen her şeye kadîrsin.”17... gibi pek çok âyât-ı beyyinâtıyla irade
sıfatına vurguda bulunur ve onun o genişlerden geniş alanını hatırlatır.

Allah’ın bir tekvînî emirlerle alâkalı kevnî meşîeti bir de teşriî hususlarla
alâkalı teşriî iradesi vardır. Bu hususu, irade-i sübhaniyenin her iki alana farklı
taalluku şeklinde anlamak daha uygundur. Tekvînî irade veya meşîet, bütün
varlık ve eşyanın belli zaman, belli mekân ve belli keyfiyette yaratılmalarında
belirleyici bir sıfat-ı sübhaniyedir. Daha önce de geçtiği gibi, Cenâb-ı Hak,



istediği zaman, dilediği yerde ve murad buyurduğu şekilde bir şeye “Ol!”
deyiverince o da hemen oluverir; olmasını istemediği de, isteyeceği ana kadar
ademde kalır. Kur’ân-ı Kerim’de çokça tekerrür eden18 ُنوَُكیَف ْنُك   âdeta bir
hakikatin şifresi gibidir.

Şer’î emirlerde ise, sınır ve çerçevesi mahdut olsa da her zaman insan
iradesi söz konusudur. Allah, imanı, islâmı, ihsanı emreder ve insana hakikî
insan olma ufkunu gösterir, kul da o istikamette eğilim ve isteklerini ortaya
koyarsa gerisi O’na kalmıştır; dilerse o şeyleri yaratır ve kulunu o ufkun insanı
hâline getirir ve dilerse hikmetini başka şekilde izhar buyurur.

Tekvînî irade, insan idrakini aşkın değişik mânâ ve maslahatlarla, bazen
hayrın yanında şer gibi görünen şeyleri, tâatin yanında –mesuliyeti, sebebiyet
verene ait– şerleri, faydalı olanla beraber zararlı bulunanı da dilemesine
karşılık, teşriî iradede hep hayır, tâat, güzellik ve hüsn-ü âkıbet söz konusudur.
İnsandaki irade de, meyelân veya meyelândaki tasarruf unvanıyla, Zât-ı İlâhî’ye
ait irade sıfatının bir gölgesi, bir aksi ve Allah tarafından insana bahşedilmiş
potansiyel bir tercih yeteneğidir. Mâturîdî telakkisine göre “küllî irade” işte bu
yetenektir; “cüz’î irade” ise, herhangi bir hâdiseyi gerçekleştirme istikametinde
ortaya konan meyil ve azimdir. Eş’arîlere gelince, onlar, Allah’ın iradesine
“küllî”, kulun meyelânına da “cüz’î” demeyi tercih etmişlerdir. Şimdilik fürûat
sayılan bu konuyu da geçiyorum.

6. Kudret

Güç, tâkat, iktidar demek olan kudret, Allah’ın her şeye gücünün yetmesi
mânâsına sübûtî bir sıfattır. Zât-ı Ulûhiyet hakkında kudretin zıddı sayılan
âcizlik ve yetersizlik gibi hususların düşünülmesi dalâlettir. O’nun kudretinin
yetmediği/yetmeyeceği hiçbir şey yoktur. Serâdan Süreyyâ’ya her şey o kudret-i
kâhire ile meydana gelmiştir/gelmektedir. Arz-sema o kudretle meydana gelmiş,
büyük-küçük her nesne onunla varlığa ermiş ve onunla hâlden hâle geçmekte,
başkalaşmakta, mükemmelleşmekte ve bitip tükenme bilmeyen bir serüven
yaşamaktadır. “Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah’a aittir.. ve Allah her şeye
kadîrdir.”19, “Kıyametin meydana gelmesi bir göz açıp kapama süresinde veya
daha kısa bir anda gerçekleşiverecektir; şüphesiz Allah her şeye kadîrdir.”20,
“Allah hakkın ta kendisidir; ölüleri diriltecek de işte O’dur ve O her şeye kadîr
olandır.”21, “Allah öldükten sonra dirilmeyi gerçekleştirecektir; zira O her şeye
kadîrdir.”22, “Mülk elinde olan Allah mukaddes ve müteâldir ve O her şeye



kadîrdir.”23, “Ne göklerde ne de yerde Allah’ı âciz bırakacak ve icraatını
engelleyecek hiçbir kudret yoktur. O Alîmdir ve her şeye gücü yeten bir
kadîrdir.”24... gibi yüzlerce âyet O’nun nâmütenâhî kudretini hatırlatmakta ve
bizi O Kaviyy ü Metîn, O Kâdir u Muktedir’e teveccühe çağırmaktadır.

Sünnî mezhepler arasında kudretin taalluk keyfiyetiyle alâkalı bir kısım
küçük, farklı mülâhazalar söz konusu olsa da, bütün Ehl-i Sünnet ulemâsı onun
ezelî, kadîm, sübûtî sıfatlardan biri olduğunda ittifak içindedirler.

7. Kelâm

Konuşma, söyleme, bir şey anlatma anlamındaki “kelâm” da Allah’ın kemal
ifade eden sübûtî sıfatlarındandır. Bütün teşriî emirler, vahiy ve peygamber
ilhamı türünden değişik tecellî dalga boyundaki bilumum emir ve istekler
keyfiyetler üstü keyfiyetiyle hep o kelâm sıfatından gelmiştir. Kur’ân-ı Kerim,
“İşte şu peygamberler.. Biz onların kimini kiminden üstün kıldık. Allah
onlardan bazılarıyla konuştu; bazısını da derece derece yükseltti.”25, “Allah bir
insanla sadece vahiy yoluyla konuşur veya ona perde arkasından hitap eder ya
da ona izni çerçevesinde dilediklerini vahiyde bulunacak bir melek
gönderir.”26, “Sana anlatmadığımız daha nice elçiler gönderdik.. ve Allah Hz.
Musa’ya hitap edip onunla konuştu.”27... gibi pek çok âyetiyle kelâm sıfatını
sarâhaten, işareten ve zımnen nazara vermenin yanında; “Kuluna istediği şeyi
vahyetti ha vahyetti.”28, “Hz. Nuh’a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz
gibi sana da vahyettik.. keza İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, onun
ahfadına, İsa’ya, Eyyûb’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a vahiyde bulunduk..
Davud’a da Zebur’u verdik.”29, “Sana Arapça bir Kur’ân vahyettik ki ümmü’l-
kurâ olan Mekke ve etrafını inzar edip uyarasın.”30… gibi beyanlarıyla da
vahiy şeklinde tecellî eden kelâm-ı ilâhînin bütün enbiyâ-i izâm için aynı
olduğu hakikatini hatırlatmaktadır.

Kur’ân-ı Kerim, o kelâm-ı ilâhînin, çağ, nebi ve ümmet çizgisinde bir tecellî
ve tezahürüdür. Her ümmete o kelâm-ı rabbânînin bir tezahürü olmuştur; bu
tecellînin arkasındaki sıfat ezelî olduğu gibi mesaj da ezelîdir ve mahluk
değildir. Ehl-i Sünnet ulemâsınca bu ezeliyet “kelâm-ı nefsî” itibarıyladır;
bizim kıraatlerimizdeki harf ve kelimeleriyle, kitaplardaki yazılarıyla değil.
Böylesi kelâma, “kelâm-ı lafzî” denmiş ve mahluk sayılmıştır.

Kelâm sıfatından gelmiş ve bugüne kadar geldiği gibi kalmış bir kitap varsa



o da Kur’ân-ı Kerim’dir. O, indiği günden itibaren Allah’ın sıyanet ve hıfzı,
vefalı müntesiplerinin de samimî gayretleri sayesinde tek harfi değişmeden hep
olduğu gibi kalmıştır. Muhteva zenginliği, her çağda yeni nâzil olmuş gibi
kendini yepyeni hissettirmesi, kalbî, ruhî, hissî, fikrî ve iktisadî, idarî, siyasî
bütün problemleri çözmedeki gücü ve gınası onun vazgeçilmezliğinin ayrı bir
teminatı olmuştur. Bundan dolayı da “Kelâmullah” dendiğinde bir mânâda
sadece o hatırlanmıştır.

8. Tekvîn

Var etmek, varlığa erdirmek, yok olanı yeniden inşa ve ihya etmek demek
olan tekvîn, Cenâb-ı Hakk’ın sübûtî-meânî sıfatlarından olarak, Mâturîdîlerce
bu sekiz sıfattan biri kabul edilmiştir. İzafî değil, hakikîdir.

Allah her şeyin yaratıcısıdır; tekvîn sıfat-ı sübhaniyesi de bu yaratmanın
arkasındaki sıfat-ı kudsiyedir. ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا  ُِقلاَخ   unvanıyla Kendini
tanıtan yüce Yaratıcı, yarattığı/yaratacağı her şeyi, her nesneyi o muhît ilmi, bu
şeylerin nerede, ne zaman ve nasıl olacaklarını belirlemeye bakan küllî ve
şâmil iradesi ve murad buyurduğu her şeye yeten kâhir kudretiyle hazırlar ve
tekvîn perdedarlığına bağlar.. ve tekvîn görünür her şeyin bu son perdesinde.
Gerçi topyekün kâinat ve içindekiler, canlı-cansız değişik buudlardaki farklı
mahiyet, farklı desen ve farklı stildeki her nesne O’nun yaratması, O’nun icadı
ve O’nun ihdâsıyladır. Ancak bu icraat-ı ilâhiyeye sıfât-ı sübhaniye bir hicap
ve tekvîn de kudret ve iradeye ayrı bir nikaptır. Mümkinâtta her şey, geniş bir
ilmî plan ve programla ortaya konur, irade tercihe bakar, kudret o makdûrun
olabilirliğini işaretler, tekvîn de kendi mânevî tezgâhında o makdûru inşa eder,
işler, münasip şekilde örgüler ve Şahid-i Ezelî’nin nazar-ı şuhûduna sunar.

Tekvîn, Mâturîdîler nazarında müstakil, ezelî, hakikî sübûtî sıfatlardandır.
Eş’arîler bu konuda biraz farklı düşünürler; onlara göre bu sıfat hakikî değil
izafî ve itibarîdir. Zira, bir makdûr, kudret ve irade ile var ediliyorsa, artık
tekvîne ne gerek var? Onların bu farklı mütalâaları, tekvîne bağlı diğer fiilî
sıfatlar için de geçerlidir. Eş’arîler onlara da sonradan olmuş (hâdis) nazarıyla
bakar ve her şeyi kudret ve irade ile açıklarlar.. işin doğrusunu Allah bilir.

* * *

4. Fiilî Sıfatlar



Fiilî sıfatlara gelince, bunlar icmalen altı tanedir ve ilk ilmihal bilgilerimize
göre de şöyle sıralanırlar: Halk, ibdâ, inşâ, ihyâ, imâte, terzîk.

1. Halk

Yaratma, yaratılma, var etme, var edilme, bir şeyden daha başka bir şey
meydana getirme mânâlarına gelen halk, Allah’ın her şeyi asıl unsurları ve
sonraki inşâsıyla yoktan var etmesi demektir ki, bu tarif çerçevesinde onun
Allah’tan başkasına nisbeti caiz değildir.

Kur’ân-ı Kerim’de değişik kalıplarla ifade edilen halk hâdisesi; uydurma,
iftira ve çamura şekil verme gibi mânâlara gelen yerlerin dışında hep Cenâb-ı
Hakk’a isnad edilmiştir. Aslında “halk” kökünden gelen “Hâlık” ve “Hallâk”
sıfatları da Allah’tan başkası için hiçbir zaman kullanılmamıştır.

Halk sıfat-ı kudsiyesini, ibdâ, inşâ ve bu sıfatların mercii kabul edilen tekvîn
sıfat-ı celîlesinden ayıran şöyle bir husus söz konusudur: Halk, herhangi bir
şeyi temel unsurları ve yapı taşlarıyla var edip ortaya koyma; ibdâ, daha önce
örneği sebkat etmemiş ve eşi, menendi, benzeri bulunmayacak bir tarzda
yaratma; inşâ, parçaları daha evvel var edilmiş şeyleri düzüp koşma; tekvîn de,
genel bir münasebet çerçevesinde, bütün fiilî sıfatlara kendi boyasını çalma
şeklinde bir var etmedir.

İslâm akaidine göre cüz-küll, büyük-küçük, arz-sema, canlı-cansız, ruhanî-
cismanî her şey ve bunların değişik ahvâl ve ef’âlini yaratan sadece Allah’tır.
Kur’ân-ı Kerim:

“O’dur ki, yeryüzünde her şeyi sizin için yarattı.”31

“Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden
Allah’a.”32

“Rabbiniz O Allah’tır ki, gökleri ve yeri altı zamanda yarattı.”33

“Onlar görüp düşünmüyorlar mı ki, gökleri ve yeri yaratan Allah, onların
benzerini de yaratmaya muktedirdir.”34

“İnsanı bir parça sudan yaratıp soy ve evlilik irtibatından oluşan bir sülâle
hâline getiren de O’dur.”35



“Münezzeh ve mukaddestir O Allah ki yerin bitirdiği her şeyi, insanların
kendilerini ve bilmedikleri daha nice şeyleri O çift çift yaratmıştır.”36

“Şu gerçeği o kâfirler görmediler mi ki, gökleri ve yeri yaratan, yaratırken de
yorulmayan Allah, yeniden ölüleri diriltmeye de muktedirdir.”37

“Allah öyle yüce bir Rabb’dir ki, sizi yarattı, rızıklandırdı; sonra O sizi
öldürecek ve bir süre sonra da yeniden diriltecektir.”38

“Sizi de yaptığınız şeyleri de yaratan Allah’tır.!”39... gibi pek çok beyanat-ı
neyyiresiyle halkın da, inşâın da, ibdâın da O’na ait olduğunu ihtar eder ve bizi
hakikî tevhide çağırır.

2. İbdâ

Eşi, benzeri olmayacak şekilde yaratma demek olan ibdâ, Cenâb-ı Hâlık’ın
yaratıklarını zaman ve mekân üstü fevkalâde bir mükemmeliyet içinde ve
benzeri gösterilemeyecek şekilde yaratması demektir. Bu kelimenin yerinde
bazen –aralarındaki nüans mahfuz– ihdâs, ihtira, îcad ve sun’ kelimeleri de
kullanılagelmiştir ki, hepsi de tekvîn yörüngesinde icraat-ı ilâhiyenin farklı
unvanları kabul edilmektedir. Kitab-ı Mübin, “O, gökleri ve yeri yoktan ve
benzersiz şekilde yaratandır. O bir şeyi yaratmak isteyince ona sadece ‘Ol!’
deyiverir ve o şey de hemen oluverir.”40, “Gökleri ve arzı emsali sebkat
etmemiş şekilde yaratan O’dur.”41... bu tür âyetleriyle O’nun yaratmadaki
ibdâını anlatır ve bizi sanatının güzelliklerini temâşâya davet eder.

3. İnşâ

Cüz’iyat ve temel unsurları bir araya getirerek ondan yeni şeyler icat etme
mânâsındaki inşâ, madde-i asliyesi daha önce var edilmiş bulunan nesneleri bir
araya getirerek farklı farklı şeyler ortaya koyma mânâsında bir fiilî sıfattır.
Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan, “Asmalı-asmasız bağ ve bahçeleri, onlardaki çeşit
çeşit hurma ve ekinleri, renk ve şekil bakımından birbirine benzeyen ve
benzemeyen zeytin ve narı icat edip size sunan O’dur.”42, “O Allah’tır ki, sizde
işitme ve görme sistemini, düşünüp hissedesiniz diye de kalblerinizi var
etti.”43, “Sizi bir tek nefisten yaratıp sonra da hem daim kalacağınız bir
‘müstakarr’ hem de emaneten duracağınız bir ‘müstevda’’ lütfeden O’dur.”44,
“De ki: Onları ilk defa yaratan da işte yeniden ihyâ edecek de O’dur.”45... gibi



onlarca âyât-ı beyyinâtıyla hep bu hakikat-i uzmâyı hatırlatmaktadır.

4-5. İhyâ ve İmâte

Hayat bahşetme, hayata mazhar kılma ve diriltme de diyeceğimiz ihyâ;
canlının canını alma, hayatını söndürme, öldürme ve yok etme diyebileceğimiz
imâte de Cenâb-ı Muhyî ve Mümît’in fiilî sıfatlarındandır. Bu iki sıfat, Kur’ân-
ı Kerim’de değişik fiil kipleriyle hem ayrı ayrı hem de beraber zikredilirler.
Kur’ân-ı Mübin, “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün
değişiminde, insanlar hesabına denizlerde gemilerin sağa sola seyahatlerinde
ve Allah’ın gökten indirip onunla ölü zemini ihyâ ettiği yağmurda, akledenler
için O’nun varlığına ve birliğine nice deliller vardır!”46; “Allah’tır ki, gökten
yağmuru indirip onunla ölmüş zemine hayat verir, işte bunda da hakikate kulak
verenler için bir delil vardır.”47; “Onlara bir âyet de işte bu ölmüş arz, ona
hayatı Biz verip diriltiyoruz.”48... türünden âyetlerle ihyâ fiilini ifadenin
yanında, “O’dur öldüren ve O’dur dirilten.”49; “Ey münkirler! Ne cüretle
Allah’ı inkâr ediyorsunuz ki, sizler ölü iken size hayatı veren O olmuştur.
(Miâdınız dolunca) sizi öldürecek ve vakt-i merhûnu gelince de yeniden sizi
ihyâ edecektir.”50; “O gün onlar: Rabbimiz derler, Sen bizi iki defa öldürdün
ve iki defa da hayat verip dirilttin; biz günahlarımızı itiraf ediyoruz.”51;
“İbrahim (ona) dedi ki: Benim Rabbim hayatı verip ihyâ eden, sonra da
öldürendir.”52; “Şüphesiz hayatı veren de Biziz, onu geri alıp öldüren de.”53;
“Hayatı verip ihyâ eden de, alıp öldüren de Allah’tır. O bütün yaptıklarınızı
görüp bilmektedir.”54... gibi onlarca ilâhî beyanla da ihyâ ve imâte hakikatini
aynı âyet içinde nazara vermektedir.

6. Terzîk

Rızık vermek, beslemek, yedirip içirmek anlamındaki terzîk de fiilî
sıfatlardandır. Yiyip içecek nesnelerden, bütün maddî-mânevî muhtaç
olduğumuz şeylere kadar hemen hepsi rızık kategorisine dahil, Rezzâk ism-i
şerifine bakmakta ve terzîk sıfat-ı mübeccelesine râci’dir. Kur’ân-ı Muciz, “Ey
iman edenler! Size ihsan ettiğimiz rızkın temiz ve helâl olanından yiyiniz.”55;
“Müttakiler gaybî âlemlere inanır, namazlarını tam tekmil eda eder ve
kendilerine ihsan ettiğimiz rızıktan da infakta bulunurlar.”56; “Biz senden rızık
istemiyoruz; aksine sana rızık veren Biziz Biz.”57; “De ki: Kimdir o gökten ve
yerden size rızık lütfeden?”58; “Rızkınızı Allah nezdinde arayınız; yalnız O’na



ibadet ediniz ve O’na şükürde bulununuz.”59; “Allah kullarından dilediğine bol
bol rızık verir ve istediğinin de nasibini keser.”60... gibi onlarca âyetiyle O’nun
Rezzâk-ı âlem olduğunu hatırlatır ve terzîk sıfat-ı celîlesine vurguda bulunur.

Bu tür fiilî sıfât-ı sübhaniyenin yanında, tanzim etmek, güzelleştirmek,
sevindirmek, nimetlendirmek, muzaffer kılmak, mağlup etmek... gibi pek çok
tekvîn yörüngeli fiilî sıfattan bahsetmek de mümkündür. Ne var ki, konumuz
sıfât-ı sübhaniye hakkında icmalî bir bilgi verme esasına göre ele alındığı için
“Niyetin serhaddini aşmayalım.” diyor ve bu bahsi de noktalıyoruz. Her şeyin
doğrusunu Allah bilir...

ََكتَّبَحَمَو ََكبُْرقَو  َكَسُْنأَو  َكِتاََحَفنَو  ََكھُّجََوتَو  َكاَضِرَو  ََكتَیِفاَعَو  َكَوْفَع  َُكَلأَْسن  اَّنِإ  ّلَلا  َُّمھٰ .

َنیِرِھاَّطلا َنیِبِّیَّطلا  َنیِعَمَْجأ  ِھِبْحَصَو  ِھِلٰاَو  ٍدَّمَحُم  َانِدِّیَس  َكِتَاقُولْخَم  ِفَرَْشأ  ىَلَع  ْمِّلَسَو  ِّلَصَو  .
En’âm sûresi, 6/103.

Bkz.: Sâd sûresi, 38/47.

İhlâs sûresi, 112/1-4.
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Bkz.: Aliy y ülkârî, er-Raddü ale’l-kâilîn bi vahdeti’l-vücûd 1/16, 90; Mirkâtü’l-mefâtîh 4/82.

Bediüzzaman, Sözler s.552 (Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksat), s.574 (Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat), s.759 (Lemeât).

En’âm sûresi, 6/59.

Mücâdele sûresi, 58/7.

Ebû Dâvûd, sünnet 6, edeb 101; Ahmed İbn Hanbel, el-Vera’ 1/198.
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Bkz.: Bakara sûresi, 2/117; Âl-i İmrân sûresi, 3/47, 59; En’âm sûresi, 6/73; ...

Âl-i İmrân sûresi, 3/189.

Nahl sûresi, 16/77.

Hac sûresi, 22/6.

Ankebût sûresi, 29/20.

Mülk sûresi, 67/1.

Fâtır sûresi, 35/44.

Bakara sûresi, 2/253.

Şûrâ sûresi, 42/51.

Nisâ sûresi, 4/164.

Necm sûresi, 53/10.

Nisâ sûresi, 4/163.

Şûrâ sûresi, 42/7.

Bakara sûresi, 2/29.

En’âm sûresi, 6/1.

A’râf sûresi, 7/54; Yûnus sûresi, 10/3.

İsrâ sûresi, 17/99.

Furkan sûresi, 25/54.

Yâsîn sûresi, 36/36.

Ahkaf sûresi, 46/33.

Rûm sûresi, 30/40.

Sâffât sûresi, 37/96.

Bakara sûresi, 2/117.

En’âm sûresi, 6/101.

En’âm sûresi, 6/141.

Mü’minûn sûresi, 23/78.

En’âm sûresi, 6/98.



Yâsîn sûresi, 36/79.

Bakara sûresi, 2/164.

Nahl sûresi, 16/65.

Yâsîn sûresi, 36/33.

Necm sûresi, 53/44.

Bakara sûresi, 2/28.

Mü’min sûresi, 40/11.

Bakara sûresi, 2/258.

Hicr sûresi, 15/23.

Âl-i İmrân sûresi, 3/156.

Bakara sûresi, 2/172.

Bakara sûresi, 2/3.

Tâhâ sûresi, 20/132.

Yûnus sûresi, 10/31.

Ankebût sûresi, 29/17.

Ankebût sûresi, 29/62.



Haberî Sıfatlar

İtizar

Esmâ-i ilâhiye ve sıfât-ı sübhaniyenin ifade edilmeye çalışıldığı
bölümde haberî sıfatlara da temas edileceği sözü verildiği hâlde, her
nasılsa, bir zühûl eseri olarak bu hususun unutulmuş olduğunu
sonradan fark ettik.. fark ettik ve bir ihtiyaca binaen değil de sırf
verilen sözü yerine getirmek için icmalen de olsa şu üç-beş satırı
karalama lüzumunu duyduk. Okurlarımızın bizi bağışlayacağını
umarız.

***

Haberî sıfatlar, hem Kur’ân’da hem de Sünnet’te çokça zikredildikleri hâlde,
zâhirî mânâları itibarıyla Zât-ı Hakk’a nisbetleri uygun düşmediğinden konuyla
alâkalı farklı yorumlara gidilmiş ve bazıları için mezelle-i akdâm olmuş
“usûlüddin” mesâilindendir; evet, müteşâbihât türünden sayılan bu kabîl sıfât-ı
sübhaniye bazı dikkatsizlerce kelime mânâları itibarıyla yorumlanarak bazen
ifratlara girilmiş, bazen de tefritlere düşülmüş ve her iki durumda da bir
imtihan olarak bazı kimselerin kaybetmelerine ve dalâlete düşmelerine
sebebiyet vermiştir. Bazılarının farklı düşüncelere saptığı böyle bir konuda
yoruma kapalı olan selef, temkin edalı tevakkuflarında, yoruma açık halef de
tevillerinde hep saygı ve edeb yolunu seçerek, nefy ü inkâra sapmadan, teşbîh ü
tecsîme girmeden orta bir yol takip etmişlerdir.

Haberî sıfatları hem Kur’ân-ı Kerim’de hem de Sünnet-i Sahiha’da görmek
mümkündür: 1 َكُّبَر َءاَۤجَو  ’de geçen “mecî”; 2 ّللا ُهٰ ُمُھَِیتْأَي  َْنأ   fermanındaki
“ityân”; 3 ىٰوَتْسا ِشْرَعْلا  َىلَع  ُنٰمْحَّرَلا   beyan-ı sübhanîsindeki, kelime
mânâsı itibarıyla hâkimiyet altına alma, kontrol etme, yüceliğini ve yüksekliğini
ortaya koyma, mâlikiyet ve kudretini ifade etme mânâlarına gelen “istivâ”;
4 ّللا ُهٰ َىبْأَيَو   cümlesindeki “ibâ”; َكُتْعََنطْصاَو , 5 َةَمْحَّرلا ِهِسَْفن  َىلَع  َبَتَك 
6 يِسْفَِنل  ... âyetlerinde ve ُتْمَّرَح ّيِِنإ  ,7 َكِسَْفن َىلَع  َتْیَنَْثأ  اَمَك  َتَْنأ 
8 يِسَْفن َىلَع  َمْلُّظلا   hadislerinde geçen “nefs”; 9 ِهَْیلَع ّللا  ُهٰ َبِضَغَو   gibi
âyetlerdeki öfkelenme ve intikam alma mânâlarına gelen “gazap”; َقْوَف ّللا  ِهٰ ُدَي 
11 ّللا ِهٰ ِدَِیب  َلْضَفْلا  ََّنأَو  , 10 ْمِھيِدَْيأ  âyetlerindeki kuvvet, mülk, ahd ü inayet



anlamlarındaki “yed”; اَمَِّنإ ,13 َِكّبَر ُهْجَو  ىٰقَْبيَو  , 12 ُهَھْجَو َِّالإ  ٌِكلاَھ  ٍءْيَش  ُّلُك 
14 ّللا ِهٰ ِهْجَِول  ْمُكُمِعْطُن   âyât-ı beyyinâtındaki yüz, zât ve rıza mânâlarındaki
“vech”… gibi sıfatlar bu cümledendir. Dahası bazılarına göre, َكُّبَر َلاَق  ِْذإ 
15 ِةَِكئٰۤلَمِْلل  gibi âyetlerdeki “kavl”; 16 ُهُّبَر ُهَمَّلَكَو   beyanındaki “teklîm”; ّللا َهٰ َِّنإ 
17 ٌریِصَب ٌعیِمَس   ferman-ı sübhanîsindeki “sem’ u basar”; 18 ْمُكَعَم ّللاَو  ُهٰ
beyanından münfehim olan “maiyyet”; 19 ّبَر ْمِھِ َدْنِع  ٍقْدِص  َمَدَق  ْمَُھل  ََّنأ 
cümlesindeki “kadem” kelimeleri de bu kategoriye dâhil sıfatlardan sayılmıştır.

Ehâdîs-i Nebeviyede de bu cümleden olarak bir hayli sıfat göstermek
mümkündür: 20 َةَِكئٰلَمْلا ُلَأَْسي   sözündeki “sual”; 21 ُرُمْأَي  ve 22 ىٰھَْني
kelimelerindeki “emr u nehy”; 23 ُدَھَْشي  sözünden anlaşılan “şehadet”; 24 ُلِوْرَھُي
kelimesinden çıkan “hervele”; 25 اًعاَب ُبَّرَقََتي  ’daki “takarrüb”; َىِلإ ُلِزَْني 
26 اَیْنُّدلا ِءاَمَس   ifadesindeki “nüzûl”; keza 28 ُضِغْبُي , 27 ُّبِحُي  ve ِيف ىٰرُي 
اَم , 35 ُبَجَْعي , 34 ُلِداَجُي , 33 ُطُسَْبي , 32 ُضِبْقَي , 31 ُكَحْضَي , 30 ُحَرْفَي , 29 ٍةَروُص ِنَسَْحأ 

36 ّللا ِهٰ َنِم  ُرَیْغَأ  ٍدََحأ  ْنِم   ve 37 ِينَرَكَذ اَِذإ  ُهَعَم  َاَنأ  … gibi kelime ve
cümlelerden münfehim olan “muhabbet, buğz, ahsen-i sûret, ferah, dahik, kabz u
bast, mücadele, aceb, gayret, maiyyet” kelimeleri de bu kabîl sıfatlardandır.

Selef-i sâlihîn, müteşâbihât konusunda olduğu gibi bu tür haberî sıfatlar
hususunda da tedbirli ve temkinli davranarak bunların birer ilâhî sıfat olduğunu
kabullenmenin yanında mânâlarını Allah’a havale etme yolunu tercih
etmişlerdir. Halef ü selef Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in konuya bu şekilde
olumlu yaklaşmalarına karşılık, ta ilk dönemlerden itibaren bir kısım
Müşebbihe ve Mücessime, biraz da bu sıfatları inkâr etme durumuna düşmemek
için –hâşâ– Zât-ı Ulûhiyet’i de tıpkı insanlar gibi eli-ayağı, gözü-kulağı olan,
inen-çıkan, koşan-yaklaşan, sevinen-gülen ilâ âhir… bir varlık olarak tasavvur
etmiş ve fikren dalâlete sürüklenmişlerdir. Böyle bir ifrata karşı Mutezile ve
Cehmiye gibi mezhepler ise bütün bütün tefrite düşerek, bu tür sıfatların Zât-ı
Hakk’a isnadı uygun olmayacağı mülâhazasıyla onların, hatta diğer sıfât-ı
sübhaniyenin de inkârına giderek her şeyin “Zât”tan ve O’nun şe’nlerinden
ibaret olduğuna zehab etmişlerdir. Selef-i sâlihîne gelince onlar, bütün sıfatlar
gibi bunları da kabul etmenin yanında şöyle böyle tevil ü tefsire gitmemiş ve
müteşâbihât karşısındaki tavırlarına benzer bir tavır sergileyerek “Onların
hakikatini ve gerçek yorumlarını Allah’tan başka kimse bilmez.”38 deyip sükûtu
tercih etmişlerdir.. evet onlar, teşbîh ü tecsîme girmeyen Zât ve sıfât
mülâhazalarının yanında, sıfatları inkâr etmeden tenzihte bulunmasını da



başarmış; usûlcülerin ifadesiyle, “isbat bilâ teşbîh ü temsîl, tenzîh bilâ ta’tîl ü
inkâr” hakikatini ortaya koymuşlardır.

Daha sonraki âlimlerden (halef) bazıları ise saf zihinlerin sağa-sola
çekilmemesi ve efkârın bulandırılmaması için Kitap ve Sünnet’in temel
disiplinlerine sadık kalarak dil kuralları çerçevesinde bir kısım mâkul
yorumlara –yukarıda geçtiği şekilde– gitmede beis görmemişlerdir: “Nüzûl”ü,
Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinin inmesi; “ityân”ı, O’nun kahr u gazabının gelmesi;
“mecî”i, hususî emirlerinin zuhuru; “istivâ”ı, hâkimiyetini göstermesi; “yed”i,
nimeti, kudreti ve mâlikiyeti; ُلِوْرَھُي  ’yu ve اًعاَب ُبَّرَقََتي   ’ı, serîan iltifat ve
teveccühte bulunması; ُّبِحُي  ’yu, sevme muamelesi göstermesi… şeklinde tevil
etmişlerdir.

Bu konuda bazı itirazlar söz konusu olmadığı ve mutlaka cevap verme
mecburiyetinde kalınmadığı sürece selef-i sâlihînin yolu hem selâmetli hem de
saygı edalıdır. Mücbir sebepler karşısında halef-i kirâmın mesleği de
başvurulabilecek kaynaklardandır.

ْنِم َانَل  َْبھَو  َانَتْیَدَھ  ْذِإ  َدَْعب  َانَبُوُلق  ْغُِزت  َالَو  َانَنیِد  ْمِّلَسَو  َانْمِّلَس  َكِدْنِع  ْنِم  ٌّلُك  َكِب  اَّنَمٰا  ّلَلا  َُّمھٰ
ُباَّھَوْلا َتْنَأ  َكَّنِإ  ًةَمْحَر  َكْنُدَل  .

ِّ ِٰ ُدْمَحْلاَو  َنیِرِھاَّطلا  َنیِبِّیَّطلا  ِھِباَحَْصأَو  ِھِلٰاَو  ٍدَّمَحُم  َانِبُونُذ  ِعیِفَشَو  َانِدِّیَس  ىَلَع  ْمِّلَسَو  ِّلَصَو 
َنیَِملاَعْلا ِّبَر  .

“Rabbinin emri geldi.” (Fecr sûresi, 89/22)

“Onlara Allah’ın kahr u gazabının gelmesi…” (Bakara sûresi, 2/210)

“Rahmân, Arş’ı hâkimiy eti altına aldı, onun üzerinde yüceliğini ve y üksekliğini ortaya koy du, mâlikiyet ve kudretini ifade etti.” (Tâhâ sûresi, 20/5)

“Allah nurunu tam parlatmaktan başka bir şeye razı olmaz.” (Tevbe sûresi, 9/32)

“O, rahmet etmey i Kendisine ilke edinmiştir.” (En’âm sûresi, 6/12)

“Seni Kendim için seçtim.” (Tâhâ sûresi, 20/41)

“Sen, Kendini sena ettiğin gibisin.” (Müslim, salât 222; Tirmizî, daavât 75, 112)

“Ben, zulmetmey i Kendime haram kıldım.” (Müslim, birr 55; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/160)

“Allah ona gazap etti.” (Nisâ sûresi, 4/93)

“Allah’ın eli/kuvvet, mülk, ahd ü inayeti onların ellerinin üstündedir.” (Fetih sûresi, 48/10)



“Bütün lütuf ve ihsanlar Allah’ın kudret ve malikiyetindedir.” (Hadîd sûresi, 57/29)

“O’nun Zâtı müstesna her şey  yok olacaktır.” (Kasas sûresi, 28/88)

“Rabbinin Zâtı bâki kalacaktır.” (Rahman sûresi, 55/27)

“Biz size sırf Allah rızası için ikramda bulunuy oruz.” (İnsan sûresi, 76/9)

“Hani bir vakit Rabbin meleklere şöy le buyurmuştu…” (Bakara sûresi, 2/30)

“Rabbisi onunla konuştu.” (A’râf sûresi, 7/143)

“Şüphesiz Allah işiten ve görendir.” (Hac sûresi, 22/75)

“Allah (rahmet ve inayetiy le) sizinle beraber.” (Muhammed sûresi, 47/35)

“(İman edenleri müjdele:) Onlar için Rabbileri nezdinde kadem-i sıdk (ve hüsn-ü istikbal) var.” (Yûnus sûresi, 10/2)

“Meleklere sorar.” (Buhârî, mevâkîtü’s-salât 16, tevhid 23; Müslim, mesâcid 210)

“Emreder.” (Buhârî, tefsîru sûre (22) 1; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 274)

“Yasaklar.” (Buhârî, edeb 74, eymân 4; Müslim, eymân 1)

“Şahit olur.” (Tirmizî, tefsîru sûre (24) 4; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/60)

“Serîan iltifat ve teveccühte bulunur.” (Buhârî, tevhid 15; Müslim, zikir 2, tevbe 1)

“Hemen hüsn-ü teveccühle mukabele eder.” (Buhârî, tevhid 15; Müslim, zikir 2, tevbe 1)

“Dünya semasına rahmetini yağdırır.” (Buhârî, teheccüd 14; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 168-172)

“Sevme muamelesi gösterir.” (Buhârî, menâkıbü’l-ensâr 4; Müslim, îmân 129)

“Gazap eder.” (Buhârî, menâkıbü’l-ensâr 4; Müslim, îmân 129)

“En güzel surette görünür.” (Tirmizî, tefsîru sûre (38) 2-4; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/368)

“Zâtına has bir mahiyette sevinir.” (Buhârî, daavât 4; Müslim, tevbe 2-3)

“Hoşnutluğunu izhar eder.” (Buhârî, ezan 129; Müslim, îmân 299)

“Kabz, sıkma ve avucuna alma mânâlarına gelmektedir.” (Buhârî, tevhid 19; Müslim, sıfâtü’l-münâfıkîn 23)

“Tevbe ve istiğfar için ellerini açıp duaya duranlara afv ü mağfiretle mukabelede bulunur.” (Müslim, tevbe 31; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/395)

“Mücadele eder.” (et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 19/11)

Tirmizî, daavât 46; Ebû Dâvûd, cihad 74.

“Allah’tan daha gayûru yoktur.” (Buhârî, küsûf 2; Müslim, küsûf 1)

“Kulum Beni andıkça Ben rahmet ve inayetimle hep onun y anınday ım.” (Buhârî, tevhid 15; Müslim, zikir 2, tevbe 1)



Âl-i İmrân sûresi, 3/7.



Esmâ-i Hüsnâ

Cenâb-ı Hakk’ın güzellerden güzel isimleri diyeceğimiz “esmâ-i hüsnâ”, ta
devr-i risaletpenâhiden itibaren, “Zât-ı ulûhiyet”i evsâf-ı celâliye ve
cemaliyesine uygun şekilde bilme ve tanıma adına yanıltmayan bir kaynak
olmuş; onları doğru okuyup anlayanları inhiraflardan korumuş ve bu
korunmuşlara ulûhiyet hakikatinin “hadd-i tâmm”ı ölçüsünde bilgi ifaza
etmişlerdir. Mârifet yolculuğuna çıkan herkes, esmâ-i hüsnânın aydınlık
çehrelerinde ve onların tecellî alanlarında imanda derinleşmeye yürümüş;
mârifet, muhabbet ve zevk-i ruhanî avlamış; O’nu “mahiyet-i nefsü’l-
emriye”sine uygun bilme hesabına bu isimleri birer sırlı anahtar gibi zâhir ve
bâtın hâsselerinin eline vermiş ve onların araladığı kapılardan sızan ziya-i
hakikatle O’nu görme, bilme ve duyma ufkuna yönelmiştir.

Esmâ-i hüsnâ, minelkadîm herkes için her zaman başvurulan bir “menhelü’l-
azbi’l-mevrûd” olsa da, onların sistemli şekilde ele alınmaları ve şerhleriyle,
izahlarıyla eserlere konu olmaları daha sonraki devirlerde gerçekleşmiş ve bu
süreç günümüze kadar devam edegelmiştir. Cenâb-ı Hakk’ın, bu güzel ve en
güzel isimleriyle alâkalı, mücmel-mufassal, manzum-mensur o kadar çok eser
yazılmıştır ki, bunların bütününü ne tespit etmek ne de sayıp dökmek
mümkündür. Bizim burada ta’dat etmeyi düşündüklerimizse, deryadan bir
damla mesabesindedir.

Bu cümleden olarak, Ebû İshak ez-Zeccac’ın “Tefsiru’l-Esmâi’l-Hüsnâ”sını,
el-Halîmî’nin “el-Minhac fî Şuabi’l-İman”ını, Abdülkahir el-Bağdadî’nin “el-
Esmâ ve’s-Sıfât”ını, Gazzâlî’nin “el-Maksadü’l-Esnâ fî Şerh-i Esmâillâhi’l-
Hüsnâ”sını, Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’nin “el-Emedü’l-Aksâ”sını, Fahreddin
Râzî’nin “Levâmiü’l-Beyyinât”ını, Kurtubî’nin “el-Kitabu’l-Esnâ fî Şerh-i
Esmâillâhi’l-Hüsnâ”sını; Hâmid Ahmed Tahir, Eymen Abdürrezzak ve Yusuf
Ali’nin İbn Kayyim el-Cevziyye, İmam Kurtubî, Allâme es-Sa’dî, İbn Kesîr ve
Beyhakî’den derledikleri “el-Câmi’ li Esmâillâhi’l-Hüsnâ”sını, Muhyiddin İbn
Arabî’nin “Keşfü’l-Ma’nâ an Sirr-i Esmâillâhi’l-Hüsnâ”sını, Abdülkadir
Geylânî’nin manzum “Esmâullahi’l-Hüsnâ”sını, Ahmed b. Ahmed Zerrûk’un
“el-Maksadü’l-Esmâ fî Şerh-i Esmâillâhi’l-Hüsnâ”sını, Ebû’l-Kasım el-
Kuşeyrî’nin “Şerhu Esmâillâhi’l-Hüsnâ”sını, Muhammed İbrahim Efendi’nin
Türkçe “Şerhü Esmâi’l-Hüsnâ”sını, önemli farklı yaklaşım ve fâikiyetiyle Suat
Yıldırım Hoca’nın “Kur’an’da Ulûhiyet” kitabını, takdir ve Cenâb-ı Hakk’ın
rızasına mazhariyetleri dileğiyle sayabiliriz.



Esmâ-i hüsnâ, en güzel ve en âlî isimler mânâsına Zât-ı Ulûhiyet’in esmâ-i
sübhaniyesi demektir. Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i Sahiha’da ilâhî isimler hep
bu unvan-ı mübeccelle yâd edilegelmiştir. Yerinde görüleceği üzere bu
mukaddes isimlerden “Allah” lafzı ism-i Zât, diğerleri ise birer ism-i
sıfattırlar. Lafz-ı celâle olan Allah ism-i şerifi değişik delâlet çeşitleriyle bütün
ilâhî isimleri câmi Hazreti Zât’ın unvan-ı mübeccelidir ve onun ifade ettiği
mânâyı başka bir kelime ile ifade etmek de mümkün değildir.

Esmâ-i hüsnâdan, Kuddûs, Selâm, Ehad, Vâhid... gibi bazı isimler –ileride
açılabilir– selbî sıfatlar mahiyetinde Zât-ı Hakk’ın kudsiyet ve nezahetini;
Hayy, Alîm, Semî’, Basîr, Mürîd, Kadîr, Mütekellim... türünden esmâ-i
mübeccele O’nun sübûtî sıfatlarının açılımını; Hâlık, Mübdi’, Muhyî, Mümît,
Rezzâk, Vehhâb, Gaffâr, Settâr, Bârî’, Musavvir... nev’inden esmâ-i münezzehe
ise tekvîn sıfatının değişik dalga boyundaki tecellîlerini işaretlemektedirler.

Zât-ı Ulûhiyet’e ait hangi hakikati aksettirirlerse ettirsinler ve hangi sıfatın
açılımı mahiyetinde olurlarsa olsunlar, bütün esmâ-i ilâhiye, o müteâl Zât adına
bir güzellik, bir kudsiyet, bir münezzehiyet ve bir tamamiyetin ifadesidirler; her
anılışlarında, muhteva, mânâ ve nuraniyetleriyle, inanılacak hakâikin sınırlarını
belirler, inanan gönüllerde saygı uyarır ve saygıyla çarpan sinelere vesile-i
teveccüh olurlar. Öyle ki, vicdanın derinliklerinde duyularak anılan her ism-i
mübarek, gözden-gönülden isi-pası siler, cismaniyete ait perdeleri yırtar ve
ruhlara ta öteleri ve ötelerin de ötesini gösterir; birer şefaatçi gibi Müsemmâ-i
Akdes’i hatırlatır; insan onlarla Hakk’ı yâd ettikçe, kalblerde itminan hâsıl
olur. Dahası, “Bilginin değeri bilinenin kıymetiyle ölçülür.” disiplinine binaen,
Zât-ı Ulûhiyet’le alâkalı bu mübarek isimleri bilen ve onlarda belli bir
derinliğe eren insan, gök ehlince kıymetler üstü kıymetlere ulaşır ve huzur
namzetleri arasına girer. Huzura namzet olma O’nu doğru bilip tanımaya
vâbeste ise, O Zât-ı Ecell ü A’lâ celâlî ve cemalî evsâfıyla ancak bu isimlerin
ziyadar atmosferinde doğru olarak bilinebilir. Biz, bildiğimiz varlıkları, fizikî
darlıkları çerçevesinde ihsaslarımızın sınırlılığına göre bilebilir, değerlendirir
ve ona göre bir hükme varırız. Cenâb-ı Hak, o müteâl varlığıyla ancak esmâ-i
hüsnâsının bütününün birden bildirdiği münezzeh, mukaddes ve “bî kem u keyf”
bir mahiyetle bilinebilir. Böyle bir yaklaşım aynı zamanda, O’nun sırf bir zihnî
varlık olmayıp, aksine varlığı kendinden bir “Vacibü’l-Vücud” olduğunu da
gösterir ki, bütün Müslümanların itikatları da bu merkezdedir.

Bir kısım mutasavvıfîn ve mütekellimîn, esmâ-i ilâhiyeyi, kâinat, eşya ve
insan hakikatinin esası görmüş; hatta, hakikî “hakaik-i eşya” ilâhî isimlerden



ibarettir, diyerek esmâ-i hüsnâya oldukça farklı bir yorum getirmişlerdir.
Bunlara göre bütün varlık ve içindekiler birer mecâlî ve memerrden ibaret
oldukları gibi, insan ve diğer varlıkların iradî ve gayri iradî davranışları da –
şart-ı âdi planında kasd u azmin yer ve mevcudiyeti mahfuz– ilâhî isimlerin
farklı tecellîlerinden ibarettir. Öyle ki onlara göre cismaniyet bir madde yığını,
isimlerse birer ruh mesabesindedir. Onlar O’nun esmâsı, bütün varlık da bu
esmânın değişik tecellîler çerçevesinde tecellî alanı ve mezâhiridir. Bu tecellî
ve tezahürlerin tayin ve teşhisine ve hele bu mübarek esmânın birer hicap ve
birer nikap bulundukları Zât-ı Ecell ü A’lâ mülâhazasına gelince, işte orada
bize, derin bir temkin hissiyle tevakkufa geçip, Ehl-i Sünnet ulemâsının dediği
gibi, “Aklına ne gelirse Allah onun gayrıdır.” veya İmam Rabbânî yaklaşımıyla,
“O senin aklına gelen her şeyin ötesinin ötesinin... ötesindedir.” demek ve
derince bir hayret mülâhazasına dalmak düşer. Bu konuda, his, heva veya “akl-ı
meâş”tan –bu tabir İmam Gazzâlî’ye aittir– gelen bir kısım dürtüler kalb ve ruh
atmosferimizi bozup bulandırsalar da biz, “İdrâk-i meâlî bu küçük akla
gerekmez / Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.” (Ziya Paşa) der ve hep
kendi düşünce atlasımızın sınırları içinde kalmaya çalışırız.

Esasen Cenâb-ı Hak, bize kendini esmâ-i hüsnâsıyla tavsif edip
tanıtmasaydı, bizler sırf ef’âl âlemine bakarak o isimlerin hakikatlerine kat’iyen
ulaşamaz ve Müsemmâ-i Akdes’i de tanıyamazdık. O, bu isimlerle, Zâtını, zâtî
şe’nlerini, evsâf-ı sübhaniyesini bildirip tanıttırması sayesindedir ki, ama eksik
ama kusurlu, bugün bilebildiğimiz hakikatlere muttali olabildik. Şimdi biz, bu
isimlerin O’nun Zâtının unvanları olduğuna itikat ediyor; onlarla ulûhiyet
hakikatini hecelemeye çalışıyor, O’nun herkese açık kapısının önünde
isteklerimizi seslendiriyor ve O’nun muradını esas kabul etme şartıyla
taleplerimize mutlaka cevap verileceği mülâhazasıyla gözlerimizi açıp kapayıp
hep o isimleri temâşâ ediyoruz. İnanıyoruz değişik dert ve problemlerimizin,
değişik sıkıntı ve gailelerimizin, her biri farklı bir iksir tesirindeki bu esmâyı
şefaatçi yaparak O’na yönelme sayesinde aşılacağına ve birkaç asırlık
huzursuzluklardan sıyrılacağımıza.

Esmâ-i hüsnâ Cenâb-ı Hak nezdinde ne mânâya geliyor ve Hz. Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm (aleyhi ekmelüttehâyâ) onları nasıl yorumluyor ve nasıl
algılıyorsa, biz de onları öyle kabul ediyor ve aksi mütalâa ve mülâhazaları da
birer sapma sayıyoruz. Nasıl saymayız ki, Kur’ân-ı Kerim, isimleri inkâr
etmeyi veya inkâr edalı bir tevile sapmayı ya da Allah’a nisbette gözetilen
muhtevalarıyla başkalarına nisbet etmeyi ilhad addetmektedir.1 Evet, Kitab-ı



Mübin, “Allah, Kendinden başka mâbud-u bilhak ve maksûd-u bilistihkak
olmayan zattır ve en güzel isimler de O’nundur.”2 diyerek getirip, insan, varlık,
kâinat ve bütün şuûnu o esmâ-i hüsnâya bağlamaktadır.

Aslında, her mükellef için Cenâb-ı Hakk’ı eksiksiz bilip tanımada, O’na
yalvarıp yakarmada ilâhî isimlere başvurma çok önemli bir husus ve Hâlık-
mahluk münasebetini aksettirme açısından da en belirleyici bir unsurdur: O’nun
isimleriyle başlanılır her hayırlı işe.. onların vesayetinde sürdürülür her
hizmet. Onlara başvurulmadan yapılan işlerin akim kalacağına inanılır.
Hususiyle “Allah” ve “Rahmân” isimlerinin önemi hatırlatılarak onların nezd-i
ulûhiyetteki yerlerine vurguda bulunulur3 ve bunların dua ve niyazda ilk kelime,
ilk kapı olduklarına dikkat çekilir.

Bir kısım felsefecilerle, onların tesirinde bazı kelâmcılar, sıfatlar konusunda
farklı görüşlerde bulundukları gibi esmâ-i hüsnâ mevzuunda da değişik
düşünceler serdetseler de Ehl-i Sünnet ulemâsı dikkat, tedbir, temkin ve her
şeyin gerçek bilgisini Allah’a havale etmenin yanında, bazen, isimler
Müsemmâ’nın aynı, bazen gayrı; bazen de sıfât-ı sübhaniyede olduğu gibi,
yürekleri titreye titreye “ne aynı ne de gayrı” diyerek edeb ifade eden bir
üslûpla işin içinden sıyrılmaya çalışmışlardır.

Bazı mutasavvıfîn de, bizim bildiğimiz ve ta’dat ettiğimiz “esmâ-i hüsnâ”,
isimlerin isimleridir, hakikat-i esmâ ise bunların ötesindedir; Yunus’un
ifadesiyle, “Süleyman var Süleyman’dan içeru”... der gibi bir üslûpla ilâhî
isimlere yaklaşmış, cismanî kalbin hakikî kalble, bedenin ruhla münasebetine
benzer şekilde, bildiğimiz esmâ ile varlığın perde arkasındaki ilâhî isimler
arasında da aynı mülâhazayı seslendirmiş ve bunların ancak zevk-i huzurî ile
duyulup hissedilebileceğine vurguda bulunmuşlardır.

İster öyle ister böyle, Cenâb-ı Hakk’ın “Kitab-ı Mübin”inde en güzel isimler
diye bize talim buyurduğu esmâ-i hüsnâ, O’nunla bir çeşit kalbî ve ruhî
münasebete geçme, kendi uzaklığımızı aşarak her zaman belli nispette
vicdanlarımızda duyduğumuz O’nun yakınlığına ulaşma adına bizim için sırlı
birer anahtar ve seslendirildiğinde cevap alan birer sihirli kelimedir. Bu
anahtarlara sahip bulunan ve bu nuranî kelimeleri vird-i zeban eden, bunlarla
dünyalara tâlip olsa talebi cevapsız kalmaz; öteleri peylese eli boş geriye
dönmez.

Esmâ-i hüsnâyı kendi derinlikleriyle duyma ve bilme, kul için bir ilâhî



mevhibe, onun ruhunu iğna edecek ledünnî bir haz, zâhir ve bâtın hâsseler için
de O’nu görme, O’nu bilme, O’nu duyma ve O’nun tarafından görüldüğünün,
bilindiğinin şuurunda olma mârifetidir ki, bu ufku idrak edenler “billâh” der
işler, “bismillâh” der başlar, her işini O’na bağlar ve Bediüzzaman ifadesiyle
“lillâh”, “livechillâh”, “lieclillâh” rızası dairesinde harekât ve sekenâtlarıyla
ömürlerinin saniyelerini seneler hükmüne getirebilirler. Kul O’nun kulu, esmâ
O’nun isimleri, bu isimlerle çağrılan O, yönelinen kapı da O’nun kapısı
olduktan sonra niye olmasın ki!.

* * *

Bir kısım ulemâ, esmâ-i ilâhiye tevkîfîdir; Sahib-i Şeriat’tan şerefsudur
olmayan isimler esmâ-i hüsnâdan sayılmaz, hele herhangi bir obje veya
hâdisenin arkasında o obje ve o hâdiseye münasip birer isim belirleyip onları
da ilâhî esmâdan saymak kat’iyen doğru değildir, demişlerdir. Ancak, Kur’ân-ı
Kerim’de farklı isimlere esas teşkil edecek bir hayli fiilin bulunduğu da bir
gerçektir. Ayrıca, Cenâb-ı Hak her ismini bize bildirmiş de değildir.
Efendimiz’in:

4 ...َكِتََمأ ُنْباَو  َكِدْبَع  ُنْباَو  َكُدْبَع  يِّنِإ  ّلَلا  َُّمھٰ

duasında işaret buyurdukları gibi, Allah’ın ismi olarak zikredilen
esmâ-i hüsnâsının yanında, Kur’ân veya herhangi bir kitapla
indirdiği, özel mahiyette bazı kullarına bildirdiği veya nezd-i
ulûhiyetinde başkalarından ketmettiği isimleri de vardır. Ne var ki,
O bunları bildirmezse kimse de bilemez. Biz ancak Sahib-i Şeriat’ın
Kur’ân’la ve Sünnet’le bildirdiği esmâyı bilebiliriz. Hadiste Ebû
Hüreyre’den rivayet edilen, –farklı kitaplardaki farklı rivayetler
mahfuz5– doksan dokuz esmâ-i ilâhiyedir.6 Vâkıa, esmâ-i hüsnâ
hadisini az bir farkla Selman-ı Fârisî7, Abdullah b. Abbas8,
Abdullah b. Ömer9 ve Hz. Ali10 de nakletmektedirler ama, hadis
kriterleri açısından bu rivayetler zayıf bulunduğundan itibar
görmemiş ve iştihar etmemişlerdir. Burada doksan dokuzun
kesretten kinaye olduğunu söyleyenleri hatırlatmada da yarar var.

Esmâ-i hüsnâ tevkîfîdir diyenler, Kitap ve Sünnet-i Sahiha’da rivayet



edilenlerin dışındaki herhangi bir ismi Cenâb-ı Hakk’a nisbet etmeyi uygun
bulmamışlardır. Böyle bir tesmiyeyi uygun bulmamanın yanında, esmâ-i
hüsnâdan addedilen isimlerden, müstakillen zikredildiklerinde Kur’ânî Zât-ı
Ulûhiyet mülâhazasına uygun düşmeyen veya edebe münafi görünen esmâ ile de
O’nun anılmasını tasvip etmemişlerdir. Bu cümleden olarak, “Züntikam”,
“Dârr”, “Cebbâr”, “Kâbız”... gibi isimleri müstakillen zikretme yerine “Azîzün
Züntikam”, “Dârr u Nâfi’”, “Kâbız u Bâsıt” demeyi tercih etmişlerdir. Kudretin
umûr-u hasiseye mübaşeretine karşı esbabın vaz’edilmesi esprisiyle diyebiliriz
ki, Zât-ı Ulûhiyet mülâhazalarında mü’minler her zaman edeb dairesi içinde
hareket etmeli, saygılı olmalı ve hep hürmet hissiyle oturup kalkmalıdırlar.
Allah, her şeyi yaratandır ama, onlar bu konuyu tâmime bağlamalı ve
müstakillen “Hâlıku’l-hınzîr”, “Hâlıku’l-kıred”... gibi ifadelerle üslûp
bozukluğuna düşmemelidirler. Vâkıa, böyle bir tenzihte de aşırılığa girerek
Mutezile gibi, “Allah habâisi, çirkin şeyler ve kabîh işleri yaratmaz.” deme
ifratına da düşülmemelidir. Zira, hayrı da şerri de yaratan O’dur; çirkinliklere
gelince onlar sebebiyet verenlere aittir ve onlara nisbet edilir. Böyle bir
yaklaşım, sıfât-ı mâneviyeyi gözetmenin yanında, ilâhî şe’n, evsâf ve esmâ-i
ilâhiyenin ahkâmına da riayet etmenin gereğidir: Bir kere Allah, hem azamet ve
izzet sahibi hem Rahmânu’r-Rahîm, hem Kâhir hem Hakîm, hem Şedîdü’l-ikab
hem Sabûr, hem Celîl hem Cemîl, hem Âdil hem de Halîm’dir. O’nun
hakkındaki mülâhazalar hep bu tür nuût-u ilâhiye ve esmâ-i sübhaniyeden hâsıl
olan umumî mânâ ve mazmun çerçevesinde değerlendirilmelidir.

O’nun isimleri, diğer varlıklara verildiğinde bu müsemmânın hususiyetine
göre anlaşılan mânâ, mikyas ve çerçevesiyle değil, o müteâl Zât’ın
münezzehiyeti, mukaddesiyeti esasına göre ele alınarak yorumlanmalı ve tenzih
esprisine bağlı kalınmalıdır: Meselâ, muhâdaa, keyd, mekr, istihza, hizy ve
emsali kelimeler mutlaka ulûhiyet hakikatine ve şe’n-i rubûbiyete uygun birer
tevil ve üslûpla ifade edilmelidir. Zira, isimlere saygı ve onlarda tenzih ve
takdis üslûbuna riayet, Müsemmâ-i Akdes’e tazim ve O’na hürmetin ifadesidir.
Hatta bazılarına göre sadece esmâ-i ilâhiye değil, onların tecellî alanı, merâyâ
ve mecâlîsi olan ef’âl-i ilâhiye ve mahlukat-ı rabbaniye dahi –Cenâb-ı Hak
kendini onlarla bildirmesi itibarıyla O’na delâlet, şehadet ve işaretleri
açısından– ayıp, kusur ve eksiklik gibi mülâhazalardan mukaddes ve müberra
addedilmişlerdir. Onlar bu mülâhazalarıyla, ef’âl-i ilâhiyeyi takdir, esmâ-i
hüsnâyı tenzih ve Zât-ı Akdes’i tazim gibi önemli bir hususa işaret etmek
istemişlerdir; evet her şey, kendi varlık ufku itibarıyla ve mahlûkiyet mertebesi
açısından:



11 ُریُ۪شی ِلاَمَجْلا  َكاَذ  ىٰلِإ  ٌّلُكَوٌدِحاَو  َُكنْسُحَو  ّتَش  ىٰ َاُنتاَرَابِع 

fehvâsınca, farklı beyan, farklı şive ve farklı ifadelerle hep O’nu
dillendirmektedir. İnsan bir kere varlığa vicdan mekanizmasıyla
bakabilse ve azıcık hâdiselerin diline kulak verse, canlı-cansız her
şeyde –Hoca Tahsin’in de Türkçe bir manzumesinde ifade ettiği
gibi–:

12 ُلِئاَسَر َكْیَلِإ  ىٰلْعَْألا  َِإلَمْلا  َنِمَاھَِّنَإف  ِتَانِئاَكْلا  َرُوطُس  ْلََّمَأت 

sözlerinin nümâyân olduğunu görecektir. Nasıl olmasın ki, bir
mânâda O’nun Zât’ı o sutûr-u kâinatla ilan edilmekte; O’nun ilmi,
hayatı, kudreti ve iradesi onlarla seslendirilmekte; esmâ-i
sübhaniyesinin değişik tecellî dalga boyundaki farklılıkları onlarla
ortaya çıkmakta ve her şey onlardaki nizam, intizam, âhenk ve
sanatın ince nakışlarıyla bize iç içe şölenler yaşatmaktadır.

Bir kere daha hatırlatmakta yarar görüyorum: esmâ-i hüsnâ adına en sıhhatli
rivayet Ebû Hüreyre’nin rivayeti olsa da, ulemânın büyük çoğunluğuna göre
ilâhî isimler bu hadis-i şerifte rivayet edilenlere münhasır değildir. Aksine hem
Kitab-ı Mübin’de hem de Sünnet-i Sahîha’da sarâhaten ve zımnen zikredilen
daha bir hayli esmâ-i ilâhiyenin mevcudiyeti söz konusudur. İhtimal doksan
dokuz esmâ-i mübareke, dua, tazarru, niyaz ve hususî teveccühler itibarıyla
özel bir önem arz etmektedir. Yoksa, yukarıda da işaret edildiği gibi doksan
dokuz esmânın yanında, hususî bazı şahıslara bildirilen ve hiç kimseye
açılmayan değişik isimler de vardır. Hatta, Kur’ân’da fiil ve sıfat şeklinde
bulunanlarla bazı hadis kitaplarında 100, 125, 133, 155, 167, 305, 313, 552,
dahası bazı Ehl-i Beyt kaynaklarına göre 1000 olduğuna dair rivayetlerin
bulunduğu da söz konusudur.

Bazı kültürlerde, Cenâb-ı Hak, Zât-ı Ulûhiyet mülâhazasına ters düşmeyen,
Kadîm, Ezelî, Ebedî, Sermedî, Dâim, Vacibü’l-Vücud, Sâni’, Mukallibu’l-
kulûb, Musarrifu’l-kulûb... gibi ad ve unvanlarla da anılmaktadır. Bizdeki
Tanrı’yı ve İranlıların Hudâ’sını da aynı çerçevede mütalâa edebiliriz. Ancak
bunca esmâ arasında, ta’dat edilince Cennet’e girme vaadi Ebû Hüreyre
hadisiyle irtibatlı olarak rivayet edilmiş gibidir.. işin doğrusunu Allah bilir;
tabiî ta’datla kastedilen hususu da.. hadis şârihleri; bu hususu, bunları belleyip



vird-i zeban etme, Zât-ı Ulûhiyet hakikati mülâhazasında bu isimlerin
bütününün birden nazara verdiği mazmun ve mefhuma saygılı olma, onları
okuyanların okudukları isimlerde ilâhî ahlâkı görüp onunla ahlâklanması;
bunların arka planındaki esrar-ı esmâyı duymaya çalışma, bu mübarek isimleri
duyarak ve hissederek tekrar ede ede iç dünyalarını aydınlatma şeklinde
anlamışlardır.

Bütün esmâ-i hüsnânın mukaddesiyeti müsellem, ancak bunlardan Allah,
Rahmân, Rezzâk, Kuddûs, Muhyî, Mümît, Mâlikü’l-Mülk, Zü’l-Celâli ve’l-
İkram, Ekber, A’lâ, Hâlık, Allâmü’l-Guyûb... gibi isimlerin Allah’tan başkası
hakkında kullanılması tecviz edilmemiştir. Kullanılacaksa bu esmâ-i
mübarekenin önüne “abd” gibi bir kelime ilave edilerek kullanılması uygun
görülmüştür. İlâhî isimlerin bu şekilde anlaşılması, yorumlanması ve ulûhiyete
ait hakâikin bu çerçevede mütalâa edilmesi, İslâm ümmetine ve Kur’ân
cemaatine mahsus bir imtiyazdır. Yaratan’la yaratılan arasındaki farklılığı
arızasız ve kusursuz olarak aksettirmesi açısından böyle bir yaklaşım Zât-ı
Ulûhiyet’in hakkı, Mâbud-u Mutlak olmasının lâzımı, bizim de vazifemizdir.

Zaten, Cenâb-ı Hakk’ın, zâtî, sübûtî, selbî ve haberî sıfatları da bu hakikati
vurgulamakta ve bizi doğru bir Zât-ı Hak mülâhazasına çağırmaktadır. Bu
itibarla, herhâlde bize de, bir kısım sıfatları açısından O’na Alîm, Hayy, Kadîr,
Semî’, Basîr, Mürîd, Mütekellim demenin yanında, O’nun ulûhiyetine
yaraşmayan acz, fakr, kusur, madde, cisim ve enerji türünden yakıştırmalardan,
sapıkça lükslerden de uzak durmak; O’nun İbrahim Hakkı ifadesiyle, yemez
içmez, zaman ve mekâna muhtaç olmaz bir Zât-ı Ecell ü A’lâ olduğuna itikat
etmek düşer.

Bunlardan başka ehl-i hakikat, ilâhî isimleri, esmâ-i Zât, esmâ-i sıfât ve
esmâ-i ef’âl olarak farklı bir tasnife tâbi tutup esmâ-i Zât cetvelinde: Allah,
Rab, Melik, Kuddûs, Selâm, Mü’min, Müheymin, Azîz, Cebbâr, Mütekebbir,
Alî, Zâhir, Bâtın, Kebîr, Celîl, Mecîd, Hak, Metîn, Vâcid, Mâcid, Samed,
Evvel, Âhir, Müteâlî, Ganî, Nur, Vâris, Zü’l-Celâl ve Rakîb gibi esmâ-i
mukaddeseyi.. tecellî alanları itibarıyla, hayat, ilim, sem’, basar, irade, kudret,
kelâm gibi evsâf-ı sübhaniyeye dayanan esmâ-i sıfât çerçevesinde, Hayy,
Şekûr, Kahhâr, Kâhir, Muktedir, Kavî, Kâdir, Rahmân, Rahîm, Kerîm, Gaffâr,
Gafûr, Vedûd, Raûf, Halîm, Berr, Sabûr, Alîm, Habîr, Muhsî, Hakîm, Şehîd,
Semî’, Basîr gibi esmâ-i mübarekeyi.. esmâ-i ef’âl unvanıyla da, Mübdi’,
Vekîl, Bâis, Mücîb, Vâsi’, Hasîb, Muğîs, Hâfız, Hâlık, Bârî, Musavvir, Rezzâk,
Vehhâb, Fettâh, Kâbız, Bâsıt, Hâfıd, Râfi’, Muizz, Müzill, Hakem, Adl, Latîf,



Muîd, Muhyî, Mümît, Velî, Tevvâb, Müntakim, Muksit, Câmi’, Muğnî, Mâni’,
Dârr, Nâfi’, Hâdî, Bedî’, Reşîd gibi esmâ-i mübecceleyi zikretmiş.. sonra,
bütün isimlerin imamı olarak da Hayy, Alîm, Mürîd, Mütekellim, Kâdir,
Cevâd, Muksit isimlerini işaretlemiş; Esmâ-i Celâliye başlığı altında, Kebîr,
Azîz, Azîm, Celîl, Mâcid, Mümît, Dârr, Müntakim isimlerini hatırlatmış; esmâ-
i cemaliye unvanıyla da, Rahîm, Selâm, Muhyî, Mü’min, Latîf, Rezzâk, Hallâk,
Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın, Karîb gibi isimleri kaydetmiş ve bütün esmâ-i
hüsnâyı, hakaik-i eşyanın, O’nun ilim, irade ve hikmetiyle âlem-i gaybdan
âlem-i şehadete çıkmalarının vesilesi görmüş ve bu mübarek ve nuranî
isimlerin, Müsemmâ-i Akdes’in hicabı ve nikabı olduğunu vurgulamışlardır.
Her şeyin doğrusunu O bilir; bize de O’nun bildirdiklerine itikat etmek düşer.
Bugüne kadar yapılan onca esmâ-i hüsnâ şerhinden sonra, yeni bir şerh
teşebbüsünü şimdilik faydasız gibi görüyor ve

ىَلَع ْمِّلَسَو  ِّلَصَو  ُ.ھَبَانِتْجا  َانْقُزْراَو  ًالِطَاب  َلِطَابْلا  َانَِرأَو  ُھَعَابِّتا  َانْقُزْراَو  ًاّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َُّمھٰ
َنیِعَمَْجأ ِھِبْحَصَو  ِھِلٰاَو  ٍدَّمَحُم  َانِدِّیَس  .

diyerek konuyu noktalamak istiyorum.

Yukarıda değişik kategoriler içinde ve bazıları mütedâhil olarak zikredilen
esmâ-i hüsnâyı aşağıdaki cetvelde mânâlarıyla beraber bir kere daha
hatırlatmakta fayda mülâhaza ediyorum:

Zât-ı İlâhiyeye Delâlet Eden İsimler

Allah: Vacibü’l-Vücud, O’nun zâtî ismi.

Rab: Terbiye edip yetiştiren, sahip olan.

Melik: Her şeyin mâliki.

Kuddûs: Kusurdan münezzeh olan.

Selâm: Selâmet veren.

Mü’min: Güven veren/vaadeden.

Müheymin: Görüp gözeten.



Azîz: Yegâne galip.

Cebbâr: İradesini, azametini gösteren.

Mütekebbir: Büyüklüğünü izhar buyuran.

Alî: En yüce.

Zâhir: Varlığı ayândan ayân.

Bâtın: Zât’ı, hakikatiyle ihata edilmeyen.

Kebîr: Ululardan ulu olan.

Celîl: Azametiyle başdöndüren.

Mecîd: Çok şanlı.

Hak: Bizzat var olan.

Metîn: Her şeye güç yetiren.

Vâcid: Dilediği her şeyi bulan.

Mâcid: Şanlı, namlı.

Samed: Herkesin muhtaç olduğu bir müstağni.

Evvel: Varlığının başlangıcı olmayan.

Âhir: Varlığının sonu olmayan.

Müteâlî: Zâtî ulviyet sahibi..

Ganî: Her şeyden müstağni.

Nur: Işık kaynağı olan.

Vâris: Her şeyin nihâî tek sahibi olan.

Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm: Celâl ve ikram sahibi.



Rakîb: Gözleyip, kontrol eden.

Bâkî: Fenâ bulmayan.

Hamîd: Övgüye layık olan.

Vâhid: Her şeyiyle bölünmez bir tek.

Evsâf-ı Sübhaniyeye Dayanan İsimler

Hayy: Ebedî hayat sahibi olan.

Şekûr: İyiliklere karşılık veren.

Kahhâr: Kahrolacakları kahreden.

Kâhir: Kahredici.

Muktedir: Her şeye güç yetiren.

Kavî: Her şeye gücü yeten.

Kâdir: Her şeye gücü yeten.

Rahmân: Engin rahmet sahibi.

Rahîm: Rahmeti bol.

Kerîm: İyilik ve ikramda bulunan.

Gaffâr: Günahları yarlıgayan.

Gafûr: Her günahı yarlıgayan.

Vedûd: Seven ve sevilen.

Raûf: Çok şefkatli.

Halîm: Hilm ile muamele eden.

Berr: İyilik eden.



Sabûr: Çok sabırlı.

Alîm: Her şeyi bilen.

Habîr: Her şeyden haberdar.

Muhsî: Her şeyi teferruatıyla ta’dat edip bilen.

Hakîm: Her şeyi yerli yerinde vaz’eden.

Şehîd: Her şeyi ra’ye’l-ayn bilen.

Semî’: Her şeyi işiten.

Basîr: Her şeyi gören.

Afüvv: Günahları affeden.

Ef’âl-i İlâhiyeye Delâlet Eden İsimler

Mübdi’: İlk yaratan.

Vekîl: Güvenilip dayanılan.

Bâis: Ölümden sonra dirilten.

Mücîb: Dualara icabet eden.

Vâsi’: İlm ü rahmetiyle her şeyi kuşatan.

Hasîb: Her şeye yeten.

Muğîs: Ekstradan yardımda bulunan.

Hafîz: Koruyup kollayan.

Hâlık: Her şeyi temelden yaratan.

Bârî: Örneği kendine ait Yaratıcı.

Musavvir: Şekil ve suret veren.



Rezzâk: Gıdaları yaratıp lütfeden.

Vehhâb: Bol bol hibede bulunan.

Fettâh: Hayır kapılarını açan.

Kâbız: Kabzeden, can alan.

Bâsıt: Genişletilecekleri genişleten.

Hâfıd: İstediğini alçaltan.

Râfi’: Yücelten, yükselten.

Muizz: Aziz kılan.

Müzill: Zelil kılan.

Hakem: Her şeyi hall ü fasl eden.

Adl: Mutlak âdil.

Latîf: En ince noktalara kadar ihtiyaçları gören gözeten.

Muîd: Hayattan sonra ölümü, ölümden sonra da hayatı geri veren.

Muhyî: Hayatı veren.

Mümît: Ölümü yaratan.

Velî: Dost ve yardımcı.

Tevvâb: Tevbeye sevk eden ve tevbeleri kabul buyuran.

Müntakim: Suçluları tecziye eden.

Muksit: Adaletle hükmeden.

Câmi’: Herkesi toplayıp biraraya getiren.

Muğnî: Zenginlik bahşeden.



Mâni’: İstemediği şeyleri vermeyen.

Dârr: Zararları yaratan.

Nâfi’: Faideli şeyler veren.

Hâdî: Hidayete erdiren.

Bedî’: Eşi, benzeri olmayan şeyler yaratan.

Reşîd: Doğru noktaya ulaştıran.

Kayyûm: Kendi kendine kâim olan.

Mâlikü’l-Mülk: Mülkün tek sahibi.

Muahhir: Geriye bırakan.

Mukaddim: Öne alan, öne çıkaran.

Mukît: Gıda veren, bakıp koruyan.

Vâlî: Kâinatları idare eden.

İsimlerin Esasları

Hayy: Ebedî hayat sahibi olan.

Alîm: Her şeyi bilen.

Mürîd: İrade eden, dileyen.

Mütekellim: Konuşan.

Kâdir: Her şeye gücü yeten.

Cevâd: İhsanda bulunan, cömertlik yapan.

Muksit: Adaletle hükmeden.

Esmâ-i Celâliye



Kebîr: Ululardan ulu olan.

Azîz: Yegâne galip.

Azîm: En büyük ve ulu.

Celîl: Azametli tecellî sahibi.

Mâcid: Şanlı, namlı.

Mümît: Ölümü yaratan.

Dârr: Zararları yaratan.

Müntakim: Suçluları tecziye eden.

Esmâ-i Cemaliye

Rahîm: Rahmeti bol.

Selâm: Selâmet veren.

Muhyî: Hayatı veren.

Mü’min: Güven veren/vaadeden.

Latîf: En ince noktalara kadar ihtiyaçları gören, gözeten.

Rezzâk: Gıdaları yaratıp lütfeden.

Hallâk: Her şeyi yaratan.

Evvel: Varlığının başlangıcı olmayan.

Âhir: Varlığının sonu olmayan.

Zâhir: Varlığı ayândan ayân.

Bâtın: Zât’ı, hakikatiyle ihata edilmeyen.

Karîb: Yakın.
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Bir Uzun Seyahati Noktalarken

İnsan, güzergâhı melekût âlemi, gözü ceberût ufkunda, hedefinde lâhût
zirveleri, mülk diyarının üveyki, engin donanımlı, ekstra iltifatlara açık
müstesna bir varlıktır. O, ruhlar âleminden ayrılarak gelir, melekût âleminin
kesîf bir aynası sayılan, maddiyat, cismaniyat ve şehadet âlemi de diyeceğimiz
bu mihnet ve nimet yurduna misafir olur; olur ve bir mânâda basîreti, hep kalb
ufku itibarıyla ışığın asıl kaynağı kabul edilen âlem-i ceberûta müteveccih
yaşar. Yer yer esmâ ve sıfât ufkundan ceberût zirvelerine bakarken âlem-i
lâhutu heceler durur; “kâb-ı kavseyn” hülyalarıyla yatar-kalkar; halâ-melâ
rüyalarıyla farklı temâşâ zevklerine erer ve yürür soluk soluğa kendi “arş-ı
kemâlât”ına, takdîr planına bağlı, istidat serhaddine doğru. İradesi Hak
iradesine râm, hareketleri makro meşîet programına ayarlı, Yaratan’ın
emirlerine itaatteki inceliğin farkında, her zaman Sahib-i Şeriat’ın rehberliği
altında, basarı, basîreti nebiler, sıddıklar, salihler şehrahında yürür mâverâ-i
atlasa; mârifet avlar güzergâhında uğradığı herkesten ve her nesneden; yol boyu
“Hû” sesiyle ürperir ve şahlanır küheylanlar gibi Mâbud’unu, Maksud’unu,
Mahbub’unu anarak...

Şer’-i şerif, her zaman yanıltmaz bir rehber; ilâhî rahmetin değişik tecellî
dalga boyları sayılan te’vil telattuflu üslûplar, farklı mizaçlara, meşreplere,
mezâklara birer özel utûfe ve onları farklı enginliklere taşıyan ötelere ait hususî
esintiler; hakikat aşkı, ruhlarında hiç bitmeyen birer enerji kaynağı ve her yanda
görülüp duyulan sesler-sözler, her çeşitten nağmeler, nâmeler ve nakış nakış
güzellikler, birer mârifet mesajı, birer hakikat sesi-soluğu boşalır onun letâif
vadilerine ve bu iç içe mevhibeler sayesinde duyulur aynı hakikatin farklı
derinliklerinin ifadesi olan şeriat, tarikat, hakikat ve mârifetin –bunların temel
esasları mahfuz– birbiriyle tenasüp içinde birer buudu olduğu.

Bu ufuktan bakanlar için, değişik ahvâl, evsâf ve ef’âlin ihtilâfından ibaret
olan hakaik ve şevâhid-i esmâ ayân olur.. her menzilde şevâhid-i Hak duyulur..
letâifin ihsaslarında bir enginlik görülür.. varlığın arka planı sayılan “âyân-ı
sâbite” sezilmeye başlar.. herkesin istidadına göre esmâ-i ilâhiyenin dayandığı
sıfât-ı sübhaniye belli çerçevede tebarüz eder.. ve hüviyet-i mutlaka ufkundan
kalb yamaçlarına muttasıl şebnemler yağmaya başlar.. derken “latîfe-i
rabbaniye”, vahdet-i zâtiye mülâhazasıyla benlik fânûsundan sıyrılır ve bir
sermestî yaşamaya durur. Şayet böyle bir müntehînin istidat serhaddi gidip de
“insan-ı kâmil” ufkuna dayanıyorsa, mücmelde mufassalın şuhûdu, mufassalda



da mücmelin ihtisası zevk edilmeye başlar ki, herkesin donanım ve kabiliyeti
çerçevesinde her yanı, lütfedilecek olan farklı tecellî dalga boyunda değişik
duyuş ve seziş esintileri kaplar ve kalb yamaçlarını farklı mevhibe sağanakları
sarar. Böyle bir atmosferde her türlü iltibasa kapalı olmanın yolu, râh-ı
Muhammed’den (sallallâhu aleyhi vesellem) geçmekle beraber, sineler
sayısınca farklı zevk ediş şekillerinin ve mahlukatın solukları adedince yöntem
ve sistemlerin bulunduğu/bulunacağı da bir gerçek…

Bu yol ve yöntemlerledir ki, Hak yolcuları kalb ve ruh ufkunda “seyr ilallah”
unvanıyla kendi uzaklıklarını aşarak O’nun yakınlığını duymaya koşar; “seyr
fillâh” mülâhazasıyla kendilerini aradan çıkarır ve her şeyi O’na bağlı
götürmeye çalışır; “seyr maallah” mazhariyetiyle O’nun maiyyetini kendi
aşkınlığıyla zevk etmeye yönelir ve “seyr anillâh” zirvesinde de duyulanı
duyurma, erilene erdirme, bilineni bildirme iştiyakıyla coşar; kesrete vahdet
boyası çalar, o Ayanlardan Ayan’ı herkese beyan etmeye koşar ve oturur kalkar
sürekli O’nu dillendirirler ki, bence hakikî insan olmadan gaye de bu olsa
gerek...

Bu ufuk etrafında dolaşıp duran bir ruh her nefes alışverişinde “Allah” der
ve “Hû” ile soluklanır; soluklanır ve hayatının her saniye ve salisesinde İsmail
Hakkı gibi sürekli:

“Menba-ı ayni’l-hayat, cism ü cândır zikr-i Hû,

Çeşm-i feyzi’l-cinân-ı câvidandır zikr-i Hû.

On sekiz bin âleme ‘Hû’dur tecellî eyleyen,

Can gözü açık herkese armağandır zikr-i Hû.

Cevher-i esrar, mânâ-i maden-i ‘Hû’dan çıkar,

Ârif-i billâh olan bilir ne şândır zikr-i Hû.

Nakd-i ömrün rûz u şeb ‘Hû’ zikrine sarf eyle kim,

Devlet-i kâmil, yârân-ı cihândır zikr-i Hû.

.................................



Âfitâb-ı zikr-i Hak’tır dilleri pürnûr eden

Hakkıyâ her zerreye vird-i zebandır zikr-i Hû”

der, “Hû” ile nefes alır verir.

İşte böyle bir tevhid eridir ki, “arınma” der, sürekli tevbe-inâbe-evbe
kurnaları arasında dolaşır durur; duyuş, seziş ve zevk ediş hâliyle nezahet-i
tabîiyesini dengeli tutmaya çalışır.. mütemadiyen mehâfet ve mehâbet
duygularıyla soluklanır.. 1 ٌدوُؤَك ََةبَقَعْلا  َِّنإَف  َلْمِحْلا  ِفِّفَخَو   der, hep zühd ve
kanaat zirvelerini kollar.. ömrünü takva, vera’ seralarında geçirmeye fevkalâde
gayret gösterir.. tevekkül, teslim ve tefvîzi biricik güç kaynağı sayar.. mevhum
hataları adına her gün kim bilir kaç defa kendi kendiyle yüzleşir ve kaç defa
ilâhî lütuflar sağanağıyla bir kere daha kendine gelir, Hak ihsanlarını şükranla
selâmlar; imtihan ve ibtilâlar karşısında hükm-ü kazaya cân ile inkıyadını
yeniler.. talebe iktiran etmeyen nimetlerin mekr ve istidraç olabileceği
endişesiyle tir tir titrer.. ve asla zevk u şevk ve ruhanî haz... gibi “cevz ü mevz”
arkasında koşmaz.. heyecanlarını ve soluklarını ötelere ve daha ötelere
bağlamış gibi her zaman nezahet-i fikriye ve beyaniye içinde bulunur.. ölse de
doğruluktan ayrılmaz.. edebi, hayâyı “libâs-ı takva” bilir ve melekler gibi afîf
yaşama peşinde olur.. samimiyet ve ihlâsı, yaptığı ve yapacağı her işin ruhu
bilir, onları olmazsa olmaz kabul eder.. cömertliği ve civanmertliği, insan
olmanın gereği sayar ve îsar ruhuyla oturur kalkar.. fenalıkları hep iyiliklerle
savmaya çalışır, bunu yaparken de hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmaz.. her
günkü farklı murâkabe ve muhasebeleriyle kalbî ve ruhî hayatına yeni yeni
derinlikler kazandırır.. aczini, fakrını “Ganiyy-i Mutlak” ve “Kudreti Sonsuz”a
ulaşmaya yanıltmaz bir vesile bilir, mevhibe ve vâridlerini de her zaman
istihkakı olmayan atıyyeler gibi görür ve şükranla gürler.

Ahlâk-ı âliye-i ilâhiyeyi temsil etme ve Kur’ân ruhunu seslendirme, rızaya
kilitlenmiş bu engin ruhların tabiî hâlleri. Her davranışlarını ihsan ölçüleriyle
tartıp değerlendirme, değişmez tabiatları; bu tür bir donanıma mazhariyetleri de
daha sonra iradelerinin hakkını verecek olmalarına önceden bahşedilmiş bir
ilâhî armağandır. Onlar öyle yürekten birer diyanet insanıdırlar ki,
oturuşlarında, kalkışlarında, insanlarla muamelelerinde ve varlığı
yorumlamalarında hep din ruhu ve semavîlik nümâyândır; evet, dinî hayat
onların değişmez karakterleri, Peygamber (aleyhi ekmelüttehâyâ) dünya ve
ukbâ rehberleri, mârifet-i ilâhiye zâd ü zahîreleri, hakikat aşkı da arzu ve



emellerinin gerçek rengidir. Beden ve cismaniyetleri tertemiz olduğu gibi iç
dünyaları da en nezih duygularla bezelidir. Kalbleri her zaman hakikatlere,
Hakikatler Hakikati’ne açık ve âdeta pırıl pırıl bir ayna, ruh ve sır dünyaları da
ötelere, ötelerin de ötesine müteveccih birer teleskop mahiyetindedir.
Görülecek her şeyi görüp avlamaya çalışırlar ve değişik ses hevenklerinden
duyulmadık orijinal besteler meydana getirirler.

Zengin, vâridâtlı ve çok şeye yetecek bir enginlikleri vardır ama, fevkalâde
mütevazidirler ve kibr ü gururla sürekli bir savaş içindedirler. Allah’ın
sevmediği şeylere karşı öyle kararlı bir duruşları vardır ki, yedi dünya bir
araya gelse, ihtimal en küçük bir münkere bile “Evet” demezler. Basar ve
basîretleriyle daima ufuk ötesini temâşâ eder ve ömürlerini, hep bir namazda
geçiriyor gibi olabildiğine temkinli sürdürürler; sürekli aşk u iştiyak soluklar
ve canlarını Cânân’a kurban etmeye hazır bulunurlar; değer verdikleri her şeyi
taşa çalıp tıpkı musallâdaki meyyit gibi O’na teslim olur, kendi cenazeleri
üzerine tekbirlerle gürler ve Hakikî Büyük’ün büyüklüğünü ilan ederler. Ne
hoş söyler Hâfız:

ْقْشَع ھَمْشَچ ِي  َْزا  ْمَتْخاَس  وُضُو  ھِك  ْمَد  ْنآ  َْزا  ْنَم 

ْتَْسھ ھِك  ھِچَْرھ  َْرب  هَرَسَْكی  ْمَدَز  ْریِبَْكت  ْراَچ 

“Ben aşk çeşmesinden abdest aldığımda her neyim varsa onların üzerine
(cenaze tekbirleri gibi) dört tekbir alıverdim.”

Sofîler bu mülâhazayı farklı bir üslûpla şöyle ifade edegelmişlerdir: “Aşk u
muhabbet çeşmesinden abdest alıp, sonra dünya, ukbâ bütün varlığı ve kendini
ölüp gitmiş kabul ederek her şeyin üzerine cenaze namazı kılıyor gibi dört
tekbir almayan biri, hakikî kıbleye yönelmiş sayılmaz.” Evet, varlık kendi
zatına bakan yanları itibarıyla terk edilmedikten sonra Hakk’a teveccüh tam
olmaz ve olamaz.

Teveccüh, takdir, istihsan, muhabbet, içten aşk u alâka, hullet hisleriyle
dolmadıktan ve zâhir-bâtın ağyâr mülâhazasından bütün bütün sıyrılarak Hak
rızasından başka her türlü beklentiye kapanma diyeceğimiz “teteyyüm”le tam
arınmadıktan sonra hususî teveccüh ufkuna ulaşılamaz. Her şeyden evvel
bilmek lâzımdır ki, teveccüh etmeyene teveccüh edilmez. Takdir ve istihsan
hislerinden mahrum olanlar çok yaşasalar da yaşamış sayılmazlar.. muhabbetten
nasipsiz sineler bakılıp görülmeye değmeyen harabelerden farksızdır.. Dost’la



aşk u alâka ancak O’na karşı duyulan muhabbet zemininde çimlenir.. hullet
pâyesi, kalbini Dost’a tahsis etmiş sinelere bahşedilen özel bir lütuftur.. ilâhî
vâridât ve mevhibeler de Hak rızasına kilitlenmiş ruhlara ara sıra sunulan
sürprizlerdendir.

Zât-ı Ulûhiyet’in insanlara nazar, teveccüh ve merhameti, kendi
nâmütenâhîliğine göredir. Buna karşılık insanların nazar ve teveccühleri ise
kendi darlıkları ölçüsündedir. Bu darlığı o genişliğe göre açma, kulun ihlâs,
sadakat, vefa ve samimiyetine bağlıdır. Bazen de ilâhî inayet, riayet ve kilâet,
rahmetin vüs’atine göre tecellî eder de, o sayede teveccüh ve nazar, damlaları
deryaya, zerreleri de güneşlere dönüştürür. Bu itibarla da yönelmenin keyfiyeti
ne olursa olsun O haybet yaşatmaz kapısına teveccüh edenlere.. emirleri
istikametinde iz sürenleri, yolların amansızlığına bırakmaz.. mârifet yolcularını
maiyyetinden mahrum etmez. Hatta bazen ihlâs ve samimiyetle ortaya konmuş
bir damla azm ü gayreti, Cennetleri peyleyebilecek bir kıymete ulaştırır.. bir
zerre imanı, irfanı vesile-i necat sayar ve kapıkullarına sultanlıklar bahşeder.

Şimdiye kadar O’na doğru müstakim yürüyenlerden yol mağduru olan hiç
görülmemiştir. O’nu gönlünden ananlardan hizlâna uğrayan olmamıştır. Samimî
olarak, “sefer”, “seyahat”, “sülûk”, “vusûl” deyip yollara düşenlerden de ebedî
hüsran yaşayana rastlanmamıştır: Kimi iradesinin hakkını eda etme adına küçük
bir temayülle O’nu her zaman kalbinin derinliklerinde duymuş.. kimi ileriki
günlerde ortaya koyacağı bir hayır azmine lütfedilen, sultanlara taç giydirecek
pâyelere yükselmiş.. kimi teşriî emirleri yerine getirmede gösterdiği
hassasiyetle gidip hullet tahtına oturmuş.. kimi firaset, kiyaset, zekâ ve
mantığının hakkını vererek sıçrayıp bir hamlede mârifet ufkuna yükselmiş.. kimi
iffet, ismet ve hayâ seralarında ömrünü geçirme sayesinde hiçbir muhalif
rüzgâra maruz kalmadan yürüyüp “zıllullah”a ulaşmış.. kimi “on adım” demiş
ve onları doğru atma azm ü gayretiyle azimet kahramanlığına yükselmiş.. kimi
bu uzun ve ince yolu “yedi menzil”le yorumlayarak yol yorgunlarına telattuf
dalga boylu bir teveccühle gidip iltifat ufkuna ulaşmış.. kimi bütün
mülâhazalarını 2 يِرْخَف ُرْقَفَْلا   hakikatine bağlayarak birer reşha mahiyetine
bürünüp onu gözbebeğinde duymaya çalışmak suretiyle maiyyet rüyalarıyla
oturup kalkmış.. kimi acz ü fakr, şevk ü şükür disiplinleriyle hareket ederek
tefekkür düzlüklerinde şefkat türküleriyle O’na hep içini döküp durmuş ve
emarelerin aydınlık ikliminde sürekli “Hû” demiş durmuş.. kimi de kalbî ve
ruhî hayat ufkunda “ahlâk-ı âliye-i Ahmediye”yi (aleyhissalâtü vesselâm)
milimi milimine uygulayarak soluk soluğa O’nun arkasında olmuş ve O’nun



sofrasının vâridâtıyla beslenmiş.. hâsılı hemen herkes, ilâhî rahmetin
enginliğine emare ve farklı mizaçlara, mezaklara, meşreplere Hak
teveccühünün ayrı bir tecellîsi olarak, değişik yol ve yöntemlerle –teferruatta
birbirine mütebayin olsa da– hep O’na yürümüş, uzaklığını aşmaya çalışmış ve
mârifeti ölçüsünde O’nu dilemiştir.

Kimileri yapacaklarını yapıp, yaşayacaklarını yaşayıp en güzel örnekler
sergileyerek her zaman ölesiye bir cehd ü gayret içinde bulunmuş ve
yaptıklarını âlemin firasetine emanet etmişler; kimileri de kalemle inleyip
mürekkeple içlerini dökerek hâle beyan kisvesini giydirmiş ve arkadan
gelenlere iz sürme imkânı hazırlamışlardır. Bunların her ikisi de birer
realitedir; ikisine de ihtiyaç vardır ve her ikisine de saygı o mânâ
kahramanlarının hakkı bizim de vazifemizdir.

Bizler, Kalbin Zümrüt Tepeleri’nde bugüne kadar duyulmuş, yaşanmış,
söylenmiş ve desen desen kitap sahifelerine işlenmiş o zevk ve hâl
dantelâlarının, o vecd ü heyecan çağlayanlarının ve o söz ve mânâ
cevherlerinin mahdut bir kısmını, çok defa onların cereyan atmosferinden bir
hayli aşağılara indirerek –buna onların gerçek seviyelerine kıyma da denebilir–
kendimize benzettik. Bazen de onları kendi ufuklarında uzaktan uzağa süzerek
kalbî ve ruhî reseptörlerin algılama çerçevelerine göre değerlendirmeye
çalıştık ve her zaman işin hakikatini her şeyi en iyi bilen “Allâmü’l-Guyûb”a
havale ettik. Söylenenler birer hâl ve zevkti; hakikatleri müşâhede ve ihsaslara
emanetti; onları aynıyla duymayan, gerçek derinlikleriyle bilemezdi. Zira söz
ve satırlardakiler sadırlardan aksedenlerin sadece birer gölgesiydi; evet, asıl
başka zıll başkadır. Hâl başka, zevk başka ve bunları ifade ise daha başkadır:
Hayâ, çizgi çizgi insanın bütün davranışlarında tüllenir durur da, biz onu ancak
uzaktan bir kısım izlerle takip edebiliriz. İhlâs, amelin ruhu ve bazı Hak
dostlarının ifadesiyle, taat kuşunun kanadıdır ama o kanadı bazı erbâb-ı firaset
sezse de hakikatini sadece ve sadece Allah bilir. Zevk, şevk ve itminanın, iman,
islâm ve ihsan ufkunun meyveleri olduğunu herkes bilse de onlarda ne türlü
derinlikler bulunduğunu ancak cismaniyetini aşmış erbâb-ı riyazet anlar.
Bulduğunda sevinmemek, yitirdiğinde tasalanmamak, medhedildiğinde üzerine
almamak, hatta bundan rahatsızlık duymak, zemmedildiğinde de gocunmamak;
günahlardan, yılandan-çıyandan uzak durulduğu gibi uzak durmak, ibadet ü tâati
Hakk’a vuslat neşvesiyle yerine getirmek bir ubûdiyet ve ubûdettir ama bunu da
ekmeliyet ve etemmiyet tâlibi olmayanlar anlamaz ki!.

Havf u haşyet, hudû u rehbet belli bir yakîn mertebesini ihraz edenlerin ve



Allah’ı hakkıyla bilenlerin hâlidir. Bilgi ve mârifet özürlüler bunlardan çok
fazla bir şey anlamasalar da, yakîn kahramanları onların ne demek olduğunu
bilir; her an bunlardan biriyle veya birkaçıyla değişik râşeler yaşar ve
tavırlarıyla huzurda bulunuyor olmanın hakkını eda ederler. Her şeyi Hakk’a
bağlama, O’na güvenip O’na dayanma, bu da yine kâmil imana Allah’ın özel
bir utûfetidir. Hakk’ın takdirlerini kemal-i teslimiyet ve rıza ile
karşılamayan/karşılayamayan ve sa’y ü gayretini ilâhî meşîete birer çağrı
mesabesinde görmeyen/göremeyen, sürekli kaderi taşlar durur, hep şunu-bunu
suçlar da bir türlü kendiyle yüzleşmeye yanaşmaz. İçini iman, mârifet ve
muhabbet peteği hâline getirememiş biri, sevgiyi bilmez, onun için gözyaşının
ne mânâya geldiğini de anlayamaz; bütün bir ömür boyu his ve heyecan yorgunu
olarak yaşar da bir kerecik olsun tenha koylarda içini Allah’a dökme ve âh edip
ağlamadaki ledünnî zevki duyamaz. Gerçi bazen böylesi ham ruhların da
ağladığı olur ama bu da oyuncağı elinden alınmış çocukların hırıltılarına benzer
bir ağlamadır. Ağlama, ruh safvetinin, gönül rikkatinin sesi-soluğu ve aşkın
iniltileridir. O seslerle letâif harekete geçer, gönül yamaçları yeşerir, insanın
his dünyasında baharlar çağlamaya başlar. Ne hoş söyler Hz. Mevlâna:

“Bulutlar ağlamazsa çimenler gülmez.. çocuk ağlamazsa süt cûşa gelmez.. ve
bilmelisin ki dâyeler dâyesi ağıt olmayınca süt vermez.”

Bu mülâhazayı teyit sadedinde Hak dostları, “Bugün ağlamayanlar, yarın ‘âh
u vâh’ etmeden kurtulamazlar.” demişlerdir ki, bu da, “Allahım, ağlamayan
gözden Sana sığınırım.”3 beyanı çizgisinde îrad edilmiş güzel bir söz sayılır.

Ne var ki, inanmayan birinde hakikî irfandan söz edilemez; irfansız bir
sinede ilâhî heyecan olmaz; böyle bir heyecandan mahrum ruhlarda da aşk u
iştiyak, mehâfet ve mehâbet gözyaşları bulunmaz. Mehâfet ve mehâbet
duygusunun arkasındaki en önemli sâik, Allah’a karşı saygılı olup, O’nun
himayesine sığınma da diyeceğimiz “takva”dır. Biraz açacak olursak; takva,
teşriî emirlerde O’nu dinleyip O’na itaat etmek ve nazarî imanını ibadet ve
ubûdiyetle derinleştirmekten; tekvînî evâmir âleminde de dolaşıp her şeyde, her
hâdisede O’nu bilmeye, O’nu duymaya, O’nu okumaya, sürekli yakînini artırma
peşinde bulunmaya, her zaman farklı bir kurbet yoluyla O’na yürümeye ve
hayatını O’nun maiyyetiyle daha derince hissetmeye çalışmaktan ibarettir.

Takva, bütün buudlarıyla Hak sevgisi ve Hak rızasına uzanan emin bir şehrah
ve Zât-ı Ulûhiyet nezdinde de gerçek insan olmanın en birinci esasıdır. Evet, o,
bir mânâda kurbet yolunun başı, vuslat ufkunun bileti ve senedi, ötelerin zâd ü



zahîresi, âb-ı hayatı, Cehennem’den kurtulup Cennet’e yürümenin de beratıdır.
Onu elde eden ve derinleştirerek hayatının bir buudu hâline getiren, öteleri
peyleyebilecek en kıymetli hazineye mâlik olmuş sayılır. Takva iniltileriyle
çalınan her kapı bugün olmasa da yarın mutlaka açılır ve takva hissi ile çarpan
sinelerin yollarına öteden nurlar saçılır. Düşünün ki, Allah, Kur’ân-ı
Mübîn’inde doğru yola (hidayet) ermeyi ona bağlamış ve öbür âlemdeki
kurtuluşu da onun yedeğine vermiştir. Bir Hak dostu bu hususu şöyle
seslendirir:

“Hak Teâlâ eder takva ehlidir ulunuz

Müttakînin makamı Cennet, içtiği kevser olur.”

Biz takvayı, Hak nezdindeki yeri ve vaad ettikleriyle kavradığımızı
söyleyemeyiz, söyleyemedik de; ihtimal onu semavî ufkundan çekip indirdik ve
kendi idrak seviyemize göre belli ifade ve belli tariflerin darlığıyla sunduk.. ve
kim bilir takva gibi daha nice hakikatleri kendi idrak darlığımıza bağlayarak
semavî hakâiki sönük birer arzî mazmun hâline getirdik... eğer takva –
bazılarının dediği gibi– ruhu kirletecek her şeyden uzak durma, Hak rızası söz
konusu olmayan konularda dudak açmama, kelâm-ı nefsî ile dahi olsa Hak
muradına muhalif tasavvur ve tahayyüllere dalmama, sürekli O’nun
hoşnutluğunu arama ve hayatını yalnız O’nu görüp, O’nu duyup O’nun
maiyyetine erme mülâhazasıyla yaşama, dahası kendini bütün bütün aradan
çıkararak her zaman “Hû” deyip O’nunla nefes alıp vermeden ibaret ise, –buna
“âzamî takva” demek de mümkündür– ki öyledir, O’nu kâmet-i kıymetine göre
ifade etme, bizi de bizim idrak ufkumuzu da aşar. O’nu bu seviyede duyup
yaşayanlar:

“Dîdemin envârı ‘Hû’dur, aklımın fermanı Hû,

Dilimin ezkârı Hû’dur, nâlemin efgânı Hû.

Gönlümün seyrânı Hû’dur, cânımın cânânı Hû.

...........................

Savmı Hû’dur, îdi Hû’dur, zühd ile takvası Hû.

Vaslı Hû’dur, faslı Hû’dur, derdine dermanı Hû.”



(Abdiyâ)

der, dolaşır ve âdeta bildiğimiz buudlar ötesi derinliklerde yaşarlar.
Bize gelince, ihtimal biz onları ancak kendi idrak ufkumuza
indirerek ve kendi ruh atlasımızda bir yere koyarak hecelemeye
çalışırız.

Hele, her zaman O’nun murâkabesiyle oturup kalkmak, hayatı sürekli O’nun
tarafından görülüyor olma mülâhazasına bağlı yaşamak, daima akla, gözlere ve
hâsselere kapalı hakâiki avlama peşinde bulunmak... gibi ihsan ve ihsan ötesi
bir kısım ahvâl var ki, bizim gibiler o konularda ya susar işin erbabını dinler
veya konuşur sadece tahminlerini seslendirirler.

Bu ufka erenler, başkalarına kapalı pek çok hakâiki müşâhede eder, gayb
hazinelerinden çevrelerine ne cevherler ne cevherler saçar ve basîretlerine
armağan edilen vâridâtlarla arkalarındakilerine gözlerin görmediği, kulakların
işitmediği ne enfes şeyler sunarlar. Böyle bir vecd ü istiğrak eri, köpürüp dışa
vuran duygularını şöyle seslendirir:

“Yine arz eyledi dilber yüzün kasr-ı celâlîden,

Yine nâlende şeydâyım şarâb-ı lâyezâlîden;

Yine keşf-i hicab etti gözüm gönlüm cehaletten

Gerû câna nida geldi nida-i zütteâlîden.”

(Yazıcızâde)

Biz bu rengârenk atlasta, bazen erbabından görüp duyduklarımızı, bazen bir
kısım kitap ve risalelere emanet açık-kapalı beyanlarda mütalâa ettiklerimizi,
bazen bir kısım ortamlar itibarıyla artık ahvâl-i âdiye hâline gelmiş hâdiselerin
çehresinde okuduklarımızı; bazen de yaşanmış, söylenmiş, menkıbelere mevzu
hâline gelmiş yolu-yöntemi, yoldakilerden akseden uhrevîlikleri resmetmeye ve
bu nuranî yolcuların yol erkânı ve zâdı-zahîresi adına bir şeyler söylemeye
çalıştık…

Her konuda söylenen sözlerin, duyulan ve sezilen hakikatlerin Kitap ve
Sünnet çerçevesinde yorumlandıklarını söylemek büyük bir iddia olur; ancak,



her mülâhaza ve yaklaşımın temel kaynaklara göre tevilinde fevkalâde hassas
davranıldığını da söylemeden edemeyeceğim. Buna çok defa, mesavî-i efkârım
saydığım o siyah satırlar üzerine akıttığım gözyaşları şahittir. Nice defa,
hakaik-i âliye ile alâkalı bir konuda onun “mahiyet-i nefsü’l-emriyesi”ne uygun
düşmediği mülâhazasıyla tir tir titremiş ve bu işten vazgeçmeye karar
vermişimdir. Zevk ve hâle mağlup kimselerin müteşabih beyanlarına mâkul ve
şer’î birer mahmil bulma mevzuunda, dinin Hak nezdindeki yerini ve hâl ehlinin
de bu işin canlı temsilcileri olmaları gerçeğini görüp-gözetmede zorlandığımı
itiraf etmeliyim. Hakikatin ve Hakikatler Hakikati’nin müteâl mevkiine ve Hak
dostlarının yer ve konumlarına saygılı olmaya çalışırken, yine de, her şeyin
nezd-i ulûhiyetteki mahiyet-i nefsü’l-emriyesine uygun düşmemiş olabileceği
endişesiyle sürekli ürpertiler yaşadım.

Yazıp çizdiklerimin hepsinin doğru olduğunu iddia edemem. Her şeyin en
doğrusunu Allah bilir. Eğer yazılıp yapılanlar hakikatin ifadesi ise ve Hak
rızası istikametinde gerçekleşmişse bütün bunlar O’ndandır; şayet, sevap
mülâhazasıyla dahi olsa, yapılan şeylerde hataya düşülmüşse ve rıza-i ilâhî
gözetilmemişse o da bendendir. َنِیئاَّطَخْلا ُرْیَخَو  ٌءاَّطَخ  َمَدٰا  ِنْبا  ُّلُك 
4 َنوُباَّوَّتلا  cibillî mazeret ve sütresiyle Rabbim’e teveccüh ediyor ve benden
evvelkilere açtığı tevbe ve inâbe kapısını bana da açmasını diliyorum.

ed-Dey lemî, el-Müsned 5/339.

İbn Hacer, Telhîsu’l-habîr 3/109; es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene 1/408, 762.
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“Her âdemoğlu hata y apar. Hata edenlerin en hay ırlıları ise tevbe edenlerdir.” (Tirmizî, kıy âmet 49; İbn Mâce, zühd 30; Dârimî, rikak 18)
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Ârif

Ârif; bilen, tanıyan, anladığını doğru ve derince anlayan, görüp
hissettiklerini uzun boylu düşünmeye ihtiyaç duymadan hemen kavrayabilen,
değişik ağyâr mülâhazaları karşısında fikir kaymalarına düşmeyecek kadar da
sâbit-kadem olan hak eri demektir ki; bilineceği olduğu gibi bilme, varlık, insan
ve hâdiseleri “mahiyet-i nefsü’l-emriye”lerine uygun anlama, eşyanın perde
arkasına muttali olma, hatta bunların ötesinde keşif ve ilhamlarıyla esrâr-ı
rubûbiyet ve esrâr-ı ulûhiyeti en yüksek ufuktan görme ve duyma.. dahası ilm-i
tevhide hakkıyla vâkıf olma mânâlarına gelen “irfan” sözcüğü; beceri, hüner ve
eskilerin “mârifet-i akliye”, sofilerin de tefekkür, tedebbür, tezekkür ve keşf ü
ilham yoluyla keşfedilip hakikatine ulaşılacağını vurguladıkları, şeriat, tarikat,
hakikat güzergâhının “muhabbetullah”, “aşkullah” ve “şevk ilâ likaillâh” ufku
sayılan “mârifet” kelimesi de aynı kökten gelmektedir.

Kalbî ve ruhî hayat yörüngesinde seyahat eden mârifet erbâbınca ârif,
kendine ilâhî ve rabbânî sırların kapı araladığı –bu bir ilk basamaktır–
seçkinlerden bir seçkin, başkalarının duyup sezemedikleri esrâra âşina bir
latîfe-i rabbâniye eri, ilm-i ledünne açık, derinlerden derin bir aşk u iştiyak
kahramanı ve can gözleriyle sık sık eşya ve hâdiseler ötesini temâşâ eden Hak
katının gözü sürmeli bir enîs ü celîsidir. Bir yanıyla bu mülâhazayı ifade
sadedinde, Alvar İmamı Hazretleri’nin, “Ârifin can gözlerinde nûr-u irfan var
olur / Ârife avn-ı Hudâ, sırr-ı meârif yâr olur.” sözlerini kaydetmeden
geçemeyeceğim.

Bir diğer yaklaşımla ârif; Yaradan’ı, O’nun isim ve sıfatları çerçevesinde
doğru bilip doğru yorumlayan, varlığın arka planındaki hikmetlere vâkıf
bulunan; her zaman eserden müessire, fiilden fâile intikal etmesini bilen; tâbir-i
diğerle, nefsini ve onun mâhiyetini doğru okuyup doğru yorumlayan ve ْنَم
1 ُهَّب َفَرَع َر ْدَقَف  ُهَسْف  َفَرَع َن  fehvasınca, böyle bir yorumlamayı, O’nu bilip
O’nu tanımaya çevirebilen ve bütün bunlarla vicdan mekanizmasını işletmeye
muvaffak olan bir irfan âbidesidir.

Hakikî ârif, ilim mertebesi ve ilim ufku sayılan zihnî zılliyetleri aşarak zâhirî
duyu organlarıyla kavranamayan hakaik-i gaybiyeye vâkıf, eşya ve şuûnu
aşabilmiş öyle bir mâverâ-yı tabiat (fizik ötesi âlemler) kahramanıdır ki, onun
nazarında her ses O’ndan bir nağme ve her nesne de O’ndan bir nâme
mesâbesindedir. Âlim, meşgul olduğu hususlara dalıp daha ötesini



görememesine karşılık; ârif, zılliyet kaydından sıyrılmış, cevher u arazda, enfüs
ü âfâkta –bî kem u keyf– verâların verâsını temâşâ ede ede gaybın gaybına
ermiş bir bahtiyardır. Böyle bir bahtiyar, ne ferahı ferah bilir ne de azabı azap
olarak duyar; sürekli sübühât-ı vech şuâıyla gözlerini açar-kapar.. durup
dinlenmeden hep O’nu duyar, O’nu anar ve “Allah” der soluklanır. Her aynada
–istidadına göre– O’nun cemâlini müşahede eden, her hâdisede O’nun kudret-i
kahiresiyle ra’şeler yaşayan ve kalbinin ritimlerindeki “Hû” sesiyle bir kere
daha teyakkuza geçen böyle bir müntehî, Câmî’nin ifadesiyle, hep Bir’i ister,
Bir’i çağırır, Bir’i talep eder, Bir’i müşâhedeye alır, Bir’in bilgisiyle oturur
kalkar ve hep “Bir” der inler.

Âlim-i mü’min, sâhib-i hâl; ârif-i billâh ise, sâhib-i makamdır. Hâl,
değişmeye maruz; makamsa, Hak inâyetiyle hep sâbittir. Ârifin hâli, teveccühün
teveccühle derinleşip damla iken derya, zerre iken güneş olması şeklinde de
değerlendirilebilir.. evet ârif, o kadar mârifetle meşbu’dur ki, ne dünya
umûrunun hâciyât ve zarûriyâtı, ne de uhrevî âlemlerin câzibedâr güzellikleri
kat’iyen onu meşgul etmez / edemez ve hele asla ona husûf ve küsûf yaşatamaz.
Evet o, o kadar Hak’ta fâni olmuştur ki, farkına varsın varmasın görenler onu
“huluk-u a’zam”ın bir timsali gibi görür ve onu her gördüklerinde de Hakk’ı
hatırlarlar. Zira o, baktığı her varlığa kendi ufkundan bakar.. herkesi o ufkun
sıcaklığıyla kucaklar ve muhtemel kinleri, nefretleri, düşmanlıkları, sımsıcak
bir muhabbete çevirir.

Bir diğer zâviyeden ârif, Cenâb-ı Hakk’ın ef’âl, esmâ ve sıfât ufku ötesinde
şuâât-ı Zât ile mest ü mahmûr öyle bir hayret ve heymân eridir ki, dünden
bugüne kalb ve ruh erbâbının ona hep “ârif-i billâh” demeleri boşuna değildir.
Zîrâ onun, duygu, düşünce, iş ve hareketlerinde gözleri her zaman basîretinin
emrinde; latîfe-i rabbâniyesi ve sırrı, ötelere müteveccih, dünya ve mâfîhâdan
(dünya ve içindekiler) da âdetâ habersizdir. Fuzûlî merhum, bu hususu tavzih
sadedinde ne hoş söyler: “Hikmet-i dünya ve mâfîhâyı bilen ârif değil / Ârif
odur, bilmeye dünya ve mâfîhâ nedir!” Evet sanki o, halkın içinde ve onlarla
beraber olduğu aynı anda, ruhu öteler ötesine müteveccih ََكل ْحَرَْشن  َْمَلأ 
2 َكَرْدَص  rahmânî teveccühünün mazharı olarak öyle vicdânî bir enginliğe
ermiştir ki, her nesneye ruh ve sır ufkundan bakmakta, her bakışta rabbânî ayrı
bir derinliğe ulaşmakta ve damlasını derya, zerresini de güneş hâline getirme
seyr-i ruhânîsi içindedir. Bu hâliyle o, şahsiyet-i fâniyesiyle hiç ender hiç olma
köprüsünden geçerek her şey olma bahtiyarlığına ermiş bir “fenâ fillâh” ve
“beka billâh” kahramanıdır.



Âlim, ufku itibarıyla ilâhî; ârif-i billâh ise rabbânîdir. İlim, âlimin ufku ve
hâli olmasına mukâbil; irfan, ârifin mâverâlara açık melekûtî yanının bir
derinliği sayılmıştır. Aslında o, ilimlere, fenlere bakar mı bakmaz mı bilemeyiz
ama baktığında her nesneye arka planları itibarıyla bakar. İlm-i zâhir erbâbı
ise, eşya ve hâdiselerin neye bakıp neyi gösterdiklerini okumadan daha ziyade,
bir kısım naturalistlerin yaptıkları gibi sadece kalıplarla meşgul olur da,
onların özünü ve gâyesini göremezler; göremez de ْدَدْزَي َْملَو  اًم  ْلِع َداَدْزا  ِنَم 
3 اًدْعُب َِّالإ  ِه  ّٰللا َنِم  ْدَدْزَي  َْمل  اًد  ْهُز  mazmununca âlâ-yı illiyyîn yolunda esfel-i
sâfilîne sukut ederler.

Nazârî planda ilim, mebâdîden sayılır ve irfan, onun amelî bir semeresidir.
Ârife gelince o, icmâlî ilmini ameliyle derinleştire derinleştire, ibadetini
ubûdiyet-i hâliseye, ubûdiyetini de ubûdet-i mahzâya çevirebilmiş öyle bir
aksiyon insanıdır ki, 4 ِنوُدُبْع َ ِيل َِّالإ  َسْنِْإلاَو  َّن  ِ جْلا ُتَْقلَخ  اَمَو   fermân-ı
sübhanîsince, Allah’ı dosdoğru tanıyıp bilmeye çalışır ve bu bilgiyi derin bir
kulluk şuuruyla tabiatına mâlederek, daha doğrusu tabiatının en önemli bir
derinliği hâline getirerek hilkatin gâyesi ve fıtratın neticesi istikametinde
ölesiye gayretler sergiler. Böyle mütemâdî gayretlerle o, sürekli kendini
yeniler.. Hak’tan başka her şeye bütün bütün kapanarak her an ayrı bir neşve ile
O’na yönelir.. ne Celâl’in cefâsına takılır, ne Cemâl’in vefâsıyla küstahlığa
girer; her zaman, “Kulluğum başımda billûrdan bir taç / Kullukla erilmez
pâyeye erdim.! / Kapında bu benden hep Sana muhtaç / Aç kapını, tut elimden
ben geldim!”5 der.. ve acı-tatlı O’nun her muamelesini kendine sunulmuş bir
armağan gibi karşılar.. karşılar ve ârifin gönlünün gam-gîn olmasının gerekli
olduğunu mırıldanır ve hep rızâ soluklanır. Söyleyen ne hoş söylemiştir:
“Ârifin gönlün Hudâ gam-gîn eder, şâd eylemez / Bende-i makbûlünü mevlâsı
âzâd eylemez.”

Mutlak zikredildiğinde ârif sözcüğünden bunlar anlaşılmaktadır ama farklı
irfan seviyelerinin bulunduğu da bir gerçektir. Evet, her mârifet erinin temâşâ
ufku ve ihsas/ihtisas enginliği farklı farklıdır. Bunlar arasında otağını kadem-
nazar ufkunun birleşik noktasına kurmuş öyle rabbânîler vardır ki, bir ân-ı
seyyâle müşâhede ve mükâşefe inkıtâını ciddî bir kopukluk sayarak, Seyyidinâ
Hazreti Âdem edasıyla dakika fevt etmeden doğrulur, bir kere daha ebedî
mihrâbına yönelir ve 6 ...اَنَسُف َْنأ آَنَْمَلظ  َانَّبَر   evbesiyle arınarak en içten
teveccühlerle esmâ ve sıfât ötesi şuâât-ı vech cilâsıyla cilâlanır ve kendi vehmî
renk ve desenini ayaklarının altına alıp haremgâh-ı ilâhîye mahrem olduklarını



ortaya korlar. Bunlar arasında öyleleri de vardır ki, seyrek de olsa
tasavvurlarını ağyâr mülâhazasıyla kirleterek yer yer kendilerine husûf ve küsûf
yaşatır, zaman zaman ufuklarını karartır ve farklı buudlarda gurbetlere mâruz
kalırlar. Bu arada öyle mübtedîler de vardır ki, mütemâdî gel-gitleriyle
gündüzü geceyi iç içe yaşar ve gurbetle inler, kurbetlerle de kıvam soluklarlar.

İnsanlığını müdrik insan, âlî himmet olmalı, imanını sâlihâtla derinleştirmeli;
amelinde ihsân ufkunun üveyki olmaya çalışmalı; mârifet yolculuğunda “hel min
mezîd” eri olarak irfanını muhabbet ve aşk u iştiyakla taçlandırmaya gayret
etmelidir ki, bu hâl, mukarrabînin ve akrabu’l-mukarrabînin hâlidir.

َالَو َانِتاَوَعَد  ْبِج  َتْساَو َكِئَاِقل  ىَل  ًاقَایِتْشاَو إِ ًاقْش  ِ عَو ًةَّبَحَمَو  ًةَفِر  ْ عَمَو ًاناَمیِإ  َانْد  َانَّبَر زِ ّلَلا  َُّمھٰ
َنیِبِئاَخ َانَّدَُرت  .

“Nefsini bilen Rabbini bilir.” (el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 1/225, 4/399, 5/50; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/343)

“Biz, senin sineni açıp ruhuna genişlik vermedik mi?” (İnşirâh sûresi, 94/1)

“Kimin ilmi arttıkça zühdü de artmazsa, o ancak Allah’tan uzaklığına uzaklık katmış olur.” (el-Gazzâlî, İhy âu ulûmi’d-dîn 1/59; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/304)

“Ben cinleri ve insanları başka değil, (Beni bilip) Bana kullukta bulunsunlar diye yarattım.” (Zâriyât sûresi, 51/56)

M. F. Gülen, Kırık Mızrap s.301 (Ben Geldim).

“Rabbimiz nefsimize zulmettik...” (A’râf sûresi, 7/23)



Kayyûmiyyet

“Kayyûm” ism-i şerîfi, fey’ûl kipinde mübâlağa ifade eden bir kelimedir.. ve
Cenâb-ı Hakk’ın ismi olması itibarıyla da kendi zâtında zâtıyla kaim, başka her
şey ve nesne için de mukavvim (bütün eşya ve hâdiselerin mâbihi’l-vücud ve’l-
kıyâmı)’dır; onlar, O’nunla kaim ve O’nunla dâimdirler. Bu mübarek isim,
“Esmâ-i Hüsnâ”dan olması itibarıyla, o açıdan üzerinde durulduğu/durulacağı
gibi, tasavvufî terminoloji zâviyesinden de farklı yorumlarla tahlile tâbi
tutulmuş bir kelime-i kudsiyedir.

Bu ismi, avam-havâs herkesin anlayabileceği bir dil ile ifade edecek
olursak: O, Cenâb-ı Hakk’ın, kendi zâtıyla kaim bir müstağnî-i mutlak, bütün
cihanlar ve içindekilerin varlık ve bekalarının da biricik dayanağı olduğunu
ifade eden bir ism-i âzamdır. Kayyûmiyet ise, “-iyet” eki ile bu ism-i celîlden
türetilmiş bir yapma masdar ve hakikat itibarıyla da sırf o Zât-ı Ecell ü A’lâ’ya
mahsustur. Zirâ kıvamı kendinden ve bizzat olması ve bu açıdan gayra muhtaç
bulunmaması itibarıyla da Zât-ı Hak’tan başkası için düşünülemeyeceği bedîhî
ve açıktır. Bu da Hak’tan gayrı kayyûm-u mutlak bulunmadığı, bulunamayacağı
mânâsına gelmektedir.

Evet, bütün mukayyed kıyamlar ve kıvamlar O’nun kayyûmiyetinden birer
zıll, birer reşha, birer çizgi ve birer akisten ibarettir. Bu mülâhaza, filcümle
bütün esmâ ve sıfât-ı sübhaniye için söz konusu olmakla beraber, bilhassa
kayyûmiyet-i ilâhiyenin her şeyde bir izi, bir işareti, bir şuâı bulunduğunu
göstermesi zâviyesinden onda daha bârizdir. Aslında Hak, her nesnede ve her
şeyde –bî kem u keyf– kemâlâtının bâzı şuâlarını kendi görüp bildiği gibi
bizlere de hissettirmek ve duyurmak istemektedir. Evet, O’nun, melekûtî
âlemlere, kendi derinlikleri çerçevesinde; mülkî, fizikî dünyalara da, ayna
olmaları ölçüsünde bir kısım celâlî ve cemâlî tecellîleri vardır. Bu
tecellîlerden bazıları ancak erbâbınca duyulup hissedilebilir şekilde meknî ve
mukayyed türden farklı farklı tecellîlerdir; bu itibarla da hepsini duyup
hissetmek her ferde müyesser değildir. Ne hoş söyler o nâzım-ı meçhûl: “Er
odur ki koku alabile / Yoksa âlem nesîm ile doludur.” Böyle kokuyu alabilen
ruh ve gönül kahramanları, gördükleri her nesnede Hakk’ın kayyûmiyeti ve
kendi zılliyetlerinin şuuruyla hep mest ü mahmur yaşarlar; zirâ, bunlar
görmüşlerdir ebedî ve bâkî olanı, her şeyi zât-ı kayyûmiyetiyle ayakta tutanı,
zerreden küreye her nesnenin harekât ve sekenâtını planlayıp sevk ve idare
edeni, bütün kâinatların, hâkimiyet-i mutlakasına mukayyed ve münkad



bulunanı; nihayet her şeyin O’nda başlayıp O’nda bittiği Zât’ı...

Aslında kelimenin bir mübalağa sîgasıyla ifade edilmesinden, O’nun mutlak
müstağnî ve her varlığın O’na muhtaç ve O’nun emir ve iradesine münkad
bulunduğu da açık ve zâhirdir. Her şeyden evvel Kur’ân-ı Kerim bu mülâhazayı
ifade sadedinde 1 ِموُّیَقْلا ِي  ّ َ حِْلل ُهوُجُوْلا  ِتَنَع  buyurmaktadır ki, bu da açıktan وَ
açığa bütün baş ve yüzlerin O’nun kayyûmiyeti karşısında iki büklüm olup
O’nun hâkimiyet-i mutlakasını hâlen ve fiilen ifade etmelerinin apaçık
beyanıdır.

Kayyûmiyet-i ilâhiyenin bu müteâl husûsiyetindendir ki, Hazreti Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm (aleyhi ekmelüttehâyâ) günlük hayat-ı seniyyelerinin hemen her
faslında “Hayy u Kayyûm” kelimelerini sürekli tekrarlar.. her işini o
kelimelerin müfâdına bağlar.. namazlarını müteakip يِذَّلا َال ّللا  َهٰ ُرِفْغ  َ تْسَأ
2 ُموُّیَق ْ لا ُّيَحْلا  َوُھ  َِّالإ  َهٰل  buyurur.. yatarken-kalkarken bir şekilde “Hayy u إِ
Kayyûm” isimlerini tekrar eder.. uyumak istediğinde “Âyetü’l-Kürsî” içindeki
“Hayy u Kayyûm” kelimeleriyle hissiyât-ı sâfiyelerini seslendirir.. ve teheccüd
namazını edâ ettikten sonra ُدْمَحْلا ََكل  َّم  ّلَلا ُهٰ ... şeklindeki o uzun dua ve
teveccühleri içinde de yine ِ ضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا  َمو  ُّ يَق اَي  ... diyerek3 hep
Hakk’ın kayyûmiyetiyle soluklanırdı.

Bir kısım sofilerce ehadiyet-i zâtiye –bu bir tevcihe göre– esmâ ve sıfât-ı
sübhaniyenin zılliyetini gerektirir; vâhidiyet ise –burada da farklı bir tevcih söz
konusu– esmâ-yı sübhaniyenin zuhûruyla âlemin fenâsını işaretler; rubûbiyet-i
Hakk’a gelince o, ef’âl ve âsârın bekasına bakar; ulûhiyet-i sübhaniye ise
âlemin fâni olduğuna imada bulunur; kayyûmiyet-i zâtiyeye gelince o, her zaman
âbid ve Mâbud münasebetine, fâil ve fiil hususiyetine, kaim ve mutekavvim
alâkasına nâzırdır.. evet Hak, kendi zâtıyla kaim olduğu gibi, yaratıkların da
hem vücud hem de bizzât ve bi’l-kuvve ubûdiyetlerinin de kayyûmu ve
mukavvimidir. Bu son hususu daha farklı bir şekilde şöyle de ifade edebiliriz:
Ehadiyet tecellîsi bahis mevzuu olduğunda artık ne isim ne de sıfat duyulup
hissedilebilir; vâhidiyet hakikati söz konusu olduğunda ise, onun şuâât-ı
Vechiyle her şey rengiyle, deseniyle görünmez hâle gelir; rubûbiyet tecellîsi
bahis konusu olduğunda, halk gerçeği de kendini gösterir ve her nesne, her şey
hâl diliyle 4ٌة َتِبَاث ِءاَیْشَْألا  ُِقئا  َقَح  hakikatini mırıldanır; ulûhiyet tecellîsi
âfâk ve enfüsü sarınca, her yan Hak şuââtıyla parlamaya başlar ve halk sadece
sûretten ibaret kalır; kayyûmiyetin o muhît tecellîsi duyulup hissedildiğinde ise,



kayyûm ve mukavvimin zıllinde ve ism-i Zâhir’in gölgesinde her ses O’ndan
bir nağme ve her nesne O’ndan bir nâme şeklinde kendini gösterir.

Bu itibarladır ki, müntehî bir vâsıl, kayyûmiyet-i münezzeheden başka hiçbir
şey duyup hissetmez –bazılarına göre müşâhede etmez– ve hep O’nu heceler
durur. Oturur-kalkar َوُھ َّال  َهِٰلإ إِ hakikatiyle soluklanır; varlık ve hâdiselerle َال 
değil, O’nunla varlığı okuyarak eşya ve şuûnu değerlendirir; O’nunla her
nesnenin gerçek yüzünü ve her hâdisenin arka planını görmeye çalışır; daha
doğrusu göreceklerini O’nunla görür; duyduklarını/duyacaklarını O’nunla
duyar; tuttuğunu O’nunla tutar; varacağı noktaya O’nunla varır ve bulunması
gerekli olan yere de ancak O’nunla ulaşır...

Hâsılı; vâsıl, eşya ve hâdiselerle O’nu bilmenin çok çok ötesinde ّللا ُهٰ َدِھَش 
5 ...َوُھ َِّالإ  َهِٰلإ  ُ َٓال  هََّنأ  deyip O’na yine O’nun şehadetiyle bakar/bakmaya çalışır;
böylece delillerin darlığından sıyrılarak, iç müşâhedelerini Mevcûd-u Mutlak
ve Medlûl-ü Mutlak’a bağlayarak, en geniş dairede hatta daireler üstü
dairesizlikte o yücelerden yüce kayyûmiyet ihsas ve ihtisaslarına ulaşır.
Burada, Bediüzzaman Hazretleri’nin Otuzuncu Lem’a’daki kayyûmiyet
mülâhazalarından da bir-iki cümlecikle söz etmeden geçemeyeceğim. O, bu
risalede bir kısım esmâ-i ilâhiyeyi farklı bir zâviyeden ele aldığı gibi,
kayyûmiyet hakikati üzerinde de durur ve oldukça farklı şeyler söyleme
sadedinde şu önemli hususlara dikkatleri çeker:

Bu kâinâtın Hâlık-ı Zü’l-Celâli kayyûm ve bizâtihî kaimdir. Bütün eşya her
an varlık ve bekasıyla O’na muhtaç ve O’nunla dâimdir. Bir dakikacık olsun o
kayyûmiyet kesilse, her şey bir anda zîr u zeber olur. O’nun kayyûmiyeti,
zerrelerden kürelere, en küçük nesnelerden en büyük cirimlere, tek bir
varlıktan bütün kâinâtlara kadar her şeyi fevkalâde bir nizam içinde devam
ettiren; konumlarına ve keyfiyetlerine göre bunların levazım ve ihtiyaçlarını
karşılayan; bütün sevk ve insiyakları birden gören; bütün sesleri birden işiten
bir kayyûmiyet-i mutlakadır. Öyle ki, o kayyûmiyet-i muhîta eşya ve
hâdiselerden bir dakika teveccühünü kesse, o sonsuz fezâ-yı ıtlakta
milyonlarca/milyarlarca sistem ve küreler arasında meydana gelmesi mukadder
musâdemeler ile kâinatlar tozduman olup gidecektir.6

Bunun gibi dünya ve bütün diğer varlıklarda her şey; kafile kafile arkasından
gelip geçmekte; saniye, dakika, saat, gün, günler ve senelere bağlı bu seyr ü
sefer fevkalâde bir nizam ve âhenk içinde ve âdeta harika bir şekilde



gerçekleşmektedir ki; en küçük bir başıboşluk, bütün bu nizamların,
intizamların altüst olmasına yetecektir. Oysaki her şeyde, her zaman fevkalâde
bir âhenk müşâhede edilmektedir; bu ise bir kayyûmiyet-i mutlakayı
işaretlemektedir.

Bunlar gibi, canlıların bedenlerindeki hücreler, birbiriyle sımsıkı münasebet
içindeki moleküller, bunları teşkil eden atomlar ve dahası... tıpkı semâdaki
sistemler gibi olabildiğine mükemmel bir âhenk içinde, belli gayeler
istikametinde, pek çok hikmet ve maslahatı ihtiva eder şekilde cereyan ve
hareket etmektedirler ki, bütün bu faaliyetlerin hemen hepsi yine o kayyûmiyet-i
ilâhiyeyi göstermektedir.

O koca deryadan bir-iki damla ile arz etmeye çalıştığımız bu önemli
hususları kendi engin kaynağından mütalâada bulunma tavsiyesiyle bu konuyu
da burada noktalamak istiyorum.

ُھَبَانِتْجا َانْقُزْراَو  ًالِطَاب  َلِطَابْلا  َانَِرأَو  ُھَعَابِّتا ، َانْقُزْراَو  ّاًقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َُّمھٰ .

َنیِمٰا َنیِعَمَْجأ  ِھِبْحَصَو  ِھِلٰا  ىَلَعَو  ٍدَّمَحُم  ِقْلَخْلا  ِفَرَْشأ  ىَلَع  ْمِّلَسَو  ِّلَصَو  .
“Bütün yüzler, (hayatın ve hakimiyetin tam mânasıy la sahibi olan) Hay y -u Kayyum’a baş eğmiştir.” (Tâhâ sûresi, 20/111)

Tirmizî, daavât 117; Ebû Dâvûd, vitr 26.

Bkz.: Buhârî, teheccüd 1; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 199.

“Kâinatın varlığı kesindir.” (Ömer en-Nesefî, el-Akâid s.1)

“Allah’tan başka ilâh bulunmadığına şahit bizzat Allah’tır...” (Âl-i İmrân sûresi, 3/18)

Bediüzzaman, Lem’alar s.427 (Otuzuncu Lem’a, Altıncı Nükte, İkinci Şua).



Kanaat

Elindekine râzı olup daha fazlasına göz dikmeme, mâlik olduğu şeye rıza
göstermeyi tükenmez bir hazine bilip “biraz daha, biraz daha” demeden,
verileni gönül hoşnutluğuyla karşılayarak, hırs ve açgözlülükten uzak durma
gayreti içinde bulunma, hususiyle de başkalarının nâil oldukları nimetlere
imrenmeme mânâlarına gelen kanaat; hem hadisçilerin, hem fukahanın, hem
ahlakçıların, hem de sofîlerin üzerinde ısrarla durdukları fevkalâde önemli bir
konudur.

Aslında, birbirinden farklı gibi görünen değişik alanlarla alâkalı
mülâhazalar şu türden bir birleşik noktaya ircâ edilerek özetlenebilir: Şöyle ki;
bu farklı sistemlerin hemen hepsinde “kanaat” kelimesinden anlaşılan husus
hemen aynı gibidir.

Mâlâyâniyâtı terk etmek.. gönlün Cenâb-ı Hak’la alâkasına mâni olacak her
şeyden uzak durmak.. beden ve cismâniyetimize bakan yanı itibarıyla dünya ile
münasebetlerimizde dikkatli olmak ve kesben olmasa da kalben dünya ve
mâfîhâ ile aramızdaki mesafeyi korumak.. Hakk’ın takdirine rıza gösterip
mazhariyet ne olursa olsun her şeyi câna safâ bilip şükranla gürlemek.. kendini
az yeyip az içmek ve az uyumaya alıştırarak hayatını rabbânîlik mülâhazalarına
bağlı sürdürmek.. tenperverlik, makam-mansıp duygusu ve ikbal hırsı gibi
hususlara karşı sürekli kapalı kalmaya çalışmak.. her zaman îsâr ruhuyla
hareket ederek başkalarını yaşatmayı, şahsî yaşamanın önünde tutmak.. dünyevî
muvaffakiyet ve mazhariyetlere “tahdîs-i nîmet”e vesile olmaları ötesinde hiç
mi hiç değer vermemek.. elde ettiği imkanlarla asla şımarmayıp, kaybettiği
şeylerden ötürü de tasalanmamak.. imkanları ölçüsünde eldeki mevcutla hep
mefkud avlama peşinde olmak.. bütün nefsânî istek ve arzularını “sanki yedim”,
“sanki giydim”, “sanki yaşadım”... mülâhazalarıyla savmaya, daha doğrusu
kontrol altına almaya çalışmak... gibi konular, farklı farklı ad ve unvanlarla da
olsa kanaat adına hemen bütün ekollerce üzerinde durulagelen hususlardandır.

Hak erlerinden bazıları kanaati, dünya işlerinde yeterli ölçüde gayret
göstermenin yanında, arzu ve isteklerini sürekli tesvîfe bağlayıp “Adam, bugün
olmasa da yarın olur” deme, âhiret işleri ve Hak rızasında ise acele edip hırs
gösterme, din ve diyanet mevzuunda onu, bitip tükenme bilmeyen bir cehd ü
gayretle sürekli kalbî, fikrî, ruhî ve hissî heyecan şeklinde yorumlamışlardır ki;
Hazreti Rûh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ) ٌز َال ْنَك ُةََعانَقَْلا 



1 ىَنْفَي  beyanlarıyla ifadelendirdiği, kanaatin bitip tükenme bilmeyen bir
hazine.. 2 ِساَّنلا َىن  ْ َغأ ْنَُكت  ّللا  ُهٰ َمَسَق  اَِمب  َضِْرا   fermanlarıyla ortaya
koyduğu kısmete rıza esprisi çerçevesinde bir gönül zenginliği.. ve َِعنَق َّزَع َمْن 
َع3 َِمط ْنَم  َّلَذَو   hikmet edâlı ifadesiyle de kanaatin insanca yaşama konusunda
biricik yol olduğunu vurgulaması da yukarıdaki mülâhazaların esasını teşkil
etmektedir.

Bazı hak dostları ise kanaati; belâ ve musibetlere, ibadet ü tâate karşı sabır
nev’inden farklı bir sabır türü olarak ele almış ve hayvânî, cismânî, nefsânî
arzulara karşı iradenin hakkını verip, devrilmeme, eğilmeme, hep dik durma
şeklinde yorumlamışlardır ki; bu anlayışa göre kanaatin; meşrû dairedeki zevk
ve lezzetlerle iktifâ edip, haramlara karşı hemen her zaman kapalı kalma
şeklinde olanına “iffet”; başa çıkılmaz ve aşılmaz gibi görülen dâhiyeleri aşma
istikametinde sergilenen performansa “şecaat”; şiddet, hiddet ve öfkesini
bastırma konusundaki azim ve kararlılığa “hilm”; iç içe değişik sıkıntılarla
kuşatılıp muzaaf ızdırarlar yaşadığı demlerde dahi paniğe kapılmadan dimdik
durabilmeye “irade gücü ve vicdan enginliği”; yeme, içme ve sâir levâzımât-ı
beşeriye konularında fuzûliyattan kaçınıp hep itidal içinde bulunmaya da
“zühd” demişlerdir.

Ayrıca kanaat, kanaatkârlığa kilitli insan açısından da şöyle bir taksime tâbi
tutulmuştur:

1. Allah’ın verdiği nimetlere râzı olup, başkalarının farklı mazhariyetlerine
göz dikmeme ki, bu bir avam kanaatidir.

2. Zikr u fikri her şey sayarak, insanı Allah’a ulaştıran yollarda yürümeyi en
büyük mazhariyet kabul edip onunla yetinme ki, bu da bir havas kanaatidir.

3. Vicdanının derinliklerinde her zaman rü’yet ü rıdvânı duyup böyle bir
duyguyla oturup kalkma; her zaman 4ُه ّٰللا َيِبْسَح   mülâhazasıyla yaşama ve
hep 5 ّللا ُهٰ اَنُبْسَح   soluklama ki, bu da haslar hası kanaatidir.

Derecesine göre böyleleri sürekli maiyyet peşindedirler ve Hak’tan başka
her şeye karşı o kadar kapalıdırlar ki, karşılarına Cennetler, hûriler, gılmanlar
dahi çıksa, Yûnus diliyle “Bana Seni gerek Seni” der hep o ebedî mihraplarına
yönelirler; yönelir ve her zaman en derin aşk u heyecan hisleriyle inlerler. Bâzı
işârî tefsirciler, 6 ًَةّبَِیط ًةوٰیَح  ُهََّنِییْحَُنلَف   âyetinin müfâdını, ّللا ُهٰ ُمُھَّنَقُزْر  َ َيل



7 اًنَسَح اًق  ْ زِر  fermanının özündeki bişâreti ve ُمُكْنَع َبِھْذُِیل  ُه  ّٰللا ُديِرُي  اَمَِّنإ 
8 ...ِتَْیبْلا َلَْھأ  َسّْجِرلا   beyan-ı sübhanîsindeki işareti kanaatle yorumlamış
ve onu kalbî, ruhî hayat açısından insanın mü’mince bir yörüngeyi bulmasının
en önemli bir vesilesi saymışlardır.

Burada hukemâ-yı islâmiye diyeceğimiz Müslüman hakîmlerin düşüncelerine
işaret etmede de yarar var: Onlara göre Allah, beş hususu diğer beş şeyle
irtibatlandırmış ve âdeta sebep-sonuç münasebeti içinde birini diğerinin
vesilesi kılmıştır. Ezcümle: Aziz olarak yaşamayı (izzet), ibadet ü tâate; zillet
ve perişaniyeti, nefis ve hevâ güdümünde ömür sürmeye; heybet ve mehâbeti,
seherî olma ve geceleri ihyâ etmeye; hikmeti, az yeyip az içme ve az uyumaya;
müstağnî ve onurlu yaşamayı da kanaate bağlamıştır. Bu esaslara binaen,
Hakk’a kul olanın, kula kul olması; nefsini kontrol altına alanın, zillet yaşaması;
gecelerde hep Hakk’a müteveccih bulunanın, halk nezdinde hor ve hakir
görülmesi; yeme, içme ve uyuma gibi hususlarda disiplinli yaşayan birinin,
irfan ve hikmetten mahrum kalması; kanaatkâr olanın da Hak’tan başkasına
yönelmesi.. yönelip tese’ül ve tekeffüflerle halka yüz suyu dökmesi çok
görülmemiştir. Böyleleri, hemen her zaman acz u fakr, şevk u şükür kanatlarıyla
şahlanmış ve hep Hakk’a müteveccih yaşamışlardır.

َنیِّبِحُمْلا َنیِّیِضْرَمْلا  َنیِضاَّرلا  َنیِقَّتُمْلا  َنیَِصلْخُمْلا  َنیِِصلْخُمْلا  َكِدَابِع  ْنِمَو  ُْمھْنِم  َانْلَعْجا  ّلَلا  َُّمھٰ
َنیِبُوبْحَمْلا .

َنیِمٰا َنیِعَمَْجأ  ِھِبْحَصو  ِھِلٰا  ىَلَعَو  ٍدَّمَحُم  ِقْلَخْلا  ِفَرَْشأ  ىَلَع  ْمِّلَسَو  ِّلَصَو  .
et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 7/84; el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 1/72.

el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 6/351; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk 33/177.

İbnü’l-Esîr, en-Nihâye fî ğarîbi’l-hadîs 4/114.

“Allah bana yeter.” (Tevbe sûresi, 9/129)

“Allah bize y eter.” (Âl-i İmrân sûresi, 3/173)

“Elbette ona güzel bir hayat y aşatacağız.” (Nahl sûresi, 16/97)

“Allah pek güzel bir tarzda nimetlerine mazhar edecektir.” (Hac sûresi, 22/58)

“Ey  Pey gamberin şerefli hane halkı, ey  Ehl-i Bey t! Allah sizden her türlü kiri giderip sizi tertemiz yapmak istiyor...” (Ahzâb sûresi, 33/33)



Tebettül

Kesilmek, kesip ayırmak, ayrı tutma gayreti içinde bulunmak ve kendini her
şeyden çekerek –biraz da sofî ifadesiyle– “hazîretü’l-kuds” veya “haremgâh-ı
ilâhî”ye yönelmek mânâlarına gelir “tebettül”. Tebettül önce şekilde, surette,
özde, mânâda Hakk’a itaatle başlar, çimlenir; kalbi mâsivâ (Allah’tan başka
her şey) mülâhazalarından uzak tutmakla gelişir ve herkesin istidadına göre,
gönlün bir “beyt-i Hudâ” hâline gelip ruhta maiyet duygusunun kendini tam
hissettirmesiyle de bir mânâda semeresini vermiş ve arş-ı kemâlâtına ermiş
olur.

Tebettüle, mebde’de iradenin hakkını vererek Hakk’a hasr-ı nazar ve hasr-ı
himmette bulunup bütün mâsivâdan kat-ı alâka yoluyla O’nu tam bilme, bulma,
hatta bilmeler ötesi bulmaya kilitlenme de denmiştir ki; Hazreti Meryem’e
“Betûl”1 unvanı bundan dolayı verilmiştir. Zaten o muallâ validemiz, tebettülle
tebtîle ermişlerin başında gelenlerden biri olarak kabul edilir.

Bir diğer tevcihle; tebettül, Hak’tan gayrı her şeyden alâkayı kesip O’na
hasr-ı nazar etmek ise, tebtîl, iradenin hakkını vererek, dinî yol ve yöntemlerle
sürekli bir gayret içinde ve her zaman O’na yönelme heyecanıyla oturup
kalkmak ve mütemâdî gayretlerle teveccühünü yenileyerek inâyet tecellî dalga
boyundaki tebtîl hülyâlarıyla yaşamaktır. Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyân’ın ْلَّت ََبتَو
ا2 ًلِیتَْبت ِهَْیِلإ   beyanıyla, üç kelime içinde ortaya koyduğu bu yüce hakikat
sayesinde, tabiat ve donanımı tebtîl-i kâmile açık Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-
Enâm’ın (aleyhi ekmelüttehâyâ) herkesi Hakk’a tevcîh ve tebtîle çağırma gibi
ağır bir sorumluluk yüklendiği/yükleneceği günlerin arefesinde melekûtî
ufuklara yönlendirilmesi fevkalâde mânidardır...

Hele bu fermanın َّكِبَر َمْسا   ِ رُكْذاَو  “Rabbinin yüce ismini zikret!”3 beyanını
müteakip gelmesi, daha işin başında tebtîl ve tebettül yolunun en önemli bir
esasını hatırlatmaktadır ki bu da, yola koyulmadan evvel yol azığının
hatırlatılması türünden bir şey demektir. Binaenaleyh sofîye, tebtîle ulaşmanın
daha ziyade tezkîr, tezekkür ve zikir yoluyla gerçekleştirilebileceği kanaatini
taşımışlardır. Vâkıa, kavlî, fiilî ve hâlî zikr u fikr Hakk’a ulaştıran hemen bütün
sistemlerin en birinci esasıdır; ama çok defa o ufka acz ü fakr, şevk u şükür
yolunda yürüyerek, tefekkür ve tedebbürle kanatlanarak, şefkatle herkesi ve her
şeyi kucaklayarak, peygamberâne bir iffet ü ismet, bir sadâkat ü fetânet ve bir
tebliğ aşk u şevkiyle ulaşanların sayısı da az değildir.. evet bunlar da o



derinlerden derin vefa hisleri ve dupduru teveccühleri sayesinde tebettüllerini
Hak tebtîliyle taçlandırmış ve belki de meleklerle at başı hâle gelmişlerdir.

Bir kısım mutasavvıfîn tebettülü, dünya ve mâfîhâ diyebileceğimiz her
şeyden kalben yüz çevirerek bütünüyle Allah’a yönelme ve ruhu dünyevî
kirlerden arındırarak tecrîd yörüngesinde Hakk’a yürüme şeklinde
yorumlamışlardır ki, Fuzûlî bu hususu şöyle seslendirir:

“Meslek-i tecriddir ferâgat evi,

Terk-i mâl eyle, hânümândan geç.”

Aslında, hakikî tebettül erleri her zaman, sadece dünyevî mal-menâl değil,
uhrevî arzu ve isteklerinde de disiplinli yaşamış ve rıza hedefli bir yörünge
takip etmişlerdir. Öyle ki onlar, öteler ve öteler ötesi engin mülâhazalara
daldıklarında ne Cennet ve hûri gılmanı düşünmüş, ne evvelen ve bizzat
Cehennem endişesine kapılmış ne de ibadet ü taatle dünya ve ukbâya ait bazı
şeyleri pazarlamaya kalkışmışlardır ki, sofîlere göre bunlardan birinciler
“tâcirân”, ikinciler “bendegân”, üçüncüler “sâdıkân”, Hakk’a hasr-ı nazar edip
onun berisinde her şeye kapanan dördüncüler de “âşıkân”dır ve gerçek tebettül
kahramanları da işte bunlardır.

Tebettül yolculuğu, zaruret dışı cismânî ve bedenî zevk u lezzetleri terk
ederek ciddî bir azim ve irade ile maâlîye müteveccih olmakla başlar. Huzûzât-
ı nefsâniyeye karşı tavır almak, nefs-i emmâreyi gemleyip daha baştan onun
muhtemel arzularının önünde “sedd-i zerâyî” nev’inden setler oluşturmak ve bu
konuda mütemâdî bir teyakkuz içinde bulunmak bu yolculuğun başlangıcıyla
alâkalı önemli hususlardan sayılmıştır. Mehâfet, mehâbet ve recâ hisleriyle
sürekli Hakk’ı hecelemek; hayatın saniye, dakika ve saatlerini O’na müteveccih
bulunmakla derinleştirmek, derinleştirip birleri bin etmek; iman-ı kâmil, teslim-
i hakikî, tevekkül-ü tâmm ve tefvîz-i etemm güzergâhından geçerek “Hasbî!”
deyip O’nunla yetinmek; “üns billâh” rüyalarıyla hülyalarını süslemek; zevkî
ve hâlî isneyniyeti aşarak bütün bütün bahr-i tevhîde gark olmak; dahası,
maddiyat itibarıyla bir “mahv”, bir “tams” ve “mahk” yaşamaktır ki, işte bu son
keyfiyet üstü keyfiyet de tebettülün zirvesi sayılmıştır. Kümmelîne mahsus
böyle bir tebettülle melekûtî şâhikalara yükselen “fenâ fillâh” eri, gayrı,
esbâbın bir perdeden ibaret olduğunu görür; hicaplardan sıyrılmış olmanın
enginliğine ulaşır; esbab dairesinde yapma mecburiyetinde olduğu hususları
azimet ufkundan ruhsatlar zeminine inme telâkkî eder; eder ve bir mânâda



onlara riayeti, Sahibinin hatırına ruhsata vesile sayar, sayar da mâl-menâl,
evlad ü ıyâl, makam u imkân... gibi değişik hususları bir anlamda içtihad hatası
türünden değerlendirir, değerlendirir zira o artık bir mest ü mahmûrdur.
Ayrıca, elinden geldiğince ism-i Zâhir’in mezâhiri sayılan a’râz u cevâhirden,
ism-i Bâtın’ın mecâlîsi kabul edilen ötelere ait şeylerden de alâkasını keserek
her türlü bedel ve beklentiye karşı kapalı kalma insiyakı içinde bulunur. İşte bu
ölçüdeki bir sır kahramanı –ona hafâ eri de diyebiliriz– değil maddî makam-
mansıp, şan ü şeref ve şöhret ü ikbal hissi, mânevî makamları, keşf ü
kerametleri ve zevk-i ruhanileri dahi çok rahatlıkla elinin tersiyle iter ve:

“Bulduğumu Sende buldum,

Bâtıl şeylerden kurtuldum;

Gelip kapında kul oldum;

Rabbim Sana döndüm yüzüm!”

der, bütün mâsivâyı ayağının altına alır; kalbiyle, kalıbıyla hakikî
tevhid eksenine yönelerek Hakk’ın azametine yakışır bir tebettül
tavrı sergiler ve çevresine:

“Gel sen de tebettül kıl, ten mahbesinden kurtul

Nefs ü hevâyı bırak, yalnız Allah’a kul ol”

diyerek hep tebtîl soluklar.

Burada, bir kısım mutasavvıfînce tebettül güzergâhıyla alâkalı görülen
“tebeddül” kelimesinin ihtiva ettiği hususlara da işaret etmenin yararlı
olacağını düşünüyorum:

Değişme, başkalaşma, daha farklı hüviyetlere bürünerek kemâle yürüme;
duygu, düşünce, ihsas ve ihtisas açısından farklılaşma mânâlarına gelen
tebeddül, bazı sofîlerce, iradî olarak tefekkür, tedebbür ve tezekkürle ya da
ekstra bir kısım mevâhib ve mevâridle hayvaniyetten çıkma, cismaniyet tesirini
aşma, kalb ve ruh yörüngesinde seyahat cehd ü gayretiyle melekûtî bir değişim
ve dönüşüm şeklinde yorumlanmıştır.



İmanın hâlisâne amellerle insan tabiatının önemli bir derinliği hâline
gelmesi, ihsan şuuruyla duygu ve düşüncelerin daha farklı bir derinliğe
ulaşması, derken böyle birinin dopdolu bir his ve heyecanla sürekli “daha,
daha” deyip hep öteleri kollaması, kollayıp kurb-u ferâizden kurb-u nevâfile
koşması.. gönlünün derinliklerinde “Onun işiten kulağı ve gören gözü olurum.”4

recâsı, sırrının enginliklerinde “Attığında onu sen atmadın, Allah attı.”5

teveccühünün heyecanı, yer yer müteşekkir ve mütebessim, zaman zaman da
“tahdis-i nimet” mülâhazasıyla iki büklüm olan böyle bir tebeddül kahramanı,
iç içe değişimlerle tekâmülden tekâmüle sıçrıyor gibi sürekli bir terakkî
vetiresi yaşar ve hep vuslat arzusuyla çırpınır durur. O hâliyle bu mütebeddil,
insanlardan bir insan olmanın yanında a’râz u cevâhiri aştığı, mâsivâdan geçtiği
bu nuranî yolculukta âdeta bir semavîdir ve melekût âlemlerinin gözü sürmeli
dilrubâlarındandır.

İşin doğrusunu Cenâb-ı Hak bilir ve O sevdiklerini er geç bazen tebettüllerle
bazen de tebeddüllerle gözlerin görmekten âciz olduğu, kulakların duymadığı,
beşer tasavvurlarını aşan mazhariyetlere ulaştırır.6

َِقئَافْلا َلُّتَبَّتلاَو  َةَّماَّتلا  َةَمَاِقتْسِْالاَو  َِصلاَخْلا  َدیِحْوَّتلاَو  َلِماَكْلا  َناَمیِْإلا  ّلَلا  َُّمھٰ .

َنیِرِھاَّطلا َنیِبِّیَّطلا  َنیِعَمَْجأ  ِھِبْحَصَو  ِھِلٰا  ىَلَعَو  ٍدَّمَحُم  َانِدِّیَس  ىَلَع  ْمِّلَسَو  ِّلَصَو  .
Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/202, 461, 5/291; et-Tayâlisî, el-Müsned s.46; Abd b. Humeyd, el-Müsned s.193.

“(Fâniyât u zâilâttan sıy rılarak) bütün benliğinle O’na y önel.” (Müzzemmil sûresi, 73/8)

Müzzemmil sûresi, 73/8.

Bkz.: Buhârî, rikak 38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.

Enfâl sûresi, 8/17.

Bkz.: Buhârî, bed’ü’l-halk 8, tefsîru sûre (32) 1, tevhîd 35; Müslim, cennet 2-4.



Huzur

İç rahatlığı, ruhta tatmin duygusu, hâlden memnuniyet hissi ve gönül
dünyasında inşirahlar yaşama mânâlarına gelen huzur, maddî olduğunun yanında
hatta ötesinde mânevî bir derinliği, dünyevî olmasının yanında uhrevî ve ilâhî
enginliği de olan kapsamlı bir kelimedir. Onun mecâzen, bazı önemli
kimselerin makamı veya bu tür şahısların maiyetleri mânâsına gelme gibi bir
anlamı da vardır ki o bizim konumuzun dışında kalır.

Maddî ve dünyevî huzur, herkesin aradığı ve çokların peşinde olduğu
huzurdur ki, bir ihtiyac-ı mübrem ve herkes arkasından koştuğu hâlde iman ve
mârifet dairesi dışında elde edeni az, devam ettireni ondan da az; adı var kendi
yok, müsemmâsız bir isim gibidir. Onu, iman, iz’ân ve mârifet dairesi dışında
arayanlardan biri –belki de bu sözlerle o, başkalarının hissiyatına tercüman
oluyordu– ne hoş söyler:

“Âsûde olayım dersen, gelme cihâna

Meydana düşen kurtulamaz seng-i kazâdan.”

(Ziya Paşa)

Sofîlere göre huzur, haremgâh-ı ilâhîye duhûl ve maiyet yaşamaya bağlı
ekstra bir lütf-u rabbânîdir ve Cenâb-ı Hakk’ın rabbânilere özel bir
armağanıdır. Bu mânâda o, öteden beri vücud veya sübühât-ı vechin dört bir
yanı kuşatıp kapladığı ve hak erinin mest ü sermest olduğu tasavvurlar üstü bir
mazhariyetin unvanı olagelmiştir. Böyle bir mazhariyetle serfiraz hak yolcusu
bazen, “Varsın İlâhî, yine varsın yine varsın, / Aklımda, hayalimde, hissimde
hep varsın!” (Cenap Şehabettin) diyerek öyle bir metafizik gerilime geçer ki,
gayri zevkî ve hâlî olarak, gözü hiçbir şey görmez, kulağı artık yabancı sesleri
duymaz hâle gelir de huzur ihsasları içinde sürekli ihsan şuuruyla gözlerini
açar-kapar, kalb kulaklarıyla mâverâ-yı tabiattan nağmeler dinler ve halktan
gaybûbeti ölçüsünde letâif-i bâtınesiyle kendini hep O’nun huzurunda hisseder;
tavır, davranış ve sözleriyle gayr-i iradî sürekli huzur soluklar, huzurdan dem
vurur ve gören herkeste de huzur hissi uyarır. Gerçi bazen, makam ve
müstekarrın berisinde bulunan bir kısım rabbânîlerin, madde, beden ve
cismaniyet tesirinde kalarak her zaman o seviyeler üstü seviyeyi
koruyamayarak kesinti ve inkıtalar yaşadıkları da olur ama, bu bir hüsûf ve
küsûf hâdisesi gibi geldiği gibi gider ve bütün ufuklar fecir üstüne fecir



yeniden aydınlanır, derken bir kez daha kalb yamaçlarında huzur meltemleri
esmeye başlar.

Bazı sofîler huzuru, latîfe-i rabbâniye ve sırrın, o Hâzır ve Nâzır-ı Mutlak’a
teveccüh-ü tâmmı şeklinde görmüş –farklı derecelerde olması mahfuz– hak
erinin bütün bütün gaybûbeti şeklinde yorumlamışlardır ki, bu bir mânâda “fenâ
fillâh”, “beka billâh” hakikatlerinin farklı yorumu gibidir. Öyle veya böyle,
âsâr-ı feyz nisbetinde huzur ufkunda da farklı derece ve mertebelerin
bulunduğu/bulunacağı açıktır. Bu mertebelerin zirve ve müntehâsının “makam”
unvanıyla yâd edilmesine mukabil, onun berisinde gerçekleşenlerse birer hâl ve
müstevda’dan ibaret sayılmışlardır. Makam kahramanı, her şeyde ve her
nesnede O’nun huzurunun şuâlarıyla kendi dâhil hiçbir şeyi görmez olur da
ihsasları itibarıyla âdeta kendini “lâmekânî” ve “lâzamânî” bir varlık gibi
duyar ve o zâviyeden ihsaslarını sergiler, seslendirir ve bir mânâda sürekli
vücûdiye mülâhazalarıyla soluklanır. Söyledikleri şayet ihtisaslarının sesi-
soluğu ise –inşaallah öyledir– bir “fenâ fillâh” eri bu duyuşlarını şöyle
dillendirir:

“Mekânım lâmekân oldu,

Bu cismim cümle cân oldu,

Huzûr-u Hak ayân oldu,

Özüm mest-i lika gördüm.”

Böyle bir ufka uzanan o sırlı güzergâhta her iştiyak eri ve huzur yolcusu,
menzilden menzile koşar.. her menzilde kalb ve sır temâşâgâhlarında ism-i
Zâhir’in farklı tecellîlerini duyar.. bir üst kademe sayılan ism-i Bâtın
atmosferinde benliğin sırlarını anlar ve onları aşar.. daha sonraki bir durakta
“ismullah”ın celâlî ve cemâlî tecellîleriyle irkilir, ra’şeler yaşar.. ve müteâkip
bir merhalede, rahmâniyet tecellîsinin esintileriyle akıl, kalb ve ruh vahdeti
içinde tevhid soluklamaya durur.. derken birkaç adım daha ilerleyince, hüviyet
mertebesinin farklı bir inkişafını ve belli bir çerçevede mârifet-i Zât hakikatini
duyar.. daha sonrası ise min vechin “ehadiyet-i ilâhiye”nin söz konusu edildiği
ufk-u müteâldir. Ona nâkabil-i idrak ve nâkabil-i ihâta “Zât-ı Vâcibü’l-Vücûd”
veya “Zât-ı Baht” âlemi de demişlerdir ki; basîret üstü basîret taşıyan huzur
erleri, zaman, mekân üstü ve “bî kem ü keyf” müteâl olan o âlemde evvel ü
âhiri birden duyar, zâhir u bâtını birden hisseder ve gerçek huzurun ne olduğunu



tam görür, yaşar ve kendilerini âdeta görmez ve duymaz olurlar. Bu makamla
alâkalı ne hoş söyler Sinan Paşa:

“Sen ol Zâhir’sin ki kimse ne olduğun bilmez

Ve ol Bâtın’sın ki kimseden gizlenmez...”

Evet, O, zâhirde şiddet-i zuhurundan gizli, bâtında ise ٌءْيَش َُهنوُد   َ سَْیل
hakikatinin1 sahibi Alîm-i Mutlak, Kadîr-i Mutlak, Mürîd-i Mutlak ve her şey,
her nesne için olmazsa olmaz biricik merci ve illet-i ûlâdır.. içleneceği içleyen
ve dışlanacakları da dışlayan her huzur eri, ihsas ve ihtisaslarını değişik
şekilde ifade etse de, besteler ve nağmeler aynıdır. Zira onların mir’ât-ı
ruhlarına akseden, tecelli-i Zât envârı ve sübühât-ı vech şuâlarıdır. Vâkıa,
aynaların ve kabiliyetlerin istidat ve istiâblarına göre bazen duyuş, seziş ve
seslendirişler farklı farklı olabilir; hatta bazı fıtratlar bu durumda iltibaslara da
düşebilir; burada esas olan temkin, teyakkuz ve “usûlüddîn” prensiplerine
bağlılıktır. Bize düşen ise, onlara ait bir kısım farklı iltibaslara mâkul bir
mahmil bularak, böyleleri hakkında suizan kapılarını kapalı tutmak olmalıdır.

Bazı mutasavvıfîn, huzur mertebelerini; iman, islâm, ihsan ve mârifet esasları
üzerine bina ederek konuya “ilme’l-yakîn”, “ayne’l-yakîn” ve “hakka’l-yakîn”
esasları zâviyesinden bakmış; üç kademeli bir huzur yorumuyla mevzuu
“tecelli-i esmâ” itibarıyla mârifet-i Zât, “tecelli-i sıfât” açısından mârifet-i Zât
ve “tecelli-i Zât” ile mârifet-i Zât mülahazasına bağlayıp sonuçta zevkî ve hâlî
olarak min vechin esmâ ve sıfâtla ittisaf şeklinde ele almış ve huzur
mertebelerini de bu güzergâh çerçevesinde yorumlamışlardır.

Huzuru, hak erinin, kendi hesabına gaybûbet yaşaması ve Hakk’ın özel
teveccühleriyle “maiyet” ufkuna ermesi şeklinde yorumlayanlar da olmuştur.
İnsanın gaybûbeti, çevresinde olup bitenleri görmemesi, duymaması, dahası
maiyet ihsaslarının derinlik ve temâdîsi nisbetinde kendini bile hissetmeyecek
hâle gelmesi, iç ve dış dünyasıyla hâlî ve zevkî istiğraklar içinde bulunması ve
sonunda Sultân-ı hakikatin, onun benliği dâhil her şeyi silip süpürüp götürmesi
ve kendini tam duyurup hissettirmesidir ki, buna, görülmesi gerekeni görüp,
görülmeye değmeyenlerden kat’-ı alâka etme de diyebiliriz. Ne var ki, bu
anlayışta olanların da farklı farklı huzur mertebelerinden söz edegeldikleri bir
gerçektir. Bu mertebelerin bazıları huzur güzergâhıyla alâkalı, bazıları da
makam ve müstekarla.. güzergâhı, şerâit ve erkânına riâyet ederek aşabilen
müntehî, sonuçta kendini zâtî tecellîler deryasına salar.. min vechin O’nda yok



olur.. sonra da bir ikinci hayat adına “ba’s ü ba’de’l-mevt” köprüsünden
geçerek kendi vücud-u câvidânîsinin ufkuna ulaşır ve huzur-u dâimîye erer.

“Gönül iman ve mârifetle mutmain olur

Ve işte bu yolun sonunda duyulur huzur.”

َقَایِتْشِْالاَو َقْشِعْلاَو  َةَّماَّتلا  َةَفِرْعَمْلاَو  َّماَّتلا  َنیَِقیْلاَو  َّمَتَْألا  ََصالْخِْإلاَو  َلِماَكْلا  َناَمیِْإلا  ّلَلا  َُّمھٰ
َمِئاَّدلا َّمَتَْألا  َروُضُحْلاَو  َكَِئاِقل  ىَلِإ  .

َنی۪مٰا َنیِعَمَْجأ  ِھِبْحَصَو  ِھِلٰاَو  ٍدَّمَحُم  َانِدِّیَس  ِقْلَخْلا  ِفَرَْشأ  ىَلَع  ْمِّلَسَو  ِّلَصَو  .
“‘Mâsivâ’ ölçüsünde kavranamaz bir ‘Bâtın’dır.” (Bkz.: Müslim, zikir 61; Tirmizî, daavât 19, 67; Ebû Dâvûd, edeb 97)



Hazîretü’l-Kuds

Hazîre, etrafı duvar ve surlarla çevrili yer mânâsınadır ve çok defa hazîre
denince de işte böyle bir çeper içinde bulunan cami, tekye, zaviye ve türbeler
kastedilmiştir. “el-Kuds” kelimesi, mukaddes, muallâ, mübarek, duruluk ve
arınmışlık anlamına gelmekte ve hazîre kelimesine lügavî mânâların ötesinde
çok derin anlamlar kazandırmaktadır.

Tasavvuf ıstılahında Hazîretü’l-Kuds; metafizik ve metafizik ötesi, Cennet ve
Cennet ötesi mânâlarına gelen, tasavvurları aşkın gayr-i muhât bir âlemin
unvanı sayılmış ve idraki de ilâhî mevâride ve mevâhibe emanet edilmiştir. Bu
itibarla da onu sırf lügavî mânâ darlığında bir hazîre görmek ya da Cennet’e
inhisar ettirmek Hazîretü’l-Kuds mazmununa aykırı bir yaklaşım olduğu gibi,
değişik esmâ, sıfât ve sıfatlar ötesi âlemlere delâletteki münezzehiyet,
mübecceliyet ve mukaddesiyet işaretlerini de görmezlikten gelme demektir.

Öyle ise “Hazîretü’l-Kuds” dendiğinde bu terkipten biz ne anlamalıyız ve ne
anlaşılmaktadır? Her şeyden evvel Hazîretü’l-Kuds; sınırsız, her şeyi kuşatan
ama kuşatılmayan, maddî ve fizikî kurallarla ifade edilemediği gibi, mânevî ve
metafizikî mülâhazalarla da anlatılamayan, bütün ulvî âlemlerin kendisine
müteveccih bulunduğu, tabiat, mâverâ-yı tabiat ve bunların önüne sonuna, zâhir
u bâtınına, varoluşlarına, fenâ bulup âlem-i gayba rücû edişlerine nâzır, muhît;
aslî ve fer’î tecellîleriyle, zâtî ve vasfî hususiyetleriyle her şeyin ötesinde
mukaddes lâmekânî ve lâzamânî bir hakikatin unvanı ve rahmetin insan sırrına
armağanıdır.

Bir kısım sofîlere göre, Zât-ı Ulûhiyet mülâhazalarının ilk mirsâd-ı tefekkür
noktasını, ef’âl ve âsâr âlemleri arkasındaki mâlûmiyetin sadık emâreleri
sayılan esmâ-yı ilâhiye; bu ameliye-yi fikriye ve ihsâsiyenin ikinci kademesini,
düşünce ve hislerimizi kuşatan ve Zât-ı Baht’la alâkalı hareket-i akliye,
hareket-i fikriye ve tasavvurlarımızın sınırlarını belirleyen, daha doğrusu, Zât-ı
Vacibü’l-Vücud’la alâkalı mütalâalarımızı, mülâhazalarımızı, hatta hislerimizi
ve ihsaslarımızı, idrak ötesi memnû alana girmeme adına tahdit eden, çerçeve
içine alarak sınırlandıran ve bize idrakimizin serhaddini gösteren –bu yaklaşım
“Zât-ı Hak sıfatlarıyla muhâttır” hakikatini tavzihe mâtuftur– sıfât-ı sübhaniye;
bunların verâsını ise, evsâf-ı ilâhiyenin dahi dayandığı “şuûnât-ı rabbâniye” ve
“itibarât-ı kudsiye” teşkil etmekte ve daha doğrusu bunlar birer mezâhir ve
mecâlî vazifesi görmektedirler.



Bütün varlığı ve varlık ötesini ihâta eden bu mütenevvi tecellî ve zuhurların
idrak ötesi mercii “âlem-i gayb-ı hüviyet” denegelen “tenzîh ve lâ taayyün”
âlemi; “âlem-i gayb-ı mutlak” dediğimiz “Zât-ı Baht” âlemi; “âlem-i ıtlak”
sözüyle ifade ettiğimiz “lâhût” âlemi; “daire-yi rubûbiyet” beyanıyla ortaya
konan “ceberût” âlemi; “Hazreti Vücûd” sözleriyle anlatılmak istenen
“Ehadiyet-i Zâtiye” ve “Hakîkatü’l-Hakâik” âlemleri; “Hazreti Evvel” diye
kabul edilen “Zât-ı Hak” âlemi; “Hazreti Ehadiyet-i Mutlaka” diyegeldiğimiz
“Ulûhiyet” âlemi.. nihayet birleşik noktaları itibarıyla “sakfu’l-Cennet”1

hakikatinin arkasındaki Evvel ü Âhir, Zâhir u Bâtın isimlerinin mecâlî ve
mezâhirlerinin sır ve hafâ latîfelerine hissettirdiği –bî kem u keyf–

2 .ٌءْيَش ُھَنوُد  َسْیَلَو  ٌءْيَش  ُھَقَْوف  َسْیَلَو  ٌءْيَش  ُهَدَْعب  َسْیَلَو  ٌءْيَش  ُھَلْبَق  َسْیَل 

hakikatleriyle ortaya konan hakaik-i uzmânın müfâdı olduğu
âlem/âlemler, ihsaslarımıza ve ihtisaslarımıza sürekli Hazîretü’l-
Kuds hakikatini fısıldamaktadır.

Eâzım-ı sofiye indinde, Hakîkatü’l-Hakaik’ın farklı tecellî, tezâhür ve
lemeâtı sayılan birer küçük işarette bulunup geçtiğimiz bütün o ulvî âlemler
kendilerine has mânâlarıyla duyulup sezildikleri ölçüde ve hakikat eri
konsantrasyon derinliğine göre istiğraklara girebildiğinde bazen bütün esmâ ve
sıfât dahi min vechin duyulup hissedilmez olur da latîfe-i rabbâniye, اَم
3 ...ُفوُرْعَم اَي  َِكت  َ فِرْعَم َّقَح  َكاَنْفَر  اَم ,itirafıyla soluklanmaya durur; sır عَ
4 ...ُموُلْع اَي َم ِكاَرْدِْإلا  َّقَح  َكاَنْكَرَْدأ   serâsına sığınır; ruh, hafâ ufkuyla
hayretten kalaka, kalaktan heymâna yürür; yürür de ahsen-i takvîme
mazhariyetini inkişaf ettirmiş böyle bir hak erine melekler, “Yürü, top senin,
çevkân senindir...” derler ve bir adım geriye çekilirler.

Kalb ve ruh kahramanlarına göre böyle bir ufka ulaşmanın yolu, mebde’de,
kalbi mâsivâ kirlerinden temiz tutmaya; sonra bu temizliği devam ettirmekle
ilâhî insibağa mazhar olmaya; duyulup hissedilen ötelere ait esintileri gönül
gözüyle, Kur’ân mantığıyla tahlil etmeye; eşya ve hâdiselere, eşya ve
hâdiselerin arka planına latîfe-i rabbâniye, sır ve hafâ şahikalarından bakmaya,
bakıp değerlendirmeye vâbestedir. Bu konuyla alâkalı ne hoş söyler o nâzım-ı
mümtaz:

“Pâk eyle gönül çeşmesini ta dolunca!



Dik tut gözünü, gönlün sana göz olunca!

Efkârı kov, dil testisini ol çeşmeye tuttur!

Ol âb-ı safâbahşla ol testi dolunca...

.................

Ey lâmekânî seni pek çok aradım çok,

Sînemde mukîm olduğun tâ duyulunca”

Bu mülâhazalar çerçevesinde, teşbih ve tecsîme girilmeden, hayyiz ve mekân
dalâletlerine sapılmadan, ihsaslarımızı َءاَرَو َىلا  َ َعت ّللاَف  ُهٰ َِكلاَِبب  ََر  طَخ اَم  ُّلُك 
5 َِكلٰذ ...َء  اَرَو َءاَرَو   hakikatine bağlayarak, ihsaslarımızı, ihtisaslarımızı,
tasavvurlarımızı, muhâkemelerimizi selbî sıfatlar yörüngesinde ele alıp,
İbrahim Hakkı Hazretleri’nin:

“Ne cism u ne arazdır, ne mütehayyiz ne cevherdir

Yemez, içmez, zaman geçmez berîdir cümleden Allah.

Tebeddülden, tagayyürden, dahi elvân ü eşkâlden,

Muhakkak Ol müberrâdır, budur selbî sıfâtullah.

Ne göklerde, ne yerlerde, ne sağ u sol ne ön ardda,

Cihetlerden münezzehtir ki hiç olmaz mekânullah.”

sözleriyle ortaya koyduğu hakikatlere göre iç dünyamızda
duyduğumuz, duyacağımız his ve zevklerimizi değerlendirmeli, test
etmeli, varsa sünûhât ve mevâhib-i rabbâniye, onları da bu
çerçevede yorumlamalıyız.

Burada, konuyla alâkalı, mevzuu tavzih adına şu hususların ifadesi de yararlı
olacaktır: Bütün kevn ü mekânları muhît, tabiat ve mâverâ-yı tabiat âlemlerini
kuşatan, bütün ilâhî tecelliyât ve tezâhürâtın mahall-i ifâzası bulunan ve
Kur’ân’da 6 ىٰوَتْسا ِشْر  َعْلا َىلَع  ُنٰمْحَّرَلا   fermân-ı sübhanîsiyle işaretlenen



melekûtî Arş hakikati; onun –bî kem u keyf– berisinde sıfât-ı fiiliyenin mahall-i
tecellîsi ve emr u nehy hakikatlerinin mahall-i zuhûru, Arş’a nisbeten daha dar
alanlı ve “Hazreti Kürsî” unvanıyla yâd edilen bir diğer yüce âlem; latîfe-i
rabbâniye ve sır kahramanlarının “el-berzahu’l-kübrâ” dedikleri, merâtib-i
esmâ-yı ilâhiyenin müntehâsı, a’mâl ve ulûmun son serhaddi “Sidretü’l-
müntehâ”... gibi âlemlerin her biri, izâfî ve zıllî birer Hazîretü’l-Kuds
mâhiyetindedir. Evet, Hakk’a nisbetleri açısından idrakinden âciz
bulunduğumuz bütün bu ulvî âlemler –bî kem u keyf– o münezzeh, mukaddes ve
mâneviyat üstü mânevî âlemi işaretlemektedir.

Müntehîler, ilimleri, mârifetleri, muhabbetleri ve aşk u iştiyaklarıyla hep o
âleme müteveccihtirler ve her zaman değişik tecellî dalga boyunda o âlem ve
âlemlerden gelecek vâridâta muntazırdırlar; onunla vardırlar, onunla
bahtiyardırlar.

ُھَبَانِتْجا َانْقُزْراَو  ًالِطَاب  َلِطَابْلا  َانَِرأَو  ُھَعَابِّتا ، َانْقُزْراَو  ًاّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َُّمھٰ .

ِتَانِئاَكْلا ِمِسْلِط  ِفْشَِكل  ِثوُعْبَمْلا  َنیِعَمَْجأ  ِقْلَخْلا  ِفَرَْشأ  ٍدَّمَحُم  َانِدِّیَس  ىَلَع  ْمِّلَسَو  ِّلَصَو 
ِةاَجَّنلاَو ِزَْوفْلا  ِباَحَْصأ  َنیِرِھاَّطلا  َنیِبِّیَّطلا  ِھِبْحَصَو  ِھِلٰا  ىَلَعَو  .

Bkz.: ed-Dey lemî, el-Müsned 2/338; Ebû Hay yân, el-Bahru’l-muhît 8/144.

“O Ezel ve Ebed Sultanı, kendinden başka her şey den mukaddem bir ‘Evvel’, sonu bulunmayan ve her şey in encam ve nihayetine de hâkim bir ‘Âhir’; vücudu her şey in üstünde ayân, varlığın

her satır, her kelimesinde apaçık okunan bir ‘Zâhir’ ve her şey in ötesinde, kâinat ve hâdiselerin biricik mercii, izzet, azamet ve şiddet-i zuhurundan ötürü ihata edilemez ve ‘mâsivâ’ ölçüsünde

kavranamaz bir ‘Bâtın’dır.” (Bkz.: Müslim, zikir 61; Tirmizî, daavât 19, 67; Ebû Dâvûd, edeb 97)

“Seni hakkıy la bilemedik ey  Ma’rûf!” (el-Münâvî, Fey zu’l-kadîr 2/410; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 4/79, 17/202)

“Seni hakkıy la idrak edemedik ey  Ma’lûm!”

“O, senin aklına gelen her şey in ötesinin ötesinin... ötesindedir.” (Bkz.: Aliy yülkârî, er-Raddü ale’l-kâilîn bi vahdeti’l-vücûd 1/16)

“O’dur Rahmân, rubûbiy et arşına istivâ eden, kâinata hükümran.” (Tâhâ sûresi, 20/5)



Feth-i Karîb, Feth-i Mübîn
ve Feth-i Mutlak

Feth; açma, açılma ve küşâd etme mânâlarının yanında, ülke fethetme,
fâtihlere ve fethedilen ülke halkına yeni ufuklar açma anlamına da gelmektedir.
Fâtih, başta İstanbul olmak üzere değişik yerleri fethettiği için kendisine bu
unvan-ı âlî verilmiştir. Bütün bunların ötesinde onun en önemli fethi, kalbî ve
ruhî hayatı itibarıyla kendi iç dünyasını fethedip Allah ile derin bir münasebet
içinde bulunmasında aranmalıdır. Kendisi bu münasebeti ne hoş ifade eder:

“Enbiyâ vü evliyâya istinâdım var benim,

Lütf-u Hak’tandır hemen ümmîd-i feth u nusretim.”

Ehl-i tahkik indinde feth, Fettâh ism-i şerifine bağlı değişik buudlarda farklı
açılımların gerçekleşmesi şeklinde yorumlanmıştır ki çekirdekteki ukde-i
hayatiyenin açılıp inkişaf etmesiyle rüşeyme yürümesinden, döl yatağında
yumurtanın harika bir vetîre takip etmesine; şu koskocaman kozmozun mini bir
nüveden meydana gelmesinden, bütün kevn ü mekânların onca fetk u retkından1

sonra uhrevî âlemlerin baş döndüren o muhteşem saraylarına dönüşmesine,
dönüşüp iç içe farklılıklar arz etmesine kadar bütün şuûn, o feth-i ilâhînin birer
tecellî ve tezâhüründen ibarettir.

“Karîb” kelimesi yakın mânâsına, “mübîn” sözcüğü açık anlamına
gelmektedir. “Mutlak” lafzı ise kayıt altına girmeme hakikatine delâlet
etmektedir. Ne var ki bu kelimeler, sofiyece sözlük anlamlarının dışında çok
daha farklı mânâlar ihtiva etmektedirler; etmekte ve feth-i ilâhînin enfüs
âleminde belli tezâhürlerini işaretlemekte, yolun hakkını verenler için de ilâhî
tecellîler sağanağına îmâda bulunmaktadırlar.

Feth-i ilâhîye gelince o, ahsen-i takvîme mazhariyetinin hakkını edâ etmiş
hak erine Cenâb-ı Hakk’ın özel bir teveccühü ve bir fazl-ı husûsîsidir. Bu
sayede sâlikin kalbinde ve ruhunda öyle bir nur, öyle engin bir mârifet hâsıl
olur ki, böyle bir mazhariyet ne iç içe çilelerle ne de başka bir yöntemle
kat’iyen elde edilemez. Feth-i ilâhîye mazhar böyle bir hak yolcusu, upuzun
erbaînlerle ulaşılabilen “fenâ fillâh” ve “beka billâh maallah” merâtib-i
mübarekesine bir hamlede urûca muvaffak olur; olur ve âdeta binlerce
kilometrelik bir mesafeyi bir anda katediyor gibi, bir ân-ı seyyâle vücûd-u
envere mazhariyeti sayesinde sâniye-i vâhidede nefisten kalbe, kalbden ruha ve



ruhtan gayb-ı mutlaka yürür, yürür ve âdeta mukarrabîn meleklerle atbaşı hâle
gelir.

İlâhî fazl olan böyle bir mazhariyete; gayret, himmet, mârifet ve aşk u
muhabbet... gibi hususlar birer sebep teşkil etseler de, burada esas olan, ilâhî
teveccüh ve takdirdir. ُءاََۤشي ْنَم  ِهِیتْؤُي  ّللا  ِهٰ ُلْضَف  َِكلٰذ   “Bu, Cenâb-ı Hakk’ın
kuluna ekstra ve sürpriz bir ihsanıdır, böyle bir ihsanı da O, kullarından
dilediğine lütfeder.”2 İşte böyle bir feth-i ilâhî, herhangi bir kimsenin
vesâyetine girmeden ve nakil tarîkiyle şundan-bundan hiçbir şey almadan,
hitabete, kitâbete başvurulmadan Hakk’a açık ve musaffâ latîfe-i rabbâniyeye
bilâ vasıta akan bir feyz-i rabbânî ve bir lütf-u sübhanîdir. Böyle bir fütûhât,
enbiyâ-ı izâm efendilerimizde her zaman nübüvvet televvünlü, evliyâ-i fihâm
hazerâtında da vilâyet dalga boylu tecellî şeklinde olagelmiştir. Bu mazhariyet
ve feth-i ilâhî ile onlar, kendi iç dünyalarındaki fetihlerin yanında, mucize ve
keramet şeklinde Hakk’ın yaratmasıyla meydana gelen harikalarla da pek çok
müstait fıtratın fethe mazhariyetine vesile olmuşlardır.

Kur’ân-ı Kerîm, “feth-i karîb”, “feth-i mübîn” der, onları mutlak bırakır ve
yorumunu da temel disiplinlere bağlılık çerçevesinde muhakkıkînin idrakine
emanet eder. Bazılarına göre ٌبيِرَق ٌحْتَفَو  ِّه  ٰ للا َنِم  ٌرَْصن   “Allah’tan bir yardım
ve yakında gerçekleşecek bir fetih…”3 fermanındaki fütûhât, kalblerin
inkişafından bütün insanlığın irşad ve tenvîrine kadar çok geniş alanlı bir
hakikatin ifadesi; اًنِیبُم اًح  ْتَف ََكل  اَنْحَتَف  ا  َِّنإ  “Biz sana apaçık bir fetih ihsan
ettik.”4 beyan-ı sübhanîsiyle ifade edilen feth-i mübîn, iç derinlik ve enginliği
işaretleyen daha büyük bir inayetin remzi; ُحْتَفْلاَو ّللا  ِهٰ ُرَْصن  َءاَۤج  اَِذإ   “Cenâb-ı
Hakk’ın yardım ve zaferi geldiği zaman…”5 âyetiyle ifade edilen hakikat ise
feth-i mutlakı gösteren, o Sevgililer Sevgilisi’ne asliyet planında, ümmetine de
zılliyet planında Hazreti Rahmân u Rahîm’in büyüklerden büyük bir ihsan ve
teveccühünün îmâsıdır.

Sofîler bu fetihleri daha farklı açılımlarıyla ele almışlardır. Ezcümle, feth-i
karîbi, melekût ve melekût ötesine açılma şeklinde yorumlamışlardır ki, bu
yüce pâyeye mazhar hak yolcusu, bir bir bütün esbap perdelerini aşar ve min
vechin O’na ulaşır, ulaşır da kendi sa’y, gayret ve ef’âlini, damlanın deryada
kaybolması gibi ilâhî ef’âl içinde muzmahil görür ve اَمَو ْمُك  َ َقلَخ ّللاَو  ُهٰ
6َ نوُلَمَْعت  hakikatiyle soluklanmaya durur. Kezâ sofîler, feth-i mübîni de feth-i
ceberûtun değişik bir unvanı saymış ve bu pâyeyi ihrâz eden hak yolcusunun



sıfatlarının, evsâf-ı ilâhiye karşısında görünmez, bilinmez ve duyulmaz hâle
gelmesi şeklinde yorumlamışlardır ki, kurb-u nevâfil kahramanlarıyla alâkalı
ifade buyurulan: “Ben onların gören gözleri, işiten kulakları, tutan elleri...
olurum”7 yüce hakikati bu pâyeyi işaretliyor gibidir. Bütün bunların ötesinde
bir de feth-i mutlak vardır ki, şâhikalar üstü şâhika sayılan bu pâye, sır ufkunda
feth-i lâhûtî-i Zât’tır ve bizim için nâkabil-i idraktir.

Bütün bunlardan anlaşılan diğer bir husus da şudur: Esmâ ve ef’âl-i ilâhiye
sıfât-ı sübhaniyeye, onlar da Zât-ı Zîşân’a perde oldukları gibi, bir mânâda
kalb ruha, ruh da sırra hicap mâhiyetindedir. Bütün bu hicapların bir bir
aralanması, hatta tamamen kaldırılması sayesindedir ki, her şey işte o zaman
(min haysü hüve hüve) duyulup görülür ve gayb iken ayân olur.

İsmail Hakkı Bursevî gibi bazı mutasavvıfîne göre, bu fetihlerin hemen
hepsi, sâlikin kalbî, ruhî ve sırrî hayatı itibarıyladır. Feth-i karîb ufkunda zuhûr
eden bütün nurlar, sırlar, sıfatlar âleminden; feth-i mübînde tebellür eden envâr
ve esrâr, isimler âleminden; feth-i mutlaktaki ihsaslara çarpan şuâlar ise âlem-i
Zât’tandır. Bu tevcîhe göre –burada bazıları sıfât yerinde esmâ, esmâ yerinde
de sıfât tabirini kullanmışlardır– ruhanî miraçta evvelâ sıfât nurları, sonra
esmâ-yı ilâhiye envârı, bunların nihayetinde de Zât-ı Hak şuâları duyulur ve
hissedilir. Aslında bu sırlı hususu, şöyle açıklamak da mümkündür: Feth-i karîb
ufkunda seyahat eden sâlik, ilâhî mârifetin ziya tayflarını latîfe-i rabbâniye
mertebesi itibarıyla duyar; o ufkun atlas iklimini ruh zirvesinden temâşâ eder;
bî kem u keyf Rahmânî hakâiki ise, sır ve daha ötesi şâhikalardan tarassut etme
bahtiyarlığına erer. Denebilir ki, bu güzergâhta sâlike ilk armağan, onun kalb
ufkuna otağını kurmasına; ikincisi, ruh zirvesini ihrâz edip mârifet-i kâmileye
ermesine; üçüncüsü ve en büyüğü ise, Hakikatler Hakikati mertebesine
yönelmesine bahşedilen teveccühlerden ibarettir. Bu açıdan da, hakikat ehlinin
kemâlâtına hakikî ve diğerlerininkine de izafî nazarıyla bakılagelmiştir.

Bu farklı mertebelerle alâkalı diğer bir mülâhaza da şöyledir: İlk basamak,
şeriat ve diyânetle insan tabiatının ıslah edilmesi; ikinci basamak, seyr u sülûk-
i ruhâniyle nefsin tezkiyeye tâbi tutulması; üçüncü basamak, ruh ve kalbin
tasfiyesiyle sır ufkuna ulaşılmasından ibarettir ki, bu sayede his ve şehvet,
yerlerini iffet ve istikamete; heva ve heves, hidayete; cehalet ve gaflet de
hakikat-i ulyâya bırakarak hak erine hakîkî insan olma yolunu açarlar.

Burada, feth-i karîble ve daha sonra feth-i mübîn ve feth-i mutlakla alâkalı
İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri’nin mülâhazalarını arz etmeden de



geçemeyeceğim. O, feth-i karîble alâkalı nazmen şunları söyler:

“Hangi dil ki buldu Hak’tan nusret-i feth-i karîb,

Gitti zillet, geldi âhir izzet-i feth-i karîb.

Yıkmayınca şol hisar-ı nefsi darb-ı zikr ile,

Hâsıl olmaz ehl-i cehde kudret-i feth-i karîb.”

Hazrete göre feth-i karîb, latîfe-i rabbâniye ile Hakk’a yönelerek, ef’âl ve
âsârını, ilâhî ef’âl ve âsârın birer gölgesi görerek yol başı tevhîd tasavvurları
yaşamaktır. Feth-i mübîn ise, ruh ufkundan nefis sırlarını Hakk’ın sıfât
tecellîleri karşısında duyup hissetmez hâle gelerek nefse ait bütün perdeleri
aşıp, sıfatların ihâta alanı sayılan ceberût zirvesine ulaşmaktan ibarettir. Buna,
nefsin esfel-i sâfilînden sıyrılarak önce kalb menziline, sonra da ruh
semâlarında tayerânı da diyebiliriz. Bu itibarladır ki, nefis, makamının kemâli
kalb zirvesi ve ruh şâhikası mertebelerinden geçerek, tabir-i diğerle, levvâme,
mutmainne, râdıye mertebe ve tabakalarını aşarak kendi arş-ı kemâlâtına
otağını kurması ve ruh ufkuna açık durması sayesinde zirve yapar ve sır
şâhikalarını hecelemeye durur. Böyle bir terakkînin devamıyla da ruha ait envâr
u esrâr bütün bütün kalbi istilâ edince feth-i mutlak semasına yol görünmüş
olur.. ve yine Hazretin ifadesiyle işte o zaman:

“Nefs-i emmâre hisârı serteser vîrân olur

Kalb-i uşşâka olursa yâver feth-i mübîn”

Evet, bu ufku ihrâz ettikten sonradır ki sâlik, vicdan mekanizmasıyla bütün
nefsânî, hevâî, hissî zincirleri kırarak kulluğu tam bir ihsan şuuruyla taçlandırır
ve gerçek hürriyeti soluklamaya başlar.

Feth-i mutlak, sâlikin, kendine ait göründüğü halde zâtî olmayan her şeyi Zât-
ı Hak’ta ifnâ edip bütün bütün lâhûtî hakaika açılması demektir. Böyle bir feth,
istidatların tefâvütü mahfuz, vahdet kapısının aralanması ve min vechin şuhûd-u
Zât ve nur-u Ehadiyetin –ihtisaslara emanet– zevkî ve hâlî tebellüründen ibaret
görülmüştür. İşte ilâhî nusret ve fethe erme makamı da bu makamdır. Bu pâye
ile alâkalı da Hazret nazmen şunları söyler:

“Nusret-i hakkı bulanlar buldu feth-i mutlakı,



Cümleden fâni olanlar buldu feth-i mutlakı.

Bu fenâ meydanı içre dâima serbâz olup

Ölmeden evvel ölenler buldu feth-i mutlakı.”

Böyle yüksek bir pâyenin kahramanları, gözlerini açar-kapar hep O’nu
hecelerler.. âdeta O’ndan başka hiçbir şey görmez, gördüklerine de hayal der
geçerler ki, bu yüce pâyeyi dillendiren bir âşık-ı sâdık da hislerini şöyle
seslendirir:

ُبیَِغت َنَْیَأف  يِبْلَق  يِف  َكُّبُحَویَِمف  يِف  َكُرْكِذَو  يِنْیَع  يِف  َُكلَایَخ 

“Gözümde hep Senin hayalin, ağzımda hep Senin yâdın; kalbimde hep Senin
muhabbetin, Sen nerede benden gayb olacaksın ki!..”

ََكتَّبَحَمَو ََكتَّیِعَمَو  ََكبُْرقَو  َنیِبُمْلا  َحْتَفْلاَو  َبیَِرقْلا  َحْتَفْلا  ّلَلا  َُّمھٰ .

ٍدَّمَحُم ِقْلَخْلا  ِفَرَْشأ  ىَلَع  ْمِّلَسَو  ِّلَصَو 

َنیِعَمَْجأ ِھِبْحَصَو  ِھِلٰا  ىَلَعَو  ِمَانَْألا  ِدِّیَس  .
Fetk; şak etme, ay ırma, yarma ve yarılma mânâlarına gelmektedir. Retk ise; y ırtığı onarmak, y arığı düzeltmek ve bitiştirmek demektir. Bu iki kelime ile, kevn ü mekânın y aratılışı ve bir

nizama bağlı kalışı ile alâkalı olarak Enbiy â sûresi, 21/30’da nazara verilen hakikate işaret edilmektedir.

Hadîd sûresi, 57/21.

Saf sûresi, 61/13.

Fetih sûresi, 48/1.

Nasr sûresi, 110/1.

“Sizi de sizin fiillerinizi de Allah yarattı.” (Sâffât sûresi, 37/96)

Bkz.: Buhârî, rikak 38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.



Hakikat-i Ahmediye

Hakikat, hak kökünden türetilmiş bir lafızdır ve zatında var olan, ayrıca
gerçek, doğru ve sabit mânâlarına da gelen.. bütün bunların yanında insanların
koruyup kollaması, saygı duyup ihtiramda bulunması ve güvenip itimat etmesi
gerekli görülen hususlar için de kullanılan bir kelimedir.

Tasavvuf ıstılahında bu kelime, hak yolcusunu Allah’a ulaştıran dört makam
veya dört mertebenin üçüncüsüdür ki, şeriat, tarikat ve mârifet gibi diğer
basamaklarıyla o, “fenâ fillâh” ve “beka billâh”a uzanan güzergâhın en önemli
kademelerinden biri sayılmıştır. Ahmediye kelime-i mübarekesi ise, Hazreti
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm Efendimiz’e (aleyhi ekmelüttehâyâ) nisbeti ifade eden
ve bir anlamda Ahmedîlik –biz, yanlış mânâlara kapı aralayan bu kelimeyi
kullanmıyoruz– demek olan bir kiptir.

Sofîler Hakikat-i Ahmediye’yi –bazılarına göre Hakikat-i Muhammediye–
akl-ı evvel, dürre-i beyzâ, akl-ı küll, nüve-i kâinât ve taayyün-ü evvel
sözleriyle de dillendirmişlerdir ki, bunların hepsinden maksûd, sebeb-i hilkat-i
kâinat olan Efendimiz’in mâhiyet-i mâneviye ve mâhiyet-i kaderiyesidir.
“Kader O’nu seçti, rahmet yoluna su serpti / O Zât hem bir çekirdek hem de
meyve idi...” (likailih)

Bazı sofîlere göre, akl-ı evvel diye ifade edilen hakikatle, evvelen ve bizzat
Hazreti Ruh-u Kâinat Ahmed aleyhi ekmelütteslîmât; sâniyen ve bilaraz sâir
enbiyâ-i izâm ve rusül-i fihâm hazerâtı kastedilmektedir. Bunun yanında
sofiyyûn, akl-ı evsat, akl-ı âhir, akl-ı meâş, akl-ı meâd, akl-ı dünyâ, akl-ı ukbâ
ve akl-ı kuds... gibi daha bir kısım akıllardan da bahsederler ki, bunlar da bir
mânâda akl-ı evvelin inkişaf ve açılımlarından ibaret sayılmıştır. Bu akıllardan
bazıları eflâkte izzet ve azamete perdedarlık vazifesi görmekte; bazıları eşya ve
hâdiselere nezaretle muvazzaf; bazıları esbab planında canlılardaki insiyak ve
ihsaslara nezaretçi; bazıları da insan irade, ilham ve mevâridinin alkışçısı
akıllardır. Burada felsefecilerin “ukûl-u aşere” nazariyelerine benzeyen bir
ifade söz konusu olsa da mutasavvıfîn, farklı tecellî dalga boyundaki
teveccühlere hep böyle bakmış ve onları ulvîsi, a’lâsı ve mutavassıtı itibarıyla
böyle isimlendirmişlerdir. Bu cümleden olarak bir kısım sofîler Cebrâil
(aleyhisselâm)’a min vechin “akl-ı âşir” ve min vechin “akl-ı küll”; aşk u
iştiyak temsilcisi bazı (müheyyeme) “ukûl-u mücerrede”, zâhir ilimlerle iştigal
eden ulemânın tezekkür, tefekkür, tedebbür insiyaklarına “akl-ı nazarî”, ehl-i
keşf ve ehl-i hâlin taakkul, ihsas, ihtisas keyfiyet ve kabiliyetine “akl-ı kuds”,



mebde ü meâdı birden duyan yüksek istidatlara “akl-ı kâmil”, iradenin hakkını
verebilen üstün kabiliyet ve idraklere “akl-ı mükteseb” diye gelmişlerdir. Bu
hususlar, ehl-i keşf ve ilhamın müşahedelerine dayanan hakaik-i nisbiye ise,
diğerleri, içinde çokça yanılma payları da bulunan bir kısım felsefî
faraziyelerdir.

Hakikat-i Ahmediye’nin (aleyhisselâm) önemli bir unvanı olan “akl-ı
evvel”e, Efendimiz ي ِروُن ُّهٰللا  ََقلَخ  اَم  ُل  َّوَأ  “Allah’ın ilk yarattığı benim
nurumdur.”1 beyanıyla imada bulunur; bulunur ve varlık ağacının o nur ve o
çekirdekten meydana geldiğini işaretler. َُملَقْلا ُّهٰللا  َق  َلَخ اَم  ُلَّوَأ   “Allah’ın
ilk yarattığı kalemdir.”2 diyerek de kâinat kitabını yazan kalem ve daha doğrusu
o kalemin mürekkebi olduğunu hatırlatır ki, bunların hemen hepsinin o nur ve
ziya-i Hakk’ın bir inkişaf ve inbisatından ibaret olduğu açıktır.

Ayrıca O’na akl-ı evvel denmesi, mesajının mâkuliyetini, temsilinin
mâkuliyetini, üslûbunun mâkuliyetini ve akla kapı açıp onun müşahede,
mükâşefe ve işhâdına farklı bir değer vereceğini de hatırlatma sayılabilir.
Bundan başka, o, hâricî vücudu nokta-i nazarından sadece ve sadece Hazreti
Allâmü’l-Guyûb’un mâlumu olması itibarıyla da Ruh-u A’zam unvanıyla
anılmıştır. Kütüb-ü sâlifede “sâhibü’s-seyf ve’l-kalem”3 evsâfıyla yâd
edilmesi, O’nun kasemle ifade edilen kalem unvân-ı âlîsini almasına, melek
evsâfıyla ittisaf etmesi de “Ruh-u Seyyidi’l-Enâm” pâyesiyle anılmasına vesile
olmuştur.. evet, mâhiyet ve donanımı itibarıyla O, melekûtî yanı önde öyle bir
vücûd-u necm-i nûrânî kahramanı idi ki, bu mazhariyeti açısından O’na melek
demek bile az gelirdi. Beşer suretinde –tenezzül yanı Hakk’ın takdiriyle O’na
ait– Kur’ân mesajıyla bize gönderilmesi O’nun vazife ve misyonu itibarıyla idi.
O simâ-yı mümtaz ve ruh-u mübeccel, bu sorumluluğunu Hakikat-i
Muhammediye (aleyhissalâtü vesselâm) unvân-ı âlîsiyle ekmeliyet ve
etemmiyet zirvesinde eda ettikten sonra da 4 َىلْعَْألا َقِیفَّرلا  ّلَلا  َّمُھٰ  diyerek
vücûd-u câvidânîsiyle ruhanî ve uhrevî seyahatini “beka billâh maallah”
şâhikalarında sürdürmek üzere Rûh-u Enver’inin ufkuna yürüdü. Evet O, varlık,
eşya ve insanlık âlemi adına ilâhî ilk tecellîydi; mesajı ve hükmüyle de
hakikate son noktayı koyan bir söz kesendi. Nizâmî ne hoş söyler: “Kâinat şiiri
O’nun adına tanzim edildi, hükmü de bir kafiye gibi sonunda geldi.” Bu hususu
ifade sadedinde bir hoş söz de İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri söyler:

“Eyledi Hak akl-ı evvelden cihana ibtidâ,



Buldu Âdemle binâ-yı âlem âhir intihâ.”

İbtidâda, sebeb-i hilkat-i âlemin nâm-ı celîli Ahmed’dir ve mânâsındaki
ziyade ile, O’nun dünyaları bir hamd ü senâ zikirhanesine çevireceğini
işaretlemenin yanında, ötelerde bundan daha derin bulunan “livâü’l-hamd”
temsilciliğinin biricik mümessili olacağının da remzi gibidir. O, şu haricî
vücud âlemini şereflendireceği âna kadar Ahmed (aleyhi ekmelüttehâyâ)
unvanıyla yâd edildiğinden dolayıdır ki, Seyyidinâ Hazreti Mesih: اًرَِّشبُمَو

ُدَمَْحأ ُٓهُمْسا  ِي  دَْعب ْنِم  ِيتْأَي  ٍلو  ُ سَرِب  “Benden sonra gelecek ismi Ahmed
bir nebiyi müjdelemek üzere geldim.”5 ferman-ı ilâhîdeki tebşîrinde
Muhammed ism-i şerifine bedel O’nu Ahmed ism-i celîliyle yâd etmiştir.

Bu yaklaşımların yanında, Hakikat-i Ahmediye’yi “taayyün-ü evvel”in farklı
bir unvanı kabul edenlerin sayısı da az değildir. Taayyün, bir nesnenin ilim
âleminde veya gayb-ı mutlakta başkalarından ayrıştırılarak müteayyin ve
mütemeyyiz olmasından ibarettir. Hakikat-i Ahmediye, böyle bir taayyünle
sâbıklar sâbıkı ve kendinden sonraki bütün ilmî taayyünlerin de esası ve
hakikatidir. Bu yüce taayyünden sonra bir “taayyün-ü sânî” ve bir “taayyün-ü
sâlis”ten de söz edilir ki, sofîler, ikinci taayyüne âlem-i ervâh ve üçüncü
taayyüne de âlem-i şehadet demişlerdir. Bu itibarla da taayyün-ü Ahmedî veya
Muhammedî mutlak kabul edilmiştir, zira O, Hakikatü’l-Hakâik’i tam aksettiren
bir mir’ât-ı mücellâdır.. ve şairin dediği gibi “O mir’ât-ı mücellâda Allah
görünür dâim.” Evet, Hakikat-i Ahmediye bütün varlığın en eltafı, en eşrefi ve
en ekmelidir. O’nun nuru, ins ü cin ve ruhanîlerin basîret ziyası ve sâlim
düşüncenin de biricik mâyesidir. O nur ve ziya sayesinde erbab-ı basîret
göreceğini doğru görmüş, okuyacağını doğru okumuş ve evc-i kemâlât-ı
insâniyeye çıkmıştır. O nur ve ziyaya kapalı yaşayanlarsa nefsâniyet ve
cismâniyetin gayyalarına yuvarlanmış, iç içe zulmetler yaşamış ve hiç
olmayacak şekilde heder olup gitmişlerdir.

Hakikat-i Ahmediye unvanıyla yâd edilen o taayyün-ü evvel âbidesi,
yaşadığımız şu âlemin kapılarını 6 َكَالَْفأ ْلا ُتَْقلَخ  اََمل  َكَال  َْول  fehvâsınca açan
sırlı ve şûlefeşân bir anahtar; risâleti, mesajı ve ubûdiyetiyle de ötelerdeki
sürmeli kapıların fettâhı Muhammed unvanlı şeref-i nev’-i insan ve bir fasîh
beyandır. (Aleyhi ve alâ âlihî ve ashâbihî elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâm)

ِھِباَحَْصأَو ِھِلٰا  ىَلَعَو  ِھْیَلَع  َدَمَْحأ  َانِدِّیَس  ِراَوْنَأَو  َكِراَوَْنِأب  َانَنِطاََوبَو  َانَرِھاَوَظ  ْرَِّون  ّلَلا  َُّمھٰ
ُمَالَّسلاَو َُةالَّصلا  َنیِرِھاَّطلا  َنیِبِّیَّطلا  .



Bkz.: es-Suy ûtî, el-Hâvî 1/325; el-Halebî, es-Sîratü’l-Halebiyy e 1/240.

Tirmizî, kader 17, tefsîru sûre (68) 1; Ebû Dâvûd, sünnet 16.

Bkz.: Kadı Iyâz, eş-Şifâ 1/235.

“Allahım, y üce dostluğuna.” (Buhârî, meğâzî 84, daavât 29, rikak 41; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 87)

Saf sûresi, 61/6.

“Sebeb-i hilkat-i âlem say ılan, icmalde vücudî, tafsilde ilmî mahiyet-i mâneviyen olmasay dı kevn ü mekânları yaratmazdım.” (Aliyy ülkârî, el-Masnû’ s.150; el-Esrâru’l-merfûa s.295; el-

Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/214)



Hakikat-i Muhammediye

Hakikat-i Ahmediye terkibindeki aynı mülâhazalar –Ahmed, Muhammed
ism-i şeriflerindeki farklılık mahfuz– burada da söz konusudur. Terkibin ifade
ettiği mazmuna gelince, orada ciddî farklılıkların bulunduğu da bir gerçektir.
Bir kere Hakikat-i Ahmediye’de (aleyhi ekmelüttehâyâ) mebdee işaret asıl,
müntehâya îmâ tâli; Hakikat-i Muhammediye’de (aleyhi elfü elfi salâtin ve
selâm) ise, mebde itibarıyla o Nur-u Hak bir hakikat-i meknûze ve müntehâ
açısından da bir şecere-i meymûne-i mübarekedir.. evet, ilk taayyünde O, bir
çekirdek ve deryaları bağrında barındıran damla görünümlü bir umman,
kâinatlar kitabını yazmaya yetecek bir kalem-i a’lâ mürekkebi ve bütün
basiretlere ziya kaynağı bir nur-u a’zamdır.

Bu itibarladır ki, değişik hakikatleri mahiyet-i nefsü’l-emriyelerine uygun
olarak görme, bilme ve değerlendirme adına Hakikat-i Muhammediye’nin
doğru bilinip anlaşılması çok önemli kabul edilegelmiştir. Zira O, bütün
hakâikin –bazıları itibarıyla hakikî, bazıları açısından da izafî olarak– keşşâfı,
nûrânî ibresi, kıblenümâ gibi bir hakikatnümâsı ve ehadiyet hakikatinin
yanıltmayan ziyasıdır.

Ehlullah, hakikati üç nevi olarak ele almış ve o çerçevede tahlil
edegelmişlerdir: Bunlardan birincisi, hakikat-i mutlaka-yı fa’âle-i vâhidedir ki,
bu bizâtihî Vücûd-u Vâcib demektir. Ona aynı zamanda Zât-ı Baht, Hazreti
Vücud da diyebiliriz. İkincisi, hakikat-i mukayyede-i sâfiledir ki, o da feyiz ve
tecellî yoluyla âlem-i vâhidiyet ü ehadiyetten gelen füyûzâtla vücûd-u âriye
ihraz etmiş bulunan, gördüğümüz-göremediğimiz bütün âlem/âlemler
hakikatidir. Üçüncüsü ise, o öyle bir levha-yı câmiadır ki, mutlak ile
mukayyedin hem tecellî hem de zuhûrunun birleşik noktası olma gibi
hususiyetiyle fiil ü infiâl arasını, tesir ile teessür münasebetini iç içe aksettiren
bir hakikat-i ulyâdır. Bu yüce hakikatin muhtelif mir’âtlara aksi, ruh ve
vicdanda duyulup hissedilmesi, bir yönüyle mutlak diğer yönüyle de
mukayyettir.. ve âdeta bu hakikatin deseninde, hem mülk âlemine ait hem
melekût eb’âdıyla alâkalı hem de eb’âda sığmayan, fizik ve melekût ötesi
buudlara bakan bir kısım çizgi ve emarelerin bulunduğu söz konusu gibidir.
Herhalde işârî anlamda “Ben onların gören gözleri, işiten kulakları, tutan
elleri... olurum.”1 beyanı, bu ıtlak içindeki takyîdi aksettirmektedir.

Hakikat-i Muhammediye; kendi ufku itibarıyla hakikî insan-ı kâmil olan



Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü tahiyyat) Efendimiz; akl-ı küll, nur-u
evvel ve kalem-i evvel olmaları açısından da bütün enbiya u mürselîn, evliyâ u
asfiya u mukarrabîn hazerâtının serkârıdır. Hakikat-i ilâhiye, –min gayri keyfin
ve idrâkin– bütün nurların, ziyaların biricik mercii, bütün kevn ü mekânların ve
daha ötelerin nuru; Hakikat-i Muhammediye ise ışığını ondan alan nuranî bir
ma’kes, hususî bir meclâ ve samedânî bir âyine-i şulefeşândır.

Her şeyden evvel O, mebde’de taayyün-ü evvelin bînazîr bir ferd-i ferîdi,
hilkatin mâye-i aslîsi ve kalem-i a’lânın da bir lisân-ı fasîhidir. Bu itibarladır
ki, bazı ehlullah O’na “zât maa’t-taayyün” nazarıyla bakmışlardır, yani Zât-ı
Bârî, bütün hakâiki o câmi ve nurefşân aynada göstererek O’nu lâtaayyüne bî
kem u keyf ve nâkabil-i idrak bir mir’ât edinmiştir. Süleyman Çelebi bu
hakikati dar bir çerçevede şöyle ifade eder:

“Zâtıma mir’ât edindim zâtını,

Bile yazdım adım ile adını”

İşte bu mülâhazalar muvâcehesindendir ki O’na, esmâ-yı ilâhiyenin nokta-yı
mihrâkiyesi, sıfât-ı sübhaniyenin “kavl-i şârihi” nazarıyla bakılmış; ism-i
a’zam ve her ismin tecellî-i a’zamının cilve-i etemmi denmiştir. Biz buna, Zât-ı
Hak onu kemâlâtına ayna kılıp, sonra o Zât-ı Bînazir’in mâhiyet-i maddiye,
mâhiyet-i mâneviye ve mâneviye ötesi mâneviyesiyle bî kem u keyf Hakikatü’l-
Hakâik’i göstermek istemiştir diyebiliriz. O’nun bu engin hususiyetlerinden
ötürüdür ki O’na, “nuru’z-Zât”, “âyine-i Hak” ve bütün esmâ ve sıfât-ı
sübhaniye hazinelerinin keşşâfı unvanı verilmiştir. Vücûd-u mânevî ve
ruhanîleri itibarıyla Hazreti Ahmed (aleyhissalâtü vesselâmu mil’e’l-ard
vessemâvât) ve vücûd-u hâricîleri açısından da Muhammed (aleyhi
ekmelüssalâtü vetteslimât) unvân-ı zîşânıyla müşâr, –Bediüzzaman ifadesiyle–
o ferîd-i kevn ü mekân2 ve bihakkın hâtem-i dîvan-ı nübüvvet3 olan Zât’ın
mahlûkat beyninde asla şebîhi, misli, meseli yoktur; olamaz da, zira O, rûhânî
taayyünüyle akl-ı evvel olarak “ebû külli şey”, Hazreti Âdem ise “ebu’l-beşer”
unvanıyla yâd edilmiştir. 4 ِهِیَبأ ُّر  َُدلَوَْلا سِ  fehvâsınca, benî Âdem fizyolojik,
anatomik ve psikolojik olarak Hazreti Âdem Nebi’nin hususiyetlerini taşıyıp
aksettirdiği gibi; Ruh-u Seyyidi’l-Enâm olan Hazreti Ahmed ü Mahmûd u
Muhammed Mustafa (aleyhi milyon milyon essalâtü vesselâm) da, bütün
kâinatlar çapındaki ziyası, nuru, vicdan vüs’ati, sonra da bilme ve
değerlendirme ufkuyla kıblenümâ gibi bir hakikatnümâ ve yanıltmayan bir



pîşuvâdır. Evet, zâhir u bâtında esmâ ve sıfât-ı sübhaniyeyi mâhiyet-i nefsü’l-
emriyelerine uygun en net şekilde duyan, duyuran O’dur.. O’dur bâtın dediğimiz
hakikatin en doğru tercümanı ve O’dur zâhir denen sırr-ı a’zamın nuranî
miftahı. Aslında, nübüvvet, risalet ve vilâyet gibi ikinci, üçüncü
mertebelerdeki bütün taayyünat o mübarek çekirdekten neş’et etmiş birer
semeredir. Bu itibarla da Efendimiz bütün vücud âlemlerinin aslı ve esası
mesabesindedir.. evet O, akl-ı evvel mertebesinde Hakikat-i Ahmediye
(aleyhissalâtü vesselâm) unvanıyla bil-kuvve ve bil-istidat bir nebi; nefs-i
külliye faslında bittaayyün mele-i a’lâda imam-ı mutlak ve mukaddemlerin
mukaddemidir. İmam Bûsîrî o fezâil âbidesi adına, deryadan bir damla
mahiyetinde şunları söyler:

ِمِِھب ِهِرُون  ْنِم  َْتلَصَّتا  اَمَِّنَإفَاِھب  ُماَرِكْلا  ُلُسُّرلا  ىَتَأ  ٍيٰا  ُّلُكَو 

ِمِھِّلُك ِّٰهللا  ِقْلَخ  ُرْیَخ  ُھَّنَأَوٌرََشب  ُھَّنَأ  ِھیِف  ِمْلِعْلا  َُغلْبََمف 

“Bütün peygamberlerin getirip neşrettikleri ziyâ, o Zât-ı Zîşân’ın nurunun
onlara ittisali sebebiyledir. O’nun hakkında ilmin diyeceği son söz: O bir
beşerdir, ama bütün halkın mümtâzı bir hayru’l-beşerdir.”5

Bu hususta bir hoş söz de sermest-i câm-ı aşk olan Mevlâna Câmî söyler:

قرغ َْزا  حون  ھن  ھبوت ، يتفای  مدآ  ھَن  مَد  ْنآ  عیفَش  يدروایَن  ار  دمحم  ِمان  رگا 
﴿، دمآ حیسم  ار  ىسیع  ھن  تمشَح ، تمرُح و  فسوی  ھن  تحار ، الب  زا  بویا  ھن  ، 6﴾ َانْیََّجن
ھک ار  شنیسگَرن  مشَچ  وُد  .اضیَب  دَی  ار  ىسوم  ھن 

﴿8﴾ ىٰشَْغی اَذِإ  ِلْیَّلاَو   ﴿ ھک ار  شنیَربْنَع  فلُز  وُد  دنَناوَخ  . 7﴾ ُرََصبْلا َغاَز  اَم  .

“Eğer Hazreti Muhammed’in adını şefaatçi yapmasaydı ne Âdem tevbe
edebilirdi, ne Nuh gark olmadan kurtulurdu; ne Eyyûb belâdan rahat bulurdu, ne
Yusuf hürmet ü haşmete ererdi; ne İsa’ya Mesih denilirdi, ne de Musa’ya yed-i
beyzâ verilirdi. O’nun iki nergiz gözünde biz (her zaman) ُر َصَبْلا َغاَز  اَم 
okuruz. O’nun anber kokulu iki zülfü ki ىٰشَْغي اَِذإ  ِلْیَّلا  hakikatinin remzi وَ
olmuştur.”

O şeref-i nev’-i insan, bütün bu mazhariyetleri hâiz konumunu ifade
sadedinde:

ِنّیِطلاَو ِءاَمْلا  َنَْیب  ُمَدٰاَو  ّاًِیَبن  ُتْنُك   “Âdem nebi su ile balçık arasında iken



ben peygamberdim.”9 buyurur ki, mahz-ı hakikattir.. hatta nüve-yi kevn ü mekân
olması itibarıyla o bundan daha kıdemlidir. Böyle bir kıdemi İsmail Hakkı
Bursevî Hazretleri bir ilâhisiyle ne hoş seslendirir:

“Nûr-u Hak’tır yâ Resûlallah vücûdun serteser,

Suretâ gerçi görünen suret-i nev’-i beşer.

Etmeseydin bostân-ı âleme Sen vaz’-ı kadem,

Müntehâ kaddin hakkıyçün bitmez idi bir şecer.

............

Âb-ı rahmetle yudu Mevlâ Senin toprağın,

Eyledi cism-i hamîrin mâye-i küll-i hüner”

İmam Rabbânî Hazretleri’nin de bu konuda diyecekleri vardır. Hakikat-i
Muhammediye ve Hakikat-i Ahmediye’ye (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm)
temas sadedinde Hazret şunları söyler:10 Efendimiz, Allah tarafından iki isimle
isimlendirilmiştir. Bunların ikisi de Kur’ân beyânına dayanmaktadır. Bir âyette
Allah (celle celâluhu) ِ ّللا هٰ ُلوُسَر  ٌدَّمَحُم   “Muhammed (aleyhisselâm)
Allah’ın resûl-i zîşânıdır.”11; diğer bir ayette de, ْنِم ِيتْأَي  ٍلوُسَرِب  اًر  ِ

ّ
شَبُمَو

ُدَمْح ُٓهُمْسا أَ يِدَْعب   “Benden sonra ismi Ahmed bir resûlü de müjdelemek
için gönderildim.”12 buyurur ki, bu da o mâye ve nüvenin evvellerden evvel
olduğu hususiyetini işaretler. Ayrıca bu isimlerden her biri, o Zât-ı Zîşân’a ait
ayrı bir vilâyete nâzırdır. Vilâyet-i Muhammediye mahbûbiyetten neş’et
etmiştir ama aynı zamanda O’nun özünde muhibbiyet hakikati de mündemiçtir.
Vilâyet-i Ahmediye’ye gelince o, makam itibarıyla mahbûbiyete bakmaktadır.
Bu itibarla da denebilir ki, birinci durumdaki o yüce mazhariyet/mazhariyetler,
O’nun ileride, ekstra eltâf-ı ilâhiye yanında iradesinin hakkını da vermesine bir
iltifât-ı fevkalâde ve bir ilâhî avans mâhiyetindedir. İkinci hususta ise o iltifat
daha ziyade Cenab-ı Hakk’ın fazlî bir surette O’na teveccüh-ü hâssıdır ve َِكلٰذ

ُءاََۤشي ْنَم  ِهِیتْؤُي  ّللا  ِهٰ ُلْضَف   “Bu, Allah’ın ekstra ve fevkalâdeden bir fazl u
ihsânıdır ve Hak onu dilediğine verir.”13 beyân-ı sübhanisiyle burada sözün
bittiği vurgulanır ve bütün tevil ü tefsir yolları kapatılır.



Burada meseleyi daha fazla ileriye götürmeden, bize mâverâ-i tabiatımızın
teşne bulunduğu soluklarla Hakikat-i Ahmediye ve Muhammediye’yi (aleyhi
ekmelüttehâyâ) dillendiren Şeyh Gâlib’in o enfes mısralarıyla son noktayı
koymak istiyorum:

“Sultân-ı rusül, şâh-ı mümeccedsin Efendim,

Bîçârelere devlet-i sermedsin Efendim,

Dîvân-ı ilâhîde ser-âmedsin Efendim,

Menşûr-u “le’amrük”le14 müeyyedsin Efendim;

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin Efendim,

Hak’tan bize sultan-ı müebbedsin Efendim.

Hutben okunur minber-i iklîm-i bekâda,

Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-i cezâda,

Gülbang-ı kudûmun çekilir Arş-ı Hudâ’da,

Esmâ-i şerîfen anılır arz u semâda;

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin Efendim,

Hak’tan bize sultân-ı müeyyedsin / müebbedsin Efendim.”

ُمَالَّسلاَو َُةالَّصلا  ِھْیَلَع  َكِّیِبَن  َةَعَافَشَو  َكَظْفِحَو  ََكتَیاَعِرَو  ََكتَیَانِع  ّلَلا  َُّمھٰ ،
ِةَرََربْلا ِماَرِكْلا  ِھِباَحَْصأَو  ِھِلٰا  ىَلَعَو  ِھْیَلَع  ْمِّلَسَو  ْكِرَابَو  .

Bkz.: Buhârî, rikak 38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.

Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.76 (Onuncu Söz, Beşinci Hakikat), s.254 (On Dokuzuncu Söz, On Üçüncü Reşha).

Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.16 (Reşhalar); Barla Lâhikası 309 (248. Mektup).

es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene s.706; Aliy yülkârî, el-Esrâru’l-merfûa s.378; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/451.

el-Bûsîrî, Dîvân s.242.

“(Onu, ailesini ve yanındaki müminleri o müthiş felâketten) kurtardık.” (Sâffât sûresi, 37/76)



“Gözü kay madı.” (Necm sûresi, 53/17)

“Karanlığı ile ortalığı bürüdüğü zaman gece hakkı için!” (Ley l sûresi, 92/1)

es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene s.522; Aliy y ülkârî, el-Esrâru’l-merfûa s.271; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/173.

Bkz.: İmâm Rabbânî, el-Mektûbât 2/130-132 (96. Mektup).

Fetih sûresi, 48/29.

Saf sûresi, 61/6.

Mâide sûresi, 5/54; Hadîd sûresi, 57/21; Cum’a sûresi, 62/4.

Hicr sûresi, 15/72.



Taayyün-ü Sânî, A’yân-ı Sâniye

Taayyün; sözlük itibarıyla, meydana çıkma, belirme, belirginleşme, âşikâr
olma; bir diğer ifade ile itibar kazanma, parmakla gösterilme mânâlarına
gelmektedir. Tasavvuf ıstılahında ise –icmâlî bir bakışla– her şeyi muhît olan
ilm-i ilâhî çerçevesinde, izn-i rabbânî ile ufku böyle bir mazhariyete açık
erbâb-ı basirete bi’l-imkân münkeşif olan hakaik-i eşya ve ilmî plan
dairesindeki sâbit hakikatlerin taayyün ve tebellür etmesinden ibaret
görülmüştür.

Sofîlere göre, Hakikatü’l-Hakâik, Vücûd-u Vâcib, Zât-ı Baht, âlem-i tenzîh,
âlem-i gayb-ı hüviyyet ve âlem-i gayb-ı mutlak unvanlarıyla da anılan, “lâ
taayyün” hakikatidir ve künhü nâkabil-i idrak, sözün beyânın bittiği âlem-i
tenzîhtir. Tezâhür-ü rubûbiyet olarak Hak mâlûmiyetinin emârâtı olan esmâ-yı
ilâhiye ve onun hakkındaki mülâhazalarımızı, mütalaalarımızı disipline edip
belli bir çerçeve içine alan sıfât-ı sübhaniye ve şuûnât-ı rabbâniyenin tecellî-i
a’zamına “taayyün-ü evvel” denmiştir ki sofîler buna “Hakikat-i Ahmediye” ve
min vechin “Hakikat-i Muhammediye” de diyegelmişlerdir. Bu taayyün,
Hakikat-i Ahmediye kabul edildiği takdirde, Hakikat-i Muhammediye bütün
hakâiki câmi ve Kenz-i Mahfî’nin mir’ât-ı mücellâsı bir hakikat-i nefsü’l-
emriyenin unvânı demek olur ki bu da, o mübarek çekirdeğin ulu bir ağaca
dönüşmesi ve o Kalem-i A’lâdan dökülen mürekkebin de şu kitab-ı kebîr-i
kâinatın sebeb-i vücudu olduğunu işaretlemektedir.

Taayyün-ü sânî’ye –ona ayn-ı sâniye de denir– gelince o, bütün esmâ-i
ilâhiye ve sıfât-ı sübhaniyenin farklı mecâlî ve mezâhirde, tecellî-i vâhidiyet ve
tecellî-i ehadiyet dalga boyunda, umum şuûn-u rabbâniye ve itibârât-ı
sübhaniyenin unvanı kabul edilegelmiştir. Evet, değişik varlıkların hâricî vücud
açısından ortaya çıkmadan evvel ilm-i ilâhîdeki taayyünlerine a’yân-ı sâbite
veya âlem-i ceberût dendiği gibi, her şey ve her nesnenin kendilerine
bahşedilen istidat ve kabiliyetlerine göre farklı aynalar halinde esmâ-i
ilâhiyeye müstenid onu duyurup hissettirmelerine ve tecellî-i ehadiyet –
bazılarına göre tecellî-i vâhidiyet– çerçevesinde levh-i mahv u isbata
aksedişlerine de a’yân-ı sâniye denmiştir. Bu arada, a’yân-ı sâniyeyi hilkat
merâtibi veya katmanları açısından âlem-i ervâh gibi fizik ötesi varlıklarla
yorumlayanlar da olmuştur.

Bir kısım sofiye ise şuûn ve itibârât-ı zâtiyedeki ilk ilmî belirlemelere
a’yân-ı sâbite, her şeyin “min haysü hüve hüve” inkişaf ve tebellür etmesine de



a’yân-ı sâniye –müfredine de ayn-ı sâniye– demişler; demiş ve bunlara,
taayyünleri itibarıyla a’yân ismini vermiş, ilm-i ilâhîdeki sübutları açısından
da sâbite ekini ilave etmişlerdir. Bazı mütekellimînce, bunların hâriçte zuhûr
ve adem-i zuhurlarına bakılmadan hepsine birden “hakaiku’l-eşya” denmiştir
ki, bu ifade “usûlüddîn” ulemâsınca da önemli bir esasın unvânı olmuştur.
Bütün bu ayn’lara, zılliyet planında da, vücûda mazhariyetlerinden sonra da
a’yân-ı sâbite dendiği de ayrı bir konu...

Daha farklı bir yaklaşım ve teville a’yân-ı sâniye, esmâ-i ilâhiye hakikatinin
suretlerinden ibaret görülmüş ve hakaik-i eşya dediğimiz şey de o esmâ-i
sübhaniyenin birer tezâhürü kabul edilmiştir. Burada tavzîhe ihtiyaç duyulan
husus şudur: A’yân-ı sâniyenin kıdemi Hazreti Zât’a nisbetle olduğu gibi, esmâ-
i ilâhiyenin tezâhürü olan hakaik-i eşya da zaman açısından bir teahhurla değil
de, teahhur bizzat itibarıyladır. Şöyle ki, feyz-i akdesle meydana gelen ilk
tecellîdeki taayyünâtı sadece Allah bilir. Feyz-i mukaddesle vücûda gelen
ikinci tecellînin tezâhürü olan a’yân-ı sâniye ise min vechin ulü’l-elbâba açık
bir mezâhir ve mecâlî mahiyetindedir. Bazı kimseler ise buna istidat, kabiliyet
ve potansiyel donanımları feyz-i akdesten, her şeyin ikinci taayyün ve
inkişafları da feyz-i mukaddes tecellîlerinden demişlerdir.

Bir kısım mutasavvıfîn de, taayyün-ü sânî’ye, a’yân-ı a’yân-ı sâbite demiş,
ikinci mertebeyi bu unvan ile yorumlayıp değerlendirmiş ve a’yân-ı sâbitenin
ilim mertebesinden daha belirgin bir taayyünle zuhur ve inkişafını bu unvanla
yâd etmişlerdir. A’yân-ı sâbite ve a’yân-ı sâniyenin daha farklı isimlerle yâd
edildiği de görülmüştür. Mesela; bazıları a’yân-ı sâbiteye “suver-i ilmiye”,
“mâhiyât-ı basîta”, “şuûnât-ı zâtiye”, “hurûf-u âliye” ve “ilm-i gayb-ı mutlak”
dedikleri gibi, a’yân-ı sâniyeye de “suver-i hâriciye”, “tezâhür-ü esmâ-i
ilâhiye”, “mezâhir-i şuûnât” diyegelmişlerdir.

Buraya kadar arz ettiğimiz hususları şöyle ifade etmek de mümkündür:
Cenâb-ı Bârî’nin tayin, takdir ve tecellîlerinde belli safhalar söz konusudur.
Birinci safha itibarıyla Hazreti Alîm ü Allâm’ın o muhît ilminde bütün eşya ve
mâverâ-i eşyâ –dîk-ı elfâz mülahazasına verin– mücmel bir şekilde ve bir küll
halinde mevcut idi. Bu biraz da her şey ve her nesneyi hâricî vücud nokta-i
nazarından duyup değerlendirenler için söz konusudur. İşte bu ilk safhaya
“şuûnât-ı sâbite”, “itibârâtı sâbite”; bâdemâ ilk belirleme faslına da taayyün-ü
evvel denmiştir. İkinci safhada –bu da yine bize göre– her şey sâbit aynlar
hâlindedir ama, bunların arasında bir temyîz ve tafsîl de söz konusudur. Bu
merhalede mâhiyetler, husûsî donanımlar daha belirgin şekilde ortaya



çıktığından bu fasıldaki zuhûrâta, tecelliyâta da taayyün-ü sânî veya a’yân-ı
sâniye denmiştir. Üçüncü safhada eşya artık vücûd-u hâricîleriyle de vardır ki
buna da taayyün-ü hâricî demeyi tercih etmişlerdir.

İşte bu son safhadadır ki, her şey ilmî bir program çerçevesinde, halk, ibdâ,
inşâ, ihyâ, imâte, terzîk hakikatini haykırmakta ve sıfât-ı sübhaniyeye
tercümanlıklarını seslendirmektedir. Burada meseleye vahdet-i vücud
nazariyesi açısından yaklaşanlar, “Hâriçte mevcûd olan eşya ve hâdiselerin
kendileri olarak mevcûdiyetlerinden söz etmek mümkün değildir” derler.
Aslında, zevkî, hâlî ve duyuş keyfiyeti açısından böyle bir mülâhazayı kabul
etmekte mahzur olmasa da, nazarî ve felsefî vahdet-i vücud (panteizm)
düşüncesini kadîmden bu yana Sünnî ulemâ reddetmiş ve konuyu yukarıdaki
mütalâalar çerçevesinde vücûd-u aslî ve vücûd-u zıllî şeklinde
değerlendirmişlerdir ki, onların 1 ٌةَِتبَاث ِءاَیْش  َْألا ُِقئاَقَح   düsturları da bu
hakikatin unvanı olagelmiştir.

Vâkıa, yukarıda da geçtiği gibi, bazıları Hakk’ın Hak için zuhûruna feyz-i
akdes, O’nun hâricî vücud açısından tecellîsine –vücûdiye telakkisine göre
zuhûruna– da feyz-i mukaddes demiş ve bu tabirlere de oldukça farklı mânâlar
yüklemişlerdir. Bu telakkiye göre feyz-i akdes açısından a’yân sâbit olduğu
gibi, feyz-i mukaddesin taalluk alanı olan hâricî vücud itibarıyla da mevcut ve
sâbittir. Böyle bir mülâhaza ise, öteden beri Cebriye ve Kaderiye fırkaları
açısından değişik münakaşalara sebebiyet verecek şekilde yorumlanmış ve çok
olumsuz iftiraklara müeddî olmuştur. Ne var ki, bu sâbit aynlara kaderin ilim
nev’inden olduğu zâviyesinden bakınca münakaşaya mahal olmadığı
görülecektir. Evet, Bediüzzaman’ın da dediği gibi: “Kader ilim nev’indendir,
ilim ise mâlûmâta tâbidir. Yani herhangi bir şey nasıl meydana gelecek, kader
ona öyle taalluk eder. Tâbir-i diğerle, ilmin düsturları, malum olanı hâricî
vücud nokta-yı nazarından idare etmek için değildir; zira malumun zâtı ve
vücûd-u hâricîsi kudrete istinad etmekte ve iradeye bakmaktadır.”2 Bu inceliği
göremeyenler a’yân-ı sâbitede bir cebir mülahazası var olduğunu düşünerek
gereksiz yere münakaşalara girmişlerdir.

Burada taayyünatla alâkalı İmam Rabbânî Hazretleri’nin mütalâalarını da
icmâlen arz etmeden geçemeyeceğim. Hazret, taayyünü, “lâ taayyün”, “ilmî
taayyün” ve “vücûdî taayyün” şeklinde ele alarak şunları söyler: Lâ taayyün,
Zât-ı Akdes’in vasf-ı mümeyyizi; taayyün-ü evvel Hakikat-i Ahmediye;
taayyün-ü sânî’ye gelince o da risâlet ve mesajıyla Hakikat-i Muhammediye



(aleyhi ekmelüssalât)’dir. Hakikat-i Muhammediye, sebeb-i hilkat-i kâinat
olmanın berisinde, misyon ve fonksiyon açısından ise onun ötesindedir.

İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri’nin mevzu ile alâkalı mütalâası ise şöyledir:
İki tür taayyün vardır: İlâhi taayyün ve kevnî taayyün. İlâhî taayyün, evvelâ
hüviyet-i zâtiye, sonra da kelâm-ı sübhanîye nâzırdır. Kevnî taayyün ise, evvelâ
Hakikat-i Muhammediye’ye (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ), sonra da hilkat-i Âdem
ve benî Âdem’e bakar. Bu mertebeler aynı zamanda Zât, sıfât, sonra da
arkasındaki âsâr ve ef’âl ile esmâ-i ilâhiyeye nâzırdır.

Her şeyi doğru olarak ancak Allah bilir. Bizim bildiklerimiz ise idrak, ihsas
ve O’nun ihsanı ölçüsündedir.

﴿ ُمیِكَحْلا ُمیِلَعْلا  َتْنَأ  َكَّنِإ  َۘانَتْمَّلَع  اَم  َّالِإ  َنَل  اۤ َمْلِع  ََكناَحْبُس َال  ﴾،

ُمیِرَكْلا ُداَوَجْلا  َتْنَأ  َكَّنِإ  َانَتْمََّھف  اَم  َّالِإ  َانَل  َمَْھف  ََكناَحْبُس َال  ،

﴿ َانَْأطَْخأ َْوأ  َنیَِسن  اۤ ِْنإ  َنْذِخاَُؤت  اۤ َانَّبَر َال  ﴾

ُمیِرَكْلا ُرُوفَغْلا  َتْنَأ  َكَّنِإ  َانِلُوھُذَو  َانِتَلْفَِغب  َانْبِّذَُعت  َالَو  .

َنیِعَمَْجأ ِھِبْحَصَو  ِھِلٰاَو  ٍدَّمَحُم  َانِدِّیَس  َكِقْلَخ  ِفَرَْشأ  ىَلَع  ْمِّلَسَو  ِّلَصَو  .
“Kâinatın varlığı kesindir.” (Ömer en-Nesefî, el-Akâid s.1)

Bediüzzaman, Sözler s.507 (Yirmi Altıncı Söz, İkinci Mebhas).



Himmet

Gayret etme, çalışıp çabalama ve yüksek iradeli olma mânâlarına gelir
himmet. Bu mânâdaki himmet için, Bâkî merhum: “Bir mesele-yi meşhurdur
dağlar dayanmaz himmete / Himmet-i merdân ile âsân olur her müşkil iş.” der.
Aynı mazmunu değişik şekilde ifade eden bir Arapça sözde de şöyle denir:

َلاَب ِ جْلا َُعلَْقت  ِلاَِجّرلا  ُّة  َ مِھ  “Gayret ve irade erlerinin himmeti, dağları
yerinden söker.”1

Tasavvufî düşüncede ise, daha çok hak eri, aydınlık sima büyük kimselerin
teveccüh ve mânevî desteklerine himmet denmiştir. Yunus Emre böyle bir
himmeti şu sözleriyle ne hoş ifade eder: “Erenlerin himmetini ben bana yoldaş
eyleyem/Her nereye varır isem cümle işim hoş eyleyem.”

İster lügavî mânâsı itibarıyla, ister ehlullahın yorumları açısından himmet,
bir insanın kendi kemâlât-ı kalbiye ve ruhiyesi adına iradesinin hakkını verip
Hak emaneti potansiyel derinliklerini, O’nun emirleri çerçevesinde ve rızası
istikametinde inkişaf ettirme gayreti içinde bulunma, bunu yapmanın yanında
başkalarının da kalbî ve ruhî hayat seviyesine ulaşmaları adına sürekli azm ü
ikdâm içinde olma şeklinde yorumlanmıştır.

İlk dönem sofîleri, imanda yakîn derinliğine, Hakk’a tahsis-i nazarda ihlâs-ı
etemme, Allah’la münasebette sadâkate, diyanette istikamete önem verdikleri
gibi, ehl-i himmetin himmetine de değerler üstü değer vermiş ve onu da önemli
bir vesile-i insibağ saymışlardır. Hatta bazıları daha da ileri giderek, mânevî
mücâhede ve gayretlerinin çok çok üstünde Hak erlerinin teveccüh, insibağ ve
himmetlerini nazara vermiş, maiyyet-i ilâhiyeye erme konusunda bu hususun
fevkalâde ehemmiyetli olduğu üzerinde ısrarla durmuşlardır.

Himmeti; samimi niyet, güçlü irade, mütemâdî gayret ve sürekli çıtayı
yükselterek yürüme, dahası “hel min mezîd” deyip zirveleri kollama şeklinde
de yorumlamış ve dikkatleri ciddî konsantrasyonlara, gönülden im’ân-ı nazara
tevcih etmek istemişlerdir ki, her biri başlı başına birer değer ifade eden bu
hususların vesilelikteki payları oldukça büyüktür.

Bu arada bir kısım mutasavvıfîn, himmeti daha ziyade, –biiznillâh– mürşidin
teveccühü, tasarrufu ve Hak inayetinin bir aynası olarak kendi kalb ve ruhunda
tebellür eden ilâhî mevârid ü mevâhibi samimî sinelere ifâza etmesi anlamında
yorumlamış ve tatbikatta da bu hususa olduğundan fazla önem vermişlerdir.



Muhyiddin İbn Arabî, himmeti; insanın kalben dileyip temenni ettiği şeye
ciddiyetle yönelmesi ve onu ölesiye bir arzu ile dilemesi, hattâ ondan başka
bütün istek ve dileklere karşı tamamen kapanarak sadece ve sadece onun
üzerinde yoğunlaşması şeklinde yorumlayarak böyle ciddî bir gayrete “iradî
himmet” veya “cem himmeti” demiştir. İşte dağları yerinden söken, ırmakların
akış istikametini değiştiren ve gökler ötesi âlemlerde takdirlerle karşılanan,
karşılanıp alkışlanan himmet de bu himmettir.. ve bu himmet her zaman yüksek
uçan ârif-i billâhı mâsivâya takılmama adına sıyanete de vesile bir sera
mahiyetindedir.

Cîlî (rahmetullahi aleyh) “Cenâb-ı Hakk’ın maiyyetine şu tür bir cehd, bu tür
bir gayretle değil, ancak yüksek bir himmetle ulaşılabilir.. ve eğer ‘fenâ fillâh-
beka billâh maallah’ pâyesi ihraz edilecekse, o da yine bu keyfiyetteki bir
himmetle elde edilebilir.” der.

Himmeti öne çıkaran sofîlere göre; peygamberlerde asliyet planında, Hak
dostlarında da zılliyet çerçevesinde, kalbler ve ruhlar üzerinde müessir olarak
onları Hakk’a tevcihte muvaffak sihirli bir güç varsa o da himmettir. Himmetle,
açılmaz gibi görünen kapılar birdenbire açılıverir; hiç umulmadık şekilde en
paslı kilitlerin pası çözülür ve her yanda fevkalâdeden inayet esintileri
duyulmaya başlar. Aslında, َّمَھ  kökünden gelen bu kelime, aynı zamanda Allah
yolunda ve tabiî O’nun rızası istikametinde, O’nun ikamesini istediği hususların
ikamesini dert edinme, oturup kalkıp hep o dertle soluklanma, onunla gülme,
onunla ağlama, sürekli o humma ile ocaklar gibi yanma, yanarken de gam izhar
etmeme; yüce mefkûre ve gaye-i hayalleri adına ızdırabı seçip rahatı itme...
gibi yüksek ruhların özelliklerini işaretlemektedir ki, Allah nezdinde
meleklerle atbaşı olan ve kendi türlerinin medâr-ı şerefi sayılan kimseler de
işte bunlardır; bunlardır bayağı şeylerden bütün bütün uzaklaşarak nezd-i
Hak’ta değerler hanesine oturanlar; bunlardır meâlîye müştak uzun soluklu yüce
himmetler. Takılıp yollarda kalan, düz yolda bile tereddüt ve şaşkınlık yaşayan
mutavassıt himmetler ve yiyip içip kulağının üzerine yatan mefkûresiz
dûnhimmetler karşısında gerçek himmet kahramanı bu insanların, dünyada
olmasa da ötede enbiyâ ve sıddîkînle aynı atmosferi paylaşacakları kat’îdir.
Zîrâ bir cehd ü gayretin kıymeti, netice ve semeresinden daha ziyade himmet
yüceliğiyle mebsûten mütenasiptir. Zaten, “Himmet yüceliği imandandır; bir
insanın kıymeti, himmeti nispetindedir.” buyurularak ehl-i himmete sürekli
mukarrabîn ufku gösterilmiş ve vücûd-u enver mülâhazasıyla saniyelere
senelerin sıkıştırılması salıklanmıştır. Lücce sahibi bu mülâhazayı ifade



sadedinde şunları söyler:

اَشُگ َْرب  ْتَّمِھ  ِلَاب  يِھاوَخ  ْسَْفن  ُجوُرُع  ْرَگ 

ْتْسََرپ ْلََّوا  رَابِتِْعا  ْدَراَد  ْزاَوَْرپ  ْرَد  ھِچْناگ 

“Eğer nefsinin yükselmesini istiyorsan himmet kanadını aç; zîrâ uçmada ilk
itibar ve değer kanadadır.”

Abdülkadir Geylânî Hazretleri ise, himmeti daha farklı bir açılımla ele alır
ve şöyle der: “Himmet, nefis itibarıyla dünya sevdasından, ruh açısından ukbâ
mülâhazalarından, kalb cihetiyle de bütün mâsivâdan kat’-ı alâkanın
unvanıdır.”

Başka bir Hak dostu ise konuyu şu sözlerle noktalar:

ٍتَابِھاَذ َةَلاَحَم  َاھاََرتیِتاَوَّللا َال  َكَایْنُد  ِتاََرھَز  ْعَدَو 

“Sen de behemehal gidici olduğunu gördüğün şu dünyanın süsünü, zînetini
terk ediver!..”

ُھَبَانِتْجا َانْقُزْراَو  ًالِطَاب  َلِطَابْلا  َانَِرأَو  ُھَعَابِّتا  َانْقُزْراَو  ًاّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َُّمھٰ

َنیِبََّرقُمْلا َكَدَابِع  َاَھتْیََرأ  اَمَك  َایْنُّدلا  َةَقیِقَح  َانَِرأَو 

َنیَِملاَعْلا َّبَر  َای  َكِناَوْضِرَو  َكِتَیْؤُِرل  َانْلَِّھأَو  .
el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/444.



Sır, Hafâ ve Ahfâ

Sır; bilinmeyen, duyulmayan, gizli olan, anlama ve açıklamada aklın âciz
bulunduğu şey ve insanda bir latîfe; hafâ, sırra göre daha kapalı, daha gizli ve
melekât-ı akliye ile idrak edilemeyen insan ruhunda bir ihsas sistemi; ahfâ ise,
bunlardan daha mahfî ve bilinip duyulmayacak şekilde meknî, mestûr ve ancak
müterakkî ruhlarda bulunan ihtisas mekanizması diyebileceğimiz bir hakikat-i
mevcude-i meçhuledir.

Sır, bir mânâ itibarıyla, herkesçe bilinip sezilemeyen, Hakk’ın, hak
yolcusunun gizli tuttuğu ve kimsenin de muttali olamadığı bir hakikat-i
mekniyenin unvanıdır. Bu mânâdaki sırrı şöyle değerlendirmişlerdir: Sır, kulun,
Rabbi ile arasındaki ibadet, ubûdiyet ve ubûdet alâkası, Rabbin de ona karşı
fevkalâdeden muamelesinin unvanıdır. Herkesin O’nunla alâka ve irtibatına
göre, kulluk tavrı da, Hakk’ın muamelesi de farklı farklıdır.. ve aşağıdakiler,
bir üsttekilerin Hak’la münasebetini ve Hakk’ın da onlarla muamelesini
bilemezler. Ezcümle, avam halk, erbâb-ı basîret dediğimiz havâssın Hak’la
irtibat ve alâkasını, Hakk’ın da onlarla muamelesini bilemedikleri gibi, havâss
da, ehass-ı havâssın Hakk’a teveccüh ve tahsis-i nazarlarını, Hakk’ın da
onlarla değişik mevârid ve mevâhib muamelesini bilemez; ehass-ı havâss da,
Hakk’ın mükerrem ibâdı “muhlasîn”1 ve “Mustafeyne’l-Ahyâr”2 dediğimiz
mukarrabîn ve Akrabü’l-mukarrabîn’in esmâ ve sıfât ötesi Hazreti Zât’la olan
irtibat derinliklerini ve O’nun da bu seçkinlere özel teveccüh ve ekstra
muamelesini bilemezler; bilseler, Alvar İmamı’nın ifadesiyle “Araya kılıç
girer”; nâsezâ, nâbecâ sözler söylenir ve istenmedik olumsuzluklar meydana
gelir.

Bir diğer mânâda sır, kul ile Allah arasındaki gizliliğe denir ki, bu da,
gerçek hakikat erinin kendi derinliklerini kendi hesabına görmemesinin
yanında, onu fevkalâde bir titizlikle başkalarına karşı da ketmetmesi mânâsına
gelir ki, bu hususa tenbih sadedinde ِراَرْسَْألا ُروُبُق  ِراَرْحَْألا  ُروُدُص   “Allah’a
kullukla gerçek hürriyet ufkunu ihraz etmişlerin sineleri, sırların kabirleri
mahiyetindedir.”3 denmiştir. Bu konuyu teyid makamında Hazreti Akrabü’l-
mukarrabîn’e nisbet edilen ُءاَیِفْخَْألا ُءا  َ يِقْتَْألا ّللا  ِهٰ َىل  ِداَبِعْلا إِ ُّبََحأ 
“Allah’ın en sevimli kulları, kendini gizlemesini bilen gerçek müttakîlerdir.”4

şeklinde mübarek bir söz vardır ki, bu da bilhassa şu hususları
işaretlemektedir: Evvelâ, riyâ, süm’a, teveccüh-ü nâs beklentisi... gibi Allah’ın
sevmediği şeylerden kaçınma hasbîliği ile, iç zenginliğini, mârifet enginliğini



dışarı vurmama; sâniyen, amellerini ihlâs yörüngesinde götürüp, her işinde
sadece ve sadece Hak rızasını gözetme; sâlisen, kalb temizliğine, ruh safvetine,
olması gerekenin çok çok ötesinde ihtimam göstererek, bâtınını zâhirinin
önünde götürme; râbian, ahlâk-ı ilâhî ile ittisâf ederek gönül dünyasını her
zaman O’na açık tutma; hâmisen, nefis tezkiyesi, kalb tasfiyesi mevzuunda
doyma bilmeyen bir aşk u iştiyakla sürekli gayret içinde bulunma.. evet, işte
bunlardır derinliklerini gizleyen o mahbûbîn-i ilâhî olan etkıyâ u ahfiyânın en
önemli vasıfları...

Bir kısım sofîlerce sır, ilâhî hakikatleri esmâ ve sıfât yoluyla müşahede eden
ve bir anlamda Hakikatü’l-Hakaik’a açılan insandaki mânevî melekelerin
ilkidir. Sır ufkunda ayağını sağlam bir zemine basan, diğer melekeler adına da
ciddî bir adım atmış sayılır. Bu kademe ile alâkalı Osman Şems ne hoş söyler:

“O’nu bildim ki sırrımdan silinmez,

Görünür zâtı amma ki bilinmez.”

Kendi ufkundan müşahedeye açık olması ve zılliyet çerçevesinde ötelere
nâzır bulunması itibarıyla bu latîfe, her şeyde O’nun esmâsının cilvelerini
görme, gördüğü her isimde Müsemmâ-yı Akdes mülâhazalarına menfez aralama
ve kanatlarını gererek kendi arş-ı kemâlâtının ötesindeki semâvîliklere açılma
cehd ü gayretiyle, hafâ ve ahfânın berisinde ama bütün letâif-i insaniyenin
ötesinde önemli bir kıymeti hâizdir.

Hafâ, daha önce de geçtiği gibi, sır dâhil insandaki mânevî letâifin fevkinde
öyle yüksek bir temâşâ hâssesidir ki, bu ufkun kahramanı çok defa imkân
âleminin serhadlerinde dolaşır; tasavvurları aşkın şeylere şahit olur; esmâ ve
sıfât-ı sübhaniyenin mâverâsına ıttıla mazhariyetlerine erer ve felekleri aşar,
melekten merhaba görür. Bu ufuk biz gibi bendegânın idrak ve ihatasını aşkın
bir bilinmezler ufkudur. Lefkoşalı Galip bu hakikati şöyle seslendirir:

“Mekân u kâinâtta daima mahsûs olur eb’âd,

Vücud-u mâsivânın hârici sırr u hafâdır hep.”

Aslında hafâ, kendi ufku açısından ruh ile Hazreti İlâhiye beyninde –bî kem u
keyf– öyle bir latîfedir ki, o, insan-ı kâmilde bir mehbit-ı esrar-ı rubûbiyet
aynası ve görülmezleri gösteren bir dürbündür. Hafânın ihâtalı bu hususiyetine



nispeten sır, sadece neş’e-i ûlâya nâzır bir temâşâ aleti ise, ona mukabil hafâ,
neş’e-i uhrâya bakan bir teleskoptur. Bu itibarla da, onu mâhiyet-i nefsü’l-
emriyesine uygun duyup sezme herhalde ancak melekûtî olanlara müyesser
olabilecek bir mazhariyettir. Bazılarına göre onun kendine has enginliğiyle
görülüp duyulması, ölümden evvel ölmüş hakikat kurbanlarına armağan edilen
ekstra bir sırr-ı ilâhîdir.

Ahfâ, insan ruhunda öyle aşkın mânevî bir latîfedir ki, müntehî bir zat onunla
görülmezleri görür, duyulmazları duyar; 5 ُهاََرأ ىََّنأ  ٌروُن   hakikatinin yanında
6 اًروُن ُتَْيأَر   ihtisaslarıyla soluklanır; siperleri, sütreleri zorlar, ُهُكِرْدُت َال 
7 ُراَصَْبأ ْ لا  hakikati karşısında saygı duruşuna geçer, “nâkabil-i idrak” demeye
durur; sürekli esmâ ve sıfât verâsında iştiyak u temkîn gel-gitleri yaşar ve
letâif-i mâneviyeye, bayramı öteler ötesinde bir arefe şöleni sunar.
Duyduklarını duyurmaya çalışır, erdiklerine erdirme hissiyle çırpınır durur;
rü’yet ü rıdvan rüyalarıyla sürekli istiğrak edalı bir neşve yaşar ve bilir ki eğer
bir gün verâlar ve verâlar ötesi verâlara varılacaksa, o da ancak insan-ı
kâmilin özel bir derinliği olan ahfâ latîfe-i mâneviyesinin eb’âdı aşmaya müsait
kanatlarıyla gerçekleşebilir.

Aslında, hakikî insan-ı kâmile çok defa öteler ötesinden gelen bir tecellî-i
berkî ve zâtî, her zaman ahfâ ufkundan ona çok farklı ima ve işaretlerde
bulunmaktadır ki, bu da onu her an daha derin tarassutlara, tecessüslere ve
tefahhuslara sevk eder; sevk eder de ona mütemâdi bir vuslat ümidi ve neşvesi
yaşatır.

Böyle bir berkî ve zâtî tecellîye mazhar olan, kalb, ruh, sır ve hafâ değil,
ahfâdır ama, onun da diğer latîfeler gibi bu âleme ait ve öteye namzet bir kısım
çizgilerinin bulunduğu açıktır. Evet, o da, bir mânâda tıpkı ruh gibi, ama onun
kat kat fevkinde âlem-i emre ait bir latîfe-i rabbâniyedir. Diğer mânevî latîfeler
gibi onun mahiyetini bilmememiz bizim idrakimizle alâkalı bir eksikliktir ama
akrabü’l-mukarrabîn her zaman ona dair bir şeyler söyleyebilirler. Ziya Paşa:

“İdrak-i meâlî bu küçük akla gerekmez,

Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.”

der ki, insan idrakinin hakaik-i mücerredeyi kavrayamayacağını
ifade adına oldukça önemlidir.



Bütün bunlardan sonra; sır, hafâ ve ahfâ gibi latîfeleri, Müceddidiye
tarikatının müessisi İmam Rabbânî Hazretleri farklı bir yaklaşımla ve “letâif-i
hamse” unvanıyla ele alarak şöyle değerlendirir: İyi bilinmeli ki, “anâsır-ı
erbaa”, “mevâlîd-i selâse” âlem-i halkın temel unsurları olduğu gibi, mânevî
âleme ait kalb, ruh, sır, hafâ, ahfâ unvanlarıyla yâd edilen mânevî latîfeler de,
emir âleminin temel unsurları mahiyetindedir. İnsanın kendi özünü keşfetmesi
yolunda “seyr u sülûk-i ruhânî” unvanıyla yâd edilen sistem çerçevesinde hak
eri, kalbden başlayarak ruh, sır, hafâ ve ahfâ menzil veya safhalarından geçip
zevkî ve hâlî olarak Hakikatü’l-Hakaik’a ulaşır ve kendi kemâlât arşiyesine
göre, biz ümmîlere kapalı nice esrâr ve envârı temâşâ eder. İlk basamağı kalb,
zirve konağı ahfâ olan bu yolculuk aynı zamanda, izâfî ve nisbî de olsa insan-ı
kâmil olma yolculuğudur. Ayrıca, letâif-i hamse güzergâhında cereyan eden
böyle bir seferin bir de ism-i Zâhir ve ism-i Bâtın iltisakları vardır ki, o da
konunun farklı bir deseni mahiyetindedir. Evvelen ve bizzat âlem-i mülke,
sâniyen ve bilaraz âlem-i melekûta bakan kalb, ruh ve bunların bir kadem
üstündeki sırrın ism-i Zâhir’le irtibatına mukabil; hafâ, ahfâ ve bunlarla kalb ve
ruh arasında berzahî bir hüviyet arz ediyor gibi bulunan sır da minvechin ism-i
Bâtın cilvesini taşımakta ve mübtedîler için mahfî bulunmaktadır. Değişik bir
ifade ile öncekiler sonrakilerin zâhiri, sonrakiler de öncekilerin bâtını
mesabesindedir.

Bir mânâda bu latîfeler şöyle de sıralanabilir: İlk mertebeyi, onca önem ve
ehemmiyetine binaen َفْیَك ُهُّبِلَق  ِناَمْحَّرلا يُ ِِعباََصأ  ِنْیََعبِْصإ مِْن  َنَْیب   ُ بْلَقَْلا
8ُ ءاََشي  mazmununca değişme karakterinde olan kalb; ikinci mertebeyi, meâlîye
müştak ruh ihraz eder ki, kanatlanıp arş-ı kemâlâtına pervâz etmesi, –hakikî bir
mürşid yedinde– belli miktarda zikr u fikre bağlanmıştır. Ondan sonra, mâverâ-
yı esmâ ve sıfâtın hakâikini duyup değerlendirmeye namzet sır gelir ki, o da
yine belli çerçevede bir kısım evrâd u ezkârla hafâ latîfesi ufkuna ulaşmaya
vesilelik vazifesini görür. Sonra böyle bir hak erinde bir kısım envâr ve esrâr
belirir ki, onun için de mürşid-i kâmil tilmîzini ahfâ latîfe-i mâneviyesiyle
alâkalı bir kısım evrâd u ezkârla o mümtaz pâyeye ehil hâle getirir. Böyle
letâif-i hamse adına müntehâya eren bir müntehîye bu tür müspet kademelerin
yanında icmalen letâif-i nefs diyebileceğimiz nefs-i emmâre, nefs-i levvâme,
nefs-i mutmainne, nefs-i râziye, nefs-i marzıyye ve nefs-i sâfiye veya zâkiye
hakikatleri talim edilir.

Her şeyin doğrusunu Allah bilir; bizim bildiklerimizin çoğu zann u tahminden
ibarettir. Zannın bazısının da ism olduğunda şüphe yoktur.



﴿ َانِبُونُذِب َانْبِّذَُعت  َالَو  َانَْأطَْخأ ﴾ َْوأ  َنیَِسن  اۤ ِْنإ  َنْذِخاَُؤت  اۤ َانَّبَر َال 

﴿ َنیِِرفاَكْلا ِمَْوقْلا  ىَلَع  َانْرُصْنَاف  َانیٰلْوَم  َتْنَأ  َنْمَحْراَو  اۤ َانَل  ِْرفْغاَو  اَّنَع  ُفْعاَو  ﴾.

َنیِلَسْرُمْلاَو ِءَایِبْنَْألا  ِدِّیَسَو  َانِدِّیَس  ىَلَع  ْمِّلَسَو  ِّلَصَو 

َنیِعَمَْجأ ِھِبْحَصَو  ِھِلٰا  ىَلَعَو  .
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“Kalb de, Hazret-i Rahmân’ın parmakları arasındadır; Cenâb-ı Hak hâlden hâle çevirir ve ona istediği şekli verir.” (Müslim, kader 17; İbn Mâce, mukaddime 13, duâ 2)
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KIRIK MIZRAP
Diriltici nefesin sonsuzluk bestesi.. Onda zaman geçip gitmez, mânâ

pörsümez ve “bütün” yekpare sevgiyi bir iffet gibi muhafaza eder. O, her türlü
mukayese ve nispetlerin eridiği, aşk ve sevginin yıldızlı bir uykuya daldığı,
sarahatlerin serbest oyunlarını denediği ve ışığın gölgeler mahbesinde
ölümsüzleştiği bir vuzuhtur. Düşünce onda tecridin imbiğinden geçerken
kristalleşir ve renkle, ışıkla dolu bir âvize hâline gelir. İdrak üstü bir incelikle
zekâya ve onunla uzvîleşen his ve duyguya ürperti veren bu sese Cibril kendi
nefesinin rengini ve kanat çırpıp duran ilhâmın soluklarını katar ve artık o
ledün âleminin şeffaf bir dalı, bir uzantısı olur. Zaten vuzuh da budur.
“Neden?”, “Niçin?” ve “Nasıl?”, iç ve dış âhenk bütünlüğü içinde ve
“Hikmet”i kucaklayan bir üslûpla onda cevap bulur. O kıvılcımlar ma’rekidir.
Ancak dizginler iradenin elindedir.

Dâvâ şuuru, metafizik bir netlikle rüyalaşır ve insan onda asil bir sükûnla
hedefe yaklaşan zirvedeki ruhların ayak seslerini duyar. Hülyaların özünü
bahar kokusu sarar ve ümit denen eller fecrin altın saçlarını okşar. Müjdenin
lacivert bakışlarındaki huzur veren renk cümbüşü “Kırık Mızrap”ta
efsaneleşerek erir ve bir sızıntı ve reşha hâline gelir. Hiçlik ve yokluğu itirafta
mayalanan varlık şefkat ve tefekkür hatveleriyle zirveleşir ve bu zümrütten
tepede insanın önüne bir şehrah açılır. Bir yol ki parke taşı yıldızlardır.
Sonunda ise Mutlak Sevgili’ye kavuşmak vardır.

Cennet yolculuğuna çıkmış deha, zaman asimetrisindeki realiteleri
kavrayarak bizi elimizden tutar, ışıktan kollarıyla kucaklar ve kapalı fânustaki
sırlar menşûruna getirir. Orada mâzi hazân görmüş yaprak kadar ürkek, istikbal
ise yüzüne zift püskürtülmüş bir kara deliktir. Bir kaşık çalsan irfanının dibi
görünecek olanların yapacağı hiçbir şey yoktur. Şafaklar tüllenirken birden her
şey değişir. Ateşten sîneler güneşe fer verir. Bahar, geçmeyen bir iklim hâline
gelir. İstikbalin yüzünde tebessüm goncası açar. Işık süvarileri şahlanır, coşar.
Ama hayat zıtların bayramıdır. Günler Rahman elinde çevrilip durmaktadır.
Deha, sabrın altın bağında huzur sunmaktadır. Bu sırlar menşûrunda o, Hızır’la
kol koladır.

Sonsuzluk mesajı.. sancılı tecrübeler.. fânide bekâ arama cehdinin amansız
kavgası.. hakikatlerin çıplak dünyası.. ızdırabın tebessüm eden çehresi.. şişeyi
taşa çaldıran hayret kuşağı.. görülmeyene göz kırpma ve nağmeyi terennüm
edilmeden dinleme.. gizli bir el tarafından göze çekilen sürme veya nâtıkaya
vurulan düğümü çözme.. beynin her zerresine bir güneş yerleştirme ve
tefekkürün mahrem odasında meleklerle halvete girme.. tebliğ ve telkini



aksiyonla şekillendirme ve ölü gönüllere hayat üfleme... İşte şiir ve şiirde
gâye!.

Kırık Mızrap bir sistem ve bir ekoldür. Müntesipleri, onun şiir dünyasında,
daha nice tekevvünler müşâhede edecektir. Ancak bu tekevvün, zaman aşımına
uğramayan her şiirin ortak yönüdür. Çünkü hakikî şiir her an ebed kadar yeni
kalabilen şiirdir. Her devrin insanı ona, “zengin bir madene döner gibi”
dönecektir.

Nil Yayınları
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iir gönül, his ve duyguların diliyle, insan gerçeği ve özünün; onun aşk,
heyecan, tasa, keder ve sevinçlerinin; varlık ve ötesini duyuş, seziş ve

değerlendirmelerinin açık-kapalı, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla sesi,
sözü ve ifadesidir. Değişik bir zaviyeden ona, gönlün, eşya ve hâdiseleri
kendince duyması; hissin, kendince yorumlaması; insan ve kâinatın, perde önü,
perde arkası itibarıyla vicdan vasıtasıyla hususî değerlendirilmesi; şuur ve
idrakin de, kendi gerçek fonksiyonlarına rağmen, bu duyuş, seziş ve
değerlendirmeleri, bazen şöyle-böyle vâkı’a uygunluk içinde, bazen de hayal ve
tasavvurların yedeğinde yorumlayıp seslendirmesi de diyebiliriz. Herkesin
vicdan ufku, gönül enginliği, his zenginliği farklı farklı olduğundan; duygu,
düşünce derinliği, varlık ve hâdiselere bakış zaviyesi, duyup hissettiklerini
yorumlaması, üslûbu, sözü ve nağmelerinin de farklı farklı olacağı tabiîdir.

Evet, eğer bazı kimseler varlığın perde arkasından habersiz, bazıları
vicdanın dilini anlamıyor, bazıları akılları gözlerine inmiş de maddeden başka
bir şey göremiyor, bazıları da kendi iç âlemlerinin cahili ise, öylelerinin,
anlamlı-anlamsız pek çok ses ve sözünün olacağı açıktır. Zira, bu gruplardan
herhangi birine dahil olan bir fert, kendi iç âlemindeki ihsaslarını söyleyecek,
vicdanında oluşup tasavvur ve tahayyüllerine yayılan, sonra hususî şekilde
gelip onun duygularına vuran –bu hususta değişik inanç, kanaat ve kültürlerin
tesiri büyüktür– iç resim ve tasarılarını dile getirecektir ki, bu da, tek bir
nesne, tek bir mânâ, tek bir mazmunun pek çok şekillerde resimlendirilmesi
demektir.

Evet, eğer bir şair, bile bile kendi inanç, kanaat, düşünce ve bakış zaviyesine
ters fanteziler peşinde koşmuyorsa o, bir şey yazmak, bir şey söylemek için
ağzını her açtığında kendi iç dünyasını ortaya koyar ve kendi duygularını, kendi
düşüncelerini, kendi inançlarını, kendi kanaatlerini söyler. Aslında, diğer bütün
sanat dalları adına da aynı şeyleri ifade etmek mümkündür.

Bu itibarla da diyebiliriz ki, şiirin esası ‘kelâm-ı nefsî’ye dayanır ve kendi
sesiyle terennüm edildiği yerde o, tamamen insanın gönlü ve duygularıdır;
bundan dolayı, onun dışarıya vuruşu da farklı farklıdır.

Bu dışarıya vuruş bazen, dizi dizi sözler, bazen birkaç damla hikmet, bazen
köpüren bir sevinç veya simsiyah bir keder, bazen bir demet aşk u şevk, bazen
doludizgin bir hamaset, bazen buruksu bir gurbet, bazen pürneşe bir vuslat,
bazen de bunların birkaçını birden aksettiren çok renkli beyanlarla olabilir. Ne
olursa olsun şiirde esas; mazmun, mânâ ve mefhumların önce insanın iç
derinliklerinde buğu buğu buharlaşıp ‘çiy’ noktasına ulaşması, sonra da



dupduru yağmur damlacıkları gibi sözcükler hâlinde sayfaların bağrına
dökülmesidir. Aksine, insanın gönlünde doğup bulutlar gibi yükselerek
semavîleşmeyen mazmun ve mefhumlardan meydana getirilmiş nazımlar şiir
değil, yapmacık sözlerdir ve her biri birer iç ‘çelişki’ ifadesidir. Evet,
vicdanın sesi olarak insanın ruhunda şekillenmeyen sesler, sözler, çok süslü ve
sanatlı da olsalar, hatta zâhirî derinlikleriyle başları da döndürseler, yine kof
sayılırlar.

Mükemmel bir şiirin mükemmeliyeti, dile-dudağa hatta dimağa bağlı
yanlarıyla değil; gönlün sesi, vicdanın nağmeleri ve şairin inanç, kanaat,
düşünce ufku ve yorumlarının akisleri olması itibarıyladır. İyi bir şair,
sözlerini dil ufku itibarıyla değil, iç duyuş, seziş, aşk, heyecan ve yorumlamalar
olarak ortaya koyar.. evet o, açık-kapalı kendi iç derinliklerine tercüman
olabildiği ölçüde samimî, duygu ve düşüncelerini ifadede de tenakuzdan
(çelişki) uzak ve riyasızdır. Her tasavvur ve tahayyülünü vicdanî tecessüs ve
tefahhuslarına bağlayan böyle biri, duygu, düşünce ve sezilerini seslendirmede
–bazen kısmî farklılaşmalar söz konusu olsa da– üslûbunda her zaman bir
temâdî içindedir; tizinde de pesinde de hemen her zaman aynı makamın
kurallarına göre hareket eder ve bir mânâda hep aynı notaya bağımlı kalır.

Aslında şiir, vicdanın takdir, tesvid ve tebyizlerinden çıkan bir sözdür, dil
değil; ama o, dil için önemli bir neşv ü nema zemini teşkil eder. Bazen ifade
açısından müphem, muğlak bir hâl aldığı da olabilir; ne var ki o, söz olarak
hemen her zaman açıklardan açıktır ve muhteva zenginliğiyle de zaman üstüdür.

Şiir; insan, kâinat ve Yaratıcı’dan bir kelâm, bir tasavvuf, bir felsefe gibi
bahsetmez; o, tıpkı rüyalarda olduğu gibi, mânâları, mazmunları berzahî
levhalar ve motifler şeklinde resimlendirir. Tabirini de değişik takdirlerin
yorumlamalarındaki genişliğe bırakır. Bir şairin herhangi bir nesne hakkındaki
tasavvur, tahayyül ve yorumları, başkalarının aynı varlık hakkındaki
mütalaalarına uysun-uymasın, referans çerçevesi onun kendi ihsaslarıdır ve o,
duygularını hep böyle bir ‘algılama’ya bağlı olarak diline ve kalemine fısıldar.
Bir şair için söz konusu olan bu iç ihsas, değerlendirme ve ifade, şiirin
tahlilcisi ve yorumcusu için de bahis mevzuudur. Sözlerin enginlik ve esnekliği
yorumcunun düşünce, kanaat, kültür farklılığına bağlı esneticiliğiyle farklı bir
sese ve söze dönüşebilir; dönüşmüştür de. Pek çok insan ve düşüncenin,
birbirine zıt belli çevrelerce, farklı yorumlarla birer kudsî me’haz gibi
değerlendirilmesi bunun açık örneklerindendir. Bu itibarla da diyebiliriz ki,
yazdığı bir şiirde şair kendini, kendi iç dünyasını ifade ettiği gibi, bir mânâda,
yorumcu ve tahlilcinin de önemli bir referansı, yine kendi düşüncesi, kendi
kanaatleri ve kendi kültürüdür. Bu, herkes için her zaman böyle olmasa da,



çoğunlukla böyle olduğunda şüphe yoktur.
Aslında bunun böyle olmasının da yadırganmaması lâzımdır; yadırganması

bir yana, eğer sözün iffeti, ismeti, şerefi, gönlün sesi soluğu olmasıyla mebsuten
mütenasip (doğru orantılı) ise –ki öyledir– böyle olması makbul ve yararlı bile
görülebilir. Zira şiir; gönül, his ve duyguların diliyle insanın kendini, varlığı,
varlık ötesini ve ihsaslarını anlatmasının bir diğer unvanıdır.. ve bu, aynı
zamanda hakikî şiirin önemli bir yanını ifade eder. Onun en az bunun kadar
ehemmiyetli diğer yanına gelince, o da; gönül ve duygulardan kopup gelen bu
seslerin, insanı, aşk ve güzellik konularında nefsanî ve cismanî gayyalara
çekmemesi; hakikatleri ifade adına bâtılı tasvir ederek zihinleri kirletmemesi;
fantezilere girerek ya da hep garip şeyleri takip ederek ve ele aldığı konuları
abartarak, okuyucu, dinleyici avlamaya kalkışmaması; düşündürücü görünme
mülâhazasıyla her mevzuda sun’î iğlâk ve iphamlarla konuları anlaşılmaz hâle
getirmemesi… gibi hususlardır. İyi bir şiirde söz, güzellikte tecrit endamlı; aşk
da bütün güzelliklerin temel kaynağına duyulan iştiyak esintili olmalı; ayrıca,
varlığın yorumlanmasında da, her nesneyi harika bir sanat eseri olarak görüp,
gerçek sahibine bağlayıcı bir üslûp takip edilmelidir ki; bunları, şiirin iffet,
ismet ve hususiyetinin ana unsurları kabul edebiliriz.

Dille münasebeti yalan, mübalâğa, bâtılı tasvir; hayalle alâkası, fısk,
müstehcenlik tasviri ve şehevî hisleri şahlandıran resimler; şuur ve idrakle
irtibatı da çarpık ideolojilere zangoçluk yapmak olan bir şiir, şiir değildir. Şiir
adına böyle kirli bir üslûpla ortaya konan söz dizileri, ister hakikatin sırf
deneme ve gözleme yoluyla elde edilebileceğine inanan felsefî akımla
(pozitivizm) şöyle-böyle irtibatlandırılsın; ister, her şeyin akılla izah edilip
kavranabileceğini düşünen felsefî sisteme (rasyonalizm) bağlansın; ister, her
şeyi hayal ve hassasiyette gören sanat telakkisine (romantizm) dayandırılsın;
ister, bütün mülâhazaları koyu bir tabiatperestlik anlayışı (natüralizm) üzerine
temellendirsin; ister, aklın zâhirî nazarında eksik-gedik her şeyi olduğu gibi
tasvir etmeyi esas alan cereyan (realizm) üzerine oturtulsun; ister,
gerçeküstücülük (sürrealizm) gibi telakkilerle merak-âver bir yol izlensin;
ister, fikir dışında objektif hiçbir şey olmadığını ileri süren sanat akımının
(idealizm) sesi-soluğu olma yolu takip edilsin; ister, tabiat şekillerini olduğu
gibi tasvir yerine, her şeyde hendesî yaklaşımı esas alan düşünce (kübizm)
eksenine bağlı kalınsın ve isterse daha başka cereyanlar çizgisinde veya onların
yakınındaki farklı mülâhazaların güdümünde kalınsın, gerçek şiir, insan
duygularının ihsası; gönüllerin kendilerine mahsus sesi; insan-kâinat-Allah
arasındaki münasebetin –açık, kapalı– güftesi, bestesi, mûsıkîsi; seradan
Süreyya’ya ihata edebildiğimiz hakikatlerin, onları ayrı ayrı işaretleyen birer



gölgesi; eşyanın duygularımıza, düşüncelerimize akseden izdüşümünün sözcük
çerçeveli bir fotoğrafı; aşklarımızın, heyecanlarımızın değişik tellerden kalbî
birer nağmesi; iman, ümit, azim, güzellik, aşk, vuslat ve iştiyaklarımızın da bir
güldestesidir.

Bu mülâhazalar, referansları sağlam olan şiire ait hususiyetlerdir ve herhangi
bir abartı da söz konusu değildir. Kur’ân, gerçek kaynağını bulup ona
bağlanamamış bir şairi, dolayısıyla da böyle bir şairin şiirini, “Şairlere
gelince, onların arkasına sadece sapkınlar ve çapkınlar takılırlar. Görmez
misin, onların değişik vadilerde –hakikî şiirin esasları üzerine
temellendirilememiş; yukarıda işaret edip geçtiğimiz farklı cereyanların
zâhirine takılıp kalma kastedilmiş olabilir. O dönemde bu cereyanların henüz
ortaya çıkmamış olması çok da önemli değildir– onların şaşkın şaşkın dolaşıp
durduklarını ve yapmadıkları şeyleri söyleyegeldiklerini”2 ifade eder ve
kendi referans çerçevesine oturmamış bu kabîl kopuk şiirde nefsanî duyguların,
hevâ ve heveslerin şahlandırıldığını, şahlandırılabileceğini vurgular ve
ardından da; “Ancak iman edip iyi amel işleyenler ve her vesileyi
değerlendirip Allah’ı çokça anan (şairleri)”3 müstesna tutarak, kendi referans
çerçevesinde söz söyleyen şiir üstadlarını âdeta takdirlerle, tebcillerle dile
getirir.

Evet, işte bu mânâda şiir, söz cevherlerinden tanzim edilmiş öyle bir beyan
atlası ve kalbin en hassas telleriyle seslendirilmiş öyle sihirli bir bestedir ki; o
beyana sahip olan biri kendini herkese dinletebilir ve o beste ile de herkesi
teshir edebilir. Bu ölçüdeki bir şiir, tonunu tam bulup da yankılandığı zaman, en
muhteşem beyanlar ona el-pençe divan durur ve saygı murâkabesine girerler.

Aşk lügatinde en birinci makam şiire aittir. Şiirin kanatlarıyla, herkes
tarafından duyulma ufkuna yükselen sözler, bütün hudutları aşarak her bucakta
uçabilir; her milletle konuşabilir ve her gönüle bir gül uzatabilirler. Bugüne
kadar nice parlak dimağlardan fışkırıp taşan beyan çağlayanları olmuştur ki,
zamanla renk atmış, matlaşmış birer silik tabloya, ya da sığlaşan birer akıntıya
dönüşerek, seyircisi ve talibi olmayan ülfet mağdurları hâline gelmişlerdir.
Kendi öz ve esasları üzerine oturmuş sağlam bir şiire gelince o; her zaman
tazeliğini, canlılığını korumuş ve söz sultanlığını hep sürdürmüştür. Hele bir de
bu şiir, ruh ve mânâ âlemlerine açıksa, işte bu kabîl sözler, kim bilir belki de
yükselerek gidip, ruhanîlerin vird-i zebanı olmuştur…

Bazen, en iyi şiirler bile kendiliklerinden güzelliklerini tam
gösteremeyebilirler; bu, o beyan âbideleri için bir tâli’sizlik demektir. Ama
uzun zaman böyle bir tâli’sizliğin sürüp gitmesi de kat’iyen söz konusu değildir;



zira bugün olmasa da yarın bir kısım söz sarrafları onları mutlaka duyacak,
tanıyacak ve değerlerini ortaya çıkaracaktır. Evet, günümüzde olduğu gibi şiirin
bazen, kitlelerin alâka göstermediği değersiz bir meta durumuna düştüğü çok
olmuştur; ne var ki, bu alâkasızlık hiçbir zaman uzun sürmemiş; cevahir kadrini
bilen söz üstadlarınca hemen kendi özüyle yeniden taçlandırılıp beyan
saltanatının tahtına oturtularak, onlara biat izharıyla âdeta bir tazim kazası
yapılmıştır.

Aslında şiir, hemen her zaman, toplumların duygu, düşünce, millî kimlik ve
kültürleri adına sürekli başvurageldikleri arşivleri olmuş ve tarihî değişik
dönemleri birbirine bağlamada bir “hayt-ı vuslat” vazifesi görmüştür. Bir
dönemde geçmişinden kopanlar, onda yeniden kendilerini bulmuş, kendilerini
duymuş, kendilerini yaşamış ve onunla tarihlerini bir bütünlük içinde
görebilmişlerdir.

Şiir, bazen en beliğ hutbelerden daha beliğ bir beyan hâlini alır ve en keskin
kılıçlardan daha keskin bir silah gibi ürpertici olur ki; tam nağmesini bulup
gönlün heyecanlarına tercüman olabilmiş böyle bir şiir ne zaman sesini
yükseltse, söz kıyafetindeki bütün perişan ve savruk kelime yığınları
saklanacak kuytu yer aramaya başlar, hicap sessizliğine gömülür; böyle bir şiir
kılıcı ne zaman kınından sıyrılsa, otağlarını boşluğa kurmuş bütün sahte söz
sultanları halvete çekilir ve inkisar murâkabesi yaşarlar.

Muhtevalı, mânâlı ve güçlü şiiri, Söz Sultanı ve İnsanlığın İftihar Tablosu da
her zaman başvurulacak bir hikmet kaynağı olarak görür ve gösterir; görür ve
gösterir de, içinde mâlâyâni söz ve lakırdıya cevaz verilmeyen “Cennetü’l-
Firdevs”in izdüşümü diyebileceğimiz mescidinde, şiir irâd etmesi için Hassan
İbn Sâbit’e kürsü kurdurur; sonra da “Allah’ım, onu Mukaddes Ruh’la teyit
eyle!”4 der, ona duada bulunur. Siz buna, kaba ilhad düşüncesine karşı şiirin
elmas kılıcıyla mücadelenin tesirini vurgulama da diyebilirsiniz.

Şiir kendi rengini koruduğu sürece, ondan daha taze, daha canlı ve hiç
ihtiyarlamayan bir güzel göstermek mümkün değildir. Gerçi, şiirin özel bir
rengi yoktur ama; onun her renkten bazı çizgiler taşıdığı da bir gerçektir.
Harfler, kelimeler şiir mektebinde birer talebe, şiir kışlasında birer asker
hâlini alınca, sözün ulaşamadığı irfan ufku ve beyan leşkerinin fethetmediği
hiçbir kale kalmaz.

Aslında varlık, bir baştan bir başa tekvînî emirler çerçevesinde âdeta iç içe
bir şiir gibi nazmedilmiştir. Kendi dinamikleriyle sağlam bir ses ve söz hâline
gelmiş şiire gelince o da, bu manzumenin kelâm cihetiyle pek çok telden
seslendirilmesi demektir. Bu itibarla da şairleri, varlık, varlık ötesi mânâ ve



muhtevanın bülbülleri sayabiliriz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem),
“Şiir O’na yaraşmaz.”5 fermanı gereğince, hissin, duyguların, ihsasların değil,
saf ilâhî hakikatlerin aksettiricisi ve tercümanıdır. Evet, O şair olmadığı gibi,
Kur’ân da şiir değildir; ancak o Beyan Sultanı, bütün söz erlerinin en güçlü
üstadı; Kur’ân da, “mülhemûn” olan şairlerin en rengin, en zengin
kaynaklarındandır. Nebiler, insan-kâinat-Allah’la alâkalı münasebetlerin özünü
herkesin anlayabileceği bir dille ifade eder ve Cenâb-ı Hakk’a kullukta
insanlara rehberlikte bulunurlar; dünya ve ahiret saadeti adına bir rehberlik.
Şairler ise, kendi şuur, kendi idrak, kendi ufuk, kendi mizaç ve meşreplerine
göre, gönül, his ve duyguların diliyle bu gerçekleri ya da onlara bağlı diğer tâlî
hususları yeni bir üslûpla açar, yorumlar ve seslendirirler.

Hakikî şiir, ilham ağaçlarının dallarında Cennet çiçekleri gibi gelişen öyle
bir meyvedir ki; o meyveyi derecek olanın niyet ve düşüncelerine göre,
derilenlerin yerlerinde benzerleri oluşur. Derken, hep bir farklılaşma ve temâdî
içinde bu büyü sürer gider. Öyle ki, şiir ağacına uzanan eller her defasında
ondan bir şeyler koparır; koparır ama, koparılanlar hep misliyet çerçevesinde
kalır.. evet, ne duyulup hissedilenlerde, ne de yeni tomurcuklarda ayniyet
kat’iyen söz konusu değildir. Zira ona, gerçek rengini, tadını, şivesini duygular,
düşünceler, niyetler, bakış zaviyeleri ve kültürler kazandırır. Evet şiir, şuur ve
idrak potalarında kaynatılan bir düşünce ve dil enstrümanlarıyla seslendirilen
bir nağmedir ama, ona gerçek derinliğini kazandıran ve hakikî rengini veren,
şairin inanç, kanaat, kültür ve düşünce ufkudur. Potasında kaynaya kaynaya tam
kıvama gelmiş bir söz; inanç, kanaat ve kültürle de kanatlanmışsa, artık o
aşkınlaşmış ve ruhanîlerin muhaverelerindeki derinliğe ulaşarak bir hikmet
çağlayanı hâline gelmiştir ki, uğradığı her yerde bir büyü tesiri icra eder. İfade
edeceği nükteyi yakalayıp da sesini yükselttiğinde, sözden anlayanların
ruhlarında sûr sesi gibi yankılanır.

Gayesiz, ruhsuz, nesepsiz silik sözlerin bir zift gibi ufkumuzu kararttığı
günümüzde, hakikî şiire ne kadar susadığımız açıktır; ama ben, o susuzluğu bile
resmetmekten âciz olduğumu itiraf etmeliyim. Zaten böyle bir makaleciğin
istiab haddi de o kadarını kaldırmaz/kaldıramaz.
1 Bu yazı, muhterem müellifin Yağmur dergisi Ocak-Mart 2000 sayısındaki (6. sayı) makalesidir.

2 Şuarâ sûresi, 26/224-226.

3 Şuarâ sûresi, 26/227.

4 Buhârî, salât 68; Müslim, fezâilü’s-sahabe 151-152.

5 Yâsin sûresi, 36/69.
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IŞIK ORDUSU
Işık ordusu, aydın nâsiyelerinde nur,
Sînelerinde kor, çehrelerinde mutluluk.
Götürürler her tarafa kucak kucak huzûr;
Buğulanır gözlerinin içinde sonsuzluk..
Işık ordusu, aydın nâsiyelerinde nur.

Buhurdanlık gibi koku salarlar her yana,
Buhur buhurdur dolaşıp durdukları yerler;
Sunarlar ebediyet sırlarını cihana,
Düşüncelerinde hiç renk atmayan değerler,
Buhurdanlık gibi koku salarlar her yana.

İrem ülkesine benzeyen bahçelerinde,
Somaki musluklardan her dem kevserler akar.
Hiç hazan bilmeyen yemyeşil çevrelerinde,
Her gün nevbahar olur, her gün çiçekler açar,
İrem ülkesine benzeyen bahçelerinde.

Uçuşur ufuklarında her zaman melekler,
İç içe yaşarlar ruhânilerle gün boyu,
Kucak açar gökler, temennâ durur felekler,
Gönül dünyaları tıpkı birer Cennet koyu,
Uçuşur ufuklarında her zaman melekler.



ATEŞTEN SÎNELER
Ateşten sîneleriz alev dokunmaz bize;
Kor kesilip gitmiştir gelenler semtimize...

Sararmıştı benizler yüzümüzü görmeden,
Dize gelmişti düşman muradına ermeden.

Ruhlarına azabız, onlar bilirler bizi,
Şimşeklerle yarıştık, tanırlar hepimizi.

Azgınların başında sindirici cezâyız;
Dostlara dost isek de, düşmanlara ezâyız!

Kulaklarda çağıltı mâzi denen ırmaktan,
Dize geldi bayraklar ay-yıldızlı bayraktan.

Hasımlara tûfandık, nur ettik çevremizi,
Hele bir sorunuz o şanlı mâziye bizi...

Şimdi dinmiş olsa da ruhlarda heyecanlar,
Mutlaka tutuşacak, geçmişteki akkorlar...



ŞEVK UFKU
Zevk, şevk, neş’e, dünyamızda her şey gülkırmızı,
Öyle mestleriz ki, bilmeyiz baharı, yazı...

İnancın sihirli şarkısı dillerimizde;
Mecnununkine denk aşk var gönüllerimizde.

Elmasa dönüp gider uğrayan bezmimize,
Nurlar yağıyor nurlar, her zaman semtimize!

“Biz” dedikse, Sonsuz’dan bütün bu armağanlar,
Hep Sonsuz’un bağındandır canlar ve cânânlar...

Çiçekler çevrilir gibi O’na bakan yüzler;
Bahara dönüşüverir o iklimde güzler.

Gül renkli, gümüş tenli olmalarında ne var!
Üstlerinde Sonsuz’un ezelî rengi pâr pâr..!



GENÇ ADAM
Genç adam! Düşün bir yığın dertti ki asırlık,
Sarmış cemiyeti onulmaz pek çok hastalık.

Toplumun her yanı ayrı bir illetle ma’lûl;
Beyinler sarsık, kalbler baygın, devâsı meçhûl..

Meydanlar inliyor; gâyesiz kalabalıklar;
Yığın yığın aldatan ve aldanan alıklar.

Bir tablo ki komedi, trajedi iç içe,
Koşuşuyor yığınlar, koşuyorlar bir hiçe..

Bunca fezâyîle cemiyet yaşar mı? Heyhât!
Göz görmez, kulak sağır, “kapkaranlık hissiyât”..

Şehirler tekmil çirkef, sokaklar zift kanalı;
Gençler serâzât, her şey hürriyet payandalı...

Haya yırtılıp gitmiş, iffet ayak altında,
Yalan som altın, aldatma sultanlık tahtında...

Kurt tam gövde içinde, yapraklar bir bir solmuş,
Millî ruh derbeder, milletse tekmil yorulmuş.

Genç adam; bu bâdirenin bahadırı sensin!
Yıllardır, hayallerde, düşlerde beklenensin...

Doğrul! Kendine gel! Bak, tan yeri ağarıyor,
Doğrul ki her yanda nur, karanlığı boğuyor.

Hiç durma koş tulumban elinde dört bir yana!
Göğüsle alevleri bu bir vazife sana!

Yırtılsın bütün zulmetler, belli olsun akyol...
Gel, bu adanmışlar yolunun dâvâcısı ol!”

Sensin asırlardan beri beklenen kahraman,
Gel ki, artık kalmadı dizlerimizde derman..!



KALK YİĞİDİM
Kalk ey yiğit uykudan!.
Kalk ki bağrımda nâlân..
Sensiz geçen günlerde,
Geziyorum dünlerde;
Hep mahzûn ve kederli,
Bizleri terk edeli.

Yiğidim görün artık!
Görün ki çok bunaldık.
Canlarımız gırtlakta,
Son kelime dudakta;
Gülümse milletine!
Susadık himmetine...

Kalmadı hiç gücümüz;
Bizler bir sürü öksüz,
Hep itilip kakıldık,
Dört bir yana atıldık;
Hicran üstüne hicran,
Dahasına yok derman...

Her gece hayaldesin,
Sözlerde, dillerdesin,
Bir ömür boyu böyle..
Gel artık bir şey söyle!.
Ne olur acı bize!..
Yıkılıp geldik dize...



ŞANLI SÜVARİ
Dopdolu bir şevkle coşup yollara düşeli,
Geçtin mâniaları küheylân gibi bir bir.
Encâma ereceğin heyecanından belli;
Şahlan ki geliyor gökler ötesinden tebşir...

Şimdiye dek dâvân uğruna pek çok şey aştın,
Hayalinde tüllenen yarınlardan renklerle.
Ruhların el salladığı zirveye ulaştın;
Yâd ediliyor ismin göklerde meleklerle...

Erdiğin her merhalede ayrı bir aydınlık,
Cedlerle atbaşı koşuyorsun doludizgin.
Artık hırıltıya düştü her yanda karanlık,
Her yanda ayrı bir bahar birbirinden rengin...

Yıllarca görüp duyduğumuz bu tatlı rüyâ,
Nurdan tahtlara kurulmuş kutlu erleriyle.
Dünü ışıktan deryâ, yarın bir farklı ziyâ,
Rıdvan peşindeler mübârek seferleriyle.

Sonsuz’un aşkıyla yürüyorlar hep ileri,
Dillerinde ölümsüzlük türküsü öteden;
Açılıyor bir bir ötelerin perdeleri,
Görüyorlar Cennet’i bulundukları yerden.

Yürüyen yürüyor arkada koca dalgalar,
Şimdi tam visal kuşağında geçmiş-gelecek...
Bambaşka şeyler gösteriyor artık aynalar:
Bugün olmasa da er-geç millet dirilecek!



IŞIĞA GÖNÜL VERENLER
–“Mehlika Sultan” şairine ithaf olunur –

Işığa gönül vermiş bu yiğitler,
Bir gece sonsuza yelken açtılar.
Işığa gönül vermiş bu yiğitler,
Geçerken her yere nurlar saçtılar.

Ruhlarını sardığı günden beri,
Solmayan güzelliklerden akisler;
Her gece rüyalarında bir peri,
Onlara öteden türküler söyler...

Yâr deyip gezerler gözleri giryân,
Hülyalarında hep o eşsiz dilber,
Ruhlarında iman ve pür-heyecan;
Gözetirler dört bir yanı beraber.

Aşk u şevkten kanatlarla günlerce,
Koşuyorlar ümitlerle dopdolu.
Rengârenk hülyâlarıyla her gece.!
Neler duyarlar gözleri buğulu.

Dereli tepeli çetin yolculuk,
Onlar harıl harıl; hep O’nu arar;
Allah kapısında ebedî kulluk;
Hak, kapıkullarına her zaman yâr...

Dâvâmızın kara sevdâlıları,
Varınca bu dünyanın ötesine;
Bir “yâd-ı cemîl” olacak adları,
Girecekler millî ruh bestesine...

Her biri bin gönülde yaşayacak,
Sîmâlarında ebediyet rengi;
Hâtıraları asla solmayacak,



Öte taraftaki güllerin dengi...

Işığa gönül vermiş bu yiğitler,
Seyrettikçe çevreyi mest ü mahmûr,
Dirilip bir daha ölmek dilerler,
Ellerinde kevserler dolu fağfûr...



AKYOL
Gördüm nurlu geleceği rüyamda bir gece,
Işıklar yağıyordu her tarafa sessizce...

Âhenkle işleyen bir saat gibiydi işler;
Bir bir silinip gitmişti asırlık teşvişler.

Herkes biri birine yürekten bakıyordu;
Somaki musluklardan kevserler akıyordu.

Tertemiz çehreleriyle geçerken kudsîler,
Ümitlerimize birer fer salıp geçtiler.

Yeni bir dünya kuruyorlardı; harıl harıl...
Her taraf gökle yarışır gibi; pırıl pırıl!

Geçtikçe tekmil bu şimşek bakışlı yiğitler,
Anladım, muştusu verilen zamanmış meğer.

Civanlar gördüm yüzlerinde gariplik rengi,
Hükmettim ki bunlar, o ilk kudsîlerin dengi.

Dolaştım her tarafı usanmadan, bezmeden;
Ziya içenlere erdim bir kadîm çeşmeden...

Şükranla gerilip gezenler vardı kol kola..
Sonra teker teker ulaştı herkes AKYOL’a...



ALTIN TENLER
Taptâze altın tenlere benzer bu yiğitler;
İnmekte çevrelerine ışıktan demetler.

Sonsuzdan gelen ilhamla doldukça dolmuşlar,
Hızır’la arkadaş olup sırlara dalmışlar...

Bir büyülü kevserle meğer hepsi mest imiş,
Belli gözlerinden; her biri bir sırra ermiş.

Tûfanlara denk heyecanları var dinmez;
Polat gibi yürek taşırlar korkmaz ve sinmez.

Bilir cihan bunları, belli beldesi-köyü,
Çehrelerinde fethedici gizli bir büyü...

Her biri dehâya denk bu parlak firâsetler,
Horozu çoktan ötmüş bir kutlu şafak bekler...



DÂVÂ ADAMI
Kıvrım kıvrım Hakk’a uzanan ışıktan yolda,
Benliğin her basamağını aşan kahraman;
Yok gözü servette-sâmanda, parada-pulda;
Büklüm büklüm bir yumak onun elinde zaman.

Durmuş gök yolculuğuna rampalar kuruyor,
Ermiş Hızır’la bir halvete önceden önce;
Gelip-geçene şafak mesajları sunuyor,
Bağrında tek ışığın çakmadığı her gece...

Elinde meş’alesi, saçıyor her yana nur,
Kandiller sıra sıra geçtiği her bucakta;
Atlas ikliminde her dem üfül üfül huzûr,
Tütüyor amber kokusu, tüten her ocakta.

Yeşeriyor geçip gittiği yerler ardından,
Nâra atıyor ovalar, obalar, yamaçlar...
Rüzgâr bahar kokusuyla esiyor her yandan,
Bir bir doğruluyor devrilen ulu ağaçlar.

Sonsuzla iç içe onun düşünce dünyası,
Dilinde bir yanık türkü, gönlünde heyecan;
Gözlerinde rengârenk âhiret haritası,
Benliğinde nokta nokta ötelere iman...



İDEAL RUHLAR
İnsan yüksek ideallerle yaşar;
Çocukluk ufkunda tatlı rüyâlar,
Gençlikte ağaran zengin hülyâlar,
Zamanla belirir sırlı verâlar..
İnsan yüksek ideallerle yaşar!

Bahar çağlar gözlerinin içinde,
Düşüncede dirildiği demlerde..
Hep âhû peşinde, ıssız çöllerde,
Ölüp ölüp dirildiği günlerde,
Bahar çağlar gözlerinin içinde...

Ufku ukbâ serhaddiyle iç içe,
Gözleri hüzünlü, sînesi gamlı,
Havâriler gibi ahd ü peymânlı,
Nâm u nişan bilmez, meçhul bir şanlı,
Ufku ukbâ serhaddiyle iç içe...

İnandıran bir renk var çehresinde,
Ayrı bir beyân, ayrı bir ifâde..
Öteyle sermest ve elinde bâde,
Hep gönüller arar temiz ve sâde,
İnandıran bir renk var çehresinde.

Kafdağı’ndan ağır yükleri çekmek,
Acı, ama ona mukaddes azap;
Lâubâlîlerce bunlar bir serâp..
İdeal ruhlar için şevk ü târâp,
Kafdağı’ndan ağır yükleri çekmek.



AKINCI TÜRKÜSÜ
Atlastan cepkenli yiğit akıncı!
Dönmedin geriye bunca yıl oldu.
Gözlerim yollarda ruhumda sancı,
Elimde güllerim buruşup soldu.

Gezdiğim her yerde hep seni sordum;
Şimdi gelir diye hayaller kurdum.
Günler geçip gitti bekleyip durdum,
Bin hafakan sînem boşalıp doldu...

Ger dizgini artık, şahlansın atın!
Ger ki, vadedilen günler pek yakın!
Ufukta bahar var, unutma sakın!
Zulmet silindi, her taraf nur oldu.



DERTLİ SÎNELER
Sîneler dertli, ruhlar sıkılmışsa kederden,
Gözler buğulu, gamla inliyorsa geceler;
Hele “diriliş” emri de gelmişse kaderden,
Her taraf canlanır, her şey “bahar”ı heceler.

Bak artık şahlanıyor bir bir dünkü garibân,
Yüreklerindeki kor ocaklardakine denk;
Ölesiye koşuyorlar bu yolda her zamân,
Koşacaklar hep ışığa ulaşıncaya dek...

Ufukta apaçık nur, karanlıklarda hummâ,
Uçuşuyor yarasalar şaşkın ve elemli;
Gözsüzleri ürperten yepyeni bir muammâ,
Hicranlı ruhların şafağı olduğu belli...

Yılları gam üstüne gam geçenlere bayram!
Sarsılıyor eski meyhane tâ temelinden;
Geleceğe ta’zim gelenlere binler selâm!
Dönüyor şanlı akıncı artık seferinden...



MİLLET RUHU
Bir yiğit vardı gömdüler şu karşı bayıra...
Arkadan kefenini, gömleğini soydular.
“Aman kalkar!” deyip üstüne taşlar koydular,
Bir yiğit vardı; gömdüler şu karşı bayıra.

Yiğidim, hele anlatıver olup biteni!
Sen dertli, vatan dertli, oturup ağlayalım...
Ağlayıp da sînelerimizi dağlayalım,
Yiğidim, hele anlatıver olup biteni.

Ses ver yiğidim, yoksa beni duymuyor musun!
Yıllar var ki hep hayalinle oynaşıyorum,
Kalkıp geleceğin ümidiyle yaşıyorum...
Ses ver yiğidim, yoksa beni duymuyor musun?!

Sırtımda ardan bir gömlek, yılların vebâli,
Ümitle ışıldayan gönlüm, seni bekliyor;
Kâh göklerde uçup, kâh yerlerde emekliyor.
Sırtımda ardan bir gömlek, yılların vebâli.

Her tarafta harâb eller, baykuşlara bayram,
Köprüler bir bir yıkılmış ve yollar yolcusuz,
Gelip uğrayanı kalmamış çeşmeler, susuz..
Her tarafta harâb eller, baykuşlara bayram.

İrâdelerde çatırtı, ruhlarda müthiş şok,
Tarihi yağmaladı bir düzine tâlihsiz;
Değerler altüst oldu, mukaddesât sâhipsiz,
İrâdelerde çatırtı, ruhlarda müthiş şok.

Tıpkı rüyâlarda olduğu gibi diril, gel!
Beyaz atının üzerinde bir sabah erken;
Gözlerim kapalı ruhumda seni süzerken
Tıpkı rüyâlarda olduğu gibi diril, gel!



EBEDİYETE UYANANLAR
Yeni bir mevsim kızarıyor, günler şivekâr;
Rüyalardaki o güneş çehreli nevhayal,
Otağını kuracak bir âsûde yer arar..
İşveyle çağırıyor onu koylarda bahar,
Ruha hayat üfleyen tatlı mûsıkîsiyle,
İsrâfil’in sesi, seslerin en nefîsiyle;
Ne hazan endişesi, ne de hüzünlü melâl...

Ümit iklimi, her yanda sırça şadırvanlar,
Nur akıyor musluklarından, içenler mahmûr..
Bu yerde bir bir ebediyete uyananlar
Ve her lâhza ayrı bir vuslat hazzı duyanlar,
Her zaman sevdayla kanat çırparlar şen-şakrak;
Ufuklarında ağaran pırıl pırıl şafak,
İçtikleri hayat suyu, ellerinde fağfûr...

Bilmezler ne gurûb ânını, ne son baharı,
Kol gezer kehkeşanlar, gezdikleri her yerde..
Dört mevsim yaşarlar o güneş yüzlü çağları,
Cennetlerdekine denk tatlı hâtıraları;
Ruhları büyülenerek bir bilinmez hazla,
Yüz yere sürer ve inlerler bin bir niyazla;
Tüllenir solmayan güzellikler perde perde...

* * *

Bunun yanında o yeisle yutkunan ruhlar,
Yıllarca yaşasalar da yine ömür kısa!
Öfkeler, hafakanlar ve bitmeyen “eyvâh”lar,
Yaşarken çeker, giderken “âh” eder ağlarlar..
Önlerinde dağ, dağın arkasında yine dağ,
Sel almış ovaları, her taraf bir viran bağ,
Gönüllerde ümitsizlik, dimağlarda tasa...





IŞIK ADAM
Belirdi bir kır atlı;
Başı gözü polatlı;
Gözler buğulu, nemli,
Üveyk gibi kanatlı...

Geliyor doludizgin,
Yüreği dertle ezgin;
Izdırap çekmiş belli,
Duyguları pek engin.

Ululardan bir ulu,
Heyecanla dopdolu;
Dokunsan ağlayacak,
Allah’ın sâdık kulu.

Bir gariplik sesinde,
Yalan yok çehresinde..
Bakanlar anlayacak,
Işık var çevresinde.

Sür atını durmadan,
Kalmadı bende derman;
Ey metâı nur adam!
Yok fevt edecek zaman.

Sakın geç kalma zinhâr!
İçim hasretle yanar;
Kalmadı başka sevdam,
Ağar ufkumda ağar..!

Artık bende’nim bende’n,
Ayrılmam asla senden!
Gösterdiğin bu yolda,
Vazgeçtim cân u tenden...



Sorma kim olduğumu!
Sancağımı, tuğumu;
Ermişim ummanına,
Duymam boğulduğumu...



BÜYÜK ÇİLEKEŞ
Kan-ter içinde yaşadın kan-terdi pazarın;
Yoktu hiç vefadârın...

Sînelere çarpıp geçiyordu âh u zârın..
Ateşten o efkârın...

Mağmalar gibiydin yalnız kaldığın günlerde;
Âlâmın perde perde..

Hasretle geçip gitti hicran dolu her anın;
Netti gâyet kararın:

Hep diyordun nur zulmetleri boğuncaya dek,
Bu ızdırap sürecek..!

Aşk rehberin olmuştu, mefkûren de dildârın;
İçtendi ah u zârın.

İnleyip dolaştın çöllerde; çöldü her yöre:
Ova, oba, dağ, dere..

Bahar müjdelemiştin, tüllenmeden baharın,
Masmavi gülizarın.

Göçüp gittin bir gece tan yeri ağarırken..
Tam horozlar öterken...

Hep anıp durmuştun, erdin vuslatına Yâr’ın..
... Ve gönüller mezarın...



KUDSÎLER
Gölgesine pervaneler koşar kudsîlerin,
Sîneleri güneşin taç tabakasına denk..
İnim inim ve güvercin kalbi gibi ürkek,
Cennetler kadar şirin, sonsuzluk kadar derin;
Gölgesine pervaneler koşar kudsîlerin.

Bir ayna gibi parıldayan çehrelerinde,
Öteden esip gelen nur hüzmeleri çağlar.
Bin râyihayla eser iklimlerinde rüzgâr;
Sonsuz sükûna erer insan çevrelerinde..
Bir ayna gibi parıldayan çehrelerinde.

Hayat üfler geçerler geçtikleri her yere,
Avuçları içinde toprak altın kesilir..
Şeker-şerbete döner dudaklarında zehir.
Ve en başta kapı aralamış sînelere,
Hayat üfler geçerler geçtikleri her yere.

Sözleri Sonsuz’un çerağları gibi pâr pâr,
Ufuklarında bulut, bulutlar da yüklüdür..
Sînelerinde mağma, mağmalar köpüklüdür,
Söyler, söz cevherinden çeşmeler akıtırlar,
Sözleri Sonsuz’un çerağları gibi pâr pâr.

Büyülü soluklarıyla gebe kalan zaman,
Bir kutlu doğum sancısıyla hep kıvrım kıvrım..
Bu kutlu vilâdet benim beklenen baharım!
Işığını, rengini hep ötelerden alan,
O büyülü soluklarla gebe kalan zaman.



MAVİ RÜYA
Renk renktir gurûb tâ ilk günden beri,
Gök kuşağına inat bütün semâ.
Tül tül büyülüdür karanlık amâ,6

Rüyadaki Cennetlerin benzeri...

Varlık binler mesaj o Bilinmez’den,
Ötesi hep masal üstüne masal..
Sînede azap başkasıyla visâl,
Koş Dost vuslatına içten ve özden.

İnsan sayılır mı gafletle yatan!
Burası, yolculara bir ilk durak..
Eşyâ O’nun mührü ağaç, taş, toprak,
O’nu tanımazsan kendinden utan!

Uğradığın gibi çık git buradan,
Bak seni bekliyor ötede gözler;
Ayın on dördü gibi gökçek yüzler,
Dahası visâl ufkunda Yaradan..!

6 Amâ: Varlığın eter ötesi safhası veya semâların bir bulutsu görünümünde olduğu ilk an... Tasavvufta
vâhidiyyet tecellîsi.



KARANLIK BOĞULURKEN
Şafak çoktan söktü, ufukta ışık cümbüşü,
Zulmetler hırıltıda, soluk soluğa nurlar.

Çözülüyor bir bir ufkumdaki sis ve duman,
Her yanda zümrüt saçlarıyla o yeni bahar...

Yollarda bir nesil var, sanki fetih ordusu,
İki büklüm olmuş rükûa varıyor surlar.

Tâlihime tebessüm ediyor arz u semâ,
Ve bir zafer tâkına doğru gidiyor yollar...

Bir bir gerçekleştiğinde bütün bu rüyalar,
Dostlar şahlanır, düşmanın da yüreği hoplar.



CANLI İRADELER
Meltemler gibi üfül üfüldür bazen kader;
Zaman zaman da bir poyraz gibi zorlu eser...

Koca dağlar önünde toz-duman olur gider,
Ayakları baş, başları da yerle bir eder.

Zaman olur dertli sîneleri okşar geçer;
Bir bakarsın mutlu çehrelere gamlar serper...

Bir sırlı program ki, asla aklımız ermez,
Sırlara açık olanlarsa hiç dize gelmez.

İnan ve şaşkınlığa düşüp sakın yıkılma!
Güzellere göz kapayıp çirkine takılma..!

Dağların güneşe baktığı gibi O’na bak!
Hep nurunu kolla, zulmeti bir yana bırak!

Ârifler gibi dön-dur hâdiseler içinde!
İyi yanlarını gör zevkin de, kederin de..!

Gamı-tasayı bırak, iraden canlı ise!
Ümit kaynağı ol, olabilirsen herkese!

Bir âsûde bucak arayan hep sana koşsun;
Girenler iklimine şevk u târâbla coşsun...



ŞEVK YOLU
Arkadaşlar! Arkadaşlar!
Şevk mezhebi yoldur bize!
İmana doymuş yoldaşlar,
Dikenler hep güldür bize!

Şükür, gördük Hak yüzünü,
Bulduk özlerin özünü,
Minhâc ettik her sözünü,
Beyânı burhandır bize.

Kuvvet O’nun biz güçlüyüz;
O’nun nâmıyla ünlüyüz..
Zirveler aşar yürürüz;
Zorluklar âsândır bize.

Malımız yok pek ganîyiz;
O’nun elinde bir neyiz.
Tefekkürdür mesleğimiz;
Yaş-kuru irfandır bize.

Ova-oba, bütün çöller,
Her yanda zikreden diller,
Rengârenk açılmış güller,
Her biri beyândır bize!

Şevkle hizmet şiârımız,
O’nu düşünmek kârımız,
Evvel-âhir kararımız,
Kitabı imamdır bize!

O’nu bilip O’nu bulduk,
Hüzn ü yeisten kurtulduk;
Affıyla yıkandık yunduk,
Rahmeti ummandır bize.



BU YİĞİTLER
Gurûbu seyretmek de bir tulû kadar tatlı,
Mânâya açık gönüller her mevsim kanatlı.

Gurûblar bir tulûa emâre bu âlemde,
Karanlığı takip eder ışıktan bir perde.

Her gece gökler o pırıl pırıl çehresiyle,
Ne türküler söyler o müthiş hendesesiyle!

Sessiz, durgun ve dupduru iklimiyle semâ,
Bize göz kırpar; arkasında ayrı bir dünyâ...

Hazan kış güftesiyle gelir, bestesi bahar,
Karın-buzun bağrında mayalanır çemenzar!

Gurûbda sırlı renklerle tüllenir yamaçlar,
Öteden gölgeler gibi salınır ağaçlar…

Bir başka âlemden gelip sarkmış gibi dal dal,
Bu dallarda ebediyeti seyreder hayal...

Bir gizli panjur açılmış gibi ötelerden,
İnsan sıyrılabildiği sürece kendinden;

Uhrevî besteler duyar gönlünün sesinden;
Cennet nağmeleri dinler kendi nefesinden.

Derken coşar, şahlanır ruh vuslat hayâliyle,
Yârin ışıklarla süzülen yâl ü bâliyle...

Artık insan bu rüyadan uyanmak istemez;
Erenler bu âleme bir daha geri dönmez!

Gözleri süzgün, O’nu görür, O’nu sezerler,
Ellerinde aşk kâsesi hep mahmur gezerler.

Sonsuzluk şarabıyla sermest ebedî rindler,
Her zaman ışık türküsü söyler o yiğitler...



IŞIKLA ÇARPAN SÎNELER
Işıktan sîneler, yaşar hep hâtıralarla,
Sıyrılmış görünürler bugünden, gelecekten,
Bir başka olur ülfetleri kışla-baharla,
Çark hazla döner-durur, şevk dinlerler felekten.

Vuslatta firâk, firâkta vuslat hülyâları,
Bir sihirli düş ki, hiç uyanmak istemezler.!
Yâr yolunda yanıp kül olmaktır rüyaları,
“Cennet’e gir!” denilse, ihtimâl dilemezler..!



SOLUKLAR



O’NUN YOLUNDA
Bulanlar Hakk’ı buldu, buldular can içinde.
Kalanlar yolda kaldı, kaldılar zan içinde.

Arayan bulur mutlak, münkire bulmak ırak,
Kuluna O son durak, gönülden han içinde...

O’nu dost bilmeyen ruh, yokluğa ermeyen ruh,
Uğrunda ölmeyen ruh, kaldı hüsran içinde.

Haydin dostlar varalım, Yâr eline erelim!
Gül cemâlin görelim, nurlu bir an içinde.

Dünya gaddar ve yaman, etraf sisli ve duman,
Böylece kalmak ziyan, en az zaman içinde.

Bizler yolcu O gâye, O’na ermek ne pâye!
İman buna sermâye, hem bir “emân” içinde...



IZDIRAP
Izdırap, gece yarısında vuran gonk gibi,
Tın tın öter, hoplatır yüreğimi âniden.
Eski hülyâlarım ki, yok hiçbirinin dibi,
Gelip boşalıverir hepsi başıma birden...

Izdırap, yalnız kaldığım anlardaki dostum,
Ruhumu saran hafakan, kafamda yanan kor.
İnleyeyim derim; inleyemez yutkunurum;
Yanıp da dışa sızdırmamak doğrusu çok zor...

Izdırap, farklı farklı kendini hissettirir;
Söyler hep ayrı telden söylediği her şeyi..
Bir bilsen o beraberinde neler getirir;
Hatırlatır bizlere insanlığı, sevgiyi.

Her gece bir sürü ilham, bir sürü de azap,
Ve, düşünce kuşağında bir doğum sancısı..
Azapsız dimağların görecekleri serap,
Sancı bir haz, sancısızlık hayatın acısı...

Ey ızdırap; anladım ki her şey senin ile!
Sen Hakk’a giden yollarda vuslata vesile...
.................................................................
.................................................................



ÖBÜR ÂLEM
Gelenler bu dünyaya gidiyor birer birer;
Her gün ruha çarpıyor kederli birkaç haber.

Öteye inanmayan sînelerde burkuntu;
Onlar için çılgınlık saklanacak tek kuytu.

Perişan dünyalarında her şey mâlihülyâ;
Ruhlarında “ebediyet” bir karanlık rüyâ...

Enselerinde yokluğun o sopsoğuk eli,
Hayat-ölüm iç içe çehrelerinden belli...

Bilginler, “Gitmek tabiîdir!” tesellisinde,
Lâkayt olanlar, nefsin karanlık kafesinde:

Bir şey duymamak için “çakırkeyf” olmak gerek;
Zavallı! Bu hezeyanla eriyip gidecek...

Zaman bir sel gibi akıyor ve durmuyor çark,
Ne zaman sürpriz yapar belli değil son durak..!

İlmin o iddialı huzur tesellileri,
Avutamaz cinnete kilitli delileri...

Bize göre birdir ilk varoluş, son diriliş;
Bu kutlu yolculukta gâye, Sonsuz’a eriş.

Her şey Hakk’a inancın tül pembe dünyasında,
Beklenen mutluluk bu âlemin arkasında...



UHREVÎ ESİNTİLER
Hissediyorum yavaş yavaş ihtiyarlığı,
Çatladı artık hayat rüyasının billûru;
Kirpiklerimin ucunda ötelerin nuru,
Bir başka aydınlık görüyorum yaşlılığı...

Gençlik tutkularından uzak, hep ötelerde,
Tülleniyor gözlerimde Sonsuz’un serhaddi;
Zaten bir zaman ruhumu saran hayalimdi,
O şimdi gönlümde ağaran şey perde perde...

Artık ne şafak arzusu, ne akşam tasası,
Yok düşüncemde hiçbirinin o eski yeri;
Aynı şey bence dünyanın lezzeti-kederi,
Meltemi-sabâsı, kasırgası-fırtınası.

Ne eski köşkler, ne de şimdiki gökdelenler,
Ne kırların lâlesi, zambağı, papatyası;
Ne yokluğun acısı, ne varlığın safâsı,
Ne de İrem Bağları gibi o mâmûreler..

Hiçbiri bana bir şey anlatmıyor kendince;
Felek devirdi hepsinin kâsesini bir bir...
Şimdi artık dalga dalga derûnumda tekbir:
“Allah bes bâki heves!” işte hayat bu, bence.

Geceler gündüzlerle iç içe ve aydınlık,
Yıllarca kaderden beklediğim buymuş meğer;
Uğrunda bin ömür feda edilmeye değer,
Bir dünya ki, yok hiçbir köşesinde karanlık...

Elvedâ gece gazelhanlığına, elvedâ..!
.. Ve yarasalar yarasalarla kalsın artık.
Işık dalgaları içinde yüzerken varlık,
Karanlığa türkü söylemek bir kuru sevdâ...



RUHUN RÂBITALARI
Taptaze bir bahar tütüyor az ötelerde,
Şimdiden duyguları bir meltem gibi sarmış.
Güneşi hiç batmayan o sırlı tepelerde,
Meğer bir başka gündüzün şafağı ağarmış!

Rengârenk manzarasıyla hassas sînelerde,
Doğum sancılarıyla kıvrım kıvrım geceler;
Aydınlığa açık gönüllerde, perde perde,
Gündüz gibi ağarır, Cennetleri heceler...

Her akşam tülleniverir yepyeni emeller,
Tatlı rüyalara dönüşür o eski çağlar;
İnsan bu hülyâ ile düşer, kalkar emekler,
Hep Sonsuz için inler, hep Sonsuz’a dil bağlar.

Ufuklar kararsa da onun ziyası sönmez.
Bir renk ve ışık dünyasına doğru şahlanır..
Ne erilmezlere açılır, geriye dönmez;
Hep ruhlarla uçuşur, ışıkla kanatlanır...

Ân olur, yer göğe, dünya ukbâya dönüşür
Bu duyguyla varlık bitevî baygın görünür.
Rüzgâr kahkahalarla eser, renkler gülüşür
Ve bu hisle insan ebedîliğe bürünür...

Artık ne hicranlı akşam, ne ağlayan hazan;
Ruhun râbıtalarıyla her yan masmavidir.
Her seste bir ölümsüzlük nağmesi nümâyân;
Bu iklimde her fâni âdeta semâvîdir...

Aşk ve vuslat ihtiyacıyla var olan insan,
Ömür boyu hep bu ufka doğru koşar durur.
Gönlünde buğu buğu billûrlaşan mânâdan,
Öteleri duyar ki, bence murat da budur.



YAKÎN 
GELİNCEYE DEK

Ruha açılan kapı,
Ötede sırlı yapı;
Çileli yolun sonu,
Yolların en uzunu..
Her yanda mavilikler,
Her köşede şenlikler,
Üst üste göğe doğru,
Yolda ışık ve buğu.

Şimşekler oynar yer yer,
Bakarsın poyraz eser.
Nurlar yağar ardından,
Nurlandırır Yaradan.
Bulutlanır semâlar,
Yürünmez olur yollar.

Kararında kalmaz hiç,
Ne keder ne de sevinç:
Elemler, zevklere denk,
Yakîn gelinceye dek.

Bedenin yüzü yerde,
Ruhun ki ötelerde;
Bir büyük gün ilerde,
Doğmakta perde perde...



İNANCIN ATLAS İKLİMİ
İnançsız sînelerde bir gece garipliği,
Sarmış ufuklarını zulmetler perde perde,
Bir zifirî karanlık ki ruh müptezelliği,
Sanki kızıl bir karadelik var az ilerde,
İmana hasret gidilen bu yerde.

Hülyâları tıpkı zulmette dönen bir dolap,
Ne gelenden bir haber ne gidenden bir iz var..
Yeis bir derince kuyu ve ötesi serap,
Sam gibi eser o iklimde esince rüzgâr;
Bütün varlık kaos, eşya sitemkâr...

* * *

İnananların ufku gökyüzü gibi parlak,
Bir derinlik içinde geçer “ân”lar, saatler..
Yeryüzü güzellikler meşheri yaprak yaprak;
O iklimde her yol Cennet’e doğru ilerler.
Yollarda nuranî gökçek yüzlüler...

Tül tül bulutlar altında bitmeyen bir bahar,
Salar kendini ruh uyanılmaz bir uykuya;
Gönül yaydan boşalan ok, şikârını arar;
Gittikçe tüllenir karşı ufukta bir ziya;
Daha ileride ışıktan deryâ...

Sonsuza yelken açılır bu derin hülyâda,
Ne düşler yeşerir bin bir hâtıra zevkiyle;
Sonra vuslata ererler bu tatlı rüyada,
Sînelerinde duyulan sonsuzluk şevkiyle..
Gâye O, diğer şeylerse vesile...



HÜLYÂLARDAKİ GERÇEK
Oturdum hayalimle o eski bahçelerde,
Bir devri şen-şakrak yaşadığımız yerlerde;
En tatlı rüyalara açıldım perde perde,
Saadetlerle coştuğum kutlu tepelerde,
Hayalimle oturdum o eski bahçelerde...

Derken, sanki gözümde bütün eşyâ silindi,
Bin hâtıra zevkiyle gökten baharlar indi.
Cennet yamaçları gibi renkli ve derindi;
Bir bir şafağın ağaran dağları gerindi,
Derken, sanki gözümde bütün eşyâ silindi..

Yollar parıldıyordu az ötede gümüşten,
Yolda ışık vardı geçmişteki tatlı düşten..
Düşler, mesajlar sunuyordu öze dönüşten;
Tam sînelerdeki med vakti bir köpürüşten,
Bir yol parıldıyordu az ötede gümüşten.

Saldım kendimi bir âleme ki, yok serhaddi,
Silinip gitti hayalimden ne varsa maddî.
Hummâlı gözlerimde yaz rüyaları şimdi,
Zaten ilk günden beri kurduğum emelimdi.
Saldım kendimi bir âleme ki, yok serhaddi...



GÜNEŞ DOĞACAK
Ey mâyesi nurla yoğrulmuş millet!
Hele dişini sık az daha sabret!
Aman, sönmesin sînendeki himmet!
Son durağın “devlet-i ebed müddet”...

Hiç durma yürü ki, yollarda gözler!
Durmuş şehit baban yolunu gözler
Geril, koş! Seni bekliyor pürüzler
Şahlan ki sevinsin kederli yüzler..!

Belli, dâvâ büyük yollar da uzun;
Ne gam! Yolcusu olmuşsun Sonsuz’un!
Kutlu Rehber bu yolda kılavuzun;
Lâfı mı olur artık, karın-buzun..!

Nasıl olsa bir gün güneş doğacak;
Çevreye yeniden nurlar yağacak;
Dağ-dere, ova-oba bucak bucak,
Işık gelip karanlığı boğacak...



O’NUN DÜNYASINDA



EZELÎ NUR
Nurdan çehrendeki bu nikâp da ne?
Güneşlere taç giydiren ışıkken.
Hep hicranla bunca yıl bunca sene
Geçmiş gidiyor biz bahar beklerken...

Doğ ruhlara arştan gelen burhanla!
İnlet dört bir yanı altın sadânla!
Hayat üfle sihirli râyihanla!
Hak adına üfül üfül eserken.

Konuş ki hatipler haddini bilsin!
İlâhî nefhanla ruhlar dirilsin,
Erilecek zirvelere erilsin;
Başlamış gökler de bunu dilerken..

Ey mukaddes Kitap, ey ezelî nur,
Ey iklimi ziya, etrafı huzûr;
Son demde bir kere daha ne olur,
Ağar, ışık karanlığı boğarken.!

Bahar olmasa da sonbahar olsun,
Her taraf tekmil âvâzınla dolsun;
Namın yeniden her yanda duyulsun!
Şu fâni ömürlerimiz biterken...



GÖNÜLLER TAHTIN
Rahmet olarak doğdun zahmetlerle büyüdün,
İnayet oldun bize, inayettin Ezel’den.
Bir uğraktı bu dünya, gelip O’na yürüdün,
Işık verdin âleme, ışık aldılar Sen’den.

Karanlıktı cihanlar vilâdetinden evvel,
Çehrenden akan nurdan aydınlandı dört bucak.
Ruhlara saldığın irfan dünyalara bedel,
Uyandık sayende, insanlık da uyanacak!.

Sayende Efendim kurtuldu insanlık tekmil,
Takılıp yolda kalanlara yazıklar oldu..
Bir hamlede ettin zulmeti ışığa tebdil,
Silindi kasvetler her taraf nurlarla doldu.

Otağın bütün cihan, gönüllerimiz tahtın,
Bir sultanlık kurdun ki Süleyman’dan ileri;
Hep gıptayla anılır gökte zümrütten bahtın,
Her yana nur yağıyor doğduğun günden beri.

Sayende Cennet’e dönen bu düşkünler bağı,
Dağınık zülüflerin gibi şimdi târumâr;
Toprak nemrut bitiriyor, çağ firavun çağı,
Küfür ve ilhatla esiyor esince rüzgâr.

Şevke gelmişti teşrifinle bütün felekler,
Bugün simsiyah çehresiyle her taraf zâr zâr;
Yollar garip, yolcular düşüp kalkar, emekler,
Dil ve dudağının suyuna hasret yaz, bahar...

Bak kıyamet ışığı var aynalarda bugün;
İblis keyfinde; Cehennem’e körük çekiyor.
Bu üst üste kasvetten göz nemli, gönül üzgün..
Kalk bunlara bir “dur” de, de ki zaman geçiyor.



Tanyeri ağaralı bir hayli zaman oldu,
Yolunu bekleyenlerin canları dudakta;
Bilmem yolda mısın, ışığın ruhlara doldu!
Ümitle çarpıyor sîneler, gözler ufukta...



BENİ YALNIZ BIRAKMA
Gönlüm gözüm Sen’in ile açılır,
Geçilmezler Sen’in ile geçilir,
Adın anılınca nurlar saçılır;

Doğ ruhuma beni hasretle yakma!
Hak aşkına kulun yalnız bırakma!

Ben bir kapıkulu, Sen de Sultansın,
Yolda kalmışlara Hak’tan emansın,
Ben bir ceset isem, Sen onda cansın;

Doğ ruhuma beni hasretle yakma!
Dost aşkına kulun yalnız bırakma!

Âşıklar ararlar Sen’i her yerde,
Dudağın şerbeti dermandır derde..
Ben bir dertli isem dermanım nerde?

Doğ ruhuma beni hasretle yakma!
Hak aşkına kulun yalnız bırakma!

Bir yüzü karayım pek çok vebâlim,
Düşe-kalka, kalmadı hiç mecâlim..
Bilmem ki ötede ne olur hâlim..?

Doğ ruhuma beni hasretle yakma!
Hak aşkına kulun yalnız bırakma!

Mevsimler bir zaman bütün bahardı,
Korkarım o günler bir bir karardı..
Merhamet! Yollar gidip sarpa sardı..

Doğ ruhuma beni hasretle yakma!
Dost aşkına kulun yalnız bırakma!



GÖNLÜMÜN GÜLÜ
Sen’i seven her ruh uludur Yâ Resûlallâh!
Gözü-gönlü onun doludur Yâ Resûlallâh!

Cemâlin pertevinden zerre şevk alan billâh,
Kapının ayrılmaz kuludur Yâ Resûlallâh!

Bekler mi başka iltifat bezmine erenler,
Gözleri her dem buğuludur Yâ Resûlallâh!

Yükselip her an şem’ine pervâne dönenler,
Ruhların onlar bir koludur Yâ Resûlallâh!

Uçuşur ikliminde altın kanatlı kuşlar,
İklimin kuşların yoludur Yâ Resûlallâh!

Varıp huzur-u pâkinde boyun büken başlar,
Hepsi de Sana kuruludur Yâ Resûlallâh!

Sen’i görmek mü’minlerin en tatlı rüyâsı,
Rüyan gönüllere huzurdur Yâ Resûlallâh!

Dîdârın bu garip kıtmîrin derin hülyâsı,
O hülyâ gönlümün nurudur Yâ Resûlallâh!



AY YÜZLÜ
Ay yüzlüm, apaçık sözlüm ruhum Sana kurban;
Gönlüm Sana hayran!.

Nergis bakışlarının tesiri ne de yaman!
Sultanım el-amân..!

Bak sînemde bir ok var, derûnumda bir acı,
Sen’dedir ilâcı...

Ey varlığı nur, dünyası sürûr, sözü Kur’ân!
Her derdime derman...

Pür-âteşim bırakma hicranda beni zinhâr!
Ruhumda âh u zâr...

Hem mahzûn, hem de perişan dertlerle kıvrandım;
Kapına dayandım!

Bilmem başka kor, başka ateş, ben Sana yandım;
Sen’inle uyandım.

Ey dünyaya arştan gelen nur, ey meh-i tâbân!
Aydınlattı ziyan...

Bakıp da evsâfına hep dîdârını andım;
Aşkınla kıvrandım.

Ey taptaze gül, kâkülü amber, saçı reyhan!
Câziben ne yaman!

Görmemiştir cihanda gözler Sen gibi dilber...
Güneşten de enver...

Aç lütufla bağrını aç ki kıtmîr kulundur!
Dergâhın uludur...

Deryâlara denk kereminden bir katre ihsân,
Ey gönlüme Sultan!



Lütfeyle ne olur bildiğim başka kapı yok!
Derdim herkesten çok.



YASLI DUDAKLARDA 
TEBESSÜM

Her an ayrı bir bahar yaşar gönül Sen’inle,
Yüzüne nur saçtığın şu gökkubbe altında.
Güneşlere taç giydiren o Kutlu Elinle,
Araladın sır kapılarını Hak katında...

Şimdi yeryüzü bir Cennet varlık harmanıyla;
Tekmil bezmine ermişlerin başları tutkun.
Dünkü şu köhne cihan dahi dört bir yanıyla,
Sunduğu kadehin sermesti olmuş Sonsuz’un...

Yaslı dudaklarda beliren tebessümlerden,
Artık gök ehlinin arza yöneldiği belli..
Meltemler esiyor amber kokulu günlerden;
Ay kadehini toprağın bağrına dökeli.

Gece çengilerinin işi darmadağınık,
Aklın dizginleri semânın eline geçti...
Sözü Başbuğlar Başbuğu söylüyor uyandık,
Sevinin; kasvet dolu bir devir daha geçti!

Çözülüp gitti bir bir önü-sonu olanlar;
Sonsuz’un boyasıyla boyananlarda huzûr;
Ölüm diyarında ölümsüzlüğü bulanlar,
İçlerinde aydınlık, çevrelerinde hep nur.

Onların o solmayan baharları yanında,
Sönük bir masaldan farksızdır İrem Bağları..
Ve gidip sonsuzla bütünleşen ruhlarında,
Duyar ve yaşarlar bütün aydınlık çağları.

Eskiyen eskiyip gitti söz eskimeyende,
Ölenlere merasim, kalanlara ta’ziye..



Kaptırdı artık ilhad boynunu bir kemende,
Muştular geleceğe, selâm şanlı mâziye!



MÜNÂCÂT 7

Yâreli dilim zahmine bir çâre İlâhî!.
Aç kapını lütfet bu günahkâre İlâhî!

Yüzler süreyim eşiğine kovma ne olur!
Yeter artık dolaştığım âvâre İlâhî!

Yıllarca bâb-ı kereminde inleyip durdum;
Âh u efgânım hicrana emâre İlâhî!

Gerçi isyanla âlûde yaşadım her zaman,
Kıl keremler ne olur bu nâçâre İlâhî!

Yakma nâr-ı ağyâre yanayım ocağında,
Püryân-ı aşk olup erem şikâre İlâhî!

Dağlar kadar isyanla dayanmış eşiğine,
Arza ne hâcet, bak tam bir bîçâre İlâhî!

Kıtmîre lûtfeyle ki dursun efgân u zârı;
Ersin her cilvesi bin şevk gülzâre İlâhî!..

7 Çocukluk dönemine ait hüzünlü bir hâtıra ile yazılmıştı...



EY NEBÎ – 1
Hicranla yandı gönlüm hâlimi sormaz mısın?
Dil ucuyla olsun melâlimi sormaz mısın?
Bilmem ki yoksa, dost vefasından şüphen mi var..!
Lütfedip bir kere hayalimi sormaz mısın?

Dostlara ülfet yağdı, bize iltifat yok mu?
Kebap oldu sînem âhıma itimat yok mu?
Yüz sürüp izine bekledim bilmem kaç eyyâm.! 
Yoksa bende Sen’in sevgine istidat yok mu..?



RAVZA
Gördüğüm günden beri ey gül-i rânâ Sen’i,
Gözlerim yollarda ol gözleri elâ Sen’i..
İstemem kalsın artık gönlümde gül arzusu,
Ararım her yerde ey Kâmet-i Bâlâ Sen’i.

Sarmıştı ruhumu köyünün amber kokusu,
Dolaştığım her yerde duymuştum cânâ Sen’i..
Bahçenin içindeki yemyeşil fistanınla,
Gördüm güzeller arasında müstesnâ Sen’i...



EY NEBÎ – 2
Gözlerim yolunu sînemdeki tepelerde,
Gönlümde belirdin de daldım kaldığım yerde;
Hayalin ağarırken ruhumda perde perde,
Gözlerim yolunu sînemdeki tepelerde...

Sen, o ışıktan ikliminle en tatlı rüyâ,
Sen, mor, pembe renklerle ruhumu saran hülyâ..
Kararır, Sen’i duyup Sen’i anmazsam dünyâ,
Dostlarınla el ele gezdiğin tepelerde...



ZÜMRÜT TEPELER



ZÜMRÜTTEN TEPELER
Yeryüzünü temâşâ mevsimi tam,
Zümrüt tepelere yaslanmış bahar.
Her yörede şenlik, her yanda bayram,
Buhur buhur sihirli râyihalar...

Hayat fışkırıyor akan sulardan,
Nağmeler yükseliyor kuğulardan,
Vuslat arzusuyla yüksek dağlardan,
Çağıl çağıl denizlere ırmaklar...

Haliçeler gibi her yan rengârenk,
Âdeta bir hülyâ âlemi âhenk!.
Ve rüyalardaki Cennetlere denk,
Ovalar, obalar, altın çayırlar.

Göğe ser çekmiş ağaçlarda bin naz,
“Hû hû” nağmeleriyle âvâz âvâz;
Her saati ayrı bir telden niyaz,
Hür maviliğiyle mahmur sabahlar.

Hayatla tülleniyor su ve toprak,
Çiçeklerde tebessüm yaprak yaprak;
Neş’eyle dönüyor devreden bu çark,
Gamze çakıyor sevdâlı ufuklar.

Aşk u şevkin kaynaştığı bu yerde,
Vuslata açılır ruh perde perde;
Ayrı bir hazza erer her emelde,
Vicdanında her an Hakk’ı duyanlar.



BAHAR TÜRKÜSÜ
Mevsim gelince bir bakarsın nevbahâr olur;
“Gül açar, bülbül öter” her yer lâlezâr olur.

Bin bir râyiha ile soluklanır çiçekler,
Sermest dolaşır bu iklimde kuşlar, böcekler...

Ağaçlar semâa kalkar, üfülder hep rüzgâr,
Rüzgâr nağmeleriyle her şey rakseder-oynar.

Ölümün ümitle gülümsediği bu yerde,
Bahar, Cennet’in çehresinde ince bir perde.

Bu perdeyi aşan ruh Sonsuz’la bütünleşir,
Burada insan bütünüyle uhrevîleşir.

Artık çok sarp görünse de yollar ötelere,
Ne gam! Uçup giden ruhlar için Cennetlere...

Ufuklar daralsa, dünya sıksa da insanı,
Bambaşka genişlikler verir ona imanı.

Arayanlar bulur bununla sonsuz sükûnu,
Anlar ancak inançla gerilen ruhlar bunu...

Bir başka türlü bâdeyle mahmurlaşan gözler,
Baharı seyreder hep Cennetlerde gezerler.

Ölürken de bunlar tohumlar gibi ölürler..
Sonra öteki baharda bir bir dirilirler...



BİZLER DE DİRİLECEĞİZ
Bu ülke ki gâziler, şehitler diyârıdır,
Bütünüyle bize cedlerin armağanıdır.
Cennetleri andıran bağ ve bahçeleriyle,
Ovası, obası zümrütten tepeleriyle;
Muhteşem geçmişin bizlere yâdigârıdır.

Nice firûze sütunlar üstünde kubbeler,
Dört bir yanda şâha kalkmış gibi minâreler;
Hiç eskimeyen bir mânâ ile hâlâ süzgün,
Gökte yıldızlarla mahyalaşan o şanlı dün
Ki sönük bir rüyadır yanında efsâneler...

Ne şarklı İsfendiyâr, ne garbın İskender’i,
Hayal edememişti bu dünyayı hiçbiri...
Âlem henüz karanlıklar içinde yüzerken,
Ermiştik uhrevî aydınlıklara çok erken;
Hep seyrediyorduk buradan tâ öteleri...

Şimdi hazana yenilmiş bu lâlezârda biz,
Ümit ve inkisarla yutkunuyoruz sessiz..
Hülyâlarımızda bir yeni şafaklar çağı,
Her gün bir kitap gibi okuyarak varlığı;
İhtimal ki bir gün bizler de dirileceğiz...



ÖTELER ÜZERİNDEKİ KANAVİÇE
Zümrüt gibi yemyeşil tepelerin üstünde,
Neş’elerimizi gıcıklayan ses ve soluk;
Dört bir yanda Cennet çeşmeleri oluk oluk;
Sarıyor her an ruhları ayrı bir mutluluk
Ebedî vuslata açılan kapı önünde...

En sihirli renkleriyle gül, papatya, zambak,
Menekşe, yasemin ve yapraklarda jâleler;
Mahmur bakışlarıyla sümbüller ve lâleler;
Renk-ışık arası gelip giden pervâneler,
Tülleniyor her ufukta güzellikler apak.

En nefis hülyâların gönlümü sarışında,
İman aslâ aldatmayan biricik rehberim:
Onunla varlığa bakar onunla severim;
Ve onunla ne esrarlı şeyler hissederim
Şu renk renk tüllenen âlemin her karışında.

Ruhun sıçrayıp sonsuza açıldığı yerde,
Belirir hayalimde mânâlardan birer iz;
Gâipten gönlüme bir şeyler fısıldar sessiz;
Anlaşılmaz bir dille ki harfsiz, kelimesiz,
Sanki gök kapıları gıcırdar az ilerde...

Böyle bir noktada varlığı dinlerken insan,
Gönlünde hep Sonsuz’un nağmelerini duyar;
Ovalar, obalar ve sahillerde her bahar,
Bir zamanlar yitirdiği Cennetleri arar;
Duygularında yan yana ümit ve de hicran...

Mecnun gibi rastgeldiği her şeyi kucaklar;
Otu, ağacı, taşı, toprağı, tüm varlığı,
Aynı görür her zaman ışığı, karanlığı;



Hep rızayla karşılar hastalığı, sağlığı,
Kul olsa da âdeta sultanlar gibi yaşar.



GEÇMİŞİN ŞEVK AKŞAMLARI
Yeni bir mevsim tülleniyor az ötelerde;
Geçmişin şevk akşamları gibi perde perde.
Her yanda üfül üfül amber kokulu rüzgâr,
Kış ortasında âdeta sımsıcak bir bahar;
Bayıltan soluklarıyla karşı tepelerde...

Şanlı mâzinin o muhteşem günlerine denk,
Füsunlu Cennet güzellikleri hevenk hevenk.
Her çizgisinde ruhları büyüleyen mânâ;
Her bucakta güzellikler birbirinden rânâ,
Zambaklar, papatyalar, karanfiller rengârenk.

Üst üste doğuşlarla her taraf ağarırken,
Ağardı ruhlarda değişik mânâlar derken;
Canlandıran bir büyü duyuldu kulaklarda,
Şevkin o sihirli şarkısıyla dudaklarda;
Açıldık kendi dünyamıza bir sabah erken.

Önümüzde sır âleminin en tenhâ koyu,
Hülyâ gibi gezinenlerle bir ömür boyu,
Süzülüp göklerin semâvî dalgıçlarıyla,
Soluk soluğa göklerin kırlangıçlarıyla;
Zevk ettik bitmeyen uhrevî derin tutkuyu...

Bir bu kadar hazza ömürler verilse değer,
Bilmemişiz imandaki Cennetleri meğer..!
Tutsak gibi, hicranlı tahayyüllerle gamlı,
Yaşamışız her günü birbirinden buhranlı;
Ve artık Cennet bahçesi gördüğümüz her yer.



ALTIN SAÇLI BAHAR
Bu mevsim o kadar coşkun ki sular,
Çığlık çığlık vadi, dere inliyor.
Sular gibi köpürüyor duygular,
“Gel Sonsuz’a yelken açalım” diyor.

Nur yağıyor, ışık sarmış her yanı,
Zaman artık sevinç, neş’e zamanı..
Beklemiştik mevsimlerce bu ânı,
Bir bir ölenler bir bir diriliyor...

Her yanda güzellik, her yanda âhenk,
Geçmişteki muhteşem günlere denk..
Ve bahçelerimizde hevenk hevenk,
Bir başka tatta meyveler eriyor...

Duygularla dolu esiyor rüzgâr,
Kabarıyor denizlerde dalgalar;
Dağda bayırda altın saçlı bahar,
Bin bir renk ve desenle tülleniyor.

… Ve yarınlar daha aydın olacak;
Dünya yeniden ışıkla dolacak..
Yıllanmış karanlıklar boğulacak,
Muştusu ULU DÎVÂN’dan geliyor.



BEKLENEN NEVBAHAR
Mevsim döndü birdenbire bahar oldu hazan,
Gül kokularıyla esiyor esince rüzgâr.
Sonsuzluğa doğru akıyor tül pembe zaman,
Az ötede o şanlı günün şehrâyini var...

Pas tutmuş gündüzler artık bir bir çözülüyor;
Kara-buza inat ufukta sımsıcak bir yaz;
Her yörede murat üveykleri süzülüyor,
Rüyaları masmavi, ufukları bembeyaz...

Keşke güneş batmasa, asla gece olmasa!.
Yollar eklense uç uca ötelere kadar!.
Karanlıklar bassa da, renklerimiz solmasa!
Bir daha yalnız kalmasa asırlık yalnızlar..!

Doğan renk renk sabah uzasın asırlar boyu,
Yaşayalım hülyâlarımızı doya doya
Ve hazır ısınmışken karanlıkların suyu,
Dalmasın iradeler o öldüren uykuya...

Kızıllık yaslandı gurûba gayri zor işi,
Diyalektik tıpkı kül dolu bir mangal gibi,
Devriliyor peş peşe bâtılın dördü beşi,
Artık göründü o yalancı hülyânın dibi...



ŞAFAKLAR TÜLLENİRKEN
Gafletle gezen her ruh hicranla yanar-ağlar,
Bir bir göçerken dostlar hiç arkaya bakmadan;
Ölüm şarkılarıyla eser esince rüzgâr
Ve söndürür geçer, tek meş’ale bırakmadan...

Ne dost ne yoldaşı var, yapayalnız yollarda,
Zulmet zulmet üstüne tüm ufuklar kararmış;
Hazanla dökülen yapraklar gibi ardarda,
Düşenler uçup gitmiş, kalanlar da sararmış.

Bakınca rikkatle hasreti içimi sardı,
Dalgındı durduğu yerde, bakışları ürkek;
Bugünü-yarını andı, andı ve karardı,
Yaşamak bu ise tam kabir azabına denk...

Korkuyla kıvranır, telaşla etrafı gözler,
Zihni allak-bullak, kalbi hüzünle burkulu;
Doğduğuna bin pişman, ölüp gitmeyi özler,
Dokunsan ağlayacak, bahtsız o kadar dolu.

* * *

Bir başka duyar varlığı Hakk’a uyananlar,
Dünyaları tıpkı Cennetler gibi sımsıcak;
Sînelerinde göklerin sesini duyanlar,
Ruhları huzur içinde, ufukları apak.

Gel imanla kanatlan ve süzül enginlere;
Sakın ruhuna dar gelen eb’âda takılma!
Sendedir sığmayan sır göklere ve yerlere,
Yaraşmaz sana; göğe, yere sıkışıp kalma!.

Şahlan daha coşkun, daha canlı, daha gergin;
Hep hayat üfle etrafa ruhunun sesinden!
Artık meydanlar senin, dem senin, devran senin,



Haykır ve anlat mâzinin altın nefesinden...

Panjurlar açılmışken zümrütten tepelere,
Şafaklar pırıl pırıl ufukta tüllenirken;
Kalk ömrün ikbâlini duyur, duyur her yere!
En erken kalktığın gecelerden daha erken...



EL DEĞMEMİŞ BAHAR
Göründü ufku şûh tepelerin, mor dağların,
Yüzerken uyuyanlar en derin uykularda;
Mor, pembe şafaklar tülleniyordu ardarda;
Kuğuların süzülüp gittiği dem sularda,
Duyduk ürperten soluklarını nevbaharın.

Bir mavi sükûn sarmıştı hülyâlarımızı,
Gökyüzü ümitle göz kırpıyordu uzaktan,
Tam yapayalnız kaldığımız an dayanaktan;
İnayetin, azimle birleştiği kuşaktan,
Tülpembe kıldı Yaradan rüyalarımızı.

Suyu gürül gürül çeşme coşmuştu yeniden,
Esiyordu her yörede ikbâl meltemleri.
Bir nurlu neş’e sarıyordu hemen her yeri
Ve ömrün gönlümce geçen en mutlu günleri,
Yaşanıyordu bir kere daha en derinden.

O zümrüt rengiyle el değmemiş taze bahar,
Tıpkı mâzinin deseni ve mâzinin rengi.
Bulmuştu millet yitirdiği eski mihengi,
Hasretle aradığı büyük kaybın tam dengi;
Firdevsî tepeler üstünde mor erguvanlar...

Şimdi esen meltemle çemenler ürperiyor,
Hazana uğrayan yerlerde dipdiri güller.
Sûr sesi duymuş gibi diriliyor ölüler;
Bu hülyâlı mavilikte onlarla beraber,
Hicranla yanan sîneler vuslata eriyor..



KAMP GÜNLERİ
O hülyâlı günleri bizlerle yaşayanlar,
Cennet kokularının esip geldiği yerde.
Duydular Sonsuz’un bestelerini duyanlar,
Çelikten sadâlarla o sırlı tepelerde...

İnler hâlâ o yerler bir ulu velveleyle,
Tıpkı hasretmiş gibi o günkü gül yüzlere..
Şu ağaçlar, şu taşlar geliverseler dile,
Ne büyülü şeyler anlatacaklar bizlere..!

Kuş cıvıltısı, yaprak sesi, insan âvâzı,
Geceleri yıldızlarla söyleşen sîneler..
Her yanda ayrı bir kalbi kırığın niyâzı;
O yeşil vâdi hâlâ bu nağmelerle inler...

Duâyla doğrulurdu başlar sabahlara dek,
Uyumamış gözlerde billûr billûr mânâlar..
Buradaki yakarış semâlardakine denk;
Yıllar geçse de gönlüm hep o günleri arar...

Akan çaya bakmış olsan ürperir ve dersin;
O şen bakışlar hâlâ gülümsüyor dibinde..
Hiç vakit fevt etmeden koşup sen de gidersin; 
Gidersin, hemen olmasa da günün birinde...



GÖNÜLLERDE YEŞEREN BAHAR
Gün dönüp her tarafta Sûr sesi duyulunca,
Fecrin ışık ordusu dört bir yana ulaştı.
Bin bir tedâiyle eski günleri anınca;
Hülyâlarım coştu, coştu ve bendini aştı.

Bir nur tûfanıyla her yer ışığa büründü;
Ayrıldı birbirinden hak-bâtıl ve kara-ak.
Ağardı ufuk, altın saçlı bahar göründü,
Bütün yamaçlar gül, nergis, papatya ve zambak...

Yaslı dudaklar, lâle yanaklarına döndü..
Coştu bülbüller, nağmeleri her yanı sardı.
Hasretle yanan sînelerin hasreti söndü..
Bu bahar, gönüllerde yeşeren bir bahardı.

Gelin odasına benzeyen gül yuvasından,
Esip her tarafa gül râyihaları sindi;
Bu zebercet iklimin, suyundan, havasından,
Duygularımız coştu, gönüller deme geldi.

Aşkla yanan dudaklarda kevser kadehleri,
Cibril’in dolaşıp durduğu ışıktan yolda,
Varıp Cennet’e erenler ve daha ileri,
Sürprizler gördüler o Görünmez’den ardarda.

Kelebek kanadından renk almış ağaçlarda,
Çiçekler Cennet ıtırlarıyla burcu burcu.
Ebetle büyülü bu sihirli yamaçlarda,
Sonsuzla bütünleşir her şeyin diğer ucu...

Burada her şey bir başka nazla yatar-kalkar,
Burada bahar çemenleri selâmlar gezer;
Burada ırmaklar köpürür “Hû” deyip akar;
Burada Firdevsî renklerle tüllenir her yer.



Burada her gün bülbüller öter, güller açar,
Gonca gamzeler çakar, gamze yürekler deler..
Renkler dalga dalga gözlere güzellik saçar
Ve aralanır öteleri örten perdeler.



GÖK KUŞAĞI
Gök mavi, yer yeşil, bambaşka renkler,
Her ufukta ayrı bir gök kuşağı;
Renk-ışık içinde duruyor insan...

Takdirle bakıyor ona melekler,
Yüzü yerde gönlü Hakk’ın otağı;
Ona gökler davetiyesi iman...

Topraktan-balçıktan bir yüce cevher,
Sonsuzu gösteren emsalsiz ayna;
Verâlara dönük derin ve parlak...

Haydi gayret et, sen de özüne er!
Bütünleş ruhunla, ruhunla kayna!
Biraz inleyip biraz ağlayarak...

Tıpkı filizler gibi yavaş yavaş,
Hep onu takip et erinceye dek..
Kök toprakta ama, gözler ışıkta...

Gökte başlamıştı bu sırlı savaş,
Kıyamete kadar devam edecek..
Hiç durma! Geril, koş zafer ufukta..!



MÜŞÂHEDE
Şimşekler çakıyor, açılmış rahmetle semâ,
Çiçeklerin gözlerinde sihirli jâleler.
Bir hülyâ maviliğinde dağ-taş, ova-oba,
Renk, ışık arası gelip giden pervâneler.

Her yanda bir büyüyle süzülüp uçan kuşlar..
Coştum, köpüren heyecanlarla O’nu andım;
Üstte gök kuşağı, altında sevdâlı başlar,
Gözlerim kamaştı kendimi Cennet’te sandım.

Bir şevk u târâb içindeydim, baktım hilkate,
Yâ Rab çoklar hâlâ bu muammâdan habersiz.!
Dost’la baş başayken salmış kendini firkate..
Tut beni sımsıkı Dost; tut ki, edemem Sen’siz..!



GÖLGELER



DÜNYA
Burada hiç kimse durucu değil,
Hepimiz dünyadan göçmeye geldik.
Kör olan bu işi görücü değil,
İyiyi kötüden seçmeye geldik.

Pazarcılar gibi alış-verişle,
Hem bağ tımarı hem meyve derişle,
Az bir sıkıntı, biraz bekleyişle,
O çetin köprüyü geçmeye geldik.

Gelmedik buraya boş dâvâ için,
Encâmı karanlık bir kavga için,
Dünyalara ait bir sevdâ için,
Bizler âb-ı hayat içmeye geldik.

Kehf Ashâbı gibi mağaralarda,
O en Kutlu ile mübârek GÂR’da,
Henüz ölüp gömülmeden mezarda,
Bitmeyen çileyi çekmeye geldik.

Niceler düştüler dünya ağına,
Vuruldular bahçesine-bağına,
Anlarlar varınca son durağına,
Biz o bağı ekip biçmeye geldik...



HİÇ
– Yûnus’un ruhuna –

Gönül Sen’i bulmuş ise,
Başkasını anar mı hiç!
Ateşine yanmış ise,
Başka nâra yanar mı hiç!

Sen’i bulanlar bulmuştur,
Akıp akıp durulmuştur,
Senin aşkınla dolmuştur;
Başkasıyla kanar mı hiç!

Var eden Sen’sin cihânı,
Varlığın canların cânı;
Bulanlar Sen’de ummânı,
Başka göle dalar mı hiç!

Adı her yanda okunan,
Sînede dertlere derman,
Gönülden Sana inanan,
Başkasın Rab sanar mı hiç!

Cemâline hayran kalan,
Muhabbet yolunda olan;
Peteğinde balın bulan,
Başka bala banar mı hiç!

Sen’i görüp Sen’i bilmiş,
Koşup koşup Sana ermiş,
Gelip Haremgâha girmiş,
Başkasını sorar mı hiç!



GÜMÜŞ TENLİ DÜNYA
Gördümdü o gümüş tenli dünyâyı,
Kapı kapı hakîkati ararken;
Tam vaktinde ötedeki mânâyı,
Buldum bulanlarla bir sabah erken...

Artık gözlerimde tüllenen eşyâ,
Tıpkı bir kitaptı ışıktan, renkten;
Bu bildiğim arz, o göz kırpan semâ,
Bir güzel endamla belirdi yekten;

Nergis gibi o mahmur bakışıyla,
Gönlüme sihirli kementler saldı..
Durup durup gamzeler çakışıyla,
Bir anda aklımı başımdan aldı.

Üslûbunda büyüleyen bir edâ,
Kulaklara çarpan, Cennet şarkısı;
Nağmelerinde sihirli bir sadâ,
Ruhlara ninni kevser çağıltısı...

Sevdâyla yatıp sevdâyla kalkarlar,
Bu iklimde hayata uyananlar;
Yüzlerinde bir sönmez ışık pâr pâr,
Yaz-kış onlarda her zaman nevbahar..

Nağmeler salarlar gelip geçerken,
Zümrüt hülyâların altın sesinden;
Şevk ü târâbla coşarlar ve derken,
İlhamlar duyarlar Hak nefesinden...

Her yanı Cennet kesilmiş sanırlar,
Haz duyarlar ebetler kadar derin;
Kederle gelip geçse de asırlar..
Hoş bir cilvesi sayarlar kaderin..!



Tenezzühe çıktıkları her yerde,
Mest yaşarlar varlığın büyüsüyle,
Mûsıkîler dinlerler perde perde,
Bestesiz, güftesiz Itrî sesiyle...



VAR OLMA SEVİNCİ
Var oluşu idrak insana büyük mutluluk,
Ölmezliğe erer erenler hep bu imanla...
Hasretle yanan sînelerin hasreti yokluk,
İnler dururlar her zaman ayrı bir hicranla...

Bin bir kaosun kol gezdiği iklimlerinde,
Ne bir şafak ağarır ne de bir güneş doğar.
Ağıtlar duyulur her zaman çevrelerinde;
Yeis nâralar atar, zulmet ışığı boğar...

Varlık ona bir hülyâ, ölüm korkulu rüya;
Bütün bir hayat boyu düşer, kalkar, sürünür..
Ve dört bir yanıyla Cehennem kesilen dünya,
Ölüm soluklar ve gayyâlar gibi görünür.

Bir başkadır yaşamak bizim iklimimizde,
Ne tipi-boran duyulur, ne de hazan ağlar.
Zamanın zümrütleştiği bu uhrevî yüzde,
Her an ayrı bir bahar olur neş’eler çağlar...

Gurûblar hep vuslat perdesi aralar geçer;
Şafaklar toyla-düğünle ağarır her gece.
Ruh bu hülyâlarla en sezilmezleri sezer;
Çözülür, çözülmeyen o bir yığın bilmece...

Duygular köpürdükçe yollar inişe döner,
İnsan kanatlanır yürür tepelere inat;
Her dönemeçte pırıl pırıl ayrı bir fener,
Sönmeyen ışık kaynağından ki, odur murat...



YOLLARI VE 
YOLUMUZ

Pür heyecan yollarda
Ümit, korku ardarda
Koşuyoruz durmadan
Ve bir an ayrılmadan
Rengârenk hülyâlarla
Billûrdan rüyâlarla...

İnançla gerilerek
Kabre girinceye dek
Azmettik dönmemeye
Dönmektense ölmeye!
Dünyayı terk ederek
Ukbâdan vazgeçerek
Acz u fakr kanadıyla
Cana can Hak yâdıyla
Şevke açık sîneler
Bizler o tâli’liler.

*.* *

Yığınlar sürünüyor
Düşe-kalka yürüyor
Başsız gövdeler hepsi
Ne fikri var ne hissi
Şeytanı çok, meleksiz
İlhamları nesepsiz
Düşünce, düşürüyor
Hep boşluğa sürüyor
Sînesinde yok iman
Bilgisi sırf bir gümân



Akla takılıp kalmış
Mantığıyla aldanmış...

İç âlemi sis-duman
Zannınca koca umman
Bir damlada boğulmuş
Yürümeden yorulmuş...

* *

Senin hâlin bir ihsan
Yolun hak yolu inan
Eğil ruhunu dinle
Yer-gök bütün seninle
İftiharda beraber
Haber veren peygamber...
Bak şu aydınlık yola
Nurlularla kol kola
Hep kendi kendimize
Yollar uzuyor öze...

Yer yer tozuyor yollar
Yollarda sâdık kullar
Korksalar da azıcık
Ümit kapısı açık
Düşer yine kalkarlar
Kalkar O’nu ararlar...
Bir yerde karışıklık
Olsa, gelir bir ışık
Karanlığı delerek
Teessüs eder âhenk...



TATLI RÜYALAR
Bir akşam hüznü vardı o eski bahçelerde,
Veda ediyordu hasretle güller hayata.
Küskündü çemenler ve çemenzâr kâinata;
Kapanıyordu her yanda ziya perde perde..
Serince bir poyraz esiyordu bahçelerde...

Tasa bürümüştü sanki bütün çiçekleri,
Tülleniyordu bayrak gibi kasvetin tülü;
Kışa davetiyeler vardı, bahar örtülü
Ve sihirli işvesiyle aldatan o peri,
Aldatmıştı birer birer bütün çiçekleri...

Uğulduyordu acı acı her yanda rüzgâr,
Hazanla buruktu papatyalar, karanfiller..
İrem Bağlarına denk o sihirli bahçeler;
Kalmamıştı bahçelerde o renkli lâleler,
Hep kâbus gibi esiyordu esince rüzgâr...

Kuğular, yaslı yaslı yüzüyordu sularda,
Çaylar sisle örtülmüş ve sis de dinmiyordu;
Kıyılara altın sesli kuşlar inmiyordu..
Hüzünlü ağıtlar “tın, tın” inlerken koylarda,
Hep ürperten yankı yükseliyordu sularda.

Geceler başıboş, sabra kementti saatler,
Çılgıncaydı o esnada karanlığın hızı
Ve bütün yarasaların keyfi gül kırmızı..
Derin hicranlarla kıvranıyorduk ki yer yer,
Aczimize ötelerden açıldı saatler.

* * *

Derken sabâ esmeye başladı bir aralık,
Diriliş kokusu geliyordu her yöreden;



Bir zaman güneşlerin kol gezdiği yerlerden;
Yırtılıyordu artık perde perde karanlık..
Ve gök kapılarında mübârek bir aralık...

Aralıktan ruhlarımıza akan rüyâlar,
Mesajlarla rengârenkti mutlu gelecekten..
Neler bekledikse şimdiye kadar felekten,
Yoldaydı.. bir bir gerçekleşiyordu hülyâlar,
Şanlı günlerimizdeki en tatlı rüyâlar...



BENİM RABB’İM
Benim Rabb’im benim Rabb’im; 
Sen’den başka yoktur Rabb’im!
Dostluğunda vefa gördüm; 
Sen’in vefan çoktur Rabb’im!

Kapında bendeler Sen’in, 
Muradı Sen’sin cümlenin;
Aradan kaldır hicâbı,
Görsünler cemâlin Rabb’im.

Mârûfsun, bilinmez Zât’ın, 
Her şeyi kaplamış tahtın;
Görenler görmüştür Sen’i,
Gözsüzlere pinhân Rabb’im!

Bildim diyenler aldandı,
Bilmeyenler nâra yandı;
Gönlümde kenzen bilindin;
Âşıklara Sübhan Rabb’im!

Ruhlara ışıktır adın, 
Meclislere huzûr yâdın,
Âriflerin son durağı,
Dertlilere derman Rabb’im!

Cürmüm pek çok, yok taatim, 
Belki yaklaştı saatim,
Etmezsen inayet eğer,
Kimden ola gufran Rabb’im!..



FENÂ VE BEKÂ
Dünyayı bir Cennet saydı sayanlar,
Düştü arkasına hep aldananlar;
Dahası takılıp yolda kalanlar;

Ziyan olup, heder olup gittiler.
Tasa olup, keder olup gittiler.

Yol pek uzun, hedef de hayli ırak,
Yürünen zeminde diken ve pıtrak,
Bir de bilinmezse nerde son durak;

Dere olur, yokuş olur, zâr olur,
Tipi olur, boran olur, kar olur.

Emeller âdeta kuyu içinde,
Kurumuş derenin suyu içinde;
Varılmaz sahilin koyu içinde...

Sînelerde yeis, yürekler hissiz,
Çevre vefasız, düşman merhametsiz.

Dünya bir fırıldak pek çok köşeli,
Her yanında inci-mercan döşeli,
İnsanoğlu bu tuzağa düşeli;

Dermansız ve alîl, mahkûm ve sefil,
Şeytanın ağında, şeytana vekil.

Duruş aldatıcı, görünüş yalan,
Gelen çok olsa da yok mu yok kalan.
Gafillere plân üstüne plân..

Yıkılıp gidenler hadd ü hesapsız,
Ayaktakilerse bütün dermansız.

* * *



İzler var yolda izler ki silinmez,
O’na yürümüş bir Ulu bilinmez;
Herkes elenir ammâ O elenmez;

Sonsuzluk yolunda tek kudsî rehber,
Zirvelere ermiş Yüce Peygamber.

Işık ordusunun biricik nuru,
Garip ruhların neş’esi, sürûru,
Sığınanların aşılmayan sûru..

O’na dayananlar şâd olur-gider,
Ebetlere kadar yâd olur-gider.

Kulluğunla fahre erdik Sultanım!
Işığında yola girdik Sultanım!
Sayende sevdik, sevildik Sultanım!

Sen’siz yol aşılmaz, kervan yürümez!
Sen’siz mahşer olmaz, kimse dirilmez!



VUSLAT
Anlar hayatın zevkini Dost’la yaşayanlar,
Her an ayrı bir derinlikle O’nu duyanlar;

Tüllenir rüyalarında sihirli bir sükûn,
Bilmezler geceyi-gündüzü sanki hep meftûn…

Duydukları her ses tıpkı bülbül nağmesidir,
Dolaştıkları yerler de Cennet bahçesidir.

Yamaçları kar-kış bilmez, rengârenk çiçekler,
Yapraklarda cilve çakıp ötüşür böcekler.

Bu bitmeyen koroda başka şey işitilmez;
Burada güller solmaz, bu bahçe hazan bilmez.

Gökler pırıl pırıl, bir sınırsızlık hecesi,
Sevdâlı hülyâların büyülü bilmecesi.

İnsan bir kez bu ışık ikliminde yaşasa,
Sonsuz’un meltemleri gelip ruhunu sarsa;

Sermest olur, o bilinmezin râyihasiyle,
Coşar ve nâra atar elinde kâsesiyle.

Hiç kanmayan meykeşler gibi içtikçe içer,
Ruhunu saran mânâ ile kendinden geçer...

Duyduğu her yeni hazla bir başka hâl alır;
Kalırsa insan bu zevk için dünyada kalır.

Şevk onu coşturduğu demlerle tâ öteden,
Cennetlere erer başı bulunduğu yerden.



HİCRAN



UYANDIĞIM ŞAFAK
Uyandığımda ilk şafak, kar-kış başımdaydı,
Derken sabâ etrafa bahar muştusu yaydı.

Hicran demine denk bir lezzet çağı açıldı,
Ümit dünyama rengârenk ışıklar saçıldı.

Gönlüm şahlanıp, ruhum büyülendi bu hazla,
Eğildim, benliğimi saran hiss-i niyazla.8

Fecir karanlığın önünde ilerliyordu,
Yâkûb’a Yûsuf’unun kokusu geliyordu...

Bir başka çark ediyordu talihime felek,
Ufkumda Leyla ümidi Mecnun’unkine denk...

Hayat fışkırıyordu, hava, su ve topraktan;
Kurtuluyorduk artık milletçe yok olmaktan...

Sımsıcak günlerin râyihasıyla yeniden,
Şahlandı vatan ve vatan evlâdı derinden.

Artık güller, çiçekler, çemenlerle beraber,
Vardı o kutlu doğuştan bir sihirli haber...

Bu latîf bahar örtüsü altındaki bizler
Şâd olduk; şâd oldu gökler, yerler ve öteler.

8 Cenâb-ı Hakk’a duâ arzusuyla.



RUHUMUN EMELİ
Ufkum açılıp da düşüncem çıkınca düze,
Çok şey hissettim varlıkla gelince yüz yüze.

Rengârenk her yan, tüllenen mânâ buğu buğu,
Bir tomurcuk açar gibi var olmaya doğru...

Her perdede ayrı bir visal, ayrı bir huzûr;
Vicdandaki irfanla bakınca her taraf nûr...

İç içe güzellik her köşe, iç içe mânâ,
Karşımda tabiat âdeta bir gül-i rânâ;

Sesler, renkler, buutlar.. bu ne müthiş hendese!
Vuruldum kâinat mûsıkîsindeki sese...

Gökler ayrı bir kanaviçe.. ve ötesinde,
Kudret; inse, cinne bir şey anlatma kasdinde.

Yer cıvıl cıvıl; insan, hayvan, ağaç ve toprak;
Semâ başlar üstünde bir kitap; yaprak yaprak...

Yüz yüze iki levha birbirine bakıyor,
Yıldızlar bizlere davet gamzesi çakıyor:

O’na davet, sonsuza davet bütün soluklar,
Her köşeye nurlar taşıyor nurdan oluklar.

Sen’den ey Yüce Mevlâ, Sen’den bütün bu işler!
Senden, ey bencil nefsim, senden bütün teşvişler!

Ey Rab! Sen’i bilmemek hasret, yakınlık ateş;
Sînelerde yanan kor ocaklardakine eş...

Hele aşkın, hele aşkın.! Aşkın tam bir Cennet!
Aşkınla dirilmeme ne olur inayet et!

Esmâ ve sıfâtın her biri sır üstüne sır,
Sırların da ancak kapıkullarına hazır...



Sultanlık işim mi! Ben bir kulağı küpeli,
Kabul et, budur ey Rab ruhumun tek emeli..!



BÜLBÜLÜN ÇIĞLIĞI
Bülbül hep kuytu bahçelerde öter,
Çiçeklerin raksettiği demlerde.
Her nağmesi bir poyraz olur eser,
Gariplerin dolaştığı yerlerde…

Feryâdı sînemdeki âhlara denk,
Ve bayırlarda çığlık çığlık sesi;
Dövünür tâ güneş doğuncaya dek,
Alevden demetler tıpkı nefesi...

El değmedik ağaçların başında,
Bir ömür boyu hiç durmadan inler;
Hüzün çağlar gözlerinin yaşında,
Kim görür, kim anlar ve kimler dinler!?



ÖTELER İŞTİYÂKI
Esip sarınca ruhları dört bir yandan hazan,
Yalnızlık ayrı bir dert, ülfet ayrı bir çile.
Göçmeye hazırlık var, bilenlerde hafakan;
Vedalaşma zamanı bundan böyle hepsiyle...

Dünya denen bu ise, tam ifritten bir azap,
Gönüllerde burkuntu, dimağlarda bir sancı.
Gayri hayat bir dert, onu duymaksa ızdırap,
Bilmem nasıl geçecek hiç dinmeyen bu acı..?

Yetiş ey Ebedî Dost, yetiş ki pek bunaldım!
Kılıcım kesmez oldu, terkeşimde tek ok var;
Aşılmaz bu tepeler Sen olmadan, inandım..
Ve inanç kuşağında yâr oldu bana ağyâr...

En tatlı hülyâlarla koşayım hep yolunda,
Anladım Sen’den gayri her şey aldatan serab!
Noktalansın bu hayat ölümün kollarında,
Değil mi ki Sen’i buldum; buldum Sen’i ey Râb!

Yaşayıp doydum artık, doyulmayan dünyadan,
İsterse hemen bitsin şu bitmeyen sonbahar;
Fırlasın bu son okum, fırlayıp çıksın yaydan,
Kanıma bedel olsun bakışı şehlâ şikâr...



GÖZLERİMDE KAN
İçimde ızdırap, gözümde damla damla kan,
Sultanım el-amân!

Ey ruhumu saran gizli dertlere nigehbân,
Lütfeyle bir derman!

Hakkım diyemem ama, affıma ferman yok mu?
Cürmüm öyle çok mu..?

Boynu tasmalı bir kulum kapında her zaman,
Ruhum Sana kurban..!

Bir kere nazar kılmaz mısın ciğerim kebâp?
Yıllardır bu azap...

Sen ehl-i keremsin, sun ihsan üstüne ihsan!
Ey derdime derman!

Gel derdime tabib ol, ol ki perişan hâlim..!
Kalmadı mecâlim...

Bırakma ne olur, âteş-i hasrette nâlân!
Gözlerim çağlayan...



KIŞ GECELERİ
Kış gecelerinde oturmuş düşünüyorum,
Ardarda inanç ve ümit, çehreler hep abus;
Kış gecelerinde terliyor ve üşüyorum,
Hülyâlarım sallanıyor, rüyalarsa kâbus...

Bülbüllerde sessizlik, çiçeklerde bekleyiş,
Sevinç-hüzün iç içe; gönlümün itiyâdı;
Ekseriya tetikte, ara sıra tekleyiş;
Bahar nâraları yanında, hazan feryâdı.

Bazen mûsıkî gibi ses verir esen rüzgâr,
Kıpırdanır her şey; kuş, böcek, ağaç ve yaprak;
Bazen sert bir poyrazla sarsılıverir bahar,
Yeisle gerinir dere, tepe, taş ve toprak...

Solar her şeyin çehresinde güzellik renk renk,
Azmin şakaklarında eski günlerin teri;
Gurbet tütmeye başlar, çözülüverir âhenk
Ve ürperten bir belirsizlik kaplar her yeri!

Zirvelerde sis ve duman, ovalarda güneş,
İç içe sanki her yerde bora ile meltem;
Düşen rahmet damlaları, çılgın sellere eş,
Zıtların bayramı; zifafta sevinç ve mâtem...



IZDIRAP İNSANI
Mumlar gibi titrer ve sızlar sînesi zâr zâr,
Gezinir şafakların ağardığı dağlarda.
Kendi Cennet’te olsa da ruhunda mağmalar,
Hep hülyâlarıyla dolaşır mutlu çağlarda...

Ufku tıpkı kupkuru bir çöl gibi simsiyah,
Simsiyahtır bütün mor tepeler, şûh adalar;
Hazanla sarsılıverir sînesi her sabah,
Ruhunu döve döve hep delinir havanlar.

Kalbi kuşlar gibi ürkek, gözleri hummâlı,
Tokmak sedâsı verir ruhunda hâdiseler;
Her gece saatle savaşır, her gün hülyâlı,
Her zaman ızdırap türküleri söyler-gezer.

Yer yer ümitle coşar, içinde sırlı bir haz,
Başı fânileri Sonsuz’dan ayıran yerde;
Haykırınca polattan sesiyle âvâz âvâz,
Ra’şeler uyarır gönüllerde perde perde...

Sevdâyla sızlar sızlarken en kuytu yerlerde,
İnler-dolaşır dâim, inler onunla yollar;
Her gün bir şikâr peşinde, her gün bir siperde,
Ufukların ağaracağı mevsimi kollar...

Bazen vefa ses vermez ve her şey lâl kesilir..
Hep ruhuna saplanır kan kırmızı tırnaklar;
Bazen burcu burcu bahar kokuları gelir;
Bakarsın bin râyihayla ninni söyler rüzgâr...



HİCRAN VE ÜMİT
Yine hicran dolu günleri andım,
Yıllar gözyaşına karışıp gitmiş.
Ürperdim ve yerimde kalakaldım,
Dostlar düşmanlarla barışıp gitmiş.

Yüzerken millet derin uykularda,
Kaybolup gitti değerler ardarda...

Kan-ter var mâzinin şakaklarında,
Demir bukağılar ayaklarında;
Acı bir tebessüm dudaklarında;
Ne kızıl bir ruhla çarpışıp gitmiş...

Ufukta hâlâ yer yer karanlıklar,
Ama geceden sonra gündüzler var...

Hazan esmiş, bütün bağlar bozulmuş,
Sararmış yapraklar, çiçekler solmuş,
Yiğit ölmüş, küheylânı yorulmuş,
Koca bir ifritle savaşıp gitmiş.

Dönüp gelse de o çok uzaklarda,
Gözlerim hep hülyâlı şafaklarda...

Bir zamanlar parıldayan o tâçlar,
Tâcdârlara sîne açan yamaçlar;
Altın yamaçlarda zümrüt ağaçlar,
Hicran kervanına ulaşıp gitmiş.

Kıvılcım var, o ürperten sönüşten,
Kıvılcımda mesajlar var dönüşten...



BÜLBÜL ÖTMESİN
Yok artık işim güller, çemenler, lâlelerle,
Aynı görüyorum karanfili yaseminle...

Duyduğumdan beri râyihasını sonsuzun,
Bir dünya ki, ölümle sona ermez; upuzun...

Kalmadı gözümde ne renk ne ziya sevdâsı,
Yeryüzünün ak zambakları, mor papatyası.

İsterse hiç açmasın tepelerde çiçekler,
Uçuşup, çiçeklerle oynaşmasın böcekler..

Ötmesin hiç bülbüller, uçmasın kelebekler,
Şimdi ruhum renkler ötesi bir şeyler bekler.

Gönlümde ağaran o kutlu günün sabahı,
O benim hissettiğim bütün günlerin şâhı...



HİCRANLI YILLAR
Hazanla geçti yıllar, aylar muharrem gibi,
Dökülüp yollara bekleyen gözler pek yorgun.
Girdapla iç içeler, bir girdap ki yok dibi,
Ruh sarsık, gönül hafakanlı, düşünce durgun...

Yasla buruk dudaklarda kederli besteler,
Sînelerde sessiz çığlık, dimağlarda hummâ.
Ve her gün poyrazla gelen hüzünlü bir haber,
Biz bize hasm olmuştuk; yaygındı bu muammâ...

Çözülüş çok kadîm; sanıldığından da erken; 
Sezen vardı bu kara günü gün ortasında.
Ay uykuya dalıp güneş ufukta sönerken,
Uyanmıştık ama, iki ateş arasında...

Şimdi yeni iklimlere açılan yelkenler,
Bir uzun sefere azmetmiş gibi yürekten;
Bu hülyâlı maviliklerde tüllenen günler,
Mutluluk bestesi söylüyor ışıktan, renkten.

Bir kasvetli rüyadayız şu anda; bu gerçek;
Önümüzde aydınlıklara açık bir çağ var.!
Gece koyulaşsa da bir gün şafak sökecek..
Hep dalgalanacak rüzgâr bekleyen bayraklar.

Azmet, azmet ki göründü yer-gök sultanlığı,
Yılma uçurumlar gibi görünen boşluktan;
Yakala çağlar arasında o Altın Çağ’ı!
Peygamber safına gir, kurtul uyuşukluktan..!



GURBET - 1
Gurbet ruhumda poyraz gibi esdiydi bir gün,
Hazan, türküler söylüyordu; yerlerde yaprak..
Sînemde bir inilti hâlâ o hicranlı dün,
Gönlüm tıpkı hafakanla dalgalanan bayrak...

Daldım eski günlerdeki derin melâlime,
Kandan bir lücceydi âdeta gördüğüm yerler.
Ürperdim, bir kere daha acıdım hâlime,
Geçince birer birer hayalimden o günler...

Gerçi yine bir gurbet hüznü var sînelerde,
Poyraz biraz serince okşuyor çiçekleri;
Perde perde neş’enin çağladığı her yerde,
Gamlı bir melodi susturuyor böcekleri.

Ama, o hep kasvetle esip gelen hicranlar,
Artık göç edip gittiler bir başka diyara;
Asırlardan beri gerçeği sarsan hazanlar,
Birer birer savulup yol verdiler bahara...

Şimdi dertli sînemin o eski huysuzluğu,
Yalnızlık, gecelerimde vefalı arkadaş..
Ve çöllerdekine denk gönlümün susuzluğu;
“Az ağrı, âsân ölüm” ve iman ola yoldaş..!



SİTEMLER



AŞILMAZ
Âh edip ağlamadan,
Sîneler dağlamadan,
Su gibi çağlamadan,
Koca dağlar aşılmaz!

Cânı cânânı vermeden,
Fakr ile fahre ermeden,
Yokluğa kanat germeden,
Ne mümkün, yollar aşılmaz!

Ruhunda aşk u şevk, sînende iman,
Elinde Kur’ân, tam tekmil heyecan,
Ve bin bir ızdırap, bin bir hafakan,
İçini sarmadan çöller aşılmaz!

Allah deyip gönül gözün açmadan,
Pervaz edip dost eline uçmadan,
Benliğine kıvılcımlar saçmadan,
O yol kesen “dragon”lar aşılmaz!

Ölüp ölüp dirilmeden,
Her gün bin kez gerilmeden,
Canda öze erilmeden,
Berf ü baranlar aşılmaz!

Sîne kebap olmadan,
Vakit-mîat dolmadan,
Sen, senden kurtulmadan 
Küsûf aslâ aşılmaz!

Yolcu bükük baş gerek,
Gözde dâim yaş gerek,
Huy biraz yavaş gerek,
Yoksa yollar aşılmaz!



İNKİSAR
Söyle ey dost! Sitemkâr hâlin nedir?
Her biri şikâyet makâlin nedir?
Küskünsün, bilmem ki melâlin nedir?
Bilinmez o gizli âmâlin nedir?..

Söylediğin Hak için söylemiştin;
Neyledinse O’nunçün eylemiştin;
Ruhun ile Cennet’i peylemiştin;
Şimdiki öfke ne, celâlin nedir?.

Hizmet deyip, hak deyip koştu isen,
Kanlı-dere, sarp-yokuş aştı isen,
Önce ham idin şimdi pişti isen,
Söyle bugünkü kîl u kâlin nedir?

Düşüncen milletse, nazlanmak kimden?
Hasbîlik der isen şikâyet neden?
Beklediğini beklerlerse senden,
Verebilir misin, mecâlin nedir?!



SEBAT
Çark edip durma öyle, maksûda eremezsin;
Yerinde kalmayınca, meyveyi deremezsin!

Varan sebatla vardı, gidip menzile erdi,
Sen sebat etmeyince, Dost yüzü göremezsin!

Yollar uzun ve yaman, yolcuya azık iman,
İnançla gerilmezsen, Cennet’e giremezsin.

Köprü yıkık, yol bozuk, elden tutan kimse yok,
Çözmüşse Hak örgünü sen onu öremezsin..

Derin dere, sarp yokuş, hak erine hepsi hoş,
Geçmek vazife sana kimseyi yeremezsin.

Varanlar vardı çoktan, varlığa erdi “yok”tan,
Yok olmayınca sen, huzûra yüz süremezsin..!



SIKILSIN
Sen çalış; tutmazsa âlem sıkılsın!
Yardıma koşmayan kalem sıkılsın!

Kanatlan üveykim hele kanatlan;
Sana yol vermeyen yollar sıkılsın!

Akıncımız akıp gitti dönmedi,
Kendilerini salanlar sıkılsın!

Millet ruhu devriliyor/devrildi,
Ona uzanmayan kollar sıkılsın!

Mimarlar çekilip gittiler çoktan,
Çıraklık bilmeyen kullar sıkılsın!

Var olup boy attı “bâtıl” bir yoktan,
Şimdi revaç gören yalan sıkılsın!

Ey canını fedaya and içmiş baş!
Sen çek git yoluna, kalan sıkılsın!



ŞAFAK GARİPLİĞİ
Gecelerin ardından bir şafak garipliği,
Sisli ufuk ve biz,

Durmuş gözlerken huzûru, neş’eyi, sevgiyi,
Hâlimizce sessiz.

Bora gibi zorlu esmeye başladı kader,
Yürekler temelsiz...

Kuluçkadaymış bütünüyle kin, nefret meğer,
Sîneler pek hissiz...

Deldiler zamanı, şu delik bir lehim ister,
Sapasağlam eksiksiz..

Yüreğimde sancı, şakaklarımda kanlı ter,
Hislerim direksiz.

Bir baştan bir başa ufku şafaklar tutmuşken,
Dupduru lekesiz;

Zulmet yırtılmış, aydınlık geceyi boğmuşken..
Ve yollar hendeksiz...

Yürüyorduk, hülyâlı baharlara ardarda,
Mânisiz, engelsiz..

Her yanda kızaran erguvanlar arasında,
Pür-şevk, gösterişsiz..

Gök bir yanda, yıldızlar bir yanda, biz bir yanda,
Nurefşân tertemiz;

Zaman “vefa, vefa” diye inledi bir anda,
Acıklı, mecalsiz...

Yeniden gün denizde söner gibi olmuştu,
Ölgün ve bedelsiz..



Yeniden bu hasta gönlüm hasretle dolmuştu,
Hicranlı-talihsiz.



YANANLAR
Yananlar yanar durur, tıpkı ocaklar gibi,
Âteşi ruha vurur, her dalgası bir tipi...

Muzdarip olan inler, şimdilik o ağlasın;
Dertli sînesin dağlar, ruhsuz ne sanar sansın!

Bahis açma gamsızdan, içime sis saçılır;
Nefes et kardan-buzdan, gözüm-gönlüm açılır...

Çoğunda yürek paslı, ölmeden ölüp gitmiş..
Bedende ruhlar yaslı, sanki işleri bitmiş.

İnayet ola Hak’tan, nabızda teklemeler;
Şapa oturmuş çoktan, her dem emeklemeler.

Azme kement vurulmuş, yiğitlikten yok eser;
Yorulmazlar yorulmuş, diri ölüden beter.

Başını yere koyup, inlesin inananlar;
Ağlasın hakkı duyup gönlünde uyananlar..!



ÇERAĞ PERİŞAN
Susup bir kulak ver yükselen sese,
Bir baştan bir başa dünyâ perişan.
Sarmalanıp konmuş inanç kafese,
Gözü damla damla semâ perişan...

Nesiller arası korkunç uçurum,
Ölülere azap yerde bu durum..
Fiyakalı bir iş, her gün oturum,
Dertlere dermanda edâ perişan.

Cemiyet derbeder, dünyâ sahipsiz,
Bilmeyen bilmiyor, bilenler hissiz;
Kalmamıştık böylesine kimsesiz!
Düşünceler sisli, dimağ perişan.

*.* *

Dertli sîneler var sır tutar demez,
Alev alev ama, şikâyet bilmez.
Bunlar da olmasa hiçbir dert dinmez,
Duman duman yanan çerağ perişan...



İNLEYEN BİR NÂYIM
Derd-i isyana müptelâyım Yâ Resûlallâh!
Kapında bir bahtı karayım Yâ Resûlallâh!

Umardım cemâl-i pâkinden hep tecellîler,
Bak şimdi; firâka sezâyım Yâ Resûlallâh!

İnlerken bir zaman ümîd-i feyzinle dâim,
Cürmümle o demden cüdâyım Yâ Resûlallâh!

Saçılır iklim-i pâkinden her yana rahmet,
Ben neden kuruyup solayım Yâ Resûlallâh!

Ne şevkti tüterken bûyun her dem seherlerde,
Bak şimdi, inleyen bir nâyım Yâ Resûlallâh!

Kabul kıl mücrimi, kovma kapından ne olur!
Kovarsan kime sızlanayım Yâ Resûlallâh!

Yanmışım isyanla, yakma hicranla Ey Nebî!
Penâhım Sen, kime varayım Yâ Resûlallâh!

Günah bana yaraşmaz, doğru... Af Sen’in şânın,
Sen varken kime dert yanayım Yâ Resûlallâh!



MÜTEFERRİK



MAHZUN DAĞ
Tarih gibi çok eski, kendin gibi de sanlı,
Bir ulu kavgadan muzaffer çıktın ki şanlı;
Birkaç düzine canlı, üç beş bahtlı imanlı;
Gelip konmuştular bağrına mahzun, hicranlı...
Sendin dağlar arasında o biricik namlı,
Lutf u gazabı birleştiren yüce unvanlı!
Şimdi bin bir ızdırapla sessiz ve de gamlı;
Az ötedeki bir herc ü merçten ki çok kanlı..
Tûfanla yok olan milletten daha buhranlı;
Kaldıkça başucundakiler hep hafakanlı;
O aşılmaz zirven kalacak dâim dumanlı..!



ZAMAN ASİMETRİSİ
Zaman gelip geçmiş hissizlere ne!
Tulûu, gurûbu gözsüz ne bilir!
Körler üzerinden geçse de sene,
Zaman der inler, zaman der esirir..

Zaman kaynayan bir güğüm,
Zaman iç içe bir düğüm.

Geçen günler defterlerde hâtıra,
Defterler muhasebe kefesinde..
Sıkıştırılmış bir-iki satıra,
Hüzünlü melodi ölgün sesinde.

Ömür hazan vurmuş yaprak,
Yerlerde sürünen bayrak...

Zaman fıkır fıkır her yanı işve,
Çapkınlara tuzak bir karadelik;
Fark edinceye dek hep tatlı neşve,
Beylik sayılan bir sefil kölelik..

Aydınlık ruhlar övünsün;
Gafletli başlar dövünsün...

Onda sonsuzluğa uzanan yollar,
Onda meknî ebediyet şuuru;
Bizi kucaklayan ışıktan kollar,
Kapalı fânusta sırlar menşuru...

O “Ben O’yum” dediği sır,
Darda kalmışlara Hızır...



ÇEKİŞEN DÜNYALAR
İnanan ruhlar pürhis, inançsızlarsa hissiz;
Mü’minler merhametli, münkirler merhametsiz;

İnananlar, her şeyde O’nu hecelemekte..
İnançsız dimağlarsa, ömür boyu hayrette;

Yapayalnızdırlar, beşikten mezara kadar,
Bu kara yalnızlıkta bir sürü ızdırap var:

Dünya bir derin kuyu, sonu ölüm çukuru,
Yollar zaman tüneli, öte çöl gibi kuru.

Önde karadelik, arkada ölüm ejderi,
Ne bir adım ileri, ne de bir adım geri...

Ufku şafak bilmez, hazan sarmış baharını,
Bedbinlik, ümitsizlik karartmış her yanını.

* * *

Bizim ufkumuz rengârenk; mavi, kırmızı, mor,
Her yerde renk renk nağmeler O’nu heceliyor.

Çevremiz pırıl pırıl nur, buğu buğu huzûr,
Her yörede âhenk, her yanda ayrı bir sürûr!..

Kevserler çağlıyor; kevserler etrafında biz,
Suyu kesilmez çeşme akıyor sessiz sessiz...

Hiç durma sen de yürü bu iklime ve kurtul..!
Kulluklardan sıyrıl, gel oluver Allah’a kul...

Bak her şeyde ölgünleşme, her şeyde tükeniş,
Öyleyse, koş ölümsüzler kervanına yetiş!



İNANCIN AK İKLİMİNDE
Kuşlar gibi pervâz etmekte sonsuzluğa ruh;
İç içe gönlündeki sırlı merdivenlerden.
Her taraf aydınlık, her yanda ayrı bir vuzûh;
Bin bir çeşit ışık dalgasıyla ötelerden.

Önünde sonsuzluk, ötede nurdan ırmaklar;
Orda ruhanîler ebedî sükûna dalmış.
Asla hazan görmeyen zümrüt gibi yapraklar;
Bu ölümsüz ülkede olduğu gibi kalmış...

Karanlığın aslâ uğramadığı bu yerde,
Ukbâya uzayıp gidiyor aydınlık yollar;
Dostun cemâline erildikçe perde perde,
Vuslat şevkiyle yaylar gibi gerilen kullar...

Denizler gibi dalgalandıkça köpürürler;
Binlerce mevce kovalar binlerce mevceyi.
Yok olarak gelenler varlığa bürünürler,
Çözülmüş bulurlar o çözülmez bilmeceyi...

Yıldızlarla diz dize.. ruhsa o Bilinmez’le,
Başlar; hayal edilen âlemler belirmeye.
İç içe girer artık “sezilen” “sezilmez”le;
Teşneydi ruh ezelden bu menzile ermeye.

Hülyâ bu âlemlerin altın kanatlı kuşu,
Engelleyemez onu ne deniz ne de kara;
Kanat çırpar yükselir ve sürdürür uçuşu,
Gün gelir sığmaz olur sınırlı ufuklara...



HAYALLERDEKİ MÂNÂLAR
Şevkle şahlanmış ruhların gezdiği yerlerde,
Gördümdü yıldızlar arası taht kuranları;
Her gece bir başka visal ile perde perde,
Dost harîmine girip mahrem dolaşanları.

Aşkın “hay-hû”yuyla inleyen sînelerinde,
Bir ebedî sükûnun nağmeleri duyulur;
Bin bir güneşin kol gezdiği iklimlerinde,
Her gün yıldızlardan ayrı bir otağ kurulur.

Bu mavilik içinde uzayıp gider yollar
Varıyor Allah’a, Allah yolcunun maksadı;
Her lâhza vuslat arzusuyla gerilen kullar,
“Hayret”le serinlemektir bunların muradı.

Şimdi üstûre sayılan o renkli levhalar,
Tarihsiz nesillere göre birer ham hayâl..
Ey hayâllerde hâlâ parıldayan mânâlar;
Yetişir, gelin! Gelin, artık bitsin bu melâl!



BİR KAŞIK İRFAN
Haberi yok çoğunun bu yaşanan dünyadan,
Hezeyanla geçiyor sabahlar ve akşamlar.
Seyrediyor varlığı sisli-paslı bir camdan,
Dolaba bağlı yolda, yolunu kesmiş yollar...

Bir şey gördüm sanıyor, gördüğü sis ve duman,
Zannınca yol alıyor, mesafeler ayarsız;
Bir ömür boyu alıp satıyor hiç durmadan;
Ama, kantarlar vefasız, kıstaslar vefasız...

Hakikate kapalı, rüyalarla avunur,
Ölçer büyüklüğünü ikindi gölgesinde;
Çukur yanında, düz yerdeki çalım ve gurur,
Zannediyor kendini zirveler zirvesinde...

Âlemi hor görme, bencillik, kibir ve caka,
Küçüklüğe emâre ne varsa hepsi onda.
Ne halka yararlı bir işi var ne de Hakk’a;
Bir pesbayağı ruh ki görünme sevdâsında.

Çehresine bakarsan kömür elenmiş gibi,
Mânâsız bakışlarında Mecnunca gülüşler;
Bir sarsıversen zavallıyı görünür dibi,
Sırf bir aldatmaca o aydınca görünüşler.



GENÇLİĞİM
Dalmıştım rengârenk hülyâlara bir dönemde,
Tın tındı ruhumda o sonsuzluk mûsıkîsi;
Coşmuş ve haykırmıştım çelikten sadâ ile..
Bir sürü düşünce tüllenirken benliğimde;
Ama bilmem ki kaçının duyulmuştu sesi,
Hâlâ bir sır yumağı sanki o günkü çile.

Görmüştü bu günleri hakkı idrak edenler,
Hayalin kollarında şimdiyi kucaklarken;
Doğrusu o gün bir rüya sanıyordu bunu,
Gaflet içinde her biri bir yana gidenler.
Henüz herkes uykudayken; hatta daha erken,
Göremezdik onlar ve ben bu rengârenk sonu.

Kutlu horoz ötüyordu bir ezan sesiyle
Ve çarpıyordu sadâsı mezar taşlarına;
Bir karanlıklar yumağı içindeydi eşyâ,
Hayat üflüyordu ilham kokan nefesiyle;
Işık ordusundan nurlu arkadaşlarına.
Artık diriliş solukluyordu bütün dünyâ...



DÜŞÜNCE TOKMAĞI
Düşünce bir tokmak, dövülen ruhum,
Tıpkı mercanlar gibi sînemde kan...
Yutkunup yutkunup hep inliyorum,
Dudağım buruk, ruhumda heyecan.

İçimde tasa, şakaklarımda ter,
Bir çıldırtan dert ki her dertten beter:
Bunu anlamak için idrak ister
Ve ızdıraptan şerha şerha vicdan...

Çoklarında gam yok, düşünme kusur,
Bedenin kulları bitevî mahmur..
Çakırkeyf, serâzat, gamsız ve mağrur,
Gülüp geçiyorlar sana arkadan.

Çileyle baş başa sonsuza kadar,
Kal ki “ateş düştüğü yeri yakar”
Varsın anlamasın derdini ağyâr,
Meydanlar er ister, erler de meydan.



SOYUMUN ŞARKISI



SOYUMUN ŞARKISI
Soyumun gezdiği bahçede güller açarmış,
Dudağında kıpkızıl kan, yanağında jâle;
Sabâyla salınan zülüfler koku saçarmış,
Alev alev yanan sînelerdeki âmâle...

Yaprak sesleri arasında bülbül nağmesi,
Gelip kulaklara çarpan mâhûr âhengiyle;
Tıpkı Cennetlerin tüllenen latîf ma’kesi,
Hiç ölmeyen güzelliği, solmayan rengiyle...

Her yan bir “Bağ-ı İrem” bu bahar ülkesinde,
Buhurdanlar gibi hep tütüp-duran sîneler,
Solukladıkları ölümsüzlük bestesinde;
Neşeyle soluklandılar aylar ve seneler.

Ay, Güneş başka duyulurdu onun bağrında;
Goncalar tüllenirken çiçekler arasında.
Her gün bir başka fasıl bahçesinde, bağında,
Güzellikler tüterdi akında karasında...

Böyle bir dünya bugün hayal sayılsa bile,
Ölümsüz sesler duymuştuk o altın günlerden,
Geçerken evlâd-ı fâtihân debdebesiyle,
Tarih ürpererek ayağa kalkmıştı birden.

Harıl harıl at üstünde bir karanlık gece,
Uçmuştuk üveyk gibi ışıktan kanatlarla..
Işıklarıyla aydınlanmıştı her bilmece,
Savaşmışlardı her dem köhne kanaatlarla...



HÂTIRALAR
Daldım yine kendimi hâtıralara saldım;
Bir tatlı çağıltıyla yerimde kalakaldım.

Her devri ayrı bir ihtişam ve ayrı bir şan,
Bir hamlede dünyayı saran ışıktan tûfan...

Üç-beş düzine çadırken devrinde Osman’ın;
“Devlet-i Âliye” oldu elinde Orhan’ın.

Yürüdü garbın karanlık âfâkına emîn,
Gürledi gülbanklarla her yanda “feth-i mübîn”...

Derken her yerde tek yürek evlâd-ı fâtihân,
At sürdü her yana en önde Yavuz Selim Hân...

Çağlar ve çağlar boyu böyle kükreyip durduk,
Dünyada tıpkı bir uhrevî saltanat kurduk.

Hülyâm hâlâ meshûr cedlerin velvelesiyle,
Ve meydanları dolduran at kişnemesiyle...

Her taraf Bağ-ı İrem’di o kutlu devirde,
Dört yanda Cennetler tüllenirdi perde perde.

Meğer kadrini bilmişler zamanın çok erken,
Henüz hiçbir yerde onun kadri bilinmezken.

Nurdan ırmaklar gibi akmışlar çağlar boyu,
Yüksek çağıltılarla ki Cennetlerden suyu...



ESKİ GÜNLER
Hep eski yamaçlarda yeni güller,
Arayıp durmuştun bir ömür boyu..
Çiçeklerde geçmiş günlerin bûyu,
Mâziden renkleri, mâziden suyu,
Gelir sanmıştın o masmavi dünler...

Mecnun gibi hep bir âhû peşinde,
Çölden çöle koştun tâ doğuşundan,
Çıkmadı asla hayalinden cânân;
Hayatın bir nişan, ölümün bin şan,
Varları atıp yoku seçişinde...

Sessizdi ruhun derinliklerinde,
Hayalindeki o mavi dünyalar;
Yol gösteriyordu sana semalar,
Semâya doğru yükselen sadâlar,
Ne ra’şeler vardı akislerinde..!

Sen coşkun, mevsim de tam müsaitti,
Çiçek koklamak için her bucakta..
Bir ak horoz ötüyordu şafakta,
Yankılandı nağmesi her dudakta,
Gökler de bu armoniye şâhitti...

Bilmedin hayatta baharı-güzü,
Zevk u safâ bir yanda, sen bir yanda,
Herkes serâzâd olduğu zamanda,
Âdeta esir yaşadın cihanda,
Gece gibi geçirmiştin gündüzü...



ŞİMŞEKLER GİBİ
Şimşekler gibi zuhur etmiştik bir devirde,
Her yanda karanlığı delerek perde perde...
Işıktan dünyalar kurmuştuk çok ötelerde,
Tuna boylarında ve daha bir sürü yerde.

Her bucakta bir zafer tâkı, bizler de şendik,
Yıldırımlar gibi dünyanın bağrına indik.
Allah’a tevekkül olup hep O’na güvendik,
Zâlimlere sert olsak da, mazluma narindik.



MÂZİ
Gittiğin yollarda yıllarca bekleyip durdum,
Bir muştu ümidiyle herkese seni sordum;
Mutlaka bir gün dönüp gelecektir diyordum:
Hülyâlarımdaki gül yüzlü kâmet-i bâlâ...

Hicranla yanıyor sînem hayli zaman oldu,
Çevremi hazan sardı, güllerim bir bir soldu;
Elimde ümit kâsem kıpkızıl kanla doldu,
Mevsimler geçiyor gelmeyecek misin hâlâ..!

Bir ben değil, şimdi bütün âlem seni bekler,
Bu serin yolculukta düşer-kalkar-emekler..
Ayyûka ulaştı âhlar ve dilde dilekler:
“Gel” diyoruz mâzi denilen gözleri şehlâ..!



MİLLET RUHU – 1
Beklerim onu her sabah erken,
Ak hülyâlara yelken açarken;
Dönmüş geliyor kolunda cepken,
Beklerim onu her sabah erken...

Gözlerim her gün gurûba kadar,
Ruhum yollarda hep onu arar..
Şu hüzünlü mavilikte zâr zâr,
Beklerim onu her sabah erken...



MİLLET RUHU – 2
Gönlüm hasretinle yanar, derdime derman gel!
Tabibim Sen ol yine, ey cânıma cânan gel!
Sönmeye yüz tuttu, ümit meş’alem, aman gel!
Feryâdıma rahmeyleyip Efendim heman gel!

Gül açıp bülbül öteli hayli zaman oldu,
Her yanda ağaran hayalin ruhuma doldu;
Rahmetler indi, sular akıp akıp duruldu,
Mevsim, mevsim-i bahar, sen ey canlara can gel!



ORTA FASIL



BİLİR
İddiadır görmemişin haberi,
Her şeyi ruhuyla görenler bilir.
Ermemişte yoktur ilim eseri,
Hakk’ın sırlarını erenler bilir.

Hakikat semtine varmayan bilmez,
“Sırr-ı allemnâ”yı9 görmeyen bilmez,
Mârifet güllerin dermeyen bilmez,
O’nun has bağına girenler bilir.

Dünyayı dolaşan seyyahlar değil,
Alev alev yanan Emrahlar değil,
Mihrab değiştiren ham ruhlar değil,
“Yâr yâr” deyip canın verenler bilir.

Aşk yolunda hep itilip kakılan,
Görülmedik belâlara takılan,
Horlanıp da hor gözlerle bakılan,
Nâçâr kalıp gâra10 girenler bilir.

9 Kehf sûresi, 18/65. âyetinde geçen “Nezdimizden, ona bir ilim öğretmiştik.” âyetiyle işaret edilen ilm-i
ledün..

10 Kehf Ashabına atıf yapılıyor.



KARANLIKLAR BOZGUNDA
Bir gün yine hüzünle dolup taştım ardarda,
Mecnunun hasret ve yalnızlığıyla sahrâda;

Dolaştığı gibi dolaştım gamlı, derbeder,
Her yer bitevî simsiyahtı ben de mükedder...

Bir karanlık tablo ki, yer demir, gökler bakır,
Çevredeki kasvetten ruh sağır, gönül sağır.

Eğildim imanıma, Rabbim o ne tecellâ!
Onca şeye rağmen o gürül gürüldü hâlâ..

Karanlığa meydan okuyan bir edâ ile,
Haykırıyordu “tın tın” çelikten sadâ ile..

Sarsılıyordu zulmetler pek yorgun ve bitkin;
Daha bir coşkundu aydınlık, daha bir gergin...

İrademe fer geldi ışıktan buğularla,
Beraberim sandım, sulardaki kuğularla.

Derken bu sessiz şölen bütün varlığı aştı,
Bir büyüyle gidip tâ âsumâna ulaştı.

Ruhum bu renk ve sesler içinde dirilirken,
Düşündüm ki duymuştum bu cümbüşü çok erken.

Mademki, öteler sır verdi kendi sesinden,
Kurtulmaya koştum benliğin dar kafesinden.

Sıçradım son bir azimle kendime ulaştım;
Sırtımda taşıdığım “ten” lâşesini aştım.

Yıllarca süzgün bakışlarla ruhumu emen.
Ve insafsız kirpikleriyle gönlümü delen;

Bir fettân ki, her anışımda kalbim ürperir..
Yeter! Ey ihanet bakışlı, cevrin elverir!



Şimdi sonsuza ulaşıyor beklediğim yol,
Gel artık sen de yollar yoluna gir ve kurtul!



HİLÂFET 11

Gel ey, gül yüzlü, gümüş tenli, gözleri elâ!
Gel ey, gül bahçemde salınan kâmet-i bâlâ!
Uçup gittiğin günden beri hiç göz yummadan,
Hayalinle söyleşiyorum gurûbda hâlâ...

Dönüp geleceksin diye hep bekleyip durdum,
Uçup gittiğin yolda herkese seni sordum,
Bilsen ruhumda senin’çün neler neler kurdum..!
Hayalinle söyleşiyorum ey gül-i rânâ...

11 Allah’ın ilk insanın şahsında insanoğluna lütfettiği mânevî pâye.



ESKİ ŞARKI
Ruhumuzu saran o mânâlarda,
Şanlı mâzimizden bin râyiha var..
Güzelliklere açık o koylarda,
Bir başka türlü esiyordu rüzgâr,
Ruhumuzu saran o mânâlarda...

Bir düzine zafer tâkı önünde,
Yıllarca koşturduk soluk soluğa..
Hızır’la arkadaş, Musa yanında;
Vardıktı “Bengisu” akan musluğa,
Bir düzine zafer tâkı önünde.

Şimdi cedlerle beraber pür-neş’e,
Coşturan gülbankların gölgesinde;
Ruhlara ilham iniyor peş peşe,
Tıpkı eski şarkılar güftesinde..
Şimdi cedlerle beraber pür-neş’e...



GELİR
Ne gelirse bize dâhilden gelir,
Haddini bilmeyen câhilden gelir.

Mefsedet yayılıp aldı her yanı,
Hem dağ-tepe hem de sahilden gelir.

Dudağına gelmiş milletin canı,
Çıkacak canlar Azrâil’den gelir.

Millet perişan, yığınlar derbeder,
İdare bilmez nâehilden gelir.

Nesiller adına yaşanan keder,
Hem gençlerden hem de kâhilden gelir.

Aldatma, hıyânet bir mergûb metâ,
Kimi soysuz, kimi asilden gelir.

Haya ve edebe artık elveda!
Öteler bilmeyen gâfilden gelir.

Sanma ki deliler tımarhânede,
Delilik bize hep âkilden gelir.

Küfre yollar açık hemen her yerde,
Kimi câhil, kimi âlimden gelir.



VEFAYA ELVEDA
Artık vefaya eyledik vedâ,
Sızlıyor içim her şeyden cüdâ,
Çehrelerde yalancı bir edâ..

Bir zamanlar canlı ve ataktık,
Hep çaylar gibi sonsuza aktık;
Her tarafta bir meş’ale yaktık.

Biz neş’eliyken herkes de şendi,
Sonra bir şeâmet iniverdi
Derken heyecanlarımız dindi..

Kalmadı eski günlerin tadı,
Bilinmez nedir Hakk’ın muradı,
Her yanı bir belirsizlik sardı...



BATI HAYRANLIĞI
Batı hayranlığı sis gibi ruhları sardı,
Ölüm şoku yemiş gibi yığınların hâli;
Ülkenin geleceği karardıkça karardı,
Soran yok kime ait bu yanlışın vebâli?
Batı illizyonu bitevî ruhları sardı…

Mesafelere takılmış iddialı ruhlar,
Yanıyormuş görünen yalancı mumlar gibi;
Bir oraya bir buraya bu şaşkın güruhlar;
Ne mecrada bir cereyan var ne de bir debi.
Mesafelere takılmış iddialı ruhlar...

Yüce Yaradan’a karşı küstahça bir yarış,
Kendince “Her şeyi yarattım.” iddiasında;
İlim adına aldığı yol henüz bir karış,
Zavallı aşılmaz bir tümseğin cefâsında:
Yüce Yaradan’a karşı küstahça bir yarış...

Fezâda milyonlarca ışık yılı her yana,
Görüp sezdiklerin nedir bu müthiş boşlukta.!
Bildiklerinle Hakk’ı ilân düşüyor sana;
Yoksa boğulacaksın bu ürperten çoklukta.!
Fezâda milyonlarca ışık yılı yan yana...

Seni Yaradan’a ulaştırmayan mârifet,
Ruhuna şaşılık verir ilimler adına;
Öğrenip ışığa ermektir en büyük hikmet..
Sanmam insanoğlunu erdirsin muradına,
Onu Yaradan’a ulaştırmayan mârifet...

Gözlerini kapayıp gerçeği görmeyenler,
Asırlarca koştular bir serap arkasında.
Bugün kalblerindeki ışığı söndürenler,



Anlayacaklar dünyanın öbür yakasında,
Gözlerini kapayıp gerçeği görmeyenler..!



ÂHENKLE
Durur sistemler miâdı dolunca,
Sürer-gider bizim sistem âhenkle..
Döner hep çarkımız yollu yolunca,
Işık zulmetleri geçer âhenkle.

Bir gün yollar varıp çıkınca düze,
Hicran olur, hasret olur köksüze..
Hasımlar gelince bitevî dize,
Nurlar karanlığı siler âhenkle.

Gelince günü silinecek inan,
Tarihe savrulan o büyük yalan!
Şafak ortalığı sardığı zaman,
Ünümüz göklere erer âhenkle.

Ülke evlâdı bir bir dirilecek,
Asırlık mahzunlar o gün gülecek.
Hızır, Musa bir araya gelecek,
İşte o gün devran döner âhenkle...



HER ŞEY SEN’DEN
Her şey Sen’den, Sen ganîsin,
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!
Hem evvelsin hem âhirsin,
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!

Bulduğumu Sen’de buldum,
Bâtıl şeylerden kurtuldum;
Gelip kapında kul oldum;
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!

Ayân ışığın her yerde,
Gözsüzlere eşyâ perde;
Huzûrun dermân her derde,
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!

Dünyalar Sen’inle Cennet,
Nimet Sen’den kime minnet?
Gel kuluna merhamet et!
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!

Gönüllere hayat iman,
Mü’minlerde tam itmi’nan;
Gâfillerin hâli yaman,
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!

Işığınla aydın her yan,
Şaşkınlar arıyor burhan,
Tecellîn her yerde ayân,
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!

Âlem kitap eşya apak,
Otlar ağaçlar ve toprak,
Sen’i söyler yaprak yaprak,
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!



Ârif gönlün bağlayarak;
Âşık her dem ağlayarak,
Kıtmîr bağrın dağlayarak,
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!



SOKAKLAR
– Anarşiye pey çekildiği dönem –

Sokaklar gördüm, sokaklar tıpkı bir karnaval,
Yığınlar üst üste, yığınlar sersem ve aval...

Toplum hezeyanlar içinde her yanı titrek,
Bu illetli bünyeye sağlam bir neşter gerek!

Yoksa buhranlarla inleyip duracak her ruh,
Buhranlara doğru yelken açacak her güruh...

Baktım bir an onun şimdiki hazin hâline,
Burkuldu yüreğim o bitmeyen melâline...

Izdırap yok; hep ızdırapsız soluklar, sesler,
Bize yazık! Sessiz kalanlara da esefler..!

Gamsız dolaşıyorlar yangının çevresinde,
Dolaşıyorlar; her biri bir âhû peşinde...

Parça parça sîne ister dert mûsıkîsine,
Semavî bir ses katsın ızdırap bestesine...



GÖK KUŞAĞINDAN TÂKLAR
Işıktan gelmiş nizam beğenmeyen beğenmez,
Herkes yıkılsa da o asla tahtından inmez.

Gelip geçti her fikir, geçenleri kaldır at!
Çıkmazlarda tek menfez Allah yolu hakikat...

Yençerice düşünce dikiş tutmaz sökülür,
Kulaktan dolma irfan biraz sonra dökülür.

Millete rağmen her şey bir akılsızlık dengi,
Yollar içinde yolumuz doğruluk mihengi.

Sönmez ışık kaynağı, peygamber yedeğinde,
“Ballar balı” denilen hep O’nun peteğinde...

O’ndan bize vasiyet sahip çıkın cihana!
Tutun irfanı elde hükmeyleyin zamana!

Çıkmalı öne artık çağımızı bilenler,
Savulup gitmeli o bir baskınla gelenler..!

Gariplere bayram; belki bugün belki yarın!
Hele şu hamuru, bir miktarcık daha karın!

İlhat çöküyor gayrı, ona gerek bir mezar.
Siz kazmasanız dahi, zaman bir çukur kazar..

Çoktan yolları doldurdu ışıktan atlılar,
Gök kuşağından tâklar, bayramınızı kutlar...



DELİ SANIR
Dost ile dost olmak gâyem,
Başka şey istemez gönlüm!
Aşk u şevk olsun sermâyem,
Tambur-ney istemez gönlüm.

Tek O’nunla dost olayım,
Kadehler gibi dolayım,
Gül bahçesinde kalayım,
Nam almak istemez gönlüm.

Şöhret ü şandan geçeyim,
O’nun yolunu seçeyim,
Kulu olup hep sekeyim,
Şah olmak istemez gönlüm.

Hem yazımı hem kışımı,
Bırakayım meâşımı12

Koyam yoluna başımı,
Can u ten istemez gönlüm.

Sezmesin dostlar hâlimi,
O’na bağlı âmâlimi,
Duymasınlar melâlimi,
Bilinmek istemez gönlüm.

Zaten bir bahtı karayım
İçi-dışı hep yarayım,
Derdim dildâra varayım,
“Kîl u kâl” istemez gönlüm.

Kimi beni deli sanar;
Dertli kalbim O’nu anar..
Şeker-şerbetlere banar,
Başka bal istemez gönlüm.



12 Dünyaca yaşamak.



ZİYA VE ZULMET
Toplum sanki bir girdap etrafında dönüyor,
Şaşkın, kararsız, bitkin bir yok olma göçünde;
Her lâhza biraz daha ümit mumu sönüyor,
Ufkunu saran perde perde kaos içinde.

Çatırtılar geliyor sürekli tepemizden,
Her yanımızda âdeta ateşten bir tûfan;
Çevre alev alev yanıyor, kibriti bizden;
Şimdi bu kapkara yangından titriyor âsmân.

Toplumda hakikatler tepetaklak bitevî,
Bir sisli gurbet yaşıyor genci, ihtiyarı;
Hezeyan içinde çarşısı, pazarı, evi,
Çılgınlık zinde güçlerin en bâriz şiârı,

Evler, birbirinden kopmuş fertlere aşhâne,
Baba yamak bu gamhânede, anne de aşçı..
Sokaklarda gaseyân, her köşede meyhâne,
Şanlı bir millet için bu âkıbet ne acı!

Geçtik çılgınlıkta Roma’yı, Bizans’ı çoktan,
Zamanın çiğneyip attığı talihsizleri..
Bizim bahtsızlığımız bir düzine kopuktan,
Nesepsiz düşünceleri, nesepsiz özleri...

Peylendi ahlâksızlık bir mergûb metâ gibi,
Sefilleşti düşünce faziletlere inâd.!
Horlanıp hor görüldü yurdun asıl sahibi,
Şimdi millî ruh hakîr, kozmopolitlik âbâd...

Tıkalı bize yollar, hiçbir yana geçit yok,
Farelere şehrâyîn, yollar onlara göre..
Dalıp kış uykusuna yatmış ararsan pek çok;
Bir zamanlar hak fikri, şimdiyse sükût töre...



Âlimler hissiz, ilim yuvaları desteksiz,
Yaşasın pâyeler nişanı! Şiltler, formalar;
Mektepler “Hayd Parkı” talebe ilme isteksiz..
Ve “Batı uygarlığı” diye hayal kurmalar...

Öğretenler silme dilsiz, öğrenenler sağır,
Kime ne anlatırsın düşünceler karanlık..
Toprak simsiyah çorak, gökler demir, yer bakır
Yetişin yurdun sahipleri, yetişin artık!..

Emâreler var tüllenen şafağın bağrında,
Nâralar duyuluyor dağların ötesinden.
Karanlık şimdi derdest tam ışığın ağında,
Sürpriz nağmeler tın tın zamanın bestesinden.

Artık her bucak bu neslin rüyalarıyla şâd
Ve herkesin elinde bahardan bir demet gül..
Âbâd ol ey Nur Adam; bizleri ettin âbâd..!
Şimdi zirvelerde bir başka ötüyor bülbül...



DOST’LA HALVET
Hakk’a kul olanlar kula kul olmaz;
Kulluğa erenler yollarda kalmaz.
Ruhlarında vuslat, ruhlarında haz,
Âlem aldansa da onlar aldanmaz.

Baş koyup da o eşikte bekleyen,
Dost düşünüp, dost deyip, dost söyleyen;
Hep şevkle şahlanıp aşkla inleyen,
Yüz hazan görse de sararıp solmaz.

Üveykler gibi şahlanan ruhuyla,
Pürneş’e ve meleklerle kol kola,
Uzayıp Sonsuz’a ulaşan yola,
Girip yol alanlar asla yorulmaz...

Ruhâniler gibi kanat çırparak,
Akıl ermez ufuklarda uçarak;
Gidip sır kapılarını açarak,
Hak’la halvet olur; olur ayrılmaz.



ZULMET ÇÖZÜLÜYOR
Her tarafta ışıklar, karanlık çözülüyor,
İzbelerde uğultu, yarasalarda telaş...
Yalan balonları büzüldükçe büzülüyor,
İlhat kayıyor ölüm ufkuna yavaş yavaş,
Her tarafta ışıklar, karanlık çözülüyor.

Milyonlarca yıldızdan, milyonlarca gizli nur,
İniyor sessiz sessiz zulmetlerin bağrına..
Ve inançla ışıldayan çehrelerde huzûr,
Hiç durmadan alıp üflüyorlar dört bir yana,
Milyonlarca yıldızdan milyonlarca gizli nur...

Her gün daha da enginleşiyor mavi ümit,
Baykuşlar her yanda ölüm marşları söylüyor..
Ve işte ufukta levent boylu “Nesl-i cedît”!
Gecelerde hırıltı, geceler boğuluyor;
Her gün daha da enginleşiyor mavi ümit...

Ürpertiyor karanlıkları esen meltemler,
Toprak rahmete döndü çölün enginlerinde.
Kabarıyor denizlerde masmavi dalgalar;
Renkli baharlar müjdesiyle günün birinde;
Ürpertiyor karanlıkları esen meltemler.



MAĞMUM COĞRAFYA
Kaç mevsim oldu yollarda zelil ve derbeder,
Gökte uçanlara inat hep emekliyoruz.
Hâlimiz mezardakilerin hâlinden beter,
Sırlı bir nur kapısı açılsın bekliyoruz...

Ayaklarımızda zincir, boynumuzda kement,
Sürüm sürümüz, sürüm sürüm bütün insanlık.
Yazık! Süründürülüyor bir koskoca ümmet,
Mukaddesler târumâr, düşünceler karanlık.

Yollarda bekleyenler de var süzülmüş gözler,
Sînelerinde sızı, çehrelerinde hasret..
Yürüyorlar arkalarında ışıktan izler;
Yürüyorlar ve Cennet kevserleriyle sermest.

“Âb-ı hayat” içip ölümsüzlüğe ermişler,
Hülyâları pırıl pırıl, ufuklarında nur
Daha şimdiden varıp Cennetlere girmişler,
Esiyor çevrelerinde üfül üfül huzûr.

Dört bir yanları hazan bilmez bahçeler-bağlar,
Neş’eyle güler semâ, vuslatla coşar zemin..
Bu dünyada her mevsim, ayrı bir bahar çağlar,
Burada âdeta her şey gökler kadar derin...



IŞIK İNSAN
Işıktan bir insan
Ruhum O’na kurban
Nurlandırdı bizi 
Tekmil hepimizi
Menendi olmayan
O eşsiz kahraman

O’nunçün var oldu
Nuruyla yoğruldu
Yerler ve âsumân
Varlık O’na hayran
Duyuldu bir anda
Tâ arşın altında

Ulu mesaj Furkan
Şimdi O’nun meydan
Işık saçan Kitap
Benzersiz bir hitap
Her tarafı nurdan
O’nda top ve çevkân

Nurla yere indi
Ah u efgân dindi
Arz oldu âsumân
Gönüllerde Sübhân
Ondan evvel dünyâ
İfritten bir gayyâ
O denli perişan
Fesat dolu mekân

O’nunla dirildik
Sonsuzluğa erdik
Ruhlarda heyecan



Sînelerde iman 
Nurdan ikliminde
Bal akan dilinde
Dertlilere derman
Ümitsize iman

Sultanlar Sultanı
Gönüllerin cânı
Herkes Sana hayran
Kıtmir Sana kurban.



DEVLET-İ EBED MÜDDET
Battı deseler de o bir gün yine doğacak,
Er-geç ışıklar gelip zulmetleri boğacak.
Nur üstüne nur saracak arzı dört bir yandan,
Kurtulacak insanlık şu bin bir hafakandan;
Gözyaşından rahmet bulutları çevik-çalak,
Her yana inci inci damlalar yağdıracak.

Diriliş fışkıracak bu sessiz mezarlardan,
Ellerinde gülden demet bu yeni bahardan..
Bir bir herkes şu ölüm çukurunu geçecek,
Varıp Hızır’la bir sırlı halvete erecek;
Dudaklarında pırıl pırıl kâseler nurdan,
İçecekler “âb-ı hayat” fışkıran pınardan.

İmanı, aşkı, ümidiyle tam şahlanarak,
Bendine sığmayan seller gibi çağlayarak,
Yepyeni bir dirilişe doğru bütün millet..
Dillerde kudsî türkü “Devlet-i ebed müddet”
Kasvet dolu bir handikâbı daha aşacak
Cedlerin beklediği zirveye ulaşacak...

Hiç durma yürü gönlünde nur, dilinde hikmet
Az kaldı yol sonuna, hele az daha gayret!.
Kıvran daha bir süre düşünce azabıyla!
Ve ruhunda duyduklarının ızdırabıyla,
Yüksel Sonsuz’a doğru ve milleti de yükselt!
Yükselt ki, biraz ilerde tarih-i şehâmet...
......................................................................
......................................................................



TEN BİR KADAVRA
Ten bir kadavradır, içinde can olmayınca,
Gönül boş bir havradır, irfanla dolmayınca.

Dünya iç içe kuyu ve bir karanlık zindan,
Onu ışıklandıran iman bulunmayınca.

Dimağlar buruktur ve yüreklerde hafakan,
“Üns” esintileri gelip ruhu sarmayınca.

Huzûrsuzluğa düştü beşer huzûr ararken,
Elinde Hak’tan gelmiş o Furkan kalmayınca.

Yitirdi her şeyini o kazanma yolunda,
Yolunu aydınlatan bir rehber olmayınca.

Yıllar var hep aynı şaşkınlık sürüp gitmekte,
Düşünceye mihenk olan vicdan kalmayınca.

Zâhire bakılırsa ümit mumu sönmekte,
“Neylesin Mahmutlar” Hak’tan ihsan olmayınca.

Asırlar var hep su dövüp durmuşuz havanda,
Heder olmuş ömür, özde îman olmayınca...

......................................................................

......................................................................



HIZIR ÇEŞMESİ
Ufukta ardarda şafaklar ve göklerde nûr,
Sararak her yanı, boğuyor karanlıkları;
Hırıltıda artık câhiliye artıkları
Ve üfül üfül esiyor her tarafta huzûr...

Sanki bağrına ışıklar yağıyor gibi Tûr,
Göründü toplumun asırlık aradıkları;
Hızır çeşmesi şimdi başına vardıkları
Çehrelerinde ışıl ışıl parlayan sürûr.

Nur her dem zulmetleri takip etmiştir meşhûr;
Bütünleşiyor zamanın parçaladıkları,
Bir bir çıkıyor Hak Dostu’nun anlattıkları;
Bizlere zaferler, gülbanklar; soysuza kubûr...



ÖLÜMÜN ÖTESİ
Gelenler bu dünyaya gidiyor birer birer,
Öteye inanmayan sînelerde burkuntu.
Her gün ruhları sarsan kederli birkaç haber,
Onlar için hezeyan saklanacak tek kuytu.

Derbeder dünyalarında her şey mâlihulyâ,
Nâsiyelerinde yokluğun sopsoğuk eli..
Bunlar için “Ebediyet” erişilmez sevdâ,
Hep ızdırap içindeler hâllerinden belli...

Kimiler: “Gidecek her gelen!” tesellisinde,
Öyle ya bu hayatta çakırkeyf olmak gerek.!
Kimiler nefis ağında, gençlik pençesinde,
Zavallılar hep bu hezeyanla tükenecek.

Âheste öğütüyor zaman ve dinmiyor çark,
Ne işe yarar çağın huzûr tesellileri.!
Bir meçhul an karşımıza çıkacak son durak,
Avutmaz bu yâveler zil zurna delileri...

Tıpkı varoluş gibi bir gerçektir diriliş,
Yolunu bulmuş gönüllerin ak dünyasında.
Bu kutlu yolculukta gâye Sonsuz’a eriş
Ve beklenen mutluluk ölümün verâsında...



BAYRAM SEVİNCİ
Ölüm ayrılık ama, bize bayram sevinci,
Hoşnut ise Yaradan yolda bulunmuş inci.

Gözsüzlere bu dünya nefsânîlik meşheri,
Germiş ağını bekler her bucakta bir peri...

Bu büyülü iklime kendini salan insan,
Serâzâd arzularla yaşar hemen her zaman.

Sarar ruhunu o siyah perdesiyle yokluk,
Akar gönlüne tasa ve keder oluk oluk.

Ölüm bize dümdüz yol, onlara bir sarp yokuş;
Hakk’a varan yollarda yokuşlar bile pek hoş..!

İnançsızın muradı her zaman Kâfdağında,
Dünya İrem olsa da onunki sel ağında...

Biz de, yatar kalkarız ama ekinler gibi;
Onlara göre ölüm bir çukur ki yok dibi.

*.* *

Doğrulun kör yığınlar, doğrulun O’na dönün!
Gelmeden, akın-karadan ayrılacağı gün...

Yaradan bağışlar, rahmeti kahrından artık,
Biraz dövünün kapısında ağlayın artık!

Ceyhun olan gözyaşı eritir dağı-taşı,
Gönülde hüzün ağı her ibâdetin başı...

Gerilin yay gibi uçun semâviliklere,
Eğilmesin başınız yerdeki gölgelere..!

Yolda ölüm olsa da, bize bayram sevinci,
Hoşnut ise Yaradan yolda bulunmuş inci...



HER YERDE 
SENİ ARARIM

– Yûnus’un ufkunda –

Duyur ruhuma sevgini,
Kalmasın Sen’siz kararım.
Mest et ki bezminle beni,
Her yerde Sen’i ararım.

Dört bir yanda izler ile,
Ufuklarda gözler ile,
En yürekten sözler ile,
Hem inler hem de yanarım.

Sular gibi çağlayarak,
Sana gönül bağlayarak,
Hiç durmadan ağlayarak,
Herkesten Sen’i sorarım.

Arzum, kendimden geçeyim,
Vuslat şarabın içeyim,
Ak yolunu yol seçeyim,
Başka yollardan bîzârım.



GEÇER
İnanıp Hakk’a eren geçilmez yoldan geçer;
Hak’la halvete giren, deryadan-çaydan geçer.

Düşmüşse yâr yoluna “Ona Bağdat sorulmaz”,
Yağma eder varını, servetten-maldan geçer.

Girince Dost hayale başka mâşûk aramaz,
O’nu özünde bulan inci-mercandan geçer.

Kiminin kasdı cemâl, kiminin kaş ile göz,
O’nu mahbûb bilenler, kirpikten-kaştan geçer.

Çay gibi akar varlık, akana meyl edilmez!
Görenler âkıbeti, her şeyden baştan geçer.

Aşka yelken açanlar yol almıştır muhakkak,
Tadanlar aşk şarabın kaymaktan-baldan geçer.

Nefsini bilmeyenler bilmezler O’nu asla!
O’nu bilen ârifler ipekten-şaldan geçer.

Benlik ateşten atlas, gurur karanlık dâvâ,
Gidip O’nu bulanlar benlikten-candan geçer.



SABIR
Sabır bir büyülü derman, arkasında iman,
Sabretmeyenin hâli hicran üstüne hicran!

Her şeyde var bir usûl, sabır da zafere yol,
Sık dişini azıcık, dolabildiğince dol!

Sabırla pişen insan, kemâle erer inan!
Tez canlının her işi harmanda sapsız saman.

Teennî eden erer, acele etme sakın!
Vurulup dövünsen de ıraklar olmaz yakın...

Örümcek bekleyerek, ağa ağ ekleyerek,
Gider hedefe varır nice emekleyerek.

Sırattan ince bir iş, koş geçenlere yetiş,
Geçen sabırla geçti, aksi bir sürü teşviş...



ÇOCUK
Sînelerde koklanıp okşanacak tomurcuk,
Üfül üfül esen o temiz râyihasıyla.
Yaradan’ın en büyük armağanıdır çocuk,
Masmavi dünyası, neş’e tüten havasıyla...

Millet ulu bir çınar, çocuksa bir çekirdek,
Salar sürgünlerini has toprağın bağrına;
Onu işlemek arzdan altın çıkarmaya denk,
Doyulmaz böylesinin balına kaymağına...

Çocuk bir neş’e kaynağıdır yuvada inan!
En tatlı nağmeler gibidir soluğu-sesi..
Çocuksuz yuva eksik, onsuz mutluluk yalan,
Cennet meltemleri gibidir onun nefesi...

Goncalar gibi tebessüm eden çehresinde,
Her zaman ayrı bir güzellik tüllenir durur..
Çocukla seslendirilen hayat bestesinde,
Ebediyet âleminden şarkılar duyulur.

Yuva bir çöldür o filizleninceye kadar,
Çocuk cıvıltısıyla yuva Cennet’e döner..
Rahmet her yerde yaşlıyı ve çocuğu arar.
Çocuksuz yuvaya ne lütuf ne rahmet iner.



ÖTELER
Açılsın bir bir kapılar,
Bu dünyanın ötesinden..
Duyulsun altın şarkılar,
Ölümsüzlük bestesinden.

Yaşayan yaşadı bilin!
Ölüler siz de dirilin!
Melekler gibi gerilin!
Ruhunuzda Hak sesinden.

Uyanık sîneler bilir,
Gönül insanı dirilir,
Ruhlarına eser gelir,
Bilinmez’in nefesinden.

Ağlayan gözler açılır,
Ruhlara ışık saçılır,
Ak-kara her şey seçilir,
Yayılan nur hâlesinden.



İNKILÂP
İnkılâp ruhtan fışkıran bir ışık,
İhtilâl cesette dolaşan bir bit,
İnkılâp vahyin gölgesinde tesbit,
İhtilâl cemiyet bitmiştir artık..!

İnkılâp ufukta nurlu bir şafak,
İnsanca özlenen hayata erme..
İhtilâl milleti yerlere serme,
Ve ufukta çatık kaşlı bir bayrak...



SARSINTI
Evlerdi, yurtlardı gözümün nuru,
Görmeden baharı hazanı geldi.
Yapılanlar sînelerin sürûru,
Yapan yaptı şimdi bozanı geldi.

Gül bahçesinde bir muson rüzgârı,
Kırağı korkusu bülbülün zârı,
Izdıraptan hiç kalmamış karârı,
Belki de bu işin mîzanı geldi..?

Saksıda güllerim buruşup gitmiş
Hızır-İlyas bir dem buluşup gitmiş;
Bahar yamaçlarla konuşup gitmiş,
Ruhlara Azrâil ezanı geldi.

Kapımın önünde sanki bir son gün,
Simsiyah örtüler, ışıklar ölgün..
Enbiyâ, evliyâ yurduna sürgün,
Göç edip gitmenin zamanı geldi.

Bana ne arkada kalan dünyadan!
Gözlerime büyü yalan dünyadan;
Benim’çün her zaman nâlân dünyadan,
Bir gerçek âlemin fizânı geldi…



BU ÜLKE
Bu ülkede “han sarhoş hancı sarhoş”,
Yanıp gitmiş başakları biçilmez.
Sular akar isli-paslı ve nâhoş,
Yosun tutmuş pınarları içilmez.

İnsanlarda heyecandan eser yok,
Günah diz boyu, isyan oluk oluk
Ölmeden gömülmüş ararsan pek çok,
Hortlaklar diyarı yollar geçilmez.

Ak geçmişten kalmamış nâm u nişan,
Yıkılmış köprüler, yollar perişan;
Acı bir rüya bizlere ulaşan,
Yalan–gerçek birbirinden seçilmez.

Tarih bir koyda yanıp sönen fener,
Birkaç harâbe, bir-iki de kemer;
Üst üste devrilen bütün değerler,
Bir daha ya dikilir ya dikilmez.



YÜZÜ YERDE
Yüzü hep yerde olur kimde kemâl var ise;
Gurura vesiledir ruhlardaki nakîse.

Haddini bilmez azar, kendi kuyusun kazar,
Dış yüze “Durmaz sızar” içte olan ne ise.

Nefsi herkesten hakir, yaşlanıp olmuş bir pîr,
İçi-dışı bütün kir yârânı ağyâr ise...

Başını almış gezer, ne anlar ne de sezer,
Hayale inci dizer şeytanlara yâr ise.

*.* *

Gönül bir tahtırevan muhabbet onda sultan,
Cennet’e girer insan hep sevgi arar ise.

Hak kullarını sever, kullar Cennet’e iver,
Kimi dizini döver, şayet bir gaddar ise..



UYAN!
– Karanlık günlerin vâveylâsı.. –

Her yerde sanki hazan!
Bağ bozuk, bağbân gamlı!
İnayet Rabb’im aman..!
Dağ sisli, ova yaslı,
Etrafı sarmış duman...

Paslı gönül, sefil ruh,
Amanın buna derman!
Azgınlaşmış her güruh,
İnsan değil, bir azman.
Böylesi görülmedi,
Baş yaba, ayak saman.
Görenler gerilmedi,
Bu ne müthiş bir zaman.

Kırık-dökük cemiyet,
Durum duman mı duman;
Zillet üstüne zillet,
Bekliyoruz kahraman...

Herkes bir şeyler söyler,
Gerekli bir tercüman;
Sağa-sola tökezler,
Görüş ufku toz-duman...
Hırsız evlere girmiş,
Adam yaman mı yaman.
Sevgili uçup gitmiş,
Avdetine yok güman.
Herkes uykuda hâlâ,
Gaflet derin bir umman;
İşleri serap, hülyâ,



Kimse değil peşiman.

Uyan ve kendine gel!
Akıp gidiyor zaman,
Saati meçhul ecel!
Geliverir sormadan...



UFUK
İnsana, insan denmez kendini bulmayınca,
Gönül bir virânedir sevgiyle dolmayınca.

Öze dön bırak teni, sever isen kendini,
Yolda kalırsın inan Allah’la olmayınca.

Nefsine uymuşsan tam, işin câm üstüne câm,
Bir yere varamazsın Hakk’a bağlanmayınca.

Allah mâşûk, Allah yâr, gayrısı sînede bâr.
Eremezsin huzûra aşkıyla yanmayınca.



TOPLUM VE TEESSÜR
Ne yürekte heyecan ne kafada bir karar,
İradede can yoksa yaşamak neye yarar.
Yığınlar iflasta ve zarar üstüne zarar;
İnan gözlerim şimdi eski günleri arar.
Düşüncede sefâlet, mukaddesler târumar,
Cemiyet bir yığın; cemiyet kendinden firar;
Yaşamak zillet oldu, yaşamak insana âr,
Hayat denen bu ise, ruhum her şeyden bîzâr...



NEREDE O YEMİNLER?
Kadrim bilinmedi deyip darılma!
Bilinmeden göçüp gitti büyükler.
Darılıp yerinden sakın ayrılma!
Himmet bekler taşınacak bu yükler.

Sen azmedip yürü, bilenler bilsin!
Yürü ki zirveler rükûa gelsin,
Zorluklar karşında bir bir eğilsin,
Yolunu bekliyor yerler ve gökler.

Makam arzusu, mansıp düşüncesi,
Pusuda bekleyen menfaat hissi.
Yoktu önce bunların hiçbirisi,
İhlâs tütüyordu bütün emekler.

Bir yangın görürsen söndürecektin,
Koşup hemen içine girecektin,
And içmiştin canını verecektin
Nerde o yeminler nerde dilekler..?



AK VE KARA
Apaydınlık bir dönem, kol kol gezen güneşler,
Semâda yüzüp giden kehkeşânlara inâd.

Her bucağı İrem Bağları’na denk o günler,
Gök kuşağı gibi zafer tâklarıyla âbâd...

Sonra bir kâbuslu devir ve aranan dünler
Çoklar firavunlaştı, firavundan da berbâd.

Harâb oldu her taraf, soldu çiçekler, güller,
Bülbülün dilinde dinmeyen yeisli feryâd.

Gökler gamlı, bulutlar küskün, kurudu göller,
Virânelere döndü her yan, simsiyah eb’âd.

Yine rüyalarda kor, tütüyor eski günler
Mışıl mışıl döl yatağında milletçe murâd...



DOST
Bilsem ki bu benim cânım hiç yol aldı mı dost!
Almayıp yâd ellerde âvâre kaldı mı dost!

Dağınık bitkin hâlim; derbeder, bîmecâlim;
Yakup gibi melâlim hep sürüp gitsin mi dost!

Dağa dayandı yollar; kesti önümü çöller,
Elimde solgun güller; pörsüyüp solsun mu dost!

Vurdu yokuşa düzler; her hâlimde pürüzler,
Sönüp gitti gündüzler; böylece kalsın mı dost!

Bir küçücük inayet; lutfeyle az siyanet,
Etmezsen eğer himmet, böyle ağlasın mı dost!

Hüsn-ü zan emrin senin, zannı o ki afvola;
Afvolmazsa ya n’ola, böylece yansın mı dost!



EFENDİM
Hasret Sana bu gözler, gönlüm yolunu gözler,
Huzûra ersem bir kez, bahara döner güzler.

Erse pâyine başım, hep çağlasa gözyaşım,
“Sen Sen” deyip ağlasam, kalkar bütün pürüzler...

Köyünün pembe rengi, bulunmaz asla dengi;
Temizlenip giderler, günahla gelen yüzler.

Gelenler erer nura, her biri bir sürûra,
Rahmet yağar her yana, kalır mahrum gözsüzler...

Toprağından tozundan, o mübârek izinden
Zulmetli dünyalara akar gelir gündüzler...

Ölgün ne desem Sana, medhin düşmezdi bana;
Bir şey diyeyim dedim, vefa etmedi sözler.

O derin şefkatinden ve engin himmetinden,
Dönüp bir teveccüh kıl; ruhum lütfunu özler!



HAK ERLERİ
Koçyiğitler var gönül dünyasında,
Aramızda cefâsına dururlar.
Ruhlarıyla göklerin verâsında,
Burada tenezzülen bulunurlar...

Ay gibidir vicdanları, yüzleri;
Gönülleri taht edip kurulurlar.
Bir an vefasızlık etse gözleri,
Ömür boyu dövünür, vurunurlar.

Şayet inhirâfa düşse özleri,
Hazan vurmuş güller gibi kururlar.
Şeker-şerbettir her zaman sözleri,
İşiteni tâ gönülden vururlar.



SULTANIM
Başım feda olsun nurlu yoluna,
Gönlümü fetheden Sultanım benim!
Bir kez merhamet kıl kıtmir kuluna,
Gönlümü fetheden Sultanım benim!

Kapına baş koymuş kulların bekler,
Her birinden yığın yığın dilekler,
Teveccüh etmezsen boştur emekler,
Gönlümü fetheden Sultanım benim!

Sen’in olmadığın her bucak ıssız,
Gönüller kararır inan ki Sen’siz!
Gel ruhuma bir nazar eyle sessiz;
Gönlümü fetheden Sultanım benim!

Din yolunu açıp şehrâh eyleyen,
Pinhân-ayân her gerçeği söyleyen;
Gökte, yerde ümmetini dileyen,
Gönlümü fetheden Sultanım benim!

Hakk’a varılamaz Sen’den emansız,
Sen’i tanımayan gider imansız...
Kulunu mahşerde bırakma yalnız!.
Gönlümü fetheden Sultanım benim!



BAŞKASINI
Bir göz ki görmüş O’nu, arar mı başkasını!
Bir can ki duymuş O’nu, anar mı başkasını!

Aşk ile yanan insan, sînesi kebap olan,
Duymuşsa O’nu candan duyar mı başkasını!

Aşktır gönül üstadı; çerağı onun ruhtur,
Aşka âşık olanlar sorar mı başkasını!

Gönül tahtların tahtı, Süleyman’ı muhabbet,
Hakk’ı gönlünde bulan, duyar mı başkasını!

Her şe’ni ayrı safâ bir mâşûk u pür-vefa,
O’nunla vuslat olan anar mı başkasını!

Kullar O’na kul oldu, kulluğu cihan değer,
Kullukta fahir bulan tutar mı başkasını!

Bulan o bulunmazı, duymuştur duyulmazı
Onu duyan gönüller, arar mı başkasını!



GÖNLÜMÜN VİRDİ
Yıllarca boşalıp doldum,
Her şeyi özümde buldum.
Karanlıktan hep korkardım,
Işığa erdim kurtuldum.

Ya şimdi neden korkayım,
Çelikten gerilmiş yayım,
Hem bugün hem de ferdâyım,
“Hû” deyip O’nunla doldum...

Ayrı düşen titrer elbet,
Şundan-bundan bekler himmet.
Bense boynumda bir kement,
O’na bağlanıp doğruldum.

Azrâil kiminin derdi,
Korkar ölümden en merdi,
O benim gönlümün virdi,
Şimdi onunla yâr oldum.

Korktuğum olmuştu önce,
Dünya gönlüme düşünce,
O’nu yokluğa gömünce,
Kendimde kendimi buldum.

Özünden geçmeyen bilmez,
Beden insanı dirilmez,
Ölmeden ölenler ölmez!
Ölüp kendimden kurtuldum.

Kâh düşerek, kâh kalkarak,
Yürüdüm hep ağlayarak,
Çaylar gibi çağlayarak,
Ümidim o ki, duruldum..!



RUH UFKU



BEN GELDİM
Kulluğum başımda billûrdan bir taç,
Kullukla erilmez pâyeye erdim.!
Kapında bu benden hep Sana muhtaç;
Aç kapını, tut elimden ben geldim!

Duydum büyünü en engin bir hazla,
Koşarken koşanlar hep Sana nazla;
Bense, işte şu tutarsız niyâzla,
Aç kapını, tut elimden ben geldim!

Kalmadı korkum yakından-ıraktan,
Her şeyi çözen, çürüten topraktan;
Tek endişem var, o da son duraktan;
Aç kapını, tut elimden ben geldim!

Fikirler bomboş ve hudutsuz fezâ,
Duyulup görülen ruhlara ezâ,
El açıp herkes durunca niyâza,
Aç kapını, tut elimden ben geldim!

Ses ver, öteden nağmeler duyulsun!
Ünsün akıp akıp ruhuma dolsun.
Kaybedenler yitirdiğini bulsun,
Aç kapını, tut elimden ben geldim!

Üst üste şafaklar söksün çöllerde,
Açsın bahtımın ikbali her yerde;
Tıpkı bir tulû gibi perde perde,
Aç kapını, tut elimden ben geldim!

Doğup esince nurun tepelerden,
Duyulduğunda nâmın kubbelerden;
Taşarken celâlin minarelerden,
Aç kapını, tut elimden ben geldim!



Hep uzak olsam da Sen yanımdaydın,
Bütün benliğime nurunu yaydın;
Sen’inle olunca günlerim aydın,
Aç kapını, tut elimden ben geldim!

Ruhumda hafakan, boynumda kement,
Hatırımı yakîninle mâmûr et!
Hâlim sana ayân, eyle inayet!
Aç kapını, tut elimden ben geldim!



FÜSUNLU IŞIK
Söyler Sen’i yüz bin dil ile dağlar, dereler,
Her yanda tül tül esmâ ve sıfâtın görünür;
Duyunca adını her gönül ürperir-inler,
Çehreler büyülenir mehâbete bürünür...

Vücudun aynasıdır varlık bunda şüphe yok,
Her canlıda Cemâlinden bin bir edâ gizli;
Münkirlere olmasa da mü’mine şahit çok:
Gördüğümüz her şey âdeta lâhut benizli...

Füsunlu ışığın gerçi her simada ayân,
Bunu celâline âşinâ olanlar görür.
Renkler, şekiller, sûretler Sen’i anar her an;
Sen’i anar insanlar, anar ve Sana yürür.

Tesbih etmeyen var mı Zât’ını bu cihanda?
Bütün eşyâ Sen’in şem’ine pervane döner;
Vuslat duygusu her sînede bir kara sevda,
Kara sevdalı olmak bile pâyeymiş meğer…

Bırakma hicranlara açık hâlimle beni!
Lütfedip vuslatınla ruhumu âbâd eyle!
Yakma ikbal söylemeyen melâlimle beni!
Bir nîm-i nigâhla olsun gönlümü şâd eyle!

Gönder ışığından ruhuma sönmeyen bir nur!
Zuhûl etmeyeyim gayrı varlığından asla;
Ne olur insin artık mahzun gönlüme huzûr,
Kalmasın va’dinin is’âfı bir başka fasla..!



AÇ KAPINI
İltifat et aç kapını bendeni sevindir.!
Nağmeler sun ruhuma ötelerin dilinden;
Sun ve gönlümü saran hafakanları dindir.!
Sunduğun gibi nâçârlara kendi elinden.

Sen’sin o tek merhametli, bana da bir ihsan,
Lütfeyleyip yolumu otağına eriştir,
Yol boyu her dönemeçte nezdinden bir burhan;
Sal gönlüme ihsanını fakrıma yetiştir!

İç içe gurbetteyim, yok gurbetlerin dibi, 
Ağarsın ak günler, gelsin zulmetin eceli.!
Sen’sin bu gamnâk gönlümün Biricik Sahibi, 
Herkes gibi ne olur bana da bir tecellî.!

Bekliyorum yeni bir vuslat heyecanıyla, 
Gönlüme o derin sevginin zevkleri insin.!
Hep kanatlansın ruhum aşkının tûfanıyla.
Hicran edalı ızdıraplarım bir bir dinsin!

Duyayım kalbimde tecellî ettiğin ânı,
Bakışlarım hep sonsuzun rengine boyansın!.
Göreyim şevkin vuslata döndüğü zamanı;
İsterse artık her yanım ateşlere yansın;

Yansın ki o hâl benimçün tıpkı bir bengisu,
Madde çözülüp mânânın bağrında erimiş;
Ruh tecellî avında, gönlümde kurmuş pusu.. 
Hisler bir büyülü temâşâ ufkuna ermiş.

Öyle ki O’ndan başka hiçbir şey işitilmez,
Kulaklara çarpan ses duyguların bestesi;
Saatler “tik-tak”, günler de doğup-batmak bilmez,
Orada bir sihirli meltem sarar herkesi...



MÂBET VE İNSAN
Duyanlar ruhlarında imanın neşvesini,
Duyarlar her ezanda ötenin şivesini.

Yürürler duyunca mâbette Hakk’a niyâza,
Ererler vicdanlarında en büyülü hazza.

Kulaklarda tın tın o sonsuzluk mûsıkîsi,
Dolup taşar ruhlarına Kur’ân zemzemesi..

Dinlerler hep uhrevî işvesiyle zamânı,
Bilmezler gün bitiminde gün bittiği ânı.

Gözlerinde tül tüldür Cennet’ten bir nevhayâl,
Dudaklarında kâseler, kâselerde zülâl.

Gönüllerinde güm güm ebediyet bestesi
Ve dillerinde âvaz âvaz sonsuzun sesi..

Gergin boyunları nâzenin kuğular gibi,
Hislerinde derinlik, derinlikse yok dibi.

Revâka ilk adımla mâbet duygusu başlar,
Orada kuşlar kanat çırpar, şadırvan ağlar;

Orada rükûa varmış gibidir kubbeler,
Şehâdetle kükremiş sanırsın minareler.

Sütunlar el bağlamış duran kullara benzer,
Her köşede heybete bürünmüş ruhlar gezer.

Bu büyü ile insan âdeta lâl kesilir,
Burada kim bilir daha ne sırlar sezilir..?

Her yanda his köpürür, her yana mânâ iner,
Mânâlar buğu buğu gelip ruhlara siner.

Dünya silinir gider, güneş ufukta söner,
Başlar, meleklerin gezdiği iklime erer.



Bu masmavi âlemde bir sürü kalbi kırık
Ve bir sürü de sîneleri delen hıçkırık…

Değişip her şeyin başkalaştığı bu yerde,
Ukbâ şafakları sökün eder perde perde.

Kalblerde solmayan renk renk duygular yeşerir,
Ruh huzûra erer, benlik bütünüyle erir.

Her ânı gülkırmızı bu ışıktan zamanda,
Sanır insan kendini bir lâhutî ummanda.

Ruh bu derinliği bir kere duyup tatmışsa,
Duyguları Allah’la, gönlünde de O varsa,

Geçmişse kendinden sonsuzun râyihasiyle,
Duyar en duyulmazı melekler bestesiyle.

Tâ ötelerle selâmlaşır olduğu yerden
Ve selâmlar alır ötedeki bahçelerden...



İÇİMDEKİ EZAN SESİ
Elimde ışığın, dilimde sözün, 
Bir ezan sesisin her an içimde.
Nakış nakış hayalimde gül yüzün,
Sana düşmüş hep sevilmek seçimde...

Bütün varlık Yaradan’ın güftesi, 
Peygamberlik bu mânânın bestesi;
Mesajların ötelerin saf sesi, 
Çağlar durur Ulu Furkan içinde.

Hep kevserler içtik bülbül dilinden, 
Hep safâlar gördük kutlu elinden;
Geçmez gönül Sen gibi emelinden, 
Var mı bir başka nebi bu biçimde.

Gel gürle, nâyın hep sızlayıp dursun.!
Kalbim sözlerinin sesiyle vursun;
İsterse bütün düşmanlar kudursun,
Hutben okundukça Çin’de-Maçin’de...



İNSAN VE UFUK
Ömrün hazzı da ikbali de bitmeyen rüyâ,
Ufku ümide açık gönüller tasa bilmez.
Şevkin ezelî bahçeleri bir mavi hülyâ, 
Bahar çağlar orada, hazan gelse eğlenmez.

Duymuşsa eğer eşyâdaki füsûnu insan, 
Meykeşler gibi bakar çevresine ve coşar;
Çözülüp gizliler oldukça bitevî ayân, 
Ne bilinmez hislerle gider bendini aşar.

Dolaşırken artık, O’nun sihriyle dolaşır, 
Gezer, her yerde ebedin âhengini dinler.
Her lâhza bir kere daha sonsuza ulaşır.. 
Ve aşkın hülyâlı havuzlarında serinler.

Elinde kâsesi, içer ama hep susuzdur, 
“Su” der koşar çöllerde her zaman doludizgin; 
İçi magmalar gibi, çevresi kardır-buzdur, 
Ufku engin, iradesi de yay gibi gergin…

Gönlünün her yanı güllerin tutuştuğu yer, 
Şevkle gürler, endişeyle sarsılır derinden;
Oturur-kalkar, sürekli ufkunda öteler, 
Duyar sonsuzu, duyduğu her şeyin içinden.

Denizler gibi buharlaşıp yağmura koşar, 
Bulutlaşır ve boşalıp toprakta demlenir;
Sînesi kıpkızıl kan, mercanlar gibi zâr zâr;
O engin ufk önünde hep renklerle tüllenir...



HAZ ZEMZEMESİ
İmanla bakınca başka görünür ufuklar,
Yollara ışık yağar yolculuk bir zevk olur;
Üst üste birbirini takip eder şafaklar
İnsan kendini bir haz zemzemesinde bulur.

Yaşar en acı firkatte vuslat hülyâları,
Bu sihirli düşten asla uyanmak istemez.
Yâr ile hemdem olmaktır onun rüyâları,
“Cennet’e gir” denilse, ihtimal ki dilemez.!



HER YERDE CEMÂLİN
Her yerde Cemâlin neye baksam neyi görsem,
Sevdayla salınıyor her yanda bütün eşyâ;
Vuslata koşuyor pervaneler gibi dünya,
Ah ne olur bir kere de ben vaslına ersem!

Doğsa yıllardır beklediğim ümit mehtâbı,
Ellerinle okşasan keder tüten çehremi;
Açsan bana da nezdindeki kudsî haremi,
Bitiverse bu hicranlı günlerin itâbı.

Aşkının ezelî feyzini gönlüme salsan, 
Hiç bitmeyen asırlık hafakanlarım dinse; 
Sînem mızrap yemiş bamteli gibi inlese,
Kalbimdeki sırrını dudaklara duyursan!

Gel, gamla tüten gecemin rengini siliver
Ve şu mahzun sîneme iltifatını duyur!
Boşlukta dönen benliğimi aşkınla doyur!
Tecellî et gönlüme, “Bu da beytim.” deyiver...



O’NDAN SANATINA
Ruh, renklerle tüllenen etrafına bir baksa,
Kendini bu rüyalar denizine bıraksa;

Sarar ufkunu pembe, mavi, yeşil, erguvan;
Her biri âdeta birer dil, birer gazelhan:

Nağmelerle gürlerler sabah-akşam sonsuzdan,
O müstağnî tavırlarıyla sesten ve sazdan:

Yerde nizam, gökte nizam, âhenk perde perde,
Varlık O’nun güzelliğini söyler her yerde.

Ufuklarda her zaman hülyâlı bir mavilik,
Uhrevîlikle tüten koylar yol yol selvilik..

Sırlı derinlikleriyle ovalar, obalar,
Yemyeşil fistanıyla gülüp oynayan bahar..

Sımsıcak vadiler, şûh adalar ve mor dağlar;
Hiç durmadan işveyle ninni söyleyen rüzgâr.

Her dönemeçte yol ve köprüler var sevdâdan,
Sonsuzluk görünür her yerdeki bu edâdan.

Her yanı, her rengi, her şi’ri ayrı bir hazdan, 
Duygular köpürür her lâhza nazdan, niyazdan...

Meltemler gibi bir yumuşaklıkla öteden,
Melekler uçup geliyor sanırsın göklerden.!

Geziniriz her an daha coşkun, daha gergin,
Semâvî senfoniler dinleriz ki, pek zengin...

Yer yer öteler ses verir kendi nefesinden,
Kurtulur ruhumuz varlığın dar kafesinden.

Sıçrar ve Cennetleri aşar duygular artık,
Her yanda O duyulur, duyulandan da açık.



Sur sesi almış gibi bütün ruhlar dirilir,
Sonra bir bilinmez yerde halvete erilir...

Güneşi Cennet’ten, çiçekleri de Firdevs’ten,
Gönlün zümrüt tepelerinde bin fecir birden;

Sökün eder bu âlemde ardarda her gece
Ve yaşama zevkine erer insan gönlünce...



UKBÂ MÜLÂHAZASI
Ölüm bir derin uyku, uyku ölüme tam eş;
Biri dünya, öbürü ukbâ buudlu kardeş.

Ölüm hareketsiz bir saat, durgun bir ırmak;
Uyku akrep-yelkovan arasındaki tik-tak...

Birinin nabzı ölüm hissiyle atar-durur,
Birinden taşan endişe, tâ ruhlara vurur.

Ölüm sırlı yolculuk, mezar tıpkı bir konak;
Her yanda sereserpe insanlar yaprak yaprak...

Hepsinde ukbâ ciddiyeti, uhrevî vakar..
Ve bir diriliş ümidiyle beklerler bahar...

Sessiz bir çağlayan içinde yüzerler gamlı;
Sevinç ve endişeyle yutkunurlar devamlı...

Kiminin rengi apak, kiminin ki sapsarı,
Kimi de hazan ortasında bekler baharı.

Kiminin çehresine âdeta ziftler akar,
Kiminin sîmasında sanki şimşekler çakar.

Bîhuzûr bakışlar, huzûrla tüllenen yüzler;
Kapkaranlık geceler, pırıl pırıl gündüzler..

Kan-irin içenler ve ziya yudumlayanlar;
Sürüm sürüm olanlar, her dem O’nu duyanlar...

O’na uyanmış gözlerde sevinç damlaları,
Cennetlere denktir onların hâtıraları.

Görür gibi olurlar Firdevs’i az ötede..
Ve hûri besteleri dinlerler perde perde...

Ayak basıyor gibi bir gelin odasına,
Yürürler aşkla dopdolu vuslat adasına.



Menzilin, mesafenin olmadığı o dünyâ,
Uğrunda canların feda edildiği rüyâ...

Daha ötede ise sessiz bir sürü hayran;
Ne zaman var, ne de mekân, bir O, bir de insan...



ALLAH VE İNSAN
Tekmil insanlık her an Allah duygusuna aç,
Zihinler şirâzesiz, zihinler O’na muhtaç.!

Sezer her zaman apak vicdanlar bu duyguyu,
Düşünce çıkmazları Rabb’e ulaşma koyu...

İlmin o engin ufku, mantıkın hünerleri,
Doldurmuyor imandan boşalan o yerleri.

Bir sürü ulemâ ve bir sürü de filozof,
Nazariyeleri çarpık, düşünceleri kof.

Ne fikirlerinde sadra şifa veren beyan,
Ne de madde ötesini olduğunca duyan:

Bunlara bakarsan, her şeyin mebdei meçhûl,
Bütün eşya sebepsiz sonuç, illetsiz ma’lûl...

* * *

Oysa, her renkte ve her seste O’ndan bir mânâ,
Ruh ve hikmet ufkunda her şey insandan yana:

Varlık O’nun nuru, o Nur’un dalgalanışı,
O, hem varlığın hem de hâdiselerin başı...

Bu sırrı kavrayan gönüller oturaklaşır;
Ancak oturaklaşan ruhlar O’na ulaşır.

Gözsüz görmese de, her yanı O kaplamakta,
Kalbe her zaman bu ilâhî nisbet akmakta..

Bütün hisler O’na uyanmakta perde perde,
Bir vuslat yörüngesinde ki, biraz ilerde...

Her tarafta kevserden gürül gürül çeşmeler,
Her yanda insan-Allah bestesinden nağmeler.

Fikir bu ufka erip gönülle birleşince,



Ayrı bir visal kapısı açılır her gece.

Bu eşiği aşan ruh kendi özüne erer..
Ve der durur: Var olmaktan gâye buymuş meğer...



SON UFUK
Sevmek ve sevilmekten gâye Allah’mış meğer,
İç içe aşk ve hicran..

Seven gönül tıpkı buhurdanlık gibi tüter,
Aşk ateşiyle her ân.

Uzat elini Ey Dost ruhum sevgine muhtaç!
Sen’sin derdime derman!

Hasretle yananlara vuslat yollarını aç!
Kalksın perde aradan!

Tüllensin her an gönlümde ayrı bir nevbahâr,
Canım yoluna kurban!

Her yerde bir ağ sermişsin, ruhum ona şikâr
Olsun katlime ferman!

Gerçi cürmüm çok ama, gönlüm de tutkun Sana;
Ben bir muhtâc-ı ihsan..

İnayetinle al kalbimi kendinden yana!
Ey her şeyi Yaratan!

Nefsim mavi, mor, pembe renklerle geceliyor,
Her hâlim Sana ayân..

Buruk vicdanım her zaman Sen’i heceliyor,
Yoktur ilmine pinhân...

Görsem şayet göreceğimi aklım dağılır,
Işığın mâh-ı tâbân...

Hülyâlarım rengini sırlı ufkundan alır,
Çağlar ruhumda ziyan.

Hep kara yalnızlık soluklar Sen’siz sîneler,
Hicranla yanar vicdan...



Nurunun lem’asına cihan verilse değer,
Işığın bize burhan...

Sen’inle güneş gibi parlar hayatın sonu,
Damlalar olur umman...

Duyarlar ufuk ötesi yaşayanlar bunu,
Bu ne yüce bir irfan!



ÖLÜMLE ARALANAN KAPI
Ne hülyâlarla gelir gelenler bu dünyaya, 
Her gelme tıpkı bir bayram sihriyle duyulur;
Oysa ilk adımla yolculuk başlar ukbâya, 
Birer birer gelenler bir bir yola koyulur...

Bahar kokuları tüterken doğum evinde, 
Esiverir kapı komşuda acı bir hazan..
Ve ötelere yol görünür günün birinde, 
Ötesiz ruhları sarar kapkara bir hicran:

Kararır aklın boşluğunda sınırsız gökler,
Ruhun ufkuna üst üste yıldırımlar iner;
Bir meçhule doğru insan, sürünür, emekler,
Ürperir duyduklarıyla ve çılgına döner.

Yaşadığı dünkü sahillerden açıldıkça, 
Hayat içindeki elemleri duya duya;
Kör-topal ruhundaki boşluklara daldıkça,
Sürüklendiğini sanır bir karanlık koya...

Sonunda deliniverir o lezzetli uyku, 
Görünür hayat dedikleri yalanın dibi, 
Rüya biter, ağarır gerçek âlemin ufku, 
Salar hislere ürperti bir sûr sesi gibi...

Durmaz yürür bakarak bir ileri, bir geri, 
Eski dünyası yıkık, yenisi de belirsiz;
Aralar ölüm gerçeği bir bir perdeleri, 
Tıpkı rüyada gördüğü şeyler gibi sessiz...

Hayrette kalır ruh, dehşetle irkilir insan, 
Sürüklenir yol boyu takılmadan engele.
Hazanla sararmış yapraklar gibidir o an, 
Savrulur kapılmışçasına bir deli yele...



Koşar gözleri mıhlanmış gibi ileriye; 
Orda kopkoyudur zaman, ses vermez saatler;
İstese de artık dönemez aslâ geriye,
Değişmiştir yer-gök, yağar her yana âyetler...

İnanan ruhlara ibadet bir burak olur, 
Ererler meleklerin uçuştuğu iklime.
Kalb huzûrla dolar, ruh aradığını bulur, 
Duyar Hak iltifatını kelime kelime.

Neş’e şimşekleri çakar mü’min çehrelerde, 
Köpürür geçerken ışıktan yollarda hisler; 
Vuslat cümbüşleri duyulur biraz ilerde, 
Hûri besteleriyle yükselir tın tın sesler...

Bu yerde çiçekler, nergisler gibi göz kırpar, 
Nabızlar başka atar, kalbler bir başka vurur;
Burada sürekli gözlerden tebessüm yağar, 
Durması mukadder olsa, kalb sevinçten durur.

Kâh gönüller firdevslerde tenezzühe koşar, 
Renk, desen, âhenk bir büyüyle gözlere siner;
Kâh güzellikler Cennet sınırlarını aşar, 
Bu şehrâyine mevkiblerle melekler iner...



RUH İKLİMİ
Ruh şuurlu kanun, özü, rengi meleklerden,
Bir sırlı görüntüyle duyarız gölgesini;
İnsanî ufka kutsal armağandır göklerden,
Ruh ufkuyla dinleriz semâların sesini.

Melek kanadından tüyler almış gibi atak,
Ruhanîlerle iki parmaktan daha yakın;
Pervâz eder ilerler, hedefi o son durak,
Her menzilde duyar iltifatlarını Hakk’ın...

Birbirinin peşinde akrep-yelkovan gibi,
Sonsuzun nuruna doğru ve soluk soluğa;
Bir derinliğe açılır ki, görünmez dibi,
Yollar akar-gider bir ebedî mutluluğa.

Bu iklimde, ağlayanlar bile sevinç ağlar,
Her bucakta doğum neşîdeleri duyulur;
Ruhlardan taşan neş’e ırmaklar gibi çağlar,
Bu ufka ulaşan kendini bambaşka bulur.

O büyülü âlemi Dost’uyla paylaşanlar,
Aşarlar bir hamlede mekânı ve zamanı;
Kendi ruhlarında gidip O’na ulaşanlar,
Duymazlar Sûr’u ve kıyamet koptuğu ânı...

Onlar öteleri, öteler onları dinler,
Işık olur, kitap olur, binek olur varlık;
Aşkları ve hicranları vuslatla serinler,
Açılır Hakk’ı temâşâ için bin aralık...

Görürler ömrün ikbal yollarını hep birden,
Bir el iner, hicranla akan yaşları siler;
Duyarlar ebediyeti oldukları yerden..
Derken ruh, arayıp durduğu vuslata erer.



NEFİS
Nefis insanın özü, ifadesi ve hızı,
Hep değişik havalar çalar elinde sazı.

Ona takılan er-geç sürüklenir zevâle,
Bir bilinmez yolla ki, gelmemiştir hayâle.

Nefsiyle insanlar hem diridir hem de ölü,
Ölüp gidenler hicran mezarına gömülü...

İnsanî duygular birer za’f, nefis bir avcı,
Onun ağına düşmek acılardan da acı...

İnsan bu serkeş ata gem vurup bağlamalı,
Ona her takılışında bin yıl ağlamalı..!

Nefisle rıza ufkuna ulaşanlar da var,
Savaşır onunla ve her yerde Hakk’ı arar.

Şölene gider gibi yıldızlar arasında,
Ruhlara komşu olur göklerin verâsında.

İlerler nurdan tâklar altında zaferlerle,
Buluşur bu ışıktan iklimde meleklerle.

Nurlar köpürür durur, bozgun yaşar karanlık,
Bu mavilikte, nefis de ruh gibidir artık.

Uçar sürekli melek kanatları altında,
Erer göz görmemiş sürprizlere Hak katında.

Hep renk ve ses iner bu atmosferden içeri,
Göklerde kudsîlere yağar onun benzeri...

Mekânlar silinir-gider, zaman mevhumlaşır,
Bu ufka eren nefis, gider Hakk’a ulaşır...



VARLIĞIN DİLİ
Gördüğün bütün eşyâ Hakk’a burhandır bize,
Sayfa sayfa bu varlık ayn-ı Furkandır bize.

Seyreden hayran olur kâinat meşherini;
Sunduğu her mânâ apaçık irfandır bize.

Mest ü mahmurdur ey Rab görenler cemâlini,
Tek bir şuâı O’nun bütün cihandır bize.

Sen’sin bütün eşyâyı kendine şâhit kılan;
Şâhitler doğru söyler, sözler ayândır bize.

Bildiğimiz ne varsa, tek zerredir irfandan,
Zerresi o irfanın tıpkı ummandır bize.

Rengârenk bu atlasa saçılan engin mânâ,
Sözlere taç giydiren sessiz beyandır bize.

İbretle bakanlara her varlık fasih lisan,
Duymayan bu lisanı gizli düşmandır bize...



BİR IŞIK SUN
Bir ışık sun ya Rab bize!
Gönlümüze nurlar dolsun.
Yollarımız çıksın düze,
Her arayan Sen’i bulsun.

Gökler yere rahmet döksün;
Ufuklarda şafak söksün;
Zulmetler yıkılıp çöksün;
Her yanda nâmın duyulsun..

Gözler bunu gözlerimiz,
Yorgun ve bitkin hepimiz,
Evvel-âhir emelimiz,
Her gün bir şehrâyin olsun...

Can kat cana ışığından!
Kuvvet gönder otağından!
Sun bir ziya nur çağından!
Çarkın yeniden kurulsun.



RUH UFKU
Her yan kararınca gönüller uhrevîleşir, 
Nazla belirir ufukta halvet geceleri;
Zâid-nâkıs gelir aynı noktada birleşir, 
Yağar sessiz sessiz her yana nur hüzmeleri.

Aydınlanır gözler, çarpar sîneler yekpâre, 
Sezilir ne bilinmezler iç içe derinden; 
Billûrlaşır öteler ruhlarda kare kare, 
Rengi-çizgileri yıldızların deseninden...

Dolunay gibi yüzler ve ışıktan sîmâlar, 
Dolaşır durur her vâdide O’nu ararlar;
Bir meşhere dönüşür hem arz hem de semâlar, 
Ukbâ “buyur” eder onlara kapı aralar.

Nuh, tûfanıyla gelir; Musa Kelîm de sözle, 
“Tûr-i Sînâ”, “Mekke” ile buluşur bu düşte;
Ruhla iner İsa, Varlığın Özü de özle, 
Sidre, Kâbe ile aynîleşir görünüşte...

Tüllenir her tarafta ömrün neş’e günleri, 
Bir çağlayan gibi hep öteye akar zaman;
İnsan unutur gamı, kederi, hüzünleri
Bir başka duyar artık varlığı pürheyecan.

Vicdan öz dünyasını bulmuş gibi şahlanır, 
Dost ilinden esintilerle her zaman mahmûr;
Hep kendini ukbâ derinliklerinde sanır, 
Duyar Cennet râyihalarını buhûr buhûr...

Her yanda görünür vuslat yolları derinden, 
Her renk, her ses, her desen bir nağme olur inler;
Bütün koylar halvet rengiyle tüllenir birden, 
Kendini Cennet’te sanır bu ufka erenler.



Varsın artık gün batsın, ufuklar da kararsın,
Değil mi ki ikbal gelip idbarları aştı;
Varsın artık yaz geçsin ve zemin de sararsın,
Değil mi ki arza hayat ırmağı ulaştı...



YÂ RAB
Ey Rab, varlığın evvellerden evvel,
Nezdinde bu mânânın adı “ezel”…

Yok nihayetin, olmaz Sana hitam,
Halk eden Sen’sin, Sen’inledir devam..

Tekmil varlık, nezdindeki bir nurdan,
“Ol” dedin, oldu bir ışık billûrdan.

Her şey o baş döndüren âhengiyle,
Göz kamaştıran nuru ve rengiyle;

Dellâldır varlığına şüphemiz yok,
Her yanda akan nurlar oluk oluk.

Sen’dendir her çehrede parlayan nur,
Sen’dendir ruhlarda duyulan huzûr.

Yeryüzü Sen’in ihsanlarınla var,
Tek bir lem’asıdır Cemâlin bahar.

Bir cilvesi de onun sımsıcak yaz,
Haykırır varlığını avaz avaz.

Söyler Sen’i nuruyla ay ve güneş,
Sözleri melek şahitliğine eş...

Dalga dalga denizler “Hû” der coşar,
Irmaklar durmadan hep Sana koşar.

Ormanlar uğuldar durur derinden,
Mûsıkîler yükselir her birinden.

Nağmelerle inler bahçeler, bağlar,
El kaldırır Sana tepeler, dağlar..

İsmini yâd eder burçlar, felekler,
Yâd ettiği gibi gökte melekler…



Rikkatle uçan kuşlar Sen’i anar,
Bir hür mavilikte sonsuza kadar.

* * *

Bilen bilir; onların önü açık,
Bilmeyene de lütfeyle azıcık..!

Pervâne gibi ışığa koşanlar,
Her an bir korla yanıp tutuşanlar;

Başları dönmüştür Sen’in şevkinden,
Mahmûr gezinirler Sen’in zevkinden.

Sen’den gayrı her şey onlara ağyâr,
Sen’sin bu kudsîlere biricik yâr.

Duymuşsa Sen’i bir ruh candan geçer,
Nâm u şandan, inci mercandan geçer.

* *

Sen’sin her şeyi var eyleyen kudret,
Sun, hep sunduğun gibi bir inayet!

Aç ardına kadar kapını bize,
Göster teveccühünü hepimize.

Kalmasın nuruna ermedik gönül,
Kalmadı pek çoğumuzda tahammül..

Bizler Sen’in elinde birer ‘ney’iz,
Her zaman Sen’i söyleyen nağmeyiz.

Salıver gönlümüze bir inşirah,
Gelsin artık va’deylediğin sabah.

Yıllar var ki, sînelerimiz kebap,
Ruhlarda dayanılmaz bir ızdırap.

Boynumuz tasmalı birer bendeyiz,



Artık Sen’i tam bilecek ‘sin’deyiz.

Birer muzdar ve dua demindeyiz;
İki büklüm, Peygamber izindeyiz.

Ersin ey Rab beklediğimiz felâh,
Ve dinsin artık her türlü âh u vâh!

Gelsin o nurefşân günlerden haber,
El açıp inlediğimiz bir seher…

Arza ne hâcet, hâlimiz ayândır,
Nur bekliyoruz bir hayli zamandır…



SEN
Bakıp Sen’i gören âşık,
Başka cemâli neylesin?
Dostluğuna eren sâdık,
Başka visâli neylesin?

Kulaklar duymuşsa sesin, 
Duyar mı ağyâr nefesin!
Gönüllere Sultan Sen’sin,
Gayri âmâli neylesin?

Ağızlara şerbet-şeker,
Her gönülde adın eser;
Sevgini tatmışsa eğer,
Kaymağı-balı neylesin?

Bir ruh Sen’i sevmiş ise,
Visâline ermiş ise,
Harîmine girmiş ise,
Mâl ü menâli neylesin?

Fakirler lûtfunla ganî,
Âcizlerin tek güveni;
Şevk ile ananlar Sen’i,
Derd ü melâli neylesin?



NEYLESİN
Sana gönül veren âşık,
Başka cemâli neylesin!
Dostluğuna eren sâdık,
Başka visâli neylesin!

Duyar mı ağyâr nefesin,
Duymuşsa vicdanlar sesin;
Canlara tende can Sen’sin,
Malı-menâli neylesin!

Sen’i bilmek gerçek irfan,
Varlığın kendine burhan;
Doymuşsa Sen’inle insan,
Mâ-i zülâli neylesin!

Nâmın hep dillerde gezer,
Gönüllere şerbet-şeker;
Tatmışsa bunu ruh eğer,
Kaymağı-balı neylesin!

Fakirler Sen’inle gani,
Sen’sin herkesin güveni;
Nurunla duyanlar Sen’i
Şems ü hilâli neylesin!



GÖNLÜMÜZÜ ÂBÂD ET
Yollardayız Allah’ım, Sen’den ola bir himmet;
Lütfunla kullarına bir kez daha imdat et!

Olmalı bir mîâdı bu teklemenin elbet;
Kurtar bendelerini, gönüllerini şâd et...

Gözlerimiz ufukta sürekli tulû bekler,
Mihnetkeş garipleri bir de ünsünle yâd et!

Bahçelerde, bağlarda her zaman güller açsın.!
Gül günlerini artık bizlere de mûtâd et!

Bilmem kaç asır oldu ırmaklar kuruyalı,
Nezdinde hapsettiğin rahmetini âzâd et!

Uçmak için sonsuza güçlü kanat ver bize,
Son arzumuzdur ya Rab, gönlümüzü âbâd et!



MEDİNE’NİN GÜLÜ



MEDİNE’NİN GÜLÜ
Andım yine Sen’i her şey yâdımdan silindi,
Hayalin gönlümün tepelerinde gezindi;
Bu bir serâp olsa da hafakanlarım dindi..
Andım yine Sen’i her şey yâdımdan silindi.

Keşke hep aşkınla oturup aşkınla kalksam,
Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam;
Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam..
Keşke hep aşkınla oturup aşkınla kalksam.

Bir bilsem, vuslata ne zaman ferman gelecek?.
Yoksa bu yanan gönlüm durmadan inleyecek;
İnleyip en taze hislerle hep bekleyecek..
Bir bilsem, vuslata ne zaman ferman gelecek?.

Kalbim bir güvercin gibi titrerken adından,
Ne olur Sana ulaşmam için kanadından;
Bana bir tüy ver, pervaz edeyim hep ardından..
Kalbim bir güvercin gibi titrerken adından.

Ey kupkuru çölleri Cennet’e çeviren Gül;
Gel o bayıltan renklerinle gönlüme dökül!
Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül!.
Ey kupkuru çölleri Cennet’e çeviren Gül!

Mecnun gibi arkanda koşan kulun olayım,
Bir kor saç içime ocaklar gibi yanayım;
Sen’siz geçen bu acı rüyadan kurtulayım..
Mecnun gibi arkanda koşan kulun olayım..

Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta,
Ruhuma sisli-dumanlı bir kasvet yaymakta;
Göster çehreni ki, güneş gurûba kaymakta..
Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta...



Son demde hiç olmazsa gurûbum tulû olsun,
Gönlüm ufkunun en taze renkleriyle dolsun;
Her yanda tamburlar çalınsın; neyler duyulsun..
Ne olur, hiç olmazsa gurûbum tulû olsun..!



GÖNLÜMÜN SULTANI
Gönlümün sultanı her zaman dilimde virdim,
Ağlarsam, Sanadır âh u efgânım Efendim.
Ayrılmaz bendenim, sâyende kulluğa erdim,
Yollara rehberim, derde dermanım Efendim.

Nere baksam, kimi görsem gönlüm hep Sen’dedir,
Kulun boynundaki tasmasıyla bir bendedir;
Onu alıp satmak yalnız Sen’in elindedir,
Işığım, ziyam, göznurum, bürhânım Efendim.

Ne dizimde tâkat ne irademde fer kaldı,
Şu biten hayatımdan bir sürü keder kaldı;
Sermâyem olmasa da Sen’den bir eser kaldı;
Bir de kapında nâlân u giryânım Efendim.

Sahip çıkmazsan eğer bu sîne virân olur,
Kararır duygular gönülde bir külhân olur.
Söner bütün ışıklar ayânlar pinhân olur.!
Gözde nurum, tende cânım, cânânım Efendim.



DOĞ GÖNLÜMÜN İÇİNE
Sevdirdi Sen’i bana her şeyden artık felek,
Varsın kebap olsun sînem tâ subh-i haşre dek;
Meftûn-u hüsnün gibi, belki de bilmeyerek,
Yüzüm izinde, dolaşıyorum inleyerek...

Açıp sîneme bak, ateşi emelindendir,
Gözlerimden akan yaş, gönlümün rengindendir;
Derdim hadden efzûn olsa da, derman Sen’dendir;
Ne olur tut elimden, “Bu da benden.” diyerek..!

Yıllar var ki yoldayım, hiç rahatım kalmadı,
Düşe-kalka gayri seyre tâkatim kalmadı;
Perişan hâlim, ümid-i vuslatım kalmadı,
İltifat et ki, bana sırf iltifatın gerek..

Doğ gönlümün içine, onu ney gibi inlet.!
Duyduklarının esrârını bana da dinlet.!
Yârâna güller sunarken Kıtmîr’i de yâd et.!
Ak ufkuna uymayan her hâlini bilerek...



İNSANLIĞIN EFENDİSİ
Yine hicranla Sen’i andı gönül, 
Tende cânım, ruh-u revânım Cânân.
Andıkça hasretlere yandı gönül;
Ne olur kıl artık vuslata şâyân.!

Seven ve ağlayan bir bîçâreyim, 
Kararsız, derbeder hep âvâreyim, 
Yıkılıp dökülmüş bir virâneyim; 
Hâl-i hazînim tam mevsim-i hazan..

Güller gülse de ağlıyor hep bülbül, 
Bir dert küpü sanki şimdi şu gönül; 
Bilmem mümkün mü bu hâle tahammül? 
Ruhumda âh u zâr, dilimde figân.

Yanıp kebap oldum, ümidim yıkma!
İtâb et, ama, ağyâra bırakma!
Vefasız bir kulum cürmüme bakma! 
Tavsîfe ne gerek, her şeyim ayân...

Bilirsin gayri imdat edecek yok;
Gönlümü dertten âzâd edecek yok;
Kıtmîr’i başka âbâd edecek yok, 
Hatırım virâne, gözlerim giryân...

Gel vur mızrabını kalbimi söylet!
Vur ruhuma nağmelerini dinlet!
Bu gönlüme geleceğini vâdet!
Vâdet ki, kalmadı dizimde dermân..!



HÜZÜN İKLİMİ



ANNE
Anne inleyen bir ney, anne hicrandan yumak,
Gözleri buğulu, nemli ve her zaman zâr zâr..
Kaderidir annenin ocaklar gibi yanmak,
Hep hüzünle eser onun ikliminde rüzgâr.

Kuşlar gibi titrer hep o ay yüzlü nevhayâl,
Simasında sürekli yarınlar endişesi..
Her mevsim ayrı bir ızdırap, ayrı bir melâl;
Nağmeleri tıpkı hasret-iştiyak bestesi...

Sînesi sımsıcak, çehresi de îmâlıdır,
İkliminde ne büyülü râyihalar eser.!
Duyguyla süzülmüş gözleri hep hummâlıdır,
Altın şakaklarında sarı güller gibi ter...

Rahmet-zahmet iç içe; bilmez geçen zamanı:
Fark etmez yazı, kışı ve rengârenk bahârı,
Tül tül gurûbu, şafakların söktüğü ânı;
Her zaman duman dumandır o nazlı efkârı..

Bir kuluçka gibi sancılı gecelerinde,
Hep şefkatle çarpan kanat sesleri duyulur.
Hislerin öldüren amansız pençelerinde,
Matkaplar salınmış gibi yüreği oyulur.

Çok olsa da elemi, şekvâsı işitilmez,
Bir Eyyûb sabrıyla göğüsler en olmazları;
Onda ızdırap bitmez, acılar dinmek bilmez,
Sönmeyen bir azimle aşar aşılmazları.

Kanmaz aslâ sevmeye, o sevgiye susuzdur,
Şaire “su” dedirten hisle “evlât” der inler.
Herkes derin uykularda, o hep uykusuzdur,
El açar Yaradan’a kim bilir neler diler..!



Ufku her zaman bir hummâ ile buğuludur,
Durmaz, bir süvâri gibi koşar doludizgin;
O, yeryüzünde en ululardan da uludur,
Sînesi, meleklerin sînesi kadar engin...
................................................
................................................
................................................
................................................

Zambaklar gibi sihirli çehrende,
Varlığımı saran uhrevî ışık;
Duydum ne duyulmazları sînende!.
Sen bir rüyasın benim için artık...

Nuru öteden pırıl pırıl sîmân,
Ukbâ derinlikleriyle büyülü;
Tülleniyor hülyâlarımda her an,
Ölümsüz ruhunun bembeyaz tülü.

Bir yâd-ı cemilsin, kabrin sîneler,
Hep hazan yaşadın; ölüm baharın..
Duâyla gerilmiş bütün gönüller,
Sen’in arkandaki vefadârların...



AŞK
Aşk gönlümüzde ateş, ruhlarımızda ışık,
Hicranla yanar âşık, ümitlerinde bahar;
Sînesinde gam, hüzün; ufku vuslata açık,
Gezer çölden çöle âvâre her zaman zâr zâr...

Feryadı sırrının sesi, sırrı kıpkızıl kor, 
Dolaşır, dolaştığı gibi âhû peşinde;
Mest u mahmurdur dudağında bir kızıl fağfur,
Her gece bir visal yaşar Cânân’la düşünde.

Hayaletler gibi sarar ruhunu kuşkular, 
Sîmasında fecir sevinci, akşam tasası;
Yer yer meçhullere tâlih bir kapı aralar, 
Ümitten rengi, deseni, tülpembe verâsı...

Bazen kırılıverir ve onulmaz kırığı, 
Bazen ufku ışık, râyiha, renkle tüllenir;
Bazen tâ ötelerde duyulur hıçkırığı, 
Yapraklar gibi sararır, mumlar gibi erir.

Çok hazan yaşasa da hiç solmaz çiçekleri,
Dilinde her zaman hasret ü hicran bestesi;
Kederi çoktur ama, köpürür sevinçleri, 
Hep aşk heyecanıyla tınlar çelikten sesi.

Gözlerinin içinde bir uhrevî enginlik, 
Süzer çevresini, hemen herkese gülümser.
Duygularında sonsuzluk gibi bir zenginlik, 
Kâh çaylar gibi coşar, kâh yeller gibi eser.

Ey aşk, artık anladım meğer sen her şeymişsin,
Hem öldüren bir zehir, hem dirilten bir iksir;
Allah’a götüren yollarda altından sesin, 
Diriliş üflemekte ölü ruhlara bir bir...



AŞK VE VUSLAT
Şahlanırken doludizgin mavi hülyâlarla, 
Duyar Cânân’ı ruh sihirli râyihalarla.

Sardıkça her yanı o füsunlu hâtıralar, 
Köpürür dalga dalga vuslat tüten duygular.

Uzaklaştıkça kendine âit sahillerden, 
Ağarır az ötede ufuk, ağarır birden..

Derken sarar her yanı Mâşuk’un câzibesi, 
Duyulur tasavvurlar üstü sihirli sesi...

Varlık aşkla gürleyen bir mûsıkî kesilir, 
Az ötede sihirli bir âleme erilir.

Artık her yerde bir sırla gezer ki, büyülü,
Her manzarada tüllenir Cânân’ın kâkülü...

Hislerde işveyle tüten bir üslûp duyulur, 
Derken insan ötelere sırlı bir yol bulur.

Düşünceleriyle hummâlı, ruhu pür-neş’e, 
Ziya püskürür, fecrin tepeleri peş peşe...

Rüya gibi bir iklime varılır ki; eşsiz, 
Kuşatır füsûnuyla bir haz, her yanı sessiz.

Donakalır, sarı güller gibi alnında ter, 
Sonra da bir ışığa erer ve her şey biter...

Solar bütün renkler; yeşil, mavi, pembe ve mor, 
Mekân “lâ mekân” olur, zamanın nabzı durur.

Görülen bu rüya bitince her yan ağarır, 
Ruh da, vuslata ereceği rıhtıma varır.

Anlar o zaman gâyenin Allah olduğunu; 
Duyar, var olmanın zevkini duyanlar bunu...



GECE
Güneş varıp gurûba kapanınca, 
Kakmalı bir taç gibi gül kırmızı;
O füsunlu mağrib ufku sarınca, 
Artar hummâlı gönüllerin hızı.

Gece, sevdalı ruhların otağı,
Gece, âşıkların sırlı durağı..

Salınır reftâre mavi geceler, 
Sînelere neler fısıldar neler.!
Coşar duygular, uyanır sevgiler, 
Duyulur her yanda gönül âvâzı..

Gönül, gecenin sunduğuyla mahmûr,
Gece, O’nun ıtrıyla buhûr buhûr.

Kurtulanlar uzaklığın ağından, 
Mesajlar alırlar yâr otağından; 
Ererler sırlara ebet çağından;
Duyuverirler o duyulmaz hazzı...

Hep amber sürünür gezer meltemler,
Sihirli rüya gibidir geceler.

En büyülü tellerle ötelerden, 
Nağmeler işitiriz çok derinden;
Şarkılar dinleriz ruhun dilinden, 
Öteden sözleri, öteden sazı..

Duyulur Cennetlerin akisleri,
Gök kapılarının sırlı sesleri...

Gecede yalnız düşünenler kalır, 
Maddî âlem daraldıkça daralır;
Ruh mesafe üstü mesafe alır, 



Aşılır cismin aşılmaz çıkmazı.

Sessizleşir sevdalılar, sevdalar;
Sînede âdeta baharlar çağlar.

İner gönüllere bir mavi sükun, 
Parıldar her yanı insânî ufkun;
Gece bir halvet mevsimidir O’nun, 
Çığlık çığlıktır âşıkların nazı...

Duyarak ötelerin lezzetini, 
Cennet’i, Sonsuz’un mehâbetini...



GURBET UFUKLARI
İnsan bir gurbet çocuğu, gurbet ürperten bir deryâ, 
Yüzer dalgalar arasında, titrer bir ömür boyu.
Her durak bir ümit fecri, her menzil bir yıkık rüyâ, 
Sabahlar hicran rıhtımı, akşamlarsa vuslat koyu.

Her zaman hicran rüzgârları eser, eser serince, 
Yetim nevhaları gibi sesler duyulur her yerde.
Yer yer semâvî korolar dinlenir sırlı ve ince, 
Vicdanların sesinden, ruhların derinliklerinde.

Bazen coşar insan köpürdüğü gibi dalgaların, 
Sonsuza ulaşmak ister, gelir sahile mıhlanır;
Tutsağıdır âdeta zincirlerin, prangaların, 
Kükrer, şahlanır ama, yine kendi havzında kalır.

Ufuksuzlar, ömür boyu bu ferahfezâ dünyada, 
Maddenin dar hendesesinde esirler gibi yaşar.
Gönlünün kuytularında hep hazan çağlar ardarda, 
Dolaşır ye’sin fecir bilmez tepelerinde zâr zâr...

İdeal ruhlara gurbet bir balayıdır her gece, 
Bin bir temâşâ zevkiyle, heyecanlı ve pürneş’e; 
Süzerler her zaman varlığı, gönülden ve derince,
Duyarlar âdeta ötelerin sesini peş peşe...

Sırtında alevden gömlek, yollarda bin bir ızdırap, 
En acı günlerin sahilsiz deryâlarında bile;
İnancın engin hazzıyla dili âdeta bir mızrap,
Ruhlara neler dinletir gönlünün altın sesiyle!

Her gün yunar-yıkanır bir muhabbet çağlayanında; 
Duyar O’nu, meleklerin duyduğu gibi derince,
En yapayalnız olduğu zamanlarda hep yanında;
Bin aşk zevkiyle erer en tatlı halvete kendince...



DUYUŞLAR
Yollardayız her zaman, iman, azim iç içe, 
Yürüyoruz durmadan önümüzde tepeler..
Masmavi ümitler fecrinde her gün, her gece, 
Nurlu bir şafak gibi tülleniyor öteler...

Gül kırmızı ufuklar, apaçık nura gebe, 
Zirveleri kolluyor güneşin hüzmeleri..
Aşıldı ve aşılıyor bir bir her engebe;
Bahar var az ötede ilkinden de ileri.

Yolcusuyuz sahilsiz enginlerin tâ dünden, 
Gözlerimiz pâr pâr, gönüllerimizde huzûr;
Hep uhrevî neşveler duyuyoruz derinden..
Ve Cennet kokuları geliyor buhûr buhûr...

İçimize hüzme hüzme ışıklar yağıyor, 
Görüyor gibiyiz o ak çağları şimdiden;
Geceler hırıltıda tan yeri ağarıyor..
Ve derken geçmişle buluşuyoruz âniden.

Baharlar çağlıyor hazan estiği yerlerde, 
Meltemle fısıldaşıyor her yanda yapraklar;
Ukbâ nağmeleri duyuluyor perde perde, 
Şimdi başka türlü dalgalanıyor bayraklar...

Yürüyelim durmadan az ilerde son nokta, 
Hayat bir sırlı rüya, iman da bir tatlı ses;
Yaşanan şu ömrümüz bir ezelî plâkta..
Var olmak ne güzel, âkıbet ondan da enfes.!



HÜZÜN
Hayatın sonbaharı, güneş ufukta mosmor,
Dünya âdeta bir hayalet gibi sopsoğuk..
Hüzünle tülleniyor akşam olunca ufuk;
Altın saçlı sabahlar artık gülümsemiyor..
Günler-geceler hep ukbâ türküsü söylüyor.

Tıpkı hazan serinliğinde yaprak sesleri,
Buğulu bir edâ var varlığın çehresinde,
Gönlüm her an değişen renklerin pençesinde,
Daha açık duyuyorum uhrevî hisleri;
Yaşlandıkça gönlümde yıkılan hevesleri...

Ömrün baharında duyduğum her neş’e sönmüş,
Dolaşıyorum ötelere açık koylarda;
Bir boşluk yaşıyorum düğünlerde-toylarda..
Sanki bütün eşya uhrevîliğe bürünmüş..
Ve gençlikle kızaran günler hasrete dönmüş.

Geçmişe bakıp yarınları heceliyorum,
Hissiyâtım lime lime, duygularım yırtık;
Gönlümden kopup gelen bir hüzünlü hıçkırık,
Her gün bir ayrı hafakanla geceliyorum..
“Çölden çöle geziyor”, “Yâr” deyip inliyorum!

Vuslat eli perdeyi aralayıncaya dek,
Sakın ayrılma ey tasa, sen bana lâzımsın!
Gök kuşağı gibi hep ufkumda kalmalısın!
Tâkatime eş, rahmetin enginliğine denk..
Sen, ey çile yolunda çilekeşlere mihenk!



GÖZYAŞLARI
Gözyaşları damla damla mısralaşan şiir,
Sevincin-kederin, ümidin-ye’sin nağmesi.
Bazen hicranla yanar insan, mum gibi erir..
Ve gözyaşlarına dönüşür soluğu, sesi.

Bazen çocuklar gibi coşar, sevinçle ağlar,
Görünce dört bir yanda tüllenen şafakları..
Bazen âdeta bir kor ciğerlerini dağlar,
Kaplayınca zulmetler, kederler ufukları.

Gözyaşları ateşleri söndüren bir iksir,
Cehennemlere karşı yırtılmayan bir sera..
Ve gönüldeki mânâlar onlarla yeşerir,
Onlarla Cennetlere döner bütün bir verâ...

Yaş döken gözler, serhaddeki gözlere denktir;
Görmez gayyâları Allah için ağlayanlar.
İçten ağlama kalb sadakatine mihenktir,
Anlar bunu ancak gönlünde Hakk’ı duyanlar...

* * *

Gönlüm her zaman bir gamlı haberle buğulu,
Uçup gidiyor sevdiklerimiz birer birer.
Hislerim buruk, gözlerim yaşlarla dopdolu,
Bir bir gelmeler, bir bir gitmek içinmiş meğer..!

Hayat her zaman zahmet yaş varınca elli beşe,
Sararıyor arzu ve emeller yaprak yaprak;
Sistemler açılıyor birden meçhul inişe,
Ve az ötede hislere çarpıyor son durak...

Ufukta hem bir kanlı şafak hem de sonsuz nur,
Mü’minler durmadan yürüyor hep O’na doğru;
Sonra, ak-kara, va’dolunanlar eder zuhûr,



Bazıları zift gibi, bazıları dupduru...

Şimdi pürmelâl ellerim arasında başım,
Ümit çiçeklerimde kırağı endişesi;
“Son”un, bilmem ne kadar yakınına varmışım
Azrail’le söyleşir gibi ruhumun sesi...

Herkesle beraber yürüyoruz öbek öbek,
Salmışız kendimizi ukbâ mûsıkîsine;
Ruh sonsuza doğru pervaz eden bir kelebek,
Kaptırmış kendini zevâlin en nefisine...

Tıpkı bir ney gibi bütün ömür boyu zâr zâr,
Ne gurbeti biter, ne gurûbu hiçbir zaman.
Mecnun gibi hep ağlar dolaşır O’nu arar,
Gözleri hicranla dolu, gönlünde hafakan...

* * *

Ağla gözlerim ağla, ırmaklarda gün dönsün!
Ağla, vâdiler Nil, dağlar “Tûr-i Sînâ” olsun!
Ağla ki, İbrahim’i saran ateşler sönsün!.
Ve yeşeren asâ ile sihirler bozulsun.!

Şak şak olsun “Kafdağı”, hayat suyu fışkırsın!
Dirilsin ölüler gözyaşı kurnalarında;
İradenin kollarındaki zincir kırılsın..
Görünsün yeni fecrin ışıkları ardarda..!



YAĞMUR MÛSIKÎSİ
Ötelerin gülücükleri gibi damlalar,
Dolaşır, ayrı düştüğü deryaları arar.

Ses verir ud telleri gibi inceden ince,
Yerin solukları duyulur yağmur deyince…

Bir şiiri meşk ediyor gibi fasıl fasıl,
Süzülür beyaz kelebekler gibi muttasıl...

Hep bir mûsıkî ritmiyle kulaklarda çağlar,
Sanırsın gökler coşmuş da çemenlere ağlar.

Her damla veda eder semâvî hayatına,
Sonra döner ummanla coşan kâinatına.

Toz-toprak lâl kesilir ve durup onu dinler;
Sarı, yeşil, pembe çiçekleriyle bahçeler.

Yağmur mûsıkîsiyle dirilir birer birer,
Her damlayla yere âdeta bir melek iner.

Gözlere gelip çarpan nakış nakış damlalar,
Bu sihirli armonide tüllenir verâlar.

Gökler güler ve tebessümler yağar her yana,
Duyar bu semâvî şi’ri herkes kana kana..

Yükselir bazen dağlar cesâmetinde buhar,
Yerde yeşili, maviyi, turuncuyu arar...

Her zaman hususî bir lezzetle iner yağmur,
Cennet kokusu gibi duyulur buhûr buhûr.

Siner her yana ruhları saran bin râyiha,
Toprak hayatla tüter, çiçekler kalkar şaha...

Erer bir tatlı rahata bütünüyle varlık,
Ve sezilir öteye açılan bir aralık...



HAZAN
Yorgun gözlerle yaşanan bir solgun macera, 

her yanda yaprak sesi;
Çarpar kulaklara poyraz gibi ara ara,

bir hazan mûsıkîsi.

Ağlar bütünüyle bahar şi’rinin gülleri,
renklere tasa yağar.

Sessiz bir melâl sarar koylarda bülbülleri,
mâtem söyler notalar.

Hüzünle buğu buğudur artık şadırvanlar,
sular rikkatle damlar.

Ve kısar nâzenin boyunlarını kuğular,
gezer baharı arar.

Ovalar yasla inler, dağlar hicranla ağlar;
her ses bir ölüm şi’ri..

Mavi, yeşil, pembe, turuncu karalar bağlar;
inim inim her biri..

Biten ömürlerin son dakikaları gibi,
her çığlık bir “elvedâ”!

Derince bakılsa görünür dünyanın dibi,
o ne ürperten edâ.!

Sonra yaz-bahar füsûnlu bir hâtıra olur,
gömülür hülyâlara;

Hülyâlar ümitleşir, vicdanlarda duyulur;
yol olur verâlara...

Bekâ, bu fânilik hissi içinde gelişir
ve gider sonsuzlaşır;

Mantık bu büyüyle âdeta uhrevîleşir,
ilhamlara ulaşır.



Duyar insan ölümün sihirli sükûtunu,
çözülür problemler;

Görünür herkese yürüdüğü yolun sonu,
irkilir ve emekler...

* * *

Gömülse de hisler yok olmanın melâline,
iman ufuklar açar; 

Ve yutkunup ağlasa da kendi zevâline,
bekâ ışıklar saçar...

Düştüğünde tohumlar gibi düşer toprağa,
hazırlanır bahara.. 

Sonra koşar Firdevs’e ulaştıran durağa,
Cennet içinde Yâr’a...

Hissetmeden asla ne bir acı ne bir sızı,
gelinler gibi aziz;

Köpürür duygularında ötelerin hazzı,
sonsuzluk gibi leziz.

Sonbahar bir ak doğuşun şafak emaresi,
arkasında gündüz var;

O hazan boşluğunda tın tın ümidin sesi:
ve az ilerde bahar..!



HÜLYÂLI MAVİLİKLERİYLE 
GECELER

Her zaman ayrı bir ışıkla tüter geceler,
Ruh o sessizlik içinde Sonsuz’u heceler…

Aşanlar, kendi serhaddini gecede aşar;
Ve insan bu ufkuyla hep ötelerde yaşar.

Gecede sessizlik huzûru besleyen şarkı,
Budur bence karanlıkların ışıktan farkı.

Her gece kudret gök kapılarını aralar,
Bu büyülü mavilikte tüllenir verâlar…

Renk, şekil, koku bütünüyle silinir gider;
Gecede iç içedir havf-recâ, sevinç-keder.

Yer yer her yanda visal esintisi duyulur
Ve yürekler matkap salınmış gibi oyulur..

Anlar anlayan, O her yerde Hâzır ve Nâzır,
Bir araya gelmiş gibidir Musa ve Hızır.

Lâhûtun sînelere çarpan akislerinden,
Duyulur kul olmanın neş’esi tâ derinden.

Leylîler mest ü mahmur, dudaklarında kevser,
Gecede rüzgâr hep vuslat kokusuyla eser.

Sıyrılır gönül varlığın dar hendesesinden,
Ne nefis besteleri sunar kendi sesinden.!

Her yana büyüleyen bir uhrevîlik siner,
Sonra ruhlara dalga dalga vâridât iner...

Denizler gibi coşar ve köpürür duygular,
Ruhlar iç dökecekleri tenha bir koy arar:

Baş-ayak aynı yerde, öper alnı seccade,



İşte, insanı yakınlığa taşıyan cadde..!



HASBIHÂL
İclâlinin âhengi her bucakta nümâyân!
Gönüllerde o tecellînin bir gölgesi var;
Bunu duyan ruh gezer her yerde Sen’i arar,
Gözlerinde tüllenir en tatlı hâtıralar;
Her ses, her renk ve her desende varlığın ayân...

Yıllardır yoldayım elemden benzim sararmış!
İçimde buğu buğu hüzün, gözlerim nemli,
Neyimden yükselen ses hüznümden de elemli,
Tarife ne hâcet, içim belli, dışım belli!
Ama duydum ki, mücrimlere affın da varmış...

Gönlümde derin bir acı, ruhumda hafakan,
Ağlar gezerim her gün bu biten mecâlimle,
Kaddimi büken sînemdeki o melâlimle;
Hep düşe-kalkayım şu iki büklüm hâlimle 
Bir gün şâd olsam da, her gün ayrı bir heyecan...

Anar Sen’i bu dertli ruhum her seherinde,
Gel gönlümde konakla, ızdırabımla konuş!
Enîsim ol ki, derûnum yalnızlıkla dolmuş;
His ufkunda güllerim bir bir sararıp solmuş,
Hazan nağmeleri duyulur bestelerinde.

Tattır ruhuma aşkının ilâhî tadını!
Ferhat gibi hep hıçkırsın, Mecnun gibi yansın;
İkliminin zümrütten renklerine uyansın,
Tüllenen güzelliklerinin şi’rine kansın,
Bu kırık kalbime armağan et muradını..!

Sen’de buldu bulanlar vuslatın neş’esini,
Yıllardır muzdaribim hâlim Sana emanet;
Sen’in yolunda olmak bence en büyük devlet,



Ey Yüce Sevgili, sevginle beni de şâd et!
Göreyim ruhumda hep Cemâlin gölgesini...



SU
Dupduru bir derinlikle hep yoldadır sular,
İçinde varlığa erdiği yerden duygular...

Yüz sürer yerlere, sürer, kıvrım kıvrım akar,
Bir gözü bulutta, diğeri ummana bakar...

Vuslat şevkiyle çağlar, çağlarken de tüllenir,
Bir tatlı mûsıkî ki, duyanlar neş’elenir.

Köpüren dalgacıkları okşar-geçer rüzgâr,
Bir ivme neşvesiyle soluklanır dalgalar.

Vurur başını taştan taşa hicranla yanar,
Süzülüp göğe yükseldiği günleri arar...

Bir tül gibi yırtılır her aşılmaz tümsekte,
Akseder çığlıkları etrafa perde perde…

Koşar binlerce defa arınarak havzına,
Ses katar çevre onun hüzünlü âvâzına.

Ermek için deryaya hiç durmaz çağlar-coşar,
Bu coşkun sevdayla ne aşılmazları aşar..!

Şevkle şiirler sunar sesten, sözden âzâde,
Çevresine büyü salar aktığı her yerde!

Su ufkunda her zaman bir teselli duyulur,
Gönül bu tesellide aradığını bulur...

Hisler su çağıltılarıyla sükuna erer;
Toprak ufkunda su, insan ufkunda peygamber..

Cennet gibi yeşerir uğradıkları her yer,
Aşkı da vuslatı da suymuş, meşkeden meğer...



HÜZÜNLÜ GURBET
Beynim tıpkı bir sorular harmanı,
Kafamda istifham, cevabı sisli;
Gezer dururum yorgun ve âvâre..

Sarmış buğulu hüzün dört bir yanı,
Kalbim annemin kalbi gibi hisli;
Her hâlim garipliğime emâre...

Kulaklarımda bir gurbet şiiri,
Nağmelerimde poyraz serinliği..
Düşüncem “veda” diyor bu yerlere.

Yuvadan ayrıldığım günden beri, 
Gömdüm sîneme sevinci, neş’eyi;
Hasretim şimdi o mavi günlere...

Gurbet yağıyor ufkuma muttasıl..
Ve semâda hiçbir şimşek çakmıyor;
Aysbergler gibi sopsoğuk sokaklar..

İnsan, eşyâ ve varlık fasıl fasıl,
Irmaklar bizdeki gibi akmıyor..
İhtilâç içinde kalabalıklar.

Bu yerde kalbe ilhamlar inmiyor,
Âdeta kapısız gökler ve yerler;
Bir madde katılığında her biri...

Burda ruha güzellikler sinmiyor,
Tüter gözümde o bizim bahçeler;
Nerde o yemyeşil bahar günleri?.

Doğ ey ışık, doğ gönlümün içinden!
Tasayla dolaştığım bu yerlerde,
Bana ruhumun sırlarını duyur.!



Bir ses sun o eski bestelerinden,
Şu hüzünlü şafakta perde perde..
Açlıkla kıvranan ruhumu doyur..!



SİSLİ UFUKLAR
Her yanda ürperten bir sükût, vicdanlar buruk,
Bu kasvetli iklimde yaşamak zorlardan zor..
Gelenler yeis içinde, gidenler bîhuzûr;
Buhranlar sıra sıra, iradelerde fer yok.

Gezdiğin yerlerde ruhunu zulmet sarıyor,
Herkes bir kapalı sınırı zorluyor gibi;
İç içe bunalımlar ki, görünmüyor dibi,
Toplum hiçlik vadilerinde hiçi arıyor...

Her dönemeçte kıpkızıl bir şeytan tuzağı,
Ruhun yürüdüğü yollar kurumuş bir ırmak..
Ve savruluyor hazanla eşya yaprak yaprak,
En emin yerlerde tül pembe bir iblis ağı.

Rüyalardaki gibi haykırsan sesin çıkmaz,
Yaşanan hayat bitevî yokluğa emanet.
Baharı kıyamet, yazı ayrı bir felâket,
Bu açmazlar içinde kimse kimseye bakmaz.

“Yaşam” ye’sin gözbebeğinde, duygular harap,
Her yıldız yalancı bir ziya, simsiyah varlık,
Yok ruh için nefes alacağı bir aralık;
Ölüm korkulu rüya, hayat öldüren azap...

Varılan her yer âdeta kapkaranlık zindan,
Dolaşılan sokaklar yarasaların yolu;
Yollar bir uçtan bir uca yolsuzlarla dolu,
Bilmem uyanırlar mı bu kâbuslu uykudan.?

* * *

Uyandırdı uyaran O’na ruhumuz feda.!
Gösteriyor görenlere O’nu bütün varlık,
Belirdi öteden pırıl pırıl bir aralık;



Artık fâniye de fâniliğe de elveda..!



ÜMİT VE ENDİŞE
Sırtımda müthiş bir dağ, ufkumda taze bahar,
Gözlerimde sevinç, sînemde ürperten acı;
Her lâhza yudumladığım bir zakkum ağacı,
Hicranla inliyorum, inliyorum hep zâr zâr…

Dertten anlayan pek az, onun da gönlü harap,
Kıvrım kıvrım zavallı cismaniyet ağında;
Kalmamış ne fitil ne kıvılcım çerağında;
Hissedip yaşayana kalıyor her ızdırap.

Cız cız ediyor içim, hep o hüzünlü melâl,
Ancak, her zaman nabzım da ümitle atıyor.
Ve imanım bütün ufkumu aydınlatıyor,
Şimdilerde bir tüy gibiyim, önümde visal…



RÜYALAR
Karardıkça realite, ağarır rüyalar,
Ruh gezer menfez arar bütün bir gece boyu; 
Hülyâlara açık her menfez bir vuslat koyu, 
Dolaşır bucak bucak yitik Cennet’i arar..
Karardıkça realite, ağarır rüyalar.

Bir soğuk savaş yaşar gerçek-hayal her gece,
Hep gel-gitler duyulur akıl-gönül arası,
Grileşir hâdiselerin akı-karası..
Ümitler üzerinde sert poyrazlar esince,
Bir soğuk savaş yaşar gerçek-hayal her gece.

Geniştir hayal ufku, süzülür semâlarda, 
Nurdan kanatlarıyla meleklerin peşinden;
Süzülür geri kalmış bir kuş gibi eşinden,
Açılır önünde binlerce kapı ardarda;
Geniştir hayal ufku, süzülür semâlarda.

Rüyalar her zaman renklerle dolar-boşalır,
Temâşâ eder insan sahilsiz enginleri;
Dünü, dünküleri; yarını ve gelenleri.
Eskiyenin yerini bir bir yeniler alır,
Rüyalar her zaman renklerle dolar-boşalır.

Geceleri yapayalnız kıvranırken insan,
Renk ölü, ses ölü, her yan ölümle örülü; 
Her ağızda fermuar, fermuar da mühürlü;
Kanatlanmak ister ötelere zaman zaman, 
Geceleri yapayalnız kıvranırken insan...



YOLA DÜŞEN ÖTELERİN GÖLGESİ
Hem gurbet hem yolculuktur insana bu ömür,
Koşar bir sınırsız çölde hep nefes nefese.
İnananlarda bir sevinçli telâş köpürür;
Kulak verilmişse ötelerden gelen sese,
Bir temâşâ zevki olur yolculuk herkese.

Kimisi yol boyu tökezler durur ardarda,
Bin yeis akseder yüzüne, dudaklarına;
Kimi de imanla, ümitle yürür bu yolda,
Yüz sürer yürüdüğü yollar ayaklarına..
Ruhanîler iner her gece şafaklarına...

Rengiyle, ziyasıyla sonsuzluk güneşinden,
Yağar her tarafa yağdığı gibi maytaplar, 
Yürür hiç aldatmayan rehberlerin peşinden,
Yürür ve yollarda yitirdiklerini toplar..
Her yanda işaret, işaretler ise pâr pâr...

Salıverir kendini kaderin rüzgârına,
Netleşir o an zaman nabzındaki tik-taklar;
Yürür öteye, yürüdüğü gibi yarına
Bilinmez, ukbâ bağrında ne sürprizler saklar.?
Oturur-kalkar Hak otağlarında konaklar.

Çıksa önüne ölüm, sayar terhis töreni,
Dâyeler gibidir içinde yattığı toprak;
Birkaç adım ötede ölümsüzlük şöleni,
Bir bir canlanır hazanla savrulan her yaprak;
Yeni bir fecir tulû eder ufukta apak...

Işık her yanı sarar ve zulmetler boğulur,
Sûr sesi duyulur âdeta, herkes uyanır.
Bir bir devrilenler günü gelince doğrulur;



Yollar gider, yitirilen Cennet’e dayanır
İnsan, kendini nurdan bir helezonda sanır...

ÂVÂRE GÖNÜL
Gel artık aldanma divâne gönül;
Pişman olup yoksa ağlayacaksın. 
Oldun bir hayale pervâne gönül, 
Belki bu hayalle hep yanacaksın..!

Bildim bileli her dem âvâresin, 
Yolların yoldaşı tam bîçâresin,
Dertleri pek çok bir baht-ı kâresin;
Ah bilsem ne zaman anlayacaksın..!

Her gün ömrün mumlar gibi eriyor, 
Bak, kimse feryâdına ses vermiyor!
Hasretlerin, hicranların bitmiyor, 
Acep sen ne zaman uyanacaksın!

Arzuların hep ruhunu kanattı, 
Günahların ruh ufkunu kararttı;
Gelen günler geçenleri arattı, 
Bilmem buna nasıl dayanacaksın?.



DÂÜSSILA
Dinliyorum ruhumu gurbetten usanmışım,
Ben bu “dâüssıla”ya dayanırım sanmıştım..
Her yeri vatan saymada meğer aldanmışım,
Herkesle hemdem olacağıma inanmıştım...

Bir yüce mefkûreye koşarken nefes nefes,
Ülkemde yaşayıp orda ölmek hayalimdi;
Bir gam melodisi bu yerde duyduğum her ses,
Yutkunuyorum belirsiz duygularla şimdi.

Hiç bilmem gönlümün bu sevdâdan bıktığını,
Yer yer bükülmüş olsa da irademin kaddi;
Kim görmüş Mecnun’un Leyla’yı bıraktığını,
Hep bu oldu dünyada düşüncemin serhaddi.

Bir buz gibi gözümde her sabah doğan güneş,
Kâbuslar gibi çöküyor çökünce her gece;
Gündüzler burada kabir karanlığına eş,
İnsanlar ufuksuz, hayatsa tam bir bilmece..

Renkler bir darlığın ağında, hepsi de gri,
Anlamsız birer tümsek o koca gökdelenler;
Duygular derbeder, düşüncelerse serseri,
Bir hiçe bağlı burada doğanlar, ölenler.

Düz günler monoton, bayramlarsa bir karnaval,
Âdeta bir çöl gibi bana bu koca diyar;
Izdırap tam ızdırap, neş’enin rengi melâl,
Hazanla inim inim duyduğum yaz ve bahar.

Vermiyor bencesini zevk u safanın hayat,
Fecre kapalı sanki gönlümdeki tepeler;
Hep ümide koşsam da, sarsılıyor hissiyat,
Kaplıyor ufukları siyah siyah perdeler.



Yok yaşamanın bu diyarda ölümden farkı,
Sisli-dumanlı geçiyor inadına zaman;
Duyulmuyor hiç hayattan dinlediğim şarkı,
Tın tın nabızlarımda ruhumdaki hafakan...

İç murakabe deyip kendimi dinliyorum,
Gördüğüm çerçevede yapayalnız efkârım;
Bir mum macerası; yanıyor ve eriyorum,
Olsaydı aydınlatmak bari yanarken kârım!.



AZAP
Bağ bozuk, bağban yaslı, güllere hazan azap;
Yaz günü yaprakları solduran hicran azap.

Düşmanlar düşman tamam, ona bir şey diyemem;
Can azap, cânan azap, her günkü yâran azap.

Yıllar var yollardayız, mesafeler amansız,
Yol âsi, hedef uzak, bel veren zaman azap.

Yakmak için tek bir mum çekilenler besbelli, 
Söndürüyor rüzgârlar, savrulan harman azap.

Muzdarip bütün toplum, ilacı bunun iman,
İmana aç ruhlara başka bir derman azap.

Sarsılmış başta akıl, bakış bulanık hepten,
Bir acı imtihan bu, bize imtihan azap.

Himmete muhtaç herkes, kupkuru dağ ve bayır,
Çöllere dönmüş arza boşalan bârân azap.

İnsanlara el açmak, hep gîran geldi bize,
Mihrabı Hak olana bu türden gîran azap.

Tatmadık hiç kimseden minnet kokan bir ihsan,
Vicdanı hür olana minnetli ihsan azap.



HAZAN ŞÖLENİ
Bahar geçer, yaz gider, hazan olur;
Döner her şey bir anda vîrân olur.

Esen rüzgâr hüzünle eser gelir..
Ruhlarda ne garip hisler belirir!

Çiçekler veda rengine bürünür,
Ne varsa dallarda yerde sürünür.

Mâtemlenir her şey, karalar bağlar;
Sararan renkler geçen yaza ağlar..

Yeşili kasvetli bir hüzün boğar;
Hazanla her yana yapraklar yağar.

Neye baksan göçe hazır görünür;
Bu mevsimde sırf ölüme yürünür…

İner her tarafa gam üstüne gam,
Bahara karşı sanki bir intikam...

Ne gül kalır, ne çiçek, ne de lâle,
Gömülür her şey derin bir melâle.

Hüzünle doğar doğarken güneş, ay;
Duyulur her yanda mâtemli bir nây.

Belirir kış ufku daha derince,
Kırağılaşır çiğler ince ince.

Girip saklanır canlılar inine;
Veda eder gül-bülbül birbirine.

Uğuldar gurbetle dağlar, dereler;
Târumâr olur o şen şakrak yerler.

* * *

Bütün varlık olurken hazana râm,



Belirir renklerde son bir ihtişâm.

Ağaç yaprakları renklerle güler,
Her şey bir kez daha baharı diler..!

Sarı, mor, kırmızı, pembe rengiyle,
Gülümser her taraf yaz âhengiyle.

Duyanlar duyar bahar huzûrunu,
Nakış nakıştır bu mevsimin sonu.

Mâtemleniriz yazın zevâliyle,
Sevinçler duyarız bu son hâliyle.

Ufukta yeniden nurlar belirir..
Ve hazanla gelen her şey silinir.

Işığa ereriz gizli bir nurdan,
Işık yudumlarız nurlu fağfûrdan.

Tüter her yerde ayrı bir inşirah
Ne keder kalır ne de bir âh u vah..

Duyar ruh her şeyi olduğu yerden,
Rüyada duyduğu gibi derinden.

Hazan susar, duygular da durulur,
Ruhlarda yepyeni bir bahar olur…



HAZ VE SIZI
Duyduk sînelerimizde derince bir sızı,
Sanki ruhlarımızda hep alev alev ateş;
Ürpertti bir kere daha belâların hızı,
Mahvolmuş milletlerin ürpertilerine eş...

Bir sarsıldık ki, korkunç ve her yanda âh u zâr,
Çağladı gözyaşları yeniden oluk oluk;
Viran olan her şey gibi ruhlar da târumâr,
Yankılanıyor her bucakta müthiş bir boşluk.

Duyguları kuşatmış koskoyu bir karanlık,
Sapsarı şimdi ümitler ve solgun rüyâlar..
Sanki zulmetler kalıcı, ışıksa bir anlık;
Üst üste devrilmiş âdeta bütün hülyâlar.

* * *

Manzara müthiş; ama gel, bir de gönlünle bak.!
Enkaz üzerinde imar nurları parlıyor;
Teslim ol kadere ve kendini Hakk’a bırak.!
Dikkat etsen, gökler yeni ışıklar salıyor.

Kudret yeniliyor sararmış, solmuş eskiyi,
Bir baharla ki, gelin edâsıyla ufukta;
Rahmete çeviriyor karı buzu tipiyi,
Kim bilir, ne sürprizler var bu gelen şafakta..?

Yok olan mevsim ebedî hendese ağında,
Bir dantela gibi örülüyor sessiz sessiz..
Âb-ı hayat yudumluyor Hızır kucağında,
Annelerimizin sütü gibi ak ve temiz.

Hassas ruhlar şimdiden Firdevs’e ermiş gibi,
Mârifet ufku ölçüsünde derin ve zengin;
Haz çağlayanlarındaki, baş döndüren debi,



Allah dostlarının duydukları kadar engin...



ZAMAN HELEZONU



YOLLARDAYIZ
Yollardayız gün battığından beri,
Söyleşerek yıldızlarla yarını...
Bir yalvarma koyu her gece bize;
Sızlanıyor sîneler kederinden.
Bekliyoruz, ümitle ve dipdiri,
Hep bu ifritten kışın baharını;
Renkli hülyâlarımızla biz bize,
Âtînin düşleriyle tâ derinden..!

Ardarda gece perde aralıyor;
Az ötelerde bir sihirli şölen..
Tekmil sevdalılar ve sevgililer,
Yüz yüzeler bu ümit şafağında.
Dalga dalga ufku ışık sarıyor;
Hiç de hayal değil şimdi görülen;
Bir bir diriliyor artık ölüler,
Söz yeninin, eski ölüm ağında.

Muştuyla esiyor seher yelleri;
Bülbül, güle karşı soluk soluğa...
Sis ve duman artık yol azığında..
Her yana sessizce rahmet yağıyor!
Geçtik geçiyoruz eski günleri;
Elveda gayrı o uzun boşluğa.!
Gün döndü, mevsim tomurcuk çağında;
Bir bilsen, ne mavi günler doğuyor!?



GEÇMİŞ VE GELECEK
Arkada kalmış bir yaz gibidir geçen yıllar,
Sîneler mahrumsa sonsuza açık ufuktan.
Hicrana varır o şen-şakrak yürünen yollar,
Habersiz akıp giden ömürler için Hak’tan...

Hüzünle inler durur şen vâdiler, şûh dağlar,
Güllerin çehresinde damla damla soğuk ter..
Mâtemle tüter her yer, her yanda hazan çağlar.
Kederle yaşanan bu ömür, kederle biter.

Yeis esirir durur bu kıpkızıl dünyada..
Ve kasvetle kararır ufuklar perde perde..
Her mevsim kış gibi geçer, kışlar da ardarda,
Cehennem’e denktir günler bu uğursuz yerde.

Bilinmez bizim iklimde ne tasa ne hüzün,
Her sabahı, her kuşluğu, her akşamı hazdan..
Tadı, neş’esi, ışığı, büyüsüyle her gün,
Ümit fısıldar geçer Cennet gibi bir yazdan...



HİCRET EKSENİ
Hicret nedir bilmez ki onu, hiç göç etmeyen,
Bir gurûbdur ümidi, inkisarı bitmeyen...
Kan damlar gibi damlar sînelere her zaman,
Bir başka hasret, başka tasa ve başka hicran.
Günlerin aylar, ayların yıllar uzunluğu..
Ve ruhların ahbab, sıla, vuslat susuzluğu,
Duyulur gönlün derinliklerinde sessizce;
Ne melâl türküleri dinler insan her gece!.

* * *

Kederi gibi sevinci de boldur hicretin,
Hakk’a götüren yollar arasında en metin;
Büyüklüğe yürüyenler için o bir köprü,
Herkes ona uğramalıydı bundan ötürü.!
Asırlar önceydi; âdet-i ilâhi bu ya;
Tıpkı kabir gecesi gibiydi bütün dünya:

Işığa kapalı sînelerde bir homurtu,
Tıpkı yarasalar şehrâyiniydi her kuytu.
Güneş doğacak diye zulmet çıldırıyordu,
İblis, gönlünce renkli bir hayat sürüyordu.
Yağmura gebe atmosfer sıkışması gibi,
Üst üste bulutlar ki, görünmüyordu dibi.
Kâbe kuluçka gibi inim inim hâliyle,
Yutkunup duruyordu suskun heyecaniyle.
İnanan dudaklarda sımsıkı bir fermuar,
Ezilen ruhlar ümitsizlik içinde zâr zâr...
Bu bin bir gürültü içinde müthiş hissizlik,
Mekân şirke emanet, zamanın dibi delik.
Nebî muzdarip, çevreyse ezâ ile sarsık,
Canlar dudakta fecir bekleniyordu artık...



Tam bu esnada hâdiselerin en garibi,
Bir sepette Musa’nın Nil yolculuğu gibi;
Işıktan adama “Git!” deniyordu şimdilik,
Bir kutlu beldeye ki, yolları hep selvilik...

Arkada O, az önde kudsiler dörder-beşer,
Dirilişe yürüyordu bütünüyle beşer.
Bir sırlı seyahat ki semâvî, fakat yerde,
İçinde dönüş muştusuyla biraz ilerde...
Yürüdüler, Allah’a güvenerek kol kola,
Bir gün ulaştılar özlerine giden yola.
Mekke’de gurûb tasası, Medine’de şafak,
Dünya yeni bir çağın kapısında ki, ap ak!
Zamanda hareket, gönüllerde kıpırdanış,
Duyanlar duydu, duymayanınki bir aldanış..
Eridi kardan adamlar O’nun nefesiyle..
Ve dirildi ölü gönüller altın sesiyle.
Artık çark O’na râm ve önünde iki büklüm,
Gündüzler, alnının ziyasından bir tebessüm.
Gönüller “taht-ı revân”, O ise bir Süleyman,
Her ululuk bir damla, O ise tam bir umman...
Yürüdü iki cihan atının terkisinde,
Yürüdü, son noktanın bir adım berisinde...

* * *

Şimdi sırada tekmil çağın garipleri var,
“Hicret” deyip dökülmüş yollara O’nu arar.
Dolaşıp dururlar her koyda ayrı bir bahar.
Onların bağına dikenler eken gül toplar.
Onların hamurunu Kudret Eli yoğurur,
Onların bağında saksağan tâvus doğurur!
Onlar, varlığın gâye ölçüsünde nüktesi,
Dillerinde ötelerin güftesiz bestesi...



Felek, onların ikbaline boyun eğmekte,
Kader, geçecekleri yollara su serpmekte.
Allah tutkusuyla her zaman başları mahmûr,
İklimleri Cennet kokusuyla buhûr buhûr...



İRŞAD RUHU
Bir aşktı, bir tutkuydu ruhlarımızda irşad,
Sevdâyla kanatlandık çağlar ve çağlar boyu..
Duygularımız coşkun, gönüllerimiz âbâd, 
Koştuk serhatlere, her serhat bir ukbâ koyu...

Kur’ân yeminli gürül gürül atlarımızla,
Geçtik en aşılmaz tepeleri doludizgin;
Hülyâlardakine denk erişilmez bir hızla,
Vardık vuslat kapısına ruhlarımız gergin.

Yağdık yağmur gibi toprağı bâkir her yere,
Duygu duygu yeşerdik en münbit tepelerde;
Şehrâyinler gibi tüllendi hemen her yöre,
Tünerken dünya henüz karanlık gecelerde.

Yiğit nârası, at kişnemesi, nal sesiyle,
İnledi yer-gök, inledi yıllar ve asırlar;
Yüce mefkûremizin ışıktan bestesiyle,
Yankılandı dağlar, taşlar ve altın çayırlar...

Girmeden başka arzu, başka hayal araya,
Sînelerimizde şevk, şakaklarımızda ter;
Yolların açıldığı noktalarda ukbâya,
Erdik bir ölümsüzlüğe ruhlarla beraber.

Şimdi bu çerçevede bir gece kasveti var,
Bir hayli serince esiyor poyraz her yerde;
Ne çıkar, az ileride altın saçlı bahar,
Sarmış bütün ufku, tülleniyor perde perde.



IŞIK YOL
Dinmeyen his, sönmeyen heyecanla dopdolu,
Dolaşıp her yerde O’nu soluklamalısın!
Her zaman bir semâvî seyahate kurulu;
Aşıp mesafeleri O’na ulaşmalısın!

Ufuklar “gel gel” diyor, yıldızlar göz kırpıyor,
Ve panjurlar aralanıyor gibi öteden;
Dalga dalga gözlere güzellikler çarpıyor,
Bütün eşyâ bir büyüyle parıldıyor birden…

Işık yağıyor her yana, ruh nurla boyanmış,
Hülyâ ebedin sihirli kemendinde tutsak;
Cezbin dirilten iksiriyle Hakk’a uyanmış,
Her lâhza ayrı bir vuslat neşvesi duyarak..

Nurdan duyguları ve nurdan kanatlarıyla,
Göğün sonsuzluğunda öteleri süzüyor;
Pişe pişe olgunlaşmış kanaatlarıyla,
Ruhların uçuştuğu iklimlerde geziyor.

Aklının gözünde tüllenen ışıkta O var;
Hisseder, en erilmezleri olduğu yerden..
Dolaşır vadi vadi her yerde O’nu arar,
Tıpkı ocaklar gibi yanar, yanar derinden.

Hiç durma koş süvarim, koş bu nurlu ufukta!
Dolmuşken hazır gönlün ebedin sevdâsıyla..
Bu yolda ömür tüketenlere O son nokta,
Bırak oyalanmayı eşyânın rüyâsıyla..!



HÂTIRA
Nurlu bir geceydi o eski zaman;
Hülyâlarımda füsunlu hâtıra,
Yağmur nağmeleriyle ara ara,
Boşalıyor gönlümdeki bahara
Uyaran yıldırımlarıyla her an.

Sînemde hep geçmişin mûsıkîsi,
Gürül gürül ve oldukça derinden;
Dalga dalga esen akislerinden,
Şehrâyinler gibi şen günlerinden
Ruhumda tınlayan Cennet bestesi.

Gördüm taptaze o şirin gülleri,
Gülümseyen bir resim kadar sıcak;
Menekşeler gibi hep salkım saçak..
Ve düşlerdeki bahardan daha ak,
Her lâhzası ayrı haz o günleri...

Güneşi asla batmayan o dünyâ,
Her yerde ışıktan bir sürü izler;
İzlere yüz süren aydınlık yüzler,
Gerçi şimdilik sâkin ve sessizler,
Ama her ruhta hep o eski rüyâ…

Her ses huzûrla gürleyen bir şarkı,
Neş’eler tülleniyor hülyâlarda;
Yeniden gün döndüğü şu zamanda,
Devran gülde, lâlede, erguvanda,
Tıpkı mâzi gibi.. fark, sırf çağ farkı...

Dört bir yanda dünün soluğu, sesi,
Geceler bir sırlı doğumla gergin;
Duyup sezdiklerimizden de engin,



Geçmişin baharları gibi rengin,
Ufukta tül tül onun emâresi...



HAK DOSTU
Hak dostu ezelin komşusu, ebet yolcusu,
Azığı, asâsı, yolu Allah’a emanet.
Hep tecellî avlar, gönlünde ışıktan pusu,
Kemankeşi, yayı, oltası, ağı muhabbet...

Gözleri nergis gibi süzgün, çehresi apak,
Gönlünün kanatları meleklerinkine eş;
Sanki bir miraç şehsuvarı altında burak,
Nazarı ufuk ötesinde, ruhunda ateş.

Tıpkı bir mangal gibi derinliklerinde kor,
Duyguları bahar bulutları gibi yüklü;
Toprak kadar mahviyet içinde, ama vakur,
İçi dalga dalga ummanlardan da köpüklü...

Işıktan dünyasında madde-mânâ iç içe,
Beyan çeşmesinden “ledün” kevserleri akar;
Sûreti, uhrevîliğine ince bir peçe,
Bir gözü dünyaya, öbürü ukbâya bakar..

Hep bir çevgâna benzeyen boynunun halkası,
Sonsuza ulaşma azmiyle yay gibi gergin;
Kaynaya kaynaya buharlaşmadır sevdası,
Kendince “hiç” olan gönlü, semâdan da engin...

Nazarı, meleklerin dolaştığı noktada,
İklimi, dudağı kurumuşların durağı..
Ve her zaman kervanlar konar-kalkar ardarda,
Hızır çeşmesine benzer büyülü otağı.

Gözlerinin içinde sihirli seslenişler,
Çevresinde âdeta bir ledünnî tenhalık;
Bu uhrevî koyda hep ümitli bekleyişler,
Burası Hakk’a bir kapı, kapı da aralık...



Gel sen de kır elindeki benlik kâsesini!
Yürü O’na açılan yolda son hadde kadar!
Duyacaksın her bucakta ezelin sesini..
Tüllensin hep ufkunda solmayan bin bir bahar...



YEŞEREN ÜMİTLER
Tül pembe artık o ümit dolu bekleyişler,
Perde araladı fecir, ufukta sabah var…
Bir ses ırmağı şimdi o içli seslenişler,
Tülleniyor sînelerde rengârenk bir bahar.

Sanki bir başka çerçeve gördüğümüz her yan,
Efsanelere denk köpürüyor güzellikler;
O Bilinmez’den tebessümler yağıyor ayân,
Zarif tepelerin belinde çiçekten kemer...

Hızır-İlyas yan yana ve yer göklere ufuk,
Çemenler rengini tâvus tüylerinden almış;
Şimdi sadece yarasaların boynu buruk..
Ve gece mahlûkları hayrette kalakalmış...

Gezdiğimiz yerlerde gizli hâtif sesleri,
Her taraf lâle dudağı gibi tebessümde.
Sarmış Cennet tutkusu hisleri, hevesleri,
Artık geceler geçmişe denk ayrı bir demde...

Kumru ve bülbül aynı koronun hânendesi,
Mesih’in diliyle Musa’nın eli yan yana;
Zirvelerde duyulan Sonsuz Nur’un nefesi,
Irmaklar kavuşma çağında bir bir ummana...

Üstümüzde bulutlar, önümüzde selvilik..
Ve göklerin sırları kudsîlerle beraber.
Sonsuza uzayan yollarda hep bir mavilik,
Çekilen çile bu şehrâyin içinmiş meğer..!



IŞIK BELDE
Rengi, deseni, ışığı mâzi kıt’asından,
Tarih enginliğinde süren bir sırlı dünyâ;
Güneş gibi doğar karanlıklar arasından,
Büyülü maviliğiyle o füsûnkâr rüyâ...

Ufuklar şimdiden göklerle sarmaşır gibi,
Yol boyu yeşillik, ilerde sihirli bir yaz;
Belirir birdenbire o ruh ufku sır gibi,
Duyulur şanlı geçmişin sesi âvâz âvâz...

Geceler ne bilinmezlere kapı aralar,
Öteler duygulara açılır perde perde;
Gökler kandillerle köpürür ve pâr pâr parlar,
Duyulmazlar duyulur bu ışıklı şehirde.

Güneş sabaha yürür, doğar sihirli akşam,
Neş’e ve sevinçle tüllenir halvet demleri;
Yükselir ukbâ râyihaları buram buram,
Şimdiye kadar yükseldiğinden de ileri..

Bu şehirde renk, desen, nakış asla eskimez,
Mevsimler değişse de çiçekler hep salınır;
Burada renkler kış günü bile hazan bilmez,
Bu iklimde ruh kendini Cennetlerde sanır..

İrem Bağları bu şehri görse utanç duyar,
Çiçeklerine öteden hep şebnemler iner..
Nergisi, yasemini etrafa koku yayar,
Saksağan bülbüle, dikenler de güle döner.

Her yanda buğu buğu ne güzellikler tüter!
Tıpkı şehrâyin gibi geçer her gün, her gece;
Dört bir yanda en taze sesli kumrular öter,
Yaşarsa insan, bu iklimde yaşar gönlünce...



İKBAL YILDIZI
Ufukta ikbal yıldızı ve ardında ışık, 
Tomurcuklar üzerinde taptaze jâleler..
Dün başka, bugün başka, zaman buna alışık, 
Bir bir umranlaşıyor o eski virâneler...

Tik-takı kesilmiş bir saat gibiydi zaman, 
Ölüm sessizliğine tutsak olmuştu beşer; 
Buzullara dönmüştü âdeta bütün cihan, 
Gün döndü, diriliyoruz artık dörder-beşer.

Tepeler mor, yeşil, sarı, bütün renkleriyle,
Birer mesaj âdeta o mutlu gelecekten; 
Tüllenen şafaklar sırlı güzellikleriyle,
Birer ışık bestesi sunuyorlar felekten...

Ufuklar masmavi, göklerinki kadar derin, 
Üfül üfül yılların sararttığı yaylalar..
Ve meltemleşiyor kasırgaları kaderin,
Her yerde bir başka türlü köpürüyor bahar.

Yeis cadısının gayri büyüsü bozuldu,
Zulmet delik-deşik, her yana nurlar yağıyor..
Yollar, metâı ışık süvarilerle doldu, 
Şimdi her ufukta ayrı bir güneş doğuyor.

Diriliyor yeniden tarih, yüzünde peçe, 
Geçmişteki bütün ihtişamıyla rengârenk;
Şanlı mâziler, mutlu yarınlarla iç içe, 
Göklerin yerle ilk buluştuğu günlere denk...

Bir “olma” hummâsı yaşanıyor için için 
Herkes yöneliyor kendi ruh aydınlığına;
Germiş kanatlarını âdeta uçmak için, 
Varlığı canlara can o Dost yakınlığına.



Ömrün en tatlı rüyasıyla sürekli mahmûr, 
Yol azığı ihlâs ve sermayesi muhabbet; 
Hisleri nur, fikirleri nur, simâları nur,
Işık alıp ışık vermedeler ebet-müddet...



SÜRPRİZ VEDA
– Hacı Kemal Erimez’e... –

Ölüm kapımız önünde bir davetsiz konuk, 
Kimine muştuyla, kimine hasretle gelir;
Ansızın hiç beklenmedik bir yerde belirir..
Ötesi ya bir Cennet bağı, ya da bir kovuk...

Ruh, artık dünyadan kaçmak için heyecanda, 
Soluklar ardarda ve nefesler boğuk boğuk;
Herkeste hafakan, mevtâ ortada sopsoğuk, 
Duyulur Azrail’in solukları her yanda…

Yalnız yaşayanlar yalnızlık içinde ölür,
Bu kapkara vahşetle düşer-kalkar-emekler,
Onun korkusuna ufku ne korkular ekler!. 
En son, gider ruhundaki yokluğa gömülür...

Mü’mine öteler ses verir kendi sesinden, 
Düşse de bir damla gibi ummana ulaşır,
Aşar kendi çerçevesini ve sonsuzlaşır, 
Kurtulur fâni varlığın dar hendesesinden.

Erer ruhanîlerin gezindiği bahçeye
Hep gök kuşağı gibi tâklar altında yürür; 
Yol boyu neş’eler yağar, sevinçler köpürür;
Anlar neymiş bu uzun yoldaki sırlı gâye...



YOBAZ
Masum duygularımızın korkulu rüyası,
Her baskınında zulmü bir başka kan kırmızı..
Kaba kuvvetin mazlum vicdanlara cezası;
Din’le-düşünceyle savaşmada bütün hızı...

Her zaman aynı “yâ leyl” tekmil mırıltıları,
Ruhu da ufkuna benzeyen sisle örtülü,
Vahşi sesleri andırmada hırıltıları,
Duyguları, düşünceleri kinle örülü.

Zulme programlı ondaki hayaller, düşler,
Kurmuş her köşe başında ürperten bir pusu;
Kimini ezer, kimini de sürekli fişler; 
Herkesin ense kökünde korkunun korkusu...

Zulmün en sağlam bir sütunu gibidir yobaz,
Ona göre “yaşam”, bir başka yıldızda hayat!
Onun ikliminde esen hep hummâlı poyraz..
Ona benzemiyorsa kafan, onu kaldır at!

O yalnız değil, var çengilik yapan bir zümre,
Bilgileri gibi doğruları da mevsimlik;
Bitirdiler millî ruhu kemire kemire;
Ufukları karanlık, fikirleri gündelik.

Ey zâlim, hiç durma mahmuzla atını ve sür!
Kim bilir ezip geçeceğin daha kimler var.?
Senin ettiklerin küfürden de öte küfür,
Sabit sende kinler, nefretler ve hafakanlar...



HİÇ ESKİMEYEN
Ezelden ebede uzayan ibrişim atlas,
Bulutlar gibi serin, yağmurlar gibi berrak;
Rengi, deseni, şivesiyle dünyamıza has,
Tıpkı Cennet’teki süt ırmağı gibi apak...

O bir anlık ümit değil, sürüp giden bir nur,
Ruhları semâlara taşıyan her yol O’nda..
O’nu bilmek kuvvet, O’na sığınmaksa huzûr,
İklimine girenlere sürprizler ardarda..

Taptaze mesajlarıyla hep ilgi odağı,
Cebrail’in ağız suyu var mürekkebinde;
Zümrüt tepeleri sonsuzla halvet otağı;
Atmosferi şeytana künde üstüne künde...

Varlıkla Yaratan arasında bir kutsal sır,
En canlı beyan O’nun sesi, O’nun soluğu;
Bu sırra teşne gönüller elpençe ve hâzır,
Ufuklarında uhrevîlik hep buğu buğu.

Bahar patlayışı var vâdettiği günlerde..
Ve ebedî var oluş hedefteki emeli;
Yollar sonsuza açılır O’nunla her yerde;
Duyulur yol boyu dost bahçelerinin yeli...

Yıllar hiçlik içinde damla damla erirken,
O’nda ne bilinmez bir zevke dönüşür zaman.
O en sürpriz mesajlarla gelmişti gelirken,
Altın nefesi en onulmaz dertlere derman.

O’nun ikliminde ruhtan feryat işitilmez,
Aşkla yananlar vuslat ümidiyle serinler.
Her mevsim kış olsa da, onda hazan bilinmez..
Ölmezliğe erer o çerçeveye girenler..



Yürürler hep sonsuza ellerinde beratlar,
Vuslata erer ve halvet umarlar her yerde;
Hiç yorulmadan hep uçar bu ışık kanatlar,
Aşarlar, aşılmaz meçhulleri perde perde...



ZITLIKLAR UFKU
Bahar bir amansız kar-buz içinde,
Her ufukta masmavi bir aydınlık.
Hülyâlarımız var Çin’de, Maçin’de,
Gözde uzaklık, gönülde yakınlık.

Hedef tâ Kafdağı’nın arkasında,
Dere, vadi şâhikaya yol olmuş;
Yolda şafak şölenleri ardarda,
Işık atakta, zulmetse yorulmuş...

Aşılmaz rampalar iniş ufuklu,
İnişlerse geçit vermez sarp yokuş;
Boş sandığın, umman gibi dopdolu,
Umman görünenlerse sığ ve bomboş.

Saf yağmurla kara çamur iç içe,
Kuru balçık bir dirilişe gebe;
Karanlık nurların alnında peçe,
Işıklar yağıyor açık her kalbe.

Gerçi poyraz az serince esiyor,
Tülleniyor sık sık acı bir melâl;
Ama sürprizler de nefes kesiyor,
Yeniden iç içe yıldız ve hilâl...

Zaman altın çağlar gongu vuruyor,
Her ses âdeta bir ikbal bestesi;
Devran gerçek eksenine yürüyor
Her bucakta Hızır, İlyas nefesi.

Arkada kırık kalbler var hüzünlü,
Bahar gelsin, güller açsın dilerler.
Aşkla gerilmiş, hizmete gönüllü,
Oturup kalkar, “Allah” der inlerler...



UZAYAN BİR 
ŞAFAK SONRASI

Ufuklar sisli, yıldızlar süzgün, ay buğulu, 
Ölgün bakıyor muhteşem kehkeşan öteden. 
Gözlerim birkaç asırlık hicranla dopdolu, 
Kulaklarımda hasret nağmeleri her telden.

Her gece bin bir duyguyla etrafı süzerken, 
Ümit-inkisar arası ve hep yapayalnız; 
Ne çığlıklar duyarım böyle yalnız gezerken, 
Çevre alaca karanlık, dört bir yan ıpıssız...

Yağar gönlümün enginliklerine hep hüzün, 
İçerim bazen gözyaşlarımı sessiz sessiz;
Peltekleşir hislerim, dili tutulur sözün,
Sesler dinlerim ruhumdan güftesiz, bestesiz.

Bir de kalbimin ritmi inkisarla vurunca, 
Salarım kendimi en uzun ağlamalara..
Ve ne hafakanlar yaşarım gece boyunca, 
Dökerken içimi kapkaranlık kuytulara.

Söyleyin güneş ne zaman doğacak acaba!.
Gece sürüp gidemez şafak söktükten sonra.!
Bir deyin, yağmur ne zaman yağacak acaba!.
Kar-buz böyle kalamaz cemre düştükten sonra..!



ÜSTAD 13

Andı yine gönlüm seni bir sabah,
Karanlık gecemin şafağı Üstad!
Duydum sînemde bir tatlı inşirah,
Gönüller sevginin otağı Üstad!

Her yanda ışık aradığım zaman;
Ruhun gelip ufkuma indi Üstad!
Dilindeki Cennet çağrısı iman, 
Melek sesi kadar derindi Üstad!

13 Eski bir nazım.



YARINLARIN MEŞKİ
Dört yanda bahar ve çiçeklerde naz,
Bülbül seslerinde sırlı bir niyaz;
Tül tül emârelerle apak bir yaz,
Meşk ediyor yarını âvâz âvâz...

Her yanda İsrafil’in gür sadâsı,
Her ufukta bir diriliş edâsı;
Her gönülde geleceğin sevdâsı,
Meşk ediyor yarını âvâz âvâz...

Gerçi tasa hep bizleri seçiyor;
Ne gam, her şey bir bir gelip geçiyor;
Kader bizi bir ikbale çekiyor,
Meşk ediyor yarını âvâz âvâz...

Başladı, ruhlara ilham iniyor,
Sînelerde hafakanlar diniyor;
Her yanda sanki Hızır geziniyor,
Meşk ediyor yarını âvâz âvâz...

Şimdi artık her şeyde bir neş’e var,
Güller açmış, bülbül sesini arar;
Masmavi bir vuslat çağıyla bahar,
Meşk ediyor yarını âvâz âvâz...



ÜMİDİN SOLUKLARI
Tüllenirken tam bir dirilişle hayat arşı..
Çözülüyorken kadim zulmetler dilim dilim;
Az ötelerde mâzi gibi apak bir iklim, 
Esiyordu sert bir poyraz çiçeklere karşı,
Tüllenirken tam bir dirilişle hayat arşı.

Bir düzine o eski düşünce artıkları,
Gayretleri güneşi devirmek; bu apaçık;
İlhad ölüp gitti, ölüler dirilmez artık!.
Ama anlamaz ki, bunu fikir yırtıkları,
Bir düzine o eski düşünce artıkları.

Anlamadı, baharın bağrına kurşun sıktı,
Her yerde çığlık çığlık tomurcukların âhı;
Ve allak-bullak renklerin beyazı-siyahı;
Şeytan bir kez daha fitne ateşini yaktı,
Yürüdü ve baharın bağrına kurşun sıktı.

Varsın olsun o da bir gün mutlaka sönecek,
Hep zulmetin ışığa yenik düştüğü gibi;
Şimdiden göründü o koca yalanın dibi,
Belki yarın ona da “İnnâ lillâh” denecek;
Varsın olsun o da bir gün mutlaka sönecek.

Başladı sıra sıra yollar iniyor düze,
Yamaçlarda her tonuyla bizim renklerimiz;
Özüne yürüyor köylerimiz-kentlerimiz..
Ve bahar bulutları akıyor üstümüze, 
Başladı sıra sıra yollar iniyor düze.

Hâl biraz gri, ahvâl görünse de alaca, 
Sen yine de gamı-kederi bir yana bırak.!
Hakk’ın vâdettiği o aydınlık günlere bak!



Ömrünü, ikbalini iman yolunda harca;
Hâl biraz gri, ahvâl görünse de alaca.

Mefkûren için gerilebildiğince geril.!
Kalk kendine değil de, ölüme mezarlar kaz.!
Varlığını haykır dört bir yana âvâz âvâz.!
O âriye ruhu kaldır at, özünle diril.!
Mefkûren için gerilebildiğince geril.!

Kanatlan geç uçarak bütün uçurumları.!
Hiç durma yürü ardından kutlu rehberlerin.!
Boşalsın ötelerde boşalacak terlerin, 
Ateşinle kışı erit, tutuştur baharı.!
Kanatlan geç uçarak bütün uçurumları.!

Her zaman bile azmini ve yolundan dönme.!
Dirilişle çağla ölüm akan derelerde.!
Koşsun sana dirilmek isteyenler her yerde, 
Gün gelip güneşler sönse de, sen sakın sönme!
Her zaman bile azmini ve yolundan dönme.!

Almadan ver vereceğini bütün çevrene.!
En yeni nağmelerle bir ses ol dört bir yanda.!
Hep hakkı söyle söylendiği gibi Kur’ân’da, 
Duyur ilhamlarını, semtine her erene.!
Almadan ver vereceğini bütün çevrene.!

Haykır her yerde kendini çelikten sesinle.!
Hızır gibi seccâdeni ser, her yan yeşersin; 
Hayat solukla, ölülere diriliş insin.!
İkbâlimizi söyle o altın nefesinle.!
Haykır her yerde kendini çelikten sesinle.!



ÜSLÛBUMUZ
Üslûbumuz sevgi, aşka adanmış canımız,
Karşılıksız çarpar sînelerimiz, çarpınca.
Herkese şefkatle ulaşmak heyecanımız;
Hele içimizi Muhammedî Ruh sarınca.

Son neferi olarak kalsak da bu cephenin,
Beklemeye kararlıyız tâ subh-i haşre dek,
Ümidiyle herkesi sevip Hakk’a ermenin,
Çöllerdeki Mecnun’un Leyla tutkusuna denk...

Yönelip gönüllerimizin derinliğine,
Hep ötelerden varlığa bir maya katarak;
Koşacağız rahmet arşının serinliğine,
Ruhlarımızdaki kini, nefreti atarak.

Yürüyeceğimiz mihverde bir başka ışık,
Aşacağız gayzla oyulan uçurumları;
Öbür tarafta herkes birbiriyle barışık,
Duyuyoruz az ilerde yeşeren baharı...



UFUK GÖRÜNDÜ
Yolculuk son bulmak üzere, ufuk göründü,
Sapsarı neyi varsa o yemyeşil baharın.
Ruh uçup gitmeye âmâde bir yaprak gibi,
Son noktayı koyacak kaleme kalmış karar.
Birden renk renk her şey uhrevîliğe büründü,
Meltemleri duyuluyor öteki diyarın;
Bir bir göründü yalancı hülyâların dibi,
Sırtımda koskoca dağ, ümitlerimde bahar...

Titriyor ağaç yaprakları gibi her yanım,
Âdeta bir ızdırap terazisiyim şu an;
Bir kefede endişe, öbüründe tam güven,
Sevinçleri sarıyor dalga dalga kederler;
Bazen tam mesrûr, bazen de nâlân u giryanım,
Gördüğüm ihsanlara denk her günkü imtihan..
Tıpkı kar karışımı yağmur, ufkuma inen;
Her gün bir başka türde kapanmakta perdeler...

Mîad tamam gibi ufukta yeni bir şafak,
Her zaman başucumda ötelerin gölgesi;
Görmüştüm o tulûu gönlümde perde perde,
İlk günümün ışıklarından daha da rengin,
Hizmet varsa şayet değer az daha yaşamak;
Şimdilerde göz ağrım sırf O’nun bilinmesi.
Bir şey diyemem, belki birkaç adım ilerde,
Tam biliniverir beklediğimden de engin...



BU GELEN BAHAR
Hem bahtıma hem ikbalime ışık yağıyor,
Bir yerde gurûb, bir yerde de güneş doğuyor.

Hız kesiyor o eski gurbetler yavaş yavaş,
Sulh çizgisinde kalb ve kafa arası savaş...

Aşk ve sevgi, kinleri, nefretleri aşıyor,
Herkes yitirdiği eski Cennet’e koşuyor.

Ufukta şafak, artık gece gerilemede,
Yırtılıyor zulmetler her yerde perde perde.

Tülleniyor ruhlarımızda sevdalı bir yaz,
Ne çıkar sanki biraz sertçe esmişse poyraz.

Güller açıyor, her yanda bülbül nağmesi var,
Dünkü renkleriyle geliyor bu gelen bahar...



HÜLYÂLARIMDAKİ DÜNYA
Söyleyin nerde ruhumun dünyası o diyâr,
Ferhat gibi dağları yarıp yarıp gideyim..
Eşiğine baş koyup da ağlayayım zâr zâr, 
“Ne olur gel, gel artık” diye feryât edeyim!

Yıllar var onun hayaliyle avunuyorum, 
Kanayan şu gönlümde en onulmaz yaralar;
Kimse bilmez nasıl bir hicranla yanıyorum,
Gözlerimden akan gönlümdeki hâtıralar...

Ey tatlı hülyâ, bir şifâ sun kendi dilinden,
Âteş-i hicranımı onunla söndüreyim.
Vur mızrabını, nağmeler duyur bam telinden,
Duyur ki, onunla efgânımı dindireyim.



ÇİÇEKLERDE BAHAR 
NEŞVESİ

Bahara koşuyor bütün insanlık,
Sanki her tarafta Hızır gezinmiş;
Bozgunlar yaşıyor artık karanlık,
Öteden dünyaya ışıklar inmiş
Ve akıllar kalb rengiyle bezenmiş...

Semâvîleşmiş köy, kent, ova, oba,
Eski üstûreler dönmüş serâba;
Elveda elveda son ızdırâba.!
Başlamış mâziden âtîye geçiş,
İlhada ikbal beyhûde bekleyiş.

Dün gezip her yerde göz boyayanlar,
Dolaşıp her gün şeâmet yayanlar,
Kalkıp yoka merdiven dayayanlar,
Onlar me’yûs, merdiven de devrilmiş..
Asırlık yalanlar yere serilmiş...

Bülbüller ötüyor şimdi her yerde,
Bir bahar neşvesi var çiçeklerde;
O masmavi gelecek az ilerde, 
Her çağlayan âb-ı hayat kesilmiş,
Ermek için bütün ruhlar gerilmiş.



GÖNÜL GÖZÜYLE YARINLAR
Farklı dönüyor çark, zamanda bir fısıltı var,
Dağ-bayır, ova-oba her yanda gizli şölen..
Mevsim değişiyor artık ufukta nevbahar, 
Tıpkı ilk Işık Çağı, az ilerde görülen.

Yeryüzü bitevî yağmur duasına durmuş,
Yasla kıvranan o kupkuru çölde inşirah;
Âdeta dünyaya ötelerin rengi vurmuş,
Bin büyüyle ağarıyor ağarınca sabah…

Tıpkı eşref saate bağlanmış gibi zaman,
Her yanda ışık meş’alesi o Sonsuz Nur’dan
Tülleniyor bir bir O’nun inayeti, ayan..
Çarpıyor ruhlarımıza o sırlı fağfurdan.

Bir bayram sevinci içinde bütün gariban,
Yol hazırlığıyla meşgul o meş’um ızdırap;
Tekmil değişiyor bir baştan bir başa cihan,
Nur Çağı’ndan renklerle doğuyor doğan mehtap…



SÜRPRİZLER ŞÖLENİ
Günler yağmur öncesi kasvetli havaya eş,
Aniden üst üste geldi sis, duman ve güneş;

İç içe giriyordu ışık ve zulmet birden,
Dehşetle gürledi gökler, gürledi derinden.

Bahçelerde zambaklar, papatyalar, lâleler,
Uyandı bülbüle, uyandığı gibi güller.

Narin yapraklar üstünde kırağı telaşı,
Sanki yeni bir şölen için yeni bir aşı.

Gamlanma, zira mevsim mevsim-i hazan değil;
“Kader” de ve eğilebildiğin kadar eğil!

Gidecektir bu son gaileler de ardarda,
Kim bilir, nasıl bir lütuf var şimdi sırada.!

Bunlar birer bahar çağrısı hazan içinde,
Yankılanıyor o ulu ses Çin’de-Maçin’de...

Duyuluyor ruh ufkunda geçmişin öyküsü,
Duyulsa da ara-sıra bir nefret türküsü.

Göklerde emâre, yerde alâmet iç içe,
Gurûb tulûun çehresinde ince bir peçe.

Fesatçı kendi ağında tutsak, kıvranıyor,
Büyüsü bozulan fitne hep homurdanıyor.

İlimler metafizik diyor, düşünce âzât,
Gün döndü; zamanla savaşsa da birkaç inat.

Âtiye açılan koyda sürprizler şöleni,
Sürprizler arkasında o Bilinmez’in Eli.

Gönüllere ilham iniyor sırlı bir sesle
Diriliyor ölüler bu ilâhi nefesle.



Cemrenin kardelenle buluştuğu çağ geldi;
Karanlık çağlara öteden bir çerağ geldi..

Zekeriya’nın biçildiği yerde lâleler,
Sevr’e giden dikenli yollarda taze güller.

Hira’da bir sessizlik bestesi için için,
Bütün yanıp-yakılmalar gül bitirmek için.

Kilitlendi gönüller sonsuzluğa yeniden,
Gökler bahar muştusuyla gürlüyor derinden.

Bir kez daha semâ-arz buluşma ikliminde,
Son bir “şeb-i arûs” ki, meleklerin dilinde.

Cihanlar bütünüyle mânâya teslim gibi,
Söz metafizikte, göründü fiziğin dibi.

Ve madde bitevî târumâr, maddeci şaşkın,
Şimdi devran bir mânâda ki, aşkın mı aşkın..!

Her şey Hak’tan, bunu son bir kere daha duyduk,
Son bir kere daha Hak eşiğine baş koyduk.

Hak isterse, kar da dolu da yağmura döner,
Kış gününde dahi her yana rahmetler iner.

Gayri baharı durduramaz kapkara inat,
Hep hezeyan peşindeki o şaşkın irtidat...

Artık kalb ve kafa fikir alış verişinde,
Ruh yitirdiği mâmûr dünyaların peşinde.

Âyin başlamak üzere tam fecir rengiyle,
Muştusu Peygamber’den göklerin âhengiyle.

Şimdi, yalvarıp ağlamak düşer hepimize,
Tıpkı ağladığı gibi göğün üstümüze.

Kazarak hiç durmadan kuyu üstüne kuyu
Bulmalıyız o “âb-ı hayat” denilen suyu...





SIR BURCU
El ele bayramın gölgesindeyiz,
Yüzlerde ziya, ufuklarda ışık;
Saflarımız sımsık.
Milletçe Hakk’a vuslat peşindeyiz,
Besbelli artık kimler O’na âşık;
Hissizlere yazık!..

İnce bir remiz gökyüzünde hilâl,
Arkasında eşref saatler apak;
Sırla dönüyor çark..
Bir bilsen neler resmediyor hayâl.?
Zulmetlere inat ardarda şafak,
İnsanlarda merak...

Ruhlara âdeta Cebrail inmiş,
İlhamlarında buğu buğu mânâ;
Kalb buna âşinâ..
Her yörede sanki Hızır gezinmiş,
Renkler akıyor bahardan hazana;
Dillerde hep senâ...

Güm güm şimdi bütün gök kapıları,
İns, cin ve ruhanî sesi karışık;
Bozgunda karanlık..
El açmış her yanda Hakk’ın kulları,
Tekmil yer-gök birbiriyle barışık;
Mevsim buna açık.

Kalblerimiz ızdırapla buruktu,
Coştuk bir kez daha tekbir sesiyle;
Itrî bestesiyle..
Her taraf kardı, kıştı ve soğuktu,
Duyduk baharı bayram nağmesiyle;



Mâzi neşvesiyle...

Sarmıştı hicranlı gam hepimizi,
Yoktu gönlümüzde sevinçten eser;
Simsiyahtı her yer..
Bükmüştü bin bir keder belimizi,
Sıyrıldık hepsinden bir nurlu seher..
Milletçe beraber.

Kalbimiz neş’eyle çarpıyor artık,
Herkes tam tekmil O’na doğru yolcu;
Bekliyor sonucu..
Yolculara rahmet kapısı açık,
Arş gölgesi bu yolun öbür ucu..
Sonrası sır burcu...



“Çocukluk ve gençlik dönemine ait, 
hatıra mâhiyetinde bir demet karalama…”



VİLÂDET
Doğdu mâh-ı Hüdâ ufk-u beşerde bu gece,
Güller açıldı lâle-misâl serde bu gece.

Sarsıldı baştan başa yine eyyâm-ı tâğut,
Şakıdı bülbül-i şeydâ seherde bu gece.

Çınladı arz u semâ bir ulvî bişâretle,
Geldi ulaştı dertlilere dermân bu gece.

Gökte melek âvâzı zeminde bin velvele,
Duyuldu nefha-i üns perde perde bu gece.

Pervâne oldu nuruna O’nun arz u semâ,
Fahretti köhne zemin asumana bu gece.

Sarıldı hânesi öteden hâle-i nurla,
Tüllendi İlâhî esrâr her yerde bu gece.



RUH-U SEYYİDİ’L-ENÂM’A
Yine gamlandı gönül, yine hicranda bu dem.
Yandıkça yandı gönül nâr-ı sûzanla bu dem,

Sızladı her bir teli kalbimin tıpkı keman,
Ciğerim kebâp oldu aman Sultanım aman!

Geçti bahar, esti hazân derûnum kan ağlar,
Yandı sînem, hûn oldu didem gözlerim çağlar;

Sarsıldı emel, uçtu ümit cana elvedâ!
Başladı hicran, coştu hasret bana elvedâ!

Her yanım yara, ufkum kapkara, pür-melâlim
Ey Dost bir nazar kıl Allah için bîmecâlim!..



SEN’SİN ÜMÎDİM
Binlerce zalâmla iç içe yine bir sabah!
Yok ufuklarda ışık, yok insanlıkta tebâh.

Olmazsa İlâhî inayet, doğmazsa bir nur;
Çekeceğiz hepimiz, çekeceğiz bîhuzur…

Hep inleyecek millet daha bir sürü eyyâm,
Bir sürü eyyâm, tütecek sînelerde âlâm...

Sönecek safha safha hep ümîd-i istikbâl,
Saracak ufk-u milleti bir bitmeyen melâl.

Çekmek mukadder ise, biz ettik kendimize,
Dostlara sırt dönüp düşmanla geldik diz dize.

El ki bizim olmadı beyne mürâfık başta,
Dil ki bizimdi, söylemedi hakkı savaşta.

Göz kulağa, dil de dudağa olmadı zahîr
Ve sustu sîne-i millette emr-i “ve şâvir!” 14

Olacaktı elbet fecr-i ümidimiz hüsrân,
Dolacaktı elbet âfâkımız nây-ı nâlan...

Doğsun bize va’dettiklerin, doğsun İlâhî!
Sen’sin ümîdim, Sana’dır recâm lâtenâhî..!

14 Âl-i İmrân sûresi, 3/159.



ATEŞTEN ÇEMBER
Gecem hem gündüzüm ateşten çember,
Yüreğimde sızı inceden ince.
Dilimde dildârın hayali ezber,
Yer yer tülleniyor geceden gece...

İçimde tınlıyor firkat bestesi,
Sarsılıyor her an gönül kubbesi;
Uzaktan geliyor ümidin sesi,
Çarpıyor ruhuma heceden hece.

Sarardı baharım, hazâna döndü;
Bir vuslat umarken ışığım söndü.
Ay yüzlü gidip hicâba büründü,
Açılmaz nikâbı peçeden peçe...

Harâp oldu dünyam; ruhum kan ağlar,
Kurudu çemenler bozuldu bağlar.
Hazân eser, eser sînemi dağlar,
Savrulur güllerim gonceden gonce...



BAŞI TUTAN GAFİLLER
Üç beş şımarığın çılgınca mâcerâsına,
Kurban gitti millet, gitti Batı vebâsına.

İnsanlar doğranıyor, herkeste bir sessizlik,
Bu ne hâl İlâhî, nedir bu korkunç hissizlik?

Yanıyorken babasının yandığı ateşde,
Yok küçük bir gayret; yok olduğu kadar leşde...

En korkunç ümitsizlikle giderken ölüme,
Her şeyiyle pâymâl, her şeyiyle lime lime...

Meskenet içinde ölüyor önce vicdânı,
Sonra zilletle çıkıveriyor murdar canı.

Sanmam ola bir insanda daha büyük hüsrân;
Kalmamış zerresi irfânın kör olmuş iz’ân.

Bir şeâmet var ki ülkenin semâlarında,
Haybetler ve hüsranlar sıralanmış ard-arda.

Kurtulduk, kurtuluyoruz diye çırpınırken,
Yollar çığlık oldu inledi, bir sabah erken,

Dertle âh etti sîneler, inledi derinden,
Sanki ak kervan dönmeyecekti seferinden...



MANZARA
Çoraklaşmış topraklar,
Kurumuş hep otlaklar

Gönlüme hüzün salar
Hazan vurmuş yapraklar

Kulluktan bîzâr kullar
Her tarafda hortlaklar

Çevre frenkle doldu
Sırtlarında fraklar

Nesiller köksüz oldu
Hakikatten uzaklar

Ülkeyi sardı ilhâd
Şehâdetsiz dudaklar

Eskiye olsun inâd
Başlarında kalpaklar

Kime anlatsan bunu
Kalkar seni savsaklar

İlkine uydu sonu
Birbirinden bunaklar

Bir çirkef çark kuruldu
Zift zift akar ırmaklar

Oba ova hep soldu
Yaprak döktü kavaklar

Cehâlete revac var
Tafra tüter çıraklar

Şanlı tarihte hasar
Gırtlağında tırnaklar



Gazâ bâğîlik şimdi
Pek hüzünlü bayraklar

Korku ruhlara sindi
Su sızdıran çanaklar

Haya iffet yıkıldı
Haramda hep ayaklar

Şeytan ruha takıldı
Hiç durmadan parmaklar

Düşünceye “elveda”
Zonklamayan şakaklar

Millet kökünden cüdâ
Antik oldu sancaklar

Gericilik bir yafta
İnsanlıktan ıraklar

Kitaplar artık rafta
Güvelenmiş yapraklar

Hürler köleden beter
Müflis dolu sokaklar

Çökmüş sarayı hanı
Kulübede konaklar

Nerde izzetten eser..?
Kızarmıyor yanaklar

Rüzgar aldı her yanı
Bunu kıyamet paklar.



GURBET İÇİNDE 
GURBET

Gurbet içinde gurbet,
Yandım bîhuzûr oldum.
Hasret içinde hasret,
Hem boşaldım, hem doldum.

Ben ki, bir baht-ı kâre,
Dolaştım hep âvâre,
Hâlime tam emâre,
Bir yeşerdim, bir soldum..

Kâh çöl gibi kavruldum;
Kâh bulutlarla doldum;
Yağmur olup savruldum,
Düşe düşe göl oldum...

Bahar geldi çiçekler,
Yapraklarda böcekler;
Yol yol gezer emekler,
Ben dururken yoruldum.



RAVZA’NIN 
SAHİBİ’NE

Ben bir garib ü âvâre,
Oldu kalbim pâre pâre,
Tutuldum o gülizâre
Arz eyleyin bunu yâre,

Dîvâne etti beni,
Böyle ağlattı beni.

Bilmez oldum sağ u solum,
Yitirmişim doğru yolum;
Gece-gündüz hep melûlum,
Bir bîçâre zayıf kulum..

Dîvâne etti beni,
Böyle ağlattı beni.

Gönül yaslı, gözler çağlar,
Bu hasret sînemi dağlar,
Kederli bahçeler bağlar;
İnliyor âhımla dağlar..

Perişân etti beni,
Böyle ağlattı beni.

Hayal uçarken mestâne,
Uğradı yol gülistâne,
Ravza namlı bağistâne;
Sığmaz dünyada destâne…

Perişân etti beni,
Böyle ağlattı beni.

Bozup attı her fendimi,
Bilmez oldum ben kendimi;



Nâm u nişânı, erdemi
Mecnunların budur demi..

Dîvâne etti beni,
Böyle ağlattı beni.



NA’T – 1
Müptelâ-yı mihnet-i mâsivâyım Efendim!
Garîk-i bahr-i isyân u rüsvâyım Efendim!

Açılsın ne olur cemâl-i pâkinden nikâb!
Yüzüne aşinâ-yı pür-vefayım Efendim!

Varıp bezmine âşıkân bin bir leâl ister,
Ben bir garîb-i nâlân u şeydâyım Efendim!

Geçer candan, girenler haremgâhına bir kez,
O dertten bin belâya müptelâyım Efendim..!

Olur Mecnun, görenler ruhsârını a cânân!
Kapında mülk-i serâp bir gedâyım Efendim!

Esîr-i dâm-ı firkatte hep yandım yakıldım;
Her subh u şâm inim inim bir nâyım Efendim!

Seherler bûy-ı huzûrunla tüterken her şeb,
Ben neden nâr-ı hasrete yanayım Efendim!

Gel kerem kıl bırakma bendeni bu hicranla!
Kılmazsan kerem, nasıl dayanayım Efendim!



NA’T – 2
İsyanla âlûde bir mücrim-i âvareyim,
Cenâb-ı risâlet-penâha geldim ben fakir.

Derd-i isyanla tepeden tırnağa yâreyim,
Bir kıpkızıl dertten emane geldim ben fakir.

Yandıkça yandım hasretiyle dilde dildârın,
Vuslat deyip bir ulu şâhe geldim ben fakir.

Göster keremin dîdelerim kan ile doldu,
Göster ki bir yüce Dergâh’e geldim ben fakir.
Yüz sürüp hâk-i pâye, sarıldım dâmenine,
Derde dermân cihan-penâhe geldim ben fakir.

Yandı derûnum el-emân ve hûn oldu sînem,
Herkes bab-ı kusad şâhe geldim ben fakir.

Kurtar kayd-ı sivâdan aç artık nikâbını,
Katında bir nîm-u nigâhe geldim ben fakir.

Dehre sor efgânımı, sînemdeki âhımı,
Ey hicranda penâhım râhe geldim ben fakir!

Aradım yıllar boyu, dolaştım vâdi vâdi,
Her şey bir hayalmiş, dergâhe geldim ben fakir.



TEN KAFESİ
Hicranlar tül tül ufkumda ağaran her sabah,
Bilsem ki sırf ben miyim düşünen, bir bilsem âh!

Gurbet, yalnızlık, perde perde duygu ve elem,
Gam yükünü taşıyan bir ben, bir de bu kalem..

Ben söylerim o yazar, düşünürüm yaş döker;
Bu uzun yolculukta, ızdırap sürer gider...

Bir gün her şey biter, bitmeyen sadece hasret!
Hicret içinde vuslat, vuslat içinde hicret;

Arayıp bulamamak, bulup da erememek,
Hergün bilmem kaç kere ölüp ölüp dirilmek...

Düşünüyorum nerden geldiğimi, kimim ben?
Bir şeyler arıyorum her yerde ve derinden;

Kendisine “Sen” diyeceğim gönül sultanım,
Her yerde arayıp durduğum can içre cânım.

Duyduğum anda O’nun o ruh veren sesini,
Aşıp gitmiş olacağım bu “ten” kafesini.



MİRAÇ KANDİLİ
Yine diller deme geldi şükranla bu gece,
Esti bâd-ı saba revh u reyhânla bu gece!

Bu gece kullara Hak’tan ihsanlar ulaştı,
Köpürdü gönüller feyz-i Yezdân’la bu gece.

Çaktı yine Cânan ilinden bir berk-i hatif,
Mü’minlere oldu pinhânlar ayân bu gece.

Hicranla yanıp inleyen sînelere tekmil,
Yetişti ol ulu dîvandan dermân bu gece.

Dil kesildi eşyâ, varlık da okunan kitap,
Duyuldu her yanda bir başka beyân bu gece.

Sığındık öbek öbek dergâhına dildârın,
Geldi mücrimlerin affına ferman bu gece.

Cem oldu bütün rûy-i siyah ne kadar varsa,
İndi ruhlarına Rahmet-i Rahman bu gece.



GURBET YAŞIYORUZ
Gurbet yaşıyorum öz diyarımda,
Kime dert yanayım bilemez oldum;
Hazan yaşıyorum hep baharımda,
Hayatı tatmadan sararıp soldum.

Rüyalar görmüştüm, bugün bir serâp,
Olup bitenlerle ciğerim kebâp;
Fikirler dağınık, gönüller harâp;
Her gördükçe içten içe kavruldum.

Ufuklar her gün daha da buğulu,
Gönlüm her dem ağlamaya kurulu;
Neylersin bu Hakk dostlarının yolu,
Ân geldi boşaldım, ân geldi doldum.

Şimdilik çevreden bir teselli yok,
Tesellî beklediklerim sopsoğuk;
Her hâdise câna saplanan bir ok,
Derdime dermânı ben O’nda buldum.



GAM DA GEÇER
Üzülme kardeşim bu gam da geçer,
Bugün olmasa da yarın olacak,
Vâreden her şeye bir ömür biçer,
Giden gidecek, kalan da kalacak,
Gamlı gönüllere neş’e dolacak.

Var mı bir gece devam edip dursun,
Var mı bir zulüm ebedî kudursun;
Zulmet gelip nur yerine otursun,
Bir gün kış görmüşe bahar olacak,
Mağmum sîneler sevinçle dolacak.

Şimdiye dek kaç kere hazân oldu,
Kaç kere baharlar sararıp soldu,
Pür neş’e yuvalar kederle doldu;
Bekle yeni bir nevbahâr olacak,
Gamla inleyenler şevkle dolacak



RUHUMUZU ÇALDILAR
Çaldılar ruhumuzu kapkaranlık ufuklar,
Gezdiğim her yerde gözlerim geçmişi arar.

Ruhsuz geçen günler ızdırap, ruhsuzluk acı,
Dönüp kendimiz olmadır bu derdin ilâcı.

Kalmadı yaşamada mânâ, her yan simsiyah,
Karanlığa yürüyorum âdeta her sabah..

Döner gelir ümidiyle günleri süzerken,
Ümitlerimle hayal iklimimde gezerken;

Gözlerim çok uzakta kulaklarım da öyle,
“Ey sabâ rüzgârı” diyorum “uğrarsan söyle”:

Hasretle yandığımı, kana boyandığımı,
Kalbî ah u vâhımı, dertten usandığımı,

Bitmeyen gâmı söyle görürsen onu eğer,
Bir kere nazar kılsın ızdırap artık yeter



NİYAZ
Muzdaribim, perîşân gönlüm benim
Âteş-i hasretten bir kebâb ister,
Yükselir Rabbime yer yer enînim,
Bahr-i mârifetten bir lübâb ister.

Kerem kıl Allah’ım sığındım Sana,
Açılsın lutfunla dîdârın bana,
Hayat olunca envârın bu câna,
Türâb olur ve özün türâb ister.

Saçıyor gönlüme bârân-ı rahmet,
Görünen bezmine ruhanî rıhlet,
Kuluna nezdinden ediver himmet,
Himmeti bendeki ızdırap ister.

Teveccüh kıl, ruhumu hep şâd eyle,
Şu vîrâne dünyamı âbâd eyle,
Beytim deyip gönlümü küşâd eyle,
Eyle ki bu kulun bir ahbâb ister.

Kavrulsun bu Fettah nâr-ı aşkınla,
Dolsun dîdeleri zâr-ı aşkınla,
“Hû” söylesin hep esrâr-ı aşkınla,
Sırrına şefkatle bir hitâb ister...



HASRET
Âh eyleyip durdum hasret ne yaman,
Gözlerine bir hâl olmuş dediler.
Yemedim-içmedim bir hayli zaman,
Lalelerin renk renk solmuş dediler.

Ağladım inlettim dağ ile taşı,
Dertlilere sorun siz bu savaşı,
Her bucağa katre katre gözyaşı,
Derman olur bu hicrana dediler.

Eridim kar gibi dönüştüm suya,
Yusuf misal düştüm kör bir kuyuya,
Karışmıştım biraz yaşa kuruya,
Mansur gibi asılmalı dediler.



BAHR-İ İSYAN
Açıldım belâ-yı bahr-i isyâna,
Garîbim affeyle beni İlâhî!
Sarsıldı irade, geldim emâna,
Bırakma hicranla beni İlâhî!

Hayatım adeta bâr oldu bana,
Günlerim tamamen zâr oldu bana,
Dostlarım bir bir ağyâr oldu bana,
Terk etme ağyâra beni İlâhî!

Umarım olsun nezdinde bir yüzüm,
Kesildi sesim ve tükendi sözüm,
Görmezse eğer cemâlini gözüm,
Öldürür bu hicran beni İlâhî!

İsterse yağma olsun bütün vârım,
Kalmadı artık dünyada karârım,
Her şeyden usandım burdan bîzârım,
Alıver nezdine beni İlâhî!



DÜN BUGÜN
Bakıyorum milletin mâzîdeki hâline,
Dönüp ürperiyorum şimdiki melâline.

Mefâhir köpürüyor âlem-i eslâfında,
O tıpkı bir kabristan âlem-i ahlâfında.

Böyle değildi bir zaman bu arslanlar yurdu,
Her yanda hazân esti, her yanı hazân vurdu.

Değerlendirip coşmuştuk bir eşref saati,
Hissederek başımızda o Sonsuz Kudreti.

Sarsıyordu cihanları milletin nârası,
Yoktu bütün dünyaya karşı onun pervâsı.

Şimdi o, silinip giden çöldeki iz gibi,
Dağlara çarpa çarpa dinmiş bir deniz gibi.

Yok artık kabarıp sahile vuran dalgalar,
Esince hep hırçınca esiyor esen rüzgâr.

Sanki her şey sönmüş, gökteki kandiller bile,
Nemlenmiş hassas gözler milletin mâtemiyle...

Ona revâ görülen o tarihî hıyânet,
İşgallerle başlamıştı bu büyük cinayet.

Sonrası yığınlara bir illüzyon oyunu,
Arkadan inkâr ediyordu herkes soyunu.



NEFSİM
Pencerede hep yan yana,
Ben ve o emmâre nefsim;
Kâh ben ona, kâh o bana,
Dalaşır kapkara nefsim.

Gün olur sıyrılır başım,
An gelir durur savaşım,
Az ona bıraksam başım,
Sürükler hep nâra nefsim.

Damla damla içimde gam,
Durmaz verir laîn müdâm,
Bazen dersin işim tamam,
Sürer beni zâra nefsim.

Herkesin farklı nefsi var,
Benimki yaman canavar,
Canavar bir cana kıyar,
Kıyar bin diyâra nefsim.

Nefis yüzsüzlerden yüzsüz,
Hem kulaksız hem de gözsüz,
Sataşır ruhuma dümdüz,
Çeker bir kenara nefsim.

Allah’ın dostları ayrı,
İlişmez onlara gayrı,
Yârdır hep kuluna hayrı,
Pes der bu karara nefsim.



DÜŞME NEFİS AĞINA
Düşme nefis ağına, sakın mekr-i şeytandan,
Yürü sana layık bir doğru yârân ara bul.

Bîvefadır ehl-i dünya onlara aldanma,
Âşinâ-yı Hak olan bir kârubân ara bul.

Mağrur olma dünyaya mâil u zâildir ol,
Gezme âvâre öyle, bak da burhân ara bul.

Bir ticaret yapmadın bu cihana geleli,
Zikreyle gel Rabb’ini, dârü’l-emân ara bul.

Gaflet sana revâ mı, görüyor seni Rabb’in,
Râm olup nefse kalma yürü Rahmân ara bul.

Varınca öteye neşrolur âmâlin bir bir,
Gelir terazi hesap yürü Gufrân ara bul.



ENDİŞE
Endişem, tek endişem o son durak,
Korkarım ansızın gel derler bana!
Beliriverir de uhrevî şafak,
Hayata “elveda”, öl derler bana!

İnsan kendini ebedî sanıyor,
Gafletle yaşıyor hep aldanıyor,
Yaşlandıkça daha da bulanıyor,
Bir gün gelir, bunu bil derler bana!

Ne ilm ü amel ne gözlerde bir sel,
Çürük işler yaptın, çürüktü temel,
İşte gelip çattı korktuğun ecel,
Aksine kendini sal derler bana!

Varınca öteye kopar bir feryat,
Buraya kadarmış ol kara inat,
Gel, ey hayatı her zaman serâzât!
Ha işte defterin al derler bana!

Dökülür meydana bitevî sırlar,
Ayân olur bütün gizli kusurlar,
Veliler alırken köşkler kasırlar,
Bir süre daha sen kal derler bana!

Enbiyâ, evliyâ görürler izzet,
Usâta efendim eder şefaat,
Tartıya girerse şayet nedamet,
İşte sana da bir el derler bana!

Münkirler girerler küfr ile nâra,
Yürür mü’minler o dâr-ı karâra,
Yetişir şefaat bütün füccâra,
Şimdi gözyaşların sal derler bana!



ZULM İLE ÂBÂD OLANLAR
Her yanda zulme göre bir nizam kuruluyor,
Ard arda baskılar hep ufkumuzu yalıyor.

İşler yapılıyor ki sığmaz insânî hisse,
Her fezîâ düşürüyor yığınları ye’se.

Bir şirzime-i kalîl ki duyguları batak,
Bunlarca gaye sadece hayvanca yaşamak...

Yok bir ölçü ve kıstas, hemen hepsi serâzâd,
Zulm ile oturup kalkıyor, zulm ile âbâd..

Onlar kımıldayınca birden hayat duruyor,
Izdırabı gelip tâ sînelere vuruyor.

O anda kapanıyor tüm yollar sahillere,
Yelken-kürek karışıyor bütünü sellere.

Derken dayanıyor arşa efgânı mâsumun,
Libâsı kefen oluyor zavallı merhûmun.

İş bitti sanmayın, kopuyor işte kıyamet,
İşte sahildeki çocuk bekliyor sıyânet.

İşte gözleri yaş yerine kan döken biri!
Ve işte yığınlar, ağlıyor civânı, pîri!

Onlar yükselen feryadı ney gibi dinliyor,
Onlar gülüp eğleniyor, inleyenler inliyor.

Hep köpürüp durdular tıpkı Cehennem misal,
Lânetle anacak onları binlerce masal...



RÛŞEN ÇEHRE
Açılmış bir gül gibisin, çehren ne de rûşen,
Sen’inle her şey pür neş’e, Sen’inle gönlüm şen.

Sen cihanların Süreyyâsı bir biliversen,
Sen’in o nim-nigâhından her taraf bir gülşen.

Sayende ben şen, âlem şen, cihanlar şen, hep şen,
Görülen güzellikler Sen’in bir ânlık neş’en...



SARSILAN HÜLYÂLAR
Renk renk tüten emeller hicranla bitmemeli,
İkbal va’deden günler yıkılıp gitmemeli.

Sönmemeli ışıklar, hürmet görmeli haklar,
Bilinmeli nur zulmet arasındaki farklar.

Zulmeti nur bilenler, baskın yapıp gelenler,
Yıktılar bir geçmişi değerleri delenler.

Kıyıldı bir destâne, çığ geldi gülistâne,
Soldu hep kırmızı al, düştü her şey hazâne.

Gördüm bunu ta candan, doldu gözüm hicrandan,
Mahzun gönüller şimdi, ayrılmıştık limandan.



BAŞIMIZDA
Sağnak sağnaktı nurlar başımızda,
Izdırap zerkettiler aşımızda;
Karanlık zifirî, gözler de kördü,
Çökerken koca tarih karşımızda.

Nuru hâlâ bütün bütün gitmedi,
Söyleyeceği var, henüz bitmedi;
Bir yeni güne gebe hadiseler,
Nur var toprağımızda taşımızda.

Şimdi sevinin Hakk’ın zaferine,
Yürüyün hep sonsuzluk seferine,
Îlân edin civânına pîrine,
Cihan Sultanı artık başımızda...



BABAMA
-Ağır hastalığı münasebetiyle-

Çekilin aradan, yol verin dağlar,
Sinemdeki korlar yakıyor beni,
Coştu yine sel sel gözlerim çağlar,
Gezdirir bu hicran dîvâne beni.

Dolaşır dururum gözlerim giryân,
Gönlümde inilti ruhumda efgân;
Rabbimden erişe derdime dermân;
Çevirdi bu hasret hazâna beni.

Bir âteş-i sûzân düştü dilime,
Görenler şaşıyor garip hâlime;
Ne çâre diyorlar gözde selime
Belki de sanarlar dîvâne beni.

Sarsıldı ümidim, bulandı efkâr,
Sarardı güllerim, bülbül sitemkâr;
Gömüldü tasaya bütün lâlezâr,
Görenler görüyor vîrâne beni.

Ulaştır selâmım ey bâd-ı sabâ,
Babama ki o en şefkatli baba,
Kalkıp dönerse yeniden mihrâba,
Dua dua ansın nâlâne beni.



DERİN TASA
Bir derin tasam var dermâna muhtaç,
Lokman Hekim dahi çâre bulamaz;
Çırpınıyorum çâresiz, bîilaç,
Bir yaman dert ki dahası olamaz.

Sıra sıra düşman, diyorum kader,
Gelen günler gidenlerinden beter;
Bir tesellîm var, bu da bir gün biter,
Hiçbir şey dünyada dâim kalamaz.

Kesti felek yer yer soluğum-sesim,
Tükendi tâkatim, bitti nefesim;
Kaynayan kazandı sanki kafesim,
Yara derin dendi kimse saramaz.

Sadece ben değil bu denli dertli,
Yüzlerce ben gibi boynu kementli.
Dertliler kaderden böyle senetli,
Yazandan başkası geri alamaz...



ŞİİR
Şiir, kâinatın ruhunda saklı bulunan güzellik ve tenâsübün, varlığın

çehresindeki tebessüm ve dil-rübâ keyfiyetin şiire açık ruhlarda bir nağme
hâline gelmesidir. Bu yüksek ruhlar arasında öyleleri vardır ki, onların kalbleri
âdeta birer hokka, Ruhu’l- Kudüs’ün solukları da onun mürekkebidir.

* * *

Şiir, öteleri kurcalama yolunda duyulan “hay-hû”yun veya bu uğurdaki
cehdin, iniltilerin; ondaki ses ve sözler ise, yaşanılan ruh hâleti ve iç
derinliğinin, şairin düşünce ve istidadı ölçüsünde bir resmidir. Bu itibârla da,
şiire ait her ses ve söz, ancak dile geldiği andaki ruh hâletiyle tam kavranabilir.

* * *

Şiir, şairin bakış ve duyuşuna tesir edecek inanç, kültür ve düşünce
tarzlarına göre doğar ve şekillenir. Ne var ki, onu derinleştirip idrak üstü
seviyeye ulaştıran en güçlü kaynak da yalnız ilhamdır. İlhamla coşan bir
gönülde zerre güneş, damla da derya olur.

* * *

Şiirde, akıl ve düşüncenin rolü ne kadar büyük olursa olsun, insan gönlünün
o konudaki tesiri her şeyin önündedir. Bir de akıl, mantık derken, gönülde
yeşeren bu düşünceler, hayalle kanatlanınca, gider Sonsuz’un kapılarını zorlar
ve uhrevî birer nağme hâline gelir.

* * *

Şiir, hâl-i hazırı aydınlatan bir şule, ilerilere ışıklar salan bir projektör ve
öteler kaynaklı bir aşk ve heyecan bestesidir. Gerçek şiirin ikliminde gözler
aydınlığa erer, uzaklar yakın olur, ruhlar da sönmeyen bir azm ve şevke ulaşır.

* * *

Şiir de, tıpkı yakarışlar gibi, insanın iç dünyasındaki iniş-çıkışları, şevk-
hüzün hâllerini dile getirir ve ferdin yüce hakîkatle konsantre olması ölçüsünde
de, âdeta lahutileşir. Aslında her münâcat bir şiir, her şiir de bir münâcatdır.
Elverir ki o şiir sonsuza açık olabilsin.

* * *

Sonsuzluk düşüncesinde yeşerip, kalbin kanatları ve ruhun gücüyle her
zaman saf düşüncenin semâlarını kollayan bir şiir, ilimler gibi pozitif



düşünceye fazla itibar etmez. O, müşahhasla, sadece bir vasıta olarak meşgul
olur. Onun bütün hedefi mücerredi bulup onun vesayetinde bitmeyen bir
yolculuk gerçekleştirmektir.

* * *

Şiirde, her duyulup düşünülen şey tasavvur edilebiliyor, tasavvurlar firesiz
olarak muhâkemeden geçirilebiliyor; sonra da, şairin iç dünyasında birer esinti
hâlinde beliren bu gizli unsurlar, kelime ve cümlelerle soluklanacakları âna
kadar mevcûdiyet ve canlılıklarını koruyabiliyorlarsa, o şiir taze ve canlı
kalmaya namzet sayılır. Aksine, şiir diye ortaya koyduğumuz şeyler zebercet
taşlı birer bakır yüzük veya kömür kakmalı birer elmas gerdanlıktan farksızdır.

* * *

Şiir, o “Bilinmez Mevcûd”u aramayı hedef seçtiği için, düşüncede buğu buğu
esrar, geçilen yollarda alaca karanlık ve çok yönleriyle kapalı bir iklime ait zor
anlaşılır çok buudlu bir sestir. Bu itibarladır ki, gerçek şiirin her kelime ve
cümlesinde, esrarengiz bir şatoda, her ses ve görüntüyle irkilen fevkalâde
hassas bir seyyahın müşâhede ve duyuşları sezilir.

* * *

Şiir, bir yürek hoplaması, bir ruh heyecanı ve bir gözyaşıdır. Aslında
gözyaşları da kelimelere baş kaldırmış saf birer şiir demektir.

* * *

Şiiri, şairlere ait bir kısım solmayan çiçekler ve bu çiçeklerin çevreye
saldıkları kokular şeklinde yorumlamak da mümkündür. Toprağı temiz, suyu
duru, tohumu da belli olduktan sonra bu çiçeklerin renk ve kokusuna
doyulmaz..!

* * *

Anlamadan söyleyen, söylemeyip de anlayan şairlerin sayısı hiç de az
değildir. Birincilerin lâf u güzâfına bedel, ikincilerin şairâne bakış ve
düşünüşleri, kelime ve cümlelere ihtiyaç duyulmadan dahi insana çok şey
fısıldar.

* * *

Şiiri, sadece mevzûn söz şeklinde anlamak yanlıştır. Ruhu cezbeden,
mazmûnu ve ifâdesi gönüllerde hayret ve hayranlık uyaran nice mensûr sözler
vardır ki, her biri başlı başına âdeta birer şiir âbidesidir.



* * *

Her san’at dalı gibi şiir de netice itibarıyla nâmütenâhiyle sarmaş dolaş
değilse kısır ve sönüktür. Sonsuz güzelliklere meftûn insan ruhu, sonsuza tutkun
insan gönlü, ebedden ve ebedîlikten başka hiçbir şeyle tatmin olmayan insan
vicdanı san’atkâra, hep öteleri kurcalamayı fısıldamaktadır. Kalb, ruh ve
vicdanından yükselen bu inilti ve iştiyakları hissetmeyen san’atkâr, bütün bir
hayat boyu eşyanın dış yüzünü taklitle uğraşır durur da, bir kerecik olsun bu
tenteneli perdenin ötesini görmeye muvaffak olamaz.

* * *

Bir nazımda; şekil mânâya, mânâ da şekle feda edilmediği, aksine her iki
cephe de ruh ve ceset münasebeti içinde ele alınabildiği takdirde, her vicdânın
sevip tabiî bulacağı bir âhenge ulaşır o şiir. Ve artık böyle bir şiir hakkında
hayalin teklif edeceği herhangi bir yeni motif de söz konusu değildir.

* * *

Şiirin bir dış yüzü vardır ki, orada daha ziyade kelimeler, cümleler, ölçü,
edâ gibi hususlar hâkimdir. İç yüzüne gelince; orada ruh, iç âleminde
mayaladığı düşünceleri ifade için, yerinde çiçeklerin çehresi ve kelebeklerin
kanatları gibi en süslü ve zarif cümleleri, yerinde kıvılcımlar gibi düştüğü
yerde yangın çıkaran kelimeleri ve yerinde de neyin feryatlarına denk iniltiler
meydana getirecek sözcükleri arar, bulur ve yerli yerine yerleştirir ki buna
şiirin mûsikîleşmesi de diyebiliriz.

* * *

Sırlar ve işaretler şiirin ana kaynaklarından birisi olması itibarıyla, sırra ve
işarete açık bir şiirde, olduğundan daha fazla bir genişlik ve ihata hissedilir.
Ama bu ihata yine de şiirin harîmi içinde ve onun surları ile çevrilidir. Şiir
tedâilerin kollarında buudlaşıp ve rengârenk mânâ iklimlerine doğru yayılıp
genişlerken dahi yine kendidir.

* * *

Şiire, esas itibarıyla düşünce ve duyuşun birbiriyle kaynaşıp
bütünleşmesinden meydana gelen bir ton hâkimdir. Ancak, insan bünyesindeki
hipofiz bezi gibi, düşünce ve duygunun arkasında da onlara hükmeden ve her
noktada kendilerini hissettiren niyet ve nazar gibi iki mühim unsur vardır ki,
bunlar bütün beyit ve mısralara birer renk olarak akseder; fikrin ayağının
kaydığı yerlerde onun elinden tutar ve hissin önünde bir sihirli lâmba gibi hep



onun geçeceği yollara ışıklar saçarlar.

* * *

Şiir, kinleri, nefretleri, heyecan ve ızdırapları, ümit ve inkisarlarıyla içinde
çimlenip geliştiği toplumun solukları; şair de, yerinde bu toplumun nefes borusu
ve akciğeri; yerinde de dili-dudağıdır. Her şiir, kendine malzeme teşkil edecek
olan, içinde yeşerip geliştiği cemiyetin hususiyetleriyle mütalâa edildiğinde bir
şeyler söylese de, ona dâyelik yapan toplumu nazar-ı itibara almadan, ondan bir
şeyler anlamak oldukça zordur.
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Önsöz
Kur’ân-ı Kerim öyle bir kitaptır ki, onun her bir cümlesinin, her bir

kelimesinin, hatta her bir harf ve harekesinin çok yönleri vardır; o, her bir
muhatabına ayrı ayrı kapılardan hissesini verir. Aynı âyeti okuyan sıradan bir
insanla bir şairin, bir edibin, bir ilim adamının ya da bir filozofun anlayacağı
şeyler farklı farklıdır.

Kur’ân, harika bir şekilde birbirine uzak ya da yakın bütün konuları ihtiva
etmektedir. İnsan ve insanın vazifesi, kâinat ve “Kâinatın Yaratıcısı”, yeryüzü
ve gökler, dünya ve ahiret, geçmiş ve gelecek, ezel ve ebedle alâkalı konuları
bir arada anlatmakla beraber; bir damla sudan yaratılan insanın ta kabre
girinceye değin, yemek ve yatmak âdâbından kaza ve kader konularına, kâinatın
altı günde yaratılmasından rüzgârların vazifelerine kadar pek çok mevzuyu
beyan etmektedir.

Kur’ân-ı Hakîm, her asırdaki insanların her bir tabakasına, doğrudan doğruya
sadece o tabakaya hususî müteveccihmiş gibi hitap etmektedir. İnsanlığın bütün
tabakalarına, her nev’e, her taifeye muvafık gelecek bir ders vermektedir.
Hâlbuki ders birdir, ayrı ayrı değildir. Öyleyse, aynı derste ayrı ayrı derece ve
tabakalar vardır. Her insan kendi derecesine göre, Kur’ân’ın perdelerinden bir
perdeden kendi ders hissesini almaktadır.

Evet, Kur’ân’da her şey vardır; fakat muhtelif derecelerde ve çeşitli
hüviyetlerde içtimaî düsturlar ve kevnî kanunlar hâlinde, insanların çalışmasına
ve gayretine terettüp eden nüve, çekirdek ve tohumlar şeklinde vardır.

Abdurrezzak’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem), “Muhakkak her âyetin zâhiri ve bâtını, bir haddi ve müttalâ’ı
(yani açık ve işaret yollu mânâları) vardır; bundan başka, her bir âyetin
dalları ve şubeleri vardır.”1 buyurmaktadır.

İmam Gazzâlî’nin İhyâ’sında işaret ettiği gibi, Kur’ân-ı Kerim’in sarih ve
zâhirî mânâlarını havas gibi avam da anlayabilir; batınî ve gizli mânâlar ise
müdakkik ve mütefekkir ilim erbabına mahsustur. Kur’ân’ın “İlimde kök salıp,
derinleşenler.”2 diye tavsif ettiği gavvâslar, o ummana dalıp inci mercan
çıkarırlar. Ama herkes o ummana dalmaya güç yetiremez, herkes ondaki
cevheri görüp takdir edemez. Antika bir eşyaya demirciler çarşısında ancak
ağırlığı kadar kıymet verirler; fakat antikacının yanında paha biçilmez bir
değeri vardır onun. Demek ki, Kur’ân’da çok şey, ancak çalışma, tefekkür ve
ilhamla erbabının anlayabileceği nişanlar, işaretler, alâmetler ve ipuçları
hâlinde bulunmaktadır.



Kur’ân, bu özellikleriyle bir üslûp ortaya koymuş ve onun her devirdeki has
talebeleri üstatlarından öğrendikleri bu üslûbu kullanmışlardır. Muhataplarının
anlayış ufuklarına göre konuşmuş; kendilerini dinleyen herkese onların idrak
seviyelerine göre bir şeyler vermiştir.

Asıl ismi Hamid olan ve “Somuncu Baba” lâkabıyla bilinen Hak dostu, bu
hususta çok meşhur olmuştur. Rivayete göre, Bursa Ulu Cami’nin açılışı
sırasında başta Yıldırım Bayezid Han, sarayın damadı Seyyid Emîr Sultan,
Molla Fenârî ve ulemadan pek çok kimse Ulu Cami’yi doldurmuş; padişah,
caminin açılış hutbesini okumak üzere Emir Sultan’a vazife vermiş; o da
“Sultanım! Zamanın büyük âlimi burada iken, bizim hutbe okumamız uygun
değildir. Hutbeyi okumaya layık zat, şudur.” diyerek, Somuncu Baba’yı
göstermişti. Somuncu Baba, hutbede, Fatiha sûresinin yedi türlü tefsirini
yapmıştı. O öyle bir tefsirdi ki, konuşmasının ilk bölümünü herkes anlamıştı;
fakat daha sonra insanlar Somuncu Baba’yı başka bir lisan konuşuyor
zannetmişti ve anlattıklarından nasiplenmek, sadece o dönemin en dikkatli ve
bilgili âlimlerine nasip olmuştu. Meselâ, Molla Fenârî Hazretleri, “Somuncu
Baba, bizim Fatiha sûresindeki pek çok müşkülümüzü halletti. Onun
büyüklüğüne, bu yedi çeşit tefsir kâfidir.” demişti.

Başlangıçtan buraya kadar söylediklerimiz kısa bir giriş sayılabilir. Bizim
için önemli bir mevzuyu açıklama adına böyle bir girişi uygun gördük. Her
şeyden önce ifade etmeliyiz ki, bu kitapta okuyacaklarınız Muhterem Hocamızın
ilim, amel, zühd ve takva buudunu göstermekten âciz kalmıştır. Bu kitabın bir
şanssızlığı, Hocamızı azamî derecede anlayan ve anladıklarını kaleme alıp
başkalarıyla da paylaşan ilmi engin bir insanın elinden çıkmayışıdır.

Somuncu Baba’nın bir hutbede yedi perdeden tefsir yapmasının ne demek
olduğunu Hocamızı dinlemeseydik anlayamayabilirdik. Oysa çoğu zaman, bir
bardak çay içecek kadar bir zaman diliminde dinlediğimiz öyle ifadeler
olmuştur ki, daha sonra onu aramızda mütalaa ettiğimizde, Kur’ân’a ve
Sünnet’e vâkıf olan insanların “Şu kelime ile şu âyete imada bulundu; şu cümle
falanca hadisin şerhi idi...” dediklerini duymuşuzdur. İşte, eğer bu kitaptaki
mevzuları kaydeden ve bir araya getiren insan, ilmi engin, idrak ufku yüksek
biri olsaydı, Hocamızın ifadelerindeki daha üst perdeleri aralar, derin ilmî
tahlilleri de anlar, onları da kaydeder ve sizlere ulaştırırdı.

Kabaca ve avamca bir tasnif yapacak olursak göreceğiz ki, Hocamızın
konuşmalarında, pek çok mevzuda yanlış mecralara çekilen ve Kalbin Zümrüt
Tepeleri’yle tekrar kendi istikametine yönelen tasavvuf yedinci perde, fıkıh
usulü altıncı perde, tefsir beşinci perde, hadis dördüncü perde, siyer üçüncü
perde, vaaz u nasihate müteallik beyanlar ikinci perde ve normal konuşmalar da



birinci perdedir. Onu dinleyen herkes mutlaka bir şeyler öğrenir, içinden kendi
nasibini alır. Fakat dinleyip anlayanlar arasında en tâli’liler, en çok zevk ve
lezzet alanlar, en çok bilenlerdir. Belli bir ilmî seviyesi olan insanlar, onu
dinlerken kelime, cümle ve paragraflar arasına pek çok hakikatin gizlendiğini,
bazen tek bir kelimede bir kitaplık ders verildiğini görürler. Meselâ, bir
hadisle alâkalı sadece “iltica buudlu haşyet” sözünü duyar; duyar da bu enfes
ifadeye sığdırılan sayfalar dolusu mânâ karşısında mest olurlar. İşte
sözlerimizin başında, onu gereğince anlamaktan ve anlatılan hakikatleri azamî
derecede kaydedip değerlendirmekten âciz kaldığımızı itiraf ediyor; bu kitabın,
Hocamızın ilim, kalb ve ruh hayatı, zühd ve takvası adına çok küçük bir ayna
olduğunu belirtmek istiyoruz.

Öyleyse neden cüretkârca davranıp böyle zor bir işi yapmaya kalkıştık.
Bunun tek bir cevabı var: Hani anlatılır ya, bir zamanlar devrin hükümdarı,
otağını Fırat Nehri’nin başına kurar. Halk, sadece toprağa değil kalblere de
hükmetmesini bilen sultanı çok sever ve herkes bu hayırlı insan tarafından
tanınmak ve sevilmek ister. Bu sebeple bazı günlerde sultanın huzuruna çıkar,
ona hediyeler götürürler. Zenginlerin ve imkânı olanların kıymetli hediyeler
takdim ettiği bir gün, bir fakir de sultana yaraşır bir hediye arar. Değerli hiçbir
şey bulamayınca evindeki bir tarafı kırık testi aklına gelir. Köyün buz gibi
suyundan testiyi doldurur ve yola revan olur. Az sonra  karşılaştığı birisi, ne
yaptığını, nereye gittiğini sorup öğrenince alaylı bir şekilde, “Bilmiyor musun,
sultan suyun kaynağında oturuyor. Hem sizin çeşmenin suyu da onun!” der.
Fakir adam kızarır, yutkunur, kelimeler boğazında düğümlenir ve “Olsun” der,
“Sultana sultanlık, gedaya da gedalık yaraşır. Sultana has hediyem yoksa da,
onun suyunu ona takdim etmeye müştak ve onun sevgisiyle dolu bir gönlüm
var.”

İşte biz de, elimizdeki Kırık Testi ’mizle “Sultan”a hediye takdim etmeye
niyetlendik. Bizim hediyemiz de, onun nasip ettiği güzellikleri sizlerle
paylaşmak olsun istedik. Bir iki arkadaş, mübarek bir çeşmeye yakın olma
nimetinin şükrünü, o çeşmenin suyunu mümkün olduğu kadar çok insanla
paylaşmakla eda edeceğimize inandık. Önceleri hatırlamamıza yardımcı küçük
notlar tutuyorduk; fakat bu şekilde pek çok şeyi de kaçırmış oluyorduk. Daha
sonra, anlatılanları eksiksiz ve değiştirmeden aktarmak için bir gazeteci
hassasiyetiyle kayıtlar yapmaya başladık. Kaydettiklerimizi kompoze ve tashih
ettikten sonra ortaya çıkan metinleri aramızda mütalaa ettik.

Aslında gönlümüzün arzusu daha başka, muradımız daha büyüktü... Keşke
onun hayatını size olanca saflığı, duruluğu ve ötelerden gelen kokusuyla
aksettirebilseydik. Keşke, hayatının her karesine sinen İslâm edebini ve



Müslüman tavrını bir sinema ekranıyla an be an gösterebilseydik. İşte herkesin
görüp kendine ders çıkarmasını arzuladığımız sahnelerden bazıları:

Ziyaretçi kabul etmiyor. Randevu taleplerini uygun bir üslûpla geri
çeviriyor. Çevrede üç dört tane Türk aile var. Onların çocukları bir çikolata
kaynağı biliyorlar. Ne zaman canları çekse, Hocamızın bulunduğu salona
giriyor, kapının hemen önünde boyunlarını büküyorlar. O, rahatsızlığına rağmen
hemen kalkıyor, elleri çikolatalarla dolu olarak geliyor, çocukları sevindiriyor.
Belki onlarca defa, çocuklar sevinçle giderken kendisinin yanaklarından domur
domur yaşlar dökülüyor. Ve şöyle yakarışa geçiyor: “Ya Rabbi, bu el açan
masum çocuklar, Senin rahmetinle beslenen şu fakirin gönlünde merhamet
çağlayanı hâsıl ediyor. Sen erhamu’r-râhimînsin… Ben de el açıyor, Senin
dergâhına yöneliyorum. Sen de benim elimi boş çevirme, ya Rabbi!... Bana
rızanı ver ve beni de şu çocukların sevindiği gibi sevindir.”

İşte, iki büklüm koltuğundan kalkıyor. Odasına girecek... Kapı koluna
tutunuyor, başını duvara koyuyor, bir kere daha o neşeli çocuklara bakıyor...
“Ey Halık-ı Kerim’im ve ey Rabb-i Rahîm’im! Senin şu mahlûkun ve masnûun
ve abdin, hem asi, hem âciz, hem gafil, hem cahil, hem alîl, hem zelil, hem
müsi’, hem musin, hem şakî, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu hâlde,
kırk sene sonra nedamet edip Senin dergâhına avdet etmek istiyor. Senin
rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatîatını itiraf ediyor...”3 cümlelerini
söylüyor… Söylerken de bir çocuk masumiyetiyle ağlıyor ve gözyaşlarını
gizleyebileceği yere, odasına giriyor.

Bir mecmuada yazısını okuduğum bir arkadaşımız diyordu ki: “Ben bu
dergiye her kelimesine gözyaşı dökülmemiş bir yazıyı göndermekten hayâ
ederim.” Evet, keşke Hocamızın yazı yazarken içinde bulunduğu ruh hâletini,
beyin sancılarını da gösterebilseydik.

Saat gecenin biri... Kapısı açılıyor. Hemen koşuyoruz. Hocamızın elinde bir
tomar kâğıt, gözlerinde yaş. Kâğıtları yakmak için ateş arıyor. Sebebini sorma
edasıyla ve merakla bakıyoruz. “Ehadiyet-Vâhidiyet” yazısını yazmaya
başlamış. Birkaç gün süren fikir ve irfan fırtınasından sonra “Zât-ı Ulûhiyet”le
alâkalı yazının birkaç sayfasını tamamlamış. Bir madenci tavrıyla, altın arar
gibi, uygun kelime ve tabirler aramış. Yanlış bir şey söylemekten korka rak, tir
tir titreyerek bazı ifadeler kullanmış. Ve sonra çok ağlamış, yanımıza çıktığında
da ağlamaya devam ediyor ve “Ya Rabbi! Yoksa, ulûhiyet haki katlerini çok mu
hırpalıyorum? Kendi nefsimden mi konuşuyorum yoksa?” diyordu.
Yazdıklarını, aldığı bütün notları, o bir tomar kâğıdı ve üç beş günlük emeği
yakmaya niyetlenmişti. İstirham ediyoruz, tekrar okuyup bazı yerleri tashih
etmesi teklifinde bulunuyoruz. O nazik insan, muhataplarını kırmamak için bir



kere daha odasına yürüyor.
Hastanede, boğazından bir delik açıp oradan kalbe ulaşmış ve herhangi bir

ani değişiklik ihtimaline karşı muvakkaten ihtiyatî pil bağlamışlardı. Yoğun
bakım odasındaydı. Kolları iğne ve serumlardan dolayı delik deşik olmuştu.
Vücudunda, elbisesinde ve üzerindeki örtüde kan lekeleri vardı. Yanına
girdiğimizde üç şey söyledi:

“Annemi anlayamamışım meğer, son zamanlarında onun da kollarında
serumlar bağlıydı. Onu o hâlde görmüş, üzülmüştüm. Demek ki, acısını
yüreğimde tam duyamamışım. Ah anacığım!...”

“Namazlarımı oturarak kılmam gerekiyor. Abdesti de teyemmümle alıyorum.
Çok utanıyorum Rabbimden. Ölmeden namazlarımı bir kaza edebilseydim!...”

“Keşke mü’minler biraz daha mütevazi olsalar. “Ben” demeseler, nefislerini
toplum içinde eritseler. Bencilliğe girmeseler. Ve keşke, kardeş olmanın
hakkını verseler...”

Çoğu zaman, karşılaştığımız insanlar öyle büyük zatların kerametlerini
sorarlar. Biz, Hocamıza dair o türden pek çok örnek anlatabileceğimiz hâlde,
başka keramet aramaya gerek olmadığını zannediyoruz. Onun senelerdir dost
olduğu hastalıklarına rağmen ortaya koyduğu kulluktan büyük keramet mi olur!
Önce Müslümanların ve sonra topyekün insanlığın problemleri karşısındaki
ızdırabı, gece boyunca odasından gelen Kur’ân ve dua sesi, her anını Allah’ı
görüyor ya da O’nun tarafından görülüyor olma şuuruyla yaşaması ve bu şuurun
onun bütün hareketlerine yansıması, engin tevazuu ve mahviyeti en büyük
keramettir.

Gelin yine onu seyredelim: Doktorların ricası ve gözetimiyle bazen bahçeye
çıkıyordu. Bir ağacın altına oturur oturmaz kitab-ı kebir-i kâinatın sayfalarını
çevirmeye, onu dikkatle okumaya başlıyor. Etrafını müthiş bir tecessüsle
süzüyor. Bir gün “yaprak” sayfasından ibret cümleleri okuyor; bir başka gün
“çiçekler dünyası”nın sır perdelerini aralıyor. O konuşurken fizik “Allah”
diyor, kimya “Allah” diyor, biyoloji “Allah” diyor. Onu dinleyenler hep bakıp
da arkasını göremedikleri pencerelerin aralanmasıyla beraber karşılaştıkları
manzaraya âdeta vuruluyor ve “Maşaallah!... Sübhanallah!” diyorlar.

Türkiye, onun için bir sevda... Anadolu’dan bahsederken Hocamızın yüzünde
beliren hicran çizgilerini tariften âciziz. “Türkiye’nin değişik yerlerinden
gelmiş topraklar var burada, Cennet’ten gönderilmiş Hacer-i Esved gibi
hepsini odamın bir yerinde saklıyorum.” derken nasıl ağladığını resmetmeye
gücümüz yetmez.

Fakat o, kader-i ilâhînin tecellîsine bin canla razıdır. Tek düşüncesi Cenâb-ı



Hakk’ın rızasına ulaşmaktır. Dilinde hep şu sözler vardır: “Ey bu yerlerin
Hâkimi! Senin bahtına düştüm, Sana dehalet ediyorum ve Sana hizmetkârım.
Senin rızanı istiyor ve Seni arıyorum.4 (Ey bizi bu gurbete atan Allahım, bundan
muradın ne ise onu vicdanlarımıza duyur!... Ve sadece duyurmakla kalma, bizi
o duyguyla doyur. Bu işin hakkını vermeye, bu vazifenin gereğini yapmaya
muvaffak eyle...)”

O, Cenâb-ı Hakk’ın bahsinden başka şeylerden memnun olmaz. Sadece Allah
(celle celâluhu) konuşulsun ister ve şu tavsiyede bulunur: “Sözlerinizi
‘Sevgili’yle açın, ‘Sevgili’yle tatlandırın ve bir sonraki musahabeye kadar
gönüllerinizi zinde tutacak ‘Sevgili’ bahsiyle tamamlayın. Önemli olan O’nu
bulmaktır, başka şeyleri ve nefsimizi nazara vereceğimize ‘O...’ demektir. Niye
öyle küçük şeylere takılacağız ki?... Kevn-ü mekânları evirip çeviren, kabza-i
tasarrufunda tutan, tesbih taneleri gibi döndüren ‘Sonsuz Kudret’ varken,
kıskançlık ve öldüren bir hırs derecesinde O’nu nazara vermek varken, niye
sinek kanadı mahiyetindeki nefislerimizden bahsedeceğiz ki? Biz hep O’nu
söylemeli, O’ndan bahisler açmalıyız. Mecnun’a deseniz ki; ‘Gel seninle
sohbet edelim...’ Başlasanız söze; güllerden, çiçeklerden dem vursanız; o
hayret içinde kalacak, ‘Bunlara ne oluyor ki, Leyla varken başka şeyden
bahsediyorlar!’ diyecektir. O hâlde, biz niçin bütün gönüllerin ‘Leyla’sına
karşı gafil yaşayalım? Gelin, hep onu konuşalım.”

İşte, bu kitapta bulacağınız hikmet incilerinden bazı örnekler:
“Kendi aklımla buldum, bu başarılar benden’ sözü firavunların ifadesi.

‘Estağfirullah ya Rabbi, Sen verdin, Sen ihsan ettin! Tutmasaydın, biz
burada duramazdık; bakmasaydın, görülüp gözetilen olamazdık. Tut bizi
Allahım, tut ki edemeyiz sensiz!...’ yakarışı imanlı gönüllerin sesi.”

“Sadece ‘Allah’ deyin, her işinizin bereketini görün; kendinizi kat’iyen
karıştırmayın işin içine. Yırtınsan da, çırpınsan da, ağlasan da, eğer
kalbindeki ses O’na ait bir ses değilse, samimi değilsen sükût etmen, susman
senin için daha hayırlıdır. Bir ‘Sübhanallah’ der ken bile baktın ki gönlünün
sesi değil; ‘Süb...’ de, kes onu.”

“Cennet’ten içeriye gireceğimiz ana kadar bizim kalbimize her şey
girebilir. Kırdaki, bayırdaki  deliklerde yılan, çıyan arayacağına, elindeki
fenerini kalbine çevirmesi gereken bizlerin her hâlükârda çok dikkatli
olmamız lazımdır.”

“Benciller derler ki, ‘Ateş düştüğü yeri yakar.’ Bu söz, hodbîn ve egoist
ruhların sözüdür. ‘Ateş çevresini  de yakar.’ ifadesi ise bir parça  diğergâm
ruhların sözü. ‘Ateş nereye düşerse düşsün beni de yakar.’ sözüne gelince,



bu, kâmil ruhların vicdanlarının sesidir. Günümüzde, dünyanın neresine ateş
düşerse düşsün, kendi bağırları da yanacak duyarlılıktaki insanlara ihtiyaç
vardır. Bilmem nerede, han gi vadide, hangi dağın arkasında, hangi mazlum
çocuğun hâli, içine bir kıvılcım gibi düşecek insanlara...”

“Bugün İslâm âlemi öyle hâdiselerle karşı karşıyadır ki; mü’minler
ölesiye dua etmeli ve ancak ‘Ya Rabbi! Saatlerdir yüreğimi  yırtarcasına
yalvarıyorum. Dahası, Senin rahmet ve mağfiretine güvensizlik izhar etmek
olur’ duygusuyla ısrardan vazgeçmeli.”

“Tevbe arzusu gönlünüzde hâsıl olmuyor ve tekrar ona dönme ihtiyacı
duymuyorsanız, çaresiz bir derde mâruz kalmışsınız demektir.”

“Rica ederim, O’nun uğrunda yüreğinizi parçalamadan yüreği
parçalanmış insanlara lütfedilen şeyleri beklemeyin. O bazen ekstradan da
lütfedebilir; ama umumiyetle aldığınız risk kadar, gösterdiğiniz gayret ve
cehd kadar mükâfat vardır. Hele siz  bir gecenize gündüz boyası çalın, O da
sizin gecenizi gündüz yapsın. Siz dünya gecelerinizi gündüz yapın, O da
ahiret karanlıklarını aydınlığa tebdil eylesin... Allah, eşiğine baş koyan
yüzleri çiğnetmez ve mahcup etmez; yeter ki siz yürekten O’na yönelin ve ‘...
edemem, Sensiz asla edemem...’ deyin.”

“Firdevsî gibi uzun ve yaldızlı bir destan keseceğinize Yunus gibi
gönülden bir iki mısra ile seslenip, içinizin sesini gözyaşlarınızla ifade
etmeniz daha kıymetlidir.”

“Ümmet-i Muhammed’in çektikleri, sineme bir hançer gibi saplanıyor.
Dünyanın dört bir tarafında ezilen, horlanan, mazlum ve mağdur durumdaki
insanların hayali gözümün önünden bir türlü gitmiyor. Onların ızdı raplı hâli
yanında yüce dinimizi tanımayan insanların vaziyeti de içime dert oluyor.
Hatta bazen, ‘Benim en başta vereceğim bir canım var. Cenâb- ı Hak
insanları barış içinde, diyaloğa açık, kendisine ve kullara karşı saygılı
yapacaksa; bunun karşılığında da canımı alacaksa hemen alsın da o neticeyi
hâsıl etsin’ diyorum.”

“Herkesin O’na doğru koştuğu, uçtuğu Cemâlullah’ı müşâhede
meselesinde bile ‘Ya Rab! Tek gelmemek için şunu da yanımda getirmek
istiyorum, bana bir dakika müsaade buyur’ desek sezâdır. Gerçi, vuslata
karşı dayanma âşığın ölümüdür. ‘Bir dakika müsaade et’ demek bu mesleğin
yolcuları için bir ölüm olsa da, onlar ‘Hele biraz daha yanayım…’ der ve bir
insanın daha imanının kurtulmasını her şeye tercih ederler.”

“Hiç hazmedemedim bu milleti ayaklar altına düşürenleri... Hiç
hazmedemedim milletimizin büzüşüp, sıkışıp küçük, muhtaç, başkalarının



eline bakan bir topluluk hâline gelmesini. Koskocaman, cihanlara sığmayan
bir millet nasıl oldu da böyle iki gölün arasına sıkıştı kaldı? Nasıl bu hâlle
övünüyor insanlar? Küçüklüğü nasıl öyle allı pullu gösteriyorlar? Hiç
hazmedemedim...”

“İslâm’ı gadre uğratan iki cephe vardır: Birisi, onda sürekli şok tesiri
yapacak taarruzlar peşinde olan, kin ve inat cephesi. Diğeri de
Müslümanlığı yolda bulmuş, kültür Müslümanlığı tavrı sergileyen vefasızlar
cephesi.”

“İnsanları sıfatlarıyla, ahlâkî değerleriyle tartsalar; inanmayanların yüzü
güler ve hakikî Müslümanlar mahcup duruma düşer, çok utanırlar. Çünkü
inançsızlar derler ki, ‘Hayret! İslâm topluluğunda bile bizim sıfatlarımızdan
ne kadar çok var!...’ ve sevinirler bu kadar nüfûzlarına. Yalan var, dalavere
var, sözünde durmama var... Yani İslâm dünyası bâtılın alfası değilse betası,
betası değilse gaması tesirindedir... Ve maalesef, Müslümanların hâli iç
açıcı değildir, durumumuz yürek kanatıcıdır.”

“Kur’ân canlı, şuurlu ve iradeli temsilcilerini bulamadığı her devirde
hazin bir gurbet yaşamıştır. O mükemmel kitap, ancak mükemmel bir temsilci
kadrosuyla sesini soluğunu duyurabilir. Eğer onun sesini gerçekten
aksettirecek insanlar olsaydı; ilk nefeste onu duyar, ikinci nefeste de
seslerini ta göklerin ötesine duyururlardı. Ve melekler ‘Meğer yerde ne
gönül erleri, ne kahramanlar varmış!...’ derlerdi.”

“Kat’iyen bilinmelidir ki, bu asırda şahıs yok, şahs-ı mânevî vardır.
Vilâyet varsa şahs-ı mânevînin, kutbiyet varsa yine şahs-ı mânevînindir.
Bundan sonra esas olan kolektif şuurdur. İçtihat yapılacaksa da kolektif
şuur; hadis yorumlanacak, Kur’ân tefsir edilecekse de takım hâlinde çalışma
esastır. Milleti ne hizmet edecek olanlar da, bu kolektif şuura bağlı hareket
edenler olacaktır. Allah’ın rahmeti onların arasında; nikmet ve azabı da,
dâhi bile olsa, yolu tek başına yürümeye çalışan, kendine yetme duygusuyla
başını alıp bir tarafa gidenlerle beraber olacaktır.”

“Benim şimdiye kadar bütün duam, bütün ızdırabım, insanların Allah’ı
bulması, O’na inanması yolunda oldu. Her gün, yana yakıla dua ediyorum:
‘Allahım, ne olur, bahtına düş tüm!’ diye sızlanıyor ve ‘Ne olur Allahım,
insanlar Seni tanısın, Sana inansın!’ diyorum. O kadar ki, bunun için her gün
birkaç defa ölüp ölüp dirilmeye razıyım. Bunu anlamayanlar, imanın ne
olduğunu bilmeyenler, onun hâsıl ettiği zevk-i ruhanîyi tatmamış olanlar,
Cennet’in lezzetini, Cehennem’in işkencelerini ruhlarında hissetmeyenler,
insanlığın ızdırabını bir defa olsun vicdanında duymamış olanlar kalkıyor;



sizin ızdırabınızı, derdinizi, çabanızı başka mecralarda görmek istiyorlar.
Devletmiş, hükümetmiş, siyasetmiş... Maksatları bunlar olup, bütün
hayatlarını bu yolla elde edecekleri menfaate bağlamış bulunanlar, iman
adına, Kur’ân adına çekilen ızdırapları da aynı kategoride
değerlendiriyorlar.”

“Milletimizin gelişip büyümesini istemeyen bazı dış güçlerin piyonluğunu
yapan bu zavallılara kanıp, onların ardına takılanları anlamıyorum.
Marjinal bir grup tarafından kandırılıp Türkiye’nin aydınlık geleceğini
karartma hususunda onlarla beraber çalışanlara hayret ediyorum. Ve belli
senaryolarla ortaya konan milyonda bir ihtimali dahi değerlendirip bu
hizmetlerin altında menfî garazlar aramalarına rağmen, önlerindeki binlerce
güzel örnekten hiçbirini görmeyen, bir kere bile olsa müspet düşünmeye
yanaşmayanlara şaşırıyor ve gönül koyuyorum. Kendi kendine ‘Acaba on
binlerce kilometre uzakta İstiklâl Marşı’mızın okunması, siyahî çocukların
bile Türkçe konuşması kimlerin hoşuna gitmez; millî kültürümüzün
tanıtılması ve temsil edilmesi kimleri rahatsız eder?’ sorusunu bir kerecik
olsun sormayan ve vicdanındaki cevabı dile getirmeyen kendi insanımıza
kırgınım...”

“Ben, dünya namına bir şeye sahip değilim ve Hacı Kemal’le sözleştiğim
şekilde kendime ait bir evim bile olmadan ötelere yürüme muradındayım. Bir
başka münasebetle dediğim gibi, ‘Kendime ait bir zeytin dalım bile yoktur.
Eğer olsaydı, onu da barış namına onlara uzatırdım.’ ”

Evet, işte bu ve buna benzer sözleri, hakikat derslerini, hikmet incilerini
bulabileceğiniz Kırık Tes ti’yi bir kitap hâlinde sizlere arz etmenin uygun ve
yararlı olacağını düşündük. K ı r ı k Testi’nin bir bölümü daha önce
www.herkul.org adresinden ulaş ı l abi l en Herkül İnternet Dergisi’nde
neşredilmişti. Bu kitapta hiçbir yerde neşredilmemiş önemli ilaveler de
bulacaksınız. Bu kitap her şeyden önce bir mahviyet, ubûdiyet, hicran ve hasret
kitabıdır.

Aslında, kitabın ismi “Menhelü’l-azbi’l-mevrud” yani “Tatlı Su Kaynağı”
olmalıydı. Zira, testimizi doldurduğumuz kaynak, etrafına âb-ı hayat dağıtan bir
kaynaktı. Ne var ki, biz hem kendi eksiklik ve yetersizliğimizi hem de
Hocamızın örnek tevazuu ve mahviyetini göz önünde bulundurarak Kırık Testi
demeyi uygun bulduk.

Evet, bu kitapta okuyacağınız her güzellik, ondan duyup dinlediğimiz
ifadelerdir. Kusurlar, bizim eksik idrakimize; hatalar, kavrama ve ifadedeki
nakîsemize aittir.



Bu vesileyle, takdir, tenkit ve teklifleriyle bize destek olanlara; hususiyle de
kayıt, tebyiz ve tashih sırasında çok büyük yardımlarını gördüğümüz,
arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Yüce Rabbimizin merhameti, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ve Kur’ân-ı Kerim’in şefaati ve mü’minlerin duası recasıyla...

Cevdet Türkyolu
1 Bkz.: Abdurrezzak, el-Musannef 3/358; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 9/278; Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat

1/236.
2 Âl-i İmrân sûresi, 3/7.
3 Bediüzzaman, Lem’alar s.162 (On Yedinci Lem’a, On İkinci Nota).
4 Bediüzzaman, Sözler s.37 (Sekizinci Söz).



Takdim
Fethullah Gülen Hocaefendi, sağlık sorunları nedeniyle gurbette,

Amerika’da. Doktor kontrolünde sürdürdüğü çileli  hayat, onu okumaktan,
düşünmekten, düşüncelerini paylaşmaktan alıkoyamıyor. Onca meşakkate
rağmen, kendini iyi hissettiği birkaç dakika içinde bile sorulara cevap
veriyor.

Önce internet sayfalarına yansıyan ve büyük ilgi gören bu bereketli
sohbetler, “Kırık Tes ti” başlığı altında toplandı. Neden Kırık Testi?
Hocaefendi, şiirlerini topladığı kitabına da “Kırık Mızrap” adını vermişti. Bu
teşbihlerin özünde engin bir tevazu gizli, ilkin onu görmek gerekiyor; bir de
ifadesi tam mümkün olmayan düşünce çilesini... Kırık bir mızrapla dile gelen
sazın, kalbin en derin noktalarından derlenen nağmeleri bihakkın terennüm
etmeye gücü yetebilir mi? Bunu en iyi o derin noktalarda çok boyutlu seyahat
eden gönül fatihleri bilir...

“Kırık Tes ti” önemli bir teşbih, üzerinde durulması gereken bir sembol...
Sızıntısına ancak muttali olunabilen bir âb-ı hayatın remzi. Sathî nazarlar için o,
cılız bir sızıntıdan ibaret. Hâlbuki o küçücük emare, iz sürmek içindir yol
bulup gerçeğe erişmek isteyenlere... Bu açıdan bakıldığında yazarın tevazu ile
bezediği sembolden öte, okurun ihtiyacı çıkar ortaya.

“Kırık Testi”  benzetmesi, kültür atlasımızda yer alan diğer motiflerle
birlikte de düşünülmeli. Ruh inceliğinden tebellür etmiş bu sembol, mânâ
dünyamızın mimarları tarafından daha önce kristalize edilen başka sembollerle
kesişiyor. Yunus’un diline pelesenk olmuş “dertli dolap” ne anlam ifade ediyor
acaba? Niçin yalap yalap akan su, bir inlemenin ve o inleme içinde “Böyle
emreylemiş Çalap” demenin sırrı oluyor? Kaderin çizdiği yol bu çünkü. “Sular
gibi çağlamadan / Eyyub gibi ağlamadan / Ciğergâhını dağlamadan” ahvalin
sorulmuyor...

Su, bereket demek; aynı zamanda sancı demek, çile demek... “Başını taştan
taşa vuran su” üzerine kaside yazanlar, o nebevî özlemi yüreğinde duyanlardır.
O ruh tecrübesini tadanlar çok iyi bilir ki, kalbin en derin yerlerinden yükselen
med-cezirler, ancak küçük titreşimler çağrıştıran sembollerle anlatılabilir. O
yüzden mukaddes ızdırap, Mevlâna’nın dilinde yanık bir neye dönüşür.
Kâinatın ruhuna hasret üfler bu ney iniltilerle. Aslında o hasret, bir vuslat
arzusudur; “vatan-ı aslî”ye doğru kanatlanan yüreklerin özlem dolu çırpınışıdır.

Bu sancı, asla ayrılığın feryadı değildir. “Derdim bana derman imiş…”
diyen kalbi kırık gönül erleri, asla şikâyet etmez hâllerinden; çünkü bu



mukaddes inilti, hüzün içinde huzur, itminan içinde elemdir.
Duymanın, duyup da tam ifade edememenin “Dili bağlı kalbimin, bundan pek

bîzarım…” demenin yeni bir sembolüdür “Kırık Testi”.
Gurbet gölgesi düştü bu kitabın üzerine. Sağlık nedeniyle başlayan hasret

günlerine, yeni bir süreç ekledi. Bu kitabı okurken o hüznü hep duyacaksınız,
içiniz burkulacak... Kırık Testi “Volga Nehri’nin hazin şırıltıları”na doğru alıp
götürüyor okuru kimi zaman. Kâh Erek Dağı’nın eteklerinde duyulan “Davam!”
sözü yankılanıyor kitapta, kâh Ararat Dağı’nın müthiş infilakı içinde rüyalara
sızan bir cümle: “Ana korkma, Cenâb-ı Hakk’ın emridir; O, Rahim’dir ve
Hakim’dir!” Yüreklerimize su serpiyor bu cümle. Umutsuzluğa kapıldığımız an
“Çiçekler baharda gelir. Öyle kutsî çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir…”1

sözleri elimizden tutuyor; Bozyaka’ya, Altunizade’ye kadar götürüyor bizi. Ve
gurbet ufuklarına raptediyor nazarlarımızı. Beşinci kat geleneğinin itminan ve
sekine dolu atmosferi, diyar-ı gurbette daha bir uhrevîleşiyor. Sonra mehîb iki
siluet, tek bir şahs-ı mânevîye dönüşüyor ve çağı kucaklıyor şefkatle. Şefkatin
aşktan daha keskin bir iksir olduğunu bir kere daha öğreniyoruz böylece...

Fikrin namusu, düşünce adamını dimdik durmaya mecbur ediyor. O yüzden
fikrin dedikodusunu yapmıyor Kırık Testi. Günlük telaşlara kapılmıyor, zalim
tahriklere boyun eğmiyor. Vicdan kültürünü sadece hissedilerek elde edilebilen
tecrübe olmaktan öteye götürüyor. Tasavvuf bahçelerinden çiçekler derliyor ve
her bir çiçeğe yansıyan güzelliğin asıl kaynağına çağırıyor herkesi. Kitap ve
Sünnet başta olmak üzere, dinin özünü oluşturan referanslar, herkesin
anlayabileceği ve anlama ufkuna göre istifade edebileceği metinler hâline
dönüşüyor Kırık Testi’de.

Fethullah Gülen, tasavvufun sırlarını, kavram ayrıntılarından kaçınmadan
telif ettiği Kalbin Zümrüt Tepeleri ’nde şerh etmişti. Halen devam eden o
“zümrüt tepeler”deki seyahat, her geçen gün avamdan havâsa doğru
derinleşmekte, havâsın da sınırlarını zorlayarak ehass-ı havâsın anlayabileceği
yeni buudlar kazanmakta. Tasavvufun temel kavramları üzerine yoğunlaşan bu
fikrî serüven, İslâm dünyasına zenginlik katan tarihî bir kitaba dönüşürken,
konulara, hatta terminolojiye hakkıyla vâkıf olamayanlar için de bir boşluk
meydana getirme riskini taşıyordu. İşt e Kırık Testi  bu açıdan da bir boşluk
dolduracak. Bir yandan her yeni cildinde daha bir derinlik kazanan Kalbin
Zümrüt Tepeleri’ndeki seyahat devam ediyor. Diğer yandan, inceden inceye
işlenmiş konulardaki mânâ farklarını anlama zorluğu çekenler için Kırık Testi
âdeta küçük bir rehbere dönüşüyor. Bu rehber, kavramları ve onların
vicdanlara yansıma biçimini basite indirgemiyor; aksine yalın bir dille
tercüman olduğu gerçekleri daha derinden araştırmaya sevk ediyor. “Daha yok



mu?” diyenler için, daha derinlemesine analizler barındıran eserlere
çağırıyor...

İlâhî hakikatleri gönül zenginliğine odaklayarak kaleme alan eserler, coşkun
duyguların oluşturabileceği riskler de taşıyabilir bünyesinde. O yüzden büyük
mütefekkirler, aşk u şevkin bağrında oluşabilecek iltibaslara dikkat çekmiş;
mânevî âlemin yansımalarını temâşâ esnasında oluşabilecek his yanılgılarına
karşı “vartalar” mührüyle uyarıda bulunmuşlardır.

Kırık Tes t i , itidalin, daha açık bir ifadeyle sırat-ı müstakîmin kristalize
edilmiş bir örneğini sunuyor; tepeden tırnağa iç kontrolüne, nefis muhasebesine
davet ediyor.

Bir yandan hizmet şevkini mayalıyor gönlümüzde muştularla; diğer yandan
ilâhî mahkemenin her bir ferdi tek tek hesaba çekeceğini hatırlatıyor,
kalblerimizde ürpertiler hâsıl ediyor. Havf ve recâ arasında yaşadığımız ölüp
dirilmeler, bizi Rabbimize daha çok yaklaştırıyor; O’nun şefkatine,
merhametine, inayetine sığınıyoruz. O sığınmanın bahşettiği huzur, bu kitabın
satırları arasından yayılıyor yaralı gönüllerimize ve bizi yeni ufuklara taşıyor.

Bu mutluluğu bize lütfeden kitabın müellifi M. Fethullah Gülen’e ve bu
kitabın hazırlanması aşamasında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı arz
ederim.

Ekrem Dumanlı
1 Bediüzzaman, Mektubat s.415, 417 (Yirmi Sekizinci Mektup, Yedinci Mesele).



İbadet Hayatımız

Kulluk Sırrı
Cenâb-ı Hakk’a teveccühte, ibadet ve dualarda bir kulluk sırrı (sırr-ı

ubûdiyet) vardır. Yani onlara yüklenen mânâları kul bilemeyebilir; ama sırf
emredildiği için onların gereğini eda eder ve böylece emre âmâde bir kul
olduğunu gösterir. Kulluk vesilesiyle, kalbin, ruhun, hissin ve sırrın beslenmesi;
Allah’a teveccühü gibi maslahatlar hâsıl olabilir. İnsan biraz düşündüğünde
bunlar dışında başka bir kısım hikmet ve faydaların meydana geldiğini de
görebilir.

Meselâ, zekâtın bir İslâm köprüsü ve fakir ile zenginleri yan yana getirici,
ısındırıcı, nifak ve şikakı önleyici bir tedbir olduğu akılla anlaşılabilir. Haccın
bir seyahat ve tenezzüh olarak insanı dinlendirdiği, ona yeniden kendine gelme
fırsatı verdiği ve aynı zamanda onun âlem-i İslâm çapında bir kongre olduğu
düşünülebilir. Oruçla, insan nefsinin itaati öğrendiği, bir nevi perhiz yaptığı ve
sıhhat bulduğu neticesi çıkarılabilir.

Fakat bir mü’min ibadetlerini kat’iyen bu fayda ve maslahatlara bağlamaz.
Çünkü o bilir ki, ibadetlerde “taabbüdîlik”; yani hikmet ve maslahatları ne
olursa olsun, onları anlasın ya da anlamasın, nasıl bildirildi ve emredildi ise
ona göre hareket etmek ve o emirde kendi aklının almadığı daha pek çok
hikmetler olabileceğini düşünmek esastır. Zekât, oruç ve hacda olduğu gibi
namazın belirli vakitlere tahsisi, rekât sayısındaki farklılıklar, rükû, sücud ve
kıyam gibi hususî hareketler için bazı hikmetler aklına gelse de mü’min, bunları
her şeyden önce Rabbimiz böyle emrettiği için bu şekilde yerine getirir ki, fıkıh
metodolojisinde ibadetlerde gözetilen bu hususiyete “taabbüdîlik” denir.

Taabbüdî olan şeylerin önemli bir yanı şudur: Siz yaptığınız şeyle, ondan
sonra Cenâb-ı Hak tarafından size lütfedilen şey arasında tenasüb-i illiyet
(sebeb-sonuç ilişkisi) prensibine göre bir münasebet göremezsiniz. Meselâ,
namaz kılarsınız, dünyevî-uhrevî, kalbî-ruhî, aklî-hissî öyle matluplarınız hâsıl
olur ki, “Bu nasıl oldu?” diye şaşırırsınız. Burada ince bir nokta vardır;
taabbüdîlik, taabbüdîlik hesabına işler ve sizde sadece emredildiği için ibadet
etme duygusunu geliştirir.

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mucizelerini düşünürseniz,



yerdeki bir parmağın kalkmasıyla kamer nasıl iki parça oluyor; parmağıyla
işaret edince ağaç nasıl O’nun yanına geliyor; mübarek elini bir yemeğin
üzerinde bir iki defa gezdirince o yemek nasıl bereketleniyor, on kişilikken
yedi yüz kişiyi doyuruyor!... Bütün bunlarda tenasüb-i illiyet prensibine göre,
meselenin mâkul yanı olmadığından öyle anlaşılır ki Allah (celle celâluhu),
hususî bir lütufta bulunuyor. Aynen öyle de, insan kendi ibadetleri ve onlardan
hasıl olan neticeyi gördükçe; tavırları, davranışları, ruhî ve kalbî hayatı
açısından lütuf ve nimetlere mazhar oldukça taabbüdîlik mülâhazası da artar.

Ayrıca taabbüdîlik, kulluk vazifesinin arkasında hiçbir şey aramama ve
amelleri sadece Allah’ın emrine bağlama duygusunu, Allah’a halisane teveccüh
hissini meydana getirdiği için çok önem arz eder. O’nun rıza ve hoşnutluğunu
arama duygusunu besler. Hatta sadece farz ibadetlerde değil; insanın ferdî,
ailevî ve içtimaî hayatıyla alâkalı vaz’edilmiş esaslarda da bir taabbüdîlik
vardır. İnsan günlük hayatında yapageldiği işlerde ve muamelatta da sadece
emredildiği için yapma niyetini gözetebilir. Âdiyât ve muamelatta akla, mantığa
ve hikmete muvafık mânâların olduğu hususu daha çok görülse de, onlarda bile
“emredilmiş olmaları”nı esas alabilir. Ve kul, ister ibadetlerini , isterse günlük
hayatta yapageldiği şeyleri taabbüdîlik mülâhazasına bağlı yaparsa, kendisini
hâlisane kulluk ruhuna alıştırmış olur. Bunu Üstad Hazretlerinin sözüyle
irtibatlandırabilirsiniz: İnsan yaptığı bir kısım âdetlerini Allah rızası için
yapar, onları sağlam bir niyete bağlarsa, meselâ Efendimiz’in sünnet-i
seniyyesine uyma niyetiyle O’nun gibi yer, O’nun gibi oturur kalkar ve her
hareketinde O’na benzemeye çalışırsa âdetlerini dahi ibadete çevirmiş olur.1

Taabbüdîlik esasının temelindeki espri şudur: Cenâb-ı Allah hakikî Mâlik ve
hakikî Mutasarrıf’tır; insanlar da O’nun kulları ve dolayısıyla mülküdürler.
Mülk sahibi, mülkünde istediği tasarrufu yapar. Öyleyse, O bizim tavır ve
davranışlarımızı belirlemede de “Mutlak Hâkim”dir. Bununla beraber, Allah
âdiyât içinde insanlara bir hilafet mânâsı vermiş, eşyaya müdahale etme hakkı
tanımıştır ki, bu izafî bir mâlikiyettir. İnsanlar, “Mutlak Hâkim”e, “Mutlak
Mutasarrıf”a taabbüdîlik mülâhazasıyla mutlak teslim ve tâbi olmalı; âdiyatta
da eşyaya müdahale etme mevzuunda kendilerine tanınan izafî ve nisbî hakkı
kullanmalıdırlar. Ama bu hakkı kullanırken de bilmelidirler ki, asıl mal sahibi
ve “Müsebbib-i Hakikî” Allah’tır.

Allah Teâlâ kâinatta âdât-ı Sübhâniye diyebileceğimiz, dâfia-câzibe (itme-
çekme) kanunu, sürtünme kanunu, yerçekimi kanunu gibi bazı kanunlar
yaratmıştır. Meselâ, otlar ve ağaçlar toprakta kuvve-i inbatiyesini bulduğu,
güneşle temasını devam ettirdiği ve bir de suyla buluştuğu sürece büyür, gelişir
ve verimli olur. Bitkilerin su vesilesiyle gelişip büyümesi, meyve ve ürün



vermesi de Allah’ın bir kanunudur. Aslında sulamadan hâsıl olacak neticeyi
yaratan Allah’tır; ama onu bir sebep olarak halk etmiştir. Biz bu sebebi bilince
devrin şartlarına, ilim, teknoloji ve idrakine göre değişik sulama usûlleri
geliştirir ve onları tatbik ederiz. Tohumu atarken, o tohumdan beklenen
neticenin en azamî derecede hâsıl olması için nasıl bir ekme metodu uygulamak
gerekiyorsa onu arar, bulur ve uygularız.

Fakat daha tohumu atarken de “Benim yapıp ettiklerim sadece bir sebeptir.
Ürünü verecek Allah’tır. Bunları büyütürse O büyütür. Bire iki verirse O verir.
Fakat izzet ve azametine sebepleri perde yapar.” deriz. “İzzet ve Azamet ister
ki, esbab perdedârı dest-i Kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve Celâl de ister
ki, esbab elini çeksin tesir-i hakikîden” mülâhazasına bağlı kalırız. İşte böyle
bir meseleyi dahi taabüdîliğe bağlayarak Allah’a (celle celâluhu) kulluk eder;
O, bize izafî de olsa eşyaya müdahale hakkı ve imkânı verdiği ve bunu da
emrettiği için sebepleri yerine getirirsek asıl kulluk şuurunu yakalamış oluruz.

İbadetlerde Beklentisiz Olma
Evet, ubûdiyet sırrını kavramış bir mü’min, bütün amellerini sadece Allah’ın

hoşnutluğuna bağlar. Sadece Allah Teâlâ’nın rızasına giden kapıyı açmaya,
koridoru kullanmaya çalışır. Cenâb-ı Hak, onun ruhuna da kendi gücünü
kazandırırsa ve aynı zamanda onu kalbî hayat seviyesine çıkarırsa, bunu
Rahman u Rahîm’in ayrı bir lütfu olarak görür. Böyle bir neticeyi hâsıl etse de
etmese de, o Yüce Yaratıcı’ya tahsis-i nazar ederek kullukta direnir. Hatta bazı
harikulâdeliklere, hâlisane bir tavırla, ehlullahın baktığı gibi bakar; “Değildir
bu bana lâyık, bu bende; bana bu lütf ile ihsan nedendir! Ben istenmesi gerekli
olan şeylerin en büyüğünü istemiştim. Ben Seni istemiştim. Sen benim ol, başka
hiçbir şeyim olmasa da olur. Çünkü ancak Seni bulursam her şeyi bulmuş,
fakirlikten kurtulmuş olurum.” mülâhazasını seslendirir ve tam bir ubûdiyet
şuuruyla yaşar.

Bu çetin yolda yalnızca beklentisiz olanlar takılıp yollarda kalmaz, diğerleri
her zaman aldanabilirler. Beklentisiz insanın kalbi hep şu mülâhazalarla atar:
“Ya Rabbi, Sen bana meccânen sonsuz nimetler vermişsin! Ben her şeyi zaten
peşinen almışım. Bana hayat nimetini vermişsin, beni insan olmakla
şereflendirmişsin, İslâmiyet nuruyla gönlümü aydınlatmışsın, mârifet ve
muhabbet koridorunda yürüme imkânı lütuf buyurmuşsun. Dine, vatan ve millete
hizmet etme imkânları bahşetmişsin. Ben alacağımı zaten almışım ve beni bütün
bu nimetlere karşı ubûdiyet gibi lezzetli, rahat ve hafif bir hizmetle mükellef
kılmışsın. İşte şimdi bana düşen, Senin o ihsanlarını iyi değerlendirmek
suretiyle hoşnutluğunu kazanmak. Gücümün yettiğince Sana kul olmak, sonra da



Senin rahmet ve keremine iltica etmek.”
İşte bu mülâhazalardan dolayı Hak dostları dualarında çok defa şöyle

yakarırlar: “Ya Rabbi! Bizim var olmaya, şuna buna hiç ihtiyacımız yokken,
Sen bize ihtiyacımız olmayan şeyleri bile nimet olarak verdin. Şimdiyse
hâlisane kulluğa ihtiyacımız var. Senin lütf u keremine muhtacız. Biz yoktuk,
var olmayı da hiç düşünemezdik, insan olmayı hiç mülâhazaya almamıştık,
alamazdık. Bunlar bizim ihtiyacımız değildi. Ama Sen kereminle lütfettin.
Oysaki bundan sonra ayakta durabilmek için Sana çok muhtacız; sürçmemek,
düşmemek için Sana çok muhtacız... Cennet yolunda kalabilmek için Sana çok
muhtacız; zaaflarımıza takılmamak ve rızana yürümek için Sana çok muhtacız.
Ey ihtiyacımız olmayan şeyleri nasip eden Allahım! İhtiyacımız olan şeyleri de
Senden dileniyoruz...”

Evet, Cenâb-ı Hakk’ı nasıl bilmemiz lazım geliyorsa o ölçüde bilmemiz çok
önemlidir. Bize baktığı gibi O’na bakmamız; bize teveccüh ettiği gibi
teveccühte bulunmamız çok önemlidir. Daha ne diyeyim, bunu da yine O’nun
kapısında arıyor, “Ya Rabbi! Bize Kendini tanıt, mârifetini gönüllerimize
duyur, muhabbetinle ruhlarımızı doyur. Kalblerimiz hiç inhiraf etmesin. Bize
şeytan ve nefs-i emmârenin üstesinden gelme irade gücü ver!” diyorum.

İbadette Şirk ve Riya
Bir insanın yalnızken derince ibadet edip başkalarının yanında sığ yapması

riya; kendi kendine yaptığında verip veriştirip başkalarının yanında özenip
bezenmesi ise şirk kabul edilmiştir. Rabbinle arandaki münasebete bakacaksın;
insanların mülâhazalarını nazar-ı itibare aldın mı, kirletiyorsun demektir. Biz
kendi boyumuzun kulluğunu ortaya koymalı; gösteriş ve taklite girmemeliyiz.

Bununla beraber, “Herkes kendi mârifet ufkuna göre ibadet eder; benim
mârifet ufkum uyuklamaya, uyuşukluğa müsaade ediyor.” şeklinde bir
düşünceyle meseleyi hafife almak da yanlış olur. Kalbimize saygılı olmak
mecburiyetindeyiz. Kulluk şuuruyla dopdolu olarak iradelerimizin hakkını
vermeliyiz.

Yorgunluk
Biz aslında kulluktan yana bir yorgunluk yaşıyoruz. Hepimiz yorgun asker

gibiyiz, âdeta ibadetlerden yorulmuşuz. Bir bıkkınlık var. Müslümanlığa çok
avamca bakıyoruz. Kalblerimizde onu çok daraltıyor, sığlaştırıyoruz. Bütün
Ramazan boyunca ekranlarda bir şeyler konuşuldu, din anlatıldı; ama hiçbirisi
yeni Müslüman olmuş bir zenci kadının konuştuğu kadar anlamlı konuşmadı. O



ne güzel şuur, meseleleri ne güzel kavrama…
Biz ülfetin zebunu olmuşuz. Değerler, gözümüzde renk atmış, matlaşmış;

içimizde heyecan uyarmıyor. İbadetleri şeker şerbet yudumlar gibi eda
edemiyoruz. Nedir bu mekr-i ilâhî bilemiyorum? Neden duyamıyoruz? Neden
heyecan yok? Her namazda cemaatten bir iki insanın içi geçse bu konsantrasyon
ruhlarda çok şey ifade edebilir. Ama neden olmuyor, bilemiyorum?

Heyecansız, Derinliğe Ulaşmak İmkânsız
Okuduğumuz Kur’ân-ı Kerim ve yaptığımız evrâd u ezkârın şuursuzca

yapılması matlup değilse de, böyle yapılırsa da bir kısım duygularımıza hitap
eder ve bu itibarla istifade etmiş oluruz. Ümit ederiz ki; o kadarcık bir gayret
bile tıpkı yağmur taneleri gibi, toprağın bağrındaki tohumların uyarılmasına
vesile olur. İnsana düşen ise daha derince istifade edebilmesidir. Daha derin
mülâhazalara açılabilmek için de insanın kendini biraz zorlaması lazımdır. Her
kelimeyi, her ifadeyi bir idrak ve şuur içinde, bir cehd ile kalbin derinliklerine
indirmek gerekir. Şuurluca duyabilme, biri bin yapar. “Şuurluca
okuyamıyorum” diyerek terk etmek de hata olur.

Her zaman aynı yüksek ruh enginliğini yaşayamama, kabz hâlinden
kaynaklanıyor olabilir. Aslında bu durum da müspet yolda değerlendirilebilir.
Zira, kabz hâli, basta açılmanın yoludur. Kabz, bast kapısının tokmağıdır.

Hasan-ı Basrî’den İki Söz ve Hatırlattıkları
Hasan-ı Basrî der ki; “İlimce diğer insanlardan üstün olan kimseye yakışan,

amelce de onlara üstün olmasıdır.” Vatana millete hizmet ederken önde
görünenler normal insanlardan daha çok evrâd u ezkâr yapmalı. Bunun
sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Sorumluluğu ağır olan insanlar duaya, evrâd u ezkâra ve inayet eli
istemeye daha çok muhtaçtır.

2. Kendi konumunda derince inanmanın gereği olarak kulun ibadet ü taati
artmalıdır. Yani, kulun imandaki derinliği zaten onu daha çok zikre sevk eder.

3 . 2 اًروُكَـش اًدـْبَع  ُنوَُكأ  َالََفأ   sırrına göre o şükreden bir kul olmak için
sürekli ibadete yönelmeli. Ayrıca, o konumdaki insanlar harem dairesinde
bulunmaktadırlar. Orada bulunan kimseler, koridorda duranlar gibi
davranamazlar.

Hasan-ı Basrî’ye nispet edilen bir başka sözde de şöyle denilir: “Biz ilmi
dünya için istemiştik, o bizi ahirete çekti.”3 Bu söz ondan daha önce de
söylenmiş olabilir; ama ona dayandırılır. Sanki onunla iştihar etmiştir. “Tâbiîn



ubûdiyette ve ilimde sahabeden önde görünüyor.” desek doğru olabilir. Ancak
sahabe iman ve ubûdiyetin başka bir yönünü temsil ediyordu. O da, dini
muhafaza, sıyanet ve emaneti sağ salim yeni nesle nakletme, ubûdiyet ve ilim
için uygun zemin hazırlama meselesiydi. Sahabe olmasaydı din olmazdı.
Bundan dolayı, onların asrı en hayırlı asırdır ve onlar, sonrakilerin
sevaplarından da hissedardırlar.

Evet, tâbiîn devri ilmin ve o ilimle amelin zirvede olduğu bir devirdir.
Hadiste buyrulur ki: İlimden ilk kaldırılacak şey huşûdur.4 Şu an ilimde huşû
kaybedildi; o kaybedilince de âdeta her şey bitti. Hayatımda tanıdığım birkaç
insan vardı. Meselâ, birisi namazını o kadar temkinle kılardı ki, birkaç kişi
bana şöyle demişti: “Onun dükkânının önünden geçerken bir kere baksam
ahireti hatırlıyorum.” Evet, mü’min, hele ki ilim sahibi bir mü’min
görüldüğünde Allah (celle celâluhu) hatırlanmalı.

Halis İbadet ve Kulak Hırsızları
İnsan, ibadet ü taatine, evrâd ü ezkârına, dua ve yakarışlarına başka

mülâhazaları karıştırdığında da bazı neticelere ulaşabilir. Meselâ, cinlerle
uğraşanlar, muska yazanlar bazı fevkalâde şeylere ulaşabilirler. O yolda
yaptıkları bazı şeylerle metafizik dünya adına bir kısım keşiflerde
bulunabilirler. O neticeleri görünce akla gelebilir ki, bunlar ruha kendi gücünü
kazandırıyor ve ruh hayatına yükseliyorlar; latîfe-i Rabbâniye yörüngeli hayat
ufkuna ve sır seviyesine yürüyorlar. Oysa, Hristiyan mistikleri ve Budist
rahipler de bir kısım fevkalâde şeyler sergiliyorlar. Kendini tamamen kozmosa
kaptırmış olan insanlar ve Brahmanistler de o türlü şeyleri elde edebiliyorlar.
Biz de o yolla bazı şeylere ulaşıyorsak, aramızdaki fark nedir?

Bu iki şey arasında çok önemli bir fark vardır. Kur’ân da bu farka işaret
eder. Vahiy bize gelirken veya melekler aralarında muhâverede bulunurken,
Cenâb-ı Allah’tan duydukları bir şeyi aralarında konuşur, birbirlerine
fısıldarken orada şeytanlar da istirâk-ı sem’de, yani “kulak hırsızlığı”nda
bulunuyorlar. Şeytan ve onun avenesi kulak hırsızlığı yaparken ve bir kısmını
çalıp geri kalanını kendi asılsız sözleriyle tamamladıkları haberleri insî
dostlarına hevâcis (şeytanî vesveseler) olarak iletirken; melekler Allah’tan
doğrudan doğruya haber alıyor, kendilerine bahşedilen meşru haklarını
kullanıyor, nimet olarak verilen şifreyi işletiyor, o kapıyı açıyor ve o kapıdan
marziyât-ı ilâhiyeye yürüyorlar. Bu da yine sadık elçiler vesilesiyle vahiy ya
da ilham olarak sadık insanlara ulaştırılıyor. İkisine de aynı kapıdan giriliyor
gibi oluyor; fakat birinde hedef Allah’ın rızası olduğundan ve Mâlik-i
Hakikî’nin izni dairesinde gerçekleştiğinden o makbul; diğeri de mezmum kabul



ediliyor.
İşte ruha kendi gücünü kazandırmaya, kalbî ve ruhî hayat seviyesine

ulaşmaya, meselâ seyr u sülûk-i ruhanîyle kat-ı merâtip etmeye çalışan samimi
bir mü’min (samimi diyorum; zira ubûdiyetiyle başka neticeleri beklemeyenleri
kastediyorum) ubûdiyet mülâhazası içinde Allah’ın rızasını hedefleyerek bu
yolda yürür. Sadece O’nun hoşnutluğuna kilitlenir. O razı olduğu için de bu
gayretiyle bir sır kapısını aralar. Bu konuda ona müdahale de edilmez. İstirâk-ı
sem’de bulunmadığından dolayı ervâh-ı tayyibe onun önünü almaz, üzerine
şahablar yağdırmaz, başına dert açmaz. Çünkü o sadece içeriye girmede serbest
bırakıldığı bir kapıyı açmaya çalışıyordur. Bir kapıyı, bir çantayı, bir kasayı
açmada kullanılan anahtar ya da şifre gibi bir vesileyle o sır kapısını açmaya
gayret ediyordur. Diğerleri ise, tıpkı şeytanların istirâk-ı sem’i gibi, bankaları
boşaltıp insanların paralarını soyan hırsızlara benzer, gayrimeşru bir iş
yaptıklarından her an başlarına şahaplar yağabilir; yakalanıp derdest
edilebilirler. Çünkü yürüdükleri yol gayrimeşrudur ve o şekilde yürüme
izinleri de yoktur.

İşte, ruha kendi gücünü kazandıracağım derken, Allah’ın rızasını
gözetmeyenler ve kendilerine müsaade edildiği yolda ve izin verildiği şekilde
yürümeyenler, yolda kalır ve ruhlarından da olurlar. Bu konuda acı ve ibret
dolu örnekler vardır. Bunlar metafizikle alâkalı güçlerini ortaya koymak için
ruhî tecrübelere girerler. Fakat başlangıç noktaları, yürüdükleri yol ve
hedefleri Cenâb-ı Allah’ın rıza ve iznine uygun olmadığından zamanla
şirazeden çıkarlar. Şeytanlar onlara birkaç tane doğru haber söyler. Meselâ
“Bugün Türkiye’den şunlar gelecek.” der. Sonra bir haber daha... Bir tane
daha... “Ganj Nehri’nin suyu bir metre kadar çekilecek, gidin bakın!” derler.
Bakarlar ki, gerçekten nehrin suyu çekiliyor. “Bugün orada şu kadar insan
yakılıp külü savrulacak!” derler, doğru çıkar. Beş on defa böyle yapıp bir gün
de gelir derler ki, “Biliyor musun, sen müceddidsin!...” Aradan bir süre geçer,
birkaç tane daha doğru haber söylerler ve sonra “Sen öyle normal, sıradan bir
müceddid değilsin, Mehdî’sin.” derler. Bir zaman sonra da “Sen Mesîh-i
mev’udsun” sözüyle onu beklenilen kurtarıcı olduğuna inandırır ve hulûl
sapıklığına kadar uzanan bu çirkin yolda baş aşağı getirirler.

Görüldüğü gibi onlar da aynı anahtarı, aynı şifreyi bulup kullanıyorlar. Aynı
şifreli kapıyı açıp giriyorlar. Giriyorlar; ama mülk sahibinin iznini almadıkları
ve ancak onun müsaade ettiği şekilde davranmadıkları için bir hırsız muamelesi
görüyorlar. Ve istirâk-ı sem’in cezası olarak maksadın aksiyle tokat yiyor,
ebedî hasârete düşüyorlar. Tarih ve günümüz, İslâm’ın ubûdiyet anlayışından
mahrum kaldığından istidraçlara aldanmış, değişik sistemlerin kurbanı olmuş



ve şirazeden çıkmış binlerce insana şahitlik etmiştir, etmektedir.

1 Bediüzzaman, Lem’alar s.64 (On Birinci Lem’a, Birinci Nükte).
2 Buhârî, teheccüd 6; Müslim, sıfâtü’l-münâfikîn 79-81.
3 İbn Abdilberr, Câmiu beyâni’l-ilm 2/22.
4 Tirmizî, ilim 5; ed-Dârimî, es-Sünen 1/59.



Namaz
Kalıplar Mânâları Taşıyıcı Olmalı
İnsanın, Rabbiyle münasebetinde asıl olan mânâdır, özdür, ruhtur. Fakat

onları taşıyan da lafızlardır, şekillerdir, kalıplardır. Bundan dolayı, mutlaka o
lafızlara, kalıplara da dikkat edilmelidir. Esas alınan mânâyı, mazmunu o
kalıpların taşıması lazım. Dolayısıyla, kalıp ve şekillerin hiçbir mânâsı yok
denilemez. Zâhirî ahkâm onlara bina edilir. Ne var ki, namaz vardır namazdan
içeri, oruç vardır oruçtan içeri. Onun için buyurulur ki, ََحلَْفأ ْدــَق 

َنيِذََّلا  َنوُنِمْؤُمْلا … “Mü’minler kurtuldu. O mü’minler ki...”1 Bu âyetteki
ism-i mevsûlün sılası 2 َنوُعِشاَخ ْمِھِتَالـَص  ِيف  ْمُھ   şeklinde geliyor. Yani,
“Onlar, her zaman namazlarında huşû içindedirler.” َنوُّلَصُي  ْمُھ   “Onlar
namaz kılarlar” denmiyor. Sebata ve devama işaret eden bir kalıp kullanılıyor.
Yani, buyuruluyor ki; ne zaman olursa olsun namazda haşyet yaşayanlardır,
huşû arayanlardır kurtulanlar.

Biz bir insanın sadece namazına bakarak onun namazda huşû arayan biri olup
olmadığını belirleyemeyiz. Bu, insanın vicdanı ile Allah arasındadır.
Dolayısıyla biz kendimizi hüsnüzan etmeye zorlarız. Ama bazı kimseler
namazlarında, oruçlarında öyle dikkatsizdirler ve iffetleri mevzuunda çarşıda
pazarda öyle sulu hareket ederler ki; insan ne kadar hüsnüzan ederse etsin, şahit
olduğu hareket hakkında olumlu düşünceyi İslâmî çerçevede bir yere koyamaz.
Meselâ, birisi hemen tekbir alır ve sen daha Fâtiha’nın yarısına gelmeden
rükûa varır. Burada kendini ne kadar zorlarsan zorla ona namaz kıldı
diyemezsin. Meselâ, rükûda hakkını vere vere, kelimeleri güzelce telaffuz
ederek –bazı fukahaya göre– bir kere “Sübhâne Rabbiye’l-Azîm” demek
şarttır. Çok hızlı söyleniyorsa mânâsı yoktur onun. Bazı fukahaya göre ise, onu
en az üç defa söylemek gerekir. Onun için, rükûda ve secdede en az üç defa,
yavaş yavaş, kelimeleri tam telaffuz ederek bu tesbihi söylemeliyiz. Daha az
söylüyorsak, başkalarını hakkımızda müspet düşünme hususunda zorlamış
oluruz. Böylece bazı kalıplar, bizim onunla eda etmeye çalıştığımız mânâ,
muhteva ve mazmunu taşıyıcı olmaz. Dolayısıyla, hakkımızda hüsnüzan edenler,
vehme ve kuruntuya hüsnüzan etmiş olur.

Çok kimselerin hızlı hızlı okuduğu Fâtiha, Kur’ân değildir. Çünkü, Kur’ân
öyle inmemiştir. Böyle alelacele okunan Fâtiha ile kılınan namaz, namaz
değildir. Bir nefeste, o nefes bitmeden sûreyi sona erdirme telaşıyla, soluğun
tıkandığı yerde hızlıca ve can havliyle alınan ara nefeslerle okunan Kur’ân’la



kıraat farzı yerine gelmiş olmaz. Lafızlar mânâların kalıbıdır; ama kalıbın
mânâya uygun olması lazımdır. Bast-ı zaman olabilir, o ayrı. Birisi bana
demişti ki; “Hakkını vere vere okuyarak, beş dakikada kırk veya doksan rekât
kıldım.” Âdet-i ilâhî açısından bu her zaman olmaz. Bir kere müyesser olan da
caka yapıyorum diye onu söylerse bir daha ona da müyesser olmaz.

Namazda Huşû ve Hudû
Namazda “iç tâdil-i erkân” sözü çok kullanılmamıştır. Bu, huşû ve hudû ile

alâkalı bir tabir olarak söylenebilir. Huşû ve hudû, meseleyi namazın
mazmununa bağlı götürmektir. Rica ederim, namazda huşû ile alâkalı bu kadar
tahşidâtı çok bulmayın. İman ve namaz ikiz kardeştir; şu kadar var ki, iman az
önce doğdu. Üstad namazın beş vakte tahsisini anlattığı yerde, onun mânâsının
ne olduğunu da açıklıyor.3 Muhyiddin İbn Arabî, Fütühat-ı Mekkiye’de
namazın mânâsıyla alâkalı şeyler ortaya koyuyor. Şah Veliyyullah Dehlevî
namazla alâkalı bir kısım hususlar söyleyip, onun ehemmiyetine dikkat çekiyor.
Ben onun için bazı arkadaşlara rica ettim; ne olur arkadaşlardan birkaçı doğru
dürüst namaz kılsalar da, örnek olsalar. Yoksa bu işin içinde olan kimseler
arasında dahi hakikî mânâsıyla namaz kılınmıyor. Beş vakit yatılıyor kalkılıyor;
ama namaz kılınmıyor.

Ayrıca, 4 َنّیِلـَصُمِْلل ٌلْيَوَف  ’de anlatılan sadece sehiv meselesi değildir.
Namazla alâkalı o kadar çok eksiğimiz var ki... Meselâ “Namaza kalktıkları
zaman tembel tembel kalkarlar… ”5 âyetinin anlattığı husus, bunlardan birisi.
Hadislerde insanın o türlü namazı insanî davranışın dışında addediliyor.
Namaz bir insanî davranıştır. Fakat o çizgi içinde kalınmadığı zaman yapılan
hareketler hayvanî hareketlere benzetiliyor. Meselâ, imamdan önce rükûa giden
kimse için “İster misiniz, Allah rükûdan kalkarken suretlerinizi eşek suretine
çevirsin!”6 deniliyor. Demek ki, imamdan evvel harekete geçme meselesi
kulluk çizgisinden çıkma mânâsına geliyor. “Herhangi biriniz secdeye gittiği
zaman horozun daneyi gagaladığı gibi yapmasın!”7 deniliyor. Bakın, o bir
hayvan davranışı; alnını yere vurup kaldırma bir hayvan davranışı. “Köpek gibi
ellerini yere sermesin!”8 deniliyor. Oturmadan secdeye, secdeden rükûya,
rükûdan kıyama kadar davranışların hayvan davranışlarından farklı olması
gerektiğine dikkat çekiliyor.

Allah Resûlü bu mübarek sözleriyle bizi bir insanî davranış mecmuasına
çağırıyor. Evet, huşû ve hudû ancak o kalıplarla ifade edilir. “Ben huşû ve
hudû içindeyim.” dediğin zaman hayvanî kalıpları aşman gerekir. Allah’ın huşû
ve hudû atiyyesini, ancak o atiyyeyi taşıyabilecek matiyyesi götürebilir.



Namazın İnkişafı
Bir de namazın ruhu, mânâsı hemen inkişaf etmeyebilir. Kendisinde namazın

ruhu inkişaf eden bir insan, en tatlı bir işle meşgulken fırlayıp namaza durmak
ister ve namazdan zevk alır. Her zaman olmasa bile, çok defa der ki: “Keşke
ömür hiç bitmese ve ben hep ayakta dursam böyle.” Ama bunun inkişaf etmesi
için insana bazen yirmi, bazen otuz, bazen kırk sene lazımdır. Kırk sene
kemerbeste-i ubûdiyet içinde o kapıda durursun ve namaz ancak o zaman
inkişaf eder. Namazın mahiyeti inkişaf ederse ne olur: Sen o zamana kadar hep
bir altın namaz damarını aramak için madende toz toprak içinde dolaşmıştın,
fakat ısrar ettin. “Bu damardan oraya gidiliyor!” dedin. “Bu damar, o damar; bu
damar, o damar…” dedin ve bir gün kendini o hazine içinde buldun. O âna
kadarki çalışmalarının hepsi altın olur mu, olmaz mı?

Âyet-i kerimede 9 ًالِیتـَْبت ِهـَْیِلإ  ْلََّتَبتَو   buyruluyor. Fiil “tefa’ul” babında
olduğu için bir zorlama ifade ediyor. Ve başlangıçta Hz. Peygamberimiz’e
böyle hitap ediliyor. Ama Efendimiz zamanla o hâle geliyor ki, “Sizin yeme
içme ve cinsî münasebete karşı duyduğunuz arzuyu ben namaza karşı
duyuyorum.”10 diyor. Aynen öyle de, bu hususta gereğince ısrarlı olsan ve
sabretsen, namazın mânâ peçesinin senin için de açılmasını beklesen, sonunda
sana deseler ki “Cennet’te sofralar hazırlanmış”; sen, “Namazımı kılayım
ondan sonra. Namazımı feda edemem ben.” diyecek hâle gelirsin. Azrail
aleyhisselâm gelse “Müsaade edersen vakti giren namazımı kılayım, kaçmasın.
Ondan sonra ne yaparsan yap!” dersin. Öyle bir ruh hâleti hâsıl olur ki, ölecek
bile olsan namazını eda etmeye çalışırsın. Namazlaşırsın artık. Hz. Hubeyb’in
şehit edilmeden önce bütün teklifleri geri çevirip sadece namaz kılmak
istemesini de bu şekilde anlayabiliriz, artık namaz onun ruhuna mâl olmuştur.

Namaz Koridoru
Namazı vaktinde kılmak çok önemlidir, ilk vaktinde kılmak evlâdır. Bütün

fakihler, muhaddisler, müfessirler bu noktaya dikkat çekerler. Bununla beraber,
siz hayatınızı öyle standart hâle getirmişsinizdir ki; kerahet vaktine girmeden
namazlara belli vakitler tahsis edersiniz. Namazı ve ona bağlı ibadetleri huzur-
u kalb ile eda etmek için o vakti kollarsınız. Ezanın ezan, kametin kamet olması
lazımdır. Onların duaları var. Bunların hepsi, adım adım konsantrasyon adına
çok şey ifade eder. Sofranın bile bir adabı vardır. Önce ne konacak, sonra ne
getirilecek bir usûlü, bir adabı vardır. Yemekten tam lezzet almak için bunlara
uyulur. Namaz mâide-i semâviyesinin tadını çıkarmak için de onlara uymak
lazım.



Namaz, Allah (celle celâluhu) ile senin arandaki bir alışveriştir. Namazdan
başka, seni Allah’a o kadar hızlı ve o kadar yakın hâle getirecek bir şey yoktur.
Bir kere, başta nazarî planda, senin zihninde o asıl kıymetine ulaşmalıdır. Yani
henüz tatmamışsın, duymamışsın, hissetmemişsindir; ama nazarî planda “Bu,
budur.” demen lazım. Çünkü sendeki arayış duygusunu bu kabullenme meydana
getirecektir. Arayış duygusunu tetikleyecek, ona start verecek şey budur. Böyle
bir duygun yoksa, namazın içinde buna ulaşma düşüncen yoksa, neyi
hedefleyeceksin ki sen onda? “Rabbim bana burada O’na kul olma fırsatı
veriyor. Ben şimdi kemâl-i edeple, kemerbeste-i ubûdiyet içinde bu taabbüdî
işi O’na bir arz edeyim. O ne kadar büyük, ben ne kadar küçüğüm; O ne kadar
sonsuz, ben ne kadar sıfırım... İşte O’na göre ben bunu eda edeyim. Kulluğumu
ifade etme fırsatıdır bu, küçüklüğümü haykırma fırsatı, O’nun azametini ilan
etme fırsatı…” Evet, önce bu duyguyla dopdolu olmak lazım.

Huzurun iki mânâsı var: Birincisi, zevk-i ruhânîye erme. Meselâ insan
“Keşke olsa…” diye düşünebilir; ama bana göre ona da talip olmamak lazım.
İkinci huzur, senin küçüklüğün, sıfırlığın ve hiçliğinle beraber kabul
buyurulman... Huzur anını ve huzurda kendini ifade etme imkânını elde etmen.
İşte bu huzura bağlı olarak onun huzuruna talip oluyoruz.

Cemaatle Namaz
Namazı cemaatle kılmak çok önemlidir. Hiç ihmal etmeye gelmez. Biz

Hanbelî mezhebinden değiliz; ama İmam Ahmed İbn Hanbel’in cemaat
hakkındaki anlayışı dikkate değer. O, cemaati namazın şartı sayar. Tabiîn
efendilerimiz cemaat hususunda ne kadar titizdirler. Meselâ, A’ meş (Süleyman
b. Mihran) yetmiş sene boyunca ilk tekbiri hiç kaçırmamıştır. Yetmiş sene, tek
bir rekâtı bile kazaya bırakmamıştır. Bir başkası, ömrü boyunca namazlarda
başkasının ensesini görmemiştir; çünkü hep en ön saftadır.

Efendimiz cemaatin önemini anlatırken şöyle buyuruyor: “Çok defa içime
geliyor ki, birisi namaz için kamet okusun, cemaat namaza dursun, ben de
gideyim cemaata gelmeyenlerin evini yakayım.”11 Evet, cemaat çok önemli.
Ben size sorsam: “Hayatınızda cemaatsiz, münferit kaç namaz kıldınız?” Ondan
fazla ise cemaatsız namazınız, söylemeyin onu, Allah’a karşı ayıptır. O on vakit
de ya yolda ya havaalanında ya da uçakta, yani cemaate imkân bulamadığınız
yerlerde olmalı.

Hayat namaza göre tanzim edilmeli. Namaz bir takvim gibi hayatın her
noktasını kuşatmalı. Hayatın gerçek takviminin blokajı namaz üzerine
oturtulmalı. Namaz vakitleri köşe taşları olmalı ve sair işler bu köşe taşlarına



göre programlanmalı. Eskiler bir iş için sözleştiklerinde “Sabah namazından
önce... Öğle namazından sonra” derlerdi. Kur’ân’da da bu espri muhafaza edilir
ve pek çok yerde “Namaz kılındıktan sonra...”12 “Namaza kalktığınızda...”13

“Namaza durduğunuzda...”14 gibi ifadelerle ferman buyrulur.

Namazda Farklılık Ortaya Koyma
Namazda “ah... vah” etme, inleme ve ses çıkarma eğer gayriirâdî ise

sakıncası yoktur. Bu, bir derecenin gereği ise ve cezbeden kaynaklanıyorsa
buna bir şey demem. Yani, bir kimse öyle bir hâl yaşayacak, kendini
kaybedecek ve farkında olmadan ses çıkaracak, inleyecek... Sonra ona “Böyle
yaptın!” denilince “Öyle mi!... Ben hiç hatırlamıyorum!” diyecek, hiç farkında
olmayacak yaptığının. Öyle değilse ses çıkarmamalı, farklılık izhar etmemeli.
Ağlamak da böyle. Mümkün olduğunca mâni olmaya çalışacaksın. Ama engel
olamıyorsan, gayriirâdî içinden geliyorsa bir mahzuru olmaz.

Üstad’ın namaza başlarken ve namaz içindeki hâllerini anlatırlar; gözleri bir
garip olur, sesi garip çıkardı, derler. O bir seviye işidir. Seviyesi o olmayanın
bunu taklit edip bu çeşit hareketler sergilemesi hiç doğru değildir.

İnsanlarla beraber eda edilen ibadetlerde şirk ve riya tehlikesi vardır. Yalnız
başına namazını verip veriştiren adam, başkalarının yanında uzatıyorsa,
süslüyorsa bu, Allah muhafaza, şirktir. Yalnızken uzun uzadıya kılan birisi,
başkalarının yanında kısa kılıyorsa bu da riyadır; çünkü, o davranışta da
insanların mevcudiyetini kâle alma ve ona bir değer atfetme vardır. Öyleyse,
insan yalnızken nasıl namaz kılıyorsa cemaat içinde de öyle kılmalı. Ne uzun ne
kısa... Hiçbir farklılık ortaya koymamalı. Âdeta bir çobanın koyunları yanında
kıldığı namaz gibi. Teşbihte hata olmasın, çoban kıldığı namazı koyunlarının
görmesini dikkate alır mı? Bu arada insan, namazını kâmil namaz seviyesine
çıkarmak için hep gayret içinde olmalı.

Namaz bizi kurtaracak bir ibadettir. Ondaki suistimalimizle öbür tarafta
başımıza iş açmasın sonra!...

Bir Hatıra ve Namaza Dikkat
Hiç unutamayacağım insanlardan birisi de Muhterem Mehmet Kırkıncı

Hocanın rahmetli babası, Celal Efendi’dir. Celal Efendi, Medine’de mücâvir
(mübarek bir yerde inzivaya çekilip ibadet eden, kendini o yerin hizmetine
adayan), kıymetli bir insandı. Orada vefat etti ve oraya defnedildi. Yanına
gittiğimde çok yaşlanmıştı. İlerleyen yaşına ve rahatsızlıklarına rağmen
namazlarını aksatmıyor, sünnetleri de ayakta kılıyordu. Ama oturup kalkmakta



zorlandığı için namazlarını yatağının yanında kılıyor, ayağa kalkabilmesi için
yatağa tutunması gerekiyordu. Bu şekilde tamamladığı bir namazdan sonra bana
demişti ki, “Hocam, ben böyle namaz kılarken yatağa tutunarak kalkıyorum,
oluyor mu namazım?” O tabloyu hiç unutamayacağım. O ne güzel şuur... Her
şeye rağmen kulluğunu gereğince eda etmeye çalışmak; ama yine de yaptığıyla
yetinmemek ve daha iyisini aramak...

Evet, namaz bizi ahirette kurtaracak bir sermayedir. Onun için namaz
hususunda çok hassas davranmak gerekir. Allah (celle celâluhu) onun kıymetini
ruhlarımıza duyursun ve eksiğiyle gediğiyle namazlarımızı kabul buyursun.

Secdeyi, Kıyamı Duyarak Yapma
Secdede bir şey söylemeden, derin bir mülâhaza ile istediğin kadar

durabilirsin. Önemli olan, kendini namaza ısrarla salıvermektir. Bir tek şey
söylersin; ama senin ufkun alır seni en derinliklere götürür. Bu, hissetme,
duyma meselesidir; vicdanî bir mülâhazadır. Resûlullah’ın secdesinin
uzunluğu, rükûdaki zaman kadardı. Rukûdaki duruşu kavmedeki kadardı.
Kavmedeki duruşu da tahiyyattaki oturuşuna eşti. Bazen O’nun nafile olarak
kıldığı bir rekât namaz, bizim teravihte kıldığımız kadardı. Hâlbuki biz senede
bir ay kıldığımız teravih namazı ile çok namaz kıldığımızı düşünürüz.

Kalb İnceliği ve Namaz
Soru: Kalb inceliğimizin ve namaz hususundaki hassasiyetimizin buradaki

vazifelerimize ve ahiret hayatımıza bakan yönleri nelerdir?
Cevap: Kalb inceliği bir iman emaresidir. Kalb inceliğinin dili olan gözyaşı

da bağrı yanık, ciğeri dağlı sevgi kahramanlarının bir boşalma ameliyesidir.
Allah Resûlü şöyle buyurur: “Mahşerde, Cehennem kıvılcımlarının insanları
kovaladığı hengâmda, Cebrail aleyhisselâm elinde bir bardak suyla görünür.
Ona, ‘Bu ne?’ diye sorarım ve bana şöyle cevap verir: ‘Bu, mü’min kulların
Allah korkusuyla ağlayıp gözlerinden döktükleri gözyaşlarıdır ve şu korkunç
kıvılcımları söndürecek tek şeydir.” 15 Evet, gözyaşları ötede Cehennem
alevlerini, burada da hasret ve hicran yangınlarını söndürebilecek tek iksirdir.

Kur’ân-ı Kerim de, yer yer kalb inceliğini tebcil ve takdir ederek “Onlar,
Allah’ın âyetlerini duydukları zaman çeneleri üstü yere kapanırlar.”16

buyurur. Bir başka yerde ise “Az gülsünler, çok  ağlasınlar!”17 ihtarında
bulunur ve Efendimiz “Ürpermeyen kalbden, yaşarmayan gözden Sana
sığınırım Allahım!”18 diye yalvarır.

İnce bir kalb, ürperen bir gönül, muhasebe ve murakabeye açık olur.



Kendisini sık sık sorgular. Elde ettiği başarıları kendinden bilmediği gibi
yaptıklarını da sürekli az görür. Hayır ve hasenat adına doyma bilmeyen bir
“Hel min mezîd?” (Yok mu daha?) kahramanı olur.

Kalbi ince bir insan için ibadetler konusunda da doyma ve yeterli bulma diye
bir husus söz konusu değildir. Farzları yerine getirdikten sonra, daha ne kadar
ibadet edeceği şahsın kanaatine kalmış bir meseledir. Bir insan, kıldığı
namazlar hakkında “Ben şunları huzur-u kalble kılamadım, gereğince eda
edemedim, bari yerlerine nafile kılayım veya dikkatsiz kıldığım bu namazları
kaza edeyim.” diyebilir. Belli miktarlar tayin eder. Ölümün ne zaman geleceği
belli olmadığı için kısa zamana sıkıştırır ve meselâ her gün birkaç günlük de
kaza namazı kılarak eksiğini gediğini kapatır.

Nafile ibadetler için “cebren li’n-noksan”, yani, “kırık çıkık için sargı”
ifadesini kullanıyor; onlarla farz ibadetlerimizdeki eksiği gediği kapama, kırığı
çıkığı yerinde sarmayı hedefliyoruz. İşte, bu husus şahsın vicdanına kalmış bir
şeydir. Meselâ, bir şahıs belli bir müddet, kalbini Cenâb-ı Hakk’a tam tevcih
edemeden farza durmuştur. Bir gün niyetin hakikatini anlar, niyete kalbin kastı
ve teveccühü şeklinde bir tarifle yaklaşır. Teveccühü de, mâsivâyı tamamen
kalbden silme, o anda her şeyi unutup sadece Allah mülâhazasına girme olarak
anlar. Niyeti böyle anlayan birisi, bu şekilde bir niyetle namaza durmamışsa
namaza hiç durmamış, namaz kılmamış sayılır. Bu meselede herkesin kendi
seviyesine göre davranması gerekir. Bazı Hanefî kitaplarında, nereden çıktığı
belli olmasa da, “Niyeti ağızla söylemek daha evlâdır.” diye kaydedilmiş.
Konuşurken kalbin tevcihi nasıl olacak onu da bilemiyorum; ama bu âdet hâline
gelmiş, insanlar namaza dururken ِّلل ِهٰ ّلـَصُأ  َيِ َْنأ  ُتْيَوـَن   diyerek sesli niyet
ediyorlar. Eğer bu şekilde kalbin Cenâb-ı Hakk’a teveccühü sağlanabiliyorsa
ne âlâ… Ama lafızda kalınıyor ve ne dendiğinin bile farkına varılmadan bazı
kelimeler söylenip namaza duruluyorsa ve kalb, yönelmesi gereken tarafa
yönelmemişse namazın olmama ihtimali vardır. İşte, niyeti bu şekilde öğrenen
ve böyle bir irtibat içinde yaşamaya başlayan bir insan “Namaz vakitlerini boş
geçirmemişim, fakat ibadetin hakkını verebildim mi bilemiyorum? ‘Cebren
li’n-noksan’ yapmalıyım, nafile kılmalıyım.” diyebilir. Allah (celle celâluhu)
bir otuz sene daha ömür verirse, her gün bir günlük kaza kılar ve eksiğini
gediğini kapamış olur.

Ayrıca, Hanefîlerde beş vakit farz namaz çok dikkatle kılındığı gibi, beş
vakit namazın sünnetleri de kılınmalıdır. Bunların on iki rekâtı Efendimiz
tarafından tekitle emredilmiş, müekked sünnettir. İkindinin sünneti için böyle
bir tekit yoktur. Ama o da fedâildendir. Yatsının ilk dört rekât sünne ti de
fedâildendir. O da Kütüb-ü Sitte’de yoktur; fakat Ali el-Kâri’nin Fethu Babi’l-



İnây e adlı kitabında, Said b. Mansur’un Sünen’indeki bir hadise dayanarak
kaydettiği üzere, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) yatsıdan önce de dört
rekât sünnet namaz kılmıştır.19

Teheccüt namazı da çok önemlidir. Gecelerini teheccüt feneriyle gündüz gibi
aydınlatmış olanların berzah hayatları da ışıl ışıl olacaktır. Teheccüt, berzah
karanlığına karşı bir zırh, bir silah, bir meşale ve kişiyi berzah azabından
koruyan bir emniyet yamacıdır. Her namaz, insanın öbür âlemdeki hayatına ait
bir parçayı aydınlatmayı tekeffül etmiştir; teheccüt ise, berzahın zâdı, zahiresi,
azığı ve aydınlatıcısıdır.

Kur’ân’da birkaç yerde teheccüde işaret edilmiştir. Meselâ: “Sana mahsus
bir namaz olmak üzere gecenin bir kısmında kalkıp Kur’ân oku, teheccüt
namazı kıl. Böylece Rabb’inin seni ‘Makam-ı Mahmûd’a eriştireceğini
umabilirsin.”20; “Teheccüt namazı  kılmak için yataklarından kalkar;
cezalandırmasından endişe ederek, rahmetinden ümid içinde olarak
Rabb’lerine dua edip yalvarırlar ve kendilerine nasib ettiğimiz mallardan
Allah yolunda harcarlar.” 21; “Sabah akşam Rabb’inin adını zikret! Gecenin
bir kısmında da ona secde et, geceleyin uzun bir süre ona tesbih ve ibadet
et.”22

Teheccüt namazı iki rekât kılınabileceği gibi, sekiz rekât olarak da
kılınabilir. Buharî ve Müslim’in rivayetine göre, Abdullah İbn Ömer, rüyasında
iki dehşetli kimsenin gelip, kollarından tutarak kendisini derin, alevli bir
kuyunun başına getirdiklerini ve atacaklar diye korkunca da “Korkma, senin
için endişe yok!” dediklerini Efendimiz’e anlatır. Allah Resûlü, “İbn Ömer ne
güzel insandır; keşke, teheccüt namazını da kılsa!” şeklinde tabir ve tevcihde
bulunurlar. Allah, rüyasında İbn Ömer’e Cehennem’e ait bir berzah levhasını
göstermiş ve ona hazırlık yapmasını iş’ar buyurmuştur.23

Bunlara ilaveten, “duhâ” ve “evvâbîn” namazları gibi diğer nafile namazlar
da farz namazlardan kalan eksik ve gediklerimize sargı vazifesi görecek, onları
tamamlayacaktır. Allah (celle celâluhu) farzlardaki boşluklarımızı nafilelerle
dolduracaktır.

Bunu teyit eden bir hadis-i şerifte anlatıldığı üzere, ahirette ilk defa soru
sorulacak konuların başında namaz gelir. Cenâb-ı Hak “Kulumun namazı tamam
mı?” diye sorar. “Tamam” derler, “O zaman o geçsin.” buyurur. Eğer
“Namazları eksik!” denilirse, “Nafileleri var mı?” diye sorar. “Var” denilince
“Nafileleri farzlar yerine koyun.” buyurur. Rahmet-i ilâhî olarak, nafileler
farzlardan noksanların yerine konur.24 Bunu da isterseniz, “Cebren li’n-noksan,
doğrudan doğruya Cenâb-ı Hakk’ın iradesi ve meşîetiyle oluyor; yani, sargıyı



ahirette Allah sarıyor.” diye yorumlayabilirsiniz.
Hâsılı, kalb inceliğimiz ve farzıyla nafilesiyle namazlara dikkat etmemiz, bu

dünyada kulluk vazifesini yerine getirmemiz için bir aşk, şevk, güç ve moral
kaynağı; ötede de ölümle başlayan ve Cennet’e uzanan hatarlı yolda sadık bir
yol arkadaşı ve şefaatçi olur. Namaz, bizi Yüce Yaratıcı’ya yaklaştıran bir
vesile ve yerimizde durmamız için tutunacağımız kopmaz bir ip, çok sağlam bir
tutamak ve bir kulptur. Namazın bizler için nezih hayat kaynağı ve fuhşiyattan
alıkoyan bir sur olduğunu da hatırlatıp, bunu ifade eden âyet-i kerimenin
meâliyle bu bahsi kapatalım: “Sana vahyedilen ‘Kitab’ı okuyup tebliğ et,
namazı hakkıyla ifâ et. Muhakkak ki namaz, insanı, ahlâk dışı
davranışlardan, meşrû olmayan işlerden uzak tutar. Al lah’ı namazla anmak,
elbette en büyük fazilettir. Allah bütün işlediklerinizi bilir.”25

Şeytanın Namaz Hırsızlığı
Namazda sağa sola bakmaya, şeytanın namazdan hırsızlaması denilir. Yani;

o, namazı tamamen çalamıyor da ondan bir kısmı hırsızlıyor. Erkânı çalamıyor.
Son kozunu nazarları çalma ile kullanıyor. “Sağa baktırabilir miyim, sola
baktırabilir miyim?” diye çabalıyor.

Var mısınız, namazdan başlayalım işe! Üstad’ımız ne kadar edepli insan. Ne
diyor bakın: “İnşaallah tam ihlâsa mazhar olursunuz. Beni de tam ihlâsa
sokarsınız.”26 Ben de onun gibi diyorum: “İnşaallah tam namaz kılarsınız. Bana
da tam namaz kılmanın âdâb ve erkânını öğretirsiniz.” O zaman kim kimin
arkasına takılırsa kurtulur. Gelin hep beraber kurtulmaya karar verelim.

Namazdan hiçbir şey çaldırmamak lazım. O bir emanettir. Şeytan ne
bakmadan çalsın, ne yatmadan kalkmadan çalsın, ne şundan ne de bundan. Tam
tekmil namaz emanetinin emini insanlar olarak, hakikat-ı namaz misâlî
mahiyetiyle neden ibaretse ona uygun şekilde namazı eda etmeli. Meselâ, ben
namazı ebedî yolculukta refik olacak; gökçek yüzlü; boyu posu, edası
endâmıyla hiçbir tarafı tenkit edilemeyecek uhrevî bir misâlî vücuda sahip
görüyorum. Şimdi, bir yerde şeytanın hırsızlığına mâni olamazsanız, o onun bir
kulağına vurur, bir burnuna vurur, bir dudağına vurur. Bir yandan kolunu
götürür, bir yandan ayağını... O hâle getirir ki, onun misâlî vücudu ahirette size
ne der bilemiyorum. Mutlaka diyeceği şeyler vardır. “Allah hayrınızı versin,
beni zayi ettiniz!” mi der, “Beni berbat ettiniz!” mi der, bir şey der mutlaka.
Fakat orada rahatsızlık yaşamamak için sizin burada namaza rahatsızlık
vermemeniz ve hırsız elinin ona uzanmasına mâni olmanız gerekir. Bütün
kalbiniz, hissiyatınız ve letâifinizle Allah’a müteveccih olmalı; hiçbir yerinden



hiçbir şey çaldırmamalısınız. Mebdedekilerin o meseleyi duyarak yapması zor.
Yalan olur “Duydum” derse. Fakat Allah bir gün o kapıyı aralar. Hele siz
dişinizi sıkın; en önemli, en müsait vaktinizi ona verin ve zorlayın kendinizi.
İnşaallah, bir gün gelir, onu güzel eda etme imkânı doğar.

İhtimal, hakikat-i salâta ulaşmak için bazıları her gece bin rekât namaz
kılıyordu. Üstad’ın ilk talebeleri özene özene namaz kılıyordu. Ben gerçekten
namaz kılan insanlar gördüm. Birkaç yüz rekât kılan çoktu, sayılamayacak
kadar. Bu millet namaz kılmayı unuttu. Camiler şekillere bağlı kaldı. O halılar
gözyaşına hasrettir şimdi. Seccadeler temiz alınlara hasrettir...

Namaz ibadetin kalbidir. Namazın her rüknünün kendine göre bir kıymeti
vardır. Ama onun en kıymetli parçası, alnın yere konması hâlidir; secdedir.
“Kulun Allah’a en yakın olduğu yer secdedir.”27 buyurulur. Evet, namaz secde
ile taçlanır.
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Dua
Duaya İnanmak
Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak

bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır. Sabah ve ikindiden sonra yapılan
dualarda söylenen cümleler Mecmûatü’l-Ahzâb’da mevcuttur;1 ama az bir
farkla kayıtlıdır. Orada ِراَّنلا َنِم  َانْرَِجأ  ُنٰمْحَر  اَي  َتَْیلاـََعت  ّلَلا  ُهٰ اـَي  َكـَناَحْبُس 

ُرِیجُم اَي  َكِوْفَِعب   denilir.2 ُرِیجُم  de Allah’ın ismidir, ancak burada اَي َكِوْفَِعب 
ُنٰمْحَر  demek bana daha sevimli geliyor. Üstad Hazretleri bu duayı çok önemli

gördüğünden olacak sabah ve ikindiye hasretmiş.
Gümüşhânevî Hazretleri, Mecmûatü’l-Ahzâb’da duaların faziletine dair pek

çok şey söylemiş. Bunlardan ilk bakışta çok mübalağalı gibi görünen şeyleri
Üstad’ın verdiği ölçüler çerçevesinde anlamak lazım. Yani o durum, okuyanı
ilgilendirir. Başka bir ifadeyle, meselâ, “Şu duayı bir kere okuyan Cennet’e
girer.” denildiği zaman bunu, “Bu dua öyle bir duadır ki, onu inanarak, gönlünü
vererek lâyık-ı vechiyle bir kere okuyan Cennet’i kazanabilir.”3 şeklinde
anlayabiliriz. Benim öyle inancım var ki, bir insan gönlünü açsa ve kâmil
imanıyla bir kere “Allah!” dese, sonra kendini onuncu kattan aşağı atsa,
betonlar paramparça olur da ona bir şey olmaz. Bilhassa âlem-i İslâm’ın kan
kustuğu şu günlerde göğsünü çatlatırcasına dua etmek lazım, buna ihtiyaç var.

Dua ve İbadet İştiyakı
Soru: Sahabe mesleği denilen yolda bulunanlar genellikle mânevî

terakkîlerinden haberdar olmuyorlar. Ancak bazıları zamanla ibadet ü taate
fevkalâde bir iştiyak duyuyorlar. Âdeta kendilerini ibadete, tesbihata, evrâd
ü ezkâra sevk eden, zorlayan bir şey oluyor. Bunun izahı nedir?

Cevap: O hâl, devamlı ibadet eden bir insanda, ibadetin zamanla fıtratın bir
yanı hâline gelmesinden dolayı olabileceği gibi, Cenâb-ı Hakk’ın
bilemediğimiz bir sırla ibadet ü taate iştiyak (arzu) uyarması şeklinde de
olabilir. Her iki durumda da bu iştiyak Allah’ın bir lütfudur. İbadet etmek bir
lütuf; ibadete karşı içte hissedilen arzu ve alâka da o lütfun üzerine ayrı bir
lütuftur. Cenâb-ı Allah bazen bir kula bu duyguyu lütfeder; o da ibabetleri tabiî
ihtiyaçları, âdetleri gibi görür. Bu, o insanın iyi ve güzel hallerinin iştiyaka
dönüşmesi demektir. Bu iştiyakla, “Ne kadar yapsam az.” der.

Ne kadar ibadet yaparsa yapsın, ne kadar evrâd ü ezkârda bulunursa
bulunsun “Senin Zâtını senâ ettiğin (övdüğün, methettiğin) ölçüde Seni senâ



etmeye gücüm yetmez.” felsefesine bağlı vazifesini eda edemediği, iyi bir kul
olamadığı gibi bir duygu içinde varsa, yani yaptığı her şeyi azımsıyorsa bu kişi
Allah’ın epey bir lütfuna mazhar demektir. Meselâ, günde bin tane salât u selâm
okur da sonunda der ki; “Ya Resûlallah! Senin kadr u kıymetine göre salât ü
selâm okuyamadım.” İnsan, günde bin defa, meselâ Peygamber Efendimizin
(sallallahu aleyhi ve sellem) Mekke’nin fethi sırasında tekbir getirip Allah’a
hamd ü senâ ettikten sonra söylediği, َرََصنَو ُهَدْعَو  َقَدَص  ُهَدْحَو  ّللا  ُهٰ َّالإ  َهِٰلإ  َال 

ُهَدْحَو َباَزْحَْألا  َمَزَھَو  ُهَدْبَع   “Allah’tan başka ilâh yoktur, sadece O vardır.
Ordusunu aziz etti, kuluna yardım etti, düşmanlarını tek başına mağlup
etti.”4 sözlerini tekrar ediyorsa; sonunda da “Bu olmadı. Rabbim karşısında
bununla yetinmem çok küçük kalır, çok ayıp olur.” َتَْنأ َكَْیلَع  ًءاََنث  يِصْحُأ  َال 
َك5 ـــ ــِسَْفن َىلَع  َتـْیَنَْثأ  اــَمَك   diye gönlünden geçirebiliyorsa bu bir
mazhariyettir.

Yaptığı ile iktifa eden mü’mindir, inanıyordur, ibadet ü taatindedir; ama bu
ölçüde mazhariyete ulaşamamış demektir. Yani, günde bin rekât namaz kılsa da
“Hayır, Rabbime karşı borcumu kat’iyen ödeyemedim!” demek “Ona karşı
şükran borcumu eda edemedim!” mülâhazasına girmek mevhibe üstü bir
mevhibedir. Onun için mükemmelini anlatma sadedinde hadis olarak da rivayet
edilir:

ُفوُرْعَم اـَي  َكـِتَفِرْعَم  َّقَح  َكاـَنْفَرَع  اـَم   “Ey bütün mahlûkat tarafından
bilinen Rabbim, Seni bilinmesi gereken ölçüde bilip tanıyamadık!”,6

ُدوُبْعَم اَي  َِكتَداَبِع  َّقَح  َكَانْدـَبَع  اَم   “Ey yalnızca kendisine ibadet edilen
Allahım, Sana hakkıyla kulluk edemedik!”,7

ُروُكْشَم اَي  َكِرْكُش  َّقَح  َكَانْرَكَـش  اَم   “Ey her dilde meşkûr olan Rabbim,
Sana gereğince şükredemedik!”,

ُروُكْذَم اَي  َكِرْكِذ  َّقَح  َكَانْرَكَذ  اَم   “Ey yerde ve gökte her varlık tarafından
adı anılan Allahım, şanına lâyık zikri yapamadık!” sözleri, vicdanın
kriterlerine ve kadirşinaslığına göre “tam eda edemedik!” şuurunu anlatır.

İmanın kalbde sebat bulması çok önemli olduğu için, ben dua ederken
mütemâdiyen (sürekli olarak) َىلَع اـََنبوُلُق  ّْتَِبث  ِبوـُلُقْلا  َّبِلَقُم  اـَي  ّلَلا  َّمُـھٰ

َِكنيِد  “Ey kalbleri evirip çeviren Allahım! Kalblerimizi dininde sabitleyip
perçinle!” diyorum. Gerçi Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bunu
genelde nefs-i mütekellim (birinci tekil şahıs) sigası ile demiş: اَي ّلَلا  َّمُـھٰ
8 َِكنيِد َىلَع  يِبـْلَق  ْتـَِّبث  ِبوـُلُقْلا  َبـِّلَقُم   Bir yerde 9 اََنبوُلُق  şekli gözüme
ilişmişti; ama meşhur olan ikinci söylediğim şeklidir. Başka bir duada da,



َِكتَعاـَط ىِٰلإ  اـََنبوُلُق  ْفِّرـَص  ِبوُلُقْلا  َفِّرـَصُم  اـَي  َّمُّھٰلَلا   “Ey kalbleri evirip
çeviren, kalblerimizi ibadet ü taat sevdasına çevir!” diyorum. Buna ilaveler
yapabilirsiniz: ِصَالْخِْإلا َيِلإ  اَمَّیِسٰال  ىٰضَْرتَو  ُّبِحُت  اَم  ىِٰلإ   “Kalblerimizi
sevip razı olduğun işlere, hususiyle de ihlâsa yönelt!” diyebilirsiniz. َيِلإ

َِّمتْـَألا ِنـی۪قَیْلا  ِلـِماَكْلا َو  ِناــَميْ۪إلا   “İman ve mükemmel yakîne yönelt!”
diyebilirsiniz. ِتَانَْألاَو ِمْلِحْلا  َيِلإ   “Yumuşak huyluluk ve düşünerek, temkinli
davranmaya yönelt!” diyebilirsiniz. Bunlar istenir Allah’tan. Fiille de ısrar
edilirse, Cenâb-ı Hak her şeye rağmen, cismaniyete ve bedene rağmen ibadete
aşk u iştiyak verir. O hâle gelir ki insan, santim eksik yapsa çok ızdırap duyar
ve yaptığı her şeyi az görür, küçük kabul eder.

Evet, elinden geldiğince O’na karşı kulluğunu ifade edeceksin; ama sonunda
“Diyemedim…” diyeceksin; “Söyleyemedim, edemedim, yapamadım… Nerede
Rabbimin sonsuz lütufları, nerede O’na tam şükürle mukabele!” Bize, bunları
söyleme, bu istikametteki istekleri ortaya koyma düşer.

Fâtiha, En Güzel Duadır
Dua okuyacağım zaman bir hadis-i şeriften istinbatla Fâtiha sûresini

okuyorum, sonra da (meâlen) “Allahım, işte bu şifa vesilesi Fâtiha’dır; sen de
Şâfî’sin, şifa veren yalnız sensin. Senden başka şifa verebilecek kimse ve senin
şifandan başka da şifa yoktur. Hastalığımı gider, bu derdime deva ver.
Hastalıktan hiçbir eser bırakmayacak bir şifa nasip et!” diyorum.

Evet, en güzel dua Fâtiha’dır. Samimi bir kalble, hangi hastalığa okunursa
okunsun biiznillah şifa vesilesi olur. Zaten, Fâtiha’nın isimlerinden biri de
“Şâfiye”dir. Ayrıca, başka yirmi kadar ismi de vardır. Meselâ, namazda
okunması vacip olduğundan “Sûretu’s-Salât”; başlı başına yeterli olduğundan
“Vâfiye” ve “Kâfiye”; bütün sûrelerin aslı ve özü durumunda olduğundan
“Ümmü’l-Kitab” ve “Esas” bu isimlerden bazılarıdır.

Siz de her türlü dert ve sıkıntınızın izâlesi için Fâtiha’yı okuyup, “Rabbim,
işte bu sûre Kâfiye’dir. Senin izin ve inayetinle her derde yetebilir. Sen
Kâfi’sin. Okuduğum şu sûre hürmetine dert ve sıkıntılarım hususunda bana
yardımcı ol!” diyebilirsiniz.

Allah’ı Anma ve Dua
Hak dostları evrâd u ezkâra (Kur’ân ve dua okumaya, Allah’ı anmaya) çok

önem verirler. Her gün bir miktar Kur’ân okuma ve değişik dualarla Allah’a
niyazda bulunmanın onunla irtibatımız açısından çok önemli olduğunu söylerler.



“Her fert, kendi gücü nispetinde bir şeyler belirlemeli ve onu her gün
okumalıdır.” derler. Üstad Hazretlerinin Mecmûatü’l-Ahzâb’ı on beş günde bir
hatmettiğini bir yakınından birkaç defa dinledim.10 O kitap üç cilttir; demek ki,
ciltlerden her birini beş günde bir okuyor. Onca kitap yazma, telif, tashih,
arkadaşlarıyla görüşme, yaşadığı ağır şartlar, hapishaneler, takipler, tevkifler,
tarassutlar, tehcirler... Bütün bunlara rağmen evrâd u ezkârında hiç kusur
etmiyor.

Bazıları “Duada mübalâğa etmemeli, aşırı gitmemeli” falan derler.
Zannediyorum aşırı gitme meselesini Ubâde b. Sâmit’in oğluna yaptığı
vasiyetteki ifadelerini yanlış anlayarak ortaya atıyorlar. O, dua ederken,
meselâ, bazılarımızın “Allahım! Şöyle bir Cennet, yamacında şöyle bir köşk,
köşkün yanından akan pırıl pırıl bir çay” dediği gibi, teferruata ait şeyler
zikrediyor; ayrıntılara dalıyor. Bu sebeple Hz. Ubâde, “Oğlum, ben
Resûlullah’tan duada ifrattan sakındıran sözler duydum.” diyor. O, ifratı
(aşırılığı) meselenin keyfiyetiyle alâkalı detaylarla uğraşma şeklinde anlıyor.
Yoksa, Cenâb-ı Hak “Ey iman edenler, Allah’ı çok anın, çok yâd edin.”11

derken, bir insan sabahtan akşama kadar durmadan ِهِد ْمَحِبَو ّللا  ِهٰ َناـَحْب  سُ
ِمیِظَعْلا ّللا  ِهٰ َناَحْبُس   dese, yine duanın hakkını eda etmiş olamaz. Efendimiz

bu duanın sabah akşam yüzer defa söylenmesini tavsiye ediyor. Ümmü Seleme
Validemiz de taşları veya fasulye tanelerini yanına koyuyor ve onlarla sayarak
her gün yüz defa söylüyor.

Birbirini tanıyan, bilen insanlar değişik gruplar hâlinde dua okuyabilirler.
Meselâ, Büyük Cevşen’i birkaç kişi paylaşıp okuyabilir. Paylaşıldıktan sonra
artık her insanın kendisine ayrılan bölümü okuması onun için gerekli olur. Ya ni
“Allah’ı anma, zikretme hususunda ben her gün şu kadar bir şey yapacağım.”
diyen insan, üzerine bir sorumluluk almış olur ve bu sorumluluğu yerine
getirmesi artık zarurîdir. İsteyenler Büyük Cevşen dediğimiz hizbi baştan sona
kadar kendi başlarına da okuyabilirler. Fakat bir heyet hâlinde okuyunca,
herkesin defter-i a’mâline o okumanın bütününden hâsıl olan sevap yazılır.
Hakikî şahs-ı mânevî teşekkül edince herkes bütünün okuduğu kadar okumuş
olur.

Bu hususta özellikle Mecmûatü’l-Ahzâb’ın çok istifadeli olacağını
düşünüyorum; çünkü o kitap, oldukça geniş ve pek çok velinin dualarından
değişik bölümler ihtiva ediyor. Gümüşhânevî Hazretleri onları toplarken
bugünkü ölçülerde tashih etme imkânı olmamış. Üstad’ın eline de ondan
geçmiş. O okuduğu yerleri kısmen tashih etmiş. Keşke bir iki gayretli insan
yeniden onun üzerinde çalışsa ve o kitabın elden geldiğince hatasız olarak



basılmasına vesilelik etse.
O basıldıktan sonra duaya iştiyaklı mü’minler aralarında taksim ederler.

Öyle bir metod geliştirirler ki, herkes farklı zamanlarda farklı yerleri okur.
Meselâ, bir ay boyunca şu bölümü okuyan insan, ikinci ay diğer arkadaşının
yerine geçer. O üçüncü arkadaşın, o da dördüncü arkadaşın yerine... Böylece
herkes Mecmuatü’l-Ahzâb’ın her yerini okumuş olur. Gördüğü duaların
orijinal, yepyeni olması insanda ayrı bir heyecan uyarır. Meselâ, Şâh-ı
Geylânî’nin insanın gönlünde ürperti hâsıl eden duasını bile otuz gün üst üste
okuyan biri, zamanla onu ilk gün okuduğu gibi duyamayabilir. Fakat bu duayı
ikinci ay biraz bekletir, başka dualar okur, ona karşı içinde hâsıl olan ülfeti
giderir ve bir müddet sonra tekrar o bölüme dönerse yine ilk defa okuyormuş
gibi duyup hissedebilir. Benim ömrüm vefa eder mi bilemiyorum; ama
istiyordum ki, ben de onu birkaç arkadaşımla paylaşıp okuyayım. Bunun nasip
olmasını çok arzu ederim.

Bazen şu husus kafama takılıyor: İşin esası, bir kenara çekilip kimseye
demeden dua okumaktır. Fakat burada “Ben de böyle bir kenarda dua
okuyabilirim, kimseye ihtiyacım yok.” gibi bir gizli bencillik var mıdır,
bilemiyorum. Eğer varsa bu çok tehlikelidir. Bir başkası da “Ben kendim bir
kenara çekilip dua okuyabilirim; ama arkadaşların dualarının arasında olursa
benim dualarımın da kabule daha yakın olacağını umarım.” düşüncesinde
olabilir. Böyle bir yaklaşımla duanın hiç olmazsa bir parçası, yarısı veya
çeyreğini arkadaşlarıyla beraber okur. Fakat bu ikincisinde de görünme,
duyulma hissi bulunabilir. Bunların hepsi tehlikelidir. Dua öyle hâlis olmalı ki,
ona hiçbir mülâhaza bulaşmamalı. Onun sağından solundan, altından üstünden,
neresinden bakılırsa bakılsın şeffaf, saydam bir şey gibi hep Zât-ı Ulûhiyet
tecellîleri görülmeli.

Bazen de, meselâ aynı camide namaz kılan insanlar birbirlerine “Gelin selef-
i salihînden rivayet edilen şu duaları okuyalım. Meselâ, bir gece kalkalım, iki
üç saat sürse de on dokuz defa Fetih sûresini okuyalım.” diyebilirler. Ama
herkes içinden gelerek katılmalıdır böyle bir dua şirketine. Fırlamalı, kalkmalı
yerinden... Bir hâcet namazı kılmalı; Büyük Cevşen’ i , Evrâd-ı Kudsiye’yi,
Sekîne’yi okumalı. Arkadaşlarıyla beraber on beş yirmi dakika okuyorsa, sonra
d a kimsenin görmeyeceği, aklına herhangi bir mülâhazanın gelmeyeceği bir
yere gitmeli, bir yarım saat de orada okumalı.

Evet, yalnız başına okurken “Bak, arkadaşlardan kaçtım, kendi kendime
kimse görmeden yapıyorum, daha ihlâslıca oluyor.” duygusuna kapılma veya
“insanlar duysun, görsün” diye başkalarına sesini duyurma ve bu ikisinde de
şeytana kapı aralama olabilir. Üstad Hazretleri, sesli okuyup insanlara



duyurmayı İmam Gazzâlî’ye dayandırarak istihsan ediyor: “Ben önceleri sesli
okuyordum; ama işin içine riya girer mi diye de endişe ediyordum. Sonra
gördüm ki, İmam Gazzâlî ‘Başkalarını uyarma ve teşvik etmeye matuf olunca
mahzursuzdur.’ diyor.” 12 Fakat bütün bunlarla birlikte kalbimiz Üstad’ın kalbi
de değil.

Cennet’ten içeriye gireceğimiz âna kadar bizim kalbimize her şey girebilir.
Kırdaki, bayırdaki deliklerde yılan, çıyan arayacağına elindeki fenerini kalbine
çevirmesi gereken bizlerin her hâlükârda çok dikkatli olması lazımdır.

Ey Hâlık-ı Kerîm’im ve Ey Rabb-i Rahîm’im!
Onyedinci Lem’a’nın on ikinci notasında Üstad Hazretleri şöyle diyor: “Ey

Hâlık-ı Kerîm’im ve ey Rabb-i Rahîmim! Senin Said ismindeki mahlûkun ve
masnûun ve abdin, hem âsî, hem âciz, hem gafil, hem cahil, hem alîl, hem zelil,
hem müsi’, hem musin, hem şakî, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu
hâlde, kırk sene sonra nedâmet edip senin dergâhına avdet etmek istiyor. Senin
rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatîatını itiraf ediyor.”13

Bilindiği üzere peygamberler masum ve masundur; hem onlar günah
işlemezler, hem de günah ve hatalara karşı Allah (celle celâluhu) onları
muhafaza eder. Bediüzzaman gibi insanlara gelince, onlar masum değilse de
masundurlar; yani, günahsız olmasalar bile Cenâb-ı Hakk’ın sıyaneti
altındadırlar ve Allah onlara günah işletmez.

Üstad yukarıdaki sözleri söylerken ne yapıyordu sanki! Hâşâ ve kellâ onun
bu sözleri söylemesindeki sâik günahları değildi. O şekilde düşünmek suizan
olur. Hayır, o, vazifesi ve misyonu gereği kendi gönlünce yapması gerekli
olduğu gibi hizmet edemediğini düşünüyor; yapıp ettiklerini az görüyor; iyi bir
kul olamadığı korku ve endişesiyle iki büklüm bir vaziyette, kendine göre,
halinin ıslahı için niyaz ediyordu.

İşte, keşke bizim gönlümüzü de her an bu duygular kaplasa ve o sözler bizim
vird-i zebânımız olsa, kendimiz hesabına söylesek onları. Kendi vicdanımıza
söyletsek. “İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşyîciler beni bırakıp
gittiler. Senin afv u rahmetini intizar ediyorum.” deyip her an herkesin başına
gelebilecek olan ölümü yaşıyor gibi olsak ve şöyle devam etsek: “Eğer kemâl-i
rahmetinle beni de kabul edersen, mağfiret edip rahmet edersen, zaten o Senin
şanındandır. Çünkü erhamu’r-râhimînsin. Eğer kabul etmezsen; Senin kapından
başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki,
dergâhına gidilsin. Senden başka hak Mâbud yoktur ki, ona iltica edilsin!”

Evet, günah ve hataların ötesinde Cenâb-ı Hakk’ın rahmeti var, o dilerse çok



küçük şeylerden dolayı da affeder. Hem Üstad’ın, hem İmam Gazzâlî’nin ve
hem de Muhâsibî’nin dediği gibi hayattayken insan korkuyla tir tir titremeli;
ama çaresiz kaldığı ölüm anında ümide ve recaya sarılmalı ve “Ya Rab, benim
hiç sermayem yok; sadece ‘Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah’la Sana
geliyorum.” demeli. Sekerât-ı mevtte recaya sığınmalı ve “Artık elimden bir
şey gelmez; fakat Senin rahmetin melceimdir, ‘rahmeten lilâlemîn’ olan habîbin
de şefaatçim.” duygusunda olmalı. Ne var ki, o zorlu dakikalarda bu hâli
yakalayabilmek, her şeyi yerli yerine koymaya ve temiz olup temiz kalmaya
bağlıdır.

İnsan, iyilik yapma, iyi bir kul olma, her işi ihlâsa bağlama hususunda
kat’iyen kanaatkâr olmamalı. Kulluk hususunda hırsla, ölesiye daha iyiyi, daha
güzeli talep etmeli. Başka türlü davranmak dûn himmetlik olur. Hele kendini
Kur’ân talebesi kabul edenler, veli olup uçsalar dahi, “Bu işte bir bit yeniği
vardır, ben ihlâsımı bir daha gözden geçirmeliyim, kalbimi derinlemesine
yoklamalıyım. Kontrol etmeliyim kendimi, onunla alâkalı olan mülâhazaların
dışında başka mülâhaza var mı gönlümde, başka bir şey düşünüyor muyum?”
demeli; sadece onun rızasını aramalı.

Cenâb-ı Hak, bizi bir şekilde belli bir yere kadar çekmiş; kalbimize iman
nuru koymuş ve bize başkalarının imanı hususunda hizmet etme imkânları
lütfetmiş. Bu ilk lütuf, ilk mevhibe, ilk vârid; bunun nemalandırılıp bir sermaye
gibi değerlendirilmesi lazımdır. İradelerimiz sadece birer şart-ı âdî... Bir yere
getiren, lütfeden o. “Kendi aklımla buldum, bu başarılar benden.” sözü
firavunların ifadesi. “Estağfirullah ya Rabbi, Sen verdin, Sen ihsan ettin!...
Tutmasaydın, biz burada duramazdık; bakmasaydın, görülüp gözetilen
olamazdık. Tut bizi Allahım; tut ki, edemeyiz sensiz!” yakarışı imanlı
gönüllerin sesi.

Üzerindeki lütufları, elde ettiği başarıları kendi kabiliyeti, istidadı ve
becerilerine bağlayanlar mânen terakki edemezler. İşleri Allah’a verince
Cenâb-ı Hak ruhta bir inkişaf yaratır. Zannediyorum, herkes kendi hayatı
açısından meseleyi değerlendirse bir tarafa çekilmiş, çağrılmış, hatta bir hayır
yoluna zorla sürüklenmiş olduğunu görür. Bizden çok daha zeki, aklı her şeye
eren insanlar vardır ki, Kur’ân dairesinin dışında kalmıştır. Çok samimi talebe
olduğumuzu söyleyemeyiz. Bir Bediüzzaman Hazretleri gibi kendimizi yürekten
bu işe verdiğimizi, hiç sönmeyen bir heyecanla, bütün mülâhazaları kafamızdan
atarak milletimize hizmet ettiğimizi söyleyemeyiz. Fakat böyle işin kenarından
köşesinden tutuyorsak, uhrevî yanı itibarıyla bu bile Cenâb-ı Hakk’ın büyük bir
nimetidir. Yoksa bütün bütün zayi olup gideriz. Kabiliyetimiz değil, istidadımız
değil; O’nun lütfu sadece.



Erzurumluların bir lafı vardır: “Suya aşağıya doğru atacaksın, yukarıya doğru
arayacaksın, bulursan da başına vuracaksın.” Biz de, nimetleri kendimizden
bilme duygularını, suya aşağı doğru atmalı; yukarı doğru aramalı; kazara
bulacak olursak, başına vurup o tür duyguları boğmalı ve her şeyi Allah’tan
bilmeliyiz.
1 Mecmûatü’l-Ahzâb, (Şâzilî cildi) s.333-336.
2 Mecmûatü’l-Ahzâb, (Şâzilî cildi) s.333.
3 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.164 (On Yedinci Lem’a, On Üçüncü Nota) s.188 (Yirminci Lem’a,

Birinci Nokta).
4 Ebû Dâvûd, diyât 17; Nesâî, kasâme 33-34; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/410, 5/411.
5 Müslim, salât 222; Tirmizî, daavât 75, 112; Ebû Dâvûd, salât 147
6 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 2/410; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 4/79, 17/202.
7 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/184; el-Hâkim, el-Müstedrek  4/629.
8 Tirmizî, kader 7, daavât 89, 124; İbn mâce, dua 2.
9 İbn Mâce, mukaddime 13; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/182; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 4/414.
10 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler Bediüzzaman’ı Anlatıyor 4/10.
11 Ahzâb sûresi, 33/41.
12 Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.153.
13 Bediüzzaman, Lem’alar s.162 (On Yedinci Lem’a, On İkinci Nota).



Evrâd u Ezkâr
Allah’ı Çokça Anmak
Allah’ı daha çok zikretmeliyiz. Tecelliyât-ı ilâhiyenin binini birden bir anda

duysak bile, milyonunu bir anda duyabilme ve tırnağımızın ucundan bütün
hücrelerimize kadar bunu hissedebilme cehdi içinde olmalıyız. Allah (celle
celâluhu) bizleri şekilcilikten, görüntüden, suretten halâs eylesin ve mânâ-yı
hakikîye ulaştırsın.

Bir ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  derken, o kadar arzu ediyorum ki; o anda Allah Teâlâ’nın َال 
bütün isimlerini, bütün tecellîlerini bir anda duyabileyim, bir anda onlarla
dolayım. Fakat maalesef, Cenâb-ı Hakk’ın bu kadar lütfu karşısında bizler hâlâ
suretle uğraşıyoruz; şekle takılıp kalıyoruz. O’nu anarken kendimize göre değil;
O’nun büyüklüğüne, enginliğine göre anmak için kendimizi zorlamalıyız. Otuz
sene kırk sene demeden, ısrarlı olmalıyız. Kendi darlığımızla değil, o tecellî-i
ilâhîyi kendi enginliği içinde anlamalıyız.

İsm-i A’zam
İmam Gazzâlî Hazretleri, Esma-yı İlâhiye’den “Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem,

Adl, Kuddûs” isimlerini İsm-i A’zam (en büyük isim) olarak kabul etmiş;
haklarında bir risalecik yazarak onları okumanın değişik hastalık ve belalara
şifa ve kalkan olacağını söylemiştir. Gümüşhânevî Hazretleri de, onun
dualarını Mecmûatu’l-Ahzâb’a dâhil etmiştir. Meselâ, on defa ُرَبـَْكأ ّلَلا  ُهٰ
dedikten sonra ِمیِحَّرلا ِنٰمْحَّرلا  ّللا  ِهٰ ِمِْسب   ’le başlayıp ٌمَكَح ٌموُّیَق  ٌّيَح  ٌدْرَف 

ٌسوُّدُق ٌلْدَع   demenin şerlilerin şerrinden korunmaya ve zafer kazanmaya
vesile olacağını nakletmiştir. Üstad Hazretleri de, Sekîne ve Tahmîdiye gibi
duaların başında bu isimleri zikretmiştir.

Beş vakit içerisinde “salât-ı vustâ”, cuma gününde “vakt-i icâbe” (duaların
umumiyetle kabul olacağı saat), insanlar arasında veli kullar, Ramazan ayında
Kadir Gecesi, bütün taat ve ibadetler içerisinde rıza-yı ilâhî, kâinatın ömründe
kıyamet ve ferdin hayatı içerisinde ölüm anı gizlendiği gibi; Esmâ-i Hüsnâ
arasında da İsm-i A’zam giz li tutulmuştur. Mü’minlerin sürekli uyanık, dikkatli
ve devamlı Allah’a (celle celâluhu) ibadet ve taat içerisinde bulunmalarına
vesilelik eden bu gizlilikten dolayı hangi ismin “a’zam” olduğu da bilinememiş;
pek çok muhtelif isim, İsm-i A’zam olarak zikredilmiştir.

İsm-i A’zam olarak rivayet edi len isimlerin hemen hepsi me’suratta (Kur’ân
ve sünnet kaynaklı dualarda) vardır. Dua Mecmuası’na bütün o isimleri



koymaya çalışmıştım. Hatta meselenin bir sırrı olabileceği düşüncesiyle aynı
kelimeler, farklı rivayetlerde geçiyorsa, birbirine yakın lafızlarla rivayet
ediliyorsa bile tamamını almış; o sözler, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ait olduğu için hepsini çok kıymetli görerek hiçbirini kaçırmamaya
gayret etmiştim.

Dua Mecmuası’nda da görüleceği gibi ٌلْدــَـع ٌمــَكَح  ٌموُّیَق  ٌّيَح  ٌدْرَف 
ٌسوُّدُق ’den başka, “Rahman, Rahîm, Hannân, Mennân, Melik, Selâm, Mü’min,

Müheymin” gibi isimler de İsm-i A’zam olarak rivayet edilmiştir.
Ayrıca, tek bir isim şeklinde değil de âyet ya da izâfet terkibi olarak

zikredilen َتَْنأ َِّالإ  َهِٰلإ  َۤـال   , 1 ِماَرْكِْإلاَو ِلَالَجْلا  وُذ  ِضْرَْألاَو  ِتاَواـَمَّسلا  ُعيِدـَب 
2 َنیِِملاَّظلا َنـِم  ُتْـنُك  ّيِِنإ  َكـَناَحْبُس   ve Âyetü’l-Kürsî3 gibi İsm-i A’zam
olduğu söylenen başka rivayetler de vardır. Bunlar İsm-i A’zam’ın tecellî alanı
mı, İsm-i A’zam bunlarda mı tecellî etmiş; yoksa bunların içinde geçen Cenâb-ı
Hakk’ın mübarek isimleri mi İsm-i A’zam? Bu, sadece Allah Teâlâ’nın
bileceği bir meseledir.

Aslında, biz Esmâ-i İlâhiye’nin tamamını bilmiyoruz. Efendimiz bir kimsenin
afet ve musibetler dolayısıyla tasalandığında okuması için talim ettikleri duada,
“Allahım, ben Senin kulunum, kullarından bir erkekle bir kadının oğluyum.
Perçemim Senin (kudret) elindedir. Hakkımdaki kararın yürürlükte ve
takdirin âdilanedir. Senden, kendini isimlendirdiğin, Kitabında zikrettiğin,
mahlûkatından herhangi birine öğrettiğin veya gayb ilminde kendine tahsis
ettiğin (kimseye bildirmediğin) her ismin hürmetine; Kur’ân’ı kalbimin
baharı, gözümün nuru, hüzün, gam ve tasamın gidericisi kılmanı diliyorum.”4

buyuruyor.
Demek ki, sadece bir insanın bildiği; yalnız bir kitapta zikredilmiş, tek bir

salih kul, cin veya meleğe bildirilmiş ya da nezd-i ulûhiyette mazhar-ı isti’sâr
olmuş (kimseye bildirilmeyip ilm-i ilâhîye has kılınmış) isimler de vardır.

Ayrıca, siz muztar kaldığınız ve ihtiyaç hissettiğiniz zaman, herhangi bir
lafızla Cenâb-ı Hakk’a çağrıda bulunursunuz. Söylediğiniz lafız ne olursa olsun,
içinizin sesi ve gönlünüzün ifadesiyse hiç farkına varmadan o gizli bırakılmış
isimlerden birini ya da İsm-i A’zam gibi kabul edilecek bir ismi telaffuz
edebilirsiniz. Meselâ, “Ben bâis u fakîrim, Sense düşkünlerin elinden tutan.”
dersiniz. Esmâ-i İlâhiye’de bunun karşılığı bir isim bilmiyoruz; ama belki bu da
onlardandır. Meselâ, “Ben muztar u muhtacım, muztar olanların ızdırarını
gideren de Sensin.” dersiniz ve bunu Cevşen’de geçen اَي ِّمَھْلا  , َجِراـَف  اـَي 

ِّمَغْلا َفِشاَك   yerinde kullanabilirsiniz. Eğer samimi ve gönülden iseniz Cenâb-



ı Hak dilinizin bağını çözer ve farkına varmasanız da size İsm-i A’zam’ı
söyletir. Fakat diliniz gönlünüze tercüman değilse, İsm-i A’zam’ı da
söyleseniz, o işin bir yanını eksik bırakmış olursunuz.

İşte bundan dolayı, Hak dostları, yalvarış ve yakarışların ancak sıdkla eda
edildiği ölçüde “İsm-i A’zam”a iktiran etmiş gibi rahmet arşına ulaşacağını ve
hüsnükabul göreceğini söylemişlerdir. Evet, samimiyet, sıdk ve sadakat âdeta
İsm-i A’zam iksiri gibi tesir eder. Bayezid-i Bistâmî, kendisinden İsm-i
A’zam’ı soranlara “Siz, Allah’ın isimleri içinde İsm-i Asğarı (en küçük isim)
gösterin, ben de size İsm-i A’zam’ı göstereyim.” der ve ilave eder: “Bence
İsm-i A’zam tesiri yapacak bir şey varsa, şüphesiz o da sıdktır; sadakatle hangi
isim okunsa, o İsm-i A’zam olur.”5

Evet, insan Cenâb-ı Hakk’a samimi teveccüh etmeli ve Esmâ-i İlâhiye’yi,
Sıfat-ı Sübhâniye’ye yanaşma hususunda çok önemli bir merdiven olarak
değerlendirmeli. Zât-ı Ulûhiyeti tanımanın, ancak Esmâ-i İlâhiye’yi bilmekle
mümkün olacağını kabul etmeli. Bütün kalbiyle onların arkasına düşmeli. Bir
gönül insanı olarak bu isimleri bilmeli ve zikretmeli.

Gizli Hazinelere Karşı Ucuzcu Olmamalı
Ucuzcuların bir şey elde edeceklerine hiçbir zaman inanmadım/inanmıyorum.

Meselâ, ucuzcuların Kadir Gecesi’nden tam olarak istifade edeceğine
inanmıyorum. Onlar, bütün bir sene beklesinler; sadece ramazan-ı şerifin yirmi
yedinci gecesini ihya etsinler ve böylece Cenâb-ı Hakk’ın Kadir Gecesi’ni
layık-ı vechiyle değerlendiren insanlara lütfettiği eltâf-ı ilâhiyeye mazhar
olsunlar. Olacak şey değildir bu. Onun için Ebû Hanîfe –ki kanaati âcizâneme
göre Hakîkat-ı Ahmediye’yi en iyi temsil eden insan odur– diyor ki, “Kadir
Gecesi sadece belli gecelerde değil, senenin üç yüz altmış küsur günü içindeki
her bir gecede aranmalıdır. Siz üç yüz altmış küsur geceyi kemâl-i hassasiyetle
ihya ederseniz, Allah Teâlâ da o samimi yüreğinize iltifatlarda bulunur.”6

Fahr-i Kâinat Efendimiz, Kadir Gecesi’nin vaktini biliyordu. Fakat bir gün
“Kadir gecesinin hangi gün olduğunu söyleyecektim, dışarıya çıktım, baktım
ki iki insan birbiri ile münakaşa ediyor. Onlarla meşgul olurken Kadir
Gecesi bana unutturuldu.”7 buyurmuştu; buyurmuş ve bu sözüyle hem
mü’minler arasındaki en ufak bir ihtilaf ve kavganın kendisini nasıl derinden
yaraladığını ve hem de Kadir Gecesinin gizli kalmasında bir hikmet-i ilâhiye
bulunduğunu işaret etmişti. Resûl-i Ekrem aleyhisselâm Kadir Gecesi’ni
ramazan-ı şerifin son on gününde, tek gecelerde aramayı tavsiye buyurmuştu.8

“Her geceyi Kadir, her kişiyi Hızır bil.” vecizesi de kısa; ama pek şümullü



bir sözdür. Evet, Hızır (aleyhisselâm) da insanlar arasında gizlidir. O, Yasir
midir, Mustafa mıdır, Abdürrahim midir, Gültekin midir bilemezsiniz. Fakat siz
herkese saygılı olur, her muhtaca yardım eder, herkesin elinden tutar, bütün
insanlara sadrınızı sinenizi açarsanız bir gün ehl-i imandan bir Hızır’a
rastlarsınız ve sizin de gönül bahçeniz yeşerir.

İşte, Cenâb-ı Hak, her geceyi Kadir bilme ve her ferdin Hızır olabileceğine
inanma mülâhazasına bağlı kalmamız, bu hususta sürekli dikkatli davranmamız
ve metafizik gerilimde bulunmamız için bu ikisini gizlediği gibi; İsm-i A’zam’ı
da Esma-i İlâhiye arasında gizleyerek bizi o mevzuda da hüşyar ve müteyakkız
olmaya tevcih etmiştir. Ve böylece, nazarlarımızı kendi gönlümüze
yönlendirmiş; i s ter Cevşen, ister Celcelûtiy e okuyalım, isterse de İmam
Gazzâlî’nin İsm-i A’zam diye rivayet ettiği ٌلْدـَـع ٌمــَكَح  ٌموُّیَق  ٌّيَح  ٌدْرَف 

ٌسوُّدُق  isimlerini zikredelim, yani O’na el açarken hangi isimleri şefaatçi
yaparsak yapalım, samimiyet, sıdk ve sadâkat içinde olmamız gerektiğini irşad
buyurmuştur.

Evet, Allah’a (celle celâluhu) yürekten bir bağlılık yoksa zor bulursunuz
Kadir’i, Hızır’ı ve İsm-i A’zam’ı. Bunlar, ancak kendi gönlünüzde sıdk ve
sadâkati yakaladığınız; ardına düştüğünüz şeyi, önce kendi gönlünüzde arayıp
bulduğunuz zaman sır perdelerini açar size. İçinizde hazırcılık mülâhazası
varsa; “Hemen bulayım, hemen diyeyim, hemen elde edeyim.” duygusuna bağlı
iseniz daha çok beklemeniz gerekecektir.

Bu mevzuyu da şimdilik, bizim de ölçü olarak kabul ettiğimiz cümleyi bir
kere daha tekrar ederek bitireyim: “Siz, Allah’ın isimleri içinde ism-i asğarı
gösterin, ben de size İsm-i A’zam’ı göstereyim.”

“Salât u Selâm”a Dair
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ne kadar salât u selâm okunsa

azdır. En sonunda َِكتاَموُلْعَم ِدَدَِعبَو  َكِمْلِع  ِدَدـَِعب   denirse bu kuşatıcı olur.
Zira, Cenâb-ı Hakk’ın ilmi her şeyi kuşatır. O’nun ilmi sayısınca demek her
şeyi kapsayan bir keyfiyet olur. Ben böyle dedikten sonra içimden geçiyor ki,
“Allahım! Ben bilmiyorum, başka büyük bir adet varsa onu öğret, onunla
diyeyim.”

Efendimiz’in ismi zikredildiğinde salât u selâm getirmek vaciptir. Ancak,
Cenâb-ı Hakk’ın ismi zikredildiğinde “celle celâluhu” demek vacip değildir.
Zira O’nu hakkıyla zikretmek mümkün değildir. O’nu hakkıyla zikretmek bizi
aşkın olduğundan, bu vacip görülmemiş. ُروُكْذـَم اَي  َكِرْكِذ  َّقَح  َكاـَنْرَكَذ  اـَم 
“Seni hakkıyla zikremedik ey Mezkûr!” nebevî beyanı buna işaret eder. Ama



Efendimiz’e –o her ne kadar gaye ölçüsünde bir vesile olsa da– salât u selâm
eda edilebilir, buna gücümüz yeter.

Salât u selâm ne kadar fazla yapılırsa o kadar iyidir. Bir sahabi efendimiz
bütün duasını Efendimiz’e salât u selâma ayırıyor. Buna rağmen Efendimiz ona
“Daha fazla yapsan senin için daha iyi olur.”9 buyuruyor. Günde yüz defa
salât u selâm ve yanında istiğfar ediyorsanız henüz kapıdasınız demektir. Sizin
konumunuzda olanlar bu kadar az söylememeli. O’nun şefaatine bir sera gibi
sığınmazsanız kurtulamazsınız. Çünkü Allah’a giden yol O’na uğrar, öyle gider.
Kurtuluş vizesi O’nu tanımakla alınır.

Salât u selâm dille söylendiği gibi yazıda da ihmal edilmemeli. Hem öyle
kısaltmalarla da olmaz. Açık olarak ve her ismi geçtiğinde türlü türlü, çeşit
çeşit salât u selâmlar yazılmalı. Benim Efendimden ben salât u selâmı niye
esirgeyecekmişim ki? Maalesef, ilmîlik adına tâzim ifadelerimiz rafa kaldırıldı.
Tâzim edilmesi gereken yere tâzim olmazsa ona ilmîlik denmez. İlim, ona tâzim
içinse ilimdir; yoksa o ilim değildir.

Salâvât Getirmek
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek nâm-ı celîli

anılınca salâvât getirmeyi bazıları vacip kabul ederler. Salâvâtı ömürde bir
kere söylemenin mutlak vacip olduğunda ihtilaf yoktur; fakat bazıları
Efendimiz’in adı her anıldığında “sallallâhu aleyhi ve sellem” demeyi vacip
sayarlar. Bundan dolayı da “Tahiyyât”tan sonra “Allahümme salli-Allahümme
bârik” okumaya da “vacip” derler. Çünkü tahiyyâtta ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  َْنأ َال  ُدَھْشَأ 

ُهُلوُسَرَو ُهُدْبَع  اًدَّمَحُم  ََّنأ  ُدَھْشَأَو   ifadesi vardır. Orada Efendimiz’in nâm-ı
celîli geçtiğine göre arkadan salât u selâm okunmalıdır.

Fahr-i Kâinat Efendimiz’in varlığı, varlığımızın gayesini öğrenmemize vesile
olmuştur. O, varlığın çehresini aydınlatan bir nur kaynağı, kâinatın ille-i
gayesidir. Kâinat fabrikasının temel ürünü, en kıymetli meyvesi Efendimiz’dir.
O’nun varlığı, bir yönüyle kâinatın mebdeidir; taayyün-ü evvel bir çekirdek
gibi O’nunla başlamıştır. Sonra bi’se tiyle, vazife ve misyonuyla O, kâinat
ağacının meyvesi olarak da sonda gelmiştir. İsterseniz Nizamî gibi konuşarak
şöyle diyelim: Kâinat şiiri O’nun adına bestelenmiştir. Hükmü bir kâfiye gibi o
şiirin sonunda gelmiştir. Öyleyse her şey O’na bağlanmaktadır.

Bu zaviyeden bakınca Efendimiz’e çok şey borçluyuz. İşte bundan dolayı, her
ne zaman O’nun adı anılsa salâvât getirmeyi vacip sayanlar olmuştur. Fakat hiç
kimse Cenâb-ı Hakk’ın nâm-ı celîli anılınca, “Allah” denilince, her defasında
“celle celâluhu” gibi bir tâzim ifadesi söylemeye “vacip” dememiştir. Neden?



Çünkü Allah Teâlâ’nın nimetlerinin altından kalkılamaz. O’nun her an
üzerimize yağdırdığı nimetlerine, o nimetler enginliğinde şükürle mukabele
edilemez.

Meselâ, bir düşünce silsilesi farz edelim, altmış dakikalık bir saati
düşünelim. Bunu evvela dakikalara ayıralım. Sonra saniyelere, sonra
saliselere... Sonra da âşirelere ayıralım. Âşirelerin içinde de Cenâb-ı Hakk’ın
lütuflarına ve nimetlerine mazharız. Eğer hiç durmadan O’nun üzerimizdeki
varlık, hayat, latîfe-i Rabbâniye, his, şuur, irade gibi nimetlerini düşünsek ve
bunların hepsine mukabelede bulunmak istesek; hiç durmadan, “Elhamdülillah,
elhamdülillah, elhamdülillah” desek yine de yetiştiremeyiz. Çünkü bu
“Elhamdülillah”ı biz âşirenin içine sokamayız. Oysaki biz o âşire içinde de
varız. Ne ile varız? Allah’ın bizi perverde ettiği nimetleriyle; O’nun bizi
insanca donatması ve imana hazırlamasıyla, şuurumuzu açmasıyla varız.

Küçük Bir Sermaye
Öyleyse Allah (celle celâluhu) zikredilir, Allah’a şükredilir, fakat yine de

O’nun bütün nimetlerine mukabelede bulunmak mümkün değildir. Ancak biz
elimizden ne kadar geliyorsa o kadarını yapmalı, ortaya koyduğumuzun azlığı
şuuru içinde O’na dönerek, “Ey her şeyin karşılığını tam olarak veren en vefalı!
Sana değersiz, çok küçük bir sermaye ile gelsem de, Sen onu tam kabul et ve
bana öyle mukabelede bulun!” demeliyiz. Hani, Yusuf aleyhi sselâmın
kardeşleri Hz. Yusuf’a “Biz değersiz bir sermaye ile geldik; ama sen (lütuf ve
kereminle) tahsisatımızı tam ölçek ver de parasını veremediğimiz kısmı da
sadakan say.”10 demişlerdi. Biz de Cenâb-ı Hakk’a, “Hiçbir şeye değmeyen,
minnacık bir sermaye ile Sana teveccüh ettik. Sen Vefiy’sin, bizim bu pek
küçük sermayemize çok büyük lütuflarla, ihsanlarla mukabelede bulunmak
Senin şanındandır. Şanına sığınıyoruz.” demeliyiz.

Evet, biz Cenâb-ı Hakk’ı ne kadar anarsak analım yine de O’nun nimetlerine
karşı şükür, hamd ve tesbih mukabelesini gereğince yerine getirmiş olamayız.
Bu sebeple, daha önce hatırlattığım âyet-i kerimede, اوـُنَمٰا َنيِذَّلا  اـَھَُّيأ  َي  اـۤ
11 اًرِیثـَك اًرْكِذ  ّللا  َهٰ اوُرُكْذا   denilip Allah’ın çokça anılması söylendikten sonra
12 ًالیَِصأَو ًةَرْكُب  ُهوُّحِبَـسَو   denilerek Cenâb-ı Hakk’ı tesbih ve takdis etme,
O’nun noksan sıfatlardan müberrâ ve münezzeh olduğunu anlatma mevzuu
nazara verilmektedir. Zaten biz de bunun için sabah-akşam ّلَلا ُهٰ اَي  َكـَناَحْبُس 

ُنٰمْحَر اَي  َكِوْفَِعب  ِراَّنلا  َنِم  َانْرَِجأ  ُنٰمْحَر  اـَي  َتَْیلاـََعت   diyor; onu tesbih, takdis
ve tenzih ediyoruz.



Böylece de, memur olduğumuz şeyleri elimizden geldiğince yerine getirerek
bir yönüyle “çok”un misalini ortaya koymuş oluyoruz. Evet, dûn-himmet
olmamalı... “Şu kadar yeter” denmemeli. Rabbimizi ne kadar anarsak analım
yine de O’nun bize olan nimetleri karşısında zikir ve şükürde bulunamadığımız
mülâhazası hatırdan çıkarılmamalı.

Diğer taraftan, Cenâb-ı Hak, “Anın Beni ki, anayım sizi!”13 buyurmaktadır.
Yani biz, Allah’ı zikr u fikr u ibadetle yâd edeceğiz, O da bizi teşrîf ve tekrîmle
anacak… Biz dua ve münacatlarla O’nu mırıldanıp duracağız, O da icabetle
bize lütuflar yağdıracak... Biz dünyevî işlerimizin arasında O’nu
unutmayacağız, O da dünya ve ukbâ gâilelerini bertaraf ederek bizi ihsanla
şereflendirecek… Biz yalnız kaldığımız dönemlerde de O’nunla dolup
taşacağız, O da yalnızlıklara itildiğimiz yerlerde bize “Enîs u Celîs” olacak...
Biz rahat olduğumuz zamanlarda O’nu dilden düşürmeyeceğiz, O da rahatımızı
kaçıran hâdiseler karşısında rahmet esintileri gönderecek... Biz O’nun yolunda
ihlâslı olacağız; O da bizi gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan
tasavvurunu aşan hususî iltifat ve hususî pâyelerle şereflendirecek.

Allah (celle celâluhu) âyetin devamında 14 ِنوُرُفَْكت َـالَو  ِيل  اوُرُكـْـشاَو 
buyurmaktadır. Yani, “Beni anın; nimetlerimi, lütuflarımı anın; onlara karşı
lâkayt kalmayın, onları görmezlikten gelmeyin; şükürle mukabelede bulunun,
nankörlük etmeyin!” demektedir. Acaba ne yapsak ki körlük ve nankörlük
olmasa? Ve ne yapsak ki, O’nu anmış sayılsak ve aynı zamanda O’nun
tarafından da anılanlar arasına girsek?

Saygısızlığa Meydan Vermeme
Kur’ân okurken, hutbe verirken “Estaîzü” denilmesi yanlıştır. Kur’ân-ı

Kerim’de, “Kur’ân okurken Allah’a sığınma dileyin, O’na iltica talebinde
bulunun.”15 buyruluyor. Öyleyse, biz okurken, “Sığınma talebinde
bulunuyoruz” değil; “Sığınırız” demeliyiz. ( ُذیِعَتْسَأ  , “Sığınma diliyorum”;

ُذوُعَأ  , “Sığınıyorum” mânâsına gelir.) Yani, her hâlükârda ِّهٰللِاب ُذوُعَأ   demek
lazımdır.

Her zaman “Eûzü besmele” söylemeyi âdet hâline getirmeliyiz. Âyet okurken
besmele yetmez; “ ُذوُعَأ ”yü de demeliyiz. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) her adı geçtiğinde mutlaka salâvât getirmeliyiz; hem de sadece dille
değil, bütün vücudumuzla. O’nun adı geçtiğinde hem bedenen hem ruhen
toparlanmalı, çok saygılı davranmalıyız. Çünkü O’nun ruhâniyâtı teşrif etmiş
olabilir. Ama bu saygıyı gösterirken de kat’iyen riya ve süm’aya girmemeli,



saygımızı gönlümüzün derinliği ölçüsünde ve içimizden geldiği şekliyle ifade
etmeliyiz. Saygısızlığa meydan vermemeliyiz. Saygıda yüksek düzeyde
hassasiyet göstererek onu her yerde yerleştirmeliyiz.

Üstad ve Evrâd u Ezkâr
Üstad Hazretleri de, onca mücadelesi ve meşgalesine rağmen evrâd u ezkâr

mevzuunda hiç mi hiç kusur etmemişti. Mecmûatu’l-Ahzâb’ı on beş günde bir
hatmediyordu. Kitabının kenarlarına notlar düşmüş, “Ben bu duayı böyle
anlıyorum, şunu da şöyle anlıyorum...” kayıtları koymuştu. Vâkıa, zikri umumî
mânâda ele aldığımızda, Kur’ân okumak, hadis-i şeriflerle meşgul olmak ve
tevhidden bahsetmesi itibarıyla Risaleleri müzakere ve mütalaa etmenin de bir
zikrullah olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü o tür eserleri okurken de, Cenâb-ı
Hakk’ı, icraatıyla, tasarrufât-ı Sübhâniyesiyle kalben ve ruhen yâd ediyoruz.
Ama Üstad Hazretleri, zikre hiç doyamamış; her fırsatı Allah’ı (celle celâluhu)
anma adına çok iyi değerlendirmiş. Zikri, Risalelerin içine, başka mevzuların
arasına içirmiş. Sürekli Rahman u Rahîm’i hatırlatmış; zikrullahı nazara
vermiş; diğer ibadetler ve salih ameller kendi çerçeveleri içinde eda edilirken,
Allah’ı anmada da kusur edilmemesi lazım geldiğini anlatmış. Hayatını,
Cevşen, Celcelûtiye, Evrâd u Kutsiye-i Şah-ı Nakşibendiye, Münâcâtü’l-
Kur’ân, Tahmîdiye ve Sekîne gibi atkılar üzerinde örgülemiş.

Ümit ediyorum, bugünün âbid ve zâhidleri de zikre çok önem veriyor ve onu
artırma, Allah’ı daha çok anma yolları arıyorlardır. Fakat biz O’nu ne kadar
anarsak analım, ibadetlerimiz ne kadar çok olursa olsun, zikrin hakkını vermiş
olamayız. Bundan dolayıdır ki, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) günün
dörtte birini kendisine salât u selâm okumaya ayıran bir zatı istihsan buyuruyor;
ama yine de “Artırsan daha iyi olur.” diyor. Günün yarısını salât u selâma
ayırdığında yine “Artırsan…” diyor ve günün üçte ikisini zikre ayırıp salâvât
okumuş olarak huzur-u risalet-penahiye gelince “Çok iyi de, artırsan daha iyi
olur.”16 buyuruyor. Efendimiz her defasında “Hel min mezîd?” (Daha yok
mu?) diyor; çünkü Üstad’ın ifadesiyle ona ulaşmada en önemli vesilelerden
biri, “Bismillahirrahmânirrahîm” diğeri de Allah Resûlü’ne salât ü selâm
okumaktır.17 Geçenlerde, bir arkadaşımız da rüyasında, salât ü selâmların,
hey’etin üzerine gelen bombardıman ve kurşun yağmurlarını bozguna uğrattığını
görmüştü.

Fakat maalesef, evrâd u ezkâr mevzuundaki farklı düşüncelerde bir çarpıklık
görüyorum. “Biz milletimize hizmet ediyoruz, insanlara Allah’ı anlatıyoruz, yol
kaçkınlarını hidayete çağırıyoruz... Evrâd u ezkârda kusur etsek de, bazen



okumasak da olur.” şeklindeki mülâhazaların bir kuruntu ve şeytan fısıltısı
olduğunu düşünüyorum. Hayır, yapıp ettiklerinize güvenip evrâd u ezkârınızda
kusur ederseniz, işte o zaman en büyük kusuru yapmış olursunuz. Eğer
çağırdığınız davaya yürekten bağlıysanız, o dava sizin içinizde mağmalar gibi
köpürmeli ve size, güle âşık bülbül gibi aşk besteleri söyletmeli değil midir?
Seherler sizin Cenâb-ı Hakk’a karşı muhabbet türkülerinizi dinlemeli değil
midir?

Hiçbirimiz, Üstad’dan daha ileri bir seviyede hak ve hakikatı anlatma, i’lâ-
yı kelimetullahda bulunma gayreti içinde olamayız. Hiçbirimiz dine ve ülkeye
hizmette onun kadar cehd, himmet ve meşguliyete sahip değiliz. O, bizim
altından kalkamayacağımız hizmetlerinin yanında evrâd u ezkârında da hiç mi
hiç kusur etmemiştir. En ağır şartlar altında Risaleleri yazmış, tashih etmiş,
onları çoğaltıp her tarafa dağıtmış, talebe yetiştirmiş, ehl-i dünya ile yaka paça
olmuş, hapishanelerde gezmiş dolaşmış, fakat evrâd u ezkârını hiç
aksatmamıştır. Talebelerinin şehadetiyle o, gecelerde, göz kamaştıran bir huşû
ile sabaha kadar ubûdiyette bulunmuş; yaz kış bu âdetini değiştirmemiş;
teheccüt, münacat ve evrâdlarını asla terk etmemiştir. Hatta bir Ramazan-ı
şerifte pek şiddetli hastalıkta, altı gün bir şey yemeden savm-ı visal tutmuş;
ama ubûdiyetteki mücahedesinden vazgeçmemiştir. Komşuları her zaman
derlermiş ki, “Biz, sizin Üstad’ınızı sekiz sene boyunca yaz ve kış gecelerinde
hep aynı vakitlerde kalkıp sabaha kadar hazin ve muhrik sadasıyla münâcat
okuyorken görür, onun mahzun sesini dinler; böyle fasılasız ve devamlı
mücahedesine hayretler içinde kalırdık.”18

Üstad, bir taraftan, sabahlara kadar bülbüller gibi sevda besteleri dinletmiş
dört bir yana. Diğer taraftan da, “Bu gece evrâd okurken aklıma şöyle bir şey
geldi: Ben böyle sesli, açıktan açığa okuyorum. Dedim ki, acaba başkaları
sesimi duyuyorsa, bu okumama riya girer mi?” gibi mülâhazalarla dolmuş
boşalmış, bu endişesine cevaplar aramış ve neticede şöyle demiş: “Şeâir-i
İslâmiyeye temas eden ibadetlerin izharları, ihfâsından çok derece daha sevaplı
olduğunu, Hüccetü’l-İslâm İmam Gazzâlî (radıyallâhu anh) gibi zatlar beyan
ediyorlar. Sâir nafilelerin gizli yapılanı çok sevaplı olduğu hâlde, şeâire temas
eden, hususan böyle bid’alar zamanında ittibâ-ı sünnetin şerafetini gösteren
âdet ve ibadetleri açıktan yapmak ve böyle büyük kebâir içinde, haramları terk
edip takvayı izhar etmek, değil riya, belki ihfâsından pek çok derece daha
sevaplı ve hâlistir.”19

Evet, o ömür boyu hep koşmuş durmuş; ama işi sadece evrâd u ezkâr olan bir
insan diyebileceğimiz şekilde de bir zikir kahramanı olarak yaşamış;
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu asırdaki bir iz düşümü gibi



davranmıştır. Hani, Allah Resûlü’nü, aile riyaseti durumunda gördüğümüz
zaman, “Bu insan sadece bu iş için yaratılmış.” deriz; çünkü O, bir eş ya da bir
baba olmanın hakkını kusursuz eda eden eşsiz bir aile reisidir. Fakat O’nu talim
ve irşad vazifesi başında görünce de “Hayır, O’nun işi irşaddır.” diyeceğimiz
kadar o meselede de aşkın olduğunu görürüz. O’nu ordusunun başında
gördüğümüz zaman, vazifesinin sadece askerlik olduğu zehabına kapılırız. Hele
bir de dua atmosferli dünyasına girersek “Efendimiz bütün ömrünü âdeta duaya
vermiş, duadan başka hiçbir şey söylememiş.” deriz. O, diğer üstünlüklerinin
ötesinde, bir dua insanıdır. Peygamber mesleğinin arkadan gelen şehsüvarları
da bu hususta O’na benzemişlerdir, bundan sonrakiler de mutlaka “Dua
İnsanı”na benzemek zorundadırlar.

Öyleyse, duaya karşı gevşek davrananlar, tembel ve kendini miskinliğe
salmış kimselerdir. Öylelerinin başkalarına müessir olması da düşünülemez.
Müessiriyet, Allah’la (celle celâluhu) irtibatın sıkı ve sıcak olması ölçüsünde
müyesser olur. Duasızlar ve Cenâb-ı Hak’la ciddî bir irtibatı olmayanlar, çok
şey yaparlar; fakat yaptıkları şeylerin bereketi olmaz. İşe bereket katacak
yegâne iksir, Allah’la münasebetin sıcaklığı ve derinliğidir. Her an O’nu anma,
ömrün her karesini O’na ait hatıra ve O’na yükselen yakarışlarla doldurma çok
önemlidir.

Hâsılı, zikir bütün ibâdetlerin özüdür ve bu özün özü de Kur’ân-ı Kerim’dir.
Ondan sonra da, Peygamber Efendimiz’den sâdır olan nurlu sözler gelir. Kitap,
Sünnet ve selef-i salihînin eserlerinde, en çok zikrullaha tergîb ve teşvik
yapılmıştır. Namazdan cihada kadar o, her ibadetin içinde can gibidir, kan
gibidir. Ancak herkesin zikri, zikredilenin onun duyguları üzerindeki tesiri
ölçüsündedir. Bazıları, Cenâb-ı Hakk’ı anarak bir sırlı yol ile kalbinde O’na
ulaşır. Bazıları da vicdanlarında O’nu “kenzen” bilir ve derûnlarındaki nokta-i
istinât ve nokta-i istimdât sayesinde sürekli maiyette olur. Bu seviyenin
insanları için her yeni anış, bir inkıta vesilesi olması itibarıyla cehalettir,
“Allah biliyor ki, ben O’nu şimdi anmıyorum; anmak da ne demek, ben O’nu hiç
unutmadım ki!” sözü de bu anlayıştaki insanların düşüncelerini ifade etmek için
sâdır olmuştur.

İşte öyle arzu ediyorum ki, mü’minler arasında yeniden bir zikr ü fikir
mülâhazası canlansın, gelişsin. Bu devirde i’lâ-yı kelimetullah vazifesinin
bütün vazifelerden önde olduğu; ama bu vazifenin, Allah’ı (celle celâluhu)
sürekli anmadan, O’na sığınmadan ve her gün bir kere daha evrâd u ezkârla
dolmadan yapılamayacağı bilinsin. Gönüllerimizde bir kere daha zikir heyecanı
uyansın. Ve sırlı bir yolculuktan sonra herkes “huzur-u kalb” ufkuna ulaşsın...
1 Tirmizî, daavât 99; Ebû Dâvûd, vitr 23; İbn Mâce, dua 9.
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Perspektif

İ’lâ-yı Kelimetullah veya Mukaddes Vazife
Mukaddes Vazife
Bugün Allah rızası için yapılacak dünyalar kıymetinde bir iş var. Öyle bir iş

ki, dünyevî cihetle bin defa İstanbul’un fethine takaddüm eder; gavsiyetten,
kutbiyetten çok önce gelir. Bu iş, O’nun âleme tanıtılması, Hz. Muhammed
aleyhisselâmın muhtaç ruhlara duyurulmasıdır. Öyleyse, bırakalım büyük
iddiaları, boş lafları da bu vazifeyi yapmaya çalışalım. Dinimizi doğru bir
şekilde başkalarına duyurma yolları arayıp bulalım. Allah’ın bize nasip ettiği
bu eşsiz hakikatleri çocuğuyla-genciyle, kadınıyla erkeğiyle bütün dünyaya
birden nasıl duyurabiliriz, bunun derdiyle dertlenelim.

Onun için, “En önemli mesele, Müslümanlarda yeniden, bir kere daha İslâmî
heyecan uyarmaktır.” dedim. Kendilerini unutacak ve sadece beşerin ebedî
saadetini düşünecek kadar, bir kere daha dinî heyecan uyarmak... Zaten sadece
nefsimiz için yaşıyor ve kendimizi hatırlıyorsak, hatırlanması gerekli olanı
hatırlayamayız. Bizi mahveden de yalnızca kendi nefsini düşünen insanların
kabalıkları değil midir?

Ayrıca, yapmamız gereken işin keyfiyeti çok önemlidir. Biz Allah’ın rızasını
kazanmak için i’lâ-yı kelimetullah vazifesinde bulunmaya çalışıyoruz.
Yeryüzünde bundan daha yüce  ve daha mukaddes bir vazife de bilmiyoruz. Bu
vazife Cennetlere tercih edilir. Birinin hidayetine vesile olacağımız zaman
Cennet kapılarının yedisi sekizi birden açılsa, bize “İçeriye buyurun!” dense,
teşrifatçılar bizi istikbal etse, arkada hidayeti söz konusu olan o şahsı düşünüp
“Biraz durun, ben şununla bir müddet meşgul olayım, sonra gelirim oraya!”
diyebileceğimiz kadar mukaddestir bu vazife.

Bu sözü daha ileriye de götürebilirim. Yani herkesin O’na doğru koştuğu,
uçtuğu Cemâlullah’ı müşâhede meselesinde bile “Ya Rab! Tek gelme mek için
şunu da yanımda getirmek istiyorum, bana bir dakika müsaade buyur.” desek
sezâdır. Gerçi, vuslata karşı dayanma âşığın ölümüdür. “Bir dakika müsaade
et!” demek bu mesleğin yolcuları için bir ölüm olsa da, onlar “Hele biraz daha
yanayım!” der ve bir insanın daha imanının kurtulmasını her şeye tercih ederler.



“Bir iki kişi tanıyıp kabul etse ne olacak.” diyemeyiz. Bu vazifeyi yaparken
anlattıklarımızı insanların kabul edip etmemesi ya da “evet” diyenlerin sayısı
da bizi çok alâkadar etmez. Ardına düştüğümüz şey, sadece hayalimize
yerleştirdiğimiz yüksek idealimiz ve gayemizdir; Allah’ın rızasıdır. İnsanların
gönüllerine girip kabul ettirmek bizim elimizde değildir. Ne var ki, Cenâb-ı
Hakk’ın izin ve inayetiyle damlalar bir araya gelir; zamanla bir çaya, bir
çağlayana dönüşür. Şimdiye kadar da hep öyle olmuştur.

Vazife çok büyük... İsterseniz “Biz o işin eri değiliz.” deyin. O da meselenin
ayrı bir derinliği... Hiçlikten varlığa yürümek... O kutlu zat da, “Hiç ender hiç
olan bu kardeşiniz…” diyor. Evet, kendini “hiç” olarak görmek çok önemlidir;
aynı zamanda bu, meselenin en derin yanıdır. “Ben”in (enaniyetin) burnunu
kıran bir balyozdur o. Ve hepimizin böyle bir balyoza ihtiyacı var. “Ene”nin
burnunu kırdığımız zaman “Hüve” (O) görünür.

Allah (celle celâluhu) sizi çağın Ebû Bekirleri yapsın, başka ne diyeyim.
Cenâb-ı Hak her birinizi tutup bir yere koymuş. Başkasını değil sizi tutmuş,
başka yere değil bulunduğunuz mekâna koymuş. Öyleyse düşünmek lazım: “Bizi
hangi hikmete binaen buraya koydu? Abes iş yapmayacağına ve her işinde
hikmetler bulunduğuna göre, acaba ne istiyor bizden?” Sekizinci Söz’de dendiği
gibi “Ey bu yerlerin Hâkim’i! Senin bahtına düştüm, Sana dehalet ediyorum ve
Sana hizmetkârım. Senin rızanı istiyor ve Seni arıyorum.1 (Ey bizi bu gurbete
atan Allahım! Bundan muradın ne ise onu benim vicdanıma duyur. Ve sadece
duyurmakla kalma, beni o duyguyla doyur. Bu işin hakkını vermeye, bu
vazifenin gereğini yapmaya muvaffak eyle...)” demeli. Hiçbir şey öyle tesadüf
ve raslantı gibi görünmüyor. Belli ki her hâdiseyle kendini anlatan biri var. O
bizi çölün ortasına da atsa, bizimle bir şey yapmak istiyordur; bizden bir
muradı vardır. Öyleyse şaşkınlığa düşmemek, O’na sığınmak ve bizden
istediğini yerine getirmek lazımdır.

Bu duygularla hareket eder, yaptıklarımızı bir sorumluluk olarak yerine
getirir ve bütün başarılarımızı ondan bilirsek; işin kaynağını bulur ve berekete
ereriz. Yoksa, kaynağa karşı gaflet, onun etrafında dönüp durduğumuz hâlde
bizi susuzluktan öldürür. Önemli olan onu bulmak, kendimizi nazara
vereceğimize “O” demektir. Niye öyle küçük şeylere dayanacağız ki? Kevn ü
mekânları evirip çeviren, kabza-i tasarrufunda tutan, tesbih taneleri gibi
döndüren “Sonsuz Kudret” varken; kıskançlık ve öldüren bir hırs derecesinde
O’nu nazara vermek varken; niye sinek kanadı mahiyetindeki nefislerimizden
bahsedeceğiz ki? O sinek kanadı yok değil, var; ama o kanadı da yine Cenâb-ı
Allah yaratmış. Öyleyse hep O’nu söylemeli, O’ndan bahisler açmalıyız.



Mecnun’a deseniz ki, “Gel seninle sohbet edelim.” Başlasanız söze;
güllerden, çiçeklerden dem vursanız; o hayret içinde kalacak, “Bunlara ne
oluyor ki Leyla varken başka şeyden bahsediyorlar?” diyecektir. O hâlde, niçin
biz bütün gönüllerin Leyla’sına karşı gafil yaşayalım. O her şeyle gürül gürül
kendini ifade ediyor. Bize de, kendisini duyacak kulak, sezecek gönül ve
kitabını okuyacak göz vermiş. Niye gaflet edelim; neden bakışı, duyuşu ve
sezişi değerler üstü seviyeye yükseltmeyelim ki! Onu nâmütenâhî
değerlendirme mümkünken ve nâmütenâhîye bağlı olan her şey sonsuzluk
kazanıyorken biz niçin meseleyi kendi değersizliğimize bağlayalım?

Bu düşüncede olunmazsa, dünya hayatı yaşanmaya ve ebedî bir hayat varken
burada kalmaya da değmez. İnsan kıymetli şeyler yapmalı. Her gün bir kere
daha Cennet’i kazanmalı. Her gün bir kere daha Rabbini tanımalı. Her gün bir
kere daha değişik buudda mehâfet ve mehâbet atmosferi içinde bulunmalı ki,
yaşamaya değsin. Hayat onunla irtibatlı götürülürse hayattır. Yoksa cismen ölü
olmayanlara da Kur’ân ölü nazarıyla bakıyor. ىٰتْوَمْلا ُعِمْسُت  َكَِّنإ َال   “Ölülere
duyuramazsın!”2 diyor. O’nu duymayan gönüller ölüdür. O’nunla beraberlik
arkasına düşmeyenler, her gün bir adım daha kendini O’na yakın hissetmeyenler
ölüdür. Hayatını O’nun rızasına bağlı götürmeyenler, O’nun huzurunda duruyor
gibi davranmayanlar derecelerine göre ölüdür.

Ayrıca dünya hayatı itibarıyla bazı şeylerden mahrum yaşamak da çok
önemli değildir. Bazen insanın aklına yurt yuva, köşk kasr gelebilir; bence bu
konuda da Yunus gibi davranmalı ve “Bana Seni gerek” demeli. Hatta, “Nasıl
olsa ötede verirler.” gibi bir beklenti ve telakkî bile, bir makama göre, O’na
karşı saygısızlık olur. O ister verir, ister vermez. Vilâyet talebinde bulunmak
bile O’nunla olan münasebetimize olumsuz tesir eder. Bizim duygu ve
niyazımız “Senin sürekli teveccüh buyurduğun ümmî, âciz, zavallı, fakir,
muhtaç ve fakat Sana müştak bir abd eyle!” şeklinde olmalıdır. Cenâb-ı Allah,
tebcil makamında 3 ۪هِدْبَِعب ىٰرْـسَأ  يِۤذَّلا  َناَحْبُس   diyerek “İnsanlığın İftihar
Tablosu”nu bir abd, kul olarak tavsif etmiştir. Hz. Muhammed (sallallâhu
aleyhi ve sellem) kul peygamberdir, melik değil.

Ufkumu Tutan Tek Şey, Biricik Sevdam...
Şu kısacık ömrümüzde, şahsımızın bilinmesi, iyi olarak tanınması ve böylece

bize hürmet edilmesi şeklinde gayeler taşımak ya da dünya nimetlerinden
istifade etme türünden bazı sevdalar ardına düşmek Rabb’e karşı çok büyük bir
ayıptır. Onu anlatmak ve dinimizin i’lâsına çalışmak gibi bir kulluk vazifemiz
varken dünyevî başka hedefler edinmek Allah’a karşı vefasızlıktır.



Kendi adıma da, makam mansıp sevdasına kapılmaktan, iyi olarak bilinip
tanınmaya kadar her türlü dünyevî isteği Rabbime, “Efendim”e ve dinime karşı
vefasızlık kabul ediyorum. Millet olarak, zaman içinde kendimizi yenilemek,
daha parlak bir görüntü sergilemek, hususiyle de son bin senelik
müktesebâtımızı, kültürümüzü tanımak, tanıtmak ve dinimizi anlatmaktan başka
hiçbir sevdam olmasını istemiyorum. Cenâb-ı Hakk’ın rahmet ve
merhametinden ümit etmekle beraber kendimi hiç ehil görmediğim Cennet,
bütün güzellikleriyle ayaklarımın önüne serilse de ben şu anki hâlet-i ruhiyem
itibarıyla bunu da istemiyorum.

Bu sözümle hâşâ Cennet’i küçümsediğim veya meşru dairedeki dünyevî
lezzet ve nimetlerin dahi hiç istenmemesi gerektiğini kastettiğim zannedilmesin.
Ben gözümü gönlümü dolduran bir sevdayı ifade etmeye çalışıyorum. Dinime
ve milletime hizmet duygusu bütün bütün ufkumu kaplıyor, bunun dışında başka
hiçbir şey düşünmüyorum. Hatta düşünmemin, istememin haram olduğunu
zannediyorum.

Bugünkü gibi, hayatımın her gününü sıkıntı, acı ve ızdırap yudumlayarak; her
biri kalbimi durduracak büyüklükte üç dört defa şok yaşayarak; bir ilacın tesiri
bitmeden bir diğerini almak zorunda kalarak geçirsem de, ben dünyevî
lezzetleri, hatta Cennet’i değil, her şeye rağmen dinime ve milletime hizmeti
tercih ederim. Uzun yaşamak değil benim muradım. Her geceyi “Bu gece son
gecemdir” diye bekliyorum. Ama dünyaya bir “hizmet diyarı” olduğu nazarıyla
bakıyor ve hayatta kaldığım müddetçe de bu bakışın gereğini yapmaya
çalışıyorum.

İlk Müslümanların Akla Hayret Veren
Performansları
İlk Müslümanların, İslâm’ı dünyanın dört bir yanına götürürken nasıl

davrandıklarına dair teferruatlı bilgiye sahip değiliz. Gittikleri yerlerdeki
hâkim dinler, mezhepler, düşünceler ve müessir kültür kalıntılarına rağmen çok
kısa bir zamanda İslâm’ın gönüllere girmesi insana hayret veriyor. Onların bu
konuda çok başarılı oldukları anlaşılıyor. Bu başarıyı, kâhir orduların
girdikleri yerlerde halka baskı yapmasıyla ve kılıç zoruyla açıklamaya
çalışmak akıl ve mantığın kabul edeceği bir şey değildir.

Buyurun, bugün gelişmiş bir millet olmanın imkânları ile, medenî insanlar
olarak Hindistan’a gidin; ilk Müslümanların o zamana nispeten elli senede
yaptıklarının ne kadarını yapabileceğinizi bir deneyin. Zaten bugün
Hindistan’daki mevcut Müslüman nüfus da, o dönemde Müslüman olanların



çocukları. Müslümanlar daha hicret-i seniyyenin kırkıncı senesinde Sindâbâd’a
girdiler ve o günden bu yana Hindistan’da Müslümanlık var. Buhâra,
Semerkand gibi beldelere hicret-i seniyyenin sekseninci senesi girilmiş.
Buharî’nin dedesi, kendi hocası meşhur hadisçi Müsnedî’nin dedesinin
vesilesiyle Müslüman olmuş. Buharî, üçüncü asrın yarısına kadar yaşadığına
ve üçüncü asırda o muazzam eserini ortaya koyacak verimliliği gösterdiğine
göre diyebiliriz ki, o coğrafyada bulunan insanlar çok erken dönemde
Müslümanlaşmışlar. Dahası, dinin dilini benimsemişler, o dilin büyük
üstadlarını yetiştirmişler ve Hicaz’da yaşayan hadisçilerden daha güçlü
muhaddisler Asya’da ortaya çıkmış. Hatta denebilir ki, İmam Malik gibi
Muvatta sahibi büyük bir âlim istisna edilecek olursa, ondan sonrakiler, İmam
Şâfiî de dâhil Asya kültürüyle yetişmiştir.

Evet, İmam Şâfiî, Irak, İran, Bağdat civarında dolaşmış; İmam Azam Ebû
Hanife’nin talebelerinden ders almıştır. Buharî, Müslim, Nesaî... Bunların her
birisi Asya’nın bir yerinde neş’et etmiştir. Buhâra ve Tirmiz birbirine yakın
yerlerdir. Ebû Dâvûd Sicistan’dan, Nesaî Nese’den... Hadisçilerden başka,
onca fakih yetişmiştir buralarda. İkinci asrın ortalarına doğru devâsâ
hukukçular sahnede yerini almış, fıkıh metodolojisi gelişmiş ve üçüncü asra
doğru dünyada eşi emsâli olmayacak şekilde bir rönesans yaşanmıştır.

Onlar Gönülleri Fethetti
Hâsılı, erken devirlerdeki Müslümanlar, oralara kılıç zoruyla, baskıyla

girmiş değillerdir. Gönülleri fethetmiş, kalblere taht kurmuş, akılları durduran
hayretengiz bir performans ortaya koymuşlardır. Şimdi günümüzün daha sağlam
düşünüyor gibi görünen, daha iyi imkânlara sahip insanına bakalım. Günümüz
insanı daha çok malzemeye, daha çok dökümana sahip; muhâbere ve muvâsala
(haberleşme) şartları daha rahat; telekominikasyon imkânları oldukça ilerlemiş;
teknoloji insanların emrine âmâde; fakat acaba günümüzün Müslümanları,
ilklerin ortaya koyduğu cehd ve gayretin ne kadarını sergiliyor? Kaç insanın
hidayetine vesile olmuş ve bundan sonra da kaç insanı iman nuruna taşımayı
planlıyor?

Ebû Eyyub el-Ensârî Hazretleri
Evet, selef-i salihînin elinde bizdeki imkânlar yoktu. Ebû Eyyub el-Ensârî

Hazretleri İstanbul’a ulaşıncaya kadar kim bilir neler çekti? Yezid dö neminde
yaptıkları bu seferde, herhâlde oraya gelinceye kadar altı ay yol yürümek
zorundaydılar. Ebû Eyyub Hazretleri çok yaşlıydı. Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem) Medine’ye hicret buyurdukları zaman Ebû Eyyub el-Ensârî



Hazretlerinin çoluk çocuğu vardı. O zamanlar otuz küsur yaşında var idiyse,
katıldığı İstanbul seferi hicret-i seniyyenin aşağı yukarı kırkıncı senesinde
olduğuna göre, yaşı yetmiş yetmiş beş civarındaydı. Yetmiş yaşın üzerindeki o
insan, dinini i’lâ uğruna, kendisini atın üzerine bağlatıyor ve o uzun mesafeyi o
şekilde aşıyordu.

Ebû Talha Hazretleri
Aynen Ebû Eyyub el-Ensârî  gibi, Ebû Talha Hazretleri de oldukça

yaşlanmıştı; ama hâlâ cihad aşkıyla yanıyordu. Atın üstünde duramayacak hâlde
olmasına rağmen cihada gitmek isteyince torunları diyordu ki, “Sen Allah
Resûlü hayatta iken yeterince savaştın. Bedir’de, Uhud’da bulundun. Artık sen
dinlen, biz senin yerine cihad ederiz. Hem yürüyecek dermanın bile kalmadı.”
Ebû Talha (radıyallâhu anh) “Hayır!” diye cevap veriyor, Tevbe sûresinin kırk
birinci âyetini okuyor ve “Allah öyle bir tefrik yapmıyor ki... ‘Yaya ya da
binitli olarak, piyade veya süvari olarak Allah yolunda seferberlik yapın.’4

buyuruyor.” diyordu. “Sen atın üstünde duracak hâlde de değilsin!”
dediklerinde ise “Bağlayın beni atın üstüne, öyle gideyim!” cevabını
veriyordu. Ve o hâliyle, Kıbrıs’a yapılan deniz seferine katılıyordu. Gemide
ağır bir şekilde hastalanmış ve birkaç gün sonra da vefat etmişti. Geminin
karaya ulaşmasını bekledikleri için defnini yedi gün sonra yapmışlar; ama
cesedinin bozulmadığını görmüşlerdi.5

Ümmü Haram Validemiz
Aynı sefere katılanlardan birisi de “Hala Sultan” dediğimiz Ümmü Haram

validemizdir. Bu sefere katılacağı müjdesini seneler önce Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem) fem-i mübarekinden alan anamız, o gün seksen altı
yaşında olmasına rağmen aynı i’lâ-yı kelimetullah aşkı onu da evinde
oturmaktan alıkoymuş ve Kıbrıs’a kadar götürmüştü. Karaya çıkıldığında atının
ayaklarının sürçmesiyle düşmüş ve şehit olmuştu.6 Kıbrıs Rum kesiminin
Larnaka şehrinde bulunan kabr-i şerîfi, adayı fetheden Osmanlılar tarafından
1570 senesinde türbe ve cami yapımıyla genişletilmiş ve onarılmıştı.

Görüldüğü gibi, bu insanlar her türlü mehâliki göğüsleyerek en uzak yerlere
bile gitmişler. Mesafeler o kadar uzun ki, bir yere ulaşabilmek için altı ay yol
gitmek zorunda kalmışlar. Sonra da orada cansiperâne mücadele etmişler. Ve
akabinde bir yolunu, fırsatını bulup istidatlı ruhlara dinî duyguyu, dinî
düşünceyi fısıldamışlar. Dinlerini arızasız temsil etmiş, göstermiş ve
başkalarına tesir etmişler. Bu çok zor işlere talip olmuşlar ve şikayet nedir



bilmeden vazifelerini yapmışlar. Şikayet etmediklerini iyi bildiğimi
söyleyebilirim. Siyer ve megâzi kitaplarında, o tehlikeleri, o ifritten şeyleri
göğüsleyen bu insanların, verdikleri mücadeleden iki kelimelik şikayette
bulunduklarını görmedim.

Bir Abdullah b. Huzâfe es-Sehmî’ye bakın. Başını kaynayan suya sokuyorlar,
yüzünün etleri dökülüyor, ama “Benim başıma bunlar geldi.”7 diye şikayet
etmiyor. Bizler, hiçbirimiz, dinimizden dolayı bu ölçüde sıkıntı çekmedik. Çok
rahatız. Bunun karşılığında, Cenâb-ı Hakk’ın bunca nimetine karşı bir şükür
ifadesi olarak, bize lütfettiği o teknik imkânları onu duyurma adına
kullanmıyorsak bu apaçık nankörlük olur. Hem körlük olur, hem nankörlük olur.
Nan, ekmek demektir. Nankör olma, ekmeği nimet mânâsına alırsanız, nimeti
görmeme demektir.

Günümüz Mü’minlerine Gelince...
İşte günümüzün her bir mü’mini de, elindeki geniş imkânları ve olumlu

şartları değerlendirerek nereye ulaşabilecekse Allah’ın izniyle oraya ulaşmaya
bakmalıdır. Ve elinden gelen her şe yi yapıp sonuçta demelidir ki, “Bizim
neslimiz bu meseleyi ancak şu noktaya götürmeye müsaitti, donanımımız ancak
ona yetiyordu. Hele biz oraya bırakalım, arkadan gelenler de alır daha ileriye
götürürler, daha arkadan gelenler de alır daha öteye taşırlar...”

Öyleyse, herkes din-i mübîn-i İslâm’ı tebliğ ve temsil etme vazifesini
sırtlanacak; ömrünün, gücünün, kabiliyetinin ve imkânların el vermesi
ölçüsünde yürüyebildiği kadar yürüyecek ve yorulup tükendiği yerde o kutsî
emaneti arkadan gelen bir tanesi alıp yola devam edecek. Şimdiye kadar hep
öyle olmuş. Dini temsil etme ve başkalarına anlatma işini sahabi efendilerimiz
Emevilere, Emeviler Abbasîlere bırakmış; daha sonra Abbasîler sarsıntı
yaşarken, hicret-i seniyyenin üçüncü asrından dördüncü asrına girilirken,
Asya’dan gelen Türk boyları işin altına girmiş. Tuğrul Bey’in önderliğinde,
1050’lerde Bağdat’ı korumuşlar ve 1071 gibi çok erken bir tarihte Malazgirt’te
İslâm’ın koruyuculuğunu üzerlerine almışlar.

“Onlar bir mübarek topluluktu, kazandıkları şeylerle yürüdüler Allah’a...
Siz de kazandıklarınızla, kesbinizle veya iktisabınızla; ya yanlışlarınızla,
hatalarınızla ya da sevaplarınızla bir gün Allah’a yürüyeceksiniz.’”8 Vazife
yapmış olarak yürüme de var, vazifeden kaçmış olan firariler gibi derdest
edilerek oraya celbedilme de var. Öyle bir celbedilmeden Allah’a sığınırız.

Sahabe Şuuru



Osman Gazi Hazretleri ruhunu çadırda teslim etmişti. Vefatı sırasında
Söğüt’e yerleşeli kırk seneden fazla olmuştu; ama onun hâlâ evi yoktu.
Bilecik’te oğlu Orhan Gazi’nin emri altında Bursa’yı fethe uğraşırken uzaktan
Bursa’nın ışıklarını görüyor ve “Beni oraya defnedin.” diyordu. Etraftaki
tekfurlardan elde ettiği mal mülkle tâ o zaman Topkapı Sarayı’nı kurabilirdi;
ama o çadırında vefat ediyordu. Zira o derin bir safvet, samimiyet ve
adanmışlık ruhunun adamıydı. Bu fotoğrafı alır, sahabenin yanına koyarsanız
aradaki farkı çok seçemez, tefrik edemezsiniz. Osman Gazi Hazretlerini Hz.
Halid’le yan yana getirseniz (sahabinin mutlak fazileti mahfuz) seçmekte
zorlanırsınız, “Acaba bu mu, yoksa öbürü mü Halid?” dersiniz. Bildiğiniz gibi,
Hz. Halid vefat ederken geride hiçbir şey bırakmamıştı. Hz. Ömer diyor ki,
“Hz. Halid, herkesin övdüğü bir kumandan olarak yaşadı; İslâm’ın bir yitiği
olarak gitti. Gitti ve geride sadece atını ve kılıcını bıraktı.”9

Hz. Halid, iki imparatorluğu yerle bir etmişti; ama kendisine ait hiç mal mülk
edinmemişti. Bu, mal mülk olmamalı demek değildir; gönlünü dünyaya
kaptırmama, mala mülke, makama mansıba bağlanmama, bağlanılması lazım
gelene bağlanma demektir. İnsanın ancak tek bir yere bağlanmaya gücü yeter.
Âdemoğlu, iki şeye aynı ölçüde, aynı kuvvette gönül veremez.

İşte onlar, i’lâ-yı kelimetullahtan başka hiçbir şey düşünmüyorlardı.
İstiyorlardı ki, herkes Allah’ı tanısın. İnsanlar, Hz. Muhammed’le (sallallâhu
aleyhi ve sellem) tanışsın. Gece gündüz “Bu kocaman dünyaya nasıl
Müslümanlığı anlatırız?” diyorlardı. Bir gün dünyanın büyüklüğüne bakıyor,
anlatılanları dinliyor ve “Demek ki, bu dünyaya Müslümanlığı anlatmak bir
insanın ömrüne sığmayacak kadar zormuş.” diyorlardı. Sadece şu söze bile
baksanız, maksat ve gayelerinin ne olduğunu, ne ile dertlendiklerini görürsünüz.

Hedef gösterme mi anlarsınız, müjde mi bilmem; ama Allah Resûlü “Benim
adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır.” 10 buyurmuştu. Onlar, bunu
bir vazife olarak anlamışlar ve hep bu vazifeyi eda etme gayretiyle
yaşamışlardı. Aziz milletimizin mazisi bu kutlu vazifeyi yapmanın izzetiyle
doludur. Herkesin ölüm hastalıklarına tutulduğu yerde bu millet “Biz ümit
olmalıyız.” deyip ayakta kalmasını bilmiş ve bu şuurla yaşamıştır.

Tebliğ Vazifesi ve Allah’ın Koruması
Soru: Hocam, Peygamber Efendimiz’e tebliğ emri verilen âyet-i kerimede

Allah’ın korumasından da bahsediliyor. Bu âyeti nasıl anlamalıyız?
Cevap: Daha önce de bu âyet-i kerimenin tebliğ vazifesine bakan yönleriyle

alâkalı mütalaalarda bulunmuştuk. Bu defa sorunuzdaki esas noktayı hıfz-ı ilâhî,



Allah’ın koruması teşkil ediyor. Âyetin meâli şöyledir: “Ey Peygamber!
Rabbinden sana indirilen buyrukları tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan risalet
vazifesini yapmamış olursun. Allah seni, zarar vermek isteyenlerin
şerlerinden koruyacaktır. Allah kâfirleri muradlarına erdirmez.”11

Tebliğ Pek Ağır Bir Sorumluluktur
Her şeyden önce, tebliğ vazifesi çok ciddî bir mesuliyet ve pek ağır bir

sorumluluktur. Denebilir ki, peygamberlik pâyesine yükseltilmiş ve o pâyeye
uygun bir donanımla yaratılmış bir insanın varlığının gayesi tebliğdir. Bu
açıdan, bir peygamber “Ben başka işler de yapayım, bu arada risalet vazifesini
de yerine getireyim.” demez/diyemez. Cenâb-ı Hak, bir insana iffet, fetanet,
sıdk ve sadâkat, emniyet, güzel örnek olma, istikamet, rabbânîlik, hasbîlik,
ihlâs, çok aşkın bir tebliğ kabiliyeti gibi üstün kabiliyet ve istidatlar bahşetmiş,
sonra da onu peygamberlikle şereflendirmişse, bu özel bir vazife için donanmış
olmayı ve o peygamberin hususiyle o iş için yaratıldığını gösterir. Her
peygamber bu özel donanımın farkında olarak yaşamıştır. Belki başlangıçta az
da olsa, kuşku, endişe, korku ve telaş hissi duymuşlardır. Fakat işin içine
girince artık görmüşlerdir ki, –tabiri caizse– bu işten kurtulma, bir kenara
çekilme imkânı yoktur. Onlar için mecburi istikamet, risalet yolunda
yürümektir.

İşte âyet-i kerimede “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirilen buyrukları
tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan risalet vazifesini yapmamış olursun.” Yani,
“Senin konumun risalet konumudur. Peygamber likle alâkalı hususların
gereğini tam eda etmediğin takdirde konumunun hakkını vermemiş
olursun.”12 deniliyor. Âyeti böyle anlamazsak, hâşâ Kur’ân’ın kelimelerinde
haşiv (lüzumsuz ve fazlalık söz) var zannederiz. Her ne kadar meâl verirken
meseleyi belli kısaltma ve tasarruflarla ifade ediyorsak da âyetten asıl
anlaşılması gereken “Eğer tebliğ vazifesinde bulunmazsan, tebliğini yapmamış
olursun.” demek değildir; “Tebliğ vazifesinin bütün gereklerini yerine
getirmezsen, konumunun hakkını, peygamberlikle donanmış olmanın hakkını
vermemiş olursun.” demektir. Yani, “Sen bazı endişelerden tam tecerrüd etme
ve bazı şeylere de im’ân-ı nazarda bulunma konumundasın. Öyleyse, “Rabbinin
yüce adını zikret, fânilere bel bağlamaktan kurtul ve bütün gönlünle yalnız
O’na yönel.”13 Bu, “Seçimini her şeyi terk etmeye ve sadece Allah’a
yönelmeye bağla.” demektir.

Vazife Mahallinin Şartları



Bütün peygamberler gibi Resûl-i Ekrem (aleyhi ekmelüttehâyâ) da
konumunun farkındadır; farkındadır; ama vazife mahalli olan dünya pek
müthiştir. İçinde yaşadığı toplumda ahlâk öyle bozulmuş, çirkin huylar öyle
yerleşmiş, kötü tavır ve davranışlar öyle tabiat ve âdet hâline gelmiştir ki,
Üstad’ın tabiriyle, bu menfilikler o toplum fertlerinin kan ve damarlarına
işlemiştir. Hz. Bediüzzaman, Efendimiz’in büyüklüğünü meydan okurcasına
nazara verdiği yerde şöyle der: “Bilirsin ki, sigara gibi küçük bir âdeti, küçük
bir kavimde, büyük bir hâkim, büyük bir himmetle, ancak daimî kaldırabilir.
Hâlbuki, bak; bu zat, büyük ve çok âdetleri, hem inatçı, mutaassıp, büyük
kavimlerden, zahirî küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle, az bir zamanda ref
edip, yerlerine öyle secâyâ-yı âliyeyi ki dem ve damarlarına karışmış derecede
sabit olarak vaz ve tespit eyliyor. Bunun gibi daha pek çok harika icraatı
yapıyor. İşte, şu Asr-ı  Saadet’i görmeyenlere, Ceziretü’l-Arab’ı gözlerine
sokuyoruz. Haydi, yüzer filozofu alsınlar, oraya gitsinler, yüz sene çalışsınlar!
O zâtın o zamana nispeten bir senede yaptığının yüzden birisini acaba
yapabilirler mi?”14

İşte o devrin alışkanlıkları sigara tiryakiliği gibi de değildi. O insanların
hepsi belli kötülüklerin morfinmanı, eroinmanı, alkoliği gibi olmuşlardı.
Hastalık, ayrıldıkları zaman muvazeneleri bozulacak kadar bütün bünyelerini
sarmıştı. Hani uyuşturucu müptelası insanları tutuyorlar; ellerini ayaklarını
bağlıyorlar; o da başlıyor çığlıklar atmaya, yırtınmaya, dövünmeye... O devirde
her fert öyleydi. Alışageldikleri çirkinliklerden ayrılmak onları deli ediyordu.
Allah Teâlâ, böyle bir ortamda bulunan Peygamber Efendimiz’e “Sen her şeye
rağmen, sana sunulan mesajları tebliğ et!”15 diyordu. “Bu senin konumunun
gereği... Her konum kendine göre bir duruş ister. Duruşunu çok iyi
ayarlayamazsan, seni o yüce konumdan mahrum ederiz.” mesajı veriyordu.

Diğer taraftan, getirdiği mesajlardan dolayı kendi kavmi, kabilesi ve en
yakın akrabası bile Allah Resûlü’ne düşman olmuştu. Meselâ, Resûl-i Ekrem
küçük yaşlarında Ebû Leheb’in evine gitmiş, hem Ebû Leheb hem de eşi Ümmü
Cemil, Efendimiz’i kucaklarına almış, sevmiş, omuzlarına koymuş, cariyeleri
Süveybe’den süt emzirtmişlerdi. Fakat peygamberliğini ilan ettiği zaman Ebû
Leheb ve eşi “eleddi hisam (en azgın düşmanlar)”dan olmuşlardı. Fert planında
böyle olduğu gibi, kabile ve ülke planında da Efendimiz’in etrafı düşmanlarla
çevrilmişti. Dünyanın en güçlü devletleri bile meseleyi sezdikçe o işin
karşısına çıkmışlardı. Çok erken bir dönemde, Efendimiz daha hayattayken,
Bizans ordusu Medine’nin kapılarına kadar gelmişti.

Evet, içten ve dıştan mütedahil daireler hâlinde, çok korkunç düşman
halkaları vardı onun etrafında. Bunların hepsinin stratejileri farklı,



düşmanlıkları farklı, komploları farklıydı. Bir yerde Efendimiz’in mübarek
başına taş atıyorlar, bir yerde yemeğine zehir koyuyorlar, bir başka yerde
kılıçları O’nu öldürmek için biliyorlar, akla hayale gelmeyecek komplo ve
suikastler hazırlıyorlardı. İşte, etrafı düşmanlar ve düşmanlıklarla çevrilmiş bir
insan için asıl kaynağından bir teminat yerinde olacaktı. “O, teminata ihtiyaç
duyuyordu.” demedim, bunu özellikle ve kasten söylemedim. “Böyle bir teminat
zaruretti.” de demedim. Çünkü Efendimiz’in mübarek yapısı bunları aşmaya
müsaitti. Allah’ın izin ve inayetiyle, Allah’a (celle celâluhu) tevekkül ve
teslimiyetiyle o bütün menfîlikleri aşabilirdi. Fakat Efendimiz’e bir iltifat ve
tesliye olarak “Allah seni, zarar vermek isteyenlerin şerlerinden
koruyacaktır.”16 buyurulmuştu.

Ve Âyetin Müjdesi
Bu âyet müjde ediyordu ki, “Sen vazifeni yap, başkaları endişe duyabilirler,

ama sen endişe etmemelisin. Allah’ın, seni koruyacağına dair vaadi var. Sana
el uzatmak, kötülük yapmak isteyenlere karşı Allah bütün yolları tıkar. Sana
ulaşamaz düşmanların. Sana kötülük niyetiyle gelenler düz yollarda şaşırırlar.
Allah seni ins u cinnin şerlerinden koruyacaktır.” Evet, Efendimiz zaten
tevekkül içindeydi. O’nun teslimiyeti tamdı. Hatta O tefvîz ufkunda
dolaşıyordu. Cenâb-ı Hak sika adına O’na, “Sen esbabın bütün bütün geçersiz
kaldığı yerde bile Rabbinin seni yalnız bırakmayacağı mülâhazasına sımsıkı
sarıl” dedi ve O’nda sika duygusunu tetikledi. Ve “sika kahramanı” olan Allah
Resûlü, bu âyetin nüzulünden sonra, daha önce geceleri çadırını bekleyen
sahabe efendilerimizi dahi aramaz oldu.

Rabbine karşı itimat ve güveni o kadar tamdı ki… Hicret sırasında
mağaradan çıkıp Medine tarafına gittikleri vakit, Kureyş’in reisleri, mühim bir
ücret mukabilinde, Sürâka isminde gayet cesur bir adamı göndermişler; takip
edip Efendimiz’i ve yanındakileri öldürmeye çalışmasını istemişlerdi. Resûl-i
Ekrem aleyhissalâtü vesselâm, Ebû Bekr-i Sıddık ile beraber mağaradan çıkıp
giderken Sürâka’nın geldiğini görmüşlerdi. Hz. Ebû Bekir, Peygamberimiz’e
zarar gelmesinden endişe etmişti. İşte o anda Resûl-i Ekrem aleyhissalâtü
vesselâm mağarada, kendisini takip edenler girişe kadar gelip az eğilseler
görebilecek kadar yaklaştıkları anda dediği gibi, “Tasalanma! Allah, bizimle
beraberdir.”17 demişti. Sürâka’ya bir bakmış; o anda Sürâka’nın atının
ayakları yere saplanıp kalmıştı. Sürâka, tekrar kurtulmuş, yine takip etmiş; ama
atının ayakları yine saplanmış ve saplandığı yerden de duman gibi bir şey
çıkmaya başlamıştı. O vakit anlamıştı ki, ne onun elinden ve ne de kimsenin
elinden gelmez ki O’na ilişsin. “el-Aman!” demiş; Resûl-i Ekrem aleyhissalâtü



vesselâm da aman vermiş ve “Git, öyle bir şey yap ki başkası bizi takip
etmesin!” demişti.18

Efendimiz ve Peygamberlik Davasının Vârisleri
Aslında Cenâb-ı Hakk’ın Peygamber Efendimiz’in hayatında gösterdiği her

şey, kıyamete kadar dava-yı nübüvvetin vârisleri için de birer örnek ve daima
müracaat edilecek bir misaldir. Kur’ân-ı Kerim’de diğer enbiya-i izamın
hayatlarından değişik tablolar birer örnek olarak gösterilmiştir. Meselâ,
Mümtahine sûresinin dördüncü âyetinde meâlen şöyle denilmektedir:
“İbrahim’de ve onunla beraber olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani
onlar hemşehrilerine şöyle demişlerdi: ‘Bizim, ne sizinle, ne de Allah’tan
başka ibadet ettiğiniz şeriklerinizle hiçbir ilişiğimiz kalmamıştır. Siz
Allah’ın tek ilâh olduğuna inanmadıkça, biz sizi reddediyor, bizimle sizin
aranızda ebedî olarak düşmanlık ve nefret meydana geldiğini ilan ediyoruz.’
Ne var ki İbrahim’in babasına ‘Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim.
Bununla beraber, Allah’ ın senin hakkında dilediği hiçbir şeyi önlemem
mümkün değildir’ demesi başka. Onun ve beraberinde olanların duası şudur:
‘Ey Yüce Rabbimiz, yalnız Sana güvenip dayandık, Sana yöneldik ve sonunda
da Senin huzuruna varacağız!’ ”19 Hz. İbrahim ve ashabının hali, Ashab-ı
Kehf’inki gibi bir baş kaldırma, küfre karşı bir tavır ortaya koymadır. Daha pek
çok âyette bu türden örnekler vardır ve onlar sayesinde mü’minlere belli yol
işaretleri gösterilmektedir.

Fakat o peygamberlerin sergüzeşt-i hayatlarını isabetli anlayabilmek ve
onları doğru değerlendirebilmek için Hakikat-ı Ahmediye çok iyi bilinmelidir.
Efendimiz’in temsili “gez-göz-arpacık” gibi kabul edilip meseleye o zaviyeden
bakılmazsa diğer peygamberlerin hayatları vesilesiyle verilen örnekler de
doğru anlaşılamaz. Meselâ, Hz. Musa’nın kaçması çok farklı yorumlanabilir.
Fakat Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve O’nun mübarek temsili
“gez-göz-arpacık” gibi kullanılır ve ancak bir hicret penceresinden o kaçışa
bakılırsa mesele doğru anlaşılır. Seyyidinâ Hz. Davud’u doğru yorumlama da,
Seyyidinâ Hz. Mesih’i yanlışsız okuma da o sayede olur.

Öyleyse bizim için Hz. İbrahim, Hz. Nuh, Hz. Salih (aleyhimüsselâm)
efendilerimizin hayatında çok önemli dersler vardır. Fakat bizim, bu derslerin
âdeta bir dantela gibi işlenmiş olmasını, ruhumuz, vicdanımız, hissimiz, bütün
zâhir ve bâtın latîfelerimizle kabul etmemiz ve onları doğru değerlendirmemiz
Hz. Muhammed kanaviçesini bir model olarak kullanmamıza bağlıdır. Bu
açıdan bizim için, isterseniz eski mantıkçıların sözüyle diyeyim, evvelen ve



bizzat, birinci dereceden örnek, muktedâ bih ve rehber-i ekmel Hz.
Muhammed’dir. O’ndan sonra diğer peygamberlerden de dersimizi alırız; ama
O’nun vasıtasıyla alırız. Yani, aramızda O vardır. O’nun yorumuna, O’nun
seslendirmesine göre onları değerlendirir ve onlardan istifade ederiz.

Evet, sözü tekrar esas mevzumuza getirecek olursak, Efendimiz bizim için bir
örnektir. Tebliğ vazifesini yaparken Allah’ın korumasına mazhar olması
yönüyle de bizim için bir misaldir. Eğer biz de kendimizi bazı kimselere bir
şeyler anlatma konumunda hissediyorsak, belli ölçüde de olsa bize verilmiş bir
kısım nimetlerin farkındaysak, işte bu farkındalığın hakkını vermemiz lazımdır.
Meselâ, siz güzel konuşuyorsunuz. Yani, maksadınızı din-i mübini seslendirme
adına çok rahatlıkla ifade edebiliyorsunuz. Bir arkadaşınız da kalemi eline
aldığı zaman, makâsıd-ı ilâhiyeye uygun şekilde, duygu ve düşüncelerini
kelimelere dökebiliyor; çok rahatlıkla yazabiliyor ve hüsnükabul de görüyor
yazdıkları. Şimdi bunlar birer ilk mevhibedir. İlk mevhibeler, Allah’ın lütfu ve
ihsanıdır. Bu ilk mevhibeler kendi nev’inden şükür ister; bu şükür de anlatma,
yazma, ifade etme ve böylece nimetleri sergileme şeklinde olacaktır. Ve
dolayısıyla şöyle böyle donanımınız varsa, o donanımınızla siz de kendi
konumunuzun hakkını vermeye çalışıyorsanız, sizin de bazı kimselerden kötülük
görmeniz her zaman mümkün ve muhtemeldir.

İşte, Üstad’ın “Kardeşlerim, biz inayet altındayız; Allah’ın izni ve keremiyle
onların elleri bize ulaşamayacaktır.”20 dediği gibi, siz vazifenizi hâlisane
yapmaya çalışırsanız Allah (celle celâluhu) sizi de eşrârın şerrinden, kötü
niyetlilerin entrikalarından sıyanet edecektir. Bu koruma vaadi, Efendimiz’i
“sika”ya ulaştıran bir iltifat olarak telakki edilmesine karşılık, bizim için tam
bir teselli kaynağıdır, çünkü bizim O’na ihtiyacımız var. Biz öyle bir teselli ve
koruma sözüne muhtacız. Ne ölçüde muhtacız? Tam tevekkülü elde etme,
teslimiyete ulaşma adına muhtacız. Çünkü biz zayıfız; donanımımız,
Efendimiz’in katlandığı o büyük sıkıntılara, dert ve çilelere katlanmaya müsait
değil.

Bakın o hususî donanımlı “İnsanlığın İftihar Tablosu”na... Gavres isminde
cesur bir kabile reisi, kimse görmeden, ta O’nun yanına kadar gelerek, elinde
kılıç, Resûl-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâma, “Şimdi seni elimden kim
kurtaracak?” diyor. Âdeta kâinatı ihtizaza getiren bir ses duyuluyor: “Allah!...”
Efendimiz’in, cesareti ve mehîb sesi karşısında Gavres, iki omzu ortasına
gaibden bir darbe yemiş gibi kılıç elinden düşüyor, yere yuvarlanıyor. Allah
Resûlü, kılıcı eline alıyor ve “Ya şimdi seni benden kim kurtaracak?” diyor.
Ama onu cezalandırmıyor, affediyor. O adam kabilesinin yanına gidince herkes
hayrette kalıyor. “Ne oldu sana? Niçin bir şey yapamadın?” diyorlar. O şöyle



cevap veriyor: “Ben şimdi insanların en hayırlısının yanından geliyorum!”21

Evet, bir insanın güçlü olduğu zaman affedici olması çok mühimdir. Allah
Resûlü güçlü olduğu anın hakkını da veriyor. Elinde güç ve güce ait imkânlar
olmadığı zaman da “Asıl Güç Kaynağı”na dayanıyor. Hemen َةَّوُق َالَو  َلْوَح  َـال 

ّللِاب ِهٰ َِّالإ   cephanesini harekete geçiriyor.
İşte bu hâdise de gösteriyor ki, O’nda tevekkülün çok çok üstünde bir sika

ufku vardı ve söz konusu âyet O’nun için sika ufkunda bir beyandı. Ama onu,
bizim için tevekküle bir çağrı sayabilirsiniz. “Allah’a tevekkül edin,
korkmayın. Allah kefil olarak size yeter. Yardımcı arıyorsanız Allah size yeter.
Dost isterseniz Allah yeter.” demektir. Evet, biz de Allah’ın ihsan ettiği ilk
mevhibeleri iyi değerlendirir, sorumluğumuzu yerine getirirsek mutlaka bizim
önümüze de engeller konacaktır. Dert, sıkıntı, çile ve mukaddes ızdırap bu
yolun kaderidir. Fakat unutmamalıyız ki, biz Allah’ın görüp gözetmesi
altındayız; O’nun inayet, riayet ve kilaeti altındayız. Elverir ki biz, O’na karşı
itimadımızı tam tutalım. Bir de, o riayet çerçevesi içine girme konumunu
koruyalım. Yani, eğer özel bazı kimseler oraya alınıyorlarsa; meselâ vefalılar,
sadıklar, tebliğe kilitlenmiş ve adanmış insanlar, günaha karşı tavır koymuş
babayiğitler o daire içine alınıyor, onlara sıyanet, inayet, riayet ve kilaet
vaadediliyorsa; biz de o vasıfları üzerimizde bulunduralım. Eğer o mevzuda
başımıza bir şey geliyorsa; hıfz-ı ilâhîyi görmüyor, hissetmiyorsak; o bizim
kusurumlarımızdan, olmamız lazım geldiği gibi olamayışımızdandır. Zırhımızda
bir delik açıldığından, temrenimiz kırıldığından, sadağımızda ilâhî inayeti
avlayacak bir ok kalmadığındandır.

Bu açıdan iki şeye çok dikkat etmemiz lazımdır: Birincisi, o daire-i kudsiye
içine girebilmek, yani, ihlâs dairesi içinde ihlâslılar, sadıklar, vefalılar ve
adanmışlarla beraber olmak; ikincisi, Allah’a çok güvenmek, çok itimat etmek
ve üzerimize düşen vazifeyi mutlaka yapmak.

Bediüzzaman Hazretleri, sohbetimize mevzu olan âyet-i kerimenin
Efendimiz’in ve Kur’ân’ın mucizelerinden olduğunu ifade eder. Bu faslı da
şimdilik, onun sözlerine kulak vererek bitirelim: “Evet, Resûl-i Ekrem
aleyhissalâtü vesselâm çıktığı vakit, değil yalnız bir taifeye, bir kavme, bir
kısım ehl-i siyasete veya bir dine, belki umum padişahlara ve umum ehl-i dine
tek başıyla meydan okudu. Hâlbuki O’nun amcası en büyük düşman ve kavim
ve kabilesi düşman iken, yirmi üç sene nöbettarsız, tekellüfsüz, muhafazasız ve
pek çok defa suikaste maruz kaldığı hâlde, kemâl-i saadetle, rahat döşeğinde
vefat edip Mele-i Âlâya çıkmasına kadar hıfz ve ismeti, “Allah seni, zarar
vermek isteyenlerin şerlerinden koruyacaktır.”22 âyetinin ne kadar kuvvetli



bir hakikati ifade ettiğini ve ne kadar metin bir nokta-i istinat olduğunu, güneş
gibi gösterdi.”23

Aksiyon ve Kalbî Hayat
Soru: Bazı insanlar devamlı vatana millete hizmette koşturuyor; ama

zahiren ibadet ü taatte çok derin görünmüyorlar. Bunun yanında maneviyata
açık, içe doğru derin, dış dünyaya biraz daha kapalı insanlar da var.
Bunlardan hangisi daha makbuldür?

Cevap: Bunların hepsi ayrı ayrı meziyetler. Hepsinin ayrı yeri vardır ve
insanın affına vesile olabilir. Ama en iyisi ve en mükemmeli, hem Rabbimizle
münasebetimizde sağlam durmak, hatta mazhariyetleri hissetmemek, yukarıda
arz edildiği gibi devamlı ibadete, evrâd u ezkâra iştiyaklı olmak hem de “Beni
bunca nimetlerle perverde eden (besleyen) Rabbimi duyurmalı, sevdirmeli
değil miyim?” demek. Bu şekilde câmî (pek çok hususiyeti üzerinde barındıran)
insan olunur. İnsan-ı kâmil de, böyle tiplerden çıkar. Çünkü insan-ı kâmil
câmîdir; yani ruhî ve kalbî hayatıyla, sırrı, hafîsi ve ahfâsıyla, letâif-i zâhiresi
ve bâtınasıyla hep aynı noktada bulunur; Allah karşısında aynı duruşa muvaffak
olur. Tek yanlı olanlardan câmî insan ve dolayısıyla insan-ı kâmil çıkmaz.

İkinci bir mesele de, bazı insanların fıtratı metafizik mülâhazalara açıktır;
bazılarında ise irşad etme, tebliğde bulunma, insanları Allah’a yönlendirme
istikametinde koşturma daha önde gelir. Bazılarının tabiatında birisi var, diğeri
yoktur. Bazılarının fıtratında ise bu vardır, öbürü yoktur. Allah Teâlâ murad
buyurursa tabiat değişikliği de lütfeder. Yani, bir insan vardır  ki, inançsızlıkla,
küfür düşüncesiyle sürekli yaka paça olur; hep mücadele içindedir. Ama beri
tarafta kendini çok ihmal etmiştir. İbadet ü taat, evrâd u ezkâr, geceleri kalkıp
az bile olsa başını yere koyma, biraz inleme gibi şeyler yok denecek kadar
azdır onun hayatında. Ancak Allah (celle ce lâluhu) dilerse tabiatları değiştirir,
hâlden hâle koyar, bu O’nun için kolaydır. Bunun için, me’surat Efendimiz’den
(sallallâhu aleyhi ve sellem) rivayet edilen, Kur’ân ve Sünnet kaynaklı dualar
arasında görmediğim şu dua her zaman söylenir: “Ey varlığı hâlden hâle sokan
Allahım, mevcut hâlimizi en güzel şekle çevir!’”24

Bize hoş bakıp hoş görmek düşer. Öyle ki, vatana millete hizmet için “Bu
niye böyle?” demeden, meselelerin dedikodusunu yapmadan, canla başla
koşturup duran insanlar oluyor. Bu hâl, Allah indinde çok hora geçiyor, çok
değer ifade ediyor. Bu öyle bir artı ki; onun bütün eksilerini kapatıyor, hiç
eksik bırakmıyor arkada.

Bazı müstesna zatların özel hâlleri mahfuz, insanın ibadetlerinden zevk



alması farklılaşabilir. Bazılarının ibadete iştiyakındaki boşluklar, aralıklar dar
olur. Ancak çok mütekâmil insanlarda bile böyle aralıklar yaşanabilir. Bu bizi
aldatmamalıdır. Meselâ, birisi teheccüdünü hiç kaçırmaz, her gece aynı
iştiyakla bu semavî sofraya iştirak etmeyi hiç ihmal etmez, kaçırsa kendine
levmeder. Fakat her zaman aynı seviyede iştiyakını koruyamayabilir. Zaman
zaman öyle bir hâle gelir ki, artık orada ibadet isteği hiç yok gibi olur. Ancak
insan bu hususta kararlı olmalı, kendi vefasını ortaya koymalıdır.

Şart-ı adî planında Allah insanın iradesini çok önemli görüyor ve insanın
vefasına da çok değer veriyor. Onu Kendi vefası için bir sözleşme maddesi
kabul ediyor, ْمُكِدْـھَِعب ِفوُأ  يِۤدْـھَِعب  اوُفْوَأَو   “Evvela siz sözünüzde durun,
Ben de ahdimi yerine getireyim.”25 diyor. Bu, insana değer verme demektir.
“Adımını sen at, ben onu karşılıksız bırakmam.” demektir. Yoksa, bunu
mükellefiyete zorlama şeklinde anlamamak gerekli. Aynı şekilde şöyle
buyruluyor: ِنوُرُكْذاَف يۤ ...  “ 26 ْمُكْرُكَْذأ ِنوُرُكْذاَف  يۤ ” (Beni anın…) Buna çok
değişik mânâlar vermişlerdir: “Beni ibadet ü taatle anın, Ben de sizi
lütuflarımla anayım. Beni, sizin üzerinizdeki nimetlerimle anın; Ben de yeni
nimetler vermek suretiyle sizi yâd edeyim. Siz, Beni yeryüzünde
mükellefiyetler çerçevesinde anın; Ben de sizi mele-i âlânın sakinleri arasında
anayım.” Bu, insan iradesine değer vermektir. Onu, kendi icraat-ı sübhâniyesi
için âdeta bir esas kabul etmektir. Bunu “Siz şu angaryanın altına girin, Ben de
sizi lütuflarımla anayım.” şeklinde anlamak, hâşâ, Cenâb-ı Hakk’a karşı
saygısızlık olur. Anne-babanın çocuğuna “Hadi sen şu topa bir vur, seni
omzuma alacağım.” demesi gibidir, öyle anlamak lazım.

Rabbimizle muamelenin mü’minler hakkında böylesine yumuşak ve kul
hesabına planlanmış gibi gösterilmesi, ki öyledir, Rabb’e saygının gereğidir ve
çok önemlidir. Her meselenin, bizim hesabımıza, bizim fayda ve çıkarımız
nazar-ı itibare alınarak planlanmış, kaderî programın ona göre ayarlanmış
olduğu görülmeye çalışılmalı. Bu mevzuda yanlış anlayışlar, çarpık düşünceler
varsa mutlaka tashih edilmeli. Yoksa Rabbimize karşı saygıda kusur edilmiş
olur. Çünkü O, anneden de, babadan da daha şefkatlidir. Burada “daha şefkatli”
sözünü söylüyoruz; zira, ism-i tafdilden daha mübalağalı bir kullanım
bilmiyoruz. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de öyle kullanmış: ّلَلا ُهٰ
ـُم َحَْرأ  demiş; “Allah, annenin evlâdına olan şefkatinden daha şefkatli...”27

Bu, bizim kelimelerimizin darlığıdır; yoksa, O’nun kullarına olan şefkatini
ifade edemeyiz. Zahiren kötü gibi görünen hastalıklar da kulun muvakkat
hayatında ebedî saadeti için çok önemli sıçrama tahtalarıdır. Meselâ, baştan
ayağa malûlsünüz (sakat, hasta). Canınız yanacak şekilde kolunuza bir iğne



batırıyorlar, canınız yanıyor, “Of yandım!” diyorsunuz. Ama neticesinde
rahatsızlığınız sona eriyor, iyileşiyorsunuz. İşte bu menfî gibi görünen şeyleri
de öyle değerlendirmek lazım.

Üstad Hazretleri bazı kimselerin faziletlerini anlatıyor ve “Şöyle şöyle
görüyordum; anladım ki onun bir hastalığı varmış, hastalığını ketmediyor, ona
sabrediyor ve katlanıyormuş. Birinde de şöyle bir mükemmellik gördüm, meğer
annesine babasına çok iyi bakıyormuş.”28 diyor.
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2 Neml sûresi, 27/80.
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5 İbn Hibbân, es-Sahîh 16/152; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 6/138.
6 Buhârî, cihad 3; Müslim, imâret 160, 161.
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Adanmışlık Ruhu
Samimiyet ve Adanmışlık
Allah’ın samimiyet karşısındaki lütfu başka türlü olur. İnsan her gün kalbini

mercekten geçirmeli, sonra işe koyulmalı. Meşru bir meseleyi bile Allah rızası
için yapılan işlere karıştırmamalı.

Sen kendini hiç düşünme. Düşünecekse seni başkaları düşünsün. Meşru
dairedeki zevk ve lezzetleri dahi sana arkadaşların zorla kabul ettirsin. Sen
ölesiye çalışırken dostların “Yeter , gel artık!” desinler, kolundan tutup seni
cebren düğün odasına soksunlar. “Adanmışlık” budur. Adanmış lık, Allah rızası
uğrunda yaptığı işler dışında her şeyi kendine haram bilmektir. Bu uğurda
tabiatınla savaşacaksın. İşte, Mus’ab’lık burada başlar. Bu noktada İbn Cahş
olunur. Kalbini yalnız O’na ayıracaksın. “Bu dil beyt-i Hüdâ’dır, oraya
başkasını oturtmam.” diyeceksin.

Sadece “Allah” deyin, her işinizin bereketini görün; kendinizi kat’iyen
karıştırmayın işin içine. Yırtınsan da, çırpınsan da, ağlasan da, eğer kalbindeki
ses O’na ait bir ses değilse, samimi değilsen, sükût etmen, susman senin için
daha hayırlıdır. Bir “Sübhanallah” derken bile baktın ki gönlünün sesi değil;
“Süb...” de, kes onu.

Bugün İslâm âlemi öyle hâdiselerle karşı karşıyadır ki, mü’minler ölesiye
dua etmeli ve ancak “Ya Rabbi! Saatlerdir yüreğimi yırtarcasına yalvarıyorum.
Dahası, Senin rahmet ve mağfiretine güvensizlik izhar etmek olur!” duygusuyla
ısrardan vazgeçmeli.

Hedef ve İstikamet
İnanan bir gönül, sürekli “Rabbimi anlatamayacağım bir dünyada

yaşamaktansa ölürüm daha iyi.” düşünce ve hissini taşır. Zaten O’nu
anlatamayacak, sevip başkalarına sevdiremeyeceksek, bu dünyada yaptığımız
her şey abesle iştigaldir. Bunun dışındaki bütün mülâhazaları balyozla vurup
kırmak lazım. Her mü’min, “Bu din benim dinim, dinimi anlatmak vazifemdir.”
demeli. Müslüman sadece kendi olarak kalamaz. Kendiniz olarak kalmaya
kalkarsanız bitersiniz. Ancak meyve verdiğiniz sürece yaşayabilirsiniz.
İnsanlara faydalı olarak Cenâb-ı Allah’ın rızasını kazanma duygusuyla hayırlı
hizmetler ardında koşmuyorsanız pas tutup çürümeniz mukadderdir.

Öyleyse biz, insanlık için bir ışık olmalıyız; bir mum kadar da olsa,
etrafımızı iman nuruyla aydınlatmaya bakmalıyız. Karanlığı aydınlatmak ancak



iyi bir Müslümanlıkla mümkündür. Biz, istikamet Müslümanları olarak güven
vaadeden tavırlarımızla gönüllere akmalıyız. Bugün bazı insanlar bize
inanmıyor olabilir, Müslümanlar olarak yapageldiğimiz samimi işlerin ardında
başka gayeler arayabilirler. Bu meselede de, başkalarını suçlama yerine bizim
kendimizi tam ifade edemediğimiz hususu üzerinde durmalıyız. İnsanlar, en az
kırk sene bizi seyretmeli; hiç sapmadan, Cenâb-ı Hakk’ın rızası dışında bir
beklentiye girmeden, doğru Müslümanlığı yaşamaya çalıştığımızı görmeli. İşte,
böyle bir kıvamda olduğunuz zaman göreceksiniz, insanlık fevç fevç size
müracaat edecek ve sizi siz yapan hakikatlere koşacak.

Gönüllüler Hareketi
Şu hasta halimde bile, hâlâ hakkımda “cemaat lideri”, “tarikat şeyhi” gibi

yakıştırmalarda bulunanlar var. Bu sözler bana çok ağır gibi geliyor.
“Fethullahçı” şeklindeki ifadelerden tiksinti duyuyorum. Aslında “-cı”, “-
cu”dan eskiden beri hiç hoşlanmam; bu ifadeleri, toplumu bölücü unsurlar
olarak kabul ederim. Ben kendime hiç “lider” demedim. Böyle denmemesi
mevzuunda da direniyorum. Çünkü ben, düşüncelerimi otuz sene kürsülerde
ifade ettim; aynı duyguyu, düşünceyi paylaşan insanlar alâka gösterdiler, saygı
duydular; ben de bunu milletime hizmet için bir kredi gibi kullandım. Şahsım
hakkında hüsnüzan edenleri hayırlı bildiğim işlere yönlendirmeye çalıştım.
Meselâ dedim ki, ‘‘Üniversiteye hazırlık kursları açın, okullar açın.” Bu
insanlar bana karşı saygılarının ifadesi olarak sözlerime kıymet verdiler.
Gördüm ki, benim “okul” dediğim gibi, bir sürü insan da “okul” diyor. Ve
böylece binlerce insan millete hizmet yolunda belli bir çizgide buluştu.

Şu meselenin üzerinde ısrarla durdum: Allah hepimizi bir şekilde istihdam
ediyor. Eğer bazı şahısları parlak görerek yapılıp edilenleri onlara nispet
ederseniz şirke girmiş (Allah’a ortak koşmuş) olursunuz. Alvar İmamı’nın çok
tekrar ettiği bir sözü vardı; Azerî edasıyla, ‘‘Herkes yahşî, men yaman; herkes
buğday men saman.’’ derdi. Ben biraz o mülâhazaya bağlı olarak bugün de aynı
şeyi söylüyorum. Halkın şahsıma karşı teveccühünü, bir imtihan olarak
değerlendiriyorum. Belki onlar yanılıyorlardır, belki içtihat hatası
yapıyorlardır. Onlar bu mevzuda günaha girmezler; fakat ben bu
hüsnüteveccühün verdiği makamlara dilbeste (âşık) olursam kendimi helâk
etmiş olurum.

İyice bilinmesini isterim ki; öncülükten, liderlikten, şeyhlikten fersah fersah
uzak bulunuyorum. Ben sadece düz bir Müslümanım. Herhangi bir tarikatla
alâkam olsaydı, onu da söylerdim; ama öyle bir alâkam da yok. Tarikatın
kendine has disiplini, erkânı, seyr u sülûku vardır. Fert, evvelâ bir şeyhe



bağlanır; rüşdünü ispat, kendisini ifade edebilirse, ona pâye verilir; ders verme
imkânı sağlanır. Mevsimi gelince o da başkalarına ders vermeye başlar. Ve
şeyhlik-müritlik bir silsile hâlinde Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
kadar götürülüp dayandırılır. Benim, takip ettiğim böyle bir silsilem; Kitap’ta,
Sünnet’te olan ibadet ü taat, evrâd ü ezkâr ve tesbihatın dışında tarikatlarda
olan şekliyle özel bir virdim ya da dersim, tarikatla alâkalı bir yanım yoktur.

Ayrıca, bir insanın milleti, ülke ve ülküsü adına bir şey yapması için
herhangi bir pâyeye sahip olmasına da gerek yoktur. Ben bir vatandaşım.
Milletim için yaptığım her şeyi bir vatandaş olarak yaptım. Vatandaşlığın
üstünde de daha büyük bir pâye bilmiyorum. Meclisi, mülkiyeyi, adliyeyi
oluşturan da vatandaştır. Ben de uzun zaman devletime, milletime severek
hizmet ettim. İşte, bu arz etmeye çalıştıklarım gözardı edilerek, yapılan bu
kadar hayırlı işin tek bir insana verilmesi çok ağırıma gidiyor.

Diğer taraftan, cemaat denen insanların kim olduğuna da bakmak lazım; bu
kadar kalabalık, nasıl oluyor da rahatlıkla bir araya geliyor? Bu insanlar
güvenip itimat ettikleri bir insanın millet yararına uygun gördükleri sözlerini
tasvip ederek bir araya gelmişlerdir. Daha sonra bu insanların dünya barışı
adına yaptıkları hayırlı teşebbüsler, diğer ülkelerin vatandaşları tarafından da
kabul görmüş; onlar da kendi ülkelerinde aynı yolu takip etmişlerdir. Hatta bazı
Hristiyan, Mûsevî ve Budistler bile bu işi benimsemiş ve topyekün insanlığın
mutluluğu için, aynı şekilde çalışmak gerektiğine inanmışlardır. Öyleyse, bu
insanların duygu ve düşünce beraberliğine cemaat diyemezsiniz.

Nasıl ki, cuma namazını kılmak için insanlar değişik camilerde bir araya
geliyorlar; hiç kimse bunun için baskı yapmıyor; ama cuma namazı kılma
gayesinde olanlar tabiî bir beraberlik meydana getiriyorlar. Aynen öyle de, bu
oluşum, milletimizin maddeten ve mânen yüceltilmesi amacıyla hareket eden
insanların bir araya gelerek oluşturduğu bir harekettir. Bir “gönüllüler
hareketi”dir.

Ayrıca, ben yanıma gelen insanların yüzde yetmişini tanımam. Bu insanlar da
birbirlerini tanımazlar. Onlardan kimisi İstanbul’da, kimisi Ankara’da, kimisi
de İzmir’de anlatılan şeyleri doğru bulup hareket etmişler; okullar açmışlardır.
Sonra da “Bu hareketi yurt dışına taşıyalım” deyip yurt dışına açılmışlardır.
Ciddî fedakârlık yapmış; yememiş yedirmiş, giymemiş giydirmişlerdir. Yurt
dışına giden öğretmenler, sadece geçimleri için çok az bir maaşa razı olarak
gitmişlerdir. Dünyanın dört bir yanına dağılmış bu civanmert Türklerin yaptığı
fedakârlıkların benim gibi hasta ve zayıf bir insana verilmesi çok yanlış bir
düşüncedir ve aynı zamanda, bu fedakârlığı yapan insanların haklarına da
tecavüzdür. Hususiyle son birkaç aydır, ben kolumu kımıldatacak derman bile



bulamıyorum kendimde. Beş yaşından beri hiç terk etmediğim namazımı dahi
oturarak kılıyorum. Bu da bana eziyet veriyor; ama ne yaparsınız!...

Bende bir fazilet aranacaksa o; kendim hakkını veremesem de, şu necip
millete hizmet edenleri hayatım boyunca hep alkışlamış olmamdır. Onlar
arasında, insanlardan bir insan olarak vazife yapmaya talip oldum. Malî yönden
sıkıntılar içinde kaldığım zamanlar oldu. Ama yaşadığım senelerin bir
saniyesinde bile çalıp çırpmayı, milletin hakkını yemeyi aklımın ucundan
geçirmedim. Komşusunun bahçesinden hayvanlarını geçirirken ağızlarını bir
bezle bağlayıp hayvanlarının haram yememesine dikkat eden bir babanın
kanatları altında yetiştim. Ben de hayat boyu hep bu çizgiyi takip ettim.

Hiçbir mal varlığım olmadı ve hâlen de yok. Giydiğim elbiseler ve günlük
yediğim yemek sayılmazsa herhangi bir lüksüm de yok. Ama soframa konan bir
üçüncü çeşit yemek bile zakkum gibi geliyor bana, üzerinde gezindiğim halıyı
sırtımda taşıyormuşum gibi ağırlığını hissediyorum. Zaten milletin parası ile
alınan halıya basmamaya her zaman gayret gösterdim. Bir vakıfta üzerine
bastığım sergiler için bile yıpranma parası verdim. Yediğim, içtiğim her şeyin
ücretini ödemeye çalıştım. Değil vakıf ya da başka bir yer, ablamın evinde
içtiğim bir bardak çayın parasını dahi vermeye kalkışınca onun, gözyaşlarına
karışık “... Burada da mı?” sızlanışına muhatap oldum. Ama başka türlü de
davranamazdım. Zira, sürekli, hakkım olmayan bir yudum suyu içmekten ve tek
bir lokmayı yemekten de ahirette hesaba çekileceğim korkusuyla yaşadım.

Bir ömür boyu milletin ihyası adına çalışıp ardından bir câni gibi
yargılanmak da bana çok ağır geliyor. Bu meselenin rahatsızlık veren yönü
sadece şahsımla alâkalı da değil. Şahsıma revâ görülen bu muameleden ziyade,
bu harekette gönül birliği yapan ve dünyanın değişik yerlerinde hizmet eden
insanların zan altında bırakılması çok üzücüdür. Dört kıtaya dağılıp, bir kültür
elçisi gibi vazife gören bu insanlar, her ne kadar şahıslarına ait her şeyden
ferâgat etseler, bir istekleri olmasa, herhangi bir beklentiye girmeseler de bu
millete düşen, bu hareketi götürmeye çalışan insanları desteklemek olmalıydı
ve olmalıdır da.

Vatanımın bir karış toprağını Cennet’lere değişmem. Şu anda
rahatsızlıklarım el verse hemen yurduma dönerim. Ama dönsem dahi artık
orada uzun kalabileceğimi de zannetmiyorum. Bu durumda olmak da bana çok
dokunuyor ve vatanımdan uzaklık âdeta içimi kanatıyor.

Eğitimden Beklenen Gaye
Arkadaşlara bir iki defa sordum: “Hocalarınız size, bir kere olsun,



‘Arkadaşlar! Bizim okumadan maksadımız, hakikatlerin gurup ettiği ufka
gözleri takılıp kalmış, bitevî şaşkınlık yaşayan ve yitik ülke Atlantis’in yetim
çocukları olan insanlığa dinimizin güzelliklerini anlatmaktır’ dediler mi? Allah
aşkına, ‘Evet’ deyin; müspet cevap verin; ‘Evet’ deyin; çünkü o zaman, ben de
ferahlayacak ve rahatlayacağım. Dediler mi bir kerecik de olsa, ‘Biz, bütün
siyasî ve politik kavga ve gayelerden uzak kalarak, dinimizi sadece ve sadece
Allah’ın rızası için öğrenecek ve sonra da dünyevî hiçbir beklentiye girmeden,
gerekirse taş kırıp alnımızın teriyle ekmeğimizi yiyecek; ama her halükârda
‘O’nu anlatacak, muhtaç sinelere Hazreti Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) Kevser misal adını taşıyacağız!... Hilkatimizin gayesi Allah’ı (celle
celâluhu) tanımak ve başkalarına tanıtıp sevdirmektir, varlığımızın hikmeti
budur; bunu yapmıyorsak yeryüzünde durmamızın, nefes alıp vermemizin de bir
mânâsı yoktur, yaşamamız abestir; öyleyse gelin, abesle iştigal etmeyelim’
dediler mi?” Keşke ben, bu soruları sorarken müspet cevaplar alabilseydim!...
Ne olurdu keşke, “Evet” sesleri duysaydım!...

Eğer, “emri bi’l-mâruf, nehyi ani’l-münker” vazifelilerinin kaynağı olacak
ocaklarda bile ateş bu kadar sönmüşse, demek ki, bu mesele tamamen durmuş.
Kaldı ki o okulların arkasında koskocaman bir milletin himmeti vardı. Yani,
hayırsever ve civanmert insanlar, kapı kapı, fabrika fabrika dolaştılar; âdeta
para dilendi ve İmam-Hatip yaptılar. Hiçbir fedakârlıktan geri kalmadılar.
Şimdi, milletin bu mevzudaki bu ciddî tehâlükü karşısında en azından oradaki
talebeler ve hocalar, “Bu insanlar, sadece maaş düşünen birileri olalım diye
okutmadılar bizi... Sadece kariyer düşünelim, kademe ve derece arkasına
düşelim diye okutmadılar. Yıkılmış din abidemizi yeniden ikame etmemiz için
okuttular.” demeli ve ona göre hareket etmeliydiler. “Bu olmadı, denmesi
gerekeni demediler ve yapılması gerekeni yapmadılar.” demeyeceğim. Böyle
bir düşünce suizan olur. Kim bilir, o mübarek müesseselerde de ne yiğitler, ne
dertli sineler ve nice i’lâ-yı kelimetullah âşıkları vardır. Ne var ki, genelde,
olması gerektiği ölçüde bir tebliğ ve temsil şuuru olduğunu ve bu şuurun bir
aksiyona dönüştüğünü de söyleyemeyeceğim.

Erzurumluların bir tabiri vardır, “Çubuk geme kondu.” derler. Dövenin
üzerine çıkan, dövene binen insan çubuğunu oraya koyarsa, bu “Artık
çalışmıyorum, bu işi yapmayacağım.” demektir. İşte, bugün iyiliği emretme ve
çirkinliklerden sakındırma ya da bir başka ifadeyle i’lâ-yı kelimetullah vazifesi
mevzuunda da çubuk geme konmuş ve her şey durmuştur. Öyleyse, şu anda bu
vazife çok önem arz etmektedir. Üstad Hazretleri, bu vazife için, şöyle böyle
yapıldığı dönemde bile “farzlar üstü farzdır” diyor, “farz der farz”1 tabiriyle
ifade ediyor bunu. Dolayısıyla, günümüzde “emri bi’l-mâruf, nehyi ani’l-



münker” vazifesi çok önem kazanmış ve çok öne çıkmıştır.
“Emri bi’l-mâruf, nehyi ani’l-münker” daha önce de ifade ettiğim gibi,

iyiliği, doğruluğu, Cenâb-ı Hakk’ın emirlerini anlatmak ve eğri olan şeylerden,
kötülük ve çirkinliklerden insanları vazgeçirmek demektir. Bu rükün yerine
getirilmezse din binasının bir direği yıkılmış olur. Zira, dinin ayakta
durabilmesi için iki esasın toplum içinde daima canlı tutulması lazımdır. Bu iki
esastan birincisi, “emri bi’l-mâruf, nehyi ani’l-münker”dir. Diğeri ise, rekâik
okumaktır; yani, kalbi yumuşatacak, gözün yaşarmasına sebep olacak konuları,
öldükten sonra dirilmeyle, insanın Cenâb-ı Hak’la münasebetiyle ve zühd
mülâhazasıyla ilgili mevzuları mütalaa etmektir. Selef-i salihîn rekâikle sürekli
meşgul olurdu. Onlar “emri bi’l-mâruf” teşviki yapma ihtiyacı duymuyorlardı;
çünkü “emri bi’l-mâruf, nehyi ani’l-münker” adına zaten ciddî bir metafizik
gerilim içindeydiler. Hadisleri rivayet eden insanların hayatlarıyla alâkalı
malumat bulabileceğiniz rical kitaplarına bir göz atsanız, kendisini “i’lâ-yı
kelimetullah”a bir aşk derecesinde bağlamış insanlar görürsünüz. Meselâ,
Abdurrrahman b. Müll Ebû Osman en-Nehdi bunlardan biridir. Tamamını
birden sırtında taşıyabileceği kadarcık bir mala sahip… Şehir şehir dolaşıyor.
Bir yere çardağını kurup ibadet ü taatiyle meşgul oluyor; evrâd ü ezkârını
okuyor, âyetlerin tefsirini yapıyor, hadis-i şerifleri rivayet ediyor ve halkı irşad
görevinde bulunuyor. O, bu salihâtla meşgulken, bir emir geliyor; falan yere
sefer olacağı haber veriliyor. Çardağını söküyor, bağlıyor atının sırtına,
sürüyor o tarafa... O vazifesini tamamlar tamamlamaz da tekrar bir başka
beldenin yolunu tutuyor, bir kere daha çardağını kurup i’lâ-yı kelimetullah
vazifesinin ayrı bir yönünü eda etmeye koyuluyor...

Temsil Keyfiyeti
Soru: Temsil vasfımızı devam ettirememe korkusunu nasıl gideririz?
Cevap: O korkunun hiç gitmemesi ve temsil edememe endişesinin

ruhlarımızda hep yaşaması lazımdır. Fakat bu korku ve endişe, bizi “Daha iyi
temsil için neler yapmalıyız?” sorusuna cevap arama ve bulmaya sevk
etmelidir.

Temsil vazifemizi daha iyi yapabilmek için birbirimize destek olmalıyız.
Enaniyetleri de nazara alarak, vicâhî (yüz yüze) konuşulduğunda
gösterilebilecek tepkileri hesaba katarak, rahatsızlığa sebebiyet vermeden
birbirimize hatırlatmalarda bulunmalıyız. Mü’minler arasından örnek olacak
bazı kimseler öne çıkmalı, onlar hüsnümisal olmalı ve diğerleri de onları örnek
almalı... Bazılarımız kendi ayaklarımızla yürüyemeyecek olursak hemen
arkadaşlarımıza takılmalı ve onların arkasından gitmeliyiz. Yani, her zaman



hepimiz birden bast hâli yaşıyor gibi içimizden gelerek, gönlümüzün
inşirahlarına müsâvi bir tavır ve davranış ortaya koyamayabiliriz. Ancak o bast
hâlini yaşayabilenlerle beraber oturur kalkarsak, kendi kendimize yetmediğimiz
zaman, onların desteğiyle ayakta dururuz.

Kur’ân-ı Kerim, tevbe ve istiğfar sayesinde kabzın basta dönüşmesine ve
tekrar sadıkların arasına dönüp onların ayağıyla yürümeye misal olarak, Kâ’b
b. Malik, Hilal b. Ümeyye ve Mürâre b. Rebî adlı sahabileri nazara veriyor.
Onlar hakkında şöyle buyuruyor: “Allah, savaştan geri kalan ve haklarındaki
hüküm ertelenen o üç kişinin de tevbelerini kabul buyurdu. Çünkü onlar
öylesine bunaldılar ki, dünya bütün genişliğine rağmen başlarına dar geldi.
Vicdanları da kendilerini sıktıkça sıktı. Nihayet, Allah’ın hışmından, yine
Allah’ın kapısından başka sığınacak hiçbir yer olmadığını anladılar da,
bundan sonra, önceki iyi hâllerine dönsünler diye, Allah onları tevbeye
muvaffak kıldı. Çünkü Allah Tevvab’dır, Rahim’dir: Tevbeleri çok kabul
eder, tevbe edenleri sever ve pek merhametlidir.”2

Kendilerine elli bin sene gibi gelen elli gün boyunca çok büyük bir imtihan
geçiren, tevbelerinin kabulü için sürekli dua eden ve sadâkatlerini
ispatladıklarından dolayı tevbeleri kabul edilen bu üç sahabiyi anlatan âyetten
hemen sonra “Ey iman edenler! Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakının
ve dürüst insanlarla, sadıklarla beraber olun!”3 deniliyor.

Evet, yaşadığımız ortam, dost ve arkadaş çevremiz doğruluğu yaşamaya bizi
zorluyorsa; bulunduğumuz vasat itibarıyla iyi olmaya zorlanıyorsak; bazen
içimizden gelmeyerek de olsa, günah ve masiyet adına bir fasit dairenin içine
düşmekten korunmuş oluruz. Öyle bir çevre sayesinde yolumuza kolay devam
eder ve kolay yaşarız. Yoksa insan bir kere düşerse, bir kere daha… Ve sonra
bir kere daha... Derken yüzüstü kapaklanır ve sürüm sürüm sürünerek bir hayat
geçirir. İşte, bundan dolayı Kur’ân, “Sadıklarla beraber olun!”4 diyor.

Tebuk Seferi’ne katılanlar sadıklardı. O sefere iştirak etmeyip sadıklardan
ayrı düşenler de vardı. Kendilerine de cihad terettüp ettiği hâlde sefer
çağrısına uymayan ve Medine’de kalanlardan üç tanesi hakikî mü’min, diğerleri
i se bir sürü münafıktı. O üç tane hakikî mü’min, münafıklarla, yalancılarla
beraber olmuştu. Bundan dolayı da elli günlük çok müthiş bir imtihana maruz
kalmışlar ve sadâkatlerini ispat ettikten sonra tekrar sadıklar cemaatine dâhil
olabilmişlerdi. Ve bir tebrik, bir tebcil olarak da Kur’ân onların bu sadâkatini
az önce zikrettiğim âyetlerle destanlaştırmıştı.

Öyleyse, meseleyi sürekli önde götüren, her defasında ipi ilk göğüsleyen
insanları kollamak ve onları örnek almak bizim için de bir imtihanı kazanma



vesilesi olacaktır. Onların temsildeki tavır ve davranışlarını hüsnümisal kabul
etmek ve onlarla beraber olmak, bizi, vazifeyi hakkıyla eda etmeye
götürecektir. Bazen onlarla kıyasladığımızda hâlimizden utansak da, kendi
ayaklarımız üzerinde duramadığımız anlarda öyle insanlara tutunup onlarla
beraber olursak, Kâbe’yi tavaf edenlerin kimi zaman oradaki insan seliyle
sürüklenip istese de tavafın dışına çıkamaması ve cebren tavafa devam etmesi
gibi, inşaallah biz de topluluğun bereketiyle cebren de olsa yolumuza devam
eder ve kulluk ipini göğüsleriz.

Canlı ve Zinde Kalabilmek
Cenâb-ı Allah’ın küllî iradesinin bitki ve hayvanlardaki bir tür tecellîsi olan

tabiî insiyaklara (sevklere) mukabil, âdemoğluna cüz’î irade verilmiştir. Onun
yönelişleri hep iradî olmalıdır. İnsanın dinî hayat adına canlı ve zinde kalması,
şevk ve heyecanını yitirmemesi de her şeyden önce iradesine bağlıdır. Yani
onun, iradesini kullanarak “Şu kadar evrâd u ezkâr okumalıyım; benim
canlılığım başkalarını hayata kavuşturmaya bağlı olduğuna göre, sürekli Hızır
gibi koşup dört bir tarafa hayat üflemeliyim” demesi ve bu istikamette yaşaması
lazımdır. İnsan kendi nefsiyle baş başa kalır, iradesinin hakkını vermezse, hiç
olmayacak hobiler içine girer ve dini, bir kültür olarak yaşamaya başlar.
Atalarından tevarüs ettiği (miras yoluyla aldığı) bir kültür gibi “bizim namaz,
bizim zekât” deyip, onları hafife alma gibi bir lâubalîliğe düşer; ibadetleri
vicdanında derinlemesine duyarak eda edemez.

Eğer bir mü’min “Allahım, sabah namazını kaçırmamdansa emanetini al...
Bugün sabah namazını kaçırmış bir münafık olarak bu güneşten istifade etmeyi
düşünmüyorum” diyecek kadar kulluk vazifesinde hassas davranmıyor, bu
yakarışı içinde derince duymuyorsa; din, onun için sadece bir kültür mânâsına
geliyor demektir. Maalesef bugün din, Arap âleminde de, Türk dünyasında da
kültür olarak tevarüs edilen gelenek ve görenekler gibi şuursuzca
yaşanmaktadır.

İnsanın, dinî vecibelerini şuurlu bir şekilde eda edebilmesi kendi ısrarına,
kendi gayretine bağlıdır. İbadet ü taat, tabiatının bir yanı hâline gelince insan
biraz rahatlar; ama yine de dinî hayat açısından solmama, renk atmama ve zinde
kalma irade ister, niyet ve azim ister. Meselâ, sürekli başkalarının uhrevî hayatı
adına projeler ortaya koymak, aynı zamanda bizim canlı kalmamızın da şartıdır.
Başkalarının ebedî kurtuluşuyla uğraşmayan insanın burada canlı kalması ve
ötede de kurtulması çok zordur.

Öyleyse, acaba biz her fırsatta birkaç arkadaşımızla müzakereye girip kalb
hayatımız için hava ve su kadar ehemmiyetli meseleleri mütalaa ediyor muyuz?



İslâm’ın hayat bahşeden mesajına muhtaç birkaç insana bir şeyler anlatma
gayreti var mı içimizde ve bu uğurda her gün bir şeyler ortaya koyuyor muyuz?
Oysa, “Ne yapsam da şu insanların ruhuna girip Rabbimi onlara duyursam?”
duygusunda olmayan bir mü’minin pörsüyüp solması mukadderdir.

Dinî şevk ve heyecanımızın devamı için evrâd u ezkâr çok önemlidir. “Ey
bizim Kerîm Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalblerimi zi
kaydırma!”5 şeklindeki, Kur’ân-ı Kerim’den, Peygamber Efendimiz’den ve
selef-i salihînden öğrendiğimiz duaları devamlı tekrar etme ve ayaklarımızın
kaymaması hususunda Cenâb-ı Hakk’a sığınma diğer bir önemli faktördür.
Kalbin istikameti için kavlî, fiilî ve hâlî ciddî bir gayret içinde olmak;
inhiraflara, sürçüp düşmelere karşı daima temkin ve teyakkuzda bulunmak
lazımdır.

Üstad Hazretleri, On dördüncü Nota, Üçüncü Remiz’de insan mâhiyetine
konan mânevî cihazât ve latîfelerin faklılığından; bazılarının dünyayı yutsa
doymayacağı, bazılarının da bir zerreyi dahi kendinde barındıramayacağından
bahsediyor. Başın bir batman taşı kaldırdığı hâlde, gözün bir saçı bile
kaldıramadığı gibi; bazı latîfelerin, bir saç kadar bir sıklete, yani gaflet ve
dalâletten gelen küçük bir hâlete dayanamayacağını ifade ediyor ve “Madem
öyledir, hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dâne,
bir lem’a, bir işaret ve bir öpmekle batma!”6 diyor.

Evet, bazen bir lokma, bir dâne, bir öpme ya da bir bakma insanı batırabilir.
Bazen bir bilgisayar ekranı, bir telefon ahizesi kalbin ölümüne sebep olur da
insan farkına varamaz. Meşrû dairedeki lezzetler keyfe kâfî iken ve gayr-i
meşrû dairede, bir zevk içinde binlerce elem bulunuyorken bu hakikati
görmezlikten gelme kalbi ölüme sürükler. Bazen şahsın içinden gelmeyen,
riyakârca bir kelime onu mânen öldürür. Riyakârca ağlama, “desinler”e gülme,
“görsünler” düşüncesiyle bir davranışta bulunma kalb ve ruhu felakete
sürükler. Hak edilmeyen haram bir lokma, o lokmayı yiyenin gönül dünyasını
mahveden bir zehir oluverir. Kendi hakkı olmayan bir yerde, bir başkasının
seccadesinde izinsiz namaz kılmak bile kalb binasının bir tuğlasını düşürebilir.

Öyleyse, pörsümekten, renk atmaktan korkanların bunlara dikkat etmeleri
zarurîdir. Bu kadar dikkatli davranmayan bir insan, İslâm adına sürekli bir
heyecan yaşamıyorsa, sadece nefsini levmetmeli; yorgunluk ve bitkinliğinin
sebeplerini, ihmal ettiği bu hususlarda aramalıdır. Kur’ân’ın ifadesiyle, şeytan
bile, “Beni ayıplamayın, kendi nefsinizi kınayın!”7 diyor. Yani, “Her şeyi
bana atfederek beni suçlayacağınıza, kendi nefsinizi levmedin. Benim,
istediklerimi size yaptıracak bir gücüm yoktu. Ben sizi sadece çağırdım, siz de



hemen çağrıma icabet ettiniz. Siz kendinizi ayıplayın.” diyor.
Evet, insanda bazı latîfeler vardır ki, bir ihmal ya da hata neticesi sönebilir.

Söndükten sonra tekrar dirilirler mi, bilemeyeceğim. Bazen “Hayır, gerçek şu
ki, yapageldikleri kötü işler onların kalblerini paslandırmıştır.”8 hakikati
tecellî eder de kalb mühürlenir. O zaman bu latîfeler hiç dirilmez. Ve şayet
onlar insanın solmaması, renk atmaması, aşk ve heyecanını koruması için birer
esas ise, insan o dinamikleri kendi içinde öldürmüş olur. Bir kere büyük günah
işleyen bir adam, hafizallah, bir yönüyle bir kolu, bir ayağı felçli gibi olur.
Hayat boyu seke seke, kolunu sallaya sallaya dolaşmaya mahkûm hâle gelir.

Bir kâfir Müslümanlığa girdiğinde, iman, küfre ait her şeyi siler, süpürür ve
temizler. Fakat imanlı yaşayan bir insanın bu türlü hataları yapması, harem
dairesinde hata etme demektir. Dolayısıyla bu hizmetin yüksek kulesinin
başından düşen de, düz zemine düşmez; onun derin bir kuyuya düşme ihtimali
vardır. “Bi hasebi’l mağnem, el mağrem” kaidesince, ne kadar ganimete
mazhar isen o meselenin o kadar ceremesi olur. Müslüman olmamız hasebiyle,
bizim belki pek çok mazhariyetimiz vardır. Bu mazhariyetler şükür ister. O
mazhariyet şayet bir “konum”sa ona göre bir duruş ister. O konumun gereğini
yapamazsak sukut olur. Sukutun en hafifi de renk atmak, matlaşmak, bütün
şevkini kaybetmek; başlangıçtaki heyecanı duyamamaktır.

Cenâb-ı Hak, “Bana verdiğiniz sözü tutun ki, Ben de size karşı ahdimi
yerine getireyim, vaadettiklerimi vereyim.”9 buyuruyor. Allah (celle celâluhu)
bizimle mukaddes bir anlaşma yapmıştır. Ne tâli’liliktir ki, bizi anlaşmaya,
sözleşmeye muhatap kılmıştır. İman, o muahedede (anlaşma) zımnî bir imzadır;
Allah’la aramızdaki mukaveleye “Evet” demektir. Yüce Allah bu muahedeyi
asla bozmaz. Sözünde durmama tek yanlıdır ve kullara aittir. Biz verdiğimiz
sözde vefalı olduğumuz müddetçe o bizi yalnız bırakacak, sürüm sürüm
süründürecek değildir. Sürüm sürüm sürünmenin ilk alâmeti de matlaşma, renk
atma ve heyecan kaybetmedir. Bu durum bizde varsa, biz vaade vefalı
olmamışız, o da bizi nimetlerinden mahrum bırakmış demektir.

Sözde durmamanın alâmetleri vardır. Nefsiyle alâkalı bir meselede kalbi
duracak gibi olan; ama Allah, Peygamber ve din ile ilgili hususlarda hiç
heyecanlanmayan bir insan vaadini unutmuş; öne çıkarması, öncelik vermesi
gereken hususları arkaya atmış demektir. Allah’ın inkâr edilmesi, Peygamber’e
sövülmesi karşısında kalbi duracak gibi olmayan bir mü’minin, putlaştırdığı
nefsine azıcık ilişildiğinde heyecanından çatlayacak hâle gelmesi, vaadinden
dönme ve açık bir nifak alameti değil midir? Şahsına ait bir meseleden,
izzetini, gururunu kıracak bir ilişmeden dolayı “Kan kustum” diyor; fakat



Allah’ın inkâr edildiği, Peygamber’in tanınmadığı bir yerde aynı hisleri
yaşamıyorsa bu durumda bir yanlışlık yok mudur?

Evet, solma, matlaşma bize aittir; hâşâ, onu Allah’tan bilmek asla doğru
değildir. İnsan, ülfete karşı savaşmalı; ünsiyetle yaka paça olmalıdır. Hobiler
yaşamaya değil, mesuliyet şuuruyla gerilmeye ve kendisine tevdî edilen
vazifeyi temsil etmeye çalışmalıdır.

Bu hususta, birbirimize çok dua etmeliyiz; “Allah vefa, sadâkat ve ihlâsla bu
işe sonuna kadar omuz vermeye bizi muvaffak kılsın!” demeliyiz. Bu şekilde,
dost ve arkadaşlara, umum Müslümanlara bizahri’l-gayb (gıyabında) dua etmek
dine karşı çok ciddî bir vefa emaresidir. Ben günde en az beş vakit, uzağıyla
yakınıyla, dostlarıma dua ediyor; onlar için Cenâb-ı Hak’tan ihlâs, samimiyet,
vefa, mârifet ve yakîn istemeyi bir borç biliyorum.

Ferdî günahlar da bir ahit bozma ve Rabb’e karşı vefasızlıktır. Fakat fert
günah işler, sonra tevbe ederse, Allah (celle celâluhu) onu affedebilir. Ama
asıl sözünde durmama, dinin ruhuna vefasızlıktır. Hiçbir beklentiye girmeden
Allah’ı başkalarına anlatma gayesine vefasızlıktır. Nesimî edasıyla,

Bir bîçare âşığım, ey yâr, senden dönmezem
Hançer ile yüreğimi yar senden dönmezem
Ger Zekeriyya tek beni baştan ayağa yarsalar,
Başıma erre koy neccâr senden dönmezem.
Ger beni yandırsalar,
Külüm oddan kavursalar,
Toprağımı savursalar,
Settâr, senden dönmezem...

duygusuna ihanettir.
Erzurumlu Sümmânî’nin bir sözünü çok tekrar etmişimdir; Azerî ağzıyla

şöyle der:
Ezelden hudbînim elifi bâya
Hak kulun emeğin vermesin zâya
Bir can borçluydum Bâr-Hüdâ’ya
Vermek için can kurbana geliftim.
İşte insan, “Cenâb-ı Hakk’a bir can borcum var.” demeli, O’ndan gelen her

şeyi memnuniyetle karşılamalı ve o borcu ödeyeceği âna kadar sadık bir kul ve
köle olarak yaşamalıdır. Adanmış ruh, daima emre âmâde ve elleri göğsünde
durarak ondan çıkacak fermanı beklemeli; nereye yürü dendiyse, arkaya
bakmadan oraya gitmelidir.

Üstad Hazretleri bu konuda da çok basiretlidir. Her şeyde vech-i rahmet



görüyor. Kastamonu’ya sürüyorlar vech-i rahmet, Barla’ya sürüyorlar vech-i
rahmet... Emirdağ, Denizli, Isparta... Hepsini neticesi itibarıyla hayırlı görüyor
ve gerçekten de öyle oluyor. Nereye düşüyorsa kor gibi düşüyor. O koru sağa
sola fırlatmak suretiyle hakkından geleceklerini zannediyorlar. Oysa, zaten asıl
vazifesi o... Misyonu, düştüğü yerde şûlefeşân olmak; bir kandil yakıp etrafını
aydınlatmak; orada nurlar, lem’alar, şuâlar meydana getirmek...

Üstad bunları samimi, yürekten ve hiç kimseye küsmeden yapıyor; sonra da
“Mademki nur-u hakikat, imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor; bir Said
değil, bin Said feda olsun. Yirmi sekiz sene çektiğim eza ve cefalar ve maruz
kaldığım işkenceler ve katlandığım musibetler hep helâl olsun. Bana
zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, hakaret edenlere, türlü türlü
ithamlarla mahkûm etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara,
hepsine hakkımı helâl ettim. Âdil kadere de derim ki: Ben senin bu şefkatli
tokatlarına müstahak idim. Yoksa herkes gibi gayet meşru ve zararsız olan bir
yol tutarak şahsımı düşünseydim, maddî mânevî füyûzât hislerimi feda
etmeseydim, iman hizmetinde bu büyük mânevî kuvveti kaybedecektim.”10

diyor. Diyor ve ehl-i dünyanın zulmü, kaderin adaleti ve şahsın kendini
sorgulaması üçgeninin birleştiği noktayı gösteriyor.

İşte insan, bu hakikati kavradığında hiç kimseyi suçlamayacak; “Suçlu benim,
Allah bana vazife yapma imkânı verdi; ama ben vazifemin hakkını tam eda
edemedim; O da bana hicret ve hicranlar yaşatarak adalet etti. Ehl-i dünya
zulmetmişse de onları cezalandıracak ben değilim. “O işin Sahibi var!”
diyecektir.

Evet, bizim eksik ve gediğimiz, başımıza gelen her şeyde bir vech-i rahmet
göremeyişimiz; ülfet ve ünsiyet hastalıklarına karşı irademizin hakkını
veremeyişimiz; aşk u şevkle kulluk vazifemizi gereğince yapamayışımız;
başkalarının zulmünü Âdil-i Mutlak’a havale edip, kendi muhasebemizle
meşgul olamayışımız; kendi işimize bakamayışımızdır. Niçin bizim sesimiz
soluğumuz bir iksir gibi ulaştığı insanları eritmiyor? Neden şu eşsiz
güzelliklerle dolu dinimizi azami ölçüde temsil edemiyoruz? İşte bizim
derdimiz, bu husus olmalıdır.

Şahs-ı Mânevî
Daha önce değişik münasebetlerle ifade ettiğim gibi “Allah’ın eli (bütün o

biat edenlerin) hepsinin üzerindedir.”11 âyet-i kerimesi ve Peygamber
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Cemaatte rahmet, firkatte azap
vardır.”,12 “Benim ümmetim dalâlet üzere ittifak etmez!”13 sözleri gibi âyet



ve hadis-i şerifler dinî hayat adına cemaatin önemini ifade etmektedir.
Dinimizde toplumla bütünleşme, cemaat hâlinde yaşama çok önemlidir. Burada,
“cemaat” kavramını sosyolojik açıdan bir organizasyon ya da teşkilat olarak
değil; tamamıyla dinî bir terim olarak, âyet ve hadislerde ifade edilen ve
dinimizde büyük önem verilen, duyguda, düşüncede, sevinci ve hüznü
paylaşmada bir ve beraber olan insanların meydana getirdiği şahs-ı mânevî
mânâsına kullandığımı belirtmeliyim.

Evet, bütünleşme, aynı yönde hareket etme ve aynı istikamete yönelme… Bir
orkestrada belli bir makama ayak uyduran, o ritme uyan pek çok sanatçının
farklı enstrümanlarla aynı sesi vermeleri gibi diğer insanlarla beraber elem
duyma; onların sevincini yaşama; aynı anda “of” çekme; elemleriyle müteellim,
neşeleriyle mütelezziz olma; kendi mahrumiyetleri karşısında üzülmenin çok
ötesinde, bir kardeşinin mahrumiyeti karşısında “Ah, keşke ona olmasaydı da
bana olsaydı!” diyebilme... İşte bu, başkalarının mutluluğuyla mutlu olma ruh
hâli, İslâm’ın Müslümanlardan isteyip beklediği bir vasıftır.

Felçli bir uzvun bir mânâda bünyeden kopması, ona kumanda eden beyindeki
bir merkezin harap olmasıyla bünyenin genel işleyişinden ayrılması gibi fert de,
bünye ile bütünleşmeyince toplumun, cemaatin yümün ve bereketinden istifade
edemez. Aslında mü’min bir cemaat, vilâyeti temsil eder. Hususiyle bencilliğin
ve enaniyetin çok ileri gittiği bir dönemde kutbiyet ve gavsiyeti, salih
mü’minlerden meydana gelen topluluğun şahs-ı mânevîsi temsil eder. Her
mü’min, gönlünde duyduğu intisap ve paylaşma hissine göre, o kutbiyet ve
gavsiyette pay sahibi olur. Bir topluluğa gavsiyet bahşedilse de, bir şahıs diğer
inananlarla aynı duygu ve düşüncede değilse, arkadaşları arasında kendini
onlardan herhangi bir insan olarak görmüyorsa; o, şahs-ı mânevîye bahşedilen
lütuflardan bir nefer kadar dahi istifade edemez. Her ferdin tek tek, toplumla
hakikî mânâda bütünleşmesi, kalbinin diğerleriyle beraber atması, başkalarının
heyecanlarını yaşaması, dertleriyle müteellim olması, kendisi aç kalsa da
diğerlerini doyurma gayreti içinde bulunması lazımdır.

Fertleri bu şekilde birbirine bağlı bir toplulukta her zaman bir gavsiyet, bir
kutbiyet olabilir. Çanakkale’de şehit olan yiğitlerin her biri veli olabilir; ama
onlara asıl destan yazdıran şey, her birinin kalbî ve ruhî beraberliğinden hâsıl
olan şahs-ı mânevî ve o şahs-ı mânevînin vilâyetidir. Öyle bir topluluk, bela ve
musibetlere karşı bir paratoner gibidir. Allah Teâlâ, “Rabbin, halkı dürüst
hareket eden, hem kendi nefislerini hem de birbirlerini düzeltmeye çalışan
diyarları, haksız yere asla helâk etmez.”14 buyuruyor. Evet, bir milletin içinde
hayır düşünceli, ıslahçı bir topluluk varsa, Allah (celle celâluhu) o karyeyi, o
beldeyi, o ülkeyi helâk etmez. Bütünleşmiş; bünyan-ı marsûs olmuş; fertleri,



ancak balyozla vurup kırılabilecek bir binanın birbirine girmiş parçaları hâline
gelmiş bir milleti ve toplumu felâkete uğratmaz. Ama milleti meydana getiren
fertler böyle ıslahçı insanlar değillerse, öyle insanların akıbetinden korkulur.

Bir veli bütün mazhariyetlere sahip olabilir. Fakat o velinin de toplulukla
bütünleşmesi, diğer insanlarla uyum içinde yaşaması lazımdır. Bir câmi
heyetinden belediye meclisine kadar, heyet diyebileceğimiz, üç beş kişinin bir
araya geldiği her beraberlikte, şahıslara düşen vazife; kendisinin çok mâkul
düşünceleri varsa onu arkadaşlarına anlatmak, onları ikna etmeye çalışmaktır.
Fikirleri kabul edilmiyorsa bile yine heyetle bütünlüğünü sımsıkı devam
ettirmektir. Mâkul fikirlerini, fırsat bulunca tekrar anlatabilir. Hüsnükabul
görmezse, bir nefer gibi, yine onlarla beraber yoluna devam eder. O, toplantıya
(mahkemelerin bir teâmülü olan) muhalefet şerhi koyamaz; dışarıda da aleyhte
beyanda bulunamaz. Bulunursa gıybet etmiş olur.

Topluluğun gıybetini etmek affedilmeyen bir günahtır. Çünkü bir cemaat
hakkında gıybet eden insanın, o cemaatin ne kadar ferdi varsa teker teker
hepsine haklarını helâl ettirmesi gerekir; yoksa ahirette yakasını kurtaramaz.
Bir cemaatin, bir topluluğun gıybetini eden, onun şahs-ı mânevîsini küçümseyen
ve hafife alan insan çok büyük bir günah işlemiş olur. Meselâ, okul-aile birliği
toplantısındaki bir fert, fikir beyan edecekse toplantı devam ediyorken beyan
etmeli; fikri varsa onu ortaya koymalıdır. Okul-aile birliği toplantısındaki
üyeler onun fikrine hüsnükabul gösterebilir; ama aynı zamanda o fikri
beğenmeyebilirler de. Ortaya koyduğu fikir kabul görmeyen şahıs, diğerleri
hakkında “Akılları ermedi de kabul etmediler.” diyemez; hele aleyhte kat’iyen
konuşamaz. Bunlar dinimizin hassasiyetle üzerinde durduğu hususlardır ve
bunların ihlâli, gıybet veya yerine göre de iftira olur ki, ikisi de çok büyük
günahtır.

Bazen de, bazıları kendilerini masum göstererek gıybet bataklığına dalarlar.
Bir fırsatını bulur bulmaz boşalmak ister, hemen birini yerden yere vururlar.
Bunu yaparken de kendilerini tezkiye eder, “Gönlümde zerre kadar kötü bir şey
yok; ama...” gibi sözlerle başlayıp nefislerini pakladıktan sonra başkaları
hakkında demedik lâf bırakmazlar. Bir fırsat daha bulunca bu defa da “falan”
hakkında konuşur, onu devirmeye çalışırlar. Ve bir fırsat daha... Derken
bakarsınız kendisinden başka herkesi ademe mahkum etmiş, herkesi devirmiş
ve hâlâ “Gıybet olmasın; ama…” demeye devam ediyor. Bu, bağışlayın, öyle
münafıkça bir gıybettir ki, emsali yoktur ve salih bir kulun, samimi bir Kur’ân
talebesinin fersah fersah uzak kalması gereken bir günahtır. Evet, dolaylı
yoldan, meseleyi eğip bükerek, olayları çarpıtarak, kendisini masum göstererek
gıybet etmek nifakın tâ kendisidir.



Evet, bundan sonra esas olan kolektif şuurdur. İçtihat yapılacaksa da kolektif
şuur; hadis yorumlanacak, Kur’ân tefsir edilecekse de takım hâlinde çalışma
esastır. Milletine hizmet edecek olanlar da, bu kolektif şuura bağlı hareket
edenler olacaktır. Allah’ın rahmeti onların arasında; nikmet ve azabı da, dâhi
bile olsa, yolu tek başına yürümeye çalışan, kendine yetme duygusuyla başını
alıp bir tarafa gidenlerle beraber olacaktır.

Rüya ve yakazalarda görülen müjdeler de şahıslarla değil, çoğunlukla şahs-ı
mânevîyle alâkalıdır. Meselâ, “İnsanlığın İftihar Tablosu” sizden bir arkadaşa
gelir, iltifat eder. Bu rüyada ya da yakazada olabilir. Aslında o iltifat topluluğa
aittir. Hani bir komutan birinci taburun birinci bölüğünün birinci mangasından
bir tane erin elini tutar, “Arkadaşlar, hepiniz namına bunun elini sıkıyorum.”
der ve herkes, elinin içinde komutanlarının elinin sıcaklığını hisseder. Aynen
öyle de, rüyadaki iltifat da şahsa değil, şahs-ı mânevîye aittir. Şu kadar var ki,
iltifatlar genelde, o topluluğun içinde kendi nefsini arkadaşları arasında fâni
kılan, artık nefsi hesabına değil de o topluluk için yaşayan fedakârlar eliyle
geliyor olabilir.

Evet, kat’iyen bilinmelidir ki; bu asırda şahıs yok, şahs-ı mânevî vardır.
Vilâyet varsa şahs-ı mânevînin, kutbiyet varsa yine şahs-ı mânevînindir. Ama
bu, şöyle böyle turnikeye önce girmiş, senelerce millete hizmet etmiş insanları
yok sayacağız demek de değildir. Küçüğün büyüğe saygı duyması, onun da
kendinden küçükleri sevip bağrına basması inananların şiarıdır.

Ayrıca, vazife yapacak, millete hizmet edecek arkadaşlarımıza biz kendimiz
değer vermezsek, başkaları da onlara değer vermez; onları biz kabul etmezsek
başkaları da kabul etmez. Erzurumluların çok güzel bir sözü vardır: “Ziyareti
hürmetli eden sahibidir.” Ben on dört-on beş yaşlarımdayken, biraz da babamın
alışmamı istemesi sebebiyle ramazan ayı boyunca köyümüzde vaaz ettim. Enver
isminde çok akıllı, mâneviyâta da açık olarak tanıdığım bir amcam vardı.
Sokakta yürürken amcam arkamdan yürüyor, önüme geçmemeye dikkat ediyor,
çok saygılı davranıyordu. Bir gün “Amca, bundan çok müteessir oluyorum,
böyle yapmasanız!” deyince bana “Oğlum” dedi, “Ziyareti hürmetli eden
sahibidir. Ben bu saygıyı duymazsam halk seni kabullenmez ki!”

Amcamın, yaşımın küçüklüğüne ve onun yeğeni olmama rağmen, vaaz u
nasihat etmem hürmetine bana öyle saygılı davranması hiç hatırımdan çıkmadı.
Ben de insanlara faydalı olacağına inandığım arkadaşlarım için aynı hususa
dikkat etmeye çalıştım. Meselâ, Kestanepazarı’ndayken imam hatip-lisesi
altıncı sınıfa devam eden bir arkadaşı Kur’ân kursu öğretmeni yaptık. Henüz
kendisi talebeydi; ama madem öğretmenlik vazifesi de verildi, ona göre
davranmaya gayret ediyordum. Bir gün kurs idarecilerinden biri “Bizim



Abdullah… Bizim İsmail…” şeklinde konuşurken ben de “Abdullah Hoca
şöyle dedi. Abdullah Hoca böyle yaptı...” diye birkaç defa arkadaşı “hoca”
olarak zikrettim. O, “Abdullah Hoca da kim?” dedi. “Ağabey, biz onun
hocalığını kabul etmezsek kimse kabul etmez. Kur’ân kursu öğretmeni
yapıyorsunuz, öyleyse bunu kabullenmek ve ona uygun davranmak gerekir.”
dedim.

Ama maalesef, bazı şeyler var ki yorum hatasına uğruyor. Meselâ, “Kardeş
kardeşe peder olamaz, mürşit vaziyetini takınamaz.” ifadesi çok doğru bir ölçü,
altın gibi bir sözdür. Fakat bu söz karşısında herkesin alacağı tavır farklı farklı
olmalıdır. Hiç kimse kendisini birilerinden daha faziletli görmemeli, üstünlük
mülâhazasına kat’iyen girmemelidir. Fakat arkadaşlarınız ve sizden küçük
olanlar da kendi sorumluluklarını belirlemeli, gereken saygı ve hürmeti
göstermelidir. Size gösterilen saygının onda birini istemeye hakkınız yoktur,
onda birini isterseniz yüz kat zulüm yapmış olursunuz. Ama bilmem ki,
arkadaşlarınız da şimdi gösterdikleri hürmetin on katını sergileseler
vazifelerini eda etmiş olurlar mı?

Bunlar ayrı ayrı şeylerdir ve birbirine karıştırılmamalıdır. Öteden beri
geleneklerimizde var bizim, büyüklerimize hep saygılı davranırız. Ama
pâyeler, makamlar, mansıplar yoktur mesleğimizde. Hepimiz neferiz, elimizden
geldiğince dinimize ve milletimize hizmet ediyoruz ve durumumuzdan da hiç
müştekî değiliz.

İstanbul’un fethini arş-ı rahmetten ambalajlayıp bana gönderseler kabul
etmem. Bunu, hâşâ, o büyük fatihleri hafife aldığım mânâsına değil;
mü’minlerden bir mü’min, kullardan bir kul olmanın kıymet ve lezzetini ifade
sadedinde söylüyorum. Evet, öyle bir teklif karşısında ben, kendi durumumu,
küçük bir köyde bir hocanın oğlu olmayı, küflü binaları, pencere içlerini, duvar
altlarını, minnacık bir kulübeyi, mağduriyetleri, işkenceleri, azapları, tehcirleri,
evet “O”nun benim hakkımdaki tercihlerini tercih ederim.

Çünkü bu işte şahıs yoktur, neferlik vardır... Üstad’ın “Said yok…”15 dediği
gibi; rıza-yı ilâhîye koştuğumuz bu yolda nefislerin, enaniyetlerin, hevâ ve
heveslerin dili yoktur; yalnızca hakikat konuşmaktadır. Kimin ne haddi var ki
“ben” desin, tevhid davasında şirke girsin!...

Rızık Peşinde Koşma ve Dine Hizmet Dengesi
Soru: İnsanın rızık peşinde koşması ve dinine hizmet etmesi arasındaki

denge nasıl olmalı?
Cevap: Mü’min denge insanıdır. İnanan bir gönül, her mevzuda olduğu gibi



bu mevzuda da ifrat ve tefrite düşmekten kendini korumasını bilmelidir.
Dünyaya dünyada kalacağı müddet kadar, ahirete de yine orada kalacağı
müddet kadar ehemmiyet verme, dengeyi bulmanın nirengi noktasıdır. Bu
sebeple, bizim dünya ile alâkamız, her yerde izzet-i İslâmiye’yi göstermek,
temsil etmeye çalıştığımız elmas misali hakikatleri başkalarına da anlatmak, o
aydınlık yolu onlara tanıtmak düşüncesine matuftur. Asıl gayemiz bu olunca,
gözümüzün bir kenarıyla bazen dünyaya bir “nigâh-ı âşina” kılmamız da yine bu
mefkûreye hizmet edecektir.

Evet, biz, “Allah’ın sana verdikleri ile ahiret yurdunun peşinde ol,
dünyadan da nasibini unutma! Allah’ın sana ihsanda bulunduğu gibi, sen de
ihsanda bulun; yeryüzünde fesat peşinde olma. Şüphesiz ki Allah
bozguncuları sevmez.”16 beyanıyla tam mutabakat içerisinde olmak zorundayız.
Zira o âyet-i kerimede Kur’ân, “Ahiret yurdunu ara!” derken “ibtiğâ” fiilini
kullanıyor ki bu, “Bütün benliğinle ahirete yönel ve ahirete, ahiret kadar değer
ver.” demektir. Bundan da anlaşıldığı üzere, ahiret için bütün imkânlar seferber
edilmeli, dünya için de “nasibi unutmama” esasına bağlı kalınmalıdır.

Bu dünyada, Cenâb-ı Hakk’ı tanıma ve başkalarına tanıtma, i’lâ-yı
kelimetullah vazifesini yerine getirme dışındaki her şey, ikinci üçüncü
dereceden, tâlî işlerdir. Meslek, maaş, eğitim, evlilik, yurt yuva vb. birinci
hedef değil, asıl gayeye yardımcı unsurlardır. Mü’min hayatını bu esasa göre
programlamalıdır. Ve demelidir ki, “Benim hayatımın gayesi dinimi
neşretmektir. Ama yaşayabilmem için, –varsa– çoluk çocuğumun geçinebilmesi
için, şu fâni dünyanın da bir tarafından tutarım. Cenâb-ı Hakk’ın bana ihsan
ettiği şeylerle iktifa ederim. Az verirse aza kanaat ederim; çok verirse hem
şükür hisleriyle dopdolu olarak dinime hizmette koşturur, hem o yolda infak
ederim; hem de kendi ihtiyaçlarımı karşılar, çoluk çocuğuma bakarım. Dünya
adına hırslı davranmam. Hırsımı, sonuna kadar Allah rızasını kazanmaya ve
Allah’ın rızasını da i’lâ-yı kelimetullah vesilesiyle tahsil etmeye sarfederim.
Harîsim ölesiye... Beni öldürecek kadar çok hırsım var. Ama ben Allah’ın
rızasını kazanma hususunda hırslıyım.” Evet, mü’min böyle demeli ve hayatını
bu istikamette programlamalı, ahiretle alâkalı işleri ilk sıraya koymalı,
dinlenmek için az kenara çekildiğinde bulduğu boşlukları da dünyevî işlerle
doldurmalıdır.

Zaten kabiliyet itibarıyla i’lâ-yı kelimetullah yapmaya müsait yaratılmış bir
insan, Cenâb-ı Hakk’ın kendisini donattığı o güzel istidatları dünyaya ait bir
kısım hasis şeyleri kazanmak için sarfederse; Allah (celle celâluhu) onu
maksadının aksiyle tokatlar. Böyle birisi, bütün ömür boyu koşar da bir
çuvaldız boyu yol alamaz. Zira, Yüce Yaratıcı, bu fevkalâde  kabiliyetleri



dünyaya ait bu hasis şeyleri tahsil etmesi için vermemiştir ona. Bugün, din
tahsili yapmış bazı insanların yüzüstü olması, sürüm sürüm sürünmesi, buna
çok önemli bir örnek teşkil eder. Maalesef onlar, dini anlatma dışında başka
şeyler düşünmüşler, dünyanın değersiz işleri ardına düşmüşlerdir. Oysa bu
dünya düşünmeye değmemektedir.

Şu kısacık ömür öyle de geçer böyle de. İnsan daha rahat bir iş bulamazsa,
gider bir yerde taş kırar. O olmazsa eline bir kürek alır, işsizlerin beklediği
yerde bekler, fırsatını bulup birinin bahçesinde çalışır, öbürünün toprağını atar
ve böylece iâşesini temin eder. Helâl kazanma niyet ve gayretinde olduktan
sonra icra edilen mesleğin türü ya da yapılan iş çok önemli değildir. Bir
Müslüman için mutlaka üst seviyeden, aristokrat bir hayat yaşama şartı da
yoktur. Ama Cenâb-ı Hak fevkalâde geniş imkânlar lütuf ve ihsanda bulunursa,
şükür duygusu ve tevazu korunarak o imkânlardan istifade edilebilir.

Bazen dünya kapılarının açılması, bol bol nimetler verilmesi insanın
aleyhine de olabilir. Kimi zaman bolluk ve refah küstahlaştırır insanı... Geçim
kolaylığı şımartır, lüks felç eder, şatafatlı ve süslü bir yaşam tarzı öldürür...
Oysaki, Hakk’a hizmet yolunda canlı insana ihtiyaç vardır. Canlı insan, birkaç
kuru ekmek parçasıyla doymasını, bir kayanın üzerine başını koyup yatmasını
bilen ve “Çok şükür Allah’a, doyduk; yatacak bir yer de bulduk.” diyen
insandır.

Böyle bir insan, kendi aleyhine cereyan eden hâdiselere ve maruz kaldığı
sıkıntılara takılmadan, ümitsizlik ve atalete düşmeden, yolda kalmayı ve geri
dönmeyi aklının ucuna getirmeden yoluna devam eder. Geçmesi gerekli kapıları
zorlar, “açılmaz”ı hiç kabul etmeden. Bir vesileyle arz etmiştim; karınca,
çeliğin içinde bal olduğunu bilse, gelir onun etrafında altı ay dolaşır. Bir
taraftan delik arar; bir yerden tükürük atar, çeliği bile paslandırıp delmeye
uğraşır. En olmadık yerlerin kapağını açar bakarsanız, orada da karınca
bulabilirsiniz. O, hedefe kilitlenmiştir; ne yapar eder, hedefine açılan bir kapı
bulur. İmanlı bir gönlün sahibi de kulluk vazifesine kilitlenir ve yapması
gerekenleri her hâlükarda yerine getirir.

Bu mevzuda üç husus çok önemlidir: Birincisi, im’ân-ı nazar; yani, bakışı bir
noktaya çevirme ve orada fikren yoğunlaşma. İkincisi, im’ân-ı nazarın ötesinde
iltisâk-ı kalb; yani, o meseleyle perçinlenmiş gibi bir kalbî bağlılık, onu
düşünmeden edememe, kalbe yapılan her müracaatta o meseleyi görme.
Üçüncüsü de, en ağır şartlar altında dahi engellerden sıyrılıp mutlaka yola
devam etme azim ve gayreti; kurtulma gayreti değil, yola devam etme azmi.

Bu üç hususa riayet edilince, insan belki birkaç kez tökezler, yüzüstü
kapaklanır; ama tekrar doğrulup yeniden nihaî menzile yürür. Önündeki bir kapı



kapansa, o başka on kapının sürgüsünü zorlar, kilidini açmaya uğraşır. Bir de
Hazreti Müfettihu’l-ebvab’a teveccüh etti mi, kapanan bir taneye mukabil on
kapının kendisine açıldığını görür. Evet, salih bir kula düşen َِحّتَفُم يَا 

ٌباَّھَو ٌداَّوـَج  ٌمـيِرَك  َكَِّنإ  ِباــَبْلا  َر  ْيَخ اـََنل  ْحـَتِْفا  ِبا  َوْبَْالا  “Ey bütün kilitli
kapıların anahtarına sahip, kapıları açan Allahım, bize de en hayırlı kapıyı aç!
Şüphesiz Sen lütfu ve ihsanı bol, cömertlerden cömert, nimet ve bağışları engin
Rabbimizsin!” deyip O’na iltica etmek ve sonra da kendi üzerine düşen
vazifeyi yapmaktır.

İşte bu ölçüler içerisinde, yeryüzü mirasçıları dünyayı ahiretleri adına
değerlendirmeli; gerektiğinde dünyalık her şeyden vazgeçip kopabilmelidir.
Dünyayı ve nimetlerini bir ayakkabı gibi çıkarıp atmaya, “Bana Seni gerek
Seni.” deyip yürümeye rûhen hazır bulunmalıdır.

Cenâb-ı Hak, Hz. Musa’ya “Hemen pabuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal
vadi Tuvâ’dasın!”17 buyurmuştur. Bu âyeti tefsircilerin genel olarak anladığı
mânâ mahfuz, “O’nun rızası dışındaki her şeyi, Hazreti Musa’nın pabuçları gibi
gönülden çıkarıp atmak” gerektiği şeklinde anlayarak kendi adımıza da pay
çıkarabiliriz.

Evet, mü’min her yerde O’nun huzurunu duymalı, her zaman “Bana dünya ve
içindekiler lazım değil.” diyebilmeli ve her şeyini O’nun için feda etmeye
âmade bulunduğunu günde birkaç defa ikrar etmelidir. Sabah kalkınca “Kapı
kulunum; boynu tasmalı, ayağı prangalı kölenim; kasem ediyorum Senden
ayrılmayacağım! Kovsan bile ayrılmayacağım Senden!” demeli; verdiği o
vaadde sarsıntı yaşamış olabileceği düşüncesiyle, öğle vakti yeniden ahd ü
peymanını yenilemeli. İkindide bir kere daha... Akşam bir kere daha Allah
Teâlâ’ya verdiği sözü tekrar etmeli... Yatağına girerken “Ne olur ne olmaz!”
deyip bir kere daha duaya durmalı; “Allahım, (rahmetini) umarak, (azabından)
korkarak kendimi Sana teslim ettim, yüzümü Sna çevirdim, işimi Sana
ısmarladım, sırtımı Sana dayadım. Senden başka sığınak, Senden başka
dayanak yoktur. Al lahım, indirdiğin kitabına, gönderdiğin peygamberine
iman ettim. Allahım, kullarını dirilteceğin gün beni azabından koru!”18

yakarışıyla, hem Allah’a kul olduğunu ikrar edip O’na sığınmalı hem de
Hâtemü’l-Enbiyâ’ya karşı vefa ve sadâkatini ortaya koymalı.

Bir kul, hayatını bu şekilde programlar; dünyaya burada yaşayacağı ömür
kadar, uhrevî işlere de ahirette kalacağı müddet kadar kıymet verir ve günde
birkaç defa kulluk ahd ü peymânını yenilerse dünya-ukba dengesini kurmuş
olacaktır. Ayrıca böyle bir kul, her hâdisenin çehresinde İbrahim Hakkı
Hazretlerine ait şu sözlerin doğruluğunu müşâhede edecektir:



Nâçâr kalacak yerde,
Nâgah açar ol perde,
Derman olur her derde,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Milletimizin İhyası
Daha on-on beş yaşımdayken, babam iki şeyin hayranlığını ruhuma işledi:

Biri, sahabe efendilerimiz; diğeri de Osmanlı. “Yıldırım… Yavuz” dediği
zaman babamın gözleri dolar, bakışları buğu buğu olurdu. O günden bugüne, hiç
hazmedemedim bu milleti ayaklar altına düşürenleri. Hiç hazmedemedim
milletimizin büzüşüp, sıkışıp küçük, muhtaç, başkalarının eline bakan bir
topluluk hâline gelmesini. Koskocaman, cihanlara sığmayan bir millet, nasıl
oldu da böyle iki gölün arasına sıkıştı kaldı? Nasıl bu hâlle övünüyor insanlar?
Küçüklüğü nasıl öyle allı pullu gösteriyorlar? Hiç hazmedemedim...

Evet, insanımızın dilenci durumuna düşmesi ve başkasının kapısında el
açması; malî, içtimaî ve ahlâkî bir buhran yaşaması sinemde girdaplar meydana
getiriyor. Ama ne yapabilirim ki, çaresizlikten dolayı iki büklüm, sabretmeye
çalışıyorum. Fakat diğer taraftan da, gönüllerde üzüntü girdapları meydana
getiren bütün hâdiselerin milleti ihya etme istikametinde bizde metafizik
gerilim hâsıl etmesi gerektiğine inanıyorum. Yeis, atalet, bezginlik ve sürekli
şikâyet değil; ümit, sa’y ve Allah’ın inayetine sarılmak lazım geldiğini
düşünüyorum.

Üstad Hazretleri bir reçete veriyor: “Din hayatın hayatı, hem nuru, hem
esası. İhya-yı dinle olur şu milletin ihyası.”19 Demek ki bizim dirilişimiz dine
bağlılık içinde gerçekleşebilir. Diriliş destanları yazmakla değil; doğrudan
doğruya halkın içinde olmak, onun nabzını tutmak, tıpkı bir çocuğu hayata
taşıma, götürme, yükseltme gibi elinden tutup onun ayaklarıyla yürümek, yolun
her dönemecine ait âdab u erkânı öğretmek ve yine aktif bir sabırla büyümesini
beklemekle gerçekleşebilir.

Daha sözlerime başlarken şu hususu hatırlatmak isterim: Nazarlarını ahirete
çevirmiş, hizmet diyarı olan bu dünyadan terhisini alıp sevgililer diyarına
gitmeyi bekleyen bir insan olarak bütün samimiyetimle söylüyorum ki;
insanımızın dirilmesi ve milletimizin ihyası derken, bazılarının Müslümanlara
yakıştırdığı “Dine dayalı devlet kurma arzusu”, parti ve hizipçilik gibi milleti
birbirine düşüren bütün unsurlardan uzak, maddî-mânevî, dünyevî-uhrevî
garazlardan sıyrılmış bir duyguyu ifade etmeye çalışıyor ve bu necip milletin



layık olduğu konuma yükselmesini kastediyorum. Milletçe çöküntü ve
çözülmelerimizin gerçek sebep ve sâikleri sayılan ihtiras, tembellik, şöhret
arzusu, makam sevgisi, bencillik ve dünyaperestlik gibi his ve duyguları atıp,
mânevî hayatın özü ve hakikati olan istiğna, cesaret, mahviyet, diğergâmlık,
ruhanilik, rabbânilik ruhu ve hak duygusuyla bir kere daha fert fert fazilet
abideleri hâline gelmemizi kastediyorum.

Değişik vesilelerle ifade etmeye çalıştığım gibi, millet hayatına dair
yaptığımız planlar ne kadar yararlı da olsa, bu uğurda millî ruh kat’iyen feda
edilmemeli; aksine, millet modernize edildikçe o daha da hassasiyetle
korunmalıdır. Tâ beşikten başlayarak, anneler, yavrularına, millî ruhu terennüm
eden ninniler söylemeli; nineler masallarını ve masal kahramanlarını şanlı
geçmişimizin destanlarında aramalı; irfan yuvalarımız her vesileyle, şu
muhteşem fakat tâli’siz, şevketli fakat gadre uğramış milletimizin alabildiğine
parlak ve fevvâreler gibi bulutlar arasında kendine yer aradığı dönemleri en
heyecanlandırıcı üslûplarla dile getirmeli; edebiyatımız millî ruh ve millî
düşünceyi işlemeli... Vaizler kürsülerde, hatipler minberlerde, konferansçılar
geniş halk kitleleri karşısında bu millet gibi düşünmeli, bu millet gibi
heyecanlanmalı, bu millet gibi konuşmalı, bu millet gibi sevinmeli ve bu millet
gibi tasalanmalıdırlar. Tasalanmalıdırlar ki, bir zamanlar tabiî bilimlerden dinî
ilimlere, tasavvuftan mantığa, şehircilikten estetiğe hemen her sahada varlığı
didik didik eden dehâlarla; fıkıh ve hukuk üstatlarıyla; hayatlarını vicdan
endeksli yaşamış, insanî normları aşan istidatlarla; muhakeme ve fetanet
kahramanlarıyla ve sanat dâhileriyle her zaman çağının çok çok önünde
yürümüş bu dünya, geçici bir aradan sonra yeniden bütün aydınlık ruh ve
dimağlarını harekete geçirerek, bir ikinci veya üçüncü rönesans’ı
gerçekleştirsin.

İşte millet olarak bu mânâda bir diriliş için gayret göstermek, dinimizin bize
yüklediği bir sorumluluk ve vazifedir. “Emri bi’l-mâruf, nehyi ani’l-münker”
(İyiliği emretmek, kötülükten menetmek) sözleriyle ifade ettiğimiz bir vazifedir.
Lügat itibarıyla, “herkesçe bilinen, meşhur” mânâsına gelen “mâruf” kelimesi,
Cenâb-ı Hakk’ın emrettiği, uygun bulduğu ve akl-ı selimin de hoş ve güzel
gördüğü şey demektir. Reddedilen ve kabul görmeyen, nâhoş, sevimsiz, çirkin,
insan tabiatına yabancı, tabiattaki dengeye muhalif ve teşriî emirler içerisinde
kendisine açık kapı bulunmayan şeylere de “münker” denir.

“Emri bi’l-mâruf, nehyi ani’l-münker” vazifesi, varlığın yaratılış gayesine
götüren bir yoldur. Zira, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),
kâinat kendisi için yaratılan “İki Cihan Serveri”dir. Onun gönderiliş gayesi ise
tebliğdir. Tebliğin özü de “emri bi’l-mâruf, nehyi ani’l-münker”dir. Demek ki,



bir mânâda varlık, bu iş için yaratılmıştır. Şüphesiz varlığın yaratılış gayesi
olan bu iş, işlerin en önemlisidir ve her Müslümanın yapması gerekli olan bir
vazifedir.

Bu büyük vazife, pek çok âyet ve hadisle teyit edilmiştir. Meselâ; “Sizden
hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun.”20,
“Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği
emreder kötülükten men edersiniz ve Allah’a imanınız tamdır.”21 âyetleriyle,
“Ya mârufu emredip münkerden nehyedersiniz ya da Allah sizin başınıza en
şerlilerinizi musallat eder, sonra da ne büyüklerinize saygı gösterilir ne de
küçüklerinize merhamet edilir. O zaman en hayırlılarınız dua eder de kabul
edilmez; istiğfar edersiniz, mağfiret olunmazsınız; yardım istersiniz de
yardım gelmez.”22 ve “Âdemoğlunun bütün sözleri lehine değil, aleyhinedir;
ancak mârufu emir, münkeri nehiy ve Allah’ı  zikir müstesna.”23 hadisleri
bunlardan sadece birkaçıdır.

Ayrıca, Kur’ân-ı Kerim’in her âyeti vecizdir; fakat İbn Mesud Hazretlerinin
“Hayrı ve şerri bundan daha câmî (bir arada zikreden) bir âyet yoktur.” diyerek
işaret ettiği, Nahl sûresinin 90. âyeti, mâruf ve münkeri hulâsa eden, tek başına
mücelletlere sığmayacak bir muhtevayı hâizdir. Bu âyet-i kerimenin meâli
şöyledir: “Muhakkak ki Allah, adaleti, ihsanı, muhtaç oldukları şeyleri
yakınlara vermeyi emreder; hayâsızlığı, çirkin işleri, zulüm ve tecavüzü
yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.”24

Bu âyet-i kerimede, umum maslahatları hâsıl edecek üç emir sayıldıktan
sonra, negatif planda esas alınan şeylerden ilk olarak fuhşiyât zikredilmiş.
İhtimal, hem ferdî planda hem de toplum planında bütün münkerâtın
başlangıcını fuhşiyât teşkil ettiği için ona öncelik verilmiş. İnsanın hayvanî
yanlarının öne çıkmasını, basın-yayın yoluyla, roman, hikâye ve şiir vasıtasıyla
ortaya konan her türlü müstehcenliği ve bohemce hayatı da ihtiva eden
fuhşiyâttan sonra mârufun karşılığı olan “münker”; yani, İslâm’ın ve selim aklın
gayrimeşru, kötü saydığı şeyler yasaklanmış. Üçüncü olarak da “bağy”; yani,
insanın kendine zulmetmesinden ana-babasına isyanına, devlete baş kaldırıp
toplum huzurunu bozmadan Allah’ı (celle celâluhu) inkâra kadar geniş bir
taalluk sahası olan azgınlık ve taşkınlık nehyedilmiş ve böylece, dinî hayatın
ancak bu şekilde gerçekleşeceği, bir millet dirilecekse ancak bu esaslarla
dirileceği anlatılmıştır.

Bir başka âyet-i kerimede “Ey iman edenler, Peygamber sizi, din ve
dünyanız itibarıyla dirileceğiniz şeylere davet ettiğinde, Allah ve Resûlü’nün
bu çağrısına icabet ediniz!”25 buyurulmaktadır. Beşerin gerçek hayata



ulaşması, hayatı bütünüyle duyup tatması için Allah ve Resûlü’nden gelen
çağrıya hemen uyulması emredilmiştir. Bu emir öyle hassas ve önemlidir ki; bir
gün, sahabe efendilerimizden Ebû Said İbnü’l-Muallâ namaz kılıyorken Allah
Resûlü onu çağırır. O da namaza başlamış olduğu için, devam etmesi
gerektiğini ve namazı bitirdikten sonra Efendimiz’e “Lebbeyk Yâ Resûlallah!”
diyebileceğini düşünür. Resûl-i Ekrem “Seni çağırdım, niye koşup
gelmedin?” buyurunca sahabi efendimiz “Ya Resûlallah, namaz kılıyordum.”
der. Peygamber Efendimiz “Sen Cenâb-ı Allah’ın ِلوُسَّرل ِلَو ِّلل  ِهٰ اوُبِیَجت  ْ ِسا

ْمُكاَعَد اَِذإ   “Sizi çağırdığında Allah ve Resûlü’nün bu çağrısına hemen
icabet ediniz!”26 emrini duymadın mı? Çağrıldığında namazı dahi kesip
Peygambere icabet etmelisin.”27 der. İşte, mârufa sahip çıkmak ve nehye karşı
cephe almak da peygamber çağrısına icabetin ifadesidir ve hem fert hem de
cemiyet planında çok önemli bir mesele, farzlar ötesi bir farzdır.

Az önce de hatırlattığım âyette Allah, ِساَّنِلل ْتَجِرْخُأ  ٍةَّمُأ  َرْیَخ  ْمــُتْن  كُ
ّللاـِب ِهٰ َنوُنِمْؤُتَو  ِرَك  ْنُمْلا ِنَع  َنْوـَھَْنت  ِفوُرْعَمْلاــِب َو َنوُرُم  َْأت  “Siz insanların

iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz; iyiliği emreder,
kötülükten menedersiniz ve Allah’a inanırsınız.”28 buyurmakta ve hayırlı bir
toplum olmanın yolunu göstermektedir. Âyette ٍةَّمُأ َرْیَخ  ْمـُتْنُك   “Siz insanlar
için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz.”29 denmiş ve bir sonraki cümle,
mukadder suale cevap veren bir isti’nafî (başlı başına) cümle olarak
söylenmiştir. İki cümle arasında tam bir münasebet (irtibat-ı kâmile) olduğu
için cümleler arasına atıf edatı (bağlaç) konulmamış ve hemen âyetin “İyiliği
emreder, kötülükten menedersiniz ve Allah’a inanırsınız.” kısmı getirilmiştir.

Bu âyette kullanılan fiiller de süreklilik ve geniş zamana delalet eden bir
kiple ifade edilmiştir. Yani, siz hem bugün hem de yarın kendinizi mârufu
emretme ve münkerden nehyetmeye adamışsınız, onun için hayırlısınız,
denilmiş ve bu şekilde hayırlı olmanın yolu da gösterilmiştir. İlmî keşifler,
icatlar, sosyal ya da ekonomik sahadaki buluşlar çok önemli olabilir. Fakat
hiçbir şey bu vazife kadar önemli değildir. Eğer onlar da bunun kadar önemli
olsaydı, Allah ilim ve teknolojiyle alâkalı bazı peygamberler gönderir;
“Teknoloji peygamberi, rönesans peygamberi, ilim peygamberi…” filan derdi.
Oysaki, peygamberlerin vazife-i asliyesi, emri bi’l-mâruf, nehyi ani’l-münker
olmuş; onlar, insanları tabiatlarında mündemiç bulunan duyguların tesirinden
kurtarıp, ilâhî tesir alanına yükseltmeye ve kalblerle Allah arasındaki
cismaniyete ait, cismaniyetten kaynaklanan mânia ve engelleri bertaraf ederek
Allah ile insan buluşmasını sağlama gibi mukaddes bir gayeyi gerçekleştirmeye
çalışmışlardır.



Şimdi gelin tekrar kendimize dönelim. Evet, hicran duyma, içimizde
burukluklar yaşama, milletimizin şu anki muhtaç ve düşkün hâlini
hazmedememe... Bütün bu mülâhazalar bizi, milletimizi doğrultup, onun
ruhunun heykelini yeniden dikerek, onu tekrar özüne döndürmek için azim ve
gayrete sevk ediyorsa kıymetlidir. Kur’ân’ın, emredilmesi gereken “mâruf” ve
kaçınılması icap eden “münker” olarak anlattığı hususlara riayet etmek
suretiyle evvela asıl profili ikame etmek, milletimizin ruh heykelini dikmek ve
sonra da bu mukaddes vazife ne kadar zaman, ne kadar cehd ve ne kadar gayret
istiyorsa onu ortaya koymak gereklidir. İçimizdeki hüzün girdabı bizi bu uğurda
müçtehidâne ve müceddidâne bir gayretle, hatta bazen peygamberâne bir azimle
milletimize hizmete sürüklüyorsa o hüznün bir kıymeti vardır.

Bir milletin ruhunun heykeli ikame edilirken dikkat edilmesi gereken en
önemli husus, o milletin özü, tabiatı ve millî karakterinin gözetilmesi ve
korunmasıdır. O diğer bütün milletlerden farklı olabilir; fakat bu farklılığı,
onun herkesle uyum içinde olmasına mâni değildir. Bir ferdin herkesle iyi
geçinmesi, kendi olarak kaldığı zaman bir kıymet ifade eder. Eğer o, kendine ait
değerler açısından asimile olmuş, başkalarına karışıp tamamen onlara
benzemişse, o zaman o şahsın iyiliği ve kötülüğünden, hoşgörü ve başkasını
kabulünden bahsedilemez. Neyi hoş görecek, neyi olduğu gibi kabul edecek ki?
O zaten diğerlerine iltihak etmiş, erimiştir onlar arasında. İnsan ancak kendisi
olarak kalır, kendine ait hususiyetlerin hiçbirinden taviz vermez, fakat herkese
de sadrını sinesini açabildiği kadar açarsa, yeryüzünde diyaloğa geçemeyeceği
hiçbir fert kalmayacak kadar insanlığa açık yaşarsa, işte o zaman hoşgörüden
ve başkasını kendi konumunda kabulden bahsedilebilir. Fert için geçerli olan
bu husus, millet için de geçerlidir. İşte gerçek ihya da budur. Ve Üstad, onu bir
cümleyle ifade etmiştir: “Milletin ihyası ancak dinin ihyası ile olur.”30

Evet, biz bütün himmet ve gayretimizi, negatif şeylerden rahatsızlık duyup
ona buna kızma, insanlara kin besleme ve bağırıp çağırma; böylece azmimizi ve
dolayısıyla kendimizi tüketme istikametinde değil, problemleri tüketme
yönünde kullanmalıyız. Bir taraftan rahatsızlık duyduğumuz negatif şeylerden,
bir taraftan da ümit emarelerini aldığımız bütün pozitif mülâhazalardan
beslenerek, iki kanaldan azmimize su taşıyarak, bütün güç ve gayretimizi
toparlayıp peygamberâne bir kararlılık içinde milleti ihyaya sarfetmeliyiz.

Bir hesabı olmalı milletimizin her ferdinin. Ülkesini ve milletini seven her
şahıs “Ben şu kadar yatırım yaparsam, ortaya şu kadar enerji koyarsam, içinde
bulunduğum çağda cereyan eden hâdiselerin rüzgârını şu kadar arkama alırsam,
hızımı şu kadar artırırsam, bu yolu şu kadar bir zamanda katedebilirim.” demeli
ve bulunduğu konumda millî kalkınmanın bir yanını teşkil etmeli. Meselâ; bir



öğretmen, bir öğrenciyi yetiştirmek, yani potansiyel insanı realite planında
insanlığa yükseltmek için ne kadar zamana ihtiyaç varsa onu düşünmeli. Sadece
öğretim açısından düşünecek olursanız, ilk ve ortaokul, lise, üniversite ve
günümüzde önemli görülen bir master, doktora eğitimi... Öğretmen bütün bu
süreci düşünmeli ve bir hayat boyu talebesinin önüne çıkacak hâdiseleri daha
en baştan hesap ederek onu hazırlamalı. Böylece milletinin istikbale
yürümesinde onun da katkısı olmalı.

Bu meselede çok önemli bir husus da şudur: Milletimizin ihyası, diğer
cankeş milletlerin de o hâlden sıyrılıp hayata yürümesi demektir.

Bazıları bunu kıskançlıktan ve hazımsızlıktan dolayı ret ve inkâr ediyor
olabilir. Bazıları “Niye onlar, biz değiliz?” diyebilirler. Sahabe-i kiram
efendilerimiz, Arap milleti olarak çok hızlı semere vermişlerdir. Fakat
bildiğiniz gibi o ihtişamlı dönemin hepsi otuz senedir. Emevi ve Abbasî
dönemlerini de işin içine kattığınız zaman bu sürenin tamamı üç asır olur.
Ondan sonra da Türkler devreye giriyor. Bize şeref olarak Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ve O’nun mesajına mazhar olmamız da yeter.
İçinden çıktığı millet olarak Araplar, “Biz dünyalara değer bir kıymete malik,
şerefli bir milletiz.” deseler; bu söz doğrudur. “İnsanlığın İftihar Tablosu”
onların içinden çıkmıştır. Fakat bu millet de diyebilir ki, “Evet, o bizim
Peygamberimiz, canlarımız O’na feda olsun; ama Cenâb-ı Hak bize de öyle
mükemmel bir millet kökü vermiş ki, o tam dokuz asır Efendisinin bayrağını en
yüksek burçlarda dalgalandırmış; İslâm dünyasının hâmîsi olmuş; sağdan-
soldan, alttan-üstten, Çin’den-Maçin’den, Hind’den-Yemen’den gelen
saldırılara karşı dini sıyanet etmiş.” İşte bu, bugün olmuyorsa bile,
gerçekleştiği dönemler itibarıyla şuuraltlarına inmiş, o milletlerin şuuraltı
beslenme dönemlerinde zihinlerine âdeta kazınmıştır ve zaten insaflı olanlar da
bunu kabul ediyorlar.

Evet, bir gün bu millet silkinir, son metamorfozunu yaşar, kendisi ve özü
neyse ona göre şekillenir ve ona göre inkişaf ederse, göklerde uçmak hakkıysa
şayet, bir tırtıl gibi ağaçların kabukları üzerinde gezme yerine kelebek olup
uçarsa, işte o zaman, başkasına benzemede ve münkerde onu taklit eden diğer
milletler, iyilikte ve mârufta da taklit edecek, bu milletin arkasına düşecektir.
Dolayısıyla bu milletin dirilmesi, sadece bir milletin değil, aynı zamanda İslâm
dünyasının dirilmesi ve sonra bütün dünyanın dengelenmesi olacaktır. Zira, şu
anda problem bir tane değildir. Bu millet bugün hem kendi yetimliğinin
hüznünü, hem İslâm dünyasının birbirine düşman olmasının ve dağınıklığının
hâsıl ettiği yetimlik hicranını ve hem de dünyada dengelerin bozuk olması
yetimliğinin hasretini yaşamaktadır. Bütün bu yetimliklerin hepsinden birden



sıyrılmayınca bu millet yetim kalmaya mahkumdur. Dolayısıyla bu milletin
dirilmesi çok önemlidir.

Bazıları “Niçin meseleyi bu millete bağlıyorsun, bu ırkçılık değil mi?” diye
itiraz edebilir. Oysa Anadolu, öyle bir ırka irca edilecek bir milletten
mürekkep değildir. Anadolu insanının kimi Laz, kimi Gürcü, kimi Kürt’tür.
Bazıları Asya’dan gelmiş, bazıları Mezopotamya’dan, bazıları da Balkanlardan
ve bu farklı yerlerden gelen insanlar günümüzde aranılan millet evsafını hâiz
bir mozaik meydana getirmiş. Bugün Türkiye birbirine kenetlenmiş insanların
meydana getirdiği şanlı bir millete beşiklik etmektedir. Ve ben milletimiz
derken ırkçılık mülâhazalarından bütün bütün uzak kalarak, Anadolu insanının
tamamını kastediyorum.

Cenâb-ı Allah milletimizin her ferdinin katkıda bulunacağı böyle bir dirilişe
bizleri muvaffak kılsın. Bu iş, bir takım işidir. Her fert kendi şahsı itibarıyla
başarılı olamayabilir, bazıları düşüp dökülebilir. Fakat biz “Yâ Rabbi!
Bizimkini imece usulü kabul buyur!” deriz. İçimizden biri cesurdur; diğeri
zekidir, aklını iyi kullanıyordur; bir başkasında adanmışlık ruhu aşkındır;
öbürünün görüntü ve temsili iyidir... Bir araya gelir, el ele verir, nefislerimizi
katıp karıştırırız.

Nasıl ki, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bazen az bir yiyeceği
topluyor, mübarek ellerini onun üzerinde gezdiriyor ve o azıcık yiyecek yüzleri
binleri doyuracak bir keyfiyet alıyor; birkaç insana ancak yetebilecek kadarlık
bir yemekle binlerce insan doyuyordu. Biz de elimizde neyimiz varsa onu
samimiyetle ortaya koyar, milletçe el ele verir ve ellerin en güzelinin bizim
üzerimizde de gezmesini bekleriz. Cenâb-ı Hak da murad buyurursa bizim o
beraberliğimize bir kutbiyet, bir gavsiyet ihsan eder. Dolayısıyla, bizim
dirilişimiz bir takım çalışmasına vâbestedir.

Müslümanlığı Üstad’ın Bakışıyla Yeniden
Okumak
Meselenin bir diğer yanı da şudur. Şimdilerde “Müslümanlığı bir kere daha

okuyalım” deniliyor. Kanaatimce, Müslümanlık mutlaka yeniden okunmalı ve
anlaşılmaya, yaşanmaya çalışılmalıdır; fakat onu okurken kullanılacak üslup
çok önemlidir. Bu okuma mutlaka Üstad’ın ortaya koyduğu şekilde
yapılmalıdır. Onun okuma tarzında şu husus çok önemlidir: Kur’ân-ı Kerim’in,
muhtevâsı, mânâsı ve derinlikleriyle anlaşılması nasıl zarurî ise; tekvînî
emirler diyeceğimiz kâinat kitabının veya kâinat meşherinin (sergisinin), en
azından onun yeryüzü salonunun okunup anlaşılması da zarurîdir. O kâinat ki,



Kur’ân-ı Kerim onların tercümesi, sözlü açıklayıcısı ve açık bir delili
olmuştur. İşte Kur’ân ve kâinat iki kitaptır ve ikisi beraber okunmalıdır.31

Evet, bu iki kitabın okunması da birer vecibedir. Kur’ân-ı Kerim’in yanında,
kâinatın ve tekvînî emirlerin de çok iyi tahlil edilmesi, hayatın bütün kanunları
ve kurallarıyla bu Kur’ânî ve tekvînî emirlere göre şekillendirilmesi şarttır.
Bununla beraber, teşriî emirlerin karşılığı büyük ölçüde ahirette verilir. Yani,
Kur’ân-ı Kerim’le gelen emirlere uymanın ücreti öteye bırakılır, riayet
etmemenin cezası da yine ahirette verilir. Tekvînî emirlerin cezası ise büyük
ölçüde dünyada tatbik edilir, kısmen de ahirete bırakılır.

Tekvînî emirlere uymamanın ahirette de cezası olduğunu sürekli söylüyorum.
Çünkü onları iyi okuma, değerlendirme ve uygulama; terakkiyat-ı hâzıranın,
dünyadaki zenginliğin önemli yanlarından, esaslarından ve argümanlarından
biridir. Size başkalarının bakışı, hakkınızdaki takdirleri ve sizi kabul etmeleri
de çok önemlidir. Çünkü o bakış, takdir ve kabule göre sizi değerlendirir, size
saygı duyar ya da duymaz, sizi dinler ya da dinlemezler. İşte, eğer sizin-bizim
ihmalimizle yeryüzünde Müslümanlar sefaletin temsilcisi gibi görünürlerse ve
bundan dolayı da kimse onları dinlemez, onlara değer vermezse, inananlar
inandırıcı olamazlar. Bu sefalet, İslâm’a ve Kur’ân’a fatura edilir. Dine sıcak
bakan, yakın duran birkaç insan varsa onlar da bizim hâlimize takılır. Bu açıdan
da, tekvînî emirlerin çok iyi okunup değerlendirilmesi, onun yanında teşriî
kurallara da hassasiyetle riayet edilmesi çok önemlidir.

Ayrıca biz, “takva” mülâhazamızı da, bu iki emrin ikisine birden riayet
etmeye bağlıyoruz. Bize göre, Kur’ân-ı Kerim’den tam istifade etmek, hem
tekvînî emirleri çok iyi okumaya hem de teşriî emirler karşısında çok hassas
yaşamaya bağlıdır ki, zaten insan ancak bu hususa dikkat ederse hakikî muttakî
olur.

Çok defa üzerinde durduğumuz gibi, “takva” kelimesi, “vikaye” kökünden
gelir; vikaye de “gayet iyi korunma ve sakınma” demektir. Şer’î ıstılahta takva,
Allah’ın emirlerini tutup, yasaklarından kaçınmak suretiyle O’nun azabından
korunma cehdidir. Ayrıca , bazen korku, takva tabiriyle; bazen de takva, korku
sözcüğüyle ifade edilmiştir.

Bir de az önce ifade ettiğimiz üzere, takvanın oldukça şümûllü ve umumî
mânâsı vardır ki; o, dinî prensipleri tam bir hassasiyetle görüp gözetmeden
şerîat-ı fıtriye kanunlarına riayete; Cehennem ve Cehennem’i netice veren
davranışlardan Cennet’i semere verecek hareketlere; sırrını, hafîsini, ahfâsını
şirkten, şirki çağrıştıran şeylerden koruyup kollamaktan, düşünce ve hayat
tarzında başkalarına benzemekten sakınmaya kadar geniş bir yer işgal eder. İşte



bu mânâda takva insan için biricik şeref ve değer kaynağıdır ki: “Sizin Allah
indinde en asil, en şerefliniz takvada en derin olanınızdır.”32 âyet-i kerimesi
de buna işaret etmektedir.

İşte, klasik tarifiyle takva, haramlardan kaçınma, farzları yerine getirme ve
şüpheli şeylerden tevakkîde bulunma, hatta daha ilerisinde bazı mübahları
“Şüphelidir” diye terk etme şeklinde yorumlanır; ahlâk ve tasavvuf kitaplarında
bu şekilde anlatılır. Fakat eğer tekvînî emirlerin okunması, yorumlanması,
değerlendirilmesi o kadar önemli ise, takvanın mutlaka onunla da irtibatlı
olması lazımdır. Tekvînî emirlerin de takva adına riayet edilmesi gereken
kurallar olarak kabul edilmesi gereklidir.

Tekvînî emirlere dair kurallar vardır ve insan, o kurallara riayet etmezse
cezalandırılır. Meselâ, akrobasi yapan birisi, yerçekimini hesaba katmazsa
tabiatın bağrına konan o kural affetmez o akrobatı. Allah’a karşı yaptığınız bir
kusur ve kabahatı, ihtimal Tevvâb u Gaffâr affeder; cezalandırmaz sizi; fakat
harikulâdeden bir şey olmazsa, sebepler planında o akrobat yerçekimine saygı
göstermemesinin, ona hürmet etmemesinin cezasını görür. Öyleyse, kurallara
riayet ederek Allah’a sığınma, O’nun vikayesine girme de takva demektir.

Kâmil mü’min, bu iki kitabı beraberce mütalaa edip emirlerine uyan
mü’mindir. Bu hususta eksikleri olan insanın, mü’minliğinde de o derece
eksikliği ve kusuru vardır. Bu kusur ötede sorulur mu, sorulmaz mı?
Müslümanlığa getirdiği olumsuz yanları itibarıyla sorulabilir. Tekvînî emir ler
bile sorulabilir. Meselâ, hicrî üçüncü dördüncü asır, bir yönüyle belki bizim
Rönesansımız sayılır; o tedvin dönemi çok göz alıcıdır. O dönemde, müthiş
beyin fırtınaları yaşanmıştır. Allah (celle celâluhu) mü’minlere, “Neden bu
meseleyi daha dördüncü asırda öldürdünüz, ileriye getiremediniz?” diye
sorabilir. “Neden verici iken dilenci hâline geldiniz? Neden sizin bir yere
kadar getirdiğiniz şeyleri Batı aldı değerlendirdi de, siz onlara karşı gâfilane
yaşadınız?” diye sorabilir. Çünkü bu mevzudaki eksiğimizin gediğimizin hepsi
İslâm’a fatura edilmiştir/edilmektedir.

Evet, biz tekvînî emirleri de tahlil etmeli ve sebeplerin hakkını da
vermeliyiz. Bu mevzudaki ölçümüz de şu olmalı: Sebeplere öyle riayet
edeceksin ki, dıştan bakanlar seni bir determinist sanacaklar. Fakat her işin
sebeplerini yerine getirip neticeyi öylesine Allah’tan bekleyeceksin ki; öyle bir
tevekkül, öyle bir teslim sergileyeceksin ki; hatta öyle bir tefviz ve öyle bir
sikaya tutunacaksın ki; bu hâlini görenler “Bu adamın sebeplere saygısı hiç
yok!” diyecekler. Yani, bu iki  hususun bir yönüyle kesiştiği nokta mü’minin
duracağı noktadır; sebeplere riayette hiç kusur etmemek ve her işin neticesini
Allah’tan beklemek, O’na vermek.



Üstad Hazretleri, “Bizim düşmanımız cehalet, zaruret ve ihtilâftır. Bu üç
düşmana karşı sanat, mârifet ve ittifak silâhıyla cihad edeceğiz. Ve bizi bir
cihette teyakkuza ve terakkiye sevk eden hakikî kardeşlerimizle ve
komşularımızla dost olup el ele vereceğiz. Zira, husumette fenalık var,
husumete vaktimiz yoktur.”33 diyor.

Bu sözü, Meşrutiyet yıllarında, daha Cumhuriyete gelinmemişken İstanbul’da
söylüyor. “Üç düşman: Cehalet, fakirlik ve bir de iftirak (ayrılmak,
bölünmek)!” diyor. Hiç değişmiş midir bunlar? Senelerdir düşman cephesi aynı
cephedir ve bu, koskoca bir İslâm âleminin derdidir. Zamanında batılılar, bizi
parça parça etmiş; Osmanlı’nın bir kasabası olan Ürdün’ü devlet yapmışlar.
Bir eyalet olan, başında sadece vali bulunan Suriye’yi, bir valiyle idare edilen
Irak’ı devlet yapmışlar. Böyle parçalanınca, istenildiği gibi idare etmenin de
kolay olacağını düşünmüşler. “Onları zaman zaman birbirleriyle vuruştururuz;
birini diğerinin aleyhine destekler, onu öbürünün üzerine süreriz.” demişler.

Bizi hem iftirakın pençesinde paramparça etmiş, birbirimizle boğuşturmuş
hem de fakr u zaruret içinde âleme dilenci yapmışlar. Devlet-i Âliye bir
taraftan iç ve dış hasımların baskılarıyla, balyozlarıyla parçalanmış; diğer bir
yandan da duyûn-u umûmiye altında ezilmiş. Bazı yerleri harp tazminatı olarak
verip oralardan çekilmiş. Edirne bu şekilde feda edilen yerlerden biriydi.
Sonra istirdat yaşadı o güzelim şehir. Oranın yaşlılarından defaatle
dinlemiştim, “Üç yüz küsur cami vardı.” derlerdi. Ben oradayken yirmi tane
ibadete açık cami vardı. Hatta, bir zamanlar fakülte vazifesi görmüş, İkinci
Murad tarafından yaptırılmış ve belki Fatih’in de orada eğitim gördüğü yerler
maalesef harabe olmuştu.

Fakr u zaruret, ihtilaf ve cehalet marazlarımız bugün de değişmedi. Bugün de
cehalet baş belamız. Fakirlik ve âleme karşı el açıp dilencilik yapma
kaderimiz. O gün duyûn-u umumiye ile yıkılmışız, bugün de maalesef belimizi
çatırdatan borçtur. Belki bir gün, belki şu anda da öyledir, borçlarımızın
faizlerini ödemeye bile gücümüz yetmeyecek. Faiz terâkümüyle o borç daha da
kabaracak ve şişecek. Bu açıdan da, her Müslüman’ın dünyayı iyi bilmesi
lazımdır. Elden geldiğince hırsa girmemeli; ama milleti ve dini için zengin
olmaya çalışmalı; “Ben çok zengin olmalıyım, Allah’ın izni ve inayetiyle bu
sayede dinime hizmet etmeliyim, başkalarına da örnek olmalıyım.” demelidir.

İhtilafa gelince, maalesef o da hâlâ bize düşman. Yakın ve uzak
komşularımız hâlâ eski anlaşmazlık ve kavgaları sürdürüyor ve onları
günümüze taşıyorlar. Meselâ, Ürdün ve Suriye televizyonları, Cemal Paşa’nın
zatında Türkleri karalayan filmi ısıtıp ısıtıp sürekli gösteriyor. Siz, “Devlet-i



Âliye’nin yıkılması, bölgede muvazenenin bozulması açısından tarihte işlenmiş
en büyük cinayettir.” diyorsunuz; bundan sorumlu olanlar ve onların torunları
hatalarını anlasın, “Geçmişte hata ettik; ama şimdi ettiklerimize nadim olduk,
ağlıyoruz.” desin diye bekliyor ve gelecek adına ümit besliyorsunuz; fakat onlar
geçmişte kin ve nefrete sebebiyet vermiş o hâdiseleri dipdiri günümüze
taşıyorlar, yeniden o duyguları tahrik ediyorlar. Arkadan gelen nesillere
“Aman, sakın birbirinizle dost olmayın, birleşmeyin; bakın, bunlar size neler
yapmışlar.” diyorlar.

Geçen akşam haberlere bakmak istemiştik, bir Ürdün televizyon kanalında
aynı filmin değişik bir versiyonuna tevafuk ettik. Maalesef, filmde Osmanlı
erleri gavur gibi ve tavırları da hile, hud’a, insanları istihkâr etme ve
ahlâksızlık şeklinde gösteriliyordu. Kendi atalarını da sürekli “Allah” diyen,
dillerinde hep “Lâ ilâhe illallah” bulunan insanlar olarak gösteriyorlardı. Ve
maalesef, gelecekte de o birliği bozmak için lazım gelen her şeyi yapıyorlardı.

İhtilaf da hâlâ saldırma zemin ve zamanı arıyor bizim dünyamızda;
boğuşmak, yaka paça olmak ve birbirini vurup kırmak için zemin yine hazır.
Düşmanlık adına, gereğinin çok üstünde bir gerilim yaşanıyor dört bucakta.
Belki halklar olarak birbirimize sempati duyuyoruz; ama idare edenler ve
onları idare edenler, birbirimizi kabullenmemizi, konumlarımıza saygılı
olmamızı istemiyorlar. Ve binlerce te essürle ifade etmeliyim ki, yeni senelere
de yine o iftirak ve ihtilaf düşünceleriyle ve birbirimizi yemekle gireceğiz; yine
fakr u zaruret içinde, borç altında ezileceğiz. Ve yine cehalet ağa , elinde asası,
başımızın üzerinde dönüp duracak.

İşte, Bediüzzaman Hazretleri, bu tehlikeye karşı bir çare gösteriyor; sanat,
mârifet ve ittifak silahlarıyla düşmana karşı koymayı teklif ediyor.34

Müslümanların, bir taraftan kendi aralarında vahdeti tesis ederken, diğer
taraftan sebepleri yerine getirmek suretiyle zengin olmayı düşünmeleri
gerektiğini ve bir başka taraftan da eğitim seferberliği yaparak, seviyeli bir
eğitim ortaya koyarak cehaleti yenmenin lüzumunu belirtiyor.

Kendisi yapamazdı bunu. Çünkü, o gün Üstad, ne bu derdi dinleyecek
insanlar, ne fedakâr öğretmenler, ne okul yapma, açma imkânları ve ne de kitap
basmak için para bulabilirdi. Ama günümüzde onun işaret ve iş’arları altında
bütün bunlar yapılabilir. Bugün ülkemizde bir sıkışıklık ve maddî zorluk
vardır; ama sıkışmadan da olmuyor ve hiçbir devirde sıkışmadan da olmamış.
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) irtihâl-i dâr-ı bekâ buyurduğunda
kalkanı bir Yahudide rehindi. Kalkanını rehin vermiş, üç beş kuruş para almıştı
ve onu ödeyemeden gitmişti. Sonra kendi hakkına düşen şeylerden onu ödediler
ve Efendimiz’in kalkanını istirdad ettiler. Fakat söylemek istediğim odur ki,



“Kâinatın İftihar Tablosu” bile çok zor günler geçirmiş, bazen pek çok
meşakkate katlanması gerekmiştir. Bugün ise, ekonomik krize ve maddî
sıkıntıya rağmen, ülkemiz finansman ve eğitilmiş insan açısından zannediyorum
yeterli kadroya ve imkânlara sahiptir.

Öyleyse, bizim insanımız, ellerindeki bu imkânları iyi kullanmalı, eğitim
seferberliğine destek olmalı; okullar açmalı, burslar vermeli ve istidatlı her
talebenin okuyabilmesi için şartlar hazırlamalı; bunu yaparken bir birlik tesis
etmeli ve bu birliği insanlık paydalarında buluşma şeklinde evrensel hâle
getirmeli ve tekvînî kanunları gözeterek fakr u zaruretten de kurtulma yolları
aramalı ve bulmalıdır.

Yıkılan İmajımız
Kırılmış bir imajın tamiri hususunda ve neşr-i hak için “Neyi nasıl yaparız,

nasıl ifade ederiz?” derdi, sancısı olmayınca nasıl olacak ki?!... Dahası,
gerçeklerle yitirdiğimiz İslâmiyet’i şakalarla düzeltemeyiz ki! Bırakalım
yalanı... Doğru olalım... Doğru üzerine bir dünya kurmaya karar verelim… Hiç
yalan söylemeyelim ve hiçbir yıkıcı harekette de bulunmamaya ahd edelim. Hak
ve hakikat adına gerçekten samimi olmaya, doğru söylemeye bakalım; doğru
hareketler içinde bulunalım.

Sofralara Tekrar Çeki Düzen
Bugün dünyanın çeşitli bölgelerinde fakr u zaruret içinde hayatlarını devam

ettirmeye çalışan pek çok insan var. Hayatı, ağır bir yük gibi sırtlarında
taşıyorlar. Böyle bir dünyada, soframızdaki çeşit fazlalığına karşı içimizde bir
tepki olmalı. Ne kadar kalori ihtiyacımız var, onu alsak ve bunu aramızda bir
içtimaî protokol hâline getirsek; artık, sofralarımıza bir çeki düzen versek.
Yoksa, adaletsizlik üzerine kurulan cihanı Cenâb-ı Hak yıkar. Bu mevzu
insanımızca unutuluyor, tekrar ber tekrar hatırlatmak lazım.

Keşke!...
Keşke!... Hiçbir zaman farklılık ve üstünlük mülâhazasına girmeden, düz bir

insan gibi hizmet etsek. Keşke, dünyanın dört bir yanında dolaşsak; din, dil, ırk
ve renk ayırımı yapmadan insanların yardımına koşsak; dinimizi, doğru
bildiğimiz hakikatleri anlatsak; ama bunu yaparken tamamen beklentisiz olsak.

Keşke!... Dupduru duygu ve düşüncelerimizi makam, mansıp, şan ve şöhret
gibi şeylerle hiç bulandırmadan kulluğumuzun gereğini eda etsek. Hayatımızı
sadece dinimizi anlatmaya, Rabbimizi tanıtmaya bağlasak. Nerede yaşıyor ve



nerede duruyorsak duralım; bulunduğumuz yerde sadece ve sadece insanlığın
muhtaç olduğu ilâhî mesajı daha bir gürül gürül anlatmak için bulunsak.
Duruşumuzu kendi geleceğimize değil, insanlığın mutluluk ve huzuruna
bağlasak. Ve sürekli Allah’ı düşünsek; O’nunla oturup kalksak. Gözlerimizin
içine başka hayalin girmesine meydan vermesek. Keşke!…

Cenâb-ı Allah’ın rızasını aradığımız bu yolda, maddî menfaatler bir yana,
mânevî füyuzât hislerini bile hesaba katmadan bir nefer olarak hizmet etmek
hepimizin hedefi olmalıdır. Samimi bir kul olarak O’nun rızasını aramak hiçbir
şeye değiştirilemeyecek bir nimettir. Mânevî makamlar, keramet, keşif, iç
okuma ve bu şekilde insanlara müessir olma; bizim ardına düştüğümüz hedefler
olamaz. Rabbimizin lütfu olarak bu türden bir nimete mazhar olursak, onu da
derin bir şükür mülâhazasıyla karşılar; meseleyi yine her nimetin asıl Sahibine
bağlar ve hatta bir istidraca maruz kaldığımız korkusuyla tir tir titreriz. Titreriz
de ayağımızı kaydırmaması için yine O’nun engin rahmetine sığınırız.

İnsan her zaman bu çizgisini koruyamayabilir; fakat temelde böyle bir
duyguya bağlı olursa asla kaybetmez. Evet, insan bazen hata edebilir. Hata
etmemek değil, bağlandığı kapıya sıkıca yapışmak ve oradan ayrılmamak
esastır. Zaten Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de “Her insan hata
edebilir. Hata işleyenlerin en hayırlısı tevbe edenlerdir.” 35 buyurmuyor mu?
Cenâb-ı Allah, günah işleyenleri kapısından kovmamış; tevbe etmeleri için
onlara fırsatlar vermiştir. Bir anlık sürçmesine rağmen tekrar doğrulup kulluk
yoluna râm olanlar, rahmet kapısının kendilerine daima açık olduğunu
görmüşlerdir; fakat verilen bu fırsatları değerlendiremeyip hata ve günahta
ısrar edenler, O’nun rahmet kapısından kopup gitmiştir.

Kopmamaya dikkat etmek lazım. Böyle kötü bir akıbetin çaresi yoktur. O’na
kimse bir şey yapamaz. Aklınızdan olumsuz bir şey geçse hemen kalkar,
başınızı yere koyar, secde eder, yalvarır ve affınızı ararsınız. Ama bu
duygunuzu kaybetmişseniz, içinizde bir kopukluk başlamıştır O’na karşı. Tevbe
arzusu gönlünüzde hâsıl olmuyor ve tekrar O’na dönme ihtiyacı duymuyorsanız,
bir “dâu’l-udâl”e, yani çaresiz bir derde maruz kalmışsınız demektir.

Nabzıma el vurdu bir bir tabibân,
Dediler derman yok buna ne çare.
Doktorlar her sene, bir önceki senenin grip virüslerini tespit ediyor; sonra,

bütün o virüslere karşı antikor üretebilecek bir aşı hazırlıyorlar. O aşıyı bir
kere yapınca, bir sene gribal virüslere karşı etkili oluyor. Sonra zamanla o
virüslerde, hazırlanan ilaca karşı bir muafiyet (bağışıklık) hâsıl oluyor veya
onlar mutasyon geçiriyorlar. Mikroorganizmalarda mutasyonlar oluyor,
farklılaşıyorlar. Dolayısıyla artık ilaç tesir etmemeye başlıyor. Bu sebeple,



ertesi sene grip aşısının yeni virüsler de göz önünde bulundurularak yeni bir
terkiple hazırlanması gerekiyor.

Bunun gibi insan da, her gün yeni bir kısım şüphe, tereddüt, yanlışlık ve
hatalarla iç içe yaşıyor. Bunlara karşı antivirüs olacak en kavî imanı bugün
elde etse, Şah-ı Geylânî’ninki gibi bir imana sahip olsa da, ertesi gün başka
mânevî virüslere maruz kalıyor. Onlara yenilmemek için her gün imanını ve
kalb hayatını gözden geçirmesi, her gün bir kere daha aynı kıvamı elde etmesi
gerekiyor. Bugün zirveye çıkması yarınlar adına çok fazla bir şey ifade etmiyor.
Bu durum ancak bir basamak vazifesi görüyor. Yani, bir basamak çıkmış oluyor
insan. Yarını  yarın için hazırlaması veya yarın için yarına hazırlıklı olması
gerekiyor. Her yeni gün, yeniden bir donanıma; iman, Kur’ân, ihsan adına yeni
şeyler keşfederek onları taze taze içte duymaya ihtiyacı oluyor. Yoksa
bayatlama ve eskimeden kaçmak mümkün değildir.

Yeni bir güne bayatlamış duygularla girilmemelidir. Her gün yeni bir
mü’min, yepyeni bir mü’min... İşte, “İki günü birbirine müsâvî (eşit) olan
mağbûndur (aldanmıştır.)”36 hadis-i şerifini de bu mânâda anlayabiliriz.

Bir Rüya ve Tabiri
Rüyamda, Bursa Ulucami’de hutbe okuyacakmışım. Hiç âdetim olmadığı ve

şimdiye kadar hiç yazılı hutbe okumadığım hâlde, cebime yazılı bir hutbe
koymuşum. Hutbeyi açıp az bakıyorum ve kendi kendime “Ben böyle bir şey hiç
yapmadım, yazıya bağlı kalırsam ayağımda zincir varmış gibi hissederim, ben
serbest konuşmalıyım.” diyorum. Sonra giriyorum camiden içeriye. Camide
ciddî bir tamirat varmış. Cuma mı, bayram mı bilemiyorum. Zemin toprak imiş.
“Burada nasıl namaz kılarız? Bir başka yerde kılalım.” deyip cemaati dışarı
çıkarmak isteyenler oluyor. Ben de çok kızıyorum, “Burada, bu şartlarda hutbe
okumam ben!” diyorum. Hutbe metnini oradaki bir arkadaşa veriyorum. “Bu
hutbeyi götür falan adama ver. Ben gidiyorum, başlarının çaresine baksınlar!”
diyorum. Sonra caminin önünde sağa sola gidip geliyor, dolaşıyorum. Caminin
etrafındaki iskeleleri görüyorum, duvarları tamir ediyorlar. Konuşmalarından
öyle anlıyorum ki; “Bunu konuşturursak kalabalık cemaat gelir, yapacağımız bu
işi daha rahat yaparız.” diyorlar. Orada figüre edilip kullanılmaya çalışıldığımı
anlıyorum. Hutbeyi okumadan cuma namazını kılmak için başka bir yere
gidiyorum.

Uyanınca da şöyle bir tabir aklıma geldi: Bazı insanlar bir yerlerde bir kısım
oluşumlar için bizi kullanmak istiyor. Beni de orada figüran olarak kullanmayı
arzu ediyorlar. Herhâlde, onlara alet olmamamız işaret ediliyor.



Evet, tehlikeli hususlardan biri de, iyi zannettiğimiz bazı şeylere farkına
varmadan alet olmaktır. Veya başkalarının, bazı tavırlarımızı kendi çıkarlarına
göre değerlendirip, bizi alet etmesidir. Meselâ, biz sürekli “hoşgörü” deriz ve
ona göre davranırız, çünkü onun faziletine inanmışızdır. Ama başkaları, bizim
bu iyi niyetimizi bir yerde değerlendirir, aleyhimize kullanırlar. Bazen de biz
çizgiyi tutturamaz, haddi aşar ve görüşüp tanıştığımız insanlar hatırına dinin hiç
hoş görmediği şeyleri bile normal kabul etmeye başlarız. Oysa, hoşgörüde esas
olan, insanın kendi değerlerine bağlı kalması; fakat başkalarını da kendi
konumlarında kabul etmesidir. Yoksa hoşgörü, insanın kendi değerlerinden
taviz vermesi; başkalarını, başkalaşıp onlar gibi olarak kabul etmesi değildir.

Büyüme
Bir insan için yaş, makam ve mansıp açısından, bir topluluk için de adet ve

çap bakımından büyüme bazı değer, kıymet ve faydalarla beraber riskler de
getiriyor. Hani bazen biyolojik yapıda hormon bozukluğundan kaynaklanan
anormal büyümeler olur ya, aynen onun gibi kalbî hayata uygun olmayan
büyümeler de oluyor. Kalb büyümüyor, sır büyümüyor, hafî inkişaf etmiyor,
ahfâ tanınmıyor ve Allah (celle celâluhu) gereğince bilinmiyor; fakat fertlerin
konumlarında bir büyüme oluyor. Dolayısıyla bu, topluma ve cemiyete de
aksediyor. Zaten mantıkçıların ifadesiyle toplum arazdır. Arazı  teşkil eden şey,
fert cevherleridir. Eskilerin fert cevheri dediğine isterseniz siz molekül
diyebilirsiniz. Arazın sağlam ve sağlıklı olması için “savab cüz”lerden
mürekkep olması lazımdır. Savab, düşünce, duygu, his ve harekette isabetli
olan demektir. Bir toplumun faziletli olabilmesi için cüzlerinin de faziletli
fertler olması icap etmektedir.

Seneler önce tanıdığım, Kestanepazarı ya da bir başka camiin avlusunda
sarmaş dolaş olmuş, tam bir vahdet içinde gördüğüm insanlar vardı. Sûrî bir
birlik sergiliyorlardı. Fakat bir imtihandan geçmeden gönüllerde hakikî
vahdetin olup olmadığı bilinmiyor. O zamanlar sadece sohbet dinleme, incelme
ve sonra gözyaşlarıyla birbirine sarılıp sevinci kederi paylaşma vardı.
İnsanlar, durumları itibarıyla kendilerini küçük kabul ediyorlardı. O günlerde
birlik ve kardeşlik biraz daha kolaydı.

Fakat bir yerlere gelip, bir şey sahibi olan insanların bu büyümeleri; kalb,
ruh, sır ve Allah mârifetiyle beraber bir büyüme olmamışsa o mütevazi
hâllerini korumalarını çok zor, hatta imkânsız kılıyor. Makam, mansıp, mal
mülk sahibi olunca insanın gerçek insanlığı ortaya çıkıyor. Hani, masum, kendi
hâlinde bir çocuğun oyuncağını elinden alırsanız çoğu zaman o masumiyetin
altında bir hırçınlık görürsünüz. İşte öyle, duygu ve düşüncede çocuk



masumiyetiyle kalmak çok güzeldir; fakat o masumiyeti korumak da oldukça
zordur.

Bir arkadaş, “Dâhi ve çalışkan insanlar her zaman bulunabilir; ama en büyük
sıkıntı, ölçülü insan bulabilmektir.” demişti. Çok doğru kabul ettiğim bu sözü
az değiştirerek “ölçülü”nün yerine “istişareye açık insan” demenin daha uygun
olacağını zannediyorum. Çok zeki ve akıllı, bilge insanlar bulunabilir; çalışkan
insanlar bulunabilir; ama en önemlisi meşverete açık insanın bulunmasıdır.
Şahsî işinin, meselâ, yatakta nasıl uzanması gerektiğinin bile istişaresini yapan,
onu da danışan insan, hiçbir zaman kaybetmez.

Evet, en masum şeyler dahi danışılmalıdır. Diyelim ki bir yazı yazdınız,
Cibril’in dudağının suyu var üzerinde... Onu bile vermelisiniz bir arkadaşınıza
“Bir bakar mısın bu yazıya, bütün kelimelerini değiştirmeye kadar tasarrufta
serbestsin.” demelisiniz. Böyle yaparsanız hiç kaybetmezsiniz. Zaten Cenâb-ı
Hak da şöyle buyurmuyor mu: “Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri
bulunur.”37
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Nefis ve Vicdan Mekanizması

Nefis Zamanla Kuvvet Kazanabilir mi?
Soru: Yıllar geçtikçe insanın nefsi daha da kuvvetleniyor mu?
Cevap: Nefis zamanla kuvvet kazanabilir. Zira, seneler geçtikçe insanda

bazı arzular, cismaniyete ait bir kısım istekler belirir; tûl-i emel, bedenî
istekler, servet düşüncesi ve mal mülk hırsı baş gösterir. Bütün bunlar bir de
ülfetle kuvvetlenir ve desteklenirse insan yenilebilir, kayıp düşebilir.

Bu hisler belirdikçe, insan, bir yönüyle yerinde daha sıkı durmaya çalışmalı;
dine ve millete hizmet gayesine daha bir bağlanmalı. Cenâb-ı Hak, insanı
hususî mahiyette nerede sıyanet edecekse, kul o noktayı aramalı. Kur’ân-ı
Kerim’de “Siz Beni anın, Ben de sizi anayım.”1, “Allah’a yardım eder, dinine
arka çıkarsanız; O da size yardım eder.”2 buyuruluyor ve bir mânâda sıyanet-i
ilâhiyeye mazhar olma yolu gösteriliyor.

O zaman insan, duracağı tabyaları çok iyi belirlemelidir. Yani, bu ilâhî ahdi
görmeli ve “Demek ki, ben onu anlatma konumunda olmalıyım. O konumun
hakkını vermeliyim. Duruşumu sık sık gözden geçirmeli, kendimi sağlama
almalıyım.” demelidir.

Bir taraftan insan benliğinde bazı hisler gelişirken ve düşmanın taarruz
yollarını çoğaltması söz konusu iken, o olduğu yerde kalırsa elbette yenik
düşer. İnsanın da o istikamette gelişmesi lazımdır. İmanı, sırf delillere dayalı
zihnî bir mefhum olarak algıladığı dönemlerde insana sadece “İnandım” demesi
yetebilir. Fakat daha sonra bu itirafı ve bilgiyi kalbe mâl etme, tabiatının bir
yanı hâline getirme, yani yeme içme, yatma ve istirahat etme gibi tabiatının bir
buudu hâline getirme şarttır. İnsan, yemek yemediğinde rahatsızlandığı gibi
ibadet etmediğinde de huzursuzluk duyacak kadar bunları tabiat hâline
getirmezse, daha sonraki “ülfet dönemi”nde ayakta duramaz, devrilir.

Bu açıdan her fırsatta arz ediyorum, dünkü inancımız Şah-ı Geylânî’nin
imanı seviyesinde olsa da, o bugün yetmeyebilir. Bugün yeni baştan, bir kere
daha ilim, idrak ve anlayış ufkumuza göre Allah’a olan imanımızı yenilememiz
gerekir. Âyât-ı tekvîniye ve teşrîiyeyi her gün bir kere daha, değişik bir
yönüyle gözden geçirerek imanımızı yenileme mecburiyetindeyiz. Sürekli



araştırmalı, aklımızın ermediği şeyler üzerinde “Burada bir hikmet vardır”
mülâhazasıyla ısrarla durmalıyız.

Hz. Bediüzzaman diyor ki: “Rahîm-i Zülcemâl’in bağistan-ı kereminden,
mucizâtının salkımlarından bir tanecik hükmünde gördüğüm, iki parmak
kalınlığında bir üzüm asmasına asılmış olan salkımları saydım. Yüz elli beş
çıktı. Bir salkımın danesini saydım, yüz yirmi kadar oldu. Düşündüm, dedim:
Eğer bu asma çubuğu, ballı su musluğu olsa, daim su verse, şu hararete karşı o
yüzer rahmetin şurup tulumbacıklarını emziren salkımlara ancak kifayet edecek.
Hâlbuki, bazen az bir rutubet ancak eline geçer. İşte, bu işi yapanın, her şeye
kâdir olması lazım gelir.”3

Bu düşünceler, ilme’l-yakînin bir mertebesidir ve belli bir yere kadar
benzeri duygu ve düşünceler bizi ayakta tutar. Fakat bir noktadan sonra bu bize
yetmeyebilir. Daha ileriye götürürüz bu tefekkürü, ilmî tahlillerin yapıldığı
ortamda onu tekrar gözden geçiririz; bir de oradan yürürüz; orayı da bir pist
yapar, bir de oradan yükseliriz. İlme’l-yakînin âlî mertebesinde yeni bir açılım
daha yaparız. Sonra bir fırsatını bulunca bir kere daha... Bir kere daha...
Sürekli yeniler dururuz kendimizi. Yoksa içinde bulunduğumuz çevrede
yenilenmeler yaşanıyor, düşünceler değişiyor, ilim mantığı ve ilim felsefesi
başkalaşıyorsa ve biz buna rağmen olduğumuz yerde kalıyorsak, şeytan o yeni
malzemeyi kullanır ve biz yenik düşeriz, Allah muhafaza, devriliriz.

Sürekli kendimizi yenileme, bu yenilemeyi yaparken de kalbimizle beraber
yürüme mecburiyetindeyiz. Kalbimizin, aklımızdan bir adım geri kalmaması,
hayatiyetini koruması lazım. Unutmamak icap eder ki; mantığı çok ileriye
gitmiş, muğalata ve diyalektik adamı olmuş bir insanın, kalbi o ölçüde inkişaf
etmemişse onun kuru mantık ve diyalektiği kalbini yutmuş, demektir; kalbî
hayatını öldürmüş ve onu latîfe-i Rabbâniyeden mahrum etmiş, demektir.

Evet, insan düşünce ufku ne seviyede olursa olsun, kalbini nazardan dûr
etmemeli... Başını yere koyup sabahlara kadar dua dua yalvarmalı. Çünkü
ebedî mutlu olacağı bir âlem için ayağına zincir vursalar ve deseler ki, “Başını
yerden kaldırmadan ömür boyu secde edeceksin; ama neticede ebedî mutlu
olacağın bir dünyayı kazanacaksın.” Aklı varsa insan secde eder. Eder, zira,
önünde bir ebedî saadet vardır. Altmış-yetmiş sene, altı yüz-yedi yüz sene veya
altı milyon-yedi milyon sene değil; sonsuz bir hayat... İşte bizim önümüzde de o
ebedî hayat var. Onun için ne verilse değer. Bundan dolayı akıllı mü’minler
anlatılırken “Mallarını, canlarını, her şeylerini Allah’a satarlar, verir ler.”4

denilmektedir.
Biz de ebedî saadeti yakalamak için kulluk vazifemizi kusursuz olarak



yapmaya çalışmalı ve Allah’ın merhametine sığınmalıyız. Sürekli onun
karşısında el açıp bel bükmeli ve çok dua etmeliyiz. Meselâ, mümkün olduğu
kadar çok ًةَمْحَر َكْنَُدل  ْنِم  ا  ََنل ْبَھَو  اَنَتْيَد  ِْذإ َه َدَْعب  اََنبوُل  ْغِزُت ُق اَنَّب َال  Ey“ رَ
bizim Kerim Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalblerimizi saptırma ve
katından bize bir rahmet bağışla!”5 demeliyiz. ّْتَِبث ِبوُلُقْلا  َّبِلَقُم  اَي  ّلل  َّمُھٰ اَ

َِكنيِد َىلَع  يِبـْلَق   “Ey kalbleri evirip çeviren Allahım! Kalblerimizi dinin
üzere sabit eyle!”6 imanla perçinle ki sökülmesin, kurşunla çivile oraya, diye
yakarmalıyız. Hemen ardından َِكتَعَاط َىِلإ  اـََنبوُلُق  ّْفِرَص   “Kalbimizi Sana
itaate çevir, Sana kulluğa meylettir!”7 ifadesini eklemeliyiz. Bunları on defa
değil, bin defa söylesek, yine de az demiş oluruz.

Kaldı ki, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bunları sabah ve akşam
dualarında üçer kere söylüyor ve bizlere de tavsiye buyuruyor. O bir Nebi’dir,
hem mâsum hem de masûndur ve teminat altındadır. Bize gelince, bizim ne
mâsumiyetimiz, ne masûniyetimiz var. Yani ne günahsızız ne de Allah (celle
celâluhu) tarafından korunma ve sıyanet altına alınmışız; yok öyle bir
teminatımız. O bile böyle diyorsa, bizim titrememiz, çırpınmamız lazım değil
mi?

Hiç kimse demesin, “İçime şu geliyor, bu geliyor... Şöyle bir kalbî
problemim var.” İçine o geliyor da sen üst üste kırk gece kalkıp o iş için
ağladın mı? Başını yere koydun, alnını yaşlar içinde buldun mu? Neden mazeret
beyan ediyorsun? Yüreğinle Allah’a teveccüh et, yalvar yakar! “Tut elimden
Allahım, tut ki edemem sensiz!” de.

Alvar İmamı ne güzel söyler:
Sen Mevlâ’yı sevende
Mevlâ seni sevmez mi?
Rızasına ivende
Hak rızasın vermez mi?
Sen Hakk’ın kapısında
Canlar feda eylesen
Emrince hizmet etsen
Allah ecrin vermez mi?
Sular gibi çağlasan
Eyyub gibi ağlasan
Ciğergâhı dağlasan
Ahvalini sormaz mı?
Rica ederim, O’nun uğrunda yüreğinizi parçalamadan yüreği parçalanmış



insanlara lütfedilen şeyleri beklemeyin. O bazen ekstradan da lütfedebilir; ama
umumiyetle aldığınız risk kadar, gösterdiğiniz gayret ve cehd kadar mükâfat
vardır. Hele siz bir gecenize gündüz boyası çalın, O da sizin gecenizi gündüz
yapsın. Siz dünya gecelerinizi gündüz yapın, O da ahiret karanlıklarını
aydınlığa tebdîl eylesin.

Allah, eşiğine baş koyan yüzleri çiğnetmez ve mahcup etmez; yeter ki siz
yürekten O’na yönelin ve “... Edemem, sensiz asla edemem!” deyin.

Şeytanın Tuzakları
Bazı tasavvuf kitaplarında mekâid-i şeytan ve desâis-i şeytanın iki türlü

olduğu kaydedilir: Birincisi, herkesin başına gelebilen, fena bir şeye teşvik
etmesi, çirkinliği güzel gösterip onu irtikap ettirmesidir. İkincisi ise, bazıları
için mezelle-i akdâm (ayakların kaydığı nokta) olan, zahiren hayırlı gibi
görünen işlerdeki desiseleridir. Meselâ; bir insan, güzel rüyalar görür, bir
şeyler hisseder, hatta insanların kalbini okuyabilir; fakat bunlardan kendine pay
çıkarır, üstün bir kul olduğu zehabına kapılır ve bunları başkalarına hâkimiyet
kurma hususunda kullanır; tevazu sergilemesi gerekirken enaniyetle köpürür.

İşte, ehlullah, bu şekildeki insanın amelini beğenmesi ve onunla
büyüklenmesine, kebîre (büyük günah) demişlerdir. Böyle bir günahın
neticesinde ise, Allah korusun, mahvolma muhtemeldir. Ve kim bilir, şeytan
bazı insanları bu tuzağa düşürmek için rüyalarına girer, güzel görünür ve onlara
nefislerinin hoşuna gidecek şeyler söyler. Keşf u keramet nev’inden şeyler ve
insanların içini okumak gibi işler, eğer Ehl-i Sünnet çizgisi tutturulamamışsa
belki de şeytanın ilhamıdır.

Zaaflarla Savaş
Bizim pek çok zaaflarımız var. Bunların farkına varma ve kusurlarımızı itiraf

etme, onları iradeyle zapturapt altına alma ve zaaflarımıza, kusurlarımıza
rağmen iffetle yaşama bizi evc-i kemalâta (kâmil insan zirvesine) yükseltir.

Günah Hayra Vesile Olur mu?
Günah, çok kötü bir şeydir; ancak bir yerde iyi sayılabilir. O da, kulun bir

günaha girdikten sonra bir ömür boyu onun için âh u vah etmesi halidir. Meselâ,
bir harama im’ân-ı nazar ile (dikkatlice) bakan, fakat yıllar sonra bile onu
hatırladıkça iki büklüm olup “Rahmet Kapısı”na yönelen bir kul için o günah
pek çok hayırlara da gebe olabilir.



Farklılık Mülâhazası Şeytandandır
Farklılık ortaya koyma gayreti hep şeytandandır. Kendini farklı düşünme,

kıdem farklılığına girme, gelecek adına pay sahibi olma arzusu vb. şeytanî
tuzaklardır. “Hele bana bir fırsat verilse, bak ben nasıl konuşurum!... Kalemimi
nasıl konuştururum!” gibi mülâhazalar insanı Odetta’nın akıbetine sürükler.
Ruhunun taşlaşacağı bir son onu bekler.

En büyük belalardan birisi, insanın kendini farklı görmesidir. İnsanlığın
başına büyük felaketler bundan dolayı gelmedi mi? Kendini üstün soy, ari ırk
sayanlar dünya savaşlarına sebebiyet vermediler mi?

“Kul peygamber ol!” Allah’ın, Nebi’sine telkini budur. 8 Biz, bütün insanlığı
Cennet’e götürecek bir yol bulsak, yine de farklı insanlar değil; kabul
buyururlarsa “insanlar içinden bir insan” olduğumuz mülâhazasını sürekli
muhafaza etmeliyiz. Biraz mürekkep yalayanlar farklılık sendromundan
kurtulamıyorlar. Sanki mürekkepte bir virüs var, ondan hastalık kapıyorlar.

Hasta Ruhlar
Bir insan, devamlı kendini anlatma, kendini beğendirme lüzumunu duyuyorsa,

o Allah’ın hasis bir kulu demektir. Her fırsatı kendisi için değerlendirmeye
kalkanlar, hem aklen hem ruhen hem de itikadî açıdan noksan ve marazlı
zavallılardır. Millet sana teveccüh ediyorsa, sana bir alâka gösteriyorsa, bu
krediyi ancak dinin için, Allah’ın ismini yüceltmek için kullanabilirsin.

Zaaflarıyla İnsan
Biz kendimize takılıyoruz. Takıntı nefsimizde. Hücumât-ı Sitte’deki virüslere

müptelayız. İnsan, namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetlerle yükselebilir; fakat
onu çileden çıkaracak bir şey karşısında gayzını tutabilmesi, bir şehvet
karşısında bedenindeki o güce karşı koyabilmesi, onun ibadetlerle elde ettiği
yüksekliklerden daha da yukarılara çıkmasına vesile olabilir.

Dişini sıkmasını becerebilirsen, sendeki negatiflikleri pozitif güce
çevirebilirsen, elde edeceğin güçle, füze hızından daha aşkın bir hızla evc-i
kemale vâsıl olabilirsin. Senin aklın çok ileri bir diyalektiğe, cerbezeye
sahipse; o aklını arkadaşlarına karşı kullanmayarak hak ve hakikat adına onun
cerbezesini dizginleyebilirsen, hak rızası için kullanabilirsen, iradenle o aklı,
senin için bir şerr-i cüz’i iken hayr-ı küllîye çevirebilirsin.

Cenâb-ı Hak, beni hiçbir hâdise karşısında zaaf göstermeyen melekler ve
ruhanî varlıklar gibi olmakla insan olmak arasında muhayyer bıraksaydı,



“Rabbim, beni şu anda yarattığın gibi yarat!” derdim. “Alabildiğine
taşkınlıklarım olsun; ama bana neticede Sana râm olan, Senin rızana koşan öyle
bir irade ver ki, ben o iradenin kemendi ile Sana yükseleyim. Evet, Senin
zaaftan ârî mahlûkun da var; ama ben insan olmak istiyorum.” derdim. İçimde
çok taşkınlıklar olabilir. Belki bunlar beni harap da ediyordur. Ama ben bu
harâbiyet içinde iradenin gücüyle Allah’ın muradına varabileceksem, Cenâb-ı
Hak bu gücü bana vermişse, ben de bu fırsatı en güzel şekilde
değerlendirmeliyim.

Allah’ın sana verdiği her şeyi memnuniyetle karşılamanın yanında, sana
düşen, bütün negatifliklerini, zaaflarını, günahlarını aşarak, yanlış tavırların
esaretinden kurtularak Cenâb-ı Hakk’a tam mânâsıyla râm olabilmektir. Allah
(celle celâluhu) seninle farklı bir espri ortaya koymuştur. Seninle bir şey
yapmak istiyordur. Yeter ki sen zaaflarının, boşluklarının zebûnu olma; onları
aşmasını bil.

Ne bahtiyarız ki, Nebi-yi Server’imiz var, aleyhissalâtu vesselâm.
Kur’ân’ımız var. Hiçbir şeyimiz olmasa, Kur’ân’ımız bize yeter.

Paranoyak Ruhlar
Ona buna eksiklik veya bozukluk atfedenler, kendilerini ifade etmek için

herkesi hor görürler. Bunlar, gönüllerine göre kendilerini ifade edemedikleri
için hep âlemin kusurları ile meşgul olurlar. Aleyhissalâtü vesselâm Efendimiz,
“O bozuk, bu bozuk, şu da bozuk” diyene “Bozuk olan asıl kendisidir.”
mânâsına şöyle buyurmuştur: “İnsanlar helâk oldu, diyen asıl kendisi helâk
olmuştur.”9 Kişinin vicdanı ve kalbi duru olsa, her şeyi duru görür. Mizaç
bakımından herkeste kusur arayanları, birkaç hafta Cebrail aleyhisselâmla
buluştursanız onda da kusur bulur ve “Ayağını nasıl kaydırabilirim?”
düşüncesiyle şer yolları araştırır.

Aslında, bozukluk bu tip insanların karakterlerindedir. Bunların ahlâk
anlayışı geçimsizliktir. Bu tip, hiç kimse ile geçinemeyenlerin bütün derdi,
kendini ifade etmek ve her fırsatta nefsini öne çıkarmaktır. Bunlar sürekli
kendilerinden bahsedilmesini, hep kendilerine değer verilmesini ve her zaman
önde görülmeyi isterler.

Bir işi üstün bir başarıyla tamamladığın zaman şöyle diyebiliyor musun:
“Eğer şu arkadaş veya benden başka birisi yapsaydı, bu iş neticeleri itibarıyla
daha çok hayırlara vesile olacak ve dolayısıyla daha fazla başarı elde
edilecekti.” İşte bu anlayış, Kur’ân ruhunun ve Peygamber ahlâkının ifadesidir.
Aksine hep beklenti içinde olup kendini her zaman öne sürmeye kalkanlar,



hezeyanlarını bir ruh hastalığı şeklinde yaşayanlardır.

Cezaların Tehiri
İnsanda bazı latîfeler vardır ki, bir kirpiğin ağırlığını bile taşıyamaz, bir

anda kaybolur, batar gider. İşlenen günah ve hatalar karşısında cezaların bu
dünyada verilmemesinden insan hep endişe duymalıdır.

Eğer hiçbir ikaz almıyor, hiç sürçüp düşmüyor, hastalığa veya herhangi bir
sıkıntıya maruz kalmıyorsak; hiçbir menfî durum bize isabet etmiyorsa; oturup
düşünmemiz ve bu durumundan dolayı da kendimizden endişe etmemiz gerekir.
Hafizanallah, bizim için en büyük tehlikelerden biri, cezaların sonraya
bırakılmış olmasıdır.

Tavır ve hareketlerimizde, hatta ifadelerimizde, içimiz duru değilse;
adımlarımızı ihlâsla atmamış, her yaptığımızı O’nun rızası istikametinde
yapmamışsak ve Cenâb-ı Hak bunları tehir edip ahirete bırakıyorsa; işimiz bitik
demektir. Bundan dolayı tir tir titremeliyiz. Bir de, Rabbimizle aramızdaki
münasebet hangi çizgide seyrediyor, bizim irfanımız bu mevzuda nerededir,
vicdanımızla tartar ve böylece konumumuzu tayin etmiş oluruz. Bazıları için
yatakta gâfilane ayağını uzatması, şurada burada ulu orta açılması bile
Rabb’iyle arasındaki münasebet açısından risklidir. Böyle ölçüler umumî
değil , kişi ile Rabbi arasındaki münasebete göredir. Herkes için geçerli
olmayabilir, şahıstan şahsa bu ölçüler değişebilir.

Sabır, Hele İstenilen Şey Çok Büyükse!...
Çekilen sıkıntılar ve başa gelen musibetler, varılmak istenen hedefe

bakıldığında çok küçük kalır. Bizler perişan Keloğlan’ın, padişahın kızına talip
olması gibi Cennet’e talibiz. Bu, Kerem’in Aslı’ya talip olmasına benzemez.
Perişan halimize bakınca, benim gülesim geliyor. Zira, biz çok küçüğüz, talip
olduğumuz şey ise pek değerli. Üstadımızın ifadeleriyle, bin sene mesûdâne
dünya hayatı onun bir saatine mukabil gelmeyen bir Cennet’e talibiz.10 Onun da
ötesinde, Cenâb-ı Hakk’ın Cemâl’ini müşâhede arzusundayız. İşte bu hedefe
ulaşmak adına her şeye tahammül etmek, her sıkıntıya göğüs germek, her
musibete katlanmak gerekir.

İrade
Mucize ve kerâmet haktır ve Allah (celle celâluhu) dilerse âdiyâtı (alışılmış

sebepleri) paramparça eder, fevkalâde şeyler ortaya koyar. Fakat hiçbir nebî,
planlarını bu fevkalâdeliklere göre yapmaz. Hepsi işlerini sebeplere göre



planlar. Uhud’da Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
üzerindeki zırhının üstüne bir zırh daha giymesi, gereken tedbiri alması
söyleniyor. Zira, yapılması gerekenleri yapmadan her şeyi Cenâb-ı Hakk’a
havale etmek cebrîlik (cüz’i iradeyi kabul etmemek, insanın hareketlerinin
kendi elinde olmadığına inanmak) olur.

Üstad Hazretleri, Kur’ân-ı Kerim’de insana verildiği söylenen emaneti “ene”
(benlik) olarak yorumluyor. Ene’nin en önemli rüknü iradedir ve insanın
davranışları ona bağlanmıştır.11 Bir mânâda insan, iradesiyle insandır. Bize
düşen de hayatımızı fevkalâde, harikulâde türünden beklentilere bağlamak
değil; iradelerimizin hakkını vererek yapılması gerekenleri yapıp, neticeyi
Yüce Rabbimizin muradına bırakmaktır.

Takvânın İki Yönü
Allah Teâlâ’ya göre her şey çok kolaydır. Biz, esbab planında düşünmeye

kalkınca her şeyi zor ve çetin görüyoruz. Bizim, özellikle de bu devirde, kalb
ve ruhun derece-i hayatına çıkmamız da ulaşılması imkânsız bir hedef gibi
görünüyor. Fakat kalbler Allah’ın elinde. O murad buyurursa, bizi de salih
kulları arasına dâhil eder. Ne var ki, bu yol çok fedakârlık istiyor, bu uğurda
sabırla çalışıp çabalamak gerekiyor. Rezzâk-ı Hakikî’nin bize verdiği bütün
nimetleri yine O’nun rızası istikametinde sarf etmek iktiza ediyor.

Bir de bu yolun yolcusu, her zaman takvayı esas almalıdır. Tekvînî emir lere
bakmada da takvadan sapmamalıdır. Takvânın bu iki yönü de ihmale gelmez.
Evet, takvanın iki yönü vardır:

1. Teşriî emir ve nehiylere riayet; yani, dinin “yap” veya “yapma” dediği
hususlarda emre imtisal etmek.

2. Tekvînî emirlere riayet; yani, Allah’ın kâinatta cari sünnetine
(kanunlarına) uygun hareket etmek.

Efendimiz aleyhissalâtü vesselâmın hayat-ı seniyyelerine baktığımızda,
O’nun sebepleri göz ardı etmeden, âyât-ı tekvîniyeyi çok iyi okuyarak, hep
takva yörüngeli yaşadığını görürüz. Meselâ; O, ashabına “Gece yatarken,
evinizde yanan ateşi söndürünüz!”12 buyurmuşlardır. İşte, burada ve benzeri
sözlerinde, sebeplere riayet edilmesini ve ateşten dolayı evde herhangi bir
kazaya sebebiyet verilmemesini ifade etmişlerdir.

Allah için yeme içme, Allah için çoluk çocuk sahibi olma, Allah için işleme,
Allah için başlama... Bunları ardı ardına sıralayın ve çoğaltın çoğaltabildiğiniz
kadar. İşte bunların hepsini Allah için yaptığınız, Allah adına hareket ettiğiniz
zaman takva dairesine girmiş ve her yaptığınız amelde ibadet sevabı kazanmış



olursunuz. Fakat “Hele bir namaz kılayım da görsünler!” “Hele bir konuşayım
da nasıl konuşulurmuş öğrensinler!” “Herkesten daha çok vereyim de vermek,
civanmertlik nasıl oluyormuş bilsinler!” dediğiniz an pek çok şeyi
kaybedersiniz.

İç-Dış Ahengi ve Günah Karşısındaki Tavır
İnsan, dış görünüşüne önem verdiği gibi kalbî ve ruhî hayatı itibarıyla da

dikkatli yaşamasını bilmelidir. Meselâ, insanın bir yerinde göze batacak bir şey
varsa, dikkat çeker diye onu gizler. Yakası kıvrık kalmıştır, pantolonun paçası
bozulmuştur; farkına varınca hemen onu düzeltir. Bunun gibi, kalbde bir inhiraf
olduğunda, ruhta hedefinden sapma meydana geldiğinde de hemen harekete
geçmesi lazımdır. Harekete geçip onun çaresine bakması, onu yoluna koyması
gerekir.

Meselâ, göz yoluyla kalbe bir şey gelebilir; kulak veya ağız vesilesiyle kalbe
bir şey bulaşabilir. İnsan, görünüşündeki dağınıklık kadar, belki ondan daha
fazla, gönül hayatındaki bu tür dağınıklıklara dikkat etmeli ve devamlı hassas
yaşamalıdır. Hiç olmayacak şekilde, meselâ konuşurken, ağzından
kaçırıverirsin: “Filanca, yüzüme bakarken biraz aval aval baktı.” O şahıs
kendisine söylenince bundan rahatsızlık duyacaktır. Hemen arkasından koşup
ona yetişerek “Ağzımdan bilmeyerek böyle bir şey çıktı, hakkını helal et.”
demek icap eder. Aynen bunun gibi, “Niye hava soğuk?” diye aklından geçti.
Hemen arkasından “Estağfirullah ya Rabbi; Senin soğuğuna, sıcağına
karışamam!” demelidir.

İnsan, üstüne başına, yakasına paçasına dikkat ettiği gibi kalbî ve ruhî hayatı
itibarıyla Allah’ın ölçüleri içinde O’nun sevimsiz kabul ettiği şeylere karşı da
teyakkuz hâlinde yaşamalıdır. Bazı hassas tipler vardır. Giysisiyle, oturduğu
yattığı yeriyle, düzen arayışı içindedirler. Ama ruhî hayatları konusunda o
kadar duyarlı değildirler. Bazı insanlar da düzensizdirler; çevreleri, eşyaları
karışıktır. Fakat ruhî hayatları itibarıyla fevkalâde bir insandırlar. Bunlar
birbirine uymayabilir. Ama bazıları da vardır ki, hem dış görünüşleri itibarıyla
hem de iç hayatları, ruhî ve kalbî yönleriyle her zaman hassastırlar,
duyarlıdırlar. Herhâlde en iyi insan tipi de odur: İç-dış ahengi mevzuunda
fevkalâde hassas ve duyarlı yaşayan, eğri büğrü şey görmek istemeyen insan...
Bu çok önemlidir.

İnsana bazen bazı şeyler ağır gelebilir. Fakat aklımızdan geçen şeylerden
dolayı bile, marz-ı ilâhîye (Allah’ın rızasına) muvafık değildir korkusuyla,
günah işlemiş gibi davranılmalı. Günah dediğimiz şeyin sürekli kendisini
hissettirmesi mü’minin kalbinin cilasındandır. Çok parlak bir kalbe bir kere



bile kir düşmüşse, aradan elli sene geçse dahi, o kalbin sahibi, o günahı sanki o
gün işlemiş gibi duyar. Günaha karşı koymanın en güçlü yolu da budur. Bir kere
yapmışsa bir masiyet, onu yeni yapmış gibi vicdanını incitici olarak bulur.
“Keşke!” der, “Keşke!…” Bu önemlidir. Siz günahınızı unutursanız, o, öbür
tarafta başınıza gâile (dert, felaket) olur. Allah’ın rahmeti unutulmamalı; ama
günah da unutulmamalı. O’nun affediciliği unutulmamalı; ama günahın çirkinliği
de unutulmamalı. Mü’min, bir kere hata etse, bir ömür boyu onun için gözyaşı
döker.

Başkalarını Değil, Kendimizi Sorgulama
Maalesef, insanlarda hâlâ kusur arıyor ve onları kusurlarından dolayı

sorguluyoruz. Aslında sorgulanması gereken bizim kendi kusurlarımızdır. Biri
gırtlağına kadar çamura batsa; fakat çamur senin sadece topuğuna bulaşsa,
karşındakine “Bu kadar çamur da ne?” demeye hakkın yoktur; “Neden ben
topuğumu kirlettim?” deyip kendini sorgulaman esastır. Başkasının gırtlağına
kadar çamura gömülmesi seni alâkadar etmez. Sadece suizanna girmeden ve
gıybet edip çekiştirmeden Allah’ın onu halas eylemesi için dua edebilirsin.
Eğer biz, bütün beklentilerden sıyrılıp muradımızı Hakk’ın muradı hâline
getirememişsek, daha yapacak çok işimiz var demektir. Öyleyse, kendimizin
onca eksiği varken nasıl başkalarının kusuruyla uğraşıp onları sorgulayabiliriz.

Tasavvufta mürîd, bir noktadan sonra murad olur. Yani, ömür boyu hep onu
diler, hep onu ister. Onun mürîdidir. Kendi güç ve kuvvetinden teberri edip
“Kudreti Sonsuz”un iradesine râm olur. Belli bir noktaya ulaşınca murad hâline
gelir. Yani, Hak arzusuyla dopdolu olur, mâsivâya, Allah’tan (cellû celâluhu)
başkasına bütün bütün kapanır da onun hoşnutluğundan başka hiçbir isteği
kalmaz. Bu hâliyle de Hakk’ın murad ve matmah-ı nazarı, “gözde”si, bahtiyar
bir ruh olur. İşte, biz Allah’ın muradı değilsek, o emanetini niçin bize versin
ki?

Evet, bu hususta korkmalı, tir tir titremeli; her başarı ve muvaffakiyetten
sonra o işe lâyık olup olmadığımız hususunu (liyakatimizi) masaya yatırmalı;
çok büyüten bir mercekle tavır ve davranışlarımıza bakmalıyız. “Acaba biz
böyle bir ihsân-ı ilâhî ve nimet karşısında şükür ve vefa vazifemizi yerine
getirebiliyor muyuz?” duygusuyla kendi eksik ve kusurlarımızı sorgulamalıyız.
Muhâsibî, muvakkaten aklından geçenleri, meselâ bir anlık “Şu adam şu kadar
iyi olsa.” şeklinde başkalarını kritiğe tâbi tutmayı dahi büyük günah sayıyor ve
onun ızdırabıyla yaşıyor; davranış, fiil ya da tavır değil, aklına gelip uğrayan
sevimsiz şeyler hakkında bile “Benim aklım temiz olsaydı o kirin ne işi vardı
onda!” diyor ve her an kendi muhasebesiyle uğraşıyor. Bizim şiarımız da bu



olmalı ve biz sadece, masiva düşüncesinden sıyrılamayan kendi nefsimizi
kınayıp onu sorgulamalıyız.

Hatalara Hayat Hakkı Tanımama
Cenâb-ı Hak, bizleri dinine hizmette dâim kılsın. Şu hayat yolunun neresinde

bariyerler açılıp “Haydi yolun dışına!” denilecek belli değil. Bir iki dakika
içinde, “Sizi dışarıya alıyoruz!” diyebilirler. Allah’a giderken, insanın kalbi
O’nunla irtibat içinde, hizmet düşüncesiyle dopdolu olmalı ve hayırlı bir işle
meşgulken gitmeli insan. Evet, hayatın bazı anları nuranî geçmemiş, kirli
dakikalar da yaşanmış olabilir; fakat daha önce de ifade ettiğimiz gibi netice
çok önemlidir.

Hani bazen, şimdilerde de çok konuşulan pişmanlık yasasını
değerlendiriyorlar; zindanlık bir insan, “Pişman oldum, iyi bir insan olmaya
azm ü cezm ü kast eyledim.” deyince onu pişmanlık yasasına tâbi kılıyorlar.
Ahiretle alâkalı mevzularda da böyle bir pişmanlık, affa vesile olabilir; fakat
insan elinden geldiği kadar hayatında kirli bir sayfa bulunmamasına dikkat
etmelidir. Bunu umumî mânâda kullanıyorum; insan, zihnî, ruhî veya hissî bir
kirlenmeye fırsat vermemelidir. Ferdin hayatında, yaşama hakkı en az olan
şeyler, hatalar ve günahlar olmalıdır. Kul, tabiatı gereği bazen sürçse ve düşse
de hemen kalkıp doğrulmasını bilmeli; sürçme ve düşme sürelerini en aza
indirmelidir.

Kul kayıyorsa, bir inhiraf yaşıyorsa o mevzuda yapılması gerekli olan şey,
hemen Allah’a yönelme; tevbe-inabe-evbe kulvarına girmedir. Kendisini
affedebilecek bir Rabb’i olduğunu bilme, “Yine düştüm, yine sütü devirdim,
bir daha yaramazlık yaptım; ama pişmanım ve hacâlet içindeyim!” deme, içine
düşülen kötü durumdan hemen uzaklaşmaya çalışma çok önemlidir.

Bu meseleyi çok tekrar etmemi garipsemeyin. Kendi akıbetim hakkında
olduğu gibi, kardeşlerimin akıbeti hakkında da korkuyor, ürperiyor ve en hayatî
mesele olan ebedî saadeti yakalama mevzuunda birbirimizi teyakkuza davet
etmenin gereğine inanıyorum. Hafizanallah, hiç kimsenin, meselâ, birine bağırıp
çağırırken, kin duyarken, kalben biraz kirlenmişken ölüme yürümesini arzu
etmiyorum.

Belki Allah’ın hususî bir iltifatı vardır O’nun yolunda başkalarından farklı
gayret gösterenlere. Bunu da Üstad, Kur’ân talebelerinin imanla kabre
girecekleri şeklinde müjdeliyor. Diyor ki, herkes birbiri hakkında duacı
olduğundan dua külliyet kesbediyor. Kur’ân dairesindekiler sadece tek bir
şahıs olarak dua etmiyor, milyonlar ağızlar şeklinde duaya duruyorlar.13



اَِنتاَوََخأَو اََنناَوِْخإ   “Kardeşlerimiz, bacılarımız...” deyince, ne seviyede olursa
olsun, işin tam altına girmişlerin yanında, Kur’ân hizmetinin kenarından
köşesinden tutmuş, “Sadece duayla bile olsa benim de payım bulunsun.” diyen
her insan, o sözün içine girer.

Bir ikinci mesele de, asrın Kur’ân tefsirinin verdiği ders-i mârifetle iman-ı
billah, insanın latîfelerine öyle siniyor ve işliyor ki; inşaallah o eserlerle
meşgul olanlara şeytanın eli ulaşamaz. Fakat o noktada mıyız, orada duruyor
muyuz, duruşumuzun hakkını verebiliyor muyuz? İşte bunlar endişe verici
şeyler. Bu iş samimiyet ister, vefa ister, sadâkat ister ve ihlâs, illâ ihlâs ister.

Hastalıklı hâlinde insan bunları daha derinden hissediyor. Hissetmeli de
aslında. Paniğe, ölüm endişesine kapılacağına, nasıl olsa yolculuk bir vak’a ve
önü alınmıyor o daracık hayat koridorunu veya hendeğini atlarken o atlama işini
çok iyi değerlendirmeli. Bütün benliği ile Allah’a bağlanmalı ve böylece öbür
tarafta temiz bir yere düşmeli.

Dışarının Dejenerasyonuna Karşı
Toplu ve beraber olmada rahmet, firkatte (ayrılıkta) ise nikmet (bela ve afet)

vardır. Öyleyse, ayrı ve yalnız kalmamak lazımdır. Ayrı durma, öldürücü ve
tehlikelidir. Her huzurun bir insibağı olduğu gibi, bir araya gelme de bir
insibağ hâsıl eder. Ayrıca, bir yerde kalı nırken ya da bir yere gidilirken elden
geldiğince bizi kontrol edecek birisiyle beraber olmak; yalnız kalmamak, yalnız
gitmemek, yalnız dolaşmamak gerekir.

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Yalnız, şey tandır.”14

sözünü dar anlamamalı. “Tek başına bir yerde yatıp kalkmadan yalnız
dolaşmaya kadar, hemen her hâlükarda o teklik içinde bir şeytanlık vardır.”
şeklinde geniş yorumlamalı. Evet, yalnızlık içinde bir şeytanlık vardır. Allah
Resûlü, bunu bir mânâda iki kişi için de söylüyor. Çünkü ihtimal hesaplarına
göre iki kişi bazı şerleri işleme hususunda mutabakat sağlayabilir. Mümkünse
hep üç kişi olmak gerekir. Üç kişinin şer üzere birleşmesi ve birdenbire
dejenerasyona maruz kalması çok düşük bir ihtimaldir.

Zihin ve düşünce dağarcığımızda sürekli bir şeyler bulundurmak lazım.
Meselâ, bir yere gidiliyorken, evvela, yapılacak bir iş için oraya gidiliyor
olmalı. Yol boyunca yapı lacak o vazife düşünülmeli. Yola çıkmadan önce de
Rabbimize teveccüh ederek iç donanımımızı gözden geçirmeli, çok dua ve
istiğfar etmeli. “Ya Rabbi, bin defa kaymaya is tihkak kesbetsem de Sen beni
kaydırma! Eskilerin dediği gibi ‘Elimden ayağımdan, gözümden kulağımdan,
dilimden dudağımdan kötü bir şeyin sâdır olmasına meydan verme!’ ” deyip



O’nun sıyanetine sığınmalı.
Kontrollü durmak, günahlar karşısında kendini salmamak ve lâubalîliklere

karşı kapalı kalmak lazım. Hatta içimizdeki inşirahları bile zevk-i ruhânî havası
içinde karşılayarak onlar la sevinme yerine, “Ya Rabbi! Ben Sana karşı
hakkıyla kulluk yapamadım ki içimde böyle bir esinti olsun. Yoksa bu hâl
şeytandan mı?” diyerek ondan dolayı dahi istiğfar etmeli.

Bize ait hiçbir güzelliğe güvenmemek esastır. Dünyada havf (korku) içinde
yaşayanlar, ahirette emniyet içinde olurlar. Cenâb-ı Al lah, bir kutsî hadiste
“Havf ve emniyeti cemetmem, bir arada vermem.”15 buyuruyor. Yani, bura da
ahireti hesabına korku içinde yaşayanlar, orada emniyet içinde olacak. Dünyada
ahiretinden endişe etmeyen ve öteler için hazırlık yapmayanlar ise orada korku
yaşayacaklar. Şâzilî’den İmam Gazzâlî’ye, ondan Üstad Bediüzzaman’a kadar
pek çok Hak dostu “hayatta iken havf kapısını ardına kadar açık bırakmak ve
ölüm zamanı da recâya yapışmak” gerektiğini söylerler. Kat’iyen emniyet
duymamak, ahiret adına güvende olduğu zannına kapılmamak lazım.

Her ne kadar Kur’ân talebeleri, birbirleri hakkında küllî dua etmelerinden,
iman-ı tahkikî açısından latîfelerini nûrefşân hâle getirmelerinden ve şeytanın
elinin ulaşamayacağı yerlere kadar kalblerine imanın sirayetinden ötürü
inşaallah kabre imanla gireceklerine dair bir müjde alsalar bile, bir Kur’ân
talebesi asla akıbetinden emin yaşamamalıdır. Bu hususla alâkalı terhîb ve
tergîb (sakındırma ve teşvik etme) makamlarında söylenen sözleri, sırat-ı
müstakîm adına söylenmiş genel ifadelerle karıştırmamak gerekir. Meselâ,
Allah Resûlü’nün terhîb için “Konuştuğunda yalan söyleyen, verdiği sözde
durmayan ve emanete ihanet eden halis münafıktır.”16 buyurmasıyla, tergîb
ifade eden “La ilâhe illallah, diyen Cennet’e girer!”17 müjdesini, sebeb-i
vürûdlarını dikkate alarak değerlendirmek, bunları umumî kaidelerle
karıştırmamak icap eder.

Şeytan
Allah Teâlâ, şeytanın şerrinden hepimizi muhafaza buyursun. Günde bin defa

ِنوُرـُضْحَي َْنأ  ِبَر  ّ ُذوُـعَأَو بَِك  ِنیِطاـَیَّشلا  ِتاَزَمَھ  ْنِم  َكـِب  ُذوُعَأ  ِبَر  ّ  “Ya
Rabbi, şeytanların vesveselerinden, onların başıma üşüşmelerinden Sana
sığınırım!”18 desek yine de az söylemiş oluruz. Çünkü şeytan çok hile ve oyun
biliyor. Hiç kimse onun oynadığı satrançta onunla başa çıkamaz; fakat Allah’ın
inayeti olursa şeytanın eli kolu bağlanır. Zira, o sadece, insanların gönlüne
vesvese tohumları atar; şerre sebebiyet verir. Ama işin hâlıkı, yaratıcısı o
değildir. Hayrı da şerri de, nuru da karanlığı da yaratan Allah’tır.



Şeytana bir iş izafe etmek, onun hakkında “…yaptı, …etti” demek, onun bir
şeyler becerdiğini söylemek ve ondan bahsedip üzerinde durmak tehlikeli
olabilir. Bu durumda şeytan, bir hadis-i şerifte işaret buyrulduğu gibi şişer,
kabarır. Esas olan, Allah’a itimat ve güvenimizin ifadesi olarak, Allah’ın
sonsuz havl ve kuvveti karşısında şeytanın tesirsizliğini; salih kullara hiçbir
zarar veremeyeceğini düşünmek ve ona karşı sağlam durmaktır. Yani, bir bizim
tavrımız açısından, bir de onun yaratılış hikmeti, misyonu açısından meseleye
bakmak lazımdır.

Bir zamanlar Sızıntı dergisinde bir acûze-i şemtâ (elden ayaktan kesilmiş
yaşlı kadın) resmi yayınlanmıştı. O resimdeki, bir insandan daha çok kurgu
filmlerdeki gulyabânilere benziyordu. Resmin üzerinde şu ifadeler vardı: “O
şimdiye kadar hiçbir zaman asıl hüviyetiyle kimsenin karşısına çıkmadı.
İnsanlık onu hep değişik maskelerle ve başka başka şekillerde gördü. Şimdi ise
çeşitli doktrinleri kullanarak bütün beşeri içine alabilecek en korkunç oyununu
oynamak istiyor. İnsanla başlayan Mefisto-Faust oyunu henüz bitmiş değildir.”

Evet, Goethe de Faust’un sonunda “Bu hikâye bitmemiş; Faust mu galip,
Mefisto mu galip belli değil?” der. Faust toy bir delikanlıdır. Kendi ömrünü
yaşayan bir varlık... Şeytan ise bütün insanlığın ömrünü yaşayan bir ucûbe…
Siz o resmi ya da benzerlerini görmüşseniz, şeytan denince zihninizde o şekil
canlanabilir; fakat şeytan zihninizdeki şekilden çok farklıdır.

O, farklı farklı fettânlar (gönül alıcılar, fitneciler) şeklinde insanların
karşısına çıkar. Kimi zaman bohemliği kullanır, beşerin hayvanî hislerini
gıdıklar. Bazen insanları yutan bir canavar gibi: bazen de onların beyinlerini
okuyan, değişik elektrik şerareleri göndererek muvazenelerinde olumsuz
tesirler icra etmeye çalışan, gelip beyin guddelerine oturarak vesvese veren,
orada –psikiyatristlerin dediği gibi– değişik hormonlar üreten ve böylece
hasımlarına korkulu rüyalar gösteren bir büyücü gibi olur.

Beşer hayatından metafiziğe ait mülâhazalar silinince her şeyi fizikle
açıklama hastalığı zuhur etti. Dolayısıyla da günümüz insanı bir düalizme girdi.
Dine, dinî esaslara inanan, bütün fizikî dünyaya metafiziğin hâkim olduğunu
kabul edenlerin zihinlerinde bile her şeyi fizikle açıklama hastalığı baş
gösterdi. Günümüzdeki korkunç pozitivist mülâhazanın, insanların kafalarındaki
akide intizamını şöyle böyle bozan bir kısım tesirleri oldu. Oldu ve hemen
herkesin kalbine metafiziğe dair şüpheler attı. Bugün neredeyse herkesin
şüphesi vardır. O şüphe de ancak kendini ibadete vermekle çözülebilir. Çünkü
din, “tasdîkun bi’l-kalb, ikrarun bi’l-lisan ve a’mâlün bi’l-erkân”dan, yani;
doğruluğunu kalb ile kabul etme, bu kabulü dil ile açıkça söyleme ve sonra da
bu kabul ve itirafı davranışlarla bütünleştirmeden ibarettir.



İnsan çokça ibadet etmeli, ibadet onun tabiatının bir yanı hâline gelmelidir.
Kant, “Nazarî akılla Allah bilinemez.” diyor; Yaratıcı’nın ancak amelî akılla
bilinebileceğini söylüyor. Bergson da, kendine göre, vicdanı ve entüisyonu
(sezgiyi) ön plana çıkarıyor. Bir mânâda, her şeyin vicdanla, sezgiyle
bilineceğini ifade ediyor. Evet, insan delillerle kafasına yerleştirmeye çalıştığı
bir ulûhiyet telakkisiyle, hiçbir zaman imana ilişen problemlerden kurtulamaz.
İmanın, akıldan ziyade kalbe oturması lazımdır. O da daha işin başında gönlü
şeytana değil, Allah’a satmakla olacaktır. Gönlünü Allah’a satarak; “Al bunu,
bu Senin otağın, tahtını kur oraya.” diyerek.

“Dil beyt-i Hüdâ’dır, ânı pak eyle sivâdan/Kasrına nüzûl eyleye Rahman
gecelerde.” diyen İbrahim Hakkı Hazretlerine kulak vererek alnı seccadeye
koyup, “Kalbimi Senden başka her şeyden temizle, beni daire-i ulûhiyetine
iltisaka (kavuşmaya) muvaffak eyle!” demeli; yirmi sene, otuz sene bu şekilde
yalvarmalıyız. İnsan ancak böyle bir cehd neticesinde hakka’l-yakîne ulaşır ki,
o yaşana yaşana duyulup erilecek bir hedeftir ve o hedefe ulaşanların karşısına
bin tane şeytan bin çeşit hile ve oyunla çıksa da Allah’ın izniyle onlara bir
zarar veremez.

Pozitivizm, nazarî bilginin fendini bozabilir; fakat amelî bilgiye ilişemez.
Onun için avam, bir şeyler bilenlere göre daha avantajlıdır; onlar sâfiyâne
inanırlar. Ekseriyetle, okuyan, kitap karıştıranların kafalarında bin türlü delik
açılmıştır. Eğer onlar, aklî meselelerle meşgul oldukları gibi gönüllerini de
ihmal etmez ve kalblerini işletirlerse o deliklerden dökülmezler. Yoksa fennin,
felsefenin açtığı yırtıklardan düşüverirler.

İşte bu sebeple, çok eski yıllardan bu yana içimde besleyip büyüttüğüm ve
şahit olduğum hâdiselerle doğruluğuna iyice inandığım bir mülâhazam vardır:
Eğer felsefe okutulacaksa, onun yanında mutlaka tasavvuf da okutulmalıdır ve o
tasavvuf dersini, o alanda iyi yetişmiş, meseleleri bildiği gibi aynı zamanda
mâlumatıyla amel eden, anlattıklarını yaşayan bir hoca vermelidir. En az akıl
kadar kalbin de işletilmesi, ileriye götürülmesi ve neticede kalb ve kafa
izdivacının sağlanması şarttır. Yoksa, insanların imanı, zayıf bir lehimle
tutturulmuş olur. O da, nâmüsait şartlar altında birdenbire eriyiverir, kırılır
gider.

“Neden bu iş bu kadar ince?” sorusu akla gelebilir. Çünkü “sırr-ı teklif”in
olduğu bir imtihan dünyasındayız. Sa’y ve gayret olmadan bu imtihan
verilemez. Küfür ile iman arasında ince bir perde vardır. Sıkı durulmazsa,
yanlış bir fikrî hareketle perdenin öbür tarafına düşme tâli’sizliği her zaman
muhtemeldir.



Öyleyse kulluk vazifesine sıkı sıkı yapışmak ve Allah’a sığınmak lazımdır.
Gönlümüzde zaman zaman hâsıl olan vesveselere karşı sürekli tetikte olmak,
bazı meseleler karşısında kendi idrak ve anlayış yetersizliğimizi kabullenmek
ve bazen de şöyle düşünmek gereklidir: “Allah karşısında el bağlayıp Kâbe’ye
doğru durdum. Ben bir halkaya dahilim. Benim önümde halka şeklinde bir saf
daha var. Onun önünde bir başka halka, onun önünde de binlerce halka...
Kâbe’de namaz kılıyor gibi, milyonlarca insan Kâbe’ye teveccüh etmiş namaz
kılıyor. Bunların içinde ne dâhiler, ne dimağ ve gönül insanları vardır. Allah’a
tereddütsüz teveccüh ediyorlar. A be ahmak, sadece sen misin akıldan,
delilden, ilim ve fenden anlayan!”

Gıybet
Bir insan hakkında söylenen, “Aval aval yüzüme baktı” demek kadar da olsa,

duyduğu zaman muhatabının hoşuna gitmeyecek her söz gıybettir ve haramdır.
Yalan söylemek, zina etmek, hırsızlık yapmak ve namazı terk etmek gibi
haramdır. Fakat ne tuhaf ve acıdır ki, bazı insanlar “...dine ve millete hizmet”
diyor; “...Burada bulunayım, bu arkadaşlarla oturup kalkayım da sevap
kazanayım” diye düşünüyor; ama böyle çirkin bir günaha girmekten kendini
korumuyor. Aslında bu tavır, dinin bir yanını kabul edip gereğini yapma; diğer
bir yanını ise arkaya atma demektir. Kur’ân-ı Kerim, iman kalbinde
oturaklaşmamış bazı insanlardan bahsederken “Bazısına inanıyor, bazısına
inanmıyorlar.”19 demekte; onların dinin bir kısım emirlerini uygulayıp, diğer
bir kısmını görmezlikten gelmelerini tenkit etmektedir.

Diğer taraftan, bizzat bizim vazifemiz değilse, başkalarının eksik ve
hatalarını görmeye, onları dile dolayıp vazgeçirme tembihlerine girmeye
hakkımız yoktur. Meselâ, arkadaşlardan bazıları hasır ve kilimleri evlerinden
toplayıp yerine lüks halılar sermiş olabilirler. Bazıları tahta kanepelerini atıp
lüks koltuklar almış olabilirler. Aslında, bizim seviyemizde bir hayat sürenler
için bunların hiçbiri haram değildir. Yani, halı sermek de, koltuk koymak da
haram değildir. Hasırın üzerinde yatıp kalkma, başını bir tahtaya koyup uyuma,
bir çeşit zühd olabilir. Hatta o insanın tabiatından kaynaklanmıyorsa, el âleme
caka yapmaya ve riyaya sebep oluyorsa, o şahıs hakkında çok tehlikeli bir şey
de olabilir. Şimdi hiç kimse kalkıp da “Ooo hocam! Sizin dediğiniz o insanlar
eskide kaldı, o çamlar çoktan bardak oldu. Eskiden millet hasırlarda
oturuyordu; şimdi kanepelerde, halılarda oturuyor!” falan diyemez. Hasırı,
kanepeyi halı ve koltukla değiştiren adamın yaptığı iş haram değildir; fakat
diğerinin yaptığı bu tenkit ve gıybet kat’î haramdır. Bu mesele karşısında “Artık
halılarda oturuyor, kanepeleri de değiştirdi; o tefessüh etti!” demek gıybettir ve



kat’iyen haramdır.
Bir insanın iki üç kat elbisesi olabilir. İhtiyaç harici eşya bir yönüyle

israftır, bir yönüyle de değildir. Biz o insanın niyetini bilemeyiz ki; maslahatı
icabı, her dışarı çıkışında farklı bir elbise giymeyi düşünüyordur belki. Belki
“Benim şahsımda din-i mübîn-i İslâm’ı görüyorlar; dinimi iyi temsil etmem için
bugünün anlayışına göre şık olmam da gerekli.” diyordur. Yani, belli
mülâhazaları vardır eda ettiği vazife adına. İşte gardırobu kat kat elbiseyle dolu
olan insanın o hâli haram değildir; belki, küçük bir israftır. İsraf bile kendi
içinde aynı seviyede değildir, farklı farklıdır. Onun bu hâline kat’î olarak
“Haramdır” diyemeyiz; fakat başka birinin “gırtlağına kadar israf içinde
yaşayan adam” şeklinde onu kınamasının kat’î haram olduğunda şüphe yoktur.

Müttakîler dairesi saydığımız hizmet insanlarının her zaman içtikleri kevser,
kokladıkları kâfur olması lazım gelirken, onlar da bazen çok çirkin düşünceler
içine girebiliyorlar ve kevser içeceklerine zakkum yiyorlar hiç farkına
varmadan. Oysaki, oturup kalkıp kâfur koklamalı, kevser yudumlamalı ve
Cennetlikler gibi yaşamalı... Kimseyi; ama hiç kimseyi çekiştirmemeli. Biri
bize elli defa kötülük yapsa, onun kötülük yapması, bizim de kötülükle
mukabelede bulunmamızı meşrû kılmaz. Kötülük, zatında kötüdür. Biz maruz
kalsak da kötüdür, kalmasak da. Bediüzzaman, “mukâbele-i bi’l-misil” için
“kâide-i zalimâne” demiştir;20 kötülüğe kötülükle karşılık vermek, zalimce bir
tavır sergilemektir.

Dinin mehâsin-i ahlâk ile mütehallik olma ve mesâvî-i ahlâktan ictinab etme
ile ilgili emirleri tatbik edilse; kötülüğe iyilikle mukabelede bulunma, en kötü
insanlarla bile iyi geçinmesini bilme, kobralara insanca yaşama âdâb ve
erkânını öğretme, akreplere insanları ısırma usulünü unutturma yolu bulunmuş
olacak ve vifak ve ittifak tam sağlanacaktır. Bugün insan en vahşî hayvanları
dahi terbiye edebilmektedir. Oysa terbiyeye en müsait varlık âdemoğludur.
Problemler karşısında her fert, kendini gözden geçirse ve başkasından hatasını
anlayıp dönmesini bekleyeceğine kendisi örnek bir davranış sergileyip
meselenin halline çalışsa, problem yarı yarıya azalmış hatta çözülmüş
olacaktır.

Hakikî Müslümanlık anlaşılıp ciddiyetle yaşandığı zaman, herhangi bir
problem olacağına inanmıyorum. Müslümanlar fert fert, ağızlarına, göz ve
kulaklarına giren her şeye parola sorduğu zaman, hiçbir içtimaî problem
kalmayacaktır. Allah (celle celâluhu) vifak ve ittifakı nasip edecektir, yeter ki
her bir mü’min “Cennet’e girmek istersen incitme cânı!” sözüne uygun yaşasın.

Gizli Şirk



Ebû’l-Leys Semerkandî Hazretlerinin Tenbîhü’l-Gafilîn’in ihlâs bahsinde
naklettiği, Ahmed İbn Hanbel Hazretlerinin Müsned’inde geçen bir hadis-i
şerifte şöyle buyurulmaktadır: “Allah Resûlü, ‘Sizin hakkınızda en çok
korktuğum şey küçük şirktir. ( ُرَغْصَْألا ُكْرِّشَلا  )’ deyince sahabe efendilerimiz
‘Küçük şirk nedir?’ dediler. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de ‘Riya’
karşılığını verdiler.”21 Bir rivayette de ُرَغْصَْألا ُكْرـِّشَلا   yer ine ُكْرِّشَلا

ُّيِفَخْلا  (gizli şirk) ifadesi vardır. Nedir Allah’a gizli  gizli eş-ortak koşmak?
Küçük dahi olsa, gösteriş yapmaktır. Kendini ihsas etme, iradî olarak kendini
sergilemedir.

Eğer namazda bazı duygular iradeyi aşkın gelirse ve insan bu sebeple değişik
sesler çıkarırsa mazur olabilir. Meselâ, bir kul namaza öyle konsantre olmuştur
ki, Allah’ın dizlerine başını koyuyormuş gibi hisseder kendini. Cenâb-ı Hak
diz, baş ve ayaktan münezzeh ve mukaddestir; ama Recaizâde’nin dediği gibi
“Allahım nerede ayakların!” ifadesi bir duyuşun ve sezişin seslendirilmesidir.
İşte kul, o derece yoğun his ve ihsasların içindeyken boğazı yırtılacak kadar
yüksek sesle “Allah!” dese de mazurdur. Zira, o durumdaki bir insan ne
yaptığının, ne dediğinin farkında değildir. Ona yaptığını haber verseniz, “Ben
öyle bir şeyin farkında değilim, hatırlamıyorum!” diyecektir. Meselenin temeli
de budur. Böyle bir durumda değilken, ibadete dıştan, iradî bir şey karıştırmaya
kimsenin hakkı yoktur. O, telvis etme, saf ve dupduru bir işi bulandırma olur.

Fakat önemli bir nokta daha vardır ki; o da, biz bir başkasında ne görürsek
görelim onun hakkında “Riya yapıyor.” diyemeyiz. Elimizde riya yapıp
yapmadığını ortaya çıkarabilecek belli bir mihenk taşı yoktur. “Allah’la
irtibatlı mı söylüyor; iradî mi, gayr-i iradî mi? Aşk ve heyecanını mı
seslendiriyor; yoksa kendisini ifade etmek, etrafa duyurmak için mi bağırıyor?
Kur’ân okuyor; ama acaba kendini ihsas maksadına matuf mu okuyor, Allah
rızası için mi?” şeklinde başkalarını sorgulamaya hakkımız yoktur. El âlem
etrafımızda değişik değişik sesler çıkarabilir, bu bizi rahatsız da edebilir; fakat
onlar hakkında suizanna hakkımız yoktur. O kapı kapalıdır bizim için. İhtimal
biz anlamasak da o insan çok farklı şeyler anlıyor ve dolayısıyla da bu sesler
onun vicdanından kopup geliyor, gırtlağına çarpıyor, ses tellerine dokunuyor ve
ses tellerine dokununca da bir udun, bir kemanın ses verdiği gibi ses
veriyordur. Başkaları hakkında böyle düşünürüz. Kendimize ise sert ve katı
davranır; çok küçük bir kaçamak, bir sızıntı bile olsa affetmeyiz onu.

Evet, bu iki şeyi birbirine karıştırmamalı, yanlış anlamaya girmemeli.
Zikirde, fikirde öyle olduğu gibi, diğer tavır ve davranışlarda da başkaları için
hep olumlu ve müspet düşünmek, hüsnüzan etmek; kendimiz hakkında ise



mülâhaza dairesini daima açık bırakmak, “Acaba yine bir tuzak mı var
nefsimde?” demek...

Hastalığıma ve halsizliğime rağmen, Cenâb-ı Hakk’ı anma gibi önemli bir
mevzu hatırına, zorla da olsa bu kadarcık bir şey söyledim. Evet, zikir, Cenâb-ı
Hakk’ın gizli açık nimetleri karşısında O’nu ins-cin herkese ilan etmenin
unvanıdır ve inananlar için havadan, sudan daha önemlidir. Hem o kadar
önemlidir ki, bu ilan kesildiği an, yeryüzü ve ondaki varlıkların da hikmet-i
vücudu kalmaz. Bundan dolayı, Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ)
yeryüzünde “Allah! Allah!” diyenlerin kalmayışını kıyametin kopmasının bir
habercisi saymıştır.

Müspetin Peşinde Olma
Mü’minler alabildiğine derin olmalı, yoksa hayat-ı içtimâiyenin içinde

zedelenebilir, yara alabilirler; düşüncelerinde, duygularında çatlamalar ve
kırılmalar yaşayabilirler. Dinî duygular açısından çok sağlam olmalıyız.
İşlediğimiz küçük-büyük günahlardan dolayı odamıza çekilip gözyaşı
dökmüyorsak, kalb hayatımız adına çok şey kaybetmişiz; hatalarımızın
ezikliğini günler, aylar ve hatta yıllarca yaşamıyorsak, ruhumuz mukavemetini
yitirmiş demektir.

Vücudun sıhhat emarelerinden bir tanesi, değişik virüsler, mikroplar
karşısında hararetinin yükselmesidir. Vücudun böyle bir mukavemet göstergesi
yoksa, durumu çok vahimdir. Bu, artık onda bir çırpınma, bir helecan
kuvvetinin dahi kalmadığını gösterir. Aynen öyle de, şayet yapılan mâsiyetlere
karşı bir iç tepki yoksa, vicdan, günaha “Hayır!” demiyorsa ruh ölmüş
demektir. Onun için bir taraftan ruhumuzu öldürmeden olumsuzluklara karşı
tepki gösterecek kadar kararlılık sergilemeli, diğer taraftan da gözlerimizi daha
ötelere çevirerek devamlı terakkî peşinde olmalıyız.
1 Bakara sûresi, 2/152.
2 Muhammed sûresi, 47/7.
3 Bediüzzaman, Sözler s.320 (Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam, Altıncı Lem’a).
4 Bakara sûresi, 2/207; Tevbe sûresi, 9/111.
5 Âl-i İmrân sûresi, 3/8.
6 Tirmizî, kader 7, daavât 89, 124; İbn Mâce, dua 2.
7 Müslim, kader 17; Abd İbn Humeyd, el-Müsned s.137
8 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/231; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 4/171.
9 Müslim, birr 139; Ebû Dâvûd; edeb 77; Muvatta, kelâm 2.
10 Bediüzzaman, Sözler s.709 (Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf, İkinci Mebhas, Dokuzuncu İşaret);

Mektubat s.260 (Yirminci Mektup, Birinci Makam, Onbirinci Kelime).



11 Bediüzzaman, Sözler s.584 (Otuzuncu Söz, Birinci Maksat).
12 Buhârî, isti’zân 49; Müslim, eşribe 100.
13 Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.68, 69.
14 Tirmizî, cihâd 4; Ebû Dâvûd, cihâd 86.
15 İbn Hibbân, es-Sahîh 2/406; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/270, 5/189, 6/98.
16 Buhârî, îmân 24, şehâdât 28, vesâyâ 8, libâs 69; Müslim, îmân 107-110.
17 Tirmizî, îmân 17
18 Mü’minûn sûresi, 23/97-98.
19 Nisa sûresi, 4/150.
20 Bediüzzaman, Şualar s.283 (On İkinci Şua, Bu Defaki Küçük Müdafaatımda Demiştim).
21 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/428, 429; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 4/253.



Kalbî ve Ruhî Hayat

Tevazu
İnsan kendini “sifir” kabul etmeli; “sıfır” bile değil, Arapçadaki hâliyle

“sifir” bilmeli. Çünkü “ı”larda kendini hissettiren bir sertlik vardır. Samimi
mü’min, o kadarcık dahi olsa, nefsini nazara vermemeli.

Kendinde bir şey vehmeden kaybetmiştir. İkram ve imtihan-ı ilâhî olarak
bazı şeyler kendisine gösterilse veya güzel rüyalar görse, bunu dahi anlatıp
kendine pay çıkaran hasta ruhlar vardır. Bu çok tehlikeli bir yoldur. Daha
tehlikelisi de “Aczimize binâen Allah zaman zaman lütfediyor böyle!” denmesi
ve bu şekilde tevazu paketine sarılmış enaniyet ve riyakârlığa meyledilmesidir.
Bir adam uçsa, gitse ağacın tepesine konsa, sonra da bunu sağda solda anlatsa,
biliriz ki bu adam boştur. Ben nezaketim icabı böyle diyorum, yoksa o adam
bomboştur. Çünkü Hak dostları, Cenâb-ı Hakk’ın sırlarını ifşa etmez. Bu türlü
lütuflar, ulûhiyete ait sırlardır; ifşa edilmez. Allah da (celle celâluhu) zaten
sırrını açığa vuran kimselere onları daha fazla bildirmez. Bir kısım lütuflar ve
o sırlar imtihan vesilesidir; tehlikeli ve ses çıkarılmaması gereken bir yerde
cepteki bozuk paralar gibidir, hissettirilmemesi gerekir. Bozuk paraları
şıkırdatırsan avcılar seni duyar, bu avcılar yaman olur, endişe et ki seni vurur.

Allah’ın has kulları kendisini bir şey kabul etmez. Kutup, önünü hep sisli
dumanlı görür. Ufku açık değildir. Herkes onu ulaşılmaz zirvelerde müşâhede
eder; ama o kendisinin çukurlar içinde olduğunu zanneder.

Ayakların hep yere bassın ki, düştüğün zaman canın yanmasın; bir tarafın
kırılmasın. Kendi vehimlerinle oluşturduğun dünyada bulunduğunu zannettiğin
yüksek yerlerden düşersen, düştüğün yer en derin çukurlar olur ve hiçbir yerin
sağlam kalmaz. Dikkat et, makamın, olduğunu zannettiğin yer değilse, düşmen
de kaçınılmazdır.

Emniyet
İnsan bu dünyada emniyetle yaşamamalı. Hiçbir zaman kendine güvenip

kendinden emin olmamalı. Kul dünyada hep havf ile yaşamalı. Akıbeti
hususunda sürekli tir tir titremeli. Havf ve recâ dengesinde bir ömür sürüp
neticeyi Allah’a vermeli. “Ben kâfirim, ben münafığım...” demek caiz değildir;



ancak insanın içinde hep bir endişe olmalı, “Bende münafıklık alâmeti var
mı?!” diye. Bu endişeyi koca Hz. Ömer bile taşıyor ki, biz neden taşımayalım!
Hz. Osman mezarlığa uğradığı zaman nefes alamayacak hâle gelinceye kadar
ağlardı. Namazını kıldığı zaman, makbul olduğuna inanmalı; ancak “Bunda bir
eksiklik var mı, yüzüme çarpılır mı?” diye endişe etmeli.

İmam Gazzâlî dâhil pek çok muhakkikîne göre, insan yaşarken hep havf
yörüngeli olmalı; ölüm anında ise recâya yapışmalı. Yani, ötelere açılacağı o
dakikalarda, Cenâb-ı Allah hakkında hüsnüzan etmeli, O’nun rahmetine
sığınmalı ve recâ duyguları içinde, “Artık yapabileceğim bir şey kalmadı. Şu an
kendimi tamamen Senin rahmetine teslim ediyorum.” demeli. İmam Şâfiî
Hazretleri de vefat ederken şöyle diyordu: اًمَّلُـس َكِوْـفَِعل  اـَجَّرلا  ُتْلَعَج 
“Allahım! Recayı affına merdiven yaptım.”1

Kalb İstikameti
İnsan, Cenâb-ı Allah’a her zaman muhtaçtır. O’nun nimetlerine muhtaç

olmasından daha çok, inayet (yardım, ihsan) ve riayetine (koruyup gözetmesine)
muhtaçtır. Hava, su ve yiyecek gibi şeylere muhtaç olan insanoğlunun bu maddî
nimetlerden daha fazla kalb ve ruh istikametinde beslenmeye ihtiyacı vardır.
Samimi bir kul, Rabb’inden sürekli kalb ve ruh istikameti istemelidir.

Bir kulun “Nasıl olsa çizgiyi bir kere tutturdum.” düşüncesi ve tavrı içine
girmesi, sanki bir yerden sonra Allah Teâlâ’ya ihtiyacı yokmuş mânâsına gelir.
Bu tavır, hiçbir zaman içine düşülmemesi gereken bir yanlışlıktır ve neticesi de
ilhaddır (inanç bozukluğudur). Oysa her şey, her zaman O’na muhtaçtır. İnsan,
senelerce ibadet ü taat yapsa da bunlar onun ruhunda istikamet sağlayıcı bir
hâle bürünmeyebilir. Her şeye rağmen ona düşen yine söz, tavır ve
davranışlarıyla Cenâb-ı Hakk’a sığınmak, O’ndan ihlâs ve istikamet istemektir.

B u konuda çok samimi ve yürekten olmak gerekir. İnsan altmış yetmiş
yaşında olsa ve o zamana kadar imrenilecek bir hayat ortaya koymuş bulunsa
bile, yine de yanlışlıklara düşebilir, hata yapabilir. Öyleyse inanan bir insan,
canını ortaya koyarcasına, gönülden Cenâb-ı Hakk’a teveccüh etmeli, “Ya Rab,
beni hidayetinden bir lâhza ayırma!... Sözüm, davranışım, konuşmam, el ayak
hareketlerim ve hatta mimiklerimle küçük de olsa bir yanlışlığın içine düşürme.
Bir dakikalık inhirafa düşeceksem emanetini hemen al!” diyecek kadar candan
olmalı.

Meselâ, sesli Kur’ân-ı Kerim okuyor, samimi ve riyasız başladı; fakat bir
aralık “Dışardakiler de duysalar iyi olur!” düşüncesi aklından geçti... Yüreği
varsa sesini hemen kesmeli, “münafık” demeli kendi kendine, başını yere



koymalı ve istiğfar etmeli. Küllî bir ibadetin içine ufak bir kırıklık ve azıcık bir
yön değişikliği dahi sokmamalı. Çünkü ibadet ü taat sadece Allah (celle
celâluhu) için eda edilir. Ve elden geldiğince, hususiyle farzlar dışındaki
ibadetler, hiç kimseye gösterilmez; hiç kimseye duyurulmaz. Tabiî hâlde
yaparken bazıları duyarsa, bu durum o kulu alâkadar etmez; fakat o yine “Keşke
duymasalardı” der.

İstikamet üzere yaşama ve yanlışlıklara düşmeme hususunda bir muztar
(bütün bütün çaresiz kalmış bir insan) gibi dua etmeli ve Allah’a sığınmalıdır.
İbadet ederken de muztar edasıyla ibadet etmek gerekir. Hani, Lem’alar’da
okuyoruz; Hz. Yunus (aleyhisselâm) de nize atılıp büyük bir balık onu yutunca,
fırtınalı bir deniz ortasında, karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette
kalıyor. Esbab tamamen sükût ediyor. Gece, deniz ve balık onun aleyhine ittifak
edince bu üçünü birden emrine musahhar edip, kendisini sahil-i selâmete
çıkarabilecek yegâne Zât’a sesleniyor. Müsebbibü’l-esbâb’dan başka bir
melce’ olmadığını ayne’l-yakîn gördüğü ve O’na sığındığı an, nur-u tevhîd
içinde sırr-ı ehadiyet inkişaf ediyor.

İşte, aynen öyle de, samimi bir kul, etrafındaki hiçbir şeyin kendisinin
derdine derman olamayacağı ve imdadına koşamayacağı duygusuyla “Allah”
demeli ve O’na yönelmelidir. O hâl üzereyken “Allah” demede başka hiçbir
garaz yoktur. Her şeyden ümit kesen insanın, açık bulacağını ümit ettiği o tek
kapıya yönelmesiyle nur-u tevhid içinde ehadiyet sırrı onun için de açılacaktır.

Zaten Kur’ân-ı Kerim, bütün haşmetiyle bu hakikati ilan ediyor; “Muztar
dua ettiği zaman, duasına icabet eden kimdir? O duayı kabul eden onun
arzusunu is’af eden (yerine getiren) kimdir? Belâya dûçar olduğu zaman, o
belâyı bertaraf eden kimdir?”2 diyor. Kendi hatıralarınıza dönüp bakar, darda
kaldığınız pek çok defa “Rabbim!” dediğinizde imdadınıza koşulduğunu
hatırlarsanız bu soruya bütün gönlünüzle siz cevap verecek ve “Allah”
diyeceksiniz.

Evet, insan kendini sürekli kontrol etmeli, eksik ve hatalarını görüp onları
düzeltme hususunda kendi niyet, azim ve gayretinden öte Allah’a güvenmeli,
ona itimat etmeli ve kat’iyen unutmamalı ki; bir işin içine ne kadar başkalarının
mülâhazası girerse, o kadar Allah rızası düşüncesi delinmiş ve yırtılmış olur.

Temkinli yaşamalı insan. Ayakla rının sağlam bir zemin üzerinde olduğu,
kulluk yolunda rahat yürüyebildiği, şeytanın ona tesir edemeyeceği şeklindeki
bütün düşünceleri “Hayır, bunlar öyle görünüyor olabilir; fakat her an o zemin
çökebilir; her lâhza ayaklarım beni yolda koyabilir; şeytan bir yerden yolunu
bulup duygularımı kirletebilir.” türünden temkin ifadeleriyle tadil etmeli.
Meselâ, az önce de ifade ettiğim gibi, gece karanlığında, bir binada tek başına



“Ya Rabbi!” deyip ağladığı anda bile “Belki birazdan birisi kapıdan içeri girer
de beni duyar ve ‘Şu adamın ihlâsına bak!’ der” gibi bir duyguya kapılmışsa
insan, o an duasını, ağlamasını kesmeli; riya ile o temiz sayfayı kirleteceğine,
onun bir kısmını eksik bırakmalı.

Nitekim, seleflerimizin hayatına bakarsanız bu ölçüyü gösteren pek çok misal
görürsünüz. Meselâ, İbrahim b. Ye zid En-Nehaî, Kur’ân okuduğu bir sırada
kapısı çalınınca önce Kur’ân-ı Kerim’i rafa kaldırıyor, sonra kapıyı açıyor. Ev
halkı neden öyle yaptığını sorunca da “Beni o hâlde görürlerse her zaman
Kur’ân okuyorum zannederler.” diyor ve öyle bir görüntüyü riya kabul ediyor.

Bu kadar hassasiyetin bir vehim ve vesvese olabileceği de akla gelebilir;
fakat halis bir mü’mine yakışan, sadece Allah’ın rızasını gözeterek amel etmeyi
namus meselesi bilmesidir. Al lah’a ve ahirete inanan bir insan, ibadet ü taati
Allah’a tahsis etme hususunda vesvese derecesinde hassas davranmalı, bunu
bir namus meselesi olarak telâkki etmelidir. En iyi söz söylediği zaman bile,
eğer içine riya ve dolayısıyla şirk ifade eden söz ve davranışlar bulaşıyorsa,
konuşmasını hemen kesmesini bilmelidir. Kaleminden Hz. Davud’un mezâmiri
gibi enfes mısralar döküldüğü bir sırada dahi, eğer niyetinde bir kirlenme
görüyorsa kalemini anında kırmalıdır. Kırmalıdır, çünkü o ebediyete talip
olmuştur. Ebedî bir hayata talip olanın da bu hedef uğruna duygu ve
düşüncelerini ömür boyu temiz tutmaya çalışması gerekir.

İnsan Aynası
İnsanın ruha kendi gücünü kazandırması mutlaka Allah’ın rızasını kazanması

demek değildir. Ruha gücünün kazandırılması mârifet-i ilâhî noktasından bir
şey ifade eder; yoksa yogilerin yaptığı şekil esas değildir. Atmosfer de, küre-i
arz da hepsi birer aynadır. Aynalıklarıyla bütün tecellî-yi ilâhîyeyi
aksettirirler. İnsan ise, kâinatta şuurlu tek aynadır. Zât-ı Ulûhiyetin bilinmesi
ancak insan gibi şuurlu bir ayna ile olur. Onu gösterme hususunda insan çok iyi
bir ayna olmuştur. Ama bir mîrî (anonim) sözde “Mir’at-ı Muhammed’den
Allah görünür dâim.” denildiği gibi Server-i Enbiya (aleyhissalâtu vesselâm)
bütün tecellîler için aynaların aynasıdır. Eğer o aynada tecellîler aksetmeseydi,
her yer ve her mevcûdât zifiri karanlık içinde kalırdı. Allah (celle celâluhu)
bizleri hoşnutluğuna tâlip muktedilerden eylesin. Hidayetiyle birlikte istikamet
nasip etsin.

Kabz u Bast ile Havf u Recâ
Kalbin Zümrüt Tepeleri ’nde ifade edildiği gibi, havf u recâ (korku-ümit),



iradî birer tavır, Hak yolunun salikleri için bir ilk menzil ve ilk nokta olmasına
karşılık; kabz u bast, bir kısım iradî sebeplerin dışında hakikat yolcusunun
yolunu kesen veya onu şahlandırıp kanatlandıran nihaî sınırda sırlı bir
alışveriştir. Havf u recâ, istikbale ait sevilip sevilmeyen şeylere karşı bir
endişe hissi ve bir ümitlenme neşvesi ise; kabz u bast, hâlihazır itibarıyla kalbe
gelen değişik boy ve renkteki dalgaların tesirinde kalbin kasvetle kasılması
veya neşeyle atması şeklinde yorumlanabilir. Havf u recâ ile kabz u bast
birbirine karıştırılmamalıdır. Birisi, insanın beklentileri ve inancı neticesidir.
Diğeri, haldir ve hemen her mertebede, her makam ve pâyede kulun başına
gelebilecek bir durum; yolcuyu sürekli alâkadar eden bir husustur.

Kabzda Bile Kapıdan Ayrılmama
Kabz (iç darlığı) hâlindeki zaman dilimleri uzun ya da kısa sürebilir. Bu,

bazen Allah’tan uzaklaşma ile gelmiş bir küsuftur. Günah ile gelmişse, tevbe ve
istiğfar ile süresi kısaltılabilir. Bazen çok uzun kabzlar ümitsizlik vesilesi olur,
insan bu durumlarda âdeta hiç ışık görmez. Her ne kadar uzun ya da kısa sürse
ve şart-ı adî planında insan iradesi, insanın günahları ve teveccühsüzlüğü onda
rol oynasa da bir gerçek vardır: ُطُسَْبيَو ُضِبْقَي  ّللاَو  ُهٰ  “Kabzı veren de, onu
basta çeviren de Allah’tır.”3 hakikatince, kabzın gelişi, süresi ve basta inkılâbı
Allah’ın kudret elinde olan bir hâldir.

İnsan, her şeye rağmen vefa ve sadakatle sürekli “Rahmet Kapısı”na
yönelmelidir. Kabzı da, bastı da Allah’tan gelen bir imtihan gibi bilmeli ve
yöneldiği o kapının tokmağını çalmaya ve o eşikte beklemeye, iç daralmalara
ve kalbî tıkanıklıklara maruz kaldığı dönemlerde de devam etmelidir.

“Bast”ta Teyakkuz
Bazen, kabzın pençesine düştüğünüzde, ne kadar gözünüz hakikate açılsa, ne

kadar ulvî âlemleri müşâhede etseniz de bunlardan hiçbiri aklınızda kalmaz.
Önünüzü, arkanızı hep karanlık görebilirsiniz. Bütün güzel ve inşirah veren
kareler silinir gider zihninizden. Vefa ile bunu basta (iç rahatlığı) ve huzura
çevirmek için o eşikten ayrılmamak gerekir.

Gözünü kapıdan ayırmadan beklemek lazım. İnsan sürekli böyle bir imtihan
içindedir. Zaten bu yolda olmayan, bu türlü meseleleri birbirinden tefrik
edecek kadar duyarlı olmayan, hayatın hercümerci içinde ömrünü geçiren
insanların Allah’la bu türlü bir alışverişi anlaması da mümkün değildir.

Ayrıca, sürekli bast tehlikeli olabilir. Bazen içte inşirah (gönül ferahlığı)
hâsıl olur, insanın oynayası gelir. Sebebi belli olmadan insan maiyyet hissiyle



dolar da yerinde duramaz hâle gelir. Arkadaşlarda bu türlü hâller olunca, ben
tevbe ve istiğfar tavsiye ediyorum. Çünkü, öyle bir gaflette insan yanlışlığa
düşebilir, her şeyi kendinden bilebilir, inşirahların kaynağının kendisi olduğunu
zannedebilir. Oysa kul, başarılarında dahi tevbe etmeli, başarılı olduğunda da
günah işlemiş gibi Allah’a yönelmeli; yönelmeli ki, bu başarıları kendisinden
bilmesin ve Cenâb-ı Hak onları hezimetlere çevirmesin.

Kabzdan kurtulma yollarından en evvel zikredilmesi gereken husus, âyet ve
hadislerde ifade buyrulan husustur: İşlenen günahın, kötülük ve seyyienin
hemen arkasından bir sevabın, iyilik ve hayrın yapılmasıdır. İnşaallah, yapılan
bu hayır o kötülüğü silip götürecektir.

Kabz u Bast ve İnsan Karakteri
İnsan karakteri ile kabz u bast arasında bir alâka olabilir. Bazı ruhlar kabza

daha yakındırlar. Bazı hassas insanlar, mazhar oldukları bast karşısında bile
“Ben ne yaptım ki böyle bir mükâfat verildi?” derler; bast bile onlar için
bayağı bir sıkıntı kaynağı olur. Böyleleri, değişik hâdiseler karşısında da derin
bir duyarlılığa sahiptirler. Daha önce bencil ruhların mülâhazasına bağlayarak
arz etmiştim: Benciller derler ki, “Ateş düştüğü yeri yakar.” Bu söz, hodbîn ve
egoist ruhların sözüdür. “Ateş çevresini de yakar.” ifadesi ise bir parça
diğergam ruhların sözü. “Ateş nereye düşerse düşsün beni de yakar.” sözüne
gelince, bu, kâmil ruhların vicdanlarının sesidir.

İşte, ihsasları bu derece derin, dünyanın herhangi bir yerinde bir hâdise
olduğu zaman kendine göre mânâ çıkaracak bir ruh, çok defa kabzın demir
pençesine düşer; ızdırap çeker. Dışta cereyan eden hâdiseler, onda fırtınalara
sebep olur. Hatta onun fizikî yapısına tesir eder. Bir kısım ruhî problemlerin,
bir kısım psikosomatik (ruhî sebeplerle meydana gelen bedenî) rahatsızlıklara
sebebiyet verdiği gibi, dünyanın değişik yerlerinde cereyan eden hâdiseler,
aynen psikosomatik hastalıklar gibi, onun bedeninde kendini hissettirir. Bacağı
ağrır, boynu ağrır, dişi ağrır… O şahsın bu tür rahatsızlıklarına “dünyasomatik”
hastalık diyebilirsiniz veya cihannüma ruhların “cihansomatik rahatsızlıkları”...

“Kabz” ve “Bast”ın Sınırları
Kabz ve bast, birbirlerine sınırı olan komşulardır. Birisinin bittiği yerde

diğeri başlar; birisinin başladığı yer, diğerinin bitiş noktasıdır. Kabz kısa da
sürebilir, çok uzun da olabilir. Bazen Nebi’yi bile pek mahzun edecek şekilde
kabzlar yaşanabilir. Allah’ın Elçisi, muhatapları inanmıyor diye o derece
sıkıntıya girer ki, vadi vadi dolaşır. Nebi’nin kabzı da budur. Bazıları da vardır



ki, dünya tutuşsa onun bir tutam otu yanmaz. Günümüzde, dünyanın neresine
ateş düşerse düşsün, kendi bağırları da yanacak duyarlılıktaki insanlara ihtiyaç
vardır. Bilmem nerede, hangi vadide, hangi dağın arkasında, hangi mazlum
çocuğun hali, içine bir kıvılcım gibi düşecek insanlara...

Birkaç İnci
Teveccüh, teveccühü doğurur. Bakarsan bakılırsın. Çiçeğin güneşe bakışı

gibi Allah’a (celle celâluhu) bakmayı becerebilirsen, O’na yönelebilirsen,
O’nun tecellîlerine muhatap olursun. Burada esas olan gönülden müteveccih
olabilmendir. Eğer gönlünün sesini seslendiremiyorsan o tecellîlere muhatap
olman mümkün değildir. Gönülden müteveccih olmak, çok samimi olmak
esastır. Anlamak için pare pare olmuş ciğer gerek, yoksa beyhûde...

***
Meşru zevklerden istifadeyi de yanlış anlamamak lazım. Her meşrunun talibi

olmak, insanı nereye götürür bilinmez. İnsan, akıbetinin kötüye gideceğinden
endişe etmelidir. Her meşru olan, herkes için uygun olmayabilir. Her günahtan
küfre giden bir yol olduğu gibi, meşru zevklerden de günaha giden yollar
olabilir. Temkinli ve dikkatli olmak lazım.

***
Her gün Allah’a ve “Kitab”a hakaret edilir, Peygamber’e gizli açık küfürler

savrulur; ama bazılarının kılı bile kıpırdamaz. Ne zaman biri onun gururuna az
dokunsa, biraz onu rencide etse, gece yarılarına kadar uykuları kaçar ve
günlerce rahatsız olur. İşte, Allah’la olan münasebetimizin bir göstergesi de bu
şekildeki rahatsızlıklarımızın kaynağıdır.

***
Firdevsî gibi uzun ve yaldızlı bir destan keseceğinize Yunus gibi gönülden

bir iki mısra ile seslenmeniz, içinizin sesini ifade edebilmeniz, benim
nazarımda daha kıymetlidir. Mü’minler için küfürden daha tehlikeli şey, şâibe-i
şirktir (riya). Bir söz gönlünden, tâ kalbinin derinliklerinden gelmiyorsa, rica
ederim söyleme, sus. Başkaları görsün diye, başkaları bilsin diye, içinden
gelmeyen duygularla yalancılık yapma ve yalancı durumuna düşme. Farzlar
dışındaki ibadetleri, nafileleri yerine getirirken, birazcık görünme duygusuna
girdiğin zaman selâm ver; namazı terk et, evlâdır. Şirk işmam eden tavırlardan,
ifadelerden şeytandan kaçar gibi kaçmak gerekir. Çok samimi olmak lazım...

Meşîet-i İlâhî ve Adem Âlemleri
“Meşîet” kelimesi Arapça’dır. َءاَش  fiilinin mastarı olan bu kelime



“dilemek” mânâsına gelir. Ve Kur’ân’da en çok geçen kelimelerden biridir.
Meşîet, Cenâb-ı Hakk’ın dilemesi bakımından kader mevzuu ile alâkalıdır. Bu
alâka sebebiyle de kaderin ayrı bir buudunu meydana getirmektedir.

Bizim hayatımızın müspet veya menfî kareleri, bizim leh veya aleyhimize
olan yönleriyle, tamamen Allah’ın dileme ve meşîetine bağlıdır. Allah (celle
celâluhu) neyi murad buyurursa onu yapar. O yaptığını ve yapacağını hiç
kimseye sorma ihtiyacında değildir. Zaten “Allah ne dilerse o olur. O’nun
olmamasını dilediği ise asla olmaz.”4 hadisi bir kaide-i mukarreredir.

Allah neyi dilerse o keynûnet kazanır, oluverir. Neyin olmamasını dilerse o
da olmaz. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. O da, Cenâb-ı
Hakk’ın meşîetinin adem ve “yok”a da taalluk etmesi meselesidir. Durum böyle
olunca, Allah neyin olmasını murad eder ve dilerse o olur. Neyin de
olmamasını dilerse o da olmaz. Evet meşîet-i ilâhî “yok”a da “var”a da taalluk
eder.

Yoksa, bazılarının dediği gibi, “Meşîet-i ilâhî taalluk ederse o şey olur,
taalluk etmezse olmaz.” gibi bir düşünce doğru değildir. Yani, meşî et-i ilâhînin
taalluk etmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü yokluk da aynen
varlık gibi meşîetin elinde yoğrulmaktadır.

Mutezile ve Cebriye, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ifadesindeki bu inceliği kavrasalardı, düştükleri vartaya düşmeyeceklerdi.
Zira, her iki durumu da, Efendimiz meşîet-i “keynûnet” ile anlatmaktadır.

İman ve hidayet hususunda da meşîet her şeydir. Meseleyi bu zaviyeden ele
alanlar, imanı tarif ederken şöyle derler: “İman, insanın iradesini
kullanmasıyla, Allah’ın onun içinde yaktığı bir ışıktır.” Sen çalışacaksın, Allah
(celle celâluhu) da onu yaratacak. Evet, o ışığı sen yakamaz ve kalbinde
sonsuza dek tutamazsın. O ışık ancak Allah dilerse yanar ve içteki aydınlık da
ancak Allah dilerse hâsıl olur. Başkalarının hidayetine vesile olmak isteyenler,
bu hususu iyi düşünmeli ve kendi vazifelerini yapıp neticeyi, yani,
muhataplarının gönlünde iman nurunun yanması sonucunu Allah’tan
beklemelidir. Bu sonuç hâsıl olursa da, her şeyi asıl sahibine vermeli ve şirke
düşmemelidir.

Evet, bir kere daha hatırlatmalıyım ki, “Allah dilemeyince olmaz.”
demektense “Allah’ın olmamasını dilediği olmaz.” demek daha doğrudur.
Böyle söylenirse, meşîet-i ilâhînin adem âlemlerine de taalluk ettiği ifade
edilmiş olur. Acaba yok olan şeyler, kud ret ve iradenin taalluk etmemesi
sonucu mu yoktur; onlara yok diyoruz? Öyle değilse, yokluğuna kudret ve
iradenin taalluku açısından mı yok diyoruz? İşte burada o farkı ortaya koymak



için hadis-i şerifi iyi anlamak ve “Allah’ın dilediği olur, olmamasını dilediği
olmaz.” şeklinde tercüme etmek gerekir.

Üstad Hazretleri de, “adem âlemleri” tabirini kullanıyor. Cenâb-ı Hakk’ın
ilmi muhittir. İlmi, “vacib”e taalluk eder, “mümkin”e de taalluk eder ve aynı
zamanda “madum”a da taalluk eder.5 Cenâb-ı Hakk’ın kudreti ve iradesi ise
mümkine taalluk eder. Haddizatında, ademin vücuda gelmesi de mümkündür.
Öyleyse, adem âlemleri de Cenâb-ı Hakk’ın kudret ve iradesinin taalluk sahası
sayılır.

Cenâb-ı Hakk’ın ilmi ezelîdir. Aynı zamanda da ebedîdir. Ezel aynı zamanda
ebed demektir. Zamansızlık, mekânsızlık demektir. Cenâb-ı Hakk’ın ilmi
ezelden ebede kadar her şeye belli bir noktadan bakar, her şeyi ihata eder, her
şeyi belli tutar. Hiçbir şey yokken, Cenâb-ı Hakk’ın ilmi, yine o yokları
biliyordu. Bir kısım şeyler vardı ki, onlar sonradan meydana gelecekti,
olacaktı; mümkinü’l-vücuddu. Onun karşılığında zaten Vacibu’l-vücud vardır.
Demek ki, bugün meydana gelen şeyler kudret ve iradenin taalluk alanına
girdiği gibi; şu anda yok olan şeyler de, ileride var olabilirler; dolayısıyla,
onlar da yine “kudret”, “irade” ve “meşîet”in taalluk alanına girebilir.

Akılla çok şeyi kavrayamıyoruz. Bazı meselelerde farazî olarak bir fikir
yürütüyoruz. Ama zatında bu husus doğru olabilir. Zât-ı Ulûhiyetle alâkalı
zatında doğru olabilir. Belki meseleyi tam sağlam bir çerçeveyle ortaya
koyamıyoruz. Yani, “kudret” ve “irade”, “yok”a nasıl taalluk ediyor, onu
kavrayamıyoruz. Ama tamamen mümtenî de görmüyoruz.

Soru: “Kudret” ve “irade”nin taallukuyla varlık sahasına çıkan şeylerin,
o taallukun kesilmesiyle yok olması söz konusu mudur?

Cevap: Meşîet-i ilâhîyle ilgili konuşurken çok dikkatli olmak lazım. Bazen
sözlerimizin nerelere vardığını bilemiyoruz. “Yok olanların yok olması
taallukun kesilmesiyle söz konusu mu?” gibi bir soruda, yok olan şey, sanki
sebeplerin fikdanıyla yok oluyor, gibi bir mânâya gelir ki yanlıştır. Her şeyde
olduğu gibi yoklukta da illet-i tâmme, meşîet-i ilâhinin taallukudur.

İnsanın davranışlarıyla alâkalı meselelerde illet-i tâmme, irade-i külliyenin
yanında irade-i cüz’iyenin taallukudur. Yaratma meselesi Allah’a (celle
celâluhu) mahsustur. Maturidîlerin ortaya koyduğu farklılık odur; yani bir
meseleyi Allah diliyor, onun olmasını murad buyuruyor. Sonra insan iradesi
ona taalluk ediyor ve o oluyor. Oluyor derken de “cebren oluyor” şeklinde
anlamamak lazım; Allah yaratıyor. Orada da meşîet-i ilâhî esastır. Allah’ın
“ol” dediği oluyor. Esbab bi’l-külliye bir araya gelse, illet-i tâmme tecellî etse,
yine de meşîet-i ilâhi olmayınca, Allah’ın dilemesi olmayınca, o şey meydana



gelmez.
Meseleyi Cebrîlerin veya Cebrî mutavassıtların ele aldıkları gibi ele

alırsanız, “Allah’ın dilediğinden başkasını dileyemezsiniz.” derseniz, bu
temelde doğrudur. İtikadımız açısından öyledir. Fakat bir âdet-i ilâhî vardır ki,
bazen sizin dediğiniz, dilediğiniz ve kendisinin de dilediği şeyleri yapar; ama
istese yapmaz. Size meselâ birisi bir kötülük murad eder, Allah o kötülüğü
infaz etmelerine meydan vermez. Oysaki illet-i tâmmesi vardır onun; ama Allah
o işi yaratmaz. Yani, “Sebepler olursa mutlaka o iş meydana gelir.” deyip
Cenâb-ı Hakk’ı muztar gibi göstermek yanlış olur. İnsanı muztar gibi
gösterirken hiç farkına varmadan, bir taraftan da Zât-ı Ulûhiyeti öyle mecbur
gibi göstermiş oluruz.

İllet-i tâmme; malulün vücudunu bizzarure iktiza eden, yani malulün
kendisiyle meydana geldiği şey demektir. Fakat “Bir şeyin illeti, Allah’ı o işi
yaratmaya mecbur kılar; bir şeyin illeti varsa, Cenâb-ı Hak onu yaratmaya
mecburdur.” demek Mutezile’nin hatalı düşüncesidir. “Siz sebepleri tamamıyla
yerine getirirseniz, Allah, hâşâ, neticeyi yaratmaya mecburdur.” inancı çok
büyük bir Mutezilî yanlışlıktır. “İnsanın, dileme gibi bir seçeneği yoktur; o
yapmaya sevk edildiği şeyi yapacaktır; rüzgârın önündeki bir yaprak gibidir
insan.” sözü de Cebriye’nin çarpıklığıdır. Biri ifrat, diğeri de tefrittir.

Rabbimiz Hakkında Hüsnüzan
Rabbimizin her şeyi bizim hesabımıza planladığını; hep bizi kurtarmaya

matuf, bizi hep bir yere celbetmeye, cezbetmeye matuf olarak yarattığını görmek
lazım. Namazı, orucu, haccı, zekâtı; bela ve musibetler karşısında tavır
değiştirmeden sağlam bir duruşu; ahirete gitme isteğine rağmen onun emrine
inkıyaden biraz daha burada kalmaya tahammül etme zorluğunu; evet, hepsini
bizim lehimize planladığını görmek ve hatta kendisine mülâkî olma (kavuşma)
hususunda bile durumumuzu bu çizgide ayarlamak lazım. Mülâkatımızın
(buluşma, görüşme) daha derince olması için “Benim burada kalmamı murat
buyuruyorsan ben sana firaka da katlanacağım. Vuslata da ‘Bir miktar daha dur’
diyeceğim.” deyip dünyanın boğucu atmosferini nimet bilmek lazım. Evet,
bütün bunları, bizim lehimize şeyler olarak görmeli. Bu, Rabb-i Rahîm
hakkında hüsnüzandır.

“Kulum Beni nasıl zannederse, Ben öyleyim.”6 hadis-i şerifini dar
çerçevede anlamamalı; yani, “Beni affeden bir Rabbim var, mağfiret eden bir
Rabbim var, iyi yola sevk eden bir Rabbim var.” bunlar hüsnüzandır; fakat bir
de hayatımız adına takdir buyrulan her şeyde, her hesapta biz esas alınmışız.



Profil gibi her şey bizim üzerimize işlenmiş ve biz nazara verilmişiz. Sürekli
bu yönüyle Rabbimize bakmak, Rabbimiz hakkındaki hüsnüzannın ifadesidir.
Sizi sürgün eder, bir başkasını zindana atar, bir başkasını başka bir imtihana
tâbi kılar; hep hüsnüzan etmek lazım. O gaddar (zulüm ve haksızlık yapan)
değildir. Hâşâ, “gaddar” diye bir ismi yoktur O’nun. “Hattar” diye bir ismi
yoktur.

“Kahhâr” ismi, bazı şeyleri tedmir etmek (mahvetmek, perişan etmek)
içindir. Meselâ, küfrün ve küfür düşüncesinin hakkından gelme “Kahhâr”
isminin tecellîsiyle olur. Yoksa, genelde Allah (celle  celâluhu) kullarına
Rahman ve Rahîm’dir. Rahman ve Rahîm... Tesbihat yaparken ne diyorsunuz:
“Ya Cemîlu Ya Allah, Ya Karî bu Ya Allah, Ya Mucîbu Ya Al lah…” Bir yerde
“Ya Kahhâru Ya Al lah” diyorsunuz; ama hemen arkadan son isim geliyor:
Gönül kapılarını açan, insanları fetheden “Ya Fettâhu Ya Allah”...

Bazılarınca seyr u sülûkun son mertebesinde de “Kahhâr” zikrediliyor.
Masivayla alâkalı duygunun, düşüncenin, dünya bağlarının yok olup gitmesi
adına öyle bir duada bulunuluyor. Tabir-i diğer ile, kalble Allah arasındaki
engellerin, maniaların yakılması, kavrulması, parçalanması adına bu isim
zikrediliyor. Bu ismin gölgesinde bir fırtına esiyor; ama o fırtına tohumları
taşıyor, onların yeşermelerine fırsat veriyor.

Evet, her şeyin bizim için yaratıldığını fark edip Rabbimiz hakkında
hüsnüzanlı olma çok önemlidir. Onu çok sevmek lazım. İnsan ona delice âşık
olsa, hayatında en isabetli işi yapmış olur. Müslümanlar hakkında ne “dallîn”
denilmiş ne de “magdûbîn”; onlar, ْمِھَْیلَع َتْمَعَْنأ  َنـيِذَّلا  َطاَرِص   ehli olarak
vasıflandırılmışlar.7 Bunu hem dua ve talep olarak söylememiz istenmiş, hem
d e bize bununla bir hedef gösterilmiş: “Aman, sakın hidayet yolundan
sapmayın. Semtine uğranılmaması lazım gelen şeylerin semtine yaklaşmayın!
8 ْمِھَْیلَع َتـْمَعَْنأ  َنـيِذَّلا  َطاَرـِص   َمیِقَتْـسُمْلا َطاَرـِّصلا  َانِدِْـھا   fırsatını da
kaçırmayın.”

ِمیِحَّرلا ِنٰمْحَّرلا  ّللا  ِهٰ ِمِْسب   ile başlıyor bizim kitabımız. Bazı dinlerde çok
sert, kıran geçiren, öfkeli bir tanrı imajı çiziliyor. Hâdiseler sadece dış
görünüşleriyle değerlendirildiğinden ya da olaylara yalnızca bir açıdan
bakıldığından dolayı yanlış yorumlamalar oluyor. Meselenin tek bir yönüyle
Allah’ın icraatını değerlendiremezsiniz ki. Onlar neden öyle olmuş, orada
adalet-i ilâhî nasıl tecellî ediyor, murad-ı ilâhî nedir, onu anlamaya çalışmak,
hepsini birden değerlendirmek lazım.

Hüsnüzan ve Rahmete İlticâ



Soru: Efendim, belki bir insan esfel-i sâfilindedir; fakat başkaları onu
â’lâ-yı illiyyînde görüyorlar. Bu hususta, Cenâb-ı Hakk’ın muamelesi
insanların hüsnüzanlarına göre midir?

Cevap: Cenâb-ı Hak, insanların hüsnüzanlarını bir dua kabul edebilir.
Nitekim, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), cenazesinde kırk
salih adam (bir rivayette üç saf9) bulunan bir insanın Cennet’e gideceğini
müjdelemiş; o insanların iyi şehadette bulunmalarının o kişi için şefaatçi
olacağını beyan buyurmuşlardır.10

Bununla beraber, Allah’ın rahmetine sığınma, “Sadece senin kapın var!”
deme çok önemlidir. Hani bir menkıbe anlatılır: Bir zat pek çok talebe
yetiştiriyor. Talebeler, bir zaman sonra ufukları açılınca bakıyorlar ki, efendi
hazretleri şekavet kutbunda duruyor. Yavaş yavaş ayrılıyorlar onun yanından,
birer birer gidiyorlar. Tek bir mürid kalıyor vefa ile dopdolu. “Dine muhalif
bir yanı var mı üstadın?” diye düşünüyor; kılı kırk yararcasına dini yaşayan,
mişkât-ı nübüvvet altında hareketlerini götüren bu zatta dine ters hiçbir şey
görmüyor. Herkes gitse de o kalıyor hocasının yanında. Bir gün hak dost diyor
ki, “Arkadaşların neden gitti ve sen neden kaldın?” Sorusunda ısrar edince
vefalı talebe cevaplıyor: “Efendim, onlar, hakkınızdaki müşâhedeleri ve
berzahî mahiyetiniz itibarıyla sizi şakî gördüklerinden yanınızdan ayrılmayı
uygun buldular. Bana gelince, gözüm sizde hakikate açıldı. Size vefasızlık
edemezdim.” Şeyh efendi, “Evladım, ben o yazıyı kırk senedir öyle görüyorum;
ama bana başka kapı gösterebilir misin ki ona gideyim?” diyor. Bu sözünden
sonra o “şakî” yazısı silinip “saîd”e inkılâp ediyor.

Onun için meselenin imtihan yönünü de ihmal etmemek lazım. Siz başınızı
eşiğe kor beklersiniz de, kırk sene hiç kabul edilmeyebilirsiniz. Bir fert namaz
kılsa, oruç tutsa, binlerce ibadet ü taat yerine getirse de, ancak Allah’ın
rahmetiyle Cennet’e gidebilir. O murad buyurursa, bütün insanlığı Cehennem’e
koyar ve buna kimse bir şey diyemez; mülk O’nundur; istediği gibi tasarruf
eder. O zat, bu mülâhazalarla başını bu eşikten hiç kaldırmıyor, hep vefalı
davranıyor. Allah (celle celâluhu) bu şahsın zatında örnek alınacak bir yüksek
karakteri ortaya koyuyor. Kırk sene Rabbine el açmış, o kapıdan başka kapı
bilmemiş ve neticede bir vefa kahramanı olmuş.

İşte, bu vefa çok önemlidir. Bazen bir söz, bir tavır, bir davranış Hak katında
pek hora geçer. Bilemeyiz, Erzurumluların ifadesiyle “bahane tanrısı”nın, kimi
ne ile affedeceğini bilemeyiz. Bize düşen şey, kemâl-i sadâkatle O’na bağlı
yaşamaktır. O’nsuz yapamayacağımızı hem vicdanımızda duymak, hem de bunu
her fırsatta ifade etmektir.



Geçenlerde On İkinci Nota münasebetiyle söylemiştim, Üstad da aynı şeyi
ifade ediyor: “Senden başka kapı yok ki ona gidilsin!”11 Bu genel bir
mülâhazadır. İbrahim Ethem de aynı nağmeyi seslendiriyor:

اَكاَوَھ ِيف  ّرُط  اً َقْلَخْلا  ُتْرَجَھ 
اَكاََرأ ْيَِكل  َلاَیِعْلا  ُتْمَتَْيأَو 

اًبِْرإ ِّبُحْلا  ِيف  يِنَتْعَّطَق  َْولَو 
اَكاَوِس َىِلإ  ُداَؤُفْلا  َّنَح  اََمل 
اَكَاَتأ ْدَق  ٍفیِعَض  ْنَع  ْزَواََجت 

اَكاَدِن وُجْرَي  اًیِجاَر  َءاَجَو 
اَكاَصَع ْدَق  ُنِمْیَھُم  اَي  َُكي  ِْنإَو 
اَكاَوِس ٍدوُبْعَِمل  ْدُجَْسي  َْملَف 
اَكَاَتأ يِصاَعْلا  َكُدْبَع  يِھِٰلإ 

اَكاَعَد ْدَقَو  ِبوُنُّذلِاب  ّرِقُم  اً
اَكاَذِل ٌلَْھأ  َتَْنأَف  ْرِفَْغت  ِْنإَف 

اَكاَوِس ْمَحْرَي  ْنَمَف  ْدُرَْطت  ِْنإَف 
Allahım, senin uğruna her şeyi terk ettim,
Cemâlini görmek için çoluk çocuğu yetim bıraktım,
Aşkınla beni parça parça etsen de,
Şu kalbim senden başkasına meyl etmeyecektir.
Eşiğine gelmiş bu dilenciyi hoş gör.
Hoş gör ki, o senin davetinden ümitlenip sana koşmuştur.
Ey her şeyi bilen, her şeyden haberi olan Müheymin,
Kulun günahlara batmıştır, batmıştır; ama Senden başkasına da secde
etmemiştir.
İşte, asi kulun kapına geldi,
Günahlarını itiraf edip yalnız Sana iltica ediyor.
Onu affedecek sadece Sensin;
Affetmez de kapından kovarsan, Senden başka kim var ki ona merhamet
etsin.12

Evet, “Her ne kadar hayatım Sana isyanla geçmişse de Senden başka mabuda
secde etmedim.” diyor. İşte bu duygu, nezd-i ulûhiyette hora geçen bir
duygudur. Bu duyguda bir mahviyet vardır, mâsiyeti kabul vardır. Şahsı adına
yaptığı en küçük inhirafları çok büyük ve mahvedici olarak görme vardır; fakat
aynı zamanda, Allah’ın rahmetinin enginliğine sığınma da vardır.



Seviye
Kur’ân-ı Kerim’de buyrulan “Ey insanlar, siz içinizdeki şeyleri açığa

vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker.”13

âyetinin nesholunduğuna ve hükmünün kaldırıldığına dair rivayetler var.14

Genel olarak düşündüğümüzde görürüz ki, bu bir seviye meselesidir. Bazı
insanlar vardır ki, içlerinden bir şey geçmekle sorumlu olmayabilirler; fakat
belli bir seviyeye göre Rabbimizle münasebet içinde bulunan birisi, gözlerinin
içine yabancı bir hayal girmemesine azmetmiş bir insan, o türlü fena şeyler
tahayyül ederse (hayalinden geçirirse) zihnini, aklını kirlettiğinden dolayı
muâheze olabilir (hesaba çekilebilir). Muhâsibî er-Riâye li Hukûkillah adlı
eserinde bu mevzuu sekiz mertebeye ayırıyor. İmam Gazzâlî’de de benzer
şeyler var. Hâsılı, bu bir seviye meselesidir.

Hangi seviyede Rabbimizle münasebet kurabilmişsek, hâl, tavır, fiil ve hatta
fikirlerimiz de o seviyeye göre muameleye tâbi tutulacaktır. Bazı has kulların
akıllarından geçen nâhoş şeyler bile, Allah’a karşı saygısızlık sayılır. Hatta
ileri bir seviyenin erlerinden bazıları, affedersiniz, tuvalette açılıp saçılmayı
bile hayâya muhalif görmüşlerdir. Ebû Musa el-Eş’arî (radıyallâhu anh) diyor
ki, “Gece karanlığında yıkanırken belimi doğrultmaktan hayâ ediyor, bir yerim
açılacak diye yerin dibine giriyorum.”15

Evet, bunlar seviye meselesidir. Şimdi bir kul belli bir seviyede böyle
davranmak gereği duyuyorsa, Rabbimizle bu ölçüde münasebet içindeyse,
kendi tavırları itibarıyla aşağı seviyeye inemez. Birisini çavuş yapsalar; o da
“Ben çavuşluk yapmam, nefer olacağım.” dese, onu neferliğin de altına atarlar.
Cenâb-ı Allah, bir kulunu nereye çıkarmışsa, o kulun ona göre davranması
gerekir. Bundan dolayı, Üstad da bir yerde diyor ki; “Bu ihlâs kulesinden
düşerseniz derin bir çukura düşmek ihtimali var.”16 Yer seviyesinde
kalamazsınız. “Bi hasebi’l-mağrem el-mağnem.” “Elde edilen ganimet, altına
girilen risk ölçüsünde artar veya azalır.” Yani kişi, Allah’ın lütufları ve
ihsanları ile belli bir noktaya ulaştırılmışsa, o noktanın hakkını vermediği
zaman düz insanlar seviyesinde kalmaz, çok daha derin bir kuyuya düşer.

Meselâ, birisi vardır, “Şu âna kadar ‘Vatana millete hizmet…’ de dim,
koşturdum; çok sıkıntı çektim; acaba bıraksam…” düşüncesi aklına gelse ve yel
gibi geçse, bunu telaffuz etmek bir yana hayalinden bile geçirse onun için ciddî
bir sukuttur. Tavrını buna göre ayarlaması lazım. Ama birisi de var ki kapıda,
koridorda dolaşıyor. “Vatan uğrunda çalışmak, millete faydalı olmak için
koşturmak, kendisi için değil insanlar için yaşamak” sözlerinin mânâsını bile
anlamaz; dolayısıyla bu türlü düşüncelerden sorumlu olmaz. Mazhariyetin



ölçüsünde kapının önünde değilsin, koridorda değilsin, salonda değilsin; harem
odasındasın, yatağın ucundasın. Sultan sana muamele yaparken ona göre yapar.
“Kurbu sultan âteş-i sûzan buved.” (Sultana yakınlık yakıcı bir ateştir.) Akla şu
da gelebilir: “Rabbimle ileri seviyede bir münasebet tehlikeli. Kendimi öyle
geri seviyede bir münasebete ayarlayayım.” Bu, insanın elinde değildir. Kalb
mârifetle besleniyorsa, okuyor düşünüyorsa, ilim ve irfan ufkunu artırıyorsa,
derinleşiyorsa, Rabbini çok iyi biliyorsa, bu onun elinde değildir. Bu durumda
birisinin öyle inmesine çıkmasına müsaade etmezler.

Hâsılı, Muhâsibî’nin kitabından mülhem şöyle diyebiliriz: “Er-Riâye li
hukûkillah alâ seviyeti’n-nâs.” Yani, Allah’ın haklarına riayet, insanların
seviyelerine göredir.

Rummân Arzusu
Mev’izelerde bir menkıbe anlatılır: Bir çilehanede dervişler günlerini

ibadetle geçiriyorlar. Bir erbaîn, iki erbaîn, üç erbaîn... Ancak ölmeyecek
kadar yiyip içmek, sadece ibadet ü taatte bulunup elden geldiğince dışarıya
çıkmamak orada bir prensiptir. El ayak, göz kulak, dil dudak, tamamen ibadetle
meşgul edilir. Uyku da azaltılır, bir günde sadece bir saat kadar başlar bir yere
konarak geçiştirilir, ihtiyaç defedilecek kadar uyunur. Zaten çok yeyip
içmeyince de az uyumaya alışılır.

İşte böyle bir çilehane ehlinden birisinin içine rummân (nar) arzusu düşüyor.
Bunu bir türlü kafasından atamıyor. Aslında nar, Allah öbür nârdan
(Cehennem’den) muhafaza buyursun, sevilecek bir meyvedir; fakat öyle, gönül
bağlanan haneyi terk ettirecek kadar olmasa gerek. Nar isteği yerine başka
şeyler de düşünülebilir elbette. Tam kapıyı açıp dışarı çıkıyor, bir de bakıyor
ki kapının önünde yara bere içinde yatan birisi var. Yara bere içinde ama
hâlinden çok memnun, çok müteşekkir, yüzünden behcet akıyor. “Elhamdülillah
Yâ Rabbi!” diyor yatan adam. Bizimki “Yâhu bu hâlinle böyle içten hamd ü
senâ da ne?” deyince “Allah’a hamdolsun.” diyor, “Hiçbir zaman rummân
arzusuyla Rahmân’ı terk edip O’nun huzurundan ayrılmadım.” Derviş bunu
duyunca kendine geliyor ve tekrar çilehaneye dönüyor.

Kaç defa rummân arzusu bizi arkasından koşturmuştur. Kâmil olmak kolay
değil. Allah (celle celâluhu) potansiyel insan yaratmıştır ve hakikî insan olmayı
kulun iradesine, cehdine, gayretine ve azmine bağlamıştır. Azimsiz insanlar,
sabırsız kullar o hedefe ulaşamazlar.

Dünyayı Kalben Terk Etmeli, Kesben Değil



Zühdün tarifi, “dünyayı kesben değil, kalben terk etmek”; bunun ölçüsü de,
dünya umurundan kaybettiğine üzülmemek, kazandığına sevinmemek şeklinde
olmalıdır.

Rızık Allah’ın Elindedir
Bir menkıbede şöyle anlatılır: Hz. Süleyman, bir karıncanın bir sene boyunca

ne yiyeceğini sormuş. “Bir buğday” demişler. O da denemek için bir karıncayı
bir kutuya koymuş ve içine de bir tane buğday atmış. Bir sene sonra kutuyu açıp
baktığında, karıncanın, buğdayın sadece yarısını yediğini görmüş. Ona “Sen
senede bir buğday yemez miydin?” diye sorunca karınca, “Ya Süleyman! O,
rızkımı Rezzâk u Kerîm verirken öyle idi; ama rızık senin vasıtanla gelince,
senin ileride ne yapacağını bilemedim. ‘Ya beni unutursa?’ diye düşündüm; ki
sen unutabilirsin; ama Rabbim, mahlûkatından hiç kimseyi asla unutmaz. İşte
onun için ihtiyatlı davrandım.” demiş.

Kırık Testi
Mevlâna Celaleddin-i Rûmî Hazretleri bir menkıbe anlatır: Bir zamanlar bir

sultan yaşar. Dönemin insanları, sadece toprağa değil kalblere de hükmetmesini
bilen sultanlarını çok severler. Kendileri de bu hayırlı insan tarafından
tanınmak ve sevilmek arzu ederler. Bu sebeple bazı günlerde Bağdat’a gider,
sultanın huzuruna çıkar, ona hediyeler verirler. Zenginlerin ve imkânı olanların
kıymetli hediyeler takdim ettiği bir gün, bir fakir de, sultana yaraşır bir hediye
arar. Değerli hiçbir şey bulamayınca evindeki bir tarafı kırık testi aklına gelir.
Köyün buz gibi suyundan testiyi doldurur ve yola revan olur.

Az sonra karşılaştığı birisi, ne yaptığını, nereye gittiğini sorup öğrenince
alaylı bir şekilde, “Bilmiyor musun, sultan suyun kaynağında oturuyor? Hem
sizin çeşmenin suyu da onun!” der. Fakir adam kızarır, yutkunur, kelimeler
boğazında düğümlenir ve “Olsun!” der, “Sultana sultanlık, gedaya da gedalık
yaraşır. Sultana has hediyem yoksa da onun suyunu ona takdim etmeye müştak
ve onun sevgisiyle dolu bir gönlüm var.” Kırık testisiyle sultanın huzuruna
çıkar. Sultan, sultanlığına uygun muamele eder; ona da ikramda bulunur ve
geriye dönerken de, “Bize ne ile gelirse gelsin onu boş çevirmeyin, testisini
altınla doldurun!” der.

Mevlâna bu türlü meseleleri çok güzel değerlendirir. Bu menkıbeyi anlatır
ve “Değersiz bir sermayeyle gelsek de teveccüh ettiğimiz kapı Allah’ın
kapısıdır.” der. Bizim arkadaşlar da bu mülâhazayla internetteki sayfalarına
Kırık Testi ismini vermişler.



Üstad Hazretleri de Yirmi Dördüncü Söz’de, “küllî bir niyet”i anlatırken
şöyle diyor: “Meselâ, nasıl ki bir adam, beş kuruş kıymetinde bir hediye ile bir
padişahın huzuruna girer. Ve gö rür ki, her biri milyonlara değer hediyeler,
makbul adamlardan gelmiş, orada dizilmiş. Onun kalbine gelir: ‘Benim
hediyem hiçtir, ne yapayım?’ Birden der: ‘Ey seyyidim! Bütün şu kıymettar
hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara lâyıksın.
Eğer benim iktidarım olsaydı, bunların bir mislini sana hediye ederdim.’ Yani,
‘Ey padişahlar padişahı! Ey sultanlar sultanı! Bu insanlar sana şu kıymetli
hediyeleri veriyorlar, benim elimde ise ancak bu var. Eğer elimden gelseydi,
mümkün olsaydı, bütün o hediyeler kadar bir hediye sana takdim ederdim.’
der.”17

İşte bu hususta niyet çok önemlidir. Çünkü niyet, ibadet ü taatin gerçek
derinliğini teşkil eder. İbadet ü taat bir fiil, bir davranış ve bir aksiyondur.
Onun gerçek derinliği de insanın niyetinde, onu hâlisane ortaya koymasındadır.
Bununla beraber, yaptığı şeyi çok görmeme, yeterli kabul etme gafletine
düşmeme, eda ettiklerini az görme ve daha fazlasının arkasına düşme esastır.
Evet, kimseye “Bin rekât namaz kıl!” demiyoruz; fakat birisi kalksa ve dese ki
“Bin rekât namaz kılıyorum, ne dersiniz?”; ben derim ki ona, “Elinden
geliyorsa bin rekât daha ilave et. İki bin rekât kıl!”

Bunu demezsem belki şundan dolayı demem: Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi
ve sellem) “Din tamamen kolaylık üzerine bina edilmiştir. Onu zorlaştırır,
yaşanmaz hâle getirirseniz mağlup olur, dinin gereğini yapan kimseye de onu
terk ettirirsiniz.”18 buyurmuştur. Ben de böyle bir zorlaştırma hatasına
düşmemek için “daha fazlası” demem. Ama Rabbimizin üzerimizdeki hukuku
açısından bana sorarsa, bin değil üç bin rekât bile kılsa “daha fazlası” demem
gerekir.

Ebû Hureyre (radıyallâhu anh) her gün on iki bin defa “Sübhânallah” diyor;
sebebi sorulunca da “Günahlarım kadar söylüyorum, fazla değil.”19 cevabını
veriyordu. “Günahı neydi ki?” diye sorabilirsiniz. “Acaba ne işliyordu?” diye
aklınızdan geçirebilirsiniz; ama ben onun bir şey işlediğine kâni değilim.
Kendisini Suffe’de, Allah Resûlü’ne adamış; üç sene zarfında, yirmi senede
alınamayacak bilgiyi almış; sahabenin âlimleri arasına girmiş; arkadaşlarının
şahitlik ettiği gibi, Rabbinden gelecek lütuf ve ihsanlardan başka dünya nimeti
adına her şeye kapanmış bir insanın kötü bir şey işleyeceğine ihtimal
vermiyorum. İhtimal, biraz evvel bahsettiğim gibi Allah’ın lütuflarını görüp de
O’na şükürle mukabele edememe; her sâlise, râbia, hâmise ve âşire O’nun
nimetlerine mazhar olduğu hâlde şükrünü tam olarak yerine getirememe
duygusuyla iki büklüm oluyor ve “Sübhânallah” ile mukabelede bulunuyor.



İhtimal, kendi muhasebesini yapıyor; “O’ndan ayrı bir anım geçti.” diyor ve o
ana istiğfar ediyor.

Muhasebe ve Hüsnüzan
Bir diğer önemli husus da şudur: Ben kendi hakkımda düşünürken demeliyim

ki, “Her namazdan sonra uzun uzun tesbihat yapmam, her gün Mecmûatü’l-
Ahzâb’dan bir bölüm okumam, bir iki saatimi zikre, fikre vermem kat’iyen
benim durumumda olan bir insanın şükür mukabelesi sayılamaz. Bu kadarcık
bir evrâd u ezkârla bana dense dense ‘tembel’ denir, ‘miskin, uyuşuk’ de nir”
Ama bu hizmet-i imaniye ve Kur’âniye’deki arkadaşlarımı düşünürken, onlar
namazlarının sonunda ister herkesin bildiği “Sübhânallah, Elhamdülillah,
Allahu ekber” şeklindeki malum tesbihatı yapsınlar, isterse de “Yâ Cemîl Yâ
Allah…” diyerek Esmâ-i İlâhiyeyi uzun uzun saysınlar, “İnşaallah vazife-i
ubûdiyetlerini, genel durumun ve şartların müsaadesi ölçüsünde yerine
getiriyorlardır.” demeliyim. Onlar hakkında hüsnüzan etmeliyim. Kendim
hakkında ise hüsnüzanna zerre kadar yer vermemeliyim.

Yoksa, biraz evvel bahsetti ğim şekilde, insanlar hakkında “Hiç kimse
sorumluluğu ölçüsünde Allah’ı anmıyor.” diye  bir mülâhazaya girersem suizan
etmiş olurum. “Bunlar ne zikir, ne fikir ne de şükür vazifelerini hakkıyla eda
ediyorlar.” dersem suizanna saplanmış olurum. O da tehlikelidir ve kaybettirir.
Her zaman tekrar ettiğim bir mülâhazayla bağlayayım bunu: Kendimize karşı
sürekli suç arayan, suç derleyen, tevsî-i tahkîkatta bulunan bir savcı gibi
davranmalıyız; ama başkaları bahis mevzuu olunca, onların fahrî avukatı gibi
olmalı, hep onları müdafaa etmeliyiz. Başkaları hakkında hüsnüzan, kendi
hakkımızda da sürekli muhasebe esasına bağlanmalıyız.

Buraya bir küçük haşiye daha koymak istiyorum: Ben ölçü olmasam da bazen
canımı sıkan şeyler oluyor. Meselâ, namazda, imam arkasında ses çıkarmalar
oluyor. Birisi durup dururken boğazı sıkılıyor gibi sesli sesli “Allaaahu ekber!”
diyor; “Ettehiyyaaaaatü lillaaaahi vessalavaaaatü!” diyor. Dinde böyle bir
sorumluluk yoktur. İnsan kendi kendisi duyacak, anlayacak kadar söylemelidir.
Şimdi bu harekete bir zaviyeden bakınca “Bu bir riyadır!” dersiniz. Vâkıa,
duyurmaya matuf olan şeylere riya değil “süm’a” denir. Göstermeye yönelik
hareketlere, kendini ihsas etmelere ise “riya” denir.

İşte birinin böyle bir hareketi karşısında aklımıza o şahsın süm’a yaptığı
gelebilir. Meselâ, gece erkenden kalkıyor, kapıları sertçe açıp kapatıyor, su
sesini duyuruyor bize. İçimize “Acaba daha sessiz yapamaz mı bunu? Allah’a
doğru yaptığı bu yolculuğu sessizlik içinde götüremez mi? Çok inceyse şayet,



inceliğini ortaya kalınlık şeklinde koymak suretiyle hakkında suizan ettirmemeli
değil mi?” gibi duygular gelebilir. Bu meselenin bir yanı. Fakat bu türlü
meselelerde biz, neden o adam hakkında böyle düşünürüz? Çünkü bir insan,
ibadet ü taate, o ibadet ü taat teşri kılınırken söz konusu olmayan meseleleri
iradî olarak katarsa Allah’a ibadete başka şeyleri karıştırmış olur. Dinde,
imamın arkasında boğaz sıkılıyor gibi ses çıkarmak diye bir şey yoktur. İbadet
ü taat yaparken ses çıkarılacak diye bir şey yoktur. Bunların hepsi süm’adır
dinimize göre. Ve dolayısıyla  bu tür hareketlere riya ve süm’a nazarıyla
bakılır.

İnsanın kalbinde öyle kendini harap edecek kadar bir incelik yoksa, içinde
bulunduğu mânevî hava itibarıyla gerçekten boğazı sıkılır gibi olmamışsa,
“Allah” dendiği zaman hâlinde bir değişiklik olmuyor, aynı kararında devam
ediyorsa çok iyi bir kul hâli sergilemek onun hakkı değildir. O, o seviyenin
insanı değildir ki halkın içinde “Allah!” diye seslensin. Onu iradesiyle ve
düşünerek söylediyse, mâni olabileceği hâlde olmayıp söylediyse, riya ve
süm’a yaptı demektir.

Bu, temelde ibadetin içinde olmayan bir şeyi ibadete karıştırma demektir.
Onun için Allah Resûlü riya hakkında “debîbü’n-neml” buyuruyor.20 Yani,
karanlık bir zeminde bir karıncanın yürürken bıraktığı izler gibi bir şeydir riya.
Farkına varamazsınız, ibadetinizin içine girer de fark edemezsiniz.

Kenz-i Mahfî
Hakikatü’l-hakâik’i (Hakikatlerin Hakikati) İnsan Bilip,
Duyabilir mi?
İnsanın duyması, bilmesi, görmesi gerekli olan birçok şey var. Ama onların

en önemlisi hiç şüphesiz hakikat ve hakikatü’l-hakâiktir. İster hakikat ve
hakikatü’l-hakâik isterse bunun aşağısındaki şeylerin, insan tarafından
duyulması, bilinmesi, hissedilmesi ve keşfedilmesi mümkündür; ama buna mâni
birçok sebep vardır. Bir başka tabirle insan potansiyel olarak bunları duyacak
mahiyette yaratılmıştır; fakat mahiyetinde var olan zıt şeyler buna engel
olabilir. Meselâ, insanın içte ve dışta şeytan ve şeytanî düşüncenin temsilcileri
ile kavgası veya nefis-kalb zıtlaşması. Daha genel anlamda vicdan ve nefis
mekanizmaları içinde yer alan zıt duyguların birbiri ile çatışması. Ancak
Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) hakikate ulaşmaya mâni bu türlü engelleri
aşmıştır. O kendisi adına “Benim nefsim bana teslim oldu.”21 derken kalbinin
zaferini söylüyor ve bizlere nefsinin pes ettiğini hatırlatıyor; ama herkesin buna
mazhar olması o kadar kolay değil.



Bizim Nefislerimizle Efendimiz’in Nefsi Birbirinden Farklı
Özelliklere mi Sahip?
Belki… O’nun kendine mahsus bir nefsi, nefs-i zâkiyesi (her zaman temiz

kalan), nefs-i zekiyyesi (tam anlamıyla saf, duru ve tertemiz) vardı, tamamıyla
O’na ait, O’na özel... Şöyle de yorumlanabilir: Belki O’nun nefsi de nefse ait
hususiyetleri ihtiva ediyordu; ama onlar Efendimiz’in iradesi karşısında çok
fazla dayanamamışlardı.

Zerdüşizm, Brahmanizm veya Hermetizm’deki nur-zulmet anlayışını
kabullenmesek de, ortada bir gerçek var ki onu ifade etmek durumundayız;
ortada şeytanî ve melekî yanları ile bir insan var. Nefs-i emmare de (insana
devamlı kötülüğü emreden nefis) işte bu insanın içinde şeytanın ajanı gibi
çalışır. O, nefs-i emmare olarak kaldığı sürece insanın mahiyetinde şeytan
hesabına casusluk yapan bir varlıktır. Sürekli onun direktiflerini yerine getirir
ve insan ondan kurtulacağı âna kadar şeytanın kendisine olan yakınlığını
bertaraf edemez. Şeytana yakın olduğu sürece de, –Allah insana şah
damarından daha yakın olsa bile–insan, Allah’tan uzak olur.

Bu Badire Aşılabilir mi?
Bu çetin bir badiredir ve insan bu badireyi tek bir şartla aşabilir. Bu şart da;

ciddî bir ruh terbiyesi diyebileceğimiz seyr u sülûk-i ruhanî, cezb ü incizap ve
Allah karşısındaki acz ü fakrını kavrayıp O’na yönelmektir. Aksi hâlde o insan,
Allah’a hep uzak kalır. Biraz önce ifade ettiğim gibi, Allah insana şah
damarından daha yakındır, ama böylesi bir insan Allah’tan fersah fersah
uzaktır; uzaktır çünkü şeytan ona Kur’ân’ın tabiriyle “karîn” (yakın bir dost)
olmuştur. “Kim Rahman’ın (hikmetlerle dolu ders olarak gönderdiği)
Kur’ân’ı göz ardı ederse (veya o Rahman’ı zikretmekten uzaklaşırsa), Biz de
ona bir şeytan sardırırız; artık o, ona arkadaş olur.”22 Bu açıdan insanın
kendisini Rabbinden uzaklaştıran ya da yakınlaştıran şeyleri çok iyi bilmesi
lazım.

Aslında insan, kalbine ait hususiyetleriyle; latîfe-i Rabbaniyesiyle, fuadıyla,
sırrıyla, hafâsıyla; genişliğin temsilcisidir, timsalidir. İnsana bu yönüyle
bakanlar, onu meleklerden daha üstün görürler. Mülkle beraber melekûta da
açık bir varlık çünkü o. Kâinat kitabının bir parçası; hatta enmuzeci, fihristi.
Dolayısıyla onu okuyan, koca kâinatı hallaç etmiş olur. Tabir-i diğerle, kâinat
kitabını okumak isteyen onun fihristi olan insana bakınca, o koskoca kitabın
muhtevasını birdenbire gözden geçirmiş olur. İşte insan, bu mahiyete sahip bir
varlık. Fakat aynı zamanda kâinatla da sınırlı değil insan, onu da aşıyor.
“Mahiyeti meleklerden de ulvî, avalim (âlemler) kendisinde pinhan (gizli),



cihanlar onda matvî (dercedilmiş)” hatta ilavesiyle onu da aşan bir varlık.
Âdeta gökler ve yer, mânâ, muhteva ve bütün derinlikleriyle dürülmüş, bir
kitap hâline getirilmiş ve sonra da bir nüsha-i kübra hâlinde insan olarak
görünmüş.

İnsanın Mahiyeti Meleklerden Ulvîdir
İnsanın zikredilen özellikleri ile meleklerden daha üstün olduğunu

söylemiştik. Evet, melaike-i kiram, konumları veya içinde bulundukları buud
itibarıyla, bizim bildiğimiz fizikî âlemin dışındadırlar. Fizikî dünyaya
müdahaleleri olabilir, oraya bir akisleri olabilir, bir ayna gibi yansıyabilirler;
fakat onlar bu âlemin dışındadırlar. Siz fizik kurallarınızla onları tespit edemez,
değerlendiremez, mânâlandıramaz, çözemez ve tahlil edemezsiniz. Melekler
gibi, ruhanîler de böyledir. İşte böyle melekler ve ruhanîler gibi bilemediğimiz
şekilde, Allah’ın nâmütenâhi cünûdu (askerleri) vardır kâinatta ve kâinatın
zerratı adedincedir onlar. İnsana gelince, o, fizik âlem içinde yaşamaktadır.
Dolayısıyla fizik âlemine müdahalede bulunabilir. Ayrıca o, çok yönlü olması
itibarıyla, bu fizik âlemini de aşarak daha başka âlemler ile temas içinde de
olabilir.

Meselâ bir Esmâ (Cenâb-ı Hakk’ın isimleri) âlemi var; o âlemin, bu
kâinatla, yani fizikî âlemle irtibatı var ve şuurlu varlıklar arasında bu fizikî
âlemle temas içinde olan sadece insan. Cenâb-ı Hakk’ın sıfât-ı sübhaniyesi,
esmâ-i ilâhiyesi var ve bunlardan bizim bilebildiklerimiz bilemediklerimize
nazaran çok çok az. Bunlar arasında hiç kimseye bildirilmeyen ve hadisin
ifadesiyle nezd-i ulûhiyette isti’sar edilen (Cenâb-ı Hakk’ın kendisine has
kıldığı) isim ve sıfatlar da var. İşte bazı insanlar, “esmâ” ve “sıfât” âlemine
irtibatla, Cenâb-ı Hakk’ın herkese malum olmayan isim ve sıfatlarına
ulaşabilirler. Böylece insan bu fizik âlemini de aşmış, onun ötesine geçmiş
olur.

Bu durum esmâ ve sıfât haricinde de söz konusudur. Meselâ insan fuâd (kalb)
ufkundan varlığa ve varlık ötesine baktığı zaman ceberût âlemini temaşa eder.
Bütün sıfatların hakikatlerini görür, görür ve sır ufkuna vasıl olur. Bu defa
Cenâb-ı Hakk’ı müşâhede imkânına ulaşır ve Cenâb-ı Hak’la arasında bir tür
muamele cereyan eder. Bu, Allah’ın bir çeşit taltifidir, ihsanıdır. Meselâ,
Cenâb-ı Hak sübühat-ı vechiyle onun çehresini aydınlatabilir. Öte yandan
Allah, varlığa sübühât-ı vechi ile temasta bulununca salikin hissinde her şey
yanıp kül olur, müzmahil olur, çözülür gider. Geride sadece “O” kalır. İşte bu
seviyedeki birisi, Muhyiddin İbn Arabî gibi “Lâ mevcude illâ Hû” (Ondan
başka mevcut yok) diyebilir ki, bu sübjektif bir mülâhazadır.



“Lâ Mevcûde İllâ Hû”
Muhyiddin İbn Arabî Hazretleri, İmam Gazzâlî Hazretlerinden mülhemen,

“Lâ ilâhe illâ Hû, avamın tevhididir. Lâ mevcûde illâ Hû, havâssın”23 der. Bir
zevk, bir hâl meselesidir bu. Bir müşâhedenin neticesidir ve o durduğu yer ve
konumu itibarıyla bunu görüyor, duyuyorsa, gördüğünü ve duyduğunu konuşur.
Kendisiyle çelişki yaşamak istemez. Öyle görecek, öyle duyacak, fakat farklı
konuşacak... Muhyiddin İbn Arabî gibi kişiler için mümkün değildir bu.

Allah Kalbde mi Biliniyor?
Potansiyel olarak bu mahiyete sahip insan, bahsi geçen seviyeleri idrak

ederse, kâinatı içine alacak vicdan genişliğini yakalayabilirse Allah’ı “kenzen”
kalbinde duyabilir. İbrahim Hakkı Hazretleri Mârifetname’sinde bunu şöyle
ifade eder:

Sığmam dedi Hak arz u semaya
Kenzen bilindi dil madeninden.
Aslında bu beyit, kutsî hadis olarak nakledilen şu rivayetin farklı bir dille

ifadesinden ibarettir: “Ben gizli bir hazine idim; bilinmek istedim, kâinatı
yarattım.”24 İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri de Kenz-i Mahfî adlı eserinde
izah getiriyor bu duruma.

Kenz-i Mahfî
Allah her zaman kendini ilmiyle biliyordu. Kudretiyle belli tasarrufları

vardı. Fakat o âlemler, başka âlemlerdi. Allah bir kere de bizim fizik âlemi
diyebileceğimiz, maddeden mürekkep bir âlemde kendini ifade etmek ve
tanıtmak istedi. Dolayısıyla “Kenz-i mahfî”yi Allah’ın fizik âlemindeki
tecellîlerinden önceki durum için kullanılan bir ifade şekli olarak
değerlendirebiliriz. Ayrıca şunu da baştan bilmek gerekir ki, bizler dîk-i
elfazdan (sözlerin yetersizliğinden) dolayı “önce” veya “sonra” diyoruz. Yoksa
zamandan ve mekândan münezzeh olan Allah (celle celâluhu) için öncelik ve
sonralık bahis mevzuu değildir.

İşte bu kenz-i mahfî, belli bir fasıldır. Cenâb-ı Hak berzahta da kendini ifade
edecek. Orada da varlığı hem gözüyle görecek, hem de gören gözlerin gözüyle.
Ardından mahşer âlemini yaratacak, orada görecek ve gösterecek. Mahşer
âlemi de içinde yaşadığımız bu âleme hiç benzemeyen ayrı bir âlemdir, ne
kadar sürer belli değil. Meselâ biz burada atomlar, protonlar, nötronlar
diyoruz; belki orada antiatomlar, antinötronlar, antiprotonlar, antipartiküller
olacaktır da Allah onlardan bir âlem yaratacaktır ve orada Zât’ına, sıfat-ı
sübhaniyesine ait hususiyetleri sergileyecektir; sergileyecektir, zira her



hünerber zat kendi sanatını teşhir etmek ister. O’nun teşhiri Cennet’te de devam
edecek.

Cenâb-ı Hakk’ın böyle değişik âlemlerde kendini değişik şekillerde
tanıtması, tebeddül veya tagayyür (O’nun değişiyor olması) anlamına gelmez.
Cenâb-ı Hak’ta tebeddül, tagayyür, elvân u eşkâl (renkler ve şekiller) yoktur.
Cennet’te mazhar olunacak nimetlerde ise tebeddül, tagayyür, elvân u eşkâl
olacak ve her zaman bambaşka, farklı şeylerle karşılaşacaksınız.

Bu Dünyada “Hikmet” “Kudret”in Önündedir
Bizler bu dünyada da bu türlü değişmeler yaşayıp duruyoruz: Âlem-i ervahta

(ruhlar âlemi) idik, rahm-i mâdere (ana rahmi) düştük, bir sperm ile bir
yumurtanın buluşmasıyla “ben” dediğimiz bir varlık olduk Allah’ın (celle
celâluhu) nihayetsiz kudretiyle. Bu dünyada cereyan eden işler, kudret ile
ortaya çıkıyor; fakat hikmet, iki adım kudretin önünde. Zira bütün bunların bir
mânâya, sabit kurallara bağlanması lazım. Âdet-i sübhaniye dediğimiz şeyler
vaz’edilmesi lazım ki, hilafet unvanıyla yaratılan insan, bunlara müdahale ettiği
zaman şaşırmasın, elleri birbirine dolaşmasın. Çünkü, meselâ, bugün iki
element yan yana gelince şu olur, ertesi gün başka bir şey olursa siz ilim adına
hiçbir şey ortaya koyamazsınız. Dolayısıyla bu dünyada hikmet, kudretin iki
adım önünde duruyor. Bir başka tabirle, her şey kudretle yaratılıyor; ama her
şey hikmetle cereyan ediyor, tabiri caizse hikmet “Burada söz bende” diyor.

Ahirette “Kudret” Önde Olacak
Ahirette tamamen kudret hâkim olacak. Çünkü imtihan yok orada.

Dolayısıyla insanlar orada hep sürprizlerle karşılaşacak; canlı-cansız her şey,
her an değişebilecek. اًھِباَـشَتُم ۪هـِب  اوـُتُأَو   “Cennet nimetleri) onlara
(dünyadaki rızıklarına) benzer şekilde verilir.”25 âyeti Cennet’te birbirine
benzeyen, ayniyet ölçüsünde bir misliyetle her şeyin deveran edeceğini,
tebeddül ve tagayyüre uğrayacağını ve farklı elvân u eşkâlle insanların
karşısına çıkacağını gösteriyor.

Allah Kâinatı Bilinmek İçin Yaratmıştır
Biz Allah’ı yarattığı mahlûkatıyla biliyoruz, tanıyoruz. Öte yandan

göremediğimiz şeyler, gördüklerimizin milyonda birini bile teşkil etmiyor.
Evet, siz bu dünyayı çok önemli görmeyin, gözünüzde çok büyütmeyin.
“Galaksiler varmış, on trilyon senelik ömürleri varmış. Dev cüsseli güneşler
varmış, bunlardan bazıları kendi enerjilerini tüketmişler. En başta her şeyin
mahiyeti bir hidrojenmiş, sonra helyuma dönmüş, hâlâ da bu dönüşüm devam
ediyormuş. Sönen, enkazı üzere çöken bir kısım dev cüsseler, bazılarının



kehanetlerine göre, öbür âlemin kapıları gibi kara delikler hâline gelmiş.”
Bütün bunlar doğrudur ve değişme, tebeddül, tagayyür dediğimiz şeylerdir.
Ama bunlar, meselâ galaksiler, değil trilyon, isterse trilyon defa trilyon sene
ömürleri olsun, ezel ve ebed karşısında bir sıfır ifade ederler sadece. Demek
Cenâb-ı Hak sıfır değerli bir zaman içinde bir çeşit kendini göstermek istemiş
ve kâinatı yaratmış ve onu mütalaa etmesi için de insanı yaratmıştır.

Bize kalırsa, bunlar çok büyük bir projedir. Ama asıl önemli olan, bu
projenin insanı netice vermesidir. Hakikî kâinatın hikmeti / Dünyaya gele şu
mükerrem insan hazreti. Ama sonuç olarak hem bu muazzam kâinatın hem de
onun fihristesi olan insanın fâni olmaları itibarıyla “Sonsuz” karşısında
değerleri ancak sıfır nispetindedir.

Evet, biz ancak fizik âlemi içindeki şeylere muttali olabiliyoruz. Hatta
onların çoğundan haberdar bile değiliz bunca ilmî gelişmelere rağmen. Kara
deliği de bilmiyoruz, ak deliği de. Geleceğin astrofizikçileri daha çok şeyler
söyleyecekler; ama ihtimal, kâinatın ömrü bile onları bütünüyle öğrenmeye
yetmeyecek. Yıkılıp gideceğiz ve insanoğlunun merakı kursağında kalacak.
Sonuçta da bunların hepsi o “Sonsuz Kudret”, “Sonsuz Kuvvet”, “Sonsuz İlim”
karşısında bir zerre değerinde bile değildir. Zerre derseniz onun büyüklüğü
karşısında bunlara bir yer vermiş olursunuz. Daha küçük bir şey bilemediğimiz
için zerre diyoruz. Zerre, malumunuz olduğu üzere, atom demektir veya
partikül…

Öte yandan Allah’ın yarattığı âlem, fizikî âlemden ibaret değildir. Meselâ bir
ruhanîler âlemi var ve melekler var orada. Bunları, sayısını, mahiyetini,
vazifelerini tam mânâsıyla bilmiyoruz. Cebrail’in ömrünü bilemiyoruz meselâ;
kâinatların ömrünü aşacak bir ömre sahipse o Cebrail... O “lâhut burcuna
çıkmış, Allah’tan merhaba görmüş” varlık... Bütün bunlar bizi aşar. Demek
Cenâb-ı Hak her zaman bu türlü tebeddülleri, tagayyürler içinde yuvarlanıp
giden varlıklar arasında keyfiyeti bizce meçhul kendisini temaşâ ediyor.
Yaratıyor, temâşâ ediyor.

İnsan esfel-i safilin ile âlâ-yı illiyyin arasında seyahat eden bir varlık olduğu
hâlde nasıl “mükerrem bir hazret” olabilir?

İnsan çelişkili bir varlık. Bir yanı Allah’a bakıyor, bir yanı da sürekli
şeytana. O şeytanı aşıp Allah’a ulaşması gerekiyor. Aşamazsa Allah’a
ulaşamıyor. Allah’a ulaşmayınca da şeytanın kucağına düşüyor. Aşma-ulaşma
veya takılma-düşme söz konusu burada –Allah düşmeden muhafaza buyursun,
ulaşmayla şereflendirsin–. İşte insan, gerek mahiyet-i insan gerekse Allah’a
(celle celâluhu) ulaşanlar adına kendisine hazret denilmesini hak ediyor.



İnsanı şeytanın kucağına düşüren; küfür, dalalet ve nifaka iten birçok sebep
var. Kibir gibi, gurur ve ucub (insanın kendisini beğenmesi) gibi. Bunlar
insanın inanmasına mânidir. İnhiraf, yani yanlış inanma, yanlış görme, yanlış
değerlendirme, yanlış bakma, yanlış yorumlama; öte yandan haddini bilmeme,
başkalarına zulmetme inanmaya mânidir. Çünkü bunlar insanın vicdanındaki o
genişliği daraltıyor. Hâlbuki o vicdan mekanizması içinde Üstad’ın dediği gibi
fuâd (latîfe-i Rabbaniye) var. Aynı zamanda his var, zihin var. 26 Ama bu
dediğimiz şeyler insanın vicdanıyla daralmasını netice veriyor. O zayıflayınca,
nefis mekanizması, vicdan mekanizmasının yerine geçiyor. Böylece insana
gerçek derinlik kazandıracak münasebetler kopuyor.

Bu türlü insanların inanması zordur. İnansalar bile, büyüme istidadı olmayan
bodur bir ağaç gibi kalırlar. Onları ne kadar dindar olmaya zorlasanız, ne kadar
terbiyeye tâbi tutsanız da; kibrini aşamazsa, haksızlıklardan sıyrılmazsa, zulmü
terk etmezse, haddini bilmezse, Allah’a ait sınırların içine girerse, inanması
zordur.

İmana mâni saydığımız hususlar içinde zulmün ayrı bir yeri var. Kur’ân,
şirke (Allah’a ortak koşma) zulüm demiş. Çünkü zulüm, bir nevi ulûhiyet
iddiasında bulunma demektir. İnsanlığın İftihar Tablosu “İman edip imanlarına
zulüm bulaştırmayanlar...”27 âyetini okuyunca, sahabe-i kiram efendilerimiz
“Hangimiz var ki nefsine zulmetmemiş olsun?” diye sorarlar. Efendimiz de Hz.
Lokman aleyhisselâmın oğluna nasihatinin anlatıldığı “...Evlâdım! Sakın
Allah’a eş, ortak uydurma. Çünkü şirk pek büyük bir zulümdür.”28 âyetini
hatırlatarak meseleyi tavzih buyurmuştur.29

Yukarıda saydığımız menfî hususlara bir de taklit ruhunu ekleyebiliriz. Yani
atalarından aldığı şeyi hayatına geçirme ve yaşama meselesi. Atalarından körü
körüne tevarüs ettiği şeyler kötüyse, insanı bütün bütün dalalete sürükler.
Saydığımız bu menfî vasıflar varsa bir insanda, nefis bunları birer tezgâh gibi
kullanır. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi, vicdan mekanizması yenik düşmüş,
nefis mekanizması öne çıkmıştır çünkü. Meydan ona kalmıştır ve şeytan,
vicdanı kapanmış, enginliklere açılamamış bu insan üzerinde tasarrufta bulunur.

Aslında şeytanı helâk eden de budur. Allah’a karşı haddini bilmemiş,
küstahlık yapmıştır. Bakış zaviyesini ayarlayamamıştır o da. “Âdem topraktan,
ben ateşten... Ateş, toprak önünde eğilmez.” demiş, demiş ve baş aşağı devrilip
gitmiş.

Kalbin Zümrüt Tepeleri’nde Kısa Bir Seyahat
Kalbin Zümrüt Tepeleri kalb ve ruhun hayat seviyesine çıkmak için bir ufuk



ve bir hedef göstermektedir. Sadece biz Müslümanların dükkânında bulunan
kıymetli mücevherleri sergilemekte; kalp (sahte, taklit) akçe ile kalb servetini
birbirinden ayırmakta; yanlış teviller, hatalı anlayışlar ve çarpık yorumlarla
yaralanan pek çok tasavvufî gerçeğin asıllarını ve sıhhatli hallerini ortaya
koymaktadır.

Okuyanın gönlünde o ulvî hakikatlere karşı merak uyarmakta, hiç olmazsa
onları kendi seviyesinde ve ıstılahlar çerçevesinde anlama gayretine teşvik
etmektedir. Diğer taraftan da, onları anlama ve daha sonra hayatın vazgeçilmez
bir yanı hâline getirme adına bazı temel esaslar vermektedir. Evrâd ü ezkâr,
kâmilen eda edilen namaz ve derin bir tefekkür gibi, zümrüt tepelere
tırmanırken mutlaka lazım olan vasıtalara dikkat çekmektedir.

Hâsı l ı , Kalbin Zümrüt Tepeleri, maddeperestlik ve cismaniyetin dar
kalıplarından sıyrılıp kalb ve ruh ufkuna yürüme, mânevî ve madde ötesi
âlemlerin engin atmosferine açılan kapıyı aralama yolları öğretmektedir.

Soru: Efendim, Kalbin Zümrüt Tepeleri’nde öyle şey ler var ki, onlarla
alâkalı iki duygu arasında bocalıyoruz. Hem öğrenmek istiyor, hem de
tatmadığımız şeyler olduğu için onlar hakkında soru sormanın haddimiz
olmadığı hissini taşıyoruz...

Cevap: Estağfirullah, ben sizlerin anladığınız ve çok şeyler hissettiğiniz
kanaatini taşıyorum. Kanaatimce, orada anlatılanları, şiirler hakkındaki
mülâhazamıza bağlamak uygun olur. Yani , bir şiiri yorumlayan ve onu şerh
eden insan o şiirden pek çok şey anlar; bu, biraz ufuk ve gönlün zevk etmesi
meselesidir. Herkes kendi gönül ve idrak enginliğine göre değişik mânâlar
çıkarabilir. Dikkat edilmesi icap eden husus, meseleleri sadece epistomolojik
bazı şeyler gibi değerlendirmemek gerektiğidir.

İnsan, önce ıstılahları öğrenmekle başlamalı. Zira, inkişaf adına en önemli
unsurlardan biri, ıstılahların bilinmesidir. Daha sonra da çok meşgul olmak,
anlatılan hususları sürekli kurcalamak gerekir. En önemlisi de, Allah’a
güvenmek, O’na itimat etmek ve sığınmaktır. Biz talibi olur ve arkasında
koşarsak, Cenâb-ı Hak, en ulvî hakikatleri de kalbimize koyabilir.

Kelimelerin ötesine işlenmiş, cümlelerin arasına içirilmiş pek çok hakikat
olabilir. İnsan bu olabilirliği kabul edip derince bakmalı meselelere. İfadelere
takılmamalı. Hani, bir müftü efendi, Haşir Risalesi’ni eline alınca, diyor ki,
“Bu, Allah’a inanmış insanlar için Esmâ-i İlâhîye’ye dayalı haşri ispat ediyor.
Yani, Allah’a inanmayan birisine bu kitabın vereceği bir şey yoktur.”
Abdülmecid Efendi, o müftüye cevap veriyor ve Haşir Risalesi’nin başında
Zât-ı Ulûhiyetin varlığının da ispat edildiğini söylüyor. Üstad Hazretleri



meseleyi tavzih ediyor ve diyor ki, “Abdülmecid ona cevap vermiş; ama
cevabı eksik. Aslında, o işaret ve hakikatlerin içinde bir taraftan haşir
anlatılırken, diğer taraftan da tevhid-i ulûhiyet ve tevhid-i rubûbiyete
göndermeler yapılıyor, onlar da anlatılıyor.”30 İşte mesele, bir bakış zaviyesi
yakalama ve görme meselesidir. Yoksa, epistemolojinin sisli havası içinde
insan hiçbir şey anlayamaz.

Kalbin Zümrüt Tepeleri’nde, kavramları tarif ve tavsiften, yani ıstılâhî
kelimeleri açıklamaktan, duymaya ve hissetmeye doğru bir yürüyüş, bir geçiş;
basitten mürekkebe doğru bir yürüyüş ve geçiş vardır. Aslında, tasavvufî
ahlâkı, onun terminolojisini, tasavvuf ve ahlâk kurallarını vaaz u nasihatlerle
kürsüde, sohbette, konferansta arz etmeyi düşünüyordum. Ama nasip bu şekilde
yapmakmış.

İltica Buudlu Haşyet
Soru: Efendim, bir yazınızda “iltica buudlu haşyet” ifadesini

kullanıyorsunuz. Bunu bir misalle açıklayabilir misiniz?
Cevap: Müsaade ederseniz, önce “haşyet”in ne olduğu mevzuuyla

başlayalım. Sıkça kullandığımız kelimelerden birisi “havf”tır ki, “korkma,
ürperme, irkilme” mânâlarına gelir. Tasavvuf erbabınca, haram olmasa bile
dinimizde kerih görülen bir şeyi işlemekten sakınmak olarak tarif edilen havf,
“recâ” duygusuna karşı bir denge unsurudur.

Bazıları havfı, “heybet” ve “haşyet” olarak kendi içinde ikiye ayırmışlardır.
Her ikisi de korku ve saygı düşüncesinden kaynaklansa da, heybet daha ziyade
“firar”, haşyet ise “ilticâ” yörüngelidir. Seyr u sülûkte heybet sahibi, sürekli
firar (kaçma) düşüncesi içindedir; haşyet sahibi ise, her lâhza ayrı bir mülâhaza
ile Allah’a ilticâ etme (sığınma) vesileleri araştırır ve O’na sığınma fırsatları
kollar.

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur: “Ben sizin
görmediğinizi görüyor, duymadığınızı  duyuyorum; bir bilebilseniz, gök öyle
bir gıcırdayışla gıcırdayıp inledi ki!... Zaten öyle olması gerekirdi; zira,
göklerde meleklerin secdegâhı olmayan dört parmak kadar bile boş yer
yoktur. Allah’a yemin ederim ki, eğer azamet-i ilâhî adına benim bildiğimi
bilseydiniz, az güler çok ağlardınız, hatta zevcelerinizle bir arada
bulunmaktan kaçınır, dağ ve sahralarda çığlık çığlık Allah’a
yalvarırdınız.”31

İşte bu hadis-i şerif “ilticâ buudlu haşyet”e misal olarak verilebilir. Çünkü
bu hadis de göstermektedir ki, Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ),
bilinebilecek her şeyi bildiği hâlde firarı tercih etmemiş, bulunduğu konumdan



kaçmayı ve bir hâl değişikliğini istememiş, bilakis yine Cenâb Hakk’a
sığınmayı seçmiştir.

Ebû Zerr Hazretlerinin “Keşke, kökünden sökülen ve kesilip biçilen bir ağaç
olsaydım!” ifadesi de, kendi hesabına “firar buudlu heybet”e güzel bir misaldir.

Nefs-i Levvâme
Soru: Cenâb-ı Hakk’ın, yedi nefis mertebesinden ikinci mertebe olan

“levvâme”ye yemin etmesinin hikmeti nedir?
Cevap: Sizin de soruda ifade ettiğiniz gibi Cenâb-ı Hakk’ın, üzerine yemin

ettiği şeylerden biri de nefs-i levvâmedir. Allah Teâlâ, Kıyâmet Sûre si’nin
ikinci âyetinde “Hayır hayır, kasem ederim sürekli ken dini kınayan o
nefse!”32 buyurmaktadır. Bu âyetten dolayı, biz de bir yazıda nefs-i levvâme
için “bu saflardan saf rûh” ifadesini kullanmıştık.33

“Hayvanî nefis” de diyebileceğimiz insan benliği, terakkiye her zaman
açıktır. O, terbiye ve tezkiye ile nefs-i emmâreden levvâmeye, oradan mulheme,
mutmainne, râdıyye, merdıyye ve sâfiye diyegeldiğimiz nefis mertebelerinde
seyahat edip zirvelere yürüyebilir. Levvâme, yedi nefis mertebesinden
ikincisidir. Daima kötülüğü emreden, çirkinlik ve günah karşısında rahatsız
olmayan nefis, nefs-i emmâredir. Onun bir basamak üstü diyebileceğimiz nefs-i
levvâme ise yer yer sürçse, günaha girse de, kendini bir muhasebeye tâbi tutar
ve günahtan rahatsızlık duyar. Günah, nefs-i levvâme sahibinin gönlünde
ızdırap, nedamet ve vazgeçme duygusu hâsıl eder ki bu da seyr ü sülûk adına
bir mertebedir.

İşte, Kur’ân-ı Kerim’de asr, güneş, fecr, gece, gündüz gibi zaman, mekân ve
farklı eşyâ üzerine yemin edilmiştir. Edilen bu yeminlerle, o şeylerin bazı
yönleri itibarıyla önemli olduğu vurgulanmıştır. Nefs-i levvâme de bir yönüyle
çok önemlidir. O, günaha karşı bir ilk tepkinin, isyandan kaçışın, tevbeye
meylin ve tekrar rotaya girmenin ifadesidir. Tıpkı freni patlamış bir araba
yokuş aşağı giderken ve şarampole yuvarlanması kat’î görülürken şoförün bir
anda virajı alması ve arabayı devrilmekten kurtarması gibi, nefsin levvâme
mertebesindeki bir mü’min de düşüp baş aşağı yuvarlanmak muhtemelken anî
bir hamleyle günaha karşı ilk tavır belirleme ve çırpınma tavrı sergiler. Nefs-i
levvâme bu yönüyle bir mertebe ve derece kabul edilmiştir.

“Hz. Cem” İfadesi
Soru: Bir iki yerde Hazreti Cem’ gibi ifadeler kullanıyorsunuz?...
Cevap: Hazreti Zat’la alâkalı olan yerlerde, yani sıfat üstü bir mülâhaza

olduğunda o şekilde kullandığım oldu. “Hz. İlim”, “Hz. Kudret” dediğim yerde



de, sıfat üstü mülâhazadan dolayı öyle diyorum. Rabbimizle alâkalı konuşurken
çok dikkat etmek lazım. Herhangi birinden bahsetmiyoruz ki rahat konuşalım.
Ben de yazarken, konuşurken çok korkuyor, en uygun kelime ve ifadeleri
bulmaya çalışıyorum.

Sebepler Âlemi ve Vicdan Ufku
Soru: Hocam, “Hikmet” ve “Tevhid” yazılarında olduğu gibi iki üç yerde

“esbâb âleminde kaldığınız sürece” deniliyor. Yer yer esbâb âleminin üstüne
çıkıldığı da oluyor mu?

Cevap: Hâl, zevk, duygu ve ufkun açılması olarak insan esbâb âleminden
sıyrılabilir; artık sebepleri görmeyebilir ve doğrudan doğruya Cenâb-ı Hakk’ın
34 ُديِرُي اَِمل  ٌلاَّعَف   olduğunu vicdanî bir seziyle sezebilir. Hatta, vicdan ufkuyla
bakınca aksini kabulde zorlanabilir.

Bazen de Cenâb-ı Hak fiillerimiz içinde kendini bize hatırlatır. Yani, bir
meselede cehd ve gayretimizi ortaya koyarız, neticede tevfikât-ı sübhâniye o
fiilimize yâr olur ve muvaffakiyet elde ederiz. Aslında o işteki planımızla, o
plana göre meselelerin sıralanıp meydana gelmesi bizim niyet, gayret ve
cehdimizin çok ötesindedir; bizi çok aşkındır. Böyle bir noktada döner, bütün
eşyaya kendimizle beraber bakar ve her şeyin bir “Kudret” tarafından
yaratıldığını görürüz. Bizim niyet, gayret ve fiillerimizin bir çekirdeğin
içindeki nümüv (büyüme, gelişme) kabiliyeti ya da toprağın bağrına düşen ve
orada kendisine hayat hakkı tanınan bir tohum gibi bir şey olduğunu müşâhede
ederiz.

Fakat insanın ufku o noktaya ulaşmamışsa bunları kavrayamayabilir, esbâb
âleminin ötesini vicdanında hissedemeyebilir. Zaten bu hissetme onun için fikrî
bir teklif-i mâlâ yutak olur. Meseleye kalb ufkundan bakmayan, o ufku bir
mercek gibi meselelerin önüne tutmayan bir kimse de bakar; bakar, ama “Ben
bir şey göremiyorum.” der.

Allah (celle celâluhu) âdiyât içinde fiilleri ve hareketleri öyle muttarid
(muntazam, düzenli) yaratır ki, sizi bir yönüyle meseleleri esbaba bağlı
yorumlamaya mecbur eder. Ama bazen de olan biteni sebeplere bağlamada
zorlanırsınız. Sebeple neticenin kat’iyen birbirine münasip olmadığını
görürsünüz. İnsan kendini çok sık dinlese, biraz da kalb gözünü kullansa,
ruhuyla baksa, –isterseniz buna “müteâl (yüce, aşkın) bakış” deyin– o zaman
her şeyi çok farklı duyar; tenâsüb-ü illiyet (sebep-sonuç ilişkisi) gibi şeylerin
hepsinin altüst olup gittiğini görür ve fiilleri gerçek sahibine verir.

Evet, ehlullahın bu mevzudaki ihsaslarına ve değerlendirmelerine saygılı
olmak lazım. Bazen sizler de kendinizi çok iyi dinlemeye alırsanız, benzer



şeyler duyup görebilirsiniz. Her vicdan belli ölçüde o daire içine girebilir.
İşaret ve İşaretçilerin Mukayyetleşmesi
Soru: Hocam, bir yerde “işaret ve işaretçiler  mukayyetleşir” kaydı var.

Öbüründe “bir mânâda nazardan matlaşırlar” deniyor ve “bir mânâda”
kaydı getiriliyor. Bunlarla kastedilen nedir?

Cevap: O da, bir his, bir ihsas, bir hâl ve bir zevk meselesidir. İşaretçilerin
tamamen silinip gitmesi, belli bir noktaya hastır; bir bakıma vicdanî bir şuhûda
ermeyle alâkalıdır. İmam-ı Rabbânî’nin şuhûd anlayışını değil; kalbî, hissî ve
ruhî şuhûda erme gibi bir hâli kastediyorum. İnsan öyle bir hâli yaşarken kendi
gözüyle görüyormuş gibi olur ve artık kendi gözüyle, kalbinin gözüyle gördüğü
bir şeyde şahit araması doğru değildir, en azından saygısızlıktır. Orası َدِھَش
35 ّللا ُهٰ  makamıdır. 36 ِمْلِعْلا وُلوُۨأَو  ُةـَِكئَۤالَمْلاَو   makamının önü olan ّللا ُهٰ َدِھَش 
makamı. Dolayısıyla orada Hz. Meşhud’a saygısızlık olur.

Tevhid-i Sükûtî
Soru: Tevhid-i Sükûtî bundan sonra mı geliyor?
Cevap: Bahsettiğim bu durum, Hazreti Vacibü’ l-Vücûd’un zâtına tahsis

buyurduğu tevhiddir; o, evvelâ enbiyâ, sonra da asfiyâya mahsus bir
mazhariyettir. “Allah’tan başka ilâh bulunmadığına şahit bizzat Allah’tır.” 37

âyeti gibi âyetlerle ifade buyrulan “tevhid-i tâmm”ı Cenâb-ı Hak, erbâbının
dupduru gönüllerine ifâza eder ve onlara gönül dilleriyle bunu seslendirme
imkânını bahşedip hususî bir tevhidle şereflendirir; şereflendirip o engin
ihsanlarını, onların aczlerinin çehresinde daha bir derinleştirir; sonra da bu
incelerden ince hususu, “Seni hakkıyla bilemedik ey Mâruf!” gibi sözlerle bir
mârifet mülâhazası, bir ibadet şuuru, bir acz u fakr tavrı, bir şevk u şükür
iştiyakıyla ifade ettirir; işte bu çok büyük bir mazhariyet ve hususî bir
mevhibedir.

Hazreti Vâhid u Ehad’in, kendinin kendine olan şehadetini tazammun eden bu
derin tevhidi, O kime duyurmuşsa o duyar; kime hissettirmişse o hisseder;
duyup hissedenlerin de ya dilleri tutulur ya da O’nun müsaadesi ölçüsünde
çevrelerine ifade edebilirler bunu. Bu mertebedeki tevhidi duyan birinin
nazarında bütün delil ve işaretler renk atar; bütün varlık itibarîliğe bürünür ve
edeb, insana artık “Sus” der; sus der, zira bu makam sükût makamıdır ve işte bu
tevhid de tevhîd-i sükûtîdir.

İnsan, bunların hepsini vicdanında duyabilir. Evet, vicdan hissedebilir; onun
hakemliğinde, kul çok farklı şeylere erer. Ama bunun için bi raz mâverâîleşmek,
metafizik mülâhazalarda biraz derinleşmek gerekir.



Tevekkülde Haricî Sebep Aramama
Soru: “Deliller, burhanlar, insanın hâli nin dilini kullanma inkişafına

erince, bir mânâda o da artık ne delil der; ne tevekkülde hâricî sebep arar ne
de başka vesileler arkasında koşar; aksine, her şeyi onunla bilmeye, onunla
görmeye, onunla tanıyıp onunla sevmeye başlar.” deniliyor. “Tevekkülde
haricî sebep aramama”yı açıklayabilir misiniz?

Cevap: Deliller, hakikî tevhide ulaşmada bir sebeptir. Biz, medlulden delile
dönmeyi esas alırız; Üstad’ın yaklaşımıyla, bizim gördüğümüz deliller Rabb’in
kayyumu olamaz. Belki o deliller bize ait arızalardan ötürü, bir kısım
duygularımızı tam işletememeden dolayı müracaat ettiğimiz vasıtalardır.38 Belli
bir noktaya geldikten sonra da, halî ve zevkî tam bir vahdet tecellî eder. Delili
nazar-ı itibara alma ihtiyacı duyulmaz. Çünkü artık vicdan konuşur ve o bir
şahid-i sadık olur. Belki Cenâb-ı Hakk’ın gönüllere attığı bir tevhid mülâhazası
kendisini hissettirir. Artık sağda solda delil aramaya hiç ihtiyaç hissedilmez.
Herhangi bir sebebe, bir vasıtaya ihtiyaç hissetmeden, tamamen her şeyi
Cenâb-ı Hak’tan bilme, her meselede Cenâb-ı Hakk’a itimat etme ve güvenme,
sebepleri tamamen aradan çıkarma, delilleri bütün bütün azletme de yine bir
haldir; belki bir mânâda zevk meselesidir.

Kitap Okuma Hususunda Bir İki Ölçü
Soru: Hocam, çok kitap okumak mı esas olmalı, yoksa belli kitapları çokça

okumak mı?
Cevap: Bazı kitaplar vardır ki, onlar temel ve esastır. Onları sürekli okumak

lazım. Bu seneki anlayış ve idrakinizle bir şey anlarsınız; iki sene sonra o
günkü seviyenizle okursanız, o kitaplarda çok daha derin mânâlar görürsünüz.
Meselâ, Kur’ân-ı Kerim’i böyle bir okuma hususunda diğer kitaplarla beraber
değerlendiremeyiz; ama malûmunuz, onu ayda bir hatmetmeyene seleflerimiz
Kur’ân’ı terk eden adam nazarıyla bakmışlardır. Ayrıca, Risaleler sürekli ve
çok okunmalıdır. İhlas Risalesi gibi on beş günde bir okunması çok faydalı
olacak bölümler de vardır.

Bazen çok farklı kitaplar okuma insanı ukalalaştırır. O insan farklı
davranmaya başlar, malûmatfüruşluk yapar, bilgiçlik taslar. Bir başkası  da
önüne gelen her kitabı vize sormadan okur; çoğu zaman mâlâyânî şeylerle
vaktini tüketir, zihnini dağıtır. Önemli  olan, çok okumadan ziyade, kayda değer
kitapları okumaktır.

Diğer taraftan, okurken, im’ân-ı nazar; yani, mevzulara derinlemesine bakma,
okuduğu mesele üzerine odaklanma ve yoğunlaşma çok önemlidir. Kitapta
anlatılan şeyler üzerinde ısrarla durma; ele alınan konular arasındaki



münasebetlere, o kitaptaki belli bahislerin başka yerlerdeki işleniş tarzına da
bakma; yapılan ima ve göndermeleri, seçilen kelimelerdeki incelikleri
yakalamaya çalışma da çok istifadeli olur.

Bir başka husus da özet çıkarmaktır. Üstad Hazretleri, okunan risaleleri
talebelerine özetletirmiş. Zaten bu özetleme gayretlerini Lâhikalar’da açıkça
görebilirsiniz. Meselâ, Hulûsî Efendi ve Hoca Sabri Efendi gibi insanların
özetlemeleri öyle hoştur ki, pek beğenirsiniz. Eserlere çok vâkıftırlar, dilleri de
çok güzeldir. Fakat sadece onlar değil; Üstad âdet edinmiş, bu yolla pek çok
talebe yetiştirmiş. Onlar, okudukları yerlerden ne anladıklarını çok iyi kompoze
etmişler. Bu sayede hem kendileri öğrenmişler hem de başkalarına risaleleri
okutup öğretmişler. Evet, okunan kitapların özetlenmesi, en azından okunan her
bahisten sonra insanın kendi kendine “Ben buradan ne anladım?” deyip zihnen
özetlemesi azamî derecede istifadeyi sağlar.

İstidat Seviyesi ve İnkişaf
Soru: Efendim, herkesin kendi istidadı seviyesinde inkişaf edebileceğini

zannediyorduk. Zat-ı âlîniz, bir yazınızda, “Allahım, bize bizi aşan istidatlar
ve o istidatlarda inkişaflar ver!” diyorsunuz. Bunu nasıl anlamalıyız?

Cevap: Evet, ben Allah’ın izin ve inâyetiyle istidatların aşılabileceğine,
yetenek ve kabiliyetlerin geliştirilebileceğine inanıyorum. Hani bir dervişe
sormuşlar, “Cenâb-ı Hak iğnenin deliğini büyültmeden, deveyi de küçültmeden
deveyi oradan geçirebilir mi?” Derviş “Vallahi , benim öyle ince işlere aklım
ermez; fakat ben kendimi bildim bileli hep O’nun dediği oluyor.” demiş. İşte,
ben de O’nun güç ve kuvvetine, şefkat ve merhametine itimat ediyorum. Dilerse
bize istidadlarımızın üstünde inkişaflar nasip edeceğine inanıyorum.

Cenâb-ı Hak, her birimize bir istidat takdir buyurmuş. Biz iradelerimizin
hakkını verirsek, kulluğumuzu bir aşkınlık içinde götürürsek, O’nun
rahmetinden ümit ediyorum, bizim istidatlarımızı da değiştirir, genişletir ve
geliştirir; sonra da mahiyetlerimizi yeniden onların üzerine örgüler.

Diğer taraftan, aslında ilm-i kıyâfetin (insanın şekil ve şemâiline bakarak
onun karakteriyle ilgili bazı ipuçları elde etme ilmi) de bir yeri vardır: Allah
(celle celâluhu) insanlara ruhlarına göre elbise giydirmiştir. Yani, sizin
cismaniyet numaranız ve drobunuz ruhunuza göredir. Eliniz, yüzünüz, ayağınız,
diliniz, dudağınız birer mânâ ifade eder bakmasını bilen için. Allah olmuş ve
olacağa birden baktığından ve O’nun için zaman söz konusu olmadığından, siz
nasıl bir irade ortaya koyuyorsanız onu ilm-i ezelisiyle bilmiş ve ruhunuzu o
şekilde bir kalıplaşmaya tâbi tutmuştur; ruhunuza göre bir elbise giydirmiştir
size. Fakat eğer siz iradenizin hakkını verirseniz, ruhunuzda ciddî bir



değişikliğe girerseniz, öyle inanıyorum ki, ilm-i kıyafet sahasıyla alâkalı
konularda da ciddî değişiklikler olur. Allah Teâlâ şeklinizi-şemâilinizi,
mahiyetinizi de ruhunuza uygun olarak değiştirir.

Fikir Çilesi
Soru: Efendim, çileyi anlatırken fikir çilesini zirveye koyuyor ve en büyük

çilenin o olduğunu ifade ediyorsunuz. Fikir çilesini nasıl anlamalıyız?
Cevap: Evet, davâ-yı nübüvvetin vârisleri için çile, halk içinde Hak’la

beraber olma; İslâmî duygu, düşünce ve tavırlarıyla çevresinde ibadet iştiyakı
uyarma; açıktan açığa dini en iyi şekilde temsil ederek, başkalarında da dinî
hisleri harekete geçirme ve herkeste inanma duygularını geliştirme gayretinde
bulunmaktır. Böyle bir yol, aynı zamanda sahabi mesleğidir.

Bize göre çile, ömrümüzü başkalarının elem ve lezzetlerine bağlayıp,
tamamen onlar için yaşamanın adı ve ulülazmâne diğergâmlığın da başka bir
unvanıdır ki, biz ancak bu şekilde Cenâb-ı Hakk’ın rızasına erebileceğimizi
düşünürüz. Evet, çile, hakikat erinin, alâkadar olduğu daire içinde nereye ateş
düşerse düşsün, yangını kendi sinesinde hissetmesi; maddî-mânevî her
muztaribin ızdırabını ruhunda duyması; “Izdırabı çekmeyen bilmez.” şeklindeki
bencilce mülâhazaya karşılık, uzak ve yakın çevrede yaşanan elem ve acıların
hepsini kendi yaşıyormuşçasına hissetmesi demektir.

Mürekkebi ve muk’abıyla değişik çilelerden bahsedilebilir. Fakat çile ve
ızdırabın en büyüğü fikir çilesi ve ızdırabıdır. Fikir çilesi; düşünmek,
düşündürmek ve varlık bilmecesinin sırrını çözmeye çalışmak, en zor
meseleler karşısında dahi pes etmeden sürekli uğraşmak demektir. Fikir
çilesinin en engin yönünü ise düşünceyi vahyin semeresiyle buluşturmaya
çalışmak, sonra da bu büyük terkibi, aç ve susuz gönüllerin hazmedebilecekleri
şekilde onlara da duyurup tattırmak ve bıkıp usanmadan bunu tekrar edip
durmaktır.

Evet, fikir çilesinin yiğitleri, ızdırap süvarileri, sürekli vahyin semeresiyle
insan aklının ürünlerini buluşturma gayretindedirler.

Akıl Nedir?
Soru: Efendim, Mısır’ın en çok satan gazetesi olan bir milyon tirajlı

Ehram’ın başyazarı Ahmed Behçet, zât-ı âlinizin bir iki kitabını okumuş, sizi
araştırmış; köşesinde üst üste yazılar yazdı ve hayranlığını ifade etti. O
yazılarının birinde, bir münasebetle diyordu ki, “Bir sofîye sormuşlar: ‘Akıl
nedir?’ O da demiş: ‘Dabbetün tahmilüke ile’s-sultan ...” Bu konuda siz ne
düşünüyorsunuz?

Cevap: Çok güzel bir cevap. “Akıl, seni ‘Sultan’a taşıyan bir binit hayvanı,



seni ona götüren bir araçtır.” Doğrusu da böyle düşünmektir. Aklın sürekli
gemlenmesi, nerede duracağının belirlenmesi lazımdır. İnsan bir taraftan onu
koşturmalı, zorlamalı, o zorlamayla şakakları zonklamalı; fakat diğer taraftan
da onu gemlemesini ve frenlemesini bilmelidir. Bazen nefse rağmen olmalıdır
bu frenleme.

Ben o meydanın eri değilim; fakat bir hissimi paylaşmak istiyorum. Zât-ı
Ulûhiyetle alâkalı bir makale yazmıştım. Belki birkaç gün zorlayarak ulûhiyet
hakikatlerine dair bir iki meseleyi şerh etmeye çalışmıştım. Duyduğum ve
başkalarının hayatında gördüğüm, kendi hayatım itibarıyla işin içinde
olmadığımı düşündüğüm bazı mülâhazaları açarken kullandığım kelime ve
tabirlerden dolayı o kadar çok vicdan azabı çektim ki, ifadeden âcizim. “Bu
kelime Cenâb-ı Hak için kullanılır mı, bunlar olur mu, yakışık alır mı?” gibi
arayış ve hislerle yanlış yapmaktan korkarak iki büklüm oldum. Sonra çok
ağladım odamda. “Ya Rabbi! Yoksa, ulûhiyet hakikatlerini çok hırpalıyor ve
nefsimi mi konuşturuyorum?” dedim. Ve sonra o bir tomar kâğıdı, üç beş
günlük emeği yakmaya karar verdim. O kâğıtlar elimde ateş almaya giderken
önüme çıkan bir iki arkadaşın da hâl ve tavırlarından aldığım cesaretle “Bir
kere daha okuyayım!” dedim. Bir daha okuyunca baktım ki, bazı yerlerine ilişip
onu masum hâle getirmek mümkün.

Evet, aklı edille-i şer’iyeden biri sayan zavallıların mülâhazalarına düşme
durumu söz konusuyken, hemen Peygamberin vesâyetine sığınmamız lazım.
Yani, aklımızı sonuna kadar kullanırız; muhakememizi işletiriz; tasavvufun,
mantığın, tasavvurî mantığın kurallarını çok önemli bir malzeme olarak
kullanırız; dilin hususiyetlerine müracaat ederiz; Arap dilinin özelliklerini,
Türkçe kelimelerin kullanılış inceliklerini göz önünde bulundurmaya dikkat
ederiz ve bir meselede hâlâ ifade zorluğu çekiyorsak işin asıl kaynağına
yürürüz; söz kesen olarak Kur’ân’a sığınırız, “Sünnet-i Sahiha”ya sığınırız.
İşte, öyle bir sancısı olmayan, ucuzcu bir insan, bazı şeyleri çok rahat yazıp
döktürebilir. Fakat ulûhiyet hakikati gibi konularla alâkalı bir şey yazan ciddî
insanlar, namus-u ilâhîyle oynama korkusuyla tir tir titremeli ve tek bir uygun
kelimeyi bulabilmek için dahi ızdırapla kıvranmalıdır ki, işte bu, “fikir
çilesi”dir.

Üstad Hazretleri de, felsefenin vahyin vesayetinde olduğu zaman kabul
edilebileceğini söylüyor. Vahy-i semâvîye baş kaldırmış felsefeden taşkınlık,
hezeyan ve tuğyan doğar.39

İşte, doğruya, hakka ve mâkule ulaşmak için yapılan beyin fırtınası; fikir
çilesidir. Söylenilen şeyler her zaman Kur’ân’la, Sünnetle ve akl-ı selimle telif
edilecek. Sahabe-i kiramın anlayışı, selef-i salihînin ifadeleri göz önünde



bulundurulacak ve her hüküm ancak böyle bir küllî değerlendirmeden sonra
ortaya konacak. Evet, böyle bir beyin fırtınası, çile ve ızdırapların en
mukaddesidir.

Tefekkür-Zikir Münasebeti
Soru: Efendim, bir yazınızda, tefekkürdeki tıkanıklıkların zikirle

açılabileceğini söylüyorsunuz. Bu konuyu biraz açar mısınız?
Cevap: Evet, hakikî bir mü’min, şükür-nimet, nimet-şükür daireleri içinde

dolaşır ve ömrünü bir tefekkür üveyki gibi geçirir. Şayet bir tümseğe ayağı
takılsa, fikir dünyasını zikirle buudlaştırır; tedbirden teslime, temkinden tefvîze
geçer; âlemin mesafelere esir düştüğü yerlerde o, göklerde tayerân ederek
hedefine ulaşır...

Orada da bir mevhibe-i ilâhî söz konusudur. Biz aklımızı son sınırına kadar
kullanırız. Aklın da bir serhaddi vardır, oraya kadar gideriz. Eğer problemler
hâlâ çözülmüyor ve karşımıza bir sürü çözüm bekleyen problem çıkıyorsa,
Cenâb-ı Hakk’a daha bir ciddî yönelir, O’nun katından bir çıkış yolu bekleriz.
Allah Teâlâ, akla hayale hiç gelmedik tarzda bir kısım çözümler ihsan edebilir.
O ihsan kapısıdır ve o kapının anahtarı zikirdir, her çeşidiyle Cenâb-ı Hakk’ı
anmaktır. Yani, kalbimizle O’nu anmak, düşünce dünyamızla O’na yönelmek,
dilimizle O’nun isim ve sıfatlarını tekrar etmek ve Rahmân u Rahîm’e tam
teveccüh etmek... Evet, teveccüh teveccühü netice verir; siz teveccüh eder,
yüzünüzü güneşe çevirirseniz, gözbebeğinizde güneş belirir. Çiçekler güneşe
bakmakla açıldıkları gibi siz de Allah’a yönelirseniz, gönlünüz, sırrınız, hafîniz
ve ahfânız açılır. Latîfe-i Rabbâniyeniz inkişaf eder, ilhama davetiyeler
çıkarmış olursunuz. Sadece aklın kaba kurallarının elinden alacağınız
sadakacıklara bağlı kalmazsınız; aynı zamanda ilham hazinelerinden gelen
esintilerle de beslenirsiniz. Akla hayale gelmedik şekilde bir kısım sünûhat ve
tulûat, kalbe gelen ilhamlar, derin duyuşlar ve sezişler olur. İşte zikir, böyle bir
neticeye götüren bir müracaat yolu; bir açılma isteğini ortaya koyma tarzı ve
üslubudur. İnsanın, gücünün yetmediği, kendi tâkatiyle başa çıkamadığı
hâdiseler karşısında “Kudreti Sonsuz”un rahmet ve inâyetine sığınma
koridorudur. “Allah’tan başka hakikî güç ve kuvvet sahibi yoktur, sadece O
vardır.” hazinesini kullanma, o hazineden alacağı ilham adındaki altın
anahtarlarla problemlerin kilidini açma yoludur.

Bir taraftan zikir, daha sağlıklı düşünmeyi ve meseleleri halletmeyi, fikrî
tıkanıklıkları aşmayı netice verirken, diğer taraftan da, fikirden zikre geçilir;
fikir de zikri doğurur. Bazen derin bir tefekkür, aşk derecesinde bir zikretme
lüzumu doldurur insanın gönlüne. Kâinat kitabının birkaç sayfasını çevirip,



mütalaa edince gönül coşar da Rabbini anmak, onun isimleriyle susuzluğunu
gidermek ister. Fikir, elinizden tutup sizi ubûdiyete götürür.

Ve böylece salih bir daire meydana gelir. Zikir, sizi fikirde yeni ufuklara
ulaştırır; daha evvel dar aklınızla, kevnî veya tekvînî mantığınızla
düşünüyorken, zikir sayesinde letâif-i Rabbâniyeniz devreye girer ve artık
onlar da düşüncenize yardımcı olur. Daha farklı bir derinlikte tefekkür etmeye
başlarsınız. Tefekkür öyle bir eşiğe gelir ki, başınızı secdede bulur ve tekrar
O’nu anmaya durursunuz. Fikir ve zikir, birbirini sürekli besler; destekler.
Birinin kolunun kanadının kırıldığı yerde, diğeri arkadaşına kol kanat olur;
elinden tutup uçurur onu.

Akılla vahiy arasında da aynı münasebeti düşünebiliriz. Onun için dedim ki,
akıl, vahyin vesayeti altına girdiği zaman gerçek değerine yükselir. Yoksa belli
bir noktadan sonra akıl karanlık görmeye başlar, karanlıklara teslim olur. Fakat
o idrak edemediği ve kavrayamadığı meseleler karşısında vahyin rahlesi
önünde diz çökse, doğrudan doğruya Cenâb-ı Hak’tan gelen esintilerle yeniden
önü aydınlanır; karşısında bambaşka ufuklar açılır. Dolayısıyla, o da hiç hız
kesmeden yürür.

Akıl, kâinatı ve tabiatı düşünmeyi esas alan natüralist bir mülâhazayla veya
kozmos düşüncesine bağlı olarak bazı şeyler ortaya koyabilir; fakat bu sadece
Allah’a (celle celâluhu) inanmayanlar için böyledir ve yalnızca onlar için bir
ölçüde yeterli olabilir. Çünkü onlar, ötesini  zaten görememektedirler. Ne var
ki, Allah’a inanan insanların sadece aklın ürünleriyle tatmin olmaları mümkün
değildir. Düşünce ufuklarını mutlaka genişletmeleri, derinleştirmeleri lazımdır.
O da ancak vahiyle mümkün olur.

Soru: Hocam, Âl-i İmran Sûresi’nin son âyetlerinde de tefekkür ve zikir
beraber anılıyor...

Cevap: Evet, bu âyet-i kerimelerde meâlen şöyle buyruluyor: “Muhakkak
göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip
gidişinde, düşünen insanlar için elbette âyetler vardır. Onlar ki Allah’ı kâh
ayakta divan durarak, kâh oturarak, zaman zaman da yanları üzere uzanmış
olarak zikreder; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler
ki: ‘Ey büyük Rabbimiz! Sen bunları gayesiz, boşuna yaratmadın. Seni bu
gibi noksanlardan tenzih ederiz. Sen bizi o ateş azabından koru!”40

“Ulü’l-elbâb” ifadesi kullanılıyor; sadece “akıl sahipleri” nin o âyetleri
görüp, üzerlerinde düşünecekleri belirtiliyor. Bu ifadeyi, öncesi ve sonrasıyla
değerlendirecek olursak, “akıl sahipleri” sözünün “Latîfe-i Rabbaniye sahibi,
akıl ve kalb izdivacına muvaffak olmuş insanlar.” demek olduğunu anlarız.



Yani, hem aklın ayağını kullananlar, hem de vahyin kanadıyla uçanlar... Onlar,
hayatlarını zikre bağlamış kimselerdir; hayatlarını zikirle süslerler; hiç hız
kesmeden, sürekli zikrederler. Ayaktayken, oturuyorken ve uzanmışlarken
Allah’ı zikrederler. Uzanmış hâldeyken bile O’nu zikretmeleri bir iç anıştır.
Âyette bu üç pozisyon da kaydedilerek, zikrin sürekliliğine dikkat
çekilmektedir. Evet, onlar hayatlarının her safhasını, hemen her faslını zikirle
derinleştiren, zikirle süsleyen insanlardır.

Âyet-i kerimede “...zikrederler” sözünden sonra yine “tefekkür ederler”
denmektedir. Görüldüğü gibi tefekkürle başlanmış, zikre geçilmiştir. Daha
sonra zikir, tefekkür adına yeni ufuklar açmış ve bu defa da zikirle açılan o ufka
göre düşünceler hâsıl olmuştur. Âyetteki zikir ve fikir kelimeleri mastar ya da
mazi olarak değil, muzari fiil kipinde kullanılmıştır. Muzari, geniş zaman
kipidir. Öyleyse onlar, dün düşündüler, bugün hâlâ düşünüp tefekkür ediyorlar
ve yarın da ayrı bir tefekkür deryasına yelken açacaklar... Onlar, hayatlarını
sürekli zikir-fikir arası seyahatlerle mânâlandırırlar. Devamlı okur, peşi peşine
yeni yorumlar ortaya korlar; yeni yorum ve okumalar onlara yeni ufuklar açar; o
yeni ufuklara göre de daha farklı şeyler düşünürler. Ve hayatlarını hep  böyle
düşünce ve zikir arası bir dantela gibi örerler.

Âyette daha sonra, “Ey Rabbimiz! Sen bunları gayesiz, boşuna
yaratmadın.” denmekte ve düşünceye son nokta konmaktadır. Evet, o kadar
düşünüp öyle zikreden bir insan, kâinattaki hiçbir şeyi bâtıl, abes ve değersiz
görmez; her şeyde bir hikmet tecellîsi müşâhede eder.

Soru: Efendim, biraz önce tefekkürün zikirle buud kazanması ve
derinleşmesini anlatırken zannediyorum o âyet aklınızda değildi. Fakat
aynen Kur’ân’daki sisteme göre değerlendirme yaptınız. Bu melekeyi
kazanmak için Kur’ân’la çok meşgul olmak mı gerekiyor?

Cevap: Kur’ân-ı Kerim’le çok meşgul olmak, Kur’ân’ı çok iyi bilmek, onun
bütününü bir harita gibi göz önünde tutabilmek oldukça önemlidir. Fakat daha
da önemlisi, Kur’ân’a itimat etmek, güvenmek ve gönlü ona vermektir.
Zannediyorum, bir insan samimâne, sâfiyâne gönlünü Cenâb-ı Hakk’a verir ve
Kur’ân’a bir çırak olarak teslim olursa, bütün tenkit mülâhazalarından uzak
kalır ve ona teveccüh ederse, aklına hayaline hiç gelmedik şekilde ufuklar
açılır önünde.

Zikirle fikir yolu açılır, zikir size yeni düşünme ufukları açarsa, oradaki çok
küçük esintilerle bile, sizin onca beyin cehdi ortaya koymanıza rağmen elde
edemediğiniz şeylere mazhar olabilirsiniz. Bu, Kur’ân’a tam teslimiyetinizin,
onu tam kabullenmenizin, nefsinize rağmen aklınızın ermediği noktalarda bile



baştan tam teslim olmanızın bir semeresidir. Zaten, bizler için kapalı gibi
görünen hususlar da ancak böyle bir teveccüh ve teslimiyet sayesinde
açılabilir.

O sayede, dil kaidelerine, sarf ve nahive, gramere takılan insanların takıldığı
yerlerde siz ne mucizeler ne beliğ ifadeler görürsünüz. Başkalarının kendi kıt
idraklerinden dolayı “Şu âyet orada değil de şurada olacaktı!” demesine
mukabil siz “Aman Allahım, ne müthiş bir münasebet var burada!” dersiniz.
Onlar akıllarına takılır yolda kalırlar; fakat siz, Cenâb-ı Hakk’ın yolunuzu
açmasıyla saygı ve hürmet kanatlı atınızı mahmuzlar daha ileriye sürersiniz.
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SUNUŞ YERİNE

Acı Çiçeği
Çok zaman düşünürüm: Dağlarda, uçurumların, yarların en sarp

yamaçlarında yalnız başına açmış bir çiçeği hayal ederim. Bu bütün görkemiyle
açılmış güzellikleri ne bir gören, ne de hatırlayan olacaktır aslında.
Gökkuşağının bütün renklerini içmiş de dışarı taşırmış görünen bu garip çiçeğin
bu sadece hoyrat şimal rüzgârlarına binmiş görünmez atların cirit attığı
tenhalıkta birkaç günlüğüne yaratılmasındaki hikmet ne olabilir acaba?

Ya da yapayalnız bir adamı düşünürüm. Evinden, yurdundan uzakta, içinde
daüssıla kasırgalarıyla çömelmiş iki büklüm sofraya, yediği kuru ekmek mi
yoksa avucunda külçeleşmiş hasret topakları mı, içtiği bir yudum su mu yoksa
hicran yaşları mı bilinmez... Başını haleleyen endişe bulutları içerisinde dipdiri
soluklar alıp vermekte; dalıp gittiği ufuklardan da ötedeki ufku yakalamakla
meşguldür zihni.

Bir bebek düşünürüm sonra; uyuyan bir bebek. Ondan daha yalnız; ama
ondan daha fazla “insan” kokan bir başka varlık bulunabilir mi? Hem bebek,
hem de uykuda. Yani gaflet perdesini iki defa delmiş, hakikate giden yolda iki
perdeyi daha aşmıştır o. O çocuğu özlerim işte. Onu düşünürken ılık bir mayıs
sabahının buğusu üzerinden tüterken, Boğaziçi’nin lacivert atlasının üzerindeki
erguvan patlamalarını, zorlu mu zorlu geçen bir kışın sonunda gevşeyen buz
tabakalarının altından boy vermek uğraşındaki kardelenleri, Hz. Âdem’in
çocukluğu yaşamayışının ardındaki sırrı hatırlarım.

Ünlü İslâm düşünürü Sühreverdi-i Maktul’ün garb-gurub-gurbet kelimeleri
arasında kurduğu muhayyilemi kışkırtıcı bağlantıları hatırlarım sonra. Garba,
yani Batı’ya düşmüş, oraya Heidegger’in deyişiyle “fırlatılmış” insan, hem
güneşin battığı karanlıklar ülkesine, hem de gurbete düşmüş demektir. O, daima
vatanına, yani Işıklar Ülkesi’ne, yani Doğu’ya dönmek için yanıp tutuşmaktadır.
Kıssatu’l-Gurbetu’l-Garbiyye’nin, yani ‘Batı Gurbeti Hikâyesi’nin ana konusu,
ruhun Batı’da yakalandığı esaretten Doğu’ya dönerek kurtulacağı üzerine
kuruludur.

* * *



“Acı çiçeği”dir lalenin bir başka adı. Yüzü kırmızıdır, çünkü içinde
fokurdayan aşk ateşi (nâr-ı aşk) yüzüne vurmuştur. Ateş gibi yakıcıdır bu
yüzden rengi; ve acıdan bağrı yanmış, üstü başı yırtılmış gibidir. İçinde infilaka
hazır bir volkan, kabuğunu muttasıl kanatmaktadır. Bu yüzden gönlü yaralı,
elbisesi kanlıdır. Çılgındır asırlara sığmayacak emelleriyle; gamlıdır yapmak
istedikleri yanında yapabildiklerini gördükçe. Nietzsche, “asırların
deliliği”nden bahsetmişti, o delirmiş bir çağın sükûn bulacağı yatağı gösterdi.

Fakat lale yalnızca Hersekli Arif Hikmet’in dediği gibi, ayrılık acısının kanlı
yarasını açtırmaz âşığın gönlünde; aynı zamanda ümit bahçesinde feyiz lalesini
de göğertir;

Dâğ-ı hu-geşte-i hicrân degül sinemde
Açdı gülzâr-ı ümidimde kaza lâle-i feyz.
Bu bereketli feyizdir işte âşığın yegâne teselli kaynağı gurbette. Hasret, o

kadar yoğunlaşmış, o kadar kesafet kazanmıştır ki varlığında, ete kemiğe
bürünmüş, vatan diye görünmüştür ona neredeyse. Bu ise ayrıldığı sevgilisinin
değil, bizzat ayrılığın onun içinde müstakil bir varlık kazandığı anlamına
gelmiştir.

Ayrılık, “yaman kelime”dir; eyvallah. Lakin ya bütün bir çağ, bütün bir
insanlık, bütün bir eşya ve dünya sürgüne çıkmışsa, o zaman ayrılık ne mânâ
ifade eder ki? Her şey bir diaspora kasırgasının uğultuları arasında oradan
oraya savrulmakta, birer suni uydu gibi, kendisine bir Arşimet noktası
yakalayamadan yörüngeden yörüngeye çarpmaktaysa, artık vatanın mânâsı da
değişmiş değil midir biraz? Vatan, üzerine tohum saçılabilen herhangi bir
toprak olarak, kıyamet anında dahi elimizdeki fidanı dikmekle yükümlü
olduğumuz anonim bir mekân olmamış mıdır henüz?

* * *

Şair boşuna dememiştir, “Gâh olur gurbet vatan, gâhi vatan gurbetlenir.”
diye. Sohbet-i Cânân’dan yayılan altın tozu yüklü elektrik dalgaları, son
örneklerinden birisini Konya’da Mevlâna türbesinde gördüğümüz Nisan
Tası’ndan bozkıra billur damlalar hâlinde rehavetle dökülür gibi tıpkı, rahmet
külçeleri hâlinde düşüyor giderek daralan kafeslerimize ve vatanımızın nasıl
gurbete çıktığını, buna mukabil, gurbetin nasıl vatanlaştığını,
vatanlaştırabildiğini cömert bahşişler hâlinde gönlümüze tutuşturuyor.

“Evet, azap bulutları, ancak milletine hizmetin ve insanlığın mutluluğunun
kara sevdalıları hürmetine rahmete dönüşecektir.”

Çöl, “en büyük dua olan ızdırap” yüklü azap bulutları sayesinde rahmete
yeniden gebe kalacaktır. Çünkü vatan da, gurbet de izafîleşmiştir onun



nazarında. Mumdan mânâ kayıklarına binmiş ve ateş ummanlarına açılmıştır.
Kur’ân gurbettedir, mescid gurbettedir, Müslümanlar gurbettedir ve ilim
gurbettedir artık. Bu yerinden oynamaz zannedilen mihverlerin gurbete
çıkarıldığı bir delirmiş çağda, yerinde kalmaktan daha azim bir günah tasavvur
edilebilir mi?

Yine de bir “şey” tutmalı değil midir bizi? Bir tutamak, bir ip, bir “sağlam
kulp”, bir… Sohbet-i Canân’dan esen ruh, bize bundan böyle tutunacağımız bir
dal, bir “yer” veya bir “şey”in olmaması gerektiğini, bizi ancak bir
“yörünge”nin kurtaracağını fısıldamaktadır: mefkûre yörüngesi. Bu yörüngeye
girmek veya çıkmak; işte bütün mesele. Her şeyin gurbetten bir şekilde payını
aldığı ve diasporadan diasporaya savrulduğu “mâriz” bir çağda bir “şey”, bir
“cisim”, bir “yer” şeklinde anlatılamaz artık gaye. Aranan iksir, çağları ve
kıtaları silen, önüne konulmuş sınır taşlarını kuş kanadı dokunuşlarıyla eriten o
“yörünge” ekseninde şekillenecektir çünkü:

“Mefkûre yörüngeli yaşayan insanlar lazım. Mefkûre yörüngeli insanlar,
hem kendileri çok büyük bir ideale dilbeste olmuş, hem de hayatlarını o
mefkûreye bağlı sürdürmeye azmetmiş insanlardır...”

“İnsan, gayesiyle insandır. Gayenin bir cismi yoktur; onu tutamazsınız,
yakalayamazsınız. Fakat gelin görün ki tutulan, yakalanan, hissedilen ve
değerlendirilen şeyler, ancak onun bir buudu olması itibarıyla kıymet
kazanır. Hayat, bir mefkûreye, bir gayeye ve gaye-i hayale bağlı olarak
değerler üstü değere ulaşır. Mü’minler de, gaye-i hayalleriyle, dar bir
hayatta ebedî saadete namzet hâle gelirler. Allah’ın rızasını kazanma ideali
ve mefkûresiyle onu görme, Cemal-i Mutlak’ı müşâhede etme finaline
yürürler.”

Gayenin yörüngesi, mefkûrenin finali kadar gurbet karanlığından bilistifade
yayılmış olan sahte mefkûrelerin butlanını da her saniye hissettiren bu derin
sohbetler, Elitis’in o muhteşem “Çılgın nar ağacı” şiirinde dile getirdiği gibi,
şafakta yeşeren yapraklarının ışıltısıyla bir zafer sevincinin renklerini coşturur
içimizde. Dünyanın bulutlu gökleriyle savaşa çıkar. Ufuktan ufuğa bir ebedî
umudu haykırır. Şeytanın, sayesinde karanlık perdesini yeryüzünün üzerine
yaymaya hazırlandığı fırtınasını ışıktan süngülerle parçalar. Güneşin kucağına
renklerinden sarhoş olmuş alaca kuşlarını azad eder ve en gizli rüyalarımızın
bile üzerine altın tozu serpilmiş kanatlarını cömertçe gerer.

O, alev alev yanan yapraklarıyla yüzümüzü serinletmekle meşguldür şimdi.
Mustafa Armağan



Canlarla Sohbet
“Sohbet-i Canân”ı acaba “Canlarla sohbet” diye mi “Canân sohbeti” diye mi

okumak lazım? İkisinde de sohbet halkasının “can” ve “canân” sıcaklığında
oluştuğu açık. Ya cansınız ya da canân... Etrafında sohbet halkasının oluştuğu
insan, öyle bir iklimden konuşuyor.

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin üzerine gurbet hüznü çökmüş gönül
dünyasının söz ürünleri bunlar...

Sorular var, cevaplar var...
Ama hepsi bir sohbet samimiyeti sıcaklığında...
Dünya savruluyor ve insanlar, özellikle bu savruluşun merkez üssünde oturan

Müslümanlar zaman zaman düşünce ikliminde farklı noktalara düşüyorlar.
Bizim de Hocaefendi’den farklı düşündüğümüz zamanlar oldu. Ama, biliyorum
ki orada, Müslümanların savruluşundan derin acılara garkolan, insanlığı yakan
her ateşle kavrulan bir gönül var. Dünyada bir yüreğe daha ışık taşımak için
çırpınan, serâpâ sancılar içinde bir gönül adamı var.

Sözü, kıtalara dağılan gönül dostları tarafından okunan, yaşanan bir insan...
Sırtında yumurta küfesi taşıyan ya da üzerine ümitler yoğunlaşmış bir bebeğe
yüklü bir anne... Sözünü süzen, hayatını süzen ve çağlayanlar gibi coşkun his
dünyasını süzen...

Hz. Mevlâna’nın pergel mecazını biliyoruz. Bir ayağı Tevhid’de diğeri ile
dünyayı dolaşmak... Bu, evrensel bir davayı sırtlananların üslubu. Bu, üslubun
değişik noktalardan değişik görüntüler vermesi kaçınılmaz. Bir ayağın hep
Tevhid’de olduğunu dikkate almayanlar tarafından zaman zaman
yadırganmalara maruz kalmak da kaçınılmaz. Mevlâna Hazretlerinin kimi
sözleri de, diyelim bunların en bilineni olarak “Gel, gel!” çağrıları da
yadırganmış bazı ahvalde. Oysa o çağrılar, dünyanın bir yerinde birilerinin
yüreğini tutup, İslâm’la bütünleştirmiş... Kim bilir belki, ya da umulur ki,
yadırgayanlar da, yadırgananlar da, yürekleri samimiyet, ihlas mecrasında
aktıkça, ecre nail olacaklardır.

Sohbet-i Cânan’dan sadece birkaç paragraf seçerek, bu takdimi tamamlamak
isterim. Bu tür, Allah’ın dost kullarının sözleri, bir imbikten süzülerek doğmuş
ateş parçalarıdır. Yüreğine taşımasını bilenlerin yüreğini ateşler ve yeni
insanlık yolculuğuna çıkmaya vesile olur. Bence, yürekleri açarak okumak
lazım... Ki tutuştursun çoktandır küllenmiş dünyaları...

İşte birkaç cümlecik yüreği açık olanlara:
“...Bence Müslümanlığı yaşıyorsak onu Allah’ın istediği tarzda yaşamamız



lazım.
Evet, ٌةَنِْتف ْمُكُدـَـالْوَأَو  ْمُكُلاَوَْـمأ  اَۤـمَّن  Muhakkak ki mallarınız ve“ أَ

evlatlarınız sizin için imtihandır.”1 İmtihan... Bu dünyada kaybeden anne-
babalar var, evlatlar var; kazanan anne-babalar var, evlatlar var. Kazanan
toplum var, kaybeden toplum var. Kazanan mücahit var, kaybeden mücahit
var. Kazanan muhacir var, kaybeden muhacir var. Bir ibtila, bir imtihan.
Değişmeye gelince, biz değişirsek, seyr u sülûk-i ruhanîde değişen insanlar
gibi değişmeliyiz. Bizim için başka türlü değişme olmaz; olmamalı. Başka
türlü değişme dönekliktir. Kur’ân’dan mülhem ifadesiyle ‘tezebzüb’tür. Bir
oraya, bir buraya dönme; bu münafıkça bir davranıştır. Yalnızca bir kere
değişmeli insan. Bundan sonraki her değişim bir adım daha O’na yaklaşma
şeklinde olmalı. “Ben boynu tasmalı, O’nun azad kabul etmez kölesiyim.”
demeli. Eğer insanın bir kıymeti varsa, bütün kıymeti buradadır zaten.”

Ve birkaç cümlecik daha:
“Allah’ın kulu ve kölesiyim.” diyen birinin düşmanlara karşı göstereceği

zillet Efendimiz aleyhissalâtü vesselâma raci olur. Halbuki mü’minin O’na
olan intisabı O’nun başını her daim dik tutmasını gerektirir. Dolayısıyla
diyalog adına girilen süreçte de Müslümanlar tavırlarını izzet-i
İslâmiyye’den taviz vermeyecek şekilde ayarlama zorundadırlar. “Evet,
bizlerin her zaman küfür düşüncesine karşı dimdik olmamız lazım. Sırtımızda
taşıdığımız Müslümanlığımızdan utanmamamız lazım. Ne tarz-ı
telebbüsümüzden, ne selef-i salihinin yürüdüğü caddede yürümekten
utanmamalıyız. Fakat bana öyle geliyor ki bizler daha ziyade mü’minlere
karşı aziz, kafirlere karşı zelil davranıyoruz. Özellikle azıcık okumasını-
yazmasını-konuşmasını bilen insanlar başkalarına tepeden bakmaya
başlıyor. Çok büyük şeyler keşfetmiş gibi âlemi hor ve hakir görüyorlar.
Kendisini Gazzâlî’ye, Şah-ı Geylanî’ye eşit görmeye başlıyor. Büyük insan
görmemişliğin getirdiği boşluk bu. İnanıyorum onlardan birkaçını görseydik,
Allah’la münasebetlerinde nasıl tavır takındıklarına şahit olsaydık
utancımızdan yerin dibine geçerdik.”

İşte bu kadar. Gerisi sizinle sohbet sahibi arasındaki gönül buluşmasına
kalmış... Bereketli okumalar dilerim...

Ahmet Taşgetiren
1 Enfâl sûresi, 8/28; Teğâbün sûresi, 64/15.



Kur’ân’ın Sihirli Ufku

Kur’ân ve Vahiy
İlâhî kelâmdan insanların istifadesi açısından en elverişli tecellî, Kur’ân’ın

tecellîsidir. O, insanların dillerine, anlayışlarına, hâllerine ve idraklerine
uygun bir konuşma tarzı ve tecellîye sahiptir. Üslûbu, hedef aldığı kitlenin
anlayış, algılayış ve idrak düzeylerini gözetir. Dolayısıyla Kur’ân, potansiyel
olarak herkesin alıp değerlendirebileceği, istifade edebileceği bir tecellî dalga
boyunda –bu tabiri bazı mahzurlardan kaçınma ve bu şekliyle çok mahzurlu
olmayacağı mülâhazasıyla kullanıyorum– nazil olmuştur.

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) vahyin inişi esnasında,
bizim bildiğimiz âlemden başka bir âleme geçiyor; âdeta bizim âlemimize
kapanıyordu. Bu âlemden ayrılıyor, bir başka buuda giriyordu. Bu meselede
hususî donanıma sahip olmakla beraber, vahyin ağırlığını çok ciddî hissediyor;
o âlemle irtibatın mânevî baskısını yaşıyor; vahyi almadaki zorluğu duyuyordu.

Vahiy alma ameliyesindeki bu ahz u ata (alıp verme) bizim için bir sırdır ve
onu tam olarak izah edemiyoruz. Ancak belli benzetmelerle anlamaya ve
anlatmaya çalışıyoruz. Meselâ, reseptörler (alıcı aletler) mors alfabesiyle
gönderilen değişik sinyalleri harflere ve kelimelere çevirir. Her gelen sinyal
bir harfe, kelimeye denk düşer. Reseptörün başındaki görevli kim olursa olsun
belli sinyallerden belirli bazı harf ve kelimeleri alır ve anlar. Vahiy meselesini
de, anlamayı kolaylaştırmak için kullanabileceğimiz bu benzetme çerçevesinde
değerlendirebiliriz. Hâşâ ve kellâ, teşbihte hata olmasın, Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) mahiyetine yerleştirilen binlerce mânevî reseptör
vasıtasıyla her gelen ilâhî sinyal bir kelime olarak alınıyor. Bu inceliği
kavrayamayan kimseler, “Efendimize vahiy mânâ olarak geliyor, o da mânâyı
kelime kalıplarına ve şekillerine uyguluyor.” diyorlar.

Bazılarının “Kur’ân’ın mânâsı Allah’tan, kelimeleri Efendimiz’den…”
sözlerini duyunca çok üzülmüştüm. Hayır, öyle değil; “Sadece mânâ
vahyediliyor.” diyemeyiz. Her gelen sinyal, bir harfe tekabül ediyor. Bunlar
reseptörlerine gelince asıl mahiyetlerine uygun olarak çözülüyor. Bu konuda da
Efendimiz’in mahiyeti kullanılıyor. Hem o öyle bir alma ki, Hz. Peygamberimiz
“Rabbim, şu âyeti bir daha söyle.” demiyor. Aksine, vahyi kaçırmamak için



heyecanla ve acele hareket edince ikaz sadedinde “(Resûlüm!) Sana
vahyedileni unutmamak için tekrarlarken hemen anında belleyeceğim diye
dilini kımıldatma. Çünkü vahyi senin kalbinde toplamak ve onu okutmak Bize
ait bir iştir. O hâlde, biz Kur’ân’ı okuduğumuzda, sen de onun okunuşunu
izle!”1 buyruluyor. Yani âdeta, “Sen sadece konsantrasyona bak. O sinyaller
senin vücuduna inince asıl kalıplarına dönecek.” deniliyor. Öyleyse vahyi
beşerî kalıplara bağlamak kesinlikle yanlıştır.

Arz ettiğim husus, meseleyi akla yaklaştırmak için kullanabileceğimiz küçük
bir misal. Yoksa, vahyin gerçek mahiyetini ancak Allah (celle celâluhu) bilir.

Kur’ân-ı Kerim’in Sırrı
Soru: Kur’ân okurken, çoğu zaman doğrudan bize hitap ediliyormuş gibi

hissediyoruz. Öyle âyetlerle karşılaşıyor ve günlük hayatın iyi ya da kötü
hâdiselerine değişik yönleriyle öyle temas edildiğini görüyoruz ki, Kur’ân’ın
bizi takip ettiği duygusuna kapılıyoruz. Bu durumu nasıl
değerlendiriyorsunuz? Herkes Kur’ân-ı Kerim’in kendisini takip ettiğini
müşâhede edebilir mi?

Cevap: Kur’ân-ı Kerim ezelden gelip ebede gittiğinden, onun insanlara
bakan menfezleri tevâfuklara her zaman açıktır. Fakat her şeyden önce o,
Allah’ın kelâmıdır. Cenâb-ı Hak, bir dönemde konuşmuş ve artık konuşmuyor
değildir. O, zaman üstü konuştuğundan, onun kelâmı da zamanı aşkındır ve
Kur’ân, kelâm-ı nefsînin bizlerde kelâm-ı lâfzî şeklindeki nebeânından,
feyezânından ibarettir. Biz, şartlarını yerine getirirsek, o feyezânı ve nebeânı
her zaman ter ü taze duyabiliriz. İnsanların yazdığı yeni kitaplar çok geçmeden
eskir, bazıları da ölür gider; falan tarihte falanın telif ettiği bir kitap olur; yani,
mazi olur o. Kur’ân-ı Kerim için ise mazilik de yoktur, müstakbellik de. O,
zaman üstüdür.

Risalelerde de anlatıldığı üzere, geçen seneki ve meselâ dünkü Kadir
Gecesi, çok yakın oldukları hâlde onlara ulaşamayız. Bir sene bekleyip,
senenin günlerini dolaşırsak tekrar Kadir Gecesi’ni yakalarız. Fakat zaman üstü
olan bir insan, dünü, öbür günü, geçen seneki veya birkaç sene önceki Kadir
gecelerini, gelecek bütün Kadir geceleriyle beraber görebilir. Onları aynı anda
idrak edebilir. Çünkü o, meselelere ruhun ufkuyla bakar. Ruh ise, mekânla
kayıtlanamaz, zamanla sınırlanamaz.2

Bu durum, bir bakımdan herkes için mukadder değildir. Bazı tabiatlar, bir
hikmete binâen Allah (celle celâluhu) tarafından bu tür mazhariyetlere kapalı
tutulmuştur. Bu kapalılıkları da, onlar için maslahattır, tehlikelerden



korunmadır. Fakat mahiyet-i insaniye, potansiyel olarak bu ölçüde bir inkişafa
müsait yaratılmıştır; yani insan, mahiyeti itibarıyla zaman üstü, mekân üstü
olabilir, dünü yarınla beraber görebilir. Doğrudan doğruya huzur-u
risaletpenâhiye ulaşabilir ve Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem)
dinleyebilir. Hz. Cibril’i Kur’ân okurken duyuyor gibi olabilir; Zât-ı Ulûhiyetin
“bî kem u keyf” kendisine konuştuğunu duyabilir.

Buna binâen, ehlullahtan bazıları, Efendimiz’den ve sahabeden hadis
aldıklarını söylüyorlar. Hatta “Ben tâbiînim” diyen insanların sayısı az
değildir, çünkü bahsettiğimiz bir keyfiyette sahabeyi görmüşlerdir. “Doğrudan
doğruya Efendimiz’den emir aldım.” diyen insanların sayısı da az değildir.
Fakat bu şekilde zaman üstü yaşamak herkes için mukadder değildir demesem
de ulaşılması çok zor bir zirvedir.

Bazı tabiatlar, istidradi arz ettiğim gibi, gurur ve çalıma açık oluyorlar.
Öyleyse, onlar için maslahat, ihsân-ı ilâhîyi ihsas etmemektir. Bundan dolayı,
Cenâb-ı Allah da, bazılarına nimetlerini hissettirmez; fevkalâde şeyleri onlara
hiç duyurmaz ve hiç yaşatmaz. Bu kapalılık kulun hayrı ve iyiliği içindir. Çünkü
o tür mazhariyetlere erenlerin, onları gizli tutması, onlara bel bağlamaması,
gurur ve kibre girmemesi, yakınlığına rağmen kendini uzak bilip daha yakınlara
ulaşma yolları araması ve en yakın olduğu zaman bile sürekli bir kapının
arkasından sesleniyor gibi davranması gerekir.

Benim düşünce ve isteğim de hep bu çizgide oldu. Yani, çok yakın olayım;
fakat kendimi pek uzak bileyim. Matmah-ı nazar olayım; ama öyle olsam bile
kendimi kapıda bir Kıtmîr olarak dahi görmeyeyim. Rahman u Rahîm, beni öyle
bir noktada tutsun ki, ben kendime hakikaten arpa kadar değer vermeyeyim.
Şahsiyetimi ulûhiyet hakikati içinde eriteyim, yok edeyim. Fenâfillaha ve
bekâbillah-meallaha ulaşayım ki, gerçek kıymet de oradadır; ne keşif, ne
keramet, ne de harikulâde hâller... Gerçek kıymet “Sadece Rabbim, sadece
Rabbim..” mülâhazasındadır.

Selef-i sâlihînin, kerametlere “erkeklerin hayız kanı” nazarıyla baktıklarını
birkaç kez ifade etmiştim. Bu mülâhaza, fevkalâde hâllere mazhariyetten daha
önemli bir mülâhazadır. Bu mülâhazanın birinci basamağı, Cenâb-ı Hakk’ın
ihsanını ihsas etmemesi, duyurmaması vardır ki, bu doğrudan doğruya
merhamet-i ilâhiyenin bir tecellîsidir. Kulun bu mevzuda kararlı olması ve bir
tek onun rıza ve hoşnutluğunu talep etmesi de ikinci basamaktır. Öyle bir kulun
nabız atışları hep “Sen… Sen..,” şeklindedir. O, oturur kalkar Yunusvârî,

Cennet Cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri



İsteyene ver Sen anı
Bana Seni gerek Seni

der ve devam eder: “Bana şu anda kutbiyeti, gavsiyeti de versen, ‘Şah-ı
Geylânî oldun’ da desen ve ben de onun gereklerini veya ona bağlı bütün eltâf-ı
sübhâniyeyi duysam, hissetsem ve yaşasam, görülecekleri görsem, Hz. Cibril’in
sana kurbiyeti içinde azamet-i heykeline şahit olsam... Ben bunların hiçbirisini
istemiyorum. Kendi küçüklüğümü kabul edecek bir duygu istiyorum Senden.
Kendi küçüklüğümden Senin büyüklüğüne bakmak istiyorum.” İşte böyle bir
duygu ve kararlılık, harikulâde şeylere mazhar olmaktan çok daha büyük bir
mazhariyettir.

Meseleye girerken, bir ara cümlecik olarak, Kur’ân’ın bizi takibini
kendimize vermememiz gerektiği hususunun hatırlattığı bir iki noktayı söylemiş
oldum. Tekrar asıl mevzuya döneyim: Kur’ân bizi takip eder; çünkü o, Allah’ın
kelâmıdır. Ona, bir kere inmiş, bitmiş nazarıyla bakılamaz. Bir de ihsan-ı ilâhî
olarak tevafuklar vukû bulur. Biz bir şey konuşuruz, daha sonra Mushaf’ı
açtığımızda o konuyla alâkalı bir âyet çıkar. O gün belli bir mevzuda
konuşmuşuzdur, bakarsınız o gün okuduğumuz hizbimizde o mevzu vardır.
Namazda sûreleri sırasıyla okuyoruzdur, o gün de bazı meseleleri müzakere
etmişizdir, bakarsınız sıra müzakere ettiğimiz meseleleri ihtiva eden sûreye
gelmiştir. Belli ki bunlar bizim üzerimizde, planlarımızın ötesinde cereyan
eden hâdiselerdir. Evet, bunlar bizim iktidarımızla olabilecek şeyler değildir.
Her şey, bizi bilen, o “Kitab”ı bilen ve hâdiseleri de bilen bir Zât tarafından
planlanıyor, programlanıyor ve biz o kaderî senaryonun oyuncuları gibi
rolümüzü oynuyoruzdur. O bize bir şey üflüyor ve biz de hiç farkına varmadan
onu söylüyor, onu mırıldanıyoruzdur.

Gördüğünüz gibi burada irademiz yok değil, bizim için de bir irade söz
konusudur; cebre düşmeyelim. Fakat meydana gelen hâdise bütün bütün beşer
iradesiyle hâsıl olacak gibi de görünmüyor. Beşer kendi iradesiyle, istediği
mevzuyu Kitab’ın içerisinden onu açar açmaz nasıl bulabilir? Demek ki,
Kur’ân’ın böyle bir takibi vardır. En azından meseleye bu zaviyeden
bakabiliriz. Onun ezeliyeti, zaman ve mekân üstü olması, evveli ve âhiri
bulunmaması demektir; yoksa, geçmiş zamanın son noktası demek değildir. Bir
şeyin ezeliyeti sabit olunca, ebediyeti de sabittir. O ikisini birbirinden
ayıramazsınız. Öyleyse ezelî ve ebedî olan bir “Kitap” bizi her zaman takip
edebilir.

Kur’ân, Hazinelerini Kimlere Açar?
Bir üçüncü mesele de şudur: Kur’ân’a itimat etmeniz; Kur’ân’ın Allah’ın



kelâmı olduğuna inanmanız ve ona güvenmeniz; yani, sizin davranışlarınıza,
hareketlerinize bağlı olarak ortaya koyduğunuz eserlerin sizin teşebbüslerinizle
sâdır olmasından daha kat’î bir yakinle, “O Allah’ın kelâmıdır ve onun içinde
her şey vardır. O ezelden gelmiştir, ebede gitmektedir.” mülâhazasıyla
Kur’ân’a teveccüh etmeniz çok önemlidir. Böyle bir iman ve itimat sayesinde,
onu başkalarından çok farklı görür, çok farklı duyarsınız. Bir münasebetle arz
etmiştim; siz şu karşıdaki şemâile şöyle bakarsanız, bakışınızı onun üzerine
yoğunlaştırırsanız, gözünüzü teksif ettiğinizde şu dış yüzünün arkasında, hemen
yarım metre arkada bir tablo daha görebilirsiniz. Onun üçüncü buudunu
görürsünüz. Daha bir im’ân-ı nazar eder, bir arka görmeye sıçrarsanız bir buud
daha yakalayabilirsiniz. Biraz daha kendinizi zorlarsanız, gözlerinizi teksif
ederseniz, bir buud daha görebilirsiniz. Ve gördüğünüz buud, bir önceki buuda
nispeten biraz daha genişler, büyür, daha bir açılır hatta bu buudda okuduğunuz
yazıları o perdede daha rahat okuyabilirsiniz.

İşte, Kur’ân-ı Kerim’e de, onda bir şeyler bulacağınız itimadı ve böyle ciddî
bir inanmışlık içinde baktığınız zaman, başkalarının filozofça ve mütefekkirane
bakmalarının çok ötesinde şeyler müşâhede edebilirsiniz. Ümmî de olsanız –ki
biz hepimiz bir açıdan ümmî kategorisine dahiliz– çok daha derin şeyler
görebilirsiniz. Çok engin şeylere şahit olabilirsiniz. Kur’ân, bir bahr-i
bîpâyândır, uçsuz bucaksız bir denizdir. Fakat o kendisine itimat etmeyenlere,
güvenmeyenlere karşı cimri ve kıskanç davranır. Kendi kıt akılları ve eksik
idraklerinden dolayı Kur’ân’ı anlamayan, onun lafızlarına takılan, i’rabında
hatalar arayan, ona –hâşâ– Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sözü
nazarıyla bakan ve Mütekellim-i Ezelî’den gaflet eden insanlara karşı Kur’ân-ı
Kerim cimrice davranır; hazinelerini kıskanır onlardan.

Evet, Kur’ân bazılarına cimri davranır; çünkü onların hakkı yoktur
cömertliğe ve semâhate. Onlar semih bir gönülle Kur’ân’a teveccüh etmiyorlar
ki, Kur’ân’ın semâhat sağanağına mazhar olsunlar. İçinde bir hazine var, diye
bakmıyorlar ki, onun mücevherlerini bulsunlar. Bir şeyler bulacağına
inanmayan birisi, altın damarı içerisinde yürüse dahi altına rastlayamaz. Fakat
hassas bir insan, bir tanecik emare görse, ne yapar eder damara yol vurup gider
ve altına ulaşır.

İşte, burada da karşılıklı bir takip etme vardır. Yani, siz Kur’ân’da bir şeyler
bulacağınıza inanır, onun âyetlerini hazineyi gösteren işaret taşları gibi bir bir
takip ederseniz, o da sizi yakın takibe alır, hazine dairesinin kapısını açık
bırakır. Neticede, onun aydınlatıcı tayfları arkasında, filozofların duymadığı
şeyleri duyarsınız. Onun için, bazen bir ümmî, tekkedeki bir postnişin, İbn Sina
gibi bir dâhinin duyduğunun çok üstünde duymuştur Kur’ân’ı. Farabî sizin



köyün çobanı kadar duymamıştır onu. İbn Rüşd, bir fevkalâdeliği olmayan
mü’min kadar iman hakikatlerine muttali olamamıştır. Üstad Hazretleri de onlar
için “Adî bir mü’min mertebesini ancak kazanmışlardır.”3 diyor.

Onlar ilmî ve filozofça bakışlarını bir mercek gibi gözleri önüne koyuyor ve
Kur’ân’a öyle bakıyorlar. Dolayısıyla, Kur’ân’a ait meânî, onların o bakışına
göre şekilleniyor. Oysaki, Kur’ân’a bakış; ulûhiyete ait yanı açısından,
ulûhiyete ait tayfları görme mülâhazasıyla olmalıdır. Cenâb-ı Allah, Kur’ân’ı,
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) kalbini, ruhunu ve his dünyasını
tecrid ederek O’na indirmiştir ki; Efendimiz’in malûmât-ı sâbıkası “Kitab”a
yeni renkler katmasın, onu bulandırmasın. Bu açıdan, bazı şeyler bilen ve
bildiklerine güvenen, kendi malûmâtına itimat eden insanların, nazarî planda
inansalar da, gerçekte inanmaları biraz zordur. Öğrenegeldikleri bilgi
kırıntıları, kendi rengini karıştırır Kitabullah’a. Karıştırır da hep o kıstas ve
kriterlerle bakarlar, değerlendirirler ve tabiî ki hep yanlış sonuç elde ederler.

Soru: Kur’ân-ı Kerim ve Efendimiz hakkında “sonsuz” sıfatı kullanılabilir
mi?

Cevap: Kur’ân’a ve Efendimize “sonsuz” demenin hiçbir mahzuru yoktur.
Biz hepimiz sonsuza, ebede namzediz. Sonsuz olacağız bir gün. Bir şeyin
sonsuzluğunun kendinden olması başkadır, sonsuzluğun bir başkasıyla kıyamı
başkadır. Hepimiz ölmemek üzere ahirette dirilmeyecek miyiz? Bize lütfedilen
nimetlerin her birisi sonsuzluğun bir tecellî dalga boyu olmayacak mı?

İşte, Efendimiz’in (aleyhi ekmelüttehâyâ) nuru da, ezelden ebede kadar bütün
âlemleri tutmuştur; fakat o nur, kendi kendine ve kendinden değildir. Zât-ı
Ulûhiyet’e “Vacibü’l-Vücud” deniliyor; bu ifade, “varlığı kendinden”
demektir. Cenâb-ı Hakk’ın varlığı vaciptir, mümkin değildir. Mahlûkâta
gelince, onlar “mümkinü’l-vücud”dur. Yani, onların vücuda gelmesi
mümkündür; ama onları ancak vücudu kendinden olan bir zât, bir Hâlık-ı
Mutlak vücut sahasına çıkarabilir.

Evet, Kur’ân-ı Kerim’in de, Resûl-i Ekrem aleyhisselâmın da kayyumiyeti
Hayy u Kayyûm’dan, ebediyeti Bâki-i zü’l-Celâl’dendir. Onlar, Allah’ın
varlığıyla kâimse şayet, hem Efendimiz ve hem de Kur’ân sonsuzdur.

Biz de o sonsuzluğun peşinde koşuyoruz. Şu fânî hayatımızı, sonsuz, ebedî,
tükenmeyen bir hayata çevirmek için gayret gösteriyoruz. Bu ifade de doğrudur
ve bu şekilde söylenmesinde bir mahzur yoktur. Bazıları, Sonsuz Nur isimli
kitabın Arapça tercümesindeki er-Risâletü’l-Hâlide adını görünce rahatsız
olmuşlar. Maalesef, arz etmeye çalıştığım hususu ve hepimizin ebede talip
olduğumuz hakikatini kavrayamamışlar.



Kur’ân-ı Kerim’in Üslûbu
Soru: “Her nefis, her lâhza ölümü tatmaktadır. Sonunda bizim

huzurumuza getirileceksiniz.”4 ve “Ey iman edenler! Ne alışverişin, ne bir
dosttan yardım beklemenin ve ne de bir kimseden şefaat ummanın mümkün
olmadığı bir gün gelmeden önce, sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin,
O’nun yolunda harcayın.”5 gibi âyet-i kerimeleri, muhatapları yetiştirici bir
ikaz olarak mı anlamak lazım? Bunları, o âyetlerin öncesi ve sonrasıyla nasıl
telif ederiz?

Cevap: Evvela, affınıza sığınarak ifade etmeliyim ki, bir eseri toplayıp
düzenleme, meseleleri uzlaştırma, bağdaştırma ve biraz da tekellüfle arada
irtibatlar kurma mânâlarına gelen telif sözü bir nakîseyi, eksiklik ve kusuru da
tedaî ettirir, çağrıştırır. Bundan dolayı, başka kitaplardan farklı olarak Kur’ân-ı
Kerim hakkında telif kelimesini kullanmamak lazımdır.

İman esasları, vahyin indirilişindeki keyfiyet açısından, Kur’ân-ı Kerim’in
atkıları ve profilleri gibi esas olmuş; diğer meseleler ise, değişik yerlerde, o
yerlerdeki durumlarına ve aradaki münasebete göre, siyak ve sibaka bağlı
olarak iman esaslarının üzerinde örgülenmiştir. Bazen iman açıkça anlatılmış,
insanlar inanmaya çağrılmıştır. Meselâ, pek çok yerde “Allah’a ve Resûlü’ne
iman edin!”6 denilmiştir. Bazen de, “Böylece Allah, iman edip güzel ve
makbul işler (sâlih amel) yapanları ödüllendirir. İşte onlara bir mağfiret ve
çok değerli bir nasip vardır.” 7 gibi âyet-i kerimelerde bir isim cümlesiyle
imana işaret edilerek, doğrudan emir olmayan ihbarî bir üslûp kullanılmıştır.
Fakat bu ihbarî üslûba terettüp eden şeyler itibarıyla o amelin bir farz ya da
vacip olduğu anlaşılır. O ameli yapmamanın çok büyük bir hizlan ve hüsran
olduğu kavranır. Dolayısıyla, biz onu yapmanın farz, terk etmenin ise haram
olduğuna inanırız.

Usûldeki prensipler açısından, emirler ve nehiyler kendi mânâlarının
yanında başka mânâlara da geldiği gibi, ihbarî cümleler de bazen, bütün
akitlerde olduğu üzere, inşaî mânâ ifade eder. Bazen emir ya da nehiy için
vaz’edilmemiş gibi görünen bir haber cümlesi sonuç itibarıyla emir veya nehiy
ortaya koyar. Bu emir ve nehiyler bazen peşi peşine sıralanır, tafsilen anlatılır.
Meselâ, özellikle yatsı namazlarından sonra okuduğumuz Bakara sûresinin 285.
âyetinde meâlen, “Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indirildi ise
ona iman etti; mü’minler de (iman ettiler). Onlardan her biri Allah’a,
meleklerine, kitaplarına ve resûllerine iman etti. ‘Onun resûllerinden
hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz.’ dediler ve eklediler: ‘İşittik ve itaat ettik
ey Rabbimiz, affını dileriz, dönüşümüz Sanadır.’ ” 8 dedikleri haber verilerek



iman esasları doğrudan doğruya ve ard arda sıralanmıştır.
Bazen de “O müttakiler ki, görünmeyen âleme (gayba) inanırlar.

Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz
nimetlerden infak ederler.” 9 şeklinde icmalî ifadeler kullanılmıştır. Mutlak ve
mukayyed olmak üzere değişik gayblar olması itibarıyla, “Gayba iman
ederler.” sözüyle herhalde gayba taalluk eden her şey murad edilmiş; yani,
iman esaslarının tamamı kastedilmiştir. Bu iki âyette de doğrudan doğruya
“İman edin” emri yoksa da mü’minlerin vasıfları ortaya konularak mü’min olma
yol ve şartları gösterilmiş; böylece de iman zımnen emredilmiştir.

Gayb-ı mutlak bizim için, bilinmezlik mânâsına değil, ihata ve idrak
edilmezlik mânâsına Zât-ı Ulûhiyet’tir; ulûhiyet hakikatidir. Meleklere inanma
gibi diğer iman esasları ise mutlak gayb değildir, bizim gibi kimseler için
gaybdır. Çünkü peygamberler melekleri görmüşlerdir, hatta bazı evliyanın da
onlarla münasebeti olabilir.

Evet, bazı âyetlerde icmalî; ayrıntılara inmeden, özet hâlinde anlatım
bulunmaktadır. Daha sonra, bir başka âyette de bu icmal tafsil edilmekte,
etraflıca açıklanmaktadır. Fakat kullanılan lafızlar, ister inşaî cümleler olsun,
isterse ihbarî cümleler, iman hakikatlerini vaz’a matuf ortaya konmuştur.

Bazı âyetlerde de, “usûl-i İslâm” dediğimiz, Müslümanların İslâm’ın şartları
diye bildikleri namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetler; muâmelâta mütaallik
meseleler ve hatta muâmelâtla alâkalı meselelerin füruatı, yani asla nispetle
ikinci üçüncü dereceden önemli dalları; Meselâ, ailevî münasebetler, ailevî
münasebetlerde nikâh, nikâhın keyfiyeti, nikâhta haram olan hususlar, talak
(boşanma) mevzuu, eşlerden birisinin ölmesi durumunda ortaya çıkan
meseleler, çocukların nafakası, kocası müteveffâ bir kadının nafakası gibi
mevzular ele alınmaktadır.

Kur’ân-ı Kerim, bazı mevzuları belli bir tertip üzere, hususî surette, etraflıca
ve bir irtibat içerisinde ortaya koyarken ve biz anlatılanlardan Hazret-i Şâri’in
maksadını anlayarak âyetleri okumaya devam ederken bakıyoruz ki, anlatılan
konudan farklı olarak, o işin içinde istidrâdî gibi görünen bir âyet geliyor. Hiç
münasebeti yokmuş gibi görünen, akla öyle gelebilecek bir mevzuya geçiliyor.
Meselâ, insanın eşine karşı nazik ve lütufkâr davranması gerektiği
vurgulanırken bir de bakıyorsunuz, takva dairesine girilmesi emredilerek başka
mevzuya geçilmiş gibi oluyor.10 İlk bakışta münasebet yokmuş gibi görünse de,
biraz im’ân-ı nazarda bulunulunca görülüyor ki, aslında tam söylenmesi
gereken söz, söylenmesi gereken en uygun yerde ifade ediliyor.

Başkalarının çok defa kuru, donuk, aynı konudaki şeyleri üst üste istif ederek



meydana getirdiği kitaplardan farklı olarak, Kelâm-ı İlâhî, muhataplarını daima
hüşyar tutacak bir üslûp kullanıyor. Ayrıca, her meseleyi neticede bir iman
esasına bağlıyor; dinin esasâtını tesis ediyor; bu tesiste kullanılması gereken
malzemeyi bütünüyle kullanıyor ve neticede de mü’minler için çok önemli bir
imanî rüknü hatırlatıyor. Az önce verdiğimiz misale dönecek olursak, eşler
arasındaki münasebeti anlatırken birden ahireti, Cennet ve Cehennem’i nazara
veriyor ve yapılan iyi ya da kötü amellerin bir karşılığı olduğunu, bu husus
düşünülerek davranılması gerektiğini irşad buyuruyor. Dahası, o konuları
anlatmanın yanı başında, inandırmanın yollarını da uygun bir şekilde kullanıyor.
İnsanları, yolunca ve usûlünce inanmaya sevk ediyor.

Böylece Kur’ân-ı Kerim, meselelerimizi nasıl anlatmamız gerektiği
hususunda bize de bir üslûp öğretiyor. Biz o üslûbu kullandığımız zaman
insanlar inanır mı inanmaz mı, o ayrı bir mesele. Allah (celle celâluhu)
kalblerini mühürlemişse inanmazlar. Fakat meselelerimizi o şekilde anlatırsak,
biz inandırma adına lazım gelen şeyleri yapmış oluruz. Biz, her hâlimizle, her
sözümüzle, her tavrımızla, her davranışımızla inandırıcı olma durumundayız.
Ama inandırmak bizim vazifemiz değildir. Evet, biz güven kaynağı olmalıyız.
Hâlimize, sözümüze bakan herkes demeli ki, “Bunlardan yalan sâdır olmaz.”
Fakat inandırma işine gelince, o ayrı bir fiildir ve onu Allah yaratır; ona bizim
gücümüz yetmez.

Âyetler Arasındaki Münasebet
Kur’ân-ı Kerim, inandırmaya matuf değişik yollar kullanıyor. Meselâ, önemli

bir hususu anlatıyor; insanların tûl-i emel ve tevehhüm-i ebediyet gibi
mülâhazalarının olduğunu, bu mülâhazaların onları dünyevîliğe çektiğini ve
faydasız işler arkasında dolaştırdığını anlatırken, dünyevîliklere kaydıklarını
nazara verirken “Her nefis her lâhza ölümü tatmaktadır. Sonunda Bizim
huzurumuza getirileceksiniz.”11 diyor. Evet, her nefis her lâhza ölümü
tatmaktadır. Kısmen ölmekte, kısmen dirilmektedir. Her insanın vücudunda da
her an bazı hücreler ölmekte ve onların yerine başkaları yaratılmakta, beden
sürekli bir tebeddül ve tagayyür yaşamaktadır. Gece ile gündüzün deveranı ve
farklılığından alın da, insan vücudunda ölen hücrelerin yerine başkalarının
gelmesine kadar kâinatta sürekli bir tebeddül vardır.

Şunu da ifade etmeliyim ki, bazılarının bu âyete “Her nefis ölümü
tadacaktır.” şeklinde meâl vermesi doğru değildir. Âyetin mânâsı “Her nefis,
her lâhza ölümü tatmaktadır.” şeklinde daha doğru olabilir. İşte, cüz’iyet
planında ölümleri hatırlatmak suretiyle, gece ve gündüzlerin deveranından
mevsimlerin değişmesine, bazı şeylerin ölüp bazı şeylerin dirilmesine ve mikro



âlemden makro âleme kadar doğum ve ölümler ima edilerek insanların da fâni
oldukları ve onları mukadder bir ölümün beklediği hatırlatılıyor. “Demek ki,
bir gün siz de tamamen silinip gideceksiniz buradan. Cisminiz ve nefsaniyetiniz
açısından bu dünya hesabına tamamen silinip gideceksiniz. Ruhunuz bâki
kalacak. Öyleyse ona göre davranın, davranışlarınızı ona göre plânlayın.”
deniliyor. Evet, ölümü emsalinden tecrid ederek ileride meydana gelecek bir
vak’a şeklinde vaz’etmek çok inandırıcı olmaz; emsalini göstererek ölümü
hatırlatmak inandırıcıdır. Her yönüyle muknî olan Kur’ân da böyle inandırıcı
ve ikna edici bir üslûp kullanıyor.

Soruda zikrettiğiniz ikinci âyet, Bakara sûresinde, Âyetü’l-Kürsî’den önceki
âyettir ve “Ey iman edenler! Ne alışverişin, ne bir dosttan yardım
beklemenin, ne de bir kimseden şefaat ummanın mümkün olmadığı bir gün
gelmeden önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin.”12 meâlindedir.
Bu dünyada, insanlarla içli dışlı yaşıyorsunuz; dost ve arkadaşlarınız oluyor.
Bazıları dünyevî işlerinizde size aracılık da yapabiliyorlar. Fakat önünüzde
öyle bir gün var ki, o gün siz tek başınıza ve kendiniz olarak öleceksiniz,
kendiniz olarak dirileceksiniz ve haşir meydanında da tek başınıza
kalacaksınız. Orada hiçbir şefaatçi ve iltimasçı bulamayacaksınız. Çünkü o gün
dostluklar, tavassutlar ve iltimaslar geçerli olmayacak. Öyleyse, o müthiş
günde zor durumda kalmamak için bugünden infak edin. Edin de infakınız, öbür
âlemde sizi kurtarsın. Yaptığınız infaklarla din-i mübîn-i İslâm’ı i’lâ
vazifesinde bulunun ki, hiçbir şefaatçinin şefaatinin kabul edilmediği o yerde
“Makam-ı Mahmud’un Sahibi” imdadınıza koşsun.

O âyet-i kerimeden sonra da pek çok âyette infaktan bahsediliyor. Mallarını
Allah (celle celâluhu) yolunda harcayıp da infaklarının ardından minnet
etmeyenlerin Rabbileri katından mükâfatlarını alacakları, onlar için hiçbir
endişeye mahal olmayacağı ve üzüntü de duymayacakları; sadaka verilen
kimselere minnet etmekle ve onları incitmekle o sadakaların boşa
çıkarılmaması gerektiği; Allah’a da, ahirete de inanmadığı halde sırf insanlara
gösteriş yapmak için malını harcayan kimsenin, üzerinde toprak bulunan kaypak
bir kayaya benzediği ve şiddetli bir yağmur yağar yağmaz o toprağın kayıverip,
o kayanın cascavlak kalacağı gibi riyakârların da hiçbir şeyden sevap ve
mükâfat elde edemeyecekleri; Allah’ın rızasını kollamak ve ruhlarındaki imanı
kökleştirmek için mallarını harcayanların durumunun ise, bol bol yağmur alıp
iki kat meyve veren, kuraklık zamanlarında bile hafif bir yağmur ve az bir
çisentiyle yemyeşil kalabilen bir tepedeki güzel bir bahçenin hâline benzediği
anlatılıyor.13

İşte, Kur’ân bir fasıldan diğer bir fasla geçerken, böyle bir siyak (sözün



gelişi) içinde infaka teşvik ediyor. Bu âyetten hemen sonra Âyetü’l-Kürsî’nin
gelmesi Hayy ve Kayyûm olan Cenâb-ı Allah’ın anlatılması, sine ve nevmin
(uyuklama ve uykunun) onun için söz konusu olmadığı meselesinin
vurgulanması da gayet mânidardır. Evet, inandırma adına kullanılacak metod,
inandırıcılıktaki üslûp bu olmalıdır. Kur’ân-ı Kerim, insanlar arasında
yardımlaşmayla alâkalı bir konuyu pekiştirmek, onun gereğine inandırmak ve
aynı zamanda ulûhiyete ait hakikatlerin hatırlatılmasıyla onun gönüle işlemesini
sağlamak için böyle fasılalarla arada değişik şeyler hatırlatıyor. Sonra bir
başka ahkâma geçiyor.

Nitekim, bu âyetten üç sayfa sonra, sayfanın başında, infakla alâkalı şeyleri
bitiriyor, ribâdan bahsetmeye başlıyor. O sayfanın alt tarafına doğru,
“Kendisine döneceğiniz o Allah’a karşı takva dairesinde bulunun.”14 diyor
ve yine ölümü hatırlatıyor. Ondan sonra tedâyün âyeti geliyor. Seferde
borçlanma, borç ve alacağın yazılması, ya kefil veyahut bir rehinin ortaya
konması, alış veriş sırasında şahit tutmak gerektiği ve kâtip veya şahidin asla
mağdur edilmemesinin lüzumu gibi mevzuları uzun boylu anlatıyor; tafsilata
giriyor. Daha sonra da, imana müteallik bir meseleyi hatırlatmak suretiyle,
İslâmî inanç ve esaslar arasında imanla alâkalı meselelerin ve iman esaslarını
hatırlatmanın bir profil ve atkı gibi olduğunu gösteriyor; hemen her şeyi onun
içinden geçiriyor, ona bağlıyor, onunla irtibatlandırıyor.

Maalesef, günümüzde bazı insanlar, Kur’ân-ı Kerim’e sathî bir nazarla
bakıyor; kendi kıt idraklerini ölçü kabul edip yanlış zanlarına göre bir kısım
hükümler çıkarıyor; şarkiyatçıların garazlı sözlerini ve belli bir gayeye matuf
yazılmış kitaplarını taklit ediyor; senelerdir süregelen bazı meseleler hakkında
şüphe hâsıl edecek tartışmaları bir fantezi uğruna yeniymiş gibi tekrar yazıp
çiziyorlar. Meselâ; onlara göre, hâşâ ve kellâ, bazı âyetler kendi yerlerine
konulmamış; şurada değil de burada olmalıymış; şu âyet buraya münasip
düşmüyormuş da şurada olmalıymış. Ne kadar yazık! Kur’ân-ı Kerim’deki
hutût-u ilâhiyeyi, münâsebât-ı mâneviyeyi tam sezemediklerinden dolayı, kendi
hendeselerine ve felsefelerine göre, “Yüce Kitab”ımız için yeni bir tasnif
mülâhazasına giriyorlar.

Sorunuz üzerine Kur’ân-ı Kerim’i gözümün önünden geçirirken birkaç âyet
arasındaki münasebete kısmen temas etmiş oldum. Arz etmeye çalıştığım
münasebet ve irtibatla alâkalı hususları her sûrede görmek mümkündür. Yeter
ki, samimi bir niyet ve selim bir kalble okunsun, düşünülsün ve müzakere
edilsin.

Kur’ân Okumada Asgarî Ölçü



Soru: Kur’ân okumada asgarî bir ölçü var mıdır?
Cevap: Kur’ân bir nasihat, bir zikir ve bir uyarıcıdır. Ne var ki, Kur’ân’dan

istifade edebilmek için, gönüllerin ona karşı açık olması şarttır. Gönlün açık
olabilmesi için de, insanın gözünü ona dikmesi ve kulağını ona vermesi gerekir.
Nitekim Kelâm-ı İlâhî’de şöyle denilmektedir: “Bu Kur’ân, kalbi ona açık
olanlar ve gözünü Kur’ân’a dikip ona kulak verenler için bir öğüttür.”15

Selef-i sâlihîn, Kur’ân okumanın minimumu üzerinde durmuşlar ve her gün
bir miktar okunmalı demişlerdir. Bu hususta söylenilenleri, “Kur’ân-ı Kerim en
hızlı haftada bir, ortalama on beş günde bir, en az ayda bir defa
hatmedilmelidir; eğer ayda bir defa olsun hatmedilmiyorsa, Kur’ân metruk
sayılır.” şeklinde özetleyebiliriz.

Şu kadar var ki, Kur’ân okunurken, insanın içine sinmeli, okuyan onu
düşünmeli ve ondan bir kısım esintiler duymaya çalışmalıdır. Aksi hâlde onu
okumuş sayılmaz. Kur’ân-ı Kerim, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ifadesiyle en az ayda bir defa hatmedilmelidir. Fakat hatim üç beş güne
sıkıştırılmamalıdır. Zira o zaman, düşünmeden okunmuş olur. Oysa, Kur’ân
baştan sona mülâhaza edilmesi, bir bütün olarak ele alınması ve dikkatle
okunması gereken bir kitaptır.

Muhammed İkbal der ki: “Gençlik yıllarımda her sabah namazından sonra iki
saat Kur’ân okuyordum. Babam yaptığım işi görmesine rağmen her sabah gelip
‘Oğlum, ne yapıyorsun?’ diye soruyor, ben de elimdeki Mushaf-ı Şerif’i
gösterip ‘Kur’ân okuyorum’ cevabını veriyordum. Tam iki sene, belki onlarca
defa, elimde Mushaf’ı görmesine rağmen ne yaptığımı sordu. Bir gün âdeti
üzere tekrar sorunca, ‘Babacığım, biliyorsun ki Kur’ân okuyorum; ama yine de
ne yaptığımı soruyorsun. Bir şey mi demek istiyorsun?’ dedim. Babam şöyle
cevap verdi: ‘Evladım, evet, biliyorum ki elinde “Kitap” var. Ama ben ona
bakmanı değil, onu okumanı istiyorum. Muhammed’im! Kur’ân’ı sana
sesleniyor gibi okur ve her âyetten alacağın şeyleri alırsan o zaman gerçekten
okumuş olur ve istifade edersin.”

Maalesef, bizim insanımızın okuyuşunda da mânâ ve muhtevaya dikkat
edilmiyor. Kur’ân düşünülmüyor. Okuyanlar, sadece lafız olarak okuyorlar.
Mutlaka onun da bir sevabı vardır. Kur’ân okuyan biri, onun kelimeleri ve
harfleri adedince sevap kazanabilir. Hatta bazılarına göre nafile namaz
kılmaktansa Kur’ân okumak daha evlâdır. Fakat esas olan onu hem okumak,
hem de anlamaya çalışmaktır. İmkânı varsa, hafız olanlar, her gün sabah
kalkınca bir cüz Kur’ân okumalı ve o günkü namazlarını o cüzle kılmalılar.
Böylece iki cüz okumuş olurlar. Çok meşguliyetleri yoksa daha çok da



okuyabilirler. Evet, insan her gün Kur’ân-ı Kerim için belli bir süre ayırmalı,
onu okumaya ve anlamaya gayret göstermeli.

Efendimiz, ümmetine ait negatif görüntülerden birini dile getirirken, “Onlar
bir vadide, Kur’ân ayrı bir vadidedir.”16 buyurmuştur. Maalesef, en az beş
asırdır, Müslümanlar böyle bir mahrumiyetin cenderesi içinde bulunuyorlar.
Geleceğin fikir işçilerinin vazifelerinden biri de Kur’ân’ın bu gurbetine son
vermektir.

Kur’ân’ın Gurbeti
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde

dört garipten bahsetmiş ve şöyle buyurmuşlardır: “Kur’ân-ı Kerim, zalimin
kalbinde; mescid, toplantı için kullanılıp namaz kılınmaz hale geldiğinde;
yine Kur’ân, onu okumayan birinin evinde; Müslüman sâlih bir erkek, kötü
bir kavim arasında gariptir.”17

Bugün Kur’ân bir gurbet hayatı yaşamaktadır. Kur’ân’a sahip çıkmak demek,
onu kadifelere sarıp cinlere, şeytanlara mâni olsun diye yataklarımızın başına
asmak; çeyiz sandıklarında ihtimamla korumak değildir. Mutlaka bir yerlere
asılacaksa o, mânevî hayatımızı mahveden ifritleri kovmak için kalblerimizin
en mûtena köşesine asılmalıdır.

Müslümanların Kur’ân’a karşı takındığı tavır, İslâm dinini ve onun yüce
kitabını istemeyen hasımların arzu ettiği bir tavırdır: Kur’ân lafız olarak
okunsun, evlerde aksesuar olsun; ama o bir toplumun şuurlanması, hayatının
gayesini öğrenip o istikamette yaşaması için kullanılmasın. Şuurlanma
olacaksa, Durkheim’a göre olsun, Comte’a göre şuurlanma olsun; ama Kur’ân’a
göre bir şuurlanmadan asla bahsedilmesin.

Maalesef, günümüzde Kur’ân, hayattan tecrit edilip bir kenara itilmiş; onu
durgunlaştırmak suretiyle kıymet-i harbiyesinden bir kısım kayıplara maruz
kalmasını planlayanlar tarafından hayatın dışında tutulmaya çalışılmıştır. Bu
suretle hem İslâm dini, hem de Kur’ân statik (durgun, hareketsiz) hâle
getirilmiştir. Herhangi bir felsefî ekolün ortaya koyduğu kurallar ve nazariyeler
gibi kabul edilir hale getirilmiştir. Oysa, Kelâm-ı İlâhî, işlerken; kendi
elemanlarıyla senaryosu ortaya konulurken anlaşılır. Aktörler o senaryoya
inanmış olarak vazife başında bulundukları zaman onun kıymeti anlaşılır.
Yoksa, âyet-i kerimeler bugün bütün canlılıklarıyla yaşamaktadır ve yarın da
yaşamayı vaadetmektedirler.

Kur’ân’da, itikat, ibadetler ve muamelât peş peşe yer alır. Bu yapı, toplumu
sürekli hareket hâlinde ve canlı tutar. Dini, sadece vicdana bağlamak ya da



yalnızca “Kıl namazını, tut orucunu…” şeklinde çok basit anlamak bu
dinamikliği öldürür. Zaten meselelere bütün hâlinde bakmama, mutlaka ya ifrat
ya da tefrite sebebiyet verir. Günümüzde ilimlere de bütüncül nazar dediğimiz
küllî nazarla bakılıyor. Yani, küllî kaideler esas alınıyor; ama varlık, küll-cüz
münasebeti içinde değerlendiriliyor. Küllî kaidelere bakmadan, yalnızca
cüz’iyâta göre değerlendirme yapılırsa mesele dağılır; genel ahenk bozulur.

Bununla beraber, her bir küllî kaidenin ortaya çıkması için o istikamette bir
kısım cüz’î emirler olması gerekir; o emirlerin hepsi birden mütalaa edilince o
küllî kâide ortaya çıkar ve meseleleri çözerken, ortaya çıkan bu kaide mihenk
olarak ele alınır. Meselâ, “Allah, dini hangi hikmete binâen vaz’etmiş?”
sorusuna, bütün küllî kaideleri ona irca edebileceğimiz temel bir disiplin
vardır: Menfaat ve maslahatları celbetmek, mefsedetleri defetmek. Bütün
emirlerin ve nehiylerin temelinde bu vardır. Bu küllî bir kaidedir. Fakat bazen
cüz’iyatta buna muhalif bazı şeyler olabilir. Onu çözebilmek için de mutlaka bir
küllî kaideye bakmamız, küllî kaideyi esas almamız gerekir.

Pozitif ilimlere de küllî bir nazarla bakmak icap eder. Meselâ, tıp sahasında
uzmanlaşma, ihtisaslaşma oluyor. Bu konudaki bir endişemi eskiden beri hep
izhar ediyorum; biz insana, kalbini kafasından ya da sinir sisteminden tecrid
ederek bakamayız. Organizma bir bütündür; organlar da, her biri diğeriyle
irtibat halindeki azalardır. Öyleyse, burada da küllî nazar esas alınmalıdır; bir
kalb doktoru, kalbi bildiği gibi vücudun diğer yanlarını da bilmelidir ki, daha
sıhhatli konuşabilsin. Bugün insan vücudu bu mânâda çok parçalanmıştır.
Baktığınızda bir hükme varamayacağınız küçük parçalara ayrılmıştır. Meselâ,
bir göz hususunda dahi pek çok branş vardır. Eğer her mesele konsültasyon
(birkaç tabibin bir araya gelerek bir hasta hakkında görüş alışverişinde
bulunmaları) hâlinde halledilmez, orada vücudun tamamı nazara alınmazsa,
gelecek vahimdir.

İşte, Kur’ân’ın mesajına da bu ölçüler içerisinde bakmak lazım. Maalesef,
sadece bir âyeti ele alıp onu da tam anlamadan Kur’ân’a saldırıyorlar. Oysa, o
âyeti, Kur’ân’ın bütünüyle tefsir etmeden, ondaki ilâhî hikmetleri gözetmeden
söylenilen her söz yanlış olacaktır. Kâinatı kusursuz bir düzenle yaratan Cenâb-
ı Allah, “Kitab-ı Kerim”inde, kâinatın bir misal-i musaggarı (küçük bir örneği)
olan insan hayatı için de kural ve kaideler vaz’etmiştir. Bu “İlâhî Kelâm”a
bütün olarak bakıldığında onun canlı ve ter ü taze olduğu görülecektir.

Kur’ân’ın gurbetini ve yaşadığı vahşeti izale etmek de, ancak onu bu ölçüler
içerisinde tefsir eden kitapları okumak ve bu şekilde Cenâb-ı Hakk’ın
marziyâtını anlamaya çalışmakla olacaktır.



Kur’ân’ın Şahitleri
Kur’ân’ın kıymetini anlamak için bir de onun talebelerine göz gezdirmeli.

Sahabe ve tâbiîn efendilerimizin nasıl bir ömür sürdüklerini görmeli. İmam-ı
Azam, İmam-ı Şâfiî, İmam-ı Malik, Ahmed İbn Hanbel, Abdülkadir Geylânî,
İmam-ı Rabbânî, Şah-ı Nakşibendî, Hazret-i Mevlâna ve Bediüzzaman gibi
Hak dostlarını büyüten, onları hüsnümisal yapan Kur’ân’ın mesajından başka
nedir? Hadis-i şerifleri rivayet edip o bereketli sözlerin bizlere ulaşmasını
sağlayan selef-i sâlihînin hayat hikâyelerine baksanız hayran kalırsınız, onları
uhrevîleştiren şey Kur’ân’ın mesajı değil midir?

Onlar, sürekli Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda bulunma temkiniyle yaşamışlardır.
Daima, “enis ü celîs” bildikleri “Dost”la beraber bulununca da konuşmaları
hep “sohbet-i yârân” olmuştur. O’nun rızasından başka bir şey düşünmemiş,
O’nun hoşnutluğuna vesile olacak meselelerden başka bir şey
konuşmamışlardır.

Bu mesele, biraz iradenin hakkını vermeye; biraz Allah (celle celâluhu)
tarafından konduğu yerin, konumunun farkında olmaya ve biraz da duruşu çok
iyi belirlemeye bağlıdır. Hele her şeyin günlük hâdiselere bağlandığı,
aktüalitenin çok öne çıktığı, insanların “Hayır, doğrusu siz şu peşin dünya
hayatına çok düşkünsünüz, onun için ahireti terk edipdurursunuz.”18 âyetine
mâsadak yaşadığı bir dönemde bizim için Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda bulunma
ve bunu hissetme hâlini yakalamak çok zordur. Bu mevzuda fikir jimnastiğimiz
olmalı. Meseleler hep gelip “sohbet-i Cânân”a dayanmalı. Oturup kalkarken,
dünyevî meselelerden bahsederken bile ahiret buudlu davranmalı. “Allah’ı
başkalarına tanıtma ve bu vesileyle kurtulma”, yapacağımız işlerde rotayı tayin
etmeli. Meselâ, teknolojiden bahsederken “Bu teknoloji Rabbimizi anlatma
adına ne işe yarar? Şu ilmî inkişafı, Rabbimizi insanlara duyurma adına nasıl
değerlendirebiliriz? Uhrevî hayatımız adına interneti nasıl kullanabiliriz?”
sorularının cevabı aranmalı.

Meselâ, bugün, biz meşgul olsak da olmasak da internetin de bağımlıları var.
Bazıları onu kendi hesaplarına, şeytanın oyuncağı gibi kullanıyor ve sürekli
kötülük yayıyorlar. İnanan insan, onu da uhrevî kazanç vesilesi yapabilir. Fakat
o dikkatli olur; hangi tuşa dokunacak, hangi sayfaya girecek, bunu iyi belirler.
Tahminî bir tuşa dokunurken de “İnşaallah karşımıza iyi bir şey çıkar.”
mülâhazasıyla teyakkuzda olur. Bunlar, kalb ibresinin göstermesi gereken
noktaya yönlendirilmesi açısından çok belirleyici hususlardır.

Bir mü’min, kâinattaki her şeyde Allah’ı gösteren bir işaret bulur; ona bakar,
Cenâb-ı Hakk’ın izlerini görür. Bu, teknolojiyle de mümkündür. Meselâ, çağın



büyüklerinden birinden dinlemiştim, Hz. Bediüzzaman arabayla bir yere
giderken radyoda şarkı çıkıyor. Arabayı kullanan şahıs, Üstad’ın laubaliliğe
karşı kapalı olmasına saygısının ifadesi olarak radyoyu kapatmak istiyor.
Radyonun düğmesini çevirirken Bediüzzaman kendisine has edasıyla, “Dur
keçeli...” diyor, “Ben hava unsurunu temâşâ ediyorum, havayı insanların
hizmetine veren Allah’ın kudretini tefekkür ediyorum.”

Hani daha önce de çok anlattım; Alvarlı Efe Hazretleri, “Dört güzeller”
türküsünü duyunca Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’yi
hatırlayıp iki gözü iki çeşme ağlarmış. İşte onun gibi, Üstad da orada konsantre
olmuş; şarkıyı değil, o şarkının ötesinde hava nimetini dinliyor, onu tefekkür ve
temaşa ediyor.

Bu müthiş adamı görmeyi hepiniz gibi ben de çok arzu ederdim. Dizinin
dibinde oturmayı, sohbetine ermeyi, dinlemeyi çok isterdim. Nasip... Belki bize
görememenin hasret ve hicran sevabı, görenlere de huzurun insibağının sevabı
yazılır.

Bazı âlim ve ârifler, etraflarındaki ulemaya göre konuşmuşlar; meseleleri
onların seviyelerine göre anlatmışlardır. Bediüzzaman’a gelince, o, meseleleri
herkesin anlaması için gayret göstermiş; hatta mübtedilerin ve avamın
anlamasına da önem vermiştir. Kur’ân’daki, tenezzülât-ı ilâhiye ve beşerin
anlayışına göre hitap esprisini örnek alan Bediüzzaman’ın bu şekildeki bir
tenezzülü de onun büyüklüğüne bir kat daha büyüklük katmaktadır. Onun kolay
söylenir görülen öyle ifadeleri vardır ki, bunlar tam bir sehl-i mümteni örneği,
enfes beyanlardır. Meselâ, Yirmiüçüncü Söz’ün beşinci noktasında şöyle diyor:

“Hem dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semerât-ı uhreviyedir. Dünyevî
maksatlar ise; o nevî dua ve ibadetin vakitleridir; o (dünyevî) maksatlar, (dua
ve ibadetlerin) gayeleri değildir. Meselâ; yağmur namazı ve duası bir ibadettir.
Yağmursuzluk, o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua, yağmuru getirmek
için değildir. Eğer sırf o niyet ile olsa; o dua, o ibadet halis olmadığından
kabule lâyık olmaz. Nasıl ki güneşin gurubu akşam namazının vaktidir; güneşin
ve ayın tutulmaları da küsuf ve husuf namazları denilen iki ibadet-i mahsusanın
vakitleridir...”19

Buradaki ubudiyeti, usûl-i fıkıhta kullandığımız “taabbudî” mânâsında
anlamak gerekir; yani, çok defa mânâsını anlayamasak da Allah’ın emri olduğu
için yapıp neticesini Allah’tan istediğimiz ibadetlerdir. Meselâ, duada
Rabbimizden istediğimiz şeylerle onun veriş keyfiyeti arasında sebep sonuç
mülâhazasına göre bir münasebet yoktur. Sebeplerle tarttığınız zaman
görürsünüz ki, sizin istek ve yakarışlarınızdan bu netice çıkmaz. İşte o zaman,



Allah’a güveniniz, itimadınız nispetinde esbab üstü, doğrudan doğruya Hz.
Müsebbibü’l-Esbâb’dan, Hz. Kâdiu’l-Hâcât’tan istediğinizi istersiniz; o da
herhangi bir sebebe iktiran etmeden verebilir.

Çok eski yıllarda bir arkadaşımız, “Yağmursuzluk dahi yağmur duasının
vaktidir.”20 cümlesini işitince bu orijinal yoruma âdeta vurulmuştu. Evet, âdet-i
Sübhânî açısından yağmurun vakti bellidir; ay ve güneş tutulmalarının vakti ve
ne zaman son bulacağı çok önceden hesap edilebilmektedir. Fakat biz yine de
yağmur duası yapıyor; husuf ve küsuf namazları kılıyoruz. Evet, yağmursuzluk,
yağmur duasının vaktidir. Ay ve güneş tutulması da, husuf ve küsuf
namazlarının vaktidir. Biz ülfetten dolayı bu ifadeleri okur geçeriz; ama Üstad
Hazretlerinden başka birinin böyle dediğini de hatırlamıyorum.

Üstad yine, “Esbâba teşebbüs, bir dua-yı fiilîdir. Esbabın içtimaı;
müsebbebi (sonuç, netice) icat etmek için değil, belki lisan-ı hâl ile müsebbebi
Cenâb-ı Hak’tan istemek için bir vaziyet-i marziyye almaktır. Hatta çift sürmek
hazine-i rahmet kapısını çalmaktır.”21 diyor.

Biz bazen bu hâlisane mülâhazaları koruyamıyoruz. Meselâ, hekime
müracaat ediyoruz, etmeliyiz de; fakat bazen şifayı sanki hekim verecek, sanki o
tedavi edecek; sanki bizim derdimize aldığımız ilaç iyi gelecek gibi
mülâhazalara kapılıyoruz. Oysaki, izzet ve azamet öyle istemiş: Basit işlerde
kudret-i ilâhiyenin mübaşeretinin görünmesini dilememiş. Şifayı veren Hazret-i
Şâfî’dir. Cenâb-ı Allah, o ilaçla o şifa arasında bir iktiran (örtüşme) hâsıl
etmiştir. Bu tevhid düşüncesi çok defa unutuluyor. Maalesef, bazen hiç farkına
varılmadan zımnî bir şirke giriliyor.

Kur’ân Okuma
Hüzün ve Kur’ân âdeta birbirini tamamlayan iki kelime. Kur’ân hüzünle

inmiştir. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadislerinde buna
işaretle buyurur ki; “Kur’ân-ı Kerim’in en güzel tilaveti ciddi bir hüzün
içinde okunanıdır.”22 Şahsen ben, ruhsuz Kur’ân okumanın insanımızı duygusuz
hale getireceğine inanıyorum. Kur’ân’ı anlamak, Kur’ân ile dirilmek, onun
özünde derinleşmeye bağlıdır. Kur’ân’ın sadece ibare ve lafızları ile
ilgilenenler sevap kazansalar bile sevaba açık bir topluluk hâline gelemezler.
Bir başka tabirle, Kur’ân’ı muhtevasına uygun şekilde anlayıp hayatlarına hayat
kılamazlar. Evet, Kur’ân’la münasebetimiz açısından asıl mesele kalb, şuur,
irade, idrak ve hislerimizle ona yönelebilmek ve benliğimizin bütün buutlarıyla
onu duyabilmektir. İşte böyle bir yöneliş ve duyuş sayesinde Allah’ın (celle
celâluhu) bize seslendiğini hisseder, suya ve ziyaya ulaşmış rüşeymler gibi



birdenbire yeşeririz. Okuduğumuz âyetin her kelimesinde, her cümlesinde farklı
derinliklere erer; aynı anda bir yandan ruhumuzun atlasını temâşâ ederken,
diğer yandan göklerin haritasını müşâhede etme ufkuna ulaşırız.

Âcizane kanaatim, Kur’ân okuma tam mânâsıyla bilinmiyor. Onun için bu
meselenin çok ciddî olarak ele alınması gerekir. Çünkü Kur’ân’ı kaide ve
kurallarına uygun şekilde okuma; onu içte duyma, mânâ ve muhtevasına vakıf
olma, derinliklerine nüfuz edebilme kadar önemlidir.

Elfaz maânînin kalıbıdır (lafızlar, ibareler mânâ ve muhtevanın kalıbıdır).
Kalıp bozuk olunca mânâ sıkışıp kalıyor ve derinliklerine nüfuz edilemiyor.
Meselâ, kendi adıma, Kur’ân dinlerken yanlış okumalar karşısında ruhumda
ihtilâc hâsıl olduğunu, konsantrasyonumun bozulduğunu, mânânın derinliklerine
inmekten uzaklaştığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Bende böyle olduğu gibi,
Kur’ân’ı tam bir konsantrasyonla duyarak, hissederek dinlemek isteyen herkesin
ruhunda da aynı türden ihtilâcların olacağı muhakkaktır.

Evet, Kur’ân’ı, Allah’ın Cebrail aleyhisselâma, Cebrail’in “İnsanlığın İftihar
Tablosu”na veya “Efendiler Efendisi”nin sahabeye okuduğu gibi okumak gerek.
Cebrail, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile, “Kur’ân nazil olduğu
şekliyle korunuyor mu, doğru eda ediliyor mu?” diye her sene mukabele
ediyordu.23 Bu açıdan hâdiseye bakınca, mukabeleye “test etme” de diyebiliriz.
Bunun bize verdiği ehemmiyetli bir mesaj olsa gerek.

İsterseniz bir benzetme yapalım: Namazı duyma, her rüknünü vicdanında
hissederek kılma, Allah’ın (celle celâluhu) huzurunda bulunduğunun şuurunda
olma çok önemlidir; ama bunun yanında namazı namaz yapan rükû, secde,
kıraat, kıyam, teşehhüd gibi zahirî erkâna riayet de şarttır. Kur’ân’ı tilavet
kaidelerine riayet ederek hakkıyla okumayı da namazın zahirî erkânı gibi
değerlendirebilirsiniz.

Kur’ân’ı doğru okumak için üç şeyin çok önemli olduğunu söyleyebilirim.
Birincisi, bir fem-i muhsinin (okuyuşu düzgün bir hoca) rahle-i tedrisine
oturma. Yani mutlaka işin uzmanından ders alma. Kur’ân okumak sadece
harfleri bilmek değildir. Ben kendi kendime Fransızca öğrenmiştim;
öğrenmiştim, ama nasıl konuşuyordum Allah bilir. Bir ara İngilizce de çalıştım.
Bir gün Rahmetli Tuzcu Cahid Bey bana, “Hocam! Türkçe gibi İngilizce
konuşuyorsun” dedi ve ben o gün İngilizce öğrenmeyi bıraktım. Harf ve
kelimeleri aslına uygun şekilde telaffuz, ancak işin uzmanının önüne diz
çökmekle öğrenilir. İkincisi, talim esnasında doğru telaffuz için insanın kendini
zorlaması. Meselâ mahâric-i hurufa (harflerin mahreçleri) çalışırken bizim
kıraat hocamız kendisini ve bizleri çok zorlardı. Öyle ki, “dat” harfini



gösterirken parmağını damağına koyardı. Bu ilk bakışta tekellüf gibi görünse de
belli bir müddet sonra alışıyor insan. Ve üçüncüsü, kulak dolgunluğu. Bu da,
Kur’ân’ı tekellüfsüz okuyan hafızları çok dinlemekle olur.

Malesef biz doğru düzgün Kur’ân-ı Kerim okumayı unutmuşuz. Hatta İmam
Hatip liselerinde ve ilâhiyatlarda bile bu eğitim insanımıza tam tekmil
verilemiyor. Kur’ân kursları ölçüsünde verilemiyor, desem kimse bana
alınmasın.

Bu faslı, Hafız Münâvi’den nakledilen bir vak’a ile kapatalım: “Bir genç,
hafızlığını ikmal ederken hemen her gün sabahlara kadar uyumayıp Kur’ân-ı
Kerim’i hatmeder. Ertesi gün de tabiî olarak hocasının karşısına rengi solmuş,
benzi sararmış olarak çıkar. Hem maddî hem de mânevî açıdan kendisine
mürşid olabilecek kapasitede olan hocası, bu durumun sebebini onun ders
arkadaşlarına sorar. Onlar cevaben, ‘Üstadımız, bu talebeniz hemen her gün
sabahlara kadar uyumayıp Kur’ân-ı Kerim’i hatmedip duruyor’ derler. Üstad,
talebesinin Kur’ân-ı Kerim’i böyle okumasını arzu etmediği için bir gün onu
karşısına alır ve ‘Evlâdım! Kur’ân indiği gibi okunmalıdır. Bugünden itibaren
sen Kur’ân’ı, şu ana kadar okuduğun gibi değil de beni karşında farz ederek,
dersini bana takrir ediyormuşsun gibi oku’ tavsiyesinde bulunur. Genç gider,
hocasının tavsiyeleri çerçevesinde o gece Kur’ân-ı Kerim’i okur ve sabah
hocasının huzuruna geldiğinde, ‘Efendim, bu gece ancak Kurân-ı Kerim’i
yarısına kadar okuyabildim’ der. Üstad, ‘Pekâlâ, bu gece de Kur’ân-ı Kerim’i
doğrudan doğruya Resûl-i Ekrem’in huzurunda okuyor gibi oku!’ emrini verir.
Talebe “Kendisine Kur’ân nazil olan zâtın huzurundayım, doğru okumalıyım”
düşüncesiyle o gece Kur’ân’ı daha dikkatli tilavet eder. Ertesi gün üstadına
Kur’ân-ı Kerim’in ancak dörtte birini okuyabildiğini söyler. Üstadı
talebesindeki terakkiyi görünce, bir mürşidin müridinin dersinin artırması gibi,
‘Bugün o emin melek, Cibril’in Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e
tebliğ ettiği anda dinliyor gibi oku!’ der. Talebe ertesi gün ‘Vallâhi üstadım,
bugün ancak bir sûre okuyabildim’ der. Üstad son adımı atar: ‘Evlâdım! Şimdi
de onu, binlerce hicabın verasında bulunan Mevlâ-yı Müteal’in huzurunda
okuyor gibi oku! Düşün ki, okuduğunu Allah (celle celâluhu) dinliyor, senin
için indirdiği kelâmını senin ile mukâbele ediyor.’ Talebesi ertesi gün
ağlayarak üstadının karşısına gelir ve şöyle der: ‘Üstadım, ِبَر ّ ِّلل  ِهٰ ُدـْمَحَْلا 
24 ِنيِّدـلا ِمْوـَي  ِكـِلاَم  ِۙمیِحَّرلا  ِنٰـمْحَّرَلا  َۙنیَِملاـَعْلا   dedim; ama 25 ُدُبَْعن َكاَِّيإ 
demeye bir türlü dilim varmadı. Çünkü “Sadece Sana kulluk yaparım.”
diyeceğim; diyeceğim, fakat ben o kadar çok şeye kulluk yapıyorum ve o kadar
çok şey karşısında serfürû ediyorum ki, O’nun karşımda hazır ve nazır olduğunu



mülâhazaya alınca ُدُبَْعن َكاَِّيإ   ’yü aşamadım.”
Hafız Münâvi, bu gencin fazla yaşamadığını, bir iki gün sonra vefat ettiğini

kaydeder. Onu bu seviyeye getiren o bilge ve mânâ eri üstad, gencin mezarının
başında onun ahvalini müşâhede ederken, delikanlı, hocasının duyabileceği bir
sesle, “Üstadım, ben hayyim (hayattayım). Hayy u Kayyum olan Sultanlar
Sultanı’nın huzuruna vardım ve hiç hesap görmedim.”26 diye konuşur.

Bu menkıbeyi nakletmekle “Bu ölçüler içinde Kur’ân’ı okumuyor veya
okuyamıyorsanız onu okumayın!” demek istemiyorum. Fakat şu da unutulmaması
gereken bir hakikat ki ruhumuzda inkılâplar meydana getirmeyen Kur’ân’ın
ferdî ve içtimaî hayatımızda müessir olacağı düşünülemez. Biz Kur’ânla
değişebilmeli, onun ufkuna yönelebilmeli, onu kendi derinlikleriyle duymalıyız
ki o da esrarını sinelerimize boşaltsın.

Keşke çeşitli vesilelerle bir araya gelindiğinde, çok değil, bir on dakika bu
işe ayrılsa; ağzı düzgün bir kişi talimde bulunsa; bilenler bilmeyenlere talim
etse; bire bir mukabele şeklinde Kur’ân okunsa. Keşke!

Kur’ân Kültürü ve Sahabe
Soru: Kur’ân kültürünün oluşmasında sahabenin rolü nedir?
Cevap: Sorunun cevabına geçmeden önce bir hususa dikkatlerinizi çekmek

isterim: Kur’ân ve sahabe söz konusu olduğunda, bunu mutlak anlamda “kültür”
olarak değil de bir sıfat ilavesiyle “saf Kur’ân kültürü” şeklinde adlandırmanın
daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü murad-ı ilâhînin bir milletin
duygusunu, düşüncesini yönlendirmesinde, onun hemen her meselenin
anlaşılması ve her problemin çözümü için müracaat edilecek dupduru bir
kaynak hâlinde kabulünde sahabenin eşi menendi yoktur. Onlar her anlarında,
hatta oturma kalkma, yeme içme gibi en tabiî insanî hallerinde bile Kur’ân
yörüngeli, murad-ı ilâhî eksenli bir hayat yaşamışlardır.

Şöyle denilebilir: Sahabe günlük hayatlarının devamı adına gerekli olan
icmalî bilgiyi iman hâline getirmiş, o şekilde algılamış ve benliklerine mal
etmiştir. Sonra bu imanlarını tefekkürle açarak daha geniş bir ilmî çerçeve
içine almışlardır ki, buna ikinci derecede bir ilim veya mârifet hâline gelmiş
bilgi denebilir. İşte bu bilgi, sahabeyi Allah’a kurbetleri oldukça derin insanlar
hâline getirmiştir. Tâbiîn ve tebe-i tâbiîn döneminde de büyüklüklere açık,
hatta o büyüklük ufkunu yakalamış olan nice insanlar vardır; ama hiçbirisi
Kur’ân’ı sahabe ölçüsünde saf ve duru olarak anlayamamış, hayatlarına mâl
edememiş, hepsinden önemlisi şuuraltı müktesebat hâline getirememişlerdir.

Bu ufka ulaşmada sahabenin, Kur’ân’ın her zaman, her zemin ve her konuda



yeterliliğine inanmış olmalarının büyük rol oynadığına inanıyorum. Kanaatim o
ki, bu ölçüde bir saf Kur’ân kültürünün temin ve temsili onlardan sonra
kimseye nasip olmamıştır.

Aklınıza şöyle bir soru gelebilir: Sahabe, fetih sürecinde tanıştıkları dış
kültürlerden hiç mi etkilenmemiştir? Ölünceye kadar o seyri hep muhafaza mı
etmişlerdir?

İçlerinde elbette etkilenenler olmuştur; fakat genelde sahabe-i kirâm, Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile beraberliklerinden olsa gerek, inandığı
şeye çok iyi inanmış ve inandığı değerleri bozacak şeyleri o müthiş feraset ve
mârifetleri ile hemen ayırt edebilmişlerdir. Aslında bu noktada da sahabeye ait
bir farklılık hemen göze çarpmaktadır. Ehlinin malûmu olduğu üzere, psiko-
sosyologların [sosyal-psikologların] bir tesbiti vardır: “Galip milletler çok
defa coğrafî açıdan genişler; ama temelde ruh ve kültür dünyaları açısından
işgale uğrarlar.” Yani fethettikleri ülkelerdeki hâkim kültürün etkisi altında
kalırlar. Sahabe-i kirâm bu genel tespitin dışındadır. Onlar, çok azı müstesna,
bırakın fethettikleri yerlerin kültürlerinin tesirinde kalmayı, kendi kültürlerinin
taşıyıcılığını ve temsilciliğini de yapmışlardır o diyarlarda.

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ْمَُھنوَُلي َنيِذَّلا  َّمُث  ِينْرَق  ْمُكُرْیَخ 
ْمَُھنوـَُلي َنيِذَّلا  َّمُث   “En hayırlı asır, öncelikle benim içinde bulunduğum şu

asırdır; sonra onu takip eden, sonra onu takip eden asırdır.” 27 hadisine bir
de bu zaviyeden bakmak lazım.

Evet, sahabe-i kiram, Kur’ân’ın Allah’tan geldiğine aksine ihtimal
vermeyecek şekilde inanıyor ve ona çok güveniyorlar. İşte bu inanç ve güven,
Kur’ân’ın hakikî anlamda temel kaynak hâlinde algılanmasının nedeni oluyor.
Karşılarına çıkan en küçük problemlerde bile hemen o kaynağa yöneliyorlar.
Böylece saf Kur’ân kültürü oluşuyor. Meselâ, Seyyidina Hz. Ömer, evlilik akdi
esnasında tespit edilen mehir miktarı hakkında üst sınır belirlenmesi gerektiğini
söylüyor. (Bu, Ömerce bir zühul sayılabilir, bize göre bir zühul da değildir.
Çünkü evlenmeyi kolaylaştırmak adına çok önemli bir husus olduğundan bunu
hemen her aklı başında halife düşünmüştür.) O, bunu mehir miktarının evliliğe
engel olmaması için yapıyordu. Bir hutbe esnasında mescidde irad edilen bu
beyan karşısında, bugün adını sanını dahi bilmediğimiz bir kadın şöyle diyor:
“Ya Ömer! Senin bana ulaşmayan bir başka bilgiyle Efendimiz’den duyduğun
bir şey mi var? Çünkü Kur’ân’da Allah, 28 اًرَاطِْنق َّنُھاَدِْـحإ  ْمُتَْیتٰاَو   diyor.
Demek ki kantar kantar mehir verilebilir.” Hz. Ömer, o kadının itirazını yerinde
buluyor ve kendi kendine “Yaşlı bir kadın kadar da dinini bilmiyorsun!”
diyerek sözünü geri alıyor.



İşte “saf Kur’ân kültürü” derken kastım bu idi. Hz. Ömer’de gördüğümüz
Kur’ân’ın karşısındaki bu teslimiyet, sahabenin hepsinde vardı. Bana göre bu
teslimiyet, bu kabullenme, hem Kur’ân’ın, hem de Efendimiz’in bir mucizesidir.

Bu mucizenin oluşmasında sahabenin ümmiyetinin rolü olduğunu unutmamak
lazım. Yalnız “ümmiyet” derken kasdım okuma-yazma bilmeme değil, o güne
kadar olan hayatlarında dış dünyanın kültürlerine karşı yabancı ve kapalı
olmalarıdır. Yani Yemen, Mısır, İran, Hindistan vb. yerlerde yaşayan insanlara
nispetle kadim kültürlerle ve dinlerle ilişkileri yok denecek kadar azdı
sahabenin. Dolayısıyla zihinleri temizdi, diriydi ve duruydu. Kur’ân’ı anlama
ve yorumlama mevzuunda başka kaynaklara müracaat etmiyorlardı. Bu, o
tertemiz Kur’ân havuzunu bulandırmama adına çok önemli idi. Çünkü insanlar,
farkına varmasalar da, düşünce yapılarını oluşturan temel felsefeye göre
konuşur, yazar ve yaşarlar. Dolayısıyla dıştan bizi tanımayan; ama
beslendiğimiz kaynaklara vâkıf bir insan, herhangi bir yerde ve herhangi bir
mevzu hakkında ileri sürdüğümüz bir görüşten hareketle bizim hakkımızda belli
bir kanaate sahip olabilir. Meselâ, siz bir yerde “Allah celle celâluhu çok
mucizeler gösterir, böyle harikalarla bizi kendisine davet eder; fakat bütün
bütün aklın elinden ihtiyarı da almaz.” deseniz, “Külliyat”ı azıcık okumuş bir
insan, Bediüzzaman’ın “Akla kapı açar; fakat ihtiyarı elden almaz.”29 sözünden
hareketle sizin beslenme kaynağınız hakkında tahminde bulunabilir.

İşte bu anlamda, yani yabancı kültürlerin tesirinde kalmama anlamında,
sahabe ümmî idi. Bu ümmiyetin sahabeye ait saf Kur’ân kültürünün
oluşumundaki katkısı inkâr edilemez. Nitekim bu saflardan saf durumun
bozulmasında Yahudi ve Hristiyan kültürü ile yetişmiş insanların etkisi çok
büyüktür. Üstad’ın, “Kâ’bü’l-Ahbar Müslüman olurken, onun mâlumat-ı
sabıkası da Müslüman olmuştur.”30 tespiti bu noktada çok önemlidir.

Aslında burada “İnsanlığın İftihar Tablosu”nun ٌةَّیِّمُأ ٌةَّمُأ  اَّنإ  , yani “Biz
ümmî bir ümmetiz.”31 hadisini de zikretmek gerekir. Bence bu hadisi okuma
yazma bilmeme şeklinde değil, başkalarına ait bilgi kırıntılarıyla zihnin,
hafızanın kirletilmemiş olması şeklinde anlamak lazım. Yoksa Araplar
duyduklarını unutmayan çok zeki bir kavim. Bir gün boyunca hiç ara vermeden
Cahiliye dönemine ait şiirleri okuyanlar var. Hz. Ebû Bekir gibi soy ağacını
belki 20-30 nesil geriye götürerek ezbere sayanlar var. Irbâz b. Sâriye’nin
rivayet ettiği; “Efendimiz sabah namazını kıldı; çıktı minbere, konuştu
konuştu; öğlen vakti geldi, namaz için ara verdi. Sonra ikindiye kadar yine
konuştu. İkindiyi kıldı, akşama kadar yine konuştu...”32 hadisindeki o
konuşmaların hepsini hafızasında tutup kelimesi kelimesine bize rivayet edenler



var. İşte bu anlamda ümmî olan bir ümmet. Başka kültür, başka anlayış, başka
mantık ve başka felsefelere itibarları yok. Kur’ân bize ve her şeye yeter
mülâhazası ufuklarını kaplamış.

Soru: Üstad Hazretlerinin talebelerinin de ilk dönemleri itibarıyla bir
yönüyle ümmî olmaları aynı esaslara müstenittir, diyebilir miyiz?

Cevap: Üstad’ın talebelerinin hepsine ümmî demek doğru bir tespit olmaz.
Hoca Sabri Efendi, Hulusi Efendi, Hasan Feyzi Efendi, Mehmet Feyzi Efendi
gibi onlarca okumuş, devrinin kültürüne vâkıf talebesi var. Fakat genele
bakınca ümmî demek doğru olabilir. Bununla beraber onların ümmîliği yarım
ümmîlik.

Bu husus bir tarafa, Üstad’ın iradî olarak tercih ettiği ümmîliğe bu vesile ile
dikkatlerinizi çekmiş olayım. O, çağın ortaya koyduğu bilgilere rağmen
Kur’ân’ı öne çıkarmış, her şeyi Kur’ân ve sünnetle test etmiş ve bunda da
başarılı olmuş bir insandır. Bu anlamda onda bir ümmiyet tercihi vardır.
Bildiklerine Kur’ân rengi kazandırmış, Kur’ân’ı bir filtre olarak kullanmıştır o.
Yazıyı işlek şekilde yazamamasından dolayı değil de, dışarıda bırakması
gerekli olan şeyleri bırakması açısından yarı ümmî. Bu çok önemli; ama gözden
kaçan bir husustur. Yabancı bir düşünce yoktur onda; her şeyiyle yerlidir o.

Soru: Çağımızın gereklerine göre bizim yeniden bir Kur’ân kültürünün
oluşturulması hususunda tam veya yarı ümmiyet ufkunu yakalayabildiğimizi
düşünüyor musunuz?

Cevap: Günümüzde bir tarafta okumayanlar var, öte tarafta da okuyanların
dengesiz okuması söz konusu. Ortada bir temel olmadan, okunan şeylerin
Kur’ân ve sünnet çizgisine uygun olup olmadığını test edecek temel kriterleri
bilmeden okuma, dengesiz bir okumadır. Böyle bir okuma şekli insanı alır,
başka taraflara götürür. Onun için önce temel esasların bilinmesi, dolayısıyla
bu bilmeyi sağlayacak eserlere öncelik verilmesi gerekir. Bunlara metodolojik
bilgiler de diyebiliriz. Gerçi İslâmî ilimler adına, günümüze uygun, bahsini
ettiğim türden metodolojik bilgiler verecek eserleri kaleme alabilmiş değiliz;
ama bu durum onların bilinmemesini gerektirmez. İşte bu tip insanlar, yani
dengesiz okuyanlar, en son okudukları kitabın tesirinde kalarak sağda solda
görüş beyan eder; bir gün sonra da önceki gün söylediklerine ters görüşleri
rahatlıkla ortaya koyabilirler. Bu onların “ibn-i zaman” (zamanın çocuğu=dar
zaman aralıklarına bağlı yaşayanlar) olduklarının delilidir. Hâlbuki bizim
şimdi “ibn-i zaman”lara değil, zamanlarını aşan eserlere kulak veren, hatta
böylesi eserler ortaya koyabilen insanlara ihtiyacımız var.

Sahabe misali, çağın gerçeklerini ve ihtiyaçlarını nazara alıp problemleri



çözüme kavuşturacak bir “saf Kur’ân kültürü”nün oluşturulması için zamana
ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Evet, Batı’nın hayatın hemen her alanındaki
etkilerinden sıyrılıp kendini Kur’ân’a verecek nesiller elbet bir gün arz-ı dîdar
edecek; ama biraz daha sabır ve gayret...
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Peygamberlik Müessesesi

Nebi Vesâyeti
Peygamber vesayeti varlığa tedelli usûlü ile bakmayı gerektirir. Kâinatta

müşâhede edilen delillerden yola çıkarak Cenâb-ı Hakk’a ulaşmaya bedel
tedelli, baştan Yaradan’ın kabul edilmesi demektir. Bunun aksi olan yaklaşım
tarzında ise, mün’amün ileyhten (kendisine nimet verilenden) Mün’im’e (nimeti
veren Cenâb-ı Hakk’a) ya da nimetten Mün’im’e gidilir ki, bu tavır insanın
yollarda takılmasına sebep olabilir. Natüralist ve materyalist mülâhazalar, söz
konusu yollarda kalmanın örnekleridir.

Evet, baştan Hazret-i Zât-ı Vacibu’l-Vücud’u kabullenen insan baktığı her
şeyde O’nu görür: ağaçta, dalda, meyvede, yaprakta, çekirdekte… Küçükten
büyüğe veya büyükten küçüğe her şeyde; ama her şeyde, sadece O’nu temâşâ
eder. Bu, tıpkı harfleri veya kelimeleri bütün karakterleri ve özellikleri ile
tanıma gibidir. Özellikle Osmanlıcada geçerli olan bir husustur bu. Meselâ
“mektup” kelimesini Osmanlıcaya hakkıyla vâkıf birisi gördüğünde, onu
“miktûb” veya “müktûb” gibi değişik şekillerde okumaz. Çünkü Osmanlıcada
kelimeler, hecelere bölme usûlüyle değil; kalıplar şeklinde görülür ve okunur.
Stenoda olduğu gibi kalıplar vardır, o kalıpları beller ve gördüğünüzde doğru
okursunuz.

Aynen bunun gibi varlığı bütünüyle Allah’a (celle celâluhu) bağlayan,
bağlandığına baştan inanan bir insan hep O’nu görür; O’nu bilir ve O’nu duyar.
Peygamberane bir bakış, görüş, duyuş ve seziştir bu; varlığı doğru okumaktır.
Varlığı bu şekilde okuyanın ise mârifeti artar. Mârifet arttıkça düşünce ufku
gelişir, terkipçi nazar derinleşir ve gün gelir Allah’ın kudretinin, iradesinin,
meşietinin, hayatının, sem’inin, basarının kendisini kuşattığını görür; görür ve
bu nimetleri ihsan eden Rabbine şevk ve şükürle yaklaşır.

Varlığa bu gözle bakamayanlara gelince; onlar üzerlerine sağanak sağanak
dökülen nimetler karşısında küstahlaşır, laubalileşir ve şımarırlar. Üstad’ın
misalleri içinde memer (nimetlerin üzerinde tecellî ettiği, gelip geçtiği bir
varlık) olduğu hâlde mazhar olduğunu (o nimetlerin mazharı olduğunu, onları
hak ettiğini) zanneder.1 Hâlbuki Allah’a karşı saygılı olmak, temkin içinde O’na
şükür hisleriyle dolmak, bizleri şımartacak ölçüde başımızdan sağanak sağanak



yağsa da nimet karşısında şımarmamak, o nimetleri ihsan eden Rabbimize
ciddiyet içinde mukabelede bulunmak gerekir. Allah insanı bir ayna yaptıysa,
insan ayna olmasını bilmelidir. Her tavrında, her davranışında, her sözünde,
her düşüncesinde, her mülâhazasında O’nu göstermelidir. Bu peygamberane bir
tavırdır. Evet, peygamberlerin hepsi böyle hareket etmiş ve bununla bütün
insanlara ışık tutmuş, rehber olmuşlardır. Vesâyet çağrısıdır bu aynı zamanda
ve bu çağrıya icabet edilmelidir. Tarih şahittir ki, buna icabet edenler
aldanmamıştır.

Hâsılı; hem peygamberî bir bakışa, insibağa, nazar ve teveccühe ulaşmak,
evirip çevirip her şeyi ubûdiyet sırrına bağlamak, mişkat-ı sünnetin ışığı
altında meseleleri çözmek, hem de bunlara mazhar olduktan sonra kendimizi
rahat ve rehavete salmamak, şatahata girmemek için Nebi vesâyetine
ihtiyacımız var.

Peygamberlere Saygı ve Bozulan Dengeler
Efendimiz öncesinde insanoğlu ilâhî mesajları orijiniyle koruyamamış,

peygamberlerin söz ve fiilleriyle bırakmış oldukları mirası muhafaza
edememişti ve bunun neticesi olarak da maddî-mânevî ciddî bir tatminsizlik ve
buhranlar anaforunda yaşıyordu. İnsanlık, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ile bu bataklıktan kurtuldu; ama onun mesajına kulak vermeyen insanlar
kim olurlarsa olsunlar –ki bunlar Müslüman da olabilirler– aynı türden
anaforların içinde yıllar ve yıllar boyu yaşadılar, yaşıyorlar ve yaşayacaklar.
Meselâ, Batı dünyası ilâhî dinin getirdiği değerlere sahip olamamanın
boşluğunu rasyonalizm, pozitivizm ve benzeri ilim adını verdikleri
düşüncelerle doldurmaya çalıştı. Özellikle Orta Çağ’da kendini gösteren bu
yaklaşım, Rönesans’la gelişti ve farklı bir mahiyet kazandı. Din-ilim ayrılığı,
bu yaklaşımın en önde gelen özelliklerinden biridir. Bu anlayışa göre
Hristiyanlık daha çok ahlâkî değerlerin koruyucusu konumuna sokuldu. Böyle
olunca din de, dinle gelen mesajı insanlara takdim eden nübüvvet müessesesi
de insanların nazarında değer kaybına uğradı.

Şurası muhakkak ki, Cenâb-ı Hakk’ın ihsan buyurduğu değerleri bırakıp
bunların yerine dışarıdan başka değerler ithal etme, dengeyi bozma demektir.
Dengenin bu şekilde bozulması insanı da, toplumu da başka dengesizliklere ve
hatalara sürükler. Aslında İslâm, Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem)
önceki peygamberlerle takdim edilen değerleri yeniden insanlığa hatırlatmak,
bozulan o dengeyi yerine oturtmak, bir başka tabirle ilâhî ahengi yeni baştan
tesis etmek için gelmiştir.

Evet, Allah’ın koymuş olduğu sınırların dışına çıkanlar ilmi ve ilmî



düşünceyi âdeta kutsamışlar, akla ve mantığa ters olduğu iddiasıyla dine ve
dinî değerlere baş kaldırmışlardır. Batı tarihi açısından bakıldığında belki bazı
haklı nedenlere dayanan bu yaklaşım, ne yazık ki dinlerin mahiyet ve
muhtevalarındaki farklılık hiç nazara alınmadan bize de yansımış ve aynıyla
taklit edilmiştir. Eski yıllarda bu durumu bir darağacı misaliyle izah etmeye
çalışmıştım. Temelde başkaları için kurulan darağacında hiç hak etmediği hâlde
bizim dinimiz, inançlarımız ve kültürümüz de berdar edilmiştir.

Evet, başkaları gibi bizim dünyamız da değer kaybına uğramıştır. Meselâ,
ifrat ve tefritler arenasında Efendimiz de dahil peygamberleri bizim gibi
sıradan insanlar seviyesine indirme –yüz bin defa hâşâ– ya da kendi
dönemlerinde, sadece o dönemlere mahsus olmak üzere, tarihsel bir misyon eda
edip çekip gittiklerini iddia etme gibi düşünceler bir değer kaybıdır.
Peygamber ve peygamberlik anlayışına da saygısızlıktır.

Ne yazık ki, bu anlayış bulaşıcı bir virüs gibi bizim de içimizi sardı. Hatta
bazı hocalar ve ilâhiyatçılar bile bu hastalıktan nasiplerini aldılar. Bunlar,
bizim sahip olduğumuz ve Batı dünyasında emsalinin gösterilmesi mümkün
olmayan usûl ilimlerini bir kenara bıraktılar. Ve tabiatıyla bunlar tarafından
yetiştirilen insanlar da kaptıkları bu virüsle malûl hâle geldiler.

Saygısızlık önce küçük daireden başladı ve büyüğüne doğru dalga dalga
yayıldı. Önce sahabe-i kiramla başladılar işe ve sürekli eleştirdiler onları. O
günlerde –beni tanıyan arkadaşlar bilirler– “Onlar da bizim gibi insandır (!)”
diyerek eleştirmeye başladıkları an içim cız etti benim. Şöyle dedim
etrafımdakilere: “Bu mesele sahabe ile başladı; ama sahabe ile bitmeyecek.
Böyle sorumsuzca, hiçbir temele dayanmaksızın sahabeyi eleştiren kişiler, çok
yakında Peygamberi de sorgulayacaklar ve gün gelecek Kur’ân’ı, hatta Allah’ı
sorgulamaya kadar götürecekler bu işi.” Bu tahminlerimde yanılmayı ne kadar
arzu ederdim. Fakat bunların hepsi oldu. “İnsanlığın İftihar Tablosu”na –hâşâ–
“postacı” denildi. Yani, tıpkı bir postacı gibi, mesajı Allah’tan insanlara
ulaştırdı ve işi bitti, diye düşünüldü. “Kur’ân’da gramer hataları var.” denildi.
Hatırlıyorum, benim çok takdir ettiğim ve sevdiğim bir insandan Kur’ân
hakkında “Günümüzün modern anlayışına uymayan, modern tarz-ı telakkilerle
örtüşmeyen yanları var.” şeklindeki yorumları duymak beni derinden üzmüştü.
Gayretullaha dokunur bu sözler, diye çok korkmuştum o zamanlar. Hâşâ, “Allah
cüz’iyatı bilmez.” gibi, Zât-ı Bâri’ hakkında yakışıksız düşünceler öne sürenler
bile oldu. Hâsılı, sahabe ile başlayan tenkit süreci, ulûhiyet hakikatinin
sorgulanmasına kadar geldi, dayandı.

“Tarihsellik” mülâhazaları içerisinde “maslahatları celb, mefsedetleri def
etme”yi yegâne ölçü alanlar oldu. Tarifi kendilerine ait maslahat ve



mefsedetler Kur’ân ile çatışırsa Kur’ân’ı kulak ardı edeceksiniz, dediler.
Aslında maslahat ve mefsedetlerde bir mazmun vardır. O mazmun, Kur’ân ve
Peygamber tarafından belirlenmiştir. Meselâ, “usûl-i hamse” denilen,
korunması gerekli olan beş temel esas; akıl, nesil, din, nefis ve maldır. Bunların
iddiasına göre, bu beş husus günümüzde Kur’ân ve sünnette vaz’edilen
dinamiklerle değil de başka yollarla, sistemlerle korunabiliyorsa Kur’ân
tarihteki rolünü oynamış ve fonksiyonunu tamamlamıştır. Fıkıh
metodolojisindeki tasnifiyle vaz’î ve hitabî hiç ayırım yapmadan bütün
tekliflere şamil kıldılar bu düşüncelerini. Bir tartışma programında
seyretmiştim. Kendisine sorulan bir soru üzerine birisi dedi ki, “Ben kendime
göre namaz kılıyorum.” Ne demektir bu? Din, insanları kendi iradeleriyle
maksud-u bizzat olan hayra sevkeden, yönlendiren vaz’ı ilâhî ise, ne demek
“kendine göre namaz”?

Aslında Ahmet Naîm cennetmekândan Ömer Nasuhi Hoca’ya, Allâme Hamdi
Yazır’dan Bediüzzaman’a kadar çokları bu ve benzeri sakîm düşüncelerin
üzerinde ısrarla durmuşlar. Hususiyetle Bediüzzaman erkân-ı imaniyeyi
tahkime ihtiyaç duyulan bir mevzu olarak ele almış, farklı bir üslûpla onları
yeniden anlatmıştır. Hem de defalarca tekrarlama bahasına. Ben bu tekrarları
askerî mülâhaza ile tabyeler olarak görüyorum. Yani tek bir tabyeye bağlı
kalmama, nefis ve şeytanın değişik taarruz şekillerine, vesveselerine,
iğvalarına (aldatmalarına) karşı farklı ve alternatifli müdafaa şekilleri
geliştirme nazarıyla bakıyorum. Kaldı ki Kur’ân’ın üslûbudur bu. Aynı konuyu
farklı yerlerde, farklı üslûplarla defalarca ele almamış mıdır Kur’ân? Demek
kaynağı Kur’ân olan orijinal bir metoddur bu.

Şimdi aklî, mantıkî delillerle gerek Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem), gerekse diğer enbiyâ-i izâmın konumunu zihnimizde ve hayatımızda bir
kere daha belirlemek ve yerlerini tahkim etmek zorundayız. Zira, bu mevzuda
yaşanan düşünce ve inanç kaymaları hep bu tahkimsizlikten kaynaklanmaktadır.
Üstad’ın Reşhalar’da anlattığı gibi anlama ve anlatma bir ölçü olabilir bu
konuda. O Reşhalar’dan her biri birer Risale’ye mevzu teşkil edecek kadar
geniştir. Ne kadar arzu ederdim eli kalem tutan arkadaşlar o Reşhalar üzerinde
doktora çalışması yapsalar.

Evet, Efendimiz büyük bir peygamberdir, “Ruh-u Seyyidi’l-Enâm”dır.
Tasavvufî ifadesiyle “Taayyün-i evvel”in kahramanıdır. ُتَْقلَخ اََمل  َكَـالَْول 

َكَالْفَْألا  “Sen olmasaydın, şu âlemleri yaratmazdım.”2 kutsî hadisinin
mazharıdır O. Bu hadis, hadis kriterleri açısından sahih olmasa bile mânâ
itibarıyla doğru; doğru, çünkü o “Muarrif” olmasaydı, bu âlemlerden de, bu



kitaptan da hiç kimse bir şey anlamayacaktı. O halde bu hadisin mânâsı şudur:
“Ey Resûlüm! Bu kitapların okunması da, mânâlarının şerhi de senin sayende
oldu. Öyleyse sen elindeki Kur’ân’la her şeyin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhısın.”
Eskilerin ifadesiyle “ille-i gâiye”sin.

Öyleyse, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) –hâşâ– sıradan bir
postacı, bir müvezzi değildir. O yerde durup göklerle irtibat kuran, bizim hiçbir
zaman münasebet kuramayacağımız âlemlerle münasebet kuran, burada
otururken Allah’ın konuşmasını duyan bir insandır; farklı hususiyetleri, farklı
donanımları olan biridir. Zaten o farklı donanımları olmasa Allah’tan emir
alamaz, yatağından kalkıp göklerde dolaşamaz ve miraç yapamazdı.

Kaldı ki bizim mesajı getiren bu zâta bu şekildeki bakışımız, aynı zamanda o
mesaja karşı da saygının ifadesidir. Dolayısıyla O’na saygısızlık, mesaja karşı
da saygısızlık duymaya sebep olur. Onun için O’na karşı saygının korunması
lazım. Zaman eskidikçe mesajın nazarlarımızda taze olması, taze olarak
hissedilmesi; sürekli o mesaja müracaat etme, delice bağlanma tutkusu işte hep
buna bağlıdır.

Peygamberlerin bizim gibi sıradan olmadıklarını herkes kendi kabiliyetlerine
göre soluklamalı. Küçük bir ses, küçük bir nefes de olsa dile getirmeli
düşüncelerini. Peygamberleri o yüce hâlleriyle, konumlarıyla kabul etmeli,
gönüllerimizdeki tahtlarına oturtmalıdır. Peygamberler öyle bir mazhariyete
serfirazdırlar ki, her daim Allah’a yakındırlar. Başkalarının seyr-i sülûk-i
ruhanî yolunda çilelerle, acz u fakr, şevk u şükr ile, tefekkür ve şefkatle vasıl
oldukları kurbet ufkuna onlar bidayette varırlar, varmışlardır. Bizim
terakkimizin sona erdiği, arş-ı kemale ulaştığımız yer, onların yola çıktığı
yerdir. İşte bu hakikati, yani bizden farklı olduklarını, hem vicdanlarımıza, hem
de başkalarının vicdanlarına kabul ettirme mecburiyetindeyiz. Zira sundukları
mesajdan tam istifade etme, onların kadr u kıymetlerini bilmeye bağlıdır.

Özetleyecek olursak, mesajla mesajı getiren zât arasında çok önemli bir
münasebet vardır. Peygamberlerin değerleri korunduğu nispette mesajlardan
istifade oranı artar. Bu, meselenin bir yanı. Diğer yandan, Allah, kendi
kelâmından, peygamberinin ruhaniyetinden ve öbür âlemde şefaatinden
istifadeyi, onlara karşı duyulması gerekli olan saygıya bağlamıştır. Eğer
böyleyse –ki benim bunda hiç şüphem yok– bu saygıyı göstermeyen ve
koruyamayanlar dünyevî ve uhrevî hayatları adına neler kaybettiklerinin
farkındalar mı acaba?

Başka bir tabirle, sizler Kur’ân-ı Kerim’den ve “Efendiler Efendisi”nden
teveccühünüz ölçüsünde istifade edebilirsiniz. Yani ِيب يِدْبَع  َِّنظ  َدـْن  َاَنأ عِ



“Kulum Beni nasıl zannediyorsa Ben ona öyle muamele yaparım.”3

mantukunca siz Kur’ân’a ne kadar teveccüh ederseniz, o da size kapılarını o
kadar açar. Peygamber’e saygınız ne kadarsa, o kadar açar kollarını size.
Yürüdüğü yola, vardığı ufka doğru ancak o kadar yaklaşabilirsiniz.

Herkes aklının ve iradesinin hakkını versin. Allah bir akıl vermiş, öyleyse
i’mal-i fikirde bulunsun, beyin sancısı yaşasın. Eski sözlere yeni sözler
karıştırarak yeni bulamaçlar yapsın, insanlığa yeni şeyler sunsun. Eskileri, eski,
renk atmış ve partallaşmış görüyorsa yeni şeyler yapmasını bilsin. Kur’ân-ı
Kerim’in yeniliğini, Efendimiz’in gönüllerde hiç eskimediğini, bizim için
daima bir “cânân” olduğunu hem kendisine anlatsın, hem de cihana. Bu
mevzudaki mülâhazalarını sürekli yenilesin; yenilesinler ki, hem kendisini
kurtarsın, hem de başkalarını.

Hz. Peygamber’in Diğer Nebiler Arasındaki
Konumu
Hz. Üstad’ın yaklaşımıyla kâinata bir ağaç nazarıyla bakılırsa, Efendimiz

(sallallâhu aleyhi ve sellem) o ağacın çekirdeğidir; eğer bir kitap misaliyle
bakılırsa, o kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir.4 Bir çekirdekten kocaman
bir kâinat meydana getirmek Cenâb-ı Hakk’ın kudretine ağır gelmez ve zaten
hep öyle yapıyor, çok küçük tohumlardan pek büyük meyveler yaratıyor. Onun
yarattığı ilk çekirdek Efendimiz’dir.

Peygamber Efendimiz pek çok cihetle diğer peygamberlerden daha
faziletlidir. Meselâ, Resûl-i Ekrem vazifesini yapıp gitmiştir; ama dini ve
getirdiği mesajı devam etmektedir. ِلِعاَفْلاَك ُبَبَّسَلا   “Bir işe sebep olan, onu
yapan gibidir.”5 sırrınca ümmet-i Muhammed’in sevaplarının bir misli
Efendimiz’in defter-i hasenâtına kaydolmaktadır. Biz her ezandan sonra dahi
O’na dua ediyoruz, … َُهتْدَـعَو يِذَّلا  اًدوُمْحَم  اًماَقَم  ُهْثَعْباَو   “(Rabbim, Hz.
Muhammed’i) kendisine vaadettiğin makam-ı Mahmud’a ulaştır.”6 diyoruz.
Her gün değişik vesilelerle pek çok defa O’na dua ediyoruz. İçinde yaşadığımız
çağdaki bütün fitnelere rağmen, hâlâ şu bir buçuk milyar Müslüman dünyasının
en az bir milyarı, doğru ibadet ediyor; doğru ezan okuyor; doğru kâmet yapıyor
ve her zaman Allah Resûlü’ne biatlarını yeniliyor ve O’na dua ediyor.

Kur’ân-ı Kerim, Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinden her ismin a’zam
mertebesinden geliyor. Efendimiz de ism-i a’zamın mazharıdır. Zaten ism-i
a’zamın mazharı olmayan, ism-i a’zamın ve her ismin a’zam mertebesinin
tecellîsi olan şeye muhatap olamaz, onu kavrayamaz. Mutlaka kendi mâyesinde



onun bulunması, donanımının ona göre olması lazım. Evrensel bir peygamber,
âlemşümul bir peygamber… Bu, şu demektir: İnsanlık ağacına ait bütün
hususiyetler, çekirdek hâlinde onda vardır. Hangi peygamber olursa olsun;
hangi mânâyı, hangi gerçeği, hangi hakikati, hangi ismin tecellîsini temsil
ederse etsin; bunların bir numunesi, şöyle böyle bir esintisi Efendimiz’de
mutlaka vardır. Makam-ı cem’in sahibi olması itibarıyla vardır. Dolayısıyla,
diğer peygamberlerin birinde bir isim a’zam derecede tecellî etmiştir,
öbüründe öbür isim a’zam derecede tecellî etmiştir; fakat Hz. Muhammed’de
(sallallâhu aleyhi ve sellem) her ismin tecellîsi vardır ve O’na nâzil olan
Kur’ân, O’nun donanımına göre her ismin a’zam derecesinde tecellî etmiştir.

Bununla beraber, diğer peygamberlerin O’nun yanında kıymetleri yokmuş
gibi düşünülmesi şeklindeki haddinden fazla tenzîle Efendimiz’in kendisi de
razı olmamıştır. Meselâ, 7 ِتوُحْلا ِبِحاـَصَك  ْنُك  تَ َالَو   âyeti nazil olduktan
sonra ihtimal, sahabilerden bazılarının akıllarına gelmiş olabilir ki; “Yunus b.
Metta acaba ne yaptı ki Efendimiz’e ‘Sakın onun gibi olma!’ buyuruluyor.”
Onun için Resûl-i Ekrem hemen buyuruyor ki, “Beni, Yunus b. Metta’ya tercih
etmeyin.”8 Hani, Yunus aleyhisselâmın balığın karnında yaptığı dua ile arş
ihtizaza gelir. Melekler “Bu dua eden de kim, ya Rabb?” diye sorarlar.
“Yunus” cevabı verilir. “Şu yanıp yakılan, içli içli dua eden Yunus mu?”
karşılığını verirler. Yunus b. Metta, Cenâb-ı Hakk’ı tazimle anan bir kul olarak
yâd ediliyor. Demek onun Allah’ı farklı bir tazimle anan bir kul olma konumu
da var. Bu sebeple Efendimiz “Beni, Yunus b. Metta’ya tercih etmeyin” diyor.

Yine bir sahabiyle bir Yahudi arasındaki “Hz. Musa mı üstündü, Efendimiz
mi üstün?” münakaşasında, sahabi, Yahudi’ye bir tokat vuruyor. Bunun üzerine
Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Beni Musa’ya tercih etmeyin. Haşr
u neşir olduğunda onu arşın kaidelerine tutunmuş olarak göreceğim.
Bilmiyorum, daha önce yaşadığı (Tur’daki tecellî neticesinde meydana
gelen) baygınlıktan dolayı mı yeni bir baygınlık yaşamadı, yoksa önce mi
haşroldu?”9 diyor. Üstad’ın ortaya koyduğu ölçü içinde mercuh râcihe bazı
durumlarda tereccüh edebilir.10 Yani, faziletçe daha sonra olan, sadece bazı
hususiyetler itibarıyla faziletçe önce gelenin önüne geçebilir. Meselâ, mutlak
fazilette sahabe-i kirâma yetişilemez. Ama bazen ümmet-i Muhammed içinde
öyle âlimler, öyle derin insanlar gelmişlerdir ki, hususî fazilette sahabenin pek
çoğundan daha ileri, daha derin olmuşlardır.

Hâsılı, diğer peygamberler de, peygamber olmayanların asla ulaşamayacağı
mertebededirler; fakat onlar bazı hususlarla anılıyor olsalar bile, mutlak fazilet
“Kâinatın İftihar Tablosu”na aittir. Allah Resûlü fazilet bakımından en öndedir.



Ne Kadar Peygamber Geldi?
Peygamberlerin gelişi ve bazılarının isimlerinin bilinip bilinmeyişi geçmiş

dönemlere ait tarihî bir silsileye göre olabileceği gibi, faziletleri nazara
alınarak da zikredilmiş olabilirler. Fakat Cenâb-ı Allah, zikrettiği isimleri,
gelip geçmiş bütün peygamberlerin getirdikleri esasları temsil edecek
peygamberlerden seçmiştir. Meselâ, bir peygamber vardır ki, kendisine has bir
misyonu olmamış; Hz. Âdem’in vahyinin gölgesinde vazifesini yapmıştır. Hz.
Âdem misali ortaya konunca onu zikretmeye gerek yoktur. Yani, Cenâb-ı Hak
umum peygamberlerin mesajını, câmi peygamberlerde toplamış; onları
Efendimiz’e bir örnek olarak ortaya koymuştur. İster mesaj almaları, ister
çektikleri çileler, isterse de Allah’la münasebetleri ve nezd-i ulûhiyetteki
makamları açısından bazı hususiyetlerini nazara vererek örnek göstermiştir.

Yani, sayılarını net olarak söylemek zor olsa da binlerce peygamber
arasından yirmi sekiz tanesi (daha doğrusu yirmi beştir; çünkü üçünün
peygamber olup olmadığında ihtilaf vardır.) diğer peygamberleri temsil etme,
insanlara ders verme ve örnek olma açısından yeterlidir. Yoksa, Kur’ân-ı
Mucizü’l-Beyan hep peygamber isimleriyle dolardı ve aynı vak’aları durmadan
tekrar ederdi.

Ayrıca, peygamberlerin neş’et ettikleri yerlere bakılırsa, Kur’ân’da,
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bulunduğu çevrede yaşamış olan
peygamberlerin zikredildiği görülür. O bölgedeki kavimler, atalarından
duydukları için, o çevrede neş’et eden belli peygamberlerden haberdardılar.
Efendimiz de, kendisinin muhatap olduğu kavim açısından, oralara gelen
peygamberleri bilmeliydi. Yakın atalarından Mekke civarına peygamber
gelmemişti. Uzun zaman onlar Hz. İbrahim’den kalan dinle amel etmişlerdi.
Efendimiz de bi’setten (vahyin başlangıcından) önce Hz. İbrahim’in dininden
kalan esaslar ile amel ediyordu. O devirde de namaz biliniyordu, hac
biliniyordu; ama işin içine başka şeyler girmişti. Bazı çarpıklıklar vardı
yapılan amellerde. İşte, Peygamberimiz’in mesajının yadırganmaması için daha
önceki misallerin hatırlatılması, bilinmesi gerekiyordu. Hz. Cafer, Necâşî
karşısında “Niye garipsiyorsunuz; Hz. Musa, Hz. İsa gelmedi mi?” derken,
“Bunlar bilinen şeylerdi, yadırganacak bir şey yok.” mülâhazasıyla öyle
diyordu.

Nübüvvet ve Mevhibe-i İlâhiye
Peygamberlerin mânâ buuduna açık olmaları bir mevhibe-i ilâhiyedir. Bu

mevzuda benim vicdanımda ağır basan görüş şudur: Mevhibe-i ilâhiye, Cenâb-ı



Hakk’ın onların iradelerinin hakkını vererek ortaya koyacakları yüksek
performansa önceden bahşettiği bir avanstır. Zira, Cenâb-ı Hak onların ne
yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini ilm-i ezelîsi ile biliyor.

Fakat diğer yandan şu gerçek de unutulmamalıdır: Allah, “Mâlikü’l-
mülk”tür; mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bir peygamberi başkasına
nispetle çok daha önemli bir misyonla gönderir. Dolayısıyla donanımını ona
göre ihsan eder. Bir başkasına bu ölçüde önemli bir misyon yüklemez ve onun
donanımı da ona göre olur. Meselâ, “İnsanlığın İftihar Tablosu”na bakıp şöyle
diyebilirsiniz: Allah bu zâta diğer peygamberlere nispetle çok daha büyük bir
misyon yüklemiş ve donanımını da ona göre vermiştir. Ama yukarıdaki
yaklaşımla aynı meseleyi tersine çevirip şöyle de diyebilirsiniz: O zât,
istikbalde üzerine alacağı misyona liyakatini göstermiş, Allah da ilm-i ezelîsi
ile bunu bildiğinden dolayı O’na baştan o misyonu yerine getirecek donanımı
lütfetmiştir.

Allah Resûlü’ne Karşı Gösterilmesi Gereken
Hürmet ve Tazim
Soru: Efendim, bir iki arkadaş, çocuklar için bir kitap yazacaktık.

Tanıdıklardan bu hususta yardım talep ettik. Bazı yazılar geldi; baktık ki,
farkına varılmadan genel telâkkimize ve peygamber anlayışımıza çok ters
şeyler yazılmış. Sonra, Sonsuz Nur’u, bilhassa “İsmet-i Enbiyâ” bölümünü
okuduk. Üslûbumuzun bir hayli değiştiğini gördük. Bu konuda ne
buyurursunuz?

Cevap: Sonsuz Nur’da gereken saygı ve hürmeti gösterebildik mi,
bilemiyorum. Kim bilir, belki dünya kadar eksiğimiz vardır; fakat bizim, her
halükârda, mukaddes mefhumlara karşı gereken saygıyı ikame etmemiz lazım.

Daha önce size arz etmişimdir, Hatem isminde çok kıymetli bir arkadaşım
vardı. Askerlik öncesi, piyasaya çıkan her kitabı okuyordum. Edirne’de,
caminin penceresinde kaldığım dönemdi. Hatem de, bir Ramazan-ı şerifte
Edirne’ye gelmişti. Ziyaretime geldiği bir gün pencerenin kenarına dayanmış
konuşuyorduk. Ben “Hz. Muhammed böyle buyuruyor, Hz. Muhammed şöyle
buyuruyor...” gibi bir iki şey söyledim. Bana garip garip baktı, “Yâhû, sen ne
olmuşsun! O senin babanın oğlu mu?” dedi. O anda içimde hâsıl olan sarsıntıyı
tam ifade edemem; fakat çok sarsıldığımı söyleyebilirim. Ona “Allah senden
razı olsun! Gerçekten ben ne olmuşum!...” dedim. Söylediğim sözlerde,
şimdilerin saygı ifadesi için fazla bile buldukları “Hazret” tabiri vardı; ama o,
Efendimiz’i (aleyhi ekmelüttehâyâ) tebcile yetmezdi ve Hatem haklı olarak beni



ikaz etmişti. O günden beri ona hep dua ediyorum.
İnsan, farkına varamıyor; herkes öyle konuşunca, saygısızca ifadeleri normal

görmeye başlıyor. Birkaç kitap okumak, bir şeyler biliyor olmak, insanı bazen
küstahlaştırıyor. “Ömer, Ali…” dedirtiyor sahabe efendilerimiz hakkında
konuşurken. “Onlar da kendi aralarında öyle konuşuyormuş” sözü de mazeret...
İyi ama sen sahabi değilsin ki. Kendi babana, arkadaşlarının ona hitap ettiği
gibi hitap ediyor musun? Bugün bir müdürden, bir genel müdürden bahsederken
bile “sayın, saygıdeğer” deme lüzumu duyuluyor. Öyleyse, saygıya en çok hakkı
olanlara karşı saygı ve hürmet bizim vazifemizdir.

Ayan-ı Sabite ve Efendimiz
Bir mübtedinin, aklından dolayı Mutezile’ye kayması nasıl tabiî ise, bir

müntehinin de eşyanın hakikî yüzüne vâkıf olmasından dolayı cebr-i mutavassıt
olması aynı ölçüde tabiî ve fıtrîdir. Ama cebr-i mutavassıt veya Mutezile’yi
değil, İmam Mâturidî’nin orta yolunu esas almak gerekir.

Evet, Allah kader planında geleceği belirlerken, o muhit ilmiyle her şeyi
sizin beden ve ruh kalıbınıza göre biçip diker. Sizin iradenizle birlikte meşîet-i
ilâhiye böylece taalluk eder. Ayan-ı sabiteye hiçbir kimsenin ufku ulaşamaz.
Oraya, yani o ilm-i ilâhîyi müşâhedeye, ancak Efendimiz aleyhissalâtü
vesselâm ulaşabilir.

Peygamberler ve Hakikat Aşkı
Hakikat aşkı, peygamberler ile ilim adamlarında orijin itibarıyla aynıdır;

ama tezahür şekilleri arasında fark vardır. Yani, o aşka vuslat yaşama
istikametinde espri farklılığı vardır. Meselâ, peygamberlerde, kuralları
vaz’eden onlar olduğu için, yanılmalar olmaz; ama ilim adamlarında olabilir.
Hakikat aşkı olmadan ilim, ilim aşkı olmadan da araştırma aşkı olmaz.
1 Bediüzzaman, Sözler s.244 (On Sekizinci Söz, Birinci Makam, Birinci Nokta)
2 Aliyyülkârî, el-Esrâru’l-merfûa s.385; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/214.
3 Buhârî, tevhid 15, 35; Müslim, zikir 2, 19, tevbe 1.
4 Bediüzzaman, Mesnevi-i Nuriye s.105 (Habbe)
5 Bkz.: Müslim, imaret 133; Tirmizî, ilim 14; Ebû Dâvûd, edep 115.
6 Buhârî, ezân 8, tefsîru sûre (17) 11; Tirmizî, salât 157.
7 Kalem sûresi, 68/48.
8 Buhârî, enbiyâ 35; Müslim, fezâil 166-167.
9 Buhârî, husûmât 1, enbiyâ 31, rikak  43, tevhîd 31; Müslim, fezâil 157.
10 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.531 (Yirmi Yedinci Söz, Zeyl)



Perspektif

İ’lâ-yı Kelimetullah veya Mukaddes Vazife
Zikir ve Aksiyon
Soru: Efendim, siz bir taraftan, câmi’ bir dua kitabı olan Mecmûatü’l-

Ahzâb’ı nazara veriyor, sürekli evrâd u ezkâra teşvik ediyorsunuz; diğer
taraftan da, günümüzde Rabbimizi bütün gönüllere duyurmanın, vatana ve
millete hizmet düşünceli aksiyonun, şahsî ubûdiyetin önüne geçtiğini ifade
buyuruyorsunuz. Bu iki hususu nasıl anlamalı ve nasıl değerlendirmeliyiz?

Cevap: Dinî vazifelerimiz arasında mutlaka yapmamız gerekli olan şeyler
vardır. Bazen bunlardan biri öne çıksa da, bu, diğerlerinin terk edilebilirliği
mânâsına gelmez. Fakat bazen, zamanın ve şartların durumuna, insanların dinî
emirler karşısındaki tavırlarına göre, enbiyâ-i izâm ve sonra da sahabe
efendilerimizden başlayarak her devrin mürşidleri, belli konuların üzerinde
daha fazla durur; o mevzuları her fırsatta hatırlatırlar. Bir mesele hakkında o
kadar çok hatırlatma ve tavsiyelerde bulunur, onun üzerine öyle hassasiyetle
titrerler ki, zannedersiniz, bir tek o mesele önemli, onun dışındaki hususlar tâlî
şeyler. Meselâ, namazda tekâsül olduğu, insanların namaza karşı bir bıkkınlık
ve tembellik tavrı sergilediği bir dönemde hakikî mürşidler, “Namaz
kılmayanın işi bitmiştir, onun diğer ibadet ve iyilikleri de beyhûdedir.” derler.
Namaza şiddetle vurgu yapar, onun üzerinde ısrarla dururlar. Ama bu, kat’iyen
“Oruç olmasa da olur, zekât verilmese ve hacca gidilmese de olur.” mânâsına
gelmez.

Bu ibadetlerin hepsi farzdır, dinde hepsinin ayrı bir yeri vardır. “Emri bi’l-
ma’ruf, nehyi ani’l–münker” vazifesi ve din-i mübîn-i İslâm’a hizmet de bir
farzdır ve onun da kendine göre bir yeri vardır. Normal şart ve zamanlarda, bu
ibadetlerin bazıları bazılarından üstündür. Meselâ, sahabe efendilerimiz,
namazı, imandan sonraki en önemli esas kabul etmiş ve onu gâye ölçüsünde bir
vesile seviyesinde görmüşlerdir. Ona, “mü’minin miracı” nazarıyla
bakmışlardır. “İnsan ile küfür arasında sadece namaz ya da namazı terk vardır.”
demişlerdir. Evet, onlara göre, küfürle insan arasındaki biricik perde, namazın
kılınması veya kılınmamasıdır. Namaz kılınmazsa, o perde kalkar aradan ve



insanın öbür tarafa, tehlikeli bölgeye geçmiş olma ihtimali hâsıl olur; düşmüş
ve kapaklanmış olma ihtimali belirir. İşte namaz o kadar önemlidir.

Hatta hem onlar ve hem de Üstad’ın talebelerine kadar daha sonraki
devirlerde yaşayan hassas ruhlar, namazın mükemmilâtından (tamamlayıcı
unsurlarından) sayılan “namazı cemaatle kılma” hususu üzerinde büyük bir
titizlikle durmuşlardır. Cemaatle namaz kılmaya, “farz” ya da “farz-ı ayn”
demişlerdir; çok az bir kısmı ise “En azından vaciptir.” hükmünü vermiştir. Bu
meselede en esnek davrananlar Hanefîler olmuş, onlar da “Sünnet-i
müekkededir.” demişlerdir. Ahmed bin Hanbel Hazretlerinin mezhebinin
imamlarından bazıları, cemaati, namazın rüknü olarak görmüşlerdir. Yani
onlara göre, cemaatle kılınmayan namaz, namaz değildir.

İstidradî olarak ifade etmeliyim ki, onca fukahânın böylesine önemli gördüğü
“namazı cemaatle kılmak” meselesinde de çok hassas olunması, bu hususun
üzerinde ısrarla durulması icap eder. Kitap ve Sünneti çok iyi bilen, icma’ ve
kıyasın kurallarına vâkıf olan insanların, dinin herhangi bir emriyle alâkalı
söyledikleri “Bu çok önemlidir, bu olmazsa olmaz!” sözü, kulak ardı
edilebilecek bir ifade değildir. Onu kulak ardı eden, zamanla kulak ardı
edilmemesi lazım gelen daha pek çok şeyi hafife alıp görmezlikten gelebilir.
Cemaat, en azından, usûlü’d-din prensipleri açısından tamamlayıcı ve namazı
daha güzel eda etmeye yardımcı bir unsurdur. Ayrıca cemaat hâlinde yapılan
vazife, ferden-ferdâ yerine getirilen bir vazifeden on kat daha üstündür; bir de,
toplu eda edilen vazife namaz ise, o, yalnız kılınandan yirmi yedi derece daha
faziletlidir.

Zekât, oruç ve hac gibi diğer ibadetler hakkında da teşvik ifade eden pek çok
söz zikretmek mümkündür. Çünkü her bir ibadetin dinde bir kıymeti ve yeri
vardır. Birinin çok kıymetli olması, diğerinin değersiz ve kıymetsiz olduğu
mânâsına gelmemektedir. Yani her şeyden önce ibadetlerin belli çerçeveleri
vardır. O çerçeveler içinde biri daha üstün, tercihe şâyân ve daha faziletli
olabilir; ama yer yer bunlardan diğer biri, bir öncekinin önüne geçebilir.
Meselâ, yazın kavurucu sıcağında oruç tuttuğumuz dönemler olmuştur. O
dönemde tutulan oruçlar çok zor gelmiştir nefislere. Maden ocaklarında ya da
fabrikalarda ateş karşısında çalışan ama imanın verdiği güçle orucunu
aksatmayan insanlara, oruç, bir ay da olsa, çok zor gelebilir. İşte öyle bir
dönemde ve o türlü şartlarda çalışan insanlar namazı zaten kılıyorlarsa, onlara
oruçla alâkalı çok ciddî teşviklerde bulunmak lazım gelir. Namazı nasıl olsa
kılan bu insanların zor şartlardan dolayı orucu terk etmemeleri için tahşidat
yapmak icap eder.

İşte, zannediyorum, bugün Türkiye’deki insanların yüzde seksen beşi oruç



tutuyordur; fakat namaz kılanların aynı nispette olduğu söylenemez. Cumaya ve
bayram namazına gidenler belki yüzde doksanlara varıyordur; ama beş vakit
namazın o ölçüde kılındığını sanmıyorum. Öyleyse, namazın ehemmiyetini sık
sık anlatmak, insanları ona teşvik etmek lazımdır. Fakat bir de, “emri bi’l-
ma’ruf, nehyi ani’l-münker” vazifesini ele alacak olursak, sizin de bildiğiniz,
gördüğünüz ve takdir ettiğiniz gibi, ilahiyatlarda ve imam-hatip liselerinde bile
gereğince eda edilmiyor bu vazife.

Rahmet Yağmurları ve Mefkûre
Buraya geldiğimizde kuraklık vardı. Bazı arkadaşlara yağmur duası

yapmaları için rica ettim. Kendim onlarla beraber duaya çıkmadım, onların
temiz gönüllerinin rahmeti celbedeceğine itimadım vardı. Allah’a (celle
celâluhu) hamdolsun, üç senedir sürekli rahmet yağıyor; fakat böyle de hiç
olmamıştı. Bir aydır, iki gün müstesna, kesintisiz yağmur yağıyor. İnşaallah, bir
hayra emaredir.

Yağmur rahmettir; çünkü biz, her yağmur damlasını bir meleğin getirdiğine
inanıyoruz. Her damlayla beraber bir müvekkel melek yeryüzünü
şereflendiriyor. Görevli melekler, her katreyle kendilerine ait tesbihat ve
takdisatı Allah’a (celle celâluhu) arz ediyorlar.

Yağmur melekleri, ruh ve mânâya inerler. İnanan gönüllerin imanları
hürmetine yeryüzüne inen melekler de vardır; ama onlar ayrıdır. İmanın
dünyada gönle huzur vermesi ve ahirette de, gönüldeki huzurun kaynağı, esası,
nüvesi ve mânâsının inkişaf ettirilip Cennet hâlini alması ayrı bir husustur.
Fakat şu yerküremizin her yanında, Cenâb-ı Hakk’ın sanatı, nakşı, mührü ve
tuğrası vardır. Ona ait izler, emareler vardır. İşte, yağmur melekleri yer ayırt
etmeksizin iner, O’nun sanatını takdir eder ve alkışlarlar.

Mefkûre yörüngeli yaşayan insanlar lazım. Mefkûre yörüngeli insanlar, hem
kendileri çok büyük bir ideale dilbeste olmuş, hem de hayatlarını o mefkûreye
bağlı sürdürmeye azmetmiş insanlardır. Bir kitabın adıyla söyleyeyim,
insanların “ruhlarının heykelini dikmeye” çalışacak aydınlık ruhlardır. Hedefsiz
ve gayesiz insanlar Türk de olsa, Kürt de olsa, Arnavut ya da Boşnak da olsa
bir şey ifade etmez. Kendini yüce bir ideale bağlamış insana gelince, soyu,
milliyeti ve ırkı ne olursa olsun o kıymetlidir, ideali kadar büyüktür.

İnsan, gayesiyle insandır. Gayenin bir cismi yoktur; onu tutamazsınız,
yakalayamazsınız. Fakat gelin görün ki, tutulan, yakalanan, hissedilen ve
değerlendirilen şeyler, ancak onun bir buudu olması itibarıyla kıymet kazanır.
Hayat, bir mefkûreye, bir gayeye ve gaye-i hayale bağlı olarak değerler üstü



değere ulaşır. Mü’minler de, gaye-i hayalleriyle, dar bir hayatta ebedî saadete
namzet hâle gelirler. Allah’ın rızasını kazanma ideali ve mefkûresiyle onu
görme, Cemal-i Mutlak’ı müşâhede etme finaline yürürler.

Bundan dolayı, gayesiz inanç, gayesiz ibadet ve gayesiz mücahede semere
verir mi vermez mi bir şey söyleyemeyeceğim. Cenâb-ı Allah, o eksik inanç ve
ibadetleri de kabul eder belki. Çünkü O’nun rahmeti geniştir, boşa kürek
çekenlere de bir şeyler lütfedebilir; fakat temelde, idealsizlerin havanda su
dövdükleri muhakkaktır. Hayatın ulvî bir gaye etrafında örgülenmesi ve insanın
mefkûre sancısıyla kıvrım kıvrım kıvranarak yaşaması çok önemlidir.

Bizim gaye ve idealimiz bellidir; mefkûremiz, Cenâb-ı Allah’ı herkese
tanıtmak ve sevdirmek, bu vesileyle O’nun hoşnutluğuna ermektir. Biz,
İslâmiyet gibi, bütün değerleri katlayan bir kıymete sahibiz. Ayrıca, son birkaç
asırdır mağdûriyet, mazlûmiyet ve mahkûmiyetler ağında belimizi doğrultma
yollarını öğrenmişiz. Lamartine, Osmanlı Tarihi’nin son cildine “Düşerken...”
adını vermiş. Düşmüş, kapaklanmış bir insan ayağa kalkarken belli bir şekilde
kalkar; fakat biz çeşit çeşit kalkarız. İstersek sıçrar, sağ ayağımız üstüne
dikiliriz, istersek sol ayağımıza dayanırız, istersek de secdeden kalkıyor gibi
doğruluruz. Şu son asırlar, milletimizi ayakları altına almış ve ezmiş... O da bu
düşmüşlük karşısında temrinat yapa yapa değişik şekilde kalkma, doğrulma ve
ayakta durma yolları öğrenmiş. Bir de aşağılık kompleksini üzerinden atsa ve
kendi çocuklarının da ilimde, sanatta, teknik ve teknolojide söz sahibi
olabileceğine inansa!...

Nefs-i Emmâre ve Mefkûre
Günah ve hatalarından dolayı dost ve arkadaşlarımızı feda etmeyelim.

Kusurlarından dolayı onları kaldırıp bir kenara atmayalım. En yakınımızda o
kadar çok yılan, çıyan ve akrep var ki... Atacak ve uzaklaştıracaksak o
yılanları, çıyanları ve akrepleri atalım, uzaklaştıralım. Evet, en sinsi ve zararlı
düşmanlar en yakınımızda, bizim kendi nefislerimizde yuvalanmıştır.

İnsan için, kendi nefsinden daha keskin ve daha yavuz bir düşman yoktur.
Öyleyse, insan o pis nefsinin hatırı için kardeşlerine karşı tavır almamalı;
olabiliyorsa kendi nefsine düşman olmalıdır. Zira, düşmanlığın elinin
öpülebileceği bir yer varsa, o da insanın kendi nefsine karşı düşmanlığıdır.

“Benim görüşlerim isabetli, başkaları yanılıyor; anlayamıyorlar beni!”
türünden ifadeler kesinlikle şeytanın mırıltılarıdır. Buna benzer benlik
yörüngeli düşünce ve sözlerin kat’iyen melekle alâkası yoktur. Dahası,
anlaşılamamayı bahane edip iftirak çıkarmanın ve bunu mü’minler arasında



küskünlük bahanesi yapmanın dinimizle de, gönlümüzle de alâkası yoktur.
Bizim gönlümüzle alâkası olan şey, ne yapıp edip herkesle anlaşma yolları
bulmak, ortak paydalarda buluşmak ve bir insanlık örneği sergileyerek
kobralarla bile kavgasız yaşamaktır.

Öyle inanıyorum ki, belli bir davaya gönül vermiş seviye insanları,
akıllarından geçen şeylerden dahi muâheze olur ve seviyelerine göre
cezalandırılırlar. Her menfi hâdisede kendi nefislerini suçlamıyor; haklı olsalar
da, ihtilaf mevzuu yapmamak için meselelere daha mülayim yaklaşmıyor ve
anlaşılsa da anlaşılmasa da, sözlerine değer verilse de verilmese de, her şeye
rağmen gönül birliği yaptığı arkadaşlarıyla omuz omuza, rıza-yı ilâhî ipini
göğüslemek için yürüme azim ve gayretinde bulunmuyorlarsa; istek ve
maksatlarının aksiyle karşılaşır, şefkat tokadı yerler.

“Şefkat tokatları”nın anlatıldığı Lem’a, ilk çocukluk döneminde okuduğum
bölümlerdendi; fakat ben şimdi daha iyi anlıyorum o meseleyi. Üstad
Hazretleri, “Hizmet-i Kur’âniye’nin kerametleri” dediği bu tokatlardan misaller
veriyor ve engin tevazuuyla, ilk misalleri de kendi hayatından anlatıyor:

“Meselâ, bu bîçare Said, Van’da ders-i hakâik-i Kur’âniye ile meşgul
olduğum miktarca, Şeyh Said hâdisâtı zamanında vesveseli hükümet, hiçbir
cihette bana ilişmedi ve ilişemedi. Vakta ki, neme lazım dedim, kendi nefsimi
düşündüm, âhiretimi kurtarmak için Erek Dağı’nda harabe mağara gibi bir yere
çekildim. O vakit sebepsiz beni aldılar, nefyettiler; Burdur’a getirildim.”1

diyor. Dikkat ederseniz, tokadın sebebi bir günah, çirkin bir fiil değildir;
Üstad, ahiretini düşünme ve evrâd u ezkârıyla meşgul olma gibi çok samimi ve
masumca bir arzudan dolayı te’dip edildiğini anlatıyor.

Şefkat tokadı olarak verilen misallerden birisi de şudur: “Hizmet-i
Kur’âniyenin pek mühim bir âzâsı olan Hulûsi Bey, Eğirdir’den memlekete
gittiği vakit, saadet-i dünyeviyeyi tam zevk ettirecek ve temin edecek esbab
bulunduğundan, bir derece, sırf uhrevî olan hizmet-i Kur’âniyede fütura yüz
göstermeye dair esbab hazırlandı. Çünkü, hem çoktan görmediği peder ve
validesine kavuştu, hem vatanını gördü, hem şerefli, rütbeli bir surette gittiği
için dünya ona güldü, güzel göründü. Hâlbuki, hizmet-i Kur’âniyede bulunana,
ya dünya ona küsmeli veya o dünyaya küsmeli; ta ihlâsla, ciddiyetle hizmet-i
Kur’âniyede bulunsun.”

“İşte, Hulûsi’nin kalbi çendan lâyetezelzel idi. Fakat bu vaziyet onu fütura
sevk ettiğinden, şefkatli tokat yedi. Tam bir iki sene bazı münafıklar ona
musallat oldular. Dünyanın lezzetini de kaçırdılar. Hem dünyayı ondan, hem
onu dünyadan küstürdüler. O vakit vazife-i mâneviyesindeki ciddiyete tam



mânâsıyla sarıldı.”2

İşte, Üstad Hazretleri, hem kendi başından geçen hem de talebelerinin
yaşadığı şefkat tecellîlerini anlatıyor ve “Ne zaman şahsî füyûzât hislerimi
düşündüm; yani, Allah’la münasebetimi, mânen yükselmemi düşündüm, tokat
yedim.” diyor. Evet, “emri bi’l-ma’ruf nehyi ani’l-münker” vazifesinin farzlar
üstü bir farz hâline geldiği bir zamanda “Neme lazım, çekileyim bir mağaraya,
kendi ibadetimi yapayım...”3 diye düşünmenin tokatlanmaya sebep olacağını
ihtar ediyor.

Demek ki, bizim nefislerimizin arzu ve istekleri değil, hatta şahsî füyûzat
hislerimiz de değil, Allah’ın (celle celâluhu) adının yüceltilmesi en büyük
mesele. Bazı zamanlar olacak ki, Rabbimize karşı şahsî ubudiyetimiz bir adım
geriye çekilecek, el bağlayacak ve şöyle diyecek; “Ben şimdi tâbiyim, ey
Rabbimi başkalarına sevdirme vazifesi, sen metbûsun; i’lâ-yı kelimetullah, sen
metbûsun; hakkın yüceltilmesi, sen metbûsun!...”

Cennete sekiz kapıdan birden girmek, bildiğimiz kadarıyla sadece Hz. Ebû
Bekir’e (radıyallâhu anh) nasip olacaktır. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), bir tek insana işaret etmiş; “Ebû Bekir, sen sekiz kapının hepsinden
birden gireceksin.”4 demiştir. Bu giriş, Miraç’ta Efendimiz’in, bir anda her
yerde bulunması gibi nuraniyet sırrıyla olacaktır. Peygamberlerden başka hiç
kimseye verilmemiş bir pâyedir bu. Belki de, peygamberlere bile
verilmeyecektir bu ihsan. Mutlak fazilette peygamberler daha üstün olsalar da,
sadece bu hususta, Hz. Ebû Bekir bazı enbiyâ-i izâmdan daha faziletli olabilir.
Çünkü Peygamber Efendimiz, “Hz. İsa, Hz. Musa…” demiyor; “Sen” diyor, Hz.
Ebû Bekir’e, “Sen sekiz kapıdan birden gireceksin.”  İşte, eğer biz bir yüksek
mefkûreye gönül vermişsek, Cennet’in sekiz kapısı birden açılsa, onu kendine
has güzellikleriyle görsek ve bize, girip orada kalmakla dünyaya dönmek
arasında seçme hakkı verilse, bu hak verilirken de “Dünyada kalırsanız
Allah’ın adının yüceltilmesi yolunda istihdam edileceksiniz.” dense,
tercihimizin ne tarafta olacağı bellidir.

Bazıları, Yunus Emre’nin “İsteyene ver Sen onu, bana Seni gerek Seni!”
demesini tenkit ediyorlar. Bu sözü, Cennet gibi bir nimeti beğenmeme şeklinde
değerlendiriyorlar. Hayır, Yunus’un sözünde de, bizim, bir tercih yapmamız
istense, “Cennet’i bile muvakkaten bırakıp Cenâb-ı Hakk’ın adını muhtaç
sinelere duyurma”yı seçmemizde de –hâşâ– Cennet’i hafife alma söz konusu
değildir. Biz, bir yüce idealin nasıl bilinmesi ve ona nasıl sahip çıkılması
lazım geldiğini anlatmaya çalışıyoruz.

Gönlümün bu istikamette attığını hissediyor ve bu tercihin aksini hiç



düşünemiyorum. Dostlarımın da aksini düşüneceğine ihtimal vermek
istemiyorum.

Öyleyse, bu mühim vazife karşısında “Ben dedim de, bir muhkem kaide gibi
sözler söyledim de, beyanım kulak ardı edildi ya da yoruma tâbi tutuldu,
dinlenmedi...” Hiç lafı olur mu bu küçük şeylerin? Cennet’e bile “Darılma ama
biraz bekle.” demesi gereken insanların, “Benim sözüm, benim fikrim, benim
zekâm, benim anlayışım...” demesi pek çirkin değil mi?

Ne olur, bir defa da, sizi tenkit eden, sözlerinizi beğenmeyen ve yüzünüze
kaba lâflar savuran insanlara karşı bile “Ne iyi ettin... Tam beni anlattın, çok
teşekkür ederim.” demeyi ve nefsinizi kınamayı deneyin! Hele bir de
muhataplarınızın doğruluğuna inandırın kendinizi... On defa, yirmi defa, “Sen
haklısın, ben de müstehak!” deyin. Rabbimin rahmetine itimat ederek
söyleyebilirim ki, siz uhuvvet ve ittifak için bu kadarcık bir iradî gayret
gösterirseniz, Cenâb-ı Hak da muhatabınızın gönlünü yumuşatacak,
kalblerinizde sevgi hâsıl edecek ve işlerinizi başarılı kılacaktır.

Tebliğ Vazifesi ve Ciddiyet
Soru: Bazı insanlar, dinî düşünceye kapalı ve inanca karşı şartlanmış

muhitlerde yetişiyorlar. Bunların doğruyu bulmaları hususunda mü’minlerin
ne yapması gerekiyor?

Cevap: Dine ve inanca olan ihtiyaç, insanın tabiatında vardır. O durumdaki
insanlara düşen şey, tabiatlarındaki o sese kulak vermek ve inananlara karşı en
azından “Bunlarda da doğruluk payı olabilir.” düşüncesiyle yaklaşmaktır.

Bu mevzuda asıl vazife, hakikati temsil eden insanlara düşüyor. Onlar,
hakikati temsil adına daha esnek, daha yumuşak, daha sıcak davranmalı ve daha
kucaklayıcı olmalıdır. Mü’minler tebliğle beraber temsilin gücünü
kullanmalıdır. Yani, öyle örnek bir hayat tarzı ortaya koymalıdır ki, diğer
insanlara “Bu farklılığın kaynağı nedir, nereden geliyor bu mükemmellik?”
dedirtmelidir. Bunu da, sadece Hakk’ın hatırı için, O’na olan saygısından
dolayı yapmalıdır.

Siz, halkın içinden, sıradan bir insan olarak alınsanız, değişik makamları
yıldırım hızıyla geçseniz ve Üstad’ın tabiriyle birden müşirliğe getirilseniz;
artık yepyeni, bambaşka bir insansınızdır ve tavırlarınız da bu yeni konumunuza
göre olmalıdır. Sizin yirmi dört saat evvel bulunduğunuz bir yer olabilir. Fakat
artık siz, o yerin gerektirdiği tavırlarla veya o yerdeki insanların hâl ve
davranışlarıyla hareket edemezsiniz. Müşirliğe getirildiğiniz andan itibaren
konumunuzun hakkını vermeniz, o konuma göre bir duruş belirlemeniz lazımdır.



Mü’min için de durum böyledir. O, hayat nimetiyle serfiraz olmuş; ama
cemâdât mertebesinde, hayvaniyet basamağında veya sadece mücerret insan
rütbesinde kalmamış. Onların ötesinde kendisine değişik mazhariyetler ihsan
edilmiş. İşte, bu ihsan ve nimetlere şükretmenin yanında ona düşen, konumuna
göre bir duruş belirlemek, bulunduğu yerin hakkını vermektir.

Kanaat-i âcizanemce, bizim en büyük eksikliğimiz, test ediliyor gibi hassas
hareket etmeyişimizdir. Mü’min, kendini sürekli bir imtihanda bilmelidir.
Hayatının hiçbir safhasında; muamelelerinde, konuşmalarında ya da
nüktelerinde kat’iyen meseleleri sulandırmamalıdır. Allah’a inanmış bir insana
yaraşır tarzda ciddî davranmalıdır.

Bu, hiç nükte yapmayacaksın demek değildir. Nükte tavzih için, meseleleri
iyice açıklamak maksadına matuf olarak yapılır. Sadece muhatapları güldürmek
gayesiyle “Bakın, size bir nükte anlatayım... Bir tane daha...” demek gevezelik
ve münasebetsizlik olur. Bazen, meselâ, Nasrettin Hoca’dan bir nükte
anlatırsınız. Ama o nükte, temel mantığınızda, fikrinizde ve konuşmanızdaki bir
boşluğu doldurmak için olmalıdır.

Size daha önce –bağışlayın– bir arslan ile bir tilkinin hikâyesini arz
etmiştim. Tilki, aç bir arslanın kocaman bizonu parçaladığını görüyor ve onu
taklit etmek istiyor. Yakındaki bir köye gidiyor, karşısına çıkan bir danayı
parçalamaya kalkıyor. Fakat daha ona yaklaşır yaklaşmaz bir tekme yiyor ve
gözünden oluyor. İşte öyle bir münasebet geliyor ki, tam bu nükteyi söylemenin
zamanı. Meselâ, bazıları kalkıp Filistin meselesini çözeceklerini iddia ediyor
ve kahramanlık gösterilerine soyunuyorlar. Siz de diyorsunuz ki, “Yahu siz Hz.
Ömer’in işine, Selahaddin’in misyonuna talip oluyorsunuz. Kudüs’ün
anahtarları bir devirde Hz. Ömer’e, Selahaddin’e teslim edilmiş; şehrin
büyükleri anahtarları başkasına vermemiş, sahibine vermeyi beklemişler. Bir
Ömer, bir Selahaddin değilseniz onların misyonuna nasıl talip olursunuz?” Bu
sözü söylerken tam zamanı deyip arslan ile tilki meselesini misal olarak
anlatıyorsunuz. “Bu, tilkinin halledebileceği bir iş değil!” diyorsunuz.
Muhatabınız ne dese beğenirsiniz; “Ben de size bir ayı ile tilki hikâyesi
anlatayım...” İşte böyle bir tavır, münasebetsizliktir, işi sulandırmak demektir.

Evet, mü’min tavrı çok önemlidir. Mü’min, her tavrıyla yüksek ideallerin ve
ulvî hakikatlerin temsilcisi olmalıdır; olmalı ve o hâliyle dine en uzak
kimseleri bile kendisine hayran etmelidir. O nükte yapmaz, fıkra anlatmaz
değildir. Ehlullah bile çoğu zaman değişik menkıbeler anlatmış, onlarla bir
boşluk doldurmuş ve bir meseleyi tavzih etmiştir.

Evet, Müslümanlığın izzetine uygun bir görüntü sergilemek çok önemlidir.



Başlangıçta insan biraz zorlanabilir; tekellüflere girebilir. Fakat unutmamak
lazımdır ki, her mutâvaat, tekellüfün bağrında yeşerir, gelişir, kök salar ve bir
çınar hâline gelir. Evet, insan tabiatının bir mesele karşısında boyun eğmesi ve
onu kabullenmesi (mutâvaat) biraz zorlanma ve az suniliklere girme (tekellüf)
sonrasında mümkün olur.

Melekler Tesbihle Yaşar, Peygamber Efendilerimiz
de Tebliğle…
Soru: “Melekler nasıl tesbihle yaşarsa, peygamber efendilerimiz de

tebliğle yaşamıştır.” sözünü nasıl anlamalıyız?
Cevap: Melâike-i kirâm, Allah’ın nurdan yarattığı, dolayısıyla nuranîliğe ve

nuranîliğin açık olduğu şeylere açık, güzel şeylerden istifade etmek ve güzel
şeylerle iştigal etmek üzere programlanmış, nuranî ve latîf varlıklardır. Revâih-
i tayyibe (güzel kokular) ve kelimât-ı tayyibe (güzel sözler) gibi, selim fıtratın
hoşuna gidecek koku, söz ve davranışlar onların da hoşlandığı şeylerdir.

“Güzel ve temiz sözler O’na yükselir.”5 ilâhî beyanında buyrulduğu gibi
“Sübhânallah”, “Elhamdülillah”, “Allahu Ekber”, “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ
billâh” gibi mübarek sözler O’na yükselir ve ulaşır. Zannediyorum “Lâ ilâhe
illallah, Muhammedün Resûlullah” zikr-i celîli bütün bu güzel sözlerin başında
gelir. Sonra da biri binlere bedel ّللا ِهٰ َناَحْبـُـس  ِه  ِدْمَحِبَو ّللا  ِهـٰ َناـَحْب  سُ

ِمیِظَعْلا  zikrini hatırlamak gerekir ki, Cenâb-ı Hakk’ı tesbih mahiyetinde ifade
edilen bu söz, Mesnevî-i Nuriye’de de işaret edildiği gibi celâlî, cemâlî,
vâhidî ve ehadî tecellîleri bünyesinde toplar.6

İşte bütün bu tesbih, tâzim, tahmîd, tekbir ve zikirler bir yönüyle meleklerin
gıdasıdır. Bu kerim şeyler, melâike-i kirâmın sürekli aradıkları, baktıkları,
bulmak istedikleri ve onlara yakın bulunmaya çalıştıkları hususlardır.

Fakat melâike-i kirâmın özel bir yanları daha vardır. Öyle anlaşılıyor ki,
onların vazife ve sorumlulukları içinde en önemli mesele “tesbih”tir. Bundan
dolayıdır ki, Hz. Âdem’in onlara hususî bir meselede rüçhâniyeti (üstün
olması) karşısında “Sübhansın yâ Rab! Senin bize bildirdiğinden başka ne
bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan Sensin.”7

demişlerdir. Bu söz bir hamd veya tekbir değil, tesbihtir. Böyle bir noktada
hususiyle tesbihi seçmeleri bize, onların nezâhet-i fıtriyelerine, esas mahiyet ve
tabiatlarına, varlığa ait bir kısım levsiyâtın hiç bulaşmadığını gösterir. Âyette
hem bu durumun ifadesini görürüz, hem de Cenâb-ı Hakk’ın onların bu
nezahetlerini göstermeye matuf suali ve meleklerin bu suale verdikleri cevapla



yine temiz çıkmalarına ve aklanmalarına şahit oluruz.
Öyleyse, melâike-i kirâmın nezahetini ifadede tesbih çok önemlidir. İnsanlar

tabiatlarının gereği bazen esbâbı işin içine karıştırabilirler. Açık veya kapalı,
küllî veya cüz’î natüralizme girebilirler. “Varlık” der, “kozmos” der; aklî
oyunlar ve aklın hokkabazlıklarıyla rasyonalizmi işin içine sokabilirler. Fakat
meleklerin mahiyetinde öyle bir nezahet vardır ki, Zât-ı Ulûhiyet nasıl
mukaddes, münezzeh, müsebbeh (tesbih edilen) ise, onlar da bunu ifade etmek
için özel mahiyette donanımlı, bu işin memuru varlıklardır. İradeleri, yüzde
doksan dokuz hayır istikametinde işler. Kendilerine de bir irade verilmesi
açısından iradenin hakkı diyebileceğimiz, yüzde bir oranında, meyelanlarını,
meyelanlarındaki tasarruflarını kullanma hakları varsa da bu çok yanıltıcı
değildir.

Beşeri kendi tabiatıyla baş başa bıraktığınız zaman temayülleri nasıl
tabiatının etrafında döner durursa; melâike-i kirâm da herhangi bir emirle
mükellef olmasalar, yaratılış ve donanımları itibarıyla tabiatlarına terk
edilseler bile nezahet etrafında pervaz ederler, hep nezahete koşarlar. Bu
hususlar göz önünde tutulduğunda, melâike-i kirâmın tesbihten gıda aldıkları
söylenebilir.

Enbiyâ-i izâma gelince, onların asıl vazifeleri tebliğdir. Bunu da yine
meleklerde olduğu gibi mahiyet ve donanıma irca etmek mümkündür. Melâike-i
kirâm, iradelerinin hakkını verme alanı diyebileceğimiz o yüzde bir
nispetindeki iradelerini, Cenâb-ı Hakk’ın ikaz, irşad ve tenbihleriyle yanlışlık
istikametinde kullanmazlar. Onlar hakkında; “Onlar Allah’ın emirlerinde O’na
isyan etmezler ve ancak emrolundukları şeyleri yaparlar.” 8 buyrulmaktadır.
Enbiyâ-i izâm ise insan olmaları yönüyle ve taşıdıkları tabiatları itibarıyla
fenalıklara karşı melâike-i kirâm kadar kapalı görünmemektedirler. Fakat Allah
(celle celâluhu) onları hem mâsum, hem de masûn kılmıştır. Vazife ve
misyonları, masûniyetin yanında mâsumiyeti; mâsumiyetin yanında da
masûniyeti gerektirir. İşte onların melâike-i kirâma benzeyen böyle bir yanları
vardır.

Fakat enbiyâ-i izâmı en büyük yapan şey, çok azîm bir imtihan olan tebliğ
vazifesi ve bu tebliği kendi iradelerinin hakkını vererek kavramaları,
anlamaları ve değerlendirmeleridir. Bu, kendi hayatiyetleri için de çok
önemlidir. Yani, o vazifeyi yapmasalar yaşayamazlar; çünkü peygamberlik
adına kondukları yerde durmamış, konumlarının hakkını vermemiş olurlar.
Bundan dolayı âyet-i kerimede “Ey Resûl, Rabbinden sana indirileni tebliğ et.
Eğer bunu yapmazsan, risalet vazifeni yerine getirmemiş olursun!”9



buyrulmaktadır.
Bu âyette peygamberler için zımnî, olabilecek en yumuşak bir itap üslûbu

vardır. Bunu kendi zaviyemizden ele alacak olursak diyebiliriz ki, bu misyon
eda edilmediği zaman çok derin bir çukura düşmek ihtimali vardır. Yani
peygamberken, âlâ-i illiyyîn-i kemâlâttayken, velinin kavs-i uruclarıyla
ulaşabileceği noktayı mebde’ yapmışken, başkalarının ulaştığı son noktada işe
başlamış bir insanken öyle bir yere düşersiniz ki, o yer düz insan yeri bile
değildir. Düz zemine değil, kovulmuş insan yerine düşersiniz. Bu tâli’sizliği
yaşayan, yani o dergâhtan kovulan ve ilelebet matrud olan varlık da vardır.

Evet, tebliğ vazifesi peygamberlerin hayatiyetleriyle alâkalıdır. Bir
peygamberin hayatiyeti, vazifesini yapma hayatiyetidir. Onlar, kendilerine
verilen soluklarla ne kadar vazife eda edebileceklerse onun hesabını yapar;
soluklarını bir takvime bağlayarak kullanırlar. Vazifeleri adına yapacak bir şey
kalmayınca da derler ki, “Artık bu solukları alıp vermemin bir anlamı yoktur.”
İsterseniz bunu da 10 َىلْعْـَألا َقِیفَّرلا  ّلَلا  َّمُھٰ  mülâhazasına bağlayabilirsiniz.
Çünkü, dünya ufku itibarıyla Peygamber Efendimiz’in yükseleceği yer
kalmamıştır; dünya hayatı açısından, kendi kemalâtının arşına ulaşmıştır.
Öyleyse O, terakkisine ancak öbür âlemde devam edecektir. Yani, öyle bir
inkişafa, ancak kudret ve meşîetin cereyan ettiği öbür âlem müsaittir. Hikmet ve
esbab gibi belli perdelerin olduğu bu âlem, artık Hakîkat-ı Ahmediye’nin
(aleyhissalatu vesselam) terakkisine müsait değildir. O, bir insanın
yükselebileceği kubbeye yükselmiş, hatta kubbenin bazı yerlerini de
çatlatmıştır. İşte O’nun yükselmesi “kâb-ı kavseyn”, kubbeyi çatlatması da “ev
ednâ” sırrını gösterir.

Evet, enbiyâ-i izâm kendilerine verilmiş olan sayılı solukları hiç boşa
kullanmamaya çalışırlar. Bu şuur, vazifeleri gereği böyledir. Peygamber olarak
canlı kalmaları ve hayatiyetlerini devam ettirmeleri adına bu gereklidir. Onlar
asla emekli olmazlar. Allah (celle celâluhu) nezdinde en önemli vazifeyi
yapacak, hem de o vazifeyi dolu dolu yapacak, sonra da emekli etmiş gibi siz
onu geriye çekeceksiniz!... Bu hâl, onun kendi kıymetine göre bir hayat seviyesi
değildir; ayakları üzerinde yürüyorken sürünme demektir; uçuyorken yerde
emekleme demektir. Dolayısıyla, yaşama demek değildir. Öyleyse peygamberin
peygamberce yaşaması da aslında tebliğ vazifesine bağlıdır.

Diğer taraftan, tebliğ vazifesi, peygamberlik misyonu olarak eda edilmesinin
yanında insanların dirilmesi açısından ele alındığında daha fazla önem arz
eder. Herkes üstünden bir mesajı alıp kendi seviyesinde ve dûnundaki
insanlara ulaştırabilir; böylelikle vazifesini yapmış ve o sorumluluğun gereğini



yerine getirmiş olabilir. Fakat aynı zamanda tebliğin kendi esprisi içinde,
inandırıcı olarak, ısrarla, hiçbir beklentiye girmeden, “Sizden hiçbir istek ve
beklentim yoktur; mükâfatımı sadece Allah’tan beklerim, O’ndan istediğim
de benden hoşnut olmasıdır.”11 denilerek yapılması, başkalarının dirilmesi
adına çok önemlidir. Yani her şeyden önce mübelliğin kendisi diri olacaktır o
tebliğ vazifesini yapmakla. Sonra da, bu vazifenin çok önemli bir buudunu
başkalarını diriltme teşkil edecektir. İnsanların içinde bulunacak,
peygamberâne bir hayat yaşayacak ve böylece hiç kimse ona “gözünün üstünde
kaşın var” demeyecek. Onun hâline bakan herkes, şeytanî mantığı, şeytanî aklı
itiraz etse bile, melekî vicdanıyla diyecek ki, “Ben böyle diyor, böyle
düşünüyorum; ama âlem de biliyor ki ben doğru değilim.”

Bir âyet-i kerimede mealen “Ey Resûlüm, onların söylediklerinin seni
üzeceğini elbette biliyoruz. Doğrusu onlar seni yalancı saymıyorlar. Fakat o
zalimler bile bile Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorlar.”12 buyruluyor. Yani, o
zalimler esasen seni tekzip etmiyorlar. Çünkü senin tavırlarında yadırganacak,
“Bu doğru değildir.” denebilecek hiçbir şey yoktur. Demek ki, o insanlar da elli
defa test etmişler ve Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu
denenmelerden daima doğru, sadık ve emin çıkmış. Fakat onlar yine de
Allah’ın âyetlerini inkâr etmişler ve daha büyük bir cinayet işlemişler. Onu
Allah’ın elçisi olarak değerlendirmemişler de, “Ebû Talib’in yetimi” olarak
görmüşler. Bundan dolayı da “Sen...”, “Sen...”, “Sen...” demişler. Ben onların
çirkin sözlerini söyleyemeyeceğim, çünkü O’na karşı bağlılık ve sadâkatim
müsait değil onları ifade etmeye.

Peygamber Efendimiz doğruluğu bilinen, güvenilirliği kabul edilen bir
insandı. Tebliğ vazifesini eksiksiz yapıyordu. Bununla beraber, O’nun tebliğden
daha önemli bir yanı, başka bir yerde de denildiği gibi, hatta tebliğin birkaç
kadem önünde bir yanı vardı; o da temsildi. Temsil, O’nun hayat-ı dünyeviyesi
ve hayat-ı uhreviyesi adına işleyen ve daima gelişip inkişaf eden, O’nun
hasenât hanesine sürekli bereket akıtan bir husustur. Efendimiz, tebliği ile
mutlaka ümmetinin dualarından istifade ediyordur. Fakat ellerinden tutup
insanları doğru yola götürmede kendi güzel ahlâkıyla hüsnümisal olmasından
dolayı, 13 ِلِعاـَفْلاَك ُبَبَّسَلا   sırrınca herkesin yaptığı işten O’nun defter-i
hasenatına da bir şeyler akmaktadır ve bu yönüyle de Efendimiz’in temsili,
tebliğinin önünde gelir.

Fahr-i Kainât Efendimiz bir peygamber ve peygamberlerin en büyüğü olduğu
halde, ahvâl-i dünyeviye veya peygamberlik vazifesi itibarıyla maruz kaldığı
şeyler karşısında, kendinden evvel gelen seleflerini okumaya çağrılmıştır.



Çünkü, bizzat peygamberlik mefhumu örnek olmaya şayeste planlanmıştır.
Kur’ân-ı Kerim’de “Âdem’i oku…”14, “Nuh’u oku…”15 “İbrahim’i oku...”16

şeklindeki ifadeler yanında, bazı yerlerde Hz. Musa,17 Hz. Nuh,18 Hz. Hûd,19

Hz. Sâlih,20 Hz. Lût21 ve Hz. Şuayb22 (aleyhimüsselam) efendilerimiz
hatırlatılarak çok önemli örneklerden bahsedilmektedir. Efendimiz’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem), Hz. Musa, Hz. İbrahim ve Hz. Lut gibi peygamberlerin hayat
serencâmları vesilesiyle onların şahıslarında temsil edilen peygamberliği bir
kere daha okuması emredilmiştir.

Bu emirle şahıslar değil, peygamberlik mefhumu ve mazmunu nazara
verilmek suretiyle “Bu yolun erkânı budur; bu yolda –tekerrür ede ede
matlaşmış, renk atmış bir sözle ifade edeceğim– kandan irinden deryaları
geçme var, dikenli tarlalarda yürüme var.” denilmiştir. Böyle çetin ve çetrefilli
bir yolda yürürken, O’na daha önce aynı yol üzerinde yürüyenler gösterilmiş ve
onların mukavemetleri, sarsılmadıkları vurgulanmıştır. Meselâ; Kur’ân, ağır
imtihanlara göğüs gerip yılmadan vazifesini yapması karşısında Eyyub
(aleyhisselam) için takdirini ortaya koymakta; “O ne güzel kuldu! Zira, sürekli
(Allah’a) rücûdaydı.”23 buyurmaktadır.

İşte, Allah Teâlâ’nın, Peygamberini o vazife ile tavzif eden ve o vazifeye
göre donatan bir “Sultan”ın, kapı kullarından birisine –O kul başımızın tacıdır
bizim– “O ne güzel kul, bakın kul böyle olur!” demesi ve Efendimiz’i
(sallallâhu aleyhi ve sellem) onları (aleyhimüsselam) yeniden bir kere daha
okumaya çağırması temsil açısından çok önemlidir. Enbiyâ-i izâmın temsili
sürekli nazara verilmiştir. Verilmiş ve âdeta “Geçmişte yaşayanlar öyle
yaşadılar, Sultan-ı Enbiyâ da öyle yaşadı; eğer siz de birilerini yaşatma gibi bir
mesuliyet altına girmişseniz, bir adanmışlığı kabul etmişseniz, sizin için de yol
budur.” denmiştir. Dolayısıyla Efendimiz’e vazifesi hatırlatılırken geçmiş
peygamberlere yapılan göndermeler, bizim için de söz konusudur. Hz. Nuh
bizim için de örnektir. Hz. Hud’un, Hz. Sâlih’in hayatından bizim de alacağımız
pek çok ibret vardır. Allah’ın salât u selâmı “İnsanlığın İftihar Tablosu” ve
onların üzerine olsun.

Ayrıca, peygamber efendilerimiz vazifelerinin gereği, tebliğ ve temsil işini
kemâl-i hassasiyetle öylesine yerine getirirler ki, bu mesele zamanla onların
tabiatları hâline gelir. Hem bu vazife onların tabiatıyla öyle bir bütünleşir ki;
bunu, yemek yeme gibi bir şeye, hatta ailevî ahvâl içinde herhangi bir duruma
da benzetemeyiz; bunlar çok küçük kalır temsilin fıtrat hâline gelişi yanında.
Çok küçük kalır, zira peygamberlerin dünyayı hafife alarak, onu zerre kadar
umursamayarak ve evi-yurdu hiçe sayarak çok ciddî bir tehâlük içinde bu



vazifeye koştukları görülür.
Meselâ, Efendimiz, Hz. Hatice’nin (radıyallâhu anhâ) vefatıyla hicretten

evvel ve hicretten sonra beş senelik bir dönemde yalnız kalmıştır. Fakat Hz.
Hatice Validemize sadâkat ve vefası mahfuz, o meseleyi hiçbir zaman problem
olarak düşünmemiştir. Hicret ederken kızları vardır: Zeynep, Ümmü Gülsüm,
Fâtıma... Hicreti tek başına gerçekleştirmiştir ve kerîmelerini arkada bırakıyor
olması vazifesine engel teşkil etmemiştir. Çocuklarını müşriklerin bulunduğu
yerde; kendisine kılıçlarını, bıçaklarını gayzla bileyenlerin içinde bırakmıştır.
Yolda onlardan bir tanesi taarruza maruz kalmış, erken doğum yapmış ve o
sebepten ölmüştür. Fakat Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatı
boyunca bunları bir kere bile mesele yapmamış, bunlar hakkında hiç
konuşmamış, “Benim kızım şöyle, oğlum böyle...” dememiştir.

Eğer siyerciler, tarihçiler söylemese onların ne zaman öldüklerini dahi
bilemeyeceğiz. Hayatlarının ayrıntılarından haberdar değiliz. Çünkü O’nun bize
bildirdiği şey, bildirilmesi gerekli olan şey, davasıdır; dinidir. Ve O, hayatını
bu büyük vazifesine göre programlamıştır. Yurdunu davası için terk etmiş,
davası için terk etme mevsimi geleceği ana kadar da her gün ölümle burun
buruna yaşamıştır.

Evet, Allah Resûlü kendisini tebliğe o kadar vermişti ki, tebliğ O’nun tabiatı
hâline gelmişti. Bizim sabah kalktığımız zaman, “Acaba bugün yedide mi, yedi
buçukta mı, sekizde mi kahvaltı yapacağız?” türünden şeyler düşünmemize
mukabil, O bunları hiç düşünmemişti. Yemeği unutmuş ve hatta bazen bir eşi
olduğunu bile unutmuştu vazifesi hatırına. Allah (celle celâluhu) “Aralarında
adaletle muamele yapın, onların sizin üzerinizde hakları vardır.” 24

buyurunca, bu konunun Allah hakkı olduğu ve bir Allah hakkı olarak onlara
riayet edilmesi gerektiği için eşlerine karşı da mesuliyetinin gereğini yapmıştı.
Ama bunun dışında temelde daima gözünde tüten ve tüllenen tek şey vardı, o da
“Dinimi daha açık, daha geniş nasıl tebliğ ederim?” derdiydi.

Hâsılı, meleğin tesbihten zevk ve lezzet aldığı gibi, o ve diğer peygamberler
de tebliğle beslenmişler, tebliğle oturup kalkmışlar, tebliğle hareket etmişler ve
hayatlarını bir tebliğ takvimi içinde yaşamışlardı.

O’nun Adıyla Oturup Kalkmak
Selef-i sâlihîn arasında, gerçekten çok ciddî şekilde, rakâike tevcih gayreti

vardı. Zühd mülâhazasını yerleştirme, kalbin zümrüt tepelerinin eteklerinde
dolaşma, sonra o zümrütten yamaçlara tırmanma ve nihayet o tepenin
zirvelerine ulaşma; Üstad’ın yaklaşımıyla, “İnsanları hayvaniyetten çıkarma,



cismaniyetten kurtarma, kalb ve ruhun derece-i hayat seviyesine yükseltme”25

gayreti vardı. Hatta onlar arasında yaşayan öyle kalb, muhasebe, murakabe ve
haşyet insanlarından bahsedilmektedir ki, ötelere ait bir mesele okurken
korkudan kalbleri duruvermiştir. Meselâ, Abdullah b. Vehb, kıyametin
yüreklere ürperti salan sahnelerini okuduğu bir anda kalbi havf ve haşyetle
dolmuş, hıçkırığa tutulmuş, kendinden geçmişti. Kollarına girip evine
götürdükleri zaman korkudan dolayı kalbinin durduğunu görmüşlerdi. Ebû
Osman en-Nehdî, bayılana kadar namaz kılıyor, bazen okuduğu âyetlerin
tesiriyle bayılıp düşüyordu. İnsanlar o kadar hüşyar ve yürekler de öyle titrekti.

İşte, namaz, oruç, hac gibi ibadetlerin de, “emri bi’l-ma’ruf, nehyi ani’l-
münker”in de kendilerine göre ayrı birer yeri vardır; fakat ibadetin ruhu ihlâs
ise, ibadet ü tâatin damarlarında dolaşan kan da zikirdir. Zikir; hem lisan, hem
kalb, hem beden ve hem de vicdanın bütün erkânıyla yerine getirilen bir vazife
ve bir kulluk borcudur. Cenâb-ı Hakk’ı bütün esmâ-i hüsnâsıyla, bütün sıfât-ı
kudsiyesiyle yâd etmek, hamd ü senâyla gürlemek, tesbih u temcîdlerle
gerilmek, kitabını okumak, onun rehberliğine sığınmak; kâinat kitâbındaki âyât-ı
tekvîniyesini mânâ-yı harfiyle mırıldanmak; acz u fakrı duâ ve münâcât
lisanıyla ilan etmek... Evet, bunların hepsi, lisana ait birer zikirdir.

Emir ve yasakları ciddî bir duyarlılıkla hayata taşıyıp yaşamak; her emir ve
her yasakla kendisine yapılan teklifleri vicdanında hissederek, iştiyakla
emirlerin ifâsına koşmak ve derin bir mesuliyet şuuruyla yasaklardan kaçınmak
da bedenî zikirdir ki, lisanla yapılan zikrin derinliği de büyük ölçüde bu ikinci
zikirden kaynaklanmakta ve bu “ani’l-merkez” güçle bir ölümsüz ses hâline
gelmektedir. Öyleyse asıl olan, lisana ait zikri ve bedenî zikir diyebileceğimiz
aksiyonu beraber götürmektir.

Ashâb-ı kiram ve selef-i sâlihîn efendilerimiz zikrullahı en zor şartlarda ve
harp meydanlarında bile terk etmemişlerdir. Hatta onlar, cihada giderken bile,
öyle yüksek sesle Allah’ı (celle celâluhu) anıyor, O’nun esmâ-i ilâhiyesini,
sıfât-ı sübhâniyesini zikrediyorlardı ki, teşbih caizse, âdeta bir mehter
takımıyla cûşiş temin ediyor gibi, zikirle gönüller heyecanlanıyor; dört bir
yanda yankılanan evrâd ü ezkâr sesleriyle öteler iştiyakı köpürüyordu
insanların içinde. Gürül gürül Kur’ân ve dua okuyor, avaz avaz Allah’ı
anıyorlardı. Onların bu hâlini gören Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem),
“Siz sesinizi duymayan, yakarışlarınızı işitmeyen birisine seslenmiyorsunuz;
sesinizi indirin, kendinize biraz şefkat edin!”26 deme lüzumunu hissetmişti.

İstidrâdî olarak bir hususu arz ettikten sonra zikre devam etmek istiyorum:
Merhum Şâtıbî, ‘İ’tisâm’ında gür sesle zikretme meselesini bid’at sayıyor.



Zannediyorum, o dönemde pek çok bid’at yapılıyordu. Bu sebeple o da, bid’at
saydığı şeylerin üzerine şiddetle gidiyordu. Cenâb-ı Hak, Şâtıbî’yi Firdevs’iyle
sevindirsin; zira o, dine çok hizmet etmiş, bitevî beyin sancıları çekmiş, miras
olarak kıymetli eserler bırakmıştır. Fakat muasırım olsaydı ben ona derdim ki,
“A üstad, senin yaşadığın dönemde, Endülüs’te eyalet eyalet üstüne, künde
künde üstüne yıkılıp gidiyordu. Orada zalim hükümdarlar, Müslümanları
kılıçtan geçiriyordu. Ve sen Müslümanlar arasında İslâmî heyecan uyaracağına,
bid’atlara kafanı taktın, hep onlarla uğraştın. O gün yapılması gerekli olan iş o
değildi. İşte o gün, senin yaşadığın bölgede birliği temin etme, yüreklerde din
gayretinin kor hâline gelmiş ateşine güç verme çok öne çıkmıştı. O gün de
Müslümanların hastalığı ihtilaf ve tefrika; fakr u zaruret ve cehaletti. Bunlara
karşı mücadele vereceğine teferruat sayılabilecek meselelerle uğraştın.”

Eğer o mübarek zâtın, Şâtıbî’nin ruhâniyeti benim söylediğim bu şeylerden
rahatsız olduysa Allah (celle celâluhu) beni bağışlasın, Cenâb-ı Hakk’ın
binlerce mağfireti de onun üzerine olsun; fakat kafama takılan, çoktan beri
zihnimi meşgul eden bir meseleyi söylemiş oldum. Ben, onun İ’tisâm adlı
kitabına takıldığımda, o mesele de benim kafama takıldı. Evet, o devirde
yazılacak şey başkaydı; o gün, insanlarda İslâmî heyecanı uyarmak, birlik
ruhunu diriltmek, ilme ve eğitime önem vermek ve el ele İslâm dünyasının
maddî mânevî yükselmesine çalışmak gerekiyordu. Ne var ki, öyle pek çok
devirde olduğu gibi, aslı ve temeli dinde olan meselelerde teferruata ait
şekillendirme mevzuuyla uğraşılmış ve dolayısıyla da çok şey ihmale uğramıştı.

Evet, sahabe efendilerimizden bugüne kadar her devirde, Hak dostları,
zikrullahı damarlarda dolaşan kan gibi kabul etmiş, değişik yollarla Allah’ı
anmamayı kan yetmezliğine bir sebep gibi görmüş ve sürekli zikirle
beslenmişlerdir. Meselâ, Hz. Ali Efendimiz der ki: “Ben Resûlullah’tan şu
duayı ve şöyle bir tavsiyeyi duyduktan sonra artık onu hiçbir gece terk
etmedim.” Hz. Ali için belki de hayatının en önemli, en ciddî gecesi ve onun en
çok meşgul olduğu zaman dilimi, Nehrivan’da Haricîlerle savaştığı geceydi.
Birisi Nehrivan’ı işaret ederek, “O gece de unutmadın mı, onca koşuşturma ve
meşgale arasında dua ve zikrini terk etmedin mi?” diye sorunca Hz. Ali’nin
cevabı, “O gece bile terk etmedim.” şeklinde olmuştur.27

Evet, belli dönemler itibarıyla bizim dünyamızda, evde, sokakta, camide ve
hatta harp meydanlarında Allah (celle celâluhu) anılıyor, her fırsatta zikir
halkaları teşkil ediliyor ve Cenâb-ı Allah’ın isim ve sıfatları yâd ediliyordu.
Zikrullah, oruç tutarken de, zekât verirken de ihmal edilmiyordu. Hacda gürül
gürül zikrullah sesi duyuluyordu. Bayram sabahları ovalar, obalar bir
çağlayanın akışına benzeyen zikir sesleriyle doluyordu. Hususiyle de Kurban



bayramında yüksek sesle tekbir getirme, şeâiri ilan etme mânâsına geliyordu.
İşte bu itibarla zikrullah, hemen her ibadetin damarlarında cereyan eden kan
gibiydi; bugün de öyledir. Onsuz hiç olmadı, bugün de onsuz olamaz. Çünkü biz
ancak onun sayesinde, Allah’la irtibatımızı kuvvetlendiririz. Zikrullahın, evrâd
ü ezkârın terk edilmesi bizde ciddî bir zaaf meydana getirir. Allah’la
münasebetlerimizde bir gevşeme hâsıl eder, hafizanallah.

Şu Hale Bakın!
Birbirimizle kavga ediyor, çekişip duruyoruz. Ve maalesef, birbirimize

canımız sıkıldığı kadar Allah’ın adının duyulmayışına canımız sıkılmıyor.
Hâlbuki O, bizim var oluş gayemiz.

Beklenti
Biz hiç ama hiçbir beklenti içinde olamayız. Hatta bir insana bir iyilik

yaptığımızda ondan teşekkür beklentisi içinde bile olmamalıyız. ِرُكَْشي َْمل  ْنَم 
ّللا َهٰ ِرُكَْـشي  ْمـَل  َساَّنلا   “İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da teşekkür

etmez.”28 hakikati muhatabımızı ilgilendirir, bizi değil. Biz tek bir şeyin
beklentisi içinde olabiliriz, o da Allah rızası. Hiçbir şeyde hırs göstermek caiz
değildir; ama Allah’ın rızasını kazanmak uğruna, onun adını dünyanın her
tarafında duyurma hususunda ölesiye hırs göstermek caiz, hatta matlubdur. Hırs
gösterilecek tek nokta budur.
1 Bediüzzaman, Lem’alar s.53 (Onuncu Lem’a, Birinci Tokat)
2 Bediüzzaman, Lem’alar s.54 (Onuncu Lem’a, Üçüncü Tokat)
3 Bediüzzaman, Lem’alar s.53 (Onuncu Lem’a, Birinci Tokat)
4 Buhârî, savm 4; Müslim, zekât 85.
5 Fâtır sûresi, 35/10.
6 Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevi-i Nuriye s.113 (Habbe).
7 Bakara sûresi, 2/32.
8 Tahrîm sûresi, 66/6.
9 Mâide sûresi, 5/67.
10 “Allahım, artık öteleri istiyorum.” (Buhârî, fezâilü’s-sahâbe 5, meğâzî 83-84; Müslim, fezâilü’s-

sahâbe 85, selâm 46.)
11 Şuarâ sûresi, 26/109, 127, 145, 164, 180.
12 En’âm sûresi, 6/33.
13 “Bir şeye sebep olan onu yapan gibidir.”  (Bkz.: Müslim, imaret 133; Tirmizî, ilim 14; Ebû Dâvûd,

edep 115.)
14 Mâide sûresi, 5/27.
15 Yûnus sûresi, 10/71.
16 Şuarâ sûresi, 26/69-70.
17 Bkz.: Meryem sûresi, 19/51.
18 Bkz.: Şuarâ sûresi, 26/106.
19 Bkz.: Şuarâ sûresi, 26/124.



20 Bkz.: Şuarâ sûresi, 26/142.
21 Bkz.: Şuarâ sûresi, 26/161.
22 Bkz.: Şuarâ sûresi, 26/177.
23 Sâd sûresi, 38/44.
24 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/129
25 Bediüzzaman, Lem’alar s.170 (On Yedinci Lem’a, On Dördüncü Nota, Dördüncü Remiz)
26 Buhârî, cihâd 131, meğâzî 38, daavât 50, 67, kader 7, tevhîd 9; Müslim, zikir 44-45
27 Buhârî, nafakât 7; Müslim, zikr 80
28 Tirmizî, birr 35; Ebû Dâvûd, edeb 11.



Adanmışlık Ruhu
Kara Sevdalılar
Yemekte otururken rüzgâr esiyordu, o esnada aklıma rüzgâr ile alâkalı

âyetler geldi, yemek boyunca zihnim hep o âyetlerle meşgul oldu. Kur’ân-ı
Kerim bir yerde meâlen, “Biz, rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik. Derken
gökten yağmur indirip onunla sizi suladık.”1 buyuruyor. Yine bir başka âyette
de şöyle buyruluyor: “O’dur, rahmetinin (yağmurun) önünden müjdeci olarak
rüzgârlar gönderen. Nihayet bu rüzgârlar o ağır bulutları hafif bir şeymiş
gibi kaldırıp yüklendiklerinde, biz onları, ölü bir ülkeye sevk eder, derken
oraya su indiririz de orada her türlüsünden meyveler, ürünler çıkarırız.”2

Bir taraftan, yağmur damlaları bitirmek üzere bulutun aşılanmasını, diğer
taraftan da ürün verecek tohumların aşılanmasını ve rahmetin müjdecisi olan
rüzgârı düşünürken zihnim sosyal hâdiselere intikal etti.

Sosyal hâdiselerde de önce şiddetli fırtınalar olur. Eğer insanlar o fırtınalar
karşısında tamamen yıkılmamışlarsa, yani yeşillikler kurumamış, ağaçlar
devrilmemiş, gökten düşecek yağmura bağrını açacak şeyler zeminde bütün
bütün yok olmamışsa; o rüzgârları sürekli yağmurlar takip eder. Esen her
rüzgâr, sele sebebiyet verebilecek yağmurları bağrında taşıdığı gibi, rahmet
yağmurlarının da müjdecisi olabilir.

Bu açıdan da, bizim her şeyden ziyade kendimize bakmamız lazım. Yani,
bizim dünyamız yağmura liyakatli mi? Ağaçlar devrilmiş mi, dimdik mi?
Zeminde hâlâ yeşillik var mı? Daima yağış alan bölgeler gibi yağmura açık
hâlini koruyor mu?... İşte buna bakmalı... Bu mülâhazayla kendimizi
sorgulamalı, iç dünyamızı teşrih masasına yatırmalı, rahmete liyakatimizin olup
olmadığını tetkik etmeliyiz.

Yeryüzüne daima yağmur yağar. Ama yağmur bulutları rahmete liyakatli
yerleri kollar. Yağmurun mülk ve melekût yönü, her ikisi de şeffaftır. Her ne
kadar emareleri ortaya çıkınca yağacağı söylenebilirse de, ufukta henüz
işaretleri yokken yağmurun geleceğini kestirmek zordur. Semanın gözyaşları o
yana da, bu yana da açıktır; Allah’ın kudretine, inâyetine, meşîetine ve ilmine
taalluk etmektedir. Bazen gider denize boşalır, bazen de yolu gür ormanlara
varır.

İçtimaî hayattaki fırtına, buhran, ızdırap, sıkışma ve tazyikler de bulutların
sıkışması gibi bir kıvama gelir ve netice itibarıyla nerede rahmet teveccühü
varsa oraya sürüklenirler. O sıkışmalar, tazyikler, bunalımlar ve ızdıraplar



ölçüsünde sineler heyecanla Allah’a (celle celâluhu) yönelirse, “Allahım! Sen
de biliyorsun ki, bizim Senden, Senin rızandan başka bir mülâhazamız yoktur.
Senden başka bir şeye gönül bağlayacaksam şu can emanetini al da hayatı bir
yük gibi omuzumda taşımayayım.” diyecek kadar yürekten ve samimi olarak
O’na teveccüh ederse, Allah merhamet eder; eder de yıldırım yüklü bulutları
rahmet çeşmesi hâline getirir.

Ama eğer, Müslümanlar sadece birer kültür Müslümanı ise; babalarının
Müslümanca yetiştiği zeminde, öyle gördüklerinden dolayı Müslüman gibi
görünüyorlarsa; ruhlarını aydınlatamamış, kafalarını yenileyememiş, İslâm için
hiçbir çilesi, hiçbir ızdırabı olmayan ve hususiyle de “Ne olacak milletimin şu
acıklı hâli?” deyip fikir çilesi çekmeyen insanlarsa –ki en büyük çile fikir
çilesidir– rüzgârlar rahmet muştuları getirme yerine felâket haberleri
taşıyacaktır. Bundan dolayı, her şeyden önce inananlar doğru inanmalı ve birer
muhasebe insanı olmalıdır.

İslâm’ı gadre uğratan iki cephe vardır: Birisi, onda sürekli şok tesiri
yapacak taarruzlar peşinde olan, kin ve inat cephesi. Diğeri de Müslümanlığı
yolda bulmuş, kültür Müslümanlığı tavrı sergileyen vefasızlar cephesi.

Izdırap, en büyük duadır. Izdırap gayretten, ölesiye koşmaktan daha önemli
ve kıymetlidir. Allah (celle celâluhu), ona buna değil, oturup kalkıp “Ne olacak
bu dünyanın hâli? Nasıl çıkacağız şu millî buhrandan?...” diyerek kendine göre
değişik beyin fırtınalarıyla insanlara ruhunun ilhamlarını duyurmak için fikir
sancısı çeken insanlara lütuflarda bulunur. Diğerleri de belki bundan istifade
ederler. Ama bilmelidirler ki, ak saçları ahirette önlerine dökülür ve çok
utanırlar. Allah’ın bir nimeti olarak önlerinde buldukları imana, İslâm’a,
İslâm’ın güzelliklerine karşı vefasızlıklarının hicabını iki büklüm olarak ötede
yaşarlar.

Evet, azap bulutları, ancak milletine hizmetin ve insanlığın mutluluğunun kara
sevdalıları hürmetine rahmete dönüşecektir. Adanmış ruhlar; dünyevî, cismânî
ve bedenî bütün mülâhazalara kapanmış olanlar... Kara sevdalılar...

Bu vesileyle, bir teessürümü de ifade etmek istiyorum: Son günlerde
ülkemizde meydana gelen sel felâketini büyük bir üzüntü ile öğrendim.
Özellikle Rize’nin Çayeli ve Güneysu ilçelerinde kendini hissettiren ve
milletimizi kedere boğan sel ve heyelan sebebiyle çok müteellim oldum.
Mü’minlerin yaşadığı bölgelerde, bu tür felâketler genellikle en masum olanları
yakalar. Ben de o bölge halkının samimiyet ve masumluğuna inanıyor, vefat
edenlerin milletimiz için kendini kurban vermiş şehitler mertebesinde olmasını
Rabbimden niyaz ediyorum. Cenâb-ı Allah, ötelere yürüyen insanlara rahmet ve



mağfiretiyle muamele eylesin. Geride kalan ailelerine, bütün dost ve
yâranlarına sabırlar ihsan etsin. Hayatta kalıp da yaralananlara da acil şifalar
versin.

Mü’mince Görüntü ve Hâl Dili
Mü’minler, çok samimi ve yürekten inanmalı; Cenâb-ı Hakk’ı her an görüyor

gibi bir tavır ortaya koymalı ve O’nun tarafından görülüyor olmanın mehâbetini
üzerlerinde taşımalı. Hakikî bir mü’minin, birilerine uzun boylu akıl hileleri
yapmaya, mantık oyunları oynamaya ihtiyacı olmamalı; hâl ve tavrı yetmeli bir
şeyler anlatmaya, muhatabını ikna etmeye. Yatıp kalkması, konuşması, bakışı,
duruşu yetmeli... Onu görenler “Bu ciddî adamda ciddiyetsizlik olamaz, bu
temiz yüzde yalan bulunamaz.” demeli. İşte bizim en büyük problemlerimizden
bir tanesi, hem toplum, hem de fert planında bu tavrı sergileyememe ve içteki
olgunluğun dışa yansıması olan bu görüntüyü yakalayamamadır.

Tavırlarımızda inanmış bir insan görüntüsünün olmaması, başkalarını da
yanıltıyor. “Acaba bir yalan peşinde miyim?” dedirtiyor İslâm’a sıcak
duranlara. Sonradan gelen nesiller de önlerinde gönülden inanmış, inancını hâl
ve tavırlarına içirmiş, ciddî insanlar göremiyorlar ve onlar da ciddiyetsiz
yetişiyorlar.

Mü’mince tavır, kalblerimizin beslenmesi açısından da çok önemlidir. Ben
kendimi vesvese, tereddüt ve şüpheye ait bir boşlukta hissettiğim zaman
etrafıma bakmalıyım; Kâbe’ye yönelmiş, bünyân-ı mersus gibi bir beraberlik
teşkil etmiş, “Allah” diyen insanların inandırıcı tavırları beni almalı,
kucaklamalı ve sonsuza taşımalı. Ve ben ona dayanmalıyım. Gözümde yaş
kalmamışsa, kalbimin katılaştığını hissediyorsam, “Hz. Muhammed” deyince
dudaklarını yalayan, “Amaaan, siz ne kadar da tatlısınız, Efendimin adını
andınız.” diyen ve yanaklarından domur domur yaş döken bir Müslüman’ı
görmeliyim... Görmeli ve kalbim yumuşayana kadar onun seziş, duyuş ve
hissedişleriyle yoluma devam etmeliyim. Ama maalesef, koskoca âlem-i İslâm
olarak hepimizde bir inanmış insan tavrı eksikliği var.

Müslümanları dalalet içinde görme ve “Hiçbirinde hayır yok” mülâhazası
içine girme, insanı felâkete götürebilecek bir günahtır. İnananları beğenmeyen
ve onları itham eden birisine, Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ) şöyle
buyurmuştur: “ ‘İnsanlar helâk oldu’ diyen, onların en evvel helâk olanı ve en
kötü durumda bulunanıdır.”3 Evet, “İnsanların hepsinin işi bitmiştir.” diyenin
işi bitmiştir. Dünyanın dört bir yanındaki samimi mü’minleri kat’iyen ademe
mahkûm edemeyiz. Fakat bir otokritik olarak kendimizi sorgulamamız



gerektiğini düşünüyor ve olmamız gerektiği gibi olamadığımızı zannederek bir
inkisâr-ı kalble bu sözleri söylüyorum.

Ben hemen her akşam, Kâbe’de kılınan sabah namazını seyrediyorum.
Burayla orası arasındaki saat farkından dolayı oradaki sabah namazını biz
burada akşamı kıldıktan hemen sonra seyredebiliyoruz. O mükerrem beldede
binlerce insanın beraberce secdeye varışını görmek çok hoşuma gidiyor. Fakat
maatteessür, imamından müezzinine, görevlilerinden cemaatine kadar hep gayr-
i ciddî görüntüler sergileniyor. Tavaf eden insanların gezişinde, yürüyüşünde,
istilamlarında, Safa-Merve arasındaki koşuşmalarında bir lâubalîlik göze
çarpıyor.

İhtimal, şuurlu namaz kılan, tavafı meleklerle ve peygamberlerin ruhlarıyla
beraber yapan insanlar da vardır; ama arada kalıyordur onlar; kameramanların
veya otomatik kameraların azizliğine uğruyorlardır. Makam-ı İbrahim’de,
Hicr’de başını yere koymuş, gözyaşlarıyla içini döken hassas ruhlar veya
Hacerü’l-Esved’i öperken hakikaten kalbinin sadakatini haykıran gönül erleri
vardır; maalesef o tür görüntüleri vermiyorlar. Hâlbuki öyle manzaralarla
beslenmeye hepimizin ihtiyacı var. Kâbe’nin etrafından alın da, bizim
evlerimize kadar her tarafta, mü’minlerin ihsan şuurlu bir duruş ve samimi bir
tavır sergilemesine dünyanın ihtiyacı var. İhtiyacı var; zira yeryüzü asıl ses ve
sadasını, gökte meleklerin duruşunun ve mele-i âlânın sakinlerinin yüreklerinin
çarpışının aks-i sedası olan “mü’mince tavır”da bulabilecektir. Zaten
Müslümanların inandırıcılığı da ancak o zaman gerçekleşebilecektir.

Ne yazık ki, bu görüntü bozukluğu her tarafı sarmış durumdadır. Siz dinimizi
ve millî an’anelerimizi merak eden birisini Türkiye’ye götürecek olsanız,
“Gitsin bir Türkiye’yi görsün... Camileri, camide tek vücut olmuş cemaati,
cemaatin yaşaran gözlerini görsün; görsün de kafasına takılabilecek
şüphelerden sıyrılsın, vehimlerden kurtulsun.” deseniz; ben buna cesaret
edemem ve gönül rahatlığıyla “Çok iyi olur.” diyemem. Fakat yine de, bizim
milletimiz pek misafirperverdir ve ülkemizde misafir kabul etmenin kendine
göre bir azizliği vardır. Anadolu insanı, tavırlarını yeniden gözden geçirir, bir
misafiri ağırlamanın ve misafire açık bulunmanın havasını biraz sun’î de olsa
sergiler. Genel durumu istenilen seviyede olmasa da, ev sahipliği avantajıyla
ve biraz muvakkat ruh haletiyle, biraz da tabiatındaki misafirperverlik
mülâhazasıyla ciddî bir görünüm sergileyebilir ve bu, misafire bir şeyler ifade
edebilir.

Evet, on bir havarinin bütün dünyayı sarsmalarındaki büyü, samimiyetleridir;
hallerindeki inandırıcılıktır. Sahabe efendilerimizin kısa zamanda bütün
dünyaya iman nuru götürebilmelerinin ve gittikleri her yerde hüsnükabul



görmelerinin en önemli sebebi mü’mince tavırlarıdır. Asırlar sonra, Üstad’ın
talebeleri de ihsan duygusuyla yaşama, ihlâs ve samimiyetle dopdolu olma
örneği sergilemişlerdir. Fakat günümüze doğru gelindikçe Müslümanlarda
kemmiyet planında bir genişleme olmuş ama içteki mânâ ve ruh korunamamış,
aynı seviyede götürülememiştir.

Bugün bizde de akıl var, mantık var; ilim, fen ve teknoloji açısından
eskilerden çok daha ileriyiz; fakat eskilerin taşıdığı yürek yok bizde. “Kalbin
her atışında Allah’ın duyulması ve o duyuşun bizim çehremize aksetmesi”
nimetinden mahrumuz. Oysa kalb atışlarımız, tıpkı bir saatin iç hareketi ve
çalışmasının dışarıya aksetmesi, akrep ve yelkovanın sâlise, sâniye ve dakikayı
“Burada bir takvim işliyor.” diyerek göstermesi gibi dışa aksetmeliydi.
Canlılığın asıl merkezi, insanın içidir; gönlüdür... Latîfe-i Rabbâniyesidir;
sırrıdır; hafîsi, ahfâsı ve iç derinlikleridir... Bunlar dışa aksedince, saatin iç
dinamiklerinin akrebi ve yelkovanı harekete geçirdiği gibi kendilerini
hissettirir. İşte, İslâm dünyasının eksiği, ilim değil, teknoloji değil, zenginlik
değildir. İtiraf etmeliyim ki, bunların hepsinin kendilerine göre birer tesiri
vardır; fakat müessir diyebileceğim ölçüde –“Diyebileceğim ölçüde” diyorum
çünkü hakikî müessir Allah’tır– tesirli bir şey varsa, o da haldir, keyfiyet
derinliğidir, engin bir gönül dünyasının oturuşa kalkışa, yürüyüşe duruşa yön
vermesidir... Bizim eksiğimiz, mü’mince görüntüdür.

Günümüzde bir Sadreddin Konevî yok; bir Mevlâna yok; Nakşibendi
Hazretleri, Hasan Şâzilî, Ahmed Bedevî, İmam-ı Rabbâni, Mevlâna Halid ve
bir Bediüzzaman yok... Yok... Yok... Dolayısıyla mânevî heybet ve ağırlığı olan
büyüklerin insibağından mahrum yaşıyoruz. Genelde, kendi değerlerimize karşı
bir kopukluk içindeyiz. “Kopuk”u, Türkçede kullandığımız mânâda da ele
alabilirsiniz. Umumiyetle, bir kopukluk yaşanıyor. Şirazesi kopmuş kitap
sayfalarının, bağı kopmuş tesbih tanelerinin dağınık hali gibi bir kopukluk...
Merkeze sımsıkı tutunmamız, ile’l-merkez gücü kendi lehimizde kullanmamız
gerektiği yerde, ani’l-merkez bir hareket görüntüsünde bir kopukluk yaşıyoruz;
kendi özümüzden kaçıyoruz. Tabiî ki, bu kaçış dışa da aynen aksediyor.

İslâm’ın yorumlanması biraz bizim tavırlarımızla alâkalıdır. Muhyiddîn İbn
Arabî, “İlahî tecellîlerin kendisini göstermesi için, bu varlık ve eşyanın
varlığına ihtiyaç vardır.” der. Fakat İbn Arabî Hazretleri bunu âdeta bir zaruret
gibi, ulûhiyete isnad edilen bir ihtiyaç gibi ortaya koyar ve “Allah’ın
görünmesi için bunlar lazımdı. Bu ayna, yani insanlar, eşya ve hâdiseler
olmasaydı, o kenz-i mahfî olarak kalırdı.” der. (Bunlar onun sözleri de olsa
temkinli konuşmaya çalışıyorum.)

Biz meseleleri o büyük insanların seviyesinde değerlendiremeyiz. Aklımızın



almadığı ve bize kapalı kalan yerler olabilir; fakat fakir, onun bu düşüncesine
iştirak edemiyorum. Ehl-i Sünnet çizgisinin düşünce ve hareket adına ortaya
koyduğu çerçeve, düşüncelerimi de, beyanımı da bağlayıcıdır benim. Ne var ki,
“Hz. Zât” hakkında söyleyemediğim bir sözü Kur’ân hakkında söylemek istiyor
ve bunun doğru olduğuna da inanıyorum: “Bizim Kur’ân-ı Kerim’e muhtaç
olduğumuz kadar, Kur’ân da kendisini ifade etme adına, samimi ve gönlü
Kur’ânlaşmış insanlara muhtaçtır.” Bütün ihtişamıyla yüksek raflarda, kadife
bohçalar içerisinde muhafaza edilen “Kelâm-ı İlâhî”, öpülüp başlara konan bir
“Kitap” olsa da, eğer onu temsil eden insanlar yoksa, o kendini anlatamıyor
demektir. Kur’ân her zaman vardı ve indiği andan itibaren de mücessem bir ruh
hâlinde insanlara rehber oldu. Fakat gördüğünüz gibi, onun sesi bazen gürül
gürül çıktı, kevn ü mekânı inletti, çınlattı; bazen de ağzına fermuar vurulmuş
gibi sustu, harem odalarına kilitlendi, kadife mahfazalar içinde hep bağlı kaldı.

Evet, bizim Kur’ân’a çok ihtiyacımız var; biz Kur’ân’sız edemeyiz.
Hayatımızın programıdır o. Düzenli yaşamamız adına bizim için bir katalog
mahiyetindedir. Bizi yaratan ve mahlûkâtını en iyi bilen Allah (celle celâluhu),
doğru dürüst kendimizi idare edebilmemiz ve fıtratımıza uygun yaşayabilmemiz
için Kur’ân kılavuzunu göndermiştir. Bu unutulmaması gereken bir hakikattir;
fakat şunu da unutmamak lazımdır ki; kataloğu değerlendirecek, makineyi
işlettirecek, bir sistemi tertip ve düzen içinde çalıştıracak, nazarî bilgileri
hayata geçirecek canlı, şuurlu ve iradeli varlıklara ihtiyaç vardır.

Ve işte Kur’ân, bu canlı, şuurlu ve iradeli temsilcilerini bulamadığı her
devirde hazin bir gurbet yaşamıştır/yaşamaktadır. O mükemmel “Kitap”, ancak
mükemmel bir temsilci kadrosuyla sesini soluğunu duyurabilir. Eğer onun
sesini gerçekten aksettirecek insanlar olsaydı, ilk nefeste onu duyar; ikinci
nefeste de seslerini ta göklerin ötesine duyururlardı ve melekler “Meğer yerde
ne gönül erleri, ne kahramanlar varmış!” derlerdi.

Mevlâna Hazretlerinin Mesnevî’sinde de, Divân-ı Kebîr’inde de aklı ikna
etmeye matuf ifadeler çok yoktur; fakat onda eşsiz bir hal derinliği vardır.
Meselâ, bir gün, Mevlâna’nın şöhretini duyan bir rahip, Konya’ya gidiyor.
Mevlâna’nın bulunduğu yere varıyor, talebeleri arasında onlara bir şeyler
anlatırken onu seyrediyor. Mevlâna’nın oturup kalkması, yürüyüşü,
adımlarındaki vakar ve o keskin bakışları yetiyor rahibe. Allah’la çok kavî
irtibat içindeki bu insanın yüzüne ve tavırlarına aksetmiş gönlündeki imanı.
Rahip hemen koşuyor ve elini öpmeye çalışıyor Mevlâna’nın. O, rahipten hızlı
davranıyor ve onun elini öpüyor. Görüntüsündeki ihtişama bu tevazuu da
katılınca rahip daha fazla dayanamıyor, Hazretin ayaklarına kapanıyor ve
“Senin dinin haktır.” diyor. Mevlâna eve dönünce Sultan Veled’e, “Oğlum,



adama bak! Benim tevazumun önüne geçmeye çalışıyor; gerçek mânâsını
dinimde bulan tevazuyu verir miyim ben başkasına?” diyor. (Mü’min, imansız
birinin elini öper mi? Eğer o mü’min Mevlâna ise, dünya için edânîye baş
eğmeyecek izzetli bir insansa ve bu hareketinde sadece muhatabının hidayeti
için her şeye katlanma duygusu varsa, evet, öper.)

Cenâb-ı Allah’ın, hakkım olmadığı, liyakatim de bulunmadığı halde tanıma
lütfuyla serfiraz kıldığı çok kıymetli insanlardan birisi de Üstad’ın ilk
talebelerinden Re’fet Ağabey’di. Bir ziyaret esnasında şunu anlatmıştı:
“İstanbul’da, mezardaki ölüler vaazını anlasalar, onları bile diriltecek gibi, çok
etkili konuşan bir hoca vardı. Görkemli, mehib ve halkın da çok itibar ettiği bir
adamdı. ‘Bediüzzaman diye biri gelmiş, otelde kalıyormuş, nasıl bir adam
olduğuna bir baksanıza’ demişler kendisine. Üstadımızın yanında olduğum bir
sırada ziyarete geldi. İçeriye girerken, başı üst eşiğe değecek gibiydi. Üstad’a
yaklaşınca üstadımız hemen kalktı, misafirin eline yapıştı ve öptü. Vaiz efendi
çok şaşırmıştı. Biraz sonra Üstad konuşmaya başlayınca şaşkınlık ve hayreti iki
kat arttı; Bediüzzaman’ın ilmi, hâli, büyüklüğü ve gösterdiği bu tevazu
karşısında daha fazla dayanamayıp kalktı ve Üstad’ın dizlerine kapandı. O uzun
boylu, o edalı ve çalımlı vaiz iki büklüm olmuştu.”

İşte ölçüler, kaynaklar bir olunca ses ve görüntü de aynı oluyor. Farkları yok
birbirlerinden. Mevlâna, gönlü ummanlar gibi bir insandır ve almıştır herkesi
sinesine; Bediüzzaman da bir bahr-i bîpâyândır, o da açmıştır gönlünü herkese.
Ve her ikisi de gönüllerinin dışa aksetmesiyle, bakanlara Allah’ı (celle
celâluhu) hatırlatan canlı âyetler gibi yaşamışlardır.

Kim bilir, o koca İmam-ı Rabbânî Hazretleri de Hindu bir dünyada,
Brahmanist bir dünyada nice insanı karşısında dize getirmiştir büyüklüğüyle,
tevazuuyla, siretinden suretine yayılan nurla ve mü’min duruşuyla. Öyle tesirli
olmuş ki, şahın oğlu Âlemgir bile onun büyüsüne kapılmış. O devirde
hükümdar, Sanskritçe gibi bir din teklif ediyor; yani, biraz Hinduizmden, biraz
Budizmden, biraz Hristiyanlıktan, biraz Yahudilikten ve biraz da İslâm’dan
aldığı şeylerle bir bulamaç yapmak istiyor. Müslümanlara zulmediyor. Ve işte
böyle bir adamın oğlu, İmam-ı Rabbânî’ye hayran kalıyor ve diyor ki, “Ya
İmam, babamla alâkamı kesmeme ne dersin? İsterseniz bir daha görüşmeyeyim
onunla?” O günlerde, Ekber Şah, İmam-ı Rabbânî’yi hapse atmıştır; ki bunun
gibi şeylerden dolayı İslâm dünyasında ona “Ekfer Şah” derler. Hapiste olan
Hz. İmam kendisine yöneltilen soru karşısında, “Hayır; o senin babandır.
Kur’ân, ne olursa olsunlar valideyne iyilikle muamelede bulunulmasını
emrediyor.” diyor. Ve kavî imanı, aşkın heyecanı, bir de mü’mince tavrıyla o
çevreyi fethediyor.



Görülüyor ki, bu insanlar kendilerini yüce hakikate bağlamış, nefislerini
tamamen nefyetmiş ve yok saymışlar. Onlardaki bu adanmışlık ruhu da
yeryüzündeki bütün ispatların doğmasına vesile olmuş. Onlar sayesinde
insanlar her yerde Cenâb-ı Hakk’ın azametini müşâhede etmişler. O büyükler
birer ayna olmuş ve etraflarına sürekli rahmet tecellîleri yansıtmışlar.

Bu hâl ve tavır, her devirdeki zirveleşmiş ruhların şiarıdır. Onlar, oturur,
kalkar, Rabb-i Kerîm’lerini zikrederler. Her hâdise, her düşünce ve her
mülâhazayı O’nu anmanın birer bahanesi, hatta mukaddimesi sayar ve âdeta,
kendileri olarak kendilerinden kaçar, kendilerini duymaz ve kendilerine karşı
yabancı yaşarlar. İyiliklerini insanlardan saklamanın da ötesinde kendi
kendilerinden saklama mülâhazaları içinde dolaşır ve vicdanlarında sürekli
“araya girme”lerin ızdırabını duyarlar. Yer yer kendilerine takıldıkları olsa da,
bunu bir kâbuslu rüya telâkki eder ve bir an evvel ondan kurtulma yollarını
araştırırlar.

Maalesef, günümüzde İslâm’ı araştıran, dinimize sıcak bakan insanlar bize
takılıyorlar. Kendimizi, Cenâb-ı Hakk’ın adını yüceltmeye tamamen adasak,
dinin bir aksesuarı hâline gelsek ve insanlar bize takılmasa, onların hakikatle
buluşmaları daha kolay olacaktır. Ve esas olan da, aradan çekilmek, aradaki
engelleri bertaraf ederek insan gönlüyle Allah’ı (celle celâluhu) buluşturmaktır.
Ama biz arada olunca, düşüncelerimiz, tavırlarımız, hallerimiz araya bir engel
gibi girince insanlar bize takılıyor, haylulet oluyor, husuf-küsuf yaşıyorlar.

İnsanları sıfatlarıyla, ahlâkî değerleriyle tartsalar, inanmayanların yüzü güler
ve hakikî Müslümanlar mahcup duruma düşer, çok utanırlar. Çünkü inançsızlar
derler ki, “Hayret! İslâm topluluğunda bile bizim sıfatlarımızdan ne kadar çok
var!...” ve sevinirler bu kadar nüfuzlarına. Yalan var, dalavere var, sözünde
durmama var... Yani İslâm dünyası bâtılın alfa’sı değilse beta’sı, beta’sı
değilse gama’sı tesirindedir ve maalesef, Müslümanların hâli iç açıcı değildir,
durumumuz yürek kanatıcıdır.

Şu teessür, üzüntü ve gözyaşlarımız bizi kendimizi sorgulamaya sevk ederse,
ben de abes konuşmadığıma inanacağım. Okuduğum, dinlediğim ve konuştuğum
şeyler bana hayat vermiyorsa onların size tesir etmesini bekleyemem; çünkü,
meyyit hayat veremez. Elinde hayat kâsesi taşıyanlar, bir ayakları her zaman
Hızır çeşmesinin başında olanlardır. Onlar dipdiri oldukları içindir ki,
söyledikleri her şarkıda hayat nağmesi vardır.

İşte, siz bana bir cümle söylediniz, ben de onu vesile bildim ve bir sürü baş
ağrıtacak söz savurdum; fakat siz kusura bakmazsınız. “Dertli, söylegen olur.”
derler. İnsanın sıkıntısını, dert ve ızdırabını başkalarıyla paylaşması da bir



ihtiyaçtır. Ben hâlimi, duruşumu, görüntümü beğenmiyorum. İstiyorum ki,
hâlimizle yüksek hakikatlere ayna olalım. Sizlerin de benimle aynı kanaatte
olduğunuzu düşünerek bu kadarcık bir dert paylaşımını mahzursuz gördüm.
“Neden İslâm’a yönelme istenilen seviyede olmuyor?” mülâhazasının verdiği
inkisarla nefsimi muhatap alıp dertlerimi sayıp döktüm; fakat bu arada genel
durumu da arz etmiş oldum.

Hâsılı, her birimiz Rabbimiz, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),
dinimiz ve milletimiz hatırına bize bakanlara “Yalan yok çehresinde.”
dedirtmeli ve muhataplarımızı “Eğer bu insanları böyle yüksek bir karakter ve
ahlâka ulaştıran sâik dinleri ise, onların dini de yalan olamaz.” hakikatine
ulaştırmalıyız.

Gönüllüler Hareketi ve Sevgi Mahrumları
Bir hadis-i şerifte “İnsanların en hayırlısı, diğer insanlara faydalı

olandır.”4 buyrulur. İslâm’da “hayır” tabirinin, insanlara zarar verebilecek
yoldaki bir taşı kaldırmadan, iktisadî hayattaki faydalı teşebbüslere, ondan da
herhangi bir eğitim müessesesi kurmaya kadar çok geniş ve şümullü bir
çerçevesi vardır. İlimle insanların dimağlarını, kalblerini aydınlatanlar, onlara
değişik istihdam imkânları hazırlayanlar, fakir fukarayı zekât ve sadakasıyla
destekleyenler, insanların en hayırlısıdırlar.

İşte, her mü’min gibi ben de, ömrüm boyunca hayırlı bir insan olmanın ve bu
suretle Allah’ın rızasını kazanmanın yollarını aradım. Sürekli insanımıza
faydalı olma, onların dertlerini paylaşma ve problemlerine çözüm bulma aşk,
şevk ve heyecanıyla yaşadım. Cehalet, fakirlik ve ihtilaf gibi milletimizin
yolunu kesen hastalıklara karşı çareler bulmaya uğraştım. Fakat benim fakir
fukaranın imdadına koşacağım bir sermayem, okul binaları yaptırıp
maarifimizin emrine verebileceğim maddî imkânlarım hiç olmadı. Öyle olunca
da, bulduğum her fırsatta, dilimin döndüğü, gönlümün elverdiği kadarıyla,
eğitimin önemini, iktisadî kalkınmada fert fert herkese düşen görevleri ve dost
olma, dost kalma, hoşgörü ve diyaloğa açık yaşamanın zaruretini anlattım. Hem
yazı, hem de konuşmalarımda herkesi eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmaya
teşvik ettim.

Bu teşviklerim fedâkar insanımızın gönlünde hüsnükabul gördü. Meselâ,
Aydınlı Hacı Kemal zengindi, yedi sülalesine yetecek zeytinlikleri ve bir de
elmas madeni vardı. Birkaç defa eğitimle alâkalı konuşmalarımı dinleyince
dükkânlarını, hatta evini bile sattı ve talebeye burs verme, okullar açma
gayretine girdi. Doğru mu ettim bilemiyorum; ama bir gün ona, “Hacı Kemal,



seninle benim ev sahibi dahi olmamamız lazım. Gel, bir kulübeciğimiz bile
olmadan yaşayalım bu dünyada. Bu hayırlı işleri dünyalık menfaatler için
yapmadığımıza, Allah’ın rızasını aradığımıza hâlimiz şahit olsun.” dedim. Ve
bu fedâkar ve cömert insan, hayatı boyunca kiralık bir evde, bir okulun
mütevazi odasında yattı kalktı; dünya namına arkada bir şey bırakmadı.

Bir devir geldi, Hacı Kemal gibi kendini millete adamış insanların hali güzel
bir misal olarak çokları tarafından benimsendi. Hem bir eğitim seferberliği hem
de herkese hoşgörüyle yaklaşma ve dostça yaşama gayreti başladı. Millet
olarak hemen hepimiz, yakın geçmişimiz itibarıyla, milletçe bir türlü
gerçekleştiremediğimiz sevgiyi sevme, nefretten nefret etme ve sinelerimizdeki
düşmanlık duygusuna karşı tavır alma istikametinde ümitle, iştiyakla durmadan
koştuk. O günkü televizyon ekranları ve gazete sütunları birbirini senelerce
düşman bilmiş insanların karşılıklı uzatılan dostluk ellerini gösteriyordu. Bu
ülke insanı bir kere daha birbirine zeytin dalı uzatıyordu.

Keşke böyle bir vetireyi ümit, hayal ve beklentilerimizdeki enginlik ve
zenginliğiyle devam ettirebilseydik!... Fakat maalesef, Türkiye’deki bu dostluk
tablosundan hoşlanmayan dış mihraklar ve onların içimizdeki piyonları, önce
toplumu teşkil eden fertlerin birbirlerine karşı güvenlerini sarstılar; milletin
değişik kesimleri arasına suizan ve kuşku tohumları saçtılar; sonra da eğitim ve
hoşgörü temsilcileri hakkında akla hayale gelmedik iftira ve tezvirlerle, onların
en samimi davranışlarını dahi evirip çevirip hiç olmayacak bir kısım gayelere,
hedeflere bağlayarak bütün hayırlı işleri âdeta kundakladılar. En olumlu
gayretler etrafında şüpheler uyardılar; diyalog adına ortaya atılan tekliflerde
başka maksatlar aradılar; en yararlı sözleri, beyanları sağa sola çekti, böldü,
parçaladı, montajlarla farklı kalıplara ifrağ etti ve tahribin en utandırıcı
örneklerini sergilediler.

İşte bu şeytanî gayretler, millet çoğunluğu üzerinde müessir olmasa da,
öteden beri hayatını şiddete, hiddete, kine, nefrete bağlamış ve düşmanlıktan
başka bir şey düşünmeyen marjinal bir kesimi ayaklandırmaya yetti.
Ayaklandılar ve “hoşgörü”, “diyalog”, “sevgi”, “herkesi kendi konumunda
kabul etme” ve “kavgasız bir dünya” gibi kavramlara karşı âdeta savaş ilan
ettiler. Yüreklerdeki ümitleri sarstılar, insanların birbirlerine karşı güven ve
itimadını yıktılar, toplumun değişik kesimlerini birbirine bağlayan esasları
yerle bir ettiler.

Meselâ, sürekli “Değirmenin suyu nereden geliyor?” gibi sorularla milletin
zihninde şüpheler hâsıl etmeye çalıştılar. Oysa herkes biliyordu ki, bu
hizmetler, İstiklâl Harbi’ndeki fedâkarlığı, bugün bir başka şekilde ortaya
koyan milletimizin hizmetleriydi ve kaynağı da onların yürekleriydi.



Türkiye’nin bütün köy, kasaba, ilçe ve illerindeki hayırsever insanların desteği
vardı bu okulların arkasında. Ülkemizin en gözde üniversitelerinden mezun
olarak burs miktarı bir maaşla çalışan gencecik öğretmenlerin alın teri vardı.

Aslında, yurt dışındaki bir okulun öğretmenlerinin, devlet yardımı olarak
verilen patatesle altı ay yaşadığını bu soruların sahipleri de biliyorlardı. Belki
onlar, o patatesi pişiren aşçının kendi yemeğini evinden getirdiğini de
biliyorlardı... Parasızlık nedeniyle üç aile bir evde kalanlardan, düğününü
yapar yapmaz, gerdeğe girmeden okuluna koşan, destanlara malzeme teşkil
edecek Anadolu’nun yağız delikanlılarından onlar da haberdardılar.

Kaldı ki, böylesine göz önünde ve sayıları yüzleri aşan eğitim kurumları
adına bir başka yerden gelme para iddiaları için bugüne kadar tek bir belge
gösterilememiştir. Çünkü milletin helâl katkılarından başka herhangi bir kaynak
yoktu; değirmen fedakârlık, alın teri, gözyaşı ve fedakâr Anadolu esnafının
hayır duygusuyla dönüyordu.

Dünyanın değişik yerlerinde konuyla ilgili yapılan ilmî çalışmalara şöyle bir
göz atılırsa, sosyal ve siyasal bilimcilerin şu kanaatte birleştiği görülecektir:
Bu “Gönüllüler Hareketi”, hiçbir dış güce bağlı olmayan bir sivil toplum
hareketidir.

Evet, yerli birkaç kurumu ya da yabancı bir devleti arkasına almadan bir şey
yapmaktan âciz olanlar, halkın teveccühünden ve Allah’ın inayetinden başka
hiçbir güce dayanmayan bu gönüllüler hareketini anlamakta zorlanabilir.
Almadan vermesini bilmeyenler, başta kendi milleti olmak üzere tüm insanlığa
hizmet için fedakârlık yapma duygusunu idrak edemeyebilir. Fakat görülen o ki,
benim sadece müşevviki bulunduğum bu gayretlerin bir halk teşebbüsü
olduğunu ve “değirmeninin suyu”nun da Anadolu’nun tertemiz bağrından
geldiğini aslında herkes çok iyi biliyor. Ne var ki, bu Anadolu pınarını
istedikleri yöne akıtamayanlar kıskançlık, haset ve kinle onu kurutmaya
çalışıyorlar.

Hayret Ediyorum ve Kırgınım...
Şimdilerde ben, bugüne kadar yapılan onca güzel iş ve gayretin

baltalanmasını, ihlâsla vatana, millete hizmet eden samimi insanların birer
parya muamelesi görmesini ve onca olumlu gelişmenin tahrip edilmesini
ruhumda olsun duymamak için olup bitenler ne zaman aklıma gelse, hayalimin
yüzünü başka tarafa çeviriyor ve realitelerden kaçarak hafakanlarımı
bastırmaya çalışıyorum. Kalbimde sıkışmalar hâsıl eden, tansiyonumu
yükselten, vücudumda yerleşmeye karar vermiş hastalıklara taarruz gedikleri



açan böyle öldürücü hayallerden ne kadar uzak durmaya çalışsam da, yine bu
hayaller birer zehirli ok gibi kalbime saplanıyor… İnliyor, kıvranıyor ve kim
bilir günde kaç defa Rabbime el kaldırıyor, اًجَرْخَمَو اـًج  َ رَف اـَنَّبَر   deyip
sızlanıyorum.

Benim şimdiye kadar bütün duam, bütün ızdırabım, insanların Allah’ı (celle
celâluhu) bulması, O’na inanması yolunda oldu. Her gün, yana yakıla dua
ediyorum: “Allahım, ne olur, bahtına düştüm!” diye sızlanıyor ve “Ne olur
Allahım, insanlar Seni tanısın, Sana inansın!” diyorum. O kadar ki, bunun için
her gün birkaç defa ölüp ölüp dirilmeye razıyım. Bunu anlamayanlar, imanın ne
olduğunu bilmeyenler, onun hâsıl ettiği zevk-i ruhanîyi tatmamış olanlar,
Cennet’in lezzetini, Cehennem’in işkencelerini ruhlarında hissetmeyenler,
insanlığın ızdırabını bir defa olsun vicdanında duymamış olanlar kalkıyor, sizin
ızdırabınızı, derdinizi, çabanızı başka mecralarda görmek istiyorlar. Devletmiş,
hükümetmiş, siyasetmiş... Maksatları bunlar olup bütün hayatlarını bu yolla
elde edecekleri menfaate bağlamış bulunanlar, iman adına, Kur’ân adına
çekilen ızdırapları da aynı kategoride değerlendiriyorlar.

Bizim hiçbir zaman terörle, anarşiyle, yolsuzlukla, gayr-i kanunî herhangi bir
işle de alâkamız olmadı. Beni, Türkiye’yi ele geçirmeye çalışmakla suçladılar.
Ben dünyevî hiçbir şeye talip değilim; dünyanın sultanlığını teklif etseler,
gözümü o tarafa çevirip bakmam. Bu türden suçlamalar karşısında, “Yâ
Rabbi!” diyorum, “Acaba Sana kullukta, Senin rızan istikametinde bir şeyler
yapmaya çalışırken hata mı ettim; ihlâsta kusurum mu oldu da, hayatımda hiç
düşünmediğim, rüyalarıma bile girmemiş, hülyasını bile kurmadığım gayelerle
beni suçluyorlar?!”

Fakat bu suçlamaların arkasında, böylesi ithamlarla resmî makamları
aleyhimize kışkırtanların arkasında, cinnî şeytanlardan ders alan birtakım insî
şeytanlar var ki, onlar hem İslâm’a düşmanlar, hem de yolsuzluklardan
sıyrılmış, meselelerini halletmiş ve dünya muvazenesinde gerçek yerini almış
bir Türkiye istemiyorlar. Türkiye’nin şu an içinde bulunduğu durumda olması,
kendi maksatlarını gerçekleştirmede onlara daha muvafık geliyor.

Onları bir ölçüde anlıyor ve “Kendi fıtratlarının gereğini sergiliyor, kötü
tabiatlarını ortaya koyuyorlar.” diyorum; fakat milletimizin gelişip büyümesini
istemeyen bazı dış güçlerin piyonluğunu yapan bu zavallılara kanıp onların
ardına takılanları anlamıyorum. Marjinal bir grup tarafından kandırılıp
Türkiye’nin aydınlık geleceğini karartma hususunda onlarla beraber çalışanlara
hayret ediyorum ve belli senaryolarla ortaya konan milyonda bir ihtimali dahi
değerlendirip bu hizmetlerin altında menfi garazlar aramalarına rağmen



önlerindeki binlerce güzel örnekten hiçbirini görmeyen, bir kere bile olsa
müspet düşünmeye yanaşmayanlara şaşırıyor ve gönül koyuyorum. Kendi
kendine “Acaba on binlerce kilometre uzakta İstiklâl Marşı’mızın okunması,
siyahî çocukların bile Türkçe konuşması kimlerin hoşuna gitmez; millî
kültürümüzün tanıtılması ve temsil edilmesi kimleri rahatsız eder?” sorusunu
bir kerecik olsun sormayan ve vicdanındaki cevabı dile getirmeyen kendi
insanımıza kırgınım. Geleceğin sosyal tarihçileri tarafından da yadırganacak
olan bu insanların bu umursamaz ve hatta bazen aleyhte tavırlarının körlük
değilse de nankörlük olduğuna inanıyorum.

Hastalıklarla sarmaş dolaş yaşadığım, hayatı bir yük gibi omzumda taşıdığım
şu günlerde tek dileğim, milyonda bir ihtimali bile değerlendirip bu hayırlı
işlerin altında başka gayeler arayanların bir kere de binlerce güzel misalden
hiç olmazsa birini görmeleri ve birkaç dakikalığına da olsa müspet
düşünmeleri. Ben, dünya namına bir şeye sahip değilim ve Hacı Kemal’le
sözleştiğim gibi kendime ait bir evim bile olmadan ötelere yürüme
muradındayım. Bir başka münasebetle dediğim gibi, “Kendime ait bir zeytin
dalım bile yoktur. Eğer olsaydı, onu da barış namına onlara uzatırdım.”

İşte, ölümü ruhunun derinliklerinde her zaman duyan ve dünyevî bir
beklentisi de olmayan birisi, hiçbir şeyden korkup çekinmez. Daha önce de
değişik münasebetlerle ifade ettiğim gibi şahsen, zillete, hakarete, kötü söze
asla tahammülüm yoktur. Çocukluğumda bile, değil bu ölçüde maruz kaldığım
yalan, tezvir, itham ve iftiralara, en küçük bir hakarete dahi tahammül
edemezdim; yine de edemem. Hiç çekinmeden kalkar, bütün dünyanın duyacağı
şekilde bana yapılan hakaretleri, yapanların yüzlerine vurabilirim. Ne var ki,
bugün yapılması gereken bu değildir. Herkesin kavgaya kilitlendiği, ülkemizin
ve dünyanın her zamankinden daha çok sulhe, sükûna, iç huzura, devlet-millet
kaynaşmasına muhtaç olduğu bir zamanda, nefsimize yapılanlar ne olursa olsun,
katlanmak mecburiyetinde olduğumuz kanaatindeyim. Bir reh-i sevdaya girmişiz
ve “bize ar-namus lazım değil” demişiz, zira milletimizin bugününü de
geleceğini de düşünmek mecburiyetindeyiz.

“Sevgi” Sözümüz Var!...
Üzüntüm, sitem ve serzenişim kat’iyen kendi nefsimle alâkalı değildir. Ben,

kendilerine hizmet madalyası verilmesi gerekirken bir cânî muamelesi gören
Hacı Kemal gibi adanmışlar, vatandan uzakta milletinin kültür elçiliğini yapan
fedakâr öğretmenler adına üzülüyorum. Sadece bir müşevvik olmama rağmen
şahsıma nispet edilen o insanların ve hayırlı hizmetlerinin ademe mahkûm
edilmesinden dolayı ızdırap duyuyorum.



Ama her şeye rağmen biz, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hep
karakterimize saygılı olmaya çalışacağız. Üç beş günlük bir dünya için baş
yarmayacak, göz çıkarmayacak, kem söz söylemeyecek, gönül kırmayacak ve
herkese sevgi çağrısında bulunacağız; bulunacak ve milletimize karşı
münasebetlerimizde hep bir büyüğün şu sözlerine bağlı kalacağız: “Senelerden
beri çektiğim bütün ezâ ve cefâlar, maruz kaldığım işkenceler, katlandığım
musibetler, hepsi de helâl olsun!... Seksen küsur senelik hayatımda dünya zevki
namına bir şey bilmiyorum. Ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında,
memleket hapishanelerinde geçti. Aylarca ihtilâttan men edildim. Divan-ı
Harplerde bir cânî gibi muamele gördüm. Bana zulmedenlere, beni kasaba
kasaba dolaştıranlara, türlü türlü ithamlarla mahkûm etmek isteyenlere ve
zindanlarda bana yer hazırlayanlara hakkımı helâl ettim.”5

Evet, ben de bir mü’min olarak, bu duyguları paylaşacağıma söz verdim.
Kimseye küsüp darılmayacağıma söz verdim. Ölümü gülerek karşılayacağıma,
Celâl’den gelen cefayı, Cemal’den gelen vefa ile bir bileceğime söz verdim.
Allah’a (celle celâluhu) ait hukuka karışamam; ama bana ait hiçbir haktan
dolayı kimseden davacı olmayacağıma söz verdim.

Bir kısım yobazca düşünceler, yürüdüğümüz yolları yürünmez birer patika
hâline getirse de, hâlâ her tarafta salınıp duran yeşillikler; gönüllerimizde yol
yürüme heyecanı uyaran yol arkadaşları; insanî duygularıyla diyaloğa açık
sineler; el sıkışmasını, kucaklaşmasını ve etrafına tebessümler yağdırmasını
devam ettiren gönül insanları; günahını bilen vicdanlar; hatalarına pişmanlık
duyan ruhlar; geleceği mantık ve muhakeme üzerine bina etmek isteyen
dimağlar mevcudiyetlerini devam ettirdikleri sürece, ruhumuzun sarsılan
kısımlarını yeniden derleyip toparlayacak ve “yeni baştan” deyip herkesi
sevmeye devam edeceğiz.

Cenâb-ı Allah Biliyor ve Milletimiz Gerçekleri
Görüyor ya!...
Soru: Efendim, bir kere daha düğmeye basılmış gibi sizinle uğraşmaya

başladılar. Bazı medya organları her gün bir yalan haber yayıyor; olmadık
iddialarda bulunuyorlar. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Önceleri medyayı çok ciddiye alıyor ve aleyhime yazılan en küçük
bir haberden bile aşırı rahatsız oluyor, çok üzülüyordum. Üzüntümün en önemli
sebebi de masum insanların kandırılmasıydı. O günlerde halkımızın medyaya
büyük bir güveni vardı. “Gazetede yazıyor” olması bir meseleye inanmak için
yeterli sebepti. Fakat bazı medya organları hem umum mânâda güvenilirliğini



kaybetti, hem de şahsımla alâkalı o kadar çok yalan haber çıktı ve o haberler
tekzipler gördü, mahkemelerce de yalanlandı ki, artık yazılıp çizilenlere hiç
kimsenin inandığını zannetmiyorum.

Yalan haber yazıp televizyonda gösterenlere çok hayret ediyorum. Bir gün
sonra uydurma olduğunun ortaya çıkması kat’î olan bir haberi nasıl yazar
çizerler anlamıyorum. Yazıp çizdikten sonra da, nasıl olur da hiçbir mahcubiyet
duymadan halkın içinde dolaşır, bir başka kurban ararlar; onu da hiç anlamıyor,
bu yaptıklarını insanlıkla bağdaştıramıyor ve onların acınacak bu hâline
üzülüyorum. Bir telefonla gerçeğini öğrenebilecekleri bir haber yayıyorlar.
Meselâ, “pasaportun süresi şu tarih” diyorlar. Ortada resmî makamlar var,
resmî kayıtlar var. Bir telefonla bunlar öğrenilebilir; ama o zahmete
katlanmayıp sayfalar dolusu iftira yazıyorlar. Ele aldıkları konuyla da hiç
alâkası olmayan bühtanları birbiri arkasına sıralıyorlar.

Bazen avukatlarım açıklama yapıyor ve basın bildirisi veriyorlar. Onlara
bile ihtiyaç yok aslında. Ben milletimizin sağduyusuna güveniyor ve bu
iftiralara tek bir insanın inanacağına ihtimal vermiyorum. Halkımızın,
bazılarının zannettiğinden daha olgun ve duyarlı olduğuna, doğruyu ve yalanı
birbirinden ayırt edeceğine inanıyorum. Fakat avukatlar da tavzih etmezse,
isnatların doğru olduğunu kabul etmiş sayılırız. Bu da işin gerçek yüzünü
bilmeyen milyonlarca insanın iftiraya teslim edilmesi demek olur. İnsanları
suizanna itmiş oluruz ki, hem suizan etmek, hem de ona sebebiyet vermek
günahtır.

Aslında ben elimden geldiği kadar Hz. Ebû Bekir’in tavrını takınmayı
yeğliyorum. Bir gün adamın biri Hz. Ebû Bekir’e gelip bir sürü itham ve
hakaretler savurmuş. Hz. Ebû Bekir sükût etmiş, uzun bir süre hiçbir şey
söylememiş, karşılık vermemiş. İftiraların sonu gelmeyince dayanamayıp
kendisini savunacak birkaç söz söylemiş. Onları seyreden Peygamber
Efendimiz, “Ebû Bekir! O adamın sana söylediği her kötü sözde, sen
sabrederken, bir melek seni müdafaa ediyordu. Sen söze başlayınca artık
melek ayrıldı!”6 buyurmuştur. İşte genel düşüncem budur: Allah her şeyin
aslını biliyor ve halkımız da olup bitenleri, gerçekleri görüyor ya... Öyleyse
ehl-i insaf kararını verir; savunanlar beni değil, hakikati, doğruyu savunur.
Benim kendimi savunmama gerek yok zannediyorum.

Ne var ki, doğruları yazan, fakiri savunan insanları bile ademe mahkûm
etmek isteyenler var. Bir yazar, hakkımda iyi ve lehte bir yazı yazsa onun
üzerine de hışımla gidiliyor ve yeni bir yalanla o şahıs da bana nispet ediliyor.
Dahası, nerede dürüst ve milliyetperver bir insan varsa onu da harcamak için
hemen bana nispet ediyor, bu da ondan deyip bir yaygara koparıyorlar.



Çalmamak, çırpmamak, ahlâklı olmak suçmuş gibi davranıyor, namaz kılan,
cumaya giden bir insanı bile benimle irtibatlandırıp bir teşkilat, bir örgüt yapısı
arıyorlar.

Bu tür meseleler üzerinde konuşmak da hoşuma gitmiyor. Kim ne derse
desin, kim ne yaparsa yapsın; gelin biz Allah’tan konuşalım. Sohbetimiz,
“cânan sohbeti” olsun bizim.

Bu dünyanın bir de ahireti var. Ve ben kendimi ahiretin eşiğinde kabul
ediyorum. Şu son günlerimi sadece O’na ibadet ü tâatte bulunup, yalnızca onun
esmâ ve sıfatlarıyla ilgili konuşup, ruhumu eline vereceğim aziz misafiri bu hâl
üzere beklemek istiyorum. Çok hastayım. Bir senedir ayda birkaç sayfa yazı
bile yazamadım. Hem kalb, hem şeker hastalığı, hem de nöropatiden
kaynaklanan ellerimdeki hareket kısıtlılığı okuyup yazmama bile mâni oluyor.
Uzun bir süre biraz düzelir ve iyileşirim diye bekledim. Şimdilerde ise
hastalıklarımı iyiden iyiye kabullendim; dost oldum onlarla. Geçen ay birkaç
yazı karalamak istedim; fakat gücüm ancak kısa kısa notlar almaya yetti. Bir
arkadaşa aldığım o notları dikte ettim. Bu şekilde iki üç yazıyı
tamamlayabildim. Ama bir kere daha ifade etmeliyim ki, bu sözlerim şikayet
değil; ben daima Rabbimin rahmetini umuyorum, lâkin O’ndan gelen her şeye
de bin can ile razıyım. Hastalıklarıma da razıyım ve onlardan şikayetçi değilim.

Karar ve Kanaat
Mahkeme kararı hakkındaki kanaatim yakın ve uzak çevrem tarafından

şimdiye kadar defalarca soruldu. Şahsen ben bu konuda konuşmamaya niyetli
idim. Tıpkı mahkeme sürecinde olduğu gibi. Malûm olduğu üzere, mahkeme
süreci içinde, çoklarının yaptığı gibi ileri geri de konuşmadım. Gerek
kamuoyunu, gerekse mahkeme heyetini müspet veya menfi etkileyecek sözler
sarf etmedim, böyle tavırlar içine girmedim. Sadece kanunî haklarımı, kanunî
yollara riayetle, avukatlarım vasıtasıyla kullandım. Hastalıklarımın da etkisiyle
yanlış anlaşılabilecek, yanlış yorumlara konu olabilecek her türlü tutum ve
davranıştan uzak kalmaya özen gösterdim. Yerli-yabancı gazete ve TV.lerin
röportaj tekliflerini kabul etmedim. Yine yerli ve yabancı, hatta mahkeme
öncesi girilen diyalog sürecinde edindiğimiz dostlar dahil –hiç mübalağa
yapmıyorum– yüzlerce, binlerce kişinin ziyaret isteklerini geri çevirdim. Aynı
endişelerden hareketle telefon konuşmalarımı dahi kısıtladım. Seslerini
duyduğumda gurbetteki hasret ateşime bir damla su serpeceğine inandığım en
samimi dostlarımın, en yakın arkadaşlarım, en candan akrabalarımın dahi
zaman zaman telefonla konuşma isteklerini sineme taş basarak reddettim. Siz bu
hayata bir isim koyacaksanız “iradî inziva” ya da “iradî hapis” diyebilirsiniz.



“İradî sürgün” demek belki en doğrusu. Altmış beş yıllık hayatının en küçük
karesini bile halkın içinde geçiren bir insan için bunun ne kadar zor ve
tahammül edilmesi imkânsız bir şey olduğunu ancak benimle aynı hissiyatı
paylaşanlar anlayabilirler. Ama ben bütün bunlara milletim için seve seve
katlandım. Allah’ın hakkımda takdir buyurduğu kaderin cilvesi dedim, o
cilveleri okumaya çalıştım. Günahlarıma keffarettir deyip bu dönemi bir
muhasebe ve murakabe vesilesi bildim.

Ama madem bu kadar istek var, belki –bazı yakın çevremin ısrarla söylediği
gibi– Türk ve dünya kamuoyunun da beklentileri var, öyleyse söyleyeyim: Ben
hayatım boyunca bir şahsa veya bir kuruma hiç asalak ya da tufeylî olmadım.
Harçlığımın olmadığı, maaşımın yetmediği yerde borç aldım, karnımı öyle
doyurdum. Eğer borç alacak birisini bulamadıysam aç durmayı tercih ettim.
Müdürlüğünü yaptığım kurumda talebenin hakkı dedim, kul hakkı dedim, o
kurumun sabununa bile elimi sürmedim. Hiçbir kimseden, hiçbir kurumdan
ulûfe almadım, ulûfe beklentisi içine de girmedim. Allah’tan başka hiç kimseye
minnetim de olmadı.

Suç işlemedim. Bana isnat edilen suçların hiçbirisini; ama hiçbirisini
işlediğime inanmıyorum. Vatana ve millete, devletin sunduğu maddî-mânevî
imkânlarla yaptıkları hizmetler ile övünüp, “Ben, ben…” diye diye etrafta
dolaşanlardan çok daha fazla bu milletin, bu vatanın varlığına, birliğine,
bütünlüğüne, bugününe ve yarınına hem de devletin o imkânlarına sahip
olmadan hizmet etmeye çalıştım. Ziya Paşa “Ayinesi iştir kişinin, lafa
bakılmaz.” diyor. Sözü uzatmaya gerek yok, yapılan işler ortada. Önce Allah’ın
lütfu ve inayeti, ardından milletimin samimi, fedakâr, hasbî insanlarının
insanüstü gayretleri ile gerçekleştirdiği, dünyanın dört bir yanına dağılan ve
tarihte eşine az rastlanır cinsten, başta eğitim ve öğretim olmak üzere hayatın
değişik alanlarındaki faaliyetler meydanda. Ama bunları tek başıma ben
yapmadım; zaten ne dün, ne de bugün ancak şeytana yakışır böyle bir iddiada
bulundum, yarın da bulunmayacağım. Bu işler devletime danışılarak ve devlet
büyüklerinin teşvikleri ile yapılmaya çalışıldı. Bundan emin olabilirsiniz.
Defalarca ifade ettiğim gibi, önünde bin bir barikat, geleceğine doğru yürüyen
bu milletin yüzünü ak, alnını açık edecek bütün bu işlerde benim rolüm,
milletimin bana verdiği hüsnüzan kredisini yine onlar hesabına kullanmaktan
ibaret oldu.

Her bir kuruşunda vefakâr halkımızın alın teri bulunan devlet imkânlarını
suiistimal edenlerin elini kolunu sallayarak dışarılarda dolaştığı, skandal
skandal üstüne adı her türlü yolsuzluk, hilekârlık, düzenbazlık, sahtekârlık vb.
şeylere karışanların el üstünde tutulduğu bir yerde, benimle alâkalı bu davanın



neticesi kamuoyu vicdanında beraat olarak bekleniyordu. Kararı verenler işin
aslını daha iyi bilirler; ama davanın açılmasıyla yaralanan, yıllardan beri
sürüncemede kalmasıyla da yarası derinleşen kamu vicdanı, ancak bir beraat
kararıyla tatmin olabilir, yarasını iyileştirebilirdi.

Evet, artık herkes biliyor ki, asıl işi ben olan, beni suçlu göstermek ve
hakkımda mahkûmiyet kararı çıkması için ellerinden gelen her türlü gayreti
gösteren bazı insanlar var. Ama bu insanlar bilmiyorlar ve anlamıyorlar ki, bu
hizmetlerin varlığı ve devamının benim fâni şahsımla bir alâkası yok. Bunlar,
asırlarca dünyada söz sahibi olmuş bir milletin içinden nebean eden duygu,
düşünce ve inancın yeniden harekete geçişinin bir göstergesi ve sonucudur. Bu
ruh korunduğu müddetçe de bu faaliyetler katlanarak devam edecektir.

Ben kalb, şeker, yüksek tansiyon başta, daha onlarca hastalıkla hayatının son
demlerini yaşadığına inanan bir insanım. Kabre bu kadar yaklaşan, yaklaştığını
hisseden, ötelere iman ile dopdolu bir kalbe sahip olan her insan gibi, benim de
tek amacım, bu günlerimi Rabbimin rızasını tahsil istikametinde
değerlendirmekten ibarettir. Bu açıdan işin aslını isterseniz, mesele Allah
rızası olduktan sonra karar beraat olmuş, mahkûmiyet olmuş çok da önemli
değil. Ama yukarıda da ifade etmeye çalıştığım gibi, yaralanan ve mutlaka
tamiri gereken bir kamu vicdanı vardır. Mevcut kanunlar muvahecesinde ispatı
yapılamamış sözde suç vardır. İspat ya da itiraf ile tespiti yapılamamış suça
beraat vermemek, herkesin bildiği, “Aksi ispatlanana kadar her şahıs
masumdur.” hukuk kaidesine aykırıdır. Bu açıdan erteleme kararına
avukatlarımın yapmış olduğu itirazın Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin yetkili
hâkimleri tarafından tekrar dikkatlice inceleneceğine inanıyor ve adaletin
tecellî ettiğini gösterecek bir kararın geç de olsa verileceğini ümit ediyorum.

Vefat Sonrası Sevk ve İdare
Soru: Yanlış anlaşılmaması ümidiyle, defalarca farklı kesimler tarafından

bizlere sorulan bir hususu dile getirmek istiyorum: Zât-ı âlinizin vefatı
sonrası bugün yürütülen bu eğitim faaliyetlerinin devamında sevk ve idare
yapısı adına neler düşünüyorsunuz?

Cevap: Şimdiye kadar çeşitli vesilelerle ifade etmeme rağmen tekrar tekrar
gündeme getirilen bir soru üzerinde son –inşaallah son olur– sözlerimi
söyleyeyim.

Birileri tarafından ifade edilen ve bana küfür etme kadar ağır gelen bir
tabirle “Fethullah Gülen Cemaati” diye isimlendirilen topluluk, bu millete ve
insanlığa hizmet düşünce ve metodlarını gönüllü olarak kabullenen insanların



meydana getirdiği bir gönüllüler hareketidir. Benim bu yapı içindeki yerim ise,
başkaları ne derse desin, sıradan bir fert olma çaba ve gayretinden ibarettir.
Biliyorum, bazıları bunu mübalağalı bir ifade olarak algılayacak, kim bilir
çokları bıyık altından gülecek; ama her şeye nigehban olan Rabbim biliyor ki,
bütün amacım bu milletin bugünü ve yarınları adına akıllara durgunluk veren
fedakârlıklara katlanan insanların içinde sıradan bir fert olabilmek ve bu hâl
üzere ölmektir.

Benim altmış beş yıllık hayatım hemen herkesin malûmu. Otuz yıla yakın
cami kürsülerinde vaaz etmiş; şehir şehir, kasaba kasaba dolaşarak halkla
beraber olmuş; yeri gelmiş onlarla birlikte gülmüş, yeri gelmiş yine onlarla
birlikte ağlamış bir insanım. Sevinçleri sevincim, kederleri kederim olmuş
hayatım boyunca. Fahr için değil; ama bir hakikatin vuzuhu adına söyleyeyim,
bu sureçte ben şahsî zevk ve lezzetleri iradî olarak bir kenara bırakarak
milletimin derdiyle dertlenmişim.

Tabiî hemen ilave edelim, belki elli beş yıl önce girdiğim ve hâlâ yürümeye
çalıştığım bu yolda hiçbir zaman tek başıma kalmadım. Erzurum, Edirne,
Edremit, İzmir ve İstanbul’da aynı duygu ve düşünceyi paylaşan niceleri ile
beraber oldum. Hacı Kemal Erimez gibi sahabe döneminin Ebû Bekir’lerine
denk mal ve canları ile bu kervana katılan o kadar çok insan tanıdım ki,
bunların toplamı gönüllüler hareketini ortaya çıkardı. Ortaya konan hizmet
düşüncesine inanç ve bu uğurda gösterilen gayretlere bağlı olarak ilâhî takdir
gereği bu yapıda bazıları öne çıktı, bazıları da geri planda kaldı. Sebepler
planında işin tabiî seyrine tamamıyla uygun bu takdiri kabullenmek ise
inancımızın gereği. Ama bu ön plana çıkmayı liderlik olarak değerlendirmek
yanlış bir tesbit olsa gerek.

Günümüzde yapılan akademik çalışmalarda bu yapı sivil toplum kuruluşu
olarak adlandırıyor ki yerinde bir tespit. Bu türlü yapılarda –illâ “liderlik”
denilecekse diyelim– liderlik (bize göre rehberlik) babadan oğula geçen bir
mal değildir veya tarikatlarda olduğu gibi halife tayini ile şeyhlik makamı el
değiştirmez. Hayatın tabiî akışı içinde başkalarına faikiyet kesbeden özellikleri
ile birileri ön plana çıkar, o işe gönül bağlayanlar da onları başlarına taç
yapar.

Evet, bu millet tarih boyunca kendi derdi ile dertlenenlere karşı hep
kadirşinas olmuştur. Maddî-mânevî hiçbir karşılık beklemeden kendi uğrunda
mücadele eden insanlara vefalı davranmıştır. Dünyevî hiçbir makamın, maddî
hiçbir kuvvetin sağlayamayacağı güven ve itimat kredisini onlara sunmuştur.
Mühim olan bu çizgiyi devam ettirebilmektir. Şahıslar fâni ve geçicidir.
Nitekim bana gösterilen güven kredisi de benim vefatımla birlikte toprağa



gömülecektir. Ama bu milletin dünü, bugünü ve yarını adına yapılacak işler
daimî ve süreklidir. İşte bu ruh korunabilirse, bu ruhun etrafındaki yapılaşma
da korunacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İsmi ve unvanı ne olursa
olsun, biri veya birileri ile bu iş devam edecektir. Dolayısıyla yarınlar adına
muhtemel vakıalarla kafa yorup enerjiyi boşa harcama yerine, bugüne kilitlenip
yapılması gerekli şeyler üzerinde yoğunlaşmak, şimdi yapılabileceklerin en
iyisi ve en güzelidir.

Yalnız bir inkisarımı yeri gelmişken ifade edeyim: Bu millet kendi millî
sınırlarını da aşarak insanlık adına topyekün seferber olmuş hizmet ederken,
bazıları bunu ısrarla cürüm olarak görmekte ve göstermektedir. Başarıdan
rahatsız olan bu tipler, bizzat rakam vererek “şu kadar okul, şu kadar kurum, şu
ülkede, bu ülkede vs.” demekte ve maddî açıdan yapılan işlerin sınırlarını
gösteren bu rakamları sanki birer suç unsuruymuş gibi insanlara takdim
etmektedirler. Hâlbuki işin aslı şudur ki, bir yerde açılan bir eğitim müessesesi
başka yerler tarafından takdirle karşılanmakta ve model alınarak o beldede
veya ülkede uygulanmaya geçilmektedir.

Ayrıca başta kendi milletimizin geleceği olmak üzere bütün insanlık adına
seferber olmuş hizmet eden onca insan varken, bazıları –affinıza sığınarak halk
tabiriyle arz edeyim– bu gönüllüler hareketine “kafayı takmış” ve başkalarını
görmemekteler. Ama inanıyorum ki, bu menfi gayretler hallkın engin feraseti
karşısında bir şey ifade etmeyecek ve halk doğru bildiğini yapmaya devam
edecektir.

Önemli bir hususu ifade ile sözlerime son vereyim: Gurbet diyarlarında
vatan hasreti ile yanıp duran bir gönül, onlarca hastalıkla mücadele eden bir
beden ve bunlara ilaveten ağını kurmuş kanlı katiller misali bir kısım insanların
kurdukları tuzak ve komplolarla hayatımın son günlerini inzivada yaşarken,
vefa beklediğimiz dostların gönüllüler hareketine beklenilen ölçüde –
hissettiğim ve bilebildiğim kadarıyla– vefa ve sadakat göstermemeleri benim
yaralı kalbimi derinden derine sızlatmaktadır. Bütün bunlara karşı bana düşen,
her halükârda “Lâ havle ve lâ kuvvete illa billah” deyip sabretmektir.

Hangi Parti?...
Soru: Muhterem Efendim, siyasetten uzak kalmadaki ısrarınızın sebebini

lütfeder misiniz?
Cevap: Aslında, siyaset, bugünü yarınla, yarını da öbür günle bir arada

düşünmek ve halkın hoşnutluğunu Hakk’ın rızasıyla beraber mütalaa etmek gibi
geniş perspektifli bir idare sanatıdır; fakat günümüzde siyaset sadece parti,



propaganda, seçim ve iktidar mücadelesi şeklinde anlaşılmaktadır.
Servet, şöhret, güç ve kuvvetle elde edilen hâkimiyet gelip geçicidir; bâki

olan, hak ve adaletin hâkimiyetidir. Onun içindir ki, en büyük siyaset, hak ve
adalet taraftarlığında aranmalıdır. Heyhât; dünyanın pek çok ülkesine
baktığımızda şöyle düşünmekten kendimizi alamıyoruz: Nerede adalet ve hak
düşüncesiyle bütünleşen siyaset, nerede çoğu yalan ve tezvirden ibaret olan
sokak şarlatanlıkları!...

Maalesef, günümüzde insanların büyük bir bölümü, günlük politika
oyunlarını, kitlelerin aldatılıp iğfal edilmesini, iktidar ve menfaat
mücadelelerini ve bu uğurda bütün gayr-i meşruların meşru gösterilmesini
siyaset telâkki etmektedir. Bu yanlış yorum ve telakkiden dolayı kalbî hayatım,
düşünce istikametim ve Hak’la münasebetim adına her türlü siyasî hareketten
uzak kaldım ve bundan sonra da uzak kalmayı zarurî görmekteyim.

Soru: Amerika’ya gelmeden önceki birkaç sene içinde farklı siyasî
anlayıştan insanlarla bir araya geldiğiniz, görüşüp konuştuğunuz medyaya
yansımıştı. Bu görüşmeleri siyaset dışı olarak mı değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Ben düz bir vatandaşım ve bir vatandaş olarak herkesle görüşme
hakkım olduğunu zannediyorum. Siyasîlerle görüşmelerimde, onların bazı
siyasî mülâhazaları olabilir, fakat şimdiye kadar benim hiçbir siyasî
mülâhazam olmadı. Zaten görüşme teklifleri hep muhataplarımdan gelmiş ve
ben de bunu memleket meselelerini anlatmak için bir fırsat kabul etmiştim.
Meselâ, bir “Terör Kanunu” mevzuu olduğu zaman, hem parlamanterlerle, hem
de başbakan ile görüşmüşümdür. Milletimizi yeniden akrebin kıskacına çekme
meselesi olunca, içimde ürperti hâsıl olmuş, ben de endişelerimi devlet
büyüklerine anlatmışımdır. Görüştüğüm her insana da, “Keşke, en sağdakinden
en soldakine kadar bütün partiler, memleket meseleleri üzerinde anlaşabilseler,
millî meselelerde zıtlaşmaya gitmeseler.” demişimdir. Bu şekilde fikir
alışverişinde bulunmamın da çok normal olduğunu düşünüyorum.

Hükümet, adalet ve asayiş demektir. Bunların bulunmadığı bir yerde
hükümetin varlığından söz edilemez. Hükümet bir değirmene benzetilecek
olursa, çıkardığı un; nizam, huzur ve emniyettir. Bunları çıkarmayan bir
değirmen ise kuru bir gürültüden ibarettir ve hep hava öğütür. İşte, adalet ve
asayişin yara aldığını/alabileceğini zannettiğim hususlarda milletimizin
yararına olacak bazı tedbirler alınmasını tavsiye ettiğim zamanlar olmuştur.

Görüşmelerde hep günlük siyasetten uzak, umumî ve kalıcı mevzuları dile
getirmeye çalışmışımdır. Meselâ, bir defasında şunları söylediğimi
hatırlıyorum: “Bir hükümetin milletine ‘Benim milletim’ demesinden ziyade,



bir milletin başındaki hükümete ‘Benim hükümetim’ demesi önemlidir ve
zannımca her zaman aranan da işte budur. Aksine millet, başındaki hükümeti
bünyesine musallat olmuş tırtıl silsilesi olarak görüyorsa, o bünye ile o baş,
çoktan birbirinden kopmuş demektir.”

“Halkın kalbinde devlete saygı, hükümete hürmet, memurun şiddetiyle değil,
devleti idare edenlerin tavır ve davranışlarındaki ciddiyet, iş ve
hizmetlerindeki samimiyetle kazanılmaya çalışılmalıdır. Şimdiye kadar zalim
memurların istibdadıyla veya kitlelerin iğfaliyle hiç kimse hiçbir yere
varamamıştır.”

“İrfan ve asaletten mahrum, devlet işlerinden de anlamayan nasipsizler, şayet
yanlışlıkla birer vazife başına getirilmişlerse, hükümetin gücünü kullanmaktan,
onun iktidarını istismar etmekten, her yerde kendi çıkarlarını aramaktan ve
despot birer kral gibi hüküm sürmekten geri kalmayacaklardır. Böylelerinin
iktidarda olduğu bir ülkede sadece zalimlerin “hayhuy”u ve mazlumların iniltisi
duyulacaktır ki, bu şeâmetli seslerin yükseldiği hemen her yerde Âd ve
Semûd’un âkıbeti kaçınılmaz olagelmiştir.”

Evet, bir hükümet, milletinin yalnız iş, hareket ve davranışlarını değil,
düşünce ve anlayışını da tanzime çalışmalıdır. Böyle bir tanzimde en önemli
esas ise, düşünce birliği, his birliği, talim ve terbiye (öğretim ve eğitim)
birliğidir. Bir milleti meydana getiren fertler, ayrı kültür ve ayrı düşüncelerle
besleniyor, birbirleriyle zıtlaşıyor ve birbirlerine karşı farklı anlayışların
kavgasını veriyorlarsa, o milletin kendi kendini yiyip bitirmesi mukadderdir.
Ben milletimizin bir ferdi olarak onun böyle bir akıbete uğramaması için doğru
bildiğim hususları her fırsatta söylemeye çalıştım.

Soru: Zât-ı âlinizin o görüşmelerini “pazarlık” olarak anlayanlar ve bazı
partileri desteklediğinizi iddia edenler olmuştu. Herhangi bir partiyi
desteklediğiniz oldu mu?

Cevap: Maalesef, bugün de o türden asılsız iddialarda bulunanlar oluyor.
Fikirleri siyasetle bulanmış ve her şeyi dünyevî çıkarlar ve siyasî maksatlarla
açıklama eğilimindeki bazıları anlayamasa veya anlamamakta diretse de,
Kur’ân-ı Kerim, Peygamber Efendimiz’in sünnet-i seniyyesi ve selef-i sâlihînin
safiyane içtihadlarından çıkardığım dinime ve milletime hizmet çizgimde,
siyasetin ve dünyevî ücretlerin en ufak bir yeri olmadığına hayatım şahittir.

Adımı dünden bugüne bazı partilerle birlikte ananlar olmuşsa da, bütün
bunlar, bir kasda dayanmıyorsa, mutlaka bir yanlış değerlendirme ve yanlış
bilgiden kaynaklanmaktadır. Hizmet felsefem gereği, her türlü iç bölünme ve
anarşiye; din, medeniyet ve demokrasi gibi sahalardaki inhisarcılığa; onları



memleket içinde menfi kullanmaya ve insanımız arasında bölünmelere vesile
kılmaya karşı olduğum ve daima devletin, ülke bütünlüğünün ve memleket
içinde istikrarın yanında bulunduğum herkesin malumudur. Fakat bir zaman
Adalet Partisi’ni, bilâhare Anavatan Partisi’ni, daha sonra Doğru Yol Partisi’ni
ve önceki seçimde de DSP’yi desteklediğim gibi bir vehme kapılanlar veya
böyle bir vehim üretmekte kendileri açısından yarar görenler olmuştur.

Şu ana kadar Sayın Başbakan dahil, hiç ama hiç kimseyle siyasî maksatlı
görüşmem ve –kullanılması ve bir kelime olarak anılması bile rahatsızlık
verici– herhangi bir pazarlığım olmamıştır; olması mümkün değildir ve ileride
de olmayacaktır. Ben, şu kadar milletvekili koltuğuna değil, Kur’ân-ı Kerim’de,
her mü’minin arzusu olan Cennet dahil, her şeyden daha büyük ve daha değerli
olduğu ilan edilen Allah’ın rızasına talibim. Şu ana kadar hiçbir partiye
doğrudan veya dolaylı, yazılı veya sözlü en küçük bir destek vermediğim gibi,
bu konuda ve herhangi bir parti ya da adayın seçim çalışmaları veya seçimde
desteklenmesi hususunda en yakınlarıma bile herhangi bir ihsasta bulunmuş
değilim.

Soru: Merhum Turgut Özal’ı ve en son da Sayın Bülent Ecevit’i
desteklediğiniz iddia edilmişti. Onların dindar kesimden de oy almalarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Bir insanı takdir etmek ve ona saygı duymakla onun siyasî destekçisi
olmak farklı farklı şeylerdir. Merhum Turgut Bey takdir ettiğim ve saygı
duyduğum bir insandı; fakat benim ona oy verilmesi için tavsiyelerde
bulunduğum iddiası doğru değildir. Bu meseledeki sır, milletimizin vefasında
ve basiretinde gizlidir. Turgut Bey, hayatı boyunca yüksek gayeler arkasında
koşmuş, hep ufuklu yaşamıştı. Büyük bir düşünce ve devlet adamıydı. Eğitim
adına yapılagelen hayırlı faaliyetlerin de sürekli destekçisi olmuştu. Onu bu
şekilde tanıyan halkımız da bir vefa duygusuyla ona destek çıkmıştı.

Sayın Bülent Bey’e oy verilmesi hususunda da kat’iyen bir tavsiye ve
teşvikte bulunmadım. Zaten Sayın Ecevit’in böyle bir talep ve beklentisi de
olmadı.

Münasebetlerinde oy almayı hedef edinmedi. Bülent Bey dürüstlüğün
sembolü oldu. Dün farklı, bugün farklı konuşmadı. Solu, Türkiye gerçeklerine
göre yeniden şekillendirdi; “din”iyle, “ulusal değerleri”yle barışık bir sol
kültür oluşturmaya çalıştı. Onun içindir ki, her dindarı mürteci görmedi. Solun,
samimi dindarlarla barışık olabileceğini gösterdi. Basiretli Türk halkı da,
dürüst ve tutarlı tavrının karşılığı olarak onu destekledi. O, kendisine yöneltilen
bütün tenkitlere rağmen, özellikle yurt dışındaki kültür elçilerimiz olan fedakâr



öğretmenlere ve eğitim faliyetlerine sahip çıkarak halkın gönlüne taht kurdu.
Zannediyorum, seçimlerden sonra ayrılacak olmasaydı bu halk yine onu
desteklerdi.

Milletimiz samimi gayretleri hiçbir zaman karşılıksız bırakmadı. Kim vefalı
ve hasbî davranmışsa halk da ona karşı aynı vefa ve samimiyetle muamelede
bulundu.

Soru: Efendim, son haftalarda medyada “Fethullah Gülen Cemaati falan
partiye oy verecek.” şeklinde haberler çıktı. Sizi sevenler oylarını hangi
partiye verecekler?

Cevap: Evvela, daha önce de defaatle söylediğim gibi; “Fethullahçı”
şeklindeki ifadelerden tiksinti duyuyorum, “-cı”, “-cu” türü sözlerden hiç
hoşlanmıyorum. “Cemaat lideri” gibi yakıştırmalardan küfür işitmiş gibi
rahatsız oluyorum. Sadece müşevviki olduğum, eğitim faaliyetlerine gönül
vermiş insanları “cemaat” şeklinde değerlendirmenin de yanlış olacağını
düşünüyorum. Sevgi, diyalog, hoşgörü, barış ve karşılıklı anlayış esaslarına
dayanıp eğitim seferberliğine çıkan samimi insanların faaliyetlerini
“Gönüllüler Hareketi” şeklinde ifadelendirmenin doğru olacağını
zannediyorum.

Saniyen, fakiri tanıyan insanların, benden ferdin hür iradesiyle vereceği
kararları etkileyen siyasî telkinlerde bulunacağımı ve bir başkasına “Oyunu şu
partiye vermelisin!” demek gibi bir nezaketsizliğin içerisine gireceğimi
bekleyeceklerine inanmıyorum. Başkaları parti kurabilir ya da bir partiyi
destekleyebilirler. Bu, o insanların kendi hizmet anlayışlarıdır. Onları da
kınamaz ve yadırgamayız. Fakat kendilerini baştan beri siyasetin dışında tutan
ve farklı bir çizgide insanlığın hizmetine adanmış ruhların, değil bir partiyi
desteklemeleri, dünya sultanlığı bir altın tepside sunulsa, “Yanlış anlaşılırız,
sevgi kahramanlarıyla ümide kapılanlara inkisâr-ı hayal yaşatırız. ‘Demek ki
bunlar da makam mansıp sevdasına tutulmuş, meğer bunca gayret iktidar
içinmiş, şimdiye kadarki sevgi ve hoşgörü mesajları yalanmış…’ dedirtiriz.”
diyerek o altın tepsiyi de yere çalmaları gerekir.

Biz bütün partilere “eşit yakınlıkta”yız. Daha önce de ifade ettiğim gibi, “eşit
uzaklıkta” demiyorum; “eşit yakınlıkta”yız; çünkü her partinin müntesipleri,
sempatizanları bizim insanımızdır. İnsanların partileri, siyasî anlayışları bizim
onlarla dost olmamıza mâni değildir.

Herkesi kucaklayanlar, muhabbet fedailiğine soyunanlar, geçici politik
çıkarlar için kimseyi dışlamazlar; kimseyi siyasî anlayışına ve partisine
mahkûm etmezler. Kim ne yakıştırırsa yakıştırsın, kim hangi vehim, beklenti ve



suizanlarını seslendirirse seslendirsin onların çizgisi bellidir: Onlar ne
herhangi bir partiyi destekleyip diğerlerini bir kenara iter, ne de bir
şartlanmışlık ve ön kabulle herhangi bir partiye karşı cephe alır.

Evet, bugüne değin sözlerimde ve yayınlanmış eserlerimde partiler-üstü (bu
ifadeyi bir fazilet göstergesi olarak kullanmıyorum) konumumuza gölge
düşürecek herhangi bir ifade vaki değildir. Esas itibarıyla, memleketimizin
kargaşa ve kavgalardan dolayı ağır zarara uğrayacağını düşünen bir insan
olarak, toplumda her meseleye diyalog, uzlaşma ve hoşgörü ortamı içinde çare
aranması gereğine inanıyorum. Buna karşılık, çatışmalardan medet uman ya da
gündelik siyasî çıkarlarını ön planda tutan bazı çevreler, beni de siyasî
çekişmelerin tarafı hâline getirmek istemektedirler. Ancak bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da benim herhangi bir biçimde politik tartışmalara katılmam
söz konusu dahi değildir.

Bu vesile ile bir kez daha ifade edeyim ki, bütün vatandaşlarımızın kendi
serbest tercihleri yönünde demokratik anayasal haklarını kullanmaları tavsiyesi
dışında, herhangi bir partinin desteklenmesi ya da engellenmesi gibi bir
düşünce ve davranış içinde değilim ve bundan sonra da asla olmayacağım. Ben
milletimizin basiret ve firasetine güveniyor; onların partiler üstü düşüneceğini,
herhangi bir partiden ziyade millet ve memleket menfaatlerini öne
çıkaracaklarını ümit ediyorum. Kaynağı kim olursa olsun, bu kanaat ve beyanım
dışındaki her tür iddianın gerçekten uzak bir yakıştırma, vehim ve suizan
olduğunun bilinmesini istiyorum.

Gurbette Bir Bayram Sabahı
Yeryüzünde sürekli küfürle iman, şeytanla insan, kötüyle iyi arasında

mücadele yaşanıyor. Bazen iyiler, bazen de kötüler cephesi galip geliyor.
Sürekli rövanş alıyorlar birbirlerinden de diyebilirsiniz buna. “Geçenlerde sen
benim hakkımdan gelmiştin, şimdi sıra bende.” tarzını andırır rövanş
mücadeleleri bunlar.

Bununla beraber Hz. Âdem’den bu yana olan/olması gereken bu iken bazıları
kendilerini salmış, Mefisto’ya teslim olmuşlar. Ne şeytanla, ne de şeytanî
düşünce ve temsilcileri ile mücadele etme azim ve cehdleri yok. Hâlbuki küfür
ve ilhad karşısında yılmamak, ümitsizliğe düşmemek gerektir. Uhud’da Ebû
Süfyan’ın söylediği gibi: 7 ٌلاَجِس ُبْرَحَْلا  . Kur’ân da, اَھُلِواَدـُن ُماَّيَْألا  َكِْلتَو 

ِساَّنلا َنـَْیب   “Zafer günlerini insanlar arasında nöbetleşe döndürür
dururuz.”8 buyuruyor. Âyette ihtiyar buyrulan “tedâvül” kalıbıyla, dairevî bir
duruma işaret ediliyor. Herkesin kapısı çalınıyor; bazen bir muştu, bir



bişaretle, bazen de şeâmetle. Bazen içeriye uğursuz bir ses, bazen müjde
yayılıyor. Ve bu durum, insanlığın ilk gününden bugüne kadar hep böyle, hiç
değişmeden, devam edip geliyor.

Bu zaviyeden etrafımıza baktığımızda ümit-bahş olan şeyler de var, endişe-
âver olanlar da... Kir de var, nur da... Levsiyât da var, tayyibât da... Beraber, iç
içe akıyor hepsi. Bu durumda biraz iyiye bakmak, iyiyi görmek, iyi ile müteselli
olmak, kuvve-i mâneviyemizi kırmamak gerek. Yararlı olan bakış açısı budur.
Kötüye gelince, ona karşı da tedbir almak, teyakkuza geçmek, Kur’ân’ın
tabiriyle ْمُكَرْذِح اوُذُخ   “Tedbiri elden bırakmayın!”9 çizgisinde bulunmak
lazım.

Soru: Kader plânında Müslümanların galip olduğu dönemlerde
yaşayanlar, idbar dönemlerinde yaşayanlara nispeten daha şanslı denebilir
mi?

Cevap: Hayır. Gerçi onların emin bir zeminde, günahlardan uzak, zararlara
maruz kalmadan yaşama avantajları vardı; fakat bu, aynı zamanda kendini
rahata salmanın, gevşemenin, metafizik gerilimi kaybetmenin sebebi de olabilir.
Bu açıdan, o dönemde yaşama, dezavantaj sayılır.

Meseleye bu zaviyeden bakarsak, idbar dönemi Müslümanlarının, küfür
düşüncesi ve temsilcileri karşısında ezilmeleri ve hırpalanmaları neticesinde
metafizik gerilimlerini sürekli canlı ve sağlam tutma avantajları vardır. Bu
avantaj onları ister istemez inşa faaliyetleri içine sürükler. Bana göre sıfırdan
inşa etme, inşa edilmiş ve dayanıp döşenmiş bir yerde kalmadan daha
zevklidir. Onun kendine has ayrı bir huzuru ve ayrı bir mutluluğu vardır. Hani
Âkif der ya:

Gül devrini görseydim onun, bülbül olurdum,
Ya Rab! Beni evvel getireydin ne olurdu!
Bu, inşa edilmiş bir mekânda oturma talebidir. Gerçekten o dönemde

gelseydik, Âkif’in dediği gibi, sadece bülbül olurduk. Ama ben diyorum ki,
“Ya Rab! İyi ki bu dönemde geldik.” Çünkü inşada yer alma, bülbül olmadan
daha iyidir; daha iyidir, zira inşa yolunda koşturuyor olma, insanı sahabilerle
aynı safa koyar.

Meselenin bir diğer yanı da var: Allah, Adil-i Mutlak’tır. Her dönem için
takdir buyurduğu avantajlar ve dezavantajlar vardır. Onun için hâdiselere tek
taraflı bakıp hüküm vermek veya temenniler içinde bulunmak çok doğru
olmayabilir. Ben zannediyorum, tarihte yaşadığımız en muhteşem dönemlerimiz
bile gerek ferdî, gerek ailevî ve gerekse düvelî (devletler arası) plânda
bugünden daha tatlı değildi. Kanunî, cihan hükümdarı olduğu dönemlerde, kim



bilir belki de sabah akşam kan kusuyordu. Bizim belki yüz tanemizin birden
çektiği sıkıntıyı, o tek başına yaşıyordu. Ordu-yu Hümayun’da bulunan
askerlerimiz cephelerde sınırlarımızı koruma adına hırz-ı can ediyor ve
ölüyorlardı.

Soru: Bütün bu açıklamalara rağmen bizim “Ben neden ikbal değil de
idbar döneminde yaratıldım?” sorusunu sormaya hakkımız var mı?

Cevap: Hayır, yok. Rıza-dâde olmak lazım. İçimize gelebilir bu dediğiniz
şeyler. Ama Allah irade vermiş bize. Onu kullanmalı ve Rabbimize karşı,
O’nun hükmüne karşı, kadere karşı baş kaldırma sayılan duygu ve düşüncelere
geçit vermemeli. Tıpkı Ramazan-ı şerifte orucu bozan şeylere karşı
gösterdiğimiz irade misillü irade göstererek bu türlü yanlış mülâhazaları baskı
altına almalıyız. Böyle yanlış şeyler aklımıza gelirse hemen toparlanmalı, kendi
kendimize َنوَُلأْسُي ْمُھَو  ُلـَعْف  اَّمَع َي ُلَأـْـسُي  O yaptığından dolayı“ لَا 
sorgulanamaz ama kullar sorgulanır.”10 demeliyiz.

İsterseniz şahsım adına söyleyeyim, ben hiç hâlimden müşteki değilim. Fatih
dönemini seçmekle bu dönemi seçmek arasında bana bir tercih hakkı
tanısalardı, bugünkü durumumu seçerdim. Şu anda hiçbir şey yapmıyor olmama
rağmen bunu söylüyorum. Eğer dünyanın dört bir yanında çalışıp çabalayan
arkadaşların kuvve-i maneviyesine arpa kadar katkıda bulunuyorsam, Allah o
istikamette beni istihdam ediyorsa, şu andaki konumumu cihan hükümdarlığıyla
değişmem.

Yoksa siz hâlinizden memnun değil misiniz? Bakın Üstad bir şey öğretmiş
bizlere: ِلَـالَّضلاَو ِرْفُكْلا  ىَوـِس  ٍلاـَح  ِّلــُك  ى  ٰلَع ِهـِّٰلل  ُدـْمَحْل  Küfür ve“ اَ
dalâlet haricinde her türlü hâl için Allah’a hamd olsun.”11 Ya küfür ve
dalâlette olsaydık, nice olurdu halimiz? Onun için herkes kendini tehlikeli hudut
boylarında nöbet tutan askerler gibi görmeli; görmeli ki, ne fikren soruda
bahsedilen tarzda düşünceler içine girsin, ne de amelen üzerine terettüp eden
vazifelerde aksatmalarda bulunsun. Ebedî hayatı peyleyen, ‘ebed, ebed’ deyip
inleyen insanlar için aslında bu zaman dilimi, kaçırılmaması gereken
avantajlarla doludur. Yoksa hakikaten bizler de can taşıyoruz, ten taşıyoruz.
İğne batıyor, çuvaldız batıyor, irkiliyoruz. Bazen tekme yiyoruz, sarsılıyoruz.
Ama ebed, Cennet, Cemalullah gibi pahalı şeyleri elde etmek başka türlü olmaz
ki? İbrahim Edhem’e bir velinin dediği gibi, “Atlastan, ibrişimden yataklar
içinde Allah aranmaz ki!”

Evet, biraz önce söylediğim gibi inşa çok önemli. Çünkü kendi gününüzü
değil, gelecek nesillerin gününü ihya ediyorsunuz, onlar mutlu olsun,
diyorsunuz.



Soru: Derler ki, “Bazen sükût, konuşmaktan çok daha zordur.” “Sükûtun
Çığlıkları” yazınızı böyle bir ruh hâletini yaşadığınız zaman diliminde mi
yazdınız?

Cevap: Aslında içimde terâküm etmiş şeylerdi onlar. “İyi yaptım” diyemem;
ama onu bir boşalma olarak değerlendirebilirsiniz. Diyalog köprülerini yıkan,
yolları harap eden, bağları bozup bahçeleri hâristana çeviren ve hayatı bir
anlamda yaşanmaz kılanlara karşı bir boşalma... Aynı zamanda bir mesajdı o,
tarihe not düşmeydi. Hepsinden öte acz ve fakr sığınağına girip her şeye gücü
yeten o Kadir-i Mutlak’a bir havaleydi. Ben böyle diyorum da belki başkaları
hafakan diyecek, önemli değil.

İşin aslı, hepiniz yaşıyorsunuz bu türlü duygu ve düşünceleri. Bir düşünün,
içinizden geçen, kelimelerle ifade etmediğiniz hissiyatınızı kâğıda dökseniz
destanvâri bir şiir çıkmaz mı ortaya? Ama susuyorsunuz ve susuyoruz. Zira
böyle bir sükûtun, upuzun, talâkatlı-fesahatli hutbelerden daha beliğ, daha
müessir olduğuna inanıyoruz. Evet, sükût ediyoruz; ama o sükûtumuzla
Firdevsî’nin Şehname’sine benzer kitaplarla anlatılamayacak nice şeyler
anlattığımıza inanıyoruz.

Bunlar, Son Sözlerim Olabilir!...
Hastalıklar, bir yönüyle, ötelere yolculuk için hazırlık yapma çağrısı ve

ikazıdır. Her hastalık, insana bu hayatın fâni olduğunu ve ebedî bir âleme
gidileceğini hatırlatmaktadır. Senelerdir çok çeşitli rahatsızlıklar geçirdim;
ama şu en son geçirdiğim kalb krizi beni bütün bütün ötelere bağladı. Artık
söylediğim cümleleri “son sözlerim” olarak görüyor ve öyle telaffuz ediyorum.
Son anlarımı yaşadığım ve ahirete açılan koridora iyice yaklaştığım hissi var
içimde.

O ilk krizi atlatsam da, kalb ve şeker gibi rahatsızlıklarım devam ediyor.
Günde birkaç defa kan şekerimi kontrol ediyor ve kalb atışlarımın ritmini
dinlettirmek zorunda kalıyorum. Bazı ekstradan aldıklarım hariç, her gün 25-30
adet ilaç kullanıyorum. O kadar ilacın vücutta hâsıl edeceği komplikasyonlar
bile bir insanı yatağa düşürmeye yeterlidir; fakat yatakta olmaktan, hatta uykuyu
biraz fazla kaçırmaktan hayatım boyu iğrenmişimdir. Bu sebeple uzun süre
yatakta kalmaktan sıkılıyor ve yarım oturarak da olsa bir iki arkadaşın
bulunduğu bir mekânda olmayı tercih ediyorum.

Bazı insanlar, eğer bir yerde fakire ait bir yazı görmüşlerse hemen o gazete,
dergi ya da internet sayfasıyla bizzat ilgilendiğim kanaatine varıyorlar. Hatta e-
mail adresimi istediklerini ve yazışma telebinde bulunduklarını arkadaşlardan



duyuyorum. Hâlbuki, ben bazı dostlardan gelen mektupları dahi okuyamıyor; bir
iki satırla da olsa, onlara cevap veremiyorum. İnternetle de hiç, ama hiç meşgul
olmuyorum. Zaten hayatımın son anları olarak düşündüğüm şu günlerin hiçbir
dakikasını öyle şeylerle geçirmek istemem. Rabbimin huzuruna giderken, O’nun
rızası için yapmaya çalıştığım ibadet ü taat ve dua dışında bir hâl üzere olmayı
Cenâb-ı Allah’a karşı vefasızlık sayıyorum. Şu anda, sadece O’nun rızasını
düşünmek, O’nun huzurunda başımı secde eşiğine koymak ve emanetini alacağı
an en temiz duygu ve düşünceler içerisinde bulunmak istiyorum. Gönlümde hep
şu beyitlerin mazmunu var:

Yetiş ey Ebedî Dost, yetiş ki pek bunaldım!
Kılıcım kesmez oldu, tirkeşimde tek ok var;
Aşılmaz bu tepeler sen olmadan, inandım...
Ve inanç kuşağında yâr oldu bana ağyâr...
En tatlı hülyalarla koşayım yollarında,
Anladım senden gayri her şey aldatan serab!
Noktalansın bu hayat ölümün kollarında,
Değil mi ki seni buldum... Buldum seni, ey Râb!
Yaşayıp doydum artık, doyulmayan dünyadan,
İsterse hemen bitsin şu bitmeyen sonbahar;
Fırlasın bu son okum, fırlayıp çıksın yaydan,
Kanıma bedel olsun bakışı şehlâ şikâr...
Bazı arkadaşlar hüsnüzan edip bu fakirden hâlâ bir şeyler

öğrenebileceklerini zannediyor ve sorular soruyorlar. Konuşacak takatim
olmamasına rağmen, onlara saygımın icabı birkaç cümleyle de olsa cevap
vermeye çalışıyorum. Sonradan öğrendim ki, arkadaşlardan bir ikisi
anlatılanları kaydediyor ve bir internet sitesinde yayınlıyorlarmış.
Anlattıklarımın bir kıymeti olduğunu ya da bir şeyler ifade ettiğini
zannetmiyorum; fakat hüsnüzan eden, iyi niyetli ve hayır düşünceli insanların bu
gayretlerine de saygı duyuyor ve ses çıkarmıyorum.

Bu işin bir başka boyutu daha var ki, ben kendimi nasihat etmeye ve
insanlara bir şeyler anlatmaya hiç ehil görmedim, görmüyorum. Vaaz u nasihat
edecek insan, ciddî bir iç hazırlıkla ve mânevî doygunlukla muhataplarının
karşısına çıkmalıdır. Bu da, öyle surata bir maske takıp ortaya çıkma gibi bir
şey değildir. Konuşacak insan her şeyden önce kalbinin Allah’la irtibatına ve
dinleyicilerin vaktini israf etmeyecek şekilde hazırlanmaya dikkat etmelidir.
Bir sohbet, bir nasihat deyip geçemezsiniz... İnsan yarım saatlik bir konuşma
için aklen, fikren, ruhen, hissen birkaç gün hazırlanmalı; gözünü ağyardan
sakınmalı, kalbin “gez, göz ve arpacığı”yla rıza hedefine kilitlenmeli; çok dua



etmeli, Yüce Allah’ın razı olacağı sözleri söyleyebilmek için Rabb’ine
sığınmalı ve yalvarıp yakarmalıdır.

Bir tanesi, tâbiînin büyüklerinden Tâvus bin Keysân’a gelip “Bana dua eder
misin?” deyince Tâvus Hazretleri “Gönlümde dua edebilecek haşyet
hissetmiyorum.” cevabını veriyor. İşte, konuşacak insan iç haşyet ve mânevî
hazırlıkla dolu olarak muhataplarının karşısına çıkmalı, çıkarken de kötü örnek
olmaktan Allah’a sığınmalıdır. Sığınmalı ve “Müslümanlığı benim şahsımda,
davranışlarımda ve kaba hâllerimde görürlerse dine karşı nefrete sebebiyet
vermiş olurum.” mülâhazasıyla hitap edeceği yere tir tir titreyerek yürümeli,
sonra da bu duygularla söze başlamalıdır.

Evet, meselenin sorumluluğunu hisseden bir kimse için irşad adına halka
sohbet etmek çok zordur. Hatta vaaz u nasihat kadar zor bir iş yoktur, denebilir.
Her kelimeyi Allah’ın rızasına bağlamak, iyi bir söz söyleyince hemen nefis
muhasebesi yaparak, “Aman ya Rabbi! Bir yanlışlığa düşmekten Sana
sığınırım. Sözü söyleten sensin, telaffuz eden ben olsam da insanların ihtiyacına
binâen bu sözleri hatırıma getiren sensin. Bunu nefsime mâl etmek gibi bir şirke
düşmekten beni muhafaza buyur!” diyerek kendini sorgulamak, murâkabede
bulunmak çok önemli ve önemli olduğu kadar da zor bir meseledir.

Vaaz “gönlün sesi” olmalıdır. Vâiz, o sesi önce kendi gönlünde duymalı;
birisi ona nasihat ediyormuş gibi hissetmeli; kendini, verdiği misallerin
kahramanıyla beraber bilmeli; Hz. Hamza’yı destanlaştırırken karşısında
Utbe’yi, Şeybe’yi, Velid’i görüyor gibi olmalı ve ciddî bir konsantrasyon
içerisinde konuşmalıdır.

Mesuliyet duygusundan mahrum kimseler, bildikleri şeyleri rastgele
seslendirebilirler. Oysa, mesele bir yarım saati doldurmak ve konuşmuş olmak
değildir. İrşadın en önemli tarifi, insanlarla Allah (celle celâluhu) arasındaki
engelleri bertaraf ederek, lâhutî (ilâhî) âlemle gönülleri buluşturmaktır.
Konuşmacı, göze batan tavırlarıyla, kulak tahriş eden sözleriyle, beyanındaki
kabalıkla araya giriyorsa, irşad, maksadının aksine netice verecektir. Hatibin
kendini aradan çıkarıp muhataplarını Allah’la baş başa bırakması asıldır.
Konuşanın nefsî meyilleri de dahil aradakileri bertaraf etmek, mânevî bir vuslat
köprüsü kurmak irşad yörüngeli bir konuşmanın en önemli hedefidir. Böyle bir
hazırlık ve duygudan yoksun olanlar, alâka uyarma maksadıyla sun’î olarak
bağırıp çağırsalar ve mevzuyu esprilere boğsalar da halk tarafından
sevilmeyecek, onları Allah’a götüremedikleri gibi, bir de kendilerinden
uzaklaştırmış olacaklardır
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2 A’râf sûresi, 7/57.
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Manzara

Yıkık Bir Dünya ve İhsanlar Kuşağı
Nimetlere mazhariyet çok önemlidir. Allah’ın size iman bahşetmesi,

yükselme ve terakki etme helezonunda sizi belli bir noktaya çıkarması önemli
bir mazhariyet ve büyük bir lütuftur. Fakat bundan daha büyük bir lütuf varsa o
da, bu lütfun vicdanda sezilmesi, duyulması ve insanın her dakika, hâlen ve
kâlen Allah karşısında iki büklüm olup “Allahım, Sana sonsuz şükürler olsun!”
diyebilmesidir.

Eğer, ateizmin hükmettiği bir ülkede doğup büyüme boşluğunu az buçuk
duyup tatmış olsaydınız –Allah (celle celâluhu) duyurup tattırmasın–
dinsizliğin, imansızlığın paletleri altında ezilip preslenmenin ne demek
olduğunu; mâbedsizliğin, mescidsizliğin, minaresizliğin, ezansızlığın ve
duyguda-düşüncede Allahsızlığın, peygambersizliğin, kitapsızlığın ne demek
olduğunu biraz olsun anlayabilirdiniz.

Bir dönemde belli İslâm ülkelerinde de diğer yerlerdekine benzer maddî-
mânevî mahrumiyetler yaşandı ve yaşanıyor. Bu meş’um dönemin şiddetini,
hiddetini, öfkesini, karını, buzunu idrak edip yaşayan nesiller, o günlerin
ızdırabını, büyük bir dehşet ve ürperticilikle yudumladılar. Böyle şiddetli bir
zulüm ve istibdadın hâkim olduğu bazı ülkelerde, bir tek insanın arkasına âdeta
ordular takılıyor ve onun her hareketi yakın takibe alınıyordu. Buralarda, bir
cami dolusu insanın aynı duyguya bağlanması, aynı düşünceye düğümlenmesi
ve bir mâbedde aynı gaye-i hayalle bir araya gelmesi şöyle dursun, bir ferdin
kendi evinin en ücra köşesinde endişesiz, korkusuz, Rabb’ine karşı
sorumluluklarını yerine getirmesi dahi çok zordu.

Evet, işte bu ülkeler, hakikî bir tek mü’mine hasret duyulan ülkelerdi.
Buralarda, hayatın içinde din yoktu; kalb ve ruh hayatı yoktu; diyanet yoktu.
Dinî değerler genç nesillere unutturulmaya çalışılıyor, her şeye rağmen dinini
gönlünce yaşamak isteyenler baskı altına alınıyor, sinenler siniyor,
sinemeyenler ya hapse atılıyor ya da sürgün ediliyordu. Menfâlar ve zindanlar
herkesin korkulu rüyası idi. Sibirya’da ve Sibirya’daki kar buz içinde hayat
sürme gibi bir durum kimin korkulu rüyası olmazdı ki!

O gün, insanların kimisi düpedüz cinnet ve hezeyan yaşıyor; kimisi de sabah



akşam vahşetle inliyordu. “Her taraf Muş’tu/ Yollar yokuştu/ Kardeş kardeşi
yiyordu/ Bilinmez, ne işti.” Haktan, hürriyetten bahsetmek mümkün değildi.
Hak da, hürriyet de sadece hükmedenlere ait özel bir imtiyazdı. Üst üste
baskıların yaşandığı böyle bir dönemde, olan genç nesillere oluyordu. Onlara,
geçmişleri bütünüyle unutturuluyor, millî ve dinî değerleri tezyif ediliyor ve
geleceğin ümit tomurcukları sistemli olarak kimliksizliğe itiliyordu. Kitleler
Allah’tan koparılmış, bu kopukluk ülkeden ülkeye farklılık arz etse de, pek çok
yerde bütün değerler alt üst olmuştu. Hem o kadar alt üst olmuştu ki, her zaman
bir şahlanmanın, bir coşmanın, dünyaya kendimizi ifade etmenin heyecan ve
mesajlarını aldığımız minarelerin başında artık ruh-u revân-ı Muhammedî
şehbal açmıyordu.

Şair, ufukları kararan bazı ülkelerdeki özel durumu nazara alarak mı şu
mısralarla inlemişti bilemeyiz; ama onun bu inleyişinde derin bir inkisarın
olduğu açıktır:

Sultan Selim-i Evveli râm etmeyip ecel
Fethetmeliydi âlemi şân-ı Muhammedî
Gök nura gark olur nice yüz bin minareden
Şehbal açınca ruh-u revân-ı Muhammedî.
Izdırap şairinin ezanla alâkalı duyguları ise tam bir duadır:
Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
Şehadetleri dinin temeli o ezanların sesi çok yerde kesilmiş, kesilmemiş

görünenlerde kısılmış ve bir kısım tâli’siz ülkelerde din u diyanet adına açılan
ağızlara âdeta fermuar vurulmuştu. Doğruyu konuşmak, Hak’tan, Hakk’ın
hukukundan bahis açmak cürm ü meşhudluk bir konu hâline gelmişti. Cezası da
ya zindan veya Sibirya gibi bir yere sürgündü.

Dünyada biz zayıflamıştık, kaba kuvvet temsilcileri ise güçlenmişlerdi. Kaba
ve hoyrat Haçlı düşüncesi, bu defa inkâr-ı ulûhiyet ve ateizm düşüncesiyle
taarruzlar planlıyor; kendilerinden başka kimseye hakk-ı hayat tanımıyor; bin
senelik zengin mirası yakıp yıkıyor ve onun yerine kendi düşüncelerinin o
anlamsız abidelerini ikame ediyordu. Maddî gücün hoyratlaştırdığı zavallılar,
her şeyi götürüp kendi yanlış düşünceleri, çarpık anlayışları ve sığ idrak
ufuklarında mânâsızlaştırıyor ve koskoca bir dünyanın bahtını, ikbalini
karartıyordu. Öyle ki, gün geldi bir mübarek coğrafyada değer adına hiçbir şey
kalmadı. Âkif’in ifadesiyle anlatalım:

Harap eller; serilmiş hânümanlar; kimsesiz çöller,
Emek mahrumu günler; fikr-i ferdâ bilmez akşamlar,



Düşünmez başlar; aldırmaz yürekler; paslı vicdanlar;
...
Geçerken, ağladım geçtim; dururken, ağladım durdum;
Duyan yok, ses veren yok, bin perişan yurda başvurdum.
Bu yitik dünya ile alâkalı hicranlı birkaç söz de Alvar İmamı Efe

Hazretlerinden:
Bâd-ı hazân esti bağlar bozuldu,
Gülistânda katmer güller mi kaldı?
Şecerler kırıldı, bârlar üzüldü,
El atacak dahî dallar mı kaldı?
Bir sel aldı sahrâları bürüdü,
Ağaçlar kurudu, kökler çürüdü,
Erler yüreğinde yağlar eridi,
Hasb-i hâl edecek kâller mi kaldı?
Bozuldu dünyanın bâğ u bostânı,
Zâğ-ı siyeh yaktı bu gülistânı,
Bülbüller okusun dertli destânı,
Elvân nakış, keşmir şallar mı kaldı?
Er olan eridi yağ gibi gitti,
Şîr-i nerler zîr-i türabda yitti,
Serviler yerinde mugaylan bitti,
Petekler söndüler, ballar mı kaldı?
Ebnâ-yı zemânın gaflet serinde,
Oynarlar, gülerler yerli yerinde,
Saâdet, hidayet binde birinde,
Helâki fark eder haller mi kaldı?
Er olan çekildi çıktı aradan,
Her biri mahvoldu gitti sıradan,
Gazab etti âlemleri yaradan,
Mübtela olmamış iller mi kaldı?
Dillerde kalmamış hidayet nûru,
İslâm’ın kalmamış kalbde süruru,
Kurban olur İslâm bulsa kubûru,
Lütfî, Hak söyleyen diller mi kaldı?
Birkaç adım daha öteye giderseniz Bayburtlu Zihnî’nin şu tasvirleriyle aynı

hicranı seslendirdiğini görürsünüz:
Vardım ki yurdunu ayak göçürmüş,
Canan göçmüş ıssız kalmış otağı;



Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş,
Sâkiler meclisten kesmiş ayağı.
Evet, mübarek bir coğrafyanın durumu işte bu idi. İşin başlangıcında gâfil

durup gâfil davranan bazı kimseler, daha sonra yakıp yıktıkları bir dünyanın
külleri altında kalıp nedametle inlemişlerdi; ama bunların hiçbir yararı yoktu.

Kaza-i diyanet yerde süründü,
Türk’ün ruhu zorla asi göründü,
Hem peygamberine hem Allah’ına.
Artık el elden üzülmüş, yâr elden gitmişti; ne bağırıp çağırma ne de şuna

buna lanet yağdırma neticeyi değiştirecekti.
Bir zamanlar dünya insanları, bizim yamaçlarımızda tıpkı Mescid-i Aksâ’ya,

Kâbe’ye, Ravza’ya göç tertip edip tenezzühe çıkıyor gibi tenezzühe çıkar ve
bizim coğrafyada, bizim aramızda aradıklarını bulurlardı.

Bu dünya kendine ait büyüsü, kendine ait nefâseti ile o kadar cazipti ki, onu
görenler kendilerini âdeta bir rüya âleminde hissederlerdi.

Ne var ki, kimilerine göre o bir kere olmuştu ve artık tarihti. Bir bandı başa
çevirmek gibi zamanı geriye işletmek veya aynı şeyleri bir kere daha yaşamak
mümkün değildi. “O yiğitler o atlara binip gitmişlerdi ve bir daha da geriye
dönmeyeceklerdi.” (Ömer Seyfettin). Bizim akıncı destanımızın, akıncı
şuurumuzun, akıncı şiirimizin ana teması ise şuydu:

Bekle gözlerin yollarda; cepkeni kolunda,
Pişdonu belinde, yeniden bir kere daha döneceği anı bekle!
Evet, sizler, bizler ve milletçe hepimiz, çevremizde harap eller, yıkılmış

hanümanlar, kimsesiz çöller, başsız ümmetler, emek mahrumu günler, yarın
bilmeyen geceler gördük. Uzun bir süre hiçbir şey yoktu; sadece insanı andıran
gölgeler vardı uzak-yakın bu çevrede. “Kimse yok mu?” sesinize karşılık,
“Yok” diyecek ciddî bir ses de yoktu. O yıkılmış coğrafya da imam-hatip yoktu,
Kur’ân kursu yoktu. Üç beş insana Kur’ân okutmayı göze alan bir insan da yoku.
Aynen, Hz. Ebû Bekir’in, Hz. Ali’ye söylediği sözlerin tarif ettiği günler
yaşanıyordu. –Muhyiddin İbn Arabî’nin Musâmeretü’l-Ebrar isimli kitabında
naklettiğine göre– Hz. Ebû Bekir şöyle demişti: “Ya Ali, o günlerde sen daha
çocuktun, biz birkaç defa ölümü göze almadan birine bir şey anlatmaya cesaret
edemezdik. Dışarıya çıktığımız zaman bıçakların bizim için gayızla bilendiğini
görürdük. İçeriye girdiğimiz zaman dışarıya çıkmaktan, dışarıya çıktığımız
zaman da içeriye girmekten bütün bütün ümidimiz kesilirdi; fakat biz her şeye
rağmen, bunların hepsini göze alarak bir şey yapmaya teşebbüs ederdik; zaten
bunları göze almadan da hiçbir şey yapılamazdı.”



Bu sözleriyle Hz. Ebû Bekir, tarihî devr-i dâimler içinde bir vahşet, bir
zulüm, bir istibdad ve küfrün taarruz dönemlerinden biri sayılan ilk cahiliyeye
ait korkunç bir baskı dönemini anlatıyor. Aslında ondan sonra da bu feci durum,
kaç defa tekerrür etmiştir ve edecektir de. Yeniden Ebû Cehiller, yeniden Ebû
Lehebler olacak ve yeniden şeytan fitneye körük çekerek farklı stratejilerle
karşınıza çıkacaktır. Sizin gibi kutsîler de, tulumbaları ellerinde, hep yangından
yangına koşacak ve fitne ateşlerini söndürerek sulhün, sükûnun ve emniyetin
temsilcileri olduklarını göstereceklerdir.

Evet, bir dönemde bazı ülkelerde, birine “Allah” dedirtmeden evvel ölümü
göze almak lazımdı. Kendi kimliğinden bahsetmek yürek istiyordu. “Kültür”,
“geçmiş”, “tarih”, “mukaddes miras” demek her babayiğidin kârı değildi.

Şimdilerde bu meş’um ülkelerde de karlar, buzlar erimeye başladı. Toprağı
delip başını dışarıya çıkaran filizlerin haddi hesabı yok. Sağda solda nadir de
olsa “hak”, “adalet” ve “hürriyet” diyenlerden söz edilebilir.

Buna, yüzlerce yıldan beri ölüm uykusuna yatmış kimselerin “ba’sü ba’de’l-
mevt”i de denebilir. Evet, günümüzün nesillerine –bu mazlumlar ve mağdurlar
dünyasının neresinde bulunurlarsa bulunsunlar– İsrafil sûrunu duymuş
baharlıklar nazarıyla bakabiliriz.

Bu itibarla ben de size Hz. Ebû Bekir’in, Hz. Ali’ye dediği gibi diyebilirim:
Siz gözlerinizi hayata, üst üste güzelliklerin tulû ettiği bir dönemde açtınız.
Gerçi o dönemde de gönlünüze göre bir dünya yoktu; ama bu dünyada eşedd-i
zulüm, eşedd-i küfür, eşedd-i istibdad da yoktu; hücreler yoktu, hapishaneler
yoktu, Sibirya sürgünleri yoktu; ilk devirler için var olan çok şey sizin için
yoktu.

Biri, “Yirmi sekiz sene çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı, Divan-ı
Harpler’de bir cânî gibi muamale gördüm, bir serseri gibi memleket memleket
sürgüne gönderildim, aylarca ihtilattan men edildim...”1 diyor idiyse bu
fotoğrafı iyi okumak icap eder. Tabiî, “Ne yapayım ben acele ettim, kışta
geldim; siz cennetâsâ bir baharda geleceksiniz. Bir demet gülle mezarımın
başına geldiğiniz zaman, ‘Selamünaleyküm’ deyin; ‘Henîen leküm’ sesini
işiteceksiniz.”2 müjdesini de…

Bugün milletimizin de bağlı bulunduğu milletler topluluğunun geldiği nokta, o
gün görülen rüyaların bir nevi tezahürüdür. Ve bugün bizler, çok büyük
lütuflara mazhar sayılırız. Bu lütuflara mazhariyet bir şükür ister. Bu lütufları
tam takdir edip değerlendirmek gerekir. Böyle bir takdir ve değerlendirme de
geleceğe matuf olması itibarıyla irade buudludur; yani, siz ister ve dilerseniz,
bir de azm ü gayretinizi aksiyona dönüştürürseniz –Allah’ın izniyle– o da olur.



İzzet ve Zillet
Allah’ın varlık ve birliğini inkâr edenlere karşı izzet, mü’minlere karşı

tevazu ve mahviyet içinde bulunma, Kur’ân-ı Kerim ve sünnet-i sahihanın
beyanları ile ideal Müslümanlara gösterilen bir hedeftir. Aslında Kur’ân ve
sünnet-i sahiha, pek çok mevzuda, ahiret yolundaki yolculara imandan amel-i
sâlihe, ahlâk-ı hasene ile mütehallık olmadan nefisle mücadele yollarına kadar
değişik tavsiye, emir ve yasaklar sunmakta, bu çizgide nice yol ve yöntemler
göstermektedir. Eskiden tekke ve zaviyeler, birer müessese olarak, bahis
konusu ettiğimiz bu şeylerin hayata geçirildiği, talim ve terbiyesinin yapıldığı
yerlerdi.

Günümüzde Kur’ân’a hizmete adanmış insanların mesleği, ister hususî
mânâda izzet ve tevazuu, isterse umumî mânâda ahlâk-ı haseneye ait hususları
hayata geçirmede tekke ve zaviyelerde kullanılan metodlardan çok daha başka
metodlarla doludur. Meselâ, insanın Allah karşısındaki acz ve zafiyetini sürekli
tefekkür etmesi, bizim mesleğimize göre bir yoldur. İnsan, Allah’ın kendisi
üzerindeki şefkatini, aynı türden bir şefkatle başkalarına karşı muamele yapma
sorumluluğunu, ihtiyaçlarının sonsuzluğuna rağmen acz, zaaf ve fakirliğini idrak
etmesiyle insanlık semasının merdivenlerini tırmanmaya başlayabilir. Tabir-i
diğerle, eskilerin seyr u sülûk-i ruhanîde aradıkları izafî insan-ı kâmil olma –ki
bazıları için hakikî insan-ı kâmil olmak da mukadderdir– bu yolla yapılacak bir
tefekkürle gerçekleşebilir.

Aslında işin hakikatine vâkıf olabilsek biz acınacak halde olduğumuzu
görürüz. Ama bununla beraber, bunca acz ve zafiyetimize rağmen ne kadar çok
iyi beslendiğimizi, bakımımız ve görünümümüzün iyi yapıldığını da müşâhede
ederiz ve bu bize şunu anlatır ki, acz u fakr insanın nihayetsiz, bitmez tükenmez
sermayesidir. Öyleyse böyle bir sermayeye sahip insan hiç inkisara düşmemeli,
her zaman atılım içinde bulunmalıdır. Allah’ın sonsuz nimetlerini idrak etmeli
ve bunlara şükretmelidir.

Herkes bunu duyabilir mi? Bu soruya “Niçin duymasın?” cevabını veririm.
Bence duyabilir; ama iki şartla: Birincisi, uzun bir temrinat ve egzersiz
döneminden sonra; ikincisi, tefekkür veya başka bir yolla yapılan seyr ü sülûk-i
ruhanînin hiç bitmediği ve bitmeyeceği hakikatini kavramasıyla. Aslında bu
ikincisi, başlı başına bir konu. İnsan bir makama, bir mertebeye, bir seviyeye
ulaştıktan sonra “Oldum, piştim, bittim, vardım, ulaştım, gördüm...” dememeli;
seyrini devam ettirmelidir. Süreklilik, her gün yeniden bir kere daha baştan
başlamak, bu yolun değişmez esasıdır. Daha önceden katettiği mertebelerin,
almış olduğu seviyenin yeni yapacağı yolculuğa elbette katkısı ve faydası



vardır/olacaktır; ama önemli olan tezkiye-i nefs etmemek suretiyle tezkiyeye
ulaşmaktır. Nefsi sıfırlamak suretiyle, sıfırın kıymetsizliğini, sonsuzun
kıymetini kavrama ufkuna vasıl olmaktır. Zira hiçbir insan, kendini sıfırlamadan
sonsuza açılamaz. Sonsuza açılanlar ise kendilerini sıfırlamış, Hak karşısında
bir hiç olduklarının idrakine varmışlar demektir. Dolayısıyla bunlar
mü’minlere karşı tevazu, mahviyet ve hacâlet ufkuna çok daha çabuk ulaşırlar.

Tersinden ifade edecek olursak, insan, Allah’ın ihsan buyurduğu
mevhibelerden en küçüğünü dahi nefsine isnat ettiği zaman, yüksek bir kulenin
başından çok derin bir kuyuya düşer. Bu duygu ve düşünceye sahip birisinin
terakki etmesi mümkün değildir. Evet, bu tip insanlar başlarını kaldırdıklarında
İsrafil’in azametli heykelini bile müşâhede etseler, kendilerini bir kuyunun
dibinde sukut etmiş olarak kabul etmiyorlarsa baş aşağı düşmüşler demektir.

İnkâr edenlere karşı aziz olmaya gelince; her şeyden önce inkârcılar
karşısında zillet gösterme, insanın Allah ile olan nispetine ve münasebetine
dokunur. “Allah’ın kulu ve kölesiyim.” diyen bir insan başkaları karşısında
zillet göstermemelidir. Kaldı ki bu zillet, onun şahsıyla sınırlı kalmaz;
Efendimiz’e de (sallallâhu aleyhi ve sellem) raci olur. Öyleyse, O’na intisabı
olan herkesin O’ndan başkasına karşı başının dik, alnının açık olması lazım. Bu
sebeple hiçbir Müslüman, sırtında taşıdığı Müslümanlık hamulesinden
utanmamalı. Onun hayata taşan görünümünden sıkılmamalı. Dinin emirlerini
yerine getirmekten, Kur’ân ve sünnetin emrettiği, selef-i sâlihînin tutup gittiği
caddenin hayatına hayat olmasından endişe duymamalıdır.

Meselenin özü bu; ama bugün esefle ifade etmek lazım ki, mü’minler olarak
bizler daha ziyade mü’minlere karşı aziz, inkârcılara karşı zelil davranıyoruz.
“Nasıl olsa bu mü’min, sesini çıkarmıyor.” diyor ve yükleniyoruz. Bu tavrı
zaten inkârcılar inkârlarının gereği olarak mü’minlere karşı sergiliyorlar. Zaten
Hz. Âdem’den bu yana insanlık tarihinde çirkin ve kötü şeylerin hepsinde
onların parmağı vardır, ya baş rollerde veya perde arkasında. Ama gel gör ki,
özellikle iman cephesinde yer aldığı halde azıcık okumasını bilen, azıcık
konuşmasını becerebilen mü’minler, kendi insanına tevazu yerine izzet
gösteriyor; benlikleri, enaniyetleri, egoları Müslümanlara karşı kabarıyor;
herkese ve her şeye tepeden bakıyorlar. Çok büyük şeyler keşfetmiş gibi, âlemi
hep hor ve hakir görüyorlar. Sanki hazret (!), İmam Gazzâlî veya Şah-ı
Geylanî...

Bu durum ciddî bir boşluktan kaynaklanıyor. Büyük insan görmemişliğin
boşluğu bu; Allah’la derinlerden derin münasebeti olan insan görmeme
boşluğu... Biz onlardan birkaçını görseydik, Allah’la münasebetlerinde nasıl
tavır takındıklarına şahit olsaydık –itimat edin bana– utancımızdan yerin dibine



girerdik. “Allah var iken ben nasıl kendime ben diyebiliyorum, nasıl varlık
izhar edebiliyorum?” deyişlerini bir duysaydık utanırdık kendimizden,
yeryüzünde yer işgal etmekten hicap duyardık. Dolayısıyla günümüzde içi hava
dolu davulun çıkardığı ses gibi “Ben! Ben! Ben!” deme, “Ben bilirim, yaparım,
ederim!” deme; görmemiş, bilmemiş, duymamış zavallıların boşluklarının
hırıltılarıdır.

Bu hissiyatı ve bakış açısını biraz olsun tanıdığımı söyleyebilirim ben.
Yıllarca cami kürsülerinde vaaz ettim. Cami kürsüsünde konuşunca, cami âdâbı
ve terbiyesi, cami ve cemaat kültürünün gereği olarak kimse size itiraz etmiyor,
edemiyor. Bu da kürsüde konuşanı ukalâ yapıyor. Sitem ediyor insanlara,
bağırıp çağırıyor, serzenişte bulunuyor ve sonra tam mânâsıyla bir küstah olup
çıkıyor. Hâlbuki o kürsüde iken cemaatten birisi itiraz etse, yanlışını söylese,
“Hatan var, Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm şöyle buyuruyor...” dese herhalde o
insan çok farklı olur, o küstah tavırlar içine giremez. Bu olmadığı için,
camideki insandan elindeki kalemiyle bir şeyler yazan insanlara, TV
ekranlarında boy gösterenlerden sağda solda küçük-büyük topluluklara
muhabbet eden, bir şeyler anlatmaya çalışanlara kadar çokları “Ben anladım,
ben anlattım, ben ettim, ben buldum, ben duydum, ben keşfettim, ben... ben...
ben...” gibi, şeytanın hırıltıları mesabesinde bir kısım cümlelerle konuşmaya,
yazmaya başlıyor. Böyle demesek, yazmasak bile, en azından bu zihniyeti tavır
ve davranışlarımızla dışa aksettiriyoruz.

Hâlbuki diğer taraftan, bizi kendilerine düşman sayan insanlar ve onların
gücü ve teknolojik üstünlüğü karşısında hakikî mânâda zillet yaşıyoruz. Her
birimiz, bir minare olmamız lazım gelen yerde âdeta birer kuyuyuz; ama minare
gibi dimdik ayakta görünmeyi de ihmal etmiyoruz. Bir terslik var bu işte. Bence
bu terslik, Kur’ân’a hizmet mesleğinin bize sunduğu ruhanî hayat sayesinde
dengelenebilir ve izale edilebilir.

Yıllardır bu dairelerde dolaştığı halde sanki bahsettiğiniz bu hakikatleri hiç
duymamış gibi davrananlar var, diyecek olursanız, ne diyeyim:

Herkesin istîdâdına vâbestedir âsâr-ı feyzi,
Ebr-i nîsandan ef’i sem, sadef dürdâne kapar.
Sünûhât’ta verilen ölçüler içinde hayat-ı içtimaiyede herkesin görmek ve

görünmek için bir penceresi vardır. Boyu uzun olanlar pencereden görünmek
için tekavvüs ederler (eğilir, kamburlaşır), boyu kısa olanlar da tetâvül ederler
(uzun görünmeye çalışırlar). Allah indinde büyük olmanın gerçek emaresi, yüzü
yerde olmaktır. Nitekim Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) ُبَرْق أَ
3 ٌدِجاَس َوُھَو  ِ۪هّبَر  ْنِم  ُدـْب  َعْلا ُنوَُكي  اَم   beyanından da anlaşılıyor ki, insanın



şeklî dahi olsa en büyük anı, Allah’a en yakın olduğu an olan secde anıdır.
Öyleyse َءاَعُّدلا اَھِیف  اوُرِثَْكأَف   “Secdede çok dua edin.”

Evet, bu bir ölçüdür: Kim açıktan açığa kendinden, yaptıklarından
bahsediyorsa, öksürükleriyle kendini duyurmak istiyorsa, beklenti içindeyse,
fezâil ve mezâyâ ihsasları yaşıyorsa, başkalarının kendisinin büyük
başarılarına (!) alâkasızlığından rahatsızlık duyuyorsa, o boş bir insandır.
Allah’la irtibatı yoktur onun. “Allah” diyebilir, konuşabilir, yazabilir; ama
gerçek tevazudan, mahviyetten, hacâletten haberi olmayan birisidir o.

Cebrail gibi bile olsa konuşmak, yazıp çizmek insan olmanın ölçüsü değildir.
İnsan olmanın ölçüsü Rabb’le kalbî münasebettir. Ne kadar münasebetin var?
Her göz açıp kapadığında onu duyuyor musun? En mahrem yerde dahi açılıp
saçılırken kulaklarına kadar kızarıyor musun? Yatakta ayağını uzattığın zaman
“Aman, Rabbim görüyor! Bu ne küstahlık!” diyebiliyor musun? Eğer bunlarda
bir behren yoksa, rica edeceğim, bana yalan söyleme!

İslâm Dünyasında Hal Boşluğu
Lafla hiçbir mesele halledilmez. Eğer halledilseydi, münafıkların baş

döndürücü laflarıyla şimdiye kadar çözülmemiş bir problem kalmazdı. İslâm
dünyasında hâl boşluğu var. İnananlar, inanmış insan tavrını aksettirmiyor.
Zelzeleye maruz kalmış zemin gibi, çok büyük çöküntüler var bu sahada. “Ben
Müslümanım; ama keyfimce yaşarım.” anlayışı ile dindar olunamaz.
Müslümanlık böyle laubalice bir hayat tarzını kaldırmaz. Din, insanı
şekillendirsin, bir kalıba soksun, onun hayatına çeki düzen versin diye
gelmiştir; yoksa, insan dini keyfince şekillendirsin diye değil.

Dinî Hayat ve Ciddiyet
Çocuklar hayatımızın fotoğrafı gibidir. Öyleyse onlara ona göre poz vermek

lazım. Nasıl olmalarını istiyorsak, onlara öyle gözükmeliyiz. Meselâ namaz,
Müslüman için vazgeçilmez, yeri başka hiçbir şeyle doldurulamaz bir ibadettir.
Onun için çocukları namaza alıştırma, şuuraltı beslenme döneminde
başlamalıdır. Dört yaşından itibaren çocuklar namaz kılıyormuş gibi yatıp
kalkmalı, namaz onların tabiatlarının bir yanı hâline getirilmeye başlanmalıdır.
İlerleyen yaşlarda o “Namazsız olacağıma öleyim daha iyi!” diyecek hale
gelmeli veya böyle düşününceye kadar telkine devam edilmelidir.

Yahudilere bakın, yaz kış demeden, çok küçük yaşlarda çocuklarını alıp her
cumartesi âdeta merasime götürür gibi sinagoga götürüyorlar. Biz ise bunu
ancak bayramdan bayrama yapıyoruz. Onlar dinî giyim kuşam tarzlarından da



hiç taviz vermiyorlar. Uçak yolculukları dahil, “caiz” damgası olmayan
yiyecekleri yemiyorlar. Kendi değerlerindeki ihlâs ve samimiyetlerinden dolayı
da Allah bu dünyada onları mükâfatlandırıyor.

Bizde ise maalesef bu ölçüde bir ciddiyet yok. Oldukça zayıfız bu konularda.
Bir ürkeklik, bir çekingenlik var. Hâlbuki dinimizi değişik surlarla tahkimat
altına alıp korumamız gerekir. Farzlar, vacipler, sünnetler, müstehablar,
menduplar bu hususta iç ve dış sur hükmündedir. Mecbur olmadıktan sonra
kat’iyen taviz verilmemeli, dinî değerleri koruma ve yaşama konusunda çok
ciddî ve kararlı olunmalıdır.

Burada Abdullah b. Mübarek’in bir sözünü hatırlatmak isterim: “Edepli
davranmakta gevşeklik gösteren kimse, sünnetlerden mahrumiyet ile
cezalandırılır. Sünnetleri edada gevşeklik gösteren kimse, bir gün gelir
farzlardan mahrum bırakılır. Farzlarda gevşeklik gösteren kimsenin akıbeti ise
mârifetten mahrum kalmaktır.”

Bu akıbete uğramamak için Müslüman, dinî hayata hayat kılmakta ciddî ve
kararlı olmalıdır. Kimse mensubu bulunduğu dinden dolayı utanmamalı.
Seyahatlerde namaz kılmaktan, Kur’ân okumaktan utanmamalı. Biz, biz olarak
kaldığımız sürece, başkalarının içinde bulunursak bir şey ifade edebiliriz. Aksi
takdirde asimile olmuşuz demektir. Hâlbuki din bizim her şeyimizdir. Hem
dünyamız, hem de ukbamızdır. Hayatımız onunla denge kazanır, onunla şekil
bulur. Hayat onunla doğru okunur. Bizi hayatla bütünleştirecek olan odur.

Biz Gönülden İnandık mı?...
Bazı mü’minler, meydana gelen hâdiselerin şokuyla bazen kader-i ilâhîyi

tenkit işmam eden düşüncelere giriyor; yakışıksız sözler söylüyorlar.
Amerika’da meydana gelen 11 Eylül hâdisesinden sonra terörün Müslümanlara
fatura edilmesi ve inanan herkesin maznun hâline gelmesi üzerine de aynı
yanlışlığa düşenler oldu. Benim saygısızlık olmasından korkarak ağzıma
alamayacağım bir takım sözlerle bazı âyet ve hadis-i şerifler hakkında şüpheler
dile getirildi. “Biz böyle ummuyorduk... Ümit ediyorduk ki, Müslümanlar da
dünya düzeni adına söz sahibi olsun, ezilmesin... Bekliyorduk ki, salihlere
yapılan vaadler yerini bulsun...” türünden itiraz ve şüpheler seslendirildi. Yeis
bataklığına düşüldü.

Evvela, yeis, her hayırlı işin önünde bir engel, bir mânidir. Şartlar ne olursa
olsun, mü’minler ümitsizliğe düşmemelidir. Onlar bilmelidirler ki, Cenâb-ı
Hakk’ın ekstra lütufları da olur. Şimdiye kadarki pek çok hayırlı ve bereketli
iş, sırf bir lütf-u ilâhî olarak gerçekleşmiştir. Mü’minler kendi vazifelerini eda



ederlerse, Allah Teâlâ lütuflarını kesecek, onları yüzüstü bırakacak değildir.
Fakat bir büyük misyonun hakikî temsilcilerine takdir edilmiş bir plaket, bir

madalya ya da bir lütuf o temsilcilerden başkalarına verilmez ki. Şampiyonluk
madalyası ipi ilk göğüsleyene takılır. Eğer biz hakikî imanı elde etmiş ve
imanın gereğini yerine getirmiş olsaydık, has mü’minler için takdir edilen
mükâfatı elde edebilirdik. Küçük bir kısmı istisna edecek olursak, bugünün
Müslümanları olarak bizler taklitte takılıp kaldık, tahkike ulaşamadık. Pek
çoğumuzda bir çeşit iman problemi var. Biraz temkinli konuşmaya çalışsam da
demeden edemeyeceğim, malesef büyük bir çoğunluğun şöyle böyle, az buçuk
da olsa iman problemi var. Mektepte, tekkede, medresede ve hatta Kâbe’de
tavafta da olsak bazılarımızın iman problemi var.

Oysa biz bütün düşünce, söz ve tavırlarımızı Rabbimize göre
belirlemeliydik. Ona göre davranmalı; sesimizi, sözümüzü ona göre
ayarlamalıydık. Onu görüyor ve duyuyor gibi yaşamalıydık. Recâizâde’nin bir
yerde dediği gibi, teşbihe takılmamaya dikkat ederek, “Nerede ayakların,
yüzümü süreyim!...” duygusuyla dopdolu olmalıydık. Başımız dest-i Kudret
tarafından okşanıyor gibi hissetmeli, fakat teşbih ve tecsime düşme korkusuyla
hislerimize hâkim olmaya çalışmalıydık. “Künh-ü Bâri, nâkâbil-i idrâktir”
diyen Geothe’den daha ileri giderek, “O”nun idrak edilemeyeceğini dille
beraber kalbimizle ilan etmeli; ama gönüllerimizi de bir beyt-i Hüdâ olarak,
“Sahibi”nin nüzul eylemesi için daima hazır bulundurmalıydık.

Günümüzün mü’minleri tahkiki imana sahip olursa, hakikî mü’minlere
vaadedilen nimetler, onlar için de geçerli olur. Yoksa, iman ve salih amel
sırrına erememiş insanların nimet beklentileri ve ihsan ummaları sadece bir
kuruntu ve ümniyeden ibaret kalır.

Safvet ve Diriliş
İnanan her insan, inancının gereklerini yerine getirse, inancı kadar insan olsa,

inancı ölçüsünde bir duruşta bulunsa sadece İslâm dünyasında değil, dünyanın
her yerinde ciddî değişiklikler olur. Evet, İslâm dünyası olarak bizler bir kere
daha inhitat (gerileme) dönemi yaşıyoruz. Daha önceleri de yaşadık biz böylesi
dönemleri; ama inananların samimi gayretleri ile idbarımız ikbale döndü. O
devrelerde ümitlerimize fer verecek; insanları iyiye, güzele, doğruya
yönlendirecek kâmet-i bâlâlar vardı insanların önünde. Onlar kendi kapasiteleri
ölçüsünde hizmette bulundular, toplumu yeniden aşıladılar, kurumaya yüz
tutmuş yerleri budadılar, yeni fidanlar diktiler. Ancak hemen ilave edelim,
bunların hiçbiri, ilk asırda olduğu gibi bir çağlayana dönüşmedi. Belki
Osmanlı’yı müstesna sayabiliriz; fakat o da kâmil anlamda ancak bir buçuk asır



devam etti, ondan sonra o da duraklama ve inhitata girdi.
İlk safvet dönemi üç asır kadar sürdü. İrtidat hâdiseleri; kendi akıl, mantık

ve hissiyatlarını Kur’ân’ın önünde tutan felsefî ve kelâmî ekollerin çıkışları;
hilafetin saltanata dönüşmesi gibi olumsuzluklar sürecinde yaşanan kanlı
hâdiselere rağmen o ilk safvet, varlığını bir yönüyle üç-üç buçuk asır, diğer
yönüyle beş asra yakın bir süre devam ettirdi. Fitne dönemlerinde, onca iç ve
dış gaileleri göğüsleme hengâmında bile o safvet dönemi doğurganlığını
muhafaza etti. Ancak hicrî beşinci asrı takip eden yıllarda doğurganlık durdu.
Zaman zaman yeni doğumlar olsa, yeni sürgünler çıksa da, bu, sosyologların
ifade ettiği gibi, bir yönüyle anomali doğumlar ve sürgünlerdi. Çünkü belli bir
yaştan sonra sıhhatli doğum olmaz. Kaderin cilvesidir bu, onu değiştirmeye
gücümüz yetmez.

Ancak bizler yine aynı kader inancımızın uzantısı olarak meselelere sebepler
planında yaklaşarak yeniden bir dirilişe ermenin yollarını aramak ve bu yolda
hiç durmadan yürümek zorundayız, tıpkı seleflerimiz gibi. Bu yolda olmanın, iç
ve dış safvete erebilmenin birtakım şartları var elbette: Yaşatma uğruna
yaşamadan vazgeçme, rehavetin kıskacına düşmeme, zevk u sefaya dalmama
gibi. “Ev, araba, makam, mansıp hiç olmasın mı?” diyebilirsiniz. Olsun, ama
bunlar tâli derecede kalmalı, kat’iyen asıl gayeden uzaklaştırmamalı bizleri.
Yoksa gün gelir, bu isteklerin önünü almazsınız, kendi ruhunuzdan uzaklaşır,
içte kadavralaşmaya doğru yürürsünüz ve yine bir gün gelir, bu istekler azgın
bir güç olarak karşınıza çıkar ve yer bitirir sizi.

Osmanlı’yı görmez misiniz? O koca devleti tenperverlik, rahat tutkusu
yıkmıştır aslında. Padişah artık orduların önünde değildir. “Padişahlar cephede
savaşmazlar; savaşmazlar, çünkü onlar ölürse devlet çöker” anlayışı hâkim
olmuştur. Kadavralaşma dönemine ait utandıran fotoğraflardır aslında bunlar.
Hâlbuki Osman Gazi’den Murad Hüdavendigâr’a, Yıldırım’dan Yavuz’a ve
Kanunî’ye kadar herkes cephede, askerinin, ordusunun önündedir.

Her neyse, bu hamur çok su götürür. İç ve dış safvete erme; ciddî irade,
nihayetsiz sabır gücü, bitme tükenme bilmeyen enerji ve Cenâb-ı Hakk’ın rızası
haricinde her şeyi elinin tersi ile itmeyi gerektirir. Mevlâ muînimiz ola.

İslâmî Denge ve Mürşid İhtiyacı
İslâm bir denge dinidir. Maddî ve mânevî âlem adına koymuş olduğu ölçüler

bunun şahididir; fakat bunları gösterecek dimağlara, özellikle günümüzde çok
ihtiyaç var. Bu ufku yakalayamayan birçok insanın yönlendirilmeye, sürekli
nezaret edilmeye ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Aksi hâlde böylelerinin dine ve



topluma zararlı olduğu muhakkak. Şöyle ki, bahsini ettiğimiz özellikteki kişiler,
ilim adamları, master ve doktora talebeleri sistemin gerektirdiği ölçüler içinde
çalışıyor. Başkalarının görüş ve düşüncelerini aktarmayı ilmî çalışma olarak
kabulleniyorlar. Bunu yaparken de, belki farkında değiller, ama kendi
gönüllerinin ilhamlarını öldürüyor, kendi ruhlarının dilinden kilidi
çözmüyor/çözemiyorlar. Dolayısıyla bugün bir çeşit, yarın bir başka çeşit
konuşuyor; en son okudukları kitabın havasına giriyorlar. Dimağlarda donukluk,
söylenen şeylerde zıtlıklar oluyor böylece.

Bazılarında da tam tersi geçerli. Onlar da alabildiğine serbest ve hür
düşünceli, sürekli beyin firtınaları ve sancıları içinde; ama bunlar da dinin
getirdiği temelleri tam anlamıyla bilemediklerinden ölçüsüz, bazen de İslâm’a
zıt şeyler söyleyebiliyorlar. Bu açıdan, ilk sınıfta yer alanlara İslâm’ın hayatın
hiçbir alanında boşluk bırakmayan dengelerini hatırlatacak, gösterecek;
diğerlerine de basit seviyede dahi olsa İslâm’ın usûlüne ait değerlerini
gösterecek, öğretecek denge insanlarına ihtiyaç olduğu kesin.
1 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller)
2 Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası-2 s.103.
3 Müslim, salât 215; Ebû Dâvûd, salât 148; Nesâî, tatbîk  78.



Nefis ve Vicdan Mekanizması

Sâlih Amellere Güvenmeme
Cennet’e girme, doğrudan doğruya Allah’ın elinde olan bir şeydir. Hiç kimse

amelleriyle Cennet’e giremez; giremez, çünkü Cennet’e sadece Allah’ın fazlı
ve rahmeti ile girilir. Kur’ân’da vaad-i ilâhî var, zerre miktar hayırlı amel
yapan onun karşılığını alır. Evet, Cehennem’e girse bile görür onun karşılığını.
Bu noktada zerre kadar dahi olsa imanın çok önemli yeri vardır. Zira onsuz
Cennet’e girme zordur. Yalnız, onun sâlih amelle geliştirilmesi gerekir.

Bu arada bazen büyük gibi gördüğümüz ibadetlerin içine karıştırdığımız
küçük şeyler, onları büyük olmaktan çıkarır; hatta ahirette başımıza bela eder.
Meselâ bir kişi, gayet sığ, gevşek, lâubalî şekilde namaz kılar; kılar, ama
yorgunluğuyla kalır. Hayır işlerinde kullanılsın diye maddî imkânlarını akıtır;
akıtır, ama gayesi başkalarının kendisi hakkında “Bak, ne cömert insan!”
demeleridir. Onlardan alkış ve takdir bekler. Hâlbuki bu, insan için
Cehennem’e giden yolu kolaylaştırır.

Bu sebeple imanı duygu, düşünce, heyecan açısından sürekli canlı tutmaya
bakmalıdır. Dini semadan yeni inmiş gibi, sahabenin içinde yeni yaşanıyormuş
gibi, hep yepyeni bulma gayreti içinde olunmalıdır. Hayallerini bile fısk u
fücura kapalı tutabilenler, hep böylesine yeni kalmasını becerebilenlerdir.
Bunlardır, Efendimiz’in huzurundaki insibağa mazhar olanlar. Bunlardır,
rüyalarında dahi olsa O’nun nazarına, teveccühüne muhatap olma arayışı içinde
olanlar.

Günümüzde Müslümanların çok büyük bir avantajı var aslında, eğer
değerlendirebilirlerse. Hiçbirimiz Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem)
görmedik, Kur’ân’ın gökten inişine şahit olmadık; ama sanki görmüş, sanki
şahit olmuş gibi inanıyoruz. İşte bu öylesine büyük bir avantajdır ki, eğer iyi
değerlendirebilirsek “İnsanlığın İftihar Tablosu”nun buyurduğu ahir zamanda
dine sahip çıkacak “kardeşler” arasında olabiliriz. Müslümanlık adına gurbetin
yaşandığı günümüzde bundan daha büyük müjde mi olur?

Süreklilik
Amelî hayatımızda önemli olan her işi Allah görüyor gibi ve hiç ara



vermeden, kusursuz ve arızasız yapmadır. İman işin nazarî yanıdır ve nazarî
iman, insanı bir yere kadar götürür. Bir insan kırk sabah namazını cemaatle
kılarsa, Allah’ın onun kalbinde bir çerağ tutuşturacağını söyler tasavvuf erbabı;
ama bu neticeyi elde etmek nazarî imanla değil, amelî imanla olur. Daha da
önemlisi o amelî imanın “Allah görüyor” mülâhazasına bağlı olarak yerine
getirilmesiyle olur.

Allah’a yönelmenin, yönelebilmenin, daimî huzurda olduğunu hissetmenin
elbette çeşitleri ve dereceleri vardır. Bunların en büyüğü, sebepleri hiç nazara
almadan, sebepler üstü bir teveccühle Allah’a yönelebilmektir. Bizler o ufka
ulaşabilmenin sırlı anahtarını ne yapıp edip elde etmeliyiz, onu elde edebilmek
için de ısrarlı olmalıyız. Bunun en kestirme yollarından biri namazlarımızı
tadil-i erkânla, hakkını vererek kılmak ve arkasından kâmil mânâda
tesbihatımızı yapıp elleri Rabb’e kaldırmaktır.

Yalnız burada niyetin çok önemli bir yeri vardır. Spor yapma amacıyla
kılınan namazda “spor yapma” bir niyettir; ama bu niyet, namazı namaz
olmaktan çıkarır; niyetteki gibi gerçekten spor yapar. Kahraman desinler, beni
görsün ve alkışlasınlar diye yapılan amellerde bunlar niyettir; ama insan böyle
bir niyetle Cehennem’e yuvarlanır. Gördüğünüz gibi kendini bir hiç bilme,
sıfırlayabilme, her şeyi Cenâb-ı Hakk’a verme, sürekli mücadele istiyor. Evet,
O’nun lütufları sağanak sağanak üzerimize yağıyor. Önemli olan bu lütuf ve
ihsanları âriye görmek, emanetçi olduğunun şuurunda bulunabilmek ve her şeyi
asıl sahibine verebilmektir.

Ayrıca, O’nun vaz’ettiği kurallara bağlılık ve teslimiyetin de ayrı bir yeri
vardır. Bir insan çok koşturur ve çok yorulur; ama O’nun için değilse, O’nun
koyduğu sınırlar içinde değilse, bütün koşuşturmalar ve uykusuz kalmalar bir
yorgunluktan ibaret kalır. Her şeyi en iyi “Yaratan” bilir. “Yaratan”ın
emirlerine riayet etmeli ki, bir yere varılabilsin.

Karizma
Peygamberlere karizmatik şahsiyetler demek ve peygamberlik hakikatini de

karizma ile izah etmeye çalışmak doğru olmadığı gibi caiz de değildir. Hatta
peygamberlere bazılarının söylediği gibi dâhi demek de aynı ölçüde yanlıştır.
Karizmatik olmalarıyla bilinen şahsiyetler şahsî becerileri ile çok büyük işlere
imza atabilir, insanları etrafında toplayabilir, tarihin akışının değişmesinde rol
oynayabilirler; ama bunların büyük çoğunluğunun, hatta diyebilirim hemen
hepsinin, peygamberliğin önemli bir buudunu, hatta ana esasını teşkil eden
Cenâb-ı Hak ile müeyyed olma, Allah’la münasebet içinde olma hususiyetleri
yoktur.



Peygamberler, şahsî becerilerine, sıra dışı özellik ve hususiyetlerine –
isterseniz buna karizmatik özellikler diyebilirsiniz– bağlı olarak hayatlarını
sürdürmemişlerdir. Evet, onlar sevk ve idarede veya hayatın diğer
alanlarındaki çalışmalarında ferdî becerilerine, şahsî istek ve arzularına veya
kararlarına göre değil, Allah’ın yönlendirmesine göre hareket etmişlerdir.

İslâm adına konuşacak olursak, “İnsanlığın İftihar Tablosu” böyle olduğu
gibi, O’nun raşid halifeleri de karizmadan ziyade Kur’ân ve sünnetin
yönlendiriciliği içinde hayatlarını sürdürmüşler. On beş asırdır, devlet
idaresinden ailevî hayata kadar İslâm dünyasının esas aldığı bütün
düzenlemeleri, Kur’ân ve sünnetin rehberliğinde ortaya koymuşlardır. Hz. Ebû
Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin halk tarafından tutulup
desteklenmesinde, onların şahsî faikiyetlerinde, üstünlüklerinde, âdeta
insanüstü varlık olmaları değil, İslâmî esaslara uymaları rol oynamıştır. Bu
yüzdendir ki, hemen hepsinin hayatında, idare ettikleri insanlar tarafından
sorgulanmaları söz konusu olmuştur. Hâlbuki biz bugün karizmatik özellikleri
ile bir yerlerde bulunan insanların sorgulanmalarına şahit olmamışızdır.

Evet, sıra dışı ve insanüstü özellikler dinin emrine girdiği zaman bir değer
ifade eder. Karizmalar dinin emrine verildiği zaman yararlı hâle gelir. Bu
yüzden din terbiyesine girmemiş, Kur’ân’ın emrine verilmemiş, sünnetin
mihenkleri ile yönlendirilmemiş karizmalar çok defa zararlı olabilirler; nitekim
olmuşturlar da. Çünkü bu tip insanlar, genellikle, yerine göre hem egoist hem
de egosantrik olurlar; hatta bazıları paranoyak dahi olabilirler.

Bu “paranoyak” kelimesi bana aynı mevzu etrafında ele alınabilecek başka
şeyler hatırlattı. Bana öyle geliyor ki, tasavvuf başta olmak üzere, dinin diğer
alanlarında az dahi olsa insanlara bir şeyler anlatan, onlara önderlik yapan
kişiler paranoya ve şizofreni tehlikesine açık tiplerdir. Az veya çok, ama bu
kapı onlar için sürekli açıktır. Evet, bu insanlar nazarî bilgilerle değil, Üstad’ın
birkaç yerde ifade ettiği gibi, entüisyonist bir mülâhazayla doğrudan doğruya
Cenâb-ı Hak ile bir münasebet içinde bulunabilirler. Bu fevkalâdelik, İslâm
hamuru ile yoğrulur, Kur’ân ve sünnetin terbiyesinden geçerse hakikaten
kelimenin tam anlamıyla fevkalâde bir şeydir. Ama böyle bir terbiyeye
girmezlerse büyük ölçüde paranoya söz konusudur onlar için. Gerçi bu büyük
bir iddia, psikologların ve psikiyatristlerin alanı; ama gerek teorik bilgilerim,
gerekse altmış küsur yıllık hayatımdaki müşâhedelerim bana bunu söyletiyor.

Evet, tarih boyunca kitle hareketlerinde, tâbi olduğu nehrin içinde damla
veya çağlayan hâlinde akarken kendisine tayfa, takım oluşturmak isteyen
insanlar olmuştur. Paranoyak tiplerdir bunlar bana göre. Bunlar çok güzel



konuşabilirler, kalemleri de olabilir. İş idaresi adına beceriklidirler. Güzel
projeler üretirler. Rüya, ihsas ve ihtisas gibi şeyleri kendilerine lütfedilmiş
ilham gibi algılarlar. “Min indillah müeyyed” zannederler kendilerini, öyle bir
vehme kapılırlar. Tatlı su içinde tuzluluğunu sürekli muhafaza etmeye çalışırlar.
Yani, tâbi bulundukları cereyan içinde şahsî özelliklerini korumaya özen
gösterirler. Büyük ölçüde her şeyi kendi mevcudiyetlerine bağlarlar; ama iyi
bir uzmanın psikanalizinden geçtikleri zaman bunların birer deli olduğu ortaya
çıkar. Doktorların yanında bunları söylemek bana göre biraz fazla; fakat benim
de özel müşâhedelerim, elli senedir izlediğim insanlar ve onların
davranışlarının bütününden edindiğim mülâhazalarım var.

Bu açıdan bakınca düşünme, yazma, konuşma, sevk ve idare becerileri sanki
insanın aleyhinde gibi. İşte böyle bir risk kavşağında Allah’a samimi biçimde
teslim olmak icap eder. Bu teslimiyet gerçekleşirse bunların hepsi hayra inkılâb
eder. “Hayır! Benim gibi bir adamın yanında ne işiniz var? Benimle ne mesele
görüşeceksiniz ki? Gidin, bu meseleleri benden daha iyi bilen bir sürü insan
var, onlarla istişare edin” ya da “Hayır, bu konuşmayı falan arkadaşımızın
yapması daha iyi olur. O bu konulara benden daha fazla vâkıftır.” diyorsa ve
bunları inanarak söyleyebiliyorsa o kişi için problem yok demektir. Aksi halde,
bir santimlik kendini reklam peşindeyse, onların mercek altına alınmasını
tavsiye ederim.

“Bu aşamada kitlelerin uyarılması mümkün değil mi?” diye düşünebilirsiniz.
Şahsen bunun çok zor olduğu kanaatindeyim. Herkese araba kullanmasını
öğretmeye bedel bir iş bu. Yani herkese “usûlü’d-dîn”i, dinin temel
prensiplerini öğretmek lazım ki, bu prensipler çerçevesinde, doğru ile yanlışı
kendiliklerinden fark edebilsinler. Bu da, takdir edersiniz ki, imkânsız denecek
ölçüde zor. Evet, halk, önünde gördüğü, sohbetini dinlediği, yazısını okuduğu
insanlar hakkında hüsnüzan edebilir ama eğer şer’î ölçüleri bilmiyorlarsa,
yukarıda ifade ettiğimiz gibi “usûlü’d-dîn” bilgileri yoksa, bu zanlarında hata
edebilirler, mübalağaya da düşebilirler.

Söz buraya gelmişken bir hususa daha dikkatlerinizi çekeyim: Türkiye’de
zemin, bu tip insanların ortaya çıkması için çok müsait durumda. Özellikle din
sahasında kendisini fantezilere kaptıran insanların hadd ü hesabı yok. İslâm
tarihi boyunca defalarca dile getirilmiş ve cevapları verilmiş konuları
orijinalite yapıyorum düşüncesi ile ekranlara taşıyan, gazete sayfalarına aktaran
o kadar çok insan var ki. Bana göre, hizmet edemeyen insanların kendilerini
anlatmak için başvurmak zorunda kaldıkları bir lüks bu. Bilmiyorum ağır mı
kaçar; ama diyeyim: Bu tiplerin hiçbirinin ruhunda “Dünyanın herhangi bir
yerine, İslâm adına aç ve kurak bir yerine gideyim; kendimi Allah’ı ve



Peygamber’i anlatmaya adayayım. Hristiyan misyonerlerin yaptıkları gibi,
gittiğim yerde maişetime yetecek miktarda para kazanmak için taş ocağında
çalışayım, amelelik yapayım ve dinimi anlatayım.” mülâhazası yoktur. Bu
olmadığı için, eskiden kalma, döküntü bir kısım düşüncelere sığınarak, onlarla
kendilerini ifade etme lüzumunu duyuyorlar. Ama burada hasbîlik yok,
diğergamlık yok, din aşkı yok, hakikat aşkı yok ve araştırma aşkı yoktur.

Ben bu kanaatimi kendi ölçülerime göre o kadar çok test ettim ki, bu kanaat
âdeta benim sabitem hâline geldi. Arkadaşlarıma da kaç defa sordum; “Mezun
olduğunuz liselerde ve üniversitelerde size ‘Arkadaşlar! Bizim var oluşumuzun
gayesi dünyanın dört bir yanına dağılıp, hiçbir beklenti içine girmeden,
gerektiğinde amelelik yaparak kendi kültürümüzü anlatmaktır.’ diyen insanlar
oldu mu?” dedim. Bir defa bile olumlu cevap almadım/alamadım.

Yine kanaatim o ki –bunu daha önceleri de ifade etmiştim– başımıza gelen
türlü türlü musibetler, bu ruhun kaybedilmesinden dolayı Allah’ın verdiği bir
cezadır. Üstad’ın yaklaşımı ile “Beşer zulm etse de, kader adalet eder.”1 Evet,
bu meselelere bu zaviyeden bakmak lazım. ِْنكٰلَو ْمُھَمِلَْظِیل  ّللا  ُهٰ َناـَك  اـَمَو 

َنوُمِلَْظي ْمُھَسُفَْنأ  اوُۤناَك   Yani, “Allah insanlara zulmetmez, fakat onlar kendi
nefislerine zulmederler.”2

Takıntı
İnsan çoğu zaman üzerinde durulmaması gereken, kâle alınmaması gereken

şeylere takılıyor ve kaybediyor. Meselâ, bir insan namaz, oruç, hac ve zekât ile
yükseliyor, yükseliyor; fakat kendisini çileden çıkartan bir hâdise karşısında
takılıyor ve bütün kinini, gayzını bir anda ortaya koyuyor. Hâlbuki o hâdise
karşısında gayzını tutabilseydi, namaz, oruç, hac ve zekâtla elde ettiği
yüksekliklerden daha yükseklere çıkabilirdi.

Evet, insan dişini sıkabilirse, kendindeki negatif enerjiyi pozitif yapabilirse,
elde edeceği güçle füze sür’atinden daha aşkın bir hızla evc-i kemâle vâsıl
olabilir. Aklı çok ileri bir diyalektiğe, cerbezeye sahip olan birisi, aklını
arkadaşlarına galebe çalmak için değil de, hak ve hakikat adına kullanabilirse,
kendisi için bir anlamda şerr-i cüz’î olan o aklını iradesiyle hayr-ı küllîye
çevirmiş demektir.

İsterseniz, farz-ı muhal deyip bir misal vereyim sizlere: Allah “Seni hiçbir
hâdise karşısında zaaf göstermeyecek şekilde yaratayım mı?” deseydi, ben
Rabbime, “Rabbim! Beni şu anda yarattığın gibi yarat.” derdim. “Alabildiğine
taşkınlıklarım olsun ama neticede Sana, sadece Sana râm olayım. Bana irade
ver ki, o iradenin kemendi ile Sana yükseleyim. Çünkü Senin zaaftan uzak



meleklerin var, ruhanî varlıkların var. Ama ben insan olmak istiyorum.”
Evet, insan olmanın gereği, içimde çok ciddî taşkınlıklar var, beni harap

ediyor onlar. Ama ben bu harabiyet içinde iradenin gücüyle Allah’ın muradına
varabiliyorsam, Cenâb-ı Hak bu gücü bana vermişse, ben de bu fırsatı en güzel
şekilde değerlendirmeliyim. Çünkü olandan daha güzeli yoktur. Cenâb-ı Hak,
olanın en güzelini yaratmıştır. Öyleyse şöyle düşünmeli insan: Allah’ın bana
verdiği her şeye razı olmanın yanında, bana düşen, bütün negatif yönlerimi,
zaaflarımı, günahlarımı aşarak, yanlış tavırların esiri olmadan Cenâb-ı Hakk’a
tam mânâsıyla râm olabilmemdir. Melek gibi değil de insan olarak yaratmak
suretiyle Allah benimle farklı bir espri ortaya koymuştur ve böylece benimle
farklı bir şey yapmayı murad buyurmaktadır. Yeter ki ben zaaflarımın,
boşluklarımın zebunu olmayıp onları aşmasını bileyim.

Şeytanın En Can Alıcı Silahı: Şehvet
Şehvet, şeytanın en çok başvurduğu, en çok kullandığı tezgâhtır. Mevlâna’nın

semaa kalktığı zaman irticalen söylediği, Zerkûb veya Hüsamettin Çelebi
tarafından kaydedilmiş rubailerinde anlattığı bir şey var: Mevlâna orada
şeytanla Cenâb-ı Hakk’ı karşı karşıya getirip konuşturuyor. Diyor ki şeytan,
Allah’a; “İzzetine kasem ederim ki insanların hepsini şirazeden çıkaracağım.
Ama onların bir dayanakları var, benim de olması lazım.” Allah, “İstediğin
kadar para, al kullan onu.” diyor. Memnun olmuyor, ekşitiyor yüzünü şeytan.
“İstediğin kadar ömür...” deniliyor, yine yüzünü ekşitiyor; “İstediğin kadar güç,
kuvvet...”, yine ekşitiyor; “şehvet” denilince, Hz. Mevlâna diyor ki: “Şeytan zil
taktı oynadı o zaman.”

Şehvet, şeytanın en büyük kozudur, denilebilir. Bana tarih boyunca şehvet
mevzuunda dayanmış, sabretmiş, devrilmemiş kaç tane babayiğit
gösterebilirsiniz? Kalbi hiç inhiraf etmemiş, gözünün içine yabancı bir hülya
girmemiş, kulağı o işin mahremini duymamış, o istikamette adım atmamış, el
uzatmamış kaç babayiğit? Zira o, şeytanın zil takıp oynadığı bir mesele. Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Ümmetime bundan daha büyük bir
imtihan, bir fitne vesilesi bırakmadım.”3 buyuruyor. Bizim sabah akşam
yaptığımız dualar, kişinin şehvetle imtihanı karşısında yaptığı duadır; “Böyle
bir imtihanla karşı karşıya gelmeden Sana sığınırım!” demektir. Tek taraflı da
değildir bu iş. Erkekler kadınlarla imtihan olurken, kadınlar da erkeklerle
imtihan olur.

Şeytan hesabına olacak örgülerden ve nakışlardan kaçmak gerek. Başka bir
deyişle, örümcek ağına düşmemeli. Ağa düşmüş sinekleri görmüşsünüzdür;



çırpındıkça batarlar, daha perişan hâle gelirler. Şeytanın ağı da öyle. O, ağına
düşmüşlerin başında bekler; bekler ki kurtulamasın, çırpınsın ve çırpındıkça
batsın. Bu sebeple, insan potansiyel genişliğini kendi elleriyle daraltmamalı.
Kevn ü mekânlara sığmayan, lâ mekânî (bir mekânla sınırlanmayan), lâ zamanî
(zamana bağlı olmayan) mahiyetini; daracık bir şeye, bir âna, bir lahzaya, bir
bakmaya, bir öpmeye, bir daneye, bir lokmaya mahkûm etmemeli. Unutmayın,
bir kuşu kafese kıstıran şey bir dane hırsıdır. Nizamî, Hz. Âdem’in yediği
“yasak meyve”nin de buğday olduğunu söyler. “Hz. Âdem yiyince onu, benzi de
buğday danesi gibi sapsarı kesildi.” der Mahzen-i Esrâr’ında.

Demek asıl mesele şeytanın ağına düşmemek. Kur’ân-ı Kerim diyor ki,
ْمِھّیِنَمُيَو ْمُھُدـَِعي   “Onlara vaadde bulunur ve onları boş kuruntulara

sevkeder...”4 Hiçbir vaadini yerine getirmez o. Onun sözünün hikâye edildiği
başka bir âyette açıkça diyor zaten: “... Ben de size bir şeyler vaadettim, ama
sözümde durmadım.”5 Öyleyse insanı boş vaadlerle kandıran ve vaadini asla
gerçekleştiremeyecek olan şeytanın ağına düşmemeye bakmalı.

Vicdan Genişliğini Yakalayan ve Koruyanlara
Allah’ın Lütufları
Nesimî ne hoş ifade ediyor:
Bana Hak’tan nida geldi
Gel ey âşık ki, mahremsin
Bura mahrem makamıdır
Seni ehl-i vefa gördük.
Mekânım lâ mekân oldu
Bu cismim cümle cân oldu
Nazar-ı Hak ayân oldu
Özüm mest-i likâ gördüm...
Sonunda da der ki;
Beni mest eyleyen daim
O meyden Mustafâ gördüm.
Yani öyle bir mey sunmuşlar ki, içinde Muhammed Mustafa var. Bunlar

vicdan genişliğine Allah’ın bir lütfudur. Allah hak edenlere bütün bunları hem
de zırhı ile beraber lütfeder. O zırh ise “ubûdiyet-i kâmile-i tâmme-i dâimedir”
(kâmil mânâda, eksiksiz, sürekli ubûdiyet).

Sonuç olarak şunu ifade edelim: İnsanın, vicdan mekanizmasını işletip onu
genişlettiğinde, fezalara açılma, göklerde tayeran etme, esmâ âleminde, sıfat
âleminde dolaşma ve Nesimî’nin dediği gibi, “Hak’tan merhaba alma, melekten



merhaba görme” potansiyeli varken, şeytanın kabir gibi dar çukuruna girip
müteselli olması akıl kârı mıdır? Allah insanı halifelik makamına lâyık
görmüşken, onun o makama hiç yakışmayan tavır ve davranışlar ortaya koyması
uygun mudur?

Öyleyse, gelin o genişliği koruyalım. Şeytanın tezgâhlarını işletmesine fırsat
vermeyelim. Usûl-i fıkıh tabiriyle “sedd-i zerâi”ye (henüz oluşmadan
kötülüklerin önüne set çekme) göre ya da azimete göre davranalım. Bizi
fitnenin, imtihan ve iptilanın içine çekebilecek şeylerden fersah fersah uzak
duralım. Gözümüze ilişen haram karşısında hemen tavır alalım, başımızı
çevirelim. Böylece onun suretinin ruh dünyamızı kirletmesine izin vermeyelim.
Hatta bırakın gözümüze ilişmesini, bu ihtimalin olduğu yerlerde dahi
bulunmayalım. Kısacası duracağımız yeri iyi belirleyelim ki o yer halifelik
makamıdır. O hâlde Allah’ın bizi lütfuyla oturttuğu bu makama yakışır şekilde
hareket edelim.

Kendini Bil
İnsanın kendisini bilmesi, sadece anatomisini, kuvve-i şeheviyesini,

gadabiyesini, gayzını, hiddetini, şiddetini bilmesi demek değildir; sadece
vicdan mekanizmasını, ruh sistemi içindeki latîfe-i Rabbaniyesini, şuurunu,
hissini, iradesini bilmesi de demek değildir. İnsanın kendini bilmesi, bunlarla
birlikte her gün kendini farklı bir mülâhazaya alarak yeniden okuması, sürekli
kendisini yeniden tanıması demektir. Çünkü insan, bir fotoğraf gibi tek bir
karede tesbit edilen/edilebilen bir varlık değildir. O büyüyen bir ağaç gibi her
an yeni bir şekil almaktadır. Dolayısıyla insanın kendi ruh, idrak ve şuur ufku
itibarıyla kendiyle münasebettar olan hâdiseleri gözlemlemesi ve yorumlaması
gerekmektedir. “Bugün şöyle olumsuz bir hâdise geçti başımdan, sebebi
herhalde şu hatam idi” veya “Şu davranışımdan dolayı böyle bir lütf-u ilâhîye
mazhar oldum. Liyakatim olmasa bile, ihtimal Cenâb-ı Hakk’ın marziyatına
muvafıktı.” gibi düşünceler ile devamlı kendini mercek altında tutması gerekir.
Ama burada şunu unutmamak lazım: Bu muhasebeyi yaptığınız zaman dilimi de,
yukarıda bahsini ettiğimiz bir kareden ibarettir ve bu durum bir saniye önce
veya bir saniye sonrakinden farklıdır.

İnsan bu çizgiyi yakalayabilirse mahiyetini koruyabilir. Allah’ın kudretinin,
iradesinin, meşietinin, ilminin taallukunu görebilir. Evet, insan, daima değişen,
daima farklı televvünlerle ortaya çıkan çok karmaşık bir kitaptır. Bundan
dolayı onun sürekli mütalaasına ihtiyaç var.

Kur’ân’da buraya kadar söylediklerimizle zahiren çelişiyor gibi görülen bir



âyet var: “Allah’ı unutanlar gibi olmayın ki, Allah da nefislerini onlara
unutturdu.”6 Dikkat edilirse bu âyette Allah’ın unutulması başta zikrediliyor ve
bunu yapanlar için de nefsin unutturulması bir ceza olarak arkadan geliyor.
Öyleyse şöyle denilebilir: Nefsini bilen Allah’ı bilir, fakat Allah’a karşı lâkayt
kalana da Allah nefsini unutturur. Görüldüğü gibi bir çelişki yok burada.

Öyleyse insan, Allah’ı unutmadığı ve her meseleyi ona bağladığı zaman,
nefsi bir kitap hâline gelir. Yirmiüçüncü Söz’ü hatırlayın; der ki Bediüzzaman
Hazretleri, “İman bir nurdur.”7 Evet iman tecellî ettiği zaman kâinatta her şeyi
okunur hâle getirir, kâinatı ve enfüsü daha bir farklı okuma imkânı verir. Enfüs,
âfâkın okunması mevzuunda bir büyüteç, bir mercek olur. Bu açıdan Allah’ın
varlığının baştan kabulü ve ona iman çok önemlidir. Bu kabul ile siz enfüste de
âfâkta da çok rahat dolaşırsınız. Her şeyi bir kitap gibi mütalaa, bir meşher gibi
temâşâ edersiniz. Aksi hâlde, yani meseleyi Allah’a vermediğiniz takdirde, her
şey karanlığa gömülür. Yirmiüçüncü Söz’de ifade edildiği gibi, bir köprünün
üzerinde, ürperten karanlıklar içinde ve dört bir yan korkunç cenazeler ve vahşî
hayvanlarla çevrili bir müthiş halde iken meseleyi Allah’a imana verdiğinde,
onu duyması bir elektrik düğmesine dokunmak gibi olur ve o korkutucu hal
birden değişiverir. Demek ki, baştan Allah’ı bilme, insanın enfüs ve âfâkı daha
derince okumasına çok önemli bir katkıda bulunuyor.

Şimdi eğer ben Allah’a (celle celâluhu) inanıyorsam şunu kabul ediyorum
demektir ki, ben ve benim davranışlarım, bugün yaptığım, yarın yapacağım
şeyler ve ömrümün sonunda, hatta ahirette başıma gelecek şeyler hep O’nun
ilim ihatası içindedir. ۪هِمْلِع ْنِم  ٍءْي  َ ِشب َنوُطیِحُي  َالَو   “Siz O’nun ilminden
bir şey kuşatamazsınız.”8 Neden? Çünkü O “Muhît”tir (Her şeyi kuşatan).
Muhît olan, muhât olamaz ki. Siz onun ilmini kuşattığınız zaman, muhît, muhât
olmuş olur ki, bu da Zât-ı Bârî için muhaldir. Bu mülâhazayla hâdiselere
bakınca çay içme gibi basit bir ameliyenin dahi O’nun meşîet ve iradesinin
dışında olmadığını görürsünüz.

Burada ayrıca bir “devir” var gibi. Yani bir taraftan nefsimizi okuyor, nefis
merceğiyle varlığa bakıyor, çok geniş dairede Allah’ın varlığına, birliğine
delillerin, şahitlerin mevcudiyetini görüyoruz; bir diğer taraftan da şahitlerin
şâhid-i sâdık olmalarının ve bir şey ifade etmelerinin Allah’a inanmaya bağlı
olduğunu görüyoruz. Kelâm ilminde “devir” denir buna. Yani bir yönüyle o ona
sebep, o da ona sebep. Bir başka tabirle “Tavuk yumurtadan, yumurta tavuktan
çıkar.” gibi bir şey. Aslında kelâmcılar devri iptal etmişler. Fakat burada min
vechin (bir yönüyle) öyle bir devir cereyan ediyor. O onu destekliyor, o onu
destekliyor. Sizin cehd ü gayretiniz, okuma azminiz, Allah hakkında mârifetinizi



artırıyor; Allah hakkında mârifetiniz arttıkça siz kendinizi daha net
okuyorsunuz. Sonra kaderi daha iyi görüyorsunuz, başınıza gelen musibetlerin
mânâsını daha iyi kavrıyorsunuz, nimetleri daha iyi duyuyorsunuz. Hepsinden
önemlisi, şükür adına daha iyi şahlanıyorsunuz. Kötü gibi duran, çirkin suratla
karşınıza çıkan hâdiseler karşısında daha iyi yorumlara gidiyorsunuz. Hz.
Mevlâna’nın ifadesiyle; “Musibetler, belalar karşınıza yırtık pırtık elbiseler
içinde çıkan, edası endamı yerinde bir güzel gibidir. Ne diye yırtık pırtık
elbiseye takılıp kalıyorsunuz. Baksanız ya içteki edaya endama.” İşte bu
zaviyeden olaylara bakabiliyorsunuz.

Evet, işin aslı, hem enfüsün, hem de âfâkın okunması, insanın kendisini
bilmesi demektir –ki bu, Allah’ı bilmenin bir yoludur– ve Einstein’in
kehanetinde dediği gibi, çok buudluluğa açılmaktır. Çok buudluluğa
açılabilenler, dar çerçevenin, bir başka tabirle suretlerinin dışına çıkar ve
siretlerine göre mahiyet alırlar. Siret, insanın tavırları, davranışları, inançları,
değerlendirmeleri, yorumları, bakışı ve tevilleridir. Bu durumda siretine göre
bir resmi olur her insanın. Gözler basiretin emrine verilerek, buradan bakınca
altı yedi buudlu derinlikleri, hatta öbür âlemi, Cennet’i ve Cehennem’i, arşın
yanı başında İsrafil’in azametli heykelini görmek... Evet, insan, bilkuvve
(potansiyel) istidadı ile –Allahu a’lem– görebilir bütün bunları.

Şuurlu Ayna
İnsan kâinatta şuurlu tek aynadır. Zât-ı Ulûhiyet’in bilinmesi, ancak insan

gibi şuurlu bir ayna ile olur. İnsanlar içinde ekmel tecellîlere mazhar olan
elbette Nebiler Serveri Hz. Muhammed’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem).

“Ey İnsan, Kendini Oku!”
“Ey insan, kendini oku!” enfüsî tefekküre çağrıdır. İslâm âlimleri enfüsü iki

ayrı çizgide ele alıyor: Birincisi, insanın ruhu, nefsi, vicdanı, kendi iç
derinlikleri, hissi, şuuru, iradesi, latîfe-i Rabbaniyesi, bir başka tabirle “Ben”,
yani egosunun etrafında şekillenen nefis; ikincisi de, anatomik ve fizyolojik
yönüyle nefis. Alexis Carrel’in İnsan Bu Meçhul kitabında meseleye yaklaştığı
gibi meseleye yaklaşacak olursak, bunların ikisine de enfüs denir.

Enfüs denince bazıları sadece insanın anatomik ve fizyolojik yönünü
anlarlar. Oysaki insan sadece ondan ibaret değildir. Tabir caizse, o bir heykel-i
hayvanîdir. Esas onu değerler üstü değerlere yücelten ve asıl mahiyet-i
insaniye diyebileceğimiz şey, nefha-i ilâhî olan ruhudur. Evet, insan ancak ruhu
ile insandır. Nitekim üç dört tane materyalist filozof istisna edilecek olursa,



genelde filozoflar meseleye böyle bakmışlardır.
Kaldı ki, bence felsefeye de çok fazla takılmamalı. Feylesoflar, metafizik

âlemle alâkalı ancak Allah ve peygamberleri tarafından bildirilebilecek
hususlarda fikir beyan ettiklerinden dolayı yanılgıya düşmüşlerdir. Hâlbuki
aklın yürüyeceği bir yol değil o. Meselâ, Yaratıcı’yı bildiniz diyelim; nereden
ve nasıl bileceksiniz, O’nun Hayat, İlim, Semi’, Basar, İrade, Kudret, Kelâm,
Tekvin, Vücud, Kıdem, Bekâ, Vahdaniyet, Muhalefetün li’l-havadis gibi
sıfatlarını? Nereden ve nasıl bilecekler –İbrahim Hakkı’nın sözleri ile ifade
edelim– onun “Ne cism u ne ârazdır, ne cevher ne mütehayyiz / Yemez, içmez,
zaman geçmez, beridir cümleden Allah” ya da “Tebeddülden, tagayyürden,
elvân u eşkâlden muhakkak o müberrâ” olduğunu?

Öte yandan ta kadimden bu yana veya sistematik felsefeyi ilk defa kendisi ile
tanıdığımız Tales’den bu yana, bazı feylosoflar, maddeye esas teşkil edecek bir
şeyden bahsetmişler. Meselâ, Tales “su” demiş. Acaba o “su” derken ne
kastediyordu? Ona göre ruhun esası acaba “su” muydu? “Allah’ın arşı “amâ”
üzerindeydi.” hadisindeki “amâ” ile Tales’in “su” dediği şey aynı şey olamaz
mı? Anaxagoras ise “akıl” diyor doğrudan doğruya. Hem de Müslümanca
düşünceye çok yakın bir akıl anlayışı var onun. Diyor ki; “Kâinatta esas hâkim,
yönlendiren, tevcih eden, şekillendiren bir akıl var. Fakat kâinatın içinde değil
o, kâinattan başka, kâinatın cinsinden de değil.” Siz şimdi Anaxagoras’ın
izahını yaptığı bu akıl yerine Zât-ı Ulûhiyet’i, Kudret-i Nâmütenâhî’yi koyun ve
insan planında da O’nun bir tecellîsi, nefha-i sübhanîsi olan ruhu koyun, çok
fazla galat sayılmaz. Bana göre bu kadarcık galattan dolayı da aklı mazur
görmek lazım. Çünkü bu alan, aklın sahası değil; onu aşkın bir alan.

Şimdi konumuza tekrar dönecek olursak, “Ey insan, kendini oku!”9 sözünde
Üstad’ın nazarları yönlendirdiği nefis, birinci kategoride yer alan nefistir. Yani
insan dediğimiz zaman maddî-mânevî bütün sistemlerini müşterek mütalaa
ettiğimiz, Rabbimizle münasebetini içine alan çerçevedeki nefis. İşte bunun
okunması çok önemli.

Neden “Kendini oku!” diyor Üstad? Sokrates’in okulunun girişinde “Kendini
bil!” yazısının bulunduğu bir levhanın asılı olduğunu söylerler. Hadis diye
rivayet edilen ُهَّبَر َفَرَع  ْدــَقَف  ُهَـسَْفن  َفَرَع  ْنـَم   “Nefsini bilen Rabb’ini
bilir.”10 sözü de aynı mülâhaza etrafında söylenen sözlerden. Neden? Çünkü
âfâkın doğru okunması, enfüsün doğru okunmasına bağlıdır. Enfüs bu mevzuda
çok önemli bir kitaptır, bir fihristtir âdeta o. İnsan bu fihriste bakarak kâinatı
okuyabilir. Yoksa, kâinatın en uzak çöllerine ışık hızıyla açılma imkânı bile
olsa onu okuyamaz. Dolayısıyla kâinatta bütüncül nazara ulaşamaz, her şeyi



göremez.
Evet, insan bir numunedir, misal-i musaggardır. Bir yönüyle kâinattan daha

ulvîdir, bütün hakikatleri hâvidir. Şu söz, Hz. Ali’ye isnat edilir:

ُرَبْكَْألا َُملاَعْلا  ىََوطْنا  َكِیفَو  ٌریِغَص ......  ٌمْرِج  َكََّنأ  ُمُعَْزتَو 
“Haberdar olmamışsın kendi zâtından da hâlâ sen / ‘Muhakkar bir

vücudum!’ dersin ey insan, fakat bilsen / Senin mahiyyetin hatta meleklerden
ulvîdir / Avâlim sende pinhandır, cihanlar sende matvîdir.”  sözleriyle
Mehmet Âkif bunu tercüme eder. Evet, kâinat hakkında külli ve isabetli
hükümlere varabilmek, nefsi iyi okumaya bağlıdır.

Bazıları meseleyi terakki usulü ile ele almaz, tedelli yolunu tercih eder. Yani
önce makro, sonra normo, ardından mikro âlem der; der ve âfâkta boğulur
gider. Ulaşması gereken enfüse bir türlü ulaşamaz. Aksi olursa, Üstad’ın
yaklaşımıyla enfüste derinliklere ulaşırsa, kâinata yapacağı geziden değişik
polenlerle, kovanlarla, peteklerle döner ve balını yapmaya başlar. Ama
temelde okunması gerekli olan fihristi okumadan kitabın tafsilatına girerse
dağılabilir.11

Öte taraftan eğer insan okunacak şeye, okuması gerekli olan yerden başlamaz
ve okumada takip edilmesi gerekli olan üslûba riayet etmezse bir yere varamaz.
İnsan, kâinat genişliğindeki meselelere –ki Celâlî tecellînin veya Üstad’ın
yaklaşımıyla Vâhidî tecellînin ifadesidir– dalarsa efkârının dağılmaması ve
kendini iyi okuyabilmesi zordur. Eğer insan eğri okuyacaksa hiç okumaması
daha iyidir.

1980 öncesinde vazifem gereği İzmir bölgesinde gezici vaiz olarak
dolaşırken Turgutlu’da bir doktor, bir Batılının sözünü aktarmıştı: “Duran saat,
yanlış işleyen saatten daha iyidir; çünkü günde iki defa doğruyu gösterir.” İşte
aynen bunun gibi, insan yanlış okuyacaksa hiç okumaması daha iyidir. Zira
yanlış okuyan insan yanlış yorumlar. Yanlış okumuş, yanlış yorumlamış, yanlış
kanaatler edinmiş insana istikamet kazandırmak çok zordur. Nitekim bu bizim
Türkiye’de canımıza okudu. Siz hiç köy halkından devlete baş kaldıran,
anarşiye karışan insanlar gördünüz mü? Maalesef, neler olduysa yanlış
okumadan oldu. Bu, cehalete değil, doğru okumaya teşviktir.

İltifat
Günümüzde bazıları, hüsnüzan ettikleri, mensub oldukları, düşünce ve

aksiyonlarına çeşitli seviyelerde destek verdikleri şahıslara İslâmî kaidelerle
izahı imkânsız bir şekilde medh u senada bulunuyor. Bu türlü şeyler, şöyle
böyle, haklı haksız, az veya çok onu çekemeyen insanları tahrik eder. Siz böyle



yaparsanız günaha, suizanna sevkedersiniz onları. Sonunda onlar da kaybeder,
siz de. İnsanlarda bir damar vardır; hocası aynı halkada beraber oturduğu ders
arkadaşını biraz methettiğinde dahi içinde bir şeyler olur ona karşı, hâlbuki
arkadaşıdır.

Bazen etrafı tarafından medh ü senâ edilen kişiler halî veya kavlî olarak
buna destek verirler. Bu durumda, tabir caizse, musibet ikileşmiş ve önü
alınmaz bir hâle gelmiş veya geliyor demektir. İslâm tarihine bu gözle
baktığınızda görürüz ki, bu türlü yaklaşımlar, tesiri günümüze kadar uzanan
menfi oluşumlarda çok önemli rol oynamıştır. Safevî ve Fâtımî devletlerinin
kuruluşunun arkasında Hz. Fâtıma’nın torunu olduğunu iddia eden –nesebi
olarak olabilir– kerameti kendinden menkul insanlar ve onları göklerde uçuran
kişiler vardır. Haşhaşîler ve Murabitîn olarak tarihte yer alan oluşumlar da bu
kategoriye dahildir.

Büyük büyük şeyler iddia edenler çıkmış bunlar arasında. Göklerde
meleklerin önünde namaz kıldırmadan tutun da, Cennet ve Cehennem’in
anahtarlarını ellerinde bulundurmaya kadar... Çok ağır şeyler bunlar. Niye
insanlar Cenâb-ı Hakk’ın kendilerini yarattığı ahsen-i takvîm çizgisinde,
ayakları yerde, mütevaziâne kulluğa razı olmaz da böyle yüksek payelere
gözlerini dikerler acaba? Ne kazanırlar veya ne kazanacaklarını düşünürler?

Evet, sadakat önemlidir. İnsanın davasına, dava arkadaşlarına, örnek aldığı
insanlara sadık olması gerçekten önemlidir. Ama sadakat körü körüne bağlılık
demek değildir. Şeyhini meleklerden üstün gösterme hiç değildir. Sadakatin
birçok yönü var. Meselâ, birisi şahsî günah işlemişse, günahı kendisine; fakat
ben yeri geldiğinde usûlünce ikaz ederim onu. Doğru yoldan saptığı/sapacağı
yerde –hafizanallah– elinden tutarım onun. İşte sadakattir bu. Yanlış konuştuğu
yerde usûlünce tashih ederim; sadakattir bu. Onu hiçbir şeye feda etmeme,
gücüm yeterse mahşerde de onun yanında olma, sadakattir bu. Unutmayın,
Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) alâ-yı illiyyîn-i insaniyete çıkaran
sadakattir.

Aslında Ehl-i Sünnet uleması çok erken dönemlerde ciddî ölçüler ortaya
koymuşlar. Sağlam bir Kur’ân anlayışı ortaya koymak için herkes âdeta
insanüstü gayret göstermiş. Allah özel istihdam buyurmuş onları; ama bazıları,
onların büyüklüklerini anlamıyorlar günümüzde. Bulundukları yer oldukça
aşağıda olduğu için tiz perdeden konuşmak suretiyle seslerini duyuracaklarını
zannediyorlar. Hâlbuki onların böyle bir dertleri yoktu. Durdukları yerde
konuşunca herkes duyuyordu onları. Bakın aradan on dört asır geçmiş, sesleri
hâlâ kulaklarımızda çınlıyor.



Sürekli Hatırlanması Gereken Şey: Günah
Allah, kelâm-ı ezelîsinde “Allah onların günahlarını hasenata tebdil

eder.”12 buyuruyor. Bu, günahkâr insanlar için aslında büyük bir beşarettir;
fakat bu âyete mâsadak olabilmek için kulun da yapacağı şeyler vardır: Bir;
günah insanî ilişkiler alanında cereyan etmişse, yani kul hakkı söz konusu ise,
mutlaka karşı taraftan helâllik almak. İki; işlenen o günahı bir ömür boyu
hatırlamak, onun ızdırabını sinesinde daima canlı ve taze olarak hissetmek. Bu
hususu bir başka yerde şöyle ifade etmiştik: “Günah çok kötü bir şeydir; ancak
bir yerde iyi sayılabilir. O da kulun bir günaha girdikten sonra bir ömür boyu
onun için âh u vâh etmesi hâlidir. Meselâ, harama im’ân-ı nazar ederek
(dikkatlice) bakan, fakat yıllar sonra bile onu hatırladıkça iki büklüm olup
“Rahmet Kapısı”na yönelen bir kul için o günah pek çok hayırlara gebe
olabilir.”

Bu iki şey yapılabilirse şayet, Allah o kulu ahirette rezil etmez. Ama günah
işlenmiş ve unutulmuş ise, aynı neticeden bahsetmek oldukça zor olsa gerek.
Evet, aslında unutulması gerekli olan şeyler iyilikler ve güzelliklerdir.
Zannediyorum günümüzde çok Müslümanlar bu iki hususu birbirine
karıştırıyor; unutulması gerekli olanları unutmuyor, unutulmaması gerekli
olanları da unutuyorlar.

Bu meselenin bir diğer buudu ise şudur: İnsan olan herkesin ve hepimizin,
Rabbi ile olan irtibatı adına eksiklikleri, işlediği günahları vardır. Arzu ederiz
ki Allah affetsin onları. Fakat aynı arzuyu başkalarının günah ve hataları adına
da duymak gerekmez mi? Niçin o arzuyu izhar etmiyoruz biz? Allah hepimizin
Allah’ı; O Raûf, O Rahîm ve O Kerim. 13 ٍءْيَـش َّلـُك  ْتَعـِسَو  يِتَمْحَر 
buyuruyor, yani rahmeti her şeyi ihâta etmiş. O’nun âdet-i sübhânîsi, çamurun
içinde duran kimseleri hemen tutup çıkarması, yıkaması, üzerine gül suları
serpiştirmesi ise şayet, bizim onları çamur içinde görmeye hakkımız yok ki.
Dilerse affeder onları. Dolayısıyla yukarıda ifade etmeye çalıştığımız
“günahları unutmama”yı herkes kendi adına yapmalı. Elli sene evvel de işlemiş
olsa, onu yeni işlemiş gibi bütün inciticiliğiyle duymalı. Bu açıdan “Ben
biliyorum ki, falan zat falan zamanda şunu yapmıştı; ama bu günahın hacaletini
hiç de üzerinde görmüyorum.” demeye hiç kimsenin hakkı yok. Nereden
biliyorsun onun içinde boyundurukların dönmediğini, için için ızdırap
çekmediğini?!

Hata Yapanların En Hayırlısı
Her insan bilerek veya bilmeyerek hata yapar. Tabiatında var hata yapma



çünkü insanoğlunun. Onun için kimse bu mevzuda kendine güvenmesin,
düşenleri hor ve hakir görmesin. Unutmayın, hata edenlerin en hayırlısı,
“Estağfirullah, ya Rabbi! Bir daha yapmam.” diyenlerdir.

Düz İnsan
Sanki alacaklı imiş gibi Allah’a kulluk yapanlar var Müslümanlar arasında.

Hâlbuki ne kadar kulluk yaparsak yapalım, yine de borçluyuz biz Cenâb-ı
Hakk’a. Bu vartaya düşmemek için en salim yol, düz insan olmaktır. “Rabbim
Allah ve Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) gibi bir Efendim var.
Yeter de artar bile bana.” cümlesi ile ifade edilebilecek hakikate gönülden
iman etme, düz insan olmanın göstergelerinden sayılabilir.

Yoga
Ruhun kendi gücünü kazanması, mutlak anlamda Allah’ın marziyatını

kazanması demek değildir. Yogaya Allah’ın razı olduğu bir yol denilebilir mi?
Velev ki o yolla insan, ruhunun gerçek gücüne ulaşsa bile!

Cerbeze ile İlim Olmaz
1400 senedir yaşanmakta olan ve bugünlere kadar gelen bir din var. İnsan

meşhur olacağım düşüncesi ve beklentisi ile kalkıp bu din ile oynamamalı.
Orijinalite yapmak istiyorsa o kişi, gitsin başka sahalarda yapsın o işi. Cerbeze
ile ilim olmaz ki! 1400 senedir yaşayan ve yaşanan bir dini cerbeze ile tahrip
etmeye kalkmak bu dine yapılacak en büyük yanlışlıktır.

Aklı Kurban Etmek
Miraç hem keramet, hem de mucizedir. Kurban olayım ben ona. Gerçi ben

kurban olsam ne olacak ki! Hz. Musa aleyhisselâmın, duasına şahit olduğu
çoban gibi, “Ya Rabbi! Soğuktan seni korumak için nasıl bir çorap öreyim?”
bakışına benzer dar duygularla, çobanca bakışlarla o deryayı bilme nasıl olur
ki?

Ama bu meselenin bir başka tarafı da var ki, bu türlü safça duygu ve
düşünceler; yer, zaman ve kişilere bağlı olarak değişkenlik gösterse de, iman
hayatımız adına çok önemli. Meselâ, annemin çok saf, çok duru bir imanı vardı;
ama halamın imanı, itikadı ondan daha farklıydı. Onun inancına bayılırdım.
Sanki ölmek, ahirete intikal etmek, bir odadan diğerine geçmek kadar kolay ve
basitti onun için. Öteki âlemi, Cennet’i ve Cehennem’i görüyormuşçasına bir
itikada sahipti.



Aslında genelleme yapmak doğru değil; ama çoğunluğu itibarıyla, felsefe ile
iştigal edenler, aklı çok kullananlar hep yanılıyor. Aklı Allah için kurban etmek
gerek. Çünkü burhan-ı limmî, burhan-ı innî üzerinde yürür. Cenâb-ı Hak baştan
burhan-ı innî olarak vicdanda kendini hissettirir. Vicdan, o hakikati kendi
enginliği içinde duyduğu an, bütün delil ve kitapları atar. Aczini, fakrını
hissettiği an, dua ile ona dayanır. Hele esbab bi’l-külliye sukût ettiğinde insan
vicdan kulağıyla kendini dinleyebilirse çok farklı buudlarda çok farklı şeylere
şahit olur.

Evet, vicdan yalan söylemez.

Mahiyet-i Eşya ve Ehl-i Sünnet
Ehl-i Sünnet, kâinattaki bütün varlıkları iktiran ile doğrudan Allah’a

bağlamasını bilmiştir. Aslında mahiyet-i eşyanın Rabb’le olan münasebetini,
bunların mahiyetini, hangi isim ve sıfatların tecellîleri olduğunu bizlere
peygamberler bildirmiştir. Ehl-i Sünnet’in yaptığı, bu hakikatleri formüle
ederek bizim idrak ufkumuz seviyesinde ifade etmekten ibaret.

Güzel Ahlâk
İnsanın öfkeleneceği, dolup taşacağı anlar da mutlaka olur. O esnada insanın

öfkesini yutması, dince çok önemli bir vasıf sayılmaktadır. Bir taraftan
insanların kusurunu affetme; bir taraftan da öfkelenip köpüreceği yerde dahi
köpürmeme, sabırlı ve mülâyim davranma bir mü’min sıfatıdır. Peygamber
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Mü’minlerin en kâmil ve olgunu,
ahlâk bakımından en güzel olan, başkalarıyla en iyi geçinendir.”14 buyurmuş
ve bize, affetmeyi de ihtiva eden güzel ahlâklı olma yolunu göstermiştir. Evet,
“Ahlâk iledir kemâl-i âdem, ahlâk iledir nizam-ı âlem.”

Güzel ahlâkla donanmış bir sine, ihtimal, Cehennem’e konsa bile tavrını
değiştirmez. Orada da hilm ü silm çizgisinde yaşar, zebanilerle hasbihâl eder,
başına gelenleri geniş bir yürekle karşılar. Güzel ahlâka açık bir gönül geniş
bir mekâna benzer ki, dünya kadar gaile dolsa da o, yine öfkesini, şiddetini
gömebilecek bir yer bulabilir. Huyu kötü, sinesi de dar kimselere gelince onlar,
kargadan bile aptal öyle “Kâbil”lerdir ki, koskocaman arzda bile kötü
duygularını, hiddet ve nefretlerini gömebilecek bir mezar bulamazlar.

Huyu güzel olanın her yanı güzeldir. Fakat huy güzelliği, huysuzlukla test
edilmeden ispatlanmış olmaz. Bir insan huysuzluk karşısında da tavır
değiştirmiyorsa, yani çevresindekiler akrep ve kobra bile olsa, onlara da âdâb
ve erkân öğretmeye çalışıyorsa o güzel huyludur. Mü’min, taşıdığı yüksek



karakteri ve yüce ahlâkıyla çıyanların bulunduğu yere konulsa dahi, onlara da
insanî âdab ve erkân öğretmeye gayret etmelidir. İyi insanlarla geçinmek
kolaydır. Maharet, en kötü insanla veya kötü gördüğümüz insanla da daima iyi
münasebetler içinde bulunmaktır. İşte, Cennet’in kapılarını açan sırlı anahtar da
budur.

Bir diğer önemli husus da, Uhuvvet ve İhlâs Risalelerinde üzerinde durulan
“Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde
tasavvur edip onların şerefleriyle şâkirâne iftihar etmek.”15 düsturudur.
Arkadaşların meziyetleriyle şâkirâne övünme, yani birinin ortaya koyduğu
başarıyı önce “Elhamdülillah...” diyerek Allah’a verme, daha sonra da o başarı
kendi eliyle gerçekleşmiş gibi sevinme, bir ihlâs emaresidir. Meselâ, bir
arkadaşımız güzel yazıyor, diğeri güzel konuşuyor, bir başkası da hem güzel
konuşuyor, hem güzel yazıyor olabilir. Cenâb-ı Hak hem konuşma vermiş ona,
hem kalem vermiş; duygularını, düşüncelerini oturup irticalen anlatırken de
güzel anlatıyor, kaleme dökerken de kusursuz döküyor. Bu durumda bize düşen,
o arkadaşımız adına sevinmek, sevinip takdir ettiğimizi söylemektir. İcabında
hem de kulağına gidecek şekilde söylemek gerekir. Gıybet etmeyiz, Allah için
söyleriz; onun hakkında bir takdir ifadesi olarak dile getiririz. Şâkirâne
şükretmeye zorlarız kendimizi ve aynı zamanda nefsimizi başkalarının başarı,
kabiliyet ve istidatlarını kabule alıştırırız.

Bu bir tür rehabilitasyondur. Bu kabulümüzü bir defa söyleriz, bir başka
fırsatta yine söyleriz. Belki başlangıçta nefislerimizin tepkileri olur, takdir hissi
içimizden gelmeyebilir; fakat yine de her fırsatta sadece sözle de olsa
nefislerimize rağmen bu kabul ve takdiri söyler, zamanla yalancı çıkmamak,
kendi kendimizle çelişki yaşamamak için kendimize de kabul ettiririz.

Meselâ, bir arkadaşımızın Kur’ân okuması çok güzel, vazifelerini yerine
getirmesi arızasız ve kusursuz, Allah (celle celâluhu) karşısında duruşu da
mükemmel olabilir. Bu hâl, duruşunu o ölçüde ayarlayamamış bir insanı
kıskandırabilir ya da ona, “Bu ne güzel bir arkadaş, keşke ben de böyle olsam!”
dedirtir. Kıskançlık ya da gıpta... Peygamber Efendimiz, Allah yolunda istifade
edilen ve başkalarına da faydalı olan ilim ve Allah yolunda bezledilen malı
gıpta mevzuu olarak saymıştır. Yani, böyle bir ilme ve öyle bir mal verilmesine
gıpta edilebilir.

İşte bir mü’min, kardeşindeki bir fazilete karşı belki gıpta edebilir ama haset
ve gıybetlere götürecek bir kıskançlığa asla düşmez. Bu durumda yapılması
gereken şey, az önce de ifade edildiği gibi, “Allah keşke beni de o arkadaşım
gibi yapsa...” diyerek takdirimizi bir dua şeklinde ortaya koymaktır. Bu takdirin
bizzat o arkadaşımıza karşı ya da gıyabında olsa da ona ulaşacak şekilde



söylenmesi de önemlidir. Çünkü, bir sahabî “Ben falan arkadaşımı seviyorum
ya Resûlallah!” deyince Resûlü Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Git, ona
kendisini sevdiğini söyle!” buyurmuştur. Bizden o arkadaşımız hakkında hep
olumlu şeyler sâdır olunca, o da bize karşı ters davranmayacaktır. Bir, iki, üç,
dört, beş defa, gizli veya açık, bizden hep takdir ve kabul görünce, o da nihayet
bize gönlünü açacaktır.

Bu sözlerimle yapmacık hâl ve davranışlara girmeye teşvik ettiğim kat’iyen
zannedilmesin. Başta da ifade ettiğim gibi, kardeşlik mevzuu iradîdir ve sağlam
bir uhuvvetin gerçekleşmesi için herkesin irade, azim ve gayretine ihtiyaç
vardır. İnsan kendi nefsinde bin tane kurt taşıdığı mülâhazasıyla kendi elini
kolunu, dilini dudağını bağlamalıdır ki başkalarına zarar vermesin. İnsan,
kurttan daha yırtıcı bir nefis taşıdığını hesaba katmalı; kardeşi hakkında az önce
misalleri verildiği gibi tahşidat yapmalı; el, dil, onur, haysiyet ve şerefini
bağlamalı; ipotek etmelidir. Siz biri hakkında elli defa “Mükemmel bir dost,
çok güzel konuşuyor, iyi yazıyor, oldukça başarılı ve dahası çok muhlis...”
demişseniz; bir süre sonra “O gayet âciz, beceriksiz, zavallı biridir; yüz
karasının tekidir...” şeklinde nasıl konuşabilirsiniz? Size demezler mi, “Şimdi
sen yüz karası bir insan oldun. Senin hangi sözüne güvenelim ki!” Evet, insan
bağlamalı kendini; o mevzuda aksine fikir beyan edemeyecek şekilde nefsini
ipotek etmeli; sözünün rehini olmalı.

Eşyanın Hakikî Yüzü
Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin tecellîsini görme adına çok darlık yaşıyoruz.

Eşyayı genelde sadece mülk, fizik ve madde buudları ile görebiliyoruz. Hâlbuki
esas olan, mülkün yanında melekût, fiziğin yanında metafizik ve maddenin
yanında mânâ buudlarını da görmektir ki, eşyanın hakikî yüzü müşâhede edilmiş
olsun.

Nasıl üç boyutlu resimlere gözümüzü ayırmadan baktığımızda belli bir
müddet sonra kareler şekilleniyor ve üçüncü boyut açığa çıkıyor; aynen öyle
de, eşyanın melekût, metafizik ve mânâ boyutları da ancak onlara
yoğunlaşmakla ortaya çıkar; çıkar ve biz o zaman eşyanın hakikî yüzünü görmüş
oluruz.

Sohbet-i Canân
Bir yaramı dile getirmek istiyorum müsaade ederseniz. Genel anlamda bizler

mâlâyâni şeylerle çok meşgul oluyoruz. Özellikle sohbet ortamlarında bir
Müslümandan beklenen tavrı sergileyemediğimiz kanaati hâkim bende. Çok



fuzulî şeyler konuşuyoruz. Ne dünya, ne de ukba işlerine yarayacak şeylerle
vakit kaybediyoruz. Evirip çevirip sözü sohbet-i canâna bir türlü
getiremiyoruz. Durduğumuz yerde, bulunduğumuz konumda olması gereken
duruşun, bulunmamız gereken konumun hakkını veremeyişimiz bize kredi
kaybettirir. Seviyesiz insan imajı uyarır karşı tarafta. “Din gibi ciddî bir
meselenin temsilcilerine benzemiyor bu insanlar!” dedirtir onlara. Sahabe
misali başkaları inanmıyor diye neredeyse kendini ateşe atacak bir hava yok,
diye düşündürür onları.

Ne olur, bir araya gelişlerimizde sohbetlerimiz hep sohbet-i canân olsun.
Yani, sözü evirip çevirip Allah’a ve Allah’ın Resûlü’ne bağlayalım. Din-i
İslâm diyelim, fuzûliyatın bir damlasına bile müsaade etmeyelim. Unutmayalım,
ömrümüzün dakikaları sayılı, boşuna harcamayalım onları. Sorarlar öbür
tarafta onun hesabını. Her nefeste bize rağmen, şuurumuzun taalluk etmemesine
rağmen iki defa hayatımızı bağışlayan Allah’a şükredelim, hamd edelim.

Bütün bunları iğne veya çuvaldız gibi kabul edebilirsiniz; ama realiteyi de
görmek lazım. “Hakikî mü’min görüldüğü zaman Allah’ı hatırlatır.”16

deniyor hadiste. Bunun mânâsı, onun her türlü tavır ve davranışında Allah
okunur demektir. Yani, lâfz-ı Celale yazıyordur onun dört bir yanında.

Öte yandan, Allah (celle celâluhu) başkalarının hidayetine vesile olmayı
bizim bu noktadaki hassasiyetimize bağlamış olabilir. Dolayısıyla şayet bu
neticenin sebebi oysa, başka bir sebeple bu netice elde edilemez. Diyalektik
yapmakla, demagojide bulunmakla, Allah anlatılırken kendi büyüklüklerinden
bahsetmekle bu sonuca ulaşılamaz. Cerrahsanız, neşterle halledilecek problemi
pansumanla halledemezsiniz.

İlk mevhibeler böyle bir oluş için yeterli gibi geliyor bana. Evet, ilk
mevhibeler, yani Allah elimizden tutmuş, sokaktan çekmiş bizi ve bir yerde
tabir caizse ipe dizmiş. Biz artık ne şirazesinden çıkmış bir kitap eczasıyız, ne
de sağa sola saçılmış tesbih taneleri. İpe dizilmişiz. Öyleyse ona göre bir
duruşa sahip olmamız lazım.

Gözümde dört toplum canlanıyor benim devamlı: Bir, Asr-ı Saadette
Efendimiz’in etrafındaki sahabiler. İki, Hz. İsa’nın etrafındaki havarîler. Yani,
o on bir buçuk insan, insanlık tarihinin âdeta kaderini değiştiriyorlar. Müthiş
bir aksiyon, alabildiğine baş döndürücü... Onların ortaya koyduğu o çok ciddî
faaliyetin çehresi daha sonra değiştirilmeseydi Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) için çok önemli bir zemin hazırlamış olacaklardı onlar. Üç, Söğüt’ün
bağrında göğeren yeşillikler. Dört, “Çağın Büyük Düşünürü” ve etrafındakiler.



O’na Muhtacız!...
Günah insan için mukadderdir ve aynı zamanda o, insanın tabiatının bir

tezahürüdür. İnsan, günah karşısında Allah’a çok sığınmalı; tabiatının o meylini
yenmeye, fıtratının o buudunu kapalı tutmaya çalışmalıdır. Sevap, daha sonraki
sevap için bir davetiye olduğu gibi, günah da sonraki bir günaha çağrıdır.
Hafizanallah, insan tabiatında bir kere delik açılınca, artık onun arkası gelir;
hata ve isyanlarla örülü fasit bir daire oluşur...

Günaha hiç düşmemeye çalışmak gerektir; fakat eğer düşülmüşse hemen
tevbe etmelidir. Hem bu tevbe sadece bir kereyle de kalmamalı; samimi bir kul
işlediği bir günahtan dolayı, onu her hatırladığında yeni işlemiş gibi bin defa
istiğfar etmelidir. Gözü bir kere harama kaymışsa, kendini bütün gün günah
işliyormuş gibi bir yanlışlık içinde görmeli, “İşte ben böylesine bir
zavallıyım.” deyip nefsini kınamalı, pişmanlıkla iki büklüm olmalı ve hemen
tevbeye durmalıdır. Durmalı ve “Yüce Dergâh”a el açıp yine ona sığınmalıdır.

İnsan her zaman Allah’a (celle celâluhu) muhtaçtır. Muhtaç olmayan bir
tanedir, o da “Allâhu’s-Samed”dir. Fakat O’na muhtaç olmakta da bambaşka
bir güzellik vardır. Ben muhtaç olmayan bir insan olmaktansa, Cenâb-ı Hakk’a
muhtaç, boynu tasmalı bir kul olmayı tercih ederim. Her vesileyle O’na el
açmak, her şeyi O’ndan dilenmek çok hoşuma gider. Mahiyetime
yerleştirdiğinde beni kendinden müstağni kılacaksa vâridat, mevhibe, keşf u
keramet istemem; benim O’na muhtaç olduğumu ruhuma duyuracak hisler
isterim. Sürekli O’na karşı zaruriyet derecesinde bir ihtiyaç içinde olmayı ve
O’nu duymayı arzu ederim.

Bunları inancı olmayanlara anlatmak çok zordur, anlayamazlar bu hakikati.
“Bardağı tuttum, ağzıma götürdüm ve içtim” deyip bütün bu ifadelerin aslında
mecaz olduğunu düşünmeyen nasıl anlayacak ki? “İçtim” ne demek? O içiriyor
işte; bardağı yaratan da O, suyu yaratan da O ve seni yaratan da O. İradenin
ötesinde O’nun iradesi var. Bir mü’min, tevhid mülâhazasına bağlı yaşamak
istiyorsa, mülâhazalarını sık sık gözden geçirmelidir.

Maalesef, bu asırda enaniyet çok ileride. “Veli” diyebileceğiniz adamda bile
bencillik oluyor. Hatta –hafizanallah– öyle oluyor ki, zaman geliyor, namazında
niyazında birisi olmasına rağmen, çok önemli, makbûl bir insanın Cenâb-ı Hak
tarafından bazı önemli şeylere vesile kılındığı söylenince ona karşı kıskançlık
duyuyor. Hatta kendisine saygı duyduğu zâtı bile kıskanabiliyor. Enaniyet o
kadar ileri ki, “Üstad” deyip onu kabulünü ifade ediyor; fakat kendisini
silseniz, nefyetseniz, her şeyi tamamen Üstad’a verseniz ona karşı bile
kıskançlık duyuyor, “Azıcık da benden bahsedin yahu!” diyor.



Böyle insanlardan müteşekkil enaniyetli bir cemiyette de bir enaniyet-i
milliye, enaniyet-i cem’iyye oluyor. Benlik kuvvet kazanıyor ve daha tehlikeli
hâle geliyor. Âidiyet mülâhazası da enaniyete sebep oluyor. İnsan tercihini bir
yönde kullanabilir. Ben Hanefiyim, tercihimi böyle kullandım; fakat Hanefî
olmakla Şafiîliğe, Hanbelîliğe karşı caka yapmanın bir mânâsı yoktur. Herkes
elinden geldiğince dinine, milletine hizmet ediyorken, “Ben falan yerin
talebesiyim, ben falan ırkın mensubuyum...” şeklinde üstünlük mülâhazaları
içine girmek çirkindir. Tercihini belli bir yönde kullanmışsın, elbette tercihini
kullandığına göre orada bir fâikiyet mülâhaza ediyorsun. Bu normaldir ve senin
hakkındır. Tıpkı bir müçtehidin yaptığı içtihad gibi bir şeydir bu. Bir müçtehid
delilleri inceler, bir hükme varır. Bir hükme vardıktan sonra da artık onunla
amel etmesi gerekir. “Ben şu delilden şu hükmü çıkarıyorum; ama onunla amel
etmiyorum.” diyemez. Doğruluğuna inanıyorsa onunla amel etmelidir. Aynen
onun gibi, bir mülâhazaya bağlı olarak bir tercihte bulunmuş olabilirsin. Ama
bu, üstünlük duygusuna kapılmaya, başkalarını hafife almaya ve kendini de
kurtulmuşluk içinde görmeye kat’iyen vesile yapılmamalıdır.

Zât-ı Zü’l-Celâl ve Zü’l-Kemâl
Cenâb-ı Hakk’ın Zât-ı Ulûhiyetinde hem Celâliyet, hem Cemâliyet vardır.

Onun için O’na Zât-ı zü’l-Celâl de, Zât-ı zü’l-Cemâl de diyebilirsiniz. Lâfz-ı
Celâle her ikisini de muhtevidir. Bediüzzaman Hazretlerinin yaklaşımına göre,
Rahman ismi Cenâb-ı Hakk’ın Celâlî yanına bakar ve vahidî tecellî söz
konusudur. Ama ehl-i tahkik Celâl’in arkasında ehadî, Cemâl’in arkasında da
vâhidî tecellîyi görürler. Bu farklılığı bilmemizde yarar var. Çünkü Üstad’ın
herhangi bir mevzuda bir fikir beyan etmeye hakkı varsa, Muhyiddin İbn
Arabî’nin, İmam-ı Rabbânî’nin fikirlerini yemeye hakkımız yok. Bediüzzaman
haricinde genelde mutasavvifûn ehadî tecellîyi öne almışlardır.

Gözyaşları
“İki göz vardır ki, onlara ötede ateş dokunmaz: Biri, Allah karşısında

haşyetle yaş döken göz; diğeri de hudut boylarında ve düşman karşısında
ayn-ı sâhire (uyanık duran göz)!”17 buyuruyor “İnsanlığın İftihar Tablosu”.
Allah karşısında haşyetle yaş dökmede önemli olan insanın kalbinin saf
heyecanlarını, riya ve süm’a ile kirletmeden gözyaşı ile şiirleştirmesidir. Riya
ve süm’anın olmaması için de tenha yerlerin seçimi her bakımdan daha
selâmetlidir. Fakat bazen olur ki insan, kalbinin heyecanlarına hâkim olamaz.
Bu durumda iradeyi devreye sokup onu önlemeye çalışmalı. Bu da olmazsa, işte
o zaman insan salmalı kendini. Ağlamanın aktörlüğünü yapmak çok tehlikelidir.



Öldürür insanı o. Onun için İmam Gazzâlî Hazretleri “Ağlayan da kaybedebilir,
ağlamayan da.” der.

İşin aslına bakılırsa sadakat sessizliktedir. Sadakat, dar bir vitrinden içeriye
doğru açılan, dünyaları alabilecek, engin bir mağaza gibidir. Gözyaşı da, o
mağazanın parlak vitrini. Mağaza dolu ise vitrin o ölçüde zengin ve süslü olur;
ama mağaza bomboşsa ve her şey bir vitrinden ibaretse, işte onun kıymeti de o
kadardır.

Hadis-i şerifte “Kur’ân okurken ağlamaya gücünüz yetmiyorsa, ağlamaya
kendinizi zorlayın!”18 buyuruyor Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem).
Bu, kendinizi yumuşatacak, sizi rikkate getirecek, ağlamaya zorlayacak, içinizi
dökecek hâdiseleri takip edin, hadisteki ifadesiyle bükâ’ (ağlama) yollarını
araştırın demektir.

Gözyaşları aynı zamanda bağlı olunan şeye karşı vefanın bir tezahürüdür.
Nasılsa öyle görünme, nasıl görünüyorsa öyle olma demektir. “Olma” hiç yok,
sadece “görünme” varsa, orada nifak vardır. Dolayısıyla bir yerde sadakatin
aksi nifaktır. Onun için Tevbe sûresinde münafıkların Tebuk Seferi’nden geriye
durduklarını anlattıktan sonra der ki Kur’ân; “Ey iman edenler! Allah’tan
hakkıyla korkun ve sadıklarla beraber olun.”19

1 Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası-2 s.73, 221
2 Ankebût sûresi, 29/40. Aynı mânâya gelen diğer bir âyet için bkz.: Yûnus sûresi, 10/44.
3 Buhârî, nikâh 17; Müslim, zikir 97-98.
4 Nisâ sûresi, 4/120.
5 İbrahim sûresi, 14/22.
6 Haşir sûresi, 59/19.
7 Bediüzzaman, Sözler s.334 (Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Üçüncü Nokta)
8 Bakara sûresi, 2/255.
9 Bediüzzaman, Sözler s.747 (Otuz Üçüncü Söz, Otuz Birinci Pencere, Birinci Nokta, Üçüncü Vecih)
10 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 1/225, 4/399, 5/50; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/343.
11 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.502 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım)
12 Furkan sûresi, 25/70.
13 A’râf sûresi, 7/156.
14 Tirmizî, radâ 11, îmân 6; Ebû Dâvûd, sünnet 14; Dârimî, rakâik  74.
15 Bediüzzaman, Lem’alar s.203 (Yirmi Birinci Lem’a, Dördüncü Düstur)
16 Bkz.: İbn Mâce, zühd 4
17 Tirmizî, cihâd 12; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 7/307.
18 İbn Mâce, ikâmetü’s-salât 176; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 2/50
19 Tevbe sûresi, 9/119.



Düşünce Atlası

Özü Muhafaza
İmanı oturaklaşmış insanlar, dışarıdan aldıkları, okudukları her şeyi, zararlı

şeyler olsalar da, süt guddelerinin fışkıyı süte çevirmesi gibi faydalı bir hâle
getirirler. İmanı resânet kesbetmemiş insanların zihninde, okudukları her şey
sümüklü böceğin izleri gibi pis izler bırakır.

İmana Mâni Hususlar
1. Tekebbür:  Günümüzde ateistler, “İnsan olabildiğine hür kalmalıdır.

Allah’a kulluktan bahsettiğiniz zaman insanın hürriyetini ortadan kaldırmış
olursunuz. Kime olursa olsun ‘kulluk’ söz konusu ise orada hürriyet yok ve
insan sömürülüyor demektir” diyorlar. İşte, böylesine bir tekebbür, tabiatıyla
imana mânidir.

2. Bakış Zaviyesindeki İnhiraf: Bazen bakışlardaki zar kadar değişme,
neticede çok büyük farklılık arz eder ve insanı imandan dışarı çıkarır. Üstad’ın
“niyet” ve “nazar” mevzularındaki açıklamaları bu açıdan çok önem taşır.
“Niyet ve nazar, mahiyet-i eşyayı tağyir eder”1 der Üstad. Niyeti inkâra
kilitlenmişse bir insanın, bakışı ve anlayışı da buna göre şekillenir.

3. Cehalet
4. Alışkanlıklar: Kişinin sürekli yaptığı eylemleri, onun karakteri, kanaatleri,

inanç ve bağlılıkları ile bütünleşir. Onları terk etmek, din değiştirmek kadar zor
gelir o kişiye. Eğer bu eylemler iman ve İslâm’ın tasvip etmeyeceği ve
edemeyeceği yol ve yöntemler üzerinde yivler oluşturur ise, artık bu yivlere
yatak değiştirtmek imkânsızlaşır. Geçmiş kavimlerin inkârlarının çoğu, “âbâ an
ced” (atalardan bu yana) edinilmiş alışkanlıkların terk edilmemesinden
kaynaklanmaktaydı. Çünkü edinilmiş örf, âdet ve inançlar üzerinde insanlarda
aşılmaz dogmalar oluşmuştur. Yeni şeylerin kabulüne karşı ferdî ve sosyal
isteksizlik baş göstermektedir. Bu da küfrü netice vermiştir.

İlimden Beklenen Gaye
İlim yuvalarında eskiden öylesine bir ihlâs vardı ki, insanlar sırf Allah rızası



için gelir, bir şeyler öğrenirler, ders okurlar; makam, paye, mansıp, diploma,
kariyer nedir bilmezlerdi. Onlara “diploma” deseniz; “Ötede Allah diploma mı
soracakmış?” derlerdi. Sonraki dönemlerde ihlâs öldü. İnsanlar diploma ve
dünyalık uğruna okumaya ve çalışmaya başladılar. Diplomayı küçümsediğim,
onun önemini inkâr ettiğim düşünülmesin. Benim söylediğim, Allah rızasının
önüne başka şeylerin geçtiği hakikatidir. Yoksa diploma da, kariyer de, meslekî
başarılar da hep Allah rızasını kazanmak uğruna kullanılmalıdır. Her işin başı
Allah rızasıdır, onun dışındaki her şey tâlî ve ona tâbî olmalıdır.

Aslında ferdin başında bir kayyım olmalı ve başını döndürecek, bakışını
bulandıracak dünyalık bir şeye nail olduğunda onu yıkmalı. Aynı küçük
çocukların özene bezene yaptıkları şeyleri büyükçe bir çocuğun gelip bozması,
dağıtması gibi. Evet, bir kayyım bizim nazarlarımızı dünyaya celbeden şeyleri
yerle bir etmeli; tâ ki, her şey hâlisane, Allah (celle celâluhu) için olsun. Zaten,
umumiyetle, Allah sevdiği kimselere dünyayı nasip etmez. Ellerini her
uzattıklarında dünya onlardan kaçar. Cenâb-ı Hak, çeşitli vesileler ile onları
dünyaya küstürür.

Erzurumlu bir âlim vardı. Oğlu öldüğü gün yemyeşil bayramlıklarını giydi ve
herkese sürurla mukabele etti. Diyordu ki, “Allah benimle muamelede
bulundu.”

Yaşar Hoca çok anlatırdı: Fatih Camii’nde ders veren bir Hüsrev Hoca
varmış. Yaşar Hoca da onun derslerine katılırmış. Çok derin birisi... Bir kızı
varmış ve üniversitede okurmuş. Bir gün Yaşar Hoca ders okumak için hocanın
kulübesine gidiyor. Bakıyor ki, bahçede bir kazanla su kaynıyor. Hoca her
günkü gibi dersini takrir ediyor. Tavırlarında, neşesinde hiçbir farklılık yok.
Ders bitince diyor ki: “Şimdi sıra cenazemizi defnetmekte. Bizim kız dün gece
vefat etti.” İşte böylesine Allah’a iman... O verdi, o aldı ve biz de ölünce onun
yanına gideceğiz... Kerimesini ahirete uğurlayan bir babanın yüreği yanmaz mı,
elbette ki yanar; ama iman her şeyi hallediyor.

Kalbe dünya sevgisini koymamak, “Kalb iki sevgiye dardır” hakikatine göre
yaşamak... İbrahim Edhem kıssası bu esası anlatan en güzel örneklerden biridir.

Akıl ve Kalb
Akla gereğinden daha fazla önem veren ilim adamları rasyonalizm içinde

boğulmuşlardır. Akıl, yerine göre önem arz eder. Ancak, kalb öndedir, akıl ona
yardımcıdır. Akıl, insanı belli bir noktaya kadar götürür; o noktadan sonra
fayda vermez. Orada onu taşa vurup kırmak ve yolun sonrasına kalb ayağıyla
devam etmek gerekir. Akıl, burada kalbe “Haydi top senin, çevgan senin artık”



der.
Böyle bir benzetme ile Mevlâna da dahil bazı sufîler Cebrail aleyhisselâma

“akl-ı evvel” (ilk akıl) demişlerdir. Zira o, Mirac’ın bir noktasında “Buradan
daha ileri gidemem” demiş; Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) yalnız
olarak yoluna devam etmiştir. Ben Cebrail için öyle diyemem, uygun
bulmuyorum; ama bu işin ehli olan Mevlâna bu konuda çok ısrarlı. Ben her gün
Cebrail’e salât u selâm okuyorum. Fakat bazen düşünüyorum, “O bir melek,
terakki etmesi söz konusu değil. Benim duam onun hakkında ne ifade edecek?”
Yine de okumaya devam ediyorum.

***

Kur’ân’da “akıl” kelimesi geçmez. Hep muzari sîgası ile “  , 2 َنوُلِقَْعي
3 َنوُلِقَْعت ” buyrulur. Muzarî fiilin özelliğine bakılacak olursa, şu mânâ
düşünülebilir: “Kendisinde cehd ü gayret gösterilen, devamlı üzerinde
durularak işlenen pratik akıl.” Dediğimiz mânâdaki “akıl”, mâzi sîgası ile
yoktur. Çünkü mâzîlikte durgunluk ve durağanlık vardır. Mâzi sîgası ile akıl
sadece bir yerde geçer, o da konumuz dışındadır.

Berzah âleminde herkes inandığı şekilde karşılık görür. Allah (celle
celâluhu) yardımcımız olsun. Hiç kimseye ve hiçbir amele değil, sadece
Allah’a güvenmeli. Sizin vesileliğinizle milyonlarca insan Müslüman olsa bile
bunlara değil, sadece Allah’a güvenmeli. Çünkü mürekkep balığı gibi ortalığı
bulandıran “nefis” denen bir şey var.

Biz Yumurtanın İçindeki Civciv Gibiyiz…
Bu âlemdeki durumumuz aynen yumurta içindeki civcivin hali gibi.

Yumurtanın içindeki civcive “Dışarıda bir dünya var” deseniz o inanmaz,
“Hadi be sen de!” der. Biz de onun gibi ahireti hesap edemiyoruz. İnsan bir
bilebilse, “Bir ömür boyu dişimi sıkıp keşke daha fazlasına katlansaydım”
diyecek; ama bunu ötede derse, iş işten geçmiş olacak. Burada her bir gayret,
orada inkişafa vesile olur. Zaten insan burada meşru daire ile iktifa etse bir
mahrumiyet yaşamış olmaz. Herkes bulunduğu konumun hakkını vermeye
çalışmalı. Bütün mesele bu…

Eşyanın Perde Arkası
Sofistler diyor ki, “Dış dünya bizim gördüğümüz şekilde değildir. Bizim

gördüğümüzü sandığımız şeyler zihinlerimizdeki algılardan ibarettir.”
Tasavvufî mânâda “eşyanın perde arkası” dediğimiz şey bundan farklıdır.
Bizde “Hakâiku’l-eşya sabitetün. (Eşyanın hakikati, varlığı sabittir.)”



düşüncesi bir prensiptir. Bunun ötesinde, meselâ, sizden şu ağacın bir resmini
istesem, gördüğünüz şeyi tasvir edersiniz. Ancak ağaç ondan ibaret değildir.
Ağacın bir de görülmeyen portresi vardır ki, o da ekosistemdeki yeri, oksijen-
karbondioksit alış verişi, fotosentez faaliyetleri vs. olarak düşünülebilir. Onun
için bir biyolog, ağaçta herkesin gördüğünden daha derince ve farklı şeyler
görür. Çünkü onun bu konuda farklı ihtisası vardır.

Aynen bunun gibi, bazı konularda derinleşmiş olanlar, eşya ve hâdiselerin
çehrelerinde onun perde arkasını müşâhede edebilirler. Meselâ bir ağaca
bakar, onda Allah’ın isim ve sıfatlarının ayan beyan tecellî ettiğini görürler.

Eşyanın çehresinde görülen şeyler objektif de değildir. Yani, herkes aynı
şeyi görmez. Meselâ, yukarıda arz edilen misalde, bir ağaçta biyolog farklı şeyi
görür, fizikçi farklı şeyi görür, marangoz daha farklı bir şeyi… Ayrıca, bunlar
kendi içlerinde de derinliklerine göre farklı sınıflara ayrılırlar. Bu durum,
görülen şeyin yanlışlığını veya tutarsızlığını göstermez. Bakanların farklılığı
böyle bir farklılığa sebebiyet verir. Fakat çevrelerine basiretle bakanlar,
Cenâb-ı Hakk’ın tecellîlerini daima müşâhede edebileceklerdir.

Işığınla aydın her yan
Şaşkınlar arıyor burhan,
Tecellîn her yerde ayân
Rabbim, Sana döndüm yüzüm!
Âlem kitap, eşya kapak
Otlar, ağaçlar ve toprak,
Seni söyler yaprak yaprak,
Rabbim, Sana döndüm yüzüm!

Bakmak ve Görmek
Eşyanın mülk ciheti (fizîkî yönü) adına bugün görebildiğimiz miktarın binde

dört olduğunu söylüyorlar. Geleceğin ilim dünyasında bunun milyonda dörde ve
daha azına düşeceğini göreceğiz. Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin tecellîsini görme
hususunda çok darlık yaşıyoruz. Nasıl üç boyutlu resimlere ısrarlı ve farklı bir
açıdan bakma neticesinde kareler şekilleniyor; mânâlı ve bütün bir resim
görüyoruz. Aynen öyle de, eşyanın fizik ve metafizik, madde ile mânâ buutlarını
beraberce ele alarak ısrarla ve farklı açılardan bakmasını becerebilirsek, mülk
ciheti yanında melekût ciheti (fizikötesi yönü) de üç, dört, beş, altı boyutuyla
bizim müşâhedemize açılabilir ve eşyanın hakikî yüzünü görmeye
başlayabiliriz.



İnançsızlık Her Devirde Aynıdır
İnançsızlık mülâhazası her yerde, her zaman aynıdır. Ebû Cehil “Allah

nerede?” diyordu. Aynı küfrü bu çağda da görebilirsiniz; laboratuardaki adam
“Bak, Allah’ı burada göremiyoruz, nerede o?” diyor. Ona şöyle demek lazım:
“Ahmak! Allah senin laboratuarına girecek şey mi? Atomun içindeki çekirdek
dönüyor, döndüren eli görmüyor musun? Yoksa, Gagarin gibi sen de onu küre-i
arzın etrafında mı arıyorsun?” Uzayda dönüp dolaşıp da “Allah’ı göremedim”
diyen Gagarin için Necip Fazıl demişti ki, “A be ahmak! Allah’ın –hâşâ ve
kellâ– fezâ-yı ıtlakta dolaşan bir balon olduğunu sana kim söyledi?”

Bakış zaviyesi yakalanamayınca “doğru” bulunamaz. Hani, Firavun
adamlarına şöyle demişti: “Hele bana yüksek bir kule yapın da çıkıp bakayım,
Musa’nın Rabbi orada mı?”4 Zavallı, bilmiyor ki, onun kule diye yaptığı burç
deryada bir katre, çölün içinde küçücük bir tepecik… İşte, bakış açısı bu
olunca, küfür aynı küfürdür; zaman ve mekân değişse bile o değişmiyor.

İçinde işlenmesi kesin bir günah ve mâsiyet bulunan bir amel, ileride elde
edilmesi şüpheli bir sevaba bina edilemez. Gelecekteki muhtemel bir sevap
için hâlihazırda günaha girmek caiz değildir. Yarına çıkacağımıza dair elimizde
bir senet yok ki!

Düşünce Ufkunun Mihrabı
Ben yetiştiğim çevrenin de sevkiyle, bütün tasavvuf büyüklerine karşı derin

bir saygı, alâka ve sevgiyle büyüdüm. Onların isimlerini sürekli dualarımda
zikrettim, himmetlerini umdum. Fakat buna rağmen, selef-i salihînin eserlerini
okurken tenkit edebileceğim yerler gördüm. Çok istifade ettiğim bazı kitapları
okurken bile kritiğe tâbi tuttuğum noktalar oldu. Çoğu zaman sevgi ve saygı
anlayışıma çarpan tenkit düşüncesi parçalanıp kırılsa da kafama takılan
mevzular oldu.

Fakat Bediüzzaman’ı çok farklı gördüm. O, acayip kılığı, garip kıyafeti,
farklı hâli ve çağın tuhaflığı içinde gizlemiş kendisini. O, düşünce ufkunun
mihrabı gibi bir insan. İnsan, düşüncede mihraptan başkasına yönelirse
kıbleden dönmüş gibi olur. Ama neylersiniz ki, yüzünü Batı’ya çevirmiş dünya
kadar yerli, evlerinde ve hemen önlerindeki bu kıbleye sırtlarını dönmüşler.
Anlaşılamayacak bir alâkasızlıkla ondan mahrum kalmışlar.

Hz. Ömer’in Tavrı
Hadis kitaplarında nakledildiği üzere; Hz. Ömer (radıyallâhu anh) bir cuma

günü minberde hutbe verirken ilk hicret eden sahabîlerden biri camiye giriyor.



O içeri girince Hz. Ömer sözünü kesip “Saat kaç?!...” diyerek onun geç
kaldığını ima ediyor. O sahabînin, mazeretini söylerken, “Çarşıdan eve
dönerken geciktim ve abdest alır almaz da geldim” demesi üzerine “Allah
Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) cuma günü gusletmeyi de emrettiğini
bilmiyor musun?” diyor.

İmam Şatıbî bu hâdiseyi anlatırken, herhalde Hz. Osman hakkında suizanna
sebep olmasın diye, isim tasrih etmiyor; fakat bazı hadis kitaplarında Cumaya
geç kalan sahabinin Hz. Osman olduğu belirtiliyor.

Hz. Ömer Efendimiz’in bazı tavırlarında bu hâdisede olduğu gibi çok yüksek
mânâlar bulunduğuna, konuşurken, tavır koyarken, söz, hal ve tavırlarına yüksek
mânâlar yüklediğine inanıyorum. Hz. Ömer gibi bir nezaket ve firâset insanının,
bizzat kendisinin üçüncü halife adayları arasında ismini saydığı önemli bir
dostunu, Hz. Osman gibi seçkin bir sahabiyi mahcup edecek bir sözü o kadar
insan içinde rastgele söylemesi düşünülemez. Öyleyse bu meselede Hz.
Ömer’in tavrındaki inceliğe dikkat etmek gerekir.

Her şeyden önce Hz. Ömer Efendimiz, cuma namazı ve camiye erken gelme
hususundaki hassasiyetini ortaya koyuyor. Ayrıca, çok önemli olan şu hakikate
işaret ediyor: Eğer hayırlı bir şey yapılıyorsa ve yapılan o şey de önemliyse,
Allah’ın rızasını kazanma gayesiyle eda ediliyorsa, bu işe ilk gönül vermiş
olanlar, daha sonra da daima önde olmalılar; o işte sürekli önde koşmalı,
arkadan gelenlere bir hüsnümisal teşkil etmeliler. Anne babanın, çocuklarına
bazı meselelerde örnek olmaları gibi onlar da kendilerinden sonra gelenlere iyi
örnek olmalılar. O toplum içinde Hz. Osman herkesin hürmet edip önde kabul
ettiği, örnek alınacak, delil sayılacak, hüccet kabul edilebilecek bir insandır. O,
hutbeye geç kalırsa başkalarının “Cumaya sonra gidilse de, hutbe okunurken
camiye varılsa da oluyormuş...” deme ihtimali vardır. Öyleyse, Hz. Osman
seviyesinde bir kimsenin herkesten önce camiye gelmesi, ön safı tutması ve bu
hâliyle halka örnek olması lazımdır.

Ayrıca, Peygamber Efendimiz’in camiye en önce gelenin bir deve
boğazlamış gibi, daha sonrakilerin de sırasıyla sığır, koyun, tavuk ve yumurta
infak etmiş gibi sevap kazanacağını, yani, ilk gelenden ezan vaktinde camiye
girene kadar herkesin derece derece bu sevaba nail olacağını belirtmesinden
dolayı, o devirdeki insanların Cuma namazı için camiye geliş vakti, şafakla
beraber başlıyordu. Hz. Ömer yaptığı ikazla o hadis-i şerife de telmihte
bulunmuş oluyordu.

Bir diğer mesele de şudur: Resûl-i Ekrem Efendimiz cuma günü gusletmenin
gerekli olduğunu söylemiş; bundan dolayı, Cuma günü gusletmeye bazı



mezhepler vacip, diğer bazıları da sünnet demişlerdir. O günkü şartlar, yani
çok sıcak bir bölgede, çok defa yün giyen insanlar ve Mudar’dan gelen
kabilenin tavrında görüldüğü gibi o yünün terden dolayı çok kötü kokması
nazara alındığında Efendimiz’in, cuma ve bayram günlerinde guslü tavsiye
buyurmasının hikmeti daha iyi anlaşılacaktır. İşte Hz. Ömer, cuma günü gusül
abdesti alınması gerektiğini Hz. Osman vesilesiyle bir kere daha hatırlatmış
oluyordu. Dahası, kendinden sonra işin başına geçecek insana “Sen imamsın,
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yaptığı her şeyi sen de aynen
yapmalısın ve bunu da halk böyle bilmeli!” işaretini veriyordu.

Evet, Hz. Ömer, kendisine yakın bildiği bir insanı bu şekilde hafifçe sarsmış;
önde yürüyen insanların dini yaşamada hassas olmaları gerektiği için onu
hemen ikaz etmiş; meselenin ehemmiyetini, sözlerini kaldırabilecek bu insan
aracılığıyla ifade buyurmuştur.

Aslında, Hz. Ömer Efendimiz’in benim tezkiyeme ihtiyacı yoktur. Fakat
zihinlerde yanlış bir şey kalır; “Biz bile caminin içinde bunu yapmayız, Hz.
Ömer nasıl yapar?” sorusuyla, her yönüyle mükemmel bir insan hakkında,
suizan kapıları açılır endişesiyle bu kadarcık bir açıklamayı zarurî gördüm.
Böyle bir tavır, Hz. Ömer’in büyüklüğüne nispetle küçük görülebilir; fakat Hz.
Ömer’in ona yüklediği mânâlar açısından bakılınca o davranış çok büyüktür.
Hz. Ömer efendimizin bir arkadaşını, cephede aynı safta beraber mücadele
verdiği bir dostunu caminin içinde mahcup etmesi, utandırması kesinlikle çok
basit bir mânâya matuf olamaz. Hele o tavırda bir garaz (kötü niyet) kat’iyen
bulunamaz.

Sözlerimizi, Hz. Osman’ın tevazuunu ve hazm-ı nefsini de hatırlatarak
bitirelim. Hadis kaynakları, kalabalık bir cemaat içinde öyle sarsıcı bir ikaza
muhatap olan Hz. Osman’ın herhangi bir mukabelede bulunduğunu nakletmiyor.
O, Hz. Ömer gibi sadece Hak adına konuşan bir yârânın sözlerini kendine
yaraşır olgunlukla dinliyor, kabul ediyor ve bu hâliyle diğer insanlara da örnek
oluyor.

Gayretullah
Bir deve kervanı yola çıkmış giderken yolda fakir bir dervişle karşılaşırlar.

Derviş, kervancıbaşına kendisini de almalarını rica eder. Kervancıbaşı bu
isteği kabul eder ve yola revan olurlar. Bir zaman sonra yolda haramiler
kervanı basar ve neleri var neleri yok hepsini alırlar. Dervişe de malı olup
olmadığı sorulunca, “Benim hiç param yok; ama kervancıbaşının değerli bir
yeleği vardı, onu almayı unutmuşsunuz” der. Haramiler yeleği alırken
kervancıbaşı hiçbir şey söylemez; ama dervişe çok gönül koymuştur. Öyle ya,



ona o kadar iyilik yapmasına karşılık böyle bir tavırla karşılaşmıştır.
Bir zaman sonra, kervan ahalisi bütün varlığını kaybetmiş bir halde

bekleşirken devletin askerleri çıkagelir. Haramiler derdest edilmiştir. Bütün
gasbedilen mallar sahiplerine iade edilir. İşte o anda kervancıbaşı dervişe
yanaşır ve der ki: “Baba, aşk olsun! Ben sana o kadar iyilik yaptım, sen de
tuttun eşkıyalara benim yeleği haber verdin.” Derviş de der ki: “Oğlum, bu
haramiler o kadar zulmettiler ki, baktım gayretullaha dokunmasına dört parmak
kalmış. Senin yelek, işte o dört parmak yerine geçti.”

Evet, Allah (celle celâluhu) zalimleri iflah etmez. Ancak mazlumun Allah’ın
gayretine dokunduracak liyakati kesbetmesi gerekir. Eğer o, bu seviyenin eri
değilse ve yöneleceği kapıya tam yönelememişse ceza te’cil edilebilir. Bugün
Müslümanlara revâ görülen zulmü ve bu zulmün gayretullaha dokunmasını da
bu zaviyeden ele almak gerekir.

Bir mü’min yabancı dil öğrenirken gönlünün derinliklerinden içeri
“İngilizcem, Almancam, Fransızcam olsun; kariyer yapayım; aranan adam ben
olayım...” düşüncesi girerse ve bu, onun tek derdi hâline gelirse Cenâb-ı Allah
razı olmaz. Her şey “Onu nasıl anlatır, rızasını nasıl kazanırım?” duygu ve
düşüncesine bina edilmelidir.

Bir transatlantikle yolculuk yapanlar için, güvenlik seviyesi ne kadar yüksek
olursa olsun, bir kaza ihtimaline binâen gemiye flikalar koyuyorlar, can
yelekleri ve işaret fişekleri koyuyorlar, acil kurtarma planları hazırlıyorlar... Şu
dünya yolculuğunda öbür hayatımızı garanti altına almak için bir hazırlık
yapmıyorsak buna ne denebilir? Muhtemel bir kaza için bu kadar hazırlık yapan
bir insan, gelmesi yarın kadar kesin ebedî ahiret hayatı adına hazırlık
yapmıyorsa o divane değil midir?

Sahih midir bilemiyorum; ama oldukça ibretli bir hikâyedir Hz. Ali’nin bir
dehrî (materyalist) ile diyaloğu. Dehrî, Hz. Ali’ye “Bu dünyada boş yere
yorulup duruyorsunuz. Ya Cennet-Cehennem yoksa?” der. Hz. Ali’nin cevabı şu
şekilde olur: “Sizin dediğiniz doğruysa ben bir şey kaybedecek değilim. Ama
benim dediğim doğruysa ve Cennet var ise siz ne kaybedeceğinizin farkında
mısınız?”

Hayat Çekirdeği
Evet, insana bahşedilen hayat bir çekirdek, bir tohum mesabesindedir. Bir

tane tohum veriliyor ve deniliyor ki “Çok dikkatli kullan bunu, ondan meyve de
alabilirsin, onu çürütebilirsin de. Dünyevî ve uhrevî hayatının saadeti, bu
tohumun çok iyi değerlendirilmesine, nemalandırılmasına bağlı.” Kendisine



verilen bu tohumun suyuna dikkat eden, toprakta onun için kuvve-i inbâtiye
arayan, güneşe temasını hesaba katan ve hatta kuşların gelip gagalamasına karşı
dahi çareler arayan, sonunda Cennet meyvesi yiyecektir. O tohum için gerekli
bakım görümü yapmayanın elinde de, olsa olsa Cehennem zakkumu kalacaktır.

Hastane, insanları seyredip kendimce dersler çıkarmama da vesile oldu.
Onların da inancı vardır, istavroz çıkaranlar gördüm; fakat çoğunlukla çehreler
kara kara, sönük, renk atmış ve matlaşmış bir vaziyetteydi. Bunun arkasında
hayat sevgisi, uzun yaşama isteği, kendini hiç ölmeyecekmiş gibi zannetme hissi
ve altmışına yetmişine ulaşan yaşı “Acaba seksen doksan yapabilir miyim?!”
telaşı seziliyordu. Oysa insan ehl-i iman olunca, “Ne yapalım yani, üç adım
sonra ‘Çık!’ diyeceklerine şimdi ‘Çık!’ diyorlar, ne fark eder” diyor. Ahirete
inanmanız ve ölümü daha başından mukadder kabul etmeniz o türden bütün
sıkıntı ve endişelerinize çare oluyor.

Allah (celle celâluhu) ondan ebeden razı olsun, Üstad ne güzel söylemiş:
“İman hem nurdur, hem kuvvettir.”5 Bu söz artık bizim tabiatımız olmuş, slogan
değil. İmanın gücü içimize girmiş, bir trafik memuru gibi duygularımızı
yönlendiriyor. Duygularımızın trafik memuru... Ne büyük bir nimete mazhar
olmuşuz bu küfür ve dalâlet asrında!...

Bu nimet bir şükür ister. Hakkım olsa, onlar da istiskal etmeseler ve ben de
doğru ifade edebilsem, arkadaşlarımdan, kardeşlerimden imanın güzelliklerini
başkalarına da duyurma heyecanını canlandırmalarını isterdim. Yani otursunlar
kalksınlar, çevrelerinde dîn-i mübîn-i İslâm’a bağlı ve onu neşretme adına bir
heyecan, sönmeyen bir heyecan uyarsınlar. Bunun dışındaki her şeyi fuzulî ve
gereksiz görsünler ve göstersinler. Bizim kaybettiğimiz şey İslâmî aşk ve
heyecandır. Yıkılışımızın arkasında o vardır.

Yanlış anlaşılmasın, İslâmî heyecan, herhangi bir şeyi protesto etmek için
bağırıp çağırma, yakıp yıkma, kin ve nefret besleme değildir. İslâmî heyecan,
hiç yorulmadan, hiç duraklama yaşamadan sürekli gönlünün ilhamlarını başka
sinelere boşaltma; yeise, ümitsizliğe düşmeme; Allah’ın yarattığı her kulu
muhterem sayarak kim ve nerede olursa olsun –tek kişi kalmışsa bile– atını
mahmuzlayıp ona da iman meşalesi götürme; götürüp çağı, konjonktürü ve
muhatapları gözeterek uygun bir üslûpla herkesin iman nuruyla aydınlanması
için gayret göstermedir.
1 Bediüzzaman, Mesnevi-i Nuriye s.44 (Katre, Mukaddime)
2 “Hâlâ akıllanmazlar mı?” (Yâsîn sûresi, 36/68).
3 Bkz.: Bakara sûresi, 2/44, 76; Âl-i İmran sûresi, 3/65; En’âm sûresi, 6/32; ...
4 Kasas sûresi, 28/38.
5 Bediüzzaman, Sözler s.334 (Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Üçüncü Nokta)
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Takdim
“Aman!”
Bu kitabın yazarını, okuyucusuna tanıtmak gerekmez; Fethullah Gülen, sadece

sevenlerinin ve sözünü ciddiye alanların değil, çok daha geniş insan kitlelerinin
tanıdığı ve merak ettiği bir isimdir ve bu ismin önüne veya ardına sıfat veya
unvan eklemek de şart değildir; ısrar hâlinde onun için sadece, “İnsanlara
Hakkı tavsiye eden kötülüklerden kaçınmalarını öğütleyen biri...” demek
mümkün; iki cihanda unvanların en değerlisi ve mânidarı da her hâlde bu olsa
gerektir.

Gâhi zaman bir muallim, bir ahbab, bir vaiz veya rü’yetine güvenilir bir aile
büyüğü edasıdır ki, söylenenlere kulak kesilmek gerektiğini ihtar ediyor; bu
söyleyişte “kısa günün kârı” endişesi yoktur, ebediyet ufku vardır ve bu
hisleniş, insanda muhatabını ciddiye almaya davet eden istikamette bir ikaz
görevi yapıyor.

***

Elinizdeki kitap, teknik bakımdan şifahî bir özellik taşıyor; yani yazarın
yazdıkları değil, muhtelif meclislerde ve muhtelif vesilelerle söylenmiş
sözlerin yazıya geçirilmiş hâlidir; buna rağmen kitapta, ekseriyete yakın
nispette gramer bakımından kitap cümlesi gibi düzgün ifadeler bulacaksınız. Bu
özellik ses kayıtlarının yazıya çevrilirken düzeltilmesi gayretinden
kaynaklanmıyor; tanıyanlar esasen bilir ki Fethullah Gülen, şifahi ifadede
misline kolay rastlanmayacak bir talâkat sahibidir ve sohbetlerine doğrudan
veya dolaylı yoldan istifade etmiş olanlar bu ifade düzgünlüğü ve parlaklığına
dikkat kesilmişlerdir. Şifahi ifadede akıcılık, söz konusu meseleye vukufu ve
fikir disiplinini gerektiren bir meziyettir; ne yazık ki güzel, düzgün, mânidar ve
tesirli konuşma özelliğini cemiyetimizde alkışlanacak ve övülecek bir meziyet
hâline getirmekte başarılı olamadık; her yerde olduğu gibi sıradanlık, güzel ve
taçlandırılması gereken meziyetleri geriye itiyor.

***

Kitaptaki metinlerin müsvedde hâlini okuyup bitirdikten sonra içerdeki
anafikrin “Aman!” nidası ile özetlenebileceğini düşündüm; “Aman yâ Rabbi!
Aman yâ Resûlallah! Aman ey mü’minler! Aman, aman, aman!..” Aman
nidâsının Türkçemizde böyle bir mânâ derinliği vardır; hem yakarış ve mağfiret
dilenişi, hem de muhtemel ve mevcut tehlikelere karşı dikkat çekme endişesi,



bir ikaz çığlığı. Bu niyaz ve temenninin bir başka müşterek tarif edici vasfı ise
“gurbet eller”de zihinden kağıda sirayet etmiş olması; gurbet mektupları bunlar!

Gurbet ki, bütün varlığı ve mânâsı ile sılaya atıftır. Kitaptaki tespit ve
temennileri bir de o gözle değerlendirmek lazım. Gurbet, acılı bir duruş yeridir
ve gurbetten sılaya tevcih edilmiş tespitleri ister istemez gurbeti hüznünün
renklerine boyayacaktır.

***

Misâl, “Bir hükümetin milletine ‘benim milletim’ demesinden ziyade, bir
milletin başındaki hükümete ‘benim hükümetim’ demesi daha önemlidir ve
zannımca her zaman aranan da işte budur.” cümlesinin siyaset biliminde hangi
mânâ ufuklarını kapladığını araştırmak doğrusu çok verimli fikir fırtınalarına
sahne olabilirdi. Bu cümlesi ile yazar, siyasî kültürümüze yeni ve önemli bir
istikamet gösterdiği gibi en azından son asrın siyasî tarihine de ciddi bir kritik
getiriyor; fakat üslûba dikkat çekmek isterim; cerh edici değil otayıcı, yıkıcı
değil destekleyici, kabulcü değil eleştirici, kaba ve incitici değil zarif ve
ârifâne. Bu eleştiri ve tespit âhengine dikkat edilmeli ve altı çizilmelidir.

***
“Ben” zamiri, dilimizde kabzasız ve her iki tarafı da keskin bir bıçak gibidir;

keskin ağzını kavrayanın elini kanatır, usûle riayetle tasarruf edenin işini görür.
Kitapta yeri geldikçe birinci tekil şahıs sigâsıyla kurulmuş cümlelerin, hemen
oracıkta insanî bir sıcaklık hâlesi teşkil etmesi dikkatimi çekti. Klasik
kültürümüzde “Ben demek ayıptır.” şeklinde iyi izah edilmemiş bir hüküm
vardır, yeri gelmişken “ben” sigâsı kullanmanın en evvel şahsî sorumluluk
üstlenmek gereken izahlarda kaçınılmaz olduğunu ifade etmeliyiz. Ben yerine
“biz”i tercih etmenin kaçış anlamına geldiği ve ortaklaşa kimliğe sığınarak
sorumluluktan sıyrılmak anlamına geldiği yerler vardır. Fethullah Gülen’in
sadece söyledikleriyle değil, söyleyiş şekli ve üslûbu ile de okuyucularına
hüsnümisal teşkil etmesi murad olunur; zira zannedildiğinin aksine “duruş”un,
söyleyişten daha değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. “Duruş” kavramının
içine rahatlıkla şahsiyeti, seciyeyi, ahlâkı da ilave etmek mümkün.

Öyle bir “duruş”un tehlikeli ve yakıcı hâle geldiği tek yer, –sırf metânetinden
ötürü– sair duruş sahiplerinin haset ve iğbirârını da istemeden celb etmektir ve
zannımca Fethullah Gülen Hocaefendi, insanî zaaf ve kusurlarından ziyade aynı
derecede insanî meziyet ve duruş sağlamlığının ceremesini, kendine yöneltilen
husûmet nevinden ödemektedir ve ödeyecektir.

***



Eserden müellifi tanımak noktasında diğer kitaplarına nazaran elinizde
tuttuğunuz metnin daha tarif edici olduğunu düşünüyorum. Dikkatli nazarlar
orada hayli ipucu fark edecek ve müellifin kağıtta bıraktığı zihin izlerini daha
sadıkâne bir yorumla anlamak imkânını bulacaklardır.

Her metnin muhtelif mânâ katmanları vardır ve her kitapta aslında kendimizi
okuruz.

***

İki temennî ile sizleri eserle baş başa bırakacağım: dilinden ve kaleminden
“Hakk’a tavsiye”den maada bir söz ve işaret duymadığıma şahadet edeceğim
aziz Fethullah Gülen’e iki cihanda saadet ve âfiyetler diliyorum; inşallah
rahatsızlıklarından şifâ bulur ve inşâllah ân-karîb zamanda safâlıkla
memleketine, sılasına avdet eder.

A. Turan Alkan



Tevhid Ekseninde

Tevhid Yörüngeli Konuşmak
Fiilleri yaratan da Cenâb-ı Allah’tır. Biz konuşurken “Yedik, içtik, gittik,

geldik” desek de, yediren de, içiren de, götüren de, getiren de O’dur. Biz, bu
fiilleri kendimize isnat ederken, Allah Teâlâ’yı bayağı ve âdi işlerden tenzih
etmek için öyle konuşuyoruz. Aslında, “Allah abdest aldırdı, Allah zeytin
yedirdi, Allah su içirdi.” sözleri hakikate muvâfıktır, doğrudur.

Bazı arkadaşlar, uzun zaman her fiili Allah’a nisbet etmeyi sürdürdüler.
“Yemek güzel olmuş” demek kadarlık bir sözü bile “Allah yaptırdı” şeklindeki
cevaplarıyla hakikate hamlettiler. Fakat böyle bir üslûpta bazen bir sun’îliğe
kaçma olabilir. Cenâb-ı Allah, mecaza cevaz verdiği için fiilleri mecazen
insanlara nisbet etmede bir beis yoktur.

Evet, bir fiil hakikî fâiline isnat edilmezse o söz mecaz olur. Mecâz, bir
alâkadan dolayı hakikî mânâsının dışında kullanılan ve zahirî mânâsının kast
edilmesine karine-i mânia (engel delil) bulunan kelimelerdir. Meselâ, “Bahar
etrafı yemyeşil yaptı.” sözünde fiilin bahara isnat edilmesi mecazîdir. Çünkü,
bizim inancımıza göre ve hakikatte, etrafı yemyeşil yapan, ağaçlara çiçek
açtıran sadece Allah’tır. Bahar mevsimi ise yalnızca bu yeşermenin zamanıdır.
Bu mecazda zaman, alâkadır; bahar mevsiminin “etrafı yemyeşil yapma” gibi
bir fiilden âciz ve uzak olması da, karine-i mâniadır.

Ayrıca, hastaneye gidip gelirken, insanların gizli bir şirkle yüz yüze
olduklarını gördüm. “Şu doktor hayatımı kurtardı.” sözünden tutun da, “Şu ilacı
almazsanız iki sene bile yaşayamazsınız.” ya da “Ameliyat sizi on sene daha
yaşatır.” türünden nereye gittiği bilinmeyen, hangi dinî esasa dokunduğu
sezilmeyen pek çok yanlış ifade duydum. Çok üzüldüm. Sanki hayatı veren
ilaçlarmış gibi bütün fiillerin onlara nisbet edildiğini ve Cenâb-ı Hakk’ın hiç
zikredilmediğini müşâhede ettim. Ve sanki, Müessir-i Hakikî, alınan bir ilaçtan
dolayı şifa vermeye –hâşâ– mecburmuş gibi “Şu ilacı alın, hiçbir şeyiniz
kalmaz.” şeklindeki ifadelere muhatap oldum. Bu üslûp karşısında ruhum çok
sıkıldı. Evet, “Bu sözler mecaz” diyebilirsiniz; ama bunu derken “Hakikî Fâil”i
de unutmamanız, kalb ve düşüncelerinizde en geniş yeri O’na ayırmanız
gerekmez mi?



Bir süre tedavimle ilgilenen bir doktor arkadaşımız buradan giderken,
“Hocam, Allah sizden razı olsun. Bana ‘sebepler planında’ demeyi öğrettiniz.”
demişti. Evet, Allah (celle celâluhu), ilacı bir sebep olarak yaratmıştır. Bir
ilaç, belli bir rahatsızlığa sebepler planında iyi gelebilir. Ama hem o ilacı
alanın, hem de onu tavsiye eden doktorun her lâhza aklında bulundurması
gereken husus “Yegâne Şâfî Allah’tır.” hakikati ve “o ilacın sadece bir vesile
olduğu” gerçeğidir.

Alvar İmamı, sürekli “Allah bizi insan eyleye!” derdi. Bazılarının aklına
gelebilir ki, zaten insanız. Evet öyledir, fakat potansiyel insan olmak başka,
hakikî insan olmak başkadır.

Hüve
Cenâb-ı Hakk’ın nimetlerini O’ndan bilmek, ihsanları O’na izafe ederek

hatırlamak bir şükr-ü manevîdir. Bu da, o türden nimetlerin ziyadeleşmesine
vesile olur. O’nu görmezlikten gelmek ise nankörlüktür. Nankörlük de azab-ı
ilâhîyi gerektirir ve nimetin inkıtâına vesile olur. Hususiyle “enaniyet asrı”
diyebileceğimiz içinde yaşadığımız zaman diliminde, insanlar pohpohlanmak,
övülmek için bahaneler arıyorlar. Her şey bir çalıma, kuruntu ve riyaya
bağlanmış gidiyor ve her yerde bir havâîlik hâkim. Bu havâîliğe karşı ciddî
olmak iktiza ediyor.

Eğer insanın davranışları, azmi, cehdi ve tercihi herhangi bir şeyin meydana
gelmesi için bir sebepse ve buna bir değer atfedilecekse bunu öbür âleme
bırakmalı. Burada onlara değer atfettiğimiz zaman hiç farkına varmadan, işi o
işin asıl sahibinden koparmış ve kendimize mâletmiş oluruz. Bunda da bir şirk-
i hafî vardır. َنوـُلَمَْعت اـَمَو  ْمُكََقلَخ  ّللاَو  ُهٰ  “Sizi de, yaptığınız şeyleri de
yaratan Allah’tır.” 1 ilâhî beyanı bize bunu ifade ediyor. Bu sebeple
başkalarını takdir edenler, takdir ederken temkinli olmalılar; hem fiilleri asıl
Sahibinden koparmamaları, hem de takdir ettikleri insana zarar vermemeleri
açısından dikkatli davranmalılar.

Bazen kendisine başarı isnat edilen şahıs, öyle bir takdir karşısında
dayanamayacak kadar zayıf bir adam olabilir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) böyle bir münasebetle “Kardeşinin boynunu kırdın!”2 diyor. “O yaptı,
o etti, o mükemmel, o şöyle, eşi menendi yok…” şeklinde şeyler söylenince
“Onun boynunu kırdın.” buyuruyor. Üstad Hazretleri de, hem onları övmek
suretiyle boyunlarını kırmamak, hem de başkalarında rekabet, kıskançlık ve
haset hislerini tahrik etmemek için talebelerinde sadakat, samimiyet ve vefa
arıyor. Onları keşif, keramet ya da harikulâdeliklere değil; bu vasıfları elde



etmeye ve mübalâğalardan kaçarak her şeye rağmen vefalı olmaya çağırıyor.3

Öyleyse, her şeyi silmeli, “O” demeli. “Ene”den vazgeçip “Hüve”ye
bağlanmalı. Bütün meseleleri “Hû”ya irca etmeli.

Gerçi, Üstad Hazretleri, “ene”yi yırt, “nahnü”yü göster4 diyor. Bu
mülâhazanın mânâsı şudur: İlle de bazı işler, başarılar, muvaffakiyetler için bir
sebep gösterilecekse heyet gösterilmeli; tek tek fertler değil de onların vifak ve
ittifakıyla hâsıl olan şahs-ı mânevî nazara verilmeli. Cenâb-ı Hakk’ın tevfîkinin
tahakkuku için vifak ve ittifak bir şart-ı adîdir, mülâhazasına bağlanmalı. Fakat
esas tevhîde ulaşma, ene’yi yırtıp nahnü’den geçip Hüve’yi göstermekle olur.
Temelde ene (ben), ente (sen), entüm (siz) ve nahnü (biz) kısacası bunların
hepsi Hüve’ye bağlanmalıdır. Acz, fakr yolunun esası da budur.

İman ve Küfür
“Birbirine en uzak şeyler nelerdir?” denilirse “Küfür ve iman”

diyebilirsiniz; neticeleri itibarıyla böyledir. Fakat hayat içinde yaşadığınız
şeyler itibarıyla; hisleriniz, hevesleriniz veya vicdanınız, şuurunuz ve latîfe-i
rabbâniyeniz açısından bakınca birbirine en yakın şeyler de küfür ve imandır.
Aralarında incecik bir perde vardır.

Onun için perdenin öte tarafına yuvarlanıp düşenlerin dedikodusunu edip,
“Nasıl oldu da düştüler?” falan deme yerine “Allah bizi düşürmesin.” diye
Cenâb-ı Hakk’a teveccüh edip yalvarmak lazımdır. Devamlı surette, َال اَنَّب  رَ

اَنَتْيَدَھ ِْذإ  َدَْعب  اََنبوُل  ْغِزُت ُق  “Allahım hidayet buyurduktan sonra kalblerimizi
kaydırma.”5 demek gerekir.

Bütün kardeşlerimiz için de aynı duayı yapmalıyız. Çünkü hiç umulmadık
kimseler kaybedebilir. Vahye kâtiplik yapan insan vardır ki, kaybetmiştir. İster
tahribatın kolay olmasına, ister şeytanî meselelerin insana daha cazip, daha hoş
gelmesine, isterseniz de her zaman tetikte yaşayamamaya veriniz, hiç
beklenmedik anda kayabilir ve kaybedebilirsiniz.

Bundan dolayı, insan kendine hiç güvenmemeli, O’na tutunmalı ve bu şekilde
ayakta durmaya çalışmalı. Kendini çok küçük görmeli. Her gece bin rekât
namaz kılsa, başını yerden kaldırmasa da kulluğunu yapamadığı inancında
olmalı. Senenin her gününü ibadetle dopdolu yaşayan bir kul “Rabbime şu
kadar ibadet ettim, şu meselede şöyle bir mazhariyete erdim.” şeklinde bir
düşünceyi aklının köşesinden geçirse, kendisini bir paye ve makam sahibi
zannetse, onun bu mülâhazayla tükettiği o anlar, hayatının en karanlık dilimleri
olur.



Oysa dikkatli bir kul, mazhariyetlerine bir mekr olabileceği endişesiyle
bakmalı ve Allah’ın rızasından başka bütün taleplere kapanmalıdır. “Ben bir
köleyim. Kölenin hiç sermayesi olmaz, o ne kazanırsa kazansın kâr efendiye
aittir.” şuurunda olmalı, ibadet ve hizmetleri karşılığında bir mükâfat ve bedel
beklememelidir. Kaldı ki Yirmi Dördüncü Söz’de ifade edildiği gibi;
“Ubûdiyet, mukaddeme-i mükâfat-ı lâhika değil, netice-i nimet-i sâbıkadır.
Evet biz, mükâfatımızı almışız. Ona göre hizmetle ve ubûdiyetle muvazzafız.”6

Öyleyse mesele, makam elde etmek, bir pâyeyle bilinmek değildir; verilmiş bir
pâyenin hakkını eda etmek, nimetlere şükürle mukabelede bulunmaktır.

Allah Resûlü her namazın ardından ِرْفُكْلا َنِم  َكـِب  ُذو  َُعأ ِيِّنإ  ّلَلا  َّمُھٰ  diye
dua ediyor.7 Bunu, Efendimiz’in talim (öğretme) makamında söylediği bir dua
olarak değerlendirmek lazımdır. Zira, peygamberler hem mâsum hem de
masûndurlar; günaha kapalıdırlar ve aynı zamanda Cenâb-ı Hak onları günaha
karşı korur. Onlar, başkalarını kurtarmak için gönderilen kimselerdir;
kendilerini kurtarmak için gönderilmemişlerdir. Ancak Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem), o engin kulluk şuuru ve tevazuuyla kendi
nefsinden de endişe duyup suiakıbetten korkabilir ve kovulacağından endişe
edebilir. Fakat biz terbiyemizin gereği bu türlü mülâhazaları talime havale
etmeli; bize herkesin akıbetinden endişe etmesi gerektiğini öğretiyor, şeklinde
anlamalıyız. Ama o kendi açısından 8 ُهْنِم ٍةَمْحَرِب  ّللا  ُهٰ َي  ِنَدَّمَغََتي َْنأ  َّال  bir– إِ
rivayette de devamında 9 ٍلْضَفَو  – demekte, kendisini her zaman rahmet-i
ilâhiyeye muhtaç görmektedir. Onunla sarılıp sarmalanmazsa, onunla tutulup bir
noktaya konmazsa, o da Cennet’e ulaşamayacağı kanaatini taşımaktadır.

Rahmeten li’l-âlemîn olan Efendimiz bile, o rahmette daha ileri yerlere
adımını atabilmesi, kadem-i sıdka erebilmesi için, yine ilâhî rahmetten
beklentiler içindedir. Öyleyse; biz O’nun dediği şeylerin yüz kat daha fazlasını
demeli, küfürden çok korkmalı ve Cenâb-ı Allah’a sığınmalıyız.

Küfrün sebepleri çok sinsi olduğundan, ibadetiyle göklerde uçan bir insan
dahi küfre düşebilir. Öyle biri dahi çok endişe duymalı; inişlerde çıkışlarda,
yaya yürüyüşlerde hep Cenâb-ı Hak’tan sıyanet aramalı. İşte o tür duaların
mânâsı da böyle anlaşılmalı.

يِنِْلَكت َالَو  ُهَّلُك  ِينْأَش  ِيل  ِْحلَْصأ  ُثیِغَتْسَأ  َِكتَمْحَر  ِب ُموُّیَق  اَي  ُّيَح  يَا 
10 ٍنْیَع َةَفَْرط  يِسَْفن  َىِلإ 

Hayy ve Kayyum, Âyetü’l-Kürsî’de lâfz-ı celâlden sonra zikredilen iki
mübarek isimdir. Onun varlığı halk etmesi yönüyle değil de, bizim açımızdan,
hayata mazhar olanlar ve onun kayyûmiyetiyle hayatlarını sürdürenler açısından



önemli iki isimdir. Onun için bu iki isim, bazılarınca İsm-i A’zam olarak
zikredilmiş; dualarda ٌسوُّدـــُق ٌلْدــَـع  ٌمـــَكَح  ٌموُّیَق  ٌّيَح  ٌدْرَف   sırasıyla
söylenmiştir.

ُثیِغَتْسَأ َِكتَمْحَرِب   , “Senin rahmetine sığınıyor, Sana dehalet ediyorum.”
demektir. Baştaki “ب – be” harfini ister istiğâse (yardım dileme), ister istiâne
(yardım isteme), isterseniz de musâhabe (yakınlık ve söyleşme) mânâsına
hamledin; bu, “Beni rahmetinin arkadaşlığından uzak etme, yardımından
mahrum bırakma, rahmetinle gelecek yardımdan nasipsiz kılma. Sana
sığınıyor, Senin merhametini diliyorum. Ve aynı zamanda bir maiyyet
istiyorum.” anlamına gelir.

ُهَّلُك ِينْأَش  ِيل  ِْحلـَْصأ   “Her hâlimi ıslah buyur, düzelt.”  demektir. Bu
sözde bir tevazu; bir mahviyet; meseleyi bir çökmüşlüğe, çatlamışlığa, bir
kırılmışlığa hamletme ve buna inanma vardır.

Sonra ٍنْیَع َةَفَْرط  يـِسَْفن  َىِلإ  يِنِْلَكت  َالَو   “Göz açıp kapama ölçüsünde
bile olsa beni nefsimle baş başa bırakma.”11 sözü gelmektedir. Bazıları buna

َِكلٰذ ْنِم  َّلََقأ  َالَو   “Göz kapamadan daha az bir süre için bile beni benimle
baş başa bırakma.” ifadesini eklemiş; bazıları da bir tavzih için ya bir bedel
ya da bir atf-ı beyan ziyadesiyle َكِداَبِع ْنِم  ٍدـََحأ  َىِلإ  Nefsimle baş“ َو َـال 
başa bırakmadığın gibi, başka bir kimseyle de baş başa bırakma!”
demişlerdir. Yani, “Bana senden başka biriyle kurtulacağım hissini verme.
Öyle bir şirke atma beni. Başkasına güvenip dayanma duygusu hâsıl etme
gönlümde. Sadece Sana dayanayım, yalnız Sana güveneyim. Senden
istiânede, istiğâsede bulunayım. Bir tek Senin maiyyetini isteyeyim, onun
içine hiçbir şey karıştırmayayım.” talebini seslendirmişlerdir.

Demek ki insan bazen yürüdüğü düz bir zeminde bile hiç farkına varmadan
ayağı bir yere takılıp kapaklanabilir. Düşmenin hiç farkına varılmaz. Şimdiye
kadar devrilmez gibi görünen nice çınarlar yıkılıp gitmiştir. En güçlü insanlar
dahi devrilmişlerdir. Allah (celle celâluhu) bizleri muhafaza buyursun.

Teslimiyet ve Hürriyet
İlâhî varidattan uzak, dinî temellerden yoksun düşünceler, insanı dünyevîliğe

iter. Başına gelen hâdiseleri değerlendirirken, meselâ inanç perspektifinden
bakmıyor/bakamıyorsa “Şöyle olsaydı, böyle olmalıydı, neden böyle
sonuçlandı?” der, kendini yer bitirir. Ama Allah’a iman, kadere teslimiyet,
takdire inkıyat ile aynı hâdiselere baksa elde edeceği netice farklı olur. Evet,
insan gerçek hürriyete kavuşmak istiyorsa Allah’a ve ondan gelen her şeye



teslim olmalıdır. Teslimiyetten uzak ruhlar, ölü vücutlar gibidir. Cesetten farkı
yoktur onların. Bu sebeple insan, onunla irtibatını bir ney gibi sürekli
seslendirebilmeli; inleyebilmelidir. Mülâhazalarında hep Cenâb-ı Hak olmalı,
hep onu düşünmeli, her işini onun rızası istikametinde yapmalı veya en azından
o gayret içinde olmalıdır. Evet, insan az dahi olsa bu hakikate inansa, inanın ne
burada ne de ötede kaybetmez.

İnançta Derinlik
Mü’minler olarak çok iyi inanmak, inandığımız şeyleri içte duymak ve

hissetmek, bunları başkalarına duyurmak, kendimizi saydam bir varlık gibi
yapıp, nereden bakılırsa bakılsın hep Cenâb-ı Hakk’ı göstermek zorundayız.
Bir başka tabirle memur olduğumuz şeyleri harfiyen yerine getirirken kendimizi
tamamen O’na adamamız ve O’nda fâni olmamız gerekmektedir. Nasıl ki bazı
ruh insanları Uhud’u, Hz. Hamza’yı anlatırken o çetin savaşı kendisi yaşar ve
Hamza olur; aynen bunun gibi, Cenâb-ı Hak’tan bahsederken yine O’ndan akıp
gelen engin dalgalar ile gönlümüzü buluşturabilmeliyiz ki inandırıcı olabilelim.

Müslümanlık sadece ilim değildir, o hayattır. Yaşana yaşana fertle ve
toplumla bütünleşir. Zaten inancını bu ölçüde yaşayarak tabiatlarının derinliği
hâline getirebilenler bu seviyeye ulaşır, ulûhiyet hakikatine yeni pencerelerle
açılma fırsatı bulurlar.

Evet, imanın nazarî buuddan amelî buuda yükseltilmesi hem dünya hem de
ukba hayatımız adına çok önemlidir. Bunu başarabildiğimiz takdirde iman
bizim hayatımızın her karesine girmiş demektir, eğer ameller yerine getirilirken
bu inanç derinliği hissedilmezse hem inanç yönünden hem de amelî yönden
nifak başlar ve gün gelir insan –Allah korusun– münafık olur.

Öte yandan, bunu duyup tatmakla iş bitmiyor; hiç durmadan mücadeleye
devam gerekir. Zira bu makam veya hal, insanı gurur, kibir ve ucba
sürükleyebilir ki bu inananları yeniden nazarî iman seviyesine düşürür.
Mukarrebîne bakın; onların âdeta her zaman ulûhiyet tecellîlerine doğrudan
muhatap olduğunu görürsünüz; görürsünüz ama onlarda ucbdan, kibirden,
gururdan eser yoktur. “Biz hiçbir şey yapamadık!” derler, yürekleri ağızlarına
gelir ve sürekli bu hal üzere yaşarlar. Kendilerini Allah’a doğru yükselen yarış
pistinde hissederler bunlar. Hiçbir şeyle sarsılmazlar; sarsılmazlar çünkü
nazarî imanları amelî imanla sağlam bir blokaja oturmuştur. İşte asıl ulaşılması
gereken hedef de budur.

İnanması gerektiği ölçüde inanmamış/inanamamış olanlara, amelî zafiyet
içinde bocalayanlara, tabir-i diğerle düşe kalka yürüyenlere gelince; belli



ölçüde nefsanîliğin ve şeytanîliğin inhiraflarından kurtulmuş olsalar da iman
benliklerine tam anlamıyla sinmemiştir bunların. İğreti bir elbise gibidir iman
üzerlerinde. İmanını amelle benliğine sindiremeyenler, hiç kimseye hiçbir şey
veremezler. Bu durumdan kurtulmak için insan maddî beslenmesine dikkat ettiği
gibi mânevî beslenmesine de dikkat etmelidir. Kendini hiç boşluğa salmamalı,
hayatında hiçbir gedik bırakmamalıdır. Bununla beraber kaldıramayacağı
yüklerin altına da girmemeli, tekellüflü şeylerle uğraşmamalı, beşerî taraflarını
zorlamamalıdır. Hiç ara vermeden sürekli oruç tutma, namaz kılma ve
dünyadan tamamen elini eteğini çekme de ayrı bir dengesizliktir. Unutmayın,
tabiata ters hareket etmek tahribat getirir.

Allah bizi insan eyleye. İnsan söylediğinin iki mislini kendi yapmalı ki, kalbi
bir bam teli gibi ses versin. Ritmi bozmamalı ki, söylediği her kelime, kelime-i
tayyibe olsun. Aklı, mantığı, muhakemesi, şuuru, kalbi, latîfe-i rabbâniyesi
sürekli canlı olmalı ki, bu yükü götürebilsin. Yoksa atiyye ile matiyye arasında
bir uygunluk yok demektir. Bu uygunluk olmayınca da insan ömür boyu çabalar
da bir arpa boyu yol alamaz.

İman Yolu
İman bir duyma, bir hissetme meselesidir. Bir başka tabirle her insana göre

değişen bir iç ihsastır o. Kalbi imanla dopdolu olan bir insanın menfî şeylerle
meşbu bulunması düşünülemez. Meselâ, kalbi Allah sevgisi ile tam anlamıyla
dolu olan birisinin başka şeylere karşı nefret hissi kalmaz. Allah aşkı yer bitirir
onu. Üstad’ın “Otuz İkinci Söz”de dediği gibi; “Bazıları ism-i Vedûd’a mazhar
olur. Felek mest, kamer mest, nücûm mest, serâser âlem mest”12 her şey mest
olur yani. Her şeye o gözle bakar; her şeyi o kulakla dinler; her şeyi ondan
ötürü öper, koklar ve sever. Zaman olur, inanmayana, inkâr-ı ulûhiyet
bataklığına saplanmış kişilere bile nazar-ı merhametle bakar; bakar ve “Keşke
inansalar!” der. Ama ardından hemen kendine gelir; “Estağfirullah yâ Rabbi!
Senin mührün, senin takdirin!” der ve inanmayanların inanmamalarında hikmet
aramaya başlar.

Bence her şeyin Cenâb-ı Hakk’a bağlanması ve O’ndan ötürü delicesine
sevilmesi çok önemlidir. Bizim hoşumuza gitmeyebilir, icraatın arkasındaki
hikmetli perdeyi aralayamayabiliriz, kafamızda beliren “Neden?” sorularına
mukni cevaplar bulamayabiliriz; ama önemli olan O’nun iradesi, meşîeti ve
muradıdır. Bu bakış açısının kazanılması, her şeyin bu çerçevede
değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Meselâ, Risalelerde çok sık geçen
acz u fakr meselesi... Bu pencereden kâinata, eşyaya ve hâdiselere bakan bir
insan, kendi acziyet ve zaafiyetini idrak eder, eder ve o acziyet ve zaafiyet



içinde Rabbinin engin şefkatini görür. Âfâk ve enfüste O’nun âyâtını tefekkür
eder, mârifeti artar. Bütün bunlar onun Allah’a ciddî şekilde yönelmesine
vesile olur.

Keşke bu bakış açısını kazanabilsek!

Âmennâ veya Eslemnâ
Soru: Kur’ân’daki “Âmennâ değil, eslemnâ deyin” ifadesi bizim için de

geçerli mi?
Cevap: Hucurât Sûresi 14. âyette, bedevî Araplara hitaben Allah

Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir beyanı nazara verilir. “İnsanlığın
İftihar Tablosu”, “İman ettik” diyen bedevîlere âyetin diliyle der ki; “Siz iman
etmediniz, lâkin siz ‘İslâm olduk, inkıyat ettik.’ deyin.”13 Bu âyetin hemen her
âyet gibi bize de bakan yönleri vardır. Ama ona geçmeden önce bedevîlere yani
çöllerde yaşayan insanlara bu hitabın neden yapıldığını bir iki cümle ile izah
edelim: Kanaatime göre bu âyetin nazil olduğu ve Efendimiz ile mezkur
muhaverenin geçtiği dönemde bedevîler daha dün denilebilecek kadar kısa bir
zaman dilimi öncesi Müslüman olmuş ve iman adına hiçbir şeyi derinlemesine
duymamışlardı. Bundan daha önemlisi onlar iman etmişlerdi fakat onu çeşitli
nedenlerle içlerine sindirememişlerdi. İşte bu seviyede imana sahip olan
kişilerin iman ettik sözlerini Allah Resûlü tashih etme lüzumunu duyuyor;
duyuyor çünkü söz kalbe tercüman olmuyor. Bu seviyedeki bir insanın اَّنَمٰأ
demesi yalan söylemeye eşittir Kur’ân’a ve Allah Resûlü’ne göre. Onun için
tashih ediyor, “ اَّنَم اَنَْملْسَأ değil أٰ  deyin” diyor. Yani “İslâm olduk, inkiyat
ettik.” Çünkü gerçek iman kalbde hissedilen, sahibini iz’ana ulaştıran imandır.
O, insanın aksine ihtimal vermeyecek şekilde bir hakikate inanması,
kabullenmesidir. Hatta daha da ileri giderek onu tabiatının bir yanı, bir buudu
hâline getirmesi, sürekli salihatla beslemesi demektir. Farklı bir zaviyeden
iman, islâm ve ihsan birbirini tamamlayan üç unsurdur. Gerçi usûlde öyle bir
yaklaşım yok; ama iman bir mü’min için zaruriyattan (mutlaka olması gereken,
olmazsa olmaz şartlardan) ise şayet, amel-i sâlih hâciyat (zaruriyata göre daha
geri planda kalan ama olmasına ihtiyaç duyulan şartlar), ihsan da
tekmiliyattandır (zaruriyat ve haciyattan sonra gelen tamamlayıcı, kemale
erdirici hususlar). Onun için bence üçünün iman mefhumu çerçevesinde ele
alınması gerekir.

Âyetin bize bakan yönüne gelince; çoklarımız ne anlama geldiğini dahi hesap
etmeden tıpkı on beş asır öncesinin bedevîleri gibi ulu orta اَّنَمٰأ  “İman ettik.”
diyoruz. Hâlbuki bizler etrafımızdaki hemen herkesin اَّنَمٰأ  dediği bir muhitte



neş’et ettik. Kültürümüzün bir parçasıydı iman ve onun gerekleri.
Doğduğumuzda ilk duyduğumuz ses ezandı. İrademizle bir tercihte
bulunmamıştık. Kendimizi bu işin göbeğinde bulduk. Bir kilisenin bahçesinde
neş’et etseydik şimdi nerede olacağımız az çok belliydi.

Bununla beraber biz inandığımız esasları analiz etmedik ve etmiyoruz.
Olduğu gibi, baba ve dedelerimizden gördüğümüz şekliyle hayatımıza
geçiriyoruz. En azından kâhir ekseriyetimiz böyle yapıyor. Muhal-farz
inandığımız, inancımızın gereği hayata tatbik ettiğimiz şeylerde yanlışlar varsa,
onları bile devam ettiriyoruz biz. Tashih edilmesi gerekli olan şeyler var; ama
farkında dahi değiliz. Bu yanlışlar konusunda belki de anne-babamızın ve
muhitimizin tesirinde kalarak böyle tercihte bulunduk. İşin aslı tercihte dahi
bulunmadık, onlar çektiler bizi işin içine. Hâlbuki iman, islâm ve ihsanın insan
iradesinin ürünü olması lazım. İşte meseleye böyle yaklaşırsak söz konusu âyet
hepimize hitap ediyor; “ ‘İman ettik’ demeyin, ‘islâm olduk. deyin!”  diyor.
Çünkü iman taklidî seviyeden tahkike çıkmamış, analize tâbi tutulmamış;
iradenin hakkı verilerek şuurlu bir tercihin ürünü değil. Selef-i sâlihîn bu türlü
bir imanın makbul olup olmadığı konusunda uzun boylu münazara ve
münakaşalar yapmış, mukallidin imanı kabul edilir mi edilmez mi sorusuna
cevap aramışlardır.

Meselenin kendimize değil, başkalarına bakan yönü ise şudur: Bizler
peygamber değiliz; insanların içlerini de bilemiyoruz. Ne iyilikleri hakkında ne
kötülükleri hakkında kesin hüküm vermemiz doğru olur. Allah Resûlü birisi
hakkında sahabinin “O iman etmemişti!” demesine karşılık çok kızmış ve
“Nereden biliyorsun, yarıp kalbine mi baktın?”14 buyurmuştu. Bir başkasının,
Efendimiz’in de çok sevdiği Osman b. Maz’un için söylediği “Ne mutlu sana,
Cennet’e gidiyorsun!” sözünü duyduğunda, “Ne biliyorsun? Ben Allah’ın
peygamberi olduğum hâlde bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?”15 demiştir.
Bu iki misal, bize insanların imanını bilip bilmeme veya imanları hakkında söz
söyleyip söylememe mevzuunda bir sınırlandırma getiriyor. Dolayısıyla hüküm
veremeyiz biz. Onun için İslâm dinine açık bir kültür ortamında neş’et etmiş,
iradesiyle kendini bu işte bulmamış, bir tercihte bulunmamış kişilere dahi olsa
“Siz ‘ اَّنَمٰأ ’ demeyin, ‘ اَنَْملْسَأ ’ deyin!” dersek saygısızlık yapmış oluruz.

Ama iman ettiği hâlde bir türlü levsiyattan çıkamayan kişilere özel olarak ve
tamamıyla uyarı mahiyetinde “Sen اَّنَمٰأ  ufkuna ulaşamamışsın, tevhide ayağını
basamamışsın, beyhude اَّنَمٰأ  deme, senin demen gerekli olan şey اَنَْملْسَأ ’dır.”
demek mahzursuz sayılabilir. Tabiî bu herkes için geçerli değildir.

Bununla beraber şu mülâhazanın daha doğru olduğuna inanıyorum;



“Başkaları beni alâkadar etmez. Ben kendime bakmalıyım. İhtimal ben de
Kur’ân’ın ezelî ve ebedî hitabında yer alan اَنَْملْسَأ  deyip de اَّنَمٰأ  diyemeyecek
insanlar içindeyim. Çünkü ben Allah’ın mü’mini, peygamberin mü’mini
olmaktan daha ziyade annemin-babamın ve çevremin mü’miniyim. Babam bana
imanı, ameli telkin ediyordu. Yeri geldiğinde zorluyordu. Annem beni zorla
namaza kaldırıyordu. Ben iman konusunda kendi tercihlerimin gerektirdiği
şekilde derinliğe ulaşamadım. Bu sebeple amellerimin bir yanında yalanın
bulunduğu, bulunabileceği endişesini taşıyorum.”

Benimle bu mülâhazayı paylaşan dostlarım kendileri hakkında aynen benim
gibi düşünebilirler. Fakat başkaları adına böyle diyemezler, dememeliler.

“Ben Sana Âşık Olmuşam”
Cenâb-ı Hakk’ın yarattığı varlığa karşı muhabbeti Zât’ına olan sevgisinin bir

ifadesidir. Bu hakikati izaha geçmeden önce sevgi kavramı açısından bir
hususun farkına varılması gerekir; sevgi aslında bir zaaftır, birine karşı belki de
elde olmadan gösterilen bir temayüldür. Onun için sevgiyi Zât-ı Ulûhiyet’e
isnat ettiğimizde ve buna benzer durumlarda, onu münezzeh ve müberra
gösterme ihtiyacını hissediyoruz, “La teşbih” diyoruz; diyoruz çünkü başka
türlü ifade etme imkânımız yok.

Bir örnek arz edelim isterseniz. Süleyman Çelebi mevlidinde;
“Gel Habibim Ben Sana âşık olmuşam,
Cümle halkı Sana bende kılmışam”

diyor. “Âşık olmuşam” sözünü nasıl izah edersiniz? Aşk, insanın çok defa
elinde olmadan özellikle karşı cinse gösterdiği temayülün adıdır, bir zaaf
göstergesidir ve bunlar bizim telakkimize göre Zât-ı Ulûhiyet açısından ters
şeylerdir. Fakat şu da bir gerçek ki başka türlü ifade imkânımız yok.

Meselenin bir başka yönü ise Zât-ı Ulûhiyet’in mevcudiyeti mülâhazasına
bağlı olarak yapılan temsil ve teşbihlerdir. İşte bu noktada ben temsil desem de
teşbih demeden kaçınıyorum. Çünkü el, ayak, kudret, konuşma, idrak, dileme
gibi kavramlar ister istemez insan zihnine bütün bunlarla muttasıf varlıkları
akla getiriyor. Onun için bu türlü misal verilmesinin gerekli olduğu yerlerde
16 ىٰلْعَْألا ُلـَثَمْلا  َُهلَو   veya “bir misalle meseleyi ortaya koyma, vaz’etme”
demeyi tercih ederim.

Cenâb-ı Hakk’ın varlığa karşı muhabbeti Zât’ına olan sevgisinin bir
ifadesidir, tespitine geri dönecek olursak; bu bir yönüyle Cenâb-ı Hakk’ın
kendi hayatına, ilmine, iradesine, kudretine, sem’ine, basarına, vücuduna,
kıdemine, bekâsına, vahdaniyetine, muhalefetün li’l-havadis olmasına, halkına



(yaratma sıfatına), ibdaına, inşaına, terzikine (rızıklandırma) ilgisi ve alâkası
demektir. Öte taraftan, zâtî ve sübûtî sıfatlardan çıkan birçok isim var.
Kesretten kinaye biz onlara “Binbir Esmâ” diyoruz. Dolayısıyla bu isimlere de
ilgisi ve sevgisi var Cenâb-ı Hakk’ın. Fakat yukarıda ifade etmeye çalıştığımız
gibi bütün bu isimlerin ef’al hâlinde tezahüründen, sıfât hâlinde tecellîlerinden
ciddî bir temkinle, Zât-ı Ulûhiyet’in kendi münezzehiyet ve mukaddesiyetine
yaraşır şekilde bahsetmek gerekir.

Biraz açalım isterseniz; meselâ, sevgide aynen aşkta olduğu gibi bazı
mahzurlar söz konusudur. Bu açıdan sevgi hususunda konuşurken bizim kendi
aramızda muhaveremize esas teşkil eden kelimeleri Zât-ı Ulûhiyet’in sevgisi
adına kullanırsak yanlış yaparsınız. Onun için, işte tam o noktada lisan ta’tiline
girmek gerekir. Yani, boynu büküp sükût murakabesine dalar ve ardından
“İçimden öyle şeyler köpürüp geliyor; ama yanlış yaparım korkusuyla onları
seslendirmeye cesaret edemiyorum.” diye düşünürsünüz. Bana göre bu da bir
konuşma ve bir ifade tarzıdır.

Bununla beraber Allah (celle celâluhu) bizi öyle bir darlığa hapsetmemiş.
Çünkü bilinmeyi murad buyurduğu için bildirilmesini de, bildirilmesine esas
teşkil edecek malzemeyi de bize vermiş. Aksi takdirde nasıl Allah’ı
anlatacaktık başkalarına? ِنوُدـُبَْعِیل َِّالإ  َسْنِْـإلاَو  َِّنجْلا  ُتَْـقلَخ  اـَم  Ben“ وَ
cinleri ve insanları başka değil, ancak Beni bilsinler ve Bana ibadet etsinler
diye yarattım.”17 emrini nasıl yerine getirecektik? ۪هِداـَبِع َىِلإ  ّللا  َهٰ اوـُّبِبَح 

ّللا ُهٰ ُمُكِْببْحُي   “Allah’ı kullarına sevdirin ki O da sizi sevsin.”18 hakikatini
nasıl gerçekleştirecektik?

“Cenâb-ı Hak elden, ayaktan, gözden münezzehtir.” denildiğinde bu defa
başkaları da; “Allah her şeyden münezzehtir, diyorsunuz; ama bunu söylerken
sanki bir yokluktan bahsediyorsunuz.” diye itiraz ediyorlar.

Evet, Zât-ı Ulûhiyet’in nâmütenâhî bir gözü ve görmesi, kulağı ve duyması,
ağzı ve konuşması, ayağı ve yürümesi vardır. Nitekim kutsî bir hadis-i şerifte

ُشِطَْبي يِتَّلا  ُهَدَيَو  ِ۪هب  ُرـِصْبُي  يِذَّلا  ُهَرـَصَبَو  ِ۪هب  ُعَمَْـسي  يِذَّلا  ُهَعْمَـس  ُتْنُك 
اَھِب يِشَْمي  يِتَّلا  َُهلْجِرَو  اَھِب   “Ben veli kulumun duyan kulağı, gören gözü,

tutan eli, yürüyen ayağı olurum.”19 deniliyor. Ama bütün bunlar bizim idrak
sınırlarımızın üstündedir.

Hâsılı sırat-ı müstakîmi bulmak lazım; o da 20 ىٰلْعْـَألا ُلـَثَمْلا  ِّللَو  ِهـٰ
fehvâsınca Zât-ı Ulûhiyet’e ait meseleleri temsille anlatma yoludur.

Sevgi ile alâkalı bir örnek daha arz edelim isterseniz: Kur’ân-ı Kerim’de إِْن
ّللا ُهٰ ُمُكِْببْحُي  ِينوُِعبَّتاـَف  ّللا  َهٰ َنوُّبِحُت  ْمُتْنُك   “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana



ittiba edin ki Allah da sizi sevsin.”21 buyruluyor. Buradaki Allah sevgisini
nasıl anlayacağız? Selef bu mevzuda; “Detaya inmeyelim, çünkü mezelle-i
akdamdır (ayakların kayma noktasıdır), inhiraflar, sapmalar yaşayabiliriz.”
demiş. Ama bazıları da tam aksine farklı bir zaviyeden bu Allah sevgisini,
kısmen âşık-maşuk münasebetini andıracak şekilde ele almış, yazı ve
şiirlerinde. Meselâ, Rabiatü’l-Adeviye

ُعیِطُم ُّبِحُي  ْنَِمل  َّبِحُمْلا  َِّنإ  ُهَتَْعطََأل ا  ًقِداَص َكُّبُح  َناَك  لَْو 
“Senin Cenâb-ı Hakk’a olan sevgin iddia ettiğin gibi doğru olsaydı O’na

itaat ederdin. Zira seven kimse, sevdiğine itaat eder.” 22 diyor. Efendimiz’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) “Habibullah” denmesini de bu zaviyeden
değerlendirebilirsiniz. Zira eğer sadece Efendimiz’in Allah’a olan sevgisinden
bahsedilseydi –ki bazıları “İnsan, Allah’ı sevemez; O’na itaat eder.” derler, bu,
Allah’ı bilmeyenlerin kabaca laflarından ibarettir– O’na “Habibullah”
denmezdi de “Muhibbullah” denirdi. Oysaki “Habibullah” siga açısından hem
fail hem de mef’ul mânâsı verir. Bu durumda “Habibullah” “Allah’ı seven ve
Allah tarafından sevilen” mânâsına gelir.

İşin özeti, Zât-ı Ulûhiyet’te her şey kendi münezzehiyet ve mukaddesiyetine
uygun şekilde tecellî eder. Dolayısıyla Allah’a raci olan her şey nâmütenâhî ve
nâkâbil-i idraktir vesselâm.
1 Sâffât sûresi, 37/96.
2 Buhârî, şehâdât 16, edeb 54, 95; Müslim, zühd 65.
3 Bkz.: Bediüzzaman, Şuâlar s.300, 311 (On Üçüncü Şuâ) s.487-488, 494 (On Dördüncü Şuâ); Emirdağ

Lâhikası-2 s.75 (67. Mektup).
4 Bediüzzaman, Mektubat s.479 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale Olan Altıncı Kısım).
5 Âl-i İmrân sûresi, 3/8.
6 Bediüzzaman, Sözler s.384 (Yirmi Dördüncü Söz, Beşinci Dal, İkinci Meyve).
7 Ebû Dâvûd, edeb 100; Nesâî, sehv 90, istiâze 18.
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Dua Ufku

O’nun Muradı
ىٰضَْرتَو ُّبِحُت  اَم  َىل  ِإ اَنْقِّفَو  ّلل  َّمُھٰ ,Allahım bizi kendi istediğimiz değil“ اَ

Senin hakkımızda razı olacağın, rıza ve hoşnutluğunu kazandıracak işlere
muvaffak eyle.” duası çok sevdiğim bir duadır. ىٰضَْرتَو ُّبِحُت  اَم  َىِلإ   deyip
O’nun rıza ve hoşnutluğunu, kendi nefislerimizin değil de O’nun muradını talep
etme, kendimize rağmen yapılmış bir duadır.

O esnada isteyeceğimiz başka şeyler de olabilir. Fakat mü’mine yaraşan
onun muradı ardına düşmektir. Meselâ, insanlar her bucakta kâbus içinde kâbus
yaşıyorken, inananlar dört bir taraftan kuşatılmış, kolu kanadı kırılıp felç
edilmiş vaziyette, dört asırdan beri ızdırap yudumluyorken birdenbire her
taraftaki mazlumun ahı dinse, her yanda sevinç nağmeleri duyulsa, dünya
yaşanacak bir Cennet hâlini alsa ve bu işin vesilesi de bizim milletimiz
görülse, herkes öyle olduğunu kabul etse ve biz de bunun farkında olsak… İşte
o zaman bile “Yâ Rabbi! Sen bize isnat edilen, milletimize bağlanan bu işten
hoşnut değilsen biz de hoşnut değiliz.” diyebiliyor ve içimizden de hakikaten o
şeye karşı tiksinti duyuyorsak onun rızasını arıyoruz demektir.

Evet, O’nun hoşnutluğu her şeyden önemlidir. Bundan dolayı ُّبِحُت اَم  َىِلإ 
ىٰضَْرتَو  sözü bizim daimi virdimiz olmalıdır.

Yeniden “Dua Zamanı”
“Dertlerine derman arayanlar dermanı O’ndan bekler ve her zaman gönül

gözleriyle günebakan çiçekler gibi O’na bakar ve O’nunla muamele içinde
bulunurlar.”

Âciz, fakir, muhtaç ve kendine yetmediğinin şuurunda olan kulun, tazarru,
tezellül ve alçak gönüllülük içinde, “Rahmeti Sonsuz”a yönelip, hâlini O’na arz
ederek istediklerini O’ndan istemesinin ayrı bir unvanı sayılan dua, kulun
Rabb’ine karşı iman, güven, itimat ve tevhid telâkkisinin bir gereğidir.

Bu mülâhazalar çerçevesinde, Allah’a yönelen kul, sımsıkı havf u reca
duygularına kilitlenir; “Başkalarının nazarlarından uzak, gönülden sadece
Rabb’ine yalvarır ve gizliden gizliye O’na dua eder.” Bu mazmuna bağlılık



duada bir esastır ve bu esas ancak Şâri’in açıp genişletmesi ölçüsünde, açıp
genişlettiği yerlerde tecviz, hatta teşvik edilebilir.

Allah bize, “Hem endişe içinde hem de ümitlerle dopdolu olarak yalnız
O’na yalvarın; bilin ki, O’nun rahmeti, kalbleri ihsan şuuruyla çarpan
kimselerle beraberdir.” 1 ferman ederek, hem teveccüh edeceğimiz kapıyı
gösterir hem de o kapının önünde durmanın âdâbını öğretir.

Aslında, her hâlimizde O’na yönelmek, O’na el açmak, dert ve elemlerimizi
O’na şerh etmek hem bir mazhariyet ve ilk mevhibe hem de Hakk’ın cevabî
teveccühleri adına atılmış önemli bir ilk adımdır. O, “Kullarım Bana
isteklerini yöneltirlerse, bilmelidirler ki, Ben yakınlardan yakınım; Bana dua
ile yönelenin duasına icabet ederim.”2 buyurur. Elverir ki, bu iç dökme ve
yakarış “Siz, dua ve niyazlarınızı gönülden, hâlisane ve Hak rızasına
bağlayarak yapınız.” medlûlü çizgisinde icra edilsin. Evet, halk içinde bağırıp
çağırarak başkalarına duyurma, gösterme yerine, duyması ve görmesi mânâlar
üstü mânâ ifade eden Hz. Allâmü’l-Guyûb’a, hem de tamamen halka kapalı ve
O’na açık bir hâl ve atmosfer içinde, nefeslerimizi gizlilik ve içtenlikle
derinleştirerek arz etmeliyiz ki, O’na iç dökmemiz gizliliğin büyüsünü taşısın
ve sesimizi-soluğumuzu başka mülâhazaların şerareleri kirletmesin..

Başka her şeye kapanıp, içini sadece O’na açan, hâlini O’na şikayet eden hep
O’na yakın durmanın insiyakları içinde bulunur ve O’nun dergâhından eli boş
dönmez. Evet, insan ihtiyaçlarını, onları karşılayabilecek birine açmalı; belâ-yı
dertten “âh” edecekse derde derman bir hekimin yanında inlemeli.

Kul, efendisine arzuhâlde bulunacaksa, ağyâra bütün bütün kapanarak,
aklıyla, şuuruyla, hissiyle hep O’na açık durmalıdır; durmalı, sesini sözünü
O’na göre ayarlamalı ve kendine yakınlardan daha yakın birinin huzurunda iç
çektiğini düşünerek nağmelerinden ses ihtizazlarına, tavırlarından mimiklerine
kadar her hâliyle bir temkin örneği sergilemelidir.

Kime el açtığının farkında olan bir sadık kul, düşünce ve dualarını niyeti ve
içtenliğiyle sık sık kalibrasyondan geçirir; ifade ve hislerini her türlü şerareden
arı duru tutmaya çalışır ve duymasını istediğinden başkalarının duymalarına
karşı âdeta dilsiz kesilir. Yer ve zamana göre kendi sesini ve kendi sözlerini
kendinden bile kıskanır.

Bir kulun, dua ve niyazlarını hâlinin safvetine bağlamasının yanında,
nabızlarının “Allah Allah” diye attığı dakika ve saniyeleri kollaması; mübarek
gün ve geceleri ilâhî mevhibelere açık kutlu vakitler sayarak dolu dolu
yaşaması ve bilhassa, Hak rahmeti sağanaklarının nüzûl emare ve işaretleri
sayılan namaz saatlerini, iftar zamanlarını, secde ve rüku hâllerini santim zayi



etmeden değerlendirmesi; sonra, arzu ettikleri olmuş olmamış, şartlar aleyhine
dönmüş veya lehinde cereyan etmiş, ciddî bir vefa hissiyle ara vermeden
yaptıklarını devam ettirmesi hem duanın kabulü için bir esas hem de sadakat ve
samimiyetin gereğidir.

Hakk’a inanan bir insan için, yaz gününü kar bastırmış, baharı hazan vurmuş,
gündüzler kör kabirler gibi kararmış, her tarafı çeşit çeşit karakura basmış
hiçbir önemi yoktur. Allah, “Siz, muztar kalıp ıztırar diliyle dua ettiğinizde,
sizi kara ve denizlerin karanlıklarından kurtaran kim?!”3 diyerek kendini,
gücünün her şeyi ihatasını hatırlattıktan sonra ne önemi var, zalâm zalâm üstüne
dört bir yanın kararmasının. Ne önemi var, “Kudreti Sonsuz”; “Çaresiz kalıp
da O’na yalvaranın duasını kabul ederek sıkıntılarını gideren Allah’tan
başka kimdir?”4 deyip mevcudiyetini vicdanlarımıza duyurduktan sonra!

Dua, Hakk’ın tükenmez hazinelerinin sırlı bir anahtarı; fakir, yoksul ve kalbi
kırıkların istinatgâhı ve ıztırarla kıvranıp duranların da en emin sığınağıdır. Bu
sığınağa adım atan, o sihirli anahtarı elde etmiş sayılır; onun vesayetine dehalet
eden fakir, miskin, âciz ve muhtaçlar da umduklarını elde etmiş olurlar.

Gök ehlince elden ele dolaşan dua, bir muztarrın tavır ve davranışlarıyla
sergilediği hâl duasıdır. Sıkışmış, canı gırtlağına gelmiş bir perişan ve
muzdariptir ki, Allah’a yönelip düşünürken, içini O’na dökerken, ne deyip ne
ettiğinin, nerede durup ne istediğinin farkındadır. Böyle birinin duasıyla,
gözleri kurumuş sema beklenmedik şekilde salar gözyaşlarını ve ağlamaya
durur. Çevreyi tehdit eden hortumlar yol değiştirir, her şeyi alabora eden
dalgalar diner ve selâmet ufku görünür. Kırılan faylar sürpriz kararlara teslim
olur ve faylardan boşalan gazlar atmosfer içinde eriyip gider. Böyle bir duanın
meydana getirdiği meltemle arz dirilir, feza aydınlanır. Sineler inşirahla atmaya
başlar; otlar, ağaçlar semâa kalkar; güller, çiçekler etrafa tebessümler
yağdırmaya durur. Dua, sebepler üstü kutsal bir talebin “Yüceler Yücesi”ne
arzı ve Hakk’ın gizli-açık her şeye nigehbân bulunmasına iz’anın da bir
unvanıdır. İnsanlar, cinler ve melekler bilhassa iktidar ve ihtiyarlarını aşan
bütün konularda –sebepler dairesinde esbâba riayet mülâhazası mahfuz–
ellerini O’na açar, içlerini O’na döker, nâçâr kaldıkları yerde “çare” der inler,
dertlerine derman arayanlar da dermanı O’ndan bekler ve her zaman gönül
gözleriyle günebakan çiçekleri gibi O’na bakar ve O’nunla muamele içinde
bulunurlar.

Ey çaresizler çaresi! Sebeplerin sukût ettiği, içtimaî ahvalin boz bulanık bir
hâl aldığı, her yanda zalimlerin “hayhuy”unun duyulduğu, yığınların çaresizlikle
kâh sağa, kâh sola toslayıp durduğu şu karanlık günlerde, zulmet zulmet içinde



kıvrananlara nezdinden bir ışık gönder. Sonsuz kudretinle bütün zulüm ve
haksızlık ateşlerine bir su serp. Şeytanın ocaklarını söndür ve iblislerin
boyunlarına çözemeyecekleri tasmalar geçir. Ufuklarımızdaki ilham esintileri
bir yere takıldı, gönüllerimizde heyecanlar söndü, dillerimizde bir kekemelik
var; rahmet ilinden bize dirilten bir meltem gönder. Hakkındaki recâ ve
hüsnüzannımızı rahmetinin serhaddine ulaştır ve bizi o ufkun ümitli dilencileri
kabul ederek gönüllerimizi imanî heyecanla şahlandır ve dillerimizdeki bağları
çöz; çöz ki hâlimizi arz ederken yeni bir günah işlemeyelim.

Mücrimiz, düşkünüz, derbederiz; ve yakın tarihimiz itibarıyla hiç bu kadar
dağılmamış, bu kadar zaafa düşmemiş, bu kadar Senden uzak kalmamış; sürekli
“Sen, Sen…” diyenler dahil asla bu ölçüde Sensizlik yaşamamıştık.

Ey tâli’sizlerin sığınağı, ey âcizlerin güç kaynağı, ey dertlilerin tabibi ve ey
yolda kalmışların hâdîsi ve yol göstereni! Bir kere daha Sana dehalet ediyor ve
içimizi son bir kez daha Sana döküyoruz. Boş şeylerin arkasından koşup
durduk; olmayacak hülyalara gönül bağladık. Ümit ettiklerimiz yüzümüze
bakmadı ve bel bağladıklarımız asla bizi umursamadı. Bugüne kadar Senden
başka sesimizi duyan, başımızı okşayan olmadı. Duygularımızla alay edildi;
düşüncelerimiz cürüm sayıldı. Her yanda kundaklamalar yaşandı, her tarafta
fitne ateşleri körüklendi, yananlar ocaklar gibi yandı ve yapılanlar ismet-i dine
dayandı.

Şu anda duygularımız derbeder, davranışlarımız ahenksiz, ruhlarımız kirli,
ayaklarımız titrek, ellerimiz mefluç, çoğumuz itibarıyla ümitlerimiz sarsık,
havalar boz bulanık, mağripler hicranla tül tül, maşrıklar lütfuna kalmış... İşte
böyle bir dağınıklık içinde Sana geldik. Böyle gelenlerin ilki değiliz, sonuncusu
da olmayacağız. Rahmetin, bu garip pişmanların ümit kapısı, bizler de bu
kapının önündeki liyakatsiz dilenciler. Şimdiye kadar gelip Senin kapında
ihtiyaç izhar edenlerden boş dönen hiç olmamış; hiçbir kaçkın ve pişman da o
kapıdan kovulmamıştır. O kapı Senin kapın, onun başkalarından farkı da her
gelene affındır. Bizi hilm ü silminle güçlendir. Zalimlere de varlığını duyur.

Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının sultanı! Şu anda binler, yüz
binler Senin karşında divan durarak ellerimizi Sana açıyor ve külliyet
kesbetmiş niyaz edalı soluklarımızla, kullarına her zaman açık bulunan, hiç
olmazsa aralık duran rahmet desenli kapının tokmağına inleyerek dokunuyor ve
“Biz geldik…” diyoruz. Herkesi ve her şeyi görüp gözettiğine, her sese ve
herkese merhamet ettiğine gönülden inanarak kaçkınlığımızı muvakkat dahi olsa
görmüyor, günahlarımızı af çağlayanların içinde tasavvur ediyor,
karıştırdığımız haltlara değil, Senin afv u safhına bakıyor ve ümitlerimizi ona
bağlıyoruz; bağlıyor ve Sen varsan –ki aslında kendinden var olan sadece



Sensin– bizim terk edilmemiz söz konusu olamaz. Enîsimiz Sen isen, çevrenin
vahşetinden bize ne! Her yanda şeytan ve avenesi içten içe homurdanıp
duruyorlarmış, Sen bizimle olduktan sonra ne ifade eder ki! Sen her şeyin
biricik hâkimisin ve hükmünü engelleyecek bir güç de yoktur. Sen saltanat
dairen içinde en küçük şeyleri görür, en cılız sesleri işitir, hiçbir şeyi ve hiçbir
kimseyi cevapsız bırakmazsın.

Şimdi biz de, bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla
rahmetinin vüs’ati genişliğindeki kapına dayanıyor, son bir kere daha hâlimizi
arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir
kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran
dertlerimize derman. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

Dua Hakkında, Kısa Kısa...
Allah ile münasebeti kavi tutmak lazım. Bunun en önemli yollarından birisi

insanlara karşı duyulan ilgi ve alâkadır. Size garip gelebilir bu tespit; ama
insanlara candan ilgi ve alâka ilâhî rahmetin ihtizazına vesile olacak derecede
önemlidir.

***

Günümüzde Ümmet-i Muhammed’de sebeplere inanma meselesi çok
büyütüldü. Hazreti Müsebbibü’l-Esbâb’la olan münasebetimizi kırdılar,
çatlattılar. Artık insanlar Allah’ın mevcudiyetini çok değil bir elli yıl öncesine
nispetle duymuyor ve hissetmiyorlar. Onun sevdiklerine karşı alâka da
duymuyorlar. Hâlbuki Allah’ın mevcudiyetini vicdanında hissetmek, O’nun
sevdiklerini sevmek yeri başka şeylerle doldurulmayacak ölçüde önemli
hususlar arasındadır.

***

Bir hissimi ifade edeyim; ben namazların arkasında dua ederken ellerimi
sizin ellerinizin altına koymuş gibi hissediyor ve dualarımın sizin dualarınızla
birlikte Arş-ı Rahmân’a yükselmesini arzu ediyorum.

***

Kaside-i Bürde’den olan

ِمِحَتْقُم ِلاَوْھَْألا  َنِم  ٍلْوَھ  ِّلُكِل  ُهُتَعاَفَش ىٰجْرُت  يِذَّلا  ُبِیبَحْلا  َوُھ 

ِمِّھِلُك ِقْلَخْلا  ِرْیَخ  َكِب  ـ ِیبَح ىٰلَع  اًَدبَأ اًِمئاَد  ّْمِلَسَو  ِّلَص  َيَالْوَم 
parçasını selef-i sâlihîn belâ ve musibetlerin yoğunlaştığı anlarda bin defa



okurmuş.
***

، اَِنبوُنُذِب اَنْبِّذَعُت  اَنَّبَر َال 

، اَنُمَحْرَي َالَو  َكُفاَخَي  ْنَم َال  اَِنبوُنُذِب  اَنَْیلَع  ِْطّلَسُت  اَنَّبَر َال 

ٌريِدَق ٍئَش  ِّلُك  ىٰلَع  َكَِّنإ  ِةَرِخْٰألاَو  اَیْنُّدلا  ِيَرْیَخ  اَنْقُزْراو 
me’surattan olmayan; ama ecdadın çok yaptığı dualar arasındadır.

***

Keşke insanlar falana filana lânet yağdırma yerine o vakitlerini dua ile
geçirseler. Keşke şekilciliğin hâkim olduğu ücret karşılığı Kur’ân okuyanlar
gibi değil de, herkes kendi gönlünün derinliklerinden kopan bir ses ile Allah’a
yalvarsa. Keşke Cenâb-ı Hakk’a emir ve komut veriyor gibi değil de, bir
dilenci hava ve edasıyla onun kapısının tokmağına dokunulsa. Ve keşke riya ve
süm’aya açık olan mekânlarda değil de, hiç kimsenin olmadığı, Allah’a yürüme
koyları sayılan tenha yerlerde insanlar içlerini Allah’a dökse.

***
Dua ederken kalbin safvetinin bozulmaması gerekir. Umumî yerlerde bu

safvet balansını ayarlamak ve muhafaza etmek çok zordur. Bu balansı
ayarlayamayanlar tenha yerlerde dua etmeyi tercih etmeliler. Riya ve süm’a ile
o duanın kolunu kanadını kırmamalılar. Bununla beraber halk içinde insanların
mevcudiyetini hissetmeksizin Rabb’ine yalvaranlar da elbette vardır. O yüreğe
sahip olanlara diyecek bir şeyim yok.

***
Dua makamında içimizden geçirdiğimiz, mülâhaza ettiğimiz her şeyi mutlaka

Allah bilir; ancak bunları telaffuz edersek melaike-i kiram onları yazar. O
zaman bizim dualarımız kabule arz edilmiş bir dilekçe gibi olur. Sesin de,
sessizliğin de yerine göre ayrı ayrı mânâları vardır.

***
İnsan bazen Rabbi ile baş başa kalıp yana yakıla dua ettiği anlarda çıkarmış

olduğu mırıltılar ile birlikte bambaşka âlemlere dalar. Öyle an olur ki hayal
dairesinin genişliği nispetinde melekler ve melekler ötesi âlemlere gider; gider
ve orada Cebrail’in (aleyhisselâm) âdeta teşvikini alıyor gibi onun kendi sırtını
sıvazladığını ve “Duaya devam et!” dediğini işitir.

***



Dua ederken yaşadığım bir ruh hâletimi sizinle paylaşmak istiyorum. Her
duada “İnsanlığın İftihar Tablosu”na salât u selâm okuyorum. Ardından ya
ismen teker teker hepsini zikrederek veya َنِیِّیبَّنلا ِ۪هناَوــِْـخإ ِمَن  ىٰلَع  وَ

ْنِم َنیِحِلاَّصلا  َكِداـَبِع  ىٰل  َعَو َنِیبَّرَقُمْلا  ِةـَك  ِئٰلَمْلا َىلَعَو  َنــِیل  َسْرُمْلاَو
َنیـِضَرَْألا ِلَْھأ  ِتاَواـَمَّسلا َو ِلَْـھأ   diyerek diğer peygamberleri de duama

katıyorum. Aksi hâlde Hz. Âdem, Hz. Nuh ve diğerleri sanki bana küsmüşler
gibi bir ruh hâleti içine giriyorum.

Aynı ruh hâleti vefatlarından sonra Cenâb-ı Hakk’ın izni ve inayetiyle
tasarruf sahibi olduğuna inanılan zâtlar için de geçerli. Onun için Abdülkadir
Geylanî, eş-Şeyh Hasan el-Harakânî, eş-Şeyhü’l-Harrânî, Akil el-Mübencî’yi
anıyorum ve tabi ki Bediüzzaman, İmam Rabbanî, Muhammed Bahaeddin
Nakşibendî, Hasan Şazelî, Ahmet Bedevî, Ahmet Rufâî... hepsini tek tek
sayıyorum.

Biliyorum, bunların hiçbirinin benim duama ihtiyaçları yok. Ama içimden
öyle geliyor ki; “Neden senin intisabın bu kadar zayıf?” diyecekler. Evet,
münasebeti kavi tutmak ve bunların Allah nezdinde –inşaallah– iltimaslarının
ilâhî rahmeti ihtizaza getireceğine inanmak lazım.

***
Büyük zâtlara iltica edip, onları vesile kılıp Allah’tan bir şeyler isterken çok

dikkatli olmak ve söylenecek sözleri çok iyi seçmek gerek. “Evliya-i kiram
hakkı için, hürmeti için” türünden şeylerle asıl maksat ve meramımızı Allah’tan
istemeliyiz. Aksi hâlde o büyük zâtları rencide etmenin ötesinde –Allah
korusun– farkında olmadan şirk deryalarına yelken açabiliriz.

Dua Heyecanı
Musibetler zamanında okunacak hususî dualar var. Bunların musibet

kalkıncaya kadar okunması lazımdır. Fakat burada en önemli şey
arkadaşlardaki dua heyecanıdır. İçten gelmesi lazım o his ve heyecanın. Ferhat
tam Şirin’ine kavuşacağı anda karşısına çıkan dağı aşmak için nasıl bir heyecan
duyar içinde, işte öyle bir heyecan. Hatta din-i mübin-i İslâm’ın îlâsı adına
duyacağınız heyecan Ferhat’ın, Mecnun’un heyecanından binlerce, milyonlarca
kat fazla olmalıdır. Benim için Leyla, Şirin, Ferhat veya Mecnun hiç önemli
değil; ama tabiat-ı beşeri inkâr etmemek lazım. Leylevîler, Şirinîler çok
dünyada. Onun için bu misali verdim. Yoksa “Dua yapalım” dendiğinde
angarya kabilinden bir şey yapılır ki ona dua denmez.

Duanın bir mekânda hep birlikte yapılması taraftarıyım. Zira arkadaşlardan



bazılarının tertemiz atmosferi diğerlerine tesir eder, huzur-u kalbe vesile olur.
Bu da o mecliste bulunanları biraz daha temkine, teyakkuza ve ciddiyete sevk
eder. Diğer taraftan insanın sadece kendi kendine olması ve seccadesinde içini
Allah’a dökmesinin, elbette farklı bir açıdan birlikte yapılan duaya faikiyeti,
üstünlüğü var. Evet, hiç kimsenin bilmediği, görmediği bir yerde el açıp, içini
Rabb’ine dökmenin değeri hiçbir şey ile ölçülemez.

Hâlis ubûdiyet ifade etmesi açısından dua, çok namaz kılmadan, çok oruç
tutmadan daha önemlidir. Çünkü dua, sebepleri ve şartları nazar-ı itibara
almadan, Hazreti Müsebbibü’l-Esbab’dan tasavvurları aşan ve tenasüb-i illiyet
prensibine göre melhuz olmayan şeyleri isteme demektir. Meselâ, Cennet...
Kendi iktidarınızla Cennet’i nasıl elde edebilirsiniz? Kabri nasıl aşabilirsiniz?
Sıratı nasıl geçebilirsiniz?

Dua ederken mübalâğa etmeme bir esastır. Ama bunu bazıları çok dua
etmeyin şeklinde anlıyorlar. Benim anlayışıma göre bu kabîl bir şerh yanlış.
Doğrusu çok dua etmeme değil, duada lüzumsuz teferruata girmemedir. Meselâ;
“Allahım! Benim şu işim olsun veya kara kaşlı, kara gözlü bir oğlum olsun,
saçları hiç dökülmesin, bana bir Cennet ver, yamaçlarımın sağ tarafında şunlar,
sol tarafında bunlar olsun, ırmakları şöyle aksın, hurileri böyle olsun…” İşte
bunlar dua değil, gevezeliktir.

Câmi (kapsayıcı, muhtevası geniş) lafızlarla dua etme duanın en önemli
buudlarından biridir. ًةَنَـسَح ِةَرِخْٰألا  ي  ِفَو ًةَنَـسَح  اَیْنُّدـلا  ِيف  اـَِنتٰا  اَۤـنَّب  رَ
“Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de hasene ver.” 5 duasındaki “hasene”;

ّلُك اَھِ ِروُمُـْـألا  ِيف  اـــَنََتب  ِقاَـع ْنـِسَْحأ  ّلل  َّمُـھٰ Allahım! Bütün işlerde“ اَ
akıbetimizi güzel eyle.”6deki ّلُك اَھِ ِروُمُْألا  ِيف   “her türlü iş, durum, keyfiyet”;
، َمَّلَسَو ِهْي  َلَع ّللا  ُهٰ ىَّلَص  َكُِّیَبن  ِ۪هب  ََكَلأَس  اَم  ِرْیَخ  ْنِم  َكَُلأْسَأ  ِيِّنإ  ّلل  َّمُھٰ اَ

َمَّلَـس ِهَْیلَع َو  ّللا  ُهـٰ ىَّلَص  َكُِّیَبن  ُهْنِم  َكَذاَـع  َتْـسا اَم  ِّرَـش  ْنِم  َِكب  ُذوُعَأَو 
“Allahım! Ben Senden, Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
istediği hayırları istiyor ve O’nun Sana sığındığı şerlerden de Sana
sığınıyorum.” duasındaki ََكَلأَس اَم  ِرْیَخ  ْنِم   ve َكَذاَعَتْسا اَم  ِّرَش  ْنِم   (onun
istediği hayır, sığındığı şer) ibareleri câmi lafızlara en güzel örneklerdir. Ben
bu son duayı haddimi aşarak çeşitli ilavelerle şu şekilde yapıyorum: ّلل َّمُھٰ اَ

ِءاَِیلْوَْألاَو َنِیل  َسْرُمْلاَو ِءاَِیبْن  َْألا ُعـیِمَج  ِ۪هب  ََكَلأَس  اـَم  ِرْیَخ  ْنِم  َكَُلأْسَأ  ِيِّنإ 
اَم ِّرـَـش  ْنـِم  َكـِب  ُذوُـعَأَو  َكَدْـنِع  َنـِیلو  ُبْقَمْلاَو َنـِیبَّرَقُم  ْلاَو ِءاَیِفـِصَْألاَو 

َنِیبَّرَقُم ْلاَو ِءاَیِفْصَْألاَو  ِءاَِیلْوَْألاَو  َنِیل  َسْرُمْلاَو ِءاَِیبْن  َْألا ُعیِمَج  ُهْنِم  َذاَع  َتْسا
َكَدْنِع َنِیلوُبْقَمْلاَو   “Allahım! Ben bütün enbiyâ, mürselîn, evliyâ, asfiyâ,



mukarrebîn (Sana yakın kullarının) ve makbûlînin (Senin nezdinde makbul
kullarının) Senden istediği hayırları istiyor ve bütün bunların Sana sığındığı
şerlerden ben de Sana sığınıyorum.”

Bu çerçevede bir başka câmi dua da şu olabilir; َكـَُلأْسَأ ِمْن ِيِّنإ  ّلل  َّمُھٰ اَ
اَم ِّرَـش  ْنِم  َكـِب  ُذو  َُعأَو ۪هِذٰھ  ِةَـعاَس  َىِلإ  ٍمْوـَي  ِلَّوَأ  ْنـِم  َكُتَْلأَس  اـَم  ِرْیَخ 

۪هِذٰـھ ِةَـعاَس  َىِلإ  ٍمَْوي  ِلَّو  َأ ْنِم  ُهْـنِم  ُتْذـََعت  ْسا  “Allahım! Senden, ta ilk
günden şu âna kadar istemiş olduğum hayırları istiyorum. Sana sığınıyorum
ilk günden şu saate kadar Sana sığınmış olduğum şerlerden.”

َكاـَضِرَو َكـََتِیفاَعَو  َكَوْـفَع  ّلَلا  َّمُـھٰ ىـٰـضَْرتَو ، ُّبـِحُت  اـَم  َىِلإ  ِّبَر  اـَي   “Ey
Rabbim! Seveceğin ve razı olacağın şeyleri yapmaya bizi muvaffak eyle.
Allahım! Senden af, afiyet ve rızanı istiyorum.” da çok yapılması gerekli olan
dualardan biri.

Evet, kendinize rağmen dahi olsa, Allah’ın hoşnut olacağı, seveceği, razı
olacağı şeyleri isteyin. Çünkü önemli olan O’nun hoşnutluğudur.

Yağmur Yağarken…
Yağmur yağıyor şu an. O yağmur –ki diğer adı rahmettir– Allah’tan, rahmet

semasından yeni kopup gelen şeyin adıdır. O şimdi üzerinde öbür âlemin
çizgilerini taşıyor, o âleme ait turfanda televvünlere âyinedarlık yapıyor. Bu
esnada eğer gönüller Allah’a teveccüh eder, diller O’nu mırıldanırsa, Allah o
duaları kabul buyurur. Şimdi siz, sizin için hayatta en önemli gaye ne ise, o
gayeye kalbinizi kilitleyerek Cenâb-ı Hakk’a dua edin, o meramınızı isteyin.
“Güzel söz O’na çıkar, iyi amel O’na yükselir.” 7 diyor Kur’ân. Dolayısıyla
O’ndan gelenlerin geldiği şu anda, O’na gidecek şeylerin gitmesinde bir
kolaylık söz konusudur. Yani gök kapıları açık, rahmet geliyor, yerden
kelimeler de O’na yükseliyor.

İsterseniz benim kelimelerime kalbinizin heyecanıyla iştirak edebilir, âmin
diyebilirsiniz:

ِءاَحَْنأ ِّلُك  ِمَالْسِْإلا ِفي  َنيِدَو  ِّق  َحْلا َةَمِلَكَو  ّللا  ِهٰ َة  َمِلَك ِلْعَأ  ّلل  َّمُھٰ اَ
ِناَميِْإلا َىِلإ  َِملاَعْلا  ِءاَحَْنأ  ِّلُك  ِيف  َكِداَبِع  َروُدُصَو  َانَروُدُص  ْحَرْشاَو  .ِم  َلاَعْلا

ْنِم اَنْلَعْجاَو  .ِن  ْأّشلا اَذٰھ  ِيف  اَنْم  ِدْخَتْساَو ِنٰأْرُقْلا  ِناَسْحِْإلاَو َو ِمَالْس  ِْإلاَو
َنیِضا َّرلا َنِیبَّرَقُمْلا  َنيِدِھا  َّزلا َنیِعِرَوْلا  َنیِقَّتَم  ْلا َنیِصِلْخُمْلا  َكِداَب  ِع

ّللا ُهٰ ىَّلَص  ٍدَّمَحُم  َةَّمُأ  اََنل  ْحَتِْفا  ِباَوْب ! َْألا َِحّتَفُم  اَي  َّمُھ  ّٰلَلا .َنِیّیِضْرَمْلا 
يِقِئاَدَصَو ِيئاَقِد  ْصَأَو ِيتاَوََخأَو  ي  ِناَوِْخإ اَمَّیِس  َمَّلَسَو َال  ِهَْیلَع 



ٍدَّم َحُم َةَّمُأ  َانِرَْمأ  ْنِم  اََنل  ْلَعْجا  َان  َّبَر .ِباَبْلا  َرْیَخ  ِيئا  َّبَِحأَو ِيباَبَْحأَو 
ِيئا َقِدَْصأَو ِيتاَوََخأ  ِيناَوِْخإ َو َرَْمأ  ا  َمَّیِس َمَّلَسَو َال  ِه  َْيلَع ّللا  ُهٰ ىَّلَص 
ىَّلَصَو اًج  َرْخَمَو اًجَرَف  َِملا  َعْلا ِءاَحَْنأ  ِّلُك  ِيف  ِيئاَّبَِحأَو  ِيباَبْح  َأَو يِقِئاَدَصَو 

.ِ۪هبْحَصَو ِ۪هلٰأ  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم  ّیَس  َانِدِ ى  ٰلَع ّللا  ُهٰ
“Allahım! Yüce adını, hak kelâmını ve din-i mübin-i İslâm’ı dünyanın dört

bir tarafında yücelt! Gönüllerimizi ve dünyadaki bütün kullarının kalblerini
imana, islâma, ihsana ve Kur’ân’a aç! Bizi bu yolda istihdam eyle! Bizleri
ihlâslı; kılı kırk yararcasına takva hayatı yaşayan; zühdü esas edinen;
kurbiyetine mazhar olup Senin yakınlığını kazanmış; Senden razı olmuş, Senin
de kendilerinden razı olduğun kullarından eyle! Allahım, her kapıyı açan
Rabbim! Biz Ümmet-i Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem), hususen
kardeşlerimiz, dostlarımız ve sevdiklerimize hayır kapılarını aç! Ey Rabbim!
Biz Ümmet-i Muhammed’e ve hususiyle de dünyanın dört bir tarafındaki
kardeşlerimiz, dostlarımız ve sevdiklerimize bir rahatlık, sıkıntılarına bir çıkış
yolu ihsan eyle! Salât u selâm Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm), âl ve ashabı
üzerine olsun.”
1 A’râf sûresi, 7/56.
2 Bakara sûresi, 2/186.
3 En’âm sûresi, 6/63.
4 Neml sûresi, 27/62.
5 Bakara sûresi, 2/201.
6 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/181; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/33.
7 Fâtır sûresi, 35/10.



Perspektif

Kardeşlik Ruhu
Vifak ve İttifak
Kişi, mü’min kardeşinde kendine yakın olan ve asıl görmesi gereken

hususiyetleri göremiyor. Meselâ; ondaki imanı, imana ait hususiyetleri
görmüyor da daha uzaktaki ve hiç de önemi olmayan kusurları görüyor, onları
büyütüyor, daha önemli şeylerin yerine onları koyuyor. Ayrıca, arkadaşında
görüp kusur ve hata saydığı şeyler çok defa kendisine göre kusur ve hata
oluyor, Kur’ân’a ve sünnete göre değil.

Müslümanlar bazen oluyor ki; birbirlerine bir dönem Müslümanlığın belini
büken Karmatîler’e etmedikleri buğzu ediyor, kini güdüyorlar. Hâlbuki vifak ve
ittifak tevfîk-i ilâhîye sebeptir. İrade ile, aynı çizgide olma ve bir saf teşkil
etme gayreti yoksa, semanın bereketi ve Allah’ın muvaffak kılması gibi bir
nimeti beklemek beyhûdedir. Tevfik isteniyorsa bunun fiilî duası ittifaktır. Biz
hikmetini anlamasak da muvaffakiyet, vifak ve ittifak sebebine bağlanmıştır.

Bunun elde edilmesi için şunlara dikkat etmeliyiz:
1. Asıl ubûdiyet, işlene işlene tabiatın bir parçası hâline gelen ubûdiyettir.

Mü’min kardeşlerimizle uyum meselesini de temrinat yapa yapa fıtratımız
hâline getirmeliyiz. Hatta “kardeşiyle uyum içinde çalışmaya” yemin eden
zannediyorum sevaba girer. Yeminini bozarsa altmış gün oruç tutsun, zorlasın
kendini. O güzel haslet fıtrat hâline gelinceye kadar böyle bir şeyle bağlasın
nefsini. Bir koruluğun sık ağaçları gibi, şuursuz ve iradesiz dalların,
yaprakların bir arada olmasındansa, irade ile nefsin içimizdeki ihtilaf
temayüllerini bastıra bastıra bir arada yaşamaya ve uyum göstermeye çalışmak
yeğlenmelidir. Çünkü, insanın en önemli yanlarından birisi iradesidir.

2. Çevremizle münasebetlerimizde egoist, bencil olmamalıyız. “Her şeyin en
iyisini ben bilirim.”, “Herkes bana uymalı.” şeklindeki tavırlar uyumu, vifak ve
ittifakı zedeler. Hatta bunlar söylenilmeden hissettirilse dahi zedeler. Ben
böyle anlayışa sahip çok insan gördüm ki kırk sene boyunca hiçbir başarı
ortaya koyamamıştır. Dıştan bakıldığında dâhi gibidir, ülkeler fethedecek gibi
durur; ama hiç kimseyle uyum sağlayamadığı için hep havanda su döver. Onun



için çevremize karşı duygu, düşünce ve tavırlarımızda dikkatli olmalı; meselâ,
“Nurlar”ı okuyorken bile başkasına bir şey anlatma mülâhazası ile değil,
kendimize nasihat ediliyor edasıyla okumalıyız.

Ayrıca, Allah (celle celâluhu) bizi böyle güzide arkadaşlarla tanıştırmış, bu
nimetin kadrini bilmek gerekir. Eğer bu nimet bilinmez ve şükrü eda edilmezse
nankörlük olur, küfran-ı nimet olur.

***

Başkalarının ayıbını örtmek, sizin en büyük ibadetlerinizden daha büyük
olabilir.

Birlikte Yaşama Ahlâkı
Îsar ruhunu yaşatmak lazım. Başkalarının hissiyâtıyla, başkalarının

ihtiyacıyla kendimizi doğrudan mesul görmeliyiz. Yanımıza gelen her insana,
ihtiyacını giderme adına aç mı, açık mı, istirahati mi gerekiyor, sormalıyız,
yedirmeliyiz, içirmeliyiz. Bu duygu çok önemli. Ama maalesef, pek çok insanda
“başkaları için yaşama ruhu”nu tam mânâsıyla göremiyorum. Bu da beni çok
üzüyor. Sofradasın, arkadaşının önünde ekmeği yok, sofraya uzak kalmış,
kimsenin bunu görememesi beni pek üzüyor.

Bir de bizimle beraber çalışan, hizmet veren elemanları soframızdan ayrı
bırakmak, onlarla aynı sofrayı paylaşmamak doğru değildir. Bize düşen, insan
olarak herkesi aziz bilmek ve aziz tutmaktır. Ayrıcalığa düşmek bizim
ahlâkımızla, peygamberî ahlâkla bağdaşmaz.

Ayrı mekânlarla, ayrı makamlarla, ayrı imkânlarla kendinizi insanlardan
ayırmayın. İnsanları küçük görmeyin. Ne iş yaparlarsa yapsınlar, herkesi aziz
bilin, aziz tutun; yemeğinizi, sofranızı onlarla paylaşın. Farklı muamelelere
girmekten sakının. “Fâni dünya” demek kolay; fakat onun fânî olduğunu
hissetmek çok zordur. Rabbim hissettirsin.

Kardeşlik
Vifak ve ittifak, tevfîk-i ilâhînin (Allah’ın mü’minleri başarılı kılmasının)

çok önemli bir vesilesidir. Vifak, aynı çizgi üzerinde birleşme; ittifak da bu
birliğin insan ruhunda tabiat hâline gelmesi; yani, insanların, anlaşıp
bütünleşerek onu, tabiatlarının ayrı bir derinliği ve ayrı bir buudu hâline
getirmeleri demektir. Ve öyle inanıyorum ki, bu birlik ve beraberlik ruhu,
Cenâb-ı Hakk’ın tevfîkini yâr etmesi adına Mecmûatü’l-Ahzâb’ı günde bir iki
defa hatmetmekten daha çaplı bir dua ve bir münacattır. Vifak ve ittifak içinde,
birbiriyle bütünleşmiş ve tek vücut hâline gelmiş insanların ruh ve gönlüne



Cenâb-ı Hakk’ın nusret ve yardım eli uzanacak ve onları hep müspete, güzele
ve doğru yöne çevirecektir.

Bu hususta “hissî kardeşlik” önemli bir esastır; ancak yeterli değildir.
Uhuvvet ve ittifak mevzuu hissîlikten daha çok iradîdir; gerçekleşmesi için de
karar, azim ve gayret gerekir. Mü’minlerin birbirini sevmesinde esas olan,
hissîlikten öte, vahdet-i itikadın, vahdet-i içtimaiyeyi iktiza etmesine bağlı
mantıkî kardeşliktir. Bundan dolayı Bediüzzaman Hazretleri, bize meselenin
daima mantıkî yönlerini ve dinamiklerini göstermiştir. Meselâ; “Hâlikınız bir,
Mâlikiniz bir, Mâbudunuz bir, Râzıkınız bir, bir, bir... Bine kadar bir, bir. Hem
Peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir... Bir, bir, yüze kadar bir, bir...” 1

demiştir.
Dinimizin bütün emirleri, bir yönüyle, böyle bir “vahdet-i ruhiye”yi hâsıl

etmeye matuftur. Meselâ, namaz bizi günde beş defa birlik kubbesinin altında
bir araya getirir. Önce gelen önde durur, sonra gelen arkada… Bazen arzu
etmediğimiz bir insanla yan yana namaz kılma mecburiyetinde kalabiliriz; fakat
orada kavgaları, küskünlükleri unuturuz. Saf tutarken topuklarımız,
dirseklerimiz birbirine değer, omuzlarımız birbirini zorlar. Kollarımızı
yanımızda duran insanın hatırına biraz içeriye çekeriz. Alnımız seccade ile
öpüşürken, kollarımız da kardeşlerimizle sarmaş dolaş olur… Diğer bir
kardeşimizin kokusunu duyarız, o da bizim kokumuzu duyar. Rahatsız olacak
yanlarını görürüz, o da bizim rahatsızlık verecek yanlarımızı görür. Bütün
bunlar, yanında durduğumuz şahısla aramızda manen bir kısım iç ittisaller
(temas, yakınlık), iltisaklar (birleşme) meydana getirir. Yani bizim fark
edemeyeceğimiz ruh iltisakı, kalb ittisali olur. Fakat en azından, yanımızda
duran insanın, kaçacağımız, uzaklaşacağımız birisi olmadığı hissi meydana
gelir gönlümüzde.

Sahuru ve iftarıyla, maddî mânevî güzellikleriyle bütün inananlarla beraber
neşvesini duyduğumuz ramazan orucundan; fakir zengin arasındaki çok önemli
bir köprü olan zekâta; ondan da kendi beldemizdeki mescidimizin büyümüş hâli
olan Mescid-i Haram’da daha büyük cemaat hâlinde dünya insanlarıyla bir
araya gelme, ayrı ayrı renk ve ırktan insanlarla aynı mescidin kubbesi altında
toplanma, aynı çadırın altında bulunma, Metâf’ta beraber yürüme, Kâbe’yi
omuz omuza tavaf etme, mes’âda yan yana koşma, beraberce Zemzem
Kuyusu’na inme, tanımadığımız bir kardeşimizin kullandığı tası kullanma, onun
su içtiği musluktan içme birlik ve beraberliğini hâsıl eden hacca kadar bütün
ibadetlerimiz bizi beraber yaşamaya çağırmakta ve alıştırmaktadır. Evet,
İslâm’ın temel disiplinlerindeki espri kavranacak olursa, yolların hep vahdeti
gösterdiği, birlik ve beraberliğe işaret ettiği anlaşılacaktır.



Birbirimizle İmtihan
İşte, temelinde bu espri bulunan İslâmiyet’i yaşarken bizim de, o birliğe

ulaştırabilecek tavır ve davranışları iradî olarak sergilememiz lazımdır.
Unutulmamalıdır ki; biz başka vesilelerle olduğumuz gibi birbirimizle de
imtihan oluyoruz. Yani, Cenâb-ı Allah bizi bir kısım hâdiselerle ve şerirlerin
şerleriyle imtihan ettiği gibi kendi kardeşlerimizle de imtihan ediyor. Kur’ân-ı
Kerim de, “Biz onların bir kısmını diğerleriyle imtihan ettik.”2 buyuruyor.
Öyleyse biz, diğer mü’minlerle aramızdaki her münasebeti imtihanın ayrı bir
yönü olarak ele almalı, bütün menfi duygu, düşünce ve tavırları imtihan
unsurları olarak görmeliyiz.

İnsan bir imtihanda olduğunu daha baştan kabul etmezse, en yakın daireden
küfür dairesine kadar herkesin onunla uğraştığına, elini attığı her dalın kırılıp
her yerin sarsıldığına, herkesin ona karşı düşman vaziyeti aldığına inanır. Oysa,
bunların birer imtihan vesilesi olduğunu kabul etse, o türlü bütün mülâhazalar
eriyip gidecektir. Sürekli şoku yaşanan çirkin yüzlü toslamalar gayet mûnis,
inşirah veren hâdiseler hâline gelecektir. Ama biraz katlanmak gereklidir.

Bizler beşeriz, dolayısıyla bir kısım kusurlarımızın olması gayet normaldir.
İnsanları teker teker deşeleseniz; az konuştursanız, bir psikanalize tâbi tutsanız,
hemen herkesin kendi arkadaşlarına karşı neler neler döktürdüğünü görürsünüz.
Bu beşer tabiatında vardır. Onun için, biraz sadrı geniş, sinesi yumuşak bir
insan olmaya çalışmalı. Önüne çıkan dağları tepeleri aştığı gibi dost ve
arkadaşlarının kusurlarını da kulluk yolundaki akabeler olarak görmeli ve
onları da sabır, hoşgörü ve hilmin kanatlarını kullanarak aşmaya gayret
göstermelidir.

İnsan ebedî saadete talip olduğundan, en başta şunu düşünmesi gerekir: Biz
ucuz bir şeye değil, ebedî saadete talibiz. Üstad Hazretlerinin Yirminci
Mektup’ta verdiği ölçüler içinde “dünyanın bin sene mes’udâne hayatı, bir saat
hayatına mukabil gelmeyen Cennet hayatına ve o Cennet hayatının dahi bin
senesi, bir saat rü’yet-i cemâline mukabil gelmeyen bir “Cemîl-i Zülcelâl”in
daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna”3 talibiz. İşte, ardına düştüğümüz
hedef bu kadar pahalı olunca, o hedef nispetinde de ceremeye katlanmamız,
mağrem altına girmemiz iktiza eder. O büyük hedefe yürüdüğümüz yolda birer
tepe şeklinde önümüze çıkan sevmediğimiz tavır, söz ve davranışları o kutlu
hedef hatırına baştan kabul etmek, imtihan vesilesi bilmek ve güzel huyla onları
aşıp tekrar yola koyulmak gerekir.

Öyleyse, keşke insanların kusurlarından daha çok, iyi yanlarını görüp takdir
edebilsek... Keşke başkalarının hatalarına karşı gözsüz, kulaksız ve dilsiz



olabilsek de o kusurları görmesek, duymasak ve dile dolayıp mukabelede
bulunmasak ve Allah’ın bizi affettiği, Peygamber’in affa âmâde olduğu ve bazı
has kulların affetmeyi tabiat hâline getirdiği gibi bizler de herkesi affedebilsek.

İslâmiyet, insanların kusurlarını araştırmamayı, gayr-i ihtiyarî olarak
gördüğümüz zaman da göz yummayı ve onları affetmeyi sadaka saymıştır. Affı
esas alan insanları senâ makamında Kur’ân-ı Kerim “O takva sahipleri ki,
bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutar ve insanları
affederler...”4 demektedir.

Arkadaşları Sorgulama
Bu meselenin üç buudu vardır: Birincisi; biz kardeşlerimizle bile imtihan

oluyoruz. Bu baştan kabul edilmeli ve imtihanı başardığımız zaman Allah
Teâlâ’nın kalblerimiz arasına sevgi köprüsü kuracağı bilinmeli. Bir imtihan
geçiriyoruz. Bu imtihan belki bizim sabır, hoşgörü ve tahammülümüz
neticesinde lehimize sonuçlanacak ve derken bizim arzu ettiğimiz şeyi Cenâb-ı
Hak yaratacak, bir irtibat meydana getirecek kalbler arasında. İkincisi; bu
neticeye ulaşmak için her fert kendine düşeni yapmalı, başkalarını takdir ve
kabul etmeli. Üçüncüsü de; bu takdir ve kabulünü ister kendisine söylemeli,
isterse de gıyabında; ama kardeşinin kulağına gidecek şekilde dile getirmeli ve
böylece fert kendisini bağlamalı, bu hususta nefsini ikna etmeli.

Bir de bu meselenin negatif yönü, yani, arkadaşlarımızı sorgulama hususu
vardır. Eğer hatırımızı sayıyorlar ve sözlerimizi kaldırabiliyorlarsa, yüz yüze
geldiğimizde onlara eksiklerini ve hatalarını söyleriz. Bunu yaparken de, gurur
ve çalımdan, el ayak hareketleri ve mimikler gibi Allah’ın sevmediği şeylerden
kaçınmaya dikkat ederiz. Dolayısıyla onlara bir şey anlatırken kalblerinin buna
tepki göstermesine meydan vermeyiz. Eğer doğrudan söyleyemeyeceksek bir
topluluk içinde ortaya konuşur, onun da kendi payını almasını umarız. Ama
kat’iyen hiç kimsenin hiçbir yanlışını gıyabında konuşamayız. Birisi hakkında
alaylı ve tenkit ima eder şekilde “Falan mı? Hâ!” dememiz, göz ucuyla onu
işaret etmemiz bile mü’mince bir tavır değildir.

Kur’ân alaylı bir işareti bile gıybet sayıyor; ٍةَزَمُل ٍةَزَمُھ  ِّلُِكل  ٌلـْيَو   “Vay
hâline her türlü hümeze ve lümezenin.”5 yani, “İnsanları arkadan çekiştiren,
küçük düşüren, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin!”  diyor. Evet, birinin
paltosunun uzunluğunu kısalığını bile serrişte etmeyi din gıybet sayıyor.6 Ve bu
gıybeti bir hadis-i şerif en yakın mahremiyle zina etme ölçüsünde büyük günah
olarak anlatıyor. Kim bu kadar alçalabilir ki? Şimdi hem bir taraftan “kardeş”
diyeceksin, bir taraftan da en ufak bahanelerle tenkit ve gıybetlere gireceksin. O



insan, sevgi adına kulağına giden şeylerle sana karşı nasıl ciddî bir alâka
duyacaksa, bu çirkin söz ve tavırları duyunca da ciddî bir öfke ve kin hissine
kapılacaktır. Daha sonra iyi şeyler söylesen bile, “Acaba ne mülâhazası var?”
diye kuşkuyla karşılayacaktır sözlerini.

İnsan daha baştan diline kilit vurmalı, hiçbir kardeşi hakkında gıyabda
konuşmamalıdır. Birini çekiştirmek, birinin gıybetini etmek çok kötüdür. İnsan
sonuçta özür dileme mecburiyetinde kalacağı bir işi yapmaktan daha işin
başında uzak durmalıdır. Fakat bir şekilde bu günaha girmişse; birine iftira
etmiş; birini çekiştirmiş; birine, duyduğu zaman rencide olacağı bir şey
söylemişse, bu çirkin işi bir daha yapmaması için hemen ilk karşılaşmada
gıyaben ne demişse yüz yüzeyken de aynı şeyleri söylemesi, o sözlerin ağırlık
ve mahcubiyetini yaşaması ve pişman olarak bir daha aynı çirkinliğe düşmemek
için azmetmesi gereklidir. Bazen “Senin hakkında böyle bir şey söylemiştim”
dediğiniz zaman karşı tarafın gönlünde bir ukde hâsıl olabilir. Öyleyse,
neticede gidip “Hakkını helâl et!” diyeceğimiz, muhatabımızın içinde bir ukde
hâsıl edecek sözlere karşı baştan tavır konmalı ve gıybete karşı ağza fermuar
çekilmelidir.

Birbirimize Karşı Kalb İstikametini Koruma
İnsanların birbirine karşı kalb istikametini korumaları çok önemlidir.

Gönüllüler hareketi için ise bu önemli olmanın çok ötesinde bir vazife ve
vecibedir. Bu konuma ulaşmak için bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir.
Bunlar şöyle sıralanabilir:

1. Başkalarının düşüncelerine saygı göstermek. Meselâ, akıl, mantık ve
muhakeme kendi görüşümüzü yüzde yüz doğrulasa, riyazî kriterler aksine
ihtimal vermeyecek ölçüde bizi desteklese bile, kendi düşüncemiz ve
görüşümüzde diretmek karşı tarafı hafife almak demektir ve ciddî rahatsızlık
doğurur. Herkesin tercih edilecek güzel yanları vardır. Eğer bunlar başkaları
tarafından zamanında görülüp takdir edilmez ve alkışlanmazsa rencide olurlar.
Önleri kapanır ve bir türlü inkişaf edemezler. Onun için hem kabiliyetlerin
inkişafı hem de mutlak mânâda insana saygı adına bu şekilde hareket etmek
gerekir. Aramızdaki vifak ve ittifaka halel gelmemesi için kendi doğrularımızın
onlar tarafından anlaşılabilmesi için uzun müddet beklememiz de gerekebilir.

Bu arada şu husus unutulmamalı; görüş alış verişine medar olan konular
hakkında âyet veya hadis yoksa, herkes kendi düşünce metodlarına, hayat
tecrübesine bağlı olarak bir şeyler üretiyorsa bizim düşüncemizin en doğru
olduğuna kim karar veriyor? Bu açıdan başkalarının düşüncelerini kuşkuyla
karşıladığımız kadar, kendi düşüncelerimize de kuşkuyla bakmasını bilmeli,



“Ben yanılabilirim, sen haklı olabilirsin.” diyebilmeliyiz.
Söz buraya gelmişken istişare âdâbı ile ilgili bir noktaya dikkatlerinizi

çekeyim; istişare ferdî, ailevî, içtimaî her türlü meselelerimizin çözümünde
vazgeçilmez bir yere sahiptir. Ama istişare etmek kavga etmek değil,
terbiyesizce birbirimizi eleştirmek değildir. Hele istişare hiçbir zaman tartışma
demek değildir. Tartışmanın kelime olarak yüklendiği mânâ kavgadır,
çatışmadır, insanın kendisine ve başkasına saygısızlık etmesidir.
Televizyonlarda gördüğümüz adı üzerinde tartışma programları maalesef bizim
ahlâkımıza tesir etti. Üniversitelerde görevli hocaların, devleti yönetmeye talip
siyasîlerin, bürokraside yıllarını vermiş eski tabirle kocamış, tecrübeli
insanların sergiledikleri manzara maalesef fikir teatisi anlamına gelen istişareyi
gerçekten tartışmaya çevirdi.

Hâlbuki onun bizim dünyamızda belli âdâb ve erkânı vardı. Düşüncelerini
kavl-i leyyin ile ifade etme, bunları başkalarına dayatmama, “Doğru budur,
gerisi toptan yanlıştır.” felsefesi ile hareket etmeme, yanlışlıkları nazara
verirken incitici olmama gibi... Bakın Kur’ân-ı Kerim ifade üslûbuna ait
“Başkalarının ilâhlarına bile uygunsuzca sözler söylemeyin!”7 diyor.
Unutmayın, başkalarının düşüncelerine saygılı olmazsanız, size de saygılı
olmazlar. Siz saygısızlık yaparsanız saygısızlığa muhatap olursunuz.

Bir başka örnek: Sahabe-i kiram, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
“Kimse anne ve babasına sövmesin, buyuruyorsunuz. İnsan nasıl kendi anne
babasına söver ki?” diye taaccüp içinde sorarlar. Efendimiz bunun üzerine
şöyle buyurur “Siz başkalarının anne babalarına söversiniz, onlar da kalkar
sizin anne ve babanıza söver. Böylece kendi anne babanıza sövmüş
olursunuz.”8

2. Kalb istikametini korumada ikinci husus feragat ve fedakârlıktır. İnsan
iradî bir varlıktır. Bu açıdan her insanın kendine has düşünceleri, tercihleri,
arzuları ve istekleri vardır. Onların gerçekleşmesi kimileri için hayat memat
meselesidir. Kimileri içinse değil. Vifak ve ittifakın korunması ana gaye
olduğuna göre bazen bazılarının düşüncelerinden feragat ve fedakârlık yapması
gerekir.

3. Birbirinizin gıyabında söylenen ve yazılan sözler. Daha önceleri çeşitli
vesilelerle defalarca ifade ettiğim gibi dostlar, kader birliği yapan insanlar
birbirlerinin gıyabında onları medh u sena edici, iyi yanlarını ön plana çıkartıcı
sözler söylemeli, konuşmalar yapmalı, hatta mektuplar yazmalıdır. Bunun kalb
istikametini sağlama açısından şu faydası var: Eğer birisi arkadaşını
başkalarının yanında medh u senâ etti veya onunla ilgili destanvâri, âşıkane



mektuplar yazdı ise, bir başka zaman onunla yüz yüze geldiğinde veya
gıyabında konuşmak zorunda kaldığında öncekilere ters, nâsezâ nâbecâ sözler
söyleyemez. Bir bakıma önceki sözler ve mektuplarla kendini bağlamıştır o.
Kaldı ki gıybet de suizan da haram.

Alan Belirlemesi
İçtimaî işlerde herkesin vazife alanının çok iyi tespit edilmesi gerekir. Bu

hem sorumluluk, hem hak ihlali hem de sınırların belli olmamasının açacağı
muhtemel kargaşalara mâni olur.

Bununla beraber birisi bir başkasının alanına sadece mevcut bir problemi
çözmek için girdi ise burada hakperest olmak gerekir. Bunu derken kastım şu:
Böyle bir hâdise vuku bulduğunda hemen alanını tecavüz etti, yetkisini aştı vs.
türünden feveran etme yerine daha sakin ve soğukkanlı hâdiseleri
değerlendirmeli. Sonuçta önemli olan o problemin çözümü ve ilgili şahıs da o
noktada yetersiz ise varsın o alanını ihlal etsin, ne olur? Kaldı ki buna alan
ihlali demek bile doğru değildir.

Bu türlü durumlarda ilgili kişi veya kişiler insaflı olmalı, bazı şeylerden
feragat etmesini bilmeli. Aynen Ebû Ubeyde Hazretlerinin Amr bin Âs’a
komutanlığı devrettiği gibi. Veya Halid’in Ebû Ubeyde’yi kabullendiği gibi.
Malûm, Hz. Ebû Ubeyde, Hz. Halid’in ordusunda sıradan bir askerdir. Hz.
Ömer (radıyallâhu anhüm) Hz. Halid gibi dehaüstü bir komutanı halk zaferleri
onun şahsına bağladığından dolayı azlediyor9 ve yerine o orduda er olarak
görev yapan Ebû Ubeyde’yi getiriyor. Kendisine bu durumu kabullenip
kabullenemediğini soranlara da “Siz hiç merak etmeyin! Ömer hayatta iken
Halid hiçbir zaman isyan etmez.”10 diye cevap veriyor. Hayatının geride kalan
yıllarında da Halid’in bunu problem yaptığını bilmiyorum ben.

Şimdi biz bu ve benzeri hâdiseleri sahabenin vefakârlığı, hakperestliği,
diğergamlığı, îsârı deyip kabulleniyor, onların imanî kabul ufkunun derinlikleri
olarak algılıyor, yer yer yaşlı gözlerle halk kitlelerine anlatıyoruz. Ama bundan
daha önemlisi beğenilen bu hasletlerin kendi hayatımızda yer alması değil
midir?

Evet, cemm-i gafirin iştirakiyle yapılan işlerde elbette amellerin taksimi,
mesainin tanzimi, muavenetin teshiline ihtiyaç vardır. Sorumluluk alanlarının
belirlenmesi bu açıdan çok önemlidir; önemlidir ama onun da birlikte
belirlenmesi ve ihlaller söz konusu olduğunda meseleye fevrî ve acûl değil,
temkinli yaklaşılması gerekir.



Kalblerin Te’lifi ve Umursamazlık
Kalblerin te’lifi Cenâb-ı Hakk’ın elindedir. Ama insanların da kendi

aralarında birlik ve beraberliği temin etmek için iradelerini kullanmaları
gerekmiyor mu? Cenâb-ı Hak ehl-i imanın itilâf ve ittifakı için sebepler
yaratmış. Üstad’ın ifadesiyle esbab onun izzet ve azametine perde olmuş.11

Bizler şart-ı adi planında o sebepleri yerine getirmekle mükellefiz. Bunları
hayata geçirebilirsek Cenâb-ı Hakk’ın rızası istikametinde ittihadı, ittifakı
aramızda tesis ederiz.

Bizim ittifak ve ittihadımızı gerektiren o kadar çok sebep var ki! Allahımız
bir, Peygamberimiz bir, dinimiz bir; bir, bir, bir… Bine kadar bir. Bütün bu
birler bizim bir ve beraber olmamızı gerektiriyor. Önemli olan insan vicdanının
bunu duymasıdır. Zira bu birlerin vicdan tarafından duyulması ve hissedilmesi
ölçüsünde birlik ve beraberlik yakalanır.

Öte yandan bizim örfümüz bir, âdetimiz bir, geleneğimiz bir, vatanımız bir,
kaderimiz bir; bir, bir... Yüze kadar bir. Bizler acı tatlı aynı kaderi paylaşmışız
yıllarca, asırlarca. Hâlâ paylaşıyoruz. Millî beraberliğimizi temin etmesi
gereken faktörler değil mi bütün bunlar?

Hepsinin ötesinde dine, vatana, millete, devlete, kültüre hizmet
seferberliğinde felsefe bir, mantık bir, yorum bir, mülâhazalar bir, duygular bir,
mahkûmiyet bir, mağduriyet bir; bir, bir, bir… Evet, bizler yeni bir “ba’sü
ba’del mevt” döneminin çocuklarıyız. Aramızda tesis edeceğimiz birlik ve
beraberliğe bu noktadan bakmalıyız.

Bu arada kavlen Rabb’e yönelmeyi ihmal etmemeli ve ellerimizi Rabbimize
kaldırarak “Yâ Rabbi, bizler ittihat istiyoruz!” diye dua dua yalvarmalıyız. Zira
inanıyoruz ki ittifakımız adına küre-i arz dolusu altın sarf etsek, O’nun izni
olmaksızın kalblerimizi telif edemeyiz. İnancımız o ki, kınından çıkmış kılıçları
kınına sokturacak olan O’dur. Bize düşen fiilî ve kavlî olarak alelâde sebeplere
tevessül etmektir. Aksi takdirde o neticeyi yaratmaz Allah.

Evet, zorlanacağız belki; ama insan olmanın hakkını vereceğiz. İrademizi bu
istikamette kullanacağız. Herhalde hiç kimse iradesiz bir arada duran bir demet
ot veya bir düzine ağaç gibi olmak istemez. İradesinin hakkını veren bir insan
olmayı tercih eder. Sürü içinde hayatını sürdüren hayvan olmak da istemez,
istememeli bence. Çünkü varlık âleminde irade ve iradeyi kullanma hakkı
sadece insana verilmiş. O hâlde bunun hakkını vermek gerekmez mi?

Bugün bizler Cenâb-ı Hakk’ın çok büyük lütuflarına mazharız. Dünya
genelinde Allah’ın izni ile gerçekleştirilen faaliyetlere bakın. Başkaları bu
işlerin arkasındaki “Sahib-i hakikî”yi göremediklerinden “Nasıl olur da böyle



büyük bir proje hayata geçirilebilir?” diye şaşkınlıklarını ifade ediyorlar.
Hâlbuki menfi mânâda bu kadar olup biten şeylere rağmen mevcut tablo O’nun
kudret elini göstermiyor mu? Bu işleri yaptıran Allah’tır. O, isterse azizleri
rezil, zelilleri aziz yapar. Öyleyse unutulmaması gereken bir şey vardır; insan
odun bile olsa kullanıldığı yer itibarıyla kıymet kazanır.

Bütün sermayemizi bir kırık testi misali o havz-ı kebire atma ve testimizde
ne kadar su varsa oraya dökme mecburiyetindeyiz. İnsanlığın İftihar Tablosu
“Kardeşlerim!”12 demişti. O kardeşliğin hatırına “Yâ Rabbi! İttifak ve
ittihadımız adına elimizden gelen budur; gücümüz, takatimiz bu kadar.
Kalblerimizi telif et!” diye dua dua yalvarmalıyız. Sizler dualarınızda:
“Allahım kalblerimize ittihat ver!” diye bir vefa eseri olarak bütün
arkadaşlarınızı teker teker, isim be isim zikrediyor musunuz? Fahr için değil;
ama misal teşkil etme adına söyleyeyim, ben zikrediyorum. Dua ederken hayal
dünyamda her yeri dolaşıyor, herkesin adlarını teker teker yâd ediyor ve bunu
yapmamayı kardeşlerime, arkadaşlarıma en büyük vefasızlık sayıyorum.

Evet, çocuğu olmayan çocuğum olsun diye, hastalığı olan hastalıktan
kurtulayım diye Cenâb-ı Hakk’a hangi heyecan ve ızdırapla yalvarıyorsa aynı
heyecan ve aynı ızdırapla; “Allahım! Kardeşlerimizin kalblerini telif buyur!”
diye yüreğimizi çatlatırcasına yalvarabilmeliyiz. Kaldı ki bu noktada
yapılabilecek şeylerin en basitidir dua. Bu fikre iştirak ediliyorsa ve hâlâ dua
etme konusunda gevşek davranılıyorsa dilim varmıyor söylemeye; ama bu tavır
–hâşâ– Cenâb-ı Hakk’ı umursamazlık anlamına gelir. O’nu, O’nun meşîet ve
kudretini umursamama O’na karşı saygısızlık demektir.

Fazla söze hâcet yok. Allah’ın bir insana vereceği en büyük nimetlerden
birisi istemeyi vermesidir. O, bir insana istemeyi vermiyorsa, o zaman
vermeyecek demektir.

Ekip Ruhu
Takım hâlindeki çalışmalarda insanın bazen normal ve meşru haklarını

kullanmaması gerekebilir. Bediüzzaman Hazretlerinin “Bir başkasına
yaptırtmak hoşunuza gitsin.”13 sözleri ile verdiği ölçü içinde, meselâ, siz
kendinizin daha başarılı olacağını zannettiğiniz durumlarda dahi başkalarını o
iş için tercih edebilmelisiniz. Bu hem ekip ruhunun vazgeçilmez esaslarından
biri, hem de ihlâs ve samimiyeti koruyacak önemli bir iksirdir. Bırakın, son
adımı hep başkaları atsın. Ancak şu da var ki insan fıtratında işi kendisinin
bitirme isteği hâkimdir. Onun için bu mesele o kadar basit ve kolaylıkla hayata
geçirilebilecek bir düstur değildir.



Meselenin tekniğini çok anlamam; ama futbolda koskocaman bir ekip oyun
oynar, en son bir oyuncu ayağının ucuyla dokunur ve golü atar. Herkes o golü
atan oyuncuyu nazara verir, kahraman yapar. Omuzlara o alınır, manşetlere o
çıkartılır. Oysaki orada bir ekip çalışması vardır. Diğer oyuncular pozisyonu
hazırlamasaydı, o kişi golü atabilir miydi?

Bence meseleye böyle bakmak lazım. Geleceğin iftirak ve ihtilafının
çözülmesinde bu ruh, bu düstur büyük rol oynayacaktır. Aksine, “Herkes
Cennet’e girmeli; ama anahtarı bende olmalı!”, veya “Golü mutlaka ben
atmalıyım!” misalleri ile açıklanabilecek ruh, bizim adımıza çok tehlikeli.
Bırakın anahtar başkasında olsun, bırakın golü bir başkası atsın. Ruhu öldüren
bu tip tehlikeli hastalıklardan geri duralım.

Herkesin bir izzet duygusu, bir onur duygusu var diyorsanız, bu duyguları
gelin âlem-i İslâm’ın içinde bulunduğu şu mezelletten kurtarmak için
kullanalım. Zira müşterek haysiyetimiz, müşterek şerefimiz ayaklar altında. “Bu
zillete ancak bu kadar katlanılır.” demek gerekmez mi? Müspet hareket yolunu
seçerek, sevgi ve hoşgörü ile herkese kucağımızı açmak; kutsî mesajları
başkalarına ulaştırmak; yaşatma uğrunda yaşamadan vazgeçmek; şartların
gerektirdiği ölçülerde hareket etmek ve son adımı başkalarına bırakmak. Evet,
“Üzerime aldığım vazifeyi illa ki ben bitireceğim.” mülâhazası, şeytanî bir
mülâhazadır.

Birçok fukaha, imamın arkasında birinci safta durmayı en çok sevap alma
vesilesi olarak anlamış ve anlatmışlardır. Ben bu meseleyi biraz farklı
anlıyorum. Orada esas maksat camiye önce girmedir. Namaz vaktinden önce
camiye gelen kişi onun sevabını alır. Arkadan gelen isterse birinci safta yer
almış; hatta imamın arkasında namaza durmuş önemli değil ki? Onlar birinci
safta yer almış olsalar bile Allah seni birinci saf sevabından mahrum etmez ki.
Çünkü sen önce geldin camiye.

Evet, sevap hırsı da kaybettirebilir. Şahsen ben pek çok insanı bu duruma
müsait görüyorum. Genel bir hüküm vermek elbette haksızlık olur; ama
çoklarını bu çerçevede gördüğümü söylemek zorundayım. Tekrar edeyim, ihlâs
ve samimiyetle rıza-yı ilâhîyi talep edelim, bütün mülâhazalarımızı i’lâ-yı
kelimetullaha bağlayalım, hırsla çatlayasıya, ölesiye çalışalım; fakat
“İstanbul’un fâtihi sadece ben olayım, ipi ben göğüsleyeyim.” demeyelim.
Çünkü bunlar şeytanî mülâhazalardır.

Ekip ruhu adına söylediğim bu sözler sübjektif şeyler olabilir. Siz bunları
Kur’ân’ın ve Sünnet’in altın mikyasları ile test edin. Uygun ise muvafık hareket
edin, değilse objektif kriter arayışı içine girin ve ona göre davranın.



Hüsnüzan
Başkaları hakkında hüsnüzan etmek, ahlâk-ı hasenenin önemli fakültelerinden

biridir. Şöyle düşünmeliyiz etrafımızdaki insanlar hakkında: “Allah’a karşı
kimseyi tezkiye etmiyorum; ama tavırlarına bakınca yahşi bir kula benzer.
Allah’ın rahmetinden ümit ederim ki Cenâb-ı Hak onu Cennetiyle sevindirir.”
Evet, bizler ne Cennet hâzini ne de Cehennem zebânisiyiz. Onun için ne
insanları Cennet’e sevk ediyor gibi davranalım ne de Cehennem’e sürükler
gibi.

Öte taraftan hüsnüzan ettiğimiz insanların kayma ihtimaline binaen onlar için
duada bulunmayı da ihmal etmemeliyiz. Bin bir tecrübemle sabit ki hüsnüzanda
ölçü ayarlanamadığı için olsa gerek hüsnüzan edilen kişilerin eliyle tokat yeme
mukadderdir. Kendi adıma söyleyeyim, nice hüsnüzan beslediğim, bir mecliste
şu ya da bu sebeple hüsnüzannımı ifade ettiğim arkadaşım var ki aradan yirmi
dört saat geçmeden onun eliyle tokat yediğim vaki ve variddir. Onun için
hüsnüzanda dengenin korunması hüsnüzannın kendisi kadar önemlidir. Öyleyse
dua etmeli: “Yâ Rabbi! Sen varken hüküm vermek bana düşmez. Hakkında
hüsnüzan ediyorum ben, beni yalancı çıkarma bu mevzuda.”

Evet, nazik bir mesele bu, dikkatli olmak gerekir. Bakın hadiste bir kişinin
akıbeti şöyle anlatılır: “Birisi sabahtan akşama kadar sâlih amel işler, işler
ve öyle bir noktaya gelir ki Cennet’le arasında bir adımlık mesafe kalmıştır.
Ama akşam üzeri bir halt işler ve Cehennem’i boylar.”14 Veya bir başka
peygamber beyanında belirtildiği gibi insan said doğar, said yaşar; fakat şaki
olarak yuvarlanır gider.15 Tersi de vaki, bir başkası da şaki doğmuş, şaki
yaşamıştır; ama said olarak gider. Bilemeyiz biz, dolayısıyla nihaî hüküm
veremeyiz, vermemeliyiz.
1 Bediüzzaman, Mektubat s.298 (Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas, İkinci Vecih).
2 En’âm sûresi, 6/53.
3 Bediüzzaman, Mektubat s.260 (Yirminci Mektup, Birinci Makam, Onbirinci Kelime).
4 Âl-i İmrân sûresi, 3/134.
5 Hümeze sûresi, 104/1.
6 Bkz.: Tirmizî, kıyâmet 51; Ebû Dâvûd, edeb 35; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/189.
7 En’âm sûresi, 6/108.
8 Buhârî, edeb 4; Müslim, îmân 146.
9 Bkz.: et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  2/491; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  16/266; İbnü’l-Esîr, el-

Kâmil fi’t-târîh 2/381.
10 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/9.
11 Bediüzzaman, Sözler s.673 (Otuz İkinci Söz, İkinci Mevkıf, Üçüncü Maksad, Beşinci İşaret).
12 Müslim, tahâret 39; Nesâî, tahâret 110; İbn Mâce, zühd 36.
13 Bediüzzaman, Lem’alar s.203 (Yirmi Birinci Lem’a).
14 Bkz.: Buhârî, enbiyâ 1, kader 1; Müslim, kader 1.



15 Bkz.: Buhârî, cihad 77, meğâzî 38; Müslim, îmân 179, kader 12.



Gönüllüler Hareketi
Adanmışlık Ruhu
Adanmışlık ruhu adına bir ölçü vermek istiyorum sizlere; insanların birçoğu

meselâ öğle vaktinde, yiyeceği akşam yemeğinin sevincini yaşar. Bazı insanlar
da vardır ki, dünyada iken yoluna girdiği ve bir gün mutlaka ulaşacağına
inandığı Firdevs Cenneti’nin sevinci ile yaşar. O sevinç âdeta hayat verir ona.
İnsanların belki de yüzde sekseni birinci, çok azı müstesna geriye kalanı da
ikinci kategoriye dahildir. Ama adanmışlık bunların ikisi de değildir. Adanmış
odur ki; Cennet’e gireceği ümidini sürekli gönlünde, kafasında, vicdanında
canlı tutar; ama onun bir tek gayesi vardır bu dünyada: İslâm’ın ismetini sıyanet
etmek. Zira yeryüzünde bugün Müslümanlık adına yapılacak tek iş budur. Bu da
yaşama zevkini yaşatma zevki adına terk eden diğergam kişilerle olur.

“Büyük Türkiye” Hayali
Ülkem ve onun geleceği adına çok ciddî endişelerim var; ama ümidimde

hiçbir eksiklik yok. Endişelerim hemen herkesin gözü önünde cereyan eden
hâdiselerden kaynaklanıyor. Bu milletin istikrarına birileri sürekli çomak
sokuyor; sokuyor çünkü siyasî, ekonomik, kültürel alanlarda istikrara kavuşmuş
güçlü bir ülke olmamızı istemiyorlar.

Bunun yanında bir de doğrudan dine düşmanlık yapanlar var. Dindar
insanların ülkeleri ve ülkelerinin geleceği adına gösterdikleri bütün gayretleri,
yaptıkları bütün faaliyetleri baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar.
Kötülüğe mahkûm olmuşlar âdeta. Kötülükten başka hiçbir şey düşünemiyorlar.
Kötülüğe öylesine kilitlenmişler ki alıp onları Cennet’e koysanız “Sizin elinizle
Cennet’e girmeyiz.” diyecek kadar şartlılar dindar insanlara ve yaptıklarına.
Bununla beraber inanan insanlar bu ülkede her şeye rağmen olumlu düşünmek,
müspet hareket etmek ve sabırla mukabelede bulunmak mecburiyetindedir.
Büyük Türkiye’ye giden yol buradan geçer.

Evet, bu millet tarih boyunca özellikle kendi coğrafyasında cereyan eden
olaylar karşısında hiç bu kadar zaaf ve acz yaşamamış, tarihin hiçbir
döneminde bu kadar devre dışında bırakılmamıştır. Bu onur kırıcı durum
bazılarının hiç umurunda değil; değil zira tek amaçları kendi statüleri, maddî ve
mânevî çıkarları.

Şanlı mazimizde ihraz ettiğimiz konumu tekrar elde etmek zaman ister, sabır
ister, azim ve gayret ister, çatlayıncaya kadar doğru yolda, doğru metodlarla



koşmak ister. Onun için kötülükten başka bir şey düşünmeyenlere bile “Büyük
Türkiye” olmanın hatırına ve milletimizin indirildiği tahtın hatırına sabırlı olup
katlanmasını bilmek lazım.

Türkiye Sevdalıları
Bizler Türkiye sevdalılarıyız. Ülkemizi, vatanımızı, milletimizi, devletimizi,

dinimizi seviyoruz. El âlemin bizi anlamaması, muarız olması bizi doğru
bildiğimiz yolda yürümekten engellememeli. Kaç defa dedim, bir kez daha
diyeyim: Eğer ben ülkeme, vatanıma, milletime, din ve diyanetime, kültürüme
hizmet edemeyeceksem yaşamayı abes sayıyorum. “Bu gayeler uğrunda
yaşıyorsam yaşamamın bir mânâsı var, yoksa yâ Rab, abes yaşamaktan, bu
dünyada boşuna yer işgal etmekten Sana sığınırım!” diye her gün dua dua
yalvarıyorum Rabbime.

Bu ruhu, bu duygu ve düşünceyi, bu ideali anlamayan insanların varlığı,
aleyhte kampanyalar düzenlemeleri benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bu
ifadeler “Onlar Türkiye’yi sevmiyor.” anlamına da gelmez. Belki ciddî bir
yanlış anlama ve bundan kaynaklanan bir hazımsızlık var. Veya şöyle ya da
böyle bir despotizma var ortada. Bütün bu olanlar anti-demokratik karakterlerin
şe’nidir.

Dünyanın dört bir yanında, ancak nice fedakârlıklarla yapılabilen eğitim
faaliyetleri ortada. Hiç unutamadığım bir hatıram var: Moskova’da yapılan
mezuniyet töreninde bir Rus öğrenciye sordular: “İlerisi için idealin nedir,
gelecekte ne yapmak istersin?” Öğrencinin verdiği cevap şu oldu: “Başta
Türklerle iyi bir münasebete geçmek isterim.” Ağladım bu tablo karşısında
ben. Hafife almayın bu manzarayı. Bugün dünyanın dört bir yanında pek çok
kardeş ve dostumuz var. Bunun yanında mütereddit; ama karar aşamasında
tercihini bu ülke ile, bu ülke insanı ile dostluk ve işbirliği istikametinde
kullanacak birçok insan var. Bunlar, geleceğin dünyasında, geleceğin Türkiyesi
için çok önemli kaideler, yani yapı taşlarıdır.

Unutmayın, artık dünyadan tecrit edilmiş bir Türkiye’nin istikbal vaadetmesi,
hatta varlığını sürdürmesi mümkün değildir. İşte bu eğitim faaliyetleri bu
mânâda Türkiye’nin geleceğini teminat altına almaktadır. Kim bilir bu vesile
ile kazanılan nice dostlar, gelecekte çok güçlü lobiler oluşturacak. Katolik,
Ortodoks, Protestan, Musevi, Budist, Hindu, kadın-erkek, zenci-beyaz, fakir-
zengin, entelektüel-halk her seviyede sizin için fahrî çalışan dostlarınız olacak.
Şimdi birileri bu yakın gelecekteki şu manzarayı göremiyorsa, Allah idrak
ufuklarını açsın demekten başka ne yapabilirim ki? Onlar anlamıyor diye doğru
bildiğimiz bu yolda duracak değiliz ki? Onun için dedim, o insanların aleyhteki



faaliyetleri benim için bir şey ifade etmiyor diye.
Öte yandan tevhid anlayışımız gereği bizler şöyle düşünüyoruz: Bizler

bilerek veya bilmeyerek bu işin içine itildik. Bilerek deyişim milyonda bir dahi
olsa iradenin daha doğrusu iradedeki meyelân-ı hayr ve şerrin hakkını vermek
içindir. Yoksa bugün gelinen nokta karşısında biz irademizin hissesini
biliyoruz. Kendi kabiliyetlerimizin farkındayız. Eğitim seviyemiz, idrak
ufkumuz hepsi meydanda. Meseleye bir de bu açıdan bakınca, bizim irademizin
hiç dahli yok bu işlerde desek sezâdır. Şimdi öyle ya da böyle artık belli bir
noktaya varıldı. Bundan sonra bunu bir emanet gibi sırtımızda hissetmeli ve her
şeye rağmen taşımaya devam etmeliyiz.

Bir başka hatıra Balkanlar’da yaşayan bir Gagavuz profesöre ait: Şarkiyat
eğitimi yapmış, Türkçe de bilen birisi bu. O Osmanlılarla günümüzdeki eğitim
faaliyetlerini mukayese etmiş ve demiş ki, “Osmanlılar devşirme usûlüyle
bizim çocuklarımızı aldı, kendi kültürleriyle onları yetiştirdi ve nihayet onlarla
bizi vurdular. Bizim ülkemizi bizim çocuklarımızla fethettiler. Size gelince,
sizler bizim çocuklarımıza yine bizim adımıza günümüzün yükselen değerlerini
talim ediyor ve onlara seviye kazandırıyorsunuz.” Bu zâtın Osmanlı’nın
devşirme sistemi hakkında yaptığı yorumlar belki uzmanlarınca tartışılabilir bir
konudur; ama günümüz adına söylediği şeyler aklı başında her insanın bir gün
mutlaka kavrayacağı bir farklılıktır.

Evet, artık maddî kılıç kınına girmiştir. Medenîlere galebe ikna iledir.1 Güç
ve kuvvet ile insanları bir yere yönlendiremezsiniz. Süper gücünüzle gider bir
yeri işgal eder, yakar yıkar, insanları öldürürsünüz; ama bütün dünyanın
tepkisini alırsınız. Öte yandan akıl, mantık, muhakeme ile, evrensel insanî
değerlerle girerseniz, gönüllere sultan olursunuz Allah’ın inayetiyle.

Bazıları diyor ki: “Bu büyük bir proje. Bir cami hocasının –alaya almak,
tahkir etmek için böyle diyorlar– kafasından çıkmış olamaz bu işler.” Doğru.
Ben hayatımın hiçbir döneminde bu faaliyetlerin benim projem olduğunu, benim
kafamdan çıktığını iddia etmedim ki. Allah’a sığınırım bu türlü iddialardan. Bu
her şeyden önce Allah’a karşı bir küstahlık ve saygısızlıktır. Bunların hepsi
Cenâb-ı Hakk’ın lütfudur, ihsanıdır. O muhit ilmin, muhteşem kudretin, baş
döndüren iradenin Sahibi bizleri istihdam ediyor. Bizim mânâ köklerimiz ve
mânevî beslenme kaynaklarımız da bu tip düşünceler içine girmemize mânidir.

Bu söz bana bir şeyi hatırlattı: Hz. Ömer, Yermük gibi çok ciddî bir savaşta
ordu kumandanı Hz. Halid’i vazifeden alıyor. Çok muazzam bir savaş, düşman
kuvvetler Müslümanların en az on katı. İslâm ordusunda şehit sayısı oldukça
fazla. Önemli simalar da var bunlar arasında. Meselâ Ebû Cehil’in Müslüman



olmuş oğlu İkrime ve Amr b. Âs’ın baba bir kardeşi Hişam da şehit. Ve işte
böyle bir savaşta Hz. Ömer, Halid b. Velid’i azlediyor. Koca Halid sarığı
boynunda halifenin karşısına çıkıyor. Halid gibi bir insan: İki devletin başına
balyoz gibi inmiş, yerle bir etmiş, tarihte eşini göstermenin zor olduğu müthiş
bir erkân-ı harp; ama sarığı boynunda, kumandanlıktan azledilmiş, sıradan bir
nefer, “Halife-i rûy-i zemin”in önünde. Diyor ki Hz. Ömer –ruhum ona feda
olsun– “Halid! Biliyorsun seni çok severim. Fakat halk, elde edilen zaferleri
senin şahsından biliyor. Hâlbuki ben biliyorum ki bunlar ı bize ihsan eden
Allah’tır. Senin bir mit hâline gelmenden, putlaştırılmandan endişe
duyuyorum. Azlediş nedenim bu...”2 Ve Koca Halid, o güne kadar emrinde
çalıştırdığı bir adamın, Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın emrine giriyor; giriyor ve
hayatının sonuna kadar savaşıyor. Evet Halid, gerçek bir mefkûre insanıydı ve

اًدـیِقَف َتاَمَو  اًدـیِمَح  َشاَع   “Hep övgüye değer bir insan olarak yaşadı,
İslâm’ın yitiği olarak da yürüdü öbür âleme.” Vefat etti; bir atı kaldı, bir
kalkanı, bir de kılıcı. İki devleti yerle bir etmiş adamın arkada bıraktığı mirası
işte buydu.3

Şimdi biz bu tarihî hâdisenin arkasında yatan düşünce, inanç, bakış açısı –ne
derseniz deyin– işte ona bağlıyız. Mânâ kökümüz bizim bu. Bundan farklı ne
düşünürüz ne de hareket edebiliriz. Onun için bazılarının kendi
perspektiflerinden, kendi değer ölçülerine bağlı olarak söyledikleri şeyler
benim için bir mânâ ifade etmiyor.

Evet, günümüzün mefkûre insanları konumlarının farkındalar. Nerede, nasıl
davranacaklarını bilirler. O davranışların sebeplerine de vâkıftırlar. Şuurluca
yaparlar yaptıkları şeyleri. Maddî mukavemet yok artık günümüzde; kavga yok,
silah yok. Sevgi var, anlaşma var, uzlaşma, başkalarına iyi örnek teşkil etme
var. Herkesin konumuna saygı, hoşgörü ve diyalog var. Erzurumluların deyimi
ile “Ruh-u dil yılanı deliğinden çıkarır.” felsefesine göre hareket etme var.
Geleceğin Türkiyesi’nin bu ruha, bu anlayışa ihtiyacı her zamankinden daha
fazla. Birileri istemese de bu ülke bizim ülkemiz. Bu ülke benim ülkem.
Türkiye’nin elli yerinden gelmiş toprak var benim odamda, değişik değişik
kutular içinde. Kimi Kars’tan, kimi İstanbul’dan, kimi Korucuk Köyü’nden.
Hasretimi onlarla gideriyorum ben.

Hoşgörü Sürecinin Tahlili
1990’lı yılların ortalarından itibaren girilen hoşgörü ve diyalog sürecinin

dinî temelleri adına bazı şeylerin yerli yerine oturmadığını görüyorum. Gerek
bu sürece can-ı gönülden destek veren dost ve taraftar çevre, gerekse bunun



İslâmî nasslarla çerçevelenen esaslara aykırı olduğunu iddia eden Müslüman
çevrenin gözden kaçırdığı esaslar bunlar. Birinciler, bu sürecin yeniden
başlamasına –dikkat edin yeniden diyorum– vesile olan kişi/kişiler veya
kurumları ön plana çıkartırken; ikinciler, nassları siyak-sibak bütünlüğünü
kopararak yaptıkları yorumlarla bu sürece öncülük edenlere “bid’atkâr”dan
“kâfir”e uzanan çizgide ithamlarda bulundular/bulunuyorlar.

Hoşgörü, diyalog veya bizim vaz’ettiğimiz ıstılah ile herkesi kendi
konumunda kabul etme düşüncesi ve bunun hayata intikali İslâm tarihinde
bizimle ortaya çıkmış bir şey değildir. Sadece Medine Vesikası’nı bu gözle
incelemeye alın; insanın hangi din, hangi ırk, hangi milletten olursa olsun din,
hayat, seyahat, teşebbüs ve mülk edinme hakkının olduğunu İnsanlığın İftihar
Tablosu, o mübarek sesini yükselterek âleme duyuruyor mu duyurmuyor mu? Bu
hakların dokunulmaz ve aynı zamanda mukaddes olduğu Vesika’da var mı yok
mu? Aynı hakikatler başka bir dille, başka bir anlatma üslûbu ve edası ile Veda
Hutbesi’nde tekrar ediliyor mu edilmiyor mu? Medine Vesikası ile Veda
Hutbesi arasında yaklaşık on yıl var. Demek bu on yılda bir çizgi değişikliği
yok; aksine tahşidat var, tahkim var.

Bu kabuller ne Medine Vesikası’nda, ne de Veda Hutbesi’nde zikredilmekle
kalmamış. Edebiyat tarihine edebî bir risale olarak tevdi edilmemiş. Ağızdan
çıkan bu hakikatler aynı zamanda hayat olmuş. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bunları bizzat yaşadığı gibi takip eden dönemlerde Raşit Halifeler
yaşamış, tâbiîn yaşamış, tebe-i tâbiîn yaşamış. Bakın fetih dönemlerine,
Müslümanlar nerede kilise ve havraları yıkmışlar? Nerede azınlıkların
haklarına dokunmuşlar? Nerede vicdan hürriyetine kısıtlama getirmişler ve
nerede düşünce hürriyetini tahdit etmişler? Tarihte Müslümanların vesayeti
altında yaşayan azınlıklar kendilerine tanınan bu hakların başka işgal güçleri
tarafından ellerinden alındıkları zaman ancak anlamışlar Müslümanların
kendilerine neler bahşettiklerini. Demek bizim mazimizin özü, usâresi bu.
Bizimle başlayan bir süreç değil.

Fakat şunu da kabullenmek gerekir ki bu hakikatler on beş asırlık İslâm
tarihinde her zaman Efendimiz’in ve “Raşid Halifeler”in gözettiği hassasiyet
içinde uygulanmamış. Uygulanmamış, çünkü işin özünü hazmedemeyen, içine
sindiremeyen insanlar üst makamları tutmuş. İslâm ile bağdaştıramayacağımız
dünyevî düşünceler ön plana çıkmış. Makam sevdası, menfaat duygusu, kabile
taassubu ve benzeri nice menfilikler ortaya çıkmış. Buna bağlı olarak gün
gelmiş nasslar farklı yorumlamalara konu olmuş. Gün gelmiş bu farklı yorumlar
pratiğe yansımış. Dolayısıyla halk tabiriyle ifade edelim, İslâm adına nice
kabalıklar yapılmış. Ama bunlar esasında İslâm’ın değil, Müslümanlığı



hazmedememiş insanların tavırlarına ait kabalıklardır.
Meseleye bu zaviyeden bakınca biz hoşgörü, diyalog, herkese saygı, herkesi

kendi konumunda kabullenme diyorsak Efendimiz’in “Medine Vesikası”nı
seslendiriyoruz. Veda Hutbesi’nde beyan buyurduğu hakikatleri haykırıyoruz.
Böylece vazifemizi ve vecibemizi yapıyoruz. Bizden öncekiler bu noktada
kusur yapmış olabilirler. Dahilî veya haricî sebeplerle, haklı ya da haksız
nedenlerle farklı bir yolda yürümüş olabilirler. Bunlar bizi alâkadar etmiyor,
biz yapabilirsek, yapabiliyorsak vazifemizi yapıyoruz.

Dikkat edin vazife ve vecibe diyorum. Dolayısıyla bunu bir fazilet saymayın.
Fazilete terettüp eden şeyleri beklemeyin. Hiç mi kıymeti yok diye aklınızdan
geçirebilirsiniz. Evet, sizin öncülüğünü yaptığınız bu süreç belki bir kıymet
ifade ediyor olabilir; ama bu kıymet, çokları bu düşünceye uyanmadığı ya da
yapmadığı içindir. Yani nedretten dolayı bir kıymet-i harbiyesi vardır. Yoksa
vazifenin zâti değerinden dolayı değil. Bir başka ifadeyle; nasıl piyasada nedret
olduğu zaman birdenbire emtianın değeri yükseliverir, bu da öyle. Hoşgörü
diyen, diyalog diyen bu insanlara “faziletli”, “erdemli” denmesi, el üstünde
tutulması, barış kahramanları gibi isimlerle anılması hep bu sebepledir.

Burada bir başka hususa işaret edeyim: Bana kalırsa bu süreci
isimlendirmemek en iyisi. Hoşgörü süreci, diyalog süreci gibi şeyler de
demeyelim. Neticesi henüz belirlenmemiş, nereye varacağı henüz
kestirilememiş bir meseleye ad koymayalım. Bırakalım onu zaman koysun veya
biz zamanı gelince koyalım. Kim bilir bu süreçte daha nice yumuşak ve
kucaklayıcı mülâhazalar olacak. Bu mülâhazalar herkesi umudumuzun üstünde
yumuşatacak. O zaman hoşgörü, diyalog kavramları bile mevcud durumu tarif
etmek için yetmeyecek. Kim bilir?

Evet, demek girilen bu süreci bütünüyle bizim temel kaynaklarımıza
bağlayabiliriz, onlardan akıp geldiğini söyleyebiliriz. Ben bu konuda çok
ısrarlıyım. Çünkü bu mesele falanın-filanın iç inceliğinin ifadesi değildir.
“Böyle davranırsam kendi düşüncem, kendi gayem adına yol alırım, mesafe
katederim” mülâhazasına bağlı bir tavır da değildir. Böyle olmadığı için dünya
elli defa hallaç olsa, yüz defa değişse biz hep aynı düşünceleri ifade edeceğiz;
edeceğiz zira temel kaynaklarımız farklı düşünmeye müsaade etmiyor.

Öte yandan, kaynaklarımız bunun böyle olmasını söylüyorsa, bunu bir vazife
ve vecibe olarak müntesiplerinin omuzlarına yüklüyorsa bu süreci biz
kendimize mâl edemeyiz. Hiç kimse de edemez. O sizin şefkatinizin,
merhametinizin ürünü değildir. Aksine İslâm’ın şefkati, merhametidir.

Yalnız her meselede olduğu gibi bu süreçte de bazen olur ki konjonktürün



gerektirdiği bazı farklılıklar zuhur edebilir. Meselâ, şartlar öyle gerektirir ve
bir devlet sizin devletinize savaş açar. Sizin küçük çapta ve aksi istikametteki
irade ve gayretleriniz buna engel olamamıştır. O zaman siz yine dininizin
belirlediği şekilde, savaş hukuku adına ortaya koyduğu disiplinlere göre
hareket edersiniz. Hareket etmek mecburiyetindesiniz daha doğrusu. Bu o
dönemin yükümlülüğüdür. Fakat şunu unutmamak lazım, savaş kişilerin ve
kurumların değil ancak devletin/devletlerin karar vereceği bir hâdisedir.

Bir diğer önemli konu da; bir gerçeği ortaya koyma, hakkını teslim etme
mevzuunda siz ve sizin dışınızda birileri bu süreçte rol alanlara bir isim
koyuyorsa mübalâğa etmemeliler. Bahsi edilen sürece öncülük yapanlara “fikir
mimarlarımız, geleceğin fikir işçileri, barış kahramanları” vs. gibi şeyler
denirken mübalâğa edilmemesi lazım.

Evet, isterseniz tekrar başa dönelim ve tekrarlayalım; artık bu sürecin
kuralları ortaya konmuş ve yaklaşık on yıldır işlene işlene bir yere gelmiştir.
Bu bir ibdâ (öncesi olmadan yeni ortaya konmuş bir şey) değil, ihyadır.
Sıfırdan inşa değil kullanılmaya kullanılmaya körelmiş kuyulardaki suyu tekrar
gün yüzüne çıkartma gibi, kullanılmaya kullanılmaya bize yabancı olmuş,
hakkında “yok” hükmü verilmiş ama aslında zatında mevcut olan bir şeyleri
yeniden ortaya çıkarmadır. Diyorsunuz ki, “İnsan hayvan değildir. O ne bir
hayvan-ı nâtıktır (konuşan hayvan), ne bir hayvan-ı hassas (hisseden), ne
hayvan-ı mâşî (yürüyen), ne de hayvan-ı müteharriktir (hareket eden). O
insandır. Konuşan, duyan ve hisseden, yürüyen, hareket eden ve her şeyin
şuurunda olan, aklıyla muhakeme yapan, bugünü yarınla beraber mukayese
eden, kendini yarınlara göre hazırlayan, çok geniş ve engin ufuklu hatta ufku
kâinatları da aşıp nâmütenâhîye ulaşan, fiziğin, kimyanın kurallarının geçmediği
yerlerde dolaşan, ta Allah’a, ‘esmâ-i ilâhiye’ye, ‘sıfât-ı sübhaniye’ye kadar
varan, ulaşan bir varlıktır. Öyleyse buna göre davranışımız farklı bir çizgide
olmalı, farklı kıstaslar ihtiva etmelidir. İnsanlarla olan münasebetlerimiz de
elbette insan olma esprisine bağlı cereyan edecektir.”

Pekâlâ, hiç mi yoktu sizden evvel bunları telaffuz edenler? Elbette vardı;
vardı ama bugün olduğu kadar yaygınlaşmamıştı. Fikir planında ortaya konan,
kitap sayfaları arasında kalan, geniş uygulama alanı bulamayan düşüncelerdi
onlar. Bilemem belki bu yüzden yakın ve uzak dost çevrelerden bunu
anlamayan, anlamamakta ısrar eden kişiler oldu. Belki hasetten, kıskançlıktan,
kendileri bu işe öncülük yapmadığı için olumsuz mülâhazalar ile yaklaşanlar
oldu, hâlâ da var. “Gâvurlaşma” saydılar bu girilen süreci.

Fakat her şeye rağmen girilen bu yolda veya yukarıdaki yaklaşımımız içinde
neticede alacağı veya bizim vereceğimiz isim, unvan ne ise işte onda mesafenin



yarısı katedilmiştir. Motor çalışmış, araç harekete geçmiştir, geriye dönülmesi
artık mümkün değildir. Sadece şartlara, konjonktüre göre bir kısım
koordinatların değiştirilmesi olabilir. Bunda da biraz sabırlı olmak ve
beklemesini bilmek gerek. Elektrikle işleyen aletlerde veya elektronik
sistemlerin harekete geçmesinde bile bir bekleme süresi var. Burada da
bekleme süresine ihtiyaç duyulması gayet tabiîdir.

Yolun yarısı alınmıştır dedik; ama bu iş bundan sonra ters yüz edilemez,
dağıtılamaz, kimse bozamaz iddiasında da değiliz. Her şeyden evvel biz
Allah’ın inayetiyle kendimizi böyle bir tabiyede bulduk. Allah’ın inayetiyle geç
kalmış olsak bile durumu iyi okuma, imkânları değerlendirme zemini bulduk.
Ümidimiz yine Allah’ın inayetiyle bunun devam edeceğidir. Tek taraflı yani
bizim canibimizden bir ahdi bozma olmazsa bu iş devam eder ama bizden bir
ihanet olursa, Allah’a karşı münasebetlerimiz bozulursa, o da muamelesini
değiştirir. Bir başka tabirle muhlisînden (ihlâslı kullardan) olmazsak Allah
bugüne kadar meccanen (karşılıksız) verdiği lütufları çeker alır elimizden. Dua
edelim, bizi ihlâstan ayırmasın, verdiği lütufları elimizden almasın. Çünkü
dünyanın esasen bu türlü bir anlayışa, bu türlü bir mülâhazaya, eskilerin
ifadesiyle eşedd-i ihtiyaç ile ihtiyacı var.

Sözün başında iki çevreden bahsettim. Bunların ikisi de dost çevredendi. Bir
de düşmanlar var. Düşman demek de istemiyorum; istemiyorum çünkü Allah
tanımaz, Peygamber kabul etmez, mânevî veya kutsî kavramı içine girecek her
şeye kapalı bir çevrenin dahi bu süreçte bir yeri var. Tıpkı Efendimiz’in
(aleyhissalâtü vesselâm) müşriklerle münasebetlerinde olduğu gibi. Ama onlar
bu sürece karşı almış oldukları tavırlarla o ismi kendilerine kendileri veriyor
ve “Düşmanız biz!” diyorlar. Sizden gelecek her türlü hayra ve iyiliğe “Hayır”
diyorlar. Alabildiğine mütemerrit, kendi menfaatlerinin ötesinde ne milleti ne
devleti ne de insanlığı düşünmeyen paranoyak bir çevredir bu.

Evet, bizim bunlara karşı bir yaptırım gücümüz yok; ama Allahımız var.
5 ُریِصَّنلا َمِْعنَو  ىٰلْوَمْلا  َمِْعن   4 ُلِیكَوْلا َمِْعنَو  ّللا  ُهٰ اَنُبْسَح  ’imiz var. َالَو َلْوَح  َال 
6 ّللِاب ِهٰ َِّالإ  َةَّوُق   gibi bir hazinemiz var. Dopdolu, hiç bitmeyen, kullandıkça artan
bir hazine. Korkmayın, Allah yanınızda ise size kimse bir şey yapamaz. “Asrın
Beyin Yapıcısı”nın sık sık vurguladığı gibi; “Endişe etmeyin kardeşlerim! Biz
inayet altındayız.”7

Bir serçe bir kartalı
Salladı vurdu yere
Yalan değil doğrudur
Ben de gördüm tozunu



diyor ya Yunus, öyle de gün gelecek kartal yuvarlanacak, serçe de gülecek.
Çünkü küçüğe büyük şeyler yaptıran Allah’tır. Yeise düşmeyin. Yeis “mâni-i
her kemâldir”. Bir bataktır o. Âkif’in ifadesi ile düşerseniz boğulursunuz.
Azminize sımsıkı sarılın; sarılın çünkü önünüzde katedeceğiniz yol daha çok
uzun. Geçilmesi gereken derin sular var. Yine Yunusça diyelim:

Bu yol uzaktır
Menzili çoktur
Geçidi yoktur
Derin sular var.
Fakat o sulardan boğulmadan geçen, öteki vadiyi, öteki kıyıyı kendilerine

yurt edinmiş, hâlden sıyrılmış, sahib-i makam olmuş o kadar çok insan var ki.
Siz niçin bunlardan birisi olmayasınız?

Çatlayan Rüya
Yıllar önce yazdığım bir yazıda, insanlık adına sadece Allah’ın rıza ve

rıdvanını gözeterek yapılan faaliyetlere karşı gösterilen tavırların hâsıl ettiği
neticeye “Çatlayan Rüya” demiştim; demiştim ama şimdilerde böyle
düşünmediğimi rahatlıkla ifade edebilirim.

Evet, bu yolda canhıraşane gayret gösteren insanların rüyasıydı devlet-millet
bütünlüğü içinde el ele geleceğimize emin adımlarla yürümek. Asırlardır
izmihlal üstüne izmihlal yaşamış insanımıza nefes aldırmak. Ülkemizin,
milletimizin, devletimizin bayrağını hemen her sahada şerefle göndere çekmek.

Fakat bunu anlamayan ve bir türlü anlamak istemeyen kişilerin planlı ve
organize karşı çıkışları ile bu rüya çatladı. Karşı taraf –kaç defa dedim bu
tabiri kullanmak istemiyorum diye, çünkü bizim bakış açımız ve inancımıza
göre yüzlerce binlerce ortak paydamızın bulunduğu kişilere, gruplara karşı taraf
demek her şeyden önce işin tabiatına ters, ama onlar almış oldukları tavırlarla
hatta açıktan sözleri ile bu tabiri hak ediyorlar– musallah, doludizgin, bütün
hazırlıklarıyla üzerimize geldi. Ezip geçme niyetiyle çarptılar bize. Fakat bu
çarpmalar hiç beklemedikleri, arzu etmedikleri istikamette yeni genişlemelere,
yeni ilerlemelere vesile oldu.

Gerçekten güçlü ve kuvvetlilerdi. Ellerinde her türlü maddî imkânları vardı.
Birtakım ulusal ve uluslararası güç odakları arkalarındaydı. Ama Allah’ın
inayeti, lütfu ve keremi ile o güne kadar bu harekete destek verenlerin yerinde
sabit kadem duruşları oyunu bozdu. Belki birkaç dost tereddüt etti, geri durdu;
hepsi o kadar. Bu kadar geniş bir dairede birkaç kişinin farklı istikamette
hareket etmesini bence tabiî karşılamak lazım.



İşin aslına bakarsanız bizim böyle bir imtihana ihtiyacımız da vardı.
Muafiyet kazanmamız içindi bu imtihan. Hani muafiyet sistemi tam anlamıyla
çalışmayan insanlar minicik mikrop ile yatağa düşer. Muafiyet sistemi
çalışanlar ise daha zararlı mikropları ayaklarının altına alıp, âdeta üzerlerinde
dans ederler. Aynen öyle de şimdi veya gelecekte karşılaşılması muhtemel
sıkıntılar adına böyle bir imtihana ihtiyaç vardı.

Fakat, “Çatlayan Rüya”da da ifade etmiştim, benim bu süreçte “kayıp”
diyebileceğim şeyler oldu. Farklı dünya görüşlerine sahip nice kesimlere
elimizi uzatıyorduk. Onlar da mukabelede bulunuyordu. Herkes inancından,
ideolojisinden taviz vermeden ortak paydalar etrafında buluşabiliyor ve bu
milletin geleceği adına nice faaliyetlere imza atıyorlardı. Ama bazı kimseler
bir aralık yerlerini kaybettiler. Tıpkı top güllesinin bir yere düşmesi karşısında
durdukları yerden ayrılıp sağa sola dağılan, sonra da nerede durması
gerektiğini bilemeyen, o yeri bulmakta zorlanan insanlar gibi.

Bu arada bir de fırsat kollayan insanlar vardı; içlerinde çekememezlik, haset,
kıskançlık ve bağy olanlar. Birileri ile doğrudan temasa geçtiler bunlar,
gammazlamaya başladılar. Mektuplaşmalar, haberleşmeler, gizli gizli
buluşmalar hepsi oldu bunların.

Her neyse, rüya bunlarla sadece “çatlamıştı”. Ya bütün bütün dağılsaydı! O
gün bugün devam eden çatlağı yapıştırma gayretleri müspet neticeler veriyor.
Eski dostlar dostluklarını bir kere daha gösteriyor. Yeni kazanılan dostlar da
yürekten destek veriyor ve sanki hiçbir şey olmamış gibi kervan yoluna devam
ediyor.

Ne zülfüyâre ne de ağyâre dokunan bir şey yok zannediyorum bu
dediklerimde. Tarihe not düşme açısından bu “çatlamış rüya” hakkındaki eski-
yeni mütalaalarımın “kırılmış bir testi”nin içine konulmasının yararlı olacağını
düşünüyorum.

Hicretin Dünü ve Bugünü
Sahabe-i kiram hazretlerinin önce Mekke’den Medine’ye daha sonra da

dünyanın dört bir tarafına yaptıkları hicretleri hakkında öteden bu yana çok
çeşitli şeyler söylenmiştir. Ben bunlara yeni bir şey ilave edecek değilim; ama
bunlar arasında önemli gördüğüm bir iki hususun dün ve bugün perspektifinde
yeniden değerlendirilmesinin yerinde olduğunu düşünüyorum.

Sahabe-i kiram, her şeyden önce Mekke’de dinî hayatlarını yaşama imkânı
ve ölümüne deyip girdikleri o kutsî hakikatleri muhtaç gönüllere duyurma
zemini bulamadıkları için hicret ettiler. Buraya bir şey ilave edebilirim: Bunun



yanı sıra, bana göre onlar hicrete alışmak için hicret ettiler, gitmeye alışmak
için gittiler. Çünkü Medine’ye yaptıkları bu hicret ve bu gitme, bir ilk olsa da
son olmayacaktı.

Tabakat kitapları –ihtilaflı da olsa– Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
vefat ettiğinde yüz bin sahabe olduğunu kaydediyorlar. İbn Hacer el-İsabe
isimli eserinde on bin insandan bahsediyor; ama o günkü toplum telakkileri
açısından kadın ve çocukların pek çoğunun bu rakama dahil edilmemiş
olacağını hesaba katmak lazım. Kaldı ki o günkü toplumda kadınların sayısı
erkeklerden az değildi, belki daha da çoktu. Çünkü savaşlarda büyük ölçüde
ölenler erkeklerdi. Bugün yine tarihçilerin tespitlerine göre Medine
mezarlarında on bin insan bulunuyor. Bu demektir ki yaklaşık doksan bin insan
dünyanın değişik yerlerine din-i mübin-i İslâm’ı anlatmak üzere çıkmış ve bir
daha geri dönmemiş.

Müthiş bir ruh, heyecan ve inancın göstergesi bu: Doksan bin insan ve dini
i’lâ adına hicret... Bakın ülkemizin şanlı misafiri Ebâ Eyyûb el-Ensarî
Hazretlerine. Yezid döneminde, yetmiş yaşını aşmış iken, at sırtında
Medine’den İstanbul önlerine gelmiş. Hayatı boyunca o cepheden bu cepheye
koşmuş, memalik-i hârrede (sıcak memleketlerde) pişmiş bu insan o uzun yola
çocuklarının itirazına rağmen seve seve çıkıyor. İhtimal bu uzun yolculukta
hastalanıyor ve İstanbul surları önünde vefat ediyor; ediyor ama vefatı öncesi
tabakat kitaplarının kayıtlarına göre; “Beni elinizden geldiğince İstanbul
içlerine doğru götürün. Götüremediğiniz yerde beni gömün. Ben Allah
Resûlü’nden buranın mutlaka bir gün fethedileceğini duydum. İşte O’nun haber
verdiği kahramanların, yiğitlerin kılıç seslerini, at kişnemelerini duymak
istiyorum!”8 diyor.

Binlercesi içinden sadece bir örnek bu. Benim inancıma göre hakikî mânâda
hicreti, hicret derken kasdettiğimiz o ulvî ve yüksek değeri gerçek hayatta
temsil eden, canlandıran sahabe-i kiram olmuştur. Hatta bu hicret düşüncesi,
inancı ve heyecanı onların içinde öyle bir seviyeye ulaşmıştı ki hicret ettikleri
yerden geriye dönmeyi ihanet saymışlardır. Sadece ziyaret için ülkelerine,
vatanlarına, memleketlerine döndükleri zaman orada ölmeye hicretlerini iptal
edecek endişesi ile yaklaşmışlardır. Tarihte örneği var bunun. Mekke’den
Medine’ye hicret eden ve Veda Haccı sırasında Mekke’de vefat eden Sa’d b.
Havle’nin kaderi başkaları için hep endişe kaynağı olmuştur. Aynı hac
esnasında ciddî şekilde rahatsızlanan Hz. Sa’d b. Ebî Vakkas bu endişesini
kendisini ziyarete gelen Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem)
bildirince Efendimiz, O’na ihbar-ı gayb nev’inden; “Sen daha yaşayacaksın.
Allah senin elinle bazılarını aziz, bazılarını zelil yapacak.”9 buyurmuş ve Hz.



Sa’d’ın endişesi izale olmuştu.
Sahabe sonrasına gelince; o günden bu yana farklı seviyelerde ve şekillerde

de olsa hicret hiç kesintiye uğramamıştır. Gerçi Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) Mekke fethinden dönerken; ٌةَِّین ٌداَھِج َو ِْنكٰلَو  ِحـْت  َفْلا َدَْـعب  َةَرْجِھ  َال 
“Mekke fethedildikten sonra hicret yoktur; fakat cihat ve niyet vardır.” 10

buyurmuştur. Ama bu o ilk kutluların gerçekleştirdiği Mekke’den Medine’ye
olan hicrettir. Dolayısıyla yukarıda belirttiğimiz gibi farklı şekil ve seviyelerde
hicret hiç durmadan devam etmiştir. Zaten bu hicretler olmasaydı İslâm’ın
dünyanın dört bir yanına ulaşması mümkün olur muydu? Demek tarih boyunca
Müslümanlar Peygamberlerinden tevârüs ettikleri o hicret düşüncesini koruma,
yaşama ve yaşatmada fevkalâde hassas hareket etmişler.

Ben zannediyorum ki aynı duygu ve düşünce bir yönüyle günümüzde de
yaşanıyor ve yaşatılıyor. Benim birçok yerde kutsîler kadrosu dediğim bu
insanlar dünyanın dört bir yanına arkalarına dönmeden gidiyorlar. Pekâlâ,
gayeleri ne? Mensup oldukları milletin, devletin, kültürün ve dinin değerlerini
muhtaç gönüllere duyurmak. Evet, bu gaye uğrunda dünyevî nice imkânları terk
eden ve tıpkı sahabe misali bir daha geriye dönmeyi düşünmeyen, geriye
dönmeyi döneklik sayan sayıları meçhul nice insanlar var bugün.

Fakat hiç kimse bunu kendinden bilmemeli. Kendinden bilme, her şeyden
önde Allah’a karşı ciddî bir saygısızlıktır. Zira akılları bu istikamette ikna eden
O, gönülleri bu ruh ve heyecanla dolduran O. Eğer O’nun ilkâ buyurduğu bu
inanç, bu duygu, bu düşünce olmasaydı; bir his ve heyecan tufanı hâlinde
onların gönüllerinde esmeseydi bu tablo gerçekleşir miydi? Bizler bu inanç ve
heyecanı onların gönüllerinde hâsıl edebilir miydik? Rica ederim, siz böyle
küllî bir hâdiseyi falanın filanın konuşmasına, onun bunun yönlendirmesine
bağlayabilir misiniz? Kendi nefsini ikna edemeyen insanın/insanların
başkalarını ikna etmesi mümkün mü? Kendi kaprisleri, arzuları, his ve
hevesleri karşısında günde birkaç defa kalıp ezilen, âdeta preslenen insanların
yol göstericiliği ile olur mu bu iş?

Demek ortada bir sevk-i ilâhî var, sevk-i ilâhînin insiyakları var ve gidenler,
dönmemek üzere gidenler, sahabenin anladığı ve yaşadığı mânâda hicret
edenler, işte bu sevk-i ilâhîye mazharlar. Keşke ben de defalarca iç geçirdiğim,
sürekli hayalini kurduğum, zaman zaman sözünü ettiğim, hatta söz verdiğim
hicreti yapabilseydim! Meselâ çok çetin bir yer olan Pekin’e gitseydim;
gitseydim de öteler ötesinde, muhtemel “Sen bu muhacirlerle beraber
olamazsın. Çünkü sen hicret etmedin!” cümlesine muhatap olma endişesinden
kurtulabilseydim. Keşke!...



Keşke diyoruz; ama kader cebr-i lütfi ile bizi başka yerlere getirdi.
Hastalıktı, havalar şiddetliydi derken kaldık buralarda. Babamın şiirinde
dediği gibi “Ecelde müddet var.” demek. Babam bunu Erzurum zelzelesinde
söylerdi de benim hafızamda sadece bir kıtası kalmış. Soğuk bir kış
mevsiminde binalar sürekli sarsılıyor; içeriye giriyoruz evler vahşî vahşî
bakıyor bize, dışarıya çıkıyoruz siddetli kış ve insan boyu kar. Manzum
cümlelerle Cenâb-ı Hakk’a tazarruda bulunuyordu babam:

Dışarıya çıkarız şitâ şiddetli
İçeri gireriz evler hiddetli
Eceller gelmiş, vâde müddetli
Sabırlar buyur, Gufrana bağışla bizi.
Her neyse, biz hicret edemedik; ama hicret edenlerin duygu, düşünce,

hissiyatlarını paylaşıyor, onlarla beraber oturup kalkıyoruz. Hadiste ifade
buyurulduğu gibi ْمُھُـسِیلَج ْمِھِب  ىٰقَْـشي  Onlarla beraber olan şaki“ َال 
olmaz.”11 İnancım o ki bahsi geçen hicret ufkunu yakalamış, onu hayata
geçirmiş kişilerle bu dünyada beraber olan bir insan, öbür tarafta bahtsız
olmaz. “Haydi, sen de geç!” derler ona da.

Evet, keşke dünyanın dört bir yanında idbarımızın ikbale dönmesi için hicret
edilse! Keşke bu uğurda anne ve babalar ikna edilebilse! Keşke hicret edilen
yerlerde kültürümüze, milletimize, ülkemize hizmet edilebilse! Keşke bin bir
gadre uğramış o güzelim dilimiz dünya dili hâline getirilebilse!

Şimdilerde yaptıkları eğitim faaliyetleri ile milletimizin adını duyurmaya
çalışanların tutuşturdukları meşaleler etrafı aydınlatmaya başladı. Gönüllüler
kadrosunun gerçekleştirdiği, değişik yerlerdeki, bu büyük-küçük hizmetlerin
hüsnükabul görmesi, bana milletimize ait çok derinlerden gelen bir kısım
hususiyetlerin bulunduğunun göstergesi gibi geliyor. Gerçi “O mâhiler ki
deryadadırlar, deryayı bilmezler” fehvâsınca belki bizler farkında değiliz,
kendimize ait kültürümüzün rengini, tadını, şivesini tam bilemiyoruz, farklılığı
kavrayamıyoruz; fakat başkaları bunun farkında, o farkı görebiliyor. Komşuluk
münasebetlerini, aile yapısındaki rasâneti, sosyal münasebetlerdeki
yumuşaklığı ve sıcaklığı kavrayabiliyor. Eğitim alanındaki fedakârca
çalışmaları görüyor ve takdir ediyorlar. Kaldı ki bunlar bizim kendimizi ifade
yollarımız.

Hâsılı; bizim dünyamızda sahabe ile başlayan hicret, onları takip eden
kutlular tarafından devam ettiriliyor. Özü aynı. Fark sadece şekilde.
Dolayısıyla bu ayrılıkta bir gayrılık olduğu söylenemez. Ne mutlu onlara!



Şartların Hesaba Alınması
Her dönemin mimar ve fikir işçileri gibi bizlerin de içinde bulunduğumuz

dönemin şartları ve gereklerini iyice ihata etmemiz gerekir. Çok bilmemiz, çok
okumamız, çok dolaşmamız; eğer içinde bulunduğumuz dünya şartlarını hesaba
katmıyorsak, onları derin tetkik ve analizlere tâbi tutup hareket ölçülerimizi
belirlemiyorsak bir anlam ifade etmez. Meselâ her birimiz günümüzde Ebû
Hanife dahi olsak, ama içinde bulunduğumuz şartları hesaba katmadan onun
kendi döneminde hareket ettiği gibi hareket etsek, çalışmalarımızın falso ile
neticeleneceği muhakkaktır.

Şimdi dünya küçüldü, moda tabirle “global bir köy” hâline geldi. Eskiden
ulaşım ve haberleşme vasıtaları bu ölçüde gelişmiş değildi. Âdeta bir adem-i
merkeziyet hâkimdi. Tabir caizse, herkes ve her toplum belli bir stoplazma
içindeydi. Ama şimdi öyle mi? Dünyanın bir yerinde olan bir hâdise başka
yerlerde anında duyuluyor ve bazıları itibarıyla hâdise mahallindekinden daha
fazla ses ve gürültü çıkartıyor, tesir icra ediyor. Mükebbiru’l-asvatlar (sesleri,
gürültüleri çoğaltanlar) da var günümüzde. Geneli itibarıyla kimin amaçlarına
hizmet ettiği malûm-u meçhul o medya, ister ideolojik isterse ekonomik çıkarlar
istikametinde dünya kamuoyunu rahatlıkla yönlendirebiliyor.

Bu arada çeşitli zamanlarda ısrarla üzerinde durduğum bir husus var;
dünyanın neredeyse tamamına yayılmış bir gönüllüler hareketi, bir eğitim ve
öğretim seferberliği... Din, dil, ırk, yaş, cinsiyet ayırt etmeksizin akıllara
durgunluk veren fedakârlıklarla çalışan bir kitle var ortada. Dünyanın bir
yerinde elde ettiğiniz fevkalâde bir başarı, bunları çekemeyenlerin gıpta ve
düşmanlık damarlarını tahrik edecekse, o başarı başka yerlerdeki hizmetler
adına olumsuz tesir yapabilir, şartların aleyhte ağırlaşmasının nedeni olabilir.
Ortaya çıkacak olumsuz hava, yukarıda bahsini ettiğimiz medya aracılığı ile
bütün dünyaya mâl edilebilir. Onun için bütün zamanlardan daha fazla dikkatli
olunması gerekir.

İş bu safhaya gelse elinizden bir şey gelir mi? Elbette hayır? Yapacağınız bir
tek şey olur; müspet harekete devam. Siz her zaman olduğu gibi numune-i
imtisal sayılacak müspet hareket örneklerini sergilemeye devam eder, onların
bir kısır döngü içinde dönüp durduklarını anlayacakları, böylece yanlış
davranışlarından vazgeçecekleri zamanı beklersiniz. Yani bir zaman kaybı olur.
Belki çeyrek asır, belki de daha fazla.

Görüldüğü gibi bir taraftan kendimizi koruma, diğer taraftan insanlığa hizmet
götürme oldukça zor. Onun için kendi içimizde sıkı durmamız, gevşemememiz,
saflardan saf yaşayış şeklimizi devam ettirmemiz lazım. Evet, hem kendi iç



âlemimiz hem de şartların ve çevrenin getirdiği yenilikler karşısında hepimizin
sürekli fikrî rehabilitasyona ihtiyacı var. Madde ile mânâyı aynı zaviyeden
müşâhede edebilecek, rehber bakışlara, rehber değerlendirmelere ihtiyacımız
var. Aksi hâlde toplum, his ve heyecanları aklının ve mantığının önünde toy
delikanlılarla maceraya sürüklenir. Böyle insanların yaptıkları şeyler güzel
görünebilir, hüsnüniyetli de olabilir; ama çok defa bu türlü şeylerin içine riya,
şöhret, fahr ve gurur karışır. Bunların olduğu yerde, karıştığı işlerde lâhutiyet
mülâhazası yoktur. Dolayısıyla onların öncülük ettiği faaliyetler muvakkaten
semere verse de, Allah alır daha sonra o semereleri. Ve işin en acı tarafı, kim
bilir belki de hislerine kapılarak yapmış oldukları şeylerden dolayı, sorumlu
bile tutabilir o insanları.

Peygamberâne Azim
İçinde bulunmaya gayret ettiğiniz, yolunda yürümeye çalıştığınız yolda

niyetinizde hep “O” olursa, masmavi renge bürünmüş Cennet’e ait büyüleyici
kokuları geçtiğiniz her güzergâha yayarsınız. Evet, mü’minin niyeti çok
önemlidir. Niyet, sıradan işleri ibadet hâline getirdiği gibi, o gerektiği gibi
muhafaza edilmediği zaman ibadetler ibadet olmaktan çıkar. Bozuk bir niyetle
namazın çehresini burada kirletirseniz, orada karşınıza hortlak gibi, gulyabânî
gibi bir şey çıkar. Öte yandan Allah Resûlü’nünkine (sallallâhu aleyhi ve
sellem) benzeyen yatış şeklinin bile ibadet olduğunu belirtmiyor mu İslâm
uleması?

Niyet bu kadar önemli olunca, sürekli Allah’la, sürekli i’lâ-yı kelimetullahla
oturup kalkmanız sizi çok aşkın kılar. İşin aslı, kendini O’na, O’nun adının
yüceltilmesine kilitleyenlerin belki de öyle çok derin mülâhazaları,
derinlemesine bir ibadet ü taatleri yoktur; ama sürekli bir teveccüh içinde
bulunma niyet ve gayretleridir onları aşkın kılan. Bu öyle bir debi kazandırır ki
onlara, artık kişi yerken, içerken, yatarken, kalkarken hep “Bu hakikatleri nasıl
anlatırım?” ızdırabıyla yaşar. Bu da Cenâb-ı Hakk’a sunulan en büyük duadır.

Peygamberlerin peygamberliği malûm. Peygamberlik Allah’ın takdiri; ama
neden bizler de onlar gibi olmayalım, onların yaptığını yapmayalım?
Peygamberâne bir azimle peygamberce bir cehd içinde olabiliriz. Eğer
ruhumuzdaki yabancı hülyaları ruhumuzdan söküp atabilirsek, bizler de
peygamberâne mülâhazalar içinde ızdırap insanı olabiliriz. İslâmî heyecanı
hayatımızın her karesinde duyabiliriz. Böyle bir ızdırabı duymanın zor olmadığı
kanaatindeyim.

Bir de Allah bazılarına “vüdd” (sevgi) vaz’ediyor.12 Kime el atsa hemen



kıvama eriyor. Bu, kim bilir belki de Allah’ın bize bir fırsat verdiğinin
şahididir. Öyleyse vakit fevt etmeden bizden beklenen şeyleri yerine
getirmeliyiz.

Bu yolda yürürken önümüze bazen engeller çıkabilir. Birileri önünüze çıkıp
size zarar vermek isteyebilir; ama peygamberlere de birçok engeller çıkmamış
mıdır? Öyleyse bunu hayatın ve bu yolun bir realitesi olarak kabullenmek
lazım.

Bir de toprağa atılan her tohum çıkmaz. Bazılarını kuşlar yer, bazıları çürür
gider. Öyleyse himmetini âli tutup elindeki bütün tohumları bir an önce toprağa
gömmeye bakmalısın. “Şöyle olsun, böyle olsun…” deyip gözünü neticeye
dikme, Allah’la pazarlıktır ve yanlıştır. Vazifemizi yapıp neticeyi O’nun
takdirine bırakmamız gerektir.

Işığın Göründüğü Ufuk
Bazen ışık görünür. Aradan on sene geçer, yirmi sene geçer, ışık hâlâ

göründüğü ufukta durur, bir santim ilerleme kaydetmez. Neden? Çünkü
insanların azmi, kasdı, kararlılıkları ve planlarının ciddiyeti, uygulanabilir
oluşu şart-ı âdî planında müessir şeylerdir. Eğer bunlarda bir eksiklik ve
aksama söz konusu ise, ışık göründüğü yerde görünedurur; fakat siz yürümenize
rağmen bir türlü tünelin öbür ucunu bulamazsınız. Bununla beraber, ışığın
göründüğünü kabul etmelisiniz. O zaman ya “Ne yapalım! Işık biraz erken
görünmüş” ya “Biz ışığa doğru yürürken âhesterevlik ediyoruz” ya da “Atâ-i
ilâhî burada ayrı bir cilve ortaya koyacak” diyeceksiniz.

Bu çerçevede bir hususu tekrar hatırlatmak isterim: Bazen dünyanın herhangi
bir yerindeki muvaffakiyet, başka yerlerde muvaffakiyete giden yolu tıkayabilir
ve sistemi felç edebilir. Cüz’î dairedeki tekevvün “hepten”in önünü kesebilir.
Zira o muvaffakiyet başkalarının gıpta damarlarını harekete geçirmiş, haset
duygularını kabartmış, düşmanlık yapmalarına zemin hazırlamıştır. Mesele,
dininizi anlatma, hakkı başkalarına duyurmadır. Dinimizi anlatma
istikametindeki bir başarı, başka bir yerde kendilerine rakip kabul etmeyenlerin
harekete geçmesine sebebiyet verebilir. Öyleyse, bir yerde doğum yaptırtıp
diğer yerlerde kısırlaşmaya, kısırlaştırmaya sebebiyet vermeyin. Unutmayın,
hâmile olan bütün analar doğum yaptığı zaman başkalarının yapacağı bir şey
kalmamış demektir.

Herkes Tarafından Sevilme
Soru: Herkes tarafından sevilme Cenâb-ı Hak tarafından sevilmenin de



işareti olabilir mi?
Cevap: Hakikî mânâda inanmış, muhlis mü’minler tarafından sevilme, Allah

tarafından sevilmenin emaresi sayılabilir. Bunun mânâsı, اوـُنَمٰأ َنـيِذَّلا  َّن  إِ
13 ّدُو اً ُنٰمْحَّرلا  ُمَُھل  ُلَعْج  َيَس ِتاَحِلاَّصلا  اوُلِمَع  âyetinin mantukunca onun َو
için “vüdd” (sevgi) vaz’edilmiş demektir. Ama inkâr ehli tarafından
beğenilmenin, sevilmenin hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur. Onların bizi
sevmesi, beğenmesi çok defa bizim temellüklerimizden, onlara karşı
zilletlerimizden, kendi onur ve izzetimizi ortaya koyamamadan ötürü olmuştur.
Onun için muhlis mü’minlerin sevmesine, Allah’ın mükerrem ibadının duyduğu
alâkaya bakmak lazım. Allah tarafından sevilmenin esası ve delilidir bu.

Yalnız insan buna aldanmamalı. Muhlislerin sevmesini istidraç saymalı.
“Ben kendimi biliyorum, başkasının tarifine gerek yok.” demeli. Onların
sevmesini, takdir etmesini, kabulünü, teveccühünü Allah’ın mekri, istidracı
olarak kabul etmeli. 14 َنوـَُملَْعي ُثـْیَح َـال  ْمُھُجِرْدَتَْـسن ِمْن  sırrınca o سَ
teveccühlerin kendisini farkına varmadan baş aşağı bir çukura düşüreceği
ihtimalini gözden uzak tutmamalıdır.

Fakat aynı şeyi dine hizmete kendisini adamışlar adına söyleyemem. “Benim
ümmetim dalâlette ittifak etmez.”15 fehvâsınca, milyonlarca insan belli bir
noktada birleşti, uzlaştı ve anlaştı ise, dünyanın dört bir yanında aynı gaye
uğrunda bir araya geldiler, gelebildilerse onlar hakkında hüsnüzan etmeye
binler defa mecburuz. Biraz önce “vüdd”den bahsettik. Kutsî bir hadiste Allah
Teâlâ, Cibril’e buyuruyor ki; “Ben falanı seviyorum, sen de sev.” O da gökte
durup sema ehline sesleniyor: “Allah falanı seviyor, ben de seviyorum, siz de
sevin!”16 Bu bir ses değildir, bir söz de değildir; bu bir soluktur, bir esintidir,
bir meltemdir. Ruhları saran lâhutî dalga boylu bir meltem. Kime ulaşırsa o
meltem, içinde sevgi hâsıl olur. O sevgi evvelen ve bizzat o zâta aittir. Kaldı ki
o zât kendini şahs-ı mânevî içinde erimiş, eriyik bir unsur hâline gelmiş kabul
ediyor. Sonra da şahs-ı manevîye aittir. Yani şahs-ı manevîye bir teveccühtür.
Dolayısıyla şahs-ı manevîden kopan, kendi kendine bir şey yapmaya çalışan,
kendine göre bir şey yapıyor gibi görünen insanlar, Allah’ın, Cibril’in, sema ve
yer ehlinin bu teveccühünden mahrum kalırlar.

Hâsılı, Kur’ân’a hizmet mesleği içinde bulunanlar kendilerine çok dikkat
etmeliler. Zira bu mesleğin esası “yok ve var”dır. Hem yok olmak hem var
olmak... Hem kendini nefyedecek hem onu isbat edecek... Hem “Lâ” diyecek,
hem “illâ”ya ulaşacak... İsbat-nefy tenakuzunu aynı anda yaşayacak. Hem
konuşacak hem de “Konuşan yalnız hakikat ve hakâik-i Kur’âniye’dir!”
diyecek. Hem yazacak hem de “Said yok, Said’in şahsiyeti de yok!”17 diyecek.



Yani oldukça zor bir mesele.
Bunları söylemek bana düşmez; ama siz sorunca “düşmüş” zannediyorum ve

konuşuyorum. Allah muinimiz ola!
1 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.54, 64..
2 Bkz.: et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  2/491; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  16/266; İbnü’l-Esîr, el-

Kâmil fi’t-târîh 2/381.
3 Bkz.: İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  16/279.
4 “Allah bize yeter. O ne güzel vekildir!” (Âl-i İmrân sûresi, 3/173)
5 “O ne güzel mevlâ, ne güzel yardımcıdır!” (Enfâl sûresi, 8/40)
6 “Hareket ve güç, ancak yüceler yücesi ve pek büyük olan Cenâb-ı Hakk’ın dilemesi ile olur.”

Bkz.: Buhârî, meğâzî 38, daavât 51, 68, kader 7; Müslim, zikir 44-46.
7 Bediüzzaman, Şualar s.481 (On Dördüncü Şua).
8 Bkz.: İbn Hibbân, es-Sikât 3/102; el-Hâkim, el-Müstedrek  3/518.
9 Buhârî, cenâiz 37; Müslim, vasiyyet 5.
10 Buhârî, cihâd 1; Müslim, imâret 86.
11 Bkz.: Buhârî, daavât 66; Müslim, zikr 25.
12 Meryem sûresi, 19/96.
13 Meryem sûresi, 19/96.
14 A’râf sûresi, 7/182; Kalem sûresi, 68/44.
15 İbn Mâce, fiten 8; Abd İbn Humeyd, el-Müsned s.367.
16 Buhârî, bed’ü’l-halk  6, edeb 41, tevhid 33; Müslim, birr 157.
17 Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası-2 s.75; Tarihçe-i Hayat s.669.



Muhasebe Kuşağı

Serzeniş
Etrafımıza bir bakalım, her tarafta şuurlu bir şekilde din-i mübin-i İslâm’a

yapılan saldırılar var. Bu manzara karşısında kalbine bıçak saplanmış gibi yara
aldığını hissetmeyen, hatta ölmeyen insanın diniyle kalbî irtibatını gözden
geçirmesi lazım. “Allah onlara fırsat vermez ki?” deyip kenara çekilenlere,
gamsız ve dertsiz lâubalîce hayat sürenlere sormak isterim; siz bu sözlerinizle
Allah’a tevekkülünüzü mü ifade ediyorsunuz? Bence hayır; çünkü Cenâb-ı
Hakk’ın, bu lütfu ihsan buyuracağı seviyenin insanı böyle demez. Ne yaptık
şimdiye kadar O’nun için? Gecelerimizde kaç damla gözyaşı var
seccadelerimizde? Kaç defa inledik, âh u vâh ettik din-i mübin-i İslâm için?
Kaç defa yüreklerimizi deldik Allah aşkına?

Allah, sonsuz hikmeti icabı, kendi varlığını inkâr edenlere bile imkânlar
verir. Bolluk ve refah içinde hayat sürmelerini murad edebilir. Onlara bakıp
“Bize de versin.” demek hem Allah’a hem de mensubu olduğumuz dine ve dinî
düşünceye karşı saygısızlıktır. Biz kendimize bakalım; bakalım ve O’na lâyık,
O’nun lütuf ve ihsanlarına lâyık kul olmaya çalışalım.

Hem biz bozuk olduktan sonra devletler muvazenesinde hâkim unsur olmuşuz
olmamışız ne ifade eder ki? Yarım yamalak Müslümanlıkla bir yere varılamaz.
O yarım yamalak Müslümanlar değil mi Osmanlı’yı batıran? Hakperest olmalı;
Allah’tan güzel şeyler istemeden önce, o güzelliklere lâyık olmayı dilemeli.

ّلُك اَھِ ِروـُم  ُْألا ِيف  اـــَنََتِبقاَع  ْن  ِسَْحأ َّمـُھ  ٰ ّلَلا  “Allahım! Bütün işlerimizde
akıbet ü encamımızı güzel eyle.”1

İnanmıyorum ben bizim samimi olduğumuza. Her tarafımızdan riya
dökülüyor, her davranışımız gösteriş... Nefsanî bir sürü açığımız var,
zaaflarımız diz boyu. Tevbe kapısı, sûrun üfleneceği âna kadar açıktır ve
Allah’ın affetmeyeceği günah da yok. Öyleyse halimizi düzeltmek,
kötülüklerden nedamet duymak, “Bir daha tövbeler tövbesi…” demek,
kendimizi istikamete zorlamak, kendimize rağmen istikamette yaşamak için ne
bekliyoruz? Niçin nefsanîliğe açık pencerelerden ağyar yüzüne bakıyoruz?
Niçin nifak emareleri taşıyoruz?



Nefsim için söylediğimi zannetmiyorum bu sözleri. Çünkü nefsim için kavga
etmiyorum ben. Ama hakikat-i imaniyeye karşı lâkaytlığı hazmedemiyorum.
Neden imanda derinleşme gibi bir mefkûremiz yok? Neden elimizin altında
hazine gibi eserlere yabancıyız? Neden onları okurken yabancılar gibi
ağzımızda geveliyoruz? Neden ibadet ü tâatimiz bizim gafletimizin gölgesinde
cereyan ediyor? Neden okumayı, düşünmeyi, evrâd-u ezkârı angarya gibi kabul
ediyoruz? Neden bazen yaptıklarımıza riya karıştırıyoruz? Neden husûf ve
küsûf yaşıyor kalblerimiz? Neden, neden?... İşte bu “Neden?”lere cevap
bulamıyorum ben.

Bu can sıkıntısı beni çok meşgul ediyor. Çoklarınızın idrak boyutunun
üstünde hassas ve fazlasıyla duyarlı bir insanım. Yüzüne vurmasam bile birinin
riyası beni bir gün rahatsız eder. Meselâ birisi yok yere sesini yükseltiyorsa
namazda, tesbihatta. Biliyorum ki gönlü yok sesinin içinde. Amelinin üzerine
kezzap döküyor, farkında değil. Ama söyleyemiyorsun. Söylememe iradî, fakat
hissetme ve anlama gayriiradî. Ve olan bana oluyor.

Bir özenti, bir imrenme, bir taklit, bir yabancılaşma düşüncesi, bir mâsiyet
hissi, küçük bile olsa günahı kâle almama, hareketin haysiyetini düşünmeme,
gayriciddî, lâubalî davranma almış başını gidiyor. Yara bunların hepsi. Zahirî
yara ise bunlar zamanla geçer, ama ya batınî ise? Ya kalbde oturmuş ise? İşte
böylesi basit müdahaleler ile geçmiyor, çok güçlü ameliyat-ı cerrahiyeler
istiyor. Üstad buyuruyor ki, “İçimizi dışımıza çevirseler Hz. Eyyub
aleyhisselâmdan daha dertli olduğumuz görülecektir.”2

Mâsiyeti hafife alanlar var. Mesâvî ahlâk üzerine bir tortu gibi oturmuş. Para
zaafı var kimilerinde. Kimilerinde yeme içme gibi oldukça basit cismanî
zaaflar var. Bazılarında daha başka nefsanî arızalar var. Ve daha ilerisinde,
Allah’ın haram kıldığı münasebetlere “Keşke meşru olsaydı!” diyenler. “Keşke
küfrün mahsuru olmasaydı!” demek gibi şeyler bunlar.

Hâlbuki insan kendi zaaflarını bir şekilde görebilir, görmelidir de.
Efendimizle (sallallâhu aleyhi ve sellem), ashab-ı kiramla, her dönemde
davranışlarını örnek aldığı insanlarla kendini kıyas ederek boşluklarını
görebilir. Aksi hâlde bu zaaf ve boşluklar farkında olmadan tabiat hâline
gelebilir. Bu da kalbin tab’ına (mühürlenmesine) vesile olur. Şeytanın durumu
da böyledir. Yoksa şeytan bilmiyor değildi hak ve hakikati. Allah hakkında
malûmata sahipti. “Senin ululuğuna kasem ederim ki Sen galipsin.” diyor
şeytan, Allah’a. İzzetine yemin ediyor O’nun. Fakat Kur’ân’a karşı asi, Allah’ın
emirlerine karşı isyankâr... Işığın yanında zulmet gibi koruyor kendisini. Şeytan
böyle davranıyor çünkü, tabiatına öyle mâl olmuş. Öyle bir noktada tutuyor ki



kendini, oradan ayrılması mümkün değil. Âdeta kilitlemiş kendisini. İnsan da
böyledir, bir şeye kilitlenirse, ona zıt olan en yumuşak şeylere bile tepki verir.
İşte şeytan da küfre böyle kilitlenmiş ve günah işlemek tabiatı hâline gelmiş.

Evet, Allah içimizi dışımız gibi, dışımızı da içimiz gibi biliyor. Onun için bu
zaaf ve boşluklar tabiat hâline gelmeden terbiye edilmesi, izlerinin silinmesi
gerekir. Bunun için de kişinin kendisini iyi terbiyecilerin terbiyesine teslim
etmesi lazım. Bu arada şeytanın sağdan yaklaşmasına izin vermemek lazım.
İnsan belli şeylerden, meselâ namaz gibi ibadetlerden sebebini bilmeden zevk
alır. Fakat bu mekr-i ilâhî (imtihan) olabilir. Hissettiği o fevkalâdelik insanın
kendi nefsine güvenmesine sebep olur ki bir mekr-i ilâhîdir bu, dolayısıyla bir
istidraçtır. İşte çokları bu şekilde aldanıp gitmiştir.

Kâfirlerdeki istidraç da böyle bir şeydir. Düşünün, Deccal’de ispritizma
(insanları etkileme gücü) gibi büyüleyici bir şey var. Atmosferine girenleri
büyülüyor ve isteseler de çıkamıyorlar o daireden. Bir kuvve-i kudsiyeye sahip
olmalılar ki kurtulsunlar. Onun için insan kendini müzekkâ (tertemiz, yanılmaz-
aldanmaz) zannetmemeli ve her türlü fevkalâdeliği sahiplenmeyerek O’na
vermeli; vermeli ve Allah’a karşı samimiyet soluklamalı. Zira insan yüreği
samimiyet hisleri ile dolu değilse, kulluğunun içine başka şeyler karıştırıyorsa,
ihsan edilen o güzellikler aslında bu riyakâr ve münafığı batırmak içindir.
Yarım yamalak, sûrî (görünüşte) bir imanı vardır; liyakati yoktur; üzerine
giydiği üniformanın hakkını veremiyordur; dolayısıyla da Allah elinden alır o
imanı.

Güzel şeyler gibi fenalıklara karşı da böyle hissettiğimiz; ama isim
koyamadığımız şeyler vardır. Aniden, hiçbir sebep yokken insanın içini fena
şeyler kaplayıverir. Gördüğünüz bir nesne sizi birdenbire öyle bir noktaya,
öyle bir mülâhazaya iter ki batabilirsiniz orada. İnsanı alıp başka rıhtımlara,
geriye dönemeyeceği sahillere götürür bunlar. Onun için Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) meâlen “Sizi fenalığa çağıran bir tedaî ile karşı karşıya
kaldığınızda kendinize gelin, hemen tevbe edin.” buyuruyor. Psikolojide de
yeri vardır bunun; psikologlar bu durumlarda hal ve tavır değişikliği yapmayı
öneriyor.

Evet; “İsyan deryasına yelken açmışım/Kenara çıkmaya koymuyor beni.”
İsyan deryasına yelken açmalar hep böyle başlar. Başlangıçta açı çok dardır,
farkına varamaz insan. Ayağında parmak ucu kadar bir yer tutar, fakat zamanla
ayak izine ulaşır. Sonra adım genişliği, derken gözünün kestiremeyeceği kadar
bir açı meydana gelir. Durması gerektiği yerden o kadar uzaklaşır ki geriye
dönmek istese de dönemez.



Bundan daha tehlikelisi de böyle bir insan belli bir seviyeden sonra farkına
varamaz neyin ne olduğunun. Gayrimeşru bir şeyin kendisini nereye
sürükleyeceğini bilemez. Dolayısıyla gözünü kaçırması, kulağına pamuk
tıkaması, ağzını kapaması gerekli şeyleri fark edemez. Hissiyat-ı nefsaniye
adına konuşur konuştuğunda, Allah’ın gazap ettiği şeyleri görür gözünü
açtığında, şeytanî melodilerle dolar kulakları bir şey dinlediğinde...

Allah hepimize aff-ı mütemadi (sürekli bir af), mağfiret-i amîka (kuşatıcı bir
bağışlama), rahmet-i kâmile (eksiksiz bir rahmet) lütfeylesin. Namazında,
niyazında, orucunda olduğu hâlde “lemem”i (küçük günahlar) önemsemeyen
insanlara akıl, fikir ve insaf versin. َعَم َةَرِیبـَك  َـالَو  ِرا ،  َرـْصِْإلا َعَم  َةَریِغَص  َال 

ِراَفِْغتْسِْالا  “Israr edilirse küçük günahlar büyük günah olur, tevbe
edildiğinde büyük günahlar affedilir.”3 fehvâsınca esas büyük günah, ısrar
edilen küçük günahlardır. Çünkü büyük günah, büyüklüğü bilindiği sürece
büyük değildir. Büyüklüğünü bilirse günahın, tevbe kurnalarına koşar, istiğfar
eder, sıyrılır o hâlden insan çünkü. Fakat bilmezse onun lemem olduğunu ya da
bilir de önemsemezse, “bir tane, bir tane daha, bir tane daha ve son defa”
derken kısılır kapana. Şeytanın stratejisidir bu: Mesaviyi süslü gösterir, nefsi
aldatır. Sûre-i Yusuf’ta 4 ْمُكُـسُفَْنأ ْمَُكل  َْتلَّوَس  ْلـَب   buyrulduğu gibi tesvil
yapar (günahları süsler), hipnoz edip gözlerini bağlar insanın. Hâlbuki insan bu
kadar küçük şeylere kurban gidecek kadar aşağılık bir mahlûk değildir. Ahsen-i
takvîme mazhardır o, dünyalara yeten bir mahiyete sahiptir. Dolayısıyla
latîfelerini bu kadar küçük şeylerde batırmamalıdır. Matlubu, maksudu Allah
olmalı onun. Veya şöyle diyelim; mademki onun yaratılışı itibarıyla nefsanîliği
var, nefsanîliğini meşru dairedeki zevklerle, lezzetlerle tatmin etmeli, onun
dışına çıkmamaya çalışmalı, dişini sıkmalı, dilini ısırmalı, “la havle” çekmeli.

Sakın ha “Ben boğulmam!” demeyin. Zira nefs-i emmare bir devvar-ı
gaddardır (zalim bir çark). Nice şahları, nice Heraklitleri dize getirmiştir. Hz.
Yusuf gibi bir peygamber bile ِءوُّۤسلِاب ٌةَراَّمََأل  َسْفَّنلا  َِّنإ   “Şüphe yok ki, nefis
kötülükleri emredicidir.”5 diyerek ona itimat edilmeyeceğini bildirmiyor mu?

Evliya menkıbelerinde anlatılır: İki kardeşten biri şehirde diğeri dağda
yaşıyor. Şehirde yaşayan ismetini, iffetini, kulağını, gözünü, ağzını, dilini; –hani
camilerde denilir ya– “cemî-i cümle azalarını” koruyor günahtan. İhtimal o,
şehirde yaşarken kendini kutsî bir hizmete adadığından dolayı Allah sıyanet
ediyor ya da dine hizmet mülâhazası tüm benliğini sardığından “Bana yakışmaz
bu türlü şeyler.” diyor ve kendini koruyor. Bunun kapısının önünde bir su
tulumu asılıdır. İçi su dolu; ama gariptir tulum hiç su damlatmıyor. Dağda
halvette yaşayan ve sürekli Allah’la münasebet içinde bulunan diğer kardeş bir



gün şehre ziyarete geliyor. Onun da su tulumu var dağda iken hiç damlatmayan.
Gelince o da asıyor tulumunu kardeşinin tulumunun yanına. Birkaç dakika
geçince başlıyor tulum su damlatmaya. İşte hüner burada. Şehirde, yani en
tehlikeli yerlerde, kendini salmadan, Allah’la münasebetini bütün
samimiyetiyle devam ettirmede.

Evet, alabildiğine müsait ortamlarda, günahlardan uzak, münzevi bir hayat
yaşarken, orada sadece ibadet ü taatle meşgulken bile şeytan gem vuruyorsa
insanın ağzına; kulak deliğinden, göz deşiğinden yol bulup giriyorsa günahlar;
nefis her gün ayrı bir gayyaya sürüklüyorsa onu; o insan tehlikeli noktalarda hiç
ayakta duramaz ki, devrilir gider!

Demiri sıcak yanından tutan Demirci Babalar, hamur eline yapışmayan
Somuncu Babalar gibi, bir şeyin babası olmak lazım. Gelin siz de bu kutsî
mesleğin babası olun ve zirvelere tırmanın mesleğinizde. Muhyiddin İbn Arabî
Hazretleri, Şam’da caddede yürürken darağacında berdar edilen (asılmış)
birini görür. Etrafındakilere suçunun ne olduğunu sorar. “İçki, zina, adam
öldürme... Hepsini işledi ve gün geldi, derdest edilip asıldı.” derler. Hazret
koşar ve ayaklarını öper şakînin, kendi mesleğinde zirveye çıktığı için. Bize de
böyle olmak düşmez mi? Yani mesleğin babası olmak ve zirveye çıkmak.

Hâsılı, bu denli serzenişe benim hakkım var mı? Siz bunu hak ettiniz mi?
Bilmiyorum, ama isterseniz bunu benim huşûnetime ve boşalma ihtiyacıma
verin. İsterseniz de her gün yapmanız gereken muhasebe ve murakabenizde
mihenk taşı olarak kullanın ve bu kantara çıkarak tartın kendinizi...

Beklentisiz Olmak
İnsan, kendisine tevdi edilen vazifeleri, sahip olduğu şuura göre yapar.

Bununla birlikte, evvel ve ahir tavsiyem şudur: Dine, vatana, millete, devlete
ve insanlığa hangi seviyede hizmet yaparsak yapalım, karşılığında hiçbir şey
beklememeliyiz. İnsan, yaptığı hizmete karşılık olarak hayalinde birtakım
beklentiler içine girerse, beklediklerini bulamayınca –hafizanallah– küsüp
gidebilir. Ben duâlarımda sürekli “Yâ Rabbi, beni arkadaşlarımla,
arkadaşlarımı da benimle mahcup etme!” diyorum. Zira dünya genelinde belirli
bir bakış ve kabulleniş var ve bizler onu korumak zorundayız. Evet, insan
yapacağı murakabeler ile kendisinin mânen “sıfır” olduğu sonucuna mutlak
ulaşmalı, kendini buna inandırmalı ve büyük veya küçük yaptıklarına kat’iyen
sahip çıkmamalıdır. “Bediüzzaman’ın bile kendisini bir ‘memerr’ (Bu, ‘bazı
iyiliklerin uğrağı’ demektir.) 6 olarak gördüğü yerde biz kim oluyoruz ki?”
demelidir. Aksi takdirde hayalî düşünceler ve beklentiler içinde boğulup



gidebiliriz.

Kıvam Problemi
Bundan elli altmış yıl önce, bugüne kıyasla alabildiğine az sayıdaki insanın

peygamberâne bir azimle bu milletin geleceği için –Allah’ın izniyle– yaptıkları
şeyler, bugün milyonlara varan insanın yaptıklarıyla mukayese edilmeyecek
kadar büyük ve azametli idi. Gördüğüm şu ki, sonrakilerin çalışmalarında
öncekilerde var olan canlılık, heyecan ve helecan yok. Gerçi sun’î bir canlılık
var; var ama debisi çok dar ve sığ. Sadece bazı yerlerde sun’î su birikintileri
göze çarpıyor. Bu da bana göre günümüz Müslümanındaki “kıvam problemi”ni
gösteriyor.

Bence günümüz Müslümanlarının oturup bir kere daha kıvamlarını gözden
geçirmeleri gerekiyor. Ben mevcut kıvamla bir yere varılacağına çok
inanamıyorum. Duruşlarda ciddiyetsizlik var, iyi örnek olunamıyor, tevârüs
edilecek genel ahlâk lâubalice... Meselâ, günümüz anne babalarında çocukların
dikkatini çekecek, çocukları cezbedecek bir mânâ, bir mehabet yok. Aksine
duruş bozukluğu var ve ciddiyetsizlik diz boyu! Ananın babanın namazı niyazı
ve sözleri çocuklara bir şey ilham edemiyor. Kısacası fertlerde olduğu gibi
ailede de kıvam problemi var. Daha önce “kültür Müslümanı” tabirini
kullanmıştım. İsterseniz burada da “görenek Müslümanı” diyelim. Görenek
Müslümanlığıyla derin olunması, kıvamın yakalanması mümkün değildir.
Derinlik, derinden tevârüs eder. Bugün ise mat ve solgun bir tevârüs söz
konusu. İnsanın şöyle diyesi geliyor: “Sen kendine merhamet etmiyorsun, hiç
olmazsa çocukların için ciddiyete yönel de onlara merhamet et.” Aksi takdirde
onlar yakın bir gelecekte şekil değiştirip farklılaşacaklar.

İlk tercih kolaydır; ama o işi devam ettirebilmek çok zordur. İnsanın bir arı
gibi her gün çiçek çiçek dolaşıp kovanını balla doldurması lazım. Her gün yeni
bal yapması, bunun için de her gün ayrı bir çiçeğe konması gerek. Yoksa o güne
kadar yaptığı balı yer bitirir ve elinde hiçbir şey kalmaz. Bunun için insan dini
her gün yeni duyuyormuşçasına yaşayabilmeli, her gün yeni bir imana
ulaşabilmelidir. Evliya, asfiya, mukarrabin bu sırrı çok iyi kavramış; kavramış
ve ona göre bir hayat yaşamışlardır. İmam Şazelî, Nakşibendî, İmam Rabbanî
her gün ayrı ve farklı ufuklara açılmazlarsa, elde ettikleri makamlarda
durmalarının zor olacağını biliyorlardı ve o makamın hakkını veriyorlardı.

Evet, kendinizi iman adına sürekli besleme ve sürekli rehabilite etmelisiniz.
Ciğerinize aldığınız oksijen gibi devamlı yeni ve taze hava peşinde
koşmalısınız. “Ben biliyorum bu meseleyi” diyerek kitaba bağlı kalırsanız ve
amelde sürekli derinleşmezseniz sonunda elinizdeki mevcudu da yer



bitirirsiniz. Bu iş, sürekli yenilenmek ve kaybederim korkusuyla tir tir titremek
istiyor. Onun için Rabb’e teveccühte inkıta olmamalıdır.

Bir de nefsin tabiatında var olan sürekli mazeretler üretme ve onlara sığınma
tavrından kaçınılmalıdır. İnsan mazerete sığınmak yerine ne yapıp edip cürmü
kendinden bilmeli, dahası buna kendini inandırmalıdır. Herkes acz ve fakr
yolcusu olmalı ve Allah’ın acziyet ve fakriyete şefkatle teveccüh edeceğinin
şuurunda bulunmalıdır. Bu çeşit bir i’mal-i fikir engin bir şefkate kavuşmanın
ilk adımıdır. Evet, eğer siz soluduğunuz havada, içtiğiniz suda, yediğiniz
yemekte acz ve fakrınızı hissediyorsanız, o engin şefkat kaynağından taşıp taşıp
gelen nimetlere şükürle hamdetmiş olursunuz. Bir başka tabirle; “Biz hem
âciziz hem de fakir. Bunları bize bir şefkat Sahibi ihsan etmekte.” diyebiliyor
ve bunu vicdanınızda duyabiliyorsanız şükürle O’na yönelmişsiniz demektir.
Bugünün insanının pek çoğunun arz ettiğim bu hususta problemleri var. Allah’ın
engin şefkat ve merhametinin tezahürü olan şeyleri kendilerinden biliyorlar.
Öyleyse biz de bu problemli insanlara dem ve damarlarına dokundurmadan söz
konusu ettiğimiz şefkat esintilerini hissettirme ve onları tefekküre salabilmenin
gayreti içinde olmalıyız.

Ve bunlara bağlı son husus; bugün İslâm dünyası kendi içinde renk atmış,
matlaşmış ve köhnemiş bir görüntü sergiliyor ve yıllardır bunun sıkıntısını
çekiyor. Ferdî planda Müslümanlığı yaşayanlar var; ama topyekün şuurlu bir
İslâm dünyası yok. Bu durumun düzelmesi için bir Hz. Musa, bir Hz. Harun gibi
uğraşmak lazım. Aksine dışta kalır, bu yapının düzelmesi, salaha ermesi için
bir gayrette bulunmaz, “Bana ne?” der gibisinden tavırlar içine girerseniz sizi
hasım gören dünya tarafından bütün bütün dışlanırsınız ve kendi sonunuzu
hazırlarsınız.

Bu çağ bencilliğe açık bir çağ, materyalist düşünce İslâm dünyasını işgal
etmiş. Kimseyi inkisara ve yeise sevk etmemeli bu söylediklerim; sevk
etmemeli, ama bu durumun üzüntüsünü de duyup bir an önce kendimize çeki
düzen vermeye başlamalıyız. Heyecansızlık ve duyarsızlık çarpar bizleri sonra.
İnsan bu tablo karşısında bence en azından şu civanmertliği yapmalıdır:
Ellerini Rabbine kaldırmalı ve “Allahım günahlarımdan dolayı beni mahvetsen
bile, ümmet-i Muhammed’i mahvetme!” diye dua etmeli ve kendinden, çoluk
çocuğundan ziyade ümmet-i Muhammed’in felahını gönülden istemelidir;
istemelidir ki mevcut perişaniyet ve derbederlik karşısında ızdırap duyduğunu
izhar etmiş olsun.

Evet, yaşamak için değil, yaşatmak için yaşama bir mânâ taşır. Yoksa abes
yer işgal eder ve bu dünyada boşu boşuna gölge yaparsınız. İnsanlığa bir
faydamız yoksa bu dünyada ne diye duracağız ki? Bizim bu dünyadaki tavrımız



askerin askerlik müddetince kışlada durması gibi olmalı; olmalı ve yaşadığı
sürece de vazifesini eksiksiz yerine getirmeli. Vicdanına sık sık bakmalı,
kendini sorgulamalı ve sormalı kendine: “Ben ne için duruyorum burada?
Acaba beni bu dünyada tutan çoluk çocuk mu, mal mülk mü, makam mansıp mı?
Yoksa Rabbim adına ruhumun heykelini dikmek mi?!”

Tevhid-Şirk Dengesi
Bazen elimde olmadan öyle şeyler kafama takılıyor ki kendi kendime

“Beyhude havanda su dövüyoruz” diyorum. Ben imana ve Kur’ân’a hizmet
etmeyi hayatlarının gayesi bilenlere karşı ümidimi hep korudum. En yakın
daireden en uzak dairede bulunan büyük küçük her ferdin bu örfâneye karınca
kararınca iştirak edeceği kanaatimi muhafaza edegeldim. Girdikleri bu reh-i
sevdadan ölünceye kadar vazgeçmeyeceklerini, peygamberlerle temsil edilen,
ilâhî kitaplarla belirtilen esaslardan taviz vermeyeceklerini düşündüm. Fakat
bazen oluyor ki etrafta İslâm’ın şeklinde, kalıbında takılıp kalmış, bir türlü
onun ruhuna, özüne inemeyenlerin çokluğunu gördükçe ümidim tükenir gibi
oluyor. Bu mevzuda yapılan tahşidatın hiçbir fayda sağlamadığını müşâhede
edince kahroluyor ve “Acaba Cenâb-ı Hak dinine hizmet etmeyi bizlere
müyesser kılmayacak mı?” diye kendi kendime soruyorum. O’nun dinine hizmet
etmeyi istemek belki hakkımız değil, ama O’na hizmet etmek için liyakat
kazanmak ve onu korumak vazifemiz. Evet, çok küçük, cüz’î bir hâdise çok
dokunuyor bana, onu bir tefessüh etme başlangıcı gibi görüyorum.

Hemen her gün ve her fırsatta defalarca söyledim, bir kere daha tekrar etmek
istiyorum; insan kim olursa olsun yapılan, kazanılan, başarılan şeyleri kat’iyen
kendisine mâl etmemeli. Bu apaçık bir şirktir. İnsan bunları kendisine mâl
etmekle aslında hem kendisini hem de yapılan, kazanılan şeyleri esas
kuvvetinden, o kuvvetin kaynağından koparmış olur. Kuvvet kaynağından kopan
o şeyler bu defa kendi kuvvet zeminine dikilir ki o zeminin kuvve-i imbatiyesi
onları büyütmeye kâfi değildir. Onlar ancak ّللِاب ِهٰ َِّالإ  َةَّوُق  َالَو  َلْوَح  kuvve-i َال 
imbatiyesinde boy atar ve gelişir. İnsanların sun’î, yapmacık müdahaleleri ise
onları kurutur. Onun için kat’iyen “ben” dememeli, “yaptım” dememeli,
Allah’ın kudretiyle olan şeylere sahip çıkmamalı. Bu türlü şeyler kazaen aklına
geldiğinde hemen istiğfar etmeli: “Yâ Rabbi! Her fiili yaratan Sensin. Ben onu
nefsime nispet eder gibi oldum, bir bulut gibi kafamdan geçti. Bununla Sana
şirk koştum. Eğer Sen de ona şirk diyorsan ben muvakkaten dahi olsa müşrik
oldum. Sana sığınırım. َاَنأَو اًئْیَـش  َِكب  َكِرْـشُأ  َْنأ  ْنِم  َكـِب  ُذوُعَأ  ِيِّنإ  ّلَلا  َّمُھٰ

َُملْعَأ اَِمب َال  َكُرِفْغَتْـسَأَو  َُملْعَأ ،   “Allahım, bilerek bir şeyi şirk koşmaktan



Sana sığınırım. Bilmeden yaptıklarım için de Senden bağışlanma dilerim.”7

Evet, bazı başarıların, yapılıp edilen şeylerin nefse nispet edilmek suretiyle
çürütüldüğü, karartıldığı, renk attırıldığı ve tozlu dumanlı hâle getirildiği
kanaatindeyim. İşte bunlar çoğu zaman zıpkın gibi sineme saplanıyor. “Aman
Allahım! Ne deniliyor, ne yapılıyor?” diyorum. Tevhid derken, onun
bayraktarlığını yaparken acaba şirke mi giriliyor, endişesini atamıyorum
zihnimden. Bu türlü yaklaşımlar melâike-i kiramın, Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ve evliya-yı izamın ruhlarını rencide ediyordur gibi geliyor
bana. Bunlarla benim gibi mübtedi bir adamın bile bir gece uykusu kaçıyorsa;
benim gibi bir adam bile bencillikten, egoizmadan, gururdan, çalımdan
rahatsızlık duyuyorsa; her şeyini Allah’a vermiş, Allah’ta fâni olmuş, Allah’ta
görmüş, Allah’ta bilmiş bu insanlar, şirkten, küfürden tiksindikleri gibi tiksinti
duyarlar bunlardan. Ehlullah’ın tiksinti duyduğu bir hareket ise iflah olmaz.

Şimdilerde genel kültürümüze o kadar çok aykırılıklar var ki bunları ifadede
zorlanıyorum. Aslında Türk milleti tarih boyunca kendi kültürüne, inancına, örf
ve âdetine ters şeylere karşı direnç göstermiş bir millettir. Fakat şimdilerde
asimilasyona açık gibi geliyor bana. Çin’e, Maçin’e, Japonya’ya giden birisi
beş altı ay sonra neredeyse Çinli, Maçinli, Japon gibi çıkıyor karşınıza.

Hâlbuki bağımlı olan bir insan, müstakil ve hür insan gibi hizmet edemez.
Bağımlılığınız ne kadar çoksa hürriyetiniz o kadar elinizden gitmiş demektir.
Bir mü’min hiçbir şeyin bağımlısı olamaz/olmamalı. Yeme içme gibi tabiî,
zarurî ihtiyaçların bile bağımlısı olamaz. Yiyeceklerini kifaf-ı nefs miktarınca
yer.

Yuva insanın zarurî bir ihtiyacıdır. O yuvada eş, olmazsa olmaz hayat
arkadaşıdır. Ahirete giden yolda yol arkadaşımızdır bizim o. Bazen biz yolda
yürürken kubbedeki taşlar gibi kol kola, omuz omuza dayanırız. Ama
yuvaperest değiliz. Öyle olursa bağımlı hâle gelir insan. İstenilen performansı
koyamaz ortaya, gereken aktiviteyi gösteremez. Bağımlılık aslında ruh
yapısındaki zaafın ifadesidir, bir boşluktur o. İnsan icabında eşi de olsa, annesi
babası da olsa –bunların hukukuna riayetin yanında– hürr-ü mutlak olduğunu
ifade etmeli. “Ben sadece Allah’ın kuluyum!” demeli. Allah’ın kulu O’nun emir
ve yasakları haricinde hiçbir kayıtla mukayyet değildir.

Bunlar bizim genel kültürümüzün tezahürleridir. Bir başka yerde bulunmakla
başkalaşıyorsak şayet, daha değişik bir yerde daha değişik bir başkalaşma
ihtimali de vardır. Yani bir çeşit başkalaşan her türlü başkalaşabilir.
Asimilasyona gelince o kuyûttur (kayıtlar, bağlılıklar), takyittir (kayıt altına
girme). Takyitlerle mukayyet olan insan hür değildir, esirdir o. Esir olan ise



Allah’a tam mânâsıyla kul olamaz.
Bütün bunlar, müşâhedelerimden sızan şeyler. Bazen kan gibi damlıyor

içime, bazen de bir iğne gibi batıyor kalbime. Rahatsız oluyorum tavırdan,
referanstan, mimikten, bakışlardan, Allah’ı sadece dudaklarla söylemekten,
gönülden gelmeyen seslerden, ses adına ortaya çıkan hırıltılardan. Gerçi
“Herkes yahşi ben yaman. Herkes buğday ben saman” prensibim; ama nasılsa
yine de göz yaman şeylere ilişiyor. Bence Müslümanlığı yaşıyorsak onu
Allah’ın istediği tarzda yaşamamız lazım.

E v e t ٌةَنِْتف , ْمُكُدـَـالْوَأَو  ْمُكُلاَوَْـمأ  اَۤـمَّن  Muhakkak ki mallarınız ve“ إِ
evlatlarınız sizin için imtihandır.”8 İmtihan... Bu dünyada kaybeden anne
babalar ve evlatlar var; kazanan anne babalar ve evlatlar var. Kazanan toplum
var, kaybeden toplum var. Kazanan mücahit var, kaybeden mücahit var.
Kazanan muhacir var, kaybeden muhacir var. Bir ibtila, bir imtihan. Değişmeye
gelince, biz değişirsek, seyr ü sülûk-i ruhanîde değişen insanlar gibi
değişmeliyiz. Bizim için başka türlü değişme olmaz/olmamalı. Başka türlü
değişme dönekliktir, Kur’ân’dan mülhem ifadesiyle “tezebzüb”tür. Bir oraya,
bir buraya dönme; bu, münafıkça bir davranıştır. Yalnızca bir kere değişmeli
insan. Bundan sonraki her değişim bir adım daha O’na yaklaşma şeklinde
olmalı. “Ben boynu tasmalı, O’nun azad kabul etmez kölesiyim.” demeli. Eğer
insanın bir kıymeti varsa, buradadır zaten.

Evet, zaman ahir zaman. Zuhur eden de alâmât. Medet yâ Rab!

Yitirilen Yürek
Problemler
Bazen hayatınızın gayesi edindiğiniz, hayat programınızı ona göre

ayarladığınız meselelerle alâkalı ciddî denebilecek ölçülerde problemlerle
karşı karşıya kalıyor ve hemen gerekli tavrı alıyorsunuz. Ama bazen oluyor ki
sizin o problemlere bakış açınız ve duruşunuzla en yakın çevrenizdeki
insanların bakışı ve duruşu arasında seradan Süreyya’ya kadar fark oluyor. Siz
geceyi gündüze katıp o problemlere çözüm ararken etrafınızda hiç beyin sancısı
yaşamayan, sen ağlarken gülebilen insanları görüyor; görüyor ve
kahroluyorsunuz. “Neden böyle yaparlar, neden böyle düşünürler?” diye kendi
kendinizi yiyip bitiriyorsunuz.

Aslında hepimiz imtihan oluyoruz. Duyarlılığımız ile de duyarsızlığımız ile
de. Asıl beni bu düşüncelere iten problemlere gelince, onlar, kaderin hükmünü
icra ettiği yolda ya çözüme kavuşuyor ya da çözümsüzlüğe mahkûm oluyor.
Evet, her şey O’nun elinde. Zaman O’nun elinde, mekân O’nun elinde ve hüküm



sadece O’na ait. Olan ve olmayan her şey O’nun meşîetinin eseri. Sebeplere
gelince hiç ehemmiyeti yok denecek kadar bir role sahipler.

Evet, bazen öyle hâdiselerle karşılaşıyorum ki “Kolum kopsaydı da bunu
duymasaydım!”, “Allah benim canımı alsaydı da bunu görmeseydim!” diyorum.
Belki bazılarınıza garip gelir; ama ben bunu derken çok rahatım. Çünkü benim
dünyada bulunuş gayem bu. Dert edindiğim şeylerde bir tıkanıklık olduktan
sonra ben yaşamışım yaşamamışım, yatmışım kalkmışım, sıhhatliymişim
hastaymışım hiç umurumda değil. Zira ne kadar küçük olursa olsun
tıkanıklıkları yakın veya uzak gelecekte bozgunlara sebebiyet verebilecek
şeyler olarak görüyorum ben.

Bozgun
Bozgun deyip geçmeyin. Bir milletin kaderini değiştirir bozgunlar. Meselâ,

Viyana önlerinde yaşadığımız bozgun… Kaç defa kendi kendime
söylenmişimdir; “Keşke! Viyana’da Osmanlı’ya bozgunu yaşatan askerlerin
hepsi Merzifonlu ile beraber kollarını kanatlarını verselerdi, lime lime
doğransalardı da Türk milletini bozgun ile tanıştırmasalardı; ona bozguna
uğrama nedir duyurmasalardı o askerler.” Çünkü o vakte kadar bu millet
bozgun nedir bilmiyordu. Çanakkale’dekiler gibi davranmalıydılar: “Mermim
yok, topum yok; ama süngüm var, tüfeğimin dipçiği var ya!” demeliydiler. Zira
böyle kader-denk noktalarında “Ya devlet başa, ya kuzgun leşe…” felsefesi ile
hareket edilir. Ama ne Merzifonlu ne de askerler bu firaseti gösterebildiler.

Bence, günümüzde karşı karşıya kaldığımız problemlere küçük veya büyük,
bugün veya yarın bu türlü bozgunlara öncülük edecek şeyler olarak bakmalı ve
ona göre tavır almalı. Onların çözümü uğrunda her şeyi göze alacak bir yüreğe
sahip olmalı. Yoksa bana göre o yüreği taşımamalı. Zira o yürek değil, bir et
parçasından ibarettir.

Bana diyebilirsiniz burada; “Bu türlü oldukça sert sayılabilecek şekilde
insanları sorgulamaya hakkın var mı?” İtiraf edeyim ki bu sorunun cevabını
bilmiyorum. Ama ben kendi ölçümü ortaya koyuyor, o ölçümle yaşamaya gayret
ediyor ve onu sizinle paylaşmak istiyorum. Daha önce söylediğim gibi, dert
edindiğim şeylerin ötesinde başka türlü düşüncelere yer vermeyen bir inancım,
kanaatim ve felsefem var. Bu felsefe benim benliğime hâkim ve tabir caizse
benliğimi o yönlendiriyor. Beynimdeki nöronlar, kalbim, hislerim hep onun
emrinde. Gözümde başka bir sevda yok yani.

Bir misal vereyim: Benim babama, anneme ne kadar büyük saygım olduğunu
herkes bilir. Mevizeler hariç babamın yanında konuştuğum cümleler sayılıdır.
Doğru veya yanlış; ama yetiştiğim muhitteki babaya saygının gereği olarak



yaptım ben bunu. Babamın da annemin de gölgelerine ayağımı basmamışımdır.
Fakat dert edindiğim meselelere ait bir tıkanıklık karşısında, annemin babamın
şahsî dertleri ve üzüntüleri bana çok küçük gelir.

Ne Yapmalı?
Bu açıdan varlık gayesi olarak belirlediğiniz şeyleri duyma, hissetme çok

önemlidir. Vatanım, milletim, devletim, dinim ve insanlık adına bir şey
yapabiliyorsam, dünyada yaşamamın bir anlamı vardır, yoksa “Abes
yaşıyorum” demeli, diyebilmeli insan. İşte bu felsefeye sahip olduğum için
belki bu türlü sorgulamalar içine giriyorum.

“Her şey O’nun elinde. Sebeplere gelince hiç ehemmiyeti yok denecek kadar
bir role sahipler.” dedim yukarıda. Bu doğru, ama bu demek değildir ki
sebeplere hiç riayet etmeyelim, atasözünde ifade edildiği gibi; “Saldım çayıra,
Mevlâm kayıra!” felsefesi ile hareket edelim. Elbette hayır. Çünkü insanlar
akıllarının erdiği, güçlerinin yettiği kadarıyla sebeplere riayet etmekle
mükelleftirler. Bir başka ifade ile; ne kadarına akılları eriyor ve ne kadarına
güçleri yetiyorsa o kadarını kullanmakla mükelleftirler. Aklının erdiği, gücünün
yettiği sahada sebepleri kullanmamışsa insan sorumlu olur.

Ama burada ben bir açmazla karşı karşıyayım. Acaba insanlar problemlerin
çözümü için hakikaten güçlerinin yettiği, akıllarının erdiği bütün sebepleri
kullandılar mı? Eğer kullanmadılarsa iki vebali var bunun: Bir, Allah’ın
sebepleri vaz’ediş hikmetine aykırı hareket ediyorlar. İki, akidemiz açısından
sebeplere riayet etmeme cebriliktir ki bunun dalalet olduğunda şüphe yok.
Bundan dolayı “Şunu da yapabilirdik, bunu da yapabilirdik…” dendiğinde
sebeplere tam anlamıyla riayet etmediğimiz kanaati hâsıl oluyor bende. Şahsî,
küçük meselelerimize kafalarımızı zorladığımız, onlara çareler aradığımız
kadar, bu meselelere çare bulmak için beyin sancısı yaşamadığımız ortaya
çıkıyor. Hâlbuki burada hiçbir şeyi fevt etmemek, arkada “keşke” diyecek bir
boşluk bırakmamak lazım.

Hâsılı, şu soruyu sormalı herkes kendine: “Nerede ve nasıl bir problem
olursa olsun, onu çözüme kavuşturmak için âdeta burnumdan kan gelircesine
bütün gayretimi ortaya koydum mu?” Bu içtihat mahallinde vazifemi yaptım mı?
Malûm “içtihad” insanın takatini sonuna kadar kullanması demektir. “İçtihad”
kelimesi “cühd” kökünden gelir. Anlamı itibarıyla “cühd” ise “cehd” gibi
sadece maddî gücü kullanmayı değil; malik olduğu his, duygu, düşünce gibi
insanın mânevî cephesinde bulunan her şeyi içine alır.

Bu fasılda zikredilebilecek üçüncü husus “dua”dır. Bir Müslüman’ın en
güçlü, en vurucu özelliği Allah’a olan teveccühü, tazarruu ve niyazıdır. Rabb’i



karşısında kusurlarını idrak etmesi, nefsini sorgulaması ve kendini istiğfara
salmasıdır. Kur’ân; وُفَْعيَو ْمُكيِدـَْيأ  ْتَب  َسَك اَمِبَف  ٍَةبیـِصُم  ْنِم  ْمَُكباََصأ  اَۤـم  وَ

ٍرِیثَك ْنَع   buyuruyor. Yani; “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi
ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Allah işlediklerinizin birçoğunu
affeder.”9 Demek başımıza musibet televvünlü ne gelirse gelsin bu bizim kendi
elimizle yaptığımız şeylerden dolayıdır. Burada en önemli nokta, insanın
kendini problemlerin kaynağı görmesidir. Çünkü bir insan; “Bu problem benim
kusurumdan kaynaklandı.” demiyor, hâdiselere bu perspektiften bakmıyor,
bakamıyorsa Allah’a tazarru ve niyazda bulunmaz. Onun için bir yerde falso
olduğunda oradakiler bu falsoyu kendi günahlarına bağlayacak kadar basiretli
davranmalılar; davranmalılar ve hemen ellerindeki en önemli koza yani duaya,
tazarruya, niyaza koşmalılar.

Evet, yapılan işlerin ahenkli gidebilmesi, meyelân-ı hayrın (hayırlara meyil)
sürekli güçlendirilmesi için her işin başında, ortasında, sonunda Cenâb-ı
Hakk’a tazarru ve niyazda bulunmak şarttır. Belki bu çerçevede hayatının yarısı
münacatla geçmelidir. Mevcut çıkmazlar, açmazlar, problemler karşısında
“Benim yüzümden oldu.” deyip sabahlara kadar başını secdeye koyup tevbe ve
istiğfar etmek icap eder. Bir gün yetmezse ertesi gün bir daha, ertesi gün bir
daha...

Bütün bunlar hiç yapılmıyor mu? Yapılmıyor dersem suizan etmiş olurum.
Ama yapılıyor demeye de cesaret edemiyorum; edemiyorum çünkü inandırıcı
bir tablo göremiyorum. Genel tavırlar yapılıyor hissini uyarmıyor üzerimde.
Aslında bunu daha geniş açıdan ele aldığımda âlem-i İslâm için de aynı şeyi
düşünüyorum ben.

Gördüğünüz gibi benim derdim, açmazlarım, problemlerim, en yakınımdan
İslâm âlemine uzanan çizgide yakın ve uzak çevrem karşısındaki
mülâhazalarım, düşüncelerim, endişelerim bunlar. Suizanna girmemeye
çalışarak meselenin içinden sıyrılmaya çalışıyorum. Yeise kapılmıyorum.
Etrafıma hep ümit neşideleri, ümit kasideleri söylüyorum. Fakat beri taraftan da
bu düşünce ve endişelerden kendimi alamıyorum.

Yeis Yok!
Ye’s öyle bataktır ki düşersen boğulursun,
Ümmide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!
Âkif böyle söylemiş, ben de aynı şeyleri söylesem rencide olur musunuz?
Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar;
Me’yus olanın ruhunu, vicdanını bağlar.



.......
Ey dipdiri meyyit! İki el bir baş içindir
Davransana... Eller de senin, baş da senindir!
......
Kurtulmaya azmin, niye bilmem ki süreksiz?
Kendin mi senin, yoksa ümidin mi yüreksiz?
Hâsılı; “Benim yüzümden oldu.” diyecek yürekli insanlar istiyor.

Kafdağı’nın arkasında Ankâ kuşuna bir şey olmuş; “Benim yüzümden oldu.”
diyecek. Oysaki ne Kafdağı var, ne de Ankâ... Bu, Müslümanların yitirdiği
yürektir.

Enaniyet ve Aidiyet Hisleri
Bediüzzaman Hazretleri işlenecek günahlarla insanda var olan bazı

latîfelerin söneceğinden veya öleceğinden bahsederek Lem’alar’da şöyle der:
“Hem senin mahiyetine öyle mânevî cihazat ve latîfeler vermiş ki, bazıları
dünyayı yutsa tok olmaz; bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. Baş bir
batman taşı kaldırdığı hâlde, göz bir saçı kaldıramadığı gibi; o latîfe, bir saç
kadar bir sıklete, yani, gaflet ve dalâletten gelen küçük bir hâlete dayanamıyor.
Hatta bazen söner ve ölür.”10

Her latîfenin bir gaye-i hilkati vardır. Hilkat gayesine uygun biçimde o
latîfenin kullanılmaması elbette onun dumûra uğramasına veya ölmesine neden
olacaktır. Burada işin en önemli noktası, söz konusu latîfelerin tekrar dirilip
dirilmeyeceği veya daha doğru bir tabirle Allah tarafından tekrar diriltilip
diriltilmeyeceğidir. Kanaatim o ki, eğer Allah’ın fevkalâdeden bir lütfu ve
inayeti olmazsa onların tekrar dirilmeyeceği ve diriltilmeyeceğidir. Bu açıdan
Bediüzzaman’ın, Lem’alar’daki aynı yazının devamında söylediği “Hazer et,
dikkatle bas, batmaktan kork; bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir
işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letaiflerini onda batırma!”11

nasihatine kulak kesilmek gerek.
Ancak iman başta olmak üzere mârifetullah, muhabbetullah, mehafetullah ve

zevk-i ruhanîye erip, hakikat yolcusu insanın asıl hedefi olan rıza-yı ilâhîye
ulaşabilmesi adına verilmiş olan latîfeler eğer küfür ve dalaletle ölüyor ve bir
daha dirilmiyorsa, sonradan hidayete eren insanlar hiçbir yere varamazlar.
Oysaki, mühtediler içinde seyr ü sülûkta nice mertebeleri katetmiş insanlardan
söz etmek mümkün olduğu gibi, cahiliyye insanlarından mucize denilebilecek
bir toplum da çıkmıştır. Demek burada Allah’ın hususî bir iltifatı, fevkalâde bir



inayeti var.
Bizim hamuru Müslümanlıkla yoğrulmuş insanlar olarak, inayete güvenmekle

beraber, irademizi esas alarak davranışlarımızı ayarlamamız gerekir. Zira âdet-
i ilâhî günahlara girme durumunda o latîfelerin sönmesini ve ölmesini netice
veriyor.

Bu çerçevede iki önemli tehlikeye dikkatlerinizi çekmek istiyorum:
Çoklarımızın içki, kumar, hırsızlık türü günahlar kategorisi içine girmediği için
belki dikkat etmediği; ama işin aslına bakılırsa birçok latîfelerin ölmesine
neden olan iki yanlış histir bunlar. Aslında ikisini bir başlık altında da
toplayabiliriz: Enaniyet. Ama biri şahsî enaniyet, ikincisi yaptığı yararlı işlerle
başarılı gözüken ve halk nezdinde öyle kabullenilen bir cemaate mensup ve ait
olmanın verdiği cemaat enaniyeti.

Birincisi, şahsî enaniyet. Şahsî enaniyet az veya çok, küllî veya cüz’i
herkeste vardır. Günümüzdeki Kur’ân mesleği, Bediüzzaman Hazretlerinin
enfes tespitleri içinde acz, fakr, ihtiyaç, şevk, şükr, tefekkür ve şefkat gibi
umdeler üzerine müessestir.12 Bu hasselerin her biri bir bütünün parçaları
olmasının yanı sıra, aynı zamanda birbirinin lazımıdır. Dolayısıyla zincirde
halka veya halkalar eksik kalacak ve insan kâmil mertebeye hiçbir zaman
çıkamayacaktır. Şimdi hem bu halka içinde bulunup hem bu Kur’ân mesleğine
intisap edip hem de onun gereklerini bilmeme ve kurallarını uygulamama,
insanı farkına varmadan daireden uzaklaştırır. Onun için meslek kurallarını
bilme ve onlara riayet etme, o meslekte başarılı olmanın yegane yoludur.

Evet, benlikte öyle bir özellik var ki, insanı merkezden, kendisinden
uzaklaştırır, ُهيٰوَھ ُهَھِٰلإ  َذَخَّتا  ِنَم   “…kendi heva ve heveslerini Tanrı edinen
kimse...”13 sırrınca anlatılan derekeye düşürür. Sadece kendini, kendi
yaptıklarını beğenen bir seviyeye, daha doğrusu böyle bir seviyesizliğe düşürür
insanı. Bazen de başkalarının güzel yaptıkları şeyleri, sırf kendisi yapmadığı
için çirkin bulur böyleleri.

İkincisi ise, bir cemaate mensup olmanın verdiği bir başka türlü enaniyet.
Çok açık ve net bir ifade ile “Kahramanlar yaratan bir ırkın ahfadıyız”a bedel,
“Dünyanın dört bir yanında eğitim öğretim faaliyetleri ile ülkemizin adını
bayraklaştıran, saadet asrı hariç İslâm ve belki de insanlık tarihi boyunca eşi
menendi görülmemiş bir hızla faaliyet alanını genişleten, insanlığın geleceği
adına asırlardır ihmal edilen ahlâkî temelleri atan bir hareketin gönüllü
fertleriyiz.” şeklinde bir yaklaşım. Hâlbuki bizleri bu yola hidayet eden de, o
yolları lütuf ve ihsan eden de sadece Cenâb-ı Hak. M. Âkif’in deyişi ile, bugün
biz neye malik isek hepsi O’nun vergisi ve biz sadece O’na medyûnuz. Üstad



Hazretleri ne güzel söyler: “Bilmeyerek bu yolda istihdam ediliyoruz.”14

Kendisini sorguladığı bir başka yerde; “Hem deme ki ‘Ben mazharım. Güzele
mazhar ise güzelleşir.’ Zira, temessül etmediğinden, mazhar değil, memer
olursun. Hem deme ki, ‘Halk içinde ben intihap edildim. Bu meyveler benimle
gösteriliyor. Demek bir meziyetim var.’ ”15 Aynı hakikati diğer bir misal içinde
şöyle anlatır: “Hem nasıl ki yeryüzünde bulunan parlak şeylerin, güneşin
akisleriyle parlamaları ve denizlerin yüzlerinde kabarcıkların, ziyanın
lem’alarıyla parlayıp sönmeleri, arkalarından gelen kabarcıklar yine hayalî
güneşçiklere aynalık etmeleri bilbedâhe gösteriyor ki, o lem’alar, yüksek bir
tek güneşin cilve-i in’ikâsıdırlar.”16 Yani senin güneşle irtibatın budur. Güneşe
müteveccih olman ondandır diyor. Yirmi Altıncı Söz’de de “Sen, ey riyakâr
nefsim! ‘Dine hizmet ettim’ diye gururlanma, ِلُجَّرلِاب َنيِّدلا  اَذ  ّيَؤَُیل ٰه ُدِ ّللا  َهٰ َّن  إِ

ِرِجاَفْلا  sırrınca, müzekkâ olmadığın için, belki sen kendini o racül-i fâcir
bilmelisin. Hizmetini, ubûdiyetini, geçen nimetlerin şükrü ve vazife-i fıtrat ve
farîze-i hilkat ve netice-i sanat bil, ucb ve riyadan kurtul.”17 diyor.

Evet, bu zât, –hâşâ– “estağfirullah”a yatırım yapmıyor, kendine nasıl
bakıyorsa öyle konuşuyor, mazhariyeti söylemiyor, hatta ona memerriyet diyor.
Kendini vahdet-i vücutçulardan farklı olarak bir ayna misali tecellîgâh olarak
görüyor. Onlar malûm, tüm varlığı cansız akisler olarak kabullenir. Camî gibi
bazıları açıktan açığa evham ve hayalat der varlığa. Yani bakış açınıza göre
değişiyor eşyanın mahiyeti. Netice itibarıyla insanın bu şekilde bakması lazım
kendine. Hâlbuki biz tam aksini yapıyoruz, Cenâb-ı Hak lütfediyor, biz
kendimize mâl ederek söylüyoruz. Ve bazen meseleyi, karşı tarafı aldatmak için
inşaallah ile, maşaallah ile süslüyor ve besliyoruz. Bunlar da riyanın koruyucu
serası, mahfazası, kabuğu oluyor. Bana göre bu Allah adına yapılan gizli bir
saygısızlık. Yani “Ben yaptım, ben ettim…” deme açık, “Allah’ın izniyle,
inşallah, maşallah…” gibi koruyucu seralar içinde konuşma tarzı da gizli
saygısızlık. Tabiî bunlar gerçekten kalbde yer bulmayıp, sadece dilin ucundan
zahiri kurtarmak için söylenen sözlerse.

Bu açıdan Kur’ân dairesi içinde bulunan herkes ciddî bir tehlike sath-ı
mailinde bulunuyor. Onun için herkesin bir muhasebe ve murakabe ile nefsin
oynadığı bu oyundan sıyrılması, bunun için de başkaları ile konuşurken, kendi
kendine düşünürken, yazarken, çizerken hâsılı sürekli O’nun kudretini, O’nun
inayetini, O’nun riayetini, O’nun hıfzını, O’nun kelaetini, O’nun vekâletini öne
çıkarması lazım.

Evet, ferdî enaniyet, cemaat enaniyetine inzimam edince kırılmaz bir hâl
alıyor. Aslında herkesin malûmu olduğu üzere eserlerde “ene”(ben)yi kırmak



için “nahnu (biz)”ye müracaat etmek tavsiye ediliyor.18 Ama burada “nahnu” da
işe yaramıyor. Onun için “nahnu”yu da aşıp “Hüve”(O)ye sarılmak gerektiğine
inanıyorum. Zira, hepimizin sürekli rehabilitasyona, nasihate; bu ölçüleri
zihnimizde canlı tutmaya ihtiyacımız var. Harun Reşid’in defalarca Fuzayl b.
Iyâz’ın dizlerinin dibinde hıçkıra hıçkıra ağladığını biliyoruz biz. Selâhaddîn-i
Eyyûbî’nin İzz b. Abdüsselâm’ın dizlerinin dibine kapanıp ağlaması da az
değildir. Ya Zembilli’nin yanında hıçkırıklara boğulan koca sultan Yavuz
Selim’e ne demeli…

Evet, ٍمیِظَع ٍَرطَخ  ىٰلَع  َنوــُصِلْخُمْلاَو   deniliyor hadiste. Yani “...İhlâsa
erenlere gelince, onlar da büyük tehlike içindedir.” 19 Menkıbe kitaplarında
anlatılır, Hz. Musa, Cenâb-ı Hakk’a diyor ki; “Yâ Rabbi! Hayret ediyorum,
Sana gelmiş, ulaşmış insanlar nasıl oluyor da başka mülâhazalara kapılıyorlar.”
“Yâ Musa!” diyor Cenâb-ı Hak; “Onlar Bana gelip ulaşanlar değil, yoldakiler.”
Allah hepimizi muhlisîn basamağını da aşıp muhlas olanlar, yani ihlâsa
erdirilmişler zümresine ilhak eylesin.

َني ِدِھاَّزلا َنیِعِرَوْلا  َنیَِصلْخُمْلا  َني  ِصِلْخُمْلا َكِداَبِع  اَنْلَعْجا ِمْن  ّلل  َّمُھٰ اَ
.َنِیبوُبْحَمْلا َنِیّبِحُمْلا  َنِیفاَّصلا  َنِیّیِضْرَمْلا  َنیِضاَّرلا  َنِیبَّرَقُمْلا 

Mebdede Yenilik, Müntehada Derinlik
Hemen her hareket, her cereyan mebde’de saflığı ve duruluğuyla, münteha’da

da kemmî derinlikleriyle tarih boyunca tekerrür edegelmiştir. Sahabi saflığı ve
duruluğu bu çizgide gösterilebilecek en iyi misaldir. İslâm tarihinin ilerleyen
dönemlerinde hemen her alanda tecdit hareketleri olmuştur; ama ne devlet
yapısı ne mektep medrese sistemi ne de değişik düşünce ekolleri bakımından
İslâm’ın o ilk dönemine ait safvet ve duruluk yakalanamamıştır. Belki gönül
hayatının yoğun olarak yaşandığı tekye ve zaviyelerde kısmen bu safvet
duyulmuş olabilir.

Mebde’de insanlar içtenlik ve candanlıklarından olsa gerek genelde
boşluklarının farkındadırlar. Kendi güç ve kuvvetlerine güvenmezler,
dayanmazlar, onlara bağlı olarak iş görmezler. Boşluklarını sadece Cenâb-ı
Hakk’ın nâmütenâhî kudreti ve kuvvetiyle doldurmaya çalışırlar. “Kudret-i
Nâmütenâhî”ye sonsuz itimatları, güvenleri vardır. Bu birinci husus...

İkinci bir husus olarak, din adına her şeyi başta duyuyor olmanın orijinalitesi
vardır onlarda. Yenidir her şey onlar için; meselâ Kur’ân, yenidir. Dolayısıyla
o yenilik bir şekilde onların hayatına akseder. Eski düşünceler, inançlar bu
yenilik karşısında nakavt olmuştur. Artık farklı bir hayat yorumuna, dünyaya



değişik bir bakış açısına sahiptirler. Her şeye o gözlükle bakarlar. Allah’ın
kâinat düzeninde kendisini bu şekilde ifade ettiğini ilk defa duyar ve
hissederler. “Bak biz bunları hiç düşünmemiştik!” der ve kendilerinden
geçerler. Sonra da uzun zaman bu duyuş ve hissedişin neşvesini yaşarlar.

Üçüncü husus insibağdır. Değişik vesilelerle arz ettiğim bu insibağ, “Huzur-
u risalet-penâhî”de oturanların ancak anlayabileceği, hissedebileceği ve hakikî
mânâ ve muhtevasıyla yine ancak onların anlatabileceği bir keyfiyettir. Ona
ister mücerred huzurda bulunma deyin, ister teveccüh deyin, isterseniz nazar
deyin –ki bu daha ziyade sofîlerin iç, vicdanî sezişlerinin karşılığıdır ve bana
uygun gelen mânâ da budur– bugünkü Müslümanların mahrum olduğu bir
özelliktir bu.

Hâsılı, mebde’deki insanlar her an bir mâide-i semaviyenin yere konduğuna
şahit olur, kabiliyetleri nisbetinde o sofradan istifade ederler ve o istifadelerini
hemen tavırlarına aksettirirler. Yerinde bir teşbih olur mu bilemiyorum; ama
hani bilim kurgu filmlerinde birisi bir şey yiyor ve hemen ardından birden
mahiyet değişikliğine uğruyor, aynen öyle bu semavî mâideye el uzatan herkes
birdenbire iç yapısı itibarıyla bir mahiyet değişikliğine uğruyor; potansiyel
insan olmadan hakikî insan olmaya yükseliyor; duyguları ve düşünceleri inkişaf
ediyor.

Meseleye bu zaviyeden bakınca mebde’deki insanlar çok şanslı; şanslı çünkü
hemen her gün o güne kadar bilmedikleri, akıl ve vicdanlarının da
reddedemeyeceği, orijinal ve sürpriz şeylerle karşı karşıya kalıyorlar. Meselâ
semadan bir haberin gelmesi, sürpriz bir hâdise onlara göre. Biz hâlâ sırrını
kavramış değiliz; bizim gibi etten kemikten bir insanın semalar ötesi, ötelerin
de ötesi varlıklarla münasebete geçmesini, bir yönüyle kelâm teatisinde
bulunmasını; “Şöyle dedim, şöyle dedi; şöyle istedim, şöyle cevap verdi…”
demesi. Bunları anlayabilmiş değiliz henüz.

Şöyle düşünün, o güne kadar ne sözlerinde, ne tavırlarında, ne de
davranışlarında, olduğunun dışında bir şey görmedikleri bir insan, Allah
hakkında diyor ki; “O isimleri ve sıfatlarıyla muhattır, zâtıyla ihata edilemez.
Bu sebeple O’nun âsârını düşünün, ef’âli üzerinde i’mal-i fikir edin; ama Zât’ı
hususunda düşünmeyin. Çünkü mütenahi bir varlık nâmütenâhiyi idrak edemez.”
Bunlar, ulûhiyet meselesine put ve putperestlik perspektifinden bakmış insanlar
için o kadar orijinal şeyler ki. Hatta tek başına bir “nâmütenâhî” sözü bile
fevkalâde orijinal onlar için.

“Allah’ın binlerce ismi vardır. Bu binlere binler daha ilave etsek ve
ardından O’nu yâd etsek yine O’nun namına bir şey söylemiş olamayız.”



Meselâ bunun lâl-i güher-i Nebevî’den bir söz olduğunu, onların önlerine
inciler, mercanlar gibi saçıldığını hayal edin. Gören gözleri kamaşır, başları
döner onların. Ben şahsen cahiliyye yaşamamış insanların bu sözlerdeki
orijinalliği sezeceğine ihtimal vermiyorum.

Bir başka örnek de ezandır. Ezan onların bildikleri kelimelerden oluşuyor;
ama o kelimeler böylesine yerli yerinde hiç ifade edilmemiş. “Allahu Ekber
(Allah büyüktür, büyüklük O’na mahsustur. Şehadet ederim ki O, Ma’bûd-u
bi’l-hak ve Maksûd-u bi’l-istihkaktır.)” Öyle bir yenilik ki bu, işte bu yenilik
onların ruhlarına siniyor; siniyor ve bu mülâhazalarla camiye koşuyorlar.

Bu defa camide imamın arkasında yeni, esrarengiz şeyler duyuyor ve
hissediyorlar. Tahiyyat öyle, selâm öyle. Tabir caizse her gün semadan bir
sofra-i cedide iniyor, o sofradan istifade ediyor, yepyeni, terütaze hislerle,
fevkalâde zinde ruhlarla, yeniliğe doymuş, ülfetten fersah fersah uzak bir
hâletle evlerine dönüyorlar. Ve bu vetire burada bitmiyor, hiç son bulmuyor.
Ertesi gün yine semavî yepyeni sofralar onları bekliyor.

Bakın Ümmü Eymen Validemize; Hz. Üsame’nin annesi, Resûlullah’ın
hizmetini gören mübarek bir kadın. “İnsanlığın İftihar Tablosu”nun ahirete
irtihalinden sonra Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti Ömer onu ziyarete gidiyorlar.
Görüyorlar ki Ümmü Eymen ağlıyor. Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve
sellem) vefatından dolayı ağladığını zannedip teselli etmeye başlıyorlar. Ümmü
Eymen onların sözünü keserek diyor ki; “O’nun vefatıyla vahiy kesildi, vahyin
bereketinden mahrum kaldık, ben ona ağlıyorum.”20 Basiretli kadın... Şimdi
her gün, her zaman önünüze inen böyle bir sofranın kesilmesine nasıl
ağlamayacaksınız ki?

İnsibağa gelince; peygamberlik daire-i kudsiyesine mahsus bir şey o. Bu
yüzden onun kendi ulviyet ve enginliği içinde kabullenilmesi; müteâl (aşkın)
olduğunun, dolayısıyla ulaşılmazlığının idrakinde olunması gerektiğine
inanıyorum. Bununla beraber şunu ilave edelim; peygamber olmayan insanların
da insibağları vardır. Meselâ, Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti
Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Zeynelabidin Hazretleri...
Hemen hepsinin huzurunun kendine göre bir insibağı vardır. Ebû Hanife
Hazretlerinin ya da Bediüzzaman’ın huzurunda oturma imkânı olsaydı, huzurun
insana ifaza ettiği insibağın, sizin çehrenize uhrevîlik adına çaldığı boyanın ne
demek olduğunu, sizi uhrevîlik adına nasıl plâstize ettiğini görecektiniz,
duyacaktınız. İç âleminizde meydana gelen değişikler itibarıyla belki de kendi
kendinize hayranlık duyacaktınız.

Evet mebde’ye geri dönelim. Bana göre her mebde’de aynı şey vardır.



Bundan seksen yıl öncesini düşünün. İslâm yeni bir ses ve solukla, yeni bir
felsefe ve mantıkla anlatılmaya başlanmış. İnsanlar birilerinin etrafında
halelenmiş. Sahabe misal ak alınlı, aydınlık yüzlü, gönül insanları hayatlarını
koymuş bu işe. İleriye matuf, şahısları adına değil; ama din adına, bir kısım
beklentileri olmuş.

“Yakinim var ki; istikbal semavât u zemîn-i Asya-bâ/Hem olur teslim yed-i
beyzâ-yı İslâm’a”,21 “Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbâtı içinde en yüksek ve
gür sadâ İslâm’ın sadâsı olacaktır.”22 gibi sözler onların beklentilerini
körüklemiş. Bir beklenti, bir ümit cemaati olmuşlar. Müjdesini, beşaretini
aldıkları “Allah’ın adının her tarafa duyurulması” hakikati adına her gün
güneşin doğuşuyla farklı şeyler hissetmişler. Bir katrede, bir reşhada
beklentilerini görmeye, hissetmeye, küçükte büyüğü okumaya çalışmış, basit
sözlerde büyük mânâlar aramışlar. Büyüklüğü ve kerameti kendilerine ait,
küçük mev’izeleri bile büyük hâle getirmişler. Onların ruh hâletlerini iyi bir
psikolog değerlendirseydi veya mahir bir psikiyatrist, psikanaliz yapsaydı ruh
portrelerini elvan elvan ortaya çıkartırdı. Başlarındaki zât vefat edince kimi
inanamamış; kimileri de O’ndan sonra, yalancı dahi olsa çiçek açan her dikenli
gülün arkasından koşmuşlar.

Fakat herkes de böyle yapmamış. Allah’ın yüce ve yüksek adının bütün
dünyaya duyurulması beklentisi ve ümidi içinde olan bazıları bu uğurda vazife
bildikleri şeyleri dur durak bilmeden yapmaya devam etmişler. Meselâ, “Bir
yerde birisi vaaz ediyormuş.” diye her hafta çok uzaklardan, kilometrelerce
yolu katederek o camiye koşanlar olmuş. Konuşan şahıs değilmiş önemli olan
onlar için. “Bizim arkadaşlardan birisi varmış, vaaz ediyormuş, genç biriymiş.”
deyip âdeta nefes almaya gelmişler oraya. Şahsen ben Kestane Pazarı
Camii’nin avlusunu öyle görürdüm. Öğle namazı biterdi de ikindiye kadar
sarmaş dolaş olma bitmezdi. Birbirlerine sarılırlar, el sıkışırlar ve hasret
giderirlerdi âdeta. Ben de o tahta kulübeme çekilir, penceresinden temaşâ
ederdim bu manzarayı. Bana da yeter ve artardı bu. Mebdede çalınan ve hemen
tutan bir boya gibiydi bu manzara. Bir de bunun yanında bir boşalma zemini
teşkil ederdi orası. O günkü insanlar belli bir derinliğe açılmaya hazırlardı.
Ufukları derindi. Büyük şeylere dilbesteydiler. Yüksek mefkûreleri vardı. Her
hareket, her kıpırdayıştan kendilerine göre çok büyük anlamlar çıkarıyorlardı.

Ayrı bir husus; güzellik paylaşması olurdu camide. Bakışlardaki anlamlılık
bana çok tesir ederdi. Bazen o anlamlı bakışlar, tabir caizse bir matkap gibi
içimi oyan o bakışlar bana daha önce planlamadığım çok şeyleri söylettirirdi.
Âdeta “Şunu da de, bunu da söyle…” der gibi yüzüme bakarlardı. Tamamen
onlara ait ve yine tamamen o döneme ait bir hususiyetti bu.



Bu sözlerim yadırganmamalı. Siz de bir yerde, yeni bir ruh ve heyecanla
ciddî bir sorumluluk yüklenirseniz, Kafdağı’ndan daha ağır mesuliyetleri
omuzlarsanız, yeniliği iliklerinize kadar duyarsanız, yeniliği duyan insanlarla
yüz yüze gelirseniz, her gün birisine bir şey anlatma aşk, iştiyak ve şevkiyle
canlı kalırsanız, “Acaba bu insanın gönlüne nasıl aksam, nasıl bir ışık olsam da
kalbine damlasam!” mülâhazaları ile sabahlar ve akşamlarsanız, siz de böyle
olursunuz.

Bu sözlerde bugünü tahkir yok. Çünkü bazı şeyler ancak onları meydana
getiren şartların bütününün bir araya gelmesi ile gerçekleşir. Bu külliyet ve
tamamiyet yoksa bu seviyeye ulaşmanız imkânsızdır. Nağmeleri sûzişîn, size
elli defa konuşmasını öğretecek bir adamı alır kürsüye korsunuz, zaman öyle
bir zaman, zemin öyle bir zemin, cemaat öyle bir cemaat değilse ve onlar öyle
bir beklenti içinde değillerse hiçbir şey olmaz; olmaz çünkü balansı
yapılmamış kalbler, hafife alıcı bakışlar, beklentisiz ruhlar kürsüdekinin ağzına
diline fermuar vurmuştur. Dediğim gibi kimseyi ne tahkir ne de tezyif var
burada. Sadece şartların bütünüyle meydana gelemeyebileceğini anlatmaya
çalışıyorum. Eğer bu bir vaizin kerameti olsaydı, dün yaptığını bugün de
yapardı da, olur biterdi.

Şimdi günümüzün şartlarına göre yeni yollar bulmak gerekiyor. Belki bugüne
kadar bildiğimiz sabâyı, hicazı, rastı değiştirmemiz, kim bilir belki de günümüz
insanının genel hissiyatını nazar-ı itibara alacak mürekkep makamlar bulmamız
gerekiyor. Genelin zevkine hitap eden enstrümanlar ve farklı sesler
kullanmamız gerekiyor. Ama bunları fantezi için değil, içinde yaşadığımız
zamanın çocuğu, tasavvufçuların ifadesiyle “ibnü’z-zaman” olma şuuru içinde
beklentiler ufkuna ulaşmak için yapmamız gerekiyor.

Hâsılı; yeni zeminler arayın, aşk u şevkinizi bileyin, Cenâb-ı Hak’la
münasebetinizi yeniden gözden geçirin, bütün dünyevîlikleri kafanızdan sökün
atın. “Yâ Rabbi! Yeni bir sesle burada Seni bir de biz duyurmak istiyoruz!”
deyin. Bakalım nasıl olacak!

Zaruriyat ve Fuzuliyat
Günümüzde birçok şey gibi, insanın dünya ve ukba hayatı adına değer

vermesi gerekli olan şeyler de maalesef olması gereken konumda değil. Her
nedense insanlar en çok düşünmeleri gerekli olan şeyleri en az düşünüyor, en
önemli şeyleri en sonda bir yere koyuyorlar. Fıkıh usûlü diliyle ifade edilecek
olursa, “zaruriyat” gerilerin gerisinde, “hâciyat” onun önünde, “tekmiliyat” ve
“tahsiniyat” kadem kadem hâciyatın önünde ve işin en garibi “fuzuliyat”



hepsinin önünde. Öte taraftan onlar bu gerçeği fark etmiyor, fark etmeme bir
yana yaptıklarına mutlaka bir bahane, bir neden bulup bu düşüncelerini,
inançlarını ve onlara bağlı olarak yaptıkları amellerini meşru bir mekâna
oturtmaya çalışıyorlar.

Hâlbuki önemli olan Allah’ın öncelikleridir, O’nun bize önem verin dediği
şeyleri yine O’nun sıralaması içinde kabullenmedir. Bu sıralamaya önem
vermek, Allah’ı tazim demektir. Onun için âyette buyurulur ki; “... Kim Allah’ın
şeâirini tazim ederse, şüphe yok ki bu, kalblerin takva duygusundandır (yani
Allah ile olan irtibatındandır.)”23 Takva kelimesi “vikâye”den gelir ki bu
“Allah’ın himayesine sığınma” demektir. Demek bu sıralamaya önem vermeme,
yerlerini değiştirme Allah’ın himayesinden çıkma mânâsını taşır.

Evet, kanaat-i âcizanemce biz her şeyi altüst ediyor, kendi heva ve
hevesimize bağlıyoruz. Din yine ortada aslî hüviyeti ile duruyor; ama bizim bu
terk-i mevkilerle (durulması gereken yerleri terk etmekle), izhar ettiğimiz
dindarlığın murad-ı ilâhîye uygun olduğunu söylemek çok zor olsa gerek.

Dinde halk arasında imanın şartları olarak bilinen altı esasa inanmak
temeldir. Bu temeller üzerinde fazla teferruata dalınması, aralarında siyah-
beyazı yansıtacak ölçüde derin ve farklı yorumlara girilmesi çok doğru
değildir. Yalnız bu demek değildir ki, farklı yorumlar olmayacak. Hayır,
olabilir. Meselâ Zât-ı Ulûhiyet’le alâkalı tasavvufçuların bir kısım farklı
mütalaaları, hakikî ulûhiyet telakkisine dokunmuyorsa onlar mazur olabilirler.
Veya Fahreddin Râzî ve İmam Gazzâlî örneğinde olduğu gibi haşir mevzuunda
küçük yorum farklılıkları her zaman olabilir; ancak bir tek şartla: “Temellerin
sarsılmaması”. Fakat temel esaslara taalluk ettiği zaman her ne kadar küçük de
olsa söz konusu farklılıkları ve tartışmaları bazı ulema dalâlet kategorisi içinde
saymışlardır. Çünkü imana müteallik meseleler, nazarî de olsa inanılması,
öylece kabul edilmesi lazım gelen şeylerdir. Bunlar olmazsa olmaz
hakikatlerdir, yani zaruriyattır.

Hâciyat olan şeylere gelince –ki bunlar bir ölçüde dini sıyanet adına dış
kale, dış surlar gibi şeylerdir– bunlarda iş biraz daha esnekliğe müsaittir.
İnsana geniş sayılabilecek ölçüde düşünme alanı tanınmıştır burada. Meselâ
sıfât-ı sübhaniye, esma-i ilâhiye mevzularında, onların hakikatleri ve
yeryüzündeki tecellîleri hakkında mütalaada bulunma gibi. Yalnız bu alanda
dahi olsa yorumlamalarda bulunurken takınılacak tavır çok önemlidir. Kaldı ki
bu tavır ilgili kişinin imanı ile doğrudan alâkalıdır. Biz selef-i sâlihînden,
bırakın bir âyet hakkında yorum yapmayı, o âyete kendini muhatap gördüğü için
okuduğu an kendinden geçen ve sonra da farklı mütalaalara kapalı kalıp bir



türlü ikna olmayan yüce ruhları biliyoruz. Meselâ bunlardan birisi, ْمُكْنِم ِْنإ  وَ
ًاّیـِضْقَم اًمْتَح  َكـِّبَر  ىٰلَع  َناـَك  اـَھُدِراَو  َِّالإ   “Sizden hiç kimse yoktur ki

Cehennem’e varmasın. Bu Rabb’inin katında kesinleşmiş bir hükümdür.”24

âyetini okuyunca tir tir titremiş ve âyetin gerisini okuyamamış. Çevresindekiler;
“Devamı var bunun” deyip âyeti okumuşlar: ُرََذنَو اْوَق  َّتا َنـيِذَّلا  ِجَنُن  يّ َّم  ثُ

ًاِّیثـِج اـَھِیف  َنـیِِملاَّظلا   “Sonra Allah’tan korkup fenalıklardan sakınan
müttakileri kurtararak zalimleri diz üstü çökmüş vaziyette orada
bırakacağız.”25 Ama tavrı değişmemiş. ْم َُهناـَمِيإ اوُِۤسبَْلي  ْم  َلَو اوـُنَمٰا  َنيِذَّل  اَ

َنوُدـَتْھُم ْمُھَو  ُنْمْـَألا  ُمُھ  َكـِئٰۤلوُۨأ َل ٍمْلُِظب   “İman edip imanlarına zulüm
bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olma onların hakkıdır, doğru
yolda olanlar da onlardır.” 26 âyeti söz konusu olduğunda da aynı tavrı
sergilemişler çokları. Bu âyeti okuyan sahabeler Efendimiz’e gelmişler ve
tahassür içinde “Hangimiz zulme bulaşmamıştır ki?” demişlerdir. Zira, zulüm
geniş bir kavram: Nefsine zulmetme, mahiyetine zulmetme, zamanına zulmetme,
Allah’ın tayin ve takdir buyurduğu hayata zulmetme vs. Haddini bilmemek, ona
tecavüz etmek, aşırı gitmek de zulmün başka göstergeleri. “Şimdi zalim miyim
ben? Aşırı gidiyor muyum? Zalim olmadığıma, aşırı gitmediğime kim teminat
verecek?” demişlerdir. Buna karşılık Efendimiz âyetteki zulümden maksadın
şirk olduğunu beyan ederek onları rahatlatmıştır.27

Kur’ân’da Allah’ın azap ve tedip ile alâkalı ortaya koyduğu meseleler küllî
şeylerdir. Meselâ; ِ۪هَتبِحاَصَو  ِهِیَبأ ۪هِّمُأَو َو  ِهـیَِخأ ْنـِم  ُءْرَمْلا  ُّرِفَي  َمْو  يَ

ِهِینْغُي ٌنْأَش  ٍذِئَمَْوي  ْمُھْن  ٍئِرْما ِم ِّلُِكل   ِهِیَنب ,İşte o gün kişi kardeşinden“ َو
annesinden ve babasından, eşinden ve evlâtlarından bile kaçar. O gün
onlardan her birinin başından aşkın derdi ve tasası vardır. ”28 veya َمْو يَ

ٍرـِصَان َالَو  ٍةَّوُق  ْنِم  َُهل  اَمَف  ُر ِئاَۤرَّسلا َىلْبُت   “Gün gelir, bütün gizli haller
ortaya dökülür. O gün insanın ne bir kudreti, ne de bir yardımcısı kalır.” 29

âyetleri bu hakikate iki küçük örnek. Fakat şu da unutulmamalı; hiçbir umumî
hüküm yoktur ki onun içinden hususî bir şey istisna edilmiş olmasın.
Dolayısıyla yukarıdaki âyetler kâfir-mü’min ayırt etmeksizin herkesi içine alır.
Ancak istisnaî mahiyette –enbiyâ-i izam gibi– Cenâb-ı Hakk’ın sıyanet
buyurduğu bazı kimseler olabilir. Zira onlar masum ve aynı zamanda masûndur.
Ama buna rağmen onların da meselenin küllîliği karşısında endişe taşıdıklarını
görüyoruz. Kıyamet sahnelerini anlatan hadis-i şeriflere bakın. Bütün enbiya-i
izam mahşerde 30… ّلـَـس ْمِ ّلـَـس ،  ْمِ ّلَلا  َّمُـھٰ  diyorlar. Sıratta aynı şeyi
söylüyorlar. Cennet’e adımlarını atacakları âna kadar bu duayı tekrar ediyorlar.



Demek meseleyi umumî olarak kabul ediyorlar.
Evet, ahirette herkes bu hakikati şöyle ya da böyle duyacak. Nitekim bir

hadis-i şerifte Cenâb-ı Hak kulunu karşısına alır, günahlarını itiraf ettirir.
“Şunu, şunu yaptın; ama bunları ketmettin, fâş etmedin. Yani fasık u facir
değildin, günahlarının hicabını yaşıyordun” der. “O gün sen setrettin, ben de
bugün seni affediyorum.”31

Bununla beraber Cenâb-ı Hakk’ın kahrı, tedibi, lütufları adına, istisnaları
olabileceğini hatırdan çıkarmadan meseleleri küllî olarak ele almak lazım.
Onun için her mü’min “Ben de o müstesnalardan biri olabilirim.” ümidini
taşımalıdır. Tıpkı hadiste anlatılan insan örneğinde olduğu gibi: Bir zât
Cehennem’e çok yakın bir yerde durduruluyor. Yüzü Cehennem’e müteveccih.
“Yâ Rabbi! Yüzümü bir döndür de Cennet’e bakayım.” diyor. “Daha ötesini
istemeyeceğine dair söz ver bana.” diyor Cenâb-ı Hak. Yüzü çevrilince; “Yâ
Rabbi! Az yaklaştır.” diyor. Yine söz alıyor Allah (celle celâluhu) başka bir
şey istemeyeceğine. Az yaklaşıyor oraya. İçeriyi müşâhede ediyor kapıdan.
İçerde baş döndüren güzellikleri, hadisin ifadesiyle ٌنُذُأ َالَو  ْتَأَر  ٌنْیَع  اـَم َال 

ٍرـََـشب ِبـْلَق  ىٰلَع  ََرطَخ  َـالَو  ْتـَعِم  gözlerin görmediği, kulakların...“ َسـ
işitmediği ve hiçbir beşerin aklından bile geçirmediği”32 güzellikleri bütün
ihtişamıyla, gözleri kamaştıracak şekilde görünce; “Yâ Rabbi! İçeriye koyar
mısın?” diyor. Çünkü tahammül edilecek gibi değil. Bir tarafta dünyanın
binlerce sene mesûdâne hayatının, dakikasına mukabil gelmediği bir Cennet
hayatı, beri tarafta Cehennem var. Hadisin ravisi olan Hz. Ebû Hureyre diyor
ki: “Cenâb-ı Hak, ‘Pekâlâ, sen de gir içeri!’ der ve tebessüm eder.”33

Tebessüm, Allah’ın münezzehiyeti, mukaddesiyeti, mübecceliyeti,
muazzamiyeti içinde bir tebessüm.

Evet, herkes “Bu istisna ben olabilirim.” demeli. Çünkü kat’iyen ihraz
edeceğimiz yerler hakkında rahmet-i ilâhîye ve onun hakkındaki recamızın
dışında hiçbir sermayemiz yok. Kaldı ki Cennet istihkak alanı değildir. O
Cenâb-ı Hakk’ın fazlıdır, ihsanıdır. Cehennem’e gelince orası istihkak alanıdır.
İnsan yaptığı amelleri ile hak eder orayı. Dolayısıyla herkes Cehennem’le yüz
yüze geleceği gerçeğini hatırından çıkarmamalı. O günün, o anın endişesini
taşımalı ve korkmalı. Korkmuyorsa bir insan, öyle bir endişesi yoksa
akıbetinden endişe edilir onun. İçinde duygularına hâkim böyle bir korku yoksa
korkulur ondan. Gerektiği gibi inanmamıştır denebilir bu tip insanlar için. Bir
başka ifadeyle bunlar, اَنَْملْسَأ  çerçevesinde dolaşıyor, اَّنَمٰأ  ufkuna
ulaşamamış demektir.

Bu ufka ulaşmak ise bilmeye bağlıdır. İnsan bilgisi ölçüsünde umar, beklenti



içinde olur. Yine bilgisi ölçüsünde korkar. Efendimiz sallallâhu aleyhi ve
sellem اًرِیثَك ْمُتْیََكَبلَو  ًالِیلَق  ْمُتْكِحََضل  َُملْعَأ  اَم  َنوَُملَْعت  َْول   “Benim bildiğimi
bilseydiniz az güler ve çok ağlardınız.”34 diyor. Sahabinin derciyle,
“Yumuşak yataklarınızı terk eder, dağlara çı kar, yırtılırcasına ağlardınız.”
diyor. Demek ki lâubalîliğimiz, kendimizi salıvermemiz, bilmediğimizden,
cehâletimizden kaynaklanıyor. Fakat bu öyle bir cehalet ki affedilir gibi değil.
Fiziği, kimyayı bilmemekle insan dünya adına bazı şeyler kaybedebilir, fakat
bu, ahiret adına bir kayıp sayılmayabilir. Ama Allah’ın murad ettiği şeyler çok
daha önemlidir. İnsan bu mevzuda bilmesi gerekli olan şeyleri mutlaka bilmeli
ki hayat dengelenebilsin. İnsanın ahiretle alâkalı hayatının dengelenmesi o
mevzudaki malûmatıyla mebsûten mütenasiptir. Ne kadar biliyorsa o kadar
dengeli yaşar, tavırlarında ve hareketlerinde Allah o kadar nümâyân olur, her
hâlinden Allah’a ait mânâlar dökülür.

Takıntılar
Dinimiz adına problemlerin üst üste yığıldığı bir dönemde bazılarının küçük

küçük meselelere takılıp olmayacak beklentilere girmelerine, bunların
kavgalarını vermelerine bir türlü mânâ veremiyorum. Bence kâmil mü’min
şöyle düşünmeli: “Karşımda öyle dehşetli bir yangın var ki bu felâket
karşısında gerekirse eşimin adını bile unutmalıyım.”

Evet, bana çok dokunuyor, inanan insanların bu yangını, bu felâketi
görememeleri. Yangın etrafı sarmışken her meseleyi kalkıp kendilerine
bağlamaları, çadırın orta direği gibi görmeleri, beklentilere takılıp kalmaları,
başkalarına hayat hakkı tanımamaları bana çok ama çok dokunuyor. Bundan
dolayı olsa gerek, beklentimiz ölçüsünde inayet olmuyor, bereket kesiliyor.

Bana göre inanan insanlarda ciddî ölçüde mantık, his ve düşünce inhirafı
var. O’nun icraatına karşı sorgulayıcı tavır almayı başka nasıl izah ederiz ki?
Kendimize göre kesip biçmeleri, hükümler verip insanların işlerini
bitirmelerini nasıl izah ederiz? İşin “Sahib-i Hakikî”sini ve O’nun takdirini hep
göz ardı ediyoruz gibi geliyor bana. İhtimal içine düştüğümüz bugünkü duruma
müstahak oluşumuzun nedeni de bu.

Bir dönemde Osmanlı cepheyi bırakarak rahat ve rehavete girmişti. Fatih ve
Yavuz gibi ön cephede yer almayıp, ölmeyi göze almayanlar/alamayanlar,
askerin önüne geçemeyenler, saraylarda yan gelip yatmayı tercih etmişlerdi.
Hâlbuki kahramanlık cephede, serhat boylarında olur, sarayda değil. Cepheyi
tercih etmeyenler kahraman değil bâği olurlar. Kuvvetlerini kullandığı yerde
bâğilik yapar, zalim ve gaddar olur. Zayıf olduğu dönemlerde de sünepeleşir,



zelil ve rezil olurlar.
İnananlar takıntılarını bir kenara bırakıp maddî-mânevî bütün güçlerini

bugün meyyit olan bir milleti ihya etmeye sarf etmeliler. Mesleğine âşık bir
hekim heyecanıyla yapmalılar bunu. Ölü bedeni diriltme gayreti içinde
bulunmalılar. Aksi takdirde cesedin üzerinde akrepler cirit atar; kargalar,
akbabalar, kartallar etrafta uçuşur.

Abes Yaşama
Nefis muhasebe ve murakabemi yaparken bazen oluyor ki tarifini

yapamayacağım ölçülerde hayattan iğrenme geliyor içime. O zaman diyorum
kendi kendime “Leş gibi bir hayat yaşamışız!” Ardından hemen öbür tarafa
gitme arzusu beliriyor; beliriyor ve “Al Allahım beni kurb-u huzuruna!”
dememek için kendimi zor tutuyorum; zira böyle söylemeyi saygısızlık olarak
görüyorum. “Zaten burada tembel tembel yaşamışsın, bir de bu yanlışlığına
başka yanlışları ilave etme!” diyorum kendi kendime. Fakat gel gör ki her
zaman dengeyi koruyamıyor, öte tarafa olan şevk ve iştiyakımın önünü
alamıyorum.

Evet, insan abes yaşamamalı bu dünyada. Bir işe yaramalı dini adına,
diyaneti adına. Başkalarının ebedî kurtuluşuna vesile olmalı. Milyonlarca,
milyarlarca insan var “İnsanlığın İftihar Tablosu”nun mesajlarını bekleyen.
Onların beklentilerini boşa çıkarmamalı, bekleyişlerinde inkisara uğratmamalı
onları; acele davranmalı, âhesterevlik etmemeli.

Mü’minlere Karşı Zillet, Kâfirlere Karşı İzzet
Soru: Bir âyet-i kerimede mü’minlerin vasfı olarak zikredilen

“mü’minlere karşı zillet, kâfirlere karşı izzet”35 içinde bulunmayı izah eder
misiniz?

Cevap: Genel bir değerlendirme yaparak başlayalım isterseniz. Öncelikle
bir hususun bilinmesi gerekir: Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i sahiha bu türlü
ifadeleriyle aslında ideal mü’minin vasıflarını söylüyor ve bizler için hedef
gösteriyor, tabir caizse “Böyle olmalısınız” diyor. Ardından bu noktaya
ulaşmak için imandan amel-i sâlihe, ahlâk-ı hasene ile mütehallık olmaktan
nefis ile mücadeleye kadar değişik yollar ve yöntemler gösteriyor.

Kur’ân ve Sünnet’in genel anlamda gösterdiği bu prensipler tarih içinde
değişik İslâmî ekollerde değişik formlar kazanmış. Meselâ, tarikatlarda bu
mesele bir mürşidin vesayetinde olmalı denilmiş, mürşid her safhada müridine
yol göstermiş. Sahabe mesleğini meslek edinen topluluklarda ise bu daha



değişik formüllerle hayata konulmuş. Burada insanın tefekkürü, Allah
karşısındaki durumu, Allah’ın insan üzerindeki şefkati misali, başkalarına aynı
şekilde muamele etmesi, âcizliğini ciddî olarak mülâhazaya alması,
ihtiyaçlarının sonsuzluğu ile fakirliğini müşâhede etmesi gibi hususlar ön plana
çıkmış. Bütün bunlarla aslında insanların arzu ettikleri ortak bir nokta vardır;
izafî ve hakikî anlamda kâmil insan olma.

Evet, her bir insan için izafî veya hakikî insan-ı kâmil olma muhtemel ve
mukadderdir. Ama günümüz insanı, bu pencereden bakıldığında acınılacak bir
hâldedir. Tasavvuf terbiyesi ya da sahabe mesleğinin ölçüleri günümüz
insanının gündemine bile girmemiştir. Ne tefekkür, ne acziyet ve zaafiyet, ne
mürşidin vesayetinde bulunma... Bunlar bizim hayatımızda yok bugün. Bütün
bunların olmaması, olmayacağı anlamına gelmemeli. İnsan ümidini yitirmemeli,
inkisara düşmemeli ve her zaman kâmil insan mertebesine ulaşma azim ve
gayreti içinde bulunmalıdır.

Yalnız unutulmamalı ki, bu seviyeye sabahtan akşama ulaşılamaz. Uzun ince
bir yoldur bu. Sağlam bir niyetten sonra seçilen yolda sürekli temrinat ister. Bir
seviyeye ulaştıktan sonra da aynı çizgide fasıla vermeden devam ister. “Şu
noktaya ulaştım, benim işim bitti.” diyemez insan, dememeli. Zira bu yolda
bugün yapılan şey, yarın yapılacak şeyin başlangıcıdır. Öncekiler sonrakilerin
derinlik kazanmasının hem nedeni hem de sonucudur.

Şöyle düşünmeli insan; “Elhamdülillâh, ben şu mevzuda nefsini tezkiye
etmemek suretiyle bir tezkiye duygusuna ulaştım. Demek ki devamlı öyle
yapmam lazım. Nefsimi sıfırlamak suretiyle sıfırın kıymetsizliğini anladım.
Sıfırın kıymetsizliği ise beni sonsuzun kıymetini kavrama ufkuna ulaştırdı.
Öyleyse ben bu hâli, bu bakış açısını muhafaza etmeliyim.”

Evet, insan kendini sıfırlamadan sonsuza açılamaz. Allah’ın üzerindeki
mevhibelerinden herhangi birisini nefsine isnat ettiği zaman çok yüksek bir
kulenin başından çok derin bir kuyuya düşer. Bu düşünce yapısına sahip bir
insanın terakki etmesi de mümkün değildir. Defalarca ifade ettiğimiz gibi, insan
başını kaldırıp İsrafil’in azametli heykelini bile görse kendisini bir kuyunun
dibinde sukût etmiş olarak görmüyorsa baş aşağı düşüyor demektir. Bu açıdan
sürekli bir operasyona, sürekli bir muameleye –ki ehlullah kulun Allah ile
münasebetine “muamele” demişler– ihtiyaç var.

Mü’minin aziz ve zelil görünmesi gereken yerler vardır. Âyet bu hususu
genel olarak mü’min ve kâfir olarak belirtmiş. Mü’minlere karşı zillet ve
tevazu, kâfirlere karşı izzet ve azamet... Buna göre mü’min cephede,
düşmanlarına karşı aziz görünür. Aziz görünmek mecburiyetindedir. Bu tür bir



atmosferde aksi bir tutum ve davranış dış çevrelerde yenilmiş hissini uyarır. Bu
da mü’minin Allah’a olan nisbetine dokunur. Bir diğer ifadeyle “Allah’ın kulu
ve kölesiyim.” diyen birinin düşmanlara karşı göstereceği zillet, Efendimiz’e
(aleyhissalâtu vesselâm) raci olur. Hâlbuki mü’minin O’na olan intisabı O’nun
başını her daim dik tutmasını gerektirir. Dolayısıyla diyalog adına girilen
süreçte de Müslümanlar tavırlarını izzet-i İslâmiyeden taviz vermeyecek
şekilde ayarlamak zorundadırlar.

Evet, her zaman küfür düşüncesine karşı dimdik olmamız lazım. Sırtımızda
taşıdığımız Müslümanlığımızdan utanmamamız lazım. Ne tarz-ı
telebbüsümüzden ne selef-i sâlihînin yürüdüğü caddede yürümekten
utanmamalıyız. Fakat bana öyle geliyor ki bizler daha ziyade mü’minlere karşı
aziz, kâfirlere karşı zelil davranıyoruz. Özellikle azıcık okumasını-yazmasını
ve konuşmasını bilen insanlar, başkalarına tepeden bakmaya başlıyor. Çok
büyük şeyler keşfetmiş gibi âlemi hor ve hakir görüyorlar. Kendisini
Gazzâlî’ye, Şah-ı Geylanî’ye eşit görmeye başlıyor. Büyük insan görmemişliğin
getirdiği boşluk bu. İnanıyorum onlardan birkaçını görseydik, Allah’la
münasebetlerinde nasıl tavır takındıklarına şahit olsaydık utancımızdan yerin
dibine girerdik.

Diğer taraftan kâfir/kâfirler karşısında, onların gücü karşısında zillet
yaşıyoruz. Birer minare olmamız gereken yerde kuyu oluyor, kuyu olmamız
gereken yerde de dimdik minare gibi görünüyoruz. Günümüzde böyle bir terslik
var; ümidim o ki, bu terslik bazı terbiye yuvalarının eski dönemde bizlere
verdiği terbiyeyi elde etmemiz ölçüsünde dengelenecektir.

Üstad’ın “Hakikat Çekirdekleri”nde verdiği bir ölçü var. Buna göre hayat-ı
içtimaiyede herkesin görmek ve görünmek için bir penceresi vardır. Boyu uzun
olanlar pencereden görünmek için tekavvüs ederler, boyu kısa olanlar da
görünmek için tetâvül ederler.36 Büyük olmanın Allah indinde gerçek emaresi
yüzü yerde olmaktır. İnsanın şeklî dahi olsa en büyük anı secdedeki anıdır.
Dolayısıyla Allah’a en yakın olduğu an da o andır. ْنِم ُدْب  َعْلا ُنوَُكي  اَم  ُبَرْق  أَ

ٌدِجاَـس َوُھَو  ِ۪هّبَر   buyuruyor Allah Resûlü; öyleyse: َءاَعُّدـلا اَھِیف  اوُرِثَْكأـَف 
“Secdede çok dua edin.”37 Ama boşsa bir insan, aşağılık duygusuyla, belli
komplekslerle hareket ediyorsa, kimin ne dediğini bilmiyor, sadece nasara-
yensuru demesini öğrenmişse o boşluğunu başkalarına çalım çakarak kapatmaya
çalışır.

Evet, bu bir ölçüdür. Kim açıktan açığa kendinden, yaptıklarından
bahsediyorsa, öksürükleriyle kendini duyurmak istiyorsa, çeşitli beklentiler
içindeyse, âlemin kendi başarıları(!) karşısındaki alâkasızlığından rahatsızlık



duyuyorsa o boş bir insandır. Hususiyle Allah’la münasebeti açısından kopuğun
tekidir.

Safvet ve İç Kargaşa
Yeryüzünde inanan insanlar inançlarına uygun hareket etse, bütün dünyaya

yeniden yön verebilirler. Evet ben, inanan her insanın inancının gereklerini
yerine getirmesi ve inancı ölçüsünde bir duruşta bulunması durumunda dünyada
çok şeylerin değişeceğine inanıyorum. Eğer şu anda bu değişiklik olmuyorsa,
bunun sebebi iman alanında yaşanan boşluktur, safvetin kaybedilmesidir.
Safvetin kaybedilmesinde en önemli unsur ise iç ihtilaftır. Bu açıdan
günümüzde iç ihtilaf ve buna sebebiyet verebilecek dış kaynaklı plan ve
programlara karşı uyanık olmak zorundayız.

İslâm tarihine bu gözle baktığımızda Hz. Ebû Bekir dönemindeki irtidat
hâdiselerinin, Hz. Ömer döneminde tohumu ekilen kargaşaların, Hz. Osman ve
Hz. Ali’nin şehadetiyle son bulan karışıklıkların hepsinin planlı şeyler
olduğunu görürüz. Evet, o dönemin insanlarının beşerî hissiyatları akıllarının,
daha doğrusu Kur’ânî aklın, Kur’ânî mantığın çok önündedir. Özellikle
Haricîler “Başka inanç ve düşünceler ya bizim dediğimiz gibi olur ya da
olmaya hakları yoktur; yıkılmaya, yok edilmeye mahkûmdur.” zihniyetine
sahiptir. İşte bu zihniyetin itikadî ve siyasî etkisi bazı alanlarda günümüze
kadar devam eden birçok karışıklığın sebebi olmuştur.

Bence biz tarihî hâdiseleri kendi tarihsellikleri içinde bırakıp kendimize
dönelim, Kendi dönemimiz içinde üzerimize düşeni yapalım. Nedir üzerimize
düşen şeyler? En genel mânâda rehavete düşmeme, zevk ü sefaya dalmama,
yaşatma zevkiyle yaşamadan vazgeçme... Meselâ, en basitinden
alışkanlıklarımızı bir gözden geçiriversek. Alışkanlıklar insanı esir alır ve
hayatî zarureti olmayan şeylere hayatî ve zarurî damgasını vurdurur. İnsan
genelde alışkanlık sebebiyle gayr-i zarurî şeylere önce zaruret damgası vurur,
ardından onun esiri olur. Gördüğüm kadarıyla alışkanlıklar ciddî enerji kaybına
yol açıyor, aslî vazife dediğimiz hususlarda gevşeklikler devreye giriyor. Onun
için insan alışkanlıklarını gözden geçirmeli, Kur’ân ve Sünnet çizgisinde onları
yeni baştan düzenlemelidir.

Bizim yaşamaktaki gayemiz, başkaları için yaşama olmalıdır; zira, yaşamanın
mânâsı aslında budur. Evet bu düşünce ve inanca sahip insan kendini, yuvasını,
makamı mansıbı tâli derecede düşünür. Böyle inanan ve hayatını buna göre
dizayn edenin önünü ise kimse alamaz. “Yürü, top senin çevgân senin!” derler
ona. Laboratuvarda ise, her şey mahz-ı mârifet olur akar o insanın kafasına.
Ticaret erbabı ise sular seller gibi dökülür bütün imkânlar önüne.



Aksi hâlde, insan kendi ruhundan uzaklaşır, içte kadavralaşmaya girer.
Tahakküm etmeye başlar etrafına. Her şeyi bir istibdat, bir dayatma vesilesi
olarak kullanır. Aklî ve mantıkî temeli olmayan maceralara girer ve
etrafındakileri de sürükler o maceraya. Belki gün gelir azgın bir güce kavuşur;
kavuşur ama gün gelir o azgın güç onu da yer bitirir.

Üstad “Eski hal muhal, ya yeni hal ya izmihlâl!”38 buyurmuş. Evet, eski
döneme ait şeyleri aynıyla ihya etmek mümkün değil. Onun için Üstad’ın dediği
gibi bir yenilenme, bir tecdit şart. Nitekim bunu sadece o dile getirmemiş. M.
Âkif’ten, Sezai Bey’e kadar pek çokları ömür boyu hep diriliş deyip durmuşlar.
Fakat kime nasip kime kısmet.

Evet, sistemi geriye işletip tashih edemezsiniz. Yenilenme yapacaksanız
başlangıçta sıkı durmanız lazım. Meselenin rahat ve rehavet düşkünlüğüne hiç
tahammülü yok. Bakın tarihe, kocaman Devlet-i Âliye’yi tenperverlik yıkmıştır,
rahat tutkusu, çalım ve caka yıkmıştır. Belli bir devreden sonra orduların
önünde kimse yoktur, büyük komutanlar cephede değildir. Sanki onlar ölse
gitse dünya yıkılacak. Kadavralaşma dönemimize ait utandıran fotoğraflar
bunlar. Hâlbuki Alparslan’dan Selâhaddîn’e, Murad Hüdâvendigâr’dan
Yavuz’a kadar herkes cephededir, askerlerinin önünde, ölüm kuşağında
düşmanla karşı karşıyadır.

Bence kadavralaşmamak için işi sıkı tutmak, beslenme kaynaklarını şuurluca
okumak, beyin fırtınası yapmak, müzakere etmek şart. Meşru olsa da gereksiz
alışkanlıkları azletmek, kapıdan kovmak ayrı bir şart. Bir ölçüde kendi hayatını
daraltmak demektir bu, ama yaşatmak için başka çare yok. Öncekiler de hep
böyle davranmış. Kitaplarımızda da böyle okuyoruz: Meselâ, Sav Köyü’nde
bin kalem eserleri yazıyor, teksir ediyordu. Elleri saban, pulluk, yaba, orak
tutan bu insanlar boş zamanlarında ellerine kâğıt-kalem alıyor, önlerine
koydukları şablona bakıp bakıp yazıyorlar. Ne acayip bir azim, bir kararlılık,
bir heyecan, bir aşk bu. Katışıksız, dupduru bir safvet bu. Sahabe ile
karşılaştırılınca belki yarı safvet dönemi. Yarı safvet; ama anilmerkez hareketin
hızının kesilmediği, Bediüzzaman’ın suya attığı taşın halkalarının dalga dalga
yayıldığı dönem. Zor şartların yaşandığı bir dönem. Evlerin kapılarının önünde
sürekli polislerin gezdiği, bu yetmiyormuş gibi karşı caddelerden evlerin
kiralanıp ajanların yerleştirildiği, haftada bir baskınlarla herkesin derdest
edilip götürüldüğü bir dönem.

Hâsılı; Allah bize liyakat ihsan eylesin. İç kargaşalardan korusun.
Alışkanlıklarına esir olanlar gibi değil de safvet dönemi insanları gibi bir hayat
yaşamayı nasip eylesin!
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Nefis ve Vicdan Mekanizması

Günah ve Latîfe-i Rabbâniye
Soru: Küfre giren veya şeytana uyan bir insanın, his, irade ve şuur gibi

latîfe-i rabbâniyeleri o esnada ölüyor mu; yoksa, bunlar mahiyet değiştirip
şeytanın kullanabileceği şeyler hâline mi geliyor?

Cevap: Evvelâ, affınıza sığınarak sorudaki bir hususu açmak istiyorum. His,
irade ve şuur için “latîfe-i rabbâniye” denmesi doğru değildir. Onlar da birer
nimet olduğu için mevhibe ve nimet mânasına “latîfe” denebilecek olsa da,
ıstılahî olarak “latîfe-i rabbâniye” dendiğinde his, irade ve şuurdan farklı bir
şey anlaşılır. İnsanın cismanî varlığına yönelik hususları “âlem-i halk”; irade,
vicdan, şuur, his gibi mânevî yönleri de “âlem-i emir” içinde mütalaa edilir.
Ayrıca bu dört temel esas haricinde latîfe-i rabbâniye ve onun içinde önemli
birer yer işgal eden sır, hafî ve ahfâ da yine âlem-i emir içinde değerlendirilir.

Her türlü şehevî arzu ve kaprisler, kin, nefret, öfke, inat gibi belli hikmet ve
gayeler için insana verilen duygular nefis mekanizmasını meydana getirirler.
Kalb, ruh, sır, hafî, ahfâ, âlem-i emre ait rabbanî latîfeler, irade, idrak, şuur, his
ve duygular da vicdan mekanizmasını meydana getirir. Bu iki mekanizma
çoğunlukla birbirinin aleyhine işler. Şu kadar var ki, vicdan mekanizmasının
galebesi hâlinde, nefis mekanizması da müspete dönüşür ve insanın yücelip
yükselmesine hizmet eden bir sistem hâline gelir.

Küfre girme veya günah işleme sırasında o latîfeler baskı altına alınır ve
tesir icra edemez duruma düşerler. Hem letâif-i rabbâniye hem de his, şuur ve
irade baskı altına alınır. Mâhiyet-i insaniye fenalıklara açık olunca,
cismaniyete ait hususların tesirinde kalınca; şehvet, gazap, hiddet, hırs gibi
duygular geçici tesir icra ederler. Bazen de insan tamamen bunların tesirinde
kalır. Bunların yönlendirmesiyle, vicdan mekanizması dermansız düşer.

Bazı latîfeler ruh ve kalbin direği, esası durumundadır. Cenâb-ı Hakk’ın
engin rahmetindendir ki, bunların pek çoğu pörsüyüp solsalar da ölmezler.
Dolayısıyla belli günahlar neticesinde sararan, kurumaya yüz tutan bu latîfeler,
tevbe mevsiminde tekrar yeşerir, çiçek açar ve meyve verirler. Bazı latîfeler
ise, işlenen birtakım günahlar neticesinde ebediyen kurur, söner ve ölürler.
Ama öyle anlaşılıyor ki bu latîfeler, insanın ruhî ve kalbî hayatı adına asıl hayat



kaynağı olan latîfelerden değildirler.
Evet, insan, günahlara girdikten sonra bile onları aşıp belli bir terbiye ve

rehabilite ile kendi özüne yönelirse, kalbî hayatın asıl kaynağı olan latîfeler
yeniden canlanır; nefis mekanizmasının baskısından kurtulur. Hani bazı yerlerde
omur kayması, bir kıkırdağın oynaması başgösterince sinir sistemi zamanla
baskı altına alınıyor. Sinir sisteminin baskı altına alındığı yerlerde kısmî felç
yaşanıyor. Bu baskının ağırlığı, şiddeti ölçüsünde, o felcin ciddiyeti de
değişiyor. Aynen öyle de, insanı insan yapan değerler ve vicdan
mekanizmasının rükünleri kendilerine zıt işleyen bir mekanizmanın baskısı
altında kalınca bu sistem de artık işlemez oluyor. Şeytan ve nefis de işlemeyen
bir sisteme karşı taarruzlarını rahatlıkla yapabiliyorlar.

Günah-İrade Münasebeti
Soru: Günah esnasında insan, iradesiyle değil de hevâsıyla mı hareket

ediyor? Günaha karşı duruş nasıl olmalı?
Cevap: İradenin karşısında iradesizliği, kendini salmayı kullanmak lazım.

Hevâya karşılık da Hüdâ kullanılmalı. Bir şey, ya Cenâb-ı Allah’ın rızasına
muvafık olarak âsâr-ı Hüdâyladır veya tesir-i hevâyladır. Hevâ; heves, arzu,
nefse ait şeylere olan düşkünlük, nefsî zevkler demektir ve esasen
disiplinsizliğin, emir ve nehiylere karşı duyarsızlığın, prensipsiz yaşamanın
ayrı bir unvanıdır. Ancak, işlenilen günahlar hevâya uyularak işlendiğinden
dolayı günah deyince hep “hevâ” hatıra gelmektedir. Leyla Hanım da öyle der:
“Hevâ-yı nefsime uydum, pek çok günah ettim / Huzura hangi yüzle varayım yâ
Resûlallah!” Evet, günah işlenmişse, hevâ-yı nefse uyularak işlenmiştir; yani,
nefsin istekleri, arzuları, ölçü içine girmeyen ve disipline edilememiş, kıstas ve
kriter kabul etmeyen kaprisleri arkasına düşülerek günaha girilmiştir.

Söz hevâda bitince sapıklık mukadderdir, günah kaçınılmaz olur. Kur’ân-ı
Kerim’de meâlen, “Baksana şu kendi hevâ ve heveslerini tanrı edinen
kimseye!”1 denilerek doğru yoldan ayrılan insanın zamanla kendi hevâsını ilâh
gibi görmeye başlayacağı ifade edilmiştir. Zaten, bir hadis-i şerifte de, “Gök
kubbe altında Allah’tan başka tapılan şeyler içinde hevâdan daha dehşetlisi
yoktur.”2 buyurulmaktadır.

İnsan kararlı olmazsa, yerinde sağlam durmazsa; yani, Allah Teâlâ karşısında
sürekli rükûya, secdeye kapanmazsa ve kendini hakirlerden hakir görmenin yanı
sıra “Aman kopmayayım!” diye sürekli letâif-i rabbâniyesini koruma hususunda
bir nöbettar gibi durmazsa hemen kırılabilir, kalbî hayatında çok çabuk çatlama
olabilir. Bazen insan öyle hatalara düşer ki, bir dakikalık gaflet onu sarar,



nefsindeki fena duyguları harekete geçirir. Ve insan bir hareketle, bir hamleyle
hemen bu atmosferden sıyrılmazsa dönemeyeceği bir noktaya sürüklenebilir.
Bundan dolayı, kul öyle bir hevâîliğe girdiği zaman hemen Hüdâ’ya yönelmeli;
nefsine rağmen “Aman yâ Rabbi!” demelidir.

Bazen de fevkalâde bir inayet insanın imdadına yetişebilir. Tam fenalığa
adım atacağı zaman dizinden tekme yemiş veya ayağına bir şey saplanmış gibi
olur. Hemen geriye döner, o içine gömüldüğü kötü hâlden sıyrılır, tehlikeli
bölgeden uzaklaşır. Fakat böyle harikulâde bir halas her zaman söz konusu
olmaz. Allah muhafaza, nazarlarımız yanlış bir yöne kayar; o şaşılık, fasit bir
dairenin ilk halkasını teşkil eder. O alır bizi ikinci halkaya götürür. Üçüncü
halka, dördüncü halka… Derken halkaların sayısı ve derinlikleri arttıkça artar.
Öyle bir noktaya gelir ki insan, tamamen boğulacağı bir derya bulur karşısında
ve tutunamaz, boğulur gider dalgalar arasında. Nice serv-i revân canlar, nice
gül yüzlü sultanlar, hiç farkına varmadan o deryada boğulup gitmişlerdir.

Bu sebeple, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), sıhhat
derecesiyle alâkalı işaretin ne olduğunu bilemediğim bir hadis-i şerifte,
“Ruhunuzu hevâîlik sardığında hemen o hâlden uzaklaşmaya bakın.”
buyurmaktadır. Yorganı başınıza çektiğinizde, bir yerde tek başınıza
kaldığınızda veya bir ikinci arkadaşla gaflete gömüldüğünüzde, hemen o
atmosferi parçalayın ve uzaklaşın oradan. Geri dönemeyeceğiniz bir noktaya
çekilmeden kaçın o atmosferden.

Günahlar ve günaha çağıran davetçiler tıpkı öykülerdeki gulyabânîler
gibidir. Bir tepe, iki tepe, üç tepe... Nerede karşınıza bir peri kızı gibi
çıkacakları veya bir ifrite dönüşüp sizi perişan edecekleri belli olmaz.
Karşınıza çıktıkları zaman da işiniz bitmiştir artık.

Gözlerimin dibinde, kılcallarda serum sızması var. Bir kere dikiş attırdık,
bir kere daha attırmaya gittik, “Şimdilik gerek yok.” dediler. Bazen göz,
Allah’ın izniyle, kendi kendini tamir ediyor. Fakat bazen de bir müdahalede
bulunulması gerekiyor. O sızmalar, aletsiz edevatsız hissedilip görülecek hâle
gelince, sebepler planında artık tedavi mümkün olmuyor. Ben de serum
sızmasını anlamak için bazen bir gözümü yumup öbürüyle, daha sonra da onu
yumup diğeriyle bakıyor, kontrol ediyordum. Yusuf Bey’e “Ben bunu
emâresiyle nasıl sezebilirim?” dedim. Dedi ki, “Hocam! –hafizanallah–
sezdiğiniz zaman zaten iş işten geçmiş demektir.” Anlıyor musunuz?! Hata,
günah ve yanlış yöne atılan bir adım öyle bir noktaya çıkar ki, orada iş işten
geçmiş olur.

Evet, yine tıpkı uyuşturucuya benzeyen günahlar vardır. Onlarda bir temâdî



söz konusudur. Bir kere alışınca, insanın o meretten yakasını kurtarması çok
zordur. Bir kere başladıktan sonra bırakmak, ilkine karşı direnmeye oranla on
kat daha güçlü bir irade ister. Ama diğerlerine gelince, onlar anlık
meselelerdir. Fakat onlar da insanı boğabilirler. Böyle anlık ruh haletleri
içinde verilmiş nice kararlar vardır ki, insanın mânen ölümüyle sonuçlanır. O
ruh hâleti içinde karar verirsiniz, fakat bitersiniz.

“Hayır! Gerçek öyle değil! Asıl onlardır ki yapmaya alıştıkları kötü işler,
gitgide kalblerini paslandırdı da, onun için ahireti inkâr ederler.” 3 âyetini
açıklama sadedinde Resûl-i Ekrem (aleyhi ekmelüttehâyâ) şöyle buyurmuştur:
“Kul bir günah işlediği vakit, kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer tevbe
edip vazgeçer, af dilerse kalbi yine parlar. Ama tekrar günaha dönerse, o
leke büyür, nihayet bütün kalbini ele geçirir. İşte, Kur’ân’da Yüce Allah’ın
‘Yapmaya alıştıkları kötü işler, gitgide kalblerini paslandırdı.’ âyetinde
bildirdiği pas budur.”4

Evet, mânevî hayatımızda meydana gelen öyle bir leke veya pas, Allah’tan
gelen tecellîlerin mahiyetimize tam aksetmesine mâni olur, orada bir körlük
oluşturur. Her bir günah, ikinci bir günaha çağırıcıdır. Bir hata, ikinci hata için
bir davetiyedir. Bir kere düşme, insanın ikinci kere ciddî olarak düşmesinin
mukaddemesi sayılabilir. Bir kere kayınca toparlanmaya muvaffak olursanız, o
mekânda kayıldığını ve yine kayılabileceğini düşünerek oradan uzaklaşmanız
iktiza eder. Fakat yine yürümeye devam ederseniz, biraz da sarsılma psikolojisi
ile kayıp tekrar düşmeniz mukadderdir.

Aslında, daha baştan, öyle bir atmosfere hiç girmeme; sürekli tedbirli,
temkinli yaşama; tasavvuftaki teyakkuzun baktığı ufukta dolaşma; yani, sürekli
ona ait duyguların feverânını, feyezânını hissetme ve insanı hep onun huzuruna
çekecek bir çevrede bulunma çok önemlidir. İnsan, veli bile olsa, kat’iyen
nefsine güvenmemeli. İyi bir yol arkadaşı seçmeli. Gözleri hep üzerinde
olacak, arkadaşının gözleri onun üzerinde oldukça da bir başka nazarla asla
çarpılmayacak bir hayırhah bulmalı. Onun gözleri de diğerinin üzerinde olmalı.
Muayene diyebiliriz buna; yani, karşılıklı bakışma, iki dostun gözlerinin
birbirini desteklemesi. Böyle bir irtibatta iki göz arasına bir üçüncüsü girip
çarpamaz, Allah’ın inayetiyle. Böylece o iki arkadaşa da nazar değmez.

Maslahat-ı mürsele olarak, sofîlerin ortaya koydukları riyazât gibi şeyler bu
mülâhazaya matuftur. Onda bir tecrit, belli bir süre bir alıştırma ve temrin
vardır. Kırk gün, insanı tehlikeli atmosferden uzak tutma, yeni bir havaya
alıştırma söz konusudur. Sâlik, ilk kırk günde tam motive olamazsa, o havayı
tabiatının bir yanı hâline getiremezse, yeniden bir kırk gün daha dener. Olmazsa



bir kırk gün daha... Neticede insan az yemeye, az içmeye, az konuşmaya, az
uykuya ve biraz da halvet hayatına alışır.

Bunu yapamayacak olan bir insan, başka türlü bir yolla kendini meşgul
etmeli; Cenâb-ı Hakk’ın teyidine vesile başka bir atmosfer içinde bulunmalı ve
nereye giderse gitsin, hangi işe teşebbüs ederse etsin, sürekli birilerine hakikati
anlatıp, onları o noktada derinleştirme mülâhazası içinde olmalı. Gördüğü her
insan hakkında, “Şunun ruhuna mutlaka bir şey duyurmalıyım, şu insana dinimi
tanıtmalıyım, şuna da dalâlete düşmemenin yollarını anlatmalıyım.” demeli.
Mü’min bunun dertlisi ve hatta hastası olmalı. İşte, bu şekilde, oturup kalkarken
hep bunları düşünüyorsa, böyle bir riyazâta ihtiyacı olmadan Allah (celle
celâluhu) karşısında iki büklüm ve kendi ubûdiyeti adına da dimdik durabilir,
Allah’ın izni ve inayetiyle.

Hata, nisyan ve günah deyip geçmemek lazım; bunlar insanın insanlığını
zamanla aşındırabilirler. Eğer, hata, nisyan ve günah yüzde bir ihtimalle bile
olsa hakikaten bir gulyabânî gibi insanı ölüm noktasına çekecek ve tehlikeye
atacaksa, böyle bir ihtimalden insan çok korkmalı ve titremelidir. Meselâ, size
deseler ki, “Gel, kalb ameliyatı ol; göğsünü yaracaklar; ama neticede rahat
nefes alacak, daha kolay bir ömür süreceksin.” Fakat bu teklifle beraber, yüzde
bir ihtimal de olsa, ameliyat masasından kalkamama ve ölüm riski de
bulunduğunu söyleseler; önemser misiniz, önemsemez misiniz? Şimdilerde,
kalb doktorları, ciddî rahatsız olanları teselli etmek için, birkaç sene önce
yüzdelerle ifade edilen ölüm oranlarının bindelere çekildiğini; eskiden bir
anjiyoda bile ölüm nispetinin yüzdelerde olmasına rağmen günümüzde ancak
bindelerde kaldığını iddia ediyorlar. Ama böyle bir ihtimalden dolayı doktor,
masadan kalkamamanızdan korkuyor ve ameliyat etmeden önce size ölüm
riskine razı olduğunuza dair imza attırıyor. “Ben böyle bir meselenin
sonucundaki riski üstleniyorum.” diyor ve imza atıyorsunuz. Doktor öyle
korkuyor, siz de ameliyat odasına korkuyla gidiyorsunuz. Ameliyattan sağ salim
çıkarsanız, herkes size “Geçmiş olsun” diyor. Çünkü siz, bir ölüm riski atlatmış
oluyorsunuz.

Acaba insan, mânevî hayatının ölümüne sebep olabilecek şeytanî ve nefsânî
tuzaklara karşı neden aynı hassasiyeti göstermez? Kaldı ki, mânevî hayat adına
gulyabânîlerin ağına düşme riski, bir kalb ameliyatındaki gibi yüzde birle,
binde birle de değil, çok kavî ihtimallerle ifade ediliyor. Bazen onda bir
ihtimalle bile insan, kendisini helâkete, felakete atabilecek bir yola girebiliyor.
Meselâ, yalnızlık bu istikamette atılmış çok yanlış bir adımdır. İki kişinin bir
arada kalması bile yine yanlış bir adımdır. Çünkü, iki kişi arasında da şerde
mutabakat sağlamak kaviyyen muhtemeldir.



Bazen bir televizyonun düğmesini çevirme, karşınıza çıkacak çirkin bir
görüntü açısından, bu istikamette atılmış yanlış bir adımdır. Hatta mânevî hayat
adına bu durumlardaki tehlike ihtimali çoğunlukla “ikide bir”e kadar çıkmakta,
iki sahneden birinde ruha bir hançer vurulmaktadır. Bu açıdan biz, bu işin
sonucunu hesaba katarak tehdit edici bir akıbetle karşı karşıya kalmamak için
çok dikkatli olmalıyız. Bir farz veya bir vecibenin edası söz konusu değilse,
gereksiz yere çarşıya çıkmamalı; boş boş gezmemeli; kalb ve ruhumuzda
yaralar açabilecek herhangi bir hâdise ile karşılaşmamak için gözümüze,
kulağımıza, adımlarımıza dikkat etmeliyiz. Meselâ, bir internet sitesinde kaçta
kaç ihtimalle insan çirkin bir manzara görür? Eğer o riski yüzdelerle ifade
ediyorsanız bence çok tehlikeli bir zeminde yürüyorsunuz. Bu tehlikeyi
düşünüp ona göre davranmanız teyakkuzdur, temkindir.

Bir farz, bir vacip söz konusu değilse niye kalbimin bozulacağı yere gideyim,
niçin gönlümü yaralayacak sahnelere bakayım, neden sayfalar dolusu çer çöple
ruhumu bulandırayım ki? Böyle risklere girmem için tekvînî ya da teşriî emirler
açısından bir vecibe olması gerekir. Meselâ, kalb krizi geçirmişsiniz,
ambulansa koyup götürmüşler sizi hastaneye. Bu, tekvînî açıdan bir vecibedir.
Diğer taraftan, vaaz-u nasihat edeceksiniz, tebliğ ve temsil vazifenizi
yapacaksınız; o zaman da gideceğiniz yere gitmelisiniz. Çünkü, bu da teşriî bir
vecibedir. Şu kadar var ki, arabaya bindiniz, çarşıdan geçtiniz… Her adımınıza
dikkat edecek ve levsiyattan elden geldiğince uzak kalacaksınız. Ancak, bu
durumda üzerinize sıçrayan çamur ve kirler, umumî ve kaçınılması güç
sıkıntılardan (belvâ-yı âm) sayılır ve mazur kabul edilirsiniz. Aksi hâlde, bir
adımın, bir duyuşun, bir bakışın hesabı vardır ötede. Sadece ötede mi? Hayır,
burada da batmamanız mevzuunda sık sık karşılaştığınız inayet inkıtaya uğrar;
artık inayet-i ilâhiye kesilir, yüzüne bakılmaz, elinden tutulmaz bir kaçkın
olursunuz. Rahmân ve Rahîm, böyle bir akıbetten hepimizi muhafaza buyursun.

Oysaki, düşeceğiniz bir yerde, sürçtüğünüz bir anda bile çoğu zaman bir
inayetle, bir riayet ve kilâetle kurtuluyorsunuzdur. Meselâ, nefis atına binmiş
bir günaha yürüyorsunuzdur; hiç beklemediğiniz bir yerden bir dostunuz
çıkıverir karşınıza. “Gel, bir çay içelim” der. Bir bardak çay içecek kadarlık
bir sürede, ruhunun ilhamlarını boşaltır sizin sinenize. Allah söyletir, o da sizin
kalb hastalıklarınıza çareler söyler. Ve ondan ayrılırken bakarsınız ki, içinizde
günaha karşı bir azim kalmamış, sevap mahalli arama iştiyakı hâsıl olmuş
gönlünüzde.

Fakat böyle bir himaye ve inayet için siz, size ait olan zeminde kalmalı,
sınırı aşmamalısınız. Şüpheli bölgeye yaklaşmamalı, oraya kilometrelerce uzak
durmalısınız. Siz, size ait sınırlar içinde kalmaya çalışırsanız; elinizde



olmayarak öbür tarafa girme söz konusu olduğu durumlarda o kilâet, o vekalet,
o hıfz, o riayet ve o inayet hiç beklenmedik bir şekilde karşınıza çıkar ve sizi,
yürümesini bilmeyen çocuk düşeceği zaman annenin, babanın arkadan, iki
omuzundan tutup onu kurtardığı gibi kurtarır. Görürsünüz, iliklerinize kadar
hissedersiniz bu himayeyi. Ama siz önce kendi sınırlarınız içinde, melikin
hudutlarına riâyetkar olarak kalmalısınız.

Evet, kulluk kıldan ince, kılıçtan keskindir. Varıp onun üstünde ev yapanlar
da vardır, onun üzerinde duramayarak yuvarlanıp helâk olanlar da.

Maalesef, insanların görme ve idrak ufku çok dar. Dar olduğu için de hata,
nisyan ve günahların kendilerine neye mâl olduğunu bilmiyorlar. Bazıları inkâr
etse ve “Peygamber neden görüyor da ben görmüyorum?” diyerek maddeperest
bir tavır sergilese de görebildiğimiz âlemin, şu buudların dışında, daha pek çok
âlem, pek çok buud var. Görülebilecek çok şey var daha. Peygamber, vazifesi
ve misyonu icabı farklı donanımıyla, sizin görme ufkunuzun üstünde çok daha
farklı şeyler görüyordu. Sadece peygamber de değil; ben çehrelerde mânâ
okuyan, içten geçeni duyan, dinleyen, birinin ellerine baktığı zaman onun
hakkında hükmünü veren insanlar gördüm. Bunlar objektif olmayabilir; ama
Allah duyurursa onlar duyar, gördürürse görür, okutursa okurlar.

Hz. Osman’ın (radıyallâhu anh) böyle bir firasetinden bahsederler. Camiye
gelirken bir sokaktan geçme esnasında gözü harama ilişen bir sahabiyi
üslûbunca ikaz ettiğini anlatırlar. Zaten, mü’min, Allah’ın nuruyla, basiret ve
firasetle bakmıyor mu etrafına? Aranızda öyleleri vardır ki, sizin gözünüzden
üç yüz mânâ okurlar. Fakat başkaları kendi görmeleri sınırlı olduğu için onun
okumasına bir mânâ veremezler; o da Allah’ın sırrını vermemek için saklar
kendini. Eşyanın melekûtuna açık gözler kim bilir daha ne kadar şey okuyor
insanın gözünde, ağzında, kulağında, burnunda, yürüyüşünde ve duruşunda?

İşte, âh bir görülse, hata, nisyan ve günahlar ne yaralar açıyor gönüllerde!...
Ah bir bilinse, bu gulyabânîler ne katliamlar yapıyor kalb ve ruh ufkunda!...

“Ben Değişmem, Benim Fıtratım Bu” Mazeretleri
Soru: Bazılarına yanlışlıkları gösterildiğinde “Ben değişmem, ben buyum.

Benim fıtratım bu!” şeklinde mazeretler ileri sürüyorlar. Bu mazeretlerin
doğruluk payı var mıdır?

Cevap: Öncelikle, “Ben değişmem, ben buyum!” diyen kimse hiç değişmez.
Çünkü değişmeye niyeti yoktur. “Ben değişmem, ben buyum!” sözü bir bakıma
doğrudur. İnsanlar hiçbir zaman bütün bütün değişmezler. Çok ciddî presten
geçseler bile kendi hususiyetlerini hâlâ üzerlerinde barındırırlar. Yani, üzümün



şırası, üzüm şırası olur; kayısınınki kayısı şırası... Arpanınki de boza olur.
Hepsi de sıvıdır, hepsinin ekşi, az buruk tatları vardır. Birbirine benzerler; ama
yine de kendilerine ait bazı hususiyetleri vardır. İşte bu söz “Herkes kendidir.”
mânâsına bir bakıma doğrudur. O kastediliyorsa, bu, insanın ruh hâletiyle,
psikolojik durumuyla alâkalıdır.

Fakat insanlar hiç değişmez de değildir. “Hiç değişmez” derseniz,
peygamber gönderilmesinin bir anlamı olmadığını da iddia etmiş olursunuz.
Çünkü onlar, potansiyel insanı mükemmel insan seviyesine çıkarmak için
gönderilmişlerdir. İnsanın içindeki bir kısım istidatları ateşleme, fitilleme
maksadına matuf gönderilmişlerdir. Onlar, insanları terbiyeye tâbi tutarlar.
Rehabilite ederler. Böylece sadece dış görünüş itibarıyla, zahiren insan
görünen fertler, hakiki insan hâline gelir. Ama herkes kendi istidadı
çerçevesinde kalır; kendi kemâlât arşına ulaşır; daha ötesine gidemez. Herkes
bir ölçüde yine eskilerin heyulâ dedikleri kaderî programa –kaderî çerçeve,
kaderî kalıp demek daha uygun– göre şekillenir, ona göre kalır, değişmez; ama
belli ölçüde işe yarayacak hâle gelebilir.

Evet, her fert terbiye ile işe yarayacak hâle, Cennet’e ehil keyfiyete gelebilir.
Her insan Cehennem’den kurtulabilecek seviyeye yükselebilir. Herkes,
insanlara faydalı olabilecek dereceye çıkabilir. Enbiyanın gönderilmesi buna
delalet eder. Allah’ın Kur’ân-ı Kerim’de değişik yerlerdeki emirleri,
fermanları onu gösteriyor. İnsan potansiyel olarak ahsen-i takvîm (en güzel
suret) üzere yaratılıyor. Fakat âlâ-yı illiyyîn ile esfel-i sâfilîn arasında mahiyet-
i insaniye ibresinin oynaması söz konusu. O, arada bir yerde durabilir. İşte o
durma meselesi de, insanda şart-ı âdî mahiyetinde kabul edilen insan iradesine
bağlanmıştır.

Meşîet-i sübhâniye esas olsa bile Matüridî’ce bir mülâhazayla yaklaşıyoruz
meseleye; insan iradesine Allah (celle celâluhu) o kadar değer veriyor ki, bu
kâinatları var eden o müthiş, o muhteşem, baş döndüren kudret ve iradesini bir
yönüyle ona göre hareket ettiriyor. İnsan iradesine değer verme... İster siz ona
Üstad’ın Kader Risalesi’ndeki yaklaşımıyla bir meyelân deyin, isterseniz
meyelândaki tasarruf deyin (iki tarafı eşit olan iki noktadan bir tanesi hakkında
seçiminizi kullanma şeklinde bir tasarruf).5 Onu o küllî iradesinin tecellîsine ve
illet-i tâmme diyebileceğimiz şeyin tezahürüne vesile yapmış. Onunla insan
â’lâ-yı illiyyîn-i kemâlâta çıkar. Ahsen-i takvîme hakikî mazhariyetini gösterir.
Bu şekilde, potansiyel olarak ahsen-i takvîme mazhar olan insan, realite
planında da ahsen-i takvîme mazhar olur.

Bu durumda yukarıdaki sözü, onu söyleyen insanın durumuna, karakterine,
hâline göre değerlendirmek lazım. Fakat genel mânâda “Ben değişmem,



mahiyetim bu, Allah beni böyle yaratmış!” diyen insan kendine mazeret arıyor
demektir ve bu söz kat’iyen doğru değildir. Ama “Herkes kendi karakterinin
gereğini ortaya koyar.” şeklinde bir anlayışı seslendiriyorsa, bu doğrudur. Şâh-
ı Geylanî de büyüktür, Muhyiddin İbn Arabî de. Hasan Şazelî de büyüktür, İbn
Beşiş de. Diğer aktâb-ı kirâm efendilerimizin hepsi de çok büyüktür. Fakat
herkesin mahiyeti, bir yere kadar o kimseye yol verir. O şahıs da kendi arş-ı
kemalatına kadar; kendi varış ipini göğüslediğinden daha ilerisinin olmadığını
zannederek, “Dahası yok” diyebileceği noktaya kadar yükselir ve öyle der. Ve
artık sanır ki, onun yükseldiği noktadan daha ileri giden olmamıştır.

Dava-yı nübüvvetin vârisleri belli ölçüde pâyelerini bilirler; çünkü onlar
pek çoğu itibarıyla, mahviyete kilitlendiklerinden dolayı “Benim üstümde daha
çok mesafe var!” derler. Onlar hakkında ikrâm-ı ilâhî ve ihsân-ı ilâhî, Allah’ın
nasip ettiği pek çok lütfu gizli tutması, ikramları ketmetmesi şeklinde tecellî
ettiğinden; şu zamanda yaşayan bir arkadaşımızı Şah-ı Geylanî’nin yanına
koysalar, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) huzurunda aynı rahle-i
tedriste oturtsalar, yine o der ki; “Benim önümde çok yol var; ben yolun
başındayım.” O hep mebdei (başlangıcı) görür. Allah onu müntehâya (neticede
varılan son noktaya) muttalî kılmaz. Hatta bazen öyle bir ıttılâ olsa bile o “Bu
galiba benim için bir imtihandır.” der. Mesleğimiz itibarıyla böyle olması da
gereklidir.

Bu “Hiçbir mazhariyetleri yoktur” demek değildir. Belki mazhariyetlerin
aldatmayanı vardır. Hele hususiyle günümüzde pek çok insanın öyle rüyalarla,
yakazalarla aldandığı bir dönemde bence en büyük ihsân-ı ilâhî odur: İnsanın
kendini sürekli mebde’de görmesi. İnsanın kendini yolun başında, başlangıçta
görmesi, onda daimî gerilim hâsıl eder; tırmanma azmini coşturur, şahlandırır.
Aynı zamanda onu fahirden, kendini beğenmeden, bir şey olma mülâhazasından
da uzak tutar. Böylece o, başka şeylere de talip olmaz. Allah (celle celâluhu)
onu müşîr (general) yapar; fakat o hiç farkında değildir; kendini nefer olarak
görür. Önüne bazen ekstradan çerezler saçılan bir nefer gibi görür. Hâlis
olduğu zamanlar da “Ben bunları istemiyorum.” der.

İnsan her zaman ihlâsa bağlı olmasa bile, bazen çok hâlisane zamanlar
yakalayabilir. Öyle ki insan, dünyada verilebilecek en büyük pâyelere karşı
dahi kapanır ve “O’nun rızası dışında hiçbir şey istemiyorum, hiçbir şey…”
der. Cennet’in kapılarını açsalar, hurileri gösterseler de “İstemiyorum!” der.
Bunu, bizim gibi mübtedîler bile bazen hissedebilir. Çünkü vicdan bunları
hissedebilecek mahiyette yaratılmıştır. Tamamını, her türlü dünyevî renk ve
desenin dışında kavrama müntehîlere mahsustur.

Ben halimden memnunum. Mübtedîlik hoşunuza gidiyorsa siz de dilekçe



verir orada kalırsınız. Dualarınız birer dilekçe olsun. “Allahım! Mebdede,
müntehadakilere mahsus hâlisane amele bizi muvaffak eyle; fakat bahtına
düştük, bizleri kalben hep mebde’de tut.”

Kabz Hâlinde Yapılabilecek Hususlar
Soru: Mânevî hayatımızdaki bir sıkıntı ve kabz hâlinde ne yapmalıyız;

kitap mı okumalıyız, evrâd u ezkârımızı mı artırmalıyız, nafile namaz mı
kılmalıyız?

Cevap: Belki bunların hepsini belli nispetlerde yapmak icap eder. Her
şeyden önce bir değişiklik, psikolojik tavır ve durum değişikliği gerekir.
Psikologlar, insanın kendini yenilemesi ve üzerindeki sıkıntı hâlini atabilmesi
için bir hâl, tavır ve durum değişikliğini tavsiye etmektedirler. Bazen insan ağır
ve bunaltıcı bir kabz hâli yaşayabilir. Öyle bir durumda Cenâb-ı Hakk’a çok
ciddî teveccüh etmesi iktiza eder. Tevbe ve istiğfar ile O’na yönelmesi gerekir.
Bazen gönlün bir halvete girmesi, bir yere kapanıp yakarışa geçmesi, içini
Rabbine dökmesi lazım gelir. Bazen de insanın arkadaşlarıyla oturup kendi
durumunu ortaya koymasına, başkalarının düşüncelerini de yanına almasına,
kendisi olarak ayakta duramayacağı düşüncesiyle başkalarına dayanmasına
ihtiyaç vardır. Bazı şeyleri müzakere etmeli; lahûtîliğe açılmalı; biraz gönlünün
sesini dinlemeli; ruhu sıkan o dış sâikler biliniyorsa dıştan gelen seslere, gelip
çarpan gürültülere karşı biraz daha kapanmalı; vicdanda bazı şeyleri görmeye,
duymaya ve hissetmeye çalışmalıdır.

Eskiden kulaklarımızı iki yandan da kapadığımız zaman duyduğumuz gürültü
ve uğultunun Kevser’in sesi olduğunu söylerlerdi. Espriyle karışık söylenen bu
sözün bence derin bir mânâsı vardır. Dıştan gelen ses ve gürültülere karşı
kapandığınız zaman kalbinizin kan pompalamasını, vücudunuzdaki gürül gürül
kan deverânını duyarsınız. Oysaki normal durumda o sesi fark etmezsiniz.
Parmaklarınızın ucunu kulaklarınıza ne kadar sıkı tıkarsanız, o sesi o kadar net
duyarsınız. İşte imkân varsa insanlar, içlerindeki sesi duyabilmek için bir ortam
hazırlamalılar; içlerine kulak vermeli, kendi özlerini dinlemeli ve oradaki
Kevser çağıltısına ulaşmalılar.

Ayrıca bir kabz hâlinde yapılması gereken şey, şahıstan şahısa, durumdan
duruma da değişebilir. Önce ruhun sıkılması, kalbdeki heyecanın pörsüyüp
solması, ruh dünyasının matlaşması arkasındaki sâikler düşünülmeli ve
mücadele o sâiklere uygun bir plan dahilinde verilmelidir. Ruhtaki matlaşmayı
açma, onu yeniden yeşertme yolları bulma, o hâli hazırlayan sebepler
gözetilerek ele alınmalıdır. Her insan, dış yüzü itibarıyla hasta görüntüsü



sergileyebilir. Eğer meselenin üzerine sadece bir hastalık şeklinde gidilirse
tedavi zorlaşır. Oysa meseleye hastalık değil de “hasta” açısından yaklaşılırsa,
daha isabetli teşhis konulup uygun tedavi yolları bulunabilir. Değişik
münasebetlerle tekrarladığım “Hastalık yok, hasta var.” prensibiyle her şahıs
fert fert düşünülmeli, “Bu şunun, bu da şunun hastası.” şeklinde o ferdin
durumuna uygun bir tedavi yolu takip edilmelidir.

Öyle insan vardır ki, ondaki donuklaşma, duraklama, bıkkınlık, yılgınlık ve
yorgunluk hâli size ait meselelerden dolayı olmuş olabilir. Küçük bir latîfe ve
bir nükte ile o kilitlenmeyi açmak gerekir. Yerinde alıp bir tenezzühe çıkarmak,
tenezzüh ufku itibarıyla ona bazı şeyler anlatmak iktiza eder. Bazen açıp bir
kitap okumak, bir başka zaman da bazı şeyleri müzakere etmek faydalı olur.

Meselâ, insanda ibadet ü tâate karşı bir ülfet hâsıl olmuşsa ve bu hâl kalbde
bir sıkıntı meydana getirmişse, o noktada zorlamamak, muhatabın o durumda
kaldıramayacağı şeyleri söylememek gerekir. O durumda daha yumuşak, ümit
verici ve reca duygusunu canlandırıcı bir üslûp kullanmak uygun olur. Hani
ashab-ı kiram efendilerimiz, Kur’ân-ı Kerim’in ard arda gelen emirlerinin
yüklediği mesuliyet karşısında çok etkilenmiş, kendi duyuşları ve hassasiyetleri
ölçüsünde âdeta kemikleri birbirine geçmişti de o sırada Yûsuf sûresi nazil
olmuştu. Ahsanü’l-Kasas (en güzel beyan) olarak nazil olan bu sûre, çok büyük
hikmetler ihtiva ediyor, Hakîm ve Alîm isimlerinin gölgesinde enbiyâ-i izamla
alâkalı bir serencâmeyi anlatıyor, ailevî ve içtimâî hayat için önemli dersler
veriyordu. Veriyordu, fakat bütün o önemli dersler bir kıssa çerçevesinde
anlatıldığından dolayı hem sahabe rahat bir nefes alıyor hem de ilâhî beyanın
kendilerine verdiği mesajı kavrıyorlardı.

Evet, kabz halinin sâikleri farklı farklı olabilir. Bir insan bir günah işlemiş
ve uzaklaşmıştır; bir başkası çok yakın olma fırsatı bulmuş, yakınlığın hakkını
verememiş ve dolayısıyla uzak muamelesi görmüştür. Çok yakınlara
celbedildiği hâlde, yakınların yapması gereken şeyi yapmadığı için uzaklara
düşmüştür. Dolayısıyla o da kendini çok uzak görür. Böyle bir insanın içinde
bulunduğu o ruh hâleti mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Bilinmelidir ki; Allah’ın izin ve inayetiyle her kapalı ve kilitli insanı bir
şekilde açmak mümkündür. Fakat bir mürşide ihtiyaç vardır. Tasavvuftaki
mürşidlik mânâsında demiyorum, az da olsa insanların genel ufkunu kavrayan
bir rehberi kastediyorum. Bazen bir insan, birdenbire bütün duyguları dumura
uğramış gibi, olumsuz, nâmüsait bir ortamda yapraklarını salan çiçekler gibi
kendini salmış olabilir. Böyle bir durumda onu iyi dinlemeniz gerekir. Gücünüz
yetiyorsa, gayet tatlı ve mülâyim bir eda ile onu dinlemek, bir psikanalize tâbi
tutmak, içini okumaya çalışmak ve sonra da içinde bulunduğu ruh hâletine uygun



bir üslûpla o sıkıntılı durumunu gidermesine yardımcı olmak iktiza eder. Bu
mevzuyu Ziya Paşa’nın sözüyle şimdilik bitirelim:

Bil illeti, kıl sonra müdâvâta tasaddî,
Her merhemi her yâreye derman mı sanırsın.
En ummadığın keşfeder esrar-ı derûnun,
Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın.

İstidâtların Hızlı İnkişafı
Soru: İman eder etmez harbe giden ve çok geçmeden de şehit olan bir

sahabiden bahsediliyor. İstidâdın çok hızlı inkişaf etmesi mümkün mü?
Cevap: Cenâb-ı Hak, bazı kullarına bu türlü fevkalâde ihsanlarda

bulunabilir. Bir insan, iradesini kullanma imkânı bulduğu zaman dilimlerinde
onun hakkını verirse kendine düşen vazifeyi yapmış olur ve o dilimlerin
uzunluğuna kısalığına da bakılmaz. Muhyî ve Mumît olan Allah, bazılarına çok
uzun bir ömür takdir buyurur, bazılarını da daha onlar gençliğin baharında iken
ötelere çağırır. Önemli olan ne kadar yaşarsa yaşasın, insanın kendisine verilen
fırsatı değerlendirmesidir. Dolayısıyla, çok dar bir zaman aralığında bile o
iradeyi hayra kullanma ve vazifenin hakkını verme hâsıl olabilir; çok kısa
zamanda kulun istidâdı inkişaf edebilir.

Zaman dediğimiz şey itibarîdir; onun hakikî vücudu yoktur. O, mekânla
alâkalı itibarî bir buuddan ibarettir. Cenâb-ı Hak murad buyurursa, insana bir
bast-ı zaman nasip eder; ona imanını inkişaf ettirecek öyle bir dakika verir ki, o
tek dakika başkalarının senelerine müsâvî olur.

İşte, o sahabi efendimiz de kendisine verilen tek atımlık oku tam hedefine
isabet ettirmiş, fırsatı iyi değerlendirip iradesinin hakkını vermiş ve ruhunu
Allah’a teslim ettiği o anda, senelere müsâvî gelecek bir bast-ı zamana
girmiştir. (Allahu a’lem.)

Cennet ve Cehennem bugün de vardır. Fakat bugün nüve hâlindedir ve an be
an inkişaf etmektedir. Bir telkih (aşılama) vetîresine benzer şekilde, insanın
amelleri de bir embriyolojik süreç içindedir; yapılan her hayırlı iş Cennet
meyvesini vermek üzere aşılanmaktadır. Bazen, milyonlarca spermden sadece
birisi aşı tutsa doğum meydana geldiği gibi; insanın binlerce amelinden biri
hedefine ulaşsa onun için de Cennet kapıları açılır. Bahsi geçen sahabide
olduğu üzere bazen şehitlik gibi bir tane amelle aşılanma gerçekleşir ve Cennet
meyvesi elde edilir.

Bazıları, kavî iman eder; ama amel etme imkânı bulamaz. Cenâb-ı Hak, lütf-u
ilâhî olarak onları da amel etmişler arasında haşruneşr edebilir. Fakat amel



etme imkânını bulduğu hâlde, o fırsat ve imkânı değerlendirmemiş olanlar,
amele terettüp eden inkişaftan mahrum bırakılırlar. Çünkü, “İnsan, emek ve
gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Sa’y u gayretinin semeresi
ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı  kendisine tamı tamına
ödenecektir. Elbette son durak Rabbinin huzuru olacaktır. O’dur güldüren ve
ağlatan; O’dur öldüren ve yaşatan.”6 (Allahım, bütün işlerimizin neticesini
hayırlı eyle ve bizi dünyada rezil rüsvay olmaktan ve ahiret azabından koru.)

Cehennem’den herkes korkmalı. İnsan, ateşe itikadî ve amelî yırtıklardan
dökülür ve yanar. Yoksa, itikadında kırıklık ve amelinde yırtıklık olmayan bir
insanı Cehennem’e koysalar; vücudun, dışardan gelen yabancı bir cismi dışarı
atması gibi Cehennem de ona “Çabuk çık git buradan, ateşimi söndürüyorsun.”
diyecektir. Bundan dolayı, bir hadis-i şerifte ifade buyurulmaktadır ki, bazı
insanlar Sırat’tan geçerken nurları Cehennem’e aksedince Cehennem, “Çabuk
geçin, ateşimi söndürüyorsunuz.”7 diye feryat edecektir.

İmkânı olduğu hâlde, imanın aksiyon boyutundan mahrum kalan amelsiz
birisi, Cehennem’in yakıtı gibidir. Bir kul, ne yapıp edip iman ve amel zırhını
giymeli ve bu suretle ateşten korunmalıdır. İşte, sizin vazifeniz, insanlara öyle
bir zırhı giydirme vazifesi olduğundan, dünyada bütün vazifelerin üstündedir.
Meselâ, deseler ki; büyük bir yangın çıktı, her tarafı alevler sardı ve ateş sizin
evinize de düşmek üzere. Fakat amyant ötesi bir şey icat edildi; bunu giyer,
evinizin duvarlarını onunla döşerseniz, yangın değil bomba bile atılsa hiç
etkilenmezsiniz; eviniz yanmaz, siz de ölmezsiniz. Eğer aklınız ve şuurunuz
yerinde ise, böyle bir durum ve bu türlü bir teklif karşısında elinizdeki bütün
imkânları değerlendirir ve o maddeyi, ondan yapılmış elbiseyi satın alırsınız.
İşte, Cehennem alevlerine karşı amyant ötesi madde, iman ve ameldir. Sizin
vazifeniz de insanlarda iman ve amel şuurunu uyarmaktır.

İnsanın Kapasite ve Sınırı
Soru: Bir insan “Benim kapasitem ve sınırım bu kadar!” diyebilir mi?
Cevap: Eğer mevzu, Cenâb-ı Hakk’ın teklif dairesi içinde bir husus ise,

böyle bir söz doğru değildir. Allah Teâlâ, insana takatini aşan hiçbir şey teklif
etmemiştir. Beş vakit namaz, hac ve zekât gibi ibadetler nefse ağır gelebilir.
Fakat usûlcülerin dediği gibi bunlar, beşere yüklenebilecek, onların da
taşıyabileceği türden vazifelerdir. Tıpkı bir merkûbun (bineğin) belli kilogram
yük taşıma kapasitesi olduğu ve üzerine o ölçüde yük vurulduğu gibi, insanın ne
kadar yük taşıyacağını bilen Hâlık-ı Kerim, onu fıtratına uygun bir kısım
sorumluluklarla mükellef kılmıştır.



Teklif dairesinde insanların hevâ ve hevesleri ölçü değildir; beşeri yaratan
“Yüce Kudret” onu en iyi bilendir ve onun yapısına, tabiatına ve takatine
münasip şeyleri ondan ister. Meselâ, namaz kılmak, hususiyle de sabah
namazına kalkmak, bazılarına çok zor geliyor olabilir. Oysa, ne sabah namazı
ne de diğer namazları kılmak bir yük, bir zorluk ve kulun sırtında bir sıklettir.
Bilakis, insan onu fıtrat hâline getirdi mi, namaz bir haz kaynağı, bir ferahlık
vesilesi, bir güç ve kuvvet menbaı olur. Fakat bazen insana yerinden kalkmak
bile ağır gelebilir. Sabahtan akşama kadar sırtüstü yatan, salondan kalkıp
mutfağa gitmeyi bile çok yorucu bir iş bildiğinden televizyonun karşısına
meşrubat dolapları koyan, borular döşeten günümüzün zavallı insanı ıtrahâtı
dahi bir angarya ve çok ağır bir iş görüyorsa, namazı da ruhunu ezen bir yük ve
altından kalkılmaz bir teklif olarak görebilir. Ama onun çarpık anlayışı ve
tembelliği ölçü değildir.

Eğer sorumluluklarımızı Allah (celle celâluhu) yüklemişse, Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) tebliğ ve tahmil etmişse, onlar hakkında “Bizim
takatimizi aşan şeyler.” diyemeyiz. Bu söz yalan olur. Bize takatimizin üstünde
hiçbir sorumluluk teklif edilmemiştir. Nereye kadar? Ölmeye kadar, çoluk
çocuğumuzu kaybetmeye kadar, –Allah uzak etsin– evimizin yanmasına, hicret
için yurdumuzu yuvamızı terk etmek zorunda kalmamıza kadar... Bunların
hiçbirisi “teklif-i mâ lâ yutak” değildir. Ama tembelliğe, rahata ve dertsizliğe
alışmış olanlar; bunları, altından kalkılması çok zor olan ağır yüklerin insanın
sırtına yüklenmesi gibi görebilirler.

Felâket günlerimize destan yazan merhum Âkif der ki;
Viranelerin yascısı baykuşlara döndüm.
Gördüm de hazânında bu Cennet gibi yurdu.
Gül devrini bilseydim onun, bülbülü olurdum.
Yâ Rab beni evvel getireydin ne olurdu!
Zannediyorum, hepimiz Fatih’le beraber İstanbul surlarına çıkmayı arzu

ederiz. Hepimiz Yavuz Selim’in yanında “Kutlu Nebî”nin kılavuzluk ettiği
seferde bulunmak isteriz. Fakat ben merhum şairin bu sözlerini her
hatırladığımda diyorum ki, “Yâ Rab! İyi ki bizi evvel getirmemişsin, kim bilir
ne olurduk!” Çünkü, o günlerde her on haneden ikisine iki tane şehit düşerdi;
her gün vatanın dört bucağından feryad-u figan yükselirdi. Şimdilerde –Allah
tek bir acıyı da göstermesin– bir askerimiz şehit düşüyor, yüreğimiz yanıyor,
ağlıyoruz. O günlerde ise binlerce insan ölüyordu. Biz sadece Çanakkale’yi
biliyoruz; ama o savaşların hiçbirinde binden az insan ölmemiştir ve her
savaşta binlerce aileden feryat kopmuştur. İşte, o zor günler, meselâ, bir İstiklâl



Harbi de “teklif-i mâ lâ yutak” değildir. Fakat günümüz şartlarında düşünürsek,
o günler bizim için katlanılması imkânsız zaman dilimleridir.

Bazı şeyler de vardır ki, bunlar dinin emretmediği, şahsın kendi kanaat ve
kararının bir sonucu olan hususlardır. Meselâ, nefsini dizginleme yolları arayan
bir insan, “Ben günde bir öğün yemek yiyeceğim.” diyebilir ya da “Bir yabancı
memlekette, vatanıma hasret yaşasam da, dört beş sene Rabbimi anlatacağım.”
diye kendi kendine söz verebilir. Cenâb-ı Allah’ın, o insanın söylediği şekilde
bir teklifi yoktur; öyle bir vazife tahmil etmemiştir kuluna. İnsan, bunları, o
şekilde yapmazsa sorumlu olmaz; fakat yaparsa, fedakârlığının karşılığını
görür. Bu fedakârca bir davranıştır.

Kezâ, insanın mânevî hayatı adına bir derinleşme mevzuu ve ilme’l-yakîni
ayne’l-yakîn seviyesine yükseltme, kabilse onu hakka’l-yakîn sınırına götürme
hususu da insana teklif edilen şeylerden değildir. Fakat bir insan bunların
arkasında olursa; Allah indinde, derinleşmesinin mükâfatını görür.

Bir toplum da, “teklif-i mâ lâ yutak” olmamak üzere bazı hususlarda
aralarında mütabakat sağlarsa; meselâ, “Ülkemizin dört bir yanında eğitim
faaliyetlerine katkıda bulunalım. Her birimiz millî kalkınmanın gönüllü erleri
olarak çalışalım. Yarının ümidi nesillerimizi seviyeli yetiştirelim.” der ve
bunun gereklerini yerine getirirse; bu duygu, karar ve salih amel her türlü
takdirin üstündedir. Fakat bu da güç yetirilmez bir işin omuza yüklenmesi
demek değildir.

Dinimizde, “Bu ağır yükü götüremiyorum” denebilecek hiçbir mesuliyet
yoktur ve böyle bir sözü söylemek sadece bir mazeret ve bahaneden ibarettir,
yanlıştır.

Takvanın İki Buudu
Soru: Üstad Hazretlerinin “Sanmayın ki Müslümanlar dünyayı

bilmiyorlar” ifadesini ve bazı insanların bunu böyle zannetmelerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Evet, Üstad Hazretleri, “On Yedinci Lem’a”da “Ey divane baş ve
bozuk kalb! Zanneder misin ki, Müslümanlar dünyayı sevmiyorlar veyahut
düşünmüyorlar ki fakr-ı hâle düşmüşler ve ikaza muhtaçtırlar, tâ ki dünyadan
hisselerini unutmasınlar?”8 buyuruyor.

Müslümanların dünyayı bilmediği söylenemez. Ne var ki, onlar, dünyayı
kendi akîdelerine ve Kur’ân’ın ölçülerine göre değerlendirirler. Dünya ve
ahiret arasında bir denge gözetirler. Ellerindeki imkânları ahireti kazanmaya
sarf ederlerken dünyadan nasiplerini de unutmazlar. Dünyanın “esmâ-i



ilâhiye”ye bakan yönünü ve ahiretin bir mezrası olması veçhesini çok sever,
onu sadece insanın nefsine ve şehvetine bakan yönüyle kerih görürler. Ben
malûmunuz olan bu meselede uzun boylu durmayacak, başka bir hususa
dikkatlerinizi çekeceğim.

Bizim dünyamızda, belli bir dönemde, tekvînî emirlerin okunması ve onların
da dikkate alınması ihmal edilmiş. Takvanın çok önemli bir buudu saydığımız
“tekvînî emirleri gözetme” ve “Kur’ân’dan istifade etmede de mühim bir faktör
olan kâinat kitabını okuma” esaslarını iptal edince, onlara gereken değeri
vermeyince kaybetmiş ve ezilmişiz. Dahası, Batı’nın muvaffakiyetini dünyayı
çok iyi okumalarında ve hatta her şeyden kat-ı nazar ederek onun üzerine
yoğunlaşmalarında görmüşüz. Batı’nın ilerlemesini ve başarısını, dünyaya
im’ân-ı nazar etmelerine bağlamışız. Bu defa da, “Kevnî kanunları okuyacak,
değerlendirecek ve onlara yetişeceğiz.” demiş; ama çok garip bir şekilde, kendi
elimizdeki mukaddes bildiğimiz değerleri bir kenara atarak işe başlamışız.

Geçenlerde bir tanesi –hâşâ– “Allah, fay may işine karışmaz ki!” diyor.
Bakıyorsunuz, baştan dalâlete gidilmiş. Bir başkası, felaketli günlerimizde
yazdığı bir kitapta, “Meseleleri dua ile falan halledeceğinizi zannetmeyin!”
diyerek ibadetle, iyi mü’min olmakla problemlerin hallolmayacağını söylüyor
ve mânevî dinamiklerimizi bütün bütün gözardı ediyor.

Oysa, iyi mü’min olmak çok önemli bir şeydir ve kâinat kitabını doğruca
okumak ve tekvînî emirleri gözetmek de iyi mü’min olmanın bir gereğidir. Siz
tekvînî emirleri okumayı, ilmî ve teknolojik gelişmeleri ele alırken, o
mevzudaki ihmali giderme iddiasına girerken, beri tarafın ne kusuru var da
kendi değerlerimizi tamamıyla bir kenara atıyorsunuz? Zannediyorum, karşı
tarafın hokkabazlığı ve illüzyonu bizim insanımızı da tuhaf tuhaf konuşmaya
sevk ediyor, çok farklı düşündürüyor.

İnanan insanlar söz ve ifadelerine dikkat etmeli. Meselâ, bir onkoloğun bir
hastası kansere yakalanmış, metastas olmayan yeri kalmamış. O doktora düşen,
yine de kestirip atmamak, tedbirli konuşmaktır. Demelidir ki, “Esbab açısından
şöyle görünüyor. Ama eskiden beri en kötü durumlarda bile söyleyegeldiğimiz
üzere, Allah’tan ümit kesilmez.” Evet, öyle bir durum olur ki, her şeyin bittiğini
zannetiğimiz bir anda adam döner, elini kolunu sallaya sallaya geriye gelir.
Temkinli, dikkatli konuşmak lazım. Yoksa hiç farkına varmadan sebeplere
tesir-i hakikî vermiş oluruz. Müsebbibü’l-Esbab’ın güç ve kudretini her yerde
ve her vesileyle hatırda tutmamız lazım geldiği gibi, orada da hatırlamalı ve
zikretmeliyiz.

Bu konuda, Cenâb-ı Hak için “müdahale” sözünü kullanmak yanlıştır;



“müdahale” demek beni çok rahatsız ediyor. Çünkü, müdahale, ara sıra bir şeye
el uzatma, parmak sokma demektir. Oysa, biz her zaman her şeyimizle Cenâb-ı
Hakk’ın kudret elindeyiz. Hatta bu hususa iyi uyanmış bir şuur, “Biz var mıyız,
yok muyuz?” meselesinin münakaşasını yapar. Mustafa Sabri Efendi, cebr-i
mutavassıta dönmeden önce bile bir kitabında, Haşim Nahit’in Musa Bigiyef’i
göklere çıkardığı Türkiye’deki İ’tila Yolları  adlı kitabına verdiği cevapta
diyor ki; “Bir mübtedînin Kaderî, Mutezilî olmaması ve bir müntehînin de
Cebrî olmaması mümkün değildir.”

Evet, eğer kalbinizin atışlarında bile Cenâb-ı Hakk’ın elini görüyorsanız
nasıl “Ben” diyebilirsiniz ki? O kalb atışını, damarlara, adelelere nasıl
bağlarsınız ki? Şimdilerde, maalesef, natüralizm ve rasyonalizm öylesine öne
çıktı ki; pek çokları bir mânâda, bir ölçüde tam bir determinist gibi düşünüyor
ve konuşuyor.

Az önce de ifade ettiğim gibi, tekvînî emirlerin iyi okunmaması, yani
takvanın o yanının ihmal edilmesi, Müslümanların zillete maruz kalmasını
netice veriyor. Bu defa da, bir taraftan Müslümanlar aşağılık duygusu içine
giriyor ve başkalarını taklide başlıyorlar. Bir fasit daire oluşuyor. Bir diğer
taraftan da, başkalarına söz dinletmek zor oluyor. Batılı, bize tepeden bakıyor.
Sanki ilmî ve teknolojik başarı, konuşmanın minberi, mihrabıymış gibi
davranıyor. O minberde değilsen kimseye bir şey anlatamazsın. Aşağıdan
bağırdığın sürece, söylediğin sözler Hz. Mesih’in solukları bile olsa yukarıda
kimseye tesir etmez. Bu açıdan tekvînî emirlerin iyi okunmasının zaruret ve
lüzumuna inananlardanım. Bu meselede ısrar ediyorum ve Üstad’ın işaretine de
fevkalâde itimadım var.

Ancak unutulan bir şey daha var ki, her şey bu dünya demek değildir. Yenik
olsanız ne olur? Ömrünüz zindanda geçse ne olur? Hiç başarılı olmasanız ne
olur? Hz. Zekeriyya (aleyhisselâm) başarılı mı olmuş! Hz. Yahya
(aleyhisselâm) başarılı mı olmuş! Meseleyi sadece dünyevî başarı ve
muvaffakiyete bağlamak doğru değildir. O, Allah’ın bileceği bir husustur. Biz
bir imtihan dünyasındayız. Burada seni ezer, öbür tarafta Cennet’ine kor. Ölçü,
şu kısacık dünya hayatındaki üstünlük, başarı ve rahat bir hayat değildir; burayı
bir tarla gibi değerlendirip ahirette Cennet meyveleri dermektir.

Bu mevzuyu da, daha önce arz ettiğim bir latîfeyle bitireyim. Yahya Efendi,
Niyazî-i Mısrî’yi devrin padişahına şikayet edince, Niyazî-i Mısrî bir adaya
sürgüne gönderilir. Belli bir süre sonra Yahya Efendi de aynı adaya sürgün
edilir ve üstelik, altlı üstlü aynı binaya düşerler. Şu kadar ki, Yahya Efendi
üstte, Niyazî-i Mısrî alttadır. Niyazî-i Mısrî, Yahya Efendi’ye, “Ne haber, sen
de sürgüne geldin?” deyince, beriki, “Öyle; ama ben üst kattayım!” der. Bunun



üzerine, Niyazî-i Mısrî de şu cevabı verir: “Ne fark eder? Tebbet de İhlâs’ın
üstünde!”

Şükür-Kulluk Münasebeti ve Hz. Davud (a.s.)
Soru: Efendim, Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Davud’un ailesi şükre çağrılırken

9 اًرْكُش َدُۧواَد  َلٰأ  اُوۤلَمِْعا   denmesindeki hikmet nedir?
Cevap: Evet, söylediğiniz âyet-i kerime meâlen, “Ey Davud hanedanı,

şükür gayreti içinde olun. Kullarımdan gereği gibi şükredenler çok azdır.” 10

şeklindedir.
Âyet-i kerimede, pek çok nimete mazhariyeti itibarıyla, başta Hz. Davud

olmak üzere, onun soyundan gelen insanlar şükretmeye çağrılıyor.
İsrailoğulları, Hz. Davud zamanında en parlak dönemlerini yaşamışlardı.
Davud (aleyhisselâm) Kudüs’ü fethetmiş, onu kendisine başkent yapmıştı. O,
hem hükümdar hem peygamberdi. İsrailoğullarını kırk yıl idare etmişti. Hz.
Davud’un yerine oğlu Hz. Süleyman (aleyhisselâm) geçmiş ve o da
peygamberlikle yüceltilmişti. Hz. İbrahim’le işaret edilen, Hz. İshak’la
üzerinde durulan, Hz. Yakub’la rüya hâline gelen ve sonra ta Hz. Davud ve Hz.
Süleyman (aleyhimüsselâm) döneminde bir devlet hâline gelen bir ideal
gerçekleşmişti.

Peygamberler, özel donanımlı, hususî insanlar olduğundan ve vazifeleri
nazara alındığından, onlara dâhi denemeyeceği gibi; peygamberlerin yaptıkları
işlere de dâhiyâne ve hedefledikleri şeylere mefkûre denemez. Ziya Gökalp,
idealin yerine mefkûreyi kullanmıştı. Çünkü, yaptıkları şeyler kendi
düşünceleri değildir. Bu yönüyle, onların hedeflerine bir gâye-i hayal demek
daha uygundur ki, Üstad Hazretleri de o tabiri kullanmıştır. Gâye-i hayal; yani,
inanmış bir insanın gönlünde kurgulayabileceği, tasarlayabileceği, tasavvur
edebileceği, Allah’ın rızası gibi, i’lâ-yı kelimetullah gibi, iyi insan olma gibi
mefkûreler, düşünceler, beklentiler ve hedefler halitasından meydana gelen bir
yüksek hedef...

İşte, çok güzel bir sesi olduğu, kendisine verilen Zebur’u okumaya
başlayınca, dağların ve kuşların onu dinlemek üzere etrafında toplandıkları, bir
gün oruç tutup diğer gün iftar ettiği bildirilen Hz. Davud döneminde o gâye-i
hayale ulaşılmıştı. Sadece “emri bi’l-maruf nehyi ani’l-münker” vazifesini
yapma değil, arzu ettikleri “Arz-ı Mev’ud”da oturma da değil, aynı zamanda
“Arz-ı Mev’ud”da devam ve sebatı sağlayabilecek bir güç de lütfedilmişti.
Hem öyle bir güç ki, Hz. Süleyman (aleyhisselâm) Sebe’den gelen elçiye “Sen
dön ve onlara de ki; biz onların üzerine, karşı koyamayacakları ordularla



yürüyeceğiz. Onları yurtlarından mağlup ve zelil olarak çıkaracağız.”11

diyebiliyordu.
Kur’ân’da, Hz. Süleyman’ın asla kâfir olmadığı vurgulanmakta ve Allah’ın

(celle celâluhu) ona vahyettiği açıklanmaktadır. Hidayet ve nübüvvete
kavuşturulduğu; adaleti tatbik konusunda babasını dahi geçtiği; kendisine ilim
verildiği; kuşların dilini anladığı; cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular
topladığı bildirilmektedir. Hz. Süleyman’ın en önemli hizmetlerinden biri,
“Sebe Melikesi”nin onun maiyyetinde Müslüman oluşudur. Rüzgârın Hz.
Süleyman’ın emrine verildiği; erimiş bakır madenlerinin onun için sel gibi
akıtıldığı; cinlerden bir kısmının onun emrinde çalıştığı gibi hususlar
Kur’ân’dan öğrendiğimiz hususlardır. Hz. Süleyman’ın daima Allah’a
yöneldiğini; imtihan edilmesi üzerine, Rabbinden bağışlanma dileğinde
bulunduğunu ve kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlığı Rabbinden istediğini
de yine Kur’ân’dan öğrenmekteyiz.

Evet, ister mefkûre, ister gâye-i hayal deyin; isterseniz de “Allah’ın,
vaadettiği şeyi o insanlara verdiği imkânlarla tahakkuk ettirmesi” deyin, onlara
pek çok şey lütfedilmiştir. Bundan dolayı, sadece Hz. Davud değil, onun diğer
çocukları ve hususiyle de onun yerine geçen Hz. Süleyman (aleyhisselâm), hem
peygamberlikle şerefyâb kılınmışlar hem peygamberlerin hayalindeki bir
hülyayı, bir rüyayı gerçekleştirmiş, Rabblerinin adını her tarafta duyurmuşlar
ve hem de o işi teminat altına almış, sarsılmaz bir güce sahip olmuşlardır.
Ayrıca, milletleri de onlardan memnun kalmış; şuradaki buradaki hırgür,
güftugû kesilmiştir. İşte, bütün bu nimetlere mazhar olan, Cenâb-ı Hakk’ın
apaçık mevhibeleriyle nimetlendirilen insanlara hitap edilirken deniliyor ki;
“Ey Davud hanedanı, şükür gayreti içinde olun.”12 Yani, sizin sürekli
yaptığınız bir ameliniz, bir işiniz de şükür olsun.

Aslında şükür kelimesinin, namaza, oruca, zekâta ve hacca da taalluku
vardır. Çünkü, fikrî, zikrî ve amelî şeklinde gruplandırabileceğimiz şekilde
fikirle, zikirle ve amelle yapılan şükürler vardır. İnsan düşünerek de
şükredebilir; nimetleri derince duyar, onlar karşısında bazen ezilir bazen iki
büklüm olur, bazen hicap içinde buruklaşır, bazen ِّلل ِهٰ ُرْكُّشَلا  ِّلل ,  ِهٰ ُدْمَحَْلا 
sözleriyle coşar, bir başka zaman da nasıl şükredeceğini bilememenin aczini
yaşar ve “Sana hakkıyla şükredemedik ey her türlü şükürle, hamd ü senâyla
anılması gereken Meşkûr!” der ve kendini ibadet ü tâate verir, başını yere kor,
O’na karşı içinde beslediği minnet duygusuyla inler. Fakat âyette sadece
“şükür” kelimesinin kullanılması, umumî ubûdiyete çağrıyı hâsıl edeceğinden,
daha yerinde ve daha mâkuldür. Yani, Allah’tan (celle celâluhu) gelmiş ve



onlara ulaşmış nimetlere karşı kavlen, hâlen ve fiilen mukabelede bulunma
mânâsına gelen şükür sözü, tâlî olarak başka mânâları çağrıştırsa da, o andaki
mazhariyetler itibarıyla bu kelimenin seçilmesi en mâkul ve münasip ifade
tarzıdır. (Allahu a’lem)

Hakikî Şükür ve Süleyman’ın (aleyhisselâm)
Şükür Talebi
Soru: Efendim, Süleyman’ın (aleyhisselâm), şükre muvaffak kılması için

Cenâb-ı Allah’tan yardım istemesini kendi adımıza nasıl değerlendirmeliyiz?
Cevap: Neml sûresi, Süleyman’ın (aleyhisselâm) şükredebilmek için yardım

istemesini ve o duasına vesile olan hâdiseyi meâlen şöyle anlatır: “Günün
birinde, Süleyman’ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordular ı
toplanmış, hepsi birlikte, düzenli olarak kendisi tarafından sevk ediliyordu.
Derken Karınca Vadisi’ne geldiklerinde, onları gören bir karınca ‘Ey
karıncalar, haydin yuvalarınıza girin! Süleyman ve orduları, sizi fark
etmeyerek ezip çiğnemesinler!’ diye seslendi. Onun sesini işiten Süleyman
tebessüm ederek ‘Yâ Rabbi!’ dedi, ‘Beni nefsime öyle hâkim k ıl ki, gerek
bana gerek ebeveynime ihsan ettiğin nimetlere şükredeyim, seni razı edecek
güzel ve makbul işler yapabileyim. Bir de lütfedip beni salih kulların arasına
dahil eyle!”13

Hz. Süleyman aleyhisselâm, babası Davud (aleyhisselâm) aracılığıyla
kendilerine şükür emredildiğini; verilen onca nimete aynı ölçüde mukabelede
bulunmanın da sadece Allah’ın yardımıyla mümkün olacağını biliyor ve “Sen
bizi tutar, destekler, teyit buyurur ve kalbimizi, ruhumuzu, hissimizi açar, bir
lisanla bin türlü şükretme imkânını bahşedersen Sana ancak o şekilde lâyıkıyla
şükredebiliriz.” mânâsına gelen bir talepte bulunuyor.

Hani insan ister ki, evliyâullaha müyesser olduğu gibi öyle bir tesbih çeksin,
bir tesbihe binlerce “Sübhanallah”ı sığdırsın; bir defa desin, ama binlerce
tesbihi birden demiş gibi kalbi açılsın. Bu hâl mümkündür ve o çok büyük,
engin bir kalbe vâbestedir. İşte Süleyman Nebi gibi peygamber efendilerimiz
ve ehlullahtan bazı Hak erleri zerrât-ı kâinatı âdeta tesbih tanesi gibi kullanır;
bir tesbihle binlerce “Sübhanallah”ı seslendirirler. Allah’a karşı şükürde
bulunacaklarsa, bir kapıdan “Şükür!” der; ama şükür sesini, hamd sadâsını yüz
kapıdan birden yükseltir; fakat yine bunu da az görürler. Çünkü onlar,
nimetlerin farkındadırlar. Farkında olmak, o nimette bir enginlik hâsıl eder
onların gönlünde. Yapıp ettikleri fiilî, kavlî ve fikrî hiçbir şükrü yeterli
görmezler ve “Ben bu nimetlerin şükrünü eda edemem.” der şükrü daha iyi eda



edebilme yolları ararlar.
Onlardaki bu hâli şöyle düşünebilirsiniz: Biz, bir sofrada yemek yer,

ellerimizi kaldırır, dua ve şükrederiz. Dua ve şükrümüz, bir yönüyle sadece
yediğimiz yemek etrafında döner. Oysaki, kalbimiz engin olursa, biz yediğimiz
o yemeği, dün yediğimiz, ömrümüz olursa yarın yiyeceğimiz yemekle ve aynı
zamanda sevdiğimiz insanlara lütfedilen rızıklarla, bütün mü’minlerin
yemekleriyle beraber duyar, Rezzâk-ı Kerim’in topyekün varlığı rızka
boğmasını hisseder ve kendimizi çok azim bir nimet sofrası önünde buluruz.
Buluruz da, sadece o an soframıza konan nimetleri değil; bütün varlığa
bahşedilen lütufları tahayyül eder, ağzımız kuvve-i zâikasıyla o nimeti tattığı,
gözlerimiz onlardan ayrı bir zevk aldığı, kulaklarımız bambaşka bir haz
zemzemesi duyduğu ve letâifimiz apayrı bir lezzete açıldığı gibi herkese verilen
bütün rızıkları nazara alarak bütün zerrelerimizle şükrederiz. İşte, sadece
mevcut nimetlere “Elhamdülillâh” deme başkadır; engin gönüllü insanların
geniş bir kapı aralayıp bin dille şükretmeleri başkadır. Birisi kalıplar arasında
sıkışmış, çok dar bir teşekkür; öbürüyse binlerce dille seslendirilen geniş bir
şükürdür.

Evet, şükre esas teşkil edecek, ister doğrudan doğruya, isterse de şöyle böyle
şahsımızı, insanî hislerimizi alâkadar eden, bizde bir ilgi uyaran başka
varlıklara ait ne kadar nimet varsa onların hepsini birden nazar-ı itibara alarak
Cenâb-ı Hakk’a teveccühte bulunup ِّلل ِهٰ ُرْكُّشَلا   demek, o lisanlar sayısınca
birbirini çağrıştıran ve nâmütenâhî keyfiyete bürünen bir şükür olur. Fakat
böyle bir şükür dahi, Zât-ı Ulûhiyet’in büyüklüğüne uygun değildir. İşte
Süleyman (aleyhisselâm) bunun idrakıyla “Yâ Rabbi!” diyor, “Beni nefsime
öyle hâkim kıl ki, gerek bana gerek ebeveynime ihsan ettiğin nimetlere
şükredeyim.”14 Cenâb-ı Hak’tan kendisini teyit etmesini, ona zahir olmasını
istiyor. Ayrıca, salih amel hususunda da Allah Teâlâ’nın inayetine sığınıyor. Ve
dahası, salih amel isterken de Rahmân u Rahîm’in rızası hangi amel ve hangi
yönde ise ona muvaffak kılınmayı, O’nun rızasına ermeyi talep ediyor.

Soru: Efendim, Süleyman (aleyhisselâm) “Sebe Melikesi”nin tahtını bir
anda kendi yanında bulunca hemen onun da Allah’ın bir ihsanı olduğunu
söylüyor zannediyorum.

Cevap: Evet, Neml sûresinin kırkıncı âyetinde bu şükran hissi ifade
ediliyor. Âyet-i kerime meâlen şöyledir: “Ama nezdinde kitaptan ilim olan bir
zât da ‘Ben, sen gözünü açıp kapamadan onu (tahtı) getirebilirim.’ der
demez, Süleyman, kraliçenin tahtının yanıbaşında durduğunu görünce ‘Bu,
Rabbimin lütuflarındandır. Şükür mü edeceğim, yoksa nankörlerden mi



olacağım diye beni sınamak içindir bu nimet. Şükreden sadece kendi lehine
olarak şükreder, nankörlük eden ise bilmelidir ki Rabbim onun şükründen
müstağnidir, onun şükrüne ihtiyacı yoktur, O’nun ihsan ve keremi boldur.’
dedi.”15

Hz. Süleyman’ın oturduğu Filistin ile Sebe arasındaki mesafe iki bin
kilometreden fazlaydı. Cenâb-ı Hak ona, bir mucize olarak, o mesafeden
kraliçenin tahtını getirme imkânı vermişti. Bir kuvve-i kudsiye ile onun
yetiştirdiği, ledünniyâta vâkıf bir zât, eşyanın naklindeki sırrı çözmüş, bugünün
ses ve görüntü naklinin çok ötesinde –tabir caizse– bir teknolojiyle, bir mucize
olarak eşyayı aynen nakletmiş, göz açıp kapayıncaya kadar kilometrelerce
ötedeki taht onun yanına gelivermişti. Hz. Süleyman tahtı yanında görür görmez

ّيِبَر ِلْضَف  ْنِم  اَذٰـھ   “Bu da Rabbimin lütuflarından biridir.”16 demişti. Bu
söz, kendini bilme ve Rabbini tanımanın ifadesiydi; “Bu mucize iş benden
değil, vesile olan o şahıstan da değil, bu da Allah’ın bir lütfudur, bu nimet de
Rabb-i Kerimimdendir.” demekti. Kutlu nebi bu sözüyle Cenâb-ı Hakk’a karşı
minnetini ifade ediyordu. Yanındaki insanlar, bu seviyede bir ruh hâletini
paylaşmıyorlarsa onları da ikaz ediyor ve ins ü cinne de ders veriyordu.

Evet, hayatın merkezine rızık konmuş ve o da şükre bağlanmıştır. Açıktan
açığa değişik nimetlere mazhariyetleri itibarıyla Hz. Davud ve Hz. Süleyman’la
(aleyhimesselâm) alâkalı konularda şükür kelimesine çok rastlamak
mümkündür. Onlar hem pek çok nimete mazhar olmuş hem de şükür üzerinde
derince düşünmüş, her nimetin çehresinde Cenâb-ı Hakk’ı görmüş ve sürekli
şükür atmosferinde yaşamışlardır.

Başarı ve Mağlubiyet Karşısında “İnanmış
İnsanın Nitelikleri”
Soru: Hocam, “İnanmış İnsanın Nitelikleri” başlıklı yazınızdan iki cümle

okumama müsaade eder misiniz? Şöyle buyuruyorsunuz: “Kazandıkları ve
başarıdan başarıya koştukları zaman, bir taraftan imtihan geçiriyor olma
endişesiyle tir tir titrer; diğer taraftan da şükran hisleriyle iki büklüm olur
ve sevinç gözyaşlarıyla boşalırlar. Kaybettikleri zaman sabretmesini bilir,
azimle gerilir ve bilenmiş bir irade ile ‘Yeni baştan…’ der yola koyulurlar.
Ne nimetler karşısında küstahlaşır ve nankörlük ederler ne de
mahrumiyetlere dûçâr olduklarında yeise düşerler.”

Cevap: Cenâb-ı Hak, aklımıza getirmiş ve söyletmiş; hamd O’na, minnet
O’na. Evet, esas olan da odur; ne Rabbimizin lütuflarını hafife almalı, hiç
olmamış gibi görmeli ne de onlara sahip çıkıp nefse mâl etmeli. Üstad



Hazretleri ne güzel ifade ediyor; “Meselâ, nasıl ki murassâ ve müzeyyen bir
elbise-i fâhireyi biri sana giydirse ve onunla çok güzelleşsen, halk sana dese,
‘Maşaallah, çok güzelsin, çok güzelleştin.’ Eğer sen tevazukârâne desen, ‘Hâşâ,
ben neyim? Hiç! Bu nedir, nerede güzellik?’ O vakit küfrân-ı nimet olur ve
hulleyi sana giydiren mahir sanatkâra karşı hürmetsizlik olur.”17

Gördüğünüz gibi, dinimizin ölçüleri çok sağlam; ne var ki, anlayışlar sağlam
olmayınca bazen çarpık anlamalar, yanlış yorumlar duyuluyor.

ّيِبَر ِلـْضَف  ْنـِم  اَذـٰـھ  ِّلل  ِهـٰ ُدــْمَحَْلا   Ama israf yapıyorsak ve hakkını
vermiyorsak!... Fakat zannediyorum hepsinden böyle birer parça tadıp, o
nimette, öbüründe, bir başkasında, yani teker teker her nimetin çehresinde
Cenâb-ı Hakk’ın mührünü görmek; ihsanlarının nümâyân olduğunu müşâhede
etmek; neticede şükür hissini coşturmak ve O’nu senâ etmek için tatmaya
izinliyiz. Ama tıka basa yeyip o nimeti israf etmeye izinli değiliz.

Nimetin kadrinin daima bilinmesi, onun nimet olduğunun sürekli hatırda
tutulması, ona karşı göz yumulmaması için tıka basa olmamak lazım. Varlık
içindeyken ölçüyü korumak lazım. İnsanın elinde yoksa, fakirse zaten ancak
yaşayacak kadar yer. Fakat asıl takdire şâyân olan, elde imkân varken,
zenginken iktisatlı olmak ve israfa kaçmamaktır. Bu, tıpkı güçlü iken affetmeye
benzer. Gerçek af, cezalandırmaya muktedir birinin affıdır. İnsanın zaten gücü
yetmiyorsa ve muhatabına karşı mukabelede bulunmak elinden gelmiyorsa,
“Haydi git, seni affettim.” demesi abes bir söz olur. İşte, önemli olan nimetin
içindeyken onun kadr-i kıymetini bilmek, şükretmek ve israfa girmemektir.

Nimet içinde nimeti bilmemek ne fena şey. Nikmet içindeyken de onun bir
nikmet olduğunu bilememe, onu nimet sayma ondan da fena ve ne kadar büyük
bir felâket! Küfür, dalâlet ve onlardan rahatsız olmama, ne bitirici ve ne helâk
edici bir nikmet!...

“Kişisel gelişim” Adlı Programlar ve Kitaplar
Üzerine
Soru: Günümüzde kişisel gelişim programları adı altında öz güven,

başarıdan başarıya koşma, “Ben yaptım” deme, kendine güveni artırma gibi
tabirler çokça kullanılıyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Benlik ve enaniyetlerin dizginlenemez olduğu bir dönemde öz güven
ve “Ben yaptım” deme gibi değişik tabirlerin gölgesinde nefislerin
ukalâlaştığını ve küstahlaştığını düşünüyorum. İnsan karakteri, kabiliyet ve
istidatları ortaya çıkarılmalı, onların gelişmesine tabiî ki gayret gösterilmelidir.
Fakat böyle bir neticeyi elde etmek için kullanılacak üslûp, ferdi şımartacak ve



onu bencillik girdabına düşürecekse, ondan uzak kalınmalıdır. Çünkü, meseleyi
şahsın dar imkânlarına, sınırlı iktidarına ve güçsüz iradesine bina etmek her
şeyi daraltma ve zayıf bırakma olur. Her meselede “Ben” diyen insan, artık
nefsini merkeze koyar, onu esas kabul eder, yaptığı her iş ve elde ettiği her
başarıyla enaniyetini biraz daha besler. Nefis merkezli ve kendine çok güvenen
öyle bir insan, azıcık sürçüp düştüğü bir yerde ise bütün bütün ümitsiz kalır;
tutunacak yer bulamaz ve bir daha da doğrulamaz.

Aslında, insan böyle bir vartaya düşmeden de öz güven sahibi bir kimseden
beklenen şeyleri ortaya koyabilir. Her şeyden önce Allah Teâlâ’ya güvenip
O’na sığınarak Cenâb-ı Hakk’ın kendisine verdiği kabiliyetleri kullanır, fakat
başarıları kendi nefsine değil de “Yüce Yaratıcı”nın inayetine bağlar, onların
Allah’tan (celle celâluhu) geldiğini bilip daha sonraki muvaffakiyetlerin de
yine O’nun kudret elinde olduğuna can-u gönülden inanır. İnanır ve bu iman
gücünü de yanına alır, onunla hedefe yürür ve Cenâb-ı Hakk’ın ihsan ettiği her
nimete karşı mutlaka şükür mukabelesinde bulunur ve bu şekilde yeni nimetlere
de davetiye çıkarır. Kendi nefsinden ziyade Allah’a güvenir ve öz güvenle
hareket edenlerin çok ötesinde bir moralle çok büyük başarılara imza atar.
Böyle bir insan da güçlüdür; ama güç kaynağının “Kudret-i İlâhî” olduğunun
farkındadır. O da zengindir; ama rahmet hazineleriyle beslendiğinin şuuru
içindedir. Dünyalara meydan okuyacak cesarettedir; ama “İman hem nurdur,
hem kuvvettir. Hakikî imanı elde eden adam kâinata meydan okuyabilir.”18

cümlesinin mâsadakıdır; ّللِاب ِهٰ َِّالإ  َةَّوُق  َالَو  َلْوَح  .silahıyla savaşmaktadır َال 
Evet, insan Cenâb-ı Hakk’a güvenir, sa’ye sarılır, hikmete râm olur, kendi

vazifesini eda ederse ve elde ettiği başarıları bir şükür vesilesi olarak
değerlendirirse kendine güvenenlerin çok ötesinde bir performans gösterir; çok
büyük başarılara ulaşabilir. Fakat her başarı, onu bir kere daha yeni bir şükür
koridoruna sürükler; enaniyet ve bencillik bataklığına düşmekten muhafaza
eder. Diğerlerinin geçtiği yollardan geçer; ama düşmeden, yarı yolda pes
etmeden, nefsin hevâ ve heveslerine takılmadan...

Bencillik Girdabı
Soru: Efendim, “bencillik girdabı” tabirini kullandınız...
Cevap: Evet, bencillik tam bir girdaba, anafora ve ters akıntıya benziyor.

Allah muhafaza, insan böyle bir girdaba bir defa yakalandı mı, ondan kaçıp
kurtulması çok zor oluyor.

Şimdiye kadar pek çok usta yüzücü bile bir girdaba kurban gitmiştir. Orta
Asya’da, oraya Türkiye’den giden fedakâr bir öğretmen kardeşimiz de



talebesini kurtarmak için kendini denize atmış, öyle bir girdaba tutulmuş ve
boğulmuştu. O, inşaallah, girdabı bir Cennet koridoru gibi değerlendirmişti;
ama neticede girdap onu da alıvermişti.

Nefis, enaniyet ve bencillik bazen bir girdap, bazen de bir hortum gibi olur.
Hani, güneyden gelen rüzgârların Atlas Okyanusu’nda hususî ad ve unvanlarla
değişik hortumlar meydana getirdiği oluyor. Geçen sene, bir tane geliyor,
dediler, Atlanta gibi şehirleri boşaltmayı düşündüler. İşte bencillik de bazen
bir hortum keyfiyetine bürünüyor ve insanın gönlünde ne kadar iyi duygu varsa
hepsini önüne katıp sürüklüyor. Bir hortum gibi bütün güzel hasletlerin altından
vurup üstünden çıkıyor, sel olup onları saman çöpü gibi oraya buraya
savuruyor.

İnsanın Kendini Övmesi ve Nazar
Soru: Hocam, insanın kendisini övmesi, kabiliyet ve başarılarını herkese

anlatması da nazar değmesine sebep olabilir mi?
Cevap: Malûmunuz olduğu üzere, “nazar” Arapça asıllı bir kelimedir;

“bakma, bakış, göz, fikir, düşünme, mülâhaza, niyet, dikkat, iltifat, teveccüh”
gibi mânâlara gelmektedir. Araplar, göz değmesini “isabetü’l-ayn” olarak
isimlendirmişlerdir. Nazar kelimesi Türkçede “kem göz” mânâsına
kullanılmakta ve “nazara gelme”, “nazara uğrama” ve “nazar değme” gibi
ifadelerle göz değmesi kastedilmektedir.

Kur’ân-ı Kerim nazardan söz ederken açık ve kesin bir hüküm
bildirmemekte, buna karşı hadisler, açık bir ifadeyle nazarın gerçek olduğunu
haber vermektedir. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),
“Nazardan Allah’a sığınınız. Göz değmesi gerçektir.” 19 buyurmuşlardır.
Esma Bint-i Umeys’den rivayet edildiğine göre, kendisi “Yâ Resûlallah!
Cafer’in oğullarına cidden nazar değiyor, ben onlar için şifa dileğiyle
okutturayım mı?” demiş. Resûl-i Ekrem de “Evet, lâkin kader ile yarışan bir
şey olsaydı, nazar onu geçerdi.”20 diye cevap vermişlerdi.

Tefsircilerin çoğu, “Rabbi onu seçip iyilerden kıldı. Doğrusu inkâr
edenler, zikri (Kur’ân’ı) işittikleri vakit neredeyse gözleri ile seni yıkıp
devireceklerdi. Bir de durmuşlar, ‘O herhalde bir delidir.’ diyorlardı.” 21

meâlindeki âyette geçen “Gözleriyle seni yıkıp devireceklerdi.”  sözünü
“nazar” ile tefsir etmişlerdir.

Nazar ile kıskançlık arasında yakın bir münasebet vardır. Elmalılı Hamdi
Yazır, bu münasebetle alâkalı şöyle der: “Kıskançlıklarından az daha Hz.
Peygamber’i nazara uğratacaklar, aç ve kötü gözlerinin şerriyle ellerinden



gelse O’nu helâk edeceklerdi. Demek ki, öfkenin bedende bir hükmü bulunduğu
gibi, gözlerin de karşılarındakine bakışlarına göre iyi veya kötü bir hükmü
vardır. Kimi elektrik gibi dokunur çarpar; mıknatıslar ve manyetize eder. Kimi
de aldığı teessürle, hasedinden bir gayza düşer, türlü türlü suikaste ve hilelere
kalkışır ki, maddî veya mânevî hangisi olursa olsun hedefine vardığı zaman,
isabet-i ayn veya nazar tabir olunur. Bunun hakkında uzun uzadıya sözler
söylenmiş, inkâr edenler, ispat edenler olmuştur. Keyfiyeti ne olursa olsun
isabet-i ayn vardır.”22

“Nazarın hak olduğunu kabul ettiğimize göre ondan nasıl korunabiliriz?”
denirse “Efendimiz’in yaptığı duaları yapmak suretiyle…” diye cevap
verebiliriz. Ebû Said el-Hudrî’den (radıyallâhu anh) rivayet olunduğuna göre;
Resûlullah, “Cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığınırım.” gibi
dualarla cinlerin ve insanların nazarından Allah’a (celle celâluhu) sığınırdı.
Sonra Muavvezatân nazil olunca bu sûreleri okumaya başladı.23

Enes b. Mâlik’ten rivayet edildiğine göre Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) şöyle buyurmuştur: “Evinden çıkarken şu duâyı okuyan kişiye bu duâ
kâfidir; o adam muhafaza altına alınır, şeytan da o adamdan uzaklaşıp bir
kenara çekilir: ّللاـِب ِهٰ َِّالإ  َةَّوُق  َـالَو  َلْوـَح  ّللا َـال  ِهٰ َىلَع  ُتْلَّكَوـَت  ّللا  ِهٰ ِمْس  بِ
“Allah’ın adıyla evimden çıkıyorum. Ben Allah’a tevekkül ettim. Güç ve
kuvvet sadece Allah’ın lütuf ve ihsânıyladır.”24

Ümmü Seleme’nin rivayetine göre ise Efendimiz evinden çıkarken şöyle
derdi: “Allah’ın ismini zikrederek çıkıyorum. Ben Allah’a tevekkül ettim.
Allahım hata yapmaktan, yolumu şaşırmaktan, zulmetmekten, zulme
uğramaktan, cahillikle başkasına bela olmaktan ve başkasının cahilce
davranışıyla karşılaşmaktan Sana sığınırım.”25

Osman b. Affan (radıyallâhu anh) da Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu
nakletmektedir: “Bir kul her günün sabahında, her gecenin akşamında üç
defa şu şekilde duâ ederse, o kişiye hiçbir şey zarar veremez: ّللا ِهٰ ِمْس  بِ

َوُھَو ِءاـَمَّسلا  ِيف  َـالَو  ِضْرَـْـألا  ِيف  ٌءْيَـش  ۪هِمْـسا  َعـَم  ُّرُض  ـَـال َي يِذَّلا 
ُمِیلَعْلا ُعیِمَّسلا   “O’nun adıyla hareket edip O’na sığındıktan sonra yerde ve

gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın ismiyle (sabahladım,
akşamladım). O her şeyi işiten ve bilendir.”26

Ayrıca, Hz. Âişe Validemiz de Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve
sellem) yatağına girdiğinde İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okuduğunu, iki
eline üfleyip vücudunu sıvazladığını rivayet etmiştir.27

Bu genel malûmattan sonra sizin sorunuzdaki hususa gelecek olursak; eğer



Rabbimizle irtibatımız sağlam değilse, tam bir tevekkül ve teslimiyet içinde
bulunmuyorsak, bu durum bizim için bir boşluk ve zırh aralığı demektir. Öyle
anlarda, mânevî kalkanımızda delikler açılmıştır ve bir hain okun isabet
etmesine karşı korunmasız kalmışızdır.

İnsanın kendini övmesi, yapılan işleri kendi nefsine mâletmesi ve bunu orada
burada, kötü ruhlu insanların yanında anlatması, sır bilmemesi, konuştuğu
şeylerin neler olması gerektiğini düşünmemesi onu çepeçevre saran mânevî
kalkanda delikler açar. Böyle bir suistimal karşısında Cenâb-ı Hak, onu ya
cezalandırır ve hizaya getirir ya da kadrini bilmediği ve abarttığı o nimetleri
elinden alır. Böyle bir akıbete düşmemenin çare-i yegânesi, Allah’a sığınmak,
yeniden dönüp tecdid-i biat etmek, tevbede, inabede bulunmaktır.

Allah’ın âdât-ı Sübhâniyesi, vaz’ettiği kanunları kimseye iltimas geçmez.
Cenâb-ı Hak, Peygamberi’ne büyü yapılmasına bile müsaade etmiştir. Allah
Teâlâ dileseydi, Peygamberimiz’e büyü yapan adam daha tarağın dişlerini
işleyeceği an eli kururdu da Efendimiz’e sihir yapamazdı. Parmağının işaretiyle
kameri parçalayan zâta sihir yapılıyor ve bize şu mesaj veriliyor: Bu hususta
kendinize güvenmeyin. Gücünüz size kat’iyen yetmez. Devrilmemek için sürekli
Allah’a (celle celâluhu) dayanın, O’na sığının. Çocukların annelerine sımsıkı
sarıldığı gibi, O’na sarılma keyfiyeti nasılsa işte o şekilde, Cenâb-ı Hakk’ın
rahmetine sımsıkı sarılın. “Aman beni Kendinden uzaklaştırma! Sensiz edemem
ben, ayakta duramam Sensiz!” deyin.

Zikrin Hakikî Mânâsı ve Zikirde Ölçü
Soru: Allah’ı ne kadar zikretmeliyiz ya da zikir ne ölçüde olursa yeterli

denebilir?
Cevap: Zikir; anma, hatırlama, belli duaları belli bir sayı ve şekilde okuma,

Allah’ı dil ve kalb ile yâd etme ve hayatı duyarak yaşayıp varlığın
koridorlarında gezerken hemen her nesneden Allah’a ait bir mesaj alma
demektir. Her ne kadar zikir dendiğinde, Esmâ-i Hüsnâ’dan bazılarını veya bir
kısım duaları tekrar etme anlaşılıyorsa da asıl olan kalb ve latîfe-i
rabbâniye’nin bu hatırlama ve anmaya bağlanmasıdır.

Dille yapılan zikirde özellikle Cenâb-ı Hakk’ın isimleri tekrar edilmektedir.
Bir mürşidin irşadı ve gözetiminde, o “En Güzel İsimler”den bazıları belli bir
sayıya göre söylenmektedir. Sayı mevzuunda Kitap ve Sünnet’te kat’î bir şey
yoktur. Fakat selef-i salihînden bazıları, o mübarek isimleri ebced hesabındaki
karşılıklarına göre çekmişlerdir. Meselâ, Allah lâfz-ı celâlinin ebced karşılığı
66’dır. Zikir sırasında bu lâfz-ı celâli bazıları 66 kez, bazıları da 66’nın katları



adedince tekrar etmişlerdir. Bununla beraber, Esmâ-i İlâhî’den hangisinin sizin
üzerinizde galip ve hâkim olduğunu biliyorsanız, o isme devam etmenizi tavsiye
etmişlerdir. Meselâ “Latîf” ismine mazhar olabilirsiniz. O zaman her namazdan
sonra onu 129 defa söylersiniz; çünkü bizim bildiğimiz iki ebced hesabından
birine göre Latîf ismi 129’a denk düşmektedir.

Zikir adına bazıları ُّهٰللا َِّالإ  َدوُجْوَم  ُّهٰللا bazıları َال  َِّالإ  َدوُھْشَم  َال ya da َال 
ُّهٰللا َِّالإ  َهِٰلإ   ve bazıları da َال ’dan sonra bütün esmâ-i ilâhiyeyi birden mülâhaza

ederek ُّهٰللا َِّالإ   demişler ve böyle küllî bir şuur ve küllî bir mülâhaza ile
“kelime-i tevhîd”e devam etmişlerdir. Tekyelerde zikir dendiğinde çoğunlukla

ُّهٰللا َِّالإ  َهِٰلإ  ,çekme anlaşılmıştır. Bu zikir “O’ndan başka Mâbudu bi’l-Hak َال 
Maksûdu bi’l-istihkak yok; sadece O var.” mânâsını ifade etmesi açısından
kâmil bir zikirdir. Hemen hemen bütün değişik tasavvuf yolları veya tarikat
versiyonları ُّهٰللا َِّالإ  َهِٰلإ  ُلوُسَر ta birleşir, onu çeker, sonra da’ َـال  ٌدَّمَحُم 

ّللا ِهٰ  ’la zikri bağlarlar.
Aslında zikir daha şümullü düşünülmelidir; yani anma, unutan bir insanın

hatırlaması olarak değil de hatırlamanın sürekli olması, her fırsatta O’nu bir
kere daha yâd etme ve bunun insan tabiatının bir yanı hâline gelmesi şeklinde
anlaşılmalıdır. Bu zaviyeden namaz, oruç, zekât, hac ve tefekkür de bir zikirdir.

Meselâ, namaz, zatında potansiyel olarak hatırlatıcı bir güce sahiptir.
Kur’ân-ı Kerim, “Beni hatırlamak için namaz kıl!”28 âyetiyle bu hakikati
nazara verir. “Gündüzün her iki tarafında ve gecenin saçaklarında (gündüze
yakın olan saatlerinde) namaz kıl! Muhakkak ki, iyilik kötülükleri giderir.
İşte bu, (Allah’ı) ananlar için bir hatırlatmadır.”29 âyeti de bu hususu ifade
eder. Bu âyetten anlaşılan şey, kılınan her namazın, yekün bir hasenât teşkil
etmesi ve bu hasenâtın seyyiâtı silip süpürüp götürmesidir. Ayrıca, âyet-i
kerimenin sonunda, “İşte bu, Allah’ı ananlar için bir hatırlatmadır.”
denilerek, namazın hatırlatıcı gücü bir kere daha nazarlara verilmektedir.

İşte zikri, Esmâ-i Hüsnâ’dan bazı isimleri çokça tekrarlama, Cenâb-ı Hakk’ı
anma; hatırlamayı namaz, oruç gibi ibadetlerimizle sürekli hâle getirme ve bu
yâd etmeyi tefekkürle iyice derinleştirerek bütün benliğimize mâl etme
çerçevesinde anlamak lazımdır.

Zikirde zirve nokta başta “latîfe-i rabbâniye” olmak üzere vicdanın bütün
rükünleriyle Allah’ı yâd etmek, yâni varlık kitabında sürekli parlayıp duran ve
her an bize ayrı ayrı şeyler fısıldayan ilâhî isim ve sıfatları düşünmek; enfüsî
ve âfâkî yollarla varlığı ve varlığın perde arkası sırlarını araştırmak; her zaman
bir nabız gibi atan varlığın O’na şahitlik edişine dair mülâhazalarla oturup



kalkmak şeklindeki kalbî zikirdir.
Zikrullahın muayyen bir vakti yoktur. Zikretme, zamanın her diliminde

serbest dolaşıma sahiptir ve herhangi bir hâl ile de mukayyet değildir. “Onlar
Allah’ı ayakta, oturarak, hatta yanları üzerinde yatarken de anarlar.”30

fehvâsınca ne zaman ne de hâl itibarıyla zikrullaha tahdit konmuştur.
Ayrıca, Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerim’de “Ey iman edenler! Allah’ı çok

zikredin, sık sık anın. O’nu sabah akşam takdis ve tenzih edin.”31

buyurmaktadır. Bu, bize gösterilen bir hedef, yakalamamız gereken bir ufuktur.
Cenâb-ı Hakk’ı bize bahşettiği nimetler ölçüsünde anmaya çalışmamız gerekir.
Ne var ki, hiçbir zaman Rezzâk-ı Kerim’in nimetlerine gereğince karşılık
veremeyiz. Veremeyiz, zira her gün binlerce defa O’nu ansak, nimetlerine
şükretsek de bu Cenâb-ı Allah’ın üzerimizdeki nimetlerine karşı çok az bir
şükür sayılır. Çünkü “Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız
sayamazsınız!”32 fehvâsınca O’nun sayılamayacak kadar çok nimeti vardır
üzerimizde.

İlim-Bencillik ve İrfan
Bilen insan çok; fakat bildiğini temsil eden insan çok az. Bilginin irfana

dönüşüp onun da davranışlarımıza aksetmemesi bizim eksikliğimiz.
“Menkıbelerde asla değil de fasla bakılır.” prensibinden yola çıkarak ifade

etmek istiyorum: Cenâb-ı Allah, Hz. Musa’ya “Bana mahlûkatın en hakîrini bul,
getir.” diyor. O da çirkince bir kelp bulup tasmayı kafasına geçiriyor ve yola
revân oluyor. Yolda nebî firasetiyle birden irkiliyor; tasmayı köpekten çıkarıp
kendine takıyor ve öylece huzura varıyor. Cenâb-ı Allah, “Ya Musa! Önceki
hâlde gelseydin seni helâk ederdim.” buyuruyor.

İmam A’zam’ın meclisinde bazılarının ifadesine göre elli bin müçtehit vardı.
Hadi o kadar olmasın, biz beş bin diyelim. Düşünün, hepsi müçtehit bu
insanların. İşte, İmam A’zam bunlarla her meseleyi müzakere ederdi. Koca
İmam’ın önce “Şöyledir” deyip sabaha kadar düşündükten sonra ertesi gün
“Sizin görüşünüz doğruymuş, ben görüşümden vazgeçtim.” dediği zaman pek
çoktu. Diyebilirim ki, konuştukları meselelerin yüzde altmışında bu durum
cereyan etmiştir.

Bir insan dâhi olabilir, ancak normal zekâya sahip olsa da danışarak iş yapan
ondan daha başarılı olur. Bazıları öyle bencil ve egoisttir ki, kesinlikle
danışmazlar. Kendi sığlıkları belli olmasın diye de çevrelerinde hep çukur
insanları bulundurur; etrafında kabiliyetli insanlara hakkı hayat tanımazlar.



Birkaç İnci
Bazen, sırf mütevazi görünme niyetiyle yapılan tevazu, kibirden daha

tehlikeli ve daha öldürücü olabilir.

***

Sosyal ve başarılı olmayı takdir ederim. Fakat mahcup ve edepli olmak daha
çok hoşuma gider.

***

“Ateş düştüğü yeri yakar” sözünden iğreniyorum. Eğer mü’minsem, niçin her
yere düşen ateş beni de yakmıyor! Muzdarip insan ne kadar da az!... Dünya
yansa dertsizin bir tutam otu yanmıyor.

***
Her bir günah, kendinden önceki bir günahın çocuğu, kendinden sonraki

birisinin de annesidir.

***
Öyle bir “Sultan”a kul olacaksın ki, Fatih Sultan Mehmet ile bir farkın

kalmayacak, Yavuz Sultan Selim ile aynı çeşmeden testini dolduracaksın.

***
Edebin asıl menşei sünnet-i seniyyeye ittiba etmektir; vicdan değildir, kalb

değildir.

***
Ağlamak da, tebessüm de kalbin çehreye yansıyan rengi olmalıdır.

***
Dine hizmet etmiş insanlara saygı, dine saygının gereğidir.

***
O koca koca deryalar da, engin çağlayanlar da göklerden gelen mini mini

damlalardan oluşur. Daha rüyanın başında deryayı görmek isteyenler, ömür
boyu hep rüya görür dururlar.

***
Kolektif şuura bağlanarak da olsa, bir heyetin her şeyi yapacağına inanma

Allah’a karşı saygısızlıktır ve küllî bir enaniyettir. Bu şekildeki “ene” (benlik),
“nahnu” (biz duygusu) içinde beslenir ve büyür. Diğer insanlara ve topluluklara
tepeden bakma olur. “Bir cemaate giren kurtulur” inancı ise çok tehlikelidir.



Cemaate güven değil, Allah’ın rahmetine recâ beslemek esastır. Kinleri,
nefretleri ve hasetleri olan bir cemaati Allah (celle celâluhu) muvaffak kılsa,
onların dünyaya bırakacağı miras kin, nefret ve hasettir. Allah dünyayı böyle
Müslümanlarla niye kirletsin ki!

***
Hırs hiçbir durumda tecviz edilemez. Ancak, Allah’ın rızasını kazanmada,

hayır ve hasenât yolunda, O’nun adını dünyanın dört bir tarafına ulaştırma
gayreti hususunda hırs caiz, hatta matluptur.

***
Namazda iki şahıs arasında boşluk kalmamalı. Bu konu büyük bir

hassasiyetle ele alınmış ve sahabe efendilerimiz onu titizlikle uygulamış.
Omuzlarını, topuklarını birbirlerine yapıştırmışlar. Topuklar birleştirilirken
insanın kendi ayakları arasında bir boşluk oluşsa da bu önemli değildir. İster
namazda, ister namaz dışında kişinin kendi boşluğundan daha önemli olan şey,
kardeşleri ile arasındaki boşluktur. Çünkü o “fürucat li’ş-şeytan”33 dır.

***
Merhum Bekir Berk’den bir hatıra: Hür Adam gazetesinde bir yazı çıkıyor.

Bu yazıda herkesin yeis içinde olduğu, hatta Üstad’ın bile ümitsizliğe kapıldığı
anlatılıyor. Bekir Berk hemen bir yazı yazıyor ve gazeteye gönderiyor.
Yayınlanan yazıda Üstad’ın hiçbir zaman yeise düşmediğini ifade ediyor. O
gece bir rüya görüyor. Rüyada, kendisi bir yolun kenarında bekliyor. Uzaktan
bir fayton geliyor ve yanında duruyor. Faytondan Üstad uzanıyor, onun
omuzlarını kavrıyor ve alnından öpüyor. Tam bu sırada telefon çalıyor ve
uyanıyor. Rüyası kesildiği için kızgın kızgın telefonu kaldırıyor. Telefonun öbür
ucunda Sungur Abi diyor ki; “Bekir Bey, Üstadımız yanımda. Seni alnından
öpüyor!”34

***
Ramazanın son on gününde itikaf yapmalı, elden geldiğince geceleri

yatmamalı ve teravihleri uzun uzun kılmalı. Üstadımız da Ramazan-ı şerifin son
on gecesinde talebelerini uyarır, o mübarek zaman dilimini en iyi şekilde
değerlendirmelerini istermiş.35

1 Furkan sûresi, 25/43.
2 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/103.
3 Mutaffifîn sûresi, 83/14.
4 Tirmizî, tefsîru sûre (83) 1; İbn Mâce, zühd 29.
5 Bediüzzaman, Sözler s.508 (Yirmi Altıncı Söz, İkinci Mebhas, Altıncısı).
6 Necm sûresi, 53/39-44.
7 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 22/258; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 9/329.



8 Bediüzzaman, Lem’alar s.152 (On Yedinci Lem’a, Yedinci Nota).
9 Sebe sûresi, 34/13.
10 Sebe sûresi, 34/13.
11 Neml sûresi, 27/37.
12 Sebe sûresi, 34/13.
13 Neml sûresi, 27/17-19.
14 Neml sûresi, 27/19.
15 Neml sûresi, 27/40.
16 Neml sûresi, 27/40.
17 Bediüzzaman, Mektubat s.416 (Yirmi Sekizinci Mektup, Yedinci Risale Olan Yedinci Mesele, Dördüncü

Sebep).
18 Bediüzzaman, Sözler s.334 (Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Üçüncü Nokta).
19 İbn Mâce, tıp 32; el-Hâkim, el-Müstedrek  4/239.
20 en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 4/365, 9/348; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 24/142.
21 Kalem sûresi, 68/50-51.
22 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili 8/5305.
23 Nesâî, istiâze 37; İbn Mâce, tıp 33.
24 Tirmizî, daavât 34; İbn Hibbân, es-Sahîh 3/104.
25 Ebû Dâvûd, edeb 102; Nesâî, istiâze 30, 65; İbn Mâce, dua 18.
26 Tirmizî, daavât 13; Ebû Dâvûd, edeb 100; İbn Mâce, dua 14.
27 Bkz.: Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 15, tıp 39; Tirmizî, daavât 22; Ebû Dâvûd, edeb 108.
28 Tâhâ sûresi, 20/14.
29 Hûd sûresi, 11/114.
30 Âl-i İmrân sûresi, 3/191.
31 Ahzâb sûresi, 33/41-42.
32 İbrahim sûresi, 14/34.
33 Ebû Davûd, salât 93; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/97.
34 Necmeddin Şahiner, Hakkın Yılmaz ve Sarsılmaz Müdafii Bekir Berk  s.107-110.
35 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler 3/93 (Bayram Yüksel).



Bir Demet Sosyal Mesele

Deprem ve Rahmet-i İlâhî
En son Afyon depreminde de bu mesele beni çok tedirgin etti. Enkazın

altında perişan olmuş, kış soğuğunda dışarıda, evsiz barksız, korku ve telaş
içindeki insanlar yürekler parçalıyor. Onları görünce ben kendi dertlerimi
unutuyorum, benim hastalıklarım çok hafif kalıyor. Şimdi zelzeleden sonra
mağdur duruma düşen çok insan var. Mazlum gibi görünüyorlar. Öyle perişan,
ayaklar altında, sefil... Bu manzara –Allah muhafaza– Zât-ı Ulûhiyet’e karşı
farklı mülâhazaların doğmasına vesile olabilir. Aslında, maruz kalınan bu
felâketler masum felâketzedelere çok şeyler kazandırıyor. Evet, keşke deprem
hiç olmasaydı, o binalar iyi yapılsaydı, Rabbimizle münasebetimiz kavî
olsaydı, el kaldırıp dua etseydik, o bizi sıyanet buyursaydı... Bunlar tamam;
fakat başa gelmiş bir şey, bağırıp çağırma, şikayetçi olma hiçbir işe yaramaz ki
artık. Aksine, Rabbimizle münasebetimizi zedeler. Bunun, aklî ve mantıkî bir
kısım argümanlar değerlendirilerek mutlaka anlatılması gerektiğine inanıyorum.

İnsanlar Zât-ı Ulûhiyet’e karşı şikâyeti seslendirmeseler de içlerine böyle
vesveseler gelebilir. Hani, Hz. Bediüzzaman “İkinci Cihan Harbinde o masum
çoluk çocuğun ölmesi, günahsız insanların öldürülmesi çok rikkatime
dokunuyordu. Bu mesele ihtar edildi.” diyor ve bazı hususlar zikrediyor. O tür
hisler herkesin içine gelebilir. Fakat meselâ o insanlara deseniz ki; “O gömülen
masum insanlar şehittir. Onların zayi olan malları sadakadır. Arkada kalan
kimseler, cephede şehit vermiş gibi kahramanlardır. Allah (celle celâluhu)
indinde o dereceyle anılırlar.”1 El verir ki; Cenâb-ı Hakk’a tam bir gönülle
teveccüh etsinler ve sarsılmasınlar. Bu dünya fânidir. İnsanların ömrü ne kadar
ki! Ama inşaallah onlar ötede ebedî saadeti yakalayacaklar.

Bu hususta devleti suçlamaya, ona buna sataşmaya da gerek yok. Statik ve
malzeme mevzuunda millet olarak hepimiz suçluyuz. Kültür hâline getirmemişiz
bu mevzuyu, binalarımızın nasıl olması gerektiğine dair bir kültürümüz yok
bizim. Hâlâ ülkemizde birçok kocaman ahşap binada yangın alarmı, tertibatı,
söndürme sistemi yok. Hâlâ soba dumanından ölen bir sürü insan oluyor her
sene. Yani, falanı filanı suçlamaya da gerek yok. Devlet de günah keçisi gibi.
Bir zelzeleyi de ona yüklemek uygun olur mu? Yerin durumunu mu gelip



düzeltecekti? Faylara yeni mecra mı bulacaktı? Onu meskun yerlerin dışına mı
kaydıracaktı? Evet, kimseyi suçlamadan, Rabbimizin icraatına karşı şikâyet
hissi de taşımadan “Bu yarayı nasıl sararız, zor durumdaki insanlarımıza nasıl
yardımcı olabiliriz?” meselesi üzerinde durmalıyız.

Hâsılı, Cenâb-ı Allah hakkında daima hüsnüzan edilmeli ve o hem çok
sevilmeli hem de onu başkalarına sevdirmeli. Zaten Resûl-i Ekrem (sallallâhu
aleyhi ve sellem) de öyle buyurmuyor mu: ُمُكِْببْحُي ۪هِداـَبِع  َىِلإ  ّللا  َهٰ اوـُّبِبَح 

ّللا ُهٰ  “Allah’ı kullarına sevdirin ki, Allah da sizi sevsin.”2

Filistin ve İntihar Saldırıları
Dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanlara yapılan eziyet ve işkenceler

kalbimin ritmini bozdu. Filistin’deki masum insanlara revâ görülen eza ve cefa
ise bütün bütün kolumu kanadımı kırdı. Duadan başka elimizden bir şey
gelmemesi ruhumu derinden hırpaladı. Ve zaten büyük oranda damarları tıkalı
olan kalb, bu kadar acıya tahammül edemedi. Arkadaşlar ambulans çağırıp
hemen hastaneye kaldırdılar. Hastanede de çok sıkıldım. Hayli zor günler
yaşadım. Fakat Cenâb-ı Hakk’a karşı hiç şekvacı değilim. Yaşım altmış dört;
Allah Teâlâ bu yaşa kadar getirdi. Çok güzel insanlar, pek samimi ve hasbî
dostlar tanıdım. Şimdiye kadar çok güzel günlerimiz oldu; milletimin vefasını
hep yanıbaşımda gördüm. Bundan sonra ise, artık son günlerimi bu şekilde
hasta olarak geçireceğimi kabullendim.

Şekerle beraber bir de kalb hastalığı olunca ve bunlara bazı diğer
rahatsızlıklarım da eklenince gerçekten çok hırpalanıyor, cesedimi ruhumun
sırtında bir yük gibi taşımak zorunda kalıyorum. Ama her şeye rağmen Allah’a
sonsuz şükrediyorum. Dünyanın dört bir yanındaki insanların, meselâ
Filistinliler’in çektiği ızdırapları düşününce kendi dertlerimi unutuyorum.
Tanklar, bombalar altında ezilen mazlumların iniltileri bazen kendi kalb
atışlarımı duymama bile mâni oluyor.

Ayrıca, din adına yapıldığı söylenerek içine düşülen yanlışlıklar da belimi
büküyor. Meselâ, Filistin halkı her kesimiyle çok sıkıntılı günler geçirse bile
intihar saldırıları doğru değildir. Hedefi ve kimin öleceği belli olmayan
saldırılara girişmek; sadece öldürmek için üzerine bombalar bağlayarak hiçbir
şeyden habersiz, masum çoluk çocuğun da bulunduğu insanlar arasında pimi
çekmek Müslümanca bir hareket olamaz. İslâm, savaşın en kızıştığı noktada
bile olsa “Nasıl ölünür, nasıl öldürülür, düşmana karşı nasıl mücadele edilir?”
meselelerinde bazı kural ve kaideler koymuştur. Kadınların, çocukların ve
savaşa bizzat katılmayan insanların öldürülmesi diye bir şey yoktur dinimizde.



Filistinlilerin çaresizliğini anlamakla beraber içine düşülen bu mücadele
yanlışlığı ve bir kısım insanların tavrıyla İslâm’ın ve bütün inananların mahkûm
edilmesi karşısında çok üzülüyorum.

Ama onun bunun yanlışlıklarını görme yerine bizler yine kendimize bakalım.
Cenâb-ı Allah’la irtibatımızı gözden geçirelim. Nefsimize karşı her zaman
savcı, diğer insanlara karşı da avukat gibi olabiliyor muyuz, bunun üzerinde
duralım. Başkalarının sadece kelime-i şehadet getirmekle dahi
kurtulabilecekleri ve Cennet’e girecekleri hakkında hüsnüzan edelim; ama
kendimizi oraya hiç ehil görmeyelim; “Tam eda edemediğim bu namazla,
hakkını veremediğim nimetlerle, yerine getirmekte geciktiğim şu hizmetlerle
ben Cehennem’den nasıl kurtulurum?!” endişesini taşıyalım.

Allah Teâlâ ile irtibatta olmanın yerini hiçbir şey tutamaz. İnsan için en güzel
nimet O’na karşı kulluk vazifesini tastamam yerine getirebilme gayretidir. Her
an,

Bulduğumu Sende buldum,
Bâtıl şeylerden kurtuldum;
Gelip kapında kul oldum;
Rabbim Sana döndüm yüzüm!
Dünyalar Seninle Cennet,
Nimet Senden kime minnet?
Gel kuluna merhamet et!
Rabbim Sana döndüm yüzüm!

diyerek acz-u fakr şuuruyla O’na yönelmek, O’nun rahmetinin enginliğini
duymak, O’nunla doymak, O’ndan gayrı hiçbir şeye gönül vermemek Allah’ın
bir kula bahşedeceği en büyük lütuftur. İşte daima bu duyguyu yakalamaya
çalışmak, yapılan iyi işlerde kat’iyen kendine pay çıkarmamak, kendi nefsini
yok saymak ve şahsî kredi peşine düşmemek Müslümanın şiarı olmalıdır.

Kültürler Ağında Yeni Nesil
Bugünkü nesiller, özellikle de buradaki (Amerika) gibi yabancı bir ülkede

yetişen çocuklarımız değişik din, kültür ve anlayışların arasında kalıyor.
İslâmiyete ait bazı hususiyetleri görüp tanıdıkları gibi Hristiyanlık, Yahudilik
ve hatta Brahmanizm ve Budizmle alâkalı bazı şeylerle de karşılaşıyorlar.

Evvelâ belirtmeliyim ki, Batı dünyası İslâm’a muhtaçtır ve dinimizden,
kültürümüzden alacağı çok şey vardır. Bizim de dinimizin kurallarına göre
mahzursuz olan bazı şeyleri onlardan almamız tabiî ve mümkündür. Zaten bu



alışveriş tarih boyu hep olagelmiştir. İslâm’a giren milletler kendileriyle
beraber geçmişten getirdikleri çok şeyi de onun içine sokmuşlardır. İslâm’ın
vize verdiği ve mahzursuz gördüğü hususlar olmuştur. O milletlerin örf, âdet,
an’ane ve gelenekleri içinde öyle şeyler vardır ki, bunlar dinin yasaklarına
girmediğinden, insanlarla beraber Müslüman olmuştur.

Meselâ, Asya steplerinde yaşayanların kendilerine göre âdet ve gelenekleri
vardı. Onlardan Kur’ân’ın ve Sünnet’in “Hayır” demediği hususlar aynen
kalmıştı. Bunlar, usûl-i dinle alâkalı şeyler değildi; yani, âmentünün şartlarıyla
alâkalı değildi; namaz için abdestin lüzumu gibi İslâm’ın esaslarıyla alâkalı
şeyler de değildi. Teferruata ait meselelerdeki farklılıklardı. Ve örfler belli bir
ölçüde ahkâma medar ve esas olmuştu. Zaten Hint Müslümanlığı, Türk
Müslümanlığı, Arap Müslümanlığı vb. denilirken de esaslardaki farklılık değil;
kültür farklılığından doğan hususlar kastedilmektedir.

Günümüzde de müşterek bir kültür doğabilir. Meselâ, buradaki çocuklar
birbirlerinden farklı düşünebilir; fakat herkes birbirini kabul eder. Onlar kalkar
danseder, hoplar, zıplarlar; bu bizim kültürümüzde olmadığından dolayı bizim
çocuklarımız bir yanda oturur. Onlar da, meselâ, namaz kılarken bizimkileri
normal kabul ederler. Bu, bir kültürün doğması demektir.

Ben bu durumu bazı şartlarına riayet edebilirsek bizim için kârlı görüyorum.
Aksi hâlde, onlar bir Hristiyan kültürü ve serbestliği içinde, ibâhiyye
düşüncelerine bağlı olarak kendilerinin dışındaki herkesi ve her şeyi garip
bulurlar. Dolayısıyla, ta’n-u teşnide bulunur, karşı tarafı ayıplarlar. Bizimkiler
de onları öyle görünce çok lâubalî ve gayr-i ciddî bulurlar, onlar da karşı tarafı
tuhaf görür, ayıplarlar. Bu kutuplaşma da, aradaki anlayış köprülerinin
yıkılmasına sebep olur.

Bizim İslâmiyet gibi şaşmaz, şaşırtmaz bir dinamiğimiz var. Onu
çocuklarımıza iyi öğretir, kendimiz de dinimizin gereğini yaşar ve onu temsil
etmiş olursak başka kültürden insanlarla aynı atmosferi paylaşmak Allah’ın izin
ve inayetiyle kat’iyen bizim lehimize olacaktır. Problemler, hem fert hem de
aile planında, bizim inançlarımızın hayatımıza aksetmemesinden
kaynaklanmaktadır. Anne babalar, çocuklarını kendi din ve kültür şemsiyemiz
altında büyütürlerse, yeni doğacak ortak kültürde kendimizi daha iyi ifade etme
ve Rabbimizi herkese duyurma fırsatları bulabiliriz. Fakat kendi değerlerimizi
unutur ve çocuklarımızın Batı kültürüne esir olmasına göz yumarsak, Allah
muhafaza onların ve kendi geleceğimizin hüsranını hazırlamış oluruz.

Hüsnüzan ve İhtiyat



Bir Müslüman, başkaları hakkında kötü şeyler düşünmemeli, ulu orta
konuşmamalıdır. Onun, diğer Müslümanlar hakkında söylenenlere, uydurulan
haberlere inanmaması, ihtiyatlı davranması lazımdır. Başkaları “Falan şöyle
yaptı, böyle etti” dese, hak hukuk gözetmeyen bazı gazeteler bunu yazsa da bir
mü’min aceleci davranmamalı, dedikodulara ve gıybetlere girmemelidir.
Eşyada ibâha esas olduğu gibi, insanlarda da masumiyet esastır. O hâlde insan,
aslından emin olmadığı iddialarla başkalarını hemen mahkûm etmemelidir.

Günümüzde, haberdar olma hakkı, haber alma hürriyeti gibi bahanelerle
insanların iffetlerine ve şahsiyetlerine saldırılıyor. Kim vermiş ki iffetlerle,
ismetlerle oynama hakkını? Kur’ân’da mı yazıyor, Sünnet mi söylüyor bunu?
Bize iffetleri, ismetleri sıyanet düşer. Hukuk açısından bakıldığında da, bir
cürüm delilleriyle sübût bulacağı âna kadar maznun, masum sayılır. Cenâb-ı
Allah bizleri insanların hata, kusur ve günahlarını ortaya çıkartmak için
görevlendirmedi. Bilakis, tecessüsü, insanların gizli hâllerini araştırmayı
yasakladı. İnsan kendi nefsini daima sorgulamalı, fakat başkaları hakkında da
hüsnüzan kapılarını ardına kadar açık bırakmalıdır.

Allah (celle celâluhu) insanlara, başkaları hakkında kötü düşünme; el âlemin
eksiğini, kusurunu görme şeklinde bir sorumluluk yüklememiştir. Efâl-i
mükellefîn (bir Müslümanın yapması gereken fiiller) arasında “Falan şahıs –
özür dilerim– zina etmişti, hırsızlık yapmıştı, neden bunu teşhir etmediniz, gidip
şahitlik yapmadınız, gidip adamın canına okumadınız?” diye hesap sorulacak
bir yükümlülük yoktur. Zina, hırsızlık ve benzeri suçlarda suçluyu bulma ve
cezalandırma ancak devletin yapacağı bir iştir. Devlet denen, toplum denen
müesseseler vardır; onlara karşı cinayet işleniyorsa bu amme hakkıdır. Amme
hakkı, Allah hakkı demektir; bu hakla alâkalı yapılacakları da sorumlu, vazifeli
kimseler yaparlar.

Malûm hadis-i şerifte geçen “elle veya dille müdahale”3 meselesi de sadece
“emr-i bi’l-ma’ruf nehyi ani’l-münker” hususunda umum için geçerlidir. Belki
belli ölçüde anne baba kendi evlatlarına, muallim kendi talebelerine bu hadis
zaviyesinden müdahalede bulunabilir. Fakat elle müdahalenin asıl mercii
devlettir. Dille müdahale herkes için söz konusu olabilir; ama orada da üslûp
çok önemlidir. Kimse dinden soğutulmamalı, kaçırılmamalı, rencide
edilmemeli; herkesin konumuna, durumuna, seviyesine uygun şeyler
anlatılmalıdır. Hadis-i şerifte kalbden buğz etme maddesi de vardır ki bunu,
yapılan bir kötülüğe katılmama, kalben taraftar olmama, kötülüğü yapanla
alâkayı kesme şeklinde anlayabiliriz. Kendini insanlığın hidayetine adayanlar
kalbî müdahaleyi dua etme, “Keşke şu insan hidayete erse, kötülüklerden
vazgeçse!” diye içinden geçirme şeklinde de anlayabilirler.



Berika’nın müellifi Konyalı İmam Hâdimî, “Bir mü’mini zina hâlinde bile
görsen, yanlış gördüğünü düşün. Dön bir kere daha ‘O mu?’ diye kontrol et. O
ise, ‘İhtimal yine yanlış gördüm.’ de. Sonra da, ‘Yâ Rabbi! Onu bu çirkin
hâlden kurtar, beni de böyle bir şeye düşürme.’ deyip çek git.” diyor. Hz.
İmam’a çok hürmetim var; ama o sözünü fazla buluyorum. Bence, gördün ki bir
mü’min bir yerde böyle bir hâldedir; tecessüs etmeden sırtını dön; “Allahım!
Günahkâr kullarına hidayet et, beni de affeyle.” de ve gördüğünü unut.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), bizzat itiraf edene dahi “Dön,
git, tevbe et. Allah’ın affetmeyeceği günah yoktur.”4 buyuruyorken insanlara
ne oluyor ki, başkalarının en mahrem hâllerini araştırıp teşhir ediyorlar! Acaba
onların kendi ayakları kaysa, aynı duruma düşseler, haklarında nasıl muamele
yapılmasını arzu ederler? Hata ve kusurlarının ortaya dökülmesini, sırlarının
açılıp saçılmasını mı isterler?

Evet, en çok zikredeceğimiz isimler Gaffâr ve Settâr olmalı; günahlarımızı
bağışlasın ve bizi utandıracak şeyleri setretsin, mahşerde bizi rüsvay
eylemesin! Kalbimizden geçen şeylerden dolayı dahi bizi sigaya çekerse ne
yaparız? Yunus gibi “Senin ismin Gaffâr iken ya ben kime yalvarayım!” deyip
O’na iltica etmeli.

Sadaka ve İslâmiyet’in getirdiği İncelik
Bizim toplumumuzda, dinimizin güzelliklerinden kaynaklanan bir sadaka

kültürü de vardır; eşi görülemez bir incelikle örgülenmiş harika bir kültür…
Müslümanlar zekât ve sadakayı verirken öyle mâkul verir ve sadakayı alacak
insana öyle güzel şeyler anlatırlarmış ki, alan verenden daha faziletli bir
konumda görünürmüş; yed-i süflâ, yed-i ulyânın üstüne çıkarmış; yani, sadakayı
alan alttaki el, onu veren üstteki elin üstüne çıkarmış. Sadaka veren, meselâ,
şöyle dermiş: “Allah senden razı olsun. Ben de üzerimdeki bu borcu ne
yapayım ne edeyim, diye düşünüyordum. Vazifemi yapmama, büyük bir
vebalden kurtulmama vesile oldun. Allah da seni ahiret sıkıntılarından
korusun.”

Kur’ân-ı Kerim, verilen zekât ve sadakayı başa kakmayı, alan insanı minnet
altında bırakmayı ve bu şekilde ona eziyet etmeyi yapılan işin sevabını iptal
edecek bir sebep olarak zikrediyor. Bir âyette şöyle buyruluyor: “Ey iman
edenler! Sadaka verdiğiniz kimselere minnet etmek, onları incitmek suretiyle
o sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Allah’a da, ahirete de inanmadığı hâlde
sırf insanlara gösteriş yapmak için malını harcayan kimsenin durumuna
düşmeyin. Onun durumu, üzerinde toprak bulunan kaypak bir kayaya benzer



ki, şiddetli bir yağmur olur olmaz toprağı kayıverir, cascavlak kalır. Öyleleri
işledikleri hiçbir şeyden sevap ve mükâfat elde edemezler. Zira Allah
inkârcılar gürûhunu buna muvaffak eylemez.”5 Ve Kur’ân yine, “Verdiğini
çok bularak minnet etme!”6 diyor. Minnet ederek yapılan hayrın bâd-i heva
gideceğini belirtiyor. Bundan dolayı, mü’minler öylesine hassas alışmışlar ki,
sağ taraflarındaki bir insana sadaka vermişlerse, bundan sol taraflarındaki
adamın dahi haberi olmamış. Yaptıkları hayırları gizli tutmuşlar. Sadece,
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) de hayat-ı seniyyelerinde birkaç defa
yaptığı himmetlere başvurma anlarında başkalarını teşvik için açıktan açığa
infakta bulunmuşlar.

Ayrıca, selefimizin, şehrin değişik yerlerine sadaka taşları koyduğunu;
onları, zenginlerin para bıraktığı, muhtaç olanın da ihtiyacı kadar aldığı yardım
sandukçaları olarak kullandığını biliyoruz. İşte bu, hayrı gizleme ve minnet
altında bırakmama hâli, sevabı kat kat artıyor. Yardıma muhtaç olan insan da
kendini minnet altında hissetmeden, “Cenâb-ı Hak, bu insanın vazifesini
yapmasına beni vesile etti.” düşüncesiyle meseleye yaklaşıyor, o insanın veren
eli ötesinde “Rezzâk-ı Hakikî”yi görüyor.

Sosyal Çalkantılar ve Alternatif Düşünce
Sosyal çalkantılar, insanlarda alternatif düşünme melekesini geliştirir; beyin

fırtınalarına müsait zemin, fikrî bir dinamizmin ateşleyicisi olur. Bu dinamizm
doğurgandır. Yani Rönesans’ın gölgesi veya gerçek bir Rönesans bu tip
dönemlerde ortaya çıkar. Meselâ, bizim tedvin dönemimiz, asırlarca bizi ayakta
tutacak –ki hâlâ geçerliliklerini sürdürüyorlar– Kelâm ve Fıkıh başta olmak
üzere düşünce akımlarının doğduğu bir dönemdir. Bu dönemin en büyük
özelliği toplumda sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel çalkantıların yaşanıyor
oluşudur.

Tedvin devri adını verdiğimiz bu zaman diliminde, bir araya getirilmesi
imkânsız, aynı kaynakların esas alınarak istinbat edildiğine inanılması zor,
birbiriyle kıyasıya savaşan yorumlar, düşünceler ortaya atılmıştır. Basra
Mektebi, Kûfe Mektebi ile; İmam A’zam Ebû Hanife, devrindeki diğer imamlar
ile hatta kendi rahle-i tedrisinde oturan talebeleri ile ciddî fikrî münakaşalar
içine girmiştir. Ama bu vetirede hiç kimsenin başı yarılmamış, burnu
kanamamıştır. Bu süreklilik arz eden ciddî fikir jimnastikleri sonucu girilen
hicrî üçüncü asırda –ki zamanın altın çağlarından biridir o– dünyanın en
mükemmel insanları yetişmiştir. Kaynağını ilâhî beyandan alan, belki de
dünyanın en uzun soluklu içtihatları ortaya konmuş, düşünceleri üretilmiştir.



Batının bizim tedvin dönemine benzer Rönesans’ına baktığınızda şunu
görürsünüz: Evet, bir Rönesans yaşanıyordur; ama Batı ve batılı bunalım
içindedir, barbardır, yobazdır. Haçlı Seferlerinden bıkmış yorgun askerdir. Bu
yorgunluk onu kendi içine döndürmüş, kendini yeniden gözden geçirme imkânı
sağlamıştır. Grek felsefesine, Roma düşüncesine, Hristiyanlık esaslarına
yönelme bu dönemde olmuştur. Daha sonraları meydana gelen münferit ve
müteferrit tecdit hareketlerinde de aynı sosyal ortamı görmek mümkündür.

Şu an içinde yaşadığımız zaman diliminde de bizdeki tedvine, Batı’daki
Rönesans’a benzer bir zemin var. Fakat burada bir tehlikeye dikkatlerinizi
çekmek istiyorum; bazen bu türlü dönemlerde bazıları gölge kurtuluş yolunu
gerçek ve nihaî kurtuluş yolu zannedebilir. Bu zannın ve inancın gereği olarak o
uğurda kavga ve mücadele verebilir. Bunlar bazen başarılı da olabilirler.
Hâlbuki bu tam anlamıyla bir yanılmadan ibarettir. Aslında gerçek, sahih ve
kalıcı viladetlerin önünü alan başarılardır bunlar.

Bu yüzden diyorum ki, Cenâb-ı Hak bazı alanlarda bize geçici olan
muvaffakiyetleri çok göstermesin. Ta ki biz sürekli metafizik gerilim içinde
olalım, doğurgan olalım, sürekli beyin fırtınaları yaşayarak tedvin dönemine
benzer, bizi bugünümüz ve geleceğimiz adına yıllarca, asırlarca idare edecek
esasları üretelim. Evet, Müslümanlığın çok yeni şeyler doğurması lazım. Aksi
takdirde geleceğe yürüyemez, bu hâliyle de yaşayamaz. Bediüzzaman ne güzel
der; “Eski hâl muhal, ya yeni hâl ya izmihlâl.”7

Sosyal Hareketler ve Tabiî Süreçler
Bütün bir toplumu ve belki de gelişme seyrine paralel olarak bütün insanlığı

kucaklayan, onlara hizmet götüren hareketlerde birbirini izleyen, izlemesi
gereken tabiî süreçler vardır. Bu tabiî süreçlerin başında hiç şüphesiz iman,
ardından da icmalî ve tafsilî ilim gelir. Herhangi bir düşüncede eğer ilim
önemli bir konuma gelmiş ise bu demek değildir ki iman ihmal edilebilir.
Hayır. Bu çok ciddî bir yanılmışlık ve aldanmışlık olur. Bu, o düşünceyi sosyal
oluşumların tabiî seyrine bırakmak anlamına gelir. Onun için toplum içinde
fikrî önderlik yapanlar iman mevzuunda sürekli canlı tutacak esaslar bulmak,
metodlar ve sistemler üretmek zorundadır. Bu yönlendirme olmazsa rehavet
devreye girer; “Allah’a şükür, yıllardır başarıdan başarıya koştuk, artık zaman
rahata erme zamanıdır.” demeler söz konusu olur. Bu safhadan sonra o düşünce
adına yaşama, hayatını onun gereklerine göre düzenleme bir tarafa, insan
Rabbine karşı yapmakla mükellef olduğu ibadetleri bile kültürel bir aktivite
olarak görmeye başlar. Artık bu tip kimseler için dün aşk, vecd ve heyecanla
yapılan, gözyaşları ile süslenen ibadetler kültürel bir aktivitedir. Cuma da,



bayram da, hac da bir kültürün dışa yansımasından ibarettir.
Fakat iman kendi kıvamında, kendi tazeliği içinde ve ilk dönemdeki

orijiniyle korunabilse bu türlü vartalar içine girilmez. Onun için iman, hiç ara
verilmeden sürekli insanlara telkin edilmeli, ısrarla onun üzerinde durulmalı.
Onu insanların gönlünde, kalbinde, kafasında sürekli canlı tutacak sistemler
icat edilmeli ve gerekirse insanlar bu mevzuda zorlanmalı. Aksi hâlde
karbonlaşma başlar orada. Bediüzzaman Hazretleri bu sebeple iman üzerinde
ısrarla durur.

Evet, aksiyonda süreklilik inancını, insanların gönlüne, kafasına, ruhuna ve
vicdanına duyurmalıyız. Şahsen ben insanların kalblerinde sürekli ve hiç
doyma bilmeyen oburlukla “Müslümanlığı âleme duyurma” his ve heyecanını
uyarmak gerektiği kanaatindeyim. Bunun havarilerini yetiştirmeliyiz. Her insanı
bu ufkun potansiyel havarisi görmeliyiz. Kâmil insan yetiştirme, milletine
hizmeti gaye edinenlerin hareket yörüngesi olmalı. Bu arada yetiştirilmesi
konusunda ihmal gösterilmiş ve yanlış yollara sapmış insanlarımızla da ciddî
bir şekilde ilgilenilmeli. Onların aktif hâle gelmesi için elden gelen her şey
yapılmalı, her gayret ortaya konmalı. Öyle bir sistem ortaya konmalı ki tek
ferdin bile zayi olmasına fırsat vermemeli. Şu anda toplumumuzda böyle bir
sistemin ortaya konduğu söylenemez. “İşin tabiatı icabı” falan deyip işin
içinden sıyrılmak isteyenler olabilir; ama bence böyle düşünmek yanlış. Biz
Allah’a gönülden inanmış insanların canlılığına süreklilik kazandıracak,
herkesin işin başındaymış gibi ciddî bir gönül iştiyakıyla, havariler misali
hareket etmesine müsait zemini hazırlayamıyoruz. Kafalarımız yetmiyor o işe
veya o mevzuda bir araya geldiğimizde ciddî beyin fırtınaları meydana
getiremiyoruz. Ben, Üstad o meselenin inkisarı içinde ölmüştür diye
düşünüyorum. Benim inkisarım ise beni öldürecek kadar değil, çünkü o bir
gönül meselesi.

Evet, zorlamayla dahi olsa insanları o mevzuda yönlendirebilecek bir sistem
kurulmalı, tıpkı fabrikada çalışan işçilerin sistemi gibi. Hani işini yapmayan
birine sistem hemen müdahale eder; ama şefi, ama arkadaşı, ama ustabaşı... İşte
öyle, herkes durduğu yerde, bulunduğu makamda mutlaka o sistemin genel
işleyişinin hem bir parçası hem de kontrolcüsü olmalı. Anlatıldığı kadar kolay
değil bu iş biliyorum. Çünkü her bir insan bu dünyada bambaşka bir âlem.
Dolayısıyla her biri apayrı bir âlem olan insanların teker teker istihdamı
göründüğü kadar kolay değil. Allah inayet ede.

İnayet dedim de, Cenâb-ı Hakk’ın fevkalâde inayeti başımızın tacı. Biz
O’nun nihayetsiz inayetinin her zaman beklentisi içindeyiz. Fakat irademiz de
var ve Allah bizi irademiz sebebiyle muhatap almış. Öyleyse bizim de bu



meseleyi o zaviyeden ele almamız gerekir. Bir başka ifade ile O’nun fevkalâde
inayetleri, ihsanları, lütufları ve keremlerini vesile-i şükür yapar ve onları
artırması için Allah’a teveccühte bulunuruz. Ama dünyada kaldığımız süre
içinde planlarımızı, bize ait gibi gördüğümüz; ama aslında âriye olarak bize
verilen benliğin, iradenin rükünlerini kullanarak yaparız, yapmaya çalışırız.

Evet, bir taraftan bilme, isabetli hareket etme; diğer taraftan heyecan ve
helecanlarını sürekli koruyup azimli ve kararlı olma, küheylanlar gibi yerinde
dururken bile sürekli hareket etme, yerinde oynayıp durma, bana çok önemli
geliyor. Bunun çok kolay olduğunu zannetmiyorum. Fakat “yapılamaz” demek
suretiyle de inkisar hâsıl etmek istemiyorum.

Hâlihazırdaki şartlar ve mevcut durum, aşk u heyecan adına önemli ve
elverişli bir ortam sayılabilir. Şahsî kanaatim, bugün yaşayanlar gelecekteki
nesillerden daha avantajlı sayılırlar. Kendi canlılıkları, başkalarına hayat
üflemeleri, iç kokuşmalara karşı sıyanet içinde bulunmaları gibi hususlar adına
daha şanslı, daha avantajlı sayılırlar. Fakat şu da unutulmamalı ki günümüzün
nesilleri kendilerini ayakta tutacak esaslardan, dinamiklerden uzaklaşıyor,
onları ihmal ediyor. Farkına varmadan, yavaş yavaş, aheste aheste gelen ve
ruhunun içine yerleşen öldürücü faktörlerin farkına varmıyor. Hepsinden kötüsü
bunları tabiî gelişmenin bir neticesi olarak kabulleniyor. “Bu bir vetire; dün
öyleydi, bugün böyle, yarın başka türlü olacak.” diyor. Tabiî görüyor mânâ
adına, ruh adına çürümeyi, solmayı. Ve bu hepimiz için söz konusu. Gerçi
Cenâb-ı Hakk’ın kendilerine büyüklük bahşettiği insanlar hayatlarının her
karesinde aşmışlar bu vartaları ve değişmemişler hiçbir zaman. Bakın o tabakat
kitaplarına; niceleri bütün bir ömür boyu bir yere çardağını kurmuş, atını bir
kenara bağlamış, zaman gelmiş sağda solda hadis-i şerif toplamış; zaman
gelmiş “Savaş var!” denildiğinde savaşa koşmuş; zaman gelmiş devlet “Sana
şurada ihtiyaç var.” deyince, çardağını söküp bineğinin sırtına bağlamış ve
oraya gitmiş. İşte bir ömür boyu, değişmeden, bunu aynı çizgide devam ettirme
çok önemli bir mesele; Allah’ın bir lütfu bu. Fakat bu aynı zamanda o hareketin
ani’l-merkez gücünü de gösteriyor. Hatta o Havâric ve Nevâsıb hareketinde
bile ben çok önemli bir dinamizm görüyorum. Sadece orada basiretli dimağlar
meseleyi yönlendirmede kusur ettiklerinden dolayı, o çağlayanı zararlı hâle
getiriyorlar. Aslında orada coşkun bir iman, müthiş bir heyecan, bir şeyler
yapma azmi ve bâtıla baş kaldırma var. Ama dinlemeleri gerekli olan insanı
veya insanları dinlememe kusuru onlara ait. Hz. Ali’yi dinleselerdi, birçok
ciğersûz hâdise olmayabilirdi.

Bugün de olabilir bunlar. Doğruluk, iyilik, güzellik adına iyi şeyler yapmak
için bir araya gelenler, gelecekte birbirini yiyebilirler. Siz bunları bugün



sarmaş dolaş görebilirsiniz; fakat firasetiniz varsa, o tipleri, dişlerinin
yapısından, tırnaklarının uzunluğundan, pençelerinin vahşice durmasından
anlayabilirsiniz. Bu olumsuz dalgaları kırabilir miyiz? Elbette... Bu, bizim
yerimizde sağlam durmamıza bağlı.

Hâsılı, zor şeylerden bahsettik. Benim ciddî endişelerim var. Başarının ve
zaferin öldürücülüğü beni, yolda yürümeye devam ederken başarılı olacak
mıyız, olmayacak mıyız düşüncesinden daha çok korkutuyor.

Tecdit-Teceddüt ya da Yenilenme ve Yenileşme
Fantazisi
Tecdit ve teceddüt hakkında değişik zamanlar değişik vesilelerle

düşüncelerimi dile getirmiştim. Her şeyden önce tecdit/yenileme ameliyesi
tarihî geçmişimizde mevcut olan bir şeydir. Tecdit hareketleri, tecdit dönemleri
bu süreci ifade için kullanılan terimlerdir. Tecdit, yenileme işini gerçekleştiren
müceddidin hem kendini hem de toplumu yenileme hamlesine verilen isimdir ve
bu teceddütten yani yenilenmeden hatta yenileniyor görünmeden –ki ben buna
“yenilenme fantezisi” diyorum– bütün bütün farklıdır.

Ebû Dâvûd’un Sünen’inde Allah Resûlü bir hadis-i şeriflerinde şöyle
buyuruyor: ُدِّدَجُي ْنَم  ٍةَنَس  َِةئاِم  ِّلُك  ِسْا  ىٰلَع َر ِةَّمُْألا  ِهِذ  ِٰهل ُثَعَْبي  ّللا  َهٰ َّن  إِ

اَھَنيِد اََھل   “Her yüz senede bir, bu dini tecdid edecek bir insanı  Allah
gönderir.”8 İslâm âlimleri hemen her asırda bu hadisin mânâ ve muhtevası
üzerinde ısrarla durmuşlardır. Hatırladığım kadarıyla en ciddî ve en geniş
duran İmam Süyutî, ondan sonra da İmam Rabbanî Hazretleridir.

Hadiste geçen “ba’s” tabirini hadisin umumî muhtevasını nazara alarak şöyle
yorumlamak uygun olur zannediyorum: Allah, dipdiri bir insanı ölü bir toplum
içinde neş’et ettirir ve onun eliyle o toplumu yeni bir dirilişe mazhar kılar. Bu
diriliş bazen geniş bazen de dar alanlı olur. Nitekim “İnsanlığın İftihar
Tablosu”nun irtihal-i dâr-i bekâ buyurmasından günümüze kadar bütün tecdit
hareketlerine bakıldığında bazılarının dar, bazılarının çok geniş olduğunu
görürsünüz.

İlk müceddit, kimilerine göre Hz. Ebû Bekir’dir. Ben şahsen bu görüşe
katılmıyorum. Hatta bu yaklaşımın gereksiz bir inat uğruna, başka birine
müceddit dememek için ortaya konduğunu zannediyorum. Esasen Hz. Ebû
Bekir’in vazife yaptığı dönem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yeni
vefat ettiği bir dönemdir. Sahabe aynı sahabe, toplum aynı toplumdur. Bu
açıdan Hz. Ebû Bekir’in yenileyeceği bir şey yoktur. Onun için Hz. Ebû Bekir’e
müceddit demek yerine “Allah Resûlü’nün getirdiği dinî esasları bütün



yeniliği, taraveti, halaveti ve canlılığı ile korumuştur; –eskilerin ifadesiyle–
çok iyi derpiş etmiş birisidir.” dense daha doğru olur. Hulefâ-yi Raşidin
arasında illâ birine müceddit denecekse bence o seyyidinâ Hz. Ömer olmalıdır.
Fakat genel kabul, ilk müceddidin Ömer b. Abdülaziz olduğudur. O, iki buçuk
sene süren iktidarında, kendinden önceki, Haşimilere ve Efendimiz’in Ehl-i
Beyt’ine karşı olan Emevî hıncını, kinini, nefretini durdurmaya çalışmış; dinin
haysiyet ve onuru için mücadele etmiş bir insandır. Minberlerde Hz. Ali dahil
“Raşid Halifeler”in adlarının okunmaz hâle geldiği o dönemde her cuma
minberden 9 ِناَسْحِْإلاَو ِلْدـَعْلِاب  ُرُمْأَي  ّللا  َهٰ َِّنإ   âyetini okuyup adalet, istikamet
ve ihsanla hareket etmiş ve devlete bütün suistimallerin önünü tıkayan bir yapı
kazandırmıştır. Öyle ki, Velid döneminde on bin dinar alan halasının tahsisatını
bile kesmişti Ömer b. Abdülaziz. “Yeğenim, on bin dinar alıyordum, sen kestin
bunu!” diyen halasına, “Halacığım!” diyor, “Nereden bulup vereyim?
Hazinenin –ki milletin malıdır– durumu ortada. Bu durumda iken ben sana on
bin dinar veremem ki!” Sonra da her zaman yaptığı gibi kalkıp biraz zeytinyağı
getiriyor biraz da ekmek ve “Halacığım, biraz yemek istemez misin?” diyor ve
ekmeği yağa banıp yiyor. Tefessüh etmiş bir devlete zühd ve yeniden
Muhammedî bir ruh kazanma düşüncesini getiriyor. Onun döneminde insanlar
ilk defa resmen “hadis tedvin”ine açılıyorlar.10

Daha sonraları sırasıyla olmasa da müceddit olarak İbn Süreyc, İbn
Dakiku’l-Îd, İmam Gazzâlî, Fahreddin Razî, İmam Nablusî, İmam Rabbanî
sıralanıyor. Bunlar, umumiyet itibarıyla mücedditlikleri İslâm âlimleri
tarafından kabullenilen insanlar. Yoksa mücedditler elbette bunlarla sınırlı
değil. Evet bu isimlerin hepsi çeşitli zamanlarda dar ya da geniş alanlı tecdit
hareketlerinin öncülüğünü, temsilciliğini yapıyorlar. Bu faaliyetlerle insanlar
dini yeniden, bir kere daha taptaze semadan inmiş gibi bütün taravetiyle
duyuyor ve hayata taşıyorlar.

Değişik zamanlarda ifade ettiğim gibi, aslında herkesin hem de her sabah
gözlerini açarken yeni bir günün idrakiyle, dinini yeniden bir kere daha
duyması lazım. Bugünkü ruhta, kalbde, histe duyulan din, dünkü olmamalı.
Yarın da bugünkü olmamalı. Öbür gün de yarınki olmamalı. Her gün, ama her
gün farklı olmalı. Böylece Zât-ı Ulûhiyet’i farklı delillerle vicdanınızda
duymalısınız. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) “İki günü müsavi olan
aldanmıştır.”11 beyanı bu açıdan çok önemlidir. Buna göre iki günü eşit olan
inanç mevzuunda da, İslâm mevzuunda da, ihsan mevzuunda da aldanmıştır.

Bir misalle açalım: İnsan, hayatı boyunca bir minareye tırmanıyor gibidir ve
öyle olmalıdır. Minarenin şerefesine ulaştığı an ise onun ölüm anıdır. Onun için



insan şerefeye ulaşıncaya kadar sürekli hep bir basamak merdiven atlamaya
bakmalıdır. Hep daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı demelidir. Bir başka
tabirle o bir “Hel min mezîd?” kahramanı, devamlı araştıran, ilerleyen,
tahkikatta bulunan, ilimde, fikirde, mârifette derinleşen, ama bir türlü doyma
bilmeyen bir yolcu gibi olmalıdır. Tıpkı Âyetü’l-Kübra’daki seyyah gibi.
Çünkü bizim bu tür yenilenmeye ihtiyacımız var. Herkesin, ilim erbabının da,
erbab-ı tarikatın da ihtiyacı var.

Burada bir hakikatin unutulmaması lazım: Dinî duygu, düşünce ve
pratiklerimiz de her şeyin aslına, yani dinin temel kaynaklarına, edille-i
şer’iyyenin esaslarına dayansa da –ki bunlar “Kitap”, Sünnet, bir mânâda icma,
bir mânâda fukahanın hâlisane yaptığı içtihatlardır– şartların ve konjonktürün
meseleyi sunma açısından müessiriyeti inkâr edilmemeli. Zira şartlar ve
konjonktür insanın üslûbuna aksettiği gibi, insanın karakteri, tabiatı da ulaşılan
sonuçlarda ciddî rol oynar. Meselâ teknolojik gelişmeler müceddidin dimağını
etkiler. Dolayısıyla müceddit kendi çağının davetçisi ya da bir “nezir-i
üryan”ın her çağdaki izdüşümüdür.

Teceddüde gelince; yenilenme fantezisi, yenilenme havası içinde bulunma
tekellüflü tevillerle bir farklılık ortaya koyma, kendini âlemden farklı olarak
ifade etme çabasıdır. Yabancı bir kelimeyle ifade edilecekse “reform” ya da
“reformasyon”dur teceddüt. Asıl-fasıl ayırt etmeksizin dinin bütün meselelerini
yeniden gözden geçirme, çağa uydurma gayretidir. Problemleri çağa ve
insanlara değil de Kur’ân’a yükleme, Efendimiz’e izafe etme söz konusudur.
Güya, temel nasslarda yapılacak oynamalar ile problemler ortadan kalkacaktır.
Meselâ, Kur’ân’ın asıl hedefi güzel ahlâk, insan ve toplum hayatının disipline
edilmesidir. Namaz, neden ve niçin demeden insanların Allah’a yaptığı
kulluğun adıdır. Hayatı disipline eder, insanın güzel ahlâka ulaşmasını sağlar.
Ama bu çağda farklı şekillerde de kulluk yapılarak aynı sonuca ulaşılabilir, illâ
namaz olması şart değil. Oruç yerine farklı bir diyet ikame edilebilir. Zekât ve
hacca bedel başka şeyler devreye girebilir. Ve daha nice ipe sapa gelmez,
hiçbir aklî ve dinî temele dayanmayan düşünceler...

Bu tür fantastik şeyleri ortaya atanlara müceddit değil, müteceddit denilir.
Onlara reformist demek daha uygun. Aslında bunların yaptıkları dinin ruhunu
hırpalamaktır. Diğerleri ise dinin esasına, usûlüne, ümmehatına dokunmadan,
muhkemata sadık kalarak onu yeniden, terütaze duyurma peşindedirler. Yani
aradaki mesafeleri aşarak, –Üstad’ın Reşahat’ta dediği gibi– Asr-ı Saadete
gidip, O “Zât”ı vazife başında görerek, icraatına bakarak, O’nu yeniden
hissetme. Çünkü yenilenme ihtiyacı olan din değil insanlardır.12

Evet, fertler her gün farklı bir menfezden dinî hakikatleri temâşâ etmeliler;



etmeliler ve her gün ayrı bir neşve duymalı, ayrı bir huzur soluklamalılar.
Sofîlerin de, Üstad’ın da yaptığı ve yapmak istediği şey budur. Ama onların
halefleri yenilenme vetiresini gerektiği gibi yakın takibe almış mıdır, bunun her
zaman münakaşası yapılabilir.

Geçim Standardı
Televizyon haberlerinde dönem dönem dört kişilik ailenin aylık geçim

standardı adına rakamlar veriliyor. Esas alınan ölçüler nelerdir tam
bilmiyorum; ama verilen rakamlara bakınca görülüyor ki bu standartları, hele
bizim ülkemizdeki insanların yakalaması çok zor. Bununla beraber bu
rakamların sürekli tekrarı, haberdeki üslûbun tam olarak ayarlanamaması
insanları şükürsüzlüğe, kanaatsizliğe itiyor. Ben hatırlıyorum çocukluğumda
insanlar sadece yoğurtla kahvaltı yapıyorlar; ama tarlada, bağda, bahçede
hamarat bir şekilde de çalışıyorlardı. İnanın, hiç mübalâğa etmiyorum; çünkü
ben de onlardan biriydim. Yoğurtla kahvaltı ediyor, akşama kadar hayvanları
güdüyordum. Sabun bulamıyorlardı insanlar, kil ile çamaşırlarını yıkıyorlardı.
Bit salgınından kırılıyordu millet. Veba salgını geldiğinde yediden yetmişe
birçok insan ölüyordu. Çokları bir öğün yemek yiyordu. Evet –Allah o günleri
bir daha yaşatmasın– şartlar çok zordu; ama hiç kimse de hâlinden şikayet
etmiyordu.

Hayır hayır, yanlış yaptığımız kanaatindeyim. Bu haberlerle, daha doğrusu bu
yaklaşımla milleti şükürsüzlüğe sevk ediyoruz. Allah’a karşı şikâyete
yönlendiriyoruz. Yeni bir üslûp bulmalıyız haberlerin veriliş tarzında. Hem
yalan olmamalı, gerçekleri yansıtmalı, halkı doğru bilgilendirmeli hem de
bulduğuna kanaat etmeli, nankörlüğe girmemeli insanlar. Aksi takdirde ne
verirseniz verin, isterseniz iki üç milyar verin doyuramazsınız siz onları.

İsraf... Bütün insanlığın iktisadî anlamda belini büken bir kanser o.
Geçenlerde sordum arkadaşlara banyolarda kullandığımız kâğıt havluların
fiyatlarını. Bir rakam söylediler, ucuz veya pahalı önemli değil, önemli olan
onun tam tekmil kullanılması, israf edilmemesi. Bilmem medâr-ı fahr olur mu;
ama örnek olması açısından söylemekte mahzur görmüyorum; burada
mecburiyetten dolayı kullandığımız kâğıt havluların her bir parçasını üç dört
kere kullanıyorum ben. Önce elimi yüzümü siliyorum, sonra ayaklarımı
kuruluyorum, sonra da banyo tabanını siliyor, ondan sonra atıyorum. İsraf olur,
diye lüzumsuz yanan ışıkları hemen söndürüyorum. Ama aynı hassasiyeti her
yerde göremiyorum. Yemeden içmeden tutun, giyinmeye kadar her şeyde israf
hâkim hayatımıza.



Bediüzzaman Hazretlerinin İktisat Risalesi’nde ortaya koyduğu düsturlara
bakın. Hapishanelerde işkenceler, sıkıntılar, açlıklar, susuzluklar ve bunların
karşısında sarsılmaz bir iman, ahirete bakış, kadere rıza... Ve sonra
bakıyorsunuz, o sıkıntılara maruz kalan insan sürekli şükürle, Allah’a hamd ü
senâyla dimdik ayakta. Bizim de aklı başında, iyi yetişmiş, maksadını güzel ve
takılmadan ifade eden insanlara ihtiyacımız var. Ta ki çıksınlar televizyon
programlarına bu örnekleri dile getirsinler, girsinler halkın içine mazhar
olduğumuz Allah’ın lütuflarını nazara versinler, insanları nankörlükten
kurtarsınlar, onun bize olan lütuf ve ihsanları karşısında tam bir kulluk
sergilememiz gerektiğini anlatsınlar.

Bazıları benim Amerika’da dört senedir sürgün olduğumu söylüyor. Ne
sürgünü Allah aşkına?! Asıl inançsızlık hesabına hareket eden insanlar
yapayalnız, tecrid-i mutlak yaşıyorlar ya da yaşamışlar. Meselâ; Troçki’yi
düşünün. Meksika’da tecrid-i mutlak içinde, bahçeli büyük bir villanın
arkasındaki kulübecikte yaşamış yıllarca. Stalin’in korkusundan dışarı
çıkamamış. Fakat kaderin garip tecellîsi, o kulübecikte de bulmuşlar ve
öldürmüşler adamı.

Evet, Allah bir gurbet yaşatıyor burada bize, size ve hepimize; ama bu gurbet
ahirette bir kurbet (yakınlık) vesilesi olabilir. Öyleyse niye şikâyet edeceksin
ki? İnsanî hisler, vatan, memleket, eş dost, akraba diyorsanız, elbette… İnsanın
bunları özlemesi kadar tabiî bir şey olamaz. Ama bunları özlerken Allah’ın
sağnak sağnak üzerimize gönderdiği lütuf ve ihsanlara karşı nankörlük
yapmamamız lazım. Biz hiçbir zaman mahrumiyet denilen şeyi kâmil mânâda
yaşamadık. Meselâ Bediüzzaman Hazretlerinin çektiğinin onda birini ne ben
çektim ne de siz. Baksanıza şu ifadelere; “Yirmi sekiz sene çekmediğim eza,
görmediğim cefa kalmadı. Seksen küsur senelik hayatımda dünya zevki namına
bir şey bilmiyorum.”13 diyor; deyip vak’ayı rapor ediyor; ama hâlinden hiç
şikâyetçi değil. َرِدَك اَم  ْعَد  اَفـَص  اَم  ”.Safâ vereni al, keder vereni bırak“ خُْذ 
diyerek her şeyin iyi ve güzel yanını görüyor. Bardağın boş değil, dolu tarafına
bakıyor.

Hâsılı, Allah’ın nimet ve ihsanlarına karşı şükürle mukabelede bulunmak
zorundayız. Elimizdeki bütün imkânları hep onu anlatmaya, onu sevdirmeye,
onu takdir etme ve ettirmeye matuf kullanmak mecburiyetindeyiz. İnsanların
içlerinde her hâlukârda memnun olma duygusu uyarmalıyız. Hastalık-sıhhat,
ızdırap-rahat, zenginlik-fakirlik... Her hâlükârda... İşin özü; insanların
iniltilerinde bile şükür nağmesi, şükür terennümü duyulmalı.



Askerlik Çok Önemlidir
Soru: Askerlik mesleği için “Millî seciyemizin önemli bir rüknüdür.”

değerlendirmesinde bulunuyorsunuz. Bir başka yerde de “Şimdi askere
çağrılsam seve seve giderim.” diyorsunuz. Günümüzdeki ordu-iktidar
ilişkileri, Irak’a asker gönderme ve benzeri konular etrafında cereyan eden
tartışmalar da nazara alındığında hâlâ aynı düşüncelere sahip misiniz?

Cevap: Mutlak ve genel anlamda askeriyeyi, temsil ettiği hakikat itibarıyla
mazi ruhu veya şuuru ya da millet ruhu veya millet şuuru diye adlandırabiliriz.
Yıllardan beri artık sabitleşen, âdeta şuuraltı müktesabatım hâline gelen
düşüncelerim içinde “medrese-tekye-kışla” sacayağının –ki bir milleti millet
yapan dinamiklerin hepsini içine alır bu üçgen– önemli bir parçası olan
askeriye, yeri başka bir şeyle dolmayan/doldurulamayan bir konuma ve role
sahiptir. Bunu alternatifi olmayan bir kurum şeklinde de ele alabilirsiniz. Evet,
nasıl bir dönemler tekye İslâm’ın ruh ve gönül hayatını temsil ve tedris etmiş ve
medrese, pozitif ve dinî ilimleri sırtlanmışsa, kışla da, iç dünyada disiplin, dış
dünyada da açılım ve her türlü tehlikeye karşı devleti, milleti, millî ruh ve
düşünceyi muhafaza etme vazifesini üstlenmiştir. Kışlanın asırlar boyu
yapageldiği bu hizmetler onu milletin karakteri ile bütünleştirmiştir. Zaten
başka türlüsü de düşünülemezdi; zira o bu milletin bağrından çıkan bir
kurumdu. İşte bu düşünceler bana yıllar önce sizin soruda işaret ettiğiniz
cümleyi söyletmişti: “Askerlik mesleği, millî seciyemizin önemli bir
rüknüdür.”

O günden bugüne söz konusu düşüncemi değiştirmeme neden olacak hiçbir
şey olmadı; dolayısıyla şimdi de farklı düşünmüyorum. Bakın, bu millet tarihte
çeşitli devletler kurarken onu âdeta bir orta direk yapmış, devletini, devlet
düşüncesini, devlet sistemini onun etrafında kurmuştur. Kışla, kendisini temsil
edenlerin adil olduğu dönemlerde sadece iç dünyaya değil, dış dünyaya da
hatta o günün şartları hesaba alınarak ifade edilecek olursa bütün dünyaya
adalet dağıtmış, devletler muvazenesinde adaletin yegâne temsilcisi olmuştur.
İşte bu durum millî kabulün zeminini oluşturmuş ve kışla-millet bütünleşmesi
gerçekleşmiştir. Bugün birileri şu ya da bu sebeple kışladan, kışla
düşüncesinden kaçıyorsa söz konusu millî kabulün ve millî şuurun farkında
değiller. Veya şöyle de diyebilirsiniz; genlerinin, yani militarist bir geçmişten
geldiklerinin farkında değiller. Bugün yüzümüzü ak, alnımızı açık eden şanlı
tarihimizin, askerlerin omuzlarında bayraklaştığını unutmuşlar. Şahsen ben
onların bu kaçışlarını gafletlerine veriyorum. Bunu kendi millî kimliğinden,
millî şuurundan kaçma seklinde değerlendiriyorum.



Burada bana, “Her şey güllük gülistanlık mı, hiç menfiler ve menfilikler yok
mu?” diyebilirsiniz. Uzak ve yakın geçmişimize ait bir sürü örneği de peşi
peşine sıralayıp yukarıdaki düşüncelerimden dolayı beni sorgulayabilirsiniz.
Ama ben bu çerçeveye girecek örnekleri özel anlamda ele almanın gerekliliğine
inanıyorum. Parçalardaki yanlışlıkların bütüne ve genele mâl edilmesini doğru
bulmuyorum. Sizin anlayacağınız toptancılık anlayışına karşıyım. Çünkü her
kurumda, her zaman genel yapıyı, genel gidişatı zorlayan, genelin aksine
kendine bir yön belirleyen ve dolayısıyla ferdî düşünen, ferdî hareket eden
insanlar çıkmıştır; şimdi de çıkıyordur; gelecekte de çıkacaktır. Fakat bunlar bu
milletin bağrından çıkmış bir kurum hakkında genel ve menfi bir hükme
varmayı haklı kılmaz. Zira, birbirinden ayrı meseleler bunlar.

Şimdi Askere Çağrılsam Seve Seve Giderim
Fıtratım itibarıyla bende bazı şeylere karşı hassasiyet çok fazladır.

Yaratılışımdan kaynaklanan bu duyarlılığımdan dolayı baskıya ve tahakküme
hiç tahammülüm yoktur meselâ. Aslında böylesi bir fıtratın askeriyenin genel
geçer kaideleri ile kolayca uyum sağlaması oldukça zordur. Çünkü askeriyenin
niçinini, nedenini ve hikmetini kavraması zor, yer yer imkânsız kaide ve
uygulamaları vardır. Sözü geçen kaideleri, aklî ve mantıkî ölçülerde bir yere
oturtmak ancak bilge kişilerin veya askerî alanda uzman olanların işidir.
İsterseniz bunu halk arasında söylenen mesel ile izah edelim: Şeytanın aklı her
şeye erdiği hâlde askerliğe bir türlü ermemiş. Anlayamamış, kavrayamamış
onu. Dolayısıyla âteşîn bir fıtratın, hayatının en delikanlı döneminde bu yapı ile
uyum sağlaması çok zordur.

Bunlara, yirmi yaşında bir genç de olsa sahip olduğu inanç; o güne kadar
almış olduğu inanç ağırlıklı eğitim ve öğretim; akıl, mantık ve hikmet telakkisi
ve hepsinin ötesinde hayat felsefesi ve yaşama şeklini ilave ederseniz bu gencin
askeriye ile ortak paydası neredeyse yok denecek kadar azdır.

Ama bütün bu gerçeklere rağmen ben askerlik sürem içinde hiçbir şeye itiraz
etmedim, hiç şikâyette bulunmadım. Zor gelmedi diyemem; ama hiç yılmadım,
küsmedim, darılmadım. Bir vaaz sonrası, komutanım terhisime bir ay kala beni
yanına çağırdı ve “Seni terhis ediyorum.” dedi; dedi ama ben sevindiğimi
hatırlamıyorum.

27 Mayıs sonrasının o çok sıkıntılı dönemlerine rast gelmişti askerlik
zamanım. Şiddet, hiddet, öfke... Ne ararsan var. Komuta kademelerinde el
değiştirmeler oluyor. Mamak’ta iken farkında olmadan Talat Aydemir’in askeri
oluyorsunuz. Yedek subay okulu, radyo evini teslim almak için harekete



geçiyor. Harp Okulu bir yönüyle Yedek Subay Okulu ile müşterek hareket
ediyor. Karda kışta günlerce nöbet bekliyorsunuz. Bazı subaylar muhalif
subayları teslim alıyor. Üzerinizde uçaklar uçuyor, hem de bombardıman
niyetiyle. Eğer teslim olmazsak bombardıman yapacaklar. Tüfeklerinizin
mekanizmalarını alıyorlar. Hâsılı sıkıntı üzerine sıkıntı. Bütün bunlara rağmen
ben asker ocağından şikâyette bulunmadım. Aksine orayı âdeta bir laboratuvar
gibi gördüm. Her gün farklı yerler keşfettim, farklı dünyalara açıldım, farklı
insanlar tanıdım. Ben o kutsî ocakta öğrendiğim şeyleri, elde ettiğim tecrübeyi
ne ailede ne de okulda öğrenebilir veya kazanabilirdim. Sokakta öğrenmem
zaten imkânsızdı. Ama kışlada insan ister istemez bir kalıba giriyor. Umumî bir
yerde, birçok insanla beraber kalıyorsunuz. Yüzde yüz düşüncenize ters,
anlayışınıza ters insanlarla birlikte oluyorsunuz. Dinleneceğiniz zaman birileri
kalkıp bağırıp çağırıyor, hopluyor, zıplıyor. Aslında bütün bunlar insanı
rahatsız edici faktörler. Fakat ben o günden bugüne rahatsızlık izi bırakmış
hiçbir şey hatırlamıyorum, sanki güllük gülistanlık bir yerde yaşamışım gibi...

İşte onun için demiştim “Şimdi askere çağrılsam seve seve giderim.” diye.
Yine de diyorum: Altmış altı yaşıma basıyorum, bugün çağırsalar koşa koşa
giderim asker ocağına. Sadece bir ricada bulunurum; o da şu: “Kalbimin üç
damarı tıkalı. Onu zorlayacak emirler vermeyin. ‘Marş marş’ demeyin meselâ.
Yat kalk diyerek yormayın. Ama yirmi beş kişilik koğuşlarda, ranzalarda
yatmaya gelince seve seve. Bin kişinin yemek yediği gürültülü yemekhanelerde
yemek yemeye âmenna.” Ruh hâletim benim bu ve bunu ifade etmeyi kendi
hesabıma bir borç biliyorum.

Bu düşüncelerimi dile getirmemin sebebi merak edilebilir. Bazen insanın
içinde bulunduğu konum onu bazı şeyleri söylemeye mecbur ediyor. “Bu
inancını, bakış açını, düşüncelerini, yorumlarını söylemelisin.” diyor. Eğer
senin gözünün içine bakan dünya kadar insan varsa, sana göre tavır alacaklarsa,
düşüncelerini kendine saklamanın ne anlamı olabilir ki? Onun için kutsal
bildiğim bir müessese hakkındaki düşüncelerimi ifade etmem yadırganmamalı.
Askere giderken hacca, umreye gidiyor gibi gidilmeli. Tıpkı Osmanlılar gibi.
Bazı dönemlerde Osmanlılar umreye de hacca da gitmemişler; gitmemişler zira
İslâm âleminin karakolluğunu yapmışlar. Birçok mütefekkir; “Âlem-i İslâm’ın
şimalinde Türk milleti olmasaydı bugün yeryüzünde İslâm olmazdı.” diyor.

Yeri gelmişken istidradî bir düşüncemi arz edeyim: Bedelli askerlik peşinde
olmayı –halk tabiriyle– askerlikten kaytarma olarak yorumluyorum. Şu kadar
var ki devlet bir taraftan ekonomik sıkıntılarını aşmak, bir taraftan ihtiyaç
fazlası gençleri eritmek düşüncesi ile bedelli askerliğe evet diyorsa, ona bir
şey demem; bunlar devlete ait işlerdir, karışmam. Fakat gençlerimizin bedelli



askerlik peşinde koşmasını istiskal ediyorum, içimde bu düşünceye ve böyle
düşünenlere karşı rahatsızlık duyuyorum. Bizim zamanımızda en az iki seneydi
askerlik. Ve biz arımızla, namusumuzla o iki seneyi doya doya yudumluyorduk.
Bundan kaçmamak lazım. Askerlikten kaçmak ruhta dalâlete işaret eder.
Önceden belirttiğim gibi, bu durum millî şuurun, millî ruhun farkında
olunmadığını, bu milletin üç temel unsurundan birinin hafife alındığını gösterir.
Bu benim felsefem. İster kabul edin, ister etmeyin.

Yurt Dışına Asker Gönderme
Irak’a asker gönderme meselesine gelince. Bunlar sivil irade ile askerlerin

birlikte oturup karar vereceği şeyler. Ama genel mânâda şunları söyleyebilirim;
temenni demek belki daha uygun bu sözlerim için; eğer devletimiz devletler
muvazenesinde önemli bir konumda bulunsaydı, günümüzde Amerika’nın
üstlendiği rolü üstlense/üstlenebilseydi, yeryüzünde hakkaniyetin takipçisi,
mazlum milletlerin kendisine sığındığı bir melce, mağdurlar için bir sera
olsaydı, zaten askerimiz aktif askerlik yapma mecburiyetindeydi. Bir başka
tabirle hâdiseler onu aktif asker olmaya zorlayacak, dünyanın dört bir yanında
değişik haksızlıklarla müdahale edecekti. Osmanlı’nın bir zamanlar yaptığını
yapacaktı. Malum Osmanlı, tarihi boyunca sulh ve sükûnetin, adalet ve
hakkaniyetin temsilcisi ve muhafızı olmuş, zulmü engellemiş, tagallübe karşı
çıkmış, tahakküme baş kaldırmıştı.

Ama devletimiz bu konumunu kaybetmiştir ve buna paralel olarak askerimiz
de maalesef o güçte değildir şu anda. Bununla beraber son zamanlarda sadece
Güneydoğu’da memleket içi asayişin teminiyle alâkalı mini müdahalelerimiz
oldu. Ama esas Türk askerinin genel misyonu –hatırlatma bana düşmez–
dünyadaki genel dengesizlikler ve ahenksizlikler karşısında sorumluluk duygusu
içinde davranmaktır. Fakat bunu da yaparken usûlünce yapmak çok önemlidir.
Zira bazı şeyler konjonktüreldir. Nasıl davranılacağını şartlar belirler. Onun
için iyi düşünmek, devleti ve milleti maceraya atmamak gerekir; gerekir çünkü
bu maceraların acı ve ağır faturalarını hep birlikte ödüyoruz. Bana göre,
İttihatçıların devleti yıkmakla neticelenecek şekilde kalkıp Rusların
donanmasına bomba atıp Birinci Cihan Harbine girmemize sebebiyet vermesi
bir maceradır. Bazı küçük yanlışlıklarla Balkan ve 93 Harbine girmemiz de
maceradır. Bu maceraların bedellerini bizler aradan geçen onca seneye rağmen
hâlâ ödemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bugünkü ve yarınki nesilleri ile
bütün bir millete fatura edilecek, onun yakın ve uzak sosyal, siyasal, ekonomik,
kültürel geleceğini etkileyecek bu gibi önemli hususlarda, devletin sivil-asker
hemen her kademesindeki kurumlar çok sıkı iş birliği yapmalı, sıcak dirsek



teması hâlinde bulunmalı, askerî tabirle “yanaşık düzen” içinde pozisyon almalı
ve daha dikkatli, daha temkinli bir biçimde karar vermelidirler.

Asker14

Askerlik yüksek bir pâyedir, Hakk’ın katında da, halkın katında da... Ona
denk yüce bir topluluk ve gördüğü vazifeye denk yüksek bir vazife yoktur şu
fâni âlemde. Yüklendiği iş itibariyle, zaman onda başkalaşır, muammalaşır ve
bir sır hâline gelir. Saati seneler sayılır askerin. Talimiyle, terbiyesiyle ve
serhat boylarında nöbetiyle geçirdiği saati...

***

Onu “vatanın bekçisi” diye anlatırlar. Bence, ona topyekûn mukaddeslerin;
mazinin, harsın, hürriyet ve emniyetin en emin muhafızı demek daha uygun
olacaktır. Zira, endişelerimiz ancak, onun mevcudiyetiyle zail olur.
Huzursuzluğumuz onun türkü ve haykırışlarıyla huzura ve emniyete inkılâp eder.

***

Milletlerin ölüş ve dirilişinde büyük tesiri vardır askerin. Bütün kargaşalar,
huzursuzluklar ve nihayet yıkılışlar, hep onun kendinde olmadığı zamanlara
rastlar. Bütün irfana eriş, kendine geliş ve dirilişler ise, onun zinde ve canlı
olduğu günlerde görülür. Çağlayanlar gibi akıp akıp gittiği; tepeleri düz,
ovaları bereketli kıldığı günlerde...

***
1 Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.83.
2 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/90, 91; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  24/72.
3 Bkz.: Müslim, îmân 78; Tirmizî, fiten 11; Ebû Dâvûd, salât 239.
4 Bkz.: Müslim, hudûd 22; Ebû Dâvûd, hudûd 24, 25.
5 Bakara sûresi, 2/264.
6 Müddessir sûresi, 74/6.
7 Bediüzzaman, Münazarat s.54.
8 Bkz.: Ebû Dâvûd, melâhim 1; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/324.
9 Nahl sûresi, 16/90.
10 Bkz.: Abdullah b. Abdülhakem, Sîretü Ömer b. Abdülaziz s.79-80.
11 ed-Deylemî, el-Müsned 3/611; es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene s.631.
12 Bediüzzaman, Sözler s.248 (On Dokuzuncu Söz, Üçüncü Reşha).
13 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).
14 Bkz.: M.F. Gülen Çağ ve Nesil s.157-161 (Asker).



Ölüm ve Ölüm Ötesi Hayat

Sevgililer Diyarına Yolculuk
İnsan ölüme ve ahiret yolculuğuna her zaman hazır olmalı. Annesinin

başörtüsü gibi içi dışı temiz bir şekilde öteden gelecek daveti beklemeli.
Çünkü, ne zaman “Gel!” denileceği belli değil. Öyleyse her an temiz durmalı,
saf kalmalı. Akıl, mantık, kalb, kafa, duygu ve düşünceleri daima berrak tutmalı
ve gitmeye hazır durmalı.

Aynı otobanlar gibi, bu yolun da hususî bir çıkışı yok. Bu hayat yolunda da
her yerde çıkış olabilir. Nasıl ki sağından solundan sağlam bariyerlerle
çevrilmiş bir otobanda giderken bazen birden bariyerlerin açıldığını, dışarıya
bir yol çıktığını ve bazılarının bu yolu takip ederek otobandan ayrıldığını
görüyoruz; işte onun gibi hayat otobanında da yer yer çıkışlar vardır ve bizim
çıkışımızın yolun her hangi bir bölümünde karşımıza çıkması muhtemeldir. O
çıkışa hazır değilsek bir kazaya kurban gitmemiz de kaçınılmazdır.

Meselâ; birisinin içinden kendini beğenme hissi geçebilir. İşte tam o esnada
“Gel!” derlerse, o zaman insan Allah’ın huzuruna bir firavun gibi düşer. Ömür
boyu ibadet ü tâat içinde yaşamış; ama sonunda kaybetmiş Bel’am b. Bâurâ gibi
birisi olarak düşer. Evet, hazır olmak lazım... Kendini rütbesiz bir nefer gibi
görerek vazife yapma gayreti içinde hazır olmak lazım. İnsan, O’nun varlığının
ziyasının gölgesinin gölgesi; O olmasa hiçbir şey ifade etmeyen bir varlık.
Öyleyse iddia niye? Varlık O’ndan, her şey O’ndansa iddia niye?

Evet, bir hadis-i şerifte ifade edildiği gibi, ّللا ُهٰ َهِرَك  ّللا  ِهٰ َءاـَقِل  َهِرَك  ْنـَم 
ُهَءاَقِل  “Allah’a kavuşmaktan hoşlanmayan kimseyle Allah da mülâkî olmayı

istemez.” İşte, Allah’a kavuşmayı arzulama, ölüme hazır olma demektir;
ahirete, haşre, yeniden dirilmeye kat’i inanma ve ebedî saadeti yakalama azm ü
gayreti içinde bulunma demektir. Samimi bir kulun hâli de budur; o öteyi
“sevgililer diyarı” ve “ebedî saadet yurdu” olarak bilir. Bilir de tertemiz
olarak oraya gidip onlara kavuşmak için bu dünyada da hep saf ve duru bir
hayat yaşayarak yolculuğa hazır, ötelere müştak bir tavır sergiler.

Bununla beraber, bazı büyük zatların zahiren bakıldığında ölümden
korktukları zannını hâsıl edecek sözleri olabilir. Vazife ve misyon itibarıyla



yapacakları şeylerle alâkalı olarak, onların hayatta kalmalarına bağlı bazı
hususların ihmali ve sarsılması endişelerini, bir korku şeklinde algılama
muhtemeldir. Meselâ, “Ben ölürsem beni örnek alanlar, nasihatlerimi
dinleyenler dağılır; vahdetlerini koruyamazlar. Yapılması gerekli olan şeyler
aksar, kulluk vazifelerinde gevşeklik gösterebilirler.” gibi mülâhazalar olabilir.

Çok nadir insanların, Bediüzzaman gibi kimselerin varlığı, başka insanların
varlığını toparlayıcı olur. Sebepleri, izzet-i azametine perde yapan Cenâb-ı
Allah, Bediüzzaman gibi insanlara da bir misyon yüklemiştir. Onların
fikdanında (yokluğunda) iftirak ve tereddütler olabilir. Dolayısıyla, onun gibi
bir insanın ahireti istemesi kendi nefsi adınadır. Burada kalması ise,
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) miraçtan nüzulü, tekrar aramıza
dönmesi gibi dini adına olur. Bundan dolayı hayatına, sağlığına dikkat eder;
yaşamak için değil başkalarını yaşatmak için dikkat eder. Oksijen insandır o.
Yoksa, Allah’a, Peygamber’e, haşr u neşre inanmış insan için ölüm rahmettir.
İşte, bizim büyük zevatın ölümle alâkalı endişe ifade ediyor gibi görünen
sözlerini vazife ve misyonlarıyla irtibatlandırarak böyle yorumlamamız icap
eder.

Dosttan, ahbaptan ayrılma yer yer bir hicran şeklinde kendisini
hissettirebilir. Zayıf bir rivayette, son günlerinde Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ashab-ı kiram efendilerimize bakarak duygulandığı
anlatılıyor. Dostlardan böylesi bir ayrılık askere gitme gibidir. Hani anne
babalar evlatlarını askere gönderirken ağlarlar ya, işte bu da askere gitme gibi
muvakkat (geçici) bir ayrılmadır. Sonradan dirilmeye inananlar, böyle inanır;
hayatı bir askerlik, vefatı da bir terhis kabul ederler. Ayrılırken ağlayabilirler;
fakat bu ağlama arz ettiğimiz mânâda olur.

Hastalık, Hastahane Mülâhazaları ve Ötelere
Hazır Yaşama
Öteden beri kalb atışlarımda bir aritmi (düzensizlik) hissediyordum; ama bu

son yaşadığım farklı bir şey. Son günlerde çok sıkılmıştım. Birkaç mesele oldu
ki, âdeta belimi büktü. Her insanın bir duyarlılık ve hissetme seviyesi vardır.
Her Müslüman, Allah’ın tanıtılması, Allah Resûlü’nün adının cihana
duyurulması meselesinde dertlidir. Ben kendim için “dertli” diyemeyeceğim, şu
arz ettiğim şeyleri bir fazilet olarak da söylemiyorum; fakat ümmet-i
Muhammed’in çektikleri sineme bir hançer gibi saplanıyor.

Dünyanın dört bir tarafında ezilen, horlanan, mazlum ve mağdur durumdaki
insanların hayali gözümün önünden bir türlü gitmiyor. Onların ızdıraplı hâli



yanında yüce dinimizi tanımayan insanların vaziyeti de içime dert oluyor. Belki
her vakit gönlümden şu duyguları geçiriyorum: Herkes İslâm’ın nuruyla
aydınlansın; her gün birkaç ihtidâ olsun; ihtidâ etmeyenler de, hiç olmazsa
hoşgörüye, diyaloğa açık yaşasınlar. Bunları arzu ediyorum ve bu işin kolay
olmayacağını da biliyorum. İşin tabiatını bildiğim hâlde bu duygumun aksine
cereyan eden hâdiseler beni hasta ediyor.

Hatta bazen, “Benim en başta vereceğim bir canım var. Cenâb-ı Hak
insanları barış içinde, diyaloğa açık, kendisine ve kullara karşı saygılı
yapacaksa; bunun karşılığında da canımı alacaksa hemen alsın da o neticeyi
hâsıl etsin!” diyorum. Izdırap bu olunca kantar ne kadar şeyi tartar hesap etmek
lazım. Zannediyorum, herkes benden çok inanmıştır. Herkes dinin i’lasını ister;
herkes her yerde nâm-ı celîl-i Muhammedî’yi duymak ister. Ama o güzel kullar
“Dertliyim dersin, öyleyse belâ-yı dertten âh eyleme!” diyor ve dertlerini
sinelerine gömüyorlardır. Benimkine gelince, o, sesli düşünce… Benliğimi
saran ve beni hasta eden çığlık…

En kötüsü de, “iç sebb (kınama)” diyebileceğim bir hâle maruz kalıyorum ki,
o da beni fevkalâde rahatsız ediyor. Başta kendim, daha sonra da çok sevip
takdir ettiğim arkadaşlarım hakkında bazen “Biz bunca zamandır neden binlerce
gönüle giremedik. Oysa, kalblere girerek Allah’ı kullarına sevdirmek yine
Cenâb-ı Hakk’ın emri, O’nun muradı değil mi!...” Bu duygular benliğimi
sarınca kendimi zorluyor ve “Biz ne yaparsak yapalım hidayet Allah’ın
elindedir. Allah dilemeyince iman insanın kalbinde hâsıl olmaz. Bu işin tabiatı
böyle.” diyorum. Fakat yine içimde sebb başlıyor ve “Yahu! İnsanların
samimiyetinin, iradesinin hiç mi payı yok? Bu hususta sahabeyi muzaffer ve
muvaffak kılan şey neydi? Hz. İsa’nın havarilerini muvaffak kılan neydi?
Öyleyse durumumuzu gözden geçirmek lazım. Neden onlar çok dertli ve
insanlara iman nurunu taşımada o kadar hızlıydı ve neden biz böyle âheste
davranıyoruz?” demekten kendimi alamıyorum. İşte böyle kafamda alıp
veriyorum. Hayır, bu hâl mü’minler hakkında suizan değil, onlara olan
hüsnüzannın meydana getirdiği bir beklenti...

Bir mesele daha var ki, ben de o aziz sultan gibi diyeyim:
Milletimde ihtilâf u tefrika endişesi
Hatta kûşe-i kabrimde bîkarar eyler beni
İttihad etmekken a’daya karşı çaremiz
İttihad etmezse millet, dağidâr eyler beni.
İnanan gönüller âşıkâne birbirine bağlı olmazsa; hasbî ve fedakâr olmazsa;

işe yaramadığı ya da yaramıyor olduğunu zannettiği yerde kenara çekilmeyi



bilmezse... Off!... Öyle bir dert ki...
İşte bu gibi şeyler bana çok ağır geliyor. Yatıyorum, uyuyamıyorum. O gece

de böyle oldu. Gece boyunca kıvrandım. Sabah kalkınca birden şiddetli ter
boşaldı. Eskiden “İzordil” alınca o sıkışıklık geçiyordu. Yine “İzordil” aldım;
ama geçmek ya da azalmak yerine kalb atışlarındaki düzensizlik iyice arttı.
Gitmek istemesem de, arkadaşlar ambulans çağırmış, sedyeye koyup acilen
hastaneye götürdüler.

Allah (celle celâluhu) değişik hâdiselerle bize kendisini hatırlatıyor. Bizi
ikaz ediyor. “Soğukta durmayın üşürsünüz.” diyor. O bizi zaten biliyor,
hâdiselerle de bizi bize gösteriyor. Acı veriyor, canımızı yakıyor; ama neticede
bizi kendisine celbediyor.

Kalbin ritmi çok bozulunca doktorlar elektroşok yapılması gerektiğini,
elektroşokun tesirini azaltmak için de uyutmaları lazım geldiğini söylediler. O
an “Tekrar uyanamama da var işin içinde…” diye aklımdan geçti. Son birkaç
nefes kendisine bahşedilen bir insan ne demeliyse onu düşündüm. َِّالإ َهِٰلإ  َـال 
َُهل َكيِرَـش  ُهَدْـحَو َـال  ّللا  ُهٰ  dedim, uyumuşum. Hamdolsun, ölseydim de hiç

olmazsa son sözüm yine “O” olacaktı.
Şu anda kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Bir kere psikolojik olarak

rahatladım; üzerimdeki kanı, alkollü ilaçları yıkadım. Teyemmüm yapıp öğle
ve ikindi namazlarını cemederek kılmak zorunda kalmıştım. Şer’ân gerekli
olmasa da, gönül huzuru için şimdi onları bir kere de kaza ettim. Diğer
namazlarımı da kaza edeceğim.

Erzurumluların çok güzel bir duası vardır; “Az ağrı, âsan ölüm, tekmil iman-
Kur’ân” ile dünyadan gitmeyi isterler. Ben bunun sonuna bir cümle daha
ekliyorum: “İlâ yevmil kıyam, i’lâ-yı kelimetullah’a devam – Kıyamete kadar
Allah’ın adını yüceltme vazifesine devam, diyorum. Başka bir isteğimiz yok
bizim. Allah’tan istediğimiz bu. Ötelere yürüyeceğimiz âna kadar vifak ve
ittifak içinde hizmete devam.

Bazen insan hayatı yaşar, bazen de onu sırtında taşır. Bazen hayatın sâlisesi,
saniyesi, dakikası, Cennetleri alabilecek kadar pahalı şeylerle geçer. Bazen de
insanın bütün bir hayatı, Cenâb-ı Hakk’ın hoşnutluğu adına işe yarar ameller
açısından ceviz kabuğunu doldurmayacak çer çöpten ibaret kalır. Sorsalar,
“Sen Allah için ne yaptın? Bugün değil bütün ömrün boyunca ne yaptın?”
Maalesef, bazılarının bu soruya verecek cevabı yoktur.

Onların yaşadığı; kin, nefret, iğbirar ve düşmanlıkla bulanmış acı bir vetire
ve “Aman vermeyin, vurun, iflahlarını kesin!” çığırtkanlıklarıyla dolu,
cismaniyet altında kalmış, ezilmiş, hayattan daha çok rezalet diyebileceğimiz



kâbus gibi bir rüya. Uyandıkları zaman anlarlar. Görününce işin öbür ucu;
tecellî edince hayata terettüp eden; hayatın gerçek burcu… Ne türlü bir bayrak
dalgalandığını görürler; şeytanın bayrağı mı, Hazreti Rahman’ın bayrağı mı?
İşte hepsi o kadar.

Biraz değiştirerek o kutlu gibi diyeyim: Eyvah aldandık, şu hayat-ı
dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet, şu
güzerân-ı hayat bir uykudur. Bir rüya gibi geçer. Şu temelsiz ömür dahi bir çay
gibi akar, bir rüzgâr gibi eser. Önüne katıp sürüklediği de sizin hayatınızın
hazan yemiş yapraklarıdır.

Yakınlarımdan bir tanesini vefatından sonra rüyada görüyorlar. Yine abdest
alma tavrı gibi hoş bir hâli var. Diyorlar ki; “Sen ölmedin mi? Nasılsın?”
“Vallahi ahiret çok kötü değil, hatta dünyadan daha iyi.” diyor. “Peki sen
Cennetlik misin, Cehennemlik mi? diye sorulunca, “İşte ona gelince, onu
bilemiyorum.” diyor. Bu hususu biz de bilmiyoruz; bildiğimiz bir şey varsa o
da, akıbetimizden endişe etmemiz gerektiği ve ona hazırlık yapmamızın lüzumu.

Aslında, Cennetlik mi Cehennemlik mi olduğumuzu merak etmek değil de, o
mevzuyu çok iyi bilmiş olmanın gerekleri nelerse onları yerine getirmek
önemlidir. Meselâ, bilseydin ki iki alternatif var. Hayattan sonra ölüm var;
daha sonra hayatın hesabını vermek, ebedî saadeti kazanmak ya da kaybetmek
var. İşte bir haşr u neşrin, Cennet ve Cehennem’in varlığını bildikten sonra ne
yapmak lazımsa onu yapmak önemlidir.

Hz. Ali’nin “Dehriyyun”a dediği gibi, “Siz diyorsunuz ki Cennet yok, öbür
âlem yok, ebedî saadet yok; ben de diyorum ki bu inkâr ettiklerinizin hepsi var.
Şimdi iş benim dediğim gibi ise, siz ne kaybettiğinizin farkında mısınız? Farz
edelim ki; sizin dediğiniz doğru olsun. Ben ne kaybederim ki. Sadece hayatımı
disiplin içinde geçirmiş olurum.” İşte, basit bir ifade içinde yüksek bir mantığın
seslendirilmesi.

Ölüm... Bir anlık bir mesele. Hiç gaflete tahammülü yok. Kalbde bir iğbirar,
bir kendini beğenme, kibir, amelde başka mülâhazalara girme... Ya o gaflet
anında bastırırsa ne yaparsın. O kopukluk içinde gelir çullanırsa ne edersin.
Daha kötüsü de vardır; ama o buradaki arkadaşlardan fersah fersah uzaktır. İçki
içip sarhoşken denize uçanlar; alkolden ölenler; birbirini bıçaklayanlar;
fuhşiyât içinde gidenler… Bunlar meclisten dışarı şeyler. Hep dışarı kalsın,
evlad u ıyalinizden de arz ve sema uzaklığında uzak kalsın.

Bir düzen kurulmuş; bu düzen tamamen ebedî âlem için işliyor, çarklar hep
onun için dönüyor. O âleme ait ürünler hâsıl ediyor. Bu düzene uymayanlar
düzensiz yaşıyorlar. Onlar da enerji sarf etseler bile anarşist enerji sarf ediyor,



aritmik yaşıyorlar. Ahiret buutlu bir ömür sürmeyenlerin çok huzurlu oldukları
da söylenemez. İyi inansa insanın hiç kaybı olmaz. Ve inancın gereğini yaşamak
Üstad’ın namaz için dediği gibi çok ağır bir şey de değildir.

Büyük bir tâli’sizlik; Allah’ı tanımama, ahireti bilmeme. Ne liyakatimiz
vardı ki? O bize lütfetmiş. Azıcığını bile olsa; numunesini vermiş; “Bakın,
tadın” demiş.

Evet, akıbet ve encam çok önemlidir. İnsan, hayatın bir noktasında öyle
köpürür ki magmalar gibi, fakat hafizanallah bir inkıtaya girer, bir insilah
(A’râf sûresi 175. âyette zikredilen şahısta olduğu gibi inanç ve itikadından
yavaş yavaş sıyrılıp kopma) baş gösterir. Hiç farkına varmadan uzaklaşır,
uzaklaşır, hiç duymamış, tatmamış gibi olur. Kupkuru, kaskatı bir ceset gibi…
Encam çok önemlidir. O da ısrara bağlıdır. Kat’iyen kendi ameline, kendi
mârifetine güvenmemeye bağlıdır. O’nun emrettiği şeyi katlayarak yapma; fakat
asla kendine güvenmemeye…

Her şey Senden Sen Ganî’sin
Rabbim Sana döndüm yüzüm.
Acz, fakr, ihtiyaç, şevk, şükür mesleğinin gereği budur. İnsanın, sürekli

kendisinin bir sıfır olduğu mülâhazasıyla yaşaması... Onun için Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor: ِيف اَنََتب  َِقاع ْنِسَْحأ  ّلل  َّمُھٰ اَ

ِةَرِخْـٰألا ِباَذَـعَو  اَیْنُّدـلا  ِيْزِخ  ْنِم  اـَنْرَِجأَو  ّلُك  اـَھِ ِروُمُْألا   “Allahım, yapıp
edegeldiğimiz bütün işlerimizin neticesini hayırlı ve güzel eyle. Bizleri
dünyada rezil rüsvay olmaktan ve ahiret azabından koru.”1 اَنََتِبَقاع ْنِسَْحأ 
“Sonumuzu hayır eyle, akıbetimizi ihsan televvünlü eyle.” diyor. Yani, en
büyük lütufta o zaman bulun bize, gözümüzü aç... Bizleri Sana kulluk yapıyor
olma zirvesine ulaştır. Varlığını benliğimize bütün enginliği ile duyur. Ve başka
şeylere ihtiyaç bırakmayacak şekilde Kendinle bizi doyur. Âmin!...

Keşke Toprak Olsaydım!...
Bediüzzaman Hazretleri ikindi vakti için “O vakit hem güz mevsimi

hazînânesini ve ihtiyarlık hâleti mahzunânesini ve âhir zaman mevsimi
elîmânesini andırır ve hatırlattırır hem o koca güneşin ufûle meyletmesi
işaretiyle insan bir misafir memur ve her şey geçici, bîkarar olduğunu ilan
etmek zamanıdır.”2 der. İşte, sonbaharı, ihtiyarlığı, ölümü ve topyekün kâinatın
ölümü olan kıyameti hatırlatan bu vakitte biz namazdan sonra Nebe sûresini
okuruz.

Bu sûre, adını ikinci âyetinde geçen ve “Mühim Haber” mânâsına gelen “En-



Nebeu’l-Azîm”den almıştır. Âyette meâlen, “Onlar birbirlerine neyi sorup
duruyorlar? Hakkında ihtilafa düştükleri o ‘mühim haberi’ mi?”3

denmektedir. Bu haberden maksat, ölümden sonra diriliş ve ahiret hayatıdır.
İnsanların merak ettiği, sorup durduğu başları döndürecek, insanın aklını
başından alacak hâdise öyle müthiştir ki, iman kalbine oturmamış kimseler bu
hâdise neticesinde Cehennem azabının dehşetini görüp tadınca şaşıracak,
dengesini yitirecek ve bu azap şoku karşısında toprak olmak isteyecektir.

İnsana dünyada bir şans tanınmış; o, bir turnikeye bir kere itilmiş, yayına ok
konmuş ve ona “Ancak bir ok atma hakkın var; hedefe isabet ettirirsen
kurtulacaksın, yoksa mahvolacaksın!” denmiştir. İşte o gün pek çokları hedefi
yakalayamamışlığın ve “Mahvolacaksın!” kaziyesine mahkûm olmuşluğun
perişaniyet ve dehşeti içinde اًباَرُت ُتْنُك  يِنَتَْیل  اَي   “Ah ne olurdu, keşke toprak
olsaydım!”4 diyecek; ayaklar altında, rüzgârla sağa sola savrulan toz toprak
olmayı temenni edecektir.

Toprak, muhteva ve zenginliğine rağmen, hep tevâzu ve mahviyetin remzi
olmuştur. Kalbi iman nuruyla aydınlatabilmek ve gönlü gül bahçesine çevirmek
için toprak gibi olmak gerektiği; zira topraktan başkasının gül bitiremeyeceği
hep söylenegelmiştir. Bundan dolayı bazı müfessirler “Keşke toprak
olsaydım!” temennisini “Keşke dünyada gurur ve kibirden uzak yaşasaydım;
alçakgönüllü olup Allah’a iman ve itaat etseydim.” mânâsında mecâzî olarak
anlamışlardır.

Fakat âyette geçen “toprak” kelimesini hakikî mânâsında kullanılmış olarak
kabul edenler daha çoktur. Şöyle ki; ahirette hayvanlar, nev’ hâlinde toprak
olacaklarından dolayı dünyada insan olmanın hakkını veremeyenler,
mesuliyetinin gereğini yerine getiremeyenler de o gün hayvanlar gibi toprak
olmak isteyeceklerdir. Bir hadis-i şerife göre, Yüce Allah (celle celâluhu), o
gün hayvanları da huzura getirecek, birbirlerinden haklarını alıp ödeştirecek ve
sonra onlara, “Toprak olun!” buyuracak, hepsi toprak olacaktır. İşte bunu gören
kâfirler de onlar gibi toprak olmayı isteyecektir.

İnsanî mevhibelerle donatılmış olarak dünyaya gelen, fakat insanca tavır ve
davranışları yakalayamayanlar orada tabiatlarını seslendirecekler. Zaten bir
tabiat deformasyonuna maruz kaldıklarından dolayı, tekrar “Keşke hayvan
olsaydım” demeyecekler de, belağatta ِهَْیِلإ ُلوَُؤي  اـَم   şeklinde ifade edilen
“doğrudan neticeyi söyleme” üslûbuyla hayvan olmanın hâsıl edeceği sonucu,
yani toprak olmayı isteyecekler. Bu açıdan, onların bu temennisini dünya hayatı
itibarıyla hayvan ya da toprak olmayı arzulama değil de, dünyadaki
suistimalleri sebebiyle maruz kaldıkları cezadan kurtulma ve hiç olmazsa



hayvanlara tatbik edilen muameleyi isteme şeklinde anlamak gerekir.
Ah zavallı insanlar!... Gözleri var; ama görmüyorlar, kulakları var; ama

işitmiyorlar, sinelerinde “kalb” adını verdikleri bir et parçası  taşıyor; ama
onu işletmiyor, hissetmeleri lazım geleni hissetmiyor, duymaları gerekeni
duymuyorlar. Yani, donanım olarak insana verilen her şey kendilerine
verilmiş; fakat onlar, o potansiyel gücü pratiğe dökememiş, kullanamamış,
inkişaf ettirememişler. Sanki insanca donanımları yok gibi. “Mâ kâne (hâl)”
itibarıyla yok, “mâ yekûn (gelecek)” itibarıyla da acı bir temenni var: “Keşke
toprak olsaydım!...”

Maalesef, çokları bu müthiş haberi duymamış gibi yaşıyor; istikbalde onları
bekleyen ve karşılaşmaları muhakkak olan o korkunç güne karşı kayıtsız ve
kaygısız bir hal sergiliyorlar. Bazen hayret ediyorum; öyle büyük hâdiseler
silsilesine karşı böyle lâkayt kalınır mı? Bir insan eğer ahirete inanıyorsa kalbi
durmalı, en azından biricik okunu hedefine isabet ettirememe endişesiyle
ürpermeli ve kontrollü bir hayat yaşamalı değil mi?

Bir Trafik Kazası ve Ölümün Gerçek Mânâsı
Soru: Efendim, eğitim gönüllülerinden bir esnafın arabasıyla şarampole

yuvarlandığını ve vefat ettiğini öğrenip çok üzülmüşsünüz. Bu ve benzeri
ölümler bize neyi hatırlatmalıdır?

Cevap: Çok zikrettiğimiz ve aramızda maruf olduğu üzere ölüm, bizim için,
kulluk vazifesinden terhis mânâsına gelir; Cenâb-ı Hakk’ın “Haydi şimdi
bütünüyle bana gel!” demesinden başka bir şey değildir. Onu gönülden tanıyıp
sevenler için bu “Gel!” deyişin üslûbunda öyle bir iltifat ve öyle baş
döndürücü bir teveccüh vardır ki; “Ey gönlü itminana ve huzura ermiş ruh!
Sen ondan, O da senden razı olarak dön Rabbine! Katıl has kullarıma ve gir
Cennetime!”5 şeklindeki çağrıyı alan ruh, bir dakika bile burada kalmak
istemez. Zira, bu çağrının mânâsı, “Dünyanın sıkıntı, dağdağa ve boğucu
havasından sıyrıl; yitirdiğin Cennet’e ve ruhun asıl yurduna dön!” demektir.

Ölümü, bu mânâda bir iltifat çağrısı kabul edenler, dünyaya gelişi bir
memuriyet ve askerlik, ondan ayrılışı da bir terhis, bir ikinci doğum ve bir
ebedî varoluşa uyanma şeklinde anlar ve merdane yürürler kabre doğru.
Aslında mü’min, ölüp mezara gömülmeyi, bir tohum gibi, sümbül vermek için
toprağın bağrına saçılma olarak görür.

Ne var ki, toprağın bağrında bir Cehennem zakkumu olmaktan kurtulup
Cennet tûbası hâline geliverme, imanla ölmeye bağlanmıştır. Ölümün gülen
yüzünü görebilmek için imanla ölmek şarttır.



Hadis diye rivayet edilen ve büyük bir gerçeği ifade eden bir sözde “Nasıl
yaşarsanız öyle ölür ve nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz.”6 denmektedir. Bir
insanın hayat tarzı, onun şuuraltını meydana getirir ve besler. İnsanın şuuraltı
birikimi, hem onun bütün hayatında hem ölümü esnâsında hem de kabirde
Münker ve Nekir’e cevap verirken tesirini gösterir.

İmanla ölmek, hakkımızdaki ilâhî takdirin nasıl tecellî edeceğini
bilemediğimizden dolayı elimizde olmayabilir. Fakat Müslüman olarak ölme
yolunda bulunmak elimizdedir. Aksi takdirde, Kur’ân-ı Kerim’in “Ancak
Müslümanlar olarak ölünüz.”7 emri bir “teklif-i mâ lâ yutak”; yani, “yerine
getirilmesi mümkün olmayan bir teklif” olurdu.

İnsan, Müslümanca ölme yolunda olmak için, gittiği her yerde dünyevî
işlerinin yanında küçük dahi olsa mutlaka dine ve millete hizmetle de meşgul
olmalı; hayatını başkalarına faydalı olma dantelası üzerinde örmeye
çalışmalıdır. Böyle bir niyet ve gayret neticesinde, dünyevî işler bile ibadet
sırasına gireceğinden, insan Rabbiyle sürekli irtibat hâlinde olacaktır. Ve o
irtibat varken gelen ölüm, nerede ve nasıl gelirse gelsin, bir şehitlik
mülâhazasını da beraberinde getirecektir. Meselâ, insanın kavî bir imanı varsa
ve yolda fuzulî şeylerle değil de, meâlîye ait meselelerle meşgul oluyorsa,
trafik kazasında da ölse o şehit mertebesindedir. Evet, o şekilde vefat eden
insan şehadet şerbeti içer; biz de acımızı şehitlik mülâhazasına sarıp sarmalar,
ısıtır ve yumuşatırız, onunla teselli oluruz.

Diğer taraftan, kevnî kanunlar sabittir ve ihmallere karşı insafsızdır. İnsan
kevnî kurallara uymazsa, kurallar onu affetmez, affediciliği yoktur onların. Yani
meselâ, “Ben kendimi şu çukura bir atayım, ne oluyor bakayım.” diyemez insan.
“Şu uçakla yer çekimine bir gireyim” diyemez. Esbâb-ı âdiye açısından,
Cenâb-ı Hak tekvînî emirleri izzet ve azametine perde yapmıştır ve onlar
kimseye iltimas geçmeden vazifelerini eda ederler.

Bundan dolayı, meselâ, mevzu bir trafik kazası ise, trafik kurallarına mutlaka
azamî ölçülerde uymak gerekir. O iş, kahramanlığa gelmez; Allah muhafaza,
işin kaidesine, kuralına uymayan insan intihar etmiş gibi muamele görebilir
ötede. Eğer uzmanlar, ben tam bilemiyorum, meselâ “Doksan kilometrenin
üzerinde hız yapan şoför, direksiyon hâkimiyetini kaybeder.” diyorlarsa, yüz
elli kilometre hız yapmak bir intihara teşebbüs; ondan dolayı meydana gelecek
ölüm de, intihar ve cinayet olarak mahşer meydanında insanın karşısına
çıkabilir. Öyleyse, her şeyin kuralına, kaidesine uygun hareket etmek lazımdır.

Müthiş Bir Gün Var İnsanoğlunun Önünde...



Göklerin yarılıp parçalanacağı, Cehennem’in köpürüp alevleneceği ve
kıyametten sonra bir kere daha üfürülen sûrla beraber bütün ölülerin
diriltilip hesaba çekilmek üzere toplanacağı bir gün...

Her ferdin, yalın ayak, başı çıplak bir vaziyette kendi sırasının gelmesini
dehşet ve korkuyla bekleyeceği; kardeşinden, anasından, babasından, eşinden
ve oğullarından kaçacağı, kendi başının çaresine düşeceği; peygamberlerin
dahi “Nefsî, nefsî!” diyeceği bir gün...

Kâfirler için hazırlanan zincirler, bukağılar ve çılgın alevlerin herkesi
dehşete düşüreceği; pek çoklarının kapkara, ekşi ve asık bir suratla beklerken,
âdeta bel kemiklerinin kırılacağı; burada kulluk vazifesini yerine
getirmeyenlere “Haydi yalanladığınız şeye doğru yürüyün! Yürüyün, gölgesi
olmayan ve alevden korumayan üç buudlu (katmerli) Cehennem
karanlığına!”8 denileceği ve müflislerin yüzükoyun sürüm sürüm ateşe
sürükleneceği bir gün...

İşte, güneşin yaklaştırılıp her yanı kavuracağı, beyinlerin kaynayıp terin
gırtlağa ulaşacağı ve sebeplerin bütün bütün iflas edip her şeyin insanın
aleyhine döneceği o gün, insanlar altına girip gizlenmek, güneşin yakıcılığından
azıcık korunmak için küçücük, ufacık da olsa bir gölge arayacaklar.
Arayacaklar; ama o gün Hakk’ın himaye ve inayetinden başka gölge de
olmayacak.

Seslerin kesileceği, canların gelip gırtlaklara dayanacağı, başların dönüp
bakışların bulanacağı o gün, tek bir sığınak olacak; o da Allah’ın himayesinin
gölgesi...

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Allah yedi kimseyi,
kendi zıllinden başka sığınak olmayan (kıyamet) gününde, zılli altında
himaye buyuracaktır.”9 diyor ve hem bu tâli’li insanların kimler olacağını
haber veriyor hem onlardan biri olmamız için bizi ikaz ve teşvik ediyor hem de
sağlıklı bir toplumun ancak o insanların sıfatlarını üzerinde bulunduran
kimselerle meydana geleceğini bildiriyor.

Bu yedi grup insan şunlardır: Hak, adalet ve istikâmeti temsil eden idareci;
ömrünü ibadet neşvesi içinde geçiren genç; mescidlere dil beste olan kimse;
birbirlerini Allah için seven, bir araya geldiklerinde Allah için bir araya gelen,
ayrılırken de Allah için ayrılan, Hak rızasını, Hak sevgisini mihrâb edinmiş
muhabbet fedâileri; güzel ve zengin bir kadının talep ağında (nefsine
başkaldırıp) “Ben Allah’tan korkarım.” diyen adam; solundakine infak ettiği
şeyden, sağındaki bir şey hissetmeyecek şekilde sadakasını gizli eda eden
kahraman ve yapayalnızken Allah’ı (celle celâluhu) anıp da gözleri yaşlarla



dolan, yalnızlık anlarını tefekkür ve murâkabe ile buudlaştıran, yer yer
gönlünde bestelediği duygularını yanaklarından süzülen yaşlarla seslendiren,
gözyaşı kelimeleriyle “Dost”a içini dökebilen duygu ve gönül insanı.

Soru: Hadis-i şerifte “vicdan toplumu”ndan kesitler gösteriliyor gibi…
Cevap: Evet, yedi grup insandan oluşan bu tablo, hem ödleri koparacak olan

mahşer gününde arşın gölgesine davet edilecek tâli’lilerin resmi hem de ideal
bir toplumu, mükemmel bir milleti meydana getirebilecek insanların
fotoğrafıdır.

İdeal neslin fotoğrafıyla alâkalı çok şey söyleyebilirsiniz. Bazen onları,
beklenen bir mefkûre topluluğu olarak resmedersiniz. Bazen vicdan toplumu
olarak dile getirir ve şöyle olması lazımdır, dersiniz. Bazen “Geleceğin
mimarları ancak bu evsafta olan insanlardır.” düşüncesini seslendirirsiniz.
Aslında, hepsinde de, değişik versiyonlarıyla aynı mülâhazayı işlemiş
olursunuz; o da, Allah’ın marziyâtını hedeflemiş ve bu hedefe ulaşmayı da
Cenâb-ı Hakk’ın mübarek nâm-ı celîlini bütün dünyaya duyurmaya bağlamış
topluluk mülâhazasıdır.

Kabir Ziyareti
Kabirleri ziyaret etmek, genel olarak müstehabtır. Sâlih kimselerin, anne,

baba ve yakın akrabanın kabirlerini ziyaret etmek mendup sayılmıştır.
Kadınların kabirleri ziyaret etmesi ise, bağırıp çağırma, saçını başını yolma ve
oralarda değişik bid’atlara girme gibi bir fitne korkusu olmadığı zaman câizdir.
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), henüz kader inancının
kökleşmediği ve câhiliye alışkanlıklarının devam ettiği bir dönemde kabir
ziyaretini muvakkaten yasaklamış; fakat daha sonra serbest bırakmıştır.10

Kur’ân-ı Kerim’e saygıdan dolayı, oraların nezih yerler olmaması yönüyle
“Kabirlerde Kur’ân okunmaz.” diyenler olmuştur. Fakat günümüzde türbeler ve
mezarlıklar temiz, bakımlı ve görümlü yerlerdir; hatta bazılarında yerlere sergi
bile serilmiştir. Oralarda tazimle Kur’ân okumanın -Allahu a’lem– mahzuru
yoktur.

Aslında mezarlarda Kur’ân okunacağına dair kesin bir dinî hüküm yoktur.
Selef-i sâlihînden bazılarının kabir ziyareti sırasında Yasin ve Mülk sûrelerini
okudukları rivayet edilir. On bir defa ihlâs okunabileceğini de Hedyu’n-Nebî
gibi bazı kitaplarda görmüştüm. Oralarda insanları tembihe matuf genel
manzara ve atmosferi değerlendirerek bir iki söz söyleme matlup olsa da,
kabristanda konuşulacağına ve nutuk atılacağına dair bir şey de yoktur
dinimizde. Günümüzde olduğu gibi nutuk atmalar, saygısızca bağırıp



çağırmalar, çığlıklar, dua yapıyorum diye millete Peygamber’in ağuşunda yer
ayırmalar ve insanın en ciddî olması gerektiği yerde küstahlıktan başka bir şey
ifade etmeyen çirkin davranışlar yoktur.

Peygamber Efendimiz’in zaman zaman kabir ziyaretinde bulunduğunu ve
oradaki davranışını hadis kitaplarında görüyoruz. Resûlullah aleyhissalâtu
vesselâm, kabristana uğradığında mezarlara dönerek “Esselâmu aleyküm
(selâm üzerinize olsun) ey kabir halkı! Allah sizi de bizi de mağfiret
buyursun. Sizler bizim seleflerimizsiniz. Biz de arkanızdan geleceğiz.”11

buyuruyor.
Hz. Ali (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Biz bir cenaze vesilesiyle Bakîu’l-

Ğarkad’da idik. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm çıkageldi ve yanımıza
oturdu. Biz de etrafında (halka olup) oturduk. Elinde bir çubuk vardı.
Çubuğuyla yere bir şeyler çizmeye başladı. Sonra “Sizden kimse yok ki, şu
anda Cennet veya Cehennem’deki yeri yazılmamış olsun!” buyurdular.
Cemaat “Ey Allah’ın Resûlü!” dedi. “Öyleyse hakkımızda yazılana itimat edip
ona dayanmayalım mı?” “Çalışın” buyurdular. “Herkes kendisi için
yaratılmış olana erecektir.  Cennetlik olanlar, saadete götüren amelde
muvaffak olacaktır. Şekâvet ehli olanlar da şekâvete götüren amelde
muvaffak olacaktır!”12

Sonra şu meâldeki âyeti tilavet buyurdular: “Malını Allah yolunda harcayıp
O’na saygı duyarak haramdan sakınan; o en güzel kelimeyi, kelime-i tevhîdi
tasdik eden kimseyi, Biz de en kolay yola muvaffak ederiz.”13

Bir başka defa da, Efendimiz kabristana gidiyor. Mübarek simasında elem
izleri beliriyor. Sebebi sorulunca kabirdeki iki kişinin azap görüyor
olduklarını; bu azabın büyük bir şeyden değil de, birinin bevl ihtiyacını
giderirken temizliğine dikkat etmemesinden, diğerinin de nemîmede
(koğuculukta, söz taşımada) bulunmasından dolayı olduğunu söylüyor. Sonra
yaş bir odun parçası alıyor, ikiye ayırıyor. Her kabrin başına birer tane dikiyor.
Niye öyle yaptığının sorulması üzerine de “o ağaç parçaları kuruyana kadar
kabirdeki o iki kişinin azaplarının hafifletileceğini ümit ettiğini”14 ifade
buyuruyorlar.

Bir başka kabir ziyaretini İbn Mes’ud (radıyallâhu anh) şöyle anlatıyor: “Hz.
Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) yere çubukla, kare biçiminde bir şekil
çizdi. Sonra, bunun ortasına bir hat çekti, onun dışında da bir hat çizdi. Sonra
bu hattın ortasından itibaren bu ortadaki hatta istinad eden bir kısım küçük
çizgiler attı. Resûlullah bu çizdiklerini şöyle açıkladı: “Şu çizgi insandır. Şu
onu saran kare de eceldir. Şu dışarı uzanan çizgi de onun emelidir. (Bu emel



çizgisini kesen) şu küçük çizgiler de musibetlerdir. Bu musibet oku, yolunu
şaşırarak insana değemese bile, diğer biri değer. Bu da değmezse ecel oku
değer.”15

Efendimiz’in ölümü ve eceli hatırlatışı sahabenin gözlerini yaşartmış, Hz.
Osman gibi bazıları ağlamışlardı. Evet, orası ağlanacak bir yerdir. Kabir,
insanın bir gün kendisinin de içine gireceğini düşünmesi gereken bir yerdir.
Orası “Ya kurtulurum ya kurtulamam…” mülâhazasına bağlı olarak geçilmesi
gereken bir mekândır.

İbn Mes’ud (radıyallâhu anh) rivayet ediyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu
vesselâm) buyurdular ki: “Ben size kabir ziyaretini yasaklamıştım; fakat artık
onları ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabir ziyareti, dünya bağını kırar, ahireti
hatırlatır.”16 Hadis-i şerifte de görüleceği üzere burada hükmün menâtı (sebep
ve hikmeti) dünyanın fâni olduğunun düşünülmesi ve ahiretin hatırlanmasıdır.

Maalesef, şimdilerde mezarlar pek çoklarına bir şey ifade etmiyor. Eğer
hükmün menâtı ahireti hatırlamaya matuf ise, şimdi mezarlar ziyaret edilmese
de olur. Gerçi, Üstad Hazretleri, “Ve o gençliğin suistimaliyle gelen hastalıkla
hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalb ve ruhun gıdasızlık ve
vazifesizliğinden neş’et eden sıkıntılarla meyhanelere, sefahethanelere veya
mezaristana düşeceklerini bilmek istersen, git hastahanelerden ve
hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristandan sor. Elbette, ekseriyetle
gençlerin gençliğinin suistimalinden ve taşkınlıklarından ve gayrimeşru
keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve ağlamalar ve esefler
işiteceksin” diyor ve nimetlerin kadrini bilmek, kıymetini anlamak için
kabirleri ziyaret etmek gerektiğini de zikrediyor.17 Fakat neylersiniz ki, bugün
insanların kalbleri ölmüş. Çok az kimse etrafına ibretle bakıp, muhasebe ve
murakabede bulunuyor.

Berzah İçin Zaman Kavramı Var mıdır?
Berzah, kelime itibarıyla, “iki şey arasındaki perde, set ve engel” demektir.

Istılahî olarak ise; “ölümden sonra ruhların kıyamete kadar kalacakları âlem,
kabir âlemi, dünya ve ahiret arasındaki koridor, bir bekleme salonu”
mânâlarına kullanılmaktadır. Berzah, dünyayla âhiret arasında bir köprüdür.

Zaman kavramının söz konusu olmaması sadece Zât-ı Ulûhiyet içindir. Zât-ı
Ulûhiyet için zamanın söz konusu olmaması, Ezel ve Ebed şeklinde ifade
ettiğimiz gibi evveli ve âhiri olmaması mânâsına gelir. Bu meselenin
keyfiyetine aklımız ermez bizim; ihata edemeyiz, kavrayamayız onu.

Berzah için de bir zaman söz konusudur. Fakat dünyevî kıstaslar yönüyle



buradaki zaman değil de, oraya ve ahiret ölçülerine göre bir zaman vardır.
Mahşerde de zaman vardır. Ahiret için bazen “zaman üstü” denmesi, insanın
büyük ölçüde başına gelecek şeyleri orada görmesi açısındandır.

Ayrıca, hasta bir insanın geceyi kıvrana kıvrana, her dakikayı bir saatmiş
gibi duya duya geçirmesiyle, çok yorgun yatan ve ne zaman sabah olduğunun
farkına varamayacak kadar kesintisiz uyuyan bir insanın zamanı algılamaları da
farklı farklıdır. Aynen öyle de, berzahta mü’minler namazlarını, Kur’ân’larını,
Allah yolundaki hizmetlerini, gönüllerine inşirah ve sürur verici birer enîs,
birer dost olarak bulurlar. Cennet’e ait pencereler açılır; nazarlarına en latîf
sermedî manzaralar, güzel tablolar arz edilir ve Cennet’lerini seyredip
dururlar. Dünyada çirkin yaşayanlara gelince, onlar için temessüller de çirkin
olur ve onlara Cehennem gösterilir. Biri, kıyâmetin bir an önce kopmasını
arzularken, diğeri hiç kopmamasını ister. Berzah âleminde kıyâmet koptuktan
sonra ne kadar kalınacağını ise ancak Allah (celle celâluhu) bilir.

Ahiret Talipleri ve Dünya Düşkünleri
Soru: Kur’ân-ı Kerim, sadece dünya nimetlerini isteyen insanların

ahirette nasipleri olmayacağını anlatıyor. Bu hususu nasıl anlamalıyız?
Cevap: Kur’ân-ı Kerim, pek çok âyetinde dünyaya talip olanları, ahiret

nimetlerini isteyenleri ve hem dünya hem de ahiretteki hayır ve bereketten
istifade yolları arayanları anlatıyor. Bu üç grup için de birer misal verebiliriz:

“Kim ahiret mahsulü isterse, onun ürünlerini fazla fazla artırırız. Kim de
sırf dünya menfaati isterse ona da ondan veririz; ama ahirette onun hiç
nasibi olmaz.”18

“Kim dünya hayatını ve dünyanın ziynet ve şatafatını isterse, Biz orada
onların işlerinin karşılığını kendilerine tam tamına öderiz ve onlara dünyada
asla haksızlık yapılmaz. Fakat onlar için ahirette ateşten başka bir şey
yoktur. Onların dünyada yaptıkları bütün işler hatta iyilikler bile, heder
olmuştur; bütün yaptıkları boşa gitmiştir.”19

“Bazı kimseler ‘Ey Yüce Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver!’
derler. Bunların ahirette nasipleri yoktur. Bazıları da, ‘Ey bizim Kerim
Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve
güzellikler ver ve bizi Cehennem ateşinden koru!’ derler. İşte bunlar
kazandıkları şeylerin hayır ve bereketini fazlasıyla bulurlar. Allah, hesabı
çok çabuk görür.”20

Aslında, istenmesi ve arkasına düşülmesi gereken şey bellidir. Altmış yetmiş
senelik bir ömür boyunca elde edilecek iyilik ve güzellikle, sonsuz bir



hayattaki nimet ve ihsanlardan hangisinin daha çok arzu edileceği açıktır. Tabiî
ki, akıl ve şuuru yerinde olan bir insan, “dünyanın bin sene mes’udâne hayatı,
bir saat hayatına mukabil gelmeyen Cennet hayatının ve o Cennet hayatının dahi
bin senesi, bir saat rü’yet-i cemâline mukabil gelmeyen bir Cemîl-i Zülcelâl’in
daire-i rahmeti ve mertebe-i huzuru”ndaki nimet ve ihsanlara iştiyak duyacak,
ahiretteki iyilik ve güzellikleri arzulayacaktır.21

Ne var ki, insan acelecidir. Peşin ücrete meyillidir. Bu meyil, bir de
imansızlıkla kuvvet kazanırsa, âdemoğlu dünyanın geçici lezzetlerini hedef
edinecek, onların arkasında gafilane bir yol takip edecektir. Bir insan sadece
dünyayı isteyince, Cenâb-ı Hak o kulun istediklerini bütünüyle verebilir. Fakat
o insan, yalnızca dünyayı talep etmiş, ahirete ait bir arzu ve istek ortaya
koymamışsa kendi fıtratına ters hareket ediyor demektir. Çünkü, insanın tabiatı
ahireti istemeye açıktır; bunu görmezlikten gelip bir tek dünya için dua eden
kendi tabiatına ihanet etmiş olur. “İnsan ebed için yaratılmıştır, ebede mebustur
ve ebedden başka hiçbir şeyle tatmin olamaz.” şeklindeki vicdanî sesi
duymuyor ve bu ses çizgisinde istekler ortaya koymuyorsa tabiatını
seslendirmemiş, özüne yabancı düşmüş olur. Bu yanlışının bedeli de ahiretteki
nasipsizliğidir.

Diğer taraftan, ahiret ve ahiret ötesi şeyler, biraz insanın kabullenmesine
vâbeste hususlardır. Hani şimdilerde üç boyutlu resimler var. Onlara ilk kez
bakan insan sadece düz bir satıhla karşılaşıyor, anlamsız bazı şekiller görüyor.
Eğer, daha başka şeyler görebileceğine inanırsa, bakışını o satıh üzerinde
yoğunlaştırıyor, belli bir açı yakalıyor ve üçüncü boyuttaki şekilleri
görebiliyor. Fakat sadece o sathı görme niyetiyle baksa, nazarını yalnızca düz
zemine hasretse, o zemin haricinde herhangi bir şey göremiyor. Aslında, o düz
satıhta bir üçüncü, bir dördüncü buudu görmek mümkün olsa da, o insan bir şey
göreceğine inanmadığından dolayı, onun için üçüncü buud, dördüncü buud söz
konusu olmuyor ve düz sathın ötesi hep perdeli kalıyor.

Burada istidrâdî bir şey arz edeyim: Meselâ, şu mekânda iyi baktığınız
zaman dört buudlu görebileceğiniz şeyler vardır. Çok defa o buudları ayırt
etmeye çalıştım ve o nazarla baktım; bir noktadan sonra onlarda dördüncü
buudu müşâhede ettim. Birinci kıt’ada görülen şeyler, daha arkada daha genişçe
görülen şeyler, bir sonraki perdede de ziyadesiyle derin görülen şeyler... İşte
bu görme, im’an-ı nazara ve biraz da kabule bağlıdır.

Evet, ahiret ve ahiret ötesi perdeler de bir kabul ve im’an-ı nazarla bilinir ve
aşılır. Ahirete, öldükten sonra dirilmeye, mahşere, Cennet ve Cehennem’e
inanmayan insan, öbür tarafta işin hakikatini göreceği âna kadar sürekli bir
berzah yaşayacaktır. Bin sene kabirde kalsa da berzahta gibi olacaktır. Ahirete



inanmadığı için sürekli bir yok olma korkusu yaşayacak; orada, yok olmanın
ızdırabını dünyada duyduğundan daha fazla duyacaktır. Dünyada değişik
şeylerle teselli olsa da, orada sadece ebedî yokluğu duyacak ve herhangi bir
teselli kaynağı da bulamayacaktır. Daimî yok olmanın demir parmaklıkları
arasında kalacaktır. O insanın itikadı ötede yokluk olarak inkişaf edecektir.
Çünkü, orada itikadın, kabul ve iz’anın inkişafı mahiyetinde bir yaratma
olacaktır. O insanın dünyadaki itikadı yokluk yörüngeli olduğundan dolayı,
ötede de yokluk olarak inkişaf edecek ve o derin bir yokluk duyacaktır.

İşte, “İman bir mânevî tûbâ-i Cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise, mânevî
bir zakkum-u Cehennem tohumunu saklıyor.”22 sözünü sadece dünyada imanın
insana verdiği huzûzât-ı nâmütenâhîye (bitip tükenmez lezzet ve hazlar) ve
küfrün insanın içinde hâsıl ettiği ızdırap şeklinde anlamamak lazım. İmandaki
Cennet çekirdeği de, küfürdeki zakkum tohumu da bir gün inkişaf edecektir.
İman bir Cennet bahçesi gibi inkişaf ederken, o zakkum çekirdeği de bir gayya
meydana getirecek ve sahibini yutacaktır.

Ahirete inanmayan ve ahiret nimetlerini, iyilik ve güzelliklerini istemeyen
insan bir yokluk tohumu taşıyordur ve ötede bu tohum inkişaf edecek, sahibine
de yokluk hicranı yaşatacaktır. Bundan dolayı, ahirete inanıp onun arkasına
düşmeyen insan bu yanlış itikadının adem olarak inkişaf etmesiyle
nasipsizlerden olacaktır.
1 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/181; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/33.
2 Bediüzzaman, Sözler s.46 (Dokuzuncu Söz).
3 Nebe sûresi, 78/12.
4 Nebe sûresi, 78/40.
5 Fecr sûresi, 89/27-30.
6 Aliyyülkârî, Mirkâtü’l-mefâtîh 1/332, 7/375, 8/431.
7 Bakara sûresi, 2/132.
8 Mürselât sûresi, 77/29-31.
9 Buhârî, ezân 36, zekât 16, rikak  24, hudûd 19; Müslim, zekât 91.
10 Bkz.: Müslim, cenâiz 106, edâhî 37; Tirmizî, cenâiz 60; Ebû Dâvûd, cenâiz 75.
11 Tirmizî, cenâiz 59; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 12/107.
12 Buhârî, cenâiz 83, tefsîru sûre (92) 6; Müslim, kader 6.
13 Leyl sûresi, 92/5-7.
14 Buhârî, vudû 56, cenâiz 82, 89; Müslim, tahâret 111.
15 Buhârî, rikak  4; Tirmizî, kıyamet 22; İbn Mâce, zühd 27.
16 İbn Mâce, cenâiz 47; Abdurrezzak, el-Musannef 3/573; el-Hâkim, el-Müstedrek  1/531.
17 Bediüzzaman, Sözler s.156 (On Üçüncü Söz, İkinci Makam).
18 Şûrâ sûresi, 42/20.
19 Hûd sûresi, 11/15-16.
20 Bakara sûresi, 2/200-202.
21 Bediüzzaman, Sözler s.709 (Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf, İkinci Mebhas).
22 Bediüzzaman, Sözler s.16 (İkinci Söz).
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Önsöz
Muhterem Hocamız, yetiştirdiği renk renk çiçeklerin sulanmayı beklediği bir

bahar sabahı ayrıldı ülkesinden… Onca yükün altında kalıp ezilen kalbinin
tıbbî müdahaleye ihtiyacı vardı. Gidecek, sebeplere müracaat mânâsında tedavi
olacak ve neticeyi Rabbine bırakıp yuvaya ve sevdiklerine dönecekti…
Gurbete giden birinin ardından maşrapalarla su dökülmesine mukabil onu
götüren arabanın arkasından kovalarla gözyaşı akıtılmıştı.

Gitti, kaldı ve dönmedi. Onun ayrılığından sonra ülkede fırtınalar kopmaya
başlamıştı. Bahar çiçeklerini gayz selleriyle söküp en yakın nehre sürükleme
azmindeki tufanlar, azgın suların önündeki o sevgi bendini yıkma gayretindeydi.
O, kendisinden dolayı, menekşelere, lâlelere, zambaklara, sümbüllere zarar
gelsin istemiyordu; onları Sahib-i Hakikî’ye emanet ediyor, gönlünü “ilk
çiçekler”in yanında bırakarak toprak olup güller bitireceği bir başka diyarda
kalıyordu.

“Derken, mevsim-i baharda bir sabah, baktık ki, her tarafı bir garip Şubat
soğuğu basmış; karın, kışın, buzun dehşetiyle ürperdik. Ve buraya, okyanus
ötesinin sıcaklığına geldik; ama içimiz hiç ısınmadı. Çünkü gönlümüzü orada
bırakmıştık. Yaz sıcağında titredik durduk.” cümleleri onun ruh hâletini
yansıtıyordu.

Fakat her şeye rağmen o, gurbeti, firak ve uzaklığı kurbete, visal ve yakınlığa
çevirebilen insandı. Ayrılıkları, kalb kuşunun kanadına binerek aşmalıydı.
Hakk’a vuslatın sırlı yamaçlarını müşâhede edenler, zaman ve mekân ne olursa
olsun mutlaka Dost’a ve sevgililere açılan bir koridor bulur; kimsesizlikten,
yalnızlıktan ve ayrılık eleminden kurtulurlardı.

Onun dünyasında mukaddes göç bir kaderdir ve her elin üstünde bir Kudret
Eli, her gücün ötesinde Cenâb-ı Hakk’ın kudreti vardır.

“Ey bu yerlerin Hâkimi! Senin bahtına düştüm, Sana dehalet ediyorum ve
Sana hizmetkârım. Senin rızanı istiyor ve Seni arıyorum. Ey bizi bu gurbete
atan Allahım, bundan muradın ne ise onu vicdanlarımıza duyur. Vazifemizin
gereğini yapmaya bizleri muvaffak eyle.”1 diyor ve sürekli Kimsesizler
Kimsesi’ne, Gariplerin Sahibi’ne sığınıyordu. Öyle ki o, ayrılık elemini hem
ancak pek hüşyar bir sinenin duyabileceği ölçüde derinden yaşıyor hem de bu
firkate katlanıp kulluğuna ayrı bir derinlik katıyor ve böylece gurbetini vesile-i
kurbete dönüştürüyordu. Artık, anavatandan okyanuslarca uzak Amerika’nın
gurbet ormanları da vuslat türküleri ve şeb-i arûs besteleri dinleyecekti...

Bu arada, Hocaefendi’nin dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca dostu,



arkadaşı, seveni, sempatizanı kısacası onun sevgi ve hoşgörü deryasından bir
avuç su içip de ona aşina olanlar ondan herhangi bir haber alamaz olmuştu.
Herkes, bu sevgi insanının sıhhati hakkında ciddi endişeler taşıyor; günlerini
nasıl geçirdiğini, sohbetleri olup olmadığını, şayet oluyorsa neler konuştuğunu
hatta bir kısım aktüel hâdiseler hakkında neler düşündüğünü merak ediyordu.

Bu durum yaklaşık iki sene böyle devam etti. İki sene, dile kolay… Sürekli
halkın içinde bulunmuş, cami kürsülerinde, kahvehane köşelerinde, konferans
salonlarında, okul bahçelerinde insanlarla oturup kalkmış, insanlara ulaşmak
için her vesileyi değerlendirmiş bir gönül insanı ve onu sevip sayan, düşünce
ve tavsiyelerine değer veren vefâkar arkadaşları için bu çok uzun bir süreydi.
Bu süre zarfında Hocaefendi, vatanından çok uzaklarda bir taraftan
hastalıklarla uğraşırken, diğer taraftan da yanına uğrayan bir iki misafirle,
onların getirdiği bir kucak dolusu selâm yahut bir avuç toprakla müteselli
olmaya çalışıyordu. Sevenleri ise bir haber alamamanın hicranıyla bütün bütün
hasrete boğuluyorlardı.

İşte, bir iki arkadaş, mübarek bir çeşmeye yakın olma nimetinin şükrünü, bu
hasreti kısmen de olsa sona erdirerek eda edeceğimize inandık. Bu inançla,
Allah’ın bize nasip ettiği güzellikleri sizlere ulaştırarak o çeşmenin suyunu
mümkün olduğu kadar çok insanla paylaşmaya karar verdik. Muhterem
Hocaefendi’nin haftanın bir iki gününde yanına gelip giden birkaç kişiyle
yaptığı sohbetleri, kalbine akan çağlayanlardan taşarak bir namaz sonrası
yağmur damlaları gibi fem-i mübarekinden dışarıya sızan gönül nağmelerini,
ondan istifade etmeye çalışan birkaç arkadaşının tasavvufî (kalb ve ruh hayatını
inkişaf ettirmeye mâtuf), itikadî (inanç esaslarına dair), fıkhî (ibadetlerin
işleniş keyfiyetleriyle alâkalı), tarihî, ender-i nâdirattan olmak üzere de siyasî
ve aktüel sorularına verdikleri cevapları not defterimize kaydetmeye başladık.
Önceleri hatırlamamıza yardımcı küçük notlar tutuyorduk; fakat bu şekilde pek
çok şeyi de kaçırmış oluyorduk. Daha sonra, anlatılanları eksiksiz ve
değiştirmeden aktarmak için ses kayıt cihazı kullanmaya başladık.
Kaydettiklerimizi tebyiz, kompoze ve tashih ettikten sonra, ortaya çıkan
metinleri kıymetli okuyucularımıza sunmak için İnternet’te www.herkul.org
adresinden ulaşılabilen Herkül adlı bir elektronik dergi açtık. Uzun bir süredir,
–her hafta yenilenmek suretiyle– “Bamteli” adlı köşemizde sesli, “Kırık Testi”
bölümümüzde de yazılı metin olarak haftalık sohbetleri yayınlamaya devam
ediyoruz.

Yayınladığımız sohbetler zamanla birikince, Muhterem Hocamızın lâl ü
güher sözlerini, hakikat derslerini ve hikmet incilerini “Kırık Testi” adıyla bir
kitap hâlinde okuyuculara ulaştırmanın zamanıdır diye düşündük. 1, 2 ve 3



derken, şimdi de Kırık Testi’nin dördüncü hediyesini, Ağustos 2004-Nisan
2005 arasındaki sohbetleri “Ümit Burcu” adıyla arz ediyoruz.

Evet, bu kitapta okuyacağınız her güzellik ondan duyup dinlediklerimizden
gelmiştir. Kusurlar, bizim eksik idrakimize; hatalar, kavrama ve ifadedeki
yetersizliğimize aittir. İfade etmeliyiz ki, bizim idrak, anlayış ve anlatış
seviyemiz, Hocamızın gönül enginliğini ve ilmî derinliğini aksettirmekten çok
uzaktır. Bir damlanın deryayı tavsif etmesi mümkün olmadığı, bir zerrenin
güneşi olduğu gibi aksettiremeyeceği malumdur. Dolayısıyla, bu kitabı daha
engin idrakli insanlar hazırlasalardı, dinledikleri o gönül sohbetlerinde sizinle
paylaşmak için daha pek çok söz ve kalb incisi bulurlardı.

Bu vesileyle, bir vesile-i necat arayışı niyetiyle hazırladığımız elektronik
dergimiz ve Kırık Testi  kitap serimizden dolayı takdir, tenkit ve teklifleriyle
bize destek olan okuyucularımıza, özellikle de kayıt, tebyiz ve tashih sırasında
çok büyük yardımlarını gördüğümüz arkadaşlarımıza ve bu kıymetli kitapların
daha çok insanın eline geçmesini sağlayan yayınevine sonsuz teşekkürlerimizi
arz ediyoruz.

Yüce Rabbimizin merhameti, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ve Kur’ân-ı Kerim’in şefaati ve mü’minlerin duaları ümidiyle...

Osman Şimşek
1 Bediüzzaman, Sözler s.37 (Sekizinci Söz).



Ümit Burcu
Soru: Yürüdüğümüz yolun hakkını verebilmek için elde etmemiz gereken

kıvam ile kendi durumumuzu karşılaştırınca çok noksan ve yetersiz
olduğumuzu düşünüyor, belki de bazen ümitsizliğe kapılıyoruz. Kâmil olanı
yakalamaya ve tamamiyeti elde etmeye çalışırken yeise düşmekten nasıl
kurtulabiliriz?

Cevap: Halk arasında hayırlı işler için kullanılan “Allah tamamına
erdirsin.” ifadesinin muhtevasını da taşıyan “tamamiyet”in iki mânâsı vardır.
Birinci mânâsı, bütünlük, tam olmak, bir meselenin küllî olarak ele alınması
demektir; ikincisi ise, bir işi tamamlayana kadar devam ettirmek, bitirmek,
neticeye bağlamaktır.

Nitekim, Allah Teâlâ, İslâm’ı bize bir nimet olarak verdiğini ifade ettiği
yerde; “İşte bugün sizin dininizi kemâle erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi
tamamladım. Sizin hakkınızda hoşnutluğumu İslâm’a bağladım.”1 der; bize
verdiği nimetini yani dinini tamamladığını, onun bütün emir ve yasaklarını
bildirdiğini beyan eder. Öyleyse, İslâm, ancak bütün emir ve yasaklarıyla,
cüzlerinin tamamıyla ele alındığı zaman Allah’ın bizim için seçtiği din ve
tamama erdirdiği nimet olur. O bir bütün olarak yaşanmayınca kendisinden
beklenen fonksiyonu hakkıyla yerine getiremez, bir din olarak misyonunu tam
eda edemez. Çünkü, dinin bir bütün olarak yaşanması tıpkı bir insan vücudunun
organlarının tamamının, bir organizmanın her azasının eksiksiz çalışması
gibidir. Nasıl ki, bir eli çok sağlam ve güçlü olsa bile diğeri sakat olana ya da
hiç olmayana özürlü veya bugün daha çok kullanılan ifadesiyle “engelli”
deniyor.. nasıl ki, bir gözü çok iyi görse de diğeri hiç görmeyen ya da kulakları
iyi duysa da ayakları sakat olan bir insan, kendinde bir eksiklik hissediyor;
aynen öyle de, iman hakikatleri dinin birer uzvudur; kelime-i şehadet, namaz,
oruç, hac ve zekât gibi ibadetlerin her biri ayrı bir organdır; ahlâk-ı hasene ve
sosyal münasebetler adına vaz’edilen esaslar dinin ayrı ayrı yanları ve onun
birer parçasıdır. Bunlar, birbirini tamamlayan cüzler, bir hakikati tamamlayıcı
unsurlardır. İşte, bunların her biri Cenâb-ı Hak tarafından nasıl tespit edilmişse
o şekilde yaşanmalıdır ki din de kendinden bekleneni yerine getirsin. Ancak bu
unsurların hepsi bir araya geldiği zaman, Müslümanlık tamam olarak ortaya
konmuş olur.

Evet, ferdî, ailevî, içtimaî hayat adına dinden bazı şeyler bekliyorsak, onu
bir bütün olarak ele almak zorundayız. Eğer, dini sadece vicdanlara
hapsedersek, namaz, oruç gibi ibadetleri yok sayarsak, dinin kolunu, kanadını



kırmış ve onu fonksiyonunu eda edemez hâle getirmiş oluruz. Ve dolayısıyla,
din adına kusurlu ve eksik bir görüntü ortaya çıkar. Bu kusurlar, eksikler
İslâm’dan bilinir ve günümüzde bazılarının dediği gibi, “İslâm niçin ekonomik
durumumuzla alâkalı şu problemlerimizi halletmiyor; neden bir kısım içtimaî
dertlerimize de derman olmuyor.” denir. Oysa, siz onun kolunu kanadını
kırmışsınız, kendisini ifade etmesine ve fonksiyonlarını ortaya koymasına fırsat
vermiyorsunuz. Onun uygulanmasına imkân vermeniz lazım ki, ondan sonra
“Neden şu fonksiyonunu eda etmedi?” diyebilesiniz. İşte bu mânâda tamamiyet
hem Allah’ın teveccühüne vesile olması hem de dinin kendisini ifade etmesi
açısından çok önemlidir.

Tamamiyetin diğer bir yanı da sabır, ısrar ve devamlılıktır. Kur’ân-ı Kerim,
“İnsanlardan bazıları da vardır ki, Allah’a kulluk etse de bunu sırf bir
hesaba binaen yapar, imanla küfrün aras ında bir yerde durur. Şayet umduğu
faydayı elde ederse onunla huzur bulup sevinir, eğer bir sıkıntı ve imtihana
mâruz kalırsa yüzüstü dönüverir. Bundan dolayıdır ki, dünyayı da ahireti de
kaybeder. İşte besbelli olan hüsran budur.”2 buyurarak kulluğunu ganimet elde
etme gibi bazı hesap ve çıkarlara bağlayan kimselerden bahsetmektedir. Öyle
bir insan, iyi günlerde dinin kenarından, köşesinden tutar; “Bir parça da biz
katkıda bulunalım.” der ama bunu derken bile “Amaaan, olduğu kadar olur!”
düşüncesini terk edip onu bütünüyle kucaklamaya da yanaşmaz, dine tam sahip
çıkmaz. Ona sağlam bir imanla değil de, âdeta pamuk ipliği ile bağlanmıştır.
Tehlikeli dönemlerde ve sıkıntılı günlerde dini de dindarları da yüzüstü bırakıp
kendi şahsî dünyasını garanti altına alacağını zannettiği yerlere ve kimselere
sığınır.

Oysa, hangi konu olursa olsun, kararlılık, sabır ve sebat çok önemlidir. Siz
belli bir mevsimde bütün himmet ve gayretinizi ortaya dökebilirsiniz. Meselâ,
ekim yaparken karlar erimiş olsa da hâlâ hava soğuktur ama siz ona katlanarak
tarlaya tohumu atarsınız. Fakat daha sonra onu koruma mevzuunda hiçbir tedbir
almazsanız, sulama hususunda bir gayretiniz olmazsa, hasat mevsimini aktif
sabırla beklemez ve tarlayı biçeceğiniz zaman da en iyi ürünü alabilmek için
üzerinize düşeni yapmazsanız, işin ilk bölümünü ve bir yanını yapmış olsanız
da kat’iyen ürün elde edemez ve dolayısıyla, avam ifadesiyle, hava alırsınız.
İşe herhangi bir yerinden girseniz ve sadece bir faslını yapsanız, meselâ, tarlayı
sürseniz de hiç tohum saçmasanız ya da ekini biçseniz de onu harmanda
dövmeseniz veya sapı samanı birbirinden ayırmasanız yine beklenen semereyi
elde edemezsiniz. Nasıl ki böyle dünyalık bir işte sabır, sebat ve devamlılık
esastır; aynen öyle de, bir hakikati temsil etme ve insanlar arasında yerleştirme
mevzuunda da sabır ve devam çok önemlidir. Rahat zamanda, kendinizi, duygu



ve düşüncelerinizi ifade eder ama bir tazyike maruz kaldığınız an geriye
durursanız, hem kader birliği ettiğiniz arkadaşlarınızı şaşırtmış, hem
dostlarınızı tereddüde sevk etmiş, hem de imtihanın hakkını vermemiş ve tohum
attığınız hâlde ürün elde edememiş olursunuz.

En Mükemmel İnsan
Bundan dolayı, insanın tamamiyet peşinde olması, her şeyi kemale erdirmeye

çalışması, kâmil olanı araması ve hatta insan-ı kâmil olmaya yönelmesi önemli
bir esastır, dahası bir fazilettir. Çünkü, bugüne kadar kitleler, kâmil insanların
rehberliğinde ebedî mihraplarını bulmuş, Hakk’a yönelmiş; onlar sayesinde
varlık ve hâdiseleri isabetli yorumlayabilmişlerdir. Ne var ki, o seviyede bir
kemale erişmek her zaman herkese müyesser değildir. Varlık âleminde, Hazreti
Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) ölçüsünde kemalât-ı insaniye
ile tanınmış bir ikinci şahıs göstermenin mümkün olmadığını söyleyen Cîlî’nin
“İnsan-ı Kâmil”ini mütalaa edenler, kemale ermenin ve insan-ı kâmil ufkuna
ulaşmanın nasıl çetrefilli yollardan geçmeyi gerektirdiğini göreceklerdir. Fakat
o yol uzak olsa da, hedefe varmak için pek çok menzili aşmak icap etse de, bir
insanın öyle bir mertebe-i kusvâyı ve aksâ’l-gâyâtı talep etmesinde bir problem
olmasa gerek. Evet, o işi temsil eden zatın bir hakikati vardır; O nübüvvetle
serfirazdır. Nübüvvet zincirinin halkaları bitmiştir; bundan sonra
peygamberliğin rüyasına talip olmak bile bir saygısızlık ve bir küstahlıktır,
hatta küfürdür. Peygamberâne evsâfa, bir nebide var olan güzel sıfatlara
gelince, bir insanın o sıfatlarla müzeyyen olmayı istemesi ve peygamber
ahlâkıyla ahlâklanma ardına düşmesi bir fazilettir.

Meselâ, Peygamber Efendimiz’in şahsında fevkalade bir sıdk, bir sadakat
görürsünüz. O, Allah kapısında sadık, davasında sadık, kardeşlerine karşı
sadık, İslâm’ı yaşamada sadıktır, âdeta sıdkın timsalidir; çünkü, peygamberlik
hakikati, sıdk dediğimiz, doğruluk çarkı ve esası üzerine döner durur. Allah
Resûlü, o kadar sözünün eridir ki, daha sonra sahabe olma şerefine eren bir zat
şöyle der: “Cahiliye devrinde Allah Resûlü’yle bir yerde buluşmak üzere
anlaşmıştık. Ben verdiğim sözü unuttum. Üç gün sonra hatırladığımda koşarak
anlaştığımız yere gittim. Baktım ki Peygamber Efendimiz orada bekliyor. Bana
ne kızdı ne de darıldı. Sadece, “Ey genç! Bana meşakkat verdin; üç gündür
seni burada bekliyorum.”3 dedi.

Emanet de bir peygamber sıfatıdır. Efendimiz o kadar emindi ki, Mekke
halkı, henüz gün yüzü görmemiş kızlarını birine emanet edecek oldukları zaman
bile akıllarına ilk gelen O’ydu. Çünkü, Efendimiz’in gözlerinin içine kat’iyen
haram girmemişti, giremezdi; Mekkeliler bunu bilir, O’nun iffet ve ismetine



şehadet eder ve O’nu “Muhammedü’l-Emîn” diye çağırırlardı. Efendimiz’in
hayatına ve ahlâkına baktığımızda, O’nun tam bir emniyet ve güven insanı
olduğunu görürüz. Emin olma, emanete hıyanet etmeme, herkese emniyet telkin
etme ve aynı zamanda imanın sadık temsilcisi olma gibi hususlar O’nun
şahsiyetiyle bütünleşmiştir. Zaten, Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinden biri de
“Mü’min”dir. Çünkü O, güven kaynağıdır. Peygamberleri güvenli kılan ve
onları emniyet sıfatıyla serfiraz eden de yine O’dur. Öyle ise, emniyet, güven,
emanet ve iman dediğimiz mesele, bizi peygamberlere ve önemli bir ölçüde
peygamberleri de Allah’a bağlar.

Efendimiz’in çok ehemmiyetli özelliklerinden bir diğeri tebliğ vazifesini,
yani, İslâm hakikatini anlatmayı veya “emr-i bi’l-mâruf, nehy-i ani’l-münker”i
hayatının gayesi bilmesiydi. O gelmeseydi, “Biz neyiz? Nereden geliyor ve
nereye gidiyoruz?” gibi müthiş sorular, sürekli bir matkap gibi beynimizi delip
duracaktı. Biz Efendimiz sayesinde anladık ki, dünyaya gelişimiz bir gayeye
bağlı olduğu gibi, buradan gidişimiz de bir hikmete mebnidir. Ölüm, yokluk ve
hiçlik değil, o sadece bir mekân değiştirmek ve vazifeden terhis edilmektir.
Kabir ise, ahiret âlemine açılan bir kapı ve bir bekleme salonudur. Biz
Peygamberimiz sayesinde öğrendik ki, bizim en büyük vazifemiz nâm-ı Celîl-i
İlâhî’yi ve Efendimiz’in adını bayraklaştırmak, dünyanın dört-bir yanında
dalgalanmasını sağlamak; bunu yaparken de akıllıca davranmak, O’nun
hayatında örneklerini gördüğümüz fetanetle hareket etmektir.

Fetanet, peygamber mantığı demektir. Bu mantık, ruh, kalb, his ve letâifi bir
araya getirip mütalaa edilecek hususu bütün olarak ve her yanıyla ele almanın
adıdır. Efendimiz, Allah’tan getirdiği mesajları ve elçiliğine terettüp eden
hususları insanlığa takdim ederken, onu yolunca ve usûlünce yapmıştır. O,
insanı bir bütün olarak ele almış ve vereceği mesajları da böyle bir bütünlük
içinde takdim etmiştir. Onun için de, nebinin tebliğ vazifesinde, akıl, mantık,
kalb, gönül, his ve duygulardan hiçbiri kat’iyen terke uğramamış ve vahyin
aydınlatıcı tayfları dışında bırakılmamıştır. Ayrıca, Efendimiz’in emir ve
tavsiyelerine muhatap olan insanlar da derece derecedir. Bunlardan bir kısmı,
din ricalidir; bir kısmı, tamamen felsefî meselelere dalmış, âdeta bütünüyle bir
mantık ve muhakeme insanıdır; bazıları, ticarî ve iktisadî sahada uzman olanlar;
diğer bir kısmı harp meydanlarında yetişmiş kumandanlar, büyük siyasî
dehalardır; büyük bir bölümü de bedevî insanlardır. Bunların hepsinin
kendilerine göre problemleri vardır. Fakat Allah Resûlü, öyle söz söylemiş ve
öyle izahlar yapmıştır ki, bedevîsinden en medenîsine kadar herkes, bu
sözlerden kendine ait hisseyi alabilmiştir.



Günahlar, Ahh Günahlar!..
İşte her insan, Efendimiz’de zirve noktada örneklerini gördüğü bu güzel

sıfatların hepsine sahip olmayı isteyebilir. Bu âlî sıfatlara talip olarak diyebilir
ki, “Allahım, Sen Efendimiz’den sonra peygamber yaratmazsın. Çünkü hatimeyi
çekmiş, ‘bu son’ demiş ve peygamberlik sarayının Sultanını göndermişsin.
Fakat ben de, Peygamberimizi üsve-i hasene olarak gönderip O’nunla bize
gösterdiğin güzel ahlâkla ahlâklanmak istiyorum; O’ndaki evsâf-ı âliyeye
talibim. Beni de öyle sadık eyle, O’nun gibi emin kıl; beni de tebliğ insanı yap,
o vazifeyi eda ederken fetanetli hareket etmeye muvaffak eyle. O’na yetişmem
mümkün değil ama O’nun ardında yürümeme de bir mâni yok. Peygamberliğe
talip değilim, böyle bir talep en başta Sana karşı saygısızlıktır; fakat
peygamberâne evsâfa talibim. Bana da o evsâfı nasip et ki, elimi uzattığım her
yerde Senin rızanı tahsile muvaffak olayım.”

Evet, bu duygu ve düşüncede olmak, tamamiyete ve kemale talip olmaktır.
Fakat siz tamamiyete talip olsanız da, niyetinizle bunu isteyip davranışlarınızı
ona göre ayarlasanız ve insan-ı kâmil ufkunu yakalama yolunda gayret etseniz
de hata etmek, bazen tökezlemek, kimi zaman eksik ve noksan yapmak mukteza-
yı beşeriyettir. Bundan dolayıdır ki, Allah Resûlü, ٌءاَّطَخ ِساَّنلا  ُّلُك   demiş ve

ٌءاَّطَخ  kelimesini özellikle kullanarak hata yapmanın insanın tabiatından
olduğunu, onun çok büyük hatalar yapabileceğini ifade etmiştir. Daha sonra da,

َنوـُباَّوَّتلا َنِیئاَّطَخْلا  ُرْیَخَو   “Hata edenlerin en hayırlısı hata ettikten sonra
hemen tevbe ile onu silmeye çalışandır.”4 buyurmuştur. Demek ki, bu yavuz
hataları, bu sevimsiz kabahatleri ortaya koyan insanların en hayırlısı hata eder
etmez, kabiliyetine, seviyesine göre, tevbe, evbe, inâbe kurnalarına koşarak
hemen arınıp yeniden Allah’a yönelendir. Öyleyse biz, mükemmeliyete talip
olsak da, muktezâ-yı beşeriyet bazı zaaflarımız nüksettiği yerde, mânen
hastalanabilir, sürçüp düşebiliriz. Önemli olan düşüp kalmamak, düşüp
kalkmaktır. Düşer düşmez hemen kalkıp Seyyidina Hazreti Âdem gibi: اَنَّبَر

اَنَسُفَْنأ اَۤنَْمَلظ   “Rabbimiz kendimize zulmettik.”5 deyip, nefsin zulmünden
Cenâb-ı Hakk’a sığınmaktır.

Hata karşısında Âdem tavrı ortaya koymak çok önemlidir; Allah’ın kapısında
akıllıca hareket etmeyi Hazreti Âdem’den öğrenmek lazımdır. Onunki bir
zelledir; mukarreb hatasıdır. Buna rağmen Hazreti Âdem, zellesinin hemen
ardından Rabbine yönelmiş; şeytan ise, temerrüdünde devam etmiştir. İşte bu
noktada, sürçüp düşen ile bilerek başkaldıran birbirinden ayrılmıştır. Biri,
Cennetten çıkarılacağı sırada dahi kalbî teveccühünü devam ettirmiş, Hakk’ın



kapısına karşı vefalı ve sadık olmuş, Rabbiyle münasebetlerini tamamlamaya
çalışmıştır. Diğeri ise, mütemadi bir inişe geçmiş; kibir, gurur ve isyanından
dolayı her geçen dakika biraz daha gayyâya yuvarlanmıştır.

Hazreti Âdem’in çocukları olarak biz de hataların ağına takılabilir ve onlar
cibilliyetimiz üzerinde ciddi tesir icra edince, aradığımız mükemmeliyete giden
yollarda bir tereddüt yaşayabiliriz. Kâmiliyet ve tamamiyeti yakalamak adına
yürürken tökezleyebilir ve bir hendeğe düşebiliriz. Fakat insan için, düşüp
kalmak değil; düşse de hemen kalkmaktır esas olan. Değişik münasebetlerle arz
ettiğim gibi; elden geldiğince günaha en az hayat hakkı tanıma civanmertliğini
göstermek çok önemlidir. Gözün bir harama kaysa, bu günahın üzerinden bir
dakika bile geçmeden, o günahtan sıyrılmak için hemen huzura koşmalı,
Allah’ın huzurunda af fermanı arayacağın bir seccade bulmalı, başını yere
koymalı ve tevbe etmelisin. Günahın canlı kalmasına meydan vermemelisin;
çünkü Efendimiz’in ifadesiyle, işlenen her günah ruhta yaralar açar; kalbde bir
leke bırakır ve aynı zamanda her günah bir başka günahın davetçisi olur. Eğer
günah tevbeyle çabuk silinmezse, Üstad’ın dediği gibi, bir günah, bir günah, bir
günah daha derken ona inzimam eden diğer günahlarla kalbde hatm olur,
hafizanallah, kalb mühürlenir. Bundan dolayı, “Her günah içinden küfre giden
bir yol vardır.”6 Evet, insan günah işlemekle ne kâfir olur, ne de küfürle iman
arasında bir menzile asılı kalır. Fakat şurası da bir gerçektir ki; günah işleyen
insan imandan bir adım uzaklaşmış, küfre de bir adım yaklaşmış olur. Eğer, iki
günah işlerse, iki adım atmış ve küfre iki adım yaklaşmış, kendisiyle küfür
arasındaki mesafeyi daraltmış olur. Bundan dolayı, hakiki bir mü’min, özellikle
alerjik bir insanın arı veya akrep sokması gibi şeylerden sakındığı gibi
günahlardan sakınmalı; yılandan, çıyandan kaçtığı gibi günahların en
küçüğünden bile kaçmalıdır. Çünkü, tamamiyetin ve kemâlin tâlipleri
aradıklarını ancak böyle bir teyakkuzla bulabilirler.

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, “Üç haslet vardır. Bunlar
kimde varsa imanın tadını duyar: Allah’ı ve Resûlünü her şeyden ve
herkesten daha çok sevmek; bir kulu sırf Allah rızası için sevmek; Allah,
imansızlıktan kurtarıp İslâm’ı nasip ettikten sonra tekrar küfre, inançsızlığa
düşmekten, ateşe atılmaktan korktuğu gibi korkmak.”7 buyurmaktadır. Demek
ki imanın tadını almanın ilk şartı, “Allah’ı ve Resûlü’nü her şeyden artık
sevmek”tir. Bu sevgi, insanı “Allah için sevme” mülâhazasına taşıyacaktır.
Bunu da hidayet yolundan ayrılma korkusuyla tir tir titreme ve günaha, dalâlete
girme endişesiyle sürekli teyakkuzda yaşama hâli takip edecektir. Evet, sevgi
iradî olarak başlar. Sonra gayr-i iradî bir muhabbete inkılap eder. İnsanlara
karşı duyulan mecazî sevgilerin başlangıcında bile bir irade söz konusudur; bir



görme, bir karşılaşma, bir görüşme vardır ve bunlar iradîdir. Bu mevzuda iradî
bir adım atılınca zamanla gayr-i iradî alâka başlar. İşte, Allah’la olan
münasebetlerimizi derinleştirme, Resûlüllah’a karşı alâkamızı daha engin bir
sevgiye dönüştürme mevzuunda da işin başı iradedir.

“Hey Mübareç Allah Hey!”
Derin bir muhabbete yürümek istiyorsan iradenin hakkını verecek, Allah’ı

tanımaya bakacak, O’nun nimetlerini düşüneceksin; kudret eserlerini
seyredecek, arzı senin için nasıl bir beşik yaptığını görecek, bir meşher gibi
yarattığı semalara nazar edecek, kâinatı okuyacaksın. Ve bu iradî bakmaların,
düşünmelerin, okumaların neticesinde âdeta kendinden geçeceksin. Alvar
İmamı’nın derslerine devam eden, ondan feyz alan yaşlı bir zat vardı. Cenâb-ı
Hakk’ın ef’âl, âsâr ve esmâsının tecellîlerinden bahsedildiği zaman,
Erzurumlulara mahsus o kendine has lisanıyla “Hey mübareç Allah hey!” der ve
âdeta kendinden geçerdi. Sen de baktığın her şeyde O’nun mührünü görecek,
için için coşacak ve “Hey mübarek Allah hey!” demekten kendini
alamayacaksın. Böyle hissedip, böyle görmeye irade adımıyla başlayacaksın
ama bir gün gelecek, sen ilâhî üns esintileri sağanağıyla sırılsıklam olacaksın.
Öyle ki, artık O’ndan başka hiçbir şey duymayacak, hissetmeyeceksin.

Efendimizle alâkalı bir kitap okusanız, bir şemâile baksanız; meselâ, “Şifâ-i
Şerif”e, “Sıfatu’s-Safve”ye, hatta “Sonsuz Nur”a göz gezdirseniz, O’na karşı
içinizde iradî bir alâka meydana gelecektir. Fakat O’nun hakkında değişik
kitaplar okumaya, O’nunla alâkadar olmaya devam ederseniz bir süre sonra o
iradî alâkanız, gayr-i iradî bir sevgiye, aşkın bir muhabbete inkılap edecektir.
Öyle ki artık O’nsuz edemeyecek, “Teveccühünden beni mahrum bırakma,
Sensiz nefes alamam.” diyeceksiniz. “Ben evsiz barksız, yurtsuz yuvasız,
çoluksuz çocuksuz edebilirim; fakat Efendimsiz edemem!” diye inleyeceksiniz.
Bir Peygamber aşığının “O’nun huzur-u pürnurundan bir an mahrum olduğumu
hissetsem ölürüm.” dediği gibi siz de O’nsuz yaşayamayacağınıza kanaat
getireceksiniz. Bir Şah-ı Geylânî’nin nabzını tutsanız; Hasan Şâzelî, Ahmed
Bedevî, Şah-ı Nakşibend, İmam Rabbanî, Akîl Menbîcî, Şeyhu’l-Harrânî ve
Ebu’l-Hasan Harakanî gibi Hak dostlarının nabızlarına el vursanız kalblerinin
aynı hislerle attığını göreceksiniz. Öyle ki, onlardaki gayr-i iradî bu muhabbet,
alâka ve irtibatı gönüllerinden koparmak için elli tane zincir atsalar, Cenâb-ı
Hakk’ın bir mekri olmazsa, onu oradan koparmak mümkün olmayacaktır.

Yeis Zincirlerini Kırın!..
Meselenin bir diğer yanına gelince; biz başkaları hakkında hüsnüzanna



memur olsak ve onların tamamiyeti yakalamış olabileceklerini düşünsek de,
kendi nefsimize “Ey eksik, pürkusur, zavallı nefsim, bir türlü olgunlaşamıyor,
kemali yakalayamıyorsun!” diyebiliriz. Fakat bunu derken yeise düşmemeye de
dikkat etmeliyiz. “Yağmur” şairi gibi biz de,

“ Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım
Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım
Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım
Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım”

diyerek O’na karşı aşk u alâkamızı seslendirebiliriz. Ne var ki, zihnimizin bir
köşesinde de sürekli “Olduğuma da çok şükür. Ya seni tanımasaydım, ya senin
nurundan mahrum kalsaydım.” mülâhazasını canlı tutmalıyız. Hani Hazreti
Ömer, Yemâme Savaşında kardeşi Zeyd bin Hattâb’ın şehit olduğu haberi
karşısında, çok hayıflanmış; “Sabâ yeli estikçe Zeyd’in kokusunu alıyorum.”
diyerek hüzünlenip ağlarmış. Bir gün şâir Mütemmem bin Nüveyre onu ziyarete
gelmiş. Mütemmem’in kardeşi Mâlik de Yemâme Savaşında yer almış ama
mürtedlerin safındayken ölmüş. Hazreti Ömer’in hüznünü gören Mütemmen,
“Ey Ömer, Yemâme’de senin kardeşin şehit olup Cennet’e giderken benim
kardeşim mürted olarak Cehennem’e girdi. Eğer benim kardeşim de senin
kardeşinin gittiği yere gitseydi, ben ona hiç üzülmez ve hiçbir zaman
ağlamazdım.”8 demiş. Malumdur ki, Hazreti Ömer’in hüznü bunları bilmediği
için değildi, ama kader-i ilâhîye razı olmakla beraber sevdiklerden ayrılanın
kalbinin hüzünlenmesi, gözünün yaşarması da insanın tabiatının icabıydı.

Evet, olduğumuza da hamd olsun; ya sokaklara korku salan şu serâzât,
çakırkeyf insanlar gibi olsaydık; ya tâli’sizler safında yer alsaydık… Bu
hâlimize de hamd olsun, demeli. Mükemmeliyet ve tamamiyetin peşinde
olurken diğer taraftan da meseleye böyle bir hamd ü senâ mülâhazasıyla
yaklaşmalı ve kat’iyen yeise düşmemeli. Tamamiyeti arama ve işin ciddiyetini
görme insanı ümitsizliğe değil daha fazla gayret göstermeye sevk etmeli..

Bildiğiniz gibi, hayatını ibadetle geçiren Esved b. Yezîd en-Nehâî vefat
ederken çok korkuyor ve çok ağlıyor. Gelip diyorlar ki; “Nedir bu hıçkırıklar,
günahlarından mı yoksa ölmekten mi korkuyorsun?” Bunun üzerine o büyük Hak
dostu, ٌّدِج َرْمْـَألا  َِّنإ   “Hayır hayır, iş çok ciddi; ben günahlarımdan ya da
ölümden değil, küfür üzere ölmekten korkuyorum.” diyor. Vefat ettikten sonra
rüyada görüyorlar; “Orada ne muamele gördün, nasıl karşılandın?” diye
soruyorlar; “Vallahi, nübüvvetle aramda dört parmak bir mesafe kalmış gibi
muamele ettiler.”9 cevabını veriyor. Esved b. Yezid, Alkame, İbrahim Nehaî
gibi insanlar rıza-yı ilâhiye muhalif bir davranışta bulunma korkusuyla yaşamış,



hayatlarını havf ufkunda sürdürmüş; hayır adına yapıp ettiklerine ve ibadet u
taatlerine hiç bel bağlamamış, imanlı olarak ölememe endişesini hep
taşımışlardır ama bütün bunlara rağmen ümitsizliğe de kat’iyen düşmemiş,
rahmet-i ilâhiyenin onların imdadına da yetişeceği recasını gönüllerinde hep
canlı tutmuşlardır. Allah dostlarının hiçbirisi yeise düşmemiştir; çünkü Hazreti
Üstad’ın ifadesiyle; Yeis, mâni-i herkemâldir. 10 Ümitsizlik hastalığına
yakalananların kemale ve tamamiyete yürümeleri mümkün değildir. İnsanın
kendisini yetersiz, eksik ve nâkıs görmesi onu ümitsizliğe değil, bilakis
eksiklerini tamamlamak için daha ciddi bir cehd u gayrete sevk etmelidir. M.
Âkif’in meşhur şiiri bu hususta ne tatlı ve yürekten bir çağrıdır:

Ey dipdiri meyyit, “İki el bir baş içindir.”
Davransana... Eller de senin, baş da senindir!
His yok, hareket yok, acı yok... Leş mi kesildin?
Hayret veriyorsun bana... Sen böyle değildin.
Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz?
Kendin mi senin, yoksa ümîdin mi yüreksiz?
...
Ye’s öyle bataktır ki; düşersen boğulursun.
Ümîde sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!
Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar;
Me’yûs olan rûhunu, vicdânını bağlar
...
Feryâdı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar...
Uğraş ki: telâfi edecek bunca zarar var.
Feryâd ile kurtulması me’mûl ise haykır!
Yok, yok! Hele azmindeki zincirleri bir kır!
‘İş bitti... Sebâtın sonu yoktur!’ deme, yılma.
Ey millet-i merhûme, sakın ye’se kapılma.
Biliyor musunuz, korkudan yüreğimin ağzıma geldiği anlar çok olmuştur!..

“Acaba ölünce bir çukura mı yuvarlanırım, ne olur benim hâlim?” gibi
endişeler zihnimi, hayalimi sarınca saatlerce kıvrandığım, uyuyamadığım
geceler vardır. Ama eksiklerime, daha iyi bir kul olma adına fevt ettiğim
fırsatlara rağmen, hiçbir zaman yeise, ümitsizliğe düşmedim. Rüyalarda
insanlar bazen harikuladeden olarak uçar ya; koşuyorsunuzdur doludizgin,
beklemediğiniz anda bir uçurum geliverir önünüze. Aslında o uçuruma
yuvarlanmanız muhtemeldir; fakat rüyadaki o fevkalâde uçma kabiliyetinizle



aşar geçersiniz bütün uçurumları. İşte, ümitsizliğe düşebileceğim anlar
olmuştur, mehib bir dağ gibi ufkumun önüne geçen ve onu karartan hâdiseler
yaşamışımdır ama Allah’ın rahmeti rüyadaki uçma kabiliyeti gibi imdadıma
yetişmiştir her defasında rahmet-i ilâhiye iki kanat hâline gelmiş, en çaresiz
anlarımda bile rahmetin enginliğine bağlılık bir kurtuluş kaynağı olmuştur.

Hâsılı, kemâle ve tamamiyete talip olma kadar yeise düşmeme de çok
önemlidir. “Tam olamadım” deyip sa’ye sarılma bir fazilet olsa da,
“olamadım” duygusundan dolayı “olma” düşüncesinden bütün bütün vazgeçme
de bir aldanmışlıktır.
1 Mâide sûresi, 5/3.
2 Hac sûresi, 22/11.
3 Ebû Dâvûd, edeb 82; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 7/59.
4 Tirmizî, kıyâmet 49; İbn Mâce, zühd 30; Dârimî, rikak  18.
5 A’râf sûresi, 7/23.
6 Bediüzzaman, Lem’alar s.9 (İkinci Lem’a, Birinci Nükte).
7 Buhârî, îmân 9; Müslim, îmân 67.
8 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/377-378.
9 Bkz.: Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 2/103-104; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 9/12.
10 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.54.



Mesih Nerede, Mehdi Kim?
Soru: Mesih ve Mehdi kimdir?
Cevap: Mesih, Hazreti İsa’nın (aleyhisselâm) isimlerinden biridir. İsa’ya

(aleyhisselâm); her türlü günahtan korunmuş olması; dokunduğu hastaların
Allah’ın izni ile şifa bulması; yeryüzünde çok seyâhat edip sesini soluğunu her
tarafa duyurması sebebiyle bu ismin verildiği rivayet edilmektedir. Ayrıca,
Mesih, İbrânî dilinde mübarek mânâsındadır. Hazreti İsa’nın şeref ve faziletini
ifade etmek için de ona Mesih denilmiş olabilir. Diğer taraftan, kıyamete yakın
ortaya çıkacağı bildirilen Deccâl’a da, gözünün biri âdeta silik olduğu veya
ortaya çıktığında, yeryüzünü kısa zamanda dolaşacağı için Mesih denmiştir.

Mehdi ise, hidayete ermiş, sırat-ı müstakîme yönlendirilmiş kimse demektir.
Mehdi, zulüm ve adaletsizliğin her tarafı kapladığı bir zamanda gelip
yeryüzünü adaletle dolduracağı ve İslâm’ı hâkim kılacağı söylenen, Ehl-i
Beyt’ten olacağı işaret edilen halaskârdır.

İtikadî bağların zaafa uğradığı, amelin terk edildiği, muamelâtın tamamen
gözden çıkarıldığı dönemlerde kurtarıcı bir zatın beklenmesinin tarihi çok
eskilere dayanır. Yahudiler de, Hristiyanlar da hatta onlardan önceki insanlar
da ömürlerini hep bir kurtarıcı bekleyişi içinde geçirmiş; özellikle de zulme
uğradıkları, gadre maruz kaldıkları zamanlarda böyle bir halaskâr
beklemişlerdir. Peygamberlik silsilesinin devam ettiği devirlerde beklenen bir
peygamber, bir Mesih’tir; Peygamber Efendimiz’den sonra da hemen her
dönemde bir müceddit, bir kurtarıcı beklenmiştir; ama artık beklenen, bir
peygamber değil, O’nun soyundan gelecek bir rehber, bir Mehdi olmuştur.
Fakat o da, Allah tarafından gönderilmiş bir elçi gibi algılandığından ve
Fukahâ-yı Erbaa’dan (İmam Âzam, İmam Malik, İmam Şafiî ve İmam Ahmed
İbn Hanbel), kutuplardan, gavslardan ve hatta Kutbü’l-İrşad’dan daha büyük
olduğuna işaretler bulunduğundan ona gösterilen tâzimi ifade etmek için “er-
Resûl” sıfatı ile beraber Mehdi-i Resûl şeklinde anılagelmiştir.

Soru: Bir mehdi beklentisi içinde olmak dinimizin esaslarına uygun
mudur? Mesih ve Mehdi bekleyişinin dinî temelleri nelerdir?

Cevap: Zamanla bir kurtarıcının gelip, o dinin mensuplarını, yaşadıkları
sıkıntılardan kurtaracağı inancı bütün dinlerde vardır. Öteden beri böyle bir
kurtarıcı, bir halaskâr, hidayet edici bir insan, bir Mesih ve bir Mehdi hep
beklenmiştir. Bu bekleyiş, bir yönüyle de ehl-i imanda kuvve-i mâneviyeyi
takviye etmek için değişik tecdid dönemlerinde insanların yenilenme azmini
kamçılamıştır. Hatta denebilir ki, böyle bir bekleyiş belli ölçüde Hazreti Musa



ve Hazreti İsa gibi peygamberlerin etrafında kümelenmeye vesile olmuştur. O
devirlerdeki insanlar “Daha evvelki peygamberlerin haber verdiği güçlü irade,
güçlü azim bu!” demişlerdir. Meselâ, Hazreti Yahya, Ahd-i Cedîd’in
ifadelerine göre, “Ben sizi suyla vaftiz ediyorum, ama benden daha güçlü
olan geliyor. Ben O’nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O
sizi Kutsal Ruh’la ve ateşle vaftiz edecek.” deyip durmuş, kendisi de bir
peygamber olmasına rağmen aynı zamanda halazâdesi olan Hazreti İsa’yı, o pek
parlak Nâsıralı genci dinleyince, onun cemaat üzerindeki tesirini, dolu dolu
heyecanını görünce, “Beklediğimiz Mesih bu zattır!”1 demiştir. Onun müjdesi
herkeste bir heyecan ve intizar hâsıl etmiş; Hazreti İsa’ya şehadeti de,
havârîlerin onun etrafında toplanmalarını hızlandırarak kuvve-i mâneviyelerini
güçlendirmiştir.

İsrailoğulları tarihleri boyunca sürekli bir Mesih beklemişler, kendilerini
“vaad edilmiş topraklar”a götürecek bir lider arayışında olmuşlardır. Kutsal
kitaplarında da, bekledikleri halaskârın vasıflarını, özelliklerini görünce de
intizarları âdeta nâra dönüşmüş, bir kurtarıcı arayışıyla kavrulmuşlardır. Ne
var ki, kutsal metinler tercüme edilirken ya da nesilden nesile aktarılırken aslî
kaynaklar tahrif edilmiş ve ifadeler değiştirilmiş; neticede o ince meseleyi de
bir buğu sarıvermiş. Bir buğulu cam arkasındaki eşyâ ne kadar net görünüyorsa,
işte o mevzu da o kadar görünür, anlaşılır olmuş. Nihayet, İsrailoğulları,
senelerce bekledikleri kurtarıcıyı karşılarında bulsalar da, çepeçevre
kuşatıldıkları buğu ve sisten dolayı bakış zâviyesinde bir kırılma yaşamış ve
inkâra sapmışlar. Re’fet ve şefkatle gelen, herkesi kucaklayan Hazreti Mesih’i
inkâr etmiş, sürgünlere göndermiş, eziyetlere maruz bırakmış ve hatta onu
asmak için darağacı bile hazırlamışlar. “Sen o değilsin.” demiş durmuşlar.

Hazreti Mesih’den sonra da bir kurtarıcı bekleyişi devam etmiş; hem Hazreti
İsa, hem de ondan önceki peygamberler tarafından müjdesi verilen, bütün
vasıflarıyla bilinen ve aranan bir peygamber olarak, İnsanlığın İftihar
Tablosunun, asırlarca yolları gözlenmiştir. Şam yolunda rahip Bahîra Allah
Resûlü’ne: “Sen peygamber olacaksın. Ah keşke senin nübüvvetini ilan
ettiğin güne yetişebilsem, yetişebilsem de ayakkabılarını taşısam ve sana
hizmet edebilsem.”2 derken böyle bir beklentiye tercüman olmuştur. Aşere-i
Mübeşşere’den meşhur sahabi Saîd b. Zeyd’in babası ve Hazreti Ömer’in
amcası olan Zeyd, “Ben bir din biliyorum ki onun gelmesi çok yakındır;
gölgesi başınızın üzerindedir. Fakat bilemiyorum ki ben o günlere
yetişebilecek miyim?”3 diyerek son nefeslerini alıp verirken o arayışı
seslendirmiştir. Ne var ki, O gelince, pek çokları yine aynı hataya düşmüş,
değişik sâiklerle yine “Sen o değilsin.” demişler. Bununla beraber, peygamber



kendilerinden olmadığı için ya da dünyalık menfaatlerini kaybetme korkusuyla
bazıları O’nu kabul etmese de senelerce dilden dile dolaşan müjde ilk sahabe
efendilerimizin İslâm saflarında yerlerini almalarında, Ensâr’ın gelip Akabe’de
Efendimiz’e bağırlarını açmalarında çok etkili olmuş. Evet, ashab-ı Resûl’ün,
müşriklerin o kadar saptırma ve baştan çıkartma gayretlerine rağmen
Efendimiz’in etrafında bünyan-ı mersus gibi kenetlenmeleri, Uhud darbesi
karşısında sarsılmamaları ve Hendek savaşında dimdik ayakta durmalarında o
meselenin önemli tesiri vardır. Efendimiz’in şahsiyetinin, görüntüsünün,
mesajının, inandırıcılığının, emniyetinin, sadakatinin, vefasının ve fetanetinin
tesiri olduğu gibi öyle bir bişâretin tesirinin olduğu da inkâr edilemez.

Meselenin dinî temellerine gelince; Hazreti Mesih’in ahir zamanda tekrar
dünyaya döneceğini ve bu nüzûl keyfiyetini bildiren yaklaşık yüz kadar hadis-i
şerif vardır. Bu hadislerden en az kırk kadarı, hadis kriterleri açısından sahih
sayılır, yani erbabınca itimat edilen hadislerdir. Yirmi kadarı da hasen kabul
edilmektedir, yani, ondan bir derece düşük de olsa sıhhatine güven duyulan
hadislerdir. Yirmi-otuz tane de zayıf hadis vardır. Meselâ, Buhârî, Müslim,
Tirmizî gibi kaynaklarda zikredilen bir hadiste Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi
ve sellem): “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, adaletli bir
hükümdar olarak Meryem oğlu İsa’nın aranıza inmesi yakındır. Haçı
kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak ve bolca mal dağıtacak. Mal o
kadar çoğalacak ki, artık kimse onu sadaka olarak kabul etmeyecek.”4

buyurmaktadır. Yine Müslim ve Ahmed İbn Hanbel’in rivayet ettikleri bir
başka hadiste de: “İsa b. Meryem nâzil olunca Müslümanların emiri:
“Buyurun bize namaz kıldırın.” diyecek, Hazreti İsa da: ‘Hayır, siz
birbirinizin emirisiniz. Bu Allah’ın İslâm ümmetine bir ikramıdır’
diyecektir.”5 buyrulur.

Kur’ân’da bu konuyu sarih olarak ifade eden bir âyet yoktur. Fakat bazı
büyük âlimler, meselâ bu mevzudaki hadisleri de cem’ eden Hindistanlı Allâme
Keşmirî, dört âyetin ahir zamanda Hazreti Mesih’in ineceğine işaret ettiğini
söylemişlerdir.6 Bu âyet-i kerimeler şunlardır: “Beşiğinde de, yetişkinliğinde
de insanlara hitap edip onlarla konuşacak, salih insanlardan olacaktır.”; 7

“Kitap ehlinden her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir.”; 8

“Doğduğum gün, öleceğim ve diri olarak gönderileceğim gün bana selâm
olsun.”9 ve “O, kıyamete bir alâmettir.”10

Mehdi ile alâkalı hadis-i şeriflere de üç örnek vermek yerinde olsa gerektir:
“Mehdi bizden, Ehl-i Beyt’tendir. Allah onu bir gecede zafere
erdirecektir.”11 “Mehdi, Fatıma evlâdındandır.”12; “Dünya hayatının sona



ermesine bir gün bile kalsa, Allah zulümle dolu olan dünyayı adaletle
dolduracak Ehl-i Beyt’ten birini gönderecektir.”13

Cenâb-ı Hak, rahmetinin eseri olarak her bir fesad-ı ümmet zamanında bir
muslih, bir müceddid, bir halife-i zîşan, bir kutb-u âzam, bir mürşid-i ekmel ya
da bir nevi mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş, fesadı izale edip
milleti ıslah etmiş, din-i Ahmedîyi muhafaza buyurmuştur. Bu hususu nazara
veren ve siyaset sahasında Mehdi-i Abbâsî, diyanet âleminde Gavs-ı Âzam,
Şâh-ı Nakşibend, aktâb-ı erbaa ve on iki imam gibi zatları misal gösteren
Bediüzzaman der ki, “Madem O’nun âdeti öyle cereyan ediyor, ahir zamanın en
büyük fesadı zamanında, elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir
müceddid, hem hâkim, hem mehdi, hem mürşid, hem kutb-u âzam olarak bir zat-
ı nuranîyi gönderecek ve o zat da Ehl-i Beyt-i Nebevîden olacaktır.14

Bediüzzaman, Mehdi ile alâkalı hadislerin zayıf olduğu iddiasına karşı da,
“Hangi mesele var ki, bazı kitaplarda ona ilişilmesin? Hattâ İbnü’l-Cevzî gibi
büyük bir muhaddisin bazı sahih ehâdîse mevzu dediğini, âlimler taaccüple
nakletmişler. Hem her zayıf veya mevzu hadîsin mânâsı yanlıştır demek
değildir. Belki an’aneli sened ile hadîsiyeti kat’î değildir demektir. Yoksa
mânâsı hak ve hakikat olabilir.”15 buyurmuştur.

Soru: Mesih ve Mehdi bekleyişinin suistimal edildiği dönemler de olmuş
mudur?

Cevap: İslâm tarihinde mehdiyet makamına yakın bir konum ihraz eden pek
çok insan gösterilebilir. Meselâ; ciddi ıslahatı, çizgisindeki istikameti,
seleflerine karşı saygısı, Sahabî’ye hürmeti, dini meselelerdeki mûtedil ve
müstakim düşüncesi gibi hususiyetleriyle Abbasîler’den Mehdi (rahmetullahi
aleyh) bir mânâda mehdidir. Emevîler içinde Ömer bin Abdülaziz bir mehdidir.
Ebû Hanîfe’den İmam Rabbanî Faruk-u Serhendî’ye, ondan da İmam Gazzalî ve
Mevlâna Halid-i Bağdadî’ye kadar mehdiyet vasıflarını hâiz gibi görülen bazı
büyükleri zikretmek mümkündür. Onlar iddiasız, samimi, beklentilere girmeden
dine hizmet etmişler, mehdilik iddiasında kat’iyen bulunmamışlar, onların
faziletlerini gören halk da etraflarında toplanmış ve bir hizmet salih dairesi
oluşturmuşlardır. Ne var ki, diğer taraftan da bu mülâhaza, bir kısım fırsatçılar
tarafından sürekli istismar edilmek istenmiştir.

Daha Peygamber Efendimiz hayattayken, Müseylimetü’l-Kezzab, Tüleyhâ,
Esvedü’l-Ansî ve Secâh misal peygamberlik iddiasıyla ortaya atılan pek çok
yalancı türediği gibi her dönemde “Ahir zamanda gelecek zat benim!” diye
meydana çıkan kimseler de olmuştur. O ilkler ve Efendimiz’in vefatından
hemen sonra “Ben de Peygamberim!” diyen sekiz tane Deccal gibi her dönemde



“Ben Mesih’im” diyen; hatta Efendimiz hakkında –hâşâ– “O Araplara
gönderilmişti, ben daha umûmîyim.” şeklinde şeytanî iddialarda bulunan hasta
ruhlular her zaman var olmuştur. Dahası, Mehdi ile alâkalı hadis-i şeriflerde
“Âl-i beytimden bir tanesi zuhur edecek, ismi benim ismime muvafık
olacak.”16 dendiği için; yani, Mehdi’nin adının Muhammed, Ahmed gibi bir
isim olacağına, Efendimiz’in ismiyle Mehdi’ninkinin –günümüzdeki moda
tabirle– örtüşeceğine işaret buyurulduğu için az ileri yaşlarda adını değiştiren
bir sürü insan çıkmıştır.

Meselâ, Şâtıbî’nin bildirdiğine göre, Mansuriye fırkasının reisi Ebû Mansûr
kendisine “Kisf” ismi vermiş, kendisinin Mehdi olduğunu ve Kur’ân-ı
Kerim’deki 17 ًاِطقاَس ِءاَۤمَّسلا  َنِم  اًفِْـسك  اْوَرَي  ِْنإَو   âyetinin kendisine işaret
ettiğini, âyetteki اًفِْسك  ’in kendisi olduğunu iddia ederek hemen etrafında bir
sürü insan toplamıştır. Güya o “semadan inen bir parça”dır. Âyetin asıl
mânâsına gözünü yumarak sadece semadan inmesi hususiyetini düşünerek,
insanların başına inen bir taş gibi olması mülâhazasıyla “Ben Kisf’im”
demiştir. Yine Şâtıbî’nin anlattığına göre; kendisini Mehdi diye isimlendiren
Rafizî Ubeydullah’ın iki tane müsteşarı varmış; birinin adı Nasrullah,
diğerininki de Fetih imiş. Sözde Mehdi onlara “Siz Allah’ın kitabında َءاَۤج اَِذإ 
18 ...ُحْتَفْلاَو ّللا  ِهٰ ُرَْصن   diye anılan insanlarsınız. Âyet bize bakıyor. İslâm’a fevç
fevç dehalet de bizim elimizle olacak.” diyerek güya mehdiliğine deliller
gösterirmiş. Şâtıbî gibi ciddi bir insanın anlattığı bu iki misal bile isimlerin ve
vasıfların bazen nasıl suistimal edildiğini, nasıl bir fitne unsuru olduğunu ve bir
coğrafyayı nasıl kan seylaplarına mahkûm ettiğini göstermesi bakımından
yeterlidir.

Bir kurtarıcı bekleme ve bunun istismar edilmesi mevzuu sadece dinî hayatla
da sınırlı kalmamıştır. Meselâ, insanların bazıları ekonomik hayat adına da bir
kurtarıcı beklemiştir; sosyal hayat adına da bir halaskâr beklemişlerdir.
Ekonomi adına kurtarıcı bekleyenler, bütün işçi hareketlerinin sonunda
Avrupa’nın kan-irin içinde çağlaması karşısında Karl Marks’a dikkat
kesilmişler; yazdığı yazılara, “Manifesto”suna ve “Das Kapital”ine bakarak
onu insanlığın, hususiyle de işçi sınıfının, proletarya’nın halaskârı olarak
görmüşlerdir. Doktor İkbâl’in –makamı Cennet olsun– “Peyâm-ı Meşrîk”
(Şarktan Haberler) kitabında, “Rusya’da bir insan çıktı, Kitapsız Peygamber;
halkın telakkisini seslendiriyor.”; yani cahil, görgüsüz, din bilmeyen, çok
çeşitli beklentiler içinde bulunan bir tip şeklinde resmettiği Marks’ı bazıları bir
Mesih gibi istikbal etmişlerdir. Lenin’den Troçki’ye kadar daha bir sürü
kezzap bazı insanlar tarafından bir halaskâr gibi alkışlanmıştır. Bazı



dönemlerde, İslâm dünyasında da, Mısır’dan Sudan’a, Suriye’den Somali’ye
kadar hemen her yerde bazılarına kurtarıcı nazarıyla bakılmış, hatta –hâşâ– “O
Arapların Peygamberiydi, Medine’nin Peygamberiydi, bu da bizim ki!..” deme
dalâlet, cehalet, gaflet ve küfründe bile bulunulmuştur..

Meselâ; Râfizî düşünce, tarih boyunca sürekli Mehdi çıkarmıştır.
Muvahhidîn devletini kuran insan Mehdi’dir. Emevî ve Abbasî tarihleri
boyunca ortaya çıkan birçok siyasî grup hep liderlerinin Mehdi olduğunu
söyleyedurmuşlardır. Hatta Kuzey Afrika’da kurulan ve daha sonra Mısır’a da
hâkim olan Şiî Fatımî devletinin ilk hükümdarının Mehdi olduğu inancı bu
devleti kuran ve sürdüren kimseler tarafından inanılan bir husustur. Fatımî
devletinin başına bir çocuğu getirmişler; peygamber torunu dedikleri o uydurma
kurtarıcının etrafında toplanmış ve o meseleyi suistimal etmişlerdir; etmişler ve
Müslümanların Haçlı seferleriyle, daha önce Moğol işgalleriyle sarsıldığı bir
dönemde onlar istiklallerini ilan ederek fitne ve iftirak çıkarmışlardır. İşte,
tahta atın içinde, devlet bünyesine sinen bu insanlar Haçlı ordularına kapıları
açmış ve düşmanların istilasını kolaylaştırmış, İslâm’ı arkadan
hançerlemişlerdir. Karmatîler de aynı hususu istismar ederek senelerce fitne ve
iftiraka sebep olmuşlardır.

Yakın tarihe doğru gelince, Somali Mehdi’sinden Sudan’da çıkan büyük
Mehdi’ye –ki onu İngilizler öldürmüş, yakmış, külünü Nil’e savurmuşlardır ve
Doktor İkbâl ondan çok dâsitânî bahseder– bir Mesih-i Mev’ud olarak
alkışlanan Bahâullah’tan Hind Yogasıyla, meditasyonla meşgul olan, ruh
gücünü ortaya çıkarmaya mâtuf bazı riyâzetlerle başı dönünce halüsinasyonlar
görmeye başlayan, kendisine önce müceddid, sonra Mehdi-i Mev’ud, İmam-ı
muntazar ve en sonunda Mesih-i Mev’ud diyen Gulam Ahmed’e, ondan da
kendisini peygamber ilan eden Alija Muhammed’e kadar pek çok insan
mehdilik mevzuunu suistimal etmiş ve fitnelere sebep olmuşlardır.

Hususiyle de Râfizîler mehdiyet mülâhazasını çok canlı tutmakta, “On iki
imamdan birisi hayatta iken gizlenmiş, ahir zamanda çıkacak” demektedirler.
Ne gariptir ki, Abbasîlerin şerrinden kaçtığına ve saklandığına kâil oldukları
kurtarıcının ahir zamanda Abbasî fitnesinden daha büyük bir fitnenin olduğu
deccaliyet döneminde birden bire zuhur edeceğine, Kaf dağının arkasından
çıkıyor gibi çıkacağına inanmaktadırlar. Bu mesele akîde bakımından da
sorgulanacak bir husustur: Nasıl gelecek? Gökten mi inecek? Sırr-ı teklif nasıl
olacak? Birinin içine girip ondan mı çıkacak? Siz reenkarnasyona mı kâilsiniz?
Ulûhiyet hakikatini taşıdığına inanıyorsanız, bu mülâhazanızla acaba hulûl ve
ittihaddan mı bahsediyorsunuz? Bu, usûl-i din açısından münakaşası yapılacak
husustur ama onlar öyle inanıyorlar.



Aslında, fevkaladeden bir Heraklit bekleyişi mazlum ve mağdur milletlerin
kaderî mülâhazaları olmuştur. Hani M. Âkif,

“ Sus ey dîvâne! Durmaz kâinâtın seyr-i mû’tâdı,
Ne sandın? Fıtratın ahkâmı hiç dinler mi feryâdı?
Bugün, sen kendi kendinden ümid et ancak imdâdı;
Evet, sen kendi ikdâmınla kaldır git de bîdâdı
Cihan kanûn-i sa’yin, bak, nasıl bir hisle münkâdı!
Ne yaptın? “Leyse li’l-insâni illâ mâ se’â” vardı.”

der ya; işte, kendi cehd ve gayretleriyle o bîdâdı kaldırma hakikatine kapalı bir
kısım tembel ruhlar, miskin ve âciz fıtratlar gökten gelecek böyle bir Heraklit
beklemektedirler. Sünnî dünyaya göre de bunun bir hakikati ve Mehdi bekleme
temayülü vardır; fakat Ehl-i Sünnet anlayışına göre ona insan üstü özellikler
atfedilmez; toplumu İslâm’a yöneltecek bir yönetici, bir ilim, kalb ve ruh adamı
olabileceği ifade edilir.

Soru: Hazreti İsa’nın tekrar dünyaya inişi nasıl olacaktır? O iniş mânevî
bir iniş midir; yoksa şahsen ve cismen nüzûl de gerçekleşecek midir?

Cevap: İslâm âlimlerinden bazıları, Hazreti İsa’nın şahsen nüzûlünü, Cenâb-
ı Hakk’ın hikmetine aykırı bularak, bu nüzûle “şahs-ı mânevî” nüzûlü olarak
bakmışlardır. Bazıları da âyet ve hadisleri daha değişik şekilde tevil
etmişlerdir. Bediüzzaman Hazretleri ise, Hazreti Mesih’in nüzûlünün şahsen
olacağını nefyetmemekle beraber, daha çok şahs-ı mânevî üzerinde durmuş ve
Hazreti Mesih’in nüzûlünü, Hristiyanlık âleminin İslâm’a iktida etmesi şeklinde
anlamıştır.19 Hristiyanlığın tasaffisi için Hazreti Mesih’in şahsen nüzûlünü de
uzak görmemek gerektiğini ifade ederek, “evet, her vakit melekleri semâvattan
yere gönderen, bazı vakitte Hazreti Cibril’in Dıhye suretine girmesi gibi onları
insan suretine vaz’eden, ruhanîleri âlem-i ervahtan gönderip beşer suretinde
temessül ettiren, hattâ ölmüş velilerin ruhlarını cesed-i misaliyle dünyaya
gönderen bir Hakîm-i Zülcelâl, değil semâ-i dünyada cesediyle bulunan ve
hayatta olan Hazreti İsâ’yı, belki âlem-i ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve
hakikaten ölseydi, yine şöyle bir netice-i azîme için ona yeniden ceset giydirip
dünyaya gönderirdi.”20 demektedir. Üstad, temelde meseleye böyle yaklaşırken,
nüzûl keyfiyetiyle alâkalı hadislerde zikredilen Şam’da Ak Minare’ye inmesi,
bir atın üzerine binmesi.. vb. hususlarda da kat’iyen tafsilata girmemiştir.

Evet, Hazreti Mesih’in bir şahs-ı mânevî olarak inmesini çok uzak
görmüyorum. Olabilir, o ruh, o mânâ inebilir. Buna kimsenin itiraz etmeye de
hakkı yoktur. Şahs-ı mânevî olarak gelecek demek, bir şefkat ruhu, bir
merhamet mânâsı öne çıkacak, insanlar üzerinde bir rahmet esintisi belirecek..



insanlar birbirleriyle anlaşacaklar, uzlaşacaklar demektir. Daha önce de arz
etmiştim; diyalog ve hoşgörü adına değişik kiliselere gidilip “Gelin Kur’ân’ı
beraber okuyalım.” deniliyor. Değişik yerlerde “Siz de bizim İncil derslerimize
iştirak edin.” diyorlar. Bu gidip gelmelerle Kur’ân’a göre bir Hazreti İsa
inanışı çıkıyor ortaya. Kiliseden, Efendimiz’e de inanan, kendilerine
“Müslüman İsevîler” diyen insanlar çıkabiliyor. Bunu, İseviyetin tasaffisi,
mesihiyet ruhunun mukaddimesi saymada bir mahzur görmüyorum.

Soru: Mesih ve Mehdi’nin gelişine inanmamak insanı dinden çıkarır mı?
Nüzul-ü İsa ve zuhur-u Mehdi’ye iman dinin esaslarından mıdır?

Cevap: Mesih ve Mehdi ile alâkalı hadis-i şerifler ve ümmetin kabulü esas
alınınca nüzûl-ü İsa’ya ve zuhur-u Mehdi’ye inanmak Efendimiz’e îtimadın ve
güvenin ifadesidir denilebilir. Fakat bu mevzu Maturidî ve Eş’arî gibi Ehl-i
Sünnet imamlarının eserlerinde işlenmemiş ve ele alınmamıştır. Ayrıca fer’î
bir konu olduğundan ve âhad habere dayandığından dolayı bunu inkâr küfre
sebeb olmadığı için ilk dönem akaid kitaplarına da yansımamıştır. Bununla
birlikte, Şiâ’nın bütün kollarında Mehdilik önemli bir husustur ve Mehdi
beklentisi sürekli işlenerek hep canlı tutulur. Şiâ’nın gizli imamı Mehdi’dir.
Şiâ’ya göre bu gizlilik mutlaka bir gün sona erecek, yeryüzündeki bu zulüm ve
adaletsizlikler yok olacak ve tarih boyunca haksızlığa uğratılan Ehl-i Beyt’in
intikamı alınacaktır.

Evet, bu mevzu mü’minlerin “âmentü” erkânına inandıkları gibi inanmaları
gerekli olan meselelerden değildir. Âmentü’de ifade ettiğimiz altı iman esası;
Allah’a, Meleklerine, (bütün) kitaplarına, (bütün) peygamberlerine, ahiret
gününe (ve ahiret ahvaline) ve kaza-kadere (hayır ve şerrin Allah’tan, O’nun
yaratması ve takdiri ile olduğuna) kesin olarak inanmaktır. İmanın rükünleri
kabul ettiğimiz bu altı esas arasında hurûc-u Mehdi ve nüzûl-ü Mesih yoktur.
Eğer bunlar erkân-ı imaniye ölçüsünde mutlaka inanılması gereken, inanmayanı
küfre götüren meseleler türünden olsaydı, bunları da Sahib-i Şeriat erkân-ı
imaniye arasında sayardı. Erkân-ı imaniye’nin sayıldığı hadis-i şeriflerde
Mehdi ya da Mesih’in zikri yoktur. Yine olsaydı, Ehl-i Sünnet imamları bunlara
da erkân-ı imaniye arasında yer verirlerdi. Fakat az önce de dediğim gibi ne
Maturîdî ne Eş’arî ne de bir başka ehl-i sünnet imamı Mehdi ve Mesih’e imanı
erkân-ı imaniyeden biri olarak saymamışlardır. Bu sözüme itiraz edilebilir ve
“Evet, mutlak mânâda erkân-ı imaniye içinde yok ama, Kitab’a inanmakla
mükellef değil miyiz? Kur’ân’da dört âyetin Hazreti Mesih’in ineceğine,
Mehdi’nin zuhur edeceğine işaret ettiğinden bahsediliyor.” denebilir. Hazreti
Mesih’in ve Mehdi’nin âdil, muksıt bir insan olacağına, “kıst”ı (insaf,
merhamet ve adaleti) temsil edeceğine dair işaretler varsa da bu konuda sarâhat



yoktur. Şüphe ve tereddüde meydan vermeden yani sarih bir şekilde ifade
edilmediğine göre bu işaretler müteşâbihtir. Müteşabih olunca da, o mevzuda
mülâhazaya alınabilecek pek çok mânâlar vardır. Bir kelimeyi, bir mefhumu ve
bir mantuku ortaya koyduğunuz zaman, o nass ölçüsünde bile olsa, sarih ifade
edilmemiş ve bir zahire bağlanmamışsa pek çok ihtimal ve yorumdan herhangi
birine mutlak inanmak şart değildir. İşaret edilen, adalet vasfıyla resmi çizilen,
fotoğrafı ortaya konan insan, meselâ, Ömer bin Abdulaziz de olabilir, Mehdi-i
Abbasî de. Öyleyse, Mehdi-i Muntazar çoktan gelip gitmiştir.

Hatta bir başkası, âyet-i kerimelerin ortaya koyduğu fotoğrafın Hazreti
Fatih’e çok yakıştığını, ona uygun geldiğini söyleyebilir. Fatih’in asıl adı da
Muhammed’dir, hadislerin ifade ettiği gibi Efendimiz’in ismine tam uyuyor.
Hâkim’in Müstedrek’inde geçen İstanbul’un fethiyle alâkalı hadis-i şerifi21 de
nazara alırsanız, zaten Efendimiz’in iltifatına ve övgüsüne de mazhar olmuş bir
insan. Dahası denebilir ki, şekli şemâili de Efendimiz’in şemâiline çok
benziyor. Soyunun Ehl-i Beyt’e dayanmadığını da kimse söyleyemez. Öyleyse,
boşuna bir Mehdi-i Muntazar bekliyorsunuz. İşte Fatih; gelmiş, fonksiyonunu
eda etmiş; dünyanın, hususiyle Bizans cebri ve zulmüyle inlediği bir dönemde
bir sulh, sükun ve huzur devleti tesis etmiş ve adl u kıst ile doldurmuş dünyayı
ki bu tam Mehdi’ye göre bir iş. Fakat biri dese ki, “Ben Fatih’in Mehdi
olduğunu kat’iyen kabul etmiyorum.” Bunu söyleyen bir insan yine mü’mindir,
dinden çıkmış olmaz; zira onun mehdiliği tevile, yoruma açık bir mevzudur ve
ona inanmak dinin esaslarından değildir. Bu açıdan günümüzde de bir deli, bir
ruh hastası çıksa ve “Ben Mesih’im veya ben Mehdi’yim.” dese, onun bu
iddiası bizi hiç ilzam etmez.

Soru: Din düşmanları, bazı samimi Müslümanları ya da onların değer
verdiği kimseleri karalamak için “Mesih veya Mehdi olduğunu iddia
ediyor.” gibi iftiraları da kullanıyorlar. Onların bu iftiralarını ve bazı
insanların kendilerini Mesih ya da Mehdi zannetmelerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Enbiyâ-ı izâm Cenâb-ı Hakk’ın Zâtî tecellîlerini temsil ederler.
Hemen her insan üzerinde de, Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinden biri daha hâkimdir.
Dolayısıyla aynı ismin tecellîsine mazhar olan insanlar, bazen birbiriyle
karıştırılabilir. Diyelim ki, Hazreti Mesih bir reşhadır. Bir başkası ise, vilâyet-
i kübrâya mazhar olduğundan, seyr-i ruhânîsinde onunla aynı yörüngeyi paylaşır
ve seyrini o zatın izinde, onun ekseninde sürdürebilir. Dolayısıyla o zata
bakılınca, bazen “asl”a iltibas da söz konusu olabilir. Yani bazen gölge ile asıl
karıştırılır. Meselâ; Hızır’ın geçip gittiği yolda bir an yürüyenler bazen
Hızır’ın kendisiymiş gibi zannedilebilir. –Bir kısım hüsnüzan kurbanları ve



haddini bilmez benciller müstesna– bazı kimselerin mesihiyet ve mehdiyet
iddiaları da işte böyle bir iltibastan kaynaklanmıştır/kaynaklanmaktadır.

Mesih ve Mehdi inancı tarih boyu suistimallere maruz kaldığı gibi
günümüzde de hâlâ suistimal ediliyor olabilir ve bundan sonra da peygamberlik
iddiasındaki yalancılar, mütenebbîler, Mehdi taslakları ve müteşeyyihler
çıkabilir.

Eğer bir insan Kisf gibi, Sudan Mehdisi ya da Somali Mehdisi gibi
kendisinin Mehdi olduğuna inanıyor, Mesih olduğunu iddia ediyorsa, bu büyük
bir iddia ve bir mübalağa olur. O zaman da meseleyi akîde açısından ele alıp
analiz etmek gerekir. Ne demek istiyor o iddiasıyla? Mesih’in ona duhûl
ettiğini söylemek istiyorsa, bir kısım kimselerin Hazreti Mesih’de mütecessid
bir ulûhiyet gördüğü gibi, o da kendisini öyle görüyorsa, bu Müslümanlığa göre
küfürdür; onu ifade etmek için dalâlet kelimesi hafif gelir; evet, öyle bir iddia
açıktan açığa küfürdür.

Eğer, o söz ve iddiasıyla, Hazreti Mesih’in yörüngesinde seyr u sülûk-i
ruhanî yaptığını ve kazandığı şeffafiyetten dolayı kendisine bakanların O’nda
bir Mesihiyet gördüğü mülâhazasını kastediyorsa, işin doğrusu, bu da o ufka ait
bir insan olmayı iddia etme açısından çok büyük bir tekebbürdür. Şâh-ı
Geylânî gerçekten bir Mehdi olabilir; fakat hiçbir zaman böyle bir iddiada
bulunmamıştır. Muhammed Bahâuddin Nakşibendî böyle bir Mehdi olabilir
ama kendisini hiçbir zaman o mertebede görmemiştir. İmam-ı Rabbânî bir nevi
Mehdi’dir; ne var ki, kendisine insan olma payesini bile çok görmüştür. Zaten o
ufkun erbâbı, iddiadan, kendine makam ve mevki biçmekten uzak kimselerdir.

Evet, meseleyi analiz ederek ele almak lazım. Bahis konusu olan söz seyr u
sülûk-i ruhânîde yörünge birliğinden dolayı bir iltibas mı? Çevrenin
hüsnüzannından kaynaklanan bir yanılma mı? Çevrenin bu iltibasına tercüman
olmak mı? Yoksa gerçekten o insan kendisini “vazifeli” mi zannediyor? Eğer
öyle zannediyor ve bununla Mehdiliği kastediyorsa bu bir dalâlettir. Mesihiyet
iddiasında bulunuyorsa, o da küfürdür. Hiç kimse, “Ben Mesih’im” diyemez.
Çünkü Hazreti Mesih gelmiş, içimizden ayrılmış ve gitmiştir. Peygamber olarak
gitmiştir. Birisinin kalkıp da, “Mesih’im” demesi peygamberlik iddiası olur,
dolayısıyla da küfürdür. Hazreti Mesih de kendisine “Ben peygamber değilim.”
deseydi o da aynı çukura düşerdi. Tehlikeli şeyler bunlar.. Peygamber
“peygamber değilim” diyemez. Peygamber olmayan da “peygamberim”
diyemez.. Öyleyse peygamber, peygamberliğini inkâr edemediği gibi, onu ifade
etme mecburiyetinde olduğu gibi; o meselenin şemmesini duymamış, reşhasına
şahit olmamış, onu ihsâs etmemiş bir insanın kalkıp o iddiada bulunması da
aynen küfürdür. Bu açıdan da, bir insan Ehl-i Sünnet çizgisinde ise, mişkât-ı



nübüvvet altında yürüyorsa, hiçbir zaman böyle bir iddiaya kalkmayacaktır.
Az önce de ifade ettiğim gibi, “Din-i mübin-i İslâm’ın yeniden dünyanın

değişik yerlerinde kendisini ifade etmesi için ihtiyaç varsa Hazreti Mesih, öteki
âlemin ta öbür ucunda bile olsa böyle önemli bir fonksiyon için döner gelir!”
diyor Bediüzzaman Hazretleri. Fakat genel yorumu itibarıyla nüzûl-ü İsa’yı
şahs-ı mânevî olarak yorumluyor. Mesihiyetin, bir cemaat ya da bir zümre
tarafından temsil edileceği şeklinde bir yorum getiriyor. Ne var ki, bu konuda
bir isim belirleme, onu bir insanda tecessüm etmiş şekilde görme, “falan şahıs
odur” deme... işaret edilen şahıs Fatih’de olsa, İmam-ı Rabbânî de olsa, bu bir
küfürdür. Hakiki mü’minlerin karşısında tir tir titreyeceği ve uzak duracağı
şeytanî bir iddiadır.

Maalesef, soruda da ifade ettiğiniz gibi, bazı dönemlerde suistimal edilen bu
mesele, din düşmanlarının samimi mü’minleri karalamak için kullandıkları bir
sermaye hâline gelmiştir. Bir kısım cahiller hüsnüzan ettikleri kimseler
hakkında “Mehdi” tabirini kullanabilirler. Daha insaflı bazıları, “Belli bir
zaman içinde bir mânâda Mehdi’nin bir vazifesini ifâ ediyor.” diyebilirler.
İmam Gazzâlî, İmam-ı Rabbânî ve hatta Bediüzzaman hakkında böyle diyenler
çıkabilir. Her şeyden önce bu umumun kanaati değildir. Hele ondan sonrakiler
hakkında öyle diyen de zaten yoktur. Öyle bir iddiada bulunan bir safderûn
varsa şâyet, onu kendi safderûnluğuna mahkûm etmek lazım. Aklı başında bir
mü’min ne öyle bir dalâlete talip olur, ne de –hâşâ ve kellâ– Mesih iddiası gibi
bir küfrün arkasına düşer.

Diğer taraftan, kendisi öyle itikat etmese bile etrafındaki insanların
hüsnüzanlarına, o türlü lâf ü güzafına göz yuman, o iddialara karşı sükut duran
insan da küfre ve dalâlete karşı sessiz kalıyor demektir. Öyle bir insan
hakkında da, Efendimiz’in beyanlarından aldığımız bir sözle “Dilsiz bir
şeytan”22 desek sezâdır. Şayet bir kimseye, etrafındakiler “Mesih” diyorlarsa,
o da bunu bildiği halde sessiz duruyor ve bu dalâlete karşı onları ikaz
etmiyorsa, o kimse, dilsiz bir şeytandır. O iddiayı kabulleniyorsa kendisi de
kâfirdir. “Mehdiyim” iddiasıyla ortalıkta dolaşıyorsa o kimse de dalâlete
sürüklenmiş bir zavallıdır. Bir Müslüman’ın o tür iddiaları kabul etmesi
mümkün değildir.

Fakat bu mesele bir yönüyle karalamaya mâtuf istimal ediliyor. Bazıları bu
iddialarla belli güçler tarafından ortaya çıkarılıp Müslümanlar’ın aleyhine
kullanılıyor. Bazı kimseleri hapishanede ilaç içirtip delirtiyorlar! Sonra da ona
bin bir türlü küfür sözleri söyletiyorlar. Dünyanın değişik yerlerinde oluyor
bunlar. Türkiye’de de ehl-i dalâlet, ehl-i küfür, diplomalı cahiller, Türk
milletinin veya dünyadaki Müslüman milletlerin kaderine hakim kaba kuvvetin



temsilcileri bazı Müslümanları karalama, bazı kimseleri ademe mahkûm etme
adına bu türlü iftiralarla kara çalma komploları kuruyorlar. Meselâ diyorlar ki,
“Falanın çevresindekiler ona Mesih nazarıyla bakıyorlar”. Oysa maksatları hep
karalama olan bu din düşmanlarının Mesih’den hiç haberleri yoktur. Mehdi’nin
kelime mânâsını bile bilmezler. O mevzuda usûl-i dinin, fıkıh metodolojisinin
ne dediğini hiç bilmezler, hatta Kitab’ı bilmez, ona inanmazlar. Ama gelin
görün ki, Müslümanları karalama adına hiç bilmedikleri bu meseleleri bile
kullanır, mü’minlere iftira ederler.

Oysaki, aklı başında, Kitab’ı ve Sünnet’i bilen bir mü’min ne öyle bir
meseleyi kabul eder, ne de öyle bir mesele çevresi tarafından dillendiriliyorsa
sükût eder. Arz ettiğim gibi, o tür iddiaları küfür sayar, sükûtu da dilsiz
şeytanlık kabul eder. Bu açıdan yedi dünya bilmeli ki, ehl-i dalâlet ve ehl-i
küfür bu tür iddiaları mü’minleri karalamaya matuf olarak bizzat kendileri
ortaya atıyorlar. Ve yine yedi dünya bilsin ki, ehl-i iman hiçbir zaman bu lâf ü
güzâflara inanmayacak, bu iftiralara kanmayacaktır. Onlar kılı kırk yararcasına,
Kitap ve Sünnet’in emirlerini yerine getirecek, o türlü büyük iddialara asla
girmeyecek, Müslümanlığın tevazu, mahviyet ve hacâletten ibaret olduğunu
kabul edecek, kulluğu her türlü payenin üstünde görecek ve Hazreti Mevlâna
gibi “Kul oldum, kul oldum, kul oldum! Ben Sana hizmette iki büklüm oldum.
Kullar âzad olunca şâd olur; ben Sana kul olduğumdan dolayı şâd oldum.”23
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Devlet Kutsanmamalı, Ama...
Soru: Muhterem Efendim, her zaman devlete itaat etmeyi, rical-i devlete

karşı saygılı olmayı tavsiye ettiniz. Hatta bundan dolayı bazı dindar
insanların tenkitlerine de maruz kaldınız. Durum böyleyken, bazı çevrelerce
“devleti bölmeye çalışan bir insan” olarak itham edilmeniz gurbette sizin
için ayrı bir hicran vesilesi oluyor mu?

Cevap: Bazı dönemlerde devletler kutsanmış, mukaddes kabul edilmiştir.
Meselâ, “Kutsal Roma İmparatorloğu” âbâ-ı kenâise (kilise babaları)
tarafından tesis edilmiş ve asıl teokratik sistemin bir misali hâline getirilmiştir.
Yani, Kutsal Roma imparatorluğunun idare sistemi, ilâhî metinlere, ilâhî
kaynaklara dayanarak tesis edilen bir ilâhî sistem değildir; daha ziyade âbâ-ı
kenâisenin şartlara ve konjonktüre göre ortaya koydukları içtihatlardan doğan
kanunlar mecmuasına dayalı bir sistemdir; farklı bir ifadeyle, ilâhî bir idare
değil, kilise babalarının idaresidir. Bu sistemde devlet, ruhban sınıfının siyasî
hakimiyetine bağlıdır ve kilise otoritesinin üstünlüğü esasına dayanır ki bu
özellikler tam bir “teokratik rejim”i hatırlatır. Daha sonraki dönemlerde de
devletin kutsandığı vakidir. Hatta, farklı coğrafyalarda ve bazı Müslümanların
çoğunlukta yaşadığı ülkelerde de devlete ve hükümete karşı saldırılara bir
tepki olarak bazı çevrelerce devlet âdeta kutsanmış, takdis edilmiştir.

Müslümanlıkta ne âbâ-ı mesâcid vardır, ne ümmehât-ı mesâcid ne de onların
kendi hevâ ve heveslerine göre çıkarttıkları kanunlar… İslâm, “ruhbaniyet”e
yer vermediği için ruhanî meclislerin taassubu altına girmeden, halkın doğrudan
ve en yüksek seviyede katılımı ile desteklenen bir devlet şekli salık verir.
Devlet bir gaye değildir; o, insanların saadet-i dâreyne ulaşmaları hususunda
yardımcı bir araçtır. Görevi ise, insanların her iki dünyada da huzur ve saadeti
bulabilecekleri bir hayat için zemin hazırlamaktır. Onu kutsama, mukaddes
sayma gibi bir yanlışlığa düşmeden devlete karşı saygılı olmak bir vatandaşlık
vazifesidir.

Devlet, vazifesini her zaman tam yapamayabilir veya vazifesinde kusur
edebilir. Râşid Halifeleri istisna edecek olursak, her devirde devletin bir kısım
hata ve noksanları olmuş olabilir. Emevîler’in de kusurları olmuştur,
Abbasilerin de. İlhanlılar, Karahanlılar, Zengîler, Eyyûbîler, Selçuklular ve
hatta Osmanlılar da devlet vazifesinde az ya da çok kusur etmişlerdir. Fakat
meseleye umumi prensipler açısından ve küllî bir nazarla bakmak gerekir.

İslâm’ın hata ve günah gibi konularda genel bir bakışı vardır. İnsan, iman
ettiği halde bazen hatalar yapabilir, günahlara girdiği olur; bağışlayın, zina



eden, hırsızlık yapan mü’minler olabilir. Böyle çirkin bir şey yapan insan, bu
günahları helal itikat etmediği sürece mü’mindir ama fâsık mü’mindir, fâcir
mü’mindir; belki bazen zâlim mü’mindir. İnanan bir insan da bazen masiyete
düşebilir ama yine dindardır. Günümüzde “dindar” derken diyanetinde pek
olan, kulluğunda sağlam duran insanları kastediyorlar. Fakat terminoloji olarak
“dindar” –“din” Arapça’dan “dar” da Farsça’dan alınmıştır– dine intisap
etmiş, ona bağlı insan demektir. Dolayısıyla hepimiz dindar kategorisine gireriz
ama hepimizin bir kısım hataları, günahları olabilir. İşte, millet de, devlet de
hataları ve günahları olan bu fertlerden mürekkeptir. O zaman meseleye bu
zaviyeden bakmak lazım. Devlete ait meseleler mütalaa edilirken de bu bakış
açısını esas almak gerekir. Yani; devlet, Allah’ın emirlerine, İslâm’ın
prensiplerine ve tavsiyelerine tam riayet etmese de saygı duyulmaya ve
desteklenmeye layıktır. Zira, onu meydana getirenler fert fert bizleriz. Öyleyse
niye karşısında olacağız ki? Devletin karşısında olduğumuz zaman kendi
kendimizin karşısında olmuşuz demektir. Çünkü onu biz çıkardık. “Devletin
bugünkü hâlini biz çıkarmadık, böyle olmasını istemedik; her nasılsa geldi,
musallat oldu bize!..” diyebilirsiniz; ama rica ederim, beğenmediğiniz hâle
gelene kadar neredeydiniz? Onun bu hâle gelişinde bizim de ihmallerimiz yok
mu?

Evet, biz bir dönem de medreseyi ihmal etmişiz; onu hiç yenilememiş,
zamanın ihtiyaçlarına cevap verecek keyfiyeti yakalaması için gereken gayreti
göstermemişiz. Mektebe gelince, onu da daha üzerinden yüz sene geçmeden bir
acûze-i şemtâ (beli bükülmüş, dişleri dökülmüş, saçları bembeyaz olmuş bir
kocakarı) hâline getirmişiz. Ruhumuzu kıvamına erdirmek ve gönül hayatımızı
mamur etmek için kurulmuş müesseseleri, tekyeyi, zaviyeyi partallaştırmış ve
kısırlaştırmışız. Mânevî ve ruhî hayata sırtımızı dönmüşüz ve neticede biz
bugün atalarımızın günahlarının ve kendi ihmallerimizin cezasını çekiyoruz.
Şimdilerde de hâlâ günahlar işliyor ve ihmallerimize devam ediyorsak, onların
cezasını da gelecekte yine biz çekeceğiz ve dahası bizim çocuklarımız çekecek.

Hani anlatılır ya: Haydutlar, içinde Allah dostlarından birinin de bulunduğu
bir kervanı soymuşlar. Kervanda mal-mülk, kıymetli eşya adına ne varsa
hepsini almışlar. Allah dostu tevekkülle karşılamış bu imtihanı. Sabır içinde
yoluna devam etmiş. Çok geçmeden, bir kuyudan su çekelim derken bakmışlar
ki; haydutların reisi kuyunun dibine düşmüş ve kendisini kurtarmaları için
yalvarıyor. Allah dostunu görünce de şöyle sesleniyor: “Be adam sen nasıl
velisin; biraz sabırlı olup az insaf etseydin ya!. Hemen öyle hakkımda beddua
etmenin ne âlemi vardı. İşte çırpınıyorum şuracıkta...” Allah dostu cevap
veriyor: “Hayır” diyor, “Bu bela benim bedduamdan dolayı değil. O senin daha



önce karıştırdığın haltların cezası; bizimkinin sırası daha gelmedi.”

Ömer Gibi İdareci mi İstiyoruz, Öyleyse...
Evet, böyle bir devr-i dâim, böyle bir fâsit daire işliyor; dünkü ihmali

bügünkü nesiller çekiyor; bugünkü nesillerin ihmalini de, yakın bir gelecekte
kendileri, gelecekte de evlatları çekecek. O açıdan, neden devletin aleyhinde
olalım ki? O, bugün istenen seviyede değilse bunun sebebi atalarımızın ve
bizim ihmallerimizdir. Bir hadîslerinde Efendimiz şöyle buyurmuyor mu? “Siz
nasıl olursanız, öyle de idare edilirsiniz.”1 Siz nasıl bir kaynak iseniz,
başınızdakiler de o kaynağın mahsulüdür. Bu hadîs, idare edilenlere diyor ki,
siz çok önemlisiniz; çünkü, başınıza geçeceklere, şekil verecek olan sizlersiniz.

Siz, şerre, şirretliğe yol verir, bağrınızda kötülüklerin barınmasına açık
yaşarsanız, sizi de kötüler ve şirretler idare eder. Şirretlik, sizin içinizde neşv
ü nemâ buluyor mu? Atmosferinizde fenalıklar yeşeriyor mu? O zaman Allah
(celle celâluhu), sizin başınıza, aynı mayadan insanlar getirir, sizi size
benzeyen o insanlar idare ederler.

Bilirsiniz; ilk meclis milletvekillerinden Tahir Efendi adında bir zat vardır.
Bu zat, ulemadan, fuzelâdandır. Diğer milletvekilleri meydanlarda nutuk
atarken, Tahir Efendi, bir köşede hep susmayı tercih eder. Bir gün taraftarları
ısrarla, “Efendi, sen de bir şeyler söylesen; herkesin vekili konuşuyor, herkes
kendi vekiliyle iftihar ediyor; sen de bir konuşsan da bizim de göğsümüz
kabarsa!..” derler. Tahir Efendi, az fakat öz konuşan bir insandır. Onlara şöyle
cevap verir:

“Muhterem cemaat, şunu biliniz ki, siz; “müntehib” (seçen)siniz. Ben ise;
“müntehab”ım (seçilen). Gideceğimiz yer ise; “müntehabün ileyh” (kendisi için
seçim yapılmış yer, Millet Meclisi)dir. Sizin yaptığınız işe de “intihab”
(seçmek) denir. İntihab ise “nuhbe” kelimesinden gelir. Nuhbe, kaymak
demektir. Unutmayın ki, bir şeyin altında ne varsa kaymağı da o cinsten olur;
tabanında ne varsa tavanına da o vurur. Yoğurdun üstünde, yoğurt kaymağı,
sütün üstünde süt kaymağı, şapın üstünde de şap kaymağı bulunur...”

Şimdi eğer biz yoğurt gibiysek niye kaymağımıza sövelim ki! O benim bir
parçam değil mi?. Devleti kınamak kendimizi kınamak; ona karşı olmak kendi
kimliğimize karşı olmak demektir. Peki, devleti hiç sorgulamayacak mıyız?
Tabiî ki sorgularız; fakat biz önce kendimizi sorgulamak suretiyle devletimizi
sorgulamalıyız. “Ne kusurumuz var ki böyle oldu?” demeliyiz. “Fert fert neleri
ihmal ettik ki bu hale geldik? diyerek sorgulamalıyız.

Birisi gelip Haccac-ı Zâlim’e, Hazreti Ömer’in adaletinden bahsedince,



Haccac’ın verdiği cevap, meselemize vüzuh kazandırması bakımından
mühimdir. Haccac, cevabında şöyle demektedir: “Siz Ömer zamanındaki
insanlar olsaydınız, hiç şüphesiz ben de Ömer olurdum...”

Ebû Nuaym’ın Hilyetü’l-Evliya’sında ve Taberânî’nin Mu’cemu’l-
Evsat’ında zikredilen Ebu’d-Derdâ Hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis-i
kudsîde Efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Aziz ve Celil Allah ferman buyurdu:
Ben Allahım, Benden başka ilâh yoktur. Kâinatın yegâne sahibi ve
hükümdarların efendisi Benim. Hükümdarların, idarecilerin kalbleri Benim
elimdedir. Eğer kullarım Bana itaat ederler, dinin gereğini yerine
getirirlerse idarecilerinin kalblerini onlara karşı merhamet ve şefkat
duygularıyla doldururum. Fakat, eğer kullar Bana isyan eder, dinden yüz
çevirirlerse hükümdarlarının kalblerini onlar hakkında öfke, hiddet, hınç ve
kine sevk ederim de onlara azabın en acılarını tattırırlar. Öyleyse,
idarecilerinize beddualar ederek kendinizi oyalamayın; zikir, dua ve
yakarışlarla mamur ettiğiniz gönüllerinizle Bana yönelin ki ben de zalim
idarecilerinizin haklarından geleyim.”2

Evet, her problem akabinde başkalarını suçlar, kabahatleri ona-buna yükler
durursak, vazifemizin dışında işlere girmiş oluruz. Zaten, Kur’ân-ı Kerim de
şöyle buyurmuyor mu?: “Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltmeye bakın! Siz
doğru yolda olduktan sonra sapanlar size zarar veremez.”3 Evet, bu âyetin
mânâsı, “Başkalarına hiç karışmayın, siz sadece kendinize bakın” demek
değildir. Aksine âyetten anlaşılması gereken mânâ, başkalarının dalâlet ve
sapıklıklarını gidermeye çalışırken, yanlışlıklarını görüp konuşurken insanın
kendisini unutmamasıdır; yani, şahsî muhasebeyi asla ihmal etmemesidir. Bu
âyeti sırf ferdî bir mânâda da almamalı, âyette geçen ْمُكَسُفَْنأ  ifadesinden hem
ferdi hem nefsi hem de toplumun tamamını içine alan bir mânâ çıkarmalı. Yani
fert, fert olarak, Müslüman toplum da toplum olarak, iyilik ve dürüstlüğünü
korumalıdır. Kurtuluş ve toplumun hidâyeti fertlerden başlar. Fertler düzelirse
toplum da düzelir.

Meselenin bir diğer yanı da şudur: Bu mevzuda bir sorgulamaya kalkarsak
çoğu zaman dengeyi koruyamayız. Farkında olmadan, devletine karşı milletin
güvenini sarsarız. Devlete karşı güveni sarsmak da anarşiye, teröre ve başı
bozukluğa vize vermek demektir. İslâm Tarihi’ne şöyle bir baktığımızda
görürüz ki selef-i salihîn başlarına kim geçerse geçsin devlet otoritesini
sarsacak tavırlara girmemeye çok dikkat etmişlerdir. Meselâ; Yezid’e çok
kimse, hatta büyük insanlar bile lanet etmişlerdir. Fakat Müslümanlar onun
arkasında da namaz kılmıştır; fâsık, fâcir bildikleri kimselerin arkasında bile



namaz kılmışlardır. Urve b. Zübeyr, Abdulmelik’in ardında saf tutmuştur. Oysa,
Emeviler Abdulmelik döneminde onun ağabeyini asmışlardır; fakat o problem
çıkarmamış, Abdulmelik’in misafiri olmuş, hakka tercümanlık etmekle
yetinmiştir. Evet, Yezid ve Haccac gibi idarecilerin yaptıkları birer zulümdür,
ama selef-i salihîn zulme maruz kalmalarına rağmen halkın kendi devletine
karşı düşmanca hisler beslemesine razı olmamış; aksi halde, devlet otoritesinin
sarsılmasından ve bütün toplumun yara almasından korkmuşlardır.

Dolayısıyla benim tavrımı, bana mahsus bir tavır olarak görür, benim kendi
hassasiyetim ya da hoşgörü ve tolerans anlayışımla izah etmeye kalkarsanız
yanlış yapmış olursunuz. Aslını ve temel dinamiklerini dinimin esaslarından
almadığım ve seleflerimde görmediğim şeyleri ihdas etmeye benim hakkım
yoktur, haddim de değildir. Benim başım öyle bir yere bağlıdır ki, başımı
oradan ayırmayı asla istemem. Din yeryüzüne indiği andan itibaren ne ise odur.
Efendimiz onu nasıl yorumlamışsa, Râşid Halifeler onu nasıl anlamış ve
yaşamışlarsa ben ona öyle inanır, öyle uygularım. Müslümanlar dünden bugüne
devleti kutsamamışlardır fakat ona hep saygılı kalmış; devletin itibarının
yükselmesine çalışmışlardır.

Devlet Bize Karşı mı?
Bir yönüyle, devlete mensup her ferdin devletin fahri zabıtası olması iktiza

eder, nizama intizama yardımcı olması gerekir. Devleti zarara uğratmak, onu
zayıf düşürmek, devletin zaafını ganimet bilerek ondan bir şeyler çıkarmak, bir
şeyler koparmak isteyen bir kısım anarşist ruhlara kat’iyen fırsat vermemek
lazım. Ülkenizde anarşi çıkarırsanız, başıboşluk ve kargaşa çıkmasına meydan
verirseniz, o kargaşa içinde siz de iflah olamazsınız; anarşi seylapları önünde
siz de sürüklenir gidersiniz, devlet de sürüklenir gider. Sonra o tahribatı bir
daha da önleyemezsiniz. Aynı zamanda, sizin daha aydın fikirleriniz, devlet
adına daha parlak projeleriniz olsa bile o yıkıntı üzerinde onları hayata
geçirmeniz de mümkün değildir. Daha mükemmele yürümek istiyorsanız yine
şöyle-böyle mükemmele yakından başlamanız iktiza eder. Meseleyi kargaşada
boğduktan sonra mükemmele ulaşamazsınız. Kemâle ulaşmak, en iyiyi
yakalamak da tedricîdir, en kamil olana doğru adım adım ilerlenir; bir adım
mükemmel, bir adım daha mükemmel, bir adım daha mükemmel… İşte bu
zaviyeden de, devlete arka çıkmak, devletin yanında olmak, gelecek vaadeden
bir projesi varsa onu rical-i devletle paylaşmak mü’minin şiarı olmalıdır.
Unutulmamalı ki, kargaşadan nizama yürünmez. Ancak nizamdan nizama
yürünür. Tertip, düzen ve âsâyiş istiyorsanız, nizamî olmalı, nizamın yanında
bulunmalısınız.



“Fakat çok defa size karşı oluyorlar. En masum hizmetlerde bile bir garaz
arıyorlar?” diyebilirsiniz. Ben, devleti teşkil eden müesseselerin size, bize,
falana-filana karşı olduğu kanaatinde değilim. Bazı müesseselerde çığırtkan,
sürekli sesini yükselten ve başkalarını sese boğan, gürültüleri faaliyetlerinin
çok önünde bir kısım kimseler size devlet gibi görünüyor olabilir. Yani, size
karşı olan devlet değildir, marjinal bir gruptur. Dolayısıyla, millet için hayatî
ehemmiyeti olan çok önemli bir müesseseyi karşınızdaymış gibi görmek büyük
bir hatadır. Böyle bir hatadan hareket ederek onu takbih etmek, kötülemek,
sürekli tenkitlerde bulunmak, o da ikinci bir hatadır, hem de muzaaf (iki kat)
hata; hele bir de ona karşı güveni sarsmak, milletin itimatsızlığına sebep olmak
ve böylece onu zaafa uğratmak, bu da mük’ab (kat kat) bir hatadır. O açıdan
böyle bir hatalar seline de tutulmamak, yakalanmamak lazım.

Diğer taraftan, hiç kimsenin bize karşı olmaya, bizi istememeye hakkı yoktur.
Biz, millet için kalbi sevgiyle çarpan, sinesi pırpır atan bir avuç insanız.
Millete hizmetten başka bir şey düşünmüyoruz. Şahsımız, yakınlarımız veya
sevenlerimiz adına, arpa kadar bir menfaat mülâhazamız olmuşsa bunu ispat
etsinler. Bunu ispat etsinler de, biz de gidelim Kafdağı’nın arkasını mesken
tutalım, onlar da bizden kurtulsunlar. Ama bunu hiç kimse ispat edemeyecek;
çünkü, zerre kadar bir menfaat mülâhazamız olmadı. Allah rızasından başka
hırsla talep ettiğimiz bir şey olmadı. Ve o rızayı da Allah’ın yüce adını bir
bayrak gibi dünyanın dört bir yanında dalgalandırma vesilesinden başka bir
yolla tahsil etmeyi asla düşünmedik. Âlem bilsin, yedi dünya bir kere daha
duysun bunu. Elhamdülillah bu konuda yüzümüz aktır; milletimize ve insanlığa
hizmet yolunda Cenâb-ı Hakk’ın “Ben sizden razıyım.” demesini ummaktan
başka bir mülâhazamız olmadı ve –inşaallah– olmayacaktır.

Bu açıdan, kimsenin bizim karşımızda olmaya, bizi istememeye hakkı yok.
Bilinmedik bir kısım kaprislerle, bazı pespaye hislerle, faziletleri kendi
mallarıymış gibi gören bir kısım densiz insanların, “Falan filan da kim oluyor
ki böyle dünya çapında önemli işler başarıyor. Dünyanın neresinde hangi iş
başarılırsa başarılsın onun bize mâl edilmesi, bizim eserimiz olduğunun ilan
edilmesi lazım.” şeklinde düşünen, başkalarının meziyetlerine, faziletlerine
tahammülü olmayan akıl hastası bazı kimseler varsa bu devletin içinde, işte
rahatsız olanlar onlardır. Böyle üç-beş tane sergerdana bakarak, oligarşik bir
azınlığın bu mevzudaki çirkin tavrına takılarak koskocaman bir devlet
müessesesini yıpratmak, sarsmak doğru değildir.

İthamlar ve Gurbet
Sualinizin sonunda, gurbette bu meseleleri algılama mevzuu soruluyordu:



Ben bu işin ilk mağduru değilim, sonu da olmayacağım. İnsanlık tarihi hep bu
türlü mağdurlarla doludur. Hazreti Nuh, karalardan sonra denizlerde de
ürperten bir seyahate katlanmış… arz üzerinde dolaşmaktan men edilince sular
üzerinde yoluna devam etmiş, doğup büyüdüğü yerlerden ayrılmış ve takdir-i
ilâhîye rıza içinde bir dağın başında aram eylemiş. Hazreti İbrahim, Babil,
Hicaz, Kenan ili deyip durmadan mukaddes göç nöbetleri yaşamış, Hazreti
Musa, daha kundaklara sarılıyken anne evinden Firavun sarayına göçmüş, daha
sonra da Mısır ve Eyke arasında hep mekik dokumuş durmuş, Hazreti Mesih
henüz azize annesinin kucağındayken yolculuklarına başlamış, önceki
peygamberlerin geçtiği bütün köprülerden o da geçmiş. Hazreti Zekeriya ve
Hazreti Yahya gibi bazı peygamberler de göç imkânı bile bulamamış,
yakalandıkları yerde haklarındaki idam fermanı infaz edilmiş. Peygamber
Efendimiz de, nebilerin, velilerin ortak kaderi olan mukaddes göç zamanı
gelince Mekke-i Mükerreme’den ayrılmış, Sevr Dağı’nda bir kere daha köyüne
dönüp bakmış, “Ey Mekke, kavmim çıkarmasaydı senden hiç ayılmazdım.”4

deyip ağlayarak hicret diyarına yürümüş...
Evet, i’lâ-yı kelimetullah yolunun yolcuları, “bir an belâ-yı dertten cüdâ”

kalmadı. Ebû Hanife, saygısızca hırpalandı, zindanlara atıldı ve inim inim
inleyerek yaşadı. Ahmet bin Hanbel, yıllarca âdi bir insan gibi tartaklandı ve
bayağılardan bayağı işkencelere maruz bırakıldı. Serahsî, koca kâmûsunu
hapsedildiği kuyu dibinde telif etmek zorunda kaldı. ve Üstad Hazretleri…
Hatırlayalım ne diyor: “Seksen küsur senelik hayatımda dünya zevki namına bir
şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında, yahut
memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa,
görmediğim eza kalmadı. Divan-ı harplerde bir câni gibi muamele gördüm; bir
serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında
aylarca ihtilâttan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere
mâruz kaldım.”5

İşte, çile, ızdırap, gurbet… Bunlar tebliğ ve temsil mesleğindeki herkesin
ortak kaderidir; benim şu anki mağduriyetim de hemen hemen seleflerimin
bütününün uğradığı bir mağduriyettir.

Bazı ithamlar, tabiî ki beni çok üzüyor, ruhuma pek ağır geliyor; Fakat bir
mü’min her şeye rağmen Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmalı. Yani, Cenâb-ı Hak,
isyankâr, günah tutsağı, asi kullarına bile kulu, mahluku nazarıyla bakıyor,
onları da yedirip içiriyor. Mü’min kul da başkalarına bu zaviyeden yaklaşmalı.
Haksızlıklar, zulüm ve zorbalıklar karşısında çok bunaldığı anlarda da, en
fazla, hasımca davrananları Allah’a havale etmeli. “Allahım, ehl-i imana karşı
düşmanca davrananları sana havale ediyoruz.” demeli.



1 ed-Deylemî, el-Müsned 3/305; el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb s.336.
2 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 9/9; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/63.
3 Mâide sûresi, 5/105.
4 Tirmizî, menâkıb 68; İbn Mâce, menâsik  103; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/305.
5 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).



Hitap Çiçeği ya da Dil Zakkumu
Soru: Hak dostları, mârifet-i ilâhiyeye giden yolda kıllet-i kelâmı (az ve öz

konuşmayı) önemli bir basamak olarak görmüşler. Fakat günümüzün insanı
konuşmayı çok seviyor; dolayısıyla da, sükûtîliğin vakarından da mahrum
kalıyor. Çok konuşma, bir rahatsızlık emaresi ve bir kayıp noktası ise nasıl
tedavi edilebilir?

Cevap: Hazreti Üstad’ın ifadesiyle, en eşref mahluk olan insanda hitap
çiçeği açmıştır. O, hem kendisine konuşulan, muhatap alınan bir varlıktır, hem
de kendisi konuşur, duygu ve düşüncelerini ifade eder. İnsanın dili hem
Allah’ın en büyük nimetlerindendir, hem de potansiyel olarak insana verilen en
büyük bir nıkmettir; evet dil, bazen bir rahmettir, bazen de bela ve musibettir.1

Rivayete göre; bir gün Davud Peygamber, Lokman’dan (aleyhisselâm) bir
koyun kesip en iyi yerinden iki parça et getirmesini istemiş; Hazreti Lokman da,
ona kestiği hayvanın dilini ve yüreğini getirmiş. Birkaç gün geçince Davud
(aleyhisselâm) bu defa hayvanın en kötü yerinden iki parça et getirmesini
istemiş. O yine dilini ve yüreğini getirmiş. Hazreti Davud, bunun sebebini
sorunca Hazreti Lokman şöyle demiş: “Bu ikisi iyi olursa, bunlardan daha iyisi,
kötü olursa da bunlardan daha kötüsü olmaz.” Evet, dil hayırda kullanılırsa,
insanı kaldıran, yükselten, âlâ-yı illîyyîn-i kemâlâta çıkaran bir uzuvdur; şerde
istimal edilirse de, onu batıran, alçaltan ve esfel-i sâfilîne düşüren bir
organdır. Dil, bazen insanı alır Cennet’e götürür; bazen de onu başaşağı
Cehenneme sürükler.

Hazreti Enes (radıyallâhu anh) şu sözleriyle dilin bir hüsran sebebi
olabileceğini ifade etmektedir: “Bir adam, vefat eden bir şahıs hakkında,
Resûlullah’ın (aleyhissalâtü vesselâm) da işiteceği şekilde “Cennet mübarek
olsun!” demişti. O söz üzerine Allah Resûlü buyurdular ki: “Nereden
biliyorsun? Belki de o mâlâyânî konuştu veya kendisini zengin kılmayacak
bir miktarda cimrilik etti!”2 Evet, insanı, Allah’tan, Cennetten ve insanlardan
uzaklaştıran ama Cehenneme yaklaştıran cimrilik gibi, mâlâyânî, çok ve
gereksiz konuşmalar da bir uzaklık ve hüsran sebebi olabilmektedir. Ümmetini
böyle bir akıbete karşı ikaz eden Allah Resûlü (aleyhissalâtü vesselâm)
buyururlar ki: “Kul (bazen), Allah’ın rızasına uygun olan bir kelamı,
ehemmiyet vermeksizin sarfeder de Allah o söz sebebiyle kulun Cennetteki
derecesini yükseltir. Yine kul (bazen) Allah’ın hoşnutsuzluğuna sebep olan
bir kelimeyi ehemmiyet vermeksizin sarfeder de Allah, o sözden dolayı onu
Cehennem’de yetmiş yıllık aşağıya atar.”3



Az, öz, yerinde ve bir lüzuma binaen konuşmanın bir fazilet, boş ve çok
konuşmanın da bir zaaf ve felaket sebebi olduğu ile alâkalı hadis-i şeriflere
bakılırsa, en büyük söz sultanı olan Peygamberimizin beyana çok önem verdiği
görülecektir. Hatta Efendimiz, dile sahip olmayı Cennet alışverişinde bir
pazarlık şartı olarak ifade etmekte ve “Kim bana, iki çene ve apış arası
mevzuunda söz verir, kefil olursa, ben de ona Cennet için kefil olurum.”4

buyurmaktadır. Çünkü dil, bütün tesbihât, tahmîdât ve tekbirâtı seslendiren bir
enstrümandır. Minarelerde Ulûhiyet hakikatini bir bayrak gibi dalgalandıran ve
nâm-ı celîl-i Muhammedî’yi dört bir yanda ilan eden dildir. Emr-i bi’l-mâruf
nehy-i ani’l-münker vazifesini yerine getiren dildir. İnsan, Cenâb-ı Hakk’ı
diliyle tesbih ve takdis eder; onunla, kâinat kitabını ve onun ezeli tercümesi
olan Kur’ân’ı, âyât-ı beyyinâtı okur ve başkalarına anlatır. Bazen, ifade ve
beyanı vasıtasıyla inanmayan bir insanın hidayetine vesilelik eder, eder de
üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlı bir iş yapmış olur.. ve
insan, diliyle a’lây-ı illîyîne çıkar, sıddîkiyet zirvesine taht kurar.

Dilin Âfetleri
Ancak aynı dil, insanın felaketini de hazırlayabilir. Bütün küfür ve küfrana

vasıta sözlerin menşei dildir. Allah’a ve O’nun şânı yüce Nebisine ağız dolusu
sövenler, bu çirkin günahı dilleriyle işlerler. Fesat çıkarma, İslâmî oluşumlara
zarar verme, bozgunculuk yapma, yalan, gıybet, iftira hep dille yapılır ve insan
dili yüzünden kezzâblar sırasına düşer. Bundan dolayı, İmam-ı Gazzâlî
Hazretleri İhya-i Ulûmi’d-Din adlı eserinde “Kitab-u Âfâti’l-Lisan” adı altında
dilin âfetlerine de geniş yer ayırmış ve yalan, iftira, gıybet, kovuculuk, fuzulî
konuşmak, çirkin sözler söylemek, alay ve istihzada bulunmak, övünmek, cedel
yapmak gibi kötü şeyleri dilin âfetleri olarak saymıştır.

İşte, dil iki yanı da keskin bir bıçak gibidir; sahibini de kesebilir, sahibine
kötülük düşünenin sözünü de; imanın tercümanı bir alet olarak küfrün kökünü
de kesebilir, küfre sebep bir afet olarak insanla iman arasındaki bağı da; yani
onu hayırlı bir alet hâline getirmek de, insanı batıran şerli bir uzuv durumuna
düşürmek de –bir mânâda– insan iradesine bırakılmıştır. İradenin müessiriyeti
ne ölçüde ise, işte o ölçüde insana tevdî edilmiş bir emanettir dil. Öyleyse,
insan onu iyi korumalı, kötülüklerden muhafaza etmeli, çirkinliklerle onu
kirletmemeli ve hayırda kullanmalıdır. Unutmamalıdır ki; Allah Resûlü
(aleyhissalâtü vesselâm) şöyle buyurmuştur: “Âdemoğlu sabaha erdimi, bütün
azaları, dile ricada bulunup: ‘Bizim hakkımızda Allah’tan kork. Zira biz sana
tâbiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikâmette oluruz, sen sapıtırsan biz
de sapıtırız!’ derler.”5



Yine Üstad Hazretlerinin ifade ettiğine göre; hususiyle ahirzamanda beyana
çok önem verilecek. Çok küçük bir mesele, beyandaki sihir kullanılarak en
mühim meseleymiş gibi kabul ettirilebilecek. En önemli hakikatler de, yine bir
kısım beyan hileleri sayesinde insanlar nazarında karartılacak. Kırma ve yıkma
da onunla olacak, sarma ve onarma da.6 O icabında hem kırmada hem de
sarmada kullanılacak. İşte, mü’minler dil ve beyanın bu tesirini göz önünde
bulundurmalı ve onlar daima dilin yapıcı ve müspet yanını kullanmalı, sarıcı ve
onarıcı yanında yer almalıdırlar, yıkıcı, menfi ve kırıcı yanında olmamalıdırlar.
Yani, bu müspet hareketi öncelikle temel disiplin olarak benimsemeli ve sonra
da iradî olarak öyle davranmaya çalışmalıdırlar. Peygamber Efendimiz’in,
Süfyan İbn Abdillah’a (radıyallâhu anh) tavsiye ettiği hususu bizzat kendilerine
söylenmiş bir ikaz gibi üzerlerine almalıdırlar. O, “Ey Allah’ın Resûlü,
uyacağım bir amel tavsiye et bana!” deyince Efendimiz, “Rabbim Allah’tır
de, sonra doğru ol!” buyurmuştur. Süfyan Hazretleri tekrar söz alıp, “Ey
Allah’ın Resûlü, benim hakkımda en çok korktuğunuz şey nedir?” diye
sorunca, Efendimiz mübarek elleriyle dilini tutup sonra: “İşte şu!”7

buyurmuştur.
Bundan dolayıdır ki, bizim yetiştiğimiz dönemde, sohbet meclislerinde

sadece konuşması faydalı bulunan insan konuşurdu; dinleyecekler de
dinlemesini bilir, oturur sessizce, edeple ve istifade etme iştiyakıyla
dinlerlerdi. Meselâ, Hazreti Üstad konuşurken orada bulunan diğer insanlar
sessizce söylenenleri yazarlardı; bu yazma da bir nevî aktif dinlemeydi.
Talebeleri ve ziyaretçileri onun yanında konuşmazlardı, hatta ona olan güven
ve itimatlarından dolayı, büyük ölçüde fikir beyan etmekten bile çekinirlerdi.
Belki bazen onun havale ettiği, “Kendi aranızda istişare edin!” dediği
hususlarda birkaç söz ederlerdi. Ama yine kendi re’yleri olarak bir şey
söylemez, dinleyip öğrendiklerini hatırlatmakla yetinirlerdi. Bir Barla
Lahika’sına bakarsanız görürsünüz ki; onlar, yazdıkları mektuplarda bile kendi
düşünce ve fikirlerini nazara vermiyorlar; Üstad’dan ne anladıklarını,
Nurlar’dan neler öğrendiklerini bir de kendi üslûplarıyla özetliyor, duydukları
iman hakikatlerini bir de kendi anlayış ve idrakleri zaviyesinden seslendiriyor
ve bir mânâda anladıklarının da sağlamasını yapıyorlar. Hem meseleleri daha
iyi anlamaya gayret ediyor, hem kompozisyon kabiliyetlerini geliştiriyor ve
hem de konuşma ihtiyacını o şekilde gidermiş oluyorlar.

Sükûtîler
Aynı temkin ve sükût hasletini sahabi efendilerimizde de görebilirsiniz. Ben,

Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) Peygamber Efendimiz’in huzurunda



konuştuğu bütün sözlerin yüz cümleyi geçmediğine kânîyim. İddiada bulunmak,
bir şey iddia etmek bir yönüyle kendini bilmezliktir, haddi aşmaktır; bir riya ve
kendini satmadır. Bundan dolayı, kendimle alâkalı bir iddiada bulunmaktan
Allah’a sığınırım. Fakat hadis, siyer ve magazi kitaplarının tamamı taransa
Hazreti Sıddık-ı Ekber’in, Allah Resûlü’nün huzurundayken konuştuklarının yüz
cümleyi geçmeyeceğini iddia ediyorum. Oysaki, Hazreti Ebû Bekir
konuşmasını çok iyi bilir, çok güzel konuşurdu. Yine bir belâğat ve talâkât
üstâdı olan Hazreti Ömer, Hazreti Ebû Bekir’in Benî Saîde Sakîfesindeki
konuşmasını hayranlıkla anlatır, onun ruhlara nüfuz edişini, kendisinin
söylemeyi planladığı sözlerin aynısını çok güzel bir üslûpla onun dile getirişini
takdirle yad eder. Yani, Hazreti Ebû Bekir söz söylemesini bilen bir insandı.
Efendimiz’i de en iyi anlayanlardan birisiydi. Bir gün Allah Resûlü söz lâl ü
güherlerini etrafa saçarken, o hayran hayran Efendimiz’e bakmış ve coşkun bir
edayla ّللا ِهٰ َلوُسَر  اَي  ََكبََّدأ  ْنَم   deyivermişti.8

Edebin birkaç mânâsı vardır. Birincisi, insanın tavır ve davranışlarında,
oturuş ve kalkışında, hatta mimiklerinde hep karşı tarafa saygı ifade eden bir
hâl içinde olmasıdır. Edebin –edebiyat kelimesiyle aynı kökten gelmesine bağlı
olarak– bir diğer mânâsı da, hitabet sanatını bilme, sözün hakkını verme,
üslûplu ve güzel konuşma demektir. Hazreti Ebû Bekir’in sorusu da bu ikinci
mânâ istikametindeydi; “Sana bu kadar güzel konuşmayı kim öğretti?”
diyordu. Demek ki, sözden anlıyor, bir mücevherci gibi söz inci-mercanlarını
fark ediyor ve hayranlığını dışa vuruyordu. İşte, böyle bir insanın, bütün hayatı
boyunca Efendimiz’in huzurunda konuştuğu sözlerin tamamı yüz cümleyi
geçmez. Hatta bir yönüyle konuşmayı seven ve konuşmadan çok çok iyi
anlayan, “Ben hiç durmadan İbnu Ebî Salt’ın şiirlerinden bin tanesini peşi
peşine okurum.” diyebilen, zamanında edebiyatla da meşgul olan ve bu
konuda, İmriül Kays, Nabigatü’z-Zebyanî, Züheyr İbn Ebî Sülma, Tarfete İbn
Abd, Lebid İbn Rebia... gibi cahiliye şairlerini birkaç mısralarından tanıyıp
ayırdedebilecek kadar engin bir malumata sahip bulunan Hazreti Ömer’in,
Efendimiz’in huzurundaki bütün konuşmalarını da sayabilirsiniz.
Peygamberimizin yanında senelerce bulunmasına rağmen ona söylediği sözlerin
sayılabilecek kadar az olduğunu göreceksiniz. Nedendir acaba? Çünkü, bu
insanlar, konuşmasını bilen ve her sözü faydalı olan bir insanı dinleyip ondan
istifade etmek için sükut duruyor; böylece hem söz ve vakit israfından uzak
kalmış hem de sözlerinden herkesin istifade edebileceği O Söz Sultanına
konuşma imkânı vererek herkesin nasiplenmesini sağlamış oluyorlardı.

Yine Hazreti Ebû Bekir buyuruyor ki; “Biz, Efendimiz’in huzurundayken
başımızda kuş varmış gibi duruyor, tek kelime kaçırmamaya çalışıyorduk.” 9



Demek ki, sahabe efendilerimiz Söz Sultanı’nın huzurunda, konuşmak şöyle
dursun, hareket etmekten bile kaçınıyor, O’nun dudaklarından dökülen söz
incilerinin bir tanesini bile zayi etmemeye, O’nun her sözünü tam anlamaya
gayret gösteriyorlardı. Zira, O’nun sohbeti hep Cânan sohbetiydi; O vahiy
kaynaklı konuşuyor, muhataplarının elinden tutup onları Cennet yamaçlarında
dolaştırıyordu.

Öyleyse, bizim meclislerimizin sohbet konusu da sokaktan derlenen, çarşı-
pazardan toplanan, gazete sayfalarından aşırılan ya da İnternetten alınan lâf u
güzaf olmamalı; bunların ne ilim-irfan bakımından, ne zevk-i ruhanî açısından
ve ne de sohbet-i Cânan adına ifade ettiği hiçbir şey yoktur. O türlü muzahrefâtı
duyunca, sadece hiçbir şey bilmeyen cahiller kendilerini bir şey dinliyor ve
öğreniyor zannederler. Fakat söz cevherinden anlayan kimseler, o malumat
kırıntılarının altının boş olduğunu hemen sezerler. Kimisi açar ağzını, gazete
köşelerinden topladığı sığ bilgilere güvenerek dinî ve edebî meselelerde bile
atar-tutar, fakat söz sarrafları onların faydasız ve boş laflar olduğunu hemen
anlayıverirler.

Dilzede mi, Dîlzede mi?
Bence insan, hem başkalarının hissiyatına saygının gereği, hem kendi

seviyesini deşifre etmeme ve zaaflarını ortaya koymama adına kendisine
saygının gereği ve hem de mânânın ve mefhumun hatırına söze saygının gereği
olarak sükûtîliği tercih etmelidir. Evet, sürekli sen konuşursan bildiğin şeyleri
tekrar edip durmuş olursun. Fakat dinlemesini de bilirsen, başkalarından da
öğreneceğin çok şey olduğunu görür ve öğrenirsin. Böylece kendini yenileme
imkânı bulduğun gibi, başkalarına duygu ve düşüncelerini açıklama fırsatı
vererek onlardan da istifade edersin. Yoksa, senin de bazı kelamzedelerin
durumuna düşmen kaçınılmazdır. Hani, bazı söz ve beyan özürlü aciz insanlar
vardır; fikir ve düşünceleri sağlam bir esasa dayanmadığından konuşurken
sürekli boşluklara düşerler ve o boşlukları gülmeyle, mimiklerle ve
şaklabanlıkla kapatmaya çalışırlar.

Meselâ; İngilizce konuşurken birkaç kelimeyi hatırlayamaz, bir düşünceyi net
ifade edemez ve bir anlık tereddüt yaşarlar, bir çeşit boşluğa takılırlar; takılır
ve o boşluğu doldurmak için de hemen gülmeye, kahkahaya ve şaklabanlığa
sarılırlar. Oysa, bir mü’min olarak sen her hâlinde vakar ve ciddiyetin
temsilcisi olmalısın. Tavır, hâl ve davranışların da en az sözlerin kadar mânâlı
olmalı ve çok şey ifade etmeli. Öyleyse, sen bildiğin kadarını doğru dürüst
seslendir, mutlaka gerekli olanları söyle. Sonra da vakar ve ciddiyetle otur
dinle, konuşulanlardan istifade et. Yırtılma, açılıp saçılma, kendine karşı



saygını koru, başkalarına karşı da hürmette kusur etme. Hem unutma, söylediğin
her kelime muhafaza ediliyor. Sağında ve solunda yerleşmiş iki kayıtçı,
ağzından çıkan her sözü, söylediğin her cümleyi ve yapıp ettiklerini
kaydediyor. Büyük buluşmada onların hesabını vereceğini düşün ve dil
afetlerinden kendini koru.

Bu mevzudaki bir üzüntümü daha ifade etmek istiyorum: Risaleler ve iman
hakikatlerine dair yazılan eserler, tahkîk-i imanı elde etme, irfan ufkuna ulaşma
ve zevk-i ruhaniyeyi yakalama adına bir rehberdir. Ama eğer, bazı insanlar,
Nurlar sayesinde başkalarına nispeten biraz daha fâik, biraz daha farklı
bilgilere ulaşınca, onları demagoji adına kullanmaya, caka yapmaya, o bilgileri
peylemeye ve satmaya başlıyorlarsa; artık o hakikatleri başkalarına
duyurmuyor, onlarla kendilerini ifade ediyor, onları kullanarak kendi
reklamlarını yapıyorlarsa; okuyor, tahlil ediyor, açıklıyor, “Bakın neler var
bunların içinde” diyorlar ama aslında kendilerini nazara veriyor ve “Bakın, ben
nasıl anlıyorum, neler var bende; neler biliyor ve neler anlatıyorum.” demeye
getiriyorlarsa; hatta ses tonunu, okuma üslûbunu, tahlil ve terkiplerini bile bu
mülâhazaya göre ayarlıyorlarsa, bu şekilde tahkîk-i imanı elde etmeleri de,
irfan ufkuna ulaşmaları da düşünülemez.

Unutulmamalıdır ki, Kâbe’yi tavaf ederken, elde Kur’ân taşırken, Sünnete
bağlılık iddiasıyla yaşarken dahi şeytanın yolunda gitme ihtimali vardır.
Nurları okurken, onları anlatırken bile İblis’in izinde olmak da muhtemeldir.
Evet, Nurlar bazılarında imanda derinleşme, bazılarında da gevezeleşme hâsıl
ediyor. Birileri o kıymetli eserler vesilesiyle imanda tahkike eriyor,
derinleştikçe derinleşiyor; bir heybet, bir mehabet insanı hâline geliyor.
Dudaklarından dökülen her sözün hesabını vereceği mülâhazasıyla âdeta tir tir
titreyerek konuşuyor. Bazıları da, hiç olmayacak yerlerde bile söz girizgahları
buluyor, değişik mevzuular açıyor ve hemen gevezeliğe giriveriyor. Hazır
bulduğu insanların kafalarına vura vura zorla kendisini dinletiyor. Oysa,
konuşan heva ve hevesler değil, hakikatler olmalı; yalnızca hakikat konuşmalı.
Herkes o hakikatlerden istifade etmeye çalışmalı. Bilmeyen bir bilene sormalı,
bilen bildiği kadarını hak namına söylemeli ama kat’iyen demagoji ve
diyalektiğe girmemeli. Bir araya gelişler bu maksatlara mâtuf olmalı, bu
maksatları gerçekleştirme gayesiyle bir yerde oturmalı; orada yemek de
yenecek veya çay da içilecekse, yemek ve çay tâli’ dereceden ve asıl gayeye
bağlı olmalı ama doğrudan doğruya yeme içme, oturup ahbaplık yapma,
eğlenme ve mânâsız pikniklere katılma gibi mâlâyânî şeylere girilmemeli…
Girilmemeli; zira iki cihan Serveri buyuruyor ki: “Mâlâyâni şeyleri terk
etmesi Müslüman’ın İslâmiyet’ine ait güzelliklerindendir.”10



Hâsılı, Müslüman az ve öz konuşmalı, sevap olmayan şeylere ve
laubâliliklere kat’iyen girmemeli. Malumat sahibi bir insansa ve ille de
konuşması gerekiyorsa, sohbet-i Cânan’dan bahisler açmalı. Kendisi
bilmiyorsa, başkalarının o istikamette konuşması için lazım gelen ön
hazırlıkları yapıp zemin hazırlamalı; hak ve hakikatleri ihlâsla seslendirecek,
sohbeti fayda verecek bir insana söz hakkı vermeli, onu konuşmaya teşvik
etmeli, meclislerin günlük dedikodularla kirletilmesine müsaade etmemeli ve
ne yapıp edip her sözü erkân-ı imaniyeye, Cânan sohbetine getirmeli. Kısacası,
“Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun.”11

hadis-i şerifine uygun bir hayat sergilemeli.
Bu faslı da Peygamber Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm’ın bir söz incisiyle

bitirelim: “Allah’ın zikri dışında kelâmı çok yapmayın. Zira, Allah’ın zikri
dışında çok kelâm, kalbe kasvet (katılık) verir. Şunu bilin ki, insanların
Allah’a en uzak olanı kalbi katı olanlardır.”12

1 Bediüzzaman, Mektubat s.265 (Yirminci Mektup, İkinci Makam, Dördüncü Kelime, Dördüncü Fıkra).
2 Tirmizî, zühd 11; er-Rûyânî, el-Müsned 2/385.
3 Buhâri, rikak  23; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/334.
4 Buhârî, rikak  23; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 13/549; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 8/166.
5 Tirmizî, zühd 61; el-Humeydî, el-Müsned s.302.
6 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.281 (Yirminci Söz, İkinci Makam).
7 Tirmizî, zühd 61; İbn Mâce, fiten 12.
8 es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene s.74; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 1/72.
9 Bkz.: Buhârî, cihad 37; Ebû Dâvûd, tıp 1.
10 Tirmizî, zühd 11; İbn Mâce, fiten 12.
11 Buhârî, edeb 31; Müslim, îmân 74-77.
12 Tirmizî, zühd 62.



Kurban Yerine Sadaka!..
Soru: Efendim, Kurban bayramından önce bazıları, “kurban kesme yerine

sadaka verilse” şeklinde tekliflerde bulundular. Dinimize göre, bir ibadetin
yerine başka bir hayırlı işin ya da ibadetin konulması söz konusu mudur?

Cevap: Belli maksatlarla ortaya atılan, bir demagojiden öte kıymet ifade
etmeyen ve halkın zihninde dinin emirlerine karşı şüpheler bırakmaya matuf
olarak seslendirilen bu tür sözlere değinmeyi hiç istemiyorum. Aslı herkesçe
malum olmasına rağmen kastî olarak tekrar tekrar söz konusu edilen
meselelerde bir yönüyle tartışmalara dahil olmanın fayda değil zarar
getireceğini düşünüyorum. Çünkü, dinimizde kurbanın yeri bellidir ve
zannediyorum, işin uzmanları başta olmak üzere halkımız onun kıymetini çok iyi
bilmektedir.

Son günlerde çokça duyup dinlediğiniz gibi kurban, lügatlere göre
“yaklaşmak” mânâsına gelmekte ve Allah yolunda malın, canın, her şeyin feda
edilebileceğini, Allah’a teslimiyeti ve O’na karşı şükür hisleriyle dolu olmayı
ifade etmektedir. Kurban kesmek, Kitap, Sünnet ve icmâ-ı ümmet ile sabittir.
Kur’ân-ı Kerim’in, “Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!”1 mealindeki
âyetle, bildiğimiz kurbanı işaret ettiği hususunda İslâm ulemasının çoğunluğu
aynı görüştedir. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de, İbn
Mâce’de ve Müsned’de geçen bir hadis-i şerifte “İmkânı olup da kurban
kesmeyen bizim namazgâhımıza yaklaşmasın.” buyurmuştur. Bu ve benzeri
nasslardan hareket eden Hanefi fukahâsı kurban kesmenin vacip olduğu
kanaatine varmışlardır. Müsaadenizle ben, kurbanı kimler kesmeli, kurbanlıkta
aranan şartlar nelerdir gibi mevzuyla alâkalı hususları ilmihal kitaplarına
havale ederek, sorunuz münasebetiyle, bir başka meseleyi hatırlatmak
istiyorum:

Kur’ân-ı Kerim, Mâide sûresinin 27-29. âyetlerinde bize, Hazreti Âdem’in
iki çocuğunun kıssasını anlatır: Cenâb-ı Allah buyurur ki, “Onlara Âdem’in iki
oğlunun gerçek olan haberini oku: Onların her ikisi birer kurban takdim
etmişlerdi de birininki kabul edilmiş, öbürününki kabul edilmemişti. Kurbanı
kabul edilmeyen, kardeşine: “Seni öldüreceğim.”  dedi. O da: “Allah, ancak
müttakilerden kabul buyurur, dedi. Yemin ederim ki, sen beni öldürmek için
el kaldırırsan da, ben seni öldürmek için sana el kaldırmam. Çünkü ben
âlemlerin Rabbi Allah’tan korkarım. (Öyle bir şey yaparsan) dilerim ki sen,
kendi günahınla beraber benim günahımı da yüklenesin de
Cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur!”



Kur’ân-ı Kerim’de ve güvenilir hiçbir hadis-i şerifte, Hazreti Âdem’in bu iki
çocuğunun isimlerinden bahsedilmese de Kütüb-ü sâlifede isimlerinin Habil ve
Kabil olduğu belirtilen iki kardeş arasında bir meseleden dolayı anlaşmazlık
çıkar ve neticede Kabil, kardeşi Habil’i kıskançlıkla, haksız yere öldürür.
Kur’ân, bu iki kardeş arasında meydana gelen olayın detaylarını zikretmez;
çünkü meydana gelen hâdise, zaman ve mekânla sınırlı değildir. Burada önemli
olan da isimler değil, şahsiyetler ve temsil ettikleri zihniyetlerdir.

Tefsirlerde ve diğer İslâmî eserlerde geçtiği üzere –ki bu konudaki
malumatın çoğu İsrailiyat’tır– Kâbil ziraatçi, Hâbil ise çobandı. Her ikisi de
kurban emrine muhatap olunca, Kâbil, koyun kesmeye yanaşmamış, ürünün iyi
kısmından kurban etmeye de kıyamamış ve kıymetsiz başaklardan oluşan bir
demeti kurban olarak arz etmişti. Hâbil ise, beğendiği bir koyunu kurban
etmişti. Hâbil’in kurbanı kabul görmüş, Kabil’inki ise âdeta yüzüne çarpılmıştı.
İşte, daha o dönemde, insanoğlu Allah’ın koyduğu ibadet kurallarına kendi
mantığını ve tasarruflarını karıştırmaya başlamış, kurbanı kendi mânâsından
çıkarıp onu bir uzaklık sebebi hâline getirmişti.

İbadetlerde İllet ve Hikmet
Bugün de kurbana aynı mantıkla bakıldığı söylenebilir. Oysa, Allah’a

yaklaşmak için bir yol olan kurban, özellikleri tespit edilmiş bir hayvanı belli
bir vakitte, ibadet maksadıyla ve usûlüne uygun olarak kesmek demektir. Onun
formatı Allah tarafından ortaya konmuştur ve insanların o ibadet yerine başka
bir ibadeti ikame etmeye ya da onun şeklini değiştirmeye hakları yoktur.

Sadece kurban değil, bütün ibadetler, fıkhî deyimiyle, taabbudî alana girer
ve vahye göre şekillenmiştir. Hanefi fûkahası, taabbudî olan ve illetlerinin
akılla kavranması mümkün olmayan hususlarda kıyas bile yapılamayacağına
kâildirler. Evet, ibadetler “taabbudî”dir; yani, onları Allah emrettiği için,
O’nun istediği zamanda, O’nun gösterdiği şekilde ve O’nun rızasını kazanmak
niyetiyle yaparsak ya da sırf Allah yasakladığı için bazı şeylerden sakınırsak,
işte o zaman o amelimiz ibadet hükmüne geçer. Kur’ân nasıl getirmiş,
Peygamberimiz nasıl göstermişse aynen öyle koruyup uyguladığımız, onlarda
değişikliklere, artırma ve eksiltmelere girmediğimiz, Peygamberimiz tarafından
öğretilen şekline dokunmadığımız sürece ibadetlerimiz ibadet olarak kalır.

Tabiî ki, bu ilâhî emir ve yasakların pek çok hikmetleri ve menfaatleri de
vardır. Fakat sadece bu hikmet ve menfaatler gözetilerek yapılan, kulluk
düşüncesiyle ve Allah’ın rızasını kazanma niyetiyle yapılmayan şeyler ibadet
sayılmazlar ve insana sevap da kazandırmazlar. Çünkü, o ibadetlerin teşrîi



doğrudan vahye dayalıdır ve o bilinen hikmetler, bilinmeyenlere göre çok
azdır. Namaz, oruç ve zekât gibi ibadetlerin emredilmesinde, içki ve kumar gibi
kötülüklerin de nehyedilmesinde “illet” başkadır, “hikmetler” başkadır.
Bunların yapılıp yapılmamasındaki asıl “illet” Allah’ın emretmesi veya
nehyetmesidir.

Evet, ibadetlerde önemli olan Cenâb-ı Hakk’ın vaz’ettiği formüllere uygun
hareket etmektir. Yani, format Allah tarafından ortaya konmuş ise o bir kıymet
ifade eder. Yoksa, bir ibadetin şekil olarak, kendi mantığınıza göre daha
mükemmelini, daha ağırını ve daha müşkilini ortaya koysanız da onun bir
değeri yoktur. Aslında, yaptığımız ibadetler bizim almak istediğimiz şeylerin
karşılığı olamaz; kulluk adına ortaya koyduğumuz niyet, gayret ve ameller talip
olduğumuz Allah rızasına, Cennet ve Cemalullah gibi nimetlere bedel
sayılamaz. Beklediğimiz netice karşısında ortaya sürdüğümüz bedel çok küçük
ve yetersiz kalır. Fakat beklentilerimizi bize lütfedecek Allah’tır. Sahip olmak
istediğimiz emtia, o mutluluk, o saray, o köşk, o villa her ne ise, onu satın
alabilmemiz için vermek zorunda olduğumuz nakdi yaratan, o parayı basan da
Allah’tır. Yani, darphane de ona aittir.

İbadetlere Biçilen Değer
İşte, teşbihde hata olmasın, o darphanede Allah çeşit çeşit paralar basıyor.

Sizin namazınız bir çeşit paradır, orucunuz bir çeşit paradır, zekâtınız bir çeşit
paradır, hatta tavırlarınız, davranışlarınız, hayırlı düşünceleriniz, samimi
niyetleriniz birer paradır. Allah katında bunların her birinin ayrı ayrı değeri
vardır. Bütün bunlar, isteklerinizi peyleme adına, doğrudan doğruya takdiri
Allah’a ait olan bir bağıştır size. Yoksa siz, size ait kıymetlerle alamazsınız
istediklerinizi. Meselâ, Allah’ın yüksek bir bedel takdir buyurduğu beş vakit
namazla elde edeceğiniz ahiret nimetlerini, abdestinden duasına kadar o namaz
sebebiyle katlandığınız meşakkatin elli bin katını ortaya koysanız yine de
namazdan başka bir şeyle peyleyemezsiniz. Çünkü sizin ortaya koyduğunuz
şeyler kalptır, sahtedir. İstekleriniz ise, ancak kalp (sahte) olmayan, gerçek
değeri bulunan paralarla elde edilebilir. O gerçek paraların üstünde de
darphane sahibinin mührü vardır; bir kağıt parçası O’nun sikkesiyle bir
nakdolmaktadır.

Bir düşünün, siz kendi kendinize bir para bassanız; kullandığınız malzeme
altın bile olsa, onun etrafına türlü türlü süsler de koysanız, zatî kıymeti
itibarıyla darphanedeki benzerinin on kat üstünde kıymeti de olsa, pazara
götürdüğünüzde ona biçilecek değer sadece maden olarak ne ifade ediyorsa
işte o kadar olacaktır. Siz onun üzerine kaç lira yazarsanız yazın, alacağınız



bedel, onun madenî değerini geçmeyecektir. Fakat ona benzer bir parayı
darphane bassa, üzerine de “bir milyon” damgasını vursa, o para gerçekten bir
milyon üzerinden değer görecektir ve insan onu verip “bir milyon” değerinde
bir mal alabilecektir. Çünkü, o para kalp değildir; onu sahibi basmış ve
değerini de bizzat o belirlemiştir.

Bu açıdan, ibadet ü tâatınız, Allah’ın vaz’ettiği esaslara bağlı olmalıdır ki
bir kıymet ifade etsin. O neye ne kadar değer biçmişse, O’nun belirlediği
çerçevede siz onu ortaya koyduğunuz zaman ahiret nimetlerini ve ebedî saadeti
satın alabilirsiniz. Şayet O, Sıratı geçmeyi namaza, kurbana bağlamışsa, geçiş
bileti ancak bu paraya alınır demişse ve siz de geçmek istiyorsanız, o parayı
vermeye mecbursunuz. Meselâ, namaz değil de başka bir bedel vermek
isteseniz; namaz yerine başka şeyler yapsanız; uzak doğu oyunlarına ait onlarca
hareket sergileseniz, elli türlü mârifet döktürseniz, olimpiyat şampiyonlarına
has yüz çeşit kabiliyet gösterseniz de, ancak namaz karşılığında takdir edilen
nimetleri onlarla alamazsınız. Çünkü onlar kalptır, kıymetsizdir, ortada bir fiil
olması itibarıyla asla benzese de sahtedir.

Öyleyse, bir ibadetin de Allah’ın darbına göre ortaya konması lazımdır.
Çünkü, ona kıymet veren Allah’tır. Ameller, O’na nispetle kıymet kazanır.
Dolayısıyla, Allah o ibadetlerin her birine ayrı ayrı değerler biçmiştir. Onların
–izafî de diyemiyorum– zatî değerleri vardır. Çünkü, Allah, bir şey hakkında,
“bunun bu değeri vardır” diyorsa, onun o değeri mutlaka vardır. O şey
hakkında, “Sen benim şu kadar kıymet takdir ettiğim bu şeyi verirsen, onu ebedî
saadetinin bedeli sayacağım.” diyorsa, ebedi saadet ancak O’nun işaret ettiği o
şeyle alınabilir, başka hiçbir kıymetli şey onu satın almaya yetmez.

Bir münasebetle 29. Mektup’ta bu mevzua misal veren Bediüzzaman
Hazretleri, dini emirlerden bir kısmına “taabbüdî” denildiğini, bunların aklın
muhakemesine bağlı olmadığını, emrolduğu için yapıldığını ve hakikî illetin,
emir ve nehy-i İlâhî olduğunu anlatır. Taabbüdî olan şeylerde bazı hikmet ve
maslahatlar var olsa bile taabbüdîlik cihetinin daha önde bulunduğunu ve
bilinen o maslahatların, pek çok hikmetten sadece bazıları olduğunu söyler. Ve
şöyle der: “Meselâ, biri dese, “Ezanın hikmeti, Müslümanları namaza
çağırmaktır. Şu halde bir tüfek atmak kâfidir.” Hâlbuki, o divane bilmez ki,
binler maslahat-ı ezâniye içinde o bir maslahattır. Tüfek sesi o maslahatı verse
de, acaba nev-i beşer namına, yahut o şehir ahalisi namına, hilkat-i kâinatın
netice-i uzmâsı ve nev-i beşerin netice-i hilkati olan ilan-ı tevhid ve rubûbiyet-
i ilâhiyeye karşı izhar-ı ubudiyete vasıta olan ezanın yerini nasıl tutacak?”2

Demek ki, Allah, bir kulun Cennet’e girmesi ve ebedî saadete ermesi için ne
ölçüde bir kıvam görmek istiyorsa, taabbudî ibadetlerle onu hâsıl ediyor.



Bunlara, avamca bir ifadeyle, insanın Allah’a yaklaşması, Cennet’e ve ebedî
saadete ehil hâle gelmesi için vaz’edilmiş ibadetler de diyebilirsiniz.
Dolayısıyla bunlarda, bir kısım dünyevî faydalar, maslahatlar ve hikmetler
görülse bile esas bizim göremediğimiz, bilemediğimiz daha derin tesirler,
neticeler, hikmetler vardır; zira bunlar, fânî olan insanı, ebediyete ehil hale
getiriyor. Allah’ı görmesi mümkün olmayan insanı, O’nu müşâhede edebilecek
bir keyfiyete yükseltiyor. Dünya adına ne kadar zengin olursa olsun, Allah’ın
rızasını peyleyecek bir servete sahip olamayan insana, Allah’ın rızasını
kazandırıyor.

İbadetlerin Ayrı Bir Derinliği
Bu ibadetlere en önemli derinliği katan ve aynı zamanda onları taklitlerinden

ayıran husus da niyettir. İbadet niyetiyle yatıp kalkmalar, yerlere kapanmalar;
aç susuz durmalar ve meşrû bir kısım arzu ve isteklerden uzak kalmalar insanı
fanîliklerden kurtarır ve onun saniyelerini seneler kıymetine yükseltir. Oysaki,
aynı hareketler, o samimi niyetten eksik olarak yerine getirildiği zaman, insana
ızdırap ve yorgunluktan başka bir şey bırakmaz. Allah’ın hoşnutluğu
gözetilmeden ortaya konan gayretler ve fiiller hiçbir işe yaramaz ve semere
kazandırmaz. Meselâ, birisi namaz yerine kalksa, otursa, yatsa; mafsallarına,
bacaklarına, bileklerine egzersiz yaptırsa, hatta benzer hareketlerden de öte,
aynen namazı kılsa, fakat namaz kılarken sadece mafsallarının açılması,
belindeki kireçlerin çözülmesi ve omuzlarında hissettiği kulunçların hafiflemesi
gibi maslahatları düşünse, o hareketler birer namaz kalpı hâline gelir; onlar
taklittir, sahtedir, namaz değildir.

Diğer taraftan, niyet ibadetlere ve kulluğa derinlik kazandırır çünkü, insan bu
dünyada yaptığı şeyleri, belli bir zamana sıkıştırarak ve sınırlı olarak yaptığı
için aslında onlarla ebedi bir hayatı peyleyemez. Fakat kalbinin “ebed, ebed”
diye atmasına da mani olamaz. Öyle ise, o muvakkati, müebbed hâline
getirmenin bir çaresini bulması lazım. İşte o çare de, ebediyet kastıdır; Allah’a
sunulmuş samimi bir niyettir. Niyet, bu sınırlı ve geçici dünya hayatında,
sınırsızlığa kapı açan esrarlı bir anahtar ve az bir ömürde ebedî saadete ulaşma
yollarını aydınlatan bir meşaledir. Bu anahtarı ve bu meşaleyi ellerinden
düşürmeyenler, ömürlerinde ölü ve karanlık bir nokta bırakmayacak şekilde
yaşar ve ebedî mutluluğa erebilirler. Çünkü insan, niyetiyle şunu demiş oluyor:
“Allahım, altmış-yetmiş senelik hayatımda beni şu vazifelerle mükellef kıldın,
ben de onları yerine getirmeye çalıştım. Eğer yüz altmış senelik ömrüm olsaydı;
hatta bin altı yüz ya da bir milyon senelik ömrüm olsaydı, ben yine bu
ubudiyetten ayrılmayacak, yine sana kulluk yapacaktım.” İşte bu niyet, muvakkat



işe çok büyük bir derinlik katıyor ve insan o işi ebedi yapıyormuş gibi kabul
ediliyor. Samimi bir niyet sayesinde, yapılan iş derinleşiyor. Meselâ; namaz,
berzah hayatında güzel endamlı, gökçek yüzlü bir refik, bir enîs-i celîs oluyor,
öbür alemde de, Cennet saraylarının açılmasına yarayan sihirli bir anahtara
dönüşüyor. Aslında, zâhirî adâlet gereğince, herkesin kendi ibadet ve fazîleti
kadar lütûf ve ihsâna mazhar olması uygun düşerdi ki; o da, salih kimselerin
Cennet’teki ömürlerinin, iyi insan olarak dünyada yaşadıkları süre kadar
olmasını gerektirirdi. Fakat inşaallah, ebedî kulluk düşüncesi, ötede ebedî
saadete vesile olacaktır. Yine bu sırdandır ki, inanan insanın aksine, inkâr eden
de ebedî şekâvet ve tâli’sizliğe namzet olur. Ebedî inkâr ve isyan düşüncesi de,
ebedî tâli’sizliği netice verecektir.

Hâsılı, ibadetlerde esas olan, onların taabbudî olmalarıdır. Bir ibadetin
şeklini ve rükünlerini değiştirmek ya da onun yerine –diğer bir ibadet de olsa–
başka şeyleri geçirmek özü bozmak, gerçek ile sahteyi, asıl ile taklidi
karıştırmak demektir. Allah Teâlâ bir ibadeti nasıl vaz’etmiş ise, onun aynen
uygulanması ve esas format olarak kabul edilmesi zaruridir. Ayrıca, asıl ile
taklidi birbirinden ayıran en önemli unsur niyettir. Niyet, ibadetin ruhu olarak
ona hem bir enginlik kazandırır hem de fani bir dünyada bitmeyen bir saadetin
kapısını aralar.
1 Kevser sûresi, 108/2.
2 Bediüzzaman, Mektubat s.447 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Birinci Risale Olan Birinci Kısım, Dokuzuncu

Nükte).



Selâm Sana Ey Nebi!..
Efendiler Efendisi’ne Salât u Selâm
Her fırsatta, Peygamber Efendimiz’e (aleyhissalâtü vesselâm) salât u selâm

getirmemiz O’na karşı vefamızın gereğidir. Çünkü, salât u selâmlarla O’nu her
anışımız, hem O’nun peygamberliğini bir tebrik, hem getirdiği saadet-i ebediye
müjdesine karşı bir teşekkür ve hem de bildirdiği fermanlara itaatimizi ve
biatımızı yenilememiz mânâsına gelmektedir.

Evet, Efendiler Efendisi’ne salât u selâm okumakla, ahd-ü peymanımızı
yenilemiş, ümmeti arasına bizi de dahil etmesi isteği ile kendisine müracaat
etmiş oluyoruz. “Seni andık, seni düşündük; Allah Teâlâ’ya senin kadrini
yüceltmesi için dua ve dilekte bulunduk.” demiş ve ّللا ِهٰ َلوُسَر  اَي  ْكـَلیِخَد 
“Bizi de nurlu halkana al ey Allah’ın Resûlü!..” talebimizi tekrar ederek onun
engin şefkat ve şefaatine sığınmış oluyoruz. Dolayısıyla, salât u selâma
Efendimiz’den daha çok biz muhtaç bulunuyoruz. O’na müracaatımızla
mevcudiyetini, büyüklüğünü kabullenmiş ve küçüklüğümüzü, hiçliğimizi ilan
etmiş; aczimiz ve fakrımızla beraber, şiddetli ve çok büyük bir günün
endişesiyle melce ve mencâ olarak Resûl-i Ekrem’e dehâlet etmiş, arz-ı ihtiyaç
ve arz-ı hâlde bulunmuş oluyoruz.

Bildiğiniz gibi, “salât”, tebrik, dua, istiğfar, rahmet gibi anlamlara
gelmektedir. Salât kelimesinin çoğulu “salavât” gelir. Kur’ân-ı Kerim’de şöyle
buyurulur: “Allah ve O’nun melekleri Peygamber’e hep salât ederler. Ey
mü’minler, siz de Ona salât (ve dua) edin ve samimiyetle selâm verin.”1 Bu
âyet-i kerimeyle, Peygamberimize salât ve selâmlar getirerek hürmetlerini arz
etmek her Müslüman’ın yapması gerekli olan bir görevdir. Her Müslüman en
azından ٍدَّمَحُم َىلَع  ِّلـَص  ّلَلا  َّمُھٰ  “Allâhım rahmet ve bereketin Efendimiz
Hazreti Muhammed üzerine olsun.” diyerek salât getirmek mecburiyetindedir.

Resûl-i Ekrem Efendimiz, “Yanında benim adım anılıp da bana salât
getirmeyen kişinin burnu sürtülsün, hakarete uğrasın!” buyurmuştur. Bununla
beraber, Peygamberimizin ismi her işitildiğinde veya anıldığında salât getirilip
getirilmeyeceği hususunda; bazı âlimler, bir yerde, Hazreti Peygamber’in adı ne
kadar anılırsa anılsın bir defa salât edilmesi yeterlidir derken, âlimlerin
çoğunluğu ise, Efendimiz’in adı her anıldığında salât u selâm getirilmesi
gereklidir demiştir. Bazıları, insanın, ömründe bir kere salât u selâm
getirmesinin vacip olduğunu söylerken, İmam Şâfi gibi kimseler de nâm-ı celîl-
i Muhammedî ne zaman anılırsa anılsın hemen salât u selâmla O’na senâda



bulunmak gerektiği kanaatindedirler. Nitekim, hadis ilmiyle uğraşanlar, Hazreti
Peygamberimiz’in hadislerini rivayet ederken, O’nun adı ne kadar çok anılırsa
anılsın, her anılışında, َمَّلَسَو ِهَْیلَع  ّللا  ُهٰ ىَّلَص   diyerek hürmet ve vefalarını
ifade etmişlerdir. Hatta, bazı yerlerde, ezanda Efendimiz’in ism-i şerifi de
anıldığı, ّللا ِهٰ ُلوُسَر  اًدَّمَحُم  ََّنأ  ُدَھْشَأ   dendiği için, ezandan sonra da salât u
selâm okunagelmiştir. Erzurum da bu yerlerden birisidir. Orada da, ezanı
müteakip َكَْیلَع ُمَالَّسلاَو  ُةَالَّصَلا  ّللا ،  ِهٰ َلوُسَر  اَي  َكَْیلَع  ُمَـالَّسلاَو  ُةَـالَّصَلا 

َنِیِّیبَّنلا ََمتاـَخ  اـَي  َكـَْیلَع  ُمَـالَّسلاَو  ُةَـالَّصَلا  ّللا ،  ِهٰ َبِیبَح  اـَي   şeklinde salât
okurlar. Aslında, ezan kelimelerinin içinde böyle bir salât u selâm yoktur, fakat
bir vefa borcu olarak söylerler.

Evet, salât u selâm meselesine bir vefa borcu nazarıyla bakmak lazım. Biz
Efendimiz’e karşı borçluyuz. Allah, bazılarımız için ağır gelebilecek şekilde
her an o borcu ödüyor olma şuuru içinde bulunmakla bizi mükellef kılmamış.
Hayatımızın her saniyesinde Onu hatırlıyor olma, Ona hiç durmadan salât u
selâm getirme teklifinde bulunmamış. Fakat, biz zaten Onun getirdiği dinin
hükümlerine riayet ettiğimizde bir yönüyle Ona karşı medyuniyetimizi de
sürekli ve fasılasız dile getirmiş oluyoruz.

Günde beş defa minarelerimizden olduğu gibi gönüllerimizden de yükselen
ezanımızı düşünün her namaza yürüyüşümüzde,

“Gök nûra gark olur nice yüz bin minareden,
Şehbâl açınca rûh-u revân-ı Muhammedî;
Ervah cümleten görür “Allahu Ekber”i,
Aks eyleyince arşa lisan-ı Muhammedî.” (Yahya Kemâl)

sözlerinin hakikatini seslendiriyor ve önce ezanla vefamızı ilan ediyoruz. Zât-ı
Ulûhiyet’in yanında Efendimiz’in nâm-ı celîlini de anıyoruz. ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  ,ın’َال 

ّللا ِهٰ ُلوـُـسَر  ٌدَّمَحُم  ’tan ayrılamayacağını, şehadetin ancak ikisini beraber
söylemekle gerçekleşmiş olacağını gösteriyoruz. Üstad Hazretleri’nin de
Mektubât’ta belirttiği gibi, kelime-i şehadetin iki kelâmının birbirinden
ayrılamayacağını, onların birbirini tazammun ve ispat ettiğini, biri birisiz
olmayacağını ifade ediyoruz. Evet, madem Peygamberimiz Hâtemü’l-
Enbiya’dır, bütün enbiyanın vârisidir. Elbette O, bütün vusûl yollarının
başındadır. Onun cadde-i kübrâsından hariç hakikat ve necat yolu olamaz.
Umum ehl-i mârifetin ve tahkikin imamları, Sadi-i Şirazî gibi derler: “Ey Sâdî!
Muhammed’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) örnek almadan bir kimsenin selâmet
ve safâ yolunu bulması imkânsızdır.”2



Gözüm Seninle Aydın...
Cenâb-ı Hakk’ın isminin yanında Efendimiz’in de adının bulunmasıyla

alâkalı Endülüslü büyük âlim Kadı Iyaz, Şifa-i Şerif’inde şunu nakleder:
Hazreti Âdem, kendisine yasaklanan meyveden yedikten sonra Cenâb-ı Allah’a
Efendimiz’i şefaatçi ederek yalvarmış; “Muhammed hürmetine beni affet!”
demiştir. Allah Teâlâ’nın, “Sen Muhammed’i nereden biliyorsun?” sorusuna
karşılık da, “Ben, Cennet’in kapısında ّللا ِهٰ ُلوُـسَر  ٌدَّمَحُم  ّللا  ُهٰ َِّالإ  َهِٰـلإ  َـال 
yazısını gördüm. İsmi, Senin ism-i şerifinin yanında anılan biri, Senin
yanında en kıymetli olsa gerek!”3 şeklinde cevap vermiştir.

Bazı kitaplarda rivayet edildiğine göre, ezanı işiten kimse, birinci ََّنأ ُدَھْشَأ 
ّللا ِهٰ ُلوُسَر  اًدَّمَحُم   denilince: ّللا ِهٰ َلوُسَر  اَي  َكَْیلَع  ّللا  ُهٰ ىَّلَص   “Allah sana

salât etsin, ey Allah’ın Peygamberi!” der. İkinci defa, اًدَّمَحُم ََّنأ  ُدَھْـشَأ 
ّللا ِهٰ ُلوُسَر   denilirken de ّللا ِهٰ َلوُسَر  اـَي  َكـِب  يِنْیَع  ْتَّرَق   “Gözüm seninle

aydın oldu/olsun, ey Allah’ın peygamberi!” der. Bunları söylerken de, baş
parmaklarının uçlarını öperek gözlerine sürer ki, bunun müstahab olduğu ifade
edilir. “Gözüm seninle aydın oldu”, ne güzel bir söz. Hani, Türkçemizde “göz
aydınlığı” tabirini kullanırız; çocuğu doğana, oğlu askerden gelene, evladını
evlendirene... hep “gözünüz aydın olsun” deriz ya!. İşte اَي َكـِب  يِنْیَع  ْتَّرَق 

ّللا ِهٰ َلوُسَر   sözünün karşılığıda aynı mânâdır. Yani, onun nam-ı celilinin her
ilan edilişinde âdeta yeni bir viladete, yeni bir vuslata ve bambaşka bir şeb-i
arûsa şahit oluyor gibi “Yâ Resûlullah, Seninle gözümüz aydın oldu.” deriz:
Sen geldin her şey karanlıktan kurtuldu, her varlık ışığa gark oldu. Sen geldin,
gözlerimizin içi aydınlandı, kalbimiz aydınlandı, dünya aydınlandı, ukbaya
giden yollar aydınlandı. Sen geldin, yürüdüğümüz yollar nurlandı, adımımızı
atacağımız, ayağımızı basacağımız yerler aydınlandı.

Ezan bitince, bu defa da ezan duasıyla vefa borcumuzu eda etmeye çalışır,
Efendimiz’e bir nevi salât u selâm getirir ve O’nun Makam-ı Mahmûd’a nâil
olması için dua ederiz. Sonra ikâmet getirilir, orada da bir kere daha nâm-ı
celîl-i Muhammedî’yi zikrederiz.

Evet, şuurlu ya da şuursuz, ama keyfiyeti nasıl olursa olsun bu vefa
borcumuzu ve şükran hissimizi ezanla, ikametle, namazla, teşehhüd ve
tahiyyatla bir şekilde ifade ediyoruz. Keşke, şeker şerbeti kuvve-i zâika ile
tattığımız ve tatlarını tam aldığımız gibi, bu kelimelerin hepsini de zihnî ve ruhî
zâika sistemlerimizle duysak, her kelimenin tadını tam alabilsek. Keşke,
mârifetullah ve zevk-i ruhanî nasıl duyuluyor, onlardan nasıl tat alınıyorsa,
onun için hangi sistem harekete geçiriliyorsa, işte o sistemi harekete geçirerek



Efendimiz’e karşı o medyuniyetimizi tam duyabilsek. Fakat, gereken ölçüde
olmasa da bir günlük hayatımızı hatta tek bir namazımızı düşünsek onda bile
Kâinatın İftihar Tablosu’na karşı vefamızı ifade etme gayretinde olduğumuz
görülecektir.

Aynı zamanda, her şey Efendimiz’den bir hatıradır bizim için. Ezan, ikamet
hatıra olduğu gibi namazda “Sübhaneke” okuyor yine O’nu hatırlıyoruz;
“Fatiha”yı terennüm ederken bir kere daha O’nunla doluyoruz/dolmalıyız.
Onlar da birer hatıra ve sonra tahiyyâta oturuyoruz. İki rekâtta bir Allah’a
tahiyyâtımızı, tayyibâtımızı, mübârekâtımızı takdim ettikten sonra, Efendimiz’e
de selâm veriyoruz. اَھَُّيأ َكَْیلَع  ُمَالَّسَلا  ُتاـَّبِیَّطلاَو ، ُتاََولَّصلاَو  ِّلل  ِهٰ ُتاَّیِحَّتَلا 

ُهُتاـَكَرَبَو ِّلل  ِهـٰ ُةـَمْحَرَو  ُّيِبَّنلا  ... “Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî
ibadetler, mülk ve azamet Allah’a mahsustur. Ey şan ı yüce Nebi! Selâm sana.
Allah’ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.” diyoruz.

Bu tahiyyâtımızla, Miraç gecesini, o gecenin kutlu yolcusunu, Peygamber
Efendimiz’in Cenâb-ı Hakk’ın selâmına mazhar oluşunu da hatırlıyor ve o
muhteşem selâmlaşmaya “Selâm sana yâ Resûlallah” diyerek biz de dahil
oluyoruz. Orada bir tefrikte de bulunuyor, salât ile selâm arasını ayırıyoruz.

ُتاَّبِیَّطلاَو ُتاََولَّصلاَو  ِّلل  ِهٰ ُتاَّیِحَّتَلا   diyerek salâtı Allah’a veriyor, Efendimize
de selâm ediyoruz. Çünkü salât, Allah’tan rahmet, meleklerden istiğfar,
mü’minlerden de dua demektir. “Melekler salât ediyor” deyince biz, istiğfar
anlarız. “Allah salât ediyor” deyince, merhamet anlarız. Biz salât edince de,
bizim yaptığımız dua olur. Dua ise, Efendimiz için olsa da Efendimiz’e olmaz,
Allah’a olur. İşte, bundan dolayı, namazda Allah’a salâtın yanında,
“Efendimiz’e de salât olsun” demiyoruz, O’na selâm gönderiyoruz. Fakat, kendi
kendimize salât u selâm okurken, madem Cenâb-ı Allah bize “Ey mü’minler,
siz de Ona salât edin ve samimiyetle selâm verin.”4 buyuruyor, biz de
uyuyoruz o emre.

Kırık Testi
ُتاَّیِحَّتَلا  (et-tahiyyâtu) dediği zaman Üstad Hazretleri kim bilir onu kaç defa

tekrar ediyordu. Bütün zihin, his, şuur ve iradesiyle Allah’a yönelerek ve tam
konsantrasyon içinde belki defalarca ُتاَّیِحَّتَلا ... diyordu; onu söylerken âdeta
başı dönüyor, gözleri doluyordu. Çünkü Allah’ın huzurunda olduğunun tam
şuuru içindeydi. Biz, Üstad’ın zevk enginliği ölçüsünde belki onu duyamayız
ama kendi söz ve mülâhazalarımızı da Sultan’a arz edilen bir “kırık testi” gibi
düşünürüz ve kendimizi Üstad Hazretleri’nin Yirmi Dördüncü Söz’de misal



olarak gösterdiği o insanın yerine koyarız: “Bir adam, beş kuruş kıymetinde bir
hediye ile bir padişahın huzuruna girer. Ve görür ki, her biri milyonlara değer
hediyeler, makbul adamlardan gelmiş, orada dizilmiş. Onun kalbine gelir:
“Benim hediyem hiçtir, ne yapayım?” Sonra der: “Ey seyyidim! Bütün şu
kıymettar hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara
lâyıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı, bunların bir mislini daha sana hediye
ederdim.” Yani, “Ey padişahlar Padişahı! Ey Sultanlar Sultanı! Bu insanlar
Sana şu kıymetli hediyeleri arz ediyorlar; benim elimde ise ancak bu pek az
sermaye var. Eğer elimden gelseydi, gücüm yetseydi, bütün o hediyeler kadar
bir hediye Sana takdim ederdim.”5 deriz.

Bu mülâhaza, Rabbimize karşı kulluk vazifelerimize hâkim olduğu gibi
Efendimize karşı hürmet ve vefa duygumuza da tesir etmelidir. Yani,
dudaklarımızdan dökülen her salât ve her selâm bin bir âh u eninle, acz ve zaaf
hüznüyle, hakkını veremesek de kapıdan da ayrılmama azmiyle dökülmeli;
dilimiz salât okurken gönlümüz de:

“Varıp bezmine âşıkân bin bir leâl ister,
Ben bir garîb-i nâlân u şeydâyım Efendim!
Geçerler candan, girenler nûr hâlene bir kez,
O dertten bin belâya müptelâyım Efendim..!
Olur Mecnûn görenler ruhsârını a cânân!
Kapında mülk-i serâp bir gedâyım Efendim!”

demeli.
Bazen, ben de kendimi Ravza-i Tahire’nin, muvâcehenin önündeymişim gibi

hissederim. Hayalen o mübarek Merkâd’in önüne varınca, ümit ve emel
heyecanıyla çırpınıp duran yüzlerce âşık ruh arasında, bir-iki kadem ötede
Sevgili’yle buluşacakmışım gibi bir his ve heyecanla köpürür ve dilimin
döndüğü kadarıyla O’na salât u selâm okurum. Sonra da O’nun meclisinden
sızıp gelecek en mahrem fısıltıları duymaya çalışırım. Merak ederim, acaba ne
dedi benim selâmıma karşılık? Acaba nasıl mukabele de bulundu? İçimi derin
bir merak sarar... Bir şey demiştir mutlaka. Zira, salât u selâmın kabul
edileceği hususunda şüphe yoktur. Önemli olan onu daha içten, daha gönülden
ve derinden söylemektir.

Evet, “tahiyyât”ta, kabul olmuş bir duaya bir ilavede daha bulunur ve
َنیِحِلاَّصلا ّللا  ِهٰ ِداَبِع  َىلَعَو  اـَنَْیلَع  ُمَـالَّسَلا   “Allahım, Habibin hürmetine,

bizim üzerimize ve salih kulların üzerine de selâm olsun.” deriz. Belki
bazıları bu mânâyı yakalamak için o lafızları üç-dört defa tekrar ediyorlardır.



Siz de vicdanınızda duyuncaya kadar ّللا ِهٰ ِداـَبِع  َىلَعَو  اــَنَْیلَع  ُمـَـالَّسَلا 
َنیِحِلاَّصلا  deyip tekrar edebilirsiniz. Bir defa demekle o mânâyı duyuyorsanız;

o sözler, tepeden tırnağa kadar vücudunuzda bir karıncalanma hâsıl ediyorsa
şayet, gerektiği gibi söylemiş ve gönlünüzde duymuşsunuz demektir. Yani, o
kelimelere şuur derinliği, his derinliği de katmak lazım. O sözlerin içinde
irademizle de bulunmak lazım. Vücudumuzun bütün zerratıyla da onları
söylemek lazım. Bu da ibadet u taati iradî olarak ele almaya, onları aynı
zamanda tabiatımıza ait çok önemli bir ihtiyacı yerine getiriyor olma
mülâhazasıyla yapmaya, her şeyi mutlak duymaya, tezekkür ve tahayyül etmeye
bağlıdır.

Burada kastettiğim şey, mânâ mülâhazası da değildir; yani, söylediğimiz,
okuduğumuz şeylerin mânâsını bilme ve düşünme mülâhazası değildir. Esas
olan, Allah karşısında bulunma şuuru, Hazreti Resûlullah’a seslenme ve O’nun
cevabî sesini hissediyor gibi olma duygusudur; görüyor ve görülüyor olma
esprisine bağlı kalmadır. İbadeti bütünüyle bu his, ihsas ve ihtisaslara bağlama
ve gevşekliği affetmeme, esnemeyi ve gafleti affetmeme, kendi nefsine hesap
sorma, “Burada bu gevşeklik ve gaflet olmaz a dostum; burası teyakkuzda olma
yeri ve zamanıdır.” demedir. İşte siz bu incelikleri duyuyor ve hissediyorsanız,
Allah Resûlü’yle gelen armağanları şuurunuzla derinleştiriyorsunuz demektir.
Ne biliyorsunuz, sizin şuurunda olarak ve gönülden hissederek okuduğunuz bir
ezan duası, söylediğiniz bir salât u selâm bir yönüyle Efendimiz’in oradaki
makamının daha bir irtikasına, daha bir irtifasına, hatta şefaat dairesinin
genişlemesine vesile oluyordur. Dolayısıyla, siz orada yine kendi kurtuluşunuz
adına bir yatırım yapıyorsunuz, yine kâr sizin hesabınıza yazılıyor. Eğer Allah
Resûlü’nün şefaat edeceği kimseler, burada kendisini O’na tanıtan, bir nevi
adres bırakan, salât u selâm referanslarıyla O’na müracaat eden kimselerse,
O’na karşı ifade ettiğiniz her vefa sözünüzle yine kendi hesabınıza yatırım
yapıyorsunuz demektir.

Meselâ; Peygamber Efendimiz, “Şüphesiz ki, benim ümmetim “gurr-u
muhaccel”dir; kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu,
elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır.”  buyuruyor ve şunu ilave
ediyor: “Ben onları mahşerde tanırım, çünkü onlar alınlarındaki secde
izlerinden bellidir; abdest uzuvları nuranidir.”6 Hadisin metninde geçen ٌّرُغ
kelimesinin dilimizdeki karşılığı, atın alnındaki beyazlıktır. İnsan için
kullanıldığında “nurlu yüz” anlamına gelir. ٌلَّجَحُم  de atın ayaklarındaki seki
yani beyazlıktır. Bu da insan için kullanıldığında “el ve ayak gibi uzuvların
parlaklığı” anlamındadır. Efendimiz kendi ümmetini iman ve ibadetin hâsıl



ettiği nur ve parlaklıkla tanıyacağını hadisteki teşbihle ifade ediyor, “Ben
tanırım adamlarımı” diyor. Demek ki, burada Onun dini istikametinde, dinini
yaşama yolunda yapacağınız her şey, bir yönüyle Onun tarafından kabule,
bilinmeye, aranmaya, hatta Allah korusun, Cehenneme girseniz bile oradan
alınıp çıkarılmaya vesiledir ve bunlar öyle normal bir borcu ödeme gibi şeyler
de değildir. Allah’ın size imdadı, inayeti, raiyyeti ve Efendimiz’in şefaati,
âleme diyet ödeme gibi değildir; onlar birer bahanedir. Allah ve Resûlü, sizi
belli bahanelerle kendilerine döndürürler, size tevcihâtta bulunur ve
kendilerine tevcih ederler. Niçin yaparlar bunu? Ahiretinizi kurtarmak için
yaparlar; yoksa sizden bir şey bekleme, bir şey alma değildir maksatları. Siz
vermeniz gerekli olan şeyleri ortaya koyun da, Onlar da daha büyüğünü size
versinler diye yaparlar.

Aklımız O’na Kurban...
Hep Allah Resûlü’nü mülâhazaya alma, sürekli Onu düşünme, yapılan her

işte Onun sevgisini, kabulünü ve şefaatini kazanma gayreti içinde olma çok
önemlidir. Meselâ, O misvak kullanmayı tavsiye buyurmuşsa, bana düşen, onun
faydasına ve sıhhat açısından yararlarına bile bakmadan, sırf O kullandı ve
tavsiye buyurdu diye misvak kullanmaktır. O işi, elde edeceğim bir faydaya
bağlamak da ne demek? O kullandı ise ben de kullanırım. Efendimiz bana dese
ki takla atacaksın. Bu meselenin mantığı var mı? Aklım öyle inceliklere ermez
benim. Senin mantık dediğin şey nedir ki? Mevlâna Hazretleri demiyor mu,
“Aklını Hazreti Muhammed’e kurban et.”7 Ben de aklımı kurban ederim
Efendime ve Onun emir ve tavsiyelerini yerine getiririm.

Öyleyse, siz de bazı şeyleri yaparken, kendi hislerinizi, size râci bir faydayı
nazar-ı itibara almayın. O işin içinde o fayda da olabilir; Allah o işten size bir
kısım yararlar da hâsıl edebilir. Fakat, siz şefaat zeminine ulaşmaya
bakacaksınız. O Zatla tanışmaya ve buluşmaya çalışacaksınız. Onun daire-i
kutsiyesi içine girince sizin bir şey talep etmenize zaten lüzum yoktur. Rica
ederim, evinize bir misafir geldiği zaman siz ne yapacağınızı bilmez misiniz?
Buraya şimdiye kadar gelen misafirlerden kim aç kaldı, kim çay-kahve içmedi.
Siz boş çevirmiyorsunuz misafirlerinizi. Şimdi, siz O’nun maide-i
semaviyesinin başına gidecekseniz, O’nun da ne yapacağını bildiğine iman
edeceksiniz. Allah ne yapacağını, misafirlerini nasıl ağırlayacağını bilir. O
zaman ibadet ve hasenâtınızın karşılığını neden Allah’ın rahmetinin enginliğine
bırakmıyorsunuz? Neden o türlü şeyleri teşhis ve tayin etmek suretiyle meseleyi
daraltıyorsunuz? Neden يِتَّمُأ ْنِم  ِرِئاَبَكْلا  ِلَْھِأل  يِتَعاَفَش   “Benim şefaatim



ümmetimden büyük günah işleyenleredir.” 8 diyen bir Sultan-ı zîşân’ın size
teveccühüne meseleyi bırakmıyor da, onu kendinize göre bir kısım kücük, sinek
kanadı kadar menfaatlere bağlıyorsunuz. Öyle bir tavır hem O’na karşı bir
saygısızlıktır, hem de himmetinizi dar tutma ve verilecek şeylere bir yönüyle
filtre koyma demektir.

Bu açıdan, misvak kullanmanız, misvağınız yoksa parmaklarınızı dişlerinize
sürüp onları sıvazlamanız (sivak), abdest sırasında genzinize su çekmeniz...
gibi şeyleri bile Efendimiz yaptığı için yapmanız bunlara bir şuur katma
mânâsına gelir. “Yâ Resûlallah, bunu Sen yaptın ya, ben de onun için
yapıyorum. Abdest dualarının Sana ait olup olmadığını bilmiyorum ama madem
İbn Hümam onları Sana isnat ediyor ve ‘Bunlar abdestte okunsun!’ diyor,
bunları Sen abdest alırken söylediğin için ben de söylüyorum. Abdestten sonra
bir yudum su içtiğin için ben de içiyorum...” bütün bunlar hep O’nu duymaya
çalışma, hayatın her safhasını O’nun hayatı ve atmosferiyle bütünleştirme ve
O’nun yaptığı şeyleri paylaşma cehd u gayretidir.

Siz O’nun sevgisi, hoşnutluğu ve şefaati arkasında bu kadar koşarsanız, o
Rahmet Peygamberi de mutlaka geri dönüp size teveccüh buyuracak ve
elinizden tutacaktır. Alvar İmamı’nın ifadeleriyle sorayım:

“ Sen Mevlâ’yı sevende Mevlâ seni sevmez mi?
Rızasına ivende Hak rızasın vermez mi?
Sen Hakk’ın kapısında canlar feda eylesen,
Emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi?”
Evet, “Sen gönülden bir kerecik ‘Yâ Resûlallah!’ deyiversen, O

“Ümmetim!..” deyip imdadına koşmaz mı?” Kaldı ki, yine Üstadımızın dediği,
bazı sadık kâşiflerin ifade ettiği ve bir kısım kitaplarda da geçtiği gibi,
mahşerde “Ümmetî, ümmetî!” diyecek olan Şefkatli Nebi, doğduğu zaman da
“Ümmetî, ümmetî!” demişti.9 Allah, Onu çok özel bir mahiyette yaratmış ve
gönlünü insanlığın kurtuluşuna bağlamıştı. Diğer peygamberlerin şefkati onun
şefkatinin yanında deryada katre kalırdı. Öyleyse, siz bir kerecik “Habibî”
deseniz, o da mutlaka “Ümmetî!” diye çağrınıza icabet edecektir.

Hâsılı, salâvatın mânâsı rahmettir. Allah Teâlâ, Efendimiz’e bizzat salât
etmiş, meleklerinin de Peygamberimize salât ve selâm ettiklerini bildirmiş ve
bize de onu bir vazife olarak tahmil buyurmuştur. Bizim salâtımız, Üstad’ın
ifadesiyle, “Yâ Rab! Yanımızda elçiniz ve dergâhınızda elçimiz olan reisimize
merhamet et ki, bize sirayet etsin.”10 mânâsına bir duadır. Bununla beraber
salât u selâmın ayrı bir hususiyeti daha vardır. Salât u selâm makbul bir duadır;
yapılan diğer duaların başında ve sonunda salât u selâm okununca, iki makbul



dua arasında istenilen şeyler de makbul olur. Onun için hem duanın başında,
hem de sonun da salât u selâm okumak lazımdır. Gerçi, Efendimiz aleyhissalâtü
vesselâm duaların ِماَرْكِْإلاَو ِلَـالَجْلا  اَذ  اـَي   hitabıyla noktalanmasını tavsiye
buyuruyor;11 fakat, o sözü Efendimiz’in tevazuuna verip, onda başka bir mahmil
düşünüp duaları ِماَرْكِْإلاَو ِلَالَجْلا  اَذ  اَي  ’la beraber salâtla bitirmek daha doğru
olsa gerektir. Evet, hem kendilerinin ifadesiyle, hem sahabe-i kiramın
hassasiyetiyle, hem de büyük zatların keşfiyle salât u selâmın ayrı bir hususiyeti
vardır ve o geriye çevrilmeyen bir duadır.

َنیِعَمَْجأ ِ۪هباَحـَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحًم  ّیَـس  َانِدِ َىلَع  ّلَـسَو  ْمِ ِّلَص  ّلَلا  َّمُھٰ
“Allahım, Efendimiz Hazreti Muhammed’e, O’nun aile fertlerine ve ashabına
salât ve selâm eyle.”
1 Ahzâb sûresi, 33/56.
2 Bediüzzaman, Mektubat s.378 (Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas, Beşinci Mesele).
3 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/313-314; Kadı Iyâz, eş-Şifâ 1/173-174.
4 Ahzâb sûresi, 33/56.
5 Bediüzzaman, Sözler s.385 (Yirmi Dördüncü Söz, Beşinci Dal, İkinci Meyve).
6 Buhârî, vudû 3; Müslim, tahâret 34-36.
7 Mevlâna, Mesnevî 4/483.
8 Tirmizî, kıyâmet 12; Ebû Dâvûd, sünnet 21.
9 Buhârî, tefsîru sûre (2) 1, tevhid 36; Müslim, îmân 322, 326, 327.
10 Bediüzzaman, Barla Lâhikası s.256.
11 Tirmizî, daavât 91; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 4/409.



Ahh Dâvâm!
Soru: Dâvâ adamı olmanın ve mefkûre yörüngeli yaşamanın çerçevesi

nedir?
Cevap: Kullana kullana kabullendiğimiz “mefkûre” kelimesi hedef, gâye,

ideal ve gâye-i hayâl gibi mânâlara gelmektedir ve bazıları “mefkûre” yerine
“ideal” ya da “gâye-i hayâl” demeyi tercih etmektedirler. Aslında bu
kelimelerin hepsiyle de hemen hemen aynı mânâ ifade edilmekte; insanın, bir
gâyeye bağlanması, bir dâvâya adanması, yüksek bir hedefe kilitlenmesi ve
oturup kalkarken, yerken içerken bile o gâyeyi, o dâvâyı ve o hedefi düşünmesi
nazara verilmektedir. Evet, dâvâ adamları ya da mefkûre insanları, bazen
mefkûrelerine göre önemsiz işler yapsalar da, onları hep tâlî şeyler olarak
görür, onlara ancak ihtiyaç nispetinde zaman ayırır ve ilk fırsatta tekrar asıl
vazifelerine yönelirler. Meselâ, Enbiyâ-ı İzâm efendilerimiz tebliğ ve irşad
vazifesini hayatlarının gâyesi bilmiş ve ömürlerini o gâyeye göre
örgülemişlerdir. Şu kadar var ki; Peygamberlerin bağlandıkları dâvâya
mefkûre, ideal ya da gâye-i hayal denemez. Onlarınki bir vazife ve
sorumluluktur. Onların, bu vazifelerini herhangi bir çerçeve içine koymaları ve
kendilerine göre değerlendirmeleri mümkün değildir. Çünkü o Allah’ın takdir
ve tercihidir. O şahısları peygamber olarak seçme, onları vazifelerinin
büyüklüğüne göre donanımlı olarak dünyaya gönderme ve onların kendilerini
Hakk’a adamalarını temin etme gibi hususların hepsi Cenâb-ı Hak’tandır.

Nasıl Bir Gâye?
Peygamberler, hak erlerinin en başta gelen zirve insanlarıdır ve onlar dini en

üst seviyede temsil edebilecek bir fıtratta yaratılmışlardır. Fakat, onların
altındaki insanlar için dini en mükemmel şekilde yaşamak ciddi bir irade ve
gayrete bağlıdır; dinin emirlerini arızasız, eksiksiz ve kusursuz olarak, Cenâb-ı
Hakk’ın tayin ve takdir buyurduğu af alanına giren yerlerde bile nefse karşı
müsamahasız davranarak yaşamak da bir mefkûre olabilir. Bununla beraber,
din kolaylık üzerine vaz’edilmiştir, onu şiddetlendiren ve ağırlaştıran kendi
aleyhine bir iş yapmış olur ve yenik düşer. “Bu din kolaylıktır. Hiç kimse
kaldıramayacağı mükellefiyetlerin altına girerek dini geçmeye çalışmasın;
(insan ne yaparsa yapsın yine de mutlaka bir kısım eksik ve kusurları vardır
ve) galibiyet dinde kalır.”1 mealindeki hadis-i şerif de bunu ifade eder.
Öyleyse, dini yaşanmaz hâle getirmemek lazım. Kolaylık üzere bina edilmiş ve
müsamahaya dayalı gelmiş bu dinde pek çok af alanı bulunduğunu, namazda da,



oruçta da, hacda da af alanları var olduğunu bilmek lazım. Bu açıdan, dini
yaşamayı bu espri içinde ele almak gerekir. Ancak, dini mükemmel şekilde
yaşamak da insan için bir mefkûre hâline gelebilir. İnsan “Allah’ın izniyle,
namazımı şu şekilde kılayım, orucumu şöyle tutayım, imkânım elverdiği ölçüde
insanlara şu kadar yardım edeyim…” diyerek kendine daha büyük hedefler
belirleyebilir. Hususiyle günümüzde önem arz eden, bütün ferdî vazifelerin
önüne geçen ve Üstad’ın “farz içre farz” şeklinde işaret ettiği tebliğ ve irşad
vazifesine daha bir tutkuyla bağlanabilir. Öyle ki, yatıp kalkıp hep onu düşünür,
“Acaba ne yapsam ki, tavır ve davranışlarımı dinim adına daha faydalı hâle
getirsem? Keşke hiç durmadan insanlara Rabbimi anlatsam, sürekli Peygamber
Efendimiz’den bahsetsem. Sesimi her yere ve doğru bir şekilde duyursam.
Doğru düşünsem, doğru şeyler söylesem ve söylediklerimi hâlime de
aksettirerek dinimi doğru temsil etsem. İnsanlar benim eksik ve kusurlarımı
görerek dini yanlış algılamasalar.” diyebilir.

İşte, hayatını böyle bir gâyeye bağlayan insan, zamanla kendi kusurlarını da
görmeye başlar. Dolayısıyla, kendi nefsine dini hayatı, hâl ve tavırları adına
eğrilmeye, eksik ve kusurlara girmeye çok fazla fırsat vermez; dikkatli yaşar,
iradesinin hakkını verir. Belki bazen nefis ve şeytandan gelen bir kısım cismanî
ve bedenî arzu oklarına maruz kalabilir. Fakat, bağlandığı gâye onun yanlış
adım atmasına mani olur. Mefkûre duygusu o insanda ihsan şuurunu tetikler.
Allah’ı görüyor ya da O’nun tarafından görülüyor olma mülâhazası herhangi bir
günah ihtimaline karşı onu hemen teyakkuza çağırır. Hani, Hazreti Ömer
(radıyallâhu anh) devrindeki iffet abidesi delikanlıyı hatırlarsınız. O genç bir
yerde günaha karşı hafif bir temayül gösterecek gibi olunca birdenbire
“Allah’a karşı gelmekten sakınanlara şeytandan bir dürtü ilişince, hemen
düşünüp kendilerini toparlar, basiretlerine tam sahip olurlar.” 2 mealindeki
âyet diline dolanır. İçinde hissettiği o günah temayülünün şeytandan gelip
gönlüne çarpan bir tayf olduğunu anlar, o esnada gözü açılır, durumunu
basiretle gözden geçirir ve Allah’ı hatırlar; hatırlar da günahtan geriye durur.
Fakat, gönlü ve vicdanı o günaha düşme korkusuna ve ihsan şuuruna muhalif
davranmış olma endişesine dayanamaz ve genç oracığa yıkılır kalır.

Evet, hayatını din esasına göre nakşetmeye çalışan müttakiler Allah’ın
emirlerine karşı gelmekten çok sakınırlar; kendilerini hiçbir zaman tam
emniyette hissetmezler. Şeytan onlara da kanca atar, günah okları fırlatır. Fakat
onlar bunu bildiklerinden, şeytandan gelen bir tayfın etkisiyle muvakkaten
bakışları bulansa da çok geçmeden basiretleri açılır ve gerçeği sezerler;
Allah’a sığınmak gerektiğini hatırlar ve vartadan kurtulurlar. Siz o çizginin
insanı olarak yaşamaya karar verince, “Bu benim gâye-i hayâlim olsun, kendimi



dine adayayım. Rabbim beni hep böyle görsün. O beni mutlaka görüyor; ben de
O’nu görüyor gibi davranayım. Madem, O çok meselede mukabele istiyor;
meselâ, ‘Anın Beni, Ben de sizi anayım.”3 diyor. Madem, mukabele Zât-ı
Ulûhiyetçe, âdât-ı ilâhiyece önemli bir şey; öyleyse ben de bir mukabelede
bulunmalıyım.” deyip ihsan tavrı ortaya koyunca, O da ayağınızın tökezlediği
yerlerde düşmenize meydan vermez.

Mütecessis bir insan gibi davransak ve kendi hayatımızı dikkatle gözden
geçirsek, biz de göreceğiz yarım adım yanlışa doğru gittiğimiz bir yerde O’nun
tarafından iki adım geriye çekildiğimizi ve muhafaza edildiğimizi. Bir
düşünelim, sefil insan yetiştiren bir dönemin ve sefalet hazırlayan bir ortamın
çocukları olarak hepimiz sefalete sürüklenebilirdik. Fakat, birdenbire
kendimizi sıcacık bir iklimde, aydınlık bir atmosferde bulduk. Yüzlerce,
binlerce insan yürüyüp gidiyor ve sel gibi bir uçuruma akıyordu fakat, bizim
için âdeta bir köprü kuruldu, önümüze bir kapı açıldı; bize “gelin içeriye”
dendi. Binlerce insanın boğulduğu nehirleri belki de ayağımız bile ıslanmadan
geçtik; geçtik ve davet edildiğimiz o saadet iklimine girdik. Belki
bulunduğumuz yerin ve konumumuzun hakkını tam veremedik belki O’na
yakınlığın gerektirdiği tavra giremedik ve gönlümüzü tam ortaya koyamadık;
ama her şeye rağmen, bütün bütün kaybedenlerden ve o dalâlet denizinin
yuttuklarından da olmadık. –Allah’a kâinatın zerreleri adedince hamd ü senâ
olsun.– Biz belki sadece O’na kul olma isteğimizi ortaya koyduk; O da bize
sahip çıktı ve küçücük isteğimize karşı şükründen aciz olduğumuz nimetlerle
mukabelede bulundu.

“Dâvâm, Dâvâm!”
Hakk’ı anlatmak ve i’lâ-yı kelimetullah mülâhazası içinde yaşamak gibi bir

mefkûre ve gâye-i hayal, insanın kendi benliğinden uzaklaşması ve
bencilliğinden kurtulması için de çok önemlidir. Çünkü insan, bir dâvâyı ya da
gâyeyi bütün varlığıyla sahiplenirse; hareket, tavır ve davranışlarını, hatta
ağlama ve gülmelerini o gâye istikametinde değerlendirmeye çalışırsa, artık
onun her şeyi dâvâsına mâtuf hâle gelir. Üstad diyor ya; “Gâye-i hayâl olmazsa
veyahut nisyan veya tenâsi edilse, ezhan enelere dönüp etrafında gezerler.”4

Demek ki, benlikten tecerrüt etmenin, her şeyi bencilliğe bağlamaktan
kurtulmanın yolu, O’na bağlanmak ve her şeyi O’nunla alâkalı bir hususa
bağlamaktır. Evet, insan “Hüve”ye bağlanırsa, “ene” girdabından kurtulur.
Sürekli “O” der ve O’nu gösterirse, “ben” deyip durma saygısızlığından ve her
meselede nefsini öne sürme bencilliğinden âzâde olur. O zaman, “sıfır”a
sıfırlık düştüğünü, “Sonsuz”un hakkının da sonsuzluk olduğunu anlar.



Üstad Hazretlerinin talebelerinden Vanlı Hamid Efendi şöyle bir hâdise
anlatır: Bediüzzaman Hazretleri, Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nden
ayrıldıktan sonra Van’a gidiyor. Orada kaldığı senelerde bazen iki minare
yüksekliğindeki Van Kalesine çıkıyor. Kaleye çıktığında da çok defa orada dik
ve sarp bir yerde bulunan mağaraya iniyor. Bir seferinde yine hızlı hızlı
mağaraya doğru giderken ve tam inecekken birden ayakları kayıyor. Ayağını
koyacak, eliyle tutunacak bir yer bulamayan Üstad bir an boşlukta kalıveriyor.
O an bile kendi canı ve hayatı aklına gelmiyor. Dâvâsını, dine ve millete
hizmeti düşünüyor. Sesinin çıktığı kadar bağırıyor: “Dâvâm, Dâvâm!” diyor.
Düştüğü yer, altı metre yüksekliğinde bir kayalık; fakat sanki gizli bir el onu
itiyor ve o, üç metrelik bir kavis çizerek aşağıdaki mağaranın kapısı önüne
iniveriyor. İşte bir mefkûre insanı, işte bir dâvâ adamı; “Benim yaşamam ancak
Rabbim’i anlatırsam bir şey ifade eder; dinimi î’lâ edersem hayatımın bir
mânâsı olur.” düşüncesiyle dâvâsı için yaşayan bir kahraman. Dahası, bakın ne
diyor: “Sonra, ben cemiyetin iman selâmeti yolunda ahiretimi de feda ettim.
Gözümde ne Cennet sevdası var, ne Cehennem korkusu. Milletin imanı namına
bir Said değil, bin Said feda olsun. Kur’ân’ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa,
Cenneti de istemem; orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selâmette
görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum
yanarken, gönlüm gül-gülistan olur.”5 Aslında, bu söz söylenemez;
Bediüzzaman gibi sadece sabah ve akşam tesbihatlarında bile yedişer defa

ِراَّنلا َنِم  اـَنْرَِجأ  ّلَلا  َّمُھٰ  diyen bir insan Cennet ve Cehennemi hafife alamaz.
Fakat, herkese Allah’ın duyurulması ve insanlığın kurtarılması onun nazarında
öyle bir meseledir ki, o meseleyi dâvâ edinmiş, onu hayatının gâyesi bilmiştir;
o dâvâ uğruna maddî-mânevî her türlü fedakârlığı da göze almıştır ve Allah
Teâlâ “dâvâm” diyen bir insanı çoğu zaman bir dalâlet ve bir küfür bataklığına
girmekten nasıl kurtarıyorsa, Üstadı da uçuruma yuvarlanmaktan kurtarmış,
aşağıdaki mağaraya sağ salim koymuştur.

Dâvâ erlerinde ses ve söz hep aynıdır; onlar tarihin hangi döneminde ve
nerede yaşarlarsa yaşasınlar hep aynı çizgi üzerinde birleşirler. Meselâ,
Bediüzzaman’ın sözleriyle Murad Hüdavendigâr’ın yakarışları sanki aynı
gönlün terennümleri gibidir. O büyük Sultan, yüz bin kişilik Haçlı ordusunu
yendiği Birinci Kosova Meydan Muharebesi başlarken “Ey Rabbim! Şu Murad
kulunun günahları yüzünden mâsum askerlerimi cezâlandırma. Onlar ki, buraya
kadar, sadece Senin adını yüceltmek için geldiler. Senin şânına lâyık bir zafer
lütfet ki, bütün Müslümanlar bayram etsin. Müslümanları mansûr ve muzaffer
eyle. Ve dilersen o bayram gününde şu Murad kulun Sana kurban olsun. Önce
beni gazi kıldın, murat buyurursan şimdi de şehit kıl.” diye dua etmiş; zaferyâb



olduktan sonra da en küçük bir gurura kapılmadığı gibi dizleri üstüne çöküp,
şükür duygularıyla ağlayarak yüce Rabbine dua dua yalvarmış ve sözlerini
şöyle bitirmiştir:

“Âb-ı rûy-i Habib-i Ekrem içün
Kerbelâ’da revân olan dem içün
Şeb-i firkatte ağlayan göz içün
Din yolunda beni şehit eyle
Ahirette beni saîd eyle.”
Hazreti Murad Hüdavendigâr duasını tamamladıktan kısa bir süre sonra da

kahrolası bir elle, Miloş Kopiliç adında yaralı bir Sırp tarafından
hançerlenerek şehit edilmiştir.

İşte o da tam bir dâvâ adamıdır ve dâvâsına hizmet ederken beklentisizdir;
devlet ve servet derdinde değildir. Hep ordusunun başında ve muharebe
meydanlarındadır ama aynı zamanda o kadar safvet içindedir ki, bir gün
hocasına gelir ve “Sizler nasıl oluyor da ilk tekbirde Kâbe’yi görebiliyorsunuz;
ben senelerdir uğraşıyorum ama ancak ikinci veya üçüncü tekbirde Kâbe
önümde beliriyor.” der. O kadar berrak ve Allah’la irtibatlı bir gönlü vardır;
pusulayla değil de, kendi kalb gözüyle ayarlıyordur kıbleyi. İmam bir tekbirle
hemen namaza durduğundan onun da gördüğünü zannediyor ve diyor ki, “Ne
mutlu sana, sen bir tekbir alınca hemen Kâbe’yi görüyorsun, ben çocukluğumda
yaptığım hatalardan mıdır nedir iki veya üç tekbir almadan göremiyorum onu!”
Evet, bu büyükleri her yâd edişimde M. Âkif’in sözlerini hatırlıyorum; gelecek
adına ümitsiz olmasam da (az değiştirerek) şöyle demek geliyor içimden:

“Ne âlî kavm idik, hayfâ ki sefil ettiler;
Bütün ümmîd-i istikbâli müstahîl ettiler.”

Ganimet Bilinmesi Gereken Beş Nimet
Meselenin bir diğer yanı da şudur: Bir mefkûre insanı, sürekli Cenâb-ı

Hakk’ın değişik zamanlarda ihsan ettiği fırsatları kollar. Eline geçen her fırsatı
O’nun hesabına değerlendirir. Meselâ, “Namazı hakkıyla eda etme şuurunu
canlandıralım; zihinlere tevhid düşüncesini yerleştirelim; nazarları ahirete
tevcih edelim.” mülâhazalarıyla sabahlar akşamlar. Bakar ki, insanları sadece
bir kısım kanunlarla ve bazı kaidelerle hizaya getirmek çok da mümkün
olmuyor. Çocuklara, gönüllerini yumuşatacak, onları kanatlandırıp uçuracak
şeyler veremiyoruz. Delikanlıların irade zimamını çekip onları fenalıklardan
alıkoyamıyoruz. Ümitsizlik ve inkisar içinde kıvranan ve ömrünün sonunu hep
abûs bir çehreyle geçiren yaşlılara bir ümit ve inşirah vesilesi sunamıyoruz.



Öyleyse, çocuğu, genci ve yaşlısıyla bütün insanlara inşirah verecek bir vesile
mutlaka bulunmalı... İşte, mefkûre insanı bu mülâhazalarla dolar ve herkesi o
aranan vesileye, yani, Allah’a mülâkî olacakları bir güne inanmaya çağırır.

Evet, sararıp dalından düşen yapraklar misali her gün birer birer dünyadan
kopup giden insanları gördükçe yeis ve inkisara düşmemenin tek çaresi Allah’a
mülâkî olacağımız bir güne inanmaktır. Sanki insanlar bir trende yol alıyorlar,
belirli belirsiz bazı yerlerde insanları tutup pencerelerden dışarıya atıyorlar ve
herkesin düştüğü yer onun mezarı oluyor. Böyle bir hayat treninde seyahat eden
insanların hangisine ve ne zaman “çık çık” denileceği belli değil. Her gün
birileri kopup gidiyor, sen de görüyorsun; senin trenden atılma anın ne
zamandır ve mezar yerin neresidir, onu da bilmiyorsun. Hayat nimeti sana bir
kereliğine verildi, hedefe de bir kere varacaksın ve oraya vardıktan sonra da
artık geriye dönemeyeceksin. Öyleyse, idrak ettiğin zamanının ve bulunduğun
yerin kıymetini bilmeli, âdeta iki veren, üç veren, yedi ya da yetmiş veren
başaklar gibi olmalı ve hayatını azamî derecede değerlendirmeye bakmalısın.
Dönüşü olmayan bu yolda eline geçen bütün fırsatları çok iyi değerlendirmeli
ve sırtına alabildiğin kadar azık alarak ötelere gitmelisin. Bazılarının Sûzî’ye,
bazılarının da Yunus Emre’ye isnat ettikleri şu sözler ne de hoştur:

“Demedim mi, demedim mi / Gönül sana söylemedim mi,
Gönül mürgi yuvasından / Uçar bir gün demedim mi?..”
İlâhî olarak da söylenen bu sözlerin güftesinde şu bölüm de var mı

bilemiyorum:
“Canım derviş, gözüm derviş / Çalış maksuduna eriş.
Bu gafletle baş olmaz iş / Geçer fırsat demedim mi?..”
Evet, hayat iyi bir fırsattır. Gençlik iyi bir fırsattır. Meseleleri doğru anlama,

mefkûreyi en önemli meşgale yapma ve Allah’ın verdiği imkânları bu uğurda
iyi değerlendirme çok iyi birer fırsattır.

Bu sözler bana bir hadis-i şerifi hatırlattı: Peygamber Efendimiz
buyuruyorlar ki: “Beş şeyden evvel beş şeyi ganimet bil: İhtiyarlamadan, aciz
ve düşkün duruma düşmeden önce gençliğinin, hasta olmadan evvel
sıhhatinin, fakir düşmeden evvel zenginliğinin, işin gücün artmadan evvel
boş vakitlerinin ve ölüm gelmeden önce de hayatının kıymetini bil!”6

Demek ki, gençlik çok büyük bir nimet. O gençlik nimetine karşı iffet
şükrüyle mukabele etmek lazım. Bir insanın, kanı galeyanda olduğu bir
dönemde en hora geçen şey nedir acaba? Tabiî ki, iffetli yaşamak, haram
karşısında eğilmemek ve günahlara girmemektir. O gençlik nimetine şükür,
iffetli ve günahlara karşı dikkatli yaşamakla olur. Öyle ise, gençliğin böyle bir



nimet olmasını ganimet bil. O gençlik gücünü, delikanlılık dinamizmini, i’lâ-yı
kelimetullah istikametinde, bağlandığın ve “mefkûrem” dediğin o dâvâ uğrunda
kullan.

Sağlıklı ve zinde iseniz, her gün yüz rekât namaz kılmak isteseniz
zorlanmadan kılabilirsiniz. Altmış-yetmiş yaşına geldiğinizde biraz
zorlanırsınız. Çünkü uykunuzu tam alamazsınız, her gece üç-dört defa
kalkarsınız, kalktıktan sonra da bir saat yatakta kıvranmadan yeniden uykuya
dalamazsınız, dinlenemeyen o bünyenizle de gönlünüzce ibadet ü taat
yapamazsınız. Hastalığa dûçar olduğunuz zaman da yatağın içinde döner
durursunuz, acı ve ağrılarla inlemekten başka şey düşünemezsiniz. Belki sadece
çektiğiniz şeylere sabretmenin sevabını alırsınız; ama çelik çavak hizmet
etmeye ve ibadet ü taati ciddi bir şevk ve canlılık içinde yerine getirmeye tâkât
bulamazsınız. Güç ve kuvvetinizin aşk u şevkinize ayak uydurabildiği
dönemlerde, o ibadet ü taati göğüsleyebilecek durumda olduğunuz zaman, yani
gençlik döneminizde ve sıhhatli olduğunuz anlarda onu yapmanız lazım.

İnsan, çeşit çeşit meşguliyetlerle kuşatılmadan evvel boş zamanlarını da
fırsat bilmeli; dilediği gibi kullanabileceği her dakikayı âdeta bir ganimet gibi,
Allah’tan gelmiş bir hazine gibi değerlendirmeli. Ve fakirliğe düşmeden evvel
de servetinin kıymetini bilmeli. Belki fakirlik de bir yönüyle ganimet bilinmesi
gereken bir şeydir; fakat, fakirlik bir yokluktur; yok olduğundan dolayı ganimet
olarak bilinmez, ona karşı sadece sabredilir. Bir imtihan olarak kabul edilip
dayanılır ve sevap kazanılır. Ganimet bildiğimiz şey ise, bir mevcuda bakar,
var olana delalet eder. O, mevcudun değerlendirilmesini ifade eder ve
kıymetini bilerek şükrünü eda etmeyi gerektirir.

Hâsılı, bir mefkûre insanı, Allah ona ne vermişse, hepsini O’na yaklaşma,
hep O’nu duyurma, sürekli O’nu anlatma ve daima O’nun yolunda olma
istikametinde kullanır. Kendi kurtuluşunu başkalarını kurtarmada arar, bütün
hareketlerini ruhunun derinliklerinde mefkûreleştirebildiği bir mesuliyete
bağlar; ferdî sorumluluk sınırlarını aşkın bir merhamet iradesi ve bütün
insanlığı kucaklayacak enginlikte bir şefkatle yitirdiğimiz ruh ve mânâyı ihya
etmeye çalışır
1 Buhârî, îmân 29; Nesâî, îmân 28.
2 A’râf sûresi, 7/201.
3 Bakara sûresi, 2/152.
4 Bediüzzaman, Sözler s.771 (Lemeât).
5 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).
6 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/77; el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 1/425.



Kur’ân’ın Gurbeti
ve Fikir İşçileri

Soru: “Geleceğin fikir işçilerinin vazifelerinden birisi de, Kur’ân’ın
gurbetine son vermektir” buyuruyorsunuz. Bu gurbetin, bir vuslat ve kurbete
dönüşmesi için neler tavsiye edersiniz?

Cevap: “Fikir işçileri” derken, milletin gizli-açık bütün ızdıraplarını
dindirmeye ve çok iyi okuduğu çağının ihtiyaçlarını kalb-kafa bütünlüğüyle
gidermeye çalışan, iradesini tarih rüzgârlarıyla kanatlandırmasını ve maziden
güç almasını bilen, Allah’ın bütün lütuflarını yine O’nun rızası istikametinde ve
kendi mefkûresi uğrunda kullanan, sonsuza yelken açmış aşk, şevk ve irade
insanlarını kastediyorum. Bu fikir işçileri arasında, eğer yetiştirilebildi ise,
belki “mimar” denebilecek insanlar da vardır; fakat, o işin hakiki namzetlerinin
gelip geçtiğini zannediyor; bir dönemde davaya omuz verenler arasında mimar
seviyesinde insanlar bulunmuş olsa bile, bugün milletin ihyâsı için gayret eden
her ferdi birer “fikir işçisi” şeklinde görmek gerektiğine inanıyorum.

Evet, Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) bir hadis-i şeriflerinde
altı garipten bahsetmiş ve “Mescid, namaz kılmayanlar arasında; Kur’ân-ı
Kerim, fâsıkın kalbinde ya da onu okumayan birinin evinde; saliha bir kadın
kötü huylu bir adamın nikahı altında; salih bir erkek arsız bir kadının
yanında ve âlim, onun ilminden istifade etmeyen bir topluluk arasında
gariptir.” demişlerdir. Bir başka defa da şöyle buyurmuşlardır: “İnsanlar,
öyle bir zamanı idrak edeceklerdir ki, o dönemde Kur’ân bir vadide, onlar da
başka bir vadide olacaklardır.” 1 Yani, o devrin insanları Kur’ân’la aynı
vadiyi paylaşamayacak, yeni ifadesiyle, aynı düzlemde buluşamayacak, farklı
farklı kulvarlarda bulunacaklardır. Dolayısıyla Kur’ân, onu okumayan, onda ne
olduğunu bile merak etmeyen ve ondan istifade etmeyi hiç düşünmeyen
insanların evlerinde, gönüllerinde garip kalacaktır. Zaten, asıl garip, yurdundan
yuvasından uzak kalan, dostundan, ahbabından ayrı düşen değil, yaşadığı dünya
içinde, bulunduğu toplum itibarıyla hâlinden anlaşılmayan, kıymeti
bilinmeyendir.

Kur’ân-ı Kerim’e karşı ortaya konan zahîrî ve sûrî bir tâzimin de kendine
göre mutlaka bir değeri vardır, o da boşa gitmez. Fakat, asıl olan, zarfla
beraber mazrufa, lafızla beraber mânâya ve Kur’ân’ın mushafıyla beraber onun
Rabbimizin kelamı oluşuna da saygı, hürmet ve muhabbet göstermektir. Meselâ,
insanlar onu atlastan bohçalara sarsalar, gül kokulu altın yaldızlı mahfazalar



içinde evlerinin en yüksek yerine assalar, sonra evlerini yükselttikçe onu daha
da yükseğe çıkarsalar, her sabah kalktıklarında ve akşam yatağa
yöneldiklerinde beş-on defa öpüp yüzlerine gözlerine sürseler de, eğer Kur’ân-
ı Kerim’in ortaya koyduğu davaya sahip çıkmıyorlarsa ona gereken değeri
vermiş olamaz, hak ettiği hürmet ve muhabbeti ortaya koymuş sayılmazlar.
Çünkü, saygı ve sevgi adına yapılan şeylerin hepsi, ancak Kur’ân’a karşı
gerçek saygı ortaya konduğu zaman bir kıymet ifade eder. Yani, eğer bir insan,
Hazreti İkrime gibi her yerde Kur’ân hakikatlerini anlatmaya ve onun hakiki bir
hâdimi olmaya çalışıyor, sonra da onu sabah akşam hürmetle okuyup yüzüne
gözüne sürüyor ve gönlünde coşan Kur’ân sevgisiyle mushafı bağrına basıp
“Kelam-u Rabbî – Benim Rabbimin sözleri” diyerek öpüyor öpüyorsa, diğer
saygı tavırları da bir mânâ ifade eder. Fakat, bir insan, Kur’ân’ı okuyup anlama
heyecanı taşımıyorsa, onu başkalarına da duyurma gayretinden mahrumsa, her
bir âyet-i kerimeyi hayat veren bir nefes gibi muhtaçlara üfleme aşk u
şevkinden uzaksa; onu sadece evinin en yüksek yerine asmakla, bazı hususi gün
ve gecelerde tozunu silerek öpüp alnına koymakla iktifa ediyorsa bu zahirî ve
sûrî hürmet tavırları çok fazla şey ifade etmez.

Bununla beraber, meseleye temkinli yaklaşmak ve “Hiçbir şey ifade etmez”
dememek gerektiğini düşünüyorum; çünkü Kur’ân-ı Kerim’e karşı o kadarcık
saygı bile avâm-ı nâs için bir kurtuluş vesilesi olabilir. Komşumuz olan ve
mukaddes beldelerinden dolayı saygı duyduğumuz bir ülkenin insanları gibi
Kur’ân’ı yere koyarak okumamak, okuduktan sonra da yastık olarak
kullanmamak bile avâm için önemli bir hürmet ifadesidir. Öyle bir saygının da
bizim mazimizde ve kültürümüzde önemli bir yeri vardır. Mazi ve Kur’ân’a
saygı deyince, zannediyorum, o meşhur menkıbe sizin de aklınıza gelmiştir;
anlatılır ya: Osman Gazi Hazretleri, Şeyh Edebâlî’nin evinde kaldığı gece
ayağını uzatıp yatamaz; çünkü odada Mushaf-ı Şerif vardır. Bir köşeye kıvrılıp
tesbihiyle meşgul olurken bir ara içi geçer. Rüyasında, Edebâlî Hazretlerinin
göğsünden çıkan bir nur tarafından kuşatıldığını; sonra kendisinin dallanıp
budaklanarak kolları bulutlara varan, kökleri nice beldelere ulaşan bir çınar
hâline geldiğini görür. Edebâlî Hazretleri rüyadaki o nurun kendi kızı ve
Osman Gazi’nin müstakbel eşi Bâlâ Hatun’u gösterdiğini, ağacın ise büyük bir
devlete işaret ettiğini söyler; “Allah Teâlâ seni ve neslini insanların İslâm’la
şereflenmesine vesile edecek.” der. O geceden günümüze kadar da Osman Gazi
ve onun neslinin Kur’ân’a hürmetin bereketiyle bütün dünyaya kök saldıklarına
inanılır. İşte, Kur’ân’a karşı ayak uzatıp yatmama şeklindeki bir zahirî saygı,
Osman Gazi gibi gönlünü ona bağlamış, dilbeste olduğu mefkûre uğruna arzda
yapacağını yaptıktan sonra onu göklere taşımaya ve süreyya yıldızına asmaya



karar vermiş bir insanın saygısıysa, o çok kıymetlidir ve bir gün mutlaka
katlanarak geriye dönecektir.

Aynı hususu Peygamber Efendimiz’i sevme mevzuunda da düşünebilirsiniz:
Meselâ, bir insan, lihye-i şerifin tek teline canını feda edebileceğini söylüyor,
Peygamberimizin mübarek sakalından bize hatıra kalan mukaddes emaneti bazı
gecelerde bohçasından çıkarıp öpüyor ve mûy-i nebevîyi yüzüne gözüne
sürüyorsa fakat, diğer taraftan, Allah Resûlü’nün sünnetleri ayaklar altında
çiğnendiği halde rahatsızlık duymuyor, O’nun adını dünyaya duyurma
mevzuunda bir gayret göstermiyor ve dinin i’lâsı hususunda aşk u şevkten
mahrum yaşıyorsa, sevgi ve hürmet adına yaptıkları, bir kısım şeklî şeylerden
ibaret kalır. O hürmet ve muhabbet tavırlarının bir kıymet ifade etmesi, insanın
muhabbet-i nebevîyi gönlünde bir kor hâline getirmesine, onunla yüreğini yakıp
kavurmasına, kalbinde sürekli Sevgili’den bahsetme duygusunu coşturmasına
ve fırsat bulunca da, lihye-i şerifi öpmek suretiyle içindeki yangına bir miktar
su serpmesine bağlıdır. Ancak Sultan Ahmet –cennetmekan– gibi Efendimiz’in
kadem-i mübarekinin izini alnında bir sorguç olarak taşıyan aşıklardır ki,
onların hürmet ve muhabbet adına ortaya koydukları davranışlar çok
kıymetlidir ve çok mânâlar ifade eder.

Evet, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Bu din, kendisini
bilmeyen, hâl ve dilinden anlamayan insanlar arasında neş’et etti. Bir gün
gelecek, ilk ortaya çıktığı anki garipliğine tekrar dönecek ve bir kere daha
gurbet yaşayacak. Müjdeler olsun gariplere!.” buyurmuş; sonra da “Onlar,
bozguncuların yakıp yıktıklarını yapıp ıslah etmekle uğraşan kimselerdir.” 2

diyerek garipleri tavsif etmiştir. Dinin kaynağı Kur’ân’dır. Din derin bir gurbet
daha yaşayacaksa, demek ki, Kur’ân da o gurbetten nasibini alacaktır. İşte, dini
değerlerin horlandığı, halkın bütünüyle fesada koştuğu, kalabalıkların anarşiye
ve nihilizme yürüdüğü o gün, bir zümre de himmetlerini tamamıyla ıslaha teksif
edecek, yıkılan değerleri tekrar asıl kaideleri üzerinde yükseltmeye
koşacaklardır. Efendimiz’in diliyle kendilerine müjdeler çekilen kutlular işte o
muslihlerdir. Aslında, o gün Kur’ân garip olduğu gibi ondan istifade etmeyen
insanların da elim bir gurbet yaşamaları söz konusudur. O hidayet kaynağına
sırt dönenler de gariptir; zira, şu vahşetzârda, şu gurbethanede insanın
gurbetinin giderilmesi ancak Kur’ân-ı Kerim’in rehberliği ve refakatiyle, onun
enis olmasıyla mümkündür.

Bugün de iç içe iki gurbet yaşanıyor; insanların çoğu pek acı bir gurbet,
“Kur’ânsızlık gurbeti” yudumlarken Kur’ân da cemaatsizlik gurbeti yaşıyor.
Keşke, insanlar Kur’ân’ın haremgâhına yürüyüverseler, ona karşı muhabbet



izhar ederken kelam-ı ilâhiye ve hakikatlerine gerçekten sahip çıksalar, ُمَالَك
اَنُّبَر  deyip saygılarını ifade ettikleri aynı anda, o saygının gereğini yerine

getirme adına da aşk u şevkle kanatlansalar yani Kur’ân ile insanlar arasında
sahih bir izdivaç gerçekleşse ve bir şeb-i arûs olsa işte o zaman insanlar, hem
kendi gurbetlerinden sıyrılmış, hem de Kur’ân-ı Kerim’in çehresinden o
gurbetin tozunu silmiş olacaklardır. Böyle bir vuslatla Kur’ân-ı Kerim’in
gurbetinin giderilmesi de, zannediyorum, ona her zaman sahip çıkan fikir
işçileri, bu devrin garipleri sayesinde gerçekleşecektir. İnsan aklının, beşerin
idrak, zekâ, kabiliyet ve istidadının çok üstünde işler yaparak hep sulh ve ıslah
yörüngeli yaşayan aşkın insanlar Kur’ân-ı Kerim’in gurbetini izale
edeceklerdir. Elverir ki onlar, durdukları yerde hep konumlarının hakkını
verme duygusuyla bulunsun ve tam bir rehber tavrı ortaya koysun. Zaten,
beşerin öyle örnek insanlara ve kaliteli rehberlere ihtiyacı vardır; ne zaman
müracaat edilirse edilsin, kahvesinin köpüğü üzerinde, tavşan kanı gibi çayı
buğu buğu, sinesi de herkese açık rehberlere. Evvela kendi üzerlerindeki o
gurbet tozu toprağını silip atarak Kur’ân’ın gurbetini giderecek ve sonra da
onun hidayetiyle kurbet ufkuna doğru seyahate çıkacak olan fikir işçilerine...

Soru: Eserlerde Kur’ân-ı Kerim’i üç türlü dinlemekten bahsediliyor.
Mütekellim-i Ezelî’nin Resûlü Ekrem’e tekellümünü dinler gibi; Cebrail
(aleyhisselâm) ile Peygamberimiz arasındaki tebliğ-tebellüğü dinler gibi,
Efendimiz’in fem-i mübarekinden dinler gibi Kur’ân-ı Kerim’i dinlemek nasıl
olur? Bunu hissedebilmek vehbî midir, yoksa temrinlerle aynı şekilde
dinleyebilmek mümkün olabilir mi?

Cevap: Evet, Kur’ân-ı Kerim’i hem okuma hem de dinleme mevzuunda
değişik seviyeler, farklı farklı duyuş ve hissedişler vardır. Hak rızasına
ulaştıracak bir okumada, okuyan insan her şeyi nazarından silip sadece Allah’a
müteveccih olmalı; dinleyenler de, ses ve nağme kime ait olursa olsun,
Kur’ân’ın kendisini, ilâhî kelamın mânâ ve muhtevasını dinlemeye çalışmalıdır.
Kur’ân okuyanlar, Bediüzzaman’ın ifadeleriyle, kendilerine sevap
kazandıranların yalnız insanlar olmadığını, Cenâb-ı Hakk’ın zîşuur
mahlûklarının, ruhanîlerin ve meleklerin de dinleyiciler arasında bulunduğunu
düşünmeli, yalnız ihlâsı ve rıza-yı İlâhîyi esas tutmalıdırlar ki telaffuz ettikleri
mübarek kelimeler ihlâs ve niyet-i sadıka ile hayatlansın, canlansın, hadsiz
zîşuurun kulaklarına gidip onları nurlandırsın.3 Yani, sevap yalnızca ağızdaki
kelimeye münhasır değildir. Okunan, Allah’ın kelamıdır; onu Ruhanîler de
dinler, melekler de. Onlar çıkarılan sese de bakmazlar, muhtevayı esas alır, onu
dinlerler. Eğer, muhtevaya en büyük derinliği katan şey, insanın niyeti ve ihlâsı



ise ve ruhaniler okuyanın nağmelerinden ihlâs ve samimiyet yudumluyorsa
maksat hâsıl olmuş demektir. Öyle bir niyet ve hulus karşısında ses de çok
önemli değildir. Bundan dolayı, Üstad Hazretleri mevzuu anlattıktan sonra
“Seslerinin ziyade güzel olmadığından, dinleyenlerin azlığından sıkılan
hafızların kulakları çınlasın!”4 der.

Bu, ses güzelliğinin bütün bütün önemsiz ve nağmenin de gereksiz olduğu
mânâsına gelmez. Güzel bir ses ve hoş bir nağme halis niyete daha bir derinlik
katabilir, mânâ ve muhtevanın enginliğini ortaya koyabilir. Muteber hadis
kitaplarında, Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğu
rivayet ediliyor: “Kur’ân-ı Kerim’i sesinizle güzelleştirin.” Bazıları diyorlar
ki, râvi bunu yanlış ezberlemiş; hadis-i şerif ْمُِكتاَوَْصِأب َنٰاْرُقْلا  اوُنِّسَح   değil,

ِنٰاْرُقْلاـِب ْمَُكتاَوـَْصأ  اوُنِّـسَح   “Sesinizi Kur’ân okuyarak güzelleştirin.”5

şeklinde olmalı. Fakat, bana göre ikisi de olabilir ve iki ifade de doğrudur.
Çünkü, Kur’ân’ın kendine göre bir güzelliği vardır ve güzel bir sesle, üslûbuna
uygun olarak okuma o güzelliği ortaya çıkarma adına bir vesiledir. Eskiden
beri, Kur’ân okuma hususunda tertil, tedvir ve hadr olmak üzere üç usûlden
bahsedilir: Tertil, açık açık, tane tane, harfleri ve kelimeleri birbirinden
ayırarak, Arapça bilen birinin okunan kısmın mânâsını zihninde takip
edebileceği şekilde, aşr-ı şeriflerde olduğu gibi okumak; tedvir, namazlar ve
mukabelelerdeki gibi biraz daha hareketli ama orta süratte okumak; hadr ise,
daha da hareketli ve çabuk okumaktır. Bu usûllerden hangisiyle olursa olsun,
mevcut güzelliğini ortaya koyacak şekilde, kendi musikisiyle ve ölçülü olarak
seslendirme, Kur’ân’ı başkalarına sevdirme, onların vicdanında kelam-ı ilâhîye
karşı saygı uyarma açısından çok önemlidir. Bu zaviyeden, Kur’ân’ı sesle
güzelleştirme onun kendi güzelliğini ortaya koyma demek olur. Diğer rivayet
ise, seslerinizi güzelleştirecek bir nağme arıyorsanız, sesinizle güzel bir şey
ifade etmek istiyorsanız, Kur’ân’ı ele alın, onu değerlendirin, onu okuyun
demektir.

İşte, Kur’ân’ı istenen seviyede dinleyebilmek için de, okuyan kim olursa
olsun, önce onu zihnen ortadan kaldırmak ve tamamıyla okunan âyetlere,
Allah’ın kelamına yönelmek gerekir. Peygamber Efendimiz, kendisine okuyan
Cibril-i Emîn de olsa, o hava içerisinde ve bütün bütün mânâ ve muhtevaya
müteveccih olarak tâzimle ve saygıyla dinlerdi. Öyle ki, dinlerken âdeta
kendinden ayrılıyor ve başkalaşıyordu. Beşerî olmayan, mekan ve zamana
tutsak kalmayan o beyanı dinlerken Efendimiz de âdeta bîmekan, bîzaman,
bîinsan oluyordu yani, öyle bir ufukta dinliyordu ki, zaman ve mekanın üstünde
ve beşerî çizgilerin ötesinde bir aşkınlığa ulaşıyordu. O’nun hâli bayılma ve



bizim anladığımız mânâda kendinden geçme değildi. Çünkü, o an bellediği
şeyler en hüşyar dimağların bile altından kalkamayacağı şeylerdi. Efendimiz’in
dimağının en cevvâl olduğu anlar, vahyi aracısız aldığı ya da Cibril’den
dinlediği o anlardı. Lahutî alemlerden gelen esintilerle dolduğu o anlarda,
okunanları öyle engince anlıyordu ki, eğer vahyedilen âyetlerle beraber onların
tefsir ve tevilleri de varsa, onları da en derin şekilde alıyor ve kavrıyordu.

Saff-ı evveli teşkil eden sahabeler de Kur’ân’ı dinlerken âdeta kendilerinden
geçiyorlardı. Çünkü, Allah’ın âyetlerini yine O’ndan ter ü taze alıyor gibi
dinliyor ve gönüllerinde duyuyorlardı. Hatta, vahiy esnasında Efendimiz’in
yanında bulunanlar, nazil olan âyetler daha kendilerine tebliğ edilmeden onları
kendi dudaklarında şeker şerbet gibi buluyor ve yudumluyorlardı. Hem bedenen
hem de ruhen onların bir dûnunda bulunanlar da, Hazreti Cebrail’in ağzından
alıyor gibi hissediyor, “Cebrail okuyor, biz de dinliyoruz.” diyorlardı. Ama
sahabe olma tâli’liliğine ermişlerin hepsi kelam-ı ilâhîyi Efendimiz’den
(sallallâhu aleyhi ve sellem) dinleme bahtiyarlığını da yaşıyorlardı.

Aslında, bu dinlemelere bir de ilk dönemin muhlis insanları, sahabe-i kiram
efendilerimiz okuyor gibi dinlemeyi de ilave edebiliriz; çünkü onların da bir
fâikiyeti vardır. Meselâ, Hazreti Ebû Bekir okuyor gibi dinlemeye çalışırsanız,
çok daha farklı mânâlar yakalarsınız. Onun okuyuşu o kadar tesirliydi ki,
Müslüman olmayanlar bile onun nağmelerine tutuluyor ve bazıları “Bir yolunu
bulup cumbasını yıkalım; evinin içine kapanıp orada okusun; yoksa
çocuklarımız da Müslüman olacaklar.” diyorlardı. Öyleyse, sahabenin okuması
da çok seviyeli bir okumadır ve onları dinliyor gibi dinleme de dördüncü
dereceden bir dinleme mertebesi sayılabilir.

Ayrıca, Kur’ân okurken, Cenâb-ı Hak’tan alınan bir şeyi yeniden ona veriyor
olma ve O’nun emanetini tekrar O’na sunma şuuruyla okumak da çok önemlidir.
Hani Hutbe-i Şâmiye’de Bediüzzaman Hazretleri, “Ben bu minbere ve bu
makama irşadınız için çıkmadım; çünkü size ders vermek haddimin fevkindedir.
Belki içinizde yüze yakın ulema bulunan cemaate karşı benim misalim,
medreseye giden bir çocuğun misalidir ki, o sabî sabahleyin medreseye gidip,
okuyup, akşamda babasına gelip, okuduğu dersini babasına arz eder. Tâ doğru
ders almış mı, almamış mı? İşte, ben de aldığım dersimin bir kısmını, sizler
gibi üstadlarıma beyan ediyorum.”6 der. İşte, Rabbimizden öğrendiklerimizi bir
tashih beklercesine yine O’na arz ediyor olmak ve Allah’ın huzurunda bulunma
şuuruyla Kur’ân okumak lazım. Okunan kelimeleri gönlünde de duya duya içine
mal etmiş bir insan olarak, “Rabbim, Senden aldığım şeyleri, doğru aldım mı
alamadım mı bilemiyorum, Senin huzurunda tekrar ediyorum, Cebrail’e
okuyorum, Efendimiz’e arz ediyorum, ta ki yanlışlarımı tashih edeyim,



muhtevayı tam öğreneyim.” duygusuyla dolmak lazım. İşte, öyle bir hava içinde
değilsek, Kur’ân’ı duyurmaya değil de onunla kendimizi duyurmaya niyetliysek,
süslediğimiz ses ve yakıştırdığımız nağmelerimize nefsimizin fısıltılarını
katmak suretiyle meselenin ruhî yönünü ve özünü ihmal ederek, onun mânâ ve
muhtevasını tamamen görmezlikten gelerek meseleyi kendimize bağlı
götürüyorsak, okumamız sadece ruhsuz bir fiil olarak kalacaktır.

O ufka ulaşamayanlar Kur’ân okumasın mânâsına söylemiyorum bunları.
Çünkü, nefis ve şeytan bazılarını kandırıp “Madem istenen seviyede
yapamıyorsun, öyleyse Kur’ân okumanın ne mânâsı, ne faydası var” diyebilir.
Hayır, mutlaka Kur’ân okuyalım; her şeye ve onca eksiğimize rağmen okuyalım.
Ama esas olan hem duygu ve düşüncede hem de usûlde doğru dürüst okumaktır.
Bir öğrenci, hocasının önünde ders anlatırken nasıl bir hassasiyet ve titizlikle
davranır, kullanacağı kelimeleri nasıl bir saygıyla seçer ve telaffuz ederse, biz
de Kur’ân tilavet ederken, Allah’tan aldığınız bir şeyi yine O’na iade ediyor
gibi, Efendimiz’den duyduğunuz bir hususu Efendimiz’in huzurunda tekrarlıyor
gibi bir ruh haletini yakalamaya çalışmalıyız. Sormalıyız kendi kendimize; Ruh
var mı, mânâ var mı benim okuyuşumda? İhlâs var mı, Kur’ân saygısı var mı?
Telaffuz ettiğimiz her kelimeyi duyarak seslendiriyor muyuz, duyurmayı
düşündüğümüzün çok ötesinde duyma mevzuunda da fevkalade hassasiyet
gösterebiliyor muyuz? Eğer, bütün bu sorulara “evet” cevabı veremiyorsak,
“Kolunu kanadını kırdın ilâhî kelamın!” diyerek nefsimizin başını ezebiliyor
muyuz?

Unutmamak lazım, tilavet ettiğiniz her âyeti, her sureyi Allah duyuyor,
ruhâniyet-i Nebevî (aleyhissalâtü vesselâm) ona muttalî oluyor. Gök sekenesi
de dinliyor ve onu daha evvel temiz gönüllerin nağmeleri olarak duydukları
gibi duymak istiyorlar. Öyleyse, o senin kalbinin sesi ve soluğu olmalı; niyet ve
ihlâsın da kıraatine ayrı bir değer ve derinlik katmalı.

Evet, bu hususta da bir konsantrasyon ve bir derinleşme lazımdır. İnsan,
söylediği sözleri kendi sesi soluğu hâline getirebildiği ölçüde arzulanan
seviyeye yaklaşmış olur. Bundan dolayı, Hazreti Üstad Kur’ân okurken çoğu
kelimeleri tekrar edermiş. Meselâ, َنیَِملاـَعْلا ِبَر  ّ ِّلل  ِهـٰ ُدـْمَحَْلا   derken onu
tepeden tırnağa kadar vücudunun bütün zerratında duymaya çalışırmış.7 Bir
“Tahiyyat”ı okuması dakikalarca sürermiş. ِّلل ِهٰ ُتاَّیِحَّتَلا   deyip hemen geçmez,
telaffuz ettiği sözü kalbine ve ruhuna içirmeye çalışır, “lillah.. lillah.. lillah...”
diye diye onu benliğinde duyuncaya kadar tekrar edermiş. Şunu da ifade
etmeliyim ki, birine namaz kıldırırken ya da başkalarıyla beraber namaz
kılarken böyle yapmanın bizim için mahzurları olabilir; fakat kendi kendimize



kıldığımız namazlarda –özellikle nafilelerde– o şekilde duymak için biz de o
tür tekrar ve temrinlerde bulunabiliriz.

Evet, o seviyede bir okuma ve dinleme temrin yapa yapa zamanla bizim için
de hâsıl olabilir. Hele biz ibadetlerimizde kendimizi tamamen o işe verelim,
kalbimizi ortaya koymaya çalışalım; Cenâb-ı Hak bir süre sonra bize de
lütfedecektir onu. َدَجَو َّدـَجَو  ََبَلط  ْنَم   “Bir şeyi gönülden isteyen ve onu
gerçekleştirme hususunda ciddi davranan, samimi gayret gösteren kimse er
geç o arzusuna ulaşır.” hakikati bizim için de tecellî edecektir. Samimi isteyip
ciddi arayıp da bulamayan yoktur. Fakat, bu mevzuda ısrar etmek lazımdır.
Hangimiz diyebiliriz ki; “Ben üç-dört sene boyunca, Kur’ân-ı Kerim’i tilavet
ederken, Rabbim’in huzurunda bulunduğum şuuruyla, ağzımdan çıkan her
kelimeye parola sordum. Şuur kapıma uğramadan, benden vize almadan hiçbir
kelime çıkmadı dudaklarımdan. Ne ِّلل ِهٰ ُدْمَحَْلا  , ne َنیَِملاَعْلا ِبَر  ّ  ne ِمَْوي ِِكلاَم 

ِنيِّدلا  ve ne de ُنیِعَتَْـسن َكاَِّيإَو  ُدُبَْعن  َكاَِّيإ   demedim önce içimde duymadan.
Söylediklerimin hepsini şuurumun mührüyle söyledim, dudaklarımdan dökülen
kelimelerin tamamı gerçekten bilinen ve anlaşılan birer kelime olarak ortaya
çıktı. Ve ben üç-dört sene hep böyle davrandım ama yine de Kur’ân’ı kendi
fâikiyetiyle okuma ve dinleme ufku bana açılmadı.” Zannediyorum hiçbirimiz,
öylesine samimi isteyip ardında ciddi durduğumuz halde o ufka
ulaşamadığımızı iddia edemeyiz; zira, Kur’ân-ı Kerim, her devirde samimi ve
ciddi olarak teveccüh edenlere mutlaka kapılarını açmış, gizli hazinelerini
onlarla paylaşmıştır. O kapıların bizim için de açılması mümkün ve
muhtemeldir. Elverir ki biz, o ufkun talipleri olalım; sonra da ciddi bir cehd u
gayretle bu isteğimizin gerçekleşmesi için üzerimize düşenleri yerine getirelim.
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Ramazan’ın Bereketi
İçinde bulunduğumuz bu mübarek ayı en güzel şekilde değerlendirmek için

Ramazan ve oruçla alâkalı yazılan makaleler tekrar okunabilir. Özellikle
“Ramazan Risalesi”, üzerinde dikkatle durularak ve müzakere edilerek
okunmalıdır. Fakat, siz sorduğunuz için ben de aklıma ilk gelen birkaç hususu
tekrar edeyim:

Kendine Yazık Eden Üç Kişi
Bir hadis-i şerifte anlatılır ki: Peygamber Efendimiz bir keresinde minbere

çıkıyordu. Merdivenden yukarı çıkarken birinci basamakta “Âmin!” dedi.
İkinci basamakta yine “Âmin!” dedi. Üçüncü basamakta bir kere daha “Âmin!”
dedi. Hutbeden sonra, sahabe efendilerimiz “Bu sefer senden daha önce
duymadığımız bir şeyi duyduk yâ Resûlallah! Eskiden böyle yapmıyordunuz,
şimdi minbere çıkarken üç defa “Âmin!” dediniz. Bunun hikmeti nedir?” diye
sordular. Peygamber efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdular:
“Cebrail (aleyhisselâm) geldi ve ‘Anne-babasının ihtiyarlığında onların
yanında olmuş ama anne-baba hakkını gözetmemiş, onlara iyi bakarak
mağfireti yakalama gibi bir fırsatı değerlendirememiş kimseye yazıklar
olsun, burnu yere sürtülsün onun!’ dedi, ben de ‘amin!’ dedim. Cebrail, ‘Yâ
Resûlallah, bir yerde adın anıldığı halde, Sana salât ü selâm getirmeyen de
rahmetten uzak olsun, burnu yere sürtülsün!’ dedi, ben de ‘amin’ dedim. Ve
son basamakta Cebrail, ‘Ramazana yetişmiş, Ramazanı idrak etmiş olduğu
halde Allah’ın mağfiretini kazanamamış, afv ü mağfiret bulamamış kimseye
de yazıklar olsun, rahmetten uzak olsun o!’ dedi, ben de ‘amin’ dedim.”1

Hadiste geçen ُهُفَْنأ َمِغَر   ifadesi bir idyumdur, dilin kendi yapısına has bir
deyimdir ve Türkçe’de onu net ve tam olarak karşılayacak bir kelime yoktur.
Belki, “Burnu yere sürtülsün, canı çıkası, kahrolası” gibi mânâlara gelmektedir.
Evet, Efendimiz buyuruyor ki: Biri, anne ve babasını idrak etti, yetişti onlara
ama, onlara karşı vazife ve sorumluluğunu yerine getirmek suretiyle Cennet’e
girme gibi bir fırsatı değerlendiremedi; ikincisi, ben anıldım, cimrilik yaptı,
bana salât ü selâm getirmedi; üçüncüsü, Ramazan-ı Şerif’i idrak etti, Cenâb-ı
Hakk’ın gufrân ayında gufrâna mazhar olamadı. İşte, bu üç kişi ya da onlarla
aynı vasıfları paylaşan kimseler Cebrail’in (aleyhisselâm) dilinden “Burunları
yere sürtülsün, uzak olsunlar, canları çıksın” itabına uğruyorlar.

Bu üç meselenin faslı müştereki şudur: Cenâb-ı Hak bir kısım külfet ve
zorluk da ifade eden bu üç sorumluluğu yüklüyor. Fakat, onlardaki esas, ilâhî



hikmet ve gaye kulun gufrâna mazhar olması, affedilmesidir. Ne var ki kul,
oradaki o vazifeyi, o sorumluluğu yerine getirmediği için öyle bir nimetten tam
istifade edemiyor. Yani, nasıl Üstad Hazretleri diyor: “İhsân-ı ilâhî olarak bu
hizmet üzerimize yüklenmiş.”2 Öyle de, ihsân-ı ilâhî olarak insan anne ve
babasını idrak etmiş; ihsân-ı ilâhî olarak nâm-ı Celîl-i Muhammedî onun
yanında yâd edilmiş ve ihsân-ı ilâhî olarak Ramazan-ı Şerif’e erişmiş. Fakat bu
nimetlerin, bu ihsanların kadrini bilememiş. Oysaki bunlar, ibadet ü tâate
paçanın tam sıvanacağı, Allah’tan sonra anne-babaya itaate paçanın tam
sıvanacağı, Peygambere karşı kadirşinaslık vazifesi adına paçanın tam
sıvanacağı… Fırsatlar gelmişken kapısının önüne kadar, o fırsatları
değerlendirmemiş, dolayısıyla da “burnu yere sürtülsün, yazıklar olsun” itabını
hak ediyor.

Ramazan-ı Şerif orucu çok önemli bir ibadettir. Belki namazla beraber
umumiyet itibarıyla Kur’ân-ı Kerim’de otuz küsur yerde zekât zikrediliyor ama
–bildiğiniz gibi– oruç için de Kur’ân-ı Kerim’de sayfalar ayrılmış. Ve değişik
cezalarda kefaret olarak aynı zamanda oruç takdir edilmiş. Bazı suçlara karşılık
60 gün, 10 gün, bazen de 3 gün oruç kefareti emredilmiş. Demek ki o,
günahları, hataları eriten çok önemli bir faktör, insanı temizleyen ve yükselten
bir unsur.

Hâlis Oruç
Aslında, Ramazan-ı Şerif doğrudan doruya o türlü şeylere de ta’lik

edilmeyerek Cenâb-ı Hakk’a karşı bir vazife olarak, taabbudîlik mülâhazasıyla
eda edilmesi gereken bir ibadettir. Onda da mutlaka bir kısım hikmetler ve
maslahatlar bulunabilir. Fakat aslında taabbudî olan ibadetlerle, Allah, kendi
nazar-ı ulûhiyetinde bir kulun kıvamı adına neyi görmek istiyorsa, onun
Cennet’e girmesi ve ebedî saadeti ihraz etmesi adına ne ölçüde bir kıvama
ihtiyaç varsa onları hâsıl ediyor. Bunlara, avamca ifadesiyle, insanın Allah’a
yakın olmaya liyakat kazanması, Cennet’e ve ebedî saadete ehil hale gelmesi
için vaz’edilmiş ibadetler de diyebilirsiniz. Dolayısıyla bunlarda, dünyadaki
faydalar, bir kısım maslahatlar, hikmetler de sezilse, görülse bile esas bizim
göremediğimiz, bilemediğimiz daha derin tesirler, neticeler vardır. Yani
bunlar, fânî olan insanı, ebediyete ehil hale getiriyor. Allah’la arasında 70 bin
perde olan, O’nu görmesi mümkün olmayan insanı, Allah’ı görecek keyfiyete
yükseltiyor. Dünyada neyi verirse versin, Allah’ın rızasını peyleyecek kadar
servete sahip olmayan bir insana, Allah’ın rızasını kazandırıyor. İşte Ramazan
orucuna da bakarken başta bu mülâhazayla bakmak lazım. Yani insanın liyakatı
adına bir fırsat, Cennet’e ehil hale gelmesi adına bir imkân, Cemâlullah’ı



müşâhede etmek için gerekli olan kıvamı ihraz etme yolunda çok önemli bir
nimet.

Ayrıca, Allah Teâlâ orucu nasıl vaz’etmişse, neye “oruç” diyorsa orucu öyle
tutmak icap eder. İşte Ramazan-ı Şerif’ten beklenen neticeyi kazanması ve
kendisine “yazıklar olsun” denmemesi için, insanın yeme-içmeden kendisini
alıkoyduğu gibi aynı zamanda, ağzını da münasebetsiz, mânâsız, yakışıksız, hele
buhtan gibi, gıybet gibi şeylerden mutlaka uzak tutması lazım. Hatta gereksiz
şeylerden, yani kesret-i kelamdan uzak tutması, ağzını hayırla açıp kapaması
lazım. Her zaman tekrar edegeldiğimiz ifadeyle; dilini sohbet-i Cânan’la
süslemesi lazım. Gözlerini keza öyle kontrol altına alması lazım. Yasağa
bakmaması, baktığı şeyleri iyi görmesi, iyi yorumlaması, her şeyden iyi
mânâlar süzmesi, iyi mânâlar sağması lazım. Evet, bir mü’min, mâlâyâniyât,
lağviyât ve lehviyâttan da kulaklarını uzak tutmalı, onları da Kur’ân’a,
sohbetlere ve güzel sözlere açmalı. Böylece ağzına ve batnına oruç tutturduğu
gibi, –tabir-i diğerle– yeme-içmeden kendisini kestiği gibi, başka zaman da
mahzurlu olan şeylere karşı kapanmalı, hatta mahzuru olmasa bile faydasız olan
şeylere de yanaşmamalı.. onları da lağviyât ve lehviyât saymalı, içine
düşmemeli. Böylece eskilerin tabiriyle bütün âzâ u cevârihine oruç tutturmalı.
Havâss-ı zahire ve bâtınasına oruç lezzetini tattırmalı.

Diğer taraftan, oruçta hulûs çok önemlidir. Kul, oruç tutarken hulûs içinde
olmalı, yani onu Cenâb-ı Hakk’ın kendisine armağan etmiş olduğu bir hediye
gibi telakki etmeli ve kat’iyen onun içine Rabbin rızasından başka bir şey
karıştırmamalıdır. Dahası, sürekli “Orucumu tam tutamadım, onu hakkıyla eda
edemedim, Ramazan’ın hakkını veremedim!” mülâhazası içinde bulunmalıdır.
Yoksa, bir şey yapıyor gibi çalıma girme, hatta başkalarına “şöyle tutuyorum,
böyle tutuyorum” gibi caka yapma.. “Geceleri kalkıp şunu yapıyorum, bunu
yapıyorum” diyerek süm’a ve riyalara girme, ibadetlerinin güya derinliğini
ihsasta bulunma.. bunlar ihlâsa manidir ve o orucu da, onu tutanı da malum
hadis-i şerifin tehdit sınırlarına girdirir: “Nice oruç tutanlar vardır ki,
yemeden içmeden kesilmeleri onların yanına açlık ve susuzluktan başka kâr
bırakmaz.”3 Öyleyse, orucun aynı zamanda bütünüyle Cenâb-ı Hakk’a, O’nun
rızasına bağlanması lazımdır. Ve zaten sizin, orucu, O’ndan alıp kendinize mal
etmeniz, onunla Allah’ın rızasının dışında bir kâr elde etmeye çalışmanız onun
vaz’ediliş hikmetine de aykırıdır. Çünkü Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: ِيل ُمْوَّصَلا 
ِ۪هب يِزَْجأ  َاَنأَو   “Oruç sırf Benim rızam için tutulur, onun mükâfatını da bizzat

Ben takdir eder, veririm.”4

Evet, her ibadetin dünyada bir kısım faydaları, maslahatları, hikmetleri



görülebilir. Meselâ, zekât bir köprü, fakir sınıfla zengin sınıf arasında bir
irtibat vesilesi olabilir. Meselâ, insan hacca gider, hac aynı zamanda çok geniş
bir kongredir; o toplantılarda dünyevi bazı şeyler hâsıl olabilir... Fakat orucun
dışa vuran böyle bir yanı yoktur, o tamamen Allah’a aittir. Mükâfatı da
mağfirettir. Peygamber Efendimiz buyururlar ki, ًانا َمِيإ َناـَضَمَر  َماــَص  مَْن 

ِ۪هبْنَذ ْنِم  َمَّدـََقت  اـَم  َُهل  َر  ِفُغ اًباَِستْحاَو   “Kim sevabına inanarak ve ecrini
Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları
affedilir.”5 Evet, şayet her sene tutulan oruçla insanın geçmiş günahları
affediliyorsa, insan son tuttuğu oruçla son işlemiş olduğu günahlardan da
affedilmiş ve temizlenmiş olarak Allah’ın huzuruna gider. Ve böyle bir insan
kazanmıştır, Ramazan’ı değerlendirmiştir. Dolayısıyla onun burnu yere
sürtülmez ne burada, ne kabirde, ne de mahşerde... İsterseniz, bu mekanlarda,
bu konaklarda herhangi bir derbederliğe maruz kalmaz da diyebilirsiniz.

Ramazan ve Ribât
Bir diğer mevzu, oruçla –Hazreti Üstad’ın Ramazan risalesinde ifade ettiği

gibi– nefsin terbiyesi de hedeflenmelidir. Oruç tutan bir mü’minin “Ben biraz
daha gemini çekeyim bu nefsimin, bunu biraz daha Cenâb-ı Hakk’a
yönlendireyim, tevcih edeyim. Onu kıllet-i kelâma, kıllet-i taâma, kıllet-i
menâma alıştırayım. Bir seyr u sülûk-i ruhanîde, çile yoluyla elde edilen
meziyet, fazilet ve derecât ne ise onları elde etmeye çalışayım.” demesi ve
Ramazanı aynı zamanda bir riyâzat mevsimi olarak görmesi lazımdır.6 Zaten
riyâzatın bir oruç yanı da vardır. Riyazatta esas olan, aç susuz durma, yememe,
içmeme, hatta her gün bir yudum veya iki yudum su içme.. bazen yemeği öyle
azaltma ki, haftada bir, birkaç lokma, ölmeyecek kadar yeme ve kırk gününü
böyle geçirme. Olmadıysa ikinci erbaînini, hatta üçüncü erbaînini öyle
geçirme. Bunlar bir nevî ruha kendi gücünü kazandırma adına yapılan şeyler.
Bunlarda marz-ı ilâhî esas alınmazsa, Allah rızası hedef olmazsa o zahmetlere,
sıkıntılara katlanmak da çok faydasız olur. İnsan, gerçekten bir kısım hârikulade
şeylere mazhar olabilir; metafiziğin, fiziğe hükmettiğini görebilir, bir nazarla
şuradaki mangalı havalandırabilir. Fakat bunların hiçbiri Allah nezdinde hiçbir
şey ifade etmez. Evet, nefsin gemlenmesi, frenlenmesi bakımından oruç ciddi
bir dinamiktir. Onun içindir ki, ehlullah sürekli riyazat yaparak ruhî formlarını
korumaya çalışmışlardır. Yogilerin aç susuz durmakla ruhî güç ve kuvvetlerini
kazandıkları, bazı mistiklerin nefislerine bir kısım eza ve cefa çektirmek
suretiyle belli nispette ruh yüceliğine ulaştıkları da öteden beri bilinen bir
vakıadır. Ama ne yoginin ne de mistiklerin o yaptıklarıyla ahiret adına elde



edecekleri hiçbir şey yoktur. Zira aç ve susuz kalma ve riyâzat yapma ancak
ibadet niyetiyle yapılırsa bir değer ifade eder. Allah’ın rızası, ibadetleri
Allah’ın rızasını tahsile bağlamakla elde edilir. İşte, Ramazan orucunda
ehlullahın riyâzatla elde ettikleri şeyleri elde etme potansiyeli de vardır.
Ramazan, aynı zamanda bir riyâzattır.

Ramazan orucu vesilesiyle, adetleri, tiryakilikleri terk etmek ve bir mânâda
bağımsız yaşamak da mümkündür. Biz nefsimizi açlığa, susuzluğa alıştırınca
cebrî öyle bir şeye maruz kaldığımız zaman da su-i itiyadımızdan dolayı hemen
çarçabuk pes etmeyiz. Eskiler şöyle derlerdi: ِتاَِكلْھُمْلا َنِم  ِتاَداـَعْلا  ُكَْرت 
“Âdetleri, tiryakilikleri terk etmek helak eden, öldüren faktörlerdendir.” Yeme-
içmeye alışırsın, farklı şeyleri yemeye, değişik meşrubat içmeye alışırsın.
Oysaki bir Müslüman, –farklı zamanlarda da ifade edildiği gibi– bir komando
misal en ağır şartlarda bile yaşamaya kendisini alıştırmalı. İşte Ramazan bize
bunu da talim ediyor.

Hele neslin ıslahı için bir oraya bir buraya koşup duran kutsîlere Ramazan
kim bilir ne hediyeler ne hediyeler takdim ediyordur. Dine ve millete hizmet
yolunda sahur, iftar demeden seyr u seferler yapan kutlular kim bilir
Ramazanda nasıl binlerce senelik semere elde ediyorlardır. Ben kendi
nefsimden demiyorum bunları, bakın Übey İbn Ka’b (radıyallâhu anh) ne diyor:
“Resûlullah aleyhissalâtü vesselâm buyurdular ki: “Allah rızası düşüncesiyle
Ramazan ayı dışında Müslümanlara gelmesi muhtemel tehlikeleri savmak
için, sevap umuduyla bir günlük ribât, sevap yönüyle yüz yıllık oruçlu,
namazlı ibadetten hayırlıdır. Müslümanların selâmeti, huzur ve sükunu
adına, Ramazan ayında Allah rızası için bir günlük ribât Allah indinde,
orucuyla namazıyla bin yıllık ibadetten daha hayırlı, sevapça daha büyüktür.
Eğer Allah onu sağ salim ailesine kavuşturursa, bin yıl ona bir tek günah
yazılmaz, sadece haseneleri yazılır ve kendisine Kıyamete kadar ribât sevabı
akıtılır.”7 Evet, ribat, din ve milletin başına gelmesi muhtemel bela ve
musibetler karşısında tetikte olma, inandığı davanın gereğini eda etme, kısacası
“adanmışlık” vasfını ortaya koyma demektir. Adanmış bir insanın hedef ve
gayesi uğrunda atacağı her adım ona ribat sevabı kazandıracaktır. Ya bu sevap
bir de Ramazan ayının bereketine göre olursa!.. Herkes elde edebilir mi böyle
bir mükâfatı? Evet, kalbindeki hulûsa, niyetindeki derinliğe ve Allah’la olan
irtibatının seviyesine göre herkes bu mükâfattan istifade edebilir. Hadis-i
şerifte bir ufuk gösterilmektedir. Sevabı tam kazananın hâli odur, ama herkes
onun kadar olmasa da kendi seviyesine göre aynı semereden nasiptar olur.

Ramazan ayının kardeşliğe, dostluğa bakan bir yanı da vardır. İnsan oruç



vesilesiyle düşünür: “Hiç yiyecek bulamayanların, yiyemeyenlerin,
içemeyenlerin hâli nicedir acaba?” Onların durumunu açken çok daha iyi
duyarsınız, anlarsınız. O da sizin semâhât, cömertlik hislerinizi şahlandırır.
Onun için, millet bu hususu işleye işleye zamanla âdet hâline de getirmiş; öyle
ki sanki yapmaları gerekli olan o değişik hayır, hasenat, himmet, zekât ve
sadakanın mutlaka Ramazan-ı Şerif’te yapılması lazımmış gibi, cömertlik
hislerinin tetiklenmesini bile beklemeden yapıyorlar. İşte görüyorsunuz, sadaka
veriyorlar, sadaka taşları kuruyorlar. Şimdilerde sadaka taşları yerine çadırlar
kuruyorlar. Diyorlar ki, “Allah’ın ikram sofraları açılmış yağmadır gelen
alsın!” Belki gerçekten de Allah tarafından tetikleniyor insanların bu semâhât
hisleri, hayır duyguları. Fakat belki de millet işleye işleye artık onu tabiatları
hâline getirmiş.

Bütün bunlar, Ramazan’ın bereketi. Ramazan’la gelen ve potansiyel olarak
Ramazan’da bulunan bu fırsatları değerlendiren bir insan, Ramazan geçince
hayıflanmaz. Çünkü o burnunun yere sürtülmesine mâruz kalmayacak, kendisine
“veyh” çekilmeyecek bir insan kıvamını kazanır. O, Ramazan ayını iyi
değerlendirmiş ve Cenâb-ı Hakk’ın mağfiretine mazhar olmuştur.. iki sevinçten
birini her akşam iftar sofrasında yaşamıştır.. diğerini de, Rabbine kavuştuğu an
tadacaktır.
1 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 19/144; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 2/215.
2 Bediüzzaman, Lem’alar s.200 (Yirmi Birinci Lem’a).
3 İbn Mâce, sıyâm 21; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/373.
4 Buhârî, savm 2, 9, libâs 78, tevhid 35, 50; Müslim, sıyâm 161, 163-165.
5 Buhârî, îmân 28; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 176.
6 Bediüzzaman, Mektubat s.450 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, İkinci Risale Olan İkinci Kısım).
7 İbn Mâce, cihâd 7.



Allahım, Bizi Kendimize Getir!
Sen Beni Zayi Ettin...
Görülünce ve haklarında düşünülünce Allahü Teâlâ’yı hatırlatan, onlara

saygı göstermeye ve kulluk vazifelerini onlar vesilesiyle yapmaya davet
edildiğimiz şeylere “şeâir” denir. Allahü Teâlâ, Kur’ân-ı Kerim’de meâlen
buyurur ki: “Bu böyledir. Artık kim Allah’ın şeâirini tazim ederse, şüphe yok
ki bu (hürmet), kalblerin takvasındandır.”1 Kur’ân-ı Kerim, Kâbe-i
muazzama, Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) ve namaz şeâirin en
büyükleridir. Şeâirullahı sevmek demek, Kur’ân-ı Kerim’i, Peygamber
Efendimiz’i, Kâbe’yi ve namaz gibi ibadetleri, hattâ Allahü Teâlâ’yı hatırlatan
her şeyi sevmek demektir. Bunlara gösterilen saygı da, onlar hakkındaki
kusurlar da, Allah’a karşı yapılmış sayılır.

Evet, Allah’ın vaz’ettiği esaslara, o esaslar çerçevesinde saygı duyma,
tâzimde bulunma kalbin takvasındandır. Allah, neye ne derece ehemmiyet
veriyorsa, ona o kadar değer vermek kalbin Allah’la irtibatının emâresidir.
Yani, Allah Teâlâ namaza çok önem vermişse, namazla bütünleşen, günde şu
kadar namaz kılan bir insan hafife alınmamalıdır. Cenâb-ı Hak, Kendisine
teveccühe önem veriyorsa, bir kulun sürekli ellerini açması, kollarını
kaldırabildiği kadar kaldırıp yüreği çatlarcasına Allah’a yalvarması çok
önemli bir meseledir. Bir insan, ibadetlerini, şuuruna misafir etmeden, hissinde
ağırlamadan, latîfe-i Rabbâniyesiyle buluşturmadan angarya kabilinden, baştan
savma veya eda edip içinden sıyrılma gibi mülâhazalarla yerine getiriyorsa
onun Allah’la münasebeti de o kadar demektir. Öyleyse, Cenâb-ı Hakk’ın önem
verdiği şeylere fevkalade önem vermek mü’minler için bir esastır ve onların
Hak karşısındaki derecelerini belirleyen bir ölçüdür. Allah ile
münasebetlerimiz, o münasebetlerin lazımı gibi tanıyıp bildiğimiz davranışlar,
araya başka bir şeyin girmesine meydan vermeme, ruhî ve kalbî hayatımız
itibarıyla husûf ve kusûf yaşamama, bütün benliğimize O’nu duyurma, O’nu
hissettirme.. dilimiz O’nu anarken, şuurumuza da O’nu duyurma, hissimizi de
O’nunla doyurma.. dış ihsaslarımızla meseleleri iç ihtisaslarımıza ulaştırma ve
aklı, fikri, kalbi, ruhu, latîfe-i rabbaniyeyi besleme... İşte bunların hepsi
mü’minin Hak karşısındaki derecesini belirleyen birer mi’yar, O’nunla
münasebet adına birer unvandır.

Eğer bir kul, bunların bazılarını eksik ve kusurlu yaparsa, meselâ; irade
planında Allah’la münasebet içinde olur, diler, kasteder ama latîfe-i
rabbaniyesini hiç hesaba katmaz, onu da mamur kılmayı düşünmezse, Allah’ın



huzurunda dururken, latîfe-i Rabbaniye ufkundan O’nu temâşâ arzusunu aklının
köşesinden bile geçirmezse, belki Allah’ın inayetiyle, o da kurtulur; fakat,
latîfe-i rabbaniyenin yaratılış hikmetini ve gayesini de ihmal etmiş, vazifelerini
kırık, çıkık ve çatlak olarak ortaya koymuş olur. Meselâ, zannediyorum, namaz
ebedi yolculukta enîs olacak, gökçek yüzlü, boyu posu, edası endamıyla hiçbir
tarafı tenkit edilemeyecek uhrevi bir misalî vücuda sahiptir. Eğer onu eda
ederken şeytanın hırsızlığına mani olamazsanız, şeytanı rükunuzdan,
secdenizden kovamazsanız, o azgın düşman, namazın bir sağına vurur, bir
soluna; bir yandan kıyamını götürür, bir yandan kıraatini, namazınızı öyle
yaralar ve o hale getirir ki; onun misâlî vücudu da kırık çıkıklara maruz kalır ve
ahirette size ne der bilemiyorum. Mutlaka diyeceği şeyler vardır. “Allah
hayrını versin beni zayi ettin” mi der, “Sen beni zayi ettin, Allah da seni zayi
etsin” mi der, bir şey der mutlaka. Öyle bir namaz sakat olur, kör, topal, sağır
hâle gelir. Üzerinizden atıyor gibi alelacele kıldığınız namaz, beraber
bulunmaktan nefret duyacağınız, onunla olmayı istemeyeceğiniz, abus çehreli,
çirkin mi çirkin bir varlık olarak berzah hayatında karşınıza çıkacak, ondan
tiksinti duysanız da kabirde, mahşerde yanınızdan ayrılmayacak ve “Beni zayi
ettin...” deyip duracaktır. Evet, orada rahatsızlık yaşamamak için sizin burada
namaza rahatsızlık vermemeniz ve hırsız elinin ona uzanmasına mani olmanız
gerekir. Hiçbir rüknünden bir şey çaldırmamalısınız. Bütün kalbiniz,
hissiyatınız ve letâifinizle Allah’a müteveccih olmalısınız.

Burada şu hususa temas etmekte de yarar görüyorum: İslâmiyet bir bütündür;
yani, usûlünden furûuna kadar onun esasları hepsi birden eda edildiği zaman,
insana vaad ettiği şeyler –dünya ve ukbâ adına beklenen semereler– elde edilir.
Zarûrîyât, hâcîyât ve daha berisindeki onların tekmîliyâtı, tahsîniyâtı
diyebileceğimiz hususların bile insanın mânevî ve ruhî hayatı üzerinde çok
büyük tesirleri vardır. Biliyorsunuz, İmam Şâ’rânî diyor ki; “Bînamaz bir
adamla yarım saat otursam kırk gün namazımın feyzini duyamıyor, ondan lezzet
alamıyorum” Şimdi bu teferruâta âit bir meseledir.. belki çoğunuz kendinizi
mecbur hissederek, sadece bînamaz değil, iman ve itikattan nasipsiz kimselerle
dahi aynı atmosferi paylaşmakta bir mahsur görmüyorsunuz. Diyorsunuz ki;
“Başka türlü nasıl emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker yaparız, nasıl Allah’ı
henüz ölmemiş her vicdana duyururuz!..” Böyle yüksek bir niyete makrûn
olarak öyle bir ortamda bulunmanız söz konusu değilse, dininizi, milli
değerlerinizi anlatma gibi bir niyete sığınarak, bir yönüyle kendinizi o
niyetinize emanet ederek öyle bir işin içine girmiyorsanız, füyûzat hisleriniz
gerçekten ölür gider. Ölür gider de, artık namazları âdeta geçiştirir, başınızdan
atıverirsiniz, sabah namazına zor güç kalkarsınız; Allah’a karşı



mükellefiyetlerinizi, yeme içme gibi nefsinizin, arzularınızın, iştihalarınızın
gerektirdiği şeyler kabilinden eda edemezsiniz, angarya gibi yerine getirirsiniz.
Hiç farkına varmadan özünüze zarar şerarelerle kavrulur gidersiniz. Düşünün,
eğer füruâta ait bir mesele bile füyûzât hislerini o kadar alıp götürüyorsa, çok
önemli, çok hayatî şeylerdeki ihmaller, tekâsüller, gaflet veya dalâletler insanı
nasıl mahrum hale getirir acaba?!..

Evet, dinin esasları bir bütün olarak ele alınıp bütün hâlinde eda edilince
semere verir. Yoksa kuvve-i inbâtiyesi sağlam bir çekirdek verimli bir araziye
dikilse de, eğer güneşle irtibatı kesilirse, sulanmazsa, musallat olan haşerata
karşı ilaçlanmazsa hiç ağaç olamaz, meyveye duramaz ki. Onun boy atması ve
semere vermesi için gerekli olan şartlar ne ise onların tamamını hazırlamak
lazımdır. Aynen öyle de, bir Müslümanın hakiki insanlık ufkuna ulaşması için
de dinin belirlediği esasların bütününün birden yerine getirilmesi şarttır.
Meselâ, eğer çarşı pazar insanın seccadesindeki havasına, genel durumuna,
umumi tavrına omuz vermiyorsa; şâyet, o insan bir yerde düşüyor kalkıyor,
öbür yerde de onun acısıyla “uf puf”larla oturup kalkıyorsa, bir yerde
kazandığını başka bir yerde kaybedecektir. Bundan dolayı, “Fî zılâli’l-Kur’ân”
sahibinin de dediği gibi: “Müslümanlığı hakkıyla yaşamak ancak İslâmî bir
toplum içinde mümkün olur.”2 Yoksa insan, seccadesinde, namazgâhında,
mescidinde, yuvasının içinde müstakim yaşayabilir. Fakat, sokak ona yardımcı
değilse, mektep onu desteklemiyorsa, ilim dünyası onun yanında yer almıyorsa,
o insan istikamet üzere yaşamakta oldukça zorlanacak, belki de gelgitlere yenik
düşecektir.

Zannediyorum, günümüzde o tür boşlukları ancak niyet-i hâliseyle
doldurabiliriz. Yani, niyetimiz hâlis ise, sürekli “Yâ Rabbi, dünyada Senin için
duruyoruz, Seni anlatmak için yaşıyoruz; çirkefin, bataklığın içine orada
boğulma durumunda bulunan insanları kurtararak Senin rızanı kazanmak için
giriyoruz.” diyebilir ve bu niyetimizi hep dipdiri ve dupduru tutabilirsek –
inşaallah– kurtulabiliriz.

Diğer taraftan, inanç sistemimiz, ibadet ü tâatlerimiz, ahlâk anlayışımız ve
sosyal münasebetlerimiz bir yönüyle bizim kimliğimizin tezâhürleridir. Biz
bunları eda ettiğimiz zaman kim olduğumuzu ortaya koymuş oluruz. Onları
ihmal ettiğimiz, görmezden geldiğimiz takdirde, biz de bütün bütün özümüzden
uzaklaşır ve kimliksiz hâle geliriz. Yani biz, kendimizi bir yerde zannetsek, bir
düşüncenin temsilcileri gibi görsek de, eğer o yerin ve o düşüncenin gereğiyle
amel etmiyorsak, hiç farkına varmadan bizim boş bıraktığımız şeylerin
yerlerine başka düşünceler, başka anlayışlar, başka kültürler gelip oturuverir..
Allah muhafaza, hiç farkına varmadan birkaç yüzlü insanlar oluveririz.



Günümüzde bu akıbete uğramış nice insan vardır ki, onlar bir yönleriyle
Hristiyan, bir yönleriyle Yahudi ve diğer bir yönleriyle de âdeta Budist
gibidirler. Evet, dini bir bütün olarak görmeme ve onun vaz’ettiği esasları
kimliğin bir buudu olarak kabul etmeme yozlaşmayı, özden uzaklaşmayı ve
kimliksiz yaşamayı da beraberinde getirir.

Hâl Dili ve Hâlimiz
İslâm’da esas olan ameldir, davranıştır. İnsanlara tesir eden husus da hâldir,

tavırlardır. Bana göre, insanın, sükûtuyla, hâliyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla,
bakışlarıyla, hatta, kulak kabartışıyla, dudaklarını hareket ettirişiyle, yüzündeki
işmizazlarıyla veya sevinç çizgileriyle ifade ettiği, edeceği mânâların muğlak
ve müphem yanlarını açmaya matuf olmanın dışında sözlerin hiçbir kıymeti
yoktur. Hatta bu sözler, gözyaşlarıyla ve iç dökülerek ifade edilse bile
kıymetsizdir. Onun için, velilerde söz yoktur; hak dostları tavır ve
davranışlardan hâle yürürler.. mârifete hâl ile erer, mârifete hâl ile erdirirler.
Onlar ashab-ı hâl; söz ebeliği yapıp kendini laf kalabalığına boğanlarsa ashâb-ı
akvâl veya makâldir.

Başkalarına hak ve hakikatleri ulaştırmada kullanılması gereken dil de,
kâlden ziyade Müslümanın hâl dili olmalıdır. Mühtedîlerin İslâm’a
koşmalarının arkasında pozitif ilimlerin ve rasyonalizmin dilinden daha güçlü
ve tesirli bir beyan, sözden daha güçlü bir lisan vardır ki, o da İslâm’ın, temsil
yoluyla seslendirilen hâl besteli, Kur’ân ve Sünnet güfteli ruhî hayatıdır.
Malumunuz: Hazreti İsa’nın havarileri de ashab-ı kiram efendilerimiz de,
değişik milletlerle temasa geçtikleri ve onlara hakkı, hakikati anlattıkları
dönemlerde o milletlerin dillerini bilmiyorlardı, onların kültürlerine de
yabancıydılar. Fakat, hâl, tavır ve davranışlarıyla, materyalizme kilitlenmiş
gönüllere, büyük ölçüde maneviyata dayanan, maneviyat kaynaklı ve maneviyat
buudlu hakikatleri anlatmaya muvaffak oldular. Önlerindeki kocaman badireleri
nasıl aştılar? İnsanların ölmeye yüz tutmuş gönüllerine nasıl ulaştılar? Nasıl
oldu da onca insanı Allah’a iman nuruyla buluşturdular? Bu soruların cevabı,
“İman ve İslâm’ın, hakkıyla inanmış gönüllere kazandırdığı hâl diliyle” olsa
gerek.

Bu açıdan, güzel söz söylemek, iyi laf etmek önemli değildir. Dilin bir
yararlı yanı vardır o da, hâlden zuhur eden şeylerde bir iğlâk ve ibhâm, kapalı
ve belirsiz ifade varsa onları açma, şerhetme vazifesini görmesidir. Öyleyse,
hâlimiz daima dilimizin önünde olmalı, tavır ve davranışlarımız sözlerimize
yön vermelidir ki hem Allah nezdinde yalancı olmayalım, hem de insanlar
nazarında kendi itibarımıza dokunmayalım. Âleme bazı şeyleri telkin ederken



onun berisinde başka haltlar karıştırmamamız, müstakim olmamız lazım. Evet,
müstakîm görünmek değil, mustakîm olmak lazım. Allah Teâlâ, “Öyleyse ey
Resûlüm, sen beraberinde olup tövbe edenlerle birlikte, sana nasıl
emredilmişse öyle dosdoğru hareket et, istikamet üzere ol.” 3 buyuruyor.
“Sadece sözlerinizde müstakim olun, başkalarını ikna edecek şekilde söz
düzgünlüğüne bakın.” demiyor. َتْرِمُأ اَۤمَك  ْمِقَتْساَف   buyuruyor; yani, “Nasıl
emrolundunsa tavır ve davranışlarınla öyle dosdoğru ol” diyor. Evet,
dinimizde “olma” önemlidir, görünme değil; yaşama ve tatbik etme önemlidir;
söyleme ve telkin değil. İslâm, yeryüzünde “görünme” ve riyâkarlığın kökünü
kesmek, “olma” ve anlatılanları yaşamayı hâsıl etmek için gelmiştir.
Dolayısıyla, müessir olabilmeniz de bir yönüyle anlattıklarınızı yaşamanıza
bağlıdır. Yaşarsanız müessir olursunuz, Allah’ın izniyle. Çünkü, siz kalbleri
fethe tâlipsiniz, gönüllere girmek istiyorsunuz. O çok zor bir meseledir; zira,
kalblerin kilidinin anahtarı sadece Allah’ın elindedir. Oraya nüfûz edebilme
ancak Allah’ın yardımıyla, inayetiyle mümkündür. O kilidi açacak, sözlerinizin
hedefine ulaşmasını sağlayacak ve tesiri yaratacak Allah’tır. Siz Allah’ın
yanında değilseniz, maiyyete mazhar değilseniz, kat’iyen müessir olamazsınız.
Evet, tesir sözlerde değildir; o sözlerin hâle tercüman olmasında ve Allah
rızası gözetilerek söylenmesindedir.

Kulaklar Doydu, Gözler Aç!..
Bir insan dinî emirleri ne kadar yerine getiriyor, yasaklardan ne kadar

kaçınıyorsa, Allah nezdinde o kadar kıymeti vardır ve kıymeti ölçüsünde de
müessiriyeti vardır onun. Hâl ve kâl, hakkı tutup kaldırma, onu temsil edip
anlatma adına çok önemli iki cepheli bir dildir. Bu iki görünümlü tek dil
hakikatle gürleyince, onun tesiri müthiş olur. Beyan-hâl farklılığına
düşmeyenlerin ifadeleri iz bırakıcı ve kalıcıdır. Cenâb-ı Hakk’ın Hazreti İsa’ya
“Yâ İsa, önce nefsine vaaz et. Eğer o kabul ederse, sonra insanlara nasihatte
bulun! Yoksa (nefsinin kabullenmediği şeyleri başkalarına anlatma
hususunda) Benden utan!”4 sözünde saklıdır yapma ve anlatma
beraberliğindeki sır. O hâlde insan, inandığı şeyleri önce yaşamalı, sonra da
kendinden tecrid mülâhazası içinde, duygu, düşünce ve iç derinliklerini
seslendirmelidir. Gecelerini gafletle geçiren biri, teheccütten, gece namazından
bahsederken utanmalı.. namazını huşû ve hudû ile kılamıyor, Allah’a karşı
saygılı davranıp gerekli mehabet ve mehafeti içinde duyamıyorsa, kamil
namazdan dem vurmamalı.. adanmış bir gönle sahip değilse, bir tek kelime ile
dahi “yaşatmak için yaşamak”tan kat’iyen bahis açmamalıdır; açmamalıdır zira,
bir hikmete binaen Allah anlatılan hususların tesir gücünü, anlatanın



yaşamasına bağlamıştır.
Allah (celle celâluhu), “Ey iman edenler! Niçin yapmadığınız şeyleri

söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyleri söylemek, Allah’ın en çok nefret ettiği
şeylerdendir.”5 buyurmaktadır. Yanlış anlaşılmasın, âyet-i kerime, zemm
makamında “Niye-niçin?” diyerek sorgularken, “Sakın yaşamadıklarınızı
anlatmayın!” demiyor. “Madem söylüyorsunuz, Hakk’a tercüman
oluyorsunuz, davranışlarınız neden O’na tercüman değil? Bir şeyi söyleyip
de yapmamak, Allah indinde gazaba vesile olacak şeylerin en
büyüklerindendir, en menfur bir davranıştır.”  diyor. Anlattıklarını
uygulamayan bir kimsenin hiç konuşmamasını değil, konuşanın, anlattığı
hususları uygulama azmi içinde olmasınının lüzumunu ifade ediyor. Zira
yaşamak ayrı anlatmak da ayrı birer ibadettir. İkisini birden yapmayan iki
günah, birini yapmayan da bir günahla kendini tesirsizliğe mahkûm etmiş olur.
Meselâ, iffetli olma, harama bakmamadan bahsediyorsanız, çarşıda pazarda
sizin işiniz ne? Farz bir vazife olmayınca, günaha girmenin muhtemel olduğu
yerlere ne diye gidiyorsunuz? Vacip bir vazife yoksa, sokakta niye
dolaşıyorsunuz? Evet, yapmadığınız şeyleri söylemeniz, daha doğrusu,
söylediğiniz şeyleri uygulamamanız hem gazab-ı ilâhîyi celb eder, hem tesir
gücünüzü kırar, hem de size olan güveni sarsar, anlattıklarınız “kuru bir laf”
olarak işitilip unutulur.

Ben çok sükûtî insan tanıdım, geçenlerde bir yazıda da onlara dair ipuçları
vermeye çalıştım. Konuşmaları icap ettiği yerde o insanların da bazen
konuştukları olurdu ama onların söz ve beyanları daha ziyade hallerinden
süzülen mânâları açmaya matuf, müphem hisleri şerhetme istikametinde ve
gözsüzlere kapalı hakikatleri avamîleştirme yönünde olurdu. Onlar halleriyle
seslendirdikleri sükûtî hutbeleriyle herkesi mestederlerdi. Onların hâl ve gönül
derinliklerinden dolayı, dillerini bilen-bilmeyen hemen herkes ne demek
istediklerini rahatlıkla anlar ve onlara büyülenirdi. Onların yanındayken
“duydum, öğrendim ve inandım” yerine “gördüm, hissettim ve bende oldum”
derdik. Konuşurken hikmet konuşurlardı. Sükût ederken de derin murakabe
bakışlarıyla insanın âdeta içini delerlerdi. Çok kaynağa uğradım, çok çeşmenin
başına gittim ama heyhat, hiçbirinde kovamı dolduramadım. Avare dolaştım,
avare gezdim. Avare gezdiğime hâlim şahit değil mi? Ama laf ederken hikmet
konuşan, sessiz dururken de tefekkür eden o sükûtîlerin sükûtu hâlâ üzerimde
tesir icra eder.. onlarınki kristalleşmiş tefekkür, kristalleşmiş murakâbedir..
meselâ; İhramcızâde İsmail Efendi ile beraber olmuştum. Onca zaman içinde
belki iki kelime ancak konuşmuştu. Ama boynunu bir yana kırıp boynu eğriymiş
gibi saygıyla duruşu, diz üstü oturuşu, mahcup tavrı ve her hâline nüfuz eden,



Allah’ın huzurunda olma havası bana çok tesir etmişti.
Hani hep deriz ya: “Çok güzel hutbeler dinledim, büyük hatiplerin sözlerine

kulak verdim. Artık kulaklarım doydu. Fakat, gözlerim aç. İslâm’ın lafını eden
değil, onu yaşayan insan görmek istiyorum.” Maalesef, sözler, söz söyleyenden
bîzâr. Hutbeler, hatipten bîzâr. Vaaz u nasihatlar vâizden bîzâr. Kimse
kırılmasın, ben kendimi de dahil ederek söylüyorum. Namaz kılan, Kur’ân
okuyan, camide saf tutan insanların çehrelerinde haşyet görmüyorum. Allah’ın
huzurunda duruyor oluşumuz halimize aksetmiyor, haşyet yok duruşumuzda.
Kalbler ölmüş âdeta. Saflar arasında müteharrik mezarlar gibi kıpırdanışlar
durumumuza tam uyuyor. Bir cenaze yatıyor, kalkıyor, eğiliyor ve doğruluyor;
çoğumuz cenaze gibi Allah huzuruna geliyor ve cenaze gibi gidiyor. Ve
dolayısıyla da Müslümanlar adına iyi bir görüntü olmuyor, hâlimiz kimseye bir
şey ifade etmiyor.

Bu ifadelerim mü’minler hakkında suizansa, Rabbimden affımı dilenir,
sizden de özür dilerim. Reyhânî kadınları taşladığı bir yerde, “Duyarsa
kadınlar taşlarlar seni / Kimisi bilir dini imanı / Asiye, Meryem gibi sultana
benzer.” der halk ağızıyla. Aramızda dini-imanı iyi bilen, Ebû Bekir, Ömer gibi
sultana benzeyen insanlar da vardır. Namaza başladığı andan itibaren, onun her
saniyesinde şuuruna, benliğine namazı duyurarak eda eden üç-beş insan da
vardır mutlaka. Ama genel manzara bende mü’minlerin bir boşlukta dönüp
durduğu hissini uyarıyor. Nice kimseler var ki, camide de olsalar çok boşlar,
çok ürpertisiz yaşıyorlar, çok gâfiller. Namazı bile esneyerek eda ediyorlar.
Namaz hayatları döşek hayatlarına denk gidiyor. Ama döşek hayatlarına, ibadet
ü taat havasını taşımaları söz konusu değil. Namazda dururken döşeği yanlarına
getiriyorlar; fakat, döşekte de Cenâb-ı Hakk’a teveccüh ufkunu yanlarına
alamıyorlar. Merhum Mehmet Âkif diyor ya;

“Müslümanlık nerede, bizden geçmiş insanlık bile;
Âlem aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile,
Kaç hakiki Müslüman gördümse, hep makberdedir,
Müslümanlık, bilmem amma, galiba göklerdedir!”

Allahım, Bizi Kendimize Getir!
Evet, müessiriyet yolu araştırıyorsanız o hâlden geçer. İyi sözler

ezberlemeye, tumturaklı ifadeleri ard arda dizmeye çabalamayın sakın. İyi laf
etmek için o türlü sunîliklere temayül göstermeyin. Unutmayın ki, Ümmet-i
Muhammed hâlde kaybetmesiyle kaybetmiştir. Hâl insanı çok azdır günümüzde.
Bu, hâl insanı kıtlığı mü’minleri bitirmiştir. Düşünün, hakkı yok mu vücuduzun



zerrelerinin sizinle beraber Allah’ı duymaya? Hakkı yok mu şuurunuzun da
O’nunla doymaya? Zihniniz O’nunla ürpersin, akıl ve mantığınıza da O
hükmetsin, O’nun hâzır ve nâzır oluşu damarlarınızda cereyan eden alyuvarlara,
akyuvarlara da tesir etsin, bütün benliğinizde bir ürperti hâlinde O hissedilsin..
sizin mahiyet-i cismaniyenizin hakkı değil mi bütün bunlar? Onlar da Allah’ı
duymalı, namazı duymalı değiller mi? Öyleyse, yarın hesaba çekmezler mi bizi;
meselâ, “Nerede siz, nerede namaz!” diye sormazlar mı?.. Peygamber
Efendimiz (aleyhissalatü vesselâm) namaz kılarken, bir tencerenin kaynarken
çıkardığı ses gibi ses gelirdi sinesinden. İçinde boyunduruk varmış gibi
kıvranırdı. Gözyaşlarıyla mübarek sakallarını, seccadesini ıslatırdı. Hazreti
Üstad kıvrana kıvrana namaz kılardı, “Allahu Ekber” derken, bütün benliğinde
duyarak, onun havasını zerrelerine dahi içirerek söylerdi.6 Şimdi bize demezler
mi: “Nerede siz, nerede namaz!” Sizi yeise düşürmek, içinize is saçmak,
sinelerinizi sıkıntıya sokmak için söylemiyorum bunları. Madem işin hakikati
Efendimiz’in, sahabe-i güzînin, Üstadımızın gösterdiği, yaptığı gibi; öyleyse,
gelin hakikatini bulalım bu işin, kurtulalım sunîliklerden, terk edelim
formaliteleri ve işin hakikatine yürüyelim. Allah Resûlü (aleyhissalatü
vesselâm): “Nice namaz kılanlar vardır ki, nasipleri sadece yorgunluk ve
zahmettir.”7 buyuruyor; gelin namaz yorgunu olmaktan Allah’a sığınalım.
Yalvaralım Rabbimize, “Allahım, bize hakkı olduğu gibi göster; hakikati kendi
çerçevesiyle ruhumuza duyur ve hissettir. Bizi ona ittibaya muvaffak kıl. Bâtılı
da kendi çirkin çerçevesiyle olduğu gibi göster ve bizi ondan ictinâba muvaffak
kıl.” Hakkı hak bilip ona hakkıyla ittiba, bâtılı batıl bilip ondan da bütün bütün
ictinap için Rabbimizin yardımını dilenelim.

Sözlerim sizi yeise düşürmesin. Mü’min için hiçbir zaman ümitsizlik söz
konusu değildir. Ben kendimi gırtlağıma kadar kusur içinde görüyorum. Çok
korkuyorum; bazen yüreğim ağzıma geliyor, inanın, pek çok gece uykum
kaçıyor, uyuyamıyorum; “Eğer olmam lazım geldiği gibi olamamışsam
Rabbimin huzuruna nasıl çıkarım, ötede ne olur benim hâlim?” diyorum. Fakat,
her şeye rağmen, hiç yeise düştüğümü hatırlamıyorum. Allah bizim
Mevlâmızken yeise nasıl düşerim ki? Sonunda meseleyi getirip yine َِّنإ
8 يِبَضَغ َىل  َع ْتَقَبَـس  يِتَمْحَر   hakikatine bağlayarak, O’nun rahmetinin
daima gazabının önünde olduğunu düşünerek nefes alıyorum; “O’nun rahmeti
her şeyden daha geniştir, benim gibileri bile affeder.”  diyorum. Diyorum ama
asıl yapılması gerekenin derlenip toparlanma olduğunun da farkındayım. Öze
dönme, yenilenme, kendine gelme... Kendinde olmadan yaşamaktansa, bence
ölmek daha iyidir. Artık ne diyeyim: “Allahım, ya bizi kendimize getir veya



bizi Kendine al.”
1 Hac sûresi, 22/32.
2 Bkz.: Seyyid Kutub, Fî zılâli’l-Kur’ân 6/3854.
3 Hûd sûresi, 11/112.
4 Ahmed İbn Hanbel, ez-Zühd 1/54; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 2/382.
5 Saf sûresi, 61/2-3.
6 Bkz.: Şahiner, Necmeddin, Son Şahitler 1/118-119 (Molla Hamid) 3/64 (Bayram Yüksel).
7 İbn Mâce, sıyâm 21; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/373.
8 Bkz.: Buhârî, tevhid 15, 55; Müslim, tevbe 14-16.



O’nun İçin Sevmek
Soru: Allah sevgisini anlatırken, “Müşrikler sevdiklerini Allah gibi

severler, mü’minler ise Allah’tan ötürü alâka duyar ve sinelerini açarlar.
Allah’ı seviyor gibi sevmekle, Allah’tan ötürü sevmek birbirinden çok farklı
şeylerdir..” buyuruyorsunuz. Acaba, Allah’tan ötürü sevmenin ölçüsü nedir?

Cevap: Müşriklerin, mahlukâtı Allah’ı sever gibi sevdiklerini Kur’ân-ı
Kerim açıkça ifade etmekte ve “Öyle insanlar vardır ki Allah’tan başkas ını
Allah’a denk tutar, tıpkı Allah’ı severcesine onları severler.” 1 buyurmaktadır.
Aslında onlar, Allah’ı bilmiyorlar; bilmedikleri ve O’na inanmadıkları için de
O’nu sevmiyorlar. Allah’tan başkasını severken de, Allah’a vermeleri gerekli
olan aşk u alâkanın bütününü mahlukâta yönlendiriyorlar. Kalbî alâka, irtibat
ve sevgileri o seviyede oluyor ki, öyle bir sevgi sadece Allah’ın hakkıdır.
Fakat onlar, sevgilerini cismaniyet, şehvet ve nefs-i emmâre üzerinde
temellendiriyor; gelip geçici, fânî varlıklara verilmemesi gereken ve sadece
Allah’ın hakkı olan sevgiyi başkalarına veriyorlar.

Mü’minlere gelince onlar, her şeyden önce Allah’ı severler ve başkalarına
karşı alâkayı da O’nun sevgisine bağlarlar, sevgileri O’ndan ötürüdür.
İnananlar, her şeyden evvel ve her şeyin önünde, mutlak Mahbub olarak Allah’a
gönül verir; sonra da O’ndan ötürü, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere
bütün nebileri ve velileri severler. Nebileri ve velileri severler; çünkü onlar,
Cenâb-ı Hakk’ın maksatlarını takip ve temsil ederler ve O’nun yeryüzündeki
halifeleri olarak dünyanın imar ve tanzimine nezarette bulunurlar. Mü’minler,
nebileri ve velileri severken meseleyi Allah sevgisine bağladıkları gibi anne-
baba, gençlik, bahar gibi şeylere karşı sevgilerini de onların Allah’la
münasebetlerine bağlarlar. Meselâ; bu âlemi, Allah’ın güzel isimlerinin bir
tecellîgâhı ve öteki dünyaların da bir mezraası olması açısından severler.

Evet, kendi mertebe ve seviyelerine göre mü’minlerin Allah sevgileri de,
başkalarına karşı aşk u alâkaları da izafîdir. Çünkü, sevgi, mârifetin bağrında
boy atar, gelişir; herkes ilim ve irfanı nispetinde bir sevgi derinliğine ulaşır.
Kim Cenâb-ı Hakk’a ne kadar inanıyorsa O’nu işte o kadar sever. Bu açıdan da
sevgi izâfîdir. Dolayısıyla, insanların inanç mertebelerine göre sevgi
mertebeleri vardır. Yani, düz bir insan, kendi seviyesinde bir çeşit Allah’la
münasebet içindedir; o kendi mertebesine göre bir aşk u alâkaya ulaşmıştır.
Düz insan, ilme’l-yakîn merdiveninde yükseliyor demektir ama ilme’l-yakînin
de belki yüz basamağı vardır. Bir kul, ilme’l-yakînden ayne’l-yakîne, ondan da
eğer dünyada mümkün ise, hakka’l-yakîne geçerek mârifetini derinleştirebilir



ve mârifetinin derinliği nispetinde de Cenâb-ı Hak’la daha farklı bir münasebet
içine girer, daha engin bir Allah sevgisine erişir. Öyleki, bu mertebelerden
‘ayne’l-yakîn’ basamağına çıkabilenler, bütün kâinatı bir Kur’ân gibi
okuyabilecek dereceye erer ve her varlığın bir dil olup O’nu anlattığını duyar
gibi olur. Tevbe, inâbe ve evbe kapılarından yakîn koridoruna giren bir kul,
teyakkuz içinde ve sabırla mârifet mertebelerini kat’ederse zamanla aşk, şevk,
iştiyak, üns, rıza ve temkin makamlarına da ulaşabilir. Evet, O’nun adı
duyulduğu zaman burun kemikleri sızlayacak kadar sevdalanmaya aşk; O’nun
sevgisinden hâsıl olan istek, neşe ve sevinçle devamlı köpürüp durmaya şevk;
bunların, insan tabiatının bir derinliği hâline gelmesine iştiyak; O’ndan gelen
her şeyi gönül hoşnutluğuyla karşılamaya rıza; duyma, hissetme ve O’nun
sevgisiyle kendinden geçme hislerine karşı dikkatli davranarak kulluk edebini
korumaya da temkin diyoruz ki bunların her biri Allah sevgisinin değişik dalga
boyundaki tecellîleri ve neticeleridir.

Eğer bir insan, bütün eşyayı O’nu anlatan bir dil olarak görüyor, her şeyi
O’ndan kabul ediyorsa; canlı-cansız her varlığı bir yönüyle O’nu gösteren,
O’nu aksettiren aynalar şeklinde, O’nun mir’âtı olarak değerlendiriyorsa,
üzerlerinde O’nun mührünü gördüğü, O’nun kudretini okuduğu, O’nu müşâhede
ettiği ve O’nu duyduğu aynalara karşı alâka duyması da O’ndan ötürüdür. Şu
kadar var ki, insan O’na karşı ne kadar alâka duyuyorsa, o aynalara karşı
alâkası da o kadar derin olur. Bundan dolayı bazı büyükler, belki de bu
münasebeti sezemeden doğrudan doğruya eşyaya karşı derin bir alâka
duymuşlardır. Yani, bir yaprağa karşı dahi derin bir alâka duymuş, bir çöpe
bile kıymet vermiş; onda, O’na dair çok değişik şeyler müşâhede etmiş.. etmiş
fakat, ilk anda o münasebetin farkına varamamışlardır. O münasebetin farkına
vardıkları zaman da gönülden bir “oh” çekmiş, derin bir huzur nefesi
almışlardır. Üstad Hazretlerini bu mevzuda değerlendirme bize düşmez, onun
ufku çok derindir, biz ona yetişemeyiz. Fakat, ister bir tefekkür hazinesi olan
Yirmi Dördüncü Mektup’taki ifadelerine, ister Yirmi Altıncı Lem’a’daki
ricâlara, isterseniz de Hastalar Risalesi’ndeki devalara bakın; onun bazı
ızdıraplarına, gurbetinden şikâyet ettiği bazı hallerine şahit olacak ama bütün o
sözleri aslında varlığa karşı derin bir aşk u alâkanın ifadeleri olarak
okuyacaksınız. Önceki ızdırap ve gurbet gamzeden cümlelerin daha sonra huzur
ve kurbet nağmelerine dönüştüğünü fark edeceksiniz. Nazarlarını eşyadan
kurtarıp onların sahibine çevirdiği zaman, elem ve ızdıraplarının gittiğini,
onların sebep olduğu yaralara âdeta merhem sürüldüğünü, her derde bir deva
yaratan Allah’ın onun muvakkat gurbetlerini, elem ve hicranlarını da kendi
varlığını duyurmak suretiyle ve ebedî saadet inancıyla izale ettiğini



göreceksiniz.
Bu açıdan, insanların Cenâb-ı Hakk’a karşı aşk u alâkası farklı farklıdır ve

her kulun Allah’a karşı alâkası onun irfanı ölçüsündedir. Aynı zamanda bu
alâka, Cenâb-ı Hakk’ın o kula karşı teveccühünün de bir ifadesidir. Allah’ı
delice seven bir insan bilmelidir ki; Cenâb-ı Hakk’ın da o insana o ölçüde bir
teveccühü vardır. Evet, insan Allah’ı gerçekten seviyor, O’na “Sensiz
edemem” diyebiliyorsa, onun da Allah indinde öyle bir yeri vardır. Allah
indinde yerinizin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız, Allah’ın sizin
yanınızdaki yerine bakın. Sizin için O bir aşk, iştiyak ve cezbe kaynağı ise;
O’nun arzusu ile oturup kalkıyorsanız; bir yönüyle, her şeyde O’nu görmeye
çalışıyor, çehresine baktığınız her varlık hakkında “Bundan O’na dair nasıl bir
emare çıkarabilirim” diye düşünüyorsanız, O’nun nezd-i ulûhiyette sizinle –bî
kem u keyf– öyle bir münasebeti var demektir. O’nun öyle bir münasebeti
olunca, mele-i âlânın da öyle bir münasebeti olur. Dolayısıyla mesele tedellî
ile başlar; sizinki öyle bir tedellîye sadece bir cevaptır. Fakat, eğer bir insanın
Allah’a karşı o denli bir aşk u alâkası yoksa, o bilmelidir ki; onun teveccühten
nasibi de ona göredir. Böyle bir insanın da, “Eğer O Şems-i Ezelî ve Ebedî
bana teveccüh buyursaydı, bende de sevgi ve aşk u alâka adına bir parlaklık
olması gerekmez miydi?..” diye düşünmesi ve ilâhî teveccühleri alabilmek için
yapması gerekenler ne ise onları yerine getirmesi lazımdır. Çünkü o, ancak
böyle düşünür ve meselenin gereğini yaparsa, içinde bulunduğu karanlık
atmosferden sıyrılabilir. Meseleye böyle bakmazsa sıyrılamaz; hep o karanlık
atmosferde kalır. Mesele O’nda başlasa ve O’ndan bize gelse de, bizim
liyakatimiz ve O’ndan gelecek üns esintilerine, ilâhî tecellîlere gönlümüzü açık
tutmamız da çok önemlidir.

Putların En Şerlisi
Söz gelmişken, önemli bir hususu istidrâdî olarak arz edeyim: Biz, fert fert

“ben”den, benlikten sıyrılmalı ve aradan çıkmalıyız ki haylûlet olmasın; yani,
kalbimizle Rabbimiz arasına girilmesin ve ilâhî tecellîlerin önü kapanmasın.
Evet, bu haylûlet meselesi çok hassas bir konudur. Diyelim ki, bir insan
çocukluğundan beri insanlara vaaz eder, Allah Teâla’yla, Peygamberimiz’le
alâkalı bir şeyler anlatmaya çalışır. Anlattığı mevzular hep Cenâb-ı Hakk’ın
Zât’ıdır, sıfatlarıdır, esmâsıdır. Fakat o, benlikten sıyrılamamış, konuşurken
hak ve hakikate tercüman olma yerine kendini ifade etmeye çalışmış, Allah’ı
anlattığını zannettiği yerde bile benliğiyle kirlettiği üslûp ve edâ ile aslında çok
defa kendini anlatmıştır. Bu açıdan onun bu anlatmasına, Allah’ı anlatma da
denemez; çünkü o nefsinin dellallığını yapmıştır. Bunu tâmim edebiliriz, başka



sahalarda da aynı mevzuu düşünebiliriz. Meselâ, bazıları bir yerde, dine ve
millete hizmetin bir faslında işin içine girerler. Cenâb-ı Hakk’ın hazırladığı bir
kısım imkânları ve bazı argümanları değerlendirmeye çalışırlar.. Zahiren
yapmak istedikleri şey de güzel gibi görünüyordur. Fakat, o işin içinde zerre
kadar kendilerini ifade etme mülâhazası da varsa şirke girmiş ve o işi de
kirletmişler olurlar.

Çünkü, insan da, onun vesile olduğu ve vasıtalık ettiği işler de sırf Allah için
olmalıdır. “Sırf” Allah için olması gerekince, başkası için olmanın en küçüğü
bile karışırsa bozulur onun mahiyeti ve sırf Allah için olmaz artık o. Meselâ,
bir gazete çıkarırsınız, bir televizyon kanalı kurarsınız ve bunlarla dininizi,
milli kültürünüzü anlatırsınız; çok güzel işlerdir bunlar.. Fakat, yaptığınız bu
hayırlı işe, aynı zamanda, gazetecilikte ne kadar profesyonel olduğunuzu
gösterme, gazete mizanpajındaki ustalığınızı duyurma, televizyonculukta ne
kadar başarılı olduğunuzu anlatma mülâhazalarını da katarsanız; “şu
programlarda şöyle bir iş evirdim, çevirdim; şöyle yaptım, şunu şöyle
planladım” duyguları sararsa içinizi; hatta o mevzuda başkalarının mesaisini de
hiç görmez, sadece kendinizi nazara verir ve her türlü başarıyı şahsınıza nispet
ederseniz.. dahası, çok defa kendinizi nefyediyor gibi konuşur ama kendinizi
nefyederken bile nefsiniz adına kocaman kocaman, sarsılmayacak âbideler
dikme peşinde olursanız.. işte o zaman her şeyi kirlettiniz, şirke girdiniz
demektir. Evet, abidelerin en tehlikelisi, en öldürücüsü, putların Hubel, Lât,
Menât, Uzzâ, İsaf ve Naile’den de şerlisi tevazu, mahviyet, hacâlet ve kendini
nefiy çerçevesinde ortaya konanlarıdır. Mahviyet edâlıdır bunlar, tevazu
bohçasına sarılarak ortaya konmaktadır. Bunlarla nefsiniz adına diktiğiniz öyle
abideler olur ki, onlar sizi yutar bitirirler, fakat siz hiç farkına varamazsınız.
Bir gün size aklınızı başınıza almanız ve kendi ellerinizle dikip büyüttüğünüz
bu putların yamacına elinizde baltanızla geçmeniz söylense de geç kalmış
olabilirsiniz. Çünkü, sürekli kendi mahiyetinizin heykellerini dikmişseniz,
putlarla muhat bir insansınızdır artık ve diktiğiniz bu putların farkında
değilsinizdir, görmüyorsunuzdur onları. Bundan dolayı, Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) buyurur ki; “Sizin hakkınızda en çok korktuğum husus; şirk-
i esğardır.”2 Efendimiz, ism-i tafdille ifade ediyor ve ilk bakışta
görülmeyecek, ilk anda sezilmeyecek kadar küçükler küçüğü olan bu şirki bir
hadis-i şerifte açıklarken, karanlık bir gecede, karıncanın bıraktığı iz misaliyle
anlatıyor. Ümmeti hakkında, büyük bilinen günahlardan değil, küçük gördükleri
için çekinmedikleri riya gibi, süm’a gibi, “yaptım, ettim, düşündüm, kurdum”
gibi şirke sürükleyen söz ve mülâhazalardan korkuyor.

Öyleyse, mülâhazanızda daima O’nun sevgisi, O’nun rızası olmalı ve



demelisiniz ki, “Yâ Rabbi, Senin nâmına ortaya koyacağım bu işlerin, Seni
anlatma adına söyleyeceğim şu sözlerin içinde Senin rızanın olmadığı bir an ya
da bir kelime varsa, kirleteceksem amellerimi ve sözlerimi, bana bunların onda
birini bile yapma ve anlatma fırsatı verme. Dilimi tut, gözlerimi kapa,
kulaklarımı sağır et; yeter ki beni Senden gayrısıyla meşgul etme; Sana ait
nağmeler duyamıyorsam, Seni gösteren emareler göremiyorsam ve Sana çağıran
sözler söyleyemiyorsam, duymamın, görmemin ve söylememin de kıymeti yok.
Beni kıymetsiz ve abes şeylerle oyalama!..” İşte, Allah için olabilme
mülâhazaları...

Allah sevgisi ve Allah’tan dolayı sevme de böyledir; O nazar-ı itibara
alınmadan şuna-buna duyulan alâka darmadağınık ve neticesiz bir sevgidir.
Mü’min en evvel O’nu sevmeli, diğer bütün sevimli şeylere de O’nun isim ve
sıfatlarının değişik birer tecellîsi olarak alâka duymalı ve her temâşâ ettiği şeye
“Bu da O’ndan” deyip bakmalıdır. Ne var ki, bunları hissedebilmek için;

“Cemâlini nice yüzden görem diyen dilber,
Şikeste âyineler gibi pâre pâre gerek.” (Anonim)
Soru: Üstadımız, yeğeni Abdurrahman’ın vefat haberiyle çok sarsıldığını,

beş sene o haberin tesirinden kurtulamadığını ve hatta onun vefatıyla
dünyadan bütün bütün alâkasının kesildiğini anlatıyor.3 Cenâb-ı Hak’la
irtibatı pek sağlam olan Üstad gibi bir insanın bu kadar etkilenmesini nasıl
izah edebiliriz?

Cevap: Büyüklerin her türlü hâlini gönül verdikleri davaları zaviyesinden
yorumlamak gerektiği gibi onların bazılarına karşı sevgi ve muhabbetlerini de o
davanın yükünü kaldırabilecek sağlam omuzlar arama cehdleri şeklinde
değerlendirmenin daha doğru olacağı kanaatindeyim. Evet, Hak dostları
sırtlarındaki hamûlenin farkında olarak onu taşıma hususunda kendilerine
yardımcı olabilecek insanlar ararlar. Tanıştıkları herkesi, çok ciddi bir vefa ve
sağlam bir sadâkat isteyen böyle bir vazife için aday gibi görürler. Aradıkları
vefa ve sadâkat emarelerini kimin üzerinde bulurlarsa, hizmet-i imaniye ve
Kur’âniye adına ondan çok şey beklerler. İşte, Üstad Hazretlerinin, yeğeni
Abdurrahman Abi’ye karşı sevgi ve alâkasını da bu açıdan değerlendirmek
gerekir.

Abdurrahman Abi çok zeki, çok idrakli, âdeta dâhî birisi imiş. Dehâsıyla
beraber vefa ve sadâkati de tammış. Ayrıca, Üstad’ın, Ehl-i Beyt hakkında,
“(Onlar) teslim, iltizam ve tarafgirlikte çok ileridedirler. Çünkü İslâmiyet’e
fıtraten, neslen ve cibilliyeten taraftardırlar.”4 dediği gibi, onun cibillî bir
bağlılığı da bulunduğundan dolayı Üstad’a ziyadesiyle teslim ve tarafgirmiş;



gözünü tamamen ona ve yazdıklarına dikmiş, kendisini amcasının yoluna
adamış. Üstad onu, hem vazife-i uhreviyesinin kuvvetli bir medarı ve
kendisinden sonra yerine geçecek bir hayrülhalef, hem de bu dünyada en
fedakâr bir teselli kaynağı, bir arkadaş, en zeki bir talebe, bir muhatap ve
Nurların en emin muhafızı olarak görmüş. Yine Bediüzzaman’ın yorumlarıyla
ifade edecek olursak, nasıl ki Peygamber Efendimiz’in, Hazreti Hasan ve
Hüseyin’e karşı küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalâde şefkat, yalnız yakınlık
duygusundan gelen cibillî bir muhabbet değil, onların Peygamber vârisi olan
gayet ehemmiyetli bir cemaatin menşei ve mümessilleri olmaları cihetiyledir.
Yani, Efendimiz’in, Hazreti Hasan’ı kucağına alarak onun başını öpmesi,
Hazreti Hasan’ın torunlarından Gavs-ı Âzam Şah-ı Geylânî gibi pek çok zatlar
hesabınadır. Allah Resûlü, o zatların istikbalde yapacakları hizmetleri nazar-ı
nübüvvetle görüp takdir ve istihsan etmiş; bu takdir ve teşvikine alâmet olarak
da Hazreti Hasan’ın başını öpmüştür.5 Üstad Hazretlerinin, biraderzâdesi
Abdurrahman Abi’ye gösterdiği sevgi ve alâka da cibillî olmaktan ziyade böyle
bir beklenti ve ümidin neticesidir.

Bildiğiniz gibi, Kur’ân-ı Kerim’de Hazreti İbrahim ve Hazreti Zekeriya’nın
çocuk sahibi olma arzularından ve bu hususta yaptıkları dualardan bahsediliyor.
Peygamberler sadece peygamberlik ilmi ve nübüvvet davası miras
bıraktıklarından dolayı, biz onların bu arzu ve dualarını da bir vâris talebi
şeklinde anlıyoruz. Evet, Hazreti İbrahim ve Hazreti Zekeriya efendilerimiz,
yaşadıkları dönemler itibarıyla omuzladıkları yükün ancak bir Peygamber
tarafından taşınabileceğini görmüş ve çocuk isterken aslında kendilerine vâris-i
hass talep etmiş, peygamberlik mesleğinin kendi sulblerinden gelecek olan
nezih kimseler tarafından temsil edilmesini istemişlerdir. Yani, o husustaki
istekleri de peygamberâne olmuştur. Şu kadar var ki, bizim gibi düz insanlar
için öyle talepler bile dava yörüngeli olunca belki de bir fazilet sayılır; fakat, o
iki peygamber mukarrabîndendir ve mukarrabîn için o türlü talepler –Allah’a
yakınlıkları ve seviyeleri itibarıyla– bir yönüyle dünyayı talep mânâsına
geldiğinden, her ikisi de çocuklarından dolayı ciddî imtihanlar geçirmişlerdir.
Doğrusunu ve işin hakikatini Allah bilir, Hazreti İbrahim, belki isteğini içinde
tuttuğu için, çocuğunu kurban etme emriyle; Hazreti Zekeriya ise, açıktan istekte
bulunduğu için hem kendisi hem de oğlu şehit edilmekle imtihanın
peygamberâne olanını yaşamışlardır. Aslında bu mevzu bizim ufkumuzu çok
aşkındır; peygamberlerin Allah’la münasebetleri çerçevesinden ve O’na
yakınlıkları zaviyesinden değerlendirilmesi gereken bir konudur.

Bir Abdurrahman’a Bedel...



İşte, Hazreti Üstad’ın yeğenine karşı ciddi bir alâka duymasını da bu mânâya
hamletmek lazımdır. Onun alâkası sadece cibilli değildir; daha çok, yeğeninde
bir vâris-i hakikî özelliklerini görmesinden dolayıdır. Bu yönüyle de, onun
alâkası çok kıymetli ve büyüktür; çünkü bu, davasını hayatının önünde düşünme
mânâsına gelmektedir. Yani, onun sevgi ve alâkasında “bu işi hiç zâyi
etmeyecek, davayı kendi orijiniyle koruyup sonraki nesillere intikal
ettirebilecek, emanette emin bir emanetçi bırakma” mülâhazası vardır.

Aslında, Cenâb-ı Allah onun bu arzu ve isteğini de boşa çıkarmamıştır; bir
hikmete binaen, ondan bir Abdurrahman’ı alsa da, her birisi onun vazifesini
yapabilecek olan otuz tane Mustafa vermiştir. Üstad Hazretleri Kuleönlü
Mustafa Ağabeyi görüp tanıyınca onu bir numune olarak kabul etmiş ve bunu
“Senden bir Abdurrahman aldım; mukabilinde, bu gördüğün Mustafa gibi otuz
Abdurrahman, o vazife-i diniyede sana hem talebe, hem biraderzâde, hem
evlâd-ı mânevî, hem kardeş, hem fedakâr arkadaş vereceğim.”6 mânâsında ilâhî
bir işaret saymıştır.

Evet, zamanla o işaretin hakikati de zuhur etti. Ben Abdurrahman Ağabey’in
yerini dolduran Mustafalardan Sungur Ağabey gibi bazılarını gördüm. Meselâ;
Mustafa Gül Abi’yi gördüm ve onun Üstad’a bağlı olduğu kadar hiçbir evladın
öz babasına bağlı olamayacağına da kanaat getirdim. Tahir Abi’yi gördüm; bir
kardeşinizin arkasında namaz kıldığında hıçkıra hıçkıra ağladığına ve “Bana
Üstad’ın sesini hatırlattı.” deyip iç çektiğine şahit oldum. Onun sesine aşık
olmuş adam, parmaklarının hareketine âşık olmuş... Allah, Abdurrahman Abi’yi
almış ama Üstad’a Hulûsi Abi gibi sadık bir talebe nasip etmiş; Hoca Sabri
gibi vefalı bir kardeş vermiş; Hasan Feyzi gibi bir âşık göndermiş. Onun,
Üstad’ın ayrılığına dayanamayarak yazdığı meşhur şiirini bilirsiniz;

“Haber aldım ki yarın yâd olacakmış bize yâr,
Ne büyük yâre ki, kimler buna derman olacak?
Bu büyük derd-i elemden kime şekvâ edeyim?
İşiten nâlemi, hep ben gibi nâlân olacak.”

sözlerini hatırlarsınız. Ya şu ifadelerini nereye koyarsınız:
“Bab-ı feyzinden ırak olmayı asla çekemem,
Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak.”7

Hasan Feyzi Ağabey bir edebiyat hocasıydı; Üstad’ı tanımış ve canını
uğrunda feda edecek kadar ona bağlanmıştı. Sadıklardan birisi de Hafız Ali
Ağabey’dir. Üstad onun için, “Eski zamanlarda bazen böyle fedakâr zatlar,
kendi dostu yerine ölüyorlardı. Zannederim, o merhum benim yerimde gitti.”8



diyor ve ona kavuşmak için o âleme gitme adına kendisinde bir iştiyak zuhur
ettiğini anlatıyor. Hayır, şaka değil bu sözler, sadece kuru laf değil. Hazreti
Âdem’in, ömründen kırk seneyi Davut Nebi’ye vermesi gibi mânevî ruh
dokusunun örtüşmesini gerektiren bir şey... “Yirmi seneden beri milyonlarla
insana din, iman, İslâmiyet, fazilet dersi veren ve onları dinsizlikten muhafaza
eden Kur’ân tefsiri Risale-i Nur uğrunda idam edileceksem, sehpaya “Allah
Allah, yâ Resûlallah!” sadalarıyla koşarak gideceğim.”9 diyen Zübeyr
Gündüzalp gibi sadıklara has bir şey...

Ömerî Olun!..
Evet, Cenâb-ı Allah bir Abdurrahman’ı alıyor; fakat, öbür tarafta elli tane

Abdurrahman ihsan ediyor. Ayrıca, murad-ı Sübhânîsini biz insanların hesap
edemeyeceğimiz şekilde isabetli olarak ortaya koyuyor. Üstad’ın iradesi
dışında onu daha hayırlı ve salim bir yola sevk ediyor. Şöyle ki: Eğer bir şey
yapmak istiyorsanız, köyünüz, aşiretiniz, kabileniz ya da anne-babanızla
münasebetiniz açısından size yakın olan insanları değil, nesep itibarıyla size
uzak olsalar da duygu ve düşünce noktasından yakın olanları yanınıza alırsanız
daha isabetli davranmış ve uzakları yaklaştırmış olursunuz. Bu yolda belki bazı
yakınlarınıza bir kısım mahrumiyetler yaşatmak zorunda kalırsınız ama, iki-üç
tane kendi yakınınıza bedel, uzaktan bin tane yakın kazanırsınız ve herhangi bir
kıskançlığa da maruz kalmaz, meydan vermezsiniz. Aksi halde, yakınlarınız
biraz öne çıkınca ve etrafınızı sarınca, yakın olması mümkün olan uzaktaki pek
çok kimseyi tamamen uzaklaştırmış olursunuz. Öyleyse, hakperest olmak lazım;
yakın ve önde olmak kimin hakkıysa onun yakında tutulması ve öne çıkarılması
lazım. Kardeşiniz değil, kardeşinizin oğlu değil, amcanız ya da amcanızın oğlu
değil; kabileniz, aşiretiniz, köylünüz, kentliniz de değil.

Diyanet’e sözüm geçtiği dönemde, hiçbir Erzurumluya randevu vermedim, iş
ve vazife konusunda yardım istemek için doğup büyüdüğüm yerden gelen hiçbir
insanı kabul etmedim. Birisi oldukça liyakatliydi; çok güzel sesi vardı ve iyi
bir yere müezzin olarak tayin edilmek istiyordu; yardım etmem için kaç defa
geldi gitti. Bir gün, benden aradığını yine bulamayınca merdivenlerden inerken
çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağladı ve “Benim suçum ne, Erzurumlu olmam mı?”
dedi. Oysa, ben gençliğimden itibaren Ömerî olmaya ahd etmiştim. Hazreti
Ömer’in öz torununu sokakta görüp tanımadığını, kendi torununu tanıyamayacak
kadar bütün ümmetin dert ve ızdıraplarıyla dolu olduğunu okuyup öğrenince
hayran kalmıştım ona. Evet, size de Ömerî davranışı esas almak düşer. Eğer
siz, bir Erzurumluyu kayırırsanız, Türkiye’deki seksen küsur vilayetliyi
küstürürsünüz. Fakat siz, size ait şeyleri nefyeder ve bir kenara korsanız, Allah



etrafınıza öylelerini toplar ki, onlar sizin kenara koyduklarınızın kat kat üstünde
size kaşı vazife ifa ederler.
1 Bakara sûresi, 2/165.
2 el-Bezzâr, el-Müsned 67/107; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 5/339.
3 Bediüzzaman, Lem’alar s.299 (Yirmi Altıncı Lem’a, On İkinci Rica).
4 Bediüzzaman, Lem’alar s.27 (Dördüncü Lem’a, Birinci Makam, Üçüncü Nükte).
5 Bediüzzaman, Lem’alar s.24 (Dördüncü Lem’a, Birinci Makam, İkinci Nükte).
6 Bediüzzaman, Barla Lâhikası s.133; Kastamonu Lâhikası s.1.
7 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.525 (Emirdağ Hayatı).
8 Bediüzzaman, Şuâlar s.320 (On Üçüncü Şuâ).
9 Bediüzzaman, Şuâlar s.535 (On Dördüncü Şuâ, Zübeyr’in Müdafaasıdır).



En Önemli Vazife
İ’lâ-yı Kelimetullah
Allah’ın adının gönüllere nakşedilmesi, İslâm dininin şanına uygun bir

biçimde yüceltilip yayılması mânâsına gelen “i’lâ-yı kelimetullah”, bir
mü’minin en önemli vazifesi ve Cenâb-ı Hakk’ın da en çok sevdiği ameldir.
Allah’a iman ve O’nun nâm-ı celîlîni i’lâ etme gayreti mü’minlik şiarıdır.
Aslında, Allah’ın adı zatında yücedir, o her zaman âlîdir, O’nun “Aliyy” ismi
de var, Aliyy’dir O. Fakat, “O’nun adını yüceltme” ifadesini kendi idrakimiz
itibarıyla, kendi ufkumuzu aydınlatma açısından kullanıyoruz.. i’lâ-yı
kelimetullah derken, kararmaya yüz tutmuş kalblerin kir ve lekelerinden
arındırılarak asıl sahibine hazır hâle getirilmesini, gönül tahtının Mâlikü’l-
Mülk’e, Melikü’l-Mülûk’e arz edilmesini ve Yaratıcı ile kullar arasındaki
engellerin kaldırılmasını kastediyoruz.

Evet, i’lâ-yı kelimetullah vazifesi, en kutsal vazifedir ve esas itibarıyla
peygamber mesleğidir. Eğer, Allah nezdinde ondan daha kutsal bir vazife
olsaydı Cenâb-ı Hak, peygamber efendilerimiz gibi en seçkin kullarını o
vazifeyle gönderirdi. Oysaki, Allah Teâlâ, peygamberlerini i’lâ-yı kelimetullah
vazifesiyle görevlendirmiş ve sürgünlerin, hapishanelerin, hakaretlere maruz
kalmaların, işkencelerin, idam sehpalarına götürülmelerin, hatta şehit
edilmelerin çokça görüldüğü bu kutsal yola en güzîde kullarını –bir mânâda–
feda etmiştir. Şâyet, Cenâb-ı Hak bir şeyi bu şekilde öne çıkarmışsa onu bizim
arkaya çekmemiz mümkün değildir, bizim de o şeye aynı ölçüde değer
vermemiz inanmış olmamızın gereğidir.

Ayrıca, i’lâ-yı kelimetullahı ister emr-i bi’l-mâruf, nehy-i ani’l-münker yani
iyiliği emretme, kötülükten alıkoyma şeklinde ele alalım; ister “Sen insanları
Allah yoluna hikmetle, güzel ve mâkul öğütlerle davet et, gerektiği zaman da
onlarla en güzel tarzda mücadele et.”1 çerçevesinde mütalaa edelim; isterse
d e “Din, nasihattir...”  hadis-i şerifinin ifade ettiği mânâlar itibarıyla
değerlendirelim, o, Rabbimizin ve Efendimiz’in nâm-ı celîlinin dört bir yanda
şehbal açması ve insanların cehalet zulümatından kurtulup imanın aydınlığına
ermeleri için, Allah’ın rızasını kazanmaya mâtuf olarak eda edilen bir
vazifedir. Bu vazifenin semeresi rıza-yı ilâhîdir. Yani, Cenâb-ı Hak Cenneti
verir, Cennet nimetlerini tattırır, hatta Cuma yamaçlarında Cemâl-i
bâkemâli’yle tecellî eder, ehl-i Cenneti rü’yete mazhar kılar. Aliyyü’l-Kârî
ifadesiyle “Yazık o inanmayanlara, ne büyük hüsrandır onlarınki, mü’minler
Cenâb-ı Hakk’ın cemaliyle sermest olarak Cennet nimetlerini bile unuturken



onlar pişmanlık ve hasretle vurunur dövünürler.” Evet, Cenâb-ı Hakk’ın
cemalini görenler Cennet nimetlerini dahi unuturlar. Zira, dünyanın binlerce
sene mesûdâne hayatı, Cennetin bir saatine mukabil gelmez. Cennetin de
binlerce sene mesudâne hayatı, Cenâb-ı Hakk’ın Cemâli’ni bir dakika görmeye
mukabil değildir. Fakat onun da ötesi vardır ve müsaadenizle o öteler ötesini
ilave edeyim: Cenâb-ı Hakk’ın Cemâlini görmek de, O’nun kullarına bizzat
“Ben sizden hoşnudum, artık size gazap etmeyeceğim.” demesine asla mukabil
gelmez. Öyleyse, esas olan O’nun rızasını kazanmak, hoşnutluğuna mazhar
olmaktır. O’nun rızasına götüren en kestirme ve sağlam yol ise i’lâ-yı
kelimetullah yoludur.

Diğer taraftan, Cîlî’nin ifadesiyle, hakîkî insân-ı kâmil2 Peygamber
Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) ise –ki O’dur–, O’nun getirdiği din de
hakikî, kâmil dindir. Zaten, Allah Teâlâ “İşte bugün sizin dininizi kemâle
erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslâm’ı
seçtim.”3 diyor. Yani, “Bugüne kadar her peygambere, her safîye, her veliye
bazı nimetlerde bulundum; fakat size nimetimi tam verdim; dininizi kemale
erdirdim. Din olarak da İslâm’dan razı oldum.” buyuruyor. Öyleyse, i’lâ-yı
kelimetullah, Allah’ın hoşnut olduğu kâmil dini muhtaç gönüllere duyurmaktır
ki, neticede yine O’nun rızası vardır.

İnanıyor muyuz; Öyleyse...
Bir insan, Allah’ın rızasını dert edinmiş, hayatını ona bağlamışsa, onun

dışında başka hiçbir şey düşünmüyorsa, ona “rıza insanı” veya “rıza eri”
denebilir. Eğer sen, Allah’a imanla şahlanmış bir rıza eriysen artık yerinde
duramazsın, sürekli O’nun hoşnutluğuna ulaştıracak yollar, vesileler ararsın.
Eğer gerçekten inanmışsan, imanın vaad ettiği şeyler karşısında lâkayt
kalamazsın. Çünkü iman ebedî saadet vaad ediyor, beşerin yaratılış gayesini
ruhlara duyurduğu gibi kâinatı dahi aydınlatıp sebeb-i hilkatini okutturarak
insanı dünyada vahşetten, ötede de zulümat-ı ebedîyeden kurtarıyor. Yirmi
Üçüncü Söz’de ifade edildiği gibi; ancak iman sayesinde her şeyin yüzü
aydınlanıyor. İman sayesinde, kâinat bir gündüz rengini alıyor, nur-u ilâhî ile
doluyor. Geçmiş, büyük bir kabristan olmaktan kurtulup, mazinin her bir asrı
bir nebinin veya evliyanın taht-ı riyasetinde vazife-i ubudiyeti ifa eden
insanların meşheri hâline geliyor. Fırtına, zelzele ve tâun gibi hâdiseler, birer
vazifeli memur oluveriyor. Hatta, ölüm bile, hayat-ı ebediyenin mukaddimesi
ve kabir, saadet-i ebediyenin kapısı olarak görülüyor. Evet, ahiretin
aydınlanması da, ebede namzet olan insanın ebediyeti elde etmesi de imana
vâbestedir. Sen ebediyete ancak onunla mazhar olursun. Cenâb-ı Hakk’ın



cemâl-i bâkemâlini görmeye ancak onunla ulaşabilirsin. İşte, sen bunlara
inanıyorsan, ebedî azaptan kurtulup gönlünce yaşamanın Cennette olacağına
imanın varsa, kendi çevrene karşı nasıl lâkayt kalırsın! Annen, baban, dayın,
teyzen, yakınların, akrabaların ve sevdiğin insanlar, bir yerde oturup beraber
çay içtiğin kimseler.. nasıl lakayt kalırsın onların akıbetine...

Evet, Peygamberlikteki derinlik de bu noktadadır. Defaatle arz etmişimdir
bunu; hani Abdulkuddüs Hazretleri diyor ki: “Hazreti Muhammed (sallallâhu
aleyhi ve sellem) Miraç’ta gökler ötesi âlemlere gitti, Sidretü’l-Müntehâya
ulaştı, Cenâb-ı Allah’la konuştu. Fakat, Cennetin câzibedar güzellikleri O’nun
başını döndüremedi, bakışlarını bulandıramadı. Döndü, ümmetinin arasına geri
geldi. Allah’a yemin ederim, eğer ben oralara gitseydim, o mertebelere
ulaşsaydım, geriye dönmezdim!.” Onun bu sözlerini değerlendiren başka bir
Hak dostu diyor ki; “İşte nebi ile veli arasındaki fark budur. Biri sürekli O’na
doğru gidiyor; vuslat peşinde, üns billah peşinde, maiyyet peşinde.. Beriki
oraya ulaşıyor, Allah’la maiyyetini devam ettiriyor, bir ayağını oraya pekçe
koyuyor; fakat, Hazreti Mevlâna ifadesiyle, diğer ayağını yetmiş iki millet
içinde döndürüyor, tattıklarını onlara da tattırmak, duyduklarını onlara da
duyurmak, onları da zirveye ulaştırmak istiyor.” İşte peygamberâne tavır,
peygamberâne azim budur; peygamber enginliği, peygamberâne vicdan genişliği
herkesi kabulde, duyduklarını herkese duyurma gayretinde gizlidir.. Bu açıdan,
Allah’a, ahirete inanan bir insan, i’lâ-yı kelimetullah vazifesinden müstağni
kalamaz; gerçekten yürekten inanmışsa başkalarına da duyurmayı gönlünden,
kafasından çıkaramaz.

Mefhum-u muhâlifiyle meseleye şöyle de yaklaşılabilir; bir insan inandım
dediği halde, inandığı esasları, sistemi, düşünceyi, kendi kültür kaynaklarından
nebeân eden değerleri başkalarına duyurma cehd, gayret ve iştiyakından
mahrumsa, onun iman problemi var demektir. Tebliğ ve temsil aşk u
iştiyakından, i’lâ-yı kelimetullah arzusundan ve irşad sevdasından yoksun
oluşu, onun imanında da bir problem bulunduğunu gösterir.. öbür tarafı, bilmesi
gerektiği gibi bilememiş, öteki âlemin vad ettiklerine tam inanamamış demektir.
Öteye gerçekten inanmışsan, kabir hayatına, mahşere, sorgu suale, sırata,
Cennet nimetlerine, Cehennem azabına imanın varsa, sen nasıl annenin, babanın
elinden tutmayı düşünmezsin?.. Nasıl sevdiğin insanların akıbeti ve kurtuluşu
hususunda endişeye düşmezsin?.. Ve ebedi hüsran ateşini gördüğün halde nasıl
olur da bir itfaiyeci gibi elinde iman tulumbacığınla alevleri söndürmeye
koşmazsın?!. Hayır hayır.. inanıyorsan lakayt kalamazsın!...

Havârîlerdeki tebliğ aşk u iştiyakı o imandan kaynaklanıyordu; sahabedeki
enginlik o itikattan, imandaki derinlikten nebeân ediyordu. Hazreti



Bediüzzaman ve onun ilk talebelerindeki şuur, imanın içlerinde tutuşturduğu
korun tezahürüydü. İman gönüllerinde öyle bir kora dönüşmüştü ki,
hapishaneleri, lüks otel köşelerine tercih ediyor, insanların ebedi saadet-i için
dünya mahrumiyetlerine seve seve katlanıyorlardı. Dinleyin merhum Zübeyr
Gündüzalp’i, ne diyor: “Eğer Üstadımız, talebelerine musibet zamanında sabır,
tahammül ve itidal telkin etmemiş olsaydı; ona hürmetkâr binlerce talebe,
Afyon tepelerine kuracakları çadırlar içerisinde, mahkemenin beraat kararını
bekleyeceklerdi... Biz, iman ve İslâmiyet hizmeti uğrunda zâlimlerin zulmüne
maruz kaldığımız vakit, hapishane köşelerinde veya darağaçlarında ölmeyi,
istirahat döşeğindeki ölüme tercih ederiz. Görünüşü hürriyet, hakikati istibdad-
ı mutlak olan bir esaret içinde yaşamaktansa, hizmet-i Kur’âniyemizden dolayı
zulmen atıldığımız hapishanede şehit olmayı büyük bir lütf-u ilâhî biliriz.”4

Evet, onlar yürekten bağlanmışlardı i’lâ-yı kelimetullaha ve insanlığın
kurtuluşunu onda görüyorlardı.

Ayrıca şu meseleyi de açıklamanın zarurî olduğuna inanıyorum: Bazı
dönemlerde devlet, sistemini o yüce gâyeye göre kurar; planını, projesini
tamamlar, o vazife için tahsis ettiği insanlarla dinin i’lası için gayret eder.
Fakat, bunu da bir dayatmayla değil, bir yönüyle empoze etmekle değil, dinin
güzelliklerini sergilemek ve gönüllere girmekle yapar. Hiçbir devletin diğer bir
devlete “ille de bunu alacaksınız, ille medenî olacaksınız, ya da medeniyeti şu
şekilde anlayacaksınız, ille demokrasiyi böyle yorumlayacaksınız” şeklinde
baskılar kurmaya ve istediğini kaba kuvvete başvurarak almaya hakkı yoktur.
Bir başka ülkeyi demokratlaştırmak, –kendi anlayışına göre– medenileştirmek
kimsenin vazifesi değildir. Çünkü bu mülâhaza her zaman suistimallere,
haksızlıklara açıktır; her zaman baskı ve dayatma vesilesi yapılabilir ve her
zaman bazı insanların haysiyetiyle, şerefiyle, onuruyla, millî birlikleriyle, kendi
iktidarlarıyla oynamaya sebep olabilir. Evet bu tür baskı ve zulümlere
başvurulamaz dinin anlatılması için. Siz medeniyetinize, dininize, kendi
değerlerinize ait güzellikleri âdeta bir panayırda, bir sergide teşhir ediyor gibi
sergilersiniz ve bu sergilemeyi de hususiyle tavırlarınızla, davranışlarınızla,
ahlâkınızla yaparsınız. Başkaları koşup gelir sizin serginize ve beğenen alır
güzelliklerinizi. Ne güzel der Alvar İmamı, “Tevhid Güneşi doğmuş; yağmadır,
alan alsın!” Evet, İslâm güneşi doğmuş, yağmadır, alan alsın… iman güneşi
zuhur etmiş, yağmadır, alan alsın... İşte, devlet, semâda markalanmış, kutsiyeti
damgalanmış bu dini, baskılara, dayatmalara tenezzül etmeden, işe “kaba
kuvvet terörü”nü karıştırmadan başkalarına da anlatır, dünyanın her tarafına
yayarsa, öyle bir dönemde i’lâ-yı kelimetullah bir farz-ı kifâye hâline gelir.
Yani, fertler o vazifeyle tâlî dereceden sorumludur. Fert, namazını kılar,



orucunu tutar, zekâtını verir.. bunlar birer farz-ı ayndır, herkesin mutlaka eda
etmesi gereken ferdî mükellefiyetlerdir; onların yanında emr-i bi’l-mâruf, nehy-
i ani’l-münker gibi bir yolla i’lâ-yı kelimetullah yaparsa bir farz sevabı
kazanır; ama yapmazsa günaha girmiş olmaz.

Fakat, bir dönemde devlet boyunduruğu yere koyarsa, i’lâ-yı kelimetullah
vazifesini eda etmezse, o zaman her fert o vazifeden sorumlu olur; o vazife, bir
farz-ı ayn hâline gelir. Hatta, devlet birkaç müessesesiyle o vazifenin
kıyısından köşesinden tutsa bile onun hakkı tam verilemiyorsa, o zaman da bir
seferberlik anı gibi o vazife herkese terettüp eder. Meselâ, günümüzde olduğu
gibi, din terörle beraber zikredilir olmuşsa, din adına canlı bombalar
patlatılıyor ve böylece İslâm’ın dırahşan çehresi karartılıyorsa.. din
bombaların, cinayetlerin gölgesinde anlatılıyor ve dolayısıyla terörle müşterek
mütâlâa ediliyorsa, –Onun tertemiz yüzünü kana bulayanlar yerin dibine
batsın.– böyle bir dönemde, doğruyu doğru üslûpla ve meşru yollarla anlatmak
farz-ı ayn gibi olur.

İman ve Amel
Bir başka husus da şudur: Kur’ân-ı Kerim’de pek çok yerde iman ve amel-i

salih beraber zikredilmektedir. Amel, umumî mânâda iş, vazife, hareket,
davranış, ibadet, hayırlı faaliyet demektir. Fakat, daha ziyade insanların bir
maksada binaen yaptıkları işe “amel” denir. Yapılan işte bir gâye ve maksat
yoksa buna “fiil” denir, amel denmez. Necip Fazıl “iman ve aksiyon”
konferansında temelde “aksiyon”u “amel”in karşılığında kullanmıştı. Fakat,
Kur’ân-ı Kerim’in o mevzudaki üslûbunu tercih ederek “iman ve amel” demek
daha uygun ve doğru olsa gerek. Evet, salih amel, Cenâb-ı Hak nezdinde güzel
ve makbul olan iş demektir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât ve sadaka
vermek gibi ameller amel-i salihe dahildir. Hatta güzel ahlâklı olmak ve
evrensel İslâmî değerleri sergilemek de bir salih ameldir. Kur’ân-ı Kerim
ameli, “salih” sıfatıyla beraber ortaya koyuyor. Dolayısıyla, “aksiyon” kelimesi
mânâyı karşılamakta yetersiz kalıyor. Çünkü, aksiyonda sadece hareket vardır.
Salih amelde ise, arızasız, kusursuz ve bir gâyeye matuf olma esastır. Salih
kelimesini, “kısır döngü” dedikleri “fâsit daire”nin zıddı olarak uydurma
dildeki “doğurgan döngü”nün karşılığı olan “salih daire” ifadesinde de
kullanıyoruz. Nasıl ki, şerler, şerre çağrıdır, davetiyedir; bir şer, başka bir
şerrin vesilesidir, mukaddimesidir; aynen öyle de, bir hayır, başka bir hayrın
çağrısıdır. Nasıl ki, insan bir şer işlemekle imandan bir adım uzaklaşır, küfre
bir adım yaklaşmış olur; bir hayır işlemekle de imanda o kadar pekişmiş, o
kadar güçlenmiş ve dolayısıyla da küfre, dalâlete karşı kendisine yeni bir sera



daha oluşturmuş, zarardan korunmuş olur. İşte, bir hayrın daha başka hayırlara
vesile olması ve sonraki hayırlara ortam teşkil etmesiyle sürekli hayırlar
meydana gelmesine salih daire diyoruz.

Kur’ân’daki, “salih amel” ifadesinde bir ıtlak vardır, yani, salih amelden
kastın ne olduğu net olarak ifade edilmemiş, sınırları çizilmemiştir. Üstad
Hazretlerinin Sünûhât’ta dediği gibi, “Kur’ân, salihatı mutlak, müphem
bırakıyor. Çünkü ahlâk ve faziletler, hüsün ve hayır çoğu nisbîdirler. Neviden
nev’e geçtikçe değişir. Sınıftan sınıfa nâzil oldukça ayrılır. Mahalden mahalle
tebdil-i mekân ettikçe başkalaşır. Meselâ, bir idarecinin, makamındaki
ciddiyeti vakar, mahviyeti zillettir. Kendi evindeki ciddiyeti ise kibir,
mahviyeti tevazudur. Madem ki, Kur’ân, bütün tabakata, bütün asırlara, her hâle
şâmil bir hitab-ı ezelîdir. Hem nisbî hüsün ve hayır çoktur. Salihattaki ıtlakı,
beliğâne bir icâz-ı mutnebdir. Beyanda sükûtu, geniş bir sözdür.”5 Evet,
Kur’ân-ı Kerim bazı şeyleri mutlak bırakıyor ki, o mevzu şâmil olsun, benzer
her hususu içine alsın. Öyleyse, hâlis bir niyetle, rükünlerine riâyet edilerek,
şekil ve lafzın yanında meselenin ruhu, mânâsı ve özü de göz önünde
bulundurularak, ondan matlub olan mârifet, muhabbet, aşk u şevk yudumlanarak
kılınan bir namaz da salih ameldir. Dolayısıyla, emr-i bi’l-mâruf, nehy-i ani’l-
münker veya i’lâ-yı kelimetullah da salih amel haricinde kalmaz. Hani, Hilâfet
kaldırılırken bir kanun madesi olarak deniyor ki: “Hilâfet resmen ilgâ
edilmiştir; fakat Büyük Millet Meclisi’nin şahs-ı mânevîsinde meknuzdur.” İşte,
amel-i salihin ruhunda da emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker, irşâd ve i’lâ-yı
kelimetullah meknuzdur. Demek ki, “iman edenler ve salih amel işleyenler”
dendiği zaman i’lâ-yı kelimetullah da kastedilmektedir. Normal zamanlarda
farz-ı kifaye olarak, irşad adına seferberlik anında da farz-ı ayn, yani teker
teker her ferdin görevi olarak o vazife terettüp etmektedir.

Şeytanın Gemleri
Şunu da unutmamak lazım; Lokman (aleyhisselâm) oğluna, “Evladım, namazı

hakkıyla ifa et, iyiliği yay, kötülüğü de önlemeye çalış ve başına gelen
sıkıntılara sabret! Çünkü bunlar azim ve kararlılık gerektiren işlerdendir.” 6

buyuruyor. Emir mahiyetinde dört nasihatte bulunuyor: Namaz kıl, emr-i bi’l-
mâruf yap, nehy-i ani’l-münkerde bulun ve bunları yaparken başına gelebilecek
musibetlere karşı dişini sık, sabret. Çünkü, azim ve kararlılık gerektiren çok
kıymetli bu üç ameli eda edenleri şeytan ve aveneleri pek hoş karşılamaz ve
rahat bırakmazlar; tahditlere, sıkıntılara, eziyetlere, takiplere, esaretlere,
sürgünlere... maruz bırakırlar. Hatta ölümle tehdit eder, fırsat bulurlarsa
zehirler, darağaçları hazırlar ve ne yapıp edip i’lâ-yı kelimetullah vazifesinin



yapılmasına mani olmaya çalışırlar.
Bu kavga, ta Hazreti Âdem’e karşı şeytanın düşmanlığıyla başlamıştır,

günümüzde de devam etmektedir. Üstad, “Mühim ve büyük bir umûr-u
hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok
uğraşır.”7 demiyor mu? Eğer hayırlı işlerin arkasındaysanız, şeytan ve onun
cinnî-insî dostları sizinle de uğraşacaklardır. Peki neden başkalarıyla
uğraşmıyorlar? Niye uğraşsınlar ki? Anlatılır ya: Birisi, caminin önünden
geçerken bakmış ki orada başka biri bekliyor. “Sen kimsin, burada ne
bekliyorsun?” diye sormuş. Karşıdaki cevap vermiş: “Ben şeytanım, şu
camiden çıkacak insanları bekliyorum. Elimdeki şu gemleri onların kafalarına
vuracak ve istediğim tarafa yönlendireceğim onları.” Adam tekrar sormuş;
“Benim için getirdiğin gem hangisi?” Şeytan cevap vermiş: “Senin için geme
lüzum yok ki; sen zaten kendi ihtiyarınla arkamdan koşturup duruyorsun.” Evet,
tabiatı dalâlete, küfre kilitlenmiş bir varlıktır şeytan. Başka şeyleri düşünmeye,
faydalı işleri mülâhazaya almaya içinde hiç boşluk kalmamıştır onun.
Mütemâdî kine, nefrete, düşmanlığa kilitlenmiştir. Ebû Leys Semarkandî,
Tenbîhu’l-Gâfilîn’in son bahsinde Peygamber Efendimiz ve şeytanın
karşılaştığından, Efendimiz’in ona on tane soru sorduğundan bahsediyor.
Soruların birinde Peygamber Efendimiz, “En çok kimden nefret ediyorsun?”
deyince “Senden” diye cevap veriyor mel’un.8 Elbette O’ndan nefret edecektir.
Çünkü O’nun, kâinatın yüzüne serptiği nurlarla varlığın mânâsı ve mahiyeti
okunmuş; şeytanın oyunları bozulmuştur. Çünkü O olmasaydı eşyânın mahiyeti
anlaşılamayacaktı… O olmasaydı biz enbiyayı tanıyamayacak… O olmasaydı
dünya ve ukbâyı anlayamayacaktık. Elbette şeytan onun düşmanı olacaktır.
Ondan sonra da derecesine göre, peygamber varislerine düşmanlık edecektir.

Cenâb-ı Allah, “Sen, de ki: ‘Yâ Rabbî! Şeytanların vesveselerinden,
onların yanımda bulunmalarından Sana sığınırım!’”9 buyuruyor. “Şeytan”
değil de ِنیِطاَیَّشَلا  diyor; yani, bir tane değil, pek çok şeytandan, onun
avenesinden, dost ve yardımcılarından Kendisine sığınmamızı emir buyuruyor.
“O şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da.” 10 diyerek cinler arasında
olduğu gibi insanlar arasında da şeytan fıtratlı, şeytanın yardımcısı kimseler
bulunduğunu haber veriyor. Allah’ı inkâr eden, inkâra dokunulduğu zaman
kendisine dokunulmuş gibi rahatsızlık duyan, küfre kilitlenmiş tabiatlara dikkat
çekiyor. İşte, eğer siz hayırlı bir iş yapıyorsanız, cinnî ve insî şeytanlar,
mutlaka ona mani olmak isteyeceklerdir. Size meyleden insanların da başlarına
gem vurmaya, onları başka vadilere çekmeye çalışacak, o hayırlı
faaliyetlerinizden istifade etmelerine engel olacaklardır. Sürekli, hayırlı işlerin



önünü kesmeye çalışacak, daima salihâtla aranıza setler çekeceklerdir. Bazen,
malla, bazen dünyevî menfaatlerle, bazen şehvet, servet ve devlet vaadiyle hiç
durma bilmeden size musallat olacak ve Allah’ın rızasına giden yolda ayağınıza
çelmeler takmaya çalışacaklardır.

Fakat, inşaallah, sağlam bir imanınız varsa ve onu takviye etmenize vesile
olan kendi kültür kaynaklarınıza karşı bir kopukluk yaşamıyorsanız, şeytanın
muzır mânileri karşısında sarsılmayacak, tökezlemeyecek, dimdik ayakta
duracak, doğru bildiğiniz yolda yürüyecek ve rıza burcuna ulaşacaksınız. Hem
yaptığınız işlerden dolayı pozitif olarak sevap kazanacaksınız; hem de dünyanın
hiçbir câzibedar güzelliği karşısında dize gelmeyecek, dünya tecessüm etse bir
fettan şeklinde karşınıza dikilse bile rahatlıkla onu da itmesini bilecek, hiçbir
şey karşısında eğilmeyecek, dünyayı ve dünyevîlikleri ayağınızın ucuyla itecek,
bütün şeytanî engelleri aşacak ve “Allah” deyip yolunuza devam edeceksiniz;
edecek ve bir de o manileri aşmakla sevap kazanacaksınız. Bilinemez,
yaptığınız müspet şeylerle kazandığınız sevap mı daha büyüktür; yoksa menfi
şeyleri itmek ve yolunuza yürümekle elde ettiğiniz sevap mı daha büyük?!.
1 Nahl sûresi, 16/125.
2 el-Cîlî, el-İnsanü’l-kâmil 2/71-72.
3 Mâide sûresi, 5/3.
4 Bediüzzaman, Şuâlar 537, 540 (On Dördüncü Şuâ, Zübeyr’in Müdafaasıdır).
5 Bediüzzaman, Sünûhât s.17-18.
6 Lokman sûresi, 31/17.
7 Bediüzzaman, Lem’alar s.200 (Yirmi Birinci Lem’a).
8 Bkz.: es-Semerkandî, Tenbîhü’l-gâfilîn s.763.
9 Mü’minûn sûresi, 23/97-98.
10 Nâs sûresi, 114/6.



Kobraların Raksı
Düşmanların Gadri ve Dostların Vefasızlığı
Soru: Malik bin Nebi, “İslâm, düşmanlarının cefası ve müntesiplerinin,

dostlarının da vefasızlığına maruz kalmıştır.” diyor. Bu sözü nasıl
anlamalıyız?

Cevap: Osmanlı’nın üst üste zulüm ve ihanetlere uğradığı, İslâm âleminin
müstemlekeciler tarafından âdeta tırpanlandığı ve fikir, düşünce adına dümdüz
edildiği, geriye sadece Osmanlı’ya sövme ve vefasızlığın miras kaldığı bir
dönemin akabinde, Malik bin Nebi, o ihanetlere ve vefasızlığa baş kaldıran ilk
kadirşinaslardan biridir. “Eğer İslâm dünyasının şimalinde Türk toplumu
olmasaydı, bugün İslâm dünyası da olmazdı. Türkler olmasaydı, bugün
yeryüzünde Müslümanlık da kalmazdı.” diyen Malik bin Nebi soruda
zikrettiğiniz sözü de söylemiş olabilir. Fakat, Abdulkadir Udeh’in
“Müntesiplerinin vefasızlığı ve düşmanlarının gadri arasında İslâm” isimli bir
kitabı vardır ve zannediyorum bu tespit Malik bin Nebi’den ziyade Udeh’e
aittir.

İster Malik, isterse de Udeh söylemiş olsun, bu söz çok yerindedir ve ona
katılmamak da mümkün değildir. Bir şey ifade ediyorsa, ben de senelerdir aynı
kanaati taşıyorum; evet, asırlar var ki, İslâm dünyası dediğimiz coğrafyada
Müslümanların en büyük problemi düşmanlık ve vefasızlık olmuştur. İslâm’ı
gadre uğratan iki cephe vardır: Birisi, sürekli taarruzlar peşinde olan haset, kin,
inat ve küfür cephesi; diğeri de, dini yolda bulmuş gibi davranan, kültür
Müslümanlığı tavrı sergileyen vefasızlar cephesi.

Bu hakikati dile getirmek ve vakayı rapor etmek gereksiz görülebilir. Fakat,
bazı problemleri bilme ve onları teşhis etme tedavi adına çok önemlidir. Ziya
Paşa’nın

“Bil illeti, kıl sonra müdâvâta tasaddî,
Her merhem her yâreye derman mı sanırsın?
En ummadığın keşfeder esrar-ı derunun,
Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın?

dediği gibi her şeyden önce illetin bilinmesi, hastalığın teşhis edilmesi,
doktorların ifadesiyle “tanı”nın ortaya konması lazımdır. Bu yapılmadan
tedaviye başlanması mümkün değildir. Bu açıdan, hoşgörü, barış ve sulh
atmosferinde yaşamayı arzu eden ve bu gâye uğrunda gayret gösteren
Müslümanlar da İslâm’ın dünden bugüne biteviye saldırılara maruz kaldığını



ve bundan sonra da bazı insanların düşmanca hislerle hareket edebileceğini
bilmeleri lazımdır.

Evet, tarihin değişik dönemlerine çok kısa bir yolculuk yapsanız ya da hâl-i
hazırdaki hâdiselerin çehresine dikkatle baksanız ürpererek göreceksiniz ki,
hakikaten dışta bir husumet cephesi vardır. Meselâ, daha Hicret-i seniyyenin 8.
senesinde, Roma’nın desteğinde Hristiyan Araplardan oluşan 100.000 kişilik
bir ordu 3000 kişilik İslâm birliğine karşı savaşmış ve Mu’te’yi kan gölüne
çevirmişlerdi. O günkü dünya nüfusu ve o gün harbe çıkarken teşkil edilen
ordular mülâhazası açısından meseleyi ele alacak olursak, bütün Ceziretü’l-
Arab’ı işgal edebilecek güçlü bir ordu ile gelmişlerdi Müslümanlar üzerine.
Aradan birkaç sene henüz geçmişti ki, Hazreti Ebû Bekir, bir taraftan Esvedu’l-
Ansî, Müseylimetü’l-Kezzab, Secah, Tuleyha gibi peygamberlik iddiasındaki
yalancılarla, içten çıkan vefasızlarla mücadele ederken, bir taraftan da, dışta
iki büyük imparatorluğun, Sasanî ve Roma’nın ordularıyla karşılaşmak zorunda
kalmıştı. Aynı düşman cephe yine binlerce (bazılarına göre 150-200 bin)
kişilik bir orduyla ve Müslümanları bitirme niyetiyle hücuma kalkmış, ama
Allah’ın inayetiyle bozguna uğratılmıştı.

Evet, “Hazreti Mesih’in mezarı çiğneniyor, Meryem’in kabri tavla yapılıyor,
Mescid-i Aksa düşmanların ayakları altında” diyerek ordu hazırlayan ve
Malazgirt’te Alparslan’ın karşısına çıkan da, Birinci Cihan harbine girerken
Anadolu’yu dört bir yandan işgal eden ve Müslümanların yaşadığı coğrafyayı
baştan başa çiğneyen de, Arap kabile reislerini Müslümanlar aleyhine tahrik
ederek Osmanlı askerlerinin Medine müdafaasında bile ihanete uğramasına
sebebiyet veren de aynı düşman cepheydi. İslâm, tarih boyunca sürekli,
düşmanları tarafından kuşatılma tehdidi altında bulunmuş, hasım cephenin çok
korkunç ve insafsız husumetine maruz kalmıştır. Meselenin tarihî tekerrürler
devr-i daimi içinde seyrine bakınca siz de görürsünüz ki, bir Halid kılıcı
karşısında bunlar savulup gitmişler, bir İkrime, bir Selahaddîn, bir Alparslan
kahramanlığıyla tekrar sinip inlerine çekilmişlerdir; fakat Müslümanları
asırlarca sömürdükleri ve meşgul ettikleri de bir vakıadır.

İşte, dininize ve size karşı düşmanlık besleyen kimseler, fırsat ele geçince
hemen bir saldırıya girişiyor, bir kuşatmaya gidiyorlarsa, demek ki onların
yüreklerinde dinmeyen bir kin, bir nefret ve bir husumet var; öldürme ve yok
etme mülâhazası var.

Sulh Adaları
Fakat biz bunları söz konusu etmeme, düşmanlık vesilelerine hayat hakkı

tanımama azmindeyiz. Mazinin yanlışlıklarını tarih kitaplarında zincire vurma



ve düşmanca duyguları hortlatmama taraftarıyız. Geçmişte belli hâdiseler başka
zincirleme hâdiselere sebebiyet vermiş; düşmanlıklar, belli düşmanlıklar
doğurmuştur; insanlar birbirlerinden uzaklaşmış, zıt cepheler oluşmuştur. Bugün
bunları konu ederek yeniden kavga sebebi yapmak, yeni uçurumlar meydana
getirmek mânâsızdır. Kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın; biz, yürüdüğümüz
hoşgörü yolunda ilerlemeye devam etmeli, sağdaki soldaki kine, nefrete,
düşmanlığa rağmen, bir kısım “sulh adaları”na ulaşmalı, “sulh adacıkları”
oluşturmalıyız.

Biz “hoşgörü” diyelim, hoşgörünün de ötesine yürüyelim, dünyayı dostça
paylaşmayı düşünelim; niyetimiz, azmimiz bu istikamette olsun ve planlarımızı,
projelerimizi o niyet ve azme göre yapalım. Ceste ceste onları uygulamaya
çalışalım. Bu bizim dinimizin ve tabiatımızın gereği olan bir tavırdır. Fakat
unutmayalım ki, dünyadaki bütün insanları yumuşatmaya da bizim gücümüz
yetmez. Herkese “diyalog” dedirtemeyiz, “hoşgörü”, “konuma saygı”
dedirtemeyiz. Siz Türkiye’de bile herkesi hoşgörü atmosferine
taşıyamıyorsunuz. Hatta bazen Abdulkadir Geylânî yolunda olduğunu söyleyen
insanlar dahi, “Bunlar hoşgörü, diyalog diyerek milleti Hristiyanlaştırıyorlar.”
diye her yere şikâyet ediyorlar sizi. Sizinle uğraşmayı, aleyhinizde olmayı,
kâfirle uğraşmak ve küfrün aleyhinde olmaktan daha önemli bir vazife gibi
görüyorlar. Bunlara hoşgörü ve diyaloğu anlatmak mümkün değil. Belki
kendileri o işin başında olsalardı, o zaman meseleye sahip çıkarlardı. Ama bir
başkası o işi temsil edince, İslâm’ın geleceği ve insanlığın huzuru adına onu
önemli görünce, sırf o işi temsil edenlerden ötürü öyle mühim bir meseleye de
husumetle bakıyorlar. Bu açıdan, hoşgörü, diyalog, herkesi kendi konumunda
kabul etme ve herkese insanca davranmaya karşı çıkacak insanlar da her
devirde bulunacaktır. Onların kin ve nefretini kırmak, kalblerini yumuşatmak,
duygu ve düşüncelerinizi kabul ettirerek onları da hoşgörü çizgisine getirmek
belki de mümkün olmayacaktır.

Kobraların Raksı
İşte bu hususu ve yürüdüğünüz yolda karşılaşacağınız husumeti bilmelisiniz.

Bilirseniz ona göre bir çare düşünür ve uygularsınız. Duymuş, görmüşsünüzdür;
bazı insanlar kobralarla uğraşıyor, onların zehirini çıkarıyor. Kobra bu sokar
insanı… Canını sıkarsanız sokar; yuvasında problem çıkarır, süründüğü yerde
onun karşısına çıkarsanız, avıyla arasına girerseniz sokar sizi. Fakat onları bile
hizaya getirmenin yolları var; bazen bir ney sesiyle, bazen parmak
hareketleriyle onlara da dans ettirmenin, ritim tutturmanın metodları var. Eğer,
yaşadığınız dünyada fıtrat itibarıyla bir kısım kobralarla beraber olmak



zorundaysanız, onların fıtratlarını çok iyi bilmek ve ne yapıp edip onlara da
insanca tavırlar sergiletmek de sizin vazifeniz ve insan olmanızın gereğidir.

Evet, insanoğlu Cenâb-ı Hakk’ın verdiği kabiliyetleri kullansa zannediyorum
en vahşi hayvanlara bile Allah’ın izniyle raks ettirebilir. Size bahsetmiştim;
zoolojiyle alâkalı Osmanlıca, eski bir kitabım vardı. Onun mukaddimesinde,
“Hâlık-ı Âzam, insanı öyle bir kabiliyet ve istidatta yaratmıştır ki, o,
hayvanların en vahûşu olan arslanları bile te’dip ve te’nise (terbiye etme ve
evcilleştirmeye) muktedirdir.” deniyordu. Yine bir belgeselde görmüştüm:
Araştırmacılar akreplerin ses alma özelliklerini, onların sesi aldıkları dalga
boyunu, onlara uygun frekansları keşfetmişler. Onların duyabileceği frekansta
ayarladıkları sesi etrafa yayınca, bir de baktım ki, bütün taşların arasından
sıyrılan akrepler kuyruklarını dikip raks etmeye başladılar. Hayret ettim;
insanoğlunun mahareti karşısında dehşetle ürperdim. Demek ki o, varlığı, eşyâ
ve hâdiseleri iyi okuyunca, herkesi ve her şeyi mûnisleştirebiliyor.

Düşmanı bilme esprisinde de esas bu husus saklıdır. Şayet düşmanınızı
bilirseniz; onun huyunu, tabiatını, hangi frekanstaki sesleri işittiğini iyi tespit
ederseniz, ona göre bir ney bulur, ona uygun bir ses çıkarırsınız. Akrepler
dünyasına yolunuz düştüğünde o sesi yükseltir, hem zararlarından korunur, hem
de, onlara raks ettirirsiniz.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyuruyorlar ki: “Ben farzları
yapmakla emrolunduğum gibi insanları idare etmekle de emrolundum.” Yani,
Allah farzları emrettiği gibi, insanları idare etmeyi, evirip çevirip hak ve
hakikate uygun bir şekilde herkese anlayacağı dille konuşmayı da emretti,
buyuruyor. Cenâb-ı Hak, Hazreti Musa ve Hazreti Harun’a, “Ona tatlı,
yumuşak bir tarzda hitap edin. Olur ki aklını başına alır, yahut hiç değilse
biraz çekinir.”1 diye ferman ediyor. Firavunla bile münasebet kuracak ve
yüzünü ekşitmeden hakkı ve hakikati ona da anlatacaksın. O şekilde
anlatacaksın ki, anlatmanın bir mânâsı olsun ve bu uğurda gösterilen gayretler
de boşa gitmesin... İçi nur dolu enjektörü, onun vücuduna da zerk edebilmek
için, huşûnetle değil, işmi’zâzla değil; tatlılık göstererek ve ona göre bir şeyler
söyleyerek ruhunun ilhamlarını onun ruhuna da akıtacaksın ki, teklif ve
düşüncelerin reaksiyon görmesin. Bu şekilde davranmanın, din düşmanlarının
ağızlarına pelesenk ettikleri takiyye ile de alâkası yoktur. Arz ettiğimiz tavır,
herkese anlayış seviyelerine göre konuşma, aldatma ve kandırma niyeti
taşımadan fikir ve düşüncelerini muhatabın durumuna göre anlatmaya çalışma
tavrıdır.

Vefa Umarken Candan...



Evet, bugün, Müslümanlar olarak, bir taraftan çok ciddi bir husumet çemberi
içindesiniz; diğer taraftan da, dostlardan beklenen vefayı göremiyorsunuz.
Mürüvvetli olması gereken insanlardan içten vefa ve tam bir sadakat
bekliyorsunuz ama bu beklentinizde hep inkisarlar yaşıyorsunuz. Sürekli, “Vefa
umarken candan/Doldu gözüm hicrandan/Kaldım yaya dermandan...” diyor,
hicranınızı içinize gömüyorsunuz. İşte, candan vefa umarken, dermandan yaya
kalıyorsanız ve gözünüz de hicranla doluyorsa o zaman işiniz vahimdir. İçin
vefasızlığı dışın husumetine inzimam edince başınıza gelecek şeyler var
demektir.

Bundan dolayı, o kadar çok istiyorum ki, dine-imana, vatana-millete hizmet
etmeye gönül vermiş arkadaşlara şöyle sesleneyim: Ne olur gelin, bu gayeyi,
hayatta her şeyden üstün bileceğimize yemin edelim.. yemin edelim, Allah’ın
rızasını her şeye tercih edeceğimize; yemin edelim dünyayı görmeyeceğimize;
yemin edelim din için, millet için her zaman dimdik, granit gibi ayakta
duracağımıza; yemin edelim bu yolda mala, cana takılmayacağımıza.. yemin
edelim dünya tecessüm etse, bir fettan gibi karşımıza dikilse bile dönüp
bakmayacağımıza; yemin edelim maddî-mânevî füyûzat hislerine bile iltifat
etmeyeceğimize ve hatta bizi götürüp Cennet’e koysalar, “vazife var” deyip
geri dönme arzu ve iştiyakıyla yaşayacağımıza. Gelin iltifat etmeyelim
Kur’ân’ın ٌبَِعلَو ٌوَْھل   dediği “oyun ve eğlence” türünden şeylere. “Ebedî ahiret
diyarı ise, hayatın ta kendisidir.”2 ilâhî beyanını düşünelim, ona kilitlenelim
ve onun ötesinde Rabbimiz’in rızasını nazar-ı itibara alalım.

Bunları söylüyorum; zira, dostun vefasızlığı, düşmanın tecavüzkâr
tavırlarından daha zararlıdır. Çünkü o içtendir; kalenin içi ona emanettir; çünkü
o vefalı durmazsa, kapılar bir vefasız elle ardına kadar açılabilir. Çünkü o,
tutup dini kaldırmazsa, kendi ruhunun heykelini ikame etmezse, başkaları gelir,
zaten yıkılmış olan o şeyin üzerinde tepinir. Evet, Müslümanlar olarak, bizim
problemimiz sadece dıştaki husumet değildir. Kendi içimizdeki tutarsızlık,
vefasızlık, samimiyetsizlik, mukavemetsizlik ve sadakatsizliktir en büyük
derdimiz. Bu açıdan Udeh’in kitabına koyduğu ad fevkalade yerindedir; Malik
bin Nebi de onu telaffuz etmiş olabilir, İslâm hakkında duyduğu heyecanın ona
da aynı sözleri söyletmesi muhtemeldir.

“Vefa umarken candan/Doldu gözüm hicrandan/Kaldım yaya dermandan...”
Biliyor musunuz, kaç defa odama girmiş, bu sözleri gözyaşlarıyla terennüm
etmişimdir... Vefa umduğum birinin vefasızlığı karşısında kaç gece
inlemişimdir. Ah vefa!...

Arkadaş; kalbinin gözüyle bak bana… gönlünün sesiyle seslen ruhuma…



Vicdan kulağınla teveccüh et konuşulanlara… Sakın vefasızlık etme
hakikatlere ve davaya…

Bu faslı da, bir zamanlar bin iniltiyle yazdığım şu sözleri tekrar ederek
bitireyim: Ah vefa, nerede kaldın! Bıktık şu her gün birkaç defa yeminini bozup
ahdinden dönenlerden. Ve neredesiniz ruhuyla bütünleşmiş vefa timsali er oğlu
erler!.. Kalkın; girin ruhlarımıza. Kamçılayın hayâllerimizi ve boşaltın vefa
adına ne taşıyorsanız hepsini sinelerimize!.. Gelin, gelin de şurada burada
dolaşıp duran şu üç-beş vefalı insanı, ümitsizlik ve inkisardan kurtarın!..3
1 Tâhâ sûresi, 20/44.
2 Ankebût sûresi, 29/64.
3 M.F. Gülen, Buhranlar Anaforunda İnsan s.47.



Zihinler Silkelenmeli!...
Soru: Bediüzzaman Hazretleri “zihni silkelemek”ten1 bahsediyor. Zihnin

silkelenmesi ne demektir?
Cevap: Zihin; anlama, öğrenme, bilme, ezberleme ve hatırlama kabiliyetidir.

Ona, şuur faaliyetlerinin bir havuzu ve bir kütüphanesi nazarıyla da bakılabilir.
Çünkü zihin, şuur kanallarıyla sürekli beslenir; şuuraltı ve şuurüstü müktesebât
adına elde ettiği bütün bilgileri arşivler ve onları değişik kuvvelerin
değerlendirmesine sunar.

Bildiğiniz gibi, iyiyi kötüden ayırt edip iyilikten lezzet ve inşirah duyan,
kötülüklerden de muzdarip ve mükedder olan vicdanın, latîfe-i rabbâniye,
irade, zihin ve his gibi dört ana unsuru vardır. Değişik vazife ve
fonksiyonlarıyla beraber, bunlardan her birerlerinin de bir asıl gayesi bulunur:
İradenin asıl gayesi ibadetullah, hissinki muhabbetullah ve latîfe-i
rabbâniyeninki müşâhedetullah olduğu gibi zihnin gerçek gayesi de
mârifetullahtır. Bundan dolayı, zihnin sürekli mârifetullaha ait malumâtla
dolması, Allah mârifetine götürecek bilgiyle beslenmesi gerekir.

Ne var ki, zihin çoğu zaman bilim kisvesindeki lâf ü güzâfın, sakat
düşüncelerin, yanlış kabullerin ve batıl inançların istilasına uğrar ve
muzahrefât diyebileceğimiz bilgi kırıntılarıyla ve fantezi atıklarıyla dolar. İşte,
bu sakat düşüncelerden, yanlış kabul ve batıl inançlardan, bilgi görünümlü
atıklardan kurtulmak için zihnin esas gayesine döndürülmesine, diğerlerinin
yerine mârifetullaha götüren malumâtın konulmasına “zihnin silkelenmesi”
denilebilir.

Zihin Duruluğu ve Efendimiz’in Ümmîliği
Bu mevzunun daha iyi anlaşılması için, değişik vesilelerle üzerinde

durduğum bir hususu, Peygamber Efendimiz’in ümmiyeti meselesini
hatırlatmakta fayda mülâhaza ediyorum: Malumunuz olduğu üzere, okuma
yazma bilmeyen ve zihni, annesinden doğduğu gibi saf ve temiz kalan kimseye
“ümmî” denir. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Ey Resûlüm! Sen
vahyimizden önce kitap okuyan veya yazı yazan bir insan değildin; eğer
böyle olsaydı, batıl iddia peşinde olanlar şüphe edebilirlerdi.”2 âyetinin de
açıkça ifade ettiği gibi ümmî idi. Nitekim, kendisine vahiy gelinceye kadar
okuma yazma bilmediği umum ulema tarafından kabul edilmektedir.

Allah Resûlü okuma yazma bilmiş olsaydı, Ehl-i Kitap değişik iddialarda
bulunur; Efendimiz’in, Kur’ân’da geçen Yahudiliğe, Hristiyanlığa ve kutsal



kitaplara dair bilgileri, çok çeşitli bilim dallarına ait ilmî işaretleri ve
prensipleri Tevrat’tan, Zebur’dan, İncil’den ya da daha başka kitaplardan
aldığını ve onları bir yönüyle o günkü Arap usûlüyle anlattığını söylerlerdi.
Fakat, Alîm u Hakîm, Efendimiz’in ümmî olmasını murat buyurmuş ve o tür
iddia ve iftiraların gün yüzüne çıkmasına bile müsaade etmemiştir. Dost-
düşman bunu böyle kabul etmiş ve hiçbir hasım çıkıp da O’nun okuma yazma
bildiğini ileri sürememiştir.

Ancak, Efendimiz’in, kendisine vahiy geldikten sonra okuma yazmayı
öğrenip öğrenmediği konusu ihtilaflıdır, o hususta farklı görüşler vardır. Fakat,
Hudeybiye anlaşmasının metnindeki “Resûlullah” lafzına müşrikler itiraz edip
Süheyl b. Amr, “Peygamber olarak kabul etseydik, seninle savaşmazdık.
Öyleyse, anlaşma metnindeki “Allah’ın Peygamberi” ifadesi silinmelidir.”
deyince, Efendimiz orada bile “Yâ Ali, (o ifadeyi) göster de ben sileyim.”
demiştir. Demek ki, Efendimiz, o zaman bile okuma yazma bilmiyordu. Bununla
beraber, İbnu’t-Tîn ve İbnü’l-Mülakkin gibi kimseler, hayat-ı seniyyelerinin
sonunda Peygamberimiz’in bazı şeyleri öğrendiğini söylerler. Allah Resûlü,
bazı şeyleri göre göre onlara alışmış olabilir; meselâ, nâm-ı celîlini tanıyabilir;
bir yerde “Muhammed” yazıyorsa onu hat olarak ayırt edebilir. Hamîdullah
Hoca’ya da bu konuda çok hücum edildi; “Efendimiz, ömrünün son döneminde
okuma yazma biliyordu.” dedi diye o da çok eleştirildi. Oysa, Efendimiz’in
ümmiyetinin ömrünün sonuna kadar devam ettiğini kabul etmekle beraber, bazı
şeyleri göre göre, göz alışkanlığıyla tanıyor olduğunu söylemek de mahzurlu
olmasa gerektir.

Aslında, Efendimiz’in ümmiyetiyle alâkalı hususları, sorunuzla ilgili önemli
bir mevzuu nazara vermek, ümmiyetin zihin saflığı ve duruluğu vaadettiğini
belirtmek için arz ettim. Evet, biz hepimiz zihnimize daha önceden şöyle böyle
girmiş müktesebâtın çocuklarıyız. Hiç farkına varmasak ve düşünmesek de,
çoğu zaman biz Cemil Meriç üslûbuyla, Necip Fazıl edasıyla, Bediüzzaman’ın
ifadeleriyle ya da Nurettin Topçu tarzıyla konuşuruz. Onlara ait söz ya da
düşüncelerin bir yerinde ya fiili değiştiririz veya faili çıkarırız ve onları
kendimize mal eder konuşuruz. Bunu planlı ve düşünerek yapmayız; onların
üslûbu, söz ve düşünceleri içimize öyle işlemiş, zihnimizde o kadar yer etmiştir
ki, farkında değilizdir onları tekrar ettiğimizin. Tevarüd gibi bir şeydir bu; bir
büyük zat kıymetli bir söz söylemiştir, aynı kültürün çocuğu olduğumuzdan ve
aynı kaynaklardan beslendiğimizden dolayı, biz de aynı şeyleri söyleriz, ama
farkında değilizdir.

İşte, Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) hem Kur’ân, hem
de ondan anlaşılması gereken mânâlar vahyediliyordu; Allah Resûlü de o



vahiyleri aynıyla ümmetine tebliğ ediyordu. Farz-ı muhal, Efendimiz’in
zihninde dışarıdan bazı şeyler yer etmiş olsaydı, zihindeki esneklik ve
elastikiyet o vahy-i gayr-i metluvu (lafzı okunmadan mânâ olarak bildirilen
vahiy) sağa sola çekebilirdi ve dolayısıyla yorumlarda farklılık olabilirdi.
Fakat, Efendimiz ümmî idi, başka felsefe ve kültürlerin tesirinde hiç kalmamıştı
ve O’nun zihni saftı, dupduruydu, Allah’ın inayet ve hikmetiyle fıtrat üzere,
tertemiz olarak korunmuştu.

Resûlullah’ın, “Biz ümmî bir ümmetiz...”3 sözünü de bu zaviyeden
değerlendirmek mümkündür. Bu hadis-i şerif de, okuma yazma bilmemeyi
değil, başka dünyalara ait bilgi kırıntılarıyla zihnin kirletilmemiş olmasını
nazara vermektedir. Evet, sahabe efendilerimiz de ümmî idiler. Fakat, onların
ümmiyeti, yabancı kültürlerin tesirinde kalmama anlamındaydı. Onlar, Roma ve
Fars medeniyetlerinin o gün için çok baskın kültürlerine karşı korunmuşlardı;
dolayısıyla zihinleri temiz ve duruydu. Kur’ân’ı anlama ve yorumlama
hususunda başka kaynaklara müracaat etme ihtiyacı duymuyorlardı. Nitekim
sonraki nesillerin zihninde meydana gelen bulanıklıkta diğer kültürlerin
tesirinde yetişmiş insanların etkisi çok büyük olmuştur. Bediüzzaman’ın,
“Ka’bu’l-Ahbar Müslüman olurken, onun mâlumat-ı sabıkası da Müslüman
olmuştur.”4 sözü bu çerçevede değerlendirilebilir.

Neyi, Nasıl Okumalı?
Günümüzün insanına gelince; bugün zihinler her zamankinden daha fazla

müzahrefâtla doludur. Zihin, böyle muzahref şeylerle dolunca, insan hiç farkına
varmadan o malzemeyi evirir çevirir, kullanır. Bilgi kırıntılarıyla ve yabancı
kültürlerin çer çöpüyle dolmuş, yalan yanlış bilgilerle kirlenmiş bir zihin,
hemen o söz ve düşüncelerin rotasına girebilir ve onlar tarafından idare
edilmeye, yönlendirilmeye başlar. İnsan, hiç farkına varmadan, zihninde yer
bulan o söz ve düşüncelerin tesirindeki bir akıntıya yakalanabilir. Meselâ,
günümüzde bir kısım değişik felsefî ve sosyal bilim sahaları tamamen Batı
felsefesine dayanmaktadır. Pedagoji ve psikoloji gibi alanlarda sadece
pozitivizm ve rasyonalizmin sesi soluğu duyulmaktadır. Bizim kültür
kaynaklarımızla beslendiğine inandığımız çok samimi kimseler bile kitaplarının
yarısını Freud’un düşünceleriyle doldurabilmektedir. Dolayısıyla, böyle bir
atmosferde o türlü, kökü bize yabancı düşünce ve mülâhazalarla bizim
insanımızın da zihin ve düşünce ufku kirlenmektedir.

O zaman bize ait olmayan hiçbir şey okumamız mı iktiza ediyor? Hiçbir
yabancı kitap okumayalım mı? Meselâ, Marks’ı, Sartre’ı ve Camus’yu



okumayalım mı? Yanlış anlaşılmasın, o insanların yazdıkları ya da Batı’da
kabul gören başka kitaplar okunmasın demek istemiyorum. Bir mü’min, dinî
ilimlere ve ruh terbiyesine ehemmiyet verirken, ‘pozitif’ ilimler denilen
fenlerden, ayrıca edebiyat, tarih ve felsefeden de bir nebze haberdar olabilir.
Bir yandan fizikten kimyaya, biyolojiden astronomiye kadar, modern bilimlerin
ana prensiplerini öğrenirken diğer yandan da Camus, Sartre, Marcuse gibi
varoluşçu filozoflar ve daha başka Doğu ve Batı felsefesinin ana kaynaklarıyla
tanışabilir. Fakat, bir mü’min, önce mutlaka okuması lazım gelen şeyleri
okumalıdır. Evet, bizim din usûlü dediğimiz akîde metodolojisi ve fıkıh usûlü
gibi öncelikle okuyup öğrenmemiz gereken meseleler vardır. Biz kendi
usûlümüzle zihnimizi donatırsak, kendi kaidelerimizi zihnimizin esas
dinamikleri hâline getirirsek bizi onlar yönlendirir. Yoksa, kendi kültür
kaynaklarımızı bilmeden başka felsefeler, başka ideoloji ve kültürler, başka
başka yorumlarla meşgul olur ve onları okursak, zamanla aslî meselelermiş gibi
görmeye başlayacağımız o felsefe ve kültürler düşünce dünyamıza gelip oturur,
zihnimize hükmetmeye başlar ve düşüncelerimizi yönlendirirler.

Evet, bizim belki bir Sartre’dan da alacağımız şeyler olabilir; onun
fikirlerine bütünüyle katılmasak da, herkeste potansiyel olarak şöyle böyle
bulunan bir bohemlik realitesiyle alâkalı bazı hususları ondan öğrenebiliriz.
Freud’un anne-çocuk münasebetlerine dair ortaya attıklarına iştirak etmesek,
“libido” nazariyesini yanlış ve yakışıksız bulsak da, onun şuuraltı ile alâkalı
bazı sözlerini de görmezlikten gelemeyiz. Şimdi, eğer biz, sağlam bilgilerle ve
bir yönüyle düşünce dünyamızı koruyacak din usûlüne dair meselelerle
donanmış bir zihne sahipsek onları okurken kendi yorumlarımızı da yapabiliriz.
Okuduklarımızın faydalı yanlarını alır, kullanır; muhtemel zararlara ve düşünce
kaymalarına karşı da korunmuş oluruz.

Zihnin Silkelenmesi Nasıl Olur?
İşte, zihnin silkelenmesini de bu çerçevede anlamak lazım. Bir dönemde,

okuyup meşgul olduğumuz, öğrenip değer verdiğimiz hususlarda iyi bir
ayıklama yapamamışsak, zihnimize koyduğumuz şeyleri din eleğinden
geçirmemişsek ve her nasılsa zihnimiz bir kısım muzahref bilgilerle
kirlenmişse, o mevzudaki sabit ve değişmeyen disiplinlerimizi esas ölçü kabul
ederek, malumâtımızı ölçüp tartmamız ve elenenleri kapı dışarı etmemiz, bir
nevi zihnimizi silkeleyerek onu çer çöpten temizlememiz gerekmektedir. Yani,
yazıp söylediklerimizin, düşünce ve sözlerimizin dinin esasları zaviyesinden
filtre edilmesi lazım. Yoksa, zihnimiz uzun süre silkelenmediği için onda yer
eden, oraya iyice yerleşen yanlış kabul ve batıl inançlar düşüncelerimizi



yönlendirir ve bizi yanlış hükümlere götürür.
Bu husus sadece ilahiyatçılar için değil, herkes için geçerlidir. Tabipler,

pedagoglar, psikologlar… da pozitivist düşüncenin tesirinden sıyrılmak için bu
mânâda bir zihnî silkelenmeye muhtaçtır. Meselâ, Batı’nın pedagojisi, onlara
has problemler adına ortaya atılmış toplumsal bir reçetedir. Bizim dünyamız
için de, bize ait problemlere uygun çare ve yöntemler geliştirmek icap eder.
Batılı pedagojiyi alıp aynen uygulamaya kalktığımız zaman temelde bize ait
olan disiplinlerin bazılarını gözardı etmiş oluruz. Öyleyse, önce kendi kültür
dinamiklerimizi bilmemiz ve başka kültürlerden alacağımız bilgilerin tenkit ve
kritiğini yapmamız şarttır. Meseleleri değerlendirirken, naslarla ortaya konmuş
temel kaidelerimizi bir projektör gibi hep önümüzde tutmamız zaruridir. Eğer,
bizim anladığımız şeyler mantığımızla çelişmediği gibi dinimizin esaslarına da
ters düşmüyorsa onları kabul ederiz. Mantığımızla çelişmese de usûl-i dine
muhalif bir husus söz konusu ise, yine dinî esaslara göre hareket eder, problemi
mantığımızda ya da üzerinde kafa yorduğumuz meselede ararız.

Meselâ, bugün modern iş idaresi kriterlerine göre, “Yapılan bir işe
idareciler de katılır, onlar da hizmete iştirak ederlerse sistem daha iyi yürür,
daha çok verim alınır.” Bu ifadeyi okuyan ya da duyan bir mü’min, hemen bu
meselenin dinimizdeki yerine bakmalıdır. Bakarsa görecektir ki, bu husus,
Batı’da kabul edilen iş idaresi sisteminin son zamanlarda dile getirdiği bir
husus olsa da, temelde bize ait bir disiplindir. Peygamber Efendimiz, “Bir
topluluğun efendisi, onlara hizmet edendir.”  buyurmuştur. Ne güzel bir
düsturdur bu!.. Bu düstura göre, Hak katında değer kazanmak istiyorsa,
Müslüman bir genel müdür de diğer çalışanlar kadar ter dökmeli, hizmet
etmeli, kalkıp kendi masasını kendisi temizlemelidir. Bazılarının aklına
gelebilir ki, hiyerarşi hiç olmamalı mı? Evet bu mânâda olmamalı. Saygı ve
hürmet muhatabın kabul edeceği bir meseledir, beklentiye girilecek ve aranacak
bir husus değildir. Yanında çalışanları takva ve kurbet bakımından kendinden
yüce görme meselesine gelince, o da yukarının, idarecinin genel mülâhazası
olmalıdır. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), peygamberlikle alâkalı
meseleler müstesna, halkı icbar ettiği hiçbir husus olmamıştır. El alem yemek
yaparken O’na ocağa üflemek düşüyorsa ocağa üflemiş; odun toplamak
düşüyorsa odun toplamıştır. Eşlerine karşı da öyle bir faikiyet iddiası içinde
hiç olmamıştır. Gerekmişse, kalkmış bezleri yıkamış, çorba yapmış ve ev
halkına sürekli yardımda bulunmuştur. İşte, aslı bizde olan böyle bir hususun
kendi kültürümüzdeki derin köklerini görmeme, aksine Batı’dan çıkmış harika
bir fikirmiş gibi onu alkışlama bir aldanmışlık; o disiplini dinî kriterlerle
ölçtükten sonra bize ters olmadığını, bilakis bizden olduğunu görünce de alıp



kullanma ise hakperestliktir ve hikmetin gereğidir.
Hâsılı, insanlar, farkına varmasalar da, düşünce yapılarını oluşturan,

zihinlerinde yer eden temel felsefeye göre konuşur, yazar ve yaşarlar. Öyleyse,
zihne giren her şeyi usûl-i din süzgecinden geçirme, tertemiz ve dupduru
zihinleri bulandırmama adına çok önemlidir. Doğru görme, doğru düşünme ve
doğru hükümler verebilmenin yolu, zaman zaman zihni silkeleyip yabancı ve
muzahref bilgileri kafamızdan söküp atmaktan geçmektedir.
1 Bediüzzaman, Barla Lâhikası s.322.
2 Ankebût sûresi, 29//48.
3 Buhârî, muhsar 5; Müslim, sıyâm 3.
4 Bediüzzaman, Muhâkemat s.47 (Birinci Makale, Üçüncü Mukaddime).



Hicret Diyarında Ölmek
Soru: Hicret edilen beldeden ayrılmama ve ölene kadar hicret mahallinde

kalma meselesini yaşadığımız dönem itibarıyla değerlendirir misiniz?
Cevap: Mekke döneminde, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) İslâm’ın

nefesiyle dirilmek için gelenlerin biatlarını kabul ederken onlardan “hicret”
etmelerini de istiyordu. Bundan dolayı o dönemde hicret, –imanın şartı olmasa
bile– İslâm esaslarına denk bir farz gibi değerlendiriliyor ve hatta hicret
etmeyene münafık nazarıyla bakılıyordu.

Sadece, Velid İbn Velid, Ayyaş İbn Rebia, Seleme İbn Hişam gibi, Kur’ân’ın
ifadesiyle, “müstaz’af” diyebileceğimiz zulme maruz kalmış, müşrikler
tarafından tutuklanıp işkence edilmiş Müslümanlar hicret konusunda mâzur
görülmüşlerdi. Zira bunlar, ّللا ِهٰ ُلوُـسَر  ٌدَّمَحُم  ُهـّٰللا  َِّالإ  َهِٰـلإ  ـَـال   dedikleri
günden itibaren zincire vurulmuş, Mekke fethedilinceye kadar da ayaklarında
zincir, boyunlarında bukağı, bin bir türlü işkenceye maruz olarak yaşamışlardı.
O zulümden kaçmak, hicret edip Allah Resûlü’ne ulaşmak için çok uğraşmış,
fakat zalimlerden kurtulamamış ve hicret edememişlerdi. Peygamber Efendimiz
sabah namazında rukûdan kalktıktan sonra, ellerini kaldırıyor, bunlara dua
ediyor ve “Allahım Velid İbn Velid ’e, Allahım Seleme İbn Hişam’a, Allahım
Ayyaş İbn Rebia’ya necat ver!” deyip inliyordu. Diğer Müslümanlara
mukaddes göç emri verirken onlara da hicret kapısı açılması için dua
ediyordu..

Hicret, sıradan bir göç ve geçici bir yolculuk değildi. O sevdiklerini arkada
bırakma ve sürekli bir gurbete adım atma demekti. Muhacirler, yurtlarını
yuvalarını, evlâd ü ıyâllerini terk ediyor, bilmedikleri diyarlara, tanımadıkları
insanlar arasına gidiyorlardı. Onların kimisi anne babasından, kimisi eşi ve
çocuklarından ayrı düşmüş, sevdiklerini müşrikler arasında bırakarak “hicret”
deyip yürümüştü. Meselâ, Hazreti Ebû Bekir (radıyallâhu anh) giderken, göz
nuru Âişe Annemiz yoktu yanında; kızı Esma yoktu, oğlu Abdullah yoktu. O
merhamet âbidesi ve şefkat timsali Ebû Bekir Efendimiz, babasını, eşini ve
çocuklarını Allah’a emanet ederek ve vazife sorumluluğunu babalık şefkatinin
önüne geçirerek yola koyulmuştu. Ashab efendilerimiz emre itaat ederek doğup
büyüdükleri topraklardan ayrılıyorlardı ama aileleriyle beraber gönüllerini de
arkada bırakıyorlardı. Çünkü, bir insanın ailesini, evlad ü ıyâlini, doğduğu yeri
çok sevmesi ve o insanlardan, o mekanlardan ayrılmak istememesi tabiî ve
fıtrîdir. Daüssıla (sıla hasreti) her kalb sahibini inletecek bir acıdır ve hemen
herkeste var olan bu hissi gönülden söküp atmak mümkün değildir. Nitekim,



Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bile Sevr mağarasından ayrılıp yola
revân olacağı an yaşlı gözlerle son bir kere daha doğup büyüdüğü topraklara
bakmış ve “Mekke! Seni o kadar çok seviyorum ki, eğer beni çıkarmasalardı
–vallahi– senden ayrılmazdım.”1 buyurmuşlardı. Hazreti Ebû Bekir ve
Seyyidina Bilal gibi sahabe efendilerimizden bazıları Peygamber köyünde
Peygamberle beraber olmalarına rağmen daüssıla duygusuyla hıçkıra hıçkıra
ağlamış ve Mekke için şiirler söylemişlerdi.

İşte, böyle bir ayrılığın hâsıl ettiği daüssıla duygusuyla geri dönme telaşına
düşmeme, hicret beldesini terk etmeme ve vazifeyi yarıda bırakıp oradan
ayrılmama gibi maslahatlar adına sahabe efendilerimiz “hicret beldesinde
ölme, orayı asla terk etmeme” mevzuuna çok ehemmiyet veriyorlardı.
Dolayısıyla, o dönemde, tâli’siz bir şairden başka hiç kimse Medine’yi
bırakmamış, Mekke’ye dönmemişti. Dönmek bir yana, onlar hicret mahalleri
dışında bir yerde vefat etmekten bile korkmuş, başka yerde ölmeyi hicreti eksik
bırakmak olarak anlamışlardı.

Buhârî ve Müslim gibi güvenilir kaynaklarda geçen bir hadis-i şerifte
anlatıldığına göre, Sa’d İbn Ebî Vakkâs (radıyallâhu anh) Vedâ Haccı
senesinde Mekke’de şiddetli bir hastalığa yakalanmıştı. Orada vefat etmekten
çok korkmuş ve kendisini ziyarete gelen Peygamber Efendimiz’e şöyle demişti:
“Yâ Resûlallah! Arkadaşlarım gidecek de ben kalacak mıyım; yoksa ben
burada mı öleceğim?” Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de ona,
“Hayır, sen burada kalmayacaksın. Allah’tan öyle umuyorum ki, daha nice
yıllar yaşayarak Allah rızası için güzel işler yapacak ve yükseleceksin; kimi
insanlar (mü’minler) senden fayda, kimileri de (kâfirler) zarar görecekler.”
demiş , “Allahım! Ashâbımın hicretini tamamla! Onları geri döndürüp
hicretlerini yarım bırakma!” diye dua etmiş ve Sa’d İbn Havle’nin Mekke’de
ölmesine üzüldüğünü de ifade buyuran Efendimiz sözlerini şöyle bitirmişti,
“Acınacak durumda olan Sa’d İbn Havle’dir, yazık onun haline!”2

Evet, ilk dönem itibarıyla farz mesabesinde kabul edilen hicret Mekke’den
Medine’ye göç şeklinde gerçekleşmiş ve bitmişse de, niyet ve Allah yolunda
cehd yönüyle o kıyamete kadar devam edecektir. Mukaddes göç, insanlığın
İslâm dinine eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç olduğu şu dönemde eski devirlere
nispeten daha da önemlidir. Bugün medenîleşmeyi ve Medîneleşmeyi bekleyen
o günkü Yesrib yoktur ama, her yere Medine’nin boyasını çalma ve
bedeviliklerle kirlenmiş şehirleri Medîneleştirme vazifesi vardır..
Efendimiz’in huzuruna çıkarken, “Köyünün izdüşümü Medineleri arkamızda
bırakıp, senin Medine’ne koştuk!” diyebilmek için bugün de hicrete ve hicret
beldelerine ihtiyaç vardır.



O’nun Sesini Duyurmak İçin Gidin!..
Özellikle 90’lı yıllarda yurtdışında kaldığım yerlerde Allah Resûlü’nü çok

garip hissetmiştim. “Buralarda çok az anılıyorsun yâ Resûlallah, herhalde çok
gurbet yaşıyorsun!” demiştim. O’nun ruhâniyetinden özür dileyerek, “Davud’un
sesi Seninkinden yüksek çıkıyor. Süleyman’ın sesi Senin sesinden daha çok
duyuluyor. Her yandan Musa’nın sesi, İsa’nın sadâsı geliyor. O ses ve sadâlara
da ruhlarımız kurban. Ama Yâ Resûlallah, en gür ve yüksek sadâ Senin sesin
olmalı değil miydi? Sporda başarılı olamamış bir takımın bayrağının birkaç
adım aşağıya çekilmesi gibi nam-ı celilinin aşağıya çekildiğini görüyorum ve
âdeta içim parçalanıyor.” demiştim. Ümmetinden birisi olarak Efendimiz’e
karşı derin bir mahcubiyet duymuş, çok utanmıştım. Utanmıştım zira, O’nu biz
duyuramamış, yüksekte olması gerekeni biz omuzumuza alıp yükseltememiştik.

Sahabe efendilerimiz için “Kur’ân’ın mucizesi bir cemaat” diyoruz. Çünkü
onlar, çok kısa bir sürede emanete ehil hâle geldiler; cihanın dört bir yanına
Allah’ın dinini ve Resûlü’nün sünnetini götürdüler. Her tarafta Efendimiz’in
sesinin duyulmasını sağladılar. O Kur’ân bugün de var. O bugün de sahabe
nesli gibi bir nesil yetiştirme gücüne sahip; fakat Allah’ın dini de, Resûlü’nün
sünneti de, Kur’ân da bizden vefa bekliyor.

Bu mülâhazalarla dolduğum anlarda öyle arzu ediyorum ki, mümkün olsa ve
elimden gelse, Türkiye’den bir milyon insanın “hicret” deyip yollara
düşmelerini sağlasam. Türkiye’de, kardeş, dost, arkadaş, sempatizan
seviyesinde söz ve teşviklerime değer veren insanları hicret niyetiyle dünyanın
değişik yerlerine gidip yerleşmeye teşvik etsem. Sanayici, iş adamı, doktor,
üniversite ya da yüksek lisan öğrencisi... kim ve ne olursa olsun, kendi
durumlarına göre şartları zorlamalarını, hayatlarını idame ettirebilecek kadar
bir iş tutturmalarını ama bulundukları yerlerde mutlaka dinî ve millî
değerlerimizin temsilcileri olmalarını, tarihî birikimlerimizi başkalarıyla da
paylaşmalarını söylesem. Öyle inanıyorum ki, bir yolunu bulan herkes sebepler
dairesinde kendine düşeni yapıp sonra da Allah’a mütevekkil olarak mutlaka
hicret etmeli; gittiği yerde bir diplomat gibi vatanımız ve milletimizin
temsilciliğini yapmalı, oradan Türkiye’yi gözetip Türkiye’yi kollamalı, yüreği
daima Türkiye için çarpmalı, vatan ve millet adına yükselen menfi ya da
müspet sesleri bir de oradan dinlemeli, bazı kapıları Türkiye hesabına
zorlamalı ve milletimizin istikbali için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmalı.

Neylersiniz ki, bunları arzulasam ve dilimin döndüğünce hicrete teşvik etsem
de bu konuda bir müeyyidem –şimdilerde yaptırım gücü diyorlar– yok benim.
Bu sözleri, bir müessese ya da bir teşkilat adına söylemediğim için ben ne



kadar “hicret edin” desem de bu konuda bir müeyyide uygulamam söz konusu
değil. Öyle olunca da gitmeyen gitmiyor; tabiî sevaptan da mahrum kalıyor ve
gitmeyenlerin pek çoğu bencilliğe gömülüyor. Bu sebepledir ki, Cenâb-ı Hak
bazılarını tedip de ediyor; samimi mü’minleri birbirine düşürüyor, onlara
birbirlerinin kusurlarını gösteriyor; neticede herkes diğerinin savcısı gibi
davranıyor, başkasında günah aramaya başlıyor. Oysaki, “Allah yolunda hicret
eden kimse yeryüzünde gidecek çok güzel yerler ve bolluk (imkân) bulur.”3

mealindeki ilâhî beyana itimat ederek gitseler, hem Allah rızasını tahsil
edebilecekleri bir yola girmiş olacak hem de başkasının günahlarının peşinde
olma yerine sevap arkasından koşacaklar. Belki onlar da birer Mus’ab bin
Umeyr olacaklar.

Aslında, Mus’ab’a da aklım ermiyor benim. Gençliğinin baharında, makam
mansıp, mal menâl her şeyi arkaya atıyor; nefsini, dünyevî isteklerini ayakları
altına alıyor ve Yesrib’e gidiyor; onun gittiği dönemde orası henüz Medine
olamamış, kupkuru bir çöl. Düşünceleri ters, gözleri kanlı, elleri silahlı
adamların arasında kalıyor; onlara iman hakikatlerini anlatabilmek için
çırpınırken başında kavis çizen kılıçların gölgesinde maruz kaldığı hakaret ve
tehditlere aldırmıyor. Ertesi sene kadın-erkek yetmiş insanı arkasına takıp
Mekke’nin yolunu tutuyor; Efendimiz’in huzuruna varınca “Sana bunları
armağan olarak takdim ediyorum yâ Resûlallah” der gibi Medine’de İslâm’ın
girmediği hiçbir ev kalmadığını müjdeliyor.

Söz buraya gelmişken, son dönemde Anadolu’nun bağrından çıkıp her biri
bir eğitim gönüllüsü olarak dünyanın her tarafına seyr u seferler düzenleyen ve
açtıkları okullarla ülkemizin, milletimizin yüz akı olan muhacirleri yâd
etmemek vefasızlık olur. Aydın Ağabey, dilini, kültürünü bilmedikleri yabancı
ülkelerde, çok ağır şartlar altında, yazın kavuran sıcağa kışın da donduran
soğuğa rağmen vazife yapan gencecik öğretmenleri gözleri dolarak ve heyecan
içinde anlatırdı. Evet, bu devrin karasevdalıları da hicret kervanına katıldılar.
Giderken geri dönmeyi düşünmediklerinden ve rahat yaşama gibi bir dertleri de
olmadığından, yazın başlarına bir şey sarmadan sivrisineklerden
korunamayacakları, kışın da kalın bir örtüye sarınmadan donmaktan
kurtulamayacakları yabancı memleketlerde yaşamaya razı oldular. Zaten o
şekilde bir beklentisizlikle gitmeselerdi onların hicreti de yarım kalırdı. Çünkü,
muhacir, hicret ettiği yere orada ölme niyetiyle gitmelidir; yoksa, şartlar biraz
ağırlaştığı zaman dönmeyi düşünebilir. Annenin bir isteğiyle, babanın bir
talebiyle, vatan toprağının bir an gözde tütmesiyle orayı terk edip dönebilir.
Böylece hem hicretini yarım hem de vazifelerini muattal bırakmış olur.

Şu kadar var ki, hicret beldesi ancak başka bir hicret diyarı niyetiyle terk



edilebilir. Eğer, tercih ve takdirlerini kendi tercih ve takdirlerimizden daha
kıymetli saydığımız, değerlendirmelerine itimat ettiğimiz öğretmenlerimiz,
dostlarımız, arkadaşlarımız varsa ve onlar bulunduğumuz yerde değil de bir
başka mekanda olmamızın yaptığımız vazife adına daha verimli olacağını
düşünüyorlarsa, biz de onların bu husustaki tavsiyelerine uyup işaret ettikleri
yere gidebiliriz. Fakat, yeni yerimize giderken de yine “ölüm anına kadar hicret
beldesinden ayrılmama” esasına uygun şekilde niyet tashihi yaparak gideriz.

Soru: Senelerce önce dünyanın değişik yerlerine gidip yerleşmelerine
rağmen ancak yıllar sonra mukaddes göç düşüncesiyle tanışanların da hicret
sevabı alabilmeleri için bir yol var mıdır?

Cevap: Peygamber Efendimiz, “Mekke fethinden sonra hicret yoktur,
ancak cihad ve niyet vardır.”  buyurmuşlardır. Dolayısıyla gerçek hicret o
dönemde Mekke’den Medine’ye yapılan hicrettir; ondan sonraki göçler ise,
ancak Allah yolunda cehd u gayret ortaya koyma adına çok sağlam bir niyetle
hicrete dönüşecektir. Evet, Allah’la insanlar arasındaki engelleri kaldırma
gayesine matuf sağlam ve samimi bir niyetle yola çıkanlar, daha ilk hareketleri
olan pasaport muameleleriyle hicret sevabı kazanma turnikesine girmiş
olacaklardır.

Yola çıkarken aynı ölçüde halis bir niyete muvaffak olamayıp Allah rızası
değil de makam, mansıp, mal, mülk gibi dünyevî menfaatler elde etme gâyesi
güdenler için de fırsat bütün bütün kaçmış değildir. Onlar da, hicret gibi
amellerde başlangıç itibarıyla niyet şart olmadığından dolayı tashih-i niyetle
hicret sevabını elde edebilirler. Evet bir tesis-i niyet vardır; bir de tashih-i
niyet; birincisi, daha işin başında, olması lazım geldiği şekliyle niyet edip
Allah’ın rızasını gözetme; ikincisi ise, başlangıçtaki gaye ve hedef ne olursa
olsun, işin hakikatini öğrendikten sonra niyeti düzeltip masivâdan sıyrılarak
rıza-yı ilâhîye yönelmedir. B azı amellerde tesis-i niyet şarttır ve o amelin
mebdeinde niyet lazımdır. Meselâ, bir insan niyet etmeden namaza durup da
kavmeden veya rukûdan sonra “Niyet ettim şu namazı kılmaya” dese, o namaz
sahih olmaz. İstidradi olarak şunu da ifade etmeliyim ki, niyet kalbin amelidir.
İnsan diliyle bir şey söylerken kalbinden başka bir şey geçiriyorsa, niyet,
dilinin dediği değil, kalbinin meşgul olduğu şeye göre gerçekleşmiş olur.
Dolayısıyla niyeti kalbinden yapan, niyetinde mutlaka isabet eder; fakat diliyle
bir şeye niyet ettiğini söyleyen kimsenin kalbi başka bir şeyle meşgulse o insan
niyetinde isabet edememiş olabilir. Evet, niyet namazın şartlarındandır; o şart
yerine gelmeden namaza başlanmış olmaz; namaz gibi ibadetlerin daha
başlangıcında niyet şarttır, bunları eda edebilmek için tesis-i niyet gerekir.

Bazı ameller de vardır ki, onların mebdeinde niyet şart değildir; onlar için



tashih-i niyet de makbuldür. Meselâ, bütün kaza, keffaret ve mutlak adak
oruçları için niyetin geceleyin veya ikinci fecrin başlangıcında yapılmış olması
ve bu oruçların niyette tayin edilmesi şarttır. Bunlar için fecirden sonra niyet
edilirse veya hangisinin tutulacağı kalb ile tayin edilmezse, bu oruçların
tutulmaları sahih olmaz. Fakat, Ramazan orucu, tayin edilmiş adak ve mutlak
nafile oruçlar için niyetin vakti, yiyip içmek gibi orucu bozan haller
bulunmadığı takdirde kaba kuşluğa kadar devam eder. Yani, birincisinde niyet
etmek için ancak fecrin başlangıcına kadar bekleme izni varsa da, ikincisinde
kuşluk vaktine kadar uzanan bir süre içerisinde niyet etmek mümkündür.

Ayrıca, bazı ibadetler belli vakitlerle sınırlandırılmıştır. Güneş doğduktan
sonra kılınan sabah namazı ancak kaza olarak değerlendirilir, “edâ” yerine
geçmez. Arafat’ta birkaç saat içerisinde yapılması gereken “vakfe”, o vakit
geçtikten sonra bir sene orada beklense de gerçekleşmiş olmaz. Bazı ameller de
vardır ki, ne zaman yapılırsa yapılsın makbuldür; onlar için belirli bir zaman
tayin edilmemiş, onlar tespit edilen bazı vakitlerle sınırlandırılmamıştır.
Kur’ân her zaman okunabilir. Sadaka ve zekât her zaman verilebilir.

İşte, hicret de böyledir. Bir insan hayatı boyunca ne zaman Allah’ın rızasını
ve Resûlü’nün şefaatini gözeterek i’lâ-yı din uğrunda göç ederse etsin, o
muhacir olarak değerlendirileceği gibi, başlangıçta hicret niyeti taşımasa da
sonradan niyetini tashih eden kimseler de –inşaallah– muhacirler safında
sayılacaklardır. Meselâ, bir insan, bir iş için buraya gelmiş olsa, Amerika’da
bir mağazalar zinciri kurmak veya bir sanayi tesisi açmak ya da bir gazete
çıkarmak için burada bulunsa; fakat, bir müddet sonra, “İşin doğrusu, bunca
meşakkat, bunca sıkıntı sadece bu dünya için çekilmez; ben karışık bir niyetle
geldim ama niyetimi yeniliyor ve düzeltiyorum. Allah’ın izin ve inayetiyle
burada kaldığım sürece kendi kültürüm adına iyi bir temsilci olmaya
çalışacağım. Çevremdeki arkadaşlarla temasa geçecek ve kendi mânevî
değerlerimizin bir mümessili olarak onlarla el ele vereceğim.” dese, bu şekilde
niyetini yenilese –inşaallah– o da muhacirînden olur. Zannediyorum, hicret
emredilmeden evvel Medine’ye gönderilen insanlar da bu kategoride mütalaa
edilebilir. Meselâ, Mus’ab bin Umeyr (radıyallâhu anh) Medine’ye giderken
tamamen irşad niyetiyle yola çıkmıştır, çünkü o gün henüz hicret
emredilmemiştir.

Bu açıdan, vatanından ne zaman ayrılmış olursa olsun, bir insan buraya
okumak ve kariyer yapmak için gelmiş olsa veya bir iş kurma niyetiyle ya da
başka bir vesileyle yolu buralara düşse de, fani şeyler için bu gurbete
katlanmanın bir düşünce kayması olduğunu anlar ve “Ashab efendilerimiz,
başkalarının kapısına ancak ve ancak i’lâ-yı din için gitmişlerdi. Ben her ne



kadar başka niyetlerle gelmiş olsam da, tashih-i niyet ediyor ve söz veriyorum;
artık, buralarda elde ettiğim birikimimle ülkeme döneceğim ya da bir mum
yakmak için bir başka beldenin yolunu tutacağım âna kadar, ben burada aynı
zamanda dinî ve millî değerlerimizin temsilciliğini de yapacağım.” derse –
inşâallah– hicret ufkunu yakalama yoluna girmiş olacaktır.

Soru: Peygamber Efendimiz’in hicreti aynı ülke içindeki bir şehirden
diğerine, Mekke’den Medine’ye göç şeklinde gerçekleşmişti. Günümüzde de
aynı ülkenin bir ilinden diğerine, meselâ Konya’dan İzmir’e giden bir
insanın göçü hicret sayılır mı?

Cevap: Peygamber Efendimiz, “Gerçek muhacir, günahlardan  hicret eden,
Allah’ın yasak ettiği şeylerden uzak kalan kimsedir.” 4 buyurur. Bundan
dolayı, hicret gibi çok muhtevalı bir hususu dar bir açıdan yorumlamamak
gerekir. Evet, günahları terk etmekten kıyamete kadar cereyan edecek olan hak
yolundaki yolculuklara kadar bütün mukaddes göçler hicret çerçevesinde
değerlendirilebilir. Zaten, insan önce nefisten ruha, cismanî hayattan kalb ve
ruhun derece-i hayatına uzanan çizgide bir hicret yaşar. Kalbinde böyle bir
yolculuğu hissetmeyen bir insanın hicretin ne olduğunu tam olarak anlaması
mümkün değildir. Dolayısıyla, en büyük muhacir günahlardan uzaklaşan ve
Allah’ın yasakladığı şeylere girmenin muhtemel olduğu yerlerden ayrılıp
helallere açık atmosferlere giden kimsedir. Böyle bir hicret de kalble alâkalıdır
ve nerede olursa olsun, dünyanın her yerinde bu tür bir hicretin kahramanı
olmak herkes için mümkündür.

Ayrıca, halis bir niyetle hicrete kilitlenen ve bu hususta fiilî hazırlık yapan
insanlar bir başka beldeye gitme fırsatı bulsalar da bulamasalar da –inşaallah–
muhacirlerle aynı safta yer alırlar. Nitekim Peygamber Efendimiz, “Sadakatle
ve samimi bir kalble şehitlik isteyen, yatağında ölse bile şehittir.”5

buyurmuşlardır. Önemli olan gidilen mesafeler değil, niyette yörüngeyi
bulmaktır.

Eğer bir insan, “Rabbimin rızası yolunda olayım da nerede bulunursam
bulunayım. Bana, Türkiye’de ya da başka bir ülkede, nerede bir vazife terettüp
ederse etsin gönül hoşnutluğuyla koşa koşa giderim.” duygusuyla yaşıyorsa,
öyle bir vazife ömür boyu ona terettüp etmese bile, o insan –inşaallah– ötede
muhacirlerle beraber haşrolur. Çünkü önemli olan niyettir ve hicret duygusunun
kalbde yer etmesidir.

Hazreti Ebû Bekir, hicret müjdesini almak için aylarca beklemiştir. Hatta,
yolculuk sırasında kullanmak üzere özel develer satın almış, onlara ihtimamla
bakmış, Peygamberimiz “Allah Teâlâ, hicret izni verdi; ben de seni beraber



götürmek için geldim.” deyince sevincinden hıçkıra hıçkıra ağlamıştır. Hazreti
Âişe der ki, “O güne kadar, sevincinden ağlayan insan görmemiştim. Fakat,
o gün babam sevincinden hüngür hüngür ağladı ve ‘Ey Allah’ın Resûlü, şu iki
deveyi bunun için hazırlamıştım.’ dedi.”6

İşte Hazreti Ebû Bekir’in niyeti gibi bir niyet taşıyan insan nerede olursa
olsun muhacir sayılır. O sürekli hicret adına bir fırsat doğmasını bekler; bu
bekleyişini de donanımlı bir mü’min olmak ve bulunduğu yerde de insanlık için
vazife yapmak adına hayırlı işlerle değerlendirir. Takdir-i ilâhî onun önüne
Erzurum’u, Edirne’yi, İzmir’i veya Türkistan’ı, Afrika’yı, Güney Amerika’yı da
çıkarsa hakkındaki takdire razı olur ve memnuniyetle gider. Böylece hem hicret
sevabı hem de takdire rıza sevabı kazanır. Evet, anlatmaya çalıştığım
hususların hepsi bugünün nesilleri için mümkündür. Yapılması gerekli olan iş,
bil-imkân olan bu şeyleri bil-fiil hâline getirmek, –günümüzün ifadesiyle–
pratiğe dökmektir.
1 Tirmizî, menâkıb 68; İbn Mâce, menâsik  103; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/305.
2 Buhârî, cenâiz 37; Müslim, vasiyyet 5.
3 Nisâ sûresi, 4/100.
4 Buhârî, îmân 4, rikak  26; Ebû Dâvûd, cihâd 2.
5 Müslim, imâret 157; Ebû Dâvûd, vitr 26.
6 et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  1769; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 3/178.



Anarşist Ruhlar ve
Modern Karmatîler

Soru: Bir makalenizde, hoşgörü ve diyalog çalışmalarına karşı düşmanca
davrananların, bir Karmatî hezeyanıyla her şeye saldırdığını, bir Hâricî
mantığıyla her şeyi ve herkesi kesip biçtiğini ve bir anarşist tavrıyla her şeye
hücum ettiğini belirtiyorsunuz. Karmatî hezeyanı, Hâricî mantık ve anarşist
tavır ifadeleriyle neyi kastediyorsunuz?

Cevap: Karmatîlik, milâdî dokuzuncu yüzyılda Hamdan b. Karmat tarafından
kurulan sapık bir Bâtınî fırkadır. Hamdan, halkın fakirliğinden yararlanarak
“ortak mülkiyet” ve zenginlerin mallarını paylaşma düşünceleriyle özellikle
Irak ve çevresinde tesirli olmuştur. Görünüşte dindar olsalar da, gerçekte
ekonomik düşünceleri, politik beklenti ve hedefleri olan ve etraflarına
topladıkları çapulcularla Abbasî halifesine karşı isyana kalkışan Karmatîler,
senelerce Ehl-i Sünnet Müslümanlara zulmedip çoklarını şehit etmişlerdir. Hac
yollarını kesmiş, Mekke-i Mükerreme’ye saldırmış, Hacerü’l-Esved’i çalıp
Kâbe’den Basra’ya kaçırmışlardır. Nikâh müessesesini de reddeden
Karmatîler, haramlara, “güzel sanat” ismini vermiş, kadınlarda da ortaklığı
kabûl ederek fuhuş ve her türlü ahlâksızlıkla özellikle gençleri baştan çıkarmış,
şarap ve benzeri içkileri helâl saymışlardır. Kısacası, Karmatîler, kendi heva
ve heveslerine göre bir din icat etmiş, kendilerinden olmayanları
“cehennemlik” görmüş, fitne ve fesat üreterek senelerce bozgunculuk
yapmışlardır. Bunlara, o zamanın anarşistleri, nihilistleri de denebilir.

Haricîler ise, Sıffîn muharebesinde, hakem tayinine razı olup anlaşmayı
kabul ettiği için Hazreti Ali’den uzaklaşan, halifeliği Hazreti Muâviye’ye
bırakmadığı için Haydar-ı Kerrâr’ı büyük günah işlemiş olmakla suçlayan ve
kendileri gibi düşünmeyen –sahabiler de dahil– diğer Müslümanları –hâşâ–
kâfir kabul eden sapık fırkadır. Haricîler, İslâm’a inanmış olsalar da dar
ufuklu, düşünce fakiri insanlardı… Onlar için hareket her zaman bilgiden,
mârifetten önce geliyordu. Bu sebeple bağnazlığa, huşunete ve hoşgörüsüzlüğe
saplanmış, sertliğe, şiddete ve kabalığa sürüklenmişlerdi. Ruhlarındaki
taşkınlık ve atılganlıklarının da tesiriyle bir din hâline getirdikleri slogan ve
heyecanlarının peşinde sürükleniyorlardı. Onları bilgi ve mârifet değil, slogan,
heyecan ve muhalif olma düşüncesi yönlendiriyordu. Belki Kur’ân’ı çok
okuyorlardı ama, onun zâhirî mânâsına sarılıyor, kendi anladıklarının dışında
başka bir ihtimal kabul etmiyorlardı. Kendileri gibi düşünmeyen bütün
insanları kâfir sayıyor, onların öldürülmeleri gerektiğine inanıyor ve bu hususta



son derece acımasız, gaddar ve zalimâne davranıyorlardı.
İşte, hoşgörü ve diyalog gayretlerini baltalayan, barış ve dostluk rüyasını

çatlatanlar da Karmatîler ve Haricîler gibi davrandılar ve âdeta bir modern
Karmatîlik, bir çağdaş Haricîlik sergilediler. Onlar da, kendilerinin Müslüman
olduklarını söylediler; ama bir kısmı, batınî yorumlarla dine saldırdı, din
olarak heva ve heveslerinin emirlerine uydular; diğerleri de, bağnazca
davranarak hem âyet ve hadislerin sadece zahirî mânâlarını esas aldılar, hem
de kendilerinden olmayan diğer Müslümanlara karşı ve dolayısıyla da bize
karşı düşmanlık duygularını körüklediler, hınç ve gayz bıçaklarını bilediler.
Bir kısmı, koyu bir bâtınîlik mülâhazasına kapılarak, kendilerini insan üstü,
müteal varlıklar şeklinde gördü, herkese tepeden baktılar; diğerleri ise, zahirî
nasslara bağlı, hiç tevil bilmeyen, tebliğ üslûbundan ve müsamahadan nasipsiz,
terbiyesiz ve saygısız kimselerdi; onlar da fitne ateşini tutuşturdu ve hoşgörü
hareketini dinamitlediler.

Bu iki gruba daha sonra anarşist ruhlar da dahil oldu. Karmatî hezeyanı ve
Haricî taşkınlığı, Müslümanlar arasından da bazılarının teröristlerin ağına
düşmesine sebebiyet verdi. Onlar da, Müslümanlık adına kargaşaya karıştılar,
başkalarını tehdit ettiler ve hatta insan öldürdüler. İster millî, isterse dinî hisler
hesabına olsun, bazı saf kimseler, bir kısım karanlık güç odakları tarafından
kullanıldı; dinden nasipsizler din hesabına kan döktüler ve böylece dinsizlere
de koz vermiş oldular. Bazı zalimlerin Müslümanlara karşı yaptıkları mezalimi
âdeta meşru hale getirdiler. Çünkü, ortada sistemi tanımayan, devlete baş
kaldıran, demokratik kurallara ve laik sisteme isyan eden bazı kimseler vardı.
Dolayısıyla “O baş kaldırmaları bastırması devletin hakkıdır.” mülâhazası
hâsıl oldu. Bu arada, ihtimaller de vukuat yerine konarak “Bunların tehlikeli
olmaları da muhtemeldir, öyleyse bunların da ezilmesi lazımdır.” vehim ve
safsatalarıyla pek çok masumun da canı yandı. Müslümanlıkta canlı bombanın
yeri yoktu ve olamazdı. Tarih boyunca, İslâm’dan, masum kimseleri öldürme
gibi bir fetva alınamamıştı ve alınamazdı. Fakat, kandırılmış ya da değişik
yollarla ve ilaçlarla uyuşturulmuş insanların Karmatîce ve Haricîce
davranışları neticesinde bembeyaz insanlar karalandı, apak Müslümanlık
kapkara gösterildi. Allah’a teslim ve emniyetin temsilcisi olan Müslümanlar
birer potansiyel teröristmiş gibi sergilendi.

Evet, iki unsur işin vehametini artırdı: zalimlerin hışmı, ceberutu ve
kararlılığı; bir de, onlara koz veren bazı saf kimselerin tavır ve davranışları.

O süreçte en büyük zararı ortadaki insanlar, mütereddit ve mütehayyirler
gördü. Onlar, meydana gelen hâdiselere bakınca ve meydanda boy gösteren bir
kısım anarşist ruhlara, bazı nihilistlere, bir avuç Haricî ve Karmatî’ye şahit



olunca, “İşin doğrusu bunlar da biraz fazla ileriye gidiyorlar ve yapılanları hak
ediyorlar.” dediler ve gadredenlerin bu mevzudaki ceberûtî tatbikatını mâkul
ve meşru kabul ettiler. Yapılanları, sistemin müdafaası şeklinde algıladılar. O
gün idareci olanlar da, ya kasten göz yumdular, ya da meseleleri algılamada
zuhûller yaşadılar. Neticede o tereddütlüler, tereddütlerine yenildiler ve
hoşgörü atmosferinin bozulmasına, uzanan barış ellerinin geri çekilmesine razı
oldular.

Olup bitenler biraz da tahribatın kolay olması esprisine bağlanabilir.
Tahribat, çok az, küçük bir gurubun elinden de olsa yine tesirli olabilir. Çünkü
yıkma kolaydır. Karalama, yalan ve iftiranın yayılması birkaç kiralık kalemle
her zaman mümkündür. O dönemde bunu da yaptılar. Yalan ve iftiralara
başvurdular, bazı kimseleri ve müesseseleri karaladılar. Basın-yayın hürriyeti
gölgesi altında iftira kampanyaları açtılar. Daha sonra, tekzip, tashih, tavzih ve
tazminat davaları açılsa da bunlar aylarca sonra ancak sonuçlandı. Sonuçlandı
ama bazılarının zihninde o kirli imajlar da bırakacağı tesiri bıraktı.

Bütün bu olumsuzluklara sebebiyet verenler “marjinal bir kesim”di. O küçük
azınlık, bir gayri memnunlar topluluğuydu. Onlar âdeta bir kast sistemine
inanıyor, –hâşâ ve kellâ– kendilerini Zât-ı Ulûhiyet’in ağzı, gözü, burnu, kulağı
gibi görüyor; kendileri dışındakileri de tırnaktan yaratılan kimseler olarak,
Necip Fazıl’ın tabiriyle parya kabul ediyorlardı. Onlara göre, bir hayır
olacaksa, onların eliyle olmalı, bir başarı elde edilecekse, o başarı mutlaka
kendilerine mâl edilmeliydi. Dindar insanlar da kim oluyordu ki adları diyalog
ve hoşgörüyle anılsın? Müslümanların ne hakkı vardı ki eğitim denince hemen
onlar akla gelsin? Hayır, menşe ve mahiyeti tırnak olanlar değil, kendileri gibi
gözden kulaktan yaratılmış kimseler (!) önde olmalı, onlar başarıyla
anılmalıydı. İster marjinal bir kesim, ister oligarşik bir azınlık, isterseniz de
Kur’ân’ın ifadesiyle şirzime-i kalîl deyin, işte o mağrur insanlar, yaptıkları şey
tahrip olduğundan dolayı, çok zarar verdiler ve bu vatan sathını sarabilecek
dostluk ve barış atmosferini bozdular...

Gerçi Allah’a sonsuz hamd olsun, ne yaparlarsa yapsınlar yine de
Anadolu’nun samimi insanlarına tesir edemediler, çoklarının aklını
bozamadılar. Bizzat kendilerinin yaptırdığı anketlerde halkın yüzde seksen
beşinin yine diyalog ve eğitim hizmetlerine destek verdiğini gördüler.
Halkımızın büyük bir çoğunluğu inanmadı yalan ve iftiralara. Meselâ; medya
yoluyla ve bütün güçleriyle saldırdıkları günlerde, bir arkadaşımızın anlattığı
şu misal ne zaman hatırlasam gözlerimi yaşartır: Demişti ki: “Eve giderken,
önümde yürüyen bir genç kızla bir delikanlının konuşmalarına şahit oldum. Bu
iki genç, dindar görünmüyorlardı, kılık kıyafet itibarıyla dinî hayata uzak gibi



bir hâlleri vardı ve belli ki flört hâlinde idiler. Fakat kız diyordu ki: “Biliyor
musun dün gece hiç uyuyamadım! O, hep “sevgi” diyen, sürekli hoşgörüye
çağıran hoca var ya.. dün gece onun için neler dediler neler, bir sürü yalan
söylediler. Evde hiçbirimiz uyuyamadık.” Delikanlı da onun sözlerine
mukabele etti ve “Yazık ediyorlar millete!” dedi. Bu misal ve benzerlerinde
gördüğüm toplumun o mevzudaki tavrı, benim için teselli ve inşirah kaynağı
oldu.

Evet, Karmatî hezeyanı, Hâricî mantık ve anarşist tavır kendi karakterini o
dönemde de ortaya koydu. Bundan sonra da o tür hâdiseler olabilir. Eğer ehl-i
iman, daha bir derlenir, toparlanır ve gelecek adına kendisini ifade edecek hale
gelirse; yani, hoşgörü ve diyalog soluklar, sulh ve sükun der, her yerde ve
herkese barış mesajları vermeye devam ederse, bundan rahatsızlık duyanlar da
mutlaka olacaktır. Doğrusu onlara, “Siz niye çoğalmıyorsunuz? Yani, dindarlar
belli argümanları kullanıyor ve çoğalıyorlarsa, herkes tarafından hüsnükabul
görüyorlarsa; siz de dinsizliğe ait bazı argümanları kullanın ve siz de çoğalın;
demek ki, millet size iltifat etmiyor. Ne yapalım; öyleyse siz de iltifat edilecek
hâle gelin, inandırıcı olun, güven vaad edin ve siz de gönüllere girin.”
denebilir.

Aslında, Ramazan ayının şu mübarek dakikalarında sizlere şerli insanlardan
bahsetmek istemezdim. Zira, eşrârın bahsi rahmeti inkıtaya uğratır; kötülükle
oturup kalkan ve sadece kötülük düşünen kimselerden bahsetmek üzerimize
yağan rahmetin kesilmesine sebebiyet verir. Bizim sürekli hayırlılardan
bahsedip hep hayırla oturup kalkmamız lazım ki başımızdan boşalan rahmet
yağmurları devamlı ve kalıcı olsun. Ne var ki, televizyondan seyrettiğim iftar
sofraları, hoşgörü deyip bir araya gelen farklı düşünce temsilcilerinin el ele
tutuşması ve artık birbirine “öteki” nazarıyla bakmayan insanların varlığı bana
kundaklanan hoşgörü ve diyalog günlerini ve o güzel günlerin kundakçılarını
bir kere daha hatırlattı. Keşke, onlar da düşmanlığı meslek edinmeseler, onca
güzel faaliyete bir defa da hüsnüniyetle baksalar ve kendilerine uzatılan dostluk
ellerine hiç olmazsa bir zeytin dalıyla mukabele etselerdi.

Fakat, neylersiniz ki, herkes kendi karakterinin gereğini sergiler. Öyleyse,
bize de kendi karakterimize göre davranmaya devam etmek düşer. Bizim
yolumuz, imanda derinleşme ve müspet hareket yoludur. Bu çerçevede bize
düşen vazife de, tıpkı sahabe efendilerimiz gibi, “Hele gel, bir saat daha
sohbet-i Cânan’da bulunalım.” deyip, her fırsatı değerlendirerek imanda
derinleşmek ve kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, iman hakikatlerini
başkalarına da ulaştırma yolunda aşk u şevkle yürümektir.



Kültür Müslümanlığı
ve Tahkikî İman

Taklidî İman
Taklit; başkasının fikir ve düşüncelerini doğruluğunu test etmeden

kabullenmek, onun hal ve hareketlerini tekrarlamak, ona benzemeye çalışmak
ve bir şeyin “kalp”ını yapmak demektir. Bir insanın, bir hocadan veya kitaptan
okuyup öğrenmeden, anne babasından ve çevresinden görüp işittiği şekilde
inanmasına ve inandığı esasların doğruluk derecesini ve hakikatini
araştırmadan onları kabul etmesine “taklidî iman” denir.

Tahkik ise; bir şeyin doğru olup olmadığını araştırmak ve o hususta hakikata
ulaşmak için çalışıp didinmek, cehd ve gayret göstermek demektir. İman
esaslarının mahiyet ve hakikatini araştırıp soruşturduktan sonra yani tahkik
sonucu ulaşılan imana da “tahkikî iman” denir.

Taklit bütün bütün mezmum değildir, peygamberler ve hak dostları gibi taklit
edilmesi faydalı hatta gerekli olan şahıslar da vardır. Bu, özleri sâfi,
düşünceleri duru; kafaları Hak’la halk arasında büyük gerçeğin haliçesini ören
müstesna insanları taklit doğruya yönlendirici ve maddî mânevî huzura
erdiricidir. Bu taklitte, hürriyet ve iradeyi nefiy ve inkâr yoktur; bilakis hürriyet
ve iradeyi müdafaa ama suistimale de meydan vermeme vardır. Zararlı taklit
ise, akl-i selim kâle alınmadan, müspet fenlerin ortaya koyduğu neticeler
düşünülmeden, insanın, yine kendisi gibi insanların düşüncelerini benimsemesi
ve onların hareketlerini tekrarlamasından ibarettir. Böyle bir taklit, insanlık
mânâsına hakarettir ve insanı, kendi gibi âciz ve zayıf varlıklara köle yapar.

Bir insanın, herhangi bir araştırma lüzumunu duymadan, görüp duyduğu gibi,
inanması ve netice itibarıyla da davranışlarını ona göre ayarlaması bir taklittir.
Bu türlü davranışta muhakeme ve dolayısıyla da “ilm-i yakîn”
bulunmadığından, kitlelerin akışına, haricî müessirlerin ağır basmalarına göre,
sık sık yer ve yön değiştirmeler olabilir. Ayrıca, fen ve felsefeden gelen dalâlet
ve küfran karşısında taklit Müslümanları mukavemet edemezler. Bu bakımdan
da –bilhassa günümüzde– tahkikî imana ulaşma yollarının araştırılmasına ve bu
konuda insanların uyarılmasına ihtiyaç hatta zaruret vardır.

Kaldı ki, Kur’ân-ı Kerim, yer yer, duygu, düşünce ve bakışlarımıza hep yeni
yeni şeyler sunmakta ve bize daima yeni ve isabetli bakış açıları
kazandırmaktadır. Dahası, ilâhî beyanın takriben beşte biri insanı araştırmaya,
âfakî ve enfüsî tetkik ve tefekküre teşvik ederek “tahkîk”in önemini



göstermektedir.
Tahkikî imanı kazanma ve hakikate ulaşmanın yolları hakkında farklı farklı

mütalaalar vardır. Meselâ; insanı tamamen aklî bir varlık olarak gören ve
havass-ı hamse (beş duyu organı) ile gelen malzemenin aklın kurallarına göre
şekillendiği zaman doğru bir bilgiye ulaşılabileceğini savunan Meşşaîlere göre
hakikate akılla varılır. Akılcı Meşşaiye’ye karşı çıkan Sühreverdî ve diğer
İşrâkiye müntesipleri ise, hakikate akıl yoluyla değil sezgi yoluyla
varılabileceğini savunurlar. Tasavvuf dilinde işrak, sezgi yoluyla bilgi edinme
mânâsına gelir. İşrakiyyun, aklın insanı belli bir sınıra kadar götürdüğüne, onun
yalnızca kavrama gücü sınırlı bir ölçü olduğuna, hakikatin aklın ötesinde
kaldığına inanır ve aklın yerine sezgiyi koyarlar. İlâhî hakikatlere ulaşmanın tek
yolunun sezgi olduğunu söylerler. Hakikate, Cenâb-ı Hakk’ın insanın içini
açmasıyla ve içinde bir inşirah yaratmasıyla ulaşılabileceğine inanırlar. “Allah
kimi doğru yola koymak isterse, onun kalbini İslâm’a açar.”1 mealindeki
âyet-i kerimede de bu hususa işaret vardır. Evet, bir insanın kalbinin inşirahla
dolması, Allah’tan gelen bir nur ve bir ışıkla olur.

Bu düşünce, imanın tarifiyle ve tarifte kullanılan ifadelerle de uyuşmaktadır.
İman, Sa’d-ı Teftazanî’nin ifadesiyle; “Cenâb-ı Hakk’ın, istediği kulunun
kalbine, cüz-ü ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur.” Yani iman,
insanın aklını kullanması veya âfâkî-enfüsî tefekkürü sonunda, Cenâb-ı Hakk’ın
murad-ı sübhânîsiyle onun içinde yaktığı bir ışıktır, bir nurdur. Demek ki, bir
işrak ve bir cezb ü incizâp söz konusu olabilir; fakat, usûlü’d-din uleması,
insanın âfakî-enfüsî tefekkürü, araştırması, o mevzudaki cehd u gayretini de
nazara verdikten sonra, “İman, Cenâb-ı Hakk’ın, murad buyurursa, kalbde hâsıl
edeceği bir nurdur.” derler. Eserlerinde bu tarife de yer veren Bediüzzaman
Hazretleri “İman, Şems-i Ezelî’den vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir
şuâdır ki, vicdanın içyüzünü tamamıyla ışıklandırır. Ve bu sayede, bütün
kâinatla bir ünsiyet, bir emniyet peyda olur ve her şeyle kesb-i muarefe eder.
Ve keza, iman, Şems-i Ezelî’den ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi, saadet-i
ebediyeden de bir parıltıdır. Ve o parıltıyla, vicdanında bulunan bütün emel ve
istidatlarının tohumları bir şecere-i tûba gibi neşv ü nemaya başlar, ebed
memleketine doğru hareket eder, gider.”2 der.

Tahkikî İmana Giden Yollar
Tahkik meselesine gelince; sofîlere ya da işrak yolunda yürüyenlere göre

hakiki iman biraz da Cenâb-ı Hakk’ın Zât’ını bilmeye bağlıdır. Deliller, Zât-ı
Ulûhiyet’in bilinmesinde tek başına yeterli değildir. İnsan, kâinat kitabını elli



defa hallac etse, kendisindeki hilkat eserlerini ve tevhid delillerini de görse,
yine de Zât-ı Ulûhiyet’i bilemeyebilir. Öyle bir yolla, insan ancak Zât-ı
Ulûhiyet’in varlığı konusunda bir fikir ve kanaate sahip olur. Cenâb-ı Hak, o
fikir ve kanaati, insanın içinde bir iz’an hâline getirirse Zât-ı Ulûhiyet de
duyulabilir. Fakat, Üstad Bediüzzaman, mutasavvıf ve mütekellimlerde
gördüğü ifrat ve tefrit üzerine, Fahreddin Râzî ile Muhyiddin İbn Arabî
arasında meydana gelen bir diyalogu hatırlatarak der ki: “Evet, ilm-i kelâm
vasıtasıyla kazanılan mârifet-i ilâhiye, mârifet-i kâmile ve huzur-u tam
vermiyor. Kur’ân-ı Hakîm’den alınan mârifet ise, huzur-u daimîyi vermekle
beraber, ne kâinatı mahkûm-u adem eder, ne de nisyan-ı mutlakta hapseder.
Belki başıbozukluktan çıkarıp, Cenâb-ı Hak namına istihdam eder. Her şey
mir’at-ı mârifet olur.”3

Evet, Allah’ı bilmek Zâtını bilmekten farklı şeydir. Zât-ı Ulûhiyet’in
bilinmesi, insanın içindeki bir inkişafa vâbestedir. O, bazen bir hads ile bilinir
ve insan entüvisyon da diyebileceğimiz çok küçük bir sezmeyle birdenbire çok
büyük bir hakikate ulaşabilir. Bir karıncanın hareketinden aniden bir Zât-ı
Ulûhiyet hakikatine intikâl edebilir. Hem öyle intikâl eder ki, artık iman o
şahsın içine yerleşir; yerleşir de, o kul Zât-ı Ulûhiyet için “Şu anda bana şah
damarımdan daha yakın ama aynı zamanda bütün sistemleri de O idare ediyor.”
der ve tam olarak hisseder bu dediğini.

Ancak, kanaât-i âcizânemce, herkes için geçerli olan tahkik yolu araştırma,
tetkik, o mevzuda isteklilik, süreklilik, ısrar ve temâdî ile beraber ibadette
derinleşme yoludur. Şart-ı âdî planında iradeyi öne çıkaranlar ve Maturîdî
eğiliminde bulunanlar için bu yol Cenâb-ı Hakk’ın lütfetmesi adına daha
geçerli bir sebeptir. İnsanlar araştırma mevzuunda hem ciddi, kararlı ve sürekli
olurlar, hem de elde ettikleri bilgileri ibadette derinleşme hesabına
kullanırlarsa bugün olmazsa yarın tahkîke ulaşabilirler. Kant da, Saf Aklın
Kritiği’nde, Allah’ın nazarî akılla değil, amelî akılla bilineceğini söyler. Evet,
güzel davranışlar, salih ameller ve ibadetler, bir süre sonra insanın tabiatı
hâline gelerek onu, mücerret bilgiyle ulaşılamayan noktalara ulaştırır. Mücerret
bilgi ve malûmat, insanı hiçbir zaman, amelin, yaşamanın, tecrübe etmenin ve
ibadetin yükselttiği seviyeye yükseltemez. Tecrübe ve uygulamadan yoksun,
amel ve ibadetten mahrum bir insan, kütüphaneler dolusu kitap okusa da,
vicdanında duyulması gerekenleri kat’iyen duyamaz; sadece delillere dayanarak
kafasına yerleştirmeye çalıştığı bir ulûhiyet telakkisiyle hiçbir zaman imana
ilişen problemlerden kurtulamaz. Öyleyse, vicdan mekanizmasını işlettirmek ve
ondan semere almak için insan “salih amel”e yapışmalı, çokça ibadet etmeli,
ibadeti tabiatının bir yanı hâline getirmelidir. İmanın, akıldan ziyade kalbe



oturması ya da en az akıl kadar kalbin de işletilmesi, ibadetle cilalanması ve
neticede kalb ve kafa izdivacının sağlanması şarttır. Yoksa, iman zayıf bir
lehimle tutturulmuş gibi olur. O da, nâmüsait şartlar altında birden bire
eriyiverir, kırılır gider. İşte, tahkike ulaşmak, belki senelerce sürecek olan bir
ibadet cehd u gayretine bağlıdır. Fakat, böyle bir cehd neticesinde tahkikî iman
hedefine ulaşan bir kulun karşısına bin tane şeytan bin çeşit hile ve oyunla çıksa
da –Allah’ın izniyle– ona hiçbir zarar dokunmaz.

Burada unutulmaması gereken bir husus daha vardır: Bir Yaratıcının,
halkeden bir gücün mevcudiyetine inanma başkadır, Zât-ı Ulûhiyet’i َوُھ
lafzının delâleti ölçüsünde َوُھ َوُھ  ُثْیَح  ْنِم   deyip tanıma daha başkadır. Biz
O’nu, Rahman, Rahîm, Ehad... gibi isimleriyle; hayat, ilim, irade... gibi
sıfatlarıyla tanımaya çalışsak da, yine de O’nu tam bildiğimizi iddia edemeyiz
ve ٌكاَرِْدإ ِكاَرْدِْـإلا  ِنَع  ُزْجَعَْلا   “İnsanın, O’nu idrak etmekten aciz olduğunu
anlaması idraktir.”  mülâhazasına sığınırız. Böyle bir idrak de yine Cenâb-ı
Hakk’ın hidayetine bağlıdır.

Dolayısıyla, tahkikîn değişik mertebe ve merhaleleri vardır. Bir mertebede
siz, tekvînî emirleri okuyarak, teşriî emirlere bakarak, âfâkı ve enfüsü tetkik
ederek size ârız olan şüphe, tereddüt ve engellerden kurtulur; gönlünüzün
Allah’la buluşmasını sağlarsınız ve şöyle böyle iman hakikatini duyma ufkuna
ulaşırsınız. Dolayısıyla bir Mevcud-u Meçhul’un var olduğuna tam iman
edersiniz. Fakat sizin için bir de bir Mevcud-u Mâruf’a ulaşma söz konusudur.
Evet, O ihata edilemez. O’nu idrak edememe, idraktir. O’nu bilememe,
bilmedir. işte bu mülâhazalara sadık kalmakla beraber, O’nu o delillerin ifade
ettiğinin çok üstünde anlamanız, bilmeniz ve kabullenmeniz de mümkündür. Bu
mânâda O’nu bilmeniz, tamamen O’nun sıfât-ı sübhaniyesiyle kuşatılmanız ve
bir lahza bile fasıla olmaksızın O’nun tarafından görülüp gözetildiğinize
inanmanız demektir. El ve ayaklarınızı hareket ettirirken dahi O’nun huzurunda
bulunduğunuz mülâhazasıyla hareket ettirmeniz demektir. Bu mertebede,
kendinizi zorlamanız, öyle düşünmeye ve o tür mülâhazalara girmeye
çalışmanız da gerekmez. Orada her şey tabiîdir, zorlamadan, doğrudan doğruya
öyle bir hâle girersiniz ki, O’nu daima yanınızda hissedersiniz. Hayatınızın her
saniyesinde, her sâlisesinde, O’nun hakimiyetini görür, her işinizde O’nun
tasarrufuna şahit olursunuz. Hatta bazen tenzîhin sıkıntılarını çekebileceğiniz
bir maiyyet ufkunu bile yakalarsınız; yakalar ve burnunuzu silme, yeme, içme..
gibi bazı beşerî ihtiyaçları kendinize yakıştıramaz; “Ben, O’na bu kadar
yakınken, bendeki her şeyin O’na ait olduğunu bu kadar hissetmişken
cismaniyete ait bu şeyler de ne oluyor?” der, bunlarda tenzihte zorlanırsınız.



İşte bu da bir Zât-ı Ulûhiyet’i bilme demektir ve bu, tahkîkin mertebe-i
kusvâsıdır. Ne var ki, bu mazhariyet herkese müyesser değildir.

Allahım, Bizi Taklitten Kurtar!
Tahkikî imana ulaşma vesileleri ve süresi fıtrattan fıtrata göre de değişebilir.

Tahkike erme ve imanda derinleşme mevzuunda bazıları için bir ân-ı seyyale
yetebilir. Bazıları içinse seneler gereklidir. Kimileri araştırma ve tetkikte
gerekli olan azmi ortaya koyamamış olabilirler. Kimileri zaviyeyi
yakalayamamıştır, bakış açıları yanlıştır. Kimileri de aşmaları gerekli olan bazı
engelleri aşamamışlardır; meselâ, hâlâ “ben” diyor ve kibirleniyorlardır.
Oysaki, bir mahiyette iki “ben” olmaz. O bütün benliğimize hâkim ise, onun
“ben” dediği yerde ikinci bir “ben” sesi olmamalı. İnsan kendisini nefyetmeli
ki, ispata ulaşabilsin. Kendini “illâ”nın berisinde tutmalı, “illâ”nın ötesini
sadece O’na bırakmalı ki hakîki tevhide ersin. O noktaya ulaşabilmek için
azim, kararlılık ve temadî gereklidir; kibirden, bencillikten, kendini
beğenmekten ve yaptığı işleri kendine mâl ederek şirke düşmekten sakınmak
lazımdır. Evet, her şeyi Sahibine vermelisin ki, Sahip senin mahiyetinde
kendisini ifade etsin. Sen bazı fiilleri kendine mâl eder, –hâşâ ve kellâ– onların
gerçek Sahibini dışlarsan; eğer “Düşündüm, ettim, yaptım” dersen, hakîki
imana ulaşman veya iman-ı tahkikînin semerelerini elde etmen imkânsızdır.
Bazen, böyle bir şirke düşsen de Allah Teâlâ önce sana imhal imhal üstüne
mehil verebilir. Kendini bir daha kontrol etmen ve gönlünü teste tabi tutman
için sana süre tanınabilir. Hatandan döner, tevbe ve istiğfarla O’nun rahmet
kapısına yönelirsen, bir kere daha sana kurtulma ve tahkike erme fırsatı doğar;
aksi taktirde, sağlam zannettiğin iman direğinin kırılması, hayat enkazının
altında kalman an meselesidir.

Bazıları senelerce oldukları yerde mübtediyâne kalırlar. Belki çok okurlar,
çok kitap karıştırırlar; âleme de ders verirler, kendileri anlamış gibi başka
insanların huzurunda ahkam keserler. Ne var ki, kendileri bir ömür boyu
kat’iyen Allah’ı bilememişlerdir. Sadece, bir yaratıcının varlığına taklidî
olarak inanmışlardır. Oysa, Ehl-i Sünnet imamlarından bazıları göreneğe dayalı
imanın makbul olmadığı kanaatindedirler. Öyleyse, herkes kendi düşünce ve
inanç sistemini, tıpkı bir çorabı söküyor gibi söküp, yeniden örgülemelidir.
“Ben şunu böyle kabullenmiştim ama işin hakikati nedir acaba?” deyip inandığı
esasları kalb ve kafa süzgecinden geçirerek kendine mâl etmelidir. Üstad
Hazretlerinin şeytanla mülakatında yaptığı şekilde, “Bunu şöyle farz edelim…
şuna şöyle yok diyelim… eğer şöyle dersen...” gibi değişik ihtimallerin hepsi
üzerinde kendi tahkîk, tetkik ve araştırmalarına göre düşünce ve inanç sistemini



yeni baştan inşa ve tahkim etmelidir.4

Biz bu telakkiyi ve usûlü’d-din imamlarının bu mevzudaki mülâhazalarını
nazar-ı itibara almasak ve “Allah’ın rahmeti geniştir, o rahmetten taklitçiler
bile istifade edebilirler.” desek bile asıl matlub olan tahkike ulaşmaktır.
Hazreti Üstad da eserlerinde hep tahkik yolunu göstermiştir. O, tahkik adına
ortaya koyduğu eserleriyle, sergilediği tahkik yörüngeli tavırlarıyla, dile
getirdiği tahkîk desenli nasihatleriyle milletin hakikî imana ulaşması için
üzerine düşen vazifeyi tam eda etmiştir. O yapması gerekli olan hizmeti
yapmıştır ama tahkîkin sonucunu hâsıl etmeye onun gücü yetmez. Bu konuda,
sizin Allah’a, Hazreti Kur’ân’a ve Peygamber Efendimiz’e teveccühünüz ve
günümüzde Kur’ân-ı Kerim’in tercümanı olmaları itibarıyla, iman hakikatlerini
anlatan eserlere itimadınız lazımdır.

Hâsılı, her insan kendi inanç, düşünce, anlayış ve iman dünyasını yeniden
bizzat kendisi inşâ etmelidir ki imanıyla ayakta durabilsin. Yoksa, bir insan,
başkaları tarafından kendisine empoze edilmiş bir inanç sistemiyle, yani taklidî
imanla yerinde çok sağlam duramayabilir. Nitekim, taklidin hüküm fermâ
olduğu bir dönemde, akide adına ortaya atılan bir kısım şüpheler karşısında
sarsılmadık insan kalmamış, Hazreti Üstad’ın Lâhikalar’da dediği gibi, kırk
kişiden otuz sekizi sarsılmıştı.5 Öyleyse, insanın çok sağlam kulplara tutunması,
urvetü’l-vüskâya sıkı sıkıya yapışması lazımdır ki o sapasağlam kulp da tahkikî
imandır. Aksi taktirde –Allah korusun– insan her an sarsılıp düşmekle karşı
karşıyadır.

Bununla beraber, en az tahkik kadar, belki ondan da önemli bir şey daha
vardır; o da, Allah’a çok itimat etmek, O’na çok güvenmek ve her an O’na
sığınmaktır. Siz bana sorsanız ve deseniz ki, “Biz sabah akşam bin defa
“Allahım, Sensiz edemeyiz; elimizden tut, bizi yalnız bırakma! diyoruz. Bu
kadarı yeterli midir?” Ben de derim ki, “Bin defa daha deseniz daha iyi olur.”
Çünkü, o kadarına bizim ihtiyacımız var. Sakın, hiç kimse hâlihazırdaki
durumuna güvenmesin, şu anki konumuna itimat etmesin. Maalesef, çoğumuz bir
yalan üzerinde duruyoruz. Mâsiyetler karşısındaki zaaflarımız bu yalanların
emareleridir. Cismaniyete ait bir kısım boşluklarımız durduğumuz yerin
çatırdadığının işaretleridir. Dünya karşısında mü’mince bir duruş
sergileyemiyorsak, beklentisiz olamıyor ve “Bir kuruş gelmese de olur, evim
barkım olmasa da olur.” diyecek babayiğitliği ortaya koyamıyorsak yıkılma
temayülleri gösteriyoruz demektir. Bu zaaf ve boşlukların hepsinden bizi
avlayabilirler. Şeytan avlayabilir, şeytanın insî ve cinnî avenesi avlayabilir,
nefs-i emmare avlayabilir. Evet, Allah tutmazsa ayakta duramayız. O’ndan
diliyor ve dileniyoruz: Bizi taklitten ve mukallitlikten kurtarsın; tahkîke ve



hakiki mü’min olmaya ulaştırsın.
1 En’âm sûresi, 6/125.
2 Bediüzzaman, İşârâtül-İ’câz s.41.
3 Bediüzzaman, Mektubat s.373 (Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas, İkinci Mesele).
4 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.291-296 (Yirmi Birinci Söz, İkinci Makam); Lem’alar s.89-112 (On Üçüncü

Lem’a).
5 Bediüzzaman, Sikke-i Tasdiki Gaybi s.153 (Parlak Fıkralar ve Güzel Mektuplar).



Faili Meçhul Cinayetler
Soru: Ülkemizde istikrar havasının hakim olmaya başladığı ve

ekonomimizin iyileşme sinyalleri verdiği hemen her dönemde bir kısım fâili
meçhul cinayetler işlendiğine şahit olduk. Bu cinayetlerin önümüzdeki
günlerde de tekerrür etme ihtimali var mıdır? Bu mevzudaki
değerlendirmelerinizi lütfeder misiniz?

Cevap: Fâili meçhul cinayetlere, bir yönüyle, bayat bir konu denebilir; fakat
hep tekerrür ettiğinden, her defasında ülkeyi, ise-dumana, acı ve gözyaşına
boğduğundan ve yürekler yakıp yuvalar yıktığından dolayı konu ne kadar bayat
olursa olsun, her cinayet sızlatan yanları itibarıyla hep ilk hâdiseymiş gibi
hissedilmektedir.

Bununla beraber, “fâili meçhul” denilerek örtbas edilen ve unutturulan o
kadar çok cinayet işlendi ve o kadar önemli insanlar öldürüldü ki, bu konuda
bir kanıksama olduğu da söylenebilir. Bu türlü cinayetler topluma ahvâl-i
adiyedenmiş gibi gelecek kadar halk bunlara alıştırıldı. Bunlara “fâili meçhul”
denilerek sanki üzerlerinde de fazla durmaya gerek yokmuş havası verildi.
Dolayısıyla, değişik şekillerde cereyan etmiş bir sürü cinayet işlendi ve fâilleri
de bulunamadı.

Halk arasında, bu cinayetlerin derin devlet tarafından yapıldığı mülâhazası
hakim oldu. Bir kısım gizli servislerin de suikastler ve cinayetler işlediği
şeklinde bir kanaat yerleşti. Kim ne derse desin, toplum, her cinayetin
arkasında derin devlet ya da bazı gizli servisler bulunduğuna inandı. Bugün her
yerde bu böyle konuşuluyor, yatak odalarında bile bu böyle müzakere ediliyor.
Dolayısıyla da, gelecekte bu mesele tarih felsefesi açısından ele alındığı zaman
bu yanlarıyla ele alınacak, işin perde arkasıyla değerlendirilecek ve hem
katillere hem onlara tetik çektirenlere hem de bu meselede ihmalkâr
davrananlara lanetler yağdırılacak.

Evet, toplumdaki yaygın kanaate göre, bu cinayetleri gizli servisler, özellikle
de kökü dışarıda olan güçler yaptılar; yaptılar ve ülkede istikrarı, huzuru
deldiler. Bu ülkede, emniyet ve güven atmosferinin yerleşmiş olduğu
düşüncesini deldiler; “emniyet yok, güven yok “dedirttiler. Ayrıca, bazı
kimseler, belki bir kısım cemiyyât-ı sırriyenin, gizli örgütlerin çevirdikleri
fırıldaklara muttaliydiler. Bir süre o cinayet şebekelerinin içinde bulunan ve
onlar tarafından figüre edilen bu tür insanlar, çok fazla malumata sahip
olduklarından dolayı, “yarın-öbür gün bir şeyler konuşur” endişesiyle
öldürüldüler. O örgütler, konuşup kendilerini ele vermesinden korktukları



kimseleri öldürdükten sonra da bir yerlere telefon edip “falan gurup yaptı” ya
da “cinayeti falanlar üstlendi” dediler. Böylece, hem kendi hedeflerine ulaşmak
hem de bazı masum kimseleri kirletmek, onlara leke atmak istediler; en azından
zihinlerde kirli izler bıraktılar. Bazen de bu cinayetleri, değişik ilaç ve
uyuşturucularla korku hisleri baskı altına alınmış, canavarlaştırılmış, âdeta
robot hâline getirilmiş kimselere yaptırdılar. Korku hisleri ve ölüm duyguları
bazı uyuşturucularla baskı altına alınmış tetikçileri kullanarak, onların içinde
neşet ettiği aileyi, toplumu, cemiyeti, din ve milleti de zan altında bıraktılar.
Söz gelmişken, intihar komandolarının, canlı bombaların ve toplu katliam yapan
bazı eli kanlıların da bu gruba dahil olduğunu bir kere daha ifade etmiş olayım.

Bu mesele sadece Türkiye’ye mahsus da değildir; İrlanda’dan Keşmir’e,
oradan da İspanya’ya kadar her yerde o tür cinayetler işlenmektedir. Hatta
bazen toplu cinayetlere de girilmektedir. Şu kadar var ki, bu türlü cinayetler
bazı devletler tarafından topluca yapılınca ona “terör” denmiyor da
“operasyon” adı veriliyor. Ancak, güçsüz, kuvvetsiz ve çelimsiz fertler
tarafından yapılınca bu cinayetlere “terör” ve “cinayet”, o suçu işleyenlere de
“terörist” ve “cânî” deniyor. Suikast ve cinayetler bazen bir ferde yönelik
oluyor ve bir ya da birkaç kişi tarafından yapılıyor, bazen de bir uçak düşürme,
bir trene sabotajda bulunma, bir şehrin altını üstüne getirme şeklinde ve bir
örgüt, bir gizli cemiyet ya da bir devlet tarafından yapılıyor. Aslında, cinayete
kurban giden tek kişi de olsa, binlerce insan da öldürülse o hâdise terördür,
cinayettir; öyle şenî bir işe girişenler de bir-iki kişi, bir örgüt ya da bir devlet
de olsa, onlar da cânî ve teröristtir.

Evet, ülkemizde ne zaman ekonomi düzlüğü çıkmaya başlamışsa, istikrar
esintileri yavaş yavaş hissedilir olmuşsa, maalesef, hemen bir kısım hâdiseler
baş göstermiştir. Eğer, bu meselenin sebebi ekonominin düzlüğe çıkması ve
gelecek adına ülkenin biraz istikrar vaadetmesi ise, bu mevzuda Türkiye olumlu
bazı şeyler ortaya koydukça, kendisini biraz daha tehlikeye arz ediyor demektir.
Yani, bundan sonra da o mel’un cinayetler olacak demektir.

Türkiye’de “hocalar hocası” olarak bilinen bir zatın 68’li yıllarda bir
konferansını dinlemiştim. O zat, Türkiye ekonomisinin az düzlüğe çıkacak gibi
olduğu ve istikrar vaadeder hale geldiği belli periyotlarda ülkede
karışıklıkların meydana getirildiğini, hatta demokrasinin inkıtaa uğratıldığını ve
bütün milletin vehimlendirilip kalblere korku salındığını, topyekün toplumun
paranoya yaşamaya ve herkesin birbirinden endişe duymaya başladığını, bu
türlü şeyler olunca da ülkede güven ve istikrar kalmadığını ve dolayısıyla da
düzlüğe çıkmış ekonominin gerisin geriye gidip eski hâlini aldığını anlatmıştı.

Demek ki, güzel vatanınızda meydana gelen olumlu ve iyi şeylerden içte ve



dışta bazı çevreler fevkalade rahatsızlık duyuyor. Uzantıları Türkiye’de de
bulunan bazı servisler hemen harekete geçiyor. Kökü dışarda bir kısım güçler
ve kuvvetler, Türkiye’de bazı önemli birimlere sızmış elemanları vasıtasıyla
bazı sistemleri hemen devreye sokuyorlar. Maalesef, bu ülkede, üç yüz seneden
beri Türk toplumunun kaderinde hakim cemiyyât-ı sırrıyeler vardır; bunlar,
hakim unsurlardır, ortaya çıkmazlar, görünmezler ama faaliyetleriyle her zaman
Türk toplumunun iktisadî, siyasî, kültürel ve idarî hayatıyla
oynayagelmişlerdir; bundan sonra da oynamaya çalışacaklardır. Biraz taktik ve
strateji değiştirerek önümüzdeki günlerde de bunu yapabilirler.

Kan Seylapları
Evet, suikast, komplo ve cinayetlerin sebebi ülkemizde boy gösteren olumlu

ve güzel gelişmelerdir; ekonominin düzlüğe çıkması, istikrar atmosferinin
yayılması, milletteki ümit tomurcuğunun yeşermesi, Müslümanlığın doğru
anlaşılması, doğru yorumlanması ve doğru seslendirilmesi... bütün bunlar
olumlu şeylerdir. Eğer bu olumlu şeylere tepki oluyorsa, içte ve dışta bir kısım
gizli servisler bu tür olumlu ve güzel gelişmeleri istemiyorsa, bu gelişmelerin
kendi emel ve arzularının gerçekleşmesi ve koruyup kayırdıkları insanların
çıkarları adına bir tehlike sayıyorlarsa, bundan sonra da bazı kimselerin
vücudunun kaldırılmasına ihtiyaç hissedecek ve yine ellerini kana
bulayacaklardır.

Tarihî tekerrürler devr-i dâimi içinde, bu suikastler, bazen kaba kuvvetin
kendini ifade adına ortaya çıkması şeklinde, bazen de bazı fertlerin bertaraf
edilmesi, ülkede kargaşanın meydana getirilmesi şeklinde hep tekerrür
edegelmiştir. Eğer, mesele arzettiğim hususlara bağlanacak olursa, suikastlerin
sebep ve sâikleri her zaman var olacaktır. Öyleyse bu cinayetler de, şimdiye
kadar durmadığı gibi, maalesef, pek duracağa benzemiyor. Bana öyle geliyor
ki, bu ülke kendi ayakları üzerinde doğrulma temayülünde olduğu sürece, biz
bin cân ile etmemesini dilesek de, bundan sonra da o mel’un suikastler,
sabotajlar ve katiller tekerrür edecektir. Biz bundan sonra o türlü şeylerin
olmamasını dileriz; fakat, bu öyle bir dilek, öyle bir beklenti ki, zannediyorum,
bizim bu mevzudaki beklenti ve dileklerimiz hep delinecek, o hâdiseler bugüne
kadar cereyan ettiği gibi bundan sonra da cereyan edecek.

Bundan 8-9 ay evvel bir dostum vasıtasıyla, bana, bu türlü şeyleri bilen, çok
üst seviyelerde vazife görmüş bir insanın “Önümüzdeki aylarda Türkiye’de
yeniden kan gövdeyi götürecek, seri cinayetler işlenecek!” dediği nakledildi.
Meselâ, “Falan falan tür simalar bu dönemde Türkiye’de bulunmasalar iyi olur.
Çünkü seçilen hedefler onlar da olabilirler.” denildi. Kimi seçerler? Tabiî ki,



sempati duyulan, kendisine alâka gösterilen, yaptığı işlerle beğeni toplayan
insanları seçerler. Çok ses getireceği, toplum tarafından çok ciddi tepki olacağı
için onların bertaraf edilmesine bakarlar. Hatırlarsanız daha önce öldürülen bir
insanın kâtilleri aynen şöyle demişlerdi: “Önce falanı öldürmeyi düşünmüştük;
fakat onun çok fazla ses getirmeyeceğini hesaba katarak maktul namzedini
değiştirdik, cinayeti başka tarafa tevcih ettik.”

Evet, o uzman “Kan gövdeyi götürecek!” diyor. Ben yine aynı mülâhazamı
tekrar edeyim: Bugün belli ölçüde tekerleği tümseğe çıkarmış gibi görünen
Türkiye gibi bir ülkede, ben dilerim, yeniden istikrara dokunacak, ümitleri
kıracak ve insanlarda bir kısım paranoyalar hâsıl edebilecek böyle bir süreç
başlamasın. Başlamaması için devlet kendisini çok ciddi sorumlu bilmelidir.
Bugün vazife başında bir hükümet vardır, hükümetin istihbarat teşkilatı,
emniyet teşkilatı vardır; hatta bazıları “öyle bir teşkilat yok” dese bile, artık
Türk toplumu tarafından varlığı kabul edilmiş bir JİTEM vardır. Bazen bu
teşkilatlar, Türkiye’de çok daha önemsiz şeyler üzerinde ısrarla
durmaktadırlar. Bizim önemsiz gördüğümüz şeyler Türk toplumunun bugünü,
yarını ve idarenin selâmeti adına önem arz ediyorsa, elbette ki üzerinde
duracaklardır ve buna kimse bir şey diyemez. Fakat bir ülkeyi topyekün
kargaşaya sürükleyebilecek söz konusu hâdiseler karşısında da devletin, kendi
hassasiyetini, duyarlılığını göstermesi lazımdır; kendi elinin altındaki memurlar
kadrosu sayılan emniyet teşkilatı, istihbarat teşkilatı ve JİTEM üzerinde de
hassasiyetini hissettirmesi lazımdır. Şayet ülkede beş-on kazın kavgası
duyuluyor ve biliniyorsa, bir yerdeki terör örgütlerinin ve bir takım gizli
odakların mevcudiyeti de mutlaka bilinmeli, onların önleri alınmalıdır.

Ben, ne o, ne de beriki teşkilat içinde görerek, bilerek bu meselelere göz
yumacak kadar hain bir insanın bulunduğuna, bulunacağına ihtimal vermiyorum.
Zannediyorum, bazıları bu hâdiseleri önemsemiyorlar. Fakat devlet, devlet
ağırlığıyla hassasiyetini bunlar üzerinde hissettirirse, şayet “Ben böyle
istiyorum!” derse, bu mevzuda “Siz o hainleri bulup çıkarmazsanız, benim
bulup çıkaracağım çok şey olur!” derse, muhtemel hatta mukadder gibi görünen
bu meselelere meydan verilmeyebilir. Yani, istihbarat ve emniyet teşkilatı,
JİTEM çok iyi çalışırsa bence bu kana susamış vampirlerin önümüzdeki
günlerde yeniden Türkiye’de kan seylapları meydana getirmelerine meydan
verilmeyebilir. Evet, bizim o tür hâdiselerin olmamasını arzu etmemiz sadece
bir temenniden ibarettir ve halkın bu işe kapalı durması bu işin önünü almaya
yeterli değildir. Dolayısıyla, bu işin hakkından gelecekse yine devlet gelebilir;
askeriyle, polis teşkilatıyla, istihbaratıyla gelebilir. Öyleyse, istihbaratın çok
iyi işlemesi, dış servislerin Türkiye’deki emellerinin çok iyi takip edilmesi



lazım. Tanzimat’tan daha önce Türkiye’de faaliyete başlayan, zamanla
devletleri bile aşabilecek hale gelen, bazı idarecilere dedikleri her şeyi
yaptırabilen, hükümetleri devirip yeni hükümetler kurabilen, içeride çok iyi
teşkilatlanmış olsalar da kökleri tamamen dışarıda bulunan, haricî güçlerin
emellerine hizmet eden, çok güçlü insanları bünyelerine aldıklarından dolayı
kendilerine mensup bir insanın tutuklanmasına, sorgulanmasına ve mahkûm
edilmesine asla fırsat vermeyen bir kısım cemiyyât-ı sırriyenin çok iyi takibe
alınması lazımdır. Bunların hakkından da –Allah’ın izniyle– kendi ağırlığını
ortaya koymak suretiyle ancak devlet gelebilir.

Müsaadenizle, son bir hususu daha hatırlatmak istiyorum: Cinayeti kim kime
karşı işlemiş olursa olsun o cinayettir. Ve cinayetin her türlüsü mel’undur.
İşlenen suç ne olursa olsun, fertler ceza veremezler; cezayı devlet verir.
Devletin mahkemeleri vardır. Cezalandırma onların vazifesidir. Dolayısıyla,
bir mü’min hiçbir cinayete karşı tasvipkar bir tavra giremez. Herhangi bir
cinayet karşısında kat’iyen yumuşak duramaz. Öldürülen insan Müslümanlığa
ters sözler söylemiş olabilir; zamanında dilini çok uzatmış, ona-buna saldırmış,
kötülükler yapmış olabilir. Bunların hiçbiri işlenen cinayeti haklı ve
kabullenilir kılmaz. Medenilere galebe ikna iledir. Hukuk sistemini işlettirerek
o türlü insanların seslerini kesmenin imkân ve ihtimali vardır. Dolayısıyla, bir
Müslümanın o türlü suikastlere teşebbüs etmesi şöyle dursun, kalben taraftar
olması bile düşünülemez. Kimsenin, “Falan din düşmanı, iman düşmanı, İslâm
düşmanı, Kur’ân düşmanı öldürüldü, zaten buna müstehaktı, iyi de oldu!” falan
demeye hakkı yoktur ve bir cinayet karşısındaki bu tavır mü’mince bir tavır
değildir. O türlü düşmanlıklara karşı söylenecek bir söz varsa, o ahirette
söylenecektir; Allah Teâlâ, dine, imana düşmanlık yapanları Cehenneme
koyacaktır. Dindarları da Cennetle mükâfatlandıracaktır. İşte o zaman, küfürde
inad edenler hakkında “müstehak oldu” denebilecektir.

Çok defa söylemişimdir; ben hayatımda bilerek bir karıncaya bile basmadım.
Yılanın belini kıran arkadaşımla aylarca görüşmedim, konuşmadım. Her
canlının yaşama hakkı olduğuna, eko-sistem içinde onların hepsinin bir yeri
bulunduğuna inandım. Hiçbir canlıya kıyma hakkımız, selahiyetimiz olmadığını
ifade ettim. Kaldı ki insan, eşref-i mahluktur, yaratılanların en şereflisi, en
mukaddesidir. O türlü terör mülâhazasıyla insan öldürenlerin Cennet’e
giremeyeceklerini ve öylelerinin hakiki Müslüman olamayacaklarını defeatle
söyledim. Bu sadece benim değil, Müslümanlar olarak bizim genel telakkimizin
sesi, soluğu ve ifadesidir; bu inanç, tabiatımıza mâl olmuştur.

Tabiatımıza mal olan bu düşünceyi, başkaları da çok iyi bilirler; kendileri de
itiraf ederler, “Müslümanlar bu işi yapmaz; onlar cinayeti, adam öldürmeyi



küfre denk sayarlar.” derler. Ne var ki, câniler bazen ellerindeki kanı
Müslümanlara da bulaştırmak isterler, “çamur at, iz bırakır” mülâhazasıyla her
şeye rağmen bazı mü’minlerin ismini de cinayetlerle beraber zikredebilirler. O
türlü iddialar karşısında, bir kısım safderun kimselerin kafaları da bulanabilir.
Fakat, ehl-i vicdan insanlar, hem devletin bünyesindeki hem de dışarıdaki
okumuş, aydın kimseler arasında mü’minlerin böyle şeyler yapabileceğine
inanan yok denecek kadar azdır.

Hâsılı, ben de sorudaki endişenize katılıyor, kana susamış bir kısım
vampirlerin Türkiye’de yeniden kan, irin ve gözyaşına sebebiyet verebilecek
fırsatlar kolladığını zannediyorum. Fakat, –Allah’ın izniyle– bu milletin o tür
cinayetlerin ve kötü neticelerinin önünü alabileceğine de inanıyorum.



Büyük Orta Doğu Projesi
Soru: Büyük Orta Doğu Projesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’nin, bu projeye karşı tavrı nasıl olmalıdır?
Cevap: Büyük Orta Doğu Projesi, son zamanlarda dünya gündemini meşgul

eden ve üzerinde en çok konuşulan konulardan biridir. Fakat, projenin tarihi tâ
70’li yıllara dayanır. Daha önceden de bu tür projeler hazırlanmış ve
uygulanmıştır. Meselâ; bir dönemde Devlet-i Âliye’yi bertaraf etme, bölgeden
silme, devletler arası muvazenedeki dengeyi bozma, o muvazenede ağırlığı
bulunan bir devletin yerine başka devletleri geçirme hususunu gerçekleştirmek
için kabileler tahrik edilmiş, Araplar Osmanlı’ya karşı kışkırtılmış, Devlet-i
Âliye’ye karşı ayaklandırılmıştır. Irkçılık rüzgârlarıyla ve ulusal devletler
kurma hülyalarıyla komşu milletler arasına kin ve nefret tohumları atılmıştır; ve
hâlâ o devletlerin başındaki idarecilerin gönüllerinde ve dillerinde diğerlerine
karşı kin vardır, nefret vardır. Dahası kendi içlerinde Arapçılık oyunu oynayan
insanlar arasında bile birbirlerine karşı kin, nefret ve düşmanlık duyguları
hakimdir. Bütün bunlar 1900’lü yılların başında uygulanmaya başlayan bazı
projelerin neticeleridir.

Daha 70’li yıllarda, bir mecmuada, Orta Doğu’da ve yakın çevrede 20
devletin bölünme planından bahsediliyordu. Bu konuyu hacda iken bir
mecmuada okumuş ve gelir gelmez de bu mevzudaki endişelerimi arkadaşlara
arz etmiştim. Daha sonra bu bölgeyle alâkalı bazı planlar uygulanmaya
başlanınca hiç şaşırmadım. Bunlar daha önce planlanmıştı ve belki 30 senedir
fırsat kollanıyordu. Bu bölünmeler, birileri tarafından mutlaka
gerçekleştirilecekti. Bölünüp parçalanacak yerler arasında Suriye de vardı,
Mısır da; Ürdün de vardı, İran ve Irak da vardı. Güney Doğu’yu sürekli
kurcalamaları itibarıyla hemen anlaşılacaktır ki, aslında orası da perspektifte
vardı ve halen vardır.

Şu kadar var ki, Orta Doğu Projesi veya Kuzey-Güney Afrika Projeleri
şeklinde dile getirilen mülâhazalarla dün bu mevzuda serdedilen mülâhazalar
farklı farklıdır. Şimdilerde, dile getirdikleri düşüncelerde bölgeyi kendilerince
bir huzur adası hâline getirmeyi hedeflediklerini söylüyorlar. Ama dün böyle
demiyorlardı. İhtimal bölge veya bölge dışı ülkelerden aldıkları açık-kapalı bir
kısım tepkiler bu şekilde yön değiştirmeye zorladı proje sahiplerini. Bölgede
huzur ve emniyeti tesis etme, o bölgeye komşu devletlere zarar verilmemesi
için uygun bir ortam hazırlama gibi şeylerle biraz daha yumuşatarak meseleyi
farklı bir üslûpla yeniden gündeme getirdiler.



Evet, birileri bu türlü projeleri seslendirirken bölgeyi demokratlaştırma gibi
mülâhazalara dayanıyorlar. Her şeyden önce, bu ifade ve niyetlerin samimi
olup olmadığının bilinmesi lazım. Gerçekten samimiler mi bu mevzuda?
1911’de Bingazi’yi işgal edenlerin başındaki adam da “Sizi medenileştirmeye
geldik.” diyordu. Belki Devlet-i Âliye’yi parçaladıkları zaman bile, “Daha
sağlam bir zemine ayak basmanızı sağlamak için geldik, hürriyetinizi temin
etmek için buradayız” diyorlardı. Şimdilerde dillere pelesenk olan iddia:
Bölgeyi demokratlaştırma... Demokrasiye kimse bir şey demez ve demokrasi
sözü hakikaten arkasından gelecek çok şeyleri de mazur gösterecek kadar
yumuşatıcı bir ifade. “Demokrasi için insan gerçekten bir kısım fedakârlıklara
katlanmalı” bahanesi de tam şeytanca bir mülâhaza. İkincisi; bazı kimseler,
başkalarını da yanlarına alarak, bölgede etnik çatışmaları körüklemeyi, bir
kısım farklı kültürden insanları birbirine kırdırmayı, dînî grupları birbirine
düşürmeyi ve bu suretle bölgedeki durumlarını pekiştirerek oraya ve bölgenin
kaderine hâkim olmayı düşünüyor olamazlar mı? Dahası, böyle masum kelime
ve vaadlere dayanarak o bölgeye şöyle böyle müdahale etmeyi kendileri
hakkında meşrûlaştırmak sûretiyle oraya girip, bir yönüyle hakemliklerini
sağlama almayı düşünüyor olamazlar mı? Yani o proje ve faaliyetler, orada
değişik etnik ve dini gurupları birbirleriyle çatıştırdıktan sonra “Bölge kendi
kendine huzur ve istikrarını temin edemiyor; bir yerde bir huzursuzluk kaynağı
olunca, o şöyle böyle bütün dünyaya da aksediyor öyleyse, böyle bir
huzursuzluğun önünü almak bizim için insanî bir vazifedir, bir vecîbedir.” gibi
masum görünen düşünce ve mülâhazalarla bölgeye girme ve hakemliklerini
pekiştirmeye mâtuf olamaz mı? Batının düşüncesi bu olabilir, daha ötekinin ve
daha berikinin gaye ve hedefi de.

Bununla beraber, bana göre, ister evvelki isterse son şekli itibarıyla, Büyük
Orta Doğu Projesi veya Kuzey-Güney Afrika Projesi ya da varsa Uzakdogu
projesi gibi projelere, sadece proje olarak karşı çıkmak doğru değildir. Çünkü
burada asıl önemli olan husus, bu projelerin kimler tarafından planlanıp ortaya
sürüldüğü ve bu projelerin önünde, arkasında ne tür mülâhazaların var
olduğunun bilinmesidir. Eğer, bu projenin sahipleri Orta Doğu ülkeleri değil
de, Orta Doğu’ya hükmetme düşüncesinde olan bir kısım süper güçlerse,
Amerika, Avrupa, Rusya hatta Çin ve Hindistan ise, projenin önünde-arkasında,
başında-sonunda neler düşünüldüğünü bilmediğimiz ve baştan itibaren projenin
içinde bulunmadığımız için buna sahip çıkmak doğru değildir. Projenin
herhangi bir safhasında işin içine girip sahiplenme, o işin içinde baştan beri
olmadığımızdan, oyunun kuralları başkaları tarafından belirlendiğinden dolayı
bugün için yararımıza görünse dahi tarih karşısında bizi sorumlu duruma



düşürecek şekilde çok kötü neticeler doğurabilir.
Keşke bu projeyi hususiyle o bölgede şuuraltı müktesabatı itibarıyla yüksek

bir krediye sahip olan Türkiye, değişik strateji merkezleriyle, Orta Doğu
ülkelerinin de iştirakiyle hazırlasaydı ve ardından o süper güçlere teklif
etseydi. Avrupalılara, “Benim böyle bir planım var, siz terörden
korkuyorsunuz, Orta Doğu insanından endişe duyuyorsunuz. Aksine biz burada
bir güven, bir teminat kaynağıyız. Burada olduğumuz sürece size kimse
ilişmez.” deseydi. Nitekim bölge ülkelerinden bazıları Türkiye’nin bu konumu
ve nüfuzunu sezdiğinden dolayı “Şöyle ya da böyle veya hangi ölçüde
Türkiye’nin desteğini alırsam kârdır.” diyor ve münasebetleri iyi tutmaya
çalışıyor. Çünkü bu beraberlikle bölgede güçlenmiş olacak. Ne de olsa
Türkiye’nin Müslüman bir geçmişi var. Hâlihazırda Müslümanlığa müsamaha
ile bakan bir demokrasi anlayışına ve bir rejime sahip. Orta Doğu ülkeleri ile
müşterek bir geçmişi var. Bin sene beraber yaşamış bu dünya ile. Dolayısıyla,
ülke olarak, şuuraltlarında çok önemli bir krediye sahibiz. Evet; bizim birkaç
bin senelik bir tarihimiz, şanlı bir geçmişimiz var. Avrupa’nın yarısına kadar
hükmetmiş bir milletiz. Bugün fakir olsak da, ekonomik durumumuz iyi olmasa
da, bazı yönlerimiz itibarıyla Batı ülkelerinden çok geride bulunsak da, yine de
bölgede itibarlı bir devletiz. Bir mânâda, bizimle beraber çalışan, bizim
vasıtamızla o dünyaya da hükmedebilir. Hatalı yanlarımıza rağmen bölge
ülkeleri nezdinde bir fâikiyetimiz var. Eğer illa bir şey yapacaksak bu itibarı
kullanmalıyız. Bölge insanlarının bize olan teveccühlerini değerlendirmeliyiz.

Bundan dolayı, keşke hesap ve plan baştan itibaren bize ait olsaydı. O
argümanları biz hazırlasaydık. Oyunun kurallarını biz belirleseydik. O zaman
zarar etmezdik. Plan bize ait olduğu icin istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde
tashih etme imkânımız da olurdu. Meselâ, Irak’a müdahale hususunda daha akl-ı
selimle hareket etme davetinde bulunabilir; binlerce sivilin, masumun ölmesine
mani olabilirdik. Ama maalesef böyle olmadı. Şimdi bu projenin dümeninde
başkaları oturuyor. Tayfası da başkaları. Dolayısıyla acaba nasıl yapsak da kâr
etsek, nasıl davransak da kârlı çıksak, bunları kestirmek çok zor. Belki bugün
kısa vadede kâr edebiliriz, fakat yarın karşımıza ne çıkar bilemeyiz.

Şu hususu da unutmamak lazım: Türk milleti şerefli bir millettir. Ben hiçbir
zaman, benim için bir kısım hayırlar vaat etse bile, o bölgede başkalarının
emellerine hizmet etme istikametinde figüre edilme aşağılığına rıza
gösteremem. Benim şanlı bir geçmişim var. Necip bir soyum, sağlam bir köküm
var. Bu gün fakir isem de, Allah’ın izniyle genç nesillerle, aktif dimağlarla, bir
kere düşmekle on türlü kalkmasını öğrenmiş, alternatif doğrulma ve kalkma
yolları geliştirmiş bir millet olarak, er-geç devletler muvazenesinde yerimizi



alacağımıza inancım tamdır. Dolayısıyla figüre edilmek onuruma dokunur
benim. Alet olamayız, olmamalıyız biz. Hatta çok isabetli ve bize hazineler
getirecek bile olsa, şu bozuk ekonomimizi çok iyi bir duruma getirecek bile
olsa, bence ulu orta bir oyunun içine işin yarısından ve figüre edilebilecek bir
şekilde girmek doğru değildir.

Bazıları, bizim başka devletlerle stratejik ortaklığınız olduğunu ve bu
projenin de ortaklık gereği desteklenmesinin lazım geldiğini söyleyebilir. Oysa,
stratejik ortaklık birileri tarafından planlanan bir şeyi uygulamada onlara
iştirak etme demek değildir ki! O projenin hazırlanmasında bizim fikirlerimize
neden müracaat edilmedi? Neden, siz ne düşünüyorsunuz bu mevzuda,
denmedi? Neden, bu mevzuda şunları yapalım mı, siz buna evet diyor musunuz,
diye sorulmadı? Bize hiçbir şey sormadan yıllar önce hazırladıkları bir projeyi
önünüze koyuyor ve “gelin destek olun bize” diyorlar. Bunun mânâsı düpedüz
şudur: “Gelin, siz İslâm dünyasındaki şuuraltı müktesebatınızı bir kredi olarak
bizim emrimize verin. Biz onu kullanalım, size de şu imkânları sunalım.”

Diğer taraftan, projeye aceleden “hayır” dememiz de çok yanlış olabilir.
Kim bilir, büyük bir zararı önlemeye kalkmadığımızdan, bir yanlışı bertaraf
etme teşebbüsünde bulunmadığımızdan dolayı hata etmiş de olabiliriz.
Meseleye hemencecik “hayır” deyip kenara çekilmek de doğru bir şey değildir.
O meselenin çok ciddi analitik mülâhazalara bağlanması ve “evet” ya da
“hayır” kararının o mülâhazalarla verilmesi lazımdır. Bu açıdan da, bana göre
aydınlarımıza çok iş düşüyor. Meseleyi evvela analitik olarak ele almak;
“Neye binaen böyle bir mülâhaza ortaya attınız? Bununla nereye varmak, ne
yapmak istiyorsunuz? Bölgeyi demokratlaştırma mevzuunda gerçekten samimi
misiniz; yoksa bölgeye girip daha rahat hareket etmeyi mi düşünüyorsunuz?
Bölgeye girdikten sonra orada etnik grupları birbiriyle vuruşturmak suretiyle
hakemliğinizi pekiştirmeyi mi hedefliyorsunuz?” demek, meseleyi
derinlemesine tahlil etmek lazım. Bu da yine büyük ölçüde devlete düşen bir
vazifedir. İstihbaratçılarımızın seferber olmaları, değişik yerleri çok iyi
dinlemeleri lazımdır.

Hâsılı, Türk siyasî hayatını yönlendirenler, devlet kademelerinde bulunanlar,
iktidarıyla-muhalefetiyle, askeriyle-siviliyle bu meseleyi çok iyi düşündüler
mi, sıcak bakıyorlar mı bilemiyorum. Ama, şahsen ben, proje en başından
itibaren bizim tarafımızdan gözden geçirilmediği için ve projenin muhtevasını
tam bilemediğimizden dolayı onun bizim hayrımıza olacağı kanaatinde değilim.
Türkiye’nin ve bölge halkının faydası düşünülerek ortaya atılmayan, bizim
içinde bulunmadığımız ve kuralları bizim tarafımızdan vaz’edilmeyen bir
projede bizim çıkarlarımızın söz konusu olması düşünülemez. Onu için de



devlet kemal-i hassasiyetle bu mesele üzerine eğilmeli, bu işi çok iyi gözden
geçirmeli, evet mi yoksa hayır mı diyecek, ondan sonra diyeceğini demelidir.
Ben buradan “hayır” diyebilirim; ama Türkiye devreye girerse, o projenin
rengini, şeklini ve desenini değiştirebilir; değiştirebilir ve mesele hem
Türkiye’nin hem de o bölgenin hayrına da olabilir. Dolayısıyla, milletimiz tarih
nazarında bir yâd-ı cemîl olur, yâd-ı cemîl olarak anılmayı bir kere daha hak
eder. Ama hâlihazırdaki durum itibarıyla “evet” demem ve tasvip etmem
mümkün değildir. Evet, bu aceleye getirilecek bir mesele değil, hem bugünleri
hem de yarınları alâkadar eden ciddi bir meseledir. Onun için bunu devlet
kurumları, bürokrasi, askeriye, iktidar, muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarının
bir araya gelip müştereken görüşmeleri ve karar vermeleri gerekir.

Soru: Orta Asya’nın kalkınması ve eğitimi için yaptığınız teşvikleriniz
Orta Doğu için de geçerli midir?

Cevap: Herhangi bir hareket ya da faaliyet ne kadar isabetli, ne kadar
makbul ve ne kadar doğru olursa olsun, bence devlete sorulmadan hareket
etmek ve teşebbüste bulunmak kat’iyen doğru değildir. Size göre çok isabetli de
olsa, meseleyi yerli yerine tamamen oturmuş da görseniz, yine de devletin
yetkili birimlerine sormadan yapmamalısınız. Orta Asya’ya açılım sürecinde de
bu esasa uygun olarak davranılmıştır. Dönemin merhum Cumhurbaşkanı Turgut
Özal Bey, onun ardından da sayın Süleyman Demirel değişik ülke başkanlarına
eğitim faaliyetlerini, müteşebbislerini tezkiye eden, yardımcı olmalarını isteyen
onlarca mektup yazmışlardır. Bazı muhalefet edenler olmakla birlikte, genelde
devletin yetkili makamları da “Biz bu hareketin desteklenmesi gerektiğine
inanıyoruz. Bu arkadaşlarımız samimi ve hasbi insanlardır. Türk milletinin
yararına hizmet ettikleri gibi sizin ülkenizin de faydasına hizmet edeceklerinden
emin olabilirsiniz. Bunların temel felsefeleri insanlığa hizmettir.” demişlerdir.
Kuzey Irak gibi yerlerde askerlerimizin de ciddi destekleri olmuştur.

Evet, ister Orta Doğu isterse de başka yerlerde, devletten “evet” tasdiki
almadan bu türlü girişimlerde bulunmak doğru değildir. Devletimizi bazı
hususlarda zor durumlara düşürmeme bakımından böyle davranmak şarttır.

Bu gayretlerin isabetli mi, isabetsiz mi olduğunun her zaman münakaşası
yapılabilir. Bu ayrı meseledir. Ama, birileri bizi kendi gayeleri istikametinde
figüre eder mi, edemez mi meselesine gelince; hayır, kat’iyen birilerinin hedef
ve gayesine alet olmamız mümkün değildir. Kimse bizi alet olarak kullanamaz;
kullanamaz çünkü kimseye diyet ödeme mecburiyetinde değiliz. Bir zamanlar
Söğüt’te göğeren bir ağaç misali beşere insanlığı ve medeniyeti öğretmiş,
dünyanın değişik yerlerinde muvazene unsuru olmuş, âleme nizam vermiş bir
milletin hamiyetli çocuklarını hiçbir dış güç kendi hedefleri istikametinde



kullanamayacak, figüre edemeyecektir. Çünkü, bu vatan evladının hiç kimseye
bir diyet borcu ve minneti yoktur.



Hizmet, Gayret, Hicret;
Ya Aileniz?..

Soru: Uzaklara ve uzaktakilere el uzatmaya çalışırken, ailemizin
fertlerinden akrabamız olan kimselere, komşularımızdan iş arkadaşlarımıza
kadar yakın çevremiz diyebileceğimiz insanları da ihmal etmememiz,
inandığımız İslâm’ı, dine ve vatana hizmet duygumuzu onların gönlüne de
duyurabilmemiz için neler tavsiye edersiniz?

Cevap: Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi, din-i mübîn-i İslâm’ı tanıtmak,
Allah’ı, Peygamber Efendimiz’i, Kur’ân’ı, iman esaslarını ve İslâm’ın
şartlarını anlatmak bir mü’minin en önemli vazifesidir. Dünyada tebliğden daha
mukaddes bir vazife yoktur. Eğer ondan daha kutsal ve Allah indinde daha
makbul bir vazife olsaydı, Allah en sevdiği kullarını o vazifeyle yeryüzüne
gönderirdi ve onu en önemli kurbet vesilesi kılardı. Oysa Cenâb-ı Hak,
peygamberlerini tebliğ vazifesiyle gönderdi ve onları Kendine en yakın kullar
yaptı. Enbiyâ-ı İzâm’ın yakınlığı, o mesajı hayatlarının gayesi sayarak insanlığa
ulaştırma azim ve gayretinde olmalarından dolayıdır. Öyle ise, Allah’a
yaklaşmanın en emin yolu da tebliğdir. İnsanlar bu yola ne kadar yakın
dururlarsa, Allah’a da o kadar yakın olurlar.

Ne var ki, dini anlatmak ve din esaslarını başkalarına sunmak her dönemde
farklı şekillerde ve değişik yollarla olabilir. Belli şartlar altında ve zamanın
değişmesiyle, tebliğ yol ve usûlleri de değişebilir. Belki değişmeyen tek esas
vardır; o da, tebliğin temsille derinleştirilmesi.. yani; tebliğin yanında, tebliğ
edilen şeyin temsil edilmesi. Zannediyorum, bizim ashâb-ı kiram ve selef-i
salihîn efendilerimizden ayrıldığımız nokta da budur; onlar temsilin gücünü
arkalarına alıyor ve Allah’ın izniyle müessir oluyorlardı; ama biz her zaman
öyle değiliz, öyle davranmıyoruz; temsil bizde ikinci planda kalıyor, belki bazı
şeyleri anlatıyoruz, fakat çoğu zaman anlattıklarımızı hâle yansıtamıyoruz ve
uygulamada problemler yaşıyoruz.

Vakıa, ashâb-ı kiram döneminde dil ve beyan da çok önemli bir unsur olarak
öne çıkmıştı. Onlar da dili çok iyi kullanıyorlardı. Çok derin bir lisan, beyan ve
söz zevkine sahiptiler; Allah onları Kur’ân’ın muhatapları ve tebliğcileri hâline
getirmişti. Fakat, dünyanın değişik yerlerinde İslâm’ı sunarken, ulaştıkları her
milletin dilini bildiklerini söylemek de mümkün değildir. Hatta, siyer ve
megazi kitaplarının anlattığına göre, onlar arasında yabancı dil bilen insan
sadece üç-dört taneydi. Onlar da büyük ölçüde, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) mektuplarını tercüme etmekteydi. Fakat, sahabe efendilerimiz



yabancı dil bilmeseler de, çok kısa zamanda dünyanın dört bir yanında
kendilerini anlatma imkânı bulmuşlardı. Herkes âdeta mum kesilmiş onları
dinliyordu.. onlar mum gibi, hayır, projektör gibi gitmişlerdi ve gittikleri her
yerde çok mumlar tutuşturmuşlardı Allah’ın izniyle. Temsilin gücündeydi
onların etrafa ışık saçmalarının sırrı..

Evet, tebliğ temsilin gücüne inzimam etmezse çok fazla tesirli olmaz. Temsil
noktasında eksik kalan bir tebliğ bütün bütün tesirsiz olmasa da beklenen tesiri
de gösteremez. Günümüzde dinin anlatılması hususundaki eksik gedik de
bundan kaynaklanmaktadır. Bugün, insanlar maksatlarını güzel ifade ediyorlar,
süslü püslü sözlere ve beyanın gücüne televizyon, radyo ve gazete gibi
gelişmiş teknolojiyle gelen nimetleri de ekleyerek maksatlarını çok güzel
seslendiriyorlar. Geniş imkânlar var ellerinde; meseleleri istedikleri gibi
kompoze edip câzip hale getirebiliyor ve bir anda milyonlarca insana
ulaşabiliyorlar. Fakat, yine de o ilkler seviyesinde müessir olamıyorlar. Demek
ki onlarda olup da günümüz insanında bulunmayan bir haslet var; işte o haslet,
tebliği temsille destekleme ve derinleştirme hususiyetidir.

Evet, bu önemli vazifeyi yüklenenler ve peygamberlik mesleğinde
yürüyenler, ihsân-i ilâhî olarak omuzlarına konan mukaddes bir yükün
taşıyıcıları olduklarını çok iyi bilmelidirler. Nasıl bir eczacının ya da bir
doktorun kendine göre bir kıyafeti oluyorsa, nasıl bir ameliyatta insanlar
değişik kılık kıyafete giriyorlarsa, bu önemli vazifenin tebliğcilerinin de
kendilerine göre tavır ve davranışları olmalıdır. Onların, çok samimi, çok
sadık, çok vefalı ve vazifelerinde ısrarlı olmaları gerekir.

Nefsinizi Allah’tan Satın Almaya Bakın!..
Cenâb-ı Hak, en büyük vazife olan tebliğ hususunda, ََكتَریـِشَع ْرِذَْنأَو 

َنِیبَرْقَْألا  “Önce en yakın akrabalarını uyar.”1 buyurarak, Allah Resûlü’nün
önce akrabalarından başlamasını emretmiştir. Bu âyet indirildiğinde Peygamber
Efendimiz ailesinin bütün fertlerini, akraba ve yakın komşularını Ebû Kubeys
tepesinde toplamış ve “Ey Abdulmuttalip oğulları! Ey Fihr oğulları! Ey Lüeyy
oğulları! Ben şimdi şu dağın öbür yamacında düşman süvarilerinin
bulunduğunu ve size saldırmak üzere olduklarını söylesem bana inanır
mısınız?” diye sormuştu. Onlar, “Evet inanırız.” deyince Efendimiz sözlerine
şöyle devam etmişti: “Ben şiddetli bir azaptan önce size gönderilmiş bir
uyarıcıyım.”2 Bunun üzerine, Ebû Leheb öfkeden yerinde duramaz hâle gelmiş,
–hâşâ ve kellâ– “Ağzın kurusun. Sırf bunun için mi bizi buraya çağırdın?”
demişti. “Ebû Leheb’in iki eli kurusun. Kurudu da.”3 mealindeki âyet-i



kerimeyi ihtiva eden “Tebbet” (Mesed) sûresinin indirilmesiyle de teselli olan
Efendimiz, Ebû Leheb gibi kimselerin mâni olmaya çalışmalarına rağmen
Allah’ın emrini yerine getirmiş, her fırsatta aile ve akrabasına da tebliğ ve
irşatta bulunmuştu. Bir defasında, kavim ve kabilesine seslenerek şöyle
buyurmuştu:

“Ey Kâ’b b. Mürre oğulları! Nefsinizi Allah’tan satın almaya bakın; zira
ben, ahirette sizin adınıza bir şey yapamam!

Ey Abdimenâf oğulları! Nefsinizi Allah’tan satın almaya bakın; zira
ahirette sizin adınıza bir şey yapmak elimden gelmez!

Ey Abdülmuttalip oğulları! Nefsinizi Allah’tan satın almaya bakın; zira,
ahirette sizin adınıza da bir şey yapamam!”

Efendimiz kendisine en uzak kabile ve oymaktan başlayıp en yakınlarına
gelmiş ve: “Ey Allah Resûlü’nün halası Safiyye, sen de nefsini Allah’tan
satın almaya bak, zira ahirette senin adına da bir şey yapamam!”4

buyurmuştu.
O Safiyye (radıyallâhu anha) ki, Hazreti Hamza’nın kız kardeşiydi. O Safiyye

ki, Allah Resûlü’nün “Havarim” dediği Zübeyr’in anasıydı. O Safiyye ki, zâlim
Haccac’a karşı Kâbe’yi müdafaa ederken, asılmak suretiyle şehit olan
Abdullah b. Zübeyr’in babaannesiydi. Ve bütün bunlardan öte, o Safiyye ki,
Allah Resûlü’nün öz halasıydı. Buna rağmen İki Cihan Serveri, ona da “Sen de
nefsini Allah’tan satın almaya bak, zira ahirette senin adına da bir şey
yapamam!” demişti.

Efendimiz sözlerini o kadarla da bitirmemişti, son olarak kendi kızı ve
ciğerpâresi Hazreti Fatıma’ya (radıyallâhu anha) “Ey Muhammed’ın kızı
Fatıma! Sen de nefsini Allah’tan satın almaya bak; zira ahirette senin adına
da bir şey yapamam.”5 demişti.

O Fatıma (radıyallâhu anha) ki, gözüne ve hayâline hiçbir günah girmeden,
Hazreti Ali (kerremallahu vechehû) ile evlenmişti. Zâten yaşı 25 olmadan da
vefat edip gitmişti. Arkadan gelen bütün evliyâ, asfiyâ onun nurlu neslinin
semeresiydi... O ki, sağanak sağanak vahiy yağan Nebi evinde yetişmişti. O ki,
Allah Resûlü, onun hakkında “Fatıma benden bir parçadır.” buyurmuştu... Ve
yine o ki, Cennet kadınlarının efendisi olduğu bildirilmişti. Ama Allah Resûlü
ona da, evet bu Fatıma’ya da, “Kendini Allah’tan satın almaya bak! Nefsinin
ipoteğini çözdürmeye çalış!” demişti.

İşte, Allah bir emir ferman buyuruyor; َنِیبَرْقَْألا ََكتَریـِشَع  ْرِذَْنأَو   diyor.
Sonra o âyetin mânâsını, murad-ı sübhanisini de Efendimiz’in gönlüne
duyuruyor. Birinci vahye “vahy-i metluv” diyoruz, ikincisine de “vahy-i gayr-i



metluv”. Emir ve emrin mânâsı, Cenâb-ı Hakk’ın o emirden muradı Allah’a
aittir. Onun üzerinde sonsuzun şebnemi vardır, ebediyetin çiği vardır. Onu
ortaya koyma mevzuundaki ifadelerse Efendimiz’e aittir. Berikinin üzerinde de,
Efendimiz’in sidre kadar muallâ mübarek kalbinin ışığı vardır, ziyası vardır,
rengi vardır, deseni vardır. Efendimiz, emri çok iyi anlıyor ve yerine getiriyor;
yakınlarından başlayarak hem inzar ediyor, hem de tebşir de bulunuyor. İnzar
ederken, ev halkına ve can parçası kızına da söyleyeceğini söylüyor.

Evet, Allah Resûlü’nün saadet hanesinde sürekli bir haşyet tüter dururdu.
Orada oturmalar, kalkmalar hep haşyet televvünlüydü. Allah Resûlü’nün
bakışlarını yakalayabilenler, o bakışlarda her zaman Cennetlerin
imrendiriciliğini veya Cehennemlerin ürperticiliğini görüp hissederlerdi.
Namaz kılarken O’nun titreyip ürpermeleri, kâh ileriye kâh geriye gidip
gelmeleri; Cehennem endişesiyle sarsılmaları; Cennet arzusuyla üveyikler gibi
kanatlanmaları O’na bakan herkese Allah’ı hatırlatırdı. İmam Nesaî naklediyor:
“Allah Resûlü namaz kılarken içinde bir güveç kaynıyor gibi ses
duyulurdu.”6 Daima ağlamalı bir hal ve kaynayan bir içle Allah’a teveccüh
eder ve namazını öyle kılardı. Peygamber hanesinin sakinleri O’nu hep
Rabbisinin huzurunda, başı yerde, titreyerek ve irkilerek secde eder vaziyette
görürlerdi. Tabiî ki, O’nun bu hali bile tek başına bir inzardı. Efendimiz’in
örnek hayatı ev halkına da müspet yönde tesir ediyor ve terbiye adına onlara
çok şey kazandırıyordu. Allah’tan çok korkan Nebiler Sultanı’nın, hanım ve
evlatlarında da aynı haşyet, aynı korku vardı. Çünkü Allah Resûlü, hep
yaşadığını söylüyor ve söylediklerini de yaşadıklarıyla misallendiriyordu.

Allah Resûlü, bu en sevdiklerini, gerçek sevginin gereği olarak dünyevî
bütün kazurattan temizliyor, dâmenlerine dünyevî tozun toprağın bulaşmasına
fırsat vermiyor, onların nazarlarını ulvî âlemlere çeviriyor ve onları oradaki
beraberliğe hazırlıyordu. “Kişi sevdiğiyle beraberdir.” 7 diyen Hazreti
Muhammed’i seviyorsanız, yolunda olacaksınız; çünkü, ancak yolunda olanlar
ötede O’nunla beraber olacaklardır. İşte bu beraberliğe hazırlama yolunda
Allah Resûlü bir taraftan onları seviyor, bağrına basıyor, diğer taraftan da bu
sevip bağrına basmayı ahiret hesabına çok iyi değerlendiriyordu.

Kızcağızım, Sen de Nefsini Allah’tan
Satın Almaya Bak!..
Mevzuyla alâkalı bildiğiniz bir hâdiseyi hatırlatmak istiyorum: Hazreti

Fatıma, bütün ev işlerini bizzat kendisi yapardı. Zaten, bütünü bir tek odadan
ibaret olan bir hücrecikte kalıyorlardı. O hücrecikte, Fatıma ocağı yakar ve



yemek pişirmeye çalışırdı. Çok kere, ateşi alevlendirmek için eğilip üflerken,
ateşten çıkan kılvılcımlar benek benek elbisesini yakardı. Onun için elbisesi
delik deşik olmuştu. Yaptığı sadece bu değildi. Ekmek yapmak, evin ihtiyacı
olan suyu taşımak da onun yüklendiği işlerdendi. Değirmen taşını çevire çevire
eli nasır bağlamış, su taşıya taşıya da, Erzurumluların tabiriyle, sırtı “yağır”
olmuştu.

Bu arada bir harp dönüşü Medine’ye esirler getirilmişti. Allah Resûlü bu
esirleri, müracaat eden Medine halkına dağıtıyordu. Hazreti Fatıma da, ev
işlerinde kendisine yardımcı olabilecek bir hâdim (hizmetçi) istemek için
babasına gitmiş, Efendimiz’in yanında oturanlardan hicap ederek hiçbir şey
söyleyemeden evine dönmüştü. İnce kızının bir maksatla geldiğini anlayan
Nebiler Nebisi oradaki maslahat hâsıl olduktan sonra kalkıp onun evine
gitmişti. Hazreti Fatıma anamız der ki “Yatağa uzanmıştık ki, Allah Resûlü
çıkageldi. Ben ve Ali yataktan doğrulmak istediysek de O buna mâni oldu ve
aramıza oturdu. Öyle ki sadrıma temas eden ayağındaki serinliği
hissediyordum. Arzumuzu sordu. Ben durumu anlatmaktan hicap edince, Ali
dedi ki “Yâ Resûlallah, değirmen taşı çeke çeke kızınızın elleri nasır bağladı,
su taşıya taşıya omuzu yağır oldu, ev süpüre süpüre toz toprak içinde kaldı.
Lütfederseniz yeni gelen esirlerden bir hizmetçi istiyoruz.” Allah Resûlü bu
istek karşısında memnun olmadı, mübarek kaşlarını çattı ve şöyle dedi: “Kızım,
Medine fakirlerinin hakkını size veremem. Allah’tan kork ve Allah’a karşı
vazifende kusur etme! Allah’ın, omuzuna yüklediği farzları hakkıyla yerine
getir. Kocana da daima sadık ve itaatkâr ol! Onun hakkını da gözet! Sana
istediğinden daha hayırlı bir şey söyleyeyim: Yatağına gireceğin zaman, otuz
üç defa ‘Sübhanallah’, otuz üç defa ‘Elhamdülillâh’, otuz dört defa da
‘Allahü ekber’ de. İşte bu senin için hizmetçiden daha hayırlıdır.”8 Bunun
mânâsı şu idi: Kızım, değirmen taşını yine kendin çevir, suyunu kendin taşı,
evini de kendin süpür ama nazarlarını uhrevî âlemlerden sakın ayırma, senin
ihtiyacın budur. Allah indinde kıymet ve derinliğini arttırmak istiyorsan, tesbihe
yapış, tahmîde sığın ve tekbîre tutun. Sizin istediğiniz şey fânî dünya hayatına
ve onun rahatına bakıyordu. Hâlbuki ben sizin ahirette mesut ve bahtiyar
olmanızı istiyorum.

Resûl-i Ekrem azim şefkati ve engin merhametiyle mü’minlerin akıbetinden
çok korkuyor, onları yer yer ikaz, inzar ve irşad ediyor; bu işi de yine kendi
ailesinden başlayarak yapıyordu. İşte O, böyle bir aile reisiydi; bazen rahmet
dolu bulutlar gibi tatlı bir yüz ekşiliği olurdu çehresinde; ama bu yüz ekşiliğinin
arkasında rahmet vardı, belliydi ki, yağmur yağacaktı ve sulayacaktı etrafını
ahiret hesabına, bir gülşen olacaktı çevresi. Çoğu zaman da, tebessüm eder,



sinesini açar, onları bağrına basar ve iltifatlar yağdırırdı aile fertlerine. Onlar
da bu tatlı havayı kaybetmekten korkar ve O’nun ahiret hesabına olan isteklerini
yerine getirirlerdi.

İşte, Hazreti Fatıma her an vahyin sağanak sağanak yağdığı bu atmosferde
neş’et etmiş ve yaşamıştı. Gözlerini açar açmaz Peygamberler Sultanı’nı
görmüş ve Peygamber’in dava-yı vilayette vâris-i hâssı olan Hazreti Ali’nin
evinde de aynı havayı teneffüs etmişti. Efendimiz’in dâr-ı bekâya
yolculuğundan altı ay sonra o da göçüp gitmişti. Efendimiz de Hazreti Fatıma
da ayrılığın uzun sürmeyeceğini biliyorlardı. Çünkü bir gün Allah Resûlü
sevgili kızının kulağına “Kızım, artık baban yolcu, ötelere yolculuk var!”
deyince Hazreti Fatıma bir çığlık koparıvermişti. Onun ağlamasına
dayanamayan Şefkat Peygamberi kızını tekrar yanına çağırmış ve kulağına
“Kızım, ben gidiyorum ama Ehl-i Beytimden bana ilk kavuşacak olan da
sensin. Yanıma herkesten önce sen geleceksin.”9 demişti. Bu sözü bir müjde
olarak bağrına basan Hazreti Fatıma artık tebessüm ediyor ve O’na kavuşacağı
günü beklemeye duruyordu.

Siz, arz etmeye çalıştığım şu birkaç misaldeki duruluğuyla tanımaya çalışın
Fatıma annemizi, şu karelerde onun ne kadar duru ve ne kadar nezih yaşayan
nasıl bir nezihe ve nasıl bir pâkize olduğunu anlayın. Fakat, Efendimiz, işte o
pâkize annemize bile diyor ki; ِيِّنإَف َال ّللا  ِهٰ َنِم  ِكَسَْفن  يِرَتِْشا  ُةـَمِطاَف ! اَي 

اًئْیَـش ّللا  ِهٰ َنـِم  ِكْـنَع  يِنْغُأ   “Kızcağızım, sen de nefsini Allah’tan satın
almaya bak; zira ahirette senin adına da bir şey yapamam.”10 Efendimiz, bu
sözüyle, ُمَُھل ََّنأـِب  ْمَُھلاَوَْـمأَو  ْمُھـَـسُفَْنأ  َنِینِمْؤـُمْلا  َنـِم  ىٰرَتْـشا  ّللا  َهـٰ َِّنإ 

َةَّنَجْلا  “Allah, karşılık olarak Cennet’i verip mü’minlerden canlarını ve
mallarını satın almıştır.”11 mealindeki âyete telmihte bulunuyordu. Bulunuyor
ve en yakınlarından başlayarak herkese ahiretin yamaçlarını işaret ediyordu.

Yakın ve Uzak Komşu
Diğer taraftan, Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: “Allah’a kulluk edin,

O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabalara, yetimlere,
düşkünlere, yakın ve uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve size
hizmet eden kimselere iyilik edin. Allah, kendini beğenip öğünenleri elbette
sevmez.”12 Âyet-i kerimede, ilk önce Allah’a kulluk ve O’na hiçbir şeyi ortak
koşmayıp samimiyet ile ibadet etmek nazara veriliyor. Daha sonra, anne-
babaya iyilikle muamele etmek, akrabalara ihsanda bulunmak, yetimleri ve
yoksulları görüp gözetmek sıralanıyor. Ve sonra da, evi yakın olan veya



akrabadan olan yakın komşuya iyilik ve evi uzak olan veya akrabadan olmayan
ya da Müslüman olmayan uzak komşuya iyilik zikrediliyor. Merhum Hamdi
Yazır, tefsirinde 13 bu âyetle alâkalı olarak şu hadis-i şerifi hatırlatır: “Komşu
üç kısma ayrılır. Birincisinin üç hakkı vardır; komşuluk hakkı, yakı nlık hakkı
ve İslâmiyet hakkı. İkincisinin iki hakkı vardır; komşuluk hakkı ve İslâmiyet
hakkı. Üçüncüsünün bir hakkı vardır; komşuluk hakkı ki bu Hristiyan, Yahudi
ve müşrik komşudur.”14 Demek ki, komşu Hrıstiyan ya da Yahudi de olsa,
Müslüman olmadığı halde ona da iyilik yapmak bir komşuluk hakkıdır ki
iyiliklerin başı da tebliğ ve irşattır. –Bütün bunlara rağmen, hoşgörü ve diyalog
faaliyetlerine karşı çıkanların kulakları çınlasın!..–

Evet, âyet-i kerimenin işaretiyle, nasıl maddî iyilik ve ihsanda anne babanın
ve yakın akrabanın hakk-ı evveli var, öncelikle onları görüp gözetmek
gerekiyor, tebliğ ve irşatta da hak önce onlarındır. Öyleyse, uzağa gitmeden
evvel çevrene bakmalısın, başkalarına anlatmadan evvel ailene, akrabana,
komşularına anlatmalısın. Cennet’e gitme yollarını evvela yakınların için
açmalı; kalblerin Allah’la buluşması mevzuunda ilk defa yakınlarınla Allah
arasındaki engelleri bertaraf etmeli, onların gönüllerini Allah’la
buluşturmalısın. Daha sonra da komşularından başlamak üzere bu vazife alanını
daha da genişletmelisin.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) alâka dairesini gayr-i müslimleri de
içine alacak kadar geniş tutmuştur. Fakat, işe evvela yakınlarından başlamıştır.
Risalet vazifesiyle tavzif edilir edilmez, önce Hazreti Hatice validemize, daha
sonra da Hazreti Ali, Hazreti Ebû Bekir gibi akraba ve dostlarına tebliğde
bulunmuştur. Zamanla daireyi genişletmiş ve Hristiyan, Yahudi ya da müşrik
komşularının da ilâhî mesajdan istifade etmeleri için çalışmıştır. Meselâ, bir
gün bir Yahudi komşusu, oğlunun vefat etmek üzere olduğunu söyleyip hüznünü
ifade edince Allah Resûlü hemen kalkıp ölüm döşeğindeki genci ziyarete
gitmiştir. O hiçbir zaman ve hiçbir yerden eli boş dönmediği ve Allah’ın
izniyle her yerde gönüller kazandığı gibi oradan da o gencin kalbini kazanarak
dönmüştür. Efendimiz, acılar içinde kıvranan genci görünce onun hâline acımış
ve ona şehadet getirmesini tavsiye etmiştir. O, babasının yüzüne “İzin ver.”
dercesine bakınca ve babası da “Ebû Kasım’a itaat et oğlum.” deyince gencin
dudaklarından ّللا ِهٰ ُلوُـسَر  ٌدَّمَحُم  ّللا  ُهـٰ َِّالإ  َهِٰـلإ  .sözleri dökülüvermiştir َـال 
Evet, Efendimiz oradan da tebessüm ederek ayrılmış, orada da bir kalb
kazanmış ve bazı gönüllerin İslâm’ı kabul etmesi için de zemin hazırlamıştır. –
İşte yakın durmanın hâsıl ettiği netice ve semere!..–

Hâsılı, bizler yakınlarımızdan başlayarak, uygun bir üslûp içinde dinimizi



yakına da uzağa da anlatmakla mükellefiz. Çünkü, herkesin Müslüman olması
söz konusu değilse bile, vukuu muhakkak gibi görülen gelecekteki korkunç
fırtınaları ancak tebliğ ve temsil kahramanlarının diyalog ve hoşgörü
anlayışıyla oluşturdukları dalgakıranlar durdurabilecektir. Dünyanın dört bir
yanında olması arzulanan beyaz adalar, ışık ve sulh adacıkları ancak böyle bir
anlayış sayesinde meydana gelecektir.
1 Şuarâ sûresi, 26/214.
2 Bkz.: Buhârî, tefsîru sûre (26) 2; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/307.
3 Tebbet sûresi, 111/1.
4 Buhârî, vesâyâ 11, menâkıb 13; Müslim, îmân 351.
5 Buhârî, vesâyâ 11, menâkıb 13; Müslim, îmân 351.
6 Ebû Dâvûd, salât 156, 157; Nesâî, sehv 18.
7 Buhârî, edeb 96; Müslim, birr 165.
8 Buhârî, farzu’l-humus 6, daavât 11; Müslim, zikr 80.
9 Müslim, fezâilü’s-sahâbe 97; Tirmizî, menâkıb 60.
10 Buhârî, vesâyâ 11, menâkıb 13; Müslim, îmân 351.
11 Tevbe sûresi, 9/111.
12 Nisâ sûresi, 4/36.
13 Bkz.: Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili 2/1355.
14 et-Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn 3/339; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 5/207.



Meçhul Kahramanlar
Soru: Hayatını insanlığın dünya ve ahiret saadetine adayan fedakârlar,

gittikleri ülkelerde çok seviliyor ve takdir ediliyorlar. Hatta, onları görüp
tanıyanlar, “Siz çok farklısınız” demekten kendilerini alamıyorlar.
Onlardaki bu farklılığın asıl sebebi nedir? Bu takdirler karşısında onların
düşünce ve tavırları nasıl olmalıdır?

Cevap: Bir yazıda “Günümüzün Karasevdalıları” diyerek tavsif ettiğim
fedakâr insanları tanıyıp, yaptıkları şeyleri iyi tahlil ettikten sonra onları
sevmemek ve takdir etmemek mümkün değildir. Başka türlü düşünmek ve farklı
bir şey söylemek hem bu fedakârlara karşı saygısızlıktır hem de onların sa’yine
terettüp eden ilâhî lütufları görmemek demektir ve bir nevi nankörlüktür.

Önyargıdan ve garazdan uzak olarak onların faaliyetlerine bakanlar
göreceklerdir ki, dünyanın her tarafından on binlerce insan, bu adanmış ruhlar
sayesinde Türkiye’yi tanımış, Anadolu insanının sıcaklığından haberdar olmuş
ve Müslümanlığa karşı sempati duyar hâle gelmiştir. Bugün binlerce kişi,
“Müslümanlığı bize siz tanıttınız ve onu sevdirdiniz.” demekte ve onlara karşı
minnettarlık hisleri beslemektedir. Demek ki, bu minnettarlık duygusuyla dolu
insanlar, kin ve nefret tavırlarından bıkmış, dostluğa çok susamış, barış
atmosferini özlemiş, İslâm’a muhtaç kimselerdi ve kendilerine uzanacak bir el
bekliyorlardı. Demek ki, onlar İslâm’ın gülen yüzünü hiç görmemiş, Hazreti
Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mesajını kendi berraklığıyla hiç
duymamışlardı. Günümüzün fikir işçileri “diyalog”, “hoşgörü” ve “konuma
saygı” deyip onlara biraz yakın durunca ve kendi değerlerimizi mütebessim bir
çehreyle sununca, onlar, “İşte bulduk” diye mukabele ettiler ve “Allah sizden
razı olsun; siz gelmeseydiniz, İslâm’ı hiç tanıyamayacak ve Hazreti
Muhammed’i hiç bilemeyecektik.” dediler.

Dünyanın en ücra köşelerinde bile birer mum yakma gayretindeki bu
kahramanlar arasında çok mükemmel insanlar vardır. Üstad’ın o ilk
talebelerinin her birine bir kutup, bir gavs ve bir kutbü’l-irşad nazarıyla
baktığım gibi, günümüzün bahtiyarları arasında da çok güzel ve mükemmel
insanlar bulunduğuna inanıyorum. Onları yakından tanıdıkça da bu inancımın
kuvvetlendiğini hissediyorum. Zira, onlar oturuş kalkışlarıyla, söz ve
beyanlarıyla, tevazu ve mahviyetleriyle; yani, olgun bir insanda mutlaka
bulunması gereken acz, fakr, şevk, şükür, tefekkür ve bütün mahlukâtı şefkatle
kucaklama gibi yanlarıyla o kıvamı ortaya koyuyorlar. Öyleyse, hem bu sevgi
kahramanlarını fert fert takdirle yâd etmek hem de umumunun mesaisine terettüp



eden Cenâb-ı Hakk’ın değişik lütuflarını görüp onları minnetle karşılamak
lazımdır. Böyle bir takdir ve minnet, bir şükr-ü mânevîdir ve buna bizim
ihtiyacımız vardır. Çünkü, böyle bir şükr-ü mânevî, o türden nimetlerin
artmasına vesile olduğu gibi mü’minler hakkında hüsnüzannın da bir ifadesidir.

Evet onlar, gönüllerde sevgi tahtı kurmak, insanlığa bugüne kadar duymadığı
nağmeleri duyurmak ve kendi değerlerimize karşı sempati uyarmak niyetiyle
düştüler yollara. Müslümanlığın gerçek çehresini ve gülen yüzünü ortaya
koymak, onu kendi güzellikleriyle sunmak lazımdı. Tabiî ki, afedersiniz,
goriller gibi ellerini göğüslerine vurarak, kin ve nefret soluyarak yapamazlardı
bunu; milletin içine korku salarak din duygusunu akıtamazlardı gönüllere.
Bundan dolayı, onlar, bir ayaklarını bulunmaları lazım gelen yere sağlamca
bağladı, hep vuslat, üns billah ve maiyyet peşinde olup O’nu düşündüler; diğer
ayaklarını da –Hazreti Mevlâna ifadesiyle– yetmiş iki millet içinde döndürdü;
tattıklarını onlara da tattırmak, duyduklarını onlara da duyurmak, onları da iman
burcuna ulaştırmak için sevgi, hoşgörü, diyalog ve herkesi kendi konumunda
kabul gibi esaslarla belde belde dolaştılar.

Kim Kâfir?
Neylersiniz ki, sayıları az da olsa, bazı insanlar bu hayırlı faaliyetleri bir

“gâvurlaşma” ve “gâvurlaştırma” gibi kabul ettiler; mantığını anlamakta zorluk
çektiğim bir yaklaşımla, maalesef, bu harekete gönül vermiş insanlar hakkında
dalâlet ve küfür isnadında bulundular. Âyet ve hadislere sadece bir açıdan
bakarak ve siyak-sibak bütünlüğünü kopararak yaptıkları yorumlarla, onlar
hakkında “bid’atkâr”dan “kâfir”e kadar bir sürü ithamlarda bulundular. Çoğu
zaman, en masum söz, tavır ve davranışları bile kendi garazlarından dolayı
yanlış vadilere çekti; bazen de bazı arkadaşların –eğer varsa– ferdî hatalarını
bu faaliyetleri destekleyen bütün gönüllülere yükleyerek, hepsini birden tekfir
ettiler.

Oysa, değil bir topluluğu, tek bir insanı bile küfürle itham etmek dinimize
göre altından kolay kalkılamayacak bir vebaldir. Peygamber Efendimiz (aleyhi
ekmelüttehâyâ), “Bir Müslüman bir başka Müslümana “kâfir” dediği zaman
ikisinden birisi mutlaka kâfir olur. Eğer küfür isnat edilen insan gerçekten
kâfirse, o söz yerini bulur. Fakat değilse, o zaman söz, küfür isnat edene
döner ve o kâfir olur.”1 buyurmaktadır. Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Ebû
Dâvûd gibi en muteber kaynaklarda yer alan bu hadis-i şerifi ve dinimizin bu
konudaki hassas ölçülerini bilen bir insanın başkaları hakkında o kadar rahat
konuşması, hele hele koca bir topluluğu tekfir etmesi çok büyük bir hata ve bir
hüsran sebebidir!.



Ayrıca, hoşgörü ve diyalog yolu, ilk kez bu hareketin temsilcileriyle
açılmadı. Herkesi kendi konumunda kabul etme düşüncesi gün yüzüne onlarla
çıkmadı. Onlardan önce de bu yolda yürüyenler vardı; onlar sadece seleflerinin
izlerini takip ettiler. Öyle ki, bu şehrahın ilk fatihi Allah Resûlü’dür; O,
Mekke’deki müşriklere karşı bu üslûpla davranmış, Hudeybiye sulhünde
meseleyi pratik olarak ortaya koymuş, Medine vesikası ile bu hususu teyit
buyurmuştur. Hangi din, hangi ırk, hangi milletten olursa olsun din, hayat,
seyahat, teşebbüs ve mülk edinme haklarına dokunulamayacağını ilk kez
İnsanlığın İftihar Tablosu âleme duyurmuş; bir yönüyle, birlikte yaşama ve
diyalog köprüleri inşa etme tavsiyelerinde bulunmuştur. Aynı hakikatleri farklı
bir üslûp ve eda ile Veda Hutbesi’nde de tekrar etmiştir. Bu mevzuda, Medine
Vesikası ile Veda Hutbesi arasındaki yaklaşık on senelik zaman diliminde bir
çizgi değişikliği olmamış, aksine vaz’edilen hükümler sürekli teyit edilmiştir.

Ebû Cehil, küfür ve cehaletin babasıydı; fakat, Efendimiz onlarca defa onun
ayağına gitmiş ve davasını anlatmıştı. O inat etmiş, kabule hiç yanaşmamıştı
ama Efendimiz de anlatmaktan geri durmamıştı. Kâinatın İftihar Tablosu, Ebû
Talib’in ocağında neşet etmiş, amcası vefat edene kadar belki yüzlerce defa
onu da hak dine çağırmış; defalarca “Amca, ne olur bir kere ‘ ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  َـال 

ّللا ِهٰ ُلوُسَر  ٌدَّمَحُم   ’ de; de ki, ahirette sana şefaat edeyim.” 2 buyurmuştu.
Peygamber Efendimiz, sadece Ebû Talib’e bile birkaç yüz defa aynı davette
bulunmuş; “kâfir” deyip onu terk etmemiş, hep yanında olup bir fırsat kollamış
ve ona defalarca İslâm’ı anlatmıştı. Amcası ölüm döşeğindeyken bile, Allah
Resûlü, bir kere daha ona ebedî huzur koridorunu işaret etme gayretindeydi.
İrtibatı kesse, yakınında durmasa, evine gidip gelmese nasıl anlatacaktı
davasını?

O ilk dönemde, dini anlatma gayesiyle cihanın her yanına giden sahabe
efendilerimiz yumuşak tavırlarıyla, müsamaha ve mülayemetleriyle gönüllere
girmişlerdi. Onlarla tanışan insanların pek çoğu İslâm’ın nuruyla aydınlanmış,
bazıları da hiç olmazsa Müslümanlara sempati duyar hâle gelmişti. Hazreti
Mus’ab (radıyallâhu anh), Efendimiz’in emriyle, Medine-i Münevvere’ye
gittiği zaman, orada putperestlerle içli-dışlı olmasaydı ve onlarla yakınlık tesis
etmeseydi, nasıl duyuracaktı ki İslâm’ı? Hâlbuki, Hazreti Mus’ab gibi tebliğ ve
temsil abidelerini tanıyınca en katı kalbler bile erimiş, yumuşamış, gönül
rızasıyla İslâm’a koşacak kıvama gelmişti. O seviyeyi yakalayamayanlar ise, en
azından Müslümanın kan dökücü, kavgacı ve fesat çıkarıcı olmadığını görmüş,
mü’minlere karşı bir yakınlık duymaya başlamıştı.

Dihyetü’l-Kelbî Hazretleri, Peygamber Efendimiz tarafından Roma



İmparatoru’na elçi olarak gönderilip Heraklius’a davet mektubunu
götürdüğünde, o kadar aşk u heyecanla dolu ve o denli coşkuluydu ki, onun bu
hâline vurulan Heraklius “Bilmem ki, tebliğ için yollara düşerken ve çöle
açılırken, Hazreti İsa’nın havarileri de bu kıvamda ve bu celâdette miydi?”
diyerek hayranlığını ifade etmişti. Dihyetü’l-Kelbî, tâ Heraklius’un ülkesine
kadar gitmeseydi onlar nereden bileceklerdi hak dini? İmparatorun piskoposu o
yüce sahabiyi tanımasaydı, iman ufkunu nasıl yakalayacak ve nasıl gaybî biat
edecekti Allah Resûlü’ne?

Seleflerin Yolunda
Allah Resûlü ve onun ashabı, gönüllere girmek için her fırsatı kullandılar;

yaptıkları toplantılarla, verdikleri ziyafetlerle insanlara yakın oldular ve daha
sonra da davalarını anlattılar. Ayaklarına gelinmesini hiç beklemediler, hep
muhtaçların ayağına onlar gittiler. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve
sahabe-i kiram öyle yaptığı gibi onları takip eden dönemlerde Raşit Halifeler,
tâbiîn ve tebe-i tâbiîn asrında yaşayanlar da aynı şekilde davrandılar.
Fetihlerde bile, Müslümanlar kilise ve havraları yıkmadılar, azınlıkların
haklarına asla dokunmadılar, hiçbir zaman vicdan hürriyetine kısıtlama
getirmediler, düşünce hürriyetini tahdit altına almadılar. Selahaddin
Eyyubî’ler, Alparslan’lar, Kılıçarslan’lar ve daha sonra Fatih’ler, Yavuz’lar,
Kanuni’ler hep böyle davrandılar. Sıyanet kanatlarını açıp yeryüzünde Allah’ın
halifesi olarak herkesi himaye ettiler ve onlar varken kimseye zarar gelmesine
meydan vermediler. Güçleri yettiği sürece, din, dil ve ırk ayrımı yapmadan
herkesi korudu ve kolladılar.

Bazen kendi kendime diyorum ki; keşke güçlü olduğumuz dönemde dil belli
ölçüde yaygınlaştırılsaydı, din üzerinde biraz daha hassasiyetle durulsaydı.
Fakat, daha derin düşününce, ecdadımıza “bin bârekallah” çekiyor ve şöyle
devam ediyorum: Elhamdülillah, öyle bir miras bırakmışlar ki, bizim bugün
yüzümüz ak, alnımız da açık; çünkü bizim atalarımız ne Saraybosna’da, ne
Makedonya’da, ne Yunanistan’da, ne Bulgaristan’da ve ne de bir dönemde
hüküm sürdükleri bir başka beldede hiç kimseye baskı yapmamış, hiç kimseye
zulmetmemiş, hiç kimseyi dinini ve dilini değiştirmeye zorlamamış ve
günümüzde uygulananlardan çok daha ileri seviyede bir demokrasi anlayışı
sergilemişler; sergilemiş ve İslâm’ı hâl diliyle anlatma yolunu seçmiş,
müsamaha ve hoşgörüyle insanların gönüllerine girmişler.

Dolayısıyla, hem temel kaynaklarımız hem de tarihî tecrübeler gösteriyor ki,
hoşgörü ve diyalog bizimle başlayan bir yol değildir; o bizim mazimizin özü ve
usâresidir. Dahası, bu mesele falanın iç inceliğinin, filanın şefkat enginliğinin



ve bir başkasının vicdan genişliğinin ifadesi de değildir. Dinî ve tarihî
kaynaklarımız bunu bir vazife ve vecibe olarak inananların omuzlarına
yüklüyorsa, bu yolun birilerince sahiplenilmesi söz konusu olamaz. O hiç
kimsenin şefkat ve merhametinin ürünü değil; İslâm’ın şefkat ve merhametinin
neticesidir. Tanıyanlara “Siz farklısınız!” dedirten insanların güzellikleri de
İslâm’ın özünden, Kitap’tan, Sünnet’ten ve dinin yoruma açık yanlarının upuzun
bir tarih boyu yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. İsterseniz şöyle de
diyebilirsiniz; bu güzelliklerin kaynağı, Kur’ân, Sünnet, İcma ve Kıyas gibi asli
delillerle, yine bu delillerden çıkarılan, İstihsan, İstislah, İstishab, Beraat-i
asliye, Örf ve âdetlerin meşru olanları gibi fer’î (ikinci derecede olan)
delillerdir.

Evet, dünyanın her yanında dinimize ve kendi medeniyetimize tercümanlık
eden insanların yaptıkları, onların hususi mahiyette ve kendi tabiatlarına bağlı
olarak icat edip ortaya koydukları şeyler değildir. Yani hoşgörü demek,
başkalarına sevgi eli uzatmak, el sıkışmak, konumlara saygılı davranmak,
kimsenin dinine ve diyanetine ilişmemek onların şahsî hissiyatlarından, özel
düşüncelerinden ve mülâyemetlerinden kaynaklanmamakta, sağlam ve kalıcı
kaynaklara dayanmaktadır. Bundan dolayı da bu üslûp, muvakkat ve geçici bir
üslûp değil, bundan sonra da devam edecek olan, kalıcı bir üslûptur; çünkü,
dayandığı kaynaklar kalıcı ve değişmeyen esaslardır.

Meseleye bu zaviyeden bakılınca görülecektir ki; hoşgörü, diyalog, herkese
karşı saygı, herkesi kendi konumunda kabullenme diyen insanlar aslında
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine Vesikası’nı bir kere daha
seslendirmiş oluyor ve böylece kendi vazifelerini yapıyorlar. Evet, böyle bir
yolla gönüllere girmek, Cenâb-ı Hakk’ı duyurmak, Efendimiz’in adını cihanın
her yanına ulaştırmak bütün Müslümanlar üzerine bir vazifedir. Dolayısıyla,
bugün dünyanın değişik ülkelerinde gönüllü kültür elçileri gibi görev yapan
insanlar dinin tahmil buyurduğu bu vazifeyi de eda ediyorlar.

Acz u Fakr Sermayesi
Zaten, meseleyi, kimsenin yapmadığı ve bugüne kadar da yapılmamış çok

önemli bir işi gerçekleştiriyor olma duygusuyla ele almak ve onu bir fâikiyet
konusu olarak algılamak gurura kapılmak demektir. Allah korusun, böyle bir
gurur da o hizmetlerin sevabını bütünüyle alır, götürür. Şahsen, günümüzün
fikir işçilerinin bu meselede çok hassas olduklarını zannediyorum. İnanıyorum
ki, hepsinin gönlünde “Nefis cümleden ednâ, vazife cümleden a’lâ.”3 hakikati
taht kurmuştur. Kendilerini acz u fakr içindeki sıradan insanlar olarak
görmelerinin yanı sıra, vazifelerini de dünyevî hiçbir karşılıkla



değiştirilemeyecek yüce bir lütuf kabul ediyorlardır. Evet, Allah Teâlâ, bazı
insanları çok önemli hizmetlerde istihdam buyurur. Cenâb-ı Hakk’ın
gördürdüğü bu hizmetler, O’nun ululuk ve azametini ortaya koyma adına ayrı
bir yoldur, –tabiri câizse– ilâhî bir üslûptur. Bu ilâhî üslûbun ifade ettiği espri
de şudur: Cenâb-ı Hak, bazen çok küçük şeylere, pek büyük işler yaptırmak
suretiyle kendi kudret ve azametini gösterir; tenasüb-ü illiyet prensibine göre, o
küçük şeylerle bu büyük neticelerin hâsıl olamayacağını işaret buyurur; bir
Müsebbibü’l-Esbâb’ın varlığını ruhlara duyurur ve kendi büyüklüğünü ortaya
koyar. İşte bu esprinin farkında olan adanmış ruhlar, üzerlerine tevdi edilen
vazifeleri, ihsan-ı ilâhî olarak omuzlarına konmuş mukaddes bir yük olarak
kabul ediyor ve kendilerini asla bu yükü kaldırabilecek keyfiyette
görmüyorlardır. Şu kadar var ki, onlar azim ve gayrete sarılmışlardır; Allah’a
güvenleri de tamdır.

Evet, sermayemiz acz u fakrdır bizim; çünkü, onlar sayesinde çok büyük bir
kaynağa bağlanmışız. Kendimiz fakr içinde bulunsak da hazineleri hiç
tükenmeyen bir Sultan’ın köleleriyiz; acizler olsak da O’nun kudretiyle
güçlenmişiz. O’nun ihsanları karşısında şükür duygusuyla gerilmişiz. Öyle bir
şevkimiz var ki, hiçbir zaman yeise düşmüyoruz/düşmeyiz, her an pür-neşe ve
ümitliyiz; çünkü tükenmez kaynaktan nebeân eden ihsan deryasında ilerliyor ve
inayet altında bulunduğumuza inanıyoruz. Belki aciz, elsiz-kolsuzuz ama
kocaman pehlivanlara da –Allah’ın izniyle– pes etmiyoruz. Yunus Emre’nin şu
sözlerini değişik münasebetlerle hatırlatmıştım:

Bir serçe bir kartalı
Salladı vurdu yere
Yalan değil gerçektir
Ben de gördüm tozunu
Bir küt ile güreştim
Elsiz ayağım aldı
Güreşip basamadım
Gövündürdü özümü
Maruz kaldıkları zulümlere rağmen, dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüz

olarak milletin istikbali için koşturan fedakâr insanların bugünkü durumu, bir
serçenin bir kartalı sallayıp yere vurması değildir de ya nedir Allah aşkına?
Küt, eli ayağı olmayan, kötürüm demektir. Şiddet kullanmama, kötülüklere
misliyle mukabelede bulunmama, kimseye lanet etmeme ve kavgalara asla
girmemeye kesin kararlı, bu konularda âdeta birer küt olan hasbî ruhların, kin
ve nefretle oturup kalkan nifak şebekeleri karşısındaki hâli, koca koca



pehlivanları –Allah’ın inayetiyle– yere serme değildir de ya nedir? Dün bir
yazarın köşe yazısını okumuşlardı; programlı bir karalama kampanyası
yürütenlerin hazırladığı CD’ler onun eline de geçmiş. Yazısının bir kısmında;
“Bu kin deryasının kaynağını tahmin etmeye çalışıyorum. Aklıma ilk gelen, söz
konusu cemaate karşı yıllardır yeminli savaş veren ‘derin’ devlet oluyor.
Sonra, malum Aydınlık’ın İP’çisi ve taifesi geliyor aklıma. Başka kim olabilir?
Meselâ, 28 Şubat’ın küfürbaz subayı olabilir; o da bu cemaate yeminli düşman.
Yine eski bir başsavcı, eski bir yüksek yargı üyesi ve tescilli İslâm karşıtı olan
ünlü biri geliyor aklıma. Asıl şaşkınlığı, gerçeği öğrendiğimde yaşıyorum.
Meğer bunların hiçbiri değilmiş. Meğer bu Müslümanlara çamur atan bir başka
Müslüman grup imiş. Başımdan aşağı kaynar sular dökülüyor. Onlar adına
benim yüzüm kızarıyor. “Allah akıl fikir versin”den başka söyleyecek söz
bulamıyorum.” diyordu. Onun da dediği gibi, kimler saldırmadı ki şimdiye
kadar? Fakat, varsın saldırsınlar; bize düşen bir kere daha nefis muhasebesi
yapmak, Cenâb-ı Hak’la münasebetlerimizi gözden geçirmek ve O’na sığınarak
yolumuza devam etmektir.

O Var!..
Evet, biz âciz ve zayıfız ama çizgimizi koruduğumuz sürece inâyet-i ilâhiye

gibi bir güç ve kuvvet kaynağımız var. َمِْعن ُلـِیكَوْلا ،  َمِْعنَو  ّللا  ُهـٰ اَنُبْـسَح 
ُریِصَّنلا َمِْعنَو  ىٰلْوَمْلا   “Koruyup kollayıcı olarak Allah bize yeter; O ne güzel

dost ve ne güzel yardımcıdır.”  kalesine sığınmışız. ّللِاب ِهٰ َِّالإ  َةَّوُق  َالَو  َلْوَح  َـال 
“Gerçek güç ve kuvvet sahibi sadece Allah’tır.”  zırhına bürünmüşüz. Cenâb-ı
Hakk’a kulluğumuz, Hazreti Muhammed’e (aleyhisselâm) ümmet olmamız ve
elimizde Kur’ân-ı Kerim gibi bir beraat fermanının bulunması bize yeter.

Hâsılı, büyüklüğün en önemli derinliği, büyük şeylere imza atmanın yanı
başında, kendini küçük görmek ve gerçek konumunu hiçbir zaman hatırdan
çıkarmamaktır. O hatırdan çıkınca, Cenâb-ı Hak insanın kolunu, kanadını kırar,
ona gerçekte ne olduğunu gösterir. Öyleyse, biz yaptığımız vazifelerden dolayı
kendimizi bir yerde göreceğimize, olduğumuzun ve olacağımızın peşine
düşeceğimize, O’nun rızası peşinde yürümeliyiz. O’nun ululuğu var, O’nun
azameti var, O’nun ceberûtu var. O bir kudret-i kâhire, bir irade-i
nâmütenâhiye ve bir ilm-i muhît sahibidir. Dolayısıyla, O varken varlık iddia
etmek, O’na ve hakikate karşı saygısızlıktır. Otuzuncu Söz’de; “Sâni-i Hakîm,
insanın eline, emanet olarak, rubûbiyetinin sıfât ve şuûnâtının hakikatlerini
gösterecek, tanıttıracak işârat ve numuneleri câmi bir ene vermiştir; tâ ki, o ene
bir vâhid-i kıyasî olup, evsaf-ı rububiyet ve şuûnât-ı ulûhiyet bilinsin.” dendiği



gibi, “ene” sadece O’nu gösteren bir aynadır; O’nu görmek, O’nu bilmek, O’nu
duymak ve O’nu hissetmek esastır.4

Bu açıdan, kendini dine ve öz değerlerimizin tanıtılmasına adamış insanlar,
hem takdir edildiklerinde hem de değişik isnatlarla karalandıklarında asla tavır
değişikliğine girmemeliler. Ne maddî ne mânevî ne dünyevî ve ne de uhrevî,
herhangi bir parlak ve câzip şey karşısında, bu câzibedar işi terk etmemeliler.
Çünkü bu çok önemli bir meseledir. Bu vazifeden beklenen de, sadece
inandırma değildir. Rabbimiz’in adını duyurma, İslâm’a karşı azıcık sempati
uyarma ve İnsanlığın İftihar Tablosu’nu belli ölçüde tanıtma bile çok kıymetli
bir iştir. Size yeminle teminat veririm, ben, iki-üç insana Allah’ı ve
Resûlullah’ı tanıtmayı cihan hükümdarlığına tercih ederim. Bu sözle hem kendi
içimi seslendiriyor hem de arkadaşlarımın gönlüne tercüman oluyorum, onların
da farklı düşünmediklerine inanıyorum. Öyleyse, hiç yılmamalı, asla
bıkmamalı; kat’iyen “yeter” dememeli; bir gün bir beldede anlatacak kimse ve
anlatılacak mesele kalmasa, karanlıkta kalan tek insanın bulunduğu başka bir
ülke varsa kalkıp oraya da gitmeli; bir mum da ona götürmeli. Ayrıca, bu niyet
ve gayretlerin neticesinde Cenâb-ı Hakk’a ait ve insanların bilemeyeceği,
meçhul bir takdir vardır; dünyevî ve uhrevî başka beklentiler sebebiyle bu işten
el çekmek Cenâb-ı Hakk’ın takdirini beğenmeyerek daha aşağılara inmek
demektir.

Bazen aklıma geliyor ki, bir yolunu bulsak ve nâm u nişanlarımızı da gömsek
hafâ türabının bağrına. Arşivlere girmese, kayıt altına alınmasa, hiç kimse
ulaşamasa ve unutulsa adlarımız. Hatta hakkımızda bir “Fatiha” okunmasına
vesile olacak kadar bir hatırlanma mülâhazası bile olmasa içimizde; “Bilen
biliyor” deyip O’na havale ederek o konuda dahi beklentisiz olsak. Hafızalarda
sadece şahs-ı mânevî kalsa; ortada yalnızca “hizmet eden meçhul kahramanlar”
bulunsa. Böylece, O varken hiç kimse varlık iddia etmiş olmasa. Gönüller O’na
yönelse, diller –Necip Fazıl gibi– “O var” dese:

Ne sen varsın, ne ben, ne yâr, ne kimse;O var!
Bütün sevdiklerin elden gittiyse;O var!
…………..
Yıkılmaz dayanak, kırılmaz destek;O var!
Tekten de tek, bir tek, tek başına tek;O var!

1 Buhârî, edeb 73; Müslim îmân 111; Tirmizî, îmân 16; Ebû Dâvûd, sünnet 14.
2 Buhârî, cenâiz 81; Müslim, îmân 39.
3 Bkz.: Bediüzzaman, Şuâlar s.424 (On Dördüncü Şuâ).
4 Bediüzzaman, Sözler s.584 (Otuzuncu Söz, Birinci Maksat).



Kurbet Yolları ve Rıza
Kurbet Yolları
Bir insan için en önemli mesele kurbettir; yani, Allah’a yakın olmaktır.

Allah’a yakınlık, cismin cisme yakınlığı değildir; o mânevî bir yakınlıktır.
Bizim müteşâbihâta girmeme adına kullandığımız üslûp içinde, kurbet, kendi
uzaklığımızı aşma demektir. Evet, O bize her şeyden, herkesten daha yakındır;
gözsüz göremese, sağırlar duyamasa, hisleri, ihsasları işlemeyen mahrumlar
anlayamasalar da O’ndan daha ayân, daha yakın kimse yoktur. O herkese
herkesten daha yakındır; bir uzaklık söz konusu ise, o insanlara aittir. Uzaklık,
cismaniyetle, bedenle, nefis mekanizmasıyla alâkalı bir husustur. Şehvet, gazap,
öfke, kin, nefret, hırs ve inat... gibi kuvveler uzaklaştırıcı faktörlerdir. Bu
açıdan, yakınlık, bu kuvvelerin ifrat ve tefritlerini aşmak, istikamet üzere
olmak, güzel ahlâkı yakalamak, Cenâb-ı Allah’ın yarattığı üzere fıtrat-ı asliyeyi
korumak, o kaybedilmiş ise ciddi bir gayretle tekrar öze dönmek demektir.

Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i sahîha, Cenâb-ı Hakk’a yaklaşmanın değişik
yolları olduğundan bahsediyor. Meselâ, Hazreti Ebû Hureyre’nin (radıyallâhu
anh) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü
vesselâm) diyorlar ki: “Allah Teâlâ ferman buyurdu: “Her kim Benim
velilerimden bir veliye düşmanlık ederse, şüphesiz Ben ona ilan-ı harp
ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili hiçbir amel ile
Benim kurbiyetime mazhar olamaz. Bir de, kulum nafileler ile bana yaklaşır
ha yaklaşır ve nihayet öyle bir hâle gelir ki artık ben onu severim. Onu
sevince de, onun işiten kulağı, gören gözü, tutup yakalayan eli olurum (Yani;
onun işitmesi, görmesi, tutması, yürümesi doğrudan doğruya meşîet-i hâssa
dairesinde cereyan etmeye başlar). Böylesi bir kul Benden bir şey isterse
istediğini muhakkak ona veririm. Bana sığınırsa onu hıfz ve sıyanetim altına
alırım.”1

Bu hadisin ifadesiyle, insan farzlarla belli bir ölçüde Cenâb-ı Hakk’a
yaklaşır. Farzlarla kurbeti yakalama en sağlam bir yoldur. Çünkü farz
dediğimiz şeyler, dindeki zaruriyâttır, olmazsa olmaz esaslardır. Hakikî
zaruriyât iman esasları; bir mânâda zaruriyât da İslâm’ın şartlarıdır. Evet,
farzlar çok önemli bir kurbet vesilesidir; ama, hadis-i şerifte özel bir kurbetten
daha bahsediliyor. Yani, ُنیِعَتَْـسن َكاَِّيإَو  ُدُبَْعن  َكاَِّيإ   “Allahım, yalnız Sana
kulluk eder, yalnız Senden yardım dileniriz.”2 diyerek sürekli istediğimiz bir
kurbet daha vardır. Bu, kendimizi, kendi uzaklığımızı aşmaya mâtuf bir kurbet



talebidir. Yardım O’ndan olduktan sonra, Cenâb-ı Hak hiç umulmadık şekilde
öyle kurbetler ihsan eder, öyle kurbet cilvelerine mazhar kılar ki, belki hiç
düşünmediğimiz, aklımızın köşesinden hiç geçmeyen, hiç tasavvur etmediğimiz,
hayalimize de hiç gelmemiş olan yakınlıklara ulaştırılırız. Çünkü nafileler ile
kurbet ifade edilirken “...onun işiten kulağı, gören gözü, tutup yakalayan eli...
olurum.” deniyor. Evet, bu ifadeler bir mânâda müteşâbih olsa da, hadiste
nafileler yoluyla daha derince bir kurbete ulaşmanın mümkün olduğu
vurgulanıyor. Bu husus, nafilelerin “cebren linnoksan-eksikleri kapama, yarayı
sarma” vazifesi görmeleri itibarıyladır. Yani farzında eksiği, gediği, kusuru
olan insan nafilelerle onu telafi ettiği için, farzlarla arzulanan netice nafilelerle
elde ediliyor. Öyleyse, ana atkılar yine farzlardır; nafileler ise, onların
üzerindeki dantela gibi işlenmiş nakışlar...

Ayrıca, kurb-u nevâfil (nafileler vesilesiyle yakınlık) daha ziyade
evliyâullaha mahsustur. Peygamberler onu aşmıştır; onlar, kurb-u ferâiz
karîbleridir (farzları eda yoluyla yakınlığa eren kutlulardır). Farzların hakkını
vererek Allah’a yaklaşma, enbiya-i izâm ve onların hâlis varisleri olan asfiyâ-i
kirâm efendilerimize mahsus bir kurbettir. İmam-ı Rabbânî Hazretleri
Mektubat’ında bu mevzu üzerinde ısrarla duruyor; farzlarla Allah’a yakın
olmanın ehemmiyetine dikkat çekiyor; hatta nafilelere çok düşkünlük
gösterirken düşünce ve kanaat itibarıyla dahi olsa farzlara gölge düşürmeyi
hatarlı-tehlikeli görüyor. Meselâ, her gün 100 rekât nafile namaz kılan biri “Şu
farzı kılayım da kendi namazlarıma başlayayım.” şeklinde düşünse ve
“kendimin” dediği nafileleri farzların önüne çıkarsa, onun, kurb-u ferâizle
alınan mesafenin çok gerisinde kalacağını belirtiyor.

Bir kurbet eri, Allah emrettiği için, Allah’ın rızasına ulaşmak için yapar
yapacağı şeyleri; yani, onun yegâne hedefi Allah’ın rızasıdır. O, “Rabbimin
benden hoşnut olmasından başka hiçbir talebim yok.” der durur. Gönlünü
tamamen o hedefe bağlamıştır. Öyle ki, yer yer beşerî ve cismanî farklı
mülâhazalar bu duygusunun önüne dökülse, ciddi rahatsızlık duyar. Dahası,
ihlâsla alâkalı bir sırrı başkaları tarafından bilinince tevbe eder. Hatta sebebini
bilemediği, iradesiyle önünü alamadığı çok ciddi bir heyecan, bir gözyaşı dahi
onu rahatsız eder, odasına girer ağlar; “Yâ Rabbi, tam ayırt edemedim; o
hissim, o gözyaşım ve o davranışımla sadece Seni mi hedeflemiştim, yoksa
başka mülâhazalarla da kirlettim mi o anı? İrademle önleyebilir miydim
başkalarına şirin görünen o tavırlarımı? Yoksa ihlâs düsturuna ihanet mi
ettim?” der, vurunur, dövünür. Gece, yüzünü yere koyduğu zaman gündüz
yaptığı ibadetlerden dolayı bile “estağfirullah” der. Busîrî, Kaside-i
Bürde’sinde “Amelsiz sözden Allah’a sığınırım.”3 diyor. Kurbet eri de, iyilik



adına yaptığı çok şeyden dolayı dahi Allah’a sığınır, zahirî yüzü itibarıyla
güzel görünen amellerine bile “estağfirullah” der, “İhlâssız, beklentilere bina
edilmiş amelden Allah’a sığınırım” söz ve itikadını vird edinir, sadece O’nun
rızasına kilitlenir, ihlâsa düğümlenir ve her şeyinde O’nu arar.

Bir diğer husus da şudur: Sa’d İbn Ebî Vakkâs’ın oğlu dua ederken, uzun
uzun tarifler yapıyor, istediği her şeyi bir bir sayıp döküyor; meselâ, “Allahım
bana Cennet ver, kenarında şöyle ırmaklar aksın, üzerinde böyle kuşlar
uçuşsun...” diyor. Hazreti Sa’d hemen oğlunu uyarıyor; “Oğlum, Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) duayı böyle yapmayı, duanın teferruatında
mübalağayı men etmişti.”4 diyor. Acaba neden duada mübalağa men ediliyor?
Çünkü biz meseleleri dar havsalamıza göre şekillendiriyoruz; oysaki, Allah
(celle celâluhu) kutsî hadiste şöyle buyuruyor: “Ben, salih kullarıma –her
davranışı sağlam, arızasız, hayatını iyilik ve hayır dairesinde sürdüren,
yaptığı iyi bir iş ile yeni bir iyi işe ulaşan ve salih amel yapışanlara– öyle
şeyler hazırladım ki, onları ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne de herhangi
bir insan tasavvur etmiş. Tasavvur edilmedik şeyler, sürpriz nimetler...” 5

Evet, Cenâb-ı Hakk’ın salih kullarına, hâlis kullarına hazırladığı şeyler bu
vüsatte ise, meseleyi insanın dar havsalası ve dar idrâkine havale etmek uygun
düşmeyecektir. İnsan, sadece burada gördüğü, alıştığı, lezzet dediği, zevk
olarak bildiği argümanları esas alır, o argümanların darlığına hapsolur ve
onların kalıplarına sıkışmış isteklerde bulunursa Allah’ın çok geniş olarak
vaz’ettiği şeyleri daraltmış olur. İşte duada mübalağanın yasaklanmasının
mânâsı da burada gizlidir. Esas olan insânî ve dünyevî kalıpların darlığında
sıkışmamaktır; yoksa bir kul sürekli dua etse, ilâhî rahmete müteveccih
ellerini/kollarını hiç indirmese yine de duada mübalağa etmiş sayılmaz.

Rıza-i İlâhî
Öyleyse, amelini Allah rızası için yapacaksın; onu herhangi bir beklentiye

bağlamayacaksın. Beklentiye bağladığın zaman, beklentin senin o amelinin
karşılığı olur ve o karşılık da beklentinin sığlığına mahkûm kalır. Yani;
elindeki çok kıymetli, antik bir eserle, meselâ beş bin senelik bir çömlekle
çarşıya gitsen, onu satmak istesen ve ona dedenin yaptığı çömleğin değeri kadar
bir değer biçsen, ne kadar büyük zarar edersin. Oysa, o çömleğin asıl değerini
bilen bir antikacıya itimat edip ondan bir fiyat alsan, o fiyata satsan, o zaman
antik eserin kıymetini elde edersin.

İşte, ihlâstaki temel espri de budur; amel, Allah için olmalı, Allah rızasına
bağlanmalı ve o amelle rıza-yı ilâhîden başka bir şey de aranmamalı. Hatta



zevk-i ruhanî peşinde dahi olunmamalı. Mektubat’ta “iman-ı billah,
mârifetullah, muhabbetullah, zevk-i ruhânî”6 deniyorsa da orada netice ifade
ediliyor. Yani, zevk-i ruhânî, amelin ona bağlandığı bir iş değildir, amele
terettüp eden bir şeydir, amelin gayesi değil semeresidir. İnsan zevk-i ruhânîye
ulaşmak için amel yaparsa, zevk-i ruhânî, o amelin karşılığı ve gayesi olmuş
olur, dolayısıyla, o amel kıymetini kaybeder. Oysaki zevk-i ruhanînin ötesinde
de pek çok ilâhî teveccüh vardır; meselâ, Allah sana “yakîn-i etemm”, “ihlâs-ı
etemm” ihsan eder, Allah seni asfiyanın arasına katar, Enbiya ile beraber
haşreder. Fakat sen bunların hiçbirini aklına getirmemelisin. Çünkü, Allah,
Allah olduğu için Mâbud’dur; ibadet edildiği için Allah değildir. Hakkıdır
O’nun Kendisine ibadet edilmesi. Kulluk hesabına ne yapıyorsan o, O’nun
hakkıdır. Desen ki, ben günde bin rekât namaz kılıyorum, hakkıdır O’nun.
O’nda bir hakkın olduğunu iddia etmek ve onu istemek ise, hakkın değildir
senin. Öyleyse, hakkı olanı O’na ver, sonra da telattuf (lütfetme) dalga boyunda
yapacağı şeyleri, sana olan ihsanlarını sen tayin etme, belirleme, takdir etme..
evet, beklentisiz olma ve ihlâs yörüngeli yaşama da bir kurbet yolu, yani
Allah’a yaklaşma vesilelerinden birisidir.

Diğer bir kurbet yolu da, Cenâb-ı Hakk’ın bize verdiği mevhibeleri ve
varidâtı onun rızası istikametinde kullanmaktır. Mevhibe, bağış, ihsan, hak
vergisi ve ekstra ilâhî lütuflar mânâsına gelir. Kalbe gelen, içe doğan ve
insanın gönlüne tulû eden vârid ise, yoldakilere Cenâb-ı Hakk’ın özel bir
teveccühü, bir iltifatı, bir atiyyesi, bazı ahvâlde hususi bir tenvir ve irşadıdır.
Evet, Allah Teâlâ bize el vermiş, ayak vermiş, göz, kulak, dil, dudak vermiş –
O’na binlerce hamd ve senâ olsun–. Bu azaların alıp değerlendireceği eşyâyı
var etmiş. O eşyâyı değerlendirme vasıtası tatma, koklama, dokunma.. gibi
hisler yaratmış, dahası bizi ihsas ve ihtisaslarla donatmış. Bu nimetlerin
kıymetini ancak bunlardan mahrum insanlar bilebilir. Cenâb-ı Allah, ihsan
sahibidir; istediğine istediği kadar verir, istemediğine de vermez. Mal-mülk,
nimet O’nundur; onu dilediği kullarına dilediği ölçülerde lütfeder. İşte, bu
espriyi kavrayamayanlar, “Neden Velid İbn Muğire, Urve İbn Mesud es-
Sekafî’ye peygamberlik gelmedi de o vazife (Hazreti) Muhammed’e verildi?”
deyip durmuş ve imandan olmuşlardır. Kaldı ki, Hazreti Üstad’ın o çok güzel,
pek şık yaklaşımıyla ifade edecek olursak, Allah (celle celâluhu) O zatın
(Efendimiz’in) istikbalde iradesinin hakkını vereceğini görmüş, O’na lütuflarda
bulunmuştur; ne yapacağını bilmiş, avanslar vermiştir.7

Evet, Allah’ın bizi nimetleriyle şereflendirmiş; meselâ, bizi var etmiş.
Sonra, var etmekle kalmamış, bizi insan yapmış; insan yapmakla kalmamış,
insan-ı mü’min yapmış; insan-ı mü’min yapmakla da kalmamış, Rahman u



Rahîm bizi ümmet-i Muhammed arasına dahil etmiş. –Bir hadis-i şerifin
ifadesiyle; ümmet-i Muhammed’in iki şanlı ucu vardır. Birisi, Efendimiz’e,
O’nun nurlu asrına dayanan ucu; diğeri de kıyametten az önce gelip bütün
zorluklara rağmen dine sahip çıkacak olan bahtiyarlara uzanan ucudur. Resûl-i
Ekrem, birincilere “Arkadaşlarım” demiş; kıyamete yakın geleceklere de
“Kardeşlerim” hitabıyla seslenmiştir.– Evet, Allah bizi ümmet-i Muhammed
yapmakla da kalmamış, ahir zamanda, din boyunduruğu yere konduğu bir
dönemde, bu boyunduruğu yerden kaldıracak kutlulardan biri olma konumunda
yaratmış. Bunların hepsi ayrı ayrı birer mevhibedir ve hepsi ayrı ayrı şükür
ister. Bu şükrü eda etmenin yolu da Cenâb-ı Hak’ın bize ihsan ettiği bütün
nimetleri Rabbimizin rızasını tahsil etme istikametinde kullanmaktır. O’nun
rızasını tahsil yollarının en kestirmesi ise, i’lâ-yı kelimetullahtır, Allah’ın Yüce
Adı’nın dört bir yanda şehbâl açması istikametinde gayret göstermektir.

Hakiki insan olmayı harikulâdeliklerde gören, herkesten farklı ve fâik
görünme gibi lüksleri bulunan çocuk-meşrep kimseler, Allah rızasını esas
maksat yapmadıklarından ve ekseriya hırslı bir beklenti içinde
bulunduklarından dolayı, çoğu zaman şeytanın bir-iki doğruya yakın ilkaâtına
kanarak yüzlerce bâtılı hak görebilir ve değişik yalanların arkasından ömür
boyu koşturabilirler. Bu konuda aldanmamanın biricik yolu, Efendimiz’in
vesâyeti altında Hak rızası hedefli yaşamaktan, keramet ve zevk-i ruhanî dahi
olsa Hakk’a kullukta hiçbir beklentiye girmemekten geçer.

Öyleyse, bütün mevhibe ve varidatı rıza-ı ilâhî istikametinde kullanmalı;
çünkü insan böyle bir yola girmiş ve Hak rızası gibi bir büyük pâyeye dilbeste
olmuşsa, o gayeye yürürken ardına düştüğü başka bazı şeyler temelde o büyük
isteği daraltmış, ona gölge düşürmüş olur. Çünkü o yolda sadece Allah
istenmeli, yalnızca O’nun hoşnutluğu dilenmelidir. Kalb ile Allah arasına hiçbir
şey girmemeli; kalb, Allah deyip kalkmalı, Allah deyip oturmalı, Allah deyip
yatmalı, Allah deyip doğrulmalı, Allah deyip yemeli, Allah deyip içmeli. O
büyük zatın dediği gibi: “Allah için işleyiniz, Allah için başlayınız, Allah için
görüşünüz, Allah için konuşunuz, lillâh, livechillâh, lieclillâh rızası dairesinde
hareket ediniz; o zaman ömrünüzün saniyeleri seneler hükmüne geçer.”
Saniyelerinizin seneler hükmüne geçmesini istiyorsanız, Allah’tan istediğiniz
şeyleri kendi dar ölçülerinizle daraltmayın.8 Böyle bir semere dururken siz
deseniz ki, “Bana Cennet’te bin tane köşk ver.” yine kaybetmiş olursunuz.
Allah’a kulluk yapsanız, her gün Kur’ân-ı Kerim’i iki rekâtta bir kere
hatmetseniz ve bunun karşılığında deseniz ki, “Allahım, şöyle bir idarecilik,
böyle bir dünya nimeti istiyorum.” Hatta, daha da masumane bir istekle
“Rabbim, Cennet bahçeleri ver.” deseniz, himmetinizi yine daraltmış



sayılırsınız, Allah’ın lütfuna tahdit koymuş, isteğinizi kendi dar fotoğrafınızla
Allah’a sunmuş olursunuz. “Allahım, ben Senin rızana talibim, Sana talibim.”
deyip O’nu dilemek varken niye öyle yapasınız ki?

Hani anlatılır ya: Abbâsîler döneminde Harun Reşid’in vezirleri arasında,
Bermekîlerden Câfer de vardır. Harun Reşid, halkına hediyeler dağıttığı bir
gün Câfer’e de teklif eder, der ki: “Ey vefalı, sadık vezirim, sana da şunları
vereyim.” Vezir, “İstemem Efendim.” diye cevap verir. Hükümdar “Herkese şu
kadar verdim ama sana servetimin çeyreğini vereyim.” der, fakat yine aynı
sözle karşılaşır, “İstemem Sultanım.” Birkaç değişik teklifin kabul edilmediğini
görünce Harun Reşid sorar, “Peki sen ne istersin?” “Ben sadece seni isterim
sultanım, senin rızanı dilerim. Çünkü sen benim olunca servetin zaten benim
olur. Senin hoşnutluğun olmazsa servetinden ne olur?” İşte rıza-ı ilâhîyi talepte
bu espri vardır ve insan O’na talip olmalıdır.

Evet, Allah’ın bize ihsan ettiği mevhibeleri yine O’nun yolunda kullanma,
kurbet vesilelerinin önemlilerindendir. Bugün, bu hareketin gönüllüleri böyle
bir fırsatın başında bulunuyor. İnşâllah, i’lâ-yı kelimatullah yaparlar. Hem
dünyevî, hem uhrevî makam, mansıb, pâye beklentisine girmezler. Korkusuz,
tereddütsüz, kendilerini adadıkları o davada her zaman kemerbeste-i ubûdiyet
içinde Allah karşısında dururlar ve Allah’tan yine Allah’ı isterler. Sürekli,
“Allahım, beni, Senden uzaklaştıracak şeylerin insafsızlığına terk etme ve
gönlüme maiyyetini duyur!” der ve rıza besteleri terennüm ederler.

Soru: Rıza talebiyle hacet namazı kılınır mı?
Evet, kılınır, kılınmalıdır da. Bir insan için rızadan daha büyük bir pâye

yoktur; eğer olsaydı Allah, Cennet ötesi âlemlerde sevdiklerini onunla
pâyelendirirdi oysaki, ötelerde sonu olmayan en son nimet ّللا ِهٰ َنِم  ٌناَوْضِرَو 

ُرَبَْكأ  “Hepsinden âlâsı ise Hakk’ın kendilerinden razı olmasıdır.”9 fehvâsınca
Hakk’ın hoşnutluğudur. Öyleyse, biz kullar için ondan daha büyük bir hacet
yoktur, ondan daha büyük bir şey de talep edilemez. Dolayısıyla, rıza talebiyle
hacet namazı kılınır.

Daha küçük şeyler için kılıyoruz biz hacet namazını: başımız ağrıyor, dişimiz
iltihaplanıyor hacet namazı kılıyoruz; dünya adına bir ihtiyacımız hâsıl
olduğunda hacet namazına koşuyor, dua ediyoruz. Bir insan için mertebe-i
kusva Cenâb-ı Hakk’ın rızasıysa, Allah’ın rızası gibi çok önemli bir maksûd,
bir matlûba matuf olarak hacet namazı neden kılınmasın ki?

Sadece Allah’ın rızasını istemek… Rıza-yı îlâhîyi hırs ölçüsünde istemek
lazım. Allah rızası mevzuunda ne kadar hırslı olabilirseniz olun; yatmayın
sabahlara kadar, O’nun rızası için ağlayın, yalvarıp yakarın. Her gün, her gece



salât u selâmlarla bezeyerek rıza dilekçeleri gönderin dergâh-ı ilâhîye. Allah’ın
rızasını ısrarla istediğiniz zaman dilimlerinde dua ve yakarışlarınızın bir ucuna
şu duayı da eklemeyi unutmayın: َنیـِصِلْخُمْلا َكِداـَبِع  ْنِم  اـَنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُـھٰ

َنِیّبـِحُمْلا َنـِیفاَّصلا  َنِیّیـِضْرَمْلا  َنیـِضاَّرلا  َنیِعِرَوـْلا  َنيِدـِھاَّزلا  َنیـَِصلْخُمْلا 
ِنٰاْرُقْلا ِقَـالَْخِأب  ّلَخَتُمْلاَو  َنیِقِ َنِیبَّرَقُمْلا  َنِیبوُبْحَمْلا   “Allahım! Bizleri hâlis;

ihlâsın zirvesine erdirilmiş; zühdü esas edinen; kılı kırk yararcasına takva
hayatı yaşayan; Senden razı olmuş, Senin de kendilerinden razı olduğun; nefsin
râdiye ve merdıyye mertebelerini aşmış, “sâfiye”ye ulaşmış; Seni deli gibi
seven, Senin de kendilerini sevdiğin; kurbiyetine mazhar olmuş ve Kur’ân
ahlâkıyla ahlâklanmış kullarından eyle!” deyin.

Çünkü, bu dualardan biri kabul olursa, her birimiz nasiptar olur, kendi
payımızı alırız. Biz aynı gayenin talipleriyiz, vahid-i sahih bir gönüllüler
topluluğuyuz. Bir kere vahid-i sahih olunca, birimizin duası hepimiz hakkında
geçerlidir. Öyleyse, dua ederken himmet âlî tutulmalı. Hatta, duada dost,
kardeş, arkadaşla beraber mütehayyirler, sempati duyanlar ve iyi zamanın
dostları da zikredilmeli. Ola ki, birimizin duası makbul olur da herkes o
rahmetten istifade eder.

Bu bahsi de İhlâs Risalesi’nden bir bölümle şimdilik bitirelim: “Amelinizde
rıza-yı ilâhî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer
O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten
sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız
halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için, bu hizmette,
doğrudan doğruya, yalnız Cenâb-ı Hakk’ın rızasını esas maksat yapmak
gerektir.”10

1 Bkz.: Buhârî, rikak  38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256..
2 Fâtiha sûresi, 1/5.
3 el-Busîrî, Dîvânü’l-Busîrî s.239.
4 Ebû Davûd, vitr 23; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/172.
5 Buhârî, tevhid 35; Müslim, cennet 4, 5.
6 Bediüzzaman, Mektubat s.253 (Yirminci Mektup, Mukaddime).
7 Bediüzzaman, Sözler s.499 (Yirmi Beşinci Söz, Emirdağ Çiçeği).
8 Bediüzzaman, Lem’alar s.21 (Üçüncü Lem’a, Üçüncü Nükte).
9 Tevbe sûresi, 9/72.
10 Bediüzzaman, Lem’alar s.200 (Yirmi Birinci Lem’a, Birinci Düstur).



Tenkit Hastalığı ve Sevgi Okulları
Soru: Özellikle de bazı yerlerde yıllanan insanların hemen herkesi ve

yapılan her işi tenkit etmeleri bir hastalık mıdır? Tenkitte ölçü ne olmalıdır?
Cevap: Sorunuzda, bir yerde uzun zaman kalanlar mânâsına “yıllanan

insanlar” tabirini kullandınız. Aslında, yıllanmışlık, bulunulan yer ve yapılan iş
itibarıyla bir mümârese (alışma, uzmanlaşma) vesilesidir; daha arızasız,
verimli ve becerikli çalışma hesabına bir şanstır. Çünkü, tecrübe
yıllanmışlıktan çıkar; uzun süre aynı vazifeyi yapan bir insanın, hem gözü hem
eli ve hem de dimağı o işe alışır. Evet, yıllanmışlığın, çevreyi iyi tanıma, işi
tam öğrenme, o sahada alternatifli düşünebilme ve daha isabetli kararlar verme
gibi avantajlı yanları vardır. Fakat insan, bulunduğu yerde ve işte geçen
senelerin getirdiği bu türlü avantajları ve yararlı mümâreseleri elde edeceğine
kıdem mülâhazasına takılır kalırsa, arkadan gelenleri küçük görme ve herkese
tepeden bakma gibi bir hastalığa yakalanır. Dahası, ülfet ve ünsiyete müptela
olur; kendini yenileyemez, yeni hamleler yapamaz. İşin aslına ve özüne bağlı
kalmanın yanı başında, şartları, konjonktürü ve içinde bulunulan zamanı hesaba
katarak meselelere farklı bakış açılarıyla yaklaşma şeklindeki yenilenme
cehdinde bulunmayınca da ülfet ve ünsiyete yenik düşer.

Öyle bir insanın hâli yorgun bir memuru hatırlatır; o, her gün aynı şartlar,
aynı ortam ve aynı işlerle karşı karşıyadır; kendisi de bezgin, tedirgin ve
hâlsizdir. Hatta, dairesinin kapısını açtığı zaman ellerini ters tarafından ağzına
kapatır, bir kapalı esneme geçirir, saçını karıştırır, yüzünü ovalar ve “Ooof be,
bu hayat da bir türlü bitmiyor!..” der gibi masanın başına gider. Sandalyesini
çekerken hâlâ tereddütlü bir hâli vardır; otursa mı, oturmasa mı diye
düşünüyordur. Sonunda oturur, evrakları karıştırır, sonra kalkar gibi yapar,
gayr-i iradî tekrar oturur. Neden bu kadar bezgin ve yorgundur o? Çünkü, her
gün karşısında bulduğu aynı mekan, aynı aksesuar, aynı masa, aynı dosyalar,
aynı evrak, aynı iş ve kendisi de vazife aşkından mahrumdur. Gönlünde o işi
hakkıyla eda etme, yeni bir ufka götürme ve daha faydalı olma aşkı yoktur.
Mensup olduğu millete bir şeyler kazandırma sevdasını hiç tatmamıştır.
Dolayısıyla da, ülfet ve ünsiyet onu çökertmiş ve bir enkaz hâline getirmiştir.
Artık onun ruhunda bir bıkkınlık, bir bezginlik ve bir yorgunluk hâli
hükümfermâ olmuştur.

İşte öyle insanlar, her sene biraz daha eskir ve zamanla çürür giderler. Hatta
çürümekle de kalmaz, kokuşmuşluktan hâsıl olan kerih kokularını etrafa yaymak
suretiyle başkalarını da rahatsız ederler. Evet, çürümenin de bazı kötü



neticeleri vardır. Çürüyen bir insan, âlemi de kendisi gibi görür, kendi ruh
adesesiyle bakar herkese. Kendisi tembeldir, miskindir, işleri başkasından
beklemektedir. Halk ifadesiyle, işlerin tıkırında yürümesini arzu etmektedir
ama tıkır tıkır yürüme adına kendisinin hiçbir gayreti yoktur. Fakat, o işlerin
aksamasında bazı kimselerin kusurlarının olduğunu düşünerek atf-ı cürümlere
girer, şunu-bunu suçlar ve herkeste kusur araştırır.

Tenkit hastalığı bazen çok çalışkan ve işkolik insanlarda da olabilir. Onların
mesâi anlayışlarında belli bir takvim ve saat hesabı yoktur, gece-gündüz
çalışırlar; başkalarının da kendileri gibi ölesiye çalışmalarını isterler. Ne var
ki, bayılıncaya kadar çalışan bu tür insanlar azdır; eğitim gönüllüleri arasında
çok çalışan insanların sayısı azımsanmayacak kadardır ama yine de azdır.
Dolayısıyla, herkesin kendisi gibi çalışmasını isteyen kimselerden de tenkitçi
insanlar çıksa bile münekkidlerin büyük çoğunluğunu yıllanmış insanlar
oluşturur.

Ayrıca, tenkitçilerin çoğunda, herkesle aynı hızda koşamamanın ezikliği
vardır ve bu eziklik onları şikâyet ve tenkitlere itiyordur. Bazı özel menfaatleri,
şahsî çıkarları ve hususî mülâhazaları ayağına takıldığından dolayı, münekkid
diğerleriyle aynı hızda koşamıyor, yol arkadaşlarından ayrılmak zorunda
kalıyor; bu inhiraflarını ve arkadaşlarından ayrılışını bir mâkûliyete bağlama
cehd ve gayretiyle değişik komplekslere giriyordur. Onlarla beraber
yürüyemeyince, günahı o yola yüklüyor, “Koştuğunuz yeri beğenmiyorum”
diyordur. Bunların bir kısmı da, kendini dışlanmış gibi hissediyordur. Nedense
arkadaşlarının mizaçlarıyla uyuşamamış, kendi gönlünce beklediği ölçüde işin
içinde olamamış ve dolayısıyla hafif bir küskünlüğe girmiştir. Bundan dolayı
da, içinde kendi payının bulunmadığı bir işi –o iş çok hayırlı bile olsa– tenkit
etmektedir.

Yılanların Hücumu ve Sinek Isırıkları
Aslında, bir kimsenin ya da bir şeyin iyi veya kötü taraflarını, menfi veya

müspet yanlarını bulup meydana çıkarmak, ortada olanla olması gereken
arasında mukayese yapmak demek olan “tenkit”, ideale yürümede bir yoldur.
Müspet mânâda tenkit etmek ve tenkide açık olmak ilmî esaslardan birisidir.
Ne var ki, onun da bir üslûbu, uygun bir şekli vardır. Her şeyden önce, tenkit
eden kimse insaflı olmalı, söyleyeceklerini nefsi hesabına değil, Hak rızası
adına söylemeli ve hayır mülâhazasından başka bir garazı bulunmamalıdır.
Münekkit, gerçekten iyi bildiği hususlarda fikirlerini usûlünce ortaya koyarken,
sahası olmayan mevzularda da susmasını ve dinlemesini bilmelidir. Ayrıca, bir
tenkidi kimin yaptığı da çok önemlidir. Damara dokundurmayacak ve



muhatabını rencide etmeyecek kimseler konuşmalı; diğerleri şahıslarına karşı
tepkiden dolayı kıymetli fikirlerinin de heder olmaması için sözü onlara
bırakmalıdır ki bu da bir hakperestliktir.

Bir meseleyi tenkit eden insan perdeyi yırtacak şekilde konuşmamalı,
muhataplarının kuvve-i maneviyelerini kırmamalıdır. Bildiğiniz gibi, İhlâs
Risalesi’nde serdedilen düsturlardan birisi de, “Bu hizmet-i Kur’âniyede
bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde faziletfüruşluk
nev’inden gıpta damarını tahrik etmemek.” esasıdır. Evet, Bediüzzaman
Hazretleri’nin ifade ettiği gibi, insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir
gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalb ruhun ayıbını
görmez. Belki bunlar, birbirinin noksanını tamamlar, kusurunu örter. Bir
fabrikanın çarkları da birbiriyle rekabetkârâne uğraşmaz, birbirinin önüne
geçip tahakküm etmez, birbirinin kusurunu görerek tenkit edip, sa’ye şevkini
kırıp atâlete uğratmaz. Aksine, birbirinin hareketini umumî maksada tevcih
etmek için yardım ederler; hakikî bir tesanüt, tam bir ittifakla gaye-i
hilkatlerine yürürler. Zaten, birbirine karşı zerre kadar bir sataşma ve bir
zorbalık varsa, o fabrika karışır ve ürün veremez hâle gelir. Fabrika sahibi de
kuruluş gayesine hizmet etmeyen o fabrikayı bütün bütün yıkıp dağıtır.1

Bu güzel misallerle tenkit kapısını kapatmaya ve talebelerini birbirlerinin
faziletlerine naşir olmaya çağıran Üstad Hazretleri bir başka yerde de şöyle
der: “Binler teessüf ki, şimdi müthiş yılanların hücumuna mâruz biçare ehl-i
ilim ve ehl-i diyanet, sineklerin ısırması gibi cüz’î kusuratı bahane ederek,
birbirini tenkitle, yılanların ve zındık münafıkların tahribatlarına yardım
ediyorlar.”2

Evet, özellikle de yıllanan ve tecrübe kazanan insanlar, diğerlerinin sa’ye
şevkini kırmamalı, bilakis, onları aşk u şevkle kanatlandırmaya çalışmalı. Belki
her gün, onların çalışma isteklerini şahlandıracak ve vazifeye karşı
heyecanlarını coşturacak farklı bir üslûp geliştirmeli; tenkit edeceği hususlar
varsa onlarda da gayet yumuşak ve yapıcı olmalı. Bir vazifede yıllanan ve
kıdem sahibi olan insanların geçen yıllara ve tecrübelerine rağmen büyüklük
hisleri artmamalı, tahakküm duyguları şişmemeli, enaniyetleri büyümemeli,
ağabeylik mülâhazaları genişlememeli; aksine millete hizmet aşk u şevkleri
daha fazla coşmalı. Yapılacak bir iş varsa en önde o tecrübeli insanlardan biri
çatlayasıya koşmalı ve gerekirse arkadakiler demeli ki, “Yaşına göre biraz
fazla değil mi bu hız ve gayret?” Başkaları onlara biraz nefes aldırmaya
çalışmalı ama onlar örnek olma konumunda bulundukları için hep önde
koşmaya devam etmeli.



Koşarken Ölme Arzusu
Bizden önceki vazife adamları hep öyle yapmışlar… Güçlerini yitirecekleri,

tâkatten kesilecekleri ve yatağa düşecekleri ana kadar hep koşmuşlar artık
ayağa kalkamaz hâle gelince de arkadaşlarının yanında yer alamadıklarından
dolayı üzüntü duymuş, çok müteessir olmuş ve ağlamışlar. Hazreti Halid’in
ölüm döşeğindeki son anlarını ve ızdıraplarının en büyüğünün bu istikamette
olduğunu hepiniz hatırlarsınız. “Ey Yermük, ey Mute, ey Halid’in günleri
geçin gözümün önünden birer birer!..”  dediğini, bir fırtına gibi arkasından
koşup durduğu ölümü yatakta karşılıyor olmaktan dolayı nasıl bir inkisarla
kıvrandığını bilirsiniz. Hıçkıra hıçkıra ağlayışını gören birinin “Neden
ağlıyorsun?” demesi üzerine Hazreti Halid, “Vücudumda bir para kadar yara
almadık yer kalmadı. Senelerce i’lâ-yı kelimetullah yollarında ölüm
kovaladım. Fakat, işin acayibine bakın ki, şimdi burada, yatakta ölüyorum.”
der ve rahat döşeğinde ölmeyi kendi adına bir utanma sebebi sayar. Evet,
yatakta ölmek, dini ve milleti hesabına koşmaya alışmış bir insan için ayıptır,
ârdır. Mesuliyet duygusuyla dolu bir insan yatakta ölmemeli, ölüm anında bir
yatakta olsa bile o yatağı da “vazife” deyip yürüdüğü sırada, son anda bulmalı.
Yıllanan insan durmamalı, o koşarken ölme aşk u iştiyakı içinde olmalı.
Zannediyorum, senelere yenik düşen insanlarda ve yorgunlarda yeni bir aşk u
şevk uyaracak olan da bu duygudur.

Diğer taraftan, ister devlet dairelerinde, isterse de özel teşebbüslerde, hem
yıllanmış insanlara, hem de yıllanmanın bir yorgunluk ve ölüm getirmesi
karşısında teyakkuz ve temkine çok ihtiyaç var. Eğer, bir yerde yıllanmışlık
menfi yönleriyle işliyorsa, bir şahsın ruhunu alıp götürüyor, onu
kadavralaştırıyor ve Kemal Tahir’in ifadesiyle, “yorgun asker” hâline
getiriyorsa, o insana bazı mükellefiyetler yüklemek lazım. Bu konuda, onlara
göre daha yeni olanlara düşen vazife, saygıda hiç kusur etmemek, atıl bırakıp
çürümelerine meydan vermemek, yaşlarına ve durumlarına uygun bir şekilde
istihdamlarına zemin hazırlamak ve onları her zaman iştiyakla çalışabilecekleri
bir ortamda bulundurmaktır. Mümareselerini ve bilgi birikimlerini başka bir
alanda değerlendirmeleri için, onları yeni vazife sahalarıyla tanıştırmaları
gerekir. Özellikle idareciler, kendi çevrelerindeki insanların aşk, şevk ve
iştiyakla vazife yapmaları için onları büyük bir hassasiyetle yakın takibe almalı
yani, kimler kıvamını koruyor, konumunun hakkını veriyor, bulunduğu yerde
sürekli iş ve semere çıkarıyor, başkalarının aklına hiç gelmeyecek şeylerde
âdeta icatlar ortaya koyuyor, keşiflerde bulunuyor ve kimler ülfete yakalanmış,
ünsiyete yenilmiş, eski şeyleri tekrar edip duruyor… Bunları iyi ayırt etmeli ve



herkesi özel durumuna göre değerlendirerek onların muvaffakiyeti için gayret
göstermeli. Bunu yaparken de çok müsamahalı ve sabırlı olmalı, hata ve
kusurları hemen cezalandırmamalı, problemleri mülayemetle çözme yolları
aramalı. Fakat, eğer bir insan bir problemi kendi başına halledemiyorsa ve
onun üstünde bir şikâyet mercii de varsa, gidip meseleyi ona açmalı, problemi
çözmesini ondan istemeli, gıybete ve mübalağaya da girmeden “Böyle bir
problem var; ben ne zamandan beri sabrediyorum, fakat sabredemeyecek
insanlar da çıkabilir; bu meseleyi nasıl çözebileceğimize dair bir yol
gösterseniz? Biz mi üslûp hatası yaptık? Yoksa damara mı dokundurduk? Ya da
o arkadaşımızın bildiği bir şey var da onu biz bilmiyor muyuz? Bu işin çaresi
nedir?” demeli; demeli ve problemi samimiyetle çözme peşinde olmalı. Fakat
tenkitte, gıybet, iftira ve bühtanlara asla girmemeli hele kat’iyen ehli dünya gibi
davranmamalı.

Azıcık İnsaf!..
Duyuyor ve görüyorsunuz, bazı önyargılı insanlar “Gönüllüler Hareketi”ni

tenkit etme sadedinde sürekli aynı iddiaları tekrar ediyorlar. “Organize
faaliyet” diyorlar, “şuna tâlipler, niyetlerinde şu var” gibi iftiralarda
bulunuyorlar. Hatta, bir milletin yüce meclisini aslı-astarı olmayan, sadece
garaz, kin ve nefrete dayanan hilâf-ı vâki isnatlarla oyalayabiliyorlar. Bir
meselenin araştırılmasını isterken, çoğu zaman, o meselede olumsuz bir yan
bulunduğundan dolayı değil, aslında küfrün imana düşmanlığından ve
hazımsızlıktan dolayı, havayı bulandırmak için bunu yapıyorlar. Bazı kimseler,
kendileri doğrudan doğruya bir müdahalede bulunamıyor; bağışlayın, karakter
bakımından zayıf, alet olmaya açık kimseler buluyor ve menfaat düşkünü, çıkar
sevdalılarının zaaflarını kullanıyorlar. Bu türlü çocuk meşrep insanları zaman
zaman ortaya çıkarıyor ve tekrar ber tekrar kullanıyorlar. Maalesef, bazı
meseleler hakkında sordukları sorulara onlarca defa cevap aldıkları halde yine
de iftira etmekten utanmayan, hep aynı şeyleri yazıp duran bir Türkiye Pravdası
var ülkemizde. Bunlar elli defa tekzip edilirler; iftiralarından dolayı
mahkemeler tarafından cezalandırılırlar. Fakat, kaçar, adres değiştirir ve
mürekkep balığı gibi izlerini kaybettirirler ama çok geçmeden başka bir yerde
zuhur edip iftiralarını tekrarlarlar. Siz kalkıp en son “araştırılsın” dedikleri
hususları da açık açık anlatsanız ve devletin yetkili birimleri iddiaların
geçersiz olduğunu beyan etse de, onlar çok geçmeden aynı iftiraları bir kere
daha ama bu defa başka insanların dilinden ifşâ ederler. “Öncekilerden netice
alamadık, bari bunların kafasını bozalım; öbürlerine yaptıramadık, bari bunlara
yaptıralım.” der ve kendilerine yeni piyonlar bulurlar.



Bu ifadeleri kendime de size de yakıştıramıyorum, sizin huzurunuzda bu tür
sözler söylemekten rahatsızlık duyuyorum. Fakat, bu haksızlıklar karşısında
kendi adıma değil, karalanmak istenen eğitim gönüllüleri hesabına bu kadarcık
konuşmazsam vefasızlık etmiş olacağıma inanıyorum. Düşünün; hiç
görmedikleri, gezmedikleri, bilmedikleri eğitim müesseselerine karşı oluyor,
aleyhte yazıp çiziyor, zihinlerde tereddütler hâsıl etmeye çalışıyorlar. Kaç defa
tekrar ettik; geçenlerde bir röportaj vesilesiyle bir kere daha bütün detayıyla
anlattık, “Okullar bir şahsa ait değildir; bu eğitim müesseseleri bu milletindir”
dedik. Okulların açıldığı Rusya Federasyonu gibi ülkelerde KGB birikimine
sahip istihbarat örgütleri gibi teşkilatların olduğunu; bu örgütlerin, 12 senedir
okulları âdeta mercek altında tuttuklarını ama menfi bir şey görmedikleri için
bu müesseselere dokunmadıklarını, fakat maalesef, Türkiye’den bazılarının el
altından o servislere düzmece haberler ulaştırdığını söyledik. Neylersiniz ki,
okumuyor, işin hakikatini anlamaya gayret etmiyor ve sadece şüpheler üretmeye
çalışıyorlar.

Doğrusu, bu mevzuda kuşku duyanlar, kendi devletimizi de zan altında
bırakıyorlar. Çünkü, bu okullar, kaç senedir normalin çok üstünde teftişler
geçirdi ve menfi hiçbir şey olmadığı defalarca hem de devlet birimleri
tarafından dile getirildi. Aslında, onlar da biliyorlar, bütün insaf dünyası ve
hatta insafsızlar dünyası da biliyor ki; o okullar, o yurtlar, o pansiyonlar,
değişik devirlerde, Şubat soğuğunun bütün şiddetiyle yaşandığı dönemde,
saatsiz, vakitsiz, üst üste teftişlere maruz kaldı. Hatta bizim terbiye
anlayışımıza yakışmamasına rağmen gece saat 01’de, 02’de, 03’te kız
okullarına ve yurtlarına bile baskın teftişler düzenlendi; kızların
yatakhanelerine girildi ve özel eşyaları, çamaşırları karıştırıldı. Fakat,
senelerdir bu müesseselerde hiçbir suça rastlanmadı, hiçbiri hakkında hukukî
bir kovuşturma açılmadı. O devlet aynı devletti; müfettişler de o devletin
müfettişleriydi. Evet, yapılanlar da teftiş değil, bir mânâda baskındı. Bütün
bunlar neticesinde bu müesseselerin temiz olduğu, hukukî çerçeveye uygun
olarak faaliyet gösterdiği devlet kayıtlarına defalarca yazılmasına ve bu
raporların halen mevcut olmasına rağmen dedikodular bitmemişse bu işte bir
kin ve haset var demektir ve bu insafsızlıktır. Hâlâ bir insanın, utanma hissini
yitirmişlikle kalkıp bu mevzuda bir tereddüt ortaya atması ve araştırma
istemesi Lenin dünyasında, Stalin ülkesinde dahi olmamış bir şenaattir.

Yine Gelecekler...
Onlar ne derse desin, niyetimizi Allah biliyor, otuz seneden beri bu millet de

biliyor. Allah’ın rızasını kazanmak ve tarihî birikimlerimizi dünya insanlarıyla



paylaşarak kanlı bir coğrafyada sulh adacıkları oluşturmaktan başka bir
sevdamız yok bizim. Biz, millet olarak, kendimizde çok güzel şeylerin
bulunduğuna inanıyoruz. Allah (celle celâluhu) iyi şeyleri tecrübe etme ve
âdeta bir dantela gibi tabiatımıza işleme imkânını vermiş bize. El âlem, bir
tuval üzerinde karaladığı çizgileri, resim sergisi diyerek neşrediyor. Bizim bir
yönüyle dört bin senelik, bir yönüyle de altın çağımız diyeceğimiz bin senelik
şanlı bir tarihimiz var. Pek çok meselede mümârese sahibi olmuşuz; meselâ,
ciddi bir estetik anlayışı geliştirmişiz. Bu güzellikleri teşhir etmemiz ve bu iş
için sergiler açmamız hem hakkımız hem de vazifemizdir bizim. İşte günümüzde
bu türlü sergilerin açıldığı yerler de eğitim yuvalarıdır, okullardır, kültür
lokalleridir, hatta ticaret mülâhazasıyla yurtdışına giden insanımızın açtığı iş
yerleridir. Çünkü, onların tavır ve davranışlarından dökülen şeyler de yine
bizim mazimiz, bediî zevklerimiz, dinî telakkilerimiz ve ahlâkî mülâhazalarımız
olacaktır ve bizim bu değerlerimiz başka medeniyetlerin insanlarına çok mânâ
ifade edecektir.

Hâlâ şüpheniz varsa, gidin bakın, işin içindeki insanlara sorun. Değirmenin
suyunun nereden geldiğini samimi olarak öğrenmek istiyorsanız, suyu çıktığı
yerden itibaren takip edin; kanalında, çarkları döndürdüğü yerde izleyin. Eğer
önyargılı değilseniz, siz de göreceksiniz; “Bir dönemde milletimize yeniden
istiklalini kazandıran güç ne ise, bu eğitim faaliyetlerinin arkasındaki güç de
odur.” Bunlar, İstiklâl Harbi’ndeki fedakârlığı, bugün bir başka şekilde ortaya
koyan milletimizin hizmetleridir ve kaynağı da onların yürekleridir.

Evet ben, bu müesseselerin bir şahsa ait olmadığını, milletin malı olduğunu,
‘değirmenin suyu’nun da Anadolu’nun tertemiz bağrından geldiğini bir kere
daha anlatsam da fedakârlığın mânâsını ve almadan vermesini bilmeyenler yine
de insanlığa hizmet için fedakârlık yapma duygusunu idrak edemeyecek,
mânâsız bir kıskançlık, haset ve kinle onu kurutmaya çalışacak ve bundan sonra
da tekrar tekrar araştırma önergeleri verecekler.

Mü’mince Tenkit
İşte inanan insanlar, tenkit hususunda da ehl-i dünya gibi davranmamalı.

Mü’min hep kendi karakterinin gereğini sergilemeli. Onun tenkitleri bile
müspet olmalı ve elden geldiğince insanların sa’ye şevklerini artırmalı, onları
şahlandırmalı. O, yanında çalışanları yol arkadaşı olarak görmeli; onların
gayretlerini de arkasına aldığı zaman iki kat semereli olacağına inanmalı. Bir
insanı bir yerden alıp başka bir yere koyarken bile mülâhazalarını terfi esasına
bağlamalı. Meseleyi sunarken bir terfî esprisi içerisinde sunmalı. Yani, “Sen
bu konudaki uzmanlığın, onca tecrüben, şu kadar mümaresenle şu çarkların



daha iyi işlemesine vesile olacaksın.” düşüncesiyle onu hem terfi ettirmeli, hem
de terfîh etmeli; ona daha mutlu bir hayat ortamı hazırlamalı.

Burada istidradî olarak son bir meseleyi daha arz edeyim: Bazı hususları
tenkit ederken, kusur ve kabahatleri söylerken bazı kimselerin,
memnuniyetsizliklerinden dolayı yavaş yavaş kenara çekilmelerine de
sebebiyet vermemeli. Gayr-i memnunlar bir tane, iki tane, üç tane… diye
azımsanmamalı. Bildiğiniz gibi, gayr-i memnunların kurdukları küçük bir köy
bile yoktur; fakat yıktıkları çok büyük devletler vardır. Kocaman cihan devleti
Roma İmparatorluğu’nu Spartaküs gibi bir köle, etrafına topladığı kölelerle
sarsmış ve yıkılacak hale getirmiştir. Neticede Roma’yı gayr-i memnunlar
yıkmışlardır. Bundan dolayı, bir, iki, üç kişi deyip onları azımsamayın. Onların
yaptığı tahriptir; Üstad’ın ifadesiyle, “tahrip esheldir, kolaydır”; zayıf tahripçi
olur. Bir binayı tamamlamak bazen yıllar alır, dünya kadar insanın emeğini
gerektirir.3 Fakat, bir serseri çocuk tek kibritle yakıp kül edebilir o koca
binayı. Öyleyse, serseri çocukların kibrit kullanmasına meydan vermemeli,
tenkitlerini dinleyip çözüm üretmeli.

Hâsılı, tenkit ideale yürümede bir yoldur. Yıllanmış insanlar senelerin
getirdiği tecrübe ve mümareselerini insanları hayra teşvik etme ve onlara örnek
olma yolunda kullanmalıdır. Bununla beraber, hatırı sayılan ve sözleri yara
yapmayan bir kimse gördüğü eksik ve hataları da üslûbunca söylemelidir.
Fakat, bunu yaparken, gurur ve çalımdan, el-ayak hareketleri ve sevimsiz
mimikler gibi Allah’ın sevmediği şeylerden kaçınmaya çalışmalı, kalblerin
tepki göstermesine meydan vermemelidir. Eğer doğrudan söyleyemeyecekse bir
topluluk içinde ortaya konuşmalı, herkesin kendi payını almasını ummalı ama
kat’iyen hiç kimsenin gıybetini yapmamalıdır
1 Bediüzzaman, Lem’alar s.201 (Yirmi Birinci Lem’a, İkinci Düstur).
2 Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.212.
3 Bediüzzaman, Sözler s.179 (On Dördüncü Söz), s.769 (Lemeât).



Arş’ı Titreten Çığlıklar
Soru: Hakiki rahat ve huzurun imanda olduğu, dünya ve ahiret saadetinin

ancak onunla elde edilebileceği hususunda kanaatimiz tam olsa da hata,
kusur ve günahlarımızı düşününce ve hele sohbetlerde misallerini
dinlediğimiz selef-i salihînin hayatıyla bizimkini karşılaştırınca neredeyse
yeise düşecek gibi oluyoruz. İmanın vaad ettiği huzuru bazen kısa bir
süreliğine hissetsek de sıkıntı, bunalım ve hafakanlar yakamızı bir türlü
bırakmıyor. Kalbimizde, iman ile beraber bir sürü endişe ve korkunun da
bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Biz, Cenâb-ı Hakk’ı tanımamız, O’nu tasdik etmemiz ve imanımız
sayesinde, bu dünyayı bir zikirhâne, bir eğitim alanı ve bir imtihan meydanı
gibi görürüz. İrademizin yetersiz kaldığı noktada, Allah Teâlâ’nın sonsuz
iradesine dayanır; üstesinden gelemeyeceğimiz konularda O’nun kudretine
itimat ederiz. Dolayısıyla, kendi acizliğimize rağmen Hakk’ın kudretiyle güçlü
olur; fakr u zaruret içinde bulunduğumuz anlarda bile O’nun servetiyle
zenginleşiriz. Şu dünyadaki bütün doğumları askerlik vazifesine başlama,
ölümleri de askerlikten terhis olma sayarız. Bundan dolayı da bizim
nazarımızda kâinattaki herkes ve her şey birer vazifeli memurdur ve her ses
birer zikir, tesbih ve şükür nağmesidir.

Eserlerinde sürekli bu hakikati ifade eden Hazreti Üstad, “İman hem nurdur,
hem kuvvettir. Hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve
imanın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikâtından kurtulabilir.”1 der. Evet, kâinata
iman nuruyla baktığımız sürece, bizim nazarımızda dünya karanlık değildir.
Varlık ve eşyanın ifade ettiği mânâlar açıktır. Mahlukâtın çehresindeki her şeyi
çok rahatlıkla okuyabilir; kendi varlığımızın ifade ettiği hakikatleri kolayca
anlayabiliriz. Dünyanın ve insanlığın akıbeti mevzuunda da inanç ve
kanaatlerimiz nettir; ebedî yokluk olmadığını; Cennet ya da Cehennem’le
noktalanan bir yolculukta bulunduğumuzu; Cennet ve Cehennem’in de, belli
ölçüde ve şart-ı âdi planında insanların iradelerine bağlandığını; iradesinin
hakkını verenlerin –Allah’ın inayetiyle– Cennet’e, hevâ ve heveslerine
yenilenlerin de –adl-i ilâhîyle– Cehennem’e sevk edileceğini söyleyebiliriz.
Sahabe efendilerimizden Hâris b. Mâlik el-Ensârî’nin “Şimdi Rabbimin arşını
ayan beyan görür gibiyim. Sanki şu an Cennet ehlinin birbiriyle
ziyaretleşmelerini görmekteyim. Âdeta Cehennem’liklerin çığlıklarını
duyuyorum.”2 dediği gibi diyemesek de; Cehennem’dekilerin gulgulelerini
(bağrışıp çağrışma, velvele) ve Cennet ehlinin şevk ü târab içinde neşeli



seslerini duyamasak da, bunların bir hakikat olduğuna biz de inanıyoruz. Belki
bazen kendimizi az sıksak Cehennem’in velvelesini duyacak gibi oluyor; bir
yarım adım daha atsak Cennet koridoruna gireceğimiz hissine kapılıyoruz; yani,
Cennet ve Cehennem’i çok yakınımızda biliyor ve varlıklarına kat’i iman
ediyoruz. Belli ölçüde bütün varlığın mâhiyetini okuyor ve her şeyin O’na
delalet ettiğini görüyoruz. Bu da, içinde bulunduğumuz anı nurlandırdığı gibi
gelecek adına da ufkumuzu aydınlatıyor; hiçbir şey bizim için müphem ve
muğlak kalmıyor.

Ayrıca, O’nun gönderdiği rehberler sayesinde vazife ve sorumluluklarımız
da artık bâriz ve beyyin; onlar da bir aydınlık içinde. Namaz kıldığımız zaman
ne yaptığımızı biliyoruz. Onu mü’minin miracı, kalblerin nuru ve sefine-i dinin
dümeni olarak görüyoruz. Onunla Allah’a yaklaştığımıza ve başımızı yere
koyduğumuz an O’na en yakın hâle geldiğimize inanıyoruz. Oruç tuttuğumuz
zaman, “Oruç Benim içindir; sevabını da bizzat Ben veririm.”3 vaad-i
sübhânîsiyle ümitleniyor; sevabını sadece Allah’tan bekliyor ve mükâfatını
alacağımız hususunda da asla şüpheye düşmüyoruz. Hacca giderken, yeniden
bir doğuş ve diriliş yaşama, günahların ağırlığını Arafat’ta döküp yüklerden
kurtularak geri dönme duygularıyla dopdolu olarak yola koyuluyor ve
Rahman’ın misafirlerinin mutlaka misafirperverlik göreceklerine itimat
ediyoruz. İşte bütün bu inanç, ümit ve uhrevî beklentiler, hem
sorumluluklarımız, hem mesuliyetlerimiz ve hem de umduğumuz mükâfatlar
adına bize gayet açık, oldukça net ve çok güzel mânâlar fısıldıyor. Bunlar
sayesinde, Bediüzzaman Hazretleri’nin ifade ettiği, “İman bir mânevî tûba-i
Cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise, mânevî bir zakkum-u Cehennem
tohumunu saklıyor.”4 hakikatini vicdanlarımızda duyuyoruz. O tûbâ-i Cennet
çekirdeği sayesindedir ki, gam ve keder sâikleriyle kuşatıldığımız zamanlarda
bile hep huzur içindeyiz ve asla ne devamlı gam çekiyor ne de kederin
süreklisini biliyoruz. Bazı anlarda gam ve keder tatsak bile, hemen Allah’ı
zikrediyor, O’nun güç ve kuvvetine dayanıyor, ilâhî merhamete sığınıyoruz.
Böylece sıkıntıların arka yüzündeki uhrevî güzellikleri görerek elemleri
lezzetlere çeviriyor ve korku, endişe, gam ve kederleri “hüzn-ü mukaddes”
renkleriyle beziyoruz.

Mukaddes Hüzün
Tabiî ki, inanan bir insan da bazı korkular yaşayabilir, bazen bir kısım

endişelerin ağına düşebilir. Fakat, onun korku ve endişeleri dünyevîlikten çok
uzaktır ve mukaddes bir hüzün çerçevesindedir. Çünkü, o korku ve endişelerin
arkasında, mücerred, kuru bir imana güvenmeme duygusu ve imanı daha sağlam



bir teminat altına alma ihtiyacı vardır. İnsanın kendi ameline güvenmemesi,
imanını koruma altına almak için emin yollar araması ve her an düşebileceği
endişesiyle Cenâb-ı Hakk’ın rahmetine iltica etmesi de yine imandan
kaynaklanan bir hâldir. Eğer iman etmişseniz, mutlaka Cennet’i ümit edecek ve
Cemâlullah arzusuyla öteleri gözleyeceksiniz. Aynı zamanda, “Allah korusun,
attığımız yanlış bir adımdan ötürü ya Cennet kapısından geriye dönersek ne olur
bizim halimiz? Müslüman doğduk, Müslüman yaşadık; fakat, hafizanallah, ya
devrilir gider ve hayatın sonunda bir çukura yuvarlanırsak ne yaparız?”
şeklinde endişeler de duyacaksınız. İşte, ahiret hesabına böyle bir korku ve
endişe içinde olma da imanın gereğidir. Bir insan, burada kendini rahat
hissediyor, “Buldum, erdim, kurtuldum...” diyorsa, onun akıbetinden endişe
edilir. Fakat, ebedî hayat adına hâlinden endişe duyuyor, ahiret korkularını
burada yaşıyorsa, ötede endişelerden âzâde hâle gelir. Nitekim, Cenâb-ı Allah,
bir kutsî hadiste “İki korkuyu ve iki emniyeti bir arada vermem.”5

buyurmaktadır. Evet, dünyada ahiretinden endişe etmeyen ve öteler için hazırlık
yapmayanlar, orada korkularla kıvranacak; burada havf (korku) içinde
yaşayanlarsa, ahirette emniyet ve huzur içinde olacaklardır.

Bir insanın, ahiret hesabına korkması ve kendi akıbetinden endişe etmesi çok
önemlidir. Çünkü bu endişe, onu Allah’a yönelmeye ve günahlara karşı tavır
almaya sevkeder; gelecekte tehlikeli hallere maruz kalmaması için, teyakkuza
geçmesini ve uyanık olmasını sağlar. Akıbetinden endişe etmeyen gafillerin
halini, Kur’ân-ı Kerim şöyle anlatır: “Binasını, Allah’a karşı gelmekten
sakınma ve O’nun rızasını kazanma temelleri üzerine kuran kimse mi
hayırlıdır; yoksa yapısını, yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarına
kurarak onunla beraber Cehennem’e yuvarlanan mı? Allah zalimler
gürûhuna hidâyet etmez, onları umduklarına eriştirmez.”6 Bu âyette geçen

ٌفُرُج  kelimesi, her an yıkılmaya hazır bir yar demektir. İşte ameline güvenen
ve akıbetinden endişe etmeyen insanların imanı –şayet varsa– tıpkı sel sularının
dere kenarında biriktirdiği toprak üzerine yapılan ev gibidir ve onun yıkılması
an meselesidir.

Hak dostları “hayatta iken havf kapısını ardına kadar açık bırakmak ve ölüm
zamanı da recâya yapışmak” gerektiğini söylerler. Mü’minler, Allah’tan,
Kıyamet gününün dehşetinden, Cehennem azabından ömür boyu korkmalıdırlar.
Fakat, bu korku onları pasifliğe, hareketsizliğe, ümitsizlik ve karamsarlığa
itmemelidir. Aksine onları, korkunun sebeplerini ortadan kaldıracak tutum ve
davranışlara yöneltmelidir.

Aslında Kur’ân-ı Kerim, gönüllerimize bütün bir hayat boyu âkıbet-endiş



olma duygusunu aşılar ve ayaklarımızı her zaman yere sağlam basmamızı
hatırlatır. Cenâb-ı Hak, bizim için çok defa havfı bir kamçı olarak kullanır.
Nasıl, annesi tarafından azarlanan çocuk yine onun şefkatli kucağına koşuyorsa;
korku ve endişeler de bizi ilâhî rahmetin enginliklerine yöneltir ve Allah’a
sığınma duygularımızı tetikler. Ayrıca, sadece Cenâb-ı Hak’tan korkup yalnızca
ahiretinden endişe eden bir vicdan, başkalarından korkma ve dünyevî
endişelerle titreme belasından da kurtulmuş olur. “Eğer gerçek mü’minler
iseniz, onlardan korkmayın, Benden korkun!”7 mealindeki âyet-i kerime de,
insan mahiyetindeki korku hissinin sağa sola dağıtılmamasını ve dağınıklığa
düşülmemesini vurgular.

Dahası, korku ve ahiret endişesinin derecesi imanın derecesini de gösterir.
“Rab’lerine döneceklerine inandıklarından kalbleri titreyenler, O’nun
yolunda mallarını harcayanlar, evet, işte onlardır hayırlara koşanlar ve o
işlerde öne geçenler!”8 meâlindeki âyet münasebetiyle, Hazreti Âişe
Validemiz buyurur ki: “Bu âyet nâzil olunca ‘âyette zikredilenler, zina etme,
hırsızlık yapma, içki içme gibi haramları irtikap edenler midir?’ diye
Resûlullah’a sordum. Allah Resûlü, ‘Hayır yâ Âişe, âyette anlatılanlar,
namaz kılıp, oruç tutup sadaka verdiği halde, kabul olup olmadığı
endişesiyle tir tir titreyenlerdir.’ buyurdular.” 9 Bu hadis-i şerifte de
görüleceği üzere, hakiki mü’minler hayır ve hasenât adına koşar durur, daima
salih amellerde bulunurlar ama amellerinin kabul olup olmadığı hususunda da
sürekli endişe yaşar; yapıp ettiklerine asla güvenmezler. Şu kadar var ki, bu
endişe onları yeise atmaz, bilakis, daha çok gayret göstermeye, hayır ardında
daha fazla koşturmaya sevk eder.

Bu itibarla bütün mü’minler, her durumda havf ve recâ dengesini
gözetmelidirler ki, lâubaliliğe düşmesinler ve kazanç yolunu hüsranlarla
karartmasınlar. Bir Hak dostu bu konuda ne hoş söyler:

“ Korku öğret nefsine ey salikâ
Ol korkuyla gele nefsine bükâ;
Öyle korkmalı ki Huda’dan nefs-i dûn,
Havf-ı Hak’tan ola dem be dem zebûn.
Lâubali olmasın nefs-i denî
Sevk eder serbestliğe her dem seni.
Ehl-i iman lâubali söylemez
Terk-i teklife cesaret eylemez.
Havf-ı Hakk’a ol mülâzim dâimâ,
Kalbde olsun her an irfan rûnüma.”



Tevbe Kapısı ve Ümit
Buraya kadar anlattıklarımızdan ayrı olarak, bir de işlenen günahlardan,

kalbin tatminsizliğinden, ibadetlerle beslenememeden, arkadaşsızlıktan, okuma
ve tefekkür adına boş bulunmaktan, meşguliyetsizlikten ve dine hizmet
etmemekten kaynaklanan bazı sıkıntı, hafakan ve bunalım hâlleri vardır ki,
bunlar insan gönlünde şeytanın her zaman nüfuz edebileceği gedikler açarlar.
Şeytan, daha ziyade böyle âtıl insanlara, gevşeklik ve tembellik içinde miskin
miskin oturanlara hücum eder. İşte bir insan, şeytanın hücumlarına yenik
düşmüş ve kendini büyük günahlara salmışsa, kumar oynuyor, içki içiyor,
sürekli hevâ ve heves peşinde koşuyorsa; fakat, yer yer aklı başına geliyor ve
“Ne olacak benim hâlim?” diyor ve pişmanlık da izhar ediyorsa, ona da
diyeceğimiz bazı şeyler vardır: Her şeyden önce, Allah’ın rahmeti çok geniştir;
O, “Rahmetim her şeyi kuşatmıştır.”10 buyurmakta ve bir kutsî hadiste ilâhî
rahmetin her zaman gazabın önünde bulunduğunu ifade etmektedir. Ötede,
şeytanların bile ümit ve beklentiye kapılacağı böyle engin bir rahmete karşı
lâkayt kalmak, hatta o rahmetin mevcudiyetini inkâr mânâsına gelecek şekilde
ümit hissini yitirip yeise kapılmak büyük bir günahtır.

İnsan, hayatının son dakikasında bile olsa, o tek dakikayı değerlendirip
Allah’a dönebilir, O’na yönelip kurtulabilir. Dolayısıyla, endişeleri
deşeleyecek hâdiseler ve günahlar karşısında yeise düşmek ve karamsarlığa
kapılmak değil, recâ duygusuyla tevbeye ve salih amellere yapışmaktır esas
olan. Bir Müslüman, Allah’ın engin rahmeti varken asla yeise düşmez; Cenâb-ı
Hakk’ın rahmetine teveccüh ederek, yitirdiği şeyleri bulmaya ve kaçırdıklarını
telafi etmeye bakar. Evet, sizi korku ve endişeye atan sâikler nelerse onları
düşünüp çareler aramanız lazım. Neden korkuyorsunuz veya sizi yeise doğru
iten şeyler nelerdir? “Ben mahvoldum, battım, işim bitti benim; beni kaldırıp
partal bir eşya gibi Cehennemin bir gayyasına savururlar artık!” diye
düşünürken, neye binaen bu türlü mülâhazalara dalıyorsunuz?

İşte, evvela Cenâb-ı Hakk’ın rahmetini, merhametinin enginliğini ve O’nun
hakkındaki recânızı gözlerinize sağlam bir gözlük gibi geçirmeli; sonra da sizi
endişelendiren şeyler nelerse onları tespit etmeli ve onların çaresini
aramalısınız. Gözlerinize hakim olamamak mı korkutuyor sizi? O zaman
gözlerinizi haram nazarlardan korumaya bakmalısınız. İki çeneniz arasından
dökülen şeyler mi karartıyor ahiretinizi? Öyleyse, dudaklarınızı sadece hayır
için açmalısınız. Hevâ ve hevesinize düşkünlüğünüz mü matlaştırıyor
akıbetinizi? O halde keyif ve lezzeti helal dairesinde aramalı ve yapıp ettiğiniz
her şeye helal vizesi sormalısınız. Yani, korku ve endişeler, sizi sizinle



yüzleşmeye sevk etmeli. Kendi hayatınızın muhasebesini yapmalısınız. Perişan
hallerinize bakmalı, kırılan noktalarınızı onarmalı, çatlayan yanlarınızı sarmalı
ve eksiklerinizi telafi etmeye çalışmalısınız. Aslında, tevbe de bir mânâda,
tıpkı sehiv secdesi gibidir. Sehiv secdesi, namazdaki bir ihmal, bir terk ve bir
yanılmaya karşı “cebren linnoksan”dır, yani, ondaki eksiği, gediği sarma,
pansuman yapma demektir. Tevbe de, insanın şahsî hayatındaki hatalara karşı
cebren linnoksandır. O da bir sargıdır; kırığı ve çatlağı sarma, bir yönüyle,
kulluk anlayışını yeniden cilalama mânâsına gelir.

Diğer taraftan, hakikaten günahlardan ürküyor, onların öldürücülüğüne
inanıyor ve akıbetinizden endişe ediyorsanız, hemen bir tevbe kurnasına
koşmanız ve o günahlara tekrar dönmemek için elinizden gelen her şeyi
yapmanız icap eder. Aksine, insanın tevbesiz ve amelsiz af beklemesi veya
ömrünü günah vadilerinde geçirdiği halde, Cennet’ten dem vurması, yalancı bir
recâ, boş bir kuruntu ve Allah’a karşı da bir saygısızlıktır.

Bu açıdan, bir insan, çok büyük hata ve günahlar işlese, –Allah korusun–
adam öldürse, zina etse, içki içse bile, bütün bunlarla yeise düşeceğine, hemen
kendisini Cenâb-ı Hakk’ın rahmet deryasına salmalı ve tevbeye sığınmalıdır.
Allah Teâlâ, her insana, onun irfan ve idrak seviyesine göre Kendisine yönelme
merdiveni uzatmış; kulları için tevbe, inâbe ve evbe basamakları kurmuştur. Bir
kutsî hadiste, “Ey âdemoğlu, Bana dua eder ve Benden affını istersen,
günahın ne kadar çok olursa olsun onu affederim. Ey insan, günahların
ufukları tutacak kadar çoğalsa ama sen yine istiğfar etsen, onun çokluğuna
bakmadan günahlarını bağışlarım. Ey âdemoğlu, dünya dolusu hatayla da
olsa bana ortak koşmadan huzuruma gelirsen, Ben de dünyayı dolduracak
kadar mağfiretle sana muamele ederim.”11 buyurmuştur. Öyleyse, bir kulun
günahı ne olursa olsun, ona düşen, yaptığı şeylere bir daha dönmemek,
günahlardan uzak durmaya azm ü cezm ü kast eylemek ve bu kararında sağlam
durmaya çalışmaktır. Nitekim, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) haber vermişlerdir ki, bir insan yüz defa tevbesini bozmuş olsa bile,
“Allahım, ben yine düştüm; günahımı bağışla, beni affet..” diyerek ve o
çirkinliklere dönmeme hususunda kesin karar vererek bir kere daha tevbe etse,
Allah onun tevbesini yüzbirinci defa da kabul eder. Evet bu hususta önemli
olan, “Hem endişe, hem de ümit ile O’na yalvarın. Muhakkak ki Allah’ın
rahmeti iyi kimselere yakındır.” 12 mealindeki âyete uygun bir şekilde endişe
duygusunu ümitle dengeleyerek O’na yalvarmaktır; “Kullarım Beni senden
soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben pek yakınım. Bana dua edenin duasına
icabet ederim. Öyleyse onlar da dâvetime icabet etsin ve Bana hakkıyla
inansınlar ki doğru yolda yürüyerek selâmete ersinler.” 13 ilâhî beyanına



itimat ederek O’na yönelmek ve O’nun icabet edeceğine de katî inanmaktır.
Tevbenin kabul edilmesi için, gönülden pişmanlık duymak, eski hataları

ürpertiyle ve büyük bir mahcubiyetle hatırlamak, ruhta meydana gelen
boşlukları istiğfarla, ibadet ü tâatla doldurmak, Allah rızasına götüren yollar
dışında geçen hayat için âh ü enîn edip ağlamak ve her türlü haksızlığı
gidermeye çalışmak önemli hususlardır. Kul hakkı varsa onu gidermek, gıybet,
haset ve suizan edilmişse, onlardan dolayı hakkı geçen insanlara meseleyi
anlatıp haklarını helal ettirmek tevbenin mühim bir yanını teşkil eder.

Bu açıdan, “Ben günah işledim/işliyorum; dolayısıyla, artık
kurtulabileceğime dair zerre kadar ümidim kalmadı” şeklindeki mülâhazalar
inanan bir gönlün düşünceleri olamaz. Şahsen, özellikle bazı anlarda
akıbetimden çok korktuğum halde, ümitsizlik ve yeise asla düşmedim; bundan
sonra da düşmeyeceğim kanaatini taşıyorum. Çünkü, iğne deliği kadar bir
aralıktan sızacak olan rahmet-i ilâhiyenin bana da yeteceğine ve şu aciz kulu da
zâyi etmeyeceğine inanıyorum. Yapmam gereken tek şey olduğunu
zannediyorum; o da, eğer üzerimde bazı haklar olduğu hususunda gerçekten
endişe duyuyorsam ve onlar o iğnenin deliğini de kapatacak gibi duruyorsa
önümde, hemen onları ödemeye bakmalıyım; varsa hakkını yediğim bir insan ya
da gıyabında olumsuz bazı şeyler söylediğim bir kimse, gitmeli, elini ayağını
öpmeli, yalvarmalı ve “Ne olur, hakkını helal et” demeliyim. Böyle bir tevbe
yolu varken ve Allah Yegâne Merhametli iken ne diye yeise düşeyim? Yeisin
babası şeytanken, neden kendimi onun acımasız kollarına bırakayım? Hayır, M.
Âkif gibi, “Azmiyle, ümîdiyle yaşar hep yaşayanlar / Me’yûs olan ruhunu,
vicdânını bağlar.” demeli; ayağa kalkıp doğrulmalı, elime tevbe baltasını
alarak bütün günahların başını kırmalıyım.

Soru: Tevbe etmek, sadece bazı  kelimeleri söylemekle mi olur; yoksa,
tevbe maksadıyla namaz kılmak, Kur’ân okumak ve bir istiğfar duası yapmak
da söz konusu mudur?

Cevap: Aslında, tevbenin özü pişmanlıktır; tevbe etmek, içten nedâmet
duyma, hata ve günahlardan dolayı gerçekten pişman olma demektir. Pişmanlık
tevbedeki mânâdır. Fakat, mânâların da bir kalıbı olur ve onların kalıbı da
sözlerdir, lafızlardır. Bundan dolayı ِيناـَعَمْلا ُبِلاَوَق  ُظاـَفْلََْألا   “Lafızlar,
mânâların kalıplarıdır.” denmiştir. Meselâ; Cenâb-ı Hakk’a değişik şekillerde
teveccüh etmek mümkündür; önemli olan O’na yönelme ve huşûdur. Fakat,
namaz bu teveccüh için güzel bir kalıptır. Teveccüh o işin ruh ve mânâsı; niyet,
iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû ve sücûd ise o yönelmenin şeklidir. Şekil
sadece kuru bir kalıp değildir; onun mânâya kattığı ayrı bir derinlik vardır. İşte



tevbenin de, bir özü ve mânâsı olduğu gibi bir kalıbı da bulunur. Onun kalıbı
da, öncelikle istiğfar ve dualardır. Özellikle, Şeddad bin Evs’ten (radıyallâhu
anh) rivayet edilen hadisin “Seyyidü’l-İstiğfar” olarak anılan şu kısmı tevbe
için önemli bir kalıptır: َكُدْبَع َاَنأَو  يِنَتَْقلَخ  َتَْنأ  َِّالإ  َهِٰلإ  ِيّبَر َال  َتَْنأ  ّلَلا  َّمُھٰ

ُءوَُبأ ُتْعَنَص  اَم  ِّرَش  ْنِم  َِكب  ُذوُعَأ  ُتَْعطَتْـسا  اَم  َكِدْعَوَو  َكِدْھَع  َىلَع  َاَنأَو 
َتَْنأ َِّالإ  َبوُنُّذلا  ُرِفَْغي  ُهَِّنإَف َال  ِيل  ْرِفْغاَف  يِبْنَذِب  ََكل  ُءوَُبأَو  ََّيلَع  َِكتَمِْعِنب  ََكل 

“Allahım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın
ve ben Senin kulunum. İman ve ubûdiyetimde gücüm yettiği kadar Senin ahd
ü misâkın üzereyim. Yâ Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden Sana sığınırım. Senin
bana in’âm ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itiraf ettiğim gibi kendi
kusur ve günahlarımı da itiraf ediyorum. Rabbim! Sen beni afv ü mağfiret
eyle. Zira, Senden başkası günahları afv ü mağfiret edemez, yegâne Gafûr
Sensin.”14 Bu duayı her sabah dört kere söylemek sünnet olduğuna göre, demek
ki, tevbeyi kelimelerle dile getirmenin de kendine has bir önemi var.

Ayrıca, bir kısım rivayetlerde, günahlarına tevbe etmek isteyen insanın iki
rekât namaz kılmasının mendup bir nafile ibadet olduğu da anlatılmaktadır. Bu
namaza bazıları “tevbe namazı”, bazıları da “istiğfar namazı” demiş olsa bile,
onun ismi de, o namazı kılacak insanın tevbesinin seviyesine göre değişebilir.
Allah’ın emirlerine muhalefetin kalbde burkuntular hâlinde hissedilmesi ve
ferdin, günahını idrak şuuruyla Hak kapısına yönelmesi neticesinde kılınan
namaza “tevbe namazı”; huzurda bulunma âdâbına aykırı her davranış ve her
düşünceden sonra, büyük-küçük her gaflet karşısında Allah’ın rahmetine
sığınma niyetiyle kılınana “inâbe namazı” ve mâsivayla alâkalı her şeyi
gönülden söküp atma ve kalbi O’ndan başka her şeye kapama cehdiyle eda
edilene de “evbe namazı” denebilir. Hazreti Ali, Ebû Bekir Efendimiz’in
(radıyallâhu anhuma) şöyle dediğini rivayet eder: Resûlullah (sallallâhu aleyhi
ve sellem), “Günah işleyen bir adam, hemen (sünnet ve âdâbına dikkat
ederek) güzelce abdest alır, sonra iki rekât namaz kılar ve günahının
mağfiretini Allah’tan dilerse, Allah ona mağfiret eder.” 15 buyurdu. Sonra
Resûlullah şu âyeti okudu: “Onlar, çirkin bir iş yapt ıklarında veya kendi
nefislerine zulmettiklerinde, peşinden hemen Allah’ı anar, günahlarının
affedilmesini dilerler. Zaten günahları Allah’tan başka kim affedebilir ki?
Bir de onlar, bile bile işledikleri günahlarda ısrar etmez, o günahları
sürdürmezler.”16

Bu namazda okunacak sure ya da âyetlerle alâkalı bir tayin yapılmamıştır.
Fakat, Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) hâcet namazında ve sabah
namazının sünnetinde, genel olarak, Kâfirûn ve İhlâs surelerini tavsiye



etmişlerdir. Bu tavsiyeye saygılı olma ve onu uygulamanın yanı başında, şahsen
içimde tevbe duygusunu coşturacak âyetler okumayı tercih ettiğim zamanlar da
oluyor. Meselâ, bazen ilk rekâtta, “De ki: ‘Ey mülk ve hakimiyet sahibi
Allahım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden onu çeker alırsın.
Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Her türlü hayır yalnız Senin
elindedir. Sen elbette her şeye kâdirsin.!’ ” 17 mealindeki âyeti ihtiva eden bir
bölümü; ikinci rekâtta da, “De ki: “Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına
kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi
kesmeyiniz. Allah dilerse bütün günahları mağfiret eder. Çünkü O, Gafûr ve
Rahîm’dir.”18 mealindeki âyetin de yer aldığı kısmı okuyorum.

Fakat, Kâfirun ve İhlâs surelerinin ayrı önemi vardır. Bunların biri Tevhid-i
Ubudiyetten, diğeri de Tevhid-i Ulûhiyetten bahsetmektedir. Bu açıdan, onları
okuyarak iki rekât namaz kılma tevbenin ruhuna daha da uygundur. Namazdan
sonra ise, ُموُّیَقْلا ُّيَحْلا  َوُھ  َِّالإ  َهِٰلإ  يِذَّلا َـال  َميِرَكْلا  َمیِظَعْلا  َّهٰللا  ُرِفْغَتْـسَأ 
“Kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan, bizâtihî var olup başkasına muhtaç
bulunmayan, her şeyin varlık ve bekâsını kudret elinde tutan, hayat sahibi
Hayy u Kayyum ve yegâne kerem sahibi yüce Allah’tan bağışlanmamı
dilerim” deyip başı yere koymak ve ُثیِغَتْـسَأ َِكتَمْحَرِب  ُموُّیَق  اـَي  ُّيَح  اـَي 

ٍنْیَع َةـَفَْرط  يـِسَْفن  ىِٰلإ  يِنِْلَكت  َالَو  ُهَّلُك  ِينْأَـش  ِيل  ِْحلـَْصأ   “Ey Hayy u
Kayyum, Senin rahmetine sığınıyorum. Benim her hâlimi ıslah eyle, göz açıp
kapayıncaya kadar da olsa beni nefsimle baş başa bırakma!” diyerek Rahman
u Rahîm’den af ve merhamet dilenmek gerekir. Dua ve zikir kitaplarında,
yoruluncaya kadar ُموُّیَق اَي  ُّيَح  اـَي   diye inlemenin; lafızlara mânâyı, ses ve
soluğa da kalb heyecanlarını katarak, hatta kalbin rikkat ve inceliğini
gözyaşlarıyla konuşturarak söylemenin fazileti üzerinde durulur. O hâl üzere
içini dökme, sızlanma, ağlama, nedametini tam ortaya koyma ve hem hâl hem de
sözle “tevbeler tevbesi” deme tavsiye edilir. Peki, neye karşı böyle bir tevbe?!.
Küçücük bir bakmaya, minnacık bir lokmaya, ufacık bir kelimeciğe, anlık bir
öpmeciğe ve yalan bir sözcüğe bunlardan birine, ya da her birine öyle
pişmanlık duyma ve ölesiye ağlama ki, değil birisini, bin tanesini götürebilecek
çağlayanlar meydana getirerek, hepsini silip temizlemeye çalışma işte asıl
tevbe!..

Arş’ı Titreten Çığlıklar
Tevbenin şartlarına riayet etseler de, meseleyi sadece kalıbıyla ortaya

koyanlar, boş iş mi yapmış sayılırlar? Hâşâ ve kellâ!.. Allah için yapılan hiçbir
şey O’nun nezdinde karşılıksız kalmaz. Ancak tevbeden tevbeye fark vardır.



Tevbe adına ortaya konan her söz ve davranış da, insanların niyet derinliği, iç
enginliği ve huşû seviyesine göre değerlendirilir. Bunlar birer derinliktir ve
pişmanlık iniltilerini bu derinliklerle sunmanın, tevbeye ayrı bir değer
kazandırması söz konusudur. Bazen gönlünüzün en sırlı yerinden gelen bir
inleme vesilesiyle bütün hata ve günahlarınızı temizler Allah Teâlâ. Samimi bir
niyazınız giderir bütün günah lekelerini. Malumunuz, bir gün, Yunus bin Mettâ
(aleyhisselâm) öyle bir inler ki, tâ Arş-ı Âzamı ihtizaza getirir. Melekler “Bu
yakıcı iniltinin sahibi kim Yâ Rab!” diye sorarlar; “Bizim Yunus”  cevabını
alınca da, “Şu yanıp yakılan, içli içli dua eden Yunus mu?”19 demekten
kendilerini alamazlar. Evet o, içli içli dua eden Yunus Nebi’dir; Arş’ı titreten
de onun yakarışlarıdır.

İşte öyle bir inleme ve ağlama bütün günahları yuyup yıkamaya vesile
olabilir. Fakat, sizin yakarışınız kendi kendinize olmalı; sesinizi ancak siz
duymalısınız ve sadece Allah’a duyurmayı düşünmelisiniz. Çünkü biz bir nebi
gibi masum ve masûn değiliz; görülme, duyulma ve bilinme neticesinde
devrilebiliriz. Öyleyse âh u eninlerinizi ne şeytana duyurun ne de meleklere.
Çığlıklarınız kalbinizden yükselsin ama yine kalbinize insin. Kalbiniz
bütünüyle bir bamteli olsun; duygularınız da bir mızrap gönlünüzün sesi feryat
gibi yükselsin, fakat sinenizin çeperlerini aşıp ağyara ulaşmasın, yine
gönlünüzde boğulsun. Kıskanın içinizin samimiyetini; meleklere bile
duyurmayın Allah’a adadığınız ses ve soluklarınızı. Rabbinizle aranızdaki
sırlar hakkında çok kıskanç olun; O’ndan başka kimseye bildirmeyin,
duyurmayın. O ince tavırlarınız, derin bakışlarınız ve içinizdeki derd u
ızdırabınız başkalarının bulunduğu yerlerde de dökülüp saçılıyorsa ama siz
farkında değilseniz, o tabiî dökülüşten dolayı muaheze olmazsınız. Fakat,
duyurmama ve göstermeme iradeniz dahilinde ise, çok kıskanç olun sırlarınızı
ortaya dökmeme hususunda. Rabbinizle aranızdaki sırlar sizin namusunuzdur;
onları orada-burada açığa vurmak suretiyle namusunuzu fâş etmeyin.
1 Bediüzzaman, Sözler s.334 (Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Üçüncü Nokta).
2 Abd İbn Humeyd, el-Müsned s.165; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 3/266.
3 Buhârî, savm 2, 9, libâs 78, tevhid 35, 50; Müslim, sıyâm 161, 163-165.
4 Bediüzzaman, Sözler s.16 (İkinci Söz).
5 İbn Hibbân, es-Sahîh 2/406; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/483.
6 Tevbe sûresi, 9/109.
7 Âl-i İmrân sûresi, 3/175.
8 Mü’minûn sûresi, 23/60.
9 Tirmizî, tefsîru sûre (23) 4.
10 A’râf sûresi, 7/156.
11 Tirmizî, daavât 98; Dârimî, rekâik  72; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/167.
12 A’râf sûresi, 7/56.
13 Bakara sûresi, 2/186.



14 Buhârî, daavât 2; Tirmizî, daavât 15.
15 Ebû Dâvûd, vitr 26; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/2.
16 Âl-i İmrân sûresi, 3/135.
17 Âl-i İmrân sûresi, 3/26.
18 Zümer sûresi, 39/53.
19 Bkz.: et-Taberî, Câmiu’l-beyân 23/100; İbn Ebî Hâtim, et-Tefsîr 10/3228.



Olmak veya Görünmek
Soru: Adanmış ruhlara, azamî takva, azamî zühd, azamî ihlâs ve azamî

vilâyet ufku gösteriliyor. Diğer taraftan da, düz bir insan ve sade bir kul
olma yolu işaret ediliyor. Gösterilen bu iki hedef arasında bir zıtlık var
mıdır?

Cevap: Bediüzzaman Hazretleri, içinde yaşadığı dönemin ağır şartları
altında, hakiki takvayı elde etmenin çok zor olduğunu görmüş; takva
mülâhazasını ortaya koyarken, insanların ümidini bütün bütün kırmamak ve
takva dairesinin kapısını tamamen kapalı göstermemek için farzları yerine
getiren ve büyük günahlardan uzak duran kimselerin müttakilerden sayılacağını
ifade etmiştir: “Takvâ, menhiyattan ve günahlardan içtinap etmek; amel-i salih,
emir dairesinde hareket ve hayrât kazanmaktır. Bu zamanda tahribat ve menfî
cereyan dehşetlendiği için, takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını
yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur.”1 buyurmuştur. Ne var ki, bu seviyedeki
bir takva ile yetinmek, Bediüzzaman düşüncesine göre, dûnhimmetliktir ve
sadece kendi kurtuluşunu düşünenlerin çizgisidir. Dava-yı nübüvvetin
temsilcileri, kendi kurtuluşlarını başkalarını kurtarmaya bağladıklarından
dolayı, onlar için ilk eşik sayılabilecek böyle bir takva ile iktifa etmek söz
konusu olamaz. Çünkü, İmam-ı Rabbanî Hazretlerinin ifadesiyle, “Melikin
atiyyelerini ancak onun matiyyeleri taşıyabilir.”2 Ortada bir dönem itibarıyla
sahabe efendilerimizin omuzladığı ağır bir vazife varsa, o vazifeyi omuzuna
alacak insanların da o ilklerin vasıflarıyla muttasıf olmaları ve onların
yolundan yürümeleri şarttır. Bundan dolayı, farzları eda etme ve büyük
günahlardan kaçınma şeklindeki bir takva, bazıları için yeterli olsa da, sahabe
mesleğini esas alanların azamî takva, azamî zühd, azamî ihlâs ve azamî vilâyet
ufkuna yürümeleri gerekir.

Evet, takvanın pek çok buudu vardır; Allah’tan başka hiçbir şeyi gâye-i hayâl
edinmeme, maddî-mânevî her şeyi Allah’tan bilip, hiçbir şeyi nefse mâl
etmeme, her meselede dînin hükümlerini gözetme, kendini hiç kimseden daha
âlî ve daha hayırlı görmeme, Hak’tan uzaklaştıracak şeylere karşı sürekli tetikte
bulunma, haramlara götürebilecek nefsî hazlar karşısında devamlı uyanık olma,
Allah Resûlü’ne bilâ kayd ü şart inkıyat etme, âyât-ı tekviniyeyi sürekli tetkik
ve tefekkür ederek kalbî ve ruhî hayatı yenileme ve değişik buudlarıyla râbıta-ı
mevti hayatın bir düsturu hâline getirme gibi hususlar takvanın buudlarından
bazılarıdır.

Azamî takvaya gelince, o, “Sana kuşku vereni bırak, şüphesiz olanı seç.”3



ve “Bir kul, sakıncalı şeylere girme endişesiyle bir kısım sakıncası olmayan
şeyleri de terk etmedikçe gerçek takvaya ulaşamaz.”4 hadis-i şeriflerinin
işaret ettiği gibi şüpheli şeylerden kaçınmakla elde edilebilir. Allah Resûlü
(aleyhi ekmelüttehâyâ), helâlin de, haramın da belli olduğunu, Cenâb-ı Hakk’ın
bu iki hususu herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde beyan ettiğini,
ancak bu ikisinin arasında, ikisine de benzeyen bir kısım şüpheli şeylerin
bulunduğunu, bu itibarla da, şüpheli şeylerden sakınmak lazım geldiğini; ancak
şüpheli şeylerden sakınan kimsenin dinini, ırzını koruyabileceğini, şübühâta
düşen kimsenin ise, harama girme ihtimali olduğunu ifade buyurmuşlardır.
Dolayısıyla, hakiki takva, farzları yapıp günahları terk etmekle beraber şüpheli
şeylerden de kaçınarak, şöyle böyle kuşku hâsıl eden her şeyi bırakıp, tamamen
kuşkudan uzak bir hayat yaşamak demektir. Azamî takvaya, “vera” da
denilebilir. Vera, haram ve yasaklara karşı çok titiz davranmanın yanı sıra,
memnû şeylere girme endişesiyle, bütün şüpheli hususlara karşı kapanma ve
“Kıvamında ve kendi iç güzellikleriyle yaşanan Müslümanlık, mâlâyâniyâta
karşı kapalı olan Müslümanlık” ölçüsüyle yaşama demektir.

Herkes için olmasa bile, sahabe mesleğinde yürüyenler için böyle bir azamî
takva gereklidir. Nitekim, Bişr-i Hâfî’nin kızkardeşi, Ahmed İbn Hanbel’e
gelerek, “Yâ İmam! Ben çok defa dam üstünde iplik büküyorum. Bazen devlet
memurları ellerinde meş’aleler oradan geçiyorlar ve elimde olmayarak o
ışıktan da istifade etmiş oluyorum. Bu ipliğe haram karışıyor mu?” deyince,
koca İmam hıçkıra hıçkıra ağlamış ve “Bişr-i Hâfî’nin hanesine şüphenin bu
kadarcığı bile bulaşmış bir şey girmemeli.”5 fetvasını vermiştir.

Başkaları İçin Yaşama Ufku
Takvâ’nın değişik mertebeleri olduğu gibi zühd, ihlâs ve vilâyetin de bazı

seviyeleri vardır. Bunların ilk basamağına ulaşmak avam için bir kurtuluş
vesilesi olsa da, dava-yı nübüvvetin temsilcileri için azamî mertebelere
yürümek bir hedeftir. Şahsî kurtuluşunu düşünen bir insan için, Allah’ın
helâlinden ihsan ettiği nimetlere karşı şükürle mukabelede bulunma ve mala-
mülke terettüp eden bütün hakları yerine getirme şeklindeki bir çeşit zühd
yeterli olsa da, sahabe mesleğini tercih edenler için zühd dünya lezzetlerine
karşı alâkasız kalıp, ömür boyu âdeta bir perhiz hayatı yaşamak ve ebedî olan
ukbâ saadeti için, muvakkat dünya rahatını terk etmektir. Bize hedef olarak
gösterilen azamî zühde gelince; o, sıkıntı anlarında dahi dinin hudutlarını
koruyup kollama, zenginlik ve genişlik zamanlarında da başkaları için yaşama;
dünya adına elde edilen şeylerden sevinç duymama, kaybedilen şeylerden ötürü
de mahzun olmama; medhedilince sevinmeme, zemmedilince de yerinmeme ve



Hakk’a kulluğu her şeye tercih etme demektir.
İhlâsın da asgarî ve azamî dereceleri vardır. Her işi Allah rızası için

yapmak; riyâdan uzak olmak ve kalbi bulandıracak şeylere karşı kapalı kalmak;
ibadet ü taatte, halkın görüp duymasından kaçınmak ve hatta halk mülâhazasını
da bütün bütün unutmak ihlâsın farklı derinliklerindendir. Azamî ve tam ihlâs
ise, bütünüyle Allah’ın rızasına bağlanıp sevap ve mükâfat mülâhazasını bile
akıldan çıkararak, riya ve süm’a gibi gizli şirk çukurlarına asla düşmemektir.

Sahabe mesleğinde, velilik de sahabe veliliği türünden olmalıdır. Vilâyet-i
kübrâ da denen böyle bir azamî vilâyette çok harikulâde haller olmayabilir.
Nitekim, sahabe efendilerimize ait bildiğimiz harikulâde haller çok azdır ama
onların imanları pek kavidir. Azamî vilâyetin temsilcileri, Kur’ân’ın rehberliği
altında yürür, ilim yörüngeli hareket eder ve mârifet kanatlarıyla vuslat ararlar.
Onlar, zevk, vecd ve keşiflere başkaları kadar değer vermezler; his, arzu ve
beklentilerini asla öne çıkarmazlar. Onların davranışlarında Allah’a iman
nümayandır ve ihsan şuuru hakimdir. Bütün tavır, hal ve hareketlerinde Allah’a
olan inanç ve itimatlarını okumak mümkündür.

İşte, avam için asgarî takva, asgarî zühd, asgarî ihlâs ve asgarî vilâyet birer
kurtuluş vesilesi olsa da, i’lâ-yı kelimetullah vazifesini omuzlananların bütün
bunların azamî derecelerini hedeflemeleri gerekir. Bununla beraber, onlar,
olmalıdırlar ama görünmemelidirler. Büyük velilerin arasına girmeye liyakat
kazansalar bile insanlardan bir insan olarak, düz bir kul gibi davranmalı; asla
farklılık ve fâikiyet mülâhazalarına girmemelidirler.

Derin Ol, Sığ Görün!
Bir insan, tavır ve davranışlarıyla, kalbî ve ruhî hayatının önünde bir görüntü

ortaya koymamalıdır. İlla kendisini ifade edecekse, kalbi ve ruhi derinliği ne
kadarsa işte o kadar bir derinlik sergilemelidir ama kat’iyen olduğunun üstünde
bir hâl ve görüntü içine girmemelidir. Hatta, suizanlara sebebiyet vermemek
kaydıyla, olduğundan aşağıda görünmek onun için daha hayırlıdır. Farzlarda
kusur yapan, vaciplerde gevşek davranan, sünnetleri ihmal eden ve teheccüde
kalkmayan insan görünümü lâubali bir insan tipini hatırlatarak suizanna
sebebiyet verebilir. Dolayısıyla, dinin emrettiği hususları harfiyyen yerine
getirmek ve yasakladığı şeylerden de fersah fersah uzak durmak, bu türlü bir
kötü düşünceye sebebiyet vermemek yönünden de gereklidir. İmam Gazzâlî
ifadesiyle; münciyâta (insanı ebedî kurtuluşa götüren vesilelere) sımsıkı
sarılmak ve mühlikâta (günahkârları ateşe sürükleyen sebeplere) karşı da hep
mesafeli durmak icap eder.6 Fakat, bütün bunları yaparken, kalbin önünde bir



hâl sergileme cehd ve gayreti içinde olmama da samimi mü’minin şiarıdır.
Sahabe efendilerimiz ve onların yolunda gidenler, Cenâb-ı Hakk’ın ihsan

buyurduğu nurlu dakika ve saatleri birer sır gibi saklamış ve başkalarına
kat’iyen açmamış; O’nun lütfettiği ikram ve kerametleri sürekli gizleyip halk
nazarında düz ve sıradan bir insan olarak bilinme gayretinde olmuşlardır.
Sürekli ihlâs arayışı içinde bulunmuş; günde birkaç defa kendilerini sadâkat
kontrolünden geçirmişlerdir. O’ndan gelen her şeyin gizli birer armağan olduğu
düşüncesiyle, vecd, keşif ve keramet türünden ikramların Veren’le verilen
arasında birer sır gibi kalmasına dikkat etmiş ve bunları kimseye
açmamışlardır. Onlar, kendi iç derinliklerini ve muhteva zenginliklerini ağyara
hissettirmeme ve sürekli kendilerini sıfırlamada ustaca manevralarda
bulunmuşlar; iddialardan ve iddia işmam eden söz ve davranışlardan kaçtıkları
gibi, kendilerine lütfedilen nimetlere “mazhariyet” demekten dahi
kaçınmışlardır. Günümüzün mefkûre kahramanlarına düşen vazife de, selefleri
gibi davranarak, derin olmak ama suizanlara kapı açmamak kaydıyla sığ
görünmektir.

Secde İzi mi, Riya Emaresi mi?
Tavır ve davranışların, kalbin önünde olmaması çok önemlidir. O kadar

önemlidir ki, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Alınlarınızı
sertleştirmeyiniz, sertlikle damgalamayınız.” buyurmuş; alınların yere
sürtülmesi neticesinde meydana gelen secde izinin bile bir gösteriş ve fitne
olabileceğine işaret buyurmuştur. Bazı insanlar, ْنِم ْمِھِھوُجُو  ِيف  ْمُھاَمیِس 

ِدوُجُّسلا َِرَثأ   “Onların alâmeti, yüzlerindeki secde izi, secde aydınlığıdır.”7

âyetini alındaki nasır şeklinde anlamışlarsa da bu çok yanlış bir tevildir. Bazı
müfessirler de bunu, mü’minlerin dünyadaki secdelerinden dolayı kıyamet günü
yüzlerinde meydana çıkacak olan nur şeklinde anlamış ve “Birtakım yüzlerin
ağardığı gün..”8 mealindeki beyan-ı ilâhî gibi bazı âyet-i kerimeleri de bu
görüşlerine delil saymışlardır. İbn Abbas Hazretleri de, “Bu âyetteki iz,
göreceğiniz iz değildir; İslâm çehresi, karakteri, tavrı, vakar ve
tevazuudur.”9 demiştir.

Evet, mü’minlerin karakterleri, mânevî yapıları ve cibilliyetleri alınlarındaki
secde izinden bellidir. O secde izi de alındaki nasır değil, kalbin yüze
aksetmesinden, siretin surete yansımasından kaynaklanan canlılık, câzibe,
imrendiricilik ve nurâniyettir. Alnı sert yere sürtmek suretiyle orada bir iz hâsıl
olmasına sebebiyet vermek, bir nevi riyakârlıktır. Bir insan çok namaz kıla kıla
alnında böyle bir iz bıraktırabilir. Belki öyle çok namaz kılarken de samimidir.



Fakat, o samimiyeti her zaman koruması çok zordur. Allah muhafaza, zaman
zaman alnındaki o izi kendi kredisi hesabına kullanma gibi mülâhazalar
aklından geçebilir. “Alnımdaki secde izini görsünler de, kıymetimi bilsinler.”
şeklindeki bir duygunun buğu hâlinde bile gönlü kaplaması o insanın felaketine
sebebiyet verebilir. Bundan dolayı, secde ederken alınları yumuşak bir zemine
koymak ve o kadarcık bir görünme duygusuna bile fırsat vermemek gerekir.
Sahabe, tabiîn ve tebe-i tabiîn efendilerimiz arasında günde beş yüz rekât
namaz kılan insan sayısı hiç de az değildi. Fakat, hiçbirinin alnında maddî
mânâda bir secde izi yoktu. Bu mülâhazalara binaen diyorum ki, elinizden
geliyorsa, alnınızı sert yere sürtmeyin. Çok secde edin, günde yüz rekât nafile
namaz kılın ama ne elinizde ne dizinizde ne de alnınızda o namazların izi belli
olsun.

Allah Resûlü, “Nice saçı başı dağınık, elbisesi eski, kendisine ehemmiyet
verilmeyen ve kapı kapı kovulan insanlar vardır ki, bir meselede Allah’a
kasem etseler, Allah onlar ı yeminlerinde yalancı çıkarmaz. Berâ b. Malik de
bunlardandır.”10 buyurmuştur. İşte, esas olan budur; kalb derinliği, vicdan
genişliği ve himmet yüceliği ile beraber sığ görünmek, düz bir mü’min edasıyla
hareket etmek ama görünenden daha derin olmaktır. Allah’a itimat ederek,
büyük şeylere talip olmak ve büyük şeylerin arkasına düşmek ama kendini
küçük görmek, küçük göstermek ve insanlardan bir insan olmak; hatta onların
en küçüğü olduğuna inanmaktır. Belli olma ve bilinme duygusu kalbde
barındırılmaması gereken bir duygudur; o, tavır, davranış ve görüntüyü kalbinin
önüne geçirme demektir. Oysaki, inanan bir insan, kalb derinliğinin insanı olma
mecburiyetindedir. O, görüntüsünden daha engin olmalı ve olduğunun altında
görünmeli ve hatta ümitsizliğe düşmemek kaydıyla çok aşağılarda bulunduğuna
inanmalıdır.

Hâsılı, azamî takva, azamî zühd, azamî ihlâs ve azamî vilâyet ile düz bir kul
olma arasında bir zıtlık olmadığı gibi, bilakis bunlar birbirinin sebep ve
neticeleridir. Müttaki, zâhid, muhlis ve veli bir insan, “görünme” değil “olma”
insanıdır. O, kalbî hayatı itibarıyla önde, tavır ve davranışları açısından ise, iki
adım geridedir. O, görüntüsünün önünü kesmiş ama kalbine yol vermiştir.
Günümüzün mefkûre kahramanları da kalb balanslarını bu ufka göre ayarlamalı,
“görünme”yi terk edip “olma”ya yürümelidirler.
1 Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.118.
2 İmam Rabbânî, el-Mektûbât 1/27 (18. Mektup), 1/117 (113. Mektup), 1/196 (221. Mektup)…
3 Tirmizî, kıyâmet 60; Nesâî, eşribe 50; Dârimî, büyû’ 2.
4 Tirmizî, kıyâmet 19; İbn Mâce, zühd 24.
5 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 8/353; el-Kuşeyrî, er-Risaletü’l-Kuşeyriyye s.196.
6 el-Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-dîn 4/433.



7 Fetih sûresi, 48/29.
8 Âl-i İmrân sûresi, 3/106.
9 Bkz.: İbn Ebî Hâtim, et-Tefsîr 3/729.
10 Tirmizî, menâkıb 54; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 7/66; el-Hâkim, el-Müstedrek  3/331.



Zikir Alanının Genişliği
ve Yanık Nağmeler

Soru: Zikir mülâhazasını günlük işlerimiz arasına nasıl içirebiliriz?
Cevap: Sofîlerce, Allah’ın ad ve unvanlarının teker teker veya birkaçının bir

arada anılması ve tekrar edilmesi şeklinde anlaşılan zikir; anmak, hatırlamak,
varlığın koridorlarında gezerken hemen her nesneden Allah’a ait bir mesaj
almak ve O’nu ins-cin herkese ilan etmek demektir. Cenâb-ı Hakk’ı mübarek
isimleriyle yâd etmek, sıfât-ı Sübhâniyesiyle anmak, ef’âl-i ilâhiyesiyle
hatırlamak ve “Allah şu isleri nasıl da bin bir hikmetle yapıyor” diyerek takdir
ve minnet hislerini ifade etmektir zikir.

Zikir, bazen mücerret bir yâd etme şeklinde olur; bazen de onunla beraber
bir fikir ve tefekkür de bulunur. Bazen kalbinizde takdir ve tebcil hisleri coşar
ve Allah’ın ululuğunu, azametini temâşâ ettiğiniz o an içinizden “Allahu Ekber”
demek gelir. Bazen, O’nun sonsuz nimetlerinin sağanak sağanak boşalması
karşısında gönlünüzde ِّلل ِهٰ ُرْكُّشَلا  ِّلل ، ِهـٰ ُةَّنِمَْلا  ِّلل ، ِهـٰ ُدــْمَحَْلا   diye bağırma,
Cenâb-ı Hakk’a minnet ve şükranlarınızı ifade etme arzusu hâsıl olur. Bir başka
zaman, Allah Teâlâ’yı şerikten, nazîrden, zıdd u nidden tenzih sadedinde ya da
bazı insanların bir kısım işleri falana, filana veya kendilerine isnâd etmeleri
karşısında, “Her şeyin fâili Allah’tır; O, işine başkalarının karışmasından
muallâdır, müzekkâdır, O Sübhândır.” der, “Sübhânallah” diye haykırmak
istersiniz. Meselâ, bir belgeselde, insan fizyolojisiyle, anatomisiyle ya da ruhun
fizikî yapı üzerindeki tasarruflarıyla alâkalı baş döndüren icraât-ı sübhâniyeyi
gördüğünüz zaman, ard arda “Sübhânallah” sözü dökülür dudaklarınızdan;
Allah’ı anarsınız, “Ne büyüksün Rabbim, Sen Ahsenü’l-hâlıkînsin.” demek
gelir içinizden. Bir musibete maruz kaldığınız ya da bir belanın def ü ref’ini
gördüğünüz zaman da, yine O’nun merhameti, hıfzı ve inayeti ile alâkalı
mülâhazalar gelir aklınıza; gelir de siz, ِّمَغْلا َفِشاـَك  اـَي  ِّمـَھْلا  َجِراـَف  اـَي 
yakarışlarıyla bir kere daha O’nu yâd eder ve “Ey sıkıntı ve tasaları kaldıran,
ey gam ve kederleri gideren!” diyerek O’na yönelirsiniz. Bunların her biri,
değişik şekillerde O’nu zikretme demektir ve hâdiselerin insan gönlünde
tetiklediği duygularla meydana gelen zikirlerdir.

Bütün Azalarla Zikir
Zikir, hem dil, hem kalb, hem beden, hem de vicdanla yerine getirilen bir

vazife ve bir kulluk borcudur. Cenâb-ı Hakk’ı o güzel isimleriyle, kutsî



sıfatlarıyla yâd etmek, O’na hamd ü senâda bulunmak ve tesbih u temcîdlerle
gürlemek, yerinde Kitab’ı okumak, yerinde de aczini, fakrını duâ ve münâcât
lisanıyla ilan etmek... dil ile yapılan birer zikirdir. Allah’ın varlığına dair
delillerin mülâhazasıyla oturup kalkmak, enfüsî ve âfâkî yollarla varlık ve
varlığın perde arkası sırlarını araştırmak; varlık kitabında sürekli parlayıp
duran ve her an bize ayrı ayrı şeyler fısıldayan ilâhî isim ve sıfatları düşünmek
ve basiret yoluyla uhrevî güzellikleri temâşâ etmek de bir kalbî zikirdir. İlâhî
emir ve yasakları, kulluk adına yapılan teklifleri vicdanında hissederek,
iştiyakla emirlerin ifâsına koşmak ve derin bir mes’ûliyet şuuruyla yasaklardan
kaçınmak da bedenî zikirdir.

Öyleyse, bizim bütün ibadetlerimiz, zekâtımız, orucumuz, haccımız ve
namazımız da birer zikirdir. Meselâ, namaz, potansiyel olarak hatırlatıcı bir
güce sahiptir. Namaz kılmak, Cenâb-ı Hakk’ın emrine bir riâyettir ama aynı
zamanda Allah’ı anmaya da bir vesiledir. Kur’ân-ı Kerim, َةَـالَّصلا ِِمَقأَو 

يِرْكِذِل  “Beni hatırlamak için namaz kıl.”1 mealindeki âyetle bu hakikati
hatırlatır.

Ayrıca, Kur’ân-ı Kerim mealen şöyle buyurmaktadır: “Muhakkak göklerin
ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde,
düşünen insanlar için âyetler vardır. Onlar ki, Allah’ı kâh ayakta divan
durarak, kâh oturarak, zaman zaman da yanları üzere uzanmış olarak
zikreder, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki: “Ey
büyük Rabbimiz! Sen bunları gayesiz, boşuna yaratmadın. Seni bu gibi
noksanlardan tenzih ederiz. Sen bizi o ateş azabından koru!’”2

Âyet-i kerimelerde zikirden sonra tefekkür nazara verilmekte ve zikir
tefekküre bağlanmaktadır. Ayaktayken, oturuyorken ve uzanmışken Allah’ı
zikreden, uzanmış haldeyken bile bir iç anışla da olsa O’nu zikretmelerini
kesmeyen ve hayatlarının her safhasını, hemen her faslını zikirle derinleştiren
insanların, ömürlerini sürekli zikir-fikir arası seyahatlerle mânâlandırdığı ifade
edilmektedir.

Bu âyet-i kerimeyle ve zikir-fikir münasebetiyle alâkalı olarak Hazreti Âişe
der ki:

Bir gün Resûlullah yanıma geldi ve “Âişe, bu gece Rabbime ibadet etmem
için bana izin verir misin?” buyurdu. Ben de, “Ey Allah’ın Resûlü, ben senin
yakınlığını da severim, isteklerini de.” dedim. Kalktı, odadaki su ibriğine
vardı, abdest aldı, suyu çok da dökmedi, sonra namaza ve Kur’ân okumaya
başladı. Çok geçmedi ki ağlamaya durdu. O kadar ağladı ki gözyaşlarının
yeri ıslattığını gördüm. Sonra Bilâl geldi, kendisine sabah namazını



bildiriyordu. Baktı ki O ağlıyor, “Ey Allah’ın Elçisi, dedi, Allah Teâlâ senin
geçmiş ve gelecek günahını affetmiş olduğu halde ağlıyor musun?” “Ey
Bilâl, buyurdu, şu halde ben şükreden bir kul olmayayım mı?’ Bundan sonra
buyurdu ki, ‘Nasıl ağlamayayım, Allah Teâlâ bu gece ِقْلَخ ِيف  َِّنإ 

ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا  ... âyetini indirdi. Resûlullah bunu söyledi, sonra da
“Vay onu okuyup da, o konuda tefekkür etmeyenlere! Vay onu çeneleri
arasında çiğneyip de onun hakkında derince düşünmeyenlere!” buyurdu.

Her Zaman ve Her Yerde Zikir
Evet, demek ki, zikir için herhangi bir hususi mahal yoktur. Kur’ân-ı Kerim

3 ْمِھِبوُنُج ىٰلَعَو  اًدوُعُقَو  اًماَِیق   dediğine göre, demek ki insan ayakta, rükuda,
otururken ya da yatarken de Allah’ı zikredebilir. Nitekim, yatağa girdiğimiz
veya uyumaya hazırlandığımız zaman, hadis-i şeriflerden anlaşıldığına göre,
elimizi başımızın altına koyup, sağ tarafımız üzerine uzandıktan sonra, ّلَلا َّمُھٰ

َكَْیِلإ يِسَْفن  ُتَْملْـسَأ  ّيِِنإ  ... sözleriyle başlayan ve “Allahım, rahmetini
umarak, azabından korkarak kendimi Sana teslim ettim, yüzümü Sana
çevirdim, işimi Sana ısmarladım, sırtımı Sana dayadım. Senden başka
sığınılacak, Senden başka güvenilip dayanılacak yoktur. Allahım, indirdiğin
Kitab’ına, gönderdiğin Peygamberine iman ettim. Allahım, kullarını
dirilteceğin gün beni azabından koru. Senin isminle ölür ve yine onunla
dirilirim.”4 şeklinde kabaca mealini verebileceğimiz duayı okuyor ve yatarken
de O’nu zikretmiş oluyoruz. O an başka şeyler söylememize de hiçbir mani
yoktur. Meselâ, Peygamber Efendimiz’in, Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali’ye
tavsiye buyurduğu gibi 33 kere “Sübhanallah”, 33 kere “Elhamdülillâh”, 34
kere “Allahu Ekber” dememiz de mümkündür ve bu da bir zikirdir.5 Bundan
dolayı, Allah’ın azameti, ululuğu ve üzerimizdeki hakları açısından zikrin
zeminini Kitab’ın ve Sünnet’in genişlettiği ölçüde geniş tutmak lazımdır.
Çünkü, Cenâb-ı Hakk’ın lütufları çok geniş dairede bize geliyor, çok geniş
dairede O’nun ululuğunu görüyor ve nimetlerine mazhariyetimizi duyuyoruz;
duyuyor ve aynı genişlikte “Sübhânallah! Elhamdülillah, Allahu Ekber” demek
geliyor içimizden. Bu açıdan, zikir alanını da elden geldiğince geniş tutmamız
gerekir. Yaptığımız her şeye O’nun adıyla başlayıp her işi O’nun adıyla
bitirmemiz ve konuştuğumuz şeylerde de sözü evirip çevirip O’na getirmemiz
icap eder ki bu da bir mânâda zikirdir.

Hususiyle, iradenin hakkının verilmesi gereken yerlerde, yani insanın
zorlandığı durumlarda meseleyi getirip O’na bağlamak zannediyorum daha çok
sevap kazandırır. Yani birileri insanları laubâliliğe, mâlâyânî, boş, lüzumsuz,



hatta zararlı şeylere çağırabilir. Yedinci Söz’de dendiği gibi, “Hey, arkadaş!
Gel, gel, beraber işret edip keyfedelim. Şu güzel suretlere bakalım. Şu
eğlendirici sözleri dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim.”6 diyebilir. İşte
insan, değişik dalaverelerle, lehv ü lağve (boş ve faydasız işlere) çağırıldığı
bir yerde, iradesinin hakkını vererek zirek durursa, “Hayır, Allah’ı analım,
sohbet-i Cânanla şenlenelim.” derse, isterseniz bir iç isyan, iç başkaldırma da
diyebilirsiniz, boş ve gereksiz şeylere karşı bir iç başkaldırma tavrı sergilerse
o durumda ve bu şekilde bir yönelme iradîdir, diğerlerinden daha güçlü ve
daha makbuldür.

Burada istidrâdî olarak bir hususu arz edeyim: Değişik maniler ve engeller
karşısında zorlandığınız ama her şeye rağmen hakkıyla yerine getirdiğiniz zikir,
fikir ve ibadet gibi mükellefiyetler, düz ibadet, düz zikir ve düz fikir de
diyebileceğimiz normal şartlar altında yaptıklarınızla mukayese edildiğinde on
kat, belki yüz kat daha faziletlidir. Meselâ, bir yönüyle cismaniyetiniz ve
bedeniniz sizi bir şeye çağırır. O anda iradenizin hakkını vererek ondan
kurtulmanız ve meşru daireden ayrılmamanız çok önemlidir. Diyelim ki, hevâ-i
nefsiniz ve şehevânî duygularınız sizi bir günaha çağırıyor, bir kısım dürtülerle
sizi bir çukura itmek istiyor orada iradenizin hakkını vermeniz ve günah
çukuruna yuvarlanmaktan kurtulmanız bazen yüzlerce rekât namaz kılmanızdan
daha fazla kazanç sağlayacaktır size. Kezâ, Cenâb-ı Allah, bazı kimselere bazı
istidat ve kabiliyetler vermiştir. Bazı insanlarda bir kısım istidatlar ve kuvveler
daha güçlü, kuvvetlidir. Bu istidat ve kuvvelerin bazısı insanın aleyhinde ve
dezavantaj gibi de görülebilir; fakat, haddizatında onlara terettüp eden vâridât
çok fazladır. Eğer, sizin fenalıklara eğiliminize esas teşkil edebilecek
duygularınız varsa, o duygular sizi günahlara zorluyorsa ve siz her şeye rağmen
o duygulara karşı dimdik durabiliyorsanız, günah çağrılarına cevap vermiyor
ve kötülük dürtüleri karşısında eğilmiyorsanız başkalarına göre çok daha hızlı
terakki edebilirsiniz. Ne var ki, böyle bir terakkînin semeresini dünyada
görmek her zaman müyesser olmayabilir. “En büyük ikram-ı ilâhî, ikramını
hissettirmemektir.”7 fehvâsınca Allah, iradesinin hakkını veren kullarına ikram
ve ihsanlarını hissettirmez; onların meyvelerini ahirette verir; sürpriz yapar
onlara ve “Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı ve insan havsalasının
kavrayamayacağı nimetler...”8 lütfeder.

Bu açıdan, zikir atmosferini korumanın zor olduğu, insanın cismaniyet
tarafından tehlike vadilerine çekildiği yerlerde dimdik durup sürekli “Allah”
demek, dil, beden ve kalble hep O’nu anmak çok daha önemlidir ve insana daha
çok sevap kazandırır. Laubâliliğe, faydasız meşgalelere ve mâlâyânî şeylere
açık yerleri bile Cenâb-ı Hakk’ı zikirle ve mahlukâtı tefekkürle süsleme, zikir



ve fikirle oraları da nurlandırma pek faziletlidir. Meselâ, herkes hacca
gidemez, Arafat’a çıkamaz, Müzdelife bilemez, Mina göremez fakat, herkes için
objektif olan bir şey vardır; o da, insanın cismaniyet ve nefsi itibarıyla
olumsuzluğa çekildiği yerde iradesinin hakkını verip amel-i salihe yönelmesi,
karanlık zeminleri, sisli atmosferleri ciddi ve samimi tavrıyla nurlandırması…
İşte bu, bir yönüyle her yeri o insan için Arafat hâline getirir; her yeri Kâbe’nin
metâfına çevirir. Peygamber Efendimiz, tehlike anında hudutta nöbet tutan bir
insanın bir saatlik nöbetinin bir sene ibadet hükmüne geçtiğini9 beyan
buyurmuyor mu? Bir dakika şehitlik meşekkati çeken bir insan birdenbire en
büyük velilerden biri olmuyor mu? Evet, bir Arap atasözünde dendiği gibi

ي۪لاَعَمْلا ُبَسَتْكُت  ِّدَكْلا  ِرْدـَقِب   “Meşakkat ölçüsünde mükâfat elde edilir.”
Maddî-mânevî her türlü muvaffakiyet, maddî-mânevî bir kısım mahrumiyetlerin
arkasında meknîdir. Ne kadar mahrumiyete katlanır, ne kadar kendinizi sıkar, ne
kadar zorlanırsanız, semere ve mükâfatınız da o ölçüde kıymetli olur. Şu kadar
var ki, “Ben kendimi sıkayım da, daha çok sevap kazanayım” düşüncesi doğru
değildir. Allah’tan afv u afiyet istenir, sıkıntı ve meşakkat değil. Benim
anlatmak istediğim husus: Sıkıntı ve zorluklar karşısında da mü’mince
duruşunuzu korumanız, Cenâb-ı Hakk’ın rızası arzusuyla kıvamı muhafaza
etmeniz sizi normal zamanlarda ve düz yollarda yürürken kazandığınız şeylerin
kat kat üstünde fazilete ulaştırır.

Sâkin ve Sâmit Zâkirler
Evet, değişik keyfiyetleriyle ve değişik dalga boyundaki halleriyle zikri

umûmî görüp, Cenâb-ı Hakk’ın bize bahşettiği nimetlere, teveccühlere ve
tecellîlere çok geniş alanlı bir zikirle mukabelede bulunmak bizim
vazifemizdir. Zikir o kadar geniş alanlı olmalıdır ki, dil, kalb ve sair azalar
zikrettiği gibi insanın hal ve tavırları da zikirden nasibini almalı ve onu
görenlere de bir mânâda zikir vesilesi olmalıdır. Zikri ve kulluk şuurunu bütün
mahiyetiyle temsil eden İnsanlığın İftihar Tablosu’nu görüp de yüreklerin
ürpermemesi mümkün değildi. O’nun gül yüzüne, nuranî çehresine bakanlar
mutlaka Allah’ı hatırlıyorlardı. Demek ki bazen tavır, davranış, imaj.. gibi
şeyler de vesile-i zikir oluyor. Bazen insan, tavır, davranış, hâl ve duruşuyla da
bir yönüyle bir zâkir hâlini alıyor; âdeta bir zâkir-ü sâkin ve sâmit oluyor...

Nitekim bir hadis-i şerifte, “Allah’ın velileri öyle kimselerdir ki
görüldüklerinde Allah hatırlanır.”  buyrulmaktadır. Bundan dolayı, Cenâb-ı
Hakk’ın bazı seçkin kullarına “Hüccetullahi ale’l-âlemin” yani, “Allah’ın
varlığına hüccet olmak üzere dünyaya gönderilen insanlar.” denilmiştir.



Tabakât kitaplarında pek çok zat için “Görüldüğünde Allah hatırlanırdı.”
ifadesi kullanılmaktadır. “Secde ettiğinde secdesinde Allah tecellî ederdi.”
cümlesi de başka bir ifadedir o büyüklerin mücessem zikir olan hâllerini
anlatmak için. Meselâ, Ka’nebî diye tanınan büyük hadis âlimi Abdullah b.
Mesleme, bir topluluğa uğradığı zaman onlar bu büyük insanın görünüşünde
müşâhede ettikleri mehabetten dolayı “Lâ ilâhe illallah, sübhanallah” demekten
kendilerini alamazlarmış. Onu anlatan birisi der ki: “Ne zaman Ka’nebî’yi
ziyarete gitsek onu uçurumun kenarındaymış da neredeyse Cehennem’e
düşüverecekmiş gibi bir vaziyette görürdük.” İşte böyle bir insanın hâli elbette
ki çevresindekilere tesir eder. Döneminin en büyük âlimlerinden birisi olarak
bilinen İbn Cüreyc hakkında Abdurrezzak b. Hemmam der ki: “İbn Cüreyc’i ilk
gördüğüm zaman dedim ki, işte bu Allah korkusundan yanıp tutuşan
birisidir.”10

Ayrıca, zikir alanını geniş tutma mevzuuna yolda yürüme, koşu bandına
binme ve araba kullanma gibi günlük işlerinizi de dahil ederek mütemâdiyen
Allah’ı zikretmeniz de mümkündür. Meselâ; her gün bir saat araba
kullanıyorsanız, yarım saat-kırk dakika yürüyorsanız; o yarım saat ya da kırk
dakikalık zamanda bir günlük hizbinizi, belki yarısını belki de bütününü
okuyabilirsiniz. Teybinizi açar, ya Kur’ân dinler ya da bir ilâhiye kulak verir
ve onun içinden kendinize göre bir yol bulup O’na yürüyebilirsiniz, kalbinizi
işletip, ruhunuzu söyletebilir, nefsinizin burnunu kırıp şeytana ağzının payını
verebilirsiniz. Eğer bir yol arkadaşınız olursa, onun hâlini hatırını da
sorabilirsiniz; ama, bir müddet sonra bir şey okumaya başlayarak hüsnümisal
teşkil etmeniz de mümkündür. Böyle bir davranışı ille de yol emniyeti
mülâhazasına bağlamak da doğru değildir; zira, öyle bir düşüncede de
nefsanîlik vardır. Esasen, bir şeye binerken, اَذٰـھ اََنل  َرَّخَـس  يِذَّلا  َناَحْبُس 

َنوـُِبلَقْنَُمل اـَّنِبَر  ىِٰلإ  اَِّنإَو   َنِینِرْقُم ُهـَل  اَّنُك  اـَمَو   “Bunu bizim hizmetimize
veren Allah’ın şanı ne yücedir; O bu nimeti bize musahhar kılmasaydı, biz
buna tâkat getiremez, güç yetiremezdik. Biz elbette Rabbimize
dönmekteyiz.”11 demek, Rabbimizi zikredip hamd ü senâ duygusuyla O’nu
anmak sünnettir. Selef-i salihîn efendilerimiz işleğe, ata, deveye binerken bu
âyeti okur ve şükür hissiyle dolarlarmış. Öyleyse, taksiye, otobüse, trene, uçağa
binerken mümkünse bu duayı katlamak lazım; çünkü, bunlar da Allah’ın birer
nimeti. “Seni tesbih u takdis ederiz, bu arabayı, bu treni, bu uçağı bize
musahhar kıldın Allahım.” demek lazım. İşte Allah’ın bu nimetlerine
mazhariyetinizi de, onlardan istifade ederken değişik şeyler okuyarak ve
Cenâb-ı Hakk’ı isim ve sıfatlarıyla yâd ederek tam bir zikre çevirebilirsiniz.



En Dokunaklı Ses
Bu meselenin az önce telmihte bulunduğum bir diğer yanı da, sizinle beraber

olan insanlara da güzel örnek olmanız ve onlara da yapmaları gerekli olan şeyi
telkin etmenizdir. Meselâ, size sorsam ve desem ki “En dokunaklı ses hangi
sestir?” Şimdi siz, falan sanatçının ya da filan hafızın sesi diyeceksinizdir.”
Hayır, en dokunaklı ses her insanın kendi sesidir. İsterseniz deneyin; sesinizi
yükseltin gece hiç kimsenin olmadığı ve duymadığı bir yerde. Sizi sadece
O’nun duyduğunun ve O’na içinizi döktüğünüzün şuurunda olarak elinizden
geldiğince nağmenin en yanığıyla elem ve emellerinizi dilendirmeye çalışın
başınızı yere koyun, “Rabbim” diye inleyin. Size çok dokunacak kalbinizden
yükselecek olan o nağmeler. Tebahhur eden denizler gibi buharlaşacak, çiğ
noktasına ulaşacak ve oradan dönüp yeniden teveccühler hâlinde sizin kalbinize
akacak. İşte öyle bir an ve o türlü bir mekanda sesli okumalısınız.

Hazreti Üstad diyor ki, “Bu gece evrad ile meşgul olurken nöbetçiler ve
başkaları işitiyorlardı. Kalbime geldi ve ‘Acaba bu izhar, sevabımı noksan
etmiyor mu?’ diye telâş ettim. Sonra, Hüccetü’l-İslâm İmam-ı Gazzâlî’nin
meşhur bir sözü hatırıma geldi. O demiş: “Bazen izhar, çok defa ihfâdan daha
ziyade efdal olur.”12 Yani, açıktan ve sesli okuyunca başkaları da istifade
ederler, hatta gafletten uyanıp belki de taklit etmek ve kendileri de aynısını
yapmak isterler. İşte, arabanın içinde veya bir yolda yürürken yanınıza
aldığınız insana bu mevzuda bir öncülük yaparsanız, onu da aynı hayırlı amele
teşvik etmiş ve alıştırmış olursunuz. Ne biliyorsunuz, üzerine basıp
çiğnediğiniz otların, dokunup geçtiğiniz yaprakların ve gölgesinde yürüdüğünüz
ağaçların da sizin zikrinizle harekete geçmediğini!. Ne biliyorsunuz, içinde yol
aldığınız vasıtanın ihtizaza gelmediğini!. Ben bir yönüyle, o canlı hayvanların
da bir ruh –hayvanî ruh– taşıdıklarına inanıyorum. Bu arabaların, trenlerin,
gemilerin ve uçakların da Allah tarafından görevlendirilmiş kendilerine göre
bir ruhları ya da onlarla vazifeli birer melek olamaz mı? Allah hiçbir şeyi boş
bırakmaz; onlara da nezaret eden birileri vardır mutlaka. Neden onu da ihtizaza
getirmeyecek, neden onu da coşturmayacak ve neden onu da
şahlandırmayacaksınız ki!. Bütün bunlarda size dönen bir fayda olabilir; fakat,
o faydayı düşünmemelisiniz. Kulların her fırsatta O’nu anmaları onların
vafizesi, Allah’ın da hakkıdır. Bununla beraber, siz zikr u fikr ile yola
çıkarsanız, Allah da sizi yolda bırakmaz, muhtemel kaza ve belaları def eder.
Emniyetle gider, emniyetle dönersiniz. Fakat, buna bağlayarak yapmamak lazım
zikir ve sair ibadetleri. O netice, Cenâb-ı Hakk’ın lütfunun bir çeşit tecellîsi
olarak sizin amelinize terettüp etse de siz amelinizde öyle bir fayda



gözetmemelisiniz.
İşte böyle geniş alanlı bir zikirdir esas olan ve o ille de şöyle olacak, böyle

olacak şeklinde daraltılmamalıdır. Belki daraltılacak bir yer vardır; o da,
hadis-i şeriflerde ifade buyurulduğu için; hela gibi yerlere girerken sadece

ِثِئاـَبَخْلاَو ِثْبُخْلا  َنِم  َكـِب  ُذوُعَأ  ّيِِنإ  ّلَلا  َّمُھٰ ّللا  ِهٰ ـِم  ِْـسب  “Allahım, serâpâ
pis olan ve pisliklerle hemhâl bulunan muzır şeytanlardan Sana sığınırım.”13

demekle yetiniriz. İçeriye adım attıktan sonra artık Rabbimizin adını
zikretmeyiz. Fakat orası da temiz mülâhazalarda bulunmaya mani değildir.
Gönül yine temiz tutulabilir; derin istekler onu doldurabilir. Hem o istekler
söze dökülmeden melekler onları yazmaz, ancak söylediğiniz şeyleri yazarlar;
oraya girmek zorunda bırakıp meleklere eziyet etmeye lüzum olmasa da, orada
da saf ve duru hisleri muhafaza etmek mümkündür. Dahası, nerede olursanız
olun, temiz mülâhazalar kalbinizde belirince, Sahibi bilir onları. –Hâşâ– Sahib
o türlü yerlere girmekten münezzehtir, mukaddestir, müberradır. Kezâ, bir
haram şey yeyip içerken, bir haram iş işlerken meselâ, katî haram olduğu
bilinen bir oyunu oynarken de O’nun adı zikredilmez. –Allah korusun– haram
yudumlarken O’nun adını zikretmede küfre düşme ihtimali bile vardır. Haram
olması muhtemel şeylere başlarken de O’nun adını zikretmemek daha uygundur.
Bahsettiğimiz mahzurlu yerler zikir alanını daraltma sayılır mı bilemeyeceğim.
Belki oralar zikir alanı değildir, Allah muaf tutmuştur oraları. Belki de orada
anmama, anmadır. Çünkü, orada da aslında O’nu gönülden anma vardır ve
orayı Nâm-ı Celîli zikretmeye yakıştıramamadan dolayı anmama, anmadır.

Son bir hususu daha hatırlatmakta fayda var: İnsan, yeme-içme, yatıp kalkma
gibi âdetleri Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) Efendimiz’e ittiba
mülâhazasıyla yaparsa o âdetler de ibadet hükmünü alır. Efendimiz’i anma ve
bazı şeyleri o yapıyor diye ve onun yaptığı gibi yapma da neticede Allah’ı
anmaya dayanır. Efendimiz’i niye anarız Çünkü, O Allah’ın elçisidir. Hem O
büyük bir elçi de değil, en büyük elçidir. Gelen bütün elçiler büyük elçilerdir;
O ise, en büyük elçidir. Bir elçi kim tarafından gönderilmiş ise, onu temsil
eder. Büyük elçiler kendi ülkelerinin cumhurbaşkanını temsil ederler. Reîs-i
âlem, Mâlik-i âlem, Hâlık-ı âlem Allah Teâlâ, Peygamberimizi bu dünya
memleketine bir elçi olarak göndermiş mi, göndermemiş mi? Kimin halifesi ve
kimin elçisi o zaman? Kimi temsil ediyor? Tabiî ki, Allah’ın elçisi ve O’nu
temsil ediyor. Öyleyse, O’na karşı bir hakaret de, bir tâzim de Allah’a râcî
olur. Bu açıdan Efendimiz’i anma da Allah’ı anma demektir. O’na salât u selâm
getirme ve O’nun bir sünnetini uygulama da Allah’ı zikretme mânâsına gelir.
1 Tâhâ sûresi, 20/14.
2 Âl-i İmrân sûresi, 3/190-191.



3 Âl-i İmrân sûresi, 3/191.
4 Buhârî, vudû 75; Müslim, zikr 56.
5 Buhârî, farzu’l-humus 6, daavât 11; Müslim, zikr 80.
6 Bediüzzaman, Sözler s.31 (Yedinci Söz).
7 Bediüzzaman, Mektubat s.508 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım, Altıncı Telvih, Üçüncü

Nokta).
8 Buhârî, bed’ü’l-halk  8, tefsîru sûre (32) 1, tevhid 35; Müslim, îmân 312, cennet 2-5.
9 Bkz.: Buhârî, cihâd 5, 6, 73, rikak  51; Müslim, imâret 112-115, 163.
10 Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd 10/402; ez-Zehebî, Tezkiratü’l-huffâz 1/170.
11 Zuhruf sûresi, 43/13, 14.
12 Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.153.
13 Bkz.: Buhârî, vudû 9; Müslim, hayz 122.



Zevk ve Keramet Avcıları
Soru: İmam-ı Rabbânî Hazretleri Mektubat’ında, “Hakaik-i imaniyeden

bir meselenin inkişafını, binlerce ezvâk, mevâcid ve kerâmâta tercih
ederim.” diyor. Bu sözü nasıl anlamalıyız?

Cevap: Bildiğiniz gibi “ezvâk”, zevk kelimesinin çoğuludur; lezzetler, tatlar
ve mânevî hazlar mânâsına gelmektedir. “Mevâcid” ise, kalbe gelen zevkler,
mânevî coşkunluklar ve insanın kendinden geçip nefsini unutacak kadar ilâhî
aşkla dolması hâli demektir. Tasavvuf ıstılahı olarak ele alırsak; mevâcid, bir
kulun, evrâd ü ezkâra devam ederek Cenâb-ı Hak’la münasebetini
derinleştirmesi sayesinde, metafizik gerilime geçmesinin ve sürekli değişik
vâridlere mazhar olmasının unvanıdır. Keramete gelince o, Allah’ın halk
etmesiyle Hak dostlarında görülen fevkalâde hâl, söz, davranış, nazar, teveccüh
ve tesir demektir. Diğer bir ifade ile keramet, Allah’ı seven, O’na itaat eden ve
O’nun tarafından da sevilen veli kullara bahşedilmiş ekstra bir ikram ve
Cenâb-ı Hakk’ın özel teveccühünden ibaret bir harikadır. Harikulâde hâlleri üç
kategoride değerlendirmek mümkündür: Peygamberlik davasıyla alâkalı
fevkalâde hâllere “mucize”; “tezkiye-i nefis” ve “tasfiye-i kalb”e muvaffak
olmuş bir velinin olağanüstü hâllerine “keramet” denilegelmiştir. Bunlardan
başka bir de “istidraç” vardır ki, o da, fasık ve facir kimselerin eliyle ortaya
konan ve onlar için Allah’ın bir mekri, başkaları için de bir imtihan olan, iman
ve salih amele iktiran etmeyen harika bir hâl, söz ve tavırdır.

İnsan bazen, Allah nezdinde kabul gören bir imana sahip olmadan da bazı
zevk ve vecd hâlleri yaşayabilir. Meselâ; bir insan kendisini mistisizme
vererek çok ciddi bir ruhanî zevke erebilir, yoga ile her şeyi tül pembe
göreceği bir havaya girebilir. Vakıa, bunlar da bir uyuşturucu gibidir; bunlar
sayesinde insan problem ve sıkıntılarını muvakkaten unutur, geçici bir tatmine
ulaşır. O hâlin tesiri geçip de tekrar gerçek hayata, problem ve sıkıntıların
arasına dönünce yeniden o türlü şeylere sığınma ihtiyacı duyar ve bir kere daha
yogaya, meditasyona, bir kısım mistik ritüellere yönelir. Yeniden translar
yaşar, fevkalâde duygular tadar, harikulâdeden bazı şeyler hisseder. Bilmem ki,
bütün bunlar, birer mazhariyet midir yoksa maruziyet mi; başa gelen bir musibet
midir yoksa bir mevhibe mi? Her ne ise ve Allah’ın ne türlü bir imtihanıysa,
bunlar, dine bağlı olmadan da gerçekleşebilir. Meselâ, son günlerde adı sıkça
duyulan Kabala bu türlü şeylerle doludur. Kabalistler, hep böyle tatmin
arayışlarını değerlendirir ve bazen ervâh-ı habiseden, bazen cinden ve bazen
de şeytandan istifade ederler. Kabalizm, zahiren, kötülüklerle mücadele metodu



gibi gösterilse de, aslında semboller yoluyla güç kazanma isteğine bağlı ve
büyüye dayalı bir akımdır. Kaynağının İsrailoğulları’na dayandığı ve
Yahudilik’le ortaya çıktığı söylense de, aslında Kabala’nın Tevrat’la hiçbir
alâkası yoktur; onun menşeini Eski Mısır’ın putperest anlayışına ve
Firavunların sihirbazlarına dayandırmak daha doğrudur. Putperest kavimlerin
büyü ritüellerini de kullanan Kabala sayesinde habis ruhlar, cinler ve şeytanlar,
aldatılmış insanların etrafında meltemler estirirler, değişik esintilerle onları
biraz rahatlatırlar, sıcak bir havada bağrı yanan insanı serinletiyormuş gibi,
onların yüreklerine de sahte bir serinlik serpebilirler. Fakat, bu da, nefs-i
emmârenin, şerir cinlerin ve şeytanların ayrı bir oyunudur.

Tıpkı kâhinlerin bir tane doğru söyleyip yüz tane yalanı yutturdukları, bir
doğrunun ardına yüz tane kizb sakladıkları gibi, Kabala, yoga ve meditasyon
benzeri uyuşturucu mahiyetli sistemler de belki geçici bir rahatlık
sağlayabilirler ama insan gönlünün ihtiyaçlarını karşılayamaz ve kat’iyen onun
ebedi taleplerine karşılık veremezler. Aksine, bir süre sonra insanlarda
kapanması zor ve daha büyük boşluklar açar, ruhî boşalmalara sebebiyet verir,
iyileşmesi âdeta imkânsız yaralar hâsıl ederler. Çünkü bunlar, hak bir dine
bağlı değildir. Evet, Mistisizm, Hermetizm, Manihizm, Zerdüştizm, hatta
Brahmanizm ve Yogizm gibi akımlar hak bir dine dayalı ruhî tecrübeler
sonucunda değil, bir kısım tarihî tecrübeler neticesinde ortaya konmuş
yollardır. Bu açıdan, ruhanî zevkler, keşifler, bir mânâda vecdler, maverâ-ı
tabiatı okumalar.. dinin dışında da hâsıl olabilir. Meselâ, büyücüler, kâhinler
ve Parapsikoloji’nin değişik dallarıyla meşgul olan kimseler de sizin önünüze
çok fevkalâdeden şeyler koyabilirler. Onların ortaya koyduğu bu şeyler,
Allah’a yakınlığa, salih amellere ve ihlâsa da dayanmaz; dolayısıyla, Allah’ın
maiyyetine, Cenâb-ı Hakk’ın hıfz, riâyet ve inayetine dayanmayan bu
harikulâdelikler kat’iyen bir kıymet ifade etmez. Çünkü, bir şeyin kıymet ifade
etmesi, Allah’la münasebetine bağlıdır.

İman Sarayının Fikir Mimarı Sen Olmalısın...
Dolayısıyla, zevk, vecd ve keramet türünden olan fevkalâdeliklerde ilk

aranması gereken husus, bunlara hak dinin esaslarına dayanan bir yolla mı
yoksa batıl bir kısım metodlarla mı ulaşıldığı meselesidir. Şayet, bunlarla
varılmak istenen nihaî hedef gönül huzuru ise, o huzura ulaşmanın yolu
peygamberlerin izlerini takip etmektir. Bir dönemde peygamberlerle varılan
hedefe daha sonraki devirlerde de ancak onların arkada bıraktığı işaret taşları
takip edilerek varılabilir. Ayrıca, zevk, vecd, keşif ve keramet şeklindeki
harikulâdeliklerin bir kıymet ifade etmesinin en değerli yanı da, onların bir



istidraç olabileceği endişesiyle ve şu hislerle karşılanmasıdır: “Ben bunlara
değil, Sana talibim Allahım. Senden zevk de, keramet de istemiyorum. Sana
hâlisane teveccüh etmeyi diliyorum. Senden tek şey dileniyorum; eğer ezvâk ve
kerâmâtla başım dönecekse gözümü hiç açma; illâ açacaksan, gönlümü sadece
Sana karşı aç. Bana öyle bir iman ver ki, bin tane şeytan, bin ayrı vesveseyle
gelse de hiç sarsılmayayım.” Evet, şeytanların vesveseleri karşısında
sarsılmama, haramlara ve helallere riayet etmeye ve günahlara karşı tetikte
beklemeye bağlıdır. İyi bir kul için esas olan, zevk, vecd ve keramet değil;
herhangi bir haram karşısında tir tir titreyerek, bir ilâhî emri yerine getirme
hususunda da arzulu olarak yaşamak, kulluk vazifesini kusursuz yapmaya
çalışmak, ahlâkın ve dini hayatın delinmesine sebebiyet verebilecek olan
yasaklardan yılandan çıyandan kaçıyor gibi kaçmaktır.

Evet, zevk, vecd ve keramet peşine düşmemeli; imanı inkişaf ettirmenin
ardında olmalı. İnsan önce ibtidâî, ham ve işlenmemiş bir imanla iman etmiş
olur. Başlangıçtaki o iman, kültür ortamına ve çevreye bağlı taklidî bir imandır.
Meselâ siz, dini bilen, ona göre yaşamaya çalışan insanların arasında doğup
büyümüş, onlardaki inancı görüp Allah’a, Peygamber’e, Kur’ân’a inanmışsınız.
İşte, sadece böyle bir duyma ve görmeyle elde ettiğiniz iman, taklidî, ham ve
olgunlaşmamış bir imandır. O, bir beyin fırtınası neticesinde, kalbinizin
heyecan ve helecanları sonucunda, kendi içinizde, kendi duygu, düşünce,
teveccüh ve nazarlarınızla oluşturduğunuz bir inanç âbidesi değildir. Şayet
iman, insanın âfâkî ve enfüsî tefekkürde bulunması ve akl-ı meâşını (sadece
yemek, içmek, evlenmek, helâl, haram demeden kazanmak ve eğlenmek gibi hep
bedenin rahatını ve nefsin menfaatini düşünen akıl) akl-ı meâda (ilim ve irfanla
terbiye edilen, ebedî huzura kavuşabilmek için hâlini ıslah etmeyi düşünen ve
dünyaya değil ahirete değer veren akıl) çevirmesi neticesinde, kalbde Allah’ın
yaktığı bir nur ise, onda bir fikir işçiliği de bulunmalı; insan, kendi iman
sarayının fikir mimarı olmalıdır. O, işin planını hazırlamalı ama “İşi ben
yapıyorum” dememeli; “Hâlbuki sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratan Yüce
Allah’tır.”1 mealindeki âyet-i kerimenin fehvâsınca, iman ışığını yakma ve
sarayı inşâ etme işini Allah’a vermelidir. Şu kadar var ki, insanın “benim
imanım” diyebilmesi için onda kendi eserinin de olması ve bir yönüyle, irade
ve şart-ı âdi planında kendine ait bir cehd ve gayretin de bulunması lazımdır.

Plan ve Projelerde Sebeplere Riayet
İnsan, iman esaslarını ilk kabul ve ikrarından sonra, iman hakikatlerini

inkişaf ettirme gayretlerine girmelidir. Çocuklar için haftasına, ayına ve yaşına
uygun yiyecekler ayarlandığı gibi, insanların her birinin, kendi durumuna göre



imanî ve fikrî inkişafını temin edebilecek bilgilerle donanmaya çalışması
gerekir. Akıl, kalb, his, şuur, irade ve hatta zihinde herhangi bir boşluk
bırakmayacak şekilde, sürekli bir donanım peşinde olması iktiza eder. Beden
ve cismaniyet yönüyle devamlı terakki eden ve gelişen insanın, kalbî ve ruhî
hayatı itibarıyla da sürekli bir inkişaf içinde olması lazımdır. Salih bir kul,
gözünü daima ufuk ötesine dikmeli, daha öteleri düşünmeli ama yüzünü de hep
yerde tutmalıdır. Yani, fevkalâde mahviyet ile harikulâde âlihimmeti cem’
etmeli ve öyle âlihimmet olmalıdır ki, “Ben kalbimi seslendirir, gönlümü
konuşturursam, elimi uzattığım zaman Cennet’i bile çekip alabilirim, Allah’ın
izniyle.” diyebilmeli ve buna inanmalıdır. Fakat, “Ben, mikroptan daha zavallı
bir mahlukum.. bana bu teveccüh ve ihsanlar nedendir, onu da bilmiyorum!”
diyerek başını yere koyup ağlayacak kadar da fevkalâde bir mahviyet ve
hacâlet ruhu taşımalıdır. İşte bu, bir mü’minin karakteristik tavrıdır.

Abdülkadir-i Geylânî, Şâh-ı Nakşibend, İmâm-ı Rabbânî, Hâce-i Ahrar,
Ebu’l-Hasen el-Harakânî gibi Hak dostları arasında çok erken ve genç yaşında
inkişaf eden büyükler de vardır. Meselâ, Ebu’l-Hasen el-Harakânî Hazretleri
daha doğmadan, Hazreti Bâyezîd-i Bistâmî onu müjdelemiş; Harakân’dan
büyük bir veli çıkacağını tam bir asır önceden haber vermiş ve hatta oradan
geçerken “Burada bir nur görüyorum, sırtımı dayayacağım bir amûd-i nuranî
görüyorum.” diyerek Ebu’l-Hasen Hazretlerinin evini işaret etmiştir. Ebu’l-
Hasen el-Harakânî Hazretleri, Bâyezîd-i Bistâmî’nin mânevî bir işareti üzerine
Kur’ân okumaya başlamış; ona medyuniyetini ifade ve onun ruhaniyetinden
istifade düşüncesiyle, her gün 10 kilometrelik bir mesafeyi yürüyerek sabah
namazlarını mânevî şeyhinin türbesinde kılmıştır. İşte, Ebu’l-Hasen Hazretleri
gibi bazı insanlar, çok erken dönemde bir mevhibe-i ilâhîyeye mazhar olabilir;
özel lütuflarla sefiraz kılınabilirler. Fakat, hüküm, proje ve planlar ekstra
lütuflara, sürpriz ihsanlara ve harikulâdeliklere bina edilmez. Biz esbab dairesi
içinde bulunduğumuzdan dolayı plan ve stratejilerimizi de sebeplere göre
yapmak zorundayız.

Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) tavır ve davranışları bu
konuda da en güzel örnektir: O’nun kadar Allah’a güvenen ve Cenâb-ı Hakk’a
itimat eden başka bir insan yaratılmamıştır. O’nun, içini dökerek Allah’tan
istediği bir şeyin gerçekleşmemesi söz konusu değildir. Allah (celle celâluhu),
Peygamber Efendimiz’in her isteğini kabul etmiş ve O’na çok hususî lütuflarda
bulunmuştur. Bununla beraber, İnsanlığın İftihar Tablosu, plan ve projelerini
harikulâdeliklere bina etmemiş, sadece kavlî dualarla yetinmemiş ve her
meselede sebepleri de gözeterek gereken esbâbı yerine getirmiştir. Meselâ,
Bedir Savaşı’na çıkarken “Dua ederiz, Allah bizi muzaffer kılar.”  demekle



iktifa etmemiş; şart-ı adi planında zafere götüren vesileleri de hazırlamıştır.
Askerlerini çok stratejik noktalara yerleştirmiş, su kuyularını kapattırmış, açık
bıraktığı tek kuyunun başına muhafızlar koymuş ve sebeplere riayetin hakkını da
vermiştir. Bunun akabinde de, ilâhî nusret ekstradan bir lütuf olarak gelmiştir.
Bir sahabi efendimiz diyor ki: “Savaş sırasında bütün âfâkı birdenbire ‘İlerle
Hayzum!’ şeklinde lâhûtî bir sadâ ve bir kamçı sesi doldurdu. Resûl-i Ekrem
buyurdular ki, “Hayzum, Cibril’in atıdır. Kamçıyı vuran da O idi.”2 Hazreti
Cibril, o gün başına Zübeyr b. Avvam’ın sarığı cinsinden sarı bir sarık sarmış,
sağa sola koşturmuştur. Evet, Allah (celle celâluhu), Habibini melekleriyle
teyit etmiş; O’nu hiçbir zaman terk etmediği gibi, o gün de yalnız başına
bırakmamıştır.

İslâm tarihinde, harikulâdeden inayete mazhar olunan yüzlerce misal vardır.
Onlardan biri de Çanakkale’de şehadet şerbetine koşan Osmanlı erlerine nasip
olmuştur. Hazreti Aziz u Kahhar zalimlerin hesaplarını altüst etmiş, mü’minleri
ilâhî riayet ve kilâetiyle muzaffer eylemiştir. Çanakkale’de İngiliz orduları
kumandanı Hamilton’un “Sizin ordularınız içinde beyaz atlı ve sarıklı insanlar
savaşıyordu.” dediği, çokları tarafından bilinen gerçektir. Evet, Bedir’de
olduğu gibi daha sonra da, Cenâb-ı Allah, mü’min kullarına yardım için
melâike-i kirâmı yeryüzüne indirmiş; muvazzaf melekler, başlarında sarıklarla
etrafa dehşet saçmış ve düşmanların kalbine korku salmıştır. Ne var ki, Allah
Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ) plan ve projelerini asla harikulâde şeylere
bağlamadığı gibi, O’nun ümmeti de fevkalâdelikleri proje dışı tutmalı ve
kat’iyen esbabda kusur etmemelidir.

İmanda İnkişafın Vesileleri
İşte, hakikî imanı inkişaf ettirme mevzuunda yapılması gerekli olan şeyler ve

o hususta hedefe götürücü sebepler nelerse, onların da yerine getirilmesi
şarttır. Öncelikle, fikrî beslenme adına âfakî ve enfüsî tefekkürde bulunma,
idrak ufkuna uygun bazı şeyler mütalaa etme, kâinat kitabını iyi okuyup
değerlendirme ve donanımlı bir mü’min olabilmek için ciddi cehd ü gayret
ortaya koyma çok önemlidir. Aynı zamanda, nefis tezkiyesi, kalb tasfiyesi ve
ruh terbiyesi peşine düşme, evrâd u ezkârda kusur etmeme, geceleri ihyada
gevşek davranmama ve Cenâb-ı Hakk’a teveccühte sürekli olma gibi hususlar
imanda vüzuh ve inkişafa götüren mühim vesilelerdir. Evet, bu mevzudaki bir
cehd ve gayret, Hazreti Üstad’ın İmam-ı Rabbanî Hazretlerinden naklettiği söze
binaen, binlerce zevk, vecd ve kerametten üstündür. Binlerce zevk, vecd ve
keramete mazhar olarak Allah’ın huzuruna gitmektense, Zât-ı Ulûhiyet’le
alâkalı imanî bir meselenin daha gönülde inkişaf etmesi ve imanın bir derece



daha kuvvetlenmesi tercih edilmelidir.3 Onlar, Cenâb-ı Allah’ın insandan
istediği şeyler değildir. Kuldan istenen şey; aksine ihtimal vermeyecek şekilde
ve riyazi kat’iyyetin kat kat üstünde bir imandır.

Son cümle bana, Nakşî tarikatında pîr sayılan ve “O Kâsım bin Muhammed
pek güzeldir; inâyât-ı keremi lemyezeldir” diye zikredilen Kâsım bin
Muhammed’i hatırlattı. O, çok ciddi ve gözü yaşlı bir insan olmasına rağmen,
Zât-ı Vâcibu’l-vücud’un varlığı hakkında şüphe ve tereddüt izhar eden birini
görünce kahkaha atarcasına güler; “Allah Allah, şu ahmak adama bakın, Zât-ı
Ulûhiyet hakkında şüphe ediyor!..” dermiş. Belki o türlü reybîlerin hâline
ağlanması gerekir ama o büyük zat, öyle inanmış ki, o hususta şüphe etmeyi
ancak ahmaklara yakıştırabildiğini ifade etmek için kendi vakar sınırlarını
zorlar ve âdeta kahkahayla gülermiş. İşte, öyle inanmak lazım...

Ayrıca, insan imanını mârifete çevirme gayreti içinde olmalı, inanmayı
tabiatına mâl etmeli. Eğer iman, tabiatınızın bir derinliği hâline gelmişse,
onunla Cennet’e gidebilirsiniz. Zevk-i ruhânîden nasibiniz çok az olsa da, şevk
ve iştiyakınız eksik kalsa da, iman içinizde oturaklaşmışsa yine Cuma
yamaçlarına ulaşabilirsiniz. Önemli olan, Allah’la irtibatınızdır; eğer O’nsuz
edemiyorsanız, O’nu andığınız zaman burnunuzun kemikleri sızlıyorsa,
“Amaaan! Sensiz bir ânım bile geçmesin!” diyebiliyor ve O’nsuz dakikalarınızı
cansız, bereketsiz görüyorsanız, başkaları gibi ağlayıp sızlayamasanız, içinizi
dökemeseniz, şevk u iştiyak yaşayamasanız, keşif ve keramete mazhar
olamasanız da asıl elde edilmesi gerekeni yakalamışsınız demektir. Hatta
geceleri kalkıp alnınızı yere koysanız, saatlerce bir üns esintisi bekleyip
dursanız, bir mevhibe-i ilâhiye arasanız, açılma ve doya doya içinizi dökme
isteğiyle çırpınsanız, fakat O, size aradığınızı vermese ve hiçbir şey
hissedemeseniz, yine de o seccadede bulmanız gerekeni bulmuş sayılırsınız.
Vermek ya da vermemek O’nun murad-ı sübhânisine bağlıdır ve en büyük
ihsân-ı ilâhî, ihsan ve ikramını hissettirmemektir. Size düşen, meseleyi bu
şekilde değerlendirmek ve zevk ya da vecde değil, O’nunla irtibatınızın
kuvvetine bakmaktır. Evet, zevk ve vecdleri tatmadan, keşif ve kerametlere
mazhar olmadan yaşayıp ölmesine rağmen Cennet’e giden çoktur; ama imansız
Cennet’e giren hiç yoktur.

Bu ifadelerimden dolayı, ruhanî zevkleri ve kerametleri hor görüp hafife
aldığım zannedilmesin. Onların da bir yeri vardır; ehlullahtan binlerce insan o
türlü harikulâdeliklere mazhar olmuş ve eserlerinde o mevzulara da yer
vermişlerdir. Anlatmak istediğim husus, onlara kat’iyen gönül bağlanmaması ve
asıl maksat gibi bakılmamasıdır. Zevk-i ruhânîyi tatma, cezb ü incizâba mazhar
olma, şevk ü iştiyakla coşma gibi şeyler Allah’ın değişik dalga boyundaki



mevhibeleri ve atıyyeleridir. Fakat, insan kat’iyen bunlara talip olmamalı,
bunlar için elini kaldırıp dua etmemelidir. Şayet kendi ihtiyarı haricinde öyle
fevkalâde şeylerle karşılaşırsa, o zaman da, bir imtihanla karşı karşıya
olduğunu düşünmeli; onlardan dolayı asla caka yapmamalı, kendi nefsine pay
çıkarmamalı; onları kendisine bahşedilmiş birer varidat gibi göstermemelidir.
Bir insanın, zevk, vecd ve keramet gibi şeyleri bir üstünlük vesilesi sayması ve
kendi faziletine terettüp eden birer lütuf şeklinde kabul etmesi vesile-i
haybettir, hüsrandır ve aldanmışlıktır. Kulluğu Allah’a bağlama gibi âlî ve çok
semereli bir şeyi, Cenâb-ı Hak’tan gelecek tecellî dalga boyundaki çok küçük
çerezlere feda etmek demektir. Çerezlerle oyalanıp o çerezleri dağıtan Cevâd u
Kerîm’i görmeme demektir. Oysa, sadece Allah istenmeli, yalnızca O’nun
rızası arzulanmalıdır.

Ahiret Meyvelerini Dünyada Yememeli...
Hatta insan, bazı harikulâde ihsanlara mazhar olduğu zaman, ahirete ait

nimetler dünyada, fânî bir surette verildiğinden dolayı üzüntü duymalıdır.
Bundan dolayı, kâmilen kalbini Allah’a vermiş insanlar, keşf ve kerametler
karşısında, “Yâ Rabbi! Ben ne kusur yaptım ki, bana dünyada böyle
fevkalâdeden şeyler veriyorsun?” diyerek teessürlerini ifade etmişlerdir.

Aslı münakaşaya açık olsa da anlatmak istediğinden ibret alınabilecek bir
menkıbede denilir ki: Bir Hak dostu, ekim mevsimi geldiğinde bir talebesini
çağırıp ona bir miktar tohum veriyor ve “Bunu al, hem kendi tarlana hem de
benimkine tohum saç.” diyor. Talebe, üstadının emrini yerine getiriyor ve iki
tarlayı da ekiyor. Hasat zamanı gelince gidip bakıyor ki, efendinin tarlasında
hiç buğday çıkmamış, tohumların hepsi çürümüş veya serçeler, sığırcıklar
taneleri kapmış götürmüş; fakat, kendi tarlası öyle boy atmış ki, belki bir dane
yedi başak vermiş. Talebe, Hak dostunun yanına gelince işin hakikatini
söylemeye cesaret edemiyor; hayır mülâhazasıyla ve üstadını memnun etme
niyetiyle yalan söylüyor. –Aslında birini memnun etmek için de olsa yalan
söylemek doğru değildir. Yalandan fevkalâde kaçınmak ve insanı Cennet’e
koymak için bile yalan söylememek lazım. Üç yerde yalanın tecviz edildiğine
dair bir rivayet vardır.4 Fakat, Hazreti Üstad’ın çağın müftüsü olarak bu
konuda verdiği fetvayı esas almak ve “Zaman, yalanı nesh etmiştir.” demek
daha doğrudur. Üstad Hazretleri, “Maslahat dahi yalan söylemeye illet olamaz.
Çünkü, yalanın muayyen bir haddi yoktur; o, suistimale müsait bir bataklıktır.
Hükm-ü fetvâ ona bina edilmez.”5 der.

Evet, mü’minin her söylediği doğru olmalı; eğer sözü zarar getirecekse,



sükût etmeli ama asla yalana girmemeli. İşin doğrusu budur ama o talebe
maslahat ve zaruret için bazı âlimlerin verdiği “muvakkat” fetvayı yanlış yerde
kullanıyor ve hocasına– “Efendim, maşaallah, sizin tarla bire yüz vermiş; diğer
tarlalarda ise hiçbir şey bitmemiş.” diyor. Efendi, bu haberi duyar duymaz
kalkıyor, hemen başını yere koyuyor ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. “Yâ
Rab, diyor, ben sadece Seni istiyordum. Ahiret meyvelerini burada yiyip
bitirmeyi arzu etmiyordum. Ne yaptım ve ne günah işledim ki, sadece benim
tarlamda ürün halk ederek sa’yimin semeresini dünyada veriyorsun?” Sonra da
Hazreti Ebû Bekir (radıyallâhu anh) gibi sahabe efendilerimizin dünya
nimetleri karşısında okuyup ağladıkları “Bütün zevklerinizi dünya hayatınızda
kullanıp tükettiniz, onlarla safa sürdünüz.”6 mealindeki âyeti okuyup iç
çekiyor. Üstadının çok ızdırap duyduğunu görünce, talebe hemen dize geliyor,
“Efendi Hazretleri, ben sizi üzmemek için hilaf-ı vâki beyanda bulundum.
Hiçbir şey bitirmeyen tarla sizinki, başak salan da benimki idi.” diyor. Hak
dostu anında ellerini açıyor ve “Elhamdülillâh Yâ Rabbi!” diye hamdediyor.

Bu sözlerimin mânâsı da, “Tarlalarınız başak salmasın, işleriniz hiç
tutmasın, her şeyiniz ters gitsin, sa’yiniz hebâ olsun.” demek değildir. Ben,
Allah rızası hesabına yapılan işler için dünyada karşılık beklememek ve
dünyevî mükâfat istememek gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Hele halis
ubudiyetlerde, yani temeli tamamen taabbüdîliğe bağlı amellerde, Allah
korusun, dünyaya ait küçük bir istek aklınızdan geçiyorsa, “Şu namazımı
kılarken şöyle bir huzur duyayım, zevk u şevkle coşayım” diyorsanız ve bir de
onun ötesinde şirk sayılan “Başkaları da, huzur nasıl olurmuş bir görsünler;
nasıl secde edilirmiş benden öğrensinler” şeklinde düşüncelere giriyorsanız,
Kâbe’nin etrafında dönerken Lât’a, Menât’a temennâ çekiyorsunuz demektir. Bu
çok hassas bir konudur. Allah’a kulluk ve namaz, Allah’tan gayrı her şeyden
kalbin ferâğını, masivânın gönülden atılmasını gerektirir. Şayet kalbinizde
mâsivâya yer varsa, başka şeyler orada civciv yapıyorsa ve siz şöyle böyle
onlarla meşgul oluyorsanız, mihrabın dışında başka bir yöne dönüyorsunuz
demektir.

Sadece Seni İsterim!..
Bu açıdan, aslâ keşif, keramet, haz ve zevk avcısı olmamalı, onlara karşı

ciddi bir tavır almalısınız. Fevkalâdeden bazı şeyler, sırlar dünyasından sizin
kapınızın önüne dökülünce de, şöyle demelisiniz: “Rabbim, bunu ben talep
etmemiştim ama Sen gönderdin. Acaba, benim kestiremediğim bir hikmetin mi
var? Yoksa, yürüdüğüm yol ve hizmet anlayışım hakkında başkalarının
suizanları ve şüpheleri vardı da onları izale etmek için miydi bu fevkalâde



ihsanlar? Benim bir tereddüdüm yoktu Yâ Rabbi. Ne Senin varlığın hakkında,
ne gönderdiğin Peygamber hakkında, ne de bizim için seçip bağlanmamızı
istediğin din hakkında ne bir desteğe, ne de bir direğe ihtiyacım var. Ben Sana,
sadece Sana muhtacım. Sen benim olduktan sonra, ben sarsılmadan ayakta
duracağıma inanıyorum. Ama bunu gönderdin... Bilemiyorum; ihtimal, birinin
bir avansa ve takviyeye ihtiyacı vardı da onun için gönderdin. Eğer bu bir
istidraçsa, ondan Sana sığınırım. Benim vefasızlığıma ve zaaflarıma binaen
bunu gönderdinse, Senden onu istemiyorum; beni vefalı kılmanı, sadıklar
arasına katmanı dileniyorum. İçimi vefa ve sadakatle doldur; bin cefa görsem
de Senden ayrılmama azmi ve kararlılığı içinde bulunayım.” Evet, kulluk, bu
duygularla dolu olmaktır. Kulluk, Allah’ın kapısında ortaya konan bu
samimiyettir. O, imana müteallik bir meselenin vüzuh ve inkişafını dünyada her
şeye tercih etmektir.

Allah’tan, O’nun rızasından başka bir şey talep etmeyin. Daha önce değişik
vesilelerle ifade ettiğim bir duygumu tekrarlamak istiyorum: Şah-ı Geylânî
gelse, başımı ayağının altına koyarım. Annemi-babamı sırtımda
gezdirememenin ızdırabını yaşayan ben, onu ömür boyu sırtımda taşırım. Fakat,
bana dense ki; “Sen şu hâlinden sıyrılıp, gavs-ı âzamlıkla serfiraz edileceksin.”
Size yeminle teminat veririm, istemem ben onu. Çünkü ben hâlimden
memnunum. Gözü hiçbir şeye açık olmayan, hiçbir zevk, keşif ve keramet
bilmeyen, harikulâdelikler peşine düşmeyen ama kıldığı namaza ve tuttuğu
oruca karşılık dünyada hiçbir beklentiye de girmeyen bir kul olarak yaşamak
isterim. Yapmaya çalıştığım kulluğa bedel olarak Cennet’e bile razı olmam;
onu Allah kendi lütfuyla verirse verir, ama ben sadece O’nu isterim. Bu hâlimi,
Hasan Şâzelî’liğe, Ahmet Rufâî’liğe, Şah-ı Nakşibend’liğe tercih ederim. Hâşâ,
onları hafife aldığımı zannetmeyin; ben dualarımda onları şefaatçi yapıyorum.
Her gün isimlerini sayıyor ve “Allahım beni onların şefaatine mazhar eyle.”
diyorum. Onların nasıl yüce kâmetler olduğunun ve kendi hiçliğimin, sığlığımın
da farkındayım. Fakat, Rabbim varken ve O benim için şu andaki hâlimi takdir
buyurmuşken, başka bir konum aramayı ve başka bir hâli taleb etmeyi de kulluk
anlayışımla telif edemiyorum. O’nun bana takdir buyurduğu ölçüler içerisinde
kendi kemalât arşıma yürümem gerektiğini düşünüyor ve hâlime razı olmamayı,
başka beklentilere girmeyi nankörlük sayıyorum. Ve bu sözler benim gönlümün
sesidir, içimi söylüyorum. Hem, bir ayağımın kabirde olduğunu bilerek ve
Allah’ın şahitliğine inanarak söylüyorum.

Evet, yanlış tercihte bulunmamalı; Allah’ı tercih etmeli ve kalbinizi
masivâdan boşaltmalısınız. Eğer, düz, sıradan, basit bir insan olduğunuza
kendinizi inandırabilirseniz; aynaya baktığınız zaman, “Allah Allah, tabiatım



icabı ben merkub olmayı beklerdim ama nasıl olmuş da insan şeklinde
yaratılmışım?” diyebilir ve nefsinize bunu kabul ettirebilirseniz, iyi bir çizgide
yürüyorsunuz demektir. Dua edin Allah’a, size o ufku nasip etsin. Bunun aksi,
bâlâpervazâne iddiadır ve müddeî bugün olmazsa yarın, Allah tarafından
konduğu zirveden baş aşağı düşecektir. Hem de çıktığı zirvenin yüksekliği
nispetinde derin bir kuyuya düşecektir
1 Sâffât sûresi, 37/96.
2 Müslim, cihâd 58; Saîd İbn Mansûr, es-Sünen 2/359.
3 Bediüzzaman, Lem’alar s.422 (Otuzuncu Lem’a, Altıncı Nüktesi).
4 Tirmizî, birr 26; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/404.
5 Bediüzzaman, Hutbe-i Şâmiye s.51-52.
6 Ahkaf sûresi, 46/20.



Kutlu Doğum ve Kırmızı Gül
Soru: Kutlu Doğum münasebetiyle gerek Türkiye’de, gerekse yurt dışında

Peygamber Efendimiz’i (aleyhi efdalüssalavât ve ekmelüttahiyyât) daha
geniş kitlelere duyurma adına neler yapabiliriz? Bu konuda ifrat ve tefrite
girmemek için bir kutlama çerçevesi belirlemek mümkün müdür?

Cevap: Allah Resûlü’nün (aleyhissalâtü vesselâm) doğumu ve yeryüzünü
şereflendirmesi insanlığın yeniden dirilişi sayılır; O’nun doğduğu gün de bizim
için bir kutlu bayramdır. Çünkü, biz, Rabbimizi O’nunla tanıdık. Nimete minnet
ve şükran duygusunu O’ndan öğrendik. Yaratan ve yaratılan arasındaki
ilişkileri, kul ve Mâbud münasebetlerini O’nun mesajlarıyla duyup anladık.
O’nun ortaya koyduğu yorumlar sayesinde, kâinat, muhtevalı ve okunaklı bir
kitaba dönüştü, eşya ve hâdiseler de, âdeta Hakk’ı söyleyen ve Hakk’a çağıran
birer bülbül kesildi.

O’nun gelişiyle, yaslı çehrelerdeki keder çizgilerinin yerini en içten
tebessüm emareleri aldı. O’nun ışığı başlarımızı okşamaya başladığı günden
itibaren, “ebedî yokluk” korkusunun ruhlarımızdaki tesiri kırıldı; sonsuzluk
isteyen sinelerimize dost ikliminden vuslat muştuları gelip ulaştı. Evet, bir
insanın ötelere imanla gitmesi ve Cennet’e ehil hâle gelmesi onun adına bir
bayramdır. Getirdiği mesaj vesilesiyle bütün varlığın çehresine nur saçan,
nazarları ahiret yamaçlarına çevirerek topyekün insanlığa Cennet ve
Cehennem’i tanıtan ve ebedî saadet yollarını aydınlatan Allah Resûlü’nün
(aleyhi ekmelüttehâyâ) doğumu ise, bütün insanlığın ve kâinatın bayramıdır.

Fakat, acaba biz, bütün insanlığa bir kurtuluş fermanı getiren Habîb-i Ekrem
Efendimiz’i kendi büyüklüğü ölçüsünde sevebildik mi? O’nu gereğince tanıyıp
başkalarına da tanıtabildik mi? “Kutlu Doğum” dediğimiz mevlid-i şerifi,
O’nunla irtibatımızı ortaya koyma adına gerektiği gibi değerlendirebildik mi?
Zannediyorum, bu sorulara “evet” cevabı vermemiz zordur. Gerçi, şimdiye
kadar, merasim türünden çok mevlit okumuş/okutmuşuzdur; birkaç ses sanatkârı
ve birkaç ilâhîci ile o geceye bir nağme katmışızdır; birkaç paket lokum ve
birkaç şişe gülsuyuyla gönüller almışızdır ama maalesef bunlar kat’iyen O’nun
büyüklüğüne yaraşır şekilde ve O’na karşı, sevgi, vefâ, sadakat duygularını
coşturacak seviyede olmamıştır.

Tabiî ki, bu mevzûda yapılması teklif edilen şeyler “ef’âl-i mükellefîn”
arasında değildir. Yani, Kutlu Doğum’la alâkalı olan faaliyetler farz, vacip ve
sünnet gibi yapılması dinen istenen sorumluluklar kategorisinde mütalaa
edilemez. Ancak, o mübarek gün ve geceler münasebetiyle bir kere daha



Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) yâd etme, O’nun viladetini hatırlama
ve nûrefşan mesajını anlayıp başkalarına da anlatmaya çalışma çok değişik
hayırlara vesile olabilir.

Aşk Şiirleri
Mevlid programları son senelerde “Kutlu Doğum” adı altında yapılsa da

aslında yeni değildir ve menşei çok eskilere dayanmaktadır. Mevlid merasimi
ilk defa, Fatımîler tarafından Mısır’da tertip edilmiştir. Fakat, genel kabule
göre, Ehl-i Sünnet çizgisi içerisinde mütalaa edebileceğimiz ilk mevlid
programını, Selahaddin Eyyubî’nin eniştesi Muzafferuddin Gökbörü
düzenlemiştir.

Peygamber Efendimiz’i övmek ve O’nun şefâatine nail olmak maksadıyla
Resûl-i Ekrem hayattayken bile şiirler yazılmış, kasideler söylenmiştir. Meselâ
Ka’b b. Züheyr, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun huzurunda O’nu övmüş ve Allah
Resûlü tarafından tebrik edilmiş, teşvik görmüştür. Hassan bin Sabit de
şiirleriyle iltifata mazhar olmuştur. İmam Busîrî’nin Kaside-i Bür’e adlı aşk ve
heyecan dolu şiiri de elden ele, dilden dile dolaşmıştır.

Daha sonraki dönemlerde de, Müslüman şairlerin hemen hepsi na’tlar
yazmışlardır. Fuzulî, Nefî, Nailî, Nâbî, İshak Efendi ve Şeyh Galip na’t denince
ilk akla gelen Peygamber aşıklarıdır. Ayrıca, Resûlullah’ın (aleyhi
ekmelüttehâyâ) doğumunu ve hayatını medh ü senâ eden ve “Mevlid” adını
taşıyan çok eser kaleme alınmıştır. Alvar İmamı’nın da bir mevlidi vardır;
çocukluğumuzda biz hep onu okurduk. Bir bahisten diğerine geçerken de
Silsile-i Şerif’inde yer alan ve “Allahım, lütuf ve inayet yağmurlarını bizim
üzerimize de yağdır; sadece seçkin kullarını içeri aldığın dergahının kapısını
bizim için de aç, bizi de haremine al.” mânâsına gelen “İlâhî ez-kerem ber-mâ
kerem-kün / Kabûl-i bâb-ı dergâh-ı harem-kün” beytini tekrar ederdik.

Bildiğiniz gibi, mevlidlerin Türkçe’de en meşhur olanı Süleyman Çelebi’nin
“Vesiletü’n-Necât” adlı eseridir. Süleyman Çelebi, Yıldırım Beyazıt
zamanında Divan-ı Hümayûn Hocası olmuş, sonra da Bursa Ulu Camii’nde
imamlık yapmış bir hak dostudur. Bediüzzaman Hazretleri, “Cenâb-ı Hak bu
âdeti ebede kadar devam ettirsin ve Süleyman Efendi gibi Mevlid yazanlara
rahmet etsin, yerlerini Cennetü’l-Firdevs yapsın.” demekte; Süleyman
Çelebi’nin mevlidinin kabul-u âmmeye mazhar olduğunu beyan etmekte ve
mevlid hakkındaki değerlendirmesini şöyle dile getirmektedir: “Mevlid-i
Nebevî ile Miraciyenin okunması, gayet nâfi ve güzel âdettir ve müstahsen bir
âdet-i İslâmiyedir. Belki hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyenin gayet lâtîf ve parlak ve
tatlı bir medar-ı sohbetidir. Belki, hakaik-i imaniyenin ihtarı için en hoş ve



şirin bir derstir. Belki, imanın envârını ve muhabbetullah ve aşk-ı Nebevîyi
göstermeye ve tahrike en müheyyiç ve müessir bir vasıtadır.”1

Bütün bunlardan hareketle, mevlid ve miraç gibi vesilelerle Efendimiz’i bir
kere daha ve daha engince yad etmenin mahzuru olmadığı anlaşılıyor. Hatta,
Allah Resûlü kendisini meth edenlere karşı sükût buyurduğundan ve Ka’b b.
Züheyr gibi şairleri tebrik edip onlara hediye verdiğinden dolayı, misyonu
itibarıyla kendisini medh ü senâ ve takdir etmenin bir esas olarak sübût
bulduğuna da kâil olunabilir. Yani denilebilir ki, o sükût buyurduğuna ve hatta
bazılarına hediye verdiğine göre, O’nu meth etmek sünnet ya da en azından
mendub (Efendimiz’in bazen işleyip bazen terk buyurdukları, selef-i salihînin
de sevip rağbet ettikleri işler) da olabilir. Öyle ise,

“Allah adın zikredelim evvela
Vacib oldur cümle işte her kula
Allah adın her kim ol evvel ana
Her işi âsan eder Allah ona” (Süleyman Çelebi)

diyerek başlayıp Peygamberimiz’in üstün meziyetlerini, güzel vasıflarını,
ahlâkının eşsizliğini, hayatını ve mucizelerini anlatmak ve nihayet, O’nun
şefâatına sığınmak, salât ü selâmlarla O’na yönelmek mendup sayılabilir.
Çünkü, bütün bunlar formül olarak ortaya konmamışsa da hepsinin aslı dinde
vardır. Cenâb-ı Hakk’ı zikir ve O’na hamd ü senâ; Peygamber Efendimiz’i yâd
etme ve O’na salât ü selâm imanın gereğidir.

Riya ve Monotonluk Belaları
Ne var ki, bu güzel âdette işi ticarete dökmemek, gırtlak ağalığı yapmamak,

riya ve süm’alara girmemek çok önemlidir. Allah’ı ve Efendimiz’i anma
mevzuunda samimi olmaya çok dikkat etmek lazım. Bir insan, Cenâb-ı Hakk’ı
andığında gözleri gerçekten yaşarmadığı ve burun kemikleri dahi sızlamadığı
halde,

“Her kaçan anarsam seni, kararım kalmaz Allahım
Senden gayrı gözüm yaşın, kimseler silmez Allahım”
(Yunus Emre)

der ve riyakarlıklara, yalanlara girerek Efendimize ait bazı günleri tes’îd
etmeye kalkarsa, Allah’a karşı yalan söylemiş; Allah Resûlü’ne de saygısızlık
yapmış olur. İnsan içinden gelmeyen şeyi söylememeli; mutlaka bir şey
söyleyecekse, kalbinin sesine tercüman olmalı, hislerinde mâkes bulmuş şeyleri
ifade etmeli. Şuurundan vize alamamış sözleri gün yüzüne çıkarmamalı;



riyakârlık ifade eden sesleri sineye gömmeli ve asla kimseye duyurmamalı.
Mevlid okuyan da, ilahi söyleyen de ve birkaç kelam ederek o günün
ehemmiyetini dile getiren de mutlaka çok samimi olmalı. O güne ve o sözleri
söylemeye önceden hazırlanmalı. Vaaz etmeye giden bir insanın, “Aman
gözüme bir leke girmesin, kulağıma bir kir bulaşmasın, kafam dağılmasın; aman
bir günahkâr olarak halkın karşısına gitmeyeyim!” diyerek, dikkat ve teyakkuz
içinde camiye yürümesi gibi –ki vaaz u nasihatin mü’min kalblerde mâkes
bulması adına bu çok önemlidir– mevlid programlarında vazife alan insanlar da
samimiyet ve ihlâsa çok dikkat etmeli. Süslü püslü şeylerle değil, samimiyetle
lebriz edilmiş bir gönülle, kalbin süs ve ziynetiyle halkın karşısına çıkmalı.

Diğer taraftan, hem mevlid okurken hem de daha geniş ve muhtevalı mevlid
programları düzenlerken monotonluktan mutlaka kurtulmak lazım. Bugün, genel
itibarıyla, mevlid merasimleri o kadar monotonlaşmıştır ki, avamdan kimseler
bile onları dinlerken sırada neyin olduğunu, neden sonra ne geleceğini bilirler.
Okuma üslûbu ve o birbirinden güzel makamlar bile monotonluğun, ülfetin
kurbanı olmuştur. Meselâ; şimdilerde herkes farklı bir üslûbu esas alsa da,
belli bir dönem itibarıyla mevlid okuma şekli kısaca şöyleydi: Tevhid bahri
Saba makamıyla okunur; özellikle “Her ki diller bu duada buluna / Fatiha ihsan
ede ben kuluna.” beyti mutlaka Hüseynî makamında icra edilirdi. Duadan sonra
Hicaz makamına geçilir; Nur bahrinin sonunda Rast makamına başlanırdı.
Sonra aynı makamda salât ü selâm getirilirdi. Vilâdet bahrine de bu makamla
başlanır; peşinden Hüseynî perdesine geçilirdi. “Doğdu ol saatte ol sultan-ı
dîn” derken Segahta karar kılınırdı ki, burada Segah makamının seçilmesinin
sebebi, Salât-ı Ümmiyye okunacak olmasıydı. Sonra, tekrar Hüseynî
makamında Merhaba bahrine girilir ve bu bölüm genellikle Hüzzam makamında
bitirilirdi. Miraç ve Münâcât bahirleri Uşşak makamıyla okunup “Ümmetimden
razı olsun ol muin” mısrası Hüseynî makamıyla bağlanırdı.

İşte bu şekilde başlayıp devam eden ve aynı tonda biten bir mevlid, hele bir
de kalb heyecanlarıyla icra edilemiyor ve aynı coşkuyla dinlenmiyorsa bütün
bütün sıkıcı ve monoton bir hal alacaktır. Oysa, o sözler çok güzeldir; anlatılan
mevzular çok derindir; ama maalesef üslûp eksikliği mânânın önüne
geçmektedir. Onları o şekliyle besteleyenler çok güzel ve faydalı bir iş
yapmışlar, makamları Cennet olsun. Fakat, kanaat-i acizanemce, bu türlü şeyler
aylık ya da en fazla senelik olmalı. Aynı şeyler tekrar edilmemeli, her
defasında o işe ayrı bir buud ve zenginlik katılmalı. Bildiğiniz gibi, güzel bir
güfte, belki yirmi insan tarafından yirmi türlü besteleniyor ve farklı farklı icrâ
ediliyor. O bestelerin her biri de güfteye ayrı bir mânâ katıyor ve böylece, o
sözleri bir kere daha, ilk günkü tazeliğiyle insanlara sunmak mümkün oluyor.



İsterseniz, o farklılıklara da bir “tasrif” nazarıyla bakabilirsiniz; onları, bazı
mânâ ve muhtevaları yeni bir ses, yeni bir söz, yeni bir eda, yeni bir üslûp ve
yeni bir icrâ ile ortaya koyma şeklinde yorumlayabilirsiniz.

O’nun Şeydâları!..
Ayrıca, o tür programlarda seslendirilecek ilâhî ve kasidelerde de böyle bir

zenginliğe ihtiyaç var. Sadece Yunus Emre’yle yetinme, yalnızca Niyazi
Mısrî’ye takılıp kalma da o mübarek toplanmaları matlaştırır. Günümüzün
insanı çok farklıdır. Dünkü sözler çok samimi de olsa bugünün insanına avamca
gelebilir. Dün çok güzel şeyler söylendiği gibi bugün de söylenmektedir; yarın
da çok güzel sözler söylenecektir. Aynı ifadeleri aynı üslûp içerisinde tekrar
edip durma ve bu şekilde bir araya gelmiş olma mârifet değildir; asıl mesele,
Efendimiz’in viladetini gerçek bir bayram olarak duyma ve duyurma; O’na
vuslat duygusuyla dolma ve gönüllerde O’nun vuslatına iştiyak uyarma; dua
ederken de aynı coşkuyla el kaldırma ve kalblerin bamteline dokunma.. nihayet,
insanlarda bir heyecan tufanı oluşturma ve Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) o an gökten iniyormuş gibi bir ruh haleti hâsıl etmektir. Hani Arif Nihat
Asya der ya;

“Gel, ey Muhammed, bahardır...
Dudaklar ardında saklı
Aminlerimiz vardır!..
Hacdan döner gibi gel;
Miraç’tan iner gibi gel;
Bekliyoruz yıllardır!”
İşte, öyle yeni bir ses olmalı, bambaşka bir soluk ve derin bir heyecanla

program ortaya konmalı; nihayet, orada hazır bulunanlar gönülden yakarışa
geçmeli ve “Miraç’tan iner gibi gel; bekliyoruz yıllardır!” demeli.

Diğer önemli bir husus da, bu programların aynı zamanda bir mesaj vermeye
matuf olmasıdır. Mevlit, ilahi, kaside ve şiirler zihinleri hazırlamalı, ruhlarda
heyecan hâsıl etmeli; daha sonra da önceden çok iyi belirlenen bir mesajla
program hitama erdirilmeli. Efendimiz’in hayat-ı seniyyelerinden bir husus
anlatılmalı; O’nun “cevâmiü’l-kelim” dediğimiz az söz ile çok mânâyı ifade
eden hadis-i şeriflerinden biri nakledilmeli ya da ümmetinin ferdî, ailevî ve
içtimâî problemlerinin çözülmesiyle alâkalı bir husus dile getirilmeli. Fakat,
verilmek istenen mesaj gibi o mesajı seslendirecek olan insan da önceden
belirlenmeli.. sadece sesi ve nefesi gür, ilmi derin kimselere değil, aynı
zamanda kalbî heyecanları coşkun ve gönlündeki Peygamber sevgisi engin



insanlar bulunup onlara söz hakkı verilmeli. O insanlar da, öyle mübarek bir
program için çok ciddi ön hazırlıklar yapmalı, gönüllerini ortaya koymalı ve
konuşurken bile o işin hakkını verememe mahcubiyetiyle M. Âkif gibi,

“Perişan sözlerimden bıkma, hoş gör, yâ Resûlallah,
Kulun şeydâdır amma, açtığın vadide şeydâdır!”

deyip inlemeliler. Ya da İslâm’ın garipliğini ve ümmetin kimsesizliğini
vicdanlarında duyup o Muzdarip Şair‘in “Pek Hazin Bir Mevlid Gecesi”ndeki
yanık nağmeleriyle Cenâb-ı Hakk’ın dergahına yönelmeliler:

Yıllar geçiyor ki, yâ Muhammed.
Aylar bize hep Muharrem oldu!
Akşam ne güneşli bir geceydi...
Eyvah, o da leyl-i mâtem oldu!
Âlem bugün üç yüz elli milyon
Mazlûma yaman bir âlem oldu:
Çiğnendi harîm-i pâki şer’in;
Nâmûsa yabancı mahrem oldu!
Beyninde öten çanın sesinden
Binlerce minâre ebkem oldu
Allah için, ey Nebiyy-i ma’sum,
İslâm’ı bırakma böyle bîkes,
Ümmeti bırakma böyle mazlum.
Soru: Kutlu Doğum haftasında gül dağıtma meselesini nasıl

değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Mevlid-i şerif kutlamalarının, Hazreti İsa’nın viladetinden dolayı

yapıldığı söylenen kutlamalara bir reaksiyon olarak ortaya konmasından endişe
ediyorum. “Sizin paskalya bayramınız, yılbaşınız varsa, bizim de Kutlu Doğum
haftamız var!” şeklindeki bir bayağı yaklaşıma girilmesinden korkuyorum.
Aynen öyle de, “Bazı insanlar zeytin dalı uzatıyorlar, biz de gül dağıtalım.”
diyerek böyle bir işe kalkışılıyorsa, bunu da tasvip etmiyorum.

Aslında gül, İslâm dünyasında, bilhassa Anadolu insanları arasında
Peygamber Efendimiz’e alem olagelmiştir. Edebiyatımızda gül, Sevgili’nin,
İnsanlığın İftihar Tablosu’nun remzidir. Rivayet olunur ki, Miraç Gecesi, Allah
Resûlü’nün (aleyhi ekmelüttehâyâ) mübarek terleri yeryüzüne düşmüş ve
düştüğü yerde de kırmızı gül bitivermiştir. Halk arasında böyle bilinmiş ve
inanılmıştır. Bu rivayetin aslı varsa, şahsen böyle bir şeyin olabileceğine
inanırım; Efendimiz’in terinden değil gül bitmesi, ırmaklar bile fışkırabilir;



ama aslı yoksa, o türlü şeylere bir keramet elbisesi giydirmemek lazım. Fakat,
o rivayetin aslı olsa da olmasa da, Mevlid Kandili’nde Müslümanların gül
hediye etmelerinin altında “Gül, Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)
teridir.” anlayışı olduğunu zannediyorum. Şahsen, bu şekilde gül dağıtılmasına
bütün bütün karşı değilim ama meseleyi “zeytin dalına karşı gül” şeklinde ele
alarak bir reaksiyon hâline getirmeyi de uygun bulmuyorum.

Kanaat-i acizanemce, meseleler reaksiyona bağlanmamalı, başka ve yeni
şeyler bulunmalı. Senenin değişik günlerinde bir aşure dağıtma, bir kitap
hediye etme, kurban etinden bir parça verme ve bir gösterinin içine
Efendimiz’le alâkalı bazı şeyleri de katarak insanlara cazip gelen bir usûlle
ilâhî mesajı ulaştırma gibi yollar bir iki sene faydalı olabilir. Fakat, zamanla
bunlar da cazibesini yitirir ve birkaç sene sonra sevimsiz olmaya başlar.
Öyleyse, sonraki seneler için daha farklı metodlar bulmak, asıl itibarıyla taze
ve diri olan meseleleri üslûpsuzluğa kurban vermemek için alternatif espriler
ortaya koymak gerekir. Meselâ; Efendimiz’e arz edebileceğimiz en güzel
hediyeler, aynı zamanda bizim için de şefaat vesilesi olan salât ü selâmlardır
ya da O’nun mübarek sözlerini öğrenip başkalarına da öğretmektir. Bir yerde
arkadaşlarımızın yaptığı gibi, “cevâmiü’l-kelim”den kırk kadar hadis-i şerif
seçilip kitapçık hâlinde veya küçük kartlara yazılmış olarak hediye edilebilir.
Bu sene şu hadisleri seçersiniz; gelecek sene de bir başka kırk hadisi hediye
edersiniz. Onları verirken de “Bu armağanı vermemizin bedeli, bir sene içinde
bu kırk tane hadisin ezberlenmesidir.” dersiniz. Böylece, her sene, her ay, her
gün yepyeni olan İnsanlığın İftihar Tablosu için taptaze hediyeler sunmuş
olursunuz.

Evet, gül dağıtmanın tamamen karşısında olduğumu söylemek istemiyorum;
fakat onun reaksiyoner bir tavır olduğunu da ifade etmeliyim. Gül verme ve
zeytin dalı uzatma gibi şeyler İslâm kültüründe yoktur. Bizim kültürümüzün
temel kaynakları Kitap, Sünnet, icma-yı ümmet ve kıyas-ı fukaha gibi
esaslardır. Bizim, bunlara bakmamız ve bunlarla işaret edilen yollarda
yürümemiz gerekir. Yoksa, yapıp ettiklerimiz kendi yakıştırmalarımız olmaktan
öteye geçemez.
1 Bediüzzaman, Mektubat s.348 (Yirmi Dördüncü Mektup, İkinci Zeyli, Beşinci Nükte).



Latîfelerin Ölümü ve
Yaralı Kalbler

Soru: İşlenen günahlardan dolayı kalb ölür mü? Günah hücumlarına
maruz kalmış bir kalbin tekrar canlanması ve ötelere açık hâle gelmesi
mümkün müdür?

Cevap: Üstad Hazretleri Lem’alar’da, Hazreti Eyyub (aleyhisselâm)’ın
zâhirî yara ve hastalıklarıyla bizim bâtınî, ruhî ve kalbî hastalıklarımızı
kıyaslıyor ve “İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazreti Eyyub’dan daha ziyade
yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza
giren her bir şüphe, kalb ve ruhumuzda yaralar açıyor.” diyor. Hazreti Eyyub
(aleyhisselâm)’ın, kısacık dünya hayatını tehdit eden yaralarına mukabil, bizim
mânevî yaralarımızın, pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ettiğini
söylüyor. Günahların kalbe işleyip iman nurunu çıkarıncaya kadar onu
katılaştırdığını, kapkara hâle getirdiğini anlatıyor ve “Her bir günah içinde
küfre gidecek bir yol vardır. O günah, istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt
değil, belki küçük bir mânevî yılan olarak kalbi ısırır. Günahlardan gelen
yaralar ve yaralardan hâsıl olan vesveseler, şüpheler –neûzu billâh– mahall-i
iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler.”1 diyor.

Demek ki, her günah kalb ve ruhta yaralar açıyor. Eğer günahın yaptığı
tahribat bir yara cinsindense, onun tedavisi mümkündür. Tevbe ve çok ciddi bir
nedametle Cenâb-ı Hak’tan tamir talebiyle onlar tedavi edilebilir. Çünkü, bazı
latîfeler, ince ve hassas duygular vardır ki, bunlar ruh ve kalbin direği ve esası
durumundadır. Cenâb-ı Hakk’ın engin rahmetindendir ki, bunlar, pek çok
yaralar alsalar, pörsüyüp solsalar da ölmezler. Evet, insan, bir aralık tökezlese,
günahlara girse ve bazı latîfelerini soldursa bile belli bir terbiye ve rehabilite
ile kendi özüne yönelirse, kalbî hayatın asıl kaynağı olan latîfeler yeniden
canlanır. Dolayısıyla belli günahlar neticesinde yaralanan, sararan, kurumaya
yüz tutan bu latîfeler, gönülden gelen bir pişmanlık ve ciddi bir tevbeyle tekrar
yeşerir, boy atar ve meyve verir.

Hazer Et!..
Bazı latîfeler de vardır ki, işlenen bir kısım günahlar neticesinde ebediyyen

kurur, söner ve ölür. Ama zannediyorum bu latîfeler, insanın ruhî ve kalbî
hayatı adına asıl hayat kaynağı olan latîfelerden değildir. Üstad Hazretleri On
Dördüncü Nota, Üçüncü Remiz’de insan mâhiyetine konan mânevî cihâzât ve



latîfelerin farklılığından; bazılarının dünyayı yutsa doymayacağından,
bazılarının ise bir zerreyi dahi kendinde barındıramayacağından bahsediyor.
Bazı latîfelerin, tüy kadar bir ağırlığa, yani gaflet ve dalâletten gelen küçük bir
hâlete dayanamayacağını ifade ediyor ve “Mâdem öyledir, hazer et, dikkatle
bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dâne, bir lem’a, bir işaret ve bir
öpmekle batma!”2 diyor.

Evet, dünyaları istiab edebilecek duygular vardır insanda. Cihanlar, Cenâb-ı
Hakk’ı Zât-ı Ulûhiyet’ine yakışır şekilde –bî kem u keyf– göstermekten acizdir.
Fakat insanın kalbi, fuadı, latîfe-i rabbâniyesi O’nu gösterebilecek bir aynadır.
Ahmet b. Hanbel’in naklettiği bir hadis-i şerifte Cenâb-ı Hak, “Yeryüzü ve
gökler Beni içine almaktan aciz kaldı. Lakin Beni, yumuşak huylu, halim
selim bir mü’min kulumun kalbi içine aldı.” buyurmaktadır. İbrahim Hakkı
Hazretleri çok güzel bir üslûpla bu hadisi tercüme etmiş ve şöyle demiştir:
“Sığmam dedi Hak arz u semaya / Kenzen bilindi dîl (gönül) madeninden.”
Arz ve sema deyince ışık hızıyla trilyon trilyon sene ötedeki sistemleri de
düşünün; o tarifi imkânsız uzaklıklardan insanın şah damarına kadar olan
mesafedeki her şeyi bir kitabın paragrafları, cümleleri, satırları, kelimeleri,
harfleri hâline getirin ve hepsini birden serin gözünüzün önüne. Onların hepsi
bir araya gelse de Zât-ı Ulûhiyet’e tam aynalık yapamaz; belki O’na dair
önemli bilgiler verir ama O’nu tam aksettiremez. Evet, arz ve sema tam bir
ayna olamaz, fakat, siz O’nu kendi vicdanınızda duyabilirsiniz; latîfe-i
rabbâniyenizde, kalbinizde, fuâd dediğiniz kalbinizin o derinliğinde
hissedebilirsiniz. Gönlünüz âdeta bir maden ocağı ve O da orada bir
defineymiş gibi –yine bî kem u keyf– O’nu bulabilirsiniz. Kalbinizin sezmesi,
kâinatların ifade ettiği mânâların çok üstünde bazı şeyler ifade ve ifâza eder
çünkü, Allah sizi dünyaları içine alabilecek duygularla, latîfelerle donatmıştır.

İşte, bu latîfelerden bazıları söner, kurur ya da ölürse, insan ancak o latîfenin
ayağıyla alabileceği mesafeleri artık alamayabilir. Meselâ, bir insanın hissi
sönmese, şuuru ölmese, iradesi felç olmasa bile latîfe-i rabbâniyesi kurumuşsa,
onun kolu kanadı kırılmışsa, latîfe-i rabbâniye ayağıyla ulaşacağı mertebelere
ulaşmaz.

Genel kabule göre: İnsana havâss-ı hamse ya da havâss-ı hamse-i zâhire
denilen, günümüzün ifadesiyle beş dış duyu kabiliyeti lütfedilmiştir. İnsan,
bunlar vasıtasıyla sesleri, renkleri, miktarları, hareketleri, kokuları, tatları,
soğukluk ve sıcaklığı hisseder. Havâss-ı hamse-i zâhire nefs-i hayvanînin idrak
etme ve bilme kabiliyetinin bir kısmını oluşturur. Fakat asıl idrak etme ve
bilme faaliyeti havâss-ı bâtınenin, yani iç idrak latîfelerinin devreye girmesiyle
tamamlanır. Havâss-ı bâtıne de hiss-i müşterek, mütehayyile (hayal gücü),



vâhime (vehim gücü), hâfıza (hatırlama gücü) ve mutasarrıfa (tasarruf gücü)
olmak üzere beştir. Bediüzzaman Hazretleri, insanda bunlardan başka, âlem-i
gayba açılan daha pek çok pencerenin var olduğunu söyler. Meselâ, işitme,
görme ve tatma gibi hislerle beraber “sâika” ve “şâika” dediği hislerden de
bahseder.3 İşte, bir insanda sâika diyeceğimiz latîfe ölmüşse, o insan hayra
sevk eden o latîfenin dürtülerini, tenbihlerini ve tetiklemelerini artık
hissedemez. Yani, sâikanın kolu kanadı kırıldığından dolayı ondan alacağı teyit
ve destekten mahrum kalır. Şâika da öyle bir latîfedir ki, insan onun tenbih ve
tetiklemeleriyle din-i mübîn-i İslâm’a ait en ağır sorumlulukların altına bile aşk
u şevkle girebilir; dinini anlatırken, Necip Fazıl’ın ifadesiyle, öz beynini
burnundan kussa ve gözünden yaş yerine kan akıtsa, yine de, büyük bir şevkle,
“Değil mi ki Rabbimin yolundayım, O’nun nârı da hoş nuru da!” deyip yoluna
devam edebilir. Fakat, insan bu tür latîfelerini muhafaza etme hususunda
dikkatli davranmazsa, bir öpme, bir lokma, bir dâne ya da bir kelimeyle şâika
hissinin ölümüne sebep olabilir. O latîfesini öldürmek suretiyle ibadet ü tâat
hususundaki aşk u şevkinin kolunu kanadını da kırmış olur.

Dolayısıyla, bazen bir lokma, bir dâne, bir öpme ya da bir bakma insanı
kalbin zümrüt tepelerine taşıyabilecek olan latîfeleri öldürebilir. Bazen,
aslında birer nimet olan, bir İnternet sitesi, bir bilgisayar ekranı, bir telefon
âhizesi ya da bir dergi sayfası birkaç latîfenin ölümüne sebep olur da insan hiç
farkına bile varamaz. Meşrû dairedeki lezzetler keyfe kâfî iken ve gayrı meşrû
dairede, bir zevk içinde binlerce elem bulunuyorken bu hakikati görmezlikten
gelme kalbi ölüme sürükler. Bazen şahsın içinden gelmeyen sahte bir tavır,
yalan bir beyan, faydasız bir söz onu manen ölüme götürür. Hatta riyâkarca
akıtılan birkaç damla gözyaşı ya da “görsünler” düşüncesiyle ortaya konan bir
davranış kalb ve ruhu felaket yoluna itebilir. Hak edilmeyen haram bir lokma, o
lokmayı yiyenin gönül dünyasını mahveden bir zehir oluverir.

İslâm’la Sarılan Yaralar...
Evet, insanda bazı latîfeler vardır ki, bir ihmal ya da hata neticesi sönebilir.

Söndükten sonra da bazen َنوُبـِسَْكي اوُناـَك  اـَم  ْمِھِبوـُلُق  َىلَع  َناَر  ْلـَب  َّالَك 
“Hayır, gerçek şu ki, yapageldikleri kötü işler onların kalblerini
paslandırmıştır.”4 hakikati tecellî eder de kalb bütün bütün mühürlenir. O
zaman bu latîfeler hiç dirilmez. Ve şayet onlar, insanın solmaması, renk
atmaması, aşk ve heyecanını koruması için birer esas ise, insan o dinamikleri
kendi içinde öldürmüş ve kendini bitkinliğe, yorgunluğa, tembellik ve
tenperverliğe atmış olur.



Eğer, insanı mânevî alemler adına keşfe hazırlayan latîfeler ölmüşse, o insan
ne kadar uğraşsa da keşfe açılamaz, terakki edemez. Velilerin ekserisi böyle
bazı latîfelerinin ölüp gittiğinden bahisle, kendi kendilerinden şikâyette
bulunmuşlardır. Çünkü ölen latîfeler, önemli ölçüde onların terakkilerine mâni
olmuştur.

Ancak şu hususu da ısrarla tekrarlamakta fayda vardır: Ölen latîfeler kat’iyen
hayatî latîfeler değildir. Eğer bunun aksi olsaydı, tevbeye çağrılmamızın bir
mânâsı kalmazdı ve şayet günahlar böyle hayatî latîfeleri bütün bütün
öldürseydi, küfür ve Allah’ı inkâr karşısında hiçbir latîfe canlı kalamaz ya da
yeniden dirilemezdi. O zaman da küfürden sonra iman, irtidattan sonra da geri
dönüş kapıları tamamen kapalı demek olurdu.

Ayrıca, İslâm, insanın aslî fıtratına dönmesidir. Böyle bir dönüşle insan
ikinci bir fıtrat kazanır. Eğer küfür ve inkâr, belli dönem itibarıyla sahabenin
aslî hüviyetini tamamen değiştirmiş olsaydı, o insanlardan hiçbiri iman edemez
ve tabiî gökteki yıldızlar hâline gelemezlerdi. Aynı şeyi bazı büyük veliler için
de söylemek mümkündür. Ashab-ı kiram efendilerimiz arasında Hazreti Ebû
Bekir efendimiz gibi cahiliyede de, Müslümanlık’ta da haram karşısında
eğilmemiş, cahiliye görmemiş, hep iffetle yaşamış insanlar vardı. Fakat öyleleri
de vardı ki, İslâm’dan önce sabah akşam içki içer, hiç ayık gezmez ve
Müslüman olduktan sonra gölgesinden bile geçmeyecekleri, adını anmaktan
hayâ edecekleri şeyleri daha önceleri rahatlıkla işlerlerdi. Fakat, Müslim’in
rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre: Amr b. Âs (radıyallâhu anh)
Peygamberimiz’e gelerek, bağışlanmak şartıyla kendisine biat etmek ve
Müslüman olmak istediğini söylediğinde Peygamberimiz, “Bilmez misin ey
Amr, İslâm, kendisinden önceki günahları yok eder. Hicret, kendisinden
önceki günahları yok eder. Hac, kendisinden önceki günahları yok eder.” 5

buyurur; İslâm’ın, Müslümanlıktan önceki her şeyi silip süpürüp götürdüğünü
müjde eder. Demek ki, o dönemde ne kadar çatlama, kırılma, yıkılma ve tahrip
olmuşsa, Müslümanlık onların hepsini tamir etmiş. Zaten İslâm, insanlardaki
eksiği, gediği, kırığı, döküğü tamir etmek için gelmiştir. Dökülüp yollarda
kalanları kaldırıp varmaları gerekli olan noktaya yönlendirmek için gelmiştir.
Öyleyse, insanlar Müslümanlığa girdikten sonra cahiliye döneminde bir kambur
gibi sırtlarına aldıkları o günahlarla kalmazlar. Allah, onlara rahmetiyle
muamele eder ve sırtlarında ağırlık yapan her şeyden kurtarır onları. Bundan
dolayıdır ki, ashab-ı kiram efendilerimiz velilerin dahi kendilerine
yetişemeyeceği yüce insanlardır; mazilerinde, sonradan günah olarak tebliğ
edilen pek çok şey işlemiş olmalarına rağmen velileri bile geçmişlerdir.
Demek ki, onlardaki hayatî latîfeler cahiliye döneminde bütün bütün ölmemiş



ve onlar her zaman imana açık kalabilmiştir. Sadece imana açık kalabilmiş de
değil; bir başkasının ulaşması imkânsız mertebe ve derecelere de
yükselmişlerdir.

Ne var ki, temkin ve teyakkuza daha uygun olan düşünce, ashab
efendilerimizin peygamber olmayan bir dönemde, bir fetret devrinde geldikleri
ve bizim onlarla kıyaslanamayacağımız mülâhazasıdır. Cenâb-ı Hak, “Biz
peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız.”6 buyuruyor. Bu
âyeti her hatırlayışımda duygulanırım ve içimden “Allahım, rahmetin ne kadar
geniş; bir peygamberinden mesaj alamayan, Seni tanıma fırsatı bulamayan
insanlara azap etmeyeceğini söylüyorsun.” derim. Evet, işaret ettiği başka
hükümlerle beraber, bu âyet, fetret dönemlerinde, bir yaratıcı olduğunu kabul
eden, aklıyla o neticeye varan insanların da kurtulabileceğini ifade ediyor. Eğer
sahabe efendilerimiz öyle bir dönemin avantajını paylaşıyorlarsa, demek ki
onların durumu daha sonrakilerden farklıdır. Yani, tanımış, bilmiş, saraydan
içeriye girmiş, harem dairesine ulaşmış ama orada kalmayıp dışarıya çıkmış,
koridoru da geride bırakarak sokakta melanete dalmış insanlar onlarla beraber
mütalaa edilemez. Bundan dolayı, bizim en küçük hatalardan bile kaçınmamız
ve latîfelerimizi söndürmemeye, öldürmemeye azami gayret göstermemiz
gerekir.

Yeniden Diriliş Talebi
“Hata” kelimesi bana Bakara sûresinin son iki âyetini hatırlattı.

Peygamberimiz’e Miraç armağanı olarak verilen7 ve Efendimiz’in “Her kim
geceleyin Bakara sûresinden bu iki âyeti okursa ona yeter.” 8; “Allah Teâla
Bakara sûresini iki âyetle sona erdirdi ki, bunları bana, Arş’ın altındaki bir
hazineden verdi. Bunları öğreniniz; kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz.
Çünkü bunlar hem salâttır (namazdır), hem duadır, hem Kur’ân’dır.” 9

buyurduğu ve Hazreti Ömer ile Hazreti Ali efendilerimizin de, “Aklı başında
hiçbir adam görmezdim ki, Bakara sûresinin sonundaki bu âyetleri
okumadan uyusun.” dedikleri rivayet edilen iki âyet. Bu âyetlerde bazı ihtar ve
tenbihler de görüyoruz. Allah’ın, hiç kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde
yükümlü tutmadığını; herkesin kazandığı iyiliğin kendi lehine, işlediği fenalığın
da kendi aleyhine olduğunu okuyoruz. Sonra da “Rabbimiz! Eğer unuttuk veya
kasıtsız olarak hata yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma.” şeklinde
bir dua öğreniyoruz. Oysa, Kur’ân’ı bize talim eden Allah Resûlü buyuruyor ki,
“Hata ve unutmadan doğan sorumluluk, ümmetimden kaldırılmıştır.”
Peygamberimiz bize hatayla ve unutmadan dolayı işlediklerimizden kalemin



kaldırıldığını ve onlardan hesaba çekilmeyeceğimizi haber veriyor. Fakat, bu
habere rağmen biz, “Rabbimiz! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak hata
yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma.” diye dua ediyoruz. Ve yine
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) o meşhur duasında ْلـِسْغا َّمُّھٰلَلا 

ُبْوَّثلا ىَّقَنُي  اـَمَك  اـَيَاطَخْلا  َنِم  يِبـْلَق  ِقـَنَو  ّ ِدَرَبـْلاَو  ِجـْلَّثلا  ِءاـَِمب  َياـَيَاطَخ 
َنَْیب َتْدـَـعاَب  اــَمَك  َياــَيَاطَخ  َنـَْیبَو  يِنَْیب  ْدــِعاَبَو  َِسنَّدــلا  َنـِم  ُضَیْبَـْـألا 

ِبِرْغَمْلاَو ِقِرْشَمْلا   “Allahım! Hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka ve beyaz
elbisenin kirden temizlendiği gibi kalbimi de günahlardan temizle. Benimle
hatalarımın arasını doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır.” 10

buyuruyor. Dikkat ederseniz, Efendimiz’in, kendisinden mağrib-meşrik
arasındaki rakamlara sığmayacak mesafe kadar uzak olmasını istediği şey
hatalardır, yani O aleyhine yazılmayan ve hesaba çekilmeyeceği şeyden bile
uzak olmayı istemektedir.

İşte, adını bildiğiniz ya da bilemediğiniz, farkına vardığınız ya da
varamadığınız, bazen büyük velilerin keşfettikleri ama bir isim koyamadıkları
sâika ve şâika gibi pek çok latîfeniz vardır. Onların her biri sizi güçlü ve
kuvvetli kılar; sizi yüreklendirir, bir iştiyak ve bir insiyak kahramanı hâline
getirir. Onlar vesilesiyle, kanat çırpmadan hemen uçar ve O’na ulaşırsınız,
Allah’ın izin ve inayetiyle. Şayet, herhangi bir hata ya da günah sizin için böyle
avantajlı dinamikleri felç ediyorsa, o çok ciddi bir tehlikedir. Çünkü bazen bir
hata veya günah, bir ya da birkaç latîfenin ölmesine sebep olup insanın kalbî ve
ruhî hayatına çok zarar verebilir. Eğer bir dönemde o tür hata ve günahlara
girmiş ve latîfelerinizi öldürmüşseniz, hiç vakit kaybetmeden tevbe ve istiğfar
efsunuyla onları yeniden canlandırmaya çalışmanız gerekir. O latîfelerinizin
üzerine sürekli tevbe, inabe ve evbe mühürlü nefesler üflemeniz iktiza eder.

Hâsılı, insanda her zaman hem bir ölüm, hem de bir yeniden diriliş meydana
gelir. Ölme ve dirilme her zaman vardır. Fakat, unutmamak lazım ki, Kur’ân’ın
“O, ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır ve ölmüş toprağa hayat verir.”11

diyerek tavsif ettiği bir Rabbimiz var bizim. O her zaman ölüden diriyi, diriden
ölüyü çıkarabilir ve çıkarmaktadır. Âyetin metninde geçen ifadede fiil kipleri
kullanılmaktadır. Bu kip geniş zamana, yani eskilerin ifadesiyle, “şimdiki hâle
ve istikbale” delalet eder. Allah, şu anda ölüden diriyi çıkarıyor, gelecekte de
bunu yapmaya kâdirdir ve yapacaktır. Demek ki, yaralı kalblerimizin tedavisi
ve sönmeye yüz tutmuş hatta ölmüş latîfelerimizin yeniden canlanması
hususunda da Allah’ın lütuf kapısı açıktır ve biz de işte o kapının tokmağını
çalmaya namzetiz. Bizim sadece tekmil verip karşısında hazır ol vaziyetine
geçmemiz iktiza ediyor. El-pençe divan durmamız, “bahtına düştük” dememiz;



“Allahım, kalblerimize yeniden hayat ver, latîfelerimizi bir kere daha
canlandır.” niyazında bulunmamız gerekiyor. Bu açıdan, bir kısım latîfelerimiz
ölebilir; fakat, ölen latîfeler kat’iyen hayatî olanlar değildir. Ayrıca, Allah
onların hepsini diriltip bize “ba’sü ba’de’l mevt” ihsan edebilir. Bu mevzuda
yapılacak şey, dua, tazarru ve niyazdır; tevbe, inabe ve evbedir; herkesin
seviyesine göre Cenâb-ı Hakk’a teveccüh etmesi ve O’ndan diriliş
dilenmesidir.
1 Bediüzzaman, Lem’alar s.9 (İkinci Lem’a, Birinci Nükte).
2 Bediüzzaman, Lem’alar s.169 (On Yedinci Lem’a, On Dördüncü Lem’a, Üçüncü Remiz).
3 Bediüzzaman, Sözler s.551 (Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksad).
4 Mutaffifîn sûresi, 83/14.
5 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/198, 204, 205; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 9/98, 123.
6 İsrâ sûresi, 17/15.
7 Müslim îmân 279; Tirmizî, tefsîru sûre (53) 1.
8 Buhârî, meğâzî 12; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 255.
9 Dârimî, fezâilü’l-Kur’ân 14.
10 Buhârî, daavât 44; Müslim, mesâcid 129.
11 Rûm sûresi, 30/19.



Yeminleşelim mi?
Soru: Bazı kötü niyetli insanlar, zat-ı  âlînizi Martin Luther ve Humeynî

gibi dînî liderlere ve bu gönüllüler hareketini de onların devrim niteliğindeki
hareketlerine benzetiyorlar. Bu tür söylenti ve iddiaları nasıl
değerlendirirsiniz?

Cevap: Bu tür mülâhazaların çok yaygın olacağına ihtimal vermiyorum.
Fakat, herkes bazı şeyleri istediği gibi değerlendirebilir. Her değerlendirmenin
mutlaka mantıkî bir mahmilinin bulunması da gerekmez; zira, çoğu zaman
değerlendiren insanların durumları ve ruh haletleri akıl ve mantık dinlemeden
değerlendirmelere yön verir. Meselâ, bugün dünyanın büyük bir bölümünde –
Türkiye’yi de bu mevzuda müstesna göremeyiz– ciddi bir paranoya yaşanıyor.
Paranoya yaşayan insanlar, sokaktan geçen herkesin kendileri için üç adım
ötede bir komplo hazırladığı endişesini taşırlar. Bu tür fertlerden meydana
gelen bir toplumda hükümler vak’alara ve gerçeklere göre verilmez; pek çok
şey ihtimallere bina edilir ve hükümler muhtemellere göre verilir. Oysaki,
hukuk vukuât üzerine müessestir, ihtimaller üzerine değil; vak’alar esas
olmalıdır, muhtemeller değil. Dolayısıyla, paranoyak insanlar, bazılarının
mehdilik iddiasında olduğunu ve Mehdi gibi bir görüntü sergilediğini;
bazılarının Heraklit gibi bir tavır takındığını söylerler; kimisine Humeynî,
kimisine de Martin Luther taslağı olmayı layık görürler. Bazen bu söylentileri
doğrulayan insanlar da zuhur edebilir. Meselâ, birisine, “Sana bir Humeynî
nazarıyla bakabilir miyiz?” dendiğinde o çok rahatlıkla demişti ki,
“Humeynî’ye ‘ben’ nazarıyla bakabilirsiniz.”

Şahsen ben bir Mehdi, bir halaskâr, bir Heraklit ve bir Mesih olma
mülâhazalarını –değişik zamanlarda arz ettiğim ve geçenlerde daha derli-toplu
anlatmaya çalıştığım gibi– rüyama bile misafir etmeyecek kadar bu iddialardan
uzağım ve haddini bilip boynu tasmalı kulluğa rıza gösterenlerdenim.
“Kullardan bir kul” olarak Allah’ın rızasını kazanmaktan başka her türlü
düşüncenin ve hele fâikiyet (üstünlük) mülâhazasının karşısındayım. Bu
meseleye bakışım, hem benim inancımı, hem hassasiyetimi, hem de aynı
zamanda Allah karşısında duruşumu aksettirir. Bu yüzden, o çok hassas bir
konudur. Onlar istediklerine Humeynî diyebilirler; istediklerini de başka birine
benzetebilirler. Belki bazıları hiç utanmadan, iftirayı daha da ileriye götürerek,
daha başka kimselerden, günümüzdeki anarşistlerden, teröristlerden birinin
adıyla bizim adımızı beraber de telaffuz edebilirler. Meselenin şakasına bile
gönlüm razı olmadığından isim zikretmiyorum. Onların kullanabilecekleri



türden bir sürü isim vardır ve onlar bazı dönemlerde hususiyle bazı isimleri
hedeflerine uygun olarak dillerine pelesenk ederler.

Bu iddialarda bulunanlar, şâyet evhamlı kimselerse ve bir paranoya
yaşıyorlarsa ya da kendileri o türlü düşüncelere sahiplerse ve bazı tarihi
şahıslara benzeme, toplumların kaderine değişik yollarla ve entrikalarla hâkim
olma, hatta hâkim olmanın da ötesinde hâkimiyetlerini bütün bütün tahkîm etme
gibi planları varsa; kendilerini birer put yerine koyup herkesin onlara saygı
duymasını arzu ediyorlarsa o tür insanların, kendilerine zıt gibi gördükleri
alternatiflerin en küçüğüne bile tahammülleri yoktur ve alternatif gördükleri
kimseleri bir an önce en azından halkın nazarında yok etmek birinci işleridir.
Onlara göre, bugün olmasa da yüz sene sonra bile kendi ad ve sanları, milletin
zihninden ve tarihin hafızasından silinecekse, bunu silmeye namzet gibi görünen
muhtemel kimselerin kökünü kazımak lazımdır. Çünkü onlar, öldükten sonra
dirilmeye inanmasalar bile, –o nasıl ve ne türlü bir şöhret tutkusu ise– cenaze
merasimlerine çok insanın iştirak etmesini arzu ederler; mezarlarının başında
ağıtların yakılmasını isterler; hayat boyu yaptıkları dalaverelere, o korkunç
yalanlara destan tutulmasını arzularlar; bunlarınkine dense dense şöhretin
şeytancasının ötesi aptalcası denebilir. İşte onlar hayatlarını bu türlü şeylere
adamışlarsa şâyet; bu türlü duygu ve düşüncelerin vehim üretmesi ve onlara
paranoya yaşatması normaldir. Meseleyi hep kendilerine bağlamışlarsa, hep
“biz” diyorlarsa; kim bilir, belki belli bir dönemde elde ettikleri şeyleri de
kendi vehimleri çizgisinde ve başkalarından endişe ettikleri yollarla elde
etmişlerse herkesi de kendileri gibi görüp düşünüyorlardır.

Eğer bunlar bir de genellikle kimlik problemi olan kimselerse ve bir
dönemde bazı milletlerin dem’ ve damarlarına entrikalı ve komplolu yollarla
işlemişlerse, herkesi kendileri gibi entrikacı ve komplocu olarak görüyorlardır
ve bu kadar evhama gömülmüş kimselere bir şey anlatmak da çok zordur. Nasıl
anlatabilirsiniz ki? Belki, şöyle böyle kendinizi ifade edebilecek durumu ihraz
ettikten sonra tavrınızı ortaya koyarsanız onlarınkine benzer bir talebiniz
olmadığını anlayacaklardır. Fakat, ben kendimi tam ifade edip onları
inandırabileceğim durumu hiçbir zaman ihraz etmedim; böyle bir beklentim de
hiç olmadı. Meselâ, bir parlamenter veya bir bakan olsaydım, belki istiğnamı
ortaya koyabilir ve o zaman onları inandırabilirdim. Fakat, hiç öyle bir fırsatım
ve o fırsata karşı bir arzum da olmadı. Hem, tefahur olur diye de çok utanıyor
ve zikretmek istemiyorum ama, daha 25 yaşımdayken ayağıma kadar gelmişti o
fırsat, ben elimin tersiyle ittim. Değil parlamenterlik, çok küçük bir idarecilik
bile istemedim; Kur’ân kurslarında veya yurtlarda idarecilik gibi şeyleri bile
kabul etmedim. Eğer siz, kanınızın delice aktığı o gençlik döneminizde dahi bu



ölçüde bir istiğna sergiliyorsanız, aslında bu sizin karakterinizi ortaya koyma
açısından yeterlidir.. neye talipsiniz?.. ne istiyorsunuz?.. neyin arkasındasınız?..
gibi soruların cevabı için o tavır ve tutumunuz kâfî gelir. –Meseleyi sadece bir
şahsa bağlamak istemediğimden dolayı duygularımı ifade etmekte
zorlanıyorum. Çünkü, “ben” demek çok çirkin bir şeydir; kendinizden bir şeyi
nefyederken de, kendinizi ifade adına da “ben” demek çirkindir. Hususiyle de,
hayatını mahviyet ve tevazu arayışı içinde geçiren ve sürekli mütevazi olmayı
arzu eden kimseler için “ben” ile başlayan cümlelerle konuşmak yakışıksızdır.
Neylersiniz ki, sorunun muhatabı “ben” olunca başka türlü ifade etmem de
mümkün olmuyor.– Evet, 15 yaşımdan beri cami kürsülerinde vaaz ediyorum;
ömrüm kulübelerde, cami pencerelerinde geçti. Dünümle, bugünümle tam 50
senedir insanlar fakiri tanıyorlar. Aslında, şu ana kadarki hayat çizgim o tür
iddialara karşı en güzel bir cevaptır.

Bu Konuda Kim Yalancı İse...
Bu mülâhazaları arkadaşlarım adına da çok rahatlıkla serdedebilirim.

Kimdir benim arkadaşlarım? İsimlerini bilmesem, sima olarak kendilerini
tanımasam da, dine ve millete hizmet saydığım meselelerde, yaşatmak için
yaşama duygu ve düşüncesinde, benimle aynı şeyleri paylaşan insanlara, “dost,
arkadaş, taraftar, muhib, sempatizan” diyorum. Bunlar, “milletimize şu
çerçevede hizmet faydalı olur” mülâhazasına inanmış insanlardır; siz bir şey
söylüyorsunuz, onlar da beğeniyor, o fikri sahipleniyor ve taklid ediyorlar. İşte,
aynı mülâhazaları bu çerçevedeki arkadaşlarım hakkında da rahatlıkla
söyleyebilirim: Bizim, Allah’ın rızasından başka hiçbir talebimiz olmadı.
Allah’ın rızasını kazanma mevzuunda da, Cenâb-ı Hakk’ın nâm-ı celîlini
insanlara duyurmayı ve bin senelik kültürümüzü insanlığa tanıtmayı en büyük
vesile olarak kabul ettik. O hoşgörü anlayışımızın ve diyalog gayretlerimizin
altındaki mülâhaza da budur; bütün insanları kucaklama isteğimiz de bu
düşünceye dayanmaktadır. Çünkü, siz insanlara bağrınızı açmazsanız, hiç kimse
de sizin değerlerinize bağrını açmaz. Siz birilerini dinlemezseniz, kendinizi
başkalarına dinletme fırsatını elde edemezsiniz.

Acaba Cenâb-ı Hakk’ı kendi anladığımız mânâda başkalarına da anlatabilir
miyiz? Bizim şu kadîm, eski ama çok önemli tecrübeler üzerinde gelişmiş
kültürümüzü başkalarına tanıtabilir miyiz? Bazı fasl-ı müştereklere ulaşabilir
miyiz? Bu düşüncelere bağlı kalarak bazı şeyler yaparken Cenâb-ı Hakk’ın
rızasını kazanabilir miyiz?... İşte mülâhazalarım hep bunlar oldu. Büyük
ölçüde, bu işi beğenen, bu uğurdaki gayretleri bir hizmet olarak gören ve
hakikaten bu çizgide hizmet vermek isteyen arkadaşların düşüncelerinin de



böyle olduğuna yemin edebilirim. Hatta müsaadenizle şöyle diyeyim: Âl-i
İmran sûresinin 61. âyetine “mübahele” âyeti denir. Âyette, “Artık sana bu ilim
geldikten sonra, kim seninle İsa hakkında tartışmaya girerse de ki: “Haydi
gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, hanımlarımızı ve hanımlarınızı ve bizzat
kendimizi ve kendinizi çağırıp, sonra da gönülden Allah’a yalvaralım da bu
konuda kim yalancı ise Allah’ın lânetinin onların üzerine inmesini
dileyelim.” denmektedir. Mübahele: “Hangi taraf yalancı ise Allah’ın ona lânet
etmesini gönülden istemek” demektir. Hicri 9. yılda Necran Hristiyanlarını
temsil eden 70 kişilik heyet, başlarında liderleri olarak Medine’ye gelip
Peygamber Efendimiz’le kıyasıya tartışmış, hakikati kabule bir türlü
yanaşmamışlardı. Bunun üzerine bu âyet nazil olunca, Hazreti Peygamber
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ilâhî emir gereği mübaheleyi teklif etmişti.
Necranlılar düşünmek için mühlet istemişlerdi. Bunu kendileri için tehlikeli
bulup kabul etmediklerini bildirmek üzere Efendimiz’in yanına geldiklerinde
bakmışlardı ki; O, Hazreti Hüseyin’i kucağına almış, Hazreti Hasan’ın elinden
tutmuş, Fatıma annemiz ile Hazreti Ali’yi arkasına katarak “Ben dua edince siz
de “âmin” dersiniz.” diyor. Heyecana kapılan hey’et başkanı hemen
mübaheleyi kabul etmediklerini bildirmiş, vatandaşlık vergisi vererek İslâm
hâkimiyeti altında yaşamayı benimsediklerini söylemişti. Peygamber Efendimiz
de onlara, kendilerine tanınan hakları ve yükümlülükleri bildiren bir emanname
vermişti.

İşte, Efendimiz aleyhissalatu vesselâm ile Necranlı Hristiyanlar arasında
cereyan eden hâdise münasebetiyle orada teklif edildiği gibi ben de asılsız
iddia ve isnatlarla sürekli bize saldıranları o türden bir ibtihale çağırabilirim.
Nasıl?.. Lisanımı bedduaya alıştırmadığım için ifade etmekte zorlanacağım ama
meselâ ben “Eğer teşvikçisi olduğum şu hizmetlerde dünyevî bir hedefim varsa;
meselâ, Türkiye’yi bütün zenginliğiyle ve imkânlarıyla getirip bana teslim
etseler, onu, küçük tahta kulübemdeki hayatıma tercih edecek ve makama-
mansıba, mala-mülke temayülde bulunacaksam Allah beni yerin dibine
geçirsin” diyeyim ve 70 milyon Türk insanı da buna “âmin” desin. Yok onlar
iddialarında yanılıyorlar ve o isnatları kasıtlı olarak dile getiriyorlarsa –şimdi
kimseye beddua etmek istemiyorum ama eğer çocukluk hâlim olsaydı belki
şöyle diyebilirdim– “Allah onların yuvalarını başlarına yıksın, evlerine ateş
salsın, düzenlerini başlarına geçirsin, yer parça parça olsun da yerin dibine
batsınlar” diyeyim. Ben demesem de, bu bedduaları üslûbuma ve kulluk
anlayışıma ters bulsam da, Anadolu’da bunu diyen bir sürü masum ve muztar
insan vardır şu anda. Evet ben demesem de, O Allâmu’l-guyûb olan Allah’ın
yapılan zulümleri karşılıksız bırakmayacağına da inancım tamdır. O Haziran



fırtınasından sonra da diş gösteren, çelme takan, iftira eden ve dine saldıran
nice müfsid vardı. Ben onlara beddua etmedim, “Allah’tan bulsunlar” bile
demedim. Ama biliyordum ki, benim şahsımda dine saldıran ve o ölçüde
Müslümanlara düşmanlık yapan kimseler Allah’tan bulacaklardır. O Rabb-i
Kerîmime, 1 ُلِیكَوْلا َمِْعنَو  ّللا  ُهٰ اَنُبْـسَح   diyerek öyle itimat ediyorum ki, biz
O’nun yolunda isek ve ben şu ahd-ü peymânımda samimi isem, bundan sonra da
o diş gösterenleri ve pençesiyle tehdit edenleri Allah Teâlâ iflah etmeyecektir.

Evet, ben yemin ediyorum; O’nun nâm-ı celîlini î’lâ ederek ve O’nun adını
bütün dünyaya anlatarak Allah’ın rızasını kazanma dışında bir gaye ve hedefim
yoktur. Hoşgörü derken de, bazı şeyleri hoşgörmezken de hep bu gaye ve
hedefe bağlı kaldım. Küfrü hoşgörmedim ben; dalâleti hoş görmedim. Ama
hiçbir zaman, bir kâfire ya da fırak-ı dâlleye mensup herhangi bir ferde karşı da
tavır almadım. Ben kötü sıfata karşı tavır aldım. İnsanlara kızmadım;
kötülüklere, kötü sıfatlara kızdım. Acaba yakın durma, yumuşaklık ve
mülayemet o insanlara bir şey ifade etme adına fayda getirir mi, dedim ve bu
mülâhazaya uygun davrandım. Bir kere daha diyeyim: Eğer, Allah rızasının
dışında, Allah’ın nâm-ı celîlini duyurma haricinde bir sevdam varsa, Rabbim
şuracıkta canımı alsın.. siz de buna “âmin” deyin. Yok onların iddia ettikleri
gibi değilse, ben onları Allâmu’l-guyûb olan Hazreti Allah’a havale ediyorum.

Kimseyi Lânetlemedik!..
Bir diğer husus da şudur: Onların, adlarını söyledikleri ve sizin de sorunuzda

zikrettiğiniz insanların hiçbirine karşı içimde zerre kadar sempati duymadım.
Ve hiçbirinin yoluna da sempatiyle yaklaşmadım. Bırakın sempatiyi, onların
yapıp ettiklerini alâkayla takip bile etmedim. Bana o türlü meselelerin
aktörlerini sorsanız, iki tanesinden fazlasının ismini de söyleyemem,
unutmuşumdur. Çünkü o kadar alâkasız kaldım ben onlara. Benim yürekten
alâka duyduğum bir şey vardır; o da, Rabbimdir, Peygamberimdir,
Kur’ân’ımdır. Alâka duyduğum Rabbimden, Peygamberimden ve Kur’ân’ımdan
dolayı benden nefret edenler ve onları yâd etmemden ötürü sözlerimden
rahatsızlık duyanlar varsa, onları da kin ve nefretleriyle baş başa bırakıyor ve
Allah’a havale ediyorum. Kendi şahsî yatırımı adına dünya kadar taşlar diken
insanların dünyada dikili bir taşı olmayan ve kendini Hakk’a adamaktan başka
bir mülâhazası bulunmayan birisine asılsız isnatlarla saldırmaları affedilir gibi
değildir. Ben bana ait hakları affedebilirim ama bilmem ki, Cenâb-ı Hak
kendisine âit, bu gönüllüler hareketinin arkasında olan, bilinen-bilinmeyen bir
sürü mü’mine, Anadolu insanına ait hakları affeder mi, affetmez mi?!.



Ben, çoklarının diş gösterdiği, bazılarının “tamam, işini bitirdik” deyip
sevindiği en şiddetli dönemde bile Mevlâna gibi, Yunus Emre gibi, Ahmet
Yesevî gibi yazdım ve konuştum. O günkü hissiyatım bugün mecmualarda
mevcuttur, alıp baksınlar. Ve hissiyatımı, kendi suizanlarıyla değil, benim
ifadelerimle değerlendirsinler. Öfkelenmedim, kızmadım, beddua etmedim,
kahriye okumadım, “anneleri–babaları ağlasın” demedim. Belki başkaları
diyordur; Anadolu’da binlerce insan, bu makul hizmetlere karşı böyle
düşmanca bir tavır alındığından dolayı belki “dine kastî düşmanlık edenlerin
evlerine ateş düşsün, evlatları yetim kalsın, anaları ağlasın...” falan diyorlardır.
Fakat benim üslûbumu bilenler, zannediyorum, onlara da hidayet temennisinde
bulunacak, Allah’ın affetmesini dileyecek ve hatta şimdiden, ahirette
mü’minlerin karşısına çıkıp baygın baygın baktıkları o acıklı durumu tasavvur
edecek ve o bahtsızların hâline acıyacaklardır.. acıyacak ve “Allahım Sen
onları da affeyle, onlara da hidayet et.” diyeceklerdir..

Allah’a Havale Ediyoruz!..
Evet, biz en zor günlerde, en amansız şekilde düşmanlık yapanlar hakkında

bile tel’ine, bedduaya “âmin” demedik, kimseye lânet ve kahriye okumadık.
Belki onlar hakkında en acı tercihimiz, onları Allah’a havale etme şeklinde
oldu. O havaleyi de yine Efendimiz’i taklîden yaptık. Hiçbirimiz O’ndan daha
merhametli ve daha şefkatli olamayız. Allah Resûlü, ِلْھَج ِيَبِأب  َكَْیلَع  ّلَلا  َّمُھٰ

َنْب َدـِیلَوْلِاب  َكـَْیلَع  ّلَلا  َّمُھٰ ََةبْیَِـشب ،  َكـَْیلَع  ّلَلا  َّمُھٰ َةـَبْتُِعب ،  َكـَْیلَع  ّلَلا  َّمُـھٰ ، 
ََةبْتُع  demiş,2 o günün din düşmanlarını, Ebû Cehil, Utbe, Şeybe ve Velid

gibilerini Allah’a havale etmiştir. Havale etme de, “Allahım Sen bilirsin, Sen
ne dilersen onu yap.” demektir. Kaldı ki, ben havale etmeyi bile Allah’tan
hidayet temenni etme alternatifine bağlayarak dile getirdim hayatım boyunca.
Hâlâ da aynı alternatifle beraber söylüyorum: “Allahım hidayetlerini murad
buyurduklarını hidayet eyle, onların gözlerini de hakikate aç, kalblerini
sevgiyle donat. Yok öyle murad buyurmuyorsan Sana havale ediyorum, ne
istersen onu yap.” diyorum. Dünyada hiçbir din mensubu, hatta hiçbir dinsizin
de bu mülâhazayı sert bulacağına ve buna itiraz edeceğine ihtimal vermiyorum.

Şu kadar var ki; Peygamber Efendimiz, Ebû Cehil’in ayağına defalarca
gitmiş, elli defa reddedilmesine rağmen, elli birinci defa yine gayet yumuşak
bir şekilde, kavl-i leyyin üzere O’na içini dökmüştü. İşte, herhalde bizim de,
bize hasım gibi davrananların ayağına aynı ısrarla gitmemiz gerekirdi. Aslında
gidip görüşme talebinde bulunduklarımız olmuştu; bazıları inatla kapıları
yüzümüze de kapatmıştı ama reddetmelerine ve kapıdan kovmalarına rağmen



defalarca gidip kendimizi mutlaka anlatmamız lazımdı. “Bizim dünya
mülâhazamız yok, sizin zannettiğiniz gibi bir iddia peşinde değiliz.” dememiz
ve sürekli “Ehl-i dünya dünyada, ehl-i ukbâ ukbâda, her biri bir sevdâda, bana
Allahım gerek” diyerek en samimi hislerimizi onlarla da paylaşmamız icap
ederdi. O hoşgörü ve diyalog sürecinde görüştüğümüz insanlarda belli bir
ölçüde bir yumuşama meydana gelmişti. Bir araya geldiğimiz insanların çoğu,
okumuş, kendini yetiştirmiş, firaset sahibi ve insanı tartmasını bilen kimselerdi
ve en azından yüz yüze gelince kendilerine göre bir kısım değerlendirmelerde
bulunmuşlardı. Bizi daha yakından tanımış ve daha sonra aleyhimizde koparılan
fırtınaya rağmen de ağızlarını, gözlerini bozmamış, olumlu üslûplarını
değiştirmemişlerdi. Durdukları yerde kemâl-i dikkat ve hassasiyetle nasıl
durmaları gerekliyse öyle durmuş; o hoşgörü ve diyalog çağrısına, âdeta atılan
tek adıma koşarak gelmek suretiyle, cevap vermişlerdi. Demek ki, biz herkese
ve gerektiği ölçüde kendimizi anlatamadık, düşüncelerimizi tam ifade
edemedik. Maksadımızın Allah’ın rızası olduğunu; insanları aydınlatmayı ise
bu mevzuda önemli bir vesile kabul ettiğimizi güzel bir üslûpla dile
getiremedik. İhtimal, bir üslûp problemi yaşadık ve bundan dolayı da Cenâb-ı
Hak onları bize musallat etti.

Bu arada şunu da belirtmeliyim: İlle de herkes tarafından sevilme ve takdir
edilme gibi bir derdimiz yoktur ve olmamalıdır. Kur’ân buyuruyor ki, “İman
edip, makbul ve güzel işler yapanları Rahman (hem kendi indinde, hem de
mahluklar nezdinde) sevimli kılacaktır.”3 Peygamber Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) bu âyet münasebetiyle buyurmuştur ki: “Yüce Allah bir
kulunu sevince Cebrail’e, ‘Ben falanı/falanları sevdim, sen de sev!’ der.
Bunun üzerine Cebrail (aleyhisselâm) da onu sever ve gökte olan meleklere,
‘Allah falanı sevmiştir, siz de seviniz!’ diye nida eder. Artık göklerdekiler de
onu sever. Sonra yeryüzünde de onun için bir sevgi yerleşmiş olur.” 4 Evet,
iman edip salih amellere yapışanlar hakkında yerde ve gökte sevgi vaz’edilir.
Fakat, imana, mü’mine, İslâm’a, müslime cibillî olarak düşmanlık besleyenler
onları da tabiî ki sevmeyeceklerdir. Bugün de dine diyanete karşı düşmanlık
yapanlar varsa, kendinizi onlara kat’iyen sevdiremezsiniz.

Kendi Üslûbumuzdan Fedakârlıkta
Bulunamayız!...
Ama yine de biz, muhataplarımız kim olursa olsun, insanları ayırt etmeden

herkese teveccühte bulunmalı, el sıkmalı, bağrımızı açmalıyız. “Kötülüğü
iyilikle sav.”5 hadis-i şerifi gereği, kim olursa olsun, insanlara iyilikle



mukabele etmeliyiz. Nihayet insandır, insanca tavır hakiki insanı yumuşatır;
vahşice tavır ise insanı bile vahşileştirir. Bizim üslûbumuz her zaman bu olmalı
ve başkaları ne yaparsa yapsın, biz kendi üslûbumuzdan fedakârlıkta
bulunmamalıyız. Bu üslûptan dolayı bize takdir edilen yer zindan ve loş
hücreler olabilir. Bizi tanımayacaklarmış, ezip geçeceklermiş,
presleyeceklermiş; bize işkence edecek, sürgün yaşatacak ve bulunduğumuz
yerde bile rahat bırakmayacaklarmış... O zulümlere maruz kalmakla
üslûbumuzu korumak arasında tercih yapmak zorunda kaldığımız zaman bile biz
üslûbumuzu tercih etmeliyiz. Yine sevmeli, yine şefkatle bağrımızı açmalı, yine
mülayim davranmalı ve yine affedici olmalıyız. Değil sadece dünyada affedici
olma, o türlü mütecaviz, saldırgan ve zalim insanların ahirette göreceği cezayı
düşündüğümüz zaman da “Allahım lütfunla muamele et, onları da hidayete
erdir, ufuklarını aç, dalâlette boğma bunları, Cennet’e giden yolları göster.”
mülâhazaları içimizde belirmeli; belirmeli, çünkü biz insanız ve bu bizim temel
üslûbumuz.

Evet, biz muhabbet fedaileriyiz; husumete vaktimiz yoktur bizim. Başkaları
bin türlü husumet gösterseler ve husumetin bin türlüsünü bir anda çektirseler de
düşmanca tavrın tekiyle bile olsa mukabelede bulunmayı düşünmeyiz.
Geçeceğimiz yollara diken atan, önümüze çukurlar kazan insanlardan birini bir
yerde kuyuya düşmüş görsek, yine ellerinden tutar, kaldırırız. Şahsen benim hep
bir temennim olmuştur: İsimlerini tasrih etmeyeceğim, bana karşı çok kötülük
yapanlar oldu. Ülkemize ihanet edenler hakkında, dıştaki hainler, zalimler,
kefere ve fecere hakkında düşünmedikleri şeyleri benim hakkında düşünen
insanlar gördüm. Bu kadar müsamahasız kimseler için ben ne diledim biliyor
musunuz? Rabbim bana bir fırsat verse, bir zor durumda bunların ellerinden
tutma imkânına sahip olsam; meselâ bir yerde trafik problemi olmuş, yolda
kalmış; arabama alsam, onu hâl ve tavırlarımla mahçup etmesem; ezkaza beni
tanırsa “Niye böyle davranıyorsun, ben sana kötülüğün katmerlisini
yapmıştım.” dese, ben de ona desem ki, “Herkes kendi karekterinin gereğini
sergiler.” Dahasını söyleyeyim; ahirette kendim kurtulabilir miyim, kurtulamaz
mıyım bilemiyorum; çünkü, hiç kimse kendi ameliyle kurtulumaz; insan ancak
Allah’ın rahmetiyle kurtuluşu bulur. Cennet’e girenler Allah’ın lütfuyla ve
rahmetiyle girerler, kendi amelleriyle ve iyilikleriyle değil. Rabbim beni de
rahmet ve fazlıyla sarar sarmalarsa, belki ben de kurtulanlardan olurum. İşte,
Allah lütfeder beni de kurtarırsa ve o zaman burada kötülük yapan o insanlar
karşıma çıkarlarsa, şu andaki hissiyatım itibarıyla; orada da ellerinden tutma
fırsatını bana lütfetmesini dilerim Rabbimden.

Hâsılı, hakkımızda olmayacak şüphe ve isnatlar ortaya atanlar, bütün bu



düşünceleri sıksalar, gönlümüzden damlayan bu niyetlerle asıl maksat ve
hedefimizi çok iyi anlayabilirler. Bizim gönlümüzden dünya ve dünyevî
beklentiler damlamaz. Dünya idaresi ve liderlik sevgisi damlamaz. Bütün
sermayeleri Müslümanlara saldırma ve diş gösterme olan marjinal bir kesimin
iddia ettiği “Müslüman bir diktatör” olma meyili hiç ama hiç damlamaz. Sâhi,
hakiki Müslüman nasıl diktatör olabilir onu da bilemiyorum. Altmış altı yaşına
giren ve çeşitli hastalıkların ağında belini doğrultamayan bir insanın diktatörlük
istikametinde bir adım atma mülâhazası olsaydı, o da bir çeşit liderlik
düşünseydi, genç yaşlarında, arzu ve hevesâtının galeyanda olduğu bir dönemde
ayağının dibine kadar gelen çok parlak tekliflerden hiç olmazsa birini kabul
etmez miydi? Bu hususu da ehl-i vicdanın iz’an ve anlayışına havale ediyorum.

Fakat, her şeye rağmen, beni dinleyenlere, adını bildiğim bilmediğim,
simasını kestirdiğim kestiremediğim, tanıdığım tanımadığım bütün dost ve
arkadaşlarıma, hatta herkese diyorum ki: Hoşgörüden geri durmayın, ama bu
hususta çok büyük beklentilere de girmeyin. Herkese dostluk eli uzatın ama el
uzattığınız herkesin elinizi sıkmasını da beklemeyin. Çünkü, uzattığınız ellerin
boşlukta kalabileceğini de hesaba katmamışsanız inkisara ve sukût-u hayale
uğrayabilirsiniz. Uzattığınız ele iğne-çuvaldız batıracak insanlar çıkabileceğini
de hesaba katın. Elinize iğne batsa da kırılmayın, rahatsızlık izhar etmeyin.
Muhatabınız on tane iğne batırmak suretiyle içindeki kini ve nefreti atacaksa,
onun iç huzuru ve ebedi saadeti için o kadar iğnenin, çuvaldızın acısına
katlanın. Onların kendi karakterlerinin gereğini sergilediklerini düşünerek siz
de üslûbunuzdan taviz vermeyin, kendi karakterinize göre davranın ve mutlaka
hoşgörü deyip yürüyün, diyalog deyip yolunuza devam edin. Unutmayın ki,
geleceğin huzurlu dünyasına ancak bu sayede ulaşılabilir.
1 Âl-i İmrân sûresi, 3/173.
2 Buhârî, vudû 69; Müslim, cihâd 107.
3 Meryem sûresi, 19/96.
4 Buhârî, bed’ü’l-halk  6, edeb 41, tevhid 33; Müslim, birr 157.
5 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/228.



Fedakârlık ve Adanmış Ruhlar
Soru: Maddî ve mânevî füyûzât hisleri ne demektir? Bu füyûzât

hislerinden fedakârlığın ehemmiyeti nedir?
Cevap: Füyûzât, çoğalma, taşma, bolluk ve bereket mânâlarına gelen “feyiz”

kelimesinin cem’idir (çoğuludur). Feyiz, dünyada, kalbî-ruhî hayatın
derinleşmesini ve insanın iç enginliklere ulaşmasını netice veren ilhamlar,
mevhibeler ve Cenâb-ı Hakk’ın lütfettiği vâridât-ı Sübhaniyedir. Ahirette ise
feyiz, insanın Cennet’e ulaşması, Rıza’ya kavuşması ve Cemâlullah’ı görme
şerefine nâil olması gibi mazhariyetlerdir. Sorunuza cevap verirken “feyiz”
kelimesini, mânevî haz ve zevk şeklinde anlamak ve o mânâda kullanmak
herhalde daha uygun olsa gerektir.

Maddî füyûzât hisleri, insanın meşru dairede zevk ve lezzetlerden istifade
etmek isteyişi demektir. Allah’ın helal kıldığı çerçevede yeme-içme, rahat
etme; israf, lüks ve fanteziye girmemekle beraber Cenâb-ı Hakk’ın lütfettiği
nimetlerden meşru dairede faydalanma; cismaniyet ve maddî hayat itibarıyla
onları kullanma duygusu hem kula verilmiş bir hak hem de insan olmanın
muktezasıdır. Fakat, bu istifade etmenin de bir sınırı vardır; bir insanın, hak
etmediği ya da dinin cevaz vermediği şeylerden faydalanması doğru değildir;
çünkü öyle bir işte Allah’ın rızası yoktur. Cenâb-ı Hak, nelerden istifade
etmeyi mübah kılmışsa, onlardan yararlanma kulun hakkıdır; bir kul, isterse bu
hakkı kullanır, isterse de onu kullanmayıp gelecek nesiller adına ayrı bir kıymet
hükmüne bağlar, onların kullanmasını sağlar.

Mânevî füyûzât hisleri ise, bir insanın iman-ı billah, mârifetullah,
muhabettullah ve latîfe-i Rabbâniye ile ulaşabileceği ruhanî zevkleri
arzulaması; Cennet’e girme ümidiyle ve Cennet nimetlerinin hayaliyle yaşaması
demektir. Allah’a iman etme ve mârifetullaha ermenin ruhî ve kalbî hayat
itibarıyla çok derin bir zevki vardır. Cenâb-ı Hakk’a yakınlıkta dünyevî
nimetlerle elde edilemeyecek çok engin hazlar bulunur. Allah’a imanla
başlayan ve O’nun sevgisine doğru devam eden yolun her adımında ayrı bir
sürprizle karşılaşılır. İşte, bu yolda yürüyen bir insanın tattığı zevk ve lezzetler
mânevî füyûzât hisleridir. Bazen, o yolun yolcusu, daha da ileriye gidebilir;
velilere seyr u süluk-i ruhanî neticesinde derin bir kısım şeyler lütfedildiği
gibi, o da bazı harikulade şeylere mazhar olabilir. Meselâ, insanların içini
okur; gelecekte vuku bulacak bazı hâdiselerle alâkalı bir kısım bilgiler Cenâb-ı
Hak tarafından kalbine ilham edilebilir; ya da ibadet ü taatten o kadar lezzet
alır ki, kulluk adına eda ettiği her şeyi bir kevser zemzemesi içinde yudumlar,



âdeta Cennet hayatını burada yaşıyor gibi olur. Bunlar, insanın mânevî yönü ve
kalbî-ruhî hayatı itibarıyla duyabileceği zevklerdir. Bunların bir damlası,
insanın maddesi ve cismaniyeti itibarıyla tattığı zevk ve lezzetlerin
batmanlarına tercih edilir. Kalbî ve ruhî hayat itibarıyla tadılacak olan bir
damla zevk, bedenî ve cismanî hazların bin batmanına galip gelir, ağır basar.

Adanmışların Fedakârlığı
İşte, maddî ve mânevî füyûzât hislerinden fedakârlık deyince, bu zevk ve

lezzetlerin her iki çeşidini de davası uğrunda feda eden adanmışlar akla gelir.
Bir davaya dilbeste olmuş ve ona adanmış bir ruh hem maddî hem de mânevî
füyûzât hislerinden el çeker; onları gaye ve hedef yapmaz. Bu, insanın maddî-
mânevî zevk ve lezzetleri davasına kurban etmesi, vermesi gerekli olan şeyler
bir yana, verme mecburiyetinde olmadığı şeyleri bile bağlandığı o dava
hatırına gözden çıkarması ve terk etmesi demektir ki; bu davranış adanmış
olmanın bir gereğidir.

Malumunuz olduğu üzere, Üstad Hazretleri de, bu “terk” meselesini değişik
yerlerde anlatır; acz, fakr, şevk, şükür, şefkat ve tefekkür yolunu izah ederken,
Nakşibendî tarikatında bir esas olan “terk” mesleğine de değinir. Evet,
Muhammed Bahauddin Nakşibend Hazretlerinin yolunda dört şeyi terk etmek
lazımdır ki; bu esas Farisî bir beyitle ifade edilmiştir:

“ Der tarîk-i Nakşibendî lazım âmed çâr terk,
Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî, terk-i terk”1

Rıza-yı ilâhîye vasıl olabilmek için terk edilmesi gereken dört şeyden ilki
dünyadır. Mesnevî-i Nuriye’de, dünyayı terk etmenin ölçüsü verilirken,
“Dünya hayatına ait işlerden kazandığına sevinmeme, kaybettiği şeye de
üzülmeme”2 esası zikredilmektedir. Yani, dünyayı terk etmeyi başaran bir
insan, bütün yeryüzü onun olsa, dünya kadar mal mülk edinse de çok
sevinmeyecek, nimete şükretmekle beraber, “Bu kazancım önemli değil
Allahım; çünkü benim için Sen ve Senin rızan önemlidir.” diyecek; bütün
dünyayı kaybetse de sabırla mukabelede bulunacak ve mahzun, mükedder
olmayacaktır.

Dünyayı terk etme mevzuuna en güzel misallerden biri Hazreti Eyyûb
(aleyhisselâm)’ın hâlidir: Hazreti Eyyûb’un sabır ve tevekkülünü sadece
yakalandığı hastalıklarda, maruz kaldığı yara berede değil, hayatının ve
geçirdiği imtihanların tamamında görmeye çalışmak lazım. Allah Teâlâ, onu
çok çeşitli şekillerde imtihan etmişti. Eyyûb aleyhisselâm bir gün, koyunlarının
kurtlar tarafından telef edildiğini; diğer bir gün, ekinlerinin rüzgâr ve fırtınayla



mahv olduğunu öğrenmiş, bu haberler karşısında hiç şikâyette bulunmadığı gibi
tam bir teslimiyet içinde eşine “Üzülme! O malı mülkü bana Rabbim vermişti;
şimdi de aldı. Hamd olsun, onları bana verip istifade ettirene ve sonra da
emanetini geri alana!..” demişti. Bir başka gün de, bir zelzele sonrasında
çocuklarının öldüğünü haber almış, onlara olan şefkatindan dolayı gözlerinden
yaşlar gelse de, yine aynı sabır, tevekkül ve teslimiyetle “Bana emanet çocuklar
verip sonra da geri alan Allah’a hamd olsun.” demişti. Her felaket sonrasında
şeytan, Hazreti Eyyûb’un yanına koşup “Sen ibadet ediyorsun, kendini bütün
bütün kulluğa veriyorsun ama Allah çocuklarının canını aldı, malını mülkünü
telef etti. Dahası, hastalığın da gün geçtikçe şiddetleniyor; hâlâ mı ibadet ü taat
diyeceksin?” sözleriyle onu isyana sürüklemeye çalışıyordu ama boşuna
uğraşıyordu. Eyyûb (aleyhisselâm) bütün dert ve belalar karşısında sabrını
muhafaza ediyor, Allah’tan gelen musibetleri gönül hoşnutluğuyla karşılıyor ve
“Hamdolsun Allah’a; O vermişti, yine O aldı.” diyordu. Bunu söylerken de,
“O’nun verdikleri bir emanet, ben de bir emanetçiydim; beni emanet
yükünden kurtardı.” diyecek kadar inşirah içinde bulunuyordu. (Tabiî ki, bu
vak’anın da rivayet edildiği şekliyle cereyan edip etmemesinden ziyade faslı ve
anlatmak istediği önemlidir.)

İşte insan, dünya işlerinden kazandığı şeyleri bu anlayış içinde karşılar;
onların bazılarını ya da hepsini kaybedince de yine aynı hâl ve tavrını korursa,
o, dünyayı terk etmiş demektir. Dünyayı terk etmek demek, hiç kazanmamak,
mal-mülk sahibi olmamak demek değildir. Öyle olsaydı, inanan insanları ortak
işler kurmaya, daha çok kazanmaya ve zengin olmaya teşvik etmenin de bir
mânâsı kalmazdı. Hayır, mü’min bir insan da çok çalışmalı, çok kazanmalı; ama
çalışıp kazanmasını sadece kendi rahatına, yeme içmesine, yat, kat, villa ve
yazlık sahibi olmasına bağlamamalı. Bir mü’min, Karun kadar dahi zengin
olabilir; meşru dairede dünyanın bütün zevklerinden istifade edecek imkânları
elde edebilir; bunda bir problem yoktur. Asıl problem, imkânlarını tamamıyla
kendi nefsi adına kullanmasında, fedakârlıkta bulunması gereken yerlerde
infakta bulunamamasında, zamanla şımarması, küstahlaşması ve nihayet
servetinin altında ezilip kalmasındadır.

Halilurrahman ve Terk-i Dünya
Bediüzzaman Hazretleri, dünya hakkındaki bir başka değerlendirmesinde, bu

dünyanın kesben değil kalben terk edilmesi gerektiğini söyler.3 Eğer, insan
dünyayı bu espri içinde anlayabilirse, tam bir ehl-i dünya gibi çalışıp
kazanabilir ve bir Karun gibi zengin olabilir. Çünkü, böyle biri iktiza ettiği an,
elinde-avucunda ne varsa, hepsini Rabbisinin rızası istikametinde infak



edebilir. Bu konuda Hazreti İbrahim’le alâkalı olarak anlatılan menkıbe çok
ibretâmizdir: Melekler Cenâb-ı Hakk’ın, İbrahim (aleyhisselâm)’a “Halilim”
demesindeki hikmeti sorarak hullet ve dostluğun servetle bağdaşıp
bağdaşmayacağını öğrenmek isterler. Evet, Allah ona “Halil” demişti.
Peygamber Efendimiz kendisine “Allah’ın dostu” diyenlere karşı; “O, Hazreti
İbrahim’di”4 buyurmuştu. Gerçi, Kendisi de Habibullah’tı ve Habib, Halil’den
üç kadem ilerdeydi –bu mevzuu Kalbin Zümrüt Tepeleri’ndeki “Hullet”
bahsine havale edip geçelim– Fakat, Efendimiz “Halil, Hazreti İbrahim’dir.”
diyerek dedesini işaret ediyordu. İşte, Hak dostluğuyla servetin aynı çizgide
buluşup buluşamayacağını istifsar eden melekler, Allah’ın izniyle, Hazreti
İbrahim’i ziyaret ederler. Melekler, uzun bir yoldan gelmiş, saçı sakalı dağınık,
üstü başı perişan bir misafir edasıyla İbrahim Nebi’nin yanına gelip aç
olduklarını söylerler. O da bir koyun kesip, pişirir ve ikram eder. Melekler,
yemeğe başlarken “Bismillah” yerine, kendilerine has bir zikir sayılan ٌحوُّبُس

ِحوُّرلاَو ِةــَِكئَالَمْلا  ُّبَر  اـَنُّبَر َو )  ) ٌسوُّدــُق  derler. Bu tesbih, vahiyle yunup
yıkanmış o pak gönle öyle tesir eder ki, “Aman, bu ne güzel bir söz.” der ve
koyunlarının dörtte biri karşılığında o sözü tekrar etmelerini yalvarırcasına
ister. Hani, çok profesyonel birisinden bir makale yazmasını istersiniz de, daha
makale bitmeden, yazdığı iyi bir dibaceye, bir mukaddimeye bile hayran
kalırsınız; kalırsınız da, o cümleleri ancak o şahsın bir araya getirebileceğine
kanaat getirirsiniz. Hele, biraz da yazıdan, üslûptan anlıyorsanız hayranlığınız
daha da artar. İşte, o tesbihin mânâsındaki derinliği de, Allah’la alâkası
açısından tesbih u tazime ve vahye aşina olan Halilürrahman çok iyi anlıyor;
anlıyor ve “Koyunlarımın yarısı sizin olsun, n’olur bu sözü bir kere daha tekrar
edin.” diyor. Melekler, kendilerine has bir ses ve eda ile söyleyince, o tesbih
Hazreti İbrahim’in letâifinde öyle bir tesir icra ediyor ki, dünyayı kesben
değilse de kalben terk etmiş olan o büyük Nebi, bir kere daha aynı tesbihi
duymak için malının tamamını vermeye de razı oluyor.

Evet, servetin başında böyle iğreti durma, Hâlik-ı kâinat adına veya O’nun
adını yüceltme ve O’nun rızasına ulaşma uğrunda hemen her şeyi çok rahatlıkla
elinin tersiyle itecek kadar dünyayı kalben terk etme çok önemlidir. “Acaba
İbrahim Nebi gerçekten böyle bir fedakârlıkta bulunmuş mudur?” Hazreti
İbrahim’in bu kıssası bir menkıbe olsa da ya da üstureye benzese de,
Halilurrahman’ın bütün hayatı o tür fedakârlık ve teslimiyet örnekleriyle
doludur. Hazreti Hacer’i götürüp otsuz, susuz, ağaçsız, insansız bir yere
bırakmasından oğlunun boğazına bıçağı çalmasına, Mısır, Şam ve Mekke
arasında hicret mekikleri dokumasından ateşe atılması esnasında “Rabbim



hâlimi biliyor ya!..” demesine ve teslimiyetine kadar ömrünün her anı onun bu
fedakârlığı yapabileceğini göstermektedir.

Yine aynı konuda bir başka menkıbe anlatılır: Bir adam, “Benim ayağım,
bütün velilerin omuzları üzerindedir.” diyen şu veliyi göreyim düşüncesiyle
Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin evine gider. Kapıdan içeri girince,
köpeklerin boynunda altın tasmalar görür. Bu durum karşısında iyice şaşıran
adam, “Köpeklerinin boynuna altın tasma takacak kadar dünyaya dalmış bir
insan nasıl veli olabilir?!.” diye içinden geçirir. Hazretin huzuruna vardığında,
daha o bir şey söylemeden, Hazret, “Efendi! Efendi! Biz onları gönlümüze
sokmadık; pisi pise layık gördük, pisin boynuna taktık.” deyiverir. İşte, terk-i
dünya budur; dünyevî her türlü imkân mevcuttur; ama kesben terk edilmeyen
dünyaya kalben sırt dönülmüştür. Niyet ve amel bu olduktan sonra da dünya
malının hiç mi hiç zararı yoktur. Asıl önemli olan, ihtiyaç anında bütün dünyevî
imkânları din-diyanet adına, i’lâ-yı kelimetullah ve Allah’ın hoşnutluğunu
kazanma hesabına feda edebilmektir.

Ey Yâr Senden Dönmezem!..
“Terk-i ukbâ”ya gelince; adanmış insanda dava uğruna ortaya koyduğu cehd

ve gayrete mukabil ahireti kazanma mülâhazası da olmamalıdır. Bir insan,
Allah’a kulluğunu, ibadet ü taatini, evrâd u ezkârını, hatta i’lâ-yı kelimetullah
yolunda mücahedesini, icabında zindanlara girmesini, değişik belalar altında
kalıp preslenmesini, sıkıntılara maruz kalmasını doğrudan doğruya Cennet’i
kazanmaya bağlıyor ve bütün bunlarla Cennet’e girmeyi esas maksat yapıyorsa,
o insan, kazanma kuşağında kaybediyor demektir. Adanmış bir insanın başına,
bunların hepsi gelebilir; fakat o bunlarla ahireti peyleme peşine düşmemelidir.
Demelidir ki, “Allahım, eğer ben bütün bunlarla Sana yaklaşıyorsam, kendimi
çok tâli’li bir insan sayacağım. Ben, başka değil, sadece Senin rızanı
arıyorum.”

Evet, adanmış bir ruh yapıp ettiği her şeyi ve başına gelen bütün musibetleri
sadece O’nun hoşnutluğunu kazanma hedefine bağlamalı ve Nesimi gibi:

“ Bir cefâkeş âşıkem ey yâr senden dönmezem
Hançer ile yüreğimi yar senden dönmezem
Ger Zekeriya tek beni baştan ayağa yarsalar
Başıma koy erre Neccâr senden dönmezem” demelidir.
Azeri Şair, Allah hakkında “Neccar” tabirini kullanıyor. Cenâb-ı Hakk’ın

öyle bir ismi yoktur; fakat şair O’na isnat ettiği bir fiile binaen kendince bir de
isim uyduruyor. “Neccar” marangoz, testere kullanan demektir. “Erre”, Oğuz



dilinde testere mânâsına gelir. Nesimi şöye devam ediyor:
“ Ger beni yandırsalar, toprağımı savursalar
Külüm oddan çağırsalar Settâr senden dönmezem.”
İşte dava adamı da başına testereler bile konsa, hançer ile yüreği de yarılsa

yine de hâline razı ve Rabbinden hoşnut olmalı, O’nun rızasını tahsile
çalışmalıdır. Fuzuli ne güzel söyler:

“ Yâ Rab, belayı aşk ile kıl aşina beni
Bir dem belâ-yı aşktan etme cüdâ beni
Az eyleme inâyetini ehli derdden
Yani ki çok belâlara kıl müptela beni” der.
Evet, bu ölçüde bin belaya maruz kalsa da, adanmış ruh, Allah yolunda

başına gelenlerin hepsine katlanacak; fakat kat’iyen bunları –haşa ve kella–
Allah’tan bir şey koparmak için vesile yapmayacak, bir peyleme mevzuu hâline
getirmeyecek ve asla bir sermaye gibi görmeyecek. İbadet ü taatini de, belalara
sabrını da dünyevî-uhrevî semerelere bağlamayacak. Belki diyecek ki, “Ben
hak yolundayım, Allah da beni imtihan ediyor.” Cenâb-ı Allah demiyor mu:
“Biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile, yahut mala, cana veya
ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz.”5 Yani, Rabbimiz buyuruyor ki “Sizi
malla, canla, korkuyla imtihan edecek ve sizi size göstereceğim. Nesiniz, kaç
gram geliyorsunuz, neye ne kadar katlanıyorsunuz, nerede ve ne karşısında
tahammülsüzlüğe düşüyorsunuz; siz kendinizi göreceksiniz. Çünkü öbür tarafta
vicdanınızla yüzleşirken hakkınızdaki hükmü yine siz vereceksiniz.” Ne kadar
önemli bir mesele!.. Allah, sizi istintak eder de –STV’deki Büyük Buluşma’da
olduğu gibi– vicdanınızla yüzleştirir. Büyük Buluşma’da ölenleri hesaba çeken
insan, insanın vicdanını temsil ediyor. “Şimdi hazır mısın hakkında verilecek
hükme?” diyor orada. Bunlar, Kur’ân ve Sünnet’e uygun ifade tarzları. Onun
gibi, bizim de hiçbir iyi ve başarılı yanımız öbür âlemi peylemeye matuf
olmamalıdır. Her şey Cenâb-ı Hakk’ın hoşnutluğunu kazanmaya bağlanmalıdır
ki, terk-i ukbâ derken de bu mânâlar kastedilir.

Allah’ın Kulları Nerede?!.
Onun içindir ki, ahiret beklentilerinden sıyrılamamış, Allah’a tamamen

yönelememiş ve Cennet arzusuyla kulluk yapmayı terk edememişler için
Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri “İbadü’l-Cennet”, yani, “Cennetin kulları”
demiştir. Allah karşısında kemerbeste-i ubudiyet içinde iki büklüm olsa ve
namaz kılsa da, sadece Cehennem endişesiyle tir tir titreyerek ibadet eden
kimseler hakkında “İbâdu’n-Nar” yani “Cehennemin kulları” demeyi uygun



bulmuştur. Dünyevî beklentilerden kurtulamayan, ona kalben sırtını
dönemeyenleri de “dünyanın kulları” olarak adlandırmıştır. Hâlbuki
Cehennemden kurtuluş ya da dünyevî arzular kulluğun hedefi olamayacağı gibi,
Cennet de amel ve ibadet için esas maksat olamaz. İbadet, Hak emrettiği için ve
O’nun rızasını elde etmek maksadıyla yapılır. Evet, ibadetin gerçek sebebi,
Allah’ın emridir. Herhalde Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri sözünü noktalarken de
şöyle seslenmiştir: “Pekala, bunca kul içinde Allah’ın kulları nerede?”

Terk edilmesi gerekenlerden biri de insanın kendi nefsidir. “Terk-i hestî”,
insanın kendi benliğini de terk etmesi, nefsini düşünmemesi demektir. Değişik
vesilelerle arz ettim: Meselâ, namazda sen aradan çıkacak, artık kendini
unutacak, sadece O’nu düşünecek, namazınla O’nu baş başa bırakacaksın.
Ağzından çıkan her kelimeyle O’nun rızasına vurguda bulunacaksın. Namazının
her anında O olacak; senden bir parça ya da nefsin hesabına bir mülâhaza
kalmayacak orada. Muhammed Bahauddin Nakşibendi bu hâle de terk-i hestî,
kendini terk etmek, diyor.

Bütün bu terklerden sonra, insanın aklına “Ben dünyayı terk ettim, ukbayı
terk ettim, kendimi de terk ettim. Ben, O’nun uğruna her şeyden vazgeçmiş bir
insanım” şeklinde bir duygu ve düşünce gelebilir. Şâh-ı Nakşibend orada bir
terkten daha bahsediyor ve “terk-i terk” de lazım diyor. Yani, bu terkleri de
terk etmen; terk ettiğini de unutman gerek. “Şunu terk ettim, bunu terk ettim”
mülâhazasına takılıyorsan onları hiç bırakamamış sayılırsın.” Terk etmen
gerekenleri Belh’de bıraktığın ara sıra da olsa aklına geliyorsa, demek ki sen
hâlâ saraydaki İbrahim Edhem’sin, Belh’i unutamamışsın.

Evet, maddî-mânevî füyüzat hislerinden sıyrılma çok önemlidir. Onları terk
etme hususunda çok ciddi bir kazanç söz konusudur. O mülâhazaları aklınızdan
sildiğiniz zaman dört buudlu bir terk hayatı yaşarsınız. Dünyayı terk derinliği,
ahiret beklentilerini terk enginliği, kendi kendinizi terk ufku ve bütün terkleri
terk aşkınlığına ulaşırsınız. Bu aşkınlıkla da bütün terk ettiklerinizin ötesinde
O’nu bulursunuz.

İnsan kendine ait hiçbir beklentiye girmemeli. Bir arkadaşınızın değişik
zamanlarda dediği gibi; adanmış bir ruh, kendisine Abdulkadir Geylânîlik bile
verilse, “Allahım, ben sadece Senin rızanı istiyorum.” deme mevzuunda kararlı
olmalı. Bundan sonra, bir peygamber gelmesi mümkün değildir. O kapı artık
mühürlenmiştir. Birisi “Ben nübüvvetin rüyasını gördüm!” dese, hiç tereddüt
etmeden ona, “Sen kezzabın ta kendisisin!” diyebilirsiniz. Çünkü, Hâtem-i
Divân-ı Nübüvvet ile o iş bitmiştir. Fakat, vilâyet yolu kapanmamıştır; Allah
bundan sonra da pek çok İmam-ı Rabbânî, pek çok Şâh-ı Geylânî, pek çok
Muhammed Bahauddin Nakşibendî ve pek çok Hasan Şâzelî yaratabilir. İşte,



insan öyle hâlisane bir kulluğa tâlip olmalıdır ki, Hasan Şâzelî Hazretleri onun
ayağının ucuna kadar gelse, “Ben kendi devrimde şu hakikatin temsilcisi ve
Allah’ın matmah-ı nazarıydım, Cenâb-ı Hak –tabir caizse– bir mercek gibi
benden insanlığa bakıyordu. O’nun nazarı önce bana çarpıyor, benden de bütün
insanlığa yayılıyordu. Şimdi ise, benim vazifemi sen omzuna alacak ve o
hakikatin bugünkü temsilcisi sen olacaksın.” dese, adanmış ruh, gönül
rahatlığıyla “Allahım, ben bunu istemiyorum, sadece Seni istiyor, Sana sadık
bir kul olmayı diliyorum.” diyebilmelidir.

Hâsılı, Resûlullah Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurmuşlardır
ki: “Her kim Allah için olursa, Allah da onun için olur.”6 Evet, sırf Allah için
olma, dava adamının vasfıdır ve böyle bir insan, ellerini açtığı her zaman
Allah’ın rahmet ve inayetini yanında bulacaktır. İnsan, Allah’ın rızasını tahsile
çalıştığı yolda maddî-mânevî füyûzat hislerinden fedakârlıkta bulunduğu
nispette O’na daha yakın olacaktır.
1 Bediüzzaman, Mektubat s.17 (Dördüncü Söz, İkincisi).
2 Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.119 (Habbe).
3 Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.113 (Habbe).
4 Bkz.: Müslim, fezâil 150; Tirmizî, tefsîru sûre (98) 1.
5 Bakara sûresi, 2/155.
6 Bkz.: Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 7/84.



O Size Küsmedi, Darılmadı!..
Soru: Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ya da

Üstadımız gibi büyüklerin, fert planında, bize darılıp küsmeleri söz konusu
mudur? ىٰلَق اَمَو  َكُّبَر  َكَعَّدَو  اَم   “Rabbin seni kat’iyen terk etmedi ve sana
darılmadı.”1 ilâhî beyanı gibi, َكُذاَتْسُأ َكَعَّدَو  اَم  ...َكُِّیَبن ,  َكَعَّدَو  اَم  ... ’yi
vicdanımızda duymamız mümkün müdür?

Cevap: Rivâyetlere göre; Peygamber Efendimiz’e gelen vahiy bir müddet
kesilmiş, Cibrîl (aleyhisselâm) bu süre zarfında görünmemiş, bunun üzerine
müşriklerden bazıları, “Rabbi Muhammed’e küstü, O’nu terk etti.” iddiasında
bulunmuşlardır. Allah Resûlü’nü üzmek, güya O’nu yeise düşürmek ve
davasından vazgeçirmek için müşriklerin “Rabbi O’nu terk etti.” demelerine
mukabil Cenâb-ı Allah; “Ey Resûlüm! Rabbin seni asla terk etmedi ve sana
darılmadı da.” mealindeki âyeti indirmiştir.

Allah Teâlâ’nın, Peygamber Efendimiz’e darılması ve O’nu terk etmesi vâki
değildir ve bir süre vahiy gelmeyişi de asla öyle bir darılmadan
kaynaklanmamıştır. Allahu a’lem, Efendimiz’in gönlünde, vahye karşı daha
derin heyecanlar uyarmak ve öteleri gözlemesi, semanın dilinin çözülmesini
beklemesi mevzuundaki iştiyakını tetiklemek için bir inkıtâ olmuştur. Bir
haylûlet (araya girip perde olma) şeklindeki bu inkıtâda, O’nu geleceğe
hazırlama gibi bizim bilemediğimiz başka hikmetler de vardır. Dolayısıyla, bu
meseleyi, kendi düşünce tarzımız, kendi anlayışımız ve kendi ufkumuz itibarıyla
yorumlamaya kalkarsak, o Zât-ı âlişânı kendi seviyemize indirmiş oluruz;
öyleyse, onu, Allah Resûlü’nün şahsî mülâhazası ve engin ufku itibarıyla ele
almak lazım.

Evet, değişik rivayetlerde üç, beş, dokuz hatta kırk günlük bir süre zarfında
vahyin kesintiye uğradığından bahsedilmektedir. Fakat, bu mevzuyu, bir
dargınlığın neticesiymiş gibi göstermek kat’iyen doğru değildir. Ayrıca, Vâkıdî
ve Kelbî gibi kimseler, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) vahyin
kesilmesi karşısında duyduğu teessürden dolayı dağda, bayırda gezdiğini ifade
etseler, onun bazı davranışlarını kendilerince farklı değerlendirseler ve bazı
modern yorumcular da onların düşüncelerini aynen günümüze taşıyarak yeniden
seslendirseler bile, ben bunların hiçbirine ihtimal vermiyorum. Onlara iştirak
etmediğim gibi o türlü iddiaları Efendimiz’i hiç tanıyamamış olmalarına delil
sayıyorum. Kendisine vahiy gelmeden evvel hayatında zerre kadar dengesizlik
müşâhede edilmeyen bir insanın, semalarla irtibata geçtikten ve ulûhiyet
hakikatine o kadar aşina olduktan sonra, öyle bir ruh haleti içine girmesi



kat’iyen mümkün değildir. Evet, mutlaka O da bir beşerdi, muktezâ-yı beşeriyet
olarak bizde bulunan bazı şeyler O’na da ârız olurdu, fakat, O’nda asıl olarak
meydana gelen şeylerin bizde yalnızca gölgeleri hâsıl olduğu gibi, bizde asıl
olarak bulunan şeylerin de O’nda sadece gölgesi bulunurdu.

Allah Resûlü’nün bakışları hep ulvî alemlerdeydi; O’nun ötelere karşı tarifi
imkânsız bir iştiyakı vardı. Bazı insanların dünyaya bağlılığının ve
dünyevîliklere tiryakiliğinin çok ötesinde O öteki alemlere bağlıydı ve bir
ibadet ü taat tiryakisiydi. Cenâb-ı Hakk’ın rızasına vesile olacak hususları
öğrenmek ve Cebrail’le (aleyhisselâm) bir kere daha sohbet-i Cânan’da
bulunmak için âdeta can atıyordu. Nitekim, bir gün “Ey Cibrîl! Bizi (şimdiki
mutad) ziyaretinden daha çok ziyaret etmene engel nedir?”  demiş ve onunla
daha sık bir araya gelme isteğini ifade buyurmuştu; Cibrîl-i Emin de, “Biz
senin Rabbinin emri olmadıkça inmeyiz.”2 mealindeki âyetle ona cevap
vermişti. İşte, kısa bir süreliğine de olsa vahyin kesilmesini, ötelere
müteveccih ve vahiy tiryakisi bir insanın duygu, düşünce ve iştiyak enginliği
açısından değerlendirmek gerekir.

Allah Resûlü kendi ufku itibarıyla, onu önemli bir inkıtâ sayabilir, bir
haylûlet vâki olmuş gibi algılayabilir, yani ötelerle kendisi arasına bir perde
konulduğunu ve âdeta bir husûf (perdelenme, ay tutulması) yaşadığını
düşünerek ciddi bir heyecan içine girebilir. Fakat, kısa süreli böyle bir kesinti,
belki de O’nun iştiyakını artırmaya matuftur ve bir rahmettir. Geçici bir kabz
tattırmak suretiyle, Allah (celle celâluhu) her zaman bast hâlinde yaşayan
Habibi’nin teyakkuzunu tetiklemeyi ve tevecühünü güçlendirmeyi murad
buyurmuştur. Nitekim, Kur’ân-ı Kerim, “Rabbinin yüce adını zikret, fânilere
bel bağlamaktan kurtul ve bütün gönlünle yalnız O’na yönel.”3 mealindeki
âyetlerle böyle bir teyakkuz ve teveccühe davet etmektedir. Evet, bir süreliğine
vahyin kesilmesi âdeta daha derin bir yöneliş çağrısıdır; fakat, kat’iyen bir
küskünlük ve dargınlığın neticesi değildir. Bunun en önemli delili de, Duha
sûresinin tamamı ve bilhassa “Ey Resûlüm! Rabbin seni asla terk etmedi ve
sana darılmadı da.”4 mealindeki âyet-i kerimedir. Bu âyetler, Allah Resûlü
için birer müjdedir; bulunduğu her hâlin önüne nazaran sonunun, meselâ
nübüvvetinin başlangıcına nazaran sonrasının, dünyaya nazaran ahiretinin daha
hayırlı olacağını, Efendimiz’in daimî bir yükselişte bulunacağını; dünyada,
ilâhî feyizlerle ve tebliğ vazifesinde muvaffakiyetle, ahirette ise şefaat-ı uzmâ
ve Makam-ı Mahmud’la mükâfatlandırılacağını haber veren ve O’nun mutlaka
razı edileceğini bildiren bir müjdedir. Selef-i salihînden bazıları, “Kur’ân’da
en ümit verici âyet budur, zira kendisine ümmet olma şuur ve şerefini taş ıyan
kimseler kurtulmadıkça Efendimiz’in razı olması düşünülemez.” demişlerdir.



Vazifeni Yap, Allah’ın Vazifesine Karışma!
Diğer taraftan, “Rabbin seni asla terk etmedi ve sana darılmadı!” ifadesini

mukabele olarak değerlendirmek lazım. Meselâ, Arapça’dan Türkçe’ye
çevirirken kabaca “Kim Allah’a tevbe ederse Allah da ona tevbe eder.”
şeklinde dile getirilen hakikat, aslında “Bir insan günahından tevbe eder ve
bir kere daha kulluk şuuru içinde Cenâb-ı Hakk’a yönelirse, Allah o kulun
tevbesini karşılıksız bırakmaz ve ona rahmetinin genişliğiyle, mağfiretinin
enginliğiyle muamelede bulunur.”  demektir. Belâgat ilminde, aralarında tezat
ve tekabül bulunan şeyleri bir ibarede bulundurmaya ve aynı kelimeyi birbirine
mukabil iki ayrı mânâda beraberce zikretme ye “mukabele” denmektedir.
Bediüzzaman Hazretleri’nin “Demek hüner, kesret-i etbâ ile değildir. Belki
hüner, rıza-yı ilâhîyi kazanmakladır. Sen neci oluyorsun ki, böyle hırsla
“Herkes beni dinlesin?” diye, vazifeni unutup vazife-i ilâhiyeye karışıyorsun?
Kabul ettirmek, senin etrafına halkı toplamak Cenâb-ı Hakk’ın vazifesidir.
Vazifeni yap, Allah’ın vazifesine karışma.” şeklindeki ifadelerinde geçen
“vazife” kelimesi de böyle bir mukabele düşüncesiyle kullanılmıştır.5 Yoksa, –
hâşâ– Allah için vazife ve sorumluluk söz konusu olamaz. “O yaptıklarından
sorumlu değildir. O’nu sorguya çekecek kimse yoktur, ama insanlar mutlaka
sorgulanacaklardır.”6 mealindeki âyet de bu hakikati ifade etmektedir. Demek
ki, Bediüzzaman’ın bu sözlerindeki “vazife” kelimesi de belâgat ilmindeki
mukabeleye misaldir.

İş te , 7 ىٰلَق اــَمَو  َكُّبَر  َكـَـعَّدَو  اـــَم   ifadesini de mukabele açısından
değerlendirmek icap eder. Yani, sizin birbirinizi terk etmeniz, birbirinize küsüp
darılmanız kendi acz, zaaf, fakr ve hiçliğiniz içinde ne ifade ediyorsa, birine
küsüp darılınca siz ne yapıyorsanız, Hazreti Zât-ı Zülcelâl de kendi
münezzehiyet, mukaddesiyet ve mübecceliyeti zaviyesinden öyle bir
mukabelede bulunur. Küsme ve darılma gibi kelimeler Zât-ı Ulûhiyet’e nispet
edilince, o kelimelerin lazımı, Cenâb-ı Allah’ın münezzehiyeti içinde
anlaşılmalıdır. Yoksa, bu sözler insanların küsüp darılmaları cinsinden beşerî
bir mânâyı hatırlatmamalıdır. Öyleyse âyet-i kerime, “Allah, seni hiçbir zaman
kimsesizliğe terk etmedi ve yalnız bırakmadı.” anlamına gelmektedir.

Çoğumuz itibarıyla, biz de bu âyeti her okuyuşumuzda, aynı mânâyı kendi
adımıza duymaya çalışır ve sanki Rabbimiz bize hitap ediyormuş gibi bir hisse
kapılırız. Aslında, bu hitap, evvelen ve bizzat, hakiki ve kamil mânâsıyla
Peygamber Efendimiz’e mahsus olsa bile, saniyen ve izâfî olarak, zıllî
keyfiyetiyle ve izdüşümü itibarıyla O’nun yolunda olan insanlara da
bakmaktadır. Öyle inanıyorum ki, Allah Teâlâ, bir adımla dahi olsa Kendisine



yaklaşanı hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır. Çünkü O “ َنیِمِحاَّرلا ُمَحَْرأ   -
Yegâne merhametli”dir. “Çok rahim, çok merhametli” denince herkesten önce
O akla gelir.

Cenâb-ı Hak, Duha sûresinde ayrıca “Elbette Rabbin sana ileride çok
ihsanda bulunacak, tâ ki sen de O’ndan ve verdiğinden razı olacaksın.”8

buyurmaktadır. İbn Abbas’tan gelen bir rivayette, “O’nun rızası, ümmetinin
hepsinin Cennet’e girmesindedir.”  denilmektedir. Peygamber Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ümmetine karşı duyduğu büyük şefkat de bunu
gerektirmektedir. İnsanlık tarihinde O’nun kadar ümmetine “düşkün” bir
başkasını göstermek mümkün değildir. Bu hakikati ifade sadedinde Kur’ân-ı
Kerim’de, “Size kendi aranızdan öyle bir Peygamber geldi ki zahmete
uğramanız ona çok ağır gelir. Kalbi sizin için titrer, mü’minlere karşı pek
şefkatli ve merhametlidir.”9 diye anlatılan Rahmet Peygamberi’nin
(aleyhissalâtü vesselâm) ümmetine karşı alâkası fevkalâde ve had safhadadır.
Bundan dolayı, Peygamber Efendimiz’in, ümmetine küsüp darılacağına hiç
ihtimal vermiyorum. O’nun genel tabiatının ve yüksek karakterinin küsüp
darılmaya müsait olmadığına inanıyorum.

Ashabımı Bana Bırakın!..
O, ümmetine karşı o denli merhamet ve şefkatle doluydu ki, bir gece sabaha

kadar, Hazreti İbrahim’in duası olan, “Yâ Rabbî! Doğrusu onlar (putlar)
insanların çoğunu saptırdılar. Artık bundan sonra kim bana tâbi olursa, o
bendendir. Kim de bana karşı gelirse, o da Senin merhametine kalmış tır,
şüphesiz Sen Gafûrsun, Rahîmsin.”10 mealindeki âyet ile; Hazreti İsa’nın duası
olan, “Yâ Rabbî! Eğer onları cezalandırırsan, şüphe yok ki onlar Senin
kullarındır. Onları affedersen, Aziz ü Hakîm (üstün kudret, tam hüküm ve
hikmet sahibi) ancak Sensin!”11 mealindeki âyeti tekrar tekrar okumuş, ellerini
kaldırıp “Allahım! Ümmetimi (mağfiret et), ümmetimi (mağfiret et!)”  diye
yalvarmış ve ağlamıştı. Bunun üzerine Allah Teâlâ Hazretleri: “Ey Cebrail!
Muhammed’e git ve O’na de ki: “Biz seni ümmetin hususunda razı edeceğiz
ve asla kederlendirmeyeceğiz.”12 buyurmuştu.

Peygamber Efendimiz, bir hadis-i şeriflerinde haşrin dehşetini anlatırken, “O
gün ümmetimden bazıları sol taraflarından yakalanmış olarak getirilir. Ben,
“Yâ Rabbi, bunlar da benim ashabım! Bunlar da benim ümmetimden!” derim.
Cenâb-ı Hak bana hitaben, “Yâ Muhammed! Bilmiyorsun onlar senden sonra
neler işlediler.” der. Ben de artık salih kul Hazreti İsa gibi derim: “Yâ
Rabbî! Ben aralarında olduğum müddetçe onları kolladım. Fakat vakta ki



Sen beni aralarından tutup aldın, onları görüp denetleyen yalnız Sen kaldın.
Sen gerçekten her zaman, her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onları
cezalandırırsan, şüphe yok ki onlar Senin kullarındır. Onları affedersen, Aziz
ü Hakîm ancak Sensin!”13 buyurarak ötede de ümmetini düşünüp onları
kurtarmak için çırpınacağını söylemişti.14

İşte böyle bir zatın ümmetine küsmesi ve darılması söz konusu olamaz.
O’nun kendi hakları açısından hiç kimseye küsüp darılmayacağından emin
olabilirsiniz. Fakat, Allah Resûlü’ne karşı yapılan bazı hatalar ve cinayetler
vardır ki, doğrudan doğruya O’na karşı yapılmış olsa da, belki umumun
hukukuna bir tecavüz ya da hukukullah adına bir saygısızlık sayılır. Dolayısıyla,
–Efendimiz’e karşı saygım çerçevesinde herhangi bir şeyin O’nu aştığını
söylemek istemesem de, dîk-i elfazdan (lafızların darlığı ve ifade
eksikliğinden) dolayı mecbur kalarak demeliyim ki– o türlü meselelerde
affetmek ve bağışlamak O’nu da aşar. Siz kalkıp deseniz ki, “Ben şu kötülük
yapanı da bağışladım, bu kötülük yapanı da affettim...” Fakat, yapılan o
kötülükler içinde, Kur’ân’a hakaret yer alıyorsa, Efendimiz’e saygısızlık
bulunuyorsa, dine-diyanete karşı bir tecavüz söz konusu ise, bir asırdan beri
insanlığın hayrına ortaya konan bir hizmet çizgisine ve o eşiğe baş koyan
insanların sa’yine ihanet varsa, bunlar öyle büyük cinayetlerdir ki, bu konuda
affetme ve bağışlama hakkı hiç kimseye verilmemiştir. O cinayetleri işleyenler,
Kâbe’yi tavaf etmiş ve beş vakit namazlarını aksatmamış olsalar bile,
yaptıkları kötülüklerin hesabını ötede mutlaka verecek ve cezalarını
çekeceklerdir. Hatta siz onları affedip her gün dualarınızda yâd etseniz de,
onlar bu hesaptan ve cezadan kurtulamayacaklardır.

Ümmet-i Muhammed’e ihanet, Hazreti Üstad’ın davasına ihanet, bugün
dünyanın dört bir yanına yayılan hizmet-i imaniye ve Kur’âniyeye ihanet
affedilir türden değildir. Âdet-i ilâhiye açısında Allah affetmez o türlü
kötülükleri; âdet-i ilâhiyeye inkıyat ve saygı zaviyesinden de Hazreti
Muhammed (aleyhi ekmelüttehâyâ) o kötülükleri işleyenlere sahip çıkmaz. Bu
açıdan, Efendimiz ümmetine darılmaz; fakat, Allah’a ve âdet-i ilâhiyeye saygı
ve edebinin gereği, O’nun da ses ve soluklarını tutup temkin içinde bir tavır
alması gereken yerler vardır. Öyleyse O’nun, bize küsmemesi, darılmaması,
kırılmaması ve bizi terk etmemesini istiyorsak, riayet etmemiz gerekli olan
hususlarda, özellikle de âmme hakkı diyeceğimiz ve içinde Allah hakkı da
bulunan meselelerde çok hassas olmamız, çok titiz davranmamız gerekmektedir.
O’na ümmet olma nispetimizi koruduğumuz sürece, O bize küsmeyecek ve bizi
kimsesizliğe terk etmeyecektir.

Bu hususla alâkalı bir hâdiseyi hatırlatmakta da fayda mülâhaza ediyorum:



Yeni Müslüman olmuş birisi, Efendimiz’in yanına gelerek O’ndan yardım talep
ediyor. Allah Resûlü adama bazı şeyler vermesine rağmen adam hoşnutsuzluk
izhar edip edep sınırlarını zorlayınca, sahabe efendilerimiz o şahsın üzerine
yürüyor ve saygısızlığını cezalandırmak istiyorlar. Fakat, Peygamber Efendimiz
onlara mani oluyor ve başka şeyler de verip o adamı memnun ediyor. Sonra da
ashabına dönüp şöyle buyuruyor: “Benimle bu köylünün durumu kaçan bir
deve ile sahibinin durumu gibidir. İnsanlar devenin peşinde koşmuş, hep
beraber onu yakalamaya çalışmışlardır ama deve kalabalıktan daha çok
ürkmüştür. Sonunda deve sahibi, ‘Devemi benimle baş başa bırakın.’ diye
seslenmiş; eline bir tomar ot alarak ona ön tarafından yavaş yavaş yaklaşmış
ve sonuçta devesini sakinleştirerek boynuna zimamı vuruvermiştir. Eğer siz
de o adamı bana bırakmasaydınız onu ateşe atmış olurdunuz. Benimle
ümmetimin arasına girmeyin, ashabımı bana bırakın.”15

Bu hâdisede de görüleceği üzere, Rahmet Peygamberi, kendisinden
kaçanlara bile fevkalâde bir şefkat, bir mülayemet ve bir merhametle
yaklaşıyor ve gönlünü herkese açık tutuyordu. Bugün de siz, O’na olan
nispetinizi korursanız, Allah Resûlü o nispeti kendi eliyle koparmayacaktır.
Fakat nispeti siz koparırsanız, bu defa O da kopan o halkayı bağlayamaz.
Çünkü, bu ilâhî bir kanundur. Allah (celle celâluhu), ِفوُأ يِۤدْـھَِعب  اوـُفْوَأ 

ِنوُبَھْراَف َياَِّيإَو  ْمُكِدْـھَِعب   “Siz, Bana verdiğiniz sözünüzde durun; Ben de
ahdimi yerine getireyim.”16 buyurmaktadır. “Adımını sen at; Ben onu
karşılıksız bırakmam; sen hidayet üzere ol, Ben seni o yolda kimsesizliğe terk
etmem.” demektedir. Şayet bu, bir yönüyle Jean-Jacques Rousseau’nun içtimaî
mukavele üslûbuyla ifade edeceğimiz, bir anlaşma, ilâhî bir kural ve bir
disiplin ise, bize o mukavelenin şartlarına riayet etmek düşer. Biz, bize düşen
yanıyla o mukaveleyi bozmazsak, Allah Teâlâ onu kat’iyen nakzetmez,
Resûlullah da o anlaşmayı asla bozmaz.

“Haysiyetime Dokundu” Demeyin...
Aynı hususu, bir mânâda Hazreti Üstad için de düşünebilirsiniz.

“Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya
razıyım.”17 diyen bir insanın değil talebelerine, dostlarına ve arkadaşlarına, en
uzak kimselere bile küsüp darılması mümkün değildir. Biraderi Abdülmecid
Efendi ve yeğeni Abdurrahman Abinin ayrılığından dolayı dile getirdiği
duygularına bakılınca açıkça görülür ki, içinde o çizgide dostlarıyla beraber
yürüme arzusu vardır. Hem çok ciddi bir arzu, öldüresiye bir iştiyak, bir tutku
ve bir tiryakilikle bağlanmıştır yol arkadaşlarına. “Aman! Tanışıp kader birliği



ettiğimiz hiç kimse uzaklaşıp gitmesin!” der büyük bir heyecanla ve o mevzuda
çırpınır âdeta. Uzaklaşıp giden birkaç insanın hicran ve hasretini çok derinden
yaşamıştır. Hatta, talebelerinden bazılarının küçük içtihad farklılıklarından
dolayı birbirlerine küsecek gibi olmaları karşısında yalvarırcasına, başını
onların ayaklarının altına koyarcasına sızlanmış, inlemiş, tir tir titremiş ve
“Kardeşlerimden ricâ ederim ki: Sıkıntı ve ruh darlığından veya nefis ve
şeytanın desiselerine kapılmaktan ya da şuursuzluktan dolayı arkadaşlardan
sudûr eden fena ve çirkin sözlerle birbirine küsmesinler ve ‘Haysiyetime
dokundu’ demesinler. Ben o fena sözleri kendime alıyorum. Damarınıza
dokunmasın, bin haysiyetim olsa kardeşlerimin mabeynindeki muhabbete ve
samimiyete feda ederim.”18 demiştir.

Evet, şefkati bu enginlikte olan ve daire-i kutsiyesine giren herkese bu
ölçüde sahip çıkan bir insanın talebelerine, dostlarına ve o daire içine
girdiğine inandığı kimselere küsmesi, darılması ve onları terk etmesi söz
konusu değildir. O yaşadığı asırda mukaddes bir çığlık olmuş, on üçüncü asrın
minaresinin başına çıkmış, sureten medeni, sireten çok geri, dinde lâkayt ve
fikren mazinin en derin derelerinde olan kimseleri bile imana, Kur’ân’a ve
camiye davet etmiştir. O, sesini herkese duyurabilme ve mesajıyla herkesi
tanıştırabilme sevdalısı bir müezzindir, müezzin-i kebirdir. Herkesi çağırmış,
millet camiyi doldurmuş ama bazıları namaz kılmadan veya namazı yarıda
keserek camiyi terk etmiş, kulluk namazını yarıda bırakarak geriye dönüp
gitmişler; Üstad ise, onlar için de ağlamış ve tekrar o kutsî daireye dönmeleri
adına inlemiştir. Öyle bir insanın, kimseye darılması ve küsmesi mümkün
olamaz. Onun işi, vazifesi ve misyonu davettir, çağrıdır, insanları mübarek bir
gâye etrafında toplamadır. Cennet’e girmekle hissedeceği zevkten daha fazla
haz duyar kazandığı her insanla.. uzaklaşıp yolunu yitiren insanlardan dolayı da
Cehenneme girmiş gibi azab çeker.

Bu meselede şahsî hesap peşine hiç düşmez, kendisine işkence ve eziyet
edenlere hesap sormayı asla düşünmez. Şu sözler, küsmeyen, darılmayan, gönül
koymayan, misliyle mukabeleyi hiç hatrına getirmeyen, herkesi bağışlayan ve
sadece davasını düşünen bir mefkûre kahramanına ne kadar da çok yakışır:
“Eğer Risale-i Nur’u tenkid fikriyle tetkik eden adliye memurları, imanlarını
onunla kuvvetlendirip kurtarırlarsa, sonra beni idamla mahkûm etseler bile,
şahit olunuz, ben hakkımı onlara helâl ediyorum. Çünkü biz hizmetkârız. Risale-
i Nur’un vazifesi imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşmanı tefrik
etmeyerek, hiçbir tarafgirliğe girmeyerek hizmet-i imaniyeyi yapmaya
mükellefiz.”19 Evet, Hazreti Bediüzzaman gibi dava adamlarının da, insanlara
küsmesi ve darılması söz konusu olamaz. Fakat, şayet bir insan sırtını dönüyor,



ona ve davasına ihanet ediyor; dine, diyanete söven kefereyle işbirliği yapıyor
ve Kur’ân hizmetini yıkmaya çalışıyorsa, bu öyle büyük bir cinayettir ki, o
cinayeti işleyene karşı affedici olma ve ona şefaat etme Bediüzzaman’ın da
elinden gelmez.

İhanetin Mazereti Olmaz
Mevzuyla alâkalı son bir hususu daha hatırlatmak istiyorum: Şeytanın önemli

hilelerinden biri de, insana hatalarını kabul ettirmemesi, onu hata ve
kusurlarına mazeret aramaya itmesi ve yaptığı yanlışları içtihâdî bir kısım
görüş farkılılıklarının neticesiymiş gibi göstermek suretiyle, meseleye bir
mazeret bulma yoluna sevk etmesidir. Eğer bir insan, yaptığı hataların kendi
hatası olduğunu kabul etmiyor, onlara dışarıdan sebepler arıyor, “şundan dolayı
yaptım, bundan dolayı yaptım” diyerek mazeretler arkasına sığınmaya
çalışıyorsa, o hiçbir zaman hatalarını telafi edemez, günahtan uzaklaşma ve
ukûbet endişesiyle Hakk’a sığınma kurnası olan “tevbe” ile temizlenemez,
makam ve derecâtı muhafaza arzusuyla, O’nda fâni olma mânâsına gelen
“inabe” kapısına kat’iyen yönelemez ve O’ndan başka her şeye kapanma da
diyebileceğimiz “evbe” serasına asla giremez.

İşlediği kabahat küfür çerçevesinde ise, küfür karanlığındaki karalığı devam
eder; suçu bir dalâlet çerçevesinde ise, yolunu yitirmişliği sürer gider; büyük
bir günah işlemişse, o kebire arkasına başka büyük günahları da katar ve o
insanı sonunda küfür bataklığına kadar iter. Dolayısıyla, bir kabahate mazeret
aramak, daha büyük bir kabahattir. Hata bir hatadır; o hâliyle kalsa ve telafi
yolları aransa basit bir hata sayılır. Fakat, o hataya bahaneler ileri sürmek ve
başkaları nezdinde onu mazur göstermeye çalışmak mürekkep ve katlanmış bir
hatadır. Hatayı hata olarak görmeme, onu bir kabahat kabul etmeme ve onun bir
suç olduğuna inanmamaya gelince, o da mük’ab bir hatadır. “Bana şunu ettiler,
şöyle yaptılar; beni anlamadılar” türünden sözler şeytanın ve nefsin
hırıltılarından başka bir şey değildir. Allah Resûlü’nden kopup giden kim
olursa olsun, onun mazeret adına bir şey söylemeye hakkı yoktur. Ne sebeple
olursa olsun, iman ve Kur’ân yolundan sapan bir kimsenin bahaneleri
geçersizdir. Düşmanca tavırlara girenlerin “Bunlar, dünyanın dört bir yanına
Pan-Türkizmi, Pan-İslâmizmi götürüyorlar. Ayrıca, bunlar hiç kimsenin
kontrolünde de değiller, bağımsız hareket ediyorlar; öyleyse endişe duymak
lazım” diyerek; insaflı insanların da, “Bunlar, millî ve mânevî değerlerimizin
temsilciliğini yapıyorlar, dünyanın her yerinde bizim eşsiz kültür mirasımızı
tanıtıyorlar; öyleyse hiç olmazsa kalben destek vermeliyiz.” şeklinde
duygularını seslendirerek hakkaniyetine şehadet ettikleri bir gönüllüler



hareketine karşı yıkıcı ve tahrip edici davranışlarda bulunan kimsenin
“Kıymetimi bilemediler, sözlerimi dinlemediler, yüksek fikirlerimden istifade
etmediler.” türünden sözleri de sadece nefsin mırmırları ve şeytanın
hırıltılarıdır ama bunlar kat’iyen işlenen büyük hatayı mazur kılamaz.

Bildiğiniz gibi; Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm), Mekke’nin
fethi esnasında, “Kim Beytullah’a girerse korkudan emin olur.” 20 mealindeki
âyeti de hatırlatarak, Mescid-i Haram’da bulunanlara, Ebû Süfyan’ın evine
sığınanlara ve evlerinden çıkmayanlara dokunulmamasını emir
buyurmuşlardı.21 Mekke’ye girip başındaki miğferini çıkardığı sırada, bir adam
gelerek: “İbn Hatal, Kâbe’nin örtüsüne sarılmış vaziyette yakalandı, affedelim
mi?” deyince o Şefkat Peygamberi “Onu öldürün!” emri vermişti.22 Karıncanın
canına kıyamayan, akreplerin ve yılanların hayat hakkını dahi gözeten öyle
merhametli bir peygamber nasıl olmuştu da İbn Hatal’ın ölüm fermanını
vermişti? İbn Hatal, Peygamberimiz’in huzunda bulunmuş, onun nurefşân
beyanlarını dinlemiş, huzurunun insibağını belli ölçüde tatmış, fakat cahiliye
hislerinden geriye kalan bir şeyden dolayı rencide olmuş ve nur halkasından
biraz uzaklaşmıştı. Başlangıçtaki o hatasını pek küçük bir inhiraf gibi görmüştü.
Oysa, merkezdeki çok küçük bir açı muhit hattında kapanamaz bir boşluğa
dönüşmüş ve farkına varamadan o kadar uzaklaşmıştı ki, Allah Resûlü’nün,
kanlarını heder kıldığı birkaç kişiden biri de o olmuştu. Çünkü, duymuş, gelmiş,
tatmış, harem odasına kadar girmiş ve sonra da o haremgâh-ı nebevîyi telvis
etmiş, âdeta oraya bevletmişti. Onun Efendimiz’e ve dine karşı tavrı ihanetti.
Böyle bir insan affedilemez; sadece kapının dışına konmak suretiyle
cezalandırılmış sayılamazdı. Artık o, salona alınmamalı, koridora
girdirilmemeli, hatta o saadet dairesine de yaklaştırılmamalı, yedi sokak öteye
itilmeliydi.

Evet, Efendimiz gibi bir şefkat abidesi daha gelmemişti dünyaya; O kendi
hakkıyla alâkalı her hususu affederdi. Fakat, İbn Hatal’ın günahı hem küfür,
hem şirk, hem ihanet ve hem de bütün Müslümanların hakkına tecavüzdü. Zaten,
Peygamber Efendimiz’in o kararı da –hâşâ– kendi nefsi için ve kendi
içtihadıyla verdiği bir karar değil, vahiy kaynaklı bir hükümdü. Yanlış
anlaşılmaması ve suistimale açık kapı bırakılmaması için –istidradî olarak–
belirtmeliyim ki, bugün şahıslar, hiç kimsenin ölümüne karar veremez ve
günahı ne olursa olsun, kimseyi idama mahkûm edemez. O bazı ülkeler
itibarıyla, devletin yetkili kurumlarına ait bir iştir. Efendimiz’in konumu ve
O’nun yaşadığı devir bugünle ve başka insanlarla kıyaslanamaz.

Hâsılı, “Rabbin seni kat’iyen terk etmedi ve sana darılmadı.”23 hitabı,



hakiki mânâsıyla Peygamber Efendimiz’e mahsus olsa bile, zıllî keyfiyetiyle
O’nun yolunda olan insanlar için de geçerlidir. Allah Teâlâ, bir adımla dahi
olsa Kendisine yaklaşanı hiçbir zaman yalnız bırakmadığı gibi, Peygamber
Efendimiz de, kendisine “Efendim” diyenlere daima “Ümmetim” cevabı
verecek ve sahip çıkacaktır. Üstad Hazretleri gibi hak dostları, kendi hizmet
dairelerinde olan insanlara hiç darılmayacak ve asla küsmeyeceklerdir. Fakat,
unutulmamalıdır ki, Kur’ân’a ihanet affedilemez; Resûlullah’ın davasına
hıyânet bağışlanamaz; binlerce insanın sa’y u gayretleriyle ortaya konan bir
hareket hakkındaki hainlik, mazeret olarak ne denirse densin, mazur görülemez.
Siz ve biz o büyük cinayetleri işleyenler hakkında “Allahım onları affet” diye
duada da bulunamayız, onlar hakkında af dileme, Allah’a, Efendimize ve dine
karşı saygısızlıktır, günahtır. Onlar için söyleyebileceğimiz tek söz; “Allah
hidayet eylesin!” cümlesidir.

Bu hususta her insan kendi gönlünden fetva istemeli ve vicdanının hükmüne
kulak vermelidir. Nitekim, Resûlullah (aleyhissalâtü vesselâm), “Müftüler
fetva verse de sen kalbine sor.”24 buyurmuşlardır. Bu konuda, bin tane müftü
size rahatlatıcı bazı şeyler söylese de, siz kendi vicdanınıza bakıp onun
hükmünü esas saymalısınız. Nerede duruyorsunuz? Durduğunuz yerin hakkını
veriyor musunuz? Verdiğiniz söze vefalı ve yaptığınız mukaveleye sadık
mısınız? Vaadlerinizi yerine getirmeye âmâde bulunuyor musunuz? İşte bütün
bu soruların cevabı vicdanınızda saklıdır. Terk edilip edilmediğiniz, size
küsülüp küsülmediği hususu da onun vereceği cevaplarla netlik kazanacaktır.
Öyleyse, kendi vicdanınıza, hâlihâzırdaki tavır, davranış ve faaliyetlerinize
bakın; çünkü, Allah’la münasebetinizin seviyesini, İnsanlığın İftihar
Tablosu’yla alâkanızın derinliğini, Hazreti Bediüzzaman gibi dava adamlarıyla
olan bağınızın kuvvetini, iman ve Kur’ân hizmetine karşı vefa ve sadakatinizin
derecesini belirleyecek olan mercî sizin kendi vicdanınızdır.
1 Duhâ sûresi, 93/3.
2 Meryem sûresi, 19/64.
3 Müzzemmil sûresi, 73/8.
4 Duhâ sûresi, 93/3.
5 Bediüzzaman, Lem’alar s.190 (Yirminci Lem’a, Birinci Nokta, Üçüncü Sebep).
6 Enbiyâ sûresi, 21/23.
7 Duhâ sûresi, 93/3.
8 Duhâ sûresi, 93/3.
9 Tevbe sûresi, 9/128.
10 İbrahim sûresi, 14/36
11 Mâide sûresi, 5/118.
12 Müslim, îmân 346; Ebû Avâne, el-Müsned 1/138.
13 Mâide sûresi, 5/117-118.
14 Buhârî, enbiyâ 8, 48, tefsîru sûre (5) 14, 15, (21) 2, rikak  45; Müslim, cennet 58.



15 el-Mervezî, Ta’zîmü kadri’s-salât 2/931; Kadı Iyâz, eş-Şifâ 1/123-124.
16 Bakara sûresi, 2/40.
17 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).
18 Bediüzzaman, Uhuvvet Risalesi s.101.
19 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.554 (Afyon Hayatı).
20 Âl-i İmrân sûresi, 3/97.
21 Ebû Dâvûd, harâc 24; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/292.
22 Buhârî, cezâ 18; Müslim, hac 450.
23 Duhâ sûresi, 93/3.
24 Dârimî, büyû 2; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/161.



Ayaklarımızı Kaydırma Allahım!..
Soru: Allah’ın rızasına yürüyen bir insanın, tökezlememeye ve düşmemeye

çok dikkat ederek aşması gereken kayma noktaları nelerdir? Baz ı kaygan
zeminlerde sürçsek ve hatta düşsek bile kalkıp yolumuza devam edebilmemiz
için neler tavsiye edersiniz?

Cevap: Evet, kulluk yolunda yürüyenlerin ayaklarının kayabileceği bazı
tehlikeli noktalar vardır ve biz bu kaygan zeminlere “mezelle-i akdâm” deriz.
İnsanın sürçmesine ve düşmesine sebep olabilecek, onu muvakkaten de olsa
yolundan edebilecek bu kaygan zeminleri bir çerçeve içinde ifade etmek
oldukça zordur. Çünkü, tarih boyunca, çok güçlü ve çalımlı bir edayla yola
çıkan ama daha birkaç adım ilerlemeden üzerine bastığı bir nohut tanesinden
dolayı tepetaklak giden ve hiç beklemediği bir virajdan uçuruma yuvarlanan
binlerce insan olmuştur. Bazen küçük bir çakıl taşıyla tökezleyip yere
kapaklanan insanoğlunun, kayacağı zaman ve zemini tahmin etmesi de her
zaman mümkün olmayabilir.

Üstad Hazretleri, vicdan mekanizmasını ve latîfeleri izah ettiği bir yerde
“Hem senin mahiyetine öyle mânevî cihazât ve latîfeler vermiş ki, bazıları
dünyayı yutsa tok olmaz.” diyor; başın bir batman taşı kaldırmasına mukabil
gözün bir saçı dahi kaldıramadığı gibi, bazı latîfelerin de saç kadar bir
ağırlığa, küçük bir gaflet ve dalâlete dayanamayacağını anlatıyor.1 Meselâ,
fıtratımıza öyle acayip bir ihtiyaç ve muhabbet istidadı konmuş ki, dünya ve
içindekiler onu doyuramıyor; o ihtiyaç ve o muhabbet, bâkî Cennetten ve
saadet-i ebediyeden başka hiçbir şeye razı olmuyor; Allah’tan başka hiçbir
şeyle huzuru bulamıyor. Zannediyorum, “Milletimizin imanını selâmette
görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum
yanarken, gönlüm gül gülistan olur.”2 diyen Bediüzzaman Hazretleri,
hissedilmesi ve dile getirilmesi çok zor olan bu duyguyu da öyle bir latîfenin
kendisinde inkişaf etmesi neticesinde seslendiriyor. Bu tür latîfeleri keşfettiği
için de bizleri teyakkuza çağırıyor, “Madem öyledir, hazer et, dikkatle bas,
batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir
öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük latîfelerini onda batırma.”3 diyor.

Demek ki, haram bir lokma, yalan bir kelime, yasak bir bakış veya gayr-i
meşrû bir dokunuş birer kayma noktası oluyor ve bazı latîfelerin sönmesine,
hatta ölmesine sebebiyet verebiliyor. İnsan başlangıçta hiç de önemsemediği bu
küçük inhiraflar yüzünden zamanla yoldan çıkıyor, kendi kimliğinden
uzaklaşıyor, değer ölçülerine karşı yabancılaşıyor ve her an düşebileceği bir



kaygan zemine girmiş oluyor; bazen sürçüyor, bazen düşüyor, bazen de yüzüstü
kapaklanıyor ve bir daha da belini doğrultamıyor. Hep iki büklüm ve kambur
olarak yürümeye mahkûm oluyor.

Bediüzzaman Hazretleri’nin, “Hücumât-ı Sitte” diyerek ele aldığı en
tehlikeli şeytânî tuzaklar da birer mezelle-i akdâmdır. Hubb-u câh, korku, tamâ,
ırkçılık, enaniyet ve tenperverlik gibi kapanlara yakalanarak latîfelerini
öldüren insanların sayısı da hiç az değildir.4 Makam arzusu, tanınma tutkusu ve
şöhret düşkünlüğü demek olan hubb-u câh az çok hemen her insanda vardır ve
başta ehl-i dünya olmak üzere pek çokları için öldürücü bir kayma noktasıdır.
Kimseden korkmamanın yegâne çaresinin, korkulması gereken gerçek kaynaktan
korkmak olduğunu bilmeyenler için de havf bir ölüm çukurudur. Bir şeyi hırsla
istemek, açgözlülük ve doymazlık mânâlarına gelen tamâ ise, bazı şer
odaklarının mü’minleri bile kendi menfur emellerine alet etmek için
kullandıkları, gazâb-ı ilâhîyi celb eden ve hayat-ı ebediyeyi bitiren bir tuzaktır.
Devlet-i Âliye’nin de sonunu hazırlayan sebeplerden biri olan ırkçılık, insanın
en zayıf ve fenalığa en açık damarını teşkil eden enaniyet (benlik) ve hak
erlerini bile dört duvar arasına hapseden tenperverlik (rahata düşkünlük) gibi
hastalıklar da ayakları kaydıran tehlike noktalarıdır.

Şeytandan gelen bu hücum okları, isabet ettiği insanları ciddi şekilde
yaralayan, yatağa düşüren ve hatta öldüren birer virüs gibidir. Meselâ, tamâ
hissi, tûl-i emelden, uzun yaşama arzusundan ve bitmeyen isteklerden
kaynaklanır; ona yakalanan bir kimse, hiç ölmeyecekmiş gibi hayata bağlanır;
gözü asla doymaz, onu da ister, öbürünü de. Bu isteklerini elde etmek için o
kapı bu kapı deyip sürünüp dururken hiç farkına varmadan çürür gider. Meselâ,
tenperverlik ve rahata düşkünlük insanı haneperest yapar. Aslında aile ve yuva
dünyevî bir kısım ihtiyaçları gidermeye matuf ve ahiret hayatına hazırlık
hususunda yardımcı bir unsur olmasına rağmen, onu evvelen ve bizzat maksud
bir iş şeklinde algılayıp bir haneperestlik duygusu içine girme de çok hatarlı bir
kayma noktasıdır. “Ya yuvamdan olursam; amaaan ya ailemi kaybedersem;
Allah korusun, ya çocuklarımdan cüdâ düşersem!” gibi mülâhazalar insanın
mukavemet sistemini kıran, onu bütün tehlikelere açık hâle getiren
düşüncelerdir.

Hususiyle de günümüz insanları için en kaygan zeminlerden birisi
enaniyettir. Hayatı kendi benliğine göre yorumlama, her şeyi şahsî takdir ve
tercihlerine bağlama, umuma açık olan ve vicdan genişliğinden kaynaklandığı
için fevkalade bir enginliği bulunan şeyleri kendi dar vicdanına, daha doğrusu
daralttığı vicdanına göre değerlendirerek pek çok genişi daraltma, dolayısıyla
dünya kadar himmet ona açık duruyorken kapıları sürgüleme ve istifadeye



kapalı olma… İşte, bütün bunlar, iyi bir mü’min olma yollarında buzlanma
hâsıl eden ve zincirleme kazalara sebebiyet veren faktörlerdir ve hepsi de bir
yönüyle sefahet sebebidir. Biz sefaheti, daha ziyade yeme-içme, zevke-sefaya
düşkün olma, sadece cismanî arzular arkasında koşma ve bohemce yaşama gibi
şeylere bağlasak ve buna rahat düşkünlüğü desek de, o şekilde bir bencilliğe
girme, enaniyet davası gütme de bir ruh sefaletidir. Bu hastalığa yakalanan bir
insanın gönlündeki mücadele azim ve karalılığının tahtına enaniyeti tatmin
duygusu gelip oturur. İ’lâ-yı kelimetullah sevdasının, dini dünyaya duyurma
tutkusunun yerini, tanınma ve bilinme isteği alır. Karşılık beklemeden dine ve
millete hizmet etme mülâhazası dünyevî beklenti hücumlarına ve şahsî çıkar
düşüncesine mağlup olur. Böyle bir bitiş sürecine giren insanın da artık hiç
kimseye faydası olmaz.

Öldüren Bir Virüs
Burada bir hususu daha istidradî olarak arz etmek istiyorum: İnsanın enaniyet

virüsünden kurtulması, hiç olmazsa “ben” yerine “biz” demesi ve hep O’nu
göstereceği bir ufku yakalamaya talip bulunması çok önemlidir. Ne var ki, bu
meselede de çok tehlikeli bir kayma noktası vardır. Bazen nefiyler (bir şeyin
yokluğunu, var olmadığını ve tesirsizliğini ifade etmeler), çok güçlü ispatlardan
(bir şeyin varlığını ikrar, itiraf ve tasdik etmelerden) daha güçlü ispat mânâsına
gelir. Aynen öyle de, bazen iradî tevazu, iradî mahviyet ve iradi hacâlet kibir,
gurur ve ucubdan kat kat daha fazla tehlikelidir. Tevazua niyet tevazuu kibire
dönüştürür; mütevazi görünmek için mahcup mahcup durma çok çirkin bir
riyakarlık ve yalandır. Bu tür davranışların arkasında başkalarına
“estağfirullah” dedirtme yatırımları vardır. Eğer, süklüm püklüm olmalar,
eğilmeler, temennâ durmalar insanın tabiatının bir neticesi ve gönlün dışarıya
aksetmesinin bir sonucu değilse, bunlar şirk işmam eden “estağfirullah”
yatırımlarıdır. Esas olan, İslâm ahlâkını tabiat hâline getirmek, Kur’ân’ın
ahlâkıyla ahlâklanmak ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (aleyhi
ekmelüttehâyâ) edebiyle edeplenmektir. Yoksa, Allah korusun, sen Üstad
Hazretlerinin dediği gibi, “Ben yokum, benim kudret ve ehliyetim de yok,
konuşan yalnız hakikattir, hakikat-i imaniyedir.”5 der, herkesin elini eteğini
öper ve günde belki yüz defa kendini nefyettiğini söylersin; fakat bu söz senin
gönlünün sesi değilse, o tavır ve davranışlarında bir sunîlik varsa, o nefyin
altında bin tane insanın seni ispat etmesi arzusu da var demektir; sen bir insan
olarak “Ben yokum” desen de belki bin tane insanın seni tanımasını, bilmesini
ve ispatını beklersin. Yüzün yerde görünse de gözün hep takdir alkışlarındadır.
Böyle bir duygu ve düşünce kayması da açık kibir, gurur ve ucubdan daha



tehlikelidir. Açık kibir bellidir, farkedilebildiği ve bilindiği için ondan dönme
ihtimali vardır. Fakat tevazu ve mahviyetin altına gizlenmiş kibir, gurur ve
ucubdan kurtulmanın yolu yoktur. Bunlar hiç iflah etmeyen öldürücü virüsler
gibidir.

“Ben bir hiçim” dersin; götürür bir yere birkaç lira sadaka verirsin, verirken
de hiç kimseye görünmezsin, fakat öyle tehlikeli bir mülâhazan vardır ki; “Bu
insanlar neden bu kadar kör; yok mu şu cömertliğimi fark edecek bir adam.
Allah rızasına niyet ettik, gizli gizli veriyoruz ama şu fedakârlığım da görülse
ve söylense fena mı olur?” düşünceleri sarmıştır zihnini. Belki niyetinde
duruluğu yakalayamadığın bir sefere çıkmış ve sonra da “Vatanımı,
sevdiklerimi geride bırakıp bu uzak diyarlara hicret ettim. Ben bunu
söylemiyorum ama bazıları vefalı olmalı değil mi? Fedakârlığımı görüp takdir
etmek düşmez mi onlara?” der ve kadr u kıymetinin bilinmediğinden yakınırsın.
Ya da vaaz u nasihat edersin, kalem oynatırsın, la’l ü güher gibi kelimeler
döktürürsün, zahiren bir beklentin de yok gibidir; Allah rızası için vazife
yaptığını söylersin. Fakat, Allah korusun, içten pazarlıklısındır ve gizli gizli
beklentilerin vardır; bu beklentilerin, yer yer mânâsız alınganlıklarınla kendini
ele verse de, sen farkına varamazsın; çünkü, öldürücü bir hastalık, ruhunu
sarmıştır bir kere. Beynine kıymık gibi saplanan bir virüse tutulmuşsundur. Ve
eğer, bu tür mülâhazalar kalbinde bütün bütün yer etmişse, mahvolduğun katîdir
senin. Cenâb-ı Allah bizi mahviyet, tevazu, hacâlet ve enaniyeti nefyetme
mülâhazaları altında kendini satma gibi helak edici hastalıklardan muhafaza
buyursun.

Bu virüslere yakalanmadan ve kayma noktalarına takılmadan rıza-yı ilâhî
hedefine yürüyebilmemiz için her şeyden önce Allah Teâlâ’ya sığınmamız
gerekir. Oturup kalkıp, َاَنأَو اًئْیَـش  َِكب  َكِرْـشُأ  َْنأ  ْنِم  َكـِب  ُذوُعَأ  ّيِِنإ  ّلَلا  َّمُھٰ

َُملْعَأ اَِمل َال  َكُرِفْغَتْـسَأَو  َُملْعَأ   “Allahım, bile bile şirk koşmaktan, Senden
başkasını ilah tanıyıp Senin güç ve kuvvetinden başka seylere tesir-i hakiki
vermekten Sana sığındığım gibi, bilmeden ve farkında olmadan karıştırdığım
haltlardan da Sana sığınıyor ve istiğfar ediyorum.” diyerek O’nun rahmet
kapısına yönelmemiz icap eder.

Ayrıca, titiz yaşamak, kayıp düşme ihtimallerini azaltır. Titiz yaşamanın da
birkaç yanı vardır. Bunlardan birisi, imanını güçlendirme adına doyma
bilmeyen bir ruh hâletine sahip olmaktır. Değişik münasebetlerle tekrar
ettiğimiz gibi, Âyetü’l-Kübra risalesindeki, kâinattan Hâlıkını soran bir
seyyahın hâli bu meselenin en güzel misallerinden biridir. O mütefekkir yolcu
kâinattaki her sayfayı okudukça imanı kuvvetlenip mârifeti daha da ziyadeleşir



ve onun gönlünde iman-ı billâh hakikati bir derece daha inkişaf eder. Semâ ve
arz gibi kâinat sayfalarından pek çoğunu dinlediği hâlde yinede de doymaz;
meselâ, denizlerin ve nehirlerin zikirlerine de kulak verir ve sürekli “Hel min
mezîd – Daha yok mu?” deyip durur. İşte, o seyyah gibi “Hel min mezîd”
insanı olma çok önemlidir. Mü’min her gün kendi kendine, “Ben Allah’ı şu
kadar biliyorum; fakat bu yetmez bana; O’nu öyle bilmeliyim ki, imanım,
mârifetim, Allah’a karşı alâkam, –bazen aşk, bazen muhabbet, bazen iştiyak,
bazen Cenâb-ı Hakk’ın inayeti mânâsına da gelen cezb ve bazen de o inayete
kendini salma mânâsında incizap şeklinde tecellî eden alâkam– daha da
kuvvetlensin ve mertebe katetsin.” demelidir. Madem “Aksa’l-gâyât”a talibiz,
dualarımızda onu istiyoruz; öyleyse bugünkü mârifetimizin dünküyle aynı
seviyede olmasına rıza gösteremeyiz. İki günümüzün eşit olmasını
kabullenemez, onu bir aldanmışlık sayarız. Bu sebeple, başkaları hakkında
hüsnüzan etsek de, şahsımız adına iman ve mârifet hususundaki çok küçük bir
kayma ihtimalini bile çok büyük bir tehlike olarak nazar-ı itibara almalı ve o
ihtimalin gerçekleşmesine kat’iyen fırsat vermemeliyiz.

İman, İslâm ve İhsan
Bildiğiniz gibi, bir gün Cebrail aleyhisselâm, insan suretinde Peygamber

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanına gelmiş; iman, islâm, ihsan ve
kıyamet alâmetleri ile alâkalı bazı sorular sormuştur. Cebrail’in (aleyhisselâm)
bizzat soru sorduğu ve cevaplarını tasdik ettiği bu ziyaretin anlatıldığı hadis-i
şerif “Cibril hadîsi”6 olarak anılmaktadır. Hazreti Cibril-i Emin onların
yanından ayrılınca Peygamber Efendimiz “O Cibrîl’di. Size dininizi öğretmeye
gelmişti.” buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerifte geçen iman, İslâm ve ihsan üçlüsü
de titiz yaşama adına çok önemlidir; çünkü, dini öğretmek için gelen Vahiy
Meleği özellikle bu üç hususu sormuş ve Peygamber Efendimiz de bunların
bütününe “din” demiştir.

İman hakikatinin, tesirini tam olarak ortaya koyması ancak İslâm’la
mümkündür. İman, işlene işlene insanın tabiatına mâl olup, onun davranışlarını
belirleyen ve yönlendiren bir derinlik hâline gelince hakikî iman hâsıl olur.
Aksi takdirde, Allah’ın adem-i mevcudiyetine mesnetmiş gibi ortaya konan bazı
şeyleri yıkarak ve sadece birkaç delile dayanarak ulaştığınız ya da atalarınızın
size telkin ettiği iman nazarî bir imandır. Öyle bir iman sayesinde “Allah
vardır.” dersiniz ama o meselenin hakikatini araştırmadığınız sürece kalbinizin
derinliklerine kök salacak ciddi bir irfana da ulaşamazsınız. Oysaki, nazarî
iman, amel vesilesiyle insan tabiatının onu yönlendiren bir derinliği hâline
gelmelidir. O duruma gelinceye kadar da insan için tehlike ihtimali çoktur.



Tehlike ihtimalini azaltmanın yolu ise İslâm esaslarına bağlılıktır.
Aslında, İslâm esasları sadece beş tane değildir. Mehâsin-i ahlâkı bütün

fakülteleriyle yaşamak da İslâm’ın bir şartıdır. Bir Müslümanın mesâvi-i
ahlâktan içtinap etmesi de lazımdır. Hazreti İmam Gazzâlî, İhyâ’sında bazı
mevzuları mühlikât (helak eden, felakete sürükleyen hususlar) ve münciyât
(kurtaran, felaha götüren ameller) başlıkları altında serdediyor. İşte, İslâm
bunların hepsine riayet etmek ve bu riayeti de bir yönüyle bir iç istek hâline
getirmek demektir. Öyleyse, bir Müslüman, dinin emirleri mevzuunda da,
yasakları konusunda da çok titiz davranmalı; emirleri yapmanın ve yasaklardan
içtinab etmenin tiryakisi olmalı; bu hususta, âdeta uyuşturucuya kendisini
kaptıran ve ondan vazgeçemeyen bağımlı bir insan gibi yaşamalıdır. Bir vakit
namazı kaçırma tehlikesiyle yüz yüze kalsa, “Acaba namazım mı önce kaçar,
aklım mı?” diyecek kadar o meselenin delisi olmalıdır. Bir uçağa bineceği
zaman, her şeyden evvel, namazını orada da hakkıyla eda etmenin hesabını
yaparak binmeli; şehirler arası bir yolculuğa çıkarken “Vakti geldiğinde
namazımı farz, vacip ve sünnetine riayet ederek eda edeceğim; ben
yemeğimden, çayımdan vazgeçebilirim ama namazımdan taviz veremem.”
düşüncesiyle dopdolu olarak çıkmalıdır. Seyahat sırasındaki namazlarının
birinden az bir taviz verse o seyahatini de bereketsiz kabul etmelidir. Bu, dinin
tiryakisi olma demektir. Öbürü ise, taklitten kurtulamamayı, iğreti durmayı
gösterir. Öyle iğreti duran bir insan da tehlikeli bir zeminde ve mâil-i
inhidamdır; o her an yıkılıp gidebilir.

Evet, imanını amelle takviye edecek ve İslâm sayesinde derin bir mârifete
ereceksin. Fakat, onunla da yetinmeyecek, ihsan ufkuna yürüyeceksin. Salih
amellere yapışacak ve ibadetlerin hakkını vereceksin ama bunları yaparken
Allah’ı görüyor gibi bir hâli yakalayacaksın. Secdede başını yere koyduğun an,
sanki Allah’ın arşının önüne başını koyuyormuşsun gibi bir temkinle hareket
edeceksin. Her davranışının şuurluca olmasına özen gösterecek, her hareketine
şuur vizesi soracak, onun referansını almayan hareket ve davranışları hiç
yokmuş gibi sayacaksın. Ayakta dururken kendi kendine “Aman dikkatli dur, şu
anda huzurdasın, Arşın bir tarafına dokunabilirsin.” diyeceksin. Rükua
giderken, secde ederken hep bir dikkat ve teyakkuz insanı olarak
davranacaksın. Bu ihsan şuurunun zirvesidir. Bunu yapamıyorsan bile hiç
olmazsa avamca ihsan duygusuyla dolacaksın. İbadetlerini, O’nun tarafından
görülüyor olma mülâhazasıyla eda edeceksin. Yani, sen O’nu görüyormuş gibi
bir ruh hâletine giremeyebilirsin; günahların vardır, ufkun kapalıdır, bundan
dolayı o meseleyi gerektiği şekilde duyamıyor olabilirsin. Fakat, hiç
unutmamalısın, O seni görüyor. Evet sen, seni gören bir Rabb’in karşısında



olduğuna inanmamışsan, Cenâb-ı Allah’a tam inanmamışsın demektir. Öyle bir
iman arızalı ve problemlidir.

Oysa, kaymalara karşı koyabilmek için sağdan-soldan destekli bir imana
ihtiyaç vardır. Her zaman Hakk’ın huzurunda bulunuyor olma mülâhazasıyla
sürekli temkin ve istikamet kollama ya da konumunun gerektirdiği mârifet ve
şuurla “Ben bir hakir kulum, her nefesimde, her an-ı seyyâlemde muhtaç
olduğum Mevlâ’dan nasıl gaflet ederim.” diyerek, hep uyanık, hep mahviyet
içinde, hep gözü Hakk’ın kapısının aralığında ve mevsimi gelince iltifat
göreceği düşüncesiyle sürekli ümitli, herhangi bir itaba uğrayacağı endişesiyle
de kalbi güvercinlerin kalbi gibi tir tir titrer vaziyette olma hâli sağlam bir
imanın neticesidir. Böyle bir iman, İslâm ve ihsan şuuru, Kur’ân’ın “Kim ihsan
şuuruyla yüzünü (kendini) Allah’a teslim ederse muhakkak ki o en sağlam
kulpa sarılmıştır.”7 diyerek ifade buyurduğu “Urvetü’l-vüska”, yani,
kopmayan, kırılmayan, parçalanmayan, kendisine tutunanı yolun zikzaklarında
düşürüp bırakmayan, en sağlam kulp, Rabbe karşı güven ve emniyet bağı
mesabesindedir.

Ayaklarımızı Kaydırma Allahım!..
Kayma noktalarına ve inhiraflara karşı çok önemli bir tedbir de usûl-i

fıkıhtaki sedd-i zerâyi düsturuna göre hareket etmektir. Sedd, menetme ve
engelleme demektir; zerâyi ise, vesile ve yol mânâsına gelen zerîa’nın
çoğuludur. Sedd-i zerâyi’, vesileleri kaldırmak, yolu tıkamak demektir. Istılah
itibarıyla, tehlike mahallerinden ve fenalık dürtülerine sebebiyet verebilecek
yerlerden uzak durmak; haramlardan olduğu gibi harama ve mesâvi-i ahlâka
sürükleyebilecek faktörlerden de kaçınmak demektir. Nitekim, Kur’ân-ı Kerim,
“Sakın zinaya yaklaşmayın; çünkü o, çirkinliği meydanda olan bir hayasızlık
ve çok kötü bir yoldur..”8 buyurarak hem zinanın apaçık bir çirkinlik ve yoldan
çıkma olduğunu belirtmiş hem de kişiyi o çirkin günaha götürecek olan yol ve
ortamları da yasaklamıştır. İşte, kelam-ı ilâhî’nin “Zina etmeyin” demek yerine
“Zinaya yaklaşmayın!” şeklinde ferman buyurması ve bir hadisi şerifte
Peygamber Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm) dil, ağız, el, ayak ve göz
gibi organların zinasından da söz ederek o günaha götüren sebeplerden de
uzak durmamızı isteyişi9 sedd-i zerâi zaviyesinden değerlendirilmelidir. Bu
ilâhî ve nebevî fermanlar “Aman, günahın semtine bile sokulmayın, ondan
fersah fersah uzak durun! Kulaklarınız ya da gözleriniz yoluyla içinize girecek
ve olumsuz şeyler hakkında hayallerinizi tetikleyebilecek, sonra da
tahayyüllerinizi, tasavvurlarınızı, taakkullerinizi ve hatta tasdik, iz’an, iltizam
ve itikadınızı yaralayabilecek şeytanî oklara karşı teyakkuzda olun.” mânâsına



gelmektedir. ِمَھُّتلا َعـِضاَوَم  اوـُقَِّتا   “Sizi zan altında bırakacak yerlerden,
töhmet noktalarında bulunmaktan sakının.” mealindeki hadis-i şerifi de bu
açıdan yorumlamak mümkündür. Yani, töhmet ve suizanna sebep olacak
pespaye davranışlardan uzak durmak gerektiği gibi, töhmet fiillerinin cereyan
edebileceği yerlerden, onlara götüren duyguları tetikleyebilecek mekanlardan
ve bir lokma, bir kelime, bir dinleme ve bir tecessüsle sizi sizden
uzaklaştırabilecek kaygan zeminlerden de elden geldiğince uzak bulunmaya
çalışmak lazımdır. Allah’la münasebetiniz, sizin kimliğiniz adına çok önemli
bir madde teşkil eder. Öyleyse, kimliğinizi zedeleyebilecek ve Allah’a
kulluğunuza gölge düşürebilecek şeylerden tevakki etmelisiniz. Bunlar, iman,
İslâm ve ihsanın yanı başında yer alan, düşmeme, kapaklanmama ve batmama
için çok önemli seralardır. İnsan, kalbî ve ruhî hayatını korumak için bu
seralara sığınmalı ve bu hususta iradesinin hakkını vermeye gayret etmelidir.

Bu mevzuda son bir husus da muktezâ-yı beşeriyeti göz önünde bulundurmak
ve onun gereğine göre hareket etmektir. Yani, insan olarak yaratılmamız
yönüyle bizim cismanî ve bedenî yanlarımız da vardır. İnsanî ruh ve nefha-yı
ilâhî taşımamızın yanı başında, biyolojik ruh da diyebileceğimiz bir nefis
sistemi de konulmuştur mahiyetimize. Hazreti Üstad, Mesnevî-i Nuriye’sinde
bu mevzuya da bir yönüyle işaret ederek bize bir tenbihte bulunmakta ve
“Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalb ve ruhun derece-i hayatına gir!”
buyurmaktadır. Demek ki, bizim bir hayvaniyet ve cismaniyet yanımız var; ama
ayrıca kalb ve ruhun derece-i hayatına yükselme gibi bir hedefimiz de var.
Kalbin Zümrüt Tepeleri’nde temâşâ etmeye çalıştığımız, şimdiye kadar
seleflerimizden binlercesinin altın ve yakut tepelerde resmettiği kalb hayatına
ulaşma hedefi var önümüzde. İşte, o hedefe yürüyen bir insanın yer yer
tökezlemesi, ayağının kayması ve düşmesi de muhtemeldir. Fakat, eğer, bir
insan düşerse, onun yapması gerekli olan şey, asla şeytan gibi demagojiye
girmemek; Hazreti Âdem gibi sadakat, samimiyet ve vefa ruhuyla Cenâb-ı
Hakk’a teveccüh edip, günahlarını O’nun huzurunda sayıp dökmek ve tevbe,
inabe ya da evbe ile arınarak yeniden Cenâb-ı Hakk’a yönelmektir. Tabir-i
diğerle, kapaklandığı zaman düştüğü yerde kalmamak, hemen doğrulmak ve
yeniden Allah’a yürümeye devam etmektir. Şeytan kibir, diyalektik ve demagoji
ile hareket ederek kaybetmiş; Hazreti Âdem ise, tevazu, hacâlet ve evbe ile
kazanmıştır. Şeytan gibi demagojiye girmek bir felaket sebebidir; fakat, o
kendisiyle iftihar ettiğimiz yüce atamız, “Safiyyullah” ilâhî hitabına mazhar
Âdem efendimiz gibi davranmak da tekrar doğrulup yola devam etmek için çok
önemli bir vesiledir.

Hâsılı, haram bir lokma, yalan bir kelime ve gayr-i meşrû bir bakıştan



tenperverlik ve enaniyete kadar pek çok mezelle-i akdâm vardır. Fakat bir
insan, arz etmeye çalıştığım bu disiplinler zaviyesinden meseleye yaklaşacak
olursa, inşaallah muvakkaten düşse bile yolda kalmayacaktır. Ayrıca, kaymama
hususunda da, Allah’a sığınma çok önemli bir teminattır. Abdest sırasında sağ
ayağımızı yıkarken, ُماَدْقَْألا ِهِیف  ُّلَِزت  َمَْوي  ّصلا  ِطاَرـِ َىلَع  َّيَمَدَق  َّبث  ْتِ ّلَلأ  َّمُھٰ
“Allahım, Sırat köprüsünde ayakların kaydığı o günde ayaklarımı kaydırma,
sabit eyle...” diyerek, ötede Sırat denen o cisr-i müthişte ayaklarımızı
kaydırmamasını Cenâb-ı Allah’tan dilendiğimiz gibi burada da sırat-ı
mustakimde sabit kadem olmamız için yalvarmamız bir emniyet vesilesi
olacaktır. Evet, burada kayanların çoğu orada da kayarlar; burada en kaygan
zeminleri Allah’ın izniyle aşanlar ise, orada da kaymazlar. Fakat burada kayan
herkesin orada da kayacağı söylenemez. Çünkü bir insan, bir yerde kaymış olsa
bile, o kaymanın endişesini ruhunda yaşadı ve hemen bir tevbe kurnasına koştu,
arındı, Allah’a döndü ise, Allah Teâlâ onu hiç günah işlememiş gibi tertemiz
bir hâle getirebilir.
1 Bediüzzaman, Lem’alar s.169 (On Yedinci Lem’a, On Dördüncü Lem’a, Üçüncü Remiz).
2 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).
3 Bediüzzaman, Lem’alar s.169 (On Yedinci Lem’a, On Dördüncü Lem’a, Üçüncü Remiz).
4 Bediüzzaman, Mektubat s.465 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale Olan Altıncı Söz).
5 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.669 (Konuşan Yalnız Hakikattir).
6 Buhârî, îmân 37, tefsîru sûre (31) 2; Müslim, îmân 5, 7.
7 Lokman sûresi, 31/22.
8 İsrâ sûresi, 17/32.
9 Buhârî, isti’zân 12; Müslim, kader 20.
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Önsöz Yerine
Işığı Sönmeyen Ev
Gün ikindiye kayarken bir hareketlilik başlar o diyarda. Komşu evlerde

oturanlar ve aylarca bekledikten sonra bir iki günlüğüne izin alabilen üç beş
tâli’li misafir özene bezene abdest alırlar. Bir tevbe kurnasına koşuyor gibi
hızlı hızlı ama bütün hata ve günahlarının hicabıyla da mahcup, ağaçlar
ortasındaki heybetli fakat sımsıcak eve yönelirler. Işığı daima yanan evlerden
biridir o. Sığınanları bağrına basan, açları doyuran, yüreği acıyanları sarıp
sarmalayan ve kutlu sakinlerinin en içli iniltilerine sır arkadaşlığı yapan
sımsıcak bir yuva. Batının batısında, doğunun bütün motiflerinin mümessili bir
Anadolu ocağı.

İşte o evdedir Asrın Garibi, o evin bir odasında. O ev okyanusun ötesinde
ama onun odası vallahi Erzurum’da, billâhi Edirne’de, tallahi İzmir’de. O ev
Amerika’da ama o oda Türkiye’de; o odanın sâkini kalben, hayalen ve ruhen
dünyanın her bucağında, bütün kalbi kırıkların yanında. Çağın güç merkezleri,
kendilerine göre bir “Yeni Dünya” hayatı tahayyül etseler de, o ilk kez “Vira
bismillâh” dediği zamanki sadelik ve duruluğunda. Bazılarını buna inandırmak
ve onların boğuldukları derin suları ayağı ıslanmadan geçenlerin de var
olduğunu kendilerine anlatmak ne kadar da zor! Var mı ki, böyle bir vazifemiz?!
Fakat gönül istiyor ki, suizanlara ve iftiralara girmesin hiçbir mü’min
kardeşimiz...

İkindi namazını haber verir bir kutlu müezzin. Saf tutar gönüllerini
cilalamaya gelenler. Kestanepazarı’ndaki tahta kulübenin ikiz kardeşi o şirin
odanın kapısı açılır az sonra. Sanki ötelerin kapısı açılmış gibidir, meleklerle
omuz omuza vermişçesine herkes birer ruhanî kesilir. Ve ağır ağır adımlarla o
gelir, en öne serilmiş bahtiyar seccade onu beklemektedir.

O, her zaman milletin derdiyle iki büklümdür, ondandır yine yanaklarındaki
gözyaşı izleri; o, insanlığın ızdıraplarıyla kıvrım kıvrımdır, bu sebepledir
simasındaki elem çizgileri. Namaz onun için bütün mâsivâyı arkada bırakma
değildir sadece, bütün kalble Allah’a yönelmedir aynı zamanda; tekbir getirip
de el bağlayınca, bu dünyadan tamamen uzaklaşır, yalnızca mü’min Miracında
tüllenmesi gerekenler kalır onun ufkunda.

Bütün kîl ü kâllere, gıybetlere, isnatlara, iftiralara, koca koca bühtanlara
sırtını dönen, “Her şeyin hakikatini Sen biliyorsun Rabbim!” deyip yüzünü
sadece Allah’a veren... İnsanlığın kurtuluşu için her gün biraz daha mum gibi



yanıp eriyen… Barış türküleri yazarak, dostluk köprüleri kurarak herkese el
uzatan ama haset ve düşmanlık oklarını neredeyse tek başına göğüsleyen... O
engin gönülden yükselir en içli niyazlar. Kimi zaman önde başlayıp saf saf
yayılan hıçkırıklara en arkadakiler de ses katarlar ve bin elem bin bir emelle
namazı tamamlarlar.

Çoğu zaman ُنٰمْحَر اَي  َتَْیلاََعت  ّلَلا  ُهٰ اَي  َكـَناَحْبُس   nakaratıyla bambaşka bir
coşkuya ulaşan tesbihat da bitip Nebe sûresinin verdiği müthiş haberler korku
ve ümit arası duygularla hatırlandıktan sonra herkes salondaki yerini alır.
Şayet, muhterem Hocamız sağlık durumu el verir de bir yarım saat konuşmaya
derman bulursa, işte o an sohbet zamanıdır.

Sohbet, onun için hayat tarzıdır. Cenâb-ı Hakk’a yönlendiren yararlı
konuşmalarda bulunma, söz ve düşünce ile başkalarının ufkunu açma, kendisine
karşı duyulan hüsnüzannı gönülleri sonsuza yönlendirmede bir kredi gibi
kullanma ve hep hayırhahlık mülâhazasıyla oturup-kalkma onun ömrünün
özetidir.

Zaten o ve arkadaşları için hakikate ulaştıran iki önemli yol vardır;
bunlardan biri sohbet, diğeri de hizmettir. Hizmet, himmet bekleyen işlere omuz
verme ve millet yolunda cehd ü gayret gösterme; sohbet de, zâhir ve bâtın
duygularla hakikati duyma, hissetme ve yaşama hâlidir. Sohbet, gönül kapılarını
ardına kadar açarak, kalbine ilâhî vâridat ve mevhibeler yağan Hak dostunun,
Hak tecellîlerine açık o zengin atmosferini paylaşma ve onun “insibağ”ına
erme, onun boyasıyla boyanma demektir.

Hüzün Vakti
Kaderin bir cilvesi midir bilinmez; Batı’nın batısındaki sohbet saati

ikindiden sonraya denk düşmüştür; hafta sonu sabahı, cuma namazı öncesi ya da
akşam namazı sonrası değil de ikindi vaktidir burada insibağ mevsimi.

İkindi, her zaman insan gönlüne gurbet duyguları salan hazin güz mevsiminin
tedaileriyle gelir.

İkindi, hüşyar ruhlara iyice yaşlanan dünyanın elden ayaktan kesilmişliğini
görmenin kederini içirir.

İkindi, fitnelerin yağmur gibi yağdığı ahir zamanın dehşetli günlerini ve sarp
akabelerini akla getirir.

İkindi, ufûle meyleden güneşi göstererek insana bu dünyada misafir
olduğunu, her şeyin burada muvakkaten bulunduğunu ve herkesin hayat
güneşinin de bir gün varıp guruba dayanacağını haber verir.

İkindi, o solmaya yüz tutan yüzüyle “yolculuk var, ölüm var, hesap var!” der,



ötelere hazırlık yapmak gerektiğini bildirir.
Her ikindi, bu hüzünlerin hepsiyle beraber gelir uzaktaki o eve. Sadece

bunlar mı? Hayır… O an o kutlu meclisi paylaşanlar, mazhar oldukları sıhhat,
selâmet ve hayırlı hizmetler gibi ilâhi nimetlere karşı gereken kulluğu ve şükrü
ortaya koyamamanın hüznünü de yaşarlar. İkindi Peygamberi’nin (aleyhissalâtü
vesselâm) vakt-i nübüvvetinde gelmiş olma ama O’nun zamanında bulunamama
elemini de tadarlar. O’na ümmet olup O’nun saadet asrından yansıyan
güzellikleri görebilmenin sevinciyle dolsalar da, İnsanlığın İftihar Tablosu’nu
her istidatlı gönle duyuramamanın kederini de yudumlarlar.

Bir de gurbetin hüznü vardır onların içini delen… Vatandan ayrılığın elemi
ve sevdiklerinden uzak olmanın burukluğu vardır. Hemen her ikindi bu
hüzünlere de gebedir.

Neyse ki, o sohbet tutkunlarındaki hüzün dostsuzluktan, sahipsizlikten,
kimsesizlikten kaynaklanan ve insanı karamsarlığa, bedbinliğe, gaflete salan
kederden çok başkadır; iç içe karanlıklara açılan tasadan oldukça farklıdır.
Onlardaki hüzün, dostların firakından, onlara kavuşma arzusundan ve vuslatın
bir gün mutlaka gerçekleşeceğine inanmanın hâsıl ettiği iştiyakla beklemekten
neş’et eden, ümitlerle bezeli bir hüzündür. Yeis yoktur o hüzünde, sevgisizlik
yoktur, kimsesizlik yoktur. Sevgililer bir başka diyardadır; onlara karşı özlem
vardır, hicran vardır ve daüssıla vardır.

Bu hüzün aynı zamanda vazife şuuru, dava düşüncesi ve mefkûre tutkusuyla
dolu insanların mavera buudlu mukaddes hüznüdür. Bir ikindi vaktinde,
uzaktaki o evde Mahzun İnsan’ı dinleyenlerin kimisi ara sıra da olsa tökezleme
utancından ve ibadet ü taatteki eksiklik mülâhazasından kederlenir.. kimisi
kalbin mâsivâya meyl ü muhabbetinden ve duyguların teveccühteki
teklemelerinden dolayı dertlenir… Kimisi de onca nimet karşısında kulluk
ritmini tutturamamış ve vazife-i ubudiyette kusur etmiş olma endişesinden
hüzünlenir.

Fakat bütün bu hüzünleri unutturacak ve içlere inşirah salacak bir beklenti de
mevcuttur onların gönüllerinde. Hadis-i şeriflerde anlatılır ki, melekler, sabah
namazı vaktinde gökyüzüne çıkar, ikindi namazı vaktinde de yeryüzüne inerler.
İnerler ve insanlar arasında dolaşıp mü’min kulların güzel hâllerine şahitlik
ederler. Onların hüsn-ü şehadette bulunduğu sohbet ve zikir meclislerindeki
herkes Allah’ın afv u mağfiretine uğrar. Melekler, mü’minler arasında yer alan
ama başka maksatlar güden bir insan hakkında “Yâ Rab, falan insan onların
arasına öylesine katılmıştı; onun derdi zikr ü fikir, sohbet ü muhabbet
değildi!” derler. Cenâb-ı Gaffâr u Settâr, “Benim adım için bir araya gelenler



öyle bahtiyarlardır ki, onlarla oturup kalkan hiç kimse tâli’siz olmaz.”
buyurur ve o kulu da affeder. İşte, öyle mübarek bir topluluk içinde bulunuyor
olma ümidi ve bağışlanma recası bütün hüzünlerin yüzünü ağartır. Artık o
hüzünler, birer kapkaranlık ve yetimâne hüzün olmaktan çıkar, Kur’ân’ın nur-
efşan ve hayra açık hüznüne dönüşür.

Bu duygularla başlayan sohbet her an daha da yoğunlaşan hislerle devam
eder. Çok geçmeden de o meclisi ilâhî rahmet ve sekine çepeçevre kuşatır.
Önce, Muhterem Hatib’in dudaklarından dökülen hemen her cümle gaybî bir
rahmet hazinesinden gönderilen katreler gibi Rahmanî hediyeler hâlinde
dinleyenlerin gönlüne akar. Sanki rahmet onlar için de tecessüm etmiştir; söz
damlaları ve gönül nağmeleri hâlinde âb-ı hayat olup imdadına koşmaktadır
muhtaç sinelerin. Herkes ihtiyacı olan ikazları, nasihatleri, tavsiye ve öğütleri
dinliyor gibidir; oradaki her fert, içinden “Evet evet, içimi okuyor, tam bana
göre konuşuyor!” demektedir. Belli ki, söylenen sözler tesadüfî değildir; belli
ki dinleyenlerin kalblerini bilen Allah, denmesi gerekenleri söyletmektedir.

Aslında, ilâhî rahmetin mücessem hâline en güzel misal yağmurdur.
Yağmursuzluk çekenler rahmeti celb etmek için dua ederler. Önce eski
elbiseler giyer, başlarını öne eğerler. Yaya olarak ve mütevazi bir tavırla dua
yapılacak yere giderler. Duadan önce sadakalar verir, fakirlere yardım eder,
yaptıkları haksızlıklardan dolayı insanlardan helâllik diler ve Cenâb-ı Hakk’a
istiğfar ederler. Evet, o sohbette bulunanların hâli aynı yağmur duasına çıkmış
kimselere benzer. En az onlar kadar hazırlık yapmışlardır bağışlanmak için, en
az onlar kadar ihtiyaç hissetmektedirler ilâhî rahmete ve en az onlar kadar
yönelmişlerdir rahmet kapısına, gönülleri açık, boyunları bükük.

Derken, ilk rahmet katreleri meleklerin kanatlarında gelir ve ilham incileri,
hakikat damlaları olarak akar dertli insanın gönlüne. Bir “yağmur musikisi”
başlar o anda:

“Hep bir mûsıkî ritmiyle kulaklarda çağlar,
Sanırsın gökler coşmuş da çemenlere ağlar.
Siner her yana ruhları saran bin râyiha,
Toprak hayatla tüter, çiçekler kalkar şaha...”
Yağmurun, değişik mevsimlerde farklı yerlere çeşit çeşit şekillerde yağması;

bazen ince ince çiselemesi, bazen de kar ve dolu hâlinde düşmesi, kimi zaman
toprağı sulayıp bereket kaynağı olması, kimi zaman da sele dönüşüp her şeyi
yıkıp geçmesi gibi, Hatib’in sözleri de konunun ve muhatapların durumuna
göre, bazen bir meltem gibi ruhları okşamakta, bazen de yıldırım ve gök
gürültüsü olup kalblere ürperti salmaktadır. Muhterem Hocamız, bazen değişik



tembih ve ihtarlarla gönüllere havf ve haşyet duygusu aşılamakta; bazen de
iltifat ve müjdelerle kalblere reca hissi üflemektedir. O, akla ve mantığa
seslendiği aynı anda kalbe ve hissiyata da hitap etmektedir.

Özellikle muhasebe ağırlıklı sohbetlerin her cümlesi bir şimşek, bir yıldırım
gibi inmektedir akıllara ve kalblere. O anlarda, onun dudaklarından etrafa
yayılan her söz incisi, titretmektedir gönülleri ve yaşartmaktadır gözleri.. sanki
her kelime mücessem birer rahmet katresi olup yağmur damlası gibi
düşmektedir dinleyenlerin yanaklarından göğüslerine doğru. Zira, Muhasibî ile
diz dize gelmişçesine hesap endişesiyle ağlayan bu insanlar, Necip Fazıl’ın,

“İçine nefis sızan ibadetlerin,
Birbiri ardınca kazasındalar.
Bir ân yabancıya kaysa gözleri,
Bir ömür gözyaşı cezasındalar.”

sözleriyle tavsif ettiği erler misali, kırk sene önce bir harama kaymışsa gözleri
o nazardan dolayı da o gün bir kere daha “âh” edip inlemektedirler. Her an
boyunlarını biraz daha bükmekte, mahcubiyetle bir kat daha bükülmekte ve
Tahir-i Mevlevî’nin mezar taşına yazılmasını vasiyet ettiği dörtlüğün
muhtevasıyla iç çekmektedirler:

“Eli boş varılmaz varılan yere,
Boş gelmedim yâ Rab, ben suç getirdim!
Dağlar çekemezken o ağır yükü,
İki kat sırtımda, pek güç getirdim...”
Kim bilir, bu nedamet duygusu, tevbe, inabe ve evbe gözyaşları bütün hata

ve kusur izlerini de alıp götürmektedir. Nasıl ki, yağmur aynı zamanda Cenâb-ı
Allah’ın “Kuddûs” ism-i şerifinin bir tecellisidir ve o değil yeryüzünü, gökleri
bile kirlerinden arındıran en duru, en saf bir temizleyicidir; aynen öyle de, hata
ve kusurlardan dolayı Hak rahmetinin insan gözünde damla damla olması da
beşerî lekeleri söküp atmaktadır.

İkindi Yağmurları
İşte, hem ikindi hüzünlerine hem de yağmur misal sohbetlere ve o

sohbetlerde dökülen rahmet katreleri kadar aziz gözyaşlarına telmihte bulunmak
için bu kitabın adına “İkindi Yağmurları”  dedik. Bu sohbetlerde muhterem
Hocamız, tefsirden hadise, hadisten fıkha, fıkıhtan tarihe, ondan edebiyat,
tasavvuf, felsefe, sosyoloji ve psikolojiye, hatta diğer pozitif ilimlere kadar pek
çok konuda pırlanta mahiyetinde fikirler serdetti, ölçüler verdi. Kendisine
sorduğumuz sorular münasebetiyle, engin ve hazmedilmiş bir Kur’ân ve Sünnet



kültürüyle, dinî, sosyal ve kültürel meseleler üzerinde tahliller yaptı.
Aslında konu ne olursa olsun, hangi soru sorulursa sorulsun bu sohbetlerde

en önemli gaye, imanın mârifet ufkuna ulaştırılması, mârifetin “yakîn”in değişik
mertebelerine bağlanması, hakikat-i Ahmediye vesayetinde kalb ve ruhun hayat
mertebelerinde seyahatler gerçekleştirilmesi ve bu seyahatlerin de şuurlu
temâşâ ile değerlendirilmesiydi. Böyle bir seyahat ve temâşâda gönül erlerine
en çok tavsiye edilen en önemli sermaye ve azık da, zikr ü fikir gibi kalb ve
lisan amelleriyle letâifi harekete geçirmek, şevk ü şükürle de ilâhî mevhibelere
karşı liyakatı ortaya koymaktı.

Yağmursuz ve susuz yıllar, felâketidir her kavmin. Kurak sema, afettir; susuz
toprak, çorak. Öyle bir kuraklıkla karşı karşıya idik ki, “İkindi Yağmurları”
can oldu, kan oldu bütün dünyaya. Çünkü, “yağmur nesil” onu taşıdı bütün
diyarlara… “Benim ümmetim, yağmur gibidir; başı mı, sonu mu daha
hayırlıdır bilinmez!” şeklindeki Peygamber beşaretiyle serfiraz kalb erenleri
dirilttiler ve diriltmektedirler ahir zamanın çölleşmiş gönüllerini; Allah’ın
inayetiyle gül bahçesine çevirmektedirler en verimsiz vadileri, aynı Asr-ı
Saadette olduğu gibi..

Bu itibarla da, “İkindi Yağmurları”  Allah’ın bambaşka bir lütfu ve ayrı bir
rahmeti oldu. Hem bu lütuf ve rahmet, ne ilkbaharda görülen kırk günlük
yağışlar gibi mevsimlikti ne de Necati Cumalı’nın “Kırk İkindi Yağmurları”
misali yetimâne bir hüzün içermekteydi. Hayır, bu yağmur hem kalıcıydı, hem
de onun damlaları rahmanî bir hüznün yanında çok farklı bir neş’e de
vermekteydi.. dinleyenlere karamsarlık değil ümit ve şevk enjekte etmekteydi..
Bu yağmurlardan nasiplenen herkesin nefsi susuyor; ruhu, kalbi, aklı ve sırrı
yüce hakikatlere yöneliyor; vicdanı asıl vatana, ebedî aleme ve uhrevî dostlara
karşı iştiyakla doluyordu. Evet, bu mücessem rahmetin her katresi, insanı
Cennet’e, sonsuz saadete ve Cuma yamaçlarında Cemal-i İlâhî’yi seyre
sevkeden, onlara karşı şevke getiren bir neş’e taşıyordu.

Keşke o anki atmosferi, muhterem Hocamız’ın sesindeki uhrevî güzelliği ve
anlatışındaki insicamı aynıyla aktarmak mümkün olsaydı. Heyhât.. onları tam
intikal ettirmek mümkün olmadığı gibi, sohbetleri yazı üslûbuna taşırken, yeni
nesillerin daha kolay anlamasını sağlamak için bazı kelimeleri bugün kullanılan
sözcüklerle açmamız ya da değiştirmemiz icap etti. Kur’ân âyetlerinin, hadis-i
şeriflerin, Osmanlıca, Arapça ve Farsça metinlerin sadece meallerini verip
geçmemiz gerekti. Oysa, asılları o mübarek dudaklardan dökülürken ne kadar
da kulağa hoş geliyor ve gönül çeliyordu. Dahası, sohbetleri yazıya geçirirken
ve neşrederken sadece bizim anlayabildiğimiz kadarına yer verdiğimizi
belirtmemiz icap etmektedir; zira inanıyoruz ki, şayet bu çalışma, ilim ve irfan



bakımından engin ve ufuklu insanların ellerinden çıksaydı, o konuşmalarda
daha pek çok hususa değinildiğini, satır aralarında daha ne nüktelerin
bulunduğunu görmek mümkün olurdu. Bu itibarla, bu kitapta okuyacağınız her
güzellik muhterem Hocamız’dan dinleyip kaydettiğimiz ifadeler olsa da,
kusurlar, bizim nâkıs idrâkimize; hatalar, kavrama ve ifadedeki eksikliğimize
aittir.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) Veda Hutbesi’nde “Bu
söylediklerimi duyanlar, duymayanlara ulaştırsınlar. Bazen kendisine
nakledilen insan, bizzat dinleyip nakledenden daha iyi anlayıp gereğini
uygular.” buyurmuştur. Anlatılanlardan istifade etmek de, bir yönüyle Allah’ın
lütfuna vâbestedir. İşte, hüşyar gönüllere mutlaka faydalı olacağı düşüncesiyle
Mayıs 2005-Ocak 2006 arasındaki sohbetleri, Kırık Testi serisinin beşinci
kitabı olarak, “İkindi Yağmurları”  adı altında neşrediyoruz. Bu arada,
internette www.herkul.org adresinden ulaşabileceğiniz elektronik dergimizin
“Bamteli” sayfasında sesli, “Kırık Testi”  bölümünde de yazılı metin olarak
haftalık sohbetleri yayınlamaya devam ettiğimizi de bilgilerinize arz ederiz.

Bu vesileyle, aziz Hocamız’ın sağlık, sıhhat ve afiyet içinde imrâr-ı hayat
etmesini ve düşünce dünyamızı, gönül âlemimizi hep aydınlatmasını Cenâb-ı
Allah’tan dileniyor; takdir, tenkit ve teklifleriyle bize destek olanlara, hususiyle
de kayıt, tebyiz ve tashih sırasında ihlâsla çalışan Abdurrahim Özcan ve
Mustafa Yılmaz Bey’lere ve İkindi Yağmurları’nı  binlerce okuyucu ile
buluşturan Yayınevine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yüce Rabbimiz’in merhameti, Allah Resûlü’nün ve Kur’ân-ı Kerim’in
şefaati ve mü’minlerin duaları ümidiyle...

Osman Şimşek
New Jersey, Şubat 2006



Affet ki Affedilesin!..
Soru: “Eleddü’l-hısâm” ne demektir? İman nuruyla dolu gönüllerde de

kin, nefret ve düşmanlık duygularının bulunması mümkün müdür? Mü’min
ahlâkında “afv u safh”ın yeri nedir?

Cevap: Dinin ruhunda sevgi vardır. Çünkü kâinat bir sevgi şiiri olarak
yaratılmış, yeryüzü de bu şiirin kâfiyesi yapılmıştır. Tabiat kitabını iyi
okuyanlar her zaman sevgi besteleri duyarlar. Mahlukâtı kuşatan bu sevgi,
insanî münasebetlere de kendi boyasını çalar. Öyle ki, ulvî mahiyetini keşfedip,
özüne yerleştirilen muhabbet çekirdeklerini fark eden ve Yaratıcı’sıyla olan
münasebetini duyabilen bir insan, diğer insanları da Allah’ın sanatı olarak
görür, çevresine alâka duyar, herkesi sever ve hatta bütün varlığı şefkatle
kucaklar.

İman nuruyla aydınlanamamış bir tâli’sizin gönlünü ise, kin, nefret ve
düşmanlık duyguları istila eder. Üstad Hazretleri’nin ifadesiyle, küfür
karanlığındaki bir insan, kâinatı umumî matemhâne, mevcûdatı da birbirine
yabancı ve düşman varlıklar olarak görür. O, her şeyi birbirine hasım
zannettiğinden dolayı, kendisi için de çeşit çeşit düşmanlar icat eder; bir savaş
meydanında ve hasımlar arasındaymışçasına tedirgin yaşar ve hemen her şeye
karşı teyakkuza geçer.1 Dolayısıyla, imandan nasipsiz insanlar, pek çoğu
itibarıyla, sürekli paranoya yaşarlar. İçlerindeki endişe ve korku sebebiyle
samimi olmayan tavırlara girer, ikiyüzlülük yapar; kalblerinde kin ve
düşmanlık kaynadığı hâlde birer sevgi kahramanı gibi davranırlar. Sözlerine
kendileri de inanmadıkları hâlde, iyilikten, yardımseverlikten ve ıslahtan öyle
bahsederler ki, ağızlarından bal damlıyor gibi bir görüntü sergilerler.
Sözlerinin inandırıcılığını artırmak için de samimiyetlerine Allah’ı şahit
gösterirler. Kur’ân-ı Kerim, bu tür münafıkları anlatırken, “İnsanlardan öylesi
vardır ki, dünya hayatına dair sözleri senin hoşuna gider. Üstelik sözünün
özüne uyduğuna Allah’ı da şahit gösterir. Hâlbuki gerçekte o, düşmanların
en yamanıdır.”2 buyurmakta ve onları ِماَصِخْلا َُّدَلأ   olarak tavsif etmektedir.

En Amansız Düşman
ِماَصِخْلا َُّدَلأ   gönlünde sevgi ve merhametin kırıntısına bile yer olmayan “en

amansız düşman” demektir. Bu âyet, aynı vasıfları taşıyan münafıkların hepsine
şamil olsa da, tefsir kitaplarında onun Sakîfoğullarından Ahnes İbn Şurayk
hakkında indiği nakledilmektedir.3 Bu münafık, Peygamber Efendimiz’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) gelmiş, Müslüman olduğunu söylemiş;



muhabbetten dem vurmuş, yeminler etmiş; fakat daha huzur-u risaletpenâhiden
ayrılır ayrılmaz Müslümanlara ait bir çiftliğe uğramış, ekinleri yakmış ve
hayvanları telef etmiştir. İşte, mü’minlerin ekinlerine ve hayvanlarına bile
tahammül edemeyen, her şeyi yakıp yıkan Ahnes ve onun gibiler hakkında
Kur’ân ِماَصِخْلا َُّدَلأ   ifadesini kullanmış; onların düşmanlıkta aşırıya giden, af
ve merhametten bütün bütün nasipsiz kimseler olduklarını belirtmiştir.

İnkâr-ı ulûhiyete sapanların çoğunda kalb katılığı o dereceye ulaşmıştır ki,
onların affetmeleri ve bağışlamaları mümkün değildir. Onlar, dünyalarını kin,
nefret ve öç alma üzerine kurmuşlardır. İğne ucu kadar da olsa hatayı mutlaka
görür; asla özür kabul etmez ve sürekli öfkeyle köpürüp dururlar. Onlar âdeta
büsbütün enaniyet kesilmişlerdir; bencillik ruhlarına sinmiştir; dolayısıyla, her
meseleyi kendilerine bağlı götürmek ister, sadece kendilerini hakikî mânâda
sever ve başka insanlara karşı kinle, nefretle dolu bir ömür geçirirler. İşte, kin
ve düşmanlık sıfatları, hususiyle ve gerçek mânâda bu iman mahrumlarının
şiârıdır.

Bir de izafî olarak aynı nasipsizliği yaşayanlar vardır: Bunlar, din
görünümlü bazı organizasyonlara dâhildirler; fakat ne sağlam bir ulûhiyet
telakkisine, ne tutarlı bir Peygamber anlayışına ve ne de doğru bir ahiret
inancına sahiptirler. Bir yönüyle, meditasyonla ve yortularla teselli olurlar;
belki haftanın bazı günlerinde, ibadethâneye mukabil bir kubbe altında bir
araya gelir, musikî dinler ve stres atmaya çalışırlar.  Ayrıca, günümüzde sıkça
gördüğümüz gibi, bazı şovmenlerin din adına konuşmalarına, –hâşâ– Allah’ı
kendi hesaplarına konuşturmalarına, Hazreti Mesih’i hevâ ve heveslerinin
sözcüsü yapmalarına ve yine çarpık kanaatleriyle yorumladıkları dini insanları
tesir altına almak için bir vesile olarak kullanmalarına şahitlik ederler. Bazen
onlarla beraber gülüp eğlenir; bazen de teessür duymuş bir insan edasıyla trans
hâline girmiş gibi bir hâl alır ve rahatlamaya çalışırlar. Böylece, eğlenmenin ve
iyi saatler geçirmenin tesellisiyle avunurlar. İşte, dine yakın görünen bu
insanların ruhlarında da çoğu zaman onlardan olmayanlara karşı kin, nefret ve
gayz vardır… sadece kendilerini ortaya koyma, kendilerini anlatma ve her
meseleyi kendilerine bağlama ruh hâleti nümayândır.

Mü’mindeki Kâfir Sıfatı
Evet, kin, nefret ve düşmanlık duyguları çoğunlukla imandan nasipsiz

kimselerde; mahlukâta karşı alâka, sevgi, herkesi bağra basma, her şeyi sineye
atma, affetme ve kin tutmamayı da genellikle mü’minlerde görmeye
alışmışızdır. Ne var ki, bazen bunlar da yer değiştirebilirler. Bakarsınız ki,



küfür içinde debelenen bazı kimseler de muhabbet ve müsamahayla dopdolu…
Onlar da varlığa karşı derin bir alâka duyuyor, herkese sevgiyle yaklaşıyor ve
dostluk köprüleri kurmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan, hiç beklemediğiniz ve
yakıştıramadığınız bir şekilde, bazı mü’minlerin de kin, nefret ve adavetle
oturup kalktıklarını görürsünüz.

Bediüzzaman Hazretleri, her Müslümanın her vasfının Müslümanca olması
icap ettiği hâlde bunun her vakit vaki olmadığı gibi, her kâfirin her vasfının da
küfründen neş’et etmesinin gerekmediğini beyan etmekte ve bazen mü’minde
kâfir sıfatı olabileceği gibi, bazen de kâfirde mü’min sıfatı bulunabileceğini
söylemektedir. Meselâ; gıybet, yalan ve iftira birer kâfir fiilidir; fakat maalesef,
bazı mü’minler de bu çirkin günahlara girebilmektedirler. Aynen öyle de, kin,
nefret, öç alma duygusu ve düşmanlık da kâfire ait hususiyetlerdir ve
mü’minlerde bulunmaması gerekmektedir ama bazı Müslümanlar da yakalarını
bu şeytanî tuzaklara kaptırmışlardır. Bunun aksi de mümkündür; yani, imanı
tatmamış bazı insanlar da vardır ki, başkalarına karşı çok saygılıdırlar; yalan
söylemez, hiç kimse hakkında iftirada bulunmaz ve saygısızca davranmazlar;
varlığa karşı da ciddi alâka duyarlar. Allah, Peygamber ve ahiret hesabına
sağlam bir bilgileri yoktur ama bilebildikleri kadarıyla her mahluka
“Yaratıcı’nın sanatı” olarak bakar ve hayranlık beslerler. Âyât-ı tekviniyeyi
çok iyi okur, kâinat kitabını anlamaya çalışır ve ciddi bir araştırma aşkıyla
âdeta eşyayı hallaç ederler. Bütün bunlar birer mü’min sıfatıdır ve bu sıfatlar
kâfirde de olsa güzeldir, makbuldür. Haddizatında, Allah Teâlâ sıfatlara göre
hüküm verir. Dolayısıyla, bu güzel sıfatlara sahip olanlar kâfir de olsalar,
rakiplerine muvakkaten galebe çalar ve işlerinde muvaffak olurlar. Buna,
sıfatın sıfata galebesi de denebilir; yani mü’min sıfatı kâfir sıfatına galip gelir.
Demek ki, mü’minde kâfir sıfatı görmek, kâfirde de bir mü’min vasfına
rastlamak her zaman mümkündür.

Afv u Safh
Bununla beraber, hakikî mü’min bir afv u safh insanıdır. Afv; hata, kusur,

kabahat ve günahı bağışlamak, suç işleyeni kınamamak ve ondan dolayı
cezalandırmamak demektir. Bazı âyetlerde, “afv” kelimesiyle beraber “safh”
kelimesi de zikredilmiştir. “Safh” da, affetme, bağışlama ve müsamahalı
davranma mânâlarına gelmektedir. Şu kadar var ki, bazı müfessirler, “afv”ı, bir
hata ya da kabahatten dolayı ceza vermeme; “safh”ı da o hata ve kabahati hiç
olmamış gibi sayma ve kalbde ona dair en küçük bir kırgınlık izi bırakmama
olarak yorumlamışlardır. Affetmek, ilâhî ahlâkın bir derinliğidir. Cenâb-ı
Allah, mücrim kullarını bu dünyada hemen cezalandırmadığı gibi, şirk



haricinde kalan diğer suç ve günahlarından tevbe edenleri de hesap gününde
affedebilir. Biz de, amellerimizdeki eksik ve kusurlarımızı bağışlayarak
günahlarımızı affetmesini Rahmeti Sonsuz’un merhametinden dileniriz. Madem
kendi hesabımıza böyle bir af beklentisi içerisindeyiz ve madem “Allah’ın
ahlâkıyla ahlâklanmak”4 önemli bir esastır; öyleyse, kusurlarının
deşelenmesini istemeyen, hatalarına nazar-ı müsamaha ile bakılmasını dileyen
ve ötede af fermanı almayı uman biz mü’minlerin de ilâhî ahlâkın gereğini
yapıp başkalarını bağışlamamız, kin ve nefret duygularından uzak kalmamız
icap eder. Nitekim, Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ), “İnsanlara
borç veren bir tacir vardı. Darda kalan bir müşterisini görünce adamlarına
‘Onun borcunu bağışlayın; belki Allah da bizi bağışlar.’ derdi. Bu
davranışından ve recasından dolayı, Allah da onu bağışladı.”5 buyurmuştur.

Kur’ân-ı Kerim, Müslümanları, affetmeye ve bağışlamaya teşvik etmiş ve bu
teşviği geniş bir çerçevede ele almıştır. Meselâ, mü’minleri, kısasla alâkalı
mevzularda da affetmeye özendirmiş ve “Bununla beraber kim kısas hakkını
bağışlarsa, bu kendi günahlarına keffaret olur.” 6 buyurmuştur. Bir başka
âyet-i kerimede, “Unutmayın ki haksızlığın karşılığı, ancak yapılan haksızlık
kadar olabilir, fazlası helâl olmaz. Bununla beraber kim affeder, bağışlarsa
onun mükâfatı Allah’a aittir. Şu kesindir ki Allah zalimleri sevmez.”7

denmektedir. Ayrıca, Allah’ın engin mağfiretine ve genişliği göklerle yer kadar
olan Cennet’e davet edilen müttakîlerin özellikleri sayılırken, “Onlar ki,
bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar; kızdıklarında öfkelerini
yutar, insanların kusurlarını affederler. Allah da böyle iyi davrananları
sever.”8 mealindeki âyetle, Allah indindeki mükâfatı elde etmek için öfkesini
yutan, gayz ve kine teslim olmayan, bağışlamayı tabiatının bir buudu hâline
getiren insanlar nazara verilmiştir. Kötülükler karşısında bile iyilikten
ayrılmama ve hasımları dahi candan dost yapabilecek tavırlar içinde bulunma
hedefi gösterilmiş ve denmiştir ki, “İyilikle kötülük bir olmaz. O hâlde sen
kötülüğü en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. Bir de bakarsın ki seninle
kendisi arasında düşmanlık olan kişi candan, sıcak bir dost oluvermiş!”9

Diğer bir ilâhî beyanda da, “Fakat onlar ne yaparlarsa yapsınlar, sen yine de
kötülüğü en iyi tarzda sav! Biz onların, senin hakkındaki asılsız iddialarını
pek iyi biliriz.”10 denmek suretiyle kabalıklar karşısında dahi ihsan şuurundan
ayrılmama tavsiye edilmiştir.

Evet, kötülüğün kökünü en keskin kılıçlardan daha güzel kesecek olan şey
ihsanla muamelede bulunmak; Allah’ı görüyormuşçasına ya da en azından
O’nun tarafından görülüyor olma şuuruyla kötülüklere bile iyilikle karşılık



vermektir. Meselâ; bir insan size, “falanın oğlu” dese ve babanızı inkâr ederek
hakarette bulunsa; size düşen vazife, onun babasını en güzel yanıyla zikrederek,
“Sen şerefli bir babanın oğlusun, namuslu ve çok iffetli bir annenin çocuğusun.
Seni de onlar gibi şerefli ve iffetli olarak biliyordum; nasıl oldu da ağzından
böyle yakışıksız bir söz çıktı, anlayamadım!” demekten öte mukabelede
bulunmamaktır. Zannediyorum, sizin bu tavrınız muhatabınızı kendi
saygısızlığının altında bırakacak ve meselenin büyümesine mani olacaktır.
Bazen hasma karşı tebessüm etmek onu ve ondan gelebilecek zararı defetmeye
kâfîdir. Hazreti Bediüzzaman’ın da ifade ettiği gibi, hasmı mağlûp etmenin en
kısa ve emin yolu, fenalığına karşı iyilikle mukabele etmektir. Çünkü eğer
fenalıkla mukabele edilse, aradaki husumet artar. Hasımlardan biri zâhiren
mağlûp bile olsa, kalben kin bağlar, adâveti devam eder. Fakat eğer iyilikle
mukabele edilirse, karşıdaki de pişman olur, belki dost hâlini alır. Öyleyse,
mü’minler “Boş sözlerle, çirkin davranışlarla karşılaştıkları zaman, izzet ve
şereflerini muhafaza ederek oradan geçip giderler.” 11 ve “Eğer onları
affeder, kusurlarına bakmaz ve bağışlarsanı z, şüphesiz ki Allah da çok
bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.”12 gibi Kur’ân’ın kutsî düsturlarına
kulak vermeli ve bu emirleri tatbik etmelidirler.

İstemez misiniz Allah da sizi affetsin!
Mevzumuzla alâkalı âyetlerden biri de İfk hâdisesi üzerine nazil olmuştu.

Zira Hazreti Âişe Annemiz’e iftira eden münafıkların dedikodu ve bühtanlarına
kendilerini kaptıran üç Müslümandan biri, Hazreti Ebû Bekir’in yardımlarıyla
geçinen Mıstah İbn Üsâse idi. Hazreti Ebû Bekir Efendimiz, kızına yapılan
iftiraya karıştığı için Mıstah’a vermekte olduğu yardımı kesmiş ve artık onun
ihtiyaçlarını görmeyeceğini söylemişti ki şu mealdeki âyet indirildi: “İçinizden
fazilet ve imkân sahibi olanlar, akrabaya, fakirlere, Allah yolunda hicret
etmiş olanlara sadaka vermeme hususunda yemin etmesinler. Affedip
müsamaha göstersinler. Siz de, Allah’ın sizi affedip müsamaha göstermesini
arzu etmez misiniz? Allah gerçekten Gafûr’dur, Rahîm’dir (çok affedicidir,
merhamet ve ihsanı boldur).”13 Bu kelâm-ı ilâhî, Ebû Bekir’in (radıyallâhu
anh) faziletine vurguda bulunuyor; sonra da, onu afv u safha çağırıyor; onun gibi
şânı yüce, nâmı celîl, yâd-ı cemîl olan bir insana affetme ve bağışlamanın daha
çok yakışacağını ifade ediyor ve “İstemez misiniz Allah da sizi affetsin!”
cümlesiyle bir kurtuluş yolu gösteriyordu. Bu soruda çok önemli bir espri
vardı. Herkes kendi kusurunun affedilmesini ister; hatalarının hoş görülmesini
ve günahlarının yarlıganmasını arzu eder. Bekler ki, kendisine nazar-ı
müsamaha ile bakılsın. Diler ki, kusurları görülmesin ve ümit eder ki, ona da



“Hadi geç, sen de affedildin.” denilsin. Öyleyse, böyle bir af ve müsamaha
bekleyen insanın aynı muameleyi başkaları için de düşünmesi gerekmez mi?
Bağışlanma uman bir insanın önce başkalarını bağışlaması icap etmez mi? İşte,
bu espriyi kavrayan Hazreti Ebû Bekir, “Allah’ın beni yarlıgamasını elbette
arzu ederim. Vallahi, artık Mıstah’tan hiçbir yardımı eksik etmeyeceğim.”
demiş ve onun nafakasını vermeye o günden sonra da devam etmişti.14

Evet, istemez misiniz Allah da sizi affetsin? Şahsen, hem Allah’ın beni
affetmesini diler, O’nun rahmetinden afv u mağfiret dilenirim, hem de insanlar
tarafından da bağışlanmayı isterim. Hepimiz insanız, her zaman kusurlarımız
olabilir. Otururken kalkarken, yerken içerken, konuşurken hatta susarken, hâl,
tavır ve mimiklerimizde bile değişik kabalıklarımız bulunabilir. Arzu ederiz ki,
insanlar bunları hoş görsün, affetsin ve beşerî boşluklarımıza versinler. Biz,
çoğumuz itibarıyla, boşlukta yetişmiş, üst üste kopuklukların yaşandığı bir
dönemin çocuklarıyız. İyi bir insanın yetişmesinin âdeta imkânsız olduğu bir
devirde, dikenler arasında gül cilveleri gösterme gayretleriyle büyümüş
zavallılarız. İyi insan olmak için şartların hiç el vermediği zor bir dönemi idrak
etmiş yarım insanlarız. Elbette kusurlarımız olacak ve çok sürçeceğiz. Sadece
lisan sürçmesine maruz kalmayacağız, elimiz çarpacak, ayağımız tökezleyecek,
gözümüz kayacak, kulağımız kirlenecek. Bütün bunlar karşısında çok arzu
ederiz Allah bizi yarlıgasın, Resûl-i Ekrem bağışlasın, Kirâmen Kâtibîn “Acı
bunlara yâ Rabbi!” deyip hakkımızda mağfiret dilesin ve mü’min kardeşlerimiz
de affeylesinler. Hata ve kusurlarımızdan dolayı bizi bütün bütün kara
görmesinler; meseleye imanın aydınlığında baksınlar… Baksınlar, dikkatle bir
kere daha baksınlar… Arasınlar, mercekle arasınlar ve sonra, “Evet, bu insanın
sağı solu hep karanlıkla kaplı ama bir yanında küçük bir iman ışığı var.” deyip
gözlerini o ışığa teksif etsinler, nazarlarını orada derinleştirsinler. O küçük
parıltıyı gözlerinde büyütsünler; öyle ki, bütün karanlıkları o minnacık ışıkla
boğsunlar. Zannediyorum, kendi hakkımızda böyle bir muameleyi hepimiz arzu
ederiz. Öyleyse, kendimiz için istediğimiz bu müsamahayı, herkes için de arzu
etmeli ve bu mevzuda cimri davranmamalı değil miyiz?

Haddizatında, mü’minlerin ruhunda iyilik duygusu hâkimdir; dolayısıyla,
onlar, güzel düşünür, iyi görür, doğru konuşur ve kötülükleri iyilikle savarlar.
Hatta birilerini tutarken ve onların haklarını savunurken bile dengeyi kaçırıp
meseleyi başkalarına düşmanlık şekline çevirmezler. Hiç kimseye kin ve nefret
duymazlar; şahıslara değil, sadece kötü sıfat ve fiillere karşı hasmâne tavır
alırlar. Onlar, nezih ve güzel ahlâklı insanlardır; nezihlere ince tavırların, hoş
davranışların ve temiz sözlerin yakıştığını bilir, bütün düşüncelerini o nezâhete
uygun olarak ortaya koyarlar. Kötü düşünce, çirkin söz ve kaba davranışlarla



hiç kimseyi rencide etmezler. Rencide etmezler; çünkü, onlar birer afv u safh
insanıdırlar.

Hakkımı Helâl Ettim
Bediüzzaman Hazretleri’nin hayatına bakarsanız, bir müddet ona talebe olma

nimetini yakalamış kimselerden Üstad’ı bırakarak ayrılıp giden insanlar
görürsünüz. Fakat Üstad, o insanları kötüleme mânâsına gelebilecek tek kelime
söylemez; siz onun sözlerinde sadece müjdeleri duyarsınız. Birisi Nurlar’ı
yazmayı terk etse ve çekip gitse; o kat’iyen “Falan ayrıldı, gitti.” demez. Eğer,
o gidenlerden biri sonra tekrar dönüp gelir ve kalemini yeniden eline alırsa,
işte o zaman “Şu kardeşimiz Haşir Risalesi’ni okumuş, çok beğenmiş ve on
nüsha teksir etmiş; beni çok sevindirdi, âdeta bütün dünyalar benim oldu;
binlerce maşaallah, barekâllah!” der, onu takdir ve tebcil eder. Siz de
düşünmeden edemez; kendi kendinize “O ne zaman ayrılmıştı ki?” dersiniz.
Negatif noktaları görme yoktur Üstad’ın hayatında; o bütün mülâhazalarını
pozitif hususlara bağlamıştır. Öyle ki, gözünün menfi hâdiseleri gören yanına
perde çekmiştir âdeta. İnsanlarda çok küçük de olsa bir parıltı aramış;
karanlıklara hiç bakmamış. Bütün görüş ufkunu o ışıkçığa bağlamış. Sadece
mü’minleri, dost ve yakınlarını değil, hasımlarını bile affetme ufkunda yaşamış
ve şu sözleriyle bize de o ufku göstermiş; “Mademki nur-u hakikat, imana
muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor; bir Said değil, bin Said fedâ olsun. Yirmi
sekiz sene çektiğim ezâ ve cefalar, mâruz kaldığım işkenceler ve katlandığım
musibetler hep helâl olsun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba
dolaştıranlara, hakaret edenlere, türlü türlü ithamlarla mahkûm etmek
isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara, hepsine hakkımı helâl
ettim.”15

Ayrıca, muhatabımız kâfir bile olsa, ona veryansın etme, sınır tanımadan
saldırma ve acımasızca sövüp sayma bir ibadet ve fazilet değildir. Peygamber
Efendimiz, kendisine sürekli hakaret eden ve hep saygısızlıkta bulunan Ebû
Cehil hakkında bile kötü söz söylemeyi tavsiye etmemiş; meselâ, “Ebû Cehil’e
on defa lânet okursanız, benim şefaatimi haketmiş olursunuz!” gibi bir söz
söylememiştir. Yani, Peygamber’e hakaret eden ve saygısız davranan insanlara
bile lânet okumak ve gidip her yerde onların kötülüğünü anlatmak gibi bir
ibadet olduğuna dair dinde herhangi bir kayıt göstermek mümkün değildir. Bir
insan selim kalb taşıyorsa, çirkin sözler ne maksatla söylenirse söylensin onun
ruhunda yara yapar. İnanmış bir gönül, fenalık hangi zaviyeden gelirse gelsin,
kötü duygu ve tutkular hangi enstrümanla seslendirilirse seslendirilsin onlardan
rahatsız olur ve o türlü şeylere karşı hep kapalı kalır. Kur’ân-ı Kerim’in talim



ettiği ahlâk çerçevesi içinde Resûl-i Ekrem Efendimiz öyle davranmıştır. Ebû
Cehil öldüğü zaman, bir rivayete göre, sadece “Bu ümmetin firavunu öldü.”16

demiş ama Mekke’nin fethinden bir müddet sonra Müslüman olan Ebû Cehil’in
oğlu Hazreti İkrime’nin de bulunduğu bir mecliste, Ebû Cehil aleyhinde bazı
sözler söylenince, “Babalarını kınamak ve haklarında kötü söz söylemek
suretiyle çocuklarını rencide etmeyin!”17 buyurmuştur. Peygamber Efendimiz
bu beyanıyla, hem mü’minlere lüzumsuz sözler sarfetmemeleri tembihinde
bulunmuş hem de yanında babasına hakaret etmek suretiyle oğuldaki cibilli
duyguları harekete geçirmemeleri hususunda ashabını ikaz etmiştir.

Allah Resûlü’nün afv u safh ve müsamahasına bir misal de Abdullah İbn
Übeyy İbn Selül’e karşı olan tavır ve davranışlarıdır. Bildiğiniz gibi, o bir
münafıktı, hatta münafıkların başıydı. İfk hâdisesi gibi pek çok fitnede onun
parmağı vardı. Fakat oğlu Abdullah çok güzel bir mü’mindi. Bir gün bu nezih
oğul, Peygamber Efendimiz’e gelerek “Ey Allah’ın Resûlü, kulağıma geldiğine
göre, babam Abdullah İbn Übeyy’i öldürtecekmişsiniz. Allah’a yemin ederim,
Hazrec kabilesi içinde benden daha fazla babasına hürmet eden bir kişi
yoktur. Eğer kararını zı vermişseniz, bana emredin de, onu ben öldüreyim.
Çünkü korkarım ki, babamı başkası öldürürse, babamın katili halkın
arasında gezerken nefsim beni rahat bırakmaz ve onu öldürmem hususunda
benimle uğraşır. Böylece bir mü’mini bir kâfir yerine öldürmüş olurum ve
Cehennem’e müstahak hâle gelirim!” demişti. Peygamber Efendimiz de ona,
“Hayır, biz babana merhamet ederiz. Bizimle beraber kaldığı müddetçe ona
ihsanda bulunuruz.”18 buyurmuştu. Ve Allah Resûlü, Abdullah İbn Übeyy’in
münafık olduğunu bildiği hâlde onun cenazesine iştirak etmiş; oğlu Abdullah’ın
ısrarı üzerine kabri başında onun için mağfiret talebinde bulunacağı sırada
“Kâfir olarak ölüp Cehennemlik oldukları kendilerine belli olduktan sonra,
akraba bile olsalar, müşriklerin affedilmelerini istemek, Peygamberin de,
mü’minlerin de yapacağı bir iş değildir.”19 mealindeki âyet-i kerime nazil
olmuş ve ondan sonra Peygamber Efendimiz müşrik ve münafıkların cenaze
namazlarını kılmadığı gibi onlar için istiğfarda da bulunmamıştır. Bununla
beraber, o gün sırtındaki temiz gömleğini çıkarıp Abdullah İbn Übeyy’in oğluna
vermiş ve “Bunu babana kefen olarak giydir.” demiştir.20

Allah Düşmanını Affedemezsin!
Resûl-i Ekrem Efendimiz’in bu davranışında da başka bir nükte vardır:

Allah Teâlâ, “Sen af ve müsamaha yolunu tut, iyiliği emret ve cahillere
aldırış etme.”21 gibi âyet-i kerimelerle afv u safhı emir buyurmaktadır;



dolayısıyla, mü’minler, hataları büyütmemeli, elden geldiğince kusurları
örtmeli ve en affedilmeyecek kabahatları bile bağışlamalıdırlar. Fakat hiçbir
mü’min, Allah’a ait hukukun söz konusu olduğu yerde, dine ve dindara
düşmanlık edenler hakkında “Ben her şeyi affettim; Allahım, Sen de affet.”
diyemez. Ömür boyu Allah’ı inkâr etmiş, dine hakarette bulunmuş, İnsanlığın
İftihar Tablosu aleyhinde ağza alınamayacak sözler söylemiş, Kur’ân’a dil
uzatmış bir insanın affını dilemek kimsenin haddi değildir; öyle bir istek, her
şeyden önce Allah’a karşı saygısızlıktır. Bu konuda mü’minler sadece “Ben
diğer hakları hak sahiplerine havale ederek kendi hakkımdan vaz geçiyorum.”
diyebilirler. Nitekim Allah Resûlü de Abdullah İbn Übeyy’e karşı kendi
hakkından vazgeçmiş ama onun için istiğfarda bulunmamıştır.

Affetmek, Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ahlâkıdır. O hayatı
boyunca bu ahlâkın gereğini ortaya koymuş; Mekke’de kendisine eziyet edenleri
ve Bedir, Uhud, Hendek savaşlarında Müslümanlara saldırıp onları yok etmek
isteyenleri bile sonradan İslâm’a girince affetmiştir. Kur’ân-ı Kerim,
Efendimiz’in bu güzel huyunu sena sadedinde, “İnsanlara yumuşak davranman
da Allah’ın merhametinin eseridir. Eğer katı yürekli, kaba biri olsaydın,
insanlar senin etrafından dağılıverirlerdi. Öyleyse onların kusurlarını affet,
onlar için mağfiret dile ve işleri onlarla müşavere et. Bir kere de azmettin
mi, yalnız Allah’a tevekkül et. Allah muhakkak ki kendisine dayanıp
güvenenleri sever.”22 buyurmuştur.

Evet, Allah Resûlü ve selef-i salihîn efendilerimiz afv u safh yörüngeli bir
ömür sürmüşlerdir ama güzel ahlâklı olmak, kusurları görmemek, hataları
affetmek ve insanları bağışlamak bazen çok zordur. Öyle ki, biri gelir, size
arkadan bir tekme vurur. Sonra hıncını alamaz, karnınıza da bir yumruk atar.
Bakar ki, siz mukabele etmiyorsunuz, bu defa da yüzünüze bir tokat aşk eder.
Bütün bu saldırılara bedel, adalet ve ruhsat aynıyla karşılık vermeye müsaade
ediyorken, insanın af ve müsamaha yolunu tutması ve azimeti tercih etmesi
ancak kulun kendisini unutması, enaniyeti terk ufkunda yaşaması ve bütün ağyar
mülâhazalarından kalbini arındırmış olmasıyla mümkündür.

Belh’i Unutmak Gerek!
Rivayetlere göre; İbrahim Ethem Hazretleri, Belh’de hükümdarlık sırası

bekleyen bir prens iken tahtı, saltanatı ve dünyevî meşgaleleri terk ederek
hakikat yolunda seyr u süluka durur; bir üstada el verir. Bir gün üstadı onu
imtihan etmek için bir müridini görevlendirir. O da gider, ayağına geçirdiği
mahmuz gibi bir şeyle İbrahim Ethem’in ayaklarına vurup durur. Ayaklarından
kanlar akan İbrahim Ethem bize göre çok kâmilâne olan şu sözü söyler:



“Dostum, biz nefis davasını Belh’te bıraktık, beyhude uğraşıyorsun.” Bu söz
imtihan için gönderilen müridin de çok hoşuna gider; muhatabının kötülüğü
iyilikle savma alicenaplığını takdir eder. Sonra üstadının yanına varır, olup
biteni anlatır. Üstad anlatılanları dinledikten sonra hükmünü verir, “Demek ki,
o hâlâ Belh’i unutamamış.” der.

İşte, afv u safh yolu bazen kendini unutmayı gerektirir. Kendini unutan insan
çok geniş bir alanı hatırlamış olur. Hep nefsini gören ve sürekli onu öne
çıkaran kimse ise, çok büyük bir alanı nisyana mahkûm eder. Kendi nefsine ve
cemaat enaniyetine karşı panjurları kapatan bir insan, bütün İslâm âlemine,
hatta topyekün insanlığa açılan çok geniş bir pencerenin perdelerini kaldırmış
ve mahlukâtın umumuna karşı sevgi ve alâka duyacağı bir koridora girmiş
bulunur.

Hâsılı, kâmil mü’minler, gönlünde merhamete yer bulunmayan ve düşmanlık
duygusunu besleyip duran insanlar gibi olmamalı; Allah ahlâkıyla ahlâklanarak,
Cenâb-ı Hakk’ın muamelesini esas almalıdırlar. Allah Teâlâ’nın, yılan-çıyan,
arslan-kaplan, mü’min-müşrik ayrımı yapmadan bütün varlıklara rızık verdiği
gibi; onlar da, Yaratan’dan ötürü, herkese ve her şeye karşı bir nevi alâka
duymalıdırlar. İnsanları mahcup etmemeye azami gayret göstermeli,
başkalarının en büyük hatalarına bile müsamahayla yaklaşmalı, onlardan özür
beklemeden ve onların suçluluk psikolojisi içine girmelerine fırsat vermeden
mümkünse maruz kaldıkları kötülüklere makul mazeretler bulmalıdırlar.
Muhataplarının hatalarını yüzlerine vurarak onları utandırmamalı, suçluluk
psikolojisine sürükleyerek kendilerini müdafaa etme zaafına
düşürmemelidirler. Kendi hâl ve davranışlarının bazı yanlış mülâhazalara
sebebiyet vermiş olabileceğini düşünmeli, bunu ikrar ederek muhataplarını
rahatlatmalı ve ne yapıp etmeli, onları kin, nefret, adavet, gıybet, iftira gibi
şeytanî tuzaklardan ve bu günahlara girerek ahiretlerini kaybetme
tâli’sizliğinden korumalıdırlar.
1 Bediüzzaman, Lem’alar s.105 (On Üçüncü Lem’a, On Birinci İşaret).
2 Bakara sûresi, 2/204.
3 et-Taberî, Câmiu’l-beyân 2/312.
4 Bkz.: el-Kelâbâzî, et-Taarruf 1/5; el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/306.
5 Buhârî, büyû 18; Müslim, müsâkât 31.
6 Mâide sûresi, 5/45.
7 Şûrâ sûresi, 42/40.
8 Âl-i İmrân sûresi, 3/134.
9 Fussilet sûresi, 41/34.
10 Mü’minûn sûresi, 23/96.
11 Furkan sûresi, 25/72.
12 Teğâbün sûresi, 64/14.
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Türkçe ve Gökteki Mahkeme
Soru: Bugün hemen herkes, konuşurken ya da yazarken çok sayıda ecnebi

ve uydurma kelime kullanıyor. Ayrıca, yurtdışında yaşayanların evlerinde,
özellikle gençler ve çocuklar arasında yabancı dil tercih ediliyor. Bu hususu
nasıl değerlendiriyorsunuz; dilimizi koruma mevzuunda neler buyurursunuz?

Cevap: Dil, insanın eşya ve hâdiselere bakış açısını belirleyen en önemli bir
unsurdur. Bir milletin dili, onun kültürüne ve değer ölçülerine bekçilik yapacak
kadar güçlü değilse, o milleti teşkil eden fertlerin başka kültürlerin işgaline
uğramaları ve zamanla da özlerini yitirip tamamıyla başka topluluklara
benzemeleri kaçınılmaz olur. İnsan okuduğu kitaplar, zihnine yerleştirdiği
bilgiler ve bildiği kelimeler vesilesiyle belli bir düşünce sistemine sahip olur.
Fransızca ya da İngilizce gibi bir yabancı dile âşinâ olan kimseler, eğer ana
dillerini çok iyi bilmiyorlarsa, zamanla yazılı ya da görüntülü vasıtalar
sayesinde o dillerden süzülüp gelen düşüncelerin tesirine girer; Fransız ve
İngilizler gibi duymaya, düşünmeye ve anlamaya başlarlar. Dolayısıyla,
özümüzü muhafaza etmemizin ve kendimiz olarak kalmamızın şartlarından biri
dilimizi kendine has özellikleriyle öğrenmemiz, onu düzgün kullanmamız ve
korumamızdır.

Maalesef, dilimizi güzel kullanma, onun hususiyetlerini koruma ve daha çok
gelişmesi, genişlemesi için çalışma mevzuunda hassas olduğumuzu
söyleyemeyiz. Söyleyemeyiz; zira, öz değerlerimizin temsilcisi gibi
gördüğümüz insanların bile sık sık uydurma ya da yabancı kelimeler
kullandıklarına şahit oluyoruz. Meselâ, bu konuda çok dikkatli olması gereken
bir insan, yerine göre “tanıtma”, “sunma”, “takdim”, “temsil”, “gösteri” ve
“arz” gibi kelimelerden birini kullanabileceğine “prezantasyon” diyebiliyor.
Gayet şirin ve tek hecelik “arz” kelimesiyle maksadını ifade edebileceği hâlde,
dil zevkimiz açısından çok sevimsiz ve oldukça çirkin olan, hatta şiirde yer
bulamayacak kadar kaba duran bir kelimeyi telaffuz edebiliyor. Doğrusu,
dilimizde çok güzel söz ve kelimeler bulunmasına rağmen, onları terk edip,
âdeta kendinden kaçarak ve kendi değerlerine karşı saygısız davranarak acayip,
tuhaf, yamuk yumuk, eğri büğrü ve bizim ağzımıza hiç yakışmayan kelimeleri
kullananların hâli, ruhuma çok dokunuyor. O kadar ki, öz değerlerden kaçış
saydığım böyle bir tavırdan dolayı hastalandığım ve belki bir gün boyunca
kendime gelemediğim zaman olmuştur.

Ayrıca, yazılan makalelerde, ilmi toplantılarda sunulan tebliğlerde ve
değişik mahfillerdeki konuşmalarda sanki yabancı kelime kullanmak



mecburmuş ya da bilgi seviyesi onlarla ölçülüyormuş gibi, ecnebi tabir ve
terkipler kullanılıyor. Farklı olma, az bilinen veya çoğu insanların bilmediği
bir sözü söyleme, başarılı ve bilgili görünme gibi saiklerle, hiç gereği olmadığı
ve pek münasebetsiz kaçtığı hâlde, başka dillerden alınan kelimeler istimal
ediliyor. Aslında, böyle bir davranışı “lüks arayışı”, “fantezi” ve “kompleks”
sözleriyle tarif edebilirim. Artık dilimize mâl olmuş bulunsalar bile bu
kelimeler de yabancı oldukları için bunlara karşı da tavır belirlemek
gerektiğini düşünüyorum. Münasebetsiz bir laf ettiğimizde “özür dilerim,
affedersiniz” dediğimiz gibi, ifade darlığına düştüğümüz yerlerde bu
kelimelere başvurmak mecburiyetinde kalırsak, onları da “özür dilerim,
affedersiniz” zeyilleriyle ortaya koymanın daha doğru olacağını zannediyorum.
Evet, o türlü farklılık arayışları ve bilgiçlik taslama tavırları olsa olsa –
bağışlayın– bir “kompleks”in neticesi olabilir.

Meselenin daha da vahim bir yanı var ki; o da, bir zamanlar dilimizi, onun
namus ve haysiyetine uygun olarak kullanan insanlardaki üslûp değişikliği.
Düne kadar gazete ve mecmualarda yazı yazan kimseler arasında, isim tasrih
etmeyeceğim, çok berrak ve saf bir dil kullanan arkadaşlar vardı. Fakat
şimdilerde bakıyorum ki, onlar da aynı cereyana kapılmışlar; genel akım
karşısında onlar da dilleri mevzuundaki hassasiyetlerini yitirmişler ve artık
gelişigüzel bir dil kullanıyorlar.

Gökteki Mahkeme
Gazeteyi neşre başladıkları ilk dönemde, aramızdaki dostluğu

değerlendirerek bazı arkadaşları ikaz etmiş ve hemen her fırsatta, dilimizi
koruma konusunda hassas davranmaları gerektiğini vurgulamıştım. Hatta aradan
bir iki sene geçmişti ki, bir rüya görmüş ve onun tesiriyle bir kere daha bu
meseleye dikkatleri çekmiştim. Aslında o rüya esnasında uyku ile uyanıklık
arası bir hâldeydim. Beni, semada kurulan bir mahkemeye çağırdılar. Âlî bir
divan kurulmuştu; gökte yapılan o duruşmada ben sanık sandalyesine
oturtulmuştum. Bir aralık mahkeme reisi olan zat, “Dilinizi berbat ettiniz; bu
dili çok kötü kullanıyorsunuz.” dedi. Bu sözlerle, mahkeme mevzuunun
dilimizin bozulması olduğunu anlamıştım. Mahkemelerde atf-ı cürüm çok
yaygındır; ben de işin içinden sıyrılmak için “Arkadaşlara defaatle söyledim;
bu meselede hassasiyetle hareket ettiğim hâlde bazılarına laf dinletemedim.
“Onlar, dilin canına okuyorlar.” dedim. Evet, rüya ile hüküm verilmez, rüyalar
objektif değildir; fakat onun tamamıyla boş ve mânâsız olduğuna da ihtimal
vermiyorum.

Nasıl mânâsız ve boş olabilir ki; biz dinimizi korumanın yanı başında,



dilimizi de korumak mecburiyetindeyiz. Dinî ve millî değerlerimizi dilimiz
vesilesiyle tanıtıyor, dinimizi onunla anlatıyoruz. Türkçe dokuz asırdan beri bu
topraklar üzerindeki halk tarafından konuşulagelen bir dildir. Bu dilde her biri
birer cevher olan oturmuş kelimeler vardır. Onlara yüklenen çok derin mânâlar
geçmişten geleceğe uzanan birer emanettir. Bugün konuştuğumuz dil, nesiller
boyu sessiz sessiz hafızalarımıza yerleşen ve ruhlarımıza nakşedilen duygu ve
düşüncelerin nakil vasıtasıdır; usta şair ve yazarların ortak gayretlerinin
ürünüdür. Kim bilir bugüne kadar, nice söz üstadları, birer kuyumcu
hassasiyetiyle, kelime cevherlerinden ne beyan incileri hazırlayıp bize armağan
etmişlerlerdir. Neticede, yüzyıllarca süren bir cehd sayesinde inşa edilen bu
söz âbideleri çok derin mânâlar kazanmıştır. Her bir kelime, bir sanat dalında,
bir ilim sahasında veya teknik bir alanda özel olarak kullanılan bir terime
dönüşmüştür. Meselâ, vesikalandırmak, belgeye dayandırmak, sağlamlaştırmak,
yazılı hâle koymak ve bir kimse hakkında “bu emindir, buna güvenilir” demek
anlamlarına gelen “tevsîk” kelimesi Hukuk’ta ayrı, gazetecilikte ayrı ve dini
ilimlerde da daha farklı mânâlar ifade etmektedir. Fakat öz lisanımızdaki bu
enginliği göremeyenler ve bu derinliği nazar-ı itibara almayanlar, o olgun ve
oturmuş kelimeleri kaldırıp atar ve yerlerine nesepsiz, pişmemiş, ham
sözcükleri koyarlar. Onlar da Türkçe konuşuyor gibi bir hâl sergilerler; fakat –
maalesef– öyle yalın, belirsiz ve silik bir üslûpla konuşup yazarlar ki, onlara
ait metinlerin ne dediğini anlamakta çok zorlanırsınız.

Günümüzün insanı, bu üslûpsuzluktan ve dilimizi tahrip eden uydurulmuş
kelimelerden dolayı kendi değerlerinden o kadar uzaklaştı ki, bize ait
düşüncelerin çok zengin ve çok olgun anlatıldığı kitaplara bile yabancı hâle
geldi. Bugünkü nesil bir Türkçe üstadı olan Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsirini
bile anlayamıyor. Oysa Arapçada dahi onunkine denk bir tefsir yazılmamıştır;
Hamdi Yazır’ın, kendisinden nakillerde bulunduğu büyük müfessir Fahreddin
Râzî’nin Tefsir-i Kebir ’i bile Elmalılı’nın Hak Dini Kur’ân Dili adlı eserinin
çapına erişemez. Fakat neslimiz o kıymetli eseri anlamaktan âciz olduğu gibi,
Kâmil Miras, Ahmet Hamdi Akseki, Babanzade Ahmed Naim, İzmirli İsmail
Hakkı ve Şemsettin Günaltay gibi dil üstadlarının sözlerini ve Risale-i Nur
Külliyatı gibi eşsiz eserleri anlamaktan da uzaktır.

Derisi Yüzülen Türkçemiz
İnsanımız ana diliyle yazılanları anlayamamaktadır; çünkü dilin derisi

yüzülmüştür. Cemil Meriç, Cevdet Paşa’nın eserinin sadeleştirilmesiyle alâkalı
olarak, “Cevdet Paşa bir dil üstadı idi, onun kitabını sadeleştirmek suretiyle
derisini yüzdü ve eseri berbat ettiler.” demiştir. Evet, bizim dilimizin de derisi



yüzülmüştür. Bu dille oynayanlar, yabancı kelimeleri atma ve dili sadeleştirme
bahaneleriyle onu bütün bütün bozmuş ve neslimizi kültürümüzün temel
kaynaklarından uzaklaştırmışlardır.

Haddizatında, bizim dilimiz derinlik ve enginliğinin yanında oldukça sade ve
anlaşılır bir dildir. Belli bir dönemde belki saray çevresinde ve aydın kimseler
arasında ağdalı bir üslûp kullanılmıştır ama bizim dilimiz asırlarca halkın
yüzde doksan dokuzu tarafından anlaşılan, rahatlıkla konuşulan bir dil
olagelmiştir. Hem Anadolu’da hem de Orta Asya’da herkes Yunus Emre’yi
anladığı gibi Fuzulî’yi ve Seyyid Nigarî’yi de anlayabilmiş; hele halk şairleri
şiirlerini herkesin bildiği sade bir ifade tarzıyla seslendirmişlerdir. Hatta o
devirlerde din-diyanet adına yazılan kitaplar da çok sadedir. Meselâ, Hacı
Bayram Veli’nin önemli bir halifesi olan Mehmed-i Bican’ın
Muhammediye’sinde kavranması güç tasavvufî ifadeler ve yanlış anlamalara
müsait sözler vardır; fakat, onun kardeşi olan Ahmed-i Bican’ın Ahmediye’sine
bakarsanız, onun halkın da kolayca anlayabileceği bir dil ve üslûpla yazıldığını
görürsünüz.

Evet, milletimiz, asırlar boyunca kendi dilini severek kullanmış, her gün onu
biraz daha geliştirip genişletmiş ve kitlelerin zevkle okuyup dinleyecekleri,
merakla ona yönelecekleri bir lisan hâline getirmiştir. Bugün de bu
istikametteki gayretlere ihtiyaç vardır. Günümüzde bir kere daha, dilimize ait
kelimelerin derlenip toparlanması, edebî nüshaların dikkatlice
değerlendirilmesi, dilin kendi ruhuna uygun iştikak yollarının gözden
geçirilmesi, aynı kökten farklı kelimeler üretme usûllerinin belirlenmesi ve
asırlardan beri konuşula konuşula ince farklarıyla tam belirginleşen
kelimelerin, deyimlerin yaygınlaştırılması mevzularında ciddi çalışmalar
yapılması gerekmektedir. Bu konuda herkes kendi üzerine düşen vazifeyi eda
ederse, öyle inanıyorum ki, binlerce senelik lisanımız, kendine has kural ve
kaideleriyle, kendi iç mantığıyla çağımızın sesi, soluğu olacak; fevkalâde
zengin, olabildiğine yumuşak, zevkle konuşulan ve sevilerek dinlenen bir dil
olma keyfiyetini yeniden yakalayacaktır.

“Acaba biz bu mevzuda gerekli olan hassasiyeti gösterdiğimiz zaman
senelerin ihmali neticesinde meydana gelen kocaman eğriyi düzeltebilir
miyiz?” sorusu gelebilir akıllara. Kanaatimce, bu mesele bir yönüyle ubudiyet
vazifesi gibi bir meseledir. Nasıl ki, fert fert herkes kullukla mesuldür; başka
insanların namaz kılmaması bizden o sorumluluğu kaldırmaz; biz kendi
yaptıklarımızın mükâfatını alır, yapmadığımız şeylerden dolayı da hesaba
çekiliriz. Aynen öyle de, biz dilimizi koruma ve onu düzgün kullanma
hususunda önce ferdî olarak neler yapabileceğimize bakmalı; dili bir namus



gibi bilerek iffetimizi koruma hassasiyeti içinde onu korumaya gayret etmeliyiz.
Ayrıca, konuşurken sun’îliğe ve tekellüfe girmemeli; fakat söyleyeceklerimizi
en iyi şekilde ifade etmeye çalışmalı ve Türkçeyi çok dikkatli kullanmaya özen
göstermeliyiz. Maksadımızı “İşte, şey, falan…” türünden dolgu malzemeleriyle
ve el-kol hareketleriyle değil, canlı ve düzgün bir lisanla ve âdeta bir şiiriyet
içinde ifade etme cehdinde olmalıyız. Zaten, güzel ve etkili biçimde konuşma
ve yazma sanatı dediğimiz edebiyat, sadece yazı yazma ve söz söyleme
ustalığıyla lâf ebeliği yapma ve beğenilen sözler üretme vasıtası değildir; o,
söz söylemeyi sevimli hâle getirerek, gündelik dili en temiz, en nezih, en
sevimli ve kalıcı malzemeyle beslemenin, süslemenin, zenginleştirmenin de bir
vesilesidir. Öyleyse, evvelâ tek tek her birimiz bu mevzuda hassas olmalı, bu
güzel dili her yerde ve her zaman güzel kullanmaya çalışmalıyız.

Öyle Deme, Böyle De!
Ayrıca, televizyon, gazete, radyo ve dergiler de bu istikamette kendi

üzerlerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirmelidirler. Bunların
hepsinde Türkçeyi iyi bilen, dilin inceliklerine vakıf olan insanlar bulunmalı ve
onlar köşe yazılarından haberlere kadar, hatta reklam metinleri de dâhil, hemen
her cümleyi dil açısından gözden geçirmelidirler. Sonra da ölçüsüz
sorgulamalara girmeden ve kimseyi rencide etmeden yanlışları
düzeltmelidirler. Ayrıca, dilimizin güzellik ve inceliklerini göstermek için
farklı yollar arayıp bulmalıdırlar. Meselâ, ayrı ayrı bölümler hâlinde Rabat’ta
basılan ve cüz cüz neşredilen Lisanu’l-Arab adlı eserin yirmi cildi bana da
gelmişti. Onda ْلَُقت َال  ْلُق ،  “Öyle deme, böyle de!” başlığı altında bir bölüm
de yer alıyordu. O bölüm öyle hoşuma gitmişti ki, ondan mülhem benim
gönlümde de, lügatleri önüme alıp dilimize girmiş nesepsiz kelimeleri bir bir
işaretleyerek onların yerine bugüne kadar kullanılmış, pişmiş, oturmuş ve bütün
incelikleriyle Türkçeye mâl olmuş kelimelerin kullanılması gerektiğini
gösterme arzusu hâsıl olmuştu. Böyle bir çalışmayı, düne göre bugün daha geniş
sahalara hitap etme imkânları bulunan gazete, dergi, televizyon ve radyo
vasıtasıyla yapmak mümkündür. Televizyon ve radyoda yayınlanan en kısa
temsilî oyunun senaryosu bile bu zaviyeden ele alınmalı; gösterilen dizi filmler
vesilesiyle dahi dilimize hizmet etme niyeti her zaman canlı tutulmalıdır.

Diğer taraftan, tiyatro, roman ve hikâyeler de dili doğru öğretme ve onu
geliştirme gayesine matuf olarak değerlendirilebilir. Tiyatro, roman ve hikâye
yazarları, bu konuda daha hassas davranarak neslimizin iyi yetişmesine çok
büyük katkıda bulunabilirler. Meselâ, her yazar kendi memleketine has kelime
ve sözleri kullanarak onları topluma mal edebilir. Şahsen, mahallî diller ve



lehçelerle alâkalı sözlük çalışmalarını çok önemli, ciddi ve takdire değer
gayretler olarak görüyorum. Değişik zamanlarda o tür sözlüklere de bakıyor,
istifade ediyor ve orada geçen kelimelerin roman ve hikâyelerde
kullanılmasının da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Daha önce, Erzincanlı
bazı insanların duygu ve düşüncelerini kendi muhitlerinde kullanılan dille
seslendirdiklerine şahit olmuş ve öyle bir faaliyetin de yararlı olduğunu
görmüştüm. Aslında, bu mevzuda da herkesin kendine göre bir gayreti olmalı;
herkes yazı ve konuşmalarında kendi yöresinin şirin kelimelerine de yer
vermeli. Belki, önceleri maksadını başka sözcüklerle anlatırken o kelimeleri de
parantez içinde göstermeli; o şekilde bir kaç defa yaptıktan sonra da sözün
gelişine göre doğrudan onları kullanmalı. Zannediyorum; böylece dilimize
kazandırılması gereken çok güzel kelimelerin unutulup gitmesine engel olunur
ve o kelimelerin hep diri kalması sağlanır.

Burada istidrâdî olarak şu hususu da arz edeyim: Yeni bir icadın sahibine o
icadın kendisine ait olduğunu ispat etmek için verilen belgeye eskilerin
ifadesiyle “ihtira beratı”, günümüzde de “patent” deniyor. İşte, radyo ve
televizyon gibi bazı keşifler vardır ki, onları başkaları icat etmiş ve istedikleri
ismi koymuşlardır. O isimleri değiştirmenin bir mânâsı yoktur; televizyon ve
radyo yerinde başka isimler kullanmak doğru değildir. Meselâ, Behçet
hastalığını keşfeden doktor Türk’tür ve o hastalık o doktorun adıyla anılır
olmuştur. Dolayısıyla, patenti başkalarına ait olan eşya için ille de farklı
isimler aramak ve onları kendi dilimize göre isimlendirmeye çalışmak
yersizdir. Bu mânâda, Türkçeden İngilizce ve Almanca gibi yabancı lisanlara
geçen çok sayıda kelime olduğu gibi onlardan bize geçmiş bazı kelimelerin
olması da gayet tabiîdir.

Güzel Konuşma
Diğer taraftan, dilimizin güzel öğrenilip öğretilmesi ve korunması

meselesinde hükümeti, devlet müesseselerini ve mahallî idarecileri de çok
büyük vazifeler beklemektedir. Tarihî ve edebî eserler değerlendirilerek
dilimize ait kelimelerin derlenip toparlanması, iştikak usûllerinin belirlenmesi,
milletimize mal olan kelime ve deyimlerin yaygınlaştırılması mevzularında en
önemli görev devlet müesseselerine ve Türk Dil Kurumu’na düşmektedir.
Meselâ, dükkân ve iş yeri levhaları ile reklâm panolarının bir denetime tâbi
tutulması; yabancılara ait patenti bulunmayan levhalara sınırlamalar getirilmesi,
isimlerin dilimize uygun olanlar arasından belirlenmesi ve elden geldiğince
ecnebî adlara izin verilmemesi bile başlı başına bir hizmettir.

Ayrıca, okullarda ders müfredatı hazırlanırken öğrencilerin güzel konuşma,



meramını düzgün anlatma ve düşüncelerini rahat ifade edebilme gibi
mevzularda da iyi yetişebilmeleri için yapılması gerekenler öncelikle ele
alınmalıdır. 11-12 sene eğitim görmüş talebelerin üç cümle söylerken bile
“şey, işte, yani, böyle” gibi dolgu malzemelerine sığınmaları ve dili berbat
etmeleri çok elim bir hâdisedir. Bu meseleyi halletmek için mekteplerde
kompozisyon yazdırmak kâfi değildir; öğrencilere irticalî konuşma dersleri de
vermek gerekir. Her talebe, kendisine ödev olarak verilen bir konuyu sınıfta
öğretmen ve arkadaşları karşısında anlatmalı; daha sonra başka bir mevzuda
yine söz alıp duygu ve düşüncelerini ifade etmeli; bir başka zaman fırsatını
bulup halkın huzurunda konuşarak cesaret ve mümarese kazanmalı; nihayet
okuldan mezun olurken hemen her mahfilde rahatça konuşacak seviyeyi
yakalamalıdır.

Güzel Kur’ân okuduğunu düşünen bir arkadaşım vardı. Kendisi farkında
değildi ama kulağa daha hoş gelecek şekilde sesini ayarlamak maksadıyla iki
dakika içinde belki otuz defa öksürürdü. Bir gün yeni aldığım bir teyple
arkadaşımın kıraatını kaydettim. Sonra da kendisine dinlettim. Hiç unutmam,
kendi okuyuşunu dinleyip ikide bir öksürdüğünü fark edince kendi kendine
“Hay Allah müstahakını versin!” deyivermişti. Bu usûlün bugün de çok faydalı
olacağına inanıyorum; öğretmenler öğrencilerinin, arkadaşlar da birbirlerinin
konuşmalarını kaydetsinler; sonra konuşanlara kendi yanlışlarını görme ve
düzeltme imkânı versinler. Herkesin bu konuda bir cehd ü gayreti olsun; herkes
dili güzel kullanan insanların yazılarını okusun, onlar üzerinde düşünsün,
kendini biraz zorlayıp “işte, şey, falan” gibi mânâsız tekrarlardan kurtulsun ve
böylece ortak bir çalışmayla –Allah’ın izni ve inayetiyle– dilimiz bir kere daha
ihya olsun.

Çocuklarınıza Şiir Öğretin
Mevzumuzla alâkalı anne-babaların omuzlarına yüklenmiş mesuliyetler de

vardır. Bir şiirindeki dinin ruhuna uygun olmayan sözlerinden dolayı bir
valisini görevden aldığı rivayet edilen Hazreti Ömer Efendimiz, şiirin faziletli
kalbi şefkatle doldurup duygulandırdığını söyleyerek, kendi dillerini sağlam
öğrenmeleri ve düşüncelerini rahat ifade edebilmeleri için çocuklara şiir
öğretmek gerektiğini belirtmiştir. Hafızasında binlerce beyit bulunduğu ve çok
güzel konuştuğu nakledilen Hazreti Âişe Validemiz de, “Çocuklarınıza şiir
öğretiniz; dilleri tatlılaşır.”  tavsiyesinde bulunmuştur. Dolayısıyla, anne-
babalar hem kendileri dili güzel kullanmalı hem de çocuklarına dinlerinin
yanında dillerini de çok iyi öğretmelidirler.

Yabancı ülkelerde bulunan aileler bu hususta daha da dikkatli



davranmalıdırlar. Çocuklarına hem bilgi bakımından muhtevalı hem de dil
açısından düzgün kitaplar okutmalı; onların Türkçeyi sevmeleri için sözleri
arasında kulağa hoş gelen atasözlerine ve şiirlere de yer vermeli; Sırlar
Dünyası, Büyük Buluşma ve Beşinci Boyut gibi dilin iffetini koruma
hassasiyetine sahip olan televizyon dizilerini seyretmelerini sağlamalıdırlar.
Bütün bunlarla beraber, yaz tatillerinde çocuklarını Türkiye’ye göndermeli,
onların nezih bir çevrede ve temiz konuşan insanlar arasında bir müddet kalıp
hiç olmazsa dinleye dinleye kulak aşinalığı kazanmaları için imkânlar
hazırlamalıdırlar.

Hâsılı, dilimizin geniş ve gelişmiş bir dil olması, büyük çoğunluğun,
herhangi bir ifade sıkıntısına düşmeden ve dilin ruhunu yaralamadan onunla
kendini anlatmasına bağlıdır. Maksadı değişik ima ve işaretlere yükleyerek, her
konuyu izah ve tefsir üslûbuyla, mânâsız tekrarlarla ve el kol hareketleriyle
anlatmaya çalışarak dili geliştirmenin ve onu korumanın mümkün olmayacağı
açıktır. Karşımızda üstesinden gelmekte çok zorlanacağımız bir iş vardır; fakat
ye’se düşmemek, ümitsizlik, karamsarlık ve bedbinliğe girmemek de mü’minler
olarak bizim şiarımızdır.

Evet, ben bu konuda mahkemeye celbedildiğimi anlattım; eğer sizi de
mahkemeye çağırmıyorlarsa, hesabınızın öbür âleme kalmasından korkmalı ve
dilinizin namusunu koruma mevzuunda çok hassas davranmalısınız ki, mahkûm
olmaktan kurtulasınız.



Büyü Nasıl Bozulur?
Soru: Bazı insanlar, en küçük musibetleri bile büyüyle irtibatlandırarak

kendilerine sihir yapıldığını düşünüyor ve üzerlerinde hissettikleri gizli
güçlerin tesirlerinden kurtulmak için kapı kapı dolaşıp “nefesi kuvvetli”
kimseler arıyorlar? Bu durumu bizim inançlarımız zaviyesinden
değerlendirir misiniz?

Cevap: Kötü niyetle ve çıkar düşüncesiyle, bazen metafizik güçleri de
kullanarak, meşru olmayan yollarla insanları aldatmaya ve hatta onlara zarar
vermeye yönelik gözbağcılık ve düzenbazlık şeklindeki işlere “büyü” denir.
Arapçada “sihir” adı verilen büyüyü, metafiziğin fiziğe tesir etmesi ya da fizik
ötesi bazı kuvvetlerin ruhu ve cesedi etkilemesi neticesinde insanın tuhaf şeyler
hissetmesini, duymasını ve görmesini sağlamak şeklinde tarif edenler de
olmuştur. Sihrin, maddî değil de ancak vehim ve hayal boyutunda bir etkisi
olabileceği görüşünü savunanlar ise, onu, becerikli bazı kimselerin sergilediği
el çabukluğu, algı yanıltması, bazı fizik kanunlarını istismar etme, uyuşturucu
veya sarhoş edici maddeler içirerek bir kısım insanları etkileme ve gerçekte
normal olan bir olayı olağan üstü yanları varmış gibi göstermeden ibaret
saymışlardır.

Tarihte Büyü ve Büyücülük
Büyücülüğün kökü çok eskilere dayanmaktadır. Öyle ki, Hazreti İbrahim’in

peygamber olarak gönderildiği Babil halkının önceleri ruhlara ve meleklere
ibadet eden, daha sonra da yıldızlara, aya, güneşe ve bunlar adına yapılmış
putlara tapan kimseler olduğu rivayet edilmektedir. Günümüze kadar gelip
ulaşan ve özellikle inancı zayıf kimseler arasında yaygınlaşan yıldız falına
inanma ve yıldızların gücüne sığınma da onlardan kalmıştır. Kendisiyle alâkalı
âyet-i kerimelerde açıkça görüleceği üzere, Hazreti İbrahim, muhataplarını ikna
etmeye çalışırken sık sık ay, güneş ve yıldızlara atıfta bulunmuş; böylece o
dönemde öne çıkan ve devrin insanlarınca değer verilen meseleleri de nazara
vermiştir. Cinleri yardım için çağırma gücüne sahip olduklarına ve bazı gizli
güçleri diledikleri gibi kullanabileceklerine inanan Babilliler, bu yönleriyle
Mısır medeniyeti üzerinde de çok büyük izler bırakmışlardır.

Babil’den kalan falcılığı ve sihirbazlığı daha da ileri götüren Mısırlılar çoğu
meseleleri büyüyle halletmeye çalışıyor, gözbağcılık yapıyor ve hemen her
hususta illüzyona başvuruyorlardı. Eski Mısır, dünyalarını yalan üzerine bina
eden gözbağcı sihirbazlarla, onları bu işe sevkeden mütekebbir firavunların



hâkimiyetindeydi.
Bazı Yahudiler arasında da sihre itikat pek revaçta idi. Cin ve peri çağırmak,

kötü ruhları esir almak, gizli güçleri kullanarak harikalar meydana getirmek,
büyü ve efsun yapmak gibi şeyler Yahudiler arasında da mevcuttu. Fakat
bunların kaynağı İsrailoğulları ve Tevrat değildi. Onların batıl inançları da,
tılsımlarla güç kazanmaya ve büyüden kuvvet almaya bağlı bir akım olan
Kabalizm’in menşei gibi, Eski Mısır’ın putperest anlayışına ve firavunların
sihirbazlarına dayanıyor, hatta Babil’e kadar uzanan bir çizgi takip ediyordu.

Çinliler de büyüyle yakından ilgileniyorlardı. Haddizatında, eskiden iyi-kötü
bütün ilimler, hep uzak doğudan geliyordu. Bundan dolayıdır ki, Peygamber
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) “İlim Çin’de bile olsa gidip alın!”1

sözünü sadece ilim iştiyakına ve araştırma aşkına bağlamak doğru değildir.
Gerçi, bazı muhaddisler, bu sözün, Efendimiz’e isnat edilen “uydurma” bir
beyan olduğunu ve senet zincirindeki kırılmalardan dolayı hadis kabul
edilemeyeceğini vurgulamışlardır. Fakat “Bu zayıf bir hadistir.” diyenler de
olmuştur.2 Şayet, bu ifadeyi hadis kabul edersek, şöyle düşünebiliriz: Allah
Resûlü daha uzak bir yeri de işaret edebilirdi; fakat Çin’i nazara vermişti.
Demek ki, belli bir dönemde eski dünya itibarıyla Çin’de ilim çok gelişmişti.
İlmin gelişmesinin yanı sıra efsanevî şeylere olan ilgi de artmış; sihir de
yaygınlaşmıştı.

Dinler tarihine göre, tenasüh eski Mısır halkının “Hermes”ine dayanmaktadır
ve Pisagor (Pythagoras) vasıtasıyla kadîm Yunan’a götürülmüştür. Pisagor,
ruha dair bazı düşünceleri Mısır’dan İyonya’ya taşırken, görünmez kuvvetlere
hükmetme düşüncesini de taşımış, zamanla Yunan-Roma medeniyetinde de,
Şark’ta olduğu gibi, büyücülük ve falcılık rağbet bulmuştu.

Hârut ve Mârut
Resûl-i Ekrem Efendimiz’in muasırı olan Yahudiler arasında da büyü çok

yaygın idi. Onlar Hazreti Süleyman’ın –hâşâ– büyük bir sihirbaz olduğunu,
hükümdarlığı sihir ile elde ettiğini, ins ü cinne de yine büyü ile hükmettiğini
söylüyor; aynı yolla hem çok güçlü hâle gelebileceklerini hem de başka
kavimlerin içine korku salacaklarını düşünüyorlardı. Kur’ân-ı Kerim, Hazreti
Süleyman’ın bir peygamber olduğunu bildirince, onlar –hâşâ– “Muhammed,
Süleyman’ı peygamber sanıyor, hâlbuki o bir büyücüdür.” demişlerdi. Cenâb-ı
Hak, Bakara sûre-i celîlesinin 102. âyet-i kerimesiyle onların bu iddialarına
cevap vermiş ve şöyle buyurmuştu:

“Tuttular Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurdukları



sözlere tâbi oldular. Hâlbuki Süleyman küfre girmemişti. Fakat asıl o
şeytanlar küfre girdiler. Halka sihri ve Babil’de  Hârut ve Mârut adlı iki
meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Oysa o ikisi: “Biz sırf imtihan için
gönderildik, sakın kâfir olmayasınız!” demedikçe hiç kimseye (sihir yapmaya
vesile olabilecek) bir şey öğretmezlerdi. İşte bunlardan koca ile karısının
arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Allah’ın izni olmadıkça onlar bununla
hiç kimseye zarar veremezlerdi. Fakat onlar kendilerine zarar getirip fayda
vermeyen şeyler öğreniyorlardı. Doğrusu, büyüye müşteri olan kimsenin
âhiretten nasibi olmadığını da pek iyi biliyorlardı . Karşılığında kendi
varlıklarını sattıkları şey ne kötü! Keşke bunu anlasalardı!”3

Bu âyet, Hârut ve Mârut kıssasının özünü ve içyüzünü de açıklamaktadır.
Bazı müfessirler, onların birer melek değil sembol ve mecâzî ifade olduğunu
söyleseler de, genel kanaate göre, Hârut ve Mârut, Süleyman (aleyhisselâm)
döneminde Babil’de insan şeklinde ortaya çıkan, kötülük için kullanmamaları
şartıyla insanlara sihir ilmini öğreten ve insanlar için imtihan vesilesi olan iki
melektir. Bu ilmi kötülük ve küfür yolunda kullanan fâsıkların aksine, Hârut ve
Mârut, “Biz imtihan vesilesiyiz; biz hem kaybettiririz, hem de kazandırırız; bu
öğreteceğimiz şeyler fitneye müsaittir ve kötüye kullanılması da küfürdür;
aklınızı başınıza alın ve bu imtihanı kaybetmeyin.” demedikçe hiç kimseye
hiçbir şey öğretmiyor ve muhataplarını suistimale karşı uyarıyorlardı.
Haddizatında, merhum Hamdi Yazır’ın da dediği gibi, bu iki meleğin öğrettiği
bilgiler bizatihi sihir değildi, ancak o bilgiler sihir yapmaya ve suistimal
neticesinde küfre düşmeye de açıktı. Nitekim söz konusu âyette “o iki meleğe
indirilen şey” hakkında açıkça sihir tabiri kullanılmamış, o “şey” sihre
atfedilmiştir.4

Müslümanlar ve Büyü
Evet, büyü İslâm’dan önce özellikle Babil ve Mısır medeniyetinde oldukça

gelişmiş; zamanla Çin ve Hindistan’da da rağbet görmüş ve inanç açısından
metafizikle ilgili mülâhazalara çok yatkın olan Doğu insanının eliyle iyice
yaygınlaşarak Batı ülkelerine kadar ulaşmıştır. Meleklere ve cinlere inandıkları
için fizik ötesine aşina olan Müslümanlar o eski medeniyetlerle irtibata geçince
büyü ile de tanışmış; tütsü, tılsım, muska ve fala bakma gibi bid’atları onlardan
almışlardır.

İslâm âlimleri sihri bazı kategorilere ayırmış; yıldızların tesirine
dayandırılan ve “tılsım” denilen daha çok Keldânîlerin kullandığı sihirden ruh
çağırma, hipnotizma ve benzeri yollarla insanlar üzerinde müessir olma



şeklindeki büyüye, cinlerin gizli kuvvetlerinden yararlanılarak yapıldığı ileri
sürülen ve halk arasında “cincilik” olarak bilinen sihirden el çabukluğu ile bir
takım şaşırtıcı oyunlar göstererek bir göz boyamadan ibaret olan “illüzyon”a,
farklı farklı aletlerle yapılan büyüden çeşitli ilaçların ve kokuların
kullanılmasıyla ortaya konan tuhaflıklara, İsm-i A’zam’ı bildiği iddiasıyla
karşısındakileri psikolojik baskı altına almaktan insanların gizli yanlarını bir
şekilde öğrenerek onların kalblerini okumuş gibi yüzlerine söylemek şeklindeki
hokkabazlığa kadar pek çok büyü ya da büyü olarak değerlendirilebilecek
düzenbazlık çeşidi saymışlardır.

Ehl-i Sünnet âlimlerine göre, sihir bir gerçektir ve onun bazı türlerinin fizikî
dünyaya tesirleri de söz konusudur; ancak bu tesir sihirbazın değil, onun
sebepleri yerine getirmesi neticesinde Allah’ın yarattığı bir tesirdir. Buhârî ve
Müslim gibi sahih hadis kitaplarında, Allah Resûlü’ne de (aleyhi
ekmelüttehâyâ) büyü yapıldığından bahsedilir. Mutezile âlimleri ve bazı
modern yorumcular böyle bir hâdiseyi kabul etmeseler de muteber kaynaklarda
bu mesele anlatılmakta ve Cenâb-ı Hakk’ın bir hikmete binaen izin verdiği bu
büyü sebebiyle, Peygamber Efendimiz’in “mukarrabînin yanılması”
çerçevesinde bir-iki sehvi olduğu bazı sahabiler tarafından –bir kısım küçük
farklarla– rivayet edilmektedir.

Ashab-ı kiram, nübüvvet pâyesiyle telif edemedikleri öyle bir vakayı
söylemeyip gizleyebilirlerdi. Fakat Resûl-i Ekrem üzerinde çok kısa süreli ve
küçük tesirleri görülen bu olayı nakletmede bir mahzur görmemişlerdi. O
hâdiseyi nakletmek suretiyle, büyünün, Peygamber Efendimiz üzerinde, dinin ve
diyanetin ruhuna dokunmayacak şekilde, muvakkat bir tesirinin hâsıl olduğunu
belirterek hem onun bir şer olduğunu göstermiş hem de öyle bir musibete maruz
kalanların ne yapmaları gerektiğini talim buyurmuşlardı. Zaten, o sihirden sonra
Allah Resûlü’nde sadece bir kaç namazda “mukarrabîn sehvi” diyeceğimiz
türden yanılmalar görülmüş ve bu hal uzun sürmemişti. O yanılmalar da, uhrevî
düşüncelerin ve dava yörüngeli mütalâaların bir insanı alıp bir yüce ufka
taşıması ve ona bulunduğu zamanı-mekanı muvakkaten unutturması şeklinde
olmuştu. Öyle ki, yüksek duygulara ve uhrevî mülâhazalara bağlı o çeşit
yanılmalar bizde vuku bulsa, bizim için birer fazilet vesilesi bile sayılabilir;
çünkü o sehivlerin arkasında dava düşüncesi vardır.

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendisine büyü
yapıldığının farkına varınca dua etmiş ve Cenâb-ı Allah’tan şifa dilemişti. Çok
geçmeden Hazreti Cibrîl ve Mikâil (aleyhimesselâm) gelerek işin hakikatini
Efendimiz’e haber vermiş; Allah Resûlü’nden alınan bir tarak saç-sakal ile
hurma çiçeği kullanılarak Lebîd İbn A’sam tarafından yapılan büyünün Zervan



kuyusuna atıldığını söylemişlerdi. Resûl-i Ekrem, bazı ashabıyla beraber o
kuyuya gitmiş ve kuyuyu kapatmışlardı. Hazreti Âişe, “Yâ Resûlallah, sihri
çıkardınız mı?” diye sorunca Efendimiz, “Hayır çıkarmadım. O sihri çıkarıp
çözmekle halk arasında sihrin şuyû bulmasından endişe ettim.”5 buyurmuş;
Cenâb-ı Hakk’ın, kendisine şifa verdiğini ve şifa bulmak için illâ sihri çözmek
gerekmediğini belirtmişti. (Bazı rivayetlerde, Peygamber Efendimiz’in büyüyü
kuyudan çıkardığı ama halka teşhir etmediği de anlatılmaktadır.)

Büyü Küfre Götürür
İslâm, büyüyü ve büyücülüğü kesin bir dille yasaklamıştır: Kur’ân-ı Kerim

büyücülerin iflah olmayacağını belirtmiştir.6 “Bir düğüme üfüren sihir yapmış
olur; sihir yapan da şirke girmiş sayılır.”  buyuran Resûlullah Efendimiz,
sihrin büyük günahlardan ve helâk edici yedi cürümden biri olduğunu beyan
etmiştir. Bir hadis-i şerifte eşlerin arasını açmak için efsuna başvurmanın,
ipliğe okumanın ve büyü yapmanın şirk olduğunu söyleyen7 Peygamber
Efendimiz, başka bir hadiste de, “Her kim falcıya, gaipten haber verene ve
sihirbaza giderek onlardan bir şey sorar, söylediklerine inan ır ve tasdik
ederse küfre girmiş olur.”  buyurmuştur.8 Bu hadisleri delil olarak getiren bazı
âlimler, sihirbazın kâfir olduğuna hükmetmişlerdir.

Evet, göz boyama ve el çabukluğuyla insanları aldatma şeklindeki bazı
türleri göz önünde bulundurulunca büyü yapan herkes hakkında “küfre girmiş
olur” hükmü verilemezse de büyünün her çeşidinin haram olduğunda şüphe
yoktur. Allah Resûlü’nün büyüde bir tesir-i hakikî olduğuna inanıp Cenâb-ı
Hakk’ın güç ve kuvvetini görmezlikten gelmeye, büyüyü ticarî bir iş edinmeye
ve insanların mâneviyat boşluklarını onunla doldurmaya çalışmaya küfür
nazarıyla baktığı da aşikârdır.

Hususiyle bazı çevreler, bu türlü metafizik mülâhazaları dinin yerine
koymaktadırlar. Yogayı, meditasyonu, illüzyonu ve fizik ötesiyle alâkalı ruhî
tecrübeleri dine karşı bir alternatif olarak takdim etmektedirler. Din sayesinde
ulaşılabilen huzura, saadete ve bir kısım fevkaladeliklere, bu yollarla da
ulaşılabileceğini iddia ve ilân ederek, insanları dinden soğutup yogaya,
meditasyona ve hiçbir sağlam temele dayanmayan ruhî tecrübelere sevk etmekte
ve dinin yerine başka metafizik mülâhazaları ikame etmeye çalışmaktadırlar.
Şayet, insanların nazarında farklılık arz eden ve onlara ilk bakışta harikulâde
gibi görünen bazı hâl ve hareketlere ulaşabilirlerse, onlarla caka yapmakta,
fevkalâdeden varlıklar gibi arz-ı endam etmekte ve –açıktan açığa söylemeseler
bile– kendilerini peygamber yerine koymaktadırlar. Yogaizmden mistisizme,



meditasyondan bir kısım batıl tarikatların ayinlerine kadar çok geniş bir alanda
bu türlü sapıklıkları görmek mümkündür.

Maalesef, bizim ülkemizde o türlü inhiraflara girenlerin sayısı da az
değildir. “Namaz, oruç, hac çok önemli değil, bunların hepsi şeklî şeyler. Asıl
mesele şudur...” diyerek füruâta dair bir hususu öne çıkaran, dinde her
meselenin kendine göre bir konumu olduğunu gözardı ederek Cenâb-ı Hakk’ın
büyük gördüğünü küçük kabul eden, O’nun indinde çok küçük olan bir
meseleye de aslan payı veren, dolayısıyla Allah’a karşı saygısız davranan ve
ciddi bir inhiraf yaşayan bu kimseler, insanların gönlünde din ve diyanetle
doldurulabilecek boşlukları o türlü bâtıl şeylerle kapatmaya çabalıyorlar.
Diğer taraftan da, din ile Allah’a yaklaşabilecek, diyanetle kendi ruhî
boşluklarını doldurarak tatmine ulaşabilecek ve Hak nezdinde hoşnut olunan
birer kul hâline gelebilecek insanları o türlü fantezilerle değişik bir âleme
çekerek meşgul ediyor, Allah’tan uzaklaştırıyor ve dolayısıyla küfre giriyorlar.

Büyüyü ya da büyü kategorisine dâhil edilen el çabukluğuna dayalı bazı
oyunları böyle büyük bir tahripte kullanmayanlar kâfir olmayabilir; hadis
şerhlerinde görüldüğü gibi belki günah-ı kebâir işlemiş olurlar. Fakat genelde
Peygamber Efendimiz büyüye ve büyücülüğe küfür nazarıyla bakmıştır. Netice
itibarıyla, sihrin bazı çeşitleri insanı küfre götürüyorsa, ondan tamamen uzak
durmak her zaman daha sağlam bir yoldur. Nasıl ki, gıybetin bir çeşidi zinadan
daha tehlikelidir… Evet, bir ferdin gıybetini yapmak günahtır; fakat, bir
topluluğun ya da o topluluğu temsil eden bir şahsın gıybetini yapmak sıradan bir
gıybet gibi değildir; o zinadan daha tehlikeli ve öldürücü bir günahtır. Aynen
öyle de, büyünün bazı türleri ve onların sebep olduğu bir kısım sapık inançlar
vardır ki, onlarla meşgul olmak ve onlara inanmak da küfürdür. Öyle ise, ondan
bütün bütün uzak durmak gerekir. Dolayısıyla, o meseleyi ifade ederken Allah
Resûlü, hikmetle hüküm vermiş ve “Sihir küfürdür.” buyurmuştur.

Papaz Büyüsü
Meseleye bu zaviyeden bakılınca görülecektir ki, kimisi büyüyü meslek

edinmiş, sihir yapıyor ve küfre giriyor; kimisi de farkına varmadan –hâşâ ve
kellâ– Allah’ın gücü ve kuvveti yerine farklı güçler ve kuvvetler farz ediyor,
büyü yaptırmak ya da bozdurmak için kapı kapı dolaşıyor ve küfürle karşı
karşıya geliyor. Sanki –hâşâ– Allah onların yapacağı sihrin önünü alamazmış
gibi düşünüyor. Dolayısıyla, Cenâb-ı Hakk’a teveccüh edeceğine bir
büyücüden başka bir büyücüye, ondan da bir başkasına koşuyor. Böylece,
kesret-i kıble (aynı anda pek çok kapıya yönelme) fasit dairesi içine düşüyor.
Bir ona bir buna yöneliyor ve itikadı tamamen sarsıldığı için de hiç kimse onun



derdine derman olamıyor.
İşin vahim bir yanı da, büyü vasıtasıyla insanların korkutulması ve

üzerlerinde psikolojik baskı kurulmasıdır. Asırlar önce firavunların müracaat
ettiği ve Kabalistlerin de çokça kullandığı bu metotla âdeta iradeler felç
edilmekte; insanlar hem o türlü şeylerle oyalanarak hayır yollarından
uzaklaştırılmakta hem de sömürülmektedirler. Meselâ, “papaz büyüsü” olarak
bilinen meşhur sihir çeşidi böyle bir psikolojik silah ve propaganda
vasıtasıdır. En tehlikeli büyü çeşidi olarak anlatılan, sonu gelmeyen
mübalâğalarla çok korkunç gösterilen ve çoğu zaman ancak bir papaz tarafından
çözülebileceği iddia edilen “papaz büyüsü” günümüzde de cahil insanları
psikolojik baskı altına alan korku faktörlerinden biridir. Dilden dile
aktarılırken bir heyulaya dönüşen ve bir yönüyle “Aman o adamlarla iyi
geçinin, sakın onları kızdırmayın; papaz büyüsü yaparlarsa bir daha kolunuzu
bile kaldıramazsınız!” mânâsına da gelen söylentiler sinsi bir oyunun
parçasıdır. Maalesef, sayıları az da olsa, cami gölgesinde büyüyen fakat kilise
çatısı altında papazdan medet uman ve ona büyü çözdürmek için sıra bekleyen
kimselerin varlığı da –şerirlerin lehine– bu oyunun tuttuğunu göstermektedir.

Milletin akîdesiyle nasıl oynandığını, dinin hüviyet-i asliyesinin bozulması
için ne denli gayret edildiğini ve hurafelerin ne şekilde inanç yerine konduğunu
görmek için medyumlara ve onlara rağbet edenlere bakmak da yeterli olsa
gerek. Öyle insanlar var ki, Allah’a, Peygamber’e, dine ve diyanete
inanmıyorlar; fakat bir genel müdürlüğe gelip gelemeyeceklerini, bir koltuk
kapıp kapamayacaklarını öğrenme ümidiyle medyumlara danışıyorlar. Ülkemiz
ve milletimiz için hayatî ehemmiyeti olan bir kurumun üst seviyedeki bir
temsilcisi bile daha yukarıdaki bir basamağa çıkıp çıkamayacağını öğrenme
niyetiyle medyumun huzuruna (!) koşuyor. Ve zannediyorum bu insanlar,
hayatlarında bir kere olsun, kâinatta en büyük hakikat olan ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰـلإ  َـال 

ّللا ِهٰ ُلوــُـسَر  ٌدَّمَحُم   hakikatine kendi azameti ölçüsünde inanmamışlar.
Medyuma inandıkları kadar dahi Allah’a inanmamış zavallı insanlar...

Meselenin çok acı ve pek acayip bir yanı da şudur ki; bir yerde din ve
diyanet kendi çerçevesinde doğru bir şekilde anlatılınca, ona “dinî
propaganda” diyorlar ve mani olmaya çalışıyorlar. Fakat, medyumundan
müneccimine, büyücüsünden üfürükçüsüne kadar bir sürü hilebaz için her türlü
imkânı seferber ediyor; televizyon kanallarını onlara açıyor, gazete sayfalarını
onların haberleriyle dolduruyor ve o türlü insanları birer meşhur yıldız hâline
getirerek herkesin onlara koşup müracaat etmesine zemin hazırlıyorlar.. ve
böylece, koskocaman bir millet ateşe koşan pervaneler gibi kendini alevlerin



içine atıyor.

Üfürükçüler Arasında Mekik
Evet, büyü bir gerçektir ama her şeyi büyüden bilmek doğru değildir.

Kanaatimce, musibetleri büyüye bağlama kapılarını bilkülliye kapamak gerekir.
Büyü yapılmış mı, yapılmamış mı? Cin çarpmış mı, çarpmamış mı? Peri
musallat olmuş mu, olmamış mı? Bunlar bazı insanların başına gelmiş olabilir;
biz büyünün yapılabileceğine ve bazı kimselerin onunla imtihan olabileceğine
de inanıyoruz. Fakat büyü ihtimaline karşı kapıyı ardına kadar açık tuttuğunuz
zaman en küçük sıkıntının dahi büyüyle açıklandığına ve hemen büyücülere
koşulduğuna da şahit oluyoruz. Öyle ki, başı ağrıyan, midesi bulanan, kendisine
izdivaç yolu açılmayan, eşiyle arası bozulan, anne-babasıyla geçinemeyen,
çocuğuna laf dinletemeyen, işleri iyi gitmeyen ya da dengeli bir insan tavrı
sergileyemeyen hemen herkes kendisine büyü yapıldığını düşünüyor ve
çevrenin de tesiriyle çok geçmeden sihre maruz kaldığına gerçekten inanıyor.

Kendisine büyü yapıldığına inananların pek çoğu büyücüler arasında mekik
dokuyor; bir büyücüden diğerine, ondan bir başkasına gidip duruyor. Bazen
hoca kılığındaki bir düzenbaz, müşterisinin başına dolanan sihri bozamayınca,
onu bir başka arkadaşına sevkediyor; o da başa çıkamayınca üçüncü bir
büyücünün yolunu göstererek “O benden daha kuvvetli bir adam; üfürüğü öyle
güçlü ki, kim için bir muska yazsa onun etrafındaki bütün cinler hemen
kaçıyor!” diyor. İradesi felç edilen zavallı insan bu defa onun kapısını çalıyor.
Belki muvakkaten onunla teselli oluyor. Bir-iki gün, ruh hâletinde ve
psikolojisinde bir rahatlama hissediyor. Bazı ziyaretçilerine “Falan zat dua etti,
anında iyileştim.” deyince, bu hâdiseyi biri diğerine, o da bir başkasına
anlatıyor ve aslında tedavi adına hiçbir şey yapmayan hatta belki o meseleden
de hiç anlamayan adam meşhur oluveriyor. Birkaç gün geçince, büyülendiğini
düşünen insan, kafasında canlandırdığı ve zihninde resmettiği korkuları yeniden
hissetmeye başlıyor; bir kere daha ervâh-ı habisenin tesirine giriyor. Bu defa,
daha güçlü bir üfürükçü bulmaya çalışıyor ve böylece bir sektör meydana
geliyor; tamamen şeytanlık ağı ve tuzağı üzerine kurulmuş bu sektör sürekli
besleniyor. Bir arz–talep meselesi gibi, kandırılmaya açık bazı insanlar o
sektörün sermayesi oluyor ve büyülendiğini düşünen bu kimseler o sektörü
devamlı güçlendiriyorlar. Gayb ilmine, büyüye ve cinlerle alâkalı bilgilere
vâkıf olduğunu iddia eden ve sözde şifa dağıtan hilekârlar da ağlarını kurarak
“Nasıl olsa müşterilerimiz gelecekler.” deyip bekliyorlar. Böylece, hiçbir işe
yaramayan tufeyli bir güruh saf insanların sırtından geçinip gidiyor.

Bu arada, bazıları gerçekten büyüye, vesveseye ve evhâma maruz kalmış ya



da habis ruhların hücumuna uğramış da olabilir. Bunlar genellikle Allah’tan
uzaklaşma, Peygamber Efendimiz’e karşı mesafeli durma ve Kur’ân’dan ayrı
kalma neticesinde olur. Öyleyse, çareyi yakınlaşmada ve aradaki mesafeyi
daraltmada aramak gerekir. İnsan, Allah’a kurbet vesileleri kollamalı,
Efendimiz’e yakın durmalı ve Kur’ân’a gönlünü açmalıdır ki, uzaklık ve
yalnızlığın tehlikelerine karşı korunabilsin, vahşetini gidersin. Allah’a
gönülden yönelmeli, içini O’na dökmeli ve şifayı sadece O’ndan istemelidir ki,
duasına icabet edilsin. Ayrıca, bazı ağzı dualı kullar vardır; onlar yalnızca
Allah rızası için dua ederler. Hastanın ismini alır, birkaç gece kalkar, secdeye
kapanır ve yalvarırlar; “Bahtına düştüm Allahım, Şâfî-i Hakikî Sensin. Şu
kuluna şifa ihsan eyle; onu batıl peşinde koşan insanların eline düşürme;
onların eline düşürüp perişan etme!” der, yakarırlar. Allah Teâlâ da murad
buyurursa, şifa ihsan eder. Bu yol, enbiyâ, evliya ve asfiyânın yoludur; bu hak
dostlarının yolu dururken, Kur’ân ve Sünnet gibi hiç yanıltmayan müracaat
kaynakları bir kenarda beklerken başka kapılara yönelmek aldanmışlıktır. Bu
hidayet rehberlerine müracaat edenler bütün dertlerine derman bulabilirler.
Dertlerine derman bulamasalar da, sabır kalesine sığınır, az dişlerini sıkar ve
musibeti vereni bildikleri için sabrederek evliya, asfiyâ, ebrâr ve mukarrabîn
mertebesine yükselebilirler. Belki dünya hesabına biraz sarsılırlar; fakat
ahiretlerini imar etmiş olurlar.

Dolayısıyla, asıl başvurulması gereken kaynaklar Kur’ân ve Sünnet’tir. Hiç
yanıltmayan rehberler İnsanlığın İftihar Tablosu ve her devirde selef-i salihînin
cadde-i kübrâsında ve onların vaz’ettikleri metodoloji çerçevesinde hareket
eden salih kullardır. Her meselede olduğu gibi metafizikle alâkalı mevzularda
da bu sağlam kaynakların ve yanıltmayan rehberlerin gösterdiği çizgi takip
edilmelidir.

Soru: Peygamber Efendimiz’in büyüye karşı okumuş olduğu bir dua var
mıdır? Kendisine sihir yapıldığına inanan bir insan hangi duaları
okumalıdır?

Cevap: Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ) her gece yatmaya hazırlandığı
zaman iki elini açarak birleştirir, İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okuyarak
ellerinin içine üfler, sonra başından ve yüzünden başlayarak üç defa elinin
eriştiği kadarıyla bütün vücudunu sıvazlar, ondan sonra yatardı. Hazreti Âişe
Validemiz, Peygamberimiz’in bunu her gece üç defa yaptığını rivayet
etmektedir.9

Resûl-i Ekrem Efendimiz, kendisine büyü yapıldığını fark ettiği zaman da bu
sûreleri okuyarak Cenâb-ı Hakk’a sığınmıştı. İki elini açıp yan yana getirmiş;
İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okuyarak avucuna üflemiş ve baştan ayağa kadar



bütün vücudunu meshetmişti. Nakledildiğine göre, Efendimiz bunu 11 defa
yapmış; her defasında âdeta bir düğümün çözüldüğünü hissetmiş ve
rahatlamıştı.

Dolayısıyla, o türlü bir duruma maruz kalanlar İhlâs sûresini ve
“Muavvizeteyn” dediğimiz Felâk ve Nâs sûrelerini on birer kere okumalı ve
Peygamber Efendimiz gibi yapmalıdırlar. Buna ilâve olarak, Fatiha sûresi,
Âyete’l-Kürsî ve güvenilir dua mecmualarındaki mesnun (Allah Resûlü’nden
nakledilen) dualar da okunup onlarla Allah’tan şifa dilenebilir. Meselâ; cin
çarpmasına maruz kaldığını düşünen bir insan Fatiha sûresini, Bakara sûresinin
1, 2, 3, 4, 5, 163, 164, 255, 284, 285 ve 286. âyetlerini, Âl-i İmran sûresinin
18. âyetini, A’raf sûresinin 54, 55 ve 56. âyetlerini, Mü’minûn sûresinin 116,
117 ve 118. âyetlerini, Sâffât sûresinin ilk on âyetini, Haşr sûresinin son üç
âyetini, Cin sûresinin 3. âyeti ile İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okumalıdır.10

Bunları, o derde dûçar olan insan kendisi okuyabileceği gibi, eşler ve ailenin
diğer fertleri de birbirlerine okuyabilirler. Ayrıca, gecesi aydın, ağzı dualı,
hiçbir beklentisi ve iddiası olmayan samimi kimselere dua ettirme de bu
hususta şifa adına başvurulması gereken yollardan biri sayılabilir.

Şâfî ve Müessir-i Hakikî O’dur!
Bu arada, bu duaları okuma kadar önemli olan bir husus da, büyüyle imtihan

olan şahsın, onu Allah’ın izale edebileceğine tam inanmasıdır. Şayet insanın
inancı zayıfsa, yani Allah’ın kendisine şifa ihsan edebileceğine dair şüphesi
varsa, bütün bu okumalar, yalvarmalar ve dualar şifaya vesile olmayabilir.
Fakat, Kur’ân’ın bereketiyle ve sağlam bir niyetle Allah’a teveccüh edilirse o
dert –inşaallah– zâil olur. Biz Allah’ın her şeye gücü yettiğine inanmıyor
muyuz? Öyleyse, o belâyı –hâşâ– Rabbimiz savamayacak da cinci hocalar (!)
ve medyumlar mı savacak? Hayır, nâçar kaldığı yerde sadece Cenâb-ı Hakk’a
teveccüh eden bir insana, Allah mutlaka bir perde açar ve onun dertlerine
derman olur. Elverir ki o, başka kapılara gitmesin ve Allah’ı yegâne Müessir-i
Hakikî bilerek O’na yönelsin.

Evet, “O’dur beni yaratan ve hayat imkânlarını veren, maddeten ve mânen
yol gösteren. O’dur beni doyuran, O’dur beni içiren. Hastalandığımda O’dur
bana şifa veren. O’dur beni öldürecek ve sonra da diriltecek olan. Büyük
hesap günü günahlarımı bağışlayacağını umduğum ulu Rabbim de yine
O’dur.”11 diyen Hazreti İbrahim bu konuda bize ne güzel örnektir. İşte bu
imanla hareket etmek lâzım. Aç da kalsak susuz da, tökezlesek de düşsek de,
belâ ve musibetlere maruz kalsak ya da düşmanlarla karşılaşsak da, her



hâlükârda Allah bize yeter. Allah’ın inayet ve riayetinin olduğu bir yerde,
başka desteklere ihtiyaç yoktur.

Sözün özü, büyü gerçektir ama her şeyi büyüden bilmek yanlıştır.
Büyücülerin pek çok gizli bilgilere vakıf olduğu ve tabiat üstü işler
başarabildiği şeklindeki inançlar İslâm’a aykırıdır. Sihri bir sektör hâline
getirip insanları Allah’tan ve dinden uzaklaştırmak, dinin yerine bu türlü
metafizik mülâhazaları ikame etmek küfürdür. Sihrin haram olduğuna inanmakla
birlikte, iman zaafından dolayı sihir yapmak veya yaptırmak da büyük günahtır.
Şahsî ya da ailevî bazı arızaların arkasında gerçekten büyü olsa bile, cinci
hocalara (!) gitmek, şehir şehir, kapı kapı büyücü peşinde koşmak ve bu işin
tacirliğini yapan hîlebâzlara sermayedâr olmak büyük bir aldanmışlıktır. Dinin
yerine konmak istenen alternatiflere karşı tavır belirleme, efsanelere inanmama,
üsturelere karşı mü’mine yaraşır bir duruş içinde bulunma, büyücülük ve
cincilik karşısında selef-i salihînin çizgisinden ayrılmama, o türlü hurafelere
karşı kapıları kapayıp arkalarına sürgü vurma ve –Allah’a tam teveccüh
etmişsek– kimsenin bize zarar veremeyeceğine kat’î surette inanma bu konuda
bize düşen vazifelerdir.
1 Bkz.: el-Bezzâr, el-Müsned 1/175; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 2/253.
2 Bkz.: el-Bezzâr, el-Müsned 1/175; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 2/253.
3 Bakara sûresi, 2/102.
4 Bkz.: Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili 1/446-447.
5 Buhârî, bed’ü’l-halk  11; Müslim, selâm 43.
6 Tâhâ sûresi, 20/69.
7 Nesâî, tahrîmü’d-dem 19; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 2/128.
8 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/429; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 9/280.
9 Bkz.: Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 15, tıp 39; Tirmizî, daavât 22; Ebû Dâvûd, edeb 108.
10 Bkz.: M. F. Gülen, Mealli Dua Mecmuası s.165.
11 Şuarâ sûresi, 26/78-82.



Edep ve Nezaket Medeniyeti
Soru: “Kur’ân atmosferinde edep, Hak’tan halka uzanan çizgide seviye,

vazife, misyon ve konum keyfiyetine göre kuşatıcı bir durum arz eder. Onun
buyrukları ve irşadları çerçevesinde her mü’min bir edep insanıdır.”
buyuruyorsunuz. “Edebin kuşatıcılığı” ne demektir; birer “edep insanı”
olabilmemiz için dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir?

Cevap: Edep; hâl, tavır ve davranış güzelliği demektir. İnsanlara iyi
muamelede bulunma mânâsını da ihtiva eden edep, aslında, Peygamber
Efendimiz’in sünnet-i seniyyesine tabi olmak ve O’nun örnek hayatına göre bir
çizgi takip etmektir.

İnsanların seviye, vazife, misyon ve konum keyfiyetlerine göre onların edep
anlayışları ve davranışları da farklı farklı olur. Allah’a karşı edep, her an O’nu
görüyor veya O’nun tarafından görülüyor olma mülâhazasıyla hareket etmek,
sürekli O’nun hoşnutluğu peşinde bulunmak, sevme ve saygı duyma hislerini
O’na yöneltmek demektir ve herkes böyle bir edeple mükelleftir. Fakat bu edep
de izafîdir; sıradan bir insanınkiyle bir peygamberin edebi arasında çok fark
vardır. Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Allah
karşısındaki edebi tarife gelmeyecek kadar derindir ama O’nun Hazreti
Cebrail’in edebiyle alâkalı söyledikleri, “Cevâhir kadrini ancak cevher-
füruşân olan bilir.” hakikatine tam bir misaldir. Efendimiz der ki; “Miraç
gecesi belli bir noktada, Cebrail’i (aleyhisselâm) eskimiş bir elbisenin
perişaniyetinde gördüm. O noktaya vardığında âdeta ayaklarının bağı
çözülmüş; eskimiş bir elbise gibi yığılıp kalmıştı. Allah korkusu onu bu hâle
getirmişti. O zaman bir meleğin Cenâb-ı Hakk’ı nasıl bildiğini anladım.”
İşte, Cibrîl-i Emin’in o hâli bir melek haşyeti ve Cenâb-ı Hakk’a karşı derin bir
saygının neticesidir.

Demek ki, Allah’a karşı edep bile bir mânâda herkesin kendi idrak ve ihsas
ufkuna göre değişmektedir. Mesnevî’de anlatılan bir menkıbe bu idrak ve ihsas
farkına güzel bir misaldir: Musa (aleyhisselâm) bir gün bir çobana rastlar.
Çoban, “Ey kerem sahibi Allahım, neredesin ki sana kul olayım; çarığını
dikeyim, elbiseni yıkayayım… Yüce Rabbim sana süt ikram edeyim. Bütün
keçilerim sana kurban olsun.” deyip durmaktadır. Hazreti Musa, “Kiminle
konuşuyorsun?” deyince, çoban “Yeri göğü yaratan Rabbimle konuşuyorum.”
der. Allah’a bu şekilde hitap etmenin doğru olmadığını öğrenen çoban
sözlerinden dolayı çok pişman olur ve mahcubiyet içinde çeker gider. Biraz
sonra Hazreti Musa’ya, “Kulumuzu bizden ayırdın. Biz söze ve dile bakmayız,



gönle ve hâle bakarız.” diye vahiy gelir. Evet, onun hâli, bir çobanın kendi
felsefesine göre Cenâb-ı Hakk’a karşı kulluk sergilemesini, edep ve saygısını
ifade etmektedir. Siz onun hâlini kitaplarda hiçbir yere koyamazsınız. Hiçbir
kitap onun Cenâb-ı Hakk’a hitaben söylediklerini ve O’nun hakkındaki
mülâhazalarını bünyesinde kabul etmez. İhtimal bizim edep telakkimiz de,
peygamberlerin edep anlayışıyla kıyaslanınca o çobanınkine benziyordur.
Zaten, biz de onlara kıyasla o çoban gibiyiz; dolayısıyla, o mazur görüldüğü ve
kendi idrak seviyesine göre değerlendirildiği gibi, biz de onca hatalarımıza
rağmen mazur görülebiliriz.

Peygamberâne Edep
Peygamberler, ibadet ü taatlerinde ve diğer muamelelerinde hep edepli

olmasını bilmiş, Allah’a karşı olabildiğince saygılı davranmışlardır.
Geçenlerde bir makalede arz etmeye çalıştığım gibi, meselâ, Hazreti İbrahim,
hastalıklarını verenin kim olduğunu bildiği hâlde, “Allah beni hasta eder, sonra
da şifâyâb kılar.” dememiş; “Hastalığımda O’dur bana şifa veren.”1 demiştir.
Neden acaba? Çünkü zâhirî yüzü itibarıyla hastalığın bir çirkinliği var. Çirkin
bir fiili Allah’a isnat etmek o seviyedeki bir kalbin ve o derecedeki idrak
sahibinin edebine münâfîdir. Dolayısıyla, Hazreti İbrahim, olumsuz gibi
görülen bir şeyi Allah’a isnat etmemiş; hastalığı kendine, şifayı da Cenâb-ı
Hakk’a bağlamıştır.

Denilir ki; Harun Reşid’in annesinin adı Hayruzan’dı. Hayruzan, çölde
bulunan dikenli bir bitkinin adıdır. Bir şair, Halife’nin huzurunda onun ailesini
meth ü senâ ederken, Hayruzan ismini hiç kullanmayıp Harun Reşid’in annesini
başka kelimelerle yâd edince iltifat görmüştü. Edib orada edepli davranmış;
“dikenli çöl bitkisinin oğlu” şeklindeki bir tedaiyi hâsıl edebilecek olan ismi
kat’iyen kullanmamıştı. Peygamberlerin her hâl, tavır ve sözlerinde de bu
incelik vardır. Tek bir isimle, bir sıfatla ya da bir isnatla bile olsa eksik, kusur
veya çirkinlik çağrıştıracak ifadelerden uzak durmak onların edep
anlayışlarının gereğidir.

Hazreti Musa, kanun, kural ve kıstas tanımayan ve ne yapacağı belli olmayan
tiranlardan, onların işlerini kolaylaştırmamak için kaçmış; Mısır’dan
uzaklaşarak Eyke’ye ulaşmış; genel kabule göre, Hazreti Şuayb’ın (ya da
herhangi bir salih kulun) kızlarına su çekme ve hayvanları sulamada yardımcı
olmuş; sonra da bir gölgeliğe sığınarak, “Rabbim! Lütfedeceğin her nimete
muhtacım.”2 demiştir. Aslında onun durumu, sözlerinin kendi hâline mutabık
olması için, “Allahım, çok acıktım; canım dudağıma geldi. Ayakta duracak



takatim, gidecek yerim ve sırtımı dayayacağım kimsem kalmadı. Yedir, içir,
karnımı doyur ve bana bir sığınak lütfet.” demesini gerektiriyordu. Fakat o
böyle bir tasrihi edebe münâfî görüyor; pek çok ihtiyacı bulunan bir insan
edasıyla sadece hâlini Allah’a arz etmekle yetiniyordu.

Biz de edepli olmaya dikkat ederiz; Rabbimiz’e karşı mülâhazalarımızı
seslendirirken en uygun üslûbu yakalamaya çalışırız; fakat, peygamber edebi
bambaşkadır. Hatırlarsınız; bir dönemde اَنَجِئاَوَح ِضِْقا  ِتاَجاَحْلا  َيـِضاَق  اَي 

اَھَّلُك اـَيََالبْلا  اَّنَع  ْعـَفْداَو  ِتاَِّیَلبْلا  َعـِفاَد  اـَي  اـَھَّلُك ،  “Ey ihtiyaç ve hacetleri
gideren Rabbimiz, bizim bütün ihtiyaçlarımızı gider; ey belâları def ’ u ref ’
eden Sultanımız, başımıza gelmesi muhtemel bütün belâları def ’ eyle.”
şeklinde dua ediyordum. Bu duanın aslında, اَھَّلُك  kaydı yoktur; fakat bütün
hacetlerimizi kastetmek için ben اَھَّلُك  da diyordum. Daha sonra, bu kelimeyi
söyleme hususunda şüpheye düştüm. Çünkü, Peygamber Efendimiz böyle bir
dua yaparken, “Senin hoşnut olacağın hâcetlerimi yerine getir.”  diyor. İşte
“Senin hoşnut olacağın” kaydı bir edep ifadesidir. Meseleyi O’nun rızasına
bağlama ve “Razı olduğun hususlarda ihtiyaçlarımı gider.” deme Allah’a karşı
saygının gereğidir. Biz, bu mülâhazaya düşüne düşüne varırız ama
peygamberler, hususiyle de İnsanlığın İftihar Tablosu fetânet-i a’zam sahibi
olduklarından, düşünüp taşınmadan ne diyeceklerini bilir ve hep edep
çerçevesinde kalırlar.

Allah’a karşı edepten sonra peygamberlere ve hususiyle de Peygamber
Efendimiz’e (aleyhi ekmelüttehâyâ) karşı edep gelir. Resûl-i Ekrem’e karşı
edep, O’na itaatin Hakk’a itaat sayıldığının bilinmesi ve O’nun Allah’la
münasebetleri örnek alınarak her konuda hedeflediği hususların takip edilmesi
demektir. Çünkü, Sünnet-i Seniyye bütünüyle edeptir; Cenâb-ı Hak, edebin
bütün güzelliklerini Habibinde cem’ etmiştir. O da, Bediüzzaman
Hazretleri’nin ifadesiyle, “Vahşi, âdetlerine mutaassıp ve inatçı insanları, kötü
ahlâk ve çirkin âdetlerinden uzaklaştırıp ahlâk-ı hasene ile teçhiz ederek bütün
âleme muallim ve medenî ümeme üstad eylemiştir.”3

Kur’ân’ın Mucizesi Bir Cemaat
Allah Resûlü, edep ve saygının unutulduğu bir zaman diliminde, vahşi

insanlar arasında, hatta bazı kabileler itibarıyla, kız çocuklarının diri diri kuma
gömüldüğü bir coğrafyada neş’et etmiştir. O günkü insanların konuşma
tarzlarına bakarsanız onların edep anlayışına dair bazı ipuçları
yakalayabilirsiniz. O devirde, evlât babasına sadece ismiyle ya da künyesiyle
hitap ediyordu; “Ömer” diyor, “Ebû Bekir” diyor; annesini “Ümmü Seleme”



diye çağırıyordu. Öyle ki, bir bedevî Allah Resûlü’ne ard arda sorular soruyor;
sonra da pazarlık eder gibi, “Seni hak olarak gönderen Allah’a yemin olsun
ki, bundan ne fazla ne de eksik yaparım.” diyordu. Zülhuveysira adında birisi,
o esnada mal taksiminde bulunan Resûl-i Ekrem’e (aleyhisselâm) gelip
küstahça, “Yâ Muhammed, adaletli ol!.” diyebiliyordu. Bu söz bizden birine
söylenmiş olsaydı, ne yapardık acaba? Oysa biz, adaletsizlik etmiş de
olabiliriz. Fakat dünyaya adalet getirmeye memur edilmiş bir Peygamber o
saygısızlığa maruz kalıyordu. Ne var ki, Şefkat Peygamberi, bu kabalıkların
hepsini sineye çekiyor; her defasında, bir başka kaba insanın tavrıyla onuru
rencide olsa da her şeye katlanıyordu. Neden? Çünkü, bir insana ebedi saadeti
kazandırma çok önemlidir; O da ümmetinin kurtuluşu için her cefaya razı
oluyordu.

İşte böyle insanların oluşturduğu bir toplumdan sahabe efendilerimiz gibi
“Kur’ân’ın mucizesi bir cemaat” çıkmıştır. Çünkü Kur’ân onları adım adım
güzel ahlâka ulaştırmış ve “Ey iman edenler: Söz ve hareketlerinizde ileri
gidip de Allah’ın ve Resûlü’nün önüne geçmeyin. Allah’a karşı gelmekten
sakının. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Ey iman edenler! Seslerinizi
Peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Onunla, kendi aranızda yüksek
sesle konuştuğunuz gibi konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan bütün
emekleriniz hiçe iniverir.”4 mealindeki âyetler gibi ilâhî emirlerle herkesi
edepli olmaya çağırmıştır.

İlk âyette yer alan “Allah Resûlü’nün önüne geçmeyin.” ifadesi, bir soru
sorulduğunda, bir meselenin izahı ya da bir problemin çözülmesi istendiğinde,
O varken siz söze karışmayın… Allah Teâlâ, kendi murad-ı sübhanîsini
O’nunla bildirmiştir; O’nun mesajına uyma, Allah’a uyma demektir;
dolayısıyla, O mesajını ortaya koyduğu zaman, siz öne geçip farklı fikir beyan
etmeyin, Peygamber’e akıl vermeye kalkmayın. Bunların yanı sıra yolda
giderken bir izin ya da ihtiyaç olmaksızın O’nun önünde yürümeyin ve sofrada
ondan önce yemeğe başlamayın, gibi mânâları ihtiva etmektedir. Demek ki,
Peygambere karşı edep, dolayısıyla Allah’a karşı edeptir. Çünkü O bize
Allah’ı tanıtarak, ilâhî mesajını bildirerek ve O’nun razı olacağı şeyleri
öğreterek yolumuzu aydınlatan ve ebedî saadet yolunu açan Zât’tır.

İkinci âyette, “Seslerinizi Peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin.”
denmektedir. Bu âyet nazil olduğunda, Sâbit İbn Kays İbn Şemmas (radıyallâhu
anh) evine kapanmış, “Ben Cehennemliklerdenim.” diyerek ağlamaya durmuştu.
Peygamber Efendimiz, onun komşusu olan Sa’d İbn Muaz’a, “Sâbit ne hâlde,
rahatsız mı?” deyince; o da gidip arkadaşının hâlini sormuştu. Sâbit İbn Kays,
“Bu âyet indirilince çok korktum; ben sizin en gür seslinizim, demek ki ben



Cehennemliklerdenim!” cevabını vermişti. Hazreti Sa’d durumu
Peygamberimiz’e anlatınca, Resûlullah, “Hayır o, Cennetliklerdendir.”
buyurmuş, Sabit Hazretleri’ni yanına çağırarak ona “Sen hayır ile yaşayacak,
hayır ile öleceksin.” müjdesini vermişti. Sabit İbn Kays Hazretleri’nin sesi
çok tizdi; konuştuğu zaman mikrofon kullanıyormuş gibi olurdu. Peygamber
Efendimiz onun bu hâlinin tabiî ve yaratılıştan olduğunu anlatarak onu teselli
etmiş; âyette kastedilen kimselerin, Peygamber huzurunda duruşun âdâbına
riayet etmeyen, kaba kaba konuşan ve sesini yükseltip bağıran insanlar
olduğunu belirtmişti.

Kur’ân-ı Kerim tezgâhında terbiye gören sahabe efendilerimiz, zamanla tam
bir saygı topluluğu durumunu ihraz etmiş ve hâlleriyle örnek olabilecek duruma
gelmişlerdi. Artık, Allah Resûlü’nün huzurunda hiç kimse sesini yükseltmiyor,
herkes pesten konuşuyor ve çok edepli davranıyordu. Onlardan hiç kimse söz
kendisine verilmeden konuşmuyor; birisi konuşacağı zaman da önce sesini akort
ediyor, ne diyeceğini önceden belirliyor, az kelimeyle çok mânâ ifade etmeye
çalışıyor ve asla gereksiz konulara girmiyordu. Onlar, Peygamber Efendimiz’e
yapılan bir saygısızlığın, taşkınlık sayılıp bütün iyi işleri iptal edeceğini
biliyor; O’nun yanında ulu-orta konuşmanın ve bağırıp çağırmanın bütün
amelleri alıp götüreceğine inanıyor ve hepsi Sabit İbn Kays İbn Şemmas gibi
saygıyı muhafaza edememe endişesi taşıyorlardı. Ve bir gün geliyordu ki,
O’nun huzurunda ne konuşma, ne yakışıksız bir tavır sergileme, ne ses
yükseltme ve ne de itiraz sayılabilecek bir fikir beyan etme görülüyordu. “Biz,
Efendimiz’in huzurundayken başımızda kuş varmış gibi duruyor, tek kelime
kaçırmamaya gayret ediyorduk.”5 diyen sahabe efendilerimiz, artık Söz
Sultanı’nın huzurunda, konuşmak şöyle dursun, hareket etmekten bile kaçınıyor,
O’nun dudaklarından dökülen söz incilerinin bir tanesini bile zayi etmemeye ve
O’nun her sözünü tam anlamaya çalışıyorlardı.

Edep yâ Hû!
Kur’ân’ın edep çağrısı bizim için de geçerlidir. Rabbimiz’e, Peygamber

Efendimiz’e, anne-babamıza, âlimlere, Hak dostlarına, Hak yolunda olan
idarecilere, bütün vatandaşlara ve hatta bir mânâda bütün insanlığa karşı saygı
ve edep çerçevesinde hareket etmemiz Müslüman olmamızın gereğidir. Enbiyâ-
i izâmın, ashab-ı kiramın ve selef-i salihinin hayatları bizim için birer edep
tablosudur. Bizim de saygı duymamız ve karşılarında edep sınırlarını asla
aşmamamız gereken muallimlerimiz, mürşidlerimiz ve rehberlerimiz ya da
şöyle böyle kendisine çok borçlu olduğumuz insanlar vardır. Onlara karşı edep
de, nezdi ulûhiyette sevap getirici ve Allah’ın rızasını kazandırıcı



vesilelerdendir. Hele bu edebimiz Allah’tan ötürü ise, yani, mahlukâtı
Allah’tan ötürü sevdiğimiz gibi insanlara karşı da Allah’tan ötürü edepli
davranıyorsak, o zaman gerçekten kazanma yolunda yürüyoruz demektir.

Son cümle bana, Übeyy İbn Ka’b ile İbn Abbas (Allah ikisinden de razı
olsun) arasında geçen bir hâdiseyi hatırlattı. Bir gün Hazreti Übeyy ata
binerken Hazreti İbn Abbas onun atının üzengisini tutar. Übeyy İbn Ka’b onun
bu davranışı karşısında, “Sen ne yapıyorsun! Sen ki Peygamberin amcasının
oğlusun...” deyince; İbn Abbas, “Biz büyüklerimize hürmet etmekle
emrolunduk.” der. Bu defa Hazreti Übeyy, İbn Abbas’ın elini tutup öper; “Biz
de, Ehl-i Beyt’e karşı böyle davranmakla emredildik.” karşılığını verir.
Onlar, bu hâlleriyle birer edep abidesi olduklarını ortaya koydukları gibi
saygılarının Allah ve Peygamber sevgisinden kaynaklandığını da
göstermişlerdir.

Her meselede olduğu gibi, edebi de insan tabiatının bir derinliği hâline
getirmek gerekir. İnsan işleye işleye, düşüne düşüne, üzerinde dura dura edebi
tabiat hâline getirebilir. Dolayısıyla birine karşı edepli davranırken riyakârlık
yapmamış ve sadece karakterini sergilemiş olur. Böylece, riyadan, süm’adan
ve başkalarına kendini satmaktan uzak kalır. Ayrıca, tabiî olmayan şeylerde her
zaman inkıtâlar meydana gelebilir; sun’î davranışlar zamanla insana bâr olmaya
başlar ve iradeyi zorlar. İnsan, irade gücünü her meselede ortaya
koyamayabilir, her an iradenin hakkını veremeyebilir. Fakat, bir şey tabiat
hâline getirilirse, onun rüzgârı da arkaya alınır ve o işe inkıtasız devam edilir.

Bizim terbiye sistemimizde edep herkesin tabiatının bir yanı olmuştu. Biz
birbirimize hitap ederken “efendim” derdik; hatta en küçük kardeşlerimize bile
“efendi” diye seslenirdik. Öyle ki, annem ve babam, belki çocukken beni
ismimle çağırmışlardı ama belli bir yaştan sonra bana asla sadece adımla hitap
etmemişlerdi. Bir anne-baba, oğlu paşa da olsa, yine “Ahmet gel, Mehmet
kalk!” diyebilir. Fakat annem bana hep “Hacı Efendi” derdi. Kardeşlerim de
birbirlerine “Efendi” diye seslenir ve hep saygı ifade eden bir üslûpla
konuşurlardı.

Bizim dünyamızda, herkes muhatabını “zat-ı âliniz” sözüyle taltif ederdi; bir
teklifte bulunacaksa “lütfedin” derdi. Bir büyük karşısında, tek kişi söz konusu
ise, “bendeniz” ve “halâyıkınız”; birkaç kişiden bahsedilecekse “bendegân” ve
“köleleriniz” denmeden söze girilmezdi. O gün herkes, dediği, ettiği ve ortaya
koyduğu her şeyde gayet içten ve ince bir tavır sergiler, hep edeple oturur-
kalkardı. Bu nezaket, o toplumda tabiat ve ahlâk hâline gelmişti. Bu nazik ifade
ve üslûp düşünülmeden ortaya konurdu ve milli terbiyemizin gereğiydi. Bu
üslûpta bir zorlanma, bir inkıta ve bir riya olmazdı.



Bugün de insanlığın o terbiye sistemine, o edebe ve o nezakete ihtiyacı var.
ْبَر ِفـــْطُل  َْزا  ْدــَـشاَب  ْموُرْحَم  ْبََدا  ی۪ب   “Edepten mahrum olan Allah’ın

lütfundan da mahrum olur.”  kaidesine mâsadak olmuş beşer öyle bir edebe
muhtaç. Alabildiğine kabalaşmış, olabildiğine hoyratlaşmış, –çok affedersiniz–
“lan, hişt, hey, moruk...” demekten utanmayan yırtık ağızlara edep öğretme,
onları güzel konuşma usûlü ve uygun hitap üslûbuyla tanıştırma çok önemlidir.
Bazıları “sayın, bey, efendi” gibi ifadelerin samimiyeti bozduğunu düşünürler.
Şahsen ben bu düşünceye katılmıyorum; bu bir üslûp meselesidir ve bizim
güzel üslûbumuz her zaman korunmalıdır.

Eskiden tekye ve medreselerin kapısında “Edep yâ Hû” yazılıydı. Bu söz,
“Ey insan edebe dikkat et!” demekti. Daha kapıdan girerken karşılaşılan böyle
bir ikaz o dergahların töresiydi. Ona benzer şekilde, hemen her yerde, her
durumda ve her konumda insanlara edep telkin edilirdi. O edep, Kur’ân’ın
insanda görmek istediği bir özellikti. Hazreti Mevlâna’nın, “Efendi bil ki,
Allah kelâmı olan Kur’ân âyet âyet edeptir. Akıldan sordum: ‘İman nedir?’
Akıl kalb kulağına ‘iman edeptir’ dedi” sözleriyle nazara verdiği hâl, tavır ve
söz güzelliğiydi.

Başkaları üzerinde müessir olan unsur da süslü sözler değil, insanî
tavırlardır. Süslü püslü sözlerin insanlara uzun süreli tesir ettiği çok
görülmemiştir. Sadece söz tesirli olsaydı, dünya çapında en büyük edipler
kitleler üzerinde müessir olur ve kalıcı tesirler icra ederlerdi. Her biri birer
sistem kurar ve ekoller oluştururlardı ki, insanlar onlardan hiç ayrılmazlardı.
Puşkinizm, Dostoyevskizm, Tolstoyizm, Balzakizm, Sartrizm gibi akımlar
olurdu ve insanlar onların arkalarından giderlerdi. Fakat bazı yanlarıyla onları
takdir eden ve yazdıklarını beğenen bazı insanlar vardır ama genelde onları
birer kudve (rehber, önder) kabul edip arkalarında giden ve arkalarından
gitmekle kurtuluşa ereceğine inanan insan neredeyse hiç yoktur. Evet, müessir
olanlar, sözlerinden daha çok hâl, tavır, davranış ve edepleriyle tesirli
olmuşlardır.

Saygı Anlayışımıza Ters Tavırlar
Soru: Efendim, otururken ayak ayak üstüne atma, ellerle oynayıp durma

gibi alışkanlıklar edebe aykırı mıdır?
Cevap: Bugün çok yaygın olan bazı tavır ve hareketler vardır ki, dinde

bunlar mezmum sayılmış, sevimli bulunmamış ve yerilmiştir. Hatta Peygamber
Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) bunlardan bazılarını zikrederek, ellerini
kalçaya koyma ve kolları arkaya atıp elleri sırtta birleştirme gibi hareketleri



kibir alâmeti saymıştır. Bir bacağı diğeri üzerine atmak, bir ayağı öbürünün
üstüne koymak da bir kibir işareti olarak kabul edilmiştir. Ayak ayak üstüne
atarak oturmak, bizim geleneğimizde ve terbiye sistemimizde hiç yoktur.
Başkalarının yanında yatmak, uzun oturmak, ayaklarını uzatmak, bacak bacak
üstüne atmak bizim kültürümüze uygun olmadığı gibi birine karşı yüzdeki
ekşime, bakıştaki sertlik, lüzumsuz el kol hareketleri yapmak ve dudak bükmek
de bizim edep anlayışımıza çok terstir. Bir mü’min bu tür davranışlarla asla
başkalarını hafife almamalı ve o mânâya gelebilecek her hareketten
sakınmalıdır. Bazıları, biraz dinlenmek için ayak ayak üstüne atıyor olabilirler
ama Hak dostları gece yatarken bile öyle yapmamaya çalışırlar. Bazen unutarak
bir ayaklarını diğeri üzerine azıcık koyacak olsalar, hemen toparlanır,
“Estağfirullah yâ Rabbi, Sen görüyorken benim böyle yapmam ayıptır.” der ve
kendilerine çekidüzen verirler. Fakat o tür hareketler, bazı insanlarda tabiat
hâline gelmişse, onlar da bir büyük tarafından ikaz edilmeli; doğrudan
söylemek onları rencide edecekse, umumun içinde ve umuma hitap edilerek
dolaylı yoldan onların da nasiplenmesi sağlanmalı.

Ne var ki, bu hususun da istisnaları olabilir. Meselâ, bazen bizim devlet
büyüklerimizin başka ülkelerin temsilcileriyle görüşürken bacak bacak üzerine
attıklarını ve rahat oturduklarını görüyoruz. O şekilde oturmayı kaba bulsam ve
tek başımayken dahi öyle oturmasam bile, ne zaman o tabloyu görsem çok
hoşuma gider. Zira, mütekebbire karşı gösterilmesi gereken tavır kibir tavrıdır.
Onların gurur ve kibir ifade eden hareketleri karşısında bizimkiler de
ezilmemeli, bilâkis onlardan da rahat olmalıdırlar. Hem tabiatında tevazu
bulunan bir insanın bir mütekebbire karşı o şekilde davranması iradîdir ve
genel karakterini yaralayıcı bir durum değildir. Zannediyorum, muhatapları
saygılı davransa bizimkiler de tabiatlarının gerçek rengini ortaya koyacak ve
yüksek bir edeple mukabele edeceklerdir.

Hâsılı, biz nasıl bir edebin çocuklarıysak, nasıl bir edep ortamında ve nasıl
bir edep kültürüyle neş’et etmişsek onu canlandırmalı ve ona göre yaşamalıyız.
Bizim kendimize ait kültür kaynaklarımız vardır. O kaynaklara bağlı olarak
gelişip olgunlaşmış olan edep anlayışımız da Allah’ı hoşnut edecek,
Peygamberimiz’i sevindirecek ve insanlar arasında da rahatsızlığa sebebiyet
vermeyecek şekilde düz çizgili bir kültürdür ve saf bir edep telakkisidir. Biz,
bir edep toplumunun ve sağlam bir kültürün çocuklarıyız. Öyleyse, tavır ve
davranışlarımız bu özümüzü yansıtacak keyfiyette olmalıdır.

Gazeteciler ve Yazarlar da Edepli Olmalı
Soru: Bediüzzaman Hazretleri’nin “Edipler edepli olmalı”6 sözünü nasıl



anlamalıyız?
Cevap: Bediüzzaman Hazretleri taşrayı İstanbul’a, İstanbul’u da Avrupa’ya

kıyas ederek efkâr-ı umumiyeyi bataklığa sürükleyen, şahsî garazları ve intikam
fikrini uyandıran, böylece haysiyet kırıcı bir neşriyatla İslâm ahlâkını sarsan
bazı gazetecilere hitaben “Ey gazeteciler! Edipler edepli olmalı; hem de edeb-i
İslâmiye ile müteeddib olmalı.” demiştir.

Aslında, edebiyatın kökü edeptir ve o, bir yönüyle edebin neseb-i sahih
evlâdıdır. Bundan dolayı edebiyatla meşgul olan bir insanın duygu, düşünce,
söz ve tavırda edep kurallarına uygun davranması gerekir. Onların sözleri,
milletin genel hissiyatını seslendirmeli; yazıp konuşurken bağlı kaldıkları
ilkeleri de vicdanlarındaki diyanet hissi ve hâlis niyet belirlemelidir.

Ne var ki, Üstad’ın Lemeât’ta ifade ettiği gibi, edepten mahrum gazeteci ve
yazarlar, “Sefahet fenadır, insanlara yakışmaz.” der ama onu öyle bir tasvir
ederler ki, okuyucunun zihnini bulandırır, iştahını kabartır, heva ve hevesini
canlandırır; neticede akıl ve hissi söz dinlemez bir hâle getirirler.7 İşte böyle
bir edebiyat –bağışlayın– edepsizliğin ta kendisidir. Bâtılı tasvir ederek sâfi
zihinleri bulandırmak, edebiyat adı altında edepsizlik yapmak demektir.

Söz ve yazıyı bir insanın gıybeti hesabına kullanma, ister nesir isterse de
nazımla başkalarını hicvetme de bu kategoride düşünülebilir. Düşünce ve fikir
hürriyeti diyerek şahsî hürriyeti seslendirirken başkalarının saygı duyduğu
hakikatlere karşı saygısızlık yapmak da katmerli bir edepsizliktir.

Bildiğiniz gibi, rasyonalizm, realizm, sürrealizm, romantizm gibi farklı farklı
edebiyat ekolleri vardır. Bunlar asıl itibarıyla felsefi cereyanlar olup zamanla
birer edebiyat ekolü şeklinde seslendirilegelmiştir. Bunların kimisi sadece
akla, bazısı aklın hiçbir denetlemesini kabul etmemek ve hiçbir töre, ahlâk ve
estetik anlayışının tesirinde kalmamak kaydıyla insan benliğinin kendi
yorumuna, bir kısmı da aşka ve romantik konulara bağlanmıştır. Ne var ki, bu
akımların büyük çoğunluğu edebiyat adına işlenen cinayetlerin vesilesi
olagelmiştir. Çünkü edebiyatın aslı edeptir; bunlarda ise, öze karşı bir
muhalefet, kökü tahrip ve asılla dal arasındaki bağı koparma vardır.

Meselâ, edepten mahrum bir edebiyat, dostların bulunmayışından ve
sahipsizlikten kaynaklanan gamlı bir hüzün verir. Çünkü onun talebesi, âlemi
bir vahşetzâr olarak görür; insanı, sahipsiz ve kimsesiz bir şekilde yabanîler
içinde kalmış gösterir, geride hiçbir ümit ışığı bırakmaz. İslâm ahlâkıyla
donanmış bir gazeteci veya yazarın ifadeleri de bir nevi hüzün verebilir. Fakat
onun hüznü yetimâne değildir, âşıkânedir; dostsuzluktan değil, bir süreliğine
dostlardan ayrılmış olmaktan kaynaklanır.



Evet, edipler, bütün söz söyleme yeteneklerini ve sanat kabiliyetlerini her
zaman hakkın, iyinin ve güzelin emrine vermeli; temiz kalbleri bâtıl tasvirlerle
yaralamamalı, insanların saf düşüncelerini çirkin hayallerle kirletmemeli ve
nefsanîlikleri resmederek onları cismaniyetin köleleri hâline getirmemelidirler.
Bediüzzaman Hazretleri de, “Edipler edepli olmalı” derken bu hususlara dikkat
çekmekte, gazeteci ve yazarların, Kur’ân’ın teklif ettiği edep çizgisinde
davranmaları gerektiğini vurgulamakta ve kaynağı itibarıyla insanî yanımızın
önemli bir derinliği sayılan beyana karşı saygılı olmamızı tavsiye etmektedir.8
1 Şuarâ sûresi, 26/80.
2 Kasas sûresi, 28/24.
3 Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.21 (Reşhalar, Sekizinci Reşha).
4 Hucurât sûresi, 49/1-2.
5 Buhârî, cihad 37; Ebû Dâvûd, tıp 1.
6 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.62 (İlk Hayatı).
7 Bediüzzaman, Sözler s.805 (Lemeât).
8 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.74 (İlk Hayatı).



Bir İman Abidesi
Soru: Merhum Zübeyir Gündüzalp hakkında “Gayret-i diniye sahibi idi;

hayatında lâubalîliğe hiç yer vermemişti.” buyuruyorsunuz. Bu hususu da
şerh sadedinde Zübeyir Ağabey’i anlatır mısınız?

Cevap: Büyük doğumların ve iz bırakan hareketlerin temelinde Asr-ı
Saadet’in iz düşümü denebilecek bir hayat tarzı vardır. Her dönemde insanlığa
yeni ufuklar gösterenler, doya doya sıcak bir çorba yudumlayamayan, sırtlarına
geçirecek bir palto bulamayan ve dünya nimetlerinden kâm alma peşine
kat’iyen takılmayan kimseler olmuşlardır. Fakat onlar öyle beklentisiz ve o
denli fedâkarâne yaşamışlardır ki, maddî fakirliklerine rağmen mânâ âleminin
sultanları hâline gelmiş ve bütün mü’min gönülleri kendilerine taht
yapmışlardır. Bediüzzaman Hazretleri’nin ilk talebeleri de o kıvamda
insanlardır.

Onlardan birini ilk dinlediğim anı hiç unutamam: O günlerde Isparta’da
ikamet eden Üstad Hazretleri, Doğu’ya bir talebesini göndermişti. O zat, halkın
içinde bazı hakikatleri anlatırken, dizlerindeki yamaları göstermemek için,
sırtındaki eski pardösünün etekleriyle onları kapamaya çalışıyordu. Anlattığı
hakikatler de çok cazip gelmekle beraber, asıl onun kendi hâli, sadeliği,
samimiyeti ve bir sahabe hayatı yaşaması bana çok tesir etmişti. Onu görünce,
“Aradığım insanları şimdi buldum.” demekten kendimi alamamıştım. Zaten,
ondan sonra etrafa saçılan ışıktan tohumlar, o tohumlar üzerine bina edilen
büyük kompleksler ve dünyanın yedi bucağında açılan okullar hep bu “ilkler”in
tesiriyle hâsıl olan samimiyet zemininde ve onların izinden giden insanların
gayretleriyle gün yüzüne çıktı. İşte, sonraki nesiller için yâd-ı cemil olan bu
kahramanlardan biri de Zübeyir Gündüzalp idi.

Bir İnsanı Tanıma Vesileleri
Zübeyir Ağabey’i tanımayı kendi adıma şeref kabul ederim; ondan gerektiği

gibi istifade edememeyi de bahtsızlık sayarım. Fakat, onu çok iyi tanıdığımı
söyleyemem; çünkü, bazen onun çağırması bazen de kendi ziyaret isteğim
neticesinde yanına gidip gelsem ve defalarca görüşmüş olsam da bir insanın
sadece ziyaretlerle tam tanınabileceğini zannetmiyorum. Bir insanla aynı evde
yatıp kalkmıyorsanız, aynı mutfağı ve banyoyu kullanmıyorsanız ve onun yirmi
dört saatine nigehbân değilseniz “onu tanıyorum” diyemezsiniz; o iddianız yalan
olur. Bir insanı, annesi ve babası biraz tanır. Kendini talebe yetiştirmeye
adayan, onları her an kontrol eden, yatıp kalktıkları ve ders müzakere ettikleri



yerlerde bile öğrencilerini takipten geri durmayan, onların arkadaşlarıyla
münasebetlerini dahi bilen ve her an üzerlerine titreyen bir terbiyeci de
talebelerini kısmen tanıyabilir. Fakat sıradan arkadaşların birbirlerini
gerçekten tanımaları çok zordur.

Bir insanın namaz kılışına ve namazda huşû ifade eden bazı sesler çıkarışına
hüküm bina ederek onun hakkında olumlu kanaat beyan edenlere Hazreti Ömer
Efendimiz “Alışveriş ve ticaret hayatına da baktınız mı?” diye sormuş ve bir
insanı gerçekten tanımak için, onunla bir müddet birlikte bulunmak, alışveriş
yapmak ve yolculuk etmek gerektiğini söylemiştir. Evet, insanda psikozların
kuyruklarını dikip dolaştığı anlar vardır. O anlardaki tavır ve davranışlar
insanın karakterini açığa vurma bakımından çok önemlidir. Meselâ, tanıdığınızı
zannettiğiniz insanla, üzerinize cürümler yağdırıldığı, suç üstüne suç isnadında
bulunulduğu bir belâ ve musibet atmosferini paylaştınız mı? Onunla beraber
mahkeme salonlarına ve hapse girdiniz mi? Keder, tasa ve sevinç gibi iyi-kötü
her hâle ait bazı ortaklıklarınız oldu mu? Eğer bu sorulara “evet” cevabı
veremiyorsanız, o insanı tanıdığınızı iddia etmeniz doğru olmayabilir.
Dolayısıyla, ben de Zübeyir Ağabey’i tam tanıdığımı söyleyemem. Bu açıdan,
onu, yakından tanıyan insanlara sormak, onların hatıralarını dinlemek
gerektiğini düşünüyor ve ifadelerimin o büyük insanı anlatmaktan çok uzak
olduğunu itiraf etmekle beraber bir vefa duygusuyla bazı hususlara değinmek
istiyorum.

Bir Dava Adamı
Zübeyir Ağabey’de gördüğüm en dikkat çekici özellik ondaki gayret-i diniye

idi. Bildiğiniz üzere, gayret-i diniye, din uğrunda çalışıp çabalama, dinin şeref
ve itibarının korunması mevzuunda hassas davranma mânâsına geldiği gibi
yasaklara karşı duyarlı olma ve fuhşiyâttan, münkerâttan uzak durmayı da ihtiva
eder. Gayret-i diniye, Allah’ın sevip hoş gördüğü şeyleri, fevkalâde bir
iştiyakla yerine getirip hoşlanmadığı hususlara karşı da olabildiğince kararlı
davranmak ve Allah sevgisiyle dolu olup O’nun herkes tarafından sevilmesi
için çalışıp çabalamak demektir. Zübeyir Ağabey de, evvelen ve bizzat İslâm’a
ve Kur’ân’a, sonra da Bediüzzaman ve Risale-i Nur’a tahsis-i nazar etmiş; kalb
ve ruh ufkuna yönelmiş, ahlâk-ı haseneyi hayat hâline getirmişti. Nazarları
İslâm’a, Kur’ân’a, Peygamber Efendimiz’e, Bediüzzaman’a ve Nurlar’a
çevirme hususunda kıskançlık ölçüsünde bir duyarlılık gösterirdi. Yanında
başka şeylerin konuşulmasından hoşlanmaz, sürekli mesleğin esaslarından
bahisler açardı. Üstad Hazretleri’nden ve Nurlar’dan bahsederken, kendinden
geçiyormuş gibi olurdu. En yakın arkadaşları bile onun Üstad’a bağlılığını fazla



bulabilirlerdi. Öyle ki, meselâ siz, “Üstad Hazretleri o kadar hislendi ki
mendilini elinden hiç bırakmadı, sürekli burnunu sildi.” deseydiniz, eğer
Zübeyir Ağabey bu ifadenizde “burnu akıyordu” mânâsına zerre kadar bir tahfif
sezmişse, ağzınıza bir yumruk indirmediği kalırdı. O kadar ciddi ve yürekten
bir bağlılığı vardı Üstad’a karşı. Nurlar’a bağlılığından mı Üstad’ın zatına
yürüyordu, yoksa ona sadakatinden dolayı mı Nurlar’a koşuyordu,
bilemeyeceğim. Fakat, Bekir Berk onun hakkında “Üstad’ın yâver-i a’zam”ı
derdi.

Zübeyir Ağabey’in güldüğünü hiç görmedim. Abus çehreli değildi, tebessüm
ettiğine de şahit oldum; fakat tam bir ciddiyet ve vakar abidesiydi. O, ihsan ve
itkan ufkunun kahramanı; azim, sebat, gayret ve teslimiyet timsali bir dava
adamıydı. Haddizatında, ciddiyetsiz ve lâubalî bir kimsenin, dava adamı
olması da mümkün değildir. Bir insan, iç dünyasında, kalb ve vicdanında
ciddiliğe ulaşamamışsa, o sadece yıldız görünme sevdasında bir ateş
böceğidir. Bir serçe uzun müddet tavus kuşu olarak arz-ı endam edemez. İnsan,
şuurun ve zihin altının çocuğudur; onlardan kaçıp kurtulamaz. İçte ihsan
olmalıdır ki, dışta itkan olsun. İnsanın iç dünyası ciddi olmalıdır ki, bu onun dış
dünyasına da aksetsin. Evet, onun gülmesinde bile bir ciddiyet nümayandı,
ciddi ve vakur hâline rağmen de hep inşirah vericiydi.

Zübeyir Ağabey çoğu zaman hastaydı; pek çok rahatsızlıkları vardı.
Rahatsızlıklarından dolayı da konuşması zor anlaşılırdı. Sürekli ilâç kullanır,
bir sürü hap alırdı. Bana bir veya iki defa özel odasında bulunan bir çuval
ilâcını göstermişti. Daracık bir odası vardı. Odada sergi yok denecek kadar
azdı. Sadece bir bölüm, seccade ile kapanmıştı; bir tarafta da yatakçık gibi
küçük ve basit bir kanepe mevcuttu. Bir köşe perdeliydi; o perdenin arkasına
bir leğen ve bir maşrapa gibi bazı şeyler sıkıştırmıştı. İhtimal abdest ve
guslünü de orada alıyordu. Her şeyi o odacığın içindeydi. İmkânların kendisine
tebessüm ettiği dönemde bile o muktesidâne, sâbikûn-u evvelûn gibi gayet
sade, samimi ve Allah’la irtibatını zedelememe mevzuunda tavizsiz yaşıyordu.
Son günlerinde bile, ceketinin sökülmüş kolundaki ipliklerden tutup hafifçe
çekseydiniz, ihtimal ceketinin bir yere kadar yırtıldığını görürdünüz.
Pantolonunun paçaları da ceketinin kollarına denkti; o kadar müstağni
yaşıyordu. Belki de odasında ilaçtan başka sermayesi yoktu; yani, para değeri
olan bir şey varsa, o da ilaçlarıydı. Bir de, Üstadımızın üzerinde namaz kıldığı
bir seccade vardı ki, onun için çok kıymetliydi.

Zübeyir Ağabey, kendisini görenlerde hemen inanmış bir insanı görmüş olma
hissi uyarırdı. İddiası yoktu, şakası yoktu, latîfesi yoktu ama muhataplarını
mutlaka inandırır ve ikna ederdi. Söz ve tavırlarıyla rahatsız edici de değildi.



Şahsen, bana söylediği şeylerden hiçbirine karşı içimde hiçbir tepki
hissetmedim. Oysaki, biraz Arapça hecelemeye başlayan, bir yabancı dil
öğrenen hemen herkesin yaptığı kadar ben de bencillik ve gurur emareleri
sergileyebilirdim. Kendime göre temel düşüncelerim ve kriterlerim de vardı;
fakat o, bunların hepsini elinin tersiyle itti, yerlerine doğrularını koydu ve ben
onun hiçbir sözüne itiraz etme ihtiyacı duymadım. Yanlış bulduğu her söz ve
tavrım karşısında gayet ciddi bir baba, bir Üstad gibi beni dizinin dibine
oturtup kendi usûlünce konuştu, anlattı ve benim içimden ona karşı hiçbir itiraz
sesi yükselmedi. Bu bana ait bir fazilet değildi; onun üslûp bilmesine ve
samimiyetine ait bir şeydi. Belki, onun Hazreti Üstad’a ve Nurlar’a çok bağlı
olduğuna inanmam da bu kabulümde tesirli olmuştu.

İdam Sehpası da Olsa!
Onun Afyon Müdafaası’nı ne zaman okusam gözyaşlarımı tutamam. Her

okuyuşumda, samimi, yürekten ve söylediği her kelimeyi mürekkep yerine
kanıyla yazmaya hazır hâliyle Zübeyir Ağabey gelir gözlerimin önüne. İman
onun gönlünde öyle bir kora dönüşmüştü ki, hapishaneleri, lüks otel köşelerine
tercih ediyor ve şöyle diyordu, “Biz, iman ve İslâmiyet hizmeti uğrunda
zâlimlerin zulmüne mâruz kaldığımız vakit, hapishane köşelerinde veya
darağaçlarında ölmeyi, istirahat döşeğindeki ölüme tercih ederiz. Görünüşü
hürriyet, hakikati istibdad-ı mutlak olan bir esaret içinde yaşamaktansa, hizmet-
i Kur’âniyemizden dolayı zulmen atıldığımız hapishanede şehit olmayı büyük
bir lütf-u ilâhî biliriz.” Evet, o çok yürekten bağlanmıştı i’lâ-yı kelimetullaha
ve insanlığın kurtuluşunu onda görüyordu.

Öyle bir dava adamıydı ki, “Teessür ve ızdırap karşısında kalbden bir parça
kopacaksa, ‘Bir genç dinsiz olmuş’ haberi karşısında o kalbin atom zerrâtı
adedince paramparça olması lâzım gelir.”1 diyor ve idam sehpalarında
noktalanabilecek bir yolda yürürken bile hakikati haykırmaktan geri
durmuyordu. “Yirmi seneden beri milyonlarla insana din, iman, İslâmiyet,
fazilet dersi veren ve onları dinsizlikten muhafaza eden Kur’ân tefsiri Risale-i
Nur uğrunda idam edileceksem, sehpaya “Allah Allah, yâ Resûlallah!”
sadalarıyla koşarak gideceğim.”2 demek ancak Zübeyir Gündüzalp gibi
sadıklara has bir cesaret ve samimiyet ifadesiydi.

Allah rahmet eylesin, Urfalı Abdurrahman Ağabey’in vakfettiği bir ev vardı.
Basit, dar ve rutubetli bir evdi; kış günleri sobayla ısıtmaya çalışırlardı.
Zübeyir Ağabey’in, o evin orta katında kaldığı zamanlar da olmuştu. Alt kattaki
küçük salonda da dersler yapılırdı. Ders esnasında o, odasından çıkıp gelir,



daha kapıdan içeri girer girmez, kendisine yer gösterilmesini hiç beklemeden,
varlığını belli etmek istemezcesine, boş bulduğu bir yere diz çöküp oturur ve
mezamir dinliyor gibi okunan Risaleyi dinlerdi.

Zübeyir Ağabey, dualarında ısrarlı davranır; Üstadından gördüğü üzere, dua
ederken ellerini kucağına düşürmez ve kollarını ciddiyet içinde kaldırırdı.
Kanaat-i âcizânemce, dua ederken o şekilde yapmak esastır. Dua, Cenâb-ı
Hak’tan bazı ekstra şeyler istemek mânâsına gelir. Böyle bir isteğin de kendine
göre bir keyfiyeti olmalıdır ki, o keyfiyet “ilhah”tır; yani ısrarlı davranmak ve o
işin üzerine düşmektir. Deprem sonrasında ya da tsunami akabinde yapılan
yardımların muhtaçlara dağıtılması sahnelerini izlemişsinizdir. Bir ekmek
alabilmek için kollarını olabildiğince açan, dağıtım yapan görevlilere var
güçleriyle ellerini uzatan ve sonunda istediğini alan insanlara şahit
olmuşsunuzdur. Tabiî bir köşeye oturan ve elini kucağına düşürüp bekleyen
kimselerin hiçbir şey elde edemediklerini de görmüşsünüzdür. Bizim Cenâb-ı
Allah’tan istediğimiz şeyler o dağıtılan yardımlardan daha önemsiz olmadığı
gibi kendi hâlimiz de o muhtaçların durumundan daha iyi değildir. Öyleyse,
bize düşen de –riya, süm’a ve taşkınlıklara girmeden– kollarımızı Peygamber
Efendimiz’in yaptığı ve seleflerimizin de tatbik ettiği gibi ciddiyet içerisinde
yukarıya kaldırmak ve dualarımızda ısrarcı olmaktır.

Sema Ağlıyordu...
Zübeyir Ağabey, nasıl yaşadı ise öyle de Allah’a yürüdü. Cenâb-ı Hak,

çoklarına nasip ettiği gibi bana da onun ahirete teşyîine katılma imkânını
lütfeyledi. Fatih Camii’nde cenaze namazı kılındıktan sonra, o omuzlar
üzerinde son yolculuğunu yaparken hafif hafif yağmur çiselemeye başladı. Tam
ağaçların altında yürümeye başlamıştık ki, birdenbire nereden çıktığını
bilemediğim güvercine benzeyen bir sürü kuşun kanat seslerini duydum. Kuş
sürüsünün, çok geniş bir alanı kapladıktan sonra “pırr” edip onun tabutunun
üzerinden fezanın açıklarına doğru uçuverdiğini gördüm. Başkalarına “Siz de
gördünüz mü?” diye sormadım; çünkü ehl-i imanın vefatına semanın ağladığı ve
onları uğurlamak için ruhanilerin âdeta yarış yaptığı hakikatinin Zübeyir
Ağabey için de gerçekleştiğine inancım tamdı. Zira o, “secde izi”yle nakşolmuş
samimi bir sima ve dırahşan bir çehreydi. َِرَثأ ْنِم  ْمِھِھوُجُو  ِيف  ْمُھاـَمیِس 
3 ِدوُجُّسلا  hakikatinin canlı ve insanlara tesir edebilecek bir örneğiydi.

Zübeyir Ağabey’i yâd ederken Abdurrahman İbn Avf’ın sözlerini hatırladım.
O büyük sahabi, vefatından az önce kendisine ikram edilen bir parça et ve bir
dilim ekmeğe uzanırken ağlar ve şöyle der: “Peygamber Efendimiz ahirete



göçtü de ne kendisi ne de ailesi arpa ekmeğiyle bile hiç doymadı. Hamza
şehadet şerbeti içti, onun için bir kefen bile bulunamadı. Mus’ab İbn Umeyr
şehit oldu, onu da kefenleyecek bir şey bulamadık. Oysa onların hepsi bizden
daha hayırlı idi. Biz ise dünyadan alacağımızı aldık. Sıkıntılarla imtihan
olduk sabrettik, ama rahatlık ve mal mülkle imtihan edilince şükredip
kazandık mı bilemeyeceğim!..”

Onları Anlamadılar
Evet, onlar mânâ âleminin birer sultanıydılar ama dünya onları tanıyamadı.

Onların, mahviyet, tevazu ve hacâletle mühürlenen tabiatları başkalarını aldattı.
İnsanlardan bazıları gururlarına; kimileri hasetlerine ve bir kısmı da
bencilliklerine yenildiler; ne Hulusi Efendi’yi, ne Tahirî Mutlu’yu, ne Sadullah
Nutku’yu ne de Mehmet Feyzi’yi tanıyabildiler. Oysa, onlar bir dirilişin ilk
mimarları ve Hazreti Mimar-ı A’zam’ın vefalı temsilcileriydiler.. Hasan
Feyzi’ye, Hafız Ali’ye, Hoca Sabri’ye ve Hüsrev Efendi’ye sonraki nesillerin
de ihtiyacı vardı. Dünya Ahmet Feyzi’yi, Atıf Efendi’yi ve Asım Bey’i mutlaka
bilmeliydi. Bir ışık kaynağının hâlesini teşkil eden, her biri ayrı birer derinlik
adamı olan ve bazıları itibarıyla hâlâ dipdiri ve olabildiğine canlı, Nur
Risaleleri’ni dünyanın yetmiş diline çevirerek herkese ulaştırmak için çalışan
başyüce insanlar herkes tarafından kabul edilmeliydi. Fakat maalesef, alperen
yürekli ve uhrevî derinlikli Zübeyir Gündüzalp misali vefa abidelerini insanlık
gerektiği gibi tanıyamadı..

Onlar çok gerilerde durdular, çok küçük göründüler, hep mahviyet içinde
oldular.. el alem de yalnızca o görünüşe ve o duruşa baktı, onları sadece zâhire
göre değerlendirdi. Onların her birisi ihtimal bir kutbiyeti, bir gavsiyeti temsil
ediyorlardı ama nâdanlar bunu anlayamadılar. Zaten, sohbet-i nâdanla telezzüz
edenlerin onları anlamaları da beklenemezdi. Anlamadılar ve kendilerine yazık
ettiler. Bilmem ki, biz onları gerektiği ölçüde anlamaya muvaffak olabildik mi?
1 Bediüzzaman, Şuâlar s.538 (On Dördüncü Şuâ).
2 Bediüzzaman, Şuâlar s.535 (On Dördüncü Şuâ).
3 Fetih sûresi, 48/29.



Hasbî Ruhlar ve Maaş
Soru: “Hizmette önde, ücrette geride olmak” düsturunda zikredilen

“ücret” kavramına neler dâhildir? Bizim için birer imtihan vesilesi olan
ücretler nelerdir?

Cevap: Ücret; karşılık, mükâfat, çeyiz, mehir mânâlarına gelir ve çoğulu
“ücur” dur. Bir terim olarak ise; yapılan bir iş için belirlenen bedel, sa’y ve
gayretin karşılığı demektir. Fıkıh ıstılahında, bir hizmet akdiyle bir ücret
karşılığında meşrû olan bir işi yapmak üzere emeğini kiraya veren ve
günümüzde ücretli, emekçi ya da işçi diye isimlendirilen kişiye de “ecir” denir.

Yapılan işin türüne ve çeşidine göre ücret de değişir. Bir insan, bir
başkasıyla ortak çalışıyorsa, o ortaklıkta hissesine düşen kâr, onun ücretidir.
Bir işçi iş sözleşmesinde belirlenen miktar kadar ücret elde eder. Bir hamal da
sırtında taşıdığı yükün ağırlığınca ve gideceği yerin uzaklığına göre takdir
edilen bir bedel alır ki onun ücreti de o bedeldir. Terzi ve ayakkabıcı gibi
meslek erbabı, verilen işi yaptıktan sonra o işin bedelini hak etmiş olur ve
alırlar. Önceden tayin edilen bir anlaşma süresi içerisinde, belirlenmiş bir
ücretle sadece bir işveren için çalışan kişiler de vardır ki, bunlar tek işverene
bağlıdır ve o süre içerisinde iş olmasa da ücretlerini alırlar. Devlet memurları
da bunlara dahildir. Memurların aldığı ücrete “maaş” denegelmiştir ki, bu
kelime de Arapça asıllıdır; “geçim” ve geçime esas teşkil edecek bir miktar
mânâsına gelmektedir. Herhangi bir devlet müessesesinde çalışan bir memur
bütün mesaisini oraya verdiği için bir mânâda zamanını satıyor ve ücret olarak
onun karşılığını alıyor demektir.

Amel ve ücret, sa’y ve sermaye konusu, sosyal ihtilaller tarihine girmiş çok
önemli bir meseledir. Nitekim; Bediüzzaman Hazretleri, “Şu âlemin ihtilâli
nedir?” sorusuna “Sa’yin sermaye ile mücadelesidir.”1 diye cevap vermiştir.
Zenginlerin, ücret mukâbilinde fakirleri kendilerine hizmetçi yapmalarının,
yani, sermaye sahiplerinin ehl-i sa’yi ve ameleyi küçük bir ücrete mukâbil
istihdam etmelerinin büyük ihtilallere sebebiyet verdiğine dikkat çekmiştir.
Evet, sosyalistlik ve Bolşeviklik suretinde, önce Rusya’yı perişan eden, sonra
da bütün dünyaya yayılan emek-sermaye kavgası zengin-fakir arasına öyle bir
kin ve nefret sokmuştur ki, sabahtan akşama kadar on kuruşluk bir ücret için
çalışıp didinen fakir insanların kalbine, bankalar vâsıtasıyla bir günde bir
milyon kazanan sermaye sahiplerine karşı kin duygusu yerleşmiş, her yerde halk
ayaklanmaları baş göstermiş ve bu şekilde başlayıp devam eden sınıf kavgaları
senelerce sürmüştür.



İslâm toplumunda ecirlerin sömürülmesi mümkün değildir. İşçinin emeğinin
karşılığı olan ücretin tam olarak ve zamanında ödenmesi dinimizin çok önem
verdiği bir husustur. İslâm, işçiyi korumak amacıyla sermaye sahiplerine bazı
emir ve yasaklar getirmiş; meselâ Kur’ân-ı Kerim “Ölçü ve tartıyı tam yapın.
İnsanlara mal ve ücretlerini eksik vermeyin.”2 buyurmuştur. Peygamber
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de, iş sözleşmesinde ücretin
miktarının belirlenmesini3 ve bir işçinin daha teri kurumadan ücretinin
ödenmesini emretmiştir.4

Aslında, devlete ve millete ait işlerin, İslâm’ın ilk yıllarında olduğu gibi
gönüllü olarak yapılması ve maişet için başka gelir vesileleri bulunması daha
makbul bir yoldur. Haddizatında her memur “Bu ülke benim ülkem, bu ülke için
çalışmak da vazifem. Ben, yaptığım şu iş vesilesiyle milletime hizmet etmiş
oluyorum; dolayısıyla, hizmetime karşılık herhangi bir ücret almayı da ayıp
sayıyorum. Milletime hizmet ederken maaş da ne demek?” anlayışıyla
çalışmalıdır. Fakat kendini bir yere ve bir işe bağlayan, meselâ kışlaya,
adliyeye, emniyete, kaymakamlık ya da valilik dairesine sabah girip oradan ta
akşam çıkan ve sürekli oradaki vazifesini düşünen bir insan, başka bir yerde
daha çalışıp ailesinin geçimini sağlamaya asla vakit ve imkân bulamayacaktır.
Dolayısıyla bir işe kendini adamış insanlara hayatlarını idame ettirebilecek ve
başkalarına el açmayacak kadar bir ücret takdir edilmesi zaruridir.

Bu sistem insanların dine ve imana en safiyane hizmet ettikleri dönemlerde
bile bir esas olarak ele alınmış ve uygulanmıştır. Cenâb-ı Allah, ganimet
mallarının Müslümanlara taksimini meşru kılmış; hatta, ganimetin beşte birinin
Allah hakkı için ayrılmasını emretmiştir.5 Âlimler, ganimetten pay verilecekler
arasında Cenâb-ı Allah’ın da sayılmasını, “teberrük” şeklinde anlamışlarsa da,
burada Müslümanların ganimet ya da o tür bir ücret alma hususundaki
tereddütlerini kırmak için Cenâb-ı Hakk’ın âdeta “Ben de bir pay alıyorum.”
iması ve tenezzülât-ı ilâhiye söz konusudur. Ganimet taksimi ve bir ücret tayini
Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) döneminde de, Râşid Halifeler
devrinde de uygulanmıştır. Vergi memurlarına, mülkî idarecilere ve kadılara
maaş verilmiş; dahası, –Mevlâna Şiblî Hazretleri’nin Asr-ı Saadet serisinde
anlattığına göre– Hazreti Ömer zamanında, davalı ve davacılar tarafından
yapılabilecek rüşvet tekliflerine iltifat etmemeleri için kadılara çok yüksek bir
ücret verilmeye başlanmıştır. Bir zaruret ve bir ihtiyaç bu şekilde giderilmiş;
insanlar başkalarına el açma durumunda bırakılmamıştır.

Dini Hizmetler ve Ücret



Şu kadar var ki, ibadetler ve muâmeleler konusunda Allah’ın emirlerine
uymak ve yasaklarından kaçınmak bir taat olduğu gibi, Kur’ân-ı Kerim okuma
ve okutma, dinî ilimleri öğretme, imamlık, müezzinlik, müftülük ve vâizlik gibi
meslekleri îfa etme de birer taattır; dolayısıyla bunlara karşılık ücret alınıp
alınamayacağı hususunda görüş ayrılıkları olmuştur. İlk dönem fukahası bu
hizmetlere bedel hiçbir ücret alınamayacağı hükmünü verse de “Müteahhirûn
devri” de dediğimiz genelde hicrî üçüncü asırdan ve özellikle de beşinci
asırdan sonra gelen âlimler Kur’ân-ı Kerim eğitimi ve öğretiminin para
karşılığı yapılabileceğine fetva vermişlerdir. Daha sonra bu fetvaya imamlık,
müezzinlik, vaizlik ve müftülük gibi hizmetler de eklenmiştir. Çünkü zamanla
herkes kendi geçim derdine düşünce bu işleri ücretsiz yapabilecek insanlar
azalmış ve dini hayatın zayi olması ihtimaline binaen böyle bir uygulama
başlatılmıştır.

Gönül ister ki, Kur’ân öğretilirken de, imamlık yapılırken de, hadis gibi dini
ilimler okutulurken de hiçbir karşılık beklenmese, ücret alınmasa… Çünkü,
dini anlatmak ve dinin emirlerini öğretmek peygamberlik mesleğidir;
peygamberlik mesleğinde de ücret talebi söz konusu değildir. Fakat bir insan,
başka türlü geçimini temin etme imkânı bulamayacaksa, ailesine ve çocuklarına
haram ya da şüpheli şeyler yedirmesi söz konusu olacaksa, o zaman, yaptığı iş
dine hizmet bile olsa ihtiyaç miktarı bir ücret almak zorundadır. Evet, asıl
arzulanan ve daha faziletli olan dine ve millete hizmet yolunda ücretsiz
çalışmaktır; ama bu, ücreti bütün bütün nefyetme demek de değildir. Ücreti
tamamen kaldırırsanız, arzu ettiğiniz şekilde bir iş ortaya koyamazsınız. Çünkü
insanların çoğu “Ben sizden bir ücret beklemiyorum, benim ücretim âlemlerin
Rabbi Allah’a aittir.”6 mealindeki âyetin işaret ettiği peygamber istiğnasını
kavrayacak ve ona göre yaşayacak kıvamda değildir.

Evet, ücretsizlik ve beklentisizlik peygamberlik mesleğinin şiarıdır. Çok
çalışma, hep koşturma, sürekli sa’y etme, zahmet çekip meşakkatlere katlanma,
hayatı istihkar ederek ölüp ölüp dirilme ama bütün bunlara bedel hiçbir şey
istememe Peygamberlik mesleğinin hususiyetidir. Kur’ân-ı Kerim’de Hazreti
Nuh, Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti Lût ve Hazreti Şuayb (Allah’ın salat
ve selâmı Efendimiz’in ve bütün peygamberlerin üzerine olsun) efendilerimizin
hep aynı cümleyi tekrar ettikleri ve aslında bu sözün bütün peygamberlerde
bulunan aynı duygu ve düşünceyi yansıttığı ifade edilmektedir. Hepsinden
yükselen ses, “Bu hizmetten dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim
ücretimi verecek olan ancak Rabbülâlemin’dir.”  sadâsıdır. Onların her biri
kendi dönemleri itibarıyla bu duyguda olan insanların prototipi olduğundan
umumun kanaatini seslendirmişlerdir. Tebliğ insanı, yaptığı bu kutsî vazife



karşılığında hiçbir ücret talep etmemelidir. Bu ücret, ister maddî ister mânevî
olsun, mutlak surette ihlâs ve samimiyete gölge düşürür. İhlâs ve samimiyete
gölge düştüğü zaman da, o işin tesiri kırılır. Hatta değil maddî ücret
karşılığında tebliğ yapılması, yapılmakta olan tebliğden mânevî bir haz ve
lezzet alınmasının dahi, tebliği samimi olmaktan çıkaracağı endişesi
taşınmalıdır.

Hazreti Üstad, hediye kabul etmemesinin sebeplerini anlatırken Yâsîn
sûresinde anlatılan ve beklentisizliğe dikkat çeken bir mübarek zatı da yâd
eder: Hazreti Mesih’in havarileri, bazı rivayetlerde Antakya olduğu söylenen
yere gittiklerinde, zamanın idarecileri hemen onların hapsedilmelerini isterler.
Havarilerin hapsedildiğini duyan Habib-i Neccar koşa koşa onların yanına
gider ve ilgililere hitaben, “Kendileri hidayette olan ve sizden de hiçbir ücret
istemeyen bu insanlara uyun.”7 der. Kur’ân bu âyetle, bir tebliğ ve temsil
insanının iki özelliğini nazara vermektedir: Birincisi, tebliğcinin önce
kendisinin hidayette olması; ikincisi ise, yaptığı vazife mukabilinde kimseden
bir şey istememesidir.8

O Bütün Hizmetlerde En Öndeydi
Demek ki, inandırıcı olmanın referansı, beklentisizliktir. Karşılığında bir

bedel alınan şey samimi olmaktan nispeten uzaktır. Bu hususa da değinen Üstad
Hazretleri, “Hatta muhabbetin de ihlâsla bir zerresi, batmanlarla resmî ve
ücretli muhabbete tereccuh eder.” demiş; bir zatın, bu ihlâslı muhabbeti, “Ben
muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükâfat istemiyorum.
Çünkü mukabilinde bir mükâfat, bir sevap istenilen muhabbet zayıftır,
devamsızdır.”9 diyerek tarif ettiğini ve hâlisane muhabbetin karşılıksız olması
gerektiğini söylemiştir. Ona göre, hâlis muhabbete tam mânâsıyla anneler
mazhardırlar. Hatta bu “anne” sözü öyle şümullü ve öyle umumîdir ki, yırtıcı
arslandan alın da tavuğa kadar bütün hayvanlar âlemindeki anneler de bu
muhabbetten nasiptardır. Bu nasipten dolayıdır ki, onlar yavruları için ölür ölür
dirilirler ve karşılığında da hiçbir şey beklemezler. Annelerin, evlâtlarına karşı
muhabbetlerine bir mükâfat ve bir rüşvet istemediklerine delil ise, hayatlarını
bile onlar için feda etmeleridir. Onlar, evlâtlarına bakar, onları büyütürler;
sonra bir gün gelir, o yavrular annelerini de tanımıyormuşçasına çeker gider ve
kendi başlarının çaresine bakarlar. Fakat anne onlara sitem bile etmez. İnsanî
validelerde şuur, his ve zihin olduğundan, mâzî ve sergüzeşt-i hayat orada
depolanıp arşivlendiğinden, onlar yer yer çocuklarına minnet edebilir; “Ben
seni ne zorluklarla büyüttüm; senin için geceler boyunca uykusuz kaldım.” gibi
şeyler diyebilirler. Bu hususta, hayvanî validelerin muhabbeti daha samimi ve



daha hâlisanedir; onlar hiç minnet etmezler. İşte, bu katışıksız, samimi, hâlis ve
beklentisiz muhabbete “şefkat” diyor, bütün anneleri birer “şefkat kahramanı”
olarak yâd ediyor ve şefkati mesleğimizin de bir esası sayıyoruz.

Enbiyâ-i izâm efendilerimiz ücret istememiş, karşılık beklememişlerdir ama
her zaman vazife başında, hizmette önde ve her hayırlı faaliyetin bizzat içinde
olmuşlardır. Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatı bunun
örnekleriyle doludur: Hazreti Mikdad, Uhud Savaşı’nda herkesin dağıldığı bir
esnada, düşman saldırıları karşısında Allah Resûlü’nün bir adım olsun geri
gitmediğini anlatır. “Allah’ın arslanı” lakabıyla tanınan şecaat kahramanı
Hazreti Ali, “Biz savaşın kızıştığı, gözlerin yuvalarından fırladığı
zamanlarda Resûlullah’ın arkasına sığınır, o sayede korunurduk.”  der.
Huneyn Savaşı’na bakarsanız bu sözün en güzel misalini görürsünüz: Savaşın
kargaşası içinde Resûlullah vadinin sağ tarafına doğru çekilir. Bazıları bunu bir
geri çekilme gibi değerlendirir; oysa, o bir savaş taktiğidir; bozguna uğramış
gibi bir tavır sergilenip düşman bir çember içine alınmıştır. Karşı cephenin
askerleri zafer sarhoşluğuyla koşarken Allah Resûlü Müslümanlara, “Nereye
gidiyorsunuz ey insanlar! Yalan yok, ben Resûlullah’ım; ben
Abdülmüttalib’in torunu, Abdullah’ın oğlu Muhammedim!” diye seslenir,
Hazreti Abbas’ın da halkı çağırmasını ister. Hazreti Abbas “Ey Akabe’de biat
eden Ensar, gelin! Ey Rıdvan ağacı altında Resûlullah’a söz veren
Muhacirler, dönün! Muhammed buradadır! Nereye gidiyorsunuz?”  diye
haykırınca ashab efendilerimiz “Lebbeyk yâ Resûlallah.” diyerek koşup O’nun
çevresinde toplanırlar. O, “İşte ocak şimdi kızıştı.” buyurur, yerden bir avuç
toprak alıp düşmanların üzerine fırlatır; saldırıya geçilirken yine en önde O
vardır.10

İnsanlığın İftihar Tablosu, orada önde olduğu gibi hizmetin her çeşidinde her
zaman önde bulunmuştur. Bundan dolayı da, bütün tehlike dolapları herkesten
önce O’nun başında dönüp durmuştur. Kur’ân-ı Kerim, Müslümanlar hakkında
kurulan komploları âdeta Efendimiz’e tahsis etmiş ve şöyle demiştir: “Bir vakit
de o kâfirler senin elini kolunu bağlayıp zindana mı atsınlar, yahut
öldürsünler mi ya da seni ülke dışına mı sürsünler diye birtakım tuzaklar
plânlıyorlardı. Onlar tuzak kuradursunlar, Allah da onların tuzaklarını
başlarına çevirecek şartları halk ediyordu. Allah tuzak kuranların
tuzaklarını bilen ve onlara kendi komplolarıyla cevap verenlerin en
hayırlısıdır.”11 Görüldüğü üzere, elini kolunu bağlayıp zindana atma, öldürme
ya da belde dışına sürme gibi mekrin değişik dalga boyundaki zuhurları olan
bütün komplolarda mef’ul Efendimiz’dir; bütün plânlar onun üzerine
yapılmıştır. Çünkü O bütün hizmetlerde en öndedir; O’na karşı kurulan bir



tuzak aynıyla din ve dava aleyhine hazırlanan bir komplodur.

Peygamberlerin Yolu
Şefkat Peygamberi, hizmette önde olsa da hiç ücret beklememiş; “Sizin için

şunu yaptım, bunu ettim.” dememiştir. Ashabı için nasıl büyük bir nimet
olduğunu ifade ettiği anlar bile sayılabilecek kadar azdır ve Huneyn
ganimetlerinin dağıtımından sonraki konuşmasında olduğu gibi o türlü
hatırlatmaları da bir problemin önünü almak ve ashabı teyakkuza davet etmek
içindir. Bildiğiniz gibi, Huneyn’de elde edilen ganimetleri Allah Resûlü, daha
ziyade gönüllerini İslâm’a ısındırmak istediği insanlara dağıtmış ve bazı
şahıslara hususiyet arz edecek şekilde paylar vermişti. Ancak bu taksim,
Ensar’dan bilhassa gençleri biraz rahatsız etmişti. Hatta bazıları; “Daha
onların kanı kılıçlarımızdan damlıyor, hâlbuki en fazla payı da onlar
alıyor!” demişlerdi. Bunu söyleyenler birkaç genç de olsa, eğer bu fitne
durdurulamazsa, önü alınamaz bir yangın hâline gelebilir ve o yangın bazılarını
ebedî ateşe sürükleyebilirdi. Çünkü Allah Resûlü’ne karşı yapılacak bir itiraz,
insanı dinden, imandan edebilir ve ebedî hasarete uğratabilir. Bunun üzerine,
Efendimiz hemen Ensar’ın toplanmasını ve aralarına başka kimsenin de
alınmamasını emretti. İşte orada kendisinin nasıl bir nimet olduğunu hatırlattı:
“Ben geldiğimde, siz dalâlet içinde değil miydiniz? Allah, benimle sizi
hidayete erdirmedi mi? Siz fakr u zarûret içinde kıvranmıyor muydunuz?
Allah, benim vesilemle sizi zenginleştirmedi mi? Siz, birbirinizle düşman
değil miydiniz; Allah, benimle sizin kalblerinizi telif etmedi mi?” Bütün bu
sorular karşısında da Ensar topluca “Evet, minnet Allah’a ve Resûlü’nedir!”
demiş ve hele “Herkes evine, deveyle, koyunla dönerken, siz evlerinize
Resûlullah’la dönmek istemez misiniz?” hitabını duyunca hepsi gözyaşına
boğulmuşlardı.12 Böylece o fitnenin de önü alınmıştı.

Peygamber Efendimiz’in yaptığı iyilik, insanlara doğru yolu göstermek ve
Cennet’i kazandırmaktır; kâinatın çehresine nur saçıp varlığın doğru okunmasını
sağlamaktır; tekvinî emirlerin dilini çözüp tevile ve yoruma hazır hâle
getirmektir; hayatın gayesini öğreterek insanları kaostan kurtarmak ve kurtuluş
vesilelerini talim buyurmaktır; beşerin geçeceği yolları nurlandırmak ve onları
ebedî saadete açılan koridora ulaştırmaktır. Resûl-i Ekrem, insanlığa, hususîyle
de kendi muasırlarına bunların hepsini, Allah’ın izniyle, bilvasıta lütfetmiştir
ve karşılığında da asla “Ben size şunu yaptım, bunu ettim.” dememiştir. Çünkü
Peygamber Rahmanî’dir; “yaptım, ettim, kurdum, eyledim” sözleri ise
şeytânîdir. “Benim ilmim, benim tecrübem, benim gayretim ve benim
başarım...” lafları şeytanın hırıltılarıdır. Kutlu Nebi, böyle şeyleri hayaline ve



rüyasına bile misafir etmez; çünkü O, beklentilerden, hak iddialarından ve
bedel arayışlarından uzak insandır.

Nitekim Yüce Allah, Peygamber Efendimiz’e de, “De ki: Sizden bu
hizmetim için hiçbir ücret istemiyorum, ücret sizin olsun! Benim ücretim
yalnız Allah’a aittir ve O, her şeye şahittir.”13 buyurarak, nübüvvetin ulvî ve
ilâhî yönünü nazara vermiştir. Bu beklentisizliğin neticesidir ki, Allah Resûlü,
İslâm’ı tebliğden vazgeçmesi karşılığında kendisine sunulan Mekke’nin
emirliği, saltanat, mal-mülk gibi cazip dünyevî teklifleri hiç düşünmeden
reddetmiş; “Ay’ı bir elime, güneşi de diğerine koysalar, vallahi ben bu
vazifemden vazgeçmem.”14 demiş; fâni şeylere değer vermemiş, üsve-i hasene
olan nuranî ve rabbanî bir hayatı tercih etmiştir.

Ücret Çeşitleri
Peygamber Efendimiz yaptığı ulvî vazifesine karşılık maddî hiçbir bedel

beklemediği gibi hiçbir zaman farklılık ve fâikiyet mülâhazalarına da girmemiş,
tevazu ve mahviyetten ayrılmamıştı, ayrılmazdı da. Çok kere O’nun meclisine
ilk gelenler, Peygamber’in kim olduğunu bilemez; ancak sahabînin tavırlarıyla
veya O konuşmaya başlayınca, Allah Resûlü’nü ayırt edebilirlerdi.15 O
kendisini diğerlerinden ayıran herhangi bir davranışta bulunmaz, varlığını
hissettirmeye çalışmaz ve bir yere girdiğinde kendisine ayağa kalkılmasını bile
istemezdi. Çünkü bunlar da bir nevi ücret sayılırdı.

Evet, ücret meselesini dar bir çerçevede ele almamak gerekir; o sadece
yapılan bir iş için belirlenen maddî bedel değildir. İşlerin önünde bilinme,
kıdem sahibi olma, halkın teveccühü, makam, mansıp, şan, şöhret, rütbe gibi
şeyler de birer ücrettir; onlara gönül bağlama da bir çeşit ücrete dilbeste olma
demektir ve o türlü beklentilere girme de bir aldanmışlıktır. Bir büyük olarak
kabul görme, saygın bir insan yerine konma, meselâ “abi, efendi, hoca, âlim, pîr
ve üstad” şeklinde çağrılma da yapılan hizmetler karşısında bir bedeldir.
Bunlar, bir insanın istek ve iradesi dışında karşılaştığı şeylerse ve o insan
bunlara bir istidraç olabilecekleri mülâhazasıyla temkinli yaklaşıyorsa zararsız
olabilir. Aksine insan, bütün hareket ve faaliyetlerinde hep takdir ve tebcil
beklentisi içindeyse, başkalarının kendisine tazim etmesini arzuluyorsa,
sözlerine her şeyin üstünde değer verilmesini istiyorsa, hizmetlerine karşılık
kıdemine uygun bir mukabele umuyorsa, işte o zaman, “Bütün iyi işlerinizin
semerelerini dünya hayatınızda tükettiniz.”16 âyetinin tokadına o da müstehak
olur ve ahiret meyvelerini burada yiyip bitirme, ötelere müflis olarak gitme
gibi kötü bir akıbete uğrar.



Ücret kavramı çok umumîdir ve pek çok beklenti onun muhtevasına dahildir:
“Bunca sene hizmet ettim, bu insanlar eğer insaflı iseler, artık bana siyasî
imkân vermeliler ve ben de milletvekili olmalıyım!” diyen; bir müsteşarlık, bir
genel müdürlük gibi herhangi bir makam sevdasına düşen; parmakla gösterilen,
gözünün içine bakılan, kendisine ayağa kalkılan, gittiği her yerde i’zâz u
ikrâmla karşılanan ve hep baş köşeye oturtulan biri olma arzusuna kapılan..
insanların hepsi değişik ücret ve beklentilerin kulu ve köleleridir. Böyle
insanlar, daima kendilerini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır;
mübalâğalarla, hatta yalanlarla sürekli kendilerini methederler. Bunların hâli,
Üstad Hazretleri’nin ifadesiyle, ders aldığı Amme cüz’ünü bir tek şekerlemeye
satan havâi bir çocuğun ya da elmas kıymetindeki hasenâtını ehemmiyetsiz cam
parçaları hükmündeki lezzetlere, beklentilere ve enaniyete feda eden ahmak bir
insanın hâli gibidir.

Hâsılı, bizim vazifemiz Allah’ın adını bütün âleme duyurmak, insanlara salih
amellerin yolunu göstermek ve onları bütün kötülüklerden alıkoymaya
çalışmaktır. Bu vazifeyi peygamberler ve her devirde onların mesleğini temsil
edenler ücretsiz yapmışlardır. Öyleyse, bizim de külfet ve hizmet zamanında
nefsimizi öne çıkarıp çalışmamız, ücret alma ve maddî-mânevî hazlardan
istifade etme anlarında da en geride durarak âdeta kendimizi
unutmamız/unutturmamız icap eder. Haddizatında, mesleğimizin bir esası olan
şefkat de bunu gerektirir; zira şefkatte hiçbir karşılık beklememek esastır.

Bediüzzaman Hazretleri “Bu dünya, dârü’l-hizmettir; dârü’l-ücret ve
mükâfat değildir. Buradaki a’mâl ve hizmetlerin ücretleri berzahta ve
âhirettedir; onlar orada meyve verir.”17 der. Öyleyse, ahirette meyve verecek
amellerin neticelerini dünyada istememek gerektir. Eğer burada verilirse, o
zaman da, memnun olarak değil, mahzunâne ve temkinle kabul edilmelidir.
Çünkü, Cennet’in meyvelerini, bu dünyada fâni bir surette yemek, akıl kârı
değildir.

Keşif, keramet ve ruhanî zevkler de bir çeşit ücrettir. Bunlar da
beklenmemeli, istemeden verilince de gizlenmeli; gurur ve kibre değil şükür ve
ubudiyette derinleşmeye vesile edilmelidir.

Gelin, biz salih amellerde ölesiye koşturalım; dine ve millete hizmetin söz
konusu olduğu her yerde en önde bulunalım; en ağır yükleri biz omuzlayalım.
Fakat, “şimdi mükâfat zamanı” dendiğinde de hemen gerilerin gerisine kaçalım
hatta gerilerin gerisinin gerisini arayalım ve hiç hatıra gelmeyecek bir yer
bulalım. Öyle bir yerde ve öyle bir duruşla duralım ki, bize bakanlar “Acaba o
büyük hizmetlerde bunun da emeği ve alın teri yok muydu ki böyle dışarıda



duruyor?” desinler, mükâfat alacaklar sırasında bizi göremesinler ve bize de
bir ücret ödemeyi düşünmesinler. Biz kat’iyen, “yaptım, çattım, kurdum,
işlettim, başlattım; ilmim, bilgim, malım, mülküm, tecrübem ve
kabiliyetlerim...” demeyelim. Hazreti Âdem’den günümüze kadar bu sözleri
hep firavunlar söylemişlerdir; bu sözleri söyleyen ve bu mülâhazaları taşıyan
kimseler de içlerinde az çok firavunluk taşıyorlar demektir. Hiçbir peygamber
“ben yaptım, ben ettim” iddiasında bulunmamıştır. Peygamberler ve onların
takipçileri hep “O” demiş, O’nu göstermişlerdir; her devrin firavunları da
sürekli “Ben” diye kükremiş ve nazarları kendilerine çevirmeye çalışmışlardır.
“Peygamberlerin yolu mu, firavunların izi mi?” dense ve bir tercihte bulunması
istense her mü’minin yöneleceği istikamet bellidir. Öyleyse, bizim yapmamız
gereken de o yöne dönmek ve istikamet üzere olup olmadığımızı sık sık kontrol
etmektir.
1 Bediüzzaman, Âsâr-ı Bedîiyye (Rumûz) s.80.
2 A’râf sûresi, 7/85.
3 Bkz.: Nesâî, eymân 44.
4 Bkz.: İbn Mâce, rühûn 4; et-Taberânî, el-Mu’cemü’s-sağîr 1/43.
5 Enfâl sûresi, 8/41.
6 Şuarâ sûresi, 26/109.
7 Yâsîn sûresi, 36/21.
8 Bediüzzaman, Mektubat s.10 (İkinci Mektup).
9 Bediüzzaman, Lem’alar s.165 (On Yedinci Lem’a, On Üçüncü Nota).
10 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 7/298; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/151-149.
11 Enfâl sûresi, 8/30.
12 Buhârî, menâkıbü’l-ensâr 1-2, meğâzî 56; Müslim, zekât 132-140.
13 Sebe sûresi, 34/47.
14 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/101; et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  1/545.
15 Abdurrezzak, el-Musannef 5/395-396; el-Beyhakî, Delâilü’n-nübüvve 2/499.
16 Ahkaf sûresi, 46/20.
17 Bediüzzaman, Lem’alar s.11 (İkinci Lem’a, İkinci Nükte).



Hür Yaşadım, Hür Yaşarım...
Soru: Bir taraftan hür ve bağımsız yaşamayı, diğer taraftan da diyalog

arayışının ve hoşgörü anlayışının gereği olarak herkesle bir nevî irtibat
içinde bulunmayı hürriyet telakkimiz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Hürriyet, dinin ruhuna aykırı olmayan her isteği, herhangi bir engelle
karşılaşmadan gerçekleştirebilmenin unvanıdır. Bununla beraber o, ölçüsüz bir
serbestlik değildir; herhangi bir baskı, mahkûmiyet ve boyunduruk altında
bulunmama hâlidir.

Tamamen bedenî bir varlık hâline gelen ve her zaman iştihalarını tatmin
peşinde koşanlar, hürriyeti, herhangi bir sınırlama ve engelle karşılaşmadan her
türlü isteği gerçekleştirmek şeklinde anlamış ve tarif etmişlerdir. Bu çarpık
hürriyet mülâhazasıyla, ahlâk ve faziletin yerine cismaniyeti yerleştirmişlerdir.
Ölçüsüz serbestliği hayat felsefesi hâline getiren bu tâli’sizler, özgür
olduklarını ve serbestçe yaşadıklarını iddia ettikleri aynı anda hiç farkına
varmadan bedenin, cismanî arzuların, dünyevîliklerin ve bohemliğin ağına
takılmış; makam ve mansıbın, servet ve şehvetin kulları-köleleri olmuşlardır.
Böyle bir esaretin neticesinde, Allah’la irtibatsızlıktan kaynaklanan
tatminsizlikler yaşamış, çeşit çeşit illetlere yakalanmış ve anarşiye açık
yığınlar hâline gelerek toplumu bunalımdan bunalıma sürüklemişlerdir.

Dinimizde, insanın her aklına geleni ve arzu ettiği her şeyi yapması demek
olan “mutlak hürriyet” yoktur. Günümüzün batılı anlayışına göre hürriyet,
“Başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilmek” şeklinde tarif edilse de; bizim
hürriyet telakkimiz, “insanın, ne kendisine ne de başkasına zarar vermemek
şartıyla meşru dairede istediğini yapması” şeklindedir.

Kul Oldum!
Ayrıca, biz, İslâm’ın kalbî ve ruhî yanı açısından, hürriyeti “insanın

Allah’tan gayri hiçbir şey ve hiçbir kimsenin boyunduruğu altına girmemesi,
hiçbir şey karşısında baş eğmemesi” olarak anlarız. Hayatını cismanî hazlarının
arkasında sürüm sürüm sürünerek geçiren, nimetler karşısında şükredeceğine
iyice küstahlaşan ve kazandıkça biraz daha hırsa kapılıp şımarıklaşan ama
diğer taraftan da elindeki imkânları yitireceği korkusuyla tir tir titreyen bir
zavallıyı –dünyaya hükümdar bile olsa– hür kabul edemeyiz. Çünkü, bize göre
gerçek hürriyet ancak, insanın dünyevî endişelerden, mal-menâl gibi
gâilelerden kalben sıyrılıp, Hakk’a yönelmesi sayesinde gerçekleşebilir.
Bundan dolayıdır ki, Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ) gönlünü dünya



metâına kaptıran ve sürekli onu düşünen kimseleri, “dinarın, dirhemin, kadife
ve kumaşın kulları”1 olarak tavsif etmiş ve kınamıştır. Bir Hak dostu da,
talebesine nasihat ederken, “Oğul, kölelik bağını çöz ve azat ol; daha ne kadar
altın ve gümüşün esiri olarak kalacaksın?” demiştir.

Evet, değişik arzu, istek ve beklentilere bağlanmış olan bir kalbin sahibi
kat’iyen hür sayılamaz. Ömrünü bir kısım dünyevî çıkarlar ve cismanî hazlar
karşılığında başkalarına ipotek eden ve sürekli onlara bedel ödemek zorunda
olan birisi hür kabul edilemez.

Aksine, dünyanın nefis ve hevesâta bakan yanlarına karşı kapanan, kalbini
dünyadan, dünyayı da kalbinden uzaklaştıran bir insan, zindanda dahi olsa
gerçek hürriyeti bulmuş demektir. Yaratıcı’ya yönelen, gerçek kıblesine dönen,
sadece Hakk’a kul olmak suretiyle arzulara kulluk, kuvvete kulluk, şehvete
kulluk, şöhrete kulluk gibi çeşit çeşit kulluklardan kurtulan böyle bir insan
gerçek hürdür. O boynuna hiçbir kementin geçirilmesine razı olmaz; ihtiraslar
onun ufkunu kirletemez; heva, heves ve şehvet ona boyun eğdiremez. O, Hazreti
Mevlâna edasıyla, “Kul oldum, kul oldum, kul oldum... Her köle, hürriyete
erince mesut ve bahtiyar olur. Ben Sana kulluğumla saadet ve sevinci buldum”2

der; kulluğuyla beraber bir çeşit sultanlığa erer.

Tiryakilerin Esareti
Aslında, bağımsızlığı daha umumi mânâda ele almak gerekir. Meselâ,

adetleri, alışkanlıkları ve tiryakilikleri terk etmek ve bir mânâda tam bağımsız
yaşamak da hürriyetin ayrı bir yanını meydana getirir. َنِم ِتاَداــَعْلا  ُكَْرت 

ِتاَِكلْھُمْلا  “Âdet ve tiryakilikleri terk etmek de öldüren faktörlerden biridir.”
sözünde ifade edildiği gibi insanın alıştığı ve âdeta bağımlısı hâline geldiği
şeylerden uzaklaşması çok zordur. Yeme-içme bağımlısı, uyku düşkünü, rahat
tutkunu ve yuva meftunu olan insanların bunları muvakkaten de olsa terk
etmeleri neredeyse imkânsızdır.

Oysaki bir Müslüman, komando gibi en zor şartlarda yaşamaya dahi
kendisini alıştırmalı ve hasbelkader öyle bir şeye maruz kalırsa çarçabuk pes
etmemelidir. Bir insanın yuvasını sevmesi ve onu bir Cennet otağı olarak
görmesi tabiîdir; ama yuvasına bağımlı hâle gelmesi ve onu olmazsa olmaz
kabul etmesi doğru değildir. Çanakkale’de şehit olanlar kendi yuvalarına,
hayata ve dünyevî güzelliklere bağımlı olsalardı, bugün biz hürriyeti hiç
tadamazdık. Dolayısıyla, insan, gerekirse din, iman, vatan ve millet uğruna
sımsıcak hanesini de terk edecek ve kafasından bile silip atacak kadar bütün
kayıtlardan azade olmalıdır ki bazı mahrumiyetler sebebiyle büyük sarsıntılar



yaşamasın.

Baş Eğmeyiz Edânîye...
Hürriyetin diğer bir buudunu ise, kuvvetin hakta olduğu prensibine göre

hareket etmek, zalim kuvvetlerin dayatmaları karşısında asla “pes” dememek ve
başka güçlerin boyunduruğuna razı olmamak teşkil eder.

“Baş eğmeyiz edânîye dünya-yı dûn içün;
Allah’adır tevekkülümüz, itimadımız.”

diyen Bâkî böyle bir hürriyet düşüncesini seslendirir. Evet, şayet Allah’a
tevekkül etmişsen ve O’na tam güveniyorsan üç-beş günlük dünya için sen de
aşağılık kimselere baş eğmez, boyun bükmezsin. Hazreti İbrahim ve ona tabi
olanlar gibi “Ey Yüce Rabbimiz! Yalnız Sana güvenip dayandık, Sana
yöneldik ve sonunda da Senin huzuruna varacağız.”3 der ve hep dik durur,
merdane yürürsün; ne zulmü alkışlar ne de zalime serfürû edersin. Allah’ı
yegâne Azîz ve Hakîm bilmişsen, kalbini sıkıştıran ve ruhuna ağır gelen
hâdiseler karşısında bile “Vardır bir hikmeti” deyip, en kötü şartları dahi
lehine çevirebilecek bir Rabb’e dayandığını düşünerek rahatlarsın. Cenâb-ı
Hakk’ı Gâlip ism-i şerifiyle tanımışsan, O’nun sözünün üzerine söz
olamayacağına, kudretinin üstünde herhangi bir kudret bulunamayacağına ve
dilediği her şeyin mutlaka gerçekleşeceğine kat’iyen inanarak sadece O’na kul
olur ve diğer bütün kulluklardan kurtulursun. Allah’a hakkıyla tevekkül
edersen, dünyevî korkulardan, titremelerden ve sarsılmalardan emin olur; elin
âlemin icat edip ortaya sürdüğü senaryolardan ürküp paniğe kapılmaz, çeşit
çeşit ruh kırılmaları yaşamaz ve şahsiyet deformasyonuna uğramazsın.

Aksi hâlde, her güçlüye kul olur, her kaba kuvvet sahibine kölelik yapmak
zorunda kalır; bugün buna, yarın şuna ve ertesi gün de bir başkasına temenna
durursun; daha güçlü ve kuvvetli birileri dayattıkları zaman da bu defa onlara
serfürûda bulunursun. İşte bu açıdan, nice kimseler vardır ki, baş döndüren bir
ihtişam içinde yaşamalarına rağmen, gerçek hürriyeti bir türlü duyup tadamaz
ve esir hayatı sürerler; niceleri de vardır ki, mahrumiyetler içinde olsalar bile,
Allah’tan başka hiç kimseye diyet ödeme durumunda bulunmadıklarından
dolayı bir lâhza olsun esaret ve mahkûmiyet hissetmezler. Hazreti Bediüzzaman
bu hakikati ne güzel ifade eder: “O’nu tanıyan ve itaat eden, zindanda dahi olsa
bahtiyardır. Onu unutan, saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır.”4

Başkalarına “diyet ödeme” durumunda olmak çok büyük bir zillettir. Bazıları
karşısında bağımsızlığınızı kaybettiğiniz zaman, ne kadar insanın esareti altına
girmişseniz, ayakta kalabilmek için o kadar çok diyet ödemek mecburiyetinde



kalırsınız. Fakat sizi esir edenlerden her birinin istekleri de farklı farklı olur. O
bir şey ister, diğeri başka bir şey diler, öbürü de daha başka bir şey talep eder.
Her birinin isteğini yerine getirmek zorunda olunca, talebine müspet cevap
vermek istediğiniz kimselerin dileklerini bile yerine getiremezsiniz; farklı
farklı isteklerle başa çıkamazsınız. Bir yönüyle, Türkiye’nin hâl-i hazırdaki
durumu da böyledir. Avrupa Birliği’nin, Orta Asya’nın, Orta Doğu’nun ve bazı
güçlü devletlerin değişik değişik talepleri vardır ve bazen bu talepler de
birbirine terstir. Siz kendi kendinize ayakta duramıyor ve bazı plânların,
projelerin bir parçası olmaya zorlanıyorsanız; değişik stratejilerde birinci
dereceden söz sahibi olamıyor ve onlar plânlanırken siz de düşüncenizi açıkça
ortaya koyamıyorsanız, tam bağımsız değilsiniz demektir. Bu durum, sizin belli
kayıtlarla mukayyet olduğunuzun ve ortada bir ortaklığın bile bulunmadığının
delilidir. Böyle olunca, hiçbir tarafı tatmin edemez, hiç kimseye yetemez ve
dolayısıyla da esaretten kurtulamazsınız.

Bağımsız Bir Hareket
Bu zaviyeden, “Gönüllüler Hareketi” olarak zikredilen diyalog ve eğitim

faaliyetlerinin de bağımsız olması çok önemlidir. Bu hareketle alâkalı
akademik çalışma yapan sosyologlar ve siyasal bilimciler de her fırsatta bu
bağımsızlığa değinmekte ve “Bu teşebbüs, hiçbir dış güce dayanmayan
bağımsız bir sivil toplum faaliyetidir” demektedirler.

Evet, “günümüzün karasevdalıları” diyerek andığım eğitim gönüllüleri, “Bu
necip millet kendi yarasını kendisi sarabilecek güçtedir. Öyleyse, sine-i millete
müracaat edeceğiz; ama asla başkalarına bağımlı olmayacak ve yabancılara
diyet ödeme zilletine düşmeyeceğiz” diyerek çıktılar yola. Onlar, önce Allah’a
dayanarak, sonra da zâhirî esbab açısından milletimizin himmetini yanlarına
alarak hürriyet soluklaya soluklaya, bağımsızlık yudumlaya yudumlaya
yürüdüler ve ömür boyu ellere el açmadılar, kimseye borçlanmadılar.

Kimseye borçlanmadılar; zira bu güzide milletin fertleri çoğunluk itibarıyla
diyalog ve eğitim faaliyetlerinin felsefesini tasvip ediyorlardı. Doğru ve kalıcı
işler yapıldığına inanıyorlardı. Belki bazı aceleci fıtratlar, eğitime ve insan
gönlünü kazanmaya matuf olarak yapılan yatırımlardan semere alabilmek için
uzun zaman beklemek gerektiğini bilemediklerinden ve umdukları neticeleri
hemen göremediklerinden dolayı bir süre gözetlemeye ve dinlemeye
duruyorlardı. Bazen beş-on sene uzaktan seyrediyor, dinliyor; adanmış ruhların
ne kadar vefalı ve samimi olduklarını anlamaya çalışıyor; sinelerinin her zaman
din, vatan ve millet için çarpıp çarpmadığına bakıyor ve uzun uzun ölçüp
tarttıktan sonra onlar da bu yolun doğru ve güvenilir olduğuna kanaat



getiriyorlardı. Allah’ın izniyle, insanımızın gözünün bu yolla açılacağını ve
ülkemizin bu yolla güçleneceğini düşünüyorlardı. Milletimize karşı yapılacak
bir gadir, bir zulüm ve bir haksızlık karşısında hep birden seslerini yükseltip
bir yeryüzü korosu teşkil ederek, bütün dünyada Türkiye’nin sesi soluğu olacak
hür lobilerin ancak bu yolla oluşacağına inanıyorlardı. Edirne’den Kars’a
kadar Anadolu insanı bu hareketi mâkul bulmuş ve onun etrafında toplanmıştı.
Dolayısıyla, mesele sadece bir insiyâkın (sevkedilmenin) eseri değildi; aynı
zamanda onun ta baştan itibaren mantıkî bir derinliği de mevcuttu.

Tabiî ki, o mantıkî derinliğin ötesinde Cenâb-ı Hakk’ın sevk-i sübhânîsi ve
gönülleri bu hayırlı işlere yönlendirmesi vardı. Yani, Allah birine önemli bir
hususu düşündürüyor; aynı meseleyi bir başkasının kalbine de düşürüyor; o iki
kişiyi yeni tanıyan bir insanın zihnini de o düşünceyle dolduruyor. Bunlar
birbirini tanıyınca, hepsinin kalbine sıcak gelen o mesele, aralarında ortak bir
payda hâline geliyor. Dolayısıyla, o mesele bir mânâda hiçbiri için yeni değil;
fakat, hepsi birbirinden kuvvet bularak o işe iyice sarılıyor. Şayet, gönüllerine
düşen o kor, bir eğitim müessesesinin açılmasıyla ilgili ise, hepsi himmetini
ortaya koyuyor ve beraberce o müesseseyi açıyorlar. Öyle ki, zamanla bu salih
amelin tiryakisi oluyor; infak etmenin ve Allah yolunda malının bir kısmını
vermenin bağımlısı hâline geliyorlar. Hele, kendileri bir vermişse, Cenâb-ı
Hakk’ın onlara on lütfettiğini görünce bütün bütün cömertleşiyorlar.

Cömertlik Abideleri
Ashab-ı kiram efendilerimiz de Allah yolunda infak etmeye bu şekilde

alışmışlardı. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) onların
gönüllerindeki verme kapılarını aralamada kim bilir ne zorluklar çekmişti.
Meselâ, bir gün Arab’ın aslı olan Mudar kabilesinin Müslümanları gelmişlerdi.
Giyecek başka bir şey bulamadıklarından dolayı üzerlerinde yün elbiseler
olduğu için daha onlar içeri girer girmez mescidi ter ve yün kokusu sarmıştı.
Yorgun, aç ve susuz olan bu fakir insanları görünce Resûl-i Ekrem
Efendimiz’in gözleri dolmuştu… Onları öyle ızdırap içinde gördüğü için
neredeyse ağlayacaktı. Hemen infakla alâkalı âyetleri okumuş; ashabına,
insanlara yardım etmenin faziletlerini anlatmıştı. Fakat, sahabe efendilerimiz
henüz başkalarına yardım etmeye alışmamışlardı; dolayısıyla, hiç kimse bir
coşkunluk ve bir heyecan ortaya koymamıştı. Allah Resûlü’nün yüzünde hüzün
emareleri belirecekti ki, O’nun hâlinden çok iyi anlayan ve işin nezaketini
kavrayan bir sahabi yerinden fırlayıp evine gitmiş, parmaklarının arasından
dökülecek kadar ellerini doldurmuş ve getirdiklerini Resûlullah’ın huzuruna
dökmüştü. Onu görünce diğerleri de ne yapılması lâzım geldiğini anlamış ve



herkes infak için koşmuştu. Nitekim, Peygamber Efendimiz’in önünde bir oğlak
büyüklüğünde yardım malzemesi birikmişti. İşte o zaman, yüzündeki hüzün
bulutları birer birer sıyrılan Şefkat Peygamberi ashabına tebessüm etmiş ve
şöyle buyurmuştu: “Bir işe delâlet edip o hususta yol gösteren onu yapmış
gibidir.”5

Evet, ashab efendilerimiz o gün verme kapısını açmış ve zamanla da sahip
oldukları her şeyi vermeye âmâde hâle gelmişlerdi. Onlardan kimisi malının
tamamını, bazısı servetinin üçte ikisini, bir başkası bir anda yedi yüz deveyi ve
bir diğeri de en çok sevdiği bahçeyi Allah yolunda tasadduk edecek kadar
cömertleşmişlerdi.

Zannediyorum, bu millet içinde de “infak tiryakisi” pek çok insan vardır.
Öyle ki, Allah’ın lütfettiği malı mülkü gelecek nesillerin en iyi şekilde
yetişmesi için değerlendirmeye alışmış ve senelerden beri bu istikamette hep
vermiş bu insanlar, eğer bir sene infak edecek bir şey bulamasalar, geceler
boyunca uykusuz kalırlar. Onlardan birine, “Bu sene işlerin iyi görünmüyor;
senin burs verip okutacağın öğrencilere biz bakalım.” dense, bu sözden alınır,
belki gönül koyar ve “Allah, Kerim’dir; ben şu kadar taahhüt edeyim de, O
vermezse sonra düşünelim.” der. İşte, bu hâlis niyet, temiz düşünce ve saf
duygu sadece bir kesime ait değildir; bu mesele millete mâl olmuştur. Bu
yönüyle de, tamamen kendi milletinizin civanmertliğine dayanan faaliyetlerde
hürriyetinize dokunan ve bağımsızlığınızı zedeleyen bir husus söz konusu
değildir. Çünkü, millet yapıp ettiklerine karşılık kimseden bir şey beklemiyor;
herkes gözünü Ulu Dergâh’a dikmiş, oradan gelecek ihsanları intizar ediyor. Bu
fedakâr ruhlar, fâni varlıklardan mükâfat bekleyip, alacaklarını beşerî bir
darlığa mahkûm etmek istemiyorlar; Allah’ın engin rahmetine ve nâmütenâhî
cömertliğine teveccüh edip; Cevvâd u Kerim’in sağanak sağanak başlarından
aşağıya dökeceği lütufları gözlüyorlar. Dolayısıyla, Allah için gelip gidiyor,
Allah için infak ediyor ve işledikleri her şeyi Allah için işliyorlar.

Ömür Boyu Diyet Ödememek İçin...
Haddizatında, her zaman Allah namına vermeli, Allah namına almalıyız.

Allah namına vermeyen ve verirken minnet edip beklentilere giren gafil
insanlardan hiçbir şey kabul etmemeliyiz. Çünkü, Bediüzzaman Hazretleri’nin
ifadesiyle, “Ehl-i dünya, hususan ehl-i dalâlet, parasını ucuz vermez, pek pahalı
satar. Bazen, bir senelik dünya hayatına bir derece yardım edecek bir mala
mukabil, hadsiz bir hayat-ı ebediyeyi tahrip etmeye sebep olur. Yaptığı yardıma
mukabil bin kat fazla fiyat ister.”6



İlk defa Avrupa’ya gideceğim zaman Yaşar Tunagür Hoca bana demişti ki;
“Ehl-i dalâlet, sizden iki bardak çay parası koparacaklarına inanmasalar,
kat’iyen size bir bardak çay içirmezler. Şayet, size bir arpa boyu destekte
bulunmayı teklif ediyorlarsa, bilin ki, sizden sadece iki değil, belki dört-beş
arpa çıkarmayı düşünüyorlardır, hesaplarında o vardır.”

Demek ki, Allah rızasını gözetmeyen ve dünyasını maddî çıkarlar üzerine
kuran kimseler size ömür boyu diyet ödetme peşindedirler. Yeryüzündeki bütün
ehl-i dünyanın ve hesaplarını dünyevî ölçülere göre yapanların niyeti böyledir.
Bundan dolayı, bu hareketin bağımsızlığı üzerinde hassasiyetle durulmalı; hür
başlayan ve hür devam eden diyalog ve eğitim faaliyetlerinin bundan sonra da
millete ait bağımsız bir teşebbüs olarak kalmasına azami dikkat edilmelidir.

Hürriyet ve Herkesle İrtibat
Diğer taraftan, hür ve tam bağımsız olma ile diyalog arayışının ve herkesin

konumuna saygı anlayışının gereği olarak herkesle bir nevî irtibat içinde
bulunma birbirine ters şeyler değildir. Çünkü, sadece Allah’a kul olduğunuzun
şuuruyla hareket ediyor ve O’nun rızasını tahsil etmek için çalışıyorsanız,
bağlanacağınız kapıya bağlanmış ve sâir kayıtlardan kurtulmuşsunuz demektir.
Bu niyetinizi gerçekleştirmek için diyalog, hoşgörü ve eğitim yolunu vesile
kabul ediyorsanız, başka insanlarla bir araya gelirken bazı davranışlarınıza bir
kısım kayıtlar koyuyormuş gibi olabilirsiniz; meselâ, onları da hesaba katmak,
onların tavırlarını, davranışlarını ve hissiyatlarını da gözetmek zorunda
kalabilirsiniz. Fakat, aslında bunlar hürriyeti sınırlama mânâsına gelmediği gibi
temelde İslâm’ın ruhuna da aykırı değildir. Çünkü, insanları kendi
hissiyatlarıyla okuyamaz, kendinizi onların yerine koyamaz ve günümüzün
ifadesiyle “empati” yapmazsanız, onların ihtiyaçlarını göremez, isteklerini
belirleyemez, dillerini çözüp duygularını öğrenemez ve çok meselede isabetli
kararlar veremezsiniz. İsabetli karar verebilmeniz ve adımlarınızı daha rahat
atabilmeniz için onları iyi tanımanız, kültürlerinin temel örgülerine vâkıf
bulunmanız, hassas oldukları noktaları bilmeniz ve hissiyatlarını da hesaba
katmanız gerekir.

Şayet, bu hususları gözardı ederseniz, kendi değerlerinizi öne sürerken hiç
farkına varmadan onların değerlerine dokunmuş; onları kendinizden ve öz
değerlerinizden kaçırmış olursunuz. Meselâ; Peygamber Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) âlemlere rahmet olarak gönderildiğinde ve
Sultanü’l-Enbiya olduğunda şüphemiz yoktur. Evet, O’dur nübüvvet
silsilesinde vücud-u Hakk’a en açık burhan. O’dur ilâhî emirlere en fasih
tercüman. Esmâ-i ilâhiye ve sıfât-ı sübhâniyenin merkez noktası O,



peygamberlik semasının kutup yıldızı da O’dur... Ne var ki, Hazreti Mesih’i her
şey gören, hatta onun hulul ve ittihadına inanan ve ona bir yönüyle “Rab” diyen
insanların yanında, “Efendimiz eşi menendi olmayan birisidir, bütün
peygamberler –bilâistisna– O’nun kapıkulu ve halâyıkıdır.” der; Merhum Ali
Ulvi Kurucu’nun,

“Mahşerde nebîler bile senden medet ister,
Rahmet, diyen âlemlere, Rahman’dır Efendim.”

mısralarıyla gürlerseniz, muhataplarınızın hissiyatını hesaba katmamış ve daha
ilk anda onların kabul kapılarını kapatmış olursunuz. Söyleyeceğiniz sözlerin
doğru olması gerektiği gibi, o doğrunun dile getirileceği yer, zaman ve üslûp da
çok iyi tespit edilmelidir. Şahsen, bu türlü hususlara dikkat ederken, çok defa
“Yâ Resûlallah, beni affet; burada sana hakkıyla tercüman olamadım. Fakat,
muhataplarımın hissiyatını göz önünde bulundurarak, onları tepkiye sevk
etmemek ve seni tam olarak anlatabilmek için böyle davrandım.” demiş ve
O’ndan özür dilemişimdir. Evet, siz o insanları tanımazsanız, bazı meselelerde
onların duygu ve düşüncelerini gözetmez ve bir ölçüde konumlarına saygılı
olmazsanız, kendinizi anlatma fırsatını yakalayamazsınız. Dininizden,
milletinizden ve tarihinizden renkler taşıyan kimliğinizi ortaya koyma imkânını
bulamazsınız.

Dolayısıyla, hoşgörü-diyalog derken ve herkesle bir çeşit irtibat içinde
bulunurken de dinin ruhsat verdiği dairede dolaşmış, yine Hakk’a kulluğunuzu
seslendirmiş, hürriyetin ayrı bir yanını tatmış ve bağımsızlığı başkalarına da
tattırma gayretinde bulunmuş oluyorsunuz.
1 Bkz.: Buhârî, cihâd 70; Tirmizî, zühd 42; İbn Mâce, zühd 8.
2 Mevlâna, Mesnevî 5/227.
3 Mümtahine sûresi, 60/4.
4 Bediüzzaman, Sözler s.168 (On Üçüncü Söz, İkinci Makam).
5 Müslim, zekât 69; Nesâî, zekât 64; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/358.
6 Bediüzzaman, Mektubat s.472 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale Olan Altıncı Kısım).



Tahdis-i Nimet ve Nankörlük
Soru: Tahdis-i nimet ne demektir? Cenâb-ı Allah’ın lütuflarını

başkalarına anlatırken dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir?
Cevap: Nimet; iyilik, ihsan, lütuf ve rızık gibi mânâlara gelir. Bütün

güzelliklerin kaynağı olan İslâm en büyük bir nimet olduğu gibi sıhhat, âfiyet ve
dünyevî imkânlar da birer nimettir. Tahdis, rivayet etmek, anlatmak ve birinden
görülen iyiliği herkese söylemek demektir. Tahdis-i nimet ise, Allah’ın
nimetlerine karşı şükür duygusuyla dolmak ve O’nun lütuflarını ilân etmektir.
Bir başka ifadeyle, tahdis-i nimet, Allah tarafından aczimize, fakrımıza
merhameten ve ihtiyaçlarımıza binâen, hem de karşılıksız olarak verilen
nimetleri düşünmemiz neticesinde onları bahşeden Rabbimize karşı içimizde
minnet hislerinin coşması ve bu hamd ü senâ duygusunun şükür nağmeleri
olarak dudaklarımızdan dökülmesidir. Rızık, evlâd u ıyâl ve barınacak
mekândan îmân, irfan ve ruhanî zevklere kadar pek çok nimet vardır ki, bunlar,
Mün’îm-i Hakikî nazara verilerek ciddi bir minnet hissiyle ilân edilmelidir.

Leyl-i Yeldâdan Apaydın Bir Gündüze
Cenâb-ı Allah, güneşin yükselip en parlak hâlini aldığı kuşluk vaktine yemin

ederek başladığı Duhâ sûresinin son âyetinde “Şimdi gel Rabbinin nimetini
anlat da anlat!”1 buyurmuştur. Bir önceki Leyl sûresiyle Duhâ’nın peş peşe
gelmesi çok manidardır. Çünkü, Peygamber Efendimiz’in (aleyhi
ekmelüttehâyâ) leylini yaşadığı ve etrafı karanlığın sardığı bir zaman diliminde
Cenâb-ı Hak bütün zamanı kaplayan bir geceden (leyl) bahsetmiş ama Leyl’den
hemen sonra da güneşin kuşluk vaktindeki parlak hâli ile ortalığa verdiği
aydınlığa yemin ederek Duhâ’yı müjdelemiştir. Bu iki sûre arasında Besmele
olmasa sanki aynı sûre devam ediyor gibidir. Artık gece, gündüze dönmüş; leyl,
duhâ olmuştur. Allah Teâlâ, “Ey Resûlüm! Rabbin seni terk etmedi, sana
darılmadı da!”2 diyerek, kısa bir süreliğine de olsa vahyin kesintiye
uğramasının bir terkedilme emaresi olmadığını ifade etmiştir. Bu âyet, dünkü
leyl-i yeldâyı bir duhâya çevirmiş ve aynı zamanda bitip tükenme bilmeyen
apaydın bir gündüzü müjdelemiştir. Değişik dönemlerde o gündüzün çehresine
zift çalmak isteyenler çıksa da, onların fırçaları ellerinde kalmış ve bütün
komplocular sonunda büyük inkisarlar yaşamışlardır.

“Elbette senin için her zaman, işin sonu, başından daha hayırlıdır.”3 ilâhî
beyanıyla, Peygamber Efendimiz’in bulunduğu ve bulunacağı her hâlin
başlangıcına nazaran sonunun ve dünyaya nazaran âhiretin daha hayırlı olacağı,



yani O’nun daimi bir yükseliş kaydedeceği belirtilmiştir. Zaten, hem dünya da
hem de ahirette akıbetin hayır olması önemlidir. Resûl-i Ekrem Efendimiz de
bize, “Allahım, bütün işlerimizin neticesini hayırlı eyle; bizi dünyada perişan
olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan muhafaza buyur.” 4 duasını
öğretmiştir. “Akıbet hayır ola!” şeklindeki Türk atasözü de sonucun hayırlı
olmasının önemini vurgulamaktadır. Bugün hâdiseler size tebessüm edebilir,
imkânlar yüzünüze gülebilir. Fakat, sonuçta bir falso söz konusu ise,
başlangıcın iyi olması inkisarınızı artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.
Bundan dolayı, Efendimiz’in her anının ve her işinin öncesine nazaran daha
hayırlı olacağı ifade edilmiş; verilen müjdeler bir perde daha yükseltilerek
“Elbette Rabbin sana ileride öyle ihsan edecek, öyle bir veriş verecek ki, sen
de O’ndan ve verdiğinden razı olacak ve sürekli rıza soluklayacaksın.”5

mealindeki âyetle de Allah Resûlü’nün dünyada dini yüceltme ve hakkı yayma
vazifesinde muvaffak olacağı, âhirette ise Şefaat-ı Uzmâ’ya ve Makam-ı
Mahmud’a ulaşacağı belirtilmiştir.

Duhâ sûresinin devamında, Cenâb-ı Allah, Resûl-i Ekrem’in ilâhî rahmet ve
inayetle çepeçevre kuşatıldığını misalleriyle anlatıp nimetlerinin büyüklüğünü
nazara verme sadedinde, “Seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni dinin
hükümlerinden habersiz insanlar arasından kurtarıp cahiliye karanlığı senin
üzerine hiç düşmeden dosdoğru yola koymadı mı? Seni muhtaç bulup
ihtiyaçlarını gidermedi mi?”6 buyurmuş ve böylece sağanak sağanak
yağdırdığı nimetlerini Peygamber Efendimiz’e tam duyurmak için meseleleri
farklı fasıllar içinde sunmuştur. Eğer Allah Teâlâ, lütuflarını hissettirecek
hatırlatmalarda bulunmasa ve sadece büyük nimetler verdiğini söylemekle
iktifa etseydi, Allah Resûlü yine inanırdı ama nimetleri duyması ve şükür
duygusuyla dolması aynı enginlikte olmayabilirdi. Çünkü, sağlıklı bir insan
sıhhatin nasıl bir nimet olduğunu bir hasta kadar bilemez. Gençlik guruba
meyletmeden gençliğin ne büyük bir nimet olduğu hissedilemez. İnsan biraz
yalnız ve sahipsiz kalmadan himaye edenlerin ve destek verenlerin kıymetini
tam takdir edemez. Rızık konusunda hiç sıkıntı çekmeyen bir insanın
“Elhamdülillâh yâ Rabbi, bize bu nimeti Sen verdin.” demesiyle, çölde
günlerce bir şey yemeden, bir yudum su içmeden dolaşmış bir insanın hiç
beklemediği bir anda bulduğu yiyecek ve içecek karşısında “Elhamdülillâh”
demesi ve o nimeti duyması aynı değildir. Ancak nimetin yokluğunu tadan ya da
şöyle böyle o yokluğu tasavvur edebilen insan onun kadrini kendine has
derinlikleriyle bilebilir ve aynı zamanda Cenâb-ı Hakk’ın lütfunun enginliğini
anlayabilir.

İşte, Allah (celle celâluhu), bir zamanlar yokluğunu biraz tattırdığı o büyük



lütuflarını öyle fasıllar içinde sunmuştur ki, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in onları
vicdanında çok derince duymasını sağlamış; O’nu nimetten in’ama, in’amdan da
Mün’îm’e yürütmüş, O’nun hamd ü senâ duygularını coşturmuş ve sonunda
“Öyle ise, Rabbinin nimetlerini anlat da anlat!”7 buyurmuştur.

Tahdis-i Nimette Ölçü
Âyet-i kerimede ْثِّدَحَف  denilmektedir ki, bu, “anlat, söyle, dile getir ve yâd

et” demektir. Demek ki, nimetin farkında olmak ve onu dile getirmek esastır.
Zaten, şükrün hakikî olanı, nimetin tam bilinmesiyle gerçekleşir; zira nimetin
kaynağının bilinmesi ve onu verenin takdir edilmesi büyük ölçüde nimetin
bilinmesine bağlıdır. Her şeyden önce nimetlerin birer lütuf olduğu derince
duyulmalı; daha sonra da, yerinde ilân edilmeli yerinde de sineye gizlenmeli ve
bir sırr-ı ulûhiyet olarak saklanmalıdır.

Bediüzzaman Hazretleri, Cenâb-ı Hakk’ın verdiği nimetleri ilân etmenin ve
tahdis-i nimette bulunmanın bazen gurura ve kibre dönüşebileceğini söyler.
Bazen de, tevazu kastıyla o nimetleri ketmetmenin küfrân-ı nimet olabileceğini
hatırlatır. Nimetleri ilân etme ya da gizleme hususunda ifrat ve tefritten
kurtularak istikamet üzere olmak için, meziyet ve kemâlâtın varlığını kabul
etmek fakat asla onlara sahip çıkmamak, kendine mal etmemek ve hepsinin
Mün’îm-i Hakikî’nin lütufları olduğunu ikrar etmek gerektiğini vurgular.
Meseleyi daha da açmak için bir misal verir: Bir insan sana çok güzel bir
elbise giydirse ve o elbise sana çok yakışsa, insanlar da, “Maşaallah, çok
güzelsin, çok güzelleştin” dese; eğer sen tevazukârâne, “Hâşâ, nerede güzellik
nerede ben?” desen küfrân-ı nimette bulunmuş ve o güzel elbiseyi sana giydiren
mahir sanatkâra karşı hürmetsizlik yapmış olursun. Eğer müftehirâne “Evet, ben
çok güzelim. Benim gibi güzel nerede var?” desen, o vakit de, mağrurâne bir
fahre girmiş olursun. İşte, hem gurur, kibir ve kendini beğenmişlikten hem de
küfrân-ı nimetten kurtulmak için, “Evet, ben güzelleştim. Fakat güzellik
elbisenindir ve dolayısıyla o elbiseyi bana giydirenindir; benim değildir.”8

demelisin.
Evet, tahdis-i nimetin gürül gürül seslendirileceği yerler de vardır, kelâm-ı

nefsiye havale edilip bir duygu seli hâlinde kalbe hapsedilmesi gereken yerler
de. Haddizatında, kulluğumuzu yerine getirirken de bazı ibadetlerde hafî,
bazılarında da cehrî olmamız icap eder. Meselâ, cemaatle namaz kılarken,
imam akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekâtında; sabah, cuma, bayram ve
terâvih namazlarının da her rekâtında Fatiha ve zammı sûreyi cehrî, yani yüksek
sesle okur. Sâir namazlarda ise, hafî, yani alçak sesle, içinden okur. Görülünce



ve duyulunca Allah Teâlâ’yı hatırlatan “şeâir” dediğimiz şeyleri seslendirirken
de âdeta haykırırız. Bayram günlerinde tekbirlerimiz ve hacda bütün ovayı-
obayı inleten َكْیَّبـَل ّلَلا  َّمُـھٰ َكـْیََّبل ،  seslerimiz Rabbimizin azametini ve
nimetlerini ilân keyfiyeti içinde gürül gürüldür. Şeytanları kaçıran ve bir
mânâda melekleri ve ruhanîleri de celb eden ezanımız da en gür bir sadâ ile
okunur. Biz ezan sayesinde, her vakit bir kere daha Allah’ın büyüklüğünü ilân
eder ve O’nu bize tanıtan Zât’a karşı minnet duygumuzu seslendiririz. İşte,
ibadetlerimizde sesimizi yükselttiğimiz ya da nefeslerimizi tuttuğumuz yerler
olduğu gibi, tahdis-i nimet mevzuunda da cehrîliği tercih edeceğimiz ya da
hislerimizi sükûta havale edip hafîliği seçeceğimiz yerler vardır.

Şirk İhtimaline Karşı Yükselt Sesini!
Meselâ, dünyanın dört bir yanına birer irfan meşalesi taşıyan eğitim

gönüllülerinin fedakârlıklarını yâd etmek ve başarılarını alkışlamak bir
kadirşinaslıktır. Bununla beraber, eşyanın, hâdiselerin ve her şeyin verasında
Cenâb-ı Hakk’ı görmek bir esas olduğu gibi o başarıları da Allah’ın inayetine
bağlamak lâzımdır. Evet, kâinattaki her şey O’nu anlatan bir dildir; her nimetin
arkasında da O’nun rahmet ve inayetini müşâhede etmek gerekir. Her nimette
O’nu görmek, O’nu okumak ve O’nu temaşa etmek bir yönüyle vicdanî bir
şükür olduğu gibi, ortaya konan hayırlı faaliyetlerin ve başarıların arkasında
Cenâb-ı Hakk’ın inayetini görmek de kalbî bir şükürdür. Böyle bir şükür
duygusunun sadece kalbde ve vicdanda duyulması kâfîdir; bu hususta kelâm-ı
nefsîyle yetinmekte de bir beis yoktur. Fakat öyle bir an gelir ki, güzel
neticeler, muvaffakiyetler ve başarılar muhavere mevzuu olur, onlardan
bahsedilir ama her cümlenin sonunda “yaptık, ettik” sözleri de duyulur. İşte o
zaman kalbî ve vicdanî şükür yetmez; tahdis-i nimeti kelâm-ı nefsîye havale
etmek kâfî gelmez; orası Allah’ın nimetlerini gürül gürül ilân etme makamıdır;
“Bunları bize lütfeden Allah’tır; bu hayırlı neticelerin ardında inayet-i ilâhiye
vardır.” diye haykırma anıdır. Orada ْثِّدَحَف  ’i kelâm-ı nefsî değil de kelâm-ı
lafzî ile seslendirmek esastır.

Cenâb-ı Hakk’ın ikramları ve hususi lütufları, insanların şevkini kamçılamak
için umuma mal edilerek anlatılabilir. Meselâ, “Allah’ın üzerimizde çok büyük
lütufları var. İhsan-ı ilâhî olarak hizmet-i imaniye ve Kur’âniye omuzumuza
yüklenmiş. Vaade vefada hulfetmezsek bu kutsî vazife bizim kurtuluş
fermanımız olabilir.” demek mahzurlu olmasa gerektir. Ayrıca, na’tların hemen
her mısraında “Yâ Resûlallah, yâ Resûlallah” dendiği gibi, böyle bir hamd ü
senâ hissi ifade edilirken de her cümlenin başında ya da sonunda “Allah’ın



inayetiyle oldu, bunların hepsi O’nun lütfu!..” denmeli ve iş asıl sahibine
verilmelidir. Hâdiseleri sahibinden tecrid ederek sadece birer vak’a olarak
ifade etmek, onlardaki nuraniyeti alır götürür; o işlerin derinliğini sığlaştırır ve
vicdanlarda da haşyet adına hiçbir şey hâsıl etmez. Oysa biz Allah’ın
nimetlerini anlatırken hem Rabbimizi anlatmış olmalı hem de gönüllerde
Allah’a karşı güven ve tevekkül duygusunu, aşk u şevk hislerini uyarmalıyız.
Hâsıl olan güzelliklerin bizim güç ve kuvvetimizle olmadığını, bütün plânların
bizi görüp gözeten bir Zât’ın inayet ve keremiyle gerçekleştiğini ve sırtımızı
bitip tükenme bilmeyen bir Cennet hazinesine dayadığımız için de
sermayemizin asla sona ermeyeceğini öyle bir üslûpla anlatmalıyız ki, hem
bağrı yanık ehl-i iman kevser yudumlamış gibi olsun, hem ümitsiz insanlar
rahmet kapısına yönelip yeisten kurtulsun ve hem de şahlanan azimler sayesinde
inananların kuvve-i mâneviyesi kuvvet bulsun.

Bu hususta küçük bir tavzihte daha bulunmak istiyorum: Aynı mülâhazaları
paylaşan ve aynı mesleğin temsilcileri olan insanlar kendi aralarında
konuşurken, şevke medar olması için bazı ikram ve ihsanları seslendirebilirler.
Fakat böyle bir tahdis-i nimette bulunurken de asla mübalâğalara girmemeli;
meseleyi aidiyet mülâhazasına ve cemaat enaniyetine bağlamamaya da çok özen
göstermelidirler. Aralarında az da olsa meslek, meşreb ve mezak farklılığı
bulunan kimseler, kendi meşreplerini öne çıkarmak suretiyle diğerlerini
gıptaya, hasede sürüklememeli ve kıskançlık damarlarını tahrik etmemelidirler.
İnsanların şevkini artırmak çok kıymetli olduğu kadar mü’minlerin kalblerini
kazanmak, birlikte atmasını sağlamak, beraberce daha geniş dairede bir vifak
ve ittifak ufkuna müteveccih olmak da çok önemlidir. Kimsenin gıpta damarını
tahrik etmemek, kimseyi küstürmemek, hiçbir kalbi kırmamak, herkesin gönlünü
kazanmak, her mü’minin duasını almaya çalışmak ve herkesin bir çeşit yakınlık
hissetmesini sağlamak da tahdis-i nimette bulunurken dikkat edilmesi gereken
hususlardandır.

Bu Uğursuz Gecenin Yok mu Sabahı?
Bazen de etrafımızda küfrân-ı nimete düşen ve nankörlüklere giren insanlar

olur. Bunlar, Allah’ın lütuf ve inayetlerini hiç görmez; yapılanları küçümser ve
tam bir felâket çığırtkanı gibi davranırlar. Meselâ, çok sevdiğimiz ve takdir
ettiğimiz M. Âkif’in, felâket günlerinde yazdığı şiiri dillerinden hiç düşürmez
ve şöyle derler:

“Yâ Râb, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı?
Mahşerde mi bîçârelerin, yoksa felâhı!



Nur istiyoruz... Sen bize yangın veriyorsun!
‘Yandık!’ diyoruz... Boğmaya kan gönderiyorsun!
Esmezse eğer bir ezelî nefha, yakında,
Yâ Rab, o Cehennem’le bu tufan arasında,
Toprak kesilip, kum kesilip âlem-i İslâm;
Hep fışkıracak yerlerin altındaki esnâm!
...
İslâm’ı elinden tutacak kaldıracak yok...
Nâ-hak yere feryad ediyor. Âcize hak yok!
Yetmez mi musâb olduğumuz bunca devâhî?
Ağzım kurusun... Yok musun ey adl-i ilâhî!”
Bu sözler, bir milletin künde künde üstüne yıkıldığı bir dönemde o toplumla

bütünleşmiş bir vicdanın sesi soluğudur. Bu çığlıklar, kırılmış bir kalbin
feryadıdır. Dolayısıyla, onu o inkisarları içinde mazur görmek lâzımdır. Fakat
biz aynı sözleri söyleyemeyiz. Bunları biz söylersek nankörlük etmiş ve küfrân-
ı nimete girmiş oluruz. Ben bu yanık mısraları çevirip “Allahım, nur istiyoruz,
sağanak sağanak yağdırıyorsun. ‘Yandık’ diyoruz, melekleri ruhanîleri, ins u
cinni, tulumbacılar olarak yangınımızı söndürmeye gönderiyorsun.” diyorum.
Başka türlü söyleyemeyiz ki! Bunca lütuf ve ihsanlarını görüyorken,

“Nur istiyoruz... Sen bize yangın veriyorsun!
‘Yandık!’ diyoruz... Boğmaya kan gönderiyorsun!”

dememiz sezâ mı bizim; mü’min olarak bize yakışır mı bu şikayet? M. Âkif’e
bir şey demiyorum; az önce de ifade ettiğim gibi, onu inkisarları içinde mazur
görüyor ve bu sözleri bir dertlinin yanık nağmeleri olarak kabul ediyorum.
Fakat Allah’ın, komployu, tuzağı ve hileyi çok iyi bilen, aynı zamanda tahribin
avantajlarını da değerlendiren o kadar hasım ruhlu şerir karşısında İslâm’ı,
Kur’ân’ı, sizi, bizi muhafaza ettiğini gördükten sonra şükür hisleriyle
dolmamamız ve hâlâ o yıkılış devrinin ağıtlarını seslendirmemiz Müslümanca
bir tavır olmasa gerektir. Evet, ortada inkar edilemez bir nimet vardır ve o
nimeti falana-filâna mal etmek şirktir. O, bütün kalbleri fetheden Hazreti
Müfettihu’l-ebvâb’a aittir. İşte, öyle bir nankörlüğün, küfrân-ı nimetin ya da
şirke düşme tehlikesinin olduğu yerde, insanlara düşünce selâmetini göstermek
için, minarenin şerefesinde Hakk’ı ilân eden müezzin gibi tahdis-i nimeti en gür
sadâyla seslendirmek gerekir.

Sırlarınızı koruyun!



Ayrıca, bir insan, kendi şahsına özel bir kısım iltifatlara mazhar olabilir.
Meselâ, Cenâb-ı Hak birinin ufkunu açar, onu yarınlara ait plân ve projelerde
isabetli kılar ve hep doğruya irşad buyurur. Bu bir mazhariyettir ve Allah’ın
hususi bir lütfudur. O insan mazhar olduğu o ilâhî ihsanları tahdis-i nimet
olarak başkalarına söyleyebilir; ama eğer, onları diğer insanlarla paylaşırken
kendi nefsine bir pay çıkarmayacağından ve caka yapmayacağından emin
değilse, açığa vurmaya mecbur kalmadıkça onları sinesine gömmesi ve bir sır
olarak saklaması daha uygun olur. Fakat o, kendisine bahşedilen ekstra lütuflar
karşısında sessiz kalınca, bazı insanlar onun hakkında “Bu zat şuna da mazhar,
buna da mazhar...” gibi sözler söylüyor ve bir insan dimağının plânlaması
mümkün olmayan şeyleri ona mal ediyorlarsa, işte o zaman Allah’ın nimetlerini
tek tek sayıp dökmesi ve onlara sahip çıkmanın –hâşâ– ulûhiyet iddiasında
bulunmak gibi bir şey olduğunu söylemesi gerekir. Orada nefsine pay
çıkarmadan nimetleri anmalı ve nazarları Mün’îm-i Hakikî’ye tevcih etmelidir
ki, insanlar ondan dolayı şirke düşmesin.

Keşke, Allah’ın sizinle olan hususi muamelelerini ve özel lütuflarını
gizleseniz; mecbur kalmadıkça onları ifşâ etmeseniz ve o ilâhî teveccühleri
kendi derinlikleriyle bıraksanız. Çünkü onları orada burada anlatmak, rüyaları
rastgele tevil ederek onları daraltmak gibidir. Nasıl ki, Cenâb-ı Hak bir kısım
rüyalar yoluyla bazı insanlara ihsanda bulunur ve çok engin şeyler adına
ipuçları verir, sinyaller gönderir. Şayet o insan, o rüyayı ve sinyalleri kendi
sınırlı havsalasıyla yorumlamaya kalkışırsa, çok engin mânâları daraltmış olur
ve onun rüyası kendi dar tevilleri çerçevesinde hükme bağlanır. Hazreti
Yusuf’un, hapishane arkadaşlarına hitaben “İşte yorumunu istediğiniz iş,
böylece halledilip sonuçlandırılmıştır.”9 sözünde de bu hususa işaret vardır.
Fakat, o rüyayı Alîm u Hakîm’in engin ilmine havale etse, hüküm de o enginlik
içinde cereyan eder. Aynen öyle de, Cenâb-ı Hakk’ın size bir kısım hususi
teveccüh ve iltifatları varsa, sizin hissettiklerinizin, bir bütünün sadece kendi
ihsaslarınıza dokunan kadarı olduğunu bilmelisiniz; alıcılarınıza çarpan
teveccühlerin o küllün akıl, mantık ve hislerle algılanabilecek dalga boyundaki
bir cüz’ü olduğunu düşünmelisiniz. Dolayısıyla, o iltifat ve teveccühleri
herkese açmamalı, onlar hakkında bir hüküm vermemeli, onları Allah’ın
takdirine havale etmeli ve tahdis-i nimeti kelâm-ı nefsî ile seslendirmelisiniz.

Hâsılı, başınıza gelen musibetlerden mücelletler dolusu ders ve ibretler
çıkarmalı; bir damla nimet karşısında da yüz defa şükürle gürleyerek hep
minnet hisleriyle oturup kalkmalısınız. Küfrân-ı nimetten kaçmalı; meziyet,
kemâlât ve hususi iltifatların varlığını kabul etmekle beraber onlara sahip
çıkmamalı, kendinize mal etmemeli ve hepsinin Allah’ın lütufları olduğunu



gönlünüzde duymalısınız. Yerine ve şartlara göre, bazen onları gürül gürül ilân
etmeli, bazen de hamd ü senâ hislerinizi kelâm-ı nefsîye emanet etmekle
yetinmelisiniz.
1 Duhâ sûresi, 93/11.
2 Duhâ sûresi, 93/3.
3 Duhâ sûresi, 93/4.
4 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/181; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/33.
5 Duhâ sûresi, 93/5.
6 Duhâ sûresi, 93/6-8.
7 Duhâ sûresi, 93/11.
8 Bediüzzaman, Mektubat s.416 (Yirmi Sekizinci Mektup, Yedinci Risale Olan Yedinci Mesele).
9 Yûsuf sûresi, 12/41.



Bozuk Kalblerin Hırıltıları
Soru: Bir âyet-i kerimede “Bilmediğin şeyin peşine düşme!”1 dendikten

sonra kulak, göz ve kalb gibi organların da yaptıklarından mesul oldukları
vurgulanıyor. Bu âyeti nasıl anlamalıyız; bu ilâhî emrin gereği olarak nelere
dikkat etmeliyiz?

Cevap: Cenâb-ı Allah, İsrâ sûresinin 36. âyetinde “Bilmediğin şeyin peşine
düşme! Çünkü kulak, göz, kalb gibi azaların hepsi de işlediklerinden
mesuldür.” buyurmuştur. Bu âyet-i kerimeyi doğru anlayabilmek için, dünya ve
ahiret hayatımız hesabına faydalı olan bilgiyi öğrenme alanı ile kesin bilgimiz
olmayan konularda zannımıza göre hükme varma ve bu zannın peşine takılarak
insanların gizli hâllerini araştırma mevzuunu birbirinden ayırt etmemiz gerekir.

Peygamber Mirası
İslâm; ilme, okumaya ve öğrenmeye büyük önem vermiştir. O kadar ki, nazil

olan ilk vahiyde okumaktan, kalemden ve talimden bahsedilmiştir. Dinî
görevlerini yerine getirecek ve helâl ile haramı, hak ile batılı birbirinden ayırt
edebilecek kadar bilgi sahibi olması her Müslümana farz kılınmış; fizik, kimya,
tıp ve matematik gibi ilimler de en azından bazı Müslümanlar tarafından
öğrenilmesi gereken, aksi takdirde toplumun bütün fertlerinin sorumlu olacağı
birer farz-ı kifaye sayılmıştır.

Dinimize göre ilim ve hikmet bizim yitiğimizdir; onun peşine düşmek, her
yerde onu aramak ve nerede bulursak bulalım hemen almak da vazifemizdir.
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Ya öğreten, ya öğrenen,
ya dinleyen ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma; (bunların
dışında kalırsan) helâk olursun!”2 buyurmuştur. Bu açıdan ilmin peşine
düşmek bir fazilet olarak ele alınmış, ilim talibi alkışlanmış, âdeta göklere
çıkarılmış ve bu dairenin dışında kalanların da helâkle yüz yüze olduğu
vurgulanmıştır. İlim tahsil etmek için evinden veya yurdundan ayrılıp yollara
düşen insanın geri dönünceye kadar Allah yolunda olduğunu söyleyen3 Resûl-i
Ekrem Efendimiz’in bir hadis-i şerifi de şöyledir: “İlim tahsil etmek
maksadıyla bir yere giden kimseye Allah Teâlâ Cennet yollarını açar.
Melekler, ilme ve onu tahsil edene karşı memnuniyetleri ve tevazuları
sebebiyle kanatlarını yere sererler. Göklerde ve yerde olan her şey, hatta su
içindeki balıklar bile ilim talibi için Allah’tan rahmet diler. Âlimin, bilmeden
ibadet eden kimseye üstünlüğü, (bizim müşâhedelerimiz açısından)
dolunayın, görünen diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler



peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler, miras olarak altın ya da gümüş
değil, sadece ilmi bırakmışlardır. Kim o ilimden nasiplenmişse büyük ve
değerli bir şey almış demektir.”4

İlmin ve ilim talibinin faziletine dair daha pek çok hadis-i şerif zikretmek
mümkündür. Bunlar da göstermektedir ki; İslâm cehalete razı olmamış, bir
insanın kendi hâliyle yetinip ilimden daha fazla nasip almak için gayret
etmemesini ciddi bir dûn himmetlik saymış ve öğrenip öğretmenin ömür boyu
sürdürülmesini emretmiştir. Dolayısıyla, biz bilmediğimiz şeylerin arkasında
olmak zorundayız. Kâinatı doğru okuyamamışsak, onun dilini çözüp ifade ettiği
hakikatleri mutlaka anlamaya çalışmak; Kur’ân okumayı bilmiyorsak, hemen
öğrenme yolları aramak; Kelâm-ı ilâhî’yi anlayamıyorsak, açıklamalı bir meal
okumak ya da daha da güzeli, ciddi bir tefsir kitabı mütalâa etmek ve mutlaka
bilmemiz gereken şeylerin peşinde olmak mecburiyetindeyiz.

Suizan ve Tecessüs
Fakat ilim talibi olmak ile insanların gizli yanlarını ve kusurlarını araştırmak

çok farklı hususlardır. “Bilmediğin şeyin peşine düşme!”5 şeklindeki emr-i
ilâhî “tecessüs”ü, yani, insanların gizli hâllerini araştırmayı ve suizanna
dayanarak onlar hakkında hüküm vermeyi yasaklamıştır. Bir başka âyet-i
kerimede de “Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zanların bir kısmı
günahtır. Birbirinizin gizli hâllerini araştırmayın.”6 buyurulmuştur.

“Hakkında kesin bilgin olmayan konular arkasına düşme!” mealindeki
âyette geçen ٌوْفَق  fiili, “bir şeyin izini sürmek, adım adım takip etmek, peşine
düşmek” mânâlarına gelmektedir. Eğer, bir insanın ruhunda herhangi bir
hastalık varsa, o başkalarında da o hastalığın olduğunu zanneder ve diğer
insanları da o marazla değerlendirir. Meselâ, onun bunun malını aşırmaya
alışmış bir hırsız, her gördüğü kapıyı nasıl açacağının hesaplarını yapar, önüne
çıkan her duvarı nasıl aşacağını düşünür ve karşılaştığı her insanı da kendi
mülâhazalarına benzeyen düşünceler içinde zanneder. Yolda yürürken bir
dükkânın kepengine göz ucuyla bakan birini görse, onun hakkında hemen
“hırsız” hükmünü verir. Çünkü kendi dünyası hep elâlemin kilitli kapılarını
açmak ve mallarını çalmak etrafında örgülendiği için başka insanlar hakkındaki
değerlendirmeleri de ona göre olur. Aynı türden kalb hastalıklarına maruz diğer
insanların durumu da farklı değildir. Onlar her gölgeyi asıl zanneder; her
ihtimali vak’a gibi değerlendirirler. Gördükleri ve duydukları en küçük şeyleri
büyütür, şişirir ve mübalâğalarla bir balon hâline getirirler; kulak yoluyla içe
akan ve göze takılan ham bilgileri kalb kazanında eritir, farklı kalıplara ifrağ



eder ve onları kesin bilgi yerine koyarak hükümler verirler. Sonra da daha
baştan yanlış olan o hükümleriyle insanları suçlar, yargılar ve değişik
şekillerde cezalandırırlar.

Oysa, Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ), “Zandan kaçının. Çünkü zan,
sözlerin en yalanıdır. Tecessüste bulunmayın, birbirinizin içyüzünü
araştırmayın, birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın, birbirinizle rekabete
girişmeyin, birbirinizi çekememezlik etmeyin, birbirinize karşı buğz etmeyin
ve sırtınızı dönmeyin; ey Allah’ın kulları kardeşler olun!”7 buyurmuş;
tecessüsten, suizandan ve kardeşliği zedeleyecek her türlü davranıştan uzak
durmamız ikazında bulunmuşlardır.

Öyleyse, gerekirse kulaklarınıza kurşun akıtacaksınız ama mü’minler
hakkındaki olumsuz sözlere asla kulak kabartmayacaksınız. İcap ederse
gözlerinize mil vuracaksınız ama Müslümanların olumsuz yanlarını
araştırmayacak, hatalarını görmeye çalışmayacaksınız. İnanan hiçbir insanı bir
sözüne, bir hâline ya da bir tavrına mahkûm edip onun hakkında kötü
düşünmeyecek, gönlünüzü suizanlarla kirletmeyecek; gözünüzden, kulağınızdan
ve kalbinizden dolayı da hesap vereceğinizi bir lahzacık da olsa
unutmayacaksınız.

Bir başka münasebetle de anlattığım gibi, Tarikat-ı Muhammediye  üzerine
yazılan şerhlerden biri olan Berika’nın müellifi İmam Hâdimî, “Bir mü’mini
zina hâlinde bile görsen, hemen onun hakkında hükmünü verme. Gözlerini sil,
‘Allah Allah, bu insan böyle çirkin bir işi yapmaz!’ de; dön bir kere daha ‘O
mu?’ diye kontrol et. O ise, ‘İhtimal yine yanlış gördüm’ de; bir kere daha
gözlerini yalanla ve onları silip tekrar bak. Eğer hâlâ o insanı o kötü iş
üzerinde görüyorsan, ‘Yâ Rabbi! Onu bu çirkin hâlden kurtar, beni de böyle bir
günaha düşürme’ deyip çek git.”8 diyor. Hazreti İmam’ı çok severim, ona karşı
çok hürmetim vardır ama bu sözlerini fazla bulurum. Bence, gördün ki, bir
mü’min bir yerde böyle kötü bir hâldedir; gözüne iliştiği ilk anda, meseleyi
tecessüs etmeden, tam teşhis ve tespit peşine düşmeden, o sevimsiz fotoğraflar
gözünden gönlüne akarak fuad kazanında eriyip bir hüküm kalıbına girmeden,
sırtını dönüp “Allahım günahkâr kullarını hidayete erdir, beni de affet.” demeli,
oradan uzaklaşmalı ve gördüğünü de unutmalısın.

Kur’ân Talebesine Yakışır mı?
Evet, günümüzün en büyük dertlerindendir suizan ve gıybet. Öyle ki, bugün

imana ve Kur’ân’a hizmet dairesi içinde Müslümanlara ait pek çok problem
halledilmiştir. Meselâ, şöyle-böyle bir kardeşlik ruhu teessüs etmiştir;



müşterek hareket, paylaşma, yardımlaşma, bir gaye-i hayale bağlı yaşama ve
fikir işçiliği peşinde olma gibi çok önemli hasletler, Allah’ın izniyle, herkesin
benimseyip kendi hayatında tatbik etmeğe çalıştığı esaslar hâline gelmiştir.
Fakat kötü ahlâkın birer parçası olan bazı mezmum fiiller vardır ki, maalesef,
onların üstesinden hâlâ gelinememiştir. İnsanların hatalarını arama, gizli
hâllerini araştırma, kabahatlerin izini sürme, kulağı olumsuz sözler için
kullanma, gözü faydasız resim kareleriyle yorma, dili gıybetle, iftirayla
kirletme ve bütün bu menfilikleri kalb mutfağında, fuad tezgâhında kesme,
doğrama, pişirme.. böylece çok küçük meseleleri büyütme; bazen bir sözle bir
insanı ademe mahkûm etme, bazen de bir başkasının bir anlık hâline bakıp onu
defterden silme.. gibi öyle çirkin günahlar vardır ki, herkes için olmasa bile
bazılarımız için bunlar hâlâ bertaraf edilememiştir ve bu günahlar, kuyruğunu
dikip bir köşede sinsi sinsi bekleyen bir akrep gibi bazı mü’minlerin gönül
hayatına zehir akıtmaya devam etmektedir.

Bu meselenin önemli bir yanı da şudur: Bazı insanlar, kendileri aleyhinde
konuşulmasından ve gıybetlerinin yapılmasından dolayı mukabele hakkına sahip
olduklarını zannediyorlar; birisi onları çekiştirip gıybet edince, onlar da
başkalarının gıybetini yapmayı ve kendilerini çekiştirenler hakkında ileri geri
konuşmayı mübah gibi görüyorlar. Sanki gıybeti yapılan insanın gıybet etme
hakkı varmış gibi hatalı bir yoruma giriyor ve meseleyi çok yanlış algılıyorlar.
Oysaki, günahlar zatında günahtır; insanların çoğunun bir günahı işlemesi onu
günah olmaktan çıkarmaz ve o cürme mazeret olamaz. Meselâ, Allah korusun,
komşu bir ülkenin askerleri ülkenizi işgal etseler; ırz payimal olsa, namus
çiğnense; kirli eller anaların, bacıların iffetine dokunsa; yaşlı-genç, kadın-
erkek, çoluk-çocuk ayırımı yapılmadan insanlar bir bir öldürülse... bütün
bunlar çok büyük günahlardır ve birer zulümdür. Zulüm devam etmez; Allah
onları bir gün mutlaka cezalandırır. Başka bir zalimi onlara musallat eder,
onları da ezdirir. Fakat, siz kesinlikle onlara karşı aynı şekilde mukabelede
bulunamaz, zatında günah olan hiçbir fiili irtikap edemezsiniz. Karşınızdakiler
düşman da olsa, siz çocukları öldüremez, hiç kimsenin namusuna yan gözle bile
bakamaz, hiçbir kadına el süremezsiniz. Düşmanlarınızın, o günahların hepsini
işlemiş olmaları sizin günahınızı tahfif etmez, onları size mübah kılmaz.

Aynen öyle de, biri sizin gıybetinizi etse, aleyhinizde konuşsa, meselâ, size
“insan şeklinde yaratılmış bir yılan” dese ve siz de onun hakaretine karşılık
meseleyi biraz da hafifleterek, “gibi” şeklinde bir benzetme edatı da ekleyerek
“yılan gibi bir adam” sözüyle mukabele etseniz, yine büyük bir günah işlemiş
olursunuz. Ahirette, dilinizin ve o gıybetin hesabını da vermek zorunda
kalırsınız. Çünkü, başkasının sizin hakkınızda o günahı işlemesi, sizin de aynı



günahı işlemenizi mübah kılmaz. Kur’ân-ı Kerim’de, farklı bir üslûpla bu
hususa dikkat çekilmiş ve “Bir topluluğun size karşı zalimâne tavrı, kini,
nefreti ve sizin de onlara karşı içinizde büyüttüğünüz öfke, sizi adaletsizliğe
sürüklemesin. Âdil davranın, takvaya en uygun hareket budur.” 9

buyurulmuştur.
Aslında, bir insan büyük bir gayeye kilitlenmişse, hep onunla oturup kalkar

ve davasına ait meseleler onu öyle meşgul eder ki, başkalarıyla alâkalı
dedikodulara, suizanlara ve gıybetlere ayıracak zaman bulamaz; zaten onun
gönlünde kötü şeylere karşı meyil hiç yer tutamaz. Bir noktayı hedefleyen ya da
bir uçağa kilitlenen bir füze, onu vuracağı âna kadar sürekli takip eder,
hedeflediği uçak eğri büğrü yol alsa, zikzaklar yapsa bile füze onun peşinden
ayrılmaz. İşte, yüce bir mefkureye kilitlenen insan da hedefine götürecek
vesilelerden başka hiçbir meseleyle meşgul olma ihtiyacı duymaz. O davası
adına yapabileceği vazifeleri düşünür, onları eda etmeye çalışır ve sadece
gaye-i hayaliyle alâkalı konularla uğraşır.

Bir kitapta okuduğuma göre, bir grup insan, çağımızın önemli bir simasıyla
konuşurken, Marmara Kahvehanesi’ndeki insanların akşama kadar onlarca
devlet yıkıp yerine ütopyalar inşa ettikleri gibi, milletin kurtuluşundan,
nizamdan ve siyasetle alâkalı değişik mevzulardan bahsediyorlar. Bir müddet
onları dinleyen o muzdarip insan, sonunda dayanamıyor ve söz istiyor:
“Efendiler, efendiler! Çok güzel şeyler söylediniz, mühim meseleleri şerh
ettiniz. Fakat, Allah aşkına, davam adına benim yapmam gerekli olan şey nedir,
bana onu söyleyin!” diyor. Aslında, O’nun bu sözü ve çıkışı mefkure insanları
için güzel bir ölçüdür. Şayet, siz Allah rızası hedefine kilitlenmiş bir
insansanız her anınızı o istikamette değerlendirmelisiniz. Yanınıza gelen biri,
“aldık, açtık, yaptık” deyince, üslûbunca “Arkadaş, senin şu bahsettiklerin i’lâ-
yı kelimetullah yolunda ve Allah’ın rızasını kazanma uğrunda ne ifade ediyor?
Şu anlattığın şeyler, ne ölçüde i’lâ-yı kelimetullah’a vesile olacak, kaç yerde
ruh-u revân-ı Muhammedî’nin şehbal açmasını sağlayacak ve bizi Allah’ın
hoşnutluğuna ne kadar yaklaştıracak?” demeli ve vazifenizle alâkalı olmayan
laflara karşı tamamen kapanmalısınız.

Gıybete Karşı Tavır
İman hizmetine çok emeği geçmiş büyük bir insandan dinlemiştim: O, bir gün

birkaç hususu haber vermek ve bir meselede de şikayetini arz etmek için
Bediüzzaman Hazretleri’ne gidiyor. Tam söze başlayacağı sırada, Hazreti
Üstad –o kendine has red ifade eden tavrıyla– “Kardeşim ben bir şey
bilmiyorum.” diyor. O zat, bir süre sonra bir fırsatını bulup tekrar söz alıyor;



Üstad yine, “Kardeşim ben bir şey bilmiyorum.” diyor. Bir kere daha
deneyince yine aynı cevapla karşılaşıyor: “Kardeşim ben bir şey bilmiyorum.”
Bir başka zaman, diğer bir abiden de benzer bir hatıra dinlemiştim. O da
demişti ki, “Bir gün Üstad’ın yanına gittim. Bir meselenin halli için, belki
birileri hakkında zemm de ifade eden bazı şeyler söyleyecektim. Üstad
anlatmak istediğim mevzuyu bilmiyordu. Fakat, ben ne zaman söze başlasam,
“Kardeşim, ben dinlemek istemiyorum.” deyip meseleyi kapattı. Ben anlatmakta
ısrar ettim; ara ara söze girmeye çalıştım ama O her defasında “Kardeşim, bu
hususta bir şey dinlemek istemiyorum.” dedi ve bana başkalarıyla alâkalı tek
cümle söyleme fırsatı bile vermedi.”

Üstad’ın davranışı, suizanna, gıybete ve insanlar hakkındaki kesin bilgiye
dayanmayan hükümlere karşı tavır alma demektir. Zannediyorum, biz de bir kaç
yerde böyle ders versek, yanımızda vazifemizi alâkadar eden konular haricinde
konuşulmasına fırsat vermesek, suizanları seslendirme ve gıybetlere girmelerin
alanı da kendi kendine daralacaktır. O türlü hırıltıların alanının genişlemesi,
biraz da bizim hırıltılara müsamahamızdan kaynaklanmaktadır. Kur’ân’ın hâlis
bir talebesi, birisi ağzını gıybete açtığı zaman yiğitçe “Allah’a ısmarladık!”
deyip oradan uzaklaşmasını bilmelidir. Bu mü’mince tavırla gıybet meclislerini
bir kaç defa terk etseniz, suizanlarını dillendiren kimselere “Hoşçakalın!”
deyip yanlarından ayrılsanız, zamanla onlar da sizin yanınızda o türlü şeylere
teşebbüs etmemeye çalışacaklardır. Maalesef, biz müsamaha gösterilmemesi
gerekli olan bir konuda müsamahalı davrandığımızdan, gıybet edenlerin ve
müfterilerin hareket alanlarını da genişletmiş oluyoruz.

Haddizatında, Allah’a, Resûl-i Ekrem’e, Kur’ân’a ve ahirete inandığını
söyleyen bir insanın, suizan ve gıybetle alâkalı onca ilâhî terhîbi ve tehditkâr
ifadeyi duyup bildikten sonra hâlâ o şeni’ fiilleri işlemesi anlaşılacak gibi
değildir. Zira dinin emir ve yasaklarını bilmesine rağmen onlardan bazılarını
yerine getirip bir kısmını görmezlikten gelen insanların durumu, kendi
kitaplarındaki bazı hükümlerle amel eden bir kısmını ise hiç görmemiş gibi
davranan bazı İsrailoğulları’nın durumu gibidir ki, Kur’ân onların yaptığını dini
tahrif etme olarak anlatmıştır. Onlar, dinin bazı disiplinlerini hayata geçirmiş,
diğer prensipleri ise âdeta yok saymışlardır. Doğrusu, bugün bazı mü’minlerin
yaptığı da bundan farklı değildir. Kur’ân-ı Kerim, gıybeti yasaklıyor, onu ölü
kardeşinin etini yemek olarak ele alıyor, en büyük hayâsızlık ve utanmazlık
sayıyorsa; fakat, buna rağmen insanların bir kısmı, onu hükümden iskat etmiş
gibi davranıp onun bunun gıybetini ediyorlarsa, bu bir tahrif ve Kutsal Kitab’ın
canına okuma demek değil midir? Peygamber Efendimiz’den şeref-südur olmuş
dünya kadar hadis-i şerif varken, onları görmezlikten geliyor ve o çirkin cürmü



işlemeye devam ediyorlarsa, bu, Allah Resûlü’nün vaz’ ettiği hükümleri
değiştirme değildir de ya nedir?. “Bizden önceki bazı kavimler, kendi
kitaplarını tahrif etti, Allah’ın kelâmı olmaktan çıkardı ve beşer lafıyla
doldurdular.” deyip onları kınarken aynı günahı işleyerek dinin bazı emirlerini
yok saymak o kavimlerin yaptığını yapmak değil midir? Öyleyse, meseleye
samimiyetle ve hakperestlik mülâhazasıyla bakmamız lâzım. O zaman,
birbirimize “Hele gelin, bir kere daha hakikî mü’minler olalım.” dememiz
gerektiğini anlayacağız. Evet, imanımız bugüne kadar aksayarak ve sekerek
gelmişse, hele gelin, hiç olmazsa bundan sonra aksamayan ve sekmeyen bir
imanla Cenâb-ı Allah’a yönelelim. Hele gelin, her hareketimizi ahiret hesabına
ve mizana bağlayarak, tartılı ve ölçülü yaşamaya karar verelim.

Ayrıca, tecessüste bulunma, iz sürme, insanlar hakkında kötü düşünme ve
ihtimallere hüküm bina etme birer paranoya emaresidir. Hususiyle son
zamanlarda bütün dünyayı saran paranoya kabusu en samimi mü’minlere bile
tesir etmiştir. Bugün, hissiyatı azıcık kurcalanan hemen her insanın bir sürü
şüphe, tereddüt ve suizanla yaşadığı görülecektir. Hemen herkesin “Şöyle
demişti, ondan şu mânâ çıkar; böyle söylemişti, demek ki şöyle düşünüyor.”
türünden mülâhazalarla yatıp kalktığı ve çeşit çeşit vehimlerle dolu olduğu
müşâhede edilecektir. Oysa, Kur’ân, kulağı kîl ü kâle kapamayı, çirkin
manzaralar karşısında gözü yummayı, yakışıksız sözler söylemekten dili
muhafaza etmeyi emretmektedir.

En Büyük Kahramanlık
Evet, inanan gönüllerin mülâhazaları ve sözleri de imanları çerçevesinde

olmalıdır. Onların konuşma ve sohbet mevzularını dedikodular, gıybetler ve
vehimler belirlememeli; her muhavereleri dinin emirleri etrafında, harama
girmeme sınırları içinde ve rıza-yı ilâhîye vesile olabilecek bir keyfiyette
cereyan etmelidir. Unutulmamalıdır ki, vifak ve ittifak tevfik-i ilâhînin vesilesi,
ihtilaf ve iftirak da başarısızlığın ve maksada ulaşamamanın sebebidir.
Uhuvveti zedeleyecek her mülâhaza, söz ve davranış, hayırlı faaliyetlerinizin
bereketini de alır götürür. O hâlde, Allah’ın sizi muvaffak kılmasını
istiyorsanız, uyuşmazlık, kırgınlık, kavga ve ayrılık sebebi olabilecek kötü
düşünce, çirkin laf ve kaba tavırlardan uzak durmalısınız. İnsanları sizden
uzaklaştıracak, size karşı nefret hislerini tetikleyecek hâl ve hareketlerden
kaçınmalısınız. Hasımca duygularla yanınıza gelen insana bile bir gül uzatıp
“Bunu mu almak istiyordunuz?” demeli ve onu da sıcak bir tebessümle
karşılamalısınız. Nihayet karşı taraf da insandır, muhatabınızın gönlündeki
buzların eridiğini göreceksiniz. Başkaları size karşı insanca davranmasa bile,



siz kat’iyen mukabele-i bilmisil (bir davranışa aynıyla karşılık verme)
mülâhazalarına takılıp kalmamalı, ölseniz bile mutlaka Müslüman karakterinin
gereklerini yerine getirmeli ve –bir yazıda dendiği gibi– başınıza atılan taşları,
atmosfere çarpıp eriyen meteorlar gibi ışığa çevirerek etrafınıza maytap
ziyafetleri çekmelisiniz!

Zannediyorum, hakikî yiğitlik ve kahramanlık da budur. Merhum M. Âkif’in
dediği gibi;

“Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlık’tır;
Hakikî Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır.
Cebanet, meskenet, dünyada, sığmaz ruh-u İslâm’a...
Kitabullâah’ı işhad eyledim –gördün ya– davama.
Görürsün, hissedersin varsa vicdanınla imanın:
Ne müdhiş bir hamaset çarpıyor göğsünde Kur’ân’ın!”
Dinin emirlerini kılı kırk yararcasına, ciddi bir titizlikle yerine getirmektir

yiğitlik. Zulme uğrasan da zulmetmeme, ezilsen de ezmeme, hep Müslüman
karakterine yakışan tavrı sergileme, mefkûrenin muhabbetiyle yanarak sürekli
onunla alâkalı konuları düşünme, suizan, tecessüs ve gıybet gibi şeytanî
tuzaklara düşmemedir en büyük kahramanlık. Buna kıyasla, savaş meydanında
ölme çok küçük kalır. Çünkü, bunda dinin için her gün yüz defa ölüp ölüp
dirilme ve davan için ayakta durmaya çalışma vardır.

Hâsılı, “Bilmediğin şeyin izini sürme!”10 mealindeki âyet her şeyden önce
şüphe, tecessüs ve suizandan kaçmayı ve kesin bilgiye dayanmayan hükümlerle
insanları suçlamamayı emretmektedir. Bununla beraber, bu ilâhî kelâm, yeterli
araştırma yapılmadan sadece söylentilere göre hiç kimsenin aleyhinde
olunamayacağını; yalnızca tahmin, varsayım ve bir kısım teorilere dayanan
bilimlerin mutlak doğru olarak kabul edilemeyeceğini; Cenâb-ı Allah ve Resûl-
i Ekrem tarafından bize öğretilen ilme dayanarak her türlü hurafe ve batıl
inançtan uzak durmamız gerektiğini ve ilmi de bilgi müzahrefatını da alıp
işleme vesileleri olan göz, kulak ve kalb gibi organların da yaptıklarından
mesul olacağını ifade etmektedir.
1 İsrâ sûresi, 17/36.
2 Dârimî, mukaddime 26; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 5/284; el-Bezzâr, el-Müsned 9/94.
3 Bkz.: Tirmizî, ilim 2; et-Taberânî, el-Mu’cemü’s-sağîr 1/234.
4 Tirmizî, ilim 19; Ebû Dâvûd, ilim 1; İbn Mâce, mukaddime 17.
5 İsrâ sûresi, 17/36.
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Meleklerin Tesbihi
Soru: Rivayetlere göre,  Hazreti İbrahim (aleyhisselâm) Efendimiz,

meleklerin tesbihini işitince çok heyecanlanmış ve onu tekrar dinleyebilmek
için malının önemli bir bölümünü vermeyi teklif etmişti. Halilürrahman’ı
hayran bırakan o tesbih ne ifade etmektedir; ondan bizim anlamamız gereken
mânâlar nelerdir?

Cevap: Hazreti İbrahim Efendimiz’in meleklerin tesbihini dinleyişi bir
menkıbede anlatılır. O menkıbenin gerçekten vaki olup olmadığı hakkında
tereddütler varsa da ondan alınacak ibretler çok önemlidir. Rivayetlere göre;
Hazreti İbrahim, kendi döneminin en zenginlerinden sayılacak kadar servet
sahibidir. Fakat dünyanın ömrünün kısa olduğunu ve süratle zevale gittiğini,
dünya lezzetlerinin zehirli bala benzediğini, burada güzel addedilen dünyevi
zinetlerin kabirde çirkin sayıldığını, oraya götürülemeyeceğini ve şu imtihan
yurdunda bir saatlik lezzeti terk etmeye bedel ahirette senelerce dostlarla
beraber olunacağını yakin derecesinde bilen Halilürrahman, dünyayı kesben
olmasa da kalben terk etmiştir. Onun çalışıp kazanması, dünyayı imar etmek ve
din-i mübînin yeryüzünün dört bir yanında şehbal açmasını sağlamak içindir.

Bir gün, bazı melekler, Cenâb-ı Hakk’a, hullet ve dostluk kahramanı olarak
tanıdıkları Hazreti İbrahim’in mal mülk sahibi olması hakkında istifsarda
bulunur; peygamberlik mesleğiyle onca servetin nasıl telif edilebileceğini
sorarlar. Onların maksadı –hâşâ– itiraz değildir, o zenginliğin hikmetinin
açıklanmasını istemektir.

Melekler, Allah’ın izniyle, Hazreti İbrahim’i ziyaret ederler; uzun bir yoldan
gelmiş, saçı sakalı dağınık, üstü başı perişan birer misafir edasıyla İbrahim
Nebi’nin yanına varırlar ve onun duyacağı şekilde ُّبَر ٌسوُّدــُق  ٌحوُّبُس 

ِحوُّرلاَو ِةَِكئٰلَمْلا   derler. Kalbi ötelerden gelen esintilere açık olan İbrahim
(aleyhisselâm), Cenâb-ı Hakk’ı tesbih u takdis etmek için çok iyi seçilmiş bu
kelimeleri ve onların seslendirilişindeki lâhûtîliği duyunca pek sevinir; “Aman
Allahım, bu ne güzel bir söz!” diyerek hayranlığını ifade eder ve “Servetimin
üçte biri sizin olsun, yeter ki o tesbihi bir kere daha söyleyin!” der. Melekler,
kendilerine has bir ses ve eda ile o tesbihi tekrar edince, Allah’la alâkası
açısından tesbih u tazime ve vahye aşina olan Halilürrahman, o sözdeki
derinliğin kendi ruhunda hâsıl ettiği tesir neticesinde, bir kere daha aynı tesbihi
duymak için malının tamamını vermeye de razı olur. Nihayet, “Değil mi ki
bana bu tesbihi dinletip öğrettiniz, ben de size köle oldum!” diyerek
meleklere mukabelede bulunur. Bu davranışıyla da, sahip olduğu her şeyi, hatta



canını bile Cânân yolunda feda edebileceğini gösterir.
Evet, Seyyid Nigarî ne hoş söyler:
“Cânân dileyen dağdağa-i câna düşer mi;
Cân isteyen endişe-i Cânâna düşer mi?”
Cânân’ı diliyorsan, kalbinde can dağdağası olamaz, mal sevgisi orada yer

tutamaz. Gerekirse her şeyini, malını, mülkünü ve hatta canını bir keseye koyar;
“Maksud O’dur, matlup O’dur, mahbub O!” dediğin Allah uğrunda tereddüt
etmeden verirsin. Aksine, “malım mülküm” diyor ve can derdine düşüyorsan,
Cânân’a ayırdığın gönlünü fâni şeylere kaptırmış ve O’na karşı gereken
teveccühü gösterememiş sayılırsın.

Tesbih
İhtimal ِحوُّرلاَو , ِةـــَِكئٰلَمْلا  ُّبَر  ٌسوُّدــــُق  ٌحوُّبُس   sözü umumi mânâda

meleklerin tesbihidir. Kur’ân-ı Kerim, yerde ve gökte bulunan her şeyin Allah’ı
tesbih ettiğini haber vermekte1; meleklerin de Arş’ın etrafını çevirmiş olarak
hamd ü senâ ile Cenâb-ı Hakk’ı tesbih ettiklerini anlatmaktadır.2 Ayrıca, Allah
Teâlâ meleklere insan neslini yaratacağını haber verdiğinde, onlar “Oradaki
nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahlûk mu yaratacaksın?
Oysa biz hamd ü senâ duygusuyla dopdolu olarak Seni tesbih u takdis
etmekteyiz.” demişler3; bunu söylerken de ُّحِبَسُن  ve ُسِّدَقُن  kelimelerini
kullanarak kendilerinin sürekli Allah’ı “tesbih” ve “takdis” ettiklerini
belirtmişlerdir.

Tesbih, Cenâb-ı Hakk’ı tenzih etmek, yani Zât’ını itikat, söz ve amel
bakımından şanına lâyık olmayan her türlü kusurdan yüce tutmaktır. Diğer bir
ifade ile, tesbih, layık olmayanı reddetmek; takdis ise, layık olanı ispattır.
Dolayısıyla, tesbihde bir çeşit takdis, takdisde de tesbih vardır.

Müslim, Ebû Dâvûd ve Nesâî gibi muteber hadis kitaplarında, Peygamber
Efendimiz’in rükû ve secdede ِحوُّرلاَو ِةَِكئٰلَمْلا  ُّبَر  ٌسوُّدُق  ٌحوُّبُس   “Ey bütün
eksik ve kusurlardan münezzeh bulunan Sübbûh ve bütün üstün vasıfları,
kemâl, fazilet ve güzellik sıfatlarını Zâtında cem eden Kuddûs; ey meleklerin
ve Ruhun Rabbi! Seni tesbih u takdis ederim.” dediği rivayet edilmektedir.4

Dolayısıyla, bu tesbih, rükû ve secdede tekrarlanabilecek güzel bir zikirdir. Şu
kadar var ki, bir rivayette ِحوُّرلاَو ِةَِكئٰلَمْلا  ُّبَرَو  اَنُّبَر  ٌسوُّدُق  ٌحوُّبُس   denmekte
ve اَنُّبَر  kelimesi ilâve edilmektedir. Hanefi mezhebine göre; beşer kelâmı olma
ihtimali bulunan sözler namaz içerisinde okunmadığı için, “Sübhâneke”
duasındaki َكُؤاََنث َّلَجَو   bölümü cenaze namazı haricinde terk edildiği gibi, اَنُّبَر



ilâvesinin rükû ve secdede söylenmemesi evlâdır. Evet, bu tesbihin namazda
okunması Hanefiler arasında yaygın değilse bile, onu özellikle rükûda okumayı
Efendimiz tavsiye buyurduğuna göre, biz de Rabbimiz karşısında iki büklüm
bulunmamızın sesi soluğu olarak ِحوُّرلاَو ِةـــَِكئٰلَمْلا  ُّبَر  ٌسوُّدـــُق  ٌحوُّبُس 
diyebiliriz.

Sübbûh
ٌحوُّبُس  kelimesi Cenâb-ı Hakk’ın bir ism-i şerifidir; O’nun noksan

sıfatlardan uzaklığını, şirkten tenzihini ve varlığın bütünüyle O’na ait olduğunu
ifade eder. Sübbûh, sebeplere tesir-i hakikî vermeme ve esbâbı birer perde
görme hakikatine bakan bir isimdir. َناَحْبُس  kelimesi de ondan gelir ve aynı
mânâyı bildirir. Bundan dolayı, zifiri karanlık bir gecede, uçsuz bucaksız bir
denizde, köpürüp duran dalgalar arasında ve sebeplerin bütün bütün tesirsiz
kaldığı bir anda, Hazreti Yunus (aleyhisselâm) “Yâ Rabbi! Senden başka ilâh
yoktur, ulûhiyet tahtının yegâne sultanı Sensin. Sübhansın, bütün
noksanlardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim.
Affını bekliyorum Rabbim!”5 derken “Sübhan” ismine sığınmıştır. Hazreti
Yunus İbn Metta, bu sözleriyle, “Sebeplerin hakikî tesiri yoktur; Sen esbâbı,
izzet ve azametin için perde yapmışsın; fakat dilersen her şeyi sebepsiz
yaratırsın. İşte, bütün sebeplerin bana sırtını döndüğü şu anda, ey Müsebbibü’l-
esbab, sebepler üstü olan azametine, her şeyi muhit bulunan güç ve kudretine,
ilminin ve meşîetinin enginliğine sığınarak sadece Senden yardım
dileniyorum!” mânâlarını kastetmiş ve bunları bütün samimiyetiyle gönlünün
sesi olarak dile getirmiştir. O, bütün benliğiyle Cenâb-ı Hakk’a teveccüh
edince de, nur-u tevhid içinde sırr-ı ehadiyet inkişaf etmiş; hükmü hem balığa,
hem denize, hem geceye ve hem de gökyüzüne geçen Allah Teâlâ, geceyi,
denizi ve balığı onun hizmetine vermiş ve Hazreti Yunus’u sahil-i selâmete
çıkarmıştır.

Sübbûh ismi bir mânâda tevhid-i hakikîyi işaret etmektedir. Yani, her şeyin
üstünde Cenâb-ı Hakk’ın kudretini ve rubûbiyet mührünü görmek, her şeyden
O’nun nuruna karşı bir pencere açmak, her şeyin O’nun birliğine delil olduğunu
müşâhede etmek, ulûhiyetinde, rubûbiyetinde ve mülkünde hiçbir ortağı ve
yardımcısı olmadığına tam inanmak ve böylece bir çeşit daimî huzura ulaşmak,
kısacası O’na isim, sıfat ve şe’nleri muvacehesinden iman etmek demek olan
hakikî tevhide bakan bir isimdir.

Evet, sadece ilmi açısından bile kâinata bakacak olsak; O’nun ilmi bütün
varlığı kuşatmıştır. Hatta, olmamış şeyler de ilm-i ilâhîye aittir. Cenâb-ı



Hakk’ın ilmi muhittir. O’nun ilmi, “vacib”e taalluk ettiği gibi “mümkin”e ve
aynı zamanda “madum”a da taalluk eder. Haddizatında, ademin vücuda gelmesi
de mümkündür. Öyleyse, –Bediüzzaman’ın ifadesiyle– adem âlemleri de
Cenâb-ı Hakk’ın ilim, kudret ve iradesinin taalluk sahası sayılır.6 İşte, her şeyi
irade, meşîet, kudret ve ilim açısından Cenâb-ı Hakk’a verme ve aklen, kalben,
ruhen, hissen, fikren her yönüyle tam tevhide ulaşma neticesinde ٌحوُّبُس  deme
v e ََكناَحْبُس  diye zikretme meleklerin şiârıdır. Çünkü onlar bütün bu
hakikatleri şeksiz, şüphesiz görmekte ve sürekli tesbihle bu müşâhedelerini
dillendirmektedirler. “Sübhansın yâ Rab! Senin bize bildirdiğinden başka ne
bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan Sensin.”7 sözü
de bu tesbihlerinin ayrı bir terennümüdür.

Aynı zamanda, Sübbûh ismi, Cenâb-ı Hakk’ın, mahiyet-i nefsü’l-emriyesi
itibarıyla Zât’ına bakan yanı açısından şerik kabul etmemesini ifade eder.
Üstad’ın yaklaşımıyla, bir köyde iki muhtar, bir nahiyede iki müdür, bir
kasabada iki kaymakam, bir vilayette iki vali ve bir memlekette iki hükümdar
olmaz.8 “Eğer gökte ve yerde, Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı oraların
nizamı bozulurdu. Demek ki o yüce arş ve hükümranlığın sahibi Allah,
onların zanlarından, yakıştırdıkları vasıflardan münezzehtir, yücedir!” 9

mealindeki âyet-i kerime de bu hakikate dikkat çekmektedir. Eğer öyle bir şey
olsaydı eşya da herc u merce uğrar ve mahvolurdu. Her ilâh kendi arzu, istek ve
iradesine göre icraatta bulunur ve kâinatta önü alınamaz bir dağınıklık, büyük
bir karmaşa meydana gelirdi. Hâlbuki, kendine has bir münezzehiyet,
mukaddesiyet ve muazzeziyet içinde Cenâb-ı Hak Zât’ında şeriki nefyeder; bir
ortak ya da yardımcıya meydan vermez.

İşte, meleklerin “Sübbûh” ismini zikretmeleri, hem Zât-ı Ulûhiyet’e bakan
yanıyla, hem de kendileri dahil, esbâbın değişik şeylere sadece birer perde
olduğunu çok iyi bilmeleri açısından, O’nun noksan sıfatlardan uzaklığını,
şirkten tenzihini ve varlığın bütünüyle O’na ait olduğunu ikrar etmek demektir.

Kuddûs
Kuddûs ismine gelince; Üstad Hazretleri 30. Lema’da, Esma-i Hüsnâ’dan

Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs’ü anlatırken, Kuddûs ile alâkalı
olarak “Bir İsm-i A’zam veyahut İsm-i A’zam’ın altı nurundan bir nuru.” 10

demiştir. Kuddûs, Zât’ına yakışmayan her şeyden münezzeh bulunduğu gibi,
bütün güzel vasıflarla muttasıf, tahdit ve tasvire sığmayan kemâl, fazilet ve
güzellik sıfatlarını kendisinde cem’ eden Zât demektir.

Kuddûs, Cenâb-ı Hakk’a bakan yanıyla, Zât-ı Ulûhiyet’in münezzehiyetine



delalet eden; kendisinde kusur sayılabilecek hiçbir şey olmadığı gibi, en
mükemmel sıfatların da sahibi bulunan münezzeh, mukaddes ve muallâ Zât’ı
gösteren bir isimdir. O öyle bir Rabb’dir ki, O’nu bilseniz, mutlaka seversiniz;
O’nu sevince vuslat arzusuyla yanıp tutuşursunuz; O’nu bir de görseniz, artık
kat’iyen O’ndan ayrılamazsınız. Bed’ü’l-emâlî sahibinin ifadesiyle
“Mü’minler keyfiyetsiz, idraksiz, ihatasız ve misalsiz olarak, her türlü tarifin
üstünde “bî kem u keyf” O’nu müşâhede edeceklerdir. O’nu görünce, artık
Cennet’te olduklarını ve Cennet nimetlerini de unutacaklardır.” 11 Yazık o
inanmayanlara, onlar öyle büyük hüsran içindedirler ki, mü’minler Cenâb-ı
Hakk’ın cemaliyle sermest olarak Cennet nimetlerini bile unuturken, onlar
pişmanlık ve hasretle vurunup dövüneceklerdir. Evet, Cenâb-ı Hakk’ın
cemalini görenler Cennet nimetlerini dahi unuturlar. Zira, yine Üstad’ın
ifadeleri içinde, dünyanın binlerce sene mesudâne hayatı, Cennet’in bir saatine
mukabil gelmez. Cennet’in de binlerce sene mesudâne hayatı, Cenâb-ı Hakk’ın
cemalini bir dakika görmeye karşılık olamaz. Hele bir de, O’nun bizzat “Ben
sizden hoşnudum!” demesi vardır ki, o hiçbir nimetle kıyas edilemez.12

Cennet’teki o büyük mazhariyet bir yana, daha dünyadayken o hakikate
birazcık aşina olan âşıklar bile âdeta O’ndan başka hiçbir şeyi görmezler.
Gözlerini o ufka diktikleri için dünyanın bütün güzellikleri önlerine serilse de
mâsivâya nazar etmezler. İşte, Kuddûs ismi görüldüğü zaman insanları kendine
âşık eden, “Ey Cânân” dedirtip ardından koşturan böyle bir güzelliğe, böyle bir
mukaddesiyete, böyle bir münezzehiyete ve hakikî matlub, hakikî maksud ve
hakikî mahbuba işaret etmektedir.

Ayrıca, ef’al âleminde de Kuddûs isminin tecellîleri vardır. Yerde ve
gökteki bütün nezahet, temizlik, mükemmel dizayn, tertip ve düzen bu ismin
birer tecellîsidir. Meseleye Bediüzzaman’ca yaklaşacak olursak; bu kâinat
sürekli çalışan büyük bir fabrika ve her vakit dolup boşalan bir misafirhanedir.
Aslında, böyle işlek fabrikalar ve misafirhaneler çer çöple, enkazla,
süprüntülerle çok çabuk kirlenir. Eğer dikkatle bakılmazsa ve süpürülüp
temizlenmezse, içinde durulmaz hâle gelir. Hâlbuki bu kâinat fabrikası ve
yeryüzü misafirhanesi, çok işlek olmasına rağmen, o derece parlak, temiz ve
naziftir, o kadar kirsiz, bulaşıksız ve ufunetsizdir ki,13 âdeta onda hiçbir
lüzumsuz şey, işe yaramaz bir madde ve bir kir bulunmaz. Demek ki, bu
fabrikaya ve misafirhaneye bakan Zât, onu küçük bir oda gibi süpürtüyor,
temizliyor, tanzim ve tanzif ediyor. Zâhiren çok iç bulandırıcı şeyler bulunması
gerektiği hâlde öyle olmuyor; eko-sistemde akılları hayrette bırakan bir
mükemmeliyet görülüyor. İnsanların kirleteceği ve berbat edeceği ana kadar
tabiatın her sayfası seyretmeye doyulmaz bir güzelliğe bürünüyor. Dağı tepesi,



ovası obası, ırmağı deresiyle bütün yeryüzü âdeta bir güzellikler meşheri gibi
önümüzde arz-ı endam ediyor. İşte, bütün bu temizlik ve güzellikler, Kuddûs
isminin ef’al âlemindeki tecellîlerinden kaynaklanıyor.

Her Şeyin Rabbi
Söz konusu tesbihde, Sübbûh ve Kuddûs isimlerini “Bütün meleklerin ve

Ruh’un Rabbi.” ifadesi takip etmektedir. Rab; sahip, efendi, malik, ıslah ve
terbiye eden, yetiştiren, herkesi görüp gözeten, her varlığın ihtiyaçlarını
karşılayan mânâlarına gelmektedir. Melekler; Cenâb-ı Hakk’a taatle meşgul
olan, Allah’ın kendilerine verdiği her emri derhal ve aynen yerine getiren ve
kat’iyen itaatsizlik etmeyen, her birinin sabit bir makamı ve muayyen bir rütbesi
bulunan nurdan yaratılmış varlıklardır. İnsan su, hava, ışık ve gıda ile beslenip
onlardan lezzet aldığı gibi melekler de zikir, tesbih, hamd, mârifet ve muhabbet
nurlarıyla gıdalanır ve onlardan tat alırlar. Ruh’a gelince, o, Bediüzzaman’ın
tarifiyle, “bir kanun-u zîvücud-u haricî ve bir nâmûs-u zîşuurdur.”14 Ruh
denince çokları, Ruh-u Küllî’yi anlamışlar; bazıları da ona, Peygamber
Efendimiz’in (aleyhi ekmelüttehâyâ) ruhu demişlerdir. Onu “Ruhu’l-Kudüs” ve
“Ruhu’l-Emîn” de denilen Cebrail (aleyhisselâm) olarak anlayanlar da
olmuştur. Dolayısıyla, melekler, Cenâb-ı Hakk’ın azamet, ceberût ve ululuğunu
aksettiren “vâhidî” tecellîleri müşâhede etmiş; O’nun esmâ ve sıfatlarının bütün
varlık üzerinde gâlibane, kâhirane ve hâkimane tecellî ettiğini görmüş ve
meleklerin, Ruh’un, ruhanilerin, bütün âlemlerin ve o âlemlerdeki her şeyin
Rabbi olarak Allah Teâlâ’yı tesbih u takdis etmişlerdir.

Ayrıca, melekler, tesbihin Cenâb-ı Hak indindeki kıymetini ve onun Allah
katında en makbul sözlerden olduğunu da biliyor ve o mârifetle tesbihlerini
daha bir derin dile getiriyorlar. Nitekim, Resûl-i Ekrem Efendimiz
buyurmuşlardır ki; “İki söz vardır ki, onlar Rahman’a sevgili, dile hafîf,
mizanda ise pek ağırdır. Bunlar: ّللا  ِهٰ َناَحْبُـس  ِهِدـْمَحِبَو  ّللا  ِهـٰ َناـَحْبُس 

ِمیِظَعْلا  cümleleridir.”15 Evet, kabaca “Sübhansın yâ Rab! Hamd ü senâ
duygusuyla dopdolu olarak Seni tesbih ederim. Ey yüce Allahım, Sen noksan
sıfatlardan, eksik ve kusurdan, şerik ve yardımcıdan münezzehsin,
mütealsin.” mânâlarına gelen bu iki cümlenin söylenmesi çok kolaydır, dile
ağır gelmez; bunlar boş ve değersiz sözler değildir, bilâkis Hak katında makbul
ve kıymetlidir; ayrıca, mizanda da çok ağırdırlar. Gözünüzde çok küçük olan ve
belki de çoklarının hafife aldığı bu iki cümle, eğer gönülden söylenmişse,
ahirette getirilip mizanda terazinin hasenat kefesine konulunca, yığın yığın
günahları havaya kaldıracak kadar ağırlaşacaktır. Çünkü bu söz Cenâb-ı Hak



nezdinde çok sevimlidir.
Peygamber Efendimiz’den öğrendiğimiz َناَحْبُـس ِهِدـْمَحِبَو  ّللا  ِهٰ َناَحْبُس 

ِمیِظَعْلا ّللا  ِهٰ  tesbihinde aynı zamanda cemal tecellîsine de işaret vardır. Bazı
âyet-i kerimelerde tesbih ile hamd beraber zikredildiği gibi bu sözde de Cenâb-
ı Hakk’ın celâlî tecellîlerini ifade eden tesbihle, cemalî tecellîlerine imada
bulunan hamd beraberce söylenmiştir. Allah Teâlâ’nın kudret, irade ve
meşîetinin bütün kâinat çapında hükmünü icra ettiğini gören meleklerin ُّبَر

ِحوُّرلاَو ِةَِكئٰلَمْلا   deyip bütün âlemlerin rabbi Allah’ı kastetmeleri vahidî ve
celâlî tecellînin ifadesidir. Fakat Allah’ın, lütuf, şefkat, merhamet gibi
sıfatlarından yansıyan, Cenâb-ı Hakk’ın herkese ve her şeye, seviye ve
ihtiyaçları nispetinde ihsan ve ikramda bulunması şeklinde müşâhede edilen
ehadî ve cemalî tecellîleri de vardır. Rahmaniyet ve rahîmiyet dalga boylu
tecellîlerden, canlı-cansız her varlığın, kendi kabiliyet, donanım ve istîdadına
göre istifadesi söz konusudur ki, işte bunlar cemalî tecellîlerdir. Bu türlü
tecellîlerde, mecâlî, yani, tecellî alanı olan varlıklar ya da bir yönüyle
mazharlar, kendi donanımları, konumları, seviyeleri, istidatları ve ihtiyaçları
nazar-ı itibara alınarak hususi görülüp gözetilirler. Farklı farklı şeylere ihtiyaç
içinde oldukları, ayrı ayrı beslendikleri, çeşit çeşit bakım-görüme muhtaç
bulundukları hâldehiçbiri unutulmayarak ve hiçbiri terkedilmeyerek hepsine tek
tek nimetler verilir ki bu da Cenâb-ı Hakk’ın cemalî tecellîsidir. Meselâ, bir
bebeğe önce anne sütü, sonra mama verilir. Çocuk biraz büyüyünce pelte, daha
sonra püre, sonunda da ekmek ve katı gıda ile beslenir.

Evet, bütün varlıkların birden görülüp gözetilmesi şeklindeki celâlî
tecellînin yanı sıra bir bebeğin kendi durumuna göre ona özel rızık verilmesi de
cemalî bir tecellîdir. Celâl ile Cemal’i bir arada müşâhede eden Peygamber
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ّللا ِهٰ َناَحْبُـس  ِهِدْمَحِبَو  ّللا  ِهٰ َناَحْبُس 

ِمیِظَعْلا  diyerek bu iki tecellîye birden dikkat çekmiştir. Zaten, Bediüzzaman
Hazretleri’nin de ifade ettiği gibi, “İsm-i Celâl, genellikle nevilerde ve
külliyatta tecellî eder; ism-i Cemal ise mevcudatın cüz’iyatında tecellî eder. Bu
itibarla nevilerdeki cûd-u mutlak, celâlin tecellîsidir; cüz’iyatın nakışları,
eşhasın güzellikleri ise cemalin tecellîyatındandır. Bazen de cemal, celâlden
tecellî eder. Evet cemalin gözünde celâl ne kadar cemildir, celâlin gözünde
dahi cemal o kadar celildir.”16

Gönlün Sesi
İşte biz, o azametli tecellîler karşısında hayret ve dehşet yaşar, ّللا ِهٰ َناَحْبُس 



deriz. Cenâb-ı Hakk’ın azim icraatını temâşâ eder, ُرَبَْكأ ّلَلا  ُهٰ ’le gürleriz. Bu
arada, bir Cemal tecellîsi olarak üzerimize sağanak sağanak nimetler
yağmasına mukabil de ِّلل ِهٰ ُدْمَحَْلا   der, hamd ü senâ duygumuzu seslendiririz.

Tabiî ki, söylediğimiz her tesbih, her tahmîd ve her tekbir gönlümüzün sesi
soluğu olmalıdır. Telaffuz ettiğimiz kelimeler şuurumuzdan vize alarak söz
kalıbına dökülmelidir. Hazreti Üstad’ın tahiyyât okuyuşunu defaatle arz
etmişimdir. O, söylediği her kelimeyi vicdanında tam duyacağı ana kadar
sürekli tekrar edermiş. Kendine has edasıyla ُتاَّیِحَّتَلا  der, onu gönlüne göre
duyamadığına kani olursa, ُتاَّیِحَّتَلا ُتاَّیِحَّتَلا ,  ... diyerek defalarca tekrar eder;
istediği kıvamı yakalayacağı ve bütün benliğinde hissedeceği ana kadar diğer
kelimeye geçmezmiş. İmam Şâzelî ve Ahmed Bedevî gibi zatların, namazda

ِمیِظَعْلا َّيِبَر  َناـَحْبُس   dedikleri zaman, bütün zerrât-ı kâinatı mülâhazaya
alabildiklerini nakleder ve onların seviyesini yakalamak istediğini söylermiş.
O ufka ulaşabilmek için yıllarca gayret etmiş, Allah’a karşı teveccühünü
derinleştirmiş ve dudaklarından dökülen her kelimeye, vicdanının ve şuurunun
mührünü vurmuş. Aslında, böyle bir cehd Allah’ın hakkıdır; her hâliyle Allah’a
muhtaç olan zavallı, âciz, zayıf ve fakir kulların da vazifesidir. Nitekim,
Hazreti İbrahim’e tesir eden de, duyduğu sözün muhtevasıyla beraber
meleklerin kendi ufukları itibarıyla meseleyi melekçe dile getirişleri olmuştur.

Hâsılı, melekler, tesbihle alâkalı olarak arz etmeye çalıştığım hususlardan
çok daha fazlasını derince duymuş; topyekün varlığa mahrutî ve bütüncül bir
nazarla bakarak tevhid-i hakikîyi tam kavramış ve bu hakikatin fezlekesi olarak

ِحوُّرلاَو ِةَِكئٰلَمْلا  ُّبَر  ٌسوُّدُق  ٌحوُّبُس   demişlerdir. Gönlü uhrevî esintilere aşina
olan İbrahim (aleyhisselâm) da engin bir mârifet ve derin bir duyuşla dile
getirilen bu tesbihe hayran kalmıştır. Bizim de, o ufku idrak etmiş olma
düşüncesiyle değil, o ufka talebimizi ortaya koyma mülâhazasıyla Rabbimizi
tesbih u takdis etmemiz bir vazifedir. Ümit ederiz ki, bu mülâhazaları nazar-ı
itibara alarak rükû ve secdede o sırlı kelimeleri söylememiz bizim içimizde de
aynı hakikatlerin inkişafına sebebiyet verir.
1 Hadîd sûresi, 57/1.
2 Zümer sûresi, 39/75.
3 Bakara sûresi, 2/30.
4 Müslim, salât 223; Ebû Dâvûd, salât 147; Nesâî, tatbîk  11.
5 Enbiyâ sûresi, 21/87.
6 Bediüzzaman, Şuâlar s.248 (On Birinci Şua, On Birinci Mesele).
7 Bakara sûresi, 2/32.
8 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.743 (Otuz Üçüncü Söz, Otuzuncu Pencere), Şuâlar s.14 (İkinci Şuâ, İkinci

Makam).
9 Enbiyâ sûresi, 21/22.



10 Bediüzzaman, Lem’alar s.380 (Otuzuncu Lem’a, Birinci Nükte).
11 Bkz.: el-Ûşî, Bed’ü’l-emâlî s.41.
12 Bediüzzaman, Mektubat s.260 (Yirminci Mektup, Birinci Makam, On Birinci Kelime).
13 Bediüzzaman, Lem’alar s.380 (Otuzuncu Lem’a, Birinci Nükte).
14 Bediüzzaman, Sözler s.564 (Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat, Birinci Esas).
15 Buhârî, daavât 65, tevhid 58; Müslim, zikir 31.
16 Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.195 (Onuncu Risale).



İsyan Ahlâkı ya da İradenin Davası
Soru: “İsyan ahlâkı” ne demektir? İnkılapçı ruhların önemli bir özelliği

olarak nazara verilen isyan ahlâkını mü’minler nasıl anlamalıdır?
Cevap: İsyan; bir sisteme veya bir emre boyun eğmeme, itaat etmeme,

başkaldırma ve ayaklanma mânâlarına gelir. Ahlâk ise, bir insanın zamanla
tabiatının bir parçası hâline getirdiği iyi veya kötü huylardır. İsyan ahlâkı,
Varoluşçu felsefecilerin söylemi hâlinde dünyaya yayılmıştır. Varoluşçuluğun
en önemli temsilcisi sayılan Sartre, toplumla alâkalı fikirlerinden dolayı
özgürlükçü bir anarşist olarak anılan Herbert Marcuse ve dünyanın
anlamsızlığına başkaldırarak toplumu değiştirecek bir harekete kalkışmak
gerektiğini düşünen, “Başkaldırıyorum, o hâldevarım!” diyen, bir kitabına da
“Başkaldıran İnsan” adını veren Albert Camus gibi felsefeciler sürekli isyan
düşüncesini seslendirmişlerdir. Ne var ki, onların nihilist anlayışına göre
isyan, başta devlet olmak üzere, bütün otoritelere başkaldırmak; devleti, kurulu
düzeni, her türlü kâideyi ve ahlâkî değerleri yok etmek demektir. Zaten,
Müslümanlar, başkaldırmanın, örgütlenmenin, totaliter diktatörlük adına silahlı
mücadelenin ve devrimin ne demek olduğunu önce bu nihilistlerden duymuş ve
öğrenmişlerdir.

Varoluş, diriliş ve isyan ahlâkı gibi ifadeleri Müslüman fikir adamları da
kullanmışlardır; fakat onlar bu meseleyi iradenin davası olarak ele almışlardır.
Nurettin Topçu’nun Sorbonne Üniversitesi’nde hazırladığı doktora tezinin ismi
de “İsyan Ahlâkı”dır. O, daha sonra kitaplaştırılan bu çalışmasında, önce
Spinoza ve Bergson’un hürriyet anlayışlarını tenkit etmiş, daha sonra da,
tabiata, topluma, devlete, dine ve ahlâka isyan eden Stirner’in anarşizmini,
Rousseau ve Schopenhauer’un isyan düşüncelerini incelemiş ve “Biz, hem
uysallığa, hem de anarşizme karşıyız. Ferdin, sadece bütün iradeleri aynı
şekilde belirleyen bir irade karşısındaki uysallığını kabul ediyoruz.” diyerek
kendi düşüncesini özetlemiştir.

Nurettin Topçu, isyan ahlâkını iradenin davası olarak değerlendirmiştir; bu
konuda “İradenin Davası, Devlet ve Demokrasi” adında müstakil bir kitabı da
vardır. Ona göre, gerçek ve tam irade, fertten başlayan, aile ve devlet gibi
otoriteleri kabul eden, millet ve insanlık basamaklarından da geçerek Allah’a
ulaştıran iradedir. Dolayısıyla da, isyan ahlâkı, bir insanın kendi inanç,
düşünce, his, kanaat ve karakteriyle kendini ifade etmesi; taklit, şablonculuk ve
basma kalıpçılığa başkaldırması; her meseleyi öz değerlerinin süzgecinden
geçirdikten sonra kendi idrak ufku itibarıyla yeniden değerlendirmesi ve



kendine mal etmesi demektir.

İradenin Zaferi
Aslında, isyan ahlâkı, iradenin hakkını verme açısından ele alınırsa, o

meselenin temeli çok eskilere gider, dayanır. Çünkü, Ehl-i Sünnet âlimlerinden
bazıları “Taklidî iman makbul değildir, tahkike ulaşmak gerektir.” demişlerdir.
Tahkik; bir şeyin doğru olup olmadığını iyice araştırmak; hakikate ulaşmak için
çalışıp didinmek, cehd ve gayret göstermek mânâlarına gelir. Tahkik, bir
meseleyle alâkalı temel rükünleri ve şartları masaya yatırma, onları sökme,
parçaları birbirinden ayırma; sonra tek tek inceleme, kendi seçimini ve
beğenisini de o işin içine katarak parçaları tekrar bir araya getirme, birbirine
ekleyip bütünü yeniden elde etme; böylece onu kendi eserine, kendi cehd ve
gayretinin neticesine dönüştürme demektir. –İsterseniz siz buna analiz ve sentez
de diyebilirsiniz.– Bir işin içinde, insanın kendi akıl, mantık, muhakeme ve
değerleri açısından böyle bir inşa gayreti varsa, o işin nihayetinde ortaya çıkan
semere o insanın sayılır. Artık insan, o işi ya da içinde kendi duygu ve
düşüncesi bulunan o fikri kendisine mal etmiş olur. Yazdığı bir makaleyi ya da
bir şiiri kendine mal ettiği gibi, içinde şahsî düşünceleri, hisleri ve müdahalesi
bulunan o şeyi de sahiplenmiş olur.

Haddizatında, iman, Cenâb-ı Hakk’ın murad-ı sübhânîsiyle insanın içinde
yaktığı bir ışıktır, bir nurdur. Neticede, insanın gönlünde imanı, iz’anı ve yakîni
yaratan; onda yakîn üstü bir hâl hâsıl eden ve insanı Zât-ı Ulûhiyet’in sübuhât-ı
vechiyle her şeyin yanıp kül olduğu ufka ulaştıran Allah Teâlâ’dır. Fakat bütün
bu mertebelere ulaşma yolunda araştırma, tedkik, o mevzuda isteklilik, ısrar ve
süreklilik ile beraber ibadette derinleşme gibi hususlar da şart-ı âdi plânında
birer vesiledir. Bu vesileler de insana verilen irade sayesinde
değerlendirilebilmektedir. İrade, bir eğilim veya eğilimde tasarruftur; yani bir
insanın, iki şeyden herhangi birini seçme cehd ve gayretini ortaya koymasıdır.
Aslında bu, bir şart-ı âdidir ve tabiî bu şart-ı âdide, sebeple-müsebbeb
arasında tenasüb-i illiyet prensibine göre bir münasebet de yoktur. Aklın zâhirî
nazarında mümkün görünmese bile, küçücük bir çekirdekten koca bir çam
ağacını meydana getiren ilâhî kudret, bir insandaki küçük bir eğilimden de çok
büyük neticeler yaratmaktadır. İrade bir katkı maddesine benzetilebilir. Bir
kaşık maya ile bir kazan sütün yoğurt hâline gelmesi gibi insanın irade adlı bir
kaşık mayasına da çok büyük mükâfatlar vaad edilmekte ve verilmektedir.
Şayet, Cenâb-ı Hak, çok büyük icraatını irade dediğimiz o şart-ı âdiye
bağlamışsa, O’nun teveccühü açısından o küçük katkı maddesi çok önemlidir.

Bundan dolayıdır ki, imanla alâkalı meselelerden ubudiyetle ilgili



mevzulara, onlardan da mârifet ufkuna ait konulara kadar hemen her husus
iradeye bağlanmıştır. Hayvaniyetten çıkma, cismaniyeti bırakma, kalb ve ruhun
derece-i hayatına girme ancak irade ile mümkün olmaktadır. Seyr u sülûk-i
ruhanîde o çetin ve çetrefilli yollardan geçmek için iradenin hakkını verme,
nefse başkaldırma, ciddi ve azimli olma şarttır. Mârifete giden yol, taklite,
şablonculuğa, sadece kalıpları yerine getirmeye ve alışılagelen basmakalıp
şeylere devam etmeye karşı isyanı gerektirmektedir. Dolayısıyla, nihilistin
serseriyâne başkaldırması ile hâlis bir kulun, cismaniyete, tenperverliğe, nefse
düşkünlüğe, haneperestliğe ve dünya sevgisine isyan etmesi bambaşka iki
husustur. Bunların birincisi anarşistlik, diğeri ise, Kur’ânî disiplinler içinde
nefse ve cismaniyete karşı isyan şeklindeki bir kahramanlıktır.

Küfrün Sebeplerine İsyan
Diğer taraftan, küfrün pek çok sebebi vardır; meselâ, kibir bunlardan biridir.

Bir kutsî hadiste, Cenâb-ı Hak, “Kibriya, benim ridâm, azamet ise benim
izârımdır. Kim benimle bu mevzuda yarışa kalkış ır ve bunları paylaşmaya
yeltenirse onu Cehennem’e atarım.”1 buyurmaktadır. Evet, Allah, Zât’ına has
bir sıfatı paylaşma küstahlığına kalkışan birine iman nurunu nasip etmez. Onun
kalbinde iman taht kuramaz, çünkü o haneyi kibir işgal etmiştir. Kibir, basireti
kör eden bir perdedir. Kibirle meşbû bulunan bir vicdan, kâinatta sayfa sayfa
yazılmış mucizeleri göremez, mahlukatın binlerce dille anlattığı hakikatleri
idrak edip anlayamaz. Zira, basiret körleşince basar da idrak adına hiçbir işe
yaramaz.

Bakış zaviyesindeki inhiraf ve meselelere yanlış açılardan bakma da bir
küfür sebebi olagelmiştir. Bazen fizikî kıstaslarla metafiziği ölçme, bazen
sadece metafiziğe ait mülâhazalarla fiziği tartmaya kalkma insanı yanlış
neticelere götürür. Rabb’i tanıma yolunda, bakış açısının çok iyi ayarlanması
şarttır. Yoksa, Firavun’un, yüksek kuleler yapıp, o kulelerin başından Allah’ı
bulmaya çalışması; Nemrud’un gökyüzüne ok atarak O’nu vuracağını sanması
hep yanlış bir bakış açısı ve niyet bozukluğunun sonucudur. 20. asırda,
Firavunca bir düşünceyi de Gagarin seslendirmiş ve dünyanın etrafında tur atıp
geriye döndüğü zaman, “Allah’a rastlamadım” diyebilmiştir. O’nun bu
hezeyanına karşılık Necip Fazıl’ın şu sözü çok manidardır: “A be ahmak!
Allah’ın fezâda dolaşan bir balon olduğunu sana kim söyledi?”

Evet, bakış açısının bozukluğu gibi zulüm, haddini bilmeme, hakka karşı
saygısızlık ve gaflet de imana açılan kapıları sürmeleyen ve hidayetin önünü
tıkayan birer engeldir. Bunlarla beraber, şablonculuk, körü körüne ataları taklit
ve batıl karşısında uysallık da tarih boyunca birer küfür sebebi olmuştur ki



bunlara karşı isyan bir yiğitliktir. Kur’ân-ı Kerim değişik âyet-i kerimelerde,
bazı insanların taklit hastalığından dolayı hak ve hakikatten uzak kaldıklarını
vurgulamakta; kendilerine “Gelin, Allah’ın indirdiği buyruklara uyun!”
denilince, “Hayır, biz babalarımızdan ne görmüşsek onu uygularız, sadece
onlara uyarız.” dediklerini nakletmektedir.2 İslâm’ı ve Kur’ân’ı sadece
atalarını şuursuzca taklit etmeleri yüzünden yalanlayan bu insanlar gibi,
günümüzde de pek çok kimse, dedelerinden devraldıkları dini inanç ve adetleri
cahilce devam ettirmeleri sebebiyle Kitap ve Sünnet’i yalanlamakta ve imanın
nurundan mahrum kalmaktadırlar.

İşte, kibir, gurur, zulüm ve gafletle beraber Hubel, Lât, Menât, Uzzâ, İsaf ve
Naile putlarına da başkaldırma; Ved, Suvâ’, Yegûs, Yeûk ve Nesr’i de kabul
etmeme; ilmî sebeplere, selim akla ve dinî esaslara dayanmayan batıl inanç ve
âdetleri onaylamama da isyan ahlâkının çok önemli bir yanını teşkil eder.

Fütüvvet Ruhlu Yiğitler
Ayrıca, Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ) “Gençlerinizin hayırlısı

ihtiyarlarınıza benzemeye çalışan; ihtiyarlarınızın en kötüsü de gençleriniz gibi
yaşayandır.”3 buyurmaktadır. Evet, en hayırlı genç, bir ayağı kabirde olan yaşlı
bir insan edasıyla sürekli ölümü ve ölüm ötesini düşünen, âhiretine azık tedarik
etmek için çalışan, gençlik heveslerine esir olmayan ve gaflette boğulmayan
gençtir. Yaşlıların en kötüsü de, ilerleyen yaşına rağmen hâlâ gafletten
ayılmayan, ölümü uzak gören ve bazı gençler gibi heveslerinin ardında koşturan
kimsedir. Bir başka hadis-i şerifte de “Allah yedi kimseyi, kendi zıllinden
(gölgesinden) başka sığınak olmayan (kıyamet) gününde, zılli altında himaye
buyuracaktır.” dendikten sonra, ömrünü ibadet neşvesi içinde geçiren genç de
o yedi zümre arasında sayılmaktadır.4 Çünkü o, nefsânîliğin en azgın olduğu
dönemlerde, cismanî arzularına rağmen, kendini Hakk’a kulluğa adamış, ibadet
ruhuyla gelişmiş, kulluğu tabiatının bir derinliği hâline getirmiş ve âdeta
nereden bakılırsa bakılsın simasında kulluk emareleri görülen bir hal almıştır.
Kanının galeyanda olduğu ve beşerî garizelerinin onu farklı günahlara sevk
ettiği bir dönemde, o bütün cismanî ve şehevî arzulara başkaldırmış, günahlara
karşı isyan bayrağı açmıştır. İster kadın ister erkek olsun, bir genç için o
dönemi iffetine toz kondurmadan ve günaha boyun eğmeden geçirmek çok
zordur. Bir taraftan Allah’ın emirlerine itaat etme ve O’na kul olma; diğer
yandan da, Cenâb-ı Hakk’ın sevmediği şeylere başkaldırma ve mâsivâya
kulluğu reddetme iradenin davasını ortaya koymaya bağlıdır ve bu alkışlanacak
bir isyan ahlâkıdır.



Bazı duygular, bir kısım arzular ve beşerî güçler, Hak dostlarına normal
insanların çok çok üstünde verilmiştir. Bazı arzu ve istekler onlarda sıradan
insanlarınkinden –belki– yirmi kat daha fazladır. O arzu ve istekler, her zaman
onları kamçılamakta, sürekli meşgul etmekte ve gelip gelip iradelerine
çarpmaktadır. Fakat onlar, öyle güçlü bir iradeye sahiptirler ve öyle
kararlıdırlar ki, heva ve heves karşısında asla dize gelmezler. Sürekli dua ile
meyelân-ı hayrı güçlendirir ve istiğfarla da meyelân-ı şerrin kökünü keserler.
Günah ve hata mülâhazalarının başına devamlı gülle ve bomba yağdırırlar.
Hayır meyillerinin dibine de su döker, gübre atar; saf ve temiz duygularını
besler, güneşlendirir ve hep salih dairede kalırlar. İradelerini güçlendirmeyi
Allah’a karşı çok önemli bir vazife bilirler. Dahası, kendilerini adadıkları dava
bütün şahsî dünyalarını doldurur ve başka şeylerle meşgul olmaya fırsat
bulamazlar.

Nitekim Asrın Çilekeşi, “Evlenmeyi hiç düşünmediniz mi?” diye soranlara
“Âlem-i İslâm’ın dertlerini düşünmek onu düşünmeme fırsat vermedi; Ümmet-i
Muhammed’in derdi bana onu unutturdu.”5 demiştir. Bu derinlikteki bir
fedakârlık ve fütüvvetin temsilcileri bir kaç taneyle sınırlı da değildir. İslâm
tarihi, Cenâb-ı Hakk’ın ekstra lütuflarıyla serfiraz bu kâmet-i bâlâlarla ve bu
dırahşan çehrelerle doludur. O kadar ki, bu iffet âbideleriyle alâkalı, ilmi ve
davayı evlenmeye tercih eden ve hayatları boyunca hiç evlenmeyen âlimler
mânâsına gelen “el-Ulemâü’l-Uzzâb” adı altında cilt cilt kitaplar yazılmıştır.

Söz buraya gelmişken, istidrâdî olarak bir hususu şerh etmeliyim: Evlilik
konusunda tabiî ve esas olan, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in sünnetine iktida
etmek ve evlenmektir. Bir Müslüman yuva kurmalı, çocuk sahibi olmalı;
Peygamber sevgisiyle dolu bir neslin yetişmesini, devamını ve çoğalmasını
temin etmelidir. Hususiyle, kıyamet alâmetlerinin zuhur etmeye başladığı,
ahlâksızlığın gemi azıya alıp her yerde serbest dolaştığı ve zinanın fâş olduğu
böyle bir dönemde insanları cismaniyet ve nefisleriyle baş başa bırakmak
onları felâkete sürüklemek demektir. Dolayısıyla, meselenin tabiîsinin bu
olduğuna inanıyor, kimsenin buna karşı çıkamayacağını düşünüyor; karşı
çıkmak bir yana, evliliğin tavsiye edilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Öyle
ki, imkânım olsa evlilik yaşına girmiş kadın-erkek herkesi evlendirir,
yuvalarını kurma hususunda onlara yardım ederim.

Fakat böyle düşünmem bir fütüvvet ve kahramanlık ruhunu takdir etmeme de
mani değildir. Dünyayı ve dünyevîlikleri elinin tersiyle iten, şahsî haz ve
lezzetleri adına hiçbir mülâhazası olmayan; o türlü şeyleri rüyasında bile görse
kalkıp kendini levm eden insanlar alkışa layıktır. Kendi kendine “Allah
Resûlü’nün bayrağının kaç karış, kaç kadem, kaç adım aşağıya düştüğü ama



başkalarının bayrağının en yukarılarda dalgalandığı bir dönemde, nâm-ı celîl-i
Muhammedî’nin anılmadığı bir zaman diliminde, sen hâlâ nelerle meşgulsun, ne
ile uğraşıyorsun?” deyip maddî-mânevî nimetlerden fedakârlıkta bulunan
kahramanlar mutlaka takdir edilmelidir. Onlar, kendini davaya adamış, ondan
başka sevdası olmayan, oturup kalkıp mefkûresini düşünen ve davasının
mecnunu gibi yaşayan özel donanımlı insanlardır. Evet, onların hususi durumu,
objektif kural olarak kabul edilemez ve herkese uygulanamaz ama şu da bir
gerçektir ki; onlar makbul olan isyan ahlâkının ve fütüvvet ruhunun
temsilcileridir. Eğer, isyan ahlâkı tabiri başka mülâhazaları da çağrıştırıyorsa,
onların hâlini “iradenin davası” ya da “iradenin hakkını vermek” ifadeleriyle
seslendirmek daha doğru olabilir.

İsyan Ahlâkı Değil İnat Ahlâksızlığı
Bu mevzuyla alâkalı önemli bir husus da şudur: Kamil bir mürşid, mahir bir

rehber, faziletli bir muallim ve adil bir idareci gibi önde bulunan, kudve
konumunda olan, kendisine itaat edilen kimseler, elleri ve idareleri altındaki
insanların her yönden inkişaflarını da hedeflemeli, onların kendilerini rahat
ifade etmelerine fırsat vermeli ve düşüncelerini alıp değerlendirmelidirler. Bu
onlara düşen bir vazifedir. Onlar, bir konu hakkında çevrelerindeki insanların
hemen hepsinin kendi fikirleriyle katkıda bulunmalarını sağlamalı; böylece, bir
düşünceyi bin düşünceye ulaştırmalıdırlar. İki aklın bir akıldan daha hayırlı
olduğu hakikatine bağlı olarak diğer insanların fikirlerine de kıymet atfedenler,
dehaya denk belki dehanın da üstünde isabetli kararlar verirler. Dolayısıyla,
defaatle demişimdir ki; bir insan yüksek bir dehaya mâlik olacağına,
başkalarıyla istişare etme gibi deha üstü bir ahlâka sahip olsun daha iyidir.
Çünkü, istişarenin kıymetini bilen biri, belki yüz insanın düşüncesinden istifade
eder. Böylece, hem onlara değer verdiğini ortaya koymuş, hem onların
inkişafına yol açmış, hem istifade edilecek insanların dairesini genişletmiş ve
hem de kendi yanlışlarının çarçabuk düzeltilmesini sağlama mevzuunda önemli
bir adım atmış sayılır. Ziya Paşa’ya nispet edilen bir sözde “Bârika-yı hakikat,
müsademe-i efkârdan doğar.” denmektedir; yani, hakikat kıvılcımı, fikirlerin
çarpışmasından çıkar. İslâm dünyasında dünden bugüne hocalarla talebeleri
arasında münazara ve müzakereler olagelmiş, herkes kendi fikrini rahatlıkla
söyleyebilmiş ve kim ifade ederse etsin hakikatin kendisine saygı
gösterilmiştir. İmam Ebû Hanife ve İmam Malik Hazretleri gibi mürşidlerin
kendi talebeleriyle yaptıkları münazaralar malum ve meşhurdur.

Sevk ve idare edenler diğerlerine bu rahatlık ve imkânı verdiklerinde, onlar
da şablonculuğun ve basma kalıp şeylerin esiri olarak yaşamayacak, kendi



düşüncelerini de ortaya koyacaklardır. Bunu yaparken onlara düşen vazife,
kat’iyen bir isyan, bir başkaldırma ve bir inat tavrı içine girmemektir.
Gerektiğinde, uygun bir üslûpla “Kur’ân’ın şu âyetine, Sünnet’in şu emrine,
falan mütefekkirin şu mütalâasına ve mantığın şu kuralına göre, o mesele şöyle
de olabilir” şeklinde fikir beyanında bulunulabilir. Böyle yapmak ve üslûbunca
konunun açıklığa kavuşturulmasını istemek dururken, itiraz ediyor gibi bir
tavırla sorular sormak muhatapta kabz hâli meydana getirir. Hatta belki onda da
isyan duygularını tetikler. Dolayısıyla olan hakikate olur. Belki kurallarına
riayet edilen ve nezaket çerçevesinde ortaya konan bir münazara ve müzakere
neticesinde bazı hakikatler gün yüzüne çıkacaktır. Fakat birisindeki soru
üslûpsuzluğundan ve diğerindeki tavır bozukluğundan dolayı, hakikat zarar
görür. Hakikatın gadre uğraması ve zulüm görmesi de bütün insanlık için büyük
bir zarardır.

Ayrıca, her meseleye itiraz etme, her teklife başkaldırma, kim ne derse desin,
daha o insan sözünü bitirmeden karşı çıkma ve bunu bir ahlâk hâline getirme ile
samimi bir şekilde fikir beyan etme aynı kategoride değerlendirilemez. Bazı
insanların, başkalarıyla geçimsizlik içinde olmalarını inkılapçı bir ruha ya da
isyan ahlâkına sahip bulunuşlarına vermeleri, sadece bir kuruntudan ve
kabahatlerine mazeret uydurmaktan ibarettir. Onların durumu isyan ahlâkı ile
değil, ancak inat ahlâkı ile tavsif edilebilir. Karşısındaki insan daha cümlesini
tamamlamadan aksi istikamette sözler söyleyenler, sadece dile getiren insanı
beğenmedikleri için bazı açık hakikatleri bile kabule yanaşmayanlar, hiç
kimsenin bilgisine tahammül edemeyen ve doğruyu yalnızca kendi
dağarcıklarında olana hasredenler, hatta bazen kendilerinin de hoşuna giden
çok doğru ve güzel sözlere bile itiraz ederek “Güzel söylediniz ama daha
güzeli ve daha doğrusu şöyle olmalıydı!...” türünden şeytanî hırıltıları
seslendirenler olsa olsa inat ahlâkının temsilcileri olabilirler.

Evet, başkaldırma ve isyan düşüncesi, ilk olarak Varoluşçu felsefeciler
tarafından, hiçbir ahlâkî değeri kabul etmeme, hiçbir kuralı tanımama, her türlü
düzene başkaldırma ve her çeşit otoriteyi reddetme şeklinde seslendirilmiştir.
İsyan ahlâkı ifadesini Müslüman mütefekkirler de kullanmışlardır ama onlar
meseleyi –Nurettin Topçu gibi– iradenin davası olarak ele almışlardır.
Nihilistlere göre isyan mülâhazası, bütün nizami değerlere karşı ayaklanma,
devlet de dahil hiçbir otoritenin altına girmeme ve bohemce yaşama şeklindeki
âdeta bir “bulantı” felsefesi iken Müslümanlar onu iradenin hakkını verme ve
şeytana, nefse, hevaya ve günahlara başkaldırma olarak değerlendirmişlerdir.
1 Müslim, birr 136; Ebû Dâvûd, libâs 26.
2 Lokman sûresi, 31/21.



3 Ebû Ya’lâ, el-Mu’cem 13/467; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 22/83.
4 Buhârî, ezân 36, zekât 16, rikak  24, hudûd 19; Müslim, zekât 91.
5 Bediüzzaman, Hanımlar Rehberi s.23.



Çocuklarına Ne Bıraktın?
Soru: Allah yolunda infakta bulunması ve maddî imkânlarını dinin ihyası

için seferber etmesi beklenen bir insanın, kendi ailesinin geleceğini de
düşünmesi ve onların istikbali için yatırım yapması hususundaki ölçüler ve
genel prensipler nelerdir?

Cevap: İslâm, insanları bazı inanç esaslarını kabul etmeye zorlamaz; aksine,
akıl ve mantıklarına seslenerek, onları her türlü baskıdan kurtarıp hür
iradeleriyle yeni bir seçimde bulunmaya teşvik eder. Kur’ân, “İslâm’da, dine
sokmaya matuf zorlama yoktur.”1 der; çünkü, zorlama dinin ruhuna zıttır.
Dinin tarifinden de anlaşılacağı gibi, o, insanları kendi irade ve ihtiyarlarıyla
doğru ve güzel olan şeylere sevk eden ilâhî emirler mecmuasıdır; dolayısıyla,
dinin kabul edilmesinde esas olan iradedir, insanın bilerek ve severek ona
yönelmesidir. Öyleyse, dinde zorlama söz konusu olamaz. İslâm, irade ve
ihtiyarı esas alır ve bütün muâmelelerini bu esas üzerine kurar.

Sağ Yoldaki Zâhirî Meşakkat
Dinde öyle bir yaşanılırlık vardır ki, insan onun emirlerini yerine getirirken

büyük bir rahatlık hisseder. İmam Şatıbî Hazretleri’nin Muvafakât’ında ifade
edildiği gibi; dinin vaz’ ettiği bir kısım mükellefiyetler aslında meşakkat sebebi
değildir; onlar uzun bir yolculuğa çıkmış bulunan insanın hedefine sağ-salim
varabilmesi için sıyanet vesilelerinden ibarettir.2 Hazreti Bediüzzaman
üslûbuyla meseleyi ele alacak olursak; insanın önünde iki yol vardır: Sağ yolda
kanuna ve nizama tâbi olmak şarttır ama o zâhirî külfet içinde bir emniyet ve
saadet bulunur. Sol yolda ise, başlangıçta serbestiyet ve hürriyet vardır; fakat o
rahatlığın neticesinde bir tehlike ve tâli’sizlik mukadderdir. Sağ yoldaki bir
kısım sorumluluklar ve mesuliyetler ilk bakışta insanın omuzunda bir yük gibi
görünse de, aslında onlar ileride çıkması muhtemel tehlike ve engellere karşı
birer korunma argümanıdır. Meselâ, sağ yolda yürüyen insan, bir pasaportu
almak için bazı zahmetlere katlanır, bir miktar masraf eder. Daha sonra onu
kaybetmemek için tedbirler alır, sürekli yanında taşıma mecburiyetinde kalır.
Fakat onun sayesinde pek çok kapıdan rahatlıkla geçer gider; pasaport taşıma
gibi o küçücük meşakkate katlanma neticesinde rahatça geçtiği her kapıda ayrı
bir huzur yudumlar. Sol yolda yürüyen insana gelince, onun için öyle bir
pasaport alma, masraf yapma ve onu her zaman yanında taşıma gibi bir külfet
yoktur. Fakat belli bir süre serbestçe ve külfetsizce yol alsa bile, onun, önüne
çıkan ilk kapıdan kovulacağı da muhakkaktır.3



Bu itibarla, dinin emirleri arasında nice zor görülen mükellefiyetler vardır
ki, aslında onların her biri ebedî saadetin birer vesilesidir. Meselâ, insanı
nefisle mücadeleye alıştıran, kalbî ve ruhî hayata yükselten, onu uhrevîleştiren
ve ahirete ehil hale getiren ibadetler çok küçük bir meşakkat taşısalar bile aynı
zamanda insana çok büyük mükâfat kazandırırlar. Dolayısıyla, insanların
dünyevî ve uhrevî saadeti için vaz’ edilen bu mükellefiyetler birer külfet olarak
görülemez. Abdest, namaz, oruç, zekât ve hac gibi ibadetler zâhirî bir külfete
bedel binlerce sevap ve mükâfat getirirler. Bunlar, hem Allah’a karşı kulluğu
ifade eder hem de asla bir nihilist ve bir anarşist gibi davranamayacak olan ve
kendi iradesiyle tam bir disiplin insanı olarak yaşayan Müslümanın hayatını
zapturapt altına alırlar. Ayrıca, ubudiyetin gereği olan mükellefiyetler,
Cennet’e, ebedî saadete, Cenâb-ı Hakk’ın cemalini müşâhedeye ve O’nun
rıdvanına mazhar olmaya liyakat kesbetmek için yerine getirilmesi gereken
sorumluluklardır.

Bunları okula giden bir öğrencinin yapması gereken vazifelere de
benzetebilirsiniz. Nasıl, eğitim çemberinden geçme ve belli bir kıvama erme o
talebede bir liyakat metamorfozu meydana getiriyorsa, bir kul da ibadetler
sayesinde o metamorfozu yaşamalıdır ki ahirete bir farklılık içinde gitsin. Arzın
ve semanın değişip başka bir kalıba gireceği bir gün için, insan da cüz’iyyatı
itibarıyla öyle bir farklılığa ulaşmalı ve kıvama ermelidir ki ahiret meyvelerine
erişsin. İşte bu zaviyeden meseleye bakınca, dinde zorluk olmadığı, dini
görevlerini yapan kulların kendi kıvamlarına koştukları görülecektir. Evet, biz
bir maratonda koşuyoruz. Cennet’e, ebedi saadete, Cenâb-ı Hakk’ın cemalini
müşâhede etmeye ve O’nun “Ben sizden razıyım.” müjdesine muhatap olmaya
koşuyoruz. Biz ebedî yaşamaya ve hiç ölmemeye koşuyoruz. Öyleyse, ahiret
hayatı adına hiç ölmemeye ve ebedî mutluluğa koştuğumuz bu yolda ölsek bile
değer ve o da bir meşakkat sayılmaz. Bundan dolayıdır ki, dünya hesabına ölen
şehitler ölüm şerbeti içtikleri aynı anda ölümsüzlüğe eriyorlar; buradaki ölüm
sancılarını bile duymuyor, ölümsüzleşiyor ve sürekli ebedî saadet yudumlayıp
duruyorlar.

Dinin Emirleri Objektiftir
Evet, 4 ِنيِّدـلا ِيف  َهاَرِْكإ  hakikati insanların dine girmelerine matuf bir َۤال 

zorlamayı yasakladığı gibi dinin temelinde ikraha hiç yer bulunmadığını da ima
etmektedir. Çünkü onun özünde sevgi, muhabbet, alâka ve insanların her türlü
faydası vardır. Peygamber Efendimiz’in (aleyhi ekmelüttehâyâ) getirdiği din,
bir hanifiye-i semhâdır; yani, herkesin rahatlıkla yaşayıp, kolayca tatbik
edebileceği bir sistemdir ve objektif prensipleriyle tam bir denge unsurudur.



İslâm, sadece belli bir grup için değildir; onun mesajı herkesedir. İslâm’da
“teklif-i mâlâyütak”, yani insanlara güç yetiremeyeceği sorumlulukları yükleme
söz konusu değildir; o herkesin biraz gayret ederek altından kalkabileceği
emirlerle gelmiş olan ve ruhunda müsamaha bulunan bir nizamdır. Din kolaylık
üzerine vaz’ edilmiştir, ibadet kastıyla da olsa ilâve zorluklar çıkarmaya ve
dinin kolaylaştırdığını zorlaştırmaya hiç kimsenin yetkisi yoktur. Onu
şiddetlendiren ve altından kalkılmaz hale getiren yenik düşer. Nitekim, Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Bu din kolaylıktır. Hiç kimse
kaldıramayacağı mükellefiyetlerin altına girerek dini geçmeye çalışmasın;
(insanın mutlaka bir kısım eksik ve kusurları olur ve) galibiyet dinde kalır.”5

buyurmuş ve ümmetine bir tavsiyede bulunurken iki şeyden birini tercih
edecekse daima kolay olanı tercih etmiştir. Kendisi dinin emirlerini kılı kırk
yararcasına yaşasa da ümmetini irşad ederken mutlaka insan fıtratını gözetmiş
ve dinin objektifliğine göre hükümler vermiştir.

Meselâ; Hazreti Ali ve Osman İbn Maz’un gibi bazı sahabe efendilerimiz,
dünyevî duygulardan bütünüyle sıyrılmak, mâsivâyı zihinlerinden tamamen
atmak, kalblerini sadece Sultan’a ait bir saray hâline getirmek, kendilerini iyice
ibadete vermek ve vakitlerinin hepsini Allah’a kullukta geçirebilmek gayesiyle
hadımlaşmak isteyince, Resûl-i Ekrem Efendimiz “Allah’ı en iyi bileniniz ve
O’ndan en çok korkanınız benim. Bununla beraber, ben ibadet ediyorum ama
hanımlarımın hakkını da gözetiyorum. Gece ibadetimi yapıyorum fakat
istirahat de ediyorum. Bazı günler oruç tutuyor, diğer günleri ise oruçsuz
geçiriyorum. Bu, benim yolumdur. Kim benim yolumdan yüz çevirirse, o
benden değildir.”6 demiş ve getirdiği dinde ruhbanlık olmadığını beyan
buyurmuştur.

Mevzuyla alâkalı bir rivayet de şöyledir: Bir gün, Selman-ı Farisî Efendimiz
Ebu’d-Derdâ Hazretleri’ni ziyaret eder. Ebu’d-Derdâ’nın hanımını eski ve
yırtık bir kıyafet içinde görünce, “Bu hâlin ne?” diye sorar. Kadıncağız,
“Kardeşiniz Ebu’d-Derdâ’nın dünya ile alâkası kalmadı.” der ve o hâlinin
sebebini ima eder. Ebu’d-Derdâ Hazretleri eve gelince Hazreti Selman’a
yemek getirerek, “Sen buyur, ben oruçluyum!” der. Selman-ı Farisî, “Hayır, sen
yemezsen ben de yemem.” deyince beraberce yerler. Yatsının üzerinden çok az
bir zaman geçmiştir ki, Ebu’d-Derdâ, Hazreti Selman’dan gece namazı için
müsaade ister ama o “Biraz uyu!” der. Bir müddet sonra Ebu’d-Derdâ namaza
kalkmak için tekrar yeltenince Selman-ı Farisî yine, “Biraz uyu!” der. Gecenin
sonuna doğru Selman Efendimiz “Şimdi kalk!” deyip arkadaşını çağırır ve
beraberce namaz kılarlar. Namaz bitince, Hazreti Selman şu nasihati hatırlatır:
“Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ehlinin de hakkı var.



Her hak sahibine hakkını ver.” Ertesi gün Hazreti Ebu’d-Derdâ durumu
anlatınca, Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm), “Selman doğru
söylemiş, doğruyu göstermiş.”7 buyurur.

Tebük Seferi’ne iştirak etmediği için tecritle cezalandırılan Ka’b İbn Malik
Hazretleri de, affedildiğini müjdeleyen âyet-i kerime nazil olunca çok sevinir
ve “Ey Allah’ın Peygamberi, tevbemin kabul olunmasına karşılık bütün malımı
Allah yolunda infak etmeye söz vermiştim.” der. Fakat Allah Resûlü, ona da
“Malının bir kısmını yanında bırak, bu senin için daha hayırlıdır.”8 buyurur.

Zengin Vârisler
Bu ve benzeri hâdiselere bakılınca görülecektir ki; Peygamber Efendimiz

(sallallâhu aleyhi ve sellem) her zaman dinin objektif yanını esas almış ve
dengeyi tavsiye etmiştir. Çünkü Allah Resûlü, muvazzaf bir müşerrîdir; O’nun
söz, tavır ve ikrarları birer dinî emirdir. O bir hususta “evet” derse, artık o
mesele kural olur ve herkesi bağlayan bir hüküm hâline gelir. O rehber ve
imamdır; İmam, “Allahü Ekber” diye seslenince rükûa gidilir; ْنَِمل ُّهٰللا  َعِمَس 

ُهَدِمَح  deyince ayağa kalkılır; bir kere daha tekbir getirince secdeye varılır.
Onun ardında iseniz, farklı hareket edemezsiniz, her sözünü emir bilir ve
uygularsınız. Nitekim, Allah Resûlü, haccın farz kılındığını ashab-ı kirama
duyurunca, içlerinden birisi; “Her yıl mı?” demiş; Resûl-i Ekrem (aleyhi
ekmelüttehâyâ) ona cevap vermeyip susmuştur. O zat sorusunu üç defa tekrar
edince; Peygamber Efendimiz bundan memnun olmamış, “Eğer ‘evet’
deseydim, hac üzerinize her yıl farz olurdu, buna da güç yetiremezdiniz.”9

buyurmuştur. Evet, O söz kesen, mühür basan ve beyanı hüküm olan bir
insandır; O’ndan sadır olan bir söz kuraldır ve ona uyma mecburiyeti vardır.
Dolayısıyla, O dinin objektifliğini, kolaylaştırıp zorlaştırmamanın bir esas
olduğunu ve insanların fıtratlarını gözeterek hükümler vermiş; ashabının
sorularını bu zaviyelerden cevaplandırmıştır.

Hadis kitaplarında, sorunuzla doğrudan alâkalı olan bir hâdise daha anlatılır:
Bir gün, Resûl-i Ekrem Efendimiz, ağır hasta olan Sa’d İbn Ebî Vakkas
Hazretleri’ni ziyaret eder. Hal hatır sorma faslından sonra, Hazreti Sa’d, “Yâ
Resûlallah, ben malı-mülkü bulunan bir kimseyim. Bir tek kızımdan başka
vârisim de yoktur. Malımın üçte ikisini Allah yolunda infak etsem (de geri
kalanını kızıma bıraksam) ne dersiniz?” diye sorar. Allah Resûlü, “Hayır, üçte
iki fazla olur.” cevabını verir. Bunun üzerine Sa’d İbn Ebî Vakkas (radıyallâhu
anh), “Peki, yarısını sadaka olarak vereyim mi?” deyince, Resûl-i Ekrem yine,
“Hayır, o da çoktur.” der. Bu defa, Hazreti Sa’d, “Ya üçte birine ne dersiniz?”



sualini tevcih eder. Bunun üzerine Resûlullah, “Üçte biri olabilir ama o bile
çoktur. Senin geriye zengin vârisler bırakman, insanlardan dilenen fakir
kimseler bırakmandan daha hayırlıdır.”10 buyurur.

Evet, İnsanlığın İftihar Tablosu, bu hâdise münasebetiyle bir kere daha dinin
herkes tarafından uygulanabilecek yanına işarette bulunmuş, beşer fıtratını ve
hayatın gerçeklerini nazar-ı itibara alarak bir hüküm vermiş ve kıyamete kadar
O’na ümmet olmakla şereflenen bütün insanlar tarafından tatbik edilebilecek
bir kural ortaya koymuştur. Şayet, bir insanın geniş imkânları varsa, vârislerini
zengin edecek şekilde onlara miras bırakmasının, onları başkalarına el açıp
dilenmeye terk etmesinden daha hayırlı olduğunu belirtmiştir.

Yeri gelmişken bir hususu daha arz edeyim: Siz vefat edince mirasınızı hak
edecek bazı kimseler varsa, malınızın tamamını infak ederken onların haklarını
da vakfetmiş olacağınız için Allah indinde sorumlu tutulabilirsiniz. Siz
fedakârlık yapar ve “Bütün malımı mülkümü iman ve Kur’ân hizmetine
vakfediyorum.” dersiniz. Bu çok güzel bir davranış ve bir civanmertliktir.
Fakat eğer o mal-mülk içinde size yakın olanların miras hakları varsa, o
mevzuda öyle rahat davranamazsınız. Önce vârislerinizi razı ve memnun
etmeniz lâzımdır. Sizin vefatınızla mirasınızda hak sahibi olacak insanları
hoşnut ettikten sonra malınızı istediğiniz gibi infak edebilirsiniz; aksi hâlde,
Hak katında mesul olursunuz. Yani, ya Allah Resûlü’nün beyanlarına uygun
olarak malınızın üçte birini hayır yollarına verecek ve geri kalanını
vârislerinize bırakacaksınız ya da onları razı ettikten sonra dilediğiniz
tasarrufta bulunacaksınız.

Dolayısıyla, meseleye dinin objektifliği açısından bakmak ve umum insanları
nazar-ı itibara alarak değişmeyen, sabit kurallarla hüküm vermek gerekir.
Hususiyle, hayat tarzı ve davranışları örnek kabul edilen kimseler, herkes
tarafından uygulanabilecek kuralları esas almalı; şahsî hayatları adına çok
hassas olsalar ve azîmetlerle amel etseler bile, halk arasında dinin umumi
disiplinlerini seslendirmelidirler.

Sika ve Îsar Ufkunun Kahramanları
Buraya kadar arz ettiklerimiz mahfuz olmakla beraber, bir de azîmetler

kuşağında yaşayan ve ufku çok engin olan kimseler vardır ki, onların durumu da
kendi kemâlât arşları zaviyesinden değerlendirilmelidir. Nasıl ki, Cenâb-ı
Hakk’a kurbetin değişik mertebeleri ve her mertebenin de kendine göre
temsilcileri bulunur; aynen öyle de, tevekkülün ve cömertliğin de farklı
seviyeleri ve o seviyelerin kahramanları mevcuttur. “Tevekkül”, Allah’a güven



ve itimat ile başlasa da onun ötesine çıkmak mümkündür. Kalben beşerî güç ve
kuvvetlerden tamamen sıyrılıp neticede her şeyi Kudreti Sonsuz’a havale
ederek tam bir itimada ulaşma ufkunda noktalanan ruhanî seyrin “teslim”,
“tefviz” ve “sika” mertebeleri de vardır. İşte, bir insan “çocuklarımın geleceği”
deyip onlar için yatırım yaparken bir diğerinin Enderûnî Vâsıf gibi:

“Gelir elbet zuhûra ne ise hükm-i kader
Hakk’a tefviz-i umûr et, ne elem çek, ne keder.”

demesi de yadırganmamalıdır. Bir insanın, beş-on yıl sonrasını düşünüp
başkalarına muhtaç olmamak için tasarrufta bulunması beşer fıtratına verilirken,
bazı insanların da İbrahim Hakkı Hazretleri’nin,

“Sen Hakk’a tevekkül ol,
Tefviz et ve rahat bul,
Sabreyle ve râzı ol
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.”

sözleriyle ifade ettiği tefviz zirvesinde seyretmeleri de o derecenin insanlarına
has bir hal olarak değerlendirilmelidir.

İnsanın gönlündeki hayır duygusunun ve cömertliğin de dereceleri vardır:
İyiliksever olma ve yardım etmeyi sevme “semâhat”; bu duyguyu icra edip
sorumlu olduğu kadar (zekat miktarı) yardımda bulunma “sehâvet”; malının
çoğunu dağıtıp, daha azını geride bırakacak şekilde bol bol verme “cûd” ve
kendisi de muhtaç olduğu hâlde başkalarını nefsine tercih ederek onların
ihtiyacını görme ahlâkı da “îsâr” mertebesinin adıdır. İşte, bu mertebeler, bize
bir realiteyi hatırlatmaktadır; demek ki, insanların hepsini aynı çizgide mütalâa
etmek doğru değildir. Herkes kendi kabiliyetinin müsaade ettiği ufka
ulaşabilecektir ve her insan kendine özel yükselme çıtasına göre
değerlendirilmelidir. Nitekim, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bazı sahabelere mallarının sadece bir kısmını infak etmeleri tembihinde
bulunurken, Tebük hâdisesi münasebetiyle bütün servetini hibe eden Hazreti
Ebû Bekir’e “Ev halkına ne bıraktın?” diye sormuş, O “Allah’ı ve Resûlünü
bıraktım.”11 cevabını verince hiç itiraz etmemiş ve Hazreti Sıddık’ın
sadakatine çok yakışan infak anlayışını hoş karşılamıştır.

“Anam!”
Hazreti Sıddık’ın sıddıka kerimesi Âişe Validemiz de babası gibi îsar

ufkunda cömertlik ortaya koyan bir insandı. Kendisine, Hayber ve Fedek
arazilerinin gelirlerinden verilen bir miktar para vardı. Ayrıca, Hazreti Ömer,



Ezvâc-ı Tâhirât’ı ilk saftakiler arasında mütalâa etmiş ve onlara ayrılan miktarı
yükseltmişti. O sevgili annemiz eline binlerce dinar geçmesine rağmen vefat
ederken arkada dünya adına hiçbir şey bırakmamıştı; çünkü, eline geçen her
şeyi Allah yolunda infak etmişti. Diğer yönleriyle ne kadar derinse, cömertlikte
de o kadar derindi. İlim alanında o denli ileriydi ki, Hazreti Urve onun
hakkında “Hem fıkıh hem tıp ve hem de şiir sahasında Hazreti Âişe’den daha
bilgilisini görmedim.”12 demişti. Ebû Musa el-Eş’arî Hazretleri de, “Ne zaman
bir meseleyi ya da hadisi anlamakta zorlanıp Hazreti Âişe’ye sorsak mutlaka
onda bir cevap bulur ve müşkilimizi hallederdik.”13 itirafında bulunmuştu. O
muallâ annemiz söz söylemesini öyle güzel becerirdi ki; Ahnef İbn Kays “Ben
Hazreti Ebû Bekir’in, Hazreti Ömer’in, Hazreti Osman’ın ve Hazreti Ali’nin
(Allah hepsinden razı olsun) hutbelerini dinledim. Fakat, Hazreti Âişe’nin
dudaklarından dökülen sözler kadar güzel ve anlaşılır olanlarını ondan
başkasından duymadım.”14 şeklinde takdirlerini dile getirmişti. Adını her
anışımda “Anam!..” deyip “Öz anama bu kadar tatlı “anam” demedim o da
darılmasın.” düşüncesiyle yâd ettiğim muallâ validemiz, ibadet ü taatinde o
kadar engindi ki; Kasım İbn Muhammed “Hazreti Âişe, Ramazan ve Kurban
bayramları hariç senenin bütün günlerini oruçlu geçirirdi.”15 haberini
vermişti. Bir gün yanaklarından süzülen yaşları görünce “Âişe, neyin var, niçin
ağlıyorsun?” diye soran Resûl-i Ekrem Efendimiz’e “Cehennem ateşini
hatırladım; ötede ailenizi tanır, beni de hatırlar mısınız yâ Resûlallah?”16

şeklinde cevap veren gözü yaşlı anamızın kalbi de o kadar ince idi ki; Urve
Hazretleri “Sabahları evden çıkınca Hazreti Âişe’nin evine uğrar ve ona selâm
verirdim. Yine bir gün erkenden ona uğradım. Baktım ki, namaz kılıyor, Cenâb-
ı Hakk’ı tesbih u tazimde bulunuyor; sürekli “Biz dünyada, ailemiz içinde iken
sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi,
o kavuran ateşten korudu.”17 mealindeki âyetleri okuyor; bu âyetleri durmadan
tekrar ediyor, Rabbine dua dua yalvarıyor ve ağlıyor. Onu o hâldegörünce, ben
de kalkıp namaza durdum. Fakat o okumasını bir türlü bitirmeyince ben biraz
sıkıldım ve daha fazla dayanamayıp bir ihtiyacımı görmek için çarşıya gittim.
Geri döndüğümde ne göreyim; Hazreti Âişe yine namazda ve kıyamdaydı; aynı
âyetleri tekrar ediyor, ağlıyor ağlıyordu. 18İşte, bütün yönleriyle bir derinlik ve
enginlik abidesi olan Âişe-i Sıddıka Annemiz cömertlikte de benzersizdi.
Rivayet edildiğine göre; bir gün yetmiş bin dinarı halka paylaştırmış, sonra da
oturup elbiselerini yamamış ve o yamalı elbiseleri giymişti.19 Bir başka gün,
payına düşen bir malı yüz bin dinara satmış, eline geçen parayı muhtaçlara
dağıtmış ve o günün akşamında da, kendisine ayırdığı arpa ekmeğiyle ancak



iftar edebilmişti.20

Allah’la münasebetlerinde o kadar derin olan anamız, insanları düşünme ve
cömertlikte de o denli engindi. Dini anlama arzu ve iştiyakı zaviyesinden eşsiz
olduğu gibi, Allah’a, Resûlü Ekrem’e, salih kimselere ve Cennet’e yakın olma,
Cehennem’den de fersah fersah uzak bulunma vesilelerini kavramadaki basireti
açısından da benzersizdi. Bunları yaptığı dönemde o henüz yirmili yıllarını
yaşıyordu. O genç yaşına rağmen bilinmesi gereken mevzuları çok iyi
kavramıştı. Kendisine bir husus sorulduğunda dinin objektifliği içerisinde
cevaplar veriyor; hiç kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemiyordu. Fakat,
şahsî hayatı adına sadakat ve vefasına yakışır bir duruş ortaya koyuyor; hep
sika ufkunda ve îsar burcunda seyahat ediyordu.

Vermeye Doymayanlar
O, bu konuda yalnız da değildi. Hazreti Osman Efendimiz çok kazanmıştı

ama bir emanetçi olduğunun farkındaydı. Ne zaman “yardım” denilse önce o
koşuyor; elinde ne varsa hepsini infak ediyor ve Peygamber Efendimiz’i
sevindiriyordu.21 Hazreti Abdurrahman İbn Avf çok zengindi; fakat, servetin
kendisinde emanet olarak durduğunun şuuruyla hareket ediyor ve rivayetlere
göre üzeri erzak yüklü beş yüz deveyi bir defada tasadduk ediyordu.22 Ömer
İbn Abdülaziz devletin başında bir emanetçi memur gibi duruyor, hazinenin
dolup taştığı bir dönemde kendisi zeytin yağına ekmek bandırarak iftar ve sahur
yapıyordu.23 Leys İbn Sa’d Hazretleri’nin yıllık geliri seksen bin dinarı
geçiyordu ama kendisine hiçbir zaman zekât farz olmamıştı. Çünkü, eline ne
geçerse geçsin, hepsini Allah yolunda harcıyor, istikbal endişesine kapılmadan
malını infak ediyordu.24 Bir gün İmam Mâlik Hazretleri bir sini hurma hediye
gönderince İmam Leys o siniyi altınla dolu olarak iade ediyordu.25

Hafızanızı azıcık zorlasanız bu konuda daha yüzlerce misal bulabilirsiniz ve
görürsünüz ki, seleflerimiz başkalarıyla alâkalı hüküm verirken dinin
değişmeyen kurallarını uygulamış, insanları bütün boşlukları ve zaaflarıyla
kabul etmiş, zorlaştırmamış kolaylaştırmışlardır; fakat, kendileri söz konusu
olunca da bütün salih amellerini kendi ufukları açısından ele almışlardır. Kendi
tatbikatlarının birer kural olarak benimsenmesine mani olmuş, İslâm dininin bir
ruhbâniyet şeklinde anlaşılmasını engellemiş ve dinin özündeki kolaylığa,
müsamahaya ve kuşatıcılığa dikkat çekmişlerdir. Kur’ân’da ve Sünnet’te
insanların değişik kategoriler içinde değerlendirilmesine uygun şekilde, onlar
da bir realitenin gereği olarak kiminin bir damla sadaka vermesini, kiminin de
malının içinde başkalarının hakkı bulunduğu şuuruyla biraz daha çok tasadduk



etmesini normal görmüş; fakat, kendileri son kuruşlarına kadar bütün mallarını
infak etmişlerdir. Bunu yaparken de, hayır ve iyilikleri hiç kimseye
duyurmamak, hissettirmemek, riya ve süm’adan uzak kalmak hususlarında da
azamî hassas davranmışlar; hatta tasadduklarının Kirâmen Kâtibîn tarafından
bilinmesini dahi istememişlerdir. Nitekim, “Kendileri de ihtiyaç duydukları
hâldeyiyeceklerini, sırf Allah’ın rızasına ermek için fakire, yetime ve esire
ikram ederler. Ve derler ki: “Biz size sırf Allah rızası  için ikram ediyoruz,
yoksa sizden karşılık istemediğimiz gibi bir teşekkür bile beklemiyoruz.”26

mealindeki âyetler onların ruh hâlini tasvir etmektedir. Evet, onlar öyle hasbî
ve muhlis kullardır ki, hayır ve hasenât karşılığında bir teşekkür bile
beklememektedirler.

İman ve Kur’ân hizmetine adanmış kimseler de, çalışıp alınlarının teriyle
iaşelerini temin etmelidirler. Kazançlarının üzerinde hep meşruiyet mührü
aramalı ve mallarının her zerresinin hesabını Allah’a vermeye hazır
bulunmalıdırlar. Onlar da birer emanetçi olduklarının farkında iseler, meşru
dairede kazanmaya ve işin içine zerre kadar haram karıştırmamaya dikkat
ederek ne kadar kazanabilirlerse kazanmalı ve ellerinden geliyorsa çok zengin
olmalıdırlar. Bir gün, Süfyan-ı Sevri Hazretleri’nin elinde bir sürü dinar gören
bir adam, “Seni Hak dostu olarak biliriz, elindeki bu paralar da neyin nesi?”
deyince, Hazreti Süfyan, “Öyle deme; eğer bu kadarcık bir mala sahip
olmasaydık, idareciler bizi kapılarında dilenci yapar, eşiklerine mendil
serdirirlerdi.”27 der. İşte, başkalarına el açmamak ve onun bunun kapısında
mendil sermemek için her mü’min çalışıp çabalamalı, alın teriyle kendi
geçimini sağlamalı ve aynı zamanda, kazancında ihtiyaç sahiplerinin de hakkı
olduğunu düşünerek malının şükrünü de kendi cinsinden eda etmelidir.

Bu Devrin Sıddıkları
Bu şükrün yerine getirilmesi mevzuunda, ısrarla üzerinde durulması gereken

nokta, herkese kendi gücü kadar yük yüklenmesi ve dinin objektif yanının
nazara verilmesi hususudur. Bu konuda, insanları haklarından mahrum
etmemeye, kimseyi gadre uğratmamaya ve onların çoluk çocuklarının
bulunduğunu da hesaba katmaya özen gösterilmelidir. Bir insan bir anlık coşup
şahlanmayla hissî bir karar verebilir; diğerlerine düşen vazife, ona bir kere
daha düşünme fırsatı tanımak ve hayatın realitelerini de göz önünde
bulundurmaktır.

Unutulmamalıdır ki, Allah’ın dininin i’lâ edilmesi vazifesini kim vicdanında
ne kadar duyuyorsa, o meseleye de o kadar sahip çıkar. Bazıları, ortaya konan



hayırlı faaliyetleri sadece uzaktan seyreder; takdirlerini dile getirir. Onlar o
hâlleriyle kabul edilmeli ve muhalif olmamaları da bir kazanç bilinmelidir.
Bazıları, işin ucundan tutuyor gibi görünür, kendileri hiçbir şey yapmaz ama iyi
işler yapanlarla beraber bulunurlar. Onların durumu da yadırganmamalı ve o
kadarcık bir yakınlık da kâr sayılmalıdır. Güzel insanlar içinde bulunma, güzel
sözlere ve faydalı işlere iştirak etme, “Ne güzel şeyler yapıyorsunuz; Allah
nasip etse, biz de yapsak!” deme de çok önemli bir adım olarak
değerlendirilmelidir. Bazıları da bir damla ile katkıda bulunur; o bir damlayı
verirken bile yüreğini vermiş gibi olur ama o kadarcık bir infak da öpülüp başa
konmalıdır. Çünkü, vermeye alışma damla damla vermekle başlar. Çoğu zaman,
bir damla, coşkun bir kaynağın emaresidir ve o kaynak kazıldıkça mutlaka daha
gür su gelecektir.

Bazı insanlar da vardır ki, onlar “Allah, karşılık olarak Cennet’i verip
mü’minlerden canlarını ve mallarını satın almıştır.”28 mealindeki âyetle yatıp
kalkar ve tenezzülât-ı ilâhiyenin bir neticesi olarak kendileriyle pazarlık
yapıldığını hiç akıldan çıkarmazlar. Malları ve gerekirse canları karşılığında,
Cennet’i, Cemalullah’ı ve rıdvanı satın alma şeklindeki bir anlaşmaya “evet”
derler. Fâni şeyleri verip bâkî bir hayatı kazanmaya talip olurlar. Hele bir de,
içinde bulundukları zaman dilimi umumi bir seferberliği gerektiriyorsa, iman ve
Kur’ân davasına sahip çıkan ilkler gibi bütün mallarını tasadduk etmeye amâde
bulunur, evlerinin ve arabalarının anahtarlarını bile bir zarfın içine koyar ve
infakta sınır tanımazlar.

Sözün özü; meseleye dinin objektifliği açısından bakmak ve umum insanları
nazar-ı itibara alarak değişmeyen kurallarla hüküm vermek esastır. Bu
zaviyeden, beş lira veren de, elli lira tasadduk eden de, dinî vecibelerini yerine
getirdikten sonra, evlâd u iyalini ve evini-barkını düşünen insan da makbuldür.
Bu arada, her devrin Ebû Bekir’leri ve Âişe-i Sıddıka’ları da mutlaka olacak;
onlar sadâkat, vefa ve îsar hasletleri gereği belki mallarının hepsini Allah
yolunda vereceklerdir. Dolayısıyla, bu meselede hüküm kanaat-i vicdaniyeye
göre belirlenecek ve hiç kimse gadre uğratılmayacaktır.
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Demokrasi Yokuşu
Soru: Sizce ülkemizdeki tarihi gelişimi itibarıyla demokrasi düzlüğe

çıkabilmiş midir? Demokrasinin sadece teoride kalmayıp uygulanan ve
herkese huzur vaadeden bir sistem olabilmesi için neler gerekmektedir?

Cevap: Menşei itibarıyla Yunan kültürüne kadar uzanan demokrasi tabiri,
“halk” ve “iktidar” mânâlarına gelen iki Yunanca kelimeden teşekkül etmiştir
ve kısaca, “halk idaresi”, “halkın hâkimiyeti”, “halkın iktidarı” demektir.
Genellikle, “halkın kendi kendini yönetmesi” şeklinde tarif edilegelen
demokrasi, temel hak ve hürriyetlerin korunmasını bizzat halka ya da
temsilcilerine bırakan, vatandaşların duygu ve düşüncelerinin ülke idaresinde
tesirli olması gerektiği esasına dayanan bir yönetim şeklidir. Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde ilk kez seslendirilirken “Hâkimiyet bilâ kayd ü şart
milletindir.” şeklinde dile getirilen ve günümüzde “Egemenlik milletindir.”
sözüyle ifade edilen mânâ da icmâlî olarak demokrasiyi vurgulamaktadır.

Demokrasinin tatbiki milletten millete, ülkeden ülkeye değişebilmektedir:
Meselâ; “vasıtasız hükümet” ya da “doğrudan demokrasi” denilen idarî
sistemde, halk, iktidar ve hâkimiyetini herhangi bir aracı ve temsilci olmadan
kullanır. Kanunları yapma, uygulama ve onlara uymayanları bulup cezalandırma
gibi hususlar tamamen millete aittir. Bir meselede karar verileceği zaman
milletin bütün fertleri kanaatini ortaya koyar; halk bir seçimde bulunur; yalnızca
bazı kesimler değil, herkes bu seçimde söz sahibi olur; gerekirse sürekli
referandumlar yapılır ve neticede umum halkın istediği husus gerçekleştirilir.
Çokları için bir ideal olan bu demokrasi şekli sadece küçük topluluklarda
tatbik edilebilir.

“Temsilî hükümet”te ise; halk, hâkimiyet ve iktidarı, belli bir süre için
seçtiği temsilciler meclisine tevdi eder. İktidarı, halk adına meclislerin
kullandığı bu idarî sisteme “cumhuriyet” de denmektedir. Günümüzde
demokrasi denince genellikle “temsilî demokrasi” anlaşılmaktadır. Temsilî
demokrasi, dar anlamda halkın kendi temsilcilerini kendi hür iradesiyle
seçmesi anlamına gelmektedir. Bu idarî sistemde, yönetilen halk, yöneten ise
“halkın temsilcileri”dir. Halk, seçtiği bazı kimseleri kendine vekil tayin eder;
onlar da, millet namına icraatta bulunurlar. Ayrıca, halkın çıkarları
istikametinde bir kısım kurallar vaz’ ederler. Belki bazı haklara sınırlar
getirirler; fakat vicdan hürriyeti, düşünme hürriyeti, çalışma hürriyeti, kazanma
hürriyeti, seyahat hürriyeti gibi hak ve özgürlükleri yasalarla teminat altına
alırlar. Hem devletin hem de fertlerin hak ve sorumluluklarını tespit eder ve



bunların sınırlarını açıkça belirlerler. Böyle bir yönetim şeklinde, devletin
şeffaf olması, hukuka dayanması, ferdî hürriyetleri koruması, kuvvetler
ayrılığını (yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrı olmasını) gözetmesi ve
iktidarın faaliyet sahasını belli bir çerçeve içerisinde tutması olmazsa olmaz
şartlardan bazılarıdır.

Çeşit Çeşit Demokrasi
Tarihi gelişimi itibarıyla da demokrasi, farklı toplumlar tarafından değişik

şekillerde anlaşılmış ve farklı tarzlarda uygulanmıştır. Öyle ki, daha Antik
Yunan dünyasında bile tiranlığa karşı halkın kendi kendini idare etmesi fikri
doğmuştu; fakat Aristo’nun belirttiği üzere, demokrasi o dönemde bir çeşit
“demagoji” olarak ele alınmış ve halkın idari işlere katılması sadece düşünce
plânında kalmıştı. Eski Roma’da da “Senato”nun gölgesinde bir tür demokrasi
denemesi yapılmıştı. Ne var ki, demokrasi asırlarca halkın çıkarları hesabına
ve halk adına totaliter bir sistem şeklinde uygulanmaktan öteye geçemedi. Evet,
aslında mânâ itibarıyla, hak ve hürriyetlerin baskı altında tutulduğu, bütün
yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun hâkimiyetinde toplandığı
devlet düzeni demek olan totaliter sistem demokrasiye tamamen zıt olmasına
rağmen, “halk için istibdat” gibi çok garip bir mantıkla “totaliter
demokrasi”lerden bile bahsedildi. Hatta bugün demokrasiyle idare edildiği
söylenen pek çok ülkede böyle bir totaliter demokrasi anlayışının var olduğu ve
bu ülkelerde bazı seçimler yapılarak halkın yönetime katkıda bulunduğu
izlenimi verilse de aslında idare ve hâkimiyetin bir elde tutulduğu, yani
oralarda demokrasi adının gölgesinde totaliter bir sistemin hakim olduğu
söylenebilir.

Diğer taraftan, demokrasi hâlâ büyük ölçüde muğlak olduğundan bu tabirin
nispetsiz zikri pek azdır. Çok defa onun yanına başka bir tabir ilâve edilerek,
demokrasi “çoğulcu”, “liberal”, “Hristiyan”, “katılımcı”... gibi sıfatlarla
anılmaktadır ki, bazen bu demokrasi türlerinden biri diğerini demokrasi olarak
bile kabul etmeyebilmektedir. Hitler, Nazizm’in “gerçek demokrasi” olduğunu
iddia ettiği ve Mussolini, Faşizm’i “merkezî ve otoriter demokrasi” şeklinde
nazara verdiği gibi, bugün de, çoklarınca anti-demokratik kabul edilen bazı
ideolojilerin temsilcileri bile demokratik olduklarını savunmaktadırlar.
Dolayısıyla, dünyanın değişik bölgelerinde “Marksist demokrasi”, “Proletarya
demokrasisi”, “Protestan demokrasi”... gibi daha pek çok demokrasi anlayışına
şahit olmak mümkündür.

Mânâ Boyutlu Demokrasi



Ne var ki, şimdiye kadar “demokrasi”, bu izafet ve nispetlerine bakılmadan
hep yalın hâliyle ele alınmıştır. Bu sebeple de, din-demokrasi münasebetinden
söz edenler, demokrasi ile dinin asla bağdaşmayacağını iddia etme yanlışlığına
düşmüşlerdir. Onlara göre; din, Allah’ın hâkimiyetine, demokrasi ise milletin
re’yine dayanmaktadır. Fakat maalesef, özellikle İslâm ve demokrasi arasındaki
bu sathi karşılaştırmada, “Hâkimiyet, kayıtsız-şartsız milletindir” sözünün,
hükümranlığın –hâşâ– Allah’tan alınarak insanlara verilmesi mânâsına
gelmediği; aksine Cenâb-ı Allah’ın, hükümranlığı, baskıcı ve zorba bireylerin
elinden alıp cumhura yani toplumun üyelerine verdiği hakikati gözardı
edilmiştir. Bununla beraber, İslâm ve demokrasi söz konusu edildiğinde
bunlardan birincisinin ilâhî, semavî bir din, diğerinin ise beşerî bir yönetim
şekli olduğu mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Demokrasinin tekamülünü isteyiş
asla onun din yerine konması mânâsına gelmemelidir. Dinin mukaddesliği ve
münezzehiyeti mahfuzdur; dolayısıyla, İslâm ile demokrasinin kıyaslanması
mevzubahis olamaz.

Bu itibarla da, kemale ermiş ve herkes tarafından benimsenmiş bir
demokrasiden bahsetmenin mümkün olmadığı ve demokrasinin henüz bir
gelişme vetiresi yaşadığı günümüzde İslâm’ın demokrasiye katabileceği
zenginlik de mutlaka düşünülmelidir. Ebedî bir Zât’ın teveccühünden ve
ebediyetten başka hiçbir şeyle tatmini mümkün olmayan insanoğlunun mânevî
ihtiyaçlarına da cevap verebilecek bir demokrasinin geliştirilmesi meselesi de
mütalâa ve müzakere edilmelidir.

İsterseniz siz böyle bir anlayışa “mânâ boyutlu demokrasi” de diyebilirsiniz.
Yani, insan hak ve hürriyetlerine saygıyı ihtiva eden, din ve vicdan hürriyetini
gözeten, aynı zamanda insanların inandıkları gibi yaşamalarına da ortam
hazırlayan bir demokrasi… İnsanların ebedle alâkalı isteklerini yerine getirme
mevzuunda onlara yardımcı olan demokrasi… İnsanı maddî–mânevî bütün
ihtiyaçlarıyla nazar-ı itibara alan ve onun bütün ihtiyaçlarını karşılamayı
tekeffül eden olgun demokrasi... İşte, demokrasiyi bu denli geliştirip
insanîleştirmenin yolları aranmalıdır. Çünkü insan hayatı, dünya ile
başlamadığı gibi dünya ile de bitmiyor; dünya onun için sadece bir uğrak, o
ebediyen kalacağı bir diyara, ahiret yurduna gidiyor. Şayet, onu idare eden
sistem, bu gerçeği görmezlikten gelirse ve kulak ardı ederse, beşer için çok
önemli bir meseleyi görmezlikten gelmiş ve kulak ardı etmiş olur. Evet, onun
önünde kabir hayatı var, berzah hayatı var, mahşer hayatı var, Cennet hayatı var
ve –Allah korusun– iman hesabına yolda kalanlar için de Cehennem hayatı var.
Dolayısıyla, ideal demokrasi, insanın bugününü ve bugüne ait meselelerini
tekeffül ettiği gibi, aynı zamanda onun ebedî hayatıyla alâkalı bir kısım



ihtiyaçlarını da tekeffül etmesi lâzım. Ancak böyle bir demokrasi, oldukça
gelişmiş ve ideal hâli almış bir demokrasi olabilir. Fakat maalesef, insanlık
henüz bu ufka ulaşmış sayılmaz. Ne Batı’da, ne Doğu’da, ne Amerika’da, ne de
Uzak Doğu’da henüz böyle bir demokrasiden söz etmek mümkün değildir.

Bu açıdan da, demokrasi hâlâ yokuşa doğru tırmanmakta olan bir sistemdir.
Bir mânâda, demokrasi yokuşu henüz aşılamamıştır. Fakat, bu konuda hiçbir
şey yapılamadı demek de haksızlık olur. Şimdilerde demokrasi, tamamen insanî
bir sistem hâline gelerek, insanın maddî–mânevî, ruhî ve cismanî bütün
ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere, tabiri caizse, evolüsyon geçire geçire
hâlâ bir tekâmül süreci yaşamaktadır.

Demokrasi Kültürü
Meseleye diğer bir açıdan yaklaşacak olursak; demokrasi nazarî olarak iyi

bir sistem sayılabilir; fakat asıl önemli olan onun pratiğe taşınmasıdır. Bir
ülkede demokrasinin tam olarak uygulanabilmesi için de o ülke halkının
“demokrasi kültürü”ne sahip olması gerekmektedir. Toplum fertlerinin
demokrasi kültürünü öğrenmeleri ve ona alışmaları da ancak ciddi bir eğitimle
mümkün olabilir.

Bu açıdan, öncelikle demokrasinin çerçevesi belirlenmeli; o çerçevede
millete kendi hakları ve özgürlükleri öğretilmelidir. Bir yandan, fertlerden
sorumluluklarını yerine getirmeleri istenirken, diğer taraftan, onlara kendi
haklarına sahip çıkma cesareti de verilmelidir. Her insana, demokrasinin ne
vaad ettiği, toplumun bir ferdi olarak kendisinin hangi haklara sahip bulunduğu
ve devlet idaresinde ne türlü bir söz söyleme salâhiyetinin olduğu gibi hususlar
mutlaka öğretilmelidir. Bazıları bunların öğretilmesini keyfî idarelerine engel
görebilirler; toplumu kendi heva ve hevesleri doğrultusunda bazı yerlere
çekmek isteyen bu kesimler, halkın bir kısım hakikatleri öğrenmesini
istemeyebilirler. Çünkü, kendine dayatılan hususları bir şekilde kabullenen ve
hakkını aramayı aklının ucundan bile geçirmeyen, hatta haklarının ne olduğunu
bile hiç bilmeyen kitleleri istenilen yöne sevk etmek kolaydır.

Bu itibarla, insanlara vicdan hürriyeti, düşünce hürriyeti, inanç hürriyeti ve
çalışma hürriyeti gibi özgürlükler tanınabilir. Fakat halk bu hürriyetlerin ne
mânâya geldiğini bilmiyorsa, kendisine tanınan haklardan haberdar değilse;
hakkını nerede ve nasıl arayacağı hususunda hiçbir malumatı bulunmuyorsa,
yani, millet fertlerinde demokrasi kültürü gelişmemişse, o toplumda gerçek
demokrasinin tatbiki imkânsız denecek kadar zordur. Böyle bir toplumda, bazen
geçici bir hürriyet havası hâsıl olsa bile, bir kısım hazımsız kimselerin kaba
kuvvete başvurarak demokrasinin başına darbe indirmeleri de her zaman söz



konusudur. Değişik bahanelerle hadlerini aşıp hak adına haksızlık irtikâp eden
bu kaba kuvvet temsilcilerine karşı, demokrasi kültüründen mahrum yetiştirilen
nesillerin yapabileceği hiçbir şey de yoktur. Bir yanda kendi haklarından
habersiz ve demokrasi kültüründen mahrum yığınlar, diğer tarafta da o kültüre
alışmadığı için başkalarının hak arayışı karşısında hazımsız kimseler bulunduğu
müddetçe değişik müdahalelerin birbirini takip etmesi ve demokrasinin sürekli
inkıtaya uğratılması kaçınılmazdır.

Bu hakikatin en canlı misali yakın çevremizdeki ülkelerdir. Koskoca bir
coğrafyada çoğu ülkelerin başında birer tiran, birer diktatör vardır. Buralarda
da seçimler yapılır; fakat seçimleri ekseriyetle o an başta bulunanlar yeniden
kazanır ve yerlerini hep korurlar. Onların aralarında yirmi senelik, otuz senelik
despotlar bile mevcuttur. Ülkeleri adına neredeyse hiçbir hayırlı teşebbüste
bulunmayan ve sadece kendi saltanatını devam ettirmeyi düşünen bu tiranlar,
bütün zorbalıklarına rağmen yine de o sihirli kelimeye sığınır, “demokrasi” der
ve her şeyi ona bağlı yapıyor gibi görünerek saf yığınlara bütün icraatlarını
kabul ettirirler.

Demokrasi kültüründen mahrum olan toplumlardaki bu durum bizim
ülkemizde de farklı değildir. Dünyadaki umumi gidişata paralel olarak,
Türkiye’de de belki Tanzimat’tan bu yana batılı anlamda demokrasiye geçiş
vetiresi yaşanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya, İtalya ve
Japonya’nın yenilmesiyle totaliter rejimler bir mânâda sona erip
demokratikleşme hareketleri revaç bulunca, Batı ile münasebetlerini sıcak
tutmak isteyen Türkiye de çok partili hayata geçmek mecburiyetinde kaldı. 1946
senesinde demokratikleşme talepleriyle kurulan Demokrat Parti’nin siyaset
meydanına atılmasından sonra ülkemizde de ciddi anlamda bir demokrasi
yokuşuna tırmanma süreci başladı. Fakat acaba demokrasi adına ortaya çıkanlar
demokrasiyi ne derece hazmetmişlerdi? Kendilerini hangi ölçüde milleti
temsile yetkili ve donanımlı görüyorlardı? Güçlerini tartmışlar mıydı? Öyle bir
yükün altından kalkabilirler miydi? Ayrıca, önce demokrasiye mecburen vize
veren güçler, daha sonra onun kendi iktidarları aleyhine işlediğini görünce o
meseleyi hazmedebilirler miydi? Bunlar çok ince ve hassasiyetle üzerinde
durulması gerekli olan konulardı. O ölçüde bir hassasiyetle bu konuların
üzerinde duruldu mu, durulmadı mı onu bilemeyeceğim; fakat âşikar olan bir
husus var ki, bizim ülkemizde ideal demokrasiye yürümek için aşılması gereken
yokuşun dışında çok farklı tepeleri de geçmek gerekmişti ve aşılması gereken o
tepelerin hâl-i hazırda bütün bütün arkada bırakıldığı söylenemez.

Türkiye Demokrasi Yokuşunda



Evet, bizim ülkemizde demokrasi, yer yer pek çok engele takıldı; zaman
zaman kendi halkının öz değerleriyle çatıştı, bazen yerleşik idareye zıt bir
anlayışa dönüştü, bazen de hâkimiyeti elinde bulunduran güçlerin gayzına yenik
düştü. 27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye, daha sonraki demokrasi gayretlerinin
de teminatı olabilecek bir sürecin başına inen yumruğa şahitlik etti. 16 ve 17
Eylül 1961’de bir zamanlar demokrasi diyerek halkın karşısına çıkan ve
istediği desteği bulmuş gibi görünen kimselerle beraber demokrasinin kendisi
de idam sehpasında sallandırıldı. 12 Mart 1971’de demokrasiye bir kere daha
ince ayar (!) çekildi. Aradan on sene bile geçmeden, bu defa 12 Eylül 1980’de
demokrasinin başına sert bir darbe daha indirildi. Dahası, 82 Anayasası’na
konan kanun maddeleriyle 61 Anayasası’nın getirdiği hak ve özgürlüklerin
üzerine de çizgi çekildi.

Evet, 61’de yeni bir anayasa hazırlanmış ve farklı bir demokrasiden
bahsedilmişti. Her türlü hak ve hürriyetin tanınacağı söylenmiş ve her çeşit
düşüncenin âdeta önü açılmıştı. Devletin temel yapısına dokunmamak ve rejimi
değiştirmeye matuf faaliyetlerde bulunmamak şartıyla herkesin istediğini
yapabileceği ifade edilmişti. Ülkenin demokratik bir cumhuriyetle yönetildiği
ve bu idare sisteminde hâkimiyetin kayıtsız, şartsız millete ait olduğu
vurgulanmıştı. Fakat bu hürriyet havasının üzerinden çok geçmeden farklı bir
müdahale daha oldu. Ondan yaklaşık on sene sonra bir başka müdahale ile
yeniden anayasa değişikliğine gidildi. Ne kadar acıdır ki, yeni demokrasinin
baş mimarlarından ve o günkü anayasanın hazırlanmasına öncülük edenlerden
birisi, eski anayasa için “Bu anayasa bize bol elbise gibi geldi; içinde rahat
hareket etmeye başladık. Bu entariyi belinden, paçasından, boyundan biraz
daraltmak lâzım” diyebildi. Nitekim, o demokrasi elbisesi, orasından
burasından çekildi, büzüştürüldü ve kısaltıldı. Fakat, müdahaleler onunla da
sınırlı kalmadı; başının üzerinde Demokles’in kılıcı varmışçasına sürekli
titreyerek hayatını devam ettiren demokrasi, 28 Şubat 1997’de bir kere daha
inkıtaya uğratıldı.

İşte bütün bu müdahalelerin arkasında demokrasi kültüründen mahrumiyet
vardır. Demokrasiyi hazmedemeyen kimseler, kendi bozuk hissiyatlarına, yanlış
mantıklarına, heva ve heveslerine göre bir kısım mualecelerde bulunur ve onu
felç ederler. Her dönemde, acemi ve demokrasi kültüründen yoksun
demokratların elinde demokrasi bir kere daha yara alır. Bazıları “ince ayar
lâzım” derler, kimileri de hürriyet elbisesinin millete bol geldiğini söylerler;
böylece, bu bahanelerle parlamentoyu işlemez hale getirir, devlet
müesseselerinin elini-kolunu bağlar ve aslında milletin istikbaliyle oynarlar.

Demokrasi kültüründen bîhaber bu hazımsız ruhlar, kendileri gibi



düşünmeyen insanların demokratik hak ve hürriyetlerden istifade etmelerini
çekemezler. Hele bir de bunlar, dine mesafeli duran kimselerse, halkın dinî
vazifelerini yerine getirmesine, duygu ve düşüncelerini seslendirmesine,
istediği gibi yaşayıp kendini ifade etmesine asla tahammül gösteremezler.
Dolayısıyla, içlerindeki bu hazımsızlık sebebiyle sürekli müdahale
duygularıyla dolar, müdahale düşünceleriyle oturup kalkarlar. Şayet umumi
hava istedikleri gibi bir müdahaleye müsait değilse, hemen bir sürü kavga
sebebi icat eder, farklılıkları kurcalar, kapanmaya yüz tutmuş yaraları deşeler;
ne yapıp eder kötü emelleri için zemin hazırlarlar. Kargaşaların, kavgaların ve
anarşinin gölgesinde yeni bir fevkalâdeliğe ihtiyaç hâsıl eder ve o fevkalâdeliği
kullanarak gönüllerine göre bir düzen tesis etme hayalleri görüp onları
gerçekleştirmeye çalışırlar.

“Sen Kim Oluyorsun?”
Bu cümleden olarak, bugün bazıları hususiyle Doğu’da ve Güneydoğu’da

kargaşa çıkartmak için uğraşıp duruyorlar. Bölge halkının büyük çoğunluğunun
hissiyatına tercüman olan insanları dinleyince ortada kat’iyen kargaşaya ve
kavgaya sebep olacak bir durumun söz konusu olmadığı görülüyor. Edirne’den
Kars’a bu ülkede yaşayan herkes, Çanakkale’den Trablusgarp’a kadar vatan
için, din için hep beraber savaştığını, beraberce şehadete yürüdüğünü ve şehit
olunca da belki sarmaş dolaş olarak aynı kabre konduğunu düşünüyor. Halkın
nazarında asla ayrılığın, gayrılığın mânâsı yok. Fakat neylersiniz ki,
demokrasiyi hazmedememiş, o kültürle yetişememiş bazı kimseler insanımızı
birbirine düşürerek kargaşa çıkartmaktan, kan dökmekten ve anarşiye zemin
hazırlamaktan geri durmuyor; sun’i olarak oluşturdukları puslu havayı kendi
hesaplarına değerlendirmek için fırsat kolluyorlar. Toplum içinde ayrımcılık
yapıyor, kendilerini farklı görüyor, “başkaları” dedikleri insanlar için hak ve
hürriyetleri fazla buluyor ve “Siz nereden çıktınız; sizin ne hakkınız var ki hak
iddiasında bulunuyorsunuz!” gibi tuhaf düşüncelerle ve çiğ sözlerle insanları
rencide ediyorlar. Öyle ki, bu vatan evlâdına, özbeöz Anadolu insanına
“Dünyanın değişik yerlerinde okul açmak sizin ne haddinize? Türkçeyi
öğretmek size mi düştü?” deme cüretinde bile bulunabiliyorlar.

Hiç unutmam, bazı sözleri eğip bükerek ve sağa sola çekerek askeriyenin
itibarına dokunulmasının söz konusu olduğu bir yerde, “Benim askeriyeye karşı
ciddi bir saygım var; askerimize söz ettirmem!” demiştim. Kendimi, onun
itibarını düşünme mecburiyetinde hissettiğim bir anda, askere saygımı ifade
sadedinde böyle derken de bu kadar samimi bir sözden dolayı bile tepki
alacağım asla aklıma gelmemişti. Fakat sizin hiç ihtimal vermeyeceğiniz bir



şekilde birisi kalktı, “Askerin itibarını korumak sana mı düştü!” deyiverdi. Bu
sözü işitince damarlarımda kanım dondu desem mübalâğa etmiş olmam. Siz bu
cümlede, demokrasi terbiyesi bir yana, en basit bir insanî terbiye emaresi
bulabilir misiniz? “Sen kim oluyorsun?” Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Bu
ülkede, temelde milletin değer atfettiği müesseseler vardır ki, milletin bir ferdi
olarak ben de onlara değer veririm. Ayrıca, şahsen, çok kıymetli gördüğüm ve
takdir ettiğim müesseseler de vardır. Hatta toplumun bir kesiminin hiç kıymet
vermediği, fakat bir vatandaş olarak benim değer atfettiğim müesseseler de
olabilir. Her vatandaş gibi, ben de duygu ve düşüncelerimi ifade hürriyetine
sahibim. Ve değer atfettiğim her şeyi korumakla da kendimi mükellef
görebilirim. O müessese askeriyeyse, onu korumakla kendimi mükellef
görürüm; o parlamento ise, onu korumakla da kendimi sorumlu tutarım. Şayet, o
devletse, birileri gibi kutsamasam ve ona müteâl demesem, aşkın bir müessese
gibi görmesem bile, onu da korumaya ve kollamaya çalışırım. Bu niyetle, her
zaman, “En kötü idarî sistem ve en kötü devlet, devletsizlikten ve
nizamsızlıktan bin defa daha iyidir; çünkü öbüründe anarşi vardır, o nihilizme
gider, dayanır.” derim... Böyle der ve demokrasinin gereği olarak bu
düşüncemi ifade etmem karşısında saygı göreceğimi umarım. Fakat bir insan,
bu duygu ve düşünceye saygılı olacağına, kendi hakkında istediği demokrasi ve
hürriyet atmosferinden benim de istifade etmeme rıza göstereceğine, herkese
yukarıdan bakarak ve garip bir hazımsızlık yaşayarak “Sen kim oluyorsun?”
diyebiliyor. İşte, onun gibi kimseler, aslında demokrasiyi de kat’iyen
hazmedemediler. Onu dillerinden düşürmediler, ama içlerine de
sindiremediler. Dolayısıyla da, demokrasi yokuşunu bütün bütün sarp ve dik
bir dağa çevirdiler; milleti sıra sıra tepeleri aşmak ve o ızdırap veren yokuşu
acı acı tırmanmak mecburiyetinde bıraktılar. Halk senelerce önce o yokuşu
tırmanmaya başladı ama hâlâ demokrasi yolunda önüne çıkan yeni yeni tepeleri
aşmaya devam ediyor.

Usûlsüzlük ve Rölantide Geçen Seneler
Diğer taraftan, demokrasinin temsil şekli olan cumhuriyetin de değişik tatbik

usûlleri vardır. Her ülke kendi kültürüne ve halkının yapısına göre değişik bir
tatbik tarzı benimsemiştir. Bazı devletler parlamenter hükümet sistemini,
bazıları ise başkanlık sistemini tercih etmişlerdir. Meselâ, Amerika, başkanlık
sistemini yeğlediği hâlde, Fransa gibi kimi ülkeler de yarı başkanlık sistemine
yönelmişlerdir. Bizim ülkemizde de kendi şartlarına göre bir demokrasi
anlayışı ve onu tatbik şekli yerleşmiştir. Anayasa, her vatandaşa, seçme,
seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakkı tanımıştır. Genel oyla seçilerek



Meclis’te yerini alan beşyüzelli milletvekilinden her biri, sadece kendilerini
seçenleri ya da kendi seçim bölgelerini değil, topyekün Milleti temsil ederler.
Dolayısıyla da, iktidar ister nitelikli çoğunluk denen belli bir barajı aşarak
başa geçsin, ister nisbî çoğunlukla idareyi ele alsın, işin temelinde halk varsa
ve bu çoğunluğu sağlayan da yine halkın kendisi ise, vekiller bütün milletin
temsilcileridirler ve bu ülkede halk kendi kendini idare ediyor demektir. Bu
idarî şekil şu andaki sistemin bir gereğidir. Bu itibarla da, hiç kimsenin
“İktidar, oyların çoğunu alsa da, milletin tamamı onu desteklemiyor; şu anda
azınlık çoğunluğu idare ediyor” demeye ve itiraz etmeye hakkı yoktur. Çünkü
hâl-i hazırda kabul edilen sistem ve yetkili kurumlarca belirlenen yasalar bunu
gerektirmektedir. Meseleyi, herkesin ortak hissiyatına göre şekillendirmek
imkânsızdır. Fakat ille de yüzde seksen, yüzde doksan tarafından seçilmiş bir
iktidar isteniyorsa, ona göre yeni bir sistem vaz’ etmek lâzımdır. İşte, aynı
hazımsız kimseler, kendi çekememezliklerini gizleyerek ve çıkarlarına
dokunduğunu saklayarak mevcut demokrasiyi bile bu ülke insanına fazla
bulmakta ve bu defa da azınlık-çoğunluk yâveleriyle ona itiraz etmektedirler.
Evet, aslında bunlar, halkın hissiyatının temsilini hazmedemediler; milletin
geçmişten tevarüs ettiği kültürün temsil edilmesini çekemediler; belli bir
dönemde sinelere gömdükleri hakikatlere saygı duyulmasına tahammül
gösteremediler ve demokrasinin aynı zamanda bir insanın ebedî saadete
hazırlanması istikametinde ortam hazırlayıcılığını sinelerine sindiremediler.
Hatta bazen çok küçük şeylere takıldılar; bazen bir külahı bazen de bir tesbihi
rejim adına tehlikeli saydı ve dolayısıyla kargaşa çıkardılar.

Haddizatında, Büyük Mütefekkir’in de dediği gibi, mukabele-i bilmisil
zalimâne bir kaidedir.1 Maruz kalınan bir haksızlığa aynıyla karşılık vermek ve
mukabil haksızlık yapmak zalimce bir davranıştır. Fakat maalesef, demokrasi
yokuşunu aşmaya çalışan insanlar arasından da arz etmeye çalıştığım
hazımsızlıklara karşı çok yanlış mukabelede bulunanlar çıktı. Bazılarının
zalimce davranışlarına karşı diğerlerinin usûlsüzce tavırlara girmeleri millete
seneler kaybettirdi. Bazı temsilciler, temsil ettikleri hakikatlerin kadr ü
kıymetini tam bilemediler. Temsilde kabalık yaptılar; hatta bazen tahriklere
kapıldı ve figüre edildiler. Kimi zaman karşı tarafı hırçınlığa sevk ettiler, kimi
zaman da kendi menfaatlerini korumak için millete revâ görülen kötülüklere göz
yumdular.. ve dolayısıyla, olan millete oldu. Yanlış hareketler, mukabil yanlış
davranışlara ve yanlış müdahalelere sebebiyet verdi, zemin hazırladı. Neticede
zaman zaman demokrasinin beli kırıldı; yer yer milletimizin itibarına darbeler
vuruldu. Her yanlış müdahale ülkemize senelere mal oldu; kırk sene, elli sene,
altmış sene uçup gitti. Bütün kazanımlar bir bir heba edildi ve millet olarak



diğer toplumların gerisinde kaldık.
Ne kadar acıdır ki, biz, çok küçük meselelerin kavgasını vererek

birbirimizle uğraşırken, bazı milletler her şeyi, insana, ahlâka, eğitime, kültüre
bağlayarak, bizim takılıp kaldığımız noktaları âdeta uçarak geçtiler ve bugünkü
konumlarına ulaştılar. Meselâ, daha dün korkunç bir harb ü darbden çıkmış,
yerle bir edilmiş Japonya doğruldu, ayağa kalktı, yürüme denemeleri yaptı,
koştu ve gelip bizi geçti. Totaliter sistemle idare edilen bir devlet, dünyayla
rekabet edebilecek bir güce ulaştı. Oysa Japonya bizden elli-altmış sene sonra
yenilenme gayretlerine başlamıştı, ama o bütün handikapları aştı ve dünyayı
idare eden güçlü devletlerarasında yerini aldı. Yanı başımızdaki Almanya, her
iki cihan harbini de ölümcül yaralarla atlattı. Yirminci asrın ilk yarısında her
yanıyla yıkık-dökük bir görünüm arz ediyordu. Fakat o, her şeye rağmen, kısa
zamanda derlenip-toparlandı ve dev bir ülke olarak dünyanın karşısına dikildi.
Evet, onlar kırk-elli yıl gibi kısa bir zaman içinde çoktan çağlarıyla
hesaplaşabilecek seviyeye ulaştılar; fakat maalesef biz, yüz elli senelik bir
yolculuktan sonra, varacağımız hedeften daha çok, çıkış noktasının
dedikodusuyla birbirimizi kemirip durduk ve içimizdeki hazımsızlık sebebiyle
demokrasi yokuşunda rölantide kaldık. Sürekli çalışıyor göründük, bazı şeyler
yapıyor izlenimi verdik, ama iki adım ileriye gidemedik. Ne duyguda ne
düşüncede, ne hazımda ne başkalarını kabullenmede, ne diyalogda ve ne de
hoşgörüde gerektiği ölçüde yol alamadık.

Demokrasi Kültüründen Mahrumiyet ve Bitmeyen
Yokuşlar
Dahası, demokrasi kültüründen mahrumiyet, hem milletin hem de idarecilerin

üslûplarına da aksetti. Öyle ki, hiç kimsenin tenkit edilmeye tahammülü yok.
Fakat sıra tenkit etmeye gelince ölçülü ve insaflı olanı bulmak zorlardan zor.
Hemen herkes birbirini acı acı sorguluyor. Hatta tenkit zamanla iftira ve
bühtana kadar varıp uzanıyor. İnsanların şeref ve haysiyetlerine dokunuluyor.
Hatırlayacaksınız, bu ülkede herkesin afif ve namuslu bildiği kimselerin özel
kasalarına kadın çamaşırları koyarak onları toplum nazarında bitirmek
isteyenler bile oldu. Demokrasi kültüründen mahrum kimseler, onları önce
ma’şerî vicdan nezdinde bir kısım günahlarla ademe mahkûm etmek ve sonra
da idam sehpasına çıkarırken insanların içlerinin sızlamasının önünü kesmek
istediler. Dün bunu yaptılar ve hem demokrasi imtihanını kaybettiler hem de
milleti çok büyük kayıplara maruz bıraktılar. Şayet, millet fertlerine demokrasi
kültürü kazandırılamazsa, yarın da aynı cürümler işlenmeyeceğini kimse garanti



edemez.
Düşünün ki, demokrasiye adım atalı ve Cumhuriyet kurulalı aradan bunca

sene geçmiş. Fakat hâlâ birbirine el uzatacak kadar dahi insanî değerlere
saygısı olmayan, demokrasi kültüründen mahrum, bir mânâda bedeviyet
yaşayan ve çöl insanı gibi davranan kimselere şahit oluyorsunuz. Diyalog ve
hoşgörü diyor, gönülden selâm veriyor ve çok samimi olarak el uzatıyorsunuz
ama çoğu zaman elleriniz havada kalıyor. Ziyaret etmek için randevu
istediğinizde size kapıyı açma ve bir bardak çay sunma medenîliğini bile
gösteremeyen, sizinle aynı odada yarım saat oturmaya dahi tahammül edemeyen
kaba ve soğuk insanlar görüyorsunuz. Siz ne yaparsanız yapın, bazıları diyaloga
asla “evet” demiyor, kendileri gibi düşünmeyenleri kat’iyen hoş görmüyor,
aksine başkalarını sürekli lânetliyorlar. İşte, şayet bugün bile siz hâlâ bu
ölçüde bir yobazlığa muhatap oluyorsanız, bazı insanlarla uzlaşamıyor ve
anlaşamıyorsanız, demek ki demokrasi yokuşu aşılamamış; demek ki demokrasi
kültürüne henüz ulaşılamamış. Bağışlayın, parlamento kürsüsünden veya
sıralarından biri diğerine “ördek” derken, öbürü de kalkıp ona “kaz” diye hitap
edebiliyorsa, demek ki bu kavga bitmemiş, demokrasi hazmedilememiş...

Evet, bu çirkin manzaralar aklıma geldikçe Mehmet Âkif’in
“Bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış
Bir millet göster, ölmüş mâneviyatıyla, sağ kalmış.”

mısralarını hatırlıyorum. Onun sözlerini mevzumuza göre değiştirerek,
“Demokrasi kültüründen mahrumiyetle bu millet yaşar derlerse pek yanlış; bir
millet göster o kültürden mahrum olduğu hâldesağ kalmış” diyesim geliyor.
Evet, acı ama ifade etme mecburiyetindeyiz; biz demokrasi kültüründen
mahrumuz ve bu mahrumiyetle devam ettiğimiz sürece karşımıza daha pek çok
yokuş çıkar… Demokrasi daha pek çok hazımsızlıklara çarpar...

Geçenlerde Samanyolu Televizyonu’nda yayınlanan “Demokrasi Yokuşu”
adlı belgeseli seyrederken, o dönemde yapılan koca koca yanlışları bir kere
daha hayretle hatırladım ve kaybolan yılların, yitirilen değerlerin hicranıyla
âdeta iki büklüm oldum. Gözünü hırs bürümüş kimselerin sıkılmış
yumruklarını, düşmanlık duygularıyla gerilmiş insanların nefret dolu
bakışlarını, öldürme hıncıyla başı dönmüş zalimlerin âdeta kan dökme bahanesi
arayışlarını ve insanî değerlerin ayaklar altına alınışını ürperti içinde ve bin
bir esefle seyrettim. Bu önemli belgesel ne ölçüde takip edildi ve o elem verici
hâdiseler milletimize ne ifade etti.. bilemeyeceğim; fakat, Samanyolu
Televizyonu’nun, yakın geçmişte cereyan eden bir hâdiseyi hatırlatarak tarihe
ışık tuttuğuna ve millet çapında aynı hataların yeniden irtikap edilmemesi, aynı



yanlışlara girilmemesi için o belgeselin herkes tarafından seyredilmesi
gerektiğine inanıyorum. Demokrasi yokuşunu hâlâ tırmanmakta olan
milletimizin her ferdinin kendi tavırlarını, davranışlarını, üslûbunu yeniden
gözden geçirmesini ve yeni bir hınçla, yeni bir kinle, yeni bir nefretle o yokuşun
daha sarp hâle getirilmemesini diliyorum.
1 Bkz.: Bediüzzaman, Şuâlar s.283 (On İkinci Şuâ).



Kirli Zihinler ve Dağınık Kalbler
Vicdanın dört ana unsurundan biri olan zihnin gerçek gayesi mârifetullahtır.

Bundan dolayı, onun sürekli Allah’a ulaştıran yollar, o yollardaki handikaplar
ve bu handikapların aşılması için gereken nazarî bilgilerle meşgul olması;
sonra da bu nazarî bilgileri tatbik edebilme iradesine sevkedecek malumâtla
beslenmesi gerekir.

Ne var ki, anlama, öğrenme ve hatırlama kabiliyeti olarak, şuuraltı ve
şuurüstü müktesebât adına elde ettiği bütün bilgileri arşivleyen ve âdeta bir
kütüphane vazifesi gören zihin, çoğu zaman sakat düşüncelerin, yanlış
kabullerin ve batıl inançların istilasına da maruz kalır; çirkin görüntü, kaba ses
ve kötü söz atıklarıyla da dolar. Bu arada, mârifetullahla uzak-yakın alâkası
olmayan her şey zihinde büyük-küçük bir leke bırakır ve onun kirlenmesine
sebebiyet verir.

Şeytanî Oklar
Zihin, öncelikle günahlar, hatalar, yanlışlıklar ve kötülüklerle kirlenir. Her

günah, her hata ve her kötülük onda mutlaka bir iz bırakır. İnsan çok defa böyle
bir zihin kirlenmesinin farkına varmasa da zamanla onun tezahürlerini kendi
gönlünde ve duygularında hissedebilir. Böyle bir kirlenme, hayırlı işlere
devam etme arzusunu kırar, salih amellerde süreklilik isteğini azaltır ve
fenalıklara meyil gücünü artırır.

Evet, günümüzün insanları zihin kirliliği gibi bir âfete mâruzlar ve bu
yönüyle de tâli’siz sayılırlar. Bugün, çarşıya ve sokağa her çıkışlarında gözler
yoluyla bir takım haramlara girmeleri neredeyse muhakkak. Ruh dünyâlarında
bulantı hâsıl edecek manzaralar âdiyattan. Kulaklar âdeta kir taşıyor, diller kir
üretiyor. Uygunsuz sözler dinleniyor, çirkin laflar ediliyor, sürekli şunun-bunun
aleyhinde atılıp tutuluyor; konuşmalar gıybetlerle başlıyor, yalanlarla devam
ediyor ve sonunda iftiralarla noktalanıyor. Konuşanlar kirletiyor; onlara
müsamaha gösterip dinleyenler de onların vebaline ortak olup kirleniyorlar.
Böylece, çok ciddi bir zihin kirliliği yaşanıyor.

Bu kötü durum şeytanın müdahalesine de bir ortam hazırlıyor ve kirli
zihinleri şeytan kendi hesabına kullanıyor. Dolayısıyla, insanlar dupduru bir
gönülle Cenâb-ı Hakk’a teveccüh etme imkânını asla bulamıyorlar. Dahası,
birer pas, birer leke olan o günahlar, tevbe ve istiğfarla temizlenmez ve arttıkça
artarsa, o zaman üst üste yığılan kirler bir perde hâlini alıyor; Allah’tan gelen
tecellilerin önünü kesiyor, rahmet esintilerine ve ilâhî inayete mani oluyor ve



artık himayesiz kalan kalbler şeytandan gelecek küfür oklarına bile açık birer
hedefe dönüşüyor.

Bundan dolayıdır ki, böyle bir musibete karşı ümmetini ikaz eden Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Nazar (bakış) şeytanın zehirli
oklarından bir oktur.”  buyuruyor ve Cenâb-ı Hakk’ın şu iltifatkâr beyanını
naklediyor: “Kim Benim korkumdan dolayı harama bakmayı terkederse,
kalbine öyle bir iman neşvesi ve halâveti atarım ki, onun zevkini gönlünün
derinliklerinde duyar.”1

Dışarıdan gelecek günah hücumlarına karşı ümmetini koruma mevzuunda çok
hassas davranan Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ), kadın-erkek
herkesin iffete kilitlendiği bir dönemde, hem de Hac vakfesini yapıp Arafat’tan
döndükleri bir sırada, terkisine aldığı (Hazreti Abbas’ın oğlu) Fazl’ın başını
sağa sola çeviriyor ve böylece etraftaki kadınlara gözünün ilişmemesi için ona
yardımcı oluyordu. Asır saadet asrı, mevsim Hac mevsimi, terkisine binilen Zat
Allah Resûlü ve harama bakmaması için başı sağa-sola çevrilen de iffetinde
hiç kimsenin şüphe edemeyeceği Hazreti Fazl idi. Öyle bir şeyin âdeta imkânsız
olduğu bir durumda, nazarına başka hayaller girmesin ve serseri bir ok kalbini
delmesin diye, Fazl’ın yüzünü bir o yana bir bu yana çevirmesi Efendimiz’in bu
konudaki hassasiyetini gösteriyor ve ümmetine misal teşkil ediyordu.2

Resûl-i Ekrem Efendimiz, bir başka zaman da, Hazreti Ali’ye, “Yâ Ali,
birinci bakış lehinedir, fakat ikincisi aleyhinedir.” 3 buyurmuş; bir kasde
iktiran etmediği için ilk bakışın mesuliyet getirmeyeceğini ama ikinci defa
dönüp bakmak iradî olduğundan, onun günah hanesine yazılacağını vurgulamış;
harama götüren yolu tâ baştan keserek günahlara geçit vermemek gerektiğine
dikkat çekmişti.

Dahilden Kaynaklanan Zihin Kirliliği
Hariçten gelen bu leke ve kirlerin yanında, bir de dış dünyanın içe

yansımalarından ve onların hâsıl ettiği yakışıksız düşüncelerden kalan izler
oluyor. “Falan neden şöyle dedi, filân niye bunu yaptı?” şeklindeki bulanık
fikirler hayalinizi delip geçiyor, bir kıymık gibi tasavvurlarınıza saplanıyor,
hislerinizi yaralıyor. Hatta, içinize dert olan o söz ve davranışların muhatabı
siz olmasanız bile, onlara maruz kalanların ahvâlini müzakere etmek sizin
vazifenizmiş ve sanki üzerinize lâzımmış gibi, o meseleyi giderme imkânınız da
olmadığı hâlde, beyhude suizanlara giriyor, içinizdeki kuşkuları büyütüyor,
kendi kendinizi yiyip bitiriyor ve böylece farklı bir zihin kirliliğiyle karşı
karşıya kalıyorsunuz. Şahsen, böyle bir zihnî kirliliği daha geniş alanlı görüyor,



çoğu insanların bu derde müptela olduğunu müşâhede ediyor ve çok
üzülüyorum.

İnsan çarşı pazardan, kötülüklere açık mahallerden ve günaha girme ihtimali
olan yerlerden uzak durarak dışarıdan bulaşabilecek günah lekelerine karşı
tedbir alabilir ve onlardan korunabilir. Fakat hayal ve tasavvurlardan kaçmak
çok zordur. Otururken kalkarken, yerken içerken onlar hep sizinle beraberdir.
Onlardan uzaklaşmak için uykuya sığınacak olsanız, daha gözlerinizi yummadan
şeytan hemen inci-boncuk gibi saçıverir onları önünüze. Bu defa, uykuyu da
unutur, başlarsınız çocukların bilye oynamaları gibi hayal ve tasavvurlarla
oynamaya. “Falan neden bu kadar vefasız, filân niye bu denli duygusuz,
öbürünün Allah’la münasebeti niçin o kadar sığ?” sorgulamalarıyla zihninizi
meşgul edersiniz. Aslında, o mevzularda yapılması gereken şeyler Kur’ân ve
Sünnet tarafından ortaya konmuş; o problemleri halletme sistemleri vaz’
edilmiş; meselelerin, usûlüne uygun olarak anlatılması ve insanların irşad
edilmesi için gereken hususlar belirlenmiştir. Belirlenen o esaslara göre tavır
almak ve hareket etmek dururken, hiçbir faydası olmadığı hâlde o türlü
mülâhazalara dalmak, hayallerin ve tasavvurların suizanlara bağlanmasına ve
dolayısıyla zihin kirliliğine sebep olmaktadır.

Belki bazılarına günde yüz defa “estağfirullah” dedirten de böyle bir zihin
kirliliğidir. Siz, öyle bir kirlenmeye karşı ciddi tavır alsanız da, makinalı
tüfekten boşalan mermiler gibi peşi peşine gelip en hassas duygularınıza çarpan
ses, söz ve görüntüler tasavvur ve tahayyüllerinizi bir şekilde yakalar. Kimi
zaman tuhaf bakışlar, bazen garip duruşlar, bir başka zaman sakat anlayışlar,
bazen de kendinden kaçışlar gelip onlara çarpar. Siz ne kadar sineye çekici
olsanız ve görüp duyduklarınızı realitelerle dengelemeye çalışsanız da hayal ve
tasavvurlarınız, parçalayıcı bir canavardan kaçan çaresiz av gibi koşamaz;
kalbiniz, şuurunuz ve mantığınız ölçüsünde mukavemet gösteremez. Mantık ve
güç sınırı tanımayan, zaman ve mekân kaydına girmeyen hayal, çok süratli olsa
da, çoğu zaman, fena duygulara paçayı kaptırır, kötü düşüncelere yakalanır.
Neticede, çok kıymetli dakikalar faydasız hayallerle eriyip gider; zihin ise,
yararsız düşüncelerin istilasına uğrayarak bir çeşit esarete düşer.

Kalble kafanın irtibatı sebebiyle zihindeki bu kirler zamanla kalbe de akar
ve orada “reyn” meydana getirir. Reyn, bir şeyin üzerinin pasla kaplanması, her
tarafının paslanması demektir. Cenâb-ı Hak, “Hayır hayır! Gerçek şu ki, onlar
yapageldikleri o kötü işler yüzünden kalblerini is-pas sardı da (ondan dolayı
inkâr yaşıyorlar.)”4 buyurmuş; Allah Resûlü de “Her günah onu işleyenin
kalbinde siyah bir nokta oluşturur, bir leke yapar. Eğer kul, tevbe edip
vazgeçer, mağfiret dilenirse kalbi yine parlar. Döner tekrar günah işlerse, o



lekeler artar, nihayet kalbini ele geçirir. İşte Kur’ân’da yüce Allah’ı n
zikrettiği “râne” budur.” 5 sözleriyle bu ilâhî beyanı ve onda yer alan َناَر
kelimesini şerh etmiştir. Evet, pas tutan bir kalbin bütün ufukları kararır; artık o
iyiyi kötüden ayırma kabiliyetini kaybeder; beyazı siyah, siyahı da beyaz
görmeye başlar; başlar ve bir daha da kendine gelmesi, fıtrî safvetini elde
etmesi çok zor olur. Hatta bazen yeniden özüne ermesi bütün bütün
imkânsızlaşır. Gafleti ve fenalıkları yüzünden deformasyon geçiren bir insanın
artık üst üste kaymalar yaşaması da kaçınılmazdır.

Zihin Kirliliğinin Vartaları
Bu kaymaların başında, konsantrasyon eksikliği gelir. Zihin ve kalb

dağınıklığı yaşayan bir insan birinci dereceden üzerinde durup yoğunlaşması
gereken meselelere dahi konsantre olamaz; en hayatî mevzulara bile teksîf-i
nazar edemez. Kalbî hayatı adına dağılan bir kimse, hiçbir mevzu üzerine
dikkatini toplayamaz; çünkü konsantrasyon, dağınıklığa tahammülü olmayan bir
konudur. Bakışı bir noktaya yoğunlaştırmak o kadar önemlidir ki, Bediüzzaman
Hazretleri, bir cama bile teksîf-i nazar edilse, zamanla âlem-i misale karşı
hayalde bir pencere açılacağını, o aynada çok garâibin müşâhede edileceğini
söyler ve aslında “aynada değil, belki aynaya olan dikkat-i nazar vasıtasıyla,
aynanın haricinde hayale bir pencere açılmış”6 olduğunu ifade eder. Evet, siz
de deneseniz, bakışınızı herhangi bir cisim üzerine kilitleseniz, misal âlemine
kapılar açıldığını görebilirsiniz. Ne var ki, kalb ve zihin dağınıklığı, en önemli
gaye-i hayal olan Allah rızasına dikkat kesilmeye bile manidir ve insanı,
tevcîh-i nazar etmesi gereken böyle bir hedeften dahi uzaklaştırır.

Diğer taraftan, zihin kirliliği insanı mâlâyâniyâtta gezdirir; mâilihülyâ içinde
dolaştırır ve onun saniyelerini, dakikalarını, saatlerini ve bütün zamanını çalıp
götürür. İnsan, faydalı şeyler okuyup güzel hayallere dalacağına, güzel görüp
güzel düşüneceğine, uhrevî hayatı ve Allah’la münasebeti adına dolup dolup
boşalarak zevk-i ruhanîler içinde dolaşacağına, zihni kirlenir ve kalbi
dağılırsa, boş hülyalarla vakit geçirir, zamanını heder eder; duygu ve
düşünceleri hesabına da çok büyük inhiraflara düşer.

Zihin kirliliğinin belki de en zararlı neticesi kelâm-ı nefsî şeklinde sudûr
eden “sebb u şetm”ler; yani, dile dökülmese bile bir düşünce şeklinde belirip
kalbi ve kafayı meşgul eden yakışıksız sözler, çirkin laflar, karalama ve
kınamalardır. Meselâ, bir insanın namazını verip veriştirmesine, duasındaki
dikkatsizliğine ya da çarşı-pazardaki lâubâliliğine takılmışsanız, bunlar önce
birer buğu hâlinde zihninizde beliriverir; başlangıçta sadece bir hayalken daha



sonra tasavvur kalıbına dökülür; şayet siz meseleyi orada kesip atmaz, aksine
mülâhazalarınız üzerinde daha da yoğunlaşırsanız, tasavvurunuz taakkule ve
hatta tasdike dönüşür. O şahıs hakkında hükmünüzü verir ve “Vay mücrim
vay!” dersiniz. Belki ağzınız hareket etmez, diliniz dönmez ve dudaklarınızdan
hiçbir kelime dökülmez ama o insanı ne zaman ansanız içinize hep “mücrim”
hükmü gelir. İşte, bu şekildeki sebb u şetmler de kalbi öldüren ve ruhu felç
eden birer illettir.

Hayallere de “Estağfirullah”
Kanaatimce, bir mü’min, Muhasibî inceliği ve hassasiyeti içinde, hayallerini

bile sorgulamalı ve onların çirkinlerinden Allah’a sığınıp, zihnine çarparak
geçip gidenlerden dolayı da “estağfirullah” demeli. İnsanları vesveseye
düşürmemek kaydıyla herkeste kötü hayallere karşı da istiğfar duygusu
geliştirilmeli. Şu kadar var ki, bazen, bir kısım çağrışımlar neticesinde
istenmeyen ve rahatsızlık veren düşünceler, çirkin manzaralar veya kötü sözler
hayale gelince, bazı hassas ruhlar, bunların kendi kalbî hastalıklarından ve
manen kaygan bir noktada bulunuyor olmalarından kaynaklandığına inanırlar.
Meseleyi biraz derinleştirince vesveselere girebilir; “Demek ki benim kalbim
bozulmuş, ben artık bütün bütün fıska açık yaşıyorum.” diyerek şeytanın
oyununa gelebilirler. İşte, bu hususa dikkat etmek ve vesveseye
düşmemek/düşürmemek kaydıyla, her insan iradî olarak hayal ve tasavvurlarını
da sorgulamalı. Meselâ, bir aralık “Acaba, falan benim için şöyle mi
düşünüyor?” şeklinde mülâhazalara dalsa, hemen teyakkuza geçmeli ve çok
ciddi bir günah işlemiş gibi kalkıp tevbe etmeli. O zat gerçekten öyle düşünmüş
de olabilir. Fakat Allah o günahın hesabını onu işleyene soracaktır; o mesele
diğer insanı alâkadar etmez. İşin aslı ne olursa olsun, o türlü düşüncelere
dalmak, onlardan belli hükümlere yürümek insana çok şey kaybettirir, onu
günah vadilerine yürütür ve sevap atmosferinden uzaklaştırır. Evet, insanlarda
kendilerini sorgulama düşüncesini canlandırmalı; öyle ki, herkes, başkalarının
kocaman kocaman günahlarını bile göremeyecek kadar kendi kusurlarının
telafisiyle meşgul olsun… Birisi, rüyasında bir günaha girse, ona bile istiğfar
etsin ve “Benim hayalim fıska açık olmasaydı, bu günah rüyama nasıl girerdi!”
deyip kendini kınasın.

Evet, gerçek huzur ve saadete, zihnin dağınıklık ve perişaniyetten
kurtarılması, kalbin itminan ve istirahate erdirilmesi neticesinde ulaşılabilir.
Zihni kirlenmemiş her insan, istediği zaman, kanatlanan ruhu sayesinde kalbinin
sonsuz iklimlerine doğru açılarak hakikî mutluluğu elde edebilir. Böyle bir
bahtiyarlığı yakalamanın en önemli şartı ise, zihin kütüphanesini tertemiz



fikirlerle donatmak ve kalb hazinesini selim duygularla nurlandırmaktır.
Epiktetos’un mevzuyla alâkalı ibretâmiz ikazını hatırlatıp (benzer bir hadis-i

şerif bulunduğunu da belirterek) bu fasla da şimdilik nokta koyalım: “Fena
hülyalara yakalanınca, ilk fırsatta onlardan kurtulmaya ve hemen o tehlikeli
alandan uzaklaşmaya çalış. Yoksa hayallerin seni öyle vadilere sürükler ki, bir
daha geriye dönemezsin.”
1 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 10/173; el-Hâkim, el-Müstedrek  4/349.
2 Bkz.: Buhârî, hac 1, sayd 24; Müslim, hac 407.
3 Tirmizî, edeb 28; Ebû Dâvûd, nikâh 42; Dârimî, rikak  3.
4 Mutaffifîn sûresi, 83/14.
5 Tirmizî, tefsîru sûre (83) 1; İbn Mâce, zühd 29.
6 Bediüzzaman, Lem’alar s.168 (On Yedinci Lem’a, On Üçüncü Nota)



Biri Mübalâğa Diğeri İftira!
Fezâil-i İnsaniyenin İki Kanadı
Unutmak, bazen, çok sevaplı bir fazilettir; bazen de, nisyandan daha büyük

bir belâ yoktur.
İnsan faziletlerini, meziyetlerini ve elde ettiği başarılarını unutuyorsa, bu çok

makbul ve şâyân-ı takdir bir nisyandır. Bir insan, dünyayı ihya etse, can olup
her tarafa hayat üflese ve insanlığı ayağa kaldırsa bile, kendi sa’yine terettüp
eden bu meseleleri bir daha aklına hiç getirmeyecek şekilde unutmalıdır.
Ezkaza bazılarını hatırlasa, o zaman da onların birer nimet-i ilâhî olduğu
mülâhazasıyla ve istidraç da olabileceği endişesiyle, “Rabbim, bunlar benim
için birer nimet miydi; yoksa beni küstahlaştıracak istidraç sebepleri mi,
bilemiyorum. Şayet, birer nimet idiyse, onlardan dolayı Sana hamd ederim.
İstidraç olmalarından da Sana sığınırım!” demelidir. İşte bu mânâda, insanın
meziyet ve muvaffakiyetlerini unutması çok büyük fazilettir.

Hataları, yanlışları ve günahları unutmak ise, büyük bir belâdır. Hatayı
söylemek doğru değildir; dinimiz hata ve günahların sayılıp dökülmesini
yasaklamıştır. Fakat, bir insana –farzımuhâl– “Hatalarını anlat” dense, o,
çocukluğundan itibaren ne kadar sürçmesi ve tökezlemesi varsa hepsi önünde
yazılıymış gibi bir bir sayabiliyorsa; bütün yanlış adımlarının ve zikzaklarının
pişmanlığını her an yepyeni gibi duyabiliyorsa; hatta işlediği yeni ve küçük bir
hata ile bütün eski hatalarını da hatırlıyor ve bir kere daha kendini
levmediyorsa, bu da çok önemli bir mazhariyettir. Hataları, yanlışları,
zikzakları, riyakârlıkları, süm’aları, bencillikleri ve inhirafları asla unutmama;
bunlar sebebiyle kendini sürekli sorgulama, en eskileri bile en yenilerle bir
kere daha hatırlama, dolayısıyla, her fırsatta nefsi sîgaya çekme... Yetmiş
yaşında ve ölüm döşeğindeyken, altmış sene evvel ve daha mükellef olmadığı
dönemde yaptığı bir hatayı bile unutmayıp onun hicabını da duyma… İşte
burada da unutmama çok önemlidir. Evet, hata ve günahları sürekli hatırda
tutup tevbeye yapışma, meziyetleri ve başarıları da hiç hatıra getirmeyip
devamlı sa’ye sarılma… bunlar, fezâil-i insaniyenin iki kanadıdır.

Derinleşme ama değişmeme
Derinleşme azmi içinde olmayanlar hiç farkına varmayacakları şekilde

sığlaşır ve zamanla tamamen dışlanırlar. Dolayısıyla, insan, sürekli derinleşme
peşinde bulunmalıdır. Çünkü bütün kötü ahlâkın kaynağı gelişme gayretinde



olmamak, olduğu yerde saymak ve mevcutla yetinmektir. Sürekli değişim,
tebeddül ve tagayyür; farklı şekil, farklı renk, farklı şive ve farklı desenlerle
her zaman bambaşka güzellikler sergileme insanın hedefi olmalıdır. O, her yeni
gün, “Rabbim, bugün Seni dünden daha derin duyuyorum. Keşke dün de bana
bunu duyursaydın” diyebilmeli ve duymadaki derinliğini her zaman bir perde
daha yükseltmeli; ertesi gün daha derin, sonraki gün biraz daha derin olmaya
çalışmalıdır. Peygamber Efendimiz’in (aleyhi ekmelüttehâyâ) günde yetmiş1 ya
da yüz defa2 istiğfar etmesindeki sır da, terakkideki seyrinin bu şekilde
olmasındadır. O, devamlı yükseldiğinden dolayı, her an arkada bıraktığı dûn
mertebelere bakmış ve her basamakta bir önceki için “estağfirullah” demiştir.
Haddizatında, bir insan arkada bıraktığı mertebeleri mütalâa ederek
“estağfirullah” diyecek durumda değilse, bütün hâline “estağfirullah” denmesi
lâzım gelecek şekilde bir sukut içinde demektir.

Değişmemenin büyük bir mazhariyet sayıldığı alanlar da vardır. Meselâ; bir
insan, tefekkür ufku itibarıyla ya da his, şuur, mantık ve muhakeme enginliği
açısından ne kadar ileriye giderse gitsin; kendi özündeki ilâhî sanatı elli defa
hallaç etmesi veya kâinat kitabını satır satır okuması bakımından ne ölçüde
inkişaf ederse etsin; ihsan şuurunun ve yakin mertebelerinin en üst seviyesine
ulaşması zaviyesinden ne denli yükselirse yükselsin bütün bunlarla beraber,
kendisini sıradan bir kul olarak görebiliyor ve farklılık mülâhazalarına
kapılmıyorsa, bu çok önemli bir tâli’lilik ve şâyân-ı takdir bir “değişmeme”
hâlidir.

Öyle ki, Allah ufkunu açsa, göklerde uçsa ve bir yerde Cebrail’e ulaşsa
sonra Cebrail, “Dost, artık ben seninle beraber yürüyemem; bundan sonrası
bana kapalı. Sen yürü, yoluna devam et. ‘Top senin, çevkân senindir bu gece’
dese!” O zaman bile, yine kendisini yaratılmışların en küçüklerinden biri
görme; “Ben ancak başkalarının ayaklarının altına yüzümü sürebilecek bir
insanım.” deme ve Hazreti Ali yaklaşımıyla, “insanlardan bir insan olma”
mülâhazasına bağlı kalma, sürekli abdiyetini duyma, ayakları yerde bir kul
olduğunu hep hissetme, farklılıklarına kendine göre farklı mânâlar yüklememe,
mazhariyetlerinden dolayı kendisine çeşit çeşit unvanlar aramama, değişik
mülâhazalarla birkaç versiyonu dile getirilen Kutup, Gavs, Mehdî ve Mesih
gibi pâyelere sahip olduğu iddiasında bulunmama ve işte bu mevzuda
değişmeme, kat’iyen fahre girmeme, ucbe düşmeme, yüksek rütbelere dilbeste
olmama bir insan için çok büyük bir mazhariyettir. Bu duygu ve düşünceler asla
değiştirilmemesi ve hep korunması gereken mülâhazalardır.

Soru: “Gönüllüler hareketi” şeklinde adlandırdığınız bu hoşgörü, diyalog
ve eğitim faaliyetlerini, kimileri Türkiye’nin globalleşen dünyaya yegâne



katkısı olarak kabul ederken, kimileri de bir tehdit unsuru gibi görüyorlar?
Bu konudaki değerlendirmelerinizi lütfeder misiniz?

Cevap: Bu harekete her iki tarafın da dile getirdikleri şekilde mânâ
yüklemek yanlıştır ve ikisi de büyük iddia sayılır. Birincisi, ortaya konan çok
kıymetli ve pek samimi gayretleri gören dostların teşvik adına seslendirdikleri
şekerleme kabilinden bir iddia; ikincisi ise, içinde bulunmadıkları ve kendi
adlarıyla anılmayan hiçbir işi faydalı görmeyen, kendilerinden olmayanları
hasım gibi kabul edip karşı cepheler oluşturan kimselerin karalama maksadıyla
ortaya attıkları iftira edalı bir iddiadır. Evet, ilki, müftehirâne bir mübalâğa;
diğeri de müfteriyâne bir iddiadır. Aslında, hiçbir mesnede dayanmayan
sözlerle eğitim gönüllülerine iftira etmek büyük bir haksızlık olduğu gibi,
hüsnüzanla dahi olsa, onları mübalâğalarla anlatmak da yanlıştır. Her türlü
iddiadan uzak kalmakla beraber, fedakâr ruhların çok samimi gayretleriyle
sürdürülen faaliyetleri, Allah’ın bugünkü insanlara büyük bir lütfu olarak yâd
etmek ise, hem bir şükür hem de kadirşinaslık ifadesidir.

Şahsen, yapılan onca güzel işi görünce takdir hisleriyle doluyor ve kimi
zaman “gönüllüler hareketi” kimi zaman da “örnekleri kendinden bir hareket”
diyerek o güzellikleri alkışlıyorum. Alkışlıyorum, zira o hasbî insanların,
hemen her meselede hüsnümisallerini kendi içlerinden çıkardıklarına şahit
oluyorum.

Bu hususu şerh sadedinde, çocukluk yıllarıma ait bir hatıramı ve duygumu arz
edeyim: Babam, vaktini hiç zayi etmeyen, bir yere gidip gelirken bile ya Kur’ân
okuyan ya da yeni ezberlediği bir şiiri tekrar eden ve kitap okumaktan çok zevk
alan bir insandı. Ayrıca, Sahabi efendilerimizi çok sever, sürekli onların
hatıralarını okur, dinler ve anlatırdı. Kitaplarının en fazla aşınan kısımları
sahabeden bahseden sayfalar olurdu. Sahabe-i kiram efendilerimize karşı o
kadar alâkası vardı ki, nerede onlardan birinin adı anılsa ağlardı ve evin içinde
onların hatıralarını hep canlı tutardı. Dolayısıyla, biz de Efendimiz’in seçkin
arkadaşlarının sevgisiyle ve onlara karşı hayranlıkla dolu olarak neş’et ettik.
Onlar benim gözümde o kadar büyük idiler ki, her birini Kafdağı’nın ardındaki
Anka kuşu gibi görürdüm ve onlara ulaşılabileceğine ihtimal vermezdim. Hele,
günümüzün insanlarıyla az mukayese etsem, onları ufuklarına asla
yetişilemeyecek ve yaşadıkları gibi bir daha yaşanamayacak başyüce
şahsiyetler olarak kabul ederdim. “Onlar nasıl insanlarmış? Onlardaki bu
derinlik neredenmiş? Onlar gibi yaşayan insanlar bir kere daha gelir mi
dünyaya?”soruları kaplamıştı zihnimi. Uzun zaman sahabe hayatının artık
mazide kaldığına ve tekrar yaşanamayacağına inanmıştım. Fakat Hazreti
Üstad’ın yanından gelen bir talebeyi ve beraberindeki bir-iki insanı görünce,



“Demek ki sahabe gibi yaşanabiliyormuş; demek ki, o hayat tarzı sadece bir
döneme hapis değilmiş” demiş ve çok sevinmiştim. Babamın talimiyle aşina
olduğum ve kitap sayfalarında gördüğüm sahneleri o birkaç insanda da
müşâhede etmem bana mânevî bir kuvvet ve ümit kaynağı olmuştu; o güne kadar
okuyup dinlediklerimin örneklerini görme fırsatı bulmuştum.

Örnekleri Kendinden Bir Hareket
Evet, daha düne kadar, fedakârlık, cömertlik, civanmertlik ya da istiğna ruhu

adına misal verecek olsanız, ta Saadet asrına, tabiîn ya da tebe-i tabiîn
dönemlerine gitmeniz gerekirdi. Ne var ki, muhataplarınızı o örneklerle ikna
etmek de oldukça zordu; zira anlattığınız kahramanlık misallerine karşılık,
“Mazide böyle bir şey ya olmuş, ya olmamış” der; onları, eski Fars masallarına
benzetir, Rüstem hikâyesi gibi bir hikâye olarak dinlerlerdi. O dönemde,
herhangi bir “üsve-i hasene” bulabilmek için elinizde mumla dolaşırdınız vatan
sathında; dolaşırdınız da birkaç insandan başkası görünmezdi gözlerinize.
Misal insan, örnek adam aradığınızda Saadet Asrı’na, İslâm Tarihi’nin bazı
altın kesitlerine ya da son dört yüzyılın birbirinden kopuk çok kısa dönemlerine
koşmakta bulurdunuz çareyi. Mazinin parlak devirleri sığınak olurdu size.
Yanınızda kalb hayatı, zühd, takva ve dua denseydi, yalnızca Hazreti Ebû Bekir
ve Hazreti Ali gibi sahabe efendilerimiz aklınıza gelirdi. Fedakârlık, cömertlik
ve îsâr hasleti gibi faziletlerden bahsedilse idi; Allah ve Resûlü uğruna her
şeyini, hatta sevgili evlâdını bile feda etmeyi göze almış, kadınlık âleminin yüz
akı analarla ilgili konuşulsaydı ya da kendini Allah’a adamış, dünyaya hiç
tama’ etmeyen ve gözü sürekli ahiretin koridorlarında yaşayan delikanlıları
anlatmak isteseydiniz, yine o ilk çağlara sığınırdınız.

Fakat, Allah’a sonsuz hamd ü senâlar olsun, bu hareketin gönüllüleri
hüsnümisallerini kendi içlerinden çıkarma eşiğini de aştılar. Belli bir dönemde
“Acaba o insanlar gibi yaşanabilir mi?” diye düşünürken, günümüzde onlardan
bir kaç canlı örnek gösterip “yaşanabiliyormuş” demek ve hemen her sahada
onların arasından model insan göstermek mümkündür. Evet, onlar önde
yürüdüler, anlattıklarını pratiğe döktüler, şahlandılar ve arkalarında
yürüyenleri de şahlandırdılar. O kahramanların bazılarını tanıma tâli’liliğine
erdim, bazılarını medyadan öğrendim ve bir kısmının hatıralarını da onları
tanıyanlardan dinledim. Bazı kimseler görmezlikten gelse de, Allah görüyor,
Hazreti Muhammed (aleyhi ekmelüttehâyâ) biliyor ve Kirâmen Kâtibîn yazıyor
onların fedakârlıklarını. Tarih sayfaları da onların hatıralarıyla her gün biraz
daha renkleniyor. Belki kendileri de farkında değiller ama hepsi birer yâd-ı
cemil oldular/oluyorlar. Bu kahramanların hayat hikâyeleri, makûs kaderimizi



değiştirme adına tarihe düşülen öyle şerefli notlardır ki, gelecek nesiller de
onları hürmetle yâd edecektir. Bundan dolayı, ısrarla söylüyorum; her yerde o
fedakâr ruhların hatıralarını bir vakanüvist hassasiyetiyle tespit etmek ve
yazmak lâzımdır ki, yarın tarihçilerin işi kolaylaşsın; sonraki nesillere de güzel
misaller bırakılmış olsun.

İşte, bu yönleri itibarıyla, biz de hoşgörü ve diyalog temsilcilerini, eğitim
gönüllülerini takdir ediyor, alkışlıyor ve bu ideal insanların şahs-ı mânevisine
“örnekleri kendinden bir hareket” dense sezâdır diye düşünüyoruz. Böyle bir
takdirin de, Allah’ın nimetlerine karşı bir mânevî şükür ve o fedakârlar
hakkında da bir kadirşinaslık ifadesi olduğuna inanıyoruz.

Biri Mübalâğa Diğeri İftira!
Ne var ki, bu hareket sayesinde dünyanın çehresinin değişeceğini, topyekün

insanlığın yüzünün güleceğini ve yeryüzünün bir Cennet hâline geleceğini
söylemeyi ve bu türlü büyük iddialara girmeyi de doğru bulmuyoruz. Günahkâr
bir insanın Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinden affedilmeyi ümit etmesi gibi, biz de o
engin rahmetten ümit ederiz ki, dünyanın değişik yerlerine düşen bu damlalarla
Allah Teâlâ bir nevbahar icat etsin. Şimdiye kadar susuz kalmış, sararmış ve
kurumaya yüz tutmuş fidanları çiselemelerle ve şebnemlerle hiç emsali
görülmemiş şekilde bir kere daha canlandırsın. Öyle arzu ederiz ki, insanların
âdeta birbirini yediği ve tabakat-ı beşer çapındaki hır-gürlerin ardı arkasının
kesilmediği bir dönemde, bu sevgi kahramanlarının tesiriyle hakikate uyanan ve
insanî değerleri yeni bulmuşçasına farklılaşan kimseler bütün dünyayı felâkete
sürükleyecek büyük sellere karşı dalgakıran vazifesi görsünler. Dileriz, onların
samimi gayretleriyle her yanda sulh adacıkları oluşsun; bunalan toplumlar
onların beyaz adalarına koşsun. Bütün bu güzellikleri Rahmeti Sonsuz’un
merhametinden dileniriz; fakat, bu hareketi, dünyanın rengini değiştirecek
yegâne sâik olarak ifade etmeyi, başka hayırlı faaliyetleri ve hareketleri
görmezlikten gelerek sadece onu nazara vermeyi ve “şuraya yürüyorlar, bunu
yapacaklar” gibi mübalâğalı sözleri asla tasvip edemeyiz. Bu türlü iddialı
düşünce ve beyanları kulluk anlayışımıza ve itidal düşüncemize de zıt kabul
ederiz; zira, bizim vazifemiz, kendi değerlerimiz çerçevesinde dine, millete
hizmet etmek ve bunu yaparken de asla neticeyi düşünmemek, hiçbir beklentiye
girmemektir.

Biz insanların iç dünyalarını bilemeyiz; onların dışa akseden tavır ve
davranışlarına göre değerlendirmelerde bulunur, hükümler verir ve hüsnüzan
ederiz. Dolayısıyla, Cenâb-ı Hakk’ın kime ne türlü bir misyon yüklemiş
olduğunu, kimi ne çeşit işlerin beklediğini ve hangi insanlara ne büyük



vazifeler eda ettireceğini bilemeyeceğimiz için, o mevzuda söyleyeceğimiz
büyük büyük sözler mübalâğa sayılır. Allah Teâlâ, kadirşinaslığı ne kadar
sever, onu ne ölçüde mânevî bir şükür olarak kabul eder ve o şükre ne denli
mukabelede bulunursa, mübalâğalardan da o kadar hoşlanmaz. Çünkü,
mübalâğa zımnî yalandır; yalan ise bir lafz-ı kâfirdir ve günahtır. Öyleyse,
hüsnüzan seslendirilmeli ama mübalâğa ve iddia sayılabilecek sözlerden de
mutlaka kaçınılmalıdır.

Diğer taraftan, bazı insanlar da, bu sevgi kahramanlarının dünyayı
değiştirecekleri ve kendilerine yaşama imkânı vermeyecekleri düşüncesiyle
ciddi bir paranoya yaşıyorlar. Onların kendilerine göre düşünce sistemleri,
hayat tarzları, iktisadî, siyasî, kültürel ve idarî felsefeleri var. O felsefeye göre,
yarım-yamalak da olsa, bir dünya kurmuşlar. O dünyada kendilerini rahat
hissediyor ve hariçten yükselen her sesi haklarında ölüm fermanı olarak
görüyorlar. En masum insanları bile kendi dünyalarını karartacak ve rahatlarını
kaçıracak tehlikeli kimseler olarak algılıyorlar. Karanlığı ışık gören, ışığı da
karanlık kabul eden bu karanlık ruhlular, sevgi deyip sevgi konuşan ve sevgi
teneffüs eden insanlardan bile endişe ediyorlar. Bu endişelerini de aka kara,
karaya da ak demek suretiyle, değişik iftiralarla dile getiriyorlar.

Haddizatında, hayatını hoşgörüye, diyaloğa ve eğitime adamış insanlardan
hiçbirisi gelecekte, değil dünyanın çehresini karartmak, tek insana gölge
yapmayı bile düşünmezler. Zannediyorum onlar, kendilerine ömür boyu
hasmâne tavır alan kimseleri mahşer günü perişan vaziyette, sürüm sürüm bir
hâlde görseler, maruz kaldıkları bütün kötülükleri unutur ve onlara da el uzatır,
tutup kaldırmaya çalışırlar. Cenâb-ı Hak orada izin ve imkân verse, kimseyi
yüzüstü bırakıp geçmez ve kimsenin ebedî hüsrana uğramasına rıza
göstermezler. Ömürleri boyunca tek sinek öldürmemiş, bir yılanın canına
kıymamış insanların hiç kimsenin hayatını karartmayacağı muhakkaktır.
Aslında, o türlü iftiraları seslendirenler de, değişik zamanlarda bu hususu test
etmiş ve hakikatin böyle olduğunu görmüşlerdir. Fakat, paranoya yaşıyor
olmaları ve vehimlerle oturup kalkmaları doğru düşünmelerine manidir;
dolayısıyla, çok çirkin iddialarda bulunmaktan ve sürekli iftira etmekten de geri
duramazlar.

Bu iki zümreyi bu şekilde tespit ettikten sonra, diyebiliriz ki; biz ne
öncekilerin hüsnüzanla yükledikleri o mânâları taşıyacak kadar güçlüyüz, ne
havariyiz, ne sahabeyiz, ne saff-ı evveli teşkil eden insanlardan bazılarıyız; ne
de berikilerin iftira ettikleri kadar kötü, karanlık düşünceli, karmaşık hesapları
ve gizli plânları olan insanlarız. Hayır, biz kendimizi özel bir misyon eda eden
insanlar olarak görmediğimiz gibi, Allah’ın rızasını kazanma maksadıyla



insanlığa hizmet etmek dışında bir niyet de asla taşımıyoruz.

Vazifeye Devam...
Başkaları ne derse desin, biz, büyük iddialara girmeden, aleyhimizdeki

sözlere aldırmadan, kötülükler karşısında da telaşa kapılmadan kendi
vazifelerimizi yapmalıyız. Gördüğümüz muamele ne olursa olsun, inkisar
yaşamamalı, kimseye küsmemeli ve darılmamalıyız. Bu dünya dişini sıkıp
dayanma dünyasıdır; rahat yaşama ve hayattan kâm alma diyarı değildir.
Kötülüklere maruz kalsak da, haklarımız elimizden alınsa ve kendi ülkemizde –
N. Fazıl ifadesiyle– “parya” gibi yaşamak zorunda bırakılsak da, bunlara hiç
takılmamalı ve kendi karakterimizin gereğini sergilemeliyiz. Elimizden
geliyorsa, yılan ve akreplerdeki canavarlık ruhunu bile baskı altına alarak,
onlarla da iyi geçinmeli ve hayatı paylaşılabilir hâle getirmeliyiz. Onlara
kızarak veya diş göstermeleri karşısında panikleyerek geriye durmamalı, hangi
şartlarda olursa olsun sorumluluklarımızı yerine getirme gayretinde olmalıyız.
Hatta tek başımıza kalsak bile bu duyguyu korumalı ve ona göre hareket
etmeliyiz.

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) geçmiş dönemde yaşamış
bir yiğidin hâlini birkaç fotoğraf karesi içinde anlatır ve buyurur ki: Sağına
baktı, sağlam kimse göremedi; soluna baktı, ayakta kalmış bir fert bulamadı;
herkes dökülmüştü ve o cephede tek başına kalmıştı. “Demek iş başa düştü,
deyip atını mahmuzladı… Gitti ve bir daha da geriye dönmedi...”3 İşte bu hâl,
her devrin dava adamlarının hâlidir. Şu kadar var ki, o kahraman, maddî bir
mücadelede ve muharebe meydanında bir mücahidin yapması gerekeni
yapmıştır. Maddî kılıcın kınına girmesi gerektiğine ve artık mücahedeyi
Kur’ân-ı Kerim’in elmas düsturlarıyla sürdürme zamanı olduğuna inanan
insanlara gelince; onları memleket memleket sürgüne gönderseler, zindanlara
atsalar, her gün biri için idam sehpası kursalar, Hazreti Mesih’in havarilerine
yaptıkları gibi çarmıhlara gerseler ve arkadaşlarını götürüp oralara mıhladıktan
sonra aynı akıbetle onları da tehdit etseler bile, yine de hak bildikleri yoldan
dönmemek, hak ve hakikatin sesi soluğu olmak da bu yiğitlerin şiarıdır. Onlar,
böyle bir mücadelenin dışında ölürlerse, işte o zaman akıbetlerinden korkar ve
üzülürler; belki rahat anlarını endişelerle karşılar ve şöyle derler: “Emr-i bi’l-
ma’ruf, nehy-i ani’l-münker yapmadığım bir zeminde, rahat döşeğimde yatarken
ölürsem nice olur benim hâlim; aman Allahım, bu ne zillettir!” Hazreti Halid’in
vefat esnasında söylediği sözler4 onların kulaklarında çınlar; hayatı cephelerde
geçen, vücudunda para kadar yara almadık yer kalmayan büyük sahabinin,
yatakta vefat ediyor olmaktan duyduğu elemi onlar da kendi gönüllerinde



hissederler. Bir yerden bir yere hizmete giderken trafik kazasında ölmeyi,
yurtdışına gidip hicret yurdunda ötelere yürümeyi ve Allah rızası için i’lâ-yı
kelimetullah adına bir işe omuz verirken ahirete göçmeyi cana minnet sayarlar.
Hazreti Azrail’i, bu yolların birinde karşılamaktan memnun olur ve “Rabbim,
Sana sonsuz hamd olsun ki vazife başında canımı aldın; dilerim, bunu bir şefaat
vesilesi olarak kabul buyurur ve beni de affedersin!” duygusuyla kanatlanıp
öbür âleme uçarlar.

Aslında, hizmet eden insanların meziyetlerini, faziletlerini, diğergamlık ve
hasbîliklerini yâd etmek, dolaylı yoldan onların kulağına gittiğinde, onlar için
teşvik primi mahiyetinde olabilir. Öyle bir şekerlemeye bazen ihtiyaç da
duyabilirler. Bu hususu Hazreti Bediüzzaman da ifade etmektedir. Ebced ve
cifirle alâkalı bazı tespitlerini, Risaleler’e ve Cevşen’e ait bir kısım ikramları
dile getirirken, “Gerçi bu çeşit ikramlar yazılmasaydı daha münasipti; fakat bu
kadar hadsiz muarızlar ve çok kuvvetli ve kesretli düşmanlar karşısında az,
fakir ve zayıf olan bizlere kuvve-i mâneviye, gaybî imdad, teşci’, sebat ve
metanet vermek için mecburiyet-i kat’iye oldu, ben de yazdım”5 demektedir. Bu
açıdan, günümüzde de dine ve millete hizmet eden insanların bazı teşvik edici
takdirlere ihtiyacı olabilir. Biz, başka insanlar söz konusu olduğunda bu
takdirlerimizi arz etmeli ve insanları teşvikkâr olmalıyız. Fakat, kendi
hesabımıza maddî bir beklentiye girmediğimiz gibi takdir ve tebcil arayışında
da bulunmamalıyız. Bizi, hiç kimse alkışlamayabilir; hiç kimse bize destek
olmayabilir. Biz, böyle bir beklentiye gireceğimize iki hususa dikkat etmeliyiz:

Bizim Kızılelmamız
Birincisi: Yürüdüğümüz yolun doğruluğunu gözden geçirmeli; şayet

yolumuzun doğruluğundan eminsek, her şeye rağmen yürümeye devam etmeli;
eğer usûl ve metod adına eksiklerimiz varsa, onları tamamlamalı, yanlışlarımızı
gidermeli ve daha sonra da konjonktüre göre durumumuzu sık sık kontrol
etmeliyiz.

İkincisi: Hedefimizin sırf Allah’ın rızası olup olmadığını sürekli
denetlemeliyiz. Sadece O’nun hoşnutluğunu mu arıyoruz, yoksa niyetlerimize
başka şeyler de bulaşmış mı? Dünya bir fettan gibi önümüze çıkacak olsa, biz
bu işi bırakıp ona meyleder miyiz? Meselâ, “Cihan hükümdarı Kanunî Sultan
Süleyman’ın bile fethedemediği, Serdar-ı A’zam Merzifonlu Kara Mustafa
Paşa’nın uğrunda canından olduğu Viyana kapılarını size açacağız; Türkiye’yle
beraber hayaller ülkesi Kızılelma’yı da emrinize vereceğiz. Bu büyük mükâfata
bedel sizden tek şey istiyoruz; o da, “i’lâ-yı kelimetullah” dediğiniz, Allah’la
kullar arasındaki manileri bertaraf etmek, insanların iyilik duygularını



coşturmak ve kötülüklerden onları alıkoymak diye şerh ettiğiniz sevdanızdan
vazgeçmeniz!” deseler cevabımız nasıl olur? Eğer bu işe yürekten gönül
vermişsek ve Allah rızasının ne demek olduğunu biliyorsak, vereceğimiz cevap
bellidir; zannediyorum, bu hareketin temsilcilerinin hepsi de bu hususta aynı
duyguları taşıyordur: “O da ne demek; bizim hangi zaafımızı gördünüz de böyle
çirkin bir teklifte bulunuyorsunuz! Değil İstanbul’dan Viyana’ya kadar olan
memleketleri vermeniz, dünyanın doğusundan batısına kadar bütün ülkeleri de
vaad etseniz, vallahi, billâhi, tallahi biz yan gözle bile bakmayız o topraklara,
arpa boyu ayrılmayız bulunduğumuz yerden.”

İşte, bunu gönülden diyebilecek kadar vefalı olmak lâzım. Evet, bizim
hedefimiz Allah rızasıdır; ondan daha büyük bir gaye-i hayal bilmiyoruz. O
hedefe ulaşmak için de i’lâ-yı kelimetullah yolunu ve yöntemini seçmişiz;
ondan büyük bir vazife de tanımıyoruz. Bu yolda yürürken, vazifenin
büyüklüğünden dolayı caka yapmama ve başkalarının ta’n u teşnii karşısında
endişe ve tereddütlere kapılmama hususlarında da –Allah’ın izni ve inayetiyle–
kararlıyız.
1 Bkz.: Buhârî, daavât 3; Tirmizî, tefsîru sûre (47) 1; Ebû Dâvûd, vitr 26.
2 Müslim, zikr 41; Tirmizî, tefsîru sûre (47) 1; İbn Mâce, edeb 57.
3 Bkz.: İbn Hibbân, es-Sahîh 6/298.
4 İbn Abdilberr, el-İstîâb 2/430; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  16/273.
5 Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası-1 s.11.



Ciddiyetin ve Mizahın Bizcesi
Soru: Mü’minlerin hayatında ciddiyetin önemi nedir? Ciddiyet ve vakar,

bulunulan yere ve konuma göre değişir mi? Ciddiyetteki ölçülerimiz neler
olmalıdır?

Cevap: Ciddiyet; ağırbaşlı, sakin, temkinli ve gayretli olma hâlidir.
Ciddiyet, oynak ve sebatsız olmama; iş ve vazifede gevşeklik ve ihmalkârlık
göstermeme; davranışlarda lâubâlîlik ve hafifliğe girmeme; hemen her zaman
vakur, ciddi, uslu ve oturaklı olma demektir. Lüzumsuz konuşmak ve yersiz
gülmek, ölçüsüzce el ve dil şakaları yapmak, âdab ve hürmet kaidelerine
uymamak gibi hareketler ciddiyete aykırıdır. Ağırbaşlı olma, temkinli
davranma, konuma göre bir duruşa geçerek bulunulan yerin hassasiyetlerini
koruma ve asla hafif-meşrep olmama gibi hasletlerin insan tabiatına
yerleşmesine de “vakar” denir.

Ciddiyet, bir mefkûre insanının, hayatının gayesi bildiği dâvasını ve
vazifesini üstün bir gayretle ele alması, sorumluluklarını derin bir mesuliyet
şuuruyla ve fedakârca yerine getirmesi mânâsına da gelir. Bu mânâda,
ciddiyetin sistemli düşünmeye, sağlam plân ve projeler ortaya koymaya ve
büyük bir azimle sa’y u gayrette bulunmaya bakan yönleri de vardır. Nitekim

َلَان َلاَج  ْنَم   “Yollar yürünerek alınabilir, zirvelere azim, irade ve plânlarla
ulaşılabilir; azimle yola koyulan ve yolculuğun gereklerini yerine getirenler
hedeflerine nail olurlar.”1 ve َدَجَو َّدـَجَو  ََبَلط  ْنـَم   “Bir şeyi gönülden
dileyen ve onu elde etmek için azim ve iradesinin hakkını vererek çalışıp
çabalayan insan mutlaka istediği o şeyi bulur.”2 düsturları bu hakikati ifade
etmektedir.

Aslında, bir Müslüman her işinde ve her zaman ciddi olmalıdır. Ne var ki,
ciddiyet ve vakarın kibre dönüşmemesi, ciddi ve vakur bir insanın aynı
zamanda mütevazi (alçak gönüllü) olması gerekir. Kur’ân-ı Kerim,
“Rahman’ın has kulları o kimselerdir ki onlar yerde tevazu ile yürürler.
Cahiller kendilerine laf atarsa “Selâmetle!” der geçer giderler.”3 sözleriyle
hakikî mü’minleri anlatır ve onların yürürken dahi sükûnet ve vakar ile hareket
ettiklerini; terbiyeli, nazik ve alçak gönüllü olduklarını; cahillere çatmaya
tenezzül etmediklerini ve asla mağrur, saygısız, kaba ve haşin
davranmadıklarını nazara verir.

Diğer taraftan, mü’minlerin, ciddiyeti bir adım öne çıkarıp tevazuu onun
arkasında tutacakları ya da ciddiyeti tevazuun bir adım gerisine alacakları
yerler ve durumlar da vardır. Bediüzzaman Hazretleri bu hususa dikkat çeker



ve “Meselâ, bir ulü’l-emrin (idarecinin), makamındaki ciddiyeti vakar,
mahviyeti zillettir. Hânesinde ciddiyeti kibir, mahviyeti tevazudur.” 4 der. Sonra
da bu sözlerini şerh sadedinde, büyük bir memurun, memuriyet makamında
bulunduğu vakit makamın izzetini muhafaza edecek tavırlar içinde olması ve
vakarını koruması gerektiğini; onun her ziyaretçi için tevazu göstermesinin
tezellül ve makamı tenzil olacağını; fakat kendi evindeyken, ne kadar mütevazi
davranırsa davransın bunun ona daha çok yakışacağını, aksine aile fertlerine
karşı vakarın tekebbür sayılacağını ifade eder. Tabiî ki, bu hususta, ciddiyetsiz
ve lâubâlî olmakla mütevazi davranmayı birbirinden ayırmak icap eder;
tekebbüre girmemek için vakarı terk etmenin, kendini lâubâlîliğe ve sululuğa
salmak olmadığının da bilinmesi gerekir.

Haddizatında, insanların hâl ve hareketlerindeki, oturuş ve kalkışlarındaki
ciddiyet iman ve mârifet derinliğine bağlıdır. Dolayısıyla, ciddiyetin seviyesi
her insana, o insanın iman ve mârifet ufkuna, ayrıca ciddi olması gereken yere
ve konuma göre değişiklik arz eder.

Biri Var!
Zât-ı Ulûhiyet’e karşı ciddiyet, her zaman Cenâb-ı Hakk’ın muradını takip

etme ve O’nun tarafından takip edilme mülâhazasıyla iç ve dış bütünlüğü
içinde, hayatı ve davranışları ciddi bir çizgide sürdürme şeklinde olur. Bu da
ancak, Cenâb-ı Hakk’ın, insanın her hâline nâzır bulunduğuna; yani onun
sözlerini duyar ve işitir, ahvâlini bilir ve değerlendirir, yaptıklarını görür ve
kaydeder olduğuna inanmakla gerçekleşebilir. İnsanlar bazı durumlarda böyle
bir görülüp gözetilmeyi muvakkaten unutabilirler; meselâ, yemek yerken, çay
içerken kendi âlemlerine dalabilirler… Yatakta o murakabe havasından
uzaklaşabilirler. O anlarda, Cenâb-ı Hakk’ın azametine uygun ve kulların
küçüklüğüne münasip şekilde Allah’ı hatırlama, ihsan şuuruyla dolma söz
konusu olmayabilir. Gerçi, “akrabü’l-mukarrabîn” dediğimiz daha hâlis
kullar, o türlü hâllerde bile temkinli davranırlar. Fakat, Allah, bazı beşerî
hâllerdeki öyle bir nisyanı ve geçici bir unutmayı bağışlayacağını vaad etmiştir.
Belki onlardan dolayı da istiğfar edip Allah’a yeniden teveccühte bulunmak
gerekir ama herkesin her yerde aynı ölçüde ciddiyet ortaya koyamayacağı da
bir realitedir.

Hak ölçülerine göre iyi düşünen, iyi şeyler plânlayan, iyi işlere bağlı kalan
ve bütün sözlerini, hareketlerini, davranışlarını Allah’ın nazarına arz ediyor
olma şuuruyla, fevkalâde bir titizlik içinde ortaya koyan insanlar kâmil mânâda
ciddi insanlardır. Onlar kiminle otururlarsa otursunlar –Hazreti Mevlâna
edasıyla– “Arkadaş, dikkat et! Burada bizi yalnız sanma, bizden başka gizli biri



daha var!” der ve o zaviyeden hareket ederler. Zaten Kur’ân da öyle demiyor
mu: “Görmez misin ki Allah göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini bilir! Bir
araya gelip gizlice fısıldaşan üç kişinin dördüncüleri mutlaka Allah’tı r. Beş
kişi gizli konuşsa altıncıları mutlaka Allah’tır. Bundan ister daha az, ister
daha çok olsunlar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka O, kendileriyle
beraberdir. O, ileride kıyamet gününde, yapmış oldukları işleri onlara tek
tek bildirecek, dilerse karşılığını da verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi
bilir.”5 Evet, biz hiçbir zaman yalnız değiliz; bizi her an gören, hâlimizi bilen,
tavırlarımızı değerlendiren ve niyetlerimize göre kalblerimize teveccühte
bulunan bir Rabbimiz var. İşte, bu hakikati kim, ne kadar kavrar ve kimin
mârifeti ne ölçüde olursa, onun söz, tavır, hâl ve davranışları da o ölçüde
ciddiyet televvünlü olur.

İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) anıldığı yerler ve
O’nunla alâkalı meseleler de ciddiyet ister. İslâm’ın ilk senelerinde, henüz
edep bilmeyen ve saygıdan anlamayanlar, Allah Resûlü’nün huzuruna
geldiklerinde O’na karşı saygısız davranabiliyorlardı. O günlerde, çölden yeni
gelmiş bir bedevî, bozuk bir üslûp, çirkin bir eda, yakışıksız bir tavır ve kaba
bir ses tonuyla “Muhammed kim?” diyebiliyor ve Efendiler Efendisi’ne,
“Abdulmuttalib’in torunu” diyerek hitap edebiliyordu. Fakat bir gün geliyordu
ki, herkes, O’nun kim olduğunu, konumunun neden ibaret bulunduğunu, Hak
katındaki yerini ve Allah’la münasebetindeki enginliğini duyuyor, görüyor,
anlıyordu. Kısa bir süreliğine de olsa, O’nunla oturup kalkanlar, O’nun söz
incilerini derme fırsatı bulanlar hemen Resûl-i Ekrem’in boyasıyla
boyanıyordu. Öyle ki, O konuşurken, ashab efendilerimiz başlarında kuş varmış
da onu kaçırmamak için hiç hareket etmemeleri gerekiyormuş gibi duruyor ve
pürdikkat O’nu dinliyorlardı. Bir kelime kaçırma korkusuyla ödleri kopuyor
gibi bir tavır sergiliyorlardı. O’nun huzurunda bulunma âdeta bir şok tesiri
yapıyordu o seçkin insanlarda.. ve o şokun tesiriyle, fem-i güher-i nebevîden
dökülen lâl ü güherin hiçbirinin boşluğa düşmesine meydan vermiyor, hepsini
ezberliyor ve hiçbirini kaçırmıyorlardı. Sahabe efendilerimiz biliyorlardı ki,
O’nun dudaklarından dökülen sözler vahy-i gayr-i metlûvdu; yani, kelimeler
Peygamber Efendimiz’e ait olsa da, onlardaki mânâ ve muhteva Allah Teâlâ
tarafından O’nun kalbine ilham ediliyordu. Cenâb-ı Hak, bir metin (vahy-i
metluv) gönderiyordu ama onunla beraber o metnin izahını da Resûlullah’a
bildiriyordu. O da, Allah kendisine nasıl ilham etmişse, ona göre şerh ve
yorumlarda bulunuyordu. Dolayısıyla, O’nun tebliğ ettiği âyetlerde de, onların
şerhlerinde de kat’iyen hata yoktu; o her sözünde isabetliydi. İşte bu hakikat ve
sahabenin bu hakikati anlayışı, Allah Resûlü’ne ve O’nun ağzından dökülen



sözlere karşı lakayt kalmalarına asla müsaade etmiyordu, etmezdi de, zira onlar
lügatlerinde lakaytlığa hiç yer vermeyen birer vefa abidesiydi.

Sahabe Efendilerimizin Ciddiyeti
Ashab-ı kiram, O’nu dinlerlerken öyle kendilerinden geçerlerdi ki, çoğu

zaman gözleri yaşlarla dolardı. İrbad İbn Sâriye (radıyallâhu anh), “Bir gün
Peygamber Efendimiz namazı kıldırdıktan sonra mübarek yüzüyle bize
yöneldi ve gözleri yaşartan, kalbleri ürperten çok tesirli bir konuşma yaptı.
Öyle ki içimizden biri, onun veda konuşması olduğunu zannederek
Efendimiz’e son nasihatlerini sordu.”6 sözleriyle böyle bir anı anlatır. O’nu
dinleyenler zamanın nasıl geçtiğini bilemezlerdi. Hazreti Ömer (radıyallâhu
anh) der ki, “Bir gün Allah Resûlü sabah namazından sonra minbere çıktı.
Konuştu, konuştu, konuştu... Öğle ezanından sonra, namazı kıldırıp tekrar
minbere çıktı ve ikindi oluncaya kadar konuştu. İkindi namazını eda ettikten
sonra yine konuşmaya başladı, konuşması akşama kadar sürdü.”7 Evet, o gün
Allah Resûlü, ilk hilkatten başlamış, kâinatın teşekkülünden, insanın
yaratılmasına kadar bütün yaratılış devrelerini bir bir sıralamış ve daha sonra
da kıyâmete kadar insanların başına gelecek hâdiseleri teker teker nakletmişti.
Bütün enbiyâyı hem de şemâili ile anlatmış, istikbâle nazarını çevirip mahşere,
Cennet ve Cehennem’e kadar her şeyi göz önüne sermişti. Sahabe efendilerimiz
de O’nu saatlerce dinlemiş, söylediklerini öğrenmiş ve arkadaki nesillere
bildirmişlerdi.

Onlardaki bu öğrenme, ezberleme ve nakletme harikuladeliğini sadece,
kadim kitaplarla, o günün dedikodusuyla ve bilgi müzahrefatıyla kirlenmemiş,
dolayısıyla nisyana maruz kalmamış tertemiz dimağlarına vermek doğru
değildir. Meselenin ciddiyete bakan yanları da vardır. Çünkü onlar, söylenen
sözleri kendileriyle çok alâkadâr görmüş, çok iyi konsantre olmuş ve yalnızca o
sözlere yoğunlaşmışlardı. Nasıl ki, bir Hak dostu size, “Allah’ın sana şöyle
teveccühü var, Efendimiz sana şu şekilde bakıyor; rüyamda seni falan
mertebede gördüm” dese; bu söz sizde çok ciddi bir şok tesiri yapar ve siz o an
ezberleme gayretinde olmasanız da, o sözü aradan yetmiş sene geçse bile
unutmazsınız. İşte, onlar Peygamber Efendimiz’in her sözüne karşı aynı
tehâlükü göstermiş, her kelimeyi aynı hassasiyetle âdeta emmişlerdi. Bir
tarafta, Allah’tan aldığı vahyi büyük bir ciddiyetle tebliğ eden bir Peygamber;
diğer tarafta da, aynı ciddiyetle dinleyen, öğrenen ve hak dini dünyaya ilân
eden insanlar vardı. Öyle anlaşılıyor ki, “göndermeç” ile “almaç” arasında çok
kuvvetli bir münasebet bulunuyordu. Onların kalibreleri de Allah tarafından
yapılmıştı; frekansta hiç kayma yoktu. Dahası, o frekansın sağında–solunda da



herhangi bir şerare bulunmuyordu. Her gelen mesaj tam yerine ulaşıyor ve
doğrudan doğruya gidip onların gönüllerine akıyordu. Onlar da bütün
benlikleriyle açılıyorlardı akıp gelen mesaja.. onu maddî–mânevî, dünyevî–
uhrevî hayatlarının bengisuyu kabul ediyor; onsuz olamayacaklarına ve canlı
kalamayacaklarına inanıyorlardı.

Dava Adamı Ciddi Olur
Ayrıca, bir mü’min, Allah’tan ötürü mahlukatı sever; yaratıklara Allah’ın

sanatı olarak bakınca, gördüğü her şeye karşı âşıkâne bir tavır sergiler bütün
mahlukata sinesini öyle açar ve öyle bir sevgi çağlayanına kendisini salar ki,
gördüğü her şeyi koklar, öper; “Bunda da Senden bir cilve var.” der, eşyanın
yüzünde Cenâb-ı Hakk’ın sanatını okur. O duyguyla, ağaçlara temenna durur,
çiçekleri selâmlar; alır onları koklar, atmaya kıyamaz göğsüne takar. Aynen
öyle de, sevgi gibi, ciddiyet ve saygının da Allah’tan ötürü olması gerekir.
İnsan, diğer mahlûkattan geri değildir; bilâkis o, Allah’ın yarattığı en şerefli
mahlûktur. Bir mânâda, ona karşı saygısızlık, onu var edene karşı saygısızlıktır;
onun karşısında ciddiyet de Hakk’ın takdirine ve sanatına saygının ifadesidir.
Allah’ın rızasını gözeterek mahlûkata karşı saygılı olmak, Allah’a karşı saygılı
olmanın gereğidir. Efendimiz’in ümmetine karşı saygılı olmak da, Efendimiz’e
karşı saygının emaresidir. Dolayısıyla, Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda olduğumuz
mülâhazasıyla her zaman ciddiyetimizi korumamız gerektiği ve Peygamber
Efendimiz’le alâkalı her mevzuyu ciddiyetle ele almamız icap ettiği gibi, hak
dostları başta olmak üzere Müslümanların hepsine ve ilâhî sanatın birer mührü
olmaları itibarıyla da bütün insanlara karşı tavır ve davranışlarımızda da
mü’min ciddiyet ve vakarını muhafaza etmemiz lâzımdır.

Ciddiyet, mefkûre insanlarının en önemli vasıflarından biridir. Onlar,
mesuliyetlerinin ağırlığıyla piştiklerinden ve sorumluluklarını her an
omuzlarında hissettiklerinden dolayı sürekli ağırbaşlı ve olgun birer insan tavrı
ortaya koyarlar. Onların bu hâli davalarının ciddiyetle değerlendirilmesi için
de çok mühimdir. Çünkü, lüzumsuz konuşmalar, yersiz gülmeler, ölçüsüzce el
ve dil şakaları dava adamlarının inandırıcılığına dokunur, muhataplarına
onların da hafif-meşrep birer insan olduğu izlenimini verir. Onları örnek
alanların hüsnüzanlarını kırar; “Bunlar da ciddiyetsiz insanlarmış, demek ki
yürüdükleri yol bunlara bir şey verememiş” dedirtir ve böylece olan yine
hakka-hakikate olur.

O türlü tavır ve davranışlar, heyetin genel havasını bozabilir. Bazen yersiz
bir gülüş, bazen kibirli bir oturuş, kimi zaman gurur edalı bir duruş ve kimi
zaman da benlik kokan bir söz, başkalarını değişik mülâhazalara sevk eder.



Neticede ilhamlar inkıtaya uğrar, o meclise rahmet inmez; çünkü, artık orada
nefsanilik araya girmiştir. Saygısız mülâhazaların kuşattığı yerlerden Cenâb-ı
Hakk’ın teveccühü kesilir. O zaman da, kötü örnek olarak heyete karşı
hüsnüteveccühlerin kesilmesine sebep olan insan, kul hakkına girmiş ve
heyetteki herkesin hakkını çiğnemiş olur.

Meselâ; insan namaza duracağı zaman konsantrasyonunu çok iyi ayarlamalı,
nereye yöneldiğinin ve ne yaptığının farkında olarak tekbir getirmelidir.
Avamca namaza durma, kalbin Allah’ı kastederek kıbleye yönelmesiyle olur.
İşin havasçası ise, Allah’tan başka her şeyi kalbten söküp atarak sadece O’nu
mülâhazaya alma şeklinde bir teveccühtür. İşte, bir insan niyet hesabına
hazırlığını yapıp tam “Allahu Ekber” diyerek enaniyetini boğazlayacağı ve
“Sen büyüksün, öyle büyüksün ki Senden başka büyük yok; Senin karşında bana
sadece sıfırlık düşer.” mülâhazasıyla namaza duracağı esnada bir kabalığa
şahit olsa, bütün duygu ve düşüncesi dağılır; ruh hâleti değişir ve kendini
namaza tam veremez. Hele bir de o zat imamsa, onun namazı böyle bir kabalığa
kurban gidince, arkasındakilerin namazları da kurban gider. Ciddiyetsizliğe
maruz kalan insan –o imam da olsa– farkına varmadan namazda alır-verir,
sürekli kelâm-ı nefsiyle konuşur; “Vay zavallı vay!” deyip durur, rükû’da

ِمیِظَعْلا َّيِبَر  َناَحْبُس   diyeceğine َىلْعَْألا َّيِبَر  َناَحْبُس   der, namazı maruz
kaldığı o ciddiyetsizliğin hâsıl ettiği düşüncelerle bitirir. İşte, o kaba ruhlu
insan, o davranışıyla imamın namazdaki huşuuna mâni olduğu gibi, bir sürü
insanın hukukuna da tecavüz etmiş olur..

Öyleyse insan, kaba, haşin ve sevimsiz davranışların neticesinin böyle çirkin
olduğunu bilerek çok temkinli ve dikkatli hareket etmeli; kendini düşünmüyorsa
bile, hiç olmazsa diğer insanların haklarını gözeterek mü’mince tavırlar ortaya
koymalıdır. Aslında, kaba söz ve davranışlar ruhunda kabalık olan insanların
hırıltılarıdır. Dolayısıyla, o türlü kabalıklara ve lâubâlîliklere giren insanlar,
kendilerini gözden geçirmeli ve ciddiyetsiz hareketlerini nazar-ı itibara alarak
kendileriyle yüzleşmelidirler. Ahsen-i takvîm üzere yaratılan insana o türlü
davranışların yakışıp yakışmadığının muhasebesini yapmalıdırlar. Azıcık
irfanları kalmışsa, o haşin, yakışıksız, tutarsız ve ahiret hesabına hiçbir değer
ifade etmeyen tutum, tavır ve hareketlerini bir an önce terk etmelidirler.

İslâm’da Mizah
Diğer taraftan, Müslümanın her hareketi, her davranışı, her sözü ölçülü ve

ciddiyet yörüngeli olmalıdır ama ciddiyet ile buz gibi soğuk davranışları da
birbirine karıştırmamak gerekir. İslâm, mizaha farklı bir bakış açısı getirmiş,



latîfenin mü’mincesine işaret etmiş ve hikmet edalı nüktelere cevaz vermiştir.
Bir mü’min için nükte ve latîfe, insanları güldürmek, onların hoplayıp
zıplamalarını sağlamak ve onlara kahkaha attırmaktan öte mânâlar taşır; bir
yandan hikmet ifade eder, diğer yandan da insanları tefekkür ufkunda dolaştırır.

Gereğinden fazla olan şaka ve latîfeler lâubâlîliğe, çok gülmeye, kalbin
kararmasına, zamanı boşa geçirmeye ve bazen de insanları kırmaya sebep
olması bakımından sakıncalıdır. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), kahkahaya sebep olan, Allah’ı anmaktan alıkoyan ya da insanların
onurunu yaralayarak saygı ve vakarı yok eden latîfeleri yasaklamıştır.
Müslümanlar arasında, “Latîfe latîf (nazik, şirin ve ince) gerek.” anlayışı çok
önemli bir düstur olagelmiştir. Ayrıca, latîfe veya nüktede yalan sözün
bulunmaması gerekir. Resûl-i Ekrem Efendimiz, “Ben latîfe yaparım ama
doğru konuşurum.”8 buyurmuş ve latîfe yaparken dahi sözlerin doğru olması
gerektiğini vurgulamıştır.

Evet, Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) da yer yer latîfe yapmıştı.
Fakat, O’nun latîfeleri ciddiyet televvünlü ve aynı zamanda hak ve hakikat
yörüngeliydi. O, bir taraftan, hürmet duygularını davet eden bir vakar ve
heybet, diğer taraftan da sevgiyi celbeden bir tevazu ve mahviyet içinde
bulunurdu. İnsanları sürekli tebessümle karşılardı. Busîrî, Kaside-i
Bürde’sinde bu hususa dikkat çekerek, “Yalnızken Fahr-i Kâinat Efendimiz’e
mülaki olsan, celâleti hasebiyle O’nu kalabalık asker arasında ve bir ordunun
başındaymış gibi ciddi bulurdun.” dedikten sonra sözlerini meâlen şöyle
sürdürür: “Onu ashabına karşı da öyle mütebessim görürdün ki, sadef içinde
saklanan incinin o Nebiyy-i Zîşân’ın mahall-i kelâm ve tebessüm madeninden
çıktığını sanırdın.”9 Resûl-i Ekrem Efendimiz öyleydi; sürekli müjde veriyor
olma edasıyla hep mütebessim bir çehresi vardı. Fakat, rivayetlere göre, hayatı
boyunca sadece üç defa –kendisine yakışan keyfiyet içinde– gülmüş ve asla
gayr-i ciddiliğe geçit vermemişti. Bununla beraber, tebessüm etme, insanlara
yumuşak davranma, herkese bağrını açma ve yanında herkesin rahat hareket
etmesine imkân verme hususlarında örnek olmuş; gerekirse mehafet ve mehabet
hâlini bile baskı altına alarak insanları rahat ettirme ve onları boğmama esasına
işaretlerde bulunmuştu.

Peygamber Efendimiz’den öğrendiğimiz ölçülere göre; insan, muhataplarını
mârifet ufukları zaviyesinden değerlendirmeli ve onların durumuna uygun bir
seviye belirleyerek konuşmalıdır; yoksa farkına varmadan onları sıkıştırmış,
tazyik etmiş ve bütün bütün hakikatten soğutmuş olma ihtimali vardır. Evet,
kasdî ve iradî olarak lâubâlîliğe, birilerini güldürmek için şakalar yapmaya,
ölçüsüzce gülmeye ve güldürmeye, dolayısıyla zamanı israf etmeye müsaade



yoktur. Allah Resûlü, bazı insanların güldüğünü görünce “Cennet’ten müjde
mi aldınız?”10 deyip onları ikaz buyurmuştur. Ne var ki, bazı hak dostlarının,
sürekli mârifet ufkunda bulunmaları itibarıyla hep mehabet ve mehafet yaşayan
müritlerine biraz nefes aldırmak ve tam canları gırtlaklarına geldiği sırada
onlara oksijen yudumlatmak için espri ve nüktelere başvurmaları türünden,
bazen hikmet edalı olan ve belli bir gayeye matuf dile getirilen mizah
diyebileceğimiz türden latîfe, nükte, kıssa ve menkıbelerin anlatılmasında da
bir beis olmasa gerektir.

Öyle Bir Sultan...
Meselâ; 4. Murad devrinde, Erzurum’da bir Habib Baba varmış.

Evliyaullahtan olduğu söylenen bu zat, hacca gitmeye karar vermiş. O dönemde
hacılar dört bir taraftan gelip İstanbul’da toplanır, oradan da kervanlar hâlinde
yola çıkarlarmış. Habib Baba da, İstanbul’a kadar gelmiş ve “Yola çıkmadan
evvel bir temizlik yapayım.” deyip bir hamama gidivermiş. Olacak ya, o gün
Padişah’ın vezirleri hamamı kiralamış ve kendilerine tahsis etmişler;
dolayısıyla da onlardan başka kimse içeri alınmamış. Habib Baba da bu yasağa
takılacakmış ki, “Ben şu kurnacıkta yıkanıveririm” diye yalvarıp yakarınca,
oranın sahibi bu ihtiyarın hâline acımış ve ona bir köşede yıkanması için izin
vermiş. Çok geçmeden vezirler bütün ihtişam ve debdebeleriyle gelmişler. Bu
arada, tebdil-i kıyafet ederek halkın içinde dolaşmayı itiyad edinen 4. Murad
da, bu hamama gelmiş ve o da yalvarıp yakarınca bizim Habib Baba’nın
yanında yıkanmak şartıyla içeri girmiş. Bir aralık, Habib Baba ona sırtını
keselemeyi teklif etmiş ve keselemiş. Sonra sırt keseleme sırası padişaha
gelmiş. 4. Murad elindeki keseyi Habib Baba’nın sırtında gezdirirken, “Bir
bize bak, bir de şu vezirlere. Bu dünyada padişaha vezir olmak varmış.”
deyince, Habib Baba “A dostum, öyle bir Padişah’a vezir ol ki, bütün bu
vezirlerin padişahına, senin uyuzlu sırtını keseletsin.” deyivermiş...

İşte, bu da bir latîfe ve bir menkıbedir. Belki de aslı bile olmayan bir
menkıbede herhangi bir fasıldır. Fakat, bunun ifade ettiği çok derin bir mânâ
vardır; Zât-ı Ulûhiyet’e ubudiyet ve hizmetin, dünyalara bedel olduğunu
hikmetâmiz bir üslûpla vurgulamaktadır. Dolayısıyla, bu çerçevede mizah
sayılabilecek latîfe ve nükteleri anlatmanın bir zararı olmayacağı, hatta bazı
hakikatleri açıklamada fayda sağlayacağı da söylenebilir.

Hâsılı, Hazreti Ömer Efendimiz, hilâfet makamına tavsiye edilen büyük bir
sahabe için “Denilen kişi her yönüyle hilâfete layıktır; fakat, şakası biraz
fazladır. Hâlbuki Hilâfet, bütünüyle ciddiyet isteyen bir meseledir.” 11



buyurmuştur. İnsanları idare mânâsındaki hilâfet ciddiyet istediği gibi,
yeryüzünde dinin temsilciliğini yapma mânâsına nübüvvet mesleğinin bir ferdi
olma da ciddiyet iktiza eder. Zaten, i’lâ-yı kelimetullah yolunda gerekli
ciddiyeti elde edememiş insanlardan, diğer hususlarda ciddi olmaları hiç
beklenemez.
1 el-Meydânî, Mecmeu’l-emsâl 2/328.
2 el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/318. Yakın ifadeler için bkz.: İbnü’l-Cevzî, el-Müdhiş s.490; İbn Hacer,

Mukaddimetü Fethu’l-bârî s.14.
3 Furkan sûresi, 25/63.
4 Bediüzzaman, Sözler s.791 (Lemeât).
5 Mücadele sûresi, 58/7.
6 Bkz.: Tirmizî, ilim 16; Ebû Dâvûd, sünnet 5; İbn Mâce, mukaddime 6.
7 Müslim, fiten 25; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/341.
8 Tirmizî, birr 57; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/340.
9 el-Bûsîrî, Dîvânü’l-Bûsîrî s.242.
10 Bkz.: el-Bezzâr, el-Müsned 6/174; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 3/90-91.
11 et-Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-mülûk  2/581; İbn Asâkir, Tarîhu Dimaşk  44/438, 45/453.



Devlet Düzeni ve Derin Devlet ya da İşte
Sezar, İşte Siz!

Soru: “Hukuk devleti” ifadesinden ne anlaşılmalıdır? Size göre gerçek bir
hukuk devletinin vasıfları nelerdir?

Cevap: Bu, tahlili oldukça zor ve çetin bir mevzu... İhtisas sahama girmeyen
bir konu oluşu meseleyi biraz daha girift hâle getirebilir. Ayrıca, bazı
meseleleri ben dile getirince, hasımca davranan insanlar ifadelerimi ona göre
değerlendirirler; dostlar da, sözlerime hüsnüzanları zaviyesinden bir kıymet
biçerler. Düşmanca tavır alanlar, mahza hak ve hakikat olan bazı beyanlarımı
bile, onları dile getiren ben olduğum için, kabul etmek istemez, onlarda bir
yanılma yanı arar, mutlaka bir boşluk bulmaya çalışır ve önyargılı davranırlar.
Dostlar ise, daha baştan, sözlerimi içi dolu ifadeler olarak ele alır, ben
söylediğim için onları değerli sayar ve yanılırlar. Bu açıdan da, böyle bir
konuyla alâkalı düşüncelerimi ifade etmem, hem dostları hem de hasım
ruhluları değişik yorumlara, farklı mütalâalar serdetmeğe sevk edebilir. Ne
kadar temkinli konuşursam konuşayım, benim düzgün dediğim şeyler bazılarına
göre eğridir. Onlar, seslendirdiğim hakikatlere tâ baştan yanlış mührü
vurmuşlardır. Dolayısıyla, hukuk devleti mevzuundaki fikir ve düşüncelerimin
de aynı şartlanmışlıklarla değerlendirilmesi söz konusudur; fakat, ben yine de,
sorunuza ve meselenin ehemmiyetine hürmeten bazı hususları arz etmeye
çalışacağım.

Devletin Değişmez Vasıfları
Önce, cevaba esas teşkil etmesi için hepinizin bildiği bazı hususlara,

hatırlatma kabilinden değinmek istiyorum: Bildiğiniz gibi, Anayasanın birinci
maddesi, Türkiye Devleti’nin bir cumhuriyet olduğunu vurgular. Hemen ikinci
maddede bu cumhuriyetin vasıfları zikredilir ve Türkiye’nin demokratik, lâik
ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilir. Yine bildiğiniz gibi, bu iki hüküm
asla değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif de edilemez.

Evet, bu iki esas teminat altındadır, bunlara dokunamazsınız. Belki, bir
mânâda mükemmelini bulursanız, demokrasiye ilâvelerde bulunabilirsiniz.
Lâikliğin tarifini açabilir, genişletebilir ve onu insanî değerleri daha da
kuşatıcı olma ufkuna yükseltebilirsiniz. “Sosyal devlet” ifadesi üzerinde durup
meseleyi açabilir ve biraz daha insanîleştirebilir, ünsîleştirebilirsiniz… Fakat,
bütün bunlar icmalde meseleleri olduğu gibi kabulün yanı başında, aynı



zamanda dünyadaki genel gelişmelerden istifade ederek, bizde de o meseleleri
inkişaf ettirme şeklinde olur. Tabir-i diğerle; meselenin icmâli olduğu gibi
kabul edilir; tafsiline ise açık durulur.

İdeal Demokrasiye Doğru
Demokrasi, halk hâkimiyetine dayalı bir sistem demektir. Türkiye Büyük

Millet Meclisi’nde ilk defa telaffuz edilirken “Hâkimiyet bilâ kayd ü şart
milletindir” şeklinde söylenen, zamanla mazmun ve mefhum korunmakla
beraber kelimelerle oynanarak “Hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletindir” sözüyle
seslendirilen ve günümüzde daha yalın bir Türkçe kullanma iddiasıyla
“Egemenlik milletindir” cümlesiyle vurgulanmak istenen husus demokrasidir.
Başka bir münasebetle de ifade ettiğim gibi, bu söz, hâkimiyetin –hâşâ–
Allah’tan alınarak insanlara verilmesi demek de değildir; aksine, hâkimiyetin,
Allah tarafından, kaba kuvvet temsilcilerinin elinden alınıp millete verilmiş
olduğunu belirtmektedir.

Evet, demokrasi, temel hak ve hürriyetlerin korunmasını halkın temsilcilerine
tevdî eden, milletin görüş ve kanaatlerinin ülke yönetiminde tesirli olması
gerektiği esasına dayanan bir idare şeklidir. Hatırlarsınız, ilk meclis
milletvekillerinden Tahir Efendi halka hitap ederken şöyle der: “Ey cemaat,
siz, “müntehib”siniz (seçensiniz); ben ise, “müntehab”ım (seçilenim).
Gideceğimiz yer ise; “müntehabün ileyh”dir (meclistir). Sizin yaptığınız işe de
“intihab” (seçim) denir. İntihab ise “nuhbe”den gelir. Nuhbe, kaymak demektir.
Unutmayın ki, bir şeyin aslında ne varsa kaymağı da o cinsten olur. Sütün
üstünde süt kaymağı, şapın üstünde de şap kaymağı bulunur...” Bu sözler aynı
zamanda, “Nasıl olursanız, öyle idare edilirsiniz” hadis-i şerifinin çok enfes
bir yorumundan ibarettir. İşte, halkın içinden çıkan ve onu tam aksettiren
temsilcilerin idaresidir demokrasi.

Türkiye’de yarım asırdan daha uzun bir zamandan beri, demokrasiyi deniyor
ve hâlâ en mükemmelini bulmak için uğraşıyoruz. Denemede başarılı
olamadığımız zaman yeniden başa dönüyor, bir kere daha arayışa geçiyor ve
yeni testler yapıyoruz. Pozitif ilimlerdeki deneme-yanılma ve doğruyu bulma
yolunu bir yönüyle biz gerçek demokrasiye ulaşma mevzuunda kullanıyoruz.
Böylece, bir mânâda demokrasi bir gelişme süreci yaşıyor. Batılılar da, “Biz
bu meselenin zirvesini henüz yakalayamadık, hâlâ yoldayız” diyor ve onlar da
kendi anlayışlarına göre ideal bir demokrasi arıyorlar.

Ayrıca, demokrasi değişik toplumlar tarafından farklı farklı şekillerde
anlaşılmış ve değişik tarzlarda uygulanmıştır. Meselâ, A. Lincoln, demokrasiyi
“Halkın halk tarafından, halk için idaresi” olarak ifade etmiş; Hitler, Nazizm’i



“gerçek demokrasi” diye nazara vermiş; Mussolini de Faşizm hakkında
“merkezi ve otoriter demokrasi” diyebilmiştir. Görüleceği gibi, çoklarınca
anti-demokratik kabul edilen bazı ideolojilerin bile demokratik oldukları iddia
edilmiştir. Rusya’da komünizmin hâkim olduğu dönemlerde, onlar da kendi
sistemlerine “sosyal demokrasi” demeyi uygun görmüşlerdir. Dünyanın değişik
bölgelerine bakılsa, Hristiyan demokrasi, Katolik demokrasi, Protestan
demokrasi gibi daha pek çok demokrasi anlayışına şahit olmak mümkündür.

Dolayısıyla, bugün kemale ermiş ve herkes tarafından benimsenmiş bir
demokrasiden bahsetmek imkânsızdır; bütün hukukçuların ve sosyal
bilimcilerin genel kabulü, demokrasinin henüz bir gelişme vetiresi yaşadığı
istikametindedir. Bu açıdan da, Türkiye’nin hâl-i hazırdaki problemleri mevcut
demokrasiyle çözülebilecek olsa da, onu daha da geliştirmek ve mümkün
olduğu kadarıyla herkesin maddî-mânevî ihtiyaçlarına cevap verecek olan en
mükemmel demokrasiye ulaşmak hedeflenmelidir.

Devletin Lâikliği
Türkiye Cumhuriyeti’nin tarifinde işaret edilen ikinci husus onun lâik bir

devlet oluşudur. Lâik, Fransızcadan alınmış bir kelimedir; ruhanî ve dînî
olmayan fikir, müessese, sistem demektir. Fransızlar, meşhur ihtilâlden sonra
teokratik düzeni kaldırıp devleti kiliseden ayırarak dînîlikten ve ruhanîlikten
çıkarınca, yeni doğan bu çocuğa lâik devlet ismini vermişlerdir. Daha
sonraları, bu mevzuda da dünyanın değişik yerlerinde farklı anlayışlar ve
uygulamalar olmuştur.

Bu arada, istidradî olarak şu hususun açıklanmasında fayda mülâhaza
ediyorum: Teokratik düzeni, dinî bir idare şeklinde yorumlamak epistomolojik
ve terminolojik olarak yanlıştır. Teokratik düzen demek, dine ve dini metinlere
dayalı bir idare biçimi demek değildir. Yani, teoratik devlet sözüyle, Tevrat’a,
Eski Ahid’e ya da Yeni Ahid’e bağlı bir devlet ifade edilmez. Onu, Kur’ân-ı
Kerim’e ve Sünnet-i Sahiha’ya bağlı devlet şeklinde dile getirmekse bütün
bütün yanlıştır. Teokrasiyi İslâm’la beraber zikretmek ya bir garaza mebnîdir
ve Müslümanları ezip sindirme kastına matuftur ya da terminolojiye vâkıf
olmamanın ve cehaletin emaresidir. Teokratik devlet, ruhban sınıfının
hâkimiyetine ve kilise otoritesinin üstünlüğüne dayanan bir idare sistemidir. O,
âbâ-i kenâisenin içtihad ve kararlarına göre idare edilen devlet demektir.

Öyle bir devlette, ruhban sınıfının sözleri hüccettir. Onlar, ne söylerlerse
mutlaka Hakk’ın o mevzudaki muradını seslendirmiş olurlar ve asla
sorgulanmazlar. Yani, sizin Zât-ı Ulûhiyet ve Resûl-i Ekrem hakkındaki o



sağlam mülâhazalarınız ne ise, teokratik idarenin tabileri arasında âbâ-ı
kenâise hakkındaki mülâhazalar da öyledir. Dolayısıyla, lâiklik kavramı batının
dinî, siyasî ve içtimaî şartları çerçevesinde, ruhban sınıfının baskılarına ve
onun farklı mütalâalarından ötürü ardı arkası kesilmeyen dahilî harplere karşı
ortaya çıkan bir kilise-devlet ayrımı ihtiyacından doğmuştur. Bu açıdan da, batı
toplumlarının problemi din ile değil, din adamlarıyla ve dinin emirlerini kendi
şahsî çıkarları için kullanan o günkü kilise teşkilatıyla alâkalıdır.

Hatta belli bir dönemde mesele din-bilim ayrışmasına kadar uzanmıştır.
“Metafizik bilim olamaz” teziyle ortaya çıkan Dekart (Descartes), bilginin
ancak ölçülebilir ve bölünebilir nesnelerin incelenmesiyle elde edilebileceğini
söyleyip bilimin konusunu sadece maddeyle sınırlamış; daha sonra da
Kartezyen (Dekartçı) felsefesinin tâbileri hep aynı istikamette idare-i kelâm
etmişlerdir. Dini ve bilimi ayrı iki alan olarak ele almış ve alan ihlali
yapılmaması gerektiği üzerinde durmuşlardır. Bu alan ihlali yapılmaması
anlayışı kalıptan kalıba girerek zamanla dinin ve devletin sınırlarını belirleme,
din işleri ile dünya işlerini birbirinden ayırma ve karşılıklı müdahaleye
meydan vermeme düşüncesini ifade eden lâikliğin bir esası olagelmiştir.

Bununla birlikte, lâiklik her toplumda aynı biçimde uygulanmamış; dünyanın
değişik yerlerinde farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bir yerde uygulanan lâiklik,
herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetini; ibadet, dinî ayin ve törenlere
katılma hakkını; düşünce ve kanaatlerini söz, yazı ya da başka yollarla tek
başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkını temin ederken; bazı
yerlerde de çok katıca uygulanmış, lâiklik tamamen sekülerizm olarak ele
alınmış ve âdeta o sistemin temsilcilerine uymayan dinî hayat yasaklanmış; dinî
düşünceleri ve dinî kanaatleri anlatma hakları bütün bütün ihlâl edilmiştir.

Bu açıdan da, lâiklik disiplininin icmâlî olarak varlığına bir şey denmese de,
bu meselenin tafsilî mânâda bir kısım değişikliklere ve geliştirilmeye açık
olduğunu itiraf etmek gereklidir. Demokrasi gibi bu husus da, bir gelişme ve
daha insanî olma vetiresi yaşamaktadır. Dolayısıyla, dünyanın değişik
ülkelerinde veya gelişmiş ülkelerde bu meselenin en mükemmel tarifinin ne
olduğu, lâikliği bizim nasıl tarif edebileceğimiz ve uygulama anında bu tarife –
diğer hakları da ihlal etmeden– ne kadar sadık kalınabileceği gibi hususlar
üzerinde mutlaka düşünülmeli, bu konuda ciddi müzakereler yapılmalıdır.

Devletin Sosyal Oluşu
Türkiye Cumhuriyeti’nin, anayasa tarafından belirlenen önemli bir esası da

sosyal oluşudur. Sosyal devlet olmanın gereği, fertlere temel hak ve hürriyetler
tanımak ve bunların gerçekleştirilmesini temin etmektir. Bu hak ve hürriyetler



anayasayla belirlenmiştir. Meselâ; herkes, özel hayatına ve aile mahremiyetine
saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir; özel hayatın ve aile hayatının
gizliliğine dokunulamaz. Bir şikâyet hâlinde mesele emniyete ya da yargıya
intikal etmedikçe hiç kimse aile mahremiyetine karışamaz. Sosyal devlet, bu
mahremiyet hürriyetini tanımasının yanı başında o hürriyeti korumakla da
mükelleftir. Aynı zamanda, herkes istediği bir yere yerleşme ve seyahat
hürriyetine de sahiptir. Sosyal devlet çerçevesi içinde mutlaka bu hürriyetin
temini de lâzımdır; yoksa sosyal devletten söz edilemez.

Şayet, bazı hak ve hürriyetler belirlenmişse ama şahıslara onlardan istifade
etme imkânı verilmiyorsa, meselâ, inanmanın önü alınıyor, dini öğrenme yolları
kesiliyor ve düşünceleri ifade etmeye mani olunuyorsa, yine ortada bir sosyal
devletin varlığından bahsedilemez. Bir devletin sosyal olabilmesi için, o
ülkedeki herkesin düşünce ve kanaat hürriyetine, düşünce ve kanaatlerini
değişik yollarla açıklama ve yayma hakkına sahip olması gerektiği gibi; her
ferdin bilim ve sanata dair değişik sahalarda eğitim görme, öğrenme ve
öğretme, bu alanlarda her türlü araştırma yapma ve onları yayma hürriyetinin
bulunması da zaruridir. Her mevzunun uzmanları inandıkları şeyleri bir
konferansta, bir seminerde veya başka bir platformda rahatlıkla ifade
edebilmelidirler.

Şu kadar var ki, sizin kendi düşüncelerinizi açıklamanız ve kanaatlerinizi
ifade etmeniz, hiçbir zaman başkalarını rahatsız etmeye müncer olmamalıdır.
Zira, sizin kişilik haklarınız olduğu gibi başkalarının da ferdî hak ve
hürriyetleri vardır; sosyal devlette, bir ferdin hak ve hürriyetleri kullanması
neticesinde bir başkasının dokunulmaz ve vazgeçilmez haklarının ihlal
edilmesine kat’iyen izin verilmez.

Hukuk Devleti
Devletin, anayasada belirtilen çok önemli bir özelliği de “hukuk devleti”

olmasıdır. Hukuk devleti, en kısa tarifiyle, güce ve kaba kuvvete değil, hukuka
dayanan bir devlet demektir. Hukukçular onu, faaliyet alanını ferdî hak ve
hürriyetler sınırında tutan, kanunların umumîliği esasına bağlı ve şahısların hem
başkaları hem de devlet karşısında korunması için yargı organları bulunan
devlet olarak tarif ederler.

Hukuk devletinin en mühim hususiyeti, bütün icraat ve işlerin anayasada
belirlenen esaslara göre yapılmasıdır. Öyle bir devlette, yeni çıkarılacak olan
yasalar da daha önce belirlenen esaslara göre yapılır ve kat’iyen anayasaya
muhalif olamaz. İdare sadece yasalara değil genel hukuk kurallarına da bağlı



kalır. Devletin her müeyyidesi mutlaka belli ölçülerle ortaya konur,
uygulanmadan önce de herkese duyurulur. İdareciler de dâhil herkes adlî yargı
kurumlarınca denetlenebilir. Bunlar hukukun temel prensipleridir ve İslâm
Hukuku’nda da esastır. Şâtibî’nin Muvâfakât’ına bakarsanız; temel disiplinlere
uymayan cüz’iyâtın nazar-ı itibara alınmayacağı üzerinde ısrarla durulduğunu
görürsünüz. Dolayısıyla, çıkarılacak kanunların anayasanın ruhuna uygun
olması lâzımdır. Anayasanın ruhu, fert, aile ya da toplum olarak size şu hak ve
hürriyetleri tanıyorsa, çıkarılacak yasalar kat’iyen onlara aykırı olamaz. Aksi
hâlde, anayasa ile diğer yasalar arasında çelişki meydana gelir; toplumda bir
hercümerç yaşanır. Evet, anayasa, bir yönüyle, küllî kaideler mecmuasıdır.
Cüz’î disiplinler, ancak o küllî kaidelere bağlı olmak suretiyle ve onlardan
istinbat edilecek kaidelerle ortaya konabilir. Külliyât gözetilmeden cüz’iyât
vaz’ edilemez.

Hukuk devletinde, devlet kurumları denetim ve işbirliğini de ihtiva eden bir
denge içinde çalışır. Yasama yetkisi denen kanunları çıkarma salâhiyeti, millet
hesabına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Çıkarılan kanunları uygulama
ve yürütme yetkisi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’na aittir. Yargı ise
bağımsız mahkemelere bırakılmıştır. Dolayısıyla, bir hukuk devleti, bu üç temel
rükün üzerine bina edilir ve hepsinin iş birliğiyle, hakkaniyetle çalışması
neticesinde yükselir.

Bu açıdan, bütün hak ve hürriyetleri devlet temin eder; hiç kimse kendi
kendine ihkâk-ı hakta bulunamaz, hak arkasına düşemez; bu çerçevenin dışında
hak arayamaz ve kendini devletin yerine koyamaz.

Soru: Türkiye’de “devlet içinde devlet” ya da “derin devlet” gibi
mevzular öteden beri hep konuşuluyor. Bir hukuk devletinin bünyesinde
“derin devlet” gibi bir oluşumun meydana gelmesi mümkün müdür? Devlet,
ülke çıkarları düşüncesiyle şiddet kullanabilir mi?

Cevap: Evvela, hiç kimse ferdî haklarını kendi başına belirleyemez;
herkesin hakkını bir hukuk sistemi tayin eder. Hakkın tarifi ve tasnifi bir
uzmanlık işidir; sosyal devlet yapısında bu haklar anayasa ve yasalarla ortaya
konur ve hukukla koruma altına alınır. Herkese kendi hak ve hürriyetlerini
yaşama imkânı sağlanırken, bir kimsenin başkasının hakkını ihlal etmesine de
göz yumulmaz. Hukuk devleti, her zaman hakkın yanında olmayı, hakkı tutup
kaldırmayı yeğler ve hakka saygıyı en büyük vazife sayar.

Evet, Mehmet Âkif’in, “Hâlık’ın nâmütenahî adı var, en başı Hak / Ne büyük
şey kul için hakkı tutup kaldırmak” dediği gibi, hakkı tutup kaldırmak en önemli
bir vazifedir. Fakat, hukuk çerçevesinde hakkı kullanma yolları vardır ve bir



hukuk devletine mensup fertler kendi arzu ve isteklerine göre hakkı tutup
kaldıramaz, hak iddiasında bulunamazlar. Herkes hakkını mensubu bulunduğu o
devletin hukuk sistemi içinde arama mecburiyetindedir; aksi hâlde, fertler veya
belli gruplar kendi isteklerine göre ihkâk-ı hak etmeye kalktıkları zaman ülkede
kargaşa çıkar.

İhkâk-ı Hak Mücadelesi
Türkiye’de 80’li yıllardan önceki oldukça uzun bir dönemde, bazı kimseler

kendilerine göre bir hak arayışına girdiler. Hak meselesine Lenin’ce, Mao’ca,
Fidel Kastro’ca yaklaştılar ve “Hak verilmez alınır!..” diyerek sokaklara
döküldüler. “hürriyet” dediler, “proletarya diktatörlüğü” diye bağırıp
çağırdılar ve yakıp yıkarak ihkâk-ı hak etme ardına düştüler. Bazıları da, ülkeyi
korumak kendi vazifeleriymiş gibi onların karşısına dikildiler. O günlerde
sinirler hep gergindi ve seneler korkunç bir gerilim havasında geçti. Yürekler
sürekli kan dökme hissi ile çarptı. Gencecik beyinler sadece kan düşündü, kan
konuştu ve her fert âdeta kanlı katil gibi diğerinin yakasına yapışmak
hummasına tutuldu. Kan dökmek ve canlara kıymak suretiyle ihkâk-ı hak
mücadelesi böyle sürüp gitti. Ölenler niçin öldüklerini anlayamadı; öldürenler
de niçin öldürdüklerini bilemedi. Maalesef, değişik devrelerde bunları gördük
ve Türkiye şu anda yine öyle kaotik bir ortama çekilmek isteniyor.

Evet, bir insan kalkıp “Hak verilmez alınır; ben hakkımı zorla koparacağım!”
derse, ona karşı tepki hareketi olarak kimisi de “Senin buna hakkın yok; sen
devlete baş kaldırıyorsun, senin cezanı ben vereceğim!” diye mukabele eder;
böylece hukuka aykırı bir yola girilmiş olur ve ülkede kaos meydana gelir. Her
meselede insanların kendi içtihatları devreye girer. Hak arayan insan kendine
göre bir hak içtihadında ve o hakkı elde etme yolu adına da bir yöntem
istinbatında bulunur. Ona karşı çıkan kimse de onun haksızlığı konusunda bir
içtihada gider ve hüsnüniyetli gibi görünse de, haksıza karşı kendi başına ve
kendi usûlünce mücadele etme içtihadı yaparak hata eder... Ve bu türlü
içtihatlar, insanların kafası sayısınca çok olur, herkes kendi anlayışını hak
görür. Şayet, bu mevzuda şahısların önü açılırsa, insanlar adedince kavga
vesileleri icat edilmiş olur.

Devlet de Hukuka Aykırı Davranamaz
Dolayısıyla, bazı işleri hukuk dışı yollarla halletmeye kalkanlar, başkalarını

da hukuk dışı bir kısım oluşumlara sevk etmiş olurlar. İster devlet isterse de
kendini devlet yerine koyan ve devlet yanlısı görünenler, meseleleri hukuk dışı
yollarla halletmeye kalkıştıkları zaman daha ciddi problemlere ve



komplikasyonlara sebebiyet verirler. Böyle bir tavır her yandan hukuk dışı
oluşumların patlak vermesini tetikleme sayılır: Yeraltı dünyası oluşur; gizli
cinayetler işlenir; fâili meçhuller artar ve herkes kendi kafasına göre bazı
şeyler yapar. Evet, böyle bir hukuksuzluğu kendini devlet yerine koyan fertler
yapamayacakları gibi, devletin kendisi de yapamaz. Hatta, hak arama
mevzuunda herkes yanlışlık yapsa bile devlet bu mevzuda asla hatalı adım
atmamalı; hukuk dışı hiçbir müdahaleye yanaşmamalıdır. Öyleyse, her mesele
hukuk çerçevesinde halledilmeli; problemlerin çözümü yasama, yürütme ve
yargı mercilerine müracaatta aranmalıdır.

Devlet şakîlere karşı savaşabilir; savaş esnasında güvenlik güçlerine silah
çekenleri öldürebilir; zira, savaşın da kendine göre bir hukuku vardır. Fakat,
bir insan gelip teslim olursa, devlet onu asla yargısız infaz edemez. Teslim olan
bir insanı öldürmek hukuk devletinin ruhuna aykırıdır. Ayrıca, o şahıs, itirafta
bulunacaktır, söyleyeceği şeyler olacaktır; devletin orada çıkarları söz
konusudur ve ondan alınabilecek ipuçlarıyla daha büyük fitnelerin önü
alınacaktır. Hal böyleyken, birisi pişmanlık duyarak dağdan inse, itirafta
bulunmak için bir yere müracaat etse, “Benim diyeceğim şeyler var; şekavetin
merkeziyle, fitnenin yuvasıyla alâkalı hayatî bilgiler vereceğim” dese, eğer siz,
“Seni kabul etmiyoruz, senin yerin dağ...” şeklinde cevap verir ve onu
reddederseniz, milletin dağı işletmesi mevzuunda sizin bazı şeyler çevirdiğiniz
kanaati hâsıl olur bende. O zaman düşünmeden edemem: Siz galiba orada bazı
şeyler karıştırıyorsunuz... Acaba uyuşturucu işi mi çeviriyorsunuz? Silah
üretiyor ve silah ticareti mi yapıyorsunuz? Yıllanmış kavgaların bir türlü sona
ermemesinde bir çıkarınız mı var? Neye binaen hukuk devletinin açık olduğu
bir konuya itiraz ediyorsunuz? İnsanlar gelip teslim oldukları zaman, icabında
alır muhakeme edersiniz; cezalandırır ve içeriye atarsınız ya da itirafını
değerlendirir, onu mükâfatlandırırsınız; başkalarını da böyle bir şey yapmaya
imrendirir ve bir sürü insanın dağdan inmesini sağlarsınız. Şayet, bunları
yapmadığınız gibi yapılmasına da karşı geliyorsanız, sizin devletin temel
disiplinlerine aykırı olarak bir kısım hesaplar peşinde olduğunuz şüphesizdir.
İşte bu da hukuk devleti ruhuyla telif edilemez.

Derin Devlet
Bir hukuk devletinde devlet içinde devletten ya da derin devletten bahsetmek

de mümkün değildir. Fakat, maalesef, “Devletin nizam ve intizamını, asayiş ve
güvenliğini temin etmek maksadıyla öldürmem istenen insanları öldürdüm”
diyen kimseler çıktı bizim ülkemizde. “Devletim bana ‘vur’ dedi, ben de
vurdum” diyenler oldu. Onlara belki şöyle denebilirdi: “Devlet sana “zina et”



derse, zina mı edeceksin! Hırsızlık yap dediğinde hırsızlık mı yapacaksın?
Hırsızlığa teşvik eden bir devlet, devlet haysiyetini kaybetmiştir; zinaya teşvik
eden bir devlet, devlet olma keyfiyetini yitirmiştir, o suretâ bir devlet heykeli
olsa da artık ruhsuzdur. Aynen öyle de, “Git adam öldür” diyen bir devletin
devlet haysiyet ve şerefinden bahsetmek mümkün değildir. Öyleyse, icabında o
memuriyetten ayrıl; git başının çaresine bak, ama cinayet işleme. Devlet bile
emretse, dünyadaki evrensel hukukî değerlere ve Türkiye’deki hukuk sistemine
aykırı icraatta bulunamazsın.” Evet, maalesef, “Devletim emretti; ben de falan
yerde falanı öldürdüm” diyen insanlar oldu. Bir sürü fâili meçhul var. Bu
cinayetlerin arkasında kimler olduğu hâlâ belli değil. Her cinayetten sonra bir
kısım kiralık katiller gösteriliyor; “falan etti, filân yaptı” deniyor. Birisi bir
yerden telefon ediyor, “Falan örgüt üstlenmiştir” diyor ve bu, bir kısım medya
yoluyla hemen ta’mim edilerek hâdise geçiştiriliyor; fakat o mesele hep meçhul
kalıyor, hiç çözülemiyor. O meçhuliyet tozu, toprağı bir türlü silinemiyor ve iş
bütün vuzuhuyla ortaya konamıyor. Neticede, çok geçmeden yine aynı
cinayetler irtikap ediliyor, benzer senaryolar oynanıyor.

Evet, devlet, devlet için bile olsa cinayet işleyemez. Devlet tecziye eder;
ama, hukuka göre muhakeme ettikten sonra cezalandırır. İcap ederse haps-i
münferide atar, müebbet hapse koyar; gerekirse sürgüne yollar ve hatta idama
mahkûm eder. Bütün bunları hukukun müsaade ettiği çerçeve içinde ve
başkalarını da caydırma mülâhazasıyla yapar. Fakat, kat’iyen yargısız infazda
bulunamaz. Onu devlet yapamadığı gibi kendini devletin yerine koyan, devletini
sevdiği için bunları yaptığını iddia eden kimseler de yapamaz. Hiç kimse, “Ben
devletimi çok seviyorum; ona bir yerden bir zarar gelecek diye yüreğim ağzıma
geliyor. Dolayısıyla, böyle bir zarar ihtimali karşısında kendimi frenleyemiyor
ve devletime kastedenlerin arabalarını yakıyorum.. hırsımı alamayıp gidip bir
yerde, evleri, dükkânları, bir parti binasını taşa tutuyorum” diyemez. Bu sözler,
hukuk anlayışıyla telif edilemeyecek anarşist mantık ifadesidir. O türlü fiiller,
hakperestlik mülâhazasıyla ve hüsnüniyetle de yapılsa çok tehlikelidir; farklı
cephelerin oluşmasına ve komplikasyonlara sebebiyet verecek davranışlardır;
kansere yanlış neşter vurma gibi şeylerdir.

Bugün “Yeşil”, Yarın “Kızıl”...
İster derin devlet olsun, isterse de özel bir yargı sistemi kurulsun, bir kısım

asîleri cezalandırmak için devletin bünyesinde bazı gizli servislerin var olması
hiç kabullenilemez. Nitekim, var mıydı, yok muydu bilemem; fakat, bir
dönemde “Yeşil” diye birisi çıkmış ve devlet hesabına çalıştığını iddia etmişti.
Şayet, devlet böyle insanları kullanıyorsa; dün bir Yeşil’i kullandığı gibi,



bugün bir Kızıl’ı kanunsuz şeylere alet ediyorsa ve yarın da bir Mor’a bir kısım
karanlık işler çevirtecekse, böyle çirkin şeylerle devlet haysiyetini ve hukuk
devleti olma keyfiyetini telif etmek mümkün değildir.

Yine, ileri gelenlerden bir tanesi, bir dönemde, Hizbullah hakkında,
“Hizbullah dediğiniz şey kendi devletine hizmet eden insanlardan
oluşmaktadır” demişti. Devletin, onları PKK’ya karşı kullandığını söylemişti.
Bu mesele, bugün karşılıklı münakaşa mevzuu hâline gelmiş ve hâlâ üzerinde
konuşulan bir konu olarak sürüp gidiyor. Şayet, şakiyi şakiye karşı
kullanırsanız; ona karşı da başka bir şaki bulmak zorunda kalırsınız. Sonunda
her şakiye karşı başka bir şaki çıkarmaya mecbur olur ve hiç farkına varmadan
bir kısır döngü içine girersiniz. Ayaklarını azıcık sağlam bir yere bastığını
düşünen mücrim, tek taraflı nakz-ı ahidde bulunur; artık sizi dinlemez, size alet
olmak istemez. “Nasıl olsa sağlam yere bastım; kendime göre bir şey yaparım”
diye düşünür. Siz bu defa ayrı bir şaki zümresi bulma mecburiyetinde
kalırsınız. Hizbullah’ı mizbullah, onu da tizbullah takip eder ve bu mesele sürer
gider. Bunlar güçlü bir hukuk devleti için ayıptır. Bunlara cevaz vermek ve
önayak olmak tarihî ayıptır. Onları çıkaranlar, alet olarak kullananlar ve hem
devlet bünyesine hem de kendi başlarına gâile yapanlar tarih mahkemesinde
sorgulanacak ve tarihe birer kara leke olarak geçeceklerdir ve tabiî Allah’ın
huzurunda da bu cürümlerinin hesabını vereceklerdir.

Kim İşlerse İşlesin Cinayet Cinayettir
Hiç kimse, “Efendim, bunu dünyada değişik servisler de yapıyorlar;

insanları kaldırıp dağa çıkarıyorlar ya da gemilere bindirip uzak adalara
götürüyorlar. Oralarda haklarından geliyorlar” diyemez. Çünkü, başkalarının
hukuka aykırı o mesavîyi işlemesi, aynı cürümleri sana tecviz etmez. Bütün
dünya yoldan çıksa, bütün insanlar azgınlaşsa, herkes haktan sapsa ve baş
kaldırsa, bu durum yine de senin başkaldırmanı mazur kılmaz; isyanın yine
isyan sayılır, hukuksuzluğun hukuksuzluk kabul edilir.

Dolayısıyla, bir hukuk devleti içinde her şey mutlaka hukuka uygun icra
edilmelidir. Aksi takdirde, hukuk dışı müdahaleler, hukuk dışı oluşumlara
sebebiyet verir. Bu açıdan, herhangi bir kanunsuzluk karşısında, devlet, emniyet
güçleriyle, askeriyle ve kolluk kuvvetleriyle kanunlar çerçevesinde
müdahalede bulunmalı, hukuku işletmelidir. Bir insan, devletin adamı bile olsa,
hatta emniyetin başındaki Emniyet Genel Müdürü bile olsa, tabancayı çekip
suçlu birini hemen vuramaz. Ona düşen vazife, o insanı tutup yargıya teslim
etmektir. Savcı da onu sadece kendi reyiyle mahkûm edemez, oracıkta
cezalandıramaz. Dahası, bir mücrim idama mahkûm olsa bile, hâkim



tabancasını çekip onu öldüremez. Bir hukuk devletinde, her şeyin kanun ve
kuralı bulunduğu ve orada hukuk dışı hiçbir uygulamaya yer olmadığı gibi,
herhangi bir istihbarat biriminin bünyesinde insanları öldürme servisleri de
asla kurulamaz.

Yine O Uğursuz Düğme...
Konuyla alâkalı gördüğüm için, şu anda Türkiye’de olup biten şeylere de

değinmek istiyorum: Zannediyorum, hem içeriden hem de ülke dışından bazı
kimseler Türkiye’yi hep cankeş edip bir tampon gibi kullanmaya alışmışlar. Bu
güç odakları, Türkiye’nin kendi olarak dirilmesini asla istemiyor; istikrardan
hiç hoşlanmıyor ve demokrasi istikametindeki gelişmelerden rahatsız oluyorlar.
Ne zaman ülkemizde bazı işler iyi gitse ve istikrar emareleri görülse, hemen
provokatörleri kullanıyor ve muharrikleri tetikliyorlar.

Bana öyle geliyor ki, bu defa da fitne ateşi hem içten hem de dıştan
tutuşturuldu. Münhasıran dıştan diyenler yanılıyorlar. İçeride kullanabilecekleri
figüranlar bulamasalardı, bu kadar rahat hareket edemezlerdi. Düğmeye tek
yerden basılmış gibi, birdenbire İstanbul’dan Diyarbakır’a kadar hemen her
yerde hiç mantığı olmayan değişik hareketler başladı. Belli ki, bazıları bu türlü
kargaşa ve anarşiyle bir yere varmak istiyorlar. Fakat, öyle inanıyorum ki,
kargaşa ve anarşi ile bazı devletler sarsılsa –inşallah devletimiz sarsılmaz–
istikrar bir ölçüde bozulsa, hatta anti-demokratik müdahaleler olsa bile
anarşistler kat’iyen umduklarına nâil olamayacaklardır. Gayr-i memnunlar,
serseriler ve âsîler, bazı dönemlerde bir kısım devletlere zarar vermişlerdir;
fakat, tarih boyunca onların köy ölçüsünde bir devlet kurdukları görülmemiştir.
Anarşiyi çıkaranlar da, anarşiye karşı kendi başına mücadeleye kalkanlar da,
devletin varlığına ve hukukun mevcudiyetine rağmen, kanun dışı bazı şeyler
yapmak suretiyle bir yerlere varmak isteyenler de asla hedefledikleri noktaya
varamayacaklardır. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat hâdiselerine
tekaddüm eden günlerde varamadıkları gibi, bundan sonra da, millete yaz
ortasında bir kısım Şubat eyyâmı yaşatmak suretiyle aynı şeyleri yapmaya
çalışsalar bile, yine maksatlarına nâil olamayacaklardır. Roma
İmparatorluğu’nu sarsan Spartaküs hareketi edasıyla yola çıksalar da,
anarşistler bundan sonra da hiçbir zaman bir köy kuracak kadar güce ve
iktidara ulaşamayacaklardır. Fakat, bir kere daha hem içte hem de dışta
düğmeye basıldığı muhakkaktır ve bu sistemli hareketlerin arkası gelecek gibi
görünmektedir. İnşaallah, Anadolu’nun sağduyulu insanı bu gaileyi de en az
zararla atlatır.



İşte Sezar, İşte Siz!
Birkaç ay önce, nasıl tepki alacağımı bile bile “Türkiye’de hâdiseler

birbirini takip edecek, kan gövdeyi götürecek” demiştim... –Bağışlayın– bazı
kendini bilmezler, “Sen kim oluyorsun da bu sözü söylüyorsun; nasıl oluyor da
cemiyet-i sırrıyelerden bahsediyorsun?! Devlet hemen soruşturma açmalı ve
bunun hesabını sormalı” diyerek Meclise soru önergesi vermeye kalktılar.
Bugün böyle bir mukabeleden hiç hoşlanmasam da, Anton’un dediği gibi
diyeceğim: Rivayete göre; Sezar ölünce ona komplo kuranlar bile “kaşı
şöyleydi, gözü böyleydi; şöyle dâhiydi, böyle hatipti” diyerek Sezar’ı övüp
dururlar. Bu ikiyüzlülüğe çok kızan Anton (Antonius) Sezar’ın cesedini
sırtlanıp getirir ve ona medhiyeler dizenlerin önüne atar. Sonra da, “İşte Sezar,
işte siz!..” der. Evet, “İşte hâdiseler, işte siz!..” Bugün ülkemizde kan
dökülüyor mu, dökülmüyor mu? Kargaşa var mı, yok mu? Fakat, dilerim, daha
o günlerden itibaren emniyet güçleri ve istihbarat servisleri teyakkuza
geçmiştir; fitneyi kendi yuvasında kıstıracak tedbirler alınmıştır. Ve inşaallah,
Türkiye’ye komplo kuranların arzu ve istekleri kursaklarında kalacaktır.

Türkiye’nin şu anda içine çekilmek istendiği bu kaotik ortamda, medyanın da
çok hassas ve çok titiz olması gerekmektedir. Neşredilecek haberlerin keyfî
yorumlardan uzak olarak verilmesi lâzımdır. Malumdur ki, her hâdise pek çok
yoruma açık olarak cereyan eder. Bir hâdisenin yoruma açık olmasının yanı
başında, onu yorumlayan insanların duygu ve düşünceleri de o hâdisenin
algılanış keyfiyetini değiştirebilir. Herkes meseleye kimin perspektifinden
bakarsa ona göre neticeler çıkarır.

Terör Kanunu ve Yorumlar
Meselâ; bugün yeni çıkacak bir terör kanunundan bahsedilmektedir. Yeni

yasaya göre, bir insanın tek başına da olsa terörist sayılabileceği
söylenmektedir. Aslında, hiçbir hukuk devletinde böyle bir şey söz konusu
olmamıştır/olamaz. Gerçi, belli bir dönemde dinî düşünce ve kanaat hürriyeti
cami çerçevesine hapsedilmiş ve orada da bazı sınırlamalar getirilmişti.
Hususiyle 163. maddenin hayatta olduğu zaman diliminde, camilerin dışında,
herhangi bir dinî kanaati belirtmek bile, çoğu hukukçular tarafından, “dînî
esaslara dayalı devlet kurma maksadıyla propaganda yapma” kategorisi içine
sokulmuştu. Yani, o günkü anlayışa göre siz şu anda, bu safiyâne sohbet içinde
bir cemiyetin mânevî unsurları sayılırdınız. Biri konuşuyor, siz de
dinliyorsunuz. Aynı duygu ve aynı düşünce etrafında bir araya gelme unsurları
tamam… Öyleyse, cemiyet teşekkül etmiştir. Dolayısıyla, hepinizin, 163’ün



birinci fıkrasına göre, iki seneden yedi seneye kadar tecziye edilmeniz
gerekirdi. Böyle bir tahditin sosyal bir hukuk devleti anlayışıyla asla
bağdaşmayacağı açıktır. Fakat, bir dönemde kanunlar bu türlü şahsî yorumlarla
uygulanmıştır. İşte, bazıları meseleleri yorumlarken konuya bu zaviyeden bakar
ve der ki, “Bir dönemde, Turgut Özal’ın gayretleriyle, onca zahmet ve
meşakkatle kaldırılan 163. madde yeniden ihya ediliyor… Allah onu kaldıranı
firdevsiyle sevindirsin; onun imâte ettiği bir şeyi ihyâ etmeye çalışanlar varsa,
Erzurumluların tabiriyle, Allah onları da gorbagor (kötü duruma düşmüş,
kabrin sıkıntılarına maruz kalmış) etsin.” Şimdi bu bir yorumdur.

Bazıları da 163. madde gibi bir kanunun çıkmasını gönülden ister ve
meseleyi o isteğine göre değerlendirir. “Şayet, bu terör kanunu, silahsız ve
yalnız başına bir adamı bile terörist sayabilecek ve üç insan bir araya geldiği
zaman devleti yıkacak bir cemiyet teşekkül etmiş olduğunu kabul edebilecek bir
muhteva ile çıkmazsa meselenin kökünü kazımak mümkün değil. Öyleyse, bu
yasa en sert hâliyle bir an önce çıkarılmalıdır.” İşte, bu da bir yorumdur.

Bu türlü yanlış yorumların nasıl bir komploya dönüştüğünü o Haziran
fırtınasında açıkça görmüştüm. Bir kısım ses bantları başından sonundan
kesilerek çok farklı kalıplara sokulmuştu. Bazıları değişik montajlarla elde
ettikleri hilâf-ı vâki ve uydurma sözleri neşrederken sıkılmamışlardı. Maksatlı
yorumlarla ve su-i tevillerle milleti aldatmışlardı. O hâdise tamamen bir
komplo ve bir yargısız infazdı. Bu açıdan, medya hiç olmazsa şu günlerde ciddi
bir sorumluluk duygusuyla hareket etmeli, hâdiseleri olduğu gibi yansıtmalı,
meseleleri şahsî ve keyfî tevillerin eline terk etmemeli ve asla kışkırtıcı bir
üslûp kullanmamalıdır. Tiraj ve reyting uğruna Türkiye’nin geleceğinin
karartılmasına alet olmamalı; terörle mücadele bahanesiyle hak ve hürriyetlerin
ihlaline, demokratikleşme gayretlerinin inkıtâına sebebiyet vermemelidir.

Cepheleşmeye Meydan Verilmemeli
Son bir husus da, bazı duygu ve düşünceleri tetikleyebilecek mülâhazaları

yeniden gündeme getirmemenin lüzumudur. Meselâ, Kürt-Türk meselesinin
gündeme getirilmesi son derece büyük bir yanlışlıktır. “Falanların içinde bir
kısım eşkıya var” deyip umum hakkında hükümler vermek doğru değildir. Bir
dönemde, “Ben Türk’üm” diyen insanların içinden de “Mao, Mao” diye
bağıranlar çıkmadı mı? Bugün ulusalcı olduğunu belirtenlerden bazıları bir
zamanlar Lenin’in, Stalin’in arkasından koşmuyorlar mıydı? Bizim içimizden
bir kısım eğri-büğrü düşünen, şâz kimseler çıktığı gibi, elbette başkalarının
arasından da yaramazlar çıkabilir. Emniyet güçleri onları bulmalı, yargıya
teslim etmeli ve şayet cezayı gerektiren yanları varsa, hukuk onları



cezalandırmalıdır. Fakat, bu mevzuya şöyle-böyle yorumlar getirerek, toplumun
farklı kesimleri arasında değişik cephelerin oluşmasına sebebiyet verecek
şekilde bir üslûp kullanmaktan kat’î surette uzak durulmalıdır.



Cennet Yolunun Burakları
Soru: Resûl-i Ekrem Efendimiz bir hadis-i şerifte, اوُشَْفأ ُساَّنلا  اَھَُّيأ  اـَي 

ٌماـَِین ُساَّنلاَو  ِلـْیَّللِاب  اوُّلـَصَو  َماـَحْرَْألا  اوُلــِصَو  َماـَعَّطلا  اوـُمِعْطَأَو  َمَـالَّسلا 
ٍمَالَِسب َةَّنَجْلا  اوُلُخَْدت   buyuruyor. Peygamber Efendimiz’in bu türlü sözleri,

sadece o anki muhataplarına mı özeldir yoksa umûmî midir? Bu hadisi nasıl
anlamalıyız?

Cevap: Bu hadis-i şerifi, Abdullah İbn Selâm (radıyallâhu anh) rivayet
etmektedir. Kısaca meâli şöyledir: “Ey İnsanlar! Selâmı aranızda yaygın hâle
getirin, sofranız herkese açık olsun, çokça ikram edin, sıla-i rahimde de
kusur etmeyin… Bir de, insanların uykuya daldıkları anlarda, gecelerin
karanlığını namazla delin… Böylece selâmetle Cennet’e girersiniz!”1

Peygamber Efendimiz’in (aleyhi ekmelüttehâyâ) bu kabîl sözlerini ilk akla
gelen (zâhirî) mânâlarıyla ele almakta ve o şekilde amel etmekte hiçbir mahzur
yoktur. Bilâkis, her biri güzel ahlâkın ayrı bir yanına işaret eden bu hususları
tatbik etmek insana çok fayda ve sevap kazandırır. Bununla beraber, bu türlü
hadis-i şerifleri tergîb (teşvik etme, isteklendirme) ve terhîb (sakındırma,
uzaklaştırma) sadedinde îrad edilmiş sözler olarak değerlendirmek daha
doğrudur.

Tergîb ve Terhîbe Birer Misal
Meselâ; Allah Resûlü, “Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan

söyler, vaad ettiğinde vaadinden döner, kendisine bir şey emanet edildiğinde
emanete hıyanet eder.”2 buyurmuş; bazı rivayetlerde, hemen her zaman en
haince düşmanlık duygularını dostâne tavırlar içinde icra etmeyi de nifak
emaresi olarak zikretmiştir.3 Bu nebevî beyan, sözünden dönen ya da yalan
söyleyen herkesin münafık olduğu mânâsına gelmez. Her yalan, insanı mutlaka
münafık yapmaz. Fakat, yalan, bir lafz-ı kâfirdir; yalan söyleyen bir insan küfre
doğru bir adım yaklaşmış ve imanını ayakta tutan esaslardan da bir adım
uzaklaşmış olur. Dolayısıyla, insan bir-iki yalanla münafık olmasa da doğru
olmayan her beyanla tehlike sınırına biraz daha yaklaşmış sayılır. Keza,
kendine bir emanet verildiğinde ona hıyanet eden kimse, emniyetten
uzaklaşması ölçüsünde imandan uzaklaşmış ve o kadar da küfre açık hâle
gelmiş olur. Evet, yalanın, ahde vefasızlığın ve emanete ihanet etmenin öyle
çeşitleri vardır ki, onlar insanı tam bir münafık hâline getirir. Bu kötü fiilleri
işleyenlerin hepsi münafık olmasa bile, hemen herkes bir yalan menfezinden



nifaka düşebilir; bir emanete ihanet çukurundan küfre yuvarlanabilir; sözünde
durmama ya da hayâsızca düşmanlık yapma gibi günahlar sebebiyle münafıklar
safına kayabilir. Öyleyse, bu neticeye götürebilecek işlerin en küçüğünden dahi
fersah fersah uzak durmak gerekir. İşte, Peygamber Efendimiz de münafığın
alâmetlerini sayarken terhîb edalı bir ifadeyle bu hususlara dikkat çekmiştir.

Allah Resûlü, bir başka zaman da, “Cenâb-ı Allah yedi kimseyi, kendi
zıllinden (gölgesinden) başka sığınak olmayan kıyamet gününde, zılli altında
himaye edecektir.”4 buyurarak, âdil imamdan başlayıp yapayalnızken Allah’ı
anıp da gözleri yaşlarla dolan insanla bitirerek yedi zümreyi saymış ve bu yedi
sınıf insanı misal vererek onların temsil ettiği yüksek hasletlere sahip olmamız
için bizi teşvik etmiştir.

Tergîb ifade eden bu beyanda, âdil imam ilk sırada zikredilmiştir.
Haddizatında, adaletli idarecilerin hepsi Allah’ın zıllinde değildir. Fakat, adil
olan bir idarecinin Allah’ın zıllinde olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü,
hükümdarın ya da değişik kademelerdeki yöneticilerin ellerinde geniş imkânlar
vardır. Bu geniş imkânlar, güç ve kuvvet genellikle despotluğa, tiranlığa ve
zorbalığa götürür; sahibini çıldırtır ve ona sağlam muhakemede bulunma imkânı
vermez. Kaba kuvvet aklın önüne geçer, şefkat duygusunu çiğner ve merhamet
hissini öldürür. Dolayısıyla, güç ve kuvvetin temsilcileri çoğunlukla hak ve
adalet tanımazlar; âdeta insanların hukukunu çiğneme hakkı kendilerine verilmiş
gibi davranırlar. Koruma mecburiyetinde oldukları hukuk kurallarına en başta
onlar riayet etmezler. Böylece, aslında bir hikmet-i vücudu bulunan kuvvet,
bazı kayıtlar altına alınmadığı ve hakkın emrine girmediği zaman kimin eline
geçerse geçsin onu azgınlaştırır ve bir zalim hâline getirir.

İşte, hakperest ve adil davranmanın çok zor olduğu bir konumda, Hulefâ-i
Râşidîn, Ömer İbn Abdülaziz, Mehdî-i Abbasî, Harun Reşid, Fatih Sultan ve
Yavuz Selim gibi davranmaya çalışarak kılı kırk yararcasına yaşayan idareciler
Allah’ın rahmetine, Cennet’e ve rıdvana açık duruyorlar demektir. Güç, makam
ve mansıp karşısında “pes” etmeyip adaletten ayrılmama “zıllullah”a açık bir
duruş mânâsına gelmektedir. Öyle bir duruş, adil idarecileri, Cenâb-ı Hakk’ın
hususî ve sürpriz olarak hazırlayacağı o ilâhî gölgeye namzet hâle
getirmektedir. Ahirette insanın kalbini, ruhunu, hissini ve bütün letâifini saran
endişe ateşlerine karşı koruyucu bir sera ve bir siper olan “zıllullah”, hiç
kimsenin korunamadığı bir yerde, işte o türlü idarecileri himayesine alacak ve
onlar için emin bir sığınak olacaktır. Evet, adalet sıfatı, bir idarecinin
“zıllullah”a mazhar olması için tek başına kâfi değilse de, o mazhariyete
erenler mutlaka adil imamlar arasından çıkacaktır. Dolayısıyla, bu hadis-i şerif
bir hakikati ifade etmenin yanı sıra hem fertler hem de toplum için çok önemli



olan bazı hasletleri de nazara vererek o güzel huylara teşvik etmektedir.

Münebbihât
İbn Hacer el-Askalânî Hazretleri tarafından derlenen, Peygamber

Efendimiz’in, ashab-ı kiram’ın ve tâbiînin büyüklerinin bazı sözlerine yer
verilen “Münebbihât” adlı risale, ikiden ona kadar cümlelerden oluşan
tembihleri ihtiva etmektedir. Münebbihât’ta, sünâiyyât, sülâsiyyât, rübâiyyât...
denilen iki maddeli, üç maddeli, dört maddeli... hadisler vardır ve bunların
hepsi Resûl-i Ekrem Efendimiz’in bazı hakikatleri ifadeyle beraber tergîb ve
terhîb maksadıyla söylediği lâl ü güherlerdir. Bunlar, sorunuzda zikrettiğiniz
hadis-i şerif gibi, salih amellere karşı arzu uyarır, iradeyi şahlandırır ve
iştiyakı artırır; fena işlere karşı da nefsi dizginler, hevayı gemler ve hevesi
frenler.

Söz konusu hadis-i şerifte de, mü’minler, amel-i salihe dair dört hususa
teşvik edilmekte ve ilk olarak َمَـالَّسلا اوُشَْفأ   “Selâmı yaygınlaştırın.”
denmektedir. Bildiğiniz gibi, “selâm” ayıp ve kusurdan, korku ve endişeden
emin olma, emniyet ve sulh içinde bulunma mânâlarına gelir. Selâm, bir
mü’minin diğerine ْمُكَْیلَع ُمَالَّسَلا   deyip “Allah’ın selâmı senin üzerine
olsun; Allah seni her türlü kazâ ve belâdan korusun; selâmetle yaşayıp
emniyet ve güven içinde Cennet’e dâhil olasın.” şeklindeki niyet ve
mülâhazalarla dua etmesi; diğerinin de, ّللا ِهٰ ُةــَمْحَرَو  ُمَـالَّسلا  ُمـُكَیلَعَو 

ُهُتاَكَرَبَو  diyerek “Allah’ın selâmı, rahmet ve bereketi seninle de beraber
olsun; benim için istediklerinin kat kat fazlasını Allah sana da lütuf
buyursun.” türünden nezih duygularla mukabelede bulunması demektir.

Selâm Olsun!
Cenâb-ı Allah, “Ey iman edenler! Kendi evleriniz dışındaki evlere,

sahiplerinden izin isteyip onlara selâm vermeden girmeyin.”5; bir başka âyet-
i kerimede de, “Şayet size selâm verilirse, siz de ondan daha güzel bir tarzda
selâmı alın, en azından verilen selâmın misli ile karşılık verin!”6

buyurmaktadır. Ayrıca, “Rahman’ın has kulları o kimselerdir ki onlar tevazu
ile yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa “Selâmetle!” der geçerler.” 7

ilâhî beyanıyla, has kullarının edep ve nezaket dolu tavırlarını takdir
etmektedir. Evet, Allah’ın seçkin kulları, gururlu, saygısız, kaba ve haşin değil,
alçak gönüllü bir şekilde, terbiyeli ve nazik yürürler. Kendileri etrafa hiç
sıkıntı vermedikleri gibi, cahillerin cahilce tavırlarla onları muhatap almaları,



çok kaba hareketler sergilemeleri ve yakışıksız sözler sarf etmeleri karşısında
bile asla çirkin bir laf etmez, nezaketlerinden taviz vermezler. Dillerini edep ve
nezahete o denli alıştırmışlardır ki, başka bir şey söylemez, sadece “selâm” der
geçerler.

Güvenilir hadis kaynaklarında yer alan bir rivayete göre; bir gün bir Yahudi,
Peygamber Efendimiz’in yanına gelerek ْمُكَْیلَع ُمَـالَّسَلا   der gibi yapmış,
fakat, ْمُكَْیلَع ُماَّسَلا   demişti. İbrânî dillerinde, ٌماَس  “sâm” ölüm demekti;

ْمُكَْیلَع ُماَّسَلا   ise, “Ölüm sizin üzerinize olsun, canınız çıksın!” mânâsına
gelmekteydi. O tâli’siz adam, Allah Resûlü’ne selâm veriyormuş gibi yapıp

ْمُكَْیلَع ُماَّسَلا   deyince, onun maksadını anlayan Hazreti Âişe Validemiz biraz
sinirlenip, “Ölüm, gazap ve lânet sizin üzerinize olsun; Allah canınızı alsın!”
diyerek ziyadesiyle mukabelede bulunmuştu. Meseleyi biraz nükteyle ele alacak
olursak, muallâ annemiz zâhiren doğru olanı yapmıştı; zira, selâmı alan insanın
verilen selâma daha başka kelimeler ilâve ederek mukabelede bulunması
gerekir. Meselâ, birisi size ْمُكَْیلَع ُمَالَّسَلا   deyince, siz ُمَالَّسلا ُمُكَْیلَعَو 
demekle yetinmez; ُهُتاَكَرَبَو ّللا  ِهٰ ُةَمْحَرَو   sözlerini de ekler; hatta Hazreti Üstad
gibi, َنيِرِھاَّدلا َرْھَد  َنيِدِبْٰألا ،  َدـََبأ  اًِمئاَد ،  اًدـََبأ   diyerek selâmı bitirirsiniz.8
İşte Âişe Validemiz de –ona ruhlarımız feda olsun– İnsanlığın İftihar
Tablosu’na karşı öyle çirkin davrananlara ziyadesiyle cevap vermişti.

Bunun üzerine Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Âişe’nin
cevabını doğru bulmadığını ima ederek ”Eğer kötü söz tecessüm etseydi, çok
çirkin tecessüm ederdi; nezaket ise, neyin üzerine konduysa onu süsledi ve
onun makamını yüceltti.” buyurmuştu. Ümmü’l-mü’minîn, “Yâ Resûlallah!
Onların ْمُكَْیلَع ُماَّسَلا   dediğini duymadınız mı?” deyince de Efendimiz,
“Evet duydum, ama onlara verdiğim cevabı sen duymadın mı? Ben de onlara,
“ ْمُكَْیلَع  – Size de” diye cevap verdim.”9 demişti.

“İman etmedikçe Cennet’e giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe, olgun bir
imana sahip olamazsınız. Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir
şeyi haber vereyim mi? Aranızda selâmı yayınız!...”10 diyen Resûl-i Ekrem
Efendimiz, pek çok hadislerinde selâmın önemi ve yaygınlaştırılmasının gereği
üzerinde durmuştur. Bir sahabi, “İslâm’ın hangi işi daha hayırlıdır?” diye
sorduğunda, Efendimiz, “Yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selâm
vermendir.”11 buyurmuştur.

Evet, Peygamber Efendimiz َمَـالَّسلا اوُـشَْفأ   diyerek, dilimizde de
kullandığımız “fâş” kelimesinin farklı bir kipiyle selâmı yaygınlaştırmamızı,



uğradığımız her yerde emniyet telkin etmemizi, tanısak da tanımasak da
karşılaştığımız herkese selâm vermemizi ve selâmı hiç terk etmediğimiz bir
adet hâline getirmemizi emretmiştir. Onu, insanların kalblerindeki kin ve nefreti
eritecek, aradaki soğuklukları giderecek ve gönüllerde bir sıcaklık hâsıl edecek
en önemli unsurlardan biri olarak saymıştır. Yalnızca dışarıda değil herkesin
kendi evinde de selâm alıp vermesi gerektiğini de belirtmiş; yanında büyüttüğü
Hazreti Enes’e, “Ailenin yanına girdiğinde selâm ver ki, sana ve ev halkına
bereket olsun!”12 buyurmuştur.

Bonjur, Bonsuvar...
Halk arasında kullanılan, “Emniyete ve güvenliğe geldiniz, burada rahat

edebilirsiniz; size teminat veriyoruz.” mânâsına gelen “merhaba”;
Fransızca’dan dilimize geçen ve bilhassa Tanzimat’tan sonra âdeta moda olan
“bonjur”, “bonsuvar”; İngilizce’den alınan “hi”, “hello”; Türkçenin
saflaştırılması bahanesiyle icat edilen “günaydın”, tünaydın” ya da bugün
onların yerine kullanılmaya başlanan “iyi günler” ve “iyi geceler” gibi sözler
de gönül almaya vesile olabilir; onlarla selâmlaşmak, muhatabı görmezlikten
gelerek hiç kâle almıyormuşçasına sessizce çekip gitmekten daha iyidir. Fakat,
onlardan hiçbiri “es-Selâmu aleyküm!” demek kadar derin mânâlar taşımaz ve
selâmın yerini dolduramaz. Selâmın mânâsı çok derindir. ْمُكَْیلَع ُمَـالَّسَلا 
ifadesi, “Allah sağlık, afiyet versin, kaza ve belâdan emin kılsın.” demekten
“Cennet dârüs-selâmdır, selâmet yeri ve yurdudur. Cennet senin de otağın
olsun, Allah seni Cennetlik eylesin. Cehennem’den uzak, Cennet’e dahil
olasın; Allah’ın lütfuna erip ebedî saadeti bulasın.” demeye kadar çok geniş
ve derin mânâlar taşır.

Ayrıca, selâmın hakikatini ve keyfiyetini Kur’ân-ı Kerim öğretmiştir. Cennet
ehlinin karşılanışını, meleklerin onlara ْمُكَْیلَع ُمَالَّسَلا   deyişlerini anlatmış ve
âdeta her selâm sözü melekleri, Cennet’i ve ehl-i imanın “selâm yurdu”nda
karşılanışını hatırlatır olmuştur. Bediüzzaman Hazretleri’nin dediği gibi,
Kur’ân’ın her kelimesi bir “melek-i nâtık”tır.13 Yani, Allah’tan gelen o
kelimeler canlı birer çağrıdır, birer davettir. Siz, o mübarek kelimeleri
seslendirdiğiniz ya da dinlediğiniz zaman vicdanınızda meleklerin sesini
işitebilir, ruhanîlerin teşkil ettiği koroda bulunduğunuzu hissedebilir ve her
şeyin ötesinde âdeta Mütekellim-i Ezelî’ye ait selâmı duyuyor gibi
olabilirsiniz.14 Kur’ân’ın kelimeleri âdeta sizinle konuşurlar ve o muhrik
nağmeleriyle, başka hiçbir vesileyle ve hiçbir yerde bulamayacağınız bazı
kayıtları sizin ruh disketinize kaydederler. Öbür tarafta o kayıtların çözümüyle



yüz yüze geldiğiniz zaman da sizi zevkine doyamayacağınız bir inşiraha
ulaştırırlar.

“Selâm” da melek-i nâtık denebilecek kelimelerden biridir. Öyleyse, başka
sözlerle değil, Kur’ân’ın öğrettiği o derin muhtevalı beyanla insanları
selâmlayın. Uğradığınız her yerde, çarşı-pazarda, bir dükkânda ya da şadırvan
başında rastladığınız her insana ْمُكَْیلَع ُمَالَّسَلا   deyin, niyetinizle onu her an
biraz daha derinleştirerek insanlar arasında emniyetin temsilcileri olun. Sizin o
samimi söz ve tavırlarınız bir havuza dökülecek, orada değerlendirilecek; çok
farklı şekillerde, değişik kalıplar içinde ve ahirette işinize yarayacak bir
keyfiyette mutlaka bir gün dönüp size gelecektir; işte o günü intizara koyulun.
Kim bilir, belki de o selâmlaşmalarınızın her biri, dualarınıza meleklerin
iştirakini sağlayan kapıyı açacak sihirli birer anahtar mesabesindedir. Kim
bilir, belki çarşı-pazarda önünüze gelen herkese emniyet ve güven vaad
ettiğiniz zaman sizin için de öbür âlemlerde bir kısım emniyet kapıları
açılıyordur; sizin bir selâmınıza mukabil yüzlerce melek “Selâm sizin de
üzerinize olsun.” diyor ve size dua ediyordur. Evet, böyle bir kazanma yolu
varken onu değerlendirmemek, dilsizmiş gibi davranıp selâm vermemek ya da
başka kültürlerin etkisiyle meseleyi daraltmak büyük bir kayıptır.

Sofranızı Herkese Açın
Hadis-i şerifte, ikinci olarak, َماَعَّطلا اوُمِعْطَأَو   “Sofranız herkese açık

olsun, bolca ikram edin.” denmektedir. Fakirleri ve açları doyurma mevzuu
âyet-i kerimelerde ve hadislerde farklı şekillerde ifade edilmiş; zekât, sadaka,
keffaret ve fidye gibi meselelerde fakirlerin doyurulması konusu, sınırları
çizilerek genişçe ele alınmıştır. Fakat, Peygamber Efendimiz bu sözüyle zengin-
fakir, mü’min-müşrik ayırmamış; yemek yedirmeyi mutlak bırakmıştır. Bu
açıdan, öncelikle Müslümanlara olmak üzere, Hristiyan, Yahudi, Budist ya da
kim olursa olsun gayr-i müslime ikramda bulunmak da bu sözün muhtevasına
dâhildir.

Resûl-i Ekrem Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) “Her yaş ciğer (canlı)
sizin için bir sevap kazanma vesilesidir.”15 buyurmuştur. İffetsiz ve çok
günahkâr bir kadının, susuzluktan dili sarkmış bir köpeğe acıdığından dolayı bir
kuyuya inip ayakkabısıyla su çıkardığı ve o köpeği suladığı için Cennet’e
girdiğini anlatan16 Peygamber Efendimiz, bir kediyi eve hapseden, ona yiyecek
vermeyen, yeryüzünün haşerâtından yemesine de engel olan ve onun ölümüne
sebebiyet veren bir başka kadının da bu çirkin işten dolayı Cehennem’e gittiğini
bildirmiştir.17 Evet, kendisinde hayat eseri olan her canlı bir sevap vesilesi ise,



buna hayvanât dahil olduğu gibi evleviyetle insanlar da dahildir. Çünkü, her
insan Cenâb-ı Allah’ın özel mührünü taşımaktadır ve ahsen-i takvîme
mazhardır.

Demek ki, َماَعَّطلا اوُمِعْطَأَو   ifadesini çok geniş olarak değerlendirmemiz
gerekmektedir. Soframızı herkese açık tutmamız, misafirimiz kim olursa olsun
yemek yedirmemiz mü’mince bir davranıştır. Tabiî ki, herhangi bir sahabiye
ikram etmek farklıdır, Peygamber Efendimiz’e yemek yedirmek daha farklıdır.
Necran’dan gelip bağrını İslâm’a açan insanlara ya da Gassan’dan gelen
Hristiyanlara yemek yedirmekle, sıradan bir Müslümana ikramda bulunmak
aynı kıymette değildir. Evet, Allah rızası için yemek yedirmek salih bir ameldir
ve her ikramın bir sevabı vardır. Fakat, soframıza oturan insana göre o sevabın
artması da söz konusudur. Hak dostlarından birine yedirdiğimiz yemek, Allah
nezdinde öyle büyüktür ki, onun bizim için yedi veren, hatta yetmiş veren başak
gibi olması ve evimizi bereketle doldurması kuvvetle muhtemeldir.

Diğer taraftan, mü’minleri diğer insanlardan ayıran özelliklerden biri
karşılık beklemeden yedirip içirmek ve insanlara ikramda bulunmaktır. Ehl-i
dünyanın düşmanlık ve mücadeleleri çoğunlukla yemek davası üzerinde
cereyan eder. Onlar hep başkalarının kazancından yemek ve başkasının
sırtından geçinmek isterler. Güçleri yeterse zulümle yahut hırsızlıkla, o da
olmazsa dilencilikle başkasının malını alır kullanırlar. Ehl-i iman ise,
muhtaçların ihtiyaçlarını gidermek ve Allah’ın lütfettiklerinden infakta
bulunmakla rıza-yı ilâhîyi tahsile çalışırlar. Mü’minler ikramın keyfiyetine
değil, onu ortaya koydukları andaki niyetlerine önem verirler. “Yarım
hurmayla bile olsa kendinizi ateşten koruyun.”18 ve “Ey Müslüman kadınlar,
bir koyun paçası da olsa hayır hesabına hiçbir iyiliği küçük görmeyin.”19

buyuran İnsanlığın İftihar Tablosu’nun irşadına kulak verir; ellerinde ne varsa,
güçleri yettiğince yedirir içirirler. Ayrıca, Hazreti Hatice, Hazreti Ebû Bekir
ve Hazreti Osman gibi sahabe efendilerimizin, insanları dine davet için
düzenledikleri ziyafet sofralarında ya da fakirlere, muhtaçlara yardım yolunda
servetlerini tükettiklerini (değerlendirdiklerini demek daha doğru olsa gerek)
hatırdan çıkarmaz ve onlara benzemeye gayret ederler.

Bir Türk atasözünde “Her geceyi Kadir, kapına gelen her insanı da Hızır
bil.” denir. Bu, sofrayı herkese açık tutma meselesinde de çok önemli bir
ölçüdür. Tanısan da tanımasan da kapını çalan herkesi Hızır gibi kabul etme,
güler yüzle karşılama ve ona ikramda bulunma yemek yedirmenin hakkını
verme demektir... İşte, Peygamber Efendimiz’in “Yemek yedirin!”  sözü bu
genişlikte yorumlanmalıdır.



Sıla-i Rahim
Sohbetimize mevzu teşkil eden hadis-i şerifteki üçüncü husus َماَحْرَْألا اوُلِصَو 

“Sıla-i rahimde bulunun.” beyanıdır. “Sıla”, kavuşmak, ulaşmak, akrabayı
ziyaret etmek, mü’minlerle görüşmek ve alâkayı devam ettirmek mânâlarına
gelmektedir. Sıla, Türkçemizde de çok kullanılan, özellikle dâussıla terkibiyle
vatan hasretini ve memleket özlemini ifade için edebiyatın hemen her türünde
sıkça rastlanan bir kelimedir. “Dâussıla” tabiri, günümüzde de pek çok insanın
hasret ve hicranının unvanıdır. Anne-babanızdan, dost ve akrabanızdan
uzaksanız; vatan toprağını, öz kültürünüzü, kendi kültür ortamınızı,
camilerinizi, minarelerinizi ve ezanlarınızı özlüyorsanız; hatta bazen
mahyalarınızın, temcid ve tehlillerinizin hayali gözlerinizi yaşartıyorsa ve bin
âh ile “Keşke bir kere daha o iklimin havasını solusam; bir kere daha öz
değerlerimle buluşsam.” diyorsanız bunların her birine karşı sizin içinizde de
bir sıla derdi var demektir.

Sıla-i rahime gelince, o, akraba ve yakınları ziyaret etme, hâl ve hatırlarını
sorma, gönüllerini alma ve alâkayı koparmama demektir. Peygamber
Efendimiz’in Cennet’e girmeye vesile olan amellerden biri saydığı sıla-i
rahimin, âyet ve hadislerde, namaz, zekât gibi farz ibadetlerden hemen sonra
zikredilmesi onun dinimizdeki önemini göstermektedir. Kur’ân-ı Kerim,
“Allah’tan korkun ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının.”20

mealindeki âyeti-i kerimede olduğu gibi sarih ya da pek çok ilâhî beyandaki
imalarla sıla-i rahimi nazara vermiştir. Resûl-i Ekrem Efendimiz de,
“Akrabalık, Arş’ta asılıdır. ‘Beni gözeteni Allah gözetsin; beni terk edeni
Allah terk etsin’ der durur.” 21 buyurmuş; bir başka defa, “Yoksula yapılan
sadaka bir sadakadır. Bu sadaka akrabaya yapılmışsa iki sadaka demektir.
Biri sadaka, diğeri sıla-i rahimdir ki bu da sadaka sayılır.”22 demiş ve
“Akrabalık bağlarını kesip koparan kimse Cennet’e giremez.”23 tehditkâr
ifadesiyle mü’minleri ikaz etmiştir. İslâm âlimleri, bu âyet ve hadisleri nazar-ı
itibara alarak sıla-i rahimde bulunmanın vacip olduğunu söylemiş ve onun
terkedilmesinin büyük günah sayılacağını belirtmişlerdir.

Sıla-i rahim meselesinde gözetilmesi gereken öncelikler vardır. Yolunuzu
hasretle gözleyen ve “Ne olur kavuşabilsem” diyen insanlara karşı sıla ayrı bir
kıymete ulaşır. Dolayısıyla hiç kimseye karşı sıla, anne-babaya karşı olan
sılanın yerini tutamaz. Sonra bizim kıstaslarımız içinde nine ve dedeye karşı,
daha sonra amca ve halaya karşı, onların akabinde de dayı ve teyzeye karşı sıla
gelir. Aslında, sıla-i rahimdeki sıralamada da Kur’ân-ı Kerim esas olmalı ve
kendilerine karşı iyilik yapılması gerekenler Kur’ân’da hangi sırayla



anlatılmışsa, o sıra ölçü kabul edilmelidir. Değişik âyetlerde iyilik yapma ve
ihsanda bulunma meselesi anlatılırken bir tertibe riayet edilmiştir. Meselâ; bir
âyet-i kerimede mealen “Yalnız Allah’a ibadet edip O’na hiçbir şeyi şerik
yapmayın. Anneye, babaya, akrabalara, yetimlere, fakirlere, (evi yakın olan
veya akrabadan olan) yakın komşulara, (evi uzak olan veya akrabadan
olmayan ya da Müslüman olmayan) uzak komşulara, yol arkadaşına, garip ve
yolculara, ellerinizin altındakilere (köle, cariye, hizmetçi, işçi) güzel
muamele edin. Bilin ki Allah kendini beğenen ve övünüp duran kimseleri
sevmez.”24 buyurulmaktadır. Dolayısıyla, iyilik ve ihsanda bulunurken de bu
sıralama gözetilmeli; kimin sıla hakkı daha büyükse ona daha çok önem
verilmelidir.

Sıla-i rahim, tatlı sözlü, güler yüzlü olmaktan selâmlaşmaya, hâl hatır
sormaktan insanlar hakkında iyi dileklerde bulunmaya, ziyaretlerine gitmekten
ihtiyaçlarını görmeye, dertlerini paylaşmaktan malî yardımda bulunmaya kadar
pek çok iyilik ve ihsanı ihtiva eder. Hususiyle günümüzde bu iyilik ve ihsan
yolları neredeyse unutulmuş ve akrabalık bağları bütün bütün koparılmıştır.
Maalesef, artık anne-babalar, nine ve dedeler biraz yaşlanıp elden ayaktan
düşünce kendilerini düşkünler evinde buluyorlar. Önceden oralara
“dârülaceze” denirdi; şimdi adını biraz kibarlaştırarak “huzur evi” diyor ve
onunla teselli olmaya çalışıyorlar. İnsan, çocuklarının olmadığı, torunlarının
bulunmadığı, ne ihtimamla büyüttüğü yavrularını sevemediği, onlara bakıp
bakıp “Ben de bir anneyim, bir babayım!” diyemediği, kendine sevgi ve
hürmetle bakan yakınlarını göremediği, onun için bir tencerenin kaynamadığı ve
çoğu zaman aranıp sorulmadığı bir yerde nasıl huzurlu olur ki! Biz kendi
kafamızda mevhum bir huzur tasarlamışız; o tâli’sizler yuvasına da “huzur evi”
demişiz. Senelerdir onların da bizim var olduğunu sandığımız huzuru duymaları
için zorlayıp duruyoruz. “Ne güzel yiyip içip yatıyorlar, daha ne olacaktı ki?”
der gibi bir hâlimiz var. Oysaki, insan hayvanlar gibi yiyip içen, sonra da yan
gelip yatan ve bu şekilde huzuru yakalayabilen bir mahlûk değildir. İnsan,
çevresine alâka duyan, tabiata açık bir fıtratı bulunan, evlât ve torunlarıyla,
hatta torunlarının torunlarıyla bile münasebeti olan bir varlıktır. Fakat,
maalesef, biz bugün onu yeme, içme ve uyumaya hapsetmiş durumdayız.

Bağlar Bozuldu...
Aslında, bu hâl Batı’nın ve kültürünün neticesidir. Bu acı tablo, aile

müessesesinden mahrum, yuvanın sıcaklığını hiç duyamamış; belli bir yaşa
kadar baba evini otel gibi kullanan, rüştüne erdikten sonra da anne-babasını
terk edip başka bir yere gidebilen kayıtsız insanların eseridir. Ne yazık ki, son



senelerde biz de, bir zamanlar uzaktan uzağa hayretle seyrettiğimiz bu tablonun
bir parçası hâline geldik. Belki uzun zaman direndik; cedşâhî ailelerimizi ve
yuvamızın kudsiyetini korumaya çalıştık; fakat, heyhat, fırtına çok şiddetliydi.
Nihayet, biz de karşımızda, Alvar İmamı Efe Hazretleri’nin hicranla tavsif
ettiği yıkık bir dünya bulduk:

“Bâd-ı hazân esti bağlar bozuldu,
Gülistânda katmer güller mi kaldı
Şecerler kırıldı bârlar üzüldü
El atacak dahî dallar mı kaldı
Bir sel aldı sahrâları bürüdü
Ağaçlar kurudu kökler çürüdü
Erler yüreğinde yağlar eridi
Hasb-i hâl edecek kâller mi kaldı
Bozuldu dünyanın bâğ u bostânı
Zâğ-ı siyeh yaktı bu gülistânı
Bülbüller okusun dertli destânı
Elvân nakış keşmir şallar mı kaldı.”
Maalesef, bize ait değerler de bir bir yıkıldı. O sımsıcak ve huzurlu yuvalar,

o güler yüzlü, saygıdeğer dede ve nineler, o sevimli, şirin evlât ve torunlar,
hepsi bir bir devrilip gitti ve nesiller âdeta harabeler içindeki baykuşlara
döndü.

İşte, sıla mevzuundaki bu tahribin tamir edilmesi de çok önemli bir vazifedir.
Bu yıkılışın yeni bir dirilişe çevrilmesi ve bozulanın yeniden düzeltilmesi nasıl
olacak bilemiyorum. Fakat, zannediyorum, bunun için önce kendi kültürümüzü
benimseme ve özümüze dönme adına millet çapında ciddi bir rehabilitasyona
ihtiyaç var. Daha sonra, eğitimden mimariye kadar her sahaya aileyi koruma ve
sıla-i rahimi gözetme mülâhazasıyla müdahale etmek gerekli. Esaslarını
dinimizden aldığımız ve asırlarca kendi kültürümüzle bir kalıba döktüğümüz
aile ve sıla anlayışımızın kıymetini anlamadıktan, o kültürün kazandırdığına
yeniden ulaşmadıktan, gelin ve damatları ona göre yetiştirip evlât ve torunları
ona alıştırmadıktan, yaptığımız evlerin mimarisini bile bu gayeye matuf olarak
ele alıp anne-baba ya da nine-dede için yarı beraber yarı müstakil haneler
hazırlayarak, onlara istedikleri zaman kendilerini dinleme, dilediklerinde de
torunlarını sevme fırsatı tanımadıktan sonra o eski günlerin huzur atmosferini
ve o gül devirlerinin gönüllere gıda iklimini bir kere daha tatmamız mümkün
değildir.



Sessiz Çığlıklarıyla Geceler
Mezkur hadis-i şerifin dördüncü maddesi, ٌماـَِین ُساَّنلاَو  ِلـْیَّللِاب  اوُّلـَصَو 

“İnsanların uyuduğu esnada, siz kalkıp namaz kılın ve gecenizi namazla
aydınlatın.” şeklindedir.

Evet, geceler Cenâb-ı Hakk’a açılmanın koyları, vuslata ermenin rıhtımları
gibidir. Allah Teâlâ gecenin değerlendirilmesine hususi önem vermiş ve daha
peygamberliğin ilk günlerinde vahyettiği “Ey örtüsüne bürünen Resûlüm!
Geceleyin kalk da, az bir kısmı hariç geceyi ibadetle geçir!”25 diye başlayan
Müzzemmil sûresinin ilk âyetleriyle Peygamber Efendimiz’den geceyi ihya
etmesini istemiştir. Mümkünse gecenin yarısında veya bundan biraz daha
azında ya da fazlasında ibadet etmesini ve Kur’ân’ı tertîl ile, düşüne düşüne
okumasını emir buyurmuştur. Resûl-i Ekrem Efendimiz’in omuzuna konan
vazifenin ağırlığına dikkat çekmiş; mesajının hüsnü kabul görmesi, ruhanîlerin
O’na yardımcı olması, önünün açılması ve engelleri rahatlıkla aşması için
geceyi bir rampa gibi kullanması gerektiğini belirtmiştir.

Cenâb-ı Allah, “Şüphesiz gece kıyamı daha tesirli ve sağlam bir kıraat
adına da daha elverişlidir. Zira, gündüz seni meşgul edecek yığınla iş vardır.
Öyleyse, geceyi değerlendirerek Rabbinin yüce adını  zikret, fânilere bel
bağlamaktan kurtul ve bütün gönlünle yalnız O’na yönel.”26 buyurarak Allah
Resûlü’nün şahsında biz Müslümanlara, “Şununla bununla meşgul olurken bir
koşuşturmayla gündüzü geçiriyor, kendi gönlünüze yönelemiyor ve ötelerle
irtibat kuramıyorsunuz. Bâri, hiç kimsenin olmadığı bir zemin ve zamanı,
Allah’a yönelerek hicranla yanıp yakılabileceğiniz ve seccadenize baş koyup
gözyaşı dökebileceğiniz geceleri iyi değerlendirin” ikazında bulunuyor.
Kesrette boğulmaktan kurtulup, mâsivâdan alâkamızı keserek Allah’a
yönelmemizi, O’na tam teveccüh etmemizi, O’nu düşünüp, O’nunla hemdem
olmamızı öğütlüyor ve bunun için en uygun zamanın da geceler olduğunu tembih
ediyor.

Kur’ân-ı Kerim, Rahman’ın kullarının Allah’ın rızası için secdede ve
kıyamda geceleyen kimseler olduklarını;27 gecenin az bir kısmında uyuyup,
seherlerde istiğfar ettiklerini;28 rahat döşeklerinden uzaklaşıp havf ve reca
dengesi içinde Cenâb-ı Hakk’a yalvarıp yakardıklarını29 anlatmakta ve bu hâl
üzere yaşayan insanların sürpriz nimetlere namzet olduklarını haber
vermektedir. Takdir edilen bu kullar birer denge insanıdır; bir taraftan
Allah’tan korkar, sürekli mehâfet ve mehâbet içinde bulunurlar; diğer taraftan
da, ilâhî rahmete bel bağlar ve hep ümitle soluklanırlar. Uyanmanın ve yataktan



uzaklaşmanın çok zor olduğu demlerde kalkar, rahat döşeklerini terk eder, O’na
içlerini döker ve O’nun merhametine sığınırlar.

Peygamber Efendimiz, uzun mesafeleri katetmek ve yol almak isteyenlerin
geceyi değerlendirmeleri gerektiğini belirtmektedir. Zira, gecelerde yol süratle
alınır. Hatta denebilir ki, İsra ve Miraç mucizesinin gece gerçekleşmesinde ve
ışık hızından da öte, ruh süratinde arz u semavâtın kat edilmesinde de bu nükte
vardır. Demek ki, böyle süratli bir yolculuğa, tayy-i mekan ve bast-ı zaman
yaşamaya ve ışık hızının üstündeki tasavvurları aşan bir süratle değişik yerlere
ulaşmaya insan ancak geceleri Rabb’e teveccüh etme sayesinde muvaffak
olabilir. Gecenin bağrında böyle bir sır saklı olduğundan dolayıdır ki, Resûl-i
Ekrem’ine bir “gece yolculuğu” lütfeden Allah (celle celâluhu) diğer bazı
peygamberlerine de gece yola koyulmalarını emir buyurmuştur.

Diğer taraftan iman, mü’minleri sahil-i selâmete götüren bir gemi, bir
mânâda namaz da onun dümenidir. M. Lütfî Hazretleri’nin dediği gibi “Namaz
dinin direğidir, nurudur; sefine-i dini namaz yürütür, cümle ibadetin piridir
namaz...” Bir gece vakti en kutlu seyahate çıkan Peygamber Efendimiz namaza
“Miraç” demiş; O, tasavvurları aşkın bir Mirac’a mazhar olmuş, bizim için de
o Mirac’ın gölgesinde “namaz” unvanıyla ötelere bir seyahat yolu bulunduğunu
müjdelemiştir. Özellikle gece namazı âdeta İsra’ya bir davet ve Mirac’a bir
çağrıdır. Dolayısıyla, Efendimiz’in gökler ötesine yürüdüğü o saatlerde kalkıp
Miracın gölgesinde farklı bir yükselişe geçmek çok önemlidir.

Ayrıca, gündüz yapılan ibadetlerde ister istemez halkla beraber olma,
görünme, duyulma ve bilinme söz konusudur. Ne olur görürler, duyarlar ve
bilirlerse? O türlü mülâhazalar meşgul eder kalbimizi ve zihnimizi. Gözümüze
bir şey ilişir, hayalimize bir manzara gelir; farklı tasavvurlara girer ve bir
dağınıklığa maruz kalırız. Gece ise, genellikle bizim bulunduğumuz o rıhtımda
hiç kimse yoktur. Bir seccademiz, bir de biz. Hele ortalık karanlık olduğu gibi
seccademizi serdiğimiz yer de loşsa, kendimizi bile görmeyiz orada; şayet
verebilirsek, gönlümüzü bütün bütün veririz Allah’a.. kılabildiğimiz kadar
namaz kılar, sonra ellerimizi açar ve O’na niyaz ederiz... Çoğu zaman gecenin
bereketiyle Allah kalbimizi iyice yumuşatır ve biz köpüren hislerle içimizi
seccademize boşaltırız veya seccadede içimizi O’na dökeriz.

Tenhalarda Gözyaşı
Dikkat edilirse, bu hadis-i şerifte sayılan dört hususun ilk üçü alenî yapılan

ve içtimaî hayatla alâkalı olan mevzulardır. Sonuncu madde ise gönül hayatına
müteveccihtir ve gizli yanları da bulunan bir meseledir. Sanki bu sıralamada da
“görünme”den daha çok “olma”, hatta çok derin olma ama sığ görünme ve



halkın arasında sergilenen tavır ve davranışları mutlaka vicdan süzgecinden
geçirerek ortaya koymuş bulunma esaslarına da telmih vardır. Selâmlaşma,
ikramda bulunma ve akrabayı görüp gözetme çok önemli birer hayır yoludur;
fakat, onlara değer kazandıran husus niyet ve ihlâstır. O niyet ve ihlâsın var
olup olmadığını öğrenmenin, nefisle yüzleşmenin en müsait zemini de gecenin
karanlığını yırtan nurlu seccadelerdir.

Sözlerime başlarken, yedi grup insanın anlatıldığı hadis-i şerifi hatırlatmış,
onlardan birinin de “yalnız kaldığı anlarda Allah’ı zikredip O’nu anmanın hâsıl
ettiği heyecanla gözleri dolan insan” olduğuna değinmiştim. Şurada burada
umumi atmosferden, insanların genel havasından, bakışlarından veya o esnada
kendi düşüncelerimize başkalarının mülâhazalarını da kattığımızdan dolayı
gözlerimiz yaşarabilir. Bu yerine göre güzel bir şeydir. Fakat, diğer insanların
ve başka mülâhazaların işin içine karışmadığı rampalar vardır. Orada bütün
görülme ve duyulma düşüncelerinden sıyrılarak herkesi gören ve her sesi duyan
Yüce Yaratıcı’ya teveccüh ederek ağlamak, gözyaşlarına değerler üstü değer
kazandırır. Melekler o esnada yanaklardan süzülen yaşları alır, yüzlerine,
gözlerine sürerler. İşte o gözyaşlarıdır ki, öbür tarafta Hazreti Cibrîl onları bir
kâsenin içine koyar, Cehennem’in kabaran alevlerinin, içlere korku salan
kıvılcımlarının üzerine döker ve ateşi söndürür.

Dolayısıyla, selâm verme, yemek yedirme ve sıla-i rahimde bulunma gibi
hayırlı işlerin her biri Cenâb-ı Hakk’a karşı kulluğumuz adına çok önemli birer
salih ameldir. Fakat, hem onlardaki hem de sâir ibadetlerimizdeki niyet, ihlâs,
sadakat ve samimiyetimizi test edebileceğimiz ve kendi vicdanımızla yüzleşip
nefsimizin muhasebesini yapabileceğimiz en uygun anlar, Rabbimizle baş başa
kaldığımız zamanlardır. Yalnızken de aynı hayır duygularıyla doluyor ve
göründüğümüzün çok ötesinde bir olgunlukla Mevlâ-yı Müteâl’e teveccüh
edebiliyorsak, işte o hâlimiz tam bir sadakat emaresidir. O anki duygu ve
düşüncelerimiz, halkın içindeki amellerimizin de doğru, samimi ve yürekten
olup olmadığını gösteren sağlam bir ölçü; o dakikalarımız da kendimizle
yüzleşmemiz için çok kıymetli anlardır.

En Güzel İstikbal
Peygamber Efendimiz, arz etmeye çalıştığım dört maddeden sonra sözlerini

bitirirken ٍمَالَِـسب َةَّنَجْلا  اوُلُخَْدت   “Böylece, selâmetle Cennet’e girersiniz.”
buyurmakta ve bu dört amel-i salihin birer Cennet’e giriş vesilesi olabileceğini
beyan etmektedir. Haddizatında, tanıdığına tanımadığına selâm veren bir
insanın elinden dilinden kimseye zarar gelmeyecek bir Müslüman olduğu,



sofrasını açık tutanın zekât gibi malî ibadetlerden de asla kaçmayacağı, sıla-i
rahimde bulunup yakınlarının hukukunu gözetenin Allah’a karşı
sorumluluklarını evleviyetle gözeteceği ve nefse çok ağır gelen gece namazına
devam eden bir kulun sâir namazlarını da aksatmayacağı açıktır. Dolayısıyla,
bütün bu güzel hasletlere mükâfat olarak Cennet vaad edilmektedir.

“Selâmla Cennet’e girmek” demek ise, kabirde ciddi bir sarsıntıya
uğramadan, haşrin dehşetini duymadan, mizanın ve sıratın tehlikeleriyle karşı
karşıya kalmadan ve Cehennem’e düşme telaşı yaşamadan, Allah’ın inayetiyle,
ebedî saadet yurduna alınma, meleklerin “Selâm olsun sizlere, ne mutlu size!
Haydi, ebediyen kalmak üzere, giriniz Cennet’e!”30 sözleriyle emniyet ve
güven içinde karşılanma demektir… Yeryüzünde Rahman’ın kullarına has bir
tevazu ve mahviyetle yürürken rast geldiği cahillere sabretmenin ve herkese
“selâm” deyip emniyet telkin etmenin mükâfatı olarak “Sabretmenize karşılık
size selâmlar, selâmetler! Dünya diyarının ne güzel âkıbetidir bu!”31

hitabıyla istikbal edilmektir. Kur’ân’da farklı ifade ve farklı üslûplarla
yürekleri coşturacak şekilde anlatılan ve gönüllere inşirah hâlinde akan böyle
bir karşılanmaya mazhar olmak ve “Hamdolsun bizden her türlü endişeyi
gideren Allah’a...”32 demek suretiyle gam, keder, tasa, endişe ve korkuları
arkada bırakma nimetine karşı şükürle mukabele ederek Cennet’e yürümektir.

Bu mevzuyu da, Allah Resûlü’nün hakkı bizim de vazifemiz olan bir itirafla
bitirelim: Kendisine “cevâmiü’l-kelîm” unvanıyla, çok özlü ve veciz bir beyan
kabiliyeti verilen Peygamber Efendimiz,33 anlamaya gayret ettiğimiz bu hadis-i
şerifte de daha pek çok hususa işaret etmiş olabilir. Ciltlerle anlatılabilecek
derin bir muhtevayı kendi idrakimiz ölçüsünde yarım saate sıkıştırarak, âdeta
damla ile deryayı ifade etmeye çalıştığımızın hatırda tutulması gerekir...
1 İbn Mâce, et’ime 1; Dârimî, salât 156.
2 Buhârî, îmân 24, şehâdât 28, vesâyâ 8, libâs 69; Müslim, îmân 107-110.
3 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/22; el-Bezzâr, el-Müsned 1/434.
4 Buhârî, ezân 36, zekât 16, rikak  24, hudûd 19; Müslim, zekât 91.
5 Nûr sûresi, 24/27.
6 Nisâ sûresi, 4/86.
7 Furkan sûresi, 25/63.
8 Bkz.: Kastamonu Lâhikası s.1, 2; Barla Lâhikası s.55, 60.
9 Buhârî, edeb 35; Müslim selâm 10-12.
10 Müslim, îmân 93; Tirmizî, kıyâmet 54.
11 Buhârî, îmân 6; Müslim, îmân 63.
12 Tirmizî, isti’zân 11; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/124.
13 Bediüzzaman, Sözler s.757 (Lemeât).
14 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.757 (Lemeât).
15 Buhârî, müsâkat 9; Müslim selâm 153.
16 Bkz.: Buhârî, bed’ü’l-halk  17; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/510.
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18 Buhârî, zekât 9, 10, menâkıb 25, edeb 34; Müslim, zekât 66-67.
19 Buhârî, hibe 1; Müslim, zekât 90.
20 Nisâ sûresi, 4/1.
21 Müslim, birr 17; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 5/217.
22 İbn Huzeyme, es-Sahîh 37278; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 6/275-276.
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24 Nisâ sûresi, 4/36.
25 Müzzemmil sûresi, 73/1-3.
26 Müzzemmil sûresi, 73/6-8.
27 Furkan sûresi, 25/64.
28 Zâriyât sûresi, 51/51.
29 Secde sûresi, 32/16.
30 Zümer sûresi, 39/73.
31 Ra’d sûresi, 13/24.
32 Fâtır sûresi, 35/34.
33 Bkz.: Buhârî, tâbir 22; Müslim, mesâcid 5.



Tatlı Dil ve Firavunlar
Soru: Kur’ân-ı Kerim’de anlatıldığı üzere, Firavun’un bile Hakk’a

çağrılması ve bu çağrının çok yumuşak bir üslûpla yapılması günümüz
Müslümanlarına neler ifade etmektedir?

Cevap: Cenâb-ı Hak, Hazreti Musa ve Hazreti Harun’a hitaben, “Ona tatlı,
yumuşak bir tarzda hitap edin. Olur ki aklını başına alıp düşünür, öğüt
dinler yahut hiç değilse biraz çekinir.”1 buyurarak her şeyden önce
peygamberâne bir üslûbu nazara vermiş; muhatap, Firavun gibi kalb ve kafası
imana kapalı bir insan bile olsa, yine de hak ve hakikati “kavl-i leyyin” ile
anlatmak gerektiğine işaret etmiştir.

O günkü Mısır’ın idarecisi olan Firavun, halkını sınıflara ayıran ve
İsrailoğulları’nı ikinci sınıf insanlar kabul eden azgın bir zorba ve iflah olmaz
bir mütekebbirdi. Kibri o seviyedeydi ki, fütursuzca “Sizin en yüce rabbiniz
benim!”2 diyebiliyordu. Hazreti Musa’nın kavmini köleler topluluğu olarak
görüyor; onları iyice zayıflatmak ve ezmek için erkeklerini boğazlıyor;
kadınlarını ise diri bırakıyor ve hem kendisi hem de adamları onların iffetlerine
dokunuyorlardı.

Hazreti Musa böyle bir atmosferde, ezilen zümrenin bir ferdi olarak dünyaya
gelmiş; Allah’ın hususi inayet ve riayetiyle Firavun sarayında neş’et etmiş;
olgunluk çağına ulaştığı dönemde bir Kıptinin ölümüne sebep olduğu için
Mısır’dan kaçarak Medyen’e gitmiş ve on yıl sonra Allah’ın elçisi olarak geri
dönmüştü.

Hazreti Musa, vazifesi icabı ihkâk-ı hakta çok hassas bir peygamberdi. O
sert ve haşin değildi; her hak sahibine hakkını vermede ve haksıza haddini
bildirerek haklıyı tutup kaldırmada fevkalâde duyarlı bir nebiydi. Kur’ân-ı
Kerim’in naklettiğine göre, Kardeşi Hazreti Harun’un yakasından tutup onu
hırpalaması ve Ahd-i Atik’te anlatıldığı üzere, bir meseleden dolayı kızkardeşi
Meryem’e çok acı sözler söyleyip onu sarsması, Musa’nın (aleyhisselâm) hak
karşısındaki hassasiyetinden dolayıydı. Genel tavrı, Firavun karşısındaki hâli,
İsrailoğulları’na karşı duruşu ve nübüvvet vazifesi itibarıyla donanımı tamdı;
bu açıdan da, hiçbir davranışı rastgele değildi. O, yanına kardeşini alarak
Firavun’un sarayına giderken davasını kime tebliğ edeceğini ve muhatabının
nasıl bir zalim olduğunu da çok iyi biliyordu. Kur’ân-ı Kerim, ُهَّدُشَأ ََغَلب  اََّملَو 

اًمْلِعَو اًمْكُح  ُهاَنَْیتٰا  ىٰۤوَتْـساَو   “Musa yiğitlik çağına erip olgunlaşınca Biz
ona hikmet ve ilim verdik.”3 dediğine ve ىٰوَتْساَو  kaydını da düştüğüne göre,



demek ki, Hazreti Musa sadece rüşte ermemiş, aynı zamanda, tam kıvamını
bulmuş ve Allah’a muhatap olabilme seviyesine ulaşmıştı.

Tatlı Dil ve Yumuşak Üslûp
İşte, Hazreti Musa ve kardeşi Hazreti Harun, kendilerine senelerce tepeden

bakan, İsrailoğulları’na Mısır’ı dar eden ve Yüce Yaratıcı’ya açıkça şirk
koşacak kadar mütekebbir olan Firavun’a giderlerken, Cenâb-ı Hak “Ona tatlı,
yumuşak bir tarzda hitap edin. Umulur ki aklını başına alıp düşünür, öğüt
dinler yahut hiç değilse biraz çekinir.”4 demiş; yumuşak bir üslûp
kullanmalarını, güzel sözler söylemelerini ve tatlı tatlı konuşmalarını
emretmişti.

Cenâb-ı Allah, onları Firavun’un karşısına gönderirken “Umulur ki tezekkür
eder; yani, derin derin düşünür, aklını başına alır ve öğüt dinler.”  diyerek,
bir mânâda onların gönüllerine Firavun’un dahi hidayete erebileceği ümidini
ekmişti. Onlara, temenni ifade eden َتَْیل  gibi bir edatla seslenme yerine,
Arapçada terecci edatı olarak kullanılan َّلََعل  kelimesiyle hitap etmişti. Yani,
nefsin olmasını arzu ettiği ama daha çok imkânsız istekler ve yakınmalar için
istimal edilen َتَْیل  gibi bir temenni edatı yerine, korkulan veya umulan bir işin,
bir durumun beklendiğini ve o işin mümkün olduğunu ifade eden َّلََعل  edatını
kullanmıştı. İlâhî beyandaki bu üslûp, muhatap Firavun bile olsa, yumuşak bir
tavrın karşıdaki insanı yumuşatacağı ve onu da tezekküre sevk edeceği
mânâsına geliyordu.

Tezekkür kelimesi, tefa’ul babındandır; dolayısıyla, burada bir tekellüf söz
konusudur. Yani, Firavun belki hemen hak ve hakikati kabul etmeye
yanaşmayacaktı ama Hazreti Musa’nın anlattıklarını mutlaka düşünecek; onu
tanıdığı ilk günden itibaren o güne kadarki bütün hâl ve tavırlarını tahayyül
edecek; onun doğru sözlülüğünü, iffetini ve hakperestliğini aklından
geçirecekti. Firavun, tezekkürde derinleştikçe derinleşecek, hayalen gerilere
doğru gidecek ve bir kere daha Musa’nın (aleyhisselâm) sergüzeşt-i hayatına
bakacaktı… Bakacak ve onun, hakkı olmayan bir arpaya bile el uzatmadığını,
çirkin sayılabilecek hiçbir işe kalkışmadığını ve hep bir fazilet örneği olarak
yaşadığını hatırlayacaktı. Dahası, üçüncü sınıf saydığı, hafife aldığı ve hep
ezdiği İsrailoğulları’ndan biri olan Hazreti Musa’da, ezilen insanlarda
genellikle var olan intikam alma hissini hiç görmediğini ve sarayda da olsa o
psikolojiyle büyümesine, hep Firavun’un tafralarına, yukarıdan bakmalarına
maruz kalmasına rağmen hakkaniyetten hiç ayrılmadığını farkedecekti… Hazreti
Musa’nın hayatında mutlaka kendi vicdanına da tesir edecek bir şey görecek ve



nihayet onu karşısında bir numune-i imtisal olarak bulacaktı. Böylece, zikir
üstüne zikir, anmadan sonra bir kere daha anma, meselenin üzerinde durma,
düşüncede derinleşme, hatıraları değerlendirme ve bütün bunlardan bir
neticeye yürüme onun içine de bir nevi haşyet duygusu salacaktı.

Firavun, şeytanın uşağıydı. Firavun, ervâh-ı habîsenin çocuğuydu. Firavun,
ilk kâtil Kâbil’in torunuydu ve Firavun açıktan açığa Allah’a şirk koşan bir
müşrikti. Fakat, Cenâb-ı Allah, ona dahi yumuşak bir üslûpla ve tatlı bir dille
hitap edilmesini emir buyurmuştu. Kibrine rağmen muhatap alınması onun içini
az da olsa haşyetle dolduracak ve Firavun, meseleleri muhavere etme zemini
araştırmaya mecbur kalacaktı.

Diğer taraftan, azgın bir insan karşısında bile yumuşak bir üslûp tavsiye
edilmesi; mübelliğin tabiatıyla bütünleşmesi gereken o üslûbun ârizi sebeplerle
değiştirilmeyeceğini tembih ve muhatapları da o nezih üslûba fiilen çağrı
mânâsına gelmekteydi. Ayrıca, Hazreti Musa’nın, bir zamanlar kendilerinden
iyilikler gördüğü kimselere karşı yumuşak davranması, kavl-i leyyinle
konuşması ve hususiyle onları Hakk’a çağırıp ebediyete uyarması, risalet
vazifesinin yanında, hiç olmazsa ilk mülâkatta onun kadirşinaslığının da bir
gereğiydi.

Hazreti Harun’un Beraberliği
Bu hâdisede üzerinde durulması gereken diğer bir husus da, Firavun’a

sadece Hazreti Musa’nın gitmemesi, kardeşi Hazreti Harun’u da beraber
götürmesidir. Bu davranış, bazı işlerin kolektif yapılmasının daha müessir ve
yararlı olacağına da bir işarettir. Hususiyle de büyüklerin ya da büyüklük
taslayanların ayağına gidecek olan tebliğ erlerinin birbirlerine mânevî destek
olmaları ve zâhirî yalnızlığın endişelerinden kurtulmaları bakımından çok
önemlidir.

İsrail kaynaklarına göre, Hazreti Harun, Hazreti Musa’dan on-onbeş yaş daha
büyüktü. İnsanların psikolojilerini iyi okuyan, söz söylemesini bilen ve
duygularını rahatça ifade eden bir insandı. Hazreti Musa da onu takdir ediyor;
kendisine bir yardımcı verilmesini isteyeceği zaman hemen onun adını anıyor
ve Harun’la (aleyhisselâm) takviye edilmeyi diliyordu. Bazıları, onun bu
isteğini ve “Kardeşim Harun’un ifadesi benimkinden daha düzgündür, onu da
benimle beraber yardımcı olarak görevlendir ki beni tasdik etsin; doğrusu
beni yalancı saymalarından endişe ediyorum.”5 deyişini bir kısım sebeplere
bağlarlar. Bu hususla alâkalı, aslı İsrailiyâta dayalı olsa bile bizim
kitaplarımıza da girmiş hikâyeler anlatırlar. Meselâ; bir gün Firavun’un



gazabından kurtulmak için, sınanmak üzere önüne konan ateşi alıp ağzına
koyduğundan dolayı Hazreti Musa’nın dilinin yandığını ve bu sebeple kısmen
kekeme kaldığını naklederler ki, kanaatimce, bu kat’iyen doğru değildir. Çünkü,
peygamberliğe ait vasıflardan biri de, her türlü ayıptan münezzehiyettir.
Peygamberler masum, iffetli, sadık, emin ve firaset sahibi insanlar oldukları
gibi, her türlü ayıptan da münezzehtirler. Onların hastalıkları bile geçici bir
imtihandır, kalıcı değildir. Onlar, kendi toplumları ve çevreleri tarafından asla
tiksinti duyulmayan, görenlere Allah’ı hatırlatan, herkese emniyet vaad eden ve
hâllerine imrenilen insanlardır. Söz, tavır ve davranışlarıyla ortaya bir beyan
zemzemesi salarak muhataplarını alıp kendi ufuklarına doğru sürükleyen ve
ötelere yönlendiren seçkin kullardır. Bu açıdan, Hazreti Musa’nın kekeme
olması kat’iyen söz konusu değildir. Firavun’un karşısına çıkacak olan bir
peygamberin, “Rabbim! Gönlüme inşirah, yüreğime genişlik ver; işimi
kolaylaştır. Dilimden şu ukdeyi çöz ki sözümü anlasınlar.” 6 şeklinde
yakarışta bulunması ise gayet tabiîdir. Nitekim, dilinde kekemelik
bulunmadığından emin olduğumuz binlerce vaiz ve hatip de kürsüde ya da
minberde sözlerine başlarken aynı duayı tekrar etmektedirler.

Hazreti Musa’nın, kardeşi Hazreti Harun’un belâgatını nazara vermesi ve
onunla teyit edilmeyi istemesi meselesinde başka sebep ve hikmetler vardır.
Meselâ, Musa (aleyhisselâm) sadece vahiy ile konuşmaya dikkat ediyor ve
alışageldiği bu temkin sebebiyle vahiy haricinde konuşurken yavaş yavaş, tane
tane konuşuyor olabilir. Şayet öyle ise, Efendimiz’in ümmiyeti gibi, onun bu
temkini de kendisine ayrı bir derinlik kazandırıyordur. Ayrıca, Hazreti Musa
bir nevi kast sisteminin hâkim olduğu Firavun sarayında, Firavun’un ve
çevresindekilerin tafralarıyla büyümüş olduğundan dolayı, onlara karşı
konuşurken psikolojik bir ruh hâletiyle daha temkinli davranmak zorunda
kalacağını, bunun da bir takım sürçmelere sebebiyet verebileceğini
hesaplayarak, öyle bir psikoloji yaşamamış, Firavun’a hiç muhatap olmamış,
onun tesirine hiç girmemiş, ama ona karşı sürekli bilenmiş olan kardeşini
kendisine yardımcı istemesi, onun hitabetini nazara vermesi çok yerindedir ve
pek hikmetlidir.

İşte, Allah’ın iki elçisi, içinde bulundukları şartları tebliğ istikametinde en
iyi şekilde değerlendirince ve özellikle yumuşak bir tavırla, kavl-i leyyinle
hitap edince karşı tarafı yumuşatmış ve tezekküre sevk etmişlerdi. Her şeyden
önce, gönül diliyle ve hâl şivesiyle seslenince muhataplarının içine bir haşyet
salmışlardı. O andan itibaren, Firavun onlara farklı bakmaya ve onları farklı
görmeye başlamıştı. Artık onlar, Firavun’un ve çevresinin nazarlarında düne
kadar kapıkulları olarak kabul edilen, hor-hakir görülen ve ezilen insanlar



değillerdi. O samimi, sıcak ve tatlı başlangıçtan sonra müzakere masasının bir
tarafında Firavun varsa, diğer tarafında da Hazreti Musa ve Hazreti Harun yer
almıştı.

Zaten, İsrail kaynaklarında, Seyyidina Hazreti Musa Tur’dan döndüğü zaman,
mübarek yüzünün bambaşka bir hâl aldığı rivayet edilir. Bir mânâda sübuhât-ı
veche mazhar olunca, vech-i zülcemali bir insanın bakamayacağı kadar
nurlanır. Onun için, Hazreti Musa, yüzüne peçe çeker. İşte Firavun, siması çok
güzel, gönlü sımsıcak ve dili pek tatlı olan Hazreti Musa’ya ilk kez
şartlanmışlıklarından kurtularak bakınca, onu daha başka görür ve hakkında
daha farklı düşünür. Dolayısıyla, Hazreti Musa’ya en azından müzakere hakkı
verir; “Seninle konuşalım, anlaşalım!” der.

Sihirbazlarla Müsabaka
Aslında, güç ve kuvvet olarak Firavun’un pes etmesini gerektirecek bir

durum söz konusu değildi. O emir verse, sadece saray muhafızlarıyla bütün
İsrailoğulları’nı kılıçtan geçirebilecek kadar kuvvetli bir orduya sahipti. Fakat,
Seyyidina Hazreti Musa, Allah’tan aldığı o güçle inşiraha kavuşup azıcık
mülayim davranınca, Firavun ilâhî rahmetin genişliğini görmüş; başkaldırdığı
ve “Tanrı benim” dediği hâlde Allah’ın onu da hidayete çağırması karşısında
ne yapacağını şaşırmıştı. Hazreti Musa, nerede durduğunu yüzüne vururcasına
konuşmamıştı onunla. Onun kibrine ve bazı çirkinliklerine muvakkaten göz
yummuştu. Ahsen-i takvîm üzere yaratılan her insan gibi onun cibilliyetinde de
potansiyel bir fazilet ve kemal nüvesi bulunduğunu nazar-ı itibara alarak ona
bir değer atfetmişti. Böylece de onu kendi zeminine çekmiş ve tesir edebileceği
bir alanda karşılıklı münazaraya sevk etmişti. Diyalog kapısını aralayarak, onu
insafa çağırmış; kendi duygu ve düşüncelerini ifade etme fırsatı yakalamıştı.
Firavun, son bir çare olarak, Hazreti Musa’yı kendi sihirbazlarıyla müsabakaya
davet etmişti.

Evet, o kadarcık bir kavl-i leyyin Firavun’u yumuşatmış, onu diyaloğa hazır
hâle getirmişti. Artık, stratejiyi belirleyen ve müzakerenin yönünü tayin eden
Hazreti Musa olmuştu. Daha önce sırlı bir Tûr hâdisesi yaşayan, asâsının yılan
olduğunu ve elinin ışık saçan bir yed-i beyzâ hâlini aldığını gören Musa
(aleyhisselâm), Allah’ın inayetiyle, Firavun’un sihirbazlarını mağlup
edeceğinden emindi. Bundan dolayı da, hemen bazı şartlar ileri sürdü:
Yapacakları müsabaka herkesin serbestçe gelip rahatça görebileceği düz ve
açık bir zeminde gerçekleşmeli ve bütün Mısır halkı olup biteni seyretmeliydi.
Herkesin katılmasını temin etmek için, milletin işinin gücünün olmadığı bir
bayram günü seçilmeliydi. Ayrıca, müsabaka herkesin kendini dinç hissettiği ve



dipdiri olduğu bir vakitte, kuşluk vaktinde başlamalıydı; zira, düşünmek,
muhakeme etmek ve isabetli karar vermek için en iyi zaman kuşluk vaktiydi.

Hâsılı, bir tatil gününde, kuşluk vaktinde ve bütün halkın hazır bulunduğu bir
buluşma zemininde Hazreti Musa’nın eliyle zuhur eden harikaların sihir
olmadığını anlayan sihirbazlar Firavun’un tehditlerine rağmen iman etmişlerdi.
Hemen herkesin hüsnüteveccühünü kazanan sihirbazların iman edişi, halkın
çoğunluğunu da imana sevkedince “küfr-ü mutlak” kırılmış, diğerleri de en
azından küfürlerinde şüpheye düşmüşlerdi. İşte, sebepler plânında, böyle
büyük bir muvaffakiyetin arkasında Hazreti Musa ve Hazreti Harun
efendilerimizin kavl-i leyyinle ve yumuşak bir üslûpla tebliğde bulunmaları
vardı.

Kendi Değerlerinize Güveniyorsanız...
Günümüzde de, inanan her insan, İslâmî edeple esasları belirlenen mü’mince

üslûbunu, en imânsız adamlar ve en amansız hâdiseler karşısında dahi
değiştirmeden devam ettirmek zorundadır. Evet, “Tatlı dil, yılanı deliğinden
çıkarır.” Bu itibarla da, şayet bir kötülük karşısında öfkelenecekse, o öfkeyi
dışarı vururken kullanacağı üslûp da yine mü’mine yaraşır şekilde olmalıdır.
Gerçi, bazı âyet-i kerimelerde inançsızlara karşı sert bir üslûp kullanılmıştır.
Fakat, dikkat edilirse görülecektir ki, o sert üslûbun muhatabı, şahıslardan
ziyade bir kısım çarpık duygu ve düşüncelerdir. Evet, Kur’ân, ihkâk-ı hak
gereği sesini yükseltirken, münkirlerden ve mülhidlerden ziyade, onların dile
getirdikleri kâfirce düşünceleri ve mülhidce anlayışları hedef almıştır.
Öyleyse, Kur’ân’dan bu dersi alan mü’minlerin de farklı davranması
düşünülemez.

Dolayısıyla, bazen hoşgörü ve diyalog, bazen insanî değerleri öne çıkarma
ya da evrensel değerler etrafında kümelenme, bazen de farklı anlayış, farklı
inanış ve farklı düşüncelere sahip kimselerin konumuna saygılı olma unvanıyla
ortaya konan faaliyetler, kat’iyen kendi değerlerimizden vazgeçme ve
başkalarının değer ölçülerini aynıyla kabullenme demek değildir. Belli ölçüde
saygı başka meseledir, kabullenme daha başka bir meseledir. Diyalog ve kavl-i
leyyin yoluyla meseleleri müzakere sahasına çekme, başkalarını olduğu gibi
kabullenmenin değil, onların konumlarına da saygılı olmanın gereğidir ve
Hazreti Musa misalinde olduğu gibi, kendi duygu ve düşüncelerimizi
anlatabilmenin bir vesilesidir.

Bu açıdan, öyle inanıyorum ki, başka kültürlerin temsilcileriyle bir araya
gelmekten ve meseleleri müzakere etmekten çekinenler, ancak kendi
değerlerinden şüphe eden müteredditlerdir. Hazreti Musa gibi Allah’a itimat



edip elindeki mübarek asâya ve mazhar olduğu yed-i beyzâya güvenenler,
karşılarına Firavun’un sihirbazları da çıksa, onların el ve ayak oyunlarıyla
mağlup olmayacaklarından emin; hak ve hakikati onların ruhlarına da duyurma
heyecanıyla dopdoludurlar. Şayet, siz de kendi güzelliklerinizden ve öz
değerlerinizden eminseniz, onları her panayırda ortaya çıkarın ve her fuarda
sergileyin… Sergileyin, zira, bazı kadirşinâs insanlar arasından bunları
görecek, beğenecek, çok takdir edecek ve benimseyecek kimseler mutlaka
çıkacaktır.

Soru: Kur’ân-ı Kerim’de Firavun anlatılırken, “O halkını küçümsedi,
onlar da ona itaat ettiler. Doğrusu onlar yoldan iyice çıkmış bir toplum
idi.”7 buyuruluyor. Bu âyeti, nâzil olduğu tarihî dönemi de göz önünde
bulundurarak, hem Firavun ve kavmi arasındaki münasebetler, hem de
oligarşiye dayalı dikta yönetimleri ve halk ilişkileri açısından nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Bizans hükümdarlarına Kayser, İran idarecilerine Kisra ve ilk Türk
devletlerindeki yöneticilere Hakan denildiği gibi, eski Mısır’da da baştaki
insana Firavun denilmiştir. Kur’ân-ı Kerim’de söz konusu olan Firavun, ister
modern araştırmacıların iddia ettikleri gibi, Hazreti Musa’nın doğduğu sırada
Mısır’ı yöneten ve Musa’yı (aleyhisselâm) sarayında büyüten 2. Ramses, ister
risaletle görevlendirildiği dönemde iş başında bulunan Mineftah, isterse de
Mehmed Âkif’in “Firavun ile Yüz Yüze” şiirinde zikrettiği İkinci Amnofis
olsun, o, bir ya da birkaç şahıstan ziyade, bir tipi, bir karakteri resmetmektedir.
Kur’ân, bize Firavun’un bahsi geçen âyetlerle firavunî şahıs ya da toplumların
en belirgin özelliklerini anlatmaktadır.

Bugüne kadar insanlık bir sürü firavuna şahit olmuştur; kendini ilâh
sananlardan metafizikle alâkalı her şeyi inkâr edenlere, insanları köle gibi
kullananlardan onları hayvan şeklinde görenlere, din ve diyaneti hafife
alanlardan düşünce ve söz hürriyetine yasak koyanlara kadar bir sürü firavun...
Böyleleri, iddialarının hiçbir mantığı olmasa da, kaba kuvvet sayesinde şuursuz
kitlelere pek çok isteklerini kabul ettirebilmişlerdir. Yapmayı düşündükleri
işler hakkında mantık ve muhakemeye asla lüzum hissetmemiş; kuvveti hakkın
önünde görmüş, her fırsatta kaba kuvvete başvurmuş ve hayallerini hep kelle
alarak gerçekleştirmeyi düşünmüşlerdir.

Zorbalığın Simgesi: Firavun
Evet, Firavun, zulüm, baskı, zorbalık ve despotizmin simgesidir. O

yeryüzünde kendinden başka kanun koyacak ve itaat edilecek hiçbir güç, sözü



dinlenecek hiçbir kimse kabul etmez. Tarih boyunca, bazı dönemlerde tek bir
şahıs, bazı devirlerde de bir topluluk, bir sınıf ya da bir klik tarafından temsil
edilen firavunluk, mutlak hâkimiyet iddiasındadır. Bu mutlak hâkimiyeti tek
insanın devam ettirmesi mümkün değildir. Dolayısıyla da, Kur’ân, Firavun ile
birlikte “mele” adını verdiği işbirlikçilere dikkat çeker. “Mele”, Firavun’un
etrafındaki aristokrat sınıf, büyük sermaye sahipleri, kaba kuvvet temsilcileri,
üst düzey bürokratlar, halkı idlal eden aydın görünümlü fikir adamları, heva ve
heveslerinin esiri bazı sanatçılar, sözde din erbabı ve onlarla çıkar ilişkilerine
girmiş kimselerden müteşekkil bir topluluktur.

İşte, “O halkını küçümsedi, onlar da ona itaat ettiler. Doğrusu onlar
yoldan iyice çıkmış bir toplum idi.”8 mealindeki âyet de evvelen ve bizzat
Hazreti Musa devrindeki Firavun’u anlatmakla beraber, ikinci dereceden bütün
firavunların ruh hâletlerini ve düşünce yapılarını da yansıtmaktadır. Bu âyetin
metnindeki ُهوُعَاطَأَف ُهَمْوَق  َّفَخَتْـساَف   beyanında “hafife aldı, küçümsedi”
demek olan َّفَخَتِْسا  kelimesi Arapçadaki “istif’al” bâbından seçilmiştir. Bu
bâb, umumiyetle, telakki etmek, saymak ve istemek mânâlarını ifade etmektedir.
Dolayısıyla, burada öncelikle “Firavun, kavmini küçümsedi, onları sıradan
insanlar yığını ve basit halk kitlesi saydı, her birini birer köle gibi telakki
etti.” mânâları söz konusudur.

Bununla beraber, “istif’al” bâbı aynı zamanda bir tahavvülü, bir değiştirmeyi
ve bir dönüştürmeyi de akla getirmektedir. Yani, Firavun, kavmini öyle ezmiş,
o derece sindirmişti ki, artık hiç kimsede kendi ayakları üzerinde doğrulma ve
kendi olarak isbât-ı vücut etme gücü kalmamıştı. O toplumda insana saygıdan,
vicdan hürriyetinden ve evrensel insanî değerlere hürmetten bahsedilemezdi.
Firavun ve çevresindekiler belli alanlar belirlemişlerdi; o alanlara göre de
özel hukuk vaz’ etmişlerdi. Onların koydukları kurallara –o kurallar mantık ve
muhakemenin meyveleri olmasa da– herkes uymak zorundaydı. Mü’minlerin,
“Allah neylerse güzel eyler.” demelerine bedel, o toplum fertleri de âdeta
“Firavun ne yaparsa güzel yapar, ne emrederse doğruyu emreder.” diyor ve
Firavun’un emirlerine harfiyyen uyuyorlardı. Evet, Firavun hem onları hafife
alıyor ve küçük görüyordu hem de bu küçüklük duygusunu çeşitli
zorbalıklarıyla onların ruhlarına da içiriyordu. Bundan dolayıdır ki, âyet

ُهوُعَاطَأَف  ifadesiyle devam etmektedir. Buradaki َف harfi, “fa-i sebebiye”dir;
yani onların, küçük görülmeleri, hafife alınmaları ve küçüklüğe alışıp kölelik
ruh hâletine bürünmeleri sebebiyle Firavun’a inkıyad ettiklerini belirtmektedir.

Soylular ve Köleler



Haddizatında, kendini üstün görme ve başkalarını hafife alma duygusu belki
çok daha eski medeniyetlere dayanmaktadır. Hint dinlerinden kaynaklandığı ve
Hindistan’da doğduğu söylenen “kast sistemi” inancı, aslında, enbiyâ-i izâmın
mesajıyla iyi bir terbiyeden geçmeyen bütün insanların tabiatında vardır.
Vahyin ışığına sırt dönen bütün toplumlarda havas ve avam, zenginler tabakası
ve ayak takımı sınıfı ya da soylular ve köleler şeklindeki ayırımlar mutlaka
olmuştur/olmaktadır. İlâhî mesajın gölgesinde nefsini dizginleyememiş kimseler
bazen soya-sopa, bazen mala-mülke, bazen de şana-şöhrete bağlı olarak
kendilerine bir nevi kudsiyet, bir fevkalâdelik ve bir farklılık atfetmişlerdir.
Kendilerinin dışındakileri de hep ikinci ya da üçüncü sınıf vatandaş olarak
görmüşlerdir. Tabiat-ı beşerde bir virüs olarak saklı bulunan farklılık ve
üstünlük mülâhazası, hemen her fırsatta ortaya çıkmıştır ve dolayısıyla, her
dönemde bazıları kendilerini Firavun tahtına oturtmuşlardır.

Malumunuz olduğu üzere, bir dönemde “proletarya diktatörlüğü” adı altında,
çalışanların oluşturduğu sosyal sınıfı hakim kılma iddialarıyla ortaya çıkanlar
oldu. İnsanları bu sisteme itaat ettirmek isteyenler, sistemi oturtma bahanesiyle
en korkunç silahları kullandı ve milyonlarca insan öldürdüler. Diktatörlüklerini
âdeta insan cesetleri üzerine kurdular. Güya, işçiler arasından gelen ve elinin
emeğiyle ekmeğini kazanan kimseler idareci olacak ve böylece halk kendi
temsilcileriyle yönetilecekti. Evet, belki başa geçenlerin bazıları işçilerin
arasında neş’et etmişti; fakat, çok geçmeden o sistem içinde de oligarşik bir
azınlık doğmuştu. Öyle ki, bunlar, daha dün beraber mücadele ettikleri
yoldaşlarını bile beğenmemeye, onları istihfaf etmeye ve “Sizin payınıza düşen
dinlemek ve itaat etmektir; bizi dinleyin ve itaat edin!” demeye başlamışlardı.
Zamanla, o derece tekebbüre girmişlerdi ki, Allah’a inanmadıklarından dolayı
kendilerini ulûhiyet hakikatı yerine koyacak ya da ancak bir peygamberin
çıkabileceği mevkiyi sahiplenecek kadar haddi aşmışlardı. Aslında, denebilir
ki, Allah’a ve peygambere isyanlarının altında da bu farklılık ve üstünlük
psikolojisi vardı. Çünkü, onların sapık düşüncelerine göre, söz konusu
melekler, peygamberler ve hatta Allah bile olsa kendilerinin üstünde hiç kimse
bulunamazdı. Nitekim, “Allah’ın kulu” tabirinden dahi rahatsızlık duyan insan
biliyorum ki, “Bu ifade, insanlarda emir kulu olma duygusunu gıdıklıyor”
diyerek, kendisine “Allah’ın kulu” denmesine isyan eden o insanın genel duygu
ve düşüncesi de diğerlerininkinden farklı olmasa gerektir.

Maalesef, günümüzde de hemen her toplumun içinde sorgulanamaz zümreler
mevcuttur. Bunlar da bir nevî kast sistemine inanmakta, –hâşâ ve kellâ–
kendilerini Zât-ı Ulûhiyet’in ağzından, gözünden varedilmiş gibi görmekte ve
kendileri dışındakileri de tırnaktan yaratılan kimseler olarak kabul



etmektedirler. Onların inançlarına göre; menşe ve mahiyeti tırnak olanlar değil,
kendileri gibi gözden kulaktan yaratılmış kimseler (!) her zaman önde
bulunmalı, hep onlara serfüru edilmelidir. Onlara, ister marjinal bir kesim,
ister oligarşik bir azınlık, isterseniz de Kur’ân’ın ifadesiyle bir “şirzime-i
kalîl” deyin, nasıl anarsanız anın, onların dokunulmazlığı vardır. Bütün
mütegallipler, aldatmayı akıllılık sayanlar, teşriî masûniyete sığınan
ahlâkzedeler, tekvinî masûniyet (!) gücünü “Hak kuvvettedir.” deyip sonuna
kadar kullanan zorbalar, rüşvetçiler, silah kaçakçıları, uyuşturucu satıcıları...
hep onların arasındadır ama onlardan herhangi birinin suç işlediğini telaffuz
edebilmek mümkün değildir. Öyle ki, hırsızlığı mârifet sayan hortumculardan
birisi, şayet bu asiller (!) sınıfının üyesi ise, elinde hortum milletin kanını
emerken yakalansa da, mutlaka ona mâkul bir mazeret bulur ve yiyeceklerini
yine yer, yutacaklarını yine yutar.

Firavun’un Halefleri
Ne kadar acıdır ki, Firavun döneminden bugüne dek belki dört bin sene

geçmiş olmasına rağmen, enbiyâ-i izâmın nuruyla aydınlanan bazı dönemler
istisna edilecek olursa, insanlığa doğru yürüme istikametinde dört adım dahi
atılamamıştır; atılamamıştır, zira, aynı Firavun düşüncesi ve benzer kast sistemi
bugün de her yerde hükümfermâdır. Dahası, günümüzün tiranları Hazreti Musa
dönemindeki Firavun kadar dahi müsamahalı ve demokrat değillerdir.
Firavun’un diyaloğa ve müzakereye yanaştığı kadar olsun, onlarla bir meseleyi
konuşmak ve kendini ifade etmek âdeta imkânsızdır. Bugünün despotları,
kendilerini hiç olmazsa “kavl-i leyyin” karşısında azıcık yumuşak davranmaya
sevkedecek insanî duygulardan dahi uzaktırlar. Doğudan batıya kadar hemen
her yerde zorbalık yapan bu gaddarların gözlerinin önünde semadan kitap
alsanız, ona da “illüzyon” der ve inanmaya asla yanaşmazlar. Hak ve hakikati
anlatmaya ya da bir meseleyi akl-ı selimle müzakere etmeye çalışsanız,
sözlerinizi hiç dinlemedikleri gibi, bir de sizi derdest edip hapse atarlar. Bu
açıdan da, şahsen, günümüzün tiranlarını ilk firavunlardan daha insafsız, daha
acımasız, daha müsamahasız, daha kaba ve daha zalim görüyorum.

Gerçi, Allah’ın ipine sımsıkı sarılan, dosdoğru yürüyen ve hâdiseleri iman
ölçüleriyle değerlendiren hakikî mü’minler, zalim diktatörlerin hafife almaları
karşısında bile çoğu zaman izzet ve iffetlerini korurlar. Çünkü, Firavun’un
hükmü ancak fasık bir kavim içinde geçerliliğini sürdürebilir. Hakikî
mü’minlere, haksızlık karşısında boyun eğdirmek, onları kandırmak ve
sindirmek âdeta imkânsızdır.

Ne var ki, kaba kuvvet temsilcisi zorbalar, halk kitlelerinin aklını çelmek ve



onları sindirmek için her yola başvururlar. Onların işi istihfaf ve istiz’aftır;
yani, ezmek, zayıflatmak, tesirsiz kılmak, sonra da ezikliği kabul ettirerek
kitleleri küçük olmaya ve küçük kalmaya alıştırmaktır. Bunu yapabilmek için
her yolu dener ve her vesileyi kullanırlar; bir yandan demokrasi havariliği
yaparlar, diğer taraftan tam bir diktatör gibi davranırlar; hem özgürlüklerden
dem vururlar hem de herkesi köle gibi kullanırlar; işlerine gelirse din urbasına
bürünürler, bunu yararlı bulmazlarsa bilim kisvesine sığınırlar; bazen başlarına
bir beyaz külah geçirir, bazen de bellerine zünnar bağlarlar; kimi zaman
minarelerin başında tevhidi ilân ediyor görünürler, kimi zaman da şürekâya
selâm dururlar... Felsefe veya tasavvuf, din adamlığı veya entelektüellik,
barbarlık veya uygarlık bunlardan hangisi çıkarlarına uygun geliyorsa ona
yanaşır ama mutlaka üstün ve seçkin insan olmanın nimetlerinden yararlanmaya
bakarlar. Bilgi edinme yollarını ve haber ağlarını hep elde tutmaya çalışır ve
onları kimseyle paylaşmaya razı olmazlar. Çoğu zaman, objektif bir araştırmaya
ve doğru bir habere bile izin vermezler; gerçekleri örtbas edip kitleleri
diledikleri gibi şartlandırırlar. Böylece, halkı istedikleri yönlere sürükler
dururlar.

Sözün özü; psikolojik baskılar, aleyhte propagandalar, mesnedsiz isnatlar,
iftiralar, hapis ve öldürme tehditleri, komplolar, türlü türlü entrikalar, çeşitli
işkenceler, cinayetler ve hatta katliamlar kendi düzenlerini sürdürebilmeleri
için bütün firavunların devamlı başvurdukları yöntemlerdir. Adâlet, eşitlik,
insan hak ve özgürlükleri onlar için hiçbir anlam taşımaz. Özellikle de
günümüzde, bazı samimi insanlar tarafından adâlet, hürriyet, evrensel değerler
ve insanca yaşama adına yapılan her çağrı, Firavun ve mele’i için kendi
mülklerine, saltanatlarına ve hâkimiyetlerine yönelik bir tehdit mânâsına gelir;
dolayısıyla da, savunulan ve ardına düşülen onların hakları değilse, yükselen
ses kime ait olursa olsun hemen boğulmalıdır. Bu açıdan, Hazreti Musa ve
İsrailoğulları karşısında o dönemin Firavununun tavır ve davranışları,
haleflerinin yolunu da resmetmektedir. Fakat, ne hazindir ki, asırlardır içlerinde
taşıdıkları hırsı ve hıncı büyüte büyüte bugünlere gelen Firavun’un torunları,
hak ve hakikat karşısında ilk dedeleri kadar dahi müsamahalı değiller.
1 Tâhâ sûresi, 20/44.
2 Nâziât sûresi, 79/24.
3 Kasas sûresi, 28/14.
4 Tâhâ sûresi, 20/44.
5 Kasas sûresi, 28/34.
6 Tâhâ sûresi, 20/25-27.
7 Zuhruf sûresi, 43/54.
8 Zuhruf sûresi, 43/54.



Kimsesiz Çocuklar ve Evlât Edinme
Soru: Son dönemde bir kez daha medyaya yansıyan çocuk yuvalarındaki

işkence hâdiselerinin önüne geçebilmek ve kimsesiz çocukları topluma
kazandırabilmek için neler yapılabilir? Dinimizin bu hususta ortaya koyduğu
ölçülere de riayet etmek şartıyla, “evlât edinme” bir alternatif çözüm yolu
sayılabilir mi?

Cevap: Doğrusu, işkence gören o masum çocukların hâlini televizyonda
seyredince benim de içime kan damladı. Hiçbir şeyden haberi olmayan
yavruların, çok büyük cinayet işlemiş insanlar gibi cezalandırılmaları
karşısında âdeta kanım dondu. Kaldı ki, bugün Avrupa Birliği’nin öne sürdüğü
esaslar ve Kopenhag kriterleri, en büyük cinayetleri işleyen cânilere bile
işkence yapılmamasını şart koşuyor. Değişik ülkelerde, kanunları uygulamakla
görevli bazı kimseler çoğu zaman bunu ihlal etseler de, uluslararası hukuk
işkenceyi mutlak şekilde yasaklıyor. Hatta, bazı yabancı kuruluşlar tarafından
hapishaneleriniz, karakollarınız gözetleniyor ve çok büyük kötülükler yapan
mücrimlerin haklarının korunması hususunda dahi hassasiyet izhar ediliyor.
Fakat diğer tarafta, oynamak, hata yapmak, düzeni bozmak, bazı şeyleri kırmak
tabiatlarının bir yanı olan o minnacık çocuklar hakaretlere maruz kalıyor,
azarlanıyor, dövülüyor ve hatta işkence görüyor.

Oysaki, ister kreş, ister anaokulu, isterse de bakım evi olsun, o müesseseler,
çocukların terbiye edilmeleri, güzelce yetiştirilmeleri, insanî değerler tâlim
edile edile, potansiyel insanken hakikî insan seviyesine yükseltilmeleri için
açılmıştır. Devlet, o müesseseleri desteklemekte, hem çocukların bakım ve
görümü hem de o işte çalışan memurların maaşları için para vermektedir.
Fakat, maalesef, o çocuklara bakmakla mükellef bazı memurlar onları
dövmekte ve tartaklamaktadır. Aslında, bir insan, müstehak olsa bile kendi
evlâdına o kötü muameleyi yapamaz; şayet vicdanı çürümemişse, başkasının
evlâdına da yapamaz. Çünkü koşup oynamak, düşüp kalkmak, bozup dağıtmak
ve kırıp dökmek çocukların tabiî hâlidir; bunlardan dolayı o masumlar
dövülemez. Bu davranışlarını, onların tabiatlarının dışa vurması şeklinde kabul
etmezseniz, onları kat’iyen terbiye edemez ve insanlık seviyesine
yükseltemezsiniz.

Haddizatında, hayret ve dehşetle seyrettiğimiz o manzaralar yeni de değil.
Daha önce, Barbaros Köyü’ndeki çocuk evinde ve başka yuvalarda da benzer
hâdiseler ortaya çıkmıştı. Hatta, bunların bazılarında misyonerlik faaliyetleri
de yapılıyordu. Bir insan, hür iradesiyle istediği dini seçebilir. Fakat bir çocuk



değişik duygu, düşünce ve cereyanların tesirinde kalabileceği bir dönemde
yabancılara teslim edilemez. Hiçbir millet de kendi evlâdının yabancılara
teslim edilmesine razı olmaz. Fakat, bizim ülkemizde o türlü yerlerin
açılmasına, hatta çocuk köylerinin kurulmasına göz yumulmuştu. İşte, oralarda
da benzer çirkinlikler işlenmiş ve çocuklar olmadık işkencelere maruz
bırakılmıştı. Bu açıdan da, öyle anlaşılıyor ki, ortaya çıkan hâdiseler, sadece
meselenin suyun yüzüne vuran kısmından ibaret. Zannediyorum, Milli Eğitim
Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların yetkilileri ve mahallî
idareciler değişik bölgelerde bu mevzuda ciddi incelemelerde bulunsalar, bazı
müesseselere yaptıkları gibi baskın türünden teftişler yapsalar; “kamu alanıdır”
bahanesine sığınarak, gece-gündüz demeden her saat Kur’ân Kursları’na ve
bazı özel okullara girip denetledikleri gibi oraları da teftiş etseler, daha
korkunç hâdiselerle karşılaşırlar. O çocuklara mikrofon uzatsalar ve onları
dinleseler, tüylerini ürpertecek kadar acı olaylar duyabilirler.

Yarayı Kanatan Sebep
Evet, Türkiye’nin pek çok kanayan yarası vardır; bu yaralardan bir tanesi de

kimsesizliğe terkedilen çocukların içler acısı hâlidir. Bu problemin temelindeki
en önemli unsurlardan biri ise, kültürümüzdeki aile yapısının değişmesi
olmuştur. Eskiden bizim evlerimizde anne-baba veya nine-dedenin etrafında
pek çok gelin ve evlât bulunurdu. Pederşâhî veya cedşâhî diyebileceğimiz
yuvalarımız âdeta iç içe aileler topluluğuydu. Mimarimiz de buna göre
gelişmişti, her aile diğerleriyle yarı ayrı yarı beraber yaşardı. O atmosferde
nineler ve dedeler yuvaların başında birer sıyanet meleği gibiydi. Zayıf bir
hadiste de ifade edildiği gibi, “Yaşını-başını almış, olgun insanlar evin içinde
bir nevi birer nebi mümessilidirler.”1 Bizim evlerimizde de yaşlılarımız bir
Nebi’nin ders halkasından feyz almışçasına uhrevîlik arz ederlerdi. Onları
ağırbaşlı, ciddi, ötelere açık ve hep güzellikleri telkin eden birer semâvî gibi
görürdük. Dedelerimiz-ninelerimiz, bize dinimizi anlatırken, bahis mevzuu olan
her meseleyi kâmil bir mürşidden dinliyor gibi dinlerdik. O me’hazlar bizim
için çok kutsaldı; dolayısıyla, onlardan aldığımız her şeyi kutsala saygının
gereği olarak alırdık. O büyük ailenin fertleri birbirlerini tamamlarlardı,
böylece her insan yuvada aradığı sevgi, şefkat, anlayış ve merhameti mutlaka
bulur ve tatmin olurdu.

Heyhat, zamanla o aile yapısı değişti; bu değişim evlerimizin mimarisine
bile aksetti. Küçük küçük aileler, kibrit kutusu gibi evlere hapsedildi. Daha
kendisi bakıma ve görüme muhtaç gençler damat oldu; sırtının sıvazlanmasına
ve saçlarının taranmasına ihtiyaç duyan kızlar gelinlik giydi. Evlenenler birer



birer baba evinden kopup uzaklaştı. Hayatı bilmeyen, hayat adına hiçbir şey
okumamış olan gencecik anne-babalar çocuk yetiştirmek gibi zorlardan zor bir
vazifeyle baş başa kaldı. Çevrelerinde Nebi mümessili ihtiyarlar bulunmayınca
çocuklar onların tecrübesizliklerine kurban gitti. Bütün bütün iş işten geçmeden
anne-babanın gün görmüşlüğünden, dede ve ninenin tecrübelerinden istifade
etmenin gerekliliğine inananlar, bir yanlıştan dönmeye çalışsalar da, bu defa da
devrin şartları ve o anlayışla bozulan mimari buna imkân vermedi. Zaten kibrit
kutusu gibi bir daireye sıkışan insanlar, anne-babalarını yanlarına alıp beraber
yaşamaya hiç muvaffak olamadı, onları koymak için bir odalık yer bile
bulamadı.

Bu kötü durumu düzeltebilir miyiz, bilemeyeceğim. Mimariye kadar aksetmiş
bir yanlışlığı bir hamlede düzeltmemiz mümkün görünmüyor. Fakat, nasıl ki,
bizim aile yapımızın sarsılması şehircilik ve yerleşmeye kadar pek çok sahada
bir düzine yanlışlıklara sebebiyet verdi; şimdi, tekrar o eski günlerin ve o
sımsıcak yuvaların huzurunu bulabilmek de mimariye kadar her şeyi bu
zaviyeden ele alıp değerlendirmeye bağlı olsa gerek.

Çocuğun İlacı Şefkattir
Unutulmamalıdır ki, anne-baba şefkatinden mahrum büyüyen çocukların

şuuraltı müktesebâtı annesizliğe ve babasızlığa göre programlanır. Dünyadaki
umum nizamı altüst eden, içtimaî herc ü merçlere sebebiyet veren kimseler,
genellikle anne ve baba alâkasından mahrum yetişen dünün sahipsiz
çocuklarıdır. Hatta, zannediyorum, bütün dünyada değişik kargaşaların
arkasındaki insanlar hep nesep problemi olan kimselerdir; derinlemesine bir
tetkik yapıldığı zaman ciddi bir nesep problemi çıkar zalimlerin, despotların ve
tiranların altından. Anne-baba şefkatinden mahrum büyüyenler arasından da
bazen temiz ve iyi insanlar çıkabilir ama bunların içinde toplum düşmanları
daha çoktur; nizamı sevmeyenler, anarşi çıkaranlar ve milletin huzurunu
bozanlar büyük ölçüde onların içinde neş’et ederler. Sokak serserileri,
tinerciler, kapkaççılar, onların üstündeki daha büyük şekâvet örgütleri ve hatta
–affedersiniz– hortumcular, iyi bir psikanalize tâbi tutulsalar görülecektir ki,
umumiyetle anne-baba şefkatinden mahrum yetişmiş toplum düşmanı
kimselerdir.

Bu zaviyeden, çocukların toplum için büyük bir problem olmamasının ilk
şartı, her çocuğun sadece ailede bulabileceği merhamet, sevgi ve şefkat
atmosferinde büyümesini sağlamaktır. Kendi toplumumuzu, onun âhengini ve
geleceğini büyük bir tehlikeden kurtarmanın en önemli vesilesi, ülkemizdeki
her çocuğa bir şekilde ailenin sıcaklığını yaşatmak ve anne-baba sevgisini



tattırmaktır.
Dolayısıyla, anne-babalar, ne durumda olurlarsa olsunlar, öz çocuklarını

yuvalara ve bakım evlerine terk etmemelidirler. Zira, annenin ve babanın
çocuğa vereceği şey, şefkat alaşımlıdır, merhamet ambalajlıdır ve başkalarının
sevgi tavırlarından çok farklıdır. Bir yabancı, şefkat meleği bile olsa, kat’iyen
bir annenin, bir babanın davrandığı gibi davranamaz. Onun davranışları, aldığı
terbiyenin gereğidir, sun’îdir. Onunki anne şefkati değil, şefkat gibi bir şeydir;
merhamet değil, merhamet gibi bir şeydir. Ancak anne-babanınki tam
merhamettir, katışıksız şefkattir; çünkü onlar, çocuklarına karşı kendi canlarına
ve vücutlarının bir azasına gösterdikleri ihtimamı gösterirler. Başkaları aradaki
o ince farkı anlayamasa da, çocuk kendi ruhunda tartar, değerlendirir; birine
karşı daha fazla açılır, öbürüne biraz daha kapalı kalır. Sizin çözemediğiniz
bazı şifreleri çocuk çözer. Kimin tavırlarının gönülden kiminkinin yapmacık
olduğunu hemen anlar. Kimin sinesi daha sıcaktır çocuk onu bilir,
bildiğindendir ki, siz sinenizi yarıp içinize koysanız, yine de ona kendi
annesinin bağrında duyduğu o sıcaklığı veremezsiniz. Onların biri sun’î bir
sıcaklık; öbürü ise, ısısını gönlün en derin noktasından alan samimi bir
sıcaklıktır. Bundan dolayı, anne ve babalar, çocuklarını valideynin hakikî
sevgisinden, hakikî şefkatinden ve hakikî merhametinden mahrum
etmemelidirler. Çocukların, toplumun şefkat ve merhametine de ihtiyaçları
vardır; fakat bütün yavrular her şeyden daha ziyade anne-baba şefkatine
muhtaçtırlar. Bunu düşünerek, bütün anneler ve babalar kendi çocuklarına sahip
çıkmalıdırlar.

Bazı çalışan anne ve babalar, çocuklarını gündüzün belli bölümlerinde,
birkaç saatliğine kreş ve anaokulu gibi yerlere bırakmak zorunda kalırlarsa, o
zaman da, mutlaka çok emin buldukları bir yere koymalı ve onları güvenilir
ellere teslim etmelidirler. İcabında o müesseseleri kendileri kurmalı; kendi
duygu ve düşüncelerini paylaşan insanların bulunduğu o yerleri tercih
etmelidirler. Bununla beraber, günlük meşgaleler arasında çocuklarını asla
savsaklamamalı; onları her akşam dinlemeli ve ne yapıp edip o küçücük
gönüllere anne-babanın samimi sevgisini, hakikî şefkatini ve mecazî olmayan
merhametini duyurmalıdırlar.

Şayet, bir çocuğun anne ve babası ölmüşse ya da bir şekilde ondan ayrı
yaşamak zorunda kalmışlarsa, o zaman anne-baba olma vazifesi mümkünse abi
ya da ablaya; onlar için mümkün değilse, dedeye ve nineye düşmektedir. Onlar
da sahip çıkamayacaklarsa, bu defa çocuğun en yakınları olarak amca, dayı,
hala ve teyzeden birinin onu teslim alması, büyütüp yetiştirmesi en uygun olan
yoldur. Çocuk, anne-babadan alacağını başka kimseden aynıyla alamasa bile,



birinci ve ikinci dereceden akraba da ona lâzım olan sevgi ve merhameti
gösterebilir. İnanan bir amca veya dayının, Allah’tan korkan bir hala ya da
teyzenin göstereceği alâka da çocuğun sevgi ve şefkat atmosferinde büyüme
ihtiyacını giderebilir. Bizim dünyamızda, amcanın gösterdiği sevgi babanınkine
denktir; teyzenin ortaya koyduğu şefkat anneninkini aratmayacak kadar derindir.
İşte, çocuklar, hiç olmazsa, böyle bir sevgi ve şefkat ikliminde yetiştirilmeli ve
asla yabancı ellere terk edilmemelidir.

Çocuk Arzusu
Eğer, bir çocuğun anne-babası olmadığı gibi, ona birinci-ikinci dereceden

yakınları da sahip çıkmıyorsa, o çocuğu alıp yetiştirmek ve yarınlara
hazırlamak toplumun üzerine düşen bir vazifedir. Toplumumuzda çocuğu
olmayan pek çok kadın, erkek ve bir sürü de çift vardır. İşte, özellikle çocuğu
olmayan ailelerin, o kimsesiz çocuklara kol kanat germeleri, onları kendi
çocuklarıymış gibi yetiştirmeleri hem içtimaî bir vazifeyi eda etmek demektir
hem de çok büyük sevaptır. Vakıa insan, tabiatı gereği kendi sulbünden bir
çocuğu olmasını ister ve bu gayet normaldir. Kur’ân-ı Kerim, melekler
tarafından çocukla müjdelenen Hazreti İbrahim’in (aleyhisselâm) sevincini ima
eder ki, bu ondaki çocuk isteğinin bir emaresidir. Hazreti Zekeriya’nın
“(Rabbim) Eşim kısır! Lütf-u kereminden öyle bir oğul nasip et ki, bana da,
Yâkub hanedanına da vâris olsun. Onu, razı olacağın bir insan eyle!”2

şeklindeki yakarışı; “Yâ Rab, nezdinden bana tertemiz bir zürriyet ver.”3

deyişi ve “Rabbim, beni yalnız bırakma, Sen vârislerin en hayırlısısın.”4

duası onun evlât arzusunu ve hakikî bir vâris isteğini göstermektedir. Ayrıca,
Peygamber Efendimiz’in (aleyhi ekmelüttehâyâ), Mâriye Validemiz’den oğlu
İbrahim’in ölümü karşısında hüzünlenip ağlaması da Resûl-i Ekrem
Efendimiz’in böyle bir isteğini akla getirebilir. Gerçi, mukarrabînin evlât
talebinde dava-yı nübüvvete mirasçı bırakma niyeti ağır basar; ama, neticede
onlarınki de bir taleptir. Bu açıdan da, bir annenin ya da babanın kendi özünden
olan bir çocuğu bağrına basmayı arzulaması gayet tabiîdir. Fakat şayet Allah
bir insana çocuk nasip etmemişse, o zaman, sahipsiz yakınlarından, kimsesizler
yurdundan, çocuk yuvasından ya da bakım evinden bir çocuk alarak onu
büyütmesi, ona kendi ruhunun ilhamlarını işlemesi ve kendisi gibi bir insan
yetiştirmesi de çok büyük hayırlara vesile olacaktır.

Mevzu ile alâkalı gördüğüm için Gandi’nin başından geçen bir hâdiseyi
hatırlatarak sözlerime devam edeceğim: Onu çok derin bir insan olarak tanıdım.
Hayatını okuduğum zaman, o derinliğini ömrünün her karesine yansıttığını ve
bazı tavırları, bir kısım davranışları itibarıyla tam bir muvahhid gibi yaşadığını



gördüm. Nakledildiğine göre; Müslümanlar ile Hindular arasındaki
çatışmaların kızıştığı günlerde, Hindu çocuklardan biri de hayatını kaybeder.
Çocuğun babası, Müslümanlardan bir çocuk öldürerek intikam almak için
yemin eder. Bunu haber alan Gandi, adamı çağırır ve ona niçin masum bir
çocuğu öldürmek istediğini sorar. Hindu adam, “Onlar benim yavrumu
öldürdüler, ben de onlardan bir çocuk öldürerek öcümü alacağım!” der.
Gandi’nin mukabelesi düşündürücüdür; der ki, “Birini öldürmen, senin ölmüş
çocuğunu geri getirebilir mi? İlle de çocuğunun yerini doldurmak istiyorsan,
onlardan bir çocuğu evlâtlık edin, onu kendi öz oğlun gibi bağrına bas ve
güzelce yetiştir.”

Sağlam Karakter Sıcak Yuvayı Bulunca...
Aslında, İslâm Tarihi, bu konuda başka misaller aramaya ihtiyaç

bırakmayacak kadar güzel örneklerle doludur. En başta, Allah Resûlü
(aleyhissalâtü vesselâm) Zeyd İbn Hârise’yi evlât edinmiş; onu saadet
hanesinin bir ferdi olarak kabul etmişti. Öyle ki, bu konuda âyet5 ineceği ana
kadar herkes onu “Muhammed’in oğlu Zeyd” diye çağırır olmuştu. Peygamber
Efendimiz, Hazreti Zeyd’in oğlu Üsame’yi de torunları Hazreti Hasan ve
Hazreti Hüseyin’den ayırmazdı (Allah hepsinden razı olsun). Hem Hazreti Zeyd
hem de Hazreti Üsame peygamber ocağının terbiyesiyle büyümüş ve kendi
dönemlerindeki İslâm ordusunun kumandanlığına kadar yükselmişlerdi.

“Sâlim Mevlâ Ebî Huzeyfe” şeklinde anılan Hazreti Sâlim de annesiz
babasız bir köle iken Hazreti Ebû Huzeyfe tarafından önce hürriyetine
kavuşturulmuş, sonra da sadâkati ve dirâyeti sebebiyle oğul ilân edilmişti.
Oğullukların hakikî oğul gibi sayılmayacağını belirten, “Öyleyse evlâtlara
babalarını esas alarak isim verin! Böyle yapmak Allah nezdinde daha doğrudur.
Eğer babalarını bilmiyorsanız, bu takdirde onları kardeş veya mevlâ olarak
kabul edin!” mealindeki Ahzâb sûresinin 5. âyeti nâzil olduğu zaman, Ebû
Huzeyfe’nin hanımı Sehle bintü Süheyl, Resûlullah’a (aleyhissalâtu vesselâm)
gelerek, “Biz Sâlim’i oğlumuz biliyorduk. O benim yanıma rahat girip
çıkıyordu. Zaten bizim tek evimiz var. Onun hakkında ne dersiniz?”  diye
sorunca, Allah Resûlü, onu emzirirse süt sebebiyle kendisine mahrem olacağını
söylemiş ve o da öyle yapmıştı.6 Kadı Iyaz’ın naklettiğine göre; Sehle Hatun,
sütünü bir kaba sağmış, Sâlim de o kaptan içmişti. Çünkü, o gün Hazreti Sâlim
bir çocuk değildi, delikanlı idi.7

Ümmühatü’l-Mü’minîn’den Hazreti Âişe’nin haricindekiler süt emme yaşı
geçmiş büyük kimselerin emzirilmesiyle süt kardeşliğinin tesis



edilemeyeceğine, Peygamber Efendimiz’in Hazreti Sâlim hakkındaki cevâzının
sadece ona mahsus bir ruhsat olduğuna inanmış ve bir başkasının kat’iyen bu
ruhsatla amel edemeyeceği kanaatine varmışlardır. Selef ve halef uleması da,
büyüğün emzirilmesiyle süt anneliğinin hâsıl olmayacağı hususunda icmâ
etmişlerdir.

Kendisine hususi ruhsat verilen Hazreti Sâlim’e, bir de dirâyet ve kiyâset
itibarıyla bakarsanız, bu meseledeki bir kısım hikmet-i ilâhiyeyi daha berrak
görürsünüz. Annesiz-babasız bir çocukken çok iyi bir eve düşmüştür. O evde
kendisine pek güzel bakılmış, bütün ihtiyaçları görülmüş; sevgi ve şefkatle
yetiştirilmiştir. Öyle ki, Hazreti Sâlim, Kur’ân’ı çok iyi bilen ve en güzel
okuyanlardan biri olmuş; Peygamber Efendimiz “Kur’ân-ı Kerim’i şu dört
kişiden öğreniniz.”8 diyerek övdüğü güzîde insanlar arasında onu da saymıştır.
Hicret’te Hazreti Ömer gibi ileri gelen sahabilerin de aralarında bulunduğu
Muhacirlere imam olmuştur. Dahası, Hazreti Ömer sinesinden yediği bir
hançerle son dakikalarını yaşarken, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Abdurrahman
İbn Avf, Sa’d İbn Ebî Vakkas, Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir efendilerimizi
halife seçmek üzere tayin etmiş ve sonra da “Ebû Huzeyfe’nin mevlâsı Sâlim
sağ olsaydı onu seçerdim. Ötede bana niçin onu seçtiğim sorulursa, Resûl-i
Ekrem’in onun hakkında, ‘Sâlim, Allah’ı en çok seven kimsedir’ dediğini
duydum diye cevap verirdim.”9 demişti. İşte, Hazreti Sâlim gibi sağlam
karakter sahibi bir insan, Ebû Huzeyfe’ninki gibi sıcak bir yuva bulunca bu
denli yücelebilmişti.

Mevâlî
Bu örnekler, İslâm literatürüne “mevâli” tabirinin girmesine vesile olmuştu.

Bu ifade, sonradan hürriyetlerine kavuşan ve samimi mü’minlerin yanında tam
bir evlât gibi yetiştirilen insanların unvanıydı. Meselâ; İmam Mâlik
Hazretleri’ni yetiştiren İmam Nâfi mevâlidendi. Abdullah İbn Ömer’in cariyesi
Mercâne’nin oğluydu. Abdullah İbn Ömer, Nâfi’yi bağrına basar, onunla özel
olarak ilgilenirdi. Bu sayede, Nâfi Hazretleri ilmin zirvelerine çıkmıştı ve
kendisi de pek çok seçkin talebe yetiştirmişti.

Denebilir ki, Meymûne Validemiz’in mevlâsı Atâ İbn Yesar’dan Atâ İbn Ebî
Rebah’a, İmam Mesruk’tan Tâvûs İbn Keysân’a kadar nice büyükler ve
özellikle hadis imamlarının neredeyse yüzde sekseni mevâliydi. Onların çoğu
bir kölenin oğlu olarak ele düşmüş; evsiz barksız ve kimsesiz kalmışlardı.
Daha sonra, inanan insanlar onları yanlarına almış, beslemiş, büyütmüş,
yetiştirmiş ve olgun birer insan olarak topluma kazandırmışlardı. Onlar da, bir



yönüyle o ezik yanlarını bir rüzgâr gibi arkalarına almış ve bir boşluğu
doldururcasına kendilerini tamamen dine vermişlerdi. Neticede onların her biri
başımızı ayaklarının altına koyacağımız imamlardan bir imam olmuştu.
Dolayısıyla, ister Gandi’nin mülâhazasına, isterseniz de tarihin o safhasına
bakarsanız, hâl-i hazırdaki bu problemi çözme hesabına bu yolu da kullanmanın
isabetli olacağını görürsünüz.

Bu arada, şunu da ifade etmeliyim ki, evlâtlıkların hakikî evlât gibi
sayılmayacağını belirten âyet ve evlât edinme ile alâkalı bazı sınırlamalar
kat’iyen kimsesiz çocuklarla ilgilenmeme anlamına gelmez. Söz konusu âyet ve
hükümler, câhiliye devrinde carî olan ve sıhrî hısımlık, nesep, evlenme,
boşanma ve miras konularında öz çocuklarınkine denk hükümler doğuran
evlâtlığı kaldırmıştır. Yoksa, bir Müslüman, herhangi bir çocuğa bakabilir; onu
eğitip meslek sahibi yapabilir ve bundan dolayı da büyük sevap kazanabilir.

Evlât Edinme ve Süt Hısımlığı
Şu kadar var ki, bir kız ya da erkek çocuğu alıp onu barındırma, besleyip

büyütme hususunda dinimizin ortaya koyduğu bazı kurallar vardır. Eğer alınan
çocuk birinci-ikinci dereceden akraba değilse, bir zaman sonra, erkekse evin
hanımına, kızsa evin erkeğine nâmahrem olacaktır. Dolayısıyla, mümkünse o
çocuğa süt emzirtmek suretiyle bir mahremiyet tesis etmek gereklidir. Bir
çocuk, süt emme döneminde iken, kendi annesinden başka bir kadından süt
emerse, o çocukla süt emziren kadın ve o kadının yakınları arasında bir süt
hısımlığı meydana gelir. Çoğunluğa göre, hısımlığa vesile olması için, sütün ilk
iki yaş içerisinde emilmesi gerekir. Ebû Hanife’ye göre ise emme süresi otuz
aydır. Bu süre zarfında süt hısımlığı tesis edilirse, hadisin ifadesiyle, “Nesepçe
haram olanlar süt yoluyla da haram olurlar.”10

Evet, imkân varsa, bakılıp görülecek çocuk daha emme çağındayken
alınmalı; büyüdüğü zaman bir mahremiyet meselesi söz konusu olmaması için,
kız ise baba tarafından, erkek ise de anne tarafından bir süt hısımlığı
sağlanmalıdır.

Şayet, süt emme dönemini geride bırakmış bir çocuk almışsanız ya da bir süt
hısımlığı hâsıl edememişseniz, o zaman da, meseleye biraz daha temkinli
yaklaşır, daha hassas davranırsınız. Hâl ve davranışlarınıza dikkat eder, belli
bir yaşa kadar onu evinizde besler, büyütürsünüz. Daha sonra da, icabında bir
okula koyar, okuyup yetişmesine vesile olursunuz; belli bir yaştan sonra biraz
mesafeli durur ama yine de ona kimsesizlik yaşatmazsınız. Bu konuda da,
eskiye nispetle şimdilerde çok daha avantajlı sayılırsınız. Bugün bir talebeyi



gözünüz arkada kalmadan emanet edebileceğiniz evler, yurtlar, pansiyonlar ve
okullar vardır. Onlardan birine yerleştirir, zaman zaman arar sorar, ara sıra
gidip ziyaret edersiniz. Hafta sonları o da sizi ziyaret eder, gelir sizinle teselli
olur. Hatta, zamanı gelince evlenmesi, yurt-yuva kurması hususunda da
yardımda bulunursunuz. Böylece, hem onu muhtemel bir zulüm ve işkenceden
kurtarmış, hem kendi vesâyetinizle yetiştirip topluma yararlı bir insan hâline
getirmiş, hem de bakım evlerinin ve çocuk yuvalarının yükünü hafifletmiş
olursunuz. Her anne-baba bunu hazmedebilir mi hazmedemez mi,
bilemeyeceğim. Fakat, böyle hayırlı bir işin, pek önemli bir ahiret yatırımı
olduğu ve insana çok sevap kazandıracağı kanaatini taşıyorum.

Tabiî, toplum hesabına böyle önemli bir vazifenin eda edilebilmesi ancak
devletin desteklemesiyle gerçekleşebilir. Devlet bu mevzuda bir kampanya
başlatmalı, evine çocuk alan aileleri zaman zaman denetlemeli, hatta o ailelere
bazı maddî yardımlarda bulunmalı ve birkaç sene geçince, yanına aldığı çocuğu
topluma kazandırabilen kimselere plaket vermeli, onları takdir etmeli ve
ödüllendirmelidir. Evet, devlet bir yandan o çocukların durumunu kontrol
etmeli, gittikleri yerlerde üvey evlât muamelesi görüp görmediklerine bakmalı;
şayet, uygun şartlarda kalmıyorlarsa onlara daha elverişli bir çevre hazırlamalı;
eğer, gereken i’zâz u ikrâmı görüyorlarsa, o zaman da onların bakımı ve
görümü için yapılan bazı harcamaların külfetine katlanmalı ve o konuda samimi
gayret gösteren kimseleri mükâfatlandırarak başka aileleri de o işe teşvik
etmelidir. Bu sayede, devlet hem yurtlara yuvalara yaptığı masraftan çok daha
az bir miktarla kimsesiz çocuklara bakmış ve hem de onların iyi yetişmelerini
sağlayarak toplumun yarınlarını teminat altına almış olacaktır.

Ateşle Oynama!
Mevzuyla alâkalı son bir hususa değinerek sözlerimi bitireceğim:

Televizyonda seyrettiğim sahnelerde, o küçücük ve masum çocuklara işkence
eden insanların bazılarının başlarının kapalı oluşu dikkatimi çekti. Sanki,
“Bakın! Dinine, diyanetine bağlı kimseler çocuklara zulmediyorlar!” gibi bir
mesaj da verilmek isteniyordu. O manzara da beni ayrıca üzdü.

Öyle çirkin bir iş yapan bir Müslüman da olsa, bilinmelidir ki, o İslâm’a
aykırı bir davranış içerisindedir. Allah’a inanan ve İslâm’ı hayatına hayat kılan
bir insanın, o günahsız yavrulara karşı öyle bir muamelede bulunması mümkün
değildir.

Rehberimiz Hazreti Muhammed (aleyhi efdalüssalavât ve ekmelüttahiyyât)
ise ki, O’dur; O’nun hayatı kılı kırk yararcasına hak hukuk gözetmenin
misalleriyle doludur. Bir gün, Peygamber Efendimiz ashabına dönerek, “Sizden



kime bir haksızlık yapmış isem, şimdi benden hakkını alsın, ahirete
bırakmasın.” der. Bu sözünü üç defa tekrar edince yaşlı bir sahabi olan
Hazreti Ukkâşe ayağa kalkar. Bir savaşta, Allah Resûlü’nün değneğinin onun
sırtına değdiğini söyler. Resûlü Ekrem, bir değnek getirtir ve hakkını alması
için Hazreti Ukkâşe’ye seslenir. Bu manzarayı hayretle seyreden Hulefâ-i
Râşidîn Efendilerimiz, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, Peygamber
Efendimiz’e bedel kendilerine kısas uygulanmasını isterler, bu konuda ısrar
ederler; Allah Resûlü’ne kıyamaz ve ağlarlar. Fakat, Peygamber Efendimiz,
öne çıkar, sırtını uzatır ve “Hakkını al!” der. Ukkâşe (radıyallâhu anh) “Yâ
Resûlallah! Bana vurduğunuz zaman üzerimde elbise yoktu!” deyince,
Peygamberimiz hemen sırtını açar. Bu sahneyi gören sahabe-i kiramdan bazıları
yüksek sesle ağlamaya başlarlar. Hazreti Ukkâşe, Peygamberimiz’in mübarek
sırtına yaklaşır, dudaklarını yapıştırır, bir güzel öper ve sonra da “Anam
babam sana feda olsun yâ Resûlallah! Senden hak iddia etmek benim ne
haddime!” der. Allah Resûlü, hakkını helâl etmesi için ona ısrar edince,
Hazreti Ukkâşe, büyük bir mahcubiyet içinde, ahirette şefaatçi olması recasıyla
bütün haklarından vazgeçtiğini söyler. Peygamber Efendimiz de, “Kim
Cennet’teki arkadaşımı görmek isterse bu yaşlı adama baksın.”11 diyerek onu
müjdeler.

İşte, sadece şu hâdise bile, dini kendisinden öğrendiğimiz Zât’ın kul hakkı
konusunda ne kadar hassas olduğunu gösterir ve bizi de herkesin hukukunu
gözetmeye çağırır. Hele söz konusu bir yetimin hakkı ise, dinimiz o meseleyi
daha baştan belli hükümlere bağlamıştır. Kur’ân-ı Kerim, mü’minlerin yetim
malı yemeleri bir yana o mala yaklaşmalarını dahi mahzurlu saymış, pek çok
âyet-i kerimeyle bu hususta dikkatli olunması gerektiğini nazara vermiş ve
“Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, aslında karınları dolusu ateş
yerler. Onlar, yar ın harıl harıl yanan bir ateşe gireceklerdir.” 12 ikazında
bulunmuştur. Duhâ sûresinde de “Sakın yetimi güçsüz bulup hakkını yeme,
sakın onu küçümseyip üzme.”13 buyurmuştur.

Öyleyse, bir Müslüman bütün davranışlarını ve muamelelerini ötede
hesabını vereceği mülâhazasına bağlamalıdır. Üzerinde başkasına ait bir arpa
kadar hak varsa, ondan dolayı da hesaba çekileceğini düşünmeli ve daha
hayattayken o haktan kurtulmanın yollarını aramalıdır.

Ödenmemiş Haklarla Öteye Gitmemeli
İdarecilik yaptığım dönemlerde, haylazlıklarıyla insanı şirazeden çıkaran

bazı talebeler tanımıştım. Onlardan çok azını hafif şekilde cezalandırdığım da



olmuştu. Fakat, birine karşı azıcık yüzümü ekşitmişsem, daha ilk fırsatta onu bir
kenara çekip harçlık vermeye, gönlünü almaya ve hakkını helâl ettirmeye çok
dikkat etmişimdir. Gerçi, o talebeler, genel tavır ve davranışlarım itibarıyla
kendilerini çok sevdiğimi ve hep onların iyiliğini düşündüğümü bilir ve
kat’iyen hak iddiasında bulunmazlardı. Fakat, ben yine de küçük bir siteme
bedel hiç olmazsa birkaç tatlı sözle onların gönlünü almaya çalışmışımdır.
Aradan geçen onca seneye rağmen, üzerimde hakkının kalmış olabileceğine
ihtimal verdiğim insanları arayıp sormaya, izlerini bulmaya ve helâlleşmeye
ihtimam gösteriyorum. Geçenlerde aklıma geldi ve birkaç arkadaşa da bu
duygumu açtım; “Unuttuğum kimseler olabilir; Akademi sayfası bana isnad
edildiğinden dolayı, oraya ‘Bana kimin arpa kadar hakkı geçmişse, benden
kimin bir kuruş bile alacağı varsa, falan yere müracaat etsin.’ şeklinde bir not
düşsem!” dedim. İnanın, gönlümün ve vicdanımın sesini dile getiriyorum;
Allah’ın huzuruna birinin hakkını yemiş olarak gitmemek için başıma
basılmasına bile razıyım. Allah’tan korkan ve hak hukuk tanıyan bir insan,
“Hakkımı helâl etmem için başına basmak istiyorum.” dese, ödenmemiş haklar
sırtımda olarak ötelere gitmektense, öyle bir muameleyle karşı karşıya kalmayı
tercih ederim.

Zannediyorum, şahsen böyle düşündüğüm ve inandığım gibi, bütün
Müslümanlar da böyle düşünüyor ve inanıyorlardır. Dolayısıyla, değil masum
çocuklara işkence etmek, başkasına ait en ufak bir hakkı yemek ya da en küçük
bir haksızlık yapmak bile hakikî Müslümanlardan ve İslâm’dan fersah fersah
uzaktır. Bununla beraber, kim yaparsa yapsın, zulüm zulümdür; haksızlık
haksızlıktır; gadir de gadirdir. Müslümanlar içinde o türlü zulümler işleyenler
varsa, onlar da dinin ruhunu anlamamışlar demektir ve irtikap ettikleri o
haksızlıkların cezasını ötede mutlaka göreceklerdir.
1 ed-Deylemî, el-Müsned 2/373; ez-Zehebî, Mîzânü’l-i’tidâl 6/244.
2 Meryem sûresi, 19/6.
3 Âl-i İmrân sûresi, 3/38.
4 Enbiyâ sûresi, 21/89.
5 Bkz.: Ahzâb sûresi, 33/4-5.
6 Müslim, radâ 26; Nesâî, nikâh 53; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/201.
7 Bkz.: Kadı Iyâz, İkmâlü’l-mu’lim 4/641.
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Gönülden Dile Hikmet Pınarı
Soru: Bir hadis-i şerifte, “Kim sadece Allah rızası için kırk gün sabah

namazına devam ederse, artık kalbinden diline hikmet akmaya başlar.”1

buyuruluyor. Peygamber Efendimiz’in bu sözünü nasıl anlamalıyız? Kalbden
dile hikmet akması ne demektir? Böyle bir neticeye ulaşmak herkes için
mümkün müdür?

Cevap: Abdullah İbn Abbas (radıyallahu anhüma) Hazretleri’nin naklettiği
bu hadis-i şerif, küçük farklılıklarla pek çok kitapta yer almaktadır. Bazı
kaynaklarda, Peygamber Efendimiz’in, sabah ve yatsı namazlarını cemaatle
kılmaya teşvik etme sadedinde söyledikleri bu sözün ilâveleri de
zikredilmektedir. Meselâ; bu iki namazı ilk tekbirlere yetişmek suretiyle kırk
gün cemaatle kılan insanın hem nifaktan hem de Cehennem azabından kurtuluş
beratı almış olacağı belirtilmektedir. Senedindeki bir inkıtadan dolayı
bazılarınca zayıf kabul edilen bu hadis hakkında “hasen” hükmünü verenler de
olmuştur. Bir kısım farklılıklara rağmen, aynı mânâyı ifade eden onlarca rivayet
birbirini desteklemekte ve mühim bir hakikati nazara vermektedir. Evet, Resûl-
i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) mealen şöyle buyurmuştur:
“Kim sadece Allah rızası için kırk gün sabah namazını (cemaatle) kılarsa
kalbinden lisanına hikmet pınarları akmaya başlar.”

Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ) ِّلل ِهٰ ََصلَْخأ  ْنَم   diyerek söze başlamış;
her şeyden önce, yapılan ibadetin sırf Allah’ın rızasını kazanmaya matuf olması
gerektiğine, yani ihlâsa işarette bulunmuştur. İhlâs; riyâdan uzak olma, kalbi
bulandıracak şeylere karşı kapalı kalma, samimi ve dupduru bir gönülle
Allah’a kullukta bulunma demektir. İhlâs; vazife ve sorumlulukları yalnızca O
emrettiği için yerine getirme, yerine getirirken de sadece ve sadece O’nun
hoşnutluğunu hedefleme ve ibadet ü taatte, halkın görüp duymasından kaçınma,
hatta halk mülâhazasını da bütün bütün unutma mânâsına gelmektedir.

Evet, ihlâs, yapılan bir işte sırf Hakk’ın rızasını talep etmek; dolayısıyla da,
riya ve süm’aya, görsünler ve desinler mülâhazalarına girmemek ve
ibadetlerde dünyevî bir hedef gözetmemektir. İşte, ancak bu esasa dikkat
edilerek ortaya konan bir amel Allah indinde makbuldür. Bediüzzaman’ın
ifadesiyle, “Bir dirhem ihlâslı amel, batmanlarla hâlis olmayana müreccahtır.”2

Öyleyse, bir insanın, sabah namazını cemaatle kılmaya devam etmesi
neticesinde, kalbinden diline uzanan hikmet kanalından âdeta “mâ-i zülâl”
yudumlaması ve onu başkalarına da tattırması için ilk şart ihlâstır.



“İkâme”nin Mânâsı
İkinci şart ise; bütün esaslarına uyarak, rükünlerini eksiksiz yerine getirerek,

murad-ı ilâhîde mahiyeti ne ise işte o şekilde ortaya koyarak namazı tastamam
eda etmektir. Cenâb-ı Hak, neye namaz demiş ve Resûl-i Ekrem Efendimiz
vasıtasıyla namazı ne şekilde talim etmişse, yani, ilm-i ilâhîde şekillenen
namaz ne ise, onu o şekilde yapıp ortaya koymaktır. Haddizatında, Kur’ân-ı
Kerim’in pek çok âyetinde ve hadis-i şeriflerde namaz kılmayı ifade sadedinde
“ikâme” tabiri kullanılmıştır. İkâme, İşarâtü’l-İ’câz’da da belirtildiği üzere,
“namazda lâzım olan tadil-i erkâna riayet etmek; ibadetin özündeki müdavemet
ve muhafaza mânâlarını gözetmektir.” Yani, namazın bütün rükünlerini ve
esaslarını usûlüne uygunca yerine getirmek, onu matlaşmaya ve renk atmaya
maruz bırakmadan hep ilk günkü neşve içerisinde devam ettirmeye çalışmaktır.

Evet, namazın, şartlarından ve rükünlerinden oluşan dış yapısının yanı sıra
bir de hâlis niyet, huşû ve hudûdan ibaret olan iç yapısı vardır. Namazı iç ve
dış bütün parçalarıyla yerine getirmeye, bunu sürekli yapmaya ve hep aynı hâl
üzere kullukta devamlı olmaya “ikâme” denmektedir. Merhum Elmalılı Hamdi
Yazır’ın da ifade ettiği gibi, bu kelimenin bir mânâsı da “dikmek” veya
“doğrultmak”tır. Dolayısıyla, “ikâme” tabiriyle, namaz, ancak cemaat ile
kaldırılabilecek büyük bir direğe benzetilir ve onun güzelce dikilmesi suretiyle
o yüksek din binasının inşa edilip ayakta tutulabileceği vurgulanır. Nitekim,
Allah Resûlü de “Namaz dinin direğidir.” 3 buyurmuştur. Bu açıdan da, namaz
hem sırf Allah rızası için olmalıdır hem de “ikâme”nin mânâlarına uygun olarak
eda edilmelidir.

Münafığa En Ağır Gelen Namaz
Söz Sultanı, bu lâl ü güher beyanında özellikle sabah namazını zikretmiştir.

Hadis-i şerifin bazı farklı rivayetlerinde ve şerhlerinde yatsı namazına da yer
verilse bile, umumiyetle üzerinde durulan sabah namazıdır. Doğrusu, insan
tabiatına en ağır gelen namaz da sabah namazıdır. O vakitte uykusunu bölüp
sıcak yatağını terk eden, abdest alıp cemaate yetişen bir insan, kendi tabiatına
ve cismaniyetine başkaldırmış demektir. Mü’minler böyle zâhirî bir meşakkati
imanları sayesinde aşarlar. Fakat, münafıklara en ağır gelen namaz sabah
namazıdır. Nitekim, Resûlullah Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir
hadis-i şerifte, “Münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen
hiçbir namaz yoktur.”4 demiş; bir başka hadiste de, “Şayet insanlar, cemaate
erken yetişmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, birbirleriyle yarışa
girerlerdi. Yatsı ile sabah namazlarını cemaatle kılmanın faziletini de



bilselerdi, emekleyerek veya sürünerek de olsa bu iki namaza gelirlerdi.” 5

buyurmuştur.
Demek ki, cemaatin arasında sabah namazı için saf tutmak, âdeta bir pistten

ya da bir rampadan yükselerek, kalbin ve ruhun derece-i hayatına sıçramak için
harekete geçmek gibidir. ِيلاَعَمْلا ُبَسَتْكُت  ِّدَكْلا  ِرْدَقِب   “Meşakkat ölçüsünde
mükâfat elde edilir.”6 hakikatinin de ifade ettiği gibi, maddî-mânevî her türlü
muvaffakiyet ve zafer, bazı mahrumiyetlerin peşinden elde edilir. Bu bir âdet-i
ilâhiyedir ki, insan, öteler hesabına ne kadar sıkıntıya katlanıyorsa, Allah da
ona o kadar terakkî ihsan eder. Bu açıdan da, hadis-i şerifte, –hususiyle de–
nefse çok zor gelen sabah namazını cemaatle kılmak, insan gönlünde hikmet
pınarının coşması için önemli bir vesile olarak gösterilmiştir. Bu arada, nefse
zor geldiği hâlde, sabah namazında bile cemaati ihmal etmeyen bir insanın, sair
namazlarını da mutlaka cemaatle beraber kılma gayreti içinde bulunacağı da
muhakkaktır.

Erbaîn ya da Çile
Diğer taraftan, Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ) kulun gönlündeki hikmet

menbaının taşması için Allah rızasını tahsil gayesiyle ve cemaatle kılınması
istenen sabah namazına en az “kırk gün” devam etmek gerektiğini belirtmiştir.
“Kırk” mânâsına gelen “erbaîn”, aslında tam kırk gün demek değildir; bu
sürenin bazen gün, bazen hafta, bazen ay ve bazen de sene itibarıyla
belirlenmesi söz konusudur. Dolayısıyla, hadis-i şerifte “erbaîn” kaydının
bulunması da kesretten kinayedir; yani, asgarîsi kırk gün olan bir zaman dilimi
ima edilmektedir.

Arapça “kırk” demek olan “erbaîn” ya da onun Farsçası “çile” tasavvuf
ıstılahına girmiş kelimelerdir. Her iki kelime de, zevk u sefadan el çekerek,
beden ve cismaniyeti aşma istikametinde, asgarî kırk gün olmak üzere, çetin bir
perhiz ve disiplin içinde yaşama mânâsına gelmektedir. Sofîler, Hazreti
Musa’nın, Cenâb-ı Hak’la mülâkat hazırlığı adına kırk günlük tasfiye faslını,
İsrailoğulları’nın kırk yıllık “Tîh” hayatlarını ve hatta tam kırk gün olmasa bile,
Peygamber Efendimiz’in Hira mağarasında geçirdiği günlerini “çile” ya da
“erbaîn” dediğimiz bu uzlet ve halvet dönemine me’haz ve mesned kabul
ederler.

Nefis tezkiyesi ve ruh terbiyesi için disiplinli bir hayatı ihtiyar eden insan,
bir mürşidin rehberliğinde tam bir inziva hayatı tecrübe etmek üzere bir
çilehâne veya halvethâneye girer, orada az yer, az uyur, az konuşur… Zamanını
tamamen ibadetle geçirir… Sürekli zikirle kalbine hayat üfler, gönlüne



ötelerden bir pencere açılmasını ümit eder ve bütün benliğinde Rabbini
duymaya çalışır. Bu hâlini kırk gün boyunca sürdürür. Şayet, bir erbaînde
istediğini ve aradığını bulamazsa, ikinci bir erbaîn çıkarır; onda da olmazsa,
ümidini üçüncü bir kırk güne bağlar. Çırağını böyle bir terbiyeye tâbi tutan bir
mürşid, ne yaptığını çok iyi bilir; talebesinin iç dünyasını iyi okur. Onun
tavırlarına bakar; bazen firasetle, bazen fetanetle ve bazen de kerametle onu
okur. Aslında okunmayacak gibi de değildir; zira, insan öyle bir kitaptır ki, hâl,
tavır ve davranışları okumasını bilenler karşısında kendini mutlaka ele verir.
Bu açıdan da, mürşid, talebesinin bir ya da birkaç erbaîne daha ihtiyacı
olduğunu söyleyebilir. Şu kadar var ki, bir insan bir eşikte kırk gün boyunca
beklemiş, kapının açılması için gözünü o yana dikmiş ve vefa göstermişse, o
vefası asla cevapsız kalmaz; mutlaka vefasına karşılık vefa bulur. O kapı ilk
çalmada açılmamışsa bile ikinci ya da üçüncü defa çalındığında mutlaka
aralanır. İşte, söz konusu hadis-i şerifte özellikle “kırk sabah” denmesi de bu
mânâları ihtiva etmektedir.

Ayrıca, bir insan, sabah namazını cemaatle kılma gibi bir meseleye belli bir
süre ihtimam gösterir ve onu hiç kaçırmamaya çalışırsa, bir zaman sonra o
mesele, o insanın vazgeçemeyeceği bir adete dönüşür. Daha ilk tekbirde saftaki
yerini alma adetini birkaç ay devam ettiren insan, nihayet onu tabiatının bir
derinliği, bir rengi ve bir deseni hâline getirmiş olur. Artık o içinden gelerek ve
severek cemaate koşar; bir vakitliğine bile olsa cemaati kaçırmak ona çok ağır
gelir. Bu zaviyeden, Peygamber Efendimiz’in “kırk sabah” demesinde,
cemaatle namazı tabiatın bir derinliği hâline getirme gayesi de mevzubahistir.

İşte, Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanma haricinde hiçbir niyet taşımadan, riya
ve süm’a gibi şirk işmam eden çirkinliklere girmeden ve dünyevî hiçbir
beklenti gözetmeden en az kırk gün boyunca sabah namazını tadil-i erkân üzere
ve huşu içinde cemaatle ikame eden bir insanın gönlünde bir hikmet menbaı
kaynamaya durur; onun içine ötelerden bir kısım mevhibeler akar.. ve derken o
mevhibeler birer söz cevheri olarak o kulun dilinden dökülmeye başlar.

Hikmet Pınarları
Hadisin metninde ِةَمْكِحْلا ُعِیباََني   şeklinde cemi’ (çoğul) olarak geçen ٌعوُبَْني

kelimesi, kaynak, menba ve pınar demektir. Hikmet ise, ilim sahibi olma,
felsefeyi bilme, kâinat kitabını iyi okuma ve dinin özündeki maslahata vakıf
bulunma mânâlarına gelmektedir. Hikmet, faydalı ilim ve salih amel beraberliği
şeklinde de anlaşılabilir. Bir mânâda hikmet, varlık ve hâdiseleri bir kitap gibi
okumak; fizik ve metafizik dünyalardaki sırlı münasebetleri mütalâa etmek;



sonra da, her şeyin sahibi Yüce Yaratıcı’nın huzurunda olma şuuruyla O’na
kullukta bulunmaktır. Hikmet bir mânâda da, Kur’ân’ın inceliklerini anlama,
onun şerh ettiği kâinat kitabının sırlarını çözme melekesidir. Kur’ân, “Allah
hikmeti dilediğine verir; kime de hikmet verilirse, ona bol bol hayır verilmiş
demektir.”7 âyetiyle bu hususa işaret eder.

Bütün bu mânâları ihtiva eden hikmetin hayırhahlığa bakan ayrı bir yanı daha
vardır. Cenâb-ı Hak, “İnsanları Rabbin yoluna hikmet ve mev’ize-i hasene ile
davet et!..”8 buyurarak işte bu anlamdaki hikmeti hatırlatır.

Dolayısıyla, gönlünden diline hikmet pınarları akmaya başlayan bir insan, o
güne kadar kimsenin dikkatini çekmeyen incelikleri görür, başkalarının
sezemediği hakikatleri dile getirir ve kimsenin söylemediği sözleri söyler.

Şayet, siz de böyle bir hikmete mazhar olursanız, Allah Teâlâ, sizin
beyanınızı da insanların iç problemlerine bir reçete hâline getirebilir.
Muhataplarınızın dert ve sıkıntıları vardır; çoğu zaman siz onların
problemlerinden habersiz olsanız da, Cenâb-ı Hak, mevhibe ve varidlerini
sizin içinize akıtıverir. Dilinizden öyle hikmet damlaları dökülür ki, her
sözünüz hiç ummadığınız şekilde bir insanın derdine derman olur. Belki de siz
farkında değilsinizdir; fakat, birinin kader hakkında bir şüphesi vardır, onu
giderirsiniz; bir başkasının ahiret adına bir problemi vardır, onu izale
edersiniz; bir diğeri yolunu kaybetmiş gibidir, ona yol gösterirsiniz; bir başkası
imanı hesabına bir uçurumun kenarındadır, yerinde bir cümle söyler ve onu da
büyük bir felâketten kurtarırsınız.

Cenâb-ı Hak, sözlerinize bir bereket ve isabet lütfeder, her cümlenizi birinin
derdine derman kılar; fakat, siz hiç farkına bile varmazsınız. Zaten, farkına
varsanız, bazı şeyleri iradî olarak plânlasanız ve o sırada duygularınızı kasdî
ve iradî ifade etmeye kalkışsanız, nefsiniz araya girebilir ve tevhid anlayışına
yakışmayan duygular içinize dolabilir. Dolayısıyla, o zaman Allah Teâlâ’nın
size ihsan ettiği mevhibeleri bulandırmış olabilirsiniz. O bulanık şey de sadece
mide bulandırır; mide bulantısını yatıştırmaz. Oysaki, karşı taraf mide bulantısı
içindedir; size düşen vazife, onun mide bulantısını yatıştırmak için bulanık
olmayan bir şey sunmaktır. Evet, kalbinizi Allah’a vermiş olarak
konuşuyorsanız, O’ndan gelen mevhibelerin yine O’nun tarafından ittifâkî
olarak hedefe ulaştırılacağına tam inanıyorsanız, dolayısıyla, her cümleniz
doğrudan gönlünüzün sesiyse ve sözlerinizin arasına nefsanî duygularınız
girmiyorsa, işte o zaman her cümleniz saf ve duru demektir, her biri bir
muhatabınızın derdine derman olacaktır, Allah’ın lütfu ve inayetiyle.



Gönül Dili Hâl Şivesi
Diğer taraftan, şayet siz gönlünüzden nebeân eden hikmet pınarlarıyla dilinizi

besliyor ve O’ndan gelen mevhibeleri seslendiriyorsanız, o zaman dilinizden
hep doğru sözler dökülür. Nasıl ki, çokları hasâid-i elsineleri ile, yani dillerini
koruyamamaları neticesinde günah hanelerine kaydedilen yalan, gıybet ve iftira
gibi cürümlerle Cehennem’e sürüklenirler; siz de, yine dilinizin ürünleri olan
sözlerle ama doğru sözlerle, murad-ı ilâhîye uygun beyanlarla ve dünya ya da
ahiret hesabına bir değer ifade eden kıymetli ifadelerle Cennet’e yürürsünüz.
Bazıları için dil felâket sebebi olur; sizin içinse Cennet’e girmeye bir vesile
hâlini alır. Çünkü, siz konuşurken, bir enstrüman gibi, O’nun içinize attığı
mânâları seslendiriyorsunuzdur. Diliniz bir ney gibi olsa ve etrafa güzel
nağmeler yaysa da, aslında o neye üfleyen O’dur, o neyin çıkardığı ses de yine
O’na ait sayılır. Bu açıdan, ötede bir hesabı da olmaz o söylediğiniz sözlerin;
çünkü, kendiniz yoksunuzdur o beyanların içinde. Artık sizin diliniz bir gönül
dili olmuştur ve beyanınız gerçek berekete ulaşmıştır.

Gönül diliniz güçlenip şuurunuzu, idrakinizi ve iradenizi tesir altına alınca,
sözleriniz bütünüyle ötelerin sesi soluğu olmaya başlar. Bir sinyal hâlinde iç
içe mânâlar akar içinize; kalbiniz dümdüz bir sinyali bölen, parçalayan,
harflere ve kelimelere dönüştüren bir reseptör oluverir. Harf, kelime ve
cümleleriniz o sinyal sayesinde ortaya çıktığı gibi, bir zaman sonra tavır ve
davranışlarınız da aynı sinyalle şekillenir; onlar da sizin içinizdeki o ruh ve
mânânın, o mevhîbe ve vâridlerin bir yansıması olur. Böylece diliniz gönül
diline, şiveniz de hâl şivesine dönüşür ki, dilinizin de hâlinizin de beslenme
kaynağı yine gönlünüzden fışkıran mânâlardır. Zaten, insanlara tesir eden de
işte böyle bir gönül dili ve hâl şivesidir. Bunları besleyen pınar O’ndan olduğu
için, gönlünüze akan mânâlar önce size tesir ediyor ve kalbinizi haşyetle
dolduruyordur. Kalbinde haşyet olanın tavır ve davranışlarında da haşyet olur.
Bu şekilde iç-dış bütünlüğünü yakalayan bir insan, diliyle olduğu gibi hâliyle
de hak ve hakikate tercümanlık eder; görenlere Allah’ı hatırlatır. Cenâb-ı
Hak’la münasebet ve O’na karşı saygı insanın içinde petekleşince, o dışarıya
mârifet balı olarak sızar.

Aslında, böyle bir netice potansiyel olarak herkese müyesserdir. Fakat, bazı
istidatlar vardır ki, onlar mâneviyâta karşı kapalıdırlar. Bazıları, bir insanın,
gönlünden diline açılan hikmet kanallarıyla beslenerek fevkalâdeden şeyler
söyleyebileceğine hiç ihtimal vermezler. Çünkü, mâneviyâta açık değillerdir;
maddî olmayan, mânâ âlemine âit bulunan şeylere inanmazlar; her şeyi
maddeden ve gözleriyle gördüklerinden ibaret sayarlar. Hâlbuki her şey



maddeden ibaret değildir. Bediüzzaman’ın yaklaşımıyla, “Her şeyi maddede
arayanların akılları gözlerine inmiştir. Göz ise mâneviyâtta kördür.”9

İşte gözün kör olduğu bu sahada basiretini devreye sokmayanlar, her şeyi
maddeyle sınırlı olarak ele alınca hep dar bir çerçevede kalırlar. Müslümanlığı
da bazı formalitelerden ve bir kısım şekilleri yerine getirmeden ibaret
görüyorlarsa, onların mânevî âlemlere ait sinyalleri duymaları mümkün
değildir. Bunlar, dinî mükellefiyetleri hassasiyetle eda ediyor da olabilirler.
Meselâ, namazlarını dikkatli kılabilirler. Belki bazen rüyalarında bazı şeyler
de görebilirler. Ne var ki, onların mânevî ve metafizik âlemle ciddi
münasebetleri yoktur. Dolayısıyla da, ne haricî bir ses duyabilir ne de ötelere
ait bir sinyal alabilirler.

Mâneviyâta İnanıyor muyuz?
Bu açıdan, hikmet pınarlarından mâ-i zülâl içmek için önce mâneviyâta açık

olmak gerekir. İnsan öyle inanmalıdır ki, çok rahatlıkla, “Benim Rabbbim öyle
bir ilâhtır ki, bir insanın diline beyan kabiliyeti verdiği gibi, dilerse şu direği
de konuşturabilir. O’nun âdet-i sübhâniyesi odunu konuşturmamaktır, fakat ben,
şu direğin bana seslenebileceğine inanırım. Şu duvarların tesbih sesiyle
gürleyebileceğine inanırım. Başımı secdeye koyduğum zaman ötelerden gelen
bir kısım esintilerin beni sarabileceğine inanırım. Çünkü, yerin ve göklerin,
canlı-cansız bütün mahlukâtın sahibi olan Rabbim murad buyurursa her şeye her
şeyi yaptırır” diyebilmelidir. İşte, bu şekilde inanma çok önemlidir; ötelerin
sesini duyabilmek ve mânevî âlemlerden sinyal alabilmek için her şeyden önce
o âlemlere ve öyle bir alışverişin mümkün olduğuna inanmak çok mühim bir
referanstır.

Bazı insanlar da vardır ki, onlar mâneviyâta şöyle-böyle inanırlar ama bu
inanmayı maziye ve geçmişte yaşamış bazı şahıslara bağlarlar. Meselâ,
Abdülkadir Geylânî ya da İmam Şazilî Hazretleri gibi bazı büyük velilerin
kerametlerini kabul ederler. Fakat, kendi dönemlerinde de bazı harikulâde
şeylerin olabileceğine asla ihtimal vermezler. Bir zamanlar açık olsa bile,
kendi yaşadıkları dönemde mânevî âlemlerin kapılarının kapalı olduğunu
zannederler. Dolayısıyla, hâl-i hazırda da tecelli etmesi muhtemel olan bir
hakikate inanmamak suretiyle, kendilerine gelebilecek ruhanî esintilerin önünü
kesmiş olurlar. Bir şey bulacaklarına inanmadıkları için, çok şey bulunabilecek
bir yolda senelerce yürüseler de hep elleri boş kalırlar.

Mâneviyâta mutlak surette inanmak başkadır, bazı kimselerin mâneviyâtına
inanmaksa daha başkadır. Diyelim ki, Bediüzzaman Hazretleri’nin hayatında



fizikle ve maddeyle açıklanamayacak bazı hâdiselerin vuku bulduğunu ve onun
bir kısım kerametlere mazhar olduğunu kabul edersiniz; meselâ, namaza
duracağı zaman ellerindeki zincirlerin birdenbire çözüldüğüne, kelepçelerin
açıldığına inanırsınız. Fakat, kendi arkadaşlarınızdan birinin eliyle aynı
harikulâde şeylerin gerçekleşebileceğine inanmazsınız. Neden? Çünkü, sizinle
aynı şartları paylaşan bir insandır o; beraber yemek yemiş, çay içmişsinizdir,
sizinle oturup kalkıyordur ve onun beşerî hâllerine şahit olmuşsunuzdur.
Dolayısıyla, onun eliyle bazı fevkalâde şeylerin ortaya konmasını uzak
görürsünüz; ister zaman isterse de mekân olarak yakınlığınız onun da
mâneviyâta açık bulunabileceği hususunda inancınıza perde olur. O zaman da,
tam inanmadığınız için, elli sene onunla beraber oturup kalksanız bile yine de
onda sizin içinize akacak ve ufkunuza tesir edecek hiçbir şey göremezsiniz.

Bakış açısındaki bu inhiraf insanlarla münasebetlere de tesir eder. Öyle ki,
bazı insanlar tanırım; onlar, akademik kariyer yapmış, bir yerde dekan veya
rektör olmuş arkadaşlarına hâlâ falan aşağı, filân yukarı derler; çünkü onların
çocukluk dönemini biliyor ve hep o günlere göre tavır belirliyorlardır. İçimden,
“Allah aşkına, sizin içinizde yetişen bu insanlar, sizin nazarınızda hiç mi
büyümezler?” dediğim ve bazen bu duygumu etrafımdakilerle paylaştığım çok
olmuştur. Bu tavır bana Erzurumluların o enfes sözünü hatırlatır; derler ki, “Ev
danası öküz olmaz.” Evet, bazıları sonradan tanıştıkları bir araştırma görevlisi
hakkında bile “Efendi, bey” derlerken –ki doğrusu da böyle olmalıdır– kendi
aralarında neş’et eden arkadaşlar profesör bile olsalar, onları “Bizim Zafer,
bizim İrfan” şeklinde anarlar.

İşte, dikkat ederseniz, mânevî mevhibelere ve vâridâta mazhar kılınma
mevzuunda da aynı yanlışa düşüldüğünü görürsünüz. Beraber büyüme, birarada
oturup kalkma, aynı sofrada yemek yeme ya da aynı mekânı paylaşma kimi
zaman aldatıcı olur. Ebû Cehilleri, Utbeleri ve Şeybeleri aldatan hususlardan
biri de bu olmuştur. Onlar, Peygamber Efendimiz’i dün sokakta beraber
koştukları bir çocuk olarak görme zaafından kurtulamamış ve bakış açılarındaki
bu hatadan dolayı O’nu hakkıyla takdir edememişlerdir. Hazreti Ebû Bekir’e
“sıddık” payesini kazandıran ise, bir mânâda, ondaki mâneviyât inancıdır. Evet,
Hazreti Sıddık, “Allah dilerse, dün beraber oynadığımız bir insanı seçer ve
âlemlere rahmet kılar” mülâhazasıyla evc-i kemâlât-ı insaniyeye çıkmıştır;
diğerleri ise, gözleri mâneviyâta kör olduğu için, en parlak hakikati bile
görememiş ve cehalet gayyalarına yuvarlanmışlardır.

Bu açıdan, Allah Teâlâ’nın ekstradan lütuflarına mazhar olabilmek için
Cenâb-ı Hakk’ın kudret ve kuvvetiyle her şeyin gerçekleşebileceğine tam
inanmak ve her zaman mâneviyâta açık durmak lâzımdır. İşte, böyle bir inançla



ve arzettiğim şartlar çerçevesinde kırk sabah namazını kılan herkesin
vaadedilen neticeye ulaşması potansiyel olarak mümkündür.

Yegâne Gaye “O” Olmalı...
Şu kadar var ki, insan yapıp ettiği hayırlı işlerde ve ibadetlerinde maddî-

mânevî hiçbir beklenti içinde olmamalı; her şeyi Cenâb-ı Hakk’ın rızasına
bağlamalıdır. Başka beklentiler içinde olma rıza-yı ilâhî peşinde bulunmaya
halel getirir. İmam Şatıbî gibi büyükler, açıklamaya çalıştığımız hadis-i şerifle
ilgili şöyle bir kıssa anlatırlar. Birisi gelip hâlinden şikâyet eder ve der ki,
“Kırk sabah cemaati hiç aksatmadım ama dilimden hikmet incileri döküldüğüne
de asla şahit olmadım. Hadiste denileni yaptığım hâlde, benim hikmet pınarım
neden coşmadı?” Hazreti İmam, “Çünkü, sen yaptıklarını Allah’ın rızasına
bağlamadın, vaadedilen hikmeti elde etmek için sabah namazına ve cemaate
yapıştın. Şayet, sadece O’nun hoşnutluğunu dileseydin, hem rıza-yı ilâhîye
ulaşır hem de hikmet ehli olurdun.” cevabını verir. Evet, her türlü işimizde
Allah’ın rızası yegâne hedef ve gaye olmalıdır. Salih amellere ve ibadetlere
terettüp eden semereler, o rızaya tabi olarak meccanen verilirse, işte o zaman
makbuldür; aksi hâlde, onlar asla asıl maksat yapılmamalıdır.

Ayrıca, bazı kimseler sır tutucu olamazlar. Onlar, her şeyi ulu orta konuşur;
en küçük bir mazhariyeti caka yapmaya bir vesile sayar ve her yerde anlatırlar.
O güne kadar gördüklerinden farklı bir çikolata hediye alan bir çocuğun, sokak
sokak dolaşıp onu herkese göstererek çocukça caka yapması kabilinden, bu
kimseler de farklı olmak ve bir farklılık ortaya koymak için fırsat kollarlar.
İşte, Cenâb-ı Hak, mânevî mevhibe ve varidât sebebiyle caka yapabilecek
kimselere, ahiret meyvelerini dünyada yiyip bitirmemeleri için, ihsanlarını
hissettirmeyebilir. Bu da Allah Teâlâ’nın ayrı bir lütfudur. Hazreti Üstad da, bu
hususa işarette bulunurken, “En büyük ikram-ı ilâhî, ikramını
hissettirmemektir.”10 der. Dolayısıyla, meseleyi bir de bu açıdan
değerlendirmek gerekir. Yani, bazı kimseler zâhirî bir mahrumiyet yaşıyorlarsa,
onları mutlak mânâda mahrum görmek de doğru değildir. İhtimal, onlar, bazı
zaaflarına binaen, ikram-ı ilâhîyi hissetmeme lüftuna mazhardırlar. Duymaları
ve hissetmeleri beklenen mevhibeler birer ahiret meyvesi olarak ötede
verilmek üzere saklanıyordur.

Hâsılı, Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) sadece Allah rızasını
kazanma gayesiyle, en az kırk sabah namazını tadil-i erkân üzere ve huşu içinde
cemaatle ikâme eden, bunu yaparken de riya ve süm’a gibi gizli şirklere
girmeyen ve dünyevî hiçbir beklenti gözetmeyen bir insanın gönlünde bir
hikmet menbaının kaynamaya duracağını, onun içine ötelerden bir kısım



mevhibeler akacağını ve o mevhibelerin birer söz cevheri olarak o kulun
dilinden dökülmeye başlayacağını müjdelemiştir. Kim bilir, Resûl-i Ekrem
Efendimiz, bizim aklımıza gelenler dışında daha hangi yüce hakikatleri îma
etmiştir ve kim bilir, onun tarif ettiği şekilde kılınan bir namaz daha nice ilâhî
lütuflara gebedir...
1 İbn Ebî Şeybe, el-Müsned 7/80; el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 1/285.
2 Bediüzzaman, Lem’alar s.197 (Yirminci Lem’a, Birinci Nokta).
3 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 3/39; el-Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl 3/135, 136.
4 Buhârî, ezân 34; Müslim, salât 129, mesâcid 251.
5 Buhârî, ezân 32; Müslim, salât 129.
6 eş-Şâfiî, Dîvân s.90.
7 Bakara sûresi, 2/269.
8 Nahl sûresi, 16/125.
9 Bediüzzaman, Mektubat s.532 (Hakikat Çekirdekleri).
10 Bediüzzaman, Mektubat s.508 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım, Altıncı Telvih).



Himmet: Teveccüh, İnfak ve Gayret
Soru: “Himmet” ne demektir? Halk arasında genellikle hak yolunda

infakta bulunma ve gayret gösterme mânâsında kullanılan “himmet”
tabirinin bir tasavvuf ıstılahı olarak anlamı nedir?

Cevap: Himmet kelimesi, lügat itibarıyla, kastetmek, arzulamak, kuvvetle
istemek, bir noktaya yönelmek ve bir hususa konsantre olmak mânâlarına
gelmektedir. Tasavvuf erbâbına göre ise; himmet, maddî-mânevî bütün
alâkalardan sıyrılarak, hatta dünyevî zevkleri, mânevî hazları ve Cennet’e ait
lezzetleri bile hatırdan çıkararak, ihtiyaçlar üstü bir zaruret hissiyle Cenâb-ı
Hakk’a teveccühte bulunmak demektir. Bir mânâda himmet, insanın bütün
benliğiyle Allah’a yönelmesi, kalbini istila etmesi muhtemel olan her gaflet
bulutu karşısında hemen Hakk’ın rahmetine, ilâhî inayete sığınması ve O’ndan
başka her şeye karşı kapanmasıdır. Bu zaviyeden himmet, huzur ve maiyyet
âdâbına aykırı her davranış ve her düşünceden dolayı tevbe, inâbe ve evbe
kurnalarına koşup pak hâle gelmek suretiyle neticede vuslata ulaşma cehd ve
gayretidir.

Evet, iradesinin hakkını vererek bütün hareketlerini yaratılış gayesine
bağlayıp sürekli Hak kapısında el pençe divan duran bir kulun teveccühüdür
himmet. Ömrünün her anında iradesini Allah’ın rızasını kazanmaya hasrederek,
her türlü maddî-mânevî füyuzât hislerinden ve makam-mansıp
mülâhazalarından tecerrüd edip yalnız O’nu düşünen, O’nun mârifeti peşine
düşen ve hep O’na yönelen, dolayısıyla da, içini yalnızca O’na açan, sadece
O’nu isteyen ve O’nun maiyyetinde geçen bir ân-ı seyyâleyi her türlü
mazhariyete tercih edebilen bir hak yolcusunun tavrıdır himmet. Ancak tek
mahbûba yetebilecek bir kalbe sahip olan insanın, gönül kapısını ağyâr
düşüncesine tamamen kapaması ve Hazreti Mahbûb’a kavuşma iştiyakıyla,
kendi de dahil hiçbir şeyi görmeyecek kadar O’na tahsis-i nazar etmesidir
himmet.

Himmet tabiri, aynı zamanda, lütufta bulunmak, yardım etmek, imdada
yetişmek ve el uzatmak mânâlarını da ihtiva etmektedir. Bu açıdan da, kula
nispetle, teveccühte bulunmak, azmetmek ve mübarek bir işe hâlis niyetle
yönelmek demek olan himmet; Allah’a nispet edildiğinde ise, ortaya konan bu
samimiyete ve teveccühe Hakk’ın mukabelesi mânâsına gelmektedir. Yani,
kuldan inâbe, Cenâb-ı Hak’tan da ona mukabil bir teveccüh söz konusudur.
Haddizatında, ilâhî mevhibe ve inayetlerin kesintisiz devam etmesi, sürekli
Cenâb-ı Hakk’a teveccüh etmeye ve O’nun da bu aralıksız yönelişe karşı



merhamet teveccühleriyle mukabelede bulunmasına bağlıdır.

Cemalî Bir Tecellî
Allah Teâlâ bütün mahlukâtı merhametle görüp gözetir; ama var ettiklerinin

bazılarına hususî teveccühte bulunup onları ekstra mevhibelerle serfiraz kılar.
Umumî himaye, rahmet, şefkat ve inayet... gibi celâlî ve vâhidî tecellileriyle her
şeyi görüp gözetmesinin yanı sıra, bazı kimselere özel bir teveccüh, daha derin
bir rahmet ve engin bir inayetle muamele eder; onlara fevkalâdeden merhamet
ve şefkat gibi.. cemalî ve ehadî teveccühlerde de bulunur. O, bütün varlık ve
hâdiselere kuşatan bir nazarla baktığı aynı anda fertlere de tek tek nazar eder;
onların ferdî istek ve ihtiyaçlarına, şahsî dua ve niyazlarına da cevap verir;
bazılarını ziyade nimetlerle şereflendirir. Dolayısıyla, bu mânâda bir himmete
mazhariyet bütün kulların ilk hedefi olmalı ve mü’minler sürekli,

“Yollardayız Allahım, Senden ola bir himmet;
Lütfunla kullarına bir kez daha imdat et!
Olmalı bir mîâdı bu teklemenin elbet;
Kurtar bendelerini, gönüllerini şâd et...“1

niyazıyla oturup kalkmalı, asıl himmeti Cenâb-ı Hak’tan beklemelidirler.
Bununla beraber, Cenâb-ı Hak, her şeyde esbâbı izzet ve azametine perde

yaptığı gibi, değişik konumdaki kullarına bir kısım iltifatlarında da bazen bir
nebiyi ya da bir veliyi perde yapar ve hediyelerini onun eliyle sunar. İşte, Allah
indinde makbul bir kulun mânevî yardımına ve bir hak dostunun, bir muhtacın
imdadına koşmasına da himmet denegelmiştir. Aslında, Bediüzzaman
Hazretleri’nin de ifade ettiği gibi, velilerin himmetleri, imdatları ve feyiz
vermeleri, hâlî veya fiilî bir duadır. Mutlak Hâdî, Mutlak Mugîs ve Mutlak
Muîn ancak Allah’tır. Fakat, Cenâb-ı Hak bazen o salih kulları, ilâhî
hediyelerinin tevzi memuru gibi istihdam etmektedir.2

Dolayısıyla, bir nebinin teşriî ve tekvinî emirleri düzgün okuyup doğru
yorumlaması, ilâhî mesajların ışığı altında ümmetini dünyayı imar etmeye ve
ebedî saadete ehil hâle getirmesi, sıradan insanlara hakikî insan olma ufkunu
göstermesi, Cennet yolunda arkasındakilere rehberlik yapması ve bir şekilde
takılıp yolda kalanların ellerinden tutması da bir himmettir. Başta Peygamber
Efendimiz olmak üzere enbiyâ-i izâmdan (salâvatullahi alâ Nebiyyina ve
aleyhim ecmaîn) gelen bu çeşit teveccüh, nazar ve insibağ esintilerinin hepsi
himmet çerçevesine dahil edilebilir.

Ayrıca, hakikî evliyanın teveccühleri de ilâhî feyizleri alma adına birer
nuranî vasıta mesâbesindedir. Bazen bir hak dostunun nazarına mazhar olmak,



onun elini tutmak ya da sadece sohbetinde bulunup atmosferini paylaşmak bile
hususi teveccühlerin sirâyeti için önemli bir vesiledir. Dolayısıyla, onlar
sayesinde diğer kullara ulaşan yakin, mârifet, mevhibe gibi bütün nimet ve
inayetler de bir nevi himmettir. Bu itibarla da, dünden bugüne “Müridden
hizmet, mürşidden nefes.” denmiş; “Teveccüh et, teveccüh bul.” ihtarında
bulunulmuş; haklarında hüsnüzan edenlere ve kendilerine teveccühte
bulunanlara hak dostları tarafından teveccühle mukabele edileceği ve bunun da
ilâhî inayetlere bir davetçi olacağı hatırlatılmıştır. Evet, “Kendi muhtâc-ı
himmet bir dede / Bilmez ki gayra nasıl himmet ede.” sözünün mâsadakı
olmayan hakikî mürşidler, ilâhî teveccühlerin birer aynasıdırlar; öyleyse,
onlara saygıda kusur edilmemeli ve teveccühleri de hafife alınmamalıdır.
Unutulmamalıdır ki, ilâhî feyizler ve bereketler o aynalar sayesinde diğer
insanların ruhlarına aksettirilmektedir ve onlar, kendilerine teveccüh edenlerin
inkişaflarına vesile olmaktadırlar.

Himmet ve Gayret Münasebeti
Diğer taraftan, himmet kelimesinin gayret etmek, cehd göstermek, çalışıp

didinmek, emek vermek ve bir işe dört elle sarılmak gibi mânâları da vardır.
“Dede himmet, oğul gayret.” atasözü ancak fiilî bir duayla seslendirilen yardım
isteğinin kabul göreceğini vurguladığı gibi, himmet bulmanın gayrete bağlı
olduğunu da belirtmekte ve himmet ile gayret arasındaki alâkaya da dikkat
çekmektedir. Bu zaviyeden himmet, kula nispetle, çalışma ve gayret gösterme;
Cenâb-ı Hakk’a nispet edildiğinde ise, kulun ortaya koyduğu faaliyetlere rahmet
ve inayetle mukabelede bulunma mânâsına gelmektedir.

İşte, bir yönüyle teveccüh etmek ve yönelmek, diğer bir açıdan yardıma
koşmak ve el uzatmak, bir başka zaviyeden de gayret etmek ve çalışıp didinmek
mânâlarına gelen himmetin, bugün halk arasında infakta bulunma ve hayır
yollarında koşturup durma anlamında sıkça kullanılan himmetle ciddi bir
münasebeti vardır. Belki, dün denecek kadar yakın bir geçmişe dek bu kelime
bu ölçüde yaygınca kullanılmıyordu. Fakat son senelerde, âdeta Cenâb-ı
Hakk’a teveccühün bir unvanı sayılan ve O’nun rızasına ulaşmanın bir
basamağı kabul edilen hayırlı faaliyetlerin bütününe “himmet” denir oldu.
Çünkü, dine ve vatana hizmet, bir teveccüh, bir yardım eli ve bir cehd ü gayret
bekliyordu. Önce bu milletin fertleri böyle bir iman ve Kur’ân hizmetine
teveccüh ettiler; çağrıya koştu, bir çeşit inâbede bulundu ve millet yolunda
yapılması gereken işlere el uzattılar. Yönelinmesi, elinden tutulup kaldırılması
ve uğrunda ter dökülmesi icap eden husus dine ve millete hizmetti. Dolayısıyla,
herkes elindeki imkânlarıyla seferber oldu; herkes maddî-mânevî himmette



bulunmaya çalıştı. İlmi olan kimseler ilimleriyle himmet ettiler; beyan
kabiliyetine sahip bulunanlar söz ve yazılarıyla imdada yetiştiler; malî
imkânları geniş insanlar da cömertlik hisleriyle dolup Allah yolunda infak
yarışına giriştiler. Yardımına koşulması ve elinden tutulması gerekli olan şey
bir şahıs değildi; o iman ve Kur’ân hizmetinin ta kendisiydi. Bu itibarla da,
fedakar ruhlar, bir ya da birkaç şahsa değil, bir mefkureye yöneldiler; bir ya da
birkaç şahsa değil bir davaya gönül verdiler ve yine bir ya da birkaç şahsa
değil insanlığa hizmetin kendisine el uzattılar, himmet ettiler.

Himmetin İnfaka Bakan Yanı
Bugün himmet denince bazıları sadece maddî olarak yardımda bulunmayı

(infak) anlasalar da, aslında infak, himmetin sadece bir yönünü teşkil ediyordu.
Himmetin infak yönü de yine örneğini Allah Resûlü’nün ve sahabe
efendilerimizin hayat-ı seniyyelerinden alıyordu. Mudar kabilesinin fakir
insanları huzuruna geldiğinde ya da Tebük Seferi’ne çıkılacağı sırada, Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) insanları nasıl yardım ve infak etmeye
çağırmışsa, daha sonraki dönemlerde de seferberlik anlarında maddî-mânevî
fedakârlıkta bulunma çağrıları sık sık yapılmıştı. Belki o zamanlar bu türlü
hayır ve hasenâta himmet denmiyordu; fakat, ihtiyaç hissedildiği ve zaruret
hâsıl olduğu zamanlarda hep yardım, iâne ve infak çağrısında bulunuluyordu.
Altından kalkılması gereken bir zorluk veya taşınması icap eden bir yük
karşısında herkesin el uzatması isteniyordu. Peygamber Efendimiz’in (aleyhi
ekmelüttehâyâ) mânen el uzatmasına ya da bir Hak dostunun imdada koşmasına
benzer şekilde, o istimdadı işiten bütün mü’minler de sesin geldiği yere
yöneliyor, ellerindeki imkânlarla seferber olup imdada koşuyor ve yapılması
beklenen şeyleri yapma adına ciddi bir cehd ortaya koyuyorlardı.

İşte, bizim zamanımıza doğru gelinirken, yine ortada kaldırılması gerekli
olan ağır bir yük vardı. Merhum Âkif’in “Hâlık’ın nâ-mütenâhî adı var, en başı
Hak / Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak!” mısraıyla ifade ettiği gibi,
samimi kullar, hakkı tutup kaldırma vazifesiyle karşı karşıyaydı ve her biri o
vazifenin kendi omuzlarına yüklendiğine inanıyordu. Hayır ve hasenât adına
yapılacak her şey hakkı tutup kaldırma, dine el uzatıp onu sürüm sürüm
olmaktan kurtarma, kendi kıymetine yükseltme ve gerçek konumuna ulaştırma
demekti. Dolayısıyla, bu mânâların hepsi birden mülâhazaya alınarak hem
yardım çağrısına hem de insanların bu çağrıya icabet edişine himmet dendi.

Bu açıdan, himmeti umumi mânâda el uzatma şeklinde anlayabilirsiniz.
Meseleyi bu yönüyle değerlendirirseniz, Peygamber Efendimiz’in ümmetine el
uzatması ya da velilerin bazı insanların imdadına koşması ile günümüzde bazı



kimselerin iman ve Kur’ân hizmetine el uzatmaları arasında ciddi bir
münasebet görürsünüz. Sonra, bu el uzatma ve yardıma koşmanın sadece maddî
imkânlarla olmadığını ve insanların, kendilerine lütfedilen nimetlerin her birine
karşı, o nimetlerin kendi cinsinden bir nevi şükür edasına giriştiklerini de
müşâhede edersiniz. Evet, Bediüzzaman Hazretleri’nin de İşârâtü’l-İ’câz’da
belirttiği gibi, َنوــُقِفْنُي ْمُھاــَنْقَزَر  اَّمِمَو   “Kendilerine ihsan ettiğimiz
nimetlerden infak ederler.” 3 âyet-i kerimesindeki اَم  umumî bir mânâyı ifade
etmektedir. Yani, infak sadece mala ve paraya münhasır değildir; ilim, fikir,
kuvvet ve amel gibi şeylerde de muhtaç olanlara infakta bulunulması
gerekmektedir.4

İşte, mal ya da para, ilim veya amel, sıhhat yahut zekâ Cenâb-ı Allah’ın lütuf
buyurduğu her türlü rızıktan infakta bulunmak ve bu şekilde dine ve millete
hizmet etmektir himmet. Zaten, dünden bugüne bu kutsî vazifeye dilbeste olan
fedakârlar, mukaddes mefkure adına bir işin ucundan tutmak için el uzatırken
karşılarında kendilerine de bir el uzandığını düşünmüş, böylece hem himmet
etmiş hem de himmet dilemişlerdir. Kendi kurtuluşlarını başkalarını kurtarmaya
bağlamış ve böyle bir yolda yürürken gerekirse canlarını feda etmeye bile razı
oldukları gibi maddî-mânevî her türlü füyûzat hislerinden feragatta bulunmayı
da daha baştan kabul etmişlerdir. Bu adanmış ruhlar kelimenin tam mânâsıyla
beklentisizlerdir. Evet, bu himmet kahramanları bütün bütün beklentisiz
insanlardır; zira onlar, daha yolun başında

“Kadrim bilinmedi deyip darılma!
Bilinmeden göçüp gitti büyükler.
Darılıp yerinden sakın ayrılma!
Himmet bekler taşınacak bu yükler.“5

nasihatini dinlemiş ve bu sözleri bir ahd ü peyman olarak kabul etmişlerdir.

Tek Başına Bir Millet
Bu meselenin önemli bir buudu da şudur ki; arz etmeye çalıştığım çerçevede

iman ve Kur’ân hizmetine himmette bulunmak insanı değerler üstü değerlere
ulaştırır. Çünkü, Hazreti Üstad’ın da işaret ettiği gibi, “Bir insanın kıymeti
himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek başıyla küçük bir
millettir.”6 Aksine, hep “nefsî, nefsî” diyen, sürekli şahsî menfaatlerini düşünen
ve milletin istikbaliyle alâkalı hiçbir plânı, projesi ya da derdi olmayan bin
adam, sadece bir adam hükmündedir. Evet, kimin himmeti yalnızca nefsi ise, o
kimse insan bile sayılamayacak bir derekeye düşmüş demektir. Zira, insan



fıtraten medenî olarak yaratılmıştır; o tabiatı itibarıyla, kendi cinsinden olanları
da düşünüp onlarla beraber yaşamaya mecburdur.

Cenâb-ı Allah’a sonsuz hamd ü senalar olsun ki, günümüz de himmeti milleti
olan insanlardan nasipsiz değildir. Bugün de, himmet çağlayanları, ilâhî
lütuflarla desteklene desteklene bir ummana doğru gürül gürül akmaktadır. Bu
devrin himmet erleri de çeşit çeşit olumsuz hâdiselere rağmen, kaderî
programların kendilerine yüklediği misyonu temsile çalışmaktadırlar.

Ne var ki, her dönemde olduğu gibi içinde yaşadığımız şu zaman diliminde
de mesuliyet insanlarının himmet duygularını ve kuvve-i mâneviyelerini
kırabilecek unsurlar mevcuttur. Bediüzzaman Hazretleri hem himmetin belini
kıran bu mânileri bir bir saymış hem de onları defedebilmek için gereken
tedbirlere işarette bulunmuştur. Bu mânilerden ve tedbirlerden bazılarını –biraz
tasarrufla– zikrederek bu bahsi bitirmek uygun olsa gerektir:

“Himmetiniz, şevke gelip meydana çıktığı vakit, en evvel düşman-ı şedit
olan yeis (ümitsizlik) rast gelir, onun kuvve-i mânevîyesini kırar. Siz o
düşmana karşı اوُطَنَْقت .Ümidinizi kesmeyiniz.”7 kılıcını istimal ediniz“ َال 
Sonra meylü’t-tefevvuk istibdâdı (üstün olma tutkusu) hücuma başlar. Siz اوُنوُك

ِّلل ِهٰ  “Allah’ın rızası dairesinde olunuz.” hakikatini o düşmana gönderiniz.
Sonra sebepler zincirindeki sırayı atlamakla her şeyi karıştıran acûliyet
(acelecilik) çıkar, himmetin ayağını kaydırır. Siz اوُِطباَرَو اوُرِباـَصَو  اوُرِبِْصا 

ّللا َهٰ اوُقَّتاَو   “Sabırlı olun, birbirinize metanet tavsiye ederek sabırda yarışın,
daima hazırlıklı ve uyanık bulunun.”8 kalkanını siper ediniz sonra tabiatı
itibarıyla medenî olan insanın âmâlini dağıtan fikr-i infirâdi (bencillik) ve
tasavvur-u şahsî karşı çıkar.” Siz de ِساَّنِلل ْمُھُعَفَْنأ  ِساَّنلا  ُرْیَخ   “İnsanların
en hayırlısı onlara en yararlı olanıdır.”9 hakikatini onun karşısına çıkarınız.
(...) Sonra da umum meşakkatin anası ve umum rezaletin yuvası olan
“meylürrahat” (rahat etme arzusu) gelir; himmeti bağlayıp sefalet zindanına
atar. Siz de ىٰعَـس اَم  َِّالإ  ِناَسْنِِْإلل  َسَْیل   “İnsan için çalıştığından başkası
yoktur.”10 mücahidini ona gönderiniz. Evet, size meşakkatte büyük rahat
vardır. Zira fıtratı müteheyyiç olan insanın rahatı sa’y ve cidâldedir.”11

İnancım o ki, bütün bu manilere rağmen, adanmış ruhlar şimdiye kadar
olduğu gibi, bundan sonra da َلاَِبجْلا َُعلَْقت  ِلاـَِجّرلا  ُةَّمِھ   “Yiğitlerin himmeti
dağları yerinden söker.” (Ubeydullah-ı Ahrâr) anlayışıyla hareket edecek ve
bütün samimiyetleriyle Cenâb-ı Hakk’ın inayetine sığınıp sorumlulukları
istikametinde dönüp arkalarına bakmadan yürüyeceklerdir. Allah’ın rızasını
“olmazsa olmaz” bir esas kabul ederek onun dışındaki bütün değerlere karşı



kapanacak ve Hazreti Mahbûb’a kavuşma iştiyakıyla, O’na tahsis-i nazar
ederek yollarına devam edeceklerdir ve bileceklerdir ki, himmet ettikleri
ölçüde himmet görecekler; başkalarına el uzatma gayreti içinde bulundukları
nispette de kendilerine ötelerden bir el uzanacaktır.
1 M. F. Gülen, Kırık Mızrap s.344 (Gönlümüzü Abâd Et).
2 Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.222 (Şûle).
3 Bakara sûresi, 2/3.
4 Bediüzzaman, İşârâtü’l-İ’câz s.44.
5 M. F. Gülen, Kırık Mızrap s.288 (Nerede O Yeminler).
6 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.95 (İlk Hayatı).
7 Zümer sûresi, 39/53.
8 Âl-i İmrân sûresi, 3/200.
9 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/58; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 6/117.
10 Necm sûresi, 53/39.
11 Bediüzzaman, Münazarat s.132-133.



Çöplükler ve Gelin Odaları
Soru: Tertipli ve düzenli yaşamanın gönül intizamıyla bir münasebeti var

mıdır? Özellikle birkaç talebenin beraber kaldığı bazı evlerde, özel ya da
resmi pansiyonlarda ve kredi yurtların bazı odaları nda görülen dağınıklık
oralarda kalb ve ruh hayatının istenen seviyede olmamasından mı
kaynaklanmaktadır?

Cevap: Tertip; sıralama, tanzim etme, usûl, nizam, tarz ve düzen gibi
mânâlara gelmektedir. İnsanların ölçülü, dengeli ve düzenli bir hayat sürmeleri
için en uygun kural ve kaideleri vaz’ eden İslâm âdeta bir tertip dinidir. Her işi
sırasına göre ve bazı kâidelere bağlı olarak yapma disiplini de diyebileceğimiz
tertip, hemen bütün ibadetlerin içine de sinmiş ve onların önemli bir rüknü
olmuştur. Abdest esnasında uzuvları Kur’ân-ı Kerim’de belirtilen sıraya göre
yıkamaktan ezan ve kâmet cümlelerini bir usûlle söylemeye, tekbir almadan
rükua gitmemek ve rükua varmadan da secde yapmamak gibi namazdaki
hareketlerde bir sıra takip etmekten namaz kıraatinde sureleri Kur’ân’daki
dizilişlerine uygun şekilde okumaya ve Hac’da Safa ile Merve arasında sa’y
ederken önce Safa’dan başlayıp Merve’de bitirmekten Akabe Cemresi’ni
taşlamanın akabinde önce kurban kesip daha sonra tıraş olarak ihramdan
çıkmaya kadar ibadetlerin hemen hepsinde bir tertip söz konusudur.

İnsan Mahiyetindeki Nizam Çekirdeği
Düzen kelimesi de, bir usûle tâbî tutmak, dağınıklıktan kurtarmak, sistem,

uyum ve nizam mânâlarını ifade etmektedir. Aslında, bütün bu mânâları birden
ihtiva eden “nizam” tabiri daha şumüllüdür; “düzen” sözü, “nizam” kelimesini
tam karşılamaz ama bugün bunlar birbirinin müteradifi (yazılışı ayrı, fakat
mânası aynı olan kelime) olarak kullanılmaktadır.

İster tertip ve düzen diyelim istersek de daha kuşatıcı olan nizam kelimesiyle
ifade edelim, kâinata baktığımızda bir ahenk, uyum ve intizam görürüz. Her
varlık kendi azalarıyla bir âhenk ve bütünlük içinde olduğu gibi, bütün kâinat
da kendini meydana getiren parçalarla mükemmel bir âhenk ve bütünlük
içindedir. Kâinatı bir nizam ve intizama göre var eden Allah Teâlâ insanın
tabiatına da düzen ve nizam ruhu koymuş; onu mahiyet itibarıyla çok düzenli ve
çok mükemmel yaratmıştır. İnsana, kendini okuduğunda, mahiyetine
yerleştirilen nizam ruhunu görebilecek ve dolayısıyla çevresini de kendine
benzeterek düzenli bir hayat sürebilecek bir istidat bahşetmiştir.

Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) “Her çocuk, İslâm’a yatkın



olarak, selim fıtrat üzere dünyaya gelir.” 1 buyurmaktadır. Demek ki, Allah
Teâlâ insana, iyilik ve kötülüklerle dolu dünya hayatında iyilikten yana tercih
yapabilecek bir kabiliyet (vicdan) vermiştir. Fıtratını korumuş ve bozulmamış
her insan iyiden yana tavır almaya ve Allah’ın âyetlerini akıl ve kalb yoluyla
kavramaya meyillidir. Şeytanların hücumlarına maruz kalarak onlara yenik
düşmeyen her insan İslâm üzere yaşayacaktır. Zira, İslâm bir mânâda intizamın,
düzgünlüğün ve ahengin adıdır; insan da düzgünlüğe ve istikamete açık
yaratıldığından dolayı, İslâm onun fıtratındaki icmâlin tafsili mânâsına
gelmektedir.

Bu zaviyeden, düzen duygusu ve intizam ruhu insanın mahiyetinde
mündemiçtir. O duygu ve ruh bazı kimselerde çabucak inkişaf eder. Bazen,
daha yedi-sekiz yaşındaki bir çocuk yatağını düzeltir, elbiselerini toplar ve
odasına çeki düzen verir. Çünkü, o çocuk, tabiatında var olan nizam
çekirdeğinin inkişafı için uygun bir zemin bulmuştur. Düzenli ve tertipli bir
ailede yetişmiş ve annesinden bir kere görünce o da intizam düşüncesini
beslemiştir. Neticede, kendinden beklenmese bile, şayet mutfakta dağınık duran
kap kaçak varsa onları düzenlemeye, elinden geldiği kadar etrafı derleyip
toplamaya alışmıştır.

Ailede Tertip ve Düzen
Evet, nizam ruhunun inkişaf etmesi için insanın neşet ettiği çevre çok

önemlidir; çünkü her insan kendi yetiştiği kültür ortamının çocuğudur. Bazen
bir insanın ruh yapısı itibarıyla düzene açık bulunması, onun bir nizam insanı
olması için kâfî gelmeyebilir. Onun az da olsa bir terbiyeden geçmesi,
mahiyetinde mündemiç bulunan o mevzuyla alâkalı sistemlerin inkişaf etmesi,
yani tabiatındaki icmâlin bir tafsil görmesi gerekir. Diğer bir ifadeyle, bir
insanın özünde düzen duygusu olsa da, o duygunun hâl, tavır ve hareketlere
yansıması bir düzen ortamında büyümesine, görgülü bir aile veya aileler
topluluğu içinde, düzenli bir pederşâhî veya cedşâhî yuvada neş’et etmesine
bağlıdır. Bir insanın, çocukluktan itibaren düzenli bir hayata alıştırılması,
gelecekte yükleneceği vazifeleri eksiksiz olarak yerine getirmesi bakımından
çok mühimdir. Ailenin, yeme-içme ve yatıp-kalkma hususlarında, tatbîk ettiği
ve uyageldiği bir düzeni varsa ve insan, büyüklerinde bir nizam ve intizam
görüyorsa, onun hayatı da, evde ve evin dışında fevkalâde âhenkli olarak sürer
gider. Yoksa, büyük bir ihtimalle o, evden aldığı bu âhenksizliği toplum içinde
de uğradığı her yere götürür ve hep bir huzursuzluk kaynağı olur. Belli bir
yaşta, nizam ve intizam şuuruna ulaştırılamamış nesiller; ne kadar kabiliyetli
olurlarsa olsunlar, bütün hayatları boyunca, tek-elli, tek-ayaklı gibi yaşarlar.



Çok defa bu âhenksizlik, onların ruh ve kalbine de işleyerek, zevk-i ruhaniyi
kaybetmelerine de sebebiyet verir.

Haddizatında, bir insan hangi ilim sahasında ihtisas yaparsa yapsın, şayet bir
bakkal dükkânı civarında ya da bir kahvehane etrafında neş’et etmişse, onun
fiziğinin, kimyasının veya biyolojisinin içinde o bakkaldan bir çeşni bulabilir,
o kahvehaneden bir tad, bir renk veya bir desene şahit olabilirsiniz. İnsan
ilâhiyat tahsili yapmış olsa bile, eğer çiftçilikle meşgul olunan bir yerde
büyümüşse, onun dünyasında ve o ilâhiyat ikliminde saban, çomak, boyunduruk
ve Erzurum ifadesiyle, samı, sambağı görebilirsiniz. Yani, o kültür ortamı
insanın tahsil hayatına da tesir eder. Dolayısıyla, her insanın ruhunda mündemiç
olan düzen duygusunun tafsil edileceği ve açılma imkânı bulacağı bir çevreye
ihtiyaç vardır. O çevreyi bulamayanların nizam insanı olmaları da bir hayli
zordur.

Ayrıca, bir insan bir takvime göre yaşamaya alışmış ve kendini programlı bir
hayata alıştırmışsa, o insan bulunduğu yerin tertip ve düzeni hususunda da
hassas davranır. Meselâ, her gün namaz kılan ve ibadetlerini hiç aksatmayan
insanın bir ibadet düzeni var demektir. Bu düzenin mutlaka hayatın diğer
alanlarında da tezahürleri olacaktır. Cenâb-ı Hak’la münasebetlerini kavî tutan,
evrâd ü ezkârını hiç aksatmayan, duaya ayırdığı vaktine sadık kalıp her gün bir
müddet Cenâb-ı Hakk’a münacatla ömrünü bereketlendiren, gece ve gündüzünü
belli kurallara bağlı geçiren ve kalbî-ruhî hayatını böyle bir nizama göre
programlayan insanın sair zamanlarda düzensiz ve rastgele yaşaması
düşünülemez. Kalb ve ruh hayatı adına düzenli bir insanın, dışa vuran zâhirî
yanları itibarıyla kendine ters hareket etmesi ve dağınıklığa düşmesi söz konusu
olamaz. O insan, ibadet ü taatinde her şeyi yerli yerine koyduğu gibi, maddî
dünyasındaki eşyayı da kendi yerlerine koyar ve tertip, düzen ve ahenk içinde
yaşamakta hiçbir zorluk çekmez.

Miskinler!
Bir Türk atasözünde, “Arslan yattığı yerden belli olur.” denir. Evet, tilkiler

de kendi inlerinden bellidir. Kalb ve ruh dünyası adına bir düzene ulaşamamış
insanın –büyük çoğunluk itibarıyla– maddî dünyada nizam ve intizama alışması
da çok zordur. Böyle bir insan hep bekler ki, çevresindeki düzeni başkaları
sağlasın, halâyıkları olsun onun, kapı kulları ve hizmetçileri etrafında dört
dönsün… Masasını bir başkası silsin, odasını biri gelip temizlesin… hatta
evindeki kap kaçağı bile başka insanlar yıkayıp dizsin. Sürekli başkasının iş
yapmasını bekleyen bu tembel ruh, kendi ellerini hiçbir şeye dokundurmak ve
hiçbir işin ucundan tutmak istemez. Çoğu zaman bu hâl ve hareketlerinin



arkasında büyük bir gurur ve kibir vardır. Kendini çok daha önemli ve
fevkalâde işlerin adamı olarak görür. Meselâ; fihrist okuyup kitap telif etme
konumunda muallâ, müzekkâ ve müberrâ bir insan olduğunu düşünür; diğer
işleri ayak takımı kimselerin yapması gerektiğine inanır ve içine düştüğü
ukalâlık sebebiyle, o türlü şeylere tenezzül etmeyen bir mütekebbir gibi
davranır. Dolayısıyla, onda düzen duygusu inkişaf etmez, nizam kabiliyeti
gelişip hâl ve hareketlerine yansımaz. Neticede o, yatar kalkar bir hizmetçi
arar; yatağından doğrulduğu an “Ah keşke bir insan olsa da, şu yatağı-döşeği
düzeltse, şu çarşafı-yorganı katlasa!” düşüncesiyle dolar. Bağışlayın, işte bu
türlü insanların hâline denebilecek bir şey varsa, o da “miskinlik” olsa
gerektir.

Oysa, bütün mübarek uzuvlarıyla uhrevî âlemlere açık olan Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ellerini suya daldırıp evinin kabını kaçağını
yıkamaktan geri durmuyor, ev işleriyle de meşgul oluyordu. Hazreti Âişe
Validemiz’in ifadesiyle, “Allah Resûlü evinde, herhangi bir insan gibi
davranırdı. Kendi elbisesini yamar, ayakkabılarını  tamir eder ve ev işlerinde
hanımlarına yardımda bulunurdu.”2 O, bir taraftan savaşa katılıyor ya da
tebliğ vazifesinin gereklerini yerine getiriyor; diğer yandan da, çocukların
terbiyesi ile meşgul oluyor ve ev işlerinde ezvâc-ı tâhirâta yardım ediyordu. Bu
iş, belki bir ev süpürmek, belki de yıkanmış çamaşırları sıkmaktı. Keyfiyeti ne
olursa olsun, Allah Resûlü bu işleri yapmıştı. Zira O, bir fıtrat insanıydı ve
O’nun bu hareketi asla zillet de değildi. Hatta, öyle bir tabiatı vardı ki, el alem
bir iş yapıyorsa, O da mutlaka o işin bir ucundan tutuyor; meselâ, kırda yemek
yapılacaksa, O da “Bari, ben de odun toplayıp bir ocak yakayım.”3 diyordu.
Mescid yapımında, herkes bir kerpiç taşırken O da taşıyor ve onlardan geri
durmuyordu.4 Allah Resûlü, bunları yaptığı sırada, O’nun adı cihanın dört bir
yanında anılıyor; herkes O’ndan ve getirdiği dinden bahsediyordu. O zamanını
öyle tanzim etmişti ki, çok mühim sorumlulukları arasında, bu gibi işlere de
fırsat bulabiliyordu. Aynı zamanda bu, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in ruhundaki
düzen aşkının ve nizam heyecanının dışa vurması demekti.

İç-Dış Münasebeti
Evet, insanın amel ve davranışlarıyla iç hayatı arasında birbirini

destekleyici ve düzenleyici bir münasebet vardır. Davranışlarıyla ruhun
emrinde olan tâli’liler, hep Yaradan’ın hoşnutluğuna, insanlık ve fazilete doğru
yol alırlar; onların pusulaları daima aynı mihraba işaret eder, hareket ibreleri
de hep aynı rotayı gösterir. Onlar, en ince teferruatına kadar, fevkalâde bir
titizlikle bütün mükellefiyetlerini yerine getirirler; iç âlemleri itibarıyla



durmadan bir buhurdanlık gibi tütmekle beraber, dış dünyalarında da nizam ve
âhenkle yaşarlar. Ruh dünyasındaki düzen ile hayatın değişik sahalarında bir
nizam insanı olma arasındaki münasebetin en güzel örnekleri selef-i salihîn
efendilerimizin hâlleridir. Meselâ, Hazreti Ömer Efendimiz’in kalb ve ruh
âlemindeki tertip ve düzen içtimaî hayatına da aksetmiştir. O her alanda tam bir
nizam insanıdır. İslâm müesseseleri tarihine hediye ettiği adalet sistemi, ordu
düzeni ve modern devlet yapısının esası, çekirdeği sayılabilecek teşkilatlar
onun gönül intizamının birer yansımasıdır. Temelini attığı müesseseler Hazreti
Ömer’in ruhundaki düzen aşkının ve nizam heyecanının dışa vurmasının
neticeleridir.

Gönül intizamına ulaşamamış insanlar ise, sürekli düzensiz, nizamsız,
derbeder ve perişan kimselerdir. Onlardan birini bir yere koyduğunuz zaman
orayı çöplük hâline getirir. Onun ibadetlerinde bir intizam olmadığı gibi kaldığı
yerde de düzen namına hiçbir şey görülemez. O, namazı çok zorlanarak kılıyor
ve orucu da kerhen tutuyordur. Evrâd ü ezkârı başından savarcasına okuyor;
okuduklarını ruhunda hiç duymuyor ve duymamayı dert de edinmiyordur.
Allah’a yaklaşma diye bir hedefi ve derdi yoktur; çünkü ruhunda nizam yoktur.

Ne var ki, iç-dış münasebetini ve için dışa aksetmesini de mutlak mânâda ele
almamak gerekir. Bazen, tertip ve düzen insanı olmaya istidadı bulunanlardan
kimileri, öyle bir kültür ortamında yetişmediklerinden dolayı bazı
kabiliyetlerini geliştirememiş, içlerine icmâli olarak konulan nizam duygusunu
tafsile taşıyamamış ve inkişaf ettirememiş olabilirler. Bununla beraber, selef-i
salihîn bu zaviyeden değerlendirilirse, hemen hepsinde aynı intizamın
görüleceği bir gerçektir. Meselâ, Hazreti Bediüzzaman’ın, belki sağlam bir
sergisi bile olmamıştır; fakat, bir hasır olsun bulabilmişse onu mutlaka düzenli
tutmuş; yamalı yorganını ve birkaç yerinde tamir izleri bulunan eski seccadesini
katlama, bir kenara koyma tarzına varana kadar hep bir nizam sergilemiştir.
Çalışırken elbisesi kirlenmesin diye kollarına kolluk gibi bir şey takmış; iş
görürken âdeta bir mihnet urbası giymiştir. Cübbesi yamalıdır ama kat’iyen
kirli ve şekilsiz değildir. Kitaplarının, tashih nüshalarının ve hatta dua kitabının
yerleri de bellidir ve çok düzenlidir.

Yemekleri Siz Yapın, Bulaşıklar Bize...
Küçük bir evi birkaç arkadaşla paylaştığım dönemlerde talebe arkadaşların

kaldığı bazı evlere de gider, misafir kalırdım. Beraber olduğumuz bazı
arkadaşlar vardı ki, belki senelerce gidip gelmeme rağmen onlara bir yemek
yapmasını bile öğretememiştim. Hatta, aralarında “Hocam, siz yemek yapın,
kapları biz yıkayalım” diyenler vardı. Onları kınamıyordum; çünkü, o hâllerini,



yetiştikleri kültür ortamına, aile muhitine ve eğitim seviyesine veriyor; o
zamana kadar onlarda düzen duygusunun inkişaf etmemiş olduğunu düşünüyor
ve gücüm yettiğince tertip ve düzene alıştırmaya çalışıyordum. Tertip ve
düzene alışmamış talebelerin kaldığı bazı evler derbederdi ve münevver
insanların meskûn bulunduğu bir ev olma havasından uzaktı. Fakat, oralarda da
kitaplarla içli dışlı olunuyordu ve ilme açık duruluyordu. Her yanları mâmur
değilse de, mâmur olan bu yanları vardı ve onun hatırına eksiklerine
katlanılıyordu.

Fakat, öyle evler de vardı ki, her bölümü “gelin odası” gibiydi. Onların her
köşesinden evrâd ü ezkâr sedası yükselir ve bu evlerin kutlu sakinleri her yeni
güne, itmi’nan ve lezzet dolu duygularla başlarlardı. Kalblerinin balansını,
imana ve Kur’ân’a göre ayarlamış bu tâli’liler, içlerindeki tertip ve düzenin
akislerini evlerinin bütün köşelerine yansıtır ve misafirlerine sundukları
ikramlarla beraber onlara göz zevkini de tattırırlardı.

Tertip ve düzen, özellikle toplu kalınan yerlerde kul hakkı zaviyesinden de
çok önemlidir. Dikkatsiz yaşayanlar diğer insanları rahatsız ederler. Dağınıklık,
hassas ruhlarda huzursuzluğa sebebiyet verir. Bir gün Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem) bir mezarın kazılması sırasında elinde kazma bulunan şahsa
işaret ederek “Şuraya iki kazma vursanız.” gibi bir söz söyler. O sahabi
efendimiz “Bu şekilde kalmasının bir mahzuru mu var yâ Resûlallah?”
deyince Resûl-i Ekrem Efendimiz “Gözü tırmalıyor.”5 der. İşte bazı
umursamazlar vardır; gözleri mi görmüyor, yoksa tırmalanmayı mı
hissetmiyorlar bilinmez, onlar dağınıklıktan rahatsız olmayabilirler. Fakat, o
düzensizlik hâli bir başkasını rahatsız ediyor ve onda gerilim yapıyorsa, ona
sebebiyet veren insan kul hakkına girmiş olur. Bazen de “Başkası temizlesin,
başkası düzenlesin.” türünden duygu ve düşüncelerin neticesi olarak hareketsiz
kalmak ve işin ucundan tutmamak diğer insanları –affedersiniz– akılsız ve aptal
yerine koymak gibi olur ki, bu da çok büyük bir saygısızlıktır ve aynı zamanda
kul hakkını çiğnemek sayılır.

Nizam ve Göz Zevki
Cenâb-ı Hak, müttakî kullarına Cennet’i müjdelerken “Orada canınız ne

isterse, gözleriniz hangi manzaralardan hoşlanırsa hepsi var! Hem siz
burada devamlı kalacaksınız.”6 buyurmakta ve nefislerin iştihalarını
şahlandıracak ve gözlerden içeriye lezzet olup akacak manzaralardan
bahsetmektedir. Demek ki, nimetlerin suretlerinin de bir lezzet olarak gözden
içeriye akması ve kalbe dökülen o görüntülerin insanın arzularını şahlandırması



hem çok önemli bir husus hem de ayrı bir nimet. Evet, leziz bir yemek, hoş bir
koku, muhrik bir ses nimet olduğu gibi güzel bir manzara da nimettir; bunlar
sayesinde dil, burun ve kulak zevk aldığı gibi gözün de zevkten payı vardır.
Göz zevkini tatmin eden en önemli unsurların başında da tertip ve düzen gelir.

Hâsılı, Hazreti Bediüzzaman’ın işaret ettiği gibi, sürekli çalışan büyük bir
fabrika ve her vakit dolup boşalan bir misafirhane olan bu kâinat, çer çöple ve
süprüntülerle çok çabuk kirlenip içinde durulmaz hâle gelmesi gerektiği hâlde,
son derece parlak ve temizdir; âdeta onda hiçbir lüzumsuz madde
bulunmamaktadır. Kuddûs ismi şerifiyle bu kâinatı küçük bir oda gibi
temizleyen, tanzim ve tanzif eden Cenâb-ı Hak, tabiatın her sayfasını,
seyretmeye doyulmaz bir güzellikle donatmakta ve bütün yeryüzünü güzel bir
tablo gibi önümüze sermektedir. Bu manzarayı gören insanlar, özellikle de
kainât kitabını okumaya ve esmâ-i ilâhiyedeki bazı sırları anlamaya namzet
bulunan mü’minler de gönül intizamıyla tertip ve düzeni buluşturmalı; birer
nizam insanı olarak yaşamalıdırlar.7
1 Buhârî, cenâiz 80, 93; Müslim, kader 22.
2 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256; et-Tirmizî, eş-Şemâil s.283.
3 et-Taberî, Hülâsatü siyeri Seyyidi’l-beşer s.87; es-Safedî, el-Vâfî bi’l-vefeyât 1/72.
4 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/381; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/66.
5 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 24/306.
6 Zuhruf sûresi, 43/71.
7 Bediüzzaman, Lem’alar s.380 (Otuzuncu Lem’a, Birinci Nükte).



Sen Bahtsız Değilsin!
Soru: “Kur’ân’ı sana, bedbaht olasın, sıkıntıya düşesin diye indirmedik.”1

mealindeki âyet-i kerimeyi nasıl anlamalıyız?
Cevap: Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bütün hayatı

boyunca insanlığın içinde bulunduğu maddî-mânevî sefalet ve dalâlet
karşısında hep ızdıraptan iki büklüm yaşamıştı. O kadar ki, daha
peygamberlikle serfiraz kılınmadan evvel, zaman zaman inzivaya çekilir, tek
başına Hirâ’ya misafir olduğu gecelerde insanlığın dertlerini düşünür ve
“tahannüs” adıyla anılan ibadete bağlı bu yalnızlıklarında tefekkürün yanı sıra
beşerin problemlerinin halli için Yüce Yaratıcı’ya dua ederdi. Allah Resûlü,
her zaman tam bir mesuliyet insanıydı. İdrak ettiği ve farkına vardığı hiçbir
mesele O’nun sorumluluk duygusunun dışında kalamazdı. O kendisini her şeye
karşı sorumlu tutardı: Varlık ve hâdiseler karşısında, aile ve toplum karşısında,
herkese ve her şeye karşı sorumlu… Evet, mesuliyet şuuru O’nun tabiatı
olmuştu.

İnanmıyorlar Diye...
Kendisine peygamberlik vazifesinin verilmesinden sonra ise, bütün bu

sorumluluklar O’nun gönlünde birer ızdıraba dönüşmüş ve ruhunda çıldırtan
hafakanlar hâlinde kendini hissettirmeye başlamıştı. Çünkü O, imanı zevk
etmiş, inancın huzur dolu atmosferini kendi ruh enginliğiyle tatmış ve ahiretin
vaadettiklerini hakkalyakîn bilmişti. Dolayısıyla, artık O, rotasını şaşıran
insanlara rehberlik etmek, karanlıkta kalmışlara ışık olmak ve ebedî saadete
açılan kapıyı onlara da göstermek için sürekli çırpınıp duruyordu. Peygamber
Efendimiz insanları ebedî hüsrandan kurtarma dâvasına o kadar gönülden
bağlanmıştı ki, Kur’ân-ı Kerim, O’nun bu konudaki ızdıraplarını, “Neredeyse
sen, onlar bu söze (Kur’ân’a) inanmıyorlar diye üzüntünden kendini helâk
edeceksin.”2 diyerek dile getiriyordu. Bir başka âyet-i kerimede de Cenâb-ı
Allah, Resûl-i Ekrem’ine “Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse üzüntüden
kendini yiyip tüketeceksin.”3 şeklinde hitap ediyordu.

Herkesin imana uyanması ve insanlığın kurtuluşu hesabına bu denli ızdırap
çekme ve karanlıktakiler için bu kadar dertlenme mârifete vâbeste bir
meseledir. İnsan ancak bildiği ve idrak ettiği ölçüde ahirete ve ahiretin
vaadettiklerine kıymet verir. Bazen her insanın vicdanı bazı şeyler duyabilir.
Meselâ, herkes zaman zaman, “Allahım! Sen benim Rabb-i Rahîmimsin, ben ise
Senin âciz bir kulunum. Sen her şeyi yaratan Hâlık u Kerimsin, bense Senin



zavallı bir mahlûkunum” deyip, O’nun kapısında ezildiğini hissedebilir. Fakat
âriflerin duyuş ve hissedişi süreklidir ve daha derindir. Hele o engin ruhu ve
aşkın ufkuyla âriflerin de seyyidi olan Resûl-i Ekrem Efendimiz’in meseleleri
duyuş ve hissedişi bambaşkadır.

Peygamber Efendimiz buyurur ki; “Miraç gecesi, bir noktaya ulaşınca,
Cibrîl-i Emîn’i partal bir elbise gibi çok yıpranmış, beti-benzi sararmış bir
vaziyette gördüm. O noktaya vardığında âdeta ayaklarının bağı çözülmüş,
yığılıp kalmıştı. Allah karşısında duyduğu haşyet onu bu hâle getirmişti. O
zaman bir meleğin Cenâb-ı Hakk’ı nasıl bildiğini anladım.” Evet, Cebrail’in
(aleyhisselâm) o hâli Mevlâ-yı Müteâl’i bir melek mârifetiyle bilişinin ve O’na
karşı derin saygısının neticesiydi. İşte, Peygamber Efendimiz’in mârifeti ve
Hak karşısındaki haşyeti de onunkinden geri değildi, hatta ileriydi. Çünkü,
Resûl-i Ekrem, melekleri bile geride bırakacak bir derinliğe sahipti. Bundan
dolayıdır ki, Miraç’ta Cibrîl-i Emin, bir noktadan sonra O’na, “Yürü, top senin
çevkan senin!” demişti. O gitmiş, görmüş, duymuş, tatmış ve bilmesi gereken
şeyleri hakkalyakîn bilmişti… Sonra da o gördüğü, duyduğu, tattığı şeyleri
insanlara duyurma iştiyakıyla geriye dönmüştü.

Efendimiz’in Hüznü
Defaatle arz etmişimdir; Abdulkuddüs Hazretleri der ki: “Hazreti

Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) gökler ötesi âlemlere gitti, bütün
sema ehlince “müşârun bi’l-benân” oldu… Âyetü’l-Kübrâ’yı müşâhede etti,
fizik âlemlerini aşarak fizik ötesine yürüdü; “Sidretü’l-Müntehâ” konağına
uğradı, “Kâb-ı Kavseyni ev ednâ” zirvesine ulaştı ve “likâullah”a
mazhariyet ufkuna erdi, görülmezleri gördü, duyulmazları duydu... Fakat
bütün bu güzellikler O’nun başını döndüremedi, bakışlarını bulandıramadı;
O’na asıl vazifesini unutturamadı. O döndü, ümmetinin arasına geri geldi.
Allah’a yemin ederim, eğer ben o lütuflara mazhar olsaydım, o mertebelere
ulaşsaydım, asla geriye dönmezdim!” Onun bu sözü üzerine başka bir Hak
dostu da şu değerlendirmede bulunur; “İşte veli ile nebi arasındaki fark
budur. Birincisi yaşar; fakat ikincisi yaşatmaya çalış ır.” Evet, biri ulaşmaya
gayret eder; diğeri başkalarını ulaştırma sevdalısıdır. Biri sürekli O’na doğru
gider, vuslata yürür, maiyyet arar ve üns billâh diler… Beriki oraya çoktan
varmıştır; o bir yandan Allah’la maiyyetini devam ettirme, diğer taraftan da,
tattıklarını tattırma, duyduklarını duyurma ve başkalarını da o zirveye ulaştırma
peşindedir.

Bundan dolayı, Peygamber Efendimiz’in mârifet ufku ve hassasiyeti
zaviyesinden meseleye bakılınca, O’nun ızdırapları daha iyi anlaşılacaktır. O,



Cennet nimetlerine ermenin nasıl bir bahtiyarlık ve Cehennem’e yuvarlanmanın
ne tür bir tâli’sizlik olduğunu görmüş; insanları ebedî hüsrandan kurtararak
sonsuz saadetlere ulaştırmak için dünyaya dönmüştü. O, insanlara, kendilerini
bekleyen tehlikeleri haber veriyor; onlara kurtuluşa götüren yolu işaret
ediyordu; fakat insanların çoğu O’nun mesajına karşı bîgâne davranıyor, kendi
mahiyetinden habersiz yaşıyordu. Merhum M. Âkif’in,

“Haberdâr olmamışsın kendi zâtından da hâlâ sen,
‘Muhakkar bir vücûdum!’ dersin ey insan, fakat bilsen.
Senin mâhiyyetin hatta meleklerden de ulvîdir:
Avâlim sende pinhandır, cihanlar sende matvîdir.”

dediği gibi, pek çok insan, yeryüzünde Allah’ın halifesi olduğundan
bîhaberdi… Bütün mahlukât arasında Hakk’ın gözdesi olarak yaratıldığının
şuurunda değildi… Topyekün varlığın özü, usâresi ve Yüce Yaratıcı’nın en
parlak aynası olduğundan habersizdi. Cennet’e namzet olarak yaratılmıştı; fakat,
ateşe doğru yürüyordu… Selim bir fıtratla dünyaya gelmişti; ama dâllîn
güruhundan olmuş, gazab-ı ilâhîyi celbedenler arasında dolaşıyordu.

Evet, Resûl-i Ekrem Efendimiz, insanların bu hâlini gördükçe âdeta kendine
kıyarcasına ızdırapla kıvranıyordu; o hassas ruhu insanlığın dertleriyle
inliyordu. Dert ve ızdırabın tahammül edilemez bir keyfiyet aldığı anlarda ise,
Cenâb-ı Hakk’ın hem tadil hem de takdir ifade eden hitabı imdada yetişiyordu.
Allah (celle celâluhu) bir gün O’na, “(Habibim) Sen dilediğin herkesi doğru
yola eriştiremezsin! Ancak Allah dilediğini doğruya hidâyet eder.” 4 diyerek,
inandırmanın şe’n-i rubûbiyete ait bir iş olduğunu hatırlatıyor; bir başka gün de
“Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse üzüntüden kendini yiyip
tüketeceksin.”5 sözüyle O’na tembih buudlu bir iltifatta bulunuyordu.

Tadil ü Takdir Âyeti
İşte, sorduğunuz âyet-i kerime de, hem tadil ve tembih hem de takdir ve iltifat

ifade eden bir hitab-ı ilâhîdir. Cenâb-ı Hak, Habib-i Ekrem’ine, “Kur’ân’ı
sana, meşakkat çekip, bedbaht olasın diye indirmedik.”6 buyurmaktadır. Yani;
Kur’ân’ı sana, bahtsız, tâli’siz bir insan olasın diye indirmedik. Onun
emirlerinden dolayı melûl, mahzun ve mükedder bir hâle düşmeni istemedik.
Bu Kitab’ı indirmekle seni, takatini aşan bir yükün ve ağır bir meşakkatin altına
sokmayı da murad etmedik. Kur’ân, anlayıp anlatabileceğin, emirlerini
uygulayıp başka insanlara da öğretebileceğin bir kitaptır. O teklif-i mâlâyutâkta
bulunmamakta; sana da ümmetine de beşerin tâkatini aşan bir mükellefiyet
yüklememektedir. Bazı emirlerinde zâhiren bir meşakkat görünse bile, onlar da



aslında meşakkat değildir. Onlar, uzun bir yolculuğa çıkmış bulunan insanın
hedefine sağ salim varabilmesi için yol azığı mesabesindedir; ileride çıkması
muhtemel tehlike ve engellere karşı birer korunma vesilesidir.

Ayrıca, Kur’ân’ı sana, insanlarla münasebetlerinde sıkıntıya düşmene ve ona
inanmıyorlar diye üzülmene bir sebep olarak da göndermedik. “Onu, Allah’tan
korkanlara, Yaratan’a saygı  duyanlara bir öğüt, bir uyarıcı olarak
indirdik.”7 Senin vazifen tebliğ ve temsildir; insanları inandırmak şe’n-i
rubûbiyete ait bir iştir. Kur’ân’ı, ön yargısı bulunmayan, istifade etmeye açık
duran, potansiyel olarak insanın içinde haşyet hâsıl edebilecek şeyleri duyduğu
zaman içi haşyetle dolan ve mânevî değerlere karşı saygı hissini bütün bütün
kaybetmemiş olan kimseleri inzar edesin diye inzal ettik. Sen bu ilâhî beyanın
ışığında insanlara yol göstereceksin, onun rehberliğini kabul edip onun yolunda
gidenler de saadete erecekler. Fakat onu kabul etmeyenlere zorla kabul ettirmek
senin vazifen değildir. Hem üzülme, o nasipsizlerden dolayı sen tâli’sizliğe
düşmeyecek ve bahtsız kalmayacaksın. Zira, gönlü haşyetle dolu nice tâli’liler
Hakk’ın çağrısına koşacak; ona inananlar senin göz aydınlığın olacak.

Evet, bu âyet-i kerime bütün bunları ve daha başka derin mânâları ihtiva
etmektedir. Allah Resûlü’nün, ister ümmet-i davetin isterse de ümmet-i
icâbetin genel tavır ve durumları karşısındaki duyarlılığını, insanlığın kurtuluşu
hakkındaki hassasiyetini, O’ndaki ölesiye yaşatma arzusunu ve kurtarma cehdini
nazara vermektedir.

Dahası, bu âyette bir müjde vardır. Bu Kur’ân’ı indiren Allah Teâlâ, onunla
vaadettiği şeyleri de elbette gerçekleştireceğini beyan buyurmaktadır.
Peygamber Efendimiz’i inkisar içinde bırakmayacağını ve asla bahtsızlığa terk
etmeyeceğini belirtmektedir. (Allah Resûlü hakkında “şekâvet” tabirini
kullanmak doğru değildir; dolayısıyla, âyetteki ىَقَْشت  kelimesini bahtsızlık
olarak tercüme etmek daha uygun olsa gerektir.)

Haddizatında, bu âyet-i kerimeyi sadece Peygamber Efendimiz’in
heyecanlarını tadil eden ve onu ikaz için inen bir ilâhî beyan şeklinde anlamak
eksik, hatta yanlış olur. Evet, burada tadil ve tembih söz konusu olduğu kadar,
ciddi bir takdir ve iltifat da vardır. Cenâb-ı Hak, Resûl-i Ekrem’ine âdeta
“Habibim, şu ilâhî mesaja kulak verip ona dilbeste olmuyorlar ve inanıp onun
rehberliğinde huzur-u daimiye yürümüyorlar diye öyle üzülüyor, öyle
kederleniyorsun ki neredeyse bir mum gibi eriyip tükeneceksin. Senin bu yüce
ve incelerden ince ruhun ilerde öyle bir kaynak hâline gelecek ki, gönlünde
azıcık haşyet duygusu barındıran herkes kalb kâsesini doldurmak için o kaynağa
koşacak. Öyleyse, Sen tebliğ vazifeni yap, takdiri Allah’a bırak; kendine o



kadar eziyet etme!” demektedir ki, bu hem çok ulvî bir iltifattır hem bir ızdırap
insanında olması gereken ruh enginliğini gösterme adına arkadan gelenlere
hedef tayin etme demektir ve hem de Kur’ân’ın mesajının hüşyar gönüllerde
ma’kes bulacağının bir müjdesidir.

İnanıyorsan Bîgâne Kalamazsın!
Diğer taraftan, bu âyet bize de bir hedef göstermektedir: Nefsanî isteklerden,

şahsî çıkarlardan ve gelecek endişelerinden bütün bütün sıyrılarak her zaman
Rabbin huzurunda bulunuyor olma duygusuyla hareket etmeyi, Allah’a karşı hep
haşyet hissiyle dolu bulunarak ilâhî mesaja açık yaşamayı ve bu sayede herkese
sonsuzluk iksiri sunma niyetiyle çalışıp çabalamayı yegâne gaye-i hayal
bilmemiz gerektiğini ima etmektedir.

Evet, şayet Allah Teâlâ hak ve hakikatın ne demek olduğunu senin ruhuna da
azıcık duyurmuşsa, artık sen sokaktaki herhangi bir insan gibi davranamazsın.
Çünkü, herkes belli bir seviyede mârifete erer. Sen hangi seviyenin insanı isen,
mutlaka onun hakkını vermelisin, daha aşağıya inemezsin. Cenâb-ı Hakk’ı her
an görüyor gibi temkinli davranacak kadar kuvvetli bir imana sahipsen ya da
hiç olmazsa her an O’nun tarafından görüldüğün şuuruyla hareket ediyorsan, o
ufku tutturup harem dairesine girdikten sonra bir daha kapının önündeki insan
gibi yaşayamazsın. Artık sen zihninden geçen hayallerine bile hesap sormalısın.

İşte bu, bilmeye bağlı bir husustur. Şayet, Cenâb-ı Hakk’a inanmışsan, O’nun
vaadettiklerini biliyorsan, vaîdlerinden haberdarsan ve ahirete imanın varsa,
insanlığın hâlihazırdaki durumu karşısında lâkayt kalamazsın. Eğer, ister saadet
ister şekavet olarak, bir şeyin âkıbetine inanmışsan, insanlığın o şekavetten
sıyrılması, o tâli’sizliği aşması ve o saadete ulaşması için sen de günde birkaç
defa ölüp ölüp dirilmeye razı olursun. Bu öteye inanmış ve adanmış bir ruhun
vasfıdır; bu peygamberâne bir azmin, bir tavrın ve bir duruşun gereğidir.

Peygamberler Yolu Izdırap İster
Ötelere inanan insan, kendi istek ve ihtiyaçlarına rağmen, çevresindeki

insanların mutluluğunu plânlayan, mensup olduğu toplum için nakış nakış huzur
projeleri geliştiren, insanlığın dertleri karşısında hafakandan hafakana giren bir
diğergâmdır. O, dünyayı nefsine zindan edecek ve şahsı hesabına bitip
tükenecek kadar başkalarının saadetini düşünür. Düşünmemek onun elinde
değildir artık; o yaşatmak için yaşayan bir fedakârdır. O, Bediüzzaman
edasıyla, “Gözümde ne Cennet sevdası, ne de Cehennem korkusu var;
milletimin imanını selâmette görürsem Cehennem’in alevleri içinde yanmaya



razıyım.”8 derken gönlünün sesine tercüman oluyordur ya da ellerini açıp,
Hazreti Ebû Bekir gibi, “Vücudumu o kadar büyüt ki Cehennem’i ben
doldurayım, başkalarına yer kalmasın!”9 çığlıklarıyla inlerken aynı hasbî ruhu
seslendiriyordur. Şahsen, günümüzde bile “Allahım, bir tek insanın hidayete
ermesi için her gün elli defa ölmeye razıyım!” diyen karasevdalılar biliyorum.
Şimdi, bugünün Kur’ân talebelerinden birinin şu sözünü, Bediüzzaman’ın
samimi feryadını ve Sıddık-ı Ekber’in hasbî yakarışlarını yüze, bine, hatta bir
milyona katlayın; sonra onda Efendimiz’in ızdırabını okumaya çalışın. İşte, o
zaman insanlığın namzet olduğu akıbeti kendi mârifet enginliğiyle bilen,
dolayısıyla iman etmeyenlerin ardı sıra çok hüzünlenen ve neredeyse üzüntüden
kendisini yiyip tüketen Allah Resûlü’ne “Kur’ân’ı sana, meşakkat çekip,
bedbaht olasın diye indirmedik.” denmesindeki mânâyı bir nebze
anlayabilirsiniz.

Şu kadar var ki, insanlığın kurtuluşu hesabına bu denli ızdırap içinde
bulunmayı herkesten beklemek doğru değildir. Kimisi, sadece ُّهٰللا َِّالإ  َهِٰلإ  َـال 

ّللا ِهٰ ُلوــُـسَر  ٌدَّمَحُم   ikrarının adamıdır. O kendi adına ebedî saadeti
yakalamakla meşguldür. Böyle bir insan hakkında da suizan etmek ve onu
dalâlette görmek büyük bir hatadır. Hayır, inşaallah, onun da necâta ermesi
muhtemeldir. Fakat, kimisi de vardır ki, o gece-gündüz hak ve hakikatleri
herkese duyurmanın plân ve projeleriyle oturup kalkmaktadır. Yatağına
uzandığı zaman bile, “Nasıl yapsam da, Allah’ın mesajını bütün dünyaya
duyursam…” demekte, ızdırap içinde kıvrım kıvrım kıvranmaktadır. İşte,
bunlara Cenâb-ı Hakk’ın özel bir teveccühü olacaktır; Allah bunları
peygamberlerle beraber haşredecektir.

Değişik vesilelerle arzettiğim gibi, Esved İbn Yezîd en-Nehâî vefat ettikten
sonra, bir dostu onu rüyasında görür; “Orada sana nasıl muamele edildi, nasıl
karşılandın?” diye sorar. Hazreti Esved, “Vallahi, nübüvvetle aramda dört
parmaklık bir mesafe kalmış gibi muamele ettiler.”  cevabını verir. Evet,
peygamberlik mesleği olan irşad ve tebliğ yolunun fedakâr yolcuları ötede
Peygamberlerin hemen ardında yer alacaklardır. Dolayısıyla, Şah-ı Geylânî,
İmam Rabbânî, Muhammed Bahauddin Nakşibend ya da İmam Gazzâlî gibi
büyükler de aynı sözü söyleseler, hilâf-ı vâkî bir beyanda bulunmuş olmazlar.

Hâsılı, söz konusu âyet-i kerimede, tembihle beraber bir iltifat, tadilin
yanında da bir takdir vardır. Bu açıdan da, ona ve benzerlerine, Peygamber
Efendimiz hakkında “tadil ü takdir âyetleri” dense sezâdır.
1 Tâhâ sûresi, 20/2.
2 Kehf sûresi, 18/6.
3 Şuarâ sûresi, 26/3.



4 Kasas sûresi, 28/56.
5 Şuarâ sûresi, 26/3.
6 Tâhâ sûresi, 20/2.
7 Tâhâ sûresi, 20/3.
8 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).
9 Bkz.: Şeyh Şemseddin Sivasî, Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn s.25 (28. Menkıbe).



Üstünlük Tutkusu ve Cemaat Enaniyeti
Soru: Himmet ve gayrete mani büyük bir tehlike olduğu vurgulanan

“meylü’t-tefevvuk” ne demektir? Bu tehlikeye karşı korunabilmek için nelere
dikkat etmek gerekmektedir?

Cevap: Bildiğiniz gibi “meyil”; yönelme, istek ve arzu mânâlarına
gelmektedir. “Tefevvuk” da, üstünlük elde etmek, daha büyük olmak ve önde
görünmek demektir. “Meylü’t-tefevvuk” ise, bir insanın, emsaline nazaran daha
üstün meziyetlere sahip olma isteği ve önde bulunma arzusu sebebiyle farklılık
ve üstünlük mülâhazalarına kapılmasıdır. Bu duygu, enaniyetle beslenmektedir;
dolayısıyla da, “tezkiye-i nefis” ve “tasfiye-i kalb”e muvaffak olamamış her
insanda az çok tesirini göstermektedir. Bazıları hafızalarının kuvvetiyle,
bazıları beyanlarının gücüyle, kimileri seslerinin güzelliğiyle, kimileri de daha
başka istidat ve kabiliyetleriyle ya da soy sop, servet ü sâman, şöhret ü şân gibi
sâiklerle böyle bir farklılık düşüncesine kapılmakta ve kendilerini başka
insanlardan daha üstün, daha seçkin ve daha çok saygıya değer
görebilmektedirler.

Aslında, her nimet insanı Allah’a götürebilecek bir helezondur. Ne var ki
insan, ancak vehmî bütün güç, kuvvet ve ihsan kaynaklarını nefyederek her türlü
nimetin Allah’tan geldiğini kabul ve itiraf etmek suretiyle Cenâb-ı Hakk’a karşı
şükür vazifesini yerine getirmiş ve kurbet ufkuna doğru yol almış olur. Evet,
bütün iyilik ve güzelliklerin sebeplerini hazırlayan, onları takdir ve taksim
eden, vakti gelince yaratıp semâvî sofralar hâlinde önümüze seren Allah’tır;
öyleyse, neticede minnet ve şükran da O’nun hakkıdır. Nimeti vereni
görmezlikten gelerek sadece nimetlere ya da onların sebeplerine takılmak
nankörlüktür. Şükür, nimetin ziyadeleşmesi için bir vesile olduğu gibi,
nankörlük de nimetin kesilmesinin hatta bir nikmete dönüşmesinin sebebidir.
Cenâb-ı Allah, “Eğer şükrederseniz Ben de nimetimi artırırım; şayet
nankörlük yaparsanız, biliniz ki azabım çok şiddetlidir.”1 mealindeki
fermanıyla, şükredenleri mükâfatlandıracağı vaadinde, küfrân-ı nimete
düşenleri de cezalandıracağı tehdidinde bulunmuştur.

İşte, zekâ, hafıza, beyan gücü, ses güzelliği... gibi değişik istidatlar ve farklı
kabiliyetler Allah’a teşekkürü gerektiren nimetlerdir. Fakat, insanlar bazen bu
nimetlerin Allah tarafından verildiğini ve onların emanet bir elbise gibi insana
giydirildiğini unuturlar; unutur ve onları sabit, değişmez ve ebedî birer üstünlük
vesilesi gibi görmeye başlarlar. Kalb ve kafalarındaki bu duygu ve düşünce
inhirafını çirkin hırıltılar olarak dışa aksettir ve zamanla “Benim zekâm, benim



hafızam, benim fikrim, benim yazım...” sözlerini birer fâikiyet iddiası şeklinde
telaffuz eder dururlar. Rahmet ilinden dalga dalga esip gelen lütuflar karşısında
şükür hisleriyle dolacaklarına, nankörlüklere girer ve o güzelim nimetlerin
çehresini bencillik, gurur, riya ve süm’a isiyle karartırlar. Bütün ihsanları, acz,
fakr ve ihtiyaçlarına binaen kendilerine bahşedilmiş birer lütuf olarak
değerlendireceklerine ve onların asıl kaynağı üzerinde duracaklarına, onlara
sahip çıkar ve hak iddiasında bulunurlar. Her nimetin aynı zamanda bir imtihan
vesilesi olabileceği ihtimaline karşı Allah’a sığınacaklarına, sığınıp kulluk
çıtasını biraz daha yükselteceklerine, iyiden iyiye şımarır, kendilerini biraz
daha beğenir; her hâl, tavır ve davranışlarına mukabil takdir bekleyen, alkış
isteyen kimseler oluverirler.

Enâniyet ve Fâikiyet Mülâhazası
Bu fâikiyet mülâhazası, yani, daha üstün ve daha kıymetli olma arzusu, bazen

insanın şahsî enaniyetinden kaynaklanır. Allah’ın ekstra lütuflarına mazhar olan
bir insan, sağlam bir kulluk düşüncesiyle onları hazmedip bala döndürmesi ve
bal-kaymak gibi yudumlaması mümkünken, bazen benliğine takılır, nimetleri
kendi istihkakına bağlar ve böylece onları zehire çevirmiş olur. Her nimeti,
Mün’im-i Hakikî’yi gösteren bir ayna gibi algılayıp, Yunus Emre’nin ifadesiyle
“Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun.” diyerek ihsanda bulunan Zât’a
yönelmesi gerekirken, enaniyetine, gurur ve kibrine yenik düşer, sadece nimeti
düşünür, onu kazanmış olduğu bir hak gibi görür; dolayısıyla da, sebeplerin
ötesinde bir Müsebbibü’l-esbab bulunduğunu hiç hatırlayamaz ve nimetlerin
asıl Sahibini kat’iyen düşünemez. Aslında, o güzel şeyleri his, şuur,
kadirşinaslık ve Allah’a teveccüh çerçevesi içinde değerlendirse, onlar kendisi
için birer nimet olacak ve onu yükseltecektir. Fakat bencil insan, âdeta onları
enaniyetini besleyen faktörler hâline getirir, her nimeti benliğine mâleder ve
sürekli “ben” der durur; neticede o nimetler de birer felâket sebebine dönüşür
ve mahvedici bir mahiyete bürünürler.

Günümüzde “ben, ben” diyerek oturup kalkma ve enaniyet mülâhazalarıyla
dolup taşma belki her zamankinden daha fazladır. Öyle ki, bugün inanan
insanlar bile “özgüven”, “kişisel gelişim”, “kendine güven” gibi unvanlar
altında serdedilen bir kısım düşünceleri şeytânı hoşnut edebilecek
mülâhazalara çevirebilmektedirler. Oysa, hakikî mü’min kendine değil, Allah’a
güvenir. Bir yandan, Cenâb-ı Hakk’ın verdiği iradeyi en iyi şekilde kullanır;
diğer taraftan da, “Allahım beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimle baş
başa bırakma.” der. Nefsine değil, Cenâb-ı Hakk’a itimat eder. Nefsini ve
nefsânî duygularını an azılı düşman sayar; en güzel vekil, yegâne dost ve



yardımcı olarak ise yalnızca Allah’ı bilir. Sürekli ُلِیكَوْلا َمِْعنَو  ّللا  ُهٰ اَنُبْسَح 
“Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!”2 sözünü terennüm eder; “Ey Yüce
Rabbimiz! Yalnız Sana güvenip dayandık, Sana yöneldik ve sonunda da Senin
huzuruna varacağız.”3 hakikatini seslendirir. Fakat, şimdilerde bencillik o
kadar yaygındır ki, çoğu insanlar Cenâb-ı Hakk’ın lütuflarını bile enaniyetleri
hesabına kullanmakta ve onları benliği besleyen birer unsur gibi
algılamaktadırlar. Dolayısıyla da, aslında her biri birer yükselme helezonu olan
nimetler, benlik adına kullanılınca helâke götüren birer tuzak hâlini
almaktadırlar.

Var mı Bu Cemaat Gibisi!
Diğer taraftan, üstün olma duygusu her zaman ferdî benlikten kaynaklanmaz.

Bazen insan, enaniyetini besleyen yanlış his ve düşünceleri kendi içinde
eritebilir. Kalbine ve zihnine uğrayıp geçen bazı nefsî ve şeytanî duygulardan
kurtulup şahsen Allah için başlayan, Allah için işleyen ve rıza-yı ilâhî
dairesinde hareket eden bir kul olabilir. Ne var ki, şahsı hesabına “kullardan
bir kul” olma şuuruna ulaşmış kimseler için de “âidiyet mülâhazası” meyl-i
tefevvuka sebep olabilir; ondan dolayı kendini farklı ve üstün sayanlar
bulunabilir. Yani, bir milletin, bir cemiyetin ya da bir cemaatin mensubu olmak
da insanı bambaşka bir enaniyete ve seçkinlik hissine itebilir. Bu his sebebiyle
kimileri “Harika insanlar meydana getiren bir milletin fertleriyiz.” der
övünürler; kimileri de, Allah muhafaza, “Biz, dünyanın hemen her ülkesinde
ortaya koyduğu eğitim faaliyetleriyle milletimizin adını bayraklaştıran ve
insanlık tarihi boyunca eşine az rastlanır şekilde büyük bir hızla faaliyet alanını
genişleterek istikbalin sulh adacıklarını kuran bir hareketin gönüllüleriyiz.”
diyerek bir nevi “cemaat enaniyeti”ne kapılırlar. Aslında, insanın şahsî hayatı
hesabına “ene”den sıyrılması çok büyük bir başarı ve şeytana karşı önemli bir
tabyedir. Fakat, “ben” duygusunun yerine “biz”i ikame etme, başlangıç
itibarıyla takdire şayan bir adım olsa bile, şayet “ene”nin yerini “nahnü” alır ve
insan o noktaya takılıp kalırsa bu da çok ciddi bir tehlikedir. Zira, “nahnü”ye
geçiş bir mertebe ise de, orada da durmamak ve “Hüve”ye yürümek; her şeyi
“O”na vermek esastır.

Evet, benlik hissi aşılmalı, “biz” duygusu öne çıkarılmalıdır; fakat, o noktada
da âidiyet düşüncesi kalb ve zihinleri esir etmemeli; şayet Cenâb-ı Hakk’ın
lütufları esbab dairesi içinde mutlaka bir vesileye bağlanacaksa, o vesilenin
vifak ve ittifak olduğu düşünülmelidir. Yani, bir toplumu teşkil eden her fert,
“Biz yaptık, biz kurduk, biz düzenledik, biz kazandık...” diyeceğine, “Cenâb-ı



Hakk’ın tevfîki, vifak ve ittifaka bağlı geliyor. O’na binlerce hamd ve senâ
olsun ki, kalblerimizi birbiriyle irtibatlandırdı, bizi birbirimize sevdirdi, bir
araya getirdi ve önemli bir hareketin hâdimleri eyledi” diyerek, tahdis-i nimette
bulunmalı ve Allah’a şükretmelidir. Fakat “Allah’a binlerce hamd ü sena olsun
ki, bize muvafakat içinde hizmet etme zemini lütfetti ve gayretlerimizi
başarılarla neticelendirdi” diyerek “Hüve”yi işaret etmesi gereken kimseler,
“Var mı benim gibisi!” türünden ifadelerle “benlik” hırıltıları çıkarırlarsa ya
da “Bu cemaat gibisi gelmedi âleme” şeklinde “biz” duygusuna bağlı bir
fâikiyet düşüncesini seslendirirlerse, işte o zaman, ilâhî ihsanları ferdî
enaniyete veya âidiyet mülâhazasına bağlamak suretiyle nankörlük yapmış ve
Allah korusun bir çeşit şirke düşmüş olurlar. Dolayısıyla, bir insanın sürekli
kendi istidat ve kabiliyetlerini nazara vermesi ve kendisinden bahsetmesi ne
kadar çirkin ise, bir toplumun fertlerinin her fırsatta mensup oldukları cemaatin
hususiyetlerini, o hareketin faziletlerini, kendi felsefelerinin üstünlüklerini ve
sahip oldukları düşüncelerin isabetliliğini vurgulamaları da o denli çirkindir;
dahası böyle bir tavır da fâikiyet mülâhazasını tetikleyen ve şişiren büyük bir
tehlikedir. Hak ve hakikat gürül gürül ilân edilmeli, din ve diyanet mutlaka
anlatılmalıdır ama bu ilâna ve bu anlatmaya nefisler asla karıştırılmamalıdır.
Allah sevmez öyle düşünenleri ve öyle iddialı sözler söyleyenleri. Cenâb-ı
Hak, “Elhamdülillâh, O bizi bir araya getirdi.” diyenleri sever; kullarının
sürekli “Allahım birliğimizi ve dirliğimizi muhafaza buyur.” deyip hıfz-ı
ilâhîye sığınmalarını ister.

Evet, “Biz gücümüz, kuvvetimiz, ilmimiz ve tecrübemizle bu işleri
başarıyoruz.” düşüncesi Karunca bir düşüncedir. “Ben kendi ilmimle ve kendi
iktidarımla kazandım.” iddiası ancak Karun’un ve onun torunlarının telaffuz
ettikleri müşrikçe bir kuruntudur. Din ve millet yolunda hizmete gönül vermiş
insanlar, Karun gibi düşünüp Karunca konuşacaklarına, gurur ve enaniyeti
bırakmalı; aczinin, fakrının ve ihtiyaçlarının farkında olan kullar gibi tazarru ve
duâ lisanıyla Cenâb-ı Hakk’a yönelmelidirler.

İhlâsa Çağrı
Bediüzzaman Hazretleri, dava erlerinin himmet ve gayret duygularını baskı

altına alıp, onları ümitsiz, bezgin ve çaresiz bırakan tehlikelerden biri olarak
işte bu “meylü’t-tefevvuk”u saymaktadır. Asıl itibarıyla, Kur’ân ve iman
hizmetinde rekabete, önde olma mücadelesine, itişe kakışa bir yere varmaya ve
birbirine zahmet vermeye hiç yer ve lüzum bulunmadığını ifade eden Hazreti
Üstad, farklı ve üstün olma duygusunun bir müstebid gibi gelip hizmet erlerinin
himmet hislerine hücum ettiğini ve onları Allah için çalışıp çabalamaktan, din



uğrunda gayretten uzaklaştırdığını belirtmektedir.4 Böyle bir düşmana karşı
koymak için de, ِّلل ِهٰ اوُنوُك   hakikatine sığınmak gerektiğini, yani, bir başka
yerde “Allah için işleyiniz, Allah için başlayınız, Allah için çalışınız ve O’nun
rızası dairesinde hareket ediniz.” diyerek tarif ettiği ihlâs kalesine iltica
etmenin lüzumunu nazara vermektedir.

Haddizatında, kendini farklı ve üstün gören bir insan bir taraftan kendisinin
değil de başkalarının çalışıp didinmeleri gerektiğini düşünür; diğer taraftan da,
beklentilere girer, hiçbir pay sahibi olmadığı başarıların dahi ona nispet
edilmesini ister. Şayet, beklediği takdiri bulamaz, istediği alkışları duyamaz ve
–kendince– kıymeti anlaşılamazsa, her şeyden el etek çeker; içinde azıcık
çalışma isteği kalmışsa onu da kaybeder. Böyle bir insan, ara sıra yapıp ettiği
işlerde yine farklı, üstün ve seçkin biri olduğunu başkalarına da kabul ettirme
peşindedir; dolayısıyla da, onun her söz, tavır ve davranışı enaniyet eksenlidir,
riya ve süm’a ile kirlenmiştir. Onun hedefi hep en önde olmak, üstün görünmek
ve insanların teveccühünü kazanmaktır; fakat, böyleleri umumiyetle
maksatlarının aksiyle tokat yerler; işlerinde muvaffak olamadıkları gibi halk
nazarında da istiskal edilir ve cehd ü gayret hislerini de her gün biraz daha
kaybederler.

İşte, böyle kötü bir akıbete dûçar olmamak için, ِّلل ِهٰ اوـُنوُك   hakikatine
sığınmak ve bütün amellerde Allah rızasını gözetmek gerekmektedir. İhlâs
Risalesi’nde de ifade edildiği gibi; “Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse
ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı
olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek
talebinde olmadığınız hâlde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder.”5

Onun için, bu iman hizmetinde, doğrudan doğruya ve yalnızca Cenâb-ı Hakk’ın
rızasını esas maksat yapmak icap eder. Mademki, ihlâsla yapılan bir dirhem
amel, ihlâssız batmanlarla amelden üstündür, öyleyse, büyük-küçük her iş
O’nun hoşnutluğu gözetilerek ortaya konmalıdır. Bu hususa da dikkat çeken
Bediüzzaman Hazretleri, yalnız, kimsesiz, garip bir vaziyette iken ve insafsız
bazı memurların takipleri ve baskıları altında olmasına rağmen birkaç
talebesiyle beraber yaptığı hizmetin kendi memleketinde ve İstanbul’da
yüzlerce, belki binlerce yardımcıyla muvaffak olduğu hizmetten çok daha büyük
olduğunu beyan etmekte ve bunu sayıları az da olsa o talebelerinin ihlâsına
bağlamaktadır. Sonra da “İnşaallah tam ihlâsa muvaffak olursunuz, beni de tam
ihlâsa sokarsınız.”6 diyerek, mütevazi bir kulun ruh portresini sergilemektedir.

Tetikte Olmalı...



Evet, insan, tabiatı itibarıyla farklılık ve üstünlük düşüncesine açıktır. O, bu
türlü mülâhazalardan tecrîd edilmemiş ve daha baştan fıtratı bunlara kapalı
olarak yaratılmamıştır. Mesuliyet duygusunun ve imtihanın bir gereği olarak o,
bütün nefsanî ve şeytanî düşünceleri iradesiyle aşmak zorundadır. Dolayısıyla
insan, Allah’a sığınarak ve iradesinin gereğini yerine getirerek nefsanî hislerin
ve şeytanî fikirlerin üstesinden gelmeye çalışmalıdır. Allah’a dayanarak, sa’ye
sarılarak ve iradesinin hakkını vererek kulluk şuuruna aykırı bütün
mülâhazalardan sıyrılmaya gayret etmelidir. Bu arada, bilmelidir ki, bugün
aştığı tepelerin benzerleri yarın yeniden karşısına çıkacaktır. Bir işte başarılı
olunca, benliğine âit bir kısım duygular, bir kere daha birer akrep gibi
kuyruklarını dikip gezmeye başlayacaklardır. O, bu zehirli ve öldürücü
hasımlara karşı da savaş ilân etmek ve bu defa da onları aşmak durumunda
kalacaktır. Onların da üstesinden gelse bile, unutmamalıdır ki, yarın aynı
tehlikelerle bir kere daha karşılaşacak ve yeni bir imtihanı daha geçmek
mecburiyetinde olacaktır. Nasıl ki, Peygamber Efendimiz َِالب ْمَُكناَمِيإ  اوُدِّدَج 

ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰـلإ   “İmanınızı ُّهٰللا َِّالإ  َهِٰـلإ  ـَـال   ile yenileyiniz.”7 buyurmakta ve
ümmetini sürekli tecdîd-i imana davet etmektedir; aynen öyle de, insan kulluk
anlayışına ters duygu ve düşüncelerle de sürekli mücadele içinde olmalıdır.
Zira, Mektubat’ta da vurgulandığı üzere, nefis, hevâ, vehim ve şeytan az çok
her insana hükmetmekte; onun gafletinden istifade ederek, pek çok hile, şüphe
ve vesveseyle iman nurunu kaplamaktadır. Onun için, her gün, her saat, hatta
her vakit, imanı cilalamaya ihtiyaç vardır.

İşte, böyle bir tecdîd, tazeleme ve cilalama, duygu ve düşünce
kaymalarından korunmanız için de zaruridir. Bu açıdan, fâikiyet mülâhazası ve
üstünlük düşüncesi içinize estiği zaman, hemen Cenâb-ı Hakk’a yönelmeli ve
hamd ü sena hisleriyle dolmalısınız. Mazhar olduğunuz ve etrafınızda
gördüğünüz bütün nimetleri hamde vesile saymalısınız. İlâhî lütufları çok iyi
okumaya çalışmalı; onların arka plânına bakmalı; sizin güç ve kuvvetinizle
olacak gibi görünmeyen bu ihsanları enaniyetinizi beslemek için değil,
şükretmek için bir vesile olarak değerlendirmelisiniz. Her zaman size karşı
taarruz vaziyetinde bulunan ne kadar düşman düşünce ve duygu virüsü varsa,
onları bertaraf edebilecek silahlarınızı da her an hazır bulundurmalısınız.

Tehlike Hattında Bulunanlar
Bu hususta, en tehlikeli durumdaki insanlar, mesleği ve konumu itibarıyla

topluma en çok faydalı olan kimselerdir. Meselâ, hekimlerin o türlü
mülâhazaları aşmaları hayli zordur. Çünkü onlar, tedavi ettikleri, ilâç



verdikleri ya da sebepler açısından ölümden döndürdükleri her hastadan dolayı
bir kere daha aynı duyguların hücumuna maruz kalırlar. Bir hastanın şifa
bulmasında Cenâb-ı Allah, sebepler zaviyesinden, onları vesile kılar. Meselâ,
kalb krizi geçiren bir insana müdahalede bulunur, anjiyo yapar ve gerekirse
stent takarlar. Şayet, bunu yaparken, Şâfî-i Hakikî’yi hatıra getirmez ve
kendilerinin sadece bir vesile olduğunu düşünmezlerse, o hastayı ihya etmiş
gibi bir tavra girebilirler. O işi başarıyla bitirirlerse, bulundukları yerden
öksürerek ayrılıp kendilerini hissettirmeye çalışabilir, üstün ve seçkin kimseler
oldukları zehabına kapılabilirler.

İlâhiyatçılar da bu konuda çok tehlikeli bir noktada durmaktadırlar; çünkü,
onlar da halka va’z u nasihat ediyor ve irşad vazifesinde bulunuyorlar. Bir
insan, onların irşadıyla hak ve hakikati bulmuşsa, onlar da o insanı din adına
ihyâ etmiş olduklarını düşünebilirler. Böyle bir düşünce ise, çok tehlikelidir ve
bir nevi şirktir. Bu türlü mülâhazaların zihne gelmesi karşısında sürekli “Aman
yâ Rabbi, o işlerin sahibi ben değilim; dirilten de Sensin, öldüren de; yol
gösteren de Sensin, hidayete erdiren de. Evet, gerçi bunlar benim iklimimde
cereyan etti ama ben sadece bir vesileydim.” demeli ve bir mânâda duygularını,
düşüncelerini tazelemeli ve cilalamalıdırlar. İhsanlar karşısında fahirden ve
küfrandan kurtulmak için meseleleri, Üstad’ın o enfes yaklaşımıyla
değerlendirmeli; “Evet ben güzelleştim, fakat güzellik libasındır ve dolayısıyla
libası bana giydirenindir, benim değildir.”8 diyerek hidayeti Müessir-i
Hakikî’nin yarattığı tesire vermelidirler.

Aslında, Cenâb-ı Allah’ın, Peygamber Efendimiz’e (aleyhi ekmelüttehâyâ)
hitaben “Sen dilediğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin! Lâkin ancak Allah
dilediğini doğruya hidâyet eder. O, hidâyete gelecek olanları pek iyi bilir.” 9

buyurması da bu gerçeği nazara vermektedir. Evet, insanoğlu Cenâb-ı Hakk’ın
isim ve sıfatlarının tecelli ettiği aynaların en câmii ve mücellâsıdır; Hazreti
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi ekmelüttehâyâ) ise, bu aynaların en kâmili ve
muhtevalısıdır. Bu hakikati ifade sadedinde bir hak dostu,

“Âyinedir bu âlemde her şey Hak ile kâim,
Mir’ât-ı Muhammed’den Allah görünür dâim.”

demiştir. Ne var ki, Allah’a yakınlığı, özel konumu, samimiyet ve ihlâsı,
sözlerinin derinliği... gibi, bir irşad erinde bulunması lâzım gelen her şey
Peygamberimiz’de mevcut olmasına rağmen, Cenâb-ı Hak, ona bile, “Habibim,
sen dilediğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin!” buyurmuştur. Kaldı ki,
Allah Teâlâ bir başka âyet-i kerimede “Sen gerçekten insanlara doğru yolu
gösterirsin.”10 diyerek Resûl-i Ekrem Efendimiz’in gaye ölçüsünde bir vesile



olduğunu da belirtmektedir. Fakat, gaye ölçüsünde dahi olsa vesile vesiledir;
dolayısıyla, hidayet etmek sadece Allah’ın işidir ve şe’n-i rubûbiyetin
gereğidir. Öyleyse, bir insanın hidayet gibi yalnızca Allah’a ait olan bir
meseleyi sahiplenmesi ve sözünde veya sohbetinde, kaleminde ya da yazısında
hakikî bir tesir vehmetmesi bir nevî şirktir.

Keşke!
Şayet, siz de irşad ve tebliği hayatınızın gayesi kabul etmişseniz, herkesten

daha ziyade, hâl, tavır ve davranışlarınızı ِّلل ِهٰ اوُنوُك   emri çerçevesinde ortaya
koymaya çalışmalısınız. Çünkü, Allah için olunca fevkalâdeden bir genişliğe
ulaşırsınız; şayet, her şeyi Allah’tan bilirseniz, Cenâb-ı Hak sizin irade
gücünüze, görüş ufkunuza, duyuş alanınıza ve beyanınızın tesirine Zât’ına ait
nâmütenâhîlikten nihayetsiz ihsanlarda bulunur. Bunların hepsi hem bu dünyada
meyvelerini verir, hem de nâmütenahîlik adına birer yatırım hâline gelerek
öbür âlem için azık olarak biriktirilir. Fakat, meseleleri kendi darlığınızla ele
alırsanız, hem sürekli o darlığın mahkûmu olursunuz, hem de her işinizde kendi
iradenizle, kendi görüşünüzle, kendi duyuşunuzla ve kendi beyan kabiliyetinizle
sınırlı kalırsınız. Ayrıca, Hazreti Üstad’ın da ifade ettiği gibi, hak ve hakikate
hizmet yolunun esası ihlâstır. Samimi ihlâsı kıran adam, ihlâs kulesinin
başından sukût eder ve ihtimal, gayet derin bir çukura düşer.11 Zira, bir insan
ne kadar ilâhî lütuflara mazhar olmuşsa, ihlâsa muhalif davrandığı zaman içine
düşeceği çukur da o ölçüde derin olur. Pek çok teveccüh ve iltifat görmüş, bir
kere harem dairesine alınmışsanız, artık sizden konumunuzun hakkını vermeniz
beklenir. Şayet, o daireye yakışır bir hâl sergilemez ve ona göre bir mârifet
ufkuna ulaşma peşine düşmezseniz, bu defa o dairenin kapısı sizin için bir kere
daha aralanır ama bu defa size dışarısı gösterilir. Artık, sizi koridorda da
tutmazlar; orada sizden geri insanların bulunmasına izin verseler bile, size dış
kapıyı işaret ederler. Bu açıdan da, sizin bütün amellerinizde sadece Allah
rızasını gözetmeniz; meylü’t-tefevvuk gibi mülâhazalardan olabildiğine uzak
durmanız; şan, şöhret, makam, mansıp ve halkın teveccühü gibi beklentilerden
fersah fersah kaçmanız icap eder.

Hâsılı; keşke, güç, kuvvet, servet, zekâ, hafıza, beyan kabiliyeti ve daha
değişik imkânlar gibi, zâhirî fâikiyet unsurlarını, Hakk’a karşı birer
medyûniyet, tevazu ve mahviyet vesilesi saysak… Keşke, Allah’ın ihsan ettiği
bütün bu mazhariyetleri, O’na bağlı görme şuuruyla ölçüp, biçip,
değerlendirerek, onları gönüllerimizde iki büklüm olma duygusuna çevirsek...
Keşke, bütün tavır ve davranışlarımızı Hak karşısında rükû ve secde hâliyle,



insanlar karşısında da saygı ve muhabbetle bezesek… Keşke, takdir edilip
alkışlanmadan dolayı şımarıklığa, çevremizin hüsnüzannı sebebiyle küstahlığa
ve ferdî enaniyetleri besleyen âidiyet mülâhazası ile de fâikiyet tavrına asla
girmesek… Girmesek ve hep sade yaşasak, sade düşünsek ve sade konuşsak…
Keşke!
1 İbrahim sûresi, 14/7.
2 Âl-i İmrân sûresi, 3/173.
3 Mümtahine sûresi, 60/4.
4 Bkz.: Bediüzzaman, Muhakemat s.21, 38.
5 Bediüzzaman, Lem’alar s.200 (Yirmi Birinci Lem’a, Birinci Düstur).
6 Bediüzzaman, Lem’alar s.203 (Yirmi Birinci Lem’a, Üçüncü Düstur).
7 el-Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl 2/204. Ayrıca benzer mânâdaki hadisler için bkz.: Ahmed İbn

Hanbel, el-Müsned 2/359; Abd İbn Humeyd, el-Müsned 1/417).
8 Bediüzzaman, Mektubat s.416 (Yirmi Sekizinci Mektup, Yedinci Risale Olan Yedinci Mesele, Dördüncü

Sebep).
9 Kasas sûresi, 28/56.
10 Şûrâ sûresi, 42/52.
11 Bediüzzaman, Lem’alar s.204 (Yirmi Birinci Lem’a, Dördüncü Düstur).



Huzur ve Bereket Mevsimi
Soru: Ramazan-ı Şerif, ülkemizin, içine çekilmek istendiği anarşi ve terör

ortamından kurtulabilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilebilir mi?
Cevap: Ramazan-ı Şerif’in mutlaka bir bağlayıcılığı vardır. Bildiğiniz gibi,

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Ramazan ayı girince
Cennet kapıları açılır, Cehennem’in kapıları kapanır ve şeytanlar zincire
vurulur.”1 buyurmuştur. Evet, bu mübarek ayda, “merede-i şeytan” zincire
vurulur. “Merede”, inatçılar, direnenler demektir. Bu ifadeyle, şeytanların en
azgınları, ipe sapa gelmezleri kastedilmektedir.

Bununla beraber, Ramazan-ı Şerifte de hatalar işlendiği, günahlara girildiği
ve büyük yanlışlıklar yapıldığı bir gerçektir. Fakat, bu Kur’ân ayında
mü’minlerin elde ettiği büyük kâr düşünüldüğünde ve şeytanın buna razı
olmayacağı, âdeta hırsından deliye döneceği ve insanları günahlara çekmek için
bütün hilelerini kullanacağı göz önünde bulundurulduğunda merede-i şeytanın
elinin kolunun bağlanmış olduğu anlaşılacaktır.

Ramazan’ın Gücü ve Bereketi
Evet, Ramazan’da yapılan ibadetler çok önemlidir. Cenâb-ı Allah oruç

hakkında “Oruç Bana ait bir ibadettir; onu Nefsime izafe ediyorum.
Mükâfatını da Ben vereceğim.” buyurmaktadır. Bu itibarla da onun genişliğini,
derinliğini ve hak indindeki değerini kavramak; ona bir kıymet takdir etmek
mümkün değildir. Dolayısıyla, onun mükâfatını vermeye Cenâb-ı Hak’tan başka
kimsenin gücü yetmez. Allah Teâlâ, oruç sevabını bizzat takdir etmiş ve onu
öbür âlemde bir sürpriz olarak verme vaadinde bulunmuştur. Bu sürpriz
mükâfatın en önemli vesilesine de “Çünkü oruç tutan kulum, yemesini-
içmesini Benim için terk ediyor.”2 sözüyle işaret etmiştir.

Ayrıca, bu kutlu zaman diliminde mü’minler oruç ibadetiyle beraber, teravih
namazı da kılarlar. “O Ramazan ayı ki insanlara bir rehber olan, onları
doğru yola götüren ve hakkı bâtıldan ayıran en açık, en parlak delilleri
ihtiva eden Kur’ân o ayda indirildi.”3 ilâhi beyanı gereğince Ramazan’ı tam
bir Kur’ân ayı olarak değerlendirir ve bol bol Kur’ân okurlar. Aynı zamanda,
gönülleri açılır, semahatle ve engin bir cömertlikle coşarlar; hayır ve hasenât
hesabına bütün fırsatları değerlendirirler. Bir hadis-i şerifin ifadesiyle,
“Resûlullah insanların en cömerdi idi. O’nun bu cömertliği Ramazan ayı
girip de Cebrail’le (aleyhisselâm) buluştuğu zaman daha da artardı. Hazreti
Cebrail Ramazan ayı çıkıncaya kadar her gece Peygamber Efendimiz’e gelip



Kur’ân’ı arz ederdi. O günlerde Allah Resûlü insanlara rahmet getiren
rüzgârdan daha cömert olurdu.”4 Mü’minler de o günlerde daha bir
cömertleşir; zekât, sadaka ve fıtır sadakası adı altında sürekli ihsanda
bulunurlar. Hatta bazıları, Ramazan ayının son on gününde itikâfa girer ve
kendilerini bütün bütün ibadete verirler.

İşte, böyle bir hayır yarışı karşısında şeytanın çileden çıkması onun
tabiatının gereğidir. Zira o, insanoğluna düşmanlığını ifade ederken, “Zât’ına
kasem olsun, hepsini şirâzeden çıkaracağım!”5 demiş ve sürekli, ayakları
kaydırma yolları arayıp durmuştur. Öyleyse, Ramazan’ın bereketi çıldırtır
şeytanı ve şeytan durumunda olan bir kısım habis ruhları. Bu büyük sevapları
insanların ellerinden alabilmek için, onlar arasında çok hır-gür çıkarma
hırsıyla kıvrandırır insî-cinnî şeytanları. Ne var ki, görüldüğü gibi insanlar
büyük ölçüde ramazanlaşıyor; daha dikkatli ve ahirete açık yaşıyorlar. Allah’ın
izni ve inayetiyle, Ramazan’ı sükûnet içinde geçiriyor ve günahlardan biraz
daha uzak kalıyorlar. Demek ki, merede-i şeytan diyebileceğimiz o azgınlar
gerçekten zincire vuruluyor. Bazı insî ve cinnî şeytanlar heva ve heves gibi
yardımcıları vasıtasıyla tahribatlarına devam etmeye çalışsalar da, Cenâb-ı
Hak, azgın şeytanların önünü tıkıyor ve onlara geçiş izni vermiyor.

Öyleyse, Ramazan’ın insanlar üzerinde çok ciddi tesirleri olduğu gibi, anarşi
havasını dağıtma ve huzur atmosferini hâkim kılma hususunda da çok önemli
katkıları olacağı söylenebilir. Çünkü, terörü çıkaranlar ya da en azından figüre
edilen, kullanılan insanlar arasında da Allah’a inananlar vardır; onların
bazıları da ehl-i imandır. Herhalde böyleleri, hiç olmazsa oruç tutuyorken o
türlü olumsuz işlere girmeyi düşünmezler. Ramazan’ın kuşatıcı ve bağlayıcı
gücü onların şer düşüncelerinin önünü de keser. Ayrıca, belki onlardan da “Hiç
olmazsa Ramazan’da gideyim” diyerek camiye giden, namaz kılan, sohbet
dinleyenler bulunabilir. Bütün bunlar şer duygularını bastırabilir, kötülük
hislerini ezebilir.

Fakat, bazı hâdiseler de vardır ki, bunlar çok güçlü kaynaklar tarafından
çıkarılıp yönlendiriliyordur. Bazılarının “derin devlet” sözüyle ifade ettiği,
kimilerinin “yeraltı güçleri” dediği, bir kısım insanların da “başkalarının
emeline hizmet eden kuvvetler” diye tarif ettiği kesimler tarafından tutuşturulan
fitne ateşlerini söndürmek çok kolay değildir. Bu hâdiseler onlar tarafından
çıkarılmış ve bunlarla bir yere varılmak istenmişse; meselâ, bunlar anti-
demokratik bir kısım oluşumlar meydana getirmek için plânlanmışsa ve
provokasyonların bir arka plânı varsa, zannediyorum bu insanlar, Ramazan’da
da olsa hep şeytanın güdümünde kalacak ve kat’iyen onun tesirinden
kurtulamayacaklardır.



Dolayısıyla, anarşinin, demokrasiye darbe vurmak isteyenlerin elinde bir
silah olduğu, her kargaşayla milletin parlak geleceğinin biraz daha karartılmak
istendiği, terör adına yapılan her şeyin başkalarının ekmeğine yağ süreceği ve
dış dünyanın, bu durumu değişik şekillerde değerlendirmek için fırsat kolladığı
akıldan hiç çıkarılmamalı; bugüne kadar kazanılmış olan şeylerin bir bir elden
çıkmasına ve geride acı bir inkisar bırakmasına meydan verilmemelidir.

Bu açıdan, herhalde bu mevzuda biraz daha kararlı durmak lâzımdır.
Özellikle, medyanın ve diyanet mensuplarının kararlı durmaları; topyekün
insanlara îmânî duyguları açısından seslenmeleri icap etmektedir. Türkiye’nin
doğusundan batısına kadar her yerde, hususiyle de anarşiye açık duran
bölgelerde bu mevzuda ciddi tahşîdat yapılmalı ve camiden okula kadar her
mekanda bu hususa dikkat çekilmelidir. Özellikle, Diyanet İşleri Başkanlığı
mensupları, Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları ve üniversite hocaları gibi,
düşünen, yazan ve konuşan insanlar her platformu değerlendirerek insanların
vicdânî enginliklerine seslenmeli ve şer meyillerinin önünü almaya
çalışmalıdırlar. Kısacası, bu mesele bir devlet politikası olarak ele alınmalı ve
ne yapılıp edilmeli, şeytanların bile belli ölçüde zincire vurulduğu günlerde
dahi şeytanlık peşinde olanlara asla fırsat verilmemelidir.

Soru: Şahsî hayatımızda eksik bıraktığımız ya da ihmal ettiğimiz şeyleri
tamamlama ve önemli bir ahiret yatırımı yapma açısından önümüzdeki
Ramazan’ı nasıl değerlendirmeliyiz?

Cevap: Biz ibadet ü taati, hem Yüce Yaratıcı’nın hakkı hem de bize ait bir
vazife kabul ediyoruz. Ayrıca, onu Allah’a yaklaşmanın bir yolu sayıyor ve
Allah’a daha yakın durmaya vesile addediyoruz. Bu zaviyeden, Ramazan-ı
Şerifte yaptığımız ibadetlerin de katlanarak geriye döneceğine inanıyoruz.

Bakara sûre-i celilesinde de ifade edildiği gibi, bazen ibadetler, toprağa
atılan bir tohum misali yedi verir, bazen yetmiş verir, bazen de yedi yüz verir. 6

İşte, kılınan her namaza, okunan her Kur’ân harfine ya da verilen her sadakaya
bire on, bazen bire yüz, belki bire bin mükâfatla mukabele edildiği ve Cenâb-ı
Allah’ın ziyade lütuflar yağdırdığı bir sürprizler ayıdır Ramazan.

Sürprizler Ayı
Evet, bu ay, çok sürprizlerin olduğu bir aydır; fakat, bu sürprizlerin çoğu

burada müşâhede edilemeyebilir. Onlar, belki burada sadece kalbde bir inşirah
bırakır geçer; gönlü ümitle coşturur, ileriye ümitle bakma duygusunu harekete
geçirir; insanın içine bir sevinç atar, gider. Ne var ki, sürprizin esas kendi
olarak sunulması öbür âlemde olacaktır. Zaten, Cenâb-ı Allah, bir kutsî hadiste,



“Salih kullarıma öbür âlemde gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve
hiç kimsenin tasavvur edemeyeceği sürpriz nimetler hazırladım.”7

buyurmaktadır. Bu konuda insan idraki ancak fizikî âleme göre bir kısım
değerlendirmeler yapabilir. Onun değerlendirmeleri bu âlemin kıstaslarına
göredir. Fakat, aşkın şeyleri insan burada tam tasavvur edemez. Yani, kudretin
hâkim olduğu, insanın aklına gelen şeylerin hemen oluverip insana sunulduğu ve
semavî sofralar hâlinde arz edildiği bir dünyayı insan tasavvur edemez. Biz
ancak fizik âlemini düşünebiliriz. Diğer âlem ise, maddesi farklı, metaı farklı,
konumu farklı ve her şeyiyle bu dünyadan çok farklı bir âlemdir. Bu açıdan da
onunla alâkalı şeylerin çoğunu ihata edemeyiz ve kavrayamayız. Aslında, o
âlemin bir saatlik hayatı, bu dünyanın mesut ve mutlu geçen binlerce senelik
hayatına mukabil gelecek derinliktedir. Cenâb-ı Hak orada cemalini
gösterecektir. Yerde ve gökteki bütün güzellikler, güzelliğinin çok perdelerden
geçmiş bir gölgesi, hatta gölgesinin de gölgesi sayılan Zât-ı Ecell ü A’lâ, kendi
cemalini müşâhede nimeti bahşedecektir.. sonra da hoşnutluğunu ifade
sadedinde, “Ben sizden razıyım.” diyecektir. Öbür âlem hususiyetlerine göre
böyle rabbânî bir teveccüh de değişik dalga boyunda bir meltem esintisi gibi
mü’min kulları saracak ve salihlere en mutlu anları yaşatacaktır. Evet, bunlar
öyle sürprizlerdir ki, insan onları kat’iyen tasavvur edemez. Belki konunun
sadece başlıklarıyla alâkalı şifre gibi bazı şeyler anlayabilir. O bile aslında
insanın içine inşirahlar salmaktadır. İşte, Ramazan-ı Şerif, ibadet ü taatın böyle
katlandığı, ahiret hayatı adına birlerin bin olduğu, sürprizlerle dolu bir aydır.

Diğer taraftan, bu mübarek ayda Allah’a kalkan eller asla boş dönmez. Bu
açıdan da eğer bu ayı kıymetlendirme ve değerlendirmeyi düşünüyorsak,
Cenâb-ı Hakk’a gönülden yönelerek, sık sık ellerimizi kaldırmalıyız. Hem
kendimiz, hem ülkemiz, hem milletimiz, hem de topyekün insanlık için O’ndan
ekstra lütuflar dilemeliyiz. Zaten insan, şayet Ramazan-ı Şerifin hakkını
veriyor; namaz kılıyor, teravihe gidiyor ve oruç tutuyorsa, o ibadetlerin
çağrıştırmasıyla sürekli duayı da telaffuz edecektir. İftar ederken el kaldıracak,
imsak ederken duaya duracak, camiden içeri adımını atarken yine dua edecek,
namaz kılarken mülâhazalarıyla bir kere daha niyazda bulunacak ve hep dua
dua yalvaracaktır.

Vicdan Genişliğinin Duaya Yansıması
Hakk’a el kaldırma çok önemli olduğu gibi, el kaldırırken himmet darlığı

içinde olmama da pek mühimdir. Allah Teâlâ’nın lütfu çok geniştir; dolayısıyla
insan, isteklerini şahsıyla sınırlandırmamalı, sadece ferdî taleplerini sayıp
dökerek dualarını daraltmamalıdır. Evet, insan duada bile bencil olmamalı;



diğergam davranmalı ve diğerkâm olmalıdır. Başkalarının çıkarlarını,
menfaatlerini düşünmeli ve onların kederleriyle de inlemelidir. Bugün hem
Efendimiz’e inanan insanların oluşturduğu dünyada hem de Türkiye’mizde bir
ölçüde iyi bir noktaya gelinmiş ve güzel şeyler yapılmıştır. Fakat bunu
hazmedemeyen insanların bulunduğu da bir gerçektir. Maalesef, içte ve dışta
çekemeyen bir hayli kimse vardır. Bunların bir kısmının da tahribat yapmaları
ihtimal dahilindedir. İşte, buna meydan vermemek için çok dua etmek ve
yalvarmak da Ramazan ayının değerlendirilmesi hesabına göz önünde
bulundurulması gereken bir husustur.

Cenâb-ı Allah, Kur’ân-ı Kerim’de ْمَُكل ْبِجَتْسَأ  ِنوُعْدُا  يۤ  “Bana dua edin
ki size karşılık vereyim.”8 buyuruyor. Bu, ne bizim ne de başkalarının mesajı;
doğrudan doğruya O’nun kendi beyânı.. “Dua edin icabet edeyim.” diyen –
hâşâ– bir âciz değil, her şeye gücü yeten, Kâinatın Sultanı.. “Kullarım Beni
senden soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben pek yakınım. Bana dua edenin
duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da dâvetime icabet ve Bana hakkıyla
inanıp tasdik etsinler ki doğru yolda yürüyerek selâmete ersinler.” 9

mealindeki âyet de ayrı bir dua çağrısı. Böyle olunca, Cenâb-ı Hakk’ın bu
vaadine ve davetine binaen biz de ellerimizi açıp sürekli O’na dua etmeliyiz.
Dua ederken de, himmetimizi âlî tutmalı; yakın çevremizden başlayarak
inananları ve bütün insanlığı kucaklamalıyız.

Kur’ân-ı Kerim, Hazreti İbrahim’i anlatırken, ًةَّمُأ َناــَك  َمــیِھيٰرِْبإ  َِّنإ 
“Muhakkak ki İbrahim bir ümmet idi.”10 buyurmaktadır. Zira, Bediüzzaman
Hazretleri’nin ifadesiyle, “Kimin himmeti milleti ise, o tek başına bir
ümmettir.”11 Bir insanın tek başına bir millet olması, bir milletin himmeti
genişliğinde himmet taşıması mânâsına gelir. “Vicdan genişliği” sözcüğüyle de
dile getirdiğimiz bu engin himmet, bütün insanlığı kucaklama, geniş bir
vicdanla bütün insanlık için Allah’a yönelme ve bütün insanlığın hidayetini,
mutluluğunu isteme âlicenaplığıdır. Bu vicdan genişliğinin temsilcisi olan bir
insan, bir fert iken âdeta bir millet hâline gelir; bilhassa Allah nazarında bir
millet kıymetine ulaşır.

İşte, duada da böyle bir genişlik söz konusu ise, insan onu daraltmamalı ve
dualarını sadece şahsî talepleriyle sınırlandırmamalıdır. Her fert Allah’ın
rahmetinin enginliğini düşünerek Cenâb-ı Hakk’a teveccüh etmeli; şahsî
kurtuluşunu ve kendine değişik lütuflarda bulunmasını O’ndan istediği gibi
bütün insanlara da aynı lütuflarda bulunmasını dilemelidir. Böyle biri, bir
Bediüzzaman, bir Mevlâna enginliğiyle, bir ayağını kendi akîdesi ve kendi
düşünce dünyası adına merkeze koyarken, öbür ayağıyla 72 millet içinde



dolaşmalı ve herkesi kucaklamaya hazır bulunmalıdır. Bunu ister vicdan
genişliği ister himmeti âlî tutma olarak dile getirin, bu duygu bencillikten uzak
bulunmanın ifadesidir. Bencillere Cenâb-ı Hakk’ın teveccühü söz konusu
değildir; Allah bakmaz onların yüzüne… Egoistlerin Allah’ın lütuf ve
rahmetinden istifadesi mümkün olmaz. Öyle ise, hiç olmazsa Ramazan’da
başlamak suretiyle benlikten sıyrılarak biraz başkalarını da düşünmeli, artık
başkaları için yaşamalıyız. Belki daha hoş bir ifadeyle, yaşamadan daha çok
hayatımızı yaşatma duygusuna bağlı götürmeye çalışmalıyız. Hiçbir şeyi kendi
darlığımıza mahkûm etmemeli; Allah’ın istediği ve hoşuna gittiği ölçüde, her
meseleyi genişçe ele almalı ve himmetimizi âlî tutmalıyız.

İbadet ü taatte ve duada bencillikten uzak kalma, himmeti âlî tutma ve bütün
akrabayı, dostları, arkadaşları düşünerek, herkesin hayrını isteme.. hatta
çerçeveyi daha da genişleterek, yeryüzünde ne kadar insan varsa, hepsinin
kalbini imana, İslâm’a, ihsana ve Kur’ân’a yönlendirmesi için Allah’a yalvarıp
yakarma.. bunlar bize bir şey kaybettirmez. Belki de Allah öyle olmasını istiyor
ve duaları o mevzuda vesile kılıyordur. Zaten, Efendimiz de öyle istiyor ve
diyor ki, “Benim nâmım güneşin doğup battığı her yere ulaşacak..”12 Bu sözü,
“ulaşmalı” ya da “ulaştırın” şeklinde de anlayabilirsiniz. Çünkü onun insanlığa
kazandıracağı çok şey var. Madem istenen şey bu genişliktir, biz de o genişliğe
hep açık durmalı ve oturup kalkıp meselelerimizi sürekli o genişlikte Allah’a
sunmalıyız.

Soru: Bir hadis-i şerifte, “Her kim inanarak ve karşılığını sırf Allah’tan
bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” 13

buyurulurken اًباَِـستْحاَو اـًناَمِيإ   kaydı konuluyor. Bu ifadeyi nasıl
anlamalıyız?

Cevap: ًاناَمِيإ  kelimesi; inanılması gerekli olan her şeye ve oruçla alâkalı
dinî hükümlere kalbden inanmayı; orucun farz olduğuna, karşılığında büyük
mükâfat bulunduğuna ve her şeyden öte rıza-yı ilâhîye bir vesile teşkil ettiğine
hiç tereddüde düşmeksizin iman etmeyi vurgulamaktadır.

Evet, biz Allah’ın kullarıyız; Allah da bizim mâbudumuzdur. Bizim O’na
karşı yaptığımız şeyler O’nun hakkı, bizim de vazife ve sorumluluğumuzdur.
Oruç da, O’nun emri ve bizim görevimizdir. O, ibadetlerimizden her zaman
haberdardır ve yaptığımız her şeyi bilmektedir. Cenâb-ı Hakk’ın görüp bildiği
o amellerimiz, mevsimi gelince nemalanmış olarak geriye dönecektir. Ayrıca,
ellerimizi O’na kaldırdığımızda, bir hadiste dendiği gibi; “O eller geriye boş
olarak dönmeyecektir.”14

Cenâb-ı Hakk’a karşı teveccüh ederken ve O’na yalvarıp yakarırken, her



şeyden evvel O’nun kullarını gördüğüne, dualarını işittiğine ve istekleri yerine
getirecek güce sahip bulunduğuna tam inanmak lâzımdır. Yoksa inanmadan el
açmak, “Verirse verir, vermezse vermez.” gibi bir mânâya gelir ki, bunun bir
saygısızlık olduğu ve öyle birinin çağrısına icabet edilmeyeceği bellidir. O,
lütfuyla, keremiyle, rahmetinin gazabının önünde olmasıyla ve merhametinin
enginliğiyle öylelerine de verirse verir; biz “vermez” diye kestirip atamayız.
Fakat, O’nun duaları kabul etmesinin vesilesi evvelâ O’na inanmaktır.
İnanacaksın ki; samimiyetle ellerini kaldırdığın zaman Allah onları boş
çevirmez, yüzünü kara çıkarmaz, seni mahcup etmez; aksine, o kapıya bir daha
yönelmene vesile olacak şekilde lütuflarda bulunur. İşte, “imanen” kaydı böyle
bir inanmayı ifade etmektedir.

Mükâfatımız O’ndandır!
“İhtisap” kelimesi de sevabın Allah’tan beklenmesi mânâsına gelmektedir;

dünyevî beklentilere girmeme, sadece Allah’ın hoşnutluğunu gözetme ve
mükâfatı O’nun rahmetinden umma demektir. Hayır işlerinde ve ibadetlerde
ihlâs ve samimiyete aykırı hiçbir husus olmamalı; riya ve süm’alara
girilmemelidir. Hiçbir amel insanların takdir ve teveccühlerine bina
edilmemeli; her şey Allah için yapılmalı ve beklentiler de hep Allah’tan
olmalıdır. O beklentilerde de yine himmet âlî tutulmalı; yani, yapılan işler
dünyevî faydalara bağlanmamalıdır. Gerçi, sahabi anlayışıyla, ayakkabımızın
bağını bile kaybetsek biz onu da Allah’tan istemeliyiz… Arkasında olduğumuz
her konuda gayret etmeli, iradenin hakkını vermeli ama neticede her şeyi
Allah’tan dilemeliyiz. Ancak, kulluğumuzu Cenâb-ı Hakk’a sunarken, O’nun
Mâbud, bizim de kul olduğumuzu hiç hatırdan çıkarmamalı; O’nun hakkı olduğu
için kulluğumuzu O’na tahsis etmeliyiz. Dolayısıyla, ibadetlerimizi ihtiyaç ve
isteklerimize bağlamamalı, vazifemiz olduğu için onları eda etmeliyiz.

Haddizatında, Cenâb-ı Hak’tan bir şey isteme bizim zatî hakkımız değildir;
O’nun lütfedip bize verdiği haklar türündendir. O öyle lütufkârdır ki, o hakları
Kendisine karşı kullanmamıza müsaade etmiş ve kullandırmıştır. Meselâ, bir
mânâda, “Siz Bana kullukta bulunun, ibadet ü taatinizi yerine getirin –ki bu
sizin vazifenizdir– Ben de, öbür âlemde nimetlerimle sizi sevindireyim.”
demiş ve bir mukavele yaparak bize bazı haklar vermiş; “Kulluğunuzu
yaparsanız Benim üzerimde hakkınız olur.”  demiştir. Demek ki, hakkı veren
de, onu kullanma imkânı bahşeden de Allah’tır.

Yoksa, bizim mahiyetimizde ve rızık olarak bize verilen nimetlerde kaç
paralık kendi sermayemiz var ki, herhangi bir hakkımız olsun! Evet, biz
mebdeden müntehaya kadar her şeyimizle O’na aidiz ve O’nun verdiği



haklarımız olsa da her şeyden önce birer kuluz. Öyleyse, bir kula yaraşır
şekilde hareket etmeli ve sadece Hâlıkımızın, Râzıkımızın ve Rabbimizin
hoşnutluğunu dilemeli, ibadetlerimizi de bu niyetle yerine getirmeliyiz. İşte,
“ihtisap” tabiri de bu hakikatlere bağlı kalarak, sadece Allah için oruç tutmak
gerektiğini ve mükâfatı O’ndan beklemenin lüzumunu belirtmektedir.

Hâsılı; Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) َناـَضَمَر َماـَص  مَْن 
ِِهبْنَذ ْنِم  َمَّدـََقت  اـَم  َُهل  َر  ِفُغ اًباَِستْحاَو  ًانا  َمِيإ  buyurmuş; Ramazan’la gelen

berekete tam inanan, ihlâs ve samimiyetle oruç tutup bu mübarek ayı ibadet ü
taatle değerlendiren ve sevabını da yalnızca Allah’tan bekleyen mü’minlerin
geçmişte işledikleri günahlarının dahi affedileceğini müjdelemiştir.15
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Seni İsterim!
Soru: Ramazan-ı Şerif boyunca, toplumun bütün kesimlerinde az-çok bir

farklılık hissediliyor. Bu farklılığı sadece kültüre bağlamak doğru mudur?
Bu mübarek ayla gelen canlılıkta kültürümüzün tesiri ne kadardır?

Cevap: Duygu, düşünce ve tasarılar, evvelâ insanın içinde doğar, şekillenir,
sonra da gelişme ortamını bulunca inkişaf eder ve ferdin bütün davranışlarını
etkileyen birer unsura dönüşür. Kültür de, ilk önce iman ve iz’an şeklinde
belirir, zamanla gelişip umum hayatı kuşatır; derken bütün beşerî davranışlarda
ve hayatın her sahasında kendini hissettirir. Kültür, fertlerin düşünce ve his
dünyalarının çevreye aksetmesiyle toplum vicdanında varlığa erer; iç ve dış
kaynaklardan beslenir, gelişir ve zamanla milletin tabiatının bir derinliği hâline
gelir. Öyle ki, mâbedden mektebe, sokaktan kışlaya, evden çarşı-pazara kadar
her yerde bütün hayata tesir eder. İnsanlar kültürün tesirine iradî olarak
girmeseler de, o iradeleri aşan sırlı bir güçle her zaman kendini onlara dinletir.

Evet, nazarî konular amelîye dönüşerek işlene işlene insanın benliğine mal
olur, onun şuuraltı müktesebatını oluşturur; sonra da değişik çağrışımlarla –ki
bunlar zemine ya da zamana ait çağrışımlar olabilir– ortaya çıkarak ferdin hâl,
tavır ve davranışlarına yön verir. Böyle bir yönlendirme neticesinde ortaya
konan faaliyetler çok defa zorlanmadan yapılır. İnsan, kültürün bir parçası
olarak yaptığı işlerde şuuraltı birikiminin rüzgârını da arkasına alarak daha
rahat ve daha istekli hareket eder.

Kültürün Tesiri
Bu itibarla, ruha mâl edilen ama şuur altında uyumakta olan nice inanç,

kabul, örf ve âdetler vardır ki, bunlar zaman zaman zihne ait bazı sâik ve
vesilelerle uyanır, canlanır, harekete geçer; bazen gayet net, bazen de biraz
matlaşmış olarak şekillenip ortaya çıkar. Meselâ; biz, Allah’a, peygamberlere,
Kur’ân’a ve ahirete iman hakikatlerini her zaman aynı derinlikte gönlümüzde
duyamayabiliriz. Bu hakikatleri, delilleri ve tafsilatıyla her an aynı enginlikte
hissedemeyebiliriz. Ancak, onlarla alâkalı bir hususa azıcık dokunulsa, hemen
onları tam kavramış bir insan tavrıyla vaziyet alır ve tepkimizi ortaya koyarız.
Resûl-i Ekrem Efendimiz’e imanımız, bağlılığımız, itimadımız, güvenimiz ve
O’nun mesajına olan saygımız açısından duygu ve düşünce dünyamızda hep
aynı çizgide bulunamasak ve sürekli sadâkat ufkunun insanı olamasak bile, bir
kimse bizim o mevzudaki itikadımıza ters bir şey söylese, hemen ona tepki
gösteririz ve elden geldiğince onu ikna yoluna gideriz. Çünkü, bu değerler,



bizim tabiatımıza mâl olmuş, âdeta mahiyetimizin bir derinliği ve bir buudu
hâline gelmiştir.

İşte, böyle çağrıştırıcı ve tetikleyici sebeplerle ortaya çıkan bir inancın da
bir kıymeti vardır, hatta o da tam bir inançtır. Bu zaviyeden kültür, Ramazan’la
gelen güzellikleri çağrıştıran, onlara karşı istek uyaran ve insanları hayırlı
işlerin içinde bulunmaya teşvik eden çok önemli bir faktördür. Kültür, kökü
mazimize dayanan bazı değerlerimizi hatırlamaya, onların rüzgârını da
arkamıza almaya ve dünün ışığıyla bugünü aydınlatıp hâli iyi değerlendirerek
geleceğe de ümitle bakmaya vesiledir.

Bildiğiniz gibi, “tembih”, Arapçada uyarma, ikaz ve nasihat demektir ve
dilimizde de kullanılmaktadır. Eski kitaplarda dibacelerden (önsözlerden)
sonra “tembih” diye bir bölüm olurdu. Bu kelime, ََقبَـس اَم  ُراَضْحِتِْـسا 

ِيتْأَیَـس اَم  ُرَاِظتْناَو   şeklinde tarif edilirdi. Bu tabirle ve kitaba konan o
bölümle, geçmişten o güne kadar okunan şeyleri bir kere daha hatırlama, önceki
malumatı değerlendirme ve onun gölgesinde geleceği bekleme, sonraki
bilgilere hazır olma, açık durma mânâsı kastedilirdi. İşte, bu nükte çok
önemlidir. Hemen her sahada, geçmişi saygıyla anarak mazinin müktesebatını
bir sermaye kabul etmek, hâlin kıymetini bilerek mevcut imkânları güzel
kullanmak ve geleceği geçmişin birikimiyle örgülemek gerekmektedir. Zira, şu
an rotamızı gösteren şeyler geçmişten tevarüs ettiğimiz şeyler olduğu gibi,
gelecekte inkişaf ederek ve gelişerek hayatımızın gidişatını belirleyecek olan
şeyler de bugünden miras kalan şeyler olacaktır.

Kökü Mazide Olan Âtî
Kendisine, “Sen hep maziden bahsediyorsun; sürekli Osmanlı çeşmelerini,

camilerini dile getiriyorsun; sen bir harabîsin, harabatîsin.” diyenlere karşı
Yahya Kemal, “Ne harabîyim ne harabatîyim / Kökü mazide olan âtîyim.” diye
cevap vermiştir. Evet, bugünü değerlendirmek için dünü bilmek iktiza
etmektedir. Güçlü bir gelecek bekliyorsanız sağlam bir kökünüzün olması
lâzımdır. Aslında biz bugün kültür mirasımız adına geçmişten tevarüs ettiğimiz
şeylerle varız. Gelecekte de varlığımız büyük ölçüde yine onlarla olacaktır.
Bugün onların icmâliyle baş başayız; gelecekte de onların tafsiliyle daha farklı
bir konumda bulunacağız; daha doğrusu gelecek nesillerimiz daha farklı bir
konumda olacaklar.

İşte, kültürün böyle işin içine çekici bir yanı vardır ve bunu asla hafife
almamak gerekir. Biz her zaman geçmişten bize intikal eden değerlerle iç-içe
bulunuyoruz. Sonra onlarda derinleşme ve onları daha bir derince ele alıp



değerlendirme azmiyle, o andaki hissimize, idrakimize ve şuurumuza bağlı bir
inkişafa yürüyoruz.

Meselâ, şartlarını, rükunlarını yerine getirerek kıldığınız bir namaz, namaz
olarak tamdır ve Allah onun mükâfatını verecektir. Fakat, namaz size bir
vazifeyi eda etmenin ötesinde değişik şeyleri hatırlatırsa; kıyam, kıraat, rüku ve
secde gibi namaz içinde yaptığınız hareketlerin mânâlarını ve kulluğa bakan
yanlarını mülâhazaya alırsanız, o zaman, namaz kılıp vazifenizi yaptığınız aynı
anda çok farklı derinliklere de yelken açmış olursunuz. Namazın her
saniyesinde, Zât-ı Ulûhiyet’le alâkalı farklı bir mülâhazaya ulaşır ve O’nu çok
daha farklı duyarsınız. Öyle ki, kendinizi namaza ve onun mânâsına vermeniz
ölçüsünde, bambaşka duyuş ve hissediş ufkuna yürür, o güne kadar hiç
tatmadığınız bir yakınlığın lezzetini alır ve “Allahım bugün Sana bir kere daha
inandım; Senin bizim bildiğimiz mânâda elin olmaz; fakat şu an Seni kendime o
kadar yakın buluyorum ki, âdeta yed-i ilâhiyenle başımın sıvazlandığını
hissediyorum!” deyiverirsiniz. Kıyamda başka, rükûda daha başka ve secdede
bambaşka şeyler duyar; kanatlanmış gibi olursunuz. Tahiyyâtı okurken meseleyi
ayrı bir mânâya, mânâ içinde mânâya bağlar; bir nevi Miraç burcuna yükselir;
ötelere selâm verir ve yücelerden selâm alırsınız. Namaz, bazıları için kültürün
bir parçası ve folklorik bir hareket hâline gelmiş olsa da, siz ondaki sırrı
anlamaya çalışmanız nispetinde onu hiç eskimeyen, renk atmayan, terütaze bir
ibadet olarak ele alırsınız. Yine, çokları için, namazdan sonra hemen tesbihat
yapıp elleri kaldırarak dua etmek bir folklor hâline gelmiştir. Milletimizin
tabiatını yansıtır şekilde, bir komut gibi yükselen “Sübhanallah, Elhamdülillâh,
Allahü Ekber” sesleri kültürümüzün bir yanı olmuştur. Fakat, tesbihatı hâlis bir
ibadet olarak duyma, onu derinleştirme, kulluk renk ve deseniyle tam bezeme
ve ibadet şivesi ile Cenâb-ı Hakk’a sunma meselesi sizin idrak ve şuurunuza
bağlıdır. Siz bütün kalbinizle seferber olur, vicdan mekanizmanızı harekete
geçirir, latîfe-i rabbâniye, irade ve his gibi bütün derinliklerinizle namaza,
tesbihe, duaya yönelirseniz, o zaman her şeyde çok farklı mânâlar bulur,
bambaşka hislerle dolar ve âdeta doyarsınız.

Ramazan ve Tamamiyet
İşte, kültürün cezbediciliği ile herkes ve her şey bir ölçüde Ramazanlaşıyor.

Geçmişten günümüze yansıyan değerlerin güzelliği, çekiciliği ve göz
kamaştırıcılığı bizi bugünün şartlarına uygun şekilde Ramazanla bütünleşmeye
itiyor. Mahyalar, iftar çadırları, muhtaçlara yardım yarışları, lebaleb dolan
camiler, kubbelerden taşan tekbir ve temcid sesleri, hatta Ramazan davulu
içimizde bambaşka duyguları tutuşturuyor. Bütün bunlar, Kur’ân ayının



bereketinden istifade etmeye bir çağrı oluyor. O çağrıya koşup, bu mübarek
zaman diliminin hediyelerinden bol bol almak da bizim şuurumuza, irademize
ve gayretimize kalıyor.

Hâsılı, kültürün hatırlatıcılığı ve çekiciliği insanı belki bir noktaya kadar
taşır. Fakat, o noktadan sonra insan kalbinin, şuurunun, latîfe-i rabbâniyesinin
ve iradesinin hakkını vermelidir ki, meseleyi daha engince duysun ve her
şeyden azami derece de istifade etsin.

Ayrıca, her şeyde olduğu gibi Ramazan’ı idrak etmede ve ondan
faydalanmada da tamamiyet çok önemlidir. Kur’ân ayı, insana kulluk adına çok
mühim ipuçları verir; hayatı kulluk dantelasına göre örgüleme temrinatı
yaptırır. Artık, o ipuçlarını değerlendirmek ve kulluk dantelasını tamamlamak
insanın iradesine kalmıştır. İnsan iradesinin hakkını vermeli ve Ramazan’da
alışıp uygulamaya başladığı güzel amelleri daha sonra da devam ettirmelidir.
Meselâ, bir ay boyunca i’lâ-yı kelimetullah vazifesinin gereğini yerine getirip
sonra kenara çekilmek işi yarım bırakmak ve tamama erdirmemek demektir.
Oysa, bir mü’minin vazife-i asliyesi kulluktur ve kendini adaması icap eden
vazife de i’lâ-yı kelimetullah yolunda olmaktır. Onun dışında ne kadar şey
varsa, hepsi tâli işlerdir. Doktor, mühendis, asker ya da öğretmen olmak tâlî bir
iştir; Allah, insanı kul olarak yaratmıştır ve mü’min her şeyden önce iyi bir kul
olmalıdır. O, gayr-i iradî bir şekilde kul olarak yaratılmıştır; artık kendi
iradesiyle de kul olduğunu ortaya koymalıdır. Gayr-i iradî kulluğunu, iradî
kullukla derinleştirmelidir.. Çünkü insan, iradesiyle ortaya koyduğu ameller
sayesinde Allah’ın rızasını kazanır.

Hedefin Kadar Kıymetlisin!
Unutulmamalıdır ki, talebin kıymeti insanın kıymetini yükseltir; insan talip

olduğu şey ölçüsünde kıymet kazanır. Kimisi mala, mülke, bağa, bahçeye;
kimisi makama, mansıba, şöhrete, pâyeye; kimisi keşfe, kerâmete, zevke ve
hâle… Kimisi de doğrudan doğruya meâliye tâliptir. Oysa, iman, mârifet,
muhabbet, aşk ve iştiyakın değerler hanesinde doldurduğu yerleri başka bir
şeyle doldurmak mümkün değildir. Bu itibarla, en değerli insan, rıza-yı ilâhî
peşinde olan ve iman, mârifet, muhabbet, aşk u iştiyak istikametinde
derinleşmeye çalışan insandır. Velilik, kutupluk ve gavslık gibi makamlar da
değildir asıl talep edilmesi gereken. Hakikî bir mü’min, bütün bunları
mülâhazaya aldığı zaman da tercihini yine iman-ı billâh, mârifetullah,
muhabbetullah, aşk u şevk istikametinde kullanmalıdır. O, gavslığı değil, bir
gavsın mazhar olduğu imanı, mârifeti, muhabbeti dilemelidir. Hep Cenâb-ı
Hakk’ın rızasını istemeli ve onu dilinden de hiç düşürmemelidir. Zaten,



gerçekten onu isteyen bir insan, kendilerince en önemli şeyleri talep edip
sürekli onları vird-i zebân edinen kimseler gibi, oturup kalkıp sohbet-i Cânân
diyecek, daima O’nu zikredecek ve hep O’nun hoşnutluğunu dileyecektir. İyi bir
hayat arkadaşı, salih bir çocuk, güzel bir hizmet ortamı talep ettiği gibi, hatta
onların çok çok üstünde bir arzuyla rıza-yı ilâhîyi dileyecek ve sürekli O’nu
telaffuz edecektir. Her zaman “Allahım, ben Seni istiyorum; rızanı
dileniyorum!” duygularıyla dopdolu olacak ve bu mevzuda çok büyük bir istek
ortaya koyacaktır. Böyle bir talepte ısrar etmek, bilerek tercih etmenin, tercihte
kararlı duruşun ve sadâkatin ifadesidir.

Evet, âşıkâne ve delicesine bu talebin peşinde olmalı; onun tutkunu ve
tiryakisi hâline gelmeli… Hatta, namaz kılma gibi en iyi şeyleri o istikamette
değerlendirmeli; namazın içinde bile iç mülâhazalarıyla O’nun arkasında
olduğunu hep ortaya koymalı. Meselâ, insan, secdeye vardığı zaman, ağzı ne
söylerse söylesin, mülâhazaları mutlaka O’nun izzet ve azameti, O’nun rahmet
ve merhameti ve O’nun rızası etrafında dönmeli. Dil bazı âyetleri, duaları
terennüm etmeli, telaffuz edilen her kelime şuurdan da vize almalı; fakat, iman,
yakîn, mârifet, aşk ve şevk isteği de tâlî bir ses gibi sürekli gönül diliyle ifade
edilmeli. Hakikî mü’min, bütün söz ve hareketlerine rıza mülâhazasını içirmeli.
Her zaman şu hislerle iç dökmeli: “Allahım, mehâfet ve mehâbet duygusuyla
gönlümü abad eyle. Senden, fevkalade şeyler istemiyorum; harikuladeliklerle
serfirâz bir insan olma peşinde değilim, senin sevdiğin kullardan biri olmayı
arzuluyorum. Herkes tarafından bilinen bir insan olmayı değil, bilinmesem de
Seni çok iyi bilen bir kul olmayı talep ediyorum. İsterse insanlar hiç
tanımasınlar, hiç kabul etmesinler, hiçbir yere koymasınlar; bana yeryüzünde
ayağımı basacak kadar bile bir yer vermesinler ama ben Seni çok iyi bileyim
ve mârifetine ereyim. Ne olur Allahım, en iyi kime bildirmişsen Kendini, o
ölçüde mârifet lütfederek sevindir şu âciz bendeni!”

Seni İsterim!
İşte, bu duygularla meşbu olan bir kul, Allah’ın rızası dışındaki istekler bir

anlık gelip kalbine doğduğu zaman, hemen kalkıp bir hata işlemiş gibi tevbe
eder, “Estağfirullah yâ Rabbi! Senden gayrı değişik şeylere evvelen ve bizzat
gönlümü yönlendirdim, estağfirullah… Senin hakkını mâsivâya verdim ve
böylece hak yedim. Evvelen ve bizzat gönül verilmesi gereken Sendin; Sana
dilbeste olmam Senin hakkındı, benim de vazifem… Vazifede kusur ettim.” der.
Alâka ve irtibat açısından o kadar içtendir… O’nun güç ve kuvvetinin her şeye
yeteceği hakkında en küçük bir şirk şaibesine düşmeyecek kadar da
muvahhiddir. “Allahım, sadece Senin havl ve kuvvetine sığınıyorum. Dünyalara



yetebilecek mekanize ordulara sahip olsam ve onlara küçücük bir değer
atfetsem, onu bile Senin kudretine toz kondurma sayarım. Öyle bir cürmü bir
şirk kabul ederek başımı yere koyup tevbe etmem gerektiğine inanırım. Çünkü,
Sen güç ve kuvveti her şeye yetensin.” şeklindeki mülâhazalar onun fıtratına
mâl olmuş imanın, mârifetin, duygu ve düşüncelerin gereğidir. Evet, muvahhid
bir mü’minin aklından başka kudret, kuvvet, güç ve servetler geçmemeli; o,
Cenâb-ı Hakk’ın bitmez tükenmez hazineleriyle müstağni olmalıdır.

Bir menkıbede anlatıldığına göre; Harun Reşid, bazı özel günlerde halkına
hediyeler dağıtırmış. Teb’asını memnun etmeyi ve halkın gönlünü almayı,
Rabbin rızasına bir vesile bilirmiş. Yine hediyeler verdiği bir gün, nedîmi ve
doktoru Cafer Bermekî’nin, kapının yanında boynu bükük oturduğunu görmüş.
Ona dönerek, “Cafer’im, sana da bir şey vereyim. Herkese bir-iki altın verdim
sana on tane vereyim.” diye seslenmiş. Bermekî, “İstemem Sultanım.” demiş.
Harun Reşid, elli-yüz, ne kadar altın teklif ederse etsin, Bermekî, “istemem.”
cevabını vermiş. Sonunda Sultan sormuş; “Be adam, peki sen ne istersin?”
Cevap, bütün sâdıkların duygu ve düşüncelerini yansıtacak türden olmuş: “Seni
isterim Sultanım, seni. Ben senin sevgine talibim. Sen benden razı olduktan
sonra sarayın da, malın-mülkün de zaten benim demektir.”

Evet, makam-mansıp, mal-mülk, servet ü sâmân… Bunların hepsi fâni
şeylerdir. İnsan bâkiye talip olmalıdır ki, bekâya mazhariyeti yakalasın. Bu
mantık ve bu felsefeyle Allah’a yönelmeli ve sadece Cenâb-ı Hakk’ın
teveccühünü dilemelidir ki, ötelerde sonu olmayan en son nimete, َنِم ٌناَوْضِرَو 

ُرَبَْكأ ّللا  ِهٰ  “Hepsinden âlâsı ise, Allah’ın kendilerinden razı olmasıdır.”1

beyan-ı ilâhîsiyle hedef gösterilen zirveye ulaşsın.
Hikem-i Atâiye’den “Cenâb-ı Hakk’ı bulan, neyi kaybeder? Ve O’nu

kaybeden, neyi kazanır?”2 mânâsına gelen sözü zikreden Bediüzzaman
Hazretleri, o ifadeyi şerh sadedinde, “O’nu bulan her şey’i bulur; O’nu
bulamayan hiçbir şey bulamaz, bulsa da başına belâ bulur.”3 der. İşte, sadece
O’nu talep etme, gerçek istiğnâ ve hakikî hürriyet yoludur. Başka şeylere gönül
kaptırıp onlara köle olmaktan kurtulma ve kölelikten sıyrılmanın yoludur...
Muvahhid mü’minin yoludur.
1 Tevbe sûresi, 9/72.
2 eş-Şürnûbî, Şerhu Hikemi’l-Atâiyye s.208.
3 Bediüzzaman, Mektubat s.23 (Altıncı Mektup).



Disiplin İnsanı ve Ramazan’ın Mirası
Soru: Birer disiplin insanı hâline gelebilmemiz için Ramazan ayının ne

gibi katkıları olabilir? Ramazan-ı Şerif bizde ne türlü alışkanlıklar hâsıl
etmelidir?

Cevap: Disiplin, frenkçe bir kelimedir; intizamın temini için uyulması
gereken emir ve yasaklar, dengeli bir insan olabilmek için lâzım gelen zihnî,
ahlâkî, ruhî terbiye ve “düzen ruhu” mânâlarına gelmektedir. Disiplin insanı
ise, belli kaide ve prensipler çerçevesinde yaşayan, tertip ve düzen hususunda
hassas davranan insan demektir.

Aslında, bir mü’minin hayatı her zaman çok ahenkli olmalıdır. O, ne zaman
ne yapması gerektiğini, nelerle meşgul olması ve hangi işlerle uğraşması lâzım
geldiğini önceden bilmeli ve ona göre davranmalıdır. Onun, hangi işi önce
yapacağını belirleme ve bir programa göre çalışma niyeti haricinde “Acaba
şimdi ne yapsam?” şeklinde bir düşüncesi olmamalıdır. O, hem Cenâb-ı
Hakk’a karşı kulluk vazifelerini hem diğer insanlarla alâkalı sorumluluklarını
hem de kendi şahsî işlerini ve bunlardan hangisini ne zaman yapacağını mutlaka
önceden tayin etmeli; her hâliyle bir düzen ve intizam örneği sergilemelidir.
Haddizatında, ibadetler iş tanzimi ve vakit taksimi için çok önemli birer köşe
taşıdır ve inanan insan çoğu zaman işlerini o ibadet takvimine göre ayarlar:
“Öğle namazından sonra; akşam namazından önce” diyerek gününü belli
dilimlere ayırır ve hiçbir anını boş geçirmemeye çalışır.

Zamanın kıymetini bilen ve ömrü, değerlendirilmesi gereken çok önemli bir
nimet olarak gören kimseler, yeme içmeden yatıp-kalkmaya kadar her şeyi zabt
u rabt altına alırlar; hiçbir meselelerini dağınıklık içinde ve sürüncemede
bırakmazlar. Onlar bilirler ki, hem insanların hem de kurumların en verimli
oldukları anlar, en düzenli oldukları zamanlardır.

İşte, Ramazan ayı, yemek-içmek-uyumak gibi nefsin arzu ettiği şeylere karşı
tavır belirleyerek, bunları ihtiyaç ölçüsünde ve hamd ü şükür duyguları
içerisinde gidermek suretiyle hayatı disipline etmeyi öğretir. Nefsanî isteklere
karşı, kalb ve ruh atmosferine sığınarak, vicdanı harekete geçirip iradeyi
güçlendirerek sürekli istikamet üzere olabilmeyi ders verir.

Ramazan-ı Şerif, insanın en zayıf damarlarından biri olan yeme-içme isteğini
sınırlamayı ve kontrol altında tutmayı sağlar. âdeta bir beslenme disiplini talim
eder. Evet, hayatı devam ettirebilmek için mutlaka yemeye, içmeye ihtiyaç
vardır. Ne var ki, sağlık prensipleri hesaba katılmadan yenip içilen her şey
beden için zararlı olduğu gibi; midenin, kalbi ezecek kadar güçlenip insanı kalb



ve ruhun derece-i hayatından hayvaniyet ve cismaniyet çukurlarına düşürmesi
de bir felâkettir. Evet, vakitli vakitsiz sürekli bazı şeyler yeyip içmek ve
mideyi hep dolu bulundurmak, hem bedene zarardır hem de Cenâb-ı Hakk’ın
hoşlanmadığı bir davranıştır.

Bu mübarek ay boyunca tutulan oruç, yemek vakitlerini belirleme, israftan ve
mideyi tıka-basa doldurmaktan kaçınma, hem beden hem de ruh sağlığına zarar
veren şeylerden uzak durma ve aynı zamanda mutlaka helâl dairesinde kalarak
harama asla el uzatmama hususlarında temrinat yaptırır; Ramazanlaşan
insanlara bu konularda disiplin ruhu kazandırır.

İbadetten Ubûdiyete
Ramazan, ondan nasiplenmesini bilen her insanı, seviyesine göre bir sadâkat

eri hâline getirir. Oruç tutan ve ondaki sırrı kavramaya çalışan bir mü’min, hem
Hakk’a teveccühünde hem de halkla münasebetlerinde hep vefâ ve sadâkat
peşinde olur. O, sadece belli vakitlerde ibadet eden bir insan olmakla
yetinmeyip, ubudiyet ufkuna yürür ve bütün gününü kulluk şuuruyla
değerlendirir, her an ibadet ediyormuş gibi yaşar. Dünyevî eğilimlerden ve
cismanî temayüllerden birazcık sıyrılınca, kendini Cenâb-ı Hakk’a adama ve
bir hakikat eri olma hedefi belirir önünde. Bu hedefe ulaşmak maksadıyla,
Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle, hep Allah için düşünme, Allah için
konuşma, Allah için muhabbet duyma, “lillâh, livechillâh, lieclillâh” dairesi
içinde kalma ve her zaman Hakk’a müteveccih bulunma denemeleri yapar; bu
denemeler neticesinde başarıyı yakalamaya her gün biraz daha yaklaşır.1

Derken, tam bir vefa ve sadakat insanı olur. Zaten oruç, vefa duygusunun en
güzel bir alâmetidir. Zira o, Allah ile kul arasında yapılmış bir anlaşmadır:
Kul, belirli süreler dâhilinde, belirli şeylerden vaz geçer ve bu suretle ahdinde
vefalı olduğunu gösterir; Cenâb-ı Hak da onun mükâfatını bizzat Kendisinin
vereceğini vaadeder. Allah’a karşı vefalı davranan bir insan, zamanla ailevî ve
içtimaî hayatında da tam bir “vefa abidesi” durumuna yükselir. Bu duyguyla,
sıla-yı rahimi gözetir; herkese yardım eli uzatır; zekâtını ödemekten asla
kaçmaz; hatta sadaka vermeye ve infak etmeye hiç doyamaz.

Hak’la münasebetin önemli bir şiarı da Kur’ân okumak, Cenâb-ı Allah’a dua
dua yalvarmak ve sürekli O’na teveccühte bulunmaktır. Ne var ki, Kur’ân-ı
Kerim’in işlemeli sandıklar ve ipekten kılıflar arasındaki hapsine son verip,
onu dil ve gönüllere şeker şerbet yapmak da pek çokları için bir mânâda ancak
Ramazan-ı Şerifte mümkün olmaktadır. Bu kutlu ay, damaklara bir Kur’ân tadı
çalmakta ve insanlara bir evrâd ü ezkâr disiplini de aşılamaktadır.



İşte, bir ay boyunca, yeme-içmeden yatıp kalkmaya, ibadet ü taâatten evrâd ü
ezkâra kadar hayatın hemen her alanıyla alâkalı bazı kaide ve kurallar
çerçevesinde davranan, bir ölçüde disiplin ruhuna kavuşan ve düzenli
yaşamaya alışan insanlar, Ramazan’dan sonra da aynı nizam ve intizamı
korumalı, devam ettirmelidirler. Meselâ, bir ayın her gecesinde uykuyu bölüp
sahurun bereketinden istifade etmeye koşan, bu arada seccadeyle de bir vuslat
yaşayan mü’minler, bu otuz geceyi bir temrinat süresi olarak değerlendirmeli
ve artık senenin her gecesini bir vuslat koyu bilmeli, gecelerini hiç olmazsa bir
kaç rekât teheccüt namazıyla aydınlatmalıdırlar.

Evet, bir disiplin insanı, nasıl yaşayacağını ve nerede nasıl davranacağını
önceden belirler; belli prensipler çerçevesinde kendine bir rota çizer ve attığı
her adımı bilerek atar. Bizim, tavır ve davranışlarımızın renk, desen ve
çizgilerini de dinimiz çok önceden belirlemiştir. Meselâ, Allah’a ve Resûlü’ne
iman bizim için en önemli esastır. Bu esas, sonraki adımlarımızın yönünü de
tayin eden bir yol işaretidir. Biz, inandığımız Rabbimiz’i, rehber bildiğimiz
Resûl-i Ekrem Efendimiz’i herkese anlatmakla mükellefiz. Dinimizi neşretmek
bizim görevimizdir. Dolayısıyla, gönüllere girmeye çalışırız; çok güzel olan
İslâm’ın güzelliklerini sergilemek için onu güzelce temsil etmeye gayret
gösteririz. Bu niyete matuf olarak, dinî kaynaklarımızın şekillendirdiği tavır ve
davranışlarımızla insanların arasında bulunur; onlara kendi değerlerimizi
tanıtırız. Gönül verdiğimiz hakikatleri herkese anlatmak için, şer’an katî haram
olan meselelere girmeme kaydıyla, o mevzuda kullanılmasına cevaz verilen
bütün vesileleri kullanır ve ne yapıp edip insanlarla iman hakikatleri arasındaki
engelleri kaldırmak için çabalarız. Aynı zamanda, disiplin insanı olmakla
kuralcı olmak arasındaki farka da dikkat eder; içinde yaşadığımız zamanın
şartlarını da göz önünde bulundurma, kendi kültür ortamımızın gerçeklerini de
gözetme ve devrin insanlarına onların anlayacağı bir dil ve üslûpla hitap etme
gibi hususlara da azami özen gösteririz.

Şayet, kendimizi Cenâb-ı Hakk’ın rızasına adamış ve o rızayı da Zât-ı
Ulûhiyet’i duyurmaya bağlamışsak, artık nerede olursak olalım, hangi şartlar
altında bulunursak bulunalım, bizim için durmak, âcizliğe düşmek ve
mesuliyetten kaçmak söz konusu değildir. Zira, “Bahar gelsin, hava ısınsın,
çiçekler açsın, bülbüller ötmeye başlasın... işte o zaman ben de şakırım!”
şeklindeki bir düşünce bir disiplin insanının mülâhazası olamaz. O kışda da
şakımalıdır, yazda da; baharda da güle türküler söylemelidir güzde de. O, her
mevsime ve her döneme göre bir dil ve üslûp tutturmalı, dilbeste olduğu
hakikatleri terennüm etmekten asla geri durmamalıdır.

Tabiî ki, böyle bir gönül yüceliği ve bu denli bir disiplin ruhu –hususî bir



inayet olmazsa– bir anda kazanılmaz. O ufka ulaşmak, uzun bir zaman ve ciddi
temrinat ister. Şu kadar var ki, Ramazan bir başlangıçtır ve o güzel hasletlere
ulaşmak için çok bereketli bir ekim mevsimidir.

Aslında, inananlar için, insan ömrü bir Ramazan, büluğ çağı imsak vakti ve
ölüm de iftar anıdır. Bir aylık Ramazan, bir ömür süren kulluk orucunun
alıştırması gibidir. Otuz günde kazandığı güzel hasletleri hayat boyu devam
ettirmesini bilenlerdir ki, onlar, burada biraz aç ve susuz kalmaya bedel, ötede
“Kullarım, çok defa sizi renginiz kaçmış, benziniz sararmış-solmuş, gözleriniz
içine çökmüş ve avurtlarınız çukurlaşmış olarak görüyordum. Buna Benim için
katlanıyordunuz. O geçmiş günlerde takdim ettiklerinize bedel haydi bugün
afiyetle yeyin, için” hitabını duyacak ve işte o gün asıl iftarı yapacaklardır.

Ramazan’ın Vârisi
Soru: Bayram hakkında “Ramazan’ın bütün vâridâtına vâris-i has olan,

hayrı, bereketi, neşesi sıkıştırılmış bir gün” demiştiniz? Bu ifadeyi biraz
açabilir misiniz?

Cevap: Merhum Necip Fazıl, hakikî mü’mini, iyice sıkıştırılmış bir şeker
kalıbına benzetir ve “Mü’min sıkıştırılmış şeker gibidir, deryayı tatlandıracak
güce sahiptir.” derdi. Evet, iyi inanmış ve inancını tavırlarına, davranışlarına
da yansıtabilmiş bir insan, çevresi için rahmettir; o, bir ölçüde etrafındaki
herkesi ve her şeyi tatlandırır. O öyle bir şeker kalıbı gibidir ki, onu tuz
yoğunluğu yüksek bir denize de atsanız, o koca denizi bile şerbet yapabilecek
kadar tat ihtiva eder.

İşte, bayram da, kısalığına rağmen haftaların, hatta ayların varidâtını, hayrını,
bereketini ve neşesini bağrında saklayan bir zaman dilimidir. Bayramda Cenâb-
ı Hakk’ın öyle ekstradan teveccühleri ve sürpriz ihsanları vardır ki, onlara
bayram olmayan on günde, belki bir ayda, belki on ayda, belki birkaç senede
ulaşılamaz. Yapılan bütün hayır ve hasenât ancak Cenâb-ı Hakk’ın
teveccühüyle değer kazanır; bayram işte öyle bir ilâhî teveccühün en önemli
vesilelerindendir; âdeta bir ömrü tatlandıracak kadar engin ilâhî lütuflara
mazhar olma vaktidir.

Tabiî, böyle bir mazhariyet Ramazan’ın hakkını vermiş, bayramda da
laubâlîliğe girmemiş insanlar için söz konusudur. Bayramı sadece bir tatil
olarak gören, bir ay boyunca yemeden, içmeden alıkonulmuş olmanın intikamını
alıyormuşçasına abur cubur her şeyi mideye indiren ve mübarek günlerde
muvakkaten uzak durduğu haramlara yeniden giren kimselerin bayramın hususi
varidâtından istifade etmesi çok zordur. Ancak bayramda da Ramazan’daki



temkin ve teyakkuzunu koruyan, imsak-iftar arası mübahlardan elini-eteğini
çektiği gibi hayat boyu da haramlara karşı mesafeli duran ve kulluğunun idraki
içinde bulunan insanlardır ki, onlar, kısa bir zaman içine çok hayır ve hasenâtın
sıkıştırılmışlığına mazhar olurlar. Onlar için bayram, Ramazan’ın vâris-i
hassıdır; yani, Ramazan’da sevap ve mükâfat adına ne vaadedilmişse,
bayramda da onları bulmak, aynı semerelere sahip olmak mümkündür. Nasıl ki,
Kadir gecesi sıkıştırılmış bir hayrât u hasenâtı bağrında saklar; bayram da
öyledir. Şu kadar var ki, Ramazan günlerini ve Kadir gecesini Allah’a kurbet
vesileleri olarak değerlendirmek söz konusudur; bayramda ise kurbet ümidi
esastır, “Allah’ın izniyle o kurbeti elde ettik; bir neferdik, müşirliğe yükseldik”
şeklindeki reca mevzubahistir.

Bayram, kat’iyen Ramazan’dan çıkmış olmanın, oruç günlerini arkada
bırakmanın ve rahatça yeme-içme serbestliğine ermenin sevinci değildir. O,
kulluk vazifesini eda etmiş olma ve Cenâb-ı Hakk’ın gufrânına kavuşmuş
bulunma ümidiyle gelen gönül inşirahıdır. Biz, Ramazan’ı ve oruç günlerini
arkada bırakmanın değil, hata ve günahların ağırlığından kurtulmuş olmanın
bayramını yaparız. Alvar İmamı’nın, “Mevlâ bizi affede bayram o bayram olur
/ Cürm ü hatalar gide bayram o bayram olur.” sözleri genel duygu ve
düşüncemizi çok güzel ifade eder. Evet, bizim bayramımız, evveli rahmet,
ortası mağfiret ve sonu da Cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifi
tam değerlendirip, ateşten azad olma ümidimiz üzerine kurduğumuz bir
bayramdır; Allah’ın rahmetinin enginliği ve o rahmetten nasiplenme beklentisi
üzerine bina ettiğimiz bir bayramdır.

Gerçi, oruç sonunda bize lütfedileceği vaad buyrulan şeyleri henüz almadık.
Allah’ın özel teveccühünü maddî alıcılarımızla ve dünyevî ölçülerimizle takdir
etmemiz de mümkün değil. “Oruç sırf Benim içindir; onun karşılığını da
bizzat Ben vereceğim.” vaad-i sübhânîsi ile nazara verilen mükâfat her ne ise
onu da tam bilemiyoruz ve henüz o mükâfatı da almadık. Fakat, Allah’ın
vaadine öyle inanıyoruz ki, bunları bize verecek ve bizim beklentilerimizin çok
çok ötesinde, bitip tükenme bilmeyen hazinelerinin büyüklüğüne göre bize
lütuflarda bulunacak. İnanıyoruz ki, bizi Ramazan’a ulaştıran, bir ay boyunca
iftar-sahur arası kulluk mekiği dokuma imkânına kavuşturan, elimizden geldiği
kadarıyla vazifelerimizi yapma güç ve kuvveti vererek nihayet bizi bayramla
buluşturan Rahman u Rahîm ileride şimdikinden daha fazla mes’ud olacağımız
mutlu günleri de nasip edecek. İşte bu inançla bayramı idrak ediyor ve ebedî
saadet saraylarında geçireceğimiz asıl bayramların hülyalarıyla doluyoruz.

Evet, bütün bir ömür boyu, Cennet yolunda önümüzü kesen sıkıntılar,
meşakkatler ve gâilelerle; Cehennem’e çeken türlü türlü arzular, iştihalar ve



şehvetlerle mücadele ede ede Cuma yamaçlarına ulaşacağımızı ümit ettiğimiz
gibi, iyi bir imtihan vermeye çalışıp “Hak rızası” çizgisinde geçirmeye gayret
ettiğimiz Ramazan’dan sonra da ahiret hesabına önemli yatırımlara muvaffak
olduğumuz düşüncesiyle, buna muvaffak eden Zat’a karşı içimizde rahmet
buudlu bir kısım beklentilerin hâsıl olması gayet normaldir, hatta bu türlü ümit
ve beklentiler Allah’a inanmış olmanın gereğidir. Dolayısıyla, bayram bizim
için, ebedî saadet adına ümit ve beklentilerimizi bağladığımız inşirah günüdür.

Bizim Bayramımız
Diğer taraftan, bizim bayramlarımız başka kültürlerin karnaval ve

kutlamalarından çok çok farklıdır. Mü’minlerin tavır ve davranışlarında
bayramlarda bile laubâlîlik, taşkınlık ve dengesizlik asla görülmez.
Mü’minlerin, dengeli hareketlerinde, vakur davranışlarında, derin bakışlarında
hep Kur’ân’a uyanmış ve Kur’ân dinlemiş olmanın ciddiyeti vardır. Onlar, her
zaman olduğu gibi bayramlarda da Allah’a ve Peygamber’e açık durur;
başkalarıyla münasebetlerini saygı, sevgi ve şefkat yörüngeli götürürler. O
mübarek günlerin hiçbir anını heder etmemeye çalışırlar.

Bildiğim kadarıyla, Peygamber Efendimiz döneminde bayram günlerinde
işler tatil edilmiyordu. İnsanlar günlük işlerini yine yapıyorlardı. Bayram
namazı ve hutbesiyle o günü diğerlerine göre daha farklı karşılıyorlardı; sonra
da birbirlerine tebessüm teâtisinde bulunuyor, fakiri-fukarayı gözetiyor ve eşe-
dosta yemek yediriyorlardı. Günümüzde, bayramlar biraz da bizim kendi
törelerimizin rengine bürünüyor. Böyle mübarek bir gün bahane yapılarak tatil
ilân ediliyor. Kabir ziyaretlerine daha bir ehemmiyet veriliyor. Sıla-yı rahim
adına gidip gelmeler, arayıp sormalar bayrama ayrı bir derinlik kazandırıyor.
Anne, baba ve çocuklar arasındaki münasebetler bir kere daha pekiştirilmiş
oluyor. Çocuk yuvaları ve huzur evleri gibi yerlerde ziyaretçi bekleyen ve
arayıp soranı olmama tâli’sizliğiyle kıvranan kimseler ziyaret ediliyor,
sevindiriliyor. Böylece, bir yönüyle, daha geniş mânâda bir sıla-yı rahimde
bulunuluyor. Cenâb-ı Allah’ın af ve mağfiretine erme ümit ve beklentisi esas
olmakla beraber, temelde dine aykırı olmayan, belki asıl kaynaklar itibarıyla
dine dayanan ama zâhiren örflerimizden, adetlerimizden kaynaklanan şeyler de
bayrama farklı mânâlar katıyor.

Soru: Daha önceki yıllarda yine bir bayram sohbeti münasebetiyle, “İslâm
yeniden doğa, bayram o bayram olur; ışık zulmeti boğa bayram o bayram
olur” buyurmuştunuz. Bu, müntehadaki bir bayram mıdır?

Cevap: Biz, topyekün insanlığın İslâm’a ve Kur’ân’ın mesajına muhtaç
olduğuna inanıyoruz. Evet, insanlık, İslâm’la tanıştığı ve İlâhî Beyan’ın nuruyla



buluştuğu zaman bayram edecek. Kederli çehreler ancak iman esaslarının
kalbde hâsıl ettiği inşirahla gülecek.

Şu anda idrak ettiğimiz bayram, bir yönüyle Cenâb-ı Hakk’ın pek çok lütfunu
beraberinde getiriyor. Allah, bize bir ay oruç tutmayı ve kulluğumuzu daha
engince eda etmeyi lütuf buyurdu; şimdi de bayram bahşediyor. Bir ay boyunca,
bir ölçüde bütün dünyaya Ramazan boyası çaldığı gibi, şimdi de dünyanın
değişik yerlerinde aynı güzellikleri yaşatıyor ve bizi ayrı bir sevince
ulaştırıyor. Bir bir Ramazanlaşan, bir bir bayram sevinci duyan insanlar koca
bir deryadan mesajlar taşıyor; parça parça, damla damla büyük bir deryayı
oluşturuyor.

Bize şimdilik bu kadar lütuflarda bulunan Allah, âdeta bir gün zulmetleri
bütün bütün boğacağını ve her tarafa rahmet yağdıracağını gösteriyor. İnşaallah
ortalık ağarıyor; dünya bir bayram arefesinde, gün bayrama kayıyor. Allah
inayetini üzerimizden eksik etmesin…

Soru: Cenâb-ı Hakk’ın bayrama özel lütuflarını duymanın nispeti mekâna
göre değişir mi? Meselâ, bayramı gurbette duyuş ile onu sılada karşılayış
farklı mıdır?

Cevap: Gurbet, şayet Allah rızası için yaşanan bir gurbetse, öyle bir gurbette
bayramı duyma, sılada bayram yapmadan çok daha derindir. Bir insan kendi
ülkesinde, bayramı bütün şatafat ve debdebesiyle, olanca ihtişamıyla
yaşayabilir; fakat, zannediyorum, onu gurbette hicran duygularıyla karşılama
Cenâb-ı Hak katında daha değerlidir.

Bir insanın gurbette ölmesi, onu şehitlerle aynı safta buluşturacak kadar,
Allah nezdinde nasıl değerli ise ya da Allah rızası için vatanından ayrılan bir
insanın hicreti nasıl kıymetler üstü kıymete ulaşıyorsa, aynen öyle de, dine,
Kur’ân’a ve insanî değerlere hizmete bağlı olarak veya ehl-i dalalet ve ehl-i
küfrün cebrine maruz kalarak gurbette bayram yapan insanın bayramı da çok
derinleşir; o insanı farklı buudlara ulaştırır.

Gökler Ötesinin Makro Planı
Soru: Ramazan boyunca ekrana yansıyan eğitim, hoşgörü ve diyalog

faaliyetleri hakkında, “Bunlar gökler ötesinde yapılan bir makro plânın
yavaş yavaş gerçekleşen parçalarıdır” buyurdunuz. Bu sözü nasıl
anlamalıyız?

Cevap: Televizyonda seyrettiğim ve bazılarından dinlediğim hâdiseler o
kadar aşkın şeyler ki, bunları sadece insanların cehd ve gayretine vermek bakış
açısını ayarlayamamak ve yanlış görüp yanlış değerlendirmek olur. Bir insanın,



yalnızca Allah’a itimat ederek, okul açmak için adını bile bilmediği bir ülkeye
gitmesi, oraya vardıktan üç ay sonra okul açmaya muvaffak olması, gönüllere
girmesi, kendini ve temsil ettiği değerleri sevdirmesi... Bütün bunlar ihtimal
hesaplarıyla açıklanamayacak kadar sırlı hâdiselerdir ve bu türlü hâdiseler üç-
beş tane de değildir; fedakâr ve samimi eğitim gönüllülerinin, sevgi
kahramanlarının gittiği her yerde benzeri hâdiseler yaşanmıştır.

Dolayısıyla, meseleyi geniş dairede, bir makro plân olarak ele aldığınız
zaman, onun insan dehasını, beşerî plân, proje ve tedbirleri çok çok aştığını
görürsünüz. Şu olmasaydı şöyle olmazdı, şöyle olmayınca da bu netice
çıkmazdı şeklinde arka arkaya sıralayacağınız o kadar çok sebep vardır ki, bu
sebeplerin her birinin yerli yerine oturması ve bugünkü tabloyu meydana
getirmesi Cenâb-ı Hakk’ın inayet ve lütfundan başka hiçbir şeyle kesinlikle
açıklanamaz.

Öyle büyük büyük projeleri yapıp sonra da hayata geçirmek şöyle dursun,
insan iki güzel cümle söylemeyi, güzel bir söz etmeyi bile Allah’tan bilmeli.
Fakat bunu vicdanınca bilmeli, o bilmeyi vicdanına da mal etmeli. Bazen
“Bunlar Allah’tan!..” dersiniz, ama bu nazarî bir kabulün ifadesidir. Hayır,
nazarî kabul yeterli değildir, asıl olan vicdanın kabul etmesidir. Yani, nefse en
küçük bir pay çıkarıldığında, vicdanın “Estağfirullah yâ Rabbi, bunu
sahiplenirsem dalâlete sapmış olurum, her şey Senden!” diye inlemesidir.
Meselâ, insanlar size itimat etseler, sözlerinize güvenseler ve sizin işaretleriniz
istikametinde bazı şeyler yapsalar dahi, şayet siz “Şöyle yönlendirdim, şuraya
gönderdim, şunları yaptırdım” türünden mülâhazalara girer ve meselenin
öşrüne bile sahip çıkarsanız, bu duygular bir an zihninize geldiğinde hemen
odanıza çekilip “Yâ Rabbi, şirkten Sana sığınıyorum!” demezseniz, kaybetmiş
olursunuz. Bu çok nazik bir konudur. Bir lütf-u ilâhî olarak sa’ye terettüp eden
muvaffakiyetler de O’ndandır ve siz kat’iyen onlara sahip çıkamazsınız. Evet,
“Sizi de yaptıklarınızı da yaratan Allah’tır.” 2 hakikati bu gerçeğin ifadesidir.
Sebepler neticesinde ortaya çıkan da, sebepleri yaratan da Allah’tır. Fakat,
öyle ince bir sır vardır ki, mesele iktiran içinde cereyan ettiğinden dolayı
sebepler öne çıkmaktadır. İşte, soruda dile getirdiğiniz cümle de, her şeyin
Allah’tan olduğunu ifade etme ve tevhid yolunda yürürken şirke düşmeme
niyetinin seslendirilmesinden ibarettir.

Evet, bir taraftan tevhid hakikatinin dellallığını yapacaksınız, İbrahim Hakkı
Hazretleri gibi,

“Bulunmaz Rabbimin zıddı ve niddi, misli âlemde,
Ve suretten münezzehtir, mukaddestir teâlallah.



Şeriki yok, berîdir doğmadan doğurmadan ancak,
Ehaddir, küfvü yok, ihlâs içinde zikreder Allah.”

diyeceksiniz; diğer taraftan da “Öyle bir anlattım ki, herkes mest oldu; sözlerim
insanları harekete geçirdi de bunlar meydana geldi” şeklinde şirk kokan laflar
edeceksiniz. Bir de bu sözleri, en münafıkça bir edayla, “İşte âcizâne hizmet
ediyoruz; dilimizin döndüğünce anlatıyoruz.” diyerek iyice nifaka
bulayacaksınız. Evet, en münafıkça laflar, “estağfirullah” gibi bir mübarek
sözle ambalajlanan, tevazu perdesi altında telaffuz edilen ve vicdana mâl
olmamış laflardır. İşte, hem tevhid hakikatini anlatacaksınız, her şeyin Cenâb-ı
Hakk’a verilmesi gerektiğini söyleyeceksiniz, “Allah tektir, eşi-menendi
yoktur.” diyeceksiniz, hem de sebepleri Müsebbib yerine koyacak, O’na bir
sürü eş koşacak ve “Yaptım, ettim” diyerek bir de kendi adınıza varlık
iddiasında bulunacaksınız. Böyle bir tavır şirktir; yürüdüğünüz yolun âdâb u
erkânına aykırı hareket etme ve kendinizle çelişkiye düşme demektir.

Ayrıca, nasıl ki yegâne hâlık Allah’tır ve her varlık O’nun var etmesiyle
varlık sahasına çıkmıştır; aynen öyle de mevcudâttaki her şey ancak Cenâb-ı
Hakk’ın kayyumiyetiyle varlığını sürdürmektedir. Bu gerçeğin her fırsatta dile
getirilmesi gerektiği gibi bunun vicdanen kabul edilmesi de çok önemlidir. Bu
kabul insanın bütün söz ve tavırlarına da yansımalıdır. Her şeyi Allah’tan
bilme ve öyle ikrar etme, o kadar derin bir şükürdür ki, aynı zamanda
nimetlerin kat kat artmasına da vesiledir. Dolayısıyla, Allah’tan gelen nimetleri
ve bereketi kesmemenin yolu meseleyi gerçek sahibine vermektir.

Evet, eğitim ve diyalog faaliyetleri hakkında, “Bunlar gökler ötesinde
yapılan bir makro plânın yavaş yavaş gerçekleşen parçalarıdır.” demek de hem
bir hakikatin ifadesidir hem de o nimetlere karşı şükür duygusunun
seslendirilişidir. Şayet, biz de numunelerini gördüğümüz nimetlerin devam
etmesini istiyorsak, Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve ihsanları karşısında her zaman
müteyakkız insanlar gibi düşünmeli; tasavvur ve tahayyüllerimizi tevhid
anlayışıyla test etmeli; söz ve tavırlarımızda tedbirli ve temkinli davranmalı ve
tevhid yolunda şirke girmemeye, hatta şirk şaibesine bile düşmemeye azamî
özen göstermeliyiz.
1 Bediüzzaman, Lem’alar s.21 (Üçüncü Lem’a, Üçüncü Nükte).
2 Sâffât sûresi, 37/96.



Rakipsiz Yarış
Soru: Kur’ân’ın has talebelerinin, hem gıpta etmekten hem de insanları

gıptaya sevk etmekten uzak kalmaları gerektiği vurgulanıyor. Bu zaviyeden,
hayır yarışında önde koşanların, diğer insanların iyilik duygularını
coşturmak için zekât ve sadakalarını açıktan vermelerini ve onların
cömertlikleri karşısında imrenmekten kendilerini alamayanların hâlini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Gıpta; bir insanın, başkasının mazhar olduğu nimetlerin yok olmasını
temenni etmeden aynı nimetlerin kendisinde de olmasını istemesi; diğer
insanların güzel sıfatlarına ve mazhariyetlerine imrenmesi demektir. Haset ise,
bir kimsenin, başkalarının mazhariyetlerini çekemeyip, onlara nasip olan nimet
ve faziletler karşısında hazımsızlık göstermesi, diğer insanlardaki nimetlerin ve
iyi hâllerin yok olmasını ve hepsinin kendine verilmesini arzu etmesi demektir.
Dolayısıyla, hasette çekememezlik, hazımsızlık ve kıskançlık vardır; gıptada
ise, sadece bir imrenme söz konusudur. Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ),
“Mü’min gıpta eder, münafıksa hasede girer.”1 buyurarak, mü’minde olsa olsa
bir imrenme duygusunun olabileceğini, münafığın ise sürekli kıskançlıkla
kıvranıp duracağını vurgulamıştır.

Mahzursuz Haset: Gıpta (!)
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şerifte de,

“İki kimseye hasette (gıptada) zarar yoktur: Kendisine bahşedilen serveti
Allah yolunda infak eden imkân sahibi ve Allah’ın lütfettiği ilimle amel edip
onu başkalarına da öğreten kimse.”2 buyurmuştur. Evet, dini güzel öğrenip
onu hayatına hayat kılan ve bir irfan kaynağı hâline getirdiği ilmiyle diğer
insanları da aydınlatan, hem tebliğ hem de temsil yoluyla Kur’ân hakikatlerinin
samimi tercümanı olan bir insanın hâline özenmek, “Keşke ben de bunun gibi
olabilseydim; keşke ben de dinimi iyi öğrenip hem kendi hayatımı nurlandırsam
hem de onu başkalarına anlatabilseydim!..” demek mahzursuz olsa gerektir.
Hatta, bir nefis muhasebesi yapma, kendi hâlini yeterli bulmama ve dua da
sayılabilecek ulvi duygularla dolma açısından böyle bir gıpta faydalı da
olabilir. Yine, hem servetle hem de cömertlikle serfiraz kılınan, Cenâb-ı
Hakk’ın verdiği malı, O’nun yolunda gönül hoşnutluğuyla harcayan ve âdeta
vermeye doyamayan bir “infak tiryakisi” olan zenginin hâline imrenmek ve
“Keşke benim de geniş imkânlarım olsaydı da böyle infakta bulunabilseydim.
Keşke bir okul da ben yaptırsaydım, ben de yüzlerce öğrenciye burs



verebilseydim.” düşüncesiyle o insana gıpta etmek de zararsızdır.
Ne var ki, Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte, imrenmeyi ifade eden

gıpta sözcüğü yerine “haset” kelimesini kullanmış ve böylece, gıptanın
çekememezliğe hem-hudut bir ruh hâleti olduğunu da nazara vermiştir. Yani,
gıpta mahzursuz olsa ve bir ölçüde mübah sayılsa bile, onun sınırı hasede
bitişiktir ve gıpta sahasında dolaşmak bir yönüyle şüpheli alanda dolaşmak
gibidir. Dolayısıyla, gıptanın sınırı tam belirlenemezse o duygu kıskançlığa ve
hasede dönüşebilir. Meselâ; bir insan, sözlerini, hâlini ve tavırlarını çok
beğendiği bir arkadaşına imrenir ve ona benzemeyi arzularsa, bunda bir mahzur
olmayabilir. Fakat, onun bu mülâhazası, “Niye o çok şey biliyor da ben
bilmiyorum; neden o, dini güzel anlatıyor da ben anlatamıyorum?” şeklinde bir
kıyaslamaya, hatta gizli bir rekabete doğru kayarsa o zaman haddi aşmış olur.
Artık o, gıpta sahasından çıkmış, haset alanında dolaşıyor; onun imrenme hissi
de yerini kıskançlığa ve çekememezliğe bırakıyor demektir.

İşte bu sebeple, Kur’ân’ın has talebeleri, çekememezliğe hem-hudut olan ve
hasetle arasında sadece ince bir perde bulunan gıptadan da uzak durmalıdırlar.
Onlar, haklarında takdir edilenlere razı olmalı, küçük bir his yanılmasıyla da
olsa kaderi tenkit etmemeli, hiç kimseyi rakip görmemeli ve güzel sıfatlar
açısından kendi kemalât arşlarına ulaşmaya çalışmalıdırlar.

Gece Gelen Erzak Çuvalları
Ayrıca, insanların gıpta damarını tahrik etmemek de gıpta edilecek hâlde

bulunan kimselere düşen bir vazifedir. Bu hususa dikkat çeken Bediüzzaman
Hazretleri, ihlâs düsturlarını sayarken “faziletfuruşluk nev’inden gıpta damarını
tahrik etmemek”3 esasını da zikretmiştir. Evet, her fırsatta şahsî meziyetleri
sayıp dökmek, sözü hemen ferdî başarılara getirmek, muvaffakiyetleri kendine
mal etmek ve hep önde görünmek de mahzurlu alan sınırında dolaşmak
demektir. Çünkü, bunları yapan bir insan, kimse hakkında haset etmese bile,
başkalarını kendi hakkında çekememezliğe itmiş ve onların gıpta damarını
tahrik etmiş olacaktır.

Bundan dolayıdır ki, bizim kültürümüzde, bir insanın kendi fazilet ve
meziyetlerini sayıp dökmesi ayıp kabul edilmiş; ayrıca, iyilikleri gizli yapma
anlayışı gelişmiştir. Meselâ, sadakalar, başkalarının görmeyeceği ve
bilmeyeceği bir şekilde fakirlerin eline ulaşması için götürülüp bazı yerlere
bırakılmış; bu düşünceyle her köşeye “sadaka taşları” yerleştirilmiş; muhtaç
kimseleri minnet altında bırakmamaya, onları incitmemeye ve hasede sevk
etmemeye azamî gayret gösterilmiştir. Sadakayı verenle onu alan arasına



vakıflar gibi aracılar konmuş, bu sayede hem fakirlerin mahcup olmaları ve
zımnî bir başa kakma tavrına maruz kalarak incinmeleri önlenmiş, hem de
zenginlerin riyaya düşmelerine ve böbürlenmelerine meydan verilmemiştir.

Evet, dinimizde nafile ibadetlerin ve sadakaların gizliliği esastır. Peygamber
Efendimiz, “Cenâb-ı Hak, ne ‘desinler’ diye hayır yapan süm’acıdan, ne
gösteriş delisi mürâîden, ne de iyiliğini başa kakıp duran mennândan hiçbir
şey kabul etmez!”4 buyurmuştur. Hayır ve hasenâtı gizli yapmak ve sadakayı
kimseye göstermeden vermek gösterişten ve “desinler”e iş yapma
mülâhazasından kurtulmak için iyi bir yoldur. Bizim dünyamızda, gizlice iyilik
yapıp, yardım ettiği fakire bile kendini bildirmeden sırra kadem basan insan
çoktur. Seleflerimizden bazısı, sadakasını bir fakirin geçeceği ya da oturacağı
yere koyup oradan uzaklaşarak; kimisi, uyumakta olan bir muhtacın cebine para
koyarak; bir başkası da, sırtındaki yardım çuvalını bir kapının önüne sessizce
bırakıp gözlerden kaybolarak infakta bulunmayı tercih etmişler; riyadan,
süm’adan ve minnet altında bırakmaktan son derece sakınmışlardır.

Bir menkıbede anlatıldığına göre; bu fedakâr ruhlardan biri de, Peygamber
Efendimiz’in torunlarından olan İmam Ali Zeynülâbidîn’di. Kendisini Allah’a
kulluğa adamış bu insanın yaşadığı dönemde halkın arasında pek çok fakir,
kimsesiz ve bakıma muhtaç insan vardı. Bunların çoğu, ihtiyaçları olan yiyecek,
içecek ve giyecek eşyaların bir gece vakti kapılarının önüne konmuş olduğunu
görürlerdi. Senelerce kimin getirdiğini bilemedikleri bu eşyaları –bir
taraflarına iliştirilen ‘helâldir’ pusulasına da güvenerek– kullanmışlardı.
Yıllardan sonra bir sabah, kapıların önü boş kalmıştı. O gece hiçbir muhtacın
eşiğine erzak çuvalı bırakılmamıştı. Herkes bunun sebebini merak ediyordu ki,
o sırada “İmam Ali vefat etti.” diye bir ses duyuldu. Hak dostunu yıkayan, defin
için hazırlayan gassal, imamın sırtına el vurunca kocaman bir nasırın varlığını
görmüş ve su yerine onu gözyaşlarıyla yıkamaya başlamıştı. Zira o koca İmam
yirmi küsur sene fakire fukaraya çuval çuval yardım taşımıştı sırtında. Taşıdığı
yüklerden dolayı sırtı nasır bağlamıştı. Fakat, o ölene kadar bundan kimsenin
haberi olmamıştı. Kimsenin haberinin olması da gerekmezdi; çünkü, asıl gaye
Allah’ın rızasını kazanmaktı ve her şeyi bilen Allah, bir gece vakti sırtında
erzak çuvalı taşıyan Zeynülâbidîn’in hâlini de görüyor ve biliyordu.

İşte, o ve onun gibiler, nazarlarını rıza ufkuna kilitlemiş ve kulluk kulvarında
rekabetsiz yarışmayı seçmişlerdi. Dolayısıyla, kendileri gıptaya ve hele hasede
hiç girmedikleri gibi, başkalarının gıpta damarını tahrik etmemeye ve yaptıkları
yardımlara riya, süm’a, minnet ve eza bulaştırmamaya da çok dikkat etmişlerdi.
Onların yürüdüğü yol, dinî hayatta, ahirete yatırım yapmada ve Allah rızasını
kazanmada yarışma duygusu diyebileceğimiz “tenâfüs” yoluydu.



Hedef Sonsuzluk Şerbeti
Gıpta mânâsına da gelen “tenâfüs” kelimesi, başkasında görülen bir

olgunluğa imrenme, o güzel sıfatı yakalama azmiyle gayret gösterme ve hayırlı
bir neticeyi elde etmek için müsabaka yaparcasına çalışma demektir.

َنوُِسفاَنَتُمْلا ِسَفاَنََتیْلَف   “İşte yarışacaklarsa insanlar, bu Cennet devletine
konmak için yarışsınlar!”5 mealindeki âyet de hayırda yarışmaya teşvik
anlamıyla bunu ifade etmektedir. Yani, bu dünyanın cazibedar güzelliklerini
elde etmek için birbirini kırarcasına mücadele eden insanların, aslında ebedî
huzura kavuşmak ve sonsuzluk şerbeti içmek için yarışmaları gerektiğini
belirtmektedir.

Tenâfüs yolunda ve hayır yarışında gıpta ve hasede açık bir rekabet söz
konusu değildir. Çünkü, bu yarışta herkes kendi rekorunu kırmakla vazifelidir
ve her fert onun için takdir edilen olgunluk eşiğine ulaşmaktan sorumludur.
Aynı zamanda, bu yarışta herkes birbirinin yardımcısıdır. Zira, her fert, şahs-ı
mânevînin bir âzâsıdır. Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle, bütün
mü’minler “Sahil-i selâmet olan Dârüsselâm’a ümmet-i Muhammediyeyi
(aleyhissalâtü vesselâm) çıkaran bir sefine-i rabbâniyede çalışan
hademeler”dir.6 Öyleyse, her mü’minin cehd ve gayreti, üzerinde bulundukları
geminin sahile doğru hareketine yardımcı olmakta ve hem fert hem de umum
hesabına kâr olarak yazılmaktadır.

Evet, tenâfüste, taksim edilen amellerin yerine getirilmesi neticesinde
herkesin hesabına kaydedilen paylaşılmış bir hayır mevzubahistir. Yine, Üstad
Hazretleri’nin sözleriyle ifade edecek olursak diyebiliriz ki; Hakk’a hizmet,
büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. Ne kadar
kuvvetli eller yardıma koşarsa, o defineyi omuzunda taşıyanların daha ziyade
sevinmeleri ve memnun olmaları icap eder.7 Yardıma gelen güçlü insanları
kıskanmak şöyle dursun, onların kendilerinden daha ziyade olan kuvvetlerini,
tesirlerini ve yardımlarını ciddi bir muhabbetle alkışlamaları gerekir. Aksi
hâlde, yardım etmek isteyen o insanlara rekabetkârâne bakılırsa, o işin ihlâsı
kaçar ve beklenen netice elde edilemez.

Dolayısıyla, Kur’ân’ın has talebeleri asla haset etmez, hasede sınır komşusu
olan gıpta alanında da dolaşmaz; ama tenâfüste bulunur ve hayırda yarışırlar.
Yani, her biri diğerini mübarek bir yardımcı olarak görür ve herkes kendi
hakkında takdir edilen ve elinden gelen bir işi tamamlamaya bakar. Meselâ;
i’lâ-yı kelimetullah hizmeti yapılırken, bir insan, hoş bir ses ve samimi bir
edayla Kur’ân tilâvet ederek kalbleri yumuşatır; diğeri, güzel bir na’t okuyarak
gönülleri coşturur ve bir başkası da arkadaşlarından geri kalmaz, birkaç



ibretlik söz söyleyerek diğerlerinin hazırladığı atmosferi dini anlatma adına
değerlendirir. Görüleceği üzere, işler bölüşülür, herkes kendi vazifesini eda
eder ve sonunda yine herkes kazanır; bir paylaşma söz konusu olur. Başlangıç
itibarıyla, o işin kime ait olduğu belli değildir; mesele sadece bir fert üzerine
bina edilmemektedir; o işe herkes iştirak etmekte ve her insan taşın altına elini
koymaktadır. Herkes yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmakta, ortaya bir
insanın tek başına elde edemeyeceği bir netice çıkmakta ve elde edilen semere
umumun malı olmaktadır. Zaten Kur’ân-ı Kerim de böyle bir yarışa teşvik
etmekte ve “Öyleyse durmayın, hayırlı işlerde birbirinizle yarışın.”8

demektedir.

Örnek Olmak ve Teşvik Etmek İçin
İşte, böyle bir hayır yarışında, dost ve arkadaşların iyilik duygularını

harekete geçirmek için sadaka gibi yardımların açıktan yapılması da efdaldir.
Zira, insanların atâlet ve lâkaytlıkla me’yusiyet içinde kıvrandığı bir anda,
cömertlik hisleriyle dolup şevk ve gayretle salih ameller işleyenler
çevrelerindeki kimseleri de çalışmaya ve güzel işlere sevk etmiş olurlar.
Nitekim, Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) “Sadakayı gizlice
vermek, açıkça vermekten efdaldir. Ancak, başkalarının örnek almas ını ve
onların da amel-i salihte bulunmasını isteyen bir kimse için açıkça vermek
daha faziletlidir.”9 buyurmuştur. Evet, dost ve arkadaşlarının nazarlarını da
ahiretin yamaçlarına çevirmek isteyen bir insan, açıktan bir hayır yaptığı
zaman, onları da sevap kazanmaya teşvik etmekten başka bir maksat taşımaz.
Farz olan zekâtı da açıkça vererek, hem ilâhî emre uyar hem de başkalarına da
bu vazifeyi hatırlatır.

Kur’ân-ı Kerim, “Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık hayra sarf
edenler var ya, onların mükâfatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur,
üzüntü de çekmezler.”10 buyurmakta; herhangi bir muhtaç gördüğü vakit, hiç
gecikmeksizin onun ihtiyacını gideren kimseleri takdir etmekte ve bütün
Müslümanları hayırlı işler peşinde koşmaya özendirmektedir.

Rivayetlere göre; Hazreti Ebû Bekir Efendimiz kırk bin dinarın on binini
gece, on binini gündüz, on binini gizli, on binini de açıkça olmak üzere bir
günde tasadduk etmiş ve bu âyet onu takdir sadedinde nazil olmuştur. Yine,
Hazreti Ali Efendimiz in sadece dört dirhem gümüşü varken, onun birini
gündüz, birini gece, birini açıkça, birini de gizlice fakirlere dağıttığı
nakledilmektedir. Âyet-i kerime özellikle bu iki sahabe efendimize işaret
ediyor olsa bile, kelâm-ı ilâhînin hükmü umumîdir ve merhum Elmalılı Hamdi



Yazır’ın da dediği gibi, buradaki infak farz, vacip ve nâfile olmak üzere her
çeşit infakı içine almaktadır. Dolayısıyla, öyle bir zaman gelir ki, din ve vatan
uğrunda bütün mal varlığının infakı gerekir ve öyle bir seferberlik anında
herkesi teşvik için açıktan infak etmek daha iyidir. Allah yolunda canın bile
feda edilmesi gereken öyle zaman dilimleri olur ki, o durumda insan bütün
varlığını infak etse sezâdır. Özellikle, millete rehber olma konumunda
bulunanların, yüce hakikatler uğrunda fedakârlık yapmayı avama da öğretmek
için mal varlıklarının çoğunu infak etmeleri ve bunu açıktan açığa yapmaları
mahza hayırdır ve hatta bir görev bile sayılabilir.

Bir Avuç Hurma da Olsa...
Bu hususta da en güzel örnekler sahabe efendilerimizdir: Ebû Mes’ud

Hazretleri der ki: Sadaka âyeti11 nazil olunca hepimiz Allah yolunda tasadduk
edecek bazı şeyler bulma arayışına koyulmuştuk. Öyle ki, hamallık yapıp az da
olsa para kazanarak infakta bulunmaya çalışıyorduk. Çarşıya-pazara gidip
sırtımızda eşya taşıyor, ücretini alır almaz da, “verenler” arasına dahil olmak
için Efendimiz’in huzuruna koşuyorduk.12 Yine bir gün Efendimiz ensâr ve
muhacirînin himmetine baş vurdu. Ya bir yere seriyye gönderecekti de ordunun
teçhizi için yardım istiyordu ya da çölden gelen fakir insanları doyurmak ve
onların ihtiyaçlarını görmek için “verin!” diyordu. Peygamber Efendimiz’in
teşvikleri karşısında Hazreti Abdurrahman İbn Avf, her zamanki
civanmertliğiyle seslendi; “Yâ Resûlallah!” dedi, “Bende dört bin dirhem var,
kabul buyurunuz.” Efendimiz çok memnun kalmış ve ona hayır duada
bulunmuştu.13 Hem Resûl-i Ekrem Efendimiz’in şevk veren sözlerini duyan hem
de cömert insanların büyük fedakârlıklarını gören herkes bu hayır yarışına
katılmak istiyordu. Mal-mülk sahipleri böyle bol bol verirken, imkânları geniş
olmayanlar da az da olsa verebilecekleri bir şey arıyorlardı. Bunlardan birisi
de ensardan fakir bir Müslüman olan Ebû Akîl idi. Onun iki avuç hurmadan
başka bir şeyi yoktu. Fakat, öyle de olsa adını “hayırda yarışanlar” arasında
yazdırmalıydı; elindeki hurmanın bir avucunu ailesine ayırdı, diğerini de
himmet mallarının içine kattı.14

Evet, Allah’ın rızasını kazanma çok hoş ufuktur; onu “i’lâ-yı kelimetullah”
ile yakalama pek kutsal bir vazifedir ve o hususta rekabetsiz yarışma da çok
güzel bir iştir. İnsan rızaya kilitlenirse, hasetten fersah fersah uzak durur, gıpta
mülâhazalarından bütün bütün kaçınır. Kendi hakkında takdir edilenlerle yetinir
ve içinde bulunduğu şartların izin verdiği ölçüde hayır yarışını sürdürür.
Allah’ın rızasını hedefleyen samimi bir mü’min, ümniye ve kuruntuların adamı



değildir; o “imkânım olsaydı, elimden gelseydi” bahanelerinin ardına sığınmaz;
Allah ne kadar imkân vermişse, işte o kadarıyla, yapabileceği her şeyi yapar ve
kendine bahşedilen nimetlerin şükrünü bu şekilde eda ederek sonraki ihsanlara
davetiye çıkarır. Kendisi gıptadan uzak kaldığı gibi başkalarını gıptaya sevk
etmekten de sakınır. Hedefinde sadece Cenâb-ı Hakk’ın rızası olduğu için,
gerekirse iki adım geriye gider; icap ederse bir adım öne çıkar. Yaptığı bir işi
başkalarının desteğiyle meydana gelmiş ya da tamamen başkaları tarafından
gerçekleştirilmiş gibi göstermek rıza-yı ilâhîye daha muvafık geliyorsa, bu defa
meseleyi o şekilde ortaya koyar. Onun için sadece vazifenin gereğinin
yapılması önemlidir; onu yapanın kim olduğu ise bahse değmeyecek kadar
önemsizdir. Konuşulan hakikat olduktan sonra onu kim seslendirirse
seslendirsin mühim değildir; hak ve hakikat muzaffer ise zaferi kazandıranlar
arasında kendi adının anılıp anılmaması müsavîdir. Çünkü o, kaptanlığını Allah
Resûlü’nün yaptığı bir gemide hizmetçidir; Resûlullah’ın gemisi Darüsselâm’a
ulaştıktan sonra o gemide bulunan herkesin sahil-i selâmete çıkacağı da şüphe
götürmez bir gerçektir.

İşte, bu mülâhazalara bağlı bir mü’minin haset, kıskançlık ve hatta gıpta ile
alâkası olmayacaktır. O, riya ve süm’anın semtine de asla uğramayacaktır.
Hayır yarışında önde yürürken, diğer insanların iyilik duygularını coşturmak
için imkânları elverdiği ölçüde açıktan infakta bulunduğu anlar olduğu gibi; bir
muhtaç gördüğünde gece gündüz demeden hemen onun ihtiyacını gidermeye
koştuğu ve bunu yaparken de muhatabını minnet altında bırakmamak için
kendini tanıtıp bildirmemeye özen gösterip gizliliği tercih ettiği zamanlar da
olacaktır.

Verilen Söz Borçtur
Soru: “Bir sene boyunca şu kadar öğrenciye burs vereceğim, hayır

yarışına şu kadar bir infakla dahil olacağım?” diyerek vaadde bulunan bir
insanın zikrettiği o miktarı mutlaka infak etmesi gerekir mi? Yerine
getirilmeyen vaadlerin hükmü nedir?

Cevap: Verilen sözde durma ve ahde vefalı davranma İslâm’ın en önemli
esaslarından biridir. Cenâb-ı Hak, pek çok âyet-i kerimede vaade vefalı olmayı
ilâhî bir ahlâk olarak anlatmakta ve “Verdiğiniz sözü yerine getirin.
Sözlerinizden elbette sorumlusunuz.”15 diyerek bizi de verdiğimiz sözlerin
gereğini yapmaya çağırmaktadır.

Verilen sözden ve yapılan ahidden dönmek bir nifak alâmetidir. Buhârî ve
Müslim gibi en sahih hadis kaynaklarında Peygamber Efendimiz (sallallâhu



aleyhi ve sellem) “Münâfığın alâmeti üçtür: Konuştuğunda yalan söyler,
vaad edip söz verdiğinde sözünden döner ve kendisine bir şey emanet
edildiğinde ihanet eder.”  buyurmaktadır. Bazı rivayetlerde bunlara dördüncü
bir madde daha eklenmekte ve “Kavga ettiğinde haktan sapar, düşmanlı kta
aşırı gider.”  denmektedir. Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ) bir başka
hadis-i şerifte de, “Vaad borçtur. Sözünde durmayana yazıklar olsun!” 16

duyurarak vaade vefalı olmamız ikazında bulunmuştur.
Allah’ın rızasını kazanmak için, malının belli bir miktarını infak etme sözü

veren insan, onu kendi nefsine vâcib kılmış sayılır ki, onun bu sözü bir yönüyle
nezir (adak) kategorisinde değerlendirilir. Bir şeye nezreden insan, Allah ile
bir nevi sözleşme yapmış olur. Dolayısıyla, nezrini îfa etmesi, yani, kendi
nefsine vacip kıldığı şeyi yerine getirmesi onun için bir borçtur.

İslâm âlimleri, hem borçlunun zimmetinde bulunan mislî eşyayı, yani ölçü ve
tartı ile belirlenip benzeri ile ödenebilen şeyleri, hem de bir insanın ödemeyi
taahhüt ettiği miktarı “borç” tarifi içinde ele almışlardır. Dolayısıyla, “Şu
zaman içinde şu kadar öğrenciye burs vereceğim, şu kadar infak edeceğim?”
diyerek vaadde bulunan bir insanın zikrettiği o miktar, onun üzerine borç olur
ve mutlaka o miktarı ödemesi gerekir.

Hadis-i şerifte, bir an önce borcunu ödeme imkânına sahip olduğu hâlde,
borcu ödemeyip geciktirmenin zulüm olduğu belirtilmiştir. Borcunu hiç
ödemeyen insana gelince; yine en güvenilir hadis kitaplarında, Resûlullah
Efendimiz’in borçlu olarak ölen kimsenin cenaze namazını kılmadığı rivayet
edilmektedir: Bir gün bir cenaze getirilir. Allah Resûlü “Onun borcu var
mıydı?” diye sorar. “Evet iki dinar borcu vardı.”  cevabını alınca,
“Arkadaşınızın namazını siz kılınız.” buyurur. Bunun üzerine, Ebû Katâde
Hazretleri, “O iki dinarı ben yükleniyorum.” der ve Peygamber Efendimiz
ancak o zaman o adamın namazını kılar.17 İşte, tek başına şu hâdise bile bir
borcu ödeme hususunda ne denli hassas davranılmasını gerektiğini gösteren çok
önemli bir ikazdır.

Sahabe efendilerimiz borç karşısında bu hassasiyeti her zaman ortaya
koymuşlardır. Meselâ, vefatına sebep olan hançer darbesini aldığı zaman
Hazreti Ömer’in ilk söylediği sözlerden biri de “Bakın bakalım, malım
borcumu ödemeye yetecek mi?” sözü olmuştur. “Şayet, yetmeyecekse
Adiyyoğullarından, onlarda da yoksa Kureyş’ten alıp borcumu ödeyin!”
vasiyetinde bulunmuştur.

Öyleyse, herkes vaadinin ardında durmalı, sözünü yerine getirmeli ve
taahhütte bulunduğu miktarı mutlaka ödemelidir.
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İffet Âbideleri ve Hayâdan Nasipsizler
Soru: “İffet” ne demektir; iffetin çerçevesini belirleyen hususlar nelerdir?
Cevap: “İffet”; çirkin söz ve fiillerden uzak kalma, hayâ ve edep dairesinde

bulunma, doğruluk, dürüstlük ve ahlâkî değerlere bağlılık üzere yaşama
demektir. Aslı Arapça olan bu kelime, namuslu, şerefli ve ahlâklı olma hâlini
ifade edecek şekilde dilimize de geçmiştir. Özellikle eski nesir ve nazımlarda,
izzet ve haysiyetiyle yaşayan, çalıp çırpmayan, haramlardan sakınan ve
namusunu koruma mevzuunda fevkalâde hassas davranan kimseler hakkında
“afîf” tabiri kullanılagelmiştir.

Kuvve-i Şeheviye ve İffet
İslâm ahlâkçıları insanda üç temel duygunun bulunduğunu söylemiş; belli

ölçüde de olsa hakikatleri görüp, fayda ya da zarar getirecek şeyleri
birbirinden ayırma melekesine “kuvve-i akliye”; kin, hiddet, kızgınlık ve
atılganlık gibi hislerin kaynağı sayılan güce “kuvve-i gadabiye”; arzu, iştiha ve
cismanî hazların menşei kabul edilen duyguya da “kuvve-i şeheviye”
demişlerdir. Kuvve-i şeheviye’nin, hayâ hissinden tamamen sıyrılarak her türlü
cürmü işleyecek kadar kayıtsız kalma şeklindeki ifrat hâlini “fısk u fücûr”;
helâl nimet ve lezzetlere karşı dahi hissiz ve hareketsiz kalma durumunu da
“humûd” olarak isimlendirmişlerdir. Kuvve-i şeheviye açısından istikamet ve
itidal üzere bulunarak, meşru dairedeki zevk ve lezzetlere karşı istekli
davranmanın yanı sıra, gayr-i meşru arzu ve iştihalara iradî olarak kapalı kalma
tavrını ise “iffet” kelimesiyle ifade etmişlerdir. Bu zaviyeden iffet, umumî
mânâsıyla, iradenin gücünü kullanarak cismanî ve behimî arzuları kontrol altına
almak, zinadan ve sefihlikten uzak durmak demektir.

Kur’ân-ı Kerim, iman edenlerin iffetli, hayalı ve edep yerlerini koruyan
insanlar olduklarını nazara vermiş;1 iffetli yaşamanın mükâfatı olarak Allah’ın
mağfiretini ve ahiret sürprizlerini müjdelemiş;2 mevzunun önemine binaen
kadınları ve erkekleri ayrı ayrı zikrederek bütün mü’minlere iffetli olmalarını
ve iffetsizlik için bir giriş kapısı sayılan haram nazardan kaçınmalarını emir
buyurmuştur.3 Ayrıca, Hazreti Yusuf ve Hazreti Meryem gibi iffet abidelerini
misal vererek inananlara hayâ ve ismet ufkunu göstermiştir.

Evet, Hazreti Yusuf (aleyhisselâm), vezirin hanımından gelen bir günah
çağrısı karşısında “Yâ Rabbi! Zindan, bu kadınların beni davet ettikleri o
işten daha iyidir.”4 diyerek, iffetine toz kondurmaktansa senelerce hapiste
yatmayı göze almış ve kıyamete kadar gelecek olan bütün ehl-i imana bir hayâ



timsali olmuştur.
Cenâb-ı Allah’ın, “İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem’i de

an. Biz ona ruhumuzdan üfledik, hem onu, hem oğlunu cümle âlem için bir
ibret yaptık.”5 diyerek yücelttiği Hazreti Meryem de bütün insanlık için tam bir
iffet örneğidir. Öyle ki, temiz ve nezih bir atmosferde, iffetli ve şerefli bir
şekilde yetişen Meryem Validemiz, o paklardan pak mahiyetiyle âdeta
mücessem iffet hâline gelmiştir. Bundan dolayıdır ki, Hazreti İsa’nın doğumunu
dile dolayan bazı diyanet mensuplarının yakışıksız sözleri karşısında bin bir
ızdırapla, “Keşke bu iş başıma gelmeden öleydim, adı sanı unutulup gitmiş
biri olaydım!”6 diye inlemiştir.

İffetin bu umumî mânâsını hatırda tutmakla beraber, onu daha geniş ve
şümullü olarak ele almak da mümkündür. Bediüzzaman Hazretleri’nin, “Helâl
dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.” 7 şeklinde
dile getirdiği ölçüye göre iffet, meşru daire içinde yaşayıp gayr-i meşru sahaya
nazar etmeme, el uzatmama, adım atmama demektir. Dolayısıyla, iffetli bir
insan, göz, kulak, el, ayak gibi bütün âzâların helâl dairedeki lezzetleriyle iktifâ
etmeli, hiçbir şekilde ve hiçbir yolla haram işlememeli, izzet ve haysiyetine
dokunacak durumlardan da sakınmalıdır.

Fakir Ama Afîf
Bu açıdan, insanın kendi el emeği ve alın teriyle kazandığına razı olması,

başkasının malına göz dikmemesi, daha çok kazanma ve daha rahat yaşama
hırsıyla gayr-i meşru daireye el uzatmaması ve dilencilik yapmaması da iffetin
ayrı bir yanıdır. Evet, insan kendi emeği ve alın teriyle geçimini sağlamalı,
gerekirse inşaatlarda taş kırmalı, hamallık yapmalı ama asla başkalarına el
açmamalıdır.

Kur’ân-ı Kerim, ihtiyacı olduğu hâlde dilenmeyenleri takdirle anmış ve
onların durumunu da iffet çerçevesine dahil etmiştir. “Bu yardımlar,
kendilerini Allah yoluna vakfeden yoksullar içindir. Bunlar yeryüzünde
dolaşma imkânı bulamazlar. Halktan istemekten geri durmalar ı sebebiyle,
onların gerçek hâllerini bilmeyenler, onları zengin sanarlar. Ey Resûlüm,
sen onları simalarından tanırsın. Onlar yüzsüzlük ederek halktan bir şey
istemezler. Hem hayır adına her ne verirseniz mutlaka Allah onu bilir.” 8

mealindeki âyet-i kerime işte bu mânâdaki iffeti ve iffetlileri anlatmaktadır.
Sadakaların kimlere verileceğini belirten bu âyet, Peygamber halkasının Allah
yoluna adanmış talebeleri olan, mescidde yatıp kalkan, Resûl-i Ekrem’in
sohbetlerini dinleyip öğrenerek sonraki nesillere nakletmeye çalışan,



vakitlerini ibadetle, ilimle değerlendiren ve iâşeleri de Allah Resûlü tarafından
karşılanan “Ashab-ı Suffe” başta olmak üzere, kendini öğrenip öğretmeye
vakfeden, dolayısıyla malı-mülkü olmayan, başka bir meslekte çalışmaya vakit
bulamayan ya da güç yetiremeyen ama her şeye rağmen başkalarına da el
açmayan, hayâ ve iffetlerinden ötürü dilencilikte bulunmayan her devirdeki
fakir fakat afîf Müslümanları takdir etmektedir.

Evet, bu müstağni insanlar, kimseden karşılıksız bir şey kabul etmeyen,
kimseye evvel ve âhir diyet ödeme mecburiyetinde kalmayan aziz ruhlardır.
Hâlden anlamayanlar, izzet-i nefislerini korumayı açlığa tercih eden ve
yokluklara katlanıp asla isteme zilletine düşmeyen bu insanları zengin
zannederler. Aslında, dikkat edilse hâllerinde fakirlik emareleri görülecektir.
Fakat, onlar kimseden bir şey isteyemezler, hele hele ısrarla ve bıktırırcasına
hiç istemez ve kat’iyen dilencilik yapmazlar.

Haddizatında, Peygamber Efendimiz (aleyhissalatü vesselâm) hakikî fakiri
bu çerçeve içinde zikretmiş; “Fakir, kapı kapı dolaşan ve bir iki lokma veya
bir iki hurma ile baştan savılan kimse değildir. Gerçek fakir, durumu
bilinmediği için kendisine sadaka verilmediği hâlde, ihtiyaç içerisinde
olmasına rağmen iffetinden dolayı başkalarına el açmayan ve halktan hiçbir
şey istemeyen insandır.”9 buyurmuştur.

Ashab-ı Suffe’den olan Ebû Hüreyre gibi sahabe efendilerimiz açlıktan
kıvrım kıvrım kıvrandıkları hâlde kimseden bir şey istememeyi ahlâk hâline
getirmişlerdir. Öyle ki, Hazreti Sevban10 ve Hakîm İbn Hizam’ın11 da
aralarında bulunduğu bazı sahabiler, insanlardan bir şey istememe konusunda
Allah Resûlü’ne söz vermiş ve ömürlerinin sonuna kadar sadık kaldıkları bu
vaadlerinden dolayı asla sadaka kabul etmemiş; hatta deve üzerindeyken
kırbaçları yere düşse onu bile kimseden istememeleriyle meşhur olmuşlardır.12

İşte, “Her kim iffetli olmaya çalışır, yüzsüzlükten sakınırsa Allah da onun
iffetini korur ve artırır.”13, “Bir insanın bir ip alıp sırtında odun taşıyarak
onu azıcık hurmaya satması, dilenmesinden daha hayırlıdır.”14 buyuran
Peygamber Efendimiz’in bu tavsiyesine uygun yaşamak da iffetin önemli bir
derinliğini teşkil etmektedir.

Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (aleyhi ekmelüttehâyâ) sabah-akşam tekrar ettiği
dualardan biri, “Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliğiyle
beraber başkalarına muhtaç olmayacak kadar rızık istiyorum.”15 niyazıdır.
Her söz, hâl ve tavrıyla hidayet üzere olan, muttakilerin imamı ve iffetlilerin en
afîfi Allah Resûlü’nün hidayet, takva, iffet ve gönül tokluğu istemesi, hem bu
hususlardaki temadî ve derinlik talebi şeklinde anlaşılmalı hem de ümmet-i



Muhammed’in (aleyhissalatü vesselâm) neler istemesi gerektiğine bir işaret
olarak kabul edilmelidir.

Meslek Ahlâkından Fikir Namusuna...
Diğer taraftan, bir insanın haddini bilmesi, teklif edilen bir makam mansıp

karşısında hemen ileri atılmaması, hevesleriyle hareket etmemesi, o işe liyakat
sahibi olup olmadığını iyi değerlendirebilecek kimselerin kanaatlerine göre
tavır belirlemesi, gerekiyorsa müstağni davranması ve bir başkasını o işe teklif
etmesi ama şartlar ne olursa olsun kendine terettüp eden bir vazifeden de
kaçmaması gibi hususlar da bir yönüyle iffetin çerçevesine dahildir. Öyle ki, bu
duygu ve düşüncelerle omuzlanılan bir vazifenin hakkını vermeye “meslek
namusu” ya da “meslek ahlâkı” denilegelmiştir. Her doktor, öğretmen,
üniversite hocası, avukat, asker, savcı ya da hâkim kendi mesleğine ait bazı
disiplinlere uymak, bir kısım kural ve kaidelere göre iş yapmak ve “meslek
ahlâkı” dediğimiz değerler bütününe sadık kalarak çalışmak zorundadır.
Dolayısıyla, böyle kurallı, bir intizam içinde ve hakperestçe çalışma da iffetin
farklı bir yanı olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca, söz ve yazılarımızda sık sık kullandığımız ve bazen “fikir namusu”
bazen de “düşünce iffeti” olarak zikrettiğimiz bir husus daha vardır. Özellikle,
heva ve hevesi fikir suretinde takdim etmeme; ulvî ve derin hakikatleri
anlatırken fantastik ve muğlak ifade avcılığı yapmama, fakat, pespâye sözlere
ve bayağı ifadelere de yer vermeme; kullandığımız hemen her kelimeyi bir
mücevherci titizliğiyle seçerek dilin safvetini korumaya çalışma ve okuyucuyu
mutlaka hayra, güzele sevk etme gibi konularda hassas davranma da iffetin bu
çeşidini oluşturmaktadır.

Aslında, düşünce iffetini yakalamak ve korumak için tahayyül ve tasavvur
plânındaki duyguları dahi temiz tutmaya çalışmak gerekir. Çünkü, fikir, söz ve
ameller bir yönüyle hayalde mayalanır. Bundan dolayıdır ki, Peygamber
Efendimiz, “Fena duygular, seni hayallerinde yakalayınca, ilk fı rsatta hemen
onlardan kurtulmaya çalış; yoksa, bir müddet sonra götürüldüğün yerden
geriye dönemezsin.” demektedir (Epiktetos’un buna çok benzeyen bir sözünü
de daha önce zikretmiştik.). Evet, bir şeytanî ok gelip hayalinize çarptığı zaman
dönebiliyorsanız hemen geriye dönmeli ve zihninizde meydana gelen yırtığı
vakit geçirmeden dikmeye çalışmalısınız. O ok daha derinlere nüfuz etmeden ve
aldığınız yara sizi öldürecek seviyeye ulaşmadan bir tabyaya sığınmalı, ezelî
düşmanınızın saldırılarından korunmalısınız. Aksi hâlde, bazı hayal deryalarına
yelken açmış olur, onun dalgaları içinde savrulur durur ve sahile çıkmaya yol
bulamayacak kadar kıyıdan uzaklaşırsınız. Öyleyse, yol yakınken ve iradenizin



gücü yetiyorken kötü duygu ve fena tutkulardan kurtulmalısınız!..

Küçükken Önemsemezsen Büyüyünce
Halledemezsin
Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i Sahîha “sedd-i zerâî” adı altında bu mevzuya

vurguda bulunmakta ve farklı hâdiseler münasebetiyle farklı ifadelerle bu
hususu nazara vermektedir. Bildiğiniz gibi; “sedd” menetme ve engellemenin
adıdır; “zerâî” de sebep ve yol mânâsına gelen “zerîa” kelimesinin çoğuludur.
“Sedd-i zerâî” ise, fenalıklara ve günahlara götüren yolları tıkama, harama
sebep olabilecek fiillerden kaçınma demektir. Meselâ, zina büyük bir günahtır.
Harama nazar bu günaha götüren bir sebep olduğu için o da günahtır ve
yasaklanmıştır. Bunun için, Kur’ân-ı Kerim, “zina etmeyin”, “yetim malı
yemeyin” emrini ifade ederken “Zinaya yaklaşmayın!”16, “Yetim malına
yaklaşmayın!”17 şeklinde seslenmekte ve neticede günaha götürebilecek
atmosferden uzak durmayı emretmektedir.

Evet, göz görür, kulak dinler, dil telaffuz eder; görülen, duyulan ve söylenen
şeyler zihinde kurgulanır; tahayyül tasavvura dönüşür, o da gidip taakkulle belli
bir kalıba dökülür, bir kılıfa girer.. ve sonra bu vetire insanın iradî
davranışlarına tesir eder; el tutar, ayak gider... Dolayısıyla, daha tahayyül
durağında iken günahın önü kesilmeli; onun tasavvura ve sonrasına ulaşmasına
mani olunmalıdır. Meselâ; harama nazar önü alınabilecek ve iradeyle
kaçınılabilecek bir tehlikedir. Biraz gayret etseniz bakmamaya
katlanabilirsiniz. Gözünüze ilişen çirkin bir manzaradan sıyrılma, iradenizin
belini bükebilecek kadar büyük bir yük değildir; gözünüzü kapamaya irade
gücünüz yeter. Fakat, nazarlarınızı haramdan çevirmez, kendinizi o işe salar ve
bir “bakma tiryakisi” olursanız artık geriye dönme ihtimaliniz azalır. Hele bir
de gözünüzden zihninize akan manzaraları tasavvurla, taakkulle besler ve
büyütürseniz sahilden ayrılmış sayılırsınız. Ondan sonra geriye dönmek çok
daha büyük cehd ü gayret ister. Şair bir arkadaşımın, “İsyan deryasına yelken
açmışım, kenara çıkmaya koymuyor beni!” dediği gibi, Allah muhafaza, o günah
deryası, dalgaları arasında sizi evirir çevirir ve kıyıya çıkmanıza izin vermez.

Üç İffet Kahramanı
Tam günah eşiğinde ve uçurumun kenarında iken geri dönebilen ve büyük bir

felâketten kurtulan yiğitler de yok değildir. Mahşerin dehşet verici
tehlikelerinden “zıllullah”a sığınarak korunacak olan yedi grup insan
anlatılırken, böyle bir iffet kahramanına da işaret edilmektedir. Zira, namus ve



haysiyetini muhafazada fevkalâde hassas ve şehevânî isteklerine karşı
alabildiğine kararlı o babayiğit, güzellik ve servet sahibi bir kadının günaha
davetini “Ben Allah’tan korkarım.”  çığlığıyla reddedebilmiş ve irade ile
aşılamaz gibi görünen bir akabeyi aşabilmiştir.

Hazreti Ömer’in (radıyallâhu anh) gözünün nuru olan delikanlı da o ismet
ufkunun temsilcilerindendir. O da bir tuzağa düşüp günaha karşı hafif bir
temayül gösterecek gibi olunca birdenbire “Allah’a karşı gelmekten
sakınanlara şeytandan bir dürtü ilişince, hemen düşünüp kendilerini
toparlar, basiretlerine tam sahip olurlar.” 18 mealindeki âyeti hatırlamış;
Cenâb-ı Allah’tan hayâ etmiş; günah eşiğinden geri dönmüştür.. dönmüştür ama
vicdanı o kadarcık bir meyli bile iffetine yakıştıramamış, gönlü Allah
korkusundan hâsıl olan heyecana dayanamamış ve genç oracığa yığılıp
kalmıştır. Bedeni oracığa yığılıp kalsa da “iffet şehidi” ya da “ismet şehidi”
denebilecek o yiğidin hatırası da bir yâd-ı cemil olarak günümüze kadar
ulaşmıştır.19

“Mağara hadisi” olarak da bilinen bir hadis-i şerifte de yine böyle bir iffet
kahramanından bahsedilmektedir. Gecelemek için bir mağaraya sığınan üç kişi,
dağdan kopan büyük bir kaya parçası yuvarlanıp çıkışı kapayınca bir türlü
oradan çıkamazlar. Bunun üzerine, sırayla Hak katında makbul olduğuna
inandıkları bir ameli vesile edinerek Cenâb-ı Hak’tan kayanın yuvarlanıp
gitmesini dilerler. Her birinin duasıyla kaya biraz hareket eder ve nihayet o üç
arkadaş kurtulurlar. Onlardan birincisi, anne-babasına karşı ihsanla davranışını
şefaatçi yaparak niyazda bulunur; sonuncusu da, çalıştırdığı işçinin ücretini
veremeyince onun parasını işletip nemalandırarak sonunda eksiksiz teslim edişi
hürmetine rahmet-i ilâhiyeden yardım ister. İkinci şahıs ise, “Allahım!
Amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ondan kâm almak
istedim ama bana hiç yüz vermedi. Fakat, bir kıtlık senesinde elime düştü. Ona
kendini teslim etmesi mukabilinde yüz yirmi dinar verdim, mecburen kabul etti.
Ne var ki arzuma nail olacağım sırada, “Allah’tan kork da iffetime dokunma!”
dedi. Ben de, o söz üzerine, insanlar arasında en çok sevdiğim kimse olduğu
hâlde onu bıraktım, verdiğim parayı da geri almadım. Allahım eğer bunu Senin
rızan için yapmışsam, bizi bu sıkıntıdan kurtar!”20 diyerek iffetini muhafaza
edişini makbul bir amel olarak Allah’a arz eder.

İşte, bu üç misaldeki afîf insanların ortaya koyduğu kahramanlıklar herkese
müyesser olmaz. Bunlar, çok istisnaî olan irade zaferleridir. O türlü
durumlarda devrilmeme her insanın ulaşabileceği bir başarı değildir. Pek
çokları o kaygan zeminlerde ayakta kalamaz ve yıkılır. Dolayısıyla, daha o



noktaya kadar götürmeden meselenin önünü almak gerekir. Öyle tehlikeli
sahalara hiç girmemek, uçurumun kenarına hiç yaklaşmamak ve günah
sahillerinde asla dolaşmamak icap eder. Nitekim, Peygamber Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), “Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa,
kendine helâl olmayan ve yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa
kalmasın. Zira, onların üçüncüleri şeytan olur.”21 buyurmakta ve arz ettiğim
sedd-i zerâî düsturuyla günah yollarını daha baştan kapamamız ikazında
bulunmaktadır.

Dilin İffeti
Aynı hususu doğru konuşma mevzuunda da düşünebilirsiniz. Bir yalan insanı

hâline gelmeden, temrinat yapa yapa doğru söylemeye kendinizi şartlandırmalı
ve asla hilâf-ı vaki beyanda bulunmamalısınız. Özellikle de, bir insanın sözünü
ya da bir meseleyi naklederken her hususu kelimesi kelimesine aktarmaya ve
yarım kelime de olsa farklı bir söz katmamaya çok dikkat etmelisiniz. Çünkü
yalanın iki tarifi vardır: Birincisi, konuşan şahsın gerçek düşüncesini saklayıp
kanaatinin aksini söylemesidir. İkincisi ise, vâkîye mutabık olmayan bir
beyanda bulunmaktır; tabir-i diğerle, Allah nezdindeki hakikate ve Cenâb-ı
Hakk’ın gördüğü, duyduğu, bildiği bir meseleye aykırı bir söz söylemektir.
Öyleyse, söylediğiniz her cümlenin gerçekten gönlünüzün sesi olup olmadığına
özen göstermeli ve mutlaka kesin bildiğiniz şeyleri tam doğru olduğuna
inandığınız şekilde söylemeli; bunu yaparken de “İşin hakikatini Allah bilir.”
düşüncesini zihninizden ırak etmemelisiniz. Günlük konuşmalarınızdaki sıradan
gördüğünüz cümlelerinizde bile böyle bir doğruluk aramalı ve yalanın
öldürücü bir virüs olarak kalbinize musallat olmasına meydan vermemelisiniz.

Sıdk konusundaki hassasiyetiyle hüsnümisal olan Abdullah İbn Mes’ud
Hazretleri hadis rivayet ederken tir tir titrermiş. Peygamber Efendimiz’in
mübarek beyanlarını naklederken o kadar titiz davranırmış ki, heyecandan âdeta
bütün vücudu ürperir ve alnından boncuk boncuk terler akarmış.22 Meselâ,
herkes tarafından bilinen “Bir günahtan tevbe eden, onu hiç işlememiş
gibidir.” mealindeki hadis-i şerifi söylerken bile birkaç defa ileri gider, geri
gelir, ellerini ovuşturur; ّللاـِب ِهٰ َِّالإ  َةَّوُق  َـالَو  َلْوَح  der, o sözü eksiksiz ve َـال 
ziyadesiz aktarabilmek için âdeta göbeğini çatlatır ve sonunda da yine “Allahu
a’lem” kaydını düşermiş. Talebelerinden biri der ki, “Bir sene boyunca İbn
Mes’ud Hazretleri’nin yanında kaldığım hâlde, onun bir kere bile
‘Resûlullah buyurdu ki’ dediğini duymadım.”23

İşte böyle bir hassasiyete de isterseniz “dil iffeti” diyebilirsiniz. Adına ne



derseniz deyin, söylediğiniz sözlerin vâkıa mutabık olması ve Allah ilmindeki
hakikate, yani, o meselenin mahiyet-i nefsü’l-emriyesine denk düşmesi de
iffetin diğer bir parçasıdır. İnsan, iffet ve hayâ perdesini yırtmamak için
doğrulukta temrin yapa yapa hilâf-ı vâkî beyanlara da bütün bütün kapanmalı ve
yalanın gölgesine bile yaklaşmamalıdır.

“Hortumlama”
Dünyevî güzelliklere ve mala mülke karşı tama duygusu da, henüz zihinde bir

görüntü gibiyken oracıkta boğulmalı ve gelişip büyüyerek başkasının kazancını
çekememezliğe, hasede ve kıskançlığa dönüşmesine fırsat verilmemelidir. Zira
bu zaaf, daha küçükken önü alınmazsa, değil insanı dilenciliğe sevk etmek,
karakter bakımından zayıf kimseleri hırsızlığa bile götürebilir. Bundan
dolayıdır ki, “hortumlama” sözü son zamanlarda en çok duyulan ifadelerden
biri olmuştur. Bazıları, “hırsızlık” kelimesini sevimli bulmadıklarından dolayı
mıdır ya da “hortumlama” tabirinde bir kibarlık sezdikleri için midir, yoksa
büyük büyük lokmaları yutmayı anlatabilmek maksadıyla mıdır,
bilemeyeceğim, sürekli “hortumlama”dan bahsediyorlar; bazıları da halk
arasında kocaman kocaman insanlarmış gibi görünmelerine rağmen ancak bir
hırsızın yapabileceği bayağı şeyleri yapıyor ve milletin malını haksız yere
yiyorlar.

Evet, insan mal-mülk mevzuunda da kendinde bir zaaf görüyorsa, daha
baştan ayaklarını sağlam tutabileceği yerde durmalı ve yıkılabileceği alanlarda
dolaşmamalıdır. Gözünü servet hissi bürümüş bir kimsenin makam, mansıp ve
imkân sahibi olması buzlu yolda ulu orta koşması gibi bir şeydir. Onun kayıp
düşmesi her an muhtemeldir. Öyleyse, o insan, yüzüstü kapaklanmayacağı
sahalara yönelmeli; dönebileceği yerde geri dönmeli ve henüz iş işten
geçmemişken iradesinin hakkını vermelidir. Aksi hâlde, iradesinin sırtına çok
ağır bir yük yükleyip devrildikten ve “iffetsiz” damgasını yedikten sonra “Ben
ne kadar da iradesizmişim” diyerek yakınmasının bir mânâsı yoktur.

Sözün özü; “iffet”, dil, göz, kulak, el, ayak gibi uzuvları günahlardan
koruyarak ve helâl dairedeki zevk ve lezzetlerle iktifa ederek haramlardan uzak
kalmaktır. Ahlâkî değerlere bağlı ve günahlardan âzâde yaşamanın en mühim
vesilelerinden biri sedd-i zerâî prensibine uygun şekilde davranmak ve
ayakları kaydıracak zeminlere hiç yaklaşmamaktır. İffeti, düşünce namusundan
meslek ahlâkına kadar geniş bir çerçevede değerlendirmek daha doğru olsa
gerektir. Nitekim, müstağni davranmak, başkalarına el açmamak, dilencilik
yapmamak ve kimseye yüz suyu dökmemek de iffetin çok önemli
derinliklerinden sayılmıştır.
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Yüzleşme
Soru: Herkesin kendi nefsini karşısındaki bir kanepeye oturtup, sonra da

insaflı, hâzık ve rasyonel bir hekimin hastasını muayene etmesi gibi onu
sorgulaması gerektiğinden bahsediliyor. Nefsi sorgularken insaflı, hâzık ve
rasyonel olmayı nasıl anlamalıyız?

Cevap: Mü’minin, yapıp ettiklerini hemen her gün gözden geçirip hayırlı
faaliyetlerini ve güzelliklerini şükürle karşılaması; inhiraflarını ve günahlarını
da istiğfarla gidermeye çalışması; bu şekilde sürekli nefsiyle hesaplaşması,
kendi kendini sorgulaması ve her zaman muhasebe duygusuyla dopdolu
yaşaması gerekir. Bazen “insanın kendiyle yüzleşmesi”, bazen “nefsin
sorgulanması” ve bazen de “nefis muhasebesi” olarak isimlendirdiğimiz bu
amel, insanın arzularını, hırslarını ve davranışlarını denetlemesi, doğru veya
yanlışlarını vicdanının süzgecinden geçirip bir değerlendirmede bulunması
şeklinde gerçekleşir.

Hakikî bir mü’min ömrünü nefsiyle mücadele ederek sürdürür. Kalbine
uğrayan hâtıralara ve kafasından geçen düşüncelere bile parola sorar. Her
işinde nefsânîliğini aşmaya çalışır; çok defa en güzel ve en mâkul
davranışlarından dolayı bile kendi kendini sorgular. Her akşam eksik ve
yanlışlarını bir kere daha gözden geçirir; her sabah hatalarını giderme, ahiret
hesabına kaçırdığı fırsatları telafi etme ve ötelere azık hazırlama azmiyle
hayata açılır.

Tirmizî’de geçen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (aleyhi
ekmelüttehâyâ) en büyük mahkemede hesaba çekilmeden önce dünyadayken sık
sık nefsi sorgulamayı akıllılık ve mü’minlik emaresi olarak zikretmiş; Hazreti
Ömer Efendimiz de Allah Resûlü’nden işittiği bu hakikati farklı bir üslûpla
seslendirerek şöyle buyurmuştur: “Ahirette hesaba çekilmeden evvel kendinizi
hesaba çekin. Ötede amelleriniz tartılmadan önce burada kendiniz tartın. En
büyük arz ve mahkeme için şimdiden gerekli hazırlıklarınızı yapın. Bilin ki, o
gün huzura alındığınızda size ait hiçbir şey gizli kalmayacak ve bütün sırlarınız
bir bir sayılıp dökülecektir.”1

Karşı Kanepedeki Nefis
Dolayısıyla, Allah’a ve ahiret gününe inanan bir insan, yanlışları ve

doğruları, hataları ve isabetli tavırları, kaybettikleri ve kazandıkları
zaviyesinden her gün bir kere daha nefsiyle yüzleşmeli ama bunu kötülük ve
fenalıklarını deşeleyip kendini aşağılamak suretiyle yapmamalı; aksine, nefsini



karşısındaki bir kanepeye oturtup, onu “rasyonel, insaflı ve hâzık” bir hekimin
hastasını muayene etmesi edasıyla sorgulamalıdır.

Evet, nefsiyle yüzleşen insan, evvelâ onu farklı bir varlık gibi görüp muhatap
almalı, onun hakkındaki tenkitlerini, takdirlerini dile getirmeli ve onun
cevaplarını dinlemelidir. Sonra da ortaya konan düşünceleri, tevcih edilen
soruları, nefisten gelen itirazları veya kabulleri bir hakeme arz etmeli ve onun
değerlendirmelerine kulak vermelidir. İşte o hakem, olsa olsa insanın en doğru
söyleyen sistemi, yani vicdanı olabilir. Bundan dolayı, nefis muhasebesinde
vicdanın sesini dinlemek, onun ölçülerini esas kabul etmek ve nihaî kararı ona
tasdik ettirmek gerekir.

Nefsi ele alırken ve onu değerlendirirken akla uygun, ölçülü ve hesaplı
davranarak onun mahiyetini de göz önünde bulundurmak icap eder. Nefis
mekanizması, her türlü şehevî arzu, istek ve kaprislerden; bazı hikmetlerle belli
gayeler için insana verilen kin, nefret, öfke, hiddet ve inat gibi duygulardan
meydana gelmiştir. Bundan dolayı, dünden bugüne ruhun “terbiye”sinden ve
kalbin “tasfiyesi”nden bahsedilirken nefis için de “tezkiye” ifadesi kullanılmış;
nefsin tabiatında bir kirlilik bulunduğu için onun saflaştırılıp özüne
döndürülmesi söz konusu edilmemiş ve “nefis tasfiyesi” denmemiştir. Nefis
kendi konumunda değerlendirilerek, onun kirlerinden temizlenmesi ve ondaki
şerre açık istidat ve temayüllerin hayır hesabına kullanılır hâle getirilmesi
hedeflenmiş; bu da “nefis tezkiyesi” tabiriyle ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, nefis; kibir, gurur, bencillik, haset, kin, öfke, düşmanlık gibi
şeytanî hususiyetlerine rağmen, onu kalb ve ruhun arkadaşlığına yükseltebilecek
önemli bir potansiyeli de özünde taşımaktadır. O, ciddi bir seyr u sülûkla
şeytanî hususiyetlerinden birer birer sıyrılabilir; üzerindeki cismaniyete ait
zulmetleri arka arkaya yırtıp emmârelikten kurtularak, levvâme, mülheme,
mutmainne, râdiye, mardiyye ve sâfiye gibi mertebelere sıçramak suretiyle
müzekkâ (temizlenmiş) hâle gelebilir. Ayrıca nefis, insandaki metafizik gerilimi
tetikleyen çok önemli bir unsur sayılır. O, insanı sürekli uğraştırır; onun gaflete
düşmesine asla fırsat vermez ve insandaki mücadele azmini biler. Onun içindir
ki, insanı sadece mânâ yönüyle ele alıp terbiye etmek veya onu vicdan
mekanizmasından ibaret kabul ederek yalnızca ruh terbiyesi ve kalb tasfiyesiyle
meşgul olmak yeterli değildir. Aynı zamanda, nefsin tezkiyesi ve insana verilen
negatif duyguların da hayır istikametine çevrilmesi gerekir.

Ne var ki, Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle, nefs-i emmâre, levvâmeye
veya mutmainneye inkılâp etse bile onun tesiri hiçbir zaman bütün bütün yok
olmaz. Çünkü o, silâhlarını ve cihâzâtını sinirlere, hassasiyetlere ve çeşitli
mevzulardaki aşırı titizliğe devreder; onlar da onun vazifesini âhir ömre kadar



sürdürürler. Nefs-i emmâre çoktan öldüğü hâlde, onun tesirleri yine görünür.
Bu hususa dikkat çeken Üstad Hazretleri der ki, “Ben bir zaman enaniyetini
bırakmış ve nefs-i emmaresi kalmamış büyük evliyanın da şiddetli bir surette
nefs-i emmareden şikayet ettiğini gördüm, hayrette kaldım. Sonra kat’î bildim
ki, âhir ömre kadar mücahede-i nefsiyenin sevabdar devamı için, nefs-i
emmarenin ölmesi üzerine onun cihazatı damarlara ve hissiyata devredilir,
mücahede devam eder. İşte o büyük evliyalar, bu ikinci düşmandan ve nefsin
vârisinden şikâyet ederler.”2

Kur’ân-ı Kerim, Hazreti Yusuf’un kıssası münasebetiyle nefse itimat
edilemeyeceğini açıkça dile getirir ve Zeliha’nın “Doğrusu, ben nefsimi
temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet edip korudukları hariç, nefis
daima fenalığı ister, kötülüğe sevk eder. Şüphesiz Rabbim gafurdur, rahimdir
(affı ve merhameti boldur.)”3 dediğini nakleder. Müfessirler arasında, bu
ifadenin, Hazreti Yusuf’a ait olduğu kanaati daha yaygındır. Fakat, bu sözü,
nefsini tezkiye etmemeye matuf olarak Hazreti Yusuf’un söylediğini farz etmek
uygun düşse bile, peygamberlerin doğuştan nefs-i mutmainne sahibi oldukları
ve Yusuf Nebi (aleyhisselâm) için de nefs-i emmareden bahsedilemeyeceği
düşünülünce; ayrıca, âyetin siyakına bakılınca Zeliha’nın söylediğini kabul
etmek daha doğru olsa gerektir. Zira söz konusu âyette, Zeliha’nın
konuşmasından sonra başka bir kâil, yani sözü söyleyen açıkça belirtilmemiştir;
bu da onun sözünün devam ettiğini gösterir. Haddizatında, bu söz kime ait
olursa olsun, asıl üzerinde durulması gereken mesele, Kur’ân’ın onu nazara
vermiş ve nefs-i emmareye itimat edilemeyeceğini bildirmiş olmasıdır.

Demek ki, bu mevzuda sürekli teyakkuzda olmak, hep titiz davranmak ve asla
nefse güvenmemek lâzımdır. Hazreti Bediüzzaman’ın ifadesiyle, “Tezkiyesiz
nefs-i emmâresi bulunmak şartıyla, kendi nefsini beğenen ve seven adam
başkasını sevmez. Eğer zâhirî sevse de samimi sevemez; belki ondaki
menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye
çalışır. Ve kusurunu nefsine almaz, belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebrie
eyler.”4 İşte, nefsi karşı koltuğa oturtup ona bazı sorular tevcih ederken, onu bu
yapısı ve cibilliyetiyle ele almak gerekir. O, kendi cibilliyeti istikametinde
tezkiye edilmez ve serbest bırakılırsa mütemerrid bir karaktere bürünür. Fakat,
arz etmeye çalıştığımız hususiyetleri gözetilerek rasyonel bir şekilde ele alınıp
tezkiyeye tâbî tutulursa, o zaman da, bir farklılaşma yaşar, hayvâniyet ve
cismaniyet üstü bir mahiyete ulaşır; artık, ruha ve kalbe bütün bütün zıt olmaz.

Muhasebede de İnsaflı Olmalı



Bir diğer husus; insan kendiyle yüzleşirken, nefsiyle hesaplaşırken ve bir
mânâda onu masaya yatırıp analitik bir mülâhazayla ona bakarken çok insaflı
olmalı; merhamet ve adâlet dâiresinde hareket etmeli; her hak sahibine hakkını
vermesi gerektiği gibi nefsinin hakkına da riayetkâr davranmalıdır.
Muhasebede de hakkı gözetip adâletten ayrılmama esastır. Her insan, kendi
seviyesine göre nefsini sorgulamalı; ona yönelttiği isteklerinde kendi kemalât
eşiğini ölçü edinmeli; ondan tabiat üstü beklentilere girmemelidir ki dini
zorlaştırmış, omuzuna yüklediği ağırlıkların altında kalmış ve ümitsizliğe
düşmüş olmasın.

Başka bir münasebetle arz ettiğim, Ebu’d-Derdâ ile Selman-ı Farisî
efendilerimiz arasındaki konuşmada da aynı hususa işaret vardır. Hazreti
Selman, sürekli oruç tutan, yatağa hiç girmeyen, neredeyse gecenin tamamını
kıyamda geçiren Ebu’d-Derdâ Hazretleri’ne Peygamber Efendimiz’den işittiği
şu nasihati hatırlatır: “Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var,
ehlinin de hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver.” 5 Evet, İslâm’da
ruhbaniyet yoktur; o insanı bütün mahiyetiyle değerlendirir. Yogiler gibi
yemekten-içmekten tamamen uzak duranlara, aylarca aç susuz kalanlara ve
Allah’ın helâl kıldığını yasaklayanlara, “Ey iman edenler! Allah’ın size helâl
kıldığı o güzel ve temiz nimetleri kendinize haram kılmayın, haddi aşmayın!
Çünkü Allah, haddini aşanları asla sevmez. Allah’ın size rızık olmak üzere
yarattığı şeylerden helâl ve temiz olarak yeyin! Kendisine iman ettiğiniz
Allah’a karşı gelmekten sakının!”6 der; müntesiplerine denge, itidal ve
istikamet telkin eder.

İmam Birgivî’nin “Tarikat-ı Muhammediye” isimli kitabına “Berika” adıyla
bir şerh yazmış olan İmam Hadimî, ya kendi başından geçen veya başkasından
naklettiği misalî bir mahkeme hâdisesini anlatır. Hâdiseyi yaşayan insan her
kimse, onu, “hakkında şikâyet var” diye mahkemeye çağırırlar. Mahkeme
salonunda, bir köşeye büzülmüş, pusmuş, acayip kılıklı, tanımadığı birini
görür. O tuhaf davacı, “Bu zat, benim hakkımı vermiyor; yemiyor, içmiyor,
yatmıyor” diye şikâyetlerini sıralayınca, davalı, onun kendi nefsi olduğunu
anlar. Mahkeme heyeti, “Bu senden şikayet ediyor; tabiatını ve genel durumunu
hiç hesaba katmadan, kendi kafana göre onu bazı şeylere zorluyormuşsun”
mânâsına gelen sözlerle dava konusunu açıklığa kavuşturur. O zat, “Fakat, beni
Allah’ın yolundan alıkoymaya çalışan, sürekli günahlara çağıran ve âdeta
helâkimi hazırlayan budur, nefsimdir.” diyerek savunmasını yapar ve
mahkemeyi kazanır. Gerçi, şikâyet etmek nefsin şiarıdır; onun heva ve heves
yörüngeli şikâyetlerine kulak vermemek gerekir. Ne var ki, ona karşı
muamelelerde de insafı elden bırakmamak esas olmalıdır.



Ayrıca, nefsi sorgularken, içinde yaşadığımız şartları da hesaba katmak icap
eder. Evet, nefse yüz vermemek ve onu asla şımartmamak gerekir. Bu açıdan,
içinde neş’et ettiğimiz iman ve İslâm atmosferi, Cenâb-ı Hakk’ın bize bahşettiği
dine ve imana hizmet etme zemini çok büyük bir avantaj olarak görülüp, bu
büyük nimet karşısında nefislerimizin şikâyet etmeye kat’iyen hakkı olmadığı
düşünülebilir. Fakat, dünyanın hâl-i hazırdaki durumu ve çok kötü olan
şartların dini hassasiyetleri korumaya mani bulunduğu da mülâhaza dairesine
alınmalı; özellikle öğretmen, üniversite hocası, doktor, vs.. gibi hayat-ı
içtimaiyede bir vazife gören, mecburen çarşı ve pazarın, cadde ve sokağın
isine-pasına bulaşan insanların hâli de kendi şartları içerisinde hesap
edilmelidir. Bir insanın bu şartları gözetmeden nefsini hesaba çekmesi, bir
yönüyle, ona tabiatının üstünde bir teklifte bulunması ve onu ‘teklif-i
mâlâyutak’a maruz bırakması mânâsına gelebilir. İşte o durumda nefsin şikayet
etmeye hakkı olabilir; hatta nefsine insafsızca yüklenen insanın davayı
kaybetme ihtimali de vardır.

Dolayısıyla, insan, her meselede olduğu gibi, muhasebede de ölçülü ve
dengeli davranmalıdır. Her şeyden önce, muhasebenin yeis ağırlıklı
olmamasına çok dikkat etmelidir. Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve
sellem), “Bu din kolaylık üzere vaz’ edilmiştir. Hiç kimse kaldıramayacağı
mükellefiyetlerin altına girerek dini geçmeye çalışmasın; galibiyet mutlaka
dinde kalır.”7 şeklindeki beyanı da bu konuda bize önemli bir ölçü
vermektedir. Öyleyse her fert, kendiyle yüzleşirken nefsini levmetme çıtasını
sorumluluklarının altında ezilmeme ve yenik düşmeme sınırında tutmalıdır. Bu
sınır, her insanın mânevî hayatına ve Cenâb-ı Hak’la münasebetine göre
çeşitlilik arz eder; onu da en doğru şekilde herkesin kendi vicdanı belirler.

Ey Gafil, Uyuma!
Nitekim, ebrâra sevap kazandıran öyle meseleler vardır ki, mukarrebîn için

onlar günah sayılmaktadır. Bu itibarla da ebrâr kendi mesuliyet anlayışları
açısından, mukarrebîn de onlara has muhasebe enginliği zaviyesinden nefis
sorgulamasında bulunmalıdırlar. Meselâ, bir insanın gece yarısı kalkıp “Seven
sevdiğinin yanına gitti; âşık maşukuyla buluştu; Rabbim, ben de Sana geldim.”
diyerek sabaha kadar gözyaşları içinde namaz kılması takdire değer bir
ameldir. Fakat bu amel mukarrebînden bir kula aitse, o bu amelinin
muhasebesini kendine göre yapacak ve belki de şöyle diyecektir: “Gece
boyunca mânevî füyuzatla dolup taştım; gözyaşlarımla yanaklarımı yıkadım.
Fakat, acaba amelimdeki gaye ve hedef bu mânevî füyuzâtı yakalamak mıydı?
Yoksa, o tatlı dakikalarla alacağım her şeyi alıp ahiret azığımı tükettim mi?”



İşte, bu da bir muhasebe ve nefsi sorgulamadır; ama has dâirede ve bazı
insanlara mahsus bir mülâhazadır. Henüz gece namazını hayatının çok önemli
bir parçası hâline getiremeyenler için böyle bir muhasebe teklifi, ifrattır ve
onların omuzuna altından kalkamayacakları bir ağırlığı yüklemektir. Belki
ikincilerin muhasebesi, gece namazına temâdî üzerinde dönecek; onlar yaz-kış,
uzun geceler-kısa geceler ayırımı yapmadan teheccüt namazına devam etme
hakkında nefislerini sorgulayacak; bu konudaki tembellik ve tenperverliklerini
asla affetmeyip İbrahim Hakkı Hazretleri’nin “Kalk ey gafil, uyuma” diye
kendilerine seslendiğini duyar gibi olacaklardır. Ben, ne zaman onun şiirini
okusam, sanki o heybetli sesini duyuyor gibi olur ve âdeta “Uyuma!.” diye
inlediğini işitirim:

“Ey dîde nedir uyku, gel uyan gecelerde
Kevkeplerin et seyrini, seyrân gecelerde
Bak hey’et-i âlemde, bu hikmetleri seyret,
Bul Sâni’ini, ol âna mihman gecelerde
Çün gündüz olursun nice ağyar ile gafil
Ko gafleti dildârdan utan gecelerde
...
Dil, Beyt-i Hudâ’dır, ânı pak eyle sivâdan
Kasrına nüzul eyler o Sultan, gecelerde.”
Evet, kulluk devam ister; ibadetlerinde bir kesintinin olması, nurlu

gecelerine bir fasılanın girmesi lâubâlîliğe delalet eder. Ne kadar ara
vereceğin mevzuunda hükmü kim söyleyecek? Kaç dinlenme faslı yaşayacağına
kim karar verecek? Yoksa, bu meselede hakemlik nefse mi ait? Şayet,
hakemliği nefse kaptırmışsan, artık onun elinden kurtulman ve yeniden
toparlanman çok zor olacaktır. Öyleyse, “Gel uyan gecelerde”; evrâd u ezkârını
ihmal etme, Allah’la münasebetini kavî tut! O’na yakın olmak için bazı
vesileleri değerlendiriyorsun; namaz kılıyor, rükua gidiyor, secdeye varıyor ve
el açıyorsun. Niçin bunları daha derin eda etmek için geceleri de
değerlendirmeyi düşünmüyorsun? İşte, bütün bu mülâhazalar da belli bir
seviyenin insanları için muhasebe solukları ve nefisle yüzleşme ifadeleridir.

Meselenin bir diğer yanı da, temâdî (sürüp gitme) ve sürekliliktir. Nefis
tezkiyesi adına ne yapacaksak, onu mütemadî yapmamız gerekir. Kalbimizi ve
ruhumuzu sürekli beslememiz icap eder. Hayatımızda inkıtaya asla meydan
vermeden, Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle, dua ve tevekkülle meyelân-ı
hayrı güçlendirmemiz; istiğfar ve tevbe ile de meyelân-ı şerrin kökünü
kesmemiz lâzımdır.8 Günahlarımız karşısında sürekli tir tir titrememiz ve



devamlı sevap iştiyakıyla gerilmemiz iktiza eder.

“Kulum, seni Affettim!”
Şahsen, bir insanın hata, kusur ve günahlarını yazıp kaydetmesine taraftar

değilim. Onları herkes kendi zihnine yazmalı; başka kimseye açmamalı.
Melekler bile bilmemeli hata ve günahları. Onları sadece gizli-açık her şeye
nigehbân bulunan Allah bilmeli. O’nun rahmeti geniştir. Kim bilir, bir hadis-i
şerifin işaret ettiği gibi, Cenâb-ı Hak kulunu karşısına alır, günahlarını itiraf
ettirir: “Şunu, şunu yaptın ama bunları ketmettin, gizledin. Yani, açıktan açığa
günah işleyen ve günahlarından hiç sıkılmayan fâsık u fâcir değildin, muvakkat
isyanlarının hicabını yaşıyordun. O gün sen setrettin, Ben de bugün seni
affediyorum” der. İşte, ahirette “Setrettin, setrettim; kulum, seni affettim”
hakikatini duymak ve öyle bir avantajı kaçırmamak için, yazmak suretiyle hata
ve günah listesi yapılmasını uygun bulmuyorum. Bununla beraber, bir insan,
hayatın bir basamağında, yirmisinde, otuzunda ya da kırkında, bir gününü ayırıp
çocukluğundan o güne kadar yapıp ettiklerini tek tek yazsa; bütün hayatını
gözden geçirip nefsini hesaba çekerek onun kötülüklerini bir bir saysa; fakat,
bunu hayatının sadece o gününde yapsa, bu davranışı nefis muhasebesi adına
yeterli değildir. Çünkü, biz belki her gün, aklımıza gelen bazı şeylerle içimizi
Cenâb-ı Hakk’a dökmeli; günahlarımızı tasrih etmeden, onları açıktan açığa
söylemeden, kayda geçmelerine ve o kayıtların bizi zor durumda bırakacak
şekilde karşımıza çıkmasına fırsat vermeden istiğfar etmeli; tevbe, inâbe ve
evbe kalelerine sığınmalıyız. Her gün bir kere daha kendimizle yüzleşmeli,
hayatımızın muhasebesini yapmalı ve nefsimizle hesaplaşmadan yatağa
girmemeliyiz.

Bu zaviyeden el-Kulûbu’d-Dâria gibi dua mecmualarına bakarsanız, Hak
dostlarının evrâd u ezkârda mütemadî oldukları gibi, nefsi sorgulama ve
istiğfarda da sürekliliği esas aldıklarını görürsünüz. Hazreti Ali (kerremallahu
vechehû), Hazreti Üsame (radıyallâhu anh), Muhyiddin İbn Arabî, Hasan Şazilî
ve İmam Cafer-i Sâdık gibi mâneviyât âleminin sultanlarının “Üsbûiyye” adıyla
andıkları ve haftanın her günü belli bir bölümünü okudukları hizibleri, virdleri,
gece zikirleri, duaları, istiğfarları, istiâzeleri, tesbihleri, tehlilleri, salavât ve
na’tları vardır.

Meselâ; Hasan Basrî Hazretleri, İstiğfar Üsbûiyyesini Cuma gününden
başlatıp her gün bir bölüm okuyor. Bir hafta bitince tekrar başa dönüyor ve
yine günlük hizbini sürdürüyor. Devamlı nefsini sorguluyor ve her gün
defalarca istiğfar ediyor. Hizbine, Cenâb-ı Hak karşısında âciz, fakir ve muhtaç
bir kul tavrıyla istiğfar ederek başlıyor. Sonra salât u selâm okuyor. O hazret,



duanın kabulü için gerekli olan evsâfı hâiz bir münacatta bulunuyor; öyle ki,
onun her cümlesinde Hasan Basrî ufkunu görüyorsunuz. Nefsini en kötü bir
adam gibi hesaba çekiyor; bir taraftan, hatanın en çirkinini yapmış ve günahın
en büyüğünü işlemiş, böylece kalbî hayatını tamamen berbat etmiş ve ruh
dünyasını bitirmiş bir insan gibi kendisine bakıyor ve çok içli sözlerle istiğfara
yapışıyor. Diğer taraftan da, en büyük şefaatçi olan, kendisiyle teyid edilen ve
ona dayandırılan her duaya kabul mührü vurduran, ama kendisi payandasız
kabule karin bulunan salât u selâma sığınıyor; af beratı almak için Allah
Resûlü’nü şefaatçi yapıyor. Öyle ki, istiğfarı salât u selâm, onu da yeni bir
istiğfar takip ediyor ve hazret sanki her istiğfarda nefsini bir kere daha
tokatlıyor. Çok samimi bir şekilde Cenâb-ı Hakk’a içini döktüğü aynı anda
kendisiyle yüzleşiyor, nefsiyle hesaplaşıyor.

Ömür Boyu Gözyaşı Cezası
Bir başka hak dostu, günahlar sebebiyle âdeta dilinin tutulduğunu, emr-i

ilâhîye itaatsizliğin utancından dolayı iki büklüm olduğunu ve ne diyeceğini
bilemez hâle geldiğini, kulluğun hakkını verememe gafletinin şiddetiyle sesinin
kısıldığını ifade ettikten sonra, Cenâb-ı Hakk’a doğrudan ve vesilesiz
seslenmeye yüzü olmadığını, onun için de, efendisi ve istinadgâhı kabul ettiği
Abdülkadir Geylânî Hazretleri’nin Hak katında makbul ve kapıcı tarafından
tanınan sesiyle rahmet kapısını çaldığını belirterek en samimi sözlerle içini
döküyor. Öyle ki, münacatının bir bölümünde, “Ey günah ve kusurlarla âlûde
kullarını çokça bağışlayan Gaffâr ve ey günahkârların hata ve isyanlarını
setreden Settâr! Benim günahlarımı da bağışla. Bütün çareleri tükenen, yolları
daralan, yüzüne karşı kapılar kapanan, doğru yolda olanların izinde yürümek
kendisine güçleşen, sayılı günleri geçip gitmekte olduğu hâlde nefsini gaflet
meydanlarından, isyan vadilerinden, sefalet ve sefahet alanlarından bir türlü
kurtaramayan şu âciz kuluna merhamet et” diyor ve âdeta “Bittim” diye inliyor.

Onları tanımayan, ruh enginliklerine vakıf olmayan ve onların muhasebe
ufkunun nerelere vardığını bilemeyen nâdanlar, bu yakarışları işitince, “Bu
adam ne günahlar işlemiş ki böyle; ben o günahlara girmediğime göre bu
sözleri söyleyemem” diye düşünebilirler. Oysa, bu sözler mukarrebînin gönül
ızdırabını ifade etmektedir. Onlar, bizim sevap vesilesi saydığımız ve fazilet
olarak kabul ettiğimiz pek çok söz, fiil ve davranışı kendi ufukları itibarıyla
günah saymaktadırlar. Biz şu toplum içinde hiçbir şey yapmasak, sadece bir
kere sokağa çıkıp evimize girsek, onların günah sayıp ömür boyu ağladıklarının
kat kat fazlası masiyete bulaşmış olabiliriz. Gelin görün ki, o hak dostlarının
gözleri bir an masivaya kaysa, onlar ömür boyu gözyaşı döker; o hatadan dolayı



ölüm döşeğinde bile ızdırap çeker ve nefislerini sürekli levmederler.
Nefsi sorgularken dikkat edilmesi gereken son bir husus da, sahasını gereği

gibi öğrenip işinin ehli hâline gelen, mâhir ve mütehassıs bir doktor tavrıyla
ona muamelede bulunmaktır. Bağırıp çağırmadan, nefsi bütün bütün
arsızlaştırmadan ve kırıp dağıtmadan, içine düştüğü vartadan kurtarma niyetiyle
ona yaklaşmak tedavi adına çok önemli bir adımdır. Aslında, bedenî
rahatsızlıklarda bir hekimin rehberliği istikametinde tedavi, perhiz ve diyet ne
ise, hâzık bir hekim gibi nefis muhasebesinde bulunmak ve onun tezkiyesi adına
gerekenleri yapmak da aynı şeydir. Bedene ait hastalıklarda, tabibin tavsiyeleri
esas alınması gerektiği gibi mânevî rahatsızlıklarda da bir kâmil mürşidin
öğütlerini tutmaya ihtiyaç vardır.

Hastaya Göre Tedavi
Doktorların “Hastalık yok hasta var.” mülâhazasını nefis tezkiyesine de

tatbik ederek, her insanın başlı başına bir âlem olduğu ve dolayısıyla her ferdin
mânevî rahatsızlıklarının tedavisinin de kısmen bile olsa farklı yöntemler
gerektirdiği söylenebilir. Meselâ; cismaniyet ve bedenin baskısından
kurtulamayan bir nefis için zühd çok önemlidir; ona kesben olmasa da kalben
dünyayı ve içindekileri terk etme dersi verilmeli ve sürekli “terk-i dünya”
telkininde bulunulmalıdır. Bütün himmet ve gayretini uhrevî hazlara ve füyuzât
hislerine bağlayan bir insana her an Hakikî Matlûb, Hakikî Maksûd
hatırlatılmalıdır. Yediği içtiği mevzuunda lâubâlî ve dikkatsiz davranan bir
nefse, “Bu bir bardak çayı getirdiler ama burası bir vakıf binası; acaba bu çay
nereden gelmişti, parasını kim vermişti? Ya bunu içmek benim hakkım değilse;
ya bu başka birine ait bir paketten demlenmişse?” gibi sorular tevcih edilmeli
ve nefis bu mevzuda sorgulanarak harama açık bir zeminden hemen
uzaklaştırılmalıdır. Heva ve hevesine uymak için boş alanlar ve yalnız koylar
arayan birinin önüne din-i mübîn-i İslâm’a hizmet etme ve onunla dirilme
imkânları koyulmalı ve onun hayırlı insanlar arasında hayırlı faaliyetlerle
meşgul olması sağlanmalıdır. Bir başkası, devrilmeden ayakta kalabilmek için
iyi bir refike ihtiyaç duyuyorsa, onu da salih bir arkadaşla tanıştırmalı; yalnız
kalıp cismanî arzulara dalmasına, o suçuna ceza olarak da bir şeytanın musallat
olmasına ve “Kim Rahman’ın hikmetlerle dolu olarak gönderdiği Kur’ân’ı
göz ardı ederse, Biz de ona bir şeytan sardırırız; artık o, ona arkadaş olur.” 9

âyetinin tokadını yemesine fırsat verilmemelidir. Evet, nefse tedavi edici bir
tavırla yaklaşmak ve öyle muamelede bulunmak lâzımdır.

Eskiden şimdinin sağlık ocakları ve teşhis-tedavi merkezleri gibi mânevî
mualece merkezleri vardı. Oralarda hâzık hekimler bulunurdu. Onlar âdeta



birer insan sarrafıydı ve muhataplarını çehresinden okurlardı. Hemen herkesi
durum, konum ve vaziyetinden, hatta kılık ve kıyafetinden, tavır ve
davranışlarından bir bakışta teşhis eder, sonra da mâhir bir hekim gibi
mualecede bulunur ve tedavi ederlerdi. Her insanı özel durumuna göre
değerlendirir; onun arınması için ne türlü bir yoldan geçmesi lâzımsa, öyle bir
yoldan geçirir; tabiatına ve karakterine göre hususi bir tedavi usûlü
uygulamanın yanı sıra ona belli sorumluluklar da yükleyerek insan-ı kâmil olma
ufkunu gösterirlerdi.

Maalesef, bugün o merkezleri ve o mâhir hekimleri bulmak çok zor. Mânevî
rahatsızlıkları tedavi edecek sağlık ocakları hiç yok denecek kadar az. Hatta,
bir insanın acil muayeneye ihtiyacı olsa, onu götürebileceğiniz bir mânevî
hastalıklar için acil servis bile yok. Dahası, acil servis ya da tedavi merkezi
zannederek başvurduğunuz yerde hastanızı daha kötü bir hâle sokmaları
muhtemel. Öyle ki, ruhî depresyona girmiş, bir çeşit şizofreniye tutulmuş ve bir
nevi paranoyaya yakalanmış bir insanı falan psikiyatri uzmanına
gönderiyorsunuz; bakıyorsunuz ki, hastanız daha da fenalaşmış. Çünkü,
hastanızı ona gönderirken seçici davrandığınız doktor bile, inançlı bir insan
olmasına rağmen, Freud’çu mülâhazalarla yaklaşıp hastanıza “Nefsinin gemini
biraz serbest bırak, onun isteklerini yerine getir.” diyebiliyor. Susuzluktan
dudağı çatlayan hastaya deniz suyu içirerek onun ciğerlerini iyice
kavurabiliyor; suya karşı ihtiyacını şahlandırabiliyor.

Bir Türk atasözünde; “Yarım hekim candan, yarım hoca da dinden eder.”
denir. Bu açıdan, nefsin sorgulanması, gemlenmesi, frenlenmesi ve “tezkiye”
dediğimiz ameliyeden geçirilmesi için de hâzık bir hekime ihtiyaç vardır. O
mânevî tabib, farklı karakterlerin farklı tedavi usûlleri istediğini bilen,
muhataplarını bütün husûsiyetleriyle tanıyan ve onları her zaman şefkatle
kucaklayan bir sevgi ve müsamaha kahramanı olmalıdır. Zira, Niyazî-i
Mısrî’nin hoş ifadeleriyle söyleyecek olursak:

“Mürşid gerektir bildire Hakk’ı sana hakka’l-yakîn
Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş
Her mürşide el verme ki yolunu sarpa uğratır,
Mürşidi kâmil olanın gayet yolu âsân imiş...”

1 Tirmizî, kıyâmet 25; İbnü’l-Mübârek, ez-Zühd 1/103; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/96.
2 Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.199.
3 Yûsuf sûresi, 12/53.
4 Bediüzzaman, Lem’alar s.335 (Yirmi Sekizinci Lem’a).
5 Buhârî, edeb 86, savm 51, teheccüd 15; Tirmizî, zühd 64.
6 Mâide sûresi, 5/87-88.
7 Buhârî, îmân 29; Nesâî, îmân 28.



8 Bediüzzaman, Sözler s.509 (Yirmi Altıncı Söz, İkinci Mebhas).
9 Zuhruf sûresi, 43/36.



Fâcirin Cesareti ve Müttakînin Zilleti
Soru: Hazreti Ömer Efendimiz’in, “Allahım fâcirin celâdetinden,

müttakînin de aczinden sana sığınırım!”1 sözünü nasıl anlamalıyız?
Özellikle, müttakînin aczinden Allah’a sığınma ne ifade etmektedir? Bu acz
ile Bediüzzaman’ın seyr ü sülûkta bir esas kabul ettiği “acz”2 arasında nasıl
bir fark vardır?

Cevap: Resûl-i Ekrem Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) insana sıkıntı ve
keder verecek, onu dünya ve ahirette zillete düşürecek mevzularda Cenâb-ı
Hakk’a sığınmış, ümmetine de her türlü musibete karşı Allah Teâlâ’nın hıfz ve
inayetine sığınmalarını tavsiye etmiştir. Bu şekilde, ilâhî emir ve yasaklara
uymanın yanı sıra, hem söz hem de amelle Allah’ın koruyup kollamasını ve
bütün şerlerden muhafaza etmesini istemeye “istiâze” denmektedir.

Peygamber Efendimiz’in değişik hadis-i şeriflerine bakılırsa görülecektir ki,
O, küfürden, fâsıklıktan, nifaktan, riyakârlıktan, kalbin kasvet ve gafletinden,
âcizlikten, tembellikten, yoksulluk ve borcun galebe çalmasından, zillet ve
meskenetten, insî ve cinnî şeytanların şerlerinden, delilik ve cüzzam gibi
hastalıklardan, bunamaktan ve çok yaşlanıp başkalarının eline düşmekten,
yangın ve sel gibi felâketlerden, kabir azabından ve Cehennem’den... Cenâb-ı
Allah’ın rahmetine, ilâhi riâyet ve inayete iltica etmiş; aynı zamanda bize de, bu
musibetlere karşı teyakkuzda olmamızı irşad buyurarak, yönelmemiz lâzım
gelen sığınağı göstermiştir.

Soruda zikredilen beyan-ı Ömerîde de kendisinden Allah Teâlâ’ya
sığınılması icap eden iki husus belirtilmektedir: Bunların birincisi, “fâcirin
celâdeti”; diğeri ise, “müttakînin aczi”dir.

Celâdet; yiğitlik, bahadırlık, atılganlık ve cesaretlilik demektir. Celâdetin
zıddı ise, cebânet (korkaklık), zillet, miskinlik ve ürkekliktir. Bu ifade bazen
fütüvvet, şecâat ve şehâmet kelimelerinin müteradifi olarak da kullanılır.
Bunların hepsiyle anlatılmak istenen ortak mânâ, aziz yaşama, haksızlığa ve
haksızlara boyun eğmeme, saldırılar karşısında korkak olmama, ihtiyaç hâlinde
kuvvete başvururken bile haktan ayrılmama, gücü yettiğinde bir haksızlığa
haddinden fazla karşılık vererek mütecâviz davranmama ve hatta
cezalandırmaktan daha ziyade afv u safh yolunu tercih etme gibi hususlardır.

Mü’min, Azîz ve Yiğit İnsandır!
Celâdet ve şecâat, dinimizce takdir edilen ve her mü’minde bulunması

gereken memduh bir sıfattır. İslâm ahlâkıyla alâkalı kitaplarda mutlaka bu



mesele de ele alınmış; bu mevzu hakkında müstakil kitaplar yazılmış; Kur’ân-ı
Kerim’de yer verilen konuların tasnif edildiği mu’cemlerde hiç olmazsa birkaç
kelimeyle bu husus da nazara verilmiştir. Celâdet ve şecâatiyle tarihe geçen
büyükler hep alkışlanmış, onlara dair destanlar yazılmış ve çok defa o
destanlara müracaat edilerek günümüzün insanında da o ruh hâleti uyarılmaya
çalışılmıştır.

Kur’ân-ı Kerim, ashab-ı kiramı anlatırken onların aziz ve yiğit insanlar
olduklarına işaret etmiş; “Onlar kâfirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise
çok şefkatlidirler.”3 buyurmuştur. Evet, sahabe efendilerimiz kendi aralarında
çok mütevazi, yüzleri yerde ve şefkatli kimselerdir. Fakat, küffâr, küfrünün
gereğini yerine getirdiği zaman, mü’minin takınması gereken tavır celâdet
tavrıdır. Dolayısıyla, onlar da kâfirlere karşı çok çetin, çok şiddetlidirler;
onların hücumlarına karşı zayıflık ve yılgınlık göstermezler. Ashabın kâfirlere
karşı aziz olmaları, kaba ve katı davranmaları mânasına gelmemekte; saldırılar
karşısında sinmemelerini, tehditlere boyun eğmemelerini, dünya menfaati için
davalarını terk etmemelerini ve zalimlerin dişleri arasında öğütülebilecek
kolay bir lokma olmamalarını ifade etmektedir.

Evet, Bediüzzaman’ın ifadesiyle, dünyaperest insan, bir lezzet için nihayetsiz
zilleti kabul eder; hasis bir menfaat için şeytanın ayağını öper derecede
alçaklık gösterir. O, herkese kul köle olup, riyakârlık ve dalkavukluk ettiğinden
dolayı, son derece zillet, meskenet ve aşağılık içindedir.4 Fakat, ehl-i iman,
özellikle de tahkikî iman ile imanı inkişaf edenler, kavîdirler, muazzezdirler.
Her mü’min aziz bir kuldur; çünkü o, Allah’a kul olmuş ve bir yönüyle
kulluğunu O’na ipotek ettirmiştir. İnanan bir insan, sadece Kadîr-i Zülcelâl,
Hakîm-i Zülkemâl, Hâlık-ı Kâinat ve her şeye gücü yeten Rabbü’s-Semâvâti
ve’l-Arz’a kulluk eder ve o kulluğuna karşı da hiçbir alternatif tanımaz.
Öyleyse, miskinliğin, zilletin, başkaları karşısında serfürû etmenin ve küçük bir
menfaat için el etek öpmenin zıddı olarak kullanılan celâdet bir mü’min
sıfatıdır. Mü’min cesurdur, yiğittir; korku ve yılma bilmeyen bir kahramandır.
Mehmet Âkif bu hakikati ifade sadedinde şöyle demiştir:

“Şehâmet dini, gayret dini ancak Müslümanlık’tır;
Hakikî Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır.
Cebânet, meskenet, dünyada, sığmaz ruh-i İslâm’a...
Kitabullâh’ı işhad eyledim –gördün ya– davama.
Görürsün, hissedersin varsa vicdanınla imanın:
Ne müthiş bir hamaset çarpıyor göğsünde Kur’ân’ın!”



Beşinci Boyut
Bizim tarihimiz, özellikle de îtilâ (yükselme) dönemlerimiz bu celâdet ve

şecâat ruhunun en mümtaz kahramanlarıyla doludur. Milletimizin çok cesur,
korkusuz ve fütursuz yiğitleri, cebânet ve meskenetin Müslümanlıkla
bağdaşmadığını hemen her fırsatta göstermiş; din, vatan ve millet uğruna ölüme
bile hiç tereddüt etmeden seve seve gitmişlerdir. Hatta savaşa giderken,
gazilikten daha çok şehitliği düşünmüş; şehadet şerbeti içmek için fırsat
kollamışlardır. Samanyolu Televizyonu’nun “Beşinci Boyut” dizisinde
gösterdiği gibi, nazarlarını ebedî bir hayata diken her mukaddes ruh, köyünü,
tarlasını, annesini, çocuk bekleyen eşini ve bütün hayallerini arkada bırakıp
tereddütsüzce cepheye yürüyebilmiştir. Fakat, onların yürüdükleri yer aslında
farklı bir âlemin kapısıdır; bambaşka bir buudun ve hayatı insan üstü bir
seviyede sürdürme mertebesinin ilk basamağıdır.

Bundan dolayıdır ki, Cenâb-ı Hak, “Allah yolunda öldürülenler hakkında
‘ölü’ demeyin. Bilâkis, onlar diridirler, fakat siz bunun farkında değilsiniz.”5

buyurmaktadır. Evet, Bediüzzaman Hazretleri’nin de ifade ettiği gibi, hayat
mertebeleri farklı farklıdır; Kur’ân’ın ve hadis-i şeriflerin işaretiyle sabittir ki,
şühedânın tabaka-i hayatları sair kabir ehlinin durumunun üstündedir. Şehitler,
hayatlarını Hak yolunda feda ettikleri için, Cenâb-ı Hak, dünya hayatına
benzeyen, fakat kedersiz ve zahmetsiz olan bir hayatı âlem-i berzahta onlara
ihsan etmektedir. Öyle ki, onlar öldüklerinin bile farkında değildirler;
kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini bilmekte, ölümdeki firak acılığını
hiç hissetmemekte ve tam bir saadetle mütelezziz olmaktadırlar.6

Hazreti Üstad, şehit olan yeğeni Ubeyd hakkında, “Bir rüya-yı sâdıkada,
yerin altında bir menzil suretindeki kabrine girmişim. Onu şühedâ tabaka-i
hayatında gördüm. O beni ölmüş zannediyormuş; benim için çok ağladığını
söyledi. Kendisini hayatta biliyor; fakat Rus’un istilâsından çekindiği için,
yeraltında kendine güzel bir menzil yapmış.” demiş; hadsiz vâkıâtla ve
rivayetle, şehitlerin bu tarz bir hayata mazhariyetlerinin ve kendilerini sağ
bildiklerinin sabit ve kat’î olduğunu belirtmiştir.7

Evet, Seyyidü’ş-şühedâ olan Hazreti Hamza (radıyallâhu anh) Efendimiz’in,
ruhaniyetiyle kendisine iltica eden insanların yardımına koştuğu çok vâkidir.
Cenâb-ı Allah, bazı durumlarda selef-i salihînin şehitlerini icraât-ı
sübhaniyesine perde yapmaktadır. Kimi insanların yardımına Hazreti Ali’yi,
bazılarına Hazreti Mus’ab’ı ve bir kısmına da Bedir Ashabı’nı göndermektedir.
Farklı bir buudda bulunan şehitler, çoğu zaman imdatlarına koştukları insanlara
dünyadaki hâlleriyle görünmekte ve onların alışık olup yadırgamadıkları misalî



resimleriyle, berzahî fotoğraflarıyla ortaya çıkmaktadırlar. Yani, siz şühedâyı,
dünya hayatında hangi elbise içinde ve nasıl bir hâlde görmüşseniz, Allah
Teâlâ da onlara o türlü misalî elbiseler giydirmekte, öyle karşınıza çıkarmakta
ve dünyaya ait bazı umûru onlara icrâ ettirmektedir. Şu kadar var ki, onlar sizin
yediğiniz türden şeyler yemezler; hayatınızı devam ettirebilmeniz için mukayyet
bulunduğunuz yeme, içme, uyuma gibi bazı kayıtlar onlar için söz konusu
değildir.

Şehâmet-i İmaniye
İşte, her mü’minde imandan kaynaklanan bir kahramanlık ve cesaret ruhu

olması iktizâ eder ki biz buna şehâmet-i imaniye, izzet-i diniye ya da celâdet
deriz. Bununla beraber, Bediüzzaman Hazretleri mü’minlerdeki şehâmeti
anlatırken onu “şefkatle cihazlanmış şehâmet-i imaniye”8 şeklinde tavsif eder.
Yani, mü’minler, zâlimler karşısında zillet göstermedikleri gibi mazlumları da
zelil etmezler. Onlar, emri altındakilere hiçbir hak ve hürriyet tanımayan
despotlara dalkavukluk yapmaz, kaba kuvvet temsilcilerine el açıp boyun
bükmezler; bununla beraber, zayıf ve çaresiz kimselere karşı da tahakküm ve
tekebbürde bulunmazlar.

İmanın kazandırdığı izzetle yaşayan insanlar, kahramanlık ve cesaretlerini
haksızlıkta ve başkalarını ezmekte kullanmaz ve asla kaba kuvvete
başvurmazlar. Onlar, güçlü oldukları yerde affeder; hiddet ü şiddet anında hilm
ü silmle muamelede bulunur; ihtiyaç içinde kıvrandıkları durumlarda bile
“îsâr” ruhuyla hareket edip başkalarını düşünür ve düşmanları hakkında dahi
hayırhahlıktan geri durmazlar. Savaş esnasında harbin kendi kurallarına göre
davransalar da, hemen her zaman sulh yolu araştırır ve herkesin kendi hak ve
hürriyetlerine göre yaşamasını temin etmeye çalışırlar.

Nitekim, Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ) Medine-i Münevvere’ye teşrif
buyurduğunda, “Medine Vesikası” adıyla bilinen mukaveleyi9 yapmış; sulh
hâlinde, herkesin kendini emniyet ve güvende hissetmesi gerektiğini fiilen
göstermişti. O anlaşmanın imzalandığı dönemde, Medine’de Hristiyanlar,
Yahudiler, müşrikler, bir kabile dinine inananlar ve dinsizler de vardı. Fakat,
Resûl-i Ekrem Efendimiz hiç ayırım yapmadan barış ve güven içinde yaşamaya
razı olan herkesi anlaşmaya çağırmıştı. Yaptığı mukavelede, kabileleri teker
teker saymış; Benî Avf, Benî Hâris, Benî Sâide, Benî Cuşem, Beni’n-Neccâr...
diyerek her kabileyi zikrettikten sonra o kabilenin hak ve sorumluluklarını
belirtmişti. Peygamber Efendimiz, Mekke’nin fethi sırasında da, Müslümanlara
senelerce düşmanlık yapan kimseleri bile affetmiş; kapısını çalanlara daima



merhametle muamelede bulunmuş ve en güçlü olduğu dönemlerde dahi kuvvet
ve celâdeti tahakküm sebebi olarak kullanmamıştı. Daha sonraki dönemlerde de
özellikle Râşid Halifeler, Selçuklular ve Osmanlılar, emirleri altındaki
toplulukları aynı emniyet ruhuyla yaşatmışlardı.

Diğer taraftan, celâdet ve şecâat duygusunu başkalarını ezme ve kendini
ifade etme yolunda kullananlar da olabilir. Aslında, Cenâb-ı Allah insana,
dışarıdan gelecek saldırılardan kendini koruması için “kuvve-i gadabiye” (öfke
hissi) dediğimiz bir duygu vermiştir. Bu duygu, hariçten gelen hücumları
önlemek için itici bir kuvvet ve tedbirli olmaya yarayan bir güçtür. Korkulacak
şeyler karşısında temkinli davranma ve onları telâşa kapılmadan savmaya
çalışma anlamındaki yiğitçe duruşun, yani “şecâat”in kaynağı olan bu duygu;
bütün kin, nefret, hınç, hiddet, dargınlık ve kızgınlığın da menşeidir. Bazıları,
korkulmayacak şeylerden dahi korkar, sürekli vehimlerle oturup kalkar ve
değişik paranoyalarla hayatı yaşanmaz hâle getirirler ki, bunların hâlini
“cebânet” (korkaklık) kelimesi ifade eder. Fakat, bazı insanlar da vardır ki,
onlar âkıbeti hiç düşünmeden, ölçüsüzce ve muhâkemesizce her işe girişir ve
neticesi mutlak felâket olan tehlikelere bile korkusuzca atılırlar. Kuvve-i
gadabiyenin bu ifrat hâline de “tehevvür” (korkusuzluk ve saldırganlık) denir.

Fâcirin Cesareti
İşte, şecâat duygusu, dinin emrettiği ölçüler içerisinde ve izin verdiği şekilde

değil de, kuvvet göstermek, başkalarını ezmek ve hak edilmeyen bir şeyi zorla
almak için kullanılırsa, bunu yapan insanın celâdet ve şecâati, övülen ve takdir
edilen bir vasıf olmaktan çıkar. Korkusuzluğu bâtıl yollarda ve zorbalıkta
kullanan bir insanın cesareti kendinden Allah’a sığınılması gereken bir şerre
dönüşür. Hele bir de, o korkusuz insan fâcirse, onun celâdet ve şecâati daha
büyük musibetlere sebebiyet verir.

Fâcir; İslâm’ın emirlerini çiğneyen, dinî ölçü ve prensiplere aykırı hareket
eden, günahlarda ısrarcı davranan ve büyük günahları işlemekten bile
utanmayan azgın kimse demektir. Kalbi ölmüş ve vicdanı tefessüh etmiş böyle
birinden şefkat ve merhamet beklenmez; onun şecâat duygusu şefkat hissiyle
dengelenmediği için, fâcir adam hiç kimseye acımaz… O, zulüm ve
zorbalıklarının âkıbetini hiç düşünmeden kan döker, can alır, yuva yıkar ve
ocaklar söndürür. Bundan dolayı, pek çok hikmetli sözü bulunan Hazreti Ömer,
bu hususa da dikkat çekmiş; fâcirin celâdetinden Allah’a sığınmış ve öyle bir
şer karşısında bizim de ilâhî hıfz ve riayete yönelmemizi tavsiye buyurmuştur.

Müttakînin Tembellik ve Miskinliği



Sorunuzda, Hazreti Ömer Efendimiz’in istiâzede bulunduğu ikinci husus
“müttakînin aczi” idi. Acz; güçsüzlük, kifâyetsizlik, beceriksizlik ve elinden iş
gelmeme hâlidir. Bu hadis-i şerifte acz; tembellik, uyuşukluk, bitkinlik,
ümitsizlik ve çaresizlik mânâlarını da ifade edecek şekilde kullanılmıştır.

Tembellik, beceriksizlik ve çaresizlik anlamındaki âcizlik, bir kâfir sıfatıdır.
Mü’minin şe’ni, sa’y u gayret ve ümittir. Hususiyle de karamsarlıktan neş’et
eden çaresizlik ve miskinlik duygusu, milletleri felç eden dehşetli bir hastalıktır
ve ilerlemeye, gelişmeye, olgunlaşmaya manidir.

Âcizlik her insan için kötü olsa da mü’minin beceriksiz, miskin ve bedbin
olması çok daha kötüdür. Zira, mü’mindeki acziyet, onun Cenâb-ı Hakk’a itimat
etmeyişine de bir emaredir. Aciz bir insan, Allah Teâlâ hakkında hüsnüzanda
bulunmuyor demektir ve dolayısıyla onun, “Kulum Beni nasıl tanırsa, ona öyle
muamele ederim.”10 hadis-i kudsîsi gereğince ilâhî inayetten istifadesi
mümkün değildir.

Müttaki bir insanın beceriksizlik ve çaresizlik içine düşmesine gelince, o
bütün bütün fena bir durumdur. Zira, müttaki bir kul, belli bir seviyenin
insanıdır. O, Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak suretiyle O’nun
azabından korunma cehdinde bulunan bir insandır. Müttakiyi, takvanın daha
şümûllü ve umumi mânâsına göre tarif edersek, o, dinin prensiplerini
hassasiyetle görüp gözettiği gibi, şeriat-ı fıtriye kanunlarına da riâyet eden;
Müsebbibü’l-esbab’a tam itimat etmekle beraber sebepleri de yerine getiren;
Cehennem’i netice veren davranışlardan sakınmanın yanı sıra kalbini de şirk
işmâm eden şeylerden koruyup kollayan insan demektir. Dolayısıyla da, şartlar
ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin, bir müttakinin bedbinlik yaşaması ve
acze düşmesi kabul edilemez. O bir taraftan sebepleri yerine getirme, diğer
yandan da Cenâb-ı Allah’ın kudretine sığınma hususiyetleriyle maruf bir kul
olmalıdır. Oysa acz, Müsebbibü’l-esbab’a yönelme keyfiyetini
belirleyememeyi ve sebepleri terk etmeyi netice verir. Böylece, o insan, hem
tekvinî emirler mevzuunda, hem Müslümanca yaşama konusunda, hem de dinini
dünyaya anlatma hususunda elinden bir şey gelmeyen bir âciz, bir miskin hâlini
alır.

Takva’nın Bir Derinliği
Bir gün, Resûl-i Ekrem Efendimiz, Ebû Ümâmetü’l-Bâhilî Hazretleri’ni,

Mescid-i Nebevî’de mahzun, mükedder, kalbi kırık ve boynu bükük
oturuyorken görmüş ve hemen o hâlinin sebebini sormuştu. Ebû Ümâme, “Ey
Allah’ın Resûlü, evde yiyecek bir şey yok ve fakr u zaruret had safhaya



ulaştı. Peşimi bırakmayan bir sıkıntı ve bazı borçlarım sebebiyle böyle
gamlıyım.” cevabını vermişti. Bunun üzerine, Peygamber Efendimiz, ona sabah
akşam şunları söylemesini tavsiye buyurmuştu: “Allahım tasadan, kederden,
eli kolu bağlı miskin miskin oturmaktan, tembellikten, korkaklıktan, malımı
ulvî bir gaye için verememe cimriliğinden, borç altında ezilmekten ve
düşmana mağlup olmaktan Sana sığınırım.”11

Ebû Ümâme Hazretleri bu sözlerin mânâsını anlamış; hem Cenâb-ı Hakk’a
teveccüh edip niyazda bulunmuş hem de fiilî duayı da yerine getirme
düşüncesiyle çalışmış, gayret göstermiş; tasa ve kederden kurtulduğu gibi
borçlarını da ödemişti. “Âcizlikten ve tembellikten Sana sığınırım.” dedikten
sonra, o, hâlâ bir kenarda oturup el âlemin avucuna bakamazdı. Artık bu
safhada ona düşen vazife, dua ettiği hususları fiiliyâta dökmekten ibaretti.

Evet, teşriî emir ve nehiyleri gözetip dinin “yap” veya “yapma” dediği
hususlarda emre imtisal etmenin yanı sıra, tekvinî emirlere riayet etmek, yani,
Allah’ın kâinatta câri sünnetine (kanunlarına) uygun hareket etmek de takvanın
önemli bir buududur. Biz, millet olarak, takvanın çok önemli bir yanı olan
“tekvinî emirleri gözetme” esasına gereken değeri vermeyince zenginliklerimizi
bir bir kaybetmiş ve ezilmişiz. Daha sonra, bu hatamızı telafi etmeye çalışırken
daha büyük bir hataya düşmüşüz: Batı’nın muvaffakiyetini dünyayı çok iyi
okumalarında ve onun üzerine yoğunlaşmalarında görmüş, “Biz de kevnî
kanunları değerlendirerek onlara yetişeceğiz.” demişiz; ama ne yazık ki,
mukaddes değerlerimizi bir kenara atmakla işe başlamışız.

İşte, acz ve çaresizlik düşüncesi zatında kötü olsa da, sünnetullahı bilen ve
hem teşriî hem de tekvinî emirlere uyması beklenen bir müttakînin âcizlik ve
meskenet hastalığına yakalanması çok daha kötü bir durumdur. Bu sebeple ve
daha pek çok hikmete mebnî olarak Hazreti Ömer, müttakinin aczinden Allah’a
sığınmış; böyle bir bedbinliğe düşmememiz için de bizi uyarmıştır.

İlahî Yardıma Çağrı Olan Acz
Bediüzzaman Hazretleri’nin, mesleğinin bir esası saydığı acz meselesi

bedbinlik ve çaresizlikten çok farklıdır. Bu zaviyeden acz, miskinlik ve
tembellikle eli kolu bağlı oturmak değildir; insanın, kendi üzerine düşen sa’y ü
gayreti ortaya koyarak kulluk vazifesini yapmasının yanında, Allah karşısında
âcizliğini de idrak ve ilân etmesidir.12 “Ben âcizim, Sen Muktedirsin; ben
fakirim, Sen Ganîsin; ben muhtacım, Sen ise bütün ihtiyaçları gidermeye gücü
yetensin.” deyip Cenâb-ı Allah’ın kudretine dayanmasıdır. İnsanın, Cenâb-ı
Hak karşısında kendini bir hiç bilmesi, her zaman kulluğunun farkında olarak



hareket etmesi, umduğu Cennet meyvelerine mukabil ibadet ü taatini çok
yetersiz görmesi ve sadece ilâhî rahmete itimat etmesidir. Acz u fakrının
farkında olan bir kul sürekli, “Ben kendime yetmem Allahım, inayet ve
kereminle destekle beni. Ben kendi işlerimin üstesinden gelemem ve kendi
imkânlarımla Cennet’e gidemem Rabbim, rahmet ve inayetinle teyit buyur,
Cennet’ine al şu âciz bendeni. Bütün imkânlarımla Cennet’i peylemeye
çalışsam ve bütün ömrümü ona hasretsem de, benim cehd u gayretim Cennet’i
kazanmaya kâfî gelmez. Ona ancak, Senin merhametinle ulaşabilirim. Beni de
ilâhî rahmetinle yarlığa Allahım!” der durur. Kendi güç ve kuvvetiyle en küçük
bir zaferi bile elde edemeyeceğine ama Allah’ın inayetiyle her işin altından
kalkabileceğine inanır. Böylece, aczini Allah’ın kudret ve inayetine bir çağrı
yapar; kendi küçüklüğüne rağmen O’nun sonsuz kudretine dayanır ve o kuvvet
sayesinde her meselenin üstesinden gelebileceğine iman eder.

Evet, insan âciz, zayıf ve muhtaçtır; O ise, her şeye hükmeden mutlak bir
Hâkim’dir. Bu itibarladır ki, hâlis bir kul hemen her zaman, kendi
küçüklüğünün şuurunda ve O’nun büyüklüğünü takdir hisleriyle iki büklüm
yaşar; isteyeceği her şeyi, kavlî, fiilî ve hâlî talep çerçevesinde sadece ve
sadece O’ndan ister ve O’na karşı müstağni davranmayı küstahça bir çalım
sayar. O’nunla dua ve ibadet münasebetlerinde lâubalî olmayı ve gayr-ı ciddi
bulunmayı da bir saygısızlık kabul eder. O’na teveccühünde her zaman bir
yandan ümit, diğer taraftan da endişe mülâhazalarıyla dolar.

Aslında, hem dünyevî hem de uhrevî beklentilerimiz hesabına yaptığımız
işler ile talip olduğumuz neticeler arasında bir münasebetsizlik var gibidir.
Meselâ, binlerce yıldız ve gezegen emrine verilse, binlerce senelik bir ömür de
bahşedilse, insan Cennet gibi bir ebedî menzili var edemez; Cennet hayatının
bir gününe bile nâil olamaz. Fakat, Allah (celle celâluhu) elli-altmış senelik bir
kulluğa bedel ebedî saadeti vaad etmektedir. Dua etmekle ya da namaz kılmakla
Cennet’e ulaşmak arasında zâhiren bir münasebet gözükmemektedir. Oysa,
Cenâb-ı Hak, “Siz, üzerinize tevdi ettiğim şu vazifeyi yapın, Ben de ona
mukabil şöyle bir mükâfatta bulunacağım.” demekte ve bizim nazarımızda çok
küçük olan bazı amellere pek büyük bir kıymet takdir etmektedir. İşte, orada
asıl tenasüp Allah’ın emrettiği o ameli yapmak ve O’nun değer biçtiği bir işi
takdir ettiği o değere göre ele almaktır. Çünkü, Mevlâ-yı Müteâl, kullarının
aczini bir merhamet çağrısı gibi kabul etmekte; hâlis bir niyetle ortaya konan
çok küçük amellere sonsuz nimetler vererek mukabelede bulunmaktadır.
Meselâ, namaz bazen bir saate sığdırılabilecek bir ibadettir ve insanın
nazarında Cennet’in karşılığı olabilecek bir kıymette değildir. Zâhiren, beşerî
hareket ve davranışlara sıkıştırılmış bir darlık içinde eda edilen ve bazen



gafletle biraz daha daraltılan o namazla Cennet alınamaz. Fakat, Cenâb-ı Allah,
namaza öyle bir kıymet biçer, ona o denli bir vüs’at verir ve onu öyle değerler
üstü değerlere ulaştırır ki, artık o namaz küçük ve değersiz bir şey değildir;
bilâkis, Cennet’i satın almaya yetebilecek bir sermayedir.

Demek ki, Cenâb-ı Allah size bir vazife tahmil ediyor. O vazife teklif-i
mâlâyutak denebilecek cinsten güç yetiremeyeceğiniz bir iş de değil, herkesin
az bir gayretle altından kalkabileceği bir iş. Fakat, ona öyle bir kıymet biçiyor
ki, onunla Cennet’i satın alabiliyorsunuz. Yani, elinizdeki değersiz bakır
parçasına kendi mührünü vuruyor ve o mangırı bir anda cihanları
peyleyebilecek bir para seviyesine yükseltiyor. Aynen öyle de, sizin imanınız
da O’nun mührünü taşıyan çok değerli bir sermaye; ibadet ü taatiniz ebedî
saadeti satın alabilecek kıymette bir hazine... Âciz ve fakirsiniz; belki elinizden
çok küçük bir iş geliyor ama o, Hak katında çok büyük sayılıyor ve ona
mukabil sizin için Cennet kapıları açılıyor.

Tabiî ki, böyle bir netice gönlünüzde bir teşekkür hissi ve minnettarlık
duygusu hâsıl eder.. içinizde bir şükür hissi uyarır... Birinizin bin olduğunu,
kendi darlığınız içinde eda ettiğiniz bir ibadetin O’nun rahmetinin genişliğiyle
değerler üstü değerlere ulaştığını görünce şevk ile gürlersiniz.. bu büyük
nimetler sizi sürekli tefekkür, şükür ve şevk atmosferine çeker. Dahası, şahit
olduğunuz ilâhî rahmet ve inayet sizin gönlünüzde de şefkat hissini coşturur;
mahlukâta merhametle bakan bir insan olursunuz.

İlâhî Teveccüh ve Sıfatlar
Hâsılı; Hazreti Ömer Efendimiz, celâdet ve acz sıfatlarının yer

değiştirmesine dikkat çekmiş; cesaretin fâcir bir insanda tehlikeli bir silah
olduğuna ve aczin de müttakî bir kula hiç yakışmadığına işaret ederek bu iki
sıfattan istiâzede bulunmuştur.

Bediüzzaman Hazretleri’nin de ifade ettiği gibi, Cenâb-ı Hakk’ın teveccühü
sıfatlara göredir. “Meselâ, sabrın mükâfatı zafer; atâletin mücâzâtı sefalet; sa’y
ve sebatın sevabı da servet ve galebedir.”13 Öyleyse, sa’y ve gayrete sarılan,
teşriî emirlerle beraber tekvinî emirleri okumasını da bilen kim olursa olsun,
Cenâb-ı Allah onu muvaffak eder. Dolayısıyla, tekvinî emirlere itaat eden
kimse, inançsız bir insan da olsa, kevnî hakikatleri görmezlikten gelen
Müslümana galebe çalar.

Bir kâfirin her sıfatının küfründen neş’et etmesi lâzım gelmediği gibi, bir
Müslümanın, bazı sıfatları da dinî disiplinlere uygun olmayabilmektedir.
Âcizlik, yeis ve çaresizlik birer küfür sıfatı olmasına rağmen bunların bazı



mü’minlerde bulunması da ihtimaldir. Celâdet, şecâat ve şehâmet de birer
mü’minlik şiârı olduğu hâlde, bazen inançsız bir insan da bu sıfatlara sahip
olabilmektedir.

Şayet, Allah Teâlâ sadece güzel sıfatlara değer veriyorsa, korkaklık,
miskinlik, ümitsizlik ve çaresizliğe teveccüh etmiyor ve bu çirkin vasıfları
üzerinde barındıranlara merhamet nazarıyla bakmıyor demektir. Bir mânâda,
âciz ve miskin kimseler “kendi hâllerine bırakılmış ve terk edilmiş”
zavallılardır. Böyle bir “bırakılmışlık” ise, “Allahım beni göz açıp
kapayıncaya kadar dahi olsa nefsimle baş başa bırakma!” diye dua etmesi, heva
ve hevesinin insafsızlığına terk edilmemek için yakarışta bulunması beklenen
bir mü’mine yakışmayan bir sıfattır. Evet, mü’min ümitli, gayretli, azimli ve
Cenâb-ı Allah hakkında hüsnüzanlı olmalıdır.

Sözlerimizi yine Mehmet Âkif’in yanık nağmeleriyle bitirelim:
“Madem ki alçaklığı bir, ye’s ile şirkin;
Madem ki ondan daha mel’un daha çirkin
Bir seyyie yoktur sana; ey unsur-i iman,
Nevmid olarak rahmet-i mev’ûd-i Hudâ’dan
Hüsrana rıza verme... Çalış... Azmi bırakma;
Kendin yanacaksan bile, evlâdını yakma!”

1 İbn Teymiyye, Minhâcü’s-sünne 6/401; Mecmûu’l-fetâvâ 28/68.
2 Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.192 (Onuncu Risale).
3 Fetih sûresi, 48/29.
4 Bediüzzaman, Sözler s.140 (On İkinci Söz, İkinci Esas).
5 Bakara sûresi, 2/154.
6 Bediüzzaman, Mektubat s.1 (Birinci Mektup, Birinci Sual).
7 Bediüzzaman, Mektubat s.3 (Birinci Mektup, Birinci Sual).
8 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.89 (İlk Hayatı).
9 Bkz.: Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi 1/118, 170.
10 Buhârî, tevhid 15, 35; Müslim, zikir 2, 19, tevbe 1.
11 Buhârî, cihâd 74, et’ime 28, daavât 36, 40; Tirmizî, daavât 70.
12 Bediüzzaman, Sözler s.518 (Yirmi Altıncı Söz, Zeyl).
13 Bediüzzaman, Mektubat s.537 (Hakikat Çekirdekleri).



Sıra Bize de Gelecek!..
Soru: Bazı sofilerin râbıta-i mevt düşüncesi ile Hazreti Bediüzzaman’ın

râbıta-ı mevt anlayışı arasında nasıl bir fark vardır? Dünyanın cazibedar
güzellikleri karşısında aldanmama vesilelerinden biri olan ölümü ve ötesini
tefekkür etme konusunda hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Cevap: İslâm’ın koruyucu zırhı hükmünde olan ve dinin ayakta durabilmesi
için insanlar arasında daima canlı tutulması gereken “müeyyidât” dediğimiz
esaslar vardır. Bu esasların birincisi, “emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-
münker”dir; yani, sürekli iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymaktır. Başka
bir ifade ile, emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münker, Kur’ân ve Sünnet’e uygun
düşen söz, amel ve davranışları öğütlemek; haram ve günahlardan, Allah’ın
razı olmadığı ifade, fiil ve tavırlardan da sakındırmaktır.

Müeyyidâtın çok önemli diğer bir yanını da “rekâik” teşkil eder. İmanı
kuvvetlendiren, güzel ahlâka teşvik eden, kalbde Allah sevgisini ve rikkati
artıran, gönlü yumuşatan ve gözün yaşarmasına vesile olan öldükten sonra
dirilme, insanın Cenâb-ı Hak’la münasebeti ve zühd mülâhazası ile ilgili
konulara “rekâik” denir.

Selef-i salihîn efendilerimiz rekâikle meşgul olmayı hayatlarının bir parçası
hâline getirmiş; “Kitabü’z-Zühd ve’r-Rekâik” adlı eserler yazmış; hadis
mecmualarında ya da diğer kitaplarında “rikâk” başlığı altında ölüm ve
ötesiyle alâkalı mevzulara, Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem), ashab-ı kiramın ve tâbiînin ibadet, zühd, tevekkül, tevazu ve kanaata
dâir söz ve tavsiyelerine yer vermişlerdir. İnsanın ölüm meleğiyle karşılaştığı
andaki durumu, can verme sırasındaki hâli, defnedilmesi, kabir azabı, berzah
hayatı, mahşer, hesap, mizan, sırat, Cennet ve Cehennem gibi safhalar üzerinde
uzun uzun durmuşlardır. Bununla beraber, rekâik arasında en fazla râbıta-i mevt
konusuna değinmiş ve ahiret için azık edinmenin lüzumuna dikkat çekmişlerdir.

Râbıta-i Mevt
Râbıta; iki şey arasındaki bağ, bağlılık, irtibat, alâka ve münâsebet

mânâlarına gelmektedir. Mevt ise, ölüm demektir. Öyleyse, “râbıta-i mevt”
tabiri, ölümü sürekli hatırda tutmayı, bir ayağı öbür âleme atmışçasına ötelerle
irtibat hâlinde bulunmayı, bu dünyanın bir misafirhane olduğunu düşünerek
ebedî saadeti kazanma gayretiyle yaşamayı ve tûl-i emelden kurtularak büyük
bir alâka ile ahiretin yamaçlarına yönelmeyi ifade etmektedir.

Kur’ân-ı Kerim hemen her münasebetle ölümü ve ölüm ötesini hatırlatmakta;



“Her nefis ölümü tadıcıdır.” ;1 “Senden önce hiçbir insana dünyada ebedî
hayat nasip etmedik. Sanki sen ölsen, onlar ebedî mi kalacaklar! Hayır, her
nefis bilerek veya bilmeyerek ölümü tadıp-durmaktadır. Biz, sizi bazen şerle,
bazen de hayırla imtihan ederiz. Sonunda Bizim huzurumuza getirilirsiniz.”;2

“Yeryüzünde bulunan her varlık fânidir.” ;3 “Hiç şüphe yok ki sen de
öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra da büyük duruşmanın olacağı kıyamet
gününde Rabbinizin huzurunda birbirinizle dâvalaşacaksınız.”4 gibi âyet-i
kerimelerle dünyanın geçiciliğini, büyük bir mahkemenin insanları beklediğini
ve ahiret hayatının ebedî oluşunu vurgulamaktadır.

Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) da “Ölümü ve öldükten sonra
kemiklerin ve cesedin çürümesini hatırlayın. Ahiret hayatını isteyen dünya
hayatının süsünü terk eder.”5 buyurmuş; “Lezzetleri tahrip edip acılaştıran
ölümü çok anın.”6 diyerek râbıta-i mevt tavsiyesinde bulunmuştur.

Hak dostları, Cenâb-ı Hakk’a vasıl olmak ve dünyanın mânevî
tehlikelerinden kurtularak ebedî saadeti temin etmek için, bir taraftan çilelerle
ve riyazetlerle nefis tezkiyesine çalışmışlar; diğer taraftan da, bu dünyada fâni
birer misafir olduklarını düşünerek ahiret azığı edinmeye gayret
göstermişlerdir. Her zaman insanlara ölüm hakikatini hatırlatmış ve sürekli
râbıta-i mevt dersi vermişlerdir. Öyle ki, kısa bir süreliğine de olsa onlarla
oturup kalkan herkesin gönlüne ötelerin buğusu düşmüş; onları dinleyenler sık
sık,

“Bindirirler cansız ata, indirirler zulmete;
Ne ana var, ne ata, örtüp pinhân ederler.
Ne kavim var, ne kardeş, ne eşin var, ne yoldaş,
Mezarına bir çift taş, diker nişan ederler.”

şeklinde Yunusça sözler duymuşlardır. O atmosferde hep berzah, haşir, mahşer
ve mizan manzaraları dinlemiş; bazen rahmet-i ilâhiyeye iltica duygusuyla,
bazen de Cehennem’in önüne kollarını gerip “Burası çıkmaz sokak!” diyerek
ümmetine el uzatan Resûl-i Ekrem’in şefaatine mazhar olma recasıyla
soluklansalar bile, çok defa ötelerin endişe ve korkularıyla ürpermiş ve o
meclise rahat rahat yürüyerek girseler de oradan ayrılırken ayaklarının
titrediğini hissetmişlerdir.

Evet, bazı sofiler, râbıta-i mevti yürüdükleri yolun önemli bir rüknü kabul
etmiş; tûl-i emelin menşei olan tevehhüm-ü ebediyeti (hiç ölmeyecekmiş gibi
yaşama ve dünya hayatının sürüp gideceğine inanma kuruntusunu) o râbıta ile
izale etmeye çalışmışlardır. Üstad’ın ifadesiyle, onlar farazî ve hayalî bir
surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül etmiş; yıkanıyor ve kabre



konuyor olduklarını farz etmiş; düşüne düşüne, nefs-i emmârenin o tahayyül ve
tasavvurdan müteessir olacağına ve uzun emellerinden bir derece
vazgeçeceğine inanmış ve râbıta-i mevti bu şekliyle uygulamışlardır.7 Bu türlü
bir uygulamada, âkıbeti düşünmek suretiyle hayalen gelecek zamanı hâle
taşımak ve istikbalde vuku bulacak hâdiselerin o anda cereyan ettiğini farz
etmek esastır. Ölüm düşüncesinde yoğunlaşmak ve bu sayede nefsi öleceğine
ikna etmek, bunu sık sık tekrar ederek onu ölüm fikrine iyice alıştırıp tûl-i
emelin önünü almak hedeflenmektedir.

Bediüzzaman’a Göre Râbıta-i Mevt
Bediüzzaman Hazretleri de, ihlâsı kazanmanın ve muhafaza etmenin en

müessir bir sebebinin, râbıta-i mevt olduğunu belirtmiş; onu “ölümünü
düşünüp, dünyanın fâni olduğunu mülâhaza edip, nefsin desiselerinden
kurtulmak”8 şeklinde tarif etmiş; riyâdan nefret ettiren ve ihlâsı kazandıran
râbıta-i mevt vesilesiyle Eski Said’in Yeni Said’e inkılap ettiğini söyleyerek
başta Haşir Risalesi ve İhtiyarlar Risalesi olmak üzere eserlerinde o râbıtayı
ve ölümün ehl-i iman hakkındaki nuranî, hayattar ve güzel hakikatini nazara
vermiştir. Ayrıca, “Kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yalnız dört
kelimeyle dört kelâm öğrendim.”9 diyerek başladığı Katre Risalesi’nde şerh
ettiği kelâmlardan biri de ٌّقَح ُتْوَمَْلا   “Ölüm haktır.”10 gerçeği olmuştur.

Râbıta-i mevti kendine yoldaş ettiğini söyleyen Bediüzzaman Hazretleri, onu
kısmen de olsa bir kısım sofilerden faklı anlamış ve farklı uygulamıştır. Ona
göre, bu râbıta, farazî ve hayalî bir surette, âkıbeti düşünerek geleceği şimdiki
zamana taşıma şeklinde yapılmamalı; belki ölüm hakikati iyi kavranarak içinde
bulunulan andan fikren gelecek zamana yürümek suretinde olmalıdır. Çünkü,
sofîlerin uygulamasında, “Gelecekte vukuu muhakkak olan hâdiselere olmuş
gibi bakılır.” esprisi vardır. Dolayısıyla, onlar bir gün mutlaka öleceklerini
düşünüp ilerideki o ölümü olmadan önce olmuş gibi tahayyül ederek zaman-ı
hâzıra taşımaktadırlar. Ne var ki, insan bir gün öleceğine inansa bile, nefis o
ölüm gününü kendisine çok uzak görebilir. İnsan, hayalen geleceği hâzır zamana
taşıyıp kendi ölümünü düşünse de, nefis daha ilk fırsatta “Kim bilir daha kaç
sene yaşayacağım?” diyerek gaflete düşebilir. Hastalar Risalesi’nde de
dendiği gibi, gençlik ve sıhhat gaflet verir, dünyayı hoş gösterir ve âhireti
unutturur.11 Bundan dolayı, hayalî ve farazî bir suretteki râbıta-i mevt, geçici
olarak nazarları ahirete çevirse de öteler mülâhazasını sürekli canlı tutamaz;
çünkü, gençlik, sıhhat, imkânların genişliği ve içtimaî hayata karışma gibi
sebeplerle o hayal çabucak delinir ve kalıcı bir tesir icra edemez.



Evet, Bediüzzaman Hazretleri’nin râbıta-i mevt anlayışında, “hakikat
noktasında zaman-ı hâzırdan istikbale fikren gitmek” esastır. Hazreti Üstad, çok
samimi bir kalbin en içli sesi ve hasbî bir gönlün muhasebe terennümü olan On
İkinci Nota’da da bu anlayışına dair ipuçları verir. Aslında, ölüm, dilini
susturduğunda, diline bedel kitabıyla niyaz etmeyi dileyerek ve kabulünü
rahmet-i ilâhiyeden reca ederek bir yakarış şeklinde yazdığı o bölümde,
kalbinin tazarru ve münâcâtını dile getirdiği aynı anda râbıta-i mevt adına bir
üslûp da gösterir. Başkalarının “Bir gün ben de öleceğim, tabuta konacağım,
dostlara veda edeceğim” diyerek hayal ettikleri ve düşüne düşüne o an vaki
olmuş gibi duymaya çalıştıkları ölümü fikren geleceğe giderek tadar ve bunu
“Kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarıma veda eyledim. Kabrime
teveccüh edip giderken, Senin dergâh-ı rahmetinde, cenazemin lisan-ı hâliyle,
ruhumun lisan-ı kâliyle bağırarak derim: El-amân, el-amân! Yâ Hannân! Yâ
Mennân! Beni günahlarımın hacâletinden kurtar!” sözleriyle ifade eder. Çünkü
o ٌبيِرَق , ٍتٰا  ُّلـُك   “Her gelecek yakındır.”  sırrıyla ölümün geleceğini kendi
varlığı kadar gerçek ve yakın olarak görmekte, içinde bulunduğu zamandan
sıyrılıp fikren istikbalde yaşayarak kendi ölümünü müşâhede etmektedir. O,
ölümü hayal ve farz etmeye ihtiyaç duymayacak kadar kat’i ve yakın bilmekte
ve bunu “Kat’î bir yakîn ile anladım ki, bağlandığım ve meftun olduğum şu dâr-
ı dünya hâliktir (yok olmaya mahkûmdur) gider ve fânidir ölür. Ve
bilmüşâhede, içindeki mevcudât dahi, birbiri arkasından kafile kafile göçüp
gider, kaybolur.”12 şeklinde seslendirerek râbıta-i mevti bir yakîn (sağlam,
sarsılmayan, şüphe ve tereddüt bulunmayan îtikad) meselesi olarak yorumlar.
Bu zaviyeden, İhlâs Risalesi’nde, râbıta-i mevtten hemen sonra iman-ı tahkikîyi
ve mârifet-i Sâni’i nazara vermesi çok manidardır.

Üstad’a göre, râbıta-i mevtte hayale ve farz etmeye ihtiyaç yoktur; çünkü,
haddizatında insan hakikat noktasında her an ölümü tatmakta ve ölümlere şahit
olmaktadır. O, her çeşit mahlûkatta bir nevi kıyametin ve bir çeşit haşrin
tekrarla vukua gelmekte olduğunu ve bunun büyük kıyametin vukuuna ve
geleceğine işaret ettiğini söyler ve şöyle bir misal verir: Bir haftalık zamanı
gösteren bir saate bakarsanız; o saatte saniyeleri, dakikaları, saatleri, günleri
sayan ibreleri ve milleri görürsünüz. Dikkat ederseniz, saniyeleri sayan ibre,
dakikaları sayan ibrenin hareketini ihbar etmektedir. Dakikaları sayan ibre,
saatleri sayan ibrenin hareketini bildirmektedir. Saatleri sayan ibre de, günleri
gösteren ibrenin hareketini husule getirmekte ve göstermektedir. İşte, birincinin
hareketinin tamam olması, ikincisinin de hareketinin tamam olacağına ve
ikincinin tamam-ı hareket etmesi, üçüncünün de itmam-ı hareket edeceğine
işarettir. Şayet, bu saati insan ömrüne tatbik edersek; ayları, seneleri ve eceli



gösteren ibreler olduğunu da düşünürüz. Biz her birimiz bir mânâda kendi ömür
ibremizin üzerinde oturmaktayız. Öyleyse, her saniye, her dakika, her saat, her
gün, her hafta, her ay ve her yıl bitiminde o zaman dilimlerine ait ibreler “tık”
dediğinde bizim ömür ibremizin de “tık” demesi muhtemeldir. O an için
ecelimizin “tık” sesini duymasak da alttaki ibrelerin hareketi her an biraz daha
sona yaklaştığımızı göstermekte ve hakikat noktasında ölüm her saniye
hükmünü icra etmektedir. Her “tık” sesi birinin ömür ibresinin sona ulaştığını
haber verdiği gibi, aynı zamanda sıranın bize geldiğini de ihbar etmektedir. Söz
gelmişken, Gönenli Mehmet Efendi’nin biraz da esprili şu mısralarını
hatırlatmakta fayda var:

“Saatin zinciri bitince eylemez tık tık
Vakt-i merhûnu gelince ruha derler çık çık!
Hakk’a kulluk eyle zira,
Ahirette dinlemezler hınk mınk...”

Ölüm Ansızın Gelir
Bediüzzaman Hazretleri bu mülâhazayı Yirmi Üçüncü Söz’de farklı bir

üslûpla seslendirir. Kendi ifadesiyle, bir vâkıa-i hayaliyede –siz
hüsnüzannınızla o seyahati bir keşif olarak da değerlendirebilirsiniz– trenle bir
tünelin içinde gitmektedir. Tünel ne zaman bitecek diye başını çıkarıp ileriye
bakınca, tünel kapısı yerine pek çok delik görür. O uzun trenden, insanların
birer birer o deliklere atıldıklarına şahit olur. Kendisi için ayrılan ve iki
tarafında iki mezar taşı dikilmiş bulunan bir deliğe daha rastlar. Dikkat ve
merakla bakınca, o mezar taşında, büyük harflerle “Said” ismi yazılmış
olduğunu fark eder. Bu seyahatini tabir eden Üstad Hazretleri, o yolculuğun,
âlem-i ervâhtan, rahm-ı mâderden, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden,
berzahtan, haşirden, köprüden geçen ve ebedü’l-âbâd tarafına uzanan bir
yolculuk olduğunu; o trenin zamanı, her bir vagonun bir yılı ve o tünelin ise
dünya hayatını temsil ettiğini söyler.13

Demek ki, biz de hayat treninde yol alıyoruz. Tren istasyona varmadan bizim
de bir çukura atılma ihtimalimiz var. Bizim için de bir durak belirlenmiş ve biz
hızla o durağa doğru ilerliyoruz. Bize ne zaman “Sıra sende!” deneceğini de
bilmiyoruz. Buna rağmen çoğumuz ölümün bir gün gelip çatacağından habersiz
yaşıyoruz. Münebbihât’ın başındaki nasihat de bu hakikati ifade etmektedir:

ْلَمَْألا ُلوُط  ُهَّرَغ  ْدَق  ْلَغَتْشا /  ُهاَیْنُدِب  ْنَم  اَي 

ْلَجَْألا ُهْنِم  َانَد  ىَّتَح  ٍَةلْفَغ /  ِيف  ْلَزَي  َْملَوَأ 



ْلَمَعْلا ُقوُدْنُص  ُرْبَقْلاَو  ًةَتَْغب /  ِيتْأَي  ُتْوَمَْلا 

ْلَجَْألِاب َِّالإ  َتْوَم  َال  اَھِلاَوَْھأ /  َىلَع  ْرِبِْصا 
“Ey dünya meşgaleleriyle oyalanan zavallı! Upuzun bir ömür ümidiyle hep

aldandın. Yetmez mi artık bunca gaflet ve umursamazl ığın. Bak, yaklaştı
ötelere yolculuk zamanın; unutma ölüm çıkıp gelir bir gün ansızın. Seni
bekliyor kabir, o ki amel sandığın. Öyleyse, kov dünya endişelerini ve sabra
sığın; ecelin dolup da yolculuk anın gelene dek hâlâ var bir fırsatın.”14 Evet,

ًةَتَْغب ِيتْأـَي  ُتْوَمَْلا   “Ölüm ansızın çıkıp gelir.”  Ve herkes o yolculuğa ne
hazırlamışsa kabrini onunla donatır. Bazıları çeyiz sandığı elinde şeb-i arusa
gidiyor gibi ona doğru yol alır.. kimisi de elleri boş bir müflis gibi kabre varır
ve onu hatalarının, kötülüklerinin ve günahlarının sandığı olarak bulur.

Evet, Hazreti Üstad’ın râbıta-i mevt anlayışına göre; insan hayale ve farazî
düşüncelere hiç lüzum kalmadan, bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi
olan kendi cenazesine bakabilir. O nazarla kendi şahsının mevtini gördüğü gibi,
bir parça öbür tarafa gitse asrının ölümünü de görür; daha bir parça öbür tarafa
gitse dünyanın ölümünü de müşâhede eder.15 “Her nefis ölümü tadıcıdır.”16

mealindeki âyet münasebetiyle bu hakikate değinen Hazreti Bediüzzaman,
“Nev-i insanî bir nefistir, dirilmek üzere ölecek. Küre-i arz dahi bir nefistir,
bâki bir surete girmek için o da ölecek. Dünya (hayatı) dahi bir nefistir, âhiret
suretine girmek için o da ölecek!”17 der.

Kabir Ziyareti ve Katı Kalbler
Diğer taraftan, kabristanı ziyaret etmek ve oraya bir ibret mahalli olarak

bakmak râbıta-i mevt düşüncesi açısından bizim için faydalı olabilir. Ne var ki,
günümüzde hayat tutkusu ve günlük meşgaleler insanları öylesine kuşatmıştır ki,
mezarlardan ibret alan kimselere rastlamak pek zordur. Şahsen, kabristana çok
gittim, sayısını bilemeyeceğim kadar cenaze teşyiine iştirak ettim; fakat,
maalesef, kabirde sergüzeşt-i hayatını düşünerek, yarınki hesaplarıyla hayatının
seyri arasında bir irtibat kurarak, bugünden yarına bakarak, orada bayılasıya
ağlayan bir insan gördüğümü hatırlamıyorum. Hazreti Osman, mezarlığa
uğradığı zaman nefes alamayacak hâle gelinceye kadar hıçkıra hıçkıra ağlarmış.
Vefat edenlerin aile fertlerini ve akrabasını ağlarken görmüşümdür; fakat,
orada ahiret mülâhazasıyla Hazreti Osman gibi bayılacak kadar ağlayan bir
mü’min gördüğümü söyleyemem. Demek ki, üzerimizde kalın bir gaflet perdesi
var; o perde o esnada bizim de devrilebileceğimizi ve bir çukur da bizim için
kazılabileceğini içimizde derince duymamıza mani oluyor.



Bundan dolayı, hayatın kadr u kıymetinin bilinmesi, bu dünyanın ölümlü
olduğunun vicdanda duyulması ve insanların kabre doğru yol aldıklarının daha
açık görülmesi açısından hastahanelerin daha tesirli olduğunu düşünüyorum.
Kanaatimce, herkes zaman zaman bir hastahaneye gitmeli, hasta ziyaretinde
bulunmalı, imkânı varsa onlara yardım etmeli; bu arada elinde idrar torbasıyla
dolaşanların ya da arada bir dolaşma imkânı da bulamayarak hep bir makinaya
bağlı kalan insanların hâline ibret nazarıyla bakmalı; inleyen insanları
dinlemeli, onların inlemelerinde ve ahiret endişelerinde ölümü duymaya
çalışmalı.. ve bu sayede kendi içinde de o râbıta-i mevt mülâhazasını
geliştirmeli.

Bu arada, sorunuzda yer alan, dünyanın cazibedar güzellikleri karşısında
aldanmama meselesini sadece râbıta-i mevte bağlamamalı. Evet, râbıta-i mevt
mevzuu Rekâik’te birinci fasıldır; fakat, onun ötesi de vardır. Ölümle beraber
hatırlanan ve onunla beraber inanılması gerekli olan esaslar mevcuttur.
Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle, ehl-i iman için ölüm, rahmet kapısıdır,
vazife-i hayat külfetinden bir terhistir; öteki âleme gitmiş yüzde doksan dokuz
ahbap ve akrabaya kavuşmak için bir vesile ve ebedî saadete girmeye bir
vasıtadır. O, ehl-i dalâlet için ise zulümât-ı ebediye kuyusudur.18 Bundan
dolayı, ölüm ve ötesi bütün enginliğiyle anlatılmalı, ölümden sonra başlayan
hayatın ebedî saadete dönüşmesi için –fırsat varken– her mesele getirilip
ölüme dayandırılmalı ve insanlar ona hazırlıklı hâle getirilmeli; hatta ahiret
semereleri nazara verilerek herkesin gönlünde ötelere karşı bir iştiyak ve
vuslat arzusu hâsıl edilmeli. Sohbetler hep bu türlü mülâhazalar etrafında
cereyan etmeli ve herkes “Ölümlüyüz; biz de öleceğiz; bu akşam son
akşamımız, bu gece son gecemiz olabilir.” mülâhazalarıyla nefes alıp vermeli.

Günah Deryasına Batmamak İçin
Fakat, unutulmamalıdır ki, sadece ölümü nazara vererek “Arkadaşlar

dünyaya meyletmeyelim, dünyanın câzibedar güzellikleri bizi aldatmasın;
başımız dönmesin.” demek insanları dünyevîliklerden uzaklaştırmaya yetmez.
Bir münasebetle arz ettiğim gibi, Kur’ân-ı Kerim insanın letâifinden hiçbirini
ihmal etmeden hepsine birden seslenir. Çünkü Kur’ân, insanı küllî bir nazarla
ele alır; kuşatıcı bakışıyla onun bütün duygularına birden hitap eder. Aklı
doyururken kalbe de muhtaç olduğu gıdayı verir. Onu bedeniyle
değerlendirirken, ruhunu da gözardı etmez. Aynen öyle de, insan bütün iman
erkânını birden benimserse, iman esaslarının hepsini hazmederse, ancak o
zaman dünyevî hiçbir güzellik onun bakışını bulandıramaz.

Yine Hazreti Üstad’ın sık sık vurguladığı üzere, ulûhiyet, risalet ve ahiret



gibi iman esasları arasında hakikatte telâzum vardır. Yani, bunlardan birisinin
vücut ve sübûtu, ötekisinin de vücut ve sübûtunu gerektirir. Birisine iman,
ötekisine de imanı icap ettirir.19 Dolayısıyla, sadece ölüm üzerinde durur ama
ulûhiyet mülâhazasını nazara vermezseniz; esmâ-yı ilâhiye ile müsemmâ ve
sıfât-ı sübhâniye ile mevsuf Zât-ı Ecell-i A’lâ’yı kendine has mahiyet-i nefsü’l-
emriyesiyle bilme, bildirme ve mârifete erme gayretinde olmazsanız, ölümü de
sağlam bir temele bina edemezsiniz. Nihayet ölüm de, aklî, hissî ve vahye bağlı
yanlarıyla O’nun esmâ-yı ilâhiyesine ve sıfât-ı sübhâniyesine dayanmaktadır.
Kaldı ki, O’nu bilmede bizim ışık kaynaklarımız sayılan bütün isimler ve
sıfatlar Zât-ı Ulûhiyet’i tam olarak kavramaya yeterli değildir. İnsan, esmâ-yı
hüsnânın gölgesinde ancak yine O’nun dileyip murad ettiği kadar Zât-ı Sübhânî
hakkında bilgi ve mârifet sahibi olabilir.

Bundan dolayı, râbıta-i mevtle beraber, çok sağlam bir ulûhiyet mülâhazası
üzerinde de durulmalı, muhavere mevzuları sürekli sohbet-i Cânân etrafında
örgülenmelidir. Allah’ın insanın kalbine bakmadığı bir an yoktur. Cenâb-ı
Allah bütün insanların kalblerine her an nazar etmektedir. O bütün varlığı her
şeyiyle muhittir. Hiçbir mahluk, O’nun sıfatlarının ihatası dışında kalmaz. O her
şeyden haberdar olduğu gibi, bizi ve amellerimizi de görmektedir. İşte,
gönülleri bu mülâhazalarla doldurmazsanız, ölüme, haşre, mahşere, hesaba,
mizana, Cennet’e ve Cehennem’e iman meselesini de sağlam bir zemine
oturtamazsınız. Aynı hususu, peygamberlere, kitaplara ve meleklere iman gibi
imanın diğer rükünleri için de düşünebilirsiniz. Yani, rabıtâ-ı mevtin ve
öldükten sonra dirilmeye imanın getireceği faydaları temin edebilmek için
erkân-ı imaniyenin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ölüm ve
ölüm ötesini hatırdan çıkarmama böyle küllî ve tahkikî bir imana bağlıdır.
Zaten, Bediüzzaman Hazretleri de, hakikî ihlâsa ulaşmak ve onu muhafaza
etmek için râbıta-i mevtle beraber iman-ı tahkikînin hâsıl ettiği kalb huzuru ve
mârifet-i Sâni’den kaynaklanan nurlar sayesinde Cenâb-ı Hak’la münasebet
içinde bulunmak gerektiği üzerinde durur.20

İşte, ancak diğer iman esaslarıyla takviye edilmiş bir râbıta-i mevt ve ahiret
düşüncesi sayesinde dünyevî arzuların önünü kesmek mümkün olabilir.
Meseleyi bu bütünlüğüyle ele almayanlar, içine girdikleri bataklıkta
boğulabilirler. Geleceğin dünyası onların başını döndürebilir. Dolayısıyla,
dünyevî güzellikler ve maddî imkânlar karşısında başımızın dönmemesi ve
bakışlarımızın bulanmaması için Cenâb-ı Hakk’a çok güçlü bir intisabla
bağlanmalıyız. O’nunla münasebetimiz çok kavî olmalı, her şeyde O’nu
görmeli, O’nu duymalı, hep O’nunla oturup kalkmalı ve hiçbir an O’nsuz
olmadığımızı düşünmeliyiz. Farkına varmadığımız bir şekilde sürekli deşarjlar



yaşadığımızı hatırdan çıkarmamalı; çarşı-pazarda, vazife yaptığımız okulda,
cadde ve sokakta, hatta kendi evimizde metafizik gerilim açısından kırılmalara
maruz kaldığımızı göz önünde bulundurmalı; muamelelerimizde haram-helâl
mevzuuna gereken hassasiyeti gösteremediğimizden ve bazen de yediğimiz,
içtiğimiz, konuştuğumuz şeylere dikkat etmediğimizden dolayı kalbimizi,
midemizi, ağzımızı ve gözümüzü kirlettiğimiz endişesiyle iki büklüm olmalı ve
bütün bu menfîlikleri izale etmek için hemen her fırsatta bir hayırhahın
sözlerine kulak vermeli ya da bulunduğumuz yerleri hayırhahlar meclisi hâline
çevirmeli ve bizi mârifet şualarıyla aydınlatacak konular etrafında sohbet
etmeliyiz. Dünyaya ait bazı işleri müzakere ederken bile, öncelikle ilim ve
irfanımızı artıracak, içimizde ihsan şuurunu canlı tutacak meseleler hakkında
konuşmalı; diğerlerini birer istidrâdî mevzu hâline getirmeli ve esrâr-ı ulûhiyet
paketine sarılı dolaylı konular olarak değerlendirmeliyiz. Bu şekilde davranıp
sürekli Cenâb-ı Hakk’a teveccüh ederek mânevî yanımızı güçlendirirsek, bazı
evliyanın denizde batmadan yürüdükleri gibi, Allah’ın izni ve inayetiyle, biz de
zamanımızın günah deryalarına batmadan ahirete yürüyebilir.
1 Âl-i İmrân sûresi, 3/185.
2 Enbiyâ sûresi, 21/34.
3 Rahman sûresi, 55/26.
4 Zümer sûresi, 39/30.
5 Tirmizî, kıyâmet 24; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/387.
6 Tirmizî, kıyâmet 26, zühd 4; Nesâî, cenâiz 3; İbn Mâce, zühd 31.
7 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.204 (Yirmi Birinci Lem’a, Dördüncü Düstur).
8 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.204 (Yirmi Birinci Lem’a, Dördüncü Düstur).
9 Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.44 (Katre, Mukaddime).
10 Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.44 (Katre, Mukaddime).
11 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.254 (Yirmi Beşinci Lem’a, Üçüncü Deva).
12 Bediüzzaman, Lem’alar s.161 (On Yedinci Lem’a, On İkinci Nota).
13 Bediüzzaman, Sözler s.344 (Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas, İkinci Nükte).
14 İbn Hacer, el-Münebbihât s.4.
15 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.205 (Yirmi Birinci Lem’a).
16 Âl-i İmrân sûresi, 3/185.
17 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.284 (Yirmi Altıncı Lem’a, Sekizinci Rica).
18 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.3 (Birinci Mektup, İkinci Sual).
19 Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.31 (Lâsiyyemalar).
20 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.204 (Yirmi Birinci Lem’a).
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Takdim
Kalenin burcunda bir nöbetçi duruyor. Vakit tamam olunca yerini yenisine

bırakıyor. Eskisinin bıraktığı ışık, uzun zaman yenisinin de yolunu aydınlatıyor.
Bu görev değişimi nesiller boyu devam ediyor. O burçta, bir milletin tarihe
malolmuş ortak aklını, sağduyusunu ve varolma iradesini görüyorsunuz. O aklın
soluduğunuz havaya sindiğini hissettikçe kendinize, çevrenize ve geleceğe
güveniniz artıyor.

Bizim bir ömre sığdırdıklarımız, gerçekte nesiller boyu devam eden uzun,
upuzun bir serüvenin parçası. Havf ile recâ arasında gidip geliyoruz. Kâh kendi
aramızda bölünüyoruz, rekabete giriyoruz. Bazen kendimizi kaybederek
birbirimizi düşman gibi görüyoruz. Dışarıda deveran eden hayatın dışına
düşüyor, enerjimizi, zekâmızı kısır kavgalarla tüketiyoruz. Kalenin burcunda
duran nöbetçiyi bazen kaybediyoruz; bazen öfke ve nefretin kararttığı
gözlerimizle hiçbir şeyi, hatta bizi bekleyeni bile göremiyoruz. Sağa sola
yalpalıyor, zaman kaybediyoruz. Ama serüven devam ediyor; bir nesilde
kaybettiğimizi diğer nesilde tekrar buluyoruz. Çünkü burçtaki nöbetçi sabırla
yerinde duruyor.

Bizler bu topraklara yersiz yurtsuz göçebeler hâlinde gelmedik. Önümüze
düşen, bize yol gösteren rehberlerimiz vardı. Toprağa nasıl kök salacağımızı,
birbirimizi nasıl koruyup kollayacağımızı, nasıl iş tutup çoluğumuzun
çocuğumuzun rızkını temin edeceğimizi onlardan öğrendik. Sahipsiz değildik,
istikametsiz değildik, yurtsuz değildik. Allah’tan başka ne istenir ki?

Tarih bizim kimliğimiz ve kişiliğimiz. Bizden önceki nesillerden
devraldığımız, bizden sonraki nesillere devredeceğimiz bir emaneti taşıyoruz.
Sadece uzun bir zincirin halkasıyız. Mesele, ne kadar sağlam bir halka
olduğumuz?

Tarih bize uzun uzun anlatıyor. Hayat gailesinin içine düştüğümüzde
hırslarımızın ve heveslerimizin kurbanı oluyoruz. Gözümüzü kamaştıran
pırıltılara kapılıyoruz. Gayemizi unutuyoruz ve istikametimizi kaybediyoruz.
Halkayı zayıflatıyoruz. Nöbet yerindeki, bizi sakin, sıcak ve ikna edici bir sesle
uyarıyor. Toparlanıyoruz, görevlerimizi, sorumluluklarımızı hatırlıyor ve
yolumuza devam ediyoruz. Karşımızda duran mücessem tevazû bizi kibrimizin
ağır yüklerinden kurtarıyor. İstiğnayı öğreterek kanatlandırıyor. Bize her şey
için bir miyar veriyor. Halka sağlamlaşıyor.

***



İhtiyacımız olan en önemli şey, güven duygusunu toplumun tam da merkezine
yerleştirmek. Soğuk ve resmî bürokratik yapı ve ilişkileri içinde, hele yaygın
ve kanıksanmış suistimaller arasında topluma bu güveni vermek zordur. Resmî
kamusal düzen ve kurumlar toplumdaki güven ihtiyacını karşılayamamaktadır.
Toplum kendi arasında bu güven ağını, müracaat edebileceği tek kaynağı
kullanarak, yani dindarlığı ortak bir iletişim aracına dönüştürerek kendi
arasında inşa etmektedir. Karşı karşıya olduğu zorlukları aşmanın işe yarar
başka yolu yoktur. Sahip olduğu değerleri muhafaza etmenin, kendisinden
sonraki kuşaklara aktarmanın yolu da budur. Ailenin muhafazası, çocuklarının
yetiştirilmesi, iş ilişkilerinde riskin azalması, hayatın karşınıza çıkartacağı
muhtemel sıkıntılardan kurtulmak bu yolla mümkündür. Üstelik ortak bir vatanı
paylaşmak, toplumun diğer üyelerine bağlanmak için de aynı çerçeve devreye
girmektedir. Siyasal katta üretilen politikaların ayırdığı, düşman ettiği taraflar;
bu çatı altında kardeşliklerini yeniden inşa etmekte ve ayrılığa direnmektedir.

İnsan olarak varoluşumuzun anlam kazandığı ve insan olarak yüreğimizi
yakan sorunlara çözümler getiren bir alandan bahsediyoruz. Bu alanın
meşruiyetine sınırlama getirmek gayrı insanî bir tutumdur. Alternatifini
üretemediğiniz bu insanî ihtiyacı yasaklamak zulümdür. Üstelik bu alan
herkesin yokluğundan şikâyetçi olduğu sivil toplum alanıdır. Her şeyin çaresi
olarak gördüğümüz sivil toplum, üzerine düşen sorumluluğu bu hüviyetle
üstlenerek yerine getirmektedir. Türk toplumunun hayırseverlik gücünü bir
sermaye olarak tasavvur edelim. Bu sermayenin besin kaynağı nedir? Bu alanı
sınır dışında tutar ve bu besin kaynağından mahrum kalırsanız, toplumda var
olan sosyal sermayeyi çürütür ve heba edersiniz. Paranoyakça yasaklara
rağmen toplumun ifa ettiği dayanışma ve yardımlaşmanın, her şeye rağmen sizi
ayakta tutan güç olduğunu fark edemezsiniz.

***

Bölen karşısında birleştirene, niza yerine barışa; korku ve tehdit yerine huzur
ve güvene; öfke ve nefret yerine sevgi ve şefkate ihtiyacımız var. O zaman
kalenin burcunda gözlerini ufka dikmiş seyredeni takip etmeliyiz. Şükür ki
ihtiyacımız olan her şey elimizin altında hazır duruyor.

Mümtaz’er Türköne



Önsöz Yerine
Diriliş Çağrısı
Merhum Necip Fazıl tarafından genellikle “ba’sü ba’de’l-mevt” (öldükten

sonra tekrar dirilme) şeklinde telaffuz edilen, son dönemde de daha ziyâde
Sezâi Karakoç Bey’in ismiyle beraber anılagelen “diriliş” sözü, sıradan bir
kelime olmanın ötesinde pek çok mânâlar taşıyor.

“Diriliş” canlanmak, hayat bulmak, yenilenip tazelenmek, silkinip ayağa
kalkmak, kuvvet kazanmak ve ölü toprağını üzerinden atmak mânâlarını ihtiva
ediyor.

Dahası, diriliş ya da “ba’sü ba’de’l-mevt” ifadesi, tamamen unutulmuş ve
yok olmuş gibi görünen bir hakikatin yine hayatiyet kazanmasını, halsiz ve
yorgun görünen bir kahramanın tekrar güç bulup doğrulmasını ve kimliğini
yitiren, kendi değerlerini bir kenara iten bir kimsenin ya da bir milletin yeniden
özüyle buluşmasını da çağrıştırıyor.

Kendi talebelerini imana, ümîde, azme uyaran ve onların gönüllerine her
zaman diriliş üfleyip duran Kur’ân, “Ey iman edenler! Size hayat verecek
hakikatlere sizi çağırdığı zaman, Allah’a ve Resûlü’ne icâbet edin.”1

buyuruyor; aslında diriliş çağrısının Cenâb-ı Hakk’a ve Peygamberler
Sultanı’na ait olduğunu beyan ediyor.

Evet, Allah Teâlâ ve Resûl-i Ekrem, mü’minleri İslâm dinine, Kur’ân’ın ulvî
hakikatlerine, kâmil imâna, i’lâ-yı kelimetullah davasına, diğer kulluklardan
kurtulup sadece Hakk’a kul olmaya, başkalarını da bu ufka uyarmaya ve
insanlık şerefine yakışır şekilde yaşamaya çağırıyor. İnananların ancak böyle
bir hayat sayesinde kalb ve ruh dünyası açısından diri kalacaklarını, gerçek
hayat çizgisine ulaşacaklarını ve ötede de ebedî mutluluğa nail olacaklarını
haber veriyor.

Unutulmamalıdır ki, duyguda, düşüncede, kalbî ve ruhî hayatta diriliş daveti
herkes içindir; fakat, bu yeniden doğuş, keyfiyet bakımından insandan insana
değişmekte ve farklı seviyelerde gerçekleşmektedir. Bu konuda, dava-yı
nübüvvetin vârislerinin payına düşen, dirilmenin de ötesinde bir diriltme
mefkûresidir; çünkü onlar dirilişlerini diriltme sevdasına bağlamışlardır. Nasıl
ki, insanlık tarihi boyunca peygamberler ve onların tâbîleri o dirilten
soluklarıyla her tarafa hayat üflemişler; nefehât-ı ilâhiyeyi herkese taşımışlar
ve herkesin dirilmesini sağlamışlardır; günümüzün hizmet erleri de aynı
selefleri gibi “ba’sü ba’de’l-mevt kahramanı” ya da “diriliş süvarisi”



diyebileceğimiz birer diriliş eri olmayı hedeflemişler ve dirilmeden ziyade
diriltmeyi tercih etmişlerdir ya da daha doğru bir ifadeyle, başkalarına âb-ı
hayat sunmayı kendilerine can verecek bir iksir kabul etmişlerdir.

Şüphesiz, yeryüzünde her zaman içten içe çürüyenlerin, değişip
başkalaşanların ve kimliğini inkâr edenlerin yanında, mânâ köklerine
bağlılığını sürdürmüş, ruh güzelliğini korumuş, saf ve dupduru kalmış bir hayli
insan da var olmuştur. Fıtratı temiz bu insanlar, uyaran bir ışık, samimi bir ses,
içten bir diriliş çağrısı ve içinde yaşadıkları çağın sesiyle bir ezan bekleyip
durmuşlardır. Bugün de mânâ köklerinden sızıp gelen mülâyemet hissi,
cibilliyetlerindeki iyilik duygusu, herkese saygılı davranma tavrı ve afv u safh
enginlikleriyle, kendi özlerine erecekleri bir eşref saatin intizarında olan
binlerce, yüzbinlerce insan mevcuttur.

“Diriliş süvarisi”nin vazifesi, gözleri yolda ve kulakları seste, bitmeyen ümit
ve sarsılmayan azimle bir rehber bekleyen bu insanlara bir ümit, bir aşk, bir
ışık olmak ve dudağı kuruyanlara âb-ı hayat sunmaktır. Yazıyla, şiirle, resimle,
musikiyle, sanatın değişik dallarıyla ve her şeyden öte dini güzel temsil etmek
suretiyle her yerde yeniden doğuşun mümessili olmak ve insanlara diriliş
nefhasında bulunmaktır. Evet, bu vazife, dirilmenin de ötesinde bir diriltme
davasıdır; şahsî hayat tutkusunu unutanların “yaşatma arzusu” ya da “yaşatma
mefkûresi”dir.

İşte, Kırık Testi serisinin altıncı halkasını teşkil eden bu kitap bütün bu
mânâları hâvi bir diriliş çağrısıdır. Muhterem Fethullah Gülen Hocamız’ın,
kendisine sorulan suallere cevap sadedinde dile getirdiği dinî, sosyal ve
kültürel meseleler hakkındaki tahlillerini ihtiva eden bir ba’sü ba’de’l-mevt
davetidir.

Şu kadar var ki, muhterem Fethullah Gülen’in “diriliş çağrısı” asla bir
kesime ya da bir sisteme karşı ayaklanma değil, nefse ve şeytana karşı dik
durma çağrısıdır.

Diriliş çağrısı, kavga ve çatışma maksadıyla güç toplama, kuvvet hazırlama
ve sonra da sıkılmış yumruklarla meydanlara çıkma daveti değil, sevgi ve
diyalog yolunda düşmanlıkları maziye gömme, her müşkilin çözümünü
hoşgörüde, uzlaşmada görme ve tokalaşmak için açılmış ellerle, sarılmaya
hazırlanmış kollarla barış çizgisine yürüme çağrısıdır.

Diriliş çağrısı, iyi yaşama yolunda imkân arama, ikbal devşirmek için fırsat
kollama, yükselme uğrunda her yola başvurma daveti değil, gönle düşen
yaşatma arzusuyla şahsî hayatı, ferdî çıkarları unutarak yaşatmak için yaşama,
herkese dostluk eli uzatma ve kardeşlik peşinde olma çağrısıdır.



Diriliş çağrısı, kat’iyen maziyi hortlatma, geçmişi aynıyla bugüne taşıma ve
vatanı, milleti düne hapsetme arzusunun sesi soluğu değil, maziden güç alarak,
millî iradeyi tarih rüzgârlarıyla kanatlandırarak ve kalb-kafa bütünlüğüyle
çağın ihtiyaçlarını çok iyi okuyarak necip milletimizin gizli-açık bütün
ızdıraplarını dindirmeye çalışma çağrısıdır.

Diriliş çağrısı, gerekirse diriltmek için kurban olma, güldürmek için ağlama,
dinlendirmek için hamarat gibi çalışma ve insanları ebediyete uyarma yolunda
dur-durak bilmeden hep koşma; koşarken de ne yaldızlı takdirlere ne de insafsız
tenkitlere takılıp kalmadan her yana diriltici soluklar taşıma çağrısıdır.

Evet, “Diriliş Çağrısı” muhterem Fethullah Gülen Hocamız’ın 2006
senesinin Ocak ve Temmuz ayları arasında yapmış olduğu sohbetleri ihtiva
eden ve her cümlesiyle sevgi kahramanlarını yaşatma mefkûresine dilbeste
olmaya çağıran bir davetiye demetidir.

Sohbet-i Cânan bahçesinden derlenen beyan çiçeklerinin oluşturduğu bu
buketin tek tâli’sizliği Söz Sahibi tarafından ya da hiç olmazsa ilim ve irfan
bakımından daha engin ve daha ufuklu insanlarca hazırlanmamış olmasıdır. Bu
kitaptaki makalelerin tamamının Muhterem Hocamız’ın kendi kaleminden ve o
enfes üslûbundan çıkmasını ne çok isterdik! Maalesef, hem sağlık problemleri
hem de değişik meşguliyetleri Hüzünlü Gurbetin Muğteribi’ne bize böyle bir
lütufta bulunma imkânı vermedi. Hal böyle olunca, sohbetleri yazıya dökmek,
okumayı ve anlamayı kolaylaştıracak haşiyecikler düşmek, nihayet Zât-ı
âlilerine okumak suretiyle şifâhî olarak tashih ettirmek ve “hiç yoktan iyidir”
diyerek bu kadarla yetinmek zorunda kaldık.

Sohbetleri yazı üslûbuna taşırken, yeni nesillerin daha kolay anlamasını
sağlamak için bazı kelimeleri bugün kullanılan sözcüklerle açmamız ya da
değiştirmemiz icap etti. Kur’ân âyetlerinin, hadis-i şeriflerin, Osmanlıca,
Arapça ve Farsça metinlerin sadece meallerini verip geçmemiz gerekti. Oysa,
asılları o mübarek dudaklardan dökülürken ne kadar da kulağa hoş geliyor ve
gönül çeliyordu. Dahası, sohbetleri yazıya geçirirken ve neşrederken sadece
bizim anlayabildiğimiz kadarına yer verdiğimizi belirtmeliyiz; zira inanıyoruz
ki, şayet bu kitap, daha ehil insanların ellerinden çıksaydı, o konuşmalarda
daha pek çok hususa değinildiğini, satır aralarında daha ne nüktelerin
bulunduğunu görmek mümkün olacaktı.

Bu mülâhazalarla, aziz Hocamız’ın sağlık, sıhhat ve afiyet içinde imrâr-ı
hayat etmesini ve düşünce dünyamızı, gönül âlemimizi hep aydınlatmasını
Cenâb-ı Allah’tan diliyor; takdir, tenkit ve teklifleriyle bize destek olanlara,
hususiyle de kayıt, tebyiz ve tashih sırasında hâlisane gayret gösteren



Abdurrahim Özcan ve Mustafa Yılmaz Beylere ve Diriliş Çağrısı’nı
yüzbinlerce okuyucu ile buluşturan Yayınevine sonsuz teşekkürlerimizi arz
ediyoruz. Bu arada, internette www.herkul.org adresinden ulaşabileceğiniz
elektronik dergimizin “Bamteli” sayfasında sesli, “Kırık Testi” bölümünde de
yazılı olarak Muhterem Hocamız’ın haftalık sohbetlerini yayınlamaya devam
ettiğimizi de bir kere daha hatırlatmak istiyoruz.

Mevlâ-yı Müteâl’in merhameti, Resûl-i Ekrem’in şefaati ve sevgi erlerinin
duaları recâsıyla...

Osman Şimşek
New Jersey, Mayıs 2007

1 Enfâl sûresi, 8/24.



Başkanlık Kimin Hakkı?
Soru: Tasavvufla alâkalı kitaplarda, insanı en çok tesir altına alan kötü

huylardan birinin riyâset tutkusu olduğu ifade ediliyor. Bu tehlikeli istek
belli seviyedeki idarecilerle mi alâkalıdır yoksa herkes için mi söz
konusudur? İdarî bir vazife ile karşı karşıya kalma durumunda düşünce
istikameti nasıl olmalıdır?

Cevap: “Riyâset” kelimesi, bir işin idaresini üstlenmek, önde bulunmak,
başkanlık yapmak, reis olmak ve başı tutmak gibi mânâları ihtiva etmektedir.
Aslında riyâset denilince, genellikle devlet başkanlığı, başbakanlık, bakanlık,
valilik, kaymakamlık gibi idarecilikler akla gelmektedir. Fakat, dünden bugüne
Hak dostları, tanınan, bilinen ve herkes tarafından anılan ünlü, namlı ve makbul
bir insan olmayı da riyâset çerçevesinde değerlendiregelmişlerdir.
Değerlendirmiş ve baş olma sevdasını Allah dostları için çok büyük bir tehlike
olarak görmüşlerdir. Hatta, önde olma ve başı tutma isteğini “riyâset şehveti”
olarak ifade etmiş ve onu diğer beşerî zaaflardan daha helak edici
bulmuşlardır. Bundan dolayıdır ki, selef-i salihîn arasında “Evliyânın
kalbinden en son çıkan kötü huy riyâset tutkusudur!” sözü pek meşhur olmuştur.

Tanınan, bilinen ve sözü dinlenen bir insan olma isteği, hemen herkeste az-
çok bulunur. Fakat bazıları mülâhaza ufuklarını daha önemli meselelerle
donatır, nazarlarını daha kıymetli hedeflere bağlar, sürekli daha yükseklere
bakar ve bu sayede o hissi baskı altına alırlar. Evet, şayet insan meâlîye
müştaksa, zihnini yüce fikirlerle aydınlatmış ve gönlünü ulvî hakikatlerle
mamur kılabilmişse, bu âlemin geçici lezzetlerine değil de ahiretin ebedî
güzelliklerine meftun olmuşsa, onun için dünyevî makam ve mansıplar çok
önemsiz kalır. Meselâ, Hakk’a kulluğu en büyük pâye kabul eden, Allah’ın
rızasını kazanmayı yegâne hedef olarak belirleyen ve o hedefe ulaşmanın
biricik yolunun da i’lâ-yı kelimetullah olduğuna inanan, dolayısıyla rıza-yı
ilâhîyi tahsil istikametinde i’lâ-yı kelimetullaha ve nâm-ı celîl-i Muhammedîyi
bütün cihana duyurmaya kilitlenen bir kul, kendisine riyasetlerin en büyüğü bile
teklif edilse, asla dönüp bakmaz, ona kat’iyen meyletmez ve yürüdüğü yolu
değiştirmeyi hiç düşünmez. Ne var ki, böyle bir istiğnâ ve ferâgât ancak ehl-i
iman için söz konusudur. Dünya tâliplerine gelince, onların hemen hepsi, en
küçük bir makam için hayatını feda edecek kadar şöhretperestlik hissiyle
dopdoludur.

Gerçi, idarecilik de toplum hayatı açısından zarurîdir; bazı kimselerin önde
bulunmaları, insanları hayra sevk etmeleri, beşerî münasebetleri düzenleyip



halkın nizam ve intizamını sağlamaları lâzımdır. Tabiî ki, bir köy muhtarsız, bir
kasaba kaymakamsız, bir il valisiz ve bir devlet başkansız olmaz. Bu açıdan, en
küçük bir topluluğu idare etmekten dünya devletler muvazenesini sağlamaya
kadar her sahada reislerin, başkanların, idarecilerin olması şarttır. Şu kadar var
ki, bu zarureti kabul etme ve işi ehline vererek onun gereğini yerine getirme
başka bir meseledir, insanın kendisini bazı mevkilere ehil görmesi ve onu elde
etmek için yanıp tutuşması çok daha başka bir meseledir. Resûl-i Ekrem
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz “Şu emirlik (idarecilik) hususunda
insanların en hayırlıları, idareci olmazdan evvel idareciliği pek fena gören ve
onu hiç arzu etmeyen kimselerdir.”1 buyurmuştur. Bu itibarla, insan riyâseti bir
zaruret olarak kabul etse bile, şahsı adına onu hiç istememeli, bu konuda çok
hakperest davranarak meseleyi emin ellere teslim etme gayreti içinde
bulunmalıdır.

İmametin Kureyş’e Ait Oluşu
İstidradî olarak ifade edecek olursak; Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti Ömer

başta olmak üzere bazı sahabe efendilerimiz, halifenin, Mekke’deki topluluğun
ceddi kabul edilen Kureyş kabilesinden seçilmesini istemiş ve bu konuda
ısrarcı davranmışlardı ama onların bu talebi kat’iyen kendi şahıslarıyla alâkalı
değildi. Kureyş üzerindeki ısrarları hem “İmamet Kureyş’tedir.” 2 hadis-i
şerifine bağlı bir mülâhazaydı, hem de Kureyş’in bilinen, kabul edilen ve
güvenilen bir kavim olmasından dolayıydı. Mekkeliler, ticaret için yazın kuzey
tarafına, Şam’a gidiyor; kışın da güneye doğru, Yemen’e kervanlar
düzenliyorlardı. O koca coğrafyada hemen her kabile ile münasebetler tesis
ediyorlardı. Kâbe’ye hizmet ettikleri için de diğer Araplar onlara hususî saygı
duyuyorlardı. Fil hâdisesinden sonra bu güven ve saygı daha da artmıştı. Bunlar
ufukları açık insanlardı; güzel konuşma kabiliyetlerini ve şiire olan istidatlarını
vicahî kültürle iyice beslemiş ve birer entelektüel hâline gelmişlerdi.
Dolayısıyla, Şam, Yemen ve Kahire halkları başta olmak üzere bölgedeki
herkes Kureyş’i iyi tanıyor ve onları kabule açık duruyordu. Daha çok
çiftçilikle iştigal eden ve ziyadesiyle içe dönük yaşayan Ensar ise, diğer
topluluklarla çok fazla münasebete geçmemişlerdi ve Mekkelilere nazaran çok
az tanınıyorlardı.

İşte, Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti Ömer (radıyallâhu anhüma), meseleyi
Peygamber Efendimiz’in irşadı istikametinde Kureyş’in bu üstünlüğü
zaviyesinden ele almışlardı. İslâm’ı temsil etme meselesinde Kureyş’in itibar
ve kredisini de değerlendirmeyi düşünmüş; insanların tabiatını da hesaba
katarak Kureyş’in şan u şöhretini bu hususta kullanma ileri görüşlülüğünü



sergilemişlerdi.
Aslında, onlar, Resûl-i Ekrem (aleyhi ekmelüttehâyâ) Efendimiz’in “Size

idareci olarak tayin edilen insan saçları kıvırcık, üzüm gibi siyahî bir köle dahi
olsa, dinleyin ve itaat edin.”3 dediğini biliyorlardı. Tarihî gelenekleri itibarıyla
Kureyşli bir efendi için, siyahî bir köleye itaat mümkün olmasa bile, Efendimiz
üstünlük iddiası gibi bütün Cahiliye âdetlerini ortadan kaldırmak için gelmişti.
Ayrıca, O’nun bu ifadeleri, “İmam mutlaka Kureyş’ten mi olacak, yoksa
Habeşli bir köle de imam olabilir mi?” meselesine de cevap teşkil ediyordu.
Demek ki, Habeşli bir köle de halife olabilirdi. Ne var ki, o zamanki şartlar ve
konjonktür, –Müslümanlar mutlaka kendisine biat edecek olsalar bile– Habeşli
bir kölenin ya da Ensar’dan birinin bölgede hüsnükabul ile karşılanmasına
müsait değildi. Bunu herkes sezemese de Hulefâ-yı Raşidîn efendilerimiz, o
engin ufuklarıyla meseleye yaklaşmış ve halifenin Kureyş’ten seçilmesi
hususunda ısrar etmişlerdi. Bu itibarla da, onların bu talebi şahısları adına
değil umum ümmetin maslahatı hesabına bir talepti.

Riyâset, Hak İddia Etmeyenindir!..
Evet, Allah Resûlü’nün bu vefalı dostları hiçbir zaman emirliği düşünmemiş

ve riyâset sevdasına asla düşmemişlerdi. Öyle ki, İbn Sa’d ve İbn Esîr gibi
müelliflerin naklettiklerine göre, Ebû Bekir efendimiz, halife seçildikten üç gün
sonra kürsüye çıkmış ve “Ey insanlar! Hilâfeti kabul edişim, sizi yönetmeye
aşırı istekli olmamdan değildi; bozgunculuktan ve ihtilâflardan korkmuştum.
Şimdi ise, işi size bırakıyorum, istediğinizi başınıza getirebilirsiniz!” diye
hitap etmişti. İnsanlar hep bir ağızdan “Biz sana biat ettik, seni bırakmayız!”
deseler de, Hazreti Sıddık daha sonra da birkaç defa minbere çıkıp bu görevi
kabul etmediğini bildirmiş; yerine başka birisini seçmelerini istemiş ve ısrarlar
sonrasında vazifeyi mecburen üstlenmişti.4 Zaten, sadâkat burcunun kahramanı
olan o zattan, başka türlü bir davranış da beklenemezdi. Zira o, Resûl-i Ekrem
Efendimiz’in riyâset konusundaki ikazlarını pek iyi biliyordu.

Nitekim, Ebû Zerr (radıyallâhu anh) “Yâ Resûlallah! Beni bir göreve tayin
etmez misin?” diyerek idarecilik isteyince, Sevgili Peygamberimiz, mübarek
ellerini onun omuzuna koyarak şöyle buyurmuştu: “Ebû Zerr! Sen zayıfsın, bu
vazifeyi kaldıramazsın. Oysa, vazife bir emanettir ve kıyamet gününde
rüsvaylık sebebidir.”5

Bir başka defasında, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
Abdurrahman İbn Semüre’ye (radıyallâhu anh) hitaben, “Ey Abdurrahman! Baş
olmayı isteme; eğer isteğin üzerine o görev sana verilirse, onunla baş başa



bırakılırsın. Şâyet sen istemeden sana verilirse, o işte ilâhî yardım
görürsün.”6 demişti.

Cevdet Paşa’nın, “Kısas-ı Enbiya”da temas ettiği üzere, riyâset mevzuundaki
bu nebevî uyarıları duyup dinleyen Hazreti Ebû Bekir (Allah’ın rıza ve rıdvanı
onun üzerine olsun), onları Hazreti Ali’ye de hatırlatmış ve mevzuyla alâkalı şu
ölçüyü dile getirmişti: “Vazife onundur ki, o ‘benim değildir’ der. Onun
değildir ki, o, vazifeye ehil olduğunu iddia eder.”7

Makam Hırsının Akıbeti
Ebû Musa –radıyallâhu anh– da idarecilik vazifesi talep eden bir insana

Resûlullah’ın (aleyhisselâm) şu cevabı verdiğini rivayet etmiştir: “Allah’a
yemin olsun ki, biz bu işe onu talep eden veya ona hırs gösteren bir kimseyi
tayin etmeyiz.”8

Evet, riyâset, onu isteyip delicesine peşinden koşan kimselere verilmez.
Çünkü, riyâset talep eden kimsede hırs var demektir. Hırs ise, istediğini elde
etmek için insanı bazı hakikatleri feda etmeye sevkedebilir. Onun için, siyasette
bir yere yükselme, bir mevkî ihraz etme ve bir makam sahibi olma gibi tutkular,
insanları çok defa bazı hakikatleri görmekten alıkoyar. Çünkü, yükselme
sevdalısı kimseler, sürekli daha üst bir rütbeyi ya da makamı düşünür ve o anki
kredilerini hep yarınları hesabına harcarlar; o sermayeyi sadece hakkı tutup
kaldırma adına kullanamazlar. Kullanmak isteseler bile bir yerde durmak
zorunda kalırlar; zira, bir taraftan vazifenin hakkını vermeye çalışsalar da,
diğer taraftan da sürekli ferdî ikballeri için yatırım yapma hususunda
kendilerini mecbur hissederler. Kalemin bir yanıyla hak ve hakikate hizmet
yolunda bazı şeyler çizseler de, diğer yanıyla da şahsî istikballerini garanti
altına alabileceğini zannettikleri hususlarla alâkalı imzalar atarlar. Dolayısıyla,
tam bir hizmet insanı olduklarını söyleseler de, bu takıntıları sebebiyle hep
yarım bir insan olarak yollarına devam etmeye mahkumdurlar.

Oysaki, insanın bir aklı ve bir kalbi vardır; bunlar ne kadar sâlim olursa
olsun, şayet insan bunları böler, bir kısmıyla başka şeyleri peylemeye kalkarsa,
sermayesinin bir parçasını başka yerlere sarfetmiş ve asıl gayesinden
uzaklaşmış olur. Meselâ; bir milletvekili bakan olmak ya da bir bakan
başbakanlığa sıçramak arzusuyla yanıp tutuşuyorsa ve bu yolda bir kısım
hırslara girmişse, tekyeden, zaviyeden hiç çıkmasa, sürekli halvetî yaşasa ve
elinden tesbihini hiç düşürmese de, kalbinin ve aklının bir kısmını o türlü
beklentilerle meşgul ettiğinden dolayı gerçekten önemli olan meseleleri
gerektiği gibi ele alamaz, değerlendiremez. Her ne kadar “Biz hakka hizmet



ediyoruz, Allah için çalışıyoruz.” dese de, ileriye matuf herhangi bir beklentisi
olan ve bir üst makama yürüme gibi bir hedefi bulunan böyle biri, bir kısım
hesaplarını da o istikamette yapıyor ve adımlarını ona göre atıyordur; artık
aklının ve faaliyetlerinin yarısını o işe emanet etmiştir. Dolayısıyla, o eksik bir
adam sayılır ve hayatî bir meselede emanete ne derece riayet edeceğini sadece
Allah bilir.

Bu açıdan da, ehlullaha göre, siyasetin içinde bulunanlar arasında
Müslümanlığı dörtte dörtlük yaşamayı ancak başta Râşid Halifeler olmak üzere
çok az insan başarabilmiştir. Bu denge kahramanları, riyâsetle beraber kalbî ve
ruhî hayatın gereklerini de gözetmiş; dünyevî işlerde dehayı bütün buudlarıyla
temsil ederken ahiret hayatını nazar-ı itibara almayı da ihmal etmemişlerdir.
Aklın yanında kalbe de değer vermiş; hisle beraber muhâkemeyi de
değerlendirmişlerdir. Bir gözleriyle bu dünyaya bakmışlarsa bile, diğer
gözleriyle de hep ahirete müteveccih yaşamışlardır.

İşte, bu ölçüde istikamet üzere olmak herkese müyesser değildir. Çünkü,
idare ile alâkalı işler kısmen de olsa insanı dağıtır ve onun kulluğundaki
mükemmelliğe dokunur. Riyâset tutkusu, en sağlam kimseleri bile aşındırır,
karakter kırılmalarına sebebiyet verir. Öyle hırslı bir şekilde baş olma arzusu
içinde bulunan kimse, hırsla üzerinde durulması gerekli olan çok önemli
mevzularda dağınıklığa düşer.

Bu açıdan, akıl, kalb ve his selâmetiyle kalmanın ve dağılmamanın tek yolu,
idareciliği ve önde bulunmayı vazife şuuruyla ele almaya, onu mesuliyeti büyük
bir emanet olarak görmeye ve riyâset mevzuunda istekli olmaktan, arzu izhar
etmekten uzak durmaya bağlıdır. Ara sıra, başka mülâhazalar buğu buğu gelip
zihni ve hayali saracak olsa, hemen seccadeye koşup “Allahım, bağışla beni;
boş hülyalara daldım, özür dilerim. Ben Seninim ve Sana döneceğim.
Gerektiğinde her şeyimi al ama beni Sensiz etme!” diyerek sadece Allah’ın
rızasına talip olmaya, aklı, kalbi ve hissi bütünüyle Cenâb-ı Hakk’ın
hoşnutluğuna tevcih etmeye vâbestedir.

Hizmet Erlerinin Riyâsetle İmtihanı
Diğer taraftan, riyâset dediğimiz mesele sadece cumhurbaşkanlığı,

başbakanlık, bakanlık ya da herhangi bir seviyedeki resmî idarecilikle sınırlı
değildir. Önde olma ve başı tutma isteği, bazen “abilik” unvanı altında da
kendini hissettirir; kimi zaman “kıdem” itibarıyla önde gelme ve turnikeye önce
girmiş olma ambalajıyla da insanı esir edebilir; bazen de bir yönetim kurulunda
söz sahibi olma ya da onun başında bulunma isteği şeklinde gönüllere girebilir.
İşte, bu türlü duygular da, insanın ruh dünyasında tesir icrâ eder; kalbe



yerleştiği ölçüde de onu bütün bütün baskı altına alır. Hep sözünün
dinlenmesini arzu eden ve baş olmayı isteyen bir insan, iman ve Kur’ân hizmeti
dairesinde de olsa, bazı hakları çiğneyebilir, bir kısım hakikatları gözardı
edebilir, kimi haklara karşı saygısızlıkta bulunabilir ve kendi haksızlıklarını
hak gibi görebilir.

Bu itibarla, insan riyâsetin en küçüğüne bile asla tâlip olmamalı; şayet,
başkaları tarafından öyle bir vazifeyle görevlendirilirse, o zaman da kerhen
kabul edip emanet olarak ele aldığı o işin hakkını vermeye çalışmalıdır.
İstemeye istemeye o işin altına girerken kendisini liyakatli görüp vazife tahmil
edenlere, “Ben bu işin ehli değilim, ama ille de benim yapmamı istiyorsanız, bu
vazifeyi kerhen üstleneceğim. Fakat, rica ederim, her zaman benim yanımda
bulunun; yanlışlarımı hemen düzeltin. Bir kıblenümâ gibi bana doğruyu
gösterin. Ne olur, kıblemi ve mihrabımı korumama yardımcı olun; beni tutun,
destekleyin ve devrilip gitmeme müsaade etmeyin!” diyecek kadar mert olmalı
ve öyle bir vazifeye razı olmayı şarta bağlamalıdır.

Haddizatında, insan böyle bir meselede kararı kendi tercihine değil de onun
durumunu daha objektif değerlendiren ve meselelere daha bütüncül bir nazarla
bakan kimselerin tayinine havale etmelidir. Kendisinin ne yapıp ne
yapamayacağını dostlarının, büyüklerinin ya da âlî bir heyetin takdirine
bırakmalı ve her türlü istihdama hazır olmalıdır. Aynı zamanda, onun belli bir
vazifeyi götürebileceğine inanan ve onu istihdam eden insanların hüsnüzan edip
yanılmış olabileceklerini de daha baştan kabullenmelidir. Evet, bir heyetin
yanılma ihtimali ferdî kararlardaki yanılma nisbetine göre daha azdır; fakat,
icmada da küçük çapta dahi olsa yanılma payı vardır. Dolayısıyla, kendisine
bir iş teklif edilen insan, o takdirde bulunan kimselere hitaben “Hakkımda
hüsnüzan edip beni bu vazifeye getirdiniz; ama şayet bu işi götüremediğimi
görürseniz, vazife değişikliğini işaret etmekte lütfen gecikmeyin; ne olur beni
kırmamayı değil, sadece hakkın hatırını gözetin; beni bu vazifeden almanız icap
ederse sakın çekinmeyin. Nasıl ki bu işin altına sizin tayininiz, yönlendirmeniz
ve iş’ârınızla girdim; aynen öyle de, küçük bir işaretinizle hemen ayrılabilir ve
emaneti daha ehil birine tevdî edebilirim.” diyebilmelidir.

İşte, böyle bir düşünce hakperestliğin ifadesidir. Bu mevzuda gösterilen
alınganlıklar ise, hep bencillikten kaynaklanır. “Görülmedim, gözetilmedim,
takdir edilmedim, kıymetim bilinmedi...” şeklindeki mülâhazalar nefsin ve
enaniyetin hırıltılarıdır. Böyle bencil kimselere önemli vazifeler yüklemek
kat’iyen doğru değildir; zira, bencillerin isabetli karar vermeleri imkân
haricindedir. Onlar isabetli karar veremezler; çünkü, onların Hak’la
münasebetleri yoktur, varsa da çok zayıftır; vicdanları duru değildir, his



dünyaları bulanıktır. Dolayısıyla, onlar bulundukları yerde hak ve hakikatin
temsilcileri olamaz, sürekli kendi hevâ ve heveslerini seslendirirler; herhangi
bir seviyedeki riyâseti halka ve hakka hizmet vesilesi yapacaklarına daha
yukarılara tırmanmak için bir basamak olarak kullanırlar.

Yüz Elimiz de Olsa...
Mevzuyla alâkalı bir hususa daha değinmek istiyorum: Evet, siyaset

sahnesinde rol almak ve idarecilik yapmak da toplum hayatı açısından lâzımdır;
bazı kimselerin devlet idaresinde söz sahibi olmaları, milletvekilliği, bakanlık,
başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmaları içtimaî bir ihtiyaçtır. Fakat, şayet
siz kendinizi iman ve Kur’ân hizmetine adadığınızı söylüyorsanız ve zihninizi,
hissinizi, aklınızı, mantığınızı dağıtmadan garazsız-ivazsız kulluk yapmak
istiyorsanız, böyle bir tercihte bulunduktan sonra artık siyasete ve dünyevî
makamlara teveccüh edemezsiniz. Edemezsiniz, zira, siz şu zamanda en büyük
tehlikenin, kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesi olduğuna inanmışsınız;
bütün himmetinizi kalblerin ıslahına teksif ederek bu tehlikeye karşı koymaya
kendi kendinize söz vermişsiniz. Öyleyse, o resmî vazifeleri kim yaparsa
yapsın, kim hangi makamı temsil ederse etsin, o konuda kimseyi hafife almaz ve
kınamazsınız; herkesin buradaki niyetine ve amellerine göre ötede mükâfatını
alacağına ya da cezasını çekeceğine inanır ve hükmü Cenâb-ı Ahkemü’l-
hâkimîn’e bırakırsınız. Bununla beraber, siz yürüdüğünüz i’lâ-yı kelimetullah
yolunda rıza-yı ilâhîden başka hiçbir şeye evvelen ve bizzat yönelemez, sizi
asıl vazifenizden koparacak hiçbir şeye dilbeste olamazsınız.

Bu hususa dikkat çeken Nur Müellifi, “İki elimiz var; eğer yüz elimiz de
olsa, ancak nura kâfi gelir.”9 demiştir. Evet, iman ve Kur’ân davasına gönül
vermişseniz, yüz tane eliniz de olsa, kendi vazifenize ancak kifayet edeceğine
inanır ve vazifeniz haricinde herhangi bir garaz taşımayı büyük bir aldanmışlık
sayarsınız. Çünkü, i’lâ-yı kelimetullah başka hiçbir işi düşünmeye fırsat
vermeyecek kadar büyük ve ağır sorumluluklar yükler insanın omuzuna. Bu
yolda ondan başka şeyler düşünen insan himmetini dağıtmış olur. Himmetini
dağıtan insan da, iki şeyde birden başarılı olamaz. “Bir koltukta iki karpuz
taşınmaz” atasözü bu hakikati ne de güzel ifade eder!..

Bir Kalbde İki Sevda
Rivayetlere göre, İbrahim Ethem (rahmetullahi aleyh) Belh’in prensiymiş.

Bir gece, yumuşacık yatağına uzanmış yatarken aynı zamanda kendi kendine
mırıldanıyormuş; “Allahım beni maiyyetinden mahrum etme; şu aciz kulunu



Firdevs’inle şereflendir. Allahım, beni Peygamberine komşu eyle!..” türünden
sözler söyleyerek dua ediyormuş. O sırada çatıda birinin yürüdüğünü fark
etmiş, ayak sesleri duymuş. Hemen, “Kim var orada, sen kimsin?” diye
bağırmış. Çatıdaki adam, “Merak etmeyin efendim; bir zarar verecek değilim,
devemi kaybettim de onu arıyorum!” demiş. İbrahim Ethem, “Be adam, çatıda
deve aranır mı?” deyince, aklını başına getiren şu cevabı almış: “A be sersem;
sen Allah’ın maiyyetini yatakta arıyorsun ya!.. Peki yatakta Allah aranır mı,
uzanmış yatarken Peygamber aranır mı!”

İşte, bu sözler İbrahim Ethem’e yetmiş. Demek ki, kalbi ölmemiş ve vicdanı
felç olmamış bir insanmış; duyduğu bir iki cümle onu kendine getirmeye kifayet
etmiş. O gün malı-mülkü, makamı-mansıbı elinin tersiyle itmiş, saltanatı terk
etmiş ve varıp Mescid-i Haram’a “cârullah” olmuş.

Aslında, “cârullah” tabiri, büyük bir dil üstadı, edebiyatçı, kelâmcı ve
müfessir olan İmam Zemahşerî’nin (1075-1143) lakabıdır. Zemahşerî,
Mekke’de Beytullah’ın yakınında uzun süre ikamet ettiği için “Allah’ın
komşusu” mânâsına “Cârullah” unvanıyla meşhur olmuştur. Fakat, İbrahim
Ethem de bir cârullahtır; çünkü, saltanatı arkada bırakıp Kâbe’ye koşmuş, câr-ı
Belh olmaktansa, câr-ı Kâbe olmayı yeğlemiş; cârullah olmayı cârunnâs olmaya
tercih etmiştir.

Hani, Rabiâ Adeviye’ye “Dâr!..” deyip Cennet’i hatırlatıyorlar da, o “Câr”
diye inliyor; “Komşu var mı orada; Dostumu görebilecek miyim? Dostu
göremeyeceksem Cennet’in ne önemi var!” diyor. Yunus Emre de, “Cennet
Cennet dedikleri / Birkaç köşkle birkaç huri / İsteyene ver onları / Bana seni
gerek seni!” diye içini döküyor. Gördüğünüz gibi, âşıklarda ses hep aynı
çıkıyor, kalb hep “Dost, dost” diye atıyor. İşte aynı mülâhaza İbrahim Ethem’i
de Kâbe’ye taşımış ve onu cârullah yapmış.

İbrahim Ethem Hazretleri bir gün, “Allahım, Senin uğruna her şeyi terk ettim;
burada rahmetinin tecellîlerini ötede de Cemâlini görebilmek için yurdu-yuvayı
arkada bıraktım; artık aşkınla beni parça parça etsen de, şu kalbim Senden
başkasına kaymayacaktır.” mülâhazalarıyla dopdolu olduğu bir sırada, metafta
(Kâbe’nin etrafında tavaf yapılan yerde) oğlunu görür. Nasılsa, oğlu da onu
görüp tanımıştır; göz göze gelir ve bir süre bakışırlar. Senelerin verdiği hasret,
ikisini birbirine koşturur. İhtimal, onca sene ayrılıktan sonra, öyle bir
karşılaşma Hazret’in his dünyasına büyük bir tûfan hâlinde tesir eder, onun
gönlünde bir fırtına meydana getirir ve Hak dostu az da olsa içinin aktığını
hisseder. Oğul kendini babasının kucağına atınca, o da yılların hicranıyla
oğluna sarılır. Tam sarmaş dolaş olurlar ki, hâtiften bir ses gelir: “İbrahim, bir
kalbde iki sevgi olmaz!” İşte o an İbrahim Ethem’den bir çığlık kopuverir:



“Muhabbetine mâni olanı al, Allahım!” Az sonra da oğlu ayaklarının dibine
yığılır kalır.

Siyasete Meyletmeyi Kendi Adıma Döneklik
Sayarım
Evet, İbrahim Ethem bir söz vermiştir Rabbine; “Beni parça parça etsen de,

şu kalbim Senden başkasına kaymayacak!” demiştir. O vefa abidesi,
mukarrebîndendir. Mukarrebînin en mümeyyiz vasfı, her an Allah’ın huzurunda
olduklarını idrak etmeleri ve bu yakınlığa göre bir duruş sergilemeleridir.
Onların gözleri rahmet tecellîlerinden başka şey görmez, kalbleri rıza-yı
ilâhîden başka bir şeyle uzun süreli meşgul olmaz. Onlar, Cenâb-ı Hak’la
münasebetlerine mani olabilecek ne varsa, hepsini Allah için feda edebilirler.
O Hazret de oğluyla meşgul olmayı bile huzurun edebine muhalif görmüş ve
aldığı bir ikazla “Araya giren perdeyi kaldır Allahım!” niyazında bulunmuştur.

Bu menkıbeyi hatırlatışımın ve şu sözlerimin mânâsı, tabiî ki “Herkes
Allah’a ulaşmak için oğlunu, kızını, eşini-dostunu, evini-barkını terk etmeli!”
demek değil.. Fakat, bir ufuktan bahsediyorum; makam, mansıp, rütbe, pâye,
mal, mülk... gibi dünyalıklar bir yana, Allah’tan alıkoyan her ne olursa olsun
ona karşı kalbin kaymamasının lüzumunu, mâsivâya gönül bağlamamanın
gereğini anlatmaya çalışıyorum.

Heyhat ki, genel düşüncem bu istikamette olmasına rağmen, bazıları hâlâ
siyaset sahnesinde rol alma, devleti ele geçirme ve idareye hâkim olma sevdası
gibi isnatlarda bulunuyorlar. Oysa, ben “kullardan bir kul” olarak Allah’ın
rızasını kazanmaktan başka her türlü düşüncenin ve hele fâikiyet (üstünlük)
mülâhazasına bağlı olarak idarî, siyasî bir pâye devşirmenin karşısında
olduğumu defalarca ifade ettim. Daha 25 yaşımdayken o fırsatın ayağıma kadar
geldiğini ama onu elimin tersiyle ittiğimi kaç kere söyledim. Değil
parlamenterlik, çok küçük bir idarecilik bile istemediğimi belirttim. Aslında,
kanımın delice aktığı o gençlik dönemimde dahî bu ölçüde bir istiğna
sergilemiş olmam, genel karakterimi ortaya koyma açısından yeterli
görülmeliydi.. o tavır ve tutumum neye tâlip olduğumu, ne istediğimi ve neyin
arkasında koştuğumu merak eden ehl-i vicdana kâfî gelmeliydi. Neylersiniz ki,
yüzlerce defa bu duygumu ikrar etmeme rağmen, bir kesim hâlâ duymazlıktan
geliyor ya da duymak, anlamak istemiyor. Belki de o kesimin literatüründe rıza-
yı ilâhî ve ebedî saadet gibi kavramlar bulunmadığından dolayı, söylediklerimi
anlayamıyorlar.

Fakat, onlar anlamasalar da, ben bir kere daha şu mülâhazamı seslendirerek



mevzuyu noktalayacağım: Teşvikçisi olduğum hizmetlerde dünyevî hiçbir
hedefim yoktur; Türkiye’yi bütün zenginliğiyle ve imkânlarıyla getirip bana
teslim etseler de, onu, küçük tahta kulübemdeki hayatıma tercih etmeyi ve
makama-mansıba, mala mülke temayülde bulunmayı döneklik sayarım. Göz
ucuyla da olsa, dönüp ona bakmayı Rabbime karşı vefasızlık ve davama da
ihanet kabul ederim.

Evet, benim de iki elim var, şayet yüz elim de olsaydı, onları i’lâ-yı
kelimetullahtan başka bir gaye için kullanmayı asla düşünmezdim. Muhalfarz,
öyle bir düşünce bir bulut hâlinde zihnime aksa, hemen seccademin başına
geçer, tevbe eder ve İbrahim Ethem gibi “Allahım, ya canımı al ya da Senin
muhabbetine perde olan mülâhazaları gönlümden söküp at!” diye dua ederdim.
1 Buhârî, menâkıb 25; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 199.
2 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/129; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 6/402-403.
3 Buhârî, ahkâm 4; Müslim, imâret 37.
4 Bkz.: Abdurrezzak, el-Musannef 11/336; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 6/82.
5 Müslim, imâret 16; Ebû Dâvûd, vesâyâ 4; Nesâî, vesâyâ 10.
6 Buhârî, ahkâm 5, 6; Müslim, imâret 19.
7 Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya 1/293-294.
8 Buhârî, ahkâm 7; Müslim, imâret 14.
9 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.452 (Emirdağ Hayatı), 673 (Risale-i Nur).



Sözün de Bittiği An
Soru: Bugün, dünyanın hemen her yanında, özellikle de Müslümanların

yaşadığı coğrafyada oluk oluk kan akıyor; mazlumların feryâd ü figânı
ciğerleri dağlıyor; yanaklardan domur domur gözyaşı boşanıyor. Böyle içler
acısı bir durum karşısında mü’minlere düşen vazifeler nelerdir?

Cevap: Maalesef, şimdilerde dünyanın dört bucağında kan seylâpları akıyor;
dökülen gözyaşlarının haddi hesabı yok. Göklere yükselen âh u efgânı tartacak
bir kantar mevcut değil yeryüzünde. En nezih milletlerin içinde bile kendilerine
yer bulabilmiş zalimler insan haklarını çiğniyor, evrensel değerleri ayaklar
altına alıyor ve âdeta mazlumlara kan kusturuyorlar. Dahası, uluslar arası
arenada koca koca tiranlar, dünyanın kaderine hükmetme adına çeşit çeşit
cinayetler işliyorlar. Ne masum insanların kanlarının dökülmesi, ne
gözyaşlarının ceyhun olması, ne yüreklerin dağlanması, ne anaların ağlayıp
dövünmesi ve ne de babaların bağırlarının yanması bu acımasız kimselerin
merhamet hislerini harekete geçirmiyor, onları birazcık olsun insafa sevk
etmiyor. Vicdanı ölmemiş bir insanı ızdıraptan kıvrım kıvrım kıvrandıracak her
türlü kötülük âdiyattanmış gibi işleniyor ve bir yönüyle yeryüzünde şu anda
Firavunlar dönemi ölçüsünde bir zulüm sürüp gidiyor.

Kan Gölü Ne Zaman Kurudu ki!..
Bazı fikirlerini beğenmesem de Türkçeyi güzel kullanması açısından takdir

ettiğim “Tarih-i İstikbal” müellifi Celâl Nuri, kendisine “Her tarafta kan
seylapları ve kan gölleri var?!.” denildiğinde, âdeta insanlığın tarihî
sergüzeştini hülasâ etmiş ve “O seylaplar ne zaman durdu, o kan gölü hangi
devirde kurudu ki? Beşer, birbirini öldürmekten ve birbirine zulmetmekten ne
zaman vazgeçti ki!..” şeklinde mukâbelede bulunmuştur. Bu sözün, zulmün ve
haksızlığın devamı bakımından bugün de geçerliliğini koruduğu aşikâr. Evet,
Asr-ı Saâdet ve Osmanlı’nın belli bir dönemi gibi birkaç kısa zaman dilimi
istisna edilecek olursa, dünyanın yüzü hiç gülmedi; Âdem Nebi’nin ilk
oğullarından beri insanlar birbirlerini öldürmekten hiç vazgeçmedi ve yeryüzü
kavgasız, kansız ve cinayetsiz günlere şahitlik edemedi. Bugün de, hemen her
toplum içinde ve yüzlerce yerde benzer haksızlıklar irtikâp ediliyor ve aynı
cinayetler işleniyor. Şu kadar var ki, bu zulümler bazı coğrafyalarda hadden
efzun ve âdeta kızılca kıyamet bir harbin şiddetiyle devam ediyor.

Ne acıdır ki, bütün bu zulümlere “dur” diyebilecek dünya çapında muvazene
unsuru bir güç mevcut olmadığından dolayı hiçbir şey zalimleri hizaya



getiremiyor. Evet, bugün devletler arasında denge unsuru olabilecek, bütün
insanların haklarını koruyup kollayabilecek, zalimlere hadlerini bildirip
yeryüzünde hak ve adaleti temin edebilecek, herkesi gözünün içine baktıracak
ve beşeri doğruya yönlendirecek bir devlet mevcut değil. Osmanlı, tarih
sahnesinden silindiği andan itibaren koca bir bölgede huzurun bendi yıkıldı. O
günden sonra hiç kimse hiçbir mazluma kanat geremedi, hiçbir düşkünün
elinden tutamadı ve hiçbir azgına “yeter artık!” diyemedi. Felâketleri
göğüsleyen, çığlıklara cevap veren ve hakkı tutup yükselten efsanevî ruhun sesi
kesilince meydan zalimlere, gaddarlara, hattarlara kaldı.

Nitekim, bugün, çağın zorbaları sürekli zulmediyor, kan döküyor ve kimseye
de hesap vermiyorlar. Hatta döktükleri ve dökecekleri kanı masum göstermek
ve cinayetlerine başka milletleri de ortak etmek için türlü türlü bahaneler
uyduruyorlar. Kendileriyle aynı safta yer almayanlara gönül koyuyor, tavır
alıyor, ambargo ilân ediyor, açık-kapalı tehditte bulunuyor ve yanlarına
çekemediklerinin de hiç olmazsa seslerini kısıyorlar; kısıyor ve sonra da
dünyanın gözünün içine baka baka tarihte emsali görülmemiş olan ve beşeri
insanlığından utandıran kötülükleri ard arda sıralıyorlar. Dolayısıyla,
günümüzde kimi yerde ayak bileğine dek, kimi yerde diz boyu ve kimi yerde de
gırtlağa kadar zulüm irtikap ediliyor.

Zulme ve Zâlimlere Karşı...
İşte, böyle acı bir manzara karşısında muhakkak bütün mü’minlere bazı

vazifeler düşmekte ve herkes kötülüklere engel olma hususunda cehd ü gayret
gösterme sorumluluğuyla karşı karşıya bulunmaktadır. Resûl-i Ekrem
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in beyanları içerisinde bu vazife, dinin
çirkin saydığı bir münkeri mümkünse elle defedivermek, şayet fiilî müdahale
imkânı yoksa, kavl-i leyyin ve va’z u nasihatla, yani dil ile o kötülüğün önüne
geçmek; dil ile önlemeye de imkân ve vasat müsait değilse, en azından onu hoş
karşılamamak ve ona kalben taraftar olmamak gibi farklı şekillerde ve üç
değişik seviyede eda edilmelidir. Zira, Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ)
“Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle düzeltsin. Buna gücü
yetmezse, diliyle onun çirkin olduğunu söylesin ve kötülüğün önüne geçsin.
Buna da gücü yetmezse, hiç olmazsa, o işin kötülüğünü vicdanında duyup
müteessir olsun; çünkü bu sonuncusu, imanın en zayıf derecesidir.”1

buyurmuştur.
Ne var ki, haksızlıklara karşı elle müdahale etme ve kuvveti, hakkı tutup

kaldırmada kullanma meselesi ancak bir devletin yapabileceği bir iştir; üçüncü
sınıf bir toplum olmaya rıza göstermeme, başkalarının güdümünde yaşamayı



kabul etmeme ve güçlü bir millet olma kararlılığına vâbestedir. O iş, merhum
Mehmet Âkif’in,

“ Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz:
Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz!
Kapkaranlıkken bütün âfâkı insaniyetin,
Nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin.”

sözleriyle ifade ettiği gibi, kendini bütün insanlığın ufkunu aydınlatmaya ve
ihkâk-ı hakta bulunmaya adamış bir millet olmaya bağlıdır. Nasıl ki Osmanlı
hükümdarı, “Bugün Hindistan’a emredersem yarın onu karşınızda bulursunuz!”
dediği an “üzerine güneşin batmadığı imparatorluk” adıyla anılan koca bir
devlet hemen hizaya gelmiştir; işte ancak öyle bir millet, zulümler karşısında
“Yeter artık!” diyerek sesini yükseltebilir ve gaddarları hizaya getirebilir.

Denge Unsuru Bir Millet
Şayet, zulüm karşısındaki öyle bir notanız ve kötülüğe mani olmaya matuf

ültimatomunuz –bağışlayın– havada kalacaksa, onu seslendirmenizin de bir
anlamı yoktur. O vazife, güçlü ve kuvvetli bir devlet hâline geleceğiniz ana
kadar başvurmamanız gereken bir yoldur. Hem onun bir vakt-i merhûnu vardır
ve o vakit geleceği âna kadar o mevzuda bir şey yapmanız mümkün değildir.
Fakat, kadınıyla erkeğiyle, genciyle ihtiyarıyla, idare edeni ve edileniyle
milletin her ferdi kendi ülkesinin bir gün dünyadaki dengeler açısından hak
ettiği konumu elde edecek, devletler muvazenesinde ibrelere yön verecek ve
hakkın sesi soluğu olacak bir devlet hâline gelebilmesi için çalışıp
çabalamalıdır. Bu hedef her inanmış insanın mefkûresi olmalıdır. Yanlış
anlamalara ve garezli yorumlara meydan vermemek için şunu da ifade
etmeliyim ki; bu sözlerimle idareden, rejimden, bir sistemi bir başka nizamla
değiştirmekten bahsetmiyorum; devletimizin ve milletimizin büyüklüğe
sıçramasını, diğer toplumlar nezdindeki tarihî itibar kredisine yaraşır bir hal
almasını kastediyorum.

Gerçi, bu çok büyük bir iş, çok büyük bir proje ve gerçekleşmesi uzun zaman
isteyen bir plândır; çünkü, insana müteveccih bir iştir ve Batılı bir düşünürün
ifade ettiği gibi, insana yapılan yatırımlarda yüz seneyi nazar-ı itibara almak
gerekmektedir. Şayet, sizin bu mevzudaki gayretleriniz inkıtasız, sistemli, çağa
göre mâkul ve aynı zamanda çevreniz tarafından da destekleniyorsa, Allah’ın
izni ve inayetiyle hak ve adaletin temsilcisi bir millet olmanız için yüz seneye
ihtiyaç vardır. Belki, küreselleşen dünya ve gelişen telekomünikasyon şartları
bunu biraz daha hızlandırabilir ve bir elli senede ülkeniz dünyada sözü



dinlenen bir devlet hâline gelebilir. Ne var ki, siz iki–üç neslin geçmesini göze
almalı ve iki–üç nesil boyu dünyaya kendinizi anlatmalısınız. Anlatmalısınız ki,
gerçekten sevgi ve barıştan başka bir şey düşünmediğinize dünya inansın; sizin
kendi çıkarlarınız için yaşamadığınızı ve topyekün insanlığın saadetini
düşündüğünüzü cümle âlem görsün, bilsin; onlarca yıl geçmesine rağmen bu
çizginizde bir değişiklik olmadığına bütün insanlar şahit olsun ve herkes
tereddüt etmeden size sırtını dönebilsin. İşte, ancak öyle bir konumda ve güven
ortamında sözünüzü dinletebilir; ancak öyle bir denge unsuru olarak akan kanı
durdurabilir ve ancak o zaman güç, kuvvet ve itibarınızı mazlumun âhını
dindirmek için bir vesile kılarak ağlayanları güldürebilirsiniz.

Felâket Mağduru Çocuklar ve Onlara Uzanan
Eller
Ayrıca, gücünüzün yettiği kadarıyla muhtaçların imdadına koşmanız ve

onların ihtiyaçlarını karşılamanız da el ile ıslah demektir. Meselâ, gönüllü
kuruluşlar aracılığıyla Açe’ye gönderdiğiniz yardımlar hem bölge halkının bir
ölçüde de olsa yaralarının sarılmasını sağlamış hem de onların gönüllerini bir
kere daha fethetmiştir. Açe halkı sizden uzanan eli, Osmanlı döneminde yapılan
yardımlara vesilelik eden ellerle yan yana koymuş; bugün sizin yaptığınız
yardımla tarihte ecdâdınız tarafından yapılan yardımı birbirine katıp karıştırmış
ve ikisini aynı kaynaktan beslenen iki cereyanın bir araya gelişi olarak
değerlendirmiştir; sizin bağışlarınızın çehresinde Osmanlı’nın bir dönemde
gönderdiği iâneyi de görüp yadetmiştir. Yine, Pakistan’daki deprem sonrasında
Anadolu insanı adına imdada koşan gönüllü kuruluşlar, milletler arasında eşine
az rastlanır bir sevgi ve dostluk havasında karşılanmış; fedakâr insanımızın
dillere destan civanmertliği kardeş ülke halkına önemli bir inşirah vesilesi
olmuştur. Öyle ki, her iki ülkenin en üst seviyeden idarecileri Türkiye’ye
hususî minnet ve şükranlarını ifade etmişlerdir. Özellikle de oralarda açılan
okullar insanlar için yeni bir ümit olmuştur ve çok ciddi bir ihtiyacı
karşılamıştır.

Fiilî yardımın bir diğer yanı da şudur: Tsunami ve deprem gibi felâketlere
maruz kalan ya da başka devletler tarafından işgal edilen ülkelerde çoluk çocuk
ortada kalıyor. Bazı teşkilatlar, o çocukları toplayıp kendi ülkelerine
götürüyor, evlâtlık edinip kendilerine benzetiyorlar. 1992 senesinde yine
buradaydım. Bir dostumuz telefon etti; “Saraybosna’da katliam yapılıyor, her
yanda soykırımlar cereyan ediyor, her gün yüzlerce insan öldürülüyor. Burada
binlerce çocuk sahipsiz ve kimsesiz kaldı; şayet biz sahip çıkmazsak bunları



başkaları alıp götürecek. Bazı çocukları Türkiye’ye getirebilir miyiz?” diyerek
bu konudaki fikrimi sordu. O esnadaki halime şahit olan arkadaşlarımın
anlattığına göre, bu sözleri duyunca toparlanıp ayağa kalkmak istemişim; fakat
kalkamamışım, sandalyeye yığılıp kalmışım. O anki heyecanlarımla, “Yüz mü,
bin mi, yüz bin mi, ne kadar bulursanız alıp götürün, Anadolu insanına emanet
edin; birer-ikişer dağıtın evlere. Bu millet hem fedakâr hem de vefakârdır;
hepsine bakarlar Allah’ın izniyle. Hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun,
hiçbir çocuğun zâyî olmasına meydan vermeyin!.” dediğimi hatırlıyorum. Böyle
bir teşebbüse ne kadar ihtiyaç oldu, kaç çocuk getirildi ve ne ölçüde bakıldı, bu
ayrı bir mesele. Demek istediğim şu ki, fiilen yapılabilecek her ne varsa, onu
mutlaka yapmalısınız; o çocuklar ülkemizde okutulacaksa okutmalı; kendi
ülkelerinde okullar açıp en güzel şekilde yetişmelerini sağlamak mümkün
olacaksa, o imkânı temin etmeli ama muhakkak darda kalmış insanlara sahip
çıkmalısınız.

Dilsiz de Olmamalı, Üslûpsuz da!..
Şayet, gücünüz bir yere kadar yetti ve imkânlarınız tükendi ise, bu defa da,

hiç olmazsa dilinizle kötülüğe ve zulme mani olmaya çalışmalısınız. Bazen bir
televizyon ekranında, kimi zaman bir gazete köşesinde, bir başka sefer de bir
internet sayfasında duygularınızı, düşüncelerinizi aktarmalı ve fırsatını
yakaladığınız her platformda hakikati dile getirmelisiniz. Meselâ, tatlı dille,
yumuşak bir üslûpla ve bir art niyetinizin olmadığını bütün samimiyetinizle
ortaya koymak suretiyle şöyle seslenmelisiniz:

Acaba bu mesele diplomasi yoluyla çözülemez mi? Problemleri daha insanî
bir şekilde halletmek varken neden hep kaba kuvvete müracaat ediyorsunuz!
Oysaki, kuvvet çok defa akla, mantığa ve muhâkemeye rağmen işler; şiddet
şiddete sebebiyet verir. Bir toplumun üzerine kinle gitmekle onlarda size karşı
sevgi hislerini uyaramazsınız. Sevgi duygusunu tetikleme ve canlı tutma ancak
sevgiden geçer. Hele bir de sevgiyle yaklaşın; bir kerecik de muhabbetle
onların sinelerine akın; işte o zaman sizi nasıl kucaklayacaklarına bir bakın. Siz
nefret ettikçe, onlardaki nefret hislerini de körüklüyorsunuz. Bugünkü muvakkat
nefret hissi tarihî bir nefret heykeline dönüşüyor ve tarihin sayfalarına öyle
aksediyor. Bu gidişle, arkadan gelen nesiller sizi demokrasi ve özgürlük
havarileri olarak değil vatanlarını işgal eden zalimler olarak lânetle anacaklar.
Lânet, lânet doğurur; nefret nefreti besler, kin kine sebep olur, gayz gayzı netice
verir ve bunlar şimdiye kadar dünyanın hiçbir yerinde hiçbir problemi
halletmemiştir. Ne olur, bir de insanlık, sevgi ve merhamet yolunu deneyin!

Evet, böyle bir ikazı hem devlet yetkilileri, hem sivil toplum örgütleri hem



de toplumun bütün fertleri yapabilir ve yapmalıdır da.
Mevzumuza esas teşkil eden hadis-i şerifte, “münkere karşı kalben buğz

etmek”, kötülüğü defetmenin üçüncü yolu ve imanın en zayıf mertebesi olarak
nazara verilmektedir. Ne var ki, bunu, insanlara düşmanlık beslemek ve
onlardan nefret etmek şeklinde anlamamak gerekir. Çünkü, bir insana kin
gütmek onu içine düştüğü fenalıktan vazgeçirmek için faydalı bir yol değildir.
Öyleyse, bu sözden anlaşılması gereken husus, kötülüğe taraftar olmamak, ona
karşı tavır belirlemek ve hem zulmedeni hem de zulme maruz kalanı ondan
kurtarmaya çalışmaktır.

Bâri Dua Edelim!..
Zannediyorum, böyle bir maksadı gerçekleştirmenin en önemli vesilelerinden

biri de duadır. Bu itibarla, şayet bir zulme şahit oluyor ve gadre uğrayan
kimselere karşı gerçekten alâka duyuyorsanız, o zaman elle ve dille o kötülüğü
engellemeye çalışmanın yanı sıra mutlaka Cenâb-ı Hakk’a teveccüh etmeli ve
dua dua yalvarmalısınız. Eğer, oluk oluk akan kandan hakikaten müteessir
oluyor, işittiğiniz hıçkırıkların gönlünüze bir kor gibi düştüğünü hissediyor ve
ölen her insanla beraber siz de bir kez daha ölüyormuş gibi ızdırap
çekiyorsanız, o halde kendi acz ve zaafınızın idraki içinde gücü her şeye yeten
Kudreti Sonsuz’a yönelmeli ve O’na içinizi dökmelisiniz.

Evet, bir yönüyle, Allah’a sunacağımız ibadetler arasında duadan daha güçlü
bir amel yoktur. Çünkü dua, Allah’ın varlığına, birliğine, hâzır ve nâzır
olduğuna inanarak sebepler üstü bir taleple Cenâb-ı Hakk’a arz-ı hâlde
bulunmaktır. Dua için ellerimizi açtığımızda, biliriz ki, bizim sesimizi işiten,
kudret eli her şeye yetişen, bütün ihtiyaçlarımızı yerine getirmeye muktedir ve
hadsiz düşmanlarımızı defetmeye kâdir bir Rabbimiz var.

İşte, bu iman ve inançla, Mevlâ-yı Müteâl’e dua etmeliyiz. Rahman u
Rahîm’in dergâhında diz çökmeli; toprakları ellerinden alınan, yer üstü ve yer
altı zenginliklerine el konulan, ırzları çiğnenen ve namusları pâyimal edilen
Müslümanları, her türlü mağduriyet, mazlumiyet ve mahkumiyetten halâs
eylemesini O’ndan dilemeliyiz. Aynı zamanda, dünyanın dört bir yanında farklı
bahaneler ileri sürerek insanları ezen ve cinayetler işleyen zalimlerin
hakkından gelmesini ve tuzaklarını kendi başlarına geçirmesini de yine O’ndan
dilenmeliyiz.

Hazreti Nuh’un Duası
Hazreti Nuh, kavmini gece gündüz dine davet etmiş; bazen yüksek sesle kimi



zaman da sessiz sedasız bir davetle onlara seslenmiş ve hidayete ermeleri için
her yolu denemişti. Fakat, ne zaman onları hak ve hakikate çağırmışsa, onlar
parmaklarıyla kulaklarını tıkamış, elbiseleriyle yüzlerini saklamış ve Seyyidina
Nuh’un yüzüne bile bakmamışlardı. Sonunda Hazreti Nuh onlara beddua etmiş;
“Rabbim, yeryüzünde dolaşan bir tek kâfir bile bırakma! Zira bırakırsan
onlar Senin kullarını, Senin yolundan saptırırlar ve sadece kendileri gibi
kâfir, ahlâksız çocuklar dünyaya getirip yetiştirirler. Ya Rabbî beni, annemi,
babamı ve evime mü’min olarak girenleri, erkek ve kadın bütün inananları
affet. O zalimleri ise, daha da beter, daha da perişan eyle!”2 demişti. Bu
beddua üzerine, Cenâb-ı Hak tufan göndermiş ve o kavmin altını üstüne
getirmişti.

Hadis-i şeriflerde zikredildiğine göre, Allah Teâlâ, kıyamet günü öncekileri
ve sonrakileri bir alanda toplar. Güneş alçalır, insanları tahammül etmesi çok
güç bir gam ve sıkıntı sarar. İnsanlar bir şefaatçi bulma ümidiyle
Peygamberlerin kapılarını çalarlar. Nihayet, Hazreti Nuh’un huzuruna varır ve
ondan da şefaat dilerler. Hazreti Nuh (aleyhisselâm) ümmeti hakkındaki o
bedduasını şefaat etmesine mani bir sütre gibi görür; “Benim bir tek duam
vardı, onu da kavmimin aleyhine kullandım.” der; “Nefsim, nefsim”3 diye iç
geçirir ve insanları Hazreti İbrahim’e yönlendirir.

Öyle inanıyorum ki, Hazreti Nuh gibi ulülazm (her türlü zorluğa rağmen
vazifesini eksiksiz eda eden en büyük beş peygamberden) birinin Cenâb-ı
Hak’tan, küçük dahi olsa bir işaret almadan öyle bir dua yapması mümkün
değildir. O, kavminin kat’iyen inanmayacağı hususunda mutlaka ilâhî bir işaret
almış ve kalblerinin mühürlendiğinden kat’î emin olduğu o kimseler hakkında
bedduada bulunmuştur. Dolayısıyla, onun ümmeti aleyhindeki duasının
kendisini şefaat etmekten alıkoyacak bir hata olduğu düşünülemez. Fakat,
ulülazm bir peygamberin kendisi hakkında öyle hüküm vermesi ve yaptığı işi
kendi ufku itibarıyla hata kabul etmesi de yine mukarrebîne yakışan bir ruh
yüceliğinin ifadesidir.

Allahım, Sana Havale Ediyorum!..
İşte, ne zaman zalimlere beddua etmek aklıma gelse, hemen Hazreti Nuh’un

inkisarını hatırlıyor, ürperiyor ve onları tel’in etmekten uzak duruyorum. En
amansız şekilde düşmanlık yapanlar hakkında bile bedduada bulunmuyorum,
kimseye lânet ve kahriye okumuyorum; onları Allah’a havale etmekle
yetiniyorum. O havaleyi de yine İnsanlığın En Şefkatlisi’ne ittibâen yapıyorum.
Nasıl ki, Allah Resûlü,  ، َةـَبْتُِعب َكَْیلَع  ّلَلا  َّمُھٰ ِلْـھَج ،  ِيَبأـِب  َكـَْیلَع  ّلَلا  َّمُھٰ



ََةبْیَِشب َكَْیلَع  ّلَلا  َّمُھٰ  deyip4 din düşmanlarını Allah’a havale etmiş ve bununla
“Allahım Sen bilirsin, Sen ne dilersen onu yap!” demek istemiştir; ben de,
havale etmeyi bile onlar hakkında önce Allah’tan hidayet temenni etme
alternatifine bağlayarak dile getiriyorum. Döktükleri kanı, akıttıkları
gözyaşlarını, işkence ettikleri insanları düşününce, “Hiç olmazsa mazlumlara
bu kadarcık bir vefa!..” mülâhazasıyla kendi üslûbumu korumaya çalışarak
şöyle diyorum:

“Allahım, eğer kan düşünen, kan konuşan, kan döken, yurt içinde ve yurt
dışında kan seylâpları meydana getiren bu zalimlerin, bu gaddarların ve bu
hattarların hidayetlerini murad buyuruyorsan, en yakın zamanda bunların
kalblerine hidayetini salıver; gönül kapılarını imana ve İslâm’a aç. Şayet onlar
Senin nurundan bütün bütün nasipsiz kimselerse, ey bizi insanlığa çağırmak için
kitap indiren Allahım, ey bulutları harekete geçirip semanın bağrından rahmet
boşaltarak kupkuru çölleri Cennetlere çeviren Allahım, ey en güçlü orduları
hezimete uğratan Allahım, din düşmanlarına bozgun yaşat; altlarını üstlerine
getir, onları birbirlerine düşür, birliklerini paramparça eyle ve emellerine
ulaştırma; zalimlere karşı bize nusrette bulun, yardımını üzerimizden eksik
eyleme!”

Bazen de, “Allahım, bize ve bütün Müslümanlara yardımcı ol; hizlanımızı
isteyenleri, rezil rüsvâ ve perişan olmamızı arzu edenleri, bu istikamette
komplolar düzenleyenleri hüsrana uğrat! İki ellerini bir araya getirme, onları
muvaffak eyleme!” diyorum.. diyorum ama her defasında bu duamı şarta
bağlıyor; önce onlar hakkında bile hidayet duasında bulunuyorum. Sonra da,
“Allahım, şayet onlar mahrum ve nasipsiz kimselerse, hiç olmazsa bizi onların
zulümlerinden muhafaza buyur; üzerlerinde baskını artırdıkça artır; silahlarını
başlarında parçala; ellerini ayaklarını birbirine dolaştır; kalemle tecavüz
edenlerin kalemlerini kır; Müslümanlara sövüp sayanların dillerini ebkem kıl..
zalimleri gaye-i hayallerine ulaştırma ve onlara karşı bize yardımcı ol!..”
şeklinde niyazımı seslendiriyorum.

Gönülden inanıyorum ki, mü’minler Allah Teâlâ’ya yürekten teveccüh
etseler ve duaya yönelseler Cenâb-ı Hak şu anki dengeleri alt üst edecek ve her
zalime haddini bildirecektir. Ne var ki, bugün O’nun bize yakınlığını ve
dualarımıza icabet edeceğini düşünerek, hâzır ve nâzır birinin huzurunda
olduğumuz mülâhazasıyla zevk ve temkini aynı anda hissederek Cenâb-ı Hakk’a
arzıhâlde bulunduğumuzu ve en sâfiyâne, en hâlisane bir kulluk tavrı olan
duanın hakkını verdiğimizi söyleyemeyiz. Hatta, hacca giden insanların,
duaların reddedilmediği o mukaddes yerlerde, Arafat’ta, Müzdelife’de,



Mina’da yüreklerini çatlatırcasına, İslâm dünyasının maruz kaldığı şu
felâketlerden sıyrılması adına inlediğini iddia edemeyiz. Zannediyorum, yirmi
tane içli, duygulu, dertli insan, orada üç-dört gün uykusunu terk etse, başını yere
koysa ve yalvarıp yakarsa, hatta birkaçının kalbi dursa, gerçekten yüreği
çatlasa, Mevlâ-yı Müteâl o çatlamaya berikilerin başını patlatacak bir bomba
tesiri lütfedecek ve inananların mazlumiyetine son verecektir. Fakat, öyle
anlaşılıyor ki, Müslümanlarda bu kadarcık olsun yürek yok; o mukaddes
beldelerde bile Cenâb-ı Hakk’a tam teveccüh edilmiyor ve O’na gereğince
yalvarılmıyor.

Gelin, Allah’a Yalvaralım!..
Bu açıdan, nazım geçse ve gücüm yetseydi, sesimi en ücra yerlere ulaşacak

kadar yükseltir ve “Allah aşkına, gelin bir de duanın gücünü kullanalım;
gönülden Allah’a yalvaralım!” derdim. Milletimizi ve bütün Müslümanları
Hakk’ın kapısında tazarru ve niyazda bulunmaya davet ederdim.

Evet, gelin dişimizi sıkıp her gece teheccüde kalkalım. Kadın-erkek hepimiz
önce gecenin zulmetini birkaç rekât namazla aydınlatalım. Sonra da bütün
samimiyetimizle dergâh-ı ilâhîye el açalım; büyük-küçük acı ve
ızdıraplarımızı, arzu ve isteklerimizi bir bir Cenâb-ı Hakk’a şerhedelim. Bizi
gören, soluklarımızı duyan, içimizden geçenleri bilen ve iniltilerimizi
değerlendiren her şeye Kâdir, her şeye Hâkim, istediğini istediği gibi yapan,
yaptığı her şeyde farklı hikmetler gözeten Mevlâmız’ın varlığını düşünelim;
O’nun merhameti, iradesi, meşîeti sayesinde her şeyin üstesinden
gelebileceğimiz inancıyla gerilip bir kez daha O’nun kapısının tokmağına
dokunarak inleyelim..

Her birimiz önem verdiğimiz ve gönlümüze uygun bulduğumuz bir duayla
başlayalım. Şâh-ı Nakşibend’in evrâd-ı kutsiyesi, Ahmed Rufaî Hazretleri’nin
tazarruları, Abdülkadir Geylânî’nin kutsî virdleri ya da İmam-ı Rabbânî, Hâce-
i Ahrar, Ebu’l-Hasan Harakânî, Mevlâna Hâlid ve Hazreti Bediüzzaman gibi
Hak dostlarının hususî niyazları ile Yüce Dergâh’a yönelelim. Resûl-i Ekrem
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’den şerefsudûr olmuş münacâtları ve
Cevşen-i Kebîr gibi meşhur duaları kendi arzu ve isteklerimize şefaatçi
yapalım. Bu virdleri müteakiben, dertlerimize bir derman göndermesini,
yaralarımızı tedavi etmesini ve Müslümanları mazlumiyetten, mağduriyetten,
mağlûbiyetten kurtarmasını Cenâb-ı Hak’tan dilenelim. Ve şu mülâhazaları
gönlümüzde her an canlı tutalım:

Ey çaresizler çaresi! Sebeplerin sukut ettiği, içtimaî ahvalin boz-bulanık bir
hâl aldığı, her yanda zalimlerin “hayhuy”unun duyulduğu, yığınların çaresizlikle



kâh sağa, kâh sola toslayıp durduğu şu karanlık günlerde, zulmet zulmet içinde
kıvrananlara nezdinden bir ışık gönder.. sonsuz kudretinle bütün zulüm ve
haksızlık ateşlerine bir su serp.. şeytanın ocaklarını söndür ve iblislerin
boyunlarına çözemeyecekleri tasmalar geçir. Allahım, Sana ve dinine
düşmanca davranmak suretiyle kendilerine yazık edenlerin kalblerini de imana,
İslâm’a, ihsana aç; onları da hidayete erdir. Fakat, şayet muradın bu değilse,
onların buna liyakat ve istidatları yoksa, bütün bütün gayz, kin, nefret ve
düşmanlığa kilitlenmişlerse, onların haklarından gel; şerîrlerin şerlerinden
bütün mü’minleri muhafaza eyle!..
1 Müslim, îmân 78; Tirmizî, fiten 11; Ebû Dâvûd, salât 239.
2 Nûh sûresi, 71/26-28.
3 Buhârî, enbiyâ 3; Müslim, îmân 327; Tirmizî, kıyâmet 10.
4 Buhârî, vudû’ 69; Müslim, cihâd 107.



Ciddiyetsizlik: İtibar Törpüsü
Soru: Özellikle gençler arasında, hemen her şeye gülme, başkalarını

hafife alma, birbirine çirkin lakaplar takma, insanlarla alay etme, onları
mahcup düşürme ve sürekli lâubalî davranma gibi bir takım kötü huylara
çokça rastlanır oldu. Bunun önüne geçerek ahlâk âbidesi insanlar
yetiştirebilmemiz için neler tavsiye edersiniz?

Cevap: İnsan, kendi mahiyetini, özündeki derinlikleri, varlığın hedef ve
gayelerini ancak imanı sayesinde sezip kavrayabilir. Nereye ve neye
yönlendirildiğini, vazife ve sorumluluklarını bilen bir mü’min, büyük bir
ciddiyet içinde ve mesuliyet şuuruyla tevcih edildiği hedefe doğru yürür.
İmanda kemal ufkuna uyanamamış ve mahiyetindeki acz u fakr duygusu
uyarılamamış bir insan ise, önce bencilliğine yenik düşer, kibre girer; daha
sonra çalım, caka ve başkalarını hafife alma türünden komplekslere kapılır; en
sonunda da, şahsî hazlarından gayrı bir şey düşünemeyen bir gurur âbidesi ve
çeşit çeşit illetlerle mâlûl bir özürlü hâlini alır.

Bu açıdan, bir kimseyi bazı kusurlu ya da eksik yanlarından dolayı
küçümseyerek onunla alay etme, onun herhangi bir zayıf noktasını dile
dolayarak eğlenme ve her şeyi hoşça vakit geçirmek için bir sebep gibi
değerlendirerek hürmetsiz, dikkatsiz ve lâubalî davranma gibi kötü huylar da
iman zaafından kaynaklanmaktadır. Her şeye gülmek, sürekli alay etmek ve
lâubalî davranmak bizim ahlâk anlayışımızda yoktur; bu tür illetler bize batıdan
geçmiştir. Ciddiyetsiz davranma, hep kahkaha atma ve her fırsatta eğlenme batı
ahlâkına ait argümanlardır. Maalesef, o toplumlarla münasebete geçtikten sonra
onlardaki illetler birer birer bizim insanımıza da sirayet etmeye başlamıştır.
Meselâ, birkaç leblebiyi yuvarlasanız, onlardan biri diğerine değse, bir de
bakarsınız ki bir kahkaha kopuvermiş. Aslında, gülmenin de bir mantığı olması
lâzım. Peki, leblebinin leblebiye değmesi güldürecek bir hâdise midir? Tabiî ki
değil. Fakat, bu toplum içerisinde, öyle basit bir şey karşısında gülüp
eğlenenleri görmek her zaman mümkündür. Biri çay doldururken, bir damla çay
bardağın dışına dökülmüş olabilir. Bir damla çayın dökülmesinden dolayı
hemen kahkahayı basmanın âlemi yoktur. Heyhat ki, işte bu kadar basit
hâdiselerle eğlenen garip insanlar çoktur bugünün dünyasında. Evet, bu
lâubalîliğin arkasında, ona esas teşkil edebilecek bir mantık söz konusu
değildir; insanî bir düşünce tarzı yoktur o türlü davranışlarda. Fakat,
neylersiniz ki, hiç olmayacak şeylere bile gülme ve lâubalîlik, batı kültürünün
temelindeki gaflet duygusundan kaynaklanmakta ve sârî bir hastalık gibi bizim



insanımıza da bulaşmaktadır.
O kültürün insanları, içlerindeki ızdırabı duymamak ve kalblerindeki derin

boşluğu muvakkaten de olsa doldurmak ya da unutmak için kendilerini uyutmak
zorundadırlar. Dolayısıyla da, bazen alkol ve uyuşturucunun ağında, kimi zaman
kumar ve eğlencenin peşinde, bir başka zaman da spor adına yapsalar bile spor
sayılması mümkün olmayan gereksiz meşguliyetlerin arkasında ömür tüketir;
böylece hayatı duymamaya ve içlerindeki ızdırabı bastırmaya çalışırlar. Ne
zaman vicdanlarının sesini yeniden işitmeye başlasalar, bir kere daha
kendilerini oyuna ve eğlenceye verir, her meseleyi bir lâubalîlik sebebi gibi
algılar ve bir müddet daha oyalanırlar.

Gençlik ve Güzel Ahlâk
Aslında, mehâsin-i ahlâkın (ahlâk ve huy güzelliğinin) arkasında güçlü bir

iman bulunduğu gibi, mesâvî-i ahlâkın (kötü huyların ve ahlâksızlığın)
temelinde de imandaki eksiklik vardır. Zaten hem mehâsin-i ahlâk hem de
mesâvi-i ahlâk diyanet içinde mütalâa edilen hususlardır. Diyanet ise, dinin
hükümlerini gözetmek ve muktezasınca amel etmek demektir; dinin emirlerini
yerine getirmek ve yasaklarından da kaçınmaktan ibarettir. Dolayısıyla, insan
iman esaslarına iyi inanır ve inancının gereğine göre amel ederse, bir yandan
güzel ahlâka ulaşmış, diğer taraftan da çirkin huylardan uzak kalmış olacaktır.

Ne var ki, bir mü’minin fert plânında güzel ahlâka sahip olması ve
kötülüklerden uzak durması vazifesini tam olarak yaptığı anlamına gelmez.
Çünkü, başkalarına da iyiliği emredip onları kötülükten sakındırma mânâsına
gelen “emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münker” her Müslümanın yapması gerekli
olan bir mükellefiyettir. Bu mükellefiyet, “Ey mü’minler! İçinizden hayra
çağıran, iyiliği yayıp kötülükleri önlemeye çalışan bir topluluk bulunsun.
İşte selâmet ve felahı bulanlar bunlar olacaklardır.” 1 ve “Ey Ümmet-i
Muhammed! Siz insanların iyiliği için meydana çıkarılmış en hayırlı
ümmetsiniz: İyiliği yayar, kötülüğü önlersiniz, çünkü Allah’a imanınız
tamdır.”2 gibi âyet-i kerimelerle teyit edilmiştir. Ayrıca bu konuda Peygamber
Efendimiz’den şerefsudur olan pek çok hadis-i şerif de mevcuttur: “Ya
insanlara iyilikleri emredip onları kötülüklerden uzaklaştırırsınız ya da
Allah sizin başınıza en şerlilerinizi musallat eder; sonra da ne büyüklerinize
saygı gösterilir, ne de küçüklerinize merhamet edilir. O zaman en
hayırlılarınız dua eder de kabul edilmez; istiğfar edersiniz de mağfiret
olunmazsınız; yardım istersiniz ama size yardım da edilmez.”3 hadisi
bunlardan sadece biridir.



Emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münker, sadece söz veya yazıyla bazı şeyler
anlatmak demek değildir; o çok daha şümullü bir vazifedir. Allah Resûlü’nün
(aleyhi ekmelüttehâyâ) beyanları içerisinde bu vazife, dinin çirkin saydığı bir
münkeri mümkünse elle defedivermek, şayet fiilen müdahale edilemiyorsa,
kavl-i leyyin ve va’z u nasihatla, yani dil ile o kötülüğün önüne geçmek; dil
ile defetmeye de imkân ve vasat müsait değilse, en azından onu hoş
karşılamamak ve ona kalben taraftar olmamak gibi değişik şekillerde eda
edilebilmektedir. Söz konusu hadiste, imanın en zayıf mertebesi olarak
nazara verilen “münker karşısında kalben buğz etmek”4 meselesini de, bir
insana düşmanlık beslemek, buğz etmek ve nefret duymak şeklinde anlamamak
lâzımdır. Haddizatında, fena işler yapıyor olsa da, bir insana düşmanlık
beslemek ve kin gütmek onu içine düştüğü fenalıktan vazgeçirmek için faydalı
bir yol değildir. Kanaatimce, bu ikazdan anlaşılması gereken husus, fenalığa
karşı tavır belirlemenin lüzumudur. Meselâ, kendini ciddiyetsizliğe ve
lâubalîliğe salmış bir insana, “Bir bilsen, sana karşı ne kadar alâka
duyuyordum! Gönlümde derin bir yerin vardı. Fakat, içimde beslediğim o
muhabbet ve alâka âbidesini dik tutmaya çalışsam da, elimde değil, onun
yıkılmasına mani olamıyorum; çünkü, şu lâubalî tavırların karşısında sarsıntı
yaşıyor ve kanaatlerimi koruma hususunda çok zorlanıyorum.” diyerek, içine
düştüğü münkeri savmaya çalışmak esas olmalıdır.

İşte, güzel ahlâklı nesiller yetiştirmek ve gençleri mesâvi-i ahlâktan uzak
tutmak için de önce dinimizin başkalarını hafife alma, çirkin lakaplar takma,
insanlarla alay etme, her fırsatta gülüp durma ve sürekli lâubalî davranma gibi
kötü huylara bakışı iyi bilinmeli, hayata hayat kılınmalı ve sonra da bunlar
diğer insanlara usûlünce anlatılmalıdır. El, dil ve gönülle müdahale şeklindeki
emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münker şartlara göre ve üslûbuna uygun olarak
yerine getirilmelidir. Özellikle gençlerimizi, lâkaydîlikten ve yılışıklıktan
kurtarıp nefisperestlik ve şahsî haz düşüncesinden uzaklaştırarak birer gaye
insanı hâline getirmek ve onlardaki gülme ve eğlenme isteğini biraz olsun çile
ve ızdırap duygusuyla dengelemek için onlara her şeyden önce öz değerlerimiz
ve kendi kültürümüzün esasları öğretilmelidir.

Vay Haline!...
Evet, İslâm, bazılarını güldürmek veya eğlendirmek kastıyla söylense de

diğer insanları rencide eden bütün söz ve hareketleri kul hakkını çiğnemek
olarak kabul etmiştir. Söz, tavır, davranış, işaret ya da yazı ile insanların kusur
ve noksanlarını dile dolayıp onları küçük düşürmeyi haram kılmıştır.
Başkalarının onur ve haysiyetine dokunan her türlü alay, gıybet, yalan ve iftira



gibi sözleri men ettiği gibi, muhatabı tahkir etmek maksadıyla yapılan fiilî ve
sözlü şakaları da yasaklamıştır. Kur’ân-ı Kerim, peygamberlerle, iman
esaslarıyla ve mü’minlerle alay eden kimselerden de bahsetmiş; onların
münafık olduklarını bildirmiş, kötü akıbetlerini nazara vermiş ve inançla alay
edilemeyeceğini vurgulamıştır. Ayrıca, mal-mülk sahibi olmayı her şey
sayarak, imkânlarının bolluğundan dolayı gurura ve kibre kapılan, sonra da
kendini iyice büyük görmeye başlayarak diğer insanlara tepeden bakıp onları
alaya alan kimseleri ve onları bekleyen ateşin dehşetini tasvir etmiştir: “Vay
hâline her hümeze ve lümeze’nin!..”5 buyurmuştur; yani, insanları arkadan
çekiştiren, başkalarını tahkir etmeyi âdet hâline getiren, kiminin gıybetini
ederek kimini de yüzüne karşı aşağılayarak insanları küçük düşüren ve kaş göz
hareketleri yaparak onlarla eğlenenleri kınamış; “Arkadan çekiştirmeyi, yüze
karşı eğlenmeyi âdet edinen kimselerin vay hâline!” dedikten sonra onların
dûçar olacağı Cehennem azabını anlatmıştır.

Allah Teâlâ, bir başka âyet-i kerimede de, “Ey iman edenler! Sizden hiçbir
topluluk bir başka toplulukla alay etmesin. Ne mâlum? Belki alay edilenler
edenlerden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler.
Belki de alay edilenler edenlerden daha hayırlıdır. Birbirinizi, (daha
doğrusu kendilerinizi) karalamayın. Birbirinize kötü lakaplar takmayın.
İman ettikten sonra insanın adının kötüye çıkması, fâsık damgası yemesi ne
fena bir şeydir! Kim tevbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.”6

buyurmuştur.
Bu âyetin esbâb-ı nüzuluyla alâkalı olarak bazı hâdiseler nakledilmiştir.

Merhum Elmalılı Hamdi Yazır’ın da tefsirinde7 yer verdiği rivayetlerin birine
göre; Hazreti Safiyye binti Huyey, Resûlullah’a gelerek, “Bazı kadınlar, ‘Ey
Yahudi kızı Yahudi!’ diyerek benimle alay ediyorlar!”  diye şikâyette
bulununca, Peygamber Efendimiz ona “Neden babam Harun, amcam Musa,
zevcim de Muhammed demedin?”8 buyurmuş ve bu vaka üzerine âyet nazil
olmuştur. Diğer bir rivayete göre ise; Ebû Cehil’in oğlu İkrime Hazretleri
Müslüman olduğunda, bazı kimseler ona “Bu ümmetin firavununun oğlu”
demişler; o da çok gücüne giden bu sözü Allah Resûlü’ne şikâyet etmiştir; işte
bu hâdise üzerine âyet inmiştir.9 Evet, her ne kadar bu ve benzeri sebepler
nakledilse de, kanaatimce, meseleye “iktiran” nazarıyla bakarak, “Cenâb-ı
Allah, ezelî hikmetiyle inzâl edeceği bu âyeti belli bir hikmete mebni olarak bu
sebeplerle de irtibatlandırmış olabilir” demek ve nüzul sebeplerinden ziyade
âyetin muhtevası üzerinde durmak daha isabetli olsa gerektir.

Bu zaviyeden, âyet-i kerimede açıkça ifade edildiği ve kullanılan kelimelerle



işarette bulunulduğu üzere; dinimize göre, bir insanın yaptıklarını veya
sözlerini anlatarak ya da imâda bulunarak onun herhangi bir kusuruyla alay
edemezsiniz.. sözle veya hareketle onunla eğlenemez, onu incitemezsiniz.
Hiçbir mü’mini ayıplayamaz ve kötüleyemezsiniz.. insanları kötülemek kastıyla
onlara çirkin lakaplar takamaz, istemedikleri bir şekilde onları çağıramazsınız.
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Mü’minin mü’min
kardeşi üzerindeki haklarından biri de onu en sevdiği ismiyle
çağırmasıdır.”10 buyurmuştur. Haddizatında, Hazreti Ebû Bekir Efendimiz’in
“Atîk”11 ve “Sıddîk”12, Hazreti Âişe validemizin “Atîke”13 ve
“Sıddıka”14şeklinde anıldıkları, Hazreti Ömer’e “Fâruk”15, Hazreti Osman’a
“Zinnûreyn”16, Hazreti Ali’ye “Ebû Türâb”17 lakaplarının verildiği
bilinmektedir; fakat, bir insanı razı olmadığı şekilde anmak ve çağırmak
dinimizce yasaklanmıştır.

İşte, gençlerimize bu hususların anlatılması lâzımdır. Fakat, anlatanlar ister
öğretmen ister anne baba isterse de daha başka büyükler olsun, mesele sadece
hakikatleri dille ifade etmekten ibaret değildir. Bu anlatılanların hüsnükabul
görmesi, anlatanların samimiyetine ve nazara verdikleri hususları bizzat
kendilerinin uygulamalarına bağlıdır.

Yangını Söndürmek İçin
Dolayısıyla, şayet davranışları içinin akisleri, sözleri de gönlünün solukları

olan fazilet âbidesi kahramanlar yetiştirmek istiyorsanız, önce kendiniz çok
ciddi, hassas ve mesuliyet şuuruyla dopdolu olmalısınız. Âdeta, “Tulumbanı al,
yetiş imdâda, yangın var!” diye inleyen ve sizi çağıran nesillere el uzatmayı
diliyorsanız, her hareket ve davranışınızı kurtarma cehdine ve irşâd hayatına
göre ayarlamalısınız.. bir yere mi gideceksiniz, mutlaka birinin elinden tutma
mülâhazasıyla gitmeli ve bunu yaparken de rıza-yı ilâhî düşüncesiyle oturup
kalkmalısınız. Ümit nesline rehber olma azmindeyseniz, artık sizin hayatınızda
hususî tenezzühe bile yer yoktur; size düşen, fıtrî ihtiyaçlarınızı dahi mefkûreniz
istikametinde kanalize etmek ve alıp verdiğiniz her nefesin bir gün mutlaka
sorulacağı şuuruyla yaşamaktır. Öyle yaşamaktır, zira, yürüdüğünüz yol
nebilerin, sıddîklerin, velilerin ve şehitlerin yoludur; onlar hep yaşadıklarını
anlatmış ve anlattıklarını da mutlaka yaşamışlardır.

Kur’ân-ı Kerim, İsrailoğulları’na hitaben doğrudan doğruya bir tehdit,
Müslümanlara da dolaylı olarak bir ikaz sadedinde, “Siz insanlara iyiliği
emredip, kendinizi unutuyor musunuz? Hâlbuki kitabı da okuyorsunuz. Hiç
akletmiyor musunuz?”18 buyurmuştur. Dahası, İsrailoğulları’nın bir kısmı



yaşamadıklarını anlatmaları ve birbirini kötülükten vazgeçirmeye
çalışmamaları sebebiyle Hazreti Davut ve Hazreti İsa’nın lisanı ile
lânetlenmişler;19 bu lânetten sonra da (bazı tefsircilere göre tabiatları
açısından) maymun ve hınzıra dönüşmüşlerdir.20 Evet, söylediğini yapmama,
bir münafıklık sıfatıdır.21 Tarih boyunca, hemen bütün münafıklar kendileri
yaşamadıkları hâlde anlatmış, anlattıklarını da hep kulak ardı etmişlerdir. Bu
kötü fiilleri sebebiyle de bütün bütün özlerini yitirmiş ve haktan uzaklaştıkça
uzaklaşmışlardır. Tabiî ki, o kötü âkıbet, sadece geçmiş peygamberlerin
ümmetleri ve mazinin münafıkları için söz konusu değildir; aynı mezmum
vasıfları üzerinde taşıyan bütün topluluklar için geçerlidir. Bugünün insanının
da kendi tabiatının değişmeyeceğine dair bir teminatı yoktur; öyleyse, insanca
yaşamak ve iman üzere ötelere gitmek isteyenler yaşadıklarını anlatmalı ve
anlattıklarını da yaşama gayreti içinde bulunmalıdırlar.

Diğer taraftan, ısrarla üzerinde durma mecburiyetindeyiz ki, ideal nesli
yetiştirmek, her şeyden evvel bir iman mevzuudur.. ve şimdiye kadar bu
meseleye sahip çıkanlar da hep imanı kavî insanlar olmuştur. Peygamber
Efendimiz’in devrinde, koca bir cemiyet içinde, birkaç samimi ve imanı kavî
insanın başlattığı bir tebliğ ve temsil hareketinin, kısa zamanda ma’şerî
vicdanda mâkes bularak yüzbinlerin derdi dâvâsı hâline gelmesi de başka
şekilde izah edilemez. Allah Resûlü’nün bir güneş gibi doğduğu o karanlık
döneme bakılırsa, o günün insanının bugünün lâubalî fertlerinden hiç de farklı
olmadığı görülecektir. Onlar da birbirini alaya alıyor, cahiliye şiirlerinde
görüleceği üzere sürekli birbirini tahkir eden sözler söylüyorlardı.. onlar da
hiç olmayacak meseleleri gülme bahanesi yapıyor, muhataplarını en çirkin
lakaplarla çağırıyor ve herkesi küçümsüyorlardı. Fakat, Hazreti
Bediüzzaman’ın ifadesiyle, Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ) son derece
vahşî, âdetlerine mutaassıp ve inatçı kavimlerin çirkin âdetlerini ve ahlâk-ı
seyyielerini yirmi üç sene gibi çok kısa bir sürede kaldırıp atmış, onları ahlâk-ı
hasene ile teçhiz edip bütün âleme muallim ve medenî milletlere üstad
eylemişti.22 Hiç şüphesiz Resûl-i Ekrem Efendimiz’in ve ashab-ı güzînin
öncülük ettiği iç içe inkılaplar niteliğindeki bu hareketin en dikkat çekici ve
karakteristik yanı onun şekilcilik ve merasimden uzak olması, kâmil iman sahibi
ve sözünün eri kimselerle temsil edilmesiydi. Zira, çile ve ızdıraptan uzak olan,
ciddiyetsizliğe ve lâubalîliğe yakın duran bir hareket, şekil ve merasime esir
olmaktan kurtulamaz; iman zaafına maruz ve lâkayt fertlerin rehberliğinde uzun
mesafeli yollar alınamaz.

Meclislerimizde O Beklenmeli!..



Öyleyse, işe gönüllerdeki iman esaslarını takviye ile başlamalısınız..
meclislerinizi hep sohbet-i Cânân meclisi hâline getirmelisiniz. Sizi Allah’a
yaklaştırmayan, Peygamber Efendimiz’le (sallallâhu aleyhi ve sellem)
münasebetinizi tetiklemeyen ve O’nu yeniden bütün canlılığıyla içinizdeymiş
gibi duymanıza vesile olmayan konulardan yılandan, çıyandan kaçıyor gibi uzak
durmalısınız. İman ve Kur’ân hizmetine bir yararı var mı konuştuklarınızın?
Sözlerinize mevzu yaptığınız husus, dini anlatmanız adına bir fayda vaad ediyor
mu? Bir yerde yeni bir hayır müessesesi oluşturmanız için fikir veriyor mu? Bir
ocak daha tüttürme heyecanınızı artırıyor mu? Şayet, bu sorular karşısında
cevabınız “evet” ise, her cümlenizde bin bereket var ve Allah’ın rahmeti
sizinle beraber demektir. Fakat, öyle değilse, size asıl gayenizi hatırlatmayan
duygu, düşünce ve sözlerden fersah fersah uzaklaşmalısınız.. ve bunu bir
disiplin hâline getirmelisiniz. Özellikle de arkadaşlarınız arasında sözü-sazı
dinlenen biriyseniz, mâlâyânî şeylerin yapılmasına ve konuşulmasına karşı
ciddi tavır koymalısınız. Meselâ, bulunduğunuz mecliste birisi “Falan
arkadaşın aklı bu meselelere fazla ermiyor.” dese, eğer aklınız başınızdaysa, ya
orayı terk etmeli ya da üslûbunca o gıybeti sona erdirmelisiniz. Çünkü, bir
mü’minin ayıplandığı bir mecliste artık Allah’ın teveccühü yoktur. Bir mü’min
hakkında suizanların seslendirildiği bir mekâna rahmet nazarıyla
bakılmamaktadır. Ümit nesline rehber olma azmindeki bir insanın da Allah’ın
teveccüh etmediği ve rahmet şuâlarının inmediği bir mekânda hiç işi
olmamalıdır.

Bu açıdan, bizim atmosferimizde insanları ayıplamanın, en basit şeyleri alay
mevzuu yapmanın, ehl-i gaflet gibi lâubalîliğe girmenin ve ehl-i dünyayı
hatırlatırcasına gülüp eğlenmenin yeri yoktur. Biraraya gelişimizi hep ciddi
rûznâmelere bağlamamız bizim şiarımız olmalıdır. Evet, mütemâdî birer
disiplin insanı olarak yaşamalıyız; gelip gitmelerimiz, oturup kalkmalarımız,
sohbet mevzularımız, meselelere yaklaşımımız, üslûbumuz ve ses tonumuz
itibarıyla bir endâzeden çıkmış gibi imrendirici davranmalıyız.
Müzakerelerimizi mutlaka sohbet-i Cânân’a bağlamalı, konuşacağımız
meseleleri önceden belirlemeli, okuyacağımız metinleri seçmeli, beraber
çözeceğimiz problemleri tayin etmeli ve biraraya geldiğimizde mutlaka hayırlı
bir iş için gelmeliyiz.. ve oradan ayrılırken de bir müşkili çözmüş olarak ya da
yeni bir projeyi tamamlayarak ayrılmalıyız. Cenâb-ı Hakk’ın o güne kadar
yaptırdıklarını şükür hisleriyle dopdolu olarak yâd etmeli; onları ancak tahdis-i
nimet çerçevesinde anmalı; anarken de asla meseleyi kendi başarılarımıza
bağlamamalı ve böylece Allah’ın o ana kadar yaptırdığı şeylerle daha sonraki
lütuflarına davetiye çıkararak daha başka neler yapabileceğimizi plânlamalıyız.



Dünya ve ahiret hesabına bir kıymet ifade etmeyen, faydasız söz ve
davranışlara bütün bütün kapanarak, oturup kalkıp sürekli kurbetten ya da bizi
vuslata ulaştırabilecek vesilelerden dem vurmalı; rıza-yı ilâhîye açılan en emin
ve kısa yol kabul ettiğimiz i’lâ-yı kelimetullah şehrahında yürürken hep öteler
mülâhazasıyla dolu olmaya çalışmalıyız.

Evet evet, gerçekten inanıyorsak, gayr-i ciddiliğe hep kapalı kalmalıyız;
lâubalîliğe asla adım atmamalıyız. Her meclisimizi bizi O’na yaklaştırabilecek
bir Kâbe azizliğinde ve bir Ravza kutsiyetinde bilmeliyiz. Bu meclisimiz
dünyanın herhangi bir ülkesinde, yeryüzünün en karanlık bir köşesinde olsa da,
ruh ve mânâ itibarıyla onu Ravza-i Tâhire ile yan yana getirmeli; götürüp
Kâbe’nin harîmiyle birleştirmeliyiz.. ve öyle bir hâl almalıyız ki, Resûl-i
Ekrem Efendimiz’i hep içimizde duymalı, O’nu Ravza kokulu iklimimize
çağırmalı ve her an O’nun boyasıyla boyanmalıyız.

Parodi, Komedi ve Meddahlık
Eğer, tebliğ ve temsil mesleğinin gereği bu ise, boş yere gülmenin,

başkasıyla alay etmenin ve lâubalîliğin bizim dünyamızda ne işi var!.. Komiklik
ve maskaralık yapmanın, insanları güldürüp eğlendirmenin bizim dünyamızda
ne işi var! Şayet, bugün bazı insanların parodi, komedi, güldürü ve meddahlık
türünden farklı birer sanat alanı gibi kabul edilen bir kısım gösterilere istidat
ve temayülleri varsa ve onlar kendi kanaat-ı vicdaniyeleriyle o işleri
yapıyorlarsa, onlara bir çeşit ruhsat verilmesindeki asıl maksat da o alanı bir
vasıta olarak kullanarak bir de o dille bazı mesajları sunmaktır. Acaba bir
kesim tarafından şerre sebep yapılan bir sahada birkaç temiz niyetli insanla o
alanın tutkunlarına bazı hakikatler anlatılabilir mi? Acaba o felsefenin
takipçilerine kendi dillerinden konuşmak suretiyle bazı mülâhazalar sunulabilir
mi? Acaba yabancı kaldıkları ama biraz tanıyınca mutlaka sevecekleri dini
değerlerle tanışmaları sağlanabilir mi? Acaba kendilerine hep unutturulan, fakat
az hatırlayınca yüreklerini hoplatabilecek olan gerçekler onların ruhlarına da
duyurularak içlerinde bir heyecan uyarılabilir mi?

İşte, bu duygu ve düşüncelerle bazı samimi ve hak aşığı insanlar da o
sahalarda at oynatabilirler. Fakat, kanaat-i vicdaniyeye havale ettiğimiz böyle
bir mevzuda hata etmiş de olabiliriz. Belki de ötede bize derler ki, her zaman
söz söyleme hakkı olan Zât öbür tarafta da bize der ki, “Siz zatında güzel olan
İslâmiyet’i ve diyaneti herkese doğrudan doğruya neden anlatmadınız? Kendi
değerlerinizin cazibesi yeterli olduğu hâlde, niçin başka dünyalara ait bazı
argümanlar kullanma yolunu seçtiniz?” İşte bu noktada da hakiki mü’minin
yüreği hoplamalı ve çok korkmalıdır. Bu mevzuda objektif fetva



verilemeyeceğini bilmeli, meseleyi kanaat-ı vicdaniyeye havale etmeli ve
herkesin kendi vicdanını işletmesi gerektiğini kabullenmelidir. İnsanı
lâubalîliğe çeken bazı sahalarda dolaşmak zorunda kalanlar da, dine ve millete
hizmet edip etmediklerine bakmalı; yararlı olup olmadıklarına göre karar
vermelidirler. Bulundukları atmosferde Allah’ı hatırlama ve hatırlatma imkânı
oluyor mu, olmuyor mu? Peygamber Efendimiz’e dair bir husus anlatılabiliyor
mu, anlatılamıyor mu? Kur’ân’ın bazı hakikatleri nazara verilebiliyor mu,
verilemiyor mu? Belli sınırlar dahilinde fenalıkların yüzünden peçeleri indirip
onları kendi çirkinlikleriyle göstermek ve insanları birkaç cümle ya da
paragrafla da olsa güzel ahlâkın zümrütten yamaçlarına çağırmak mümkün
oluyor mu, olmuyor mu? Vicdanının sesine kulak vermek suretiyle bu soruları
müsbet cevaplayanlar müstesna, güldürmenin, kahkaha atmanın, komiklik
yapmanın bizim dünyamızda yeri yoktur. Bunlar bütün cazibesiyle, iç
okşayıcılığıyla ve gönülleri gıdıklayıcılığıyla kapımızın önüne kadar gelip “...
Ey mehlikâ bir gece al bezme beni” dese de biz, “... Beyhude yorulma kapılar
sürmelidir!” deyip bir sürme üzerine bir sürme daha çekmeli; her birimiz
“Hayır arkadaş, Allah’a dilbeste olduğum ve Peygamber’in yoluna gönül
verdiğim günden beri beni ciddiyetten, mesuliyet şuurundan ve öteler
mülâhazasından uzaklaştıran her şeye karşı sonuna kadar kapandım.” demeliyiz.

Lâubalîlerin İnsanlığa Verebileceği Hiçbir Şey
Yoktur
Zannediyorum, bizim davranışlarımızdaki alacalık bu duygu ve düşüncelere

kendimizi alıştıramamaktan ve ciddiyeti tabiatımız hâline getirememekten
kaynaklanmaktadır. Bazen tam bir mesuliyet insanı gibi olma, bazen de en
küçük bir sebeple sululuklara, ciddiyetsizliklere ve lâubalîliklere girme
şeklindeki gel-gitler ciddiyet ve vakarı tabiatımızın bir derinliği
yapamadığımızı göstermektedir. Bundan dolayıdır ki, bazılarımız itibarıyla,
birilerinin yanında –onlardan utanarak– güzel ahlâklı bir insan tavrı sergilesek,
sun’iliklere de girerek tam bir dava adamı gibi davransak ve ağırbaşlı görünsek
de, sadece riya ve süm’a yapmış oluyor, kendi başımıza kaldığımızda yine her
zamanki hâlimize bürünüyor ve kalbinde iman problemi bulunan kimseler gibi
yaşıyoruz. Ciddi insanlar arasındayken tuhaf tuhaf ses akortları, davranış
ayarlamaları ve hareket tarzlarıyla asıl kimliğimizin çok çok üstünde bir
görünüş sergiliyor ve riyakarlık yapıyoruz. Heyhat, yalnız olduğumuz
zamanlarda ya da lâubalî insanlar arasında bulunduğumuz anlarda, görenlere
“İman bu adamın neresinde?” dedirtecek kadar dini değerlerden kopuk
davranıyoruz. Az önce hüzünden yaşaran gözlerimiz daha on dakika bile



geçmeden kahkahadan dolayı sırılsıklam olabiliyor. Bazılarımız itibarıyla,
İslâm’a ait güzellikler tabiatımıza tam içirilememiş olduğundan, en basit bir
hatırlatıcıyla kendimizi ancak ehl-i dünyanın meclislerinde görülebilecek
komikliklere, gülmelere, kahkahalara ve lâubalî tavırlara salabiliyoruz. Salıyor
ve en kutsî hakikatleri kendi lâkaytlığımıza kurban ediyoruz...

Oysa, bizim bu çelişkilerden mutlaka kurtulmamız lâzımdır; bunun için de,
her şeyden önce iman mevzuundaki problemlerimizi halletmemiz
gerekmektedir. “Din” dediğimiz vaz’-ı ilâhî, iman ve İslâm düşüncesinin
tamamının unvanıdır; “diyanet” ise bu yüce hakikatin hayata hayat olmasının
adıdır. Din, hem nazarisiyle, hem de amelî yanı itibarıyla bizim hayatımıza da
hayat olmalıdır. Nabızlarımız onunla atmalı; bakışlarımızda o nümayan olmalı;
yüz çizgilerimizde sürekli o belirmeli ve bize bakan bizde onu okumalıdır.
Zira, din ancak tabiat hâline geldiği zaman kendinden beklenen fonksiyonu eda
etmiş olur. O, tabiatımızın bir derinliği hâline geleceği âna kadar alaca
yaşamaktan ve çelişkiler arasında kalmaktan kurtulamayız. Bazen mü’min gibi
görünmeyi tuttursak ve bir ciddiyet abidesi gibi hareket etsek de, bu hâlimizi
her zaman koruyamayız. Hâlbuki, biz hem ibadetlerimizde hem normal
işlerimizde hem de insanlarla münasebetlerimizde öyle bir hassasiyet ortaya
koymalı, sözümüzle, sazımızla öyle bir incelik sergilemeliyiz ki, dinimizin
güzellikleri çevremize de aksetsin.. söz, tavır ve davranışlarımız o derece
gönlün şivesi olmalı ve onların üzerine kalbe ait mânâların rengi, deseni
düşmeli ki, başkaları üzerinde de tesir icra etsin.

Uhrevîlik Ahlâkı
Evet, imanda kemâle yürüyen ve Allah’la böyle bir münasebete geçen

insanın düşünce ve tavırlarında şaşmayan bir doğruluk, mütemâdî bir
samimiyet, sürekli bir ciddiyet ve bir uhrevîlik ahlâkı belirir. O insanın iç
fotoğrafı hâline gelen bu ahlâk, diyanet mülâhazasıyla işlene işlene zamanla
onun bütün davranışlarına akseder.. eline-ayağına, gözüne-kulağına, diline-
dudağına, sesinin tonuna, vurgularına ve hatta mimiklerine bile hükmünü
geçirir.. ve nihayet insanın ruhuna kendi mânâsının şeklini veren bu iç resim
onun tavırlarında okunan mânevî bir kaside hâline gelir; zaten, “Görüldüğünde
Allah hatırlanır.”23 hakikati de bu kıvamdaki bir mü’mini belirtir.

Değişik münasebetlerle yâd ettiğim, büyük hadis alimi Abdullah İbn
Mesleme –tarihte binlerce emsali bulunan– bu mü’minlerden biridir. Öyle ki,
Ka’nebî diye tanınan bu büyük insan, bir topluluğa uğradığı zaman onun
görünüşünde müşâhede ettikleri mehabetten dolayı oradaki insanlar



“Sübhânallah”, “Lâ ilâhe illallah” demekten kendilerini alamazlarmış.
Kendisini görenlerden birinin “Ne zaman Ka’nebî’yi ziyarete gitsek onu
uçurumun kenarındaymış da neredeyse Cehennem’e düşüverecekmiş gibi bir
vaziyette görürdük.”24 diyerek vasfettiği bu hak dostunun hâli elbette ki
çevresindekilere tesir etmiştir. Yine, Abdurrezzak İbn Hemmam, döneminin en
büyük alimlerinden birisi olarak bilinen İbn Cüreyc hakkında demiştir ki: “Onu
ilk gördüğüm zaman ‘İşte Allah korkusundan yanıp tutuşan bir hak dostu!..’
demeden edemedim.”25 Evet, o hakikat erlerinin uzun boylu sözler
söylemelerine gerek yoktur. Hâlleri imanlarına şahittir onların. İnsan,
çehrelerine nazar edince alacağını alır; gözlerinin içine bakınca ruh
inceliklerini görür ve ürperir.

Hâsılı; şayet çehresinde pırıl pırıl bir hayâ, davranışlarında dupduru bir
samimiyet ve vicdanında da köpük köpük bir heyecan bulunan nesiller
yetiştirmek istiyorsak, önce kendimiz ilim ufkunun ötesinde hakikat nurlarına
ulaşabilmiş, bedene ait arzu ve isteklerini zarûret çerçevesine hapsetmiş ve hep
O’nu seslendirme, O’nunla nefes alıp verme azmiyle gerilmiş ciddi, vakur,
ağırbaşlı kimseler olmalıyız. Sonra da, maddî-mânevî hiçbir şey beklemeden,
dünyevî-uhrevî hiçbir sevdâya kapılmadan, en içten ve şefkat dolu bir edayla
neslimize el uzatmalıyız. Tabiî, bunu yaparken de, vakar ve ciddiyeti hiçbir
zaman abus çehrelilik, somurtkanlık, sertlik ve huşûnetle karıştırmamalı;
şefkatli, içten, candan ve sevimli olmayı da sulu, lâubalî, alaycı ve ciddiyetsiz
bir hâle bürünme şeklinde algılamamalıyız.
1 Âl-i İmrân sûresi, 3/104.
2 Âl-i İmrân sûresi, 3/110.
3 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/390; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/460, 530.
4 Bkz.: Müslim, îmân 78; Tirmizî, fiten 11; Ebû Dâvûd, salât 239.
5 Hümeze sûresi, 104/1.
6 Hucurât sûresi, 49/11.
7 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili 6/4468.
8 Tirmizî, menâkıb 63; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 24/75.
9 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  41/55-56.
10 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 4/13; el-Mu’cemü’l-evsat 8/192.
11 Tirmizî, menâkıb 16; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 1/53.
12 Buhârî, fezâilü eshâb 7; Tirmizî, menâkıb 18; Ebû Dâvûd, sünnet 8.
13 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 2/43.
14 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/241; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 2/134.
15 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/270; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  39/51.
16 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  39/47-51.
17 Buhârî, edeb 113; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 38.
18 Bakara sûresi, 2/44.
19 Bkz.: Mâide sûresi, 5/78-79.
20 ez-Zemahşerî, el-Keşşâf 1/699; Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 12/54.



21 Bkz.: Buhârî, îmân 24, şehâdât 28, vesâyâ 8, libâs 69; Müslim, îmân 107-110.
22 Bediüzzaman, Sözler s.251 (On Dokuzuncu Söz); Mektubat s.226 (On Dokuzuncu Mektup); Mesnevî-i

Nuriye s.21 (Reşhalar, Yedinci Reşha)
23 Bkz.: İbn Mâce, zühd 4.
24 ez-Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ 10/263.
25 ez-Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ 10/216.



Kur’ân Bahçesinin Rengârenk Çiçekleri
Soru: “Tasrif” ne demektir; iman ve Kur’ân hizmetinde ülfete düşmemek

için tasrif üslûbu nasıl kullanılabilir?
Cevap: İman hakikatlerine tercüman olma ve dinî değerleri anlatma

gayretindeki insanlar, bu vazifeyi eda ederken kullandıkları üslûbu sürekli
gözden geçirmeli; her gün farklı bir doğumun sancılarıyla kıvranıp durarak yeni
yeni usuller geliştirmeli ve muhataplarının karşısına her zaman sürpriz
argümanlarla çıkmaya çalışmalıdırlar. İşin özündeki safveti korumak şartıyla,
meseleleri hâlihazırdaki düşünce ve irfan ufku açısından yorumlamalı ve
geçmişten süzülüp gelen değerleri düne göre daha yeni, daha berrak ve daha
cazip bir yolla sunmalıdırlar. Hep aynı şeyleri tekrar etmek suretiyle en parlak
hakikatleri bile matlaştırma gibi bir yanlışa asla düşmemeli; onlara her an ayrı
bir buud ve zenginlik kazandırmalıdırlar. Nasıl ki, güzel güfteler farklı insanlar
tarafından türlü türlü bestelenmekte ve farklı farklı icrâ edilmektedir; aynen
öyle de, hak ve hakikati ilk günkü tazeliğiyle insanlara sunmanın yolu da, onu
ilan ederken her defasında değişik bir nağme tutturmak ve yeni bir besteyle o
güfteye ayrı bir mânâ katmaktır.

İçinde çeşit çeşit ağaçlar, renk renk meyveler ve bayıltan kokularıyla desen
desen çiçekler bulunan muhteşem bir bahçe düşünün. Öyle heybetli ağaçları, o
denli tatlı meyveleri ve o kadar güzel çiçekleri ilk defa gören bir insan o
bahçeye girse, elbette ki bir ağaçtan öbürüne koşacak, her daldan başka bir
meyve koparacak ve her çiçekten farklı bir koku alacaktır. O, el uzattığı her
şeyi yepyeni bulacak, bu orijinalitenin şahlandırması ve coşturmasıyla ruhunda
sürekli yeni renk, yeni tat ve yeni kokuların heyecanını duyacaktır. Dolayısıyla
da, orada kat’iyen bir ülfete düşmeyecek ve asla bir bıkkınlık yaşamayacaktır.

Nitekim, Cenâb-ı Hakk’ın kudretinin tam tecellî edeceği öbür âlem
anlatılırken, onun da insanı daima canlı tutan bir sürprizler diyarı olduğu
vurgulanmaktadır. Kur’ân-ı Kerim, mü’minler için hazırlanan Cennetleri tarif
ederken, “Orada ne zaman, kendilerine bir şey ikram edilse, ‘Bu, daha önce
de dünyada yediğimiz bir şey!’ diyecekler; fakat o, dünyadakilerin aynısı
olmayıp, benzeri olarak kendilerine sunulacak.”1 buyurmaktadır. İlâhî
beyandaki اًھِباَشَتُم ِ۪هب  اوُتُأَو   “...dünya meyvelerinin aynısı değil, benzerleri
verildi” ifadesi böyle bir yenilenmeyi ve birbirini takip eden sürprizleri nazara
vermektedir. Evet, bazı yönleri itibarıyla dünyadakilere benzese bile aslında
ilk defa sunulan, tatları önceden bilinmeyen ve tahmin bile edilemeyen o Cennet
meyveleri kesintisiz bir surette ehl-i Cennet’in iştahını kabartacaktır.



Derinliğe Açılmak İçin Yenilik ve Duruluk
İşte, o muhteşem bahçede ve mü’minleri bekleyen o Cennetlerde söz konusu

olan yenilenme ve tazelenmelere benzer şekilde, hak ve hakikati anlatma
hususunda da insanı ülfetten ve bıkkınlıktan uzak tutacak yeniliklere, farklı renk,
farklı tat ve farklı şivelere ihtiyaç vardır.. tazeliğini devamlı koruyan değerleri
her zaman dikkat çekici şekilde ve kendi cazibedar hâlleriyle sunabilmek için
yeni besteler ve farklı üslûplar gerekmektedir.

Evet, tarih boyunca hemen her hareket, mebde’deki tazelik, duruluk ve
orijinalliği ile gelişip boy atmış, büyüyüp yayılmış ve nihayet müntehadaki
derinliğine ulaşmıştır. İslâm’ın ilk senelerinde ve gönüllere taht kurduğu
dönemde Sahabe efendilerimizde görülen coşku, heyecan ve kabına sığmama
hâlinde de bu tazeliğin ve yeni oluşun tesiri çok büyüktür. O devirde her gün
sürpriz bir ilâhî emirle karşılaşan, yepyeni âyetlerin indiğine şahit olan ve
İslâm’ın başka bir esasıyla tanışan ashab-ı kirâm, bunların her biriyle yeni bir
derinliğe daha açılmışlardır. Onlar hiçbir zaman yakaza hâlinden uzaklaşmamış
ve temkinli tavırlarını bir an bile kaybetmemişlerdir ama gördükleri ilâhî
güzellikler karşısında sanki bir nevi mest ü mahmur yaşamışlardır. Mazhar
oldukları nimetler sayesinde kendilerini sıra sıra ağaçlar, çeşit çeşit meyveler,
renk renk çiçekler, şakır şakır akan ırmaklar, çaylar... arasında dolaşıyor gibi
hissetmişlerdir. Âdeta daha dünyadayken Cennet bahçelerine girmiş ve ebedî
saadetle dudak dudağa gelmiş gibi bir hâl sergilemişlerdir. Cennet’in
izdüşümünde bulunuyormuşçasına bir ömür sürdükleri için de hayatı rahatlıkla
istihkâr edebilmiş ve o gölgenin hakikatına ulaşacakları mülâhazasıyla her
anlarını değerlendirerek etemmiyete, ekmeliyete ve rıdvana ulaşma hesabına
çok güçlü sâikleri arkalarına almışlardır.

Bu açıdan, günümüzde de hak ve hakikati muhtaç sinelere gerektiği ölçüde
duyurabilmek için, onları yeni bir sedâ, yeni bir söz, yeni bir eda, yeni bir
üslûp ve yeni bir icra ile ortaya koymak gerekmektedir. Şu kadar var ki, bazı
mânâ ve muhtevaları yeni bir yolla sunmak, kat’iyen fantezi ve lüks peşine
düşmek olarak anlaşılmamalıdır. Zira, temsil ettiğimiz hakikatlerin derinliği ve
öz değerlerimizin renkliliği fantezilere ve lükslere ihtiyaç bırakmayacak, bizi
her şeyden müstağni kılacak mahiyettedir. Dolayısıyla, yeni bir ses, yeni bir
eda ve yeni bir üslûp ortaya konulurken, mesele Kur’ân’dan öğrendiğimiz
“tasrif” çerçevesinde ele alınmalıdır.

Tasrif: Evirip Çevirip Yeniden ama Kendi
Orijinalliğiyle Anlatma



Tasrif, bir şeyi evirip çevirerek değişik şekillere koymak demektir. Arapça
dil bilgisi açısından bir kelimenin veya fiilin farklı zamanlara göre söylenişine
ve bazı kaideler çerçevesinde kelimenin şeklinin değiştirilmesine de tasrif
denmektedir. Kur’ân-ı Kerim’in bir üslûbu olarak ise; “tasrif”, ulvî hakikatlerin
ve ilâhî emirlerin türlü türlü vesilelerle farklı zaviyelerden ele alınarak
güzelce açıklanması; Merhum Elmalılı’nın ifadesiyle, aynı anlayışın, aynı
haberin, aynı müşâhedenin bir bediî sanat ile şekilden şekle, sûretten sûrete,
nazımdan nazma, çeşitli ve pek çok âyetlerle anlatılması ve bazen de çok çeşitli
âyetlerin bir âyete dökülüp kısa ve özlü bir sözle ifade edilmesi.. mânâsına
gelmektedir.

Evet, Kur’ân-ı Kerim, bazen değişik tenbih ve ihtarlarla gönüllere havf ve
haşyet duygusu salar; bazen de iltifat ve müjdelerle kalblere reca hissi
doldurur; kimi zaman insanı uzayın enginliklerinde gezdirir, kimi zaman da
onun nazarını kendi gönlüne ve vicdanına çevirir; akla ve mantığa seslendiği
aynı anda kalbe ve hissiyata da hitap eder. Meselâ, Hazreti Musa’nın
(aleyhisselâm) hayatına dair bazı hâdiseleri defalarca hatırlatır; fakat, her
hâdiseyi hemen her zaman farklı bir üslûpla aktarır; surelerin umumi havasına
ve o hâdisenin ele alındığı yerdeki diğer âyetlerin muhtevasına göre değişik bir
dil kullanır. Âyetin siyak ve sibakını (öncesini ve sonrasını) nazar-ı itibara
alarak meseleleri başka başka kelimelerle dile getirir. Böylece, aynı mânâ ve
muhtevaları farklı şekillerde ifade ederek, hem akla hem de kalbe sözünü
dinletir; hem mü’mini hem de kâfiri dize getirir; hem çok okumuş bir alime hem
de mektep yüzü görmemiş bir kimseye derslerini verir.

Cenâb-ı Allah mealen, “Biz bu Kur’ân’da, insanlar için her türlü misal ve
öğüdü, farklı üslûplarla tekrar tekrar ifade ettik. Fakat pek çoğu bunları
anlamadı.”2 buyurarak böyle bir tasrife dikkat çekmektedir. Yağmurun, değişik
mevsimlerde farklı yerlere çeşit çeşit şekillerde yağması; bazen ince ince
çiselemesi, bazen de kar ve dolu hâlinde düşmesi, kimi zaman toprağı sulayıp
bereket kaynağı olması, kimi zaman da sele dönüşüp her şeyi yıkıp geçmesi
gibi, Kur’ân’ın hakikatleri de muhatabın durumuna, yer aldığı surenin genel
atmosferine ve öncesine-sonrasına göre farklı şekillerde seslendirilmektedir;
bazen bir meltem gibi ruhları okşamakta, bazen de yıldırım ve gök gürültüsü
olup kalblere ürperti salmaktadır. Zaten, yağmurun o değişik hâlleri “tasrif”
kelimesiyle dile getirildiği gibi, Kur’ân’ın bu farklı üslûbu da aynı kelimeyle
ifade edilmiştir.

Evet, Kur’ân, hak ve hakikati farklı şekillerde ve değişik kalıplarda sunarak
insanlarda her zaman yeni bir heyecan uyarmaktadır. Beyan-ı ilâhînin bu
üslûbuna sık sık vurguda bulunan Merhum Allâme Hamdi Yazır’ın



yaklaşımıyla, Kur’ân’da her mânâ, kâh bir ses olup kulaklarda çınlar, kâh bir
nakış olup gözlerde parıldar. Bu ses, bu nakış, kâh geçmişleri çekip getirir, kâh
geleceklere alıp götürür; kâh bir nimetin cazibesi ile insanın iştihasını kabartıp
iradeleri kamçılar ve kâh bir nikmet endişesiyle onun içine korkular saçarak
kötülüklerden uzaklaştırır; bir ses nağmeden nağmeye, duraktan durağa çeşitli
keyfiyetler içinde dizilir, kulaklara dökülür; çeşitli şekiller kazanıp göz önüne
konulur. Daha sonra bütün bunlar aynı mânâ ile bir şuur, bir idrak, bir nur olup
kalblere iner; derken o şuur ve idrak o kalbden yine aynı mânâ ile hareket eder,
nefis ve beden tezgâhından geçerek birbirine benzer şekillerde ve çeşitli
keyfiyetlerde birer fiil olarak ortaya çıkar. İlm-i ilâhîde mazmun ve mefhum
itibarıyla aynı olan hakikatler, yine ilm-i ilâhîde tercihi yapılan kalıplar içinde
arz-ı endâm eder. Bu suretle, anlatılan hâdisenin hem siyak ve sibak açısından
ifade ettiği mânâ derinlemesine ruhlara duyurulmuş hem de aynı kıssayı bir kere
daha okuyan ve dinleyen insanların bıkkınlık hissetmemeleri sağlanmış olur.
Böylece Kur’ân, tasrifin hâsıl ettiği tazelik ve yenilik sayesinde muhataplarını
her defasında daha farklı iklimlere alır, götürür.

Şahıslara ve Ruh Hâletlerine Göre
Farklı Üslûp
Ayrıca, insanlar tabiatları ve istidatları açısından farklı farklı

yaratılmışlardır. Tasrif, yaradılış itibarıyla aralarında farklılıklar bulunan
insanlara Cenâb-ı Hakk’ın rahmet tecellî dalga boylu bir teveccühüdür. Allah
Teâlâ, hâdiseleri, hak ve hakikatleri, emir ve nehiyleri, tembih ve teşvikleri,
maruf ve münker çerçevesinde zikrettiği hususları çok çeşitli kıyafetler
içerisinde, çok farklı kalıplarda ve değişik hitap tarzlarıyla ifade ederek farklı
istidatlardaki bütün insanların istifade etmesine zemin hazırlamıştır. Vahyi
alma ve anlama bakımından bir peygamberin özel donanımı ile kendisine
anlatılan bir hususu anlamakta zorlanan herhangi bir insanın durumu bir
değildir. Fakat, Cenâb-ı Hakk’ın mesajı ikisini de muhatap almaktadır. Şu
kadar var ki, belki, bir peygamber her şeyden önce Hazreti Musa’nın, ulûhiyet
hakikati karşısındaki saygısını okuyup daha bir haşyetle dolarken, bir çoban da
o yüce Peygamber’in asâsına dikkat kesilip onunla meşgul olacaktır. Bir zengin,
özellikle Karun’un ve hazinelerinin akıbetini düşünüp Allah’a şükür
duygularıyla dolarken, bir fakir de Hakk’ın en sadık kullarının hangi yokluklar
içinde yaşadıklarını öğrenip ibret alarak sabra sığınacaktır. İşte, Cenâb-ı Hak,
hakikatleri öyle değişik kalıplar içinde anlatmıştır ki, her insan mutlaka onlarda
kendine dair bir şey bulabilmektedir. Zira, Kur’ân ins ve cinnin bütün
tabakalarını imana davet etmektedir. Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle,



avâmın en ümmîsi ile havassın en ehassı omuz omuza, diz dize verip beraberce
Kur’ân dersi dinleyip istifade etmektedir; demek ki, Kur’ân-ı Kerim öyle bir
üslûba sahiptir ki, binlerce muhtelif tabakada olan akıl, fikir, kalb ve ruh
sahiplerinin hepsi onun sofrasında kendi gıdalarını bulabilmektedir.3

Diğer taraftan, insan ruh hâleti itibarıyla her zaman bir değildir. O yirmidört
saat içinde hayat-ı nebatiyeden hayat-ı hayvaniyeye, hayat-ı hayvaniyeden
hayat-ı insaniyeye, hayat-ı insaniyeden de kâmil insan seviyesine seyahatler
edip durmaktadır. İnsan-ı kâmil dediğimiz seviyenin de kendi içinde belki yüz
tane izafî mertebesi vardır. İşte, gün boyunca bu mertebeler arası gidip gelen ve
bu farklılıkları yaşayan insan, günün her saatinde hak ve hakikate aynı ölçüde
yönelemeyebilir. Bu açıdan, bazen şu âyet, bazen de diğeri, kimi zaman şu
üslûp bir başka zaman da öbürü onun gönlünde daha büyük tesir bırakabilir.
Bugünün diliyle diyecek olursak, günün şu saatinde âyetin şu versiyonu sizin
ruh hâletinize daha uygun bir iksir olabilir. Günün bir başka diliminde, değişik
tesirler altında kalmış ve farklı mülâhazaların bombardımanına uğramışsanız, o
zaman da âyetin diğer versiyonu sizin derdinize tam derman ve yaranıza hakiki
panzehir olarak imdadınıza yetişir. Öyle ki, siz duyduğunuz ilâhî mesaj
karşısında “Tam bana göre, tam benim durumumu şerh ediyor!” demekten
kendinizi alamazsınız.

Kur’ân ile Tefe’ül
Bildiğiniz gibi, bir kitabı gelişigüzel açarak ilk tevafuk eden yeri okuyup

ondan bir mesaj çıkarmaya tefe’ül denmektedir. Kur’ân-ı Kerim’de,
inançsızların anlatıldığı ve onların tehdit edildiği pek çok âyet bulunduğu için,
tefe’ülünde bu âyetlerden biri çıkınca insanın ümitsizliğe düşme ihtimali
olduğundan dolayı ve objektif bir kural olarak kabul edilemeyeceğini
göstermek maksadıyla İslâm uleması Kur’ân ile tefe’ülde bulunmaya taraftar
olmamışlardır. Bununla beraber, Şah Veliyullah Dihlevî gibi büyükler arasında
Kur’ân âyetleriyle tefe’ülde bulunanlar da vardır. Şahsen, objektif bir kural
gibi kabul etmesem bile, benim de sıkıntılı anlarımda Kur’ân ile tefe’ül ettiğim
olur. Kur’ân’ı açıp O’na sığındığım zaman, “Allahım, bu Senin kelâmın; ben
Senin hâlâ konuştuğuna inanıyorum. Sen bir dönemde Peygamber Efendimiz’le
konuştun.. sahabe efendilerimizle konuştun.. Sen mekândan, zamandan
münezzehsin; mekân da, zaman da Senin tasarrufun altındadır.. Sen her zaman
konuşursun, Kur’ân Senin her asra hitap eden beyanın. Bu Kitab-ı Hakîm,
Efendimiz’e, ashab-ı güzîne ve selef-i salihîne çok hakikatlerin kapısını açtığı
gibi bugünün insanlarına da bazı şeyler fısıldayabilir.” der ve bu duygularla
bazı âyetlere bakarım.. dikkatimi celb eden âyeti okur ve çok defa üzerimdeki



bütün kasvetleri, bütün hafakanları birden atarım; tırnaklarımın ucuna kadar
yeniden hayatiyete döndüğümü hissederim.

Kaldı ki, bir hizb takip etme ve her gün Kur’ân’dan bir bölüm okuyarak belli
periyotlarla Kur’ân’ı hatmetme daha farklı olur. Öyle inanıyorum ki, meselâ her
gün yarım ya da bir cüz okusanız, okuduğunuz o bölüm içinde, Cenâb-ı Allah
sizin o günkü sergüzeşt-i hayatınıza, üzerinize akıp gelen bir kısım hâdiseler
karşısındaki teessürlerinize, sevinç ve mutluluklarınıza, keder ve elemlerinize
dair bazı şeyleri mutlaka size ifade edecektir. Dertlerinize derman olacak bir
hakikatin kapağını kaldırıp onu sizin ruhunuza duyuracaktır. Bugün okuduğunuz
bölümde kapağı kaldırılmamış ve sizin için saklı kalmış hakikatler olabilir;
fakat, yarın, ertesi gün ya da daha sonraki bir zaman aralığında okurken, tam
ihtiyacınız olduğu anda bu defa da o saklı kalan hakikatler size göz kırpacak,
onların üzerindeki kapaklar da inayet-i ilâhîye ile kalkacaktır. Ve Kur’ân size
her gün bambaşka sırlar vererek vicdanınıza “Evet evet, bu Allah kelâmı!..”
dedirtecektir.. İşte, Kur’ân’daki tasrifin bir de şahısların her an değişen ruh
hâletlerine hitap eden böyle bir yanı vardır. O her zaman, her müracaat eden
insana bir deva lütfeden bir şifa kaynağıdır ve bir iksirdir.

Cenâb-ı Hak’la Konuşmak
Evet, Bediüzzaman’ın ifade ettiği gibi, “Kur’ân, kalblere kût ve kuvvet olup,

tekrarı usanç değil, halâvet ve lezzet verir; Kur’ân’ın âyetlerinde de öyle bir
kısım vardır ki, o kuvvetin ruhu hükmündedir, tekerrür ettikçe daha ziyade
parlar, hak ve hakikat nurlarını saçar.”4 Onun içinde bazı şeyler çok daha
önemlidir; fakat bu, diğerlerinin önemsiz olduğu mânâsına gelmemektedir; onun
hakikatleri her zaman hepimiz için çok şey ifade eder. Ruhların en yükseği ve
şekillerin en mükemmeliyle dünyaya gönderilen insana, saadetin en idealini,
yükselmenin en erişilmezini, yaşamanın en insancasını gösteren ve yolların en
doğrusuyla “insan-ı kâmil” olma zirveleri vaat eden kitap Kur’ân-ı Hakîm’dir.
Bu açıdan, Kur’ân’la sıkı bir münasebet içinde olmamız ve derin bir
teveccühle sürekli ona müteveccih bulunmamız iktiza etmektedir.

Maalesef, Kur’ân-ı Kerim’i sürekli okuma alışkanlığımız olmadığı gibi, bir
de dil problemimiz var; mukaddes kitabımızın dilini bilmiyoruz, kelam-ı ilâhîyi
anlamıyoruz. Fakat, bu hiç aşılamayacak bir engel, asla çözülemeyecek bir
problem değil. Kur’ân’la daha fazla meşgul olmak ve ondan istifade etmek için
bazı şeyler yapabilirsiniz. Meselâ; Hanefi mezhebince tasvip edilmese bile,
farzlarda olmasa da nafile namaz kılarken Kur’ân-ı Kerim’den okuyabilirsiniz.
O gün okuyacağınız bölümün mânâsını daha önceden Suat Yıldırım Hoca’nın
meali gibi bir kaynaktan öğrenebilir; özellikle geceleyin de Kur’ân’ı yüksekçe



bir yere koyarak yüzünden takip etmek suretiyle nafile namaz kılabilirsiniz. Bir
hadis-i şerife dayanarak fukaha-i kiram demişlerdir ki, “Bir insan Kur’ân
okuduğunda, ‘ben Allah’la konuştum’ dese ve yemin etse, yemininde hânis
(yeminini bozan, yalancı) olmaz.” Dolayısıyla, siz de her gece Cenâb-ı
Allah’la konuşabilirsiniz.. keşke konuşsanız.. Cenâb-ı Hak da sizin gönlünüze
mevhibeler yağdırsa, Kur’ân’ın sırlarını size açsa.. ُنیِعَتَْسن َكاَِّيإَو  ُدُبَْعن  َكاَِّيإ 
’in mânâsını tam duysanız.. “Yalnız Sana kulluk yapar ve sadece Senden
yardım dileniriz.”5 deseniz.. böyle söylerken, Biri tarafından duyulduğunuza
tam inansanız, O’ndan medet umsanız. Yardım talebinde bulunurken kendisine
yöneldiğiniz Zât’ın ihtiyacınızı giderebileceği itminanı içinde olsanız.. böylece,
her gece Kur’ân-ı Kerim’in engin dağ ve ovalarında, bağ ve bahçelerinde,
cadde ve sokaklarında, çarşı ve pazarlarında dolaşıp dursanız.. sürekli onun
gülünü, reyhanını koklasanız.. keşke..!

Hâsılı, biz de Kur’ân’ın üslûbunu esas alarak dine, millete ve insanlığa
hizmet yolunda tasrif düsturunu işletmeliyiz. Yani, Kur’ânî bir üslûp
yakalayarak kendi zatında hakikaten engin, derin ve rengarenk olan
değerlerimizi kendi enginlik, derinlik ve renkliliğiyle sunmaya çalışmalıyız.
Meselelere hep bir yenilik mülâhazasıyla yaklaşıp, mahiyet itibarıyla canlı ve
taze olan hakikatleri, küçük bir üslûp kaydırmasıyla ve günümüzün diliyle,
onlara yakışır bir eda içinde çok canlı, çok yeni ve çok taze olarak takdim etme
gayretinde olmalıyız.
1 Bakara sûresi, 2/25.
2 Kehf sûresi, 18/54.
3 Bediüzzaman, Sözler s.420 (Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule, Birinci Şuâ).
4 Bediüzzaman, İşarâtü’l-İ’câz s.29.
5 Fâtiha sûresi, 1/5.



Şeytanî Fısıldaşmalar ve Kulis Faaliyetleri
Soru: İslâm, birkaç insanın bir araya gelerek bazı meseleleri gizlice

konuşup görüşmelerine ne ölçüde müsaade etmiştir? Kur’ân-ı Kerim’de
“necvâ”1 tabiriyle ifade edilen böyle bir görüşmenin mü’mincesi nasıl
olmalıdır?

Cevap: Kısaca fısıltı ve fiskos demek olan “necvâ” kelimesi, iki ya da daha
fazla insanın fısıldaşması, başkalarının duyamayacağı şekilde gizli ve alçak
sesle konuşması ve birbirine bazı sırları açması demektir. Kur’ân-ı Kerim’de
zikredilen “necvâ” tabiri ile de birkaç insanın bir araya gelerek bazı meseleleri
gizlice ve özel mahiyette görüşmeleri kastedilmiştir ki, bu türlü faaliyetler
günümüzde “kulis” adı altında sıkça yapılmaktadır. Şimdilerde hem fertler hem
kurumlar hem de devletler arası münasebetlerde çok yaygın olan özel
çalışmaların, hususî görüşmelerin ve gizli teşebbüslerin hepsi necvânın
çerçevesine dahil edilebilir.

Necvâ
Kur’ân-ı Kerim’de, necvâ tabiriyle dile getirilen fısıldaşmalar ve gizli

konuşmalar mutlak surette yasaklanmamıştır; ne var ki, bu türlü görüşmeler bazı
şartlara bağlanmıştır. Öncelikle, göklerde ve yerde bulunan her şeyi, meydana
gelen her hâdiseyi Allah’ın bildiğine, bir araya gelip fısıldaşan, gizlice konuşan
üç kişinin dördüncülerinin muhakkak Allah olduğuna ve O’nun, gerek bundan az
gerekse daha çok sayıdaki insanın konuşmalarını da mutlaka görüp duyduğuna
dikkat çekilmiştir. Böylece, ister açık ister gizli bütün sözlerin işitilip
kaydedildiğine ve mü’minlerin bu hakikate bağlı olarak konuşup görüşmeleri
gerektiğine imada bulunulmuştur. Daha sonra da, Cenâb-ı Hak yasakladığı
hâlde günah, zulüm ve Peygamber’e isyan hususunda kulis yapan ve
Müslümanların aleyhinde fısıldaşan münafıklar kınanmış; onların ikiyüzlü
oldukları, inanmadıkları şeyleri söyledikleri, iman esaslarıyla alay ettikleri ve
işte bu fena tavırlarından, kötü davranışlarından dolayı Cehennem’e
atılacakları belirtilmiştir.2

Evet, münafıklar asıl duygu ve düşüncelerini sürekli gizliyor ve hep
gerçekten inanıyorlarmış gibi davranıyorlardı. Onlar, konuşurken yalan
söylüyor; bugün söz verdikleri bir konuda ertesi gün vefasızlık edip sözden
dönüyor ve hemen her zaman en haince düşmanlık duygularını dostluk tavırları
içinde icra ediyorlardı. Sürekli şartlara göre hareket edip ikiyüzlü davranıyor
ve Müslümanlara karşı hep açık kapalı kötülük düşünüyorlardı; içten içe kin,



nefret ve düşmanlık hislerini besliyor ve mevhum hasımları olan mü’minler
için türlü türlü komplolar plânlıyorlardı. Diğer dinlerin mensuplarıyla gizli
gizli biraraya gelerek Müslümanlar aleyhine çirkin çirkin oyunlar tezgâhlıyor;
Peygamber Efendimiz’in tebliğine mani olmak, İslâm’a yakınlaşmakta olanları
çeşit çeşit hilelerle inananlardan uzaklaştırmak, samimi Müslümanların
aralarını bozmak ve toplumun fertleri arasına düşmanlık tohumları atarak fesat
çıkarmak için birtakım karanlık plânlar yapıyorlardı. Müslümanlarla beraber
oldukları anlarda onların hoşuna gidecek sözler söyleyen, duygu ve
düşüncelerini açıkça ifade etmeyip hep olduklarından farklı görünen ve
inananlarla aynı mülâhazaları paylaşıyormuş gibi davranan münafıklar, ancak
kendi yandaşlarıyla baş başa kaldıklarında gerçek yüzlerini açığa vuruyor;
Allah’a isyan, düşmanlık, haksızlık ve Allah Resûlü’ne karşı husûmet içeren
sözler söylerek fısıldaşıp duruyor ve sadece şer etrafında dönen kulisler
yapıyorlardı.

“Birr ü Takva”ya Bağlı Gizli Görüşmeler
İşte, Cenâb-ı Allah, onların bu kötü tabiatlarını ve genel tavırlarını

anlattıktan sonra, münafıkların yaptıkları şekilde kötülük üzere
fısıldaşmamaları hususunda mü’minleri ikaz etmiş; “Ey iman edenler! Şayet
siz gizlice konuşacak olursanız sakın günah, zulüm ve Peygamber’e isyan
hususlarında kulis yapmayın. Bunu hayır ve takva hususunda yapın. Dirilip
huzurunda toplanacağınız Allah’a karşı gelmekten sakının.”3 buyurmuştur.
Demek ki, günaha girme, suç işleme ya da düşmanlık, haksızlık ve zulüm irtikap
etme gibi hususların konuşulduğu, bu türlü meseleler hakkında plânların
yapıldığı bir meclis mü’minlere göre değildir. İnananlar ancak iyilik yapmak,
salih ameller ortaya koymak ve dinin yasak ettiği şeylerden uzak durmak gibi
“birr ü takva” ile alâkalı meselelerde dar dairede istişareler yapabilir, birkaç
kişi özel olarak görüşebilirler. Bu görüşmelerin başından sonuna kadar da
takva mülâhazasına bağlı kalmaya çalışır ve Cenâb-ı Allah’ın her zaman
onlarla beraber olduğunu hep hatırda tutar; Allah’ı görüyormuşçasına ya da en
azından O’nun tarafından görülüyor olma duygusuyla temkinli konuşurlar.
Dolayısıyla, mü’minlerin gizli konuşmalarında suizanlara, gıybetlere, yalan ve
iftiralara yer olmaz. Onlar, hayır düşüncesiyle bir araya geldikleri gibi hayır ve
hasenat hesabına kararlar almış olarak ayrılırlar.

Nitekim, Allah Teâlâ bir başka âyet-i kerimede “Onların kendi aralarında
yaptıkları gizli görüşmelerin, fısıldaşmaların çoğunda hayır yoktur. Bu
görüşmelerde hayır olması için onların muhtaçlara yardımı, güzel bir
davranışı yahut dargın insanların arasını bulmayı gözetmeleri gerekir. Kim



Allah’ın rızasını arzulayarak bunu yaparsa, Biz de ona çok büyük mükâfat
veririz.”4 buyurmuştur. Evet, gıybeti adet hâline getirenlerin, sürekli koğuculuk
edenlerin, yalan ve iftiradan çekinmeyen kimselerin meclisi hayır adına
kısırdır. Bir araya gelen üç-beş kişinin konuşmalarında bir hayır olabilmesi
için, bu insanların, muhtaçların ihtiyaçlarını giderme, dertlilerin derdine
derman olma, bazılarına iyilik ve ihsanda bulunma ya da dargınların arasını
bulma gibi maksatlar etrafında toplanmaları şarttır. İşte, başka bir maksatla
değil, sadece rıza-yı ilâhîyi tahsil etmek kastıyla bu türlü salih ameller için
toplantı düzenleyip gizlice konuşmak, insanların problemlerini çözme
düşüncesiyle istişare yapmak caizdir, hatta mendubdur (dinin yasaklamadığı
veya emretmediği bir iş olmakla beraber yapıldığında sevap kazanılan bir
ameldir). Aksine, böyle bir hayra esas teşkil etmeyen bir araya gelmeler,
şununla-bununla alâkalı fiskos etmeler ve hele gizli cemiyetler kurup karanlık
plânlar yapmalar mü’minlerden fersah fersah uzaktır.

Evet, necvânın hayra vesile olabilmesi için “birr ü takva”ya bağlı olarak
gerçekleşmesi gerekmektedir. “Birr” kelimesi, genel itibarıyla iyilik mânâsında
kullanılır. Hadis mecmualarında “Kitabu’l-birri ve’t-takva” unvanıyla fasıllar
yer almaktadır. Kitap müellifleri ve hadis râvîleri bu fasıllarda iyiliğe dair ne
kadar mesele varsa hepsini bir bir saymış; anne-babanın haklarını gözetmekten
başkalarına iyilikte bulunmaya, çocukların bakımı ve görümünden komşuları
koruyup kollamaya, muhtaçlara yardım etmekten güzel ahlâklı olmaya kadar..
imanın şubeleri içinde anlatılan yetmiş küsur iyilikle alâkalı hadisleri
zikretmişlerdir. Dolayısıyla, geniş, bol ve sürekli olan her türlü hayırlı iş ve
salih amel “birr” kategorisinde mütalâa edilmiştir. Takvaya gelince; o, Cenâb-ı
Hakk’ın emirlerine uyup, yasaklarından kaçınmak suretiyle O’nun azabından
korunma ve rızasına erme gayretidir. Şeriat-ı fıtriye kanunlarına riâyet etmek,
sosyal münasebetlerde dikkat edilmesi gereken esasları gözetmek ve duygu-
düşüncede, yeme-içmede, hayat tarzında başkalarına benzemekten sakınmak da
takvanın çerçevesine dahil edilmiştir.

İlle de fısıldaşacaksanız...
Öyle ise, ille de bir necvâda bulunacaksanız, bu gizli görüşmenizi mutlaka en

geniş mânâsıyla “birr” ve “takva” çerçevesinde yapmalısınız. Biriyle
fısıldaşırken, bir arkadaşınızı çekip ona gizli gizli bir şey anlatırken, içtimaî
münasebetler açısından bazı kimselerle bir araya gelip görüşürken ya da iman
ve Kur’ân hizmeti adına bazı hususî meselelerin istişaresini yaparken sürekli
kalbinize bakmalı, Allah’la irtibatınızı kontrol etmeli, meclisinizin “birr ü
takva” üzere devam edip etmediğini gözden geçirmeli ve o necvânın sonuna



kadar böyle bir temkinle hareket etmelisiniz. Faydasız fısıltılara girmemeli,
mâlâyânî fiskoslara yanaşmamalı ve insanları çekiştirme, gıybet etme,
başkalarının kusurlarını sayıp dökme... gibi günahlar işlememe hususunda çok
hassas olmalısınız. Dudu nineler gibi, ona laf yetiştiren, öbürünün gıybetini
eden, diğeriyle fiskosa giren ve böylece herkesin yanında herkes hakkında
konuşup toplum fertlerinin birbirine düşmesine sebep olan insanlara da fırsat
vermemelisiniz. Günah etrafında sürüp giden necvâlara katılmamalı, o şekilde
fısıldaşıp duranları dinlememeli, onlara iltifat etmemelisiniz. Unutmamalısınız
ki, Allah’ın sevmediği şeylere iltifat etmek, O’nun sevdiği şeylere sırt dönmek
ve Allah’tan yüz çevirmek demektir. Allah’ın değer verdiği şeylere değer
vermek ise, aynı zamanda O’nun sevmediği şeylere sırtını dönmek mânâsına
gelir ki, bu da takvanın gereğidir. Allah’ın vaz’ ettiği esaslara saygı duymak,
kalbdeki takvanın sesi ve soluğudur. Dolayısıyla, fiskos ve gıybet meclislerine
iltifat etmeyin ki, Hakk’ın iltifatından mahrum kalmayasınız. Dinlemeyin gıybet
ehlini ve koğucuları; yanınızda konuşturmayın insanlar arasında laf götürüp
getirenleri.. mü’minleri çekiştiren bir kimse, en azından bir günahkar, bir
mücrim, bir fasık ve bir müfsittir; bu itibarla da, onu dinlemeniz ve onun o
müfsidâne sözlerine değer vermeniz, ilâhî teveccühlerden nasipsiz kalmanıza
sebep olabilir.

Söz gelmişken, mevzuyla alâkalı senelerden beri süregelen bir teessürümü
ifade etmek istiyorum: Yıllar önceydi. Bir arkadaşımızın bir günah çukuruna
düşmesi, bir şeytanî komploya maruz kalması söz konusuydu. Onun
yakınlarından biri gelmiş, muhtemel tehlikeyi haber vermişti. Arkadaşımızın
öyle bir musibete uğramaması adına oldukça heyecanlanmış ve o hâdiseden
yara almadan kurtulabilmesi için neler yapılabileceği hususunda hemen iki-üç
insanla istişare yapma lüzumunu hissetmiştim. Üç kişiyi odama çağırıp, “Bu
meseleyi nasıl halletsek; arkadaşımızın haysiyet ve onurunu korumak için neler
yapsak?..” dedim. İstişaremiz bitip de onlar odamdan çıkarken içimde derin bir
pişmanlık duygusu belirdi, kendi kendime “eyvah” deyiverdim. Çünkü, o
meseleyi belki sadece bir insanla görüşerek de çözebilirdim. O insan hakkında
kusur gibi algılanacak, suizanna sebebiyet verecek ve onu mahcup edebilecek
bir meseleyi neden fazladan iki kişiye söylemiştim ki?.. Sadece bir insana
söylemem yeterli olamaz mıydı? Sır tutmasını bilen bir insanla görüşmeli; “Ne
yapalım da şu insanın bağrındaki akrebi çıkarıp atalım!” demeli ve problemi en
dar dairede çözmeye çalışmalı değil miydim? Emin olun, aradan seneler
geçmiş olmasına rağmen, ne zaman o meseleyi hatırlasam hâlâ derin bir
pişmanlık hissediyor, üzülüyor ve o konuda kendimi asla affetmiyorum.

İşte, insanların kusurlarını, hatalarını ve günahlarını yaymama, onların onur,



haysiyet ve itibarlarını koruma açısından da necvâ başvurulması gereken çok
nazik bir usuldür. Şayet, bir insanın bir inhirafına şahit olunmuşsa, yapılması
icap eden şey, o problemin herkes tarafından bilinir olmaması için çok ketum
davranmak ve meseleyi sadece o mevzuda selahiyetli olan, sözü dinlenen bir
insana kat’iyen gıybete girmeden, mübalağa etmeden anlatmaktır. Eğer bir
problemi yalnızca iki kişi ile çözmek mümkünse, onu üçüncü bir insana daha
açmak ve bir insanın kusurunun fazladan bir kimse tarafından daha bilinmesine
sebep olmak doğru değildir. Bu itibarla da, böyle bir durumda fısıldaşma,
olabildiğine mahremce görüşme ve meseleyi ciddi gizlilik içinde halletme
mü’mince bir tavırdır. Aksi hâlde, her üç-beş kişi kendi aralarında kulis yapar,
herkes diğerleri hakkında rahatça atıp tutar ve meseleler ayağa düşerse,
problemlerin halledilmesi bir yana, dertler katlandıkça katlanır ve çok
yaralanmalar olur. Bir insan diğeri hakkında konuşur; diğeri bir başkasının hata
ve kusurlarını sayıp döker; bir başkası da öbürünün günahlarını ifşâ eder..
böylece, birlik, beraberlik ve kardeşlik mülâhazaları zarar görür. Bu şekilde
vahdet-i ruhiye zedelendiğinden dolayı da Cenâb-ı Hak bereketini çekip alır.
Bilmelisiniz ki, inancı sağlam olmayan bir insanla bile omuz omuza verseniz,
vifak ve ittifak ettiğiniz sürece Allah işinize bereket ihsan eder.. ve yine
bilmelisiniz ki, –faraza– Hazreti Cebrail, Hazreti Mikail ya da Hazreti İsrafil
ile ortaklık kurup iş yapsanız, fakat sonra aranızdaki münasebette az zedelenme
olsa, meselâ, birbirinize karşı hayalleriniz kirlense, iç şetimlere girseniz,
suizanda bulunsanız, Allah bereketini alır ve sizin üzerinizden tevfîkini keser.

Evet, üç-beş kişi hususî mahiyette bir araya geldiğinizde, tebliğ ve temsil
vazifesinin gereklerini konuşursanız, daha fazla iyilik yapmanın yollarını
araştırırsanız; muhtaç talebeye burs bulmayı plânlarsanız, kurban himmeti yapıp
fakirlerin yardımına koşmanın, meselâ Pakistan’daki depremzedelere el
uzatmanın hesaplarıyla meşgul olursanız; bir öğrenci yurdunun yanına bir
yenisini, bir okuldan sonra bir başkasını inşa etmenin fizibilitesiyle
uğraşırsanız.. ya da elindeki meşalesiyle dünyanın dört bir yanındaki
karanlıkları nura garketme sevdasıyla yollara dökülen karasevdalıların adedini
çoğaltma hülyalarıyla oturup kalkarsanız.. işte o zaman makbul ve mendup bir
necvâ akdetmiş olursunuz. Çünkü, bunların hepsi maruftur, hayra mâtuftur; birr
ü takvaya dayalı birer salih ameldir. Aksi takdirde, “birr ü takva”ya bağlı
olmayan fısıldaşmalarınız kat’iyen fiskostan öteye geçmez ve o türlü bir
necvâda asla hayır bulunmaz. Ayrıca, umumu alâkadar eden meselelerin üç-beş
kişi arasında ve hele tenkit nazarıyla fısıldaşılması vahdet-i ruhiyeyi zedeler ve
kuvve-i mâneviyeyi kırar. O türlü toplantı ve görüşmeler sadece şeytanı ve
avenesini memnun eder. Nitekim, Cenâb-ı Allah, necvâ ile alâkalı âyetlerin



devamında, “Böyle meşrû olmayan kulisler, mü’minleri üzüntüye boğmak için
şeytan tarafından telkin edilir. Ama, Allah dilemedikçe bu onlara asla zarar
veremez. Onun için mü’minler de yalnız Allah’a güvenip dayansınlar.” 5

buyurmaktadır.

Şeytanî Fısıldaşmaların En Kahredicileri
Haddizatında, münafıkların gönlünde günah, düşmanlık ve Peygamber

Efendimiz’e isyan gibi cürümler üzerine kulis yapma duygusunu tetikleyen
şeytandır. Onların bozuk tabiatları şeytandan gelen küçük bir tahrik karşısında
hemen harekete geçmiş ve “Nasıl yapsak da şu Müslümanların hakkından
gelsek; ne etsek de Peygamberin herhangi bir emrinin, herhangi bir teklifinin
yerinde olmadığını dile dolayıp bir isyan cephesi oluşturuversek!” şeklindeki
mülâhazaların zihinlerine yerleşmesine zemin hazırlamıştır. Bu mevzuda
yaptıkları necvâlar, fiskos ve fısıltılar o kötü duygu ve fena düşüncelerde
boğulmalarına yol açmıştır. Bu itibarla da, o türlü meşru olmayan kulisler
şeytandandır.

Ayrıca, böyle necvâlar birer psikolojik muharebe unsuru olarak
Müslümanların kuvve-i mâneviyelerini kırmaları açısından da şeytandan
sayılır. Çünkü, münafıklardan beş-on tanesi gizli gizli toplantılar yapıp
fısıldaşırlarsa, bu bazı mü’minler arasında bir kısım tereddüt ve endişeler hâsıl
edebilir. “Acaba şu gizli toplantıda ne konuştular; ne türlü karar aldılar; nasıl
bir “eylem plânı”nda karar kıldılar?” gibi sorular akıllarına gelebilir. Bu
zaviyeden, münafıklar günah, düşmanlık ve Peygamber Efendimiz’e isyan
mevzuunda sürekli fiskos yaparlarken belki de bunların duyulacağını
biliyorlardı. Fakat, o necvâlarını aynı zamanda bir psikolojik savaş silahı
olarak kullanıyorlardı. Meselâ, Uhud’a çıkılırken kuvve-i mâneviyenin
takviyesine ve birlik ruhuna çok ihtiyaç vardı. Ne var ki, öyle kritik bir anda on
tane insan bir araya geliyor, kafa kafaya veriyor ve gizli gizli bazı şeyler
konuşuyorlardı. Onları gören sahabe efendilerimiz ister istemez “Acaba ne
konuştular; kim bilir nerede ne yapacaklar? Yoksa, diğerleriyle mi
anlaşacaklar?” şeklindeki bazı endişelerle doluyorlardı. Dolayısıyla,
münafıkların necvâsı bir psikolojik savaş silahı olarak mü’minler arasında az
da olsa sarsıntı meydana getiriyor ve kuvve-i mâneviyelerinin kırılmasına
sebep oluyordu. Bu açıdan da öyle bir fısıltı şeytandan demekti.

Şeytan, böyle bir oyunu sadece münafıkların eliyle sahneye sürmez; bazen
mü’minleri de kandırıp onlara da değişik roller oynatabilir. Kolektif şuuru
zedelemek, inananlar arasına kuşku ve güvensizlik atmak ve böylece
mü’minleri üzmek için şeytan türlü türlü tefrika tuzakları ve ayrılık komploları



plânlar. Aslında, salih bir toplumda, samimi birkaç insanın bir araya gelerek
hususî mahiyette konuşmasından kimse rahatsız olmaz; çünkü, Allah’tan korkan
kimselerin şer üzere ittifak edeceklerinden endişe duyulmaz. Fakat, şeytan gizli
gizli konuşanları, hayırda necvâ yapıyor olma düşüncesiyle bir araya gelenleri
zamanla aldatarak, onları “birr ü takva” çizgisinden uzaklaştırmak suretiyle
gıybet ve tenkitlere sürükleyebilir. Bununla beraber, onların fısıldaşmaları ve
gizlice konuşmaları diğerlerinin kalblerine de bir şüphe salabilir. Böylelikle
mü’minler arasında bir güvensizlik atmosferi meydana gelir. Dolayısıyla, o
türlü necvâlar da netice itibarıyla şeytandan sayılır.

Böyle bir su-i akıbete duçar olmamak için, özel mahiyette konuşan ve gizli
görüşen insanlar her zaman niyet ve maksatlarını gözden geçirmeli; konuşma
süresince hemen her an makbul bir necvâ için ortaya konan şartlara riayet edip
etmediklerinin muhasebesini yapmalı ve deyip ettiklerinde mutlaka Allah
rızasını esas hedef edinmelidirler. Ayrıca, olabildiğine şeffaf davranmalı, gizli
işler çeviriyormuş gibi bir hâl sergilememeli; görüşme zamanını, yerini ve
mevzuunu bilmesi mahzurlu olmayan bazı insanlara da haber vermelidirler.
Dahası, Peygamber Efendimiz’in (aleyhi ekmelüttehâyâ) “İki kişi kendi
arasında, üçüncü kişiden izin almadan konuşmasın. Aksi takdirde, o kimse
bundan alınır.”6 hadis-i şerifleri istikametinde davranarak, kendilerini gören
insanlardan izin almalı, toplantının muhtevasını anlatmasalar bile mevzuu
hakkında kısa malumat vermeli ve o insanların tereddütlerini izale etmelidirler.

Zannediyorum, necvânın en tehlikelisi, en öldürücüsü ve en kahredicisi ise,
bir ya da birkaç Müslümanın bir mü’min veya mü’minler grubu hakkındaki
fısıldaşmaları ve fiskoslarıdır. Birkaç kişinin arasındayken bir mü’min
hakkında “Huyu huyuma uymuyor; şu yanını tasvip etmiyorum!..” diyerek onu
tahkir etmek ve gıybetini yapmak günahtır. Ne var ki, gönülden bir pişmanlığın
ardından helâllik isteyip istiğfarda bulunmak suretiyle o günahın bağışlanması
her zaman ihtimal dahilindedir. Fakat, bir de bir mü’minler grubu aleyhine
CD’ler hazırlamak; şeytanın bile aklına gelmeyecek iftiralarla o CD’leri
doldurmak; aynı bühtanları gazete, radyo ve televizyon yoluyla da yayarak
binlerce lisanla gıybet ve iftira etmek; hatta yalan ve iftira metinlerini dosyalar
hâlinde yurt dışına kadar gönderip Müslümanları ehl-i dünyaya ve inancı dahi
olmayan kimselere gammazlamak.. ve sırf bu maksada matuf necvâlar yapmak,
her mekânı bir fısıltı meclisi olarak kullanmak, sürekli komplolar ve eylem
plânları kurgulamak var ki, işte bu türlü şeytanî senaryolarda başrol oynayan
kimseler, kutbiyet davasında ve gavsiyet iddiasında bulunan insanlar olsalar
bile onların affedilmeleri mümkün değildir. Çünkü, bunlarınki öyle şeytanî
necvâlardır ki, yaptıklarının günah olduğu mülâhazası bile yoktur onların



içinde. Şayet, bir günahın günah olduğu kabul edilmiyorsa, ondan pişmanlık
duymak ve istiğfar etmek de söz konusu olmaz, o günah devam eder, gider.. onu
işleyen mücrimler de hiç vicdan ızdırabı çekmezler; nedamet hissetmezler;
dolayısıyla, tevbe duygusuna da asla yanaşmazlar.

Vâkıa, bu türlü zulümlere maruz kalan ve gadre uğrayan mü’minler,
gerçekten inanıyorlarsa, zalimlerin komploları karşısında asla yeise düşmezler.
Aksine, “İnkisara kapılmayın, gevşeklik göstermeyin ve tasalanmayın; hiç
endişeniz olmasın, inanıyorsanız üstünsünüz!”7 muştusuyla sürekli inşirah
yaşarlar. Ellerinden gelen tedbirleri alır, sa’ye sarılır ve Allah’a tevekkül
ederler.

Büyüklerle Özel Mahiyette Konuşmanın Adabı
Necvâ ile alâkalı olarak hatırlatmak istediğim son bir husus da, Resûl-i

Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile baş başa görüşmek
isteyenlerden az da olsa bir miktar sadaka vermelerinin istenmesi meselesidir.
Bildiğiniz gibi Cenâb-ı Allah, “Ey iman edenler! Şayet Resûlullah ile baş
başa görüşmek isterseniz, bu özel görüşmeden önce bir sadaka verin. Böyle
yapmak sizin için daha hayırlı, şaibeden daha uzak, günahlarınızı temizleme
yönünden daha uygun bir davranış olur.”8 buyurmuş ve bu âyet-i kerimeyle
özellikle Resûlullah’a fısıltı şeklinde gizlice bir şey arzetmenin adâbını
gözetmek gerektiğine dikkat çekmiştir.

Zira, pek çok insan Resûl-i Ekrem Efendimiz’e gelerek O’nunla özel olarak
görüşmek, fısıldaşarak bazı dertlerini arz etmek ve bir kısım taleplerde
bulunmak istiyorlardı. O’nun kapısında bekçi de yoktu ve kendisiyle görüşmek
isteyenlerin randevu almaları da beklenmezdi. Herkes rahatlıkla O’nun yanına
girer ve dilediği her şeyi konuşurdu. Öyle ki, herkes her meselesini sormaya
alışmış; insanlar başkalarına açamadıkları en mahrem dertlerini bile Allah
Resûlü’ne anlatmaya başlamışlardı. Hatta bazı münafıklar ve ham ruhlular,
Resûlullah’ın meclisinde kendilerini göstermek ve önemli bir insan oldukları
imajını vermek için her fırsatta O’na yanaşıyor, fısıltı hâlinde bir şeyler
arzetmeye kalkışıyorlardı ve bu durum gün geçtikçe daha da altından kalkılmaz
bir hâl alıyordu. O müşfiklerden müşfik Allah Resûlü, tevazuu ve hoşgörüsü
sebebiyle hiç kimseyi reddetmiyor ve herkesin derdine derman olmaya
çalışıyordu. Kendisine kalsa, O asla insanlar ile kendisi arasına sadakadan bir
hâil örgülemezdi; ne var ki, Hazreti Rahman u Rahîm Rabbimiz, Hazreti Rahîm
ü Raûf Efendimiz’e merhamet ederek “Şayet Resûlullah ile baş başa
görüşmek isterseniz, bu özel görüşmeden önce bir sadaka verin.”9 demek



suretiyle bir yönüyle o bunaltıcı tehacüme bir filtre koymuştu. Bu ilâhî ikaz
sayesinde, insanlar Resûl-i Ekrem Efendimiz’le görüşecekleri meselelerin
sadaka vermeye değecek kadar önemli olup olmadığını düşünmeye çağrılmış ve
böylesi görüşme taleplerinde aşırılığa girmemelerinin gerektiği ima edilmişti.
Zaten, Peygamber Efendimiz’e ve yakın akrabalarına sadaka haramdı; özel
görüşmeden önce verilmesi istenen bu sadakanın Allah Resûlü’ne ya da
ailesine değil, bizzat muhtaçlara ulaştırılması söz konusuydu.

Hazreti Ali (kerremallahu vechehu) bu âyetle amel ettiğini, yanındaki bir
dinarı on dirheme çevirip Peygamber Efendimiz’le (sallallâhu aleyhi ve
sellem) özel mahiyette görüşmek istediği zaman evvela bir dirhem sadaka
verdiğini ve zaten çok geçmeden de daha sonra nâzil olan âyetle bu âyetin
hükmünün yürürlükten kaldırıldığını anlatmaktadır.10 Haddizatında, âyetin
devamındaki “Eğer buna imkân bulamazsanız Allah sizi muaf tutar, çünkü
Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.)”
ifadesinden de anlaşılacağı üzere, bir insan sadaka veremeyecek olsa bile,
şayet önemli bir meselesi varsa onu Allah Resûlü’ne mahremce anlatmasına
izin verilmişti. “Necvâ âyeti” olarak bilinen bu ilâhî beyan sayesinde ise,
mü’minler her arzu ettiklerinde Resûl-i Ekrem ile baş başa görüşmelerinin
doğru olmadığını anlamış; görüşecekleri meselelerin mutlaka zaruri olması
gerektiğinin farkına varmış; muhakkak bir mesele arz etmeleri icap ediyorsa,
bunu en kısa sürede, en öz şekilde ve edebe dikkat etmek şartıyla yapmalarının
lüzumunu kavramışlardı ve dolayısıyla onlardaki bu gizli görüşme hevesi,
yerini zaruret çerçevesinde istişarede bulunma düşüncesine bırakmıştı.

Hâsılı, birkaç insanın bir araya gelerek bazı meseleleri gizlice ve özel
mahiyette görüşmeleri demek olan necvâ mutlak olarak yasaklanmamıştır.
Günah, düşmanlık ve ilâhî mesaja isyan etrafında cerayan eden şeytanî necvâlar
haram kılınmış; fakat, maruf yörüngeli, ıslah düşüncesine mebnî, sadaka
vererek muhtaçların ihtiyaçlarını görme gibi hayır mülâhazalarına dayalı ve
“birr ü takva” çerçevesine bağlı istişarelerin caiz hatta mendub ve makbul birer
amel olduğu belirtilmiştir. Dinimizde, ferdî, ailevî, içtimaî ve uluslar arası
meselelerin kendi hassasiyetlerine uygun olarak belli insanlar tarafından
görüşülmesine, çözüm adına ortaya konan plân ve projelerin şûrâ yoluyla daha
sağlam bir zemine oturtulmasına ve alınan kararların kolektif şuûra
dayandırılmasına fevkalâde önem verilmiştir.
1 Bkz.: Mücadele sûresi, 58/7-10.
2 Bkz.: Mücadele sûresi, 58/7-8.
3 Mücadele sûresi, 58/9.
4 Nisâ sûresi, 4/114.
5 Mücadele sûresi, 58/10.



6 Buhârî, istîzân 45; Müslim, selâm 39.
7 Âl-i İmrân sûresi, 3/139.
8 Mücadele sûresi, 58/12.
9 Mücadele sûresi, 58/12.
10 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 6/173.



Bir Yiğit Vardı!..
Soru: Mehmet Özyurt Hocamız için “şehitlerin şahı” buyurduğunuzu

duymuştuk. Bu zaviyeden merhumu anlatır mısınız? Onun iman ve Kur’ân
hizmetine kurban olduğu söylenebilir mi?

Cevap: Bu iman ve Kur’ân hizmetine gönül vermiş bahtiyarlar arasında,
zühdü, takvası, iffeti, ismeti, halktan istiğnası ve her zaman ötelere müteveccih
yaşaması sayesinde sürekli yükselen; mârifet, muhabbet, aşk ve iştiyakıyla
kurbet ufkuna her an biraz daha yaklaşan kahramanlar tanıdım. Gönül
pencereleri sonsuza karşı hep açık duran; esen yelden, yağan yağmurdan, uçan
kuştan, düşen yapraktan ayrı ayrı mesajlar alan ve bu mesajları çevrelerine de
duyurmak için “gaye Allah rızası, vesile i’lâ-yı kelimetullah” deyip bir
küheylan gibi çatlayıncaya kadar koşan onlarca bahadırla tanıştım.

Her ruhu ebedî varoluşa taşımak ve herkese sonsuzluk iksiri sunmak gibi bir
gaye-i hayale dilbeste olmuş bu rabbânîlerin dimağlarında, ızdırap dalgaları
birbirini kovalamakta; ruhlarında, ümit ve hüzün meltemleri arka arkaya esip
durmakta ve gönül mızraplarından kopan türlü türlü sevinç-keder nağmeleri de
çevrelerinde yankılanmaktaydı.

Onların her biri, yüce mefkûresi uğruna nefsanî arzularından, şahsî
çıkarlarından ve gelecek endişelerinden bütün bütün sıyrılmış; kendini mensup
olduğu toplum için nakış nakış saadet projeleri geliştirmeye adamış ve
hafakandan hafakana girerek sürekli dertlerle iç içe yaşama pahasına
çevresindeki insanların mutluluğunu sağlama iştiyakıyla şahlanmış nebî gönüllü
bir diğergâmdı.

Hasbî İnsan
İşte, merhum Mehmet Özyurt Hoca’yı da bu mefkûre kahramanlarından biri

olarak tanımıştım. 1945 doğumlu olan Mehmet Hoca, nezih bir çevrede
yetişmiş ve daha yedi yaşında hafızlığını tamamlamıştı. Askere gidene kadar
dinî ilimler tahsili yapmış; daha sonra da ilk, orta ve liseyi bir-iki yıl gibi kısa
sürede dışarıdan bitirmişti. O, Yüksek İslâm Enstitüsü sınavlarını kazanıp 1976
yılında Bornova’daki Büyük Cami’ye imam olarak tayin edildikten sonra ben
de aynı camide vaiz olarak vazifeye başlayınca onunla tanışmak nasip olmuştu.

Mehmet Hoca’da çok farklı kemâlât emareleri gördüm. Öyleki, ondaki
kemâlâtı her yâd edişimde Alvar İmamı ismiyle maruf Muhammed Lütfî
Hazretleri ile muhterem pederi Hüseyin Efendi’nin Hâcc Muhammed Pîr-i
Küfrevî Hazretleri’ni ziyaret edişleri aklıma gelir. Alvar İmamı ve muhterem



pederleri, Pîr-i Küfrevî Hazretleri’nin feyz dolu huzuruna çıkar; onun
sohbetleriyle müşerref olurlar. Hazreti Pîr, baba-oğul bu Hak dostlarına çok
iltifatta bulunur ve dahası onları kendi halifeleri olarak tayin eder. Hazreti
Pîr’in mollaları bu durumdan rahatsız olur; hatta hafif bir kıskançlık tavrına
girerler. Gece yarısı birden bire mollaların kaldığı odanın kapısı açılır; Hazret
kapının sövelerini yerinden sökecekmiş gibi tutar ve “Mollalar, mollalar!
Muhammed Lütfî Efendi’nin ve muhterem pederinin bana ihtiyaçları yoktu,
ruhlarındaki kemâlât ve fazilet onları buraya getirdi” der. İşte, Mehmet Hoca da
Antakya’dan gelip İzmir’de İlâhiyat okurken fakirin hiçbir dersini kaçırmamıştı;
hep halkada bulunmuş, kamilane bir hâl ve edeple dersi dinlemiş, bir kere
olsun bilgiçlik tavrı sergilememiş ve varlığını hissettirme çabasına asla
girmemişti. Oysaki, ufku itibarıyla o derslere çok ihtiyacı yoktu ama merhum,
yüksek karakterinin gereği olarak kitabı elinden hiç düşürmemiş ve senelerce
bizimle beraber satır satır ders takip etmişti.

Mehmet Hoca, Bornova’daki caminin yakınında bir ev tutmuştu. Her Cuma
günü yemek hazırlar, İzmir dışından vaaz dinlemeye gelen insanları kendi
evinde misafir ederdi. Yemek vesilesiyle bir de orada bazı hakikatlerin
anlatılmasına zemin hazırlardı. O camide vaaz ettiğim sürece hutbeyi de hep
bana bırakırdı. Bir gün, bazı şeylerden rahatsız olup da kürsüden indiğimi ve
minbere de çıkmadığımı görünce Cuma hutbesini kendisi okumuş ve sözlerini
evirip çevirip benim üzülmeme getirmiş, hissiyatımı tam paylaşarak
duygularımı seslendirmiş, cemaate sitem ederek “Üzdünüz Hocamı!” diye
inlemişti.

Mehmet Hoca, öyle farklı bir çizgi takip etti ki, kendi kriterlerim açısından,
tanıdığım onca insan arasında Allah’a onun kadar yakın pek az kimse gördüm
diyebilirim. O, ufku engin bir alimdi; düşünce dünyasıyla aksiyonu atbaşıydı.
Aynı zamanda, çok mütevazi ve başkalarını da kabullenen bir insandı. Yanında
arkadaşlarının methedilmesinden rahatsızlık duymaz; birinin göklere
çıkarılmasını kendisinin aşağıda ve altta kalması şeklinde değerlendirmez; bir
arkadaşı hakkındaki takdirkar sözleri kendi methediliyormuş gibi kabul eder ve
onun adına sevinirdi.

Mehmet Özyurt Hoca, 1988 yılında elim bir trafik kazasında dâr-ı bekâya
irtihal etti. Urfa’dan Gaziantep’e giderken ve bir hizmetten diğerine koşarken
yanındaki üç güzel insanla, Bayram Acar, Hasbi Hoca ve Diyarbakırlı bir
müteahhitle beraber Allah’a yürüdü.

Şehitlerin Şahı
Malum olduğu üzere, şehitlik mertebesi çok yüksek bir mertebedir; onun



üstünde olsa olsa Hazreti Ebû Bekir Efendimiz’in de pâyesi olan, hâlis ve
kâmil sadıkların “sıddıklık” mertebesi vardır. (Tabiî, peygamberliğin diğer
mertebelerle kıyaslanamayacağı hakikati mahfuzdur.) Fakat, bazen bir şehit hem
şehit hem de sıddık olabilir ya da bir sıddık aynı zamanda şehadet şerbeti de
içebilir. Evet, Cenâb-ı Hak, zirvede bulunan ve hakka’l-yakîn mertebesinin
temsilcisi olan bir insanı bir de şehitlikle serfiraz kılabilir. Peygamber
Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) eğer Hayber’de aldığı zehirle irtihal-i dâr-ı
bekâ buyurduysa, Cenâb-ı Hak O’nu aynı zamanda şehitlik pâyesiyle ayrı bir
derinlikle daha serfiraz kılmış demektir.1 O’nun başka bir büyüklüğe ve yeni
bir derinleşmeye ihtiyacı var mıydı, denebilir. Oysa, Allah nezdinde terakkî
nâmütenâhîdir. Allah Teâlâ, o Zat’a öyle nâmütenâhî dereceler ihsan ediyor ki,
artık kendisine, içten gele gele hamd etmekten başka bir mülâhaza ortaya
koymama mertebesi demek olan, “Makam-ı Mahmud” veriliyor. Demek ki,
oraya kadar terakkinin yolu var; orası ise zirve.. artık orada oturacak hamd
edecek, kalkacak hamd edecek; o makamda dudaklardan dökülen sadece
Allah’a karşı hamd ü senâ olacak.

İslâm âlimleri, şehitleri, kendilerine uygulanan dünyevî hükümler ve Allah
katındaki durumları itibarıyla üç kısma ayırmışlardır. İ’lâ-yı kelimetullah
yolunda ve savaş meydanında vefat eden ya da malını, canını ve ırzını korurken
haksız yere öldürülen kimseler hem dünya ve hem de ahiret bakımından
şehittirler. Bu durumdaki şehitler yıkanmaz, üzerlerindeki elbiseler çıkarılmaz,
öylece namazları kılınarak gömülürler. İnanmadığı hâlde Müslüman görünen ve
Müslümanların yanında savaşırken öldürülen kimseler de dünyevî kıstaslar
açısından şehit sayılırlar, yıkanmadan namazları kılınarak elbiseleriyle
gömülürler. Fakat, bunlar, dünya hükümleri bakımından şehit sayılsalar da
Allah katında şehit sevabı alamayacaklardır.

Bazıları da vardır ki, Allah katında şehittirler ve şehit mükâfatı alacaklardır;
ancak bunlar, diğer ölüler gibi yıkanır, kefenlenir ve namazları kılınarak
defnedilirler. Peygamber Efendimiz, şöyle buyurmuştur: “Şehitler beştir:
Vebaya tutulanlar, iç hastalıklarına yakalananlar, suda boğulanlar, göçük
altında kalanlar ve Allah yolunda canından olanlar.”2 Ayrıca, aile ve
çocuklarının geçimini sağlamak için helâl yoldan çalışıp kazanırken ölen
kimseler ve ilim yolunda can verenler de ahiret şehidi sayılmışlardır. Doğum
esnasında ölen mü’mine kadın ve karın ağrısından ya da apandisit sancısından
ölen bir mü’min de şehit kabul edilir.

Biz, ancak zahire göre hüküm verir; insanları dış görünüşleri ve bize
yansıyan hâlleri zaviyesinden değerlendirebiliriz. Dolayısıyla, imana ve



Kur’ân’a gönül vermiş, dilbeste olduğu dava çizgisini senelerce hiç
değiştirmemiş; dünyevî ve hatta uhrevî hiçbir beklentiye girmemiş, kendinden
bahsedilmesini ve methedilmeyi asla hoş karşılamamış, bencilliğin semtine bile
uğramamış ve hep bu hâl üzere i’lâ-yı kelimetullah için koşmuş; başka
mülâhazalar dile getirilince, “Hayır! Rızâ-yı ilâhî bana yeter. Allah razı
olmuşsa benim için her şey var demektir. Önemli olan O’nu bulmaktır. O’nu
bulmak dışında kurtuluş yoktur” deyip yola revan olmuş ve hizmete giderken de
bir yerde bir trafik kazasıyla ötelere yürümüş bir insan hakkında “O şehittir”
hükmünü verebiliriz. Hele bir de o insanı yakînen tanıyorsak, onu duygu ve
düşüncelerimiz itibarıyla “Şehitlerin Sultanı” Hazreti Hamzaların peşine
takabiliriz. İşte bu duygularla ben de Mehmet Hoca hakkında “Şehitlerin Şahı”
demiş olabilirim ki bu söz o büyük insan hakkında hüsnüzannımın ifadesidir.

Ayrıca, yanarak ölme meselesi de çok önemlidir; bir sancıdan ölen ya da
yıkık altında kalıp öteye giden kimseler ahiret şehidi kabul edildiğine göre,
yanarak ölen de şehitlik mertebesine ulaşmış olabilir. Vakıa, o dört
arkadaşımız kaza yaptığı sırada onların ardındaki arabada bulunanlar bana
telefon etmişlerdi. Oradaki manzarayı anlatmışlar; hepsinin “Allah, Lâilâhe
illallah” diyerek ahiret koridoruna girdiklerini nakletmişlerdi. Vefat ettiğinde
Mehmet Hoca’nın ve diğer bir arkadaşın işaret parmağı hâlâ yukarıdaydı, O’nu
işaret ediyorlardı.

Evet, şehitlik, mertebe, ilerde olma, Allah’a yakınlık kazanma.. gibi
hususların aslını sadece Allah bilebilir; biz hiç kimseyi tezkiye etmeye
salahiyetli değiliz. Ne var ki, emarelere bakarak ve hüsnüzanlarımıza sığınarak
“Onlar şehit oldular, canlarını hizmet-i diniyeye kurban ettiler” dememizde de
bir sakınca olmasa gerektir...

İman Davasının Bir Kurbanı
Diğer taraftan, “Bir âlimin ölümü âlemin ölümü demektir.”3 sözü hadis

olarak rivayet edilmektedir. Kur’ân-ı Kerim başta olmak üzere
Peygamberimizin hadislerini ve bütün sünnetini bilen, diğer İslâmî ilimlerden
de haberdar olup ileri seviyede bir bilgi birikimine ulaşan; diğer bir ifadeyle,
hakikat bilgisiyle donanmış, mârifete açık ve bilinmesi gerekli olan şeyi olduğu
gibi bilen birisine “âlim” denir. Arap dilinde, bildiğiyle amel etmeyene âlim
denmez; çok şey biliyor olsa da, o insana câhil denir. İlim, bilim olmadığı gibi,
bilgin de, âlim değildir; bunlar birbirinden farklıdır. İşte, hakiki bir âlimin
ölümü, âlemin ölümü olarak görülmüştür ve insanlar için büyük bir musibet
kabul edilmiştir.



Aslında çok küçük musibetler bile birer ikazdır. Hatta çay içerken düşürüp
kırdığınız bir bardak da bir musibettir ve bir sinyaldir. O türlü meselelerde
teşe’üme girmemeli; onları ölümcül bir hâdisenin sinyali görerek paniğe
kapılmamalı; fakat, hiçbir hâdisenin başıboş olmadığı da hatırdan dur
edilmemelidir. Sizi de, sizin davranışlarınızı da yaratan Allah’tır ve her
hâdisenin bir sinyal yanı gerçekten vardır. İnsan o ikazı anlayabilir, Allah’a
teveccüh eder, bir tasaddukta bulunur ve o belâya keffaret olabilecek bir hayır
ortaya koyarsa, bunlar, Allah’ın inayetiyle daha büyük kaza ve belâların def’
edilmesine vesile olur. Evet, o türlü musibetler hem birer sinyaldir, hem de
aynı zamanda birer keffarettir. Kırılan bir bardak, bir belâ ve musibet zincirini
kırmış ve günahları da temizlemiş olabilir. Nitekim, bir hadis-i şerifte,
“Müslümanın başına gelen hiçbir yorgunluk, hastalık, keder, üzüntü, eziyet,
gam ve hatta ayağına batan diken yoktur ki Allah onunla günahlarından bir
kısmını bağışlamasın.”4 denmekte; hadis diye meşhur olmuş bir sözde de
miktarı az bile olsa sadakanın belâları def’ edeceği söylenmektedir.5

Bir Hak dostunun ve bir Kur’ân hâdiminin Allah yolunda vefat etmesi
meselesi de bu zaviyeden değerlendirilegelmiştir. Öyle ki, bir dönemde hizmet-
i imaniye ve Kur’âniye aleyhine plânlanan bir komplo ya da mefkûre
kahramanlarının başına gelecek bir büyük musibet vardır.. Cenâb-ı Allah, Hak
dostlarından bir tanesini almak suretiyle, hem diğerlerini teyakkuza sevk eder,
hem de geride kalanların gönüllerini yumuşatır, gözlerini yaşartır ve Kendisine
teveccüh etmelerini temin eder. Geride kalanlar, incelmiş ve yumuşamış
gönüller olarak Allah’a teveccüh eder ve yalvarırlar: “Allahım, Sen bütün
ihtiyaçları giderme ve belâları defetme kudretine sahip Rabbimizsin; bizim
ihtiyaçlarımızı da karşıla ve başımızda dönüp duran belâları def’ eyle!” derler.
Böylece, çok büyük zararlara sebebiyet verebilecek kocaman musibetleri bir
kurban vermekle aşmış olurlar.

Takdir-i ilâhî olarak, bir davaya kurban olacak başyüce insanlar zaten belli
seviyenin kahramanlarından seçilir. “Allahım, bu iman ve Kur’ân hizmetine bir
tevakkuf gelecekse ve kutsîler bir belâya maruz kalacaksa, öyle bir musibetin
def’i için ben kurban olmaya hazırım; canımı al ama Kur’ân davasını ve o
davanın temsilcilerini muhafaza buyur” diyerek Hazreti İsmail gibi boynunu
uzatan fedakâr ruhlar, canlarını bu uğurda vermeye âmâdedirler. Şu kadar var
ki, onlar iradî olarak asla kendi canlarına kıyamayacakları gibi, –değil başka
insanların– bir karıncanın bile yaşama hakkına müdahale etmekten de
uzaktırlar; onların dünyasında intihar komandoluğuna, canlı bombalığa, toplu
infazlara ve kan dökmelere kat’iyen yer yoktur. Fakat, bazen bir vesileyle,
Cenâb-ı Allah, “Rabbim, yeter ki davam bakî kalsın; istersen bedel olarak beni



her gün elli defa öldürebilirsin!” diyerek kurbanlık bir koç gibi sırasının
gelmesini bekleyen bu hasbîlerden birinin canını alır.. alır ve bir kurban
karşılığında Hazreti İsmail’i bağışladığı gibi onu da belâ ve musibetlerin
selâmetle savılması için fidye ya da keffaret olarak kabul eder.

İşte, Mehmet Hoca da –Allahu a’lem– böyle bir kurbanlık gibi gitmiştir
ötelere.. gidişiyle de pek çok musibete keffaret olmuştur.. hizmet-i imaniye ve
Kur’âniye’nin bir kurbanı olarak Allah’a yürümüştür.

Merhum Mehmet Özyurt’un uçup gidişinin ardından çok ağladım.
Efendimiz’in Hazreti Hamza’ya ya da Hazreti Cafer’e ağladığı gibi ağladım. O
kadar ki, ağlamaktan gözümde yaş kalmadı, desem sezâdır. Onun firkatinin
ağırlığından belim kırıldı zannettim, çok acı çektim. Yanılmıyorsam, bir hafta
sonraydı; rüyama misafir oldu. Rüyada, onun öbür âlemden geldiğinin
farkındaydım. “Seni çok özlüyorum; ara sıra ziyaret etsen olmaz mı?” dedim.
“Tamam, yine gelirim.” deyip ayrıldı. Aynı gün, belki de aynı anda yakaza
hâlinde kendi evine de gitmiş, ailesini de ziyaret etmişti. Kısa bir süre sonra
da, söz verdiği gibi yine rüyama misafir olmuş, hasretime su serpmişti. Belli ki,
o büyük bir mertebenin insanıydı; Allah nezdinde bir hususiyeti vardı. O bizim
bildiğimiz usullerle değil, fakat başka bir yolla “bekâbillâh maallah” ufkuna
ulaşmıştı.

Gelecek nesillerin Mehmet Özyurt Hoca gibi hasbî ruhları tanıması ve
onların izinden yürümesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü, onlar, ömürlerinin her
anına bir örnek hâl, tavır ve davranış sığdırmış insanlardır. Onların sergüzeşt-i
hayatları yarının hasbîlerine yol gösterecek işaret taşlarıyla doludur.
Dolayısıyla, hem onları birer yâd-ı cemîl olarak anmak hem haklarında duaya
vesile olmak ve hem de geleceğin fedakâr ruhlarına hüsnümisaller göstermek
için Mehmet Hoca gibi kahramanların hayat hikâyelerinin yazılması lâzımdır.
1 Bkz.: Buhârî, meğâzî 83; Ebû Dâvûd, diyât 6; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 4/309.
2 Buhârî, cihad 30; Müslim, imâret 164.
3 el-Leknevî, el-Âsâru’l-merfûa s. 147.
4 Buhârî, merdâ 1; Müslim, birr 51; Tirmizî, cenâiz 1.
5 es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene s.419; Aliyyü’l-Kârî, el-Esrâru’l-merfûa s.232; el-Aclûnî, Keşfü’l-

hafâ 2/20.



Bu Ne Acele!..
Soru: “Zamanın çıldırtıcılığına karşı sabır” düsturu açısından, acelecilik

gerektiren hususlar ve teennî ile hareket etmeyi lüzumlu kılan meseleler
nelerdir? Çoğu zaman, insanı ümitsizliğe ve atâlete sürükleyen acelecilik
duygusu nasıl dengelenebilir?

Cevap: Sabredilen konular itibarıyla sabır çeşit çeşittir; ibadetlere devam
hususunda sabır, günahlara girmeme mevzuunda sabır ve musibetlere karşı
sabır en çok bilinen sabır çeşitleridir. Dünyanın göz alıcı güzellikleri
karşısında duygu ve fikir değişikliğine düşmeme, düşünce kaymaları yaşamama
ve hep Kur’ânî çizgide yol alma da farklı bir sabır türüdür. Sürekli öteler
iştiyakıyla nefes alıp veren Hak dostlarının, vazifelerini tamamlayana kadar
dünya hayatına katlanmaları ve gönüllerindeki vuslat arzusunu mesuliyet
duygusuyla bastırmaları ise ancak seçkin kullara özel bir sabırdır. Bunlara
ilâveten bir de zaman isteyen ve bir vakte bağlı cereyan eden işlerde, “zamanın
çıldırtıcılığına karşı sabır” söz konusudur.

Beklemek, Ateşten Gömlek
Cenâb-ı Allah, kâinâttaki her şeyi “Ol!”1 deyivermekle en mükemmel şekilde

varlığa erdirebileceği hâlde, bütün mekânı ve eşyayı tedricîliğe bağlamış;
mahlukâtın yavaş yavaş ve adım adım varlık sahasına çıkıp belli bir zaman
içinde olgunlaşmasını sağlamıştır. Evet, varlık âleminde her şey takdîr-i ilâhî
ile belirlenen bir süreye bağlı olarak şekilden şekle, tavırdan tavra intikâl
ettikten sonra belli bir vaziyete ulaşmaktadır. Zaman, eşyanın üzerinde tesirini
icra etmekte ve hâdiseler, zamanın keskin dişleri arasında öğütüle öğütüle
meydana gelmektedir.

Meselâ, bir çocuk, ana rahminde “rüşeym” hâline geldikten sonra şekillerin
ve kalıpların her çeşidine gire gire geçirdiği tam dokuz ayın ardından dünyaya
gözlerini açmaktadır. Bazen yedi aylık doğumlar da sağlıklı olsa bile,
genellikle normal bir doğum için dokuz ay beklemek gerekmektedir. Şayet, siz
bu süreyi kısaltmak ister ve çocuğun vaktinden önce doğması için değişik
mualecelerde bulunursanız, büyük bir ihtimalle maksadınızın aksiyle tokat yer
ve o masum yavruya kıymış olursunuz. Hatta bu konudaki aceleciliğinizden
dolayı annenin canına da kastetmiş sayılırsınız.

Evet, birinin ya da bir şeyin yolunu gözlemek ve ümit edilen bir neticeye
ulaşabilmek için zamanın çabucak geçmesini beklemek çok zor olsa da, hatta bu
zorluğu ifade sadedinde “El-intizar eşeddü min’en-nar” dense ve beklemek



ateşe benzetilse de, her şeyin bir vakt-i merhûnu (belirlenmiş bir zamanı)
vardır; herkes tayin edilen zaman gelip o şeyin miâdı doluncaya kadar
beklemek zorundadır. “Beklemek” bazen insanı çıldırtacak kadar ruha ağır
gelse bile, insan, takdîr-i ilâhî ile karara bağlanan bir süreyi daraltamaz,
varlığın bağrına konan tedricîlik esasıyla oynayamaz. Öyleyse o, çevresinde bir
nizam dahilinde meydana gelen hâdiselerden ders almalı, sebep ve netice
münasebetini gözetmeli ve eşyâ arasında bulunan tertibe riayet etmelidir.
Fıtratta carî kanunları görmezlikten gelmemeli; sebepleri gözetmeden netice
beklememeli; zamana ve mesafelere karşı tahammülsüz davranarak birkaç
merdiveni birden atlamaya yeltenmemelidir.

Pek Acelecidir İnsan
Ne var ki, insanın tabiatına konan acûliyet (acelecilik) hissini aşmak herkes

için müyesser değildir. Ümitsizlik, üstünlük tutkusu, bencillik ve rahata
düşkünlük gibi, acelecilik de insan tabiatında şeytanî tuzaklara açık bir
boşluktur. Şayet insan, nefis tezkiyesi ve kalb tasfiyesi ameliyelerinden
geçirilmezse, bu acelecilik ve sabırsızlık duygusu onun bütün tavır ve
davranışlarına hükmedebilir.

Kur’ân-ı Kerim’de, “İnsan aceleci (bir tabiatta) yaratılmıştır.”2

buyurularak beşerin acûliyet yanına dikkat çekilmiştir. Söz konusu âyette,
Arapça’daki “faûl” vezninden ism-i fail olan “acûl” kelimesi kullanılmıştır ki,
bu kelime yapısı, dil bilgisi açısından mübalağa ifade etmektedir; yani, insanın
mahiyetinde potansiyel olarak acûliyetin var olduğunu, onun çok sabırsız ve
pek aceleci bir tabiatla dünyaya gönderildiğini belirtmektedir. Evet, insan
peşin ücretleri arzular, zaman ve mekân bakımından yakın olanı tercih eder.
Bundan dolayıdır ki, henüz vakti gelmeyen nimete çarçabuk ulaşmayı ve hatta
âhiret nimetlerini de daha dünyadayken tatmayı diler. Bir başka âyet-i
kerimede, “İnsan, bazen şerri, tıpkı hayrı istercesine ister. Pek acelecidir bu
insan!”3 denilmekte ve bazen onun iyiyi-kötüyü birbirinden ayıramayacak
kadar sabırsız davrandığı; bu acûliyetinden dolayı da kimi zaman dünyayı
âhirete tercih ettiği vurgulanmaktadır.

Haddizatında, insan mahiyetindeki benlik, şehvet, öfke, inat ve hırs gibi
boşlukların yüzleri terbiye ile bâkî gerçeklere ve uhrevîliğe döndürülürse,
bunların hepsi insanın önemli birer derinliği hâline de gelebilir. Bu duyguları
kontrol altına alma kahramanlığını ortaya koyanlar, nefislerine köle olma ve
şeytana amelelik yapma zilletinden kurtulurlar. Zaten din, bizdeki iyiliğe açık
nüveleri besleyip geliştirmek ve kötülük temayülleri taşıyan fena çekirdekleri



de kurutup bodurlaştırmak için nazil olmuştur.. mahiyetimizde mündemiç
bulunan şer meyillerinin önünü kesmek suretiyle kötü hasletlerin boy atıp
karaktere dönüşmesine fırsat vermemek ve iyi yanlarımızı inkişaf ettirip bizi
hakiki insanlığa ulaştırarak Cennet’e ehil hâle getirmek için vaz’ edilmiştir.
Dolayısıyla, acelecilik bir yönüyle şeytanın rahatlıkla girip çıktığı nefsanî bir
boşluk olsa bile, dinin rehberliğindeki iyi bir terbiye neticesinde, diğer kötü
görünümlü hasletler gibi, onun yönünü de hayırlı işlere çevirmek ve onu da
dengeli kullanmak her zaman mümkündür. Bu açıdan, mutlaka yavaş ve ihtiyatlı
davranılması icap eden yerler ve durumlar olduğu gibi, acele edilmesi gereken
meseleler ve şartlar da vardır.

İman Hizmeti Teennî İster
İman ve Kur’ân hizmetinin asla acûliyete tahammülü yoktur. Çünkü bu

vazife, insan tabiatına bağlı bir iştir; potansiyel olarak tekâmül ve terakkîye
istidadlı şekilde yaratılan insanı hakiki insanlığa yönlendirmeye ve onu insan-ı
kâmil ufkuna ulaştırmaya mâtuf bir harekettir. Dolayısıyla, hizmet-i imaniyeden
beklenen netice birden bire hâsıl olmaz; vatan, millet, din ve iman adına ortaya
konan böyle bir hizmetin semere vermesi ancak birkaç neslin ömrüne
vâbestedir. Cenâb-ı Allah, bir yumurtanın civcive dönüşmesini bile haftalara
yaymış ve bize bu konudaki ilâhî ahlâkı talim etmiştir. Şayet bu tedricîliği ve
zaman faktörünü hesaba katmaz, kuluçkaya yatmış tavuğu yumurtaların
üzerinden vakitsiz kaldırırsanız sağlıklı civcivler elde edemezsiniz; dahası,
yumurtaların da cılkını çıkartmış olursunuz. Aynen öyle de, bir milletin özüne
dönmesi, yığınların insanî değerlere yönelmesi, ideal insanın, ideal neslin ve
ideal toplumun yetişmesi birkaç ayda, birkaç senede olabilecek şey değildir.
Beşerin En Mükemmeli’nin (aleyhi ekmelüttehâyâ) eliyle şekillenen ve
Kur’ân’ın mucizesi olan ısmarlama bir cemaatle bile yeni tip bir insanlığın
oluşması ve huzur toplumunun olgunlaşması ancak yirmiüç senede
gerçekleşebilmiştir. Eğer böyle bir meselenin doğumu bile yirmiüç senede
olmuşsa, onun “ba’sü ba’de’l-mevt”i de bu zaviyeden değerlendirilmeli ve bu
mevzuda kat’iyen acûliyete girilmemelidir.

Evet, iman hizmeti vesilesiyle insanlığın imdadına yetişmek, asırlardan beri
rahnedâr olmuş, bütün surlarında gedikler açılmış ve burçları yıkılmış bir
kaleyi tamir etmek gibi de değildir; ondan daha zordur. Çünkü, bugün Allah’a
iman meselesinde pek çok insanın problemi vardır; Peygamberlere iman ve
saygı temelden sarsılmıştır. Haşr ü neşre inananların sayısı azlardan az;
inananlar arasında da haşr ü neşre göre hayatını tanzim eden insanların adedi
çok daha azdır.. ahirete inandığını söyleyen kimseler bile, yapıp ettiklerinin



hesabını verecek gibi davranmamakta; rahatlıkla yalan söylemekte, hırsızlık
yapmakta, haram yemekte ve daha bir sürü ahlâksızlık sergilemektedirler. Bu
durumdaki insanları vicdanlarındaki güzellik nüvelerine uyarma, onları yeniden
özlerine ulaştırma, kalblerini imanla nurlandırıp imanda derinlik kazandırma,
hayatlarını dini ihyaya vakfetmelerini sağlama ve hepsini birer hakikat eri,
birer adanmış insan hâline getirme... zorlardan zor bir meseledir. Zordur; zira,
bu mesele kalble alâkalı bir mevzuudur. Kalbe müteallik konularda delillerin
ve aklî-mantıkî argümanların tesiri bir yere kadardır. Siz bütün delilleri bir bir
serdetseniz ve akılları hayrette bırakacak mucizeler sergileseniz dahi,
muhataplarınızın onları birer “göz bağcılık” ve “illüzyon” olarak algılamaları
söz konusudur; nitekim tarih, Peygamberlere –hâşâ– “büyücü” diyen, onların
mucizelerini sihir olarak gören ve bu bakış inhirafından dolayı da inanmaya hiç
yanaşmayan insanlarla doludur. Ayrıca, Sa’d-ı Teftâzânî’nin anlayışıyla konuya
yaklaşacak olursak; iman, Cenâb-ı Hakk’ın, istediği bir kulunun kalbine, onun
cüz’î irade ve ihtiyarının hakkını vermesinden sonra, ilka ettiği bir nurdur. Kul,
bazı delilleri görse, aklını işletse, enfüsî ve afakî tefekkür neticesinde bir kısım
neticelere ulaşsa bile, iman denen hakikatin vicdanda duyulması Allah’ın kalbe
atacağı nura bağlıdır. Demek ki, bir insanın gönlünde iman nurunu yaratan ve o
büyük nimetin vaktini tayin eden Allah’tır; dolayısıyla, böyle bir hususun asla
acûliyete tahammülü yoktur.

İman ve Kur’ân hizmetinde fiîlen acûliyete yer olmadığı gibi, bu vazifeyi eda
edenlerin mülâhaza ve söz açısından aceleciliğe düşmeleri de çok mahzurludur.
Bir gün bütün insanlık sizinle aynı çizgide birleşebilir; herkes Allah’a
inanabilir ve Peygamber Efendimiz’e saygı duymaya başlayabilir; siz de bu
neticeyi gönülden isteyebilirsiniz. Fakat, şayet, elâlem sizin böyle masum bir
dileği seslendirmenizi bile başka türlü yorumlayacaksa, o zaman sözlerinize
çok dikkat etmelisiniz. Meselâ, Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem)
Habbâb İbn Eret’e hitaben, “Allah’a yemin ederim ki, sizden evvelki ümmetler,
daha dehşet verici işkenceler gördüler. Onlardan bazıları hendeklere yatırılır
ve demir testerelerle vücutları ikiye bölünürdü de yine dinlerinden
dönmezlerdi. Etleri kemiklerinden ayrılırdı da yine gevşeklik göstermezlerdi.
Allah, bu dini tamamlayacaktır; ancak siz acele ediyorsunuz. Bir gün gelecek,
bir kadın Hîre’den Hadramût’a kadar tek başına yolculuk yapacak da, yolda
vahşi hayvanlardan başka hiçbir şeyden endişe etmeyecek.”4 dediğini
nakledecek olsanız, eğer muhataplarınız, mü’minleri sabra davet eden bu
sözleri, dinin hâkim olacağı günleri intizar şeklinde anlayacaksa, hiç
konuşmamalı, yarınlara ait mülâhazaları dillendirmemeli ve hatta o türlü
düşüncelere hiç girmemelisiniz. Yarınların nelere gebe olduğu sizi alâkadar



etmez. Bugün vefat etseniz Allah Teâlâ size elli sene sonra nasıl bir dünya
düzeninin olacağını sormaz. Hayatta olduğunuz sürece rıza-yı ilâhî için ne
yaptığınızı, i’lâ-yı kelimetullah yolunda nasıl bir hizmette bulunduğunuzu, ne
kadar samimi ve ne ölçüde ihlâslı olduğunuzu sorar. Siz, hesaba çekileceğiniz
meselelerle ve sorumlu bulunduğunuz alanla meşgul olmalısınız.
Sorumluluğunuz dışında kalan hususların dedikodusunu yapmamalısınız. Hele
hele kat’iyen istikbale ait ahkâm kesip durmamalısınız. Gelecek nesiller kendi
dönemlerinin gereklerini yaparlar; siz de bu zamanın gereklerini yapma
durumundasınız. Size düşen vazife: Allah’ın rızasına tâlib olmak, onu elde
etmek için gaye ölçüsünde bir vesile olan i’lâ-yı kelimetullaha sarılmak ve
bunu yaparken de fikrî, kavlî ve fiilî acelecilikten fersah fersah uzak durmaktır.

Acele Edilmesi Gereken Meseleler
Diğer taraftan, acele edilmesi icap eden yerler ve şartlar da vardır: Resûl-u

Ekrem Efendimiz, “tesvîf” yapan, yani hayırlı işleri sürekli erteleyen ve
bugünün işini yarına bırakan kimselerin kendilerini büyük bir tehlikeye
attıklarını belirtmiş; ölüm gelip çatmadan tevbe etmekte, ahiret için azık
toplamakta, zekât ve sadaka vermekte ve namazı vaktinde kılmakta acele
edilmesi gerektiğini beyan buyurmuştur. Bu konuda, Hazreti Ömer ve koşarak
camiye giden bir çocuk arasında geçen konuşma pek ibretâmizdir: Hazreti
Ömer Efendimiz, her zamanki gibi namaza giderken, koşarak yanından geçen bir
çocuk görür. Ona seslenir; “A be evlât, bu ne acele?” der. Çocuk, “Namaza
gidiyorum, cemaate yetişmek istiyorum” cevabını verir. Mü’minlerin emiri,
“Sen daha küçüksün..” mukabelesinde bulununca; çocuk, “Efendim, dün
komşumuzun oğlu vefat etti; o benden de küçüktü.” der ve hızlı adımlarla
caminin yoluna koyulur. İşte, ecel kapıyı çalmadan evvel kulluk vazifelerini
yerine getirmek konusunda o salih çocuk gibi acele etmek makbul bir
acûliyettir.

İslâm alimleri, Peygamber Efendimiz’in söz ve uygulamalarına bakarak
özellikle beş hususta ağır ve yavaş davranmamak gerektiğini söylemiş; bu
meselelerde “acele” denecek kadar seri hareket etmenin lüzumuna dikkat
çekmişlerdir: Misâfir gelir gelmez ona yemek ikram etme, bir günahın ardından
hemen tevbe kurnasına koşup af dilenme, özellikle farz namazları vaktinde
ikâme etme, çocuklara dinî bilgileri güzelce öğretme, zamanı gelince de onları
geciktirmeden evlendirme ve bir de cenaze namazını çabucak kılarak vefat eden
insanı bir an önce defnetme konularında acele etmenin makbul ve daha faziletli
olduğunu bildirmişlerdir.

İstidradî olarak şu hususu da arz etmek istiyorum: Aslında, bir müstehabı



(sünnet seviyesinde olmamakla beraber yapan kimseye sevap kazandıran bir
ameli) işlemek için bir sünnet terk edilemez; fakat, maalesef pek çok yerde,
cenaze namazını acele kılmanın müstehap olduğu düşüncesiyle vakit
namazından sonraki Âyetü’l-kürsî ve tesbihler okunmadan cenaze namazına
geçilmekte ve böylece bir sünnet terk edilmektedir. Ne tuhaftır ki, vefat edenin
yakınlarının gelmesi ve cemaatın çok olması için cenaze saatlerce, hatta bir kaç
gün bekletilmekte ama sıra Âyetü’l-kürsî’ye ve tesbihlere gelince cenazenin
defninde acele davranmak gerektiği hatırlanmaktadır.

Karanlıklara Işık Tutmada Acele Edin!..
Acele edilmesi gereken ameller cümlesinden olarak, Allah’ın yüce adının ve

Resûl-i Ekrem’in davasının dünyanın her yanına yayılmasını düşünüyorsanız,
elde ettiğiniz fırsatları o istikamette değerlendirme hususunda da âhesterevlik
etmemelisiniz. Cenâb-ı Hakk’ın ihsan ettiği imkânlarla yeryüzünün dört bir
yanında eğitim müesseseleri açabilecekseniz, daha çok yere giderek daha çok
beldeyi diyalog ve dünya barışı adına bir sulh adacığı hâline
getirebilecekseniz, bu meselede de kat’iyen yavaş davranmamalı, bilakis acele
hareket etmelisiniz.

Şayet, bugün Anadolu’nun bağrından çıkıp cihana yayılan samimi insanların
yurtdışında açtığı birkaç yüz okul varsa, keşke bu sayı birkaç bin olsaydı.
Olsaydı da, dünyanın dört bir bucağında, bu okullar vesilesiyle aynı eğitimi
alan, aynı duyguları paylaşan, aynı düşünceleri taşıyan ve bir araya geldiği
zaman aynı dili konuşan on binlerce talebe bulunsaydı.. bulunsaydı ve bu
münevver insanların her biri kendi ülkesinde dostluğun, diyaloğun ve evrensel
barışın temsilciliğini yapsaydı. İşte, keşke bu mevzuda asla âhesterevlik
edilmeseydi.. keşke eğitim gönüllüleri az yese, az uyusa ve az dinlenselerdi
ama günde birkaç yere derse gitse, bir sonraki yere yetişmek için acele etse ve
ocak tüttürmedikleri hiçbir diyar kalmaması için dur-durak bilmeden
koştursalardı.

Evet, diyalog çalışmaları vesilesiyle herkesle münasebete geçmeli ve
bazıları sizi çok yanlış bir şekilde anlatmadan insanlara kendinizi
tanıtmalısınız. Şimdiye kadar diyalog sahasında yalnız at oynatan ve çoğu
zaman bu mülâhazayı istismar eden bir kısım teşkilatlar, bazı organizasyonlar
onu bütün bütün kendi inhisarları altına almadan kendi değerlerinizi herkese
anlatmalısınız. Bu zamana kadar bazıları diyaloğu kendi güdümlerinde görüyor
ve onu kendi emellerine ulaşmaya vasıta olarak kullanıyorlardı. Onlar, samimi
diyalog taraftarı değillerdi; fakat, şimdi değişik felsefe ve inançların
müntesipleri arasından bunun samimi taraftarları da çıktı. Bir yönüyle, herkes



diyalog ortamını kendi inandığı değerler ve beğendiği kültür birikimi adına
serbest dolaşım için önemli bir fırsat saymaya başladı. Dolayısıyla, hemen her
düşüncenin temsilcileri belde belde, ülke ülke geziyor ve gezdikleri her yerde
kendi güzelliklerini neşrediyorlar. Şayet, sizin de hakikaten kadirşinas olan
insan vicdanı tarafından beğenilecek bazı değerleriniz ve hatırı sayılır bir
kültür mirasınız varsa, siz de aynı yolu izlemeli; daha çok yere gitmeli, daha
çok insanla bir araya gelmeli ve dilbeste olduğunuz hakikatleri daha yaygınca
anlatmalısınız.

Meselâ; yeryüzünde bizim ulûhiyet telakkimiz kadar sağlam ve arızasız bir
ulûhiyet anlayışı yoktur. Koca bir dünya Yüce Yaratıcı’yı yanlış biliyor;
isimsiz, sıfatsız ve şe’n-i Rubûbiyetsiz bir ilâh telakkisi peşinde gidiyor;
“God” kelimesinin darlığı içinde ya da “Diyo” yakıştırmasının sığlığına bağlı
bir ilâh ve mabud anlayışı takip ediyor. Bu gidişle ulûhiyet hakikatini gerçek
mahiyetiyle ve kendi enginliğiyle duyabilecek gibi de görünmüyor. Öyleyse,
onu biz duyurmalı ve hakikatler hakikatini biz ilan etmeliyiz. Şayet, bu
vazifenin gereğini yerine getiremez ve mefkûremiz hesabına bizi bekleyen
böyle bir takdim görevinde âhesterevlik edersek vefasızlık yapmış ve çok
büyük bir kusur işlemiş sayılırız. Aynı zamanda, bizim vesilemizle hidayete
eren bahtiyar kimselerin “Şimdiye kadar neredeydiniz? Keşke birkaç sene önce
gelseydiniz! Gelseydiniz de hayatı boyunca hep bir arayış içinde bulunan ama
Allah’ı, Hazreti Muhammed’i ve Kur’ân’ı hiç duyamadan altı ay önce
aramızdan ayrılan babama da bu yüce dîni öğretseydiniz!..” çığlıklarına
verecek bir cevap bulamayız. Bu itibarla da, bu meselede acûliyete ihtiyaç
vardır.

Ne var ki, böyle bir meseledeki acelecilik de şahsî tavırlara ve hissî
davranışlara terk edilemez; şahısların kendi idrak ve anlayışlarına bırakılamaz.
Bu konu, şahs-ı mânevîye havale edilir; bütün fertler tarafından düşünülür
taşınılır, istişarenin hakkı verilir ve mevzu kolektif şuurun takdirine sunulur.
Neyin nasıl anlatılacağı, nerede ne yapılacağı, hangi hususta ne şekilde
davranılacağı gibi konular ortak akılla belirlenir. Önce, hep kolaylaştırma ve
asla zorlaştırmama, sürekli bişarette bulunma ve kat’iyen tenfir etmeme düsturu
çerçevesinde genel esaslar tespit edilir. Sonra da, teennî ile hareket etmeyi,
yani, ilerisini düşünerek, yavaş ve ihtiyatlı davranmayı gerektiren hususlar ya
da daha seri, daha hızlı ve biraz daha acele olunması icap eden mevzular ortaya
konur.

Acelecilik Hastalığının Şifası
Bediüzzaman Hazretleri, cehd ü gayret iştiyakını söndüren sebeplerden biri



olarak aceleciliği de saymış; “İlel-i müteselsiledeki tertibi (sebepler
zincirindeki sırayı) atlamakla müşevveş eden acûliyet (acelecilik) çıkar,
himmetin ayağını kaydırır.” dedikten sonra, “Siz 5 اوُِطباَرَو اوُرِباَصَو  اوُرِبِْصا   ’yu
siper ediniz.”6 sözüyle acelecilik hastalığının şifasını işaret etmiştir. Evet,
yalnızca hizmetle mükellef bulunan insan, vazifesi olmadığı hâlde neticeyi de
düşünmeye başlarsa, bir an önce bir yere ulaşması gerekiyormuş gibi sabırsız
davranır, acele hareket eder.. basamakları çifter çifter tırmanmaya kalkışır;
esbabı tam olarak yerine getirmez ama hayali beklentilerinin hemen
gerçekleşmesini ister. Şayet, bir süre geçtikten sonra kendince beklediği
semereyi elde edemezse, yavaş yavaş yeise düşer, zamanla vazifeden el çeker
ve himmet duygusunu bütünüyle kaybeder. Oysa, netice ve muvaffakiyet,
Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve ihsanına bağlı bir iştir; kulların o işe karışmaları asla
doğru değildir.

Bu türlü bir aceleciliğe karşı ikazda bulunan Bediüzzaman Hazretleri,
acûliyet hastalığının dermanı olarak Âl-i İmrân sûresinin 200. âyetini gösterir.
Bu âyet-i kerimede mealen, “Ey iman edenler! Sabredin, düşmanlarınız
karşısında sebat etmek için birbirinize sabır tavsiyesinde bulunun,
mücahedeye de daima hazırlıklı olun.. ve Allah’a karşı gelmekten sakınıp
takva dairesine girin ki felah bulup başarıya eresiniz.”  denmektedir. İlâhî
beyan, önce tek tek fertleri muhatap almakta ve اوُرِبِْصا  diyerek ferden ferdâ
şahısları sabırlı olmaya çağırmaktadır. Daha sonra ise, اوُرِباَص  sözüyle düşman
karşısında sağlam durmaya, yılgınlık göstermemeye ve onlardan daha sabırlı
olmaya davet etmektedir. Ayrıca, اوُرِباَص  tabirini, Arapçada müştereklik ifade
eden ve iki ya da daha fazla insanın bir işi beraberce yaptığını gösteren
“mufâale” babında kullanmak suretiyle, iman edenleri bir araya gelip sabır
müzakeresi yapmaya, sabır üzerinde derinleşmeye ve bir yönüyle sabırda
bütünleşip birbirine destek olmaya teşvik etmektedir.

Nitekim, Allah Teâla, Asr sûresinde de “Yemin olsun zamana; insanlar
hüsranda.. ancak şunlar müstesna: İman edip makbul ve güzel işler
yapanlar.. bir de birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler.” 7 buyurmuştur. Bu
sûrede yer alan ِرْبَّصلاـِب اْوَصاََوتَو  ِقَحْلاـِب  ّ اْوـَصاََوتَو   ifadesi de, yine aynı
müşârekete vurguda bulunmakta; mü’minlerin birbirlerine hakkı ve sabrı
tavsiye etmeleri kurtuluşlarına bir vesile olarak gösterilmekte; dolayısıyla
sürekli kafa kafaya vererek kolektif şuuru harekete geçirmeleri, beyin fırtınaları
yaparak ortak kararlar alıp onları uygulamaları ve her zaman birbirlerine hayır
ve sabır tavsiyesinde bulunmaları istenmektedir. Onun içindir ki, değişik
vesilelerle bir araya gelen ashab-ı kiram efendilerimizin Asr sûresini



okumadan ayrılmadıkları rivayet edilmektedir.8 Merhum M. Âkif bu rivayeti
şöyle şiirleştirmiştir:

“Hani, Ashab-ı Kiram ayrılalım derlerken,
Mutlaka “Sûre-i ve’l-Asr”ı okurmuş, bu neden?
Çünkü meknun o büyük sûrede esrâr-ı felâh,
Başta iman-ı hakikî geliyor, sonra salah,
Sonra hak, sonra sebat: İşte kuzum insanlık
Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık.”

Söz konusu âyet-i kerimede mü’minlere emredilen diğer husus, اوُِطباَر
kelimesiyle ifade edilmektedir. “Ribât” tabiri, bir yönüyle, irtibat mânâsına
gelmekte ve yine mü’minleri bir hey’et teşkil etmeye, kolektif şuuru işletmeye
ve yakın alâka ile birbirine destek olmaya çağırmaktadır. Diğer taraftan, bir
hadis-i şerifte9 anlatıldığı üzere, kendini tamamen namaza veren, gönlünü
camiye rabteden; sabah namazını kıldıktan sonra “Elhamdülillâh bu
vazifemi de eda ettim!” deyip hem onun sevincini yaşayan hem de “Öğle
vakti gelse de Ruh-u Revân-ı Muhammedî minarelerden bir kere daha
yükselse, ben de yine mescide koşup mânevî duygularla dolsam!..”
düşüncesiyle evinin yolunu tutan, kalbi mescide bağlı gencin bu tavır ve
davranışıdır ribât. Ayrıca, dinin ve milletin başına gelmesi muhtemel
tehlikelere karşı hudut boylarında nöbet beklemenin ve hasım güçlerin
toplum yapısında açtığı gedikleri tıkamak için gayret göstermenin adıdır
ribât. İşte, ribâtın bütün bu mânâları da yine birliği, beraberliği, birbiri için
olmayı ve yaşatmak için yaşamayı imâ etmektedir.

Öyleyse, Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i
şerifte “Acele şeytandandır; teennî ise Rahman’dan!”10 buyurduğu; bir başka
defa da, sabırlı, ağırbaşlı, yumuşak ve olgun davranışın Hak katında makbul
bir tavır ve bir kul için büyük bir ihsan olduğunu vurguladığı daima hatırda
tutulmalıdır. Zamanın çıldırtıcılığına ve sebepler zincirindeki sıraya uymanın
zorluğuna karşı sabırlı olmak için, Hazreti Üstad’ın işaret ettiği âyet-i kerimede
nazara verilen bütün argümanlar kullanılmalı ve himmet-i ricâlin ayağını
kaydırabilecek bir tehlike olan acûliyetin üstesinden gelebilmek için mutlaka
vifak ve ittifak esası işletilmelidir. Ayrıca, acele edeceğimiz ya da teennî ile
yaklaşacağımız konuların tefrik ve tespiti kat’iyen kolektif şuura havale
edilmelidir. Bu bahsi de, mevzuyla alâkalı olması açısından Kırık Mızrap’taki
“Sabır” şiiri ile bitirelim:

“Sabır bir büyülü derman, arkasında iman,



Sabretmeyenin hâli hicran üstüne hicran!
Her şeyde var bir usûl, sabır da zafere yol,
Sık dişini azıcık, dolabildiğince dol!
Sabırla pişen insan, kemale erer inan!
Tez canlının her işi harmanda sapsız saman.
Teennî eden erer, acele etme sakın!
Vurulup dövünsen de ıraklar olmaz yakın...
Örümcek bekleyerek, ağa ağ ekleyerek,
Gider hedefe varır nice emekleyerek.
Sırattan ince bir iş, koş geçenlere yetiş,
Geçen sabırla geçti, aksi bir sürü teşviş...”11

1 Bkz.: Yâsîn sûresi, 36/83.
2 Enbiyâ sûresi, 21/37.
3 İsrâ sûresi, 17/11.
4 Buhârî, menâkıb 25; menâkıbü’l-ensar 29; ikrâh 1; Ebû Dâvûd, cihad 97.
5 Âl-i İmrân sûresi, 3/200.
6 Bediüzzaman, Münazarat s.133.
7 Asr sûresi, 103/1-3.
8 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 5/215.
9 Bkz.: Buhârî, zekât 16; Müslim, zekât 91.
10 Tirmizî, birr 66; er-Rûyânî, el-Müsned 2/227; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 6/122.
11 M. F. Gülen, Kırık Mızrap s.274.



Bakanın Oğlu, Komutanın Kızı ve İnternet
Sayfaları

Soru: Özellikle son senelerde, bazı devlet büyükleri ve onların aile fertleri
hakkında tenkit, gıybet ve hatta iftira içeren haberlerin oldukça arttığını
görüyoruz. Toplum nezdinde önemli bir konumda bulunan kimselerin
onurlarını kıran, itibarlarını zedeleyen ve onları küçük düşüren yayınları
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Düne kadar, “medya” denilince sadece radyo, televizyon, gazete ve
mecmua akla geliyor; bu isim altında beraberce mütalâa edilen ve yaygınca
kullanılan kitle iletişim araçları bu dörtlüden oluşuyordu. Günümüzde bunlara
“internet” de dahil oldu. Adını uluslararası çalışma ağı mânâsına gelen iki
kelimenin kısaltılmasından alan “internet” dünyanın her köşesinden milyonlarca
bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla meydana geldi ve bambaşka bir
haberleşme ağı, çok hızlı bir bilgi alışveriş hattı teşekkül etti.

Her gün biraz daha gelişen ve büyüyen medyanın ve özellikle internetin pek
çok hayrı da beraberinde getirdiği inkâr edilemez. Onun sayesinde dünya kadar
bilgiye bir anda ulaşabiliyorsunuz. Kendim internet kullanmasam da,
arkadaşlarda gördüğüm kadarıyla, ancak koca bir kitabı tarayarak elde
edebileceğiniz bir bilgiyi internet aracılığıyla birkaç tuşa basarak
öğrenebiliyorsunuz. Bilgisayarınızın başındayken âdeta dünyanın en büyük
kütüphanesinde çalışıyormuş gibi, merak ettiğiniz hemen her mevzu ile alâkalı
malumâtı rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Bir âyet, bir hadis ya da herhangi bir
kelime hakkında yüzlerce müellifin mütalâasını çok kısa bir sürede ekranınızda
görebiliyorsunuz. Ayrıca, küçük odanızda oturduğunuz aynı anda yeryüzünün
her yanıyla kolayca haberleşebiliyor; duygu ve düşüncelerinizi bütün dünyayla
paylaşabiliyorsunuz.

İnternetin Çirkin Yüzü
Fakat, maalesef, insan bir işle meşgul olurken her zaman zaruret ya da ihtiyaç

sınırları içinde kalamıyor; bazen gereksiz ve faydasız şeylere de bulaşabiliyor.
Hususiyle gençler, interneti kullanırken lâubâlîliğe açılabiliyor ve mâlâyânîliğe
girebiliyorlar. Harama karşı gözünü kapayacak, kalbini zabt u rabt altına
alacak, duygu ve düşüncelerine vize soracak kadar iradeli olamayanlar,
seyahatlerini kendi âlemlerinde devam ettiremiyor ve zamanla başkalarının
karanlık dünyalarına kayabiliyorlar. Sahilden bir kere ayrılınca da bâtılın



tasvirine iyice dalıyor, sâfî zihinlerini tamamen bulandırıyor ve o
bataklıklardan çıkamaz hâle geliyorlar. Heva ve heves peşinde zaman
tükettikçe en ulvî insanî hislerini de birer birer kaybediyor ve bir daha geriye
dönmemek üzere bataklığa gömülüyorlar. Hem öyle bir gömülüyorlar ki, anne-
babalarıyla samimi sohbet etmek, eş ve çocuklarıyla hoş zaman geçirmek, hatta
böylece aile hukukunu gözeterek zamanın her anını ibadet yapıyormuş gibi
değerlendirmek ve arkadaşlarıyla sohbet-i Cânan’da bulunmak dururken, “chat”
adı altında güya “sohbet” etme bahanesiyle olmadık fısk u fücurlara, gıybet ve
yalanlara, onca günahlara giriyorlar; hem vakitlerini israf ediyor hem de ailevî
münasebetlerin bütün bütün bozulmasına ve yuvaların yıkılmasına bâdî
olabilecek cürümler işliyorlar.

Tabiî ki, bu günah ne internete ne de televizyon gibi diğer medya organlarına
aittir. Bütün muvâsala ve muhâbere vasıtaları, iletişim araçları birer silah
gibidir. Nasıl ki, Çanakkale’de düşmana karşı kullanılan silah öpülüp başa
konulsa sezâdır, mukaddestir; fakat, bir mü’minin kanının dökülmesine sebep
olan ya da bir kargaşada kullanılan silah uğursuzdur, kötüdür. Aynen öyle de,
internet, fuhşa açık birinin elinde, insanları müstehcenliğe ve felâkete götüren
bir araç; hakiki bir mü’minin idaresinde ise, Cennet’e adam taşıyan nurdan bir
vasıta olur. Dolayısıyla asıl kötülenmesi gerekli olan, internet siteleri,
televizyon ekranları ya da gazete sayfaları değil, onları muzır işlerde kullanan
fena insanların duygu ve düşünce örgüleridir.

Maalesef bugün, istediğini istediği zaman göklere yükselten ve dilediğini de
hemen gayyâlara batıran; bâtılı tasvîr edip sâfî zihinleri şirâzeden çıkaran ve
insanları büyüleyip dilediği yana sürükleyen medya, hayırdan çok şerre
sebebiyet vermektedir.. şimdilerde genç-ihtiyar, kadın-erkek, okumuş-
okumamış hemen herkes televizyondan sonra internet denen devvâr u gaddârın
elinde de bir oyuncak ve bu sihirbazın meshûr (büyülenmiş) bir piyonu hâlini
almaya başlamıştır. Mevcut durumu itibarıyla o, bedeni ve cismaniyeti, ruhun
ve kalbin önüne çıkararak, vicdana kezzâp döküp insan hissiyatını köreltmekte;
gıybete ve iftirâya prim vererek dünya kadar bühtân bağımlısı yetiştirmektedir.
Dolayısıyla da, onun aracılığıyla herkes, herkesle oynama imkânı bulmakta ve
sürekli olumsuz şeyler yazılıp çizilmektedir.

İnternet Haydutları
Dahası, günümüzde şeytanlık mevzuunda dimağlar daha bir inkişaf etmiş

gibi.. medyayı şer hesabına kullananlar öyle değişik yollar deniyorlar ki, ne
kanun başa çıkabiliyor onlarla ne de kanun uygulayıcıları. Emniyet görevlileri
suçluları derdest ediyorlar, adliye memurları mücrimleri içeri atıyorlar; fakat,



onlar mutlaka bir kısım kanunî boşluklar buluyor ve çok geçmeden yeniden
dışarı çıkıyorlar. Tabiî, kanunları yapanlar, herkesin hissiyâtını ve oynanması
muhtemel oyunların hepsini bilemediklerinden dolayı hiç boşluk bırakmayan
hükümler vaz’ edemiyorlar. Zaten bu da normaldir; çünkü, kanunlar statiktir,
istiâb alanları sınırlıdır ve belirli bir süre değişmezler, sabit kalırlar.
Dolayısıyla, mücrimler çoğu zaman kanunî bir boşluk buluyor ve onu
kullanıyorlar. Şahsen, kanun yapanları da bu hususta mazur görüyorum. Çünkü,
insanların duygu ve düşüncelerini, bazılarının oyun ve hilelerini, arsızların
düzenbazlık ve şeytanlıklarını bütünüyle keşfedip hepsine uygun kanun koyacak
olsalar kütüphaneler dolusu kitaplar istiâbında hükümler vaz’ etmeleri gerekir
ki, onun da altından kalkılmaz ve o şekilde hüküm verilemez, kanun yapılamaz.

Bu itibarla, medyada aleyhinize bir haber neşredilse, kalkıp açıklama
yapabilir, tavzih ve tashihte bulunabilir; yalan-yanlış haber yapanları tekzip
ederek tazminat davası açabilirsiniz. Bazen bu yolla densizlere hadlerini
bildirmeniz, haksızlıklarını yüzlerine vurmanız, tazminat kazanmanız ve
böylece gıybet ve iftira ihtiva eden yayınların önünü almanız da mümkün
olabilir. Fakat, maalesef, özellikle de internette çoğu zaman daha dolambaçlı
yollarla, çok farklı argümanlarla karşılaşmanız ve kanun boşluklarından
yararlandıkları için tecavüzlerine hiç son vermeyen kimselere muhatap olmanız
da muhtemeldir.

Bazıları değişik internet siteleri vasıtasıyla sürekli insanların ırz, haysiyet ve
şerefiyle oynarlar; fakat, öyle bir uslûb kullanırlar ki, onun karşısında ne
emniyet ne de mahkeme bir şey yapabilir. Meselâ, birkaç fırça darbesiyle
kenarından köşesinden hafif değişiklikler yaptıkları bir fotoğrafı neşrederler;
fotoğrafın kime ait olduğu bellidir ve herkes daha ilk bakışta resmin sahibini
çıkarır ama fotoğrafın altında isim olmadığından dolayı böyle bir saldırıya
maruz kalan insan mahkemeye başvuramaz, tazminat davası açamaz. Hak iddia
edecek olsa, “Bu resimdekine benzeyen sadece siz misiniz?” karşılığını alır; bu
defa da “... yağırı olan gocunur.” hakaretine maruz kalır. Herkes bilir ki, o
yayında tahkir ve tezyif vardır; fakat, kullanılan üslûb itibarıyla hukuk ona karşı
bir şey yapamaz. Dolayısıyla da, “Çamur at, izi kalsın!” mantığıyla hareket
edenler, insanların ırz, namus, şeref ve haysiyetlerini ayaklar altına almaya ve
onların istikbaliyle oynamaya devam edip dururlar.

Ayrıca, bu meselenin çok vahim bir yanı daha var: Bazıları asıl kimliklerini
saklayarak değişik ad ve unvanlarla gizli yayınlar yapıyorlar. İzlerini
kaybettirmek ve yakalanmamak için de hep hareket hâlinde bulunuyorlar.
Onların zulmüne uğrayan mağdurlar emniyete ihbar etseler de, güvenlik güçleri
çoğu zaman onları bulmakta zorlanıyor, bazen de hiç bulamıyor. Nereden yayın



yaptıkları, adres ve telefon numaraları belli değil. Her defasında başka bir
yerden, çirkin emellerine alet ettikleri sitelere yükleme yapıyorlar; bugün bir
internet kafeyi kullanıyor, yarın da bir üniversiteye tezgâhlarını kuruyorlar.
Emniyet görevlileri o kafeye ya da üniversiteye gidene kadar da onlar çoktan
başka bir adresin yolunu tutmuş oluyorlar.

İftiraların Hedefi: Ricâl-i Devlet ve Toplum
Önderleri
Öyle ya da böyle, maalesef, bugün hemen herkesin haysiyet ve şerefiyle

oynuyorlar. Kimi kendilerine ters görüyorlarsa mutlaka onunla meşgul
oluyorlar. Meselâ; büyük bir Hak dostunu hedef seçiyor ve onu yerden yere
vuruyorlar. Aynı zamanda, onun şahsında dünya kadar insanın, Müslümanlığa
ve İslâmî değerlere karşı teveccühlerini kırıyorlar. İtibar kredisi yüksek olan
bir insanın onur ve haysiyetine darbe vurmak suretiyle onun da içinde
bulunduğu koca bir hareketi bitirmeyi hedefliyorlar. Başka yollarla üstesinden
gelemedikleri, esaretleri altına alamadıkları ve arzuları hesabına
kullanamadıkları kimseleri akla hayale gelmedik iftiralarla mağlûp etmeye ve
bitirmeye çalışıyorlar.

Evet, daha önce de ifade ettiğim gibi şahsen internetle hiç meşgul
olmuyorum; bazen arkadaşlardan haberleri dinlerken görüyorum ki; bu karanlık
kimseler, bir defasında millete ve millî değerlerimize hizmet eden bir Hak
dostunu karalıyor; bir başka defa da ülkeye yararlı olabilecek bir hukuk
adamını, emniyet müdürünü, rektörü ya da hâkimi hedef olarak seçiyorlar.
Bazen çalışa çalışa, alnının teriyle ve güven kredisiyle bir yere gelmiş
milletvekillerine, bakanlara ve hatta bir başbakana saldırıyor; kimi zaman da
kendini ülkesine ve ülküsüne adamış, ordusuna hizmet etmiş ve çok önemli
yerlere gelmiş bir kuvvet komutanına hücum ediyorlar. Suizanlarını ve
gıybetlerini seslendirmekle de yetinmiyor; korkunç isnad ve iftiralarda
bulunuyorlar; “çaldı, çırptı” diyor, fuhuş isnad ediyor, hatta vatana ihanetle
suçluyorlar. Şayet, bitirmeyi düşündükleri insanın kendisinde bir açık
bulamazlarsa, bu kez de onun yakınlarından bazılarını dile doluyor, varsa
onların kirli çamaşırlarını açığa vuruyor; “Bakanın oğlu şöyle, generalin kızı
böyle!” dedikodularını etrafa yayıyorlar. Bu yalan ve iftiralarını internet
üzerinden bir anda milyonlarca insana ulaştırabiliyor ve nazarları o
söylentilere çeviriyorlar, zihinleri o türlü kîl ü kâl ile dolduruyorlar. Böylece,
insanların o şahıs ya da şahıslar hakkındaki kanaatlerini sarsıyor, güvenlerini
zedeliyor ve herkesi herkes hakkında şüpheye düşürüyorlar.



Ayrıca, interneti gizli emelleri için bozgunculuk hesabına kullanan bu fesat
ruhlular, devlet meseleleriyle ve vazifelerinin gerekleriyle uğraşması icap eden
insanların moralini bozuyor ve onları asılsız isnad ve iftiralarla günlerce
meşgul ediyorlar. Böyle bir zulme uğrayan insan, artık yapması gerekli olan
işleri bırakıyor; kendini anlatmaya, onur ve haysiyetini temizlemeye ve nefsini
tezkiye etmeye duruyor. Aylar boyunca, saldırganları bulup çıkarmaya, onların
yalanlarını yüzlerine vurmaya, halk nezdinde kaybettiği itibarını yeniden
kazanmaya ve bir kere daha asıl vazifelerine koyulmaya çalışıyor.. ve tabiî
bunca dağınıklık, dengesizlik ve muvazenesizlik neticesinde millet zarar
görüyor, ülke menfaatleri zarara uğruyor.

Aslında, hiç kimse onur ve haysiyetiyle oynanmasını istemez; izzet ve
şerefine leke sürülmesine razı olmaz. Ne var ki, bu konuda bazı insanların
durumu çok daha hassastır. Bazılarının kanunlar tarafından belirlenen, millet
nezdinde takdir edilen ve toplum fertlerince hüsnükabul gören bir konumları
vardır. O konuma göre bir kısım vazife ve sorumluluklar söz konusu olduğu gibi
aynı zamanda farklı teveccühler de mevzubahistir. Şayet, sorumluluklarını
hakkıyla yerine getirmeye çalışan bu insanlar, bekledikleri teveccühü bulamaz
ve aksine incitici, hafife alıcı nazarlarla karşı karşıya kalırlarsa çok rencide
olurlar. Bazı kimseler, onlar hakkında sürekli yalan-yanlış haber yapar,
günbegün onları biraz daha itibar kaybına uğratırlarsa, o insanlar sabahtan
akşama kadar bu meseleyle hafakandan hafakana girer ve artık vazife
göremeyecek bir duruma düşerler. Siz kendi vicdanınızda onlara bir yer verin
ya da vermeyin, bazı kusurlarından dolayı onları sorgulayın veya sorgulamayın;
fakat, bir yönüyle, onlar kanunların vaz’ ettiği esaslara göre, basamak basamak
yüksele yüksele bir yere gelmiş kimselerdir ve kendilerine bulundukları yer
itibarıyla, kendileri için takdir edilen onur seviyesinden bakarlar. Dolayısıyla,
size bir iğne ucunun değmesi kadar rahatsızlık veren meseleler onlara çuvaldız
saplanmış gibi tesir eder. Bu itibarla, o güne kadar, kaşlarını çatıp da, “Haydi
çekilin oradan!..” dediği zaman, bazılarını dize getiren ve şapkalarını alıp
gitmeye mecbur eden, iğnenin ucuyla dokunma kadarlık bir tahkir ve tezyifi
bağrına zıpkın saplanmış gibi derinden hisseden bu insanları, onların özel
konumları ve kendi mülâhazaları itibarıyla değerlendirmek gerekir. Yoksa, o
insanlar dengesizliğe itilmiş, hissiliğe sevk edilmiş ve mantık dışı hareketlere
zorlanmış olur. Tabiî, ülke yararına çok hayırlı işler yapabilecek bu insanların
böyle zor duruma dûçar edilmelerinden dolayı da yine kaybeden devlet olur,
millet olur.

Sanık Sandalyesindeki Paşa’nın Teşhîri



Bir röportajda da açıkça ifade ettiğim gibi; Erdil Paşa’yı eşi ve kızıyla
birlikte sanık sandalyesinde iki büklüm görünce çok üzüldüm. Keşke, hukukun
gereği de ihmal edilmeden daha yumuşak bir yol, daha az rencide edici bir
üslûb bulunsaydı.. keşke, medya organları o mahkemeyi haber yaparken daha
temkinli davransaydı ve suizanların nerelere kadar gidip dayanabileceğini de
hesaba katsaydı. Tabiî ki, hak ve adaletin yerini bulması çok önemlidir ve
adalet karşısında herkes eşittir. Fakat, bir de, yargı önüne çıkarılanların insanî
durumu söz konusudur. Kanaatimce, birbirine karıştırılmadan bu iki hususun
icapları da yerine getirilmelidir.

Evvela, başka hiçbir ülkede olmadığı kadar bizim milletimizde askere karşı
bir alâka ve güven vardır. Elbette, böyle bir müessesenin yıpranmaması için,
haklarında bazı iddialar bulunan kimselerin araştırılması, sorgulanması ve
böylece kurumun aklanması konusunda Genelkurmay’ın göstermiş olduğu
hassasiyet pek yerindedir. Ne var ki, meselenin insanî boyutuna gelince;
düşmüş bir insanın onurunun tamamen kırılmasını ve rencide edilmesini uygun
bulmuyorum. Hele söz konusu kimse, Erdil Paşa gibi belli bir seviyeye gelmiş,
toplumumuz için çok önemli olan bir müessesenin zirvesine yükselmiş ve
kuvvet komutanı olmuş bir insansa, onun düşmüşlüğü ve mahcubiyeti teşhir
edilmemeliydi, daha insanî olunmalıydı diye düşünüyorum.

Bu düşüncemde de bütün bütün hissî olduğumu sanmıyorum; İslâm tarihine
şöyle bir baksanız, bu konudaki kanaatlerimi destekleyecek pek çok hâdise
göreceğinizi zannediyorum. Meselâ; Hazreti Ömer Efendimiz, bir Hac
mevsiminde valileri Kâbe’de toplamış, herkesin huzurunda onları hesaba
çekmiş ve halkın şikâyetlerini dinlemişti. Halktan biri kalkıp, “Ey mü’minlerin
halifesi! Senin valin bana yüz kırbaç vurdu!” deyince, Hazreti Ömer
(radıyallâhu anh) meseleyi tahkik etmiş; valiye kısas uygulanmasına ve vurduğu
kırbaç sayısınca ona da vurulmasına karar vermişti. Bunun üzerine Amr İbn Âs
Hazretleri, “Eğer böyle yapmaya kalkarsan, şikâyetlerin ardı arkası kesilmez.
Arkadan gelenler de senin yaptığını aynıyla uygularlar; böylece idarecilik
müessesesinin itibarı gider ve milletin kendi başındaki insanlara güveni
kalmaz.” demişti. Hazreti Ömer, “Allah Resûlü’nün, bizzat kendisine bile kısas
yaptığını gördüğüm hâlde ben kısas yapmayayım mı?” diye sorunca, Hazreti
Amr (radıyallâhu anh) “Davacıyı bize bırak, biz kendisini râzı ederiz; davalıya
da bir şekilde cezasını ödetiriz.” cevabını vermişti. İbn Sa’d’ın rivayetine göre
Hazreti Ömer, bu teklifi kabul etmiş ve kısastan vazgeçmişti.1

Eşrâfın İtibarını Koruma
Bu cümleden olarak, şu hâdiseyi hatırlatmada da fayda mülâhaza ediyorum:



Cömertliği ile Arapça’da darbımesel hâline gelmiş bulunan Hâtem-i Tâî’nin
kabilesi, Resûl-i Ekrem Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) karşı savaş
açmış ve mağlûp olmuştu. Harp sonunda onların bir kısmı esir düşmüştü.
Esirler arasında, Hâtem’in kızı da vardı. Mağlûbiyetin ezikliğiyle perişan olan
kadıncağız, Allah Resûlü’ne kendi nesebini bildirince, Peygamber Efendimiz
ona çok şefkatli davranmış, saygı gösterilmesini sağlamış ve babası hürmetine
Tâî kabilesi hakkında hükme bağlanan bütün cezaları affetmişti.2 Sonra da,
ashab-ı kiram efendilerimize dönüp, “Zillete düşmüş olsa da, bir kavmin
azizine ikramda bulunun, hürmetkar davranın.”3 buyurmuş ve böylece
hepimize, insanları tahkir etmeme, onlara haysiyet ve onur kırıcı muamelede
bulunmama ve özellikle de kendi tâbîleri arasında onların izzetini koruma
hususlarında ders vermişti. Rivayetlere göre, bu âlicenaplığı gören Hâtem’in
kızı Müslüman olmuş, Medine’de bir müddet misafir olarak kalıp dini
öğrenmiş ve Efendimiz’in izniyle yine kendi beldesine dönmüştü.

Evet, insanların onur ve haysiyetlerini koruma, özellikle de toplumun önünde
yer alan insanlar hakkında itimat telkin etme ve halkın gönlünde onlara karşı
hürmet hissi uyarma çok önemlidir. Bu meselenin ehemmiyetinden dolayıdır ki;
Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslîmât), kendisi için ayağa
kalkanlara “Acemlerin büyüklerine kalktığı gibi ayağa kalmayın!”4 dediği
hâlde, Sa’d İbn Muaz meclise girerken “Efendiniz için ayağa kalkın!”5

buyurmuştur.
Yine, bir gün Resûl-i Ekrem Efendimiz’in meclisinde herkes yerini almış

otururken Cerîr İbn Abdullah el-Becelî Hazretleri içeri girmişti. Hazreti Cerîr,
kavminden 200 kişiyle birlikte Yemen’den Medine’ye gelerek Müslüman olmuş
saygıdeğer bir insandı. Genç, heybetli, güzel yüzlü ve imrendirici bir hâli
vardı. Peygamberimiz’in huzuruna kim önce gelmiş ve nereye oturmuşsa orası
onun hakkı idi; günümüzün nakil vasıtalarındaki numarasız koltuklarda olduğu
gibi önce gelen arzu ettiği yere otururdu. Cerîr İbn Abdullah (radıyallâhu anh)
içeri girince oturacak yer bulamamıştı ve kendisine yer gösteren de olmamıştı.
Bu durumu fark eden Peygamber Efendimiz, hemen cübbesini çıkarmış,
künyesiyle ona seslenmiş “Ey Ebâ Amr, al onu, üzerine otur!”  demişti. Sonra
da, çevresindekilere dönerek, “Bir topluluğun kerem ve şeref sahibi büyüğü
yanınıza geldiği zaman, ona ikramda bulunun ve hürmet edin.”6 buyurmuştu.

Arz ettiğim bu misallerde de görüleceği üzere, herkese saygılı davranmalı,
her insanın onur ve haysiyeti korunmalı, hiç kimse tahkir edilmemelidir; ama,
milletin önünde bulunan ve özel bir konumu olan insanların izzet ve şerefleri
hakkında çok daha hassas olunmalı, onlara karşı çok saygılı davranılmalıdır.



Çünkü, o insanları hafife almak ve onurlarını rencide etmek sadece bir şahsın
haysiyetine dokunmakla sınırlı kalmaz; temsil ettikleri müesseselerin de
itibarını zedeler. Onlara saygı ise, aynı zamanda temsil ettikleri kurumlara ve
topluluklara hürmet mânâsına gelir.

İslâm, İnternet ve Günah Avcılığı
Diğer taraftan, her dönemde suç işleyenler olduğu gibi, günümüzde de ricâl-i

devlet arasında suistimaller olmaktadır. Maalesef, bazı iradesiz insanlar fuhşa
girmekten milletin malını yemeye kadar pek çok günahı irtikap
etmişlerdir/etmektedirler. Son zamanlarda terminolojiye giren “hortumlama”
tabirinden de anlaşılacağı üzere ve duyduğumuz kadarıyla koca koca bankalar
boşaltılmış ve milletin serveti o hortumlar vasıtasıyla başka kanallara
akıtılmıştır. İşte, şayet, millete zarar veren bu türlü cürümlerden bir şekilde
haberdar olursanız, onu usulünce salâhiyetli kimselere haber verebilirsiniz; o
meseleyi dar dairede, kimsenin namus, haysiyet ve şerefiyle oynamadan ve
yargısız infazlara gitmeden yetkili mercilere bildirebilirsiniz. Fakat, temelde
bir Müslüman olarak o türlü işlerin arkasına düşmemeli, kimsenin günahının
takipçisi olmamalı, başkalarının hatalarını araştırmamalı ve onların –amme
hukukuna girmeyen– kusurlarına gözlerinizi yummalısınız.

Zira, İslâm’da insanların ayıplarını fâş etme diye bir vazife yoktur. Hatta,
zina gibi büyük bir günaha şahit olan bir insan bile “Ben gördüm!” deyip
şahitlik yapmak zorunda değildir. Şayet dört şahit, şehadette ittifak ederlerse,
mücrime ceza verilir; fakat bu, şahitlik edenlerin sevap kazanacakları mânâsına
da gelmemektedir. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu türlü
hâdiselerde hep meseleyi gizli tutmak ve elden geldiğince ketmetmek yolunu
seçmiştir. Bizim vazifelerimiz arasında ve mehâsin-i ahlâk kuralları içinde
insanların kusurlarını araştırma, onları deşifre etme ve mahcup düşürme diye
bir madde yoktur. Aksine, hata ve kusur avcılığı yapma, günahları açığa vurma
ve insanları tahkir etme dinimizde ahlâksızlık sayılmıştır.

İslâm, canları, yuvaları ve özel hayatları açısından insanlara güvence
vermiş; hangi sebeple olursa olsun, şahısların dokunulmazlığını çiğnemeyi ve
aile mahremiyetlerini ortadan kaldırıcı davranışlarda bulunmayı yasaklamıştır.
Kur’ân-ı Kerim’de, “Ey inananlar! Zandan kaçınınız, zira zannın çoğu
günahtır. Hiç kimsenin noksanını ve ayıbını da araştırmayınız.”7

buyurulmuştur. Bu âyetle, insanların noksanlarının araştırılması, hatalarının
ortaya dökülmesi, günahlarının fâş edilmesi ve şahsî hayata dair sırlarının
açığa vurulması yasaklanmıştır. Casusluk yaparcasına eksik, kusur, hata ve
günah avcılığına girişmemeleri, başkalarının ayıplarını aramamaları, kesin



olmayan bilgileri mutlak hakikatmiş gibi kabul edip hiç kimseye cürüm isnat
etmemeleri ve Allah’ın setrettiğini ille de açığa çıkarma gayretkeşliğine
girmemeleri gibi hususlarda mü’minler ikaz edilmiştir. “Kim bir mü’minin
herhangi bir kusurunu gizlerse, Settâr olan Yüce Allah da dünya ve ahirette
onun ayıplarını örter.”8 mealindeki hadis-i şerif de bu konuda inanlar için hem
bir müjde hem de bir tembihtir.

Dolayısıyla, dinimize göre, medyada ve özellikle de internet sitelerinde, bazı
devlet büyükleri ve onların aile fertleri hakkında yapılan haberler en azından
gıybettir ve bu cürümleri işleyenler büyük günahlara girmiş olurlar. Dahası, bu
türlü gıybetler, sadece bir-iki insan arasında gizli kalmadığından ve internet
aracılığıyla milyonlarca insanın diline düştüğünden dolayı kat kat daha büyük
birer günah sayılır. Öyle ki, bir hadis-i şerifte gıybetin bir çeşidinin yirmi
küsur zinadan daha büyük bir günah olduğu ifade edilmektedir.9 İşte, bir
gıybetin binlerce dille seslendirildiği, küçük bir gıybet gibi başlayan kîl ü
kâllerin çok geçmeden medya yoluyla koca koca iftiralara dönüştüğü ve ekran
aracılığıyla bir anda binlerce göze, zihne ve kalbe düştüğü hesaba katılırsa,
haber adı altında neşredilen o sözlerin nasıl zinadan daha öldürücü günahlara
sebebiyet verdiği anlaşılacaktır. Dolayısıyla, bir Müslüman, yazıp çizmek
yoluyla bir kimsenin gıybetini ederken öyle büyük bir günaha girmiş
olabileceğini düşünmeli ve insanlar hakkında ileri geri konuşmaktan tir tir
titremelidir. Gıybet ve iftira etmenin affedilemez günahlar olduğunu bilmeli ve
bunlardan uzak durmalıdır. Kendi ayıp ve günahlarıyla meşgul olup onların
telafisiyle uğraşmalı; başkalarının kusurlarını ve hatalarını asla
araştırmamalıdır. Kendi nefsi hakkında bir müdde-i umumî (savcı) gibi
davranmalı, sürekli nefsini hesaba çekerek Allah’ın huzuruna görülmedik bir
hesapla gitmemek için çok çalışmalıdır; fakat, başkaları hakkında da samimi bir
avukat gibi hareket etmeli ve onlara toz kondurmamak için de elinden gelen her
şeyi yapmalıdır.

İnternet sitelerini hazırlayanlar, şayet Allah’a ve iman esaslarına gerçekten
inanıyorlarsa, hiç kimsenin kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmayı ve gizli kapaklı
işlerini fâş etmeyi akıllarından bile geçirmemelidirler. Gammazlığı, laf
hamallığı yapmayı, milleti birbirine düşürmeyi, suizanda bulunmayı, gıybet
etmeyi ve hele iftira atmayı Allah’ın yasakladığı çirkin amellerden ve insanı
felâkete sürükleyen günahlardan saymalıdırlar. Kat’iyen yargısız infazda
bulunmamalı ve hiç kimsenin ırzı, şerefi ve namusu ile oynamamalıdırlar.
Millet hesabına zarar ihtimali olan meseleleri yetkili mercilere üslûbunca
haber verseler dahi, millete zarar vermeyen şahsî mevzularda son derece ketûm
olmalıdırlar.



Ahlâksız Neşriyât
Bu açıdan, ister gizli ister açık, ister dolambaçlı yollarla ister doğrudan

doğruya, ister düello gibi yüz yüze isterse de arkadan bir kısım fırıldaklar
çevirmek, bir dizi komplolar kurmak suretiyle, millete rehberlik yapan,
insanların güvenini kazanan ve toplum içinde itibar sahibi olan devlet
büyüklerine ya da onların ailelerine karşı yapılan sözlü ya da yazılı saldırıları,
medya vasıtasıyla fâş edilen dedikoduları ve internet üzerinden neşredilen
iftiraları kat’iyen tasvip etmiyorum. O türlü neşriyatı çok çirkin, pek kaba ve
edepsizce davranışlar olarak kabul ediyorum. Milletvekilleri, bakanlar ve
başbakan hakkında, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nin veya Jandarma’nın
başında bulunan komutanlar aleyhinde ya da bütün bunların hepsini komuta
eden bir başkana karşı kaynağı belli olmayan bir kısım internet sitelerinde
yapılan yayınları, daha doğrusu saldırıları çok alçaltıcı, onur kırıcı, yakışıksız
ve sevimsiz buluyorum. Samimi Müslümanların o türlü çirkinlikleri tasvip
edeceklerine ve insanların itibarıyla oynanmasına razı olacaklarına da hiç
ihtimal vermiyorum.

Özellikle 1999 Haziran’ında maruz kaldığım kaset fırtınasında ben de akla
hayale gelmedik iddia ve ithamlarla karşı karşıya kaldım. En yararlı sözleri
sağa sola çekmek, bölüp parçalamak ve montajlarla farklı kalıplara dökmek
suretiyle en olumlu gayretleri kundaklayanları görünce çok şaşırdım, çok
üzüldüm ve o kötü niyetli insanları Azîz u Kahhâr’a şikâyet etmekten kendimi
alamadım. Fakat, ben o isnat ve iftiraları defalarca yalanlasam ve işin aslını
onlarca kez anlatsam da, gördüm ki, insanların ağzına fermuar vurulmuyor. Bu
açıdan, o türlü saldırılar karşısında kanunlar çerçevesinde bazı şeyler ortaya
koymakla beraber sabr-ı cemile sığınmak gerektiği kanaatine vardım.

Evet, her şeye rağmen sabretmek ve hemen hafakanlara girmemek lâzım.
Kabul etmek gerekir ki, saldırmak ve ısırmak bazılarının tabiatı olmuş. Değişik
münasebetlerle ifade ettiğim gibi; misliyle mukabele etmek, bizim kitabımızda
zalimce bir kaidedir; dövene elsiz, sövene dilsiz davranmak ise,
vicdanlarımızla aramızdaki mukavelenin gereğidir.. ne yapalım, Cenâb-ı Hak,
bize insanları ısırmak için bir diş, parçalamak için de vahşî bir pençe
vermemiş! Zaten, insan, yerine ve konumuna göre o kadar çok ısıranla
karşılaşır ki, kendisini her ısıranı ısırmaya kalksa ağzında hiç diş kalmaz.

Allah’a ve Peygamberlere de İftira Ettiler
Öyleyse, hususiyle de büyük insanlar, konumlarına göre saygı bekledikleri

gibi durdukları yere yakışır şekilde sabretmesini de bilmelidirler.



Unutmamalıdırlar ki, bazı insanlar, Cenâb-ı Hakk’a bile iftira etmiş, –hâşâ–
“Rahman evlât edindi.”10 demişlerdir. Kur’ân’ın ifadesiyle, bu çirkin iftiradan
dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek hâle
gelmiştir,11 ama o müfteriler yine de ahlâksızlıklarından dolayı utanıp
sıkılmamış, istiğfar etmemiş, –hâşâ– “Melekler Allah’ın kızlarıdır.”12 diyerek
en iğrenç isnatlarını sürdürmüşlerdir. Fakat, yine de Allah Teâlâ onları hemen
helak etmemiş, diğer kullarına gönderdiği erzâktan onları mahrum bırakmamış
ve doğruyu bulmaları için mühlet vermiştir. Bir menkıbede anlatıldığı üzere;
Hazreti İbrahim (aleyhisselâm) yanına gelenlere inanıp inanmadıklarını sorup
inananlara ziyafet sofraları hazırlayınca ve inanmayanları da ikramsız geri
yollayınca, Cenâb-ı Hak, Hazreti Halil’e hitaben “Ey İbrahim, onlar
senelerden beri Beni inkâr ediyor ve Zât’ıma yakışmayan değişik isnatlarda
bulunuyorlar. Fakat, Ben her şeye rağmen onların rızıklarını kesmedim!”13

diyerek bu hakikati hatırlatmıştır.
Bazı edepsiz kimseler de, İnsanlığın İftihar Tablosu’na hücûm etmiş ve O’na

saygısız sözler söylemişlerdir. Âlemlerin şeref abidesi olan Peygamber
Efendimiz’e –hâşâ ve kellâ– şair, kâhin, sihirbaz gibi en çirkin isnatlarda
bulunmuşlardır. Fakat, her şeye rağmen Allah Resûlü sabretmiş, insanların
kabalıklarına katlanmış ve kendisine düşmanlık edenlere bile yardım eli
uzatmıştır. Bu itibarla, günümüzde de yakışıksız isnatlara ve çok kötü iftiralara
maruz kalan kimselerin biraz sabretmeleri lâzımdır; haksızlıklar karşısında
hafakanlara girseler bile, nihayet beşlik-onluk bir diyazemle sinirlerini
yatıştırmaları, kendilerini yıpratmamaları ve en olumsuz şartlarda dahi mantıkî
olmaya çalışmaları icap etmektedir.

Mevlâna Gönüllü ve Geniş Vicdanlı Olmalı!..
Ayrıca, üst makamları ve yüksek pâyeleri temsil eden insanlar, o türlü

hücumlara maruz kaldıkları zamanlarda dahi vicdan genişliğine sığınmalı ve
her zaman Hazreti Mevlâna gibi davranmaya çalışmalıdırlar. Mevlâna
Celâleddîn Rûmî Hazretleri döneminde Yunus’un Molla Kasım’ı gibi insanlar
çoktur. Hatta onlardan bazıları ağızlarına ne gelirse söylemekte ve Hazreti
Mevlâna’ya hakaret etmektedirler. Bir gün bir tanesi, “Sen Hristiyanlara bile
kucak açıyorsun, Yahudilerle bir araya geliyorsun; günah işleyenlere dahi “gel”
diyorsun, sarhoşa el uzatıyorsun... Böyle yapmakla İslâm’ın onurunu iki paralık
ediyor, dinin izzetine dokunuyorsun.” cümlelerinden oluşan ve daha bir düzine
hakaretle dolu bir mektup gönderir Hazret’e. O, mektubu açıp okur, tebessümle
kâğıdın arka tarafını çevirir ve tek cümle yazıp geri gönderir. Hazreti Mevlâna



o tek cümlede “Sen de gel, sana da bağrımı açıyorum!” der.
Bir başka defa; Hazreti Mevlâna ve müritleri hararetle ve aşkla sema

ederken, bir sarhoş da gelip sema’a katılır; fakat ayakta dengesini koruyamayıp
sık sık Mevlâna’ya çarpar. Bu duruma şahit olan talebeler, sarhoşu oradan
uzaklaştırmak isterler; fakat sarhoş bir türlü gitmeye yanaşmaz, ne yaparlarsa
yapsınlar direnir. Sonunda müritler, sarhoşu kaba kuvvetle halkadan ayırmaya
yeltenirler. Hazreti Mevlâna bunu görünce dostlarına dönüp, “A kuzum, şarabı
o içmiş, ama sarhoşluğu siz yapıyorsunuz.” der. Onlar, “Efendim, bu tersâdır
(Hristiyan’dır)” deyince; Hazret, bir mânâsı da korkudan sarhoşa dönen, Allah
haşyetiyle tir tir titreyen demek olan “tersâ” kelimesini tekrar ederek, “O tersâ
da, siz niye tersâ değilsiniz?” cevabını verir.

İşte, Mevlâna Hazretleri’nin ortaya koyduğu bu vicdan genişliği bütün
büyüklerin şe’ni olmalı. Onlar, haklarında çirkin isnatlarda ve şeni’ iftiralarda
bulunan kimselere karşı bile aynı vicdan genişliğiyle mukabelede bulunmalı ve
belki şöyle seslenmeli, “Ey Allah’ın bir nimeti olan interneti kirli emellerine
alet eden şom ağızlı ve meş’ûm elli meçhul insan; tuşlara dokunup hakkımda şu
melânetleri döktürüyorsun ama ben sana da bağrımı açıyor, senin de hidayetini
diliyorum” demelidirler. Ziya Paşa, Terkib-i Bend’inde ne hoş söyler:

“Nâdanlar eder sohbet-i nâdanla telezzüz
Divanelerin hemdemi divane gerektir...”
Unutulmamalıdır ki, her devirde bir kısım nâdanlar var olmuştur, bundan

sonra da olacaktır. Aklı başında kimseler, nâdanların sözlerine kıymet
vermemeli, onların kîl ü kâllerini dikkate almamalıdırlar. Divane olup da
dîvânelerle uğraşmaya kalkmamalı, dîvâneleri dîvânelikleriyle baş başa
bırakmalı ve kendi işlerine bakmalıdırlar.

Gizli Kameralar ve Dinleme Cihazları İş Başında
Şu kadar var ki, milletin önünde bulunan devlet adamları ve belli makamları

temsil eden kimseler, kan kokusu almış aç kurtlar ya da denizdeki yırtıcı
mahluklar gibi, insanlar arasında da, ağını kurmuş ve gözünü dikmiş avını
bekleyen bir kısım yaratıkların mevcudiyetini hesaba katmalıdırlar. Evet,
bazıları gizli kameraların, dinleme cihazlarının başında her an hazır beklemekte
ve belli siyasî oluşumları, devlet kurumlarını ya da millet için hayatî önemi
bulunan müesseseleri temsil eden büyüklerin hata yapmalarını, tökezlemelerini,
sürçüp düşmelerini ve bataklığa sürüklenmelerini intizar etmektedirler.

Şayet, siz de bir şahs-ı mânevînin ferdi olarak biliniyorsanız, sizin
mesâvînizi de kare kare tespit etmek için fırsat gözetenlerin, bir kötülüğe



bulaşmanızı can ü gönülden arzulayanların ve sabırsızlıkla onlara malzeme
olacağınız bir durum kollayanların varlığından emin olabilirsiniz. Eğer onlara,
elde etmek istedikleri fırsatları verirseniz, bir gün mutlaka hakkınızda
hazırladıkları dosyalarla sizin karşınıza da çıkacaklardır; çıkacak ve sizi öyle
felç edeceklerdir ki, yapmanız gerekli olan şeylerden hiçbirini yaptırmayacak
ama yapmak istedikleri her şeyi size yaptıracaklardır. Millete hizmet
düşüncesiyle yola çıkmış olsanız da, milletin aydınlık geleceğini karartabilecek
değişik değişik cinayetlerin altına size de imza attıracaklardır.

Öyleyse, ne olur Allah aşkına azıcık irade!.. Allah aşkına, hiç olmazsa azıcık
mensup olduğunuz şahs-ı mânevînin haysiyeti, onuru ve şerefi!.. Sen bir kere
belli bir siyasi oluşuma, bir devlet kurumuna, hayatî bir müesseseye ya da bir
şahs-ı mânevîye mâl olmuşsan, adın onunla anılıyorsa ve sen onun bir parçası
kabul ediliyorsan, artık mensup bulunduğun o kocaman bünyenin haysiyetini,
onurunu ve şerefini tek başına taşıyor sayılırsın.. sayılır ve vahdet-i mesele
açısından, “Günah benim, kime ne?” diyemezsin. Zira, maşerî vicdanda o günah
sadece sana değil, aynı zamanda mümessili olduğun müesseseye fatura edilir. O
günah, şahs-ı mânevînin bütün azalarını mahcup eder ve herkesin boynunu
büker.

Dolayısıyla, umumun hukukunu nazar-ı itibara alarak çok titiz ve pek hassas
olmalısın. Gayrimeşru şeylere ve günahlara karşı oruçlu gibi davranmalı;
iffetini her şeyden aziz tutmalı ve sadece kendin için değil aynı zamanda bir
parçası olduğun milletin için, mensubu bulunduğun müessese için yaşamalısın.
Cahiliye şairi Züheyr İbn Ebî Sülmâ “Herhangi bir kimsenin gizli bir huyu
varsa, varsın o, huyunun gizli kalacağını zannededursun, o er geç ortaya çıkar
ve bilinir.”14 der. Sen de hiçbir işinin gizli kalmayacağı ve her davranışının
kaydedilip bir gün mutlaka karşına çıkarılacağı mülâhazasıyla hareket etmeli ve
adım atmalısın. Hiçbir meseleyi çok plânlı yaptığın ve iz bırakmadığın
düşüncesine havale etmemeli; aldığın her nefesin bile kendine göre bir izi
olduğunu düşünerek, seni dünyada maşerî vicdan nazarında, ahirette de Allah
nezdinde rezil rüsvâ edebilecek her şeyden uzak durmalısın.
1 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/293-294.
2 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 5/275-278.
3 Bkz.: et-Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn 1/443; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  40/77.
4 Ebû Dâvûd, edeb 152; İbn Mâce, dua 2; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/253.
5 Buhârî, cihâd 168, meğâzî 30, isti’zan 26; Müslim, cihad 64.
6 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 2/261-262; el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 1/444.
7 Hucurât sûresi, 49/12.
8 Buhârî, mezâlim 3; Müslim, zikir 38.
9 Bkz.: Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 15/175; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 15/68.
10 Meryem sûresi, 19/88.



11 Meryem sûresi, 19/90, 91.
12 Nahl sûresi, 16/57.
13 Meryem sûresi, 19/88, 90; Nahl sûresi, 16/57.
14 Züheyr İbn Ebî Sülmâ, Dîvân s.6; el-Bâkıllânî, İ’câzü’l-Kur’ân 1/89.



Rahat Düşkünlüğü ve Çalışmadaki Lezzet
Soru: Üstad Hazretleri hizmet insanı için en büyük tehlikelerden birinin

de “meylürrahat” olduğunu belirtiyor; onu, umum meşakkatin anası ve
umum rezaletin yuvası olarak vasıflandırıyor. Rahata düşkünlüğün umum
meşakkatin anası ve umum rezaletin yuvası olması ne demektir? Bu tehlikeye
karşı alınabilecek tedbirler nelerdir?

Cevap: Bediüzzaman Hazretleri yeis, acelecilik ve bencillik gibi değişik
tehlikelere temas ettiği yerde bir de “meylürrahat”a değinmektedir. Soruda da
ifade edildiği gibi, “Sonra, umum meşakkatin anası ve umum rezaletin yuvası
olan meylürrahat gelir. Himmeti kaydeder, zindan-ı sefalete atar.” 1 diyerek, bu
felâkete dikkat çekmektedir.

“Meylürrahat”, meyil ve rahat kelimelerinden meydana gelen bir tabirdir;
bazen, tembellik ve tenperverlik kelimelerinin yerinde de kullanılan bu ifade,
çalışmayı sevmeme, iş görmeyi istememe, sıkıntıya katlanmaya hiç yanaşmama
ve hep rahat etme, dinlenme, eğlenme peşinde olma mânâlarına gelmektedir.
Hazreti Üstad, Risaleler’in pek çok yerinde farklı yanlarıyla hep bu mesele
üzerinde durmuş; tasrîf yaparak konuyu değişik vesilelerle farklı zaviyelerden
defalarca ele alıp açıklamış, onu şeytanın desiselerinden biri olarak saymış ve
ondan kurtulma yollarını göstermiştir.

Rahat Zahmettedir
Rahata düşkünlük de diyebileceğimiz “meylürrahat”, aynı zamanda, dünyanın

cazibedar ve zahirî güzellikleri karşısında hevesin uyanması ve insanda
çalışmaya karşı bir gafletin hâsıl olması demektir. Bu hastalığa yakalanan bir
insan, artık cismanî varlığı hesabına hareket etmeye, ömrünü bedenine bağlı
olarak sürdürmeye başlar; hayata sadece yeme içme, gezip tozma, eğlenip
dinlenme, yatıp uyuma, böylece gününü gün etme, sürekli zevk alma ve hayatın
keyfini çıkarma mülâhazasıyla yaklaşır. Aslında bu düşüncedeki bir insan,
zamanla öyle bir hayattan da bıkar; bir süre sonra, yapıp ettiği hiçbir şeyin tadı,
tuzu kalmaz. Başlangıçta severek yaptığı ve peşinden koştuğu işler bile artık
ona zevk vermez ve o ardı arkası kesilmeyen şikâyetlerin, öldüren sıkıntılı
hâllerin ağına düşer; sürekli ondan bundan şikâyet eder ve devamlı buhranlar
içinde yaşar. Şikâyetler ve bunalımlar kısır döngüsünde kıvranır durur; zira,
Risalelerde tafsilâtıyla ifade edildiği gibi, şerlerin ve günahların aslı ve
mayası ademdir, yani yokluktur. Adem bizâtihî şerdir, karanlıktır. Yeknesak
istirahat, sükûnet ve durgunluk gibi hâletler, ademe, hiçliğe yakın oldukları için



ademdeki karanlığı hissettirip sıkıntı verirler.2

Evet, kendilerini sadece zevk ve eğlenceye veren, çalışmaya yanaşmayan ve
yararlı işler ortaya koyamayan kimseler, derin bir karamsarlığa ve felç eden bir
bedbinliğe yakalanırlar. Hem iş yapamamanın karamsarlığı, hem bir işe
yaramıyor olma mülâhazasının karamsarlığı, hem de arkadaşlarından ayrı
düşmenin, herkesin ardında kalmanın, çıtayı aşağı düşürüp işi aşağıdan
götürmenin karamsarlığı ile iç içe sıkıntılara ve bunalımlara girerler. Her
bunalım, içlerindeki çalışma gücünü biraz daha kırar ve onları bütün bütün
bedbinliğe sürükler. Onca zevk ü sefaya rağmen rûhen bomboş bir hâle ve
kalben de bir tatminsizlik içine gömülürler; bir hayalet gibi kendilerini
kovalayan streslerden ve anguazlardan bir türlü kurtulamazlar; kurtulmak bir
yana, ruh boşluğundan sıyrılalım derken aldatan bir oyundan öldüren başka bir
eğlenceye, cismanî bir çukurdan nefsânî başka bir gayyaya yuvarlanır dururlar.
Ömürleri sürekli böyle bir fâsit daire içinde geçip gider de bir türlü bunu fark
edemez ve o kötü gidişin önüne geçemezler.

Cenâb-ı Hak, bütün mevcudâtın bağrına hareket etme ve çalışma meyli
koymuştur; “sünnetullah” dediğimiz bu sırdan dolayıdır ki, topyekün canlılar
hareket hâlinde olduğu gibi, bir bakıma cansız eşya bile, şevkle ve lezzetle
kendi vazifelerini yapmaktadır. İşte, Yüce Yaratıcı’nın bu ilâhî âdetini
görmezlikten gelerek işsiz, tembel ve rahat döşeğine bağlı yaşayanlar,
çoğunlukla çalışanlardan daha ziyade zahmet ve sıkıntı çekerler. Çünkü, onlar
bir taraftan ademe yakınlığı itibarıyla işsizliğin ve tembelliğin hâsıl ettiği
bunalımlara düşerken, diğer taraftan da çalışarak elde edemediklerine, başka
yollarla ve genellikle gayrimeşru vasıtalarla ulaşmaya çalışırlar. Rahat yaşama
ve hayattan kâm alma düşüncesinde olan kimseler meşru dairede çalışıp helâl
dairesinde geçimlerini sağlayamayınca bin bir türlü gayrimeşruluğa bulaşır ve
belki helâl kazanan insanlardan kat kat fazla zahmet ve meşakkati rahatlık
aradıkları o çirkin yollarda çekerler. Bu açıdan da, darbımesel hâline gelmiş şu
cümle çok doğrudur: “Rahat zahmette, zahmet rahattadır.”

Gerçi, bizim ülkemizde hırsızlık, kapkaççılık ve soygunculuk gibi şeytanî
işler, ahlâkın tefessüh etmesini ve toplum yapısındaki dejenerasyonu da
kullanan bazı güçler tarafından organize ediliyor. O türlü cürümlerin neredeyse
yüzde sekseni bir kısım şer şebekeleri tarafından plânlanıp sahneye sürülüyor.
Ülke ve millet düşmanı bazı güç odakları, insanları güvende olmadıklarına
inandırmak, toplumu kaosa sürüklemek, böylece mevcut iktidarı zor duruma
düşürmek ve ülkede istikrar kalmadığını iddia ederek anti-demokratik bir kısım
müdahalelere zemin hazırlamak gibi değişik mülâhazalarla bu adi suçları bile
büyük plânlarının bir parçası olarak profesyonelce kullanıyorlar. Bazıları da,



onlara bakarak ve nasıl olsa onlara fatura edileceğini düşünerek mafyalaşıyor;
kimi masumların kollarını kırıyor, kimilerini elsiz ayaksız bırakıyor ve kendi
hesaplarına dilenmeye ya da hırsızlık yapmaya mecbur ediyorlar. İşte, bazı
ülkelerdeki belli bir plâna matuf bu türlü gayrimeşru faaliyetleri hususî
mahiyette değerlendirmek gerekse de, umumi mânâda bu suçları işleyenlerin de
olmadık zahmetlere katlandıkları görülüyor.

Kolay bir şekilde para kazanma ve kısa yoldan zengin olup rahata kavuşma
peşinde koşan bu mücrimler de çok büyük meşakkatlere giriyorlar. Meselâ,
bankaların paralarını –kendi ifadeleriyle– hortumlayan ve milletin servetini
başka kanallara akıtanlar, çok ciddi bir fikir cehd ü gayreti sergiliyorlar; öyle
ki, aldatma, kandırma, dolandırma hesabına zonklayan şakaklarını meşru
dairede ağrıtacak kadar helâl yolda çalışsalar, belki yine çok kazanacak,
herkesten rahat yaşayacak, saygı duyulan insanlar olacak ve kendileri de vicdan
huzuru içinde bulunacaklar. Günah arkasında koşturup kendilerini tehlikeye
attıkları kadar, meşrû dairede de koştursalar, zannediyorum, başkalarının elde
edemeyeceği imkânlara ulaşacaklar. Bu itibarla, hırsızların ve soyguncuların
işleri de çok rahat değil; onların yaptıklarında da bir sa’y ve gayret var; fakat,
onlarınki yanlış yolda bir sa’y ü gayret. Aslında, Hazreti Üstad’ın ortaya
koyduğu, “Helâl dairesi keyfe kafidir; harama girmeye ihtiyaç yoktur.”3

disiplini her alanda geçerlidir. Yeme, içme, dinlenme gibi ihtiyaçların, sair
beşerî arzuların ve cismanî iştihaların hepsi Allah’ın meşru kıldığı dairede
tatmin edilebilir, kat’iyen harama girmeye gerek yoktur. Haram şeytanın işidir;
o insandaki iştihayı kabartır, meşrunun dışında başka şeylere karşı insanın
içinde arzu uyarır. Arzularının esiri olan insanlar da maddî gözleri gördüğü
hâlde kör gibi yaşarlar; kulakları vardır ama hakikatleri duyamazlar; akıllı gibi
görünseler de eşya ve hâdiseleri değerlendiremezler. Dolayısıyla da insanlık
onur ve haysiyetiyle asla bağdaşmayacak işler yaparlar.

Bütün Rezilliklerin Yuvası
Bu açıdan, meylürrahat, aynı zamanda umum rezaletin yuvasıdır; bütün utanç

verici hâller, maskaralıklar ve rezillikler onun gölgesinde boy atıp gelişirler.
Hayırlı faaliyetlerin içinde yer almayan kimseler şeytanın ağına yakalanırlar.
Şeytan onları mutlaka bazı şeylerle meşgul eder, nefsanî ve cismanî bir kısım
işlere yönlendirir. Meselâ, biraz gezip stres atayım, bir yerde az eğleneyim,
internet siteleri arasında dolaşayım, şöyle bir film seyredeyim...
mülâhazalarıyla lâubâli ve mâlâyâni şeylere girmelerini fısıldar. Bu fısıltıları
takip ederek günah deryasına yelken açan insanlar hem en değerli zamanlarını
boş yere tüketirler hem de bazen bir lokma, bir bakma ya da bir tutma ile



olmadık günahlara, rezilliklere ve maskaralıklara girerler.
Kendilerini tembelliğe, tenperverliğe ve lâubâliliğe salmış insanların

dünyada başardıkları hiçbir şey yoktur. Nitekim, beşinci asırdan bu yana rahat
yaşama sevdasına tutulan ve zevk ü sefaya düşen bizim zavallı ve bahtsız
dünyamız ilmî müesseselerini, araştırma aşkını ve yeni keşiflere ulaşma
cehdini başkalarına kaptırmıştır; dolayısıyla da ezilmeye, yenilmeye ve
mahkum yaşamaya dûçâr olmuştur. Geçmişin oldukça cahil ve her zaman
gözümüzün içine bakan toplumları ilmî seviyeleri, araştırma ciddiyetleri,
maddî terakkîleri ve teknolojik üstünlükleriyle bizim üzerimizde hakimiyet
kurmuşlardır ve bizi dilenci hâline getirmişlerdir. Getirmişlerdir; zira
belgesellerde hayranlıkla seyrettiğimiz kâşiflerin her birerleri belki senede
ancak bir-iki defa evlerine gitme imkânı bulabilmişlerdir. Bazıları ömürlerinin
yirmi senesini kobraların hayatını araştırmaya adamış, bir ormanda yatıp
kalkmış ve bugün çoklarının din adına bile katlanmayacakları mahrumiyetlere
katlanmışlardır. Dolayısıyla, tembelliğin ve rahata düşkünlüğün, her türlü zillet
ve mahrumiyetin en başta gelen sebeplerinden olduğuna en güzel şahit bizim
hâlihazırdaki durumumuzdur. Zaten, kendini rahat ve rehavetin kucağına
salıveren ölü ruhların, kalkıp laboratuvarlarda uzun süreli çalışmaları,
kendilerini o işe vermeleri ve her şeyi didik didik etmeleri düşünülemez. Bu
rahat ve rehavete düşkünlüğe bir de aşırı hâneperestlik de eklenince, artık
mücahede hattının terk edilmesi ve ferdin ruhta bir felç yaşaması mukadderdir.
Bu itibarla, şayet dünyanın en tembel ve araştırma aşkından mahrum insanları
bizim dünyamızdaysa, işte bu bizim için bir zillet ve bir ayıptır.

Evet, fert plânında rahata meyletme, toplum plânında da böyle kötü bir tablo
meydana getirir; neticede hem fertler hem de o fertlerin oluşturduğu toplum
esaret ve zillete mahkum olur. Haddizatında, toplumları mahveden sebeplerin
başında, fertlerin kendi rahatlarının ve keyiflerinin peşine düşmeleri,
başkalarının sırtından geçinmeyi istemeleri ve kendileri tok olduktan sonra
diğer insanların hâlini hiç düşünmemeleri gelmektedir. Ömrünü istirahatte
geçiren, başkasının sırtından geçinen, bedavadan yiyen içen ve tufeylîliği hayat
felsefesi hâline getiren böyle kimseler hem bu dünyada kronik sarhoş olarak
yaşarlar, hem de ötede şeytan tarafından çarpılmış gibi kalkarlar. Merhum
Hamdi Yazır, “Faiz yiyenler tıpkı şeytanın çarptığı kimsenin uykudan kalkışı
gibi kalkarlar.”4 mealindeki âyet-i kerime münasebetiyle onların hâlini çok
güzel resmeder: “Bunlar ribâ ile, emek ve iş sahiplerinin çalışmalarının
ürününü âdeta gasp edip onunla geçindiklerinden sürekli tembellik içinde
yatarlar; kalkma vaktinde de rahat ve hızlı bir şekilde uyanamaz ve hemen
doğrulamazlar; pek çoğu şeytan çarpmış gibi saatlerce ağzını, yüzünü



buruşturarak yataklarında sağa sola dönüp durur ve sendeleye sendeleye
kalkarlar. Fakat asıl mesele bu değil, bunlar karınlarını riba ile
doldurduklarından dolayı bir hadis-i nebevîde de beyan olunduğu üzere
kabirlerinden kalkarken umumiyetle saralı veya mecnun hâlinde kalkacaklar ve
bu hâl onların alâmet-i fârikaları olacaktır.”5

Felâkete Sebep Olan Şımarıklar
Kur’ân-ı Kerim, yemesinde-içmesinde, yatmasında kalkmasında aşırı

aristokrat davranan, şan şöhret, makam mansıp, konfor ve iktidardan
alabildiğine yararlanan ve sahip olduğu imkânlar sebebiyle zamanla doğru
yoldan saparak hayâsızlığa dalan kimseleri “mütrefîn” kelimesiyle anmış ve
onları helâke götüren hususları nazara vermiştir. Gazab-ı ilâhî ile helâk edilen
beldelerde mütrefînin hakim olduğuna ve dolayısıyla yemeyi-içmeyi, rahatı ve
eğlenceyi gaye-i hayal hâline getirmiş bu insanların ilâhî tehdide sebep teşkil
ettiğine dikkat çekmiştir. Nitekim, bir âyet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır:

ًَةيْرَق َِكلْھُن  َْنأ  َنْدََرأ  اۤ اَِۤذإَو   “Herhangi bir beldeyi imha etmek istediğimizde.”;
اَھِیفَرْتُم َانْرََمأ   “Oranın lüks içinde yaşayan şımarıklarına, kendini zevke,

sefaya ve keyfe salmış aristokrat sınıfına iyilikleri emrederiz.”; اوُقَسَفَف
اَھِیف  “Buna rağmen onlar dinlemez, fısk u fücura devam ederler, kulluk

adına takdir edilen çerçevenin dışına çıkarlar, kendileri için mukadder olan
fıtratın sınırlarını aşarlar.”; ُلْوَقْلا  اـَھَْیلَع  َّقـَحَف   “Bu sebeple, o belde
hakkında ceza hükmü kesinleşir, onlar Allah’ın vereceği o hükme müstehak
olurlar”; اًریِمَْدت اَھَانْرَّمَدَف   “Biz de orayı yerle bir ederiz, oranın altını
üstüne getiririz.”6

Her devirde ve her toplum içinde az da olsa yer alan mütrefîn güruhu, akıl,
mantık, muhâkeme ve dinî kurallar yerine cismanî arzular istikametinde hareket
ederler; hayatlarını nefsanîliğe bağlı sürdürür ve davranışlarını hayvanî
içgüdülere göre belirlerler. Bu densizler, ne edep hissinden haberdardırlar ne
de hesap endişesinden; insanî değerlere saygı nedir bilmez, yerinde en rezilane
davranışların bile müdafaasını yaparlar; fazilet-rezalet ayrımını, hayır-şer
farklılığını bir telâkki ürünü gibi görüp gösterir ve ahlâkî hiçbir endişe
taşımazlar. Öyle bir gaflet içindedirler ki, hâlleri Nuh kavmini, Semud
rezillerini, Sodom ve Godom sefillerini hatırlatır. Bunlar, cismanî ve nefsânî
arzular arkasından koşarken hayattan kâm alma ve kadın-erkek birbirinden
yararlanmadan başka bir şey düşünmezler. Her şeyi ve herkesi sadece hayvanî
iştihaları hesabına kullanır; yalnızca yaşama tutkusu ve rahat etme arzusu ile



nefes alıp verirler.
Hatta, kendilerini o derece yiyip içmeye, zevk ü sefaya ve eğlenceye

kaptırırlar ki, âdeta şehevânî hislerini ve cismanî arzularını tatmin etmek için
yaşarlar. Meselâ, Eski Roma’nın aristokratları en leziz içecekleri içer, en nefis
yiyecekleri yer, tıka-basa doyarlardı; fakat, hedefleri doymak değil de lezzet
almak olduğu için, safrayı ve mideyi boşaltmayı kolaylaştıran bir şurup içer; az
rahatlar ve tekrar yiyip içmeye durur, bir kere daha –Üstad’ın ifadesiyle–
kapıcıya bahşiş verir, dil ve damak zevkini tatmine çalışırlardı.7 Evet, Eski
Roma’nın mütrefîni, ataları ve torunları gibi, âdeta yemek, içmek, eğlenmek ve
dinlenmek için yaşar; ölümü ve ölüm sonrasını hiç düşünmek istemez ve zevk ü
sefa ile unutmaya çalışırlardı.

Aynı hayat çizgisini şöyle-böyle varoluşçuluk felsefesi içinde de görmek
mümkündür. Onun bazı temsilcileri en kritik anlarda bile zevklerini tatmin
etmeyi düşünebilmişlerdir. Meselâ, Fransa âdeta bomba yağmuru altındayken,
Almanlar kat’iyen aşılamaz sanılan lejyonları bir gecede aşıp Fransızların
cesetleri üzerinde yürürken, bu felsefenin tabilerinden, “Bu adamlar bizi iflâh
etmeyecek, nasıl olsa öleceğiz; bari bu gece keyif adına ne varsa hepsini
yapalım, bir güzel eğlenelim!” mülâhazalarıyla dolanlar olmuştur. Ne tuhaf bir
düşüncedir!. Gece boyunca eğlenecek olsalar bile cenaze evinde düğün alayı
oluşturmanın âlemi nedir? İstedikleri kadar yeseler, istedikleri kadar içseler,
gönüllerince eğlenip levsiyâta balıklamasına gömülseler de, ne yararı var
onlara?.. Hele tadıp, duyup, zevk ettikleri bir geceden sonra o zevk ufkundan
yok olma gibi bir acının bağrına düşmeleri acılarını, ızdıraplarını ve eseflerini
katlamaz mı? Evet, kat’iyen mantıkî değildir yaptıkları. Fakat o telkin edilmiştir
ve buna bazıları “varoluş” demişlerdir. Güya, bu şekilde kendilerini ifade
etmiş, herhangi bir kimsenin takyid ettiği bir kayıtla mukayyet olmadıklarını
göstermiş, gönüllerince yaşayabileceklerini isbat etmişlerdir. Tabiî, bütün
mütrefîn gibi onların âkıbeti de hüsran olmuştur.

Ötede Meşakkat Çekmemek İçin
Rahata düşkünlüğün sebep olduğu en büyük sefalet ve rezalet ise,

tembelliğin, insana bu dünyada acı ve ızdırap çektirdikten sonra onu bir de
ahirette azaba dûçar etmesidir. Burada “Lâ ilâhe illallâh Muhammedün
Resûlullah” hakikatine sığınmayan ve ruhlar âleminden mahşer meydanına,
oradan da daha ötesine kadar uzanan yolculuk için azık edinmeyen tembel
kimseler zâhiren bazı yüklerden kurtulmuş olacaklar ama her durakta önlerine
çıkan tehlikeler karşısında tir tir titreyecek ve sürekli bin bir türlü ihtiyaç
içinde kıvranıp duracaklardır. Tembellik ve tenperverlikten dolayı burada



namaz, oruç, zekât gibi ibadetlerden kaçanlar, görünüşte onların yükünden
kurtulmuş olacaklar; fakat, daha sonra her köşe başında kendilerini bekleyen
şeytanî tuzaklara hazırlıksız yakalanacak ve dünyada razı olmadıkları azıcık
meşakkate karşılık her durakta çok büyük zahmetler çekeceklerdir. Allah’a
iman eden ve kulluk görevini yerine getiren kimseler ise, dünyadaki az bir
meşakkate bedel, hem burada Cenâb-ı Hakk’a tevekkül ederek rahat bir ömür
sürecek, hem de hayatta iken biriktirdikleri namaz, oruç, hac gibi
sermayeleriyle ötede de yol boyu önlerine çıkabilecek tehlikelere ve
ihtiyaçlara karşı azık hazırlamış olacaklardır.

İşte, bunlardan dolayıdır ki, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) zararlı ve istenmeyen şeylerden Allah’a sığınırken tembelliği de
zikretmiş “Rabbim, tembellikten Sana sığınırım.”8 demiştir. Dahası, huzuruna
gelip Müslümanlığını ilân edenlerden Allah’ın emir ve yasaklarına riâyet
edeceklerine dair söz alırken,9 bazılarından tembellikte bulunmayacakları
hususunda da biat etmelerini istemiştir.10

Sa’y ü Gayret
Bediüzzaman Hazretleri, “meylürrahat”ın nasıl bir tehlike olduğunu

belirttikten sonra, ona karşı alınması lâzım gelen tedbiri de nazara vermiş; “Siz
de, “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”11 (mealindeki) mücâhid-i
âlicenâbı o cellâd-ı sehhâra gönderiniz.”12 buyurmuştur.

Evet, insanın tabiatında yeme, içme ve dinlenme ihtiyacı var olduğu, cismanî
istekler ve nefsanî arzular bulunduğu gibi rahat etme isteği de mevcuttur. Rahata
düşkünlük de insan tabiatının bir yanını teşkil etmektedir. Fakat, Cenâb-ı Allah
insana bir de irade gücü bahşetmiştir. Şayet o, iradesinin hakkını verirse, meşru
dairede bütün isteklerine nâil olabileceği ve ihtiyaçlarını giderebileceği gibi,
rahat etme duygusunu da dengeleyebilir. Öyleyse, meylürrahat türlü türlü ayak
oyunları yapan bir sihirbaz gibi onun ayaklarını kaydıracağı, çalışma aşk u
heyecanını kıracağı ve himmet ü gayretini bağlayıp onu sefalete sürükleyeceği
zaman, insan hemen iradesiyle kıyam etmeli, bir hamlede ayağa kalkıp
üzerindeki tembellik tozunu silkelemeli ve çalışmaya koyulmalıdır. Eğer, kendi
iradesi bu şekilde ayağa kalkmasına yeterli olmuyorsa, “Bilsin ki insan için
kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Çalışmasının semeresi ise ileride
mutlaka görülecektir. Sonra ona karşılığı  tastamam verilecektir.”13

mealindeki âyet-i kerimeye tutunmalı ve bu müjdeyle iradesini takviye
etmelidir.

Beyan-ı ilâhideki, “İnsan sa’yinin karşılığını mutlaka görür.”14 sözünü



sadece öbür âleme ait bir mükâfat müjdesi, bir ahiret semeresi ve Cennet
meyvesi şeklinde anlamamak lâzımdır. Cenâb-ı Allah, çalışan insanı daha
dünyadayken de ödüllendirir; bazen bir inşirah ve rahatlama, bazen de yeni
hizmetlere karşı arzu ve iştiyak şeklinde mükâfat verir. Her çalışma ve gayret
aynı zamanda ruhânî bir zevk ve yüksek bir moral olarak geri döner. Nitekim,
Bediüzzaman Hazretleri, “Cenâb-ı Hak, kemâl-i kereminden, hizmetin
mükâfatını hizmet içinde derc etmiştir. Amelin ücretini nefs-i amel içine
koymuştur.”15 der. Evet, sen sa’y ettikçe Allah senin moralini yükseltir,
kıvamına kıvam katar, metafizik gerilimini güçlendirir. Seni daha güzel işlere
muvaffak eder.

Vâkıa, insan hayr ü hasenâtının listesini tutmamalı, yaptığı işlerle
övünmemeli, başarılarından dolayı fahirlenmemelidir. Bununla beraber, her
başarı mü’min için iki hayrı daha beraberinde getirebilir. Bir yandan, insan,
aczine, fakrına ve kusurlarına rağmen salih kullar arasında bulunuyor ve iman
hizmetinin bir ucundan tutmaya çalışıyor olma duygusuyla, kendisini o daireye
dahil eden Cenâb-ı Allah’a karşı hamd ü senâ hisleriyle dolar. Diğer taraftan
da, her başarının sonunda insan için farklı bir mücadele zemini de oluşur.
Muvahhid mü’min, yapılan işleri ve başarıları sahibine verme hususunda çok
hassas davranır; nefsine pay çıkarmamaya azami özen gösterir. “Hayır! Şu
perişan hâlimle ben bu başarıların binde birini bile elde edemezdim. Şu, şu, şu
esaslardan dolayı bunları lütfeden Allah’tır. Başarılar O’ndan, hata ve kusurlar
nefsimdendir.” der ve bir de o mücadelenin sevabını kazanır. Kâr içinde kâra
muvaffak olur; hem sa’yin sevabını alır, hem hamd ü senânın mükâfatını görür
ve hem de başarıları asıl sahibine verip Allah’a bağlılığını ifade ederek
hasenâtını katlar. Böylece aynı zamanda bir salih daire oluşturmuş olur; hayır,
başka bir hayrı tevlid eder; o diğer bir iyiliğe vesile olur; o da başka bir
haseneyi doğurur. Böylece, rahat düşüncesine bir anlık karşı koyma ve iradenin
hakkını verme neticesinde Allah Teâlâ insana çok şey kazandırır.

Şeytanın Düğümlerini Çözün!..
Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) buyurur ki, “Bir insan (gece)

uyuyunca şeytan onun boyun köküne üç düğüm atar. Her düğümle beraber,
“Önünde uzun bir gece var, rahat uyu!” der. O kimse gece uyanıp abdest
alırsa, bir düğüm çözülür. (Kur’ân okuyarak, tesbih ve tehlîl ederek) Allah’ı
anarsa, bir düğüm daha çözülür. Bir de namaz kılarsa, şeytanın
düğümlerinin hepsi çözülür. Böylece insan, canlı ve hoş bir hâlet-i ruhiye ile
sabaha erer. Aksi hâlde içi kararmış ve uyuşuk bir hâlde sabahlar.”16



Evet, bir taraftan nefis diğer yandan da şeytan sürekli insanın kulağına
fısıldar dururlar; “Rahat et, hele azıcık daha yat, keyfine bak, biraz daha
dinlen!” derler. İnsan, bu nefsî ve şeytanî çağrılara uyup biraz daha uyusa ve
dinlenme vaktini uzatıp dursa da, o fısıltıların ardı arkası kesilmez. Tembellik,
biraz daha rahat etme duygusunu tetikler ve bütün bütün uyuşukluğa sebep olur.
Dolayısıyla, ilk şeytanî fısıltı anında iradenin hakkını verip doğrulmak, kalkıp
yataktan uzaklaşmak bir tepeyi aşmak gibidir; o tepeyi aşan insan işin gerisini
de yavaş yavaş getirir.

Bazen üzerinize aldığınız bir sorumluluk, altından kalkılmaz gibi olur da çok
zorlanırsınız; o işe başlamada biraz çekimser davranır, az sıkılır ve hatta
bunalımlar yaşarsınız. Bir vaaz, bir konferans ya da bir yazı vakti gelip kapıya
dayanınca dünyanın yükü omuzunuza binmiş gibi olur, mesuliyetin altında
ezilirsiniz. Fakat, o meselenin bir köşesinden başlar, projesini yapar, ana
noktalarını belirlerseniz, işin temel atkılarını örgülemiş sayılırsınız. Sonra onu
güne veya saatlere taksim edersiniz; on saatlik bir işin bir saatliğini bile
yaptığınız zaman, içinizde bir rahatlama hissedersiniz, o kadarcık bir sa’y
içinize bir miktar inşirah salar. On fasılda bir faslı halletmiş olma düşüncesi,
on faslı da halledebilecek duygu ve düşünceyi tutuşturur içinizde. Ondan sonra
iğnenizle, tığınızla veya cağınızla yavaş yavaş işlemesi kalır geriye. Bir zaman
sonra da karşınıza büyük bir nakış çıkıverir. Hepsini hallettiğiniz zaman ise,
öyle bir rahatlarsınız ki, zaferyâb olmuş bir komutan, işini başarıyla noktalamış
bir iş adamı ya da irşad ettiği insanların hepsi üzerinde şöyle–böyle müessir
olmuş bir mürşid gibi inşirah yaşarsınız. Bu açıdan da, meylürrahat hücum
ettiği zaman hemen pes dememek, ona karşı mücadele etmek ve iradenin
hakkını vermek zor olsa da, netice itibarıyla onu aşmak insana öyle bir zevk
verir ki, rahatta ya da istirahatte o zevki yakalamak mümkün değildir.

İnsanın Rahatı Çalışmadadır
Haddizatında, mü’min her zaman hareket hâlinde olmalıdır. O, çalışırken de

dinlenirken de hareketi hayatına esas yapmalıdır. Mesâisini çok iyi tanzim
etmeli ve hayatında boşluğa hiç yer bırakmamalıdır. Gerçi, beşerî bir ihtiyaç
olarak tabiî ki o da dinlenecektir; ama zarurî uyku haricinde onun dinlenmesi de
yine aktif dinlenme şeklinde gerçekleşmeli ve onun istirahati bir işten bir başka
işe intikal şeklinde olmalıdır. Meselâ, kitap mütalâa ederken zihni yorulursa,
kendini evrâd ü ezkâra vermeli; vakti gelince namazla nefeslenmeli, bir kere de
kıyam, kıraat, rüku ve secde lisanıyla Cenâb-ı Hakk’a teveccüh etmeli; sonra
sâir işleriyle meşgul olmalı, onları yaparken bedenî yorgunluğa düşerse, o
yorgunluğu atmak için hemen kapının önünde hazır bekleyen ikinci bir namaza



kalkmalı.. ve böylece, “çalışarak dinlenme, dinlenirken çalışma” metoduyla
dinamik bir hayat tarzı ortaya koymalıdır.

Üstad Hazretleri bu mevzuyu noktalarken, “Evet, size meşakkatte büyük rahat
var. Zira, fıtratı müteheyyiç olan insanın rahatı yalnız sa’y ve cidaldedir.”17

der. Üstad’ın bu sözündeki cidal, Kur’ân-ı Kerim’in 18 ٌءاَرِم  olarak ele aldığı
başkasının sözüne itiraz edip onunla mücadeleye tutuşmak ve galip gelmek için
gerekirse içindekinin aksini söylemek demek olan cidalden çok farklıdır.
İnsanın başkalarıyla uğraşması, söz kavgası yapması ve galip görünmek için
çekişip durması mânâsına gelen cidal, İslâm ahlâkında çirkin bir huy olarak
kabul edilmiştir. Resûl-i Ekrem Efendimiz, “Bir kavim, içinde bulunduğu
hidayetten sonra sapıttı ise bu mutlaka cedel sebebiyle olmuştur.”19

buyurarak, bir ümmetin içinde mirâ zuhur ederse, o ümmetin vahyin
bereketinden mahrum kalacağını belirtmiştir. Dolayısıyla, fıtrat itibarıyla
heyecanlı ve coşkulu bir yapıya sahip olan insan için önemli bir huzur bulma ve
rahat etme vesilesi olan cidal, çalışıp çabalama, gayret sarfetme ve bir
maksadın hâsıl olması için elden geleni yapma mânâsına gelen sa’y ü gayrettir.

Evet, bir ferdin kalbinde öldükten sonra dirilme inancı varsa, o, bu inanç
çizgisinde ameller ortaya koyacak; Rabbi uğrunda, dünyada gösterdiği bütün
cehd ve gayreti değişik değişik Cennet nimetleri hâlinde ötede mutlaka
bulacağını düşünerek sürekli salih ameller işleyecektir. O her an başka hayırlı
bir işin peşinde olacak ve ahiret azığı tedarik edebilmek için dur durak
bilmeden çalışacaktır.

Böyle bir çalışma, zâhiren dünya için de olabilir; o işe asıl değer
kazandıracak olan husus niyettir. Şayet insan, “Cenâb-ı Allah bana versin, ben
de onu değişik şekillerde Rabbime iade edeyim. Rabbim sağanak sağanak
başımdan yağdırsın, ben onları baraj gibi bir merkezde biriktireyim; sonra da
kanallarla kuvve-i inbatiyesi olan arazinin bağrına salayım.” düşüncesindeyse,
onun dünyalık gibi görünen işleri bile Bâkî’ye müteveccihtir ve beka
televvünlüdür. Meselâ, günümüzde, eğitim ve diyalog faaliyetleri adına
dünyanın beş yüz yerinde ocak tüttürülüyorsa bu sayıyı bine çıkarma niyetiyle
çalışıp didinen insanların gayretleri sadece dünyalık olarak kabul edilemez.
Beş yüz yere daha birer meşale ulaştırıp oraları da aydınlatma meselesi imkâna
vâbeste bir iştir. Bu iş için, bir taraftan o meşaleleri tutuşturup uzak diyarlara
götürebilecek insanlar yetiştirmek gerekirken, beri taraftan da o insanları
istihdam edebilecek çalışma alanları hazırlamak icap etmektedir. İşte, bu
gayeye matuf olarak hem istihdam alanları oluşturma hem de o alanları
dolduracak rehberleri yetiştirme niyetiyle oturup kalkan bir insan dünya



işleriyle meşgul olsa bile, niyeti hâlis kaldığı müddetçe hep ahiret hesabına
çalışıyor demektir. O Allah’tan alıp yine Allah’a veren bir dağıtım memuru
gibidir.

Alvar İmamı, “Allah’tan al, Allah’a ver!” derdi. Şayet ahiretin varlığına
inanıyorsan ve kendini burada bir misafir, bir emanetçi kabul ediyorsan, Allah
Teâlâ sana bir nimet verir, sen de onu farklılaştırır, yine Allah’a iade edersin.
Cenâb-ı Hak sana varlık verir, vücud verir, insanlık verir, sıhhat verir.. sen de
bunları engin bir kulluk şuuruyla karşılar, Allah’a karşı vefa, sadâkat ve ibadet
olarak değerlendirir ve O’na iade edersin. Allah sana malî imkânlar verir,
çalışma gücü verir, canlılık verir, aşk u iştiyak verir.. sen de bunları O’nun
yolunda değerlendirir ve Allah’ın adını i’lâ şeklinde O’na iade edersin.. ve
böylece bir emanetçi gibi davranırsın. O’ndan alırsın; fakat bir emanetçi
şuuruyla alırsın. Emanette emin bir insan olarak senin uhdene verilen her şeyi
tam değerlendirir, hatta geliştirip nemalandırır ve sahibine iade edersin. “Ben
bu mevzuda sadece bir hizmetçiyim. Esas mal sahibi Sensin, benim sahibim de
Sensin, Mâlikim de Sensin, Melikim de Sensin; ben hem Senin milkinim, hem
de mülkünüm.” dersin. İşte, bu niyetle ortaya koyacağın bir sa’y ü gayret hangi
alanda olursa olsun makbul bir çalışma ve mukaddes bir hareketliliktir.

Sözün özü; –Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadeleriyle– bu kâinatta zerreden
seyyarata, atomdan galaksilere kadar her şey, her an hareket hâlinde ve
alabildiğine bir faaliyet içerisindedir; bütün varlıklar var güçleriyle harıl harıl
çalışmakta ve kendileri için takdir edilen tekvinî emirleri yerine getirmek için
şevkle ve lezzetle vazifelerini yapmaktadırlar. İnsanın, “sünnetullah” olarak
varlığın bağrına konulan bu hareket kanununu görmezlikten gelmesi ve ona
muhalif davranması düşünülemez. Çünkü, sürekli istirahat, monotonluk ve
yeknesaklık, keyfiyet itibarıyla adem ve yokluğu çağrıştırır. Hatta en büyük bir
lezzet yeknesaklık içinde hiçe iner. Bundan dolayıdır ki, tembel ve işsiz adam,
en bedbaht, en muzdarip ve en sıkıntılı insandır. Zira, atalet ademin
biraderzadesi, yani yokluğun yeğenidir. Dahası, atalet sıkıntıyı, sıkıntı sefaheti,
sefahet de fakirliği ve bedbahtlığı doğurur. Hareket ve tahavvül ise, vücuttur ve
vücudu ihsas eder. Vücut ise hâlis hayırdır, nurdur. Bu itibarla da, çalışan insan
huzur bulur, şikâyet hissiyle değil şükür duygusuyla dolu olur.20

1 Bediüzzaman, Münazarat s.132-133.
2 Bediüzzaman, Sözler s.44 (On İkinci Mektup, Üçüncü Sual).
3 Bediüzzaman, Sözler s.29 (Altıncı Söz).
4 Bakara sûresi, 2/275.
5 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili 2/957.
6 İsrâ sûresi, 17/16.
7 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.175 (On Dokuzuncu Lem’a, İkinci Lem’a).



8 Buhârî, cihâd 74, et’ime 28, daavât 36, 40; Müslim, zikir 50.
9 Bkz.: Buhârî, menâkibü’l-ensâr 43, ahkâm 43; Müslim, hudûd 41-44.
10 Bkz.: Buhârî, îmân 42, mevâkît 3, zekât 2, şurût 1; Müslim, îmân 97.
11 Necm sûresi, 53/39.
12 Bediüzzaman, Münazarat s.133.
13 Necm sûresi, 53/39-41.
14 Necm sûresi, 53/40.
15 Bediüzzaman, Lem’alar s.153 (On Yedinci Lem’a, Sekizinci Nota).
16 Buhârî, teheccüd 12, bed’ü’l-halk  11; Müslim, salâtü’l-müsafirîn.
17 Bediüzzaman, Münazarat s.133.
18 Bkz.: Kehf sûresi, 18/22.
19 Tirmizî, tefsîru sûre (43) 1; İbn Mâce, mukaddime 7; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/252.
20 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.514 (Yirmi Altıncı Söz, Dördüncü Mebhas).



Sevdir Bize Sevdiklerini!..
Soru: Şahsî dualarımızda en çok zikretmemiz gereken hususlar ve

dualarımıza derinlik katan mülâhazalar nelerdir?
Cevap: Bir insan için rızadan daha üstün bir pâye ve Allah’ın hoşnutluğunu

kazanmak kadar büyük bir bahtiyarlık yoktur. Cenâb-ı Hak, ötelerde mü’min
kulların nâil olacağı nimetleri nazara verirken “Hepsinden âlâsı ise Hakk’ın
kendilerinden razı olmasıdır.”1 buyurarak bu hakikati ifade etmiştir.

Kul açısından rıza, Allah Teâlâ’nın takdirlerini gönül rahatlığıyla
karşılamak, zâhiren çirkin görünen acı hâdiselerde bile acele karar vermeyip
O’nun icraatından hoşnut olmak, her şeyden önce ve her şeyden artık olarak
O’nu sevmek, O’na yönelmek ve beklediklerini de yalnız O’ndan beklemektir.

Cenâb-ı Hakk’a bakan yönüyle ise, rıza, Allah Teâlâ’nın Kendine has
münezzehiyet ve mukaddesiyetiyle kulunu sevmesi, ondan hoşnut olması ve
sevginin lâzımı olan muamelelerde bulunması demektir.

İmam Kuşeyrî gibi bazı veliler rızayı, başlangıç itibarıyla irâdî ve kulun
kesbine bağlı görmüşler; nihayeti itibarıyla da onu, sevdiklerine Hakk’ın irade
ve ihtiyar üstü ilâhî bir armağanı olarak kabul etmişlerdir.

Terakkî ve Tedellî Açılarından Rıza
Evet, meseleyi terakkî (kulun Yaratıcı’ya yönelip yükselmesi) açısından ele

alırsanız, önce kulun kalbinde Cenâb-ı Hakk’a karşı bir meyil, bir sevgi olması
lâzımdır. Şart-ı âdî plânında siz Mevlâ’yı sevince, Mevlâ da sizi sever. Alvar
İmamı’nın sözü de bu hususu îma eder:

“Sen Mevlâ’yı seven de Mevlâ seni sevmez mi?
Rızasına iven de Hak rızasın vermez mi?
Sen Hakk’ın kapısında canlar feda eylesen,
Emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi?”
Demek ki, O’nun rızası peşinde koşturuyorsanız, O da size rızasını yâr eder.

Teveccühe teveccühle, nazara nazarla mukabelede bulunur.
“Allah’ı Rab, İslâm’ı din, Hazreti Muhammed’i (aleyhissalâtü vesselâm)

nebi kabul edip razı olan, imanın mânevî zevkini tatmış olur.”2 hadisi de,
başlangıç itibarıyla rızânın irâdî ve kulun kesbine bağlı bulunduğuna,
nihayetinin de Cenâb-ı Allah’ın rahmetine ait bir mevhibe olduğuna işaret
etmektedir.

Ehlullahtan bazıları ise meseleye tedellî (en âlâdan başlayıp aşağı doğru



gitme) zaviyesinden yaklaşmış ve “Allah sevmeyince siz sevemezsiniz; O
sizden razı olmayınca, siz rıza ufkuna ulaşamazsınız.” demişlerdir. Onlar biraz
da eşyanın perde arkasına göre hüküm verdiklerinden dolayı, Cenâb-ı Allah’ın
rızasının önce geldiğini, kulun Allah’tan hoşnut olmasının ise onu takip ettiğini
söylemişlerdir. Nitekim âyet-i kerimelerde “Allah onlardan, onlar da
Allah’tan râzı olmuşlardı r.”3 denilmiş ve önce Allah’ın hoşnutluğu
zikredilmiştir.

Haddizatında, Allah’ın razı olması çok büyük bir meseledir. Allah’ı sevme,
Allah tarafından sevilme, O’ndan hoşnut olma ve O’nun hoşnutluğunu kazanma
öyle büyük bir pâyedir ki, Cennet nimetleri bile onunla boy ölçüşemez.
Dolayısıyla o, sizin cüz’î iradeniz, temayülleriniz, azminiz, cehdiniz ve
gayretinizle elde edemeyeceğiniz çok kıymetli bir semeredir; bütün ömür boyu
çalışsanız da, karşılığında dünyalar dolusu altın yığsanız da bedelini
ödeyemeyeceğiniz kadar pahalıdır. Bu itibarla da, onu sizin o küçük meylinize,
sevginize ve hoşnutluğunuza bağlamanız doğru değildir. Öyleyse, her ne kadar
şart-ı âdî plânında sizin meyil ve sevginiz bir ilk gibiyse de, temelde rızanın
menşei yine Cenâb-ı Hakk’ın hoşnutluğudur. O razı olunca, sizin içinizde de
rıza hissi neşv ü nemâ bulmaktadır. Ne var ki, Allah Teâlâ, şart-ı adi plânında,
rızasını sizin meyil ve muhabbetiniz gibi bazı basit vesilelere bağlamıştır.
Dünyalar kadar hazineyle sahip olamayacağınız rıza-yı ilâhîye sizin altından
kalkabileceğiniz bir bedel biçmiş; onu sizin için alınabilir kılmıştır.

Allah’ın Hoşnutluğunu Kazanmanın Yolları
Cenâb-ı Hakk’ın, rızasına vesile kıldığı hususların başında O’nun emirleri

dairesinde hareket etmek ve yasakladığı şeylerden uzak durmak gelmektedir.
Şayet, Allah Teâlâ sevmesini ve hoşnut olmasını her şeyden önce farzları
yerine getirmeye ve günahlardan kaçınmaya bağlamışsa, o zaman bunları
kat’iyen hafife alamazsınız. “İbadetleri eda etmeden ve haramlardan uzak
durmadan da rıza-yı ilâhîye ulaşabilirim. Allah’ın rahmeti geniştir; bunlar
olmadan da Cenâb-ı Hak beni sevebilir!” diyemezsiniz. Vâkıa, Allah’ın
rahmetine her zaman sığınmalı, O’nun hakkında hep hüsnüzan beslemelisiniz.
Fakat, Cenâb-ı Hak, sevme ve hoşnut olma hususunda basit bir şart ve bir sebep
olarak ibadetlere devam etmeyi ve günahlara girmemeyi vaz’ etmişse, önce bu
şartları yerine getirmeli, ondan sonra da O’nun merhametine iltica etmelisiniz.
Bu itibarla da, şayet rıza-yı ilâhîye ulaşmak istiyorsanız, önce namaz, oruç, hac,
zekât.. gibi memur olduğunuz bütün ibadetleri yerine getirme mevzuunda
fevkalâde titiz davranmalı; haram ve günahlardan uzak durma hususunda da son
derece hassas olmalısınız.



Peki bunlar, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya yeterli midir? Zannediyorum
bazı insanlar, şeklî ve sûrî ibadet yapmayı Allah’ın muhabbetini kazanmaya da,
rızasına ermeye de, Cennet’e girmeye ve ebediyete mazhar olmaya da yeterli
görüyorlar. Hatta ibadet niyetiyle yaptıkları ama çoğu zaman gereken ciddiyet
ve hassasiyeti gösteremedikleri bu amelleri imanda sâbit kadem olma yolunda
da bir garanti vesilesi gibi addediyorlar. Nice âbid ve zâhid kulların yolun bir
dönemecinde tepetaklak yuvarlanıp gittiklerini ya da yarı yolda kaldıklarını
unutuyorlar. Bir kısım fiilî ibadetlere belki şeklî ve sûrî değer verseler bile –
maalesef– Cenâb-ı Hakk’a teveccüh etmeye, duaya ve niyaza o kadarcık olsun
kıymet vermiyorlar.

Oysa, yolda kalmamanın, düşüp kaymamanın ve sâhil-i selâmete ulaşmanın
en önemli dinamiği Cenâb-ı Allah’a teveccüh ve duadır. Bizler âciz, zayıf ve
muhtaç birer kuluz; O ise, her şeye hükmeden mutlak bir Hâkim’dir. Bu
itibarladır ki, biz hemen her zaman, küçüklüğümüzün şuurunda ve O’nun
büyüklüğünü takdir hisleriyle hep iki büklüm yaşamalı ve isteyeceğimiz her
şeyi yalnızca fiilî değil aynı zamanda kavlî ve hâlî talep çerçevesinde sadece
ve sadece O’ndan istemeliyiz. O’na teveccühlerimizde her zaman ümit ve
endişe mülâhazalarımızı beraber götürmeye çalışmalıyız. Bir yandan, O’nun
bize çok yakın olduğunu, dualarımıza icabet edeceğini ve rahmetinin genişliğini
düşünürken, diğer taraftan da, ululuk ve azametini hatırdan çıkarmamalı, hâzır
ve nâzır birinin huzurunda bulunduğumuz mülâhazasıyla zevk ve temkini aynı
anda hissedip yaşamalıyız. Zaten, bu esaslara riayet edilerek yapılan dua,
Cenâb-ı Hakk’a arzıhâlde bulunmanın sesi soluğu olması itibarıyla en sâfiyâne
ve en hâlisane bir kulluk tavrıdır. Haddizatında bütün varlık, istidât, kabiliyet
veya fıtrî ihtiyaçlarının dilleriyle hep O’na dua etmektedirler. Hâlık-ı Kerim de
bunların hepsine, belli bir hikmet çerçevesinde cevap vermekte ve her sesi
duyup ona icabet ettiği gibi bizim dualarımıza da mukabelede bulunmaktadır.

Sebepler Üstü Bir Talep
Dua, sebepler üstü bir talebin Cenâb-ı Hakk’a arzı ve Hakk’ın gizli-açık her

şeye nigehban bulunduğuna inancın da ilanıdır. Bu itibarla, biz, sebepler
dairesinde esbâba riâyet etmekle beraber, ellerimizi O’na açar, içimizi O’na
döker, nâçâr kaldığımız yerde “çare” der inler ve dertlerimizin dermanını da
yine O’ndan bekleriz. Evet, dua sebepler üstü Allah’a yaklaşmanın ifadesidir;
sebepler üstü Cennet talebinin ilanıdır; sebepler üstü dinde sabit kalma
dileğinin unvanıdır. Bundan dolayıdır ki, biz, kendi kudret ve irademizle elde
edemeyeceğimiz bu neticeleri sebepler üstü bir kudret ve inayete sığınarak,
Müsebbibu’l-Esbâb’dan dileriz.



Resûl-i Ekrem Efendimiz’den öğrendğimiz şu dua kendi aklımıza,
mantığımıza, gücümüze, kuvvetimize, irade ve ihtiyarımıza güvenmememiz
gerektiğini ve Cenâb-ı Allah’ın himayesini talep etmemizin lüzumunu ne de
güzel ifade eder: ُهَّلُك ِينْأَش  ِيل  ِْحلَْصأ  ُثیِغَتْـسَأ  َِكتَمْحَرِب  ُموُّیَق  اَي  ُّيَح  اَي 

ٍنْیَع َةـَفَْرط  يـِسَْفن  ىِٰلإ  يِنِْلَكت  َالَو   “Ey her şeyi var eden hayat sahibi
Hayy ve ey her şeyin varlık ve bekâsını kudret elinde tutan Kayyûm,
rahmetinin vüs’atine itimat ederek Senden merhamet dileniyorum; bütün
ahvâlimi ıslah eyle, her türlü tavır ve hareketimi kulluk şuuruyla beze ve göz
açıp kapayıncaya kadar olsun, beni nefsimle baş başa bırakma, sürekli
kötülükleri emreden nefsimin acımasızlığına terk etme!”4 Bazı rivayetlerde

َِكلٰذ ْنِم  َّلََقأ  َـالَو   ilâvesi de vardır; yani, “Göz açıp kapayıncaya kadar..”
kaydıyla yetinilmemiş, “Hayır! O kadar değil, ondan daha az bir zaman da
olsa beni nefsimle baş başa bırakma!”5 denilmiştir. Siz isterseniz,
mülâhazalarınızla bu duayı daha da derinleştirebilir, “Allahım, beni
ibadetlerimle, hayır ve hasenâtımla da baş başa bırakma; beni menhiyâttan
ictinabımla da baş başa bırakma.. iyiliklerime güvenme duygusunu söküp at
gönlümden, içimi sadece Sana itimat hissiyle doldur. Sen özel sıyanetinle koru
beni; hususî himayene al, vekilim ol benim!” diyebilirsiniz.

İşte, hep bu mülâhazalar içinde yaşamalısınız. Ellerinizi kaldırıp sürekli
Cenâb-ı Hakk’a tazarru ve niyazda bulunmalısınız; amelinize, durduğunuz yere,
konumunuza, dünden bugüne müktesebâtınıza ve içinde bulunduğunuz şahs-ı
mânevînin kutsiyetine güvenme yerine, Cenâb-ı Allah’a teveccüh ederek O’nun
himayesine girmeye çalışmalısınız.. Hem dünün hem de bugünün Bel’am İbn
Bâura’ları, Bersisa’ları önünüzde birer ibret tablosu olarak durmaktadır.
Allah’ın dinini öğrenen, ilim ve irfan sahibi olan, duası mutlaka kabul gören ve
İsm-i A’zam’ı da bilen Bel’am İbn Bâura küçük bir inhirafla açıldığı isyan
deryasından bir daha dönememiş; o gün için mazhar olduğu nimetlere güvenip
onları birer şımarıklık sebebi gibi algılayınca başaşağı yuvarlanıp gitmiştir.
Eski devirlerde yaşamış üsturevî bir ibadet kahramanı olan Bersisa, bir
zamanlar âbid ve zâhid bir kul olmasına rağmen, Cenâb-ı Hakk’a tam teveccüh
etmeyip hayır ve hasenâtına itimat edince şeytana aldanmış ve bir anlık irâde
zaafı neticesinde, elde ettiği her şeyi kaybederek bir şakî olarak vefat etmiştir.
Bugün de yeryüzünde yüzlerce Bel’am ve Bersisa mevcuttur. Bunlar, senelerce
koşup dururlar. Kıbleyi tam tayin edemediklerinden nereye koştuklarını
bilemeden geçirdikleri seneleri her şeye rağmen sermaye kabul eder, onlarla
avunurlar. Boşuna koştukları yılları sayar durur ve hep onlardan bahsederler.
Fakat, bir şey kazanıp kazanmadıklarını hiç düşünmez ve hayatlarının



muhasebesini yapmaya da asla yanaşmazlar. Dolayısıyla da, az gider, uz gider;
dere tepe düz gider ama bir çuvaldız boyu bile yol alamazlar; mesafelere yenik
düşerler.

Kalblerimizi Kaydırma...
Evet, bir mü’minin en önemli yanı sürekli Cenâb-ı Hakk’a tazarru ve niyazda

bulunması; O’nun himayesine ve inayetine sığınmasıdır. Beyhude midir ki,
bütün iman esaslarını hakka’l-yakîn bilen ve mücessem iman kesilen
Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) َّبث ْتِ ِبوـُلُقْلا  ّلَقُم  َبِ اـَي  ّلَلا  َّمُھٰ

َِكنيِد ىٰلَع  يِبـْلَق   “Ey kalbleri evirip çeviren Allahım! Benim kalbimi de
dininde sabitleyip perçinle.”6 duasını dilinden hiç düşürmemiştir. Başka bir
duada da sürekli َِكتََعاط ىِٰلإ  اََنبوُلُق  ْفِّرـَص  ِبوُلُقْلا  َفِّرـَصُم  اـَي  َّمُّھٰلَلا   “Ey
kalbleri evirip çeviren Rabbim, kalblerimizi ibadet ü taatine yönlendir!”7

demiştir. Gerçi, bir rivayette Peygamber Efendimiz’in bir önceki duayı اََنبوُلُق
şeklinde ve cem’î (çoğul) sigasıyla söylediği de belirtilmektedir; fakat, Allah
Resûlü genelde َِكنيِد ىٰلَع  يِبْلَق  َّبث  ْتِ ِبوُلُقْلا  ّلَقُم  َبِ اـَي  ّلَلا  َّمُھٰ  diyerek bu
talebini nefsi mütekellim (birinci tekil şahıs) sigası ile dile getirmiştir. Söz
Sultanı’nın bu lâl ü güherindeki espriye dikkat etmek gerektir. Zira, Resûl-i
Ekrem Efendimiz hiç dilinden düşürmediği bu duada “Benim kalbimi de
dininde sâbit eyle!” demektedir. Endişesi mi vardı onun, hâşâ ve kellâ! Cenâb-
ı Allah ona imanı lütfederken aynı zamanda onu Habibi’nin kalbine
perçinlemişti. Fakat, isterseniz siz bu sözü de Peygamber Efendimiz’in
temkinine ve ne olur ne olmaz mülâhazasına bağlayabilirsiniz. Tabiî ki bu çok
önemli meselede ümmetine ders veriyor olması da hatırdan dur edilmemelidir.
Onun bu tavrı, “Zinhar, bu hususta kusur etmeyin; Allah’ın korumasına sığının,
sürekli O’na teveccüh edip dua dua yalvarın!” mânâsına gelmektedir.

Dolayısıyla, Allah’ın rızasına nâil olma meselesi de ibadet ü taatin yanında,
sürekli Cenâb-ı Hak’tan istemeye vâbestedir. Şayet, O’nun hoşnutluğunu
kazanmak ve sevgisine mazhar olmak istiyorsanız, seyr ü süluk-i ruhanîde sizi
muhabbete ve rızaya götürecek yol ne ise o yolda yürümelisiniz. Kendi anlayış
ve idrakinize göre rızaya ulaştıracak bir yol bulup onu takip etmelisiniz. Kalbin
zümrüt tepelerinde o hakikate doğru seyahat yapmalısınız. Fakat, o yolda yapıp
ettiklerinizi kat’iyen yeterli görmemeli; gece-gündüz, sabah-akşam el açıp
tazarru ve niyazla Cenâb-ı Hakk’a sığınmalı, O’na teveccüh edip içinizi
dökmeli ve yana yakıla O’ndan rızasını istemelisiniz.

Senin Rızan Allahım!..



Bu açıdan, ىٰـضَْرتَو ُّبِحُت  اـَم  ىِٰلإ  اـَنْقِّفَو  ّلَلا  َّمُـھٰ  “Allahım bizi nefsin
hoşuna giden değil, Senin razı olacağın, rıza ve hoşnutluğunu kazandıracak
işlere muvaffak eyle.”8 niyazı çok sevdiğim bir duadır. Peygamber Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) de bu duayı çok tekrar etmiş; sürekli rıza talebiyle
tazarru ve niyazda bulunmuştur. Siz ister ىٰـضَْرتَو ُّبِحُت  اَم  ىِٰلإ  اَنْقِّفَو  ّلَلا  َّمُھٰ
dersiniz, isterseniz de, fiili hiç söylemeden ، َكاَضِرَو َكـََتِیفاَعَو  َكَوْفَع  ّلَلا  َّمُھٰ

ىٰـضَْرتَو ُّبِحُت  اـَم  ىِٰلإ  ّلَلا  َّمُـھٰ  “(Benim isteğim) affın, afiyetin ve rızân
Allahım; sevip hoşnut olduğun şeylere beni hidayet buyur!” şeklinde dua
edersiniz. Böyle bir dua kendi nefsinizin istekleri peşinde koşma yerine O’nun
muradını talep etme mânâsına gelir ve nefsinize rağmen yapılmış bir duadır.

Zaten, bir mü’min Allah’ın hoşnut olacağı ve seveceği şeyleri istemelidir.
Çünkü, her şeyden daha önemli olan O’nun hoşnutluğudur. Eğer Cenâb-ı Hak
bir kulun bu mevzudaki duasına icabet buyurur ve rızasını ona yâr ederse, artık
onun için alacak–verecek bir şey kalmamış sayılır; çünkü o, alınacak en
kıymetli semereyi almıştır. Zira, Allah’ın muhabbetine ve rızasına mazhariyet
en büyük bahtiyarlıktır.

Evet, rıza-yı ilâhî sadece ibadet ü taate bağlı olmadığı gibi, yalnızca seyr ü
süluk-i ruhaniyle ulaşılan bir ufuk da değildir. Ona yürüyen insanın hep tetikte
olması ve Allah’a sığınması gerekmektedir. Her adımda bir kere daha gönlünü
kontrol etmesi ve “Acaba rıza talebim yerinde duruyor mu?” diyerek temkinli
yürümesi icap etmektedir. Elli tane hırsızın bulunması muhtemel olan bir
çarşıda dolaşan insanın sık sık ceplerini yoklaması gibi, mü’min de sürekli
gönlünü yoklamalıdır. Kolundaki saatin, cebindeki cüzdanın ve belindeki
kemerin bile kapkaça gittiği bir dönemde, kapkaççıların çokça dolaştığı bir
caddede nasıl yürümesi iktiza ediyorsa, rıza yolunda da öyle yürümelidir.

Unutmamalısınız ki, belki etrafınızda sizi hıfzeden melekler sayısınca
şeytanlar imanınıza tuzak kurmuş bekliyorlar. –Hafizanallah– zaaflarınızdan
sizi vurmak için intizar ediyorlar. Bir kuytu yerde kapkaç yapmak ve bir köşede
sizi kündeye getirmek için fırsat kolluyorlar. Öyleyse, gözleriniz sürekli O’nun
kapısında olmalı; diliniz ve gönlünüz de hep O’nu anmalı. Düşünün ki, bir cin
taifesi içinden geçiyorsunuz. O bir pençe atıp bir yanınızı koparmak, beriki bir
hamle yapıp bir tarafınıza vurmak için sabırsızlıkla bekliyor ve siz biliyorsunuz
ki, onların şerlerinden korunmanın yegâne çaresi Cenâb-ı Hakk’a teveccühtür;
o esnada dudaklarınızın kıpırdaması durur mu hiç? Tabiî ki durmaz. Sürekli
O’na dua ve iltica edersiniz; Âyetü’l-kürsî okuyarak ya da Felak ve Nas’ı
tekrarlayarak şerirlerin şerlerinden Allah’a sığınırsınız. İşte, yürüdüğünüz
yolun her köşesinde nefis ve şeytan tarafından kandırılabileceğinizi de hesaba



katmalı ve sürekli ُّبِحُت اـَم  ىِٰلإ  ّلَلا  َّمُھٰ َكاـَضِرَو ، َكـََتِیفاَعَو  َكَوْـفَع  ّلَلا  َّمُـھٰ
ىٰضَْرتَو  demelisiniz, Cenâb-ı Hak’tan af ve afiyet istemeli, rızasına uygun

işlere muvaffak kılmasını dilemelisiniz. Allah, gizli-açık her hâlimizi bildiğine
göre, duâda sözden daha ziyade özün önemli olduğu mülâhazasıyla
dudaklarınızdan dökülen her kelimeye gönlünüzden vize almış olma şartını da
gözardı etmemelisiniz; yani, Cenâb-ı Hakk’a hep gönlünüzün diliyle
seslenmelisiniz.

Bu itibarladır ki, imanın zevkine ermiş ve ibadette hassaslaşmış ruhlar,
kat’iyen duada da kusur etmezler. Böyleleri, ibadeti varlıklarının gayesi
bildikleri gibi duaya da fevkalâde önem verirler.. maddî-mânevî sebeplere
riayetin yanında gönüllerini Rahman u Rahîm’e açıp yalvarmayı, O’na yakınlık
arayışının sesi soluğu gibi değerlendirir ve dualarını bir ümit, bir reca nağmesi
gibi seslendirirler. Dua ederken, ümit ve beklenti neşvesinin yanında, mehabet
ve endişe esintilerini de iç içe yaşarlar. Cenâb-ı Hakk’ın rahmet ve inayet
kapılarının ardına kadar herkese açık bulunduğunu düşünür ve gece-gündüz,
yüksek sesle ya da fısıltı hâlinde, gizli ya da açıktan dua dua yalvarırlar.

O’nun ve Sevdiklerinin Sevgisi
Peygamber Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) öğrendiğimiz

dualardan biri de ٍلَمَع َّبُحَو  َكُّبِحُي  ْنَم  َّبـُحَو  َكَّبُح  َكـَُلأْسَأ  ِيِّنإ  ّلَلا  َّمُـھٰ
َِكّبُح ىِٰلإ  يِنُِبّرَقُي   “Allahım, her şeyden önce Senin sevgini talep ediyorum;

sonra bana Seni sevenleri sevdirmeni istiyorum ve bir de Sana yaklaştıracak
amelleri benim içim sevimli kılmanı dileniyorum.”9 şeklindedir.

Bu duada zikredilen ilk talep Allah’ın sevgisidir. Evet, Allah sevgisi her
şeyin başı ve bütün sevgilerin de en saf, en duru kaynağıdır. Hakkıyla iman
eden kullar, evvelen ve bizzat Allah’ı severler ve başkalarına karşı da O’ndan
ötürü alâka duyarlar.

Mü’minler, Cenâb-ı Hakk’ın sevgisinden sonra O’ndan ötürü, başta Resûl-i
Ekrem Efendimiz olmak üzere bütün nebileri ve velileri severler. Bu dünyayı
da yine, O’nun güzel isimlerinin bir tecellîgâhı ve öteki dünyaların da bir
mezraası olması açısından severler ki, bu da Allah’a karşı samimi alâka
duymanın bir ifadesidir ve Allah’tan ötürü bir sevgidir.

Peygamber Efendimiz’i, Raşit Halifeleri, diğer sahabe-i kiramı ve onlardan
günümüze kadar gelip geçen bütün selef-i salihîni, yani Allah’ın sevdiği
insanları sevmek, onlara karşı sıcak bir alâka hissetmek ve onları hayırla
anmak bir mânâda onlarla tanışmak, onlara bir bayram tebriği göndermek ve bir



tebrik kartıyla da olsa onların halkasına dahil olmak gibidir.
Ayrıca, seven sevdiğine benzemeye çalışır, ona itaat eder; onun gibi olma

gayretine girer. Allah’ın sevdiklerine benzemek de, O’nun memnun ve hoşnut
olacağı sıfatlarla mücehhez olmak demektir. Söz konusu duadaki “Allahım
sevdiklerini bana da sevdir:” niyazında bu hususa da ima vardır. Elmalılı M.
Hamdi Yazır, meşhur tefsiri Hak Dini Kur’ân Dili adlı eserinin
mukaddimesinde ne hoş söyler:

“İnayetine sığındım, kapına geldim.
Hidayetine sığındım, lütfuna geldim
Kulluk edemedim, affına geldim
Şaşırtma beni, doğruyu söylet
Neş’eni duyur, hakikatı öğret
Sen duyurmazsan ben duyamam
Sen söyletmezsen ben söyleyemem
Sen sevdirmezsen ben sevemem
Sevdir bize hep sevdiklerini
Yerdir bize hep yerdiklerini
Yar et bize erdirdiklerini.”10

Evet, Allah’ın sevdiği veli kulları sevmek onların defterine kaydedilmek
mânâsına da gelir. Meselâ, Cenâb-ı Hak size Hazreti Abdülkadir Geylânî’yi
çok sevdirir, içinizde derin bir alâka duyarsınız ona karşı. Onu hiç
görmemişsinizdir bile. Fakat, bu Hak dostunu her anışınızda gönlünüzün
inşirahla dolduğunu hissedersiniz; bu sevginizi salât ü selâmlara yükler ona
gönderirsiniz. Böylece ona bir tebrik kartı atmış olursunuz. Bilmelisiniz ki,
onlar vefalı insanlardır; kartınızı asla mukabelesiz bırakmazlar. Onu alır,
arşivlerine kaydeder ve mutlaka bir mukabele fırsatı kollarlar.

Ehlullahın Himmeti
Bediüzzaman Hazretleri, kendi muhasebesini yaparken, kendisine çok

yakışan büyük bir tevazu ile “İlâhî! Günahlar dilime kilit vurdu, isyanların
çokluğu belimi büktü, gafletin dehşeti sesimi kıstı; fakat, yine de Senin kapına
geldim. Günahlarla âlûde hâlimle değil, efendim Abdülkadir Geylânî
Hazretleri’nin Hak katında makbul ve kapıcı tarafından tanınan sesiyle Senin
kapının tokmağına dokunuyorum!”11 der; Allah nezdinde makbul bildiği bu Hak
dostunun sözleriyle Cenâb-ı Hakk’ın dergâhına müracaat eder ve âdeta yazdığı
dilekçenin altına o salâhiyetli zata imza attırır.



Varsın, âlemi sadece şu üç buuduyla değerlendirenler ve cismaniyet çeperini
yırtamayan kimseler bu türlü hâdiselere inanmasınlar. Ne var ki, bizim
inancımıza göre kâinatta hiçbir şey tesadüfî değildir ve her şeyin zimamını yed-
i kudretinde tutan Hayy u Kayyûm icraât-ı sübhaniyesine pek çok esbâbı perde
yapmaktadır. Ehlullah da Cenâb-ı Hakk’ın bazı icraâtına vesile kullardır.

Evet, Cenâb-ı Allah size Abdülkadir Geylânî, Şâh-ı Nakşibend, İmam
Rabbânî, Hâce-i Ahrar, Ebu’l-Hasan el-Harakânî, Ahmed Rufaî, Ahmed
Bedevî, Mevlâna Halid ve Hazreti Bediüzzaman gibi Hak dostlarını sevdirir.
Onları görmediğiniz gibi belki şemâillerini dahi bilmiyorsunuzdur. Haklarında
bir kaç menkıbe duymuşsunuzdur, o kadar. Fakat, Allah onlara karşı kalbinize
derin bir alâka koyar, içinize bir sevgi koru atıverir. Artık onlara da dua
etmeden ellerinizi indiremez olursunuz; günde birkaç defa onları da zikreder,
okuduğunuz Kur’ân’ın ve salavât-ı şerifelerin sevaplarını onların ruhlarına da
hediye edersiniz. Hatta sadece kendi şahıslarını yâd etmekle kalmaz;
dualarınıza onların annelerini, babalarını ve aile fertlerini de katarsınız.
Meselâ; İmam Rabbânî Hazretleri’ne dua ederken, onun hocalarını,
talebelerini, annesini, babasını, evlâtlarını, kardeşlerini, torunlarını umumi
olarak söylersiniz; şayet biliyorsanız bazılarını ismen zikreder, meselâ
“mübarek oğlu Şeyh Muhammed Masum Efendi” dersiniz. İşte, onları bu
genişlikte yâd etmeniz muhtevalı bir tebrik yazmak gibi gelir onlara. Cenâb-ı
Allah, haberdar eder onların ruhlarını. Hazret alır sizden gelen o muhtevalı
kartı; koyar onu arşivine. Darda kaldığınız, bunaldığınız ve bir çıkış yolu
aradığınız bir anda ve belki de o sırada o Hazret’e teveccüh etmemenize ve
onun adını anmamanıza rağmen, Hak Dostu yönelir herkesin teveccüh etmesi
gereken kapıya; “Yâ Rabbi” der, bir vefa borcum var benim bu bîçare kuluna.
Yardım et ona!” ve sonra da büker boynunu Müsebbibü’l-Esbab’a saygı
şuuruyla. Bir gün o, bir başka sefer de diğeri, ama bir kart gönderme kadarcık
tanışıklık kurduğunuz bir hak eri, yardım beklediğiniz bir anda boynunu büker;
“Yâ Rabbi, tanışıyoruz biz bununla!..” der ve size referans olur.

Sevgimizdir Sermayemiz
Böyle bir dehâlet, bir sığınma, bir istimdat ve büyükleri hayırla yâd ederek

onlarla bir tanışıklık sağlama cehdi şirk işmam eden tavırlardan uzak olduğu
gibi, cüret, enaniyet, kibir ve su-i edepten de uzaktır. Çünkü, bu mülâhazanın
ardında kendi ameline güvenmeme duygusu vardır. Bu tavır, “İşin doğrusu, biri
elimizden tutmazsa biz Münker ve Nekir’e doğru dürüst cevap veremeyiz.
Ötede biri imdadımıza koşmazsa mahşeri aşamayız; birinin eteklerine
yapışmadan sıratı geçemeyiz!” hislerinin sesi soluğudur. “Kişi sevdiğiyle



beraberdir.”12 hadis-i şerifi fehvâsınca, ötede o rehberlerle, hususiyle de
Rehberler Rehberi Hazreti Muhammed Mustafa (aleyhissalâtü vesselâm) ile
beraber olma arzusunun ifadesidir. Ayrıca, elinden geldiğince dine ve diyanete
bağlı yaşayan ama ameline asla itimat etmeyip sadece Allah’a ve O’nun makbul
kullarına karşı beslediği sevgiyi sermaye olarak kabul eden bir insanın sürpriz
bir şekilde maiyyet-i ilâhiyeye mazhar olması da her zaman muhtemeldir.

Arz etmeye çalıştığım duada, Allah Resûlü üçüncü olarak, “Allahım, Sana
yaklaştıracak amelleri bana sevdir!”13 diyor. Allah’ın sevdiği kullar hem
burada hem de ötede insan için birer hayır vesilesi ve şefaatçi oldukları gibi,
Cenâb-ı Hak katında makbul ameller de hem insanın, cismaniyetin darlığından
kurtulup Allah Teâlâ’ya yaklaşmasına vesile olur, hem burada bazı belâlara
karşı paratoner vazifesi görür, hem de ötede bir burak olup Cennet’e taşıyan bir
vasıta hâline gelir. Bu ameller, esaslarına ve şartlarına dikkat edilerek ihlâslıca
yerine getirilen namaz, oruç, hac, zekât ve kurban gibi ibadetler olabileceği
gibi, ihlâs, ihsan, haşyet ve rıza gibi kalbî ameller de olabilir.

Dolayısıyla, bir mü’min “Allahım, beni öyle bir amele muvaffak kıl ki, ben o
amelle Senin sevgine ulaşayım. Rızana muvaffak kıl, amelde ihlâsa muvaffak
kıl, yaptığım ibadet ve iyiliklerde temadiye muvaffak kıl! Adın anılınca kalbi
tir tir titreyen kullarına nasip ettiğin haşyet hissine muvaffak kıl! Özene bezene
yapıp ettiğim hayır ve hasenâttan sonra bile “Acaba ihlâslı oldu mu, Hak
katında makbul sayıldı mı?” endişesini taşıyıp temkinli yaşamaya muvafffak
kıl!” demelidir. İşte, bütün bunlar muhabbet-i ilâhiyeye açılan birer yol ve rıza-
yı ilâhîye götüren birer vesiledir.

Sözün özü; dua halis bir ubudiyetin ve ihlâslı bir kulluğun şiarıdır. Aynı
zamanda dua, sebepler üstü bir talebin ve esbabı aşarak Müsebbibü’l-esbâb’la
(celle celâluhu) münasebete geçmenin ayrı bir unvanıdır. Nihayetsiz istek ve
ihtiyaçları olan insan bütün dileklerini Cenâb-ı Hakk’a arz edip O’ndan
isteyebilir. Ne var ki, halis bir mü’minin en başta gelen talebi, Allah’ın rızası
ve hoşnutluğu olmalıdır. Allah’ın sevgisi, O’nun sevdiklerinin muhabbeti ve
O’na yaklaştıran amellerin insana sevimli gelmesi de dualara icabet eden
Rabbimiz’den istenilmesi gereken diğer önemli hususlardandır.
1 Tevbe sûresi, 9/72.
2 Müslim, îmân 56; Tirmizî, îmân 10; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/208.
3 Mâide sûresi, 5/119; Beyyine sûresi, 98/8.
4 el-Bezzâr, el-Müsned 13/49; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 4/43.
5 Aliyyülkârî, Mirkâtü’l-mefâtîh 5/114.
6 Tirmizî, kader 7, daavât 89, 124; İbn Mâce, duâ 2.
7 Müslim, kader 17; Abd İbn Humeyd, el-Müsned s.137.
8 el-Îcî, Kitâbü’l-Mevâkıf 3/246; İbn Tağrîberdî, en-Nücûmü’z-zâhira 16/335.



9 Tirmizî, daavât 72; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/243.
10 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili 1/7.
11 Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.186 (Şemme).
12 Buhârî, edeb 96; Müslim, birr 165.
13 Tirmizî, daavât 72; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/243.



Nurlu Bir Ân ve İhsan Üstüne İhsan
Soru: Cenâb-ı Hakk’ın bir sermaye olarak bize lütuf buyurduğu ilk

mevhibeler nelerdir? Bunları güzel değerlendirmek ve daha sonraki
nimetlerin davetçileri hâline getirebilmek için hangi hususlara dikkat etmek
gerekmektedir?

Cevap: Mevhibe; ihsan, hediye ve bağış demektir; Hak vergisi nimetler ve
ekstra ilâhî lütuflar mânâsına da gelmektedir. Her insana bahşedilen ilk
mevhibeler çok gerilere kadar gitmekte ve tâ vücud, hayat, varlık gibi ilâhî
ihsanlara varıp dayanmaktadır.

Hakk’ın İlk Hediyeleri
Evet, Hâlık-ı Kerim, bizi vücud, hayat, şuur, idrak, irade ve gönül gibi

latîfelerle donatıp bu dünyaya göndermiştir. Nur Müellifi’nin yaklaşımıyla,
bize vücud elbisesini giydiren Yüce Yaratıcı, iştihâlı bir mide verdiği gibi,
Rezzak ismiyle bütün yiyecekleri ve içecekleri de önümüze sermiştir. Göz,
kulak gibi duyguları vermekle beraber onlara hitap eden rızıkları da
lütfetmiştir. Dahası mânevî çok rızık ve nimetler isteyen insaniyeti nasip
etmenin yanısıra, âlem-i mülk ve melekût gibi geniş bir nimet sofrasını da
hazırlamıştır.1

Cenâb-ı Hak bizi insan olarak yarattığına göre, evvela kendi adımıza
potansiyel insanlığı pratiğe taşıyıp hakikî insanlık ufkuna ulaşmak için gayret
göstermemiz gerekmektedir. Evet, değerlendirmemiz için bize verilen bir
tohumu ipekten ve kadifeden bohçalara sarsak, hatta altından, zebercetten
kutular içine koysak da yapılması lâzım gelen işi yapmış ve onu kıymetine
uygun şekilde değerlendirmiş olmayız. Zira, bir tohum için yapılması gerekli
olan iş, onu verimli bir toprağın bağrına gömmek ve nemalandırmaya
çalışmaktır. Onun havayla ve güneşle temasını sağlamak ve zaman zaman
sulayarak gelişip büyümesini temin etmektir. İşte, insanın mahiyetine
yerleştirilen beşerî hususiyetler de, aynı o çekirdek misalinde olduğu gibi,
kendi özündeki esaslara göre ele alınıp nemalandırılmalıdır. Dolayısıyla, ilk
mevhibelere mazhar kılınmış kullar olarak bize düşen vazife de, bu mevhibeleri
bilkuvveden bilfiile dönüştürmek, geliştirip büyütmek ve onlar sayesinde
insan-ı kâmil ufkuna doğru yürümektir.

Allah Teâlâ, ِنوُدـُبَْعِیل َِّالإ  َسْنِْـإلاَو  َِّنجْلا  ُتَْـقلَخ  اـَمَو   “Ben cinleri ve
insanları sırf Beni tanıyıp yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım.”2

buyurmaktadır. Hazreti İbn Abbas, âyet-i kerimedeki ِنوُدُبَْعِیل  ifadesini



ِنوُفِرَْعِیل , yani, “tanısınlar, mârifete ulaşsınlar”3 şeklinde tefsir etmiştir.
Demek ki, kendisine şuur, idrak ve irade gibi bazı ilk mevhibeler verilen insan,
bunları Hâlık-ı kâinatı bilme yolunda kullanmalıdır. İbtidaî bir Allah bilgisi ile
de yetinmemeli; onu iyi değerlendirerek sonunda Cenâb-ı Hakk’a vasıl
olabileceği bir kulluk yoluna girmeli ve mârifet ufkuna yürümelidir. Evet, insan
önce icmâlen bilmeli; sonra da o bilgisini derinleştirmeli ve amel sayesinde
onu mârifete dönüştürmelidir. Zaten ibadet, Allah yolunda duyulan, hissedilen,
yaşanan ve yapılan şeylerin insan hayatı ve insan tabiatıyla bütünleşmesinden
ibarettir.

İşte, o ilk mevhibeleri kıymetlerine uygun şekilde değerlendiren bir insana,
Cenâb-ı Allah bambaşka bir nimet daha verir; ona imanı ve İslâmiyet’i
lütfeder. Böyle bir insan, hilkatin gayesi olan iman-ı billâh ve mârifetullahtan
sonra muhabbetullah ve zevk-i ruhânî gibi ilâhî lütuflara da ulaşabilir.
Haddizatında, insan, istidatlarını inkişaf ettirme ve bilkuvve kabiliyetlerini
bilfiile çevirme istikametinde her zaman yaratılışına gaye teşkil eden “iman-ı
billâh”, “mârifetullah”, “muhabbetullah”, “aşk u şevk”, “cezb u incizâb”,
“zevk-i ruhânî”.. gibi dairelerde kendisi için mukadder olan ihsanları
yakalamaya ve avlamaya çalışmalıdır. İç enginliğiyle, teveccüh derinliğiyle,
mârifet ufkuyla ve ibadet ü taatıyla bütün gönlünü ortaya koymalı ve o noktada
varılabilecek son noktaya varmaya gayret göstermelidir.

... Ve Bir de Ziyade
Bütün bu cehd ü gayretler o ilk mevhibelere karşı birinci fasılda yapılması

gerekli olan şükür ve hamd ü senâdır. İnsan bu vazifeyi yerine getirince, bir
âdet-i ilâhiye olarak, şükrü eda edilen nimetleri ziyade hediye ve bağışlar takip
eder. Cenâb-ı Hak, yüce kelâmında bu hususa dikkat çekmiş, “Eğer
şükrederseniz Ben de nimetimi artırırım; şayet nankörlük yaparsanız, biliniz
ki azabım çok şiddetlidir.”4 buyurarak, şükredenlere mükâfat vaadinde
bulunmuştur.

Evet, Mün’im-i Hakikî, o ilk mevhibelerini mukabelesiz bırakmayanlara
ihsanlarını daha da artırır, onların üzerinden daha başka nimetler yağdırır.
O’nun hoşnutluğuna muvafık ve rızasına uygun güzel ameller yapanlara,
insanlığının ve iradesinin hakkını verenlere, bir hadis-i şerifin ifadesiyle “her
zaman Allah’ı görüyormuş gibi davranan ya da en azından O’nun tarafından
görülüyor olma şuuruyla hareket edenlere”5 Allah Teâlâ ekstra lütuflarda
bulunur. Nitekim, bu ihsanlarını müjde sadedinde, “İhsan ruhu ile yatıp
kalkanlara, ihsan üstü ihsan ve bir de ziyade vardır.”6 buyurmuştur.



“İhsanın mükâfatı da başka değil yine ihsandır.”7 ilâhî beyânı da yine bu
hakikati hatırlatmaktadır. Nitekim bir gün, Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) bu âyeti okumuş ve ashabına sormuştur: “Cenâb-ı Allah’ın
bununla ne anlatmak istediğini biliyor musunuz?” Ashab-ı kiram
efendilerimiz, o her zamanki saygı ve edep tavırlarıyla, “Allah ve Resûlü
bilir!” cevabını verince, Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Yüce
Rabbimiz bu âyetle ‘Benim kendisine iman ve tevhidi ihsan eylediğim
kimsenin mükâfatı başka değil Cennet’tir..!’ demektedir.”8

İşte, kendilerine sermaye olarak verilen ilk ilâhî hediyeleri, kabiliyetleri ve
istidatları güzel işlerde, ibadet ü taatte, hayır ve hasenât yolunda nemalandıran
muhsinler için nimetlerin daha fazlası söz konusudur. Onlar, yaptıkları
iyiliklerin sevaplarını almakla beraber Allah’ın daha başka lütuflarına ve
O’nun sonsuz kereminden gelecek sürpriz hediyelere de davetiye çıkarmış
olacaklardır. Hele bir de, amel ve davranışların ötesinde, kalblerdeki hâlis
niyetlere terettüp eden ilâhî hediyeler vardır ki, onlar bütün bütün tasavvurlar
üstüdür. Âyet-i kerimede zikredilen 9 ٌةَداَيِزَو  kaydı da Cenâb-ı Hakk’ın o ekstra
lütfuna işaret etmektedir. Vakıa, o âyetteki “bir de ziyade vardır” ifadesi
Cenâb-ı Allah’ın cemâl-i bâkemâlini müşâhede şeklinde anlaşılabilir. ٌناَوْضِرَو

ُرَبَْكأ ّللا  ِهٰ َنِم   “Hepsinden âlâsı ise Hakk’ın kendilerinden razı olmasıdır.”10

gibi bir ziyadeden de söz edilebilir. Bununla beraber, mağfiret, Allah’a mülâkî
olma, Cenâb-ı Hakk’ın cemâlini müşâhede ve rıdvan gibi bütün nimetleriyle
umum Cennet hayatı da o ziyade kategorisi içinde mütalâa edilebilir. Bu
itibarla, ilk mevhibeler karşısında eda edilen kalbî, kavlî ve fiilî şükür,
meselenin kasdî ve iradî yanını ortaya koyma olarak kabul edilmektedir ve onu
da Cenâb-ı Hakk’ın diğer lütufları takip etmektedir.

Yolda Kalanlar ya da Dönekler
Diğer taraftan, Allah Teâlâ’nın hususî mevhibeleri de söz konusudur.

Meselâ; günümüzde bizden daha zeki, çok donanımlı, oldukça mükemmel ve
hemen her meseleye aklı eren insanlar var. Fakat, onların çoğu, sıradan bir
mü’min kadar bile iman hakikatlerini kavrayamıyorlar. O kadar akıllı insanlar,
âlemde her mevcut mücessem bir kelime olup Hâlık-ı kâinat’ı gösterdiği hâlde,
bu kelimelerden hiçbirini okuyamıyor, anlayamıyor ve kendisini binlerce dille
ifade eden Zât-ı Ulûhiyet mevzuunda hiçbir hakikî bilgi elde edemiyorlar.
Dahası, bazıları ilim kapısından girip mârifete doğru yürüyor gibi görünüyorlar
ama irfan ufkuna asla ulaşamıyor, muhabbet şerbetini hiç yudumlayamıyor ve
ruhânî zevkler adına da hiçbir şey tadamıyorlar. Öyle ki, onların hâllerini



düşününce, Seyyidinâ Hazreti Musa’nın taaccübü gibi bir hayretle doluyor ve
“nasıl olur?” demekten kendimi alamıyorum.

Rivayetlere göre: Hazreti Musa (aleyhisselâm) Tur dağında Hak ile mülâkî
olmaya yürüdüğü sırada bazı insanların Allah yolundan döndüklerini görür ve
şöyle der: “Rabbim, bu insanlara ne oluyor ki, Sana vardıktan sonra yüz çevirip
gerisin geriye dönebiliyorlar? Nasıl oluyor da bunca güzellikleri gördükten
sonra, onları terk edip tekrar karanlıklara yönelebiliyorlar!” Hazreti Musa’nın
bu istifsarı üzerine, Cenâb-ı Allah ona hikmet lisanıyla cevap veriyor: “Ey
Musa, onlar Bana vâsıl olamamışlardı; henüz yoldaydılar. Hem onlar, Benim
yolumun yolcuları da değillerdi, Bana gelmiyorlardı. Başka gayeler için bu
yola düşmüşlerdi. Şimdi geri dönüşleri de bu yüzdendir. Yoksa, Benim
yolumda bulunup Bana ulaşmaya karar verselerdi ya da Bana vâsıl olsalardı
asla geriye dönmezlerdi.”

Evet, bazıları yolun yarısından dönüyor; kimileri de daha yolu bile
bulamıyorlar. Demek ki, O’nun yolunda olmak ve O’na ulaşma peşinde
bulunmak da Cenâb-ı Hakk’ın hususî bir mevhibesi. Demek ki, O’na karşı
kulluk şuuruyla dolmak ve i’lâ-yı kelimetullah uğrunda çeşit çeşit hayırlı
faaliyetlere koyulmak da O’nun ekstra bir lütfu. Demek ki, bu konuda, insan
iradesi şart-ı âdî plânında bir şey ifade ediyor ama, her şeyi ifade etmiyor..
akıl, kalb ve şuur gibi latîfelerin kısmen tesirleri olsa da, hükmü onlar
vermiyor. İlk plânda anlayamayacağımız, belki sonra da tam
kavrayamayacağımız çok ince bir vesileden dolayı mıdır, nedir; ُلْضَف َِكلٰذ 

ُءاََۤـشي ْنَم  ِهِیتْؤُي  ّللا  ِهٰ  “İşte bu, Allah’ın öyle bir lütfudur ki, onu dilediğine
verir.”11 hakikatinin Sahibi, sanki insanın iradesini, cehdini, gayretini hiç
nazar-ı itibara almıyormuş gibi ekstra lütuflarda bulunuyor.

Küçük Bir Vesile
Einstein, –hâşâ– “Allah zar atmıyor, buna ikna oldum!” der. Evet, kur’a

çekmiyor Cenâb-ı Hak. Fakat, bakıyorsunuz ki, insanlar sokaklarda sel gibi
akıyor; siz de o selin içinde bir damla gibi akıntıya kapılmış sürüklenirken, bir
yerde sürpriz bir kapının açıldığını görüyorsunuz. Kapının açılması anı tam da
sizin geçtiğiniz zamana rastlıyor; o esnada size “buyurabilirsiniz” deniyor. Siz
buyuruyorsunuz içeriye.. binlerce, milyonlarca kapı arayan insan, gözleri kapalı
o kapının önünden geçip gidiyorlar ve o saraydan içeriye asla giremiyorlar ama
siz sürpriz bir şekilde ve bir gaybî inayet eliyle içeri alınıyorsunuz. İşte, bu bir
lütuftur, bir ihsandır ve özel bir mevhibedir.

Düşünün; şimdiye kadar okuduğunuz değişik seviyedeki okullarda pek çok



arkadaşlarınız vardı.. onların hiçbiri –affedersiniz– aptal değildi. Üniversite
imtihanını kazanıp değişik fakültelerde eğitim görebilecek kadar bilgi sahibi
idiler ve hepsi belli ölçüde muhakemeleri gelişmiş kimselerdi. Belki bazıları
da size akıl öğretiyorlardı; kendilerince sizi doğru yola çağırıyorlardı. Fakat,
görüyorsunuz çokları hak ve hakikatlere ne kadar ırak yaşıyor ve ne kadar
uzaklarda dolaşıyorlar. Bugüne kadar hayır ve hasenât adına, i’lâ-yı
kelimetullah hesabına, din-i mübin-i İslâm’ı neşir uğrunda da şayan-ı takdir bir
iş yaptıkları söylenemez. Demek ki, Cenâb-ı Hak, dine ve millete hizmet
vazifesini herkesin omuzuna yüklemiyor; onu bir mevhibe-i ilâhiye olarak bazı
kullarına lütfediyor.

İsterseniz, Maturîdî akîdesi zaviyesinden meseleyi şöyle de
değerlendirebilirsiniz: Böyle bir mevhibe-i ilâhiye, Cenâb-ı Hakk’ın, onların
iradelerinin hakkını vererek ortaya koyacakları yüksek bir performansa
önceden bahşettiği bir avans oluyor. Zira Allah Teâlâ onların ne yapacaklarını,
nasıl hareket edeceklerini ilm-i ezelîsi ile biliyor. Bu türlü bir tecellî bazen
kulun teveccühünün önüne geçiyor; bazen de kulun ciddi bir im’an-ı nazarını ve
kararlı bir konsantrasyonunu takip ediyor; ne var ki, her iki durumda da, zihin,
his ve şuur üstü bir ekstra teveccüh söz konusu oluyor.

Bununla beraber, bir kutsî hadiste de, “Bana bir karış yaklaşana Ben bir
arşın yaklaşırım.”12 buyurulduğu gibi, genelde şart-ı âdi plânında kulun cehdi
önde gösterilerek, Hak nezdinde insanın irade ve tercihlerinin ne kadar önemli
olduğu hatırlatılıyor. Diğer bir ifadeyle, Cenâb-ı Hak kullarına bir akıl ve irade
gücü vermiş; onların da bir hikmet-i vücudu var. Dolayısıyla, Allah Teâlâ,
kulun teveccühünde, nazarında, niyetinde ya da iradesinin hakkını vermesinde
kayda değer bir çizgi veya küçük bir nokta görüyor; onu ilk mevhibeyi
değerlendirme ve bir şart-ı âdi kabul ederek sonraki nimetlerini bahşediyor.

Zindandan Kâbe’ye Açılan Pencere
Mevzuyla alâkalı, bildiğiniz bir menkıbeyi hatırlatmak istiyorum: İbrahim

Havas Hazretleri gâipten gelen ve kendisini ismiyle çağıran bir ses üzerine
Bizans’a gider. Şehre ulaşınca, Rum Kayseri’nin kızının delirmiş olduğunu ve
bir türlü derdine derman bulunamadığını işitir. Aslında, prenses bir vesileyle
Barnaba İncili’ni okumuş, onda Peygamber Efendimiz’e dair güzel sıfatları ve
harika haberleri görünce gözü açılmış ve hidayete ermiştir. Onun, Peygamber
Efendimiz’e inanmasını ve Müslüman olmasını kabullenemeyen kimseler,
“Bunun ruhuna şeytan girdi!” yâveleriyle prensesin yakılması gerektiğini
söylemişlerdir. İbrahim Havas Hazretleri durumdan haberdar olunca, prensesi
tedavi edebileceğini söyleyerek onun yanına girer. Bir aralık, Hak dostu,



mağdure kadıncağıza “Keşke bizim diyarları bir görseydin!” der. Prenses,
eliyle karşı tarafı işaret edip, “Şuraları mı kastediyorsun?” cevabını verir.
İbrahim Havas Hazretleri, bir de bakar ki, Mescid-i Haram ve Kâbe
karşılarında.

Evet, karanlık bir yerde ve kapkara insanlar arasında bulunmasına,
Kur’ân’dan ve Sünnet’ten uzak kalmasına rağmen Resûl-i Ekrem Efendimiz’i
tanıma ve O’nun ümmetine dahil olma bahtiyarlığına eren bu azize kadın
kelime-i şehadet getirerek ruhunu Rahman’a teslim edince, İbrahim Havas
Hazretleri prensesin nedimelerine sorar; “Nasıl bir insandı, neler yapardı? Ona
bu pâyeyi kazandıran hangi ameliydi?” der. Hazret, bir kalb adamı olmanın yanı
başında, hikmet-i ilâhiyedeki sırları da kavramış bir insandır; şart-ı âdi
plânında da olsa bu bahtiyarlığın bir vesilesinin bulunduğunu düşünür.
Nedimeler derler ki, “Hanımımızın iki tane çok güzel hasleti vardı: Her şeyden
önce çok mütevazi idi; âlâyiş ve gösterişten hoşlanmaz, kimseyi hakir görmez,
hiçbir kulu hafife almazdı; fakir halkla oturup kalkar, herkesin hâl ve hatrını
sorardı. Bir de, ne zaman bir fakir kızcağızın gelin olacağını duysa hemen ona
yardıma koşar, çeyizler hazırlar ve hediyeler verirdi; çok cömertti.”

İşte, belki onun içindeki tevazu ve cömertlik duyguları Hak katında çok
kıymetli bir nokta olmuştu. Öyle ki, o nokta semanın ve semalar ötesinin
dikkatine, nazarına ve teveccühüne esas teşkil edebilecek bir mahiyete
ulaşmıştı. Ulaşmış ve âdeta çok büyük enginlikleri istiâb edebilecek bir hâl
almıştı.

Bir Ân-ı Seyyâle Vücud-u Münevver
Böyle bir hakikate de ışık tutacak şekilde, İmam Rabbânî Hazretleri gibi bazı

ehl-i hakikat demişler ki: “Bir ân-ı seyyale vücud-u münevver, milyon sene
vücud-u ebtere müreccahtır.” Meselâ, Allah’a iman ederek bir an yaşamak,
O’nu tanımaksızın milyon sene yaşamaktan daha iyidir. Evet, bir ân-ı seyyâle
öyle bir ruh hâleti yakalarsınız ki, bütün gönlünüzle “Allahım, bir saniyecik
Senin maiyyetine erme uğrunda bin defa ölürüm!..” dersiniz. Bu öyle bir hâldir
ki, Allah o küçücük çekirdekten kocaman bir şecere-i Tûbâ yaratır. Öbür tarafa
gittiğinizde, o minnacık düşüncenin sizin Cennetinizin çekirdeği olduğunu
görürsünüz. İman nuruyla aydınlattığınız o bir anlık zaman diliminde zihninizi
dolduran o nurlu düşüncenin, ötede sizin için cemalin de, rıdvânın da esası
hâline geldiğini müşâhede edersiniz.

Aslında, insanların Hakk’a teveccühlerinde herhangi bir beklentiye
girmemeleri, O’na karşı saygılarının gereği ve amelde ihlâslı olmalarının da



iktizasıdır. Ancak, Cenâb-ı Hak, iltifat ve teveccühlerini şöyle veya böyle
kullarının kendisine yönelmesine bağlamışsa, o zaman bütün mevhibelerin
sihirli anahtarı da işte böyle bir teveccüh olsa gerektir.. aynı zamanda, ilk
mevhibeleri iyi değerlendirme de sonraki mevhibeler için bir çağrı mânâsına
gelmektedir. Meseleye Maturîdîce yaklaşma ve iradenin hikmet-i vücudunu da
nazar-ı itibara alma böyle düşünmeyi iktiza etmektedir.

Evet, madem Cenâb-ı Hak size hususî mevhibeler ihsan etti; sizi hak ve
hakikate irşat buyurdu ve ruhunuza ulvî hakikatları duyurdu, öyleyse, size düşen
de bu yeni mevhibelere yine kalbî, kavlî ve fiilî şükürle mukabelede bulunmak
ve duyduklarınızı başkalarına da duyurmak, tattıklarınızı diğer insanlara da
tattırmaktır.

Hak ve hakikati bütün enginliğiyle duyup tattığımızı söyleyemeyiz;
doyduğumuzu ise hiç iddia edemeyiz. Fakat, hiçbir şey duyup tatmadığımızı
söylememiz de nankörlük olur. Çok şükür, her fırsatta O’nun karşısında
secdeye kapanıyor, O’ndan başkasına asla boyun eğmiyoruz. Sonsuz şükürler
olsun ki, aradan geçen bunca zamana rağmen hâlâ Resûl-i Ekrem’le beraber
bulunduğumuzu hissediyor, “Efendim” deyip O’na sesleniyor, içimizi O’na
döküyor ve bütün bütün sahipsiz, kimsesiz olmadığımıza inanıyoruz. Kâinatın
zerratı adedince hamd ü senâ olsun ki, onca tökezlememize ve yolda
kalacakmış gibi sendelememize rağmen, Rabbimiz bizi kutsî bir dairede
tutuyor.. –bizi yalnızlık ve kimsesizlik vadilerine terk etmeyen Rahman u
Rahîm’e canlarımız kurban olsun– kayıp gitmemize fırsat vermiyor.. en olumsuz
şartlar altında bile önümüze bir vesile çıkarıyor ve bizi nefsimizle, şeytanla
başbala bırakmıyor, felâkete atmıyor. Belli ölçüde de olsa, varlığını
ruhlarımıza her an duyuruyor; bize Kendini tanıtıyor. Kabiliyetimiz ne kadarına
müsaitse, işte o ölçüde de olsa ruhlarımızı mârifet ve muhabbet şuâlarıyla
besliyor. Evet, güvercin yumurtasından güvercin çıkar, tâvus çıkmaz. Deve
kuşunun yumurtası da, o büyüklüğüne rağmen, tâvusa dönüşmez. Bizim de
istidadımız ne kadarsa, bizden de öyle bir netice çıkar. Fakat, bir gerçek var ki,
Cenâb-ı Hak kendisine yönelen hiç kimseyi hüsran ve hizlan içinde bırakmıyor;
teveccüh edene Zât’ına yaraşır teveccühlerle mukabelede bulunuyor; bize de
kendi istidamıza göre mutlaka bazı şeyler tattırıyor.

İşte, bunca lütuf ve ihsanlar karşısında biz de Cenâb-ı Hakk’ın ahlâkıyla
ahlâklanmalı; madem bir ölçüde de olsa ballar balını bulup tattık, biz de onu ne
yapıp edip başkalarına tattırmalıyız. Bulduğumuzu buldurma, duyduğumuzu
duyurma ve erdiğimiz kadar başkalarını da erdirme istikametinde çalışmalıyız.

Hususî Mahiyetteki İlâhî Mevhibeler



Mevzuyla alâkalı son bir husus da şudur: Vücud, hayat, şuur, idrak ve irade
nimetleri Hakk’ın ilk ihsanları olduğu gibi, iman, mârifet ve muhabbet de kendi
sahalarında birer ilk mevhibedir. Bunların her biri kadr ü kıymeti bilinmesi ve
şükrü eda edilmesi nisbetinde –yine şart-ı âdi plânında– sonraki lütuf ve
ihsanlara vesiledir. Bununla beraber, her insana özel olarak lütfedilen istidat
ve kabiliyetler, makam ve mevkiler, yer ve konumlar da birer ilk mevhibe
sayılır. İnsan, bunları Cenâb-ı Hakk’ın rızası istikametinde değerlendirebildiği
sürece nimetlerin şükrünü eda ediyor ve konumunun hakkını veriyor demektir.

Meselâ, bir insan, bir yerde konuşma imkânı bulduğunda, kalemi eline
aldığında ya da fikrine müracaat edildiğinde makâsıd-ı ilâhîyeye uygun şekilde,
duygu ve düşüncelerini kelimelere dökebiliyor, hak ve hakikatlere tercüman
olabiliyor ve sesle, sözle, yazıyla gönüllere girebiliyorsa, bunlar Allah’ın
ihsanıdır ve birer ilk mevhibedir. Bu ilk mevhibeler kendi nevinden şükür ister;
bu şükür de konuşma, anlatma, yazma, ifade etme, seslendirme ve böylece
nimetleri sergileme şeklinde olacaktır.

Şu kadar var ki, hakikî bir mü’min kendini sadece insanları Allah’a
yönlendiren bir enstrüman gibi kabul etmeli; canını-malını, sesini-soluğunu,
dilini-dudağını, kalemini-mızrabını gönlünün emrine vermeli ve gününü gün
etme sevdasından, mâlâyânî uğraşlardan, mâneviyattan nasipsiz kuru
bilgilerden ve faydasız söz ebeliklerinden her zaman uzak kalmayı
yeğlemelidir. Bir ihsan eri edasıyla, O’nu görüyor gibi yaşamanın mehâfet ve
mehâbetiyle oturup kalkmalı, sürekli mârifet ve muhabbetle soluklanmalıdır.
Gerektiğinde bir aşk u şevk çağlayanı gibi gürlemeli ama ilk fırsatta mihrabına
yürüyüp Yaratan’ı karşısında yine iki büklüm olmalıdır. Zira, insan bunları
hissedecek, görecek, duyacak ve seslendirecek kıvamda yaratılmıştır.
1 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.384 (Yirmi Dördüncü Söz, Beşinci Dal, İkinci Meyve).
2 Zâriyât sûresi, 51/56.
3 el-Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl 4/235; el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân  17/55; el-Âlûsî, Rûhu’l-

meânî 15/50.
4 İbrahim sûresi, 14/7.
5 Bkz.: Buhârî, îmân 37, tefsîru sûre (31) 2; Müslim, îmân 1.
6 Yûnus sûresi, 10/26.
7 Rahman sûresi, 55/60.
8 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/372; el-Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl 4/276.
9 Yûnus sûresi, 10/26.
10 Tevbe sûresi, 9/72.
11 Mâide sûresi, 5/54.
12 Bkz.: Buhârî, tevhîd 15, 50; Müslim, tevbe 1, zikr 1, 20-22.



Makam Sevdası ve İltifat Tiryakileri
Soru: Risaleler’de şeytanın en büyük altı hücumundan biri olarak

zikredilen “hubb-u câh” ifadesi hangi hususları ihtiva etmektedir?
Günümüzün insanları için de büyük bir tehlike olan bu şeytanî tuzağa karşı
nelere dikkat edilmelidir?

Cevap: Nur Müellifi, “Hücumât-ı Sitte” adıyla meşhur risalesinde
şeytanların en tehlikeli altı tuzağını nazara vermiş; “hubb-u cah, korku, tama’,
ırkçılık, enaniyet ve tenperverlik”1 olarak sıraladığı bu şeytanî hücumlara karşı
müdafaa yollarını göstermiştir.

Kalb Hayatının Virüsleri
Aslında, kötü ahlâkın bir şubesi olarak kabul edilen haset, riya, kibir, ucub

ve yeis gibi her türlü fenalık ve çirkin huy kalbî hayat için çok tehlikelidir ve
bunların hepsi insan bünyesinde hastalığa sebep olan virüslere benzer birer
virüstür. Virüslerin bir kısmı öldürücü olduğu gibi, mânevî hayatı felce uğratan
bu kötü hasletlerin bazıları da kalb ve ruhu öldürebilir. Bunların bir kısmı
küfre çok yakındır; âdeta onunla sınır komşusudur. İnsan onlardan birini
işleyince küfrün hududuna kadar yaklaşmış ve onun tesir edici alanına girmiş
olur.

Öyle bir noktada bulunan kimseye imana âit bazı güzellikler renksiz ve tatsız
gelmeye başlar; küfre ait bazı çirkinlikler ise, –Allah korusun– çok televvünlü
ve cazibedâr görünür. Dahası, bu öldürücü virüsler arasında öyle hayret verici
bir haber ağı vardır ki, biri bünyeye girip vücudun mukavemetini kırınca,
hemen diğer virüslere sinyal gönderir. Birbiriyle çok irtibatlı ve biri diğeri
hesabına işleyen bu virüsler bir fâsit daire teşekkül ettirmek suretiyle içine
girdikleri bünyeyi zamanla yer bitirirler. Böylece insan anbean mahiyetindeki
yücelik ve nezahetten biraz daha uzaklaşıp bütün bütün olumsuzluğa ve
bayağılığa açılır; yeryüzüne müsbetin temsilcisi olarak gönderilmiş olmasına
rağmen, bir olumsuzluk unsuru hâline gelir; Hâbil olabilecekken, hiç farkına
varmadan Kâbil oluverir.

Ayrıca, maddî virüsler için sürekli bir değişim ve yenilik söz konusu olduğu
gibi, mânevî hastalıklara sebep olan virüsler de çağa göre değişiklik arz
edebilir. Bildiğiniz gibi, doktorlar bazı hastalıklar için her sene biraz daha
farklı bir aşı geliştirmek zorundadırlar. Çünkü, önceden tespit edilen virüsleri
vücudun tanımasını sağlayan ve o virüslere karşı bünyeyi uyaran bir aşı, bu
sene faydalı osa bile, bir sonraki sene, aynı hastalığa yol açan ama gen



yapısında değişiklik meydana geldiğinden dolayı farklı bir şekle bürünen
virüse karşı tesirsiz kalmaktadır. Meselâ, bu senenin grip aşısı gelecek sene –
çok defa– işe yaramamaktadır; çünkü, gribe neden olan virüsün gen yapısı o
sene içerisinde değişmekte ve her sene yeni bir şekle girmektedir. Aynen öyle
de, mânevî virüslerin yapısı ve az ya da çok zarar verme açısından sıralaması
da zamana, mekâna ve şartlara göre değişebilmektedir.

Bu itibarla, Hazreti Üstad, söz konusu eserinde kendi döneminin en büyük
virüslerine dikkat çekmekte ve onlara karşı çağına uygun aşılar tarif etmektedir.
Bugün belki başka hastalıklardan ve şeytanın bu asra özel tuzaklarından da
bahsetmek mümkündür. Fakat, onun nazara verdiği mânevî hastalıkların
günümüzde de tesirlerini sürdürdüğü ve hatta bazı kimseleri tam bir felâkete
sürüklediği de şüphesiz bir gerçektir.

Hubb-u Câh
İşte, bugün de çok tehlikeli olan şeytanî tuzaklardan biri “hubb-u câh”tır.

Hubb; sevgi, bağlılık, tutku demektir; câh ise, makam, mansıb, pâye, şöhret ve
itibar mânâlarına gelmektedir. Dolayısıyla, “hubb-u câh”; makam sevgisi, pâye
tutkusu, şöhret düşkünlüğü, rütbe hırsı ve itibar arzusu gibi mânâları çağrıştıran
bir terkip olarak dilimize girmiştir ve yaygınca kullanılmaktadır. Bediüzzaman
Hazretleri, kendini beğenme, övünmeyi sevme, insanlara görünme,
methedilmeyi bekleme ve halk nazarında saygın bir kişi olmayı isteme gibi
desiseleri de hubb-u câhın tarifine dahil etmiş ve insanın en zayıf damarı olarak
onu göstermiştir.2

Evet, hubb-u câh çok tehlikelidir; öyle ki, bazı zayıf karakterli kimseler
ondan dolayı pek çok hileye başvurur, haksızlıklar irtikap eder ve zulme
girerler. Önce makam-mansıp sahibi olmak sonra da yerlerini ve itibarlarını
korumak için olmadık sebeplere tutunur, bir sürü cürümlere bulaşır ve pek çok
günah işlerler. Bundan dolayıdır ki, Allah Resûlü bir hadis-i şerifte mealen
şöyle buyurmuştur: “Şöhret ve makam sevgisinin insana verdiği zarar, koyun
sürüsüne saldıran bir kurdun o sürüye verdiği zarardan daha çoktur!”3

Özellikle de dünya hayatını her şey sanan kimselerde, yükselme merakı,
makam arzusu ve teveccüh tutkusu had safhadadır. Bazıları, siyasî, adlî, mülkî
ya da askerî bir makamı elde edebilmek için can atarlar. İnsanlara çok parlak
görünen bir kısım pâyelere ulaşmak ve halkın teveccühünü kazanmak için
çırpınır dururlar. Bunların çoğu kalblerini itminana erdireceğini zannettikleri
bir makama yükselmek için üst üste tavizler verirler. Şayet, o arzularına nâil
olurlarsa bu defa da bir yandan diğer beklentilerini gerçekleştirmek, diğer



taraftan da o makamı korumak maksadıyla yeni tavizleri normal karşılarlar.
Nice insanlar vardır ki, gayet ciddî, pek doğru ve çok hâlisane mülâhazalarla

yola çıkmışlardır; fakat, Allah’la münasebetleri ve dava düşünceleri, dünyanın
göz alıcı güzellikleri karşısında başlarının dönmesini engelleyebilecek kadar
kuvvetli olmayınca, bir süre sonra dökülüp yolda kalmışlardır. Meselâ, samimî
bir niyetle ve millete hizmet etmeye matuf iyi düşüncelerle idareye tâlip
olmuşlardır. Heyhat ki, yeterli bir donanıma sahip olmadıklarından ve Allah’la
münasebetlerini kavî tutmadıklarından dolayı, her gün biraz daha asıl
gayelerinden uzaklaşmış ve vasıtaları gaye yerine koymuşlardır.

Makam Bağımlılığı, Şöhret Tutkusu
Öyle ki, hubb-u câhı bir kere tadınca, artık onun tiryakisi olmuş ve ne

pahasına olursa olsun onsuz bir hayat düşünemez hâle gelmişlerdir. Her şey
kabul ettikleri bir mevkiye yükselebilmek için, bir-iki taviz vermekle
başladıkları yolun her durağında başka yeni bir tavizle daha karşı karşıya
kalmışlardır. Nasıl ki, bazı uyuşturucuları bir defa almak, hatta azıcık tatmak
bazı kimseleri bağımlı yapmaktadır; bir kısım uyuşturucular da bir kere de
olmasa bile ikinci ya da üçüncü defadan sonra kurbanları tarafından zaruri bir
ihtiyaç gibi algılanmaktadır; aynen öyle de, kimi insanlar için belli bir makamı
ihraz edip o makamda kalmak bir tiryakiliktir. Daha ileriye gitmek ayrı bir
tiryakilik, ondan da üstteki bir rütbeye sıçramak daha dehşetli bir tiryakiliktir.
Makam, pâye ve rütbe bağımlısı olan kimselerin, orada uzun zaman kalabilmek
ve oradan da başka bir basamağa atlamak için verdikleri tavizler, uyuşturucu
bağımlılarının o zehri bulabilmek maksadıyla yaptıkları maskaralıklardan daha
aşağı değildir.

Çünkü, makam ve mansıp bağımlısı olan bir insan, aynı zamanda bir
teveccüh tiryakisidir; o her yerde takdir edilmeyi bekler, alkışlanmayı ister,
beğenilmeyi ve methedilmeyi diler.. evet o, makamla beraber şöhretin,
teveccühün, takdirin ve alkışın da bağımlısıdır. Hatta, –ezkaza– bir gün
şeytanlara konferans verme ile karşı karşıya kalsa, şeytanlardan bile takdir
bekler, onların da alkışlarını almak ister. Oysaki, insaniyet onur ve haysiyetini
yitirmemiş birinin “Aman yâ Rabbi, ben hangi cürmü işledim ki İblis’in
avenesine onların gönüllerince bir konferans verme derekesine sukut ettim?
Nasıl bir günah işledim ki şeytanların takdir ettiği bir insan hâline geldim?”
deyip nefsini sorgulaması gerekir. Kendi kendine “Allah, Allah! Acaba bende
bir bit yeniği mi var ki bunlar beni takdir ediyorlar?!” demesi icap eder. Vakıa,
bir kısım hakperestler kendileri gibi düşünmeyen insanları da takdir
edebilirler; fakat, şerde birleşmiş bir topluluğun umum hüsnükabulünde mutlaka



bir bit yeniği vardır.. ve şayet böyle bir takdire maruz kalan –betahsis mazhar
olan demedim– kimse “Rabbim, şeytanlar tarafından alkışlanmaktan, onlara alet
ve maskara olmaktan Sana sığınırım!” deyip istiğfar etmiyorsa, o işte bir bit
yeniği olmakla beraber o insanın kalbinde de bir akrep ısırığı var demektir.
Öyledir ama gelin görün ki, bazıları hubb-u câha işte o denli müptelâdır ve
alkışlayan şeytan bile olsa onlar için makbuldür.

Gaye ve Vesile
Tabiî ki, bir makama ulaşmayı ve bir pâyeyi elde etmeyi isteyen her insanı

aynı kategoride değerlendirmek yanlış olur. Bazı insanlar nisbî pâyelerin geçici
olduğunu bilir, elde imkân varken onları Hak yolunda değerlendirir,
bulundukları makamları daha anlamlı hâle getirir ve taşıdıkları unvanlara
yepyeni bir ruh verirler; kendi zatî değerleri sayesinde makamlarının kıymetini
de yükseltirler. Bazıları da vardır ki, pâye ve mansıpların gölgesinde bir kısım
arzularını gerçekleştirmeye uğraşır; dolayısıyla, üzerlerinde çok bol bir elbise
gibi duran o makamı dolduramadıklarından oldukça gülünç durumlara düşerler;
beklentilerinin ve kendilerinden beklenenlerin altında kalır ve ezilirler.
İkincilerin durumu hubb-u câh virüsüne yenik düşmüş kimseler için örnek teşkil
etse de, birincilerin duygu ve düşüncelerini makam sevdası, şöhret tutkusu ya
da kıdem arzusu şeklinde değerlendirmek haksızlık olur.

Evet, vatan ve millet aşığı bir insan da belli bir makama sahip olmayı
isteyebilir. Fakat onun bu isteği vazife şuuruna, ülküye ve ülkeye hizmet
düşüncesine bağlıdır. O, söz konusu makamın tiryakisi değildir; onu kalıcı
olarak da görmüyordur. O makam böyle bir insanın nazarında sadece bir
vesiledir; kendi ülkesine ve ülküsüne hizmet etme gayesine yardımcı bir
vasıtadır. Bu düşüncedeki bir dava adamı, o makamı gaye kabul etmediği için
ona ulaşmak ya da bulunduğu konumu korumak maksadıyla tavizler vermek
durumunda da kalmaz. Onu en başta rıza-yı ilâhî adına, sonra da millete hizmet
hesabına bir basamak sayar; “Allah bana imkân verirse, ben de Rabbimin rızası
için milletim, şanlı tarihim, ülküm ve ülkem hesabına bazı hizmetlerde
bulunurum; şayet öyle bir konum nasip olmazsa, o zaman da şimdiki
imkânlarımla rıza-yı ilâhîyi tahsile çalışırım.” der; ilâhî takdire teslim olur ve
hep inşirah içinde o anki konumunun hakkını vermeye koyulur. Eğer on kişiden
sorumlu olarak bir vazife eda ediyorsa, o on kişiyle yirmi kişilik işler yapmaya
çalışır; bu suretle, o konuma saygısını ve Allah’ın onun hakkındaki takdirine
karşı memnuniyetini ortaya koyar.

Şahsı adına bu kadar müstağni ama aynı zamanda hizmet delisi bir insan,
nerede ve hangi mevkide olursa olsun çok rahattır; kadr u kıymeti bilinmiş



bilinmemiş, ufkuna göre bir vazife kendisine tevdi edilmiş edilmemiş, şanına
yaraşır bir makama getirilmiş ya da getirilmemiş... onun için bunların hepsi
müsâvîdir. Çünkü, o her şeyin ve herkesin ötesinde bir hikmet eli müşâhede
etmektedir. Her hâdise karşısında,

“Gelir bir bir, gider bir bir, kalır bir.
Gelen gider, giden gelmez, bu bir sır.
Gelirse gelir bir kıl ile eyleme tedbir.
Giderse gider eğlemez bir koca zincir!”

duygularıyla dolar, Cenâb-ı Hakk’a tevekkül eder, ilâhî rahmet ve inayete
sığınır. Onu yer yer tasalandıran ve zaman zaman hüzne boğan tek husus vardır;
o da o an bulunduğu konumun hakkını verememe endişesidir.

Bir Garip Tiryakilik
Aslında, tanınma, bilinme, meşhur olma ve parmakla gösterilme isteği hakiki

mü’minlerin değer ölçüleri açısından çok kıymetsizdir ve basit kimselerin şiarı
olan pespaye bir duygudur. Ne var ki, hubb-u câh, iman ve Kur’ân hizmetinde
koşturan kimseler için de her zaman teyakkuzda olunması gereken bir felâket
sebebidir. Zira, hubb-u câh resmî olabileceği gibi, gayr-i resmî de olabilir;
devlet dairelerinden herhangi biriyle ilgili bir makam sevgisi şeklinde insanın
gönlüne düşebileceği gibi, bazen kendini herkese beğendirme, başkaları
tarafından övülme, hep önde görünme ve aranan, ihtiyaç duyulan bir insan olma
isteği şeklinde de tezahür edebilir.

Evet, imana ve Kur’ân’a hizmet eden insanlardan bazıları da hubb-u câh
hastalığına tutulabilirler. Tutulur ve bulundukları her yerde kendilerini ifade
etme, toplum içinde farklı ve ayırt edilir bir insan görünme, bazen sözle, bazen
yazıyla, kimi zaman sesle, kimi zaman da edayla halkın teveccühünü toplama
düşüncesiyle değişik tavır ve davranışlar sergileyebilirler. Meselâ, zahiren
tesirli konuşan ve görünüşte güzel şeyler yazan bir insan herkesin parmakla
gösterdiği biri hâline gelir. Herkes tarafından parmakla gösterilmek de bir çeşit
pâyedir. Şayet, bu insan hubb-u câha müptelâ ise, artık hayatını o şan ü şöhrete
göre programlamaya başlar. Ondan sonra her fırsatta o istikamette daha başka
takdir ve teveccühler koparmaya çalışır.

Hatta, o kadar teveccüh ve nazar tiryakisi olur ki, her konuştuğunda
karşısında ağlayıp inleyen, heyecandan bayılan kimseler bir gün aynı hâli
sergilemeyecek olsalar onlara karşı ciddi öfke izhar eder. Halka hitap ettiği her
yerde, alkış primi alıyor, takdir görüyor ve parsa toplar gibi “Aman ne güzel
söyledin!” iltifatları topluyorsa, bu atmosfere öyle tutulur ki, artık o insan bir



uyuşturucu bağımlısı misali takdir ve alkış bağımlısı hâline gelir. Şayet, bir gün
falso yapsa, bir kabz hâli yaşasa, anlatmak istediği hususları gönlünce dile
getiremese ve her zamanki teveccühleri bulamasa –Allah korusun– her şeye ve
herkese gönül koyar. Önce, “Bu insanlar neden bu kadar kalbsizdi bugün; neden
beni heyecanlandıracak ve coşturacak bir tavra bürünmediler, neden bakışlarını
gözlerimin içine teksif etmediler?” der, muhataplarına darılır ve genel
atmosferi sorgular. Daha sonra, “Ya her zaman bu meclise sekine taşıyan
melekler neredeydiler? Bugün neden beni teyid etmediler?” düşünceleriyle
dolar ve meleklere küser. Hatta haddini bütün bütün aşarak, meseleyi daha da
ileri götürme tâli’sizliğine de düşer ve “Neden her zamanki gibi ilham
göndermedi?” türünden çirkin mülâhazalarla içten içe Allah’a da küser. Emin
olun, pâye tutkunu, şöhret düşkünü ve hubb-u câh müptelâsı böyle bir insanın
tahayyül ve tasavvurlarına muttali olsanız, kalbinin ve zihninin bu denli kötü
duygularla ve bu kadar kirli mülâhazalarla dolu olduğunu görürsünüz.

Oysa, insan her zaman aynı ölçüde selis ve beliğ konuşamayabilir; her
defasında maksadını akıcı, noksansız ve güzel anlatmaya muktedir
olamayabilir. Bazen mânevî feyzler birden kesilmiş gibi olur, âdeta dile kilit
vurulur ve insanın bütün melekeleri tutulur. Bu durumda, insan irâdesinin nisbî
bir tesirinden söz etmek mümkün olsa da, aslında o hâl tamamen Allah’ın
elindedir. Semâlardan insanın kalbine kadar her şeyi dilediği zaman evirip-
çeviren O olduğu gibi, Peygamber Efendimiz’in ifadesiyle, “Kalb de, Hazreti
Rahman’ın parmakları arasındadır; Cenâb-ı Hak hâlden hâle çevirir ve ona
istediği şekli verir.”4 Allah Teâlâ, dilediği zaman insanın kalbini öyle sıkar,
öyle ihtiyaçlara boğar ki, artık O’ndan gayri kimse ona inşirah veremez.
Haddizatında, işte o hâl de Hazreti Rahman’ın bir rahmet tecellîsidir. Yüce
Yaratıcı bir mânâda kuluna, “Gördün mü ya, konuşma kabiliyetini bile aldım
elinden; dilersem görme, işitme ve düşünme melekelerini de alırım; sağır, kör
ve dilsiz gibi kalıverirsin bir anda!” der; onu Kendine döndürür ve “Rabbim!
Beni Sensiz etme; Seni söylemeyen dilden, Senin eserlerini görmeyen gözden
ve Senin zâkirlerini işitmeyen kulaktan Sana sığınırım!” niyazıyla yönelmesi
gereken kapıya yönlendirir. Bu itibarla da, öyle bir tutukluk yaşayan insan onu
bile Rabb’in teveccühü bilmeli; konuşması sırasındaki anlık gafletlere karşı
dahi tavır almalı, gönül gözünü bir kere daha verâlara tevcîh etmeli ve o hâli
istiğfarla savmaya bakmalıdır. Ne var ki, makam sevdasına dûçar olmuş ve
alkış peyleme peşine düşmüş kimselerin bunları düşünmeleri ve uygulamaları
da zorlardan zordur.

“Ben Düşmem” Deme!..



Evet, hubb-u câh herkesin yakalanması muhtemel olan öldürücü bir
hastalıktır. Bu hastalığa yakalanmama hususunda hiç kimsenin teminatı yoktur.
Bu sebeple insan, her gün kalbini defaatle cilalamalı; iç dünyasını, tıpkı bir
kandili lebrîz ediyor gibi, tekrar ber tekrar parlatmalı ve gönül kıblesinin
nereyi gösterdiğini sürekli kontrol etmelidir. Yoksa –hafizanallah– “Ben doğru
inanıyorum, Allah yolundayım, istikamet üzere yürüyorum; bundan sonra
aldanmak benim için söz konusu değildir.” şeklinde düşünen biri bütün bütün
kaybetmeyle karşı karşıyadır. Bir insanın, kendini bu derece güvende
hissetmesi ve aldanmanın onun için mevzubahis olmadığını düşünmesi, zaten
aldanmış olduğunun delilidir; bir gün mutlaka onun sırtı da yere gelecektir ama
o zaman meselenin hakikatini anlasa bile iş işten geçmiş olacaktır.

Nitekim, “nice servi revân canlar, nice gülyüzlü sultanlar, nice Hüsrev gibi
hanlar ve nice tâcdarlar” hubb-u câh denen o kandan irinden deryada boğulup
gitmişlerdir de, o gayyaya nasıl düştüklerinin farkına bile varamamışlardır.
Öyle ki, İslâm ulemasının üzerinde hassasiyetle durduğu ve Risaleler’de de ele
alındığı üzere, bir süre seyr ü sülûk-i ruhanîde yol alıp Hızır’ın (aleyhisselâm)
ya da kutb-u a’zamın gölgesini bir an da olsa üzerinde hisseden kimselerden
bazıları kendilerini o ulvi kâmetler yerine koymuş, hubb-u câh tuzağına düşerek
enaniyete mağlûp olmuş; şükrü bırakıp fahre girmiş, fahirden gurur çukuruna
sukut etmiş ve nihayet ya divane olmuş ya da hak yoldan sapmışlardır.5

Bu itibarla da, insan teveccühler karşısında eğilmemeli ve kulluk
düşüncesinden asla taviz vermemelidir. Belki halkın takdir ve hüsnükabulü
karşısında şöyle demelidir: “Allahım, bu insanların onca teveccühüne ben lâyık
ve ehil değilim. Onlar, hakkımda hüsnüzan edip yanılıyorlar, bir içtihad hatası
içindeler; onları bu hatalarından dolayı affet, beni de hubb-u câha düşme gibi
bir kaymadan muhafaza buyur.” Evet, mü’mince duruş, tavır ve davranış böyle
düşünüp, böyle söylemeyi gerektirir; işin mü’mincesi budur. Başka
mülâhazaların kâfirce olduğunu söylemeyeceğim ama mü’mince olmadıkları da
muhakkaktır. Muhakkaktır; zira, hubb-u câh, ihlâsı kıran ve riyaya yol açan pek
çok sebepten biridir. Riya ise, “şirk-i hafî”dir ve küfürle hemhudut olan bir
günahtır. Makam sevgisi ve itibar tutkusu, şöhretperestliğe sebep olur; insanı
halkın nazarlarını çekmeye zorlar ve böylece onu riyaya, süm’aya sevk eder;
görsünler, desinler, bilsinler... duygusuyla hareket etmeye sürükler.

Gönüllerin Fatihi O’dur!..
İşte, böyle riyakârca ortaya konan tavır ve davranışlar, mü’mince değildir;

değildir çünkü, insanların teveccühünü kazanma niyetiyle yapılan bir işte bir
bölüştürme söz konusudur; sadece Allah için yapılması gereken o işe



başkalarını da ortak koşma bahis mevzuudur. Oysa, Cenâb-ı Hak, daha
Kur’ân’ın başında 6 َنیَِملاَعْلا ِبَر  ّ ِّلل  ِهٰ ُدْمَحَْلا   buyurarak, çok önemli bir hususa
dikkatlerimizi çekmiştir. ِّلل ِهٰ  ifadesinde yer alan ل harfi, ihtisas ve istihkak
bildirir; yani, bütün hamd ü senaların, her çeşit şükür ve minnet duygularının
Allah’a mahsus ve Allah’ın hakkı olduğunu belirtir. Her şekliyle hamd ü sena
O’nun hakkı olduğu gibi, teveccüh de yalnızca Cenâb-ı Hakk’a aittir, O’na
mahsustur, sadece O’nun hakkıdır. Dolayısıyla, bir mü’min için, her amelde
Cenâb-ı Hakk’ın teveccühü ve rıza-yı ilâhî esas olmalıdır. Şayet, bir kimse, bu
esası görmezlikten gelir de halktan teveccüh beklentisine girerse, o zaman
Allah’ın hakkını insanlara ve kendi nefsine taksim etmiş olur. Ameline
şürekânın nazarını da bulaştırmış sayılır ve farkında olmadan şirk-i hafîye
yuvarlanır.

Bu itibarla, muvahhid mü’min, Cenâb-ı Hakk’ın teveccühüne başka ortaklar
koşmaz ve O’nun rızasını her türlü mükâfatın üstünde tutar. O, sadece Allah’ın
teveccühünü ve rızasını tahsile çalışır; insanların teveccühüne ve istihsânına
zerre kadar kıymet vermez. Halkın nazarını ve kabulünü, ancak Cenâb-ı
Hakk’ın kabulünün ve teveccühünün bir yansıması ve gölgesi ise makbul sayar.
Fakat, teveccüh-ü nâsın bir istidraç olabileceğini de hiç hatırdan çıkarmaz ve
bu konuda da hep temkinli davranır. Halk tarafından alkışlanmayı ve onların
takdirini almayı esas maksat yapmaz. O, Hazreti Rahman’a hasr-ı nazar eder;
teveccühünü bütünüyle asıl hak sahibi Rabb-i Rahîm’e yönlendirir ve sadece
O’nun hoşnutluğunu kazanmaya çalışır. Bilir ve inanır ki, Cenâb-ı Hak isterse
ve hikmeti öyle gerektirirse onu halka da sevdirir, hakkında hüsnükabul ve
sevgi vaz’ eder.

Evet, gönül kapılarının açılması Allah Teâlâ’nın meşîetine bağlıdır; o
dilemeyince hiç kimse insanların nazarını celb edemez, kendini onlara
sevdiremez. Gördüğünüz gibi, bazıları insanlar nezdinde inanılan, güvenilen ve
sevilen kimseler olabilmek için ölüp ölüp diriliyor, her fırsatı o istikamette
değerlendirmeye çalışıyorlar. Güç-kuvvet ellerinde, dayatma ve sindirme
imkânlarının hepsine sahipler; beyin yıkama mekânizması da diyebileceğimiz
medya onların emrine amâde... Fakat, onca imkâna rağmen, bir türlü kendi
toplumlarının ve umum insanların sevgisine ve kabulüne mazhar olamıyorlar.
Şeytanı bile hayrette bırakan çok büyük kötülüklerini saklıyor; ama –
bağışlayın– şov türünden şeylere girerek ve en ufak iyiliklerinin günlerce
reklamını yaparak dikkatleri kendi üzerlerine çekmeye çalışıyorlar. Değişik
illüzyonlarla minnacık bir akıntıyı şelale gibi göstermeye gayret ediyor ve
halkın teveccühünü kazanmak için her yola başvuruyorlar. Ne var ki, gönül



kapılarını bir türlü açamıyor, milletin takdirini asla kazanamıyor ve istedikleri
teveccühe mazhar olamıyorlar; hatta maksatlarının tam aksiyle tokat yiyorlar.
Beri tarafta ise, güç ve kaba kuvvet temsilcilerinin karınca kadar bile
görmedikleri insanlar, hiç öyle bir beklentileri olmadığı hâlde halkın
teveccühünü ve hüsnükabulünü tahsil ediyorlar. Onlar, sadece teveccüh-ü ilâhî
peşinde koşuyorlar, Cenâb-ı Hak da onlara teveccüh-ü nâsı da yâr ediyor.

Bu meselede değinilmesi gereken bir husus da şudur ki; halkın teveccühü,
ilâhî teveccühün bir gölgesi olması itibarıyla makbul kabul edilse bile,
kanaatimce, biz öyle bir mülâhazaya bağlı kalmak şartıyla da olsa teveccüh-ü
nâsa kıymet vermemeli; böyle masumâne görünen bir düşüncenin dahi Allah’a
teveccühümüze ve O’nun bize teveccühüne gölge yapabileceğinden
korkmalıyız. Korkmalı ve enbiyâ-i izâmın hulusuna tâlip olmalıyız. Cenâb-ı
Hak, her peygamberi peygamberliğe has bir donanım ve mahiyette yaratmıştır;
canlarımız onlara kurban, biz onların hiçbirinin kıtmiri olamayız. Fakat,
peygamberlik isteme başkadır; peygamberlerin vasıflarıyla muttasıf olmayı
dileme daha başkadır. Artık hiç kimse için peygamberlik söz konusu değildir
ama her mü’min, peygamberlerle temsil edilen güzel ahlâka sahip olmayı
gönülden istemelidir. İşte, bu teveccüh-ü nâs konusunda da bize yakışan tavır,
peygamberâne bir ihlâs talebidir.

Evet, bu mevzûda, Allah Resûlü’nün şu beyanı ne kadar mânidardır: “Öyle
peygamberler gördüm ki arkalarında tek bir ümmet dahi yoktu.”7 Bir
peygamber düşünün ki, bir ömür boyu çalışıp didiniyor da, kendisini anlayacak
tek aşina sîmâ bulamadan vefat ediyor. Senelerce tebliğ ve temsil vazifesinde
bulunduğu ve hem de muhataplarına Allah’ın elçisine yaraşır bir edayla hitap
ettiği hâlde, sözünü dinleyen çıkmıyor, üç-beş kişi bile onu takip etmiyor.
Fakat, o ne sabır, nasıl bir ihlâs ve ne büyük bir vazife şuurudur ki, insanların
teveccühünü kazanamamış olmadan dolayı yeise düşmüyor, tavır değişikliğine
girmiyor ve vazifeden el çekmiyor. Ötelere giderken zahiren yalnız ve kimsesiz
olarak yürüyor ve görünüşte eli boş gidiyor; ama aslında Cenâb-ı Hakk’ı
kazanmış ve O’nun rızasına ulaşmış olarak Cennet’e uçuyor.

Bu açıdan, yapılan hizmetleri ve salih amelleri insanların teveccühüne göre
değerlendirmemeli. Unutmamalı ki, –Üstad’ın ifadesiyle– Cenâb-ı Hakk’ın
rızası ihlâs ile kazanılır, kesret-i etbâ ile ve fazla muvaffakiyetle değil.8

Dahası, teveccüh-ü nâs ve şöhret, insana kabir kapısına kadar arkadaşlık etse
de, kabir ve sonrasında başa belâ olabilir; dolayısıyla onu arzu etmek değil,
belki ondan ürkmek ve kaçmak gerektir. Ayrıca, inanan insanlar, kendilerinden
önce yaşayıp gitmiş olan makam-mansıp sahiplerinin akıbetlerini düşünmeli ve
dünyalık bakımından en debdebeli bir hayat süren kimselerin bile sonunda



mezar denen iki metrelik makamla yetinmek zorunda kaldıklarını hatırdan dûr
etmemelidirler. Etmemeli ve henüz vakit varken hubb-u câhtan kurtulup ihlâs
tiryakisi olmanın, rıza-yı ilâhîye bağlanmanın ve maddî-mânevî füyuzât
hislerinden fedakârlıkta bulunarak Allah’a ulaşmanın peşine düşmelidirler.
1 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s. 465-481 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale Olan Altıncı Söz).
2 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.465 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Kısım).
3 Tirmizî, zühd 43; Dârimî, rekâik  21; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/456.
4 Müslim, kader 17; İbn Mâce, mukaddime 13, duâ 2.
5 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.503-504.
6 Fâtiha sûresi, 1/2.
7 Buhârî, tıb 17; Müslim, îmân 374.
8 Bediüzzaman, Lem’alar s.190 (Yirminci Lem’a, Birinci Nokta, Üçüncü Sebep).



Ne Korkunç Bir Cinayet!..
Soru: Cenâb-ı Hak, bir mazlumu haksız yere öldürenin bütün insanları

öldürmüş gibi kabul edileceğini belirtmiş; bir kişinin hayatını kurtaranın da
bütün insanları kurtarmış gibi sayılacağını ifade etmiştir. Bu ilâhî hükmün
izahını lütfeder misiniz?

Cevap: Allah Teâlâ, bu soruya esas teşkil eden âyet-i kerimeden hemen
önce, Peygamber Efendimiz’e “Onlara Âdem’in iki oğlunun hikâyesini
hakkıyla (aslına uygun olarak) anlat.”1 buyurarak, Hazreti Âdem’in iki oğlu
arasında cereyan eden hâdiseyi nazara vermiş ve yeryüzünde işlenen ilk
cinayete dikkat çekmiştir.

İlk Cinayet ve Kâtillerin Pîri
Tefsircilerin çoğu Hazreti Âdem’in oğullarının Hâbil ile Kâbil olduğunu

söylemiş ve bu iki kardeşin hayat sergüzeştlerine dair oldukça geniş malumat
vermişlerdir. Aslında, Kur’ân-ı Kerim’de onların isimleri zikredilmemiştir;
fakat, bazı eski kitaplarda ve bir kısım üsturelerde Hazreti Âdem’in
(aleyhisselâm) oğullarının isimleri Hâbil ve Kâbil olarak anılınca, İslâm
alimleri de o ibretlik hâdiseyi aynı isimlere bağlı kalarak resmetmekte bir beis
görmemişlerdir. Bununla beraber, “Âdem’in iki oğlu” ifadesini
İsrailoğulları’ndan herhangi iki şahıs şeklinde anlayanlar da olmuştur. İşin
doğrusu, bu kıssadan ibret almak için şahısların adlarını bilmek şart değildir;
önemli olan öyle bir vak’anın meydana gelmiş olmasıdır ve âyette yer alan “

ِقَحْلِاب ّ  – hakkıyla, gerçeğe uygun olarak” kaydı da meselenin aslının efsanelere
değil, bir hakikate dayandığını göstermektedir.

Kur’ân-ı Kerim’de anlatıldığı üzere, bu iki kardeş Cenâb-ı Hakk’a birer
kurban takdim etmişlerdi; fakat, onlardan yalnızca birininki kabul edilmişti.
Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, diğerine, “Seni öldüreceğim!” demişti. İnsan
öldürmek, hele hele öz kardeşinin canına kıymak büyük bir zulüm olsa da, bir
kere gözü dönen câni, sırf bir hasetten dolayı hem de kendine karşı elini bile
kaldırmayan ve iyi bir kardeş, samimi bir hayırhah olmaktan başka bir şey
düşünmeyen bir masumun kanına girmişti.

Evet, “Nefsi, onu kardeşini öldürmeye çağırdı, (o da nefsine uyarak) onu
öldürdü ve kaybedenlerden oldu.”2 mealindeki ilâhî beyanla kötü akıbetine
dikkat çekilen yeryüzünün ilk kâtili, böylece ebedî ateşe varıp ulaşan korkunç
bir yolun öncüsü olmuş ve âdeta bir barajı delip büyük bir sele kapı aralamıştı.
Bu sebepledir ki, Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu acı



hâdiseyi naklederken şöyle buyurmuştu: “Zulüm ile öldürülen her insanın
kanından (onun kanını dökme günahından) bir pay da mutlaka Âdem’in ilk
oğluna yazılır; çünkü, adam öldürme çığırını ilk açan odur.”3

İşte, Cenâb-ı Hak, bu elîm hâdiseyi anlattıktan ve ilk cinayeti hatırlattıktan
sonra söz konusu hükmünü ortaya koymuş; adam öldürmenin ne büyük bir
cürüm olduğunu ve insan hayatına verilen ehemmiyeti ifade sadedinde mealen
şöyle buyurmuştur: “Bundan dolayıdır ki, İsrailoğullarına kitapta şunu
bildirdik: Kim kâtil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi
öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın
hayatını kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur.”4

Haksız Yere Adam Öldürme ve Kısas
Bu âyet-i kerimede, bütün insanları öldürmekle müsavi tutulan cinayet, “hiç

kimsenin canına kıymamış ve yeryüzünde fesat çıkarmamış bir insanı
öldürme” şeklinde beyan edilerek, o müthiş cürüm bir şarta bağlanmış ve
takyid edilmiştir. Demek ki, bu suçları işleyen kimselere kısas yapılabilir; bir
insan masumların kanını dökerse, o da aynı cinsten bir cezaya çarptırılabilir.
Şayet, yeryüzünde fesat çıkarırsa ve o fesattan dolayı insanlar öldürülürse,
günümüzde bazı coğrafyalarda olduğu gibi, öldüren niye öldürdüğünü hiç
düşünmeden, ölen de neden öldürüldüğünü bilmeden cinayetler cinayetleri
takip edip durursa, böyle bir anarşiye sebebiyet veren bir mücrim ya da
mücrimler güruhu idam edilebilir. Allah’a ve Resûlüne savaş açan, yeryüzünde
sürekli bozgunculuk yapan, insanların canlarına, mallarına ve ırzlarına
saldırmayı itiyad hâline getiren ve böylece halkın asayişini bozan, neslin
ifsadına sebep olan kimseler suçlarının derecelerine göre öldürülür, asılır veya
sürgüne gönderilirler.

Ancak, bu suçları işlemiş olsalar bile, eğer suçlular tevbe ederlerse, bu
cezaların hiçbiri tatbik edilmez. Onlar hakkındaki dava, şahsî hukuk davasına
dönüşür. Yani, yakını öldürülen ya da mallarına zarar verilen insanlar,
isterlerse onları affedebilir ya da cânilere kısas uygulanması ve zararlarının
tazmin edilmesi talebinde bulunabilirler. Günümüzün hukuk tabiriyle, şikâyette
bulunabilir ya da şikâyetlerini geri alabilirler. Diğer bir ifadeyle, kasden adam
öldürmenin dünyadaki cezası kısastır. Öldürülenin vârisleri kısastan vazgeçip
diyet almakla iktifa edebilirler; dilerlerse bunu da bağışlayabilirler. Fakat,
böyle büyük bir cürmün ahiretteki cezası, –şayet kâtil daha sonra tevbe edip
ilâhî rahmete ve Allah’ın fazlına nâil olamazsa– ebedî Cehennem’dir.

Böyle bir cinayetten dolayı ebedî azap çekmek zâhiren çok büyük bir ceza



gibi görünüyorsa da, aslında işlenen günah da çok büyüktür. Zira, yeryüzünde
fesat çıkarmayan, haksız yere kan dökmeyen ve kendi kanını heder edecek bir
bozgunculuk yapmayan bir insanı öldüren kimse, bütün insanları öldürmüş gibi
kabul edilir. Çünkü böyle bir kâtil, Cenâb-ı Hak tarafından bahşedilen yaşama
hakkını gasbetmiş, suçsuz insanların kanlarının haramlığı kaidesini çiğnemiş ve
böylece çirkin bir işe ön ayak olmuş, bu konuda başkalarına da yol açmış ve
cesaret vermiş olur.

Ayrıca, bir câni, sadece bir insanı bile suçsuz yere öldürse, bu cinayet onun
karakterini ortaya koyar; onun kan dökebilir ve adam öldürebilir bir yapıda
olduğunu gösterir. Pratikte bir kere cinayet işleyen bir insan, potansiyel olarak
bütün insanları öldürebilecek bir karakter taşıyor demektir ve artık o, umumi
hüviyeti itibarıyla bir câni ve bir kâtildir. Dolayısıyla, bir kere o öldürücü
günaha girdikten sonra, bir başka insanı öldürmek onun için ilkinden zor
değildir; hele böyle birkaç cinayetin akabinde adam öldürmek ona sıradan bir
iş gibi gelecektir. İşte bu mülâhazayla, suçsuz bir adamın canına kıyan mücrime
bütün insanları öldüren bir kâtil ve bir câni nazarıyla bakılabilir.

Bir Kişinin Hayatını Kurtarmak...
Her kim de bir insanı ihya ederse, yani cinayetten el çekmek, affetmek ve

kısas hakkından vazgeçmek suretiyle onun öldürülmesine engel olursa ya da
boğulma ve yanma gibi bir helak sebebinden kurtararak hayatının devam
etmesine vesilelik ederse, o da sanki insanların hepsine hayat vermiş ve o
iyiliği topyekün insanlığa yapmış gibi olur. Evet, âyetteki ihya, kısastan
vazgeçme, öldürmeme, felâketten kurtarma demektir; zira, hayatın asıl ve
yegâne sahibi Hayy u Kayyûm’dür; O’ndan gayrı hiçkimse hakiki mânâda
öldürmeye ve diriltmeye muktedir değildir. İnsanların yaşatması sadece vesile
olmaları itibarıyladır. Nitekim, Kur’ân-ı Kerim, Nemrud’un “Ben de yaşatır ve
öldürürüm.”5 deyişini ihya kelimesiyle ifade etmiştir ki, onun ihyası,
öldürmeme ve cinayetten vazgeçme mânâsına gelmektedir.

İşte, bu mânâda, bir insanın hayatını kurtaran kimse de karakter ve ruh yapısı
açısından –elinden gelse– bütün insanlığın hayatını kurtarmaya açık ve istekli
demektir. Bu itibarla da, o nerede bir haksızlıkla karşılaşsa, hemen o
haksızlığın önüne geçip –Necip Fazıl’ın tabiriyle– kollarını makas gibi açacak,
“Burası çıkmaz sokak!” diyecek ve öyle bir zulme asla meydan vermeyecektir.

Belki bahis mevzuu olan âyette ilk plânda mânevî kurtarma kast
edilmemektedir; fakat, Allah’a, Resûl-i Ekrem’e ve ahirete inanan bir mü’min,
bildiklerini bildirmek, duyduklarını duyurmak ve tattıklarını tattırmak gayesiyle



bir insana Allah’ı tanıtıyor, Peygamber Efendimiz’i anlatıyor ve dinimizi
öğretiyorsa, onun bu ameli de bir nevi ihya sayılır. Nitekim, Hazreti Rahman,
“Ey iman edenler! Allah ve Resûlü sizi ihya edecek, size hayat verecek
hakikatlere dâvet ettiğinde ona icabet edin.”6 mealindeki âyet gibi ilâhî
beyanlarında insanın hayvaniyetten çıkıp cismaniyeti bırakmasını, kalbî ve ruhî
hayat seviyesine yükselmesini de ihya tabiriyle ifade etmiştir. Dolayısıyla, bir
dava adamı, bedeninin esiri bir insanı nefisten rûha, cismanî hayattan kalb
ufkuna ve oradan da ebedî hayata yürütür ve yükseltirse onu ihya etmiş sayılır.
Bu zaviyeden, bir kişinin kalb hayatı adına dirilişine vesile olmak için sabah
akşam gayret eden ve dur durak bilmeden çalışan o mü’min de, karakter
itibarıyla herkesin kurtuluşunu arzulayan ve bütün insanlığın ebedî saadetini
dileyen, dolayısıyla topyekün beşeri ihyaya amâde bulunan bir insan demektir.

Gıybetin En Kahredicisi
Diğer taraftan, Esmâ-i Hüsnâ arasında İsm-i A’zam, Cuma gününde “vakt-i

icâbe”, vakit namazları içerisinde “Salât-ı vustâ”, insanlar arasında veli kullar,
Ramazan’ın son on gününde Kadir Gecesi, bütün taat ve ibadetler içerisinde
Allah’ın hoşnutluğu, kâinatın ömründe kıyamet ve ferdin hayatında da ölüm anı
gizli olduğu gibi, günahlar ve şerler arasında da öyle cürümler gizlidir ki, onlar
bir anda insanı tepetaklak hâle getirebilir ve onun felâketine sebebiyet
verebilirler. Mü’minlerin sürekli uyanık olmalarına, hep dikkatli
davranmalarına ve devamlı Allah’a sığınmalarına vesilelik eden bu gizliliğin
bir neticesi olarak, aynı isimle anılan günahların bile öyle bir çeşidi ya da
gayret-i ilâhiyeye dokunan öyle bir derecesi vardır ki, o âdeta zehirli bir yılan
gibi avını bir anda sokup öldürür.

Bildiğiniz gibi; bir insanı, onun gıyabında, duyduğu zaman hoşuna
gitmeyecek şekilde anmaya “gıybet” denir. Eğer, söylenen söz doğru ise, o
gıybettir; fakat, yalan ise, hem gıybet, hem de iftiradır ve kat kat çirkin bir
günahtır. Bununla beraber, gıybetin de çeşitleri ve derekeleri (aşağı doğru inen
basamakları) vardır. Hak dostları olumsuz duygu ve düşünceleri bile bu
kategoride mütalâa etmiş ve onlara “kalbin gıybeti” demişlerdir. Bir insanı,
hafife alır şekilde elle göstermek ve kaş-göz işaretleriyle onu tahkir etmek de
bir nevi gıybettir. “Falanın boyu kısa” ya da “Filânın ceketi münasebetsiz
duruyor” türünden sözlerin gıybet olduğunda da şüphe yoktur. Bütün bu gıybet
çeşitleri birer günahtır ve burada hayatın bereketini götürdükleri gibi ötede de
insanı rezil rüsvâ ederler.

Fakat, gıybetin öyle bir çeşidi vardır ki, o, diğerleriyle kıyaslanmayacak
kadar tehlikeli ve kahredici bir günahtır. Öyle ki, bir hadis-i şerifte gıybetin bu



türünün yirmi küsur zinadan daha büyük bir vebal olduğu ifade edilmiştir.7

Meselâ, bir topluluğu, bir hareketi ya da bir cemaati temsil eden bir zatın
gıybetini yapmak bu türden bir cürümdür. Çünkü, o insanın kaderi temsil ettiği
cemaatle bütünleşmiştir; dolayısıyla onun hakkında yapılan bir gıybet bütün
cemaatin gıybetini yapmak gibi sayılır.

Dahası, şayet böyle bir gıybet, herhangi bir insanla alâkalı değil de, diyelim
ki, Şâh-ı Geylânî gibi bir Hak dostu hakkında, ya da herhangi bir hareket veya
sıradan bir cemaat değil de, meselâ, Muhammed Bahauddin Nakşibendî
Hazretleri’nin temsil ettiği bir daire etrafında yapılmışsa, bir de küçük bir
gıybet gibi başlayan bu kîl u kâller medya yoluyla ve ekran aracılığıyla çok
geçmeden koca koca iftiralara dönüşmüş ve her yana yayılmışsa, işte bu öyle
korkunç bir cinayettir ki, –Allah korusun– o günahta küfre açılan sadece bir
değil pek çok yol vardır ve insanın imansız gitmesine bâdî olabilir. Evet, bu
öyle öldürücü bir cürümdür ki, onun içinde Nakşibendî Hazretleri’nin hakkı
olduğu gibi, onun altın silsilesinde bulunan Ubeydullah Ahrâr, Muhammed
Zahid, İmam Rabbânî, Abdullah Dihlevî, Mevlâna Halid Bağdâdî gibi Hak
erlerinin ve onların takipçilerinin de hakları vardır. Çünkü bu zatlar,
Üstadlarından aldıkları ışıkla kendi dönemlerinden bugüne kadar yeryüzünü
aydınlatmış ve nurlarını sürekli neşretmişlerdir; belki farklı versiyonlarıyla
halkalar oluşturmuş ve hep irşada vesile olmuşlardır.

Bir de, bu cürmü işleyen kimse, “cı” ve “cu” ekleriyle o kötü fiilini biraz
daha çirkinleştirirse, o zaman, o sözle işaret ettiği dairedeki bütün fertlerden
teker teker helâllik almadıktan sonra Cennet’e girmesi çok zordur. Zira,
Peygamber Efendimiz, “Gıybetten sakının; çünkü gıybet zinadan daha
şiddetlidir. Kişi zina edip tevbe eder de (bir daha yapmazsa), Allah Teâlâ
onun tevbesini kabul eder. Fakat, gıybet eden, gıybet edilen tarafından
affedilmedikçe, o günahı bağışlanmaz.”8 buyurmuştur. Gerçi, Hazreti Rahman,
ekstradan bir lütufta bulunup mahşerde o mücrimi gıybetini ettiği kimselerle
karşılaştırarak, “Benim şu kuluma hakkınızı helâl edin” diyebilir. Fakat, böyle
bir tâli’lilik sürpriz bir lütfa, ziyade bir ihsana vâbestedir ve unutmamak
lâzımdır ki, ubudiyete dair meseleler ekstra lütuflar üzerine bina edilmez.

Bundan dolayıdır ki, mü’minler öyle kötü bir akıbete düşmemek için gıybetin
her türlüsünden uzak kalmaya bakmalı ve dillerini o çirkin sözlerden
arındırdıkları gibi zihinlerini de kötü duygu ve düşüncelerden temiz tutmaya
çalışmalıdırlar. Zinadan daha beter bir felâket olan gıybet çeşidinden korunmak
için kîl ü kâlin en küçüğünden bile kaçınmalıdırlar; farkına varmadan en
büyüğüne maruz kalmamak için en küçüğünden de içtinap etmelidirler. Allah’ın
belâsı olan o Cehennem zakkumunun kendi hisselerine düşmemesi için sürekli



Cenâb-ı Hakk’a sığınmalı ve dil afetlerinin hepsine karşı tetikte olmalıdırlar.

Fitnenin Böylesi
Aynı hususu, konumuzla çok alâkalı olan fitne hakkında da düşünebilirsiniz.

Aslında, fitne; sapıklık, fikir karışıklığı, iftirak, bir şeye gönül kaptırmak,
günah, küfür, göz alıcı güzellik, mal ve evlât, imtihan, işkence, musibet ve belâ
gibi mânâlara gelmektedir. Kur’ân-ı Kerim’in altmış kadar âyetinde bu kelime
ya da menşei ona dayanan başka bir ifade bulunmaktadır. İki kişi arasındaki
uyuşmazlığa fitne dendiği gibi dinsizliği yaymak, insanları hak yoldan
döndürmek ve içtimaî bünyede terör estirmek gibi kötülükler de fitne
kategorisinde mütalâa edilmektedir. Evet, iki insanı birbirine düşürmek de bir
fitnedir ve çirkin bir günahtır. Fakat, fitnenin de öyle müthiş bir türü ve gazab-ı
ilâhîyi celbeden öyle bir derekesi vardır ki, onu diğer fitne çeşitleriyle müsavi
tutmak mümkün değildir; zira o, insanı bir anda derin bir ateş çukuruna itip
dünya-ahiret saadetini bitirebilir. Dolayısıyla, öyle kötü bir akıbete uğramamak
için fitnenin en küçüğünden bile uzak durmak ve fitne temayülü gösteren söz ve
fiiller daha küçükken onları boğarak büyük bir cürüme dönüşmelerine meydan
vermemek gerekmektedir.

Nitekim, Kur’ân-ı Kerim, “Fitne, adam öldürmekten daha beter bir
günahtır.”9 buyurmaktadır. Yani, her fitne adam öldürmek gibi olmasa bile,
fitnenin öyle bir nev’i vardır ki, o, katilden daha şiddetlidir. Meselâ, kaba
kuvvet kullanarak baskı ve zulüm yoluyla dinsizliği yaymak, Müslümanları öz
değerlerinden uzaklaştırmaya kalkışmak ve nesilleri kendi mânâ köklerinden
kopararak onları hem dünyada hem de ukbâda elim bir azabın içine atmak, öyle
ağır bir suçtur ki; o, adam öldürmekten, bir mazlumun kanını dökmekten ve
hayatını yok etmekten daha tehlikeli bir cürümdür.

Hele bir de öyle cinayetler vardır ki, onlarda fitne ile katil birbirine karışır.
Meselâ; biri kalkar büyük bir insanı öldürür ve ortadan kaybolur. Sonra fâili
meçhul olan bu cinayet masum bir insana ya da bir zümreye fatura edilir.
Dolayısıyla, bir kan davası baş gösterir. Hem maktulün tarafında olanlar hem
de kendilerine suç isnad edilenler karşılıklı eza ve cefaya maruz kalırlar.
Böylece, o cinayet, mukabil atf-ı cürümlerle büyür, genişler ve kocaman bir
fitne hâlini alır. Hâdise, sadece bir adam öldürme veya bir fitne çıkarmadan
ibaret kalmaz; önü alınamaz iç içe fitnelere ve binlerce cinayetin işlendiği bir
anarşiye dönüşür.

Maalesef, İslâm tarihinde bu türden fitneler de meydana gelmiştir ve bunlar
bir adam öldürmekten çok daha fecî cinayetlere sebebiyet vermiştir. Meselâ;



Hazreti Ömer Efendimiz’in (radıyallâhu anh) şehit edilişini sıradan bir cinayet
gibi görmek mümkün değildir. Değildir; zira, Huzeyfe İbn Yemân’ın ifadesine
göre, Hazreti Ömer fitnelere karşı kilitli bir kapıdır; onun şehadetiyle o kapı
açılmış ve hatta kırılmıştır. Evet, bir gün Hazreti Ömer, Peygamber
Efendimiz’in “denizin dalgalanıp kabardığı gibi kabaran ve kuduran fitne”
hakkındaki sözlerini sorunca, Hazreti Huzeyfe, “Ey mü’minlerin emiri, bu
fitneden sana bir zarar yoktur. Çünkü seninle onun arasında kilitli bir kapı
vardır.” der. Ömer Efendimiz “Kapı kırılacak mı, yoksa açılacak mı?” diye
sorar. “Kırılacak!” cevabını alınca, “Demek ki, kıyamete kadar bir daha da
kilitlenemeyecek!” der. Bir dostu, Hazreti Huzeyfe’ye “O kapı kimdir?”
sualini tevcih edince, onun verdiği cevap “O kapı, Ömer’in kendisidir.”10

şeklinde olmuştur. Bu itibarla, Hazreti Ömer’i öldürme sıradan bir cinayet
olarak kabul edilemez; o, fitne kapısını kırma ve bir mânâda kıyamete kadar
cereyan edecek fitnelerin önünü açma mânâsına gelir. Kur’ân-ı Kerim’in,
haksız yere birini öldüren insanın ebedî Cehennem’de kalacağını vurgularken11

işaret ettiği câniler de İkinci Halife’nin kanına giren Ebû Lü’lüe Firuz gibi
kimseler olsa gerektir.12

Ne Kötü Bir Akıbet!..
Evet, “Kim bir mü’mini kasden öldürürse onun cezası, içinde ebedî kalmak

üzere gireceği Cehennem’dir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun
için büyük bir azap hazırlamıştır.”13 mealindeki âyet-i kerimeden hareketle
İbn Abbas (radıyallâhu anhüma)14 ve ondan sonra gelen Tabiîn imamlarından15

bazıları, adam öldüren bir kâtilin ebedî azaba müstahak olacağını
söylemişlerdir. Bazı müfessirler de, bu hükümden yola çıkarak, meseleye şöyle
bir yorum getirmişlerdir: Nasıl ki, bir insanı öldüren kâtile dünyevî ceza
itibarıyla kısas gerektiği gibi, o bütün insanları öldürse de yine aynı kısas
gerekir; aynen öyle de, tek masumu öldürenin cezası ebedî Cehennem olduğu
gibi bütün insanları öldürenin cezası da sonsuz ateştir. Bu itibarla da, bir kişiyi
öldüren sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur.

Vakıa, “Şu muhakkak ki, Allah Kendisine şirk koşulmasını affetmez, ama
bunun altındaki diğer günahları dilediği kimse hakkında affeder.”16 ilâhî
beyanı, Allah Teâla’nın, şirk dışındaki günahları dilediği takdirde affedeceğini
bildirerek bir önceki âyeti takyid etmiştir. Fakat, küllî bir nazarla meseleye
bakıldığında görülecektir ki, her kâtil için ebedi Cehennem’de kalmak söz
konusu olmasa bile, cinayetin de öyle bir çeşidi vardır ki, onu işleyenin dûçar
olacağı akıbet sonu gelmeyen bir azaptır.



Demek ki, gıybet ve fitne gibi günahların derekeleri ve çeşitleri olduğu gibi,
maktulün kimliğine, konumuna ve cinayetin sebep olabileceği neticelere göre
adam öldürmenin de farklı türleri ve suç bakımından değişik dereceleri vardır.
Öldürülen kim olursa olsun, cinayet cinayettir ama bir ordu komutanını ya da
devlet başkanını katletmekle sıradan bir vatandaşı öldürmek, bunların
sebebiyet verecekleri hâdiseler zinciri açısından eşit değildir. Yine, herhangi
bir mekânda işlenen cinayet ile haşerenin bile canına kıyılmasına müsaade
edilmeyen, ağaç yapraklarının koparılması dahi yasak kılınan Harem-i Şerif’te
adam öldürmek aynı kefeye konulamaz. Hele insan öldürmenin öyle bir çeşidi
vardır ki, işleme keyfiyeti, neticeleri ve kapı araladığı hâdiseler bakımından o
cinayeti işleyen kimse bütün insanları katletmiş gibi olabilir. Onun içindir ki,
İbn Abbas Hazretleri, ancak bir peygamberin ya da mü’minlerin idarecilerinin
kanını dökmeyi bütün insanları öldürmeye denk tutmuştur.17 Dolayısıyla, kaderi
milletinin kaderi olmuş bir insana idam sehpasını gösterenler topyekün bir
milletin ölümüne ferman çıkarmış olurlar; kendini insanlığın kurtuluşuna
adamış bir dava erini zehirleyenler, bütün milletin aşına, hatta Hazreti
Muhammed Mustafa’nın (aleyhi ekmelüttehâyâ) çorbasına ve ashabın yemeğine
zehir katmış sayılırlar. Bu da öyle büyük bir cinayettir ki, onu işleyenler
mü’min bile olsalar, bütün insanlıktan helâllik almayınca asla Cennet’in yolunu
bulamazlar.

İşte insan bu denli büyük bir cürme girmemek için katlin en küçük
görüneninden bile uzak durmalıdır. Zira, benzer tehlikeler ve aynı hüküm
bugünün insanları için de söz konusudur. Nitekim, Hasan Basrî Hazretleri’ne
“Bu âyet bizim için de geçerli midir?” denince, o şöyle cevap vermiştir:
“Kendisinden gayrı ilâh olmayan Allah Teâlâ’ya yemin ederim ki, evet
geçerlidir; çünkü, İsrailoğullarının kanı bizim kanımızdan daha aziz ve
değerli değildir!”18

Hâsılı, haksız yere adam öldürmenin her türlüsü büyük bir günahtır; fakat,
onun içinde zamana, mekâna, öldürülenin kimliğine ve konumuna göre farklı
derekelerden bahsetmek mümkündür. Kan dökmenin haram oluşuna muhalif
davrandığı, cinayet yasağını çiğnediği, öldürme işine ön ayak olduğu, diğer
insanları da bu günahı işlemeye karşı cesaretlendirdiği ve böylece toplum
düzeninin bozulmasına yol açtığı için bir kişiyi öldüren bir mânâda bütün
insanları öldürmüş sayılır. Yine, Cenâb-ı Hakk’ın gazabını ve lânetini çekmesi,
Cehennem ateşine sebebiyet vermesi açısından bir kişiyi öldürmekle herkesi
öldürmek birdir. Kısas hakkından vazgeçmek, cinayetten el çekmek ya da bir
felâkete düşmesine mani olmak suretiyle bir insanın hayatını kurtaran kimse de
bütün insanları kurtarmış gibidir.
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İslâm’da İşçi Hakları ve İşçi-İşveren
Münasebetleri1

1. Hak Mefhumu ve İslâm’da Haklar
a. İslâm ve Hak Anlayışı
İslâm; sulh, selâmet ve huzur bulma, Allah ve Resûlü’nün bildirdiklerine tâbi

ve teslim olma, salim ve emin bir yola girerek selâmete yürüme, herkese hatta
her şeye güven vaad etme ve hiç kimseye hiçbir şekilde rahatsızlık vermeme
mânâlarına gelir.

Esasları Allah’ın mesajlarına dayanan ve Peygamber Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) tarafından tebliğ ve temsil edilip yaşanan ve yaşatılan İslâm
semavî bir dindir.. ve bu dini inanarak hayatına hayat kılan da mü’min ve
müslimdir. Onun özünde iman, iz’an ve teslim; zâhirinde de itaat, inkıyat ve
salih amel vardır. Selef, bu dini, “insanları kendi irade ve ihtiyarlarıyla bizzat
hayra sevk eden ilâhî kanunlar mecmuası” şeklinde tarif etmişlerdir ki, işte
böyle dinamik bir sistem hayata hayat kılınıp temsil edildiği ölçüde onun
dünyevî-uhrevî semerelerinden söz edilebilir.

Çok geniş kullanım alanı olan “hak” kelimesi ise, doğru, gerçek ve adalet
mânâlarına gelmekle beraber insanın bir şey üzerindeki mâlikiyetini ve
iktidarını da ifade etmektedir. Bâtılın zıddına hak dendiği gibi ferdî plânda
herkesin nasip ve hissesine de hak adı verilmektedir. Mevzumuza esas teşkil
eden yanı itibarıyla da hak, meşrû nizam tarafından şahıslara tanınan
menfaatleri celb etme ve helâl dairede nimetlerden faydalanma salâhiyeti ve
maddî-mânevî ihtiyaçları ve zaruretleri karşılayıp giderme yetkisidir.

Bu haklar, zâhiren fertlere veya tüzel kişilere aittir; ama aslında bütün
hukukun hakiki sahibi Cenâb-ı Hak’tır. Ne var ki O, bu hakları, bir kısım yetkili
makamlar vasıtasıyla bazı kimselere menfaat, bazılarına salâhiyet, bazılarına
da o menfaatlerden yararlanma ve o salâhiyeti kullanma hakkı olarak
bahşetmiştir. Kulluk vazifelerini ve âmme hukukunu da ihtiva eden “Allah
hakları”; mülkiyeti, tasarrufu, nemalandırılması, menfaatleri fertlere ait olan
“insan hakları” ve menfaat, fayda, çıkar, tasarruf bakımından hem ferdi hem de
toplumu ilgilendiren “müşterek haklar” dediğimiz şeyler ise, bu hakların
hükümleri itibarıyladır ve fıkıh alimleri arasında ıstılah olarak kullanılan birer
tabirdir.

İslâm dinine göre; insanlar hür doğmuşlardır. Hak ve kıymet açısından hepsi
birbirine eşittir. Düşünce hürriyeti, ifade hürriyeti, vicdan hürriyeti



vazgeçilmez haklardandır.. ve yine Müslümanlığa göre; ırk, cins, renk, dil, din
ayrımı yapılmaksızın herkes aynı hak ve aynı imkânlara sahiptir. Ayrıca, bu
haklar, insanın ruh ve beden gibi iki ayrı yanıyla alâkalı büyük-küçük her türlü
hukukunu ve bugün oluşmuş bulunan, yarınlarda da oluşacak olan her çeşit
haklarını içine alır.

Kur’ân-ı Kerim, kendine mahsus üslûbuyla insan hakları diyeceğimiz
konuların hemen hepsine temas etmiş, bunların korunmasıyla alâkalı ciddi
tahşidatta bulunmuş ve hakların durumuna göre hususî müeyyideler vaz’
etmiştir; Allah Resûlü de, uygulamalarıyla her şeyi açık ve net olarak ortaya
koymuş ve bunların aynı zamanda birer Allah hakkı olduğunu ihtar ederek
bunlara mutlaka riayet edilmesi lâzım geldiğini ısrarla vurgulamıştır.

Evet, İslâmî terminolojide bütün haklar, temelde Allah’ın iradesinden gelen
ve O’nun tarafından insanoğluna emanet edilen birer ihsandır. Armağan
türünden bu emanetler, daha insanın ilk yaratılışıyla ona bahşedilmiş, alınıp
satılmaz, azaltılıp çoğaltılmaz, tebdil edilmez, bir mal karşılığı bedel olarak
ödenmez, tayin ve takdiri hâkim güçlerin belirlemesine bırakılmaz ve kat’iyen
emtia (ticarî mal) muamelesi görmez/göremez bir hususiyeti haizdir. Bunun en
sağlam teminatı da toplumu teşkil eden fertlerin ve hususiyle bugüne kadar
onlar arasındaki muteber ve karakterli yetkililerin bu hususu içlerine sindirerek
tabiatlarının bir yanı hâline getirip canları gibi aziz bilmeleri ve koruyup
kollama cehtleridir.

b. Allah Resûlü’nün İnsan Hakları Konusundaki Hassasiyeti
Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) hicretle Medine’yi

şereflendirdiğinde, değişik inanç, çeşitli düşünce ve farklı etnik gruplarla
yaptığı sözleşmeye (Medine Vesikası) milimi milimine riayet edilmiş; dini,
ırkı, sosyal seviyesi ne olursa olsun, fevkalâde bir hassasiyetle herkesin hukuku
gözetilmiş ve uzak-yakın çevreye göre “Medine-i Münevvere” bir “dârü’l-
emân” hâlini almıştı.

Aslında, ne bildiğimiz sözleşme yalnızca Medine Sözleşmesi’nden ibaretti,
ne de olup bitenler sadece üç-beş örneğe münhasırdı. Allah Resûlü (aleyhi
ekmelüttehâyâ), hayat-ı seniyyeleri boyunca, sürekli insan hakları üzerinde
durmuş; bunların büyüğünün önemini ihtar etmiş, küçüğünün de hakir
görülmemesini hatırlatmıştı; O “Küçük, küçük görüldüğü sürece küçük
değildir.”2 diyor, büyüklerin çiğnenmesini de Allah mehafet ve mehabetinin
serhatleriyle engellemeye çalışıyordu.

Rabbine yürümeden az önce, menâsik-i hac esnasında, onbinleri aşan
ruhânîleşmiş mübarek bir topluma, veda edalı hutbeleriyle o güne kadar



kendinden şerefsudûr olmuş bütün hususları son bir kere daha, dinleyenlerin
şahsında kıyamete kadar gelecek ümmetine özetliyordu ki, aslında bu nuranî
beyanların her biri başlı başına insan hakları adına önemli birer belge
mahiyetindeydi.

Söz Sultanı o gün Allah haklarından aile hukukuna kadar her konuya temas
etmiş ve âdeta risaletinin özünü, usâresini ortaya koymuştu. En büyük hak Allah
hakkıydı; O da bununla başlıyor, sonra da derecesine göre hemen her hakka
temas ediyor; hiç olmazsa bir îma, bir işaretle her hususu seslendirmeye
çalışıyordu. İlk sözü: “Allah’tan korkun, O’na karş ı gelmekten sakının!”3

oluyordu.. ve arkasından da O’na itaat etmelerini tavsiye ediyordu.4 Aslında,
Allah’a iman, O’na itaat ve saygıda bulunmak bütün insanî haklara da saygılı
olmanın bir teminatı ve müeyyidesiydi. Aksine, bu esaslar kabul edilmediği
takdirde diğer haklara karşı saygılı olmak da oldukça zor, hatta imkânsızdı.

Sonra dönüp bütün samimiyet ve içtenliğiyle, eşlerin birbirlerine karşı
vazife ve sorumluluklarını hatırlatıyor; kadınların birer emanet oldukları
üzerinde ısrarla duruyor; toplumun bir rükn-ü rekîni olan aile ahengiyle alâkalı
esasları Allah korkusuna bağlayarak bir kere daha ihtar ediyor ve yerleşik
bütün cahiliye teâmüllerini ayakları altına alıyordu.

Malın, canın, aklın, dinin ve neslin korunması etrafında son sözlerini
söylüyor; bu hususlarda tahşidat üstüne tahşidatta bulunuyordu. Vâkıa,
söylenenlerin bir kısmı daha önce de söylenmiş olmaları itibarıyla bilinen
şeylerdi; ama sunma tarzı, sunulan yer ve sunmadaki veda üslûbu konulara ayrı
bir renk, ayrı bir desen, ayrı bir şive kazandırıyor ve gönüllerde o güne kadar
duyulduğundan çok farklı bir mehafet ve ürperti hâsıl ediyordu. “İnsanlar!
Rabbiniz birdir, hepiniz Âdem’densiniz, Âdem de topraktandır.” 5 sözleriyle
sesini yükselttiğinde, çağımızın da problemi olan bir vebaya dikkatlerimizi
çekiyor ve kadrini bilen basiret insanlarına da bu problemi çözmek için bir
altın anahtar sunuyordu.

Çağdaş dünyanın büyük bir bölümü, insan haklarıyla alâkalı bir kısım
konularda hâlâ emekleyedursun, İslâm, asırlarca evvel, suç ve ceza mevzuunda
kanunîlik ilkesini vaz’ ediyor; kesinleşmiş bir suç olmadığı takdirde kimsenin
suçlu sayılamayacağını, maznunun da diğer insanlar gibi bir kısım haklarının
bulunduğunu ve bunların kat’iyen onun elinden alınamayacağını; ihtimallere
binaen insanların cezalandırılamayacağını; kimseye işkence edilemeyeceğini;
her hakkın muhterem olduğunu; insan haklarıyla alâkalı hiçbir şeyin
küçümsenemeyeceğini; kuvvetin hakkın emrine tâbi olması lâzım geldiğini ve
hiçbir zaman hakkın kuvvete feda edilemeyeceğini kemal-i ciddiyetle



hatırlatıyor, herkesi hakka saygılı olmaya çağırıyor, her zaman hakkın hâmîsi
olduğunu bir kere daha gösteriyordu.

İşte, Allah Resûlü’nün hassasiyetle üzerinde durduğu bütün bu hususların
yanısıra, İslâm, işçilere de bazı haklar tanıyor ve işçi-işveren münasebetlerini
âdilâne düzenleyecek bazı kurallar koyuyordu.

2. İslâm’da İşçi Hakları
Bir hukuk terimi olarak işçi; başkasına ait bir işi veya hizmeti bir ücret

karşılığında yapmayı üstlenen ve belli bir bedele mukabil meşrû olan o işi
yapmak üzere emeğini kiraya veren kişi anlamına gelmektedir.

a. Kur’ân’da İş ve İşçi
Ücret karşılığı işçi çalıştırmanın ya da işçi olarak çalışmanın meşrûluğu

Kitap, Sünnet ve icmâ delillerine dayanır. Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i
Sahiha’da, bazen İslâm’dan önceki semavî dinlerin ücretle çalışma ve
çalıştırma uygulamalarından misaller verilerek bazen de doğrudan hükümler
serdedilerek bu husus üzerinde durulmuştur.

Kur’ân-ı Kerim’de, Hazreti Musa’nın, kendisine peygamberlik verilmeden
önce Mısır’dan ayrılarak Medyen yöresine gittiği, orada davarlarını suvarmaya
çalışan iki kızkardeş gördüğü, onlara yardım ettiği ve kızlardan birinin
“Babacığım! Bunu işçi olarak tut! Zira senin çalıştıracağın en iyi adam,
böyle kuvvetli ve güvenli biri olmalıdır.”6 diyerek babasından Musa’yı
(aleyhisselâm) işçi olarak almasını istediği hikâye edilir. Bunun üzerine,
Hazreti Musa, bu iki kardeşin babaları olan –muhtemelen– Hazreti Şuayb’ın
(aleyhisselâm) yanında on sene çalışır; aslında bu kutlu peygamber, o ailenin
koyunlarını güderken aynı zamanda bir nebinin rahle-i tedrisinde nübüvvet
mesleğinin sırlarını da öğrenir. Diğer taraftan, Musa’nın (aleyhisselâm) işe
alınmasını isteyen ve daha sonra da bu nebiye eş olmakla şereflenen firasetli
kızcağızın vurguda bulunduğu iki vasıf bir işçide aranan şartlar adına çok
önemli olsa gerektir: Bunların birincisi, o işi yapabilecek güç ve kuvvet; diğeri
de, güvenilir ve emin bir insan olmaktır.

Musa (aleyhisselâm) ile Hızır’ın yolculuğu anlatılırken de ücret karşılığı iş
yapmaya bir işarette bulunulur. Onların yolları bir köye uğrar; bu sırada Hızır
(aleyhisselâm) orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar görür ve onu düzeltiverir
ama buna karşılık herhangi bir ücret talep etmez. Bunun üzerine, Hazreti Musa,
“İsteseydin, elbette buna karşı iyi bir ücret alabilirdin.” der.7

İslâm alimleri, bu ve benzeri âyetleri, bir insanın, diğer bir insan tarafından
ücret karşılığında çalıştırılmasının meşrû olduğunu gösteren misaller olarak



zikredegelmişlerdir.
Ayrıca, “Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların haklarını ve ücretlerini

eksiltmeyin, halka haksızlık etmeyin!”8; “Sonra boşadığınız eşlerle ilginiz
kesilince sizin hesabınıza çocuklarınızı emzirirlerse, ücretlerini verin!
Aranızda ücret işini meşrû çerçevede, örfe uygun olarak güzellikle görüşüp
sonuçlandırın. Eğer annesinin çocuğu emzirmemesi sebebiyle sıkıntıya
düşerseniz, bu takdirde baba, ücret vererek bir başka emziren kadı n
bulacaktır.”9 gibi ilâhî beyanlarla ücret hususunda da bazı hükümler
konmuştur. Bu arada, mealini verdiğim bu âyet-i kerimede, konumuz olmadığı
için üzerinde durmayacağım ama zikretmeden de geçemeyeceğim önemli bir
hususa da işaret etmek istiyorum: Çocuğun beslenmesi, bakımı ve görümü
öncelikle babanın vazifesi olduğu için boşanma durumunda anneye emzirme
ücreti vermesi gerektiğinin belirtilmesi insan hakları (özellikle de kadın
hakları) ile ilgili bilhassa üzerinde düşünülmesi icap eden İslâmî bir inceliktir.

Başka bir âyet-i kerimede ise, Cenâb-ı Hak, bütün kullarını hem bu dünya
hem de ahiret için çalışmaya davet etmekte ve “İnsan, emek ve gayretinin
neticesinden başka şey elde edemez.”10 diyerek, insanın ancak çalıştığının
karşılığını alacağını anlatmaktadır.

b. Resûl-i Ekrem’in Beyanlarında Çalışma ve İşçi
Öte yandan, İslâm’da Yüce Yaratıcı’ya karşı vazifelerini de yerine getiren

bir insanın çalışması ibadet kabul edilmiştir. Dolayısıyla, işçinin emeği
kutsaldır, değerlidir. Nitekim, Peygamber Efendimiz, “Hiç kimse kendi elinin
emeğinden daha temiz bir kazanç elde edemez.” buyurmuş ve bu konuda
Allah’ın elçisi olmasına rağmen kendi alın teriyle geçimini sağlayan Hazreti
Davud’u hüsnümisal göstermiştir.11 Dahası, Resûl-i Ekrem Efendimiz,
çocuklarının rızkını sağlamak veya anne ve babasının ihtiyaçlarını karşılamak
ya da kendi ekmeğini kazanmak için evinden çıkan bir insanın evine döneceği
ana kadar Allah yolunda olduğunu söylemiştir.12 Ayrıca, kimseye muhtaç
olmamak ve anne babasını, çoluk çocuğunu da başkalarına el açtırmamak için
işe giden bir insanın her adımda ibadet sevabı alacağını müjdelemiştir.13

Bir gün, Allah Resûlü, sahabe efendilerimizden Hazreti Muaz ile musafaha
edince buyurur ki: “Muaz, ellerin nasırlaşmış!” O cevap verir: “Evet, yâ
Resûlallah, kazma elimde toprakla meşgul oluyor ve bu sayede çoluk
çocuğumun nafakasını kazanıyorum.” Fahr-i Kâinat Efendimiz, –edep ve
haysiyetiyle çalışan bütün işçilerin alnını öpercesine– Hazreti Muaz’ı öpüp
buyurur ki: “Bu eli Cehennem yakmaz.”14

Bir başka gün de, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)



Medine’de ashabı ile birlikte otururken genç yaşta dilenen bir fakir çıkagelir.
Fakir, kendisinin ve âilesinin aç olduğunu söyler ve yardım ister. Allah Resûlü
tarafından genç adamın evine gönderilen Hazreti Ali, adamın evinde çocuklar
üzerine örtülmüş bir kilim ve bir tencereden başka bir şey olmadığını görür.
Bunun üzerine, Resûlullah Hazreti Ali’ye o kilim ve tencereyi pazarda satarak
parasıyla ip almasını emreder. Hazreti Ali söyleneni yapar. Peygamber
Efendimiz ipi fakir adama uzatarak, “Bunu al, dağlara git, odun toplayıp
satarak para kazanmaya çalış. Kırk gün evine hiç uğrama. Bu süre zarfında
evin bütün ihtiyaçlarını biz göreceğiz!”15 buyurur. Adam kırk gün sonra
kazandığı paralarla Resûlullah’ın huzuruna gelir. Allah Resûlü, ona Medine’de
bir ticarethane açtırır ve adam böylece geçimini sağlamaya başlar. Bu hâdise
üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: “... Sizden birinizin urganını
omuzuna alarak dağdan odun toplaması, sonra da onu sırtlanarak pazara
götürüp satmak suretiyle geçinmesi, herhangi bir kimseye gidip de ondan bir
şey istemesinden daha hayırlıdır.”16

Ayrıca, Allah Resûlü, işçilerin haklarının korunması, ücretlerinin eksiksiz ve
zamanında verilmesi, onlara güzel davranılması hususlarında da pek çok
tavsiyede bulunmuştur. Bu nebevî tavsiyeleri, yeri geldikçe zikredeceğimi
belirterek, burada iki hadis-i şerifi hatırlatmakla yetineceğim: Resûl-i Ekrem
Efendimiz, bir keresinde, “Allah Teâlâ, çalışt ırdığı işçiden a’zamî verim
aldığı hâlde, onun ücretini tam ödemeyenin öteki hayatta hasmı olacaktır!”17

buyurmuş; bir kutsî hadiste de şu ilâhî tehdidi seslendirmiştir: “Üç kimse,
kıyamet gününde Beni karşısında bulacaktır: Benim adımı kullanarak
haksızlık eden; hür bir insanı satıp parasını yiyen; bir işçiyi çalıştırıp da
ona ücretini vermeyen!”18

c. İşçilerle Alâkalı Genel Hükümler
İslâm alimleri, genel olarak, işçileri özel (hâs) ve ortak (müşterek) olmak

üzere iki kısımda ele almışlardır:
1. Özel işçi (ecîr-i hâs); bir anlaşma ile belirlenen süre içerisinde ve tayin

edilen bir ücret karşılığında sadece bir işveren için çalışan kişidir. Bu işçi, o
süre zarfında sadece kendi işverenine bağlıdır; başka bir işte çalışamaz.
Bununla beraber, iş verildiği taktirde hemen o işe koyulmak üzere işyerinde
hazır bulunduğu sürece –o süre içerisinde hiç iş olmasa da– ücretini alır. Bir
aylığına tutulan hizmetçi, mevsimlik ziraat işçisi ya da gündelikli inşaat ustası
gibi kimseler ve devlet memurları bu kategoriye dahildir.

2. Ortak işçi (ecîr-i müşterek) ise; doktor, muhasebeci, terzi ve marangoz
gibi, sadece bir kişiye ya da bir kuruma değil de herkese iş yapan serbest



meslek sahibi kimsedir. Bu gruba dahil olanlar, sadece bir işverene bağlı
çalışmazlar; bir anda pek çok kişiden iş kabul edebilir ama üzerlerine aldıkları
o işi yapmadıkça ücrete hak kazanamazlar; diğer bir ifadeyle, onlar yaptıkları
iş başına ücret alırlar.

İslâm’a göre; bir işçiye, onun gücünü aşan bir iş yüklememek gerekir. “Allah
hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz.”19 âyet-i
kerimesi, mü’minlere bu ilâhî ahlâkı öğretmekte ve –diğer mânâlarının
yanında– insanlara ancak altından kalkabilecekleri işleri tahmil etmek
gerektiğini de vurgulamaktadır. Peygamber Efendimiz, bu hususu da içeren bir
hadis-i şerifte, Müslümanların işçilere nasıl bakması lâzım geldiğini şu
sözlerle ifade etmiştir: “İşçi kardeşleriniz sizin işlerinizi yapan kimselerdir.
Allah onları ellerinizin altına verdi; dileseydi sizi onların elleri altına
sokabilirdi. Öyleyse, yanınızda işçi çalıştırıyorsanız, yediğinizden onlara da
yedirin, giydiğinden giydirin. Onlara güçlerini aşan bir iş teklif etmeyin;
eğer zor bir işi yapmalarını isterseniz, siz de onlara yardım edin!”20

İnsanları ancak yapabilecekleri işlerden sorumlu tutan ve herkesin durumunu,
konumunu gözeten İslâm, bu prensibini çocuklar hakkında da öne çıkarmış ve
onların çalıştırılamayacağı hükmünü koymuştur. Onların önce eğitimlerini
tamamlamaları gerektiğini belirtmiş ve bu gayeye matuf bir iş olacaksa ona
“evet” demiştir. Bu itibarla da, Müslümanlığa göre, çocuklar ancak velilerin ve
idarecilerin izniyle bir sanatı öğrenmek için çalıştırılabilirler. Bu hususta
İslâm’ın bir inceliğini daha görmek mümkündür; ona göre, anne-baba ücret
mukabilinde kendi evlâdını kendi işyerinde çalıştırabilir; fakat, çocukların
kendi anne-babalarını ücretle çalıştırmalarına izin yoktur; çünkü, İslâm reşit ve
imkân sahibi çocuklara anne-babalarına bakma mükellefiyeti yüklemiştir.

Diğer taraftan, işçinin sağlığı ile oynayan hiçbir iş kolu, İslâm’da tecviz
edilmemiştir. Zira, bir insanın hayatı, Allah katında bütün insanların hayatı
kadar değer ve kıymete sahiptir.21 Durum böyle olunca, yüzde yüz emniyet ve
yüzde yüz sıhhat kazandırılmadıkça, İslâm bir işçiyi yerin derinliklerine salıp
oralarda çalıştırmaya asla razı olamaz. Zaten şuurlu hiçbir Müslüman işveren,
böyle bir vebâli göze alamaz. Haddizatında, böyle bir durumda bu mesele
hiçbir zaman ferdin şahsî inisiyatifine de bırakılamaz. Bu gibi iş yerlerini
denetim ve kontrol altında tutmak devletin vazifesidir.

Ayrıca, işçiler, namaz ve oruç gibi farz ibadetleri yerine getirme hakkına
sahiptiler. Fukaha’dan İbn Âbidîn’e göre, işverenin, işin yoğun olması
sebebiyle vakit namazlarında işçiyi camiye göndermeyip işyerinde ibadet
etmesini istemeye hakkı vardır; fakat, cemaatle eda edilmesi gereken cum’a ve



bayram namazları bundan müstesnadır.22 Meselenin özü; işveren, vakit kaybı
oluyor gibi bahanelerle işçisinin ibadetlerine mani olmamalı ve dinî
görevlerini yapabilmesi hususunda ona imkân tanımalı; işçi de bu hoşgörüyü
istismar etmeden hem kulluğunun hem de işçiliğinin hakkını vermelidir.

Büyük sermaye sahiplerinin ve kabile büyüklerinin kibir, açgözlülük ve
hırsla işçileri ve köleleri sömürdükleri câhiliye döneminde onların zulme
dayalı düzenlerini altüst ederek yeryüzünde Allah’ın emirleriyle şekillenen bir
sosyal adalet sistemi oluşturan İslâm, zenginliği, fakirliği bir imtihan olarak
kabul etmiş, işçilerin sömürülmesini önlemiş ve bir mânâda sınıfsız bir toplum
anlayışı geliştirmiştir. Bu itibarla da, Müslümanlar arasında işverenler, içtimaî
hayatta işçilerden daha aziz ve değerli değildir; işçiler de işverenlere nazaran
kıymetsiz ve değersiz kabul edilmemektedir. Çünkü, İslâm’da üstünlük takva
iledir; ilim ve amel bakımından ilerde bulunan ve Allah’a karşı saygı hisleriyle
dopdolu olan bir kimse daha üstündür.

İslâm fıkıhçıları, fertler çalışacak iş bulamazlarsa, devletin onlara iş bulmak
ve geçimlerini sağlayabilecekleri imkânlar hazırlamak zorunda olduğunu
belirtirler. Devlet, bir taraftan dilenmeyi, rüşveti, fâizi ve kumarı yasaklayıp
bunlara mani olmalı; diğer yandan da çalışmayı emrederek herkese uygun iş
sahaları açmalıdır. Hastaların, yaşlıların, kimsesizlerin ve yoksulların geçimini
garanti altına almak da devletin vazifeleri arasındadır.

3. Ücret
Ücret, Arapça bir kelime olup, “Bir iş veya hizmet mukabili verilen hak, o iş

ya da hizmet için belirlenen bedel, sa’y ve gayretin karşılığı” demektir. Ücret,
çalışmanın hedefi ve tabiî bir netîcesidir.

a. Ücret Teorileri
Ücretin neye göre belirleneceği, nasıl verileceği ve ne zaman ödeneceği

meselesi, bugüne kadar iktisatçıları en çok meşgûl eden konulardan biri
olagelmiştir ve bu mevzuda çok sayıda ücret teorileri ortaya konmuştur.

“Emek talebi, sermaye arzına bağlıdır” diyerek yola çıkan Adam Smith;
emeği bir meta gibi değerlendirip, ücreti emeğin arzı esasına dayandıran
Ricardo; “belli bir dönemde millî sermayeden işçi ücretlerine ayrılan fonun
işçi sayısına bölünmesi ücret seviyesini belirler” kaidesi üzerine “ücret fonu
teorisi”ni kuran John Stuart Mill; “kâr, işçinin ücretinden çalınmış bir haktır ve
ücret tamamen emeğe dayalıdır; dolayısıyla elde edilen mâmûlün hepsinde, eş
bir ücret standardı olmalıdır” diyen Marks, Batı’da kalabalık taraftar bulan ilk
ücret teorilerinin fikir babaları olmuşlardır.



Batı dünyasında en çok kabul gören ücret teorilerinden biri “marjinal
verimlilik teorisi”dir. Bu teoriye göre; ücret seviyesi, üretime katılan sonuncu
işçinin marjinal verimliliğine göre belirlenir. Yani marjinal (genel işleyişe
ayak uyduramayan, sonuncu) işçinin sağladığı hâsıla artışı ücret seviyesini
belirler. Buna göre, emeğin verimliliği arttıkça üretim, üretim arttıkça da ücret
artacaktır. Ne var ki, işçiye verilen ücretin, bu teoride ileri sürüldüğü şekilde
işçi lehine doğru sarktığı pratikte hiç görülmemiştir ve işçi, ekseriyet itibarıyla
hep asgarî ücret üzerinden muâmele görmüştür. Hatta bazen, asgarî ücret çok
aşağıya çekilmiş ve verilen ücretler yüksek gibi gösterilmiştir; fakat, neticede
işçinin aldığı ücret onun için hep boğaz tokluğu ölçüsünde kalmıştır.

Batıda geliştirilen bir diğer iyimser ücret teorisi de “pazarlık gücü
teorisi”dir. Bu teori, işçinin teşkilâtlanmasını ve işverene karşı bir güç olarak
çıkıp onunla pazarlık yapmasını savunur ve ücret seviyesinin belirlenmesinde
bu gücü esas kabul eder.

Bu iyimser ücret teorileri suistimale uğramadıkları ölçüde zahiren işçi adına
faydalı gibi olmuştur. Ancak, bunlardan marjinal verimlilik teorisinde ücretin
seviyesi emeğin verimliliğine bağlandığından ve bunun tesbîti de tamamen
işverene bırakıldığından kötüye kullanma yolu açıktır. Buna karşılık, pazarlık
gücü teorisinin tatbik görmesi de, istismar edilmesi hâlinde belli ölçüde
işverenin mağduriyetine yol açabilir.

Günümüzde durum biraz daha farklıdır. Bilhassa ileri ülkelerde, işçiye
eskisine göre daha insanca bir muâmele yapılmaktadır. Tabiî ki, en kötü
yollarda ve bâtıl mezheplerde bile bir hakikat tanesi bulunabileceği gibi,
zikrettiğim ya da hiç değinmediğim teorilerde de akla, mantığa ve insanî
fazilete uygun hususlar bulunabilir. Fakat, rahatlıkla söyleyebilirim ki, İslâm’ın
teklif ettiği ücret sistemine ve ücret seviyesine henüz hiçbir beşerî sistem
ulaşabilmiş değildir.

b. İslâm’da Ücret
İşçi, bugüne kadar ne kapitalist ve liberal sistemlerde, ne de komünist ve

kolektivist düzenlerde aradığını bulabilmiştir. Her ne kadar Batı’da işçinin
hayat standardı eskiye nispetle biraz yükseltilmiş olsa da, yine de o, çarşı ve
pazardaki arz-talep unsurlarının belirlediği seviyede bir ücret alamamaktadır.
Bu sistemlerin çoğunda arz-talep bütünüyle devlet tekelinde ya da büyük
sermaye sahiplerinin güdümünde olduğundan, işçinin, kendi ücret standardını
belirleme hususunda hiçbir tercih şansı yoktur. Bütünüyle mukâyese esaslarının
ortadan kaldırıldığı bu dünyada işçi, eline verileni öpüp başına koymak
zorundadır. Bu sistemlerin tek ortak yanı, hepsinde de işçinin istismar



edilmesidir. Birisinde bu istismar makyajlı iken, diğerinde bütün çirkinliği ile
ortadadır.

Evet, tekrar etmeliyim ki; İslâm’ın teklif ettiği ücret sistemine henüz hiçbir
beşerî teori ulaşabilmiş değildir. Ne var ki, bu sistemi iyi anlayabilmek ve
onun üstünlüğünü görebilmek için İslâm’ın bir bütün olarak ele alınıp
değerlendirilmesi ve ona küllî (bütüncül) bir nazarla bakılması gerekmektedir.
Çünkü, ücret konusu, işçi ile işveren arasındaki münâsebetlerden sâdece
biridir. Bu itibarla, onu müstakil olarak ele almak, istenilen sonucu vermez;
dolayısıyla, ücretle birlikte diğer karşılıklı hak ve sorumluluklar da nazara
alınmalı ve ücret, bu münâsebetler zincirini meydana getiren halkalardan
sadece biri olarak değerlendirilmelidir. Hatta bu mesele, İslâm’ın içtimâî ve
iktisadî diğer prensip ve müeyyideleri arasındaki yer ve durumuna göre de ele
alınıp incelenmelidir.

İslâm’a göre işçi ücretlerini miktar olarak belirleyen doğrudan bir âyet veya
hadis yoktur; zaten, zamanın ve şartların sürekli değişmesi de bunun böyle
olmasını gerektirir. Ancak âyet ve hadislerde adaletli bir ücretin belirlenmesi
için bazı ölçüler verilmiştir. Çünkü işin çeşidi, çalışma süresi, beldenin
ekonomik şartları ve işçinin becerisi ücretin miktarı üzerinde etkili olan
unsurlardır. İslâm bütün bu unsurların gözetilmesini gerektiren kaideler vaz’
etmiştir. “Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların haklarını ve ücretlerini
eksiltmeyin, halka haksızlık etmeyin!”23 mealindeki âyet-i kerimeden tutun da,
insanın bu dünyada yaptığı zerre kadar bir iyiliğin mükâfatını ahirette göreceği
gibi yine zerre kadar bir kötülükten dolayı da mutlaka cezalandırılacağı
hususundaki ikazlara kadar İslâm ahlâkının çerçevesini belirleyen bütün dinî
emirler işçi haklarına da aynıyla yansımıştır. İşte, Müslümanların ücret anlayışı
bu zaviyeden değerlendirilmelidir.

İslâm’da çeşitli iş ve meslekler için genel ücret miktarları belirlenmemekle
beraber, bunun, iş akdi yapılırken tespit edilmesi istenmiştir. Aksi hâlde iş
anlaşmasının geçersiz olacağı ve işçinin çalıştığı günler için emsal ücrete hak
kazanacağı belirtilmiştir. Diğer bir ifadeyle, ücret, işçi ile işveren arasındaki
pazarlığa bağlıdır; ancak önceden bir pazarlık yapılmadıysa ecr-i misil (emsal
ücret) verilir; yani, ücret, bilirkişiler tarafından o gün aynı işi yapan kimselerin
aldığı ortalama ücrete ve örfe göre belirlenir. Aslında, böyle bir uygulama
işçinin lehinedir ama işverenin herhangi bir haksızlığa uğramasına da müsaade
edilmemektedir.

Ücret miktarı tespit edilirken, işçinin kendisinin ve bakmakla yükümlü
olduğu kimselerin barınma, yeme-içme, giyim-kuşam ve eğitim gibi temel
ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde olmasına dikkat edilmelidir. Bu hususlara



vurguda bulunan Resûl-i Ekrem Efendimiz, “Şayet, bir kimse bizim işçimiz
olarak vazifelendirilirse, barınacak yeri yoksa kendisine bir ev edinsin;
bekarsa evlensin; hizmetçiye ihtiyacı varsa o iş için birini tutsun ve eğer
biniti yoksa bir binit edinsin. Kim, bunlarla yetinmez de daha fazlasını
isterse, o, ya emanete hıyânet edecek veya hırsızlığa düşebilecek birisidir.”24

buyurmuştur.
Bu hadis, ücretlerin, işçilere sağlaması gereken hayat seviyesine işaret

etmektedir. Buna göre, bir işçi ücretinden yapacağı tasarruflarla makul süre
içinde ev edinebilmeli; bekârsa evlenebilmeli ve arabası yoksa, bir araç satın
alabilmelidir. Günümüzün bir kısım fıkıhçılarının yaklaşımına göre, ücretin
tespitinde, işçinin, bu aracı rahat kullanabileceği mali imkânlara sahip olması
da hedeflenmelidir ki, aslında, işçinin ürettiği ekonomik değerlerin bedelleri
içinde, bu sayılanları karşılayacak ölçüde emek bedeli vardır.

Ayrıca, alışverişlerde eşya fiyatlarını uzun süre sabit tutmak mümkün
olmadığı gibi, emeğin değerini de dondurmak mümkün olmaz. Dolayısıyla, arz
etmeye çalıştığım ölçüler içinde ve temel ihtiyaçlara göre, çeşitli meslekler
için belirlenecek ücret, eşya fiyatlarında meydana gelebilecek artışlar oranında
zaman zaman yeniden tespit edilmelidir. Temel ölçüler içinde adaletli ücret
belirlendikten sonra, paranın değerinin düşmesi ve eşya fiyatlarının yükselmesi
nispetinde ücretler de artırılmalıdır.

c. Ücretlerde Farklılık
Ücret mevzuunda üzerinde durulması gereken bir diğer husus da ücretin

çeşitliliği meselesidir. Cenâb-ı Hak, insanları ayrı ayrı istidât ve kabiliyette
yaratmıştır. Kabiliyetlerdeki bu ayrılığın, görülen işe aksetmesi ne derece
normal ise, yapılan işlerdeki ayrılığın da ücrete aynı şekilde aksetmesi o
derece tabiîdir. Bütün iş ve meslekler eşit emek, eşit yetenek gerektirmediği
gibi iş riskleri de farklı farklıdır; dolayısıyla bu unsurlar göz önünde
bulundurulduğunda işçilerin eşit ücret almasının gerekmediği anlaşılır. Meselâ;
bir inşaat işçisi özel bir eğitim ve yeteneğe gerek olmaksızın çalışabilir. Fakat
aynı inşaatın mühendisi, fayans, mermer veya parke döşeyicisi ise ancak özel
eğitim ve beceri ile işini yapabilir.

Dünya, insan için duygu ve kabiliyetlerini inkişaf ettirme yeridir. Onun için
de İslâm’da, duygu ve kabiliyetlerin inkişaf ettirilmesine göre mükâfat verme
prensibi vardır. Kur’ân-ı Kerim’in, “İnsana sa’yinin semeresinden başka bir
şey yoktur.”25 mealindeki âyeti fevkalâde istidât ve kabiliyetin, fevkalâde
muâmeleyi gerektirdiğine de işaret etmektedir ki, bu, İslâm’ın ücret ve mükâfat
mevzûunda değişmeyen bir prensibidir.



Evet, bu ilâhî sistem, beyin gücüyle çalışana da, beden ameliyesinde
bulunana da emekleri nispetinde karşılık verme ölçüsünü getirmiştir.
Dolayısıyla omuzları üzerinde Hazreti Ömer’in kafasını taşıyana verilecek olan
mükâfat ile, hiçbir fikir cehdinde bulunmadan sadece bedenî bir iş yapana
verilecek mükâfat her hâlde aynı olmayacaktır ve olmamalıdır da. Gece-gündüz
durmadan işini düşünen ve âdeta yirmidört saat mesai yapan bir insanla, birkaç
saatlik çalışmadan sonra yan gelip yatan insanı birlikte değerlendirmek elbette
âdilâne değildir. Onun için, eşit ücret teorisi dünyanın büyük bölümünde, uzun
zaman tamamen beşerin tabiatına, fıtratına ters bir istikâmette işlemiş ve asla
her zaman kabul edilebilir bir tatbikat olma özelliği gösterememiştir.

Öyle ise istidat ve kabiliyetler, kâmet-i kıymetlerine göre ücret almalıdırlar.
Ancak, en aşağı seviyedeki insana verilen ücret de, mutlaka onun insanca
yaşamasına yetecek ölçüde olmalı; fazlalıklar ise, insanların o mevzûdaki
maharet ve tecrübelerine göre tespit edilmelidir.

4. İşçi-İşveren Münasebetleri
Başkasına ait bir işi veya hizmeti bir ücret karşılığında yapmayı üstlenen

kimseye “işçi” adı verildiği gibi, bir işin sahipliğini ve sermaye gücünü elinde
tutan, bir ücret karşılığında başkalarını çalıştıran ve onların çalışma düzenini
belirleyen kimseye de “işveren” denmektedir. İşveren bir şahıs olabileceği
gibi, vakıf, şirket ya da devlet gibi tüzel kişiler de olabilir.

İşveren ve işçi ayırımının birer sınıf olarak ortaya çıkışı, iktisadî
faaliyetlerin büyük çapta yapılmaya başlandığı dönemlere has bir durumdur ve
özellikle de Batı’ya ait bir hâdisedir. Çalışma hayatında emeğin kiraya
verilmesi ve kiralanması açısından işçi ve işveren tabirleri İslâm toplumunda
da vardır; ama bu ayrım işçi sınıfı, proletarya, patron ve burjuvazi
kavramlarının çağrıştırdığı uygulamalardan tamamen farklıdır.

Müslümanların içtimâî hayatında sınıflar arası bir ayrışma, çatışma ve
mücadele asla söz konusu değildir. Çünkü İslâm toplumu, din kardeşliği
esasına, herkesin güttüğünden sorumlu bir çoban olduğu kaidesine ve zerre
kadar iyilik ya da kötülüğün mutlaka ötede karşılık bulacağı inancına bağlı bir
ahlâk üzerine inşa edilmiştir. Bu sebeple Müslümanlar için işçi tabiri, ferdî bir
kavramdır; zira, bu âdil düzende insanlar daimî surette işçi veya işveren olarak
kalmayabilirler; dün emekçi iken bugün mülk sahibi olabilirler. Bugün
emeğiyle geçinen bir işçi yarın emek-sermaye iştiraki (müdârabe) ya da ziraat
ortaklığı (müzâraa) gibi bir beraberlik vesilesiyle işveren sıfatını kazanabilir.

a. Emek-Sermaye Mücadelesi



Amel ve ücret, sa’y ve sermaye konusu, sosyal ihtilâller tarihine girmiş çok
önemli bir meseledir. Nitekim; Bediüzzaman Hazretleri, “Şu âlemin ihtilâli
nedir?” sorusuna “Sa’yin sermaye ile mücadelesidir.”26 diye cevap vermiştir.
Zenginlerin, az bir ücret mukâbilinde fakirleri kendilerine hizmetçi
yapmalarının, yani, sermaye sahiplerinin ehl-i sa’yi ve ameleyi küçük bir
ücrete mukâbil istihdam etmelerinin büyük ihtilâllere sebebiyet verdiğine
dikkat çekmiştir. Evet, Sosyalistlik ve Bolşeviklik sûretinde, önce Rusya’yı
perişan eden, sonra da bütün dünyaya yayılan emek-sermaye kavgası zengin-
fakir arasına öyle bir kin ve nefret sokmuştur ki, sabahtan akşama kadar on
kuruşluk bir ücret için çalışıp didinen fakir insanların kalbine, bankalar
vasıtasıyla bir günde bir milyon kazanan sermaye sahiplerine karşı kin duygusu
yerleşmiş, her yerde halk ayaklanmaları baş göstermiş ve bu şekilde başlayıp
devam eden sınıf kavgaları senelerce sürmüştür.

Aslında, kavgaya esas teşkil eden konu gayet basittir: “Sermaye mi asıldır,
yoksa emek mi?” İşte dünden bugüne bütün söylenilenler bu basit sorunun
etrafında örgülenmiştir. Ne var ki, işin başında bir fâsit dâireye girilmiş ve
oradan bir türlü çıkılamamıştır.

İktisadî sistemlerin bazıları, sermayeyi esas kabul ederek onu her şey saymış
ve “Sermaye olmadan hiçbir şey yapılamaz” görüşünü savunarak insanın terine
ve emeğine hiçbir kıymet vermemişlerdir. Onlara göre; işçi ister yeraltı
madenlerinde çalışsın, ister dehlizlerde nefes tüketsin, ister tarlalarda orak
sallasın ve isterse sırtında taş taşısın emeğin değeri sınırlıdır. İşçiye verilen
ücret de, sermayeyi kullanmaya vesile olmasına binaendir ve sadaka kabilinden
bir şeydir. Görüldüğü gibi, bu anlayışta sermaye âdeta putlaştırılıp mâbud
hâline getirilmek istenmektedir ki; eski dünyanın huzurunu bu telakki bozduğu
gibi günümüzdeki pek çok millet ve devleti de yine bu anlayış
yutmuştur/yutmaktadır.

Buna reaksiyon olarak ortaya çıkan diğer bir kısım sistem ve anlayışlara
gelince; onlar da emeği totemleştirip, “her şey emekten ibarettir” diyerek yeni
bir put teklif etmişlerdir. Bunlara göre sermaye sadece bir sömürü vasıtasıdır.
Sermayedâr ise, emekçinin kanını emen bir parazitten ibârettir.

Her iki zihniyet ve düşünce arasındaki bu sert kutuplaşma, belli dönemlerde
çok büyük boyutlara ulaşan kargaşaya ve anarşiye yol açmıştır. Öyle ki, bu
tâlihsiz dönem, kitlelerin sokaklara döküldüğü, çalkantıların çalkantıları takip
ettiği ve dünya çapında sınıf çatışmalarının yaşandığı bir karanlık zaman dilimi
olmuştur. Tabiî bu arada toplu sözleşmeler, grevler ve lokavtlarla sürekli
çözümler aranmıştır ama acaba bütün bunlar açılan onca yarayı tedaviye yetmiş



midir, yoksa büsbütün onu azdırıp kangren hâline mi getirmiştir, bunu zaman
gösterecektir!..

b. İslâmî Perspektiften Emek ve Sermaye
Mevzuya İslâmî perspektiften bakıldığında, emek ile sermayenin ruh ve ceset

gibi bir bütün olduğu görülür. Ruh, yani emek asıldır; ceset, yani sermaye ise,
ona bağlıdır. Sermayedeki düzen, sistem, âhenk, canlılık ve cevvâliyet, emekle
yakından alâkalıdır.

“Bugünkü sermaye, dünkü emeğin karşılığıdır” diyen Marks, emek-sermaye
münâsebetinin bir yönünü ifade etmiştir. “Bir yönünü” diyorum, zira behemehal
her sermayenin bir emeğe dayalı olduğu doğru değildir. Çünkü, kendi
mahiyetimiz ve içinde yaşadığımız dünya inceden inceye tetkik edildiğinde,
sayısız ilk mevhibelere hiçbir emek sarfetmeden, meccanen mazhar olduğumuz
ve hayat boyu da her an lütuflar sağanağı içinde bulunduğumuz daha iyi
görülecektir.

Meseleye değişik bir zaviyeden bakacak olursak, Marks’n bu yaklaşımında
bir doğruluk payı da yok değildir. Çünkü, Allah (celle celâluhu), “İnsan, emek
ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Gayretinin semeresi ise
ileride mutlaka ortaya çıkar; emeğinin karşılığı kendisine tam tamına
ödenir.”27 buyurmaktadır. Öyle ki, Kur’ân-ı Mûcizü’l-Beyân’ın bu ifadesine
im’ân-ı nazar edince, sermayenin altında emeğin bulunduğu hakikati de
görülecektir. Bu noktadan hareketle diyebiliriz ki, yine esas olan emektir;
sermaye ise, ona tâbidir. Fakat, bu yaklaşımda sermayeyi bütün bütün değersiz
sayma mevzubahis olmadığı gibi, emeği putlaştırıp mihrap hâline getirme de
söz konusu değildir.

Başkaları meseleyi ne şekilde ele alırsa alsın, İslâm sa’y (emek) ile
sermayeyi yan yana getirip, her hak sahibine hakkını hem de vakit fevt etmeden
vermiştir. Zira, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Bir işçi tutan
kimse, daha işin başında ona vereceği ücretin miktarını bildirsin!”28 ve
“Çalıştırdığınız kimsenin ücretini henüz teri kurumadan veriniz!”29

buyurarak, bir yandan çalışmayı alkışlamış; diğer taraftan da sermaye sâhibini
gözeterek, işverenin herhangi bir hakkının zimmete geçirilmesini ve iş
hukukunun çiğnenmesini haram saymıştır.

Diğer taraftan, Resûl-i Ekrem Efendimiz ara sıra ümmetinin dikkatini çekmek
üzere anlattığı kıssaların birinde, mü’min işverenleri işçinin emeğini
nemalandırarak onu da sermaye sahibi yapmaya teşvik etmiştir. “Mağara
hadisi” olarak da bilinen bu hadis-i şerifte şu hâdise anlatılmaktadır:

Gecelemek için bir mağaraya sığınan üç kişi, dağdan kopan büyük bir



kaya parçası yuvarlanıp çıkışı kapayınca bir türlü oradan çıkamazlar. Bunun
üzerine, sırayla Hak katında makbul olduğuna inandıkları bir ameli vesile
kılarak Cenâb-ı Hak’tan kayanın yuvarlanıp gitmesini dilerler. Onlardan
birincisi, anne-babasına karşı ihsanla davranışını vesile edinerek onunla
niyazda bulunur; ikincisi, tam harama girip, iffetini kirleteceği bir anda, sırf
Allah korkusu sebebiyle böyle bir günaha girmekten vazgeçişini duasına
mevzû yapar. Her iki duada da taş biraz k ımıldar, ancak yine de
çıkabilecekleri kadar bir boşluk meydana gelmez.

Üçüncü şahıs ise şöyle dua eder:
“Rabbim, yanımda bir işçi çalıştırdım. Diğer işçilerin ücretini verdiğim

gibi, onun ücretini de ödemek istedim. Hâlbuki o, teklif ettiğim ücreti
azımsadı ve ‘Ben bunu almam’ deyip gitti. Onunla bir koyuna anlaşmıştık. O
gidince ben de koyunun ayrı üremesine zemin hazırladım. Seneler geçti ve bu
bir tek koyun büyük bir sürü hâline geldi. Derken, bir gün bu adam kapımı
çaldı ve benden hakkını istedi. Ben de o sürüyü göstererek, ‘İşte bunlar senin
hakkındır’ dedim. ‘Ben fakir bir insanım, benimle alay etme’ deyince;
‘Vallâhi, alay etmiyorum, alıp da götürmediğin o koyun işte bu hâle geldi.
Şimdi al götür’ dedim. Sevine sevine bütün sürüyü alıp götürdü. Rabbim,
bunu ben Senin için yaptım. Eğer bu amelimden razıysan mağaranın ağzını
aç.”

Bu duadan sonra, o koca taş yuvarlanıp gider, mağaranın ağzı  açılır ve
hep beraber dışarıya çıkarlar.30

İşte, Peygamber Efendimiz, bu hâdiseyi anlatarak toplum hayatında huzur ve
güvenin teminatı olabilecek üç önemli meseleyi nazara vermiş; yaşlılara hürmet
edip anne-babanın hukukunu korumanın, hem iffetli yaşayıp hem de insanların
iffetlerine dokunmama ahlâkının ve bir de işçi haklarını gözetmenin, hatta işçiyi
bir ortak gibi kabul edip onun da sermaye sahibi olması için gayret göstermenin
önemine vurguda bulunmuştur.

Sözün özü; İslâm, sermayenin de, emeğin de varlığını tanımış ve bu konuda
şu temel ilkeyi ortaya koymuştur: Emekçi, işini bağlılıkla ve tüm kabiliyetlerini
harcayarak yapacaktır; işveren ise, işçiye hizmetinin karşılığını zamanında ve
tam olarak ödeyecektir. İslâm’a göre; işveren işçiye zulüm yapsa dahi, işçi ona
zulümle mukabelede bulunmamalıdır; aynı mesele aksi durum için de söz
konusudur. Zira başkasının zulmü, insanı zulüm işlemekte mâzur hâle getirmez:
“Ey iman edenler! Haktan yana olup vargücünüzle ve bütün işlerinizde
adaleti gerçekleştirin ve adalet numunesi şahitler olun! Bir topluluğa karşı,
içinizde beslediğiniz kin ve öfke, sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Âdil



davranın, takvaya en uygun hareket budur. Allah’a karşı gelmekten sak ının!
Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.” 31 âyeti karşısında, ister işçi
olsun ister işveren, her mü’min tir tir titremelidir. Evet, İslâm, müntesiplerine
kazandırdığı bu bakış açısıyla meseleye mânevî bir yön vererek, sermaye ile
emek arasında kopmaz bir bağ kurmaktadır.

c. İslâm Toplumunda Pratik Olarak İşçi ve İşveren
Münasebetleri
İslâm’ın çizdiği motif içinde işçi ve işveren, aynı cesedin uzuvları gibidir.

Aralarında nefret, adavet, kin ve şekâvet yoktur. Çünkü, işçi de, işveren de
meslek ahlâkına riâyet eder ve birbirinin hukukunu gözetirler.

Evet, işçi hakkını teri kurumadan alır; alır ama, aynı zamanda başında
bulunduğu tezgâhı çalıştırıp, işini itkan üzere (hakkını vererek) tamamlar ve
işverenin hakkını da gözetir. Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) beyanları içinde en iyi kazanç, hassasiyetle işin üzerinde durularak ve
işverene saygı gösterilerek elde edilen kazançtır.32 Müslüman işçi, yaptığı işi
Allah’a, Resûlü’ne ve bütün mü’minlere arz edecek şekilde yapar. Böyle
birinin işverenin hakkına tecavüzü imkânsızdır. Bu anlayışta olan biri, ne vakit
zayi eder ne de harcaması gereken emeği esirger. Çünkü o, yapacağı her şeyin
teker teker hesabının sorulacağı bir güne inanmaktadır.

Müslüman işverene gelince; emri altında çalıştırdıkları onun kardeşleridir.
Yediğinden yedirir, giydiğinden giydirir ve onlara gücünün üstünde yük
yüklemez. O, işçi kardeşlerinin haklarını Allah’ın hakları olarak görür ve
Allah’ın hakkını ayırmadan ağzına götüreceği her lokmanın kendisine haram
olduğu şuurundadır. İşverenin, evvelâ işçinin hakkını belirlemesi, takvime
bağlaması şarttır. Dolayısıyla, şayet işveren, işçisine kendi hayat standardına
uygun bir ücret ödeyemiyorsa, onu belli nisbetlerde işine ortak eder.

İslâm’da, emeğe daha iyi şartlar sağlamak amacıyla işi durdurmak demek
olan “grev” ve işçilerin alacakları kararlara baskı yapmak için, işveren
tarafından işyerinin kapatılması mânâsına gelen “lokavt” teşvik edilmez.
Çünkü, grev yalnız üretici ve tüketiciyi değil, işçileri de etkilemektedir;
grevden ötürü işi durdurmakla işçinin kendisi de kayba uğramaktadır. Bir
mânâda grevin zıttı olan lokavtta da, üretim durmakta ve işsizlik sorunu baş
göstermektedir. Böylece grev ve lokavt sonucu, karşılıklı menfaatler
zedelenmekte ve bu durum, önü alınamayan sosyo-ekonomik tepkilerin ve hatta
kavgaların ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

Elbette beşerî münâsebetler içinde bazı uyuşmazlıklar olacaktır. Dolayısıyla,
kendilerini mağdur kabul eden insanların müracaat edecekleri bir mercî



mutlaka bulunmalıdır. İşte, İslâm’da bu gayeye mâtuf hizmet amacıyla kurulan
Hisbe teşkilâtı vardır. İslâm dünyasında, Peygamber Efendimiz devrinden
itibaren varlığı bilinen hisbe, umumi mânâda “iyiliği emir ve kötülüğü nehiy”
müessesesidir. Hisbe, İkinci Halife Hazreti Ömer zamanında tam teşkilatlı bir
müessese hâline gelmiş ve cemiyet huzurunun sağlanmasında son derece önemli
rol oynayan bir kurum olmuştur. Genel asayişi temin etmenin yanısıra, zarurî
ihtiyaç maddelerinin halkın eline uygun ve ucuz bir şekilde geçmesini sağlamak
maksadıyla esnaf ve diğer ticaret erbabını kontrol altında tutma ve işçi-işveren
arasındaki meseleleri çözme de onun vazifeleri arasındadır.

Evet, bazı sistemlerin, ortaya bir kısım “güçler” çıkarıp bu güçlerin
çarpışma usûl ve vasıtalarını tanzim ile meşgul olmasına karşılık, İslâm dini
taraflar arasında denge ve uyum sağlayarak müntesiplerinin menfaatlerini
birleştirmeye çalışır. İktisadî hayatta işsizliğe mani olmayı ve üretimin
devamını sağlamayı esas hedef yapar; insanları bu hedefe yönlendirirken,
muhtemel anlaşmazlıklara karşı, taraflara mutlaka bir çözüm yolu sunar ve bir
tarafın diğerini ezmesine, toplum yapısının zarar görmesine asla izin vermez.
Dahası, getirdiği esaslarda efendi-köle, memur-işçi, zengin-fakir ayırımı
yapmaz ve böylece toplum fertleri arasında bir kaynaşma ve yakınlaşma sağlar.

Öyle ki, Müslüman toplumda halk, devleti ve ricâl-i devleti omuzlarında
taşır. Devlet ve ricâl-i devlet de, tebaanın fahrî hizmetçiliğini yapar;
merhametli bir çoban ya da şefkatli bir baba gibi, saadet ve hazlarını, güttüğü
ve yeddiğinin saadet ve huzurunda bulur.

Böyle bir toplulukta bütün müesseseleriyle maarif, fazilet duygusunu
geliştirir; sevgi ve mürüvvet kapılarını açar; insanlığa şefkati ve herkesle
anlaşıp uzlaşmayı öğretir. Onu, merhametsiz emellerden, süflî duygulardan,
insanlık için yüzkarası olmaktan ve her türlü hoyratlıktan korur; bilhassa
mukaddes mefhumlarına karşı saygılı yetiştirir.

Dahası bu aydınlık insanlar, toplum içinde kendini güçsüz gören gayr-i
müslim azınlıkların, çocukların, alîllerin, yolda kalmışların, işsizlerin görülüp
gözetilmesi konusunda köklü ve kalıcı tedbirler alır, değişik yardım fonları
oluşturur ve bunlarla herkesin elinden tutmaya çalışırlar.

Zengin-fakir dengesi açısından da İslâm’ın getirmiş olduğu, içtimâî hayatı
düzenleyici pek çok esas vardır. Zekât, sadaka, kurban, kefâret, hibe, karz-ı
hasen bu cümleden sayılabilecek akla gelen ilk esaslardır. Tarihin şehadetiyle
sabittir ki, bunlar hayata hayat olduğu dönemde, günümüzde olduğu gibi ne
içtimaî tabakalar arasında uçurumlar vardır, ne de bu tabakaların birbirlerine
beslemiş oldukları kin ve nefret. Çünkü, Müslümanlar kendi aralarında âdeta –



tabir caizse– Allah’ın tevzî memurları gibi davranırlar; hakkıyla zekâtlarını ve
gerektiğinde de sadakalarını muhtaç olan kişilere oluk oluk akıtırlar. Bu itibarla
da, İslâm toplumunda, bir zümrenin alabildiğine zengin ve müreffeh, diğer bir
zümrenin de fakir ve aç olması söz konusu değildir. Zira, bu sistemin sâlikleri,
Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) isnat edilen, “Komşusu
aç iken kendisi tok olan bizden değildir.”33 esprisini çok iyi idrak etmiş ve
pratik hayatta da bunu büyük ölçüde uygulamışlardır.

Evet, İslâm’da sadece haklara riayetle yetinilmez; Müslümanlara ait mal-
mülk gibi şeylerde başkalarının da hakkı olduğu mülâhazasıyla hareket edilir;
kibir ve çalım duygusuna, minnet ve başa kakma düşüncesine girilmeden bu
haklardan bütün muhtaçların istifade etmesi sağlanır.

Bu ilâhî sistemde, işverenlerin mütekebbir (kibirli zorba) olmaları, servet ve
mal yığmaları, sadece kendi saadetlerini düşünmeleri hoş görülmemiştir. Bütün
bir millet olarak, elemleri de lezzetleri de paylaşma anlayışı geliştirilmiştir.
Onun içindir ki, Hazreti Ebû Bekir bütün servetini milletin saadeti için
harcamış, –ilk halife olmasına rağmen– vefat ettiğinde geriye kalan tek
elbisesiyle gömülmüştür.34 Hazreti Ömer, kıtlık olduğu zaman, –ki o gün bir
devlet reisidir– ekmeğini sirkeye batırıp yiyerek hayatını devam ettirmeye
çalışmıştır.35 O, halife ile hizmetçisinin bir tek bineği nöbetleşe kullanıp,
deveye sıra ile binmelerini hiç de fevkalâdeden bir hâdise olarak görmemiş ve
öyle mütevaziâne davranmıştır. Ebû Ubeyde İbn Cerrah, ordusu açlığa mârûz
kaldığı bir dönemde, kendisi de, askerleri gibi bir-iki hurma ile iktifâ etmiştir.
Hazreti Ebû Zerr, bir gün eline geçirdiği elbiselik kumaşı ikiye bölmüş, bir
parçasını kendisine, diğer parçasını da eli altındaki işçiye parçalı olarak elbise
yaptırmıştır. Bu davranışının nedenini soranlara o, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in
hadisi ile cevap vermiştir: “Onlar, sizin himayenize verilmiş
kardeşlerinizdir; yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, tâkatlerinin
üstünde iş yüklemeyin, zor bir iş tahmil ederseniz onlara yardımcı olun.”36

Anlatmaya çalıştığım bu hakikatler, ütopik bir hayatın destanlaştırılmasından
ibaret değildir; aksine, asırlarca gaddar bir dünyanın en acımasız darbeleri
karşısında dahi sarsılmayan ilâhî bir sistemin resmidir. Evet, Farabî,
Medinetü’l-Fâzıla’sında ütopiktir. Eflatun bir ütopya yazarıdır. Fakat,
Medine’de yaşananlar bir vakıadır. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
çok kısa bir zaman içinde, işte böyle fazîlet atmosferi hâline gelen bir site
devleti kurmuştur. Şayet, bugün umumi mânâda Müslümanların hâli bu
tablodaki fotoğrafa uymuyorsa, bu meseledeki kusur İslâm’a değil, dinini
bilmeyen ve onu hayata hayat kılmayan Müslümanlara aittir.



Hâsılı, İslâm’a göre; düşüncede, tasavvurda ve akîdede istikâmet
kazanmadıktan sonra, iktisadî meselelerin sağlam bir zemine oturması ve ahenk
içinde yürütülmesi mümkün değildir. Emek ve sermaye ilişkisinde de durum
aynıdır. İşveren ve işçi, biri ücreti verirken, diğeri çalışırken hep Allah’ın
murâkabesi altında oldukları şuurunu bir an bile akıllarından çıkarmamalı ve
yaptıklarını hep bu şuur içinde yapmalıdırlar. O zaman sermaye ve emeğin her
ikisi de kutsîleşir, sömüren-sömürülen çatışma ve çelişkisi de tamamen ortadan
kalkar. Böyle bir toplulukta, işveren işçinin yanındadır; ona ailenin bir ferdi
gibi davranır; yemesinde, giymesinde ve meşru bütün isteklerinde yardımcı
olur. İşçi ise, işin ve işverenin yanındadır; servet ve patron düşmanlığından
uzaktır; sa’yin ve gayretin misali olma yolundadır. İşin en iyisini ortaya
koyarken ve kan-ter içinde cehdedip boğuşurken, yüceler âleminde kendisine
alkış tutulduğunun ve Hak katında takdir edildiğinin farkındadır, dolayısıyla da,
yaptığı her şeyi gönül hoşnutluğu içinde ve ibadet neşvesiyle yapmaktadır.
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Ya Fişleyenleri de Fişlerlerse!..
Soru: Son günlerde, bazı illerimizde, vali, vali yardımcısı ve kaymakam

gibi mülkî idare amirlerine kadar hemen her kesimden insanın Jandarma
tarafından fişlendiği haberleri medyada sıkça yer alıyor. Genelkurmay
Başkanlığı bu iddialar üzerine bir açıklama yapsa ve fişlemelere sahip
çıkmasa da, fişleme metinleri ve bu çirkin işin belgeleri ortalıkta dolaşıyor.
Bu iddiaları ve böyle bir meseleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Eskiden “fişlemek” denince, akademik çalışma yapan bazı kimseler
aklıma gelirdi. Çünkü, bir profesör arkadaşımız kariyer yapanların çoğunun
durumunu anlatırken meseleyi esprili bir şekilde ele alır; “Kitapların
fihristlerine bakarlar, konularına göre onları tasnif ederler, sonra birer birer
fişlerler, sonra alt alta getirip işlerler ve nihayet bu fişleyip işlemelerinden
kitaplar meydana getirirler.” derdi. Fakat, üzerinde çalıştıkları mevzuyu elli
defa hallaç etmemiş, içlerine sindirememiş ve bilgi havuzlarına
yerleştirememiş bu insanların, hafızalarında bir şey olmadığından ve bilgiler
sadece o fişlerde kaldığından dolayı tezlerini savunacakları jüri önünde bile
takılıp kaldıklarını söylerdi. İşte, fiş ve fişleme dendiğinde, daha ziyade, o
arkadaşımızın “mütefeşfişûn” (!) diye adlandırdığı fişlemeyi meslek edinen bir
kısım sözde ehl-i ihtisası hatırlardım.

Sizin sorduğunuz fişlemeye gelince; onu düşününce daha ziyade aklıma
despotlar, tiranlar ve firavunlar geliyordu. Çünkü, kendileri gibi düşünmeyen
ve kendilerine benzemeyen kimseler hakkında dosyalar oluşturanlar, onları
tespit edip haklarında idam fermanı imzalayanlar ve “karşı cephe” gördükleri
bu insanlara asla hayat hakkı tanımayanlar Stalin gibi, Lenin gibi zorbalardı.
Fişlemek Nazi liderinin işiydi, Mussolini’nin işiydi. Eski devirlerde de
Ramsesler, Amnofisler, İbn Şemsler insanları fişliyorlardı. Zira, onlar herkesi
kendilerine benzetmek istiyor ve kendilerine benzemeyen kimseleri de önce
fişliyor, sonra da onların haklarından geliyorlardı. Evet, tarih boyunca,
fişlemek hep tiranların şiarı olagelmişti; dolayısıyla, bu mânâda fiş ve fişleme
denince hep zorbaları ve firavunları hatırlar olmuştum.

Şahsen, böyle çirkin bir işin bizim nezih toplumumuzda da yapılacağına asla
ihtimal vermezdim. Fişleme sistemini elinde bulunduran, şahıslar hakkında
dosyalar tutmak için bir kısım gizli elemanlardan bir grup oluşturan, sonra da
âlemi kendine benzetmek, kendine benzemeyen herkesi “öteki” ilân ederek
dışlamak ve dolayısıyla toplumu parçalamak, bölmek, kutuplara ayırmak için
uğraşan zamâne zorbalarının bizim toplumumuz gibi nezih bir toplum içinde de



var olabileceğine asla inanmazdım.

Toy Delikanlılar
Gerçi belli bir dönemde, aynı fişlemeyi bazı İttihatçılar da yapmışlardı.

Fakat onlar, devlet idaresinden anlamayan cahil kimselerdi. Balkanlarda bir
kaç eşkiya güruhunu bastırınca o gün devlet idaresinde söz sahibi olan bazı
insanların gözüne girmiş; palazlanıp güçlenmiş ve sonra da gelip kendi
hükümdarlarını alaşağı etmişlerdi. Kendileri gibi düşünmeyenlere hiç
müsamaha göstermeyen bu toy delikanlılar kimsenin sözlerine kulak vermemiş
ve koskocaman devleti bir macera uğruna savaşa sürüklemişlerdi. Onlar bir
çürük ipliğe hülya dizmiş ve “Eski ihtişamımızı istirdat edeceğiz.” hayaliyle,
Almanlarla birlikte macerâvârî dünya savaşının içine atarak koca bir devletin
payimâl olmasına sebebiyet vermişlerdi. Birbirini takip eden hatalar
neticesinde, Osmanlı paramparça olup gitmiş ve devletler muvazenesinde
denge bozulmuştu. O bir muvazene unsuruydu ve geniş bir coğrafyada huzurun
teminatıydı. Onun gölgesinde hiç kimse kavgaya tutuşmaya ve kan dökmeye
cesaret edemiyordu; o, bölgede hâkimken, insanlar canavarlar gibi birbirlerini
yemiyordu ve etrafta kan seylapları görünmüyordu. Evet, bugün Yahudi’nin de
Hristiyan’ın da, İsrailli’nin de Filistinli’nin de itiraf ettikleri bir gerçek var ki,
o güçlü devlet yıkıldığı günden beri bu bölge bir daha huzuru göremedi. O gün
İttihatçıların dümen suyunda giden birisi, Abdülhamid Han’ın tahttan
indirilmesinden kısa bir müddet sonra, Devlet-i Âliye’ye tâbi toplumların,
imamesi kopmuş tesbih taneleri gibi darmadağınık olduğunu görüp bin
pişmanlık içinde, “Abdülhamit’in Rûhâniyetinden İstimdat” dilenmiş ve
pişmanlığını şöyle ifade etmişti:

“Nerdesin şevketli Abdülhamid Han?
Feryadım varır mı bârigahına?
Ölüm uykusundan bir lâhza uyan,
Şu nankör milletin bak günahına.
Tarihler ismini andığı zaman
Sana hak verecek ey koca sultan!
Bizdik utanmadan iftira atan.
Asrın en siyasî padişahına.
‘Padişah hem zalim, hem deli’ dedik,
Ihtilâle kıyam etmeli dedik,
Şeytan ne dediyse biz ‘belî’ dedik,



Çalıştık fitnenin intibahına!.
Divane sen değil, meğer bizmişiz.
Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz
Sade deli değil, edepsizmişiz!
Tükürdük atalar kıblegâhına!”
İşte, filozof ünvanıyla o gün ihtilâlin ideologluğunu yapan şair, iş işten

geçtikten sonra bunları söylüyordu. Merhum Ahmet Kabaklı, bu türlü hâdiseleri
naklederken ِةَرْصَبْلا ُباَرَخ  َدَْعب   derdi. Bunu söylerken Arapça dil kaidelerine
uymaz, bu sözdeki terkibi ِباَرَخ  değil de ُباَرَخ  şeklinde telaffuz ederdi.
Zannediyorum, onun iğrab hatasında ayrı bir espri vardı; ona göre mesele o
kadar tersti ki, orada izafet bile ismi cer etmiyordu. Evet, iş işten geçtikten
sonra yapılanların yanlışlığı anlaşılmıştı ama maalesef o devirde de benzeri
fişlemeler yapılmış; millet fertleri grup grup işlenmiş, fitne uyarılmış ve toplum
içinde kamplar oluşmasına zemin hazırlanmıştı.

Medyaya Düşen Fişler
O gün bugündür zannediyorduk ki, bu türlü fişlemeler tarihin o karanlık

dönemine gömüldü ve tamamen unutulup gitti. Heyhat ki, son zamanlarda bazı
illerde en yüksek idarî amirlerden hâkim ve savcılara, milli eğitim
müdürlerinden nüfus memurlarına kadar hemen herkes hakkında fişler
tutulduğunu ve dosyalar hazırlandığını medyadan öğrendik. Bu insanların
sadece kendileri hakkındaki değil aile ve akraba çevresiyle alâkalı bilgilerin
de kayda geçirildiğini ve “dinî görüşe sahip”, “sol fikirli”, “nurcu”, “çocuğunu
falan okula yazdırmış”, “eşinin başı kapalı” ya da “eşi dirseklerine kadar
eldiven takar” gibi notlar düşüldüğünü okuyup dinledik. Bu notların pek
çoğunun gerçeği yansıtmaktan çok uzak ve çelişkilerle dolu olduğunu, meselâ,
iki sene önce “radikal İslâmcı” (ne demekse) diye işaretlenen kimseye iki sene
sonra “Maocu” dendiğini gördük. Meselenin daha da vahim tarafı, gazete ve
televizyonlarda bu fişlemelerin Jandarma tarafından yapıldığına dair haberlerin
yer aldığına şahit olduk.

Bu fişlemeler, bana Lenin’i hatırlatıyor, Stalin’i hatırlatıyor. Fiş ve fişleme
dendiği zaman mecnun Hitler aklıma geliyor, despot Mussolini’nin resmi
hayalimde beliriyor. Dahası, zihnime hücum eden bu fotoğraflar delilik gibi
ortak bir sıfatta birleşiyor. Evet, bir yönüyle bunların hepsi deliydi; hatta –
bağışlayın– sadece deli değil hem edepsiz idi. Keşke böyle bir delilik sadece
onlara bağlı kalsaydı; akıllı gibi gördüğümüz bir milletin bazı fertleri için bu
meselelerin sözü hiç edilmeseydi. Hele hele toplumun değer atfettiği bir



kurumun temsilcileri, o türlü iddialara hiç mevzu olmasaydı.
Ben, insanlar hakkında çeşit çeşit fişlemelerin yapılmasına “evet”

diyebilecek bir vatansever ve milletperver olabileceğine inanmıyorum.
Özellikle de, bu milletin içinde yetişmiş, hakkını vere vere belli bir noktaya
gelmiş, feleğin çemberinden elli defa geçmiş ve hak ederek belli bir seviyenin
kahramanı olmuş bir insanın kendi valisini, kendi kaymakamını ve kendi
hâkimini fişleme gibi bir bönlüğe girebileceğine ihtimal vermiyorum. Onca
okumuş, okumasını hayattan elde ettiği tecrübelerle değerlendirerek belli
makamlara gelmiş, bir sürü akıllı insan içinde belli bir yeri, belli bir konumu
ihraz etmiş ve toplumun teveccühünü kazanmış bir kimsenin, bunca avantajlı
yanlarını birden bire sıfırlayabilecek böyle büyük bir aptallığa düşeceğine
inanmıyorum. Bu çirkin işin bu vasıfları haiz bir ya da birkaç kişi tarafından
yapılabileceğine inanmamaya da kararlıyım. Genelkurmay Başkanlığı’nın,
iddialar üzerine yazılı açıklama yaptığını ve fişlere sahip çıkmadığını duydum.
Fakat, bu sözlerimi Genelkurmay’ın bu konudaki tekzip, tavzih ve tashihini
tasdik mânâsına da almamanızı dilerim. Ben, bu milletin bir ferdi olarak, belli
konumun insanlarına öyle bir pespâyeliği kendi vicdanımda
yakıştıramadığımdan dolayı bunları ifade ediyor ve bu çirkin işin millete güven
vermesi gereken bir kesim tarafından yapılabileceğini bir türlü kabul etmek
istemiyorum. Dilerim, düpedüz aptallık saydığım bu işin içinde bir yanlışlık
olsun.

“Pespâyelik” ve “Aptallık” Değilse ya Nedir?
Sizin şu nezih atmosferinize de kendi üslûbuma da yakışmaz ama bu fişleme

işine “aptallık” ve “pespâyelik” dedim ve bunlardan daha uygun bir söz
bulamadım. Neden? Çünkü, içinde yaşadığınız toplumun bazı fertlerini
fişlemeniz kendi ayağınızın altını kazmanız demektir. Siz kalkar bu toplumu
belli kamplara ve belli gruplara ayırır, değişik isimler altında böler
parçalarsanız; falana “ırkçı”, filâna “ülkücü” derseniz; falanı “nurcu”, filânı
“tarikatçı” diye adlandırırsanız milletin birlik ve bütünlüğünü paramparça
etmiş ve cepheler oluşturmuş olursunuz. Dahası, eğer kulaktan duyma kuru
bilgilerle, dedi-kodularla ve delilsiz iddialarla insanları mahkum etmeye
kalkarsanız, dünyada mahkum edilmeyecek insan kalmaz; hatta gün gelir siz de
boynunuza bir mücrim yaftası geçirilmekle karşı karşıya kalırsınız.

Ayrıca, çarşaf çarşaf ortaya serilen fişlerden anlaşılıyor ki, kimini babasının
külahından, takkesinden, tesbihinden dolayı fişliyorlar; kimisini hanımının
başörtüsü sebebiyle kayda geçiriyorlar; hatta “dedesinin babası şöyleydi,
dayısının oğlu böyleydi” türünden iddialarla insanları karalıyorlar. Her şeyin



ötesinde, bu türlü suçlamalar hukukun mantığına terstir. Hukuka göre; suçta da
cezada da şahsîlik esastır. Bütün dünyada, hukuka saygılı sistemler nezdinde,
“Hiç kimse bir başkasının suçundan dolayı cezalandırılamaz.” Şayet siz,
dedesinden dolayı torununu, annesi sebebiyle kızını cezalandırırsanız, gayr-i
hukukî hareket etmiş ve hukuk karşısında bir âsî durumuna düşmüş olursunuz.
Kaldı ki, medyaya yansıyan fişlerde bir suç şeklinde kayda düşülen hususların
çoğu hiçbir hukuk sisteminde suç sayılamayacak cinsten isnatlardır. Dolayısıyla
da, böyle mantıksız bir işe “aptallık” demek en yumuşak bir tavsif olsa gerektir.
Çünkü, belli bir seviyeyi temsil eden ve aklı başında olan insanların bunu
yapmaları mümkün değildir.

Ya Sizi de Fişlerler ve Kütüklerinizi Ortaya
Dökerlerse!..
Diğer taraftan, şayet siz, ona “ırkçı”, buna “ülkücü”, diğerine “turancı”,

öbürüne “nurcu” ve bir başkasına da “tarikatçı” deyip bu yakıştırmaları
insanları karalamak için kullanırsanız, bu defa bazıları da kalkıp sizin
kütüklerinizi araştırmaya girişmezler mi? Yarın bir yerde, bir kitapta, bir
mecmuada ya da bir internet sitesinde, “Falan yerdeki adam Nastûriymiş!”
derlerse ne dersiniz? “Filân adam Süryâniymiş!” deyip her yere yayarlarsa ne
yaparsınız? Milletin teveccüh ettiği makamları tutanlar hakkında “şu Nusayrî”,
“bu Sabataycı”, “o dönme”, “öbürü Ermeni”, “diğeri Rum” şeklinde alternatif
fişler oluşturulur, iddialar ortaya atılır ve bunlar kulaktan kulağa yayılırsa, ne
eder ve ne cevap verirsiniz? Tekrar milletin güven ve itimadını sağlamak için
elinizden ne gelir? Acaba ağzınızla kuş tutsanız o güveni yeniden elde edebilir
misiniz?

Bu fitnenin kapısını bir kez aralarsanız, Türkiye’de herkes birbirine bir kulp
takar; bugün siz falanı-filânı bazı yanlarıyla karalarsınız; elinizdeki imkânları
fişlemede kullanırsınız.. fakat, “Keser döner, sap döner, gün olur hesap döner”;
bir gün gelir, fırsatlar başkalarının ellerine geçer. İşte o zaman da, onlar sizi
Nastûrîliğinizle karalar mı karalamaz mı?! Süryânîliğinizi dile dolar mı
dolamaz mı?! Yakın geçmişte kendi döneminin millî eğitim bakanı, devlet
büyüklerinden bir tanesi için “O Süryânî’dir” demişti ve bu söz tekzip
edilmemişti. Şayet, siz bu tür fişlemelere müsaade ederseniz, gün gelir herkes
birbirine bakarken “Acaba bu Nastûrî mi?” “Bu Süryânî mi?” “Bu Ermeni mi?”
“Bu Rum mu?” kuşkusuyla bakmaya başlar. Neticede, bu güzel ülkede birlik ve
beraberlikten eser kalmaz.

Öyleyse, özellikle de çok kritik bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde,



milletimizi “şu”, “bu” gibi kamplara ayırmak vatana, millete ihanet olur. Hayır,
bu ülkede “şu”, “bu” yoktur; bu vatanın insanları vardır. Türkiye, kıtaların
kesiştiği bir noktadadır; değişik değişik kavimlerin uğrayıp geçtiği ve birbiriyle
karışıp kaynaştığı bir mevkidedir. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak,
Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda Atatürk, “Kim kendini Türk hissediyorsa o
Türk’tür; o bu ülkenin vatandaşıdır.” demiş ve bir beraberlik mülâhazası ortaya
koymuştur. Kendi şahsî görüşleriyle o mülâhazayı delmeye kalkanlar, saygı
duyduklarını söyledikleri bir insanın sözünü delmiş sayılırlar ki, bu başta –
bağışlayın– ona karşı küstahlık ve terbiyesizlik olur.

Bu açıdan, meseleye bakarken sadece bazı insanların fişlenmesi
zaviyesinden bakmamalı. Bunu, herkesin birbirini fişlemesine ve milletin
bölünmesine zemin hazırlama gibi değerlendirmeli ve böyle çirkin bir işe asla
rıza gösterilmemeli. Aksi hâlde, nüfus kütükleri ortada.. nüfus kayıtlarına sıra
gelirse, kimin soyunun ne olduğu ve nereye dayandığı iki dede sonra meydana
çıkar; kimin Ermeni, kimin Süryânî ve kimin Nastûrî olduğu belli olur. Peki
belli olsa ne olur? Bir dönemde kavga vesilesi yapılan hususlar bir kere daha
ortaya dökülür ve fitne ateşi yeniden alevlenir. Şayet, dün ayrılıklara ve
ihtilâflara sebep teşkil eden duyguları bugün tekrar tahrik eder, hortlatır ve
onlara reenkarnasyon yaşatırsanız, ülkeyi sonu gelmez kavga ve kargaşaların
içine atmış olursunuz.

Öyleyse, geçmişte kavgaya vesile olmuş bütün mülâhazaları maziye gömüp,
çatışmalara sevk eden bütün düşünceleri elden geldiğince baskı altına alıp
birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Evet, biz, çoluk-çocuğuyla, kadını-
erkeğiyle hepimiz tek milletiz ve –Başbakan’ın yüksek sesle ifade ettiği gibi–
birbirimizi seviyoruz. Ülkenin her bucağı aynı kıymette bizim gönlümüzde; bu
vatanın her yanına âşığız. Odamda, bu ülkenin her tarafından gelen yetmiş çeşit
toprak var; ben Kâbe’den gelmiş gibi onları alıp gözüme sürüyor ve öpüyorum.
Hiçbir ilin toprağını ayırmadığım gibi hiçbir yörenin insanını da ayırmadan
hepsinin ayağına yüz sürerim. Vatanımın her karış toprağını aziz bildiğim gibi
onun her ferdini de bir parçam kabul eder, herkese saygı duyarım. Kanaatimce,
şayet meseleye bu mülâhazalarla yaklaşmazsak ve bir kısım toy insanların
acemice, cahilce, muhakemesizce oynadıkları oyunlara aldanırsak, –
hafizanallah– zaten bir parça kalmış ülkemizi iftiraka ve fitneye kurban vermiş
ve halkımızı da birbirine düşürmüş oluruz.

Kışkırtan da Kışkırtmalara Şiddetle Karşı Koyan
da Aynı Ekipten



İşte görüyorsunuz, zaten bazıları halkı sürekli tahrik ediyor, provokasyon
peşinde koşuyor ve her yanda kan gövdeyi götürsün diye uğraşıyorlar. Aylarca
evvel, “Bazı şer güçler kirli oyunlar peşinde; haince plânlar yapıyorlar ve
plânlarını gerçekleştirmek için milislerini de hazır bekletiyorlar. Bir anda
ülkenin dört bir yanında halkı kışkırtanlar, galeyana gelmiş görünenler ve
onlara karşı koyanlar hep aynı ekipten. Büyük provokasyonlarla Türkiye’yi kan
gölüne çevirmek istiyorlar.” dediğim zaman, kendini bilmez ve işgüzar bir
tâli’siz Meclis’te benim hakkımda soru önergesi vermek istedi.. “Bu iddialarını
isbat etsin” dedi. İşte, hâdiseler isbat ediyor. Görünen köy kılavuz istemez.
Türkiye’nin gelişmesini, ilerlemesini, güçlenmesini, Avrupa Birliği’ne
girmesini ve devletler muvazenesinde kaybettiği yerini ihraz etmesini
istemeyenler, halkı ırkî mülâhazalarla birbirine düşürmeye çalışıyorlar;
hoşgörüyü, diyaloğu, konuma saygıyı ve barış atmosferini dinamitliyorlar.. ve
maalesef, toplum içindeki değişik güç ve kuvvetler tearuzların ve tesakutların
ağında, zıtlaşmaların ve karşılıklı çelmeleşmelerin arasında birbirlerini yiyor
ve başkalarına karşı koyacak tâkat bulamıyorlar. Bu açıdan, ülkeyi iç içe kısır
döngülerin ortasına atabilecek böylesi teşebbüslere karşı asla müsamahalı
olmamalısınız. Gerekirse bu uğurda ölmeye rıza göstermeli, iftiraklara karşı
göğsünüzü germeli ve –birinin dediği gibi– “İlle de kan dökmek istiyorsanız,
gelin beni öldürün. Ama ne olur birbirinize el kaldırmayın!” demelisiniz. Ne
adliyeyi askeriyeyle, ne askeriyeyi hükümetle ve ne de devletin idarecisini,
valisini, kaymakamını, hâkimini başka müesseselerin temsilcileriyle karşı
karşıya getirmemeli, bu konuda çok hassas davranmalısınız.

Eşkiyayı Fişleyen Var mı?
Mevzuyla alâkalı son bir hususu daha arz etmek istiyorum: Medyanın eline

düşen fişlere bakılırsa, herkes için çok ciddi bir takip söz konusu. İnsanların en
mahrem hâlleri bile mercek altında. Takip etme ve fişleme çerçevesi şahısları
aşarak aile fertlerine ve hatta bir iki kuşak aşağı ya da yukarı soy kütüklerine
kadar uzanmış. Meselâ, dedesinin külahı bahane edilerek torunun önü kesiliyor.
Annesinin başörtüsünden dolayı kaymakamlığa giden yolda oğlun önüne engel
konuyor. Buzdolabında ya da çöp kutusunda içki şişesi olup olmadığına bile
bakılıp, şayet varsa bu bir modernlik emaresi, yoksa irtica işareti kabul
ediliyor. Bütün bu kareleri yan yana getirince görüyorsunuz ki, herkes –emniyet
ifadesiyle– yakın takibe alınmış. Demek ki, evlerin içi böceklerle doldurulmuş,
kameralar ve vericiler işbaşında; herkesin annesinin başının örtüsüyle, eşinin
giydiği elbiseyle meşgul olunuyor.. yediği-içtiği bile kayda geçiriliyor.

İşte, bu noktada insan sormadan edemiyor: Allah aşkına, onca takip



imkânınız ve bu konuda teknolojiyi sonuna kadar kullanma gücünüz varsa,
hemen her gün bir delikten çıkıp gelerek Mehmetçiğin kanını döken eşkiyayı
niçin takip etmiyorsunuz? Neden bu imkânlarınızı, gözünüzün içine baka baka
şehirlerinizin ortasına kadar inen ve onca askerimizi şehit eden haydutları
izlemek ve haklarından gelmek için kullanmıyorsunuz? Niye ülkenin dört
bucağında provokasyonlar çıkaran, halkı kışkırtıp kaos ortamı hazırlayan ve
anarşiye sebep olan hainleri tespit etmek ve cezalandırmak için
uğraşmıyorsunuz?

Şayet, öyle bir gücünüz varsa, Kuzey Irak’ı kontrol altında tutun. Eğer
denetlemeniz icap ediyorsa, Suriye’yi denetleyin. Bütün kapıları çok sıkı
kontrol edin, giriş noktalarını yakın takibe alın; ülkenize tek şakinin sızmasına
dahi meydan vermeyin; içeriye kamyon kamyon silah sokan, uyuşturucu taşıyan
mücrimlere göz açtırmayın. Televizyon haberlerine göre, her gün tonlarca
eroin, morfin ve daha bilmem hangi uyuşturucu çeşidi tırlarla Türkiye’ye
akıtılıyor. Sonra onlar ne oluyor belli değil; yakalananlar kaçırılanların ne
kadarı kimse bilmiyor. O kadar kanlı kâtil, bugüne dek hiç görmediğimiz
silahları ülkemize sokuyorlar; onlar nereye gidiyor, kimin eline geçiyor ve
onlarla hangi cinayetler işleniyor bu da belli değil.

Şimdi eğer sizin fişleme kabiliyetiniz varsa, suçluyu tespit edebilme
imkânları elinizdeyse ve azıcık insafınız, bir nebze iz’anınız da kalmışsa,
madem Cumhuriyet’e ve Demokrasi’ye zarar verebilecek insanları belirleme
istidadına sahipsiniz, o zaman masum vatan evlâdını izlemekten vazgeçip bu
ülkenin temeline dinamit yerleştiren zalimleri takip etmeniz gerekmez mi?!
“Dedesinin dedesi falan yere mensupmuş” bahanesiyle özbeöz Anadolu
insanının peşine hafiyeler takacağınıza, sırf geçmişiyle ve ruh köküyle alâkası
olduğu için onu fişleyeceğinize ve dedesinden dolayı torunun yoluna engeller
koyacağınıza, bu milletin temel dinamiklerinin dibine bomba koyan uğursuzları
takip etmeli ve fişleyecekseniz onları fişlemeli değil misiniz?!

Sorumlular Mutlaka Hesaba Çekilmeli
İşte bütün bu hususları düşününce, belli bir noktayı ihraz etmiş bir insanın ya

da bazı insanların böyle bir cinnete ve hezeyana girmesine ihtimal vermiyorum.
Bu işin içinde bir yanlışlık olduğunu zannediyorum. Belki, kendi başına buyruk
bir kaç insan böyle şeni’ bir suçu işlemiş ve belli bir kesime isnad etmişlerdir
diye düşünüyorum. Çünkü, öyle bir aptallığı toplum için hayatî ehemmiyeti olan
bir kurumun bünyesindeki bir insana yakıştıramıyor ve mantıklı bir mahmil
arıyorum. Bu ülkede, durumdan vazife çıkaran kimselerin hiç de az olmadığı
herkesin malumu. Fakat, bir iki memur yapmışsa bile, bu bir skandaldır; onların



amirlerinin mutlaka bu meseleye el atmaları, işin üzerine gitmeleri ve
sorumlular hakkında kanunî muamele başlatmaları gerekmektedir. Her hukuk
devletinde, fişleme bir suçtur; bizim tâbi bulunduğumuz idari sistem de böyle
bir işe cevaz vermez. Bu itibarla da, aklı başında olan insanlara düşen vazife,
bu işin sorumlularını bulup hukuka teslim etmek ve kendi müesseselerini
aklamaktır, temsil ettikleri kurumun ak olduğunu ortaya koymaktır.

Bunları söylemek bana düşer miydi düşmez miydi, bilemeyeceğim. Ne var
ki, ben bir Türk vatandaşıyım ve bu milletin bir ferdiyim; onunla alâkalı her
mesele beni de çok alâkadar ediyor. Türkiye’nin bir avuç toprağının birileri
tarafından çalınacağının hayali bile yüreğimi ağzıma getiriyor. Kimsenin
vatanseverliğini ve milletperverliğini sorgulama gibi bir niyetim yok; fakat,
kendi açımdan rahatlıkla diyebilirim ki, Türkiye’yi çoklarının sevemeyeceği
kadar çok seviyorum. Çünkü, benim dünyada başka bir şeyim yok; bir
Türkiyem var gözümde tüten; dağıyla taşıyla, insanlarıyla hatıralarıyla ve bir
de yetmiş yerinden gelen, odamın her yanını süsleyen ve bana okyanus
ötesinden vatan kokuları sunan toprağıyla...

Hiç garazım yok bu sözlerimde; kimseye karşı nefretim de yok. Otuz seneden
beri aleyhimde yazı yazan bir insan bile öbür âlemde karşıma çıksa,
zannediyorum, orada kendi mutluluğumu unutur, elinden tutup onun için bir
iyilik yapmak isterim. Otuz sene boyunca hilaf-ı vakî beyanlarını köşesine
taşımaktan hiç sıkılmayan ve belki bin defa tekzip edilmesine, tashih ve
tazminat davalarında suçlu bulunmasına rağmen yine de karalama kampanyasını
sürdüren, hatta iftiralarıyla başkalarını da idlâl eden bir insan hakkındaki
mülâhazam bile bu istikamettedir ve bu benim ruh hâletimin gereğidir. Sun’î
Mevlânalık yapmıyorum; içime Allah’ın koyduğu şefkati seslendiriyorum. Ben
insanım; bu düşüncemi de insanlığımın icabı sayıyor ve öbür türlüsünü karakter
bozukluğu, cinnet ve hezeyan olarak kabul ediyorum.

Allah inayetini ülkemizin ve milletimizin üzerinden eksik etmesin; yanlış iş
yapanlara akıl ve fikir ihsan eylesin. Yanlış hiçbir iş yapmadıkları hâlde ciddi
töhmet altında bulunanları da Cenâb-ı Hak en yakın zamanda aklasın, her iki
dünyada da yüzlerini ak etsin!..



Kostümlerin En Güzeli
Soru: Namazı daha derince duyabilme mevzuunda abdestin rolü nedir?

Hangi mülâhazalarla alınan abdestin kalbe ve ruha tesir etmesi beklenir?
Cevap: İbadetlere mânen ve ruhen hazırlanmaya vesile olan ve onlardan

azamî istifadeyi sağlayan abdest, özellikle namaz yolunda ilk tembih ve birinci
hazırlıktır. Abdest her amel ve ibadet için değil, başta namaz olmak üzere bazı
ibadetler için farz kılınmıştır. Namaz kılmak, tilâvet secdesi yapmak veya
Kur’ân-ı Kerim’i elle tutmak için abdestli olmak farzdır; Kâbe’yi tavaf etmek
için alınan abdest vacip; ezan okumak, kâmet getirmek ve din ilimlerini okuyup
okutmak gibi maksatlarla abdest almak ise menduptur; yani, din kat’î olarak
emretmese de yapıldığında sevap kazanılan bir ameldir. Ayrıca, Resûl-i Ekrem
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) her zaman abdestli olmaya özen
gösterdiği ve abdest almadan hiçbir iş yapmadığı malumdur; bu itibarla da,
Müslümanın sürekli abdestli bulunması sünnettir.

Hadesten Tahâret
Abdest tabiri, su mânâsına gelen “âb” ile el demek olan “dest”

kelimelerinden teşekkül etmiş Farsça bir isimdir. Bu kelimenin Arapçadaki
karşılığı ise “vudû”dur. Güzellik ve temizlik mânâlarını ihtiva eden vudû
kelimesi, ibâdete niyetlenen insanın, kalbini mâsivâ düşüncesinden kurtarıp
mânevî duygularla donatmasını ve el-ayak gibi azalarını yıkayıp iyice
temizlemesini, böylece hem ruh hem de beden itibarıyla arınıp güzelleşerek
dergâh-ı ilâhîye çıkmaya hazır hâle gelmesini ifade etmektedir.

Bildiğiniz gibi, namazın şartlarından biri de “hadesten tahâret”tir. Hadesten
tahâret, hükmî kirlilik sayılan abdestsizlik hâlindeki bir kimsenin abdest alması
ve guslü gerektiren bir durumdaki insanın da gusül etmesi (boy abdesti alması)
demektir. Abdest ve gusül, maddî kirleri giderme ve beden sağlığını koruma
gibi pek çok zâhirî faydayı içinde bulundursa da esas itibarıyla “taabbüdî”dir;
yani, sırf Allah emrettiği için yerine getirilen ve bilemeyeceğimiz başka
hikmetlere de mebnî olan dinî muhtevalı ve ibadet niyetine bağlı bir temizliktir.

Allah Teâlâ, “Ey iman edenler! Namaza kalkmak istediğinizde, yüzlerinizi
ve ellerinizden dirseklerinize kadar kollarınızı yıkayın. Başınızı meshedip,
topuklarınızla birlikte ayaklarınızı da yıkayın..”1 mealindeki âyetle abdesti
teşrî kılmıştır. Kulluğun en önemli şiarı sayılan namazdan önce abdest almanın
farz olduğunu bildiren bu âyetin devamında Cenâb-ı Hak, şayet insan cünüb ise
ilk fırsatta gusletmesini, yani tastamam yıkanıp boy abdesti almasını, su



bulamadığı takdirdeyse toprakla teyemmüm yapmasını emretmiş ve ancak
ondan sonra namaza durabileceğini belirtmiştir.

Amelleri Mülâhazalar Derinleştirir
Evet abdest, namaz yolunda ilk ikaz ve birinci hazırlıktır. Ne var ki, onun

istenilen semereyi verebilmesi insanın mülâhazalarındaki derinliğe bağlıdır.
Aslında insan, duygu ve düşüncelerindeki samimiyet ölçüsünde, yaptığı bütün
işleri derinleştirebilir ve başından geçen her hâdiseye bambaşka bir mahiyet
kazandırabilir. Meselâ, maruz kaldığınız bir belâya öyle ya da böyle
katlanırsınız. Fakat, o belâyı mecburen tahammül etmeniz gereken, sıradan bir
musibet olarak görürseniz, o esnada çektiğiniz acıları ve yaşadığınız sıkıntıları
o yanlış telakkinizin darlığına hapsetmiş olursunuz. Şayet, o musibetin dış
yüzüne takılır kalır ve arka plânına dair bazı meseleleri hiç düşünmezseniz,
hem o hâdiseyi içinde bulunduğunuz zamana sıkıştırmış ve böylece hayatınızı
daraltmış, hem de bin bir ızdırabı boşu boşuna çekmiş sayılırsınız.

Oysa, daha musibetle karşı karşıya geldiğiniz ilk andan itibaren onu bir
arınma vesilesi ve sevap kazanma fırsatı olarak değerlendirmeniz de
mümkündür. Şayet, belânın ötesinde onu vereni görebilir ve kainâtta meydana
gelen hiçbir hâdisenin başıboş ve mânâsız olmadığını düşünürseniz, içinizde
rıza yörüngeli bir sabır duygusu hâsıl olur. Hemen Cenâb-ı Hakk’a teveccüh
eder ve dergâh-ı ulûhiyetle irtibata geçersiniz. O’nun her şeyi duyup bildiği ve
her işinde binlerce hikmet bulunduğu mülâhazasıyla “Hoştur bana Senden gelen
/ Ya hıl’atü yahut kefen / Ya taze gül, yahut diken / Lütfun da hoş, kahrın da
hoş.” dersiniz. Karşı karşıya kaldığınız o belâ beyninize bir balyoz gibi inse ve
belinizi bükse de, “Demek ki günah ve hatalarımdan arınmam ve ciddi bir
metafizik gerilime ulaşmam için bu sıkıntıları çekmem lâzımmış; zaten benim
kusurlarıma da ancak böyle bir dert keffaret olurdu; Rabbim, Senden gelen bu
musibete de razıyım; yeter ki beni affet!” der ve mecbur olduğunuz için değil
Cenâb-ı Allah’tan geldiğine inandığınız için gönül hoşnutluğuyla sabredersiniz.
Bu sayede, öyle bir musibeti bile çok iyi değerlendirmiş ve engin
mülâhazalarınızla onu da derinleştirmiş olursunuz. Hatta, bu hislerinizi açığa
vurmasanız ve hiç dile getirmeseniz de, gayet yumuşak bir tavır ortaya
koymanız ve sabrınızı hâlinizle ifade etmeniz bile içinizde bir huzur esintisinin
hâsıl olmasına zemin hazırlar ve o çirkin yüzlü hâdise bir musibet olmaktan
daha ziyade bir mağfiret vesilesine dönüşür.

Kostümlerin En Güzeli
İşte, namazı daha derince duyabilmek için de henüz abdeste teşebbüs



ederken aynı gönülden mülâhazalarla dolu olmak gerekir. “Allahım, Senin
huzuruna dünyevîliklerden arınmış bir insan olarak çıkmam için bana abdest
kurnasını işaret ettin; bu işaret ve emrine binâen abdest alıyorum. Şayet,
‘Namaza durmadan önce yedi defa deryaya dalman lâzım’ demiş olsaydın, ben
onu da yapardım.” deyip abdesti Cenâb-ı Hakk’ın emri olan bir vazife bilmek
ve onu Allah Teâlâ’nın tayin ve tespit ettiği bir nevî ibadet kostümü şeklinde
değerlendirmek icap eder. Çünkü, abdestin ne ifade ettiğini, nasıl bir temizliğe
vesile olduğunu ve bizi misal âlemi itibarıyla hangi hüviyete büründürüp nasıl
güzelleştirdiğini sadece O bilir ve O görür. Bir de, O’nun izniyle mele-i âlânın
sakinleri ve hafeze melekleri görürler. Dolayısıyla, Hazreti Rahman, “matlûp
keyfiyet şudur” deyip bize emir buyurduğu temizlenme tarzı ne ise ve bizi nasıl
görmek istiyorsa, onu o şekilde kabul edip uygulamak mü’min olmanın
gereğidir. Abdestin vaad ettiklerine ulaşabilmenin ilk şartı da, ona her şeyden
önce sırf Allah emrettiği için değer vermek ve maddî-mânevî temizleyiciliğine
inanıp onu dinin belirlediği esaslar çerçevesinde ele almaktır.

Abdestin mânevî kir ve lekeleri de yuyup yıkayan bir temizleyici olduğunu
vurgulayan Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle
buyurmuştur: “Bir mü’min abdest alırken yüzünü yıkayınca, gözüyle işlediği
bütün günahlar yanaklarından damlayan o su ile –veya suyun son
damlasıyla– dökülür gider; ellerini yıkayınca elleriyle yaptığı hataların
vebali abdest suyuyla beraber düşer kaybolur; ayaklarını yıkayınca da
harama yürümek suretiyle ayaklarının sebep olduğu bütün günahlar
parmaklarının ucundan süzülen en son damlayla akıp tükenir. Böylece,
eksiksiz abdest alan bir kul, günahlarından bütün bütün arınmış ve
temizlenmiş olur.”2 Demek ki, sağdan-soldan üzerine bulaşan maddî kirleri
temizleyen insan, abdest sayesinde, mânevî lekelerden de arınmış, huzur-u
Kibriyâ’ya en uygun ibadet kisvesine bürünmüş ve Hazreti Sultan’ın yüce
dergâhına çıkmaya tam hazırlanmış olur.

Evet, abdest âdeta huzura çıkmak için giyilmesi gereken en uygun kostümdür.
Âdâbına riayet edilerek tastamam alınan bir abdest o kostümü eksiksiz, arızasız
ve en şık bir şekilde giyinmek, namaz isimli kabul salonuna girmek için hazır
hâle gelmek demektir. Kim bilir, abdestin kare kare misal âlemine aksedişine
şahit olsak, mülâhazaların enginliğine ya da sığlığına göre ötelere ne kadar
farklı kılık kıyafetlerin yansıdığını görürüz; belki de, bir yandan, onu ibadet
neşvesi içinde ele alan insanın abdestinin ne güzel bir kaftana dönüştüğünü,
diğer taraftan da, abdesti, ibadet maksadıyla yapılsa da sıradan bir el-ayak
yıkama gibi gören kimsenin elbisesinin yırtık pırtık bir vaziyette olduğunu
müşâhede ederiz.



Kalb Huzuruyla İbadet Etmek İçin
Diğer taraftan, namaza duracak insanın önce abdest kostümünü giyinmesi

gerektiği gibi, kalbini ibadetin ruhundan uzaklaştırabilecek bütün
meşgalelerden de âzâde olması icap eder. Onun içindir ki, insanın sıkıştığı bir
durumda namaza durması çirkin görülmüştür. İnsan, evvelâ, atması gerekli olan
şeyleri atmalı, ibadet turnikesine sadece ibadet duygusuyla girmeli ve kendisini
meşgul edebilecek bütün menfi tesirlerden kurtularak namaza öyle durmalıdır.
Zaten, fıkıh kitaplarında bu mesele ele alınırken hüküm kalbin meşgul olup
olmamasına bağlanmış ve şayet insan tuvalete gitme ihtiyacı içinde ise onun
namaza durması mekruh sayılmıştır. Çünkü, kalb ve zihin bir işle meşgulken
diğer bir işe konsantre olamaz. Zihni bir ihtiyaca yoğunlaşan insanın ikinci bir
meseleye teksîf-i himmet etmesi çok zor, hatta imkânsızdır. Dolayısıyla, böyle
bir ihtiyaçla meşgul olan kimsenin namazı şuurluca kılması, onun hakkını
vermesi ve ibadetini derince duyması mümkün değildir. Dahası, öyle bir
vaziyette namaza durmada, namaza hakaret de söz konusudur; zira o, hemen
geçiştiriliverecek kadar basit bir iş değildir. Namaz, hemen aradan
çıkarılıversin diye değil, hem o anı nurlandırsın hem de bütün hayatı
aydınlatsın diye vardır. Bütün bu hususlardan dolayıdır ki, Vehbe Zühaylî gibi
bazı fıkıhçılar, abdeste niyetin daha ıtrahâta gidilirken yapılmasını uygun
bulmuşlardır. Çünkü, böyle bir niyet sayesinde, huzur-u kalble namaz kılmak
için yapılan bütün ön hazırlıklar ibadet kategorisinde değerlendirilir; abdest
öncesi hazırlıklardan başlayıp namaza durma anına kadar geçen her merhale
insana sevap kazandırır.

İbadet havasına bürünme ve namaza konsantre olma açısından da abdest çok
önemlidir. Ne havanın soğukluğu ne de sıcaklığı, bir mü’minin tastamam abdest
almasına mani değildir. Şartlar nasıl olursa olsun, o bir yolunu bulur ve miraca
yükselecek bir yolcu edasıyla maddî-mânevî temizliğe koyulur. Daha ellerini
suyun altına götürürken, çoktan Rabbin mehafet ve mehabeti altında bir ibadeti
eda ediyor olma havasına girer ve dünyaya ait fuzûlî sözleri terk eder. Sonra
da, her uzvunu yıkayışıyla biraz daha mesafe alır, farklı bir aydınlık idrak eder
ve daha ayrı bir canlılığa erer.. abdest esnasında okunan duâları bilir ve
zikrederse ya da onların ihtiva ettiği mânâları zihninden geçirip bir de o yüce
duygularla Cenâb-ı Hakk’a yönelirse, işte o zaman bütün bütün ruhânîleşir ve
bambaşka bir metafizik gerilim içine girer.

Abdest Dualarının Öteleri İkazı
Abdest dualarını okumak, abdestin âdâbına (edeplerine) dahildir. Fıkıh



ıstılahında edep; işlenmesine sevap terettüp eden ve dînen matlup kabul edilen
ama terkine zemm taalluk etmeyen bir amel demektir. Yani, yapılması sevap
olan, fakat, yapılmaması da günah sayılmayan amele “edep” denir. Aslında,
abdest duaları, bizzat Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem)
Efendimiz’den rivayet edilen dualar değildir ama öz itibarıyla O’nun mübarek
sözlerine varıp dayanmaktadır. Bunlar, selef-i salihînin bazen ilâvelerde
bulunarak bazen de biraz kısaltarak, zaman zaman daha farklı ifadelerle
seslendirdikleri dualardır. Fakat, şu muhakkaktır ki, Hak dostlarının dilinden
dökülen ve onların engin mülâhazalarının seslendirilmesinden ibaret olan bu
içli niyazlar, okuyan kimseleri çok farklı iklimlere çeker götürür, gönüllerini en
samimi hislerle doldurur ve içlerini ibadet aşk u şevkiyle donatır.

Samimi bir kul, abdeste başlarken, dergâh-ı ilâhîden kovulmuş ve sonsuz
rahmetten nasipsiz kalmış şeytandan Allah’a sığınır; her zaman olduğu gibi
abdeste de, engin rahmet sahibi ve yegâne merhametli Rahman u Rahîm’in
adıyla başlar. Sonra, suya temas ederken, İslâm nimetinin büyüklüğünü
düşünür, onu bir ışık kaynağı ve mânevî lekelerden kurtulma vesilesi kılan ve
suyu da maddî kirlerden arınmak için tertemiz bir nezafet vasıtası yapan
Allah’a şükreder. Mazmaza (ağza su verme) anında, “Allahım, Kur’ân-ı
Kerim’i okuma, Seni her zaman gönülden anma, Sana lâyıkıyla hamd ü senâda
bulunma ve en güzel şekilde kulluk yapma hususlarında yardımını istirham
ederim. Allahım, bana Resûl-i Ekrem’in havzından kana kana içmek nasip eyle;
öyle içeyim ki bir daha da ebediyen susamayayım.” der, avuç avuç Kevser
yudumlayacağı bir güne erişme ümidiyle dolar. İstinşak (buruna su verme)
sırasında, daha dünyadayken ötelerin râyihâsını duymayı diler, ahirette de
Cennet’in kokusunu koklamak ve onun nimetlerinden rızıklanmak için dua eder.
Yüzünü yıkarken, “Allahım, dostlarının yüzlerini ağartıp nurlandırdığın,
hasımlarının çehrelerinin ise kapkara olduğu gün yüzümü ağart, beni de
nurlandır.” diyerek bir kere daha nazarlarını Cuma yamaçlarına diker.

Ondan sonra yıkadığı ya da meshettiği her uzuvla beraber ayrı bir isteğini
daha dile getirir: Hesap gününde muhasebesinin kolaylaştırılmasını, amel
defterinin sağ taraftan verilmesini, saçının ve cildinin ateşten korunmasını,
Cenâb-ı Hakk’ın arşının gölgesinden başka sığınılacak bir yer bulunmayan
mahşer gününde Arş-ı A’lâ’nın himayesine alınmayı, hayat boyunca sadece
faydalı sözleri dinleyip en güzeline uyanlardan olmayı, Cehennem ateşinden
âzâde kılınmayı, ayakların kaydığı o gün Sırat köprüsünde ayaklarının
kaymamasını ve Cennet’e yürürken yolda kalmamayı talep eder. Abdesti
tamamlarken, “Allahım, sa’y ü gayretimi bol bol ihsanlarla mükâfatlandır;
günahlarımı mağfur eyle, beni bağışla; amellerimi makbul kıl, bana kârlı bir



ticaret lütuf buyur ve hiç zarar ettirme.” der; sürekli tevbe eden ve temizliği
tabiatının bir yanı hâline getirip günahlarından arınan kullardan olmayı diler..
ve böylece, abdestin her safhasında bu mülâhazalara bağlı kalan bir insan adım
adım tam bir konsantrasyona yürür.

Metafizik Gerilimde Zirveye Doğru
Abdest suyuyla beraber günahlarının da döküldüğüne inanan mü’min,

abdestle kazandığı metafizik gerilimi ezân-ı Muhammedî’yi dinlerken de devam
ettirir, hatta daha da artırır.. ezanı müteakiben bir de sünnet namaz kılarak
derinlik içre derinliğe ulaşır. Madem, sünnet ve nafile namazlar “cebren
linnoksan”dır; yani, farz namazlardaki noksanları tamamlar, eksiği gediği
giderir.. ve madem Cenâb-ı Hak nafileleri edâya ekstradan bir yakınlık
vaadinde bulunmuş; “Kulum Bana, kendisine farz kıldığım ibadetlerden daha
sevgili olan bir amelle yaklaşamaz. Farzları eda eden kulum nâfilelerle Bana
yaklaşmaya devam eder. Öyle ki, nihayet Ben onu severim. Ben kulumu
sevince de artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli... olurum.”3 demiş..
işte o, bunları düşünerek ve sürpriz bir yakınlık talebini hâliyle seslendirerek
sünnet namazı tamamlar. Böylece, konsantrasyon adına çok önemli bir adım
daha atmış, namazla bütünleşme yolunda son mesafeyi de katetmiş ve farzı
kılmaya hazır hâle gelmiş olur.

Böyle dikkatli ve hassas bir kul için, namazı bekletme hiç söz konusu
değildir, her zaman namazı bekleme esastır. O, namazdan, hatta ezandan evvel
abdestini alıp “Tam tekmil hazırım Allahım! Sen bana teveccüh buyurduğun an,
nazarlarımın Sana müteveccih olduğunu göreceksin.” duygusuyla gerilmiş
olarak “Haydi, şimdi huzuruma çıkabilirsin.” komutunu bekler; bekler ve bir
dizi hazırlıktan sonra iyice heyecana gelmiş vicdanıyla âdeta “Seccadem
neredesin!” der. Zaten, abdest öncesinden başlayıp ezan ve sünnet namaza
kadar sürüp giden hazırlıklar silsilesinde insan böyle bir metafizik gerilimi
yakalayamamışsa, o işte bir eksiklik var demektir. Fakat öyle olsa da, farzdan
önce kâmet getiren müezzin, insanı ibadet düşüncesinden alıkoyup
mâsivâullaha çeken her şeye son darbeyi indirir ve böylece konsantrasyonunu
tamamlayan kul, en derin mülâhazalarla “Allahü Ekber” deyip namaza durur.

Konsantrasyonu Yakalamada İradenin Rolü
Meselenin bir diğer yanı şudur: Asr-ı saadette, yüce dinimiz İslâm’ın

emirleri birer semavî mâide (sofra) gibi ter ü tâze iniyordu. Sahabe
efendilerimiz her gün farklı farklı ibadetlerle tanışıyorlardı. Meselâ, bir gün



namazı öğreniyor, ertesi gün ezanı duyuyorlardı. Ezan kulaklarında tın tın edip
içlerine bambaşka bir ürperti ve heyecan salınca, namazı da işte o huzurla
kılıyorlardı. O dönemin Müslümanları, duyup öğrendikleri her meseleyi böyle
orijinal, çok süslü ve pek câzip buluyor; bu göz alıcı güzelliklerin cazibesine
kapılıyor ve âdeta büyüleniyorlardı. Onlar, her an gökler ötesinden haber
alıyor, her gün yeni bir sürprizle karşılaşıyor ve bir nevi kesintisiz sürprizler
kuşağında yaşıyorlardı. Sürekli yeni bir sûre ya da âyet duyuyor, dinliyor;
onunla yunuyor, yıkanıyor ve böylece ulvî hislerle donanıyorlardı. İşte, o
semavî ve ilâhî donanımla da Allah’ın huzuruna çıkıyorlardı. Dolayısıyla,
onlar, metafizik gerilim elde etmek, gereken konsantrasyonu yakalamak ve
ibadete hazır hâle gelmek için ziyade bir cehd ve gayrete ihtiyaç
duymuyorlardı. Sürekli maiyyet solukladıkları için farkına varmasalar da gayr-i
iradî olarak sürekli öteler düşüncesiyle ve mânevî duygularla dolu
bulunuyorlardı; “Şimdi huzura varma zamanı!” dedikleri an bütün hislerini ve
latîfelerini ibadet üzerine yoğunlaştırabiliyorlardı. Bundan dolayıdır ki, daha
abdeste yönelirken Hazreti Ali Efendimiz’de bet beniz kalmıyor, yüzü sapsarı
kesiliyordu. Kendisine “Yâ İmam! Bu ne hâl?” diye soranlara “Daha ne olsun
ki, biraz sonra Rabbim’in huzuruna çıkacağım!”4 cevabını veriyordu.

Fakat bize gelince; semânın sağanak sağanak vahiy boşalttığı asr-ı saadetten
uzak bulunduğumuzdan dolayı, o konsantrasyonu ve mânevî donanımı gayr-i
iradî olarak elde edemeyiz. Bu itibarla da biz, o asırla aramızda bulunan
uzaklığı, cehdimizle, gayretimizle ve iradedeki zirekliğimizle (uyanık ve kararlı
durmamızla) aşmak zorundayız. Dinin özündeki orijinalliği iradî olarak
mülâhazalarımızı canlandırmamız ve tetiklememiz sayesinde duymaya
çalışmalıyız. Sahabe ve selef-i salihîn efendilerimizin yaptığı gibi en ulvî
duygularla ve engin mülâhazalarla namaz kılmak istiyorsak, bu konuda da
irademizin hakkını vermek mecburiyetindeyiz. Evet, biz, her zaman temiz duygu
ve düşüncelerle dolu olmaya bakmalıyız; namaza yürürken de, abdest
öncesinden başlamak suretiyle hep bu nezih mülâhazalar istikametinde yol
almalıyız. Meselâ, namaza durmadan önceki son sözlerimizi mutlaka sohbet-i
Cânan etrafında örgülemeliyiz; yürekleri şahlandırmaya mâtuf, O’nunla alâkalı
bir mevzu hakkında konuşmalıyız. Allah dostlarının namazla alâkalı dile
getirdikleri hususları düşünmeli ve böylece, iradî olarak his ve fikirlerimizi
namaza kilitlemeliyiz.

Bu zaviyeden, bizim masivâdan uzaklaşmamız ve güzelce hazırlanarak
namaza yoğunlaşmamız oldukça zor görünüyor. Fakat, unutmamak lâzımdır ki,
bir işte ne kadar çok meşakkat bulunursa ve o şey ne kadar zor tahsil edilirse,
onda o kadar çok sevap vardır. Bundan dolayı, ِيلاَعَمْلا ُبَسَتْكُت  ِّدَكْلا  ِرَدَقِب 



“Meşakkat ölçüsünde mükâfat elde edilir.”5 sözü darb-ı mesel olmuştur. Evet,
ne kadar zorlu işlerle meşgul olursak, ne kadar aşılmaz, sarp tepelere
tırmanırsak, mükâfatımız da o kadar büyük olur. Dolayısıyla, güzel hislerle
dolma ve ibadetleri tam duyma yolunda, iradî olarak zorluklarına katlanıp
tastamam alacağımız bir abdestin mükâfatı da o ölçüde büyük olacaktır.

Şadırvan Başındaki Rûhânîler
Nitekim, Resûl-i Ekrem (aleyhi ekmelüttehâyâ) ashab-ı kirama “Allah’ın,

hatalarınızı silip temizlemeye ve sizi derece derece yükseltmeye vesile kıldığı
şeyleri söyleyeyim mi?” dedikten sonra şunları saymıştır: (Şartların
alabildiğine ağırlaştığı ve) abdestin zorlaştığı durumlarda, zahmetine
rağmen eksiksiz abdest almak, mescidle (ev arasında gelip) gidip çok yol
yürümek ve bir namazdan sonra diğer bir namazı beklemeye koyulmak...
Peygamber Efendimiz, bunları saydıktan sonra da şu ilâvede bulunmuştur: “İşte
(ribat) sınır boylarında nöbet tutma seviyesinde kendini Hak’la
irtibatlandırma budur.”6 Bu hadis-i şerifte abdest almayı ُغاَبِْسإ  kelimesiyle
ifade etmiştir ki, bu kelime, abdestin gereklerini eksiksiz ve tastamam yerine
getirmek, ağıza ve buruna dolu dolu su vermek, elleri ve ayakları iyice yıkamak
demektir. Hadiste kullanılan diğer bir ifade de ِهِراَكَمْلا َىلَع   sözüdür; bu da,
bütün zorluklarına rağmen, soğuk-sıcak demeden suyun başına koşup tastamam
abdest almak mânâsını ihtiva etmektedir.

Şartlar ne olursa olsun abdest alma meselesi ve arz ettiğim bu nebevî söz
bana hep Erzurum’un kışında, her yanı donmuş şadırvanın başında, buz tutmuş
kurnalardan akan sopsoğuk suyla abdest alan insanları hatırlatır. O namaz
yolcularının, insanın içine işleyen uhrevî hâlleri bugünkü gibi gözümün önüne
gelir. Her tavır ve davranışlarından Cenâb-ı Hakk’a tam inanmışlık dökülen ve
O’na ait gizli bir kısım fısıltılar duyulan bu samimi kulların iç çekişlerinin su
çağıltılarına karışıp Allah’a yükselişi hatıralarımda hâlâ capcanlıdır:
Bambaşka uhrevî bir edayla kollarını sıvayıp, paçalarını katlar ve muslukların
başına geçerler. O esnada hava o kadar soğuktur ki, parmaklarına değen su
dirseklerine gelene kadar neredeyse buz bağlar. Dışarının soğuğu suyun
sertliğiyle birleşince, daha ellerini yıkarken bütün hücreleriyle tir tir titrerler.
Hele bir de o titremeye iç titreme de inzimam edince ötelerle irtibatın sesi
soluğu olduğuna şeksiz şüphesiz inanacağınız bir ses yükselir semaya: ّلَلا َّمُھٰ

اًریـَِسي اًباَسِح  يِنْبـِساَحَو  يِنیَِمِیب  ِيباـَِتك  يِنِطْعَأ   “Allahım, hayatımın
hesabını soracağın gün muhasebemi kolaylaştır ve amel defterimi sağ
tarafımdan ver!”7 diye inlerler. Biraz soğuk bağırtır onları; zira, َىلَع



ِهِراَكَمْلا  sözüyle ifade edilen zorluk işte bu türlü meşakkatlerdir; fakat, o
soğuktan başka onları inleten bir sebep daha vardır ki o da olabildiğine
mahrem bir kısım hislerle ebedî mihrablarına kilitlenmeleridir.

Evet, mü’minler her şeyle imtihan oldukları gibi böyle bir mekârihle de
imtihan olduklarının farkındadırlar. Kulluk karnelerindeki bir kısım boşlukları
o konsantrasyon cehdiyle ve tamamıyla O’na yönelme gayretiyle
dolduracaklarına inançları tamdır. İşte, bu iman ve inançla abdeste de
bambaşka bir kıymet verir ve onu yedi hatta yetmiş veren bir tohum gibi
değerlendirirler. Amel defterlerine bir abdest yazdırırlar ama –bazen toprağın
bağrına atılan tek tohumdan yediyüz başak çıkması gibi– kat kat fazlasıyla
mükâfat görecekleri ümidini taşırlar. Neden olmasın ki, ِهِیتْؤُي ّللا  ِهٰ ُلْضَف  َِكلٰذ 

ُءاََۤشي ْنَم   “Bu Allah’ın bir lütfudur, onu dilediğine ihsan eder.”8

Cennet Kapılarının Anahtarı
Nitekim, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Âdâp ve erkânına

uymak suretiyle abdest alıp kıbleye dönerek, ُهَدْحَو  ّللا  ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  َْنأ َال  ُدَھْشَأ 
ُهُلوُـسَرَو ُهُدـْبَع  اًدَّمَحُم  ََّنأ  ُدَھـْـشَأَو  ُهـَل  َكي۪رـَـش  diyen bir kul için َـال 

Cennet’in kapıları açılır; o, Cennet kapılarının dilediğinden içeri girer.” 9

buyurmuştur. Belki, böyle büyük bir mükâfatı abdest alan herkesin elde etmesi
pratik itibarıyla söz konusu değildir; çünkü, her mü’minin, namaz yolunda aynı
derin mülâhazalarla dolması ve abdesti kendi enginliğiyle duyması mümkün
olmayabilir. Fakat, abdest sayesinde böyle bir mükâfata nâil olmak potansiyel
olarak hemen herkes için mevzubahistir ve kendilerine Cennet’in bütün kapıları
açılacak olan bu tâli’lilerin abdestin hakkını veren kimseler arasından
seçileceği muhakkaktır.

Baştan bu yana arz etmeye çalıştığım hususlardan dolayıdır ki, Resûl-i
Ekrem, her vakit namaz için ayrı ayrı abdest almıştır.10 Hatta, Mekke fethine
kadar bir abdestle iki vakit namaz kılmamıştır. Sahabe efendilerimiz de,
kıyamet gününde ak alınlı, aydın bakışlı, eli yüzü tertemiz ve vicdanı
göktekilerin iç âlemleri kadar nezih olmanın yolunun namaz ve namaz öncesi
amellerden geçtiğine inanmış ve hep bu inanç üzere yaşamışlardır. Meselâ, Ebû
Hüreyre (radıyallâhu anh) abdest alırken ellerini neredeyse omuzuna kadar,
ayaklarını da dizlerine kadar yıkamayı itiyat edinmiştir. Kendisine bunun
sebebi sorulunca da, “Ben Resûlullah’ın, ‘Ümmetim kıyamet günü
çağrıldıkları vakit, azalarındaki abdest izinden dolayı nur gibi parlar hâlde
gelirler. Öyleyse kimin imkânı varsa nurunu artırsın.’ dediğini duydum.” 11



cevabını vermiştir. Diğer bir rivayete göre de, Peygamber Efendimiz’in
“Mü’minin zineti, abdest suyunun ulaştığı yere kadar yükselir.”  buyurduğunu
nakletmiştir.

Peygamber Kardeşlerinin Alnındaki Nur
Secde ve abdest uzuvlarındaki emarelerle öndekilerden de önde olma ve

ötede Peygamber Efendimiz tarafından tanınma meselesi bir başka hadis-i
şerifte şöyle bir müjdeyle anlatılmaktadır: Bir gün, Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem), Cennet koridoru diyebileceğimiz Bakî’ kabristanına gidip
orada medfun bulunan kutlu insanları ziyaret etmiş; “Selâm size ey mü’minler
diyarının sakinleri! İnşaallah bir gün biz de size katılacağız.” buyurmuştu.
Daha sonra da “Kardeşlerimi görmeyi çok arzu ederdim.” demişti. Bunun
üzerine ashab-ı kiram, “Yâ Resûlallah, biz, Senin kardeşlerin değil miyiz?”
diye sorunca, Resûl-i Ekrem Efendimiz, “Siz benim ashabımsınız; kardeşlerim
ise henüz gelmediler; onlar sonra gelecekler.”  cevabını vermişti. Bunun
üzerine sahabe efendilerimiz “Ümmetinden henüz gelmeyenleri ötede nasıl
tanıyacaksın ya Resûlallah?” dediklerinde, o Şefkat Peygamberi şunları
söylemişti: “Düşünsenize; bir adamın alnı ak ve ayağı sekili atları olsa ve
onlar yağız ve doru atların arasında bulunsa, o adam kendi atlarını
tanıyamaz mı? İşte benim kardeşlerim abdestten dolayı yüzleri nurlu, el ve
ayakları parlak olarak gelecekler. Ben havzın başına onlardan önce varacak
ve tanıdıklarımı tutup yanıma alacağım.”12 buyurmuştu.

İşte, abdest hem bu dünya hem de öteler hesabına çok büyük mükâfatlar vaad
etmektedir. Fakat, onun vaad ettiklerine ulaşmak için aşılması gerekli olan bir
sarp yokuş vardır. O yokuşun geçilmesi ise insanın iradesine bağlanmıştır.
Demek ki, bu mevzuda kullara düşen vazife, ibadet konsantrasyonunu yakalama
adına irâdî bir cehd ve gayret göstermektir. Başlangıç itibarıyla zor ve ağır
gelmesine, beraberinde bir kerâhet bulunmasına ve bazen şartların çok
elverişsiz bir hâl almasına rağmen dişinizi sıkıp sabretmeniz sayesinde zamanla
abdestten öyle bir lezzet alırsınız ki artık onu gözünüzün nuru sayar ve hiçbir
şeye değişmezsiniz. “Bismillah” deyip yola çıktıktan ve sabırla o sarp yokuşu
aştıktan sonra onun öyle bir tadı, öyle bir lezzeti ve öyle bir şivesi ile karşı
karşıya gelirsiniz ki, abdest ve namaz arası dokuduğunuz mekiğin hiç
bitmemesini dilersiniz. Şahsen, hata ve kusurlarımdan dolayı olsa gerek,
abdesti ve namazı derinlemesine duyduğumu söyleyemem. Fakat, bazen bunlar
sayesinde içime esip gelen ve meltem gibi bütün benliğimi saran öyle bir ruh
hâleti oluyor ki tariften acizim. Benim öyle bir hâlet-i ruhiyeye liyakatim
olduğunu hiç zannetmiyorum; herhalde Rabbim “duyup ifade edeyim,



dolayısıyla başkalarını da şevklendireyim” diye nasip ediyor. Size kasemle
teminat veririm; bazen başımı secdeye koyduğum zaman içimden diyorum ki,
“Keşke bu secde hiç bitmese, alnımı yerden hiç kaldırmasam!” Rabbimin
huzurunda yüzümü yere sürdüğüm o dakikalarda o hâl üzere altmış sene
durabileceğimi düşünüyor ve bütün rûh u cânımla o ânın hiç bitmemesini
istiyorum.

Evet, abdest, kulun diğer ibadetlere mânen ve rûhen hazırlanmasına ve bu
ibadetlerden azamî verim elde etmesine yardımcı olan kıymetli bir vesiledir.
Abdest almak isteyen kimse daha hazırlığa başlarken ona niyet ederse, hem
abdestten hem de ona hazırlık için yaptığı bütün fiillerden dolayı sevap kazanır;
çünkü, bunların her biri ibadete vesile olması cihetiyle bir çeşit ibadet olur.
Diğer taraftan, abdestin, vücuttaki kinetik enerjiyi dengeleme ve insana
streslerini yenme imkânı sağlama gibi bizim için mahfuz ve müsellem olan daha
pek çok talî faydası da vardır ama mevzunun çerçevesini aştığı için onları
başka bir fasla bırakmak herhalde daha uygun olsa gerektir.
1 Mâide sûresi, 5/6.
2 Müslim, tahâret 32; Tirmizî, tahâret 2; Ebû Dâvûd, tahâret 51.
3 Bkz.: Buhârî, rikak  38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.
4 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 1/151.
5 eş-Şâfiî, Dîvân s.90.
6 Müslim, tahâret 41; Tirmizî, tahâret 39.
7 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 1/134; ed-Deylemî, el-Müsned 5/326.
8 Hadîd sûresi, 57/21.
9 Müslim, tahâret 17; Tirmizî, tahâret 39.
10 Bkz.:Tirmizî, tahâret 45; Ebû Dâvûd, tahâret 65.
11 Buhârî, vudû’ 3; Müslim, tahâret 34-37.
12 Müslim, tahâret 39; Nesâî, tahâret 150.



Daha Yok mu?
Soru: Kendini yeterli görme hususunda mü’mince düşünce tarzı nasıl

olmalıdır?
Cevap: Hakiki mü’min, Allah’ın rahmet ve inayeti sayesinde her türlü

zorluğun altından kalkabileceğine inanmakla beraber fıtrat itibarıyla diğer
insanlara muhtaç olduğunu ve insanî yanlarının ancak çevresinin desteğiyle
ortaya çıkacağını daha baştan kabul eder ve hiçbir zaman, hiçbir açıdan
kendisini yeterli görmez. O, bir iş ya da makam teklif edildiğinde hemen ileri
atılmaz, o yere kendisinden daha ehil kimselerin olup olmadığına bakar ve
şayet böyle birini görürse bir adım geriye çekilip onu işaret eder. Bulunduğu
konumun hakkını verdiğine hiç inanmaz; sürekli daha verimli olabilmenin
yollarını araştırır. Mevcut bilgi birikimiyle yetinmez; okuyup öğrenmeyi mezara
kadar sürecek olan bir vazife bilir ve yeni mârifet ufuklarına ulaşma
gayretinden asla dûr olmaz. Özellikle de, Allah’a yaklaşma mevzuunda
durumunu kat’iyen yeterli saymaz, kurb (yakınlık) adına kat’ettiği mesafeleri
kâfi görmez ve her zaman dergâh-ı ilâhîye daha yakın olma cehdinde bulunur.
Evet, mü’min kendini yeterli görmeyen ve “Hel min mezîd – Daha yok mu?”
deyip her meselede daha iyiyi, daha güzeli arayan bir kuldur.

“İlle de Ben!” Deme Faziletsizliği
Bu açıdan, meselâ, hayatî bir müessesenin, bir bakanlığın ya da devletin

başına aday gösterilen bir insan, eğer karakterli, samimi ve millete vefalı biri
ise, hemen etrafına bakınıp alternatiflerinin olup olmadığını araştırır. Şayet, o
vazifeye kendisinden daha ehil birini görürse, gönül rahatlığıyla “Her işi ehline
teslim etmek lâzım; bu işin ehli de falandır; gidin ve bu makamı ona teklif
edin!” der. İşte, mü’mince tavır ve davranış budur ve bu, o insandaki faziletin
ifadesidir.

Karakterli insan “İlle de ben!” diyerek şeytanî hırıltılar çıkarmaktan uzaktır.
O, zirveye çıkmak için lobi faaliyetleri yapmayı, başkalarının ayağını
kaydırmayı, türlü türlü entrikalara başvurmayı aklından bile geçirmez. Makam
ve mevki teklif edildiğinde önce kendisini düşünmeyi dahi bir faziletsizlik
sayar; hemen irkilir, kendine gelir ve çevresinde liyakat sahibi insan arar.
Hatta, kendi zaaflarını masaya yatırır; bazen aniden sinirlendiğini, fevrî
hareketler sergilediğini, zaman zaman içinde bulunduğu heyete ters düştüğünü
ve bu türlü tavırlarından dolayı bazılarını rahatsız edebileceğini düşünür;
düşünür ve kendisine göre, daha sakin davranan, daha aklî ve mantıkî hareket



eden, hislerinin esiri olmayan ve genel tavırları açısından beraber çalıştığı
kimselere hep huzur bahşeden bir insan araştırır; hem ufku, hem bilgisi, hem
zamanı iyi okuması ve dünyayı tanıması itibarıyla daha liyakatli gördüğü o
insanın önünü açmaya ve onu zirveye taşımaya uğraşır.

Bu faziletli davranış, iman ve Kur’ân hizmetinde bulunanlar için de
vazgeçilmez bir esastır. Bugün, dar dairede bile olsa değişik pâyelerle ve
farklı farklı makamlarla karşı karşıya kalan insanların da, Ihlâs Risalesi’nde
dile getirilen “Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize; şerefte, makamda,
teveccühte, hatta menfaat-ı maddîye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih
ediniz!” düsturuna göre hareket etmeleri lâzımdır. Hatta, imana dair bir hakikati
muhtaç bir mü’mine bildirmek gibi en zararsız bir işi bile “Bu benden daha
ihlâslı ve daha liyakatlidir; söz hakkı onundur.” deyip başkasına bırakmak
Kur’ân talebesinin şiarı olmalıdır.1 O ancak, vazife sahipsiz kalmışsa ortaya
çıkıp işte o zaman o işi üstlenmeli ve mesuliyetinin gereğini yapmalıdır.

Hüsrana Uğramamanın Şartı
Diğer taraftan; Allah Teâlâ insanı –eskilerin ifadesiyle– medeni-i bittab’

olarak yaratmıştır; yani insan, yaratılış itibarıyla sosyal bir varlıktır; onun
tabiatı beraber yaşamaya, iyi huylu, kibar ve faziletli olmaya açıktır. İnsanın,
insanî yanlarının ve derinliklerinin ortaya çıkması ancak çevresinin desteğiyle
olur; o başka insanlarla el ele verdiği ve onların faziletlerinden de istifade
ettiği sürece kendi kemalât ufkuna yürür. İnsan, kendisini çadırın orta direği
görse bile, bilmelidir ki, kenarlardaki kazıklar olmadıktan sonra o çadırı
yerinde tutmak mümkün değildir. Bu itibarla da, onun, belli ölçüde de olsa,
çevresindeki kimselerin kabiliyetlerine, istidatlarına, onların üretecekleri
fikirlere ve onlarla beraber yaşayacağı beyin fırtınalarına ihtiyacı vardır.

Kendisini çevresinden müstağni gören, “Ben kendime yeterim; benim
kimseye ihtiyacım yok!” diyen bir insan boşlukta yürüyor demektir. Halkın onun
hakkında takdir ettiği izâfî bir karizmaya takılıp kendisine bambaşka bir pâye
biçen, kimsenin fikrine ihtiyaç hissetmeyen ve kendi kendine kararlar vererek
asıp kesen biri faziletsizin ta kendisidir. İş ve plânlarında kendi fikirleriyle
yetinen ve hatta onları zorla diğer insanlara da kabul ettirmeye çalışan böyle
kimseler, önemli bir dinamizmi elden kaçırdıkları gibi, çevrelerinden de
sürekli nefret ve istiskal görürler; dahası onlar, üst üste fiyaskolar yaşayıp her
meselede kaybetmeye mahkumdurlar.

En akıllı insan, başkalarının düşüncelerine en çok saygılı olan, onlardan en
çok yararlanan ve herhangi bir konuda doğruya ulaşmak için mutlaka bir



başkasının görüşüne de başvuran insandır. Aslında, bugüne kadar bu hususu
görmezlikten gelen veya gözardı eden hiçbir toplum iflah olmamıştır. Zaten
Peygamber Efendimiz de ümmetin kurtuluşunu ve geleceğe yürümesini,
“İstişarede bulunan asla kaybetmez.”2 sözüyle meşverete (fikir alışverişine)
bağlamıştır. Ayrıca, akıl ve zekâ yönüyle insanların en mükemmeli olan ve
aslında başkasına danışmaya ihtiyâcı bulunmayan Resûl-i Ekrem (aleyhi
ekmelüttehâyâ) Efendimiz, hayatını vahyin aydınlığında sürdürüyor olmasına
rağmen, meşveretle memur olduğunu her vesileyle ortaya koymuş ve her
meseleyi istişareye sunmuştur. Demek ki, herhangi bir müessesenin başındaki
insan, Allah tarafından müeyyed olup sürekli ilhamla beslense de, yine istişâre
etme mecburiyetindedir.

İnsanlığın İftihar Tablosu bir hadis-i şerifte, “Allah Teâlâ bir idareciye
merhamet buyurursa, ona, kendisini eğrilikten alıkoyacak, doğruluğa
sevkedebilecek iyi vezirler (danışmanlar) ihsan eder.”3 demiştir. Evet,
baştaki insan, ister devlet reisi, ister meclis başkanı, ister hükümet lideri, ister
ordu komutanı, isterse de adliye ya da mülkiyenin herhangi bir biriminin
başındaki idareci olsun –ne seviyede olursa olsun– şayet Allah ona merhamet
buyurmuşsa, kendisini muhtemel yanlışlar karşısında uyaracak ve doğrulara
yönlendirecek hiç olmazsa iki tane müsteşarla lütuflandırır, hasbî iki
danışmanla te’yit eder. Bir idareciye, Allah’ın en büyük ihsanı, yanlış yola
meylettiği zaman tıpkı bir kıblenümâ gibi kendisine doğruyu gösterecek iki yâr-
ı vefâdar lütuf buyurmasıdır. Herhangi bir şahsî çıkar gözetmeyen, kendi adına
gizli hesaplar peşine düşmeyen, beklentilerinin tutsağı olmayan ve durduğu
yerde sadece milletin menfaatleri hesabına duran danışmanlardan mahrum bir
idareci bedbahttır ve onun hüsrandan, hizlandan kurtulması kat’iyen mümkün
değildir.

İçtihad ve Kolektif Şuur
Aslında, sadece idare ile alâkalı meselelerde değil, bütün problemlerin

çözümünde istişare ve kolektif şuur çok önemlidir. Meselâ, içtihad mevzuu
değişik münasebetlerle gündeme gelen bir meseledir ve bana göre içtihad
kapısı –Nur Müellifi’nin de ifade ettiği gibi– her zaman açıktır; fakat, o
kapıdan içeri girebilmenin belli dönemlerde belli manileri söz konusudur.4

Evet, o kapıyı kimse kapatmamıştır; ehliyetsiz kimselerin, hevalarını hüda
göstermelerini engellemek ve dini kendi heveslerine göre yorumlamalarına
meydan vermemek için bazı alimler bu meseleye temkinli yaklaşmış olsalar da,
aslında o kapı açıktır ve sadece nâehillerin yüzüne kapanmıştır.



Günümüzde insanlar oldukça lâubâlîdir ve dinin zaruriyatı ayaklar
altındadır; fikirler ve kalbler bir hayli dağınık, zihinler de mâneviyata
yabancıdır. İnsanların çoğunun, hayatı İslâmî çerçevede sürdürme konusunda
herhangi bir cehd ü gayreti yoktur. Artık, –maalesef– din ve diyanet, insanların
birinci meselesi değildir; “olsa da olur, olmasa da” şeklinde ele alınmaktadır.
İşte, içtihad kapısı açık olsa bile, böyle bir atmosferde, hakkını vererek o
dinamiği kullanacak kimselerin çıkması oldukça zordur.

Dolayısıyla, bugün içtihada ihtiyaç duyulan meselelerin halledilmesi de
ancak kolektif şuurla mümkün olacaktır. Sahasının uzmanı şahıslardan meydana
gelecek olan bir heyet böyle bir içtihadı –Allah’ın izni ve inayetiyle–
gerçekleştirmiş ve böylelikle bir kişinin üstesinden gelemeyeceği bu ağır yük
cemaatin omuzlarına yüklenmiş olacaktır. Evet, bundan sonra, istihraçlar,
istinbatlar ve içtihadlar hep o işin uzmanı insanların bir araya gelmeleri
neticesinde kolektif şuurla yapılacaktır.

Bu açıdan da, ilim ve bilgi birikimi itibarıyla da bir mü’minin kendini yeterli
görmesi ve “Artık ben kendime yeterim” şeklinde düşünmesi mümkün değildir.
Hatta, dinî ilimlerle uğraşan kimselerin, “Şu kitapları okuduk, şimdi de bunları
mütalâa ediyoruz; bu atmosferin bize ilham ettiği şeyler istikametinde fikir
alışverişinde bulunuyoruz.” deyip sadece o birkaç saatlik ve birkaç senelik
okumayı yeterli görmeleri onlar adına büyük bir aldanmışlık sayılır. Zira, ilim
tâlibi de “hel min mezîd” kahramanı olmalı, kendisini asla yeterli görmemeli;
okuma ve başkalarının yüksek fikirlerinden istifade etme kulvarında bir ömür
boyu sürekli koşmalıdır.

Dahası, ilim, insanı salih amele sevk etmelidir; çünkü, öğrenmek ve bilmek,
insanı Allah’a yaklaştırdığı ölçüde bir kıymet ifade etmektedir. İnsan, öğrendiği
her meseleyi elden geldiğince pratiğe dökmeli ve onunla Allah’a bir adım daha
yaklaşmanın yollarını aramalıdır. Nitekim, Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve
sellem), “Kim ilim bakımından ilerledikçe zühd hayatı açısından da mesafe
kat’etmezse, onun sadece Allah’tan uzaklığı artar.” 5; yani, öğrendiği onca
hakikate rağmen, dünyaya rağbet etmekten ve nefsâni arzularına göre
yaşamaktan vazgeçmeyen bir insan Allah’tan uzaklaştıkça uzaklaşır,
buyurmuştur.

Koşarken Ölmeli!...
Evet, kendini yeterli görmeyen bir mü’min, Allah’ın bahşettiği imkânları yine

O’nun yolunda kullanıp ebedîleştirmek için gecesi-gündüzüyle hayatının her
anını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışır.. rıza-yı ilâhî için koştururken



bazen evinin yolunu unutur; kimi zaman çocuklarının simasını zor hatırlayacak
hâle gelir.. gelir ve sürekli salih bir amel peşinde koşar. Benim hayallerimi
süsleyen Kur’ân talebesi de hizmete giderken solukları tükenen, koşarken kalbi
duran ve yatakta değil yolda ölen bahtiyardır. Böyle birinin vefat haberini
duysam, gözlerim dolar, hicranla gözyaşı dökerim onun ardından; fakat, aynı
zamanda o gözyaşları benim takdir hislerimin de ifadesi olur. Çünkü, hakikî
Kur’ân talebesi, kalbinin durduğunun farkına varamayacak şekilde bir küheylan
gibi koşan ve kendini adadığı dava uğrunda bir vazifeye giderken yolda son
nefesini veren insandır.

İşte, böyle bahtiyar bir ruh, yapıp ettikleriyle asla yetinmez; o güne kadarki
koşuşunu, hareketlerini, yaptığı işleri ve vesile olduğu onca güzellikleri kâfi
saymaz. Allah’ın bahşettiği imkânları tam olarak değerlendirememiş olmanın
endişelerini taşır. Yaptıklarını unutup yapabileceklerine yönelir ve “Daha yok
mu?” deyip yeni vazifelerin altına girmeye âmâde bulunur. Samimiyet ve
faziletin remzi böyle bir insan, ne kabiliyetleriyle, ne aklıyla, ne mantığıyla, ne
ortaya koyduğu eserleriyle ve ne fütühatlarıyla... kendisini asla yeterli görmez.

Şunu da unutmamak lâzımdır ki, iradenin mevcudiyetini kabul etmek, onun
hakkını verme azmi, cehdi ve gayreti içinde bulunmak ve Allah’ın verdiği o
temayülü sonuna kadar kullanmak başka bir meseledir; insanın kendine
güvenmesi, kendini her şeye yeterli görmesi ve Allah’a ait bir vasıfla kendisini
vasfetmesi daha başka bir meseledir.

Hakiki mü’min, bir yandan, Cenâb-ı Hakk’ın verdiği iradeyi en iyi şekilde
kullanır; diğer taraftan da, “Allahım beni göz açıp kapayıncaya kadar bile
nefsimle baş başa bırakma!”6 der. Nefsine değil, Cenâb-ı Hakk’a güvenir.
Nefsini ve nefsânî duygularını en azılı düşman sayar; en güzel vekil, yegâne
dost ve yardımcı olarak ise yalnızca Allah’ı bilir. Onun güven ve itimâdı
sadece Allah’adır.

Gerçekten inanan insan, ُریـِصَمْلا َكَْیِلإَو  اَنَْبَنأ  َكَْیِلإَو  اَنْلَّكََوت  َكَْیلَع  اـَنَّبَر   der;
“Ey Yüce Rabbimiz! Yalnız Sana güvenip dayandık, Sana yöneldik ve
sonunda da Senin huzuruna varacağız.”7 hakikatini seslendirir; –hâşâ– tavır
ve davranışlarıyla da olsa, ُتَْبَنأ ََّيلَعَو  ُتْلَّكَوـــَت  ََّيلَع   deme ve “Kendi
kendime güvenip dayandım, zâtî güç ve kuvvetime yöneldim!...” şeklinde
Firavunca bir iddiada bulunma gaflet ve dalâletine düşmez. Çünkü, böyle bir
iddia ve kendini yeterli görme, bir yönüyle Allah’a karşı muarazanın ifadesidir.
1 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.203 (Yirmi Birinci Lem’a, Üçüncü Düstur).
2 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 6/365; el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 2/7.
3 Ebû Dâvûd, harâc 4 (2932); Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/70.
4 Bediüzzaman, Sözler s.522 (Yirmi Yedinci Söz).



5 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 1/59; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/304.
6 Ebû Dâvûd, edeb 101; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/42.
7 Mümtahine sûresi, 60/4.



İrtica Küfrün Takıyyesidir!..
Soru: Türkiye’nin içte ve dışta çok ciddi problemlerle karşı karşıya

kaldığı bir dönemde, bazı kimselerin yine irtica çığırtkanlığına
başlamalarını ve en büyük tehlike olarak irticayı göstermelerini nasıl
değerlendiriyorsunuz? Aslı ve mesnedi bulunmayan böyle bir iddiayı zaman
zaman tekrar gündeme taşıyanlar neyi hedefliyor olabilirler?

Cevap: “İrtica” tabiri Arapçadan dilimize geçmiştir; menşei, “dönüş, geriye
dönme” mânâlarına gelen rücu’ kelimesine dayanmaktadır. Fıkıh ıstılahında,
geriye dönülebilen ve vazgeçme ihtimali bulunan boşanmaya “rıc’î talak” adı
verildiği gibi, belâ zamanında veya acı bir haber duyunca ِهَْیِلإ اَِّنإَو  ِّلل  ِهـٰ اَِّنإ 

َنوُعِجاَر  “Biz Allah’a aidiz ve vakti geldiğinde elbette O’na döneceğiz!”1

âyet-i kerimesini okuyarak Allah’a teveccüh edip O’na sığınmaya da “istircâ”
denmiştir. İrtica ifadesi de, temelde “geri dönmek” mânâsını çağrıştırdığından
dolayı, gericilik, muhafazakarlık, tutuculuk, eskiyi koruma, yeniye karşı tavır
alma, medeniyeti kabul etmeme, moderniteye karşı çıkma ve tarihin tekerleğini
geriye döndürerek eski olanı canlandırmaya çalışma gibi mânâların hepsini
birden ihtiva eden bir tabir olarak kullanılır hâle gelmiştir.

Hangisi İrtica?..
Ne var ki, öteden beri belli bir kesim, irtica sözünü sıradan bir kelime

olarak istimal etmekten daha ziyade, onu siyasî ve ideolojik bir suçlama ve
sindirme aracı olarak kullanmaktadır. Bu tâli’siz kimseler, bazen kolay
anlaşılması için “gericilik” ifadesini dillerine dolamakta, çoğu zaman da,
meseleyi daha korkunç göstermek maksadıyla mânâsı daha az bilinen “irtica”
tabirini tercih etmekte ve kötü şekilde algıladıkları, kötü bir mazmunun
karşılığı olarak kullandıkları, toplum nazarında da bir heyula hâline getirdikleri
bu laflarla her fırsatta Müslümanları karalamaya çalışmaktadırlar.

Yıllar var ki bu ülkede fuhuş, edepsizlik ve soysuzlaşma peşinde koşarak
cahiliye devrindekinden daha beter bir cehalete geri dönenler hoşgörüldüğü ve
ilerici addedildiği hâlde, kendi değerlerine, diline, tarihine, kültür ve
medeniyetine sahip çıkan, özünü yitirmeden ve yabancılaşmadan muâsırlaşmak
isteyen ve dinine bağlılığını ifade eden insanlara “mürtecî”, “fundamentalist”
damgası vurulmaktadır. Esefle müşâhede etmekteyiz ki, akla hayale gelmedik
çeşit çeşit ahlâksızlığı irtikap edenler “modern” sayılmakta ve müsamahayla
karşılanmakta; fakat, Müslümanlar çağ dışı gibi gösterilmekte ve “gerici,
yobaz, teokratik düzen yanlısı” türünden yaftalarla kötülenmektedir.



Evet, bazı müfsitler, ağızlarını her açışlarında ıslahtan, imardan, kendini
ifadeden, iradenin hakkını eda etmekten ve insan haklarından dem
vurmaktadırlar; fakat, böyle konuştukları aynı anda vicdanlara baskı yapmakta,
başkalarının haklarını çiğnemekte, zulmün en hunharcasını irtikap etmekte,
insanlar arasındaki münasebetleri kırıp dökmekte ve azgınlıktan azgınlığa
koşarak herkesi sindirmeye çalışmaktadırlar. Dahası, bunca fezayi ve fecâyii
mazur göstermek için sürekli paranoyalar icat etmekte; “yeşil sermaye” deyip
birine saldırmakta; “gerici yapılanma” bahanesiyle diğerini ortadan
kaldırmakta; “irtica” çığırtkanlığıyla tiranlar döneminde bile eşine
rastlanmayan kanunlar çıkarmaktadırlar. Kanunlara göre hareket edeceklerine,
heva ve heves edalı hareketlerine göre kanunlar hazırlamakta ve bütün bunları
yaparken irtica maskesinin ardına saklanmaktadırlar. Bu itibarla, şüphe
götürmeyen bir gerçek vardır ki; irtica küfrün takıyyesidir; gericilik yaygaraları
dinsizliğin ve ilhadın maskesidir.

Modern Takıyyeciler
Bildiğiniz gibi; takıyye, kendini gizlemek, olduğundan farklı görünmek,

inandığının aksini söylemek ve tehlikelerden korunmak için hileli yola
başvurmak demektir. Bazıları, takıyyeyi Müslümanlığa mal etmek isteseler de,
İslâm’da takıyye yoktur. Dinimizde, bir Müslümanın savaş anında düşmanın
zülmünden kurtulmak ve canını kurtarmak maksadıyla imanını gizleyerek
müdarâtta bulunması şeklinde ifade edebileceğimiz, ًةاـَقُت ْمُھْنِم  اوُقََّتت  َْنأ  َِّالإ 
“Ancak onlar tarafından gelebilecek bir tehlike olursa başka!”2 hakikatına
bağlı bir disiplin var ise de, Şiilikte söz konusu olan takıyyenin Müslümanlıkta
yeri yoktur. Takıyye, Şii anlayışında, özellikle de İran Şiiliğinde bir esastır;
dolayısıyla, Anadolu’daki saf Alevî vatandaşlarımız da takıyye bilmezler.

Fakat, Fars Şiiliğinde, “Sizden olmayanları ve sizin çizginizde
bulunmayanları aldatmadıktan sonra hakikî Müslüman olamazsınız.”3

mânâsında bir takıyye mevcuttur ki, onun menşeini de Sünnî bir atmosferde
yetişmiş olan İmam Cafer-i Sadık Hazretlerine isnat ederler. Doğrusu, İmam
Cafer gibi müstakim bir insanın, böyle çarpık bir düşünce ifade edeceğine
inanmak mümkün değildir. Kaldı ki, Hazreti İmam böyle bir cümle söylese
bile, Allah Resûlü “Aldatan bizden değildir.”4 buyurmuştur.

Bu itibarla, İslâm’da böyle bir takıyye yoktur; yoktur ama günümüzde
takıyyenin katmerlisi yapılmaktadır. Camideki Müslümana “müslim” yerine
“mürtecî” diyen, Cenâb-ı Hakk’ın kemale erdirdiği ve insanlar için yegâne din
olarak seçtiği İslâm’ı ya da onun bazı emirlerini “fundamentalizm” ve



“gericilik” şeklinde karalamak isteyen kimseler bu çağın en sinsi
takıyyecileridir. Evet, bir kere daha ifade etmeliyim ki, “mürtecî, gerici,
yobaz” türünden isnatlar belli bir kesimin takıyyesidir; bu çirkin yakıştırmalar,
hileli bir oyunun maskesidir.

İrtica Paranoyası
Peki, bazıları neden şimdilerde bir kere daha böyle bir takıyyeye ve hileli

oyuna başvuruyorlar?
Evvela; Türkiye’de istikrar havasının hâkim olmasını istemiyor; emareleri

görülen huzur ve güven atmosferini çekemiyor; bu istikametteki olumlu bazı
gelişmeleri ve yararlı icraatı hazmedemiyor; gelişme hesabına katedilen
mesafelerden rahatsızlık duyuyor ve demokratikleşme adına atılan adımların
önünün alınması gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü, millet için çok müsbet
sayılan bu türlü ilerlemeleri kendi ikballeri açısından birer tehlike olarak
görüyor; makam ve mevkilerinden ayrılma ve çıkarlarından olma telaşı yaşıyor,
kaybettikleri koltukları tekrar elde edememe endişesiyle doluyorlar. Bunların
hepsini aynı çizgide mütalâa etmek doğru olmasa bile, çoğu itibarıyla bohemce
bir yaşayışa ve serâzat bir hayat tarzına alışmışlar. Yapıp ettiklerini çirkin
bulacak kimselerin çoğalmasını rahatça davranmalarına ve keyiflerince
yaşamalarına mâni kabul ediyorlar. Daha sonra da bu nefsânî ve şeytânî
hislerine fikir libası giydirerek “İrtica tehlikesi var; mürtecîler bizi çağlar
ötesine götürecekler. Bunlar, lâik sistemi devirecek, toplumun hayat tarzını
değiştirecek, çarşı-pazara müdahale edecek ve ülkeyi bizim için yaşanmaz hâle
getirecekler!” türünden yâvelerle bağırıp duruyorlar. Bu asılsız iddiaları o
kadar çok dile getiriyor ve tekrarlıyorlar ki, kendi hilaf-ı vâkî sözlerine
zamanla kendileri de inanmaya başlıyor, sonunda tam bir irtica paranoyasına
tutuluyor ve kendilerinden başka herkesi rejim düşmanı görme ruh hastalığına
dûçar oluyorlar.

Diğer taraftan, bu asılsız düşünceler sürekli empoze edildiğinden ve bazı
medya organları âdeta mürtecî avcılığı yaptığından dolayı, bir kesim “irtica
var” dediği zaman, bu iddia hemen başkalarını da harekete geçiyor. Çünkü,
irtica adlı heyula mesnetsiz isnatlarla zihinlerde her gün biraz daha şişirile
şişirile öyle bir hâl alıyor ki, bir kesimin okumuşu da, aydını da, batıya açık
olanı ve kendi değerlerini korumak şartıyla dünyayla entegrasyona sıcak bakanı
da onu büyük bir tehlike görmeye başlıyor. Maalesef, toplumda onca bilgi
birikimine ve okumuşluğuna rağmen bu türlü iddiaların perde arkasını
anlayamayacak, hatta işin içinde başka hesapların varlığını düşünemeyecek çok
kimse var. İşte, pek kurnaz ve gizli hesaplar peşinde olan bazı kimseler,



onlardaki bu zaafı kendi çıkarları istikametinde değerlendiriyor; işler
aleyhlerine sarpa saracağı anlarda ya da bir kısım plânları uygulayacakları her
zaman diliminde bir kere daha “İrtica kapıda, sistem tehlike altında; ülke elden
gidiyor!” diyerek yaygara koparıyor; bu entrikadan habersiz yığınları aldatıyor,
korku sâikini kullanarak onları tetikliyor, bir cephe oluşturuyor ve karşı tarafı
sürekli psikolojik baskı altında tutuyorlar.

28 Şubat’ın Mürtecîleri
Hatırlayacağınız üzere; Şubat soğuğuna denk gelen son post-modern darbe (!)

evvelindeki hâdiseler sırasında da bir kısım şaşkınlar zuhur etti. Giyim-
kuşamdan zikir ve ibadet tavırlarına kadar pek çok hâl ve hareketleriyle tam bir
aykırılık sergileyen bazı kimseler figüre edildi. Onlara bir kısım roller verildi;
kimisi tarikat şeyhi kisvesine bürünüp medyada boy gösterdi, kimisi teokratik
düzeni hâkim kılma sevdalısı bir gerici numarası yaptı, kimisi mürtecîlerin
ağına düşürülüp kandırılmış bir kurban rolü oynadı ve kimisi de karanlık
güçler tarafından kiralanan bir tetikçi, silaha sarılıp elini kana bulayan bir kanlı
kâtil olmasına rağmen, irtica piyesinde “Allah’ın ordusu”nun sadık bir eriymiş
gibi sahne aldı. Bütün figüranlar rollerini öyle gerçekçi ortaya koydular ki,
hemen herkes oynananın bir oyun olduğunu unutup sahiden ülkenin elden gittiği
zehabına kapıldı.

Sonrası malum.. masum dindarların üzerindeki baskılar artırıldı.. batı
stilinde çalışma sistemleri oluşturuldu; günahsız vatandaşlar fişlendi, en tabiî
haklarından edildi. Müslümanlığını doğru dürüst, samîmâne ve en güzel
biçimde yaşamaya gayret gösteren insanlar potansiyel birer terörist gibi
gösterildi. Dahası, bu yapılanların bütün faturaları sürekli bazı kimseler adına
kesildi ve toplum yapısını ayakta tutan esasları sıyanet vazifesiyle muvazzaf
kesim manipüle edildi. Millet, onları Demokles’in kılıcı gibi hep tepesinde
hissetti, ürktü, korktu, sindi ve evrensel haklarından bile vazgeçti.

Gerçi, sayıları çok az da olsa, bazen toplum fertleri arasında her şeyi
reddeden ve herkese “canı Cehennem’e” diyen kimseler de bulunabilir. Bunlar,
ilim, fen ve teknolojiyi gereksiz, hatta zararlı görmeleri itibarıyla bir mânâda
gerici de sayılabilirler. Bazı varoluşçuların “İlim de teknoloji de yerin dibine
batsın!” dedikleri gibi, bunlar da ilim ve teknolojinin, fen ve felsefenin
karşısında olabilirler. Fakat, bu türlü insanlar, hem sayıları itibarıyla çok azdır,
hem heyet-i umumiyeye karşı çıkacak ve genel âhenge tesir edecek güçte
değillerdir; hem de samimi Müslümanlar tarafından da dışlanmış ve umumi
tablonun haricinde kalmış kimselerdir. Heyhat ki, o karanlık dönemde bu
gerçek gözardı edildi; birkaç aykırı misal ard arda sıralanınca ve toplumun



genel hâlini asla yansıtmayan birkaç kare yan yana getirilince sahiden bir irtica
tehlikesi varmış gibi gösterildi ve bu mevhum tehlike bir psikolojik harp silahı
olarak istimal edildi.

Evet, işin bir psikolojik savaş olma yanı var ve irtica yaygaracıları 28
Şubat’tan önce yaptıkları gibi, hemen her zaman onu büyük ölçüde tehdit, şantaj
ve yıldırma malzemesi olarak kullanıyorlar. Millet adına hayırlı faaliyetlerde
bulunacak insanları gericilikle suçlayıp sindiriyor ve önlerini kesiyorlar.
Mürtecîlikle itham edilen taraf pusunca, onlar bu fırsatı ganimet biliyor; ya
ezici bir kanun çıkarıyorlar veya karşı tarafı bütün bütün felç ediyorlar.

Mü’mine “Dinci” Diyenler “Dinsiz” mi?
Saniyen; ben, iyi bir mü’min olduğum iddiasında değilim; fakat, Allah’ın

varlığından ve ahiretin mevcudiyetinden hiç şüphe etmedim. Bir gün hesap
vereceğim hususunda asla şüpheye düşmedim. İşte şimdi, öyle bir şüphesizlik
mülâhazasına bağlı olarak, kalbim gibi bilerek ve eğer farklı mülâhazalarla bir
şey ifade ediyorsam Allah’a hesap vereceğime çok iyi inanarak diyorum ki;
vallahi, billâhi, tallahi, bunlar irtica tehlikesinden bahsediyorlar ve irticaya
bağladıkları insanlara da mürtecî diyorlar.. ama aslında Müslümanlığı
kastediyorlar. “Radikal Müslüman” derken de, “aşırı dinci” diyerek sadece bir
kesimden söz edermiş gibi yaparken de aslında bizzat İslâm’ı hedef alıyorlar.
Çünkü, İslâm’ın aşırılığı olmaz.. Müslümanlık bütün aşırılıklara karşı orta yolu
tutan ilâhî bir sistemin adıdır.. İslâm, sevdirme ve kolaylaştırma esaslarıyla
gelmiş, ifrat ve tefritin kökünü kesmiş ve bütün insanlara güçlerinin yeteceği
sorumlulukları yüklemiş fıtrata en uygun Allah’la münasebet sisteminin adıdır.

İslâm dinini kabul edip onun emirlerini uygulamaya çalışan herkes –kalbleri
sadece Allah bilir– Kitap ve Sünnet açısından mü’min, Müslüman ve
dindardır. Onları, bundan başka herhangi bir isimle ya da unvanla anmak ise, en
hafif ifadesiyle saygısızlıktır. Bizim terminolojimizde, “İslâm”, “Müslüman”,
“dindar” tabirleri vardır; ama, dine hasım kimseler tarafından kasıtlı olarak
dilimize sokuşturulan ve cahillerin kullandığı “İslâmcı” ve “dinci” gibi ifadeler
yoktur. Dine göre, günah işleyen bir Müslüman günahkâr olsa da yine
mü’mindir; İslâm esaslarını inkâr etmemek şartıyla, onlardan bazılarını terk
etse de yine müslimdir. Bu itibarla, bazı dinî vecibelerini yerine getirmeyen
kimselere “küfürcü”, “dalâletçi”, “fıskçı”... demek münasebetsiz olduğu gibi,
dini bütünüyle yaşamak isteyene “İslâmcı” veya “dinci” demek de en az o
kadar saygısızca bir ifadedir.

İrtica’nın Hedefi İslâm ve Müslümanlar



Bu açıdan, irtica çığırtkanlığı yapan kimseler, şayet cahil, bilgisiz ve
manipüle edilmiş insanlar değillerse, demek ki, irticanın gölgesine sığınarak
bizzat Müslümanlığı hedef alıyorlar. Bunlar, İslâm’a açıktan açığa saldırmak
ve Müslümanlığa karşı düşmanlıklarını izhar etmek istemiyorlar. Çünkü, halkın
yüzde doksanı Ramazan-ı şerifte oruç tutuyor; milletin yüzde sekseni en azından
Cuma namazı kılıyor; insanımızın yüzde elliden fazlası günde beş vakit
namazını eda ediyor. Eline birazcık imkân geçen hemen herkes Hac vazifesini
yerine getirmek için yollara düşüyor. Hatta şimdilerde aristokrat sınıftan
bazıları ayrı olarak ve aristokrasi mülâhazasını koruyarak gidiyorlar, yol
boyunca başkalarına karışmıyorlar. Fakat, gidişlerine nazaran çok farklı bir ruh
hâletiyle dönüyorlar; “Gönlümüz fetholdu, ruhumuz doydu!” diyorlar. Resûl-i
Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in vilâdeti münasebetiyle
salonlar şenleniyor, hatta stadyumlar doluyor; mevlitler okutuluyor ve binlerce
gül dağıtılıyor. Gayet masum ve gayet yumuşak programlar yapılıyor; oldukça
derin ve pek samimi hisler dile getiriliyor ve âdeta dağıtılan o güllerin
kokusuyla beraber Müslümanlık da herkesin ruhuna siniyor. İslâm kendi
güzeliğiyle ve o yenilmez gücüyle gönüllere giriyor.

Dahası, Hristiyanından Yahudisine, Budistinden Brahmanistine kadar
yabancı ilim adamlarından ve ilâhiyatçı temsilcilerden yüzlercesi
“Müslümanlık çok farklı.. hayatın her alanıyla alâkalı bütün ihtiyaçlara cevap
veriyor. İnsanın arzuları, istekleri ve beklentileri adına hiçbir boşluk
bırakmıyor. Bundan dolayı, İslâm’ı yok saymak, Hazreti Muhammed’i
görmezlikten gelmek ve Kur’ân’a karşı lâkayt kalmak bir insan için çok büyük
bir nakîsedir.” diyorlar.. diyor ve aklı başında bu insanların kimisi İslâm’la
şerefleniyor, kimisi ona karşı derin alâka duyuyor, kimisi onun fahrî müdafii
oluyor ve onunla şöyle-böyle tanışan herkes hiç olmazsa önyargılarından
kurtulup dostlar arasına giriyor. Onlardan biri Kur’ân’la azıcık meşgul olunca,
“Allah Allah, biz şimdiye kadar Müslümanlığı böyle bilmiyorduk; demek ki,
yanlış tanımışız, şartlanmışlıklarımıza takılmışız. Meğer, İbrahim’in başına
Halîlullah tacını konduran, Musa’yı Kelîmullah olarak tanıtan, Süleyman’ı asıl
peygamberlik tahtına oturtan ve İsa’yı Kelimetullah diye anlatan bizim
elimizdeki metinlerden daha çok Kur’ân’mış!..” diyor ve ondan ayrı geçen
yıllarına üzülüyor, âh çekiyor.

İşte, böyle bir atmosferde, bazı kimseler, İslâmiyeti ve Müslümanları hiç
sevmeseler bile, doğrudan “En büyük tehlike İslâm ve Müslümanlardır”
demeye cesaret edemiyorlar. Öyle açıkça saldırmak suretiyle Müslümanlık
unvanıyla onca insanı karşılarına almayı kendi menfaatleri açısından zararlı
buluyorlar. “İrtica” yerine “İslâmiyet” dedikleri zaman, camiden çıkan herkesin



“zafer işareti” yaparak “Ben de Müslümanım” demesinden korkuyorlar.
Dolayısıyla, İslâm’ın aydınlık ikliminde boy atan güzellikler karşısında kendi
çirkin ruhları zaviyesinden rahatsızlık duyan ve Müslümanlar hakkında cibillî
olarak kötü duygular besleyen böyle kimseler, İslâm’ı ve Müslümanları açıktan
açığa karalayamayınca takıyye yapıyor, dolambaçlı yollara sapıyor ve akla-
hayale gelmez entrikalarla dini-dindarı baskı altında tutmaya çalışıyorlar.

Beyhude Yorulmayın, Kapılar Sürmeli...
Fakat, kanaatimce, onların unuttukları bir husus var: Artık bu millet bundan

iki yüz, üç yüz sene evvelki millet değil. Günümüzün insanları okuyor, anlıyor,
tahlil ve terkiplerde bulunuyor, analiz ve sentezler yapıyor ve araştırıp iyice
öğrendikten sonra inanıyorlar. Evet, bugünün mü’minlerinin imanı taklidî değil;
onlar, bir ideolojinin peşine takılıp körü körüne onun ardı sıra yürümüyorlar.
Tekvinî emirleri okumak ve teşriî disiplinlere dikkat etmek suretiyle bilerek
dini benimsiyor ve ona bütünüyle teslim oluyorlar. İslâm’ın ulvî hakikatlerini
öyle kabulleniyorlar ki, baskılar karşısında dinden vazgeçmek bir yana,
cenderelerin içine konsalar, canları çıkacak şekilde sıkıştırılsalar, hatta idam
sehpalarına çıkarılsalar da, yine Abdullah İbn Hüzafetü’s-Sehmî, Habbâb İbn
Eret ve Bilâl-i Habeşî efendilerimiz gibi “Ehad, Ehad” çığlıklarıyla “Allah
birdir; hakikî mâbud, hakikî mahbub, hakikî matlup sadece O’dur” hakikatini
seslendirmeye âmâde bulunuyorlar.

Bu açıdan, irtica dellâllarına samimî bir nasihatte bulunmak istiyorum:
Beyhude yorulmayın, çeşit çeşit oyunlar oynasanız ve bir sürü entrikalar
çevirseniz de bundan sonra umumî efkârı ifsad edemezsiniz. Artık herkes irtica
ile ne kastettiğinizi biliyor, onunla neyi hedeflendiğinizi fark ediyor ve siz ne
yaparsanız yapın millet hangi kıbleye yönelmesi gerektiğinin şuurunda, yoluna
devam ediyor. Bundan sonra, despotizmayla, tiranlıkla ve kaba kuvvetle halkı
kendi anlayış çizginize çekmeniz mümkün değildir; medenî insanlar karşısında
kaba kuvvet hiçbir işe yaramayacağı gibi arkada bir sürü de nefret bırakacaktır.
Şayet, siz kendinizi sevdirmek, hatta savunduğunuz sistemin şirin olduğunu
göstermek istiyorsanız, herkese karşı yumuşakça, mülâyemetle, hoşgörüyle ve
engin bir kucaklayıcılık içinde davranmalısınız. Unutmamalısınız ki, millet
kendi değer ölçülerine saygı göstermeyen kimselere hürmet ve muhabbet
nazarıyla bakmaz. Eğer, saygı ve sevgi mukabelesi görmeyi diliyorsanız, tarihe
yüz karası olarak geçmek ve nefretle anılmak istemiyorsanız, meseleyi
gönülleri fethetmeye bağlamalı, halkın değerleriyle asla çatışmamalı, onların
duygu ve düşüncelerine kıymet vermeli ve milletin inançlarına saygılı
olmalısınız.



İrtica Çığırtkanları Sadece Nefret Uyarıyor
Zannediyorum, bazıları kendi insanî telakkîleri açısından bu mülâhazalarıma

saygı duysalar da, bu sözler bir kısım kimselerin bir kulağından vurup öbür
kulağından çıkacak ve ihtimal onları çok rahatsız edecek. Hatta belki beni
oyunbozanlık yapmakla levmetmeye de kalkacaklar; “Bu niye bizim takıyyemizi
fâş ediyor.. “irtica” perdesinin gerisinde işlerimizi ne güzel götürüyorduk;
kovanımıza neden çomak sokuyor?” deyip homurdanacaklar. Oysaki, “En
ummadığın keşfeder esrar-ı derûnun / Sen herkesi kör, âlemi sersem mi
sanırsın!” diyen Ziya Paşa âdeta bugünün Anadolu insanının bilgeliğine işaret
etmiş gibidir. Sözlerime kulak vereceklerini bilseydim, irtica paranoyasına
tutulmuş kimselere bu sözü hatırlatır ve her birine derdim ki: Gel, bu milleti
hafife alma; sen irtica çığırtkanlığı yaparken halkın sana inandığını sanma. Bu
millet artık kimin kim olduğunu ve neyin ne ifade ettiğini çok iyi biliyor; senin o
kelimeyi kullanırken ne kasdettiğini de pekâlâ anlıyor. Şu çirkin
yakıştırmalarınla halk nezdinde sadece nefret ve tiksinti uyarıyorsun. Oysaki,
senin de sevilecek ve takdir edilecek yanların var. En azıdan insansın; eşi–
menendi yaratılmamış abide bir canlısın ve mahiyetin itibarıyla meleklerden de
ulvî aziz bir varlıksın. Dolayısıyla, Allah’ın yarattığı o kıymete uygun sözler
söylemeli, ona göre bir kısım davranışlarda bulunmalı, kendi değerlerini
ayaklar altına almamalı, halk nezdinde maskara olmamalı ve bir nefret heykeli
hâline gelmemelisin.

Müsaadenizle bu konudaki sözlerimi fakirden daha önce de duyduğunuz bir
dua ile noktalamak istiyorum: Allahım, önümüzdeki yollar sarp ve yokuş.. her
köşe başında bir sürü gulyabâni gayızla gerilmiş hücûm ânı ve hücûm bahanesi
bekliyor; dillerinde, irtica, gericilik, teokrasi ve fundamentalizm, ellerinde
gücün her çeşidi ve hayallerinde bin bir entrika.. eğer biz onların dediği gibi
dine, dünyaya, ilme ve gelişmeye karşı isek, Sen bizi bu sapıklıktan halâs
eyle!.. Liyakatımız yoksa, yolların mütedeyyin, mütemeddin, müterakkî ve ilim
aşığı insanlara açılması için bizleri huzuruna al ve yolları aç! Yok karşı taraf
yanılıyorsa, içlerinde salâha açık ruhlardan hidayetini esirgeme! Temerrüt ve
din düşmanlığını meslek edinenlerin de birliklerini boz! Düzenlerini başlarına
yık! Yurtlarına-yuvalarına feryat sal! Ve bütün inananları, kapının sadık
kullarını, bu karanlık düşünce, karanlık ruh ve kara seslerin, gayretine
dokunduğuna inandığımız tecavüzlerine, tahkirlerine, tezyiflerine ve plânlarına
karşı koru!..
1 Bakara sûresi, 2/156.
2 Âl-i İmrân sûresi, 3/28.
3 Bkz.: Fığlalı, E.R., Çağımızda İtikadî İslâm Mezhepleri s.165-166.



4 Müslim, îmân 164; Tirmizî, buyû’ 74; İbn Mâce, ticârât 36.



Vicdan Genişliği
Soru: “Vicdan genişliği” ne demektir; bir insanın vicdanının geniş ya da

dar olmasının tezahürleri nelerdir?
Cevap: “Vicdan genişliği” iman, ilim, mârifet, muhabbet, mehâfet ve

diğergâmlık hisleriyle mamur bir gönlün, engin bir himmetle bütün insanlığı
kucaklaması, kalb kapılarını herkese açması, hep affedici, bağışlayıcı,
mürüvvetkâr olması ve özellikle de bütün insanların hidayetini dileyip herkesin
ebedî mutluluğunu istemesi şeklinde tarif edebileceğimiz bir ruh yüceliğidir.
Diğer bir ifadeyle, “vicdan genişliği” veya “vicdanın inkişafı”, bir insanın,
kendi acz u fakr ve ihtiyaçlarının farkında olarak ve bunları karşılayacak bir
güç ve kuvvete dayanma lüzumunu duyarak iman, teslim ve tevekkül ile Zât-ı
Ulûhiyet’e sığınmasının yanı sıra, her türlü bencilce tavırdan sıyrılarak isminin
özündeki ünsiyete yönelip mahiyetindeki içtimaî ruha uygun hareket etmesidir.

Vicdanın İnkişafı
İman, ilim, mârifet ve muhabbet şuâlarıyla aydınlanmış ve inkişaf etmiş bir

vicdan, Yaratan’dan ötürü herkese karşı alâka duyar; karşılaştığı her şeyde ve
herkeste ilâhî tecellîlerden renkler görür, desenler temâşâ eder, sesler dinler..
ve bütün varlığın ünsiyet solukladığını hisseder gibi olur; böylece her şeye ve
herkese hep sımsıcak mukabelede bulunur. Öyle ki, sadr u sinesi cihanları
istiâb edecek kadar genişler; benliğinin derinliklerinde köpürüp duran
düşünceleri sayesinde, sınırlılığı içinde sınırsızlaşır, zaman ve mekânla
mukayyetken, kayıtsızlığın üveyki hâline gelir. Böyle bir gönül, insanî
duygularının gelişmesi, genişlemesi nispetinde her zaman ferdiyetini aşar, âdeta
küllîleşir; bütün inananları kucaklar, herkese el uzatır ve topyekün insanlığı en
içten duygularla selâmlar.

Vicdanı geniş bir mü’min, insanlarla muamelelerinde peygamberâne bir
üslûp sergiler; herkesi sever, herkesin iyiliğini ister. Kendisini en küçük
hatalarından dolayı bile sorgular; ama başkalarının kusurlarını görmezlikten
gelir; yakın-uzak çevresindekilerin yanlışlarını sadece normal hâllerde değil,
öfkelendiği zamanlarda bile bağışlar ve en huysuz ruhlarla dahi iyi geçinmesini
bilir.

Haddizatında, yüce dinimiz de, kendi müntesiplerine, elden geldiğince
affetmeyi, kine, nefrete yenik düşmemeyi ve öç alma duygusuna kapılmamayı
salıklar ki, zaten nazarlarını ahiretin yamaçlarına dikmiş, sonsuz saadet peşinde
koşan bir mü’minin başka türlü davranması da düşünülemez.. başka türlü



davranması bir yana, hakiki mü’min oturur kalkar hep başkaları için hayır
yolları araştırır, hayır dileklerinde bulunur, ruhundaki sevgiyi hep canlı tutmaya
çalışır, hatta bütün muamelelerinde sevginin de ötesinde şefkati esas alır; gayz,
nefret ve kine ise hep uzak kalır. O, kendi gönlünden işe başlayarak, her
bucakta iyilik ve güzellik fidelerinin boy atıp gelişmesine zemin hazırlar;
üzerine kinle, nefretle gelenleri bile tebessümlerle ağırlar ve en mütecaviz
kimseleri dahi sevginin gücüyle savar.

“Hakkımı Helâl Ettim!..”
Geniş vicdanlı insan, hemen her zaman sevmenin ve şefkat etmenin

heyecanıyla yaşadığından dolayı, duygu ve düşüncelerinde, hâl ve
hareketlerinde olduğu gibi ibadet ü taat ve dualarında da bencillikten uzak
durur, himmetini her zaman âlî tutar; tazarru ve niyazlarında bütün akrabasını,
dostlarını ve arkadaşlarını da mülâhazaya alarak herkesin hayrını diler.. hatta
çerçeveyi daha da genişleterek, yeryüzünde ne kadar insan varsa, hepsinin
kalbini imana, İslâm’a, ihsana ve Kur’ân’a yönlendirmesi için Cenâb-ı Allah’a
yalvarıp yakarır.

İnsanın vicdanını inkişaf ettiren vesilelerin başında mehâsin-i ahlâk gelir; bu
itibarla da, vicdan genişliğinin en önemli alâmeti, güzel ahlâktır. Meselâ, afv u
safh güzel ahlâkın bir şubesidir; kusurları bağışlama ve affedici olup dostça
muameleyi sürdürme vicdanı geniş bir mü’minin şe’nidir.

Böyle güzel sıfatların sahibi bir mü’min, başkalarından gördüğü kötü
muameleler karşısında bile sabırlı, temkinli, bağışlayıcı ve muhasebe derinlikli
olur. O, hemen her kötülük ve musibete “Ben daha büyüğüne müstehaktım!”
mülâhazasıyla yaklaşır. Nasreddin Hoca’nın, kafasına ceviz düşünce yerdeki
kabağa bakıp, “Her şey yerinde güzel; ağacın dalında ceviz yerine ya bu kabak
olsaydı!” diyerek hikmet-i ilâhîyeye bakışını seslendirdiği gibi, o da “Ya tam
istihkakıma göre bir musibetle karşı karşıya kalsaydım.. demek ki Allah (celle
celaluhu) başıma gelecek belâyı rahmetiyle ezip büzdü, küçülttü, böyle
minnacık bir şey yaptı ve öyle düşürdü; hamd olsun O’na!” diyerek meseleyi
kendi hata ve günahlarına, istihkâkına ve kader-i ilâhîye bağlar; geriye
kendisine kötülük yapan insanın az bir hissesi kalmışsa onu da affeder.

Hazreti Üstad’ın, kendisine zulmedenlere, türlü türlü ithamlarla onu mahkûm
etmek isteyenlere, kasaba kasaba dolaştıranlara ve zindanlarda ona yer
hazırlayanlara bile hakkını helâl etmesi; ehl-i dünyanın zulmünü, kaderin
adaleti ve kendi muhasebesi zaviyesinden değerlendirerek hiçkimseye
küsmemesi; düşmanlık yapanları bile şefkat dairesinin dışında tutmaması ve
onların da hidayete ermelerini cân u gönülden dilemesi bu mevzuya ne güzel



misaldir.1

Yine Nur Müellifi’nin, kendisine kötü sözler söyleyen bir insan hakkındaki
mütalâası ne kadar mü’mince ve ne kadar ibretâmizdir! Kötü sözlere şöyle
mukabele eder: “Eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar, şahsıma ve nefsime
ait ise, Allah ondan râzı olsun ki, benim nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru
söylemiş ise, beni nefsimin terbiyesine sevkeder ve gururdan beni kurtarmaya
yardımcı olur. (...) Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri
söylese veya gösterse, ona darılmak değil, belki memnun olmak lâzım gelir.”2

Zirveler Temkin İster
Tebe-i tâbiîn döneminin büyük muhaddislerinden Yahya İbn Said el-Kattan

Hazretleri’nin kötü sözlü bir komşusuna mukabelesi de farklı değildir. Bir gün
komşusu ona çok ağır sözler söyler. Hak dostu, hakaretler savuran insana hiç
karşılık vermez; sadece bir fısıltı hâlinde dudaklarından şu ifadeler dökülür:
“Belki de doğru söylüyor, bana kimliğimi ve nasıl biri olduğumu
hatırlatıyor. Evet, ben kimim ki ya da neyim ki bunlara istihkâkım olmasın!”3

Evet, büyüklerdeki bu türlü mülâhazalar, benzer hâl ve tavırlar hep bu
vicdan genişliğinin alâmetidir. Gönülsüzdür onlar, nefisleri hesabına kolay
kolay kırılmazlar. Başkalarının kusurlarını ve kendi iyiliklerini hemen unutur;
ama kendi hata ve günahlarını, bir de başkalarından gördükleri ihsanları asla
hatırdan çıkarmazlar. Hemen her zaman her şeyi etraflıca ele alır, meselelere
geniş bir açıyla bakar, hâdiselere ve şahıslara mülayim ve müsamahalı yaklaşır
ve sinelerini herkese açık tutarlar. İşte, bütün inananlar, vicdan genişliği
açısından onlara benzemeye çalışmalı ve o ufku yakalamak için gayret
göstermelidirler.

Şu kadar var ki, bir insan, ne denli gönülsüz olursa olsun, ne ölçüde vicdânî
inkişafa ererse ersin, yine de kendisini pişmiş, olmuş, ermiş görmemelidir. Bir
insanın, bu konuda zirveye ulaştığına ve istenen kıvamı yakaladığına inanması
çok tehlikelidir. Aksine o, en müsamahalı davrandığı durumlarda ve en geniş
olduğu anlarda bile bir darlığa düşmüş olabileceği ihtimalini nazardan dûr
etmemelidir. Sürekli kendini sorgulamalı, “Şurada daha temkinli davranamaz
mıydım; şu meselede daha mülayim olamaz mıydım?” türünden suallerle nefsini
hesaba çekmeli ve geniş düşünmenin herkes için en selâmetli yol olduğu
mülâhazasını hep hatırda tutmalıdır.

Kötü Ahlâkın Neticesi
Diğer taraftan; kötü ahlâk, insanda darlık hâsıl eder. Vicdan, cehalet, kibir,



gurur, bencillik, kıskançlık gibi fenalıklar sebebiyle daralır, büzüşür ve bir
hodgâmlık dehlizine dönüşür. Meselâ; bir insanda çekememezlik ve kıskançlık
da diyebileceğimiz “haset” marazı mevcutsa, o kimse, kendisinden başkasının
başarısını, zenginliğini, güzelliğini, ilmini, mutluluğunu... çekemez; kendisinde
olmasını istediği değişik vasıf veya mevhibelerin başkasında bulunması
karşısında rahatsızlık duyar. Hakk’ın takdirine rıza göstereceğine, kaderî
plânların kendi heva ve hevesi istikametinde cereyan etmesini ister; hâdiseler
arzu ettiği gibi gitmeyince de kaderi tenkit eder ve sürekli hezeyan yaşar.

Haset böyle sürüp gittiği takdirde birkaç kişiye karşı olan bu çekememezlik
hissi zamanla büyür, genişler; sonra da düşünce ve hissiyat ufkunu tamamen
kuşatarak insanı bütün iyiliklere, güzelliklere sövüp sayan bir saldırgan hâline
getirir. Hatta bazen hâsid kimse, kıskandığı insanlar Müslüman olmasına
rağmen, her fırsatta onlara hakaretler savurur; sırf kıskançlığından ötürü ehl-i
küfürle bir olup haset ettiği mü’minlere saldırır. Kendi nefsine ait bir darlığın
mahkumu olan böyle biri, ahsen-i takvime ait genişliği kat’iyen duyamaz ve
iman atmosferinin gerçek rengini asla göremez.

Kibirli bir insan da, kendini büyük kabul ettiğinden dolayı hakiki büyüklerin
büyüklüğüne tahammül edemez. Hatta, bir üstadı, bir hocası, bir mürşidi varsa,
onu bile hazmedemez. Zâhiren mürşidini takdir eder ve onun ardı sıra yürüyor
görünür, ama haddizatında görünüşteki o takdir ve takibinden de içten içe
rahatsızlık duyar. Azıcık mürekkep de yalamışsa, “Ben de bir kısım şeyleri
biliyorum” der. Bazı insanların, Allah’ın te’yidine mazhar olduklarına ve ilâhî
inayetle desteklendiklerine hiç inanmaz; benliğini aşıp başkasını kabule
yanaşmaz. O hâl üzere devam ettiği sürece de, hep bir darlığın pençesinde
debelenip durur.

Bu da Bir Darlık
Vicdanı inkişaf etmemiş bir insan, başkalarından gördüğü iyilik ve ihsanları,

bir de kendi hata ve günahlarını hemen unutuverir. Kötülük ve kusur adına
kendi maruz kaldıklarını ve başkalarına yaptığı en ufak bir hayrı ise aradan
seneler geçse de kat’iyen aklından çıkarmaz. En küçük iyiliğini bile on-yirmi
sene sonra da olsa hatırlatır ve muhatabını minnet altında bırakır. Yirmi yıl
önce duyduğu bir incitici sözü, aradan onca zaman geçmiş olmasına rağmen
yine hiç unutmaz; bazı dönemlerde sessiz kalsa bile, fırsatını bulunca ve tedayi
ettirici bir durum hâsıl olunca hemen eski defterleri yeniden açar, yıllanmış
hataları sayıp döker ve insanları mahcup etmekten âdeta haz duyar.

Hele bir de, biri gelip de ona, “Falan senin hakkında şunları söyledi”
deyince hemen öfkelenir, etrafı kırıp döker, bazılarını defterden siler ve



yeniden kine, nefrete kapılır. Vicdanındaki darlık onun geniş ve tutarlı
düşünmesine mani olur; olur da, “Ben her hâlimle mualla ve müzekka bir insan
mıyım ki, eleştirilecek yanım olmasın? Hem –hâşâ– “Rahman evlât edindi”4

diyenler bile çıkmadı mı? Kur’ân’ın ifadesiyle, Rahman’a çocuk isnad
etmelerinden ötürü neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp
çökecekti; evlât edinmek Rahman’ın şanına yakışmazdı ama bu aşikâr hakikate
rağmen, bazıları Cenâb-ı Hakk’a iftira etmekten bile çekinmediler.5 Zât-ı
Ulûhiyet’e bu denli iftiraların atıldığı bir dünyada bana bir şey denmiş çok
mu?.” demek suretiyle meseleyi kendi nefsine bakan yönüyle hafifletme yoluna
gitmez.

İçtimaî Ruh
Aslında, bir içtimaî heyette genişlik ve kuşatıcılık da tek tek fertlerden

başlar; fert, engin ruhlu ve geniş vicdanlı olursa, toplum da aynıyla o
mükemmeliyeti aksettirir. Ne vakit iman, insanın vicdanına hükmeder, onu
kibir, bencillik, kıskançlık ve kin gibi birer darlık sebebi olan mesavi-i
ahlâktan kurtararak genişletirse ve oraya “ben” yerine “biz”i, bencillik ve
ferdiyetçiliğe bedel de kardeşlik duygusunu yerleştirirse, o insan, vicdanının
genişliği nispetinde şahs-ı mânevînin bir ferdi, ruh-u içtimaînin bir mümessili
hâline gelir.

Fert, duyguları itibarıyla dar, düşünceleri açısından sığ, mülâhazaları
zaviyesinden de benlik çıkmazında ise ve enaniyetini bir türlü aşamıyorsa, öyle
fertlerden sağlam bir heyetin oluşması ve yüksek bir milletin teşekkülü asla
düşünülemez. Zira bir toplumu hakiki mânâda büyüten ve yükselten, o toplumu
meydana getiren fertlerdeki içtimaî ruh genişliğidir.. o toplumun istikbal
vâdetmesi, uzun ömürlü olması ve devletler arası muvazenede kayda değer bir
yer ihraz etmesi de böyle bir ruh-u içtimaîye bağlıdır.

Belki de bu hikmete binâendir ki, her gün namazlarımızda defalarca
okuduğumuz Fâtiha sûresinde, Cenâb-ı Hak biz mü’minlerden söz alırken, َكاَِّيإ

ُنیِعَتَْـسن َكاَِّيإَو  ُدُبَْعن   “Biz, yalnız Sana ibadet eder, yalnız Senden yardım
dileriz!”6 dememizi ve böylece namazımızı ikâme ederken tek başımıza da
olsak, bir cemaat arasındaymışız ve herkes adına Rabbimize sesleniyormuşuz
gibi “biz” demek suretiyle bütün kardeşlerimizi de hesaba katmamızı emir
buyurmuştur. Vicdanlarımızda bu içtimaî ruhu kuvvetlendirmek için her
birimizin ikrarını umumun tasdiki saymış; her mü’minin sözünü, derin bir
kardeşlik duygusunun ve geniş bir vicdanın teşkil ettiği büyük bir şahs-ı
mânevînin vaadi olarak kabul etmiştir.



1 Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası-2 s.75.
2 Bediüzzaman, Mektubat s.66 (On Altıncı Mektup, Üçüncü Nokta).
3 ez-Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ 9/180.
4 Meryem sûresi, 19/88; Enbiyâ sûresi, 21/26.
5 Bkz.: Meryem sûresi, 19/90-92.
6 Fâtiha sûresi, 1/5.



Son Damla
Soru: Bazı bölgelerde yaygınca kullanılan “Bahane Tanrısı” ifadesi ne

mânâya gelmektedir? Bu tabir hangi mülâhazaları çağrıştırmaktadır?
Cevap: Kökü eski Türk lehçelerindeki “tengri” sözcüğüne dayandırılan

“tanrı” ifadesi mâbut demektir ve bazı inanç sistemlerinde insan üstü bir güce
sahip bulunduklarına inanılan varlıklardan her biri için kullanılan bir unvandır.
Gerçi, ister Müslümanlığı kabul eden Türkler isterse de yüzlerce yıldan beri
dinî eserler yazan müellifler tanrı tabirini Allah mânâsına da kullanmışlardır.
Fakat, esas itibarıyla tanrı ifadesi, Cenâb-ı Hakk’ın zatî ismi olan “Allah”
kelimesinin karşılığı değildir.

Allah İsmi Yerine Tanrı Kelimesi
Çünkü, Allah dendiği an, bütün kâinatta tecellî eden isimleriyle o Zât-ı

Ecell-i A’lâ (yüce ve büyük Zât) akla gelir. Yani, Allah ism-i şerifi değişik
delâlet çeşitleriyle, Mâbud-u Mutlak (ibadet edilmeye lâyık yegâne Zât), Hâlık-
ı Mutlak (tek Yaratıcı), Maksûd-u Mutlak (Kendisine yönelinecek eşsiz İlâh),
Rezzâk-ı Mutlak (her türlü rızkı bol bol ihsan eden biricik rızık Sahibi), Bâri-i
Mutlak (her şeyi örneği kendisine ait bir şekilde takdir edip varlık sahasına
çıkaran benzersiz Rab) ve Cemîl-i Mutlak (topyekün güzel sıfatları Zât’ında
toplayan ve güzellikleri Vareden)... gibi bütün ilâhî isimleri câmi’dir; Cenâb-ı
Hakk’ın güzel isimlerinin hepsini ihtiva eden bir unvan-ı mübecceldir.

Bu itibarla da, Allah adı, Cenâb-ı Hakk’ın özel ismidir ve onun ifade ettiği
mânâyı başka bir tabirle dile getirmek de mümkün değildir. Dolayısıyla, tanrı
kelimesi, Arapçadaki “ilâh”, Fransızcadaki “dieu”, İngilizcedeki “god” ve
Farsçadaki “hudâ” tabirlerinin karşılığı olarak kullanılabilir ama asla “Allah”
ism-i şerifinin yerini dolduramaz.

“Bahane” sözüne gelince; bu kelime vesile ve sebep demektir; bir şeyin asıl
sebebi yerine ileri sürülen sözde sebep mânâsına gelmektedir. İhtimal, ecdad,
“gerçekle ilgisi olmayan bir mazeret” anlamını içerdiğinden dolayı, bu
kelimeyi Zât-ı Ulûhiyet’e nisbet etmekten kaçınmış ve bahane sözü ile Allah
ism-i şerifini beraberce kullanmaktan çekinerek çok latif bir mazmunu, ince bir
mefhumu “bahane tanrısı” terkibiyle ifade etmişlerdir. Bu açıdan da, bahane
sözcüğünü Zât-ı Ulûhiyet’e nisbet etmemek için “Allah” ismi yerine tanrı
kelimesini kullanmaları Anadolu insanının Mevlâ-yı Müteâl’e karşı saygısını
ve terbiyesini gösteren bir davranıştır.



Bahane Tanrısı
Evet, “bahane tanrısı” tabiri Erzurum başta olmak üzere, bazı bölgelerde çok

yaygınca kullanılmaktadır. Bu söz, kullarını affetmek için onlara sürekli tevbe
etme fırsatları, günahlardan arınma imkânları yaratan Cenâb-ı Hakk’ın
rahmetinin enginliğini nazara vermekte ve insanları, o rahmete mazhar
olabilmek için Allah’ın rızasına uygun güzel vesileler edinmeye çağırmaktadır.

Nitekim, Kur’ân-ı Hakîm, “Ey iman edenler! Allah’ın hukukunu gözetin,
O’nun hukukunu ihlâl etmekten sakının; O’na yaklaşmaya vesile arayın ve
O’nun yolunda mücâhede edin ki korktuğunuzdan kurtulup umduğunuza
kavuşasınız.”1 buyurmaktadır. Merhum Elmalılı Hamdi Yazır gibi müfessirler,
“vesile” kelimesini, kendisiyle bir gayeye ulaşılan sebep, yaklaşma vasıtası
şeklinde tefsir etmişlerdir.2 Demek ki, mü’minler, Mahbûb-u Hakikî’ye
yaklaşmak için daima vesileler aramalı, kendi uzaklıklarını aşma yolunda her
fırsattan istifade etmeli, farzlar ve vacipler haricinde daha başka güzel işler ve
rıza-yı ilâhîye uygun ameller yaparak kendilerini Allah Teâlâ’ya sevdirmeye
çalışmalıdırlar. Samimi bir niyetle sürekli kurbet sebepleri araştırmalı, güzel
ahlâk ve salih amel gibi Cenâb-ı Hakk’ın rızasına uygun vesilelere
tutunmalıdırlar.

İşte, “bahane tanrısı” sözü, kullarının en küçük iyiliklerini bile zayi etmeyen,
onların güzel bir niyetle ortaya koydukları zerre kadar bir hayrı dahi karşılıksız
bırakmayan, birleri binlerle mükâfatlandırıp herkesi küçük bir vesile ile
bağışlayabilen Rahmeti Sonsuz’un merhametine işaret etmektedir. Evet, Allah
(celle celâluhu), bazılarını tevbeleri sebebiyle affeder; bazı kullarını bir hataya
düşmüşlerse bile hemen bir iyilik yaparak tekrar çizgilerini bulma cehdi
göstermelerinden dolayı bağışlar. Bazen gönülden yapılan bir duayı, bazen
vicdandan yükselen bir pişmanlık âhını, bazen samimiyetle dökülen birkaç
damla gözyaşını, bazen az bir sadakayı, bazen pek küçük bir hayrı ve bazen de
çok emek gerektirmese bile hâlis bir niyetle ortaya konan hasenâtı mağfirete
ermeye, Cennet’e girmeye, Cemalullah’ı görmeye ve rıdvana erişmeye vesile
kılar.

Aslında, bütün hayr ü hasenât o güzelliklere nâil olabilmek için âdi birer
sebeptir, insanlara bakan yönüyle birer bahanedir. Zira, hiç kimse Cennet’e
ameliyle gidemez; Cennet ve ötesindeki nimetler ancak Allah’ın rahmetiyle ve
lütfuyla elde edilebilir. Ne var ki, sonsuz merhamet sahibi Rabbimiz, kullarının
en küçük iyiliklerini dahi değerlendirir; onları birer kurbet ve vuslat vesilesi
olarak kabul eder. Bu itibarla, –her ne kadar tanrı kelimesi çok hoşumuza
gitmese bile– “bahane tanrısı” ifadesi çok derin bir mânâyı içermektedir.



Bir Zerre İhlâslı Amel ve Zübeyde Hatun
Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, “Kardeşini güler

yüzle karşılamaktan ibâret de olsa hiçbir iyiliği hor görme!”3 buyurmuştur.
Evet, Allah’ın rızası gözetilerek yapılan en küçük iş dahi dergâh-ı ilâhîde çok
kıymetlidir. Bir zerre ihlâslı amel, Cenâb-ı Hak nezdinde tonlarla ifade
edilemeyecek bir ağırlığa ve değere ulaşır. Allah (azze ve celle), samimi
olarak yapılan iyiliklere bazen on, bazen yüz, bazen yediyüz, bazen yüzbin,
bazen bir milyon ve bazen de sayısını ancak kendisinin bileceği kadar mükâfat
verir. İnsan, o ameline karşılık kendisine nasıl bir mükâfat yazıldığını bilemez
ama ahirette onun karşılığını tasavvurlar üstü bir sürpriz olarak önünde
buluverir. Öyleyse, hiçbir iyilik küçük görülmemelidir. Hangi amelin ötede
nasıl bir kıymete ulaşacağı burada bilinemediğine göre, insan her güzel işe
kıymet vermeli ve önüne çıkan her hayırlı fırsatı öteler hesabına değerlendirme
gayreti içinde olmalıdır.

Mevzuyla alâkalı şöyle bir menkıbe anlatılır: Harun Reşid’in hanımı
Zübeyde Hatun çok saliha bir kadındır. Mekke-i Mükerreme’den Arafat’a
kadar su kanalları döşetmiş, o mukaddes beldeyi çeşmelerle donatmış ve
Rahman’ın misafirlerinin su ihtiyacını karşılamak için yüzbin altın harcamıştır.4

Osmanlıların tamir edip yeniden kullanıma hazır hâle getirdiği o kanallar ve
çeşmeler yakın zamana kadar da milyonlarca insanın ihtiyaçlarını gidermiştir.
Zübeyde Hatun, hicaz su yolunun yanı sıra han, hamam, imarethane ve şifahane
gibi daha pek çok hayır müessesesi yaptırmıştır.

Bütün hayatı hayır ve hasenât peşinde geçen bu mualla kadıncağız vefat
ettikten sonra, birisi onu rüyasında görmüş ve ona demiş ki, “Dünyada Allah
için bu kadar büyük hayırlar yaptın, kim bilir Hak Teâlâ sana Cennet’te ne
yüksek bir makam bahşetti!” Zübeyde Hatun’un cevabı şöyle olmuş: “Evet
doğru, Rabb-i Rahîm bana gerçekten de yüce bir makam ihsan eyledi; fakat, bu
yüce makamı yaptırmış olduğum hayır müesseseleri nedeniyle vermedi. Bir
gün, bulunduğum mecliste ilâhîler okunuyor, kasideler söyleniyordu.
Sâzendelerin sazlarına vurdukları bir sırada minarelerden ezan-ı
Muhammedînin yükseldiğini duymuştum. Hemen “Susun, ezanı dinleyelim!”
deyip oradaki herkesi susturmuştum. İşte, sorgu-sual anında, amellerim birer
birer sayılıp döküldü. Arafat’a kadar su kanalları döşeme de vardı onlar
içinde. Fakat bana denildi ki, “Seni ezana karşı göstermiş olduğun o saygından
dolayı bağışladık.”

Onca amel arasında, ezana saygı gibi zâhiren küçük bir iyilik rahmet
deryasının coşmasına vesile oluyor. İşte bahane tanrısı ifadesi de bunu



anlatıyor. Cenâb-ı Hak, küçük bir hayrı kulunun kurtuluşuna vesile kılıyor.
Bazen Müslümanlığın alameti sayılan ezan gibi Allah’ın değer verdiği bir şeye
değer vermesinden dolayı, bazen de O’ndan ötürü mahlukattan birine karşı
şefkat göstermesi sebebiyle kulunu yüce makamlara yükseltiyor.

Hazreti Ömer’in Hesabı
Siyer kitaplarında anlatıldığına göre, Hazreti Ömer Efendimiz vefat ettikten

sonra Hazreti Abbas (radıyallâhu anh) onu rüyada görmek için âdeta can atıyor.
Fakat, hemen her zaman o arzuyla gözlerini yummasına rağmen tam altı ay
boyunca onu hiç göremiyor. Nihayet altı ayın sonunda Hazreti Ömer’i rüyasına
misafir ediyor. Bu beklemenin sebebini soracak olunca Hazreti Ömer “İşin
içinden ancak sıyrılabildim; hesabım yeni bitti!”5 diyor.

Rüyanın devamını anlatmadan önce, bu altı aylık muhasebe üzerinde durmak
gerektiğini zannediyorum. Resûl-i Ekrem Efendimiz’in “Yerdeki iki vezirimden
biri”6 diyerek kendisini gösterdiği ve “Benden sonra peygamber gelecek
olsaydı, Ömer olurdu!”7 buyurarak büyüklüğünü nazara verdiği, Hulefa-yı
Raşidîn’in ikincisi olan Hazreti Ömer’in “Hesabım altı ayda ancak bitti!”8

demesi bize bir şey ifade etmeli!.. Ümitsizliğe düşürecek mülâhazalara
girmeden, bize her şeyin hesabını vereceğimizi ve her nimetten dolayı
sorgulanacağımızı düşündürmeli. Evet, bütün nimetlerden hesaba çekileceğimiz
bir gün var önümüzde. O gün Cenâb-ı Hak, “Size el-ayak, göz-kulak, dil-dudak
verdim. Sizi zâhir ve bâtın latîfelerle donattım. Maddî ve mânevî bütün
ihtiyaçlarınızı karşılayacak nimetleri önünüze serdim. Peki, siz bunlarla ne
yaptınız? Bunlar size ne ifade etti? Bu nimetleri nasıl değerlendirdiniz?
Kulluğunuzun ve imtihan dünyasında bulunduğunuzun farkında olabildiniz mi?
Hayatınızın hesabını vereceğiniz şuuruyla vazifeden terhis olduğunuz ana kadar
bir kula yakışır eda ile yaşadınız mı?” türünden sorular soracak. İşte, Hazreti
Ömer’in “Hesaptan ancak altı ayda sıyrılabildim!” sözü, bize benzer sorulara
karşı vereceğimiz cevapları düşündürmeli ve bizi öteler için azık hazırlamaya
teşvik etmeli..

Bu arada, yarım senede de olsa, demek ki Hazreti Ömer sonunda bütün
hayatının hesabını verebilmiş. Demek ki, altı ayın akabinde onun için hesabı
verilmedik hiçbir husus kalmamış. Bu yönüyle, üzerinde durduğumuz mesele
her ne kadar bir rüya olsa da, bir sahabiye ait o rüyada Hazreti Ömer’in bize
verdiği bir mesaj vardır. Ayrıca, onun sözü, mukarrebîne göre bir ufka ait ses
ve soluktur. Ondan kendi seviyesine göre bir tavır ve davranış beklenmiştir,
hesabı da yine kendi seviyesine göre olmuştur. Yoksa, sıradan bir kul onun



yaptığı şeyleri yapsa, ihtimal ötede mükâfat görür.
Rüyanın devamında, Hazreti Abbas soruyor, “Yâ Ömer, Cenâb- ı Hak seni

ne ile affetti, hangi amelinden dolayı bağışladı?” diyor. Hazreti Ömer
Efendimiz şu cevabı veriyor: “Bir gün sokağa çıkıp bakmıştım ki, bir çocuk
bir kuşu yakalamış, elinde hırpalıyor. Hemen onun yanına koşmuş; cebimden
üç-beş kuruş çıkarıp o çocuğa vermiştim. Böylece kuşu satın alıp âzâd
etmiştim. Mizanda işte o amelimden dolayı kurtulduğumu söylediler.”

Şefkatle Gelen Kurtuluş Fermanı
Evet, yerine göre bir hayvana karşı şefkatli davranma insanın ateşten âzad

olmasına ve Cennet’e girmesine vesilelik ediyor. Cenâb-ı Hak, mahlukata karşı
merhametli olmayı kendi mührünü taşıyan sanat eserlerine ve dolayısıyla
Zât’ına karşı saygılı davranma şeklinde kabul ediyor ve o kadarcık bir saygıyı
bile mükâfatsız bırakmıyor. Onu kulunun kurtuluşuna bir bahane sayıyor.

Buhârî ve Müslim gibi en muteber kaynaklarda da bu hususu te’yit eden
hadis-i şerifler mevcuttur. Meselâ, Peygamber Efendimiz (aleyhi
ekmelüttehâyâ) kendini fuhşa salmış ve benliğini bohemce yaşamaya kaptırmış
bir kadının kurtuluşunu anlatırken buyurur ki: “Bir gün çok susamıştı. Dili
damağı birbirine yapışmış bir vaziyetteyken bir kuyuya rastladı. Kuyuya inip
kana kana içti ve susuzluğunu giderdi. Yukarı çıkınca kuyunun kenarında zor
güç nefes alan, susuzluktan dili sarkmış, toprağı yalayan bir köpek gördü.
“Bu da benim gibi çok susamış!” deyip tekrar kuyuya indi, çarığını su ile
doldurup onu dişleri arasında tutarak dışarı çıktı ve köpeği suladı. Allah
Teâlâ bu davranışından dolayı onun günahlarını affetti.”9

Evet, bu bir bahane değildir de ya nedir Allah aşkına? Rahmeti Sonsuz,
mahlukâta şefkatle yaklaşma neticesinde bir köpeğe su içirmeyi bile Cennet’e
girmeye vesile kılmaktadır. Bu itibarla da, hiçbir iyilik hor görülmemeli ve
küçümsenmemelidir. Bazen, küçük gibi görülen bir iyilik, rahmeti coşturacak
bir düğmeye dokunma ya da diğer hayır ve hasenâtın kâfiyesini koyma gibi
olmaktadır.

Tasavvuf büyüklerinden İmam Şiblî’nin bir menkıbesi de bu hakikate işaret
etmektedir. Vefatından sonra bir dostu rüyada görür ve ona hâlini sorar.
Cevaben der ki: “Allah beni huzuruna kabul etti ve hangi amelimle
bağışlanmayı umduğumu sordu. Ben de bir sürü amelimi sayıp döktüm. Cenâb-ı
Hak, ‘Hayır, hiçbiri değil! Seni, soğuk bir gecede bulduğun ve cübbenin altına
sokarak ısıtmak suretiyle merhamet ettiğin o kediden dolayı bağışladım!’
buyurdu.”



Allah (Tebâreke ve Teâlâ), Kur’ân-ı Kerim’de, “Zerre ağırlığınca hayır
yapan onun mükâfatını alır, zerre kadar şer işleyen de onun cezasını
görür.”10 buyurarak, en küçük bir hayr veya şerrin Hak nezdinde
kaybolmayacağını ve mutlaka karşılık bulacağını beyan etmiştir. Her iyiliğin
bir ağırlığı ve değeri vardır. Onun için onlardan gafil olmamalı, en küçük bir
iyilik fırsatı bile zayi edilmemelidir. Aynı husus kötülükler için de geçerlidir.
Bazen küçük gibi görülen bir kötülük de insanın hüsrana uğramasına sebebiyet
verebilir. Bu hususa da dikkat çeken ve ümmetini ikaz eden Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, “Bir kadın, ölünceye kadar hapsettiği
bir kedi yüzünden azâba uğradı. Hayvanı eve hapsetmiş, ona bir şey
yedirmemiş, içirmemiş, yerdeki haşereleri yemesine bile izin ve imkân
vermemişti. İşte bu sebeple Cehennem’e girdi.”11 buyurmuştur.

Şifreyi Çözen Amel
Öyleyse, insan iyilik adına yapılan hiçbir şeyi hor görmemesi gerektiği gibi,

münker (kötülük) sayılan hiçbir tavır ve davranışı da hafife almamalıdır. Göz
ucuyla da olsa harama bakmayı, kulağını harama tevcih etmeyi, dudaklarından
Allah’ın sevmediği bir şeyin sâdır olmasını ve iffetsizliğin en küçüğünü bile
büyük bir cürüm kabul etmeli; bunlardan biri sebebiyle yuvarlanıp gitmekten
korkmalıdır.

İyiliklerin, küçüğünün bile terkedilmemesi hususunda Resûlullah (sallallâhu
aleyhi ve sellem), “Bir yarım hurma ile, bir güzel sözle olsun, ateşten
korunmaya çalışın.”12 buyurmuştur. Bu nasihat üzerine Hazreti Âişe
(radıyallâhu anha) bir gün, bir üzüm tanesini sadaka olarak vermiş, “Bunda
bile nice zerre ağırlığı vardır!”13 diyerek, Zilzâl sûresinin son âyetlerine
işaret etmiş ve o kadarcık bir hayrın bile mutlaka mükâfat göreceğini
hatırlatmıştır.

Evet, Cuma gününde “vakt-i icâbe” (duaların umumiyetle kabul olacağı
saat), insanlar arasında veli kullar, Ramazan ayında Kadir Gecesi, Esmâ-i
Hüsnâ arasında da İsm-i A’zam gizlendiği gibi bütün taat ve ibadetler
içerisinde de rıza-yı ilâhîye hangisinin vesile olacağı gizli tutulmuştur.
Böylece, inananların sürekli uyanık ve dikkatli olmaları, devamlı ibadet ü taat
içerisinde bulunmaları ve hiçbir iyilik fırsatını kaçırmamaları tembih
edilmiştir.

Bundan dolayıdır ki, maruf (hayır, iyilik) sayılan hiçbir şeyi küçük
görmemelisiniz. Sizin kurtuluşunuzun hangi amele bağlı olduğunu bilemediğiniz
için elinize geçen her fırsatı bir beraat fermanı gibi kabul etmeli ve onu



değerlendirmeye çalışmalısınız. Birine tebessüm etmişsiniz, diğerine selâm
verip gönlünü almışınız, bir başkasına insan diye değer atfederek bağrınızı
açmışınız ya da bir su havzında boğulmak üzere olan bir karıncayı
kurtarmışsınız... bunlar, bu dünyada küçük işler gibi görünebilir size. Fakat,
bütün bu ameller nezd-i ulûhiyette birer değer hanesine yerleştirilir ve sizin
hesabınıza değerlendirilir. Kim bilir, belki de ötede onların en küçüğü
gösterilir ve size “Bundan dolayı bağışlandın!” denilir. Bunlardan biriyle siz
de kanatlanır, eskilerin “uçmak” dedikleri, Cennet’e uçarsınız. Madem ki, sizin
için rahmetin taşmasına vesilelik edecek son damla, kilidin şifresini çözecek
son rakam ve sevap kefesinin ağır basmasını sağlayacak tek zerre
mesabesindeki amelin hangisi olduğunu bilmiyorsunuz, öyleyse her hayırlı işe
“Acaba bu mu?” şeklinde yaklaşmalısınız.

Aslında, insanın havf ve recâ (korku ve ümit) arası bir yol tutup hayatını
dengede sürdürmesi esas olmakla beraber, kalbin her zaman korku ve haşyetle
atması daha emin bir yoldur. Şu kadar var ki, şayet insan hata ve kusurlarından
dolayı ümitsizliğe düşmek üzere ise ve şeytan ona yeis tuzağı ile yaklaşıyorsa,
işte o zaman muvakkaten de olsa “bahane tanrısı” ifadesinin tedayi ettirdiği
mülâhazalara sığınabilir.

Hâsılı, Cennet’in sonsuz nimetlerine kavuşabilmek birkaç yıllık amel ile
değil, hâlis bir niyetle ve güç yettiğince iyilik yapma düşüncesiyle mümkün
olur. Öyleyse, insan dinin iyi ve güzel kabul ettiği hemen her şeyi yapmaya
çalışmalı ve yaptığı her şeyde de kurtuluşuna vesile aramalıdır. Zira o,
kendisini hangi amelin kurtaracağını bilemediğinden dolayı, önüne gelen hiçbir
iyiliği kaçırmamalı ve yaptığı bütün amelleri ahirete bir sürpriz paketi olarak
göndermelidir. Bir gün, bu paketler mutlaka onun önünde bir bir açılacak ve
ona gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan havsalasının almadığı ne
sürprizler ne sürprizler yaşatacaktır.
1 Mâide sûresi, 5/35.
2 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili 2/1669-1670.
3 Müslim, birr 144; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/173.
4 İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam 10/277; İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-a’yân 2/314.
5 Bkz.: Şemseddin Sivasî, Menâkıb-ı Çehâr Yâr-ı Güzîn s.183.
6 Tirmizî, menâkıb 16; el-Hâkim, el-Müstedrek  2/290.
7 Tirmizî, menâkıb 17; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/154.
8 Bkz.: Şemseddin Sivasî, Menâkıb-ı Çehâr Yâr-ı Güzîn s.183.
9 Buhârî, bed’ü’l-halk  17; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/510.
10 Zilzâl sûresi, 99/7–8.
11 Bkz.: Buhârî, enbiyâ 54; Müslim selâm 151.
12 Buhârî, zekât 9, 10, menâkıb 25, edeb 34; Müslim, zekât 66-67.
13 İbn Abdilberr, el-İstizkâr 8/375; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 4/541.



Diriliş Çağrısı ve Yaşatma Mefkûresi
Soru: Enfal sûresinin 24. âyetindeki diriliş çağrısı hangi hususlara işaret

etmektedir? “Ba’sü ba’de’l-mevt kahramanları” bu ilâhî daveti nasıl
anlamalı ve ona icâbet mevzuunda neleri nazar-ı itibara almalıdırlar?

Cevap: “Diriliş”, canlanmak, kuvvet kazanmak ve hayata ermek gibi
mânâlara gelmektedir. Son dönemde daha ziyâde Sezâi Karakoç Bey’le
anılagelen “diriliş” kelimesine mukabil, Merhum Necip Fazıl genellikle “ba’sü
ba’de’l-mevt” tabirini kullanmıştır. “Ba’sü ba’de’l-mevt”, öldükten sonra
tekrar dirilme demektir ve “âmentü”nün esaslarından biridir. Bildiğiniz gibi
“âmentü” ifadesi, “iman ettim” demek olup, iman esaslarını “Allah’a,
meleklerine, kitaplarına, Resûllerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şer her
şeyin Cenâb-ı Hakk’ın yaratmasıyla meydana geldiğine inanmak” şeklinde
özetleyen sözün özel ismidir. Bu sözün sonunda ٌّقَح ِتْوـَمْلا  َدَْـعب  ُثَْعبْلاَو 
denilerek öldükten sonra dirilişin de bir hakikat olduğu vurgulanmaktadır.
Bundan dolayı da, bu tabir, bütün mü’minlerin duyduğu, âşina olduğu ve bildiği
bir tabirdir. Ayrıca, diriliş ve “ba’sü ba’de’l-mevt” ifadeleri, tamamen yok
olmuş gibi görünen bir şeyin yeniden hayatiyet kazanmasını ve kimliğini yitiren,
kendi değerlerinden uzaklaşan bir kimsenin ya da bir milletin tekrar özüne
dönmesini anlatmak için de kullanılmaktadır.

İnsanların ahirette mü’mince dirilmelerinin ve ebedî saadet vaadeden bir
hayata mazhar olmalarının teminatı, daha dünyadayken iman açısından diri
olmaları ve hep canlı kalmalarıdır. Kendilerine bahşedilen hayat nimetinin
kıymetini bilemeyenler, kalb ve ruh ufku itibarıyla hep ölü gibi yaşayanlar ve
koskocaman bir ömrü heder edenler, haşir meydanına da cansız, ruhsuz, bitkin
ve perişan bir hâlde getirileceklerdir. Burada diriliş şerbeti yudumlayanlar ise,
ötede de sonsuz huzurun ilk adımı sayılan bir “ba’sü ba’de’l-mevt”e mazhar
olacak ve dinç, zinde, canlı insanlar olarak Cennet’e yürüyeceklerdir. İşte,
ötedeki o diriliş, daha buradayken Allah ve Resûlü’nün davetine icabet ederek
canlanmaya ve Cenâb-ı Hakk’a karşı sürekli teveccühte bulunarak hep diri
kalmaya bağlıdır.

İlâhî Davet
Nitekim, Allah (Tebâreke ve Teâlâ), soruda işaret ettiğiniz âyet-i kerimede

şöyle buyurmuştur: ْمُكاَعَد اَِذإ  ِلوُسَّرِللَو  ِّلل  ِهٰ اوُبِیجَتْـسا  اوُنَمٰا  َنيِذَّلا  اَھَُّيأ  َي  اۤ
َنوُرَـشْحُت ِهَْیِلإ  ُۤهََّنأَو  ِ۪هبْلَقَو  ِءْرَمْلا  َنَْیب  ُلوُحَي  ّللا  َهٰ ََّنأ  اوَُۤملْعاَو  ْمُكِییْحُي  اـَِمل 

“Ey iman edenler! Size hayat verecek hakikatlere sizi çağırdığı zaman,



Allah’a ve Resûlü’ne icâbet edin. Bilin ki, Allah insan ile kalbi arasına bir
sütre gerer (dilediği takdirde arzusunu gerçekleştirmesini önler) ve yine
bilin ki, siz dönüp O’nun huzurunda toplanacaksınız.”1

Bu ilâhî beyanda ilk dikkat çeken husus, “Allah’a ve Resûlü’ne icâbet
edin.” denilerek Cenâb-ı Hakk’ın ism-i şerifinin yanı sıra Peygamber
Efendimiz’in de anılmasıdır. Aslında, burada Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi
ve sellem) teşrîfen ve tekrîmen zikredilmiş; böylece bir kez daha O’nun Hâlık-ı
Kâinat nezdindeki kıymetine vurguda bulunulmuştur. Zira, davet birdir ve
Allah’a aittir. Zaten, âyet-i kerimede hem Cenâb-ı Hakk’a hem de Resûl-i
Ekrem Efendimiz’e icâbet istendiği hâlde, davet fiili tesniye (bir kelimenin iki
şeye delâlet etmesi) sigası ile değil de müfret (tekil) olarak getirilmiştir.

Resûl-i Ekrem’e İcâbet
Evet, diriliş çağrısının asıl sahibi Hazreti Vâhibü’l-hayat’tır; Peygamber

Efendimiz (aleyhi ekmelü’s-salavâti ve etemmü’t-teslimât) ise, o davetin
dellalı, duyurucusu, tebliğcisi ve tercümanıdır. Allah Resûlü, nübüvvetinin
gereği olarak bize her şeyden önce Cenâb-ı Hakk’ı Zât-sıfât-esmâsıyla tanıtmış
ve O’na karşı içimizde sorumluluk duygusu uyarmıştır; bu yönüyle o,
bilinmezleri bildiren, idrak edilmezleri ruhlarımıza duyuran bir tarif edici ve
bir muallimdir. Aynı zamanda, dinî hükümleri tebliğ, insanî değerleri talim ve
ahlâkî esasları temsil yanı itibarıyla da, o, muvazzaf bir müşerri’dir. Resûl-i
Ekrem Efendimiz, Kur’ân’ın müphem kısımlarını tefsîr, mücmel yerlerini tafsîl,
mutlak olan hükümlerini takyit, umumî olan kısımlarını da tahsîs etme gibi
hususiyetleriyle tam bir kanun koyucudur.

Şayet, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun bu tercümanlığı ve teşrîi olmasaydı, biz
kendi idrak ve anlayışımızla hiçbir dinî emri eksiksiz olarak anlayamaz ve
uygulayamazdık. Meselâ, Allah Teâlâ, Kur’ân-ı Kerim’de defaatle “Namaz
kılın!” demiştir; fakat, namazın nasıl kılınacağını, tekbirin nasıl alınacağını,
kıyamda ne yapılacağını, kıraat anında ne okunacağını, rükûa nasıl gidileceğini
ve nasıl secde edileceğini ayrıntılı olarak anlatmamıştır. Bu meselelerin
tafsilâtını, Resûl-i Ekrem Efendimiz’e bırakmıştır. Bu itibarla da, O’nun bu
mevzudaki şerh ve izahları olmasaydı, her zamanki mükellefiyetimiz olan
namaz gibi bir ubudiyette bile şaşırır kalırdık. Ne zekâtı, ne nisâbı ve ne de edâ
keyfiyetini kavrayabilirdik. Sünnet-i seniyyedeki ayrıntılı bilgiler olmasaydı,
Kur’ân’da mücmel olarak zikredilen oruç ve hac gibi diğer ibadetleri de tam
olarak bilemez, noksansız eda edemezdik. Allah Resûlü, âyet-i kerimelerde
umumî olarak zikredilen miras hükümlerini anlatırken, peygamberlerin
mallarının miras olmayacağı ve katlin mirastan mahrumiyete sebebiyet



vereceği gibi hususları tahsîs etmeseydi bu hükümleri de öğrenemezdik. Bu
arada, yırtıcı hayvanların etlerinin haram edilmesi gibi Kur’ân-ı Kerim’in tek
kelime ile dahi temas etmediği meseleler de vardır ki, Allah Resûlü’nün teşrii
olmasaydı onları hiç bilemezdik.

Bu itibarla, davet tek ve Cenâb-ı Hakk’a ait olduğu hâlde, “Allah’a ve
Resûlü’ne icâbet edin!” denilerek, bir yönüyle Peygamber Efendimiz’in de
müşerri’ olduğuna ve ilâhî mesajın bize O’nun tarafından ulaştırıldığına işaret
edilmesi pek latîftir.

Sonsuz Saadetin Vesileleri
Âyetin devamında ْمُكِییْحُي اَِمل  ْمُكاَعَد  اَِذإ   “Size hayat verecek hakikatlere

sizi çağırdığı zaman..” ifadesi yer almaktadır. Buradaki “ل” edatı, lâm-ı
âkıbet kabul edilecek olursa, bu söz “Netice itibarıyla Allah’ın sizi ihyâ
etmesi, ba’sü ba’de’l-mevte erdirmesi ve dirilişe ulaştırması için bu çağrıya
icabet edin!” mânâsına gelmektedir. Mü’minlerin yeniden dirilmesine ve
canlanmasına vesile olacağı söylenen ve ötede de onları ebedî bir mutluluğa
kavuşturacağı îmâ edilen hayat kaynağı, müfessirler tarafından İslâm, Kur’ân,
dini ilimler ve salih amel olarak tefsir edilmiştir. Evet, Allah ve Resûlü,
mü’minleri İslâm dinine, Kur’ân’ın ulvî hakikatlerine, kâmil imâna, i’lâ-yı
kelimetullah davasına, insanlığı kullara kul olmaktan kurtarıp sadece Allah’a
kul yapmaya ve Allah’ın bahşettiği insanlık şerefine yakışır şekilde yaşamaya
davet etmektedir. İnananlar ancak böyle bir hayat sayesinde kalb ve ruh dünyası
açısından diri kalabilecek ve gerçek hayat çizgisine ulaşmış olacaklardır.

Ayrıca, insanların bu dünyada ba’sü ba’de’l-mevte ermeleri ahirette de diri
olmalarının teminatıdır. Bu itibarla, burada Allah’ın davetine icâbet ederek
dirilenler, öbür tarafta da diriliğin neşvesini tâ iliklerine kadar duyacaklar..
duyacak ve hesap defterlerini sağ taraflarından alarak neşelenecek; herkese
“İşte defterim! Buyurun okuyun, inceleyin! Zaten ben hesaba çekileceğimi
biliyordum!”2 deyip ahiret azığı hazırlamış olmanın inşirahını yaşayacaklar.
Sonra da, serâpâ mutluluk olan bir hayata nail olacaklar. Göz ve gönül okşayan
Cennet bahçelerinde, dallarından olgun meyveler sarkan ağaçların gölgesinde
eğlenip dururlarken kendilerine şöyle denilecek: “Geçmiş günlerinizde
yaptığınız güzel işlerden dolayı afiyetle yiyin, için!”3 Dahası, her adımda yeni
bir ihsanla karşılaşarak Rıdvan’a mazhariyetin eşsiz lezzetini yudumlayacak; o
an bütün hisleriyle coşacak ve davete icâbetin ne tatlı bir âb-ı hayat olduğunu
anlayacaklar.



Ebedî Ölüm Mahkumları
Hakk’ın çağrısına koşmayanlar ise, asla dirilişe eremeyecek, hayatın gerçek

tadını hiç zevkedemeyecek ve mü’min insan olma ufkunun çok dûnunda bir
ömür sürerek, kendilerine bahşedilen ilk mevhibeleri de heder etmiş birer
müflis olarak göçüp gidecekler. Gidecekler ama dünyada ruh ve mânâ
itibarıyla sağır, dilsiz ve kalbsiz oldukları için ötede de nihayetsiz bir ölüm
hâline maruz kalacaklar. Ba’sü ba’de’l-mevti yeni bir azabın başlangıcı olarak
hissedecek ve ölümü bütün dehşetiyle her an bir kere daha bir kere daha
duyacaklar. Allah’ın davetine kulak vermeyen ve Resûl-i Ekrem’in çağrısına
icabet etmeyen kimselerin ölü kalbleri İsrafil’in Sûruyla bile dirilmeyecek. Sûr
sesi onlar için bin bir pişmanlığın ve iç içe korkuların başlama işareti gibi
olacak.

Diriliş çağrısına kulak tıkamış ve ebedî ölüme mahkum olmuş tâli’sizler,
hesap defterlerini sol taraflarından alır almaz, “Eyvah! Keşke verilmez olaydı
bu defterim! Keşke hesabımı hiç bilmeseydim! N’olurdu, ölüm her şeyi
bitirmiş olaydı! Servetim, malım bana fayda vermedi! Bütün gücüm, iktidarım
yok olup gitti!”4 diyecek ve inim inim inleyecekler. Hususiyle berzah hayatları
hep bir ebedî ölüm mülâhazasıyla ızdırap içinde geçecek. Daha sonra da,
Cehennem’e yuvarlanacakları için onlar ölümden beter bir duruma düşecek ve
“Keşke toprak olsaydım!”5 temennisiyle dövünüp durucaklar.

Hazreti Üstad’ın da ifade ettiği gibi, ahirete inanmayan kimseler aile
fertlerine ve sevdiklerine karşı hissettikleri şefkat, muhabbet ölçüsünde ve
içlerindeki yaşama hırsı nisbetinde elîm endişeler ve azaplar çekerler.6

Dünyada çok rahat ve bolluk içinde yaşasalar bile, sevdiklerinden ayrılığı ve
ölümü düşündükçe, bir anda o geçici ve sözde Cennetleri Cehennem’e döner
veyahut muvakkat eğlenceler ve sefahetlerle kendilerini avuturlar. Başını kuma
sokup avcıdan gizlenmeye çalışan devekuşu gibi, onlar da başlarını gaflete
sokarlar, tâ ki ölüm ve ayrılık acısı onlara ulaşmasın. Onlar, çok mühim bir
hakikat olan ebedî hayatı inkâr ettiklerinden ve sürekli ölüm korkusuyla
yaşadıklarından dolayı, “Ceza, yapılan işin cinsine göre verilir.” fehvâsınca,
ötede de hep bir yok olma salonunda bekliyorlarmış gibi kahreden bir
endişeyle dolacak ve o yok olma ızdırabını vicdanlarında derinlemesine
duyacaklar. Dünyadayken, ölüm ve ayrılık korkusunu gafletle, dalaletle,
eğlencelerle ve sarhoşlukla kısmen bastırabilirler; gaflet uykusuna dalarak
korku ve endişe hissini baskı altına alabilirler. Fakat orada ayandan sonra ayan
olmayacak, beyandan sonra beyan bulunmayacak; her şey gerçek keyfiyetiyle
ortaya çıkacak ve insanların önüne dökülecek. İşte o zaman dünyada birer ölü



görüntüsü sergileyenler, ölümü, ebedî azabı ve yok olmayı çok derince
duyacaklar. Her an dibi olmayan bir kuyuya atılacaklarmış gibi bir hisle kıvrım
kıvrım kıvranacak ve sonsuza kadar hep tepetaklak gideceklermiş gibi bir hisle
iki büklüm olacaklar. Böylece, bir mânâda ebedî ölüme mahkum edilecekler ve
diriliş neşvesini asla bulamayacaklar.

Kalbin Önündeki Karanlık Perdeler
Âyet-i kerimenin sonunda ِ۪هبْلَقَو ِءْرَمْلا  َنَْیب  ُلوُحَي  ّللا  َهٰ ََّنأ  اوَُۤـملْعاَو   “Bilin

ki, Allah insan ile kalbi arasına bir sütre gerer.” 7 denmektedir. Yani, bazen
kalb ile Zât-ı Ulûhiyet’e ait tecellîler arasına bir sütre çekilir; bir haylûlet vâkî
olur, araya bir perde gerilir. Aslında, irşaddan beklenen gaye de, araya girmesi
muhtemel olan o perdeleri, sütreleri kaldırmak ve herhangi bir haylûlete fırsat
vermemektir; gönülleri Hakk’a uyarmak, insanların Allah’a ulaşmasına engel
sayılan mâniaları bertaraf ederek duygu ve düşünceleri Hak’la buluşturmak ve
Hak’la tanışık ruhların da, O’nunla münasebetlerinde daha bir derinleşip
yükselmelerine vesile olmaktır. Fakat, bazen irşad hedefine ulaşmaz ve insan
bir kısım engellere takılıp kalır. Cenâb-ı Hak, ona kalbinden, kalbine de ondan
daha yakın ve hâkimdir. Murat buyurursa, kulunun aklını elinden alır, onun
bütün şuurunu yok eder. Onu kendi kendini duymaz ve kendi kendinin farkına
varmaz hâle getirir.

Allah’a ve ahirete inanmayan kimseler için mütemâdî bir haylûlet söz
konusudur; yani, onlar bazen kibirlerinden, bazen bakış açısındaki
inhiraflarından, bazen zulümlerinden, bazen ataları körü körüne taklit gibi
başka bir hastalıklarından ve bazen de Zât-ı Ulûhiyet’e bedel –hâşâ–
başkalarını ilâh ittihaz ettiklerinden dolayı hak ve hakikate asla ulaşamazlar.
Dolayısıyla onlarla ilâhî tecellîler arasında mütemâdî bir perde, aşılması zor
bir engel vardır. Bu itibarla, onlar, kalblerinde sürekli hüsûf ve küsûf yaşarlar
ve Zât-ı Ulûhiyet hakikatini hiçbir zaman vicdanlarında duyamazlar.

Mü’minler de muhtemel bir hayluletten ve çeşitli manilerden bütün bütün
emin değillerdir; onlar da tehlikeli bir zeminde bulunmaktadırlar. Şayet sürekli
uyanık olmaz ve her zaman tetikte durmazlarsa, kalbe hücum eden
vesveselerden sakınmaz ve Allah’la münasebetlerini sağlam tutmazlarsa
herhangi bir hata, gaflet veya dehşet anında gönlün başka taraflara yönelmesi ve
Hak ile kalb arasına bir perde gerilmesi her zaman onlar için de söz konusudur.

Ey Kalbleri Evirip Çeviren Allahım!
İşte, o perde bir kere gerildi ve ilâhî tecellîler kesildi mi, artık insan iman



ile küfür arasındaki uçurumu fark edemez hâle düşebilir. Nitekim, Hazreti Enes
(radıyallâhu anh), Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’e,
“Yâ Resûlallah, biz sana ve senin getirdiğin bütün hakikatlere iman ettik;
buna rağmen hâlâ bizim hakkımızda endişelerin var mı, akıbetimizden
korkuyor musun?” dediğinde, Şefkat Peygamberi’nin cevabı şöyle olmuştur:
“Evet, çok korkuyorum; zira, kalbler Rahman’ın iki (kudret) parmağı
arasındadır; O, onları dilediği gibi yönlendirebilir.”8

Evet, günah ve isyanlar neticesinde insanın kalbinin kararması ve gönlün
Zât-ı Ulûhiyet’ten gelen tecellîlere karşı kapanması çok kötü bir akıbettir. Bu
akıbetin fenalığını idrak edebilen bir kulun ürpermemesi, tir tir titrememesi ve
o kötü sona dûçar olmamak için Cenâb-ı Hakk’a yalvarıp yakarmaması
mümkün değildir. Kâinatın Efendisi’nin hemen her dua edişinde اَي ّلَلا  َّمُـھٰ

َِكني۪د ىٰلَع  يِبْلَق  َّبث  ْتِ ِبوُلُقْلا  ّلَقُم  َبِ  “Ey kalbleri evirip çeviren Allahım!
Kalbimi dininde sabitleyip perçinle.”9 yakarışına da yer vermesi bu idrakten
olsa gerektir.

Aslında, Masum Nebi (aleyhissalâtü vesselâm) kendi kalbinin hak din üzere
sabit olması için bu şekilde dua ediyorsa ve Allah’ın rızasına mazhar oldukları
âyât-ü beyyinâtla müjdelenen ashab-ı güzîn hakkında bile endişesini dile
getiriyorsa, bizim de kendi akıbetimizden çok korkmamız icap eder. Allah
korusun, biz de her an bir hüsuf ya da küsuf yaşayabiliriz; ayın veya güneşin
tutulduğu gibi bazı günahlar da kalbimiz ile ışık kaynağımızın arasına girip bizi
karanlıkta bırakabilir. Tercih edeceğimiz şeyi iyi tespit edemeyebiliriz; dünya
araya girebilir, makam-mansıp sevdası perde olabilir, şan u şöhret tutkusu
hakikatleri görmemizi engelleyebilir; bencillik, tenperverlik, haneperestlik,
yuvaya düşkünlük ve mücâhedenin ağırlığından kaçma gibi hastalıklar bizi
tutunduğumuz sapasağlam kulptan koparabilir. Bir kere kopanın da tekrar dönüp
ona tutunması çok zordur; öyle birinin ömür boyu bir kopuk olarak yaşaması
kuvvetle muhtemeldir ve bu konuda da kimsenin teminatı yoktur.

İşte, bütün bu mülâhazalardan dolayı olsa gerek, geçenlerde misafirimiz olan
muhterem bir hocamız sabah namazı kıldırırken َنَْیب ُلوُحَي  ّللا  َهٰ ََّنأ  اوَُۤـملْعاَو 

ِ۪هبْلَقَو ِءْرَمْلا   âyetine gelince çok doldu ve ağladı. O zatın, âyetin mânâsını öyle
derince duyuşu ve duygulanışı benim de rikkatime dokundu. Hafizanallah, biz
de bir çeşit haylûlete mâruz kalabiliriz. Bir yerde başımız dönebilir, ayağımız
tökezleyebilir ve düşebiliriz. Öyleyse, daha fırsat varken, hâlâ yaşıyorken ve –
inşaallah– kalbimizle aramız henüz açılmamışken, gönlümüzü ihya edecek ve
bizi ebedî hayata yükseltecek olan dinimizin çağrısına ve i’lâ-yı kelimetullah
davasına gönül vermeliyiz; faydalı ilim ve salih amele davet edildiğimizde



hemen koşmalıyız. Bunama, delirme, kayma, yüzüstü kapaklanma ve bakış
inhirafına düşme gibi engeller önümüze çıkmadan ya da ölüm gelip çatmadan
ilâhî davete bütün ruh u canımızla icâbet etmeliyiz.. ve unutmamalıyız ki, Allah
kalblere nigehbândır, her türlü duygu ve düşünceden haberdârdır; bizim
icâbetimizin gönülden olup olmadığını da bilmektedir. Dahası, “Hepiniz O’nun
huzurunda toplanacaksınız!”10 ihtarı da bize her şeyin ayan beyan ortaya
döküleceği bir günü hatırlatmakta ve bizi samimi olmaya, tam inanmaya ve o
dehşetli gün için hazırlık yapmaya çağırmaktadır.

Diriliş Süvarileri
Bu konuda üzerinde durulması gereken bir husus da şudur: Herkes için farklı

seviyede bir diriliş söz konusudur. Dava-yı nübüvvetin vârislerine düşen ise
dirilmenin de ötesinde bir diriltme mefkûresidir. Nasıl ki, insanlık tarihi
boyunca peygamberler ve onların tâbîleri o dirilten soluklarıyla her tarafa hayat
nefhetmişler; nefehât-ı ilâhîye’yi herkese üflemişler ve herkesin dirilmesini
sağlamışlardır; aynen öyle de, günümüzün hizmet erlerini bekleyen en önemli
vazife “ba’sü ba’de’l-mevt kahramanı” ya da “diriliş süvarisi” olarak
adlandırabileceğimiz birer diriliş eri olmalarıdır. Evet, onlar, hayatlarını bu
işe vakfetmeli; “Sıra şunun dirilmesine geldi, buradan sonra da falan beldeye
gidilmeli!” diyerek, ülke ülke, şehir şehir, belde belde dolaşmalı ve herkese
âb-ı hayat sunmalıdırlar. Yazıyla, şiirle, resimle, musikiyle, sanatın değişik
dallarıyla ve her şeyden öte dini güzel temsil etmek suretiyle her yerde dirilişin
mümessili olmalı ve insanlara diriliş nefhasında bulunmalıdırlar. İşte, bu
mefkûre, dirilmenin de ötesinde bir icâbettir, diriltme davasıdır; isterseniz siz
buna “yaşatma arzusu” ya da “yaşatma mefkûresi” de diyebilirsiniz.

Zaten, kendilerini insanlığın ihyasına adamış bu ba’sü ba’de’l-mevt
kahramanları, Allah’ın onlara ihsan ettiği kabiliyetleri bu mefkûrelerini ikâme
etme istikametinde son santimine kadar kullanır ve insanların mânen ölmemesi
için onlara sürekli hayat suyu içirme gayretinde bulunurlar. Muhataplarına
susuzluk çektirmemek, onları aç bırakmamak ve böylece yürüdükleri yolda
temâdîyi sağlamak için çırpınır durur; hem azık tedarik etmek hem de yol
arkadaşlarını muhtemel tehlikelere karşı hazırlamak için uğraşıp didinirler.
Kendileri ilk günkü azim ve kararlılıkla yollarına devam ettikleri gibi, aynı
kaderi paylaştıkları insanların da rehabilitasyonlarını sağlamaya çalışırlar.
Öyle ki, bir gün gelir hem onlar hem de onların elinden hayat yudumlayanlar,
gökler şâk şâk olup başlarından aşağı dökülse, yer yarılıp hepsini yutacak hâle
gelse ve bütün insanlar toplanıp üzerlerine yürüse de davalarından dönmezler,
döndürülemezler. Boykotlara, işkencelere ve tehcirlere maruz bırakılan, bin



türlü işkenceyle şehit edilen ashab-ı kiram efendilerimiz dönmedikleri gibi
onlar da dönmezler. Göz ucuyla da olsa arkaya bakmayı bile döneklik sayarlar
ve dönekliği de dine ihanet kabul ederler.

Yermük’te bozguna uğrayıp kaçan Roma İmparatorluğu’nun askerleri,
imparatorun karşısına çıktıkları zaman, ordu komutanı şöyle dert yanar;
“Efendimiz! Bu adamlarla savaşmak mümkün değil. Biz ölümden ne kadar
kaçıyorsak onlar da o kadar ölüme doğru koşuyorlar. Ölümden kaçanlar ölüme
doğru koşanlarla nasıl savaşsın ki?!”11 der. Evet, ilkler hayatı nasıl istihkar
etmiş ve ölüme gülerek gitmişlerse, her devrin diriliş erleri de aynı ölçüde
fedakâr, hasbî ve korkusuzdurlar. Onların ölümden korkma gibi bir zaafları
yoktur; yaşama tutkusu, rahat etme arzusu ve yuva düşkünlüğü gibi virüsler
onların kalblerine girememiştir.

Şu kadar var ki, ilklerinkinden farklı olarak, onların mesul olduğu mücahede,
savaş meydanlarında ölüme yürüme değil, ellerindeki iman tulumbacıklarıyla
inançsızlık yangınlarını söndürmek için ölesiye koşma şeklinde bir vazifedir.
Hızır gibi, İlyas gibi diyar diyar dolaşıp başkalarına hayat üflemek ve
gezdikleri her yerin yeşermesini sağlamaktır. Nesriyle, nazmıyla
edebiyatımızda yer alan “Oraya Hızır seccadesini sermiş” ifadesindeki nükteye
bağlı olarak, uğradıkları yerlerde bir dirilişin başlamasını temin etmektir.

Evet, ba’sü ba’de’l-mevt kahramanları, kendilerini diriltmeye adamış
bahtiyarlardır. Onlar, Allah ve Resûlü’nün çağrısına icabet ettikleri takdirde
Cenâb-ı Hakk’ın da kendilerine diriliş yollarını göstereceğine ve dökülüp
yollarda kalmalarına asla meydan vermeyeceğine yürekten inanmışlardır. Bu
inançla önce Allah’a tam teveccühte bulunmuş, sonra da çevrelerindeki aç
gönülleri tatmin etmek ve karanlık ruhları aydınlatmak için her zaman bir
buhurdanlık gibi tütüp durma yoluna girmişlerdir. Bu diriliş süvarileri, oturur
kalkar yaşatma zevkiyle soluklanır ve mefkûrelerini ifade adına hiçbir
fedakârlıktan geri kalmazlar: Gerekirse diriltmek için ölür, güldürmek için
ağlar, dinlendirmek için hamarat gibi çalışır ve çevresindekileri ebediyete
uyarma yolunda dur-durak bilmeden hep koşarlar. Bunu yaparken de, ne
yaldızlı takdirlere ne de insafsız tenkitlere önem verirler. Hayır, onlar, iltifat
gördüklerinde vicdanlarının en derin yerinden kopan bir “estağfirullah”la
mukabelede bulunur; tenkitleri de “eyvallah”larla karşılar, nefis muhasebesine
vesile kılar ve yollarına devam ederler.

İşte, şimdilerde, engin bir rahmet tecellîsini temsil eden bu kahramanlara her
zamankinden daha çok ihtiyaç var. Cilt cilt kitaplara, başdöndüren felsefî
düşüncelere ve hatta süper güçlerin desteğine değil, şu yaşlanmış yeryüzünün
çehresini son bir kere daha güldürecek adanmış gönüllere ve mefkûre



kahramanlarına ihtiyaç var. Süper güçleri yanınıza alsanız da, herkes ve her
toplum için mukadder ve muayyen bir ömür mevzubahistir. Miadını dolduranlar
karbonlaşmış birer ağaç gibi kütür kütür devrilirler. Fakat diriliş erleri ilâhî
çağrıya icabet ettikleri sürece, Allah’ın izniyle asla yıkılıp gitmezler. Kıyamete
kadar dört bir yana koşmaya ve herkese kâse kâse diriliş şerbetleri sunmaya
devam ederler.
1 Enfâl sûresi, 8/24.
2 Hâkka sûresi, 69/19-20.
3 Hâkka sûresi, 69/24.
4 Hâkka sûresi, 69/25-29.
5 Nebe sûresi, 78/40.
6 Bediüzzaman, Mektubat s.31-32 (Dokuzuncu Mektup).
7 Enfâl sûresi, 8/24.
8 Tirmizî, kader 7; İbn Mâce, dua 2; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/418, 3/112.
9 Abdurrezzak, el-Musannef 10/442.
10 Enfâl sûresi, 8/24.
11 Bkz.: İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 7/14.



Namazı Hissetmek İçin Ne Yaptınız?
Soru: Selef-i salihîn gibi günde yüz hatta birkaç yüz rekât nafile namaz

kılmak bir yana, şimdilerde çoğu insanlar farz namazları bile âdeta
geçiştiriyorlar? Bu önemli ibadeti yerine getirirken sadece şekle takılıp
kalmamak, onun ruhunu formalitelere kurban etmemek ve namazlarımızı
derin bir kulluk şuuruyla eda edebilmek için bir kez daha nasihatinize
muhtacız?!..

Cevap: İman ve namaz aynı döl yatağında neş’et etmişlerdir; namaz, imanın
ikiz kardeşidir. İman, dinin ve diyanetin nazarî yanını teşkil eder; o nazarî yanın
takviye edilmesi ve tabiatın bir derinliği hâline getirilmesi ise ancak başta
namaz olmak üzere diğer ibadetlerle mümkün olur. Bu itibarla da, denebilir ki;
namaz pratik imandır, iman da nazarî bir namazdır. Dini yalnızca bir vicdanî
kabulden ibaret görenler ve ibadet ü taatı devreden çıkaranlar, mesleklerini din
kategorisi içinde mütalâa ettikleri hâlde hiç farkına varmadan şirke düşmekten
kurtulamamışlardır. Evet, dinin direği namazdır. Namaz, mü’minin günde en az
beş defa içine girip temizlendiği sonsuzluğa doğru akıp giden bir tevbe ırmağı
ve arınma kurnasıdır. O, savaş meydanında mücadelenin kızıştığı en tehlikeli
anlarda bile hakkı verilmesi gereken çok önemli bir vazife, emin bir sığınak,
mühim bir kurbet vesilesi ve en kısa bir vuslat yoludur. Namazın bu
hususiyetlerinden dolayıdır ki, Asr-ı Saadetten günümüze kadar Hak dostları
onu hayatlarının merkezine koymuş ve farzları ikâme etmekle yetinmeyerek her
gün yüzlerce rekât nafile kılmayı itiyad hâline getirmişlerdir.

Namaz Âşıkları
Âbidlerin Rehberi Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)

namaza göstermiş olduğu alâka, O’nun izini takip edenlerin gönüllerinde de
“ibadetlerin özü”ne karşı derin bir iştiyak uyarmıştır. “Namaz benim gerçek
göz aydınlığımdır.”1 diyen, başkalarının bir kısım şeylere arzu duymasının çok
ötesinde bir istekle namaza karşı arzu duyduğunu her hâliyle ortaya koyan,2

mübarek ayakları şişecek kadar kıyamda duran,3 bazen bir rekâtta bir kaç cüz’ü
birden okumadan rükûya varmayan,4 haşyetle dolu yüreğinden el değirmeninin
ya da kaynayan tencerenin sesi gibi hıçkırıklı ağlama sesi duyulan5 ve secde
ederken Hak karşısındaki saygısından dolayı kıvrım kıvrım kıvranan6 Resûl-i
Ekrem’in (aleyhi ekmelüttehâyâ) namaz ibâdeti üzerinde hassâsiyetle durması
ashab-ı kiramın da birer namaz âşığı hâline gelmelerine vesile olmuştur.

Öyle ki, Fudayl İbn İyâz’ın ifadeleriyle söyleyecek olursak, sahabe



efendilerimiz, benizleri atmış, yüzleri sararmış bir şekilde sabahı karşılarlardı.
Çünkü, gecenin çoğunu namazda geçirirlerdi. Bazen dakikalarca kıyamda
kalırlar, bazen de uzun müddet secdeye kapanırlardı. Cenâb-ı Hakk’a içlerini
dökerken, rüzgârlı bir günde sallanan ağaçlar gibi sallanır; gözlerinden,
elbiselerini ve yeri ıslatacak kadar yaş dökerlerdi. Namazın lezzeti onlara
bedenî yorgunluklarını unuttururdu ve o vuslat dakikaları hiç bitmesin
isterlerdi. Sabah olunca, yüzlerine yağ sürerler, gözlerine sürme çekerler ve
halkın içine sanki geceyi hep uykuyla geçirmiş ve iyice dinlenmiş gibi
çıkarlardı.

Huzûr-ı ilâhîde bulunmanın mânâsını idrak etmiş ve Kur’ân’ın tadını almış
bir sahabînin şu hâli onların namaza karşı iştiyaklarını göstermesi açısından ne
kadar müthiştir: Peygamber Efendimiz, Zâtü’r-Rikâ gazvesinde Ammâr İbn
Yâsir ile Abbâd İbn Bişr’i bir konak mahallinde gece nöbeti için
vazifelendirmişti. Hazreti Ammâr’ın istirahati tercih ettiği bir sırada Abbâd İbn
Bişr kalkıp namaza durmuştu. O sırada bir müşrik bu iki sahabîyi farketmiş ve
hemen üzerlerine ok yağdırmaya başlamıştı. Oklardan iki-üç tanesi Hazreti
Abbâd’ın vücûduna isâbet ettiği hâlde, o, namazını bozmamış, ancak rükû ve
secdesini yaptıktan sonra arkadaşını uyandırmıştı. Hazreti Ammâr, sıçrayıp
kalkarken bir taraftan kaçan müşriğin ardından bakakalmış, diğer yandan da
merakla ve heyecanla Abbâd İbn Bişr’in vücudundan akan kanı ve isabet eden
okları göstererek kendisini neden uyandırmadığını sormuştu. Hazreti Abbâd ise,
ancak bir namaz aşığının söyleyebileceği şu cevabı vermişti: “Bir sûre (Kehf)
okuyordum, (ayât-ü beyyinât o kadar tatlı idi ki) onu bitirmeden namazı bozmak
istemedim. Fakat, oklar peşpeşe atılınca namazı tamamlayıp seni uyandırdım.
Allâh’a yemin ederim ki, Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
korunmasını emrettiği bu gediği kaybetme endişesi olmasaydı, sûreyi yarıda
bırakarak namazı kesmektense ölmeyi tercîh ederdim.”7

Her Gün Yüzlerce Rekât Namaz
Evet, sahabe efendilerimiz ibadete, özellikle de namaza asla doymuyorlardı.

Onların rahlesine oturmuş Hak erleri de birer namaz kahramanı olarak
yetişiyorlardı. Meselâ, Atâ İbn Ebî Rebâh (radıyallâhu anh) yaşlandığı,
zayıfladığı ve tâkatsiz düştüğü günlerde bile bir rekâtta Bakara sûresinden yüz
âyet okuyordu. Namazdaki konsantrasyonu ona bedenindeki yorgunluğu hiç
hissettirmiyordu.8

Müslim İbn el-Ferâhidî tebe-i tabiînin büyük imamlarından Şu’be İbn
Haccac (radıyallâhu anh) hakkında şunu ifade ediyor: “Ne zaman Şu’be’nin



yanına girdiysem –kerahet vakitleri dışında– onu hep namaz kılıyorken
gördüm.”9 Ebû Katan da şu ilâvede bulunuyor: “Şu’be’nin rükûda beklediği
süreye şahit olsaydınız ‘herhalde secdeye gitmeyi unuttu’ derdiniz; onu iki
secde arasında otururken izleseydiniz bu defa da ‘galiba ikinci secdeyi unuttu’
diye düşünürdünüz.”10

İşte, bu namaz sevdalılarının yaşadığı zaman diliminde günde yüz rekât
namaz kılmak âdeta sıradan bir iş gibiydi. Onlar o kadar çok namaz kılıyorlardı
ki, çoğunun ötelere yolculuğu bile seccadede başlıyordu; meselâ, tabiîn
neslinden Ebû Ubeyde el-Basrî vefat ettiğinde kıyamdaydı ve namaz
kılıyordu.11

O dönemde, otuz-kırk sene, yatsının abdestiyle sabah namazını eda eden
Vehb İbn Münebbih, Tâvus İbn Keysân, Saîd İbn Müseyyeb ve İmam A’zam
gibi Hak dostlarının sayısı hiç de az değildi.12

Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri, otuz sene cemâatle namazı ve hatta ilk tekbiri
hiç kaçırmamıştı. Kalbine biraz da olsa dünya düşüncesinin dolduğunu ve
namazın hakikatini duyamadığını hissetse, o namazı tekrar kılardı. Her gün dört
yüz rekât nafile kılmayı adet edinmişti. Otuz yıl boyunca yatsı namazından
sonra hiç uyumadan ibâdetle meşgûl olmuştu. Muhadramûn’dan (Allah
Resûlü’nün çağına yetişmesine rağmen O’nu göremeyenlerden) Ebû Osman en-
Nehdî de akşam ile yatsı arasında yüz rekât namaz kılardı.

Bişr İbn el-Mufaddal ve Bişr İbn Mansur gibi gönül âleminin sultanları da
her gün dört-beş yüz rekât nafile kılanlar arasındaydı. Dahası, onca dünyevî ve
idarî işle meşgul olması gereken Abbasi Devleti’nin seçkin halifelerinden
Harun Reşid’in de hilâfet süresi dahil ölene kadar her gün yüz rekât namaz
kıldığı nakledilmektedir ki, bu, o devirlerde ruhları saran ibadet iştiyakını
göstermesi açısından önemli ve çok güzel bir misaldir.

Aslında, tabakâta (Hak dostlarını derecelerine göre sıralayıp, hayatlarını ve
eserlerini anlatan kitaplara) bakılsa, bu konuda daha pek çok örnek bulmak
mümkün olacak ve selef-i salihîn arasında günde yüzlerce rekât namaz
kılanların sayısının hiç de az olmadığı açıkça görülecektir.

Bir Seviye ve Gönül İşi
Bu arada, şu hususu da ifade etmeliyim: Tabiî ki, dinde asla zorluk yoktur;

İslâm “yüsr” (kolaylık) üzere vaz’ edilmiştir.13 Resûl-i Ekrem Efendimiz
(aleyhissalâtü vesselâm) kendisi ayakları şişene kadar namaz kıldığı hâlde
ümmetine hep güçlerinin yettiği kadarını teklif etmiş ve onlara ibadet nev’inden
bile olsa altından kalkamayacakları işleri üzerlerine almamaları tavsiyesinde



bulunmuştur. Bu açıdan, hem namazı tam duyma hem de çokça namaz kılma
meselesi bir seviye ve gönül işidir. Bütün mü’minler, ibadet konusunda hem
keyfiyet hem de kemmiyet itibarıyla her zaman daha ileri ufuklara teşvik
edilirler ama bu hususta bir zorlama söz konusu değildir.

Nitekim, Nur Müellifi, “Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir.”14

derken dinin özündeki bu kolaylığa işaret etmiş ve objektif olan kaideyi
göstermiştir. Yani, bütün insanları bağlayan bir hüküm söz konusu olduğunda,
en zor şartlar altındaki kimselerin de nazar-ı itibara alınması gerektiği esasına
binaen, nâmüsâit şartlara maruz kalan bazı mü’minlerin abdest de dahil bir
saate sıkıştırmak suretiyle de olsa namazlarını mutlaka kılmaları gerektiğini
ifade etmiştir. Ayrıca, Hazreti Üstad, “Sakın deme, ‘Benim namazım nerede, şu
hakikat-i namaz nerede!’ Zira bir hurma çekirdeği, mânen bir hurma ağacı
gibidir.”15 buyurarak, namaz kılarken onun mânâsını anlamayan ve gönlünde
hissetmeyen âmi bir insanın bile amel defterine bir ibadet hissesi kaydolacağını
belirtmiştir. Bir hurma çekirdeğinden tâ mükemmel bir hurma ağacına kadar
pek çok mertebeler bulunduğu gibi, namazın da derece derece olduğunu ama her
mertebedeki namazın mutlaka ibadetin nurundan pay aldığını söylemiştir.
Hazreti Bediüzzaman’ın bu ifadeleri, bizim gibi ümmîlerin ümidini bütün bütün
kırmamak, insanları yeise düşürmemek ve objektif olanı öne çıkarmak içindir.
Evet, Cenâb-ı Hak herkesin namazına bir mükâfat ihsan eder; fakat, bizim
burada üzerinde durduğumuz husus namazın hakikati, ruhu ve özüdür.

Bu itibarla, bir mü’min hiç olmazsa farz namazlarını mutlaka “ikâme”
keyfiyetiyle eda etmelidir. Yani, İşârâtü’l-İ’câz’da da belirtildiği üzere,
“namazda lâzım olan tâdil-i erkâna riayet etmek, ibadetin özündeki müdavemet
ve muhafaza mânâlarını gözetmek”16 suretiyle namazın bütün rükünlerini ve
esaslarını usulüne uygunca yerine getirmeli, onu matlaşmaya ve renk atmaya
maruz bırakmadan hep ilk günkü neşve içerisinde devam ettirmeye
çalışmalıdır. Günde en az beş defa namaz adlı o tatlı su kaynağına koşmalı,
onunla yunup yıkanmalı, hatalarından ve günahlarından arınarak tertemiz bir ruh
hâletiyle Mevlâ-yı Müteâl’e yönelmeli ve âdeta her vakitte bir kere daha miraç
yapmalıdır.

Namazın Özü ve Mânâsı
Namazın özü, Cenâb-ı Hakk’ı tesbih, ta’zim ve O’na şükürdür. Evet, tesbih,

tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedir. Ondandır ki, namazdaki
bütün hareketlerde ve zikirlerde ِّلل ِهٰ ُدْمَحَْلا  ّللا ,  ِهٰ َناَحْبُس   ve ُرَبَْكأ ّلَلا  ُهٰ
sözlerinin mânâları gizlidir. Bediüzzaman Hazretlerinin de ifade ettiği gibi,



iftitah tekbirinden selâm vereceğimiz ana kadar biz, hemen her an söz, hâl ve
tavırlarımızla ya ّللا ِهٰ َناَحْبُس   deyip Cenâb-ı Hakk’ı takdis eder, ya ُدْمَحَْلا

ِّلل ِهٰ  sözüyle hamd ü senâ hislerimizi seslendirir ya da ُرَبَْكأ ّلَلا  ُهٰ  diyerek O’na
tâzimde bulunuruz.17 Namaza başlarken söylenen tekbire, ibadete onunla
başlandığı için “iftitah tekbiri” dendiği gibi; namaz içinde bazı şeylerin
yapılması bu tekbirle haram kılındığı için ona “tahrim tekbiri” ya da “ihram
tekbiri” de denmiştir. Aslında bu tekbir, mâsivaya ait her şeyi kendine haram
kılarak harem dairesine adım atma, bütün dünyevîlikleri kapının dışında
bırakma ve yalnızca Sultan-ı Kâinat’a teveccühte bulunma adına bir söz
vermedir. O andan itibaren, namazın bütün dakikalarına, saniyelerine ve
saliselerine tesbih, tahmid ve tekbir ruhunu işleme, bir mânâda bütün bütün
namaz kesilme ve âdeta namazlaşma ahdi demektir. Melekler, bu sözün gereğini
yerine getirerek namazını ikâme eden bir âbidin âlem-i misâle yansıyan resmini
çizseler, ihtimal ortaya namaz çıkar; o insan ancak mücessem bir namaz
kesilmiş olarak resmedilebilir.

Evet, namazı hakkıyla ikâme etmek istiyorsanız, tekbirle beraber mâsivâdan
sıyrılmalı ve gönlünüzü sadece O’na açmalısınız. Dudaklarınızdan dökülen her
kelimeye şuurunuzun mührünü basmalısınız. Meselâ, ِّلل ِهٰ ُدْمَحَْلا   derken, bu
sözün ne mânâ ifade ettiğini iyi bilmeli, onu derinlemesine mülâhazaya almalı,
“Kimden kime olursa olsun bütün hamd ü senâlar, bütün minnet ve şükürler
Allah’a (tebâreke ve teâlâ) aittir; bu hakikati ilan benim vazifem, Hâlık-ı
Kâinat’ın da hakkıdır.” diye gürlemelisiniz. Böylece, o söz, Cenâb-ı Allah’a
yükselirken üzerine yüklediğiniz o derin mânâlarla beraber yükselmeli. O’nun
Rahman ve Rahîm olduğunu ilan ederken, yine aynı derin duygularla
dolmalısınız. ِنيِّدـلا ِمَْوي  ِِكلاَم   hakikatini dile getirirken onun ihtiva ettiği
mânâları da üzerine bir damga gibi vurmalı ve Cenâb-ı Hakk’a o yüküyle
beraber göndermelisiniz. Namaz sizin için de bir miraç olmalı ve siz Resûl-i
Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in miraçta duyduğu hakikatleri
kendi idrak ufkunuzdan duymaya çalışmalısınız. Namazın bütün mânâlarını
yudumlayarak adım adım yükselmeli, âdeta birinci kat semada Hazreti
Âdem’le, ikinci kat semada Hazreti Yahya ve Hazreti İsa ile, üçüncü kat
semada Yusuf Aleyhisselâmla, derken diğer katlarda Hazreti İdris, Hazreti
Musa ve Hazreti İbrahim’le görüşmeli, her birinin hayatından ibretler almalı,
huzurlarının insibağına ermeli ve bir adım daha atınca kendinizi haremgâh-ı
ilâhîye girmiş gibi hissetmelisiniz. Namazın sonunda selâm verir vermez de
huzurun adabına riayet edememiş olma endişesiyle bir kere daha ellerinizi
kaldırmalı, yine, tesbih, tahmîd ve tekbir cümleleriyle dergâh-ı ilâhîye nazar



etmeli ve namazın mânâsını te’kid eden o mübarek kelimeleri otuzüçer defa
tekrarlamalısınız. İşte, namazı böyle engin duygu ve düşüncelerle ikâme etmek
gerekiyorsa, onu geçiştiremezsiniz; öncesinde yapılması icap eden hazırlıkları
tam yapmalı ve onu mânâsına uygun bir tarzda eda etmelisiniz.

İbadetlerimizin Çehresindeki Solgunluk
Diğer taraftan, şayet kendinizi i’lâ-yı kelimetullaha adadığınıza

inanıyorsanız, böyle bir vazifenin ve ona adanmışlığın ne ifade ettiğini de iyi
düşünmeli ve ona göre bir tavır belirlemelisiniz. İ’lâ-yı kelimetullah, Allah’a
imana çağrıdır; Peygamber Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem), sâir
erkân-ı imaniyeyi ve İslâmiyeti kabule davettir. İ’lâ-yı kelimetullah, Allah’ın
yüce adının her yerde duyulması, bir bayrak gibi dalgalanması ve ruh-u revân-ı
Muhammedînin en karanlık köşelerde bile şehbal açması için çok ciddi cehd ü
gayret ortaya koymaktır. İ’lâ-yı kelimetullah, zatında yüksek ve pek yüce olan
“Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” hakikatini yükseltme; onu dünyanın
dört bir yanında gökkuşağı gibi görülür ve herkes tarafından duyulur hâle
getirme demektir. Öyleyse, şayet siz, insanları Allah’ı bilmeye, O’nun mesajını
dinlemeye, varlığın çehresindeki ilâhî tecellîleri okumaya ve Mâbud-u
Mutlak’a kulluğa çağırıyorsanız, önce kendiniz o ilâhî mesaja kulak vermeli, o
tecellîleri okumalı, hakiki ve halis bir kul olmalı değil misiniz? Başkalarını
kulluğa çağırdınız hâlde, kulluğun esası ve özü olan namaz gibi bir ibadeti tam
eda etmiyorsanız, size yalancı demezler mi? Her defasında ‘hele şu işten bir
sıyrılalım’ düşüncesiyle namaza duruyor ve onu aradan çıkarma duygusuyla
sizin için bir kısım formalitelerden ibaret olan hareketleri yapmakla
yetiniyorsanız, kendi kendinizi yalanlamış olmaz mısınız? Hemen aradan
çıkaracak kadar değersiz gördüğünüz ve ancak bir an önce içinden sıyrılacak
kadar değer verdiğiniz bir meseleye başkalarını çağırmanız mânâsız bir iş
sayılmaz mı? Herkesi kendisine çağırdınız bir hakikatin sizin nazarınızda çok
ciddi bir mesele olması lâzım değil mi? Siz herhangi bir mesele üzerinde
kemâl-i ciddiyetle durmuyorsanız, onun kıymetli olduğuna başkalarını nasıl
inandıracaksınız ki!..

Zaten, Müslümanlar olarak bizim en büyük dertlerimizden birisi
ibadetlerimizin çehresindeki bu solgunluktur. Ne acıdır ki, camilerimiz ve
oralarda saf tutan insanlar hazan yemiş yapraklar gibi; kimisi esniyor, kimisi
uzanmış yatıyor, kimisi mihrapta bile dünya konuşuyor, kimisi bir an önce
namazın bitmesini ve kendisini dışarıya atmayı bekliyor. Suizan etmek
istemiyorum ama dışa akseden görüntü, –istisnalar olsa da genel itibarıyla–
Allah’la tam alâkası olmayan, Peygamberini iyi tanımayan, dedesinin camiye



gittiğini gördüğü için mescidin yolunu tutan, babasının namaz kıldığına şahit
olduğundan dolayı onu taklîden safta yerini alan ve sadece şekilde, surette
kalan kimselerin hâlini andırıyor. Bundan dolayı da, caminin ve camideki
cemaatin hâli başkalarına bir şey ifade etmiyor; ibadet, İslâm’a çağıran bir hâl
dili olarak vazife görmüyor. Şayet, biz tam bir inanmışlık hâli ortaya koysak,
Hazreti Pîr-i Mugân’ın beyanıyla, “Ağzımız Kur’ân-ı Kerim’i okurken, hâl ve
tavırlarımızla da onu temsil etsek, ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin
kemâlâtını ef’âlimizle göstersek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle
İslâmiyete girecekler; belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de
İslâmiyet’e dehâlet edecekler.”18 Fakat maalesef, biz İslâmiyeti kendi
câzibesiyle yansıtamıyoruz.

Aslında, Müslümanlık bir farklılığın sesi ve soluğudur; hakiki bir mü’min
namaz kılarken, onun rükûuna bakan ona hayran olmalı, secdedeki hâlini gören
neredeyse bayılmalı, Mevlâ-yı Müteâl karşısında inlemesini duyan kendisinden
geçmeli ve onunla beraber secdeye kapanmalıdır. İşte, İslâm bu şekilde temsil
edilmeyince karşı tarafta da mâkes bulmuyor; hiç kimse şekle bağlı yatıp
kalkmalarda namazın ruhunu ve onun kutsî câzibesini göremiyor.

Tesir, Allah’la Münasebete Vâbestedir
Ayrıca, i’lâ-yı kelimetullah yolunda ortaya konan gayretlerin muvaffakiyetle

neticelenmesi ancak Allahü Azimüşşân’ın kabulüne ve O’nun
değerlendirmesine vâbestedir. Cenâb-ı Hak, kendisiyle irtibatı kavî
olmayanları kat’iyen tesirli kılmaz. Onunla derin bir münasebet içinde
bulunmayanlar, kime ne anlatırlarsa anlatsınlar hiç kimsenin ruhuna giremez,
hiçbir kulu doğru yola iletemez ve tek kişiyi bile sıradan bir insan olmaktan
çıkarıp kalb ve ruhun hayat derecesine yükseltemezler. Allah (celle celâluhu)
yolundakilerin sesine-soluğuna değer atfeder; onların söz ve tavırlarına tesir
lütfeder.

Bu açıdan da, Kur’ân’ın hâdimleri, Hak nezdindeki kıymetlerini Allah’la
münasebetlerinde aramalı ve şeklî, sûrî şeylerin dergâh-ı ilâhîde bir kıymet
ifade etmediğini bilmelidirler. Evet, bir hadis-i şerifte de vurgulandığı gibi,
Allah Tealâ sizin şekillerinize, zahirî hâllerinize, sûrî yatıp kalkmalarınıza
değer vermez; Cenâb-ı Hak, ancak kalbî heyecanlarınıza, iç derinliklerinize ve
gönlünüzden nebeân eden, içinizin yansıması olan samimi davranışlarınıza
bakar ve onları değerlendirir. Şayet, davranışlarınızda kalbî bir derinlik yoksa
ve onlar gönlünüzden kopup amel sahasına dökülmüyorsa, o zaman bütün cehd
ü gayretiniz beyhûdedir.



Öyleyse, iman hizmetine adanmış ruhlar, hem “Ey iman edenler! Niçin
yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz?”19 itâbına (azarlama) muhatap olmamak,
hem de “Neden insanları çağırdığınız hakikatleri hakkıyla temsil etmemek
suretiyle yalancı durumuna düşüyor ve İslâm’ın çehresini karartıyorsunuz?”
sualine maruz kalmamak için azamî gayret göstermelidirler. Konumuzla alâkalı
olarak da, farz namazları hakkıyla ikâme etmenin yanı sıra, tam bir namaz
kahramanı hâline gelebilmek için şu hususlara çok dikkat etmelidirler:

Namaz Kahramanı Olabilmenin Üç Şartı
1. Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ) bize bir hedef gösterirken, Cennet’te

yüz mertebe bulunduğunu ve Firdevs’in, makam bakımından en yüksek derece
olduğunu belirttikten sonra, “Allah Teâlâ’dan Cennet’i istediğiniz zaman,
Firdevs’i isteyiniz.”20 buyurarak, himmetimizi âli tutmamız gerektiğine işaret
etmiştir. Dahası, bize Firdevs talebinden de öte isteklerde bulunma edebini
öğretmiş ve Cenâb-ı Hak’tan neler isteyebileceğimizi gösteren dualar talim
buyurmuştur. Ondan öğrendiğimiz dualar sayesindedir ki, sabah-akşam
“Allahım, cemâlini seyretme arzusuyla içimizi doldur, Sana kavuşma şevkiyle
gönlümüzü coştur ve ötede cemâlinle bizi serfiraz kıl.” diyoruz; cemâlullahı
müşâhedeye, rıza-yı ilâhîyi tahsile ve rıdvâna ermeye talip olduğumuzu ilan
ediyoruz. Evet, Peygamber Efendimiz’den öğrendiğimiz bu dualar, asla
dûnhimmet olmamamız ve himmetimizi hep âlî tutmamız gerektiğini salık
veriyor.

Dolayısıyla, namazın hakikatini idrak etme hususunda da yüce himmetli
olmalı; Cenâb-ı Hak’tan selef-i salihînin ibadet aşk u iştiyakını, onlardaki
kulluk temkinini dilenmeli ve namazı şuurluca ikâme edebilmek için inayet-i
ilâhiyeyi talep etmeliyiz. Belki her birimiz şöyle demeliyiz: “Allahım, Resûl-i
Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz namazı hangi enginlikte ikâme
ediyor idiyse, bana da o idraki lütfeyle; namazın mânâsını benim ruhuma da
duyur. Rabbim, ben de Peygamber Efendimiz’in eda ettiği gibi namaz kılmak ve
onu benliğimin bütün zerrelerinde duymak istiyorum.. namaz esnasında Senden
başka bütün mülâhazalara karşı kapanmayı ve tamamen namazlaşmayı arzu
ediyorum.. Ne olur Allahım, bu lütfunu bana da nasip eyle!..”

Evet, peygamberâne bir ibadet ufkuna mazhar olmayı istemek peygamberlik
istemek demek değildir. Bu talep, her hususta takip edilmesi gereken İnsanlığın
İftihar Tablosu’nu ibadet hayatı itibarıyla da örnek almak ve namazda daha bir
derinleşmek talebidir. Sizin bu türlü bir duanız kat’iyen boşa gitmez. Bu duada
istekli ve ısrarlı olursanız, Allah sizi mahrum etmez; inşaallah o sayede



maiyyete ulaşırsınız. Siz bu kadarcık bir istek izhar edince Sultan-ı Ezelî de
kendi ululuğu, azameti ve rahmetinin enginliği ölçüsünde Zât’ına yaraşır bir
mukabelede bulunur. Bu açıdan, meâliye müştak olmak ve ulvi hedeflere göz
dikmek himmeti âlî tutmanın ifadesidir; namazı ikâme hususunda da insan hep
daha yükseklere tâlib olmalıdır.

2. Namazın hakikatini idrak etme isteği kavlî ve kalbî bir duadır; bu duanın
fiilî yanını ise, en başta bu mevzuda yazılmış eserleri okumak teşkil eder.
Namazı şuurluca kılmak isteyen bir mü’min şayet onunla alâkalı üç-beş kitap
okumamış, büyüklerin bu konudaki mütalâalarını öğrenme gayretinde
bulunmamış ve meselenin nazarî yanını dahi ihmal etmişse, onun bu talebinde
samimi olduğu söylenemez. Öyleyse, namaz yolcusu ikinci adım olarak,
gönlüne ibadet iştiyakı salacak, onu namazın nurlu iklimlerinde dolaştıracak ve
mânâ âleminin büyüklerinin namazla alâkalı engin anlayışlarını, derin
duyuşlarını aktararak içine haşyet dolduracak makaleleri ve kitapları
okumalıdır. Hazreti Üstad, bazı risaleleri önemli gördüğünden dolayı yüz on
beş defa okuduğunu belirtmiştir. Bir mü’min, Zât-ı Ulûhiyet hakikatiyle, iman
esaslarıyla ve ibadetlerin mânâ buuduyla alâkalı birkaç eseri hiç olmazsa
birkaç defa gözden geçirmeli değil midir? Evet, Kur’ân talebeleri, Hazreti
Gazzâlî, Hazreti Mevlâna ve Hazreti Bediüzzaman gibi Hak dostlarının
namazla alâkalı mütalâalarını ve günümüzde kaleme alınmış namaza dair
makaleleri mutlaka okumalı ve konuyla alâkalı müzakerelerde bulunmalıdırlar.

3. Hem kavlî hem de fiilî duada ısrarlı olma, matlubu elde etme mevzuunda
kararlı ve istikrarlı bir tavır ortaya koyma ve aktif sabırla, adım adım hedefe
yürüme de neticeye ulaşma yolunda çok önemli diğer bir şarttır. Namaz sevdası
tâlibin gönlüne hemen düşmeyebilir; insan birkaç günde, birkaç ayda, hatta
birkaç yılda namaz hakikatini duyamayabilir. Dolayısıyla, talepte ve neticeye
götürecek sebepleri yerine getirme mevzuunda ısrarlı olmak pek mühimdir.

Şayet, namaz kahramanlığına adaysanız, sizi o ufka taşıyacak bütün
argümanları kullanmayı ihmal etmemelisiniz. Hangi ses, hangi soluk sizi
şahlandırıyor ve kalbinizi coşturuyorsa, bir kere değil, belki yüz kere aynı
vesileye başvurmalısınız. Belki bir kitabı onlarca kez okumalı, bir kaseti birkaç
kere dinlemeli, bir büyüğün sözlerine defalarca kulak vermeli ve oturup kalkıp
hep gözünüzü diktiğiniz hedefi düşünmelisiniz. “Olmuyor!” diyerek, yoldan
dönmeyi asla aklınıza getirmemeli ve kat’iyen aceleci davranmamalısınız.
Unutmamalısınız ki, bu yolda belki senelerce sular gibi çağlayacak, pek çok
kayaya çarpacak, ama her an biraz daha arınacak ve sonunda ummana
ulaşacaksınız. Niyetinizin derinliği ve gayret ü himmetinizin yüceliği nisbetinde
ötede siz de her biri bir namaz aşığı olan “ilkler”in hemen arkasında yerinizi



alacaksınız.
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İmanın Tadını Almak İçin...
Soru: Resûl-i Ekrem Efendimiz’in sünneti olarak her sabah okuduğumuz

duaların birinde اَنَْیِلإ ْهِّرَكَو  اـَِنبوُلُق  ِيف  ُهِْنّيَزَو  َناـَميِْإلا  اـَنَْیِلإ  ّبَح  ْبـِ ّلَلا  َّمُـھٰ
َنيِدـِشاَّرلا َنِم  اـَنْلَعْجاَو  َناَیـْصِعْلاَو  َقوُسُفْلاَو  َرْفُكْلا   diyoruz.1 Bu duanın

mânâsını ve onu tekrar ederken hangi mülâhazalar içinde bulunmamız
gerektiğini lütfeder misiniz?

Cevap: Peygamber Efendimiz’in hayat-ı seniyyeleri âdeta bir yalvarış ve
yakarış dantelası mahiyetindeydi; O, sabah kalktığında, akşamı idrak ettiğinde,
abdeste yöneldiğinde, ezanı dinlediğinde, Hakk’a kurbet vesilesi sayılan her
ibadetin içinde ve sonunda, yeme-içme, uyuma, yolculuğa çıkma, seferden
dönme, arzî ve semavî belâ ve musibetlere maruz kalma esnasında, hastalık ve
rahatsızlıklara müptela olduğunda, keder ve sevinç vesilelerinin zuhuru
hengâmında hep el açar, Mevlâ-yı Müteâl’e yönelir, tazarru ve niyazla iki
büklüm olur ve sürekli O’na yalvarırdı. Kur’ân-ı Kerim’in sabah ve akşam
vakitlerinde Allah’ı zikretme üzerinde hususiyle durmasından olsa gerek,
Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu vakitlere özellikle önem verir, her
sabahı ve her akşamı bereketli birer dua zamanı olarak değerlendirirdi.

Allah Resûlü’nün bilhassa hemen her sabah namazından sonra tekrarladığı
dualardan biri de sorunuza mevzu teşkil eden şu mealdeki dua idi: “Allahım,
imanı bize sevdir ve onu kalblerimizde güzelleştir, gönüllerimizi onunla
donat; küfre, fıska ve isyana karşı içimizde tiksinti uyar ve bizi rüşde
ermişlerden, doğru yolu bulmuşlardan eyle.”2

Teennî Rahman’dan, Acele Şeytan’dan3...
Aslında bu dua, Hucurât sûresinin 7. âyet-i kerimesinden muktebestir

(alınmıştır). Müfessirlere göre, söz konusu âyet,4 Benî Mustalik kabilesiyle
alâkalı bir haber üzerine gelişen hâdiseler münasebetiyle nâzil olmuştu.
Mustalikoğullarının zekât vermeye yanaşmadıkları ve Peygamber Efendimiz’le
savaşmak için hazırlık yaptıkları şeklinde bir haber ulaşmıştı mü’minlere. Bu
haber karşısında çok heyecanlanan bazı sahabiler hemen saldırıya geçmek
gerektiğini söylemiş ve âsilerin çabucak cezalandırılmaları istikametinde görüş
beyan etmişlerdi. Haddizatında o birkaç sahabinin fevrîlikleri, Allah’ın dinine
bağlılıklarından, kalblerindeki iman aşkından, küfre ve isyana karşı duydukları
öfkeden dolayıydı. Mustalikoğullarının, Allah Resûlü’nün emrine itaat
etmediklerini ve zekât vermeye yanaşmadıklarını duyar duymaz, gönüllerindeki
din gayretiyle hemen ayağa kalkmış ve Resûl-i Ekrem’e isyan eden bu kabileyle



savaşmak üzere yola koyulma niyetlerini izhar etmişlerdi.
Fakat, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) onların savaş isteklerini

hemen kabul etmemiş, önce durumun incelenip haberin doğru olup olmadığının
tespit edilmesi lâzım geldiğini söylemiş ve bu vazife için de Hazreti Halid’i
görevlendirmişti. Hazreti Halid (radıyallâhu anh) gece vakti Benî Mustalik
mahallesine varmış, gözcülerini onların arasına göndermiş ve kendisi de etrafı
kontrol etmişti. Gözcüler geri dönünce, Mustalikoğullarının İslâm’a bağlı
olduklarını, onların ezanlarını duyduklarını ve namazlarını gördüklerini haber
vermişlerdi. Sabah olunca Hazreti Halid bizzat Mustalikoğullarına gitmiş;
onların kat’iyen isyan etmediklerini, biatlarını koruduklarını, zekâtı bir vazife
bildiklerini ve onu îfâ etmeye gönülden razı olduklarını görmüştü. Şahit olduğu
manzara karşısında çok memnun kalan Hazreti Halid durumu Resûlullah’a
iletince, Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) “Tedbirli davranmak
Allah’tan, acele ise şeytandandır.”  buyurmuştu. İşte, bu olayın akabinde
hükmü kıyamete kadar kalacak ve benzer meselelerde Müslümanlara hep ışık
tutacak olan söz konusu âyet indirilmişti.5

İçinizde Allah Resûlü Var!...
Sorduğunuz duanın da menşei olan bu ilâhî beyan meâlen şöyledir:
“Hem düşünseniz ya, Allah’ın Resûlü sizin aranızda bulunmaktadır. Şayet

o pek çok işte size uysaydı, hâliniz yaman olurdu. Ama Allah size imanı
sevdirdi ve onu kalblerinizde güzelleştirdi; inkârdan, fâsıklıktan ve isyandan
ise sizi iğrendirdi. Zaten doğru yolda yürüyenler de Allah’ın bu lütuflar ına
mazhar olan kimselerdir.”6

Cenâb-ı Hak, herhangi bir teklifle gelen ve kendi fikrine göre hareket
edilmesini dileyen kimselere aslında âşikar olan, çok mühim bir hakikati
hatırlatıyor; onlara önce “Düşünseniz ya, Allah’ın Resûlü sizin aranızda
bulunmaktadır; bilin ki Allah’ın elçisi içinizdedir.”  diyor. Her şeyi gören, her
sesi işiten ve her şeyi bilen Cenâb-ı Hak ile sürekli irtibat hâlinde bulunan
Resûl-i Ekrem’in –o engin firaset ve basiretiyle her zaman tam isabet
kaydedecek olsa da– yalnız başına adım atmadığını, her zaman vahiyle
müeyyed olduğunu ve Allah’ın hıfz u inayeti altında bulunduğunu, dolayısıyla
da kat’iyen ümmetini tehlikeli yola sevk etmeyeceğini, felâkete
sürüklemeyeceğini ve asla onlara yanlış yaptırmayacağını belirtiyor. Birisi
gizli bir iş yapsa, birisi bir yalan söylese, bir başkası bir sır taşısa ve bir diğeri
bir entrika çevirse, bunların hepsini ve olup biten her şeyi Cenâb-ı Hakk’ın
görüp bildiğini ve dilediğinde Peygamberine haber verdiğini vurguluyor.



Bazılarının bir anlık heyecanla bu hakikati hatırdan çıkartmış olmalarına
binaen, onlara nasıl bir rehberin ardında olduklarını bir kere daha hatırlatıyor.

Daha sonra Allah Teâlâ, “Şayet o pek çok işte size uysaydı, hâliniz yaman
olurdu.” diyerek, onlara kendi tekliflerinde ısrarcı davranmamalarını, herhangi
bir meselede Resûl-i Ekrem’in seçtiği yolun mutlaka en selâmetli yol olacağını,
O’na itaat ettikleri sürece muhtemel pek çok sıkıntı ve belâdan sağ salim
kurtulacaklarını ve mutlaka sâhil-i selâmete ulaşacaklarını ihtar ediyor. Allah
Resûlü’nün gösterdiği istikamette hareket etmenin onlar için her zaman daha
hayırlı, daha kolay ve daha zahmetsiz olacağını ve bu gerçeğe rağmen,
Resûlullah’a ısrar eder de onu hayırlı olarak gördükleri hususlarda kendi
görüşlerine uymaya zorlarlarsa, çok büyük sıkıntılara düşeceklerini bildiriyor.
Bütün işlerinde Cenâb-ı Hakk’ın ve O’nun elçisinin emirlerine göre adım
atmalarını, teslim ve tevekkül üzere yaşamalarını ve neticede yüce Allah’ın
takdirine razı olmalarını tembih ediyor.

İmanla Mamur Gönüller
Allah (azze ve celle) bu ikazların akabinde, ashab-ı kiramı tezkiye ediyor;

aralarından birkaç kişi fevrî davransa ve kendi fikirlerine uyulmasını dilese de,
umum sahabenin teennî ile hareket ettiğini; çoğunluğun Resûl-i Ekrem’in emir
ve işaretlerini bekleyerek hakikî mü’minlere yakışır bir tavır sergilediğini îmâ
ediyor. Sahabe arasında bazı gençlerin, münafıklar tarafından sıkça tekrar
edilen “Eğer bizi dinleseydiniz başınıza bunlar gelmezdi!” şeklindeki alaylı
sözlerin de tesiriyle, muvakkaten kendi tekliflerine uyulmasını mantıklı görmüş,
aceleci davranmış, yakışıksız mütalâalarda bulunarak sevimsiz beyanlarla
Resûl-i Ekrem’i üzmüş ve bir süre fikirlerinde ısrar ederek işi kendileri
hakkında zorlaştırmış olabileceklerini, ama bunların sayısının çok az olduğunu,
neredeyse bütün ashab-ı kiramın kendilerine yakışan şekilde davrandıklarını
belirtiyor. Sonra da onların imanın tadını almış, gönlü onunla mamur kılınmış,
içine küfür, fısk ve isyana karşı tiksinti salınmış hâlis mü’minler olduklarını ve
yürüdükleri yolun doğruluğunu nazara veriyor. Dahası, gençliğin verdiği coşku
ve imanın hâsıl ettiği heyecanın da tesiriyle geçici bir süre hislerine mağlûp
olup âsilerle savaşılması konusunda Allah Resûlü’ne karşı farklı teklifler öne
süren kimselerin de, o ilk şok anından sonra tekrar sükûnete erdiklerini, ilâhî
bir nimet ve ihsan olarak kalblerine doldurulan iman sevgisi ve küfür, fısk,
isyan türünden günahlara karşı tiksinti hissi sayesinde rüşde ermiş, hakikati
bulmuş sahabilerin arasına dahil olduklarını îmâen ifade ediyor.

Ayrıca, bu âyet-i kerimede sevginin ve imanın gereğine de vurguda
bulunuluyor. Âdeta, sahabe-i güzin efendilerimize şöyle deniyor: Allah size



imanı sevdirdi, onu kalblerinize sevgili kıldı, dolayısıyla iman ettiniz;
gönüllerinizi saran o imanı zamanla daha bir güzelleştirdi, içinizi onunla
donattı ve iman sizi Peygamberin etrafında hâlelenmeye, imanın gereğince salih
ameller işlemeye sevk etti, bu niyetle Allah Resûlü’ne biat ettiniz. Madem,
imanı sevdiniz ve onunla kalbinizin şenlendiğini hissettiniz, Resûl-i Ekrem’i
sevdiniz ve onun yolunda olacağınıza söz verdiniz, öyleyse o size ne teklif
ederse etsin, ona itaat etmeli ve emre itaatteki inceliği kavrayarak bütün
emirlerine bilâ kayd u şart inkıyadda bulunmalısınız. “De ki: Eğer Allah’ı
seviyorsanız, bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin.”7 âyet-i kerimesinde dile
getirildiği üzere, Resûlullah’a itaat etmelisiniz ki Allah da sizi sevsin, sizin
hakkınızda sevmek fiilinin lâzımını yerine getirsin.

Küfür, Fısk ve İsyan
Allah Tebâreke ve Teâlâ imanın zikrinden sonra üç felâket sebebine

dikkatleri çekiyor; “İnkârdan, fâsıklıktan ve isyandan ise sizi iğrendirdi.” 8

diyerek, kalbin küfür, fısk ve isyanı kerih bulmasını, onlardan iğrenmesini de
ilâhî bir nimet olarak zikrediyor.

Malum olduğu üzere; küfür, imanın zıddıdır; Allah’a inanmamak, hakkı kabul
etmemek ve inkâr ile Allah’ın nimetlerini örtmek demektir. Haddizatında, bir
kalbe imanın sevdirilmesi ve onunla gönlün mamur edilmesi küfürden
iğrenmeyi gerektirir. İmanın tadını alan bir insan küfürden mutlaka tiksinir.
Nitekim, İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhissalâtü vesselâm) şöyle buyurmuştur:
“Şu üç haslet kimde bulunursa, o imanın tadını duyar: Allah’ı ve O’nun
Resûlü’nü her şeyden ve herkesten daha fazla sevmek; sevdiğini yalnız Allah
rızası için sevmek ve Allah onu küfürden kurtardıktan sonra yeniden küfre
düşmeyi ateşe atılmaktan daha kerih görmek.”9 Evet, imanın tadını alan bir
insan Allah’ı ve Resûlü’nü her şeyden artık sever, onları andığı zaman âdeta
burnunun kemikleri sızlar. Sevdiğini Allah için sever; Allah’a kulluğundan,
O’na yakınlığından, O’nun yolunda bir tebliğ adamı, bir münadî, bir müezzin
olduğundan ve insanları Hakk’a ulaştırmaya gayret ettiğinden dolayı Hazreti
Şâh-ı Geylânî, İmam Rabbânî, Hazreti Bediüzzaman gibi kimselere karşı
muhabbet besler. Diğer insanlara ve sâir mahlukata karşı alâkası da hep Cenâb-
ı Hak’tan ötürüdür. Bir de, Allah, Cehennem’e yuvarlanma sebebi olan
küfürden kurtarıp imana erdirdikten sonra yeniden küfre ve küfrün sebeplerine
dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin görür, böyle bir âkıbetin hayaliyle bile
ürperir ve tir tir titrer. Sürçmemek, düşmemek ve bütün bütün kaybetmemek
için Gaffâr u Settâr’a sığınır; küfre açılan kapılardan da hep uzak kalmaya
çalışır. Fısk ve isyan da küfre ve ebedî hüsrana açılan o kapılardandır ve



imanın neşvesini kalbinde duyan bir insanın bu iki tehlikeli sahadan fersah
fersah kaçması gerekmektedir.

Fısk; Allah’ın emrini terk etmek, hak yoldan çıkmak ve büyük günahları
işlemek veya küçük günahlarda devam etmek suretiyle Allah’a itaat dairesinden
uzaklaşmak mânâlarına gelir. Dinin vaz’ettiği çerçevede kalmayan, diyanetin
belirlediği daire içinde hayatını sürdürmeyen kimseye “fâsık” denir. Fıskın,
zararlı olmak, söz dinlememek ve sürekli kötülük yapmak gibi anlamları da
vardır; bundan dolayıdır ki, farklı rivayetleri bulunan bir hadiste beş çeşit
hayvan için fâsık terimi kullanılmıştır. Deliklerinden çıkıp evin içinde cirit
attıklarından ve etrafa zarar verdiklerinden dolayı “fevâsıku’l-büyût” olarak da
anılan fareler bunlardandır. İsyan ise, itaatsizlik, ayaklanma ve başkaldırma
demektir; Allah’ın emirlerine karşı gelme, O’na itaat etmeme ve günah işleme
mânâlarına gelmektedir.

Evet, âyet-i kerimede küfür imana, fısk ve isyan da imanın tezyinine,
güzelleştirilmesine karşılık olarak getirilmiş gibidir. Bu itibarla, burada füsûk
yalancılık demektir, doğruluk ve itaatten kavlen çıkmayı ifade eder; isyan ise,
emri terk ile fiilen taatten çıkmak mânâsındadır.

Yetmiş Yaşındaki Yaramaz Çocuklar
Bahsini ettiğimiz âyet, “İşte doğru yolda olanlar, gerçek rüşde erenler

bunlardır.” ifadesiyle sona ermektedir. Demek ki, rüşde erenler, ancak imanı
sevip onunla kalbini güzelleştiren, gönlünü iman şuâlarıyla ışıklandıran, küfrü,
fıskı ve isyanı iğrenç görüp onlardan sakınan ve hep imanın gösterdiği
istikamette ilerleyip doğruluk ve itaatten hiç ayrılmayan kimselerdir. Demek ki,
rüşde ermek yaş ile olmamaktadır. Nice yetmiş yaşında insanlar vardır ki,
henüz on beş yaşını idrak etmemiş çocuklar gibi yaşamaktadırlar. Önlerini
arkalarını bilmeyen, hevâ-yı nefse uyup her gün tonla günah işleyen bu
yaramazların ne gözleri kontrol altındadır ne de kulakları.. ne dilleri günahtan
uzaktır ne de sâir uzuvları... Rüşd, iyiyi-kötüyü ayırabilme, hak yolunda
sağlam, sabırlı ve tam bir isabetle dosdoğru yürüme demektir. Bu itibarla da,
rüşde ermiş, kendini idrak etmiş ve doğru yolu bularak sırat-ı müstakîme girmiş
insan arıyorsanız, onları ancak imanı sevip gönlünü onunla zinetlendiren küfür,
fısk ve isyandan da nefret eden kimseler arasında bulabilirsiniz.

Şayet, bir insan –inandığını iddia ettiği hâlde– küfre karşı teyakkuzda
bulunmuyorsa, fısk u fücur deryasına yelken açmışsa, isyan vadilerinde dolaşıp
duruyorsa, gözünü-kulağını, dilini-dudağını harama açık tutuyorsa... yaşı kaç
olursa olsun, ona raşid demek, onun rüşde erdiğini söylemek çok zordur. Böyle



biri hakkında verilecek hüküm, olsa olsa sefih, bunak, aptal ve akılsız şeklinde
olacaktır. Neden? Çünkü, böyle biri, kalbini yaralıyor, dünyada iman evini
yıkıyor ve ahiret hayatını dinamitliyor demektir. İşlediği günahlarla Cennet
saraylarını yıkan bir insana nasıl rüşde ermiş denebilir ki? Her bir günahla
oradaki kasırlarının bir tarafını çökerten ve Cennet otağını harap eden bir
insanın iyiyi-kötüyü tefrik edebildiği söylenebilir mi?.. Hazreti Pîr-i Mugân
“Burada bir ِّلل ِهٰ ُدْمَحَْلا   dersin orada bir Cennet meyvesi yersin.”10 demiyor
mu? Öyleyse, burada bir namaz kılarsın, orada bir Cennet kasrı kurarsın...
Burada bir günah işlersin, orada kocaman bir sarayı yerle bir edersin... Evet,
beyan-ı ilâhîde bu hususa da işaret edilmiş ve rüşde ermenin dinamikleri bir
bir sayılıp doğru yolda bulunuyor olmanın şartları belirtilmiştir.

İşte, ömrünün hemen her anını tazarru ve niyaz ile değerlendiren Seyyidü’l-
Mürselîn Efendimiz, mezkûr âyet-i kerimeden11 iktibas ettiği ifadeleri de
dualaştırmış ve َرْفُكْلا اَنَْیِلإ  ْهِّرَكَو  اَِنبوُلُق  ِيف  ُهِْنّيَزَو  َناَميِْإلا  اَنَْیِلإ  ّبَح  ْبِ ّلَلا  َّمُھٰ

َنيِدــِشاَّرلا َنـِم  اــَنْلَعْجاَو  َناَیــْصِعْلاَو  َقوـُـسُفْلاَو   yakarışıyla12 Allahu
Azîmüşşân’a teveccühte bulunmuştur.

Sürekli Teveccüh
Peygamber Efendimiz bu duasında söz konusu ilâhî beyanda üzerinde durulan

önemli bir hususu da nazara vermiştir. Cenâb-ı Allah, mü’minlerin kalblerinde
iman meşalesini tutuşturanın, onları küfür, fasıklık ve isyan şerrinden kurtaranın
ve rüşde ermiş, doğru yolu bulmuş kimselerden kılanın bizzat Kendisi olduğunu
hatırlattığı gibi; Allah Resûlü de “Allahım bizi rüşde erenlerden kıl!”  derken

اَنْلَعِْجا  ifadesini kullanmış ve sırat-ı müstakimi bulmanın ancak Cenâb-ı
Hakk’ın ca’liyle mümkün olacağına dikkat çekmiştir.

Kur’ân-ı Kerim’de çok yer alan ve dualarımızda sıkça kullandığımız َلَعَج
kelimesi sürekli teveccühün ve duada temadînin lüzumuna işaret eden bir
ifadedir. Çünkü, Hazreti Âdem’in hilâfeti Cenâb-ı Hakk’ın ca’liyle olduğu gibi,
insanların dünyada iyi birer mü’min olmaları da yine O’nun ca’line, lütuf ve
ihsanıyla öyle eylemesine bağlıdır. İşte, bu hakikat çok önemli bir tembihi
ihtiva etmektedir. Bu kelimenin tercih edilmesinin mânâsı şudur: Sizin bir kere
bir lütfa mazhar olmanız, bir ihsanla serfiraz kılınmanız ve bir konuma
ulaştırılmanız, o lütf u ihsanla gelen nimete sahip olduğunuz ve konumunuzu
temellük ettiğiniz mânâsına gelmez. Bir mevkiye ulaşmanız, orada kalmanız
adına yeterli teminat sayılmaz. O nimet size ait değildir; birisi tarafından
verilmiştir ve temâdîsi de liyakatınızı izhar etmenize bağlanmıştır. Dolayısıyla,
onun verildiği gibi alınması da her an ihtimal dahilindedir.



Meselâ, insana bahşedilmiş olan halifelik, yani yeryüzünde Cenâb-ı Hakk’ın
halifesi olma şeklindeki o yüce makam, insanın kendi malı değildir; ona
emanettir ve her an onun elinden alınabilir. Nasıl ki, şeytan, ihraz ettiği konumu
kendi malı gibi görmek suretiyle kibre kapıldı, aldandı ve tavrını iyi
belirleyemediğinden dolayı baş aşağı gayyaya yuvarlandı; Hazreti Âdem için
de öyle bir ihtimal mevzuubahisti; yapması gerekli olan şeyi, yapması gerektiği
yerde yapmasaydı hilâfeti elinden alınırdı. Fakat, Hazreti Âdem, “Rabbimiz!
Biz kendimize zulmettik. Eğer merhamet buyurup da kusurumuzu
bağışlamazsan apaçık hüsrana uğrayanlardan oluruz!”13 türünden
sızlanışlarıyla kulluk edebine riayet etmişti. Halkına kızan, onlardan ayrılan,
sonra gecenin, denizin, dalgaların ve balığın karanlıkları içinde “Yâ Rabbi!
Yegâne ilâh Sensin, Senden başka mâbud-u hakikî yoktur. Sübhansın, bütün
noksanlardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim.
Affını bekliyorum Rabbim!”14 şeklinde Mevlâ-yı Müteâl’e yakaran Hazreti
Yunus, hâlis bir kula yakışan tavrı takınmış ve bu sayede Hak karşısındaki
konumunu korumuştu.

Hem âyât-ü beyyinâtta zikredilen kelimeler hem enbiyâ-i izâm
efendilerimizin tavırları hem de Resûl-i Ekrem Efendimiz’in ifadeleri bize
hâlihazırdaki durumumuza güvenmememizi, “Bir kere bulduk, kurtulduk”
şeklindeki mülâhazalara asla düşmememizi ve her zaman tazarru ve niyazla
Cenâb-ı Hakk’a yönelip O’nun hıfz u inayetine sığınmamızı tembih etmektedir.
Demek ki, insan-ı kâmil ufkuna yürüme ve en azından mü’minlik vasfını
yitirmeme ancak böyle sürekli bir teveccühle mümkün olmaktadır.

Evet, gerçekten inanmış ve rüşde ermiş bir mü’min, her türlü günahı çok
kerih gören ve günaha, hataya, hiçbir ma’siyete asla bulaşmamaya çalışan
insandır. O, işleyeceği her günahla, kendisine bahşedilen iman kristalinin
kirleneceğine, hatta çatlayacağına inanır. Bir yerde, herhangi bir şekilde sürçüp
günah işlediği ve isyan atmosferine kaydığı zaman ise, hiç vakit kaybetmeden
kalkıp tevbe ve istiğfarla yeniden arınır. Bu arınma ameliyesini de kesinlikle
tehir etmez; çünkü her an sırtındaki o Kafdağı’ndan daha ağır yükle, Rabbinin
huzuruna gitmeyeceğine dair elinde bir senet yoktur. Günaha bir dakika bile
ömür bağışlamanın kendi aleyhine olduğunu çok iyi bilir. Onun itikadına göre,
hiçbir günaha bir an dahi olsa yaşama hakkı verilmemelidir. Zira o, tevbe ile
çabucak silinmezse, kalbi ısıran zehirli bir yılan hâlini alıp orada yuvalanabilir
ve üreyip çoğalabilir. Tevbesi geciktirilen her günah yeni bir günaha davetiye
sayılır. Öyleyse, hakikî bir mü’min, herhangi bir günah işlese, meselâ, gözüne
bir haram girse, haram bir lokma yese, bir yalan söylese... hemen o vebalden



kurtulmanın bir yolunu aramalı, daha bir-iki dakika geçmeden alnını secdeye
koymalı, tevbe ve istiğfarla yunup yıkanmalı ve yeniden her an Cenâb-ı Hakk’ın
huzuruna çıkmaya hazır hâle gelmelidir.

Sevdir Bize Hep Sevdiklerini...
Hâsılı, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in, kısaca

meâlini verdiğim ve işaret ettiği hususlara değinmeye çalıştığım âyet-i
kerimeden muktebes olarak, her sabah tekrar ettiği bu duayı biz de sabah-akşam
kendimize vird edinmeli ve hep onun hatıra getirdiği mülâhazalarla Rabbimize
yönelmeliyiz; Rahman u Rahîm’e şu duygularla seslenmeliyiz:

Allahım! İmanı bize sevdir; canımızdan, kanımızdan, hayatımızdan daha çok
sevelim onu. Rabbim iman esaslarıyla kalblerimizi donat; Zât’ının sevgisini sal
gönüllerimize, Habîb-i Edîbinin muhabbetini doldur sinelerimize ve
sevdiklerini sevdir bize. “Şaşırtma bizi, doğruyu söylet; neşeni duyur, hakikati
öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız, Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz; Sen
sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep
yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini.”15 (M. Hamdi Yazır) Aşk u muhabbetle
vicdanlarımızı öyle aydınlat ki, imanı içimizde çok renkli, çok gözalıcı ve pek
müzeyyen bir şekilde görelim; onu nazarlarımızı mâsivâdan çekip alan en süslü
ve en ziynetli bir sevgili olarak hissedelim. Ruhlarımız imanla öyle kanatlansın
ki, ne dünyanın cazibedar güzellikleri, ne ahiretin tarifi imkânsız nimetleri, ne
de Cennetlerin debdebesi bakışlarımızı döndürebilsin.

Değil mi ki, iman, bu hakikatların hepsinin ve bütün nimetlerin çekirdeğidir;
Hâlık-ı Kâinat ile münasebetlerimiz, Peygamber Efendimiz’le irtibatımız,
Cenâb-ı Hakk’ın teveccühlerine, nazarlarına, dünyevî-uhrevî iltifatlarına
mazhariyetimiz ve ahiretin güzelliklerine, Cennet nimetlerine, ebedi saadete
ulaşmamız.. evet bütün bunlar hep iman çekirdeğinin neşv ü nemâ bulmasıyla
gerçekleşmektedir; öyleyse, iman sevgisi ve gönlün onunla tezyini dünyevî
mutluluklardan da, Cennet’e nâil olmaktan da, Cehennem’den kurtulmaktan da
önce gelen bir lütf-u ilâhîdir. İşte, bu gerçeği idrak etmiş olarak yalvarıyorum
Allahım, her güzelliğin özü ve esası olan imanın neşvesini ruhlarımıza tam
duyur ve gönüllerimizi onunla doyur. İman esaslarını bize çok parlak ve pek
cezbedici göster.

Rabbim, küfre ve bizi küfre sürükleyecek bütün günahlara karşı içimizde
tiksinti uyar. Hâssaten, iman, İslâm, din ve diyanet dairesinden başımızı
dışarıya çıkarıp fasıklar arasında yer alma ve emirlerine başkaldırıp âsilerle
aynı çukura yuvarlanma gibi kötü akıbetlerden bizi muhafaza buyur. İmanın



tadını aldıktan sonra yeniden küfür yoluna girmeyi ve ebedî hüsrana yürümeyi
ateşe atılmaktan daha fecî bir durum olarak algılayıp, öyle bir encâma
uğramamak için iradelerimizin hakkını vermemizi nasip ve müyesser eyle. Bizi,
hakkı hak bilip ona sarılan, bâtılın butlanını görüp ondan kaçınan salih
kullarından kıl... Âmin.
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İmanın Tadını Almak İçin...
Soru: Resûl-i Ekrem Efendimiz’in sünneti olarak her sabah okuduğumuz

duaların birinde اَنَْیِلإ ْهِّرَكَو  اـَِنبوُلُق  ِيف  ُهِْنّيَزَو  َناـَميِْإلا  اـَنَْیِلإ  ّبَح  ْبـِ ّلَلا  َّمُـھٰ
َنيِدـِشاَّرلا َنِم  اـَنْلَعْجاَو  َناَیـْصِعْلاَو  َقوُسُفْلاَو  َرْفُكْلا   diyoruz.1 Bu duanın

mânâsını ve onu tekrar ederken hangi mülâhazalar içinde bulunmamız
gerektiğini lütfeder misiniz?

Cevap: Peygamber Efendimiz’in hayat-ı seniyyeleri âdeta bir yalvarış ve
yakarış dantelası mahiyetindeydi; O, sabah kalktığında, akşamı idrak ettiğinde,
abdeste yöneldiğinde, ezanı dinlediğinde, Hakk’a kurbet vesilesi sayılan her
ibadetin içinde ve sonunda, yeme-içme, uyuma, yolculuğa çıkma, seferden
dönme, arzî ve semavî belâ ve musibetlere maruz kalma esnasında, hastalık ve
rahatsızlıklara müptela olduğunda, keder ve sevinç vesilelerinin zuhuru
hengâmında hep el açar, Mevlâ-yı Müteâl’e yönelir, tazarru ve niyazla iki
büklüm olur ve sürekli O’na yalvarırdı. Kur’ân-ı Kerim’in sabah ve akşam
vakitlerinde Allah’ı zikretme üzerinde hususiyle durmasından olsa gerek,
Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu vakitlere özellikle önem verir, her
sabahı ve her akşamı bereketli birer dua zamanı olarak değerlendirirdi.

Allah Resûlü’nün bilhassa hemen her sabah namazından sonra tekrarladığı
dualardan biri de sorunuza mevzu teşkil eden şu mealdeki dua idi: “Allahım,
imanı bize sevdir ve onu kalblerimizde güzelleştir, gönüllerimizi onunla
donat; küfre, fıska ve isyana karşı içimizde tiksinti uyar ve bizi rüşde
ermişlerden, doğru yolu bulmuşlardan eyle.”2

Teennî Rahman’dan, Acele Şeytan’dan3...
Aslında bu dua, Hucurât sûresinin 7. âyet-i kerimesinden muktebestir

(alınmıştır). Müfessirlere göre, söz konusu âyet,4 Benî Mustalik kabilesiyle
alâkalı bir haber üzerine gelişen hâdiseler münasebetiyle nâzil olmuştu.
Mustalikoğullarının zekât vermeye yanaşmadıkları ve Peygamber Efendimiz’le
savaşmak için hazırlık yaptıkları şeklinde bir haber ulaşmıştı mü’minlere. Bu
haber karşısında çok heyecanlanan bazı sahabiler hemen saldırıya geçmek
gerektiğini söylemiş ve âsilerin çabucak cezalandırılmaları istikametinde görüş
beyan etmişlerdi. Haddizatında o birkaç sahabinin fevrîlikleri, Allah’ın dinine
bağlılıklarından, kalblerindeki iman aşkından, küfre ve isyana karşı duydukları
öfkeden dolayıydı. Mustalikoğullarının, Allah Resûlü’nün emrine itaat
etmediklerini ve zekât vermeye yanaşmadıklarını duyar duymaz, gönüllerindeki
din gayretiyle hemen ayağa kalkmış ve Resûl-i Ekrem’e isyan eden bu kabileyle



savaşmak üzere yola koyulma niyetlerini izhar etmişlerdi.
Fakat, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) onların savaş isteklerini

hemen kabul etmemiş, önce durumun incelenip haberin doğru olup olmadığının
tespit edilmesi lâzım geldiğini söylemiş ve bu vazife için de Hazreti Halid’i
görevlendirmişti. Hazreti Halid (radıyallâhu anh) gece vakti Benî Mustalik
mahallesine varmış, gözcülerini onların arasına göndermiş ve kendisi de etrafı
kontrol etmişti. Gözcüler geri dönünce, Mustalikoğullarının İslâm’a bağlı
olduklarını, onların ezanlarını duyduklarını ve namazlarını gördüklerini haber
vermişlerdi. Sabah olunca Hazreti Halid bizzat Mustalikoğullarına gitmiş;
onların kat’iyen isyan etmediklerini, biatlarını koruduklarını, zekâtı bir vazife
bildiklerini ve onu îfâ etmeye gönülden razı olduklarını görmüştü. Şahit olduğu
manzara karşısında çok memnun kalan Hazreti Halid durumu Resûlullah’a
iletince, Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) “Tedbirli davranmak
Allah’tan, acele ise şeytandandır.”  buyurmuştu. İşte, bu olayın akabinde
hükmü kıyamete kadar kalacak ve benzer meselelerde Müslümanlara hep ışık
tutacak olan söz konusu âyet indirilmişti.5

İçinizde Allah Resûlü Var!...
Sorduğunuz duanın da menşei olan bu ilâhî beyan meâlen şöyledir:
“Hem düşünseniz ya, Allah’ın Resûlü sizin aranızda bulunmaktadır. Şayet

o pek çok işte size uysaydı, hâliniz yaman olurdu. Ama Allah size imanı
sevdirdi ve onu kalblerinizde güzelleştirdi; inkârdan, fâsıklıktan ve isyandan
ise sizi iğrendirdi. Zaten doğru yolda yürüyenler de Allah’ın bu lütuflar ına
mazhar olan kimselerdir.”6

Cenâb-ı Hak, herhangi bir teklifle gelen ve kendi fikrine göre hareket
edilmesini dileyen kimselere aslında âşikar olan, çok mühim bir hakikati
hatırlatıyor; onlara önce “Düşünseniz ya, Allah’ın Resûlü sizin aranızda
bulunmaktadır; bilin ki Allah’ın elçisi içinizdedir.”  diyor. Her şeyi gören, her
sesi işiten ve her şeyi bilen Cenâb-ı Hak ile sürekli irtibat hâlinde bulunan
Resûl-i Ekrem’in –o engin firaset ve basiretiyle her zaman tam isabet
kaydedecek olsa da– yalnız başına adım atmadığını, her zaman vahiyle
müeyyed olduğunu ve Allah’ın hıfz u inayeti altında bulunduğunu, dolayısıyla
da kat’iyen ümmetini tehlikeli yola sevk etmeyeceğini, felâkete
sürüklemeyeceğini ve asla onlara yanlış yaptırmayacağını belirtiyor. Birisi
gizli bir iş yapsa, birisi bir yalan söylese, bir başkası bir sır taşısa ve bir diğeri
bir entrika çevirse, bunların hepsini ve olup biten her şeyi Cenâb-ı Hakk’ın
görüp bildiğini ve dilediğinde Peygamberine haber verdiğini vurguluyor.



Bazılarının bir anlık heyecanla bu hakikati hatırdan çıkartmış olmalarına
binaen, onlara nasıl bir rehberin ardında olduklarını bir kere daha hatırlatıyor.

Daha sonra Allah Teâlâ, “Şayet o pek çok işte size uysaydı, hâliniz yaman
olurdu.” diyerek, onlara kendi tekliflerinde ısrarcı davranmamalarını, herhangi
bir meselede Resûl-i Ekrem’in seçtiği yolun mutlaka en selâmetli yol olacağını,
O’na itaat ettikleri sürece muhtemel pek çok sıkıntı ve belâdan sağ salim
kurtulacaklarını ve mutlaka sâhil-i selâmete ulaşacaklarını ihtar ediyor. Allah
Resûlü’nün gösterdiği istikamette hareket etmenin onlar için her zaman daha
hayırlı, daha kolay ve daha zahmetsiz olacağını ve bu gerçeğe rağmen,
Resûlullah’a ısrar eder de onu hayırlı olarak gördükleri hususlarda kendi
görüşlerine uymaya zorlarlarsa, çok büyük sıkıntılara düşeceklerini bildiriyor.
Bütün işlerinde Cenâb-ı Hakk’ın ve O’nun elçisinin emirlerine göre adım
atmalarını, teslim ve tevekkül üzere yaşamalarını ve neticede yüce Allah’ın
takdirine razı olmalarını tembih ediyor.

İmanla Mamur Gönüller
Allah (azze ve celle) bu ikazların akabinde, ashab-ı kiramı tezkiye ediyor;

aralarından birkaç kişi fevrî davransa ve kendi fikirlerine uyulmasını dilese de,
umum sahabenin teennî ile hareket ettiğini; çoğunluğun Resûl-i Ekrem’in emir
ve işaretlerini bekleyerek hakikî mü’minlere yakışır bir tavır sergilediğini îmâ
ediyor. Sahabe arasında bazı gençlerin, münafıklar tarafından sıkça tekrar
edilen “Eğer bizi dinleseydiniz başınıza bunlar gelmezdi!” şeklindeki alaylı
sözlerin de tesiriyle, muvakkaten kendi tekliflerine uyulmasını mantıklı görmüş,
aceleci davranmış, yakışıksız mütalâalarda bulunarak sevimsiz beyanlarla
Resûl-i Ekrem’i üzmüş ve bir süre fikirlerinde ısrar ederek işi kendileri
hakkında zorlaştırmış olabileceklerini, ama bunların sayısının çok az olduğunu,
neredeyse bütün ashab-ı kiramın kendilerine yakışan şekilde davrandıklarını
belirtiyor. Sonra da onların imanın tadını almış, gönlü onunla mamur kılınmış,
içine küfür, fısk ve isyana karşı tiksinti salınmış hâlis mü’minler olduklarını ve
yürüdükleri yolun doğruluğunu nazara veriyor. Dahası, gençliğin verdiği coşku
ve imanın hâsıl ettiği heyecanın da tesiriyle geçici bir süre hislerine mağlûp
olup âsilerle savaşılması konusunda Allah Resûlü’ne karşı farklı teklifler öne
süren kimselerin de, o ilk şok anından sonra tekrar sükûnete erdiklerini, ilâhî
bir nimet ve ihsan olarak kalblerine doldurulan iman sevgisi ve küfür, fısk,
isyan türünden günahlara karşı tiksinti hissi sayesinde rüşde ermiş, hakikati
bulmuş sahabilerin arasına dahil olduklarını îmâen ifade ediyor.

Ayrıca, bu âyet-i kerimede sevginin ve imanın gereğine de vurguda
bulunuluyor. Âdeta, sahabe-i güzin efendilerimize şöyle deniyor: Allah size



imanı sevdirdi, onu kalblerinize sevgili kıldı, dolayısıyla iman ettiniz;
gönüllerinizi saran o imanı zamanla daha bir güzelleştirdi, içinizi onunla
donattı ve iman sizi Peygamberin etrafında hâlelenmeye, imanın gereğince salih
ameller işlemeye sevk etti, bu niyetle Allah Resûlü’ne biat ettiniz. Madem,
imanı sevdiniz ve onunla kalbinizin şenlendiğini hissettiniz, Resûl-i Ekrem’i
sevdiniz ve onun yolunda olacağınıza söz verdiniz, öyleyse o size ne teklif
ederse etsin, ona itaat etmeli ve emre itaatteki inceliği kavrayarak bütün
emirlerine bilâ kayd u şart inkıyadda bulunmalısınız. “De ki: Eğer Allah’ı
seviyorsanız, bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin.”7 âyet-i kerimesinde dile
getirildiği üzere, Resûlullah’a itaat etmelisiniz ki Allah da sizi sevsin, sizin
hakkınızda sevmek fiilinin lâzımını yerine getirsin.

Küfür, Fısk ve İsyan
Allah Tebâreke ve Teâlâ imanın zikrinden sonra üç felâket sebebine

dikkatleri çekiyor; “İnkârdan, fâsıklıktan ve isyandan ise sizi iğrendirdi.” 8

diyerek, kalbin küfür, fısk ve isyanı kerih bulmasını, onlardan iğrenmesini de
ilâhî bir nimet olarak zikrediyor.

Malum olduğu üzere; küfür, imanın zıddıdır; Allah’a inanmamak, hakkı kabul
etmemek ve inkâr ile Allah’ın nimetlerini örtmek demektir. Haddizatında, bir
kalbe imanın sevdirilmesi ve onunla gönlün mamur edilmesi küfürden
iğrenmeyi gerektirir. İmanın tadını alan bir insan küfürden mutlaka tiksinir.
Nitekim, İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhissalâtü vesselâm) şöyle buyurmuştur:
“Şu üç haslet kimde bulunursa, o imanın tadını duyar: Allah’ı ve O’nun
Resûlü’nü her şeyden ve herkesten daha fazla sevmek; sevdiğini yalnız Allah
rızası için sevmek ve Allah onu küfürden kurtardıktan sonra yeniden küfre
düşmeyi ateşe atılmaktan daha kerih görmek.”9 Evet, imanın tadını alan bir
insan Allah’ı ve Resûlü’nü her şeyden artık sever, onları andığı zaman âdeta
burnunun kemikleri sızlar. Sevdiğini Allah için sever; Allah’a kulluğundan,
O’na yakınlığından, O’nun yolunda bir tebliğ adamı, bir münadî, bir müezzin
olduğundan ve insanları Hakk’a ulaştırmaya gayret ettiğinden dolayı Hazreti
Şâh-ı Geylânî, İmam Rabbânî, Hazreti Bediüzzaman gibi kimselere karşı
muhabbet besler. Diğer insanlara ve sâir mahlukata karşı alâkası da hep Cenâb-
ı Hak’tan ötürüdür. Bir de, Allah, Cehennem’e yuvarlanma sebebi olan
küfürden kurtarıp imana erdirdikten sonra yeniden küfre ve küfrün sebeplerine
dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin görür, böyle bir âkıbetin hayaliyle bile
ürperir ve tir tir titrer. Sürçmemek, düşmemek ve bütün bütün kaybetmemek
için Gaffâr u Settâr’a sığınır; küfre açılan kapılardan da hep uzak kalmaya
çalışır. Fısk ve isyan da küfre ve ebedî hüsrana açılan o kapılardandır ve



imanın neşvesini kalbinde duyan bir insanın bu iki tehlikeli sahadan fersah
fersah kaçması gerekmektedir.

Fısk; Allah’ın emrini terk etmek, hak yoldan çıkmak ve büyük günahları
işlemek veya küçük günahlarda devam etmek suretiyle Allah’a itaat dairesinden
uzaklaşmak mânâlarına gelir. Dinin vaz’ettiği çerçevede kalmayan, diyanetin
belirlediği daire içinde hayatını sürdürmeyen kimseye “fâsık” denir. Fıskın,
zararlı olmak, söz dinlememek ve sürekli kötülük yapmak gibi anlamları da
vardır; bundan dolayıdır ki, farklı rivayetleri bulunan bir hadiste beş çeşit
hayvan için fâsık terimi kullanılmıştır. Deliklerinden çıkıp evin içinde cirit
attıklarından ve etrafa zarar verdiklerinden dolayı “fevâsıku’l-büyût” olarak da
anılan fareler bunlardandır. İsyan ise, itaatsizlik, ayaklanma ve başkaldırma
demektir; Allah’ın emirlerine karşı gelme, O’na itaat etmeme ve günah işleme
mânâlarına gelmektedir.

Evet, âyet-i kerimede küfür imana, fısk ve isyan da imanın tezyinine,
güzelleştirilmesine karşılık olarak getirilmiş gibidir. Bu itibarla, burada füsûk
yalancılık demektir, doğruluk ve itaatten kavlen çıkmayı ifade eder; isyan ise,
emri terk ile fiilen taatten çıkmak mânâsındadır.

Yetmiş Yaşındaki Yaramaz Çocuklar
Bahsini ettiğimiz âyet, “İşte doğru yolda olanlar, gerçek rüşde erenler

bunlardır.” ifadesiyle sona ermektedir. Demek ki, rüşde erenler, ancak imanı
sevip onunla kalbini güzelleştiren, gönlünü iman şuâlarıyla ışıklandıran, küfrü,
fıskı ve isyanı iğrenç görüp onlardan sakınan ve hep imanın gösterdiği
istikamette ilerleyip doğruluk ve itaatten hiç ayrılmayan kimselerdir. Demek ki,
rüşde ermek yaş ile olmamaktadır. Nice yetmiş yaşında insanlar vardır ki,
henüz on beş yaşını idrak etmemiş çocuklar gibi yaşamaktadırlar. Önlerini
arkalarını bilmeyen, hevâ-yı nefse uyup her gün tonla günah işleyen bu
yaramazların ne gözleri kontrol altındadır ne de kulakları.. ne dilleri günahtan
uzaktır ne de sâir uzuvları... Rüşd, iyiyi-kötüyü ayırabilme, hak yolunda
sağlam, sabırlı ve tam bir isabetle dosdoğru yürüme demektir. Bu itibarla da,
rüşde ermiş, kendini idrak etmiş ve doğru yolu bularak sırat-ı müstakîme girmiş
insan arıyorsanız, onları ancak imanı sevip gönlünü onunla zinetlendiren küfür,
fısk ve isyandan da nefret eden kimseler arasında bulabilirsiniz.

Şayet, bir insan –inandığını iddia ettiği hâlde– küfre karşı teyakkuzda
bulunmuyorsa, fısk u fücur deryasına yelken açmışsa, isyan vadilerinde dolaşıp
duruyorsa, gözünü-kulağını, dilini-dudağını harama açık tutuyorsa... yaşı kaç
olursa olsun, ona raşid demek, onun rüşde erdiğini söylemek çok zordur. Böyle



biri hakkında verilecek hüküm, olsa olsa sefih, bunak, aptal ve akılsız şeklinde
olacaktır. Neden? Çünkü, böyle biri, kalbini yaralıyor, dünyada iman evini
yıkıyor ve ahiret hayatını dinamitliyor demektir. İşlediği günahlarla Cennet
saraylarını yıkan bir insana nasıl rüşde ermiş denebilir ki? Her bir günahla
oradaki kasırlarının bir tarafını çökerten ve Cennet otağını harap eden bir
insanın iyiyi-kötüyü tefrik edebildiği söylenebilir mi?.. Hazreti Pîr-i Mugân
“Burada bir ِّلل ِهٰ ُدْمَحَْلا   dersin orada bir Cennet meyvesi yersin.”10 demiyor
mu? Öyleyse, burada bir namaz kılarsın, orada bir Cennet kasrı kurarsın...
Burada bir günah işlersin, orada kocaman bir sarayı yerle bir edersin... Evet,
beyan-ı ilâhîde bu hususa da işaret edilmiş ve rüşde ermenin dinamikleri bir
bir sayılıp doğru yolda bulunuyor olmanın şartları belirtilmiştir.

İşte, ömrünün hemen her anını tazarru ve niyaz ile değerlendiren Seyyidü’l-
Mürselîn Efendimiz, mezkûr âyet-i kerimeden11 iktibas ettiği ifadeleri de
dualaştırmış ve َرْفُكْلا اَنَْیِلإ  ْهِّرَكَو  اَِنبوُلُق  ِيف  ُهِْنّيَزَو  َناَميِْإلا  اَنَْیِلإ  ّبَح  ْبِ ّلَلا  َّمُھٰ

َنيِدــِشاَّرلا َنـِم  اــَنْلَعْجاَو  َناَیــْصِعْلاَو  َقوـُـسُفْلاَو   yakarışıyla12 Allahu
Azîmüşşân’a teveccühte bulunmuştur.

Sürekli Teveccüh
Peygamber Efendimiz bu duasında söz konusu ilâhî beyanda üzerinde durulan

önemli bir hususu da nazara vermiştir. Cenâb-ı Allah, mü’minlerin kalblerinde
iman meşalesini tutuşturanın, onları küfür, fasıklık ve isyan şerrinden kurtaranın
ve rüşde ermiş, doğru yolu bulmuş kimselerden kılanın bizzat Kendisi olduğunu
hatırlattığı gibi; Allah Resûlü de “Allahım bizi rüşde erenlerden kıl!”  derken

اَنْلَعِْجا  ifadesini kullanmış ve sırat-ı müstakimi bulmanın ancak Cenâb-ı
Hakk’ın ca’liyle mümkün olacağına dikkat çekmiştir.

Kur’ân-ı Kerim’de çok yer alan ve dualarımızda sıkça kullandığımız َلَعَج
kelimesi sürekli teveccühün ve duada temadînin lüzumuna işaret eden bir
ifadedir. Çünkü, Hazreti Âdem’in hilâfeti Cenâb-ı Hakk’ın ca’liyle olduğu gibi,
insanların dünyada iyi birer mü’min olmaları da yine O’nun ca’line, lütuf ve
ihsanıyla öyle eylemesine bağlıdır. İşte, bu hakikat çok önemli bir tembihi
ihtiva etmektedir. Bu kelimenin tercih edilmesinin mânâsı şudur: Sizin bir kere
bir lütfa mazhar olmanız, bir ihsanla serfiraz kılınmanız ve bir konuma
ulaştırılmanız, o lütf u ihsanla gelen nimete sahip olduğunuz ve konumunuzu
temellük ettiğiniz mânâsına gelmez. Bir mevkiye ulaşmanız, orada kalmanız
adına yeterli teminat sayılmaz. O nimet size ait değildir; birisi tarafından
verilmiştir ve temâdîsi de liyakatınızı izhar etmenize bağlanmıştır. Dolayısıyla,
onun verildiği gibi alınması da her an ihtimal dahilindedir.



Meselâ, insana bahşedilmiş olan halifelik, yani yeryüzünde Cenâb-ı Hakk’ın
halifesi olma şeklindeki o yüce makam, insanın kendi malı değildir; ona
emanettir ve her an onun elinden alınabilir. Nasıl ki, şeytan, ihraz ettiği konumu
kendi malı gibi görmek suretiyle kibre kapıldı, aldandı ve tavrını iyi
belirleyemediğinden dolayı baş aşağı gayyaya yuvarlandı; Hazreti Âdem için
de öyle bir ihtimal mevzuubahisti; yapması gerekli olan şeyi, yapması gerektiği
yerde yapmasaydı hilâfeti elinden alınırdı. Fakat, Hazreti Âdem, “Rabbimiz!
Biz kendimize zulmettik. Eğer merhamet buyurup da kusurumuzu
bağışlamazsan apaçık hüsrana uğrayanlardan oluruz!”13 türünden
sızlanışlarıyla kulluk edebine riayet etmişti. Halkına kızan, onlardan ayrılan,
sonra gecenin, denizin, dalgaların ve balığın karanlıkları içinde “Yâ Rabbi!
Yegâne ilâh Sensin, Senden başka mâbud-u hakikî yoktur. Sübhansın, bütün
noksanlardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim.
Affını bekliyorum Rabbim!”14 şeklinde Mevlâ-yı Müteâl’e yakaran Hazreti
Yunus, hâlis bir kula yakışan tavrı takınmış ve bu sayede Hak karşısındaki
konumunu korumuştu.

Hem âyât-ü beyyinâtta zikredilen kelimeler hem enbiyâ-i izâm
efendilerimizin tavırları hem de Resûl-i Ekrem Efendimiz’in ifadeleri bize
hâlihazırdaki durumumuza güvenmememizi, “Bir kere bulduk, kurtulduk”
şeklindeki mülâhazalara asla düşmememizi ve her zaman tazarru ve niyazla
Cenâb-ı Hakk’a yönelip O’nun hıfz u inayetine sığınmamızı tembih etmektedir.
Demek ki, insan-ı kâmil ufkuna yürüme ve en azından mü’minlik vasfını
yitirmeme ancak böyle sürekli bir teveccühle mümkün olmaktadır.

Evet, gerçekten inanmış ve rüşde ermiş bir mü’min, her türlü günahı çok
kerih gören ve günaha, hataya, hiçbir ma’siyete asla bulaşmamaya çalışan
insandır. O, işleyeceği her günahla, kendisine bahşedilen iman kristalinin
kirleneceğine, hatta çatlayacağına inanır. Bir yerde, herhangi bir şekilde sürçüp
günah işlediği ve isyan atmosferine kaydığı zaman ise, hiç vakit kaybetmeden
kalkıp tevbe ve istiğfarla yeniden arınır. Bu arınma ameliyesini de kesinlikle
tehir etmez; çünkü her an sırtındaki o Kafdağı’ndan daha ağır yükle, Rabbinin
huzuruna gitmeyeceğine dair elinde bir senet yoktur. Günaha bir dakika bile
ömür bağışlamanın kendi aleyhine olduğunu çok iyi bilir. Onun itikadına göre,
hiçbir günaha bir an dahi olsa yaşama hakkı verilmemelidir. Zira o, tevbe ile
çabucak silinmezse, kalbi ısıran zehirli bir yılan hâlini alıp orada yuvalanabilir
ve üreyip çoğalabilir. Tevbesi geciktirilen her günah yeni bir günaha davetiye
sayılır. Öyleyse, hakikî bir mü’min, herhangi bir günah işlese, meselâ, gözüne
bir haram girse, haram bir lokma yese, bir yalan söylese... hemen o vebalden



kurtulmanın bir yolunu aramalı, daha bir-iki dakika geçmeden alnını secdeye
koymalı, tevbe ve istiğfarla yunup yıkanmalı ve yeniden her an Cenâb-ı Hakk’ın
huzuruna çıkmaya hazır hâle gelmelidir.

Sevdir Bize Hep Sevdiklerini...
Hâsılı, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in, kısaca

meâlini verdiğim ve işaret ettiği hususlara değinmeye çalıştığım âyet-i
kerimeden muktebes olarak, her sabah tekrar ettiği bu duayı biz de sabah-akşam
kendimize vird edinmeli ve hep onun hatıra getirdiği mülâhazalarla Rabbimize
yönelmeliyiz; Rahman u Rahîm’e şu duygularla seslenmeliyiz:

Allahım! İmanı bize sevdir; canımızdan, kanımızdan, hayatımızdan daha çok
sevelim onu. Rabbim iman esaslarıyla kalblerimizi donat; Zât’ının sevgisini sal
gönüllerimize, Habîb-i Edîbinin muhabbetini doldur sinelerimize ve
sevdiklerini sevdir bize. “Şaşırtma bizi, doğruyu söylet; neşeni duyur, hakikati
öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız, Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz; Sen
sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep
yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini.”15 (M. Hamdi Yazır) Aşk u muhabbetle
vicdanlarımızı öyle aydınlat ki, imanı içimizde çok renkli, çok gözalıcı ve pek
müzeyyen bir şekilde görelim; onu nazarlarımızı mâsivâdan çekip alan en süslü
ve en ziynetli bir sevgili olarak hissedelim. Ruhlarımız imanla öyle kanatlansın
ki, ne dünyanın cazibedar güzellikleri, ne ahiretin tarifi imkânsız nimetleri, ne
de Cennetlerin debdebesi bakışlarımızı döndürebilsin.

Değil mi ki, iman, bu hakikatların hepsinin ve bütün nimetlerin çekirdeğidir;
Hâlık-ı Kâinat ile münasebetlerimiz, Peygamber Efendimiz’le irtibatımız,
Cenâb-ı Hakk’ın teveccühlerine, nazarlarına, dünyevî-uhrevî iltifatlarına
mazhariyetimiz ve ahiretin güzelliklerine, Cennet nimetlerine, ebedi saadete
ulaşmamız.. evet bütün bunlar hep iman çekirdeğinin neşv ü nemâ bulmasıyla
gerçekleşmektedir; öyleyse, iman sevgisi ve gönlün onunla tezyini dünyevî
mutluluklardan da, Cennet’e nâil olmaktan da, Cehennem’den kurtulmaktan da
önce gelen bir lütf-u ilâhîdir. İşte, bu gerçeği idrak etmiş olarak yalvarıyorum
Allahım, her güzelliğin özü ve esası olan imanın neşvesini ruhlarımıza tam
duyur ve gönüllerimizi onunla doyur. İman esaslarını bize çok parlak ve pek
cezbedici göster.

Rabbim, küfre ve bizi küfre sürükleyecek bütün günahlara karşı içimizde
tiksinti uyar. Hâssaten, iman, İslâm, din ve diyanet dairesinden başımızı
dışarıya çıkarıp fasıklar arasında yer alma ve emirlerine başkaldırıp âsilerle
aynı çukura yuvarlanma gibi kötü akıbetlerden bizi muhafaza buyur. İmanın



tadını aldıktan sonra yeniden küfür yoluna girmeyi ve ebedî hüsrana yürümeyi
ateşe atılmaktan daha fecî bir durum olarak algılayıp, öyle bir encâma
uğramamak için iradelerimizin hakkını vermemizi nasip ve müyesser eyle. Bizi,
hakkı hak bilip ona sarılan, bâtılın butlanını görüp ondan kaçınan salih
kullarından kıl... Âmin.
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2 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/424; el-Bezzâr, el-Müsned 3/175.
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Neylerse Güzel Eyler...
Soru: Bazı eserlerde ّللا ُهٰ ُهَراَتْخا  اَمی۪ف  ُرْیَخَْلا   ifadesi mühim bir hakikat ve

önemli bir sır olarak nazara veriliyor. Bu sözün mânâsı nedir? Sebepleri
yerine getirme ve tevekkül etme esasları açısından bu kaideyi değerlendirir
misiniz?

Cevap: ّللا ُهٰ ُهَراـَتْخا  اـَمی۪ف  ُرْیَخَْلا   sözü, “Hayır, Allah Teâlâ’nın ihtiyar
buyurduğu (seçtiği) husustadır.” 1 mânâsına gelir; Cenâb-ı Hak kullarını neye
sevk ederse etsin ve nasıl bir neticeye ulaştırırsa ulaştırsın, O’nun takdîrinin
her zaman en isabetli, bereketli, faydalı, sevaplı ve akıbet itibarıyla da en
hayırlı tercih olduğunu hatırlatır.

Allah Bilir, Siz Bilmezsiniz
Evet, insan şart-ı âdi plânında bir irade sahibidir; yani, Allah (azze ve celle)

kuluna, iki şeyden herhangi birini seçme söz konusu olduğunda bir cehd ve
gayret ortaya koyma, bir çeşit eğilim veya eğilimde tasarruf ile bir hususu
tercih etme, bir şeyi isteme ve dileme kabiliyeti vermiştir. Bu irade
kabiliyetinden dolayıdır ki, insan bazı hususları iyi ya da kötü, güzel veya
çirkin, faydalı yahut zararlı görebilir ve birkaç şey arasından birini seçebilir.
Fakat, bazen insan seçiminde isabetli olamaz ve beklemediği, istemediği bir
netice ile karşılaşabilir. İşte, ّللا ُهٰ ُهَراَتْخا  اـَمی۪ف  ُرْیَخَْلا   hakikati, insanın kendi
arzularına başkaldırmasını, her meselede Hakk’ın rızâ ve hoşnutluğunu kendi
istek ve dileklerine tercih ederek her yerde ve her durumda O’nun takdîrine razı
olmasını ifade eder.

Bu sözün Peygamber Efendimiz’in mübarek dudaklarından döküldüğünü
söyleyenler ve onu hadis olarak rivayet edenler de olmuştur; fakat, muhaddisler
bu şekilde bir hadis-i şerife rastlamadıklarını belirtmişlerdir. Öyle de olsa, bu
cümle çok şümullü bir hakikatin ifadesidir. Bazı âlimlerin, değişik ilâhî ve
nebevî emirlerden süzerek bu türlü disiplinler ve genel kaideler ortaya
koydukları malumdur. Bu açıdan, kelimesi kelimesine Resûl-i Ekrem
Efendimiz’den rivayet edildiğine dair sağlam bir bilgi mevcut olmasa bile, bu
söz, mânâsı ve mefhumu itibarıyla Allah Resûlü’ne nispet edilebilir.

Allah Teâlâ’nın takdîrinin her zaman kul için en hayırlı seçim olduğunu
vurgulayan bu câmi’ beyan, bazı kitaplarda küçük kelime farklılıklarıyla
zikredilegelmiştir. Genellikle “Hoşlanmasanız da savaş size farz kılındı.
Bazen hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olur. Kimi zaman da sevip



arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olabilir. Netice itibarıyla neyin hayır ve
neyin şer getireceğini sadece Allah bilir, siz bilmezsiniz.” 2 meâlindeki âyet-i
kerimenin bir meyvesi olarak değerlendirilmiştir.

Müdafaa Harbi
Bu âyette, mü’minlere farz kılındığı belirtilen savaşı, tekvinî emir olarak ele

alabilirsiniz. Yani, bu beyân-ı ilâhî öncelikle ashab-ı kirâma, sonra da bütün
inananlara diyor ki: Siz Müslüman olduğunuz ve dininize bağlı kaldığınız
sürece şeytan ve onun insî-cinnî avenesi sizi asla rahat bırakmayacak ve her
fırsatta düzeninizi, huzurunuzu bozmaya çalışacaklar. Siz kavgaya hiç
yanaşmasanız ve asla savaş istemeseniz bile her devirde bazı kimseler
karşınıza dikilecek, sürekli kavga bahaneleri arayacak ve sizi harbe
sürükleyecekler. Meselâ; siz Medine’de huzur içinde otururken ve bütün Arap
yarımadasına barış, emniyet ve asayiş mesajları verirken, düşmanlığa
kilitlenmiş bazı kimseler sizin ticaret kervanlarınıza saldıracak, mallarınızı
gasp edecek ve adamlarınızı öldürecekler. Hatta bunlarla da yetinmeyecek
Medine’yi kuşatacak ve evinizin önüne kadar gelip size meydan okuyacaklar.
Bedir’de, Uhud’da onları püskürteceksiniz; en az zararla o savaş belâsını
savmaya çalışacaksınız; fakat, onlar yine rahat durmayacak, tekrar hücum
edecek ve bu defa da sizi şehrin etrafında hendek kazma mecburiyetinde
bırakacaklar.

Siz dininizi, neslinizi, yurt ve yuvanızı müdafaadan başka bir şey
düşünmeyeceksiniz; fakat, savaş istemeseniz de zaman zaman mukaddesâtınızı
koruma ile karşı karşıya kalacak ve hiç olmazsa savunma harbi yapacaksınız.
Hiç kan dökülmemesi, hiç kimsenin ölmemesi sizin her zamanki ilk tercihiniz
olacak ama kutsal saydığınız değerleri, vatanınızı ve milletinizi muhafaza etme
yolunda mücahededen de kaçmayacaksınız. Gerekirse, Çanakkale’yi kana
bulayan düşmana karşı dini-diyaneti, vatanı-milleti, topyekün Anadolu’yu
müdafaa etme uğruna çoluğu-çocuğuyla, genci-ihtiyarıyla iki yüz elli bin
insanın şehadet şerbeti içmesine katlanacaksınız.

Evet, yeryüzünde kin, nefret ve düşmanlık hislerine yenik kimseler mevcut
olduğu sürece savaşlardan ve çarpışmalardan uzak kalmanız neredeyse
imkânsızdır. Hoşunuza gitmese de savaşmak mecburiyetinde kalacağınız
zamanlar olacaktır. İşte, bu gerçeği ifade sadedinde, savaşın farz kılındığı
bildirilmiş ve böylece harp bir tekvinî emir şeklinde nazara verilmiştir. Daha
sonra da, “Bazen hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olur.” hakikati
dile getirilmiştir.



Hoşunuza Gitmese de...
Müslümanlar, ilk günden itibaren hiçbir zaman savaş başlatan taraf olmamış,

sürekli sulh aramış ve barış atmosferini korumak için gayret göstermişlerdir.
Fakat, buna rağmen, bazen hücum eden düşman karşısında savunma harbi
yapmak zorunda kalmış; kavga, çatışma, kan dökme hoşlarına gitmese de
Cenâb-ı Hakk’ın takdirine rıza göstererek ve akıbetin hayır olmasını O’ndan
niyaz ederek mecburen savaşmışlardır.

Meselâ; Allah Resûlü ve arkadaşları Mekke’den uzaklaştırılırlarken,
mallarını mülklerini, bütün servetlerini Mekke-i Mükerreme’de bırakmışlardı.
Çok geçmeden de, Mekkeliler, Müslümanların gözleri önünde, bu malları
develerine yükleyip, Şam ve Yemen taraflarına götürüp satmaya başlamışlardı.
Bir gün, Medine civarından geçmesi beklenen Kureyş kervanındaki malların
kendilerine ait olduğunu öğrenince, muhacir efendilerimiz onları takip edip
kendi mallarını almaya niyetlenmişlerdi. Dolayısıyla, Bedir Savaşı öncesinde
yola çıkan Müslümanların hedefi Kureyşlilerin ticaret kervanı idi. Ashab-ı
kiram, Medine’den ayrılırlarken silahlı bir orduyla değil, kendi mallarını
satmaya götüren bu kervanla karşılaşmayı umuyorlardı.3

Ne var ki, Allah Teâlâ hâdiseleri evirip çevirdi ve neticede onları Kureyş
ordusuyla karşı karşıya getirdi. Zâhiren bu savaş şer gibi görünüyordu; ashab
efendilerimiz de istemeyerek harbe tutuşmuşlardı. Fakat, Cenâb-ı Hak, onlara
sistemli savaşı öğretecek, onların yetişmelerini sağlayacak ve sahabeyi
ilerideki muhtemel daha büyük gâileler karşısında hazırlıklı hâle getirecekti. O
güne kadar, o yörede sadece vur-kaç savaşı yapılıyor, yalnızca gerilla taktikleri
biliniyordu. Kabile hayatı yaşayan ve kavgalarını kabile çapında veren
kimseler sistemli ordular ve mekânize birlikler karşısında tutunamaz, büyük
devletlerle yüz yüze geldikleri zaman onlarla savaşamazlardı. Sasani
Devleti’nin ya da Roma İmparatorluğu’nun düzenli orduları kapılarına
dayandıkları vakit onlarla asla başa çıkamazlardı. Bu itibarla da, onların ciddi
bir eğitimden geçirilmeleri lâzımdı.

İşte, başlangıçta ashabın hoşuna gitmeyen savaş, Cenâb-ı Hakk’ın inayetiyle
onlar hakkında büyük hayırlara vesile olmuştu. Allah Teâlâ, ilk Müslümanları
feleğin çemberinden geçire geçire kuvvetlendirmiş, yetiştirmiş ve kıvama
erdirmişti. Dahası, kazanılan zafer, bütün Arap yarımadasında yankılanmış ve
böylece İslâm’ın tanınması yolunda önemli bir adım atılmıştı. Rahmeti Sonsuz
onlara hâdiselerin diliyle, “Sizin yaptığınız tercih nerede, Benim sizin
hakkınızdaki takdir ve tercihim nerede?!.” demiş ve ticaret kervanındaki
mallara bedel onlara beklentilerinin çok üstünde bir muvaffakiyet nasip etmişti.



“Netice itibarıyla neyin hayır ve neyin şer getireceğini sadece Allah bilir, siz
bilmezsiniz.” gerçeğini mü’min gönüllere bir kere daha duyurmuş ve onları
murad-ı ilâhîye teslim olmaya çağırmıştı.

Nefsanî Arzular ve “Zorluk Ordusu”
Cenâb-ı Hak, söz konusu âyet-i kerimede “Bazen hoşunuza gitmeyen bir şey

sizin için hayırlı olur.”  dedikten sonra “Kimi zaman da sevip arzu ettiğiniz bir
şey sizin için şerli olabilir.” buyurmuştur. Evet, yeme-içme, gezip tozma, gülüp
oynama ve yan gelip yatma gibi şeyler nefsin hoşuna gider. Kalb ve ruh
terbiyesi almamış kimseler, bunlarla oyalanmak varken, ibadet etmeyi ve i’lâ-
yı kelimetullah yolunda mücahedeyi hiç istemezler.

Nitekim Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Tebük’e
giderken münafıkların hemen hepsi sefere katılmaktan yüz çevirmiş ve
ağaçların meyve verdiği o dönemde, bağ ve bahçelerinde oturmayı tercih
etmişlerdi. Tebük, Arap yarımadasının kuzeyinde, Medine-i Münevvere ile
Şam şehrinin ortasında bir yerin adıdır. Heraklius’un, Müslümanları kılıçtan
geçirmek için kırk bin kişilik orduyu yola çıkardığı haberi üzerine Allah
Resûlü sefer kararı almıştı. Sıcak, kuraklık, kıtlık, uzaklık ve düzenli bir
orduya sahip güçlü bir düşmana karşı savaşılacak olması gibi hususlar bu
seferi “güç ve zor bir sefer” hâline getirmişti. Münafıklar, Allah yolunda
mallarıyla canlarıyla cihat etmeyi hoş görmemişler, savaşa katılmamak için
Resûl-i Ekrem Efendimiz’den izin istemişler ve Müslümanlara “Bu sıcakta
savaşa çıkmayın!” deyip onları da caydırmayı denemişlerdi. Allah Teâlâ, “De
ki: Cehennem ateşi, bundan da sıcak! Ona nasıl dayanacaksınız?”4 buyurarak
onların nasıl bir yanlışlık içinde olduklarını nazara vermişti ama münafıklar
hoşlarına giden yolda yürümeyi bırakıp Cenâb-ı Hakk’ın muradını
gerçekleştirmeyi hiç düşünmemişlerdi. Maalesef, Müslümanlardan üç kişi de
kendi haklarında şer gibi görünen bir şeyden kaçıp nefislerine cazip gelen şıkkı
ihtiyar ederek geride kalanlar arasına katılmışlardı.5

Evet, bazen insan rahat, tenperverlik, yuvaya düşkünlük, makam sevdası ve
sadece dünya hesabına mutlu yaşama gibi nefsin hoşuna giden, bedene ve
cismaniyete bakan şeylere müptela olur. Fakat, bunlar çok defa insan için
öldürücü birer hastalık hâlini alır. Bunlara alışan kimseler çok basit sıkıntılar
ve en küçük hırpalayıcı hâdiseler karşısında bile dayanamazlar; sarsılır ve
yıkılır giderler. Bu itibarla, bir Müslümanın rahatlık, haneperestlik ve lüks
yaşama gibi herhangi bir tiryakiliği olmaması gereklidir. Hatta o, günde üç
öğün yemek yeme ya da belli vakitlerde çay içme gibi masumâne kabul edilen



tiryakiliklerden de uzak durmalıdır. Bilmelidir ki; Cehennem yeme, içme,
yatma, nefsin hoşuna giden her şeyi elde etme ve cismaniyet itibarıyla tatmin
olma gibi insanın arzularına seslenen alışkanlıklarla sarılıdır; Cennet ise,
ibadet etmek, i’lâ-yı kelimetullah vazifesinin hakkını vermek, mücahedede
bulunmak ve Allah yolunda her türlü zorluklara katlanmak gibi zâhiren kerih
görünen şeylerle kuşatılmıştır.

Bu açıdan, insan, hoşuna gitsin gitmesin, her meseleyi dini ölçülere göre ele
almalı; her hâdiseyi “Hayır, Allah Teâlâ’nın ihtiyar buyurduğu şeydedir.”
hakikati zaviyesinden değerlendirmeli ve her zaman Cenâb-ı Hakk’ın tercihi
istikametinde tercihte bulunmalıdır. Sebeplere riâyet ettikten sonra neticeyi
Allah’ın takdirine bırakmalı; kendisiyle alâkalı tasarruflarında Rahmeti
Sonsuz’a inanıp O’na güvenmeli ve O’nun yaptığı her şeyden hoşnut olmalıdır.
Evet, kader rüzgârları ne yandan eserse essin gönül rahatlığıyla karşılamak ve
her hâdiseye “Bunda da bir hayır vardır; bu da geçer!” inancıyla yaklaşmak
mü’min olmanın gereğidir.

Tevekkül, Teslim, Tefviz ve Sika
Aslında, hâdiseler karşısında böyle bir tavır sergileme, netice itibarıyla

saadet-i dâreyne ulaşmanın da yoludur. Nitekim, Üstad Hazretleri, “İman
tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dâreyni iktiza
eder.”6 buyurmuştur. Sofîlerin yaklaşımına göre, bu yolun sonunda “tefviz” ve
“sika” karargahları vardır. Kalbin Zümrüt Tepeleri’nde genişçe üzerinde
durulduğu gibi, Allah’a güven ve itimat ile başlayıp, kalben her türlü beşerî
güç ve kuvvetten teberri etme kuşağında sürdürülen ve neticede her şeyi
Kudreti Sonsuz’a havale edip vicdânen tam bir itmi’nana ulaşma ile sona eren
ruhanî yolculuğun başlangıcına “tevekkül”, az ötesine “teslim”, iki adım
ilerisine “tefviz” ve son durağına da “sika” denilegelmiştir.7

İşte, ّللا ُهٰ ُهَراَتْخا  اـَمی۪ف  ُرْیَخَْلا   ifadesi, her şeyi bütün bütün Allah’a havale
edip, yine her şeyi O’ndan bekleme makamı sayılan “tefviz”in hulâsasıdır.
Tefviz, esbap ve tedbire takılmamanın unvanıdır ve haslar-üstü haslara mahsus
bir hâl veya makamdır. Tefviz semasında seyahat eden hak yolcuları, zâhiren
tedbir ve sebeplerle meşgul olsalar da, bu iştigal sırf esbap dairesinde
bulunmalarının gereğidir. Onların hâdiseler karşısındaki mülâhazalarını
İbrahim Hakkı Hazretleri “Tefviznâme”sinde şöyle dile getirir:

“Hak şerleri hayreyler,
Sen sanma ki gayreyler,
Ârif ânı seyr eyler.



Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.
Sen Hakk’a tevekkül ol,
Tefviz et ve rahat bul,
Sabreyle ve râzı ol
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.”
Esbaba takılmayacak insanlar, o sebeplerin tesir etmeyeceğini bazen basarla

bazen de basiretle görür, her şeyi sır ufkundan temaşa eder ve meselelere hafî
yamaçlarından bakarlar. Hâdiselerin önü ve arkası onların gözlerinin önüne
serilir de Cenâb-ı Hakk’ın takdir ettiği hususları ayan beyan müşâhede etmeleri
itibarıyla sebeplere riayeti fazlaca önemsemezler.

“Zalimler İçin Yaşasın Cehennem!”
Hatta, o ufkun insanları, bazen tedbiri ve sebepleri hiç kâle almayabilirler.

Meselâ, Hazreti Üstad, hakkında ölüm kararı verilmesini beklediği ya da idam
sehpasına yürüdüğü bir anda “Müsaade ederseniz vakit namazımı kılmak
istiyorum.” diyecek kadar korkusuzdur; tehditler onun tavırlarında herhangi bir
değişikliğe sebebiyet veremez. Divan-ı Harb-i Örfî’de yargılanırken mahkeme
başkanı Hurşit Paşa’nın ithamlarına cesurca cevaplar vermiş, idamının
istenmesine rağmen özür dileyici bir hâl sergilememiş; hep dik durmuş, ölüme
yürürken bile hak ve hakikati seslendirmiştir. Beraat kararından sonra da
mahkemeye teşekkür etmeyi bile tenezzül sayarak, yolda Beyazıt’tan tâ
Sultanahmet’e kadar, kendisini takip eden kalabalık bir halk kitlesinin önünde,
“Zalimler için yaşasın Cehennem! Zalimler için yaşasın Cehennem!”8

nidalarıyla ilerlemiştir. Evet, onun Allah’a itimadı tamdır ve o Cenâb-ı Hak’tan
gelen her şeye razıdır; tavır ve davranışları da ihraz ettiği bu ufkun sesi
soluğudur.

Şu kadar var ki, bazı durumlarda da olsa sebepleri görmezlikten gelme ve
tedbire takılmama herkes için geçerli bir husus değildir; bu mesele subjektiftir
ve erbabına aittir. Dahası, tefviz ufkunun kahramanlarından birine gidip deseniz
ki, “Siz kendi hakkınızda takdir ettiğiniz ve teslim, tevekkül, tefviz
mertebelerinin cilveleri saydığınız esbap üstü bazı şeyleri bize de tavsiye eder
misiniz?” Şayet, muhatabınız Resûl-i Ekrem’in (aleyhissalâtü vesselâm) sâdık
bir temsilcisi, sünnet-i seniyyenin objektif bir tebliğcisi ise, “Bunlar bizim
ufkumuzu aşan meseleler, bize göre değil böyle şeyler. Bunlar, fiziğin yanında
metafiziği de gören, nazarları ile bu âlemi delip öbür âlemleri de müşâhede



eden, ihsan şuurunun zirvelerinde gezen özel donanımlı Hak erlerine ait
hususiyetler.” der.

Öyle büyükler vardır ki, hayatlarında hiç ilaç kullanmamışlardır; fakat, ilaç
kullanan kimselere de kat’iyen “kullanma” dememişlerdir. Hiç hekime
gitmemişlerdir ama hiç kimseye “hekime gitmeyin!” gibi bir tavsiyede de
bulunmamışlardır. Kendi seviyeleri açısından, hekimi ve ilacı bile tefviz
anlayışına zıt bulsalar da, başkalarına hitap ederken meseleyi avam (hakikata
tam erememiş, tevhidin derin hakikatlarından haberi olmayan kimseler)
açısından ele almış ve “Doktora gitmeli, ilaç kullanmalı; bunları şart-ı âdi
plânında birer vesile bilmeli; fakat, doktora ve ilaca güvenmemeli, şifayı Allah
Teâlâdan istemeli!” ihtarını da ihmal etmemişlerdir.

Tefviz burcunun üveyklerinden, Hüccetü’l-İslâm İmam Gazzâlî, İhyâu
Ulûmi’d-din adlı eserinin başında ilimleri ikiye ayırmış; Kitap, Sünnet, İcmâ
ve sahabenin yolunu takip vesileleri olan Kelam, Fıkıh, Fıkıh Usûlü, Hadis,
Tefsir gibi “dini ilimler”in yanı sıra, “aklî ilimler”den de bahsetmiş ve
bunlardan, dünya işlerini düzene koyacak, insanların sıhhatini koruyacak ve
ihtiyaçlarını cevaplandıracak tıp ve hesap ilmi gibi ilimleri farz-ı kifaye olarak
saymıştır.9 Demek ki, o ulu kâmet, kendi hakkında ne takdir ederse etsin, nasıl
düşünürse düşünsün ve şahsî tercihlerini hangi istikamette kullanırsa kullansın,
halka hitap ederken onların seviyesine göre konuşmuştur. Bu itibarla, avamdan
bir insanın, o makama ve o ufka ait şeyleri seslendirmesi sun’î ve yalan olur;
esbabı görmezlikten gelmesi büyük yanlışlıklara kapı açar. İnsan, makamı ve
seviyesi ne ise, nerede duruyorsa, işte ona göre davranmalı ve konumunun
hakkını vermelidir.

Tevekkülün Esasları
Bu mevzuda objektif ve herkes için geçerli olan esas, sebepler dairesinde

yaşadığımızdan dolayı esbâba arızasız riâyet edip, sonra da Kudreti Sonsuz’un
üzerimizdeki tasarrufunu intizar etme şeklinde özetleyebileceğimiz “tevekkül”
çizgisine ulaşmaktır. Sebepleri yerine getirmekle beraber onlara tesîr-i hakikî
vermeme ve neticeyi Cenâb-ı Hak’tan bekleme mü’mince bir davranıştır.
Meselâ, tarlanın bakımını yapma, zamanı gelince tohum ekme, ihtiyaca göre
sulama, gerekiyorsa haşerelere karşı ilaçlama... gibi yapılması icap eden işleri
eksiksiz yapma esbabı gözetme ve ürün almanın altyapısını hazırlama demektir.
Bunları hazırlarsanız, Cenâb-ı Hak âdet-i ilâhîye açısında çok defa bol semere
lütfeder. Fakat, bütün sebepleri yerine getirmiş olmanıza rağmen, Rezzâk-ı
Hakikî bazen beklediğiniz rızkı vermeyebilir de. Bakarsınız ki, onca emeğiniz –
zahiren– boşa gitmiş, tarlanızdan hiçbir ürün çıkmamış; ya da tam hasat



mevsiminde tarlanızı dolu vurmuş veya bir sel gelmiş, her şeyi alıp götürmüş.
İşte, böyle bir ihtimale de açık durmak, semereyi Cenâb-ı Hak’tan beklemek,
hakkınızda takdir buyurduğuna karşı gönül hoşnutluğuyla mukabelede bulunmak
ve “Muhakkak bunda da bir hayır vardır.” demek ّللا ُهٰ ُهَراـَتْخا  اـَمی۪ف  ُرْیَخَْلا 
hakikatine inanmanın, Allah’a tevekkül etmenin ve O’nun muradına teslim
olmanın tezahürüdür.

Bu meseleye diyalog ve eğitim faaliyetleri zaviyesinden de şu şekilde
yaklaşabilirsiniz: Siz biricik sevda bildiğiniz Allah’ın rızasını elde etmek için
nam-ı celîl-i ilâhîyi herkese duyurma vazifesini omuzunuza almış, bir bayrak
taşıyor gibi hiç durmadan soluk soluğa koşuyorsunuz. Koşarken zülf-i yâre de
ağyare de dokunmamaya dikkat ediyor, hiç kimseyi rahatsız etmemeye özen
gösteriyor ve kimseye ilişmiyorsunuz. Hatta tavırlarınız, davranışlarınız ve
sözlerinizle yarınlar adına da hiç kimseye ilişmeyeceğiniz teminatını
veriyorsunuz. En masum hâllerinizin dahi yanlış anlaşılabileceği ihtimaline
binâen tir tir titriyor ve hür iradenizle kendi hareket alanınızı daraltıyorsunuz;
dahası başkalarını vehim ve endişelere sevk etmemek için bazen en tabiî
haklarınızı bile kısıtlıyorsunuz. Fakat, her şeye rağmen, paranoya yaşayan bir
kısım kimseler, “Bunlar şimdi böyle görünseler de yarın ne olacakları belli
değil” diyorlarsa; hatta “Hâlihazırdaki durumları elli sene sonrası için de
teminat sayılsa bile altmışıncı senede ne yapacaklarından ve nasıl
davranacaklarından emin olamayız.” türünden sözlerle paranoyalarını
seslendiriyorlarsa ve bundan dolayı da sizi yakın takibe alıyor, üzerinize
mercek koyuyor, bazı güzel işlerinizi sabote ediyor ve hizmetlerinize zarar
veriyorlarsa, bu türlü durumlarda da esbaba riayet etmiş olmanın huzuru içinde
Cenâb-ı Hakk’a tevekkül etmek ve O’nun takdirine teslim olmak lâzımdır.
Şayet, “Ben şunu yaptım, şunu yaptım, şunu da yaptım; daha ne istiyorlar, neden
hâlâ anlamıyorlar?” derseniz kadere taş atmış ve Allah’ın takdirine razı
olmamış sayılırsınız.

Evet, tedbirde ve sebeplere riayette hiç kusur etmeseniz bile, iman ve Kur’ân
hizmetiyle alâkalı bazı meselelerde de bir kısım sıkıntılarla karşılaşmanız
normaldir. Bunlar, ya birer imtihan olarak sizi ibadetlerle ancak elde
edebileceğiniz mertebelere ulaştırır, ya da size “Dünyada tatmaya izin var ama
doymaya izin yok.”10 mülâhazasını hatırlatır, bu âlemin zevk ü sefa yeri
olmadığını, imtihan yurdunda yaşadığınızı ihtar eder.

Musibetlerin En Şiddetlileri
Zaten, İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem), ٌّيَِوَلب ُنِمْؤُمَْلا 



“Mü’minin başından belâ hiç eksik olmaz.”11 diyerek iman yolunun muhtemel
meşakkatlerine dikkat çekmiştir. Resûl-i Ekrem Efendimiz, belâların en şiddetli
olanlarına başta peygamberlerin sonra da derecelerine göre Allah’a en yakın
kulların maruz kaldıklarını belirtmiştir. Bu hususa işaret eden hadis-i şerifin
sonunda “Herkes imanının kuvvetine göre belâlara uğrar. Şayet insanın
imanı sağlam ve güçlü ise ona gelen belâlar şiddetli olur; fakat, kulun imanı
zayıfsa onun maruz kalacağı belâlar da o nispette hafif olur.”12

buyurulmuştur. İmanı güçlü olan bir insan çok çetin musibetlerle imtihan edilse
bile, her türlü meşakkate katlanır; her şeye rağmen, “iman, teslim, tevekkül”
der, saadet-i dareyne yürür. İmanı zayıf kimseye gelince, Allah (celle celâluhu)
onu ağır imtihanlara maruz bırakmaz; çünkü o, elde ettiği küçük bir seviye
varsa, ağır bir imtihanda onu da kaybedebilir ki, Rahmeti Sonsuz, kulunu öyle
bir sû-i akıbete uğratmaz. Bu açıdan, âdeta imanın gücü ve Allah’la irtibatın
kuvveti ölçüsünde belâ ve musibetler de şiddetli ya da hafif gelir insanın
üzerine. Muhammed Lütfî Hazretleri,

“Ezelden âdet-i Mevlâ dostuna
Sevdiği kulunu müptelâ eyler
Alınca abdini kerem destine
Anı bin dert ile iptilâ eyler.”

diyerek işte bu hakikati dile getirmiştir.
Hâsılı, insan her meselede sebeplerin gereğini yaptıktan sonra Allah’a

tevekkül etmeli, hakikî tesiri ve neticeyi Cenâb-ı Hak’tan beklemeli, akabinde
de başına ne gelirse gelsin ّللا ُهٰ ُهَراـَتْخا  اـَمی۪ف  ُرْیَخَْلا   deyip takdir-i ilâhîye
teslim olmalıdır. Allah’ın kaza, takdir ve muâmelelerinin zahirî acılık ve
sertliklerine katlanıp her şeyi gönül rahatlığıyla karşılamalı, dûçar olduğu
musibetleri kaderin tecellîlerini düşünerek iç hoşnutluğu ile ahiret hesabına
değerlendirmeli ve her zaman “Hayır, Allah Teâlâ’nın ihtiyar buyurduğu
husustadır.” mülâhazasıyla dopdolu olarak hâlis bir kul tavrı ortaya koymalıdır.
1 Aliyyülkârî, el-Esrâru’l-merfûa s.196; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 1/478-479.
2 Bakara sûresi, 2/216.
3 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 3/152-208; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/11-26.
4 Tevbe sûresi, 9/81.
5 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 5/195-211; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/165-167.
6 Bediüzzaman, Sözler s.335 (Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Üçüncü Nokta).
7 Bkz.: M.F. Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri 1/137.
8 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.57 (İlk Hayatı).
9 Bkz.: el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 1/4-29.
10 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.38 (Sekizinci Söz); Nur’un İlk Kapısı s.17.
11 Buhârî, merdâ 3 (bâb başlığı); Tirmizî, zühd 57; İbn Mâce, fiten 23; Dârimî, rikak  67



12 Buhârî, merdâ 3 (bâb başlığı); Tirmizî, zühd 57; İbn Mâce, fiten 23; Dârimî, rikak  67.



İmdâda Yetiş Engin Şefkatinle!..
Soru: “Hakikî şefkat” sözüyle ne kastedilmektedir? Şefkatin en mükemmel

şekilde gerçekleştirilmesi hangi hususlara bağlıdır?
Cevap: Şefkat, Cenâb-ı Hakk’ın birer sanatı olmaları itibarıyla herkese ve

her şeye karşı alâka duyma; başkalarının dertlerine ortak olma, kederlerini
paylaşma, yardımlarına koşma; karşılıksız, sâfi ve ivazsız sevgi besleme;
mazlumların, mağdurların maruz kaldıkları sıkıntıları göğüsleme ve bir anne
içtenliğiyle onların üzerine titreme gibi mânâlara gelmektedir.

İlâhî Rahmetin Gölgesinde
Aslında, varlık derinden derine mütalâa edilse, her yanda şefkatin tüllendiği

görülecektir. Evet, her şeyin mebdei de müntehâsı da rahmettir, şefkattir.
Yeryüzündeki bütün canlılar Allah’ın rahmet ve şefkatiyle varlıklarını devam
ettirirler. “Rahmetim her şeyi kuşatmıştır.”1 buyuran Hazreti Rahman,
mahlukâtın özüne sevgi, merhamet ve şefkat nüveleri yerleştirmiştir. Varlığın
bağrına atılan şefkat duygusunun kaynağı, Rahman ve Rahîm isimleri başta
olmak üzere Cenâb-ı Hakk’ın Esmâ-i Hüsnâ’sının tecellîsi olan ilâhî rahmettir.
Resûl-i Ekrem Efendimiz’in ifade buyurduğu üzere; Allah (azze ve celle)
rahmetini yüz parçaya ayırmış; doksan dokuzunu kendi nezdinde tutmuş, birini
dünyaya indirmiştir.2 İşte, bütün canlılar bu bir parça ilâhî rahmetten istifade
ederek hemcinslerine şefkat gösterirler. Öyle ki, bir hayvan bile, yavrusunu
emzirirken onun incinmemesi, canının yanmaması ve rahatça beslenmesi için
bacaklarını açar. Hatta, tavuğun sermayesi kendi hayatı iken, civcivini korumak
için canını tehlikeye atarak köpeğin üzerine saldırır, gerekirse o uğurda başını
kaptırır ama yavrusunu kurtarır.

Evet, hilkat hamuru muhabbet mayasıyla yoğrulmuştur. Kâinatın her yanında
ilâhî rahmetin tecellîleri parıldayıp durmaktadır. Nereye bir sondaj yapsanız,
mutlaka orada bir şefkat kaynağının emarelerini görürsünüz; hangi kalbe
girseniz, onun şefkatle attığına şahit olursunuz. Bütün eşyanın tabiatında
şefkatten bir parça bulunması ve kalblerin şefkatle atması tabiîdir. Bunun aksi
ise, bir mahiyet değişikliğinin neticesidir. Şayet, bazı kimselerde şefkat
tezahürleri görünmüyorsa, bu onların bir tabiat bozukluğuna maruz kaldıklarının
ve bir deformasyona uğradıklarının alâmetidir. Ancak rahmet-i ilâhîyeden
nasipsizlerdir ki, onlar kendi suistimalleriyle gönüllerindeki şefkat pınarlarını
kurutmuş, sevgi ve merhamet duygularını öldürmüş ve acımasız birer tiran
kesilmişlerdir. Öyle ki, bu taş kalbliler, kendi evlâdına karşı dahi merhamet



etmeyen canavarlar hâline gelmişlerdir. Kandan hoşlanan, kanla beslenen bu
insan bozmalarından bazıları bâtıl bir sistemi oturtmak için bazen kırk milyon
cana kıyabilecek kadar vahşileşmişlerdir.

Hakikî Şefkat
Şefkat, genel mânâda, uzak-yakın çevremizde görüp duyduğumuz muhakkak

acıları paylaşma, dertlere çare bulma ve muhtemel sıkıntıların önünü keserek
bunların yerine sevinç ve neş’e ikâme etme demek olsa da; aslında, “hakikî
şefkat”, insanların ebedî saadeti kazanmaları için kalbin tir tir titremesinin ve
bunun neticesinde ortaya konan halisane cehd ü gayretlerin unvanıdır. Evet,
insanların geçici dünya hayatıyla alâkalı bazı sıkıntılarını giderme, burada
huzur içinde yaşamalarını sağlama, onlara alâka duyma, sevgi ve muhabbet
besleme, acıma ve yardım etme gibi hususlar şefkatin sadece bir yanını teşkil
etmektedir. Şefkatin tam ve olgun hâli ise, ancak insanları ebedî azaptan
kurtarıp sonsuz bir mutluluğa kavuşturmak için gereken bütün himmet ve gayreti
ortaya koymakla gerçekleşir.

Meselâ, anne-babaların, çocuklarının bütün ihtiyaçlarını görmeleri, onlarla
beraber ağlayıp onlarla beraber gülmeleri gönüllerindeki şefkatin
semereleridir. Fakat, o şefkatin tamamiyeti bu geçici hayatta çocuklarının
mutluluk, rahat ve huzur içinde olmalarını düşünüp onu gerçekleştirmek için
çalıştıkları gibi, onların sonsuz saadet diyarına sağ sâlim varana kadar sırât-ı
müstakîm üzere bulunmaları ve sonrasında da bitmeyen bir mutluluğa nâil
olmaları istikametinde cehd ü gayret ortaya koymalarına bağlıdır. Masum
çocuğunun âhiretini düşünmeyen, onu sadece fâni dünyanın muvakkat
eğlenceleriyle oyalayan ve neticede yavrusunu ebedî bir azaba iten valideynin
şefkatli kimseler oldukları söylenemez. Çocuğunu âhirete hazırlamayan bir anne
ya da baba, onu ne kadar severse sevsin, onun dünyevî ihtiyaçlarını karşılamak
için ne denli gayret gösterirse göstersin, yine de asıl vazifesini yapmamış ve
kalbindeki şefkat hissini boşa harcamış, hatta kötüye kullanmış demektir.

Diğer taraftan, merhum M. Âkif’in,
“Mü’minlere imdâda yetiş merhametinle,
Mülhidlere lâkin daha çok merhamet eyle.”

sözü hakikî şefkatin hulâsası gibidir. Evet, herkesin, hususiyle de mü’minlerin
imdadına yetişmek müşfik olmanın gereğidir. Lâkin, iman nurundan mahrum
kalan, ahiretin, haşrin ve sonsuz bir hayatın varlığına inanmayan ve böylece
kendine bütün bütün yazık eden tâli’sizler ya da kalbini ve vicdanını kültür
Müslümanlığına hapsederek imanın neşvesini gönlünde duyamayan, sürekli



dalıp çıktığı günahlarla kalbini her gün biraz daha karartan, dolayısıyla da hep
“dışarıdakiler” gibi yaşayan kimseler merhamete daha çok muhtaçtırlar. Onlar,
şayet yardımlarına koşulmazsa, her şeyi kaybetmekle karşı karşıyadırlar ve bu
kayıpları da geçici değildir, ebedî bir hüsrana dâyelik etmektedir.

Aslında, hiç kimse, günahlar içinde yüzüp duruyor ve sefalet içinde
yuvarlanıyorken mutlu olamaz. Vicdanı tamamen kararmış ve gönül dünyası
bütünüyle tefessüh etmiş kimselerin dışında hiçbir insan, yaşadığı çirkef
hayatın içinde kendi rızasıyla ve isteyerek durmaz. Heyhat ki, bir şekilde ayağı
sürçmüş, bir çukura düşmüş, bir bataklığa takılıp kalmıştır ve kendi iradesi,
gayreti, ümitsiz çırpınışları oradan çıkmasına kâfî gelmemektedir. İşte,
mutsuzluk içinde, gönlü parça parça ve istikbali de karanlık bu insanlar için en
önemli kurtuluş vesilesi, mü’minlerden uzanacak şefkat elleridir.

Kendisine şefkatle yaklaşılan bir insan, söylenenleri o anda kabullenmese
bile, sonradan mutlaka düşünecek, işittiği hakikatlere karşı zamanla iyice
yumuşayacak ve meselelerin aslını öğrenmeye karşı içinde bir iştiyak
duyacaktır. Hele bir de kendisine el uzatanların karşılık beklemeyen, ücret
istemeyen ve sadece Allah’ın rızasını gözeten insanlar olduklarını görünce kalb
kapılarını bütünüyle açacaktır. Evet, şefkatle coşan gönüller hâlistir; onlar
mukabele istemez ve asla beklentilere girmezler. Sâfi, garazsız ve beklentisiz
olmalarından dolayı da, –Allah’ın izniyle– muhataplarına tesir ederler. Bu
şefkat sayesindedir ki, hiç ümit edilmeyen insanlar, hiç beklenmedik bir
zamanda hidayete açılmış, imanın sımsıcak atmosferine sığınmış ve sırât-ı
müstakîme dâhil olmuşlardır/olmaktadırlar.

“Cehennem’i Ben Doldurayım!..”
İman ve Kur’ân hizmetinin en önemli esaslarından biri kabul edilen şefkat de

işte bu engin şefkattir. O, kurtulma değil, kurtarma cehd ü gayretidir; yaşama
değil, yaşatma azmidir; rahat bir hayat sürme değil, gerekirse ruhunu feda etme
yiğitliğidir; hatta Cennet’e yürüme değil, oraya adam taşıma himmetidir..
ayağının birini Cehennem’e diğerini Cennet’e koyup ateşten insan çıkarma
yürekliliğidir.. yananların imdadına yetişmek için icabında Cennet’te kalmaktan
dahi vazgeçip alevlerin üzerine yürüme şefkatidir.

Hayır, bu sözlerimle mübalağa etmiyorum, hakikî müşfiklerin ufkunu
seslendiriyorum. “Güneşi bir elime, ayı da diğerine koysalar, yine de ben bu
davadan vazgeçmeyeceğim. Yâ Allah nurunu tamamlayacak, ya da bu yolda
ölüp gideceğim!”3 diyen İnsanlığın İftihar Tablosu’nun şefkatini tarif etmeye
çalışıyorum. En çileli ve ızdıraplı günlerinde muhatap olduğu Cennet’te kalma



teklifini bile dönüp ümmetinin elinden tutma niyetiyle geri çeviren Resûl-i
Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’e Cennet’i terk ettirecek kadar
derin şefkatten bahsediyorum. O peygamberâne ufuktan akıp gelen ışıklarla
coşkun en Sâdık Yârân’ın “Vücudumu o kadar büyüt ki, Cehennem’i ben
doldurayım, başkalarına yer kalmasın.”4 çığlıklarıyla ortaya koyduğu
merhameti, “Gözümde ne Cennet sevdası, ne de Cehennem korkusu var;
milletimin imanını selâmette görürsem Cehennem’in alevleri içinde yanmaya
razıyım.”5 deyip iki büklüm olan Müşfik İnsanın gönlündeki beklentisiz
muhabbeti, acıma hissini ve kurtarma sevdasını anlatmaya çalışıyorum.

Evet, hakikî şefkat, merhum Zübeyr Gündüzalp’in “Teessür ve ızdırap
karşısında kalbden bir parça kopacaksa, ‘Bir genç dinsiz olmuş’ haberi
karşısında o kalbin atom zerrâtı adedince paramparça olması lâzım gelir.”6

sözüyle dile getirdiği teessürü duyacak ve herkesin hidayete ermesi için
ızdırapla kıvrım kıvrım kıvranacak kadar merhamet ve acıma hisleriyle
dolmaktır.. ve işte bu ölçüde bir şefkat iman hizmetine gönül verenler için çok
önemlidir.

Ne var ki, herkes aynı kıvamda bir şefkat kahramanı olamayabilir; her dava
eri o ufkun mümessili olabilecek ölçüde bir çizgi takip edemeyebilir. Herkesin
tabiatında o şefkat çekirdeği vardır; ama o çekirdeğin neşv ü nemâ bulması için
de uygun bir inkişaf alanı lâzımdır. Peygamberâne bir şefkati hissedebilmek,
biraz da bilmeye bağlıdır; ilme ve irfana vâbestedir. Şefkat Peygamberi’nin
nazarıyla kainâta, insanlara ve ahirete bakmayınca, beşerin hidayete ermesi
yolunda gerekirse Cennet’ten bile vazgeçmenin ne demek olduğunu
anlayamazsınız. Hazreti Ebû Bekir’in iman ve irfanıyla meseleleri
değerlendirmeyince insanlığın kurtuluşu için Cehennem’e tek başına atılmaya
razı olmanın mânâsını kavrayamazsınız. Hazreti Üstad’ın vicdanında sonsuz
saadet ve ebedî şekavet hakikatlerinin nasıl bir tesir bıraktığını, iman ve küfür
arasındaki derin uçurumun ve bunların nelere gebe olduğunun onun ruhunda ne
türlü fırtınalara sebebiyet verdiğini tahmin edemeyince milletin iman
selâmetine bedel Cehennem’in alevlerine rıza göstermenin nasıl bir tercih
olduğunu takdir edemezsiniz.

Nitekim, Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ) şöyle buyurmuştur: “Ben sizin
görmediğinizi görüyor, duymadığınızı duyuyorum; bir bilseniz, gök nasıl bir
gıcırdayışla gıcırdayıp inliyor!. Zaten öyle olması gerekir; zira göklerde
meleklerin secdegâhı olmayan dört parmak kadar bile boş yer yoktur.
Allah’a yemin ederim ki, eğer azamet-i ilâhiye adına benim bildiğimi
bilseydiniz, az güler çok ağlardınız, hatta zevcelerinizle bir arada



bulunmaktan kaçınır, dağ ve sahralarda çığlık çığlık Allah’a yalvarırdınız!” 7

Hazreti Ebû Zerr bu hadisi dinleyince, “Keşke, kökünden sökülen ve kesilip
biçilen bir ağaç olsaydım.”8 demekten kendisini alamamıştır.

Yakma Allahım!..
O ufkun insanı olmayan birinin hem onları anlaması mümkün değildir hem de

o seviyeye ait sözleri tekrarlaması gerçek hissiyatının sesi soluğu olmayan kuru
bir taklitten ibarettir. İmansızlığın nasıl bir felâket olduğunu bilmeyen,
inançsızları bekleyen akıbetin elemini vicdanında hissetmeyen sıradan bir
insanın “Cehennem’i ben doldurayım...” demesi ya da gözünde ne Cennet
sevdası ne de Cehennem korkusu olduğunu söylemesi büyük bir iddia olur.
İnsanların dalâleti karşısında her gün ölüp ölüp dirilenler ve Hak’tan kopuk
yaşayan birini gördükleri zaman içi kavruluyormuşçasına yüreği “cızzz”
edenlerdir ki, işte, insanların ahiret selâmeti için icap ederse Cehennem’de
yanmaya gerçekten rıza gösterebilecekler o şefkat erleridir.

Erzurum’da Hacı Musa adında, kendisini hizmete adamış, Nurlar’ın keramet
ve ikramlarına mazhar, çok hâlis bir insan vardı. Ondan, mevzumuzla alâkalı
bir hâdise dinlemiştim. Hacı Musa Efendi’nin anlattığı hâdisedeki kahraman
Fırıncı İshak Baba idi. Bildiğiniz gibi, tarih boyunca, fırıncılar ve demirciler
arasından pek çok Hak dostu çıkmıştır. Hep ahiret sıkıntılarını hatırlatacak ağır
işlerde çalışan ve Cehennem’in alevlerini akla getirecek şekilde ateşle çokça
meşgul olan kimseler o işlerde âdeta pişmiş ve olgunlaşmışlardır. İshak Baba
da alevler karşısında çalışa çalışa ateşin ne demek olduğunu çok iyi
duymuşlardan biriydi. Dersleri hiç kaçırmayan, Risaleler’i yürekten dinleyen,
çok konuşmayı sevmeyen ve ancak ihtiyaç olduğunda bir-iki kelime etmekle
yetinen bir gönül eriydi.

İshak Baba, Hacı Musa Efendi ile beraber hacca giderlerken otobüsleri bir
yerde mola verir. Herkes bir şeyle meşgul olurken İshak Baba gözlerini kapatır
ve murakabeye dalar. Neden sonra bir taraftan gözlerinden yaşlar boşanır, bir
taraftan da dudakları kıpır kıpır hareket etmeye başlar. İşte, tam o an kırk
kişilik otobüs zangır zangır titrermişçesine hareket eder ve bir metre kadar ileri
geri gidip gelir. Herkes ne olduğunu merak edip heyecanla etrafa bakınmaya
dururken, Hacı Musa Efendi’nin gözleri İshak Baba’ya takılır. Bakar ki, o Hak
dostu çok farklı bir atmosferde, âdeta kendinden geçmiş gibi. Bir aralık, ona
sorar: “İshak Baba, ne oldu, ne düşünüyor ve neler söylüyordun?” der. Onun
cevabı şöyle olur: “Ahireti, sorgu-suali, Cennet ve Cehennem’i düşünüyordum.
Bir anda Cehennem gözlerimin önünde alev alev tülleniverdi. İnsanların



çoğunun birer âsî olarak oraya gideceklerini düşündüm. Onlar adına o kadar
çok üzüldüm ki, azabın dehşetini vicdanımda derinlemesine duyunca
Rabbim’den niyaz ettim ve gayr-i ihtiyarî defalarca şunu söyledim, “Yakma
Allahım, şu biçare kullarını yakma; sonra dilersen onlara bedel beni at nâra!”

Karasevdalılar ve Sarp Yokuşlar
Öyle ümit ediyorum ki, günümüzün karasevdalıları da, hakikî şefkatin birer

temsilcisidirler. Onların gönül dünyalarında sürekli Hak mülâhazası köpürür
durur; beyanlarında ise, derin bir Allah aşkı, varlık sevgisi ve insanlara karşı
da engin bir şefkat nümâyândır. Hak rızası, onların kilitlendikleri biricik hedef;
O’ndan ötürü insanları sevip herkese sine açmaları da tabiatlarının gerçek
rengidir. Onlar, paslanmış ve küflenmiş gibi görünen en katı kalbleri, en sert
tabiatları bile sevginin sırlı anahtarlarıyla balmumu gibi yumuşatır, gönül
kapılarını aralar ve muhataplarına muhabbet lisanından en tatlı nağmeleri
dinletirler. Severler, sevilirler ve herkese şefkatle muamele ederler.

Zaten, öyle olmasaydı, rahatlarını terkedip, sevdiklerini ve ülkelerini arkada
bırakıp dünyanın en ücra köşelerine şefkat seferleri düzenleyebilirler miydi?
Senelerce sıla hasretine, anne-babadan, yâr-yârandan ayrılık hicranına
dayanabilirler miydi? Geçen gün bir program münasebetiyle, kıymetli bir
devlet adamımızın anlattığı hâdisede olduğu gibi; şayet onlar şefkat hisleriyle
yollara dökülmeselerdi, gittikleri yerde birkaç sene kaldıktan sonra “Ülkeni,
anne-babanı özlemedin mi; ne zaman döneceksin?” diye soran birine “Efendim,
biz dönmeye değil, burada hizmet edip burada ölmeye geldik!” diyebilirler
miydi? Evet, bu adanmış ruhların daha yola çıkarken yaşatma mefkûresine
kilitlendikleri her hallerinden belli. Hâl ve tavırlarındaki eda birer şefkat
kahramanı olduklarının emaresi. Hazreti Rahman ü Rahîm’den diler ve
dilenirim, beni bu hüsnüzannımda yalancı çıkarmasın ve o müşfik insanların
gönüllerindeki aşk u alâkayı hakikî şefkat ufkuna ulaştırsın.

Aslında, insanlığın kin, nefret ve gayzla yatıp kalktığı, dünyanın bir savaş
alanı ve kan gölü hâline geldiği bir dönemde sevginin tercümanı olmak ve
herkese şefkatle yaklaşmak zorlardan zor bir iştir. Bundan dolayıdır ki, Cenâb-ı
Hak, insanların önlerindeki sarp yokuşları, göğüs gerilmesi büyük bir
kahramanlık isteyen zor işleri sayarken, bu hususa da dikkat çekmiştir. “Sarp
yokuş, bilir misin nedir?” dedikten sonra, “Sarp yokuş, bir köleyi, bir esiri
hürriyetine kavuşturmaktır; kıtlık zamanında yemek yedirmektir; yakınlığı
olan bir yetimi, ya da yeri yatak (göğü yorgan yapan, barınacak hiçbir yeri
olmayan) fakiri doyurmaktır. Bir de sarp yokuş: Gönülden iman edip,
birbirine sabır ve şefkat dersi vermek, sabır ve şefkat örneği olmaktır.”9



buyurmuştur.
Evet, “merhamet” iman edenlerin ayırt edici bir vasfıdır. Onlar asla katı

kalbli, acımasız ve zalim kimseler olamazlar. Mü’minler, belâ ve musibetlere
karşı sabırlı oldukları gibi, insanlara ve bütün varlığa karşı da şefkatlidirler.
Dahası, onlar her fırsatta birbirlerine merhameti tavsiye eder, toplumun safları
arasında “acıma, merhamet etme, sevme ve herkese şefkatle kol kanat germe”
duygularını yayarlar. Bunu yaparken de, sadece dünyevî bir sevgi ve alâkadan
bahsetmez; her fırsatta nazarları âhiretin yamaçlarına çevirir ve şefkat hislerini
insanlığın sonsuz mutluluğu kazanması istikametinde değerlendirirler. Hemen
her münasebetle, “Arkadaş, kabir var, hesap var, Cehennem var! Şu insanların
ateşe doğru koşarcasına gittiklerini gördüğün halde onlara nasıl acımazsın;
nasıl olur da ellerinden tutmaya çalışmazsın?!” derler.

Bazen bir çocuğun vefat haberini duyduğumuzda gözlerimiz doluyor; onun
anne-babasıyla beraber biz de ağlıyoruz. Haddizatında, onun ölüp gittiğini ama
yok olmadığını, bu dâr-ı fânîden bâkî bir âleme taşındığını ve ötede rahmet-i
ilâhiye tarafından sarılıp sarmalanacağını biliyoruz. Onun hiç kaybı olmadığı
gibi, henüz rüşde ermediğinden belki ahirette valideynine de şefaat
edebileceğine inanıyoruz. Fakat, yine de ona yüreğimiz yanıyor, içimiz
burkuluyor ve ardından ağlıyoruz. Ya bir insan nâmütenâhî bir saadetten
mahrum kalacak ve ebedî şekâvete dûçar olup Cehennem’e gidecekse.. işte, bu
ihtimal karşısında bir insanın yüreği “cızzz” etmiyorsa, o kalbin inanan bir
insana ait olduğunu ve o yüreğin iman nurlarıyla aydınlandığını söylemek çok
zordur.

Hâsılı, şefkatle mamur bir kalbin sahibi, Cenâb-ı Hakk’ın rahmaniyet ve
rahîmiyetinin gölgesinde hep incelerden ince davranır. Hakikî şefkati,
insanların yüzlerini ahirete çevirip onların ebedî huzuru kazanmaları için
çırpınma şeklinde anlar ve bütün hareketlerini bu anlayışa göre ayarlar.
Gülerken de ağlarken de, severken de kızarken de hep muhataplarının
yarınlarını, hayır yarınlarından da öte akıbetlerini, ahiretlerini düşünür.
Sinesinde bu hissi taşıma bahtiyarlığına ermiş biri, sevgi ve merhamete muhtaç
herkese şefkat elini uzatır; gücü yettiğince devrilenleri tutar kaldırır; açları
doyurur, üşüyenleri ısıtır; yalnızların, gariplerin vahşetini giderir ve
kimsesizlere kimse olur. Bütün bu âlicenaplıkları ortaya koyarken de bir
teşekkür bile olsa kat’iyen herhangi bir karşılık beklemez; beklemez, zira
şefkat, karşılıksız, sâfi ve ivazsız sevgi beslemenin unvanıdır.
1 A’râf sûresi, 7/156.
2 Bkz.: Buhârî, edeb 19; Müslim, tevbe 17.
3 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/101; et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  1/545.



4 Bkz.: Şeyh Şemseddin Sivasî, Menâkıb-ı Çehâr Yâr-ı Güzîn s.25 (28. Menkıbe).
5 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).
6 Bediüzzaman, Şuâlar s.538 (On Dördüncü Şuâ).
7 Buhârî, küsûf 2; Müslim, küsûf 1.
8 Tirmizî, zühd 9; İbn Mâce, zühd 19.
9 Beled sûresi, 90/12-18.



Kaynakların Tespitinde Faydalanılan
Eserler

Abd İbn Humeyd, Ebû Muhammed Muhammed b. Fütûh b. Abdillah el-Mayurkî el-Ezdî (v. 249 h.); el-
Müsned, [Tahkîk: Subhî el-Bedrî es-Sâmerrâî, Mahmud Muhammed Halil es-Saîdî],
Mektebetü’s-sünne, Kahire, 1408/1988.

el-Aclûnî, İsmail b. Muhammed (1087-1162 h.); Keşfü’l-hafâ ve müzîlü’l-ilbâs, I-II, Müessesetü’r-risale,
Beyrut, 1405.

Ahmed İbn Hanbel, Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybanî (164-241 h.); el-Müsned, I-VI,
Müessesetü Kurtuba, Mısır, tsz.

Aliyyülkârî, Ebu’l-Hasan Nureddin Ali b. Sultan Muhammed (v. 1014/1606); el-Esrâru’l-merfûa fi’l-
ahbâri’l-mevdûa, [Tahkîk: Muhammed b. Lütfi es-Sabbâğ], Dâru’l-emâne-Müessesetü’r-risale,
Beyrut, 1391/1971.

__________; Mirkâtü’l-mefâtîh şerhu mişkâti’l-mesâbih, I-XI, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 2001.
el-Alûsî, Ebu’s-Senâ, Şehâbuddin Mahmud b. Abdillah (v. 1270/1854); Rûhu’l-meânî fî tefsîri’l-

Kur’âni’l-azîm ve’s-seb’u’l-mesânî, I-XXX, Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, Beyrut, tsz.
el-Bâkıllânî, Ebû Bekir Muhammed b. Tayyib b. Muhammed Basrî (v. 403/ 1013); İ’câzü’l-Kur’ân,

Mısır, 1997.
Bediüzzaman, Said Nursî (1877-1960); Âsâr-ı Bedîiyye, [Derleyen: Abdülkadir Badıllı] Elmas

Neşriyat, İstanbul, 2004.
__________; Barla Lâhikası, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.
__________; Emirdağ Lâhikası, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.
__________; İşarâtül-İ’câz, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.
__________; Lem’alar, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.
__________; Mektubat, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.
__________; Mesnevî-i Nuriye, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.
__________; Münazarat, [Sadeleştirme ve açıklama: Abdullah Aymaz], Şahdamar Yay., İstanbul,

2006.
__________; Sözler, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.
__________; Şuâlar, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.
__________; Tarihçe-i Hayat, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.
el-Beğavî, Ebû Muhammed Muhyissünne Hüseyin İbn Mes’ud, (v. 516/1122); Meâlimü’t-tenzîl, I-IIX,

[Tahkîk: Hâlid Abdurrahman el-Ak], Dâru’l-mârife, 1407/1987.
el-Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed İbnü’l-Hüseyin (384-458 h.); s-Sünenü’l-kübrâ, I-X, [Tahkîk:

Muhammed Abdülkadir Ata], Mektebetü dâri’l-bâz, Mekke, 1414/1994.
__________; Şuabü’l-îmân, I-IX, [Tahkîk: Muhammed es-Saîd Besyûnî ez-Zağlûl], Dâru’l-kütübi’l-

ilmiyye, Beyrut, 1410/1990.
el-Bezzâr, Ebû Bekir Ahmed b. Amr b. Abdülhâlık (215-292 h.); el-Müsned, I-IX, [Tahkîk:

Mahfûzurrahman Zeynullah], Müessesetü ulûmi’l-Kur’ân/Müessesetü’l-ulûmi ve’l-hikem,



Beyrut/Medine, 1409 h.
el-Buhârî, Ebû Abdillah, Muhammed İbn İsmail (v. 256 h.); Sahîhu’l-Buhârî, I-VIII, el-Mektebetü’l-

İslâmiyye, İstanbul, 1979.
Cevdet Paşa, Ahmed (1312/1895); Kısas-ı Enbiya ve Tevârih-i Hulefâ,  I-II, Bedir Yayınları, İstanbul,

1994.
ed-Dârimî, Abdullah b. Abdirrahman (181-255 h.); es-Sünen, I-II, Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, Beyrut,

1407/1987.
ed-Deylemî, Ebû Şucâ’ Şîreveyh b. Şehredâr (445-509 h.); el-Müsnedü’l-firdevs bi me’sûri’l-hitâb, I-

V, [Tahkîk: Muhammed es-Saîd Besyûnî ez-Zağlûl], Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1406/1986.
Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş’as es-Sicistânî (202-275 h.); es-Sünen, I-V, Çağrı Yayınları, 2. baskı,

İstanbul,1413/1992.
Ebû Nuaym, Ahmed b. Abdillah el-İsbehânî (v. 430 h.); Hilyetü’l-evliyâ ve tabakâtü’l-asfiyâ, I-X,

Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1405 h.
Ebû Ya’ lâ, Ahmed b. Ali b. Müsennâ el-Mevsılî et-Temîmî (v. 307 h.); el-Müsned, I-XIII, [Tahkîk:

Hüseyin Selim Esed], Dâru’l-Me’mun li’t-türâs, Dimaşk, 1404/1984.
Elmalılı Hamdi Yazır (v. 1942); Hak Dîni Kur’ân Dili, I-IX, Eser Kitabevi, 1979.
Fığlalı, Ethem Ruhi; Çağımızda İtikadî İslâm Mezhepleri, Selçuk Yayınları, Ankara, 1990.
el-Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed (450-505 h.); İhyâu ulûmi’d-dîn, I-IV, Dâru’l-ma’rife,

Beyrut, tsz.
Gülen, M. Fethullah; Kalbin Zümrüt Tepeleri, I-IV, Nil Yayınları, İstanbul, 2011.
__________; Kırık Mızrap, Nil Yayınları, İstanbul, 2011.
el-Hâkim, Ebû Abdillah Muhammed b. Abdillah en-Neysâbûrî (v. 405 h.); el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn,

I-IV, [Tahkîk: Mustafa Abdülkadir Atâ], Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1990.
Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Bekir Ahmed b. Ali (393-463 h.); Târîhu Bağdâd, I-XIV, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye,

Beyrut, tsz.
İbn Abdilberr, Ebû Ömer Yusuf b. Abdillâh en-Nemirî (v. 463 h.); el-İstizkâr, I-IX, Dâru’l-kütübi’l-

ilmiyye, Beyrut, 1421/2000.
İbn Âbidîn, Muhammed Emîn (v. 1258/1842); Hâşiye Raddi’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-Muhtâr, I-VIII,

Dâru’l-fikr, Beyrut, 1421/2000.
İbn Asâkir,  Ebu’l-Kasım Sikatüddîn Ali b. Hasan b. Hibetullah (v. 571/1176); Târîhu Dimaşk, I-LXX,

Dâru’l-fikr, Beyrut, 1417/1996.
İbnü’l-Cevzî, Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed (508-597 h.); el-Muntazam fî târîhi’l-

mülûki ve’l-ümem, Dâru sâdir, Beyrut, 1358 h.
__________; Sıfatü’s-Safve, I-IV, [Tahkîk: Mahmud Fâhûrî, Muhammed Revvâs Kal’aci],  Dâru’l-

ma’rife, Beyrut, 1399/1979.
İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed (v. 235 h.); el-Musannef fi’l-ehâdîs ve’l-âsâr, I-VII,

[Tahkîk: Kemal Yusuf el-Hût], Mektebetü’r-Rüşd, Riyad, 1409 h.
İbn Hallikân, Ebu’l-Abbas Şemsüddin Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekir b. Hallikan (v. 681 h.);

Vefeyâtü’l-a’yân ve  enbâi ebnâi’z-zaman, I-VII, [Tahkîk: İhsan Abbas],  Dâru’s-sekâfe,
Beyrut, tsz.

İbn Hişâm, Abdülmelik b. Hişâm b. Eyyûb el-Himyerî (v. 213/828); es-Sîratü’n-nebeviyye, I-VI,



[Tahkîk: Tâhâ Abdurraûf Sa’d], Dâru’l-cîl, Beyrut, 1411 h.
İbn Kesîr,  Ebu’l-Fidâ İsmail b. Ömer b. Kesîr ed-Dimaşkî (v. 774 h.); Tefsîru’l-Kur’âni’l-azîm, I-IV,

Dâru’l-fikr, Beyrut, 1401 h.
İbn Mâce, Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî (207-275 h.); es-Sünen, I-II, Çağrı Yay., 2. baskı, İstanbul,

1413/1992.
İbn Sa’d, Ebû Abdillah Muhammed b. Sa’d ez-Zührî (v. 230 h.); et-Tabakâtü’l-kübrâ, I-VIII, Dâru sâdir,

Beyrut, tsz.
İbn Tağrîberdî,  Ebu’l-Mehâsin Cemâlüddin Yusuf (813/874 h.); en-Nücûmü’z-zâhira, IXVI,

Vüzâretü’s-sekâfiyye, Mısır, tsz.
el-Îcî, Ebu’l-Fazl Adudiddin Abdurrahman b. Ahmed Abdulgaffar (v. 756/ 1355); Kitâbu’l-Mevakıf,

[Tahkîk: Abdurrahman Umeyre], Dâru’l-cîl, Beyrut, 1997.
el-Kudâî, Muhammed b. Selâme b. Ca’fer (v. 454 h.); Müsnedü’ş-Şihâb, I-II, Müessesetü’r-risale,

Beyrut, 1407/1986.
el-Kurtubî, Muhammed b. Ahmed b. Ebû Bekir b. Ferah (v. 670 h.); el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân, I-

XX, Dâru’ş-şa’b, Kahire, 1372 h.
el-Leknevî, Ebu’l-Hasenât Muhammed Abdülhay b. Muhammed (1304/1886); el-Âsâru’l-merfûa,

[Tahkîk: Ebû Hacer Muhammed Zaglûl], Mektebetü’ş-şarki’l-cedîd, Bağdat, 1989.
Mâlik b. Enes, Ebû Abdillah el-Esbahî (93-179 h.); el-Muvatta, I-II, Dâru’l-hadis, Kahire, 1993.
Müslim, Ebu’l-Hüseyin el-Haccâc en-Neysâbûrî (206-261 h.); Sahîhu Müslim, I-V, [Tahkîk:

Muhammed Fuad Abdulbakî], Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, Beyrut, tsz.
en-Nesâî, Ebû Abdirrahman Ahmed b. Şuayb (215-303 h.); es-Sünen, I-VIII, Çağrı Yay., 2. baskı,

İstanbul (1413-1992).
er-Râzî, Ebû Abdillah Fahruddin Muhammed b. Ömer b. Hüseyin (v. 606/ 1210); Mefâtîhu’l-gayb, I-

XXXII, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1421/2000.
er-Rûyânî, Ebû Bekir Muhammed b. Harun (307/920); Müsnedü’r-Rûyâni, I-II, [Tahkîk: Eymen Ali

Ebû Yemânî], Müessesetü Kurtuba, Kahire, 1416/1995.
es-Sehâvî, Ebu’l-Hayr Şemsüddin Muhammed b. Abdurrahman (v. 902/1497); el-Makâsıdü’l-hasene,

[Tahkîk: Muhammed Osman], Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1405/1985.
eş-Şâfiî, Muhammed b. İdris (150-204 h.); Dîvân, Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, Beyrut, 1392/1974.
Şemseddin Sivasî, Şemseddin Ahmed b. Muhammed; Menâkıb-ı Çehâr Yâr-i Güzîn, [Sadeleştiren:

Ahmed Arslantürk], Akpınar Yayınevi, İstanbul, 1983.
et-Taberânî, Ebu’l-Kasım Süleyman b. Ahmed (260-360 h.); el-Mu’cemü’l-evsat, I-IX, [Tahkîk: Tarık

b. Ivazillah b. Muhammed, Abdülmuhsin b. İbrahim el-Huseynî], Dâru’l-Harameyn, Kahire,
1415 h..

__________; el-Mu’cemü’l-kebîr, I-XXV, [Tahkîk: Hamdi b. Abdilmecîd es-Selefî], Mektebetü’z-
Zehra, Musul, 1404/1983.

__________; Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, I-IV, Müessesetü’r-risale, Beyrut, 1405/ 1984.
__________; el-Mu’cemü’s-sağîr, I-II, Dâru’l-İslâmî, Beyrut, 1405/1984.
et-Taberî, Muhammed b. Cerir b. Yezid b. Halid (224-310 h.); Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk (Tarîhu’t-

Taberî), I-V, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1407h.
et-Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsa b. Sevre (209-279 h.); el-Câmiu’s-Sahih, I-V, Çağrı Yay., 2.



baskı, İstanbul, 1413/1992.
ez-Zehebî, Şemsüddîn Muhammed Ahmed (v. 748/1347); Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, [Tahkîk: Şuayb el-

Arnavut, Muhammed Nuaym], Müessesetü’r-risale, Beyrut, 1413 h.
ez-Zemahşerî, Ebu’l-Kasım Cârullah Mahmud b. Ömer b. Muhammed (v. 538/1144); el-Keşşâf an

hakâiki gavâmizi’t-tenzîl ve uyûni’l-ekâvil fî vücûhi’t-te’vîl,  I-IV, [Tahkîk: Abdürrezzâk el-
Mehdî], Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, Beyrut, tsz.

Züheyr İbn Ebî Sülmâ, Dîvânu Züheyr b. Ebî Sülmâ, Dâru sâdir, Beyrut, tsz.





ÖLÜMSÜZLÜK İKSİRİ
KIRIK TESTİ - 7
M. Fethullah Gülen

Copyright © Nil Yayınları, 2011
Bu eserin tüm yayın hakları Işık Yayıncılık Ticaret A.Ş.’ne aittir.

Eserde yer alan metin ve resimlerin, Işık Yayıncılık Ticaret A.Ş.’nin önceden
yazılı izni olmaksızın, elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt

sistemi ile çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır.
ISBN

978-975-315-341-6
Yayın Numarası

289
Çağlayan A. Ş.

TS EN ISO 9001:2000
Ser No: 300-01

Sarnıç Yolu Üzeri No: 7 Gaziemir / İZMİR
Tel: (0232) 274 22 15

Temmuz 2011
Genel Dağıtım

Gökkuşağı Pazarlama ve Dağıtım
Merkez Mah. Soğuksu Cad. No: 31

Tek-Er İş Merkezi Mahmutbey/İSTANBUL
Tel: (0212) 410 50 60 Faks: (0212) 445 84 64

Nil Yayınları
Bulgurlu Mahallesi Bağcılar Caddesi No:1

Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 522 11 44 Faks: (0216) 522 11 78

www.nil.com.tr



Takdim ve Değerlendirme
Kent, Cemaat ve Hocaefendi
19. yüzyılın Alman sosyoloğu Ferdinand Tönnies’in kuramına göre modern

toplum cemaatlerden cemiyete doğru evreler geçirmektedir. Yani kan ve
akrabalık bağına dayanan cemaatler yok olacak bunların yerini toplum projesi
alacaktır. Dolayısıyla modernleşme geliştikçe yani endüstri toplumu ortaya
çıktıkça demokrasi, iş bölümü, uzmanlaşma, sanayi devrimi tamamlandıkça
cemaatler ortadan kalkacak ve yerini cemiyet toplum alacaktır. Ancak Tönnies
teorisinin sonunda (İbn Haldun’dan büyük ölçüde mülhem alarak söylemiştir)
diyordu ki cemaatten cemiyete doğru gidiş belli bir noktaya geldiğinde cemiyet
tekrar cemaatlere bölünecektir.

İşte 21. yüzyılda Tönnies’in doktrinin bu ikinci bölümünün özellikle
Türkiye’de gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz. Türkiye ve İslâm dünyası
tekrar cemiyetten cemaate doğru bir evrim geçirmektedir. Türkiye
çerçevesinden baktığım zaman Fethullah Gülen ve cemaatini diğer cemaatlerle
mukayese etmeye çalıştığımda; Türkiye’de cemaat tipolojileri şu beş gruba
ayrılıyor.

1. Politik cemaatler; bunların karakteristik özelliği politize ve doktrinel
olmaları ve misyon sahibi olmalarıdır.

2. İktisadî faaliyet endeksli alan cemaatler; bunların karakteristik özellikleri
ise pragmatik, uzlaşmacı ve rasyonel davranmalarıdır.

3. Lider eksenli cemaatler; kurtarıcı fikrine dayalı kültürü merkeze alırlar.
Meselâ bir cemaatin lideri Mehdi olduğunu düşünüyorsa cemaat sayısını
300’ün üzerinde tutmuyor, çünkü hadiste belirtildiği gibi Mehdi’nin
müntesipleri 300 kişiden ibarettir.

4. Türkiye’ye has cemaat tipi; bunun da karakteristik özelliği içe dönük,
iddiasız olması. Gündelik hayata vurgu yaparken anti-modernist bir tarzı
benimsemesi. Tamamen apolitiktir. Kendisi hakkında yazılan ve çizilenlerle
dahi ilgilenmez.

5. Hocaefendi’nin cemaat tipolojisi; bu, fikir ve lider eksenli cemaattir. Bunu
da ikiye ayırmak gerekir: Kitaba dayalı cemaat, bir de kitap ve lidere dayalı
cemaat. Bunun da karakteristik özelliği sosyal olması, millî olması ve küresel
açılıma yatkın olarak organize olmasıdır.

Bu noktada şunu söylemek gerekir; cemaat tarikat değildir. Türkiye’de çoğu
zaman böyle zannedilir. Oysa cemaat lideri şeyh değildir. Cemaatlerin



örgütlenme modeli tarihseldir. Tarihsel olarak cemaat, tarikat mirasından
muhakkak ki etkiler almıştır. Fakat tarikat değildirler. Meselâ Hocaefendi’nin
tarihten aldığı en önemli miras; ahilik, fütüvvet ve alperenliktir. Meşruiyet
çerçevesi değildir. Motivasyonu; kente uyumdur, modern hayata katılımdır,
merkezde yer alma veya merkezi etkileme çabasıdır. Beşeri ve toplumsal bir
tecrübedir şüphesiz. Artı ve eksileri, avantaj ve prestijleri vardır. Ama İslâm
dünyasının içte güçlenerek devam eden en önemli realitesidir. Post modern
zamanın ruhuna uygun bir gelişme modeli söz konusudur. Cemaat, tamamıyla
kente aittir.

Türkiye’de özellikle 1950, 1970 ve 1994 yıllarında 3 büyük göç dalgası
yaşandı. Milyonlarca insan demografik bir hareketlilik gösterip bulundukları
yerden ayrılarak büyük kentlere doğru aktılar. Ve burada siyaset, kültür ve
iktisadi hayat âdeta yeniden şekillendi ve yeni bir örgütlenme modeli ortaya
çıktı: Cemaatleşme.

İşte bu anlamda cemaat; kentin içinde ortaya çıkan, dinden ve tarihten ilham
alan fakat tarihi tekrar etmeyen yeni bir örgütlenme modelidir. Cemaat, modern
sosyolojinin –ve bizim pozitivist aydınlarımızın– zannettiği gibi ataerkil
değildir. Hiyerarşik bir örgütlenmeye de dayanmamaktadır. Tam aksine cemaat
tam olarak sivil toplum sayılmasa bile gönüllüdür, özerktir, iradîdir. Ayrıca
hükümet dışıdır. Zaten onu anlamlandıran ve mobilize kılan temel özellikler de
bunlardır.

Hocaefendi, diğer cemaatler ve diğer gruplarla mukayese edildiğinde
farklılığı ortaya çıkmaktadır. Benim kanaatime göre bu farklılık şu üç noktada
toplanıyor:

Birincisi; Kur’ân ve sünnete son derece bağlıdır. Önemli düşüncelerini ve
fikirlerini İslâmî usûle göre yapmaktadır. Yani ilâhiyatçılar gibi kullandığı üst
dil, seküler bir dil değildir. Türkiye’de ilâhiyatçılar dil olarak seküler bir dil
kullanıyorlar. Bilgiyi elde ederken, fikri geliştirirken akademik yöntemi takip
ediyorlar. Oysa Hocaefendi’nin dili dinin dilidir, İslâm’ın dilidir. Kullandığı
usûl, İslâm’ın usûlüdür. Yani Serahsî’nin usûlüdür. Şâtıbî’nin usûlüdür. İslâm
tarihinde kullanılan usuldür. Yani paradigmasına bağlıdır. Paradigması ise
Kur’ân ve sünnettir.

İkincisi; geleneğe uygun gelişme modelliği takip etmektedir. Bu son derece
önemlidir. Geleneğe uygun gelişmeden kasıt yani hem bir gelişme modeli
vardır, aynı zamanda da geleneğe bağlı olarak bunu sürdürmektedir.
Dolayısıyla reformist veya modernist bir hareket değildir. Aksine 19. yüzyıldan
bu yana tüm İslâm dünyasında söz konusu olan tecrit veya bir ihya hareketidir.



Üçüncüsü Hocaefendi’nin genel yaklaşımından sevâd-ı a’zamla beraber yol
aldığı görülür.

Hocaefendi’nin İslâmî ilimlere vukûfiyeti var. Temel İslâmî ilimlerden
tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf ve kelâm’ı iyi biliyor. Ayrıca modern dünyaya
vukûfiyeti var. Bu durum onu Bediüzzaman Hazretleri’nin anlattığı doğrultuda
iki kanatlı yapıyor. En çok ihtiyaç hissettiğimiz liderlik profili de budur. Çünkü
bizim geleneksel eski âlimlerimiz sadece metinleri nakledip, modern dünyayı
da bilmezlerdi. Aydınlarımız ise İslâmî ilimleri ve İslâm kültür mirası
konusunda okuma yazma bilmeyen ümmilerdir. Çünkü Arapça bilmiyorsanız,
Farsçadan anlamıyorsanız, Osmanlıcaya yabancıysanız ne İslâmî ilimleri
bilebilirsiniz ne de tarihten anlarsınız. Meselâ Farsça bilmiyorsanız
Selçuklular hakkında konuşamazsınız, çünkü bütün literatür Farsçadır.
Maalesef bizim hem akademik çevrelerimiz, hem bilim adamlarımız, hem de
aydınlarımız İslâm ve İslâmî ilimler ve İslâm tarihi konusunda bu anlamda
ümmilerdir. Fakat Hocaefendi’nin çizdiği aydın ulema profili –İslâm
dünyasında da benzerleri vardır– her iki dünyayı, tarihi, bugünü ve geleceği
potansiyel olarak algılama gücüne sahiptir.

İşte elinizdeki kitap bunun bir ürünü. “Ölümsüzlük İksiri”; onun hem İslâmî
ilimlere derin vukufiyetini hem de modern dünyayı iyi okuyuşunun bir örneği.

Ayrıca hislerini, duygularını ve ağlamalarını kitabı okurken zaten
hissedebiliyorsunuz.

Ali Bulaç
10 Aralık 2007

Bağlarbaşı / Üsküdar



Önsöz Yerine
Ölümsüzlük İksiri
“Âb-ı hayat” içip ölümsüzlüğe ermişler,
Hülyâları pırıl pırıl, ufuklarında nûr
Daha şimdiden varıp Cennetlere girmişler,
Esiyor çevrelerinde üfül üfül huzûr.
Ebediyet arzusu damarlarında kandır insanın. Beşer, ölümsüzlüğe meftundur,

sonsuzluğa âşıktır. Babadan kalma bir mirastır bu aşk. Şeytanın, Hazreti
Âdem’e vesvese vermeye çalışırken, “İster misin sana ebediyet (ölümsüzlük)
ağacını, zamanın geçmesiyle zeval bulmayan bir devlet ve saltanatı
göstereyim?”1 demesi bu yüzdendir; İnsanlığın Atası’nı (aleyhisselâm) “yasak
meyve”ye el uzattıran sâik, tabiatında var olan ölümsüz hayata kavuşma
rağbetidir.2

İnsandaki bekâ aşkına, ebediyet özlemine ve bitip tükenme bilmeyen
emellere karşılık dünya hayatının çok kısa oluşu, Âdem’in çocuklarına
yaşlılığın çaresini, ölümsüzlüğün şifresini ve sonsuzluğun sırrını arayıp bulma
fikrini ilham etmiştir. Bu düşünce, beşer tarihinin ilk dönemlerinden itibaren
hemen her toplumda tesirini göstermiş ve ebedî hayatın anahtarını arayan
kimselerin mücadelelerini anlatan Gılgamış destanı ve İskender efsanesi gibi
pek çok hikâyenin doğmasına sebebiyet vermiştir.

Hususiyle Ortaçağ’da, simyagerlerin en büyük hedefi, hem madenleri altına
çevireceğine hem de bütün hastalıkları iyileştireceğine ve hayatın sonsuza dek
sürmesini sağlayacağına inandıkları ölümsüzlük iksirini, efsanevî bir madde
olan “kibrit-i ahmer”i bulmak olmuştur.

Bazen “âb-ı hayat”, “aynü’l-hayat”, “nehrü’l-hayat”, “âb-ı câvidânî”, “âb-ı
zindegî”, “âb-ı bekâ” şeklinde anılan, kimi zaman “hayat kaynağı”, “hayat
çeşmesi”, “bengi su”, “dirilik suyu” sözleriyle nazara verilen, bazen de Hazreti
Hızır’a ve İskender’e atfen “âb-ı Hızır” ya da “âb-ı İskender” unvanlarıyla yâd
edilen bu sonsuzluk tiryakı, –suyun bütün canlılar için taşıdığı önemden dolayı–
genellikle bir çeşit su olarak tahayyül edilmiş ve bütün dünya mitolojilerinde
olduğu gibi, bizim kültürümüzün esaslarını meydana getiren dinî ve millî
eserlerde de çokça zikredilmiştir.

Bazı tefsircilere göre, Kur’ân-ı Kerîm’de, Musa (aleyhisselâm)ve Hazreti
Hızır kıssası anlatılırken3 de “âb-ı hayat” ima edilmiştir.4 Âyet-i kerimelerde
ve hadis kaynaklarında Hazreti Musa ile arkadaşının yanlarına azık olarak



aldıkları balığın nasıl dirildiğine dair herhangi bir açıklama yoktur. Fakat,
sadece Buhârî’de yer alan bir rivayete bakılacak olursa; Hızır’la buluşacakları
kayanın dibinde bir kaynak vardı ki, buna “aynü’l-hayat” (hayat pınarı, can
gözesi) deniyordu; çünkü, onun temas ettiği ölüler yeniden diriliyordu.5 İşte, bu
sudan sıçrayan damlalar balığa değince, balık hemen canlanıp bir kanala
atlamış, sonra da denize karışıp gitmişti.

Ayrıca, bazı İslâm âlimleri, Kur’ân-ı Kerim’deki Zülkarneyn kıssasını
açıklarken, Ortadoğu’da özellikle gayr-i müslimler arasında benimsenip yazıya
geçirilen İskender efsanesinden de yararlanmış ve o hikâyede vurgulanan
“hayat kaynağı” üzerinde de durmuşlardır. Gerçi, İskender efsanesindeki
aşçının yeniden dirilip bir anda suya dalan tuzlu balığı ile Hazreti Musa’nın
canlanıp denize atlayan balığı arasında küçük bir benzerlik vardır; ama aslında
Kur’ân-ı Kerim’in ve sahih hadislerin naklettiği olayların bu efsane ile bir
alâkası yoktur. Buna rağmen, bazı müfessirler bir fikir vermesi açısından
İskender efsanesinin bir kısmını kullanmışlardır ki, hikâyenin özeti şu
şekildedir: İskender-i Zülkarneyn, ebedî hayata erdiren ve olağanüstü güçler
kazandıran “âb-ı hayat”tan bahsedildiğini duyar ve bunu aramaya karar verir.
Halasının oğlu olan Hızır ile askerlerinin refakatinde yolculuğa başlar. Âb-ı
hayatın, “karanlıklar ülkesi”nde olduğunu öğrenir ve oraya gitmeye azmeder.
Yolda çıkan bir fırtına yüzünden Zülkarneyn ve Hızır askerlerden ayrı düşerler;
fakat, ilerlemeye devam eder ve bir müddet sonra karanlıklar ülkesine
ulaşırlar. Oraya girince, biri sağa, diğeri sola yönelerek her yanı kolaçan
etmeye başlar ve ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışırlar. Günler sonra Hızır
ilâhî bir ses duyar ve bir nur görür. Bunların kendisini cezbettiği yere gidince,
orada âb-ı hayatı bulur. Bu sudan içer, onunla yıkanır; böylece hem ebedî
hayata kavuşur, hem de fevkalâde kabiliyetler kazanır. Ne var ki, Zülkarneyn
aradığını bulamaz, kaderine razı olur ve bir süre sonra ölür.6

Evet, dünden bugüne Hızır’a özenenlerin binlercesi insanlığa âb-ı hayat
getirmek için Kafdağı’nın arkasına azm-ı râh etmiş; fakat, ekserisi o iksirin
emaresini dahi görememiştir. Çünkü, onlar mânâya bütün bütün kapalı kalmış,
ebediyet tiryakını maddede aramışlardır; aydınlık iklimlere açılma yerine
karanlıklar ülkesine seyahat yapmışlardır; kendi içlerine doğru yol vurup
gitmeleri gerekirken özlerinden her gün biraz daha uzaklaşmış ve âfakta
âfakîliklere takılmışlardır.

Oysa, ihtiyarı gençleştiren, hastayı iyileştiren ve ölmüşü ebedî diriliğe
erdiren bengi su gerçekten mevcuttur. O, “tevhid şerbeti”dir; yalnız Bir’i
görme, Bir’i bilme, Bir’i söyleme, Bir’i isteme, Bir’i çağırma, Bir’i talep etme,
mâsivâyla olan münasebetleri de hep O’nun hoşnutluğuna bağlama ve her şeye



O’ndan ötürü alâka duyma usâresinden elde edilen zülâldir. Cenâb-ı Allah’tan
habersiz ve haktan kopuk yaşayanların daha ömürlerinin baharındayken ölüm
yudumlamış gibi olmalarına, sonra da ebediyen hasret ve hicran içinde inleyip
durmalarına mukabil, kalb zirvelerine yükselip can gözüyle O’nu temaşa
edenler, her şeyi bulmuş ve hizlandan kurtulmuş sayılırlar. Şu kadar var ki,
böyle bir şâhikaya ulaşma, hayvaniyeti bırakıp cismaniyetten uzaklaşmaya ve
biyolojik hayat çeperinden sıyrılarak, kalb ve ruhun hayat mertebelerine
yönelmeye bağlıdır. Bu yolun en hızlı yükselme vasıtası ise, iman, mârifet ve
muhabbetullah hakikatlerine karşı sürekli açık durmaktır. Bu itibarla, tevhid
“aynü’l-hayat”tır, iman “âb-ı bekâ”dır; mârifet “can gözesi”, muhabbet “Hızır
çeşmesi” ve İslâm ebedî saadet bahşeden bir “kevser çağlayanı”dır.

Vakıa, insan fânidir; fakat, o bekâ için halk edilmiş ve bâki bir Zât’ın aynası
olarak yaratılmıştır. Mevlâ-yı Müteâl, insana Kendi bâki esmâsının cilvelerine
ve nakışlarına medar olacak bir suret bahşeylemiş ve onu bâki meyveler
verecek işleri görmekle tavzif etmiştir. Demek ki, beşerin hakikî vazifesi, bütün
istidadıyla o Bâkî-i Sermedî’nin esmâsına yapışıp, ebed yolunda O’nun
rızasına yürümektir. İnsanın saadeti de buna bağlıdır. Şu hâlde, diliyle ِيقاَب اَي 

ِيقاَبْلا َتَْنأ   dediği gibi, kalbi, ruhu, aklı ve bütün letâifi ile de O’nun yegâne
Bâkî, Ezelî ve Ebedî, Sermedî, Mâbud, Maksud, Mahbub, Matlub ve Dâim
olduğunu haykırabilen bir insan gerçek bengi suyu bulmuş demektir. Çünkü,
Bâkî’ye müteveccih olmak “âb-ı bekâ” yudumlamaktır. Zaten, mutasavvıflar,
âb-ı hayatı, Cenâb-ı Allah’ın “Hayy” isminin hakikatinden ibaret görmüş ve bu
ism-i şerifi öz vasfı hâline getiren kimselerin, ölümsüzlük iksiri içmiş olacağını
söylemişlerdir.

Fâniliğin ve ölümün yüzündeki kara perdeyi yırtan, kabri ebedî saadet
âleminin bekleme salonu olarak gösteren ve mutluluk arayan gönülleri hayat
ırmağına ulaştırıp onlara sonsuzluk şerbeti içiren Resûl-i Ekrem (sallallâhu
aleyhi ve sellem) de bir rahmet menbaıdır. Hasta ruhlar O’nun sözleriyle
şifayab olur, ölü gönüller O’nun nefesleriyle ebedî hayatı bulur.. ve O’nun
şefaati bütün mü’minler için bir can suyudur.

Aynı zamanda, Kur’ân-ı Kerim de “aynü’l-hayat”tır; o da kendisine
yönelenlere sürekli kevser sunan bir pınardır. İki cihan saadetinin yol
göstericiliği O’na verilmiştir; ebedî mutluluğun altın anahtarı O’nun elindedir.
O, bütün bir ölü dünyayı tertemiz soluklarıyla canlandıran ruh ve yeryüzünde
Hak rahmetinin temsilcisi olan nurdur. İnsanlığa doğru yolda yürüyüp ilâhî
dergâha varma âdâbını öğreten ve ruhlara ünsiyet salıp varlığın çehresini
ebediyete çeviren O’dur.



Diğer taraftan, şayet insan, şahsî benliğine bağlı kalırsa, o, bir zerre, bir
damla, hatta bir hiç olmaktan asla kurtulamaz. Fakat, Cenâb-ı Hakk’ın, Resûl-i
Ekrem’in ve Kur’ân-ı Kerim’in diriliş çağrısına kulak verip, benlik fânusunu
taşa çalarak gönlünün enginliğine açılır, sonra da diğer mü’minlerle birleşip
kaynaşır ve kendi dar dünyasının dışında ayrı bir heyete karışır ise, hemen bir
güneş, bir umman ve bir kâinat hâlini alır. Birbiriyle birleşen yağmur
damlalarının çağlayana dönüşmesi gibi, o da, âdeta bir ırmağın parçası hâline
gelerek sonsuzlaşma yoluna girer ve değerler üstü değerlere yükselir. Bu
sayede, o, gönül bahçesinin çiçekleri misillü her zaman taptaze kalır ve
kat’iyen sararıp solma bilmez. Ayın ve güneşin doğup batması, gece ve
gündüzün değişip durması onu asla eskitemez. Böyle bir birliğe ulaşamadığı
takdirde ise, sadece dünyevî ve maddî değerlere bağlı kalır ki bunların kıymeti
de kabrin eşiğine kadardır. Gün gelip ölüm kapıyı çalınca her şey biter; o da
hazan vurmuş yapraklar gibi savrulur gider. Bu açıdan, Din-i Mübîn’in çatısı
altında kardeşlik çizgisinde bir araya gelme de bir tatlı su kaynağının başına
otağını kurma demektir.

Evet, böyle bereketli bir kaynaktan ebedi canlılık tiryakı yudumlayan
ölümsüz ruh, her mevsimde zindeliğini korur ve ayrı bir hayat cilvesi gösterir.
Çünkü o, kardeşleri arasındayken “şahs-ı mânevî”ye terettüp eden bütün
semerelere ortak olur, orada imana, ümide kavuşur; böylece Hızır’ın âb-ı hayat
içtiği aynı kâseyi tutar ve ebedî var olmanın sırrını anlar. Artık, onun için
sararıp solma, pörsüyüp zebil olma asla söz konusu değildir. Yeryüzünde, bin
çeşit ölüm kol gezse de, o asla bedbinliğe ve yeise düşmez; kendi güç ve
tâkatinin tükendiği anlarda hemen sâdık dostlarından istimdad eder ve bir
müddet de onların ayaklarıyla yürür. Böylece her zaman dinç kalmasını bilir ve
diriltici soluklarıyla başkalarına da şevk verir. Kırık Mızrap’ın şu ifadeleri
onun atmosferini tarif ediyor gibidir:

“Artık ne hicranlı akşam, ne ağlayan hazan;
Rûhun râbıtalarıyla her yan masmavidir.
Her seste bir ölümsüzlük nağmesi nümâyân;
Bu iklimde her fâni âdeta semâvîdir...”7

Bir hususa daha değinmek gerekir ki; canlı ve diri kalabilmek sadece ferdî
ve şahsî bir mesele değildir; uzun soluklu, kalıcı ve zinde olabilmek toplumları
da ilgilendiren bir mevzudur. Zira, her millet için de bir ömür söz konusudur.
Tarih boyunca, bir milletin içtimâî yapısını düzenleyenler, yükselmesini
deruhte edenler ve rehberliğini yüklenenler, hareketlerini fıtrat kanunlarına
uydurma hususunda ne kadar titizlik göstermiş, toplumun ruhuna ne kadar vâkıf



olabilmiş ve çağın getirdiği ihtiyaçlara ne ölçüde nüfûz edebilmişlerse,
çalışmalarında o derece semereli olmuş ve milletlerine de o nispette
ölümsüzlük vaadedebilmişlerdir.

Şayet, milletin fikir mimarları, istikbâlin emanetçileri olan genç kuşaklara,
dini ve müspet ilimleri tâlim etmenin yanı sıra, iniş ve çıkışlarıyla bütün bir
geçmişlerini de öğretebilmiş, zirvelerde dolaştıkları devirleri destanlaştırarak
onların aşk ve heyecanlarını kamçılayıp onlarda yeni yeni kahramanlık duygu
ve düşüncelerini geliştirebilmiş, hasımlarından gördükleri ihânet, gadir ve
maddî-mânevî her türlü tahribatı yine onların metafizik gerilimleri hesabına
kullanabilmişlerse, gelecek adına müspetlerden müspet en mükemmel işi
yapmış, en büyük hamlede bulunmuş ve toplumun bünyesine ölümsüzlük
iksirini aşılamış olurlar.

İşte, Mart 2007-Eylül 2007 arasındaki sohbetlerden derlenen ve Kırık Testi
serisinin yedinci halkasını teşkil eden elinizdeki bu kitap, buraya kadar arz
etmeye çalıştığımız bütün kollarıyla bir hayat ırmağını gösterdiği ve âb-ı
hayatın geniş mânâlarından hemen hepsine bir şekilde değindiği için
“Ölümsüzlük İksiri” adını almıştır. Aslında, bu isim, tevazu ve mahviyeti
gereği kitaplarına umumiyetle “Kırık Mızrap”, “Küçük Dünyam”, “Kırık Testi”
gibi iddiasız ve mütevazi isimler koyan Muhterem Fethullah Gülen Hocamız’ın
genel üslûbuna aykırı gözükmektedir. Fakat, Aziz Hocamızın muhtemel beş-on
isimden birini tercih ederken nazar-ı itibara aldığı husus, kitabın kendisinden
ziyade, sohbetlerin ve makalelerin özünü, esasını, eksenini oluşturan ulvî
hakikatlerdir. Ona göre; kitabın bizâtihî kendisi değil, ihtiva ettiği ve
yörüngesinde döndüğü yüce gerçekler birer ebediyet tiryakıdır. Evet,
Hocaefendi’nin, sorulara cevap sadedinde dile getirdiği dinî, sosyal ve kültürel
meseleler hakkındaki tahlillerini içeren “Ölümsüzlük İksiri”, Din-i Mübîn’in
hem ferdî hem de içtimai problemlere deva olarak sunduğu “âb-ı câvidânî”yi
nazara vermektedir.

Hatırlanacağı üzere; bu silsiledeki bir önceki kitabın adı “Diriliş
Çağrısı”ydı. Onda, bütün adanmış ruhlar, yazıyla, şiirle, resimle, musikiyle,
sanatın değişik dallarıyla ve her şeyden öte dini güzel temsil etmek suretiyle
her yerde yeniden doğuşun mümessili olmaya ve insanlara diriliş nefhasında
bulunmaya davet ediliyordu. Ayrıca, “Diriliş Süvarisi”nin vazifesinin, gözleri
yolda ve kulakları seste, bitmeyen ümit ve sarsılmayan azimle rehber bekleyen
insanlara bir ümit, bir aşk, bir ışık sunmak ve dudağı kuruyanlara kâse kâse
hakikat zemzemi içirmek olduğu vurgulanıyordu. Şimdi, bu kitapta da dirilişi
ebedi kılacak birer “âb-ı hayat” olan yüce gerçekler ve onları insanlığa
sunarken dikkat edilmesi gerekenler birbirinden farklı gibi görünen ama bir



bütünü oluşturan sohbetler vesilesiyle anlatılıyor.
Daha önceki kitaplar için karaladığımız önsözlerde de belirttiğimiz ama bir

kere daha hatırlatma lüzumunu duyduğumuz bir mesele de şudur: Sohbetleri
yazı üslûbuna taşırken, yeni nesillerin daha kolay anlamasını sağlamak için bazı
kelimeleri bugün kullanılan sözcüklerle açmamız ya da değiştirmemiz icap etti.
Kur’ân âyetlerinin, hadis-i şeriflerin, Osmanlıca, Arapça ve Farsça metinlerin
sadece meallerini verip geçmemiz gerekti. Oysa, asılları o mübarek
dudaklardan dökülürken ne kadar müessir ve ne denli inşirah vericiydi. Tabiî,
sohbetleri yazıya geçirirken ve neşrederken, “algıda seçicilik” âdetine misal
olabilecek şekilde, sadece anlayabildiğimiz ve en önemli gördüğümüz konulara
yer verdik. Dolayısıyla, şayet bu çalışma, ilim ve irfan bakımından engin ve
ufuklu insanların ellerinden çıksaydı, mutlaka o konuşmalarda daha pek çok
hususa değinildiği ve satır aralarına nice nüktelerin sığdırıldığı görülecekti.
Eğer, işinin uzmanı bir fıkıhçı, bir hadisçi, bir kelâmcı ya da bir tefsirci kendi
sahası zaviyesinden Aziz Hocamız’ı dinleseydi, o zaman belki hiçbir cümle
dışarıda kalmayacaktı ve Allah’ın inayetiyle, her biri diğerinden güzel birkaç
kitapla birden tanışma imkânımız olacaktı. Bu itibarla, bu kitapta okuyacağınız
her güzel ve isabetli beyan Muhterem Hocamız’dan dinleyip kaydettiğimiz
ifadeler olsa da, kusurlar, bizim nâkıs idrâkimize; hatalar, kavrama ve
ifadedeki eksikliğimize aittir.

Bu vesileyle, Aziz Hocamız’ın düşünce dünyamızı ve gönül âlemimizi hep
aydınlatmasını Cenâb-ı Allah’tan dileniyor, Zât-ı Âlî’lerine sağlık, sıhhat ve
afiyet diliyor; dua, takdir, tenkit ve teklifleriyle bize destek olan dostlarımıza
ve Ölümsüzlük İksiri’ni on binlerce okuyucu ile buluşturan Yayınevine sonsuz
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Cenâb-ı Rahman u Rahîm Rabbimiz’in merhametini, Hazreti Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz’in şefkatini,
Kur’ân-ı Mecîd’in şefaatini ve mü’minlerin dualarını celbeylemeye vesile
olması ümidiyle...

Osman Şimşek
Pennsylvania, 14 Kasım 2007

sizdenherkule@gmail.com
1 Tâhâ sûresi, 20/120.
2 A’râf sûresi, 7/21.
3 Kehf sûresi, 18/60-82.
4 et-Taberî, Câmiu’l-beyân 15/279; el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 11/15.
5 Bkz.: Buhârî, tefsîru sûre (18) 3; Müslim, fezâil 170.
6 Bkz.: es-Suyûtî, ed-Dürru’l-mensûr 5/444-447.
7 M. F. Gülen, Kırık Mızrap s.81 (Rûhun Râbıtaları).



Kınalı Kuzular ve Şehit Cenazeleri
Soru: Son günlerde, şehitlerimizin cenaze törenlerinin âdeta mitinge

dönüştürülmesini ve bu vesileyle bazı devlet büyüklerinin protesto edilmesini
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Şehitlik, Hak katında nübüvvet ve sıddîkıyet makamlarından sonraki
en büyük payedir. Kur’ân-ı Kerim, şehitlere ölü denilemeyeceğini, onların
mânen ölmediklerini, şehadet şerbeti içmeleriyle beraber farklı bir hayat
mertebesine geçirildiklerini ve ötede pek büyük mükâfat elde edeceklerini
değişik âyet-i kerimelerde dile getirmiştir: “Allah yolunda öldürülenler
hakkında “ölü” demeyin. Bilâkis, onlar diridirler, fakat siz bunun farkında
değilsiniz.”1 mealindeki ilâhî beyan şehitlerle alâkalı âyetlerden sadece
biridir.

Şehitler Ölmez
Evet, şehitler ölmezler; onlar bu mihnet yurdundan ayrılsalar da hâlâ

canlıdırlar; fakat, hayatlarını bizim şuur alanımızı aşkın ve farklı bir buudda
devam ettirdiklerinden dolayı biz onları göremeyiz ve fizikî olarak onlarla bir
araya gelemeyiz. Merâtib-i hayatı anlattığı mektupta Nur Müellifi’nin de
üzerinde durduğu gibi; şehitler, dünyevî hayatlarını Hak yoluna feda ettikleri
için, Cenâb-ı Hak, dünya hayatına benzer, fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı
âlem-i berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş değil de, daha iyi
bir âleme gitmiş olarak bilirler; Allah’ın ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan
dolayı sevinç içinde, kemâl-i saadetle mütelezziz olur ve ölümdeki firak
acısını, ayrılık elemini hiç hissetmezler.2 Bizim bazı rüyalarda bambaşka
iklimlerde dolaşıp nefis nimetlerden istifade etmemize benzer bir şekilde onlar,
Allah Teâlâ’nın nimetlerinden yer, içer ve oradan oraya uçup gider, neşe içinde
seyahat ederler. Cenâb-ı Hakk’ın onlara lütfettiği nimetler öyle büyük ve
güzeldir ki, bütün şehitler, henüz kendilerine kavuşmamış müstakbel
arkadaşlarına, “gelecekleri yerde hiçbir korku olmadığına ve asla üzüntü
hissetmeyeceklerine” dair müjde vermek isterler. İşte, şehitler hakkında
herhangi bir değerlendirmede bulunmadan önce Mevlâ-yı Müteâl’in onlara
ihsan ettiği büyük makamla alâkalı bu hususiyetlerin nazara alınması
gerekmektedir.

İslâm âlimleri, şehitleri, kendilerine uygulanan dünyevî hükümler ve Allah
katındaki durumları itibarıyla üç kısma ayırmışlardır. İ’lâ-yı kelimetullah
yolunda ve savaş meydanında vefat eden3 ya da malını, canını ve ırzını



korurken haksız yere öldürülen kimseler hem dünya ve hem de ahiret
bakımından şehittirler.4 Bu şehitler yıkanmaz ve kefenlenmezler; üzerlerindeki
palto, parke, silâh, mest gibi fazlalıklar çıkarılsa da kanlı elbiseleriyle
gömülürler. Onlar mübarek kanlarıyla yıkanmışlardır; Resûl-i Ekrem
Efendimiz, şehitlerin kanının ötede misk ü anber gibi kokacağını, dolayısıyla
şehadete erdikleri hâl üzere, vücutları yıkanmadan ve kanlı elbiseleri
üzerlerindeyken gömülmelerini tavsiye etmiştir.

Kalben inanmadığı hâlde Müslüman görünen ve Müslümanların yanında
savaşırken öldürülen kimseler de dünyevî kıstaslar açısından şehit sayılırlar,
yıkanmadan namazları kılınarak elbiseleriyle gömülürler. Fakat, bunlar,
kalblerine nigehbân olamadığımız için dünya hükümleri bakımından şehit kabul
edilseler de Allah katında şehit sevabı alamayacaklardır.

Bazıları da vardır ki, Hak katında şehittirler ve şehit mükâfatına nâil
olacaklardır; ancak bunlar, diğer ölüler gibi yıkanır, kefenlenir ve namazları
kılınarak defnedilirler. Sâdık u Masdûk Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Şehitler beştir: Vebaya tutulanlar, iç hastalıklarına yakalananlar, suda
boğulanlar, göçük altında kalanlar ve Allah yolunda canından olanlar.” 5

Ayrıca, aile ve çocuklarının geçimini sağlamak için helâl yoldan çalışıp
kazanırken ölen kimseler6 ve ilim yolunda can verenler7 de ahiret şehidi
sayılmışlardır. Doğum esnasında ölen mü’mine kadın ve karın ağrısından ya da
apandisit sancısından ölen bir mü’min de şehit kabul edilir.8

Şühedanın Cenaze Namazı
Bazı fıkıh imamları, Uhud şehitlerinin yıkanmadan, kefenlenmeden ve cenaze

namazları da kılınmadan defnedildiklerini söyleyip “Şehitler için cenaze
namazı kılınmaz; çünkü onlar ölü değillerdir.”9 fetvasını vermişlerdir; fakat, bu
fetva dinimizde şehitlere biçilen değeri göstermesi bakımından önemli sayılsa
da, genel uygulama şehitler için de cenaze namazı kılınması şeklinde olmuştur.
Rehber-i Ekmel Efendimiz’in Uhud’da Hazreti Hamza ve başka bir sahabi için,
daha sonraki savaşlarda da bütün şehitler için cenaze namazı kıldığına dair
rivayetler vardır.10

Bilindiği gibi, cenaze namazı farz-ı kifâyedir; yani bir beldede bazı
Müslümanların bu namazı kılmalarıyla, diğerlerinin üzerinden yükümlülük
kalkar. Şayet, bir mü’minin cenaze namazı hiç kılınmazsa, o beldedeki bütün
Müslümanlar sorumlu ve günahkâr olurlar. Cenaze namazının farz-ı kifaye
kabul edilişi dinin özündeki “kolaylaştırma” disiplininden dolayıdır. Eğer,
farz-ı ayn olsaydı, cenazeyi duyan herkesin o namaza katılmaları zaruri olurdu



ki, bu da bazı insanları çok zor durumda bırakabilirdi. Bu itibarla, cenaze
namazının farz-ı kifaye sayılması, onun hafife alınabileceği mânâsına
gelmemektedir; bilâkis, o çok önemli olduğu için farz kılınmıştır; fakat,
insanların altından kalkamayacakları bir külfet hâline gelmemesi için de
“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız!”11 disiplini esas alınarak “farz-ı kifaye”
olarak hükme bağlanmıştır.

Evet, cenaze namazı bir ibadettir. Beş vakit namaz, oruç, hac, tilâvet secdesi
gibi ibadetlerimizi nasıl belli kural ve kaideler çerçevesinde eda ediyorsak,
cenaze namazında da bazı kaidelere uymamız zaruridir. İbadetlerde esas olan
Cenâb-ı Allah’ın takdir ve tayini, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in de tebliğ ve
temsilidir. Hiç kimse kendi hissiyatına göre ibadetlere bir kalıp biçemez, şahsî
kanaatleri istikametinde onlara eklemeler ve çıkarmalarda bulunamaz; herhangi
bir ibadet, din tarafından hangi kurallara bağlanmışsa, onun ibadet keyfiyetini
koruması için işte o kurallar çerçevesinde eda edilmesi şarttır. Bu açıdan,
cenaze namazı da dinî ölçüler çerçevesinde ele alınmalı ve din onunla alâkalı
hangi kaideleri vaz’ etmişse, mutlaka onlara bağlı kalınmalıdır.

Kalb Hüzünlenir, Göz Yaşarır Ama...
Zannediyorum şehit cenazeleri konusunda tashihinde en çok zorlanacağımız

husus şehadet haberinin alınmasıyla başlayan ve defin sonrasına kadar aralıksız
devam eden feryat ü figânlar, yaka paça yırtmalar, bağırıp çağırmalar ve kadere
taş atma sayılabilecek sözlerdir. Bazı bencil ruhlara göre, ateş düştüğü yeri
yaksa da, mukaddesâtımızı koruma uğrunda şehit olan yiğitlerimizin acılı
haberleri hepimizin bağrına bir kor olarak düşmektedir. Her şehadet haberi ve
her şehit cenazesi bütün bir millet olarak hepimizin yüreklerini dağlamaktadır.
Evlâdının tabutuna sarılıp ağlayan anne-babalar karşısında hangi vicdan sahibi
gözyaşı dökmez ki?!. Buğulu gözlerle hayat arkadaşını son yolculuğuna
uğurlayan eşlerin ya da babasının tabutuna veda bûsesi konduran çocukların
hüzünlü tabloları karşısında hangi selim kalb parça parça olmaz ki?! Şahsen,
her şehit cenazesinde televizyon karşısında donup kaldığımı, çocuğunu, eşini,
babasını kaybeden insanların elemleriyle iki büklüm olduğumu ve gözyaşlarımı
tutamadığımı söyleyebilirim. Evet, biz insanız, hepimiz hissiyat sahibiyiz;
bazen hüzünleniriz, kederle dolarız, gönlümüze hakim olamaz ve ağlarız. Fakat,
acaba en zor şartlarda bile hüznümüzü ve davranışlarımızı dengelememiz
gerekmez mi?!.

Şefkat Peygamberi Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir kadının, vefat
eden çocuğunun başında feryat ü figân edip ağladığını, üstünü başını yırtıp
uygunsuz sözler sarfetmekte olduğunu görür.. görür ve kadına yaklaşarak hem



onu teselli etmek hem de sabır tavsiyesinde bulunmak ister. Kadın, Resûl-i
Ekrem Efendimiz’i tanımadığından, “Git başımdan, sen benim başıma
gelenleri bilmiyorsun!..” der, konuşmaya yanaşmaz. Peygamber Efendimiz,
daha hiçbir söz söylemeden kadının yanından ayrılır. Orada bulunanlar, acılı
anneye onun Allah Resûlü olduğunu söyleyince, kadın daha müthiş bir sarsıntı
ile sarsılır; bilmeden Resûl-i Ekrem’e karşı saygısızlık etmiş olduğuna çok
üzülür. Koşarak Efendimiz’in saadet hanesine varır; kapıda ne nöbetçi vardır
ne de koruma, hemen içeriye girer; Efendimiz’den özür diler. Allah Resûlü ona
cevab-ı hakîm olarak şunu söyler: “Sabır, musibetin ilk şokunu yediğin
zamandır.”12 Evet, asıl ve makbul sabır, insanın başına bir felâket geldiği ilk
anda onun bir imtihan olduğuna inanması, kadere razı olması, belâ karşısında
dayanıp katlanması ve bağırıp çağırmaktan, yaka paça yırtmaktan, uygunsuz
sözler sayıp dökmekten uzak kalmasıdır.

Tabiî ki, çok sevdiği bir insanın ölüm haberini almak anne-baba, abi abla, eş
dost ve çoluk çocuk için pek acı bir hâdisedir. Böyle bir haber karşısında
üzülmek ve ağlamak insan olmanın iktizasıdır. Ne var ki, İnsanlığın İftihar
Tablosu bizim için her meselede en güzel örnektir; o bir insanın başına
gelebilecek pek çok musibeti görüp yaşamış ve bu musibetler karşısındaki tavır
ve duruşuyla da bize hüsnümisal olmuştur. Meselâ, ciğerparesi, oğlu İbrahim
daha küçücük yaşında vefat edince, Müşfik Nebi, gözyaşlarıyla yanaklarını
ıslatmış ve etraftakilerin “Sen de mi yâ Resûlallah?” sualine muhatap
olmuştur. Peygamber Efendimiz’in cevabı bizim için çok güzel bir ölçüdür:
“Göz yaşarır, kalb hüzünlenir; buna rağmen, biz Rabbimizin razı
olacağından başka bir söz söylemeyiz!” Bunu söyleyen Peygamber Efendimiz,
kucağında son nefeslerini alıp veren biricik oğlunu öpüp koklamış, bağrına
basmış ve “Ey İbrahim, gerçekten senin firkatinden dolayı mahzunuz.”13

deyip gözyaşı dökmüştür ama kaderi tenkit mânâsına gelecek ve isyan ifade
edecek tek kelime söylememiştir.

Rehber-i Ekmel Efendimiz’in bu ikazları bir cenaze karşısında, özellikle de
bir şehidin huzurunda nasıl davranmamız gerektiğini gösteren çok önemli
ölçülerdir. Evet, bir yiğidimizin kanlı gömleğini görünce üzülürüz, gözümüz de
yaşarır; fakat o, paramparça olsa bile boşa gitmiş değildir ki!. O, canını
beyhude vermemiştir; kurban olması gereken bir yerde kendini feda etmiştir..
etmiş ve fânî hayatının beş-on senesini Hak yoluna kurban etmesine mukabil
ebedî saadeti kazanmıştır. Allah’ın izniyle, o Firdevs’e uçmuştur, şimdi
Peygamber Efendimiz’in meclisinde bulunuyordur. Bu itibarla, geride kalanlar,
onun ayrılığından dolayı kederli olabilirler ama bağırıp çağırmaları, çığlık
koparmaları ve isyan ifade eden sözler söylemeleri hem şehit ailesine yakışmaz



hem de çok pahalı bir pâyeye talip olup onu canıyla satın alan şehide karşı
saygısızlık olur.

Kınalı Kuzular
Biz tarih boyu vatanımızı, milletimizi, dinimizi ve mukaddesâtımızı koruma

uğruna cephelerde ordular feda etmiş, yüzbinlerce şehit vermiş bir milletiz.
Daha yakın tarihte sadece bir cephede ikiyüzellibinden fazla vatan evlâdını
kutsal değerlerimize kurban etmişiz. Ninelerimiz evlâtlarını mücahede
meydanına gönderirken bir kurbanlık gibi onları kınalamışlar da “kınalı kuzum”
deyip alınlarından öperek cepheye uğurlamışlar. Onların şehadet haberini
alınca da gözyaşlarını içlerine akıtmışlar ve “Elhamdülillâh, Cenâb-ı Hak bana
da şehit annesi olmayı nasip etti.” demiş, şehitleriyle övünmüşler. Hicran,
hasret ve firak hislerini kadere rıza ve ahiret saadeti recasıyla bastırmışlar.
Onların hicran ve firak türkülerini bile ele alıp değerlendirseniz, hepsinde bir
rızanın tüllendiğini, bir hoşnutluğun esip durduğunu ve bir şehide yakın olmanın
verdiği inşirahın çağladığını görürsünüz.

Bugün dünden farklı değildir; şimdi de, bazı şekâvet grupları ülkenin bir
parçasını koparıp orada belli emellerini gerçekleştirmek için uğraşıyor, vatanın
birliğine, milletin bütünlüğüne saldırıyorlar. Bugün de bir çeşit savaş oluyor.
Emniyet güçlerimiz, haince tuzaklara ve vur-kaç taktiğiyle gerçekleştirilen
sinsice saldırılara karşı vazgeçirme, caydırma, yakalama, hesaba çekme ve
nihayet bunların hiçbiri fayda etmezse öldürme savaşı veriyor. Öyleyse, bu
millet dün cepheye gönderdiği yiğitlerini hangi duygularla göndermiş ve
şehitlerini hangi hislerle bağrına basmışsa, bugün de aynı tavır ve davranışı
sergilemelidir ve sergilemektedir. Anne-babalar, eş ve çocuklar yine
bağırlarına taş basmalı, “Elhamdülillâh, muvakkat ayrılığın acısı var ama ben
artık bir şehit yakınıyım. İnşaallah, ötede bana da şefaat eder, beş-on senelik
firaka bedel ötede ebediyen beraber oluruz. Evet, o benden evvel
Peygamberimiz’e kavuştu, şimdi Allah’ın rahmet atmosferinde huzur içinde
dolaşıyor.” demeli.. demeli ve kalbi hüzünle dolsa da, gözü yaşarsa da, isyan
etmemeli, feryat koparmamalı, yaka paça yırtmamalı.

Cenazeye katılan dost ve yakınlar şehit ailelerini bu konuda takviye etmeli;
illa orada biri konuşacaksa, diyanet camiasından bir görevli söz almalı; “Evet,
evlâdınızı kaybettiniz, kardeşinizi öteye uğurladınız, beyinizden ayrıldınız.
Fakat, biliyorsunuz ki, o boş yere ölmedi, ademe mahkûm olmadı, yokluğa ve
toprakta çürümeye gitmedi. O, Cennet’e girmeye gitti, Allah’ın rıza ve
rıdvanına ermeye gitti. Efendimiz’in mübarek cemalini görmeye gitti. Belki
bugün belki de yarın, sizin de gideceğiniz yerlere bir mânâda keşfe gitti. Size



yer hazırlamaya, sonra elinizden tutup sizi de yanına almaya gitti. Evet, o
yokluğa düşmedi, muvakkat bir firakla sizden ayrılıp ebedî vuslata
hazırlanmaya gitti. Askerlikten terhis oldu da öyle gitti. İnşaallah ötede sizin
ahiret azığınız olacak, en bunaldığınız anda birden ortaya çıkıp elinizden
tutacak ve size şefaat edecek.” demeli ve herkesi mü’mince davranmaya davet
etmeli.

Cenazede Hüzün, Vakar ve Temkin
Bir kere daha ifade etmeliyim ki, bunları insanî hisleri tamamen bir kenara

bırakarak ve şefkat duygusunu görmezlikten gelerek söylemiyorum.
Üzülmemenin, ağlamamanın ve o acıyı bir anda yüreğe gömmenin âdeta
imkânsız olduğunu kabul ediyorum. Fakat, elimize, dilimize, tavır ve
davranışlarımıza hâkim olmanın da irademiz dahilinde bulunduğuna
inanıyorum. Nasıl ki, insan çok öfkelendiği zaman kötü sözlerle dilini
kirleteceğine 14 ّللِاب ِهٰ َِّالإ  َةَّوُق  َالَو  َلْوَح  ّللا ,diyerek ona hâkim olur َال  ُهٰ اَنُبْسَح 
15 ُلِیكَوْلا َمِْعنَو   sözüyle öfkesini bastırır; şehit yakınları da o acılarını dua ile
bastırmalı, illâ bir şey söyleyeceklerse dillerini dua ve yakarışla meşgul
etmelidirler. Meselâ, toplumumuzda vefat edenin arkasından Fatiha okumak
âdet olmuştur; şehit yakınları da durmadan Fatiha okumalı ve böylece hem dua
etmeli hem de dillerini kötü sözlerden korumalıdırlar. Vefat edenin ardından on
bir defa ihlâs sûresi okunabileceğini de Hedyü’n-Nebî gibi bazı kitaplarda
görmüştüm. Onlar on bir değil, gerekirse yüz on ihlâs okumalı ve böylece hem
içlerindeki sıkıntıyı atmalı hem sevap kazanmalı ve hem de şehit için taze gül
demeti mahiyetinde bir hediye göndermiş olmalıdırlar. İsyan edercesine bağırıp
çağırma yerine böyle yapanlar, Cenâb-ı Hak’tan gelip kendilerine ulaşan bir
sekînenin bütün benliklerini sardığını ve kendileri için eşsiz bir teselli kaynağı
olduğunu göreceklerdir.

Diğer taraftan, cenaze namazına katılanlar ve kabristana kadar cenazeyi takip
edenler de yol boyunca lüzumsuz lâkırdı etmemeli, yüksek sesle konuşmamalı
ve hatta bağıra bağıra zikretmekten ve yüksek sesle Kur’ân okumaktan da
kaçınmalıdırlar. O esnada hep ölümü ve ahireti hatırda tutmalı, kendi
hayatlarının muhasebesini yapmalı ve akıbetlerini düşünmelidirler. Musallanın
ya da kabrin başında, genel manzara ve atmosferi değerlendirerek insanları
tenbihe matuf bir iki söz söylemek matlup olsa da, oralarda konuşulacağına ve
nutuk atılacağına dair delil sayılabilecek bir misal mevcut değildir.
Günümüzde olduğu gibi nutuk atmalar, saygısızca bağırıp çağırmalar ve insanın
en ciddî olması gerektiği yerde küstahlıktan başka bir şey ifade etmeyen çirkin



davranışlar dinin özüne terstir. Belki orada, sözü başkalarına müessir olacak
hâlis bir insanın ölüm ve ötesi ile alâkalı bazı hakikatleri hatırlatması, her
zaman bir araya gelemeyen o insanları bazı hususlarda ikaz etmesi makbul
olabilir. Fakat, bu da Peygamber Efendimiz ve selef-i salihîn tarafından çok
yapılmamıştır. Resûl-i Ekrem Efendimiz birkaç cenaze münasebetiyle bir iki
tavsiye ve nasihatte bulunmuştur ama cenaze başında nutuk atmayı bir sünnet
hâline getirmemiştir.

İbn Mes’ud (radıyallâhu anh) Resûl-i Ekrem Efendimiz’in kabristandaki bir
hâlini şöyle anlatır: “Hazreti Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) elindeki
çubukla yere kare biçiminde bir şekil çizdi. Sonra, bunun ortasına bir çizgi
çekti, onun dışında da bir hat çizdi. Sonra bu hattın ortasından itibaren bu
ortadaki hatta istinat eden bir kısım küçük çizgiler attı. Resûlullah
(aleyhissalâtu vesselâm) bu çizdiklerini şöyle açıkladı: “Şu çizgi insandır.
Şu onu saran kare eceldir. Şu dışarı uzanan çizgi de onun emelidir. (Bu emel
çizgisini kesen) şu küçük çizgiler ise musibetlerdir. Bu musibet oku, yolunu
şaşırarak insana değmese bile, diğer biri değer. Bu da değmezse ecel oku
değer.”16

Habîb-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ölümü ve eceli
hatırlatışı sahabenin gözlerini yaşartmış, Hazreti Osman gibi bazıları
ağlamışlardır.17 Çünkü, bir cenazenin teşyii ve defin zamanı muhasebe ve
ölümü derince duyma anıdır; musalla ve kabir içten içe ağlanacak mekânlardır.
Tabut ve mezar, insanın bir gün kendisinin de içine gireceğini düşündürmesi
gereken iki hatırlatıcıdır. Kabristan “Nice olur benim hâlim!” mülâhazasına
bağlı olarak girilmesi gereken bir yerdir.

Mevtayı Nasıl Bilirsiniz?
Cenaze namazını müteakiben, vefat eden hakkında şahitlik yaptırmaya ve

hakların helâl ettirilmesine gelince, dünden bugüne İslâm âlimleri onda bir
mahzur görmemişlerdir. İhtimal, “Ölülerinizi kötülüklerini sayıp dökerek yâd
etmeyin, onları mesâvileriyle anmayın; hayırlı yanlarını zikredin!”18

mealindeki hadis-i şerife bağlı olarak “Mevtayı nasıl tanırsınız?” denmesine
ses çıkarmamışlardır. Fakat, o hususta da bir noktaya dikkat etmek gerekir:
Cenazeye iştirak eden kimseler, gerçekten mevtayı hayırlı bir insan olarak
tanıyorlarsa hüsnüşehadette bulunmalı, aksi hâlde sükut etmelidirler.
Mü’minler, hep doğru sözlü olmaları gerektiği gibi, orada da doğru şehadeti
esas almalıdırlar. Meselâ, bir insan hayatı boyunca hep dine hakaret etmiş,
dindara sayıp sövmüş, iman edenlere düşmanlık yapmışsa, onun lehinde



şehadet etmek, “Çok iyi biliriz, Cennetlik adamdı!” türünden sözler söylemek
yalan beyanda bulunmak demektir. Evet, bir mülhid mülhidliğinden dolayı
ademe mahkûm edilmez, bir inançsız inançsızlığı sebebiyle yok sayılmaz.
Ülkemizde herkesin yaşama hakkı vardır; bu topraklarda doğup büyüyen,
kendisini milletin bir ferdi bilen herkes bu ülkenin vatandaşıdır; o da o hâliyle
kabul edilir. Fakat, hüsnüşehadet meselesine gelince, bir insan hakkında
Allah’ın bilgisinin hilafına medh ü senalar döktürmek büyük bir yalandır.

İşte, seleflerimiz meseleyi, zikrettiğim hadis-i şerife ve benzerlerine
dayandırarak, cenaze namazının akabinde “Nasıl bilirdiniz?” deyip şahitlik
yaptırmayı ve halka haklarını helâl ettirmeyi geleneklerimizin arasına dahil
etmişlerdir. Bunun doğru bir uygulama olup olmadığının da münakaşası
yapılabilir; fakat şahsen böyle bir tatbikin çok mahzurlu olduğunu
zannetmiyorum. Çünkü, söz konusu hadis buna bakmasa bile, farklı bir
zaviyeden bunu da ihtiva ettiği söylenebilir. Belki o insanların mevta hakkında
güzel mülâhazalara yönlendirilmeleri, o güzel düşüncelerin dua yerine geçmesi
gibi mütalâalarla şahitlik yaptırılıyor olabilir. Ne var ki, tabutun başında
ağıtlar yakmak, bağırıp çağırmak, yaka paça yırtmak ve feryat etmek mahzurlu
olduğu gibi, musallada ya da kabirde nutuk atmak, hamasî laflar etmek ve uzun
uzun konuşup durmak da dinin ruhuna ters ve yakışıksız bir davranıştır.

Maalesef, değer ölçüleri, kıstas ve kriterler alt üst olunca kimin ne yapacağı
ve nasıl hareket edeceği de belli olmuyor. Belki meselelere vâkıf kimselere,
din adına yapılan işler mevzuunda dinî kural ve kaideleri anlatmak düşüyor.
Millî kültürümüzü, gelenek ve örfümüzü ana hatlarıyla ortaya koymak icap
ediyor. Dinî ve millî değerlerimizi tafsilâtıyla şerh etmek ve bunlara gereken
kıymetin verilmesi için yeterli tahşîdatı yapmak gerekiyor.

Son günlerde şahit olduğumuz cenaze merasimleri bir kere daha gösterdi ki,
unutulmuş sünnetlerin ve öldürülmüş değerlerin hatırlatılması ve ihya edilmesi
lâzımdır. Zira, her öldürülen sünnet ölürken yerini bir bid’ata bırakıp
gitmektedir. Hayırlı insanlar vefat ederken yerlerini salih bir evlâda, bir ilmî
esere ya da bir sadaka-yı câriyeye bırakır ve böylece peşleri sıra hayrın
devamını temin ederek giderler. Fakat, sünnetlerin ölümü öyle değildir; onların
ölümü şer doğurur. Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ait
kavlî, fiilî ve takrirî sünnetlerden hangisi toplum tarafından terk edilmişse,
onun yerinde hemen diken gibi bir bid’at bitmiştir. Unutulan sünnetlerin sayısı
adedince de içtimaî hayatı dikenler sarmıştır. Toplumu incitip rahatsız eden de
bu dikenlerdir; huzursuzluğun temelinde onlar vardır. Bizim kültürümüzün
temel kaynakları bellidir; onları terk ettiğimiz zaman köksüzlüğe maruz
kalmamız da kaçınılmazdır. Ruh ve mânâ köklerinden kopmuş milletlerin



yaşamalarının mümkün olmadığı ise aşikâr bir hakikattir. Cenazelerdeki nahoş
manzaralar hep o sünnetlerin terk edilmesinin, o dikenlerin etrafı sarmasının ve
o mânâ köklerinin unutulmasının neticeleridir.

Cenaze Provokatörleri
Bununla beraber, son şehit cenazelerinde ortaya çıkan miting türü görüntüler

ve devlet büyükleri hakkında hakaretler içeren bağırıp çağırmalar buraya kadar
arz etmeye çalıştığım hususlardan ayrı olarak ele alınmalıdır. Dinimize göre,
cenazenin teşyii ve defni esnasında yüksek sesle zikir bile uygun değilken,
dünyevî meselelerle alâkalı bağırıp çağırmanın, cenazeyi gösteriye
dönüştürmenin ve hele bir kesimi kınama adına çığlıklar atmanın dinî esaslara
ne kadar ters olduğu açıktır. Bir kısım şovmenler tarafından yapılan
taşkınlıkların ve atılan sloganların ne dinde yeri vardır ne de millî
geleneklerimizde. Tenkit edenler kim olurlarsa olsunlar ve kimi tenkit ederlerse
etsinler, cenaze o işin yeri değildir; hele bir şehit cenazesi öyle bir su-i
istimale bütünüyle kapalı olmalıdır. İsteyen istediği kimseyi başka bir yerde,
meselâ bir miting alanında tenkit edebilir; bir mü’min herhangi bir kimsenin
aleyhinde kullanacağı sözlerin hesabını da vereceğine inandığından dolayı
tenkitlerinde de olabildiğine insaflı ve temkinli davranır; fakat, iman kalbinde
oturaklaşmamış kimseler başka bir mekânda –kanunlar çerçevesinde–
istediklerine firavun diye bağırabilirler, istediklerine nemrut diyebilirler ve
istediklerini yerden yere vurabilirler.

Ne var ki, o çirkinliklerini caminin harîmine taşıyamazlar; o harîmin bir
uzantısı olan cenaze alanına sokamazlar. Orası bir yönüyle bir ilâhî hazîre
sayılır; orada sadece Allah’ın emirleri çerçevesinde, Resûl-i Ekrem tarafından
ortaya konan sünnet çizgisinde yapılması gerekli olan şeyler yapılır. Evet,
oraya başka şey sokulamaz; cami harîmine ve cenaze alanına dinde olmayan,
başka bir şeyi sokan kimse “başka” bir insandır. Peygamber Efendimiz’in
vaz’ettiği çerçeve içinde hareketlerini belirlemeyenler din açısından
mü’minlerden değildir; onlar kopuk kimselerdir. Efendimiz’den kopmuşlardır
onlar, dinin özünden kopmuşlardır. Cenazeye iştirak etmek, hele şehit
cenazesine katılmak, musallada el pençe divan durmak, namaz kılmak ve dua
etmek insana çok büyük sevap kazandırır; kulu Allah’ın teveccühüne mazhar
kılar. Böyle önemli bir sevap kaynağından istifade etmeyi bir kenara bırakıp,
gelip bir köşede sinsice fırsat kollayan ve sürekli bağırıp çağırarak masum
insanların huzurunu kaçıran kimselerin ne dinde yeri vardır ne de onların
hareketlerini milliyetperverlik mülâhazasıyla telif etmek mümkündür.

Şu anda kat’iyen herhangi bir siyasî görüşü tel’in ve bir başka mülâhazayı da



tasvip çizgisinde beyanda bulunmuyorum. Belki bu mevzuya hiç girmemem
daha doğru olurdu; ne var ki, hepimiz kutsal bildiğimiz mekânları ve mukaddes
saydığımız alanları dinin ruhuna ters düşünce ve hareketlerden sıyanet etmekle
mükellefiz. Şehitler üzerinden provokasyon yapılması bu milletin duyarlı her
ferdi gibi beni de çok rahatsız ediyor. Maalesef, Kocatepe Camii başta olmak
üzere pek çok yerde benzer provokasyonlara şahit olduk. İhtimal belli
mihraklar tarafından organize edilen mahdut bir kısım provokatörler hemen her
şehit cenazesine koşuyor, kötü niyetlerle camii harimlerine kadar sokuluyorlar;
en başta merhum şehitlerimizin ruhunu rencide edecek şekilde bağırıp
çağırıyor, onu-bunu yuhalıyor ve halkı da tahrik etmeye çalışıyorlar.

Bu çirkin tavırları sergilerken de hususiyle belli işaretler kullanıyorlar. Bazı
siyasî görüşleri akla getiren parmak, el, kol hareketleri yapıyorlar. Belki de bu
işaretleri adres şaşırtmak için özellikle nazara veriyorlar. Orada bağırıp
çağırırken ve değişik çılgınlıklarla toplumun huzurunu kaçırırken bazı siyasi
partilerin sembolü hâline gelmiş işaretleri yapmak suretiyle, o zümreyi, o
siyasî grubu ve o partiyi de karalamış oluyorlar. Halkımızın bu türlü çirkin
hareketleri tasvip etmeyeceği malûmdur. Dolayısıyla, provokatörler bir taşla
iki kuş vurmuş oluyorlar; hem provokasyonlar sayesinde elde etmek istedikleri
ne ise ona ulaşmaya çalışıyor hem de hınç duydukları bir zümreyi fâil
göstererek onları karalıyor, halkın nazarında sevimsiz duruma düşürüyorlar.

Hâsılı, cenaze namazı bir ibadettir; cenazeye iştirak eden herkes musalladan
kabre kadar hep bir ibadeti eda ediyor olma havasında bulunmalıdır. Cenaze
teşyii, bağırıp çağırma yeri ve zamanı değildir; o esnada her fert kendi
muhasebesiyle meşgul olmalı, sessizce dua okumalıdır. Şayet şakîleri Allah’a
havale etmek icap ederse, o da yine içten içe gözyaşı dökerek, gönlün bamtelini
sızlatarak, ciddi bir tevekkül ve teslimiyet içinde duyguları mülâhaza demeti
şeklinde Cenâb-ı Hakk’a arz ederek yapılmalıdır. Cami harîmi, ibadet
mekânıdır; cenaze güzergahı da defin tamamlanana kadar bir ibadet yeri
keyfiyetine bürünür. Dolayısıyla, buralarda ortaya konacak her şey ibadet
televvünlü olmalıdır. Bu itibarla, oradaki her türlü bağırıp çağırmalar,
taşkınlıklar ve ibadet hârici hareketler birer bid’attır, dalalettir, sapkınlıktır.
Dahası insanları tahrike yönelik tavır ve davranışlar dinimize de millî
geleneklerimize de terstir, günahtır; hakikî mü’minlerin o türlü davranışlarda
bulunmaları mümkün değildir. Demek ki, şehit cenazelerinde görmeye
başladığımız protestolar, bir kısım provokatörlerin işidir. Bu problemin
çaresine bakacak kimseler ise devlet görevlileridir. Bunları bulup çıkartma ve
huzur bozuculara hadlerini bildirme vazifesi devletimizin istihbarat örgütlerine
ve adalet kurumlarına düşmektedir. Şayet devlet birimleri ortak bir şekilde ve



uyum içinde bu işin üzerine giderlerse, halkımızın da şuurlu ve vakur duruşu
sayesinde, Allah’ın izin ve inayetiyle, şakîler emellerine ulaşamadıkları gibi
şekâvetin sesi soluğu da bütünüyle kesilecektir.
1 Bakara sûresi, 2/154.
2 Bediüzzaman, Mektubat s.2 (Birinci Mektup).
3 Bkz.: Bakara sûresi, 2/154.
4 Bkz.: Tirmizî, diyât 22; Ebû Dâvûd, sünnet 32; Nesâî, tahrîm 22.
5 Buhârî, cihâd 30; Müslim, imâret 164.
6 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 18/361-362.
7 el-Bezzâr, el-Müsned 15/191.
8 Dârimî, cihâd 22; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/201; el-Bezzâr, el-Müsned 6/501.
9 es-Serahsî, el-Mebsût 2/49-51.
10 Bkz.: Buhârî, cenâiz 73; Tirmizî, cenâiz 46; Ebû Dâvûd, cenâiz 20.
11 Bkz.: Müslim, cihâd 6; Ebû Dâvûd, edeb 17; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/399.
12 Buhari, cenâiz 32, ahkâm 11; Müslim, cenâiz 15.
13 Buhârî, cenâiz 44; Müslim fezâil 62.
14 “Havl ve kuvvet, olup biten her şey, ancak Allah’ın izni ve iradesi dahilinde gerçekleşir.”

(Buhârî, daavât 50; Müslim, zikir 44)
15 “Allah bize yeter. O ne güzel vekildir!” (Âl-i İmrân sûresi, 3/173)
16 Buhârî, rikak  4; Tirmizî, kıyâmet 35; İbn Mâce, zühd 37.
17 Buhârî, rikak  4; Tirmizî, kıyâmet 35; İbn Mâce, zühd 37.
18 Tirmizî, cenâiz 34; Ebû Dâvûd, edeb 42.



En Hayırlı Gençler
Soru: Bir hadis-i şerifte, en hayırlı genç ve en şerli yaşlı olarak tavsif

edilen kimselerin özellikleri nelerdir? Bir gencin Allah’ın hoşnutluğunu
kazanması ve bir ihtiyarın Hak katında makbul olması hangi hususlara
bağlıdır?

Cevap: Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz,
“Gençlerinizin en hayırlısı, (sefahetten uzak durmakta ve temkinli
davranmakta) ihtiyarlara benzeyendir. Yaşlılarınızın en fenası ise, (başını
gaflete sokmakta ve nefsinin arzularına uymakta hevaperest) gençler gibi
yaşayandır!”1 buyurmuştur.

Oyun İçin mi Yaratıldın?
Bu itibarla, ister kadın ister erkek en hayırlı genç, bir ayağı kabirde yaşlı bir

insan edasıyla sürekli ölümü ve ölüm ötesini düşünen, ahiretine azık tedarik
etmek için çalışıp didinen, gençlik heveslerine esir olmayan ve gaflette
boğulmayan gençtir. O, nefsânîliğin en azgın olduğu dönemlerde bile, öteler
iştiyakıyla coşup cismanî arzularını gemleyebilmiş, kulluğu tabiatının bir
derinliği hâline getirmiş ve kendisini Hakk’ın yoluna vermiş bir adanmış ruhtur.

Yaşı açısından daha küçücük bir çocuk iken, Allah Teâlâ’nın hususî
lütuflarına mazhar olan ve kendisine hikmet verilen Hazreti Yahya
(aleyhisselâm) bu yiğitler için en güzel örneklerden birisidir. Rivayete göre;
yaşıtı olan çocuklar, “Yahya, gel, sen de bize katıl; beraberce oynayalım!”
dedikleri zaman, “Ben, oyun için yaratılmadım.”2 diyen Aziz Nebi, oynamak
çocukların şiarı olmasına rağmen, kendisi daha o yaşta hilkatin gayesini
kavramış, dünyevî meşgalelerden mümkün olduğunca uzaklaşmış ve yaratılış
hikmetine uygun bir gidişâtı ihtiyar etmiştir.

İşte, en hayırlı genç, Hazreti Yahya gibi, daha hayatının ilkbaharında,
kulluğunun farkına varıp dünya misafirhanesini ebedî saadetin kapısını açmak
için bir vesile olarak değerlendiren delikanlıdır. İman gücüyle şahlanıp
iradesinin hakkını vererek nefsanî arzularını sınırlayabilen, her gün birkaç defa
kendisini hesaba çekerek davranışlarını kontrol altına alabilen, silkinip gönül
dünyasında dirilerek gerçekten varolduğunu ortaya koyabilen, en ulvî hislerle
mamur ettiği gönlünü fizik ötesi âlemlere de açık hâle getiren ve bu kemâle
ermişlikle fütüvvet ruhunu temsil eden kahramandır.

Evet, bir gencin yaşlılara benzemesi; kanının en deli aktığı ve beşerî
garîzelerinin kendisini sürekli dünyaya çağırdığı bir dönemde dahi ahiret



yolcusu olduğunu unutmaması, başında şafak emareleri tulû etmiş, saçı sakalı
ağarmış bir ihtiyar gibi bir ayağı ötedeymişçesine yaşaması, şeytanın bin bir
oyununa rağmen olgun bir gönül adamı edasıyla hayatını dine, imana, Kur’ân’a
hizmete adaması ve her zaman ihsan şuuruyla hareket ederek bütün cismanî
isteklerine, şehevî arzularına baş kaldırması, günahlara karşı isyan bayrağı
açması demektir.

Hakk’ın Mahbubu Tevbekâr Genç
Böyle bir genç hiç mi sürçmez, hiç mi düşmez, hiç mi günaha girmez?
Tabiî ki, en hayırlı genç de kimi zaman kayıp düşebilir. Zaman zaman

tökezlemek, ara sıra sürçmek, yer yer devrilmek ve bazen şeytana aldanıp bir
günah çukuruna düşmek nebiler haricinde her insan için söz konusudur. Ne var
ki, iyiliğe kilitlenmiş bir yiğit, daha günaha kapaklandığı ilk anda seccadesine
koşar, cürmüne hiç hayat hakkı tanımaz, onu hemen tevbe ile boğar ve en kısa
sürede namaz, oruç, hac, sadaka, iman hizmetine müteallik meşguliyetler gibi
salih ameller vesilesiyle günah kirlerinden arınır.

Gençlikteki ibadetlerin Hak katında daha sevimli olduğunu belirten Hazreti
Sâdık u Masdûk Efendimiz, “Tevbe güzeldir, fakat gençlerde olursa daha
güzeldir; Allah tevbe eden genci sever.”3 buyurmuştur. Bu zaviyeden, hayırlı
genç Mevlâ-yı Müteâl’in rızasına ermek için kendisini ibadet ü taate veren ve
ezkazâ bir günaha girdiğinde hemen helak olacakmış gibi kalbi tir tir titreyen,
ilk fırsatta bir arınma kurnasına koşup isyan lekelerinden kalbini temizleyen
bahadırdır.

Şimdiye kadar, ızdırap içinde kıvrım kıvrım kıvrandığına şahit olduğum nice
gençler vardır ki, gözleri harama iliştiğinden dolayı, inleye inleye gelip sadaka
vermişler, hemen seccadelerine koşup Hak karşısında iki büklüm olmuşlar ve
gönüllerini karartmasından korktukları mâsiyet izlerini gözyaşlarıyla
yıkamışlardır. İşte, bir anlık gaflet sebebiyle gözüne ilişen bir haramdan dolayı
kaddi bükülen ve “Eyvah, ben mahvoldum; Allah’ın bunca nimetlerine mazhar
olmuşken günah yakışır mıydı bana, ne olacak şimdi hâlim?” diyen ve tevbe,
inâbe, evbe basamaklarıyla hakikî kulluk ufkuna yükselen delikanlı, olgun bir
ihtiyar gibi davranan ve şeytanî hücumlara karşı kalbini koruyup canlı tutan en
hayırlı gençtir.

Haddizatında, insan, kalbi hayatdâr olduğu nispette günahlardan nefret eder
ve onlara karşı içinde tiksinti duyar. Gönül huşyar bir kul, her mâsiyeti ruhunu
yaralayan ve vicdanını kanatan bir iblis kurşunu sayar; işlediği bir günahtan
dolayı binlerce nedametle dolar ve günlerce ızdırapla yatıp kalkar. Zaten, bir



insan, içine düştüğü günahlar sebebiyle neredeyse hasta olacak kadar ızdırap
çekmiyorsa, alışılageldiği üzere o da diliyle yüzlerce kez “Tevbe yâ Rabbi!”
dese bile, onun yaptığı tevbe değil, sadece bir merasim ve yararsız birkaç söz
söylemekten ibaret kalır. Tevbe, vicdanı kasıp kavuran pişmanlık hissi ve bu
nedametin insanı iki büklüm etmesidir. Pişmanlığı ve af talebini dil ile
söylemeye gelince, o sadece böyle iki büklüm olmuşluğa kavlen iştirak ve bir
tercümanlıktır. Evet, gerçek tevbe ancak ızdırap terennümünün ve mâsiyetten
yiğitçe sıyrılıp ilâhî dergâha dönüşün unvanıdır.

Hazreti Yusuf’un Ahiret İştiyakı
Diğer taraftan, Nur Müellifi, kendisine tevcih edilen bir soru üzerine başta

arz ettiğim hadis-i şerifi kısaca açıklamış ve bu mevzuyu ele aldığı mektupta, o
sualde yer almamış olmasına rağmen, konuyla alâkalı görerek şu husus üzerinde
de durmuştur:

İbret verici hâdiselerin en güzel şekilde nakledilişi ve kıssaların en güzeli
mânâsına gelen “Ahsenü’l-kasas” tabiriyle anılan Yûsuf sûresi, Kur’ân’ın en
tafsilâtlı kıssası olarak Hazreti Yusuf’un (aleyhisselâm) hayatından ibret-âmiz
tablolar ihtiva eder. Sûrenin sonuna doğru, kıssanın âhirinde Hazreti Yusuf’un
şu duası zikredilir: “Yâ Rabbi! Sen bana iktidar ve hakimiyet verdin. Kutsal
metinleri ve rüyaları yorumlama ilmini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan!
Dünyada da, ahirette de mevlam, yardımcım Sensin. Sana tam itaat içinde bir
kul olarak canımı al ve beni hayırlı, dürüst insanlar arasına dahil eyle!”4

Bu âyet, onca sıkıntı ve meşakkatten sonra Mısır’ın azizi olan, anne-babasına
kavuşan, ve kardeşleriyle buluşup barışan Hazreti Yusuf’un, en mesut ve
bahtiyar olduğu bir anda gözlerini ahiretin yamaçlarına dikmesini ve ölümü
istemesini nazara vermektedir.

Kuyuya atılırken, değersiz bir meta gibi satılırken, köle misal çalıştırılırken,
ismetini muhafaza uğruna iftiraya uğrarken, ancak bir cânîye reva görülebilecek
şekilde zindana tıkılırken ve mazlumiyetinin yanı sıra sıla hasretiyle de
kavrulurken... onca musibet karşısında ölümü arzu etmeyen ve bu hâliyle
yalnızca risalet vazifesinden dolayı yaşadığını ortaya koyan Hazreti Yusuf
(aleyhisselâm), tam dünyevî imkânlara, ailesine, huzura, saadete ve feraha
kavuştuğu bir dönemde Cenâb-ı Hak’tan vefatını dilemiştir.

Demek ki, kabrin arkasında o dünyevî saadetten daha cazibedâr bir saadet
vardır ve Hazreti Yusuf gibi hakikatbîn bir zat, o gayet lezzetli dünyevî vaziyet
içinde, gayet acı görünen mevti istemiştir, tâ öteki saadete mazhar olsun.
Kur’ân-ı Hakîm, Yusuf kıssasının hâtimesinde Yüce Peygamber’in bu talebine



dikkat çekerek şu irşadda bulunmuştur: Kabrin arkası için çalışınız; hakikî
saadet ve lezzet ondadır.5

İşte, en hayırlı gencin mühim bir yanı da Güzeller Güzeli Yusuf
(aleyhisselâm) gibi dünyanın en parlak ve en sürurlu hâletinde dahi gaflete
düşmemesi, dünyevî güzelliklere meftun olmaması, şehevî arzulara
yenilmemesi ve hep ahiretini kurtarma düşüncesiyle hareket etmesidir.

Damat Efendi
Mecmau’l-Enhür sahibi Muhammed İbn Süleyman, “Damat Efendi” lakabıyla

meşhur olmuştur. Çünkü, bu iffet âbidesi, talebelik döneminde bir gece yarısı,
mum ışığı altında ders çalışmaktadır. İlmî mütalâalara daldığı bir esnada kapısı
çalınır. O vakitte birinin gelmesinin hâsıl ettiği hayret ve misafirin kimliği
hakkındaki merakla hemen kapıyı açar. Karşısında genç ve güzel bir kızcağız
durmaktadır. Misafir, yolunu kaybettiğini ve etrafta başka bir ışık göremediği
için onun kapısını çalmaya mecbur kaldığını söyler.

Genç talebe, misafirini geri çeviremez, onu gece karanlığına ve sokağın
soğuğuna terk edemez, çaresizce kızı içeri alır. Ona oturup dinlenebileceği bir
köşe gösterdikten sonra da sabaha kadar dersine çalışmaya devam eder.
Utangaç ve gizli-saklı nazarlarla onu seyreden kızcağız, bu iffetli talebenin bir
hâline taaccüp eder; genç, arada bir parmağını önünde yanan mumun alevine
tutmakta ve bir müddet öylece bekledikten sonra geri çekmektedir. Bir defa ile
de yetinmemekte ve bunu ara ara sürekli tekrarlamaktadır. Bu hâl üzere sabah
olur.

Gün ışıdıktan sonra genç kız oradan ayrılıp evine döner. Halkın yardımıyla
yolunu bularak ulaştığı ev, Osmanlı vezirlerinden birinin sarayıdır; bu genç kız
da, o vezirin kerimesidir. Saray halkı, ona geceyi nerede ve nasıl geçirdiğini
merakla sorarlar; zira, bütün gece onu aramış ama bir türlü bulamamışlardır.
Genç kız başından geçenleri, gördüklerini ve hususiyle de kendisini misafir
eden talebenin tuhaf hâlini bir bir anlatır. Vezir, kızına yardım eden o genci
sarayına davet eder ve niçin sabaha kadar elini yanan mumun üzerinde tuttuğunu
sorar. Yusuf yüzlü genç, “Yolunu kaybettiği için kapımı çalan bir misafiri
dışarıda bırakamazdım; bu sebeple onu kulübeme aldım. Nefsimin desiselerine
karşı koyabilmek için de, elimi ara sıra mumun bana Cehennem’i hatırlatan
alevi üzerine koydum. Şeytan beni kandırmaya yeltendiğinde, parmağımı ateşe
tutarak, nefsime Cehennem azabını hatırlattım ve böylece yanlış bir şey
yapmaktan kurtuldum.”

Evet, hayırlı genç, bu iffet ve ismet şuuruyla ve ahirete kilitlenen gönlüyle o



vezirin çok hoşuna giden ve teklifi kabul ederek o kızcağızla evlendikten sonra
da “Damat Efendi” olarak anılagelen Muhammed İbn Süleyman gibi, bu
dünyanın cazibedâr güzellikleri karşısında bakışı bulanmayan, gözü kaymayan,
veraların verasını ebedî saadet diyarı sayan ve hep ona ulaşmayı düşünerek
yaşayan insandır.

Benim Bir Kaybım Var!..
Nitekim, bu bahtiyar ruhları takdir sadedinde, Habîb-i Edîb Efendimiz

“Allah, gençliğini Hakk’a itaat yoluna bağlayan ve gayr-i meşrû şehvet
peşinde olmayan genci pek beğenir.” buyurmuş ve bahtiyar bir gence bütün
dünyevîlikleri unutturacak şu müjdeyi vermiştir: “Allah, kendini ibadete
hasreden bir genci meleklerine gösterir; Kendisine has münezzehiyet ve
mukaddesiyetiyle onunla iftihar eder ve ona şöyle der: Ey şehvetini Benim
için bırakan genç! Ey gençliğini Bana adayan yiğit! Sen Benim nezdimde
meleklerimin bazısı gibisin.”6

Şimdi, böyle mukaddes bir hitaba mazhar olmak için canlar verilse değmez
mi?!. Akıllı bir insan, günah peşinde koşarak şeytana mel’abe olacağına, rıza-yı
ilâhîyi tahsil edebileceği bir hayat tarzına yapışıp ebedî ve ulvî Cennet zevkini
geçici ve süflî lezzetlere tercih etmeli değil mi?!.

Yıllar var ki, hayata gözlerini açan genç nesiller, ekseriyetle bu hakikatten
habersiz yaşadılar; sürekli bir boşluktan diğerine sürüklenip durdular; ruhlarını
kanatlandırabilecek sistemli düşünceden uzak, kendi iç derinliklerine yabancı
ve ahiret gerçeğine karşı da duyarsız kaldılar; dolayısıyla, içlerindeki elem,
ızdırap ve burkuntulardan, karamsarlık ve bedbinlikten kurtulamadı ve zayi
olup gittiler. Fakat, senelerce süren tersliklere rağmen, Allah’a sonsuz şükürler
olsun ki, bugün milletçe hasretini çektiğimiz mânevîlik ve ruhanîliğe uyanışın
yüzlerce emâresini görüyoruz. Artık pek çoğu itibarıyla, gençlerin çehresinde
pırıl pırıl bir hayanın nümâyân olduğunu, davranışlarında dupduru bir
samimiyetin bulunduğunu ve vicdanlarında da köpük köpük heyecan
kaynadığını müşâhede ediyoruz.

Evet, bir tarafta bu evsaftaki gençlerin, her gün ferdî plânda daha bir
derinleşip enginleştiklerini, toplumun sıkıntılarına çareler arayıp onların
ızdıraplarını paylaştıklarını ve milletin mutluluğunu kendi fedakârlıkları
üzerine bina edip bin bir mahrumiyet içinde başkalarının vicdan ve ruhlarını
doyurmaya çalıştıklarını hayranlıkla seyrediyor ve seviniyoruz; fakat, maalesef,
diğer yanda da hâlâ şehevî arzuların ağında, beşerî garizelerin baskısı altında,
makam sevgisi, şöhret hissi, hayat endişesi ve tama’ duygusu gibi insanın iç



dünyasını karartan hastalıkların pençeleri arasında can çekişen ve birer birer
ümit semamızdan kayıp kayıp giden delikanlıları görünce çok üzülüyor ve iç
burkuntularıyla iki büklüm oluyoruz.

Daha açık bir ifadeyle, bazı gençler şeytanî tuzaklardan kurtulup vatan,
millet, din ve diyanet adına kazanılmış olsa bile, bir sürü gencin iblisin
oyunlarına yenilip, onun ağu karışımlı şerbetiyle zehirlenip mahvolduğu da bir
gerçek. Demem o ki, millet olarak, hatta topyekün insanlık olarak bugün sürekli
kayıplar veriyoruz. Bizim pek çok kaybımız var. Şehvet gayyasına yuvarlanan,
nefis Cehennem’ine düşen, fuhuş, kumar, uyuşturucu gibi kâtillerin eline geçen
her genç bizim kaybımız. Ne ki, şayet elimizden geliyorsa, bize o kayıpları da
arayıp bulmak, hiç kimsenin ebedî hüsranına razı olmamak ve herkese bir
kurtuluş yolu göstermek için çabalayıp durmak düşüyor.

Bildiğiniz gibi, on beş-onaltı yaşlarındayken henüz İslâm ahlâkını
bilmediğinden sürekli çevredeki kadınları rahatsız eden Cüleybib, Rehber-i
Ekmel ile tanışıp O’nunla nurlanınca ve iffetini koruma hususunda O’nun
dualarını alınca, artık Medine’nin en hayalı gençlerinden biri hâline gelmişti.
Çok geçmeden Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) onu evlenecek kızları
olan bir aileye göndermiş, vesilelik etmiş ve Hazreti Cüleybib’i evlendirmişti.7
Üç-beş hafta sonra da önlerine bir cihad imtihanı çıkmıştı ve Cüleybib
(radıyallâhu anh) orada şehadet şerbeti içmişti. Savaş sona erince herkes
cesedini mücahede meydanında bırakıp ruhuyla ötelere kanatlanan şehitlerini
aramış, bulmuş ve onların techîz ü tekfîniyle uğraşır olmuştu.

O hengamede Şefkat Peygamberi yüksek sesle sordu; “Aranızda kaybı olan,
herhangi bir yakınını bulamayan var mı?” Sahabe efendilerimiz “Hayır, yâ
Resûlallah, aradığımız herkesi bulduk!” dediler. İşte o zaman Mahzun Nebi,
gözleri yaşlı, “Ama benim bir kaybım var!” dedi, “Ben Cüleybib’imi
kaybettim!”8 diye ekledi ve evlâdını yitirmiş, yüreği yaralı bir baba gibi
yitiğini, hayır kudsî yiğidini aradı.. uzun arayışlar sonunda onu buldu, başını
mübarek dizine koydu ve şöyle buyurdu: “Allahım, bu bendendir, ben de
ondanım.”9

Görüyor muyuz Fahr-i Kâinat Efendimiz’in hiç kimseyi atmadan ve kimsenin
hatasına bakmadan herkesi kazanma gayretini?!. Anlıyor muyuz Fazilet
Güneşi’nin arkadaşlarına sahip çıkma ve onlara karşı vefalı olma
hassasiyetini?!. Ve idrak edebiliyor muyuz İnsanlığın İftihar Tablosu’nun,
hâliyle bize neler söylediğini?!.

Evet, bize herkese koşmak, her düşmüşe el uzatmak, her gönle girmek ve her
kalbi iman nurlarıyla mamur kılmaya çalışmak düşüyor.



Ötelerin Şafak Emareleri
Tekrar, ışığında yol aldığımız hadis-i şerife dönecek olursak; Allah Resûlü,

en hayırlı gencin vasfını zikrettikten sonra, ihtiyarların en kötüsünün de,
ilerleyen yaşına rağmen hâlâ gafletten ayılmayan, ölümü uzak gören ve bazı
gençler gibi heveslerinin ardında koşturan kimse/kimseler olduğunu ifade
buyuruyor. Yaşlandığı ve ötelerin şafak emareleri saç ve sakalına düştüğü
hâlde, bir türlü tûl-i emelden kurtulamayan, kendisini ahirete tevcih edemeyen,
içinde imanı coşturamayan, hevaî delikanlılara has hayat tarzını arkada
bırakamayan ve hâlâ hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya ve dünyevîliklere dilbeste
olan ihtiyarların fena insanlar olduklarını beyan ediyor.

Oysa, insan hayatında her dönemin kendine has zorlukları, menfilikleri ve
aleyhte sayılabilecek yanları olduğu gibi, ömrün sair duraklarında
bulunamayacak güzellikleri, müspet yanları ve çok kârlı buudları da vardır.
Her ne kadar, yaşlılık ehl-i dünya tarafından hoş karşılanmasa da, elden
ayaktan düşmeme ve başkalarına bâr olmama kaydıyla –ki o türlü hâllerin dahi
hangi ahiret meyvelerine dâyelik ettiğini sadece Allah bilir– onun da insana
kazandıracağı pek çok kâr mevzubahistir. Nitekim, “Beyaz saçlar mü’minin
nurudur.”10 diyen Efendiler Efendisi (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir başka
zaman, “Başında beliren her beyaz telden dolayı Müslümana sevap yazılır; o
kır saç ile ya derecesi yükselir veya günahlarından birisi silinir.” 11

buyurmuştur.
Ayrıca, Habîb-i Ekrem Efendimiz, saçlarına düşen aklarla iyice nurlanmış, o

nur sayesinde günahlarından arınmış ve mânevî derecesi yükselmiş bir ihtiyar,
hâlis bir gönülle dua için ellerini açarsa, Cenâb-ı Hakk’ın onun duasına hemen
cevap vereceğini ve hatta böyle birinin duasını reddetmekten hayâ edeceğini
müjdelemiştir.12 Mevlâ-yı Müteâl’in kendi yolunun ak saçlılarına azap
etmeyeceği muştusunu da bize ulaştıran Yaratılışın Gayesi, böylece rahmete
çok muhtaç olan ihtiyarlara en büyük bir rahmanî teselli kaynağı göstermiştir.
Binaenaleyh, Hazreti İbrahim (aleyhisselâm) başındaki beyaz kılların melekler
katında olgunluk ve vakar nişanı olduğunu öğrendiği an “Vakarımı arttır
Allahım!..”13 diye dua etmiştir.

Öyleyse, hayırlı ihtiyar, Allah yolunu ihtiyar edendir. O, Resûlullah’ı,
yârânlarını ve bütün ihtişamıyla ahiret bahçelerini seçen gönlü genç Hak eridir.
O, heva ve hevesi tahrik eden bütün gelip geçici şeylerden sıyrılmış, her
varlıkta ilâhî isimlerin yansımalarını müşâhedeye koyulmuş ve bu maddiyât
ülkesini bütün bütün öte hesabına işletmeye durmuş bir bahtiyardır. O, kalbinin
ziyası sayesinde sürçmeden yürüyen, imanının derecesine göre önündeki pek



çok durağı uçarak geçmeye azmeden, dostların buluştukları diyara özlem
ateşiyle yanıp tutuşan, Allah’ın rahmetine bağladığı ümidinin elmas kılıcıyla
yeisin bütün heykelciklerini parçalayan ve hep bir adım ötede bildiği ölüme
tebessümlerle kucak açan, kabre gülerek koşan bir iman âbidesidir.

Hâsılı, –Nur Adam’ın ifadesiyle– en hayırlı genç, ihtiyar gibi ölümü
düşünüp ahiretine çalışarak, gençlik hevesâtına esir olmayıp gaflette
boğulmayandır. En kötü ihtiyar ise, gaflette ve hevesâtta gençlere benzemek
isteyen ve hevesât-ı nefsâniyeye çocukçasına tâbi olandır.14

1 Ebû Ya’lâ, el-Mu’cem 13/467; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 22/83.
2 İbnü’l-Arabî, Ahkâmü’l-Kur’ân 3/249.
3 ed-Deylemî, el-Müsned 3/92.
4 Yûsuf sûresi, 12/101.
5 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.321 (Yirmi Üçüncü Mektup, Yedinci Sual).
6 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 2/280.
7 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/422; İbn Hibbân, es-Sahîh 9/343.
8 Müslim, fezâilü’s-sahabe 131; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/420, 421, 425.
9 Müslim, fezâilü’s-sahabe 131; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/420, 421, 425.
10 Tirmizî, edeb 56; Ebû Dâvûd, teraccül 17; İbn Mâce, edeb 25.
11 Ebû Dâvûd, teraccül 17; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/179.
12 Bkz.: Ebû Ya’lâ, el-Müsned 5/153.
13 Muvatta, sıfatü’n-nebi 4; Abdurrezzak, el-Musannef 11/175.
14 Bediüzzaman, Mektubat s.320 (Yirmi Üçüncü Mektup, Yedinci Sual).



Alan Mahkûmu ve Hak Mahrumu Kadınlar
Soru: Bazı kimseler, Müslüman toplumlarda kadının eve kapat ıldığını ve

onun haklarının çiğnendiğini iddia etmektedirler; bu iddiada doğruluk payı
var mıdır? İslâm disiplinleri açısından aile ve toplum hayatında kadının
konumu nasıl olmalıdır?

Cevap: İslâm, cahiliye karanlığında sömürülen, köleleştirilen ve ikinci sınıf
kabul edilen kadını zavallı bir mahlûk olma durumundan kurtararak, yeni bir
statü ile onu mübarek bir varlık olma seviyesine yükseltmiştir. Din-i mübîn,
kadını bir temettu’ aleti olmaktan azâde eylemiş ve Cennet’i onun ayaklarının
altına sermiştir. Şayet, İslâm’ın esas kaynakları ve selef-i salihînin örnek
hayatları dikkatlice incelenirse, Müslüman kadının kat’iyen evine kapatılmadığı
ve asla haklarının çiğnenmediği açıkça görülecektir. Bu iddia, şayet onu ortaya
atanlar kasıtlı ve ön yargılı insanlar değillerse, Hak Din’in bu mevzuda vaz’
ettiği ölçülerin bilinmemesinden ve tarih boyunca bilhassa âdetlerden gelen
yanlış anlayış ve yanlış uygulamaların İslâm’a mal edilmesinden
kaynaklanmaktadır.

İslâm’ın genel olarak insan haklarına ve hususî mânâda da kadınların
hukukuna dair ortaya koyduğu disiplinlerle alâkalı şimdiye kadar yüzlerce kitap
yazılmış ve bu mevzu şüpheye mahal kalmayacak şekilde şerh edilmiştir. Asrın
Getirdiği Tereddütler ve Beyan adlı kitaplarda, Muslim World ve Yeni Ümit
gibi mecmualarda ve değişik gazetelerde neşredilen röportajlarda bu konuya
müteallik meseleleri ben de defalarca anlatmaya çalıştım. Bundan dolayı, aynı
mevzuları bir kere daha tekrarlamanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Fakat,
çok önemli gördüğüm bir-iki hususa değinmeden de geçmek istemiyorum.

Bir Tepki Hareketi: Feminizm
Kadın hakları konusunda söz söyleyebilecek yegâne din İslâm’dır. Çünkü

gerek Kur’ân-ı Kerim’e, gerek Peygamber Efendimiz’in tatbikatına, gerekse
İslâm tarihine baktığımızda, fertlerin hatalarından kaynaklanan birtakım
suistimaller dışında, kadının en muallâ mevkii Müslüman toplumlarda
kazandığı görülür. Evet, İslâm’da kadının diğer sistemlerde asla
rastlanamayacak eşsiz bir konumu vardır. Günümüzün en modern sayılan
toplumları bile, bu konuda onunla boy ölçüşemeyecek kadar geridir.

Bu toplumlarda kadın, belli bir özgürlüğe sahip ise de, bu, daha çok cismanî
arzuları tatmin özgürlüğüdür ki, böyle bir özgürlük, gerçek insan fıtratının ve
selim aklın kabul edebileceği ve herhangi bir semavî dinin makbul sayacağı bir



özgürlük değildir. Son asırlarda, hassaten devletler arası kanlı savaşların
getirdiği geçim zorlukları ve ekonomik ihtiyaçların baskısı kadını iş dünyasına
ve sokağa çıkmaya zorlamıştır. Bu çıkışın akabinde, kadın kendi iâşesini temin
etmeye başlamış ve fert plânında bir ölçüde iktisadî hürriyet elde etmiştir;
fakat, pek çok yerde, onun bilhassa fizikî cazibesinden faydalanmak isteyen
birtakım sermaye çevreleri için istismar mevzuu bir alet hâline düşmekten de
kurtulamamıştır. Maalesef, kadın özellikle Batılı toplumlarda piyasaya, pazara,
eşyanın malî değerine katkıda bulunduğu ve erkeklerin nefsanî arzularına hizmet
ettiği nispette, dolayısıyla hayatının sadece bir anında surî ve sunî bir sevgi
bulabilmiştir; ne var ki, içtimaî hayatta kerime, bacı, eş, anne ve nine olarak
gördüğü ve yerini başka hiçbir şeyin dolduramayacağı muhabbet ve hürmeti
büyük ölçüde kaybetmiştir. Zamanla o, bu defa da hürriyet kılıfı altında modern
tekniklerle (!) sömürüldükçe sömürülmüş, çoğu insanî haklarından mahrum
edilmiş ve karanlık çağlardakine denk bir istismarın kurbanı hâline gelmiştir.

Bütün bu haksızlıklara tepki olarak, öncelikle ve özellikle Batı’da kadınlar
tarafından bir hak istirdadı hareketi başlatılmıştır. Ne var ki, bu hareket,
kadınların bir nevi uyanışı sayılsa da, bir tepkiye ve reaksiyona bağlı cereyan
ettiğinden dolayı, bütün reaksiyoner hareketlerde ortaya çıkan
dengesizliklerden o da nasibini almış, ifratlar ve tefritler ağına o da takılmış;
ilk başta kadın haklarını savunma maksadından neş’et etse de, zamanla
erkeklere karşı nefretle dolup taşmaya, kinle oturup-kalkmaya sebep olacak
kadar asıl çizgisinden uzaklaşmıştır. Kadınları koruma ve onlara erkeklerinkine
eşit hakların tanınmasını sağlama düşüncesinden doğan feminizm adlı fikir
cereyanı, bir gayr-ı memnunlar hareketi olarak, arkada sadece hasret, hicran ve
enkaz bırakmıştır. Zira, bugün pek çok çeşidinden bahsedilen feminizm
akımının temsilcileri zamanla çok farklı taleplerin peşine düşmüş ve meseleyi
kadının haklarını korumaktan onun hakimiyetini sağlamaya vardıracak kadar
ileri götürmüşlerdir.

Neden Reisetü’l-Cumhurumuz Hiç Olmamış?
Günümüzde hâlâ eski dönemlerdeki uygulamalara karşı aynı tepki tavrı

sergilenmekte ve farklı aşırılıklara, aykırılıklara girilerek mesele asıl
mihverinden kaydırılmaktadır. Vakıa, kadın haklarını istirdat etme gayretlerinin
hemen hepsi tamamen nazarî plânda kalmaktadır. Bunun en açık delili, en
modern (!) görünümlü ülkelerde bile kadınların içtimaî hayatta ve idarî alanda
büyük bir tahdide maruz kalmalarıdır. Düşünün... Bugün dünyanın kaç
ülkesinde devlet başkanı kadındır? Kaç yerde ordunun üst kademelerinde
kadınlar vazife görmektedir? Kadınlar acaba kaç ülkenin parlamentosunda



nüfus nispetlerine uygun şekilde temsil imkânına sahiptirler? Dünya dinlerinin
ruhanî reisleri ve diyanet temsilcileri arasında ne kadar kadın vardır? Adliye,
mülkiye, emniyet teşkilatları ve gizli servisler gibi birimlerde istihdam edilen
kadınların sayısı erkeklerin adedine yaklaşabilmiş midir?.. Kadın haklarını
dilinden hiç düşürmeyen ve onun ateşli birer savunucusu görünen kimseler
acaba neden bu sorulara müspet cevap verebilecek durumda değiller?
Hepsinden öte, İslâm’ın, kadının haklarını kısıtladığını iddia edenlerin önce
kendilerini ve kendi içtimaî yapılarını sorgulamaları gerekmez mi?

Aynı sualleri kendi ülkemizde kadın hakları avukatlığına soyunup bazı şahsî
hatalar yüzünden İslâm’ı ve bütün Müslümanları mahkûm etmek isteyenlere de
sorabiliriz: Cumhuriyet kurulduğundan bu yana onca zaman geçmiş; peki ama
şimdiye kadar Çankaya’ya kaç tane kadın Cumhurbaşkanı çıkmış? Hep Reis-i
cumhur seçilmiş; niçin bir kere de o makama Reisetü’l-cumhur getirilmemiş?
Aklının azlığından mı? Yoksa, o işi beceremeyeceği düşünüldüğünden mi?
Neden erkek başbakan kadar kadın başbakan vazife yapmamış? Niçin kadın
bakanların sayısı erkek bakanların adedine hiç ulaşamamış, hatta
yaklaşamamış? Niye erkeklerden olduğu kadar kadınlardan da kuvvet komutanı
olmamış? Neden bir kere de Genel Kurmay Başkanlığı bir kadına emanet
edilmemiş? Niçin hâlâ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kadınlara
göstermelik bazı koltuklar bırakılıyor da, onların nüfuslarına uygun şekilde
kendilerini temsil etmelerine imkân tanınmıyor?

Yanlış anlaşılmasın; “Bunlar mutlaka olmalı, işin aslı budur!” demek
istemiyorum. Müsavaat iddiasında bulunanların, kadın ile erkeğin eşit olduğunu
savunanların ve kendileri bu eşitliğe göre hareket ediyormuş da sanki İslâm
kadının hakkını yiyormuş gibi Din-i mübini sorgulayanların ikiyüzlülüklerini
nazara vermeye çalışıyorum. Evet, “niçin, neden, niye...” sorularını
çoğaltabilirsiniz. Bu soruların cevaplarını aradığınızda göreceksiniz ki,
aslında, “İslâm kadının hakkını yiyor, erkeğe verdiği hakları kadına vermiyor!”
diyenlerin kendileri senelerdir kadını istismar ediyor ve onun haklarını –
affedersiniz– hapur hupur yiyorlar. Öyleyse, kendileri kadını hayatî sahalardan
olabildiğine uzak tuttukları ve onu sürekli sömürdükleri hâlde, bu konuda
İslâm’ı tenkit etmeye kalkışanların İslâmiyet hakkında söz söylemeye de kadın
haklarından bahsetmeye de hakları yoktur.

“Allahümme Ecirnâ min Fitneti’n-nisâ”
Bir kere, İslâm bazı muharref dinlerde ve din görünümlü batıl inançlarda

olduğu gibi, kadını şeytanın ürünü veya kötülüklerin tohumu olarak görmez.
Erkeği kadının egemen bir efendisi saymadığı gibi, kadını da, erkeğin



hakimiyetine teslim olmaktan başka çaresi bulunmayan zavallı bir mahlûk
olarak kabul etmez. Bir zamanlar Batı’yı kasıp kavuran kadının ruh sahibi olup
olmadığı meselesi hiçbir zaman Müslümanlar arasında tartışılmamıştır. İslâm,
insanın işlediği “ilk günah”tan ve beşerin Cennet’ten çıkarılmasından da kadını
sorumlu tutmamıştır. Cenâb-ı Allah, ilâhî kelâmında Hazreti Âdem ile Hazreti
Havva’yı beraber konuşturmuş; Şeytanın ikisine birden vesvese verdiğini, o ilk
sürçmeyi beraberce yaşadıklarını, hatta sürçmede önceliğin Hazreti Âdem’e ait
olduğunu ve sonra yine ikisinin birden tevbe ve istiğfarla Allah’a
yöneldiklerini anlatmıştır. Dolayısıyla İslâm, “ilk günah” gibi bir vebali asla
kadına yüklememiş, böyle bir zelle yüzünden onu kınamamış ve kadını,
insanlığı Cennet’ten yere indiren günahkâr bir varlık saymamıştır.

İstidradî olarak şunu da ifade etmeliyim: İnsan, mal mülk, makam-mansıp,
evlâd ü iyal ile sürekli denenip sınandığı gibi, erkek kadınla kadın da erkekle
imtihan olabilir. Bu sebeple, erkek için bir imtihan unsuru olması açısından
kadına “fitne” de denilmiştir. Bir kısım mü’minlerin sabah akşam dualarında

َانْرَِجأ ّلَلا  َّمُھٰ ِءاَّسِنلا ، ِءََالب  ْنِم  َانْرَِجأ  ّلَلا  َّمُھٰ ِءاَِسّنلا ، ِّرَـش  ْنِم  اـَنْرَِجأ  ّلَلا  َّمُھٰ
ِءاَّسِنلا ِةَنِْتف  ْنِم   demeleri; yani, “Allahım, erkekliğin altında kalıp kadınla

imtihanı kaybederek bir kötülük işlemekten bizi koru; Allahım, şehvetin
arkasında sürüklenip bir felâkete uğramaktan bizi muhafaza et; Allahım bir
kadının cazibesine kapılıp doğru yoldan sapmaktan bizi halâs eyle!” diyerek
Allah Teâlâ’ya iltica etmeleri kadının potansiyel bir iptila vesile
olmasındandır. Güzeller Güzeli Yaratıcı, kadına cemalinden bir parıltı vermiş
ve onu tenasübü, güzelliği, edâsı ve endâmıyla erkeğin gönlüne çok câzip
gelebilecek bir hilkatte yaratmıştır. Bazıları, o câzibe karşısında iradelerinin
hakkını vermekte zorlanabilirler; kadını bir imtihan vesilesi görür ve onun
karşısında iradesiz davranmamak için de sabah akşam ellerini açıp –arz ettiğim
gibi– Allah’ın hıfz u himayesine sığınırlar. Yoksa, mü’minler, kadının şer, belâ
ve fitne olarak yaratıldığını asla düşünmez ve kadın fitnesinden korunma
dualarını o bâtıl inanca bağlamazlar. Bu açıdan, aslında erkek de kadın için bir
imtihan aracıdır ve kadın da erkek sebebiyle başına gelebilecek şerden,
belâdan ve fitneden sürekli Hazreti Hafîz’e sığınmalıdır. Hatta, o da –dilerse–
dualarında ، ِلاَِجّرلا ِءََـالب  ْنِم  اـَنْرَِجأ  ّلَلا  َّمُھٰ ِلاـَِجّرلا ، ِّرَـش  ْنِم  اـَنْرَِجأ  ّلَلا  َّمُھٰ

ِلاـَِجّرلا ِةـَنِْتف  ْنِم  اـَنْرَِجأ  ّلَلا  َّمُھٰ  diyebilir. Evet, erkek-kadın münasebetleri
çerçevesinde her ikisi de birbiriyle imtihan olmaktadır ve her biri diğeri için
bir imtihan unsuru, bir belâ sebebi ve bir fitne vasıtasıdır.

Aldatan Havva imajı ve ilk günahın vebalinin kadına yüklenmesi, Batılı
toplumlarda, asırlar boyu kadın hakkında çok olumsuz yorumlara sebebiyet



vermiştir. Bu çarpık anlayıştan dolayı, kadın, güvenilmez, doğrudan muhatap
kabul edilmez, ikinci sınıf bir varlık konumuna itilmiş; âdet hâli, hamilelik ve
çocuk doğurma, onun ebedî suçuna bir ceza olarak telâkki edilmiştir. Oysa,
İslâm’ın kadına bakışı, erkeğe bakışından hiç farklı değildir. Kur’ân’ın ifade
ettiği yaratılış keyfiyeti, önce Hazreti Âdem’in daha sonra da ondan, onun
mayasından eşinin yaratılması şeklindedir. Kur’ân’ın tasviri, kadın-erkek
ayrımı yapılmadan her ikisinin de insan olduğunu hatırlatmaya ve bu iki
varlığın birbirini tamamlayıcı önemli birer fenomen olduklarını nazara vermeye
matuftur. İslâm’a göre, kadın ve erkek arasında bir kısım farklılıklar bulunsa
da, bunlar pek çok maslahat için plânlanmış özel bir dizaynın neticesidir; fakat,
aralarında ontolojik bir farklılık kat’iyen söz konusu değildir.

İki Ceset Bir Ruh
Allah kadını başka değil, erkeğe eş olarak yaratmıştır; bu itibarla, o onsuz

olamaz, o da onsuz olamaz. Alvar İmamı’nın ifadesiyle, Hazreti Âdem
Cennet’te de bulunsa Havva’sız olduğu dönemlerde hicran içinde yaşamıştır;
şayet başta Havva yaratılsaydı, bu defa da o, Âdem’sizliğin hicranını
yaşayacaktı. Çünkü, hilkat itibarıyla, Âdem Havva’sız, Havva da Âdem’siz
olamazdı. Onlar, iki ceset, bir ruh gibiydiler ve bir hakikatin ayrı ayrı iki
yüzünü temsil ediyorlardı. Allah Teâlâ, kadını, elektrona nispeten protonu,
pozitif kutba nispeten negatif kutbu, erkek tohuma nispeten dişi tohumu yarattığı
gibi yaratmış ve bu çiftlerden bir vahdet meydana getirdiği misillü, kadın ve
erkeğin de eşler oluşturmasını murat buyurmuştu.

Evet, nasıl ki, pozitif negatife, elektron protona, gece gündüze, yaz kışa,
yeryüzü gökyüzüne muhtaçtır; aynı şekilde erkek kadına, kadın da erkeğe
muhtaç olarak halk edilmiştir. “Zen merde, civan pîre, keman da tîrine muhtaç /
Ezcâ-i cihan cümleten birbirine muhtaç.” sözü bu hakikati ne güzel ifade
etmektedir!.. Nitekim, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu gerçeği
şöyle dile getirmiştir: ِلاَِجّرلا ُِقئاَقَـش  ُءاَِسّنلا  اـَمَِّنإ   “Kadınlar erkeklerin
yarısıdır.”1 Hadiste, cemi’ (çoğul) olarak ُِقئاَقَش  şeklinde yer alan ٌقیِقَش
kelimesi, tam ortadan ikiye bölünen bir bütünün parçası demektir. Yani, bir
bütünü meydana getiren iki parçadan her biri, diğerinin şakîkidir.

Bu itibarla, insan olma yönüyle kadın ve erkek eşit yarımlardır; fakat, hiçbir
zaman biri diğerinin aynı değildir. Bunların fıtratlarında, fizikî donanımlarında,
ruh dünyalarında ve psikolojik yapılarında bir kısım farklılıklar mevcuttur; ama
ne erkek kadının biyolojik olarak daha olgunlaşmış bir şeklidir, ne de kadın
erkeğin az gelişmiş bir tipidir. İkisi de müstakil birer insandır ve bunlar



birbirine muhtaçtır.
Bu müstakim anlayışa uygun olarak, Devr-i Risalet Penâhî’de, kadın hak

ettiği yüksek mevkiye yükseltilmiş, ona tabiatına uygun işler tevdi edilmiş ve
onun toplum içindeki hayatî konumu yeniden ortaya çıkartılmıştır. Hem de bu
büyük inkılap, dünyanın vahşet içinde yüzdüğü ve kadının insan olup
olmadığının, ruhu bulunup bulunmadığının tartışıldığı karanlık bir dönemde
yapılmıştır.

Kıvâme Meselesi
Bununla beraber, kadınlar erkeklerin mesul sayıldığı bazı mükellefiyetlerden

sorumlu tutulmamışlardır. Onların, bir kısım mükellefiyetlerden muaf olmaları
da, kadınların eksik görülmesinden ve onlara bazı nakîseler isnad edilmesinden
kaynaklanmamıştır. Aksine, tâife-i nisanın erkeklerin sorumlu olduğu kimi
mükellefiyetlerden mesul tutulmamaları rahmet-i ilâhiyenin neticesi ve onlara
merhametin ifadesidir.

Binaenaleyh, erkeğin kadından üstün olduğu hissini uyaran Kur’ân âyetleri,
farklı istidat ve farklı kabiliyetleri ifade sadedinde îrad buyurulmuş ilâhî
beyanlardır. Meselâ; bazıları, “Kocalar eşleri üzerinde yönetici ve
koruyucudurlar. Bunun sebebi, Allah’ın bazı insanlara bazılarından daha
fazla nimet vermesi ve bir de kocalarının mehir verme, evin masraflarını
yüklenme gibi malî yükümlülükleridir. O hâlde iyi kadınlar, itaatli olan ve
Allah kendi haklarını nasıl korudu ise, kocalarının yokluğunda, onların
hukukunu koruyan kadınlardır.”2 mealindeki ِءاَّۤسِنلا َىلَع  َنوُماَّوَق  ُلاـَّجِرَلا 
ifadesiyle başlayan âyet-i kerimeyi erkeğin mutlak hakimiyetine delil
saymaktadırlar. Oysa, “kıvâme meselesi”ni nazara veren bu ilâhî beyan da
kadınlara merhametin sesi soluğudur ve ailede iş bölümünün gerekliliğine
dikkat çekmektedir.

Malûmdur ki; kadının da erkeğin de birbirine fâik oldukları bazı
hususiyetleri vardır. Kur’ân-ı Kerim, “Biz insana, annesine babasına iyi
davranmasını emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında
taşımıştır.”3 mealindeki âyet gibi bir kısım beyanlarıyla anneyi öne
çıkarmıştır. İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhi ekmelüttehâyâ) da “Kime iyilik
yapayım?” diye peşi peşine üç defa soran bir sahabiye, üç defasında da,
“Annene.” cevabını vermiş4 ve “Cennet anaların ayakları altındadır.”5

hadis-i şerifi gibi mübarek sözleriyle kadını çok mualla bir mevkiye koymuştur.
Öyle ki, bu ifadeler açısından meseleye bakılacak olursa, bir erkek çatlayasıya
koşsa da kadına yetişemeyecek ve onun geriye dönüp “Beyhude yorulma, bana



yetişmen muhaldir!” dediğini duyacaktır.
Bu açıdan, kıvâme meselesini ele alan âyet-i kerime, kadının erkekte

bulunmayan bazı üstün vasıflara sahip olduğu gibi, erkeğin de kadında olmayan
birtakım üstünlüklere sahip bulunduğunu belirtmiş, her ikisinin birbirine
değişik yönlerden muhtaç olduklarını ima etmiş ve erkeğin, eşinin geçimini
sağlamaktan sorumlu bir hâmi olduğunu bildirmiştir. Merhum Elmalılı Hamdi
Yazır’ın ifadesiyle, bu âyet, erkeğin kadına hakimiyetini, fakat rastgele değil
“Milletin efendisi, onlara hizmet edendir.”6 mânâsı üzere hizmetçilikle
karışık bir hakimiyetini ifade eder. Bundan dolayı, bir taraftan erkeğin
üstünlüğünü anlatırken diğer taraftan da kadının değer ve üstünlüğünü belirtir.7

Bir ailede huzur ve saadetin devam etmesi için o hanede mutlaka işlerin
taksim edilmesine ve herkesin birbirine yardımcı olmasına ihtiyaç vardır.
Meselâ, bir yerde üç tane hâkim olursa, orada kargaşa hiç bitmez, sürekli fikir
ayrılıkları yaşanır; nizam ve intizam için nihayet bir söz kesen olması lâzımdır.
Ne var ki, nihaî kararı verecek insan, sadece kendi sâbit fikirlerini
dayatmamalı, ailenin her ferdine düşüncelerini beyan etme hakkı tanımalı ve
her zaman hakşinas olup akl-ı selime yakışır şekilde davranmalıdır. İşte,
hayatın her alanında ve her zaman aktif olabilecek, ailenin iâşesini temin etmek
için en ağır şartları dahi göğüsleyebilecek ve ne yapıp edip çoluk çocuğunun
yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini tedarik edebilecek insan olarak erkek bu
konularda bir yönden fâik sayılmış ve yuvada istişarenin hakkını verdikten
sonra söz kesen olarak o tayin edilmiştir.

Dünyada pek çok değişimler olmasına rağmen, insanların ekseriyeti
itibarıyla hâlâ iâşeden erkek sorumludur ve dışarıda çalışıp para kazanma onun
vazifesidir. Kimileri meseleyi hemen başka vadilere çekip, dünyanın bazı
yerlerinde kadının da çalıştığını söyleyerek buna itiraz edebilirler. Fakat,
kadının fıtratına uygun işlerde çalışmasını kabul etmekle beraber, acaba para
kazanmak için onun da dışarıya açılması aile huzuru açısından kâr mı
getirmiştir zarar mı? Kadının, hususiyle de birtakım işlerde çalışması gerçekten
bir ihtiyacın gereği midir, yoksa bir baş kaldırma vesilesi, bir isyan hareketi
midir? Kendi iâşesini temin etmesi kadının mutlu olmasına kâfî gelmiş midir;
aksine, onu daha bir huzursuz mu etmiştir? Acaba onun, tabiatına ters
mesleklerde çalıştırılması toplum bünyesinde ne türlü yaralar açmıştır? İşte,
sıhhatli bir tespit yapabilmek ve kıvâme mevzuunu doğru anlayabilmek için,
bunların hepsinin nazar-ı itibara alınması, meseleye küllî (bütüncül) bir nazarla
bakılması ve konunun müspet-menfi bütün yönleriyle değerlendirilmesi
gerekmektedir.



İfratlar-Tefritler Arasında Kadının Yeri
Bu zaviyeden bakılırsa, görülecektir ki, İslâm kadını hiçbir hususta mahrum

etmemiş; fizikî yapısını ve hususî konumunu gözeterek merhameten onu bazı
mükellefiyetlerden muaf tutmuştur. Meselâ; onun omuzuna, vakit namazlarını
cemaatle kılma, Cuma namazı, hutbe, ezan, kâmet ve itikâf gibi sorumluluklar
yüklememiştir. Bununla beraber, “Ben Cuma namazına gideceğim” diyenin
önünü de hiç almamış, onun kendi isteğiyle cemaate katılmasına mani
olmamıştır. Hadis ve siyer kitaplarında, Asr-ı Saadet’te kadınların bayram
namazlarına,8 hüsûf9 ve küsûf10 namazlarına, hatta yağmur dualarına iştirak
ettiklerine dair misaller verilmektedir.

Evet, onun, erkeğin mesul sayıldığı her mükellefiyetten sorumlu olmaması ve
bazılarından muaf tutulması İslâm’ın kadına bakışındaki merhametin bir
tezahürüdür. Bu rahmet tecellîsi de şu temel espriye dayanmaktadır: Kadın,
erkeğe kıyasla daha çok şefkatli ve pek merhametlidir. Ondaki engin şefkate bir
iltifat olarak, yegâne merhamet sahibi Rahman ü Rahîm, ilâhî rahmetinin
değişik tenezzül dalga boyundaki bir tecellîsine daha kadını mazhar kılmış ve
onun bazı mükellefiyetlerini kaldırmıştır.

İslâm’a göre kadının dünyadaki rolü sadece evinin işleriyle meşgul olmak ve
çocuk büyütüp yetiştirmekle de sınırlı değildir. Aslında o, fıtratına ters
düşmemesi ve dini hassasiyetleri gözetmesi kaydıyla, toplumun hemen her
alanında kendi üzerine yüklenen vazifeleri yapmakla ve içtimaî hayatta erkeğin
elinin yetişmediği yerlere uzanıp oradaki eksiklikleri tamamlamakla mesuldür.
Fakat, maalesef, bu gerçek zamanla Müslümanlar arasında dahi göz ardı
edilmiş ve kaba bir anlayış, hoyrat bir düşünce kadın ve erkeğin birbirine
yardımcı olmalarına dayalı bu sistemi bozmuştur. Onun bozulmasıyla da hem
aile düzeni hem de içtimaî nizam bozulmuştur. Farklı milletlere mensup
Müslümanların kendi tarihi birikimlerine İslâm libası giydirmeleri, âdet ve
geleneklerini din-i mübinin esaslarıymış gibi görüp göstermeleri ve belli
dönemlerde bu çizgide bir kısım içtihatlar yapmaları sebebiyle kadının hakları
yenmiş, gün be gün o daha dar bir alana itilmiş ve bu işin neye müncer olacağı
hesaba katılmadan, bazı yerlerde hayattan bütün bütün tecrid edilmiştir.

Fakat, bu husustaki düşünce kaymalarının ve inhirafların müsebbibi –hâşâ–
din-i mübin değildir; hata, onu yanlış yorumlayıp yanlış uygulayanlara aittir.
Tatbikattaki bu hataların da mutlaka düzeltilmesi lâzımdır. Ne var ki, bu
mevzudaki yanlışlıklar düzeltilirken mesele feministlerin arzu ettiği şekilde ele
alınırsa, bu defa yine denge bozulacak ve ifratları tefritler takip edecektir.
Meselâ; kadını sadece çocuk yapan bir obje kabul etmek ve onu bir çocuk



fabrikası gibi görmek ne kadar çirkinse ve ona karşı saygısızlıksa, kadının
tenasüle baş kaldırması ve bir makina olmadığını göstermek için çocuk
edinmekten kaçınması da o kadar fıtrata terstir ve yakışıksızdır. Evet, kadın,
bulaşık bir kap olmadığı gibi, yeri de sadece bulaşık kapların bulunduğu mutfak
değildir; fakat, yemek, çamaşır, bulaşık, temizlik gibi ev işleriyle hiç alâkasının
bulunmadığını iddia eden ve yuvayı bir aşhaneye, bir yatakhaneye çeviren
kadın da çocuklarına iyi bir anne, iyi bir muallim ve iyi bir mürşide olmaktan
çok uzaktır.

Diğer taraftan, kadını maden ocaklarındaki gibi çok ağır şartlar altında
çalıştırmak da zulümdür. Sırf erkeğe eşit olduğu iddiasıyla, kadının, yaz günü
sıcakta tırpan sallama, tırmık çekme, dövenlerin üzerinde iş görme, ya da
sınırda terörist gözetleme, eşkiyayı takip için mağaralarda yatıp kalkma, başını
bir taşa koyup uyuma ve uyanır uyanmaz da düşman kovalama gibi ağır
mesuliyetler altına itilmesi insan tabiatına terstir, zalimane bir işkencedir;
kadınlığın hususiyetlerini görmezlikten gelme ve fıtratın kanunlarıyla çatışma
demektir.

Bu itibarla, İslâm’a göre, kadını eve hapseden ve onu içtimaî hayattan bütün
bütün uzaklaştıran anlayış kat’iyen doğru değildir; kadın, fizyolojisi ve
psikolojisi nazara alınmak kaydıyla, herhangi bir işte çalışabilir. Fakat, hem
kadın hem de erkek hayatın bir paylaşımdan ve iş bölümünden ibaret olduğunu
bilmeli ve her biri kendi fıtratına uygun işleri yaparak diğerine yardımcı
olmalıdır.

Bir Fikir İşçisi Olarak Kadın
Ayrıca, kadın, hukuken hür ve müstakil bir şahsiyettir. Onun kadınlığı, ona

ait ehliyetlerden hiçbirini daraltıcı ve ortadan kaldırıcı mahiyette değildir.
Erkek, ne ölçüde düşüncesini açıklama hürriyetine sahipse, kadın da aynı
hürriyete aynı nispette sahiptir. Bildiği konularda onun görüşüne de başvurulur
ve kendisiyle istişare yapılır. Öyle ki, her an vahiyle beslendiği için hiçbir
konuda başkasına danışmaya muhtaç olmayan Peygamber Efendimiz, bütün
ümmetini alâkadâr eden bazı meselelerde bile, kendi hanımlarının fikirlerini
almış ve onların düşünceleri istikametinde hareket ettiği zamanlar olmuştur.11

Bir kadının, kocasıyla arasındaki “zıhar” meselesine çözüm bulması ve
böylelikle kendisini ve çocuklarını mahvolmaktan kurtarması için Allah
Resûlü’ne gelip O’nunla tartışırcasına konuşması ve ilâhî hüküm gelinceye
kadar ısrarlı taleplerini sürdürmesi de çok meşhur bir hâdisedir.12

Müslümanlar arasında, kadının fikir hürriyetinin ne ölçüde gözetildiğine bu



hâdise dahi tek başına yeterli bir delil ve güvenilir bir şahittir; nitekim, o
kadının, hâlini Allah’a arz etmesi üzerine âyet nazil olmuş ve bu meseleyi
anlatan sûreye de “Hâlini anlatıp hakkını savunan kadın” anlamına gelen
“Mücadile” adı da verilmiştir.

Dahası, o dönemde, kadınların Halife’ye dahi itiraz edip, onun Kur’ân’a
aykırı buldukları içtihatlarına, hem de camide bütün cemaatin huzurunda karşı
çıktıkları bile vâkidir. Meselâ; Hazreti Ömer, evlenmeyi kolaylaştırmak için,
nikâh akdi esnasında tespit edilen mehir miktarı hakkında üst sınır belirlenmesi
gerektiğini düşünmüş ve mehir miktarının evliliğe engel olmamasını istemiştir.
Bir hutbe esnasında, mescidde bu düşüncesini beyan edince bugün adını sanını
dahi bilmediğimiz bir kadın, “Yâ Ömer! Bu konuda Efendimiz’den duyduğun
bir söz, senin bilip de bizim haberdâr olmadığımız bir ifade mi var? Çünkü,
Cenâb-ı Allah, Kur’ân’da, 13 اًرَاطِْنق َّنُھاَدِْـحإ  ْمُتَْیتٰاَو   buyuruyor. Demek ki,
kantar kantar mehir verilebilir.” demiş ve onun bu içtihadına itiraz etmiştir.
Seyyidina Ömer hiç tepki göstermeden o kadının itirazını yerinde bulmuş; kendi
kendine “Yaşlı bir kadın kadar da dinini bilmiyorsun!...”14 diyerek nefsini
levmetmiş ve sözünü geri almıştır. İşte, gerçek İslâm toplumunda kadın bu
kadar hayatın içindedir...

Bir düşünün; günümüzde bir kadın, Fatih Camii’nde ya da Süleymaniye’de
maksureden perdeyi sıyırsa, Halife-i rûy-i zemin’e ya da bugünkü
Cumhurbaşkanı’na da değil, minberdeki imama “İmam efendi, zannediyorum,
bu konuda yanılıyorsunuz, meselenin aslı şudur!” dese, kim bilir o kadıncağızın
başına neler gelir. Zira, bugün dinin özüne vakıf olmayan kimseler, yanlış
telakkileri sebebiyle kadını bir fanus içine koymuşlar ve onu bazı haklardan
mahrum bırakmışlardır.

Aslında, Allah’ın, şefkat, merhamet, incelik ve hassasiyetle donattığı,
donatıp çocuklarını yetiştirme konusunu tabiatının bir derinliği hâline getirdiği
kadın, fıtratı itibarıyla bir muallime, bir mürebbiye ve bir mürşidedir. En başta
Ezvâc-ı Tahirât (Resûl-i Ekrem Efendimiz’in muallâ zevceleri), birer mürşide
olarak yetişmiş ve çok büyük insanlara öğretmenlik yapmışlardır. Mesrûk İbn
Ecda’, Tavus İbn Keysân, Atâ İbn Ebî Rebah, Esved İbn Yezid en-Nehaî gibi
âbid ve zâhid nice insanlar, hep Mü’minlerin Anneleri’nin rahle-i tedrisinde
yetişmişlerdir. Hususiyle, Hazreti Âişe Validemiz, tâbiînin en büyük
imamlarına feyz kaynağı olmuştur; azize annemiz, kimi zaman bir perde
arkasından, bazen de süt hısımlığı konusundaki kendine has içtihadıyla amel
eden talebelerine doğrudan ders vermiş, en muğlak mevzuları onlara şerh etmiş
ve sordukları sorular hakkında fetvalar serdetmiştir.



Bundan dolayıdır ki, Süleyman Nedvî, Hazreti Âişe Validemiz’in hayatının
mukaddimesinde, Müslümanların geçirdiği inhitat (gerileme, kuvvetten düşme)
devrinin sebeplerini zikrederken, bu inhitatın yarı sebebinin kadınlar olduğunu
ve bilhassa onların Hazreti Âişe Validemiz gibi numune-i imtisal
bulamayışlarını vurgulamaktadır.15

Günümüzün Şefkat Kahramanları
Doğrusu, Devr-i Risalet Penâhî’de kadının hak ve sorumluluklarının tam

belirlendiği, özellikle hasta olduğu hâllerde ve hayız, nifas gibi hususî
durumlarında ona kaldıramayacağı yüklerin yüklenmediği; fakat, onun çok defa
savaşlara bile katıldığı, yaralılara baktığı, tedavi için gerekli malzemeleri
hazırladığı, savaşçılara hizmet ettiği ve hatta bizzat savaştığı; normal
zamanlarda da bilhassa eğitim hizmetleri olmak üzere hemen hemen hayatın
bütün alanlarında kendisine tahmil edilen vazifeleri yaptığı düşünülürse, bugün
kadının ihmal edildiği, işten alıkonulduğu ve onun kabiliyetlerinin gereğince
değerlendirilemediği söylenebilir. Şayet kadın, fıtratına en uygun olan
muallimlik alanında olsun tam değerlendirilebilseydi; bir insan olarak ufku
açılsa, gönlü yüksek gaye-i hayallere bağlansa ve engin şefkati o uğurda
kullanılsaydı, kim bilir bugün neslimiz ne ulvî duygu ve düşüncelerle
yetişirdi!.. Yine o, inkişaf ettirilmiş selim tabiatıyla erkeğin yardımcısı olsa,
her şeyi onunla paylaşsa ve hususiyle yuvada işin altına o da elini soksaydı,
evlerimiz gerçek birer ana ocağı olacak ve orada cahil, ümmî, bilgisiz, hayatın
dışında bırakılmış ve kimsesizliğe terk edilmiş tek fert kalmayacaktı!.. Evet,
kadın “her şey” kabul edilmediği gibi “hiçbir şey” de sayılmasaydı ve erkek de
kadın da bir bütünün iki yarısı olarak ele alınsaydı; bu anlayışa bağlı olarak
ikisi el ele verip müşterek çalışsalardı, işte o zaman belki de inhitat devri hiç
yaşanmayacak ve hep terakkinin zirvelerine koşulacaktı.

Bugün bu mevzudaki tek tesellimiz, umum nüfusa nispeten sayıları henüz az
olsa da, çağımızın Hatice’lerinin, Âişe’lerinin, Fâtıma’larının, Hafsa’larının,
Nesibe’lerinin, Rümeysâ’larının aynı Asr-ı Saadetteki öncüleri gibi kendi
konumlarının farkında olmaları ve üzerlerine düşen vazifeleri yapmaya
çalışmalarıdır. Evet, günümüzde şefkat kahramanları da iman ve Kur’ân hizmeti
adına belli fonksiyonlar eda ediyorlar; erkeklerin yaptıkları gibi, insanlığın
irşadı için ellerindeki bütün imkânları kullanıyor, hâl ve tavırlarıyla
başkalarına örnek oluyorlar. Gerekirse, onlar da dünyanın dört bir yanına hicret
ediyor, öğretmenlik ve rehberlik yapıyor ve böyle ifritten bir dönemde din-i
mübini bayraklaştırıyorlar. Dolayısıyla, günümüzde kadınlık âlemi bütün bütün
sahipsiz sayılmaz; cihanın her tarafına yayılmış bazı şefkat abideleri, seleflerini



hatırlatan fedakârlıklarıyla yeni bir kahramanlık sergiliyorlar.
Ne var ki, kadınların kendi haklarını topyekün istirdad etmeleri ve hayatın

her sahasında sahip oldukları o haklara göre yaşama imkânı bulmaları
noktasında toplum çapında hâlâ çok yaya olduğumuz aşikârdır. Çünkü, sabit
fikirlerini âdet ve geleneklerle iyice pekiştirmiş bazı kimseler, kadının içinde
bulunduğu fanustan kurtulmasını istemiyorlar; en medenî görünen insanlar bile
kadına haklarını tam olarak vermeye yanaşmıyorlar. Dahası, bir kısım sözde
modernler, cumhuriyeti, lâikliği, demokrasiyi, nizamı ve idareyi kendilerine
göre yorumluyor; bu indî yorumlara bağlı bazı alanlar vaz’ ediyor ve o alanları
kontrollerinde tutmak için her yola başvuruyorlar. Tarihte eşine az rastlanır bir
katılık, bağnazlık ve hatta yobazlıkla kadınların örtüsüyle uğraşıyor ve onları
dinî vecibelerini yerine getirmek gibi en tabiî haklarından dahi mahrum
bırakıyorlar. Sonra da hâlâ –bağışlayın– hiç utanmadan ve yüzleri kızarmadan
kadın haklarından bahsedebiliyorlar.

Hâsılı; İslâm’ın esas kaynakları ve selef-i salihînin örnek hayatları dikkatlice
incelenirse, Müslüman kadının evine kapatılmadığı ve haklarının çiğnenmediği
açıkça görülecektir. Bunun aksini iddia edenler, şayet kasıtlı ve ön yargılı
kimseler değillerse, Hak Din’in bu mevzuda vaz’ ettiği ölçüleri bilmiyor ve
tarih boyunca bilhassa âdetlerden gelen yanlış anlayış ve yanlış uygulamaları
İslâm’a mal ediyorlardır. Ayrıca, şahsî ve taraflı yorumlarıyla farklı farklı
alanlar uyduran, kadına hayatın her biriminde serbest dolaşım hakkı tanımayan
ve ona kendi fonksiyonlarını eda etme fırsatı vermeyen, sonra da kalkıp sözde
kadın hakları savunucusu kesilen kimselerin bu konuda İslâm’ı sorgulamaları
küstahlıktır; kadını alan farklılığı içine hapsetmekten vazgeçecekleri ana kadar
da, onların kadın haklarından bahsetmeleri hakikate karşı saygısızlıktır.
1 Tirmizî, tahâret 90; Ebû Davud, tahâret 94; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.
2 Nisâ sûresi, 4/34.
3 Lokman sûresi, 31/14.
4 Buhârî, edeb 2; Müslim, birr 1.
5 el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 1/102. Aynı mânâdaki hadis için bkz.: Nesâî, cihâd 6; İbn Mâce, cihâd 12.
6 Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd 10/187; ed-Deylemî, el-Müsned 2/324.
7 Bkz.: Elmalılı, Hak Dîni Kurân Dili 2/1348.
8 Kurban Bayramı namazı için bkz.: Buhârî, hayz 6; Müslim, salâtu’l-îdeyn 9. Ramazan Bayramı namazı

için bkz.: İbn Kayyim, Zâdü’l-meâd 1/445.
9 Bkz.: Buhârî, küsûf 19; Müslim, küsûf 7.
10 Buhârî, küsûf 10; Müslim, küsûf 11.
11 Bkz.: Buhârî, şurût 15; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/330.
12 Bkz.: Mücadele sûresi, 58/1-2.
13 Nisâ sûresi, 4/20.
14 el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 7/233.
15 Süleyman Nedvî, Hz. Âişe s.12.



Tâlût Ordusu ve Sabır Duası
Soru: Kur’ân-ı Kerim’de, Tâlût’un ve onunla beraber olan inananların

Câlût ve ordusuyla karşılaştıklarında Cenâb-ı Allah’tan sabır, sebat ve
nusret istedikleri anlatılmaktadır. Onların bu isteklerini içinde
bulunduğumuz zaman ve şartlar açısından değerlendirir misiniz?

Cevap: Hazreti İsa’nın (aleyhisselâm) doğumundan yaklaşık olarak dokuz-on
asır önce Mısır ile Filistin arasında Amalika adlı bir kavim yaşamaktaydı.
Câlût adında bir hükümdar tarafından idare edilen bu kavim, İsrailoğulları’na
saldırıp onları perişan etmiş; vatanlarından kovmuş, çoluk çocuklarından ayrı
koymuştu. Bunun üzerine İsrailoğulları, peygamberlerine müracaatta bulunmuş,
düşmanlarıyla çarpışmak için kendilerine bir komutan tayin etmesini
istemişlerdi. “Ne olur, bize bir hükümdar tayin et de biz de Allah yolunda
cihad edelim.”1 demişlerdi.

Bu hâdise, bahsi geçen peygamberin ve diğer şahısların kimlik bilgileri gibi
bazı detay sayılabilecek hususlara yer verilmeden, sonraki nesillere ibret
olabilecek yanlarıyla Bakara sûresinin 246-252. âyetlerinde anlatılmıştır.
Kur’ân-ı Kerim’de sadece Hazreti Musa’dan (aleyhisselâm) sonra gelen
peygamberlerden biri olduğuna işaret edilen bu Allah elçisinin adı Eski
Ahid’de Samuel olarak zikredilmektedir. Adı ne olursa olsun, İsrailoğulları’nın
fıtratını çok iyi bilen o peygamber, “Ya savaşma emri size farz kılınır, siz de
savaşmazsanız?” deyince onlar, “Ne diye Allah yolunda cihad etmeyelim ki;
vatanlarından çıkarılan biz, çoluk çocuğundan ayrı düşenler de yine biziz.”2

cevabını vermişlerdir. Onlar böyle deseler de, cihad kendilerine farz kılınınca
içlerinden çoğu sözlerinden dönüvermiş ve geride ahdine sâdık pek az insan
kalmıştır. Fakat, dönemin peygamberi bunu önceden bilmesine ve onların daha
sonra takınacakları tavrı o anki hâllerinden okumasına rağmen İsrailoğulları’nın
kumandan talebini geri çevirmemiş, Tâlût’u hükümdar ve başkomutan olarak
tayin etmiştir.

Tâlût ve Suyla İmtihan
Eski Ahid’de Saul olarak anılan Tâlût’un ismi bazı kaynaklarda Süryânice

Sayil ve İbrânice Savil şeklinde geçmektedir. Dolayısıyla, genel kanaat,
“Tâlût” kelimesinin isim değil, İbranice bir lakap olduğu yönündedir. “Tâlût”
güçlü, kuvvetli ve iri cüsseli mânâlarını içermektedir; maddî-mânevî
kuvvetliliğe bir unvan gibidir.3

İsrailoğulları başlangıçta işi zenginlik ve kavmiyetçilik noktasından ele



almış ve Tâlût’un hükümdarlığını tasvip etmemişlerdi. Onlara göre, içlerinden
daha zengin, daha seçkin ve daha asil birinin komutan olması gerekiyordu.
Cenâb-ı Allah, Tâlût’a hem maddî hem de mânevî yönden bir üstünlük
vermişti; o, heybetli, güçlü, kuvvetli ve çok güzel suretli olduğu gibi, dinî,
siyasî ve askerî işleri de bilen, idareciliğe kabiliyeti olan biriydi. Heyhat ki,
İsrailoğulları her zamanki “seçkinlik” tutkusundan kurtulamamış ve daha soylu
bir insanın tayin edilmesini istemişlerdi. Peygamberleri onlara seçimin Allah
Teâlâ tarafından yapıldığını ima etmiş, Tâlût’un Hak indindeki yerine dikkat
çekmiş ve devamla şöyle demişti: “Onun hükümdarlığının alâmeti, size içinde
Rabbinizden bir sekîne ile Musa ve Harun’un mânevî mirasından bir bakiyye
bulunan ve meleklerce taşınan bir sandığın gelmesidir. Eğer iman etmeye
niyetli iseniz, bunda elbette sizin için delil vardır.” 4 İşte, İsrailoğulları ancak
o zaman Tâlût’un hükümranlığına razı olmuşlardı.

Tâlût, Câlût’a karşı sefere çıkmak üzere ordusunu harekete geçirince
askerlerine şöyle seslenmişti: “Allah sizi, bir ırmakla imtihan edecek. Onun
suyundan kana kana içen benden sayılmayacak; sadece avucuyla aldığı
miktar muaf olmak üzere, kim o sudan içmezse o da benden sayılacak.”5

Böylece, Tâlût onları uyarmıştı; fakat onlar, –pek azı hariç– suyun başına varır
varmaz ondan avuç avuç içmişlerdi. İçmiş ama içtikçe daha bir susamış, bir
türlü suya kanmamış ve imtihanı kaybederek yolda kalmışlardı. Tâlût ve zaruret
miktarı bir avuç suyla iktifa eden sâdık mü’minler ise, ihtiyaçlarını görüp
ırmağın diğer tarafına selâmetle geçmişlerdi. Suyun öbür yakasında kalanlar,
yeis ve inkisar şurubu içmişçesine “Bugün bizim Câlût ve ordusuna karşı
duracak tâkatimiz yoktur.”6 demiş, geri çekilmişlerdi; ama ölümden sonra
diriltilip Allah’ın huzuruna çıkacaklarını bilen diğerleri, “Nice küçük
topluluklar vardır ki, Allah’ın izniyle, büyük cemaatlere galip gelmiştir.
Doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir.” 7 diyerek yollarına devam
etmişlerdi.

Sabr u Sebat ve Nusret Duası
Evet, ölümden kaçmanın mümkün olmadığını, bugün olmazsa yarın mutlaka

öleceklerini ve nihayet Allah’ın huzuruna varacaklarını bilen mü’minler, ahde
vefa göstererek Hak yolunda şehit veya vazifesini yapmış gazi olmaya karar
vermişlerdi. Onlar, Câlût’u ve onun yüreklere korku salan ordusunu görünce
ürküp kaçma yerine Tâlût’un etrafında daha bir kenetlenmiş ve Allah’a
teveccüh edip sabra sarılmak gerektiğine inanarak şöyle niyaz etmişlerdi: “Yâ
Rabbenâ, üstümüze gürül gürül sabır yağdır, ayaklarımıza sebat ver ve kâfir



topluluğa karşı bizi muzaffer eyle!”8

İsrailoğulları’ndan tahkiki imana ermiş bu küçük grup, sayıları az da olsa,
Allah’a sığınmak suretiyle zafere kavuşabileceklerine gönülden inanmış; belli
bir talim ve terbiyeden, bir ikaz ve rehabiliteden sonra ulaştıkları o iman
ufkuyla içinde bulundukları hâli değerlendirmiş ve içten yakarışa geçerek اَۤنَّبَر

َنيِرِفاَكْلا ِمْوَقْلا  َىلَع  َانْرـُصْناَو  اَنَماَدَْـقأ  ّْتَِبثَو  اًرْبَص  اَنَْیلَع  ْغِرَْفأ   demişlerdi.
Onlar, sadece “Bize sabır ver!” dileğiyle de yetinmemiş; اَنَْیلَع ْغِرَْفأ   ifadesini
tercih ederek “Sabrı başımızdan aşağı yağmur gibi boşalt, üzerimize bol bol
sabır yağdır.” demek suretiyle Allah’ın inayetine ve sabra ne ölçüde muhtaç
olduklarını dile getirmişlerdi. “Rabbimiz, Sen yarattın, Sen yetiştirdin bizi;
en iyi Sen bilirsin ihtiyaçlarımızı, zaaflarımızı, eksiklerimizi... Sabırla coştur
yüreklerimizi, cesaretle doldur içlerimizi; hiç titremesin bacaklarımız, asla
kaymasın ayaklarımız. Geriye tek adım atmadan ve yerimizden ayrılmadan
Senin yolunda mücahedenin hakkını verdir bize, o kâfirler topluluğuna karşı
yardım ve zafer ihsan et şu bîçare bendelerine!..”  mülâhazalarıyla niyaz
etmişlerdi.

İşte, İsrailoğulları’ndan çoğunun onca hırgür çıkarmalarından, ahde
vefasızlık yapmalarından ve inananları yüzüstü bırakıp geri dönmelerinden
sonra, sâdıkların o kadarcık bir teveccühünü Cenâb-ı Hak cevapsız ve
mükâfatsız bırakmamıştı. Allah’ın izni ve inayetiyle Dâvud (aleyhisselâm)
Câlût’u öldürmüş ve Tâlût ordusu düşmanlarını bozguna uğratmıştı.

Hazreti Dâvud ve Kuvvet-Hikmet Münasebeti
Kur’ân-ı Kerim’de ve Sünnet-i Sahiha’da Hazreti Dâvud’un yaşıyla,

mesleğiyle ve Câlût’u öldürürken kullandığı silâhıyla alâkalı bir bilgi yoktur.
Fakat, Eski Ahid’de keçi sürüsü güden bir çoban olduğu ve Batılıların Golyat
dedikleri o dev gibi adamı bir sapanla öldürdüğü anlatılmaktadır. Rivayetlere
göre, Hazreti Dâvud, sapanına yerleştirip fırlattığı taşı Câlût’un tam alnına
isabet ettirmiş ve onu yere sermiştir.9 Golyat’ın bir çocuk tarafından
öldürülmesi Batı edebiyatında şiirlere, hikâyelere ve romanlara mevzu
olmuştur.

Allah Teâlâ, Hazreti Dâvud’a hükümdarlık ve hikmet vermiş; demiri işleme
ve ondan zırhlı elbiseler yapma sanatı gibi dilediği daha pek çok şeyi ona
öğretmiş ve peygamberlik ihsan etmiştir.10 Tâlût’un, kendi kızını Hazreti
Davud’a verdiği ama daha sonra ona gösterilen aşırı teveccühü kıskanıp
kötülük yapmaya yeltendiği, akabinde bir mekr-i ilâhîye maruz kalıp sahralara
düştüğü ve perişan olduğu da rivayet edilmektedir.11 Fakat, İslâmî kaynaklarda



bu son hususla alâkalı bir bilgi mevcut değildir. Dolayısıyla, İmam Maturîdî
Hazretleri’nin de çok defa dediği gibi, bizim kaynaklarımızda yer almayan
malûmâtın üzerinde gereğinden fazla durmamıza lüzum yoktur.

Bu arada, âyet-i kerimede, Hazreti Dâvud’a hükümdarlık ihsan edildiği
anlatılırken, ona aynı zamanda hikmet verildiğine de dikkat çekilmektedir.
Hükümdarlıkla beraber hikmetin de verilmiş olması çok önemlidir. Çünkü,
hikmetsiz hükümdarlık kaba kuvvet hâlini alır; zorbalıklara ve zulümlere
sebebiyet verir. Hikmetten nasipsiz güçlüler, mevcudiyetlerini gece
baskınlarıyla ifade etme sevdasına tutulurlar; hakkı çiğner geçer ve insanî
hislere, latîfelere, mantık ve muhakemeye hiç değer vermezler. Hikmetin
rehberliğindeki güç ve kuvvet ise, akıllara, kalblere, ruhlara ve hislere de hitap
eder; idareye hakimiyetle beraber ruhlara hakimiyeti de devam ettirir. Evet,
kuvvet ve iktidar, hakkın, mantığın ve muhakemenin rehberliğinde bir kısım
problemleri çözebilecek potansiyel bir güç sayılsa da, hikmetten uzak kaba
düşüncenin elinde her zaman bir tahrip aleti olagelmiştir. İşte, bu hikmetli
kuvvet sayesindedir ki, Hazreti Dâvud İsrailoğulları’nı etrafında toplamış,
Filistin ve Kudüs civarında büyük bir devlet kurmuştur.

Neye Karşı Sabır?
Tâlût liderliğindeki İsrailoğulları ile Câlût önderliğindeki Amalikalılar’ın

mücadelesini ve o sırada cereyan eden bazı hâdiseleri özetledikten sonra asıl
meseleye geçmek istiyorum: Selef-i salihînden bazıları sabredilmesi gereken
bir durum başa gelmeden sabır talep etmeyi belâlara davetiye çıkarma
saymışlar. Musibetlerin toslamasına maruz kalmadan Allah’tan sabır istemeyi
belâ isteme şeklinde anlamışlar. Onlara göre; sabır, ancak belli belâ ve
musibetler karşısında kendisine koşulan bir tabye, bir mevzi, bir sığınak, bir
dayanak noktası ve koruyucu bir seradır. Dolayısıyla onlar, öyle bir belâ ve
musibet söz konusu olmadan “Allahım bize sabır ver” demeyi “Allahım bize
önce belâ ver, sonra da o belâya karşı sabır ver; bizi evvela ağır
mükellefiyetlere maruz bırak, akabinde de onlara tahammül gücü ver” duasında
bulunma kabul etmişler. Bu açıdan, bir savaş durumu olmadan اَنَْیلَع ْغِرَْفأ  اَۤنَّبَر 

َنيِرِفاـَكْلا ِمْوَقْلا  َىلَع  َانْرـُصْناَو  اَنَماَدَْـقأ  ّْتَِبثَو  اًرْبَص   şeklinde12 dua etmeyi
uygun bulmamışlar.

Fakat, Kur’ân-ı Kerim’in sabır, sebat ve nusret isteme ile alâkalı farklı
yerlerdeki ifadeleri incelenirse görülecektir ki, sabr ü sebat sadece savaş
meydanı ile alâkalı bir husus değildir. Sabır yalnızca belâya karşı olsa, belâ
gelmeden sabır istemenin belâ isteme mânâsına geldiği kabul edilebilir. Ne var



ki, tahammül etme, vazgeçmeme, aceleci davranmama, katlanması zor vak’alar
karşısında dişini sıkıp dayanma... gibi mânâlara gelen sabır bir zaviyeden
diyanetin yarısını teşkil eden çok önemli bir kalbî ameldir; o sadece belâlara
münhasır değildir, onun pek çok çeşidi, derinliği, yanı vardır. Hazreti Üstad,
belli başlı sabır çeşitlerini üç kategoride toplamış; hususiyle mâsiyetten uzak
durmayı, musibetlere katlanmayı ve ibadet ü taatte devamlı olmayı nazara
vermiştir.13 Bununla beraber, sabredilen hususlar itibarıyla sabır çeşitlerini
çoğaltmak da mümkündür: Dünyanın cezbedici güzellikleri ve nefsi gıcıklayan
nimetleri karşısında istikameti koruma adına sabır, belli bir vakte bağlı işlerde
zamanın çıldırtıcılığına karşı sabır, ermiş insanların can ü gönülden cemâl-i
ilâhîyi arzu etmelerine rağmen dine hizmeti kendi nefislerine tercih ederek
burada kalıp vazifeye devam etmeleri, her anı “Refik-i A’lâ” hülyalarıyla
geçirdikleri hâlde O’nun takdirine rıza göstererek ölümü değil O’nun
hoşnutluğunu istemeleri şeklindeki vuslata karşı sabır... bunlardan bazılarıdır.

Bu itibarla, bilhassa sokakların birer kanal hâline gelip gözlerden gönüllere
günah akıtıp durduğu günümüzde mâsiyetten kaçma ve ibadet ü taate sarılma
adına sabır talebi çok önemlidir. Her mü’min hemen her zaman “Allahım!
Kalbime ibadet ü taati şirin ve günahları da çirkin göster; kulluğu bana sevdir,
günahlara karşı içimde tiksinti hissi uyar. İbadetlerde devamlı olma,
kötülüklerden uzak durma konusunda beni sabırlı kıl!” mülâhazalarıyla oturup
kalkmalıdır. Bu şekilde dua etmenin belâ ve musibet istemekle hiç alâkası
yoktur.

Bedir’den Çanakkale’ye Sabır Cepheleri
Diğer taraftan; insanın sabredeceği meseleler ve mücadeleden kaçmaması

gereken hâdiseler her dönemde farklı farklı olabilir. Meselâ; Çanakkale
destanını al kanıyla yazan Mehmetçiğin mücahedesi اًرْبَص اـَنَْیلَع  ْغِرَْفأ  اَۤـنَّبَر 

َنيِرِفاـَكْلا ِمْوـَقْلا  َىلَع  َانْرـُصْناَو  اَنَماَدَْـقأ  ّْتَِبثَو   denmesi gereken bir cihad
meydanında cereyan etmiştir. Bedir ve Uhud gibi, Çanakkale de Allah’ın
inayetiyle, ilâhî nusretle ve sabr-ı cemille ancak aşılabilecek bir akabe
olmuştur. Savaşlardan iyice bunalmış bir milletten geriye kalan bir avuç
insanın, her türlü maddî imkânlara sahip mekânize birliklerle gelmiş koca
ordulara karşı mücadele verdiği bir akabe... Orada, düşmanın kin ve nefret
kusan silâhları karşısında, her türlü fakr ü zarurete maruz kalan Müslümanların
iman dolu sineleri vardır. Mağduriyet ve mazlumiyet misalleriyle beraber
yiğitlik ve kahramanlık örneklerinin onlarcasını, yüzlercesini okuduğunuz,
dinlediğiniz o savaş meydanı gerçekten insanı hayrette bırakacak manzaralarla



mâlâmâldir. Misal olarak, son günlerde hayalimden bir türlü gitmeyen şu tablo
ne acı ve ne kadar elem vericidir: Daha askerlik eğitimini tamamlamadan, sırf
vatan aşkı ve iman coşkusuyla cepheye koşan bir Mehmetçik kurşun yağmuruna
tutulmuştur. Sağında-solunda şehadet şerbeti içmeyen kimse kalmamıştır.
Şaşkındır, zira acemiliğinden ne yapacağını da bilememektedir. Bir yolunu
bulup zor güç çalışan cephe telefonunu eline geçirir ve karşıdaki insana bağıra
bağıra hâlini arz eder; “Komutanım, bütün arkadaşlarım şehit oldular. Yalnız
ben kaldım geride. Ne yapacağımı, nereye çıkacağımı bilmiyorum. Bana yol
gösterin!” der.

İşte, vatan toprağının, milletin onur ve haysiyetinin payimâl olması muhtemel
o yerde can pahasına da olsa sabretmesini bilmek ve Allah’tan sabr ü sebat
dilemek şarttı. Bedir’dekiler düşmana karşı öyle sabrettiler, Uhud’dakiler öyle
sabrettiler. Çanakkale’deki yiğitler de aynı selefleri gibi sabr ü sebat
gösterdiler. Kaç asırlık tarihimizde değişik zaferlerimizin hepsi aynı sabırla
kazanıldı. “Ölürsem şehit, kalırsam gâzi olurum; ikisi de Allah tarafından
bahşedilen birer pâyedir benim için. O da cana minnet, öbürü de!” diyen
ecdadımız hep ِمْوَقْلا َىلَع  َانْرـُصْناَو  اَنَماَدَْـقأ  ّْتَِبثَو  اًرْبـَص  اـَنَْیلَع  ْغِرَْفأ  اَۤـنَّبَر 

َنيِرِفاَكْلا  yakarışını seslendirdiler.

Biz de Sabır Yağmuruna Muhtacız...
Bize gelince; o duayı ilk defa dillendiren Tâlût’un askerleri gibi değiliz;

onların hâline benzemiyor şu anki hâlimiz. Ashab-ı Bedir’in, Uhud
kahramanlarının, Malazgirt, Niğbolu ve Çanakkale yiğitlerinin mücahedeleri
gibi de değil bizim mücadelelerimiz. Onlar maddî bir savaşın içindeydiler ve
her an ölümle burun buruna, şehadetle karşı karşıya idiler. Doğru, biz öyle
zorlardan zor bir duruma düşmedik; –Cenâb-ı Allah hiç düşürmesin– ne var ki,
bugün de içinde bulunduğumuz zamanın şartlarına göre bazı zorluklar
yaşadığımız ve sabra çok muhtaç olduğumuz bir gerçektir.

Evet, bugünün dünyasında da Câlût ruhlu bir sürü tiran var. Bazıları açıktan
açığa Allah’a, Peygambere, Kur’ân’a saldırıyorlar. Dünyanın değişik
yerlerindeki Müslümanlara sırf dinlerinden ve diyanetlerinden dolayı
zulmediyorlar. İnsanlar arasına fitneler sokuyor, mezhep çatışmalarını
körüklüyor, ırkî mülâhazalara bağlı kavgaları ateşliyor ve İslâm dünyasında
kardeş kanı dökülmesine sebebiyet veriyorlar. Bütün bu olup bitenleri görüp
muvazeneyi koruyabilme sabr-ı cemilden başka ne ile mümkün olabilir ki? İster
ferdî ister ailevî isterse de içtimaî olarak din ve diyanetin gereklerini yerine
getirme hakkı tanınmıyorsa, onu bütün erkânıyla yaşama fırsatı verilmiyorsa,



inanan kadınların saçıyla, başıyla uğraşılıyorsa, genç kızlara dinin emrini de
yerine getirmek suretiyle eğitimlerini özgürce tamamlamaları imkânı
sağlanmıyorsa.. bilâkis insanlar dini kanaatlerinden ve inançlarından dolayı,
ayırımlara tabi tutuluyor, hakaretlere uğruyor ve zulüm görüyorsa.. bütün
bunlara da ancak sabr-ı cemîlle katlanılabilir.

Dolayısıyla, biz de Tâlût’un askerleri içinde ya da Bedir ashabı arasında
bulunuyor gibi ِمْوَقْلا َىلَع  َانْرـُصْناَو  اَنَماَدَْـقأ  ّْتَِبثَو  اًرْبـَص  اـَنَْیلَع  ْغِرَْفأ  اَۤـنَّبَر 

َنيِرِفاَكْلا  desek sezâdır.. Müslümanların bugün maruz kaldığı mazlumiyet ve
mağduriyetler karşısında, “Rabbimiz, bizim başımızdan aşağı da sağanak
sağanak sabır yağdır; gönüllerimizi sabırla, cesaret ve metanetle doldur. Bizi
öyle sabır kahramanları eyle ki, hep sabır duyalım, sabır düşünelim, sabır
görelim ve sabırla gerilelim... Hepimizi din ve diyanet üzere sâbit kadem eyle;
bize mâsiyetlere karşı dayanma gücü, musibetlere tahammül kuvveti ver..
kalblerindeki inanç hissini köreltmiş, kâinattaki en aşikâr gerçek olan Ulûhiyet
hakikatini göremeyen körlere, mazhar olduğu nimetleri görmezlikten gelen
nankörlere karşı bizi zaferyâb kıl.” diye sürekli inlesek yine de azdır.

Hâsılı; sabır kurtuluşa ermenin sırlı-sihirli anahtarıdır; sabreden bir kimse
mutlaka aradığını bulur.. ibadet ü taatte sabreden nihayet huzura kavuşur..
mâsiyet karşısında dişini sıkıp günahlardan uzak kalan ve musibetleri takdir-i
ilâhî bilip onlara güzelce tahammül gösteren sonunda Cennet’e girer.
Hasımlarının değişik komplolarına rağmen çizgisini koruyan, durduğu yerin
hakkını veren ve hep mü’min karakterinin gereğini sergileyen de er ya da geç
zafere erer.
1 Bakara sûresi, 2/246.
2 Bakara sûresi, 2/246.
3 Bkz.: Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili 2/830.
4 Bakara sûresi, 2/248.
5 Bakara sûresi, 2/249.
6 Bakara sûresi, 2/249.
7 Bakara sûresi, 2/249.
8 Bakara sûresi, 2/250.
9 Bkz.: Kitab-ı Mukaddes (Türkçe terceme), Eski Ahit, I. Samuel, bâb: 17, cümle: 1-58.
10 Bkz.: Enbiyâ sûresi, 21/79-80; Sebe sûresi, 34/10-11.
11 Bkz.: Kitab-ı Mukaddes (Türkçe terceme), Eski Ahit, I. Samuel, bâb: 18-31.
12 Bakara sûresi, 2/250.
13 Bediüzzaman, Sözler s.287 (Yirmi Birinci Söz, Birinci Makam, Üçüncü İkaz).



Anne-Baba Olma Arzusu
Soru: İnanan insanların anne-baba olma konusundaki ısrarlı istekleri

doğru mudur? Çocuklarının olmaması eşlerin hata ve günahlarından dolayı
mıdır? Çocuk talebinde hangi esaslara dikkat edilmelidir?

Cevap: Mü’minler nazarında aile, toplumun en hayatî bir parçası ve milletin
de ilk nüvesidir. Dolayısıyla o, ne bir kuluçka makinesi ne de cismanî arzuların
tatmin vasıtasıdır. Aile, kutsal bir müessesedir; kutsiyetinin en belirgin çizgisi
de nikâhtır. İslâm, “nikâh” adı altındaki meşrû birleşmeyi sağlam bir milletin
temeli ve esası kabul etmiştir. Bununla beraber, maksatsız, gayesiz ve
gelişigüzel evlilikler meşrû sınırları zorlayacağından dolayı, yüce dinimiz,
nikâhı da bir kısım gaye ve hedeflere bağlamıştır.

İhtiyaç Ölçüsünde Talep
İzdivacın en önemli hedeflerinden biri, Allah’ı hoşnut edecek ve

Resûlullah’ın yüzünü güldürecek bir neslin yetiştirilmesidir. Kur’ân-ı Kerim’e
ve hadis-i şeriflere bakıldığında, ekser nebilerin ve salih kulların, aile
kurmanın semeresi olarak tertemiz nesiller istedikleri ve hayırlı bir zürriyet
talebiyle Cenâb-ı Hakk’a el açtıkları görülecektir.

Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in, “Evlenin,
çoğalın; zira ben, kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar ederim.”1

hadis-i şerifi ve nikâhla alâkalı sâir tavsiyeleri de izdivaçla göz nuru bir neslin
hedeflenmesi istikametindedir. Şu kadar var ki, Kâinatın Medâr-ı İftiharı’nın
(aleyhissalâtü vesselâm) çoğalmasını istediği nesil, Allah indinde makbul olan,
rıza-yı ilâhîyi kazanmaya teşne bulunan ve Din-i mübîni hayatına hayat kılan bir
nesildir. Bu itibarla da, çocuklarının terbiyesi üzerinde hassasiyetle
durabilecek ve onları İnsanlığın İftihar Tablosu’nu memnun edecek şekilde
yetiştirebilecek şuurlu mü’minlerin çocuk istemelerinde bir beis yoktur.

Aslında, çocuk, Cenâb-ı Hakk’ın bir nimetidir. Eşler birbirine Allah’ın
emaneti ve nimeti olduğu gibi, yuvanın mevyesi çocuk da bir emanet ve
nimettir. Dolayısıyla, fıtrat itibarıyla her nimete talip olan insanın Mevlâ-yı
Müteâl’den çocuk nimetini istemesi de gayet tabiî ve fıtrîdir. Ne var ki, talebin
keyfiyeti nimetin büyüklüğüne göre olmalıdır. Meselâ, hayat da bir nimettir;
fakat Rehber-i Ekmel (aleyhi ekmelüttehâyâ) “Allahım, hayat benim için
hayırlı ise beni yaşat; şayet vefatım daha hayırlı ise o zaman can emanetini
al!”2 diye dua etmektedir. Böylece bize, imandan sonra en büyük nimet sayılan
hayat hakkında bile “hayırlı ise...” kaydıyla dua etmemiz gerektiğini



öğretmektedir.
Bu açıdan, iman ve onun semereleri olan yakîn, mârifet, ihlâs ve ihsan gibi

doğrudan Allah’ın rızasıyla alâkalı hususların dışında hiçbir şey hırsla talep
edilmemelidir. Cenâb-ı Hakk’ın rızasından ve o rızayı kazanmanın en önemli
vesilesi olan Allah’ın yüce adını bir bayrak gibi dünyanın dört bir yanında
dalgalandırmaktan başka hiçbir şey hırsla istenmemelidir. Evet, sadece rıza-yı
ilâhî hırs ölçüsünde arzu edilmeli ve bu mevzuda ne kadar olunabiliyorsa o
kadar hırslı olunmalıdır. Fakat, ne hayat, ne hayat arkadaşı, ne evlât ve ne de
herhangi bir nimet Allah’ın hoşnutluğu ölçüsünde talep edilmemeli ve onlara
Nâm-ı Celîl-i İlâhî’yi dünyaya duyurma nispetinde bir kıymet verilmemelidir.
Talepte aşırı gitmenin insanın başına pek çok dertler açacağı hususlardan biri
de anne-baba olma arzusudur. Evlenme ve çocuk sahibi olma meselesi ihtiyaç
ölçüsündeki bir talep çerçevesinde kalmalı; bu hususta aşırı gidilmemeli,
“olmazsa olmaz” denilmemeli; izdivaç ve çocuk asla rıza-yı ilâhî ve i’lâ-yı
kelimetullah gibi insan için zarurî ve hayatî olan mevzularla eşit
tutulmamalıdır.

Tüp Bebek ve Çocuk İsteğiyle Dua
Dinimize göre, diğer bütün nimetler gibi çocuk da Allah vergisidir. Cenâb-ı

Hak bu hususu şöyle beyan buyurmaktadır: “Göklerin ve yerin hâkimiyeti
Allah’ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlât, dilediğine erkek evlât
verir, yahut kızlı oğlanlı olarak her iki cinsten karma yapar. Diledi ğini de
kısır bırakır. O her şeyi mükemmel bilir, istediği her şeyi yapmaya
kadîrdir.”3 Evet, dilediğine erkek veya kız, tek ya da ikiz, üçüz, dördüz çocuk
veren, dilediğini de kısır bırakan Hâlık-ı Kerim’dir. Şu kadar var ki, Allah
Teâlâ yarattığı her şeyi bazı esbaba bağladığı gibi, çocuğun dünyaya gelmesini
de bir kısım sebep ve şartlara bağlamıştır. Meşru bir arzuyu gerçekleştirmek
için uygun sebeplere sarılmakta ve sonra da Müsebbibü’l-Esbab’a teveccüh
edip ondan hayırlı neticeler istemekte bir sakınca yoktur.

Öyle ki, teknik ve teknolojinin oldukça ilerlediği günümüzde, tabiî yoldan
çocuğu olmayan aileler için istisnaî bir çözüm ve tedavi şekli de
geliştirilmiştir. Çok saygı duyduğum Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri
Yüksek Kurulu’nun kıymetli üyeleri ve İslâm âleminde sözü makbul olan bazı
âlimler, tüpte aşılama yoluyla çocuk sahibi olmakta dinen bir mahzur
bulunmadığı hükmüne varmışlardır. Genel kabul gören bu fetvaya göre;
döllenmenin üç unsuru olan sperm, yumurta ve rahimin her üçü de nikâhlı çifte
ait olursa, tüpte aşılama yoluyla çocuk sahibi olmak dinen mahzurlu değildir.
Ancak, böyle bir uygulama, sadece normal yolla çocuk sahibi olamayan eşler



için bir tedavi mahiyetindedir. Bununla beraber, sunî döllenme ve tüp bebek
tekniğinde bu şeklin dışına çıkılıp araya yabancı bir unsur sokulduğunda, yani
sperm, yumurta ve rahimden biri evli çift dışındaki bir şahsa ait olduğunda bu
uygulama da câiz olmamaktadır. Binaenaleyh, subjektif kulluk anlayışımdan ve
bazı tereddütlerimden dolayı meseleye hemen “evet” diyemesem de, kanaat-i
vicdaniye açısından bir problem yaşamayan insanların, hürmet ettiğim bir
kurumun ve kıymetli ilim adamlarının fetva verdiği bu tedavi şeklini fiilî bir
dua olarak görmelerine ve o yola başvurmalarına da itiraz etmeyeceğim.

Ne var ki, bir kadın ve erkeğin, çocuklarının olmamasını büyük bir problem
saymalarının ve bu hususta aşırı tehâlük göstermelerinin kulluk edebine
yakışmadığını ifade etmeden de geçemeyeceğim. Evet, duada büyük bir güç
vardır; gönülden yapılan dua karşısında esbab sukut eder. Müsebbibü’l-Esbab,
isterse en olmayacak şeyleri oldurur ve dilediğine fevkalâdeden ihsanda
bulunur. Cenâb-ı Hak, evlât isteyen kimselerin samimî dualarına da icâbet edip
onlara istedikleri çocuğu lütfedebilir. Fakat, bu konudaki aşırı istek maksadın
aksiyle tokat yemeye de sebebiyet verebilir. Meselâ, ısrarlı talep neticesinde
öyle bir çocuk dünyaya gelir ki, âsî mi âsî, anarşist mi anarşist olur ve anne-
baba için büyük bir hüzün sebebine dönüşür. Hatta onlara, “Ah ölse de
kurtulsak!” dedirtecek kadar şerli bir insan hâlini alır. Bundan dolayı, kadın ve
erkek, çocuklarının olmayışını hemen mutlak şer olarak görmemeli ve Allah
Teâlâ’dan haklarında hayırlı olanı dilemelidirler.

Nitekim, Hazreti Zekeriyya (aleyhisselâm) da Cenâb-ı Hak’tan evlât
istemiştir ama “Lütf u kereminden öyle bir oğul nasip et ki, bana da, Yâkub
hanedanına da vâris olsun. Onu, razı olacağın bir insan eyle yâ Rabbi!”4

demiştir. Kur’ân-ı Kerim, Hazreti Zekeriyya ve Hazreti İbrahim gibi
peygamberlerin ve Rahman’ın sevgili kullarının çocuk taleplerini anlatırken,
onların behemehal bir çocuk sahibi olmak için değil, nübüvvetin ağır yükünü
omuzuna alıp götürebilecek keyfiyette bir vâris yetiştirmek için dua ettiklerini
de nazara vermiştir. Onların dua cümlelerine mefhum-u muhalif açısından
bakılınca “Yâ Rabbi! Şayet hayırsız ve şerru’l-halef olacaksa, öyle bir çocuk
istemiyoruz.” dedikleri görülecektir.

Evet, Kur’ân-ı Kerim, evlât talebi ile alâkalı âyetlerinde her zaman iki
hususa dikkat çekmektedir: Bunlardan birincisi ve en önemlisi, çocuk nimetini
verenin Müsebbibü’l-Esbab ve Hâlık-ı Kerim Cenâb-ı Allah olduğu
hakikatidir; ikincisi de, çocuğun salih ve hayırlı bir insan olması için niyaz
edilmesinin gereğidir. Bu itibarla, bir kadın ya da erkek illâ eş veya çocuk
isteyecekse, Rahman’ın hâlis kulları gibi “Ey keremi bol Rabbimiz! Bize
gözümüzün, gönlümüzün süruru olan temiz eşler ve nesiller ihsan et, bizi



müttakîlere önder eyle!”5 demelidir. Mealini verdiğim bu dua, Furkan
sûresinin yetmiş dördüncü âyetinde yer almaktadır. Bu âyette özellikle çocuklar
için ٍنُیْعَأ َةَّرُق   ifadesi kullanılmıştır ki, bu tabir “göz bebeği gibi kıymetli, göz
aydınlığı, gönül süruru” mânâlarına gelmektedir. Bu söz, anne-babasının
maddî-mânevî beklentilerini karşılayıp onların yüzlerini ak edecek, dünyada ve
ukbâda gönüllerine inşirah vesilesi olacak ve her zaman takva dairesinde
bulunacak bir nesil talebinin ifadesidir.

Mukarrebînin evlâtla İmtihanı
Bu itibarla, mutlak mânâda bir hayat arkadaşı ya da mutlak mânâda bir çocuk

istemek kat’iyen doğru değildir. Öyle ki, izdivaca doğru yürüyen kadın ve
erkek, birbirinin yüz güzelliğine, üstüne başına, kılık ve kıyafetine, asalet ve
servetine değil, ruh güzelliğine, namus ve ahlâk anlayışına, fazilet ve karakter
yüksekliğine bakmış ve çok isabetli karar vermiş olabilirler. Fakat, böyle bir
durumda bile, şayet “ille de olsun” mülâhazasına girer, meselenin üzerine
doludizgin gider ve hırs gösterirlerse, bugün olmazsa yarın, kendileriyle
değilse çocuklarıyla mutlaka bu hırslarının cezasını çekerler.

Çünkü, izdivacın ve çocuk arzusunun da hırsa tahammülü yoktur. Sadece
mal-mülk kazanma, makam-mansıp sahibi olma mevzularında değil, eş ve evlât
edinme hususunda da hırs sebeb-i hasârettir. Hususiyle de adanmış ruhlar,
Cenâb-ı Hak’la münasebetleri açısından bu konuda kalb istikametini korumak
zorundadırlar. İzdivaca ve yuva kurmaya giden yolun her adımını büyük bir
temkin içinde atmalı, her zaman Mevlâ-yı Müteâl’e sığınmalı ve O’ndan her
şeyin hayırlısını dilemelidirler. Sebepleri yerine getirip vazifelerini yaptıktan
sonra da samimî bir gönülle Allah’a tevekkül etmeli ve O’nun takdirlerine bin
can ile razı olmalıdırlar.

Unutulmamalıdır ki, bir insanın mârifet ufku onun mükellefiyet çizgisinin
belirlenmesinde mühim bir unsurdur. Bundan dolayı, Ehlullah, ِراَرْبَْألا ُتاَنَسَح 

َنِیبَّرَقُمْلا ُتاَِئّیَس   “Ebrârın öyle iyilikleri vardır ki, onlar mukarrebîn için
günah sayılır.”6 demişlerdir. Bu söz, eş ve çocuk isteme mevzuunda da önemli
bir ölçüdür. Sıradan bir insan, şiddetli evlât arzusundan dolayı mazur kabul
edilebilir; fakat, gözlerinin içine yabancı bir hayal bile girmemesi gereken
mukarrebîn, böyle bir istekten dolayı mutlaka hesaba çekilir ve hatta bazen
kurbet ufkuna göre cezalandırılır. Bu hususta, Hazreti İbrahim ve Hazreti
Zekeriyya’nın çocuk sahibi olma arzuları ibretâmiz birer misaldir.

Haddizatında, bu kutlu peygamberlerin evlât talebini, tertemiz bir şecereden
tevarüs ettikleri ilâhî gerçeği temsil edebilecek bir sürgün arama cehdi



şeklinde değerlendirmek daha doğru olacaktır. Çünkü, enbiyâ-i izâm, evlâd ü
ıyâle onların zatlarına bakan yanlarıyla kat’iyen iltifat etmemişlerdir. Onlar,
geride miras olarak bırakacakları nübüvvet hakikatinin kendi sulblerinden
gelecek temiz nesiller tarafından temsil edilmesini arzu etmişlerdir. Bu itibarla,
peygamberlerin o husustaki istekleri de peygamberâne olmuştur. Şu kadar var
ki, bizim gibi düz insanlar için böyle talepler dava yörüngeli olunca belki de
bir fazilet sayılır; fakat, o iki peygamber mukarrebîndendir ve mukarrebîn için
o türlü istekler –Allah’a yakınlıkları ve seviyeleri itibarıyla– bir yönüyle
dünya arzusu mânâsına gelir.

İşte, Hazreti İbrahim ve Hazreti Zekeriyya’nın çocuk sahibi olma istekleri,
peygamberce bile olsa, zahirî yanı itibarıyla dünyayı talep olduğundandır ki,
her ikisi de çocukları yüzünden ciddî imtihanlara tâbi tutulmuşlardır. Hazreti
İbrahim (aleyhisselâm), belki isteğini içinde tuttuğu için, çocuğunu ıssız bir
yere terk etme ve belli bir yaşa gelince de onun boynunu kesme emrine muhatap
olmuş; muvakkat firaka katlanmak zorunda kalsa da İsmail’ini kurban etmekten
kurtulmuştur. Hazreti Zekeriyya (aleyhisselâm) ise, açıktan çocuk talep ettiği
için, ancak peygamberlerin tahammül edebilecekleri bir imtihana uğramış ve
hem kendisinin hem de oğlunun başı vurulmuştur.

Hakkımızda Hayırlı Olanı İstemeli!..
–Hâşâ– bu yorumla, enbiyâ-i izâmı sorguladığım zannedilmesin; onları

sorgulamak haddim olmadığı gibi, haklarında suizanna sebebiyet verebilecek
en küçük bir ifadeyi bile edepsizlik sayarım. Meşru bir istekten dolayı öyle
müthiş imtihanlarla karşı karşıya kalmaları da onların büyüklüğünün ayrı bir
delili ve bulundukları kurbet ufkunun işaretidir. Fakat, ortada ilâhî bir gerçek
ve değişmeyen bir sünnet-i ilâhiye vardır: Kur’ân-ı Kerim’in bazen sarih
anlattığı, bazen de ima ettiği hakikatler ve görüp duyduğumuz, okuyup
dinlediğimiz binlerce hâdise de gösteriyor ki; Cenâb-ı Hakk’ın rızasından ve
i’lâ-yı kelimetullahtan başka hiçbir mevzuda şiddetli arzu ortaya koymak doğru
değildir; böyle bir arzu mutlaka insanın başına değişik gâileler açmaktadır.

Allah Teâlâ, nereye ne ölçüde himmet sarfetmemiz gerektiğini ve neye ne
nispette hırs göstermemiz icap ettiğini belirlemiştir. Çocuk talebi gibi hırs
gösterilmemesi gereken meselelerde ısrarlı istekler çoğu zaman maksadın
aksini netice vermektedir. “Olsun da nasıl olursa olsun!..” düşüncesini ve
ısrarını sürdüren anne-babalar ekseriyetle çocuklarından çok çekmektedirler.
Kimi çocuklar bedenlerindeki arızalarla ve hastalıklarıyla, kimileri
huysuzlukları ve şirretlikleriyle, kimileri de kalb-kafa yapılarıyla ve hayat
tarzlarıyla anne-babalarına yudum yudum zehir içirmektedirler.



Nitekim, Kur’ân-ı Kerim, çocukların birer nimet olduğunu ifade ettiği gibi,
onların imtihan vesilesi olduklarını da belirtmiştir. “Biliniz ki mallarınız ve
evlâtlarınız, sadece birer imtihan unsurudur. Büyük mükâfat ise, ahirette
Allah nezdindedir.”7

buyururken, çocuklar için “fitne” tabirini kullanmıştır. Çok değişik mânâlara
gelen ve Kur’ân-ı Kerim’de de farklı farklı mânâlarıyla zikredilen “fitne”
kelimesi bu âyet-i kerimede imtihan vesilesi demektir.

Evet, çocuk, zatı itibarıyla belâ değildir; fakat, anne-babanın imtihan olacağı
bir unsurdur. Mal-mülk gibi, evlâd ü ıyâl de insanın gönlünü çelip onu günaha
ve belâya sokabilir. Şu hâlde insan ne mala, ne evlâda, ne de başka bir
dünyalığa meftun olup da aldanmamalı, aldanıp ahiretteki büyük ecirden
mahrum kalmamalıdır. Nice anne-babalar vardır ki, burada çocuklarından
dolayı dizlerini dövdükleri gibi, ötede de onları görünce “Keşke sen hiç
olmasaydın!” deme durumunda kalacaklardır. İşte, netice itibarıyla böyle bir
pişmanlığa da sebebiyet verebilecek olan bir meselede, insan asla hırsa
kapılmamalı ve “illâ olsun” ısrarında bulunmamalıdır. Dünya adına ne isterse
istesin, “Allahım hakkımızda hayırlı olanı ihsan eyle!” demelidir.

Ayrıca, Cenâb-ı Hakk’ın insanlar hakkında hususî muameleleri vardır.
Bunlar bir bakıma atâdır, yani hususî birer ihsan ve özel birer lütuftur. Atâ-i
ilâhî herhangi bir sebebe ve kanuna bağlı değildir. Çocuk, bazı insanlara ilâhî
bir atâ olduğu gibi, Allah Teâlâ’nın hayır murad ederek bir insana evlât
vermemesi de bir bakıma onun için özel bir lütuftur. Neyin hayırlı ve neyin
şerli olduğunu sadece Allâmü’l-Guyûb bilir. Bundan dolayıdır ki, hususiyle bu
zamanda, bir kimse yanıma gelip de evlâdı olmadığından bahsedince ve çocuk
talebini dile getirince, “Keşke bu meselede bu denli tehâlük göstermeseniz!”
duygu ve düşüncesini içimden geçiririm. Fakat o kişinin ruh hâletini ölçtüğüm
ve bu konuda şiddetli ısrarını hissettiğim zaman, kırılmaması ve moralinin
bozulmaması için, “İnşaallah biz dua edelim, siz de Cenâb-ı Hakk’a teveccühte
bulunun; Allah size salih evlât lütfetsin.” demekle iktifa ederim.

Evlât Hâlinde Tecessüm Eden Günahlar
Diğer taraftan, soruda, “Çocuklarının olmaması eşlerin hata ve

günahlarından dolayı mıdır?” denilmektedir. Hayır, insanın evlât sahibi
olamaması behemehal bir hataya bağlı değildir. Aksine, belki insanın bir hatası
vardır ve o hata, evlât hâlinde tecessüm edip dünyada ve ukbâda onun başına
belâ olmuştur. Öyle kimseler vardır ki, kendileri mü’mindir ama pek çok günah
işlemişlerdir; neticede cürümleri evlât hâlinde ya da evlâdın taşkınlıkları
şeklinde karşılarına çıkmıştır. Günahlarının zakkum-misal semereleri,



çocuklarında azgınlık olarak tezahür etmiş ve göz nuru olması gereken çocuk
onlar için dünyada çetin bir imtihan unsuruna dönüşmüştür; ahirette de büyük
bir elem sebebi olarak karşılarına dikilecektir.

Evet, bugün binlerce çocuk, millet ve memleket için zararlı durumları
itibarıyla, her gün anne ve babasını ağlatmaktadır. evlât, çoğu zaman yapıp
ettiklerinden müteessir değildir. O içine düştüğü bataklıkta ayakta kalmasını
öğrenmiş, yolunu yöntemini bulmuş; bitevî sarhoş gibi de olsa, hayatından
memnun bir şekilde yaşamaktadır. Ancak esas ızdırabı iliklerine kadar duyan
ve gerçekten müteessir olan ebeveyndir. Onlar, çocuklarının üzerinde hep kendi
günahlarının tecessüm ettiğine şahit olmaktadırlar. Şayet, bir de çocuk, o hâl
üzere yıkılıp ahirete giderse, Cenâb-ı Hak ahirette anne ve babasının gözleri
önünde onu tazib buyururken, asıl acı ve ızdırabı anne ve baba zakkum gibi
yudumlayacaklardır. Allah’a ve ahirete inanan peder ve valide için en büyük
azap, hata, kusur ve günahlarının çürük meyvesi olan o çocuğun, ötede dinsiz ve
imansız bir Cehennem mahlûku gibi karşılarına çıkması olacaktır; anne ve baba
işte o zaman en büyük azabı yüreklerinde derinlemesine duyacaklardır.

Binaenaleyh, valideynin günahları, çocuklarının olmaması şeklinde değil de,
mü’minlerde çok defa dünyaya gelen çocuklarının maddî-mânevî hastalıkları ve
ahlâkî boşlukları şeklinde tezahür eder. Şahsen, pek çok mü’min muvahhid
insanın çocuklarının şirazeden çıkmış olmasını, bu ilâhî hikmete bağlıyorum.
Öyle inanıyorum ki, mü’minin cürümleri toparlanıp bir evlât hâlinde zuhur
etmektedir. Aslında, inanan kimseler hata ve kusurlarının farkına varıp onlara
keffaret arama cehd ü gayretinde bulunurlarsa, şerli bir çocuk da âkıbet
itibarıyla onlar için hayırlı olur; çünkü mü’min, dünyada işlediği cürümlere
terettüp eden cezaları evlâdıyla çeker ki, ahirete bir şey kalmasın.

Bir Çocuğa Bedel Binlerce Talebe
Bu açıdan da, insan, evlâdının olmasını ya da olmamasını mutlak hayır veya

mutlak şer kabul etmemelidir. O, beşerî bir ihtiyaç olarak evlenip dinin meşru
kabul ettiği çerçevede aile hayatına devam etmeli; sonra da ُهَراَتْخا اَمِیف  ُرْیَخَْلا 

ّللا ُهٰ  “Hayır, Allah Teâlâ’nın ihtiyar buyurduğu (seçtiği) husustadır!” 8 deyip,
Cenâb-ı Hakk’ın takdîrinin her zaman en isabetli, bereketli, faydalı, sevaplı ve
akıbet itibarıyla da en hayırlı tercih olduğuna inanmalı ve takdir-i ilâhîye
gönülden teslim olmalıdır. Şayet, yuvasında illâ çocuk sesi duymak ve Resûl-i
Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) iftihar edeceği insanlar
yetiştirmek istiyorsa, o zaman da yine dinin çizdiği sınırlara bağlı kalmak
şartıyla evlât edinme yoluna gidebilir.



İslâm’la alâkalı bir meseleden bahsederken, başka kültürlerin
temsilcilerinden misal vermem ne kadar doğru olur, bilemeyeceğim; fakat,
mevzu ile irtibatlı gördüğüm için Gandi’nin başından geçen bir hâdiseyi
hatırlatarak sözlerime devam edeceğim: Gandi’nin hayatını okuduğum zaman,
onun derin bir insan olduğunu, o derinliğini hayatının her karesine yansıttığını
ve bazı tavırları itibarıyla tam bir muvahhid gibi yaşadığını görmüştüm.
Nakledildiğine göre; Müslümanlar ile Hindular arasındaki çatışmaların
kızıştığı günlerde, Hindu çocuklardan biri de çarpışmaların ortasında kalır ve
hayatını kaybeder. Çocuğun babası, Müslümanlardan bir çocuk öldürerek
intikam almak için yemin eder. Bunu haber alan Gandi, adamı çağırır ve ona
niçin masum bir çocuğu öldürmek istediğini sorar. Hindu adam, “Onlar benim
yavrumu öldürdüler, ben de onlardan bir çocuk öldürerek öcümü alacağım”
der. Gandi’nin mukabelesi düşündürücüdür; der ki, “Birini öldürmen, senin
ölmüş çocuğunu geri getirebilir mi? İlle de çocuğunun yerini doldurmak
istiyorsan, onlardan bir çocuğu evlâtlık edin, onu kendi öz oğlun gibi bağrına
bas ve güzelce yetiştir.”

Evet, şayet evdeki boşluğun mutlaka doldurulması isteniyorsa, bu, dinin
cevaz verdiği şekilde bir evlâtlık alarak onu yetiştirme ve topluma kazandırma
şeklinde de yapılabilir. Nitekim, Hazreti Bediüzzaman ve İmam Nevevî gibi
Hak dostlarının hiç çocukları olmamıştır; fakat, Cenâb-ı Hak onlara öz evlâttan
on kat daha fedakârca hizmet edecek binlerce talebe lütfetmiştir.

Hâsılı, ister kadın isterse de erkek, inanan bir insan, çocuk talebi konusunda
ısrarcı olmamalı ama illâ isteyecekse, salih ve muttakî evlât istemelidir. Meşru
dairede esbaba riâyet ettikten sonra Cenâb-ı Hakk’ın takdirine rıza göstermeli
ve her hususta olduğu gibi anne-baba olma mevzuunda da اَیْنُّدلا ِيف  اَِنتٰا  اَۤنَّبَر 

ًةَنَسَح ِةَرِخْٰالا  ِيفَو  ًةَنَسَح   “Ey bizim kerim Rabbimiz! Bize bu dünyada da
iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver.”9 diye dua etmelidir.
1 Abdurrezzâk, el-Musannef 6/173; el-Beyhakî, Ma’rifetü’s-süneni ve’l-âsâr 5/220.
2 Buhârî, merdâ 19; Müslim, zikir 10.
3 Şûrâ sûresi, 42/49-50.
4 Meryem sûresi, 19/6.
5 Furkan sûresi, 25/74.
6 Bkz.: Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd 4/276; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  5/137.
7 Enfâl sûresi, 8/28.
8 Aliyyülkârî, el-Esrâru’l-merfûa s.196; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 1/478-479.
9 Bakara sûresi, 2/201.



Kaos, Kadrolaşma, Ordu ve Okullar
Soru: Son günlerde Türkiye yine bir kaosun içine çekilmek isteniyor. Bu

durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Türkiye, üç yüz seneden beri sürekli kaosun içine çekilmek

istenmektedir. Güçlü bir Türkiye ile başa çıkamayacaklarını çok iyi bilen dış
güçler, Anadolu insanını ruh ve mânâ köklerinden kopararak ve maziden
tevarüs ettiği o zengin mirastan uzaklaştırıp aslına yabancı hâle getirerek ona en
büyük kötülüğü yapmaya çalışmaktadırlar. Bu tür entrika ve tuzaklar yeni
değildir. Şu kadar var ki, zamana göre bu taarruz, bu plân ve bu komplolar da
farklı farklı olagelmiştir. Değişen şartlar, mevcut konjonktür, o an rağbet gören
silâhlar, revaçta olan oyunlar ve hud’alar... nispetinde millet ruhuna saldırının
ve entrikaların da şekli değişip durmuştur. Aslında, bu entrikalar tarihinin
başlangıcı ta sekiz asır öncesine gitmektedir ama özellikle son üç asırdır
işlenen şenaatler suyun yüzüne vurmaktadır.

Kurt Gövdenin İçinde
Ayrıca, eskiden tehlike daha çok dışarıdan geliyordu; Birinci Cihan

Harbi’nde, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi düşman belliydi ve düşmanlık da
açıktan açığa cereyan ediyordu. Meselâ, İstanbul’u işgal ettikten sonra Şam’da
Selahaddin’in mezarının tekmelendiği haberini de alan İngiliz General “Ey
Selahaddin, Haçlı Seferleri daha yeni bitti!” demek suretiyle şecaat arzederken
sirkatini söylüyor; Osmanlı’nın mağlûbiyetini İslâm’ın sonu, haçın zaferi olarak
ilan ediyordu. Dolayısıyla, o günlerde bu millete kastedenler belliydi, âşikardı.
Fakat, bir dönemden sonra saldırılar içeriden gelmeye başladı. Nur
Müellifi’nin yaklaşımıyla, “eskiden tehlikeler hariçten gelirdi; onun için
mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi.
Şimdi, mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz..
çünkü düşmanı sezemez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını
dost zanneder.”1 Evet, artık, “Türk Milleti” diyen, “vatan, ülke, ülkü, bayrak”
sözlerini dilinden hiç düşürmeyen ve hatta “din, iman, Kur’ân” fedaisiymiş gibi
arz-ı endâm eden bir sürü eli kanlı insan bozması var meydanlarda. Bunlar
“millî ruh” diye diye milletin önüne kuyular kazıyorlar, “ruh kökü”nden
bahsederken milletin kökünü kesiyorlar ve toplumu ruhsuzlaştırarak,
kalbsizleştirerek kimseye sezdirmeden en sinsi plânlarını uygulayabiliyorlar.

Elbette ki, herkesi potansiyel vatan haini görmek, herkesten kuşkulanmak ve
hatta paranoyalara girerek “bu ülke hepimize yeter” mülâhazasına bütün bütün



kapanmak yanlıştır; evet, işi öyle bir paranoyaya vardırmamak gerekir. Fakat,
Türkiye’de ne zaman işler iyiye doğru gitmişse hemen bir provokasyonlar
silsilesinin sahneye sürüldüğü de açıktır. Hiç unutmuyorum, daha altmışlı-
yetmişli yıllarda dinlediğim bir ekonomi profesörü bu hususa dikkat çekiyor ve
“Türkiye ne zaman az belini doğrultur, bir kısım engebeleri aşar ve bazı
konularda da olsa dünya ile rekabet edecek hâle gelirse, dış mihraklar hemen
harekete geçirilir, içerideki bir kısım odaklar tahrik edilir; anında ülkede bir
terör atmosferi oluşturulur ve her şey elden gidiyormuş gibi bir hava estirilir.”
diyordu.

Bugün de dünden farklı değil. Bazıları yine kıyamet senaryoları yazıyor ve o
çok korkunç oyunlarını sahneye sürüyorlar. Hüccetiye’de ve sosyologların
‘binyılöncülüğü’ diye andıkları akımlarda söz konusu olduğu gibi, bazıları
Mehdi’nin, İsa-Mesih’in gelişini dünya dengelerinin tamamen bozulmasına
bağlıyor ve dünyayı kurtaracak kişi veya düzenin gelmesi için yeterince kan
akmasının lüzumuna inanıyorlar. Böyleleri, karanlıktan medet umuyor, düzenin
kaostan çıkacağını sanıyor ve dolayısıyla da yeryüzünün herc ü mercle, fitne ve
fesatla dolması gerektiğini düşünüyorlar. Aslında bu, bir hezeyandır, bir
cinnettir. Bu saçmalıklara inanan kimseler ya hırs, kin ve nefret duygularıyla
gözlerini kör etmişler, görmüyorlar.. ya da bunlardan her biri acilen tedavi
görmesi gereken bir akıl hastası. Heyhat ki, bu akıl hastaları bugün dünyanın
pek çok yerini kan gölüne çevirdikleri gibi bizim ülkemizi de kanlı bir arena
hâline getirmek için her yolu deniyorlar. Zaten, millet az belini doğrultunca ve
dünyaca biraz kabul edilir hâle gelince hemen bir gâile çıkarma işine
girişenlerin hâlinin ne akılla, ne mantıkla, ne insafla, ne millî hislerle ve ne de
dini heyecanla izah edilmesi mümkün değildir.

Kaos Ancak Kaos Doğurur!...
Soru: Bu kaos ortamı nasıl aşılır?
Cevap: Demokrasi kültüründen bîhaber bazı hazımsız ruhlar, kendileri gibi

düşünmeyen insanların demokratik hak ve hürriyetlerden istifade etmelerini
çekemiyorlar. Hele bir de bunlar, dine mesafeli duran kimselerse, halkın dinî
vazifelerini yerine getirmesine, kendi duygu ve düşüncelerini seslendirmesine,
insanların kendilerini ifade etmelerine asla tahammül gösteremiyorlar.
Dolayısıyla, içlerindeki bu hazımsızlık sebebiyle sürekli müdahale
duygularıyla dolup boşalıyorlar, müdahale düşünceleriyle oturup kalkıyorlar.
Şayet umumi hava istedikleri gibi bir müdahaleye müsait değilse, hemen bir
sürü kavga sebebi icad ediyor, ne yapıp edip kötü emelleri için zemin
hazırlıyorlar. Kargaşaların, kavgaların ve anarşinin gölgesinde yeni bir



fevkalâde hâle zemin oluşturuyor ve o fevkalâdeliği kullanarak gönüllerine
göre bir düzen tesis etme hayalleri peşinde koşuyorlar.

Ancak, onca acı tecrübeden sonra hâlâ anlayamadıkları bir husus var: Ne
fizikî dünyada ne de sosyal hayatta kaostan nizam doğar. Hilkati inkâr edenler,
abiyogeneze kâil olanlar ya da evrime inananlar kaostan nizama doğru
gidildiğini iddia etseler de günümüzdeki tecrübeler kaosun nizam
doğurmadığını gösteriyor. Tabiatın temel yapısı buna aykırıdır ve kaosla
yalnızca yeni kaoslara gidilebilir. İçtimaî hayatta da, provokasyonlara
girilerek, halk tahrik edilip sokaklara dökülerek ve kan döktürülerek asla
asayiş sağlanamaz, nizama yürünemez. Aksine, kargaşadan, sadece kargaşa
doğar.

Maalesef, bazıları bu gerçeği görmezden gelerek herc ü merclere sebebiyet
vermeye çalışıyorlar. İnsanların meselelerini sokakta halletmeyi deneyecekleri
bir ortam oluşturmaya gayret ediyorlar. Toplumu, ölenin niçin öldüğünü,
öldürenin de niçin öldürdüğünü bilemeyeceği bir fitnenin içine atmaya
uğraşıyorlar. Bir kısım şaşkın ve zavallı tetikçiler bulup hazırlıyor, bir sürü
vaatlerle kafalarına girerek onları acımasız birer katil yapıyor, belki de değişik
uyuşturucularla hedeflerine kilitleyerek ruhlarına terör havasını hakim kılıp
cinayetler işletiyorlar. Sonra da üç-beş tane sergerdanı daha çıkarıyor, onlar
vasıtasıyla halkı bir araya topluyor, kitle psikolojisini değerlendirerek yığınları
taşkınlıklara sevk ediyorlar...

Ne acıdır ki, son üçyüz senelik tarihimizde biz buna defalarca şahit olduk.
Bazı uğursuz yeniçerilerin kendi hükümdarlarını al-aşağı etmelerinde, Hâfız
Paşa gibi dünya çapındaki serdarlarını, nice devlet adamlarını mıncıklaya
mıncıklaya öldürmelerinde hep aynı sahneleri gördük. Şimdi yapılan şeyler de
bir mânâda onun devamıysa, aynı azgınlıklar günün formatıyla devam ediyor
demektir. Format değişikliği de, sadece halk “aynı şeyler oluyor” demesin diye,
aynı anarşinin farklı şekilde takdiminden başka bir şey değildir.

Bu kaos ortamının aşılması için, “demokrasi, insan hakları, cumhuriyet”
diyenlerin bunlara öncelikle kendilerinin inanması lâzım. Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde ilk defa telaffuz edilirken “Hâkimiyet bilâ kayd ü şart milletindir.”
şeklinde söylenen, bugün “Egemenlik milletindir.” cümlesiyle vurgulanmak
istenen husus demokrasidir. Bu söz, hâkimiyetin bir kısım gizli kaba kuvvet
temsilcilerinin elinden alınıp millete verilmiş olduğunu belirtmektedir. Şayet,
ülkemizde bir demokrasi anlayışı varsa, bu anlayışa göre, arzular ve istekler
sokakta ya da herhangi bir kavga mahallinde değil sandıkta, mecliste ortaya
konur ve gerçekleştirilmeye çalışılır. Madem öyledir, ister resmî ister gayr-i
resmi herkes, kendisini sandıkta ifade etmeli ve demokratik üslûpla



konuşmalıdır. Kendi değerlerinin doğru olduğuna inananlar, komplo ve
entrikalarla milleti sindirmeye çalışacaklarına, demokrasi ahlâkına göre
davranmalı, politikalarını ona göre yapmalı; varsa doğrularını ortaya dökerek
halkı ikna etmeli ve onların aldanmasına meydan vermemelidirler. Böylece,
hedeflerine demokratik çerçevede gitmeli ve milletin gönlünde de yer
edinmelidirler.

Soru: Böyle kaos ortamlarında provokasyonlar da oluyor. Hemen bütün
hâdiselerin akabinde tetikçilerin ya da azmettiricilerin dindar kimseler
olduğu iddia ediliyor. Hatta onların bazılar ının size sempati duyan kişiler (!)
olduğu söylenerek mutlaka adınız da işin içine karıştırılmaya çalışılıyor? Bu
konudaki mütalâalarınızı alabilir miyiz?

Cevap: Dine ve dindara karşı hasımca davranan küçük bir azınlık her
fırsatta bunu yapıyor ve hem hedef şaşırtmaya çalışıyor hem “çamur at izi
kalsın” politikası uyguluyor hem de inananlara karşı kin ve nefretlerini bir kere
daha ortaya koyuyorlar. Aslında, bizim hep nizamın ve intizamın yanında
olduğumuza bu millet şahittir. Anadolu insanı, değil bir insanın kanını dökmek
bir karıncaya bile basmayacağımızı çok iyi bilir. Bize kötülük yapanlara bile
hep iyilikle mukabele etmeye söz verdiğimizi, dövene elsiz, sövene dilsiz ve
her zaman gönülsüz olduğumuzu onlarca defa dile getirdiğim gibi, her karesi
halkın gözleri önünde geçen hayatım da bunun delilidir.

Daha önce de zikrettiğim bir hâdiseyi müsaadenizle hatırlatmak istiyorum:
Camilerde vaazlar verip hutbeler okuduğum dönemdeydi. Bir gün bir
arkadaşımız “Hocam, sizi o minberde ne zaman görsem her an alnınızdan bir
kurşun yiyecekmişsiniz gibi geliyor bana; alnınızdan bir kurşun yemiş de kanlar
içinde boylu boyunca uzanmışsınız gibi görüyorum sizi ve çok korkuyorum”
demişti. Gayet sakin bir tavırla ona dedim ki; “Ben hep o tehlikeyi bilerek ve
onu bekleyerek çıkıyorum minbere.” İşte o günlerde bile, cami kürsüsünden
beni sevenlere şöyle demiştim; “Şayet bir gün beni bu kürsüde öldürürlerse,
cesedimi bir kenara atın ve başınız önde asayişin, emniyetin temsilcileri olarak
evlerinizin yolunu tutun. Eğer, öyle bir anda kalkıp bir yanlışlık yapar ve
mukabelede bulunursanız, size hakkımı helâl etmem; iki elim iki yakanızda
kalsın, Allah huzurunda sizinle hesaplaşırım!” Evet, benim yaşamamı ya da
ölmemi değil önce milletin huzurunu düşündüm ve altmış küsur senelik
hayatımda asayişi ihlal edecek bir harekette bulunmadım, güven atmosferinin
delinmemesi için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım.

Meselâ, Üsküdar’da vaaz ediyordum. İstihbarat görevlileri cami kürsüsünün
altına bomba konmuş olduğunu söylediler. Ben öyle bir ölümü şehadet sayarım.
Fakat, camide panik olur, insanlar canlarını kurtaramazlar; sonra halk tahrik



edilip sokağa dökülür... gibi mülâhazalarla vaaz etmekten vazgeçtim. Belli bir
dönem sonra, yine va’z u nasihata başladım, Süleymaniye Camii’nde de aynı
suikastın hazırlandığı haberini aldım. Halkın can güvenliği ve asayişin temini
için oradaki vaazlarıma da son verdim.

Evet, genel üslûbumuz budur bizim: Elimizden geldiğince hep emniyet ve
güvenin temsilcileri olduk. Kargaşa ve anarşiye taraf olmaktan hep uzak
bulunduk. Şerrinden emin olmaya çalışsak da, bizi ısıran bir karıncayı dahi
öldürmedik, her canlının hayat hakkı olduğuna inandık. Başkaları, bizim başka
şekilde hareket edeceğimizi, başka türlü düşüneceğimizi, onlar için farklı
mülâhazalara gireceğimizi zannediyorlarsa, demek ki onlar Müslümanı hiç
tanımamışlar. Demek ki, onlar birkaç tane canlı bombaya bakıyor ve sadece
birkaç teröriste göre hüküm veriyorlar. İslâm’dan nasipsiz insanların
tavırlarıyla şöyle veya böyle İslâm’a gerçekten gönül vermiş insanları
karıştırıyorlar. Oysa, bilerek teröre bulaşanların hakikî Müslüman
olamayacağını defalarca ifade ettim. Cinayetin çok kötü bir cürüm olduğunu,
Kur’ân-ı Kerim’de bir insanı öldürmenin bütün insanları öldürmeye eş
tutulduğunu ve din adına cinayet işleyenlerin İslâm’ın dırahşan çehresini
kararttıklarını, kimsenin de buna hakkı olmadığını onlarca kez dile getirdim.
Dahası, bizim inancımıza göre, tek tek şahısların hiç kimseyi
cezalandıramayacağını, cezalandırmanın devlete, devlet kurumlarına ait
olduğunu da bilmem kaç defa şerhettim. Fakat, maalesef, fesada kilitlenmiş bazı
kimseler birkaç kötü örneğe bakarak bizi de öyle görüyor, öyle yorumluyor ve
öyle göstererek güya intikam alıyorlar.

Asker ile Çatıştırma Çabaları
Soru: Efendim, orduyla ya da komutanlarla alâkalı bir müşkil söz konusu

olunca, bazı çevreler yine hemen zât-ı âlinizin ismini de zikretmeye, meseleyi
sizinle de irtibatlandırmaya çalışıyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Dine ve dindarlara karşı cibilli olarak tavır alan bazı kimseler, bizi
de dini kimliğimizden ve belki dine faydalı olduğumuzu düşündüklerinden
dolayı vurmak istiyorlar. Millet adına hayırlı faaliyetlerde bulunacak insanları
gericilikle suçlayıp sindiriyor ve onların önlerini kesiyorlar. Aslında bunların
çoğu, “radikal Müslüman” derken de, “aşırı dinci” diyerek sadece bir
kesimden söz edermiş gibi yaparken de bizzat İslâm’ı hedef alıyorlar, ama
İslâm’a açıktan açığa saldırmak ve Müslümanlığa karşı düşmanlıklarını izhar
etmek istemediklerinden “şucular, bucular” demekle yetiniyorlar. İçlerindeki
kin, nefret, hazımsızlık ve kıskançlık hislerini bastırmayı bazı kimseleri
bitirmeye bağlıyor ve bu emellerini gerçekleştirmek için de daha güçlü bir



dayanağa yaslanmaya çalışıyorlar. Daha doğrusu, bizi başa çıkamayacağımızı
düşündükleri ve vurdukları zaman bir daha belimizi doğrultamayacağımıza
inandıkları bir güçle karşı karşıya getirmek istiyorlar. Yalan ve iftiralarla dolu
haberler neşrediyor, hakkımızda irticâ yaygaraları koparıyor ve hemen her
zaman bunu büyük ölçüde kötüleme, sindirme, yok etme malzemesi olarak
kullanıyorlar. Evet, bütün bunları yaparken toplumda paranoyalar oluşturmak
suretiyle, “aman bunlar tehlikelidir” havasını estirerek devletin bazı
kurumlarını karşımızdaymış gibi göstermeye ve bazı devlet memurlarını da
üzerimize salmaya çalışıyorlar.

Zannediyorum, elinin emeği, alnının teriyle çok önemli yerlere gelmiş, aklı
başında ve firasetli insanlar, o kötü niyetli kimselerin iğfallerine gelmez ve
onlara kanmazlar. Şimdiye kadar büyük ölçüde kanmadıkları gibi umarım
bundan sonra da o türlü entrikalar karşısında asla aldanmazlar. Ümit ederim,
onca okumuş, onca tecrübe görmüş, –halk ifadesiyle– onca feleğin çemberinden
geçmiş insanlar, toplumun yararına ve milletin geleceği adına çok önemli
hizmetleri görmezlikten gelmezler, bazı müfterilerin iddialarıyla onları ademe
mahkûm etmezler; aksine, doğrudan doğruya millete hizmet felsefesinin bir
araya getirdiği gönüllü insanların ve onların ortaya koyduğu hayırlı
faaliyetlerin aleyhinde bulunmayı milletin aydınlık geleceği aleyhinde bulunma
kabul ederler.

Diğer taraftan; değişik sohbet ve röportajlar vesilesiyle defalarca belirttiğim
gibi ben askerliğe âşık bir insanım. Ordumuz hakkındaki mütalâalarım da
öteden beri hemen herkes tarafından bu şekilde bilinmektedir ve bu çok açıktır.
Askerliğim 27 Mayıs sonrasının çok sıkıntılı dönemlerine rastgelmiş olmasına
rağmen, o zor günler benim askerlikle alâkalı kanaatlerimi değiştirememiştir.
Ihtilâlleri müteâkip bir dönemde, Talat Aydemir’in askeri olarak vazife yaptım.
Şiddet, hiddet, öfke hepsi vardı o dönemde. Komuta kademelerinde sürekli el
değiştirmeler oluyordu. Bazı subaylar kendilerine muhalif olanları teslim alıyor
ve silâhlarını bırakmayanların üzerinde tehdit mülâhazasıyla uçaklar
uçuruyorlardı. O zor şartlarda namazımı, orucumu aksatmamaya çalışıyordum
ama cebime koyduğum bisküvilerle sahur/iftar yapmakta dahi çok
zorlanıyordum. Fakat bütün o ağır şartlar bile o müesseseye karşı benim içimde
zerre kadar olumsuzluk duygusu uyaramamıştı.

İşte onun için “Şimdi askere çağrılsam seve seve giderim.” demiştim bir
zamanlar; yine de diyorum. Neredeyse yetmiş yaşıma basıyorum, bugün
çağırsalar yine giderim o mübarek asker ocağına. Sadece, “Kalb damarlarımda
stent var; onu zorlayacak emirler vermeyin. Meselâ, “marş-marş” demeyin,
“yat-kalk!” diyerek yormayın. Fakat, 25 kişilik koğuşlarda kalmaya, ranzalarda



yatıp kalkmaya, diğer erlerle kolkola karavanaya kaşık salmaya varım.” derim.
Ben böyle bir duyguyu ilk kez seslendirince medyadan bazı kimseler tarafından
tenkit gördüm; “Bu kadar aşırı alâka ve muhabbet de olmaz!” dediler. Fakat,
sözlerim latîfe ile karışık olsa da onların içi doludur. İnsanlar genel olarak
orduyu vatanın bekçisi diye anlatırlar. Bence, o topyekûn mukaddeslerin;
mâzînin, millî kültürün, hürriyet ve emniyetin en emin muhafızıdır. Dolayısıyla,
onu hep takdirle ve saygıyla anmak isterim.

Ordu ile alâkalı duygu ve düşüncelerim böyle olduğu gibi, devletin temel
unsurları mevzuunda da ulu orta konuşulmaması gerektiğine inanırım.
Milletvekili, bakan, başbakan ve Cumhurbaşkanı gibi devleti temsil eden
insanlarla ilgili her sözün çok iyi tartılıp sonra söylenmesi taraftarıyım. Bana
göre, herkese saygılı davranılmalı, her insanın onur ve haysiyeti korunmalı ve
hiç kimse tahkir edilmemelidir; ama, milletin önünde bulunan ve özel bir
konumu olan insanların izzet ve şerefleri hakkında çok daha hassas olunmalı,
onlara karşı daha bir saygılı davranılmalıdır. Çünkü, o insanları hafife almak
ve onurlarını rencide etmek sadece bir şahsın haysiyetine dokunmakla sınırlı
kalmaz; temsil ettikleri müesseselerin de itibarını zedeler. Onlara saygı ise,
aynı zamanda temsil ettikleri kurumlara ve topluluklara hürmet mânâsına gelir.

Bu açıdan düşününce, –bir röportajda– Erdil Paşa’yı eşi ve kızıyla birlikte
sanık sandalyesinde iki büklüm görünce çok üzüldüğümü söylemiş ve ortaya
konan üslûbu tenkit etmiştim. Hukukun gereği de ihmal edilmeden daha
yumuşak bir yol, daha az rencide edici bir üslûp bulunabileceğini
düşünmüştüm. O mahkeme haber yapılırken suizanların nerelere kadar gidip
dayanabileceğinin de medya organları tarafından hesaba katılmasını dilemiştim.
Evet, hak ve adaletin yerini bulması çok önemlidir ve adalet karşısında herkes
eşittir. Ancak bu arada, yargı önüne çıkarılanların insanî durumları da söz
konusudur. Kanaatimce, birbirine karıştırılmadan bu iki hususun icapları da
yerine getirilmelidir.

Rivayet edilen şu hâdise bu hakikati destekler mahiyettedir: Bir gün Hazreti
Ömer Efendimiz, valilerini Mescid-i Haram’da toplar, herkesin huzurunda
onları hesaba çeker ve halkın şikâyetlerini dinler. Halktan biri, bir valinin
kendisine haksız yere yüz kırbaç vurduğunu söyler. Hazreti Ömer (radıyallâhu
anh) meseleyi araştırır; valiye kısas uygulanmasına ve vurduğu kırbaç sayısınca
ona da vurulmasına karar verir. Bunun üzerine Amr İbn Âs Hazretleri, “Eğer
böyle yapmaya kalkarsan, şikâyetlerin ardı arkası kesilmez. Arkadan
gelenler de senin yaptığını aynıyla uygularlar; böylece idarecilik
müessesesinin itibarı gider ve milletin kendi başındaki insanlara güveni
kalmaz.” deyince Hazreti Ömer, Amr İbn Âs’ın haklılığına inanır ve meseleyi



daha arızasız bir şekilde çözer.2

Yine, bir savaş sonrası, alınan esirler arasında cömertliğiyle meşhur
Hâtem’in kızı da vardır. Peygamber Efendimiz ona çok şefkatli davranmış ve
babası hürmetine Tâî kabilesinin bütün cezalarını affettiğini söylemiştir.3 Sonra
da, ashab-ı kiram efendilerimize dönüp, “Zillete düşmüş olsa da, bir kavmin
azizine ikramda bulunun, hürmetkar davranın.”4 buyurmuştur.

Bu itibarla, devlet büyüklerine ya da onların ailelerine karşı yapılan sözlü ya
da yazılı saldırıları veya medya vasıtasıyla fâş edilen dedikoduları ve İnternet
üzerinden neşredilen güft ü gûyu kat’iyen tasvip etmiyorum; hele orduyu, kuvvet
komutanlarını ya da ricâl-i devleti yaralayıcı sözler sarf edilip, yayınlar
yapılmasını doğru bulmuyorum. Dinin cevaz vermediği o türlü kötülükleri
doğru bulmadığım gibi, hakikî dindarların da öyle çirkin işlere kalkışacaklarına
ihtimal vermiyorum.

Dahası, senelerden beri bana çok kötülük yapan kimselerin çalıp
çırptıklarını, fuhuş yaptıklarını, değişik günahlar irtikap ettiklerini öğrensem, o
cürümlerini açığa vurmayı, onları ailelerine karşı mahcup etmeyi ve çoluk-
çocuklarının önünde rezil duruma düşürmeyi düşünmüyorum/düşünemiyorum.
Zira, İslâm’da insanların ayıplarını fâş etme diye bir vazife yoktur. Hatta, zina
gibi büyük bir günaha şahit olan bir insan şahitlik yapmak zorunda değildir.
Şayet dört şahit, şehadette ittifak ederlerse, mücrime ceza verilir; fakat bu,
şahitlik edenlerin sevap kazanacakları mânâsına da gelmemektedir. Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu türlü hâdiselerde hep meseleyi gizli
tutmak ve elden geldiğince ketmetmek yolunu seçmiştir. Bizim vazifelerimiz
arasında ve mehâsin-i ahlâk kuralları içinde insanların kusurlarını araştırma,
onları deşifre etme ve mahcup duruma düşürme diye bir madde yoktur. Aksine,
hata ve kusur avcılığı yapma, günahları açığa vurma ve insanları tahkir etme
dinimizde ahlâksızlık sayılmıştır.

Dolayısıyla, bazı milletvekilleri, bakanlar, kuvvet komutanları ve
genelkurmay başkanı gibi ricâl-i devlet aleyhinde yapılan yayınları, daha
doğrusu saldırıları çok alçaltıcı, onur kırıcı, yakışıksız ve sevimsiz buluyorum.
O yayınların samimî Müslümanlar tarafından yapıldığının iddia edilmesini ise,
onları devlet adamlarıyla ve hususiyle de ordu ile karşı karşıya getirme
çabalarından ibaret görüyorum.

Devlet Birimlerine Sızmak
Soru: Bazı devlet birimlerine sızdığınızdan/sızmak istediğinizden

bahsediliyor?



Cevap: Maalesef bu iddia da, Türkiye’de istikrar havasının hâkim olmasını
istemeyen, şöyle böyle oluşan huzur atmosferini çekemeyen ve olumlu bazı
gelişmeleri hazmedemeyen kimselerin demokratikleşme adına atılan adımların
önünü almak için kullandıkları argümanlardan biridir. Milletin ikbalini
kendileri için idbar kabul eden ve vazifeperver insanları kendi ikballeri
açısından birer tehlike olarak gören bir azınlık, yer yer makam ve
mevkilerinden ayrılma ve çıkarlarından olma telaşı yaşıyor, kaybettikleri
koltukları tekrar elde edememe endişesiyle bunları yapıyorlar. Bohemce
yaşayışlarını ve serâzat hayat tarzlarını çirkin bulacak kimselerin çoğalmasını
rahatça davranmalarına ve keyiflerince yaşamalarına mâni görüyorlar. Daha
sonra da şeytânî hislerine fikir libası giydirerek “İrtica tehlikesi var; her yeri
falanlar sardı” türünden yâvelerle ortalığı velveleye veriyorlar. Bu sözleri
tekrarlaya tekrarlaya zamanla tam bir irticâ paranoyasına tutuluyor ve kendileri
haricindeki herkesi rejim düşmanı ve “başka” görme ruh hastalığına
kapılıyorlar.

Saniyen; biz de bu devletin adamlarıyız. Ben öz be öz Anadolu insanıyım;
kana, damara, kafatasına bağlı bir ırkçılığı asla tasvip etmedim; Turancı da
değilim. Fakat, milletimi aşk derecesinde seviyorum. Bir insanın, kendi millet
fertlerini yine kendi memleketindeki bazı müesseselere girmeleri için teşvik
etmesine sızma denmez. Teşvik edilen insanlar da o müesseseler de bu ülkeye
ait. Kastedilen mânâdaki sızmayı belli bir dönemde Türk milletinden
olmayanlar yaptılar, hatta belli yerlere kadar da geldiler. Belki şimdiki
endişelerinin altında da o sızıntılarının farkedilmiş olabileceği endişesi var.

Ayrıca, bu iddiaların bir psikolojik savaşın parçası olduğu da gözden
kaçırılmamalıdır. Bazıları, “şucu, bucu” iftiralarını ricâl-i devlete tehdit, şantaj
ve yıldırma malzemesi olarak kullanıyorlar. Faydalı işler yapabilecek
kimseleri gericilikle suçlayıp sindiriyor ve onların önlerini kesiyorlar. Bu
vesileyle hükümeti de sıkıştırmış ve bazı işlerini engellemiş oluyorlar.

Evet, bir milletin ferdi, kendi milleti için var olan müesseselere sızmaz;
hakkıdır, girer oraya; mülkiyeye de girer adliyeye de, istihbarata da girer
hariciyeye de. Unutulmamalıdır ki, kadrolaşma, sızma, çoğalma türünden
iddiaları atanlar ve bunlarla vazifeperver insanları sindirmeye çalışanlar
hemen her devirde bu iftiralarının arkasına saklanarak ve hedef şaşırtarak kendi
felsefeleri adına belli yerlere sızmış, kadrolaşmış ve çoğalmışlardır.

Soru: Sevgi okullarının arkasında sürekli bir yabancı güç aranıyor? Aksi
hâlde değirmenin suyunun dönmeyeceği iddia ediliyor? Bu iddiaları nasıl
karşılıyorsunuz?



Cevap: O okulları açıp yaygınlaştıranlar dindar kimliğiyle tanınan insanlar
olduklarından dolayı, dine, imana, milli ruha ve kendi mânâ köklerimize karşı
içinde düşmanlık besleyen bazı kimseler hazımsız davranıyor; dindarların
başarılı olmalarını çekemiyor ve o türlü iddiaları yayıyorlar. Bugüne kadar
milletimiz adına ciddi hiçbir şey yapamamış olan ve yarınlar adına da hiçbir
şey yapacak gibi görünmeyen, sadece “Nerede bir villa kapabilirim?”
hülyalarıyla oturup kalkan kimseler kıskançlıkları sebebiyle iftiralar atıyorlar.
Dahası, millet ve vatan uğruna fedakârlığın ne demek olduğunu
bilmediklerinden Anadolu insanının bu okulları ne fedakârlıklarla devam
ettirdiğini kavrayamıyorlar.

Bu müesseselerin bir şahsa ait olmadığını, milletin malı olduğunu,
“değirmenin suyu”nun da Anadolu’nun tertemiz bağrından geldiğini belki yüz
kere anlattık; fakat, görüyoruz ki, yüz kere daha anlatsak, fedakârlığın mânâsını
ve almadan vermesini bilmeyenler yine de bu büyük hizmeti idrak edemeyecek,
mânâsız bir kıskançlık, haset ve kinle onu kurutmaya çalışacaklar.

Oysa, değirmenin suyunun nereden geldiğini samimî olarak öğrenmek
istiyorlarsa, suyu ortaya çıktığı zeminden itibaren takip etselerdi; çarkların
döndüğü yerden başlayarak kanalı adım adım izleselerdi.. eğer önyargılı değil
iseler, onlar da göreceklerdi ki: Bu eğitim faaliyetlerinin arkasındaki güç, bir
dönemde milletimize yeniden istiklalini kazandıran gücün ta kendisidir. Bu
okullar, İstiklâl Harbi’ndeki fedakârlığı, bugün bir başka şekilde ortaya koyan
milletimizin gönül semereleridir ve kaynağı da onların yürekleridir.

Haddizatında, dost-düşman herkes gönüllüler hareketini takdir ediyor. Bu
hareket dünya çapında beğeniliyor, hüsnükabul görüyor. Fakat, ne başı var, ne
de kolu; ne organizesi var, ne de üyesi. Siz sadece anlatıyorsunuz, milletin
aklına yatıyor ve herkes bulunduğu yerde bir meşale yakıyor. İnsanlar diyorlar
ki, “Biz büyük bir milletin çocuklarıyız. Bir zamanlar cihana muallimlik
etmişiz. Neden şimdi dar bir dünyada, kendi fanusumuza kapanıp kalalım?
Neden dünyaya kendimizi anlatmayalım, dilimizi öğretmeyelim? Neden o güzel
dilimiz dünyaca kullanılan bir dil olmasın? Neden ülkemize gelen yabancı
misyon şefleri Türkçe konuşmasınlar?” Böyle diyor ve bu şekilde düşünmenin
gereklerini yapıyorlar. Türk milleti farklı bir zaviyeden âdeta Millî Mücadele
kıvamında yeni bir mücadele ve yeni bir performansla kendini ifade etmeye
kalkmış, kendi geçmişini ve kendi kültürünü anlatıyor dünyaya.. evet, dayatma
ile değil, takdir edilen tavırlarıyla, davranışlarıyla, üstün temsil kabiliyetiyle
kendini anlatıyor. Ve onlarca ülkenin vatandaşları Anadolu insanını takdirle
karşılıyor; çok sert istihbarat servislerinin takiplerine rağmen hiçbiri bu işin
aleyhinde olmuyor. Demek ki, Türkiye’deki o uğursuz azınlığın gammazlaması



da gidip oralara ulaşmasa, okullar hakkında tek kelimelik menfi bir laf
edilmeyecek.

İşte dün televizyonda gördünüz; Afganistan’ın hariciye vekili Türkçe
konuşuyordu ve kendi ülkesindeki “sevgi okulları”nı göklere çıkarıyordu.
Geçenlerde de bir ülkenin cumhurbaşkanının Başbakanımıza ve Hariciye
Vekilimize telefon edip “Burada Türkiye’den gelen müteşebbislerin okulları
var; onlar bizim geleceğimiz; ne olur, şuraya da bir-iki okul açın!” istirhamında
bulunduğu medyaya yansımıştı. Dünya bu okulların ve diyalog gayretlerinin
kıymetini anladı ama içimizdeki bazı kimseler hâlâ anlamamakta, hatta
dinlememekte ısrar ediyorlar. Ne diyeyim; Cenâb-ı Hak lütfuyla, inayetiyle,
hidayetiyle onların da ufuklarını açsın, insanımızın yararına yapılan bu
hizmetleri olduğu gibi, kendi derinlikleriyle onlara da göstersin...

Sen de Gel!..
Soru: Bütün bu olumsuzluklar karşısında bize neler düşmektedir?
Cevap: Daha baştan kabul etmek gerekir ki, saldırmak ve ısırmak bazılarının

tabiatı hâline gelmiş. Ne yapalım, Cenâb-ı Hak, bize insanları ısırmak için bir
diş, parçalamak için de vahşî bir pençe vermemiş! Öyleyse, bu yolun çileleri
karşısında sabretmemiz ve hemen hafakanlara girmememiz lâzım. Zaten, bizim
inancımıza göre, misliyle mukabele etmek zâlimce bir kaidedir; dövene elsiz,
sövene dilsiz ve kalbsizlere karşı bile gönülsüz davranmak ise mesleğimizin en
önemli esaslarındandır.

Evet, herkes kendi karakterinin gereğini sergiler; bazıları kendi
karakterlerinin gereği olarak ona buna saldırırken ve önlerine geleni ısırmaya
çalışırken, bize de kendi karakterimize saygılı olmak ve nezih üslûbumuzu
korumak düşer. Üslûbumuz bizim namusumuzdur, mânevî şahsiyetimizdir,
aynamızdır. Biz şimdiye kadar hep sevgi türküleri söyledik; sevgi deyip
güldük, sevgi deyip ağladık, hep muhabbet çiçekleri dermeye çalıştık; sadece
nefretten nefret ettik, kimseye karşı düşmanlık beslemedik ve hele asla kan
dökmeye yeltenmedik; sokaklara dökülüp anarşi çıkarmayı vatana millete
ihanet saydık, hep emniyet ve güvenin yanında yer aldık. İnşaallah bundan sonra
da bu üslûbumuzu koruyacak ve herkese gönlümüzü açık tutacağız.

Hani derler ki; bazıları Mevlâna Celâleddîn Rûmî Hazretleri’ne ağızlarına
ne gelirse söyler ve ona hakaret ederlermiş. Yine bir gün bir saygısız adam,
“Sen inançsızlara bile kucak açıyorsun, onlarla bir araya geliyorsun; günah
işleyenlere dahi “gel” diyorsun... Böyle yapmakla dinin izzetine dokunuyor,
İslâm’ın onurunu iki paralık ediyorsun.” türünden bir düzine hakaretle dolu bir



mektup göndermiş. Hazret, mektubu açıp okumuş, tebessümle kağıdın arka
tarafını çevirmiş ve tek cümle yazıp geri göndermiş. Hazreti Mevlâna o tek
cümlede “Sen de gel, sana da bağrımı açıyorum!” demiş. İşte, bizim
mukabelemiz de ancak bu kadar olmalı ve herkes gönlümüzde kendisine
ayrılmış bir sandalye bulabilmelidir.

Şu kadar var ki, ülkemizin sulh ve huzur atmosferine kavuşmasını
çekemeyen, bu gönüllüler hareketinin en hayırlı faaliyetlerini bile
dinamitlemeye gayret eden ve anarşiye yelken açıp milletin huzurunu bozmak
isteyenlerin şerlerinden bir türlü emin olamıyorsak, onlara karşı bir çaremiz de
duaya sarılmak ve onları Allah’a havale etmektir. Bazen içimden “Allahım, ilk
atalarının haklarından geldiğin gibi bu devrin Ebû Cehil’lerinin, Utbe’lerinin,
Şeybe’lerinin... de haklarından gel!” şeklinde beddua edesim geliyor. Fakat,
öyle bir meselede bile üslûbumu korumaya çalışıyor ve ben şöyle dua
ediyorum: “Allahım, onların da hidayetlerini murad buyuruyorsan, Senden
başka Hâdî yoktur, hidayet eyle ve onları da insanlık ufkuna yükselt, kalblerine
mülayemet ver; din düşmanlığını içlerinden sök at, vatan ve millet sevgisiyle
gönüllerini mâmur kıl. Fakat, şayet muradın bu değilse ve onların da buna
liyakatleri yoksa, o zaman haklarından gel ve bizi şerlerinden emin eyle.”
1 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.614 (Tahliler).
2 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/293-294.
3 Bkz.: İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  69/193; İbn Hacer, el-İsâbe 7/701.
4 Bkz.: et-Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn 1/443; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  40/77.



Sahabe Mesleği ve Şekerlemeler
Soru: “Sahabe mesleği” ifadesiyle ne kastedilmektedir; bu yolun

özellikleri nelerdir?
Cevap: Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm) sohbetine

katılıp onun boyasıyla boyanma şerefine eren, ölümü göze almadan imanlarını
izhar edemeyecekleri zorlardan zor bir dönemde İslâm’a sahip çıkan, bir ömür
boyu şakacıktan da olsa yalana asla tenezzül etmeyerek sıdk ve sadâkatle dine
hizmet eden ve böylece peygamberlerden sonra insanların en seçkinleri ve
faziletlileri olma pâyesini kazanan ashab-ı kiram efendilerimizin Allah’a kurbet
yolunda takip ettikleri sisteme “sahabe mesleği” denilegelmiştir. “Vilâyet-i
kübrâ”, “verâset-i nübüvvet” ve “cadde-i kübrâ” ifadeleriyle de anılan “sahabe
mesleği”, insanı bir bütün olarak ele alan ve onun sadece kalbini değil akıl,
ruh, sır, nefis gibi latîfelerinin hepsini doyurmayı hedefleyen Kur’ân yoludur.

Kur’ân ve Sünnet’in Rehberliğinde
Saadet asrından sonraki dönemlerde de Peygamber vârisi Hak dostları

tarafından en geniş cadde ve en selâmetli yol kabul edilen sahabe mesleğinin
ilk önemli özelliği her meseleyi nasslara (tevile ihtimali olmayan delillere, âyet
ve hadislere) göre değerlendirme gayretidir. Ashab-ı kiramın hemen hemen
bütün sohbetlerinin mevzuu Cenâb-ı Allah’ın muradını anlama, O’nun rızasına
muvafık hareket etme ve hoşnutluğunu kazanma etrafında dönüp durmuştur.
Onlar, karşılaştıkları her meseleye “Acaba bu konuda Rabbimizin bizden
istediği nedir?” sorusuna cevap arayarak yaklaşmışlardır. Allah Teâlâ’nın razı
olacağı hususları öğrenmek için Kur’ân’a yönelmiş, kelâm-ı ilâhîye karşı gönül
kapılarını sonuna kadar açmış ve “Cenâb-ı Hakk’ın marziyâtını kelâmından
anlama” hususunda tarihte eşine rastlanamayacak bir cehd ü gayret
göstermişlerdir.

Bu mesleğin bir başka hususiyeti Sünnet-i Seniyyeye ittibâdır; yani; Allah
Resûlü’nün (aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslimât) söz, hâl ve tavırlarının ışığı
altında hareket etmektir. Nasıl ki seven sevdiğine benzemek ister; öyle de
Resûl-i Ekrem Efendimiz’e cân ü gönülden bağlı olan sahabe-i güzîn, sadece
ibadetlerle alâkalı meselelerde değil hemen her tavır ve davranışlarında
Habîbullah’a benzemeye çalışmışlardır. Zaten, Nur Müellifi’nin de çok kere
üzerinde durduğu gibi, vilâyet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en
parlağı, en zengini, Sünnet-i Seniyyeye ittibâdır.1 Öyle ki, Peygamber
Efendimiz’in ardından gitme ve O’na benzeme niyetiyle ortaya konan âdetler,



örfî muameleler ve fıtrî hareketler dahi ibadet şeklini alır ve insana sevap
kazandırır. Yeme-içme, oturup kalkma, alıp satma gibi sıradan iş, âdet ve
muameleler esnasında Allah Resûlü’nü düşünüp O’na tâbi olmaya niyetlenen
insan, âdetlerini dahi ibadete çevirmiş ve böylece her hareketiyle sevap
kazanmış olur. Nitekim, sahabe efendilerimiz bu esasa bağlı bir yolun yolcuları
olarak, Rehber-i Ekmel’in (aleyhissalâtü vesselâm) her hâlinde bir “taabbüdî”
yan olduğuna inanmış, onu adım adım takip etmiş, “şöyle yürürdü, şöyle
konuşurdu, şöyle yapardı:” deyip her hususta O’na benzemeye çalışmış ve onun
yaptıklarını milimi milimine uygulamayı dinin esası, muhkemâtı gibi
görmüşlerdir.

En Büyük Velilik
Sahabe mesleğinin çok önemli bir esası da keşif, keramet, ilâhî sır ve tecellî

gibi harikulâdeliklere talip olmamaktır. Risaleler’de de değinildiği üzere;
sahabîlerin vilâyeti “vilâyet-i kübra” olarak adlandırılan ve verâset-i
nübüvvetten gelen bir vilâyettir.2 Onlar için, seyr ü sülûk esnasında tarikat
berzahından geçme gibi bir mecburiyet söz konusu değildir. Ashab-ı kiram,
çoğu velilerin uğramak zorunda oldukları seyr ü sülûk duraklarına uğramadan
lütf-u ilâhî ile doğrudan doğruya hakikate ulaşmışlardır. Onların hepsi velidir
ama hemen hiçbiri sonraki velilerin geçtiği merhalelerden geçmemiştir.
Dolayısıyla, onların yolu gayet kısadır; orada keşif ve keramet türünden
harikalar da çok az görülür.

Haddizatında, sahabe efendilerimiz harikulâde hâller bir yana, ibadetleri,
salih amelleri ve dine hizmetleri mukabilinde dünyevî-uhrevî hiçbir beklentiye
de girmemişlerdir. Kulluk hesabına ortaya koydukları hayırlı işleri
Cehennem’den kurtulma ve Cennet’e girme mülâhazalarına kat’iyen
bağlamamışlar; yapıp ettiklerini asla ebedî saadetin bir teminatı olarak
görmemişlerdir. İbadet ve ubûdiyetlerini sadece Allah rızası için yerine
getirmiş; ateşten kurtulmayı da ebedî saadete nâil olmayı da hep Allah’ın
lütfuna dayanarak ve ilâhî rahmete ümit bağlayarak yine Hazreti Rahman ü
Rahîm’den meccanen istemişlerdir.

Peki onların keşif, keramet, hiss-i kable’l-vukû (hâdiseleri olmadan önce
hissetmek) ve ilham türünden harikulâde hâlleri hiç mi olmamıştır? Tabiî ki
olmuştur; ne var ki onlar, o türlü fevkalâde hâlleri hiçbir zaman talep
etmemişlerdir. Hatta, keşfi, kerameti bir imtihan vesilesi saymış ve onlardan
bir mânâda çekinmişlerdir. Şayet, kendilerinde öyle bir hâl meydana gelmişse,
onu bir ilâhî sır gibi saklamış, kimseye belli etmemeye çalışmışlardır.



Sahabenin Asıl Kerameti
Ashab-ı kiramın bu ketumiyyetine (sır vermemesine) rağmen, bazılarının

kerametleri kendi arzuları hâricinde dışarıya sızmış, açığa çıkmıştır. Meselâ;
Hazreti Ömer, Medine’de hutbe okurken, İran’a gönderdiği ordunun yenilmek
üzere olduğunu görüp ordu komutanına “Sâriye, dağa bak, dağa bak!”3 diye
seslenmiş; aradaki kilometrelerce mesafeye rağmen bu sesi duyan Hazreti
Sâriye düşmanın oyununu farkedip dağa yanaşmış ve muzaffer olmuştur.

O devrin gül yüzlü insanları arasında duasına anında icabet edilen kimseler
mevcuttur. Muhbir-i Sâdık (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Nice saçı başı
dağınık insanlar vardır ki, bir meselede Allah’a kasem etseler, Allah onları
kasemlerinde yalancı çıkarmaz. (Onların bütün duaları kabul görür.) Berâ
İbn Malik bunlardandır.” 4 buyurmuştur. Sahabe efendilerimiz, Hazreti
Berâ’nın dualarının çabucak kabul edildiğine o kadar çok şahit olmuşlardır ki,
savaş meydanında sıkıştıkları bir anda gelip “Savaşı kazanacağımıza yemin et;
Allah senin yeminini boşa çıkarmaz!”5 dedikleri rivayet edilmektedir.

Duası anında kabul görenlerden biri de Sa’d İbn Ebî Vakkas Hazretleridir.
Öyle ki, bir gün Kûfe sokaklarında yürürken bir adamın Hazreti Ali, Zübeyir
İbn Avvam ve Talha İbn Ubeydullah (Allah hepsinden razı olsun) gibi
sahabilere sövüp saydığını duyar. Güzel konuşması, hakaret etmemesi için
adamı uyarır. Saygısız adam inat eder. Bunun üzerine Hazreti Sa’d “Sesini
kesiyor musun, yoksa beddua edeyim mi?” der. Adam, büsbütün küstahlaşır ve
“Beni tehdid mi ediyorsun?” karşılığını verir. İşte o zaman Sa’d İbn Ebî
Vakkas ellerini açar ve “Allahım, şu adama haddini bildir; diğerleri de
bundan ibret alsınlar, tâ ki böyle insanların aleyhine ulu orta konuşmalar
olmasın.” diye dua eder. Daha aradan bir-iki dakika geçmeden nereden çıktığı
bilinmeyen bir deve kalabalığın bulunduğu yere koşar, cemaatin içine dalar;
birini arıyormuşçasına oraya buraya hamle yapar ve sonunda gidip saygısızca
konuşan o adamı ayaklarının altına alır, üzerinde tepinir. Biraz sonra adamın
acı acı feryatları kesilir ve etraftakilerin şaşkın bakışları arasında son nefesini
de verir.6

Evet, ashab-ı kiram arasında bu türlü harikulâde hâlleri görülen kimseler de
olmuştur; fakat, onlar bu hususiyetlerini hiç izhar etmemeye gayret
göstermişlerdir. Onlar, asıl kerametin kesintisiz Allah’ın rızasına müteveccih
bulunmada olduğuna inanarak bunun dışındaki bütün fevkalâdeliklerden irâdî
olarak uzak durmaya çalışmış; iman, mârifet ve muhabbetin dışındaki bütün
harikulâde hâllere ve hatta zevk-i ruhanî gibi mazhariyetlere karşı kapalı
kalmayı tercih etmişlerdir. Harikulâde hâller yerine, dinin ruhuna uygun



yaşama.. güzel ahlâklı olma.. mârifet, muhabbet, ihlâs ve ihsan şuuruyla dolma..
hem hukukullahı hem de kul haklarını gözetme.. Allah’la münasebetlerinde
olabildiğine derinleşme... gibi mazhariyetlerin peşine düşmüşlerdir.

Şekerleme Kovalayan Çocuklar
Madem sahabe mesleğinin çok önemli bir esası da keşif ve keramet gibi

harikulâdeliklere tâlip olmamaktır; o hâlde, ashab-ı kiramın yolunu tutan
Kur’ân talebeleri de başkalarını hayran ve hayrette bırakacak sıradışı işlere
merak sarmamalı; havada uçma, suda yürüme, bir bakışla uzaktaki cisimleri
hareket ettirme gibi şeyleri meziyet kabul etmemeli, onlara gönül bağlamamalı
ve hele asla arkalarına düşmemelidirler. Dahası, böyle bir harikanın istidrac
(fasık ve facir kimselerin eliyle ortaya konan ve onlar için Allah’ın bir mekri,
başkaları için de bir imtihan vesilesi olan, iman ve salih amele iktiran etmeyen
harika bir hâl, söz ve tavır) olabileceği endişesiyle ürpermeli; onları açığa
vurup başkalarını haberdar etme yerine Allah’a teveccüh edip istidraca maruz
kalmamak için istiğfar ve duaya sığınmalıdırlar. Onları anlatıp durmayı,
bayramlıklarını etrafa gösterip “Bak popullarım.. bak ceketim.. bak
gömleğim...” diye caka satan çocukların komik hâlleri gibi görmeli ve öyle
gülünç duruma düşmekten korkmalıdırlar.

Evet, Kur’ân talebesi, gördüğü güzel bir rüyanın dahi zaaflarından ötürü
yolda kalmaması için önüne atılan bir şekerleme olabileceği ihtimalini
düşünmelidir. O güzel rüyayı, faziletli bir insan olduğuna emare saymaktansa,
zaafına, tutarsızlığına ve adanmışlık ruhundaki eksikliğine bir alâmet kabul
etmeli; “hablü’l-metin”e sağlam tutunamadığından dolayı düşmek üzere olduğu
bir anda, arkasından koştuğu hakikatın tadını kendisine hatırlatacak bir
şekerleme lütfedildiğine inanmalıdır. “Tam adanmış, hakikî sâdık, doğru dürüst
bir dava adamı olsaydım, bana böyle bir avans verilmezdi. Mefkûrem hesabına
yapıp ettiğim her şey zaten benim vazifem.. onları yapmam lâzım geldiği için
yapıyorum. Onlara mukabil avans almam ne kadar çirkin; şekerleme ile koşan
biri olmam ne büyük ayıp!.. Allah’ın rızası, imanın tadı, din hakikatı... varken
şekerleme de neyin nesi?! Çocuk değilim ki ben!” demeli ve teyakkuza
geçmelidir.

Sohbet ve Hizmet
Sahabe mesleğinin diğer bir özelliği, hayatın sohbet-i Cânan ve hizmet-i

iman etrafında örgülenmesidir. Evet, ashab-ı kiram insibağ kahramanlarıdır;
onların hepsi Resûl-i Ekrem Efendimiz’in maddî-mânevî boyasıyla
boyanmışlardır. Aslında, her “sohbette insibağ vardır”; Allah dostlarının



sözlerinden, bakışlarından, yüz hatlarından, dudak ve el hareketlerinden öyle
bir ruh ve mânâ akışı hâsıl olur ki, onun muhataplarına kazandırdıklarını
kitaplardan okuyarak elde etmek mümkün değildir. Bir hak erinin namazda
kıvrım kıvrım kıvranmasının, huzur-u ilâhîde iki büklüm olmasının, kalbinin
haşyetle çarpmasının ve yanaklarının gözyaşlarıyla ıslanmasının o meclise
dolduracağı mânevî havayı doğrudan doğruya onun atmosferine girmeden ve
onunla diz dize gelmeden teneffüs edebilmek imkânsızdır. Hele bir de söz
konusu zat, İnsanlığın İftihar Tablosu Hazreti Kutbu’l-Enbiyâ (sallallâhu aleyhi
ve sellem) ise, onun huzurundaki insibağ başka hiçbir yerde ve hiçbir şekilde
bulunamaz. Bu sebepledir ki, –Bediüzzaman Hazretleri’nin de vurguladığı
gibi– Peygamber Efendimiz’in ötelere yolculuğundan sonra onu rüyada ya da
yakaza hâlinde gören veliler vilâyet-i Ahmediyenin nuruyla sohbet etmiş
sayılırlar; dolayısıyla, nübüvvet-i Ahmediyenin nuruyla, yani Nebi olarak
onunla sohbet eden sahabenin derecesine asla ulaşamazlar. Peygamberlik
velilikten ne derece yüksekse, bu iki sohbet arasında da o derece fark vardır.7

Bu açıdan, sahabenin büyüklüğünü ifade etmek için “Peygamber görmüş”
kutlular demek yeterli olsa gerektir. Onlar, ötelerden, ötelerin de ötesinden
haber veren zâtın göklerle irtibata geçtiği anı müşâhede etmiş; bir beşerin
veraların verasıyla münasebetine şâhid olmuşlardı. Her gün yeni bir semavî
sofranın başına kurulmuş, göklerin ve yerin Mâliki’nden gelen yeni yeni
mesajlarla beslenmiş, hemen her hâdise ile alâkalı nâzil olan rahmet
damlalarıyla sürekli yıkanıp arınmışlardı. Kur’ân’ın mucizesi o altın nesil,
vahyin canlandırıcılığı ve sohbetin insibağıyla âdeta yeniden dirilmiş; sürekli
akıp duran mesajların arasında her zaman kendileriyle alâkalı bir hususu
işitince, hatta bazen gizli bazen açık kendi isimlerini duyunca bütün bütün
şahlanmış; sonra da mazhar oldukları bu en büyük nimeti başkalarına da
duyurabilmek adına yollara dökülmüşlerdi. Kendilerini imana, Kur’ân’a ve
insanlığa hizmete adamış ve bu uğurda dur-durak bilmeyen bir gayrete
girişmişlerdi. Onlar hiç boş durmuyor; bir hizmet bitmeden diğerine
koyuluyorlardı. Ayakları altlarına hiç gelmiyordu. Oradan oraya koşuyor, diyar
diyar dolaşıyorlardı. Sahabenin onda dokuzu, müthiş bir irşad ruhuyla, dini i’lâ
maksadıyla hicret etmişti. İmanın hâsıl ettiği heyecan onların içinde öyle bir
seviyeye ulaşmıştı ki, hicret niyetiyle gittikleri beldeden geriye dönmeyi de
ihanet sayar olmuşlardı.

Aslında, bugün de en çok muhtaç olduğumuz hususlardan biri bu aşk u
heyecandır. Sohbet ve hizmet kâideleri üzerinde yükselecek olan bu İslâmî
heyecan sayesinde herkes üzerine ciddi sorumluluklar almalı, mesuliyet
duygusuyla dolmalı ve elini taşın altına sokmalıdır. İmana, Kur’ân’a, dine,



millete ve topyekün insanlığa hizmeti hayatının gayesi bilmelidir. Bu meselede
her fert çok samimî olmalı; “Allahım, benim yaratılışımın gayesi Seni tanımak
ve Sana hakkıyla kul olmaktır. Bu yolda bana düşen vazife, Seni anlatan bir
heyetin içinde bulunup yüce adını bütün cihana duyurmak ve bu ağır yükün bir
kısmını omuzlamaktır. Eğer böyle kudsî bir işin ucundan tutmayacaksam
yaşamamın ne mânâsı olur ki? Rabbim ya bana da dine, millete ve insanlığa
hizmet yollarını aç ya da bu can emanetini al, beni burada beyhude tutma!..”
diyebilmelidir. Ciddi bir sorumlulukla, her gün şakakları zonklayarak bir
problemi daha çözmeye çalışmalı, devamlı bir salih amel peşinde olmalı ve hiç
boş kalmamalıdır. Aksi hâlde, şeytan âtıl, tembel ve boş kimseleri başka
yönlere sevkeder. Makam sevdası, mansıp düşkünlüğü, mal tutkusu, rahat
arzusu baş gösterir; haneperestlik hastalığı hortlar, içe kapanmalar olur... Ve
unutulmamalıdır ki, içe kapanan bir insan zamanla miskinleşir, Allah’ın onun
içine attığı hizmet heyecanını, faaliyet meşalesini söndürür. Derken, ruh
darlığına düşer, hiç olmadık şekilde depresyonlar yaşar.

Evet.. diri kalmak ancak başkalarına hayat üflemeye çalışmakla mümkün
olur. Cenâb-ı Allah şartlar nasıl olursa olsun hizmete koşan insanın aşk u
heyecanını korur. Mesuliyetten kaçanların ise, önce heyecan yorgunluğuna
düşmelerinden, sonra da yolda kalmalarından korkulur.
1 Bediüzzaman, Mektubat s.506 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım, Altıncı Telvih).
2 Bediüzzaman, Sözler s.532 (Yirmi Yedinci Söz, Zeyl).
3 Bkz.: Ebû Nuaym, Delâilü’n-nübüvve s.579; el-Beyhakî, el-İ’tikâd s.314
4 Tirmizî, menâkıb 54; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 7/66; el-Hâkim, el-Müstedrek  3/331.
5 el-Hâkim, el-Müstedrek , 3/331; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 7/331.
6 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  20/346; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 8/77.
7 Bediüzzaman, Sözler s.532 (Yirmi Yedinci Söz, Zeyl).



Mefluç Dimağlar ve Unutkanlığın Reçetesi
Soru: Hâfızayı zayıf düşüren illetler nelerdir? Unutkanlık hastalığını

yenmek ve hâfızayı kuvvetlendirmek için hangi vesilelere başvurulmalıdır?
Cevap: Hâfıza; ezberleme, öğrenme ve hatırda tutma melekesidir; idrak

edilen, algılanan, öğrenilen şeyleri zihinde koruma ve gerektiğinde hatırlama
kabiliyetidir. Tıbbî araştırmalara göre, insan beynine milyonlarca nöron (sinir
hücresi) yerleştirilmiştir. Cenâb-ı Allah, birer vasıta olarak yarattığı bu
nöronlar sayesinde insana kütüphaneler dolusu malûmâtı öğrenme ve zihinde
depolama istidadı lütfetmiştir. İşte, hâfıza, bilgilerin nöronlarda depolanması
diyebileceğimiz öğrenmeyi ve gerektiğinde depolanan o bilgileri yerinden
çıkarıp kullanma olarak tarif edebileceğimiz hatırlamayı ihtiva etmektedir.

Hâfıza Dâhîleri ve Unutkanlar
Kudreti Sonsuz beyne öğrenme ve hatırlama faaliyetlerini yaptırırken icraât-ı

sübhaniyesine bazı maddî sebepleri perde kılmış; beynin mükemmel
donanımını, sinir liflerini ve şuursuz hücre atomlarını dünyalar kadar malûmâtı
alıp depolamaya vesile yapmıştır. Hâfızasını iyi kullananlara ve ondan azamî
istifade etmesini bilenlere hemen her gördüklerini ve okuduklarını çok kısa bir
sürede öğrenme ve aradan uzun vakit de geçse öğrendiklerini unutmama
kabiliyeti vermiştir.

Nitekim, insanların zihin selâmetini görüp gözettikleri ve fıtrata uygun
yaşadıkları dönemlerde pek çok hâfıza dâhîsi yetişmiştir. Duyduğu bir şeyi
ikinci defa tekrar etmeye lüzum hissetmeden ezberleyen Hazreti Ebû Hüreyre;1
Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) emri üzerine on beş-
yirmi gün içinde mektup yazabilecek ve gelenleri de tercüme edecek kadar
İbranice’yi öğrenen Zeyd İbn Sâbit2 gibi yüzlerce sahabi duyduklarını bir
defada öğrenen ve bir daha da unutmayan insanlardı. Özellikle tâbiîn ve tebe-i
tâbiîn dönemleri hâfızasının hakkını veren insanlarla doluydu. Meselâ; Ahmed
İbn Hanbel, muhteva aynı olsa bile, farklı sened ve metinlerle nakledilen
sahihi, haseni ve zayıfıyla bir milyon hadisi ezberlemiş;3 kırk bin hadis ihtiva
eden meşhur Müsned’ini üç yüz bin hadisten seçerek meydana getirmişti.

Heyhat ki, zamanımıza doğru gelindikçe âdeta hâfızalar da dumura uğradı.
İnsanlar yirmi kere okudukları çok kısa metinleri bile hıfzedemez ve en basit
mevzuları dahi anlayıp öğrenemez hâle geldiler. Bulanık zihinler, dağınık
fikirler ve kirli kalbler sebebiyle hem öğrenme süresi alabildiğine uzadı hem
de çabucak unutma hastalığı ortaya çıktı. Bugün öğrenilenlerden yarın hiçbir



eser kalmamaya başladı. Öyle ki, günümüzde hâfızasından şikâyet etmeyen ve
nisyandan dert yanmayan insan bulmak âdeta imkânsızlaştı. Belki her dönemde
pek çok insan aynı derdi dile getirmişlerdi; fakat, meselâ tabiîn’den birinin
şikâyeti bir sayfayı artık bir kere okumayla ezberleyememektendi, günümüz
insanının şekvası ise, bir metni otuz kere de okusa hâfızasına kaydedememek ya
da çok kısa bir süre sonra hiçbir şey hatırlayamamak şekline büründü.

Zihin Kirliliği
Hâfızayı zayıf düşüren ve unutmaya sebebiyet veren pek çok illet

sıralanabilir. Beyin ve hâfıza üzerinde çalışan uzmanlar, genellikle beynin
ihtiyaç duyduğu oksijen, glikoz ve bazı enzimlerin yeterli miktarda
sağlanamamasını, stres ve gerginlik gibi sebeplerle beynin enerjisinin hemen
tükenmesinden dolayı çalışma akışının düzensizleşmesini, sadece bazı
meseleler üzerine yoğunlaşmadan ötürü beynin bir bölümünün âtıl
bırakılmasını ve sistemsiz düşünme alışkanlığını hemen akla gelebilecek
sebepler olarak saymaktadırlar. Bazen de insanın fizyolojik yapısının ve fizikî
durumunun hâfıza zayıflığına yol açabileceğini ve ileri yaşlarda vücut
mekânizmasının bazı şubeleri yorgun düştüğü gibi beynin de onlara bağlı olarak
bir kısım fonksiyonlarını eda edemez hâle gelebileceğini belirtmektedirler.

Bununla beraber, dünden bugüne bazı İslâm âlimleri, haddinden fazla
uykunun beyni hantallaştırdığını, sürekli dolu olan midenin zihne menfi tesir
ettiğini, sabah kerahatinde uyumanın ve harama bakmanın da unutkanlığa sebep
olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca, zihin kirliliğinin hâfızayı zayıflattığına
inandıkları için mâlâyânî işlerden, faydasız muhaverelerden, çer-çöp
sayılabilecek bilgi kırıntılarından ve kontrolsüz hayal kurmaktan uzak kalınması
gerektiğini vurgulamışlardır. Hatta, sistemsiz düşünme alışkanlığına yol
açabileceği ve zihni işe yaramayan bilgilerle dolduracağı endişesiyle mezar
taşlarını okumayı bile mahzurlu görmüşlerdir; mezar taşlarını okumayı adet
edinmenin bugünkü reklam panolarının, araba plakalarının, televizyon
ekranlarının ve gazete sayfalarının yaptığı tahribat çeşidinden zararlar
verebileceğini düşünmüşlerdir. Gerçi, zihinleri kirleten, kalbleri bulandıran ve
hafızayı zayıflatan onlarca unsurla her zaman iç içe yaşadığımız günümüzde,
unutkanlığa sebep olmaması için mezar taşlarındaki yazılara bile mesafeli
durulmasını anlamamız oldukça zordur; fakat, unutulmamalıdır ki, selefi salihîn
meseleyi kendi nezih atmosferleri zaviyesinden değerlendirmişlerdir.

Zannediyorum, hâfızayı zayıflatan sebeplerin en tehlikelisi şehevî hisleri
galeyana getiren ve behimî duyguları tehyiç eden faktörlerdir. Bugün, aile ve
içtimaî çevre özellikle gençlerin güzel yetişmeleri hususunda yetersiz kaldığı



gibi, bir de etraftan akıp akıp gelen ve ruhu örseleyen telkinler zihinleri âdeta
felç etmektedir. Televizyon programları, İnternet sayfaları, video oyunları,
günlük haberler, siyasî polemikler, sporcuların ve sanatçıların büyük birer
hâdiseymiş gibi nakledilen hâl ve hareketleri, sırf merak uyarma maksadıyla
uydurulan yalanlar, tezvirler, her türlü aldatmalar ve sansasyonlar... zaten iyice
zayıflayan dimağları tamamen işgal etmektedir. Ve hele kafalara pompalanan
onca kir, hayvanî hisleri ve beşerî garîzeleri tahrik edip yüce duygular üzerine
bir balyoz gibi inince, kudurtulmuş şehevî arzu ve ihtiraslar, çağımızın zavallı
nesillerinde okumaya, öğrenmeye, düşünmeye hiç mecal bırakmamakta ve âdeta
hâfızaları bütün bütün kurutmaktadır. Evet, maalesef, günümüzün insanı haram
dinleme, haram konuşma ve harama bakma... gibi günahların öldürücü dalgaları
arasında çırpınıp durmaktadır.

Haram ve Nisyan
Ehlullah, harama nazarın nisyan sebebi olduğu hususunda ısrarla

durmuşlardır. Gözlerine hâkim olamayan ve daimî surette şehevî duyguları
kamçılayan manzaralara bakan bir insanın hâfızasının yavaş yavaş köreleceğini
belirtmişlerdir. Nitekim, İmam Şâfiî Hazretleri, hocası Vekî’ İbn Cerrâh’a
hâfızasının zaafından şikâyette bulununca, o büyük zat, İmam Şâfiî’yi en küçük
günahlardan bile uzak durmaya çağırmış ve ona şöyle demiştir: “İlim, ilâhî bir
nurdur; Cenâb-ı Allah, devamlı günahlara dalan kimseye nurunu lütfetmez.”4

Kaldı ki, İmam Şâfiî muhtemelen bir metni ilk defada değil de ikinci veya
üçüncü kerede ezberleme durumuna düşünce hâfızasından şikâyet etmiştir.
Ayrıca, İmam Şâfiî gibi bir ruh insanının bilerek günaha girmesi de zaten hiç
düşünülemez.

Üstad Hazretleri de yaşadığımız asırda oldukça yaygınlaşan açık saçıklığın
unutkanlık hastalığını daha da azgınlaştırdığını dile getirmiştir. Harama
nazardan sakınmayan insanların Kur’ân’dan öğrendiklerini de unutacaklarını ve
“Âhir zamanda, hâfızların göğsünden Kur’ân nez’edilecek!”5 mealindeki
hadis-i şerifin tevilinin bu hastalığın dehşetli neticelerinde aranması gerektiğini
belirtmiştir.6

Ümmetinin harama nazar etmemesi mevzuunda ikazlarda bulunan Rehber-i
Ekmel (aleyhi ekmelüttehâyâ), kadın-erkek herkesin iffete kilitlendiği bir
dönemde, hem de Hac vakfesini yapıp Arafat’tan döndükleri bir sırada,
terkisine aldığı (Hazreti Abbas’ın oğlu) Fazl’ın başını sağa-sola çevirmiş ve
böylece etraftaki kadınlara gözünün ilişmemesi için ona yardımcı olmuştur.7

Asır saadet asrı, mevsim Hac mevsimi, terkisine binilen zat Allah Resûlü ve



harama bakmaması için başı sağa-sola çevrilen de iffetinde hiç kimsenin şüphe
edemeyeceği Hazreti Fazl’dır. Fakat, öyle bir şeyin âdeta imkânsız olduğu bir
durumda bile, nazarına başka hayaller girmesin ve serseri bir ok kalbini
delmesin diye, Fazl’ın yüzünü bir o yana bir bu yana çevirmesi Peygamber
Efendimiz’in bu konudaki hassasiyetini göstermesi açısından çok ibretliktir.

Zehirli Oklar
Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Nazar (bakış)

şeytanın zehirli oklarından bir oktur.”8 diyerek o ağulu oktan korunmanın
lüzumunu belirtmiştir. Evvelen ve bizzat Hazreti Ali’ye, saniyen ve bilvasıta
bütün ümmetine hitaben, “Yâ Ali, birinci bakış lehinedir, fakat ikincisi
aleyhinedir.”9 buyurmuş; bir kasde iktiran etmediği için ilk bakışın mesuliyet
getirmeyeceğini ama ikinci defa dönüp bakmak iradî olduğundan, onun günah
hanesine yazılacağını vurgulamış; harama götüren yolu tâ baştan keserek
günahlara geçit vermemek gerektiğine dikkat çekmiştir. Ayrıca, Cenâb-ı
Hakk’ın “Kim Benim korkumdan dolayı harama bakmayı terk ederse, kalbine
öyle bir iman neşvesi ve halâveti atarım ki, onun zevkini gönlünün
derinliklerinde duyar.”10 iltifatkâr beyanını naklederek Müslümanları
gözlerini harama kapatmaya teşvik etmiştir.

Bu itibarla, harama nazardan ötürü zihin dağınıklığına ve hâfıza zaafına
düşmemek için herhangi bir iş ya da iman hizmetine müteallik bir vazife söz
konusu olmadığı sürece günahların seylap hâlinde aktığı çarşı-pazarlardan uzak
kalmak lâzımdır. Mutlaka dışarı çıkmak gerekiyorsa, o zaman da mayınlı
tarlada yürüyor gibi dikkatli yol almak ve şeytanî hücumlara karşı teyakkuzda
bulunmak icap eder. Bunu başarabilmenin iki şartı vardır; birincisi, çarşı-
pazara çıkmadan önce, yüreği hoplatacak, gözleri yaşartacak ve mânevî hisleri
harekete geçirecek bazı şeyler okumak ya da dinlemek; ikincisi de, bir yere
giderken elden geldiğince yalnız olmamaya çalışmak ve gönlü hüşyar bir-iki
arkadaşla beraber bulunmaktır. Onca gayrete rağmen yine de irâde haricinde
sağdan soldan gelip bulaşan lekeler, kalb ve ruhu kirleten çamurlar olabilir. Bu
türlü durumlarda ise, ilk fırsatta seccadeye koşup Cenâb-ı Hakk’a yönelmek
gerekir. Namaz, sadaka, oruç ve dua gibi ibadetler –inşaallah– gayr-i iradî
gelip çarpan günahlara keffâret olacaktır.

Aslında, harama nazar önü alınabilecek ve iradeyle kaçınılabilecek bir
tehlikedir. İnsan, biraz gayret etse, günaha sürükleyen manzaralara bakmamaya
sabredebilir. Göze ilişen çirkin bir manzaradan sıyrılma, iradenin belini
bükebilecek kadar büyük bir yük değildir; bir nazar oku gelip çarpacağı ilk



anda gözü kapamaya irade gücü yeter. Hele insan harama her göz kapamanın
kendisine bir vacip işlemiş gibi sevap kazandıracağını düşünürse, o ilk anda
günahtan sıyrılabilir. Fakat, nazarını hemen haramdan çevirmez, kendisini o işe
salar ve bir daha, bir daha bakacak olursa, artık geriye dönme ihtimali azalır.
Bir de gözünden zihnine akan manzaraları tasavvurla, taakkulle besler ve
büyütürse sahilden tamamen ayrılmış sayılır. Ondan sonra geriye dönmek çok
daha büyük cehd ü gayret ister. Şair bir arkadaşımın, “İsyan deryasına yelken
açmışım, kenara çıkmaya koymuyor beni!” sözüyle ifade ettiği gibi, Allah
korusun, o günah deryası, sahilden o kadar uzaklaşan kimseyi dalgaları
arasında evirir çevirir ve bir daha kıyıya çıkmasına izin vermez.

Hâfızayı Takviye Eden Âmiller
Hâfızayı zayıf düşüren illetlere mukabil, onu kuvvetlendirecek âmiller de

mevcuttur. Bunların başında düzenli bir hayat, prensipli bir çalışma, sistemli
bir düşünce ve zihni daimî çalıştırma gibi hususlar gelir. Uzmanlara göre,
“Beyin çok çalışırsa yorulur” kanaati yanlıştır. Beynin yorulmasının sebebi onu
çok çalıştırmak değil, yanlış kullanmak ya da onu âtıl bırakmaktan kaynaklanan
hantallaşmadır. Evet, beyin çok çalışmaktan dolayı yorulmaz; aksine çalıştıkça
gelişir, daha verimli hâle gelir. Beyni yoran ve körelten çalışmak değil, boş
durmak, düşünmemek, tefekkür etmemek ve iş yapmamaktır. Kullanılmayan
organların köreldiği gibi hâfıza da doğru bir şekilde sürekli işletilmezse
dumura uğrar.

Maalesef, her gün daha bir ilerleyen teknik ve teknoloji insan dimağını belli
ölçüde etkisiz ve hareketsiz kılmaktadır. Bugünün talebeleri hesap
makinelerine ve bilgisayarlarına güvenerek çarpım tablosunu bile ezberleme
ihtiyacı duymamaktadırlar. Bu hazırcılıktan kaynaklanan atalet de beyin
fakültelerinin aktif hâle gelmesini engellemektedir. Evet insan, mutlaka teknik
ve teknolojik imkânlardan istifade etmelidir ama dengeyi bozmamaya da özen
göstermelidir; meselâ, basit işlerde kat’i surette bilgisayar kullanmamalıdır ki
hâfızasını ihmal etmiş olmasın. Ayrıca, bilgisayar bir yandan hâfızanın işini
kolaylaştırırken diğer yandan da mutlaka zihne jimnastik yaptırtacak şekilde
hazırlanmalı ve ona göre programlanmalıdır. İnsan, ezberlemekten ziyade
öğrenmeye önem vermeli ve ona yoğunlaşmalıdır; fakat, bazı sahalarda
ehemmiyetli bir kısım metinleri ezberlemenin de zihne talim yaptırma açısından
çok faydalı olduğu gözardı edilmemelidir.

Diğer taraftan, uzmanlar, bazı besinlerin beynin çalışmasını doğrudan
etkilediği üzerinde de dururlar. Sabah kahvaltısının beynin performansını
artırdığını ve kahvaltı alışkanlığı olmayan kimselerde konsantrasyon kaybı



olduğunu belirtirler. Unutkanlığı yenmek ve hâfızayı güçlendirmek için kuru
üzüm gibi içinde beynin ana yakıt maddesi olan glikoz barındıran gıdaları
tavsiye ederler.

Hıfz Namazı
Selef-i salihînden bazıları da hâfızayı güçlendirip unutkanlığı azaltma adına

hem bir kısım dualar okumuşlar hem de her sabah 21 tane çekirdekli kuru üzüm
yemeyi itiyat edinmişlerdir. Ayrıca, ehlullah hâfıza geriliğinden ve
ezberleyememekten şikâyette bulunan insanları şu hadis-i şerifte tarif edilen
dört rekâtlık namaza ve arkasından yapılan duaya yönlendirmişlerdir:

Bir gün Hazreti Ali, Allah Resûlü’ne gelip Kur’ân’ı hâfızasında
tutamamaktan yakınır; “Bu Kur’ân göğsümden uçup gidiyor. Onu ezberimde
tutamıyorum.” der. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem Efendimiz ona, “Cuma
gecesinin son üçte birinde kalk; o, meleklerin şahit olduğu zamandır, onda
yapılan dualar kabul edilir. Şayet o saatte kalkamazsan, gecenin evvelinde
veya ortasında kalk ve dört rekât namaz kıl. Birinci rekâtında Fatiha ile
Yasin’i, ikinci rekâtında Fatiha ile Duhan’ı, üçüncü rekâtında Fatiha ile
Secde sûresini, dördüncü rekâtında ise Fatiha ile Mülk sûresini oku.
Tahiyyâtı bitirdiğin zaman Cenâb-ı Hakk’a güzelce hamd ü senâda bulun.
Bana ve diğer peygamberlere de salavât getir. Erkek- kadın bütün mü’minler
için Allah’tan mağfiret dile. Bu okuduklarının akabinde de şu duayı söyle!”
buyurur11 ve kitaplarda “Hıfz duası” adıyla yer alan duayı tekrar etmesini
ister.12

Hazreti Ali (kerremallahu vechehu) tarif edildiği üzere bunu beş veya yedi
gece yapar ve Allah Resûlü’ne gelip şöyle der: “Yâ Resûlallah! Ben daha
önceleri dört-beş âyeti bile ezberleyemiyordum. Fakat şimdi kırk âyet kadar
ezberleyebiliyorum. Onu okuduğumda da sanki Allah’ın kitabı gözümün
önündeymiş gibi oluyor. Yine önceleri bir hadisi duyup tekrar ettiğimde tam
ezberleyemezdim. Fakat, şimdi hadisleri işitip onları rivayet ettiğimde bir
harf bile kaçırmıyorum.”13

Sözün özü; öğrenilen malûmâtı depolama ve gerektiğinde hatırlama istidadı
olan hâfıza Cenâb-ı Allah’ın insana bahşettiği en büyük lütuflardan biridir. Bu
harika kabiliyet, doğru dürüst kullanıldığı sürece dünyalar dolusu bilgiyi ihtiva
edecek kadar büyük bir kapasitede halkedilmiştir. Hâfıza nimetinin şükrünü
eda edebilmek ve onu yaratılışına uygun olarak en güzel şekilde kullanabilmek
için öncelikle zihinlerin silkelenmesine, gözlerin harama kapanmasına,
mâlâyâniyâtın terk edilmesine, sistemli düşünceye, ihtiyaç miktarınca düzenli



yeme-içmeye, sadece yetecek kadar uyumaya, tefekkür ile dimağı sürekli işletip
geliştirmeye, dağarcıktaki tıkanıklıkları istiğfar ve zikir sayesinde açmaya,
hâfızayı istidadını aşkın hâle getirmesi için Hafîz-i Zülcelâl’e ilticaya ve bir de
en bereketli zaman dilimleri olan seher vakitlerini kollayarak fiilî dua adına
intizamlı çalışmaya ihtiyaç vardır.
1 Buhârî, ilim 42, menâkıb 28; Müslim, fezâilü’s-sahabe 159.
2 Tirmizî, istîzân 22; Ebû Dâvûd, ilim 2; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/186.
3 Bkz.: İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  4/419.
4 İmam eş-Şâfiî, Dîvân s.61.
5 Bkz.: Abdurrezzak, el-Musannef 3/362; et-Taberânî, el-Mu‘cemü’l-kebîr 9/141.
6 Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.105.
7 Bkz.: Buhârî, hac 1, sayd 24; Müslim, hac 407.
8 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 10/173; el-Hâkim, el-Müstedrek  4/349.
9 Tirmizî, edeb 28; Ebû Dâvûd, nikâh 42; Dârimî, rikak  3
10 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 10/173; el-Hâkim, el-Müstedrek  4/349.
11 Tirmizî, daavât 114; el-Hâkim, el-Müstedrek  1/461.
12 Bu dua, “Kur’ân’ı hıfz etme namazı ve duası” başlığı altında Mealli Dua Mecmuası’nın 91-94

sayfalarında da mevcuttur.
13 Tirmizî, daavât 114; el-Hâkim, el-Müstedrek  1/461.



Yaratan Bilir, Dilediğine Dilediğini Verir!..
Soru: Bir sohbette, 1 ُرِیبـَخْلا ُفـیِطَّللا  َوـُھَو  َقـَلَخ  ْنَم  ُمـَلَْعي  ََـالأ   âyet-i

kerimesinin gölgesinde yapılan duaların makbul olacağı ifade edilmişti. Bu
ilâhî beyanın zikrinde hangi mülâhazalar söz konusudur?

Cevap: Selef-i salihînden bazıları dua esnasında bu âyet-i kerimeyi çokça
zikreder; ondaki derin mânâları elden geldiğince duymaya çalışır, bu ilâhî
beyanın çağrıştırdıklarıyla gönüllerini bütün bütün Cenâb-ı Allah’a verir; sonra
da ihtiyaçlarını, isteklerini bir bir zihinden geçirerek her şeyi Yaratan’ın
ilmine, rahmetine ve kudretine havale ederlermiş. “Yaratan yarattığı
mahlûkunu hiç bilmez olur mu? (İlmi her şeye nüfuz eden ve her şeyden
haberi bulunan) Latîf ü Habîr O’dur.”  meâlindeki âyetin şefaatiyle ve onu
mülâhazaya alırken yakaladıkları iman ve inanmışlık ufku sayesinde dualarına
icâbet edileceğine, arzularının gerçekleşeceğine inanırlarmış. Doğrusu, kısaca
meâlini verdiğim beyan-ı ilâhînin uzak-yakın tedaî ettirdikleri umumen
mülâhazaya alındıktan ve onun kazandıracağı ruh hâletiyle Hazreti Latîf ü
Habîr’e tam ilticâ edildikten sonra yapılacak duaların makbul olduğu/olacağı
aşikârdır. Zira, o şekilde dua eden insan, hâlini bilen, sesini duyan, kendisine
acıyan ve bütün ihtiyaçlarını gidermeye gücü yeten bir Hâlık-ı Kerim’e
seslendiğinin farkındadır ki duanın kabulü için bu şuur olmazsa olmaz bir
şarttır.

Sen Hâlıksın, Ben Mahlûkunum!..
Söz konusu âyet-i kerimede öncelikle Cenâb-ı Hakk’ın yaratıcılığına dikkat

çekilmekte ve bir Hâlık-ı Kerim’in huzurunda olduğumuz nazara verilmektedir.
Bu hakikati ikrar etme Allah Teâlâ’nın şefkatini celbe vesiledir. Çünkü,
yaratılmış olduğunun şuuruyla Yaratıcısına seslenen kul şu duygularla
dolacaktır:

“Rabbim, beni Sen yarattın, arzu ve emellerimi, ihtiyaç ve isteklerimi de en
iyi Sen bilirsin. Bir zamanlar var olmanın mânâsını, yaşamanın ne demek
olduğunu, hayatı, dünyayı, insanlığı... bilmiyordum. Resûl-i Ekrem’den,
İslâm’dan ve Kur’ân’dan da habersizdim. Hiçbir şey bilmediğim ve hiçbir şeye
ihtiyaç hissetmediğim hâlde Sen sürpriz bir şekilde beni var ettin, insan olarak
yarattın; ruhuma imanın tadını tattırdın, bana İnsanlığın Iftihar Tablosu’nu
tanıttırdın. Sayısız lütuflarını başımdan aşağı sağanak sağanak yağdırdın.
Hiçbir şey bilmediğim, hiçbir eksiklik hissetmediğim, hiçbir şeye ihtiyaç
duymadığım ve hiçbir şey arzulamadığım bir dönemde Sen bunları bana



lütfettin. Fakat, şimdi bazı şeylere aklım eriyor.. zâhir-bâtın duygularımla bazı
şeylere ihtiyacım olduğunu hissediyorum.. şu dünya hayatını ikâme edebilmem
için bazı şeylere zaruret derecesinde ihtiyacım olduğunu farkettiğim gibi, ebedî
hayatta ebediyete erebilme, ötede Senin cemâlini görebilme, hoşnutluğuna
mazhar olup Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) semâvî
sofrasına oturabilme misillü daha pek çok şeye ihtiyacım olduğunu.. hatta
bunların benim için zarurî olduklarını hissediyorum. Beni Yaratan da, bu
duyguları bana veren de Sensin. İçime ebed arzusunu dolduran, gönlüme
ebedden ve ebedî Zât’tan başka bir şeyle tatmin olmama hissini koyan da
Sensin. Madem yapan, yaratan, donatan Sensin, bütün emellerimi ve
eksiklerimi de en iyi Sen bilirsin. Ben başkasının değil, Senin mahlûkunum.. ve
başkasına değil sadece Sana el açıyorum.”

İşte, bu mülâhazalarla dopdolu olarak “Rabbim, Hâlıkım, Yaratıcım..” diye
seslenme, Cenâb-ı Hakk’ın şefkat, re’fet ve rahmetine müracaat etme demektir.

Evet, Allah yaratandır, yaratan bilir. Teşbihte hata olmasın; bir makinenin
kâşifi, o makineyi nasıl en ince ayrıntısına kadar bilirse, Cenâb-ı Hak da yoktan
var ettiği mahlûkatı –ilmi, hiç kimsenin bilgisiyle kıyaslanamayacak şekilde–
bütün yönleriyle bilir. O bizim her şeyimizden haberdârdır; mahiyetimize ait
her hususiyeti, hatta potansiyel derinliklerimizi, o derinliklerle nereye kadar
varabileceğimizi de bilir.

Potansiyel derinlik nedir? Seyr ü sülûk-i ruhaniyle veya acz ü fakr, şevk ü
şükür, tefekkür ve şefkat yoluyla kalb ve ruh ufkunda seyahat yaparsınız.. ya da
selef-i salihînin üçüncü asra kadar hep zühd mülâhazasına bağlı değişik
yollarla Cenâb-ı Hakk’a yürüdükleri gibi yürürsünüz. Kabiliyetlerinizin
müsaadesi nispetinde inkişaflar olur gönlünüzde. Tıpkı bir tomurcuk gibi
açılırsınız yaprak yaprak.. bütün güzelliklerinizi vitrin vitrin sergiler, ahsen-i
takvîme yaraşır olgunluklarınızı meşher meşher ortaya koyarsınız. Dün birer
çekirdek, bugün de birer tomurcuk hâlinde olan istidatlarınızın yarın renk renk
çiçekler vermesi söz konusudur. Olduğunuzdan öte olgunlaşmanız, daha geniş
inkişaflar yaşamanız da mümkündür. İşte bugüne kadar ne yaptınız, hangi
mesafeleri aldınız; şu anda neredesiniz ve nereye yürüyorsunuz... bunları bilen
Allah Teâlâ, yarın neler yapmaya, hangi merhaleleri katetmeye muktedir
olduğunuzu ve azmederseniz neler yapabileceğinizi de bilir. Ne bugününüz ne
yarınınız ne öbür gününüz ne de daha sonra ötelerde, ötelerin de ötesinde
nimetlerle serfirâz olacağınız en mutlu anlarınız... hiçbiri O’nun o muhît ilminin
dışında değildir. Hepsi O’nun plânları, projeleri ve ilmî takdirleri
istikametinde cereyan eder. İmkân dahilinde olan plân ve projelerin
gerçekleşmesi, potansiyel derinliklerinizin meyvelerini vermesi de yine O’nun



ilmine ve yaratmasına bağlıdır. Dolayısıyla, dua eden insanın, her şeye kâdir ve
her şeyden haberdar bir Hâlık-ı Zülcelâl’e el açtığını ve isteklerinin O’nun bir
“ol” demesiyle anında gerçekleşeceğini düşünmesi çok önemlidir.

Latîf ü Habîr
Âyet-i kerimede Cenâb-ı Hakk’ın yaratıcılığı nazara verildikten sonra O’nun

kendi mahlûkatını mutlaka bildiği ifade edilerek Esmâ-i Hüsnâ’dan yine “ilim”
yörüngeli iki isim zikrediliyor. Esmâ-i ilâhiyenin her biri, o müteâl Zât adına
bir güzellik, bir büyüklük ve bir tamamiyetin ifadesidir; onlar, her
anılışlarında, mânâ ve nuraniyetleriyle inanılması gereken hakikatlerin
sınırlarını belirler, inanan gönüllerde saygı uyarır ve haşyetle çarpan sinelerde
teveccüh vesilesi olurlar. Burada da, “Zât-ı Ulûhiyet”i evsâf-ı celâliye ve
cemâliyesine uygun şekilde tanıma adına yanıltmayan birer rehber olan Cenâb-ı
Hakk’ın güzellerden güzel isimlerinden Latîf ve Habîr isimleri anılıyor. Bunlar
birer sırlı anahtar gibi dua edenin eline veriliyor ve onların açacağı hakikat
kapılarından geçerek huzur-u ilâhîye varması gerektiğine işaret ediliyor.

Latîf; en ince ve en gizli işleri bütün incelikleriyle bilen, her şeyden
haberdâr; yaratıkların muhtaç oldukları faydalı şeyleri lütuf ve yardımıyla ihsan
eden, son derece lütufkâr demektir. Latîf ism-i şerifi, bir yandan, ilim ve
kudretiyle eşyanın en gizli noktalarına nüfûz eden, kullarının açık-kapalı her
yanını bilen; iyi-kötü her söz ve fiil, her hâl ve durum, her niyet ve maksat
kendisine malûm olan; diğer taraftan da, varlıkların bütün ihtiyaçlarını görüp
gözeten, kullarının en küçük isteklerini dahi –rızasına muvafıksa– lütfuyla
veren ve kendisine teveccühde bulunanları asla teveccühsüz bırakmayan Zât
mânâlarına gelmektedir.

Habîr ise; doğrudan ilim ve haber sahibi olan, mahlûkatın bütün hâllerine her
an vasıtasız olarak vâkıf bulunan, hiçbir hâdise ve hatıra, hiçbir düşünce ve
niyet kendisinden gizlenemeyen Zât demektir. Evet, Habîr ismi de, Cenâb-ı
Hakk’ın içimizi, dışımızı, gizli-açık her şeyimizi bildiğini ve bize,
şahdamarımızdan daha yakın olduğunu ifade etmektedir.

O Cüz’iyyâtı da Bilir!..
Maalesef, bazıları –hâşa ve kellâ– “Allah cüz’iyyat-ı umuru bilmez!”

türünden çok çirkin laflar sarfetmektedirler. Bu sözün Zât-ı Ulûhiyet’e isnadı
hangi mânâda olursa olsun –bağışlayın– en büyük küstahlıktır. “Bilmez”
kelimesini Zât-ı Ulûhiyet hakkında kullanmak küstahlık olduğu gibi, o sözü
Hazreti Muhbir-i Sâdık’a isnat etmek de saygısızlıktır. Resûl-i Ekrem



Efendimiz’in (aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslimât) bilmediği bazı şeyler olabilir;
o –kendisinin de ifade ettiği gibi– Allah Teâlâ’nın bildirmediği bazı şeyleri
bilemeyebilir. Fakat, sizin O’nun hakkında o kelimeyi kullanmanız, “bilmez”
demeniz doğru değildir; eksiklik ve zaaf hatırlatacak bir sözü O’nunla yan yana
getirmekten kaçınmanız sizin edebinizin gereği ve ona karşı saygınızın
ifadesidir. Hele Zât-ı Ulûhiyet hakkında öyle bir şey söylemek çok büyük bir
hatadır. Hayır, Cenâb-ı Hak cüz’iyyat ve külliyât adına her şeyi bilir; kullarını
da, onların ruhlarını, kalblerini, sırlarını, hafîlerini ve ahfâlarını da, onların
yapıp ettikleri her şeyin en ince tafsilâtını da bilir. Kur’ân-ı Kerim, “Ben sizin
açığa vurduklarınızı da, ketmettiklerinizi de çok iyi bilirim.”2, “Münâfıklar
hâlâ anlamıyorlar mı ki, Allah onların kendi aralarındaki fısıldayışlarını da
sırlarını da bilir, Allah bütün bilinmezleri bilen Allâmu’l-guyûbdur.” 3... gibi
yüzlerce âyetiyle O’nun, gayb âlemlerinde, âfâkın derinliklerinde ve ötelerin
daha ötesinde olan her şeyi bildiğini ilan etmektedir.

İşte, sohbetimize mevzu teşkil eden âyet-i kerimeden hemen önceki ilâhî
beyanda da “Sözünüzü ister içinizde gizleyin, ister açığa vurun, hepsi birdir.
Zira Allah gönüllerin künhünü dahi bilir.”4 buyurulmaktadır. Bu âyet,
müşrikler ve münafıklar için bir tehdit olduğu gibi, Müslümanlar için de hem
bir ikaz hem de –yerine göre– bir müjdedir. Çünkü, bir mü’min ellerini açıp
Rabbine niyaz ederken, dile getiremediği duygularının, boğazında düğümlenen
hislerinin, tarif edemediği dertlerinin, tasavvurlarının ve tahayyüllerinin dahi o
Latîf ü Habîr, o Hazreti Allâmu’l-Guyûb tarafından işitildiğine, bilindiğine
inanır. Gözlerinden akan birkaç damla yaşın, içinden gelen acılı bir âhın bile
boşa gitmediğinin farkındadır. Kalb ibresini iyi ayarlayıp Cenâb-ı Mevlâ’ya
gönlünün sesiyle teveccüh edebildiği sürece dualarının mutlaka kabul göreceği
ve hep istediklerinin daha iyilerini bulacağı ümidindedir.

O’nun Kapısında...
Nasıl olmasın ki; vicdanın derinliklerinde duyularak anılan her ism-i

mübarek, cismaniyete ait perdeleri yırtar, birer şefaatçi gibi Müsemmâ-i
Akdes’i hatırlatır; gözden-gönülden isi-pası siler ve ruha tâ ötelerin ötesini
gösterir. İnsan onlarla Hakk’ı yâd ettikçe, kalbinde itminan hâsıl olur. Esma-i
Hüsnâ’dan her bir isim, dergâh-ı ilâhîye yönelme istikâmetinde kulun iradesini
biraz daha şahlandırır, dua azmine güç verir..

Evet, Latîf ü Habîr isimlerinin zikrine de bu açıdan bakılmalıdır. Madem,
öyle bir Hâlıkımız var ki, O’nun ilmi her şeyin inceliklerine nüfuz eder ve O
her şeyden hakkıyla haberdardır.. madem her şeyi her şe’niyle bilen Hallâk-ı



Kadîr bizim en ince ve en gizli işlerimizi de bütün incelikleriyle bilir, her
hâlimiz O’na malûmdur.. ve madem O muhtaç olduğumuz şeyleri lütuf ve
yardımıyla ihsan etmeye kâdirdir; istek ve ihtiyaçlarımızı halketmek O’na asla
zor değildir.. öyleyse, bize O’nun önünde diz çökmek, samimiyetle içimizi
dökmek, ellerimizle beraber gönüllerimizi de O’na açmak, tazarru ve niyazda
bulunmak ve o kapıdan boş dönmeyeceğimize kat’iyen inanmak düşer.

İşte, bu mülâhazalar iradelerimizi öyle şahlandırır, bizi öyle heyecanlandırır
ve öyle bir yakîn mertebesine ulaştırır ki, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) işaret buyurdukları اًباَِستْحاَو اـًناَمِيإ   ufkunu
yakalarız.5 Duamızın kabul olacağına ve ellerimizi boş olarak
indirmeyeceğimize bütün ruh u canımızla inanır, ötelerden yükselen “İste,
istediğin verilecektir!” vaadini vicdan kulağıyla biz de duyarız. Duamızda ve
o iç yakıcı mülâhazalarda derinleştikçe daha bir hisli hâle gelir, Rabbimize
daha bir gönülden sesleniriz:

Rabbimiz, şimdiye kadar Senin kapının tokmağına dokunanlardan hiçbirisini
boş olarak geriye çevirmedin. Senin kapında ihtiyaç izhar edenlerden boş
dönen hiç olmadığı gibi hiçbir pişman da o kapıdan kovulmamıştır; O kapı
Senin kapın, onun başkalarından farkı da her gelene affındır. Şimdi biz de bu
kapının dilencileriyiz, bizi sevindireceğinden de eminiz. Rabbimiz,
yakarışlarımıza icabet et; ümitlerimizi boşa çıkarma, bizi hüsrana uğratma,
elleri boş tâli’sizler olarak geri çevirme!..
1 Mülk sûresi, 67/14.
2 Bakara sûresi, 2/33.
3 Tevbe sûresi, 9/78.
4 Mülk sûresi, 67/13.
5 Bkz.: Buhârî, îmân 27, salâtü’t-terâvîh 1; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn173.



Helâl Lokma ve İffetli Nesiller
Soru: Haram yiyip içmek mânevî hayatı ne ölçüde etkiler; iffetli nesillerin

yetişmesinde helâl rızkın tesirleri nelerdir?
Cevap: Allah Teâlâ yeryüzünü, semaları ve onlardaki sayısız nimetleri

yaratmış ve insanlığın hizmetine sunmuştur. Bütün bu nimetlerden istifade etme
hususundaki esas hüküm onların mübah oluşudur; yani, hakkında yasaklayıcı bir
hüküm gelmemiş olan şeyler helâldir. “O’dur ki yeryüzünde bulunan her şeyi
sizin için yarattı.”1; “Göklerde ve yerde ne varsa, hepsini Zât-ı Âlîsi’nden
bir lütuf olarak sizin hizmetinize veren de O’dur.” 2 mealindeki âyet-i
kerimeler, yerde ve göklerdeki bütün nimetlerin insanların istifade etmeleri için
âmâde kılındığını açıkça anlatmaktadır. Evet, yenilmesi, içilmesi veya
kullanılması âyet ya da hadislerle yasaklanmamış olan her şey helâldir.

Şu kadar var ki, Cenâb-ı Hak bir kısım şeyleri yasaklamış ve bu umumî
istifade iznini bazı hükümlerle sınırlandırmıştır. Âyet ve hadislerin ortaya
koyduğu hükümlerle yapılması kesin olarak yasaklanan şeylere “haram”
denilmektedir. Haramları tayin eden doğrudan doğruya Hazreti Şâri’dir; bu
açıdan, sırf Allah’ın emri olduğu için onlara yaklaşmamak gerekmektedir.
Bununla beraber, netice itibarıyla her haramın pek çok zararı olduğu ve onun
yasaklanmasının sayısız hikmetlerinin bulunduğu da bir hakikattir. Herhangi bir
haramı irtikap etmenin bazen maddî, bazen de mânevî zararları olur. Meselâ,
bir lokma haramın, insanı inhirafa götürmesi ve hatta onun çoluk çocuğunun
genel durumuna da tesir etmesi her zaman söz konusudur.

Zikredildiği üzere, helâller ve haramlar Cenâb-ı Hakk’ın emirleriyle
belirlenmiştir; hiç kimsenin kendi düşüncesine göre, helâlleri haram ya da
haramları helâl saymaya hakkı yoktur. Şahsî yorumları neticesinde böyle büyük
bir yanlışlığa düşebilecek kimseleri Mevlâ-yı Müteâl şöyle ikaz etmektedir:
“Kendi dillerinizin yalan yanlış nitelendirmesiyle uydurduğunuz asılsız
sözleri Allah’a mal ederek “bu helâldir, şu haram dır” demeyin. Çünkü, Allah
adına yalan söyleyenler asla iflah olmazlar.”3

Hazreti Rezzâk-ı Kerîm, “Allah’ın size rızık olarak yarattığı şeylerden
helâl ve temiz olmak suretiyle yiyin!”4 ve “Ey insanlar! Yeryüzündeki
şeylerin helâl ve temiz olanlarından yiyin!”5 mealindeki âyet-i kerimelerle,
nimetlerden istifadenin çerçevesini beyan buyurmuş; helâl ve temiz rızkın
peşine düşülmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu itibarla, insan Cenâb-ı Allah’ın
nimetlerinden afiyetle yiyip içebilir; fakat, hangi yolla olursa olsun her eline
geçeni kullanamaz. Yiyip içtiği şeylerin dinî bakımdan yasaklanmış veya



şüpheli şeyler olmamasına ve onlarda şunun bunun hakkının bulunmamasına
dikkat etmelidir. Helâlinden kazanmalı ve maddî-mânevî tertemiz olan
şeylerden –meşru dairede kalmak suretiyle– faydalanmalıdır.

Hakk’ın Mahbubu Nasırlı Eller
Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, “İbadet on

parçadan müteşekkildir; bu on parçanın dokuzu helâl rızkın
aranmasındadır.”6 buyurarak, haramı, helâli gözetmenin ehemmiyetini nazara
vermiş; daha pek çok hadis-i şeriflerinde, rızık teminine matuf sa’y ü gayretleri
övmüş ve ümmetini helâl kazanca teşvik etmiştir. Lâl ü güher bir beyanında,
“Öyle günahlar vardır ki, onlara ne namaz, ne oruç, ne de hac keffâret
olabilir, onları ancak geçim temini için çalışmak affettirir, siler götürür.” 7

buyurmuş; bir başka zaman da, “Çalışmaktan elleri nasır bağlayan ve yorgun
olarak uyuyan kimse mağfur olur, günahlarından kurtulur!” müjdesini vermiştir.

Evet, “Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir rızık yememiştir.
Allah’ın nebisi Hazreti Davud da elinin emeğini yerdi.”8 buyuran Allah
Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ), alnının teriyle ailesinin iâşesini temin etmeye
çalışan herkesi takdir etmiş ve bu hususta her fırsatı değerlendirerek ashabını
helâl kazanca yönlendirmiştir. Meselâ, bir gün Peygamber Efendimiz
(aleyhissalâtü vesselâm) Sa’d İbn Muâz (radıyallâhu anh) ile karşılaşıp onunla
musâfaha yapmış (tokalaşmış) ve Hazreti Sa’d’ın ellerinin nasırlı olduğunu
görünce bunun sebebini sormuştur. Büyük sahabi, “Ailemin ihtiyaçlarını
karşılamak için çalışmaktan böyle oldu!” deyince, Habîb-i Ekrem Efendimiz,
“İşte Allah’ın sevdiği eller!..”9 buyurarak aziz dostunun nasırlı ellerini işaret
etmiştir.

Yüce Rehberimiz, bütün sözleriyle ve örnek hayatıyla göstermiştir ki; şu
kısacık ömür öyle de geçecektir böyle de. İnanan bir insan, yaptığı işin zorluk
ya da kolaylığından, itibarlı bir meslek olup olmadığından ziyade kazancının
helâl mi yoksa haram mı olduğuna bakmalı ve ne yapıp edip helâl rızkını temine
çalışmalıdır. Gerekirse o, gidip bir yerde taş kırmalı ya da eline bir kürek alıp
işsizlerin beklediği yerde beklemeli, sonra da fırsatını bulup birinin bahçesinin
toprağını atmalı, diğerinin yolunu yapmalı.. ama mutlaka Cenâb-ı Hakk’ın
meşru saydığı bir yolla iâşesini sağlamaya bakmalıdır. Evet, helâl kazanma
niyet ve gayretinde olduktan sonra icrâ edilen mesleğin türü ya da yapılan işin
mahiyeti çok önemli değildir; bazı kimseler bir kısım işleri küçümseseler de,
meşru her iş Hak katında makbuldür.



Kalbin Kâtili: Haram Lokma
Harama düşmeme hususunda azamî dikkat göstermek gerektiğini ifade eden

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde şöyle
buyurmaktadır: “Helâl de bellidir haram da; ancak bu ikisinin arasında,
ikisine de benzeyen bir kısım şüpheli şeyler vardır ki, insanların çoğu
bunları bilemez, ayırt edemez. Bu şüpheli şeylerden sakınan insan dinini,
ırzını ve haysiyetini korumuş olur; şüpheli alanda dolaşan kimse ise, bir
korunun kenarında hayvanlarını otlatan çoban gibidir. Koru kenarında
koyun güden çobanın koyunlarının her an koruya dalması muhtemel olduğu
gibi, o da her zaman harama girme ihtimaliyle karşı karşıyadır. Biliniz ki,
her melikin bir korusu vardır; Allah’ın korusu da haramlardır. Şu da
bilinmelidir ki, cesette bir et parçası mevcuttur; o sıhhatli olunca beden de
sıhhatli olur, o bozulunca beden de bozulur. İşte o, kalbdir!”10

Pek çok hakikati ihtiva eden bu nebevî sözden işarî yolla şu husus da istinbat
edilebilir: Şayet kalbe akıp gelen ve onun tarafından da bütün vücuda
pompalanan kan, helâl rızkın ürünü ise, onunla hem kalb sağlıklı olacak ve
sıhhatli çalışacaktır hem de o selim kalbin pompaladığı temiz kanla bütün
cesedin sıhhati teminat altına alınmış olacaktır. Aksine, necis kanın deveranıyla
meşgul bir kalb bozulmaktan kurtulamayacak ve püskürttüğü kirli kandan dolayı
da bütün vücudu fesada uğratacaktır.

Binaenaleyh, Hak dostlarından biri şöyle demiştir: “Bazen haram bir lokma
ile kalb öyle bir değişir ve başkalaşır ki, bir daha da eski hâlini alamaz. Bütün
günahlar kalbi katılaştırır ve özellikle gece kıyamına mani olur. Teheccüt
namazıyla ve gece ibadetiyle karanlıkları aydınlatmanın önündeki en büyük
engel haram lokmadır. Helâl lokma da, başka hiçbir şeyin yapamayacağı
şekilde kalbe müspet tesir eder ve onu cilalandırır; kalbi iyiliğe ve ibadete
sevk eder. Kalblerini murakabe hâlinde bulunduranlar, haram lokmanın ya da
helâl rızkın tesirlerini –İslâm’ın şehadetinden başka– kendi tecrübeleriyle de
bilirler.”

Nitekim Nur Müellifi, haram lokmayı da dahil ettiği tehlikeli alanı anlatırken
şöyle söyler: “Hem senin mahiyetine öyle mânevî cihazat ve latîfeler vermiş ki,
bazıları dünyayı yutsa doymuyor; bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor.
Baş bir batman taşı kaldırdığı hâlde, göz bir saçı kaldıramadığı gibi; o latîfe,
bir saç kadar bir sıkleti kaldıramıyor; yani, gaflet ve dalâletten gelen küçük bir
hâlete dayanamıyor. Hatta bazen sönüyor ve ölüyor. Madem öyledir, hazer et,
dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir
işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letâifini onda batırma.”11



Haramın insana neler kaybettirdiğini anlama açısından Resûl-i Ekrem
Efendimiz’in şu gaybî ihbarı çok ibret vericidir. Bilindiği üzere, hacca
koşanlar ovayı-obayı َكْیَّبـَل ّلَلا  َّمُـھٰ َكــْیََّبل ،  sözüyle inletirler. Bu söz,
mü’minlerin hac esnasında ve ihramda bulundukları müddetçe sürekli tekrar
ettikleri mukaddes kelimelerdendir; “Emret yâ Rabbi, buyur yâ Rabbi!..
Çağırdın, biz de geliyoruz yâ Rabbi!.. Davetine sözümüz ve özümüzle
geliyoruz, buyur Allahım. Ey ortak ve benzeri olmaktan münezzeh Rabbimiz!
Hamd Senin, minnet Senin ve mülk de Senin. Sen teksin, eşsizsin, emsalsizsin,
buyur yâ Rabbi!” demektir. İşte, samimî kulların can ü gönülden bu cümleyle
mukaddes beldeyi inlettikleri bir anda, sırtında haram parayla alınmış bir
elbise ve midesinde haram yoldan sağlanmış bir lokma bulunan bir insan da

َكْیََّبل ّلَلا  َّمُھٰ َكْیََّبل ،  diye seslenir. Rahman ü Rahîm (celle celâluhu) kendi hâlis
misafirlerini Zâtına has bir memnuniyetle ve ilâhî ikramlarla karşılarken,
haramla beslenen ve harama bürünen o adama َكْيَدْعَس َالَو  َكْیََّبل  der.12 Bu َال 
söz, kısaca “Lebbeyk’in de sa’deyk’in de senin olsun; sen hoş gelmedin, safalar
getirmedin!” mânâsına gelmektedir.

Demek ki, mü’min, elbisesinin ipliğinin bile haram ve şüpheli olmamasına
dikkat etmeli, bilmeyerek olanından da Allah’a (celle celâluhu) sığınmalı ve
harama düşme endişesiyle gönlü her zaman tir tir titremelidir. Peygamber
Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) “Haramdan sakının! Midesine haram lokma
giren bir insanın duası kırk gün kabul olmaz.”13 buyurmuştur. Başka bir
hadis-i şerifte de, “Allah tayyiptir, helâl ve temiz olandan başkasını kabul
etmez.”14 diyerek aynı hususa dikkat çekmiştir.

Bir gün Sa’d İbn Ebî Vakkas Hazretleri, “Ya Resûlallah, dua buyur da,
Allah Teâlâ, benim her duamı kabul etsin!”  istirhamında bulununca, İnsanlığın
İftihar Tablosu, “Dualarınızın kabul olmasını istiyorsanız, helâl lokma ile
besleniniz! Çok kimse vardır ki, haram yer, haram giyinir; sonra da ellerini
kaldırıp dua eder. Böyle birinin duası nasıl kabul olunur ki?”15 demiştir. Bir
başka vesileyle de bu beyanını şöyle teyit etmiştir: “Helâl ve temiz gıdalarla
beslen ki, duaların kabul olsun.”16

Haram Karşısında Sahabe Hassasiyeti
Dahası, Rehber-i Ekmel Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), haram

lokmayla beslenen bir insanın vücudundaki haramın ancak Cehennem’le
temizleneceğini belirterek ümmetini uyarmıştır.17 Helâl-haram mevzuundaki bu
nebevî teşvik ve tergîblerden dolayıdır ki, başta ashab-ı kiram efendilerimiz
olmak üzere bütün ehlullah harama bulaşmamaya azamî derecede hassasiyet



göstermişlerdir. Selef-i salihînin sergüzeşt-i hayatları bu hassasiyetin
misalleriyle doludur.

Bir örnek olması açısından, Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) şu hâli
hatırlanabilir: Sıddık-ı Ekber, yemeğini getiren hizmetçisine, her defasında onu
nereden getirdiğini ve hangi yolla tedarik ettiğini sorardı. Bir defasında, ihtimal
uzun zaman aç kaldıktan sonraki bir iftar anında, hizmetçisinin verdiği lokmayı
yiyip sütü içinceye kadar her zamanki gibi yemeğin nereden temin edildiğini
sormak aklına gelmemişti. Birkaç lokmadan sonra birden durmuş ve endişeli
bir ses tonuyla, hizmetçisine “Bu yemek neredendi, bunu hangi parayla
almıştın?” demişti. Hazreti Ebû Bekir’in yanında bir köle, bir hizmetçi gibi
değil, bir dost, bir arkadaş misali muamele gören insan, “Ben cahiliye
devrinde arraflık yapıyordum; fala bakıyor, gâipten haber veriyor ve
kâhinlikten para kazanıyordum. O dönemde yaptığım arraflıktan dolayı
birisinden alacağım vardı. Dün o adam borcunu getirdi, ondan ücretimi
aldım ve bu yemeği de o parayla hazırladım.” cevabını vermişti. Bunu duyan
Hazreti Ebû Bekir birden sendelemiş, düşecek gibi olmuş, beti benzi atmıştı.
Hemen parmağını gırtlağına kadar sokmuş, zorla istifrağ etmiş ve yediği
şeylerin hepsini dışarıya çıkarmıştı. Sonra da, büyük bir mahcubiyetle,
“Allahım, midemde kalıp damarlarıma karışan kısmından da Sana
sığınırım.” demişti.18 Hazreti Sıddık’ın bu hassasiyetini gören sahabi, “Ey
Allah’ın Peygamberinin Halifesi! Bu kadarı fazla değil mi? Ne diye kendine
bu denli ızdırap veriyorsun?” diye sorunca, Ebû Bekir (radıyallâhu anh) şöyle
cevap vermişti: “Resûl-i Ekrem’den bizzat dinledim; Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) vücudunda bir tek haram lokma bulunan bir kimsenin ancak
Cehennem’le temizleneceğini söylemişti.”19

Evet, bu hassasiyet, başta sahabe efendilerimiz olmak üzere bütün selef-i
salihînin hayat çizgisinin esasını teşkil ediyordu. Hazreti Ömer de (radıyallâhu
anh) bir gün yanlışlıkla devlet hazinesine ait olan bir zekât devesinin sütünden
içmiş; onun milletin malı olduğunu farkeder etmez de hemen parmağını
gırtlağına kadar sokarak istifrağ etmiş; o haramın kanına karışmasına ve
bedeninin bir parçası hâline gelmesine mani olmaya çalışmıştı.20

İffetli Nesillerin Gıdası: Helâl Lokma
İbrahim Ethem Hazretleri, “Ashab-ı kemal, ancak midelerine gireni kontrol

etmekle kemale erebilmişlerdir.”21 der ve bilmeden de olsa haram yiyip
içmekten çok korkardı.

Hazreti Mevlâna da, “İlim de hikmet de helâl lokmadan doğar; aşk da,



merhamet de helâl lokmayla meydana gelir. Bir lokma, haset ve hileyi netice
verirse, cehalete ve gaflete sebep olursa, bil ki, o lokma haramdır. Hiç buğday
ekilip de arpa hasat edildiğini gördün mü?”22 demiş; hem salih bir insan
olmanın hem de salih evlât yetiştirmenin helâl rızıkla çok alâkalı olduğuna
vurguda bulunmuştur.

Bir başka Hak dostu ise “helâl lokma”nın iffetli nesiller üzerindeki tesirine
şöyle dikkat çekmiştir: “Bu zamanda mârifet ehli ve hakikat eri olan kimselerin
ortaya çıkmayışının sebebi, iç temizliğinin ve bâtın tasfiyesinin eksikliği, hatta
yokluğudur. Bâtın tasfiyesi ise, her şeyden önce helâl lokma ile olur, helâl
yiyecek azalınca mârifet ve hakikat kaybolur.”

İşte, âyet-i kerimelere, hadis-i şeriflere ve selef-i salihînin ikazlarına kulak
verdiğimizde açıkça görüyoruz ki, selim bir kalbe sahip salih birer kul
olabilmemiz için mutlaka haramlardan kaçınmalı ve helâllerle iktifa etmeliyiz.
Temiz nesiller yetiştirebilmek için de, bakım ve görümüyle sorumlu
bulunduğumuz çocuklarımızı ve ailemizin diğer fertlerini helâl, hoş ve temiz
gıdalarla besleme mecburiyetindeyiz. Şüphesiz, ektiğimiz her tohum ya zakkum
olup başkalarını zehirleyecek ya da kökü yerin derinliklerine uzanan, dalları
semaları tutan mübarek bir ağaca dönüşerek gölgesiyle, dallarıyla,
yapraklarıyla ve meyveleriyle insanlığa hizmet edecektir. Gayr-i meşrû yollarla
elde edilen kazanç ancak bir Cehennem zakkumu mesabesindedir ve o kazançla
beslenen çocuklar da bir gün mutlaka hem anne-babasına hem de topluma kan
kusturacaktır. Allah korusun, şayet yediğimiz haram, içtiğimiz haram,
giydiğimiz haram ve hayatımız haramlarla iç içe ise, hem kendi mânevî
hayatımızı karartıyoruz hem de çocuklarımızın saadet ihtimalini yok ediyoruz
demektir. Bu itibarla, zaman değişse de, asır başkalaşsa da, herkes gayr-i
meşrû yollara sapsa ve helâl haram demeden dünyevî imkânlardan istifade etse
de, biz haram yiyemeyiz, bakmakla mesul olduğumuz kimseleri de haramla
besleyemeyiz.

Hekimler, çocuk bekleyen bir kadına diyazem gibi rahatlık verici ilaçların
dahi verilmemesini, çünkü bu tür ilaçların rahm-i mâderdeki ceninin maddî
yapısına tesir edebileceğini, bir kısım uzuvlarının bozulmasına yol
açabileceğini söylemektedirler. Bu ilaçlar her bebeğe ve her dönemde tesir
etmeyebilir; fakat, yüzde bir ihtimal bile olsa, annenin, hekimin tavsiyesine
uyarak hassas hareket etmesi ve özellikle doğumdan önceki birkaç aylık
dönemde bu tür ilaçlardan uzak durması gerekir. Aynen bunun gibi, Abdülkadir
Geylânî, İmam Şâzilî, Şâh-ı Nakşibend ve İmam Gazzâlî misillü mânâ âleminin
sultanları da tasavvufi tecrübeleriyle haram lokmanın insanlar üzerinde menfi
tesir icra ettiğini ve haramla beslenen anne-babadan dünyaya gelecek çocuğun



da –istisnalar hariç– mânevî yapısının bozuk olacağını belirtmektedirler. Onlar
da bu sahanın hekimleri olarak haram lokmaların bazı haramzâdelerin meydana
gelmesine yol açtığını söylemektedirler.

İmam Gazzâlî, haram yiyip içen bir kadının sütüyle beslenen çocuğun, ileride
habîs şeylere ve çirkin işlere meyledeceğini söyler. Çocuğu, ancak haram
yemeyen saliha bir kadının emzirmesi gerektiğini, çünkü haramdan hâsıl olan
sütün bereketinin olmayacağını ve ondan emzirdiği veya haram yedirdiği zaman
çocuğun tabiatının o haramla münasebeti bulunan kötü şeylere yöneleceğini
belirtir. “Çocuğun şirret olmasının kaynağı haram yemektir.” der. Ehlullah’tan
biri de “Ahmak ve gafil kadının sütü zarar verir; gafletle emzirdi isen kustur!”
diyerek bu konudaki hassasiyet ölçüsüne işaret eder.

Öyleyse, çocuğunun fizikî ve biyolojik açıdan sağlıklı doğması için gereken
her şarta riayet eden ve yüzde bir-iki nispetinde dahi olsa her ihtimali
değerlendirip en doğru olanı yapmaya çalışan valideynin, onun mânevî yönden
sıhhatli olması için de aynı hassasiyeti göstermesi gerekmez mi?

“Mübarek” Bir Damat
Seleflerimiz bu hususta o derece dikkatli davranmışlardır ki, ailelerinin helâl

rızıkla beslenmesi, çocuklarının mânevî açıdan da selim fıtrat üzere doğması ve
sıhhatli büyümesi için âdeta tir tir titremişlerdir. Menkıbelerde asla değil fasla
bakılması gerektiğini bir kere daha hatırlatarak anlatacağım şu hâdise de bu
hassasiyetin güzel bir misalidir.

Bir devirde, Merv şehrinin Kadısı, kızının evlilik çağına geldiğini düşünür
ve ona layık bir eş aramaya başlar. Dünürcüler birer birer kapıya dayansa da
Kadı efendinin acelesi yoktur, adayları teker teker değerlendirir, biricik kızını
vereceği en uygun insanı bulmaya çalışır. O günlerde Kadı bir rüya görür;
rüyasında kendisine kızını “Mübârek” adlı kölesine vermesi söylenir. Aynı
rüyayı birkaç defa görünce ve kölesini değişik şekillerde deneyip onun salih
bir insan, hayırlı bir damat adayı olduğuna kanaat getirince, bu düşüncesini eşe
dosta açar. Bazıları daha münasip, asil ve zengin kimseler de bulunabileceğini
söyleyerek kadı kızının bir köleye verilmesine razı olmasalar da, Merv Kadısı
kararını vermiştir. Kızının da rızasını alır, kölesini çağırır ve onları evlendirir.

Nikâhın üzerinden bir ayı aşkın bir süre geçmiştir ki, Kadı Efendi, kızının ve
damadının hâllerini sormak için onları ziyaret edince, kızcağız “Babacığım,
damadın çok iyi bir insan ama daha peçemi indirmedi, evlendiğimizden beri
benden uzak duruyor; yediriyor, içiriyor, fakat elini elime sürmüyor.” der. Kadı
bu hâle taaccüp eder, hemen damadını bulur ve ona bu davranışının sebebini



sorar. Aldığı cevap karşısında Kadı gözyaşlarına boğulur ve kızını doğru
insana verdiğini görmenin sevinciyle şükür hisleriyle dolar. Damat şöyle der:
“Efendim, ne olur alınmayınız, suizanda bulunduğumu zannetmeyiniz; fakat, siz
şehrin kadısısınız, size çok gelen giden olur, evinize hediyeler yollanır; Cenâb-
ı Hakk’ın bana bir emaneti ve hediyesi olan kızınızın o şüpheli şeylerden yemiş
olmasından korktum. Resûl-i Ekrem Efendimiz’in bedendeki haram bir
lokmanın tesirinin ancak kırk günde geçeceğini söylediğini öğrenmiştim.
Muhtereme eşimi hiç değilse kırk gün alın terimle kazandığım helâl lokmayla
beslemek istedim; ta ki, Hâlık-ı Kerîm nasip ederse, evlâdımız salihlerden
olsun.”

Evet, bu bir menkıbedir; aynıyla olmuş mudur bilinmez. Evlenen herkesin
böyle bir erbaîn çıkarması da gerekmez. Mübarek adlı o Hak erinin kırk gün
beklemesi subjektif bir meseledir. Ne var ki, maneviyat âleminin
sultanlarından, büyük veli Abdullah İbn Mübarek işte o temiz izdivaçtan neş’et
etmiştir.

İmam Âzam’ın Babası
ve Helâllik Alma Gayreti
Mevzu açısından benzer bir hâdise de İmam Âzam Ebû Hanife Hazretleri’nin

muhterem pederi Sâbit hakkında anlatılmaktadır: Sâbit, bir gün dere kenarında
abdest alırken, suya düşmüş bir elma görür. Abdestini tamamladıktan sonra,
nasıl olsa çürüyüp gideceğini düşünerek “Bari zâyi olmasın!” der ve o elmayı
alıp yer. Fakat, çok geçmeden tükürme ihtiyacı hisseder ve tükürüğünde kan
görür. O zamana kadar benzer bir hâline şahit olmadığı için o kanın yediği
elmadan ileri geldiğini düşünür ve onu yediğine çok pişman olur. Elmanın
sahibiyle helâlleşmek için dere boyunca yürür; sorup araştırır ve sonunda
adamı bulur. Hâdiseyi ona anlatıp helâllik dileyince adam hakkından
vazgeçmek için onu uzun bir süre yanında çalıştırır, değişik şekillerde imtihan
eder, salih bir Hak eri olduğuna inanınca da son bir şart koşar: “Benim kör,
sağır, dilsiz ve kötürüm bir kızım var. Bununla evlenmeye razı olursan o zaman
elmayı sana helâl edebilirim.” der. Sâbit Hazretleri ahirete kul hakkıyla
gitmemek için bu teklifi kabul eder.

Nikâhları kıyılınca Sâbit Hazretleri henüz yüzünü göremediği zevcesinin
bulunduğu odaya girer; fakat, odaya girmesiyle çıkması bir olur. Hemen
kayınpederine koşup, “Bir yanlışlık var galiba, içeride sizin bahsettiğiniz
vasıflarda bir kız yok!” der. Kayınpederi tebessüm ederek, “Evlâdım o benim
sana nikâhladığım kızımdır, senin de helâlindir. Ben sana kör dediysem, o hiç



haram görmemiştir. Sağır dediysem, o hiç haram duymamıştır. Dilsiz dediysem,
o hiç haram konuşmamıştır. Kötürüm dediysem, o hiç harama gitmemiştir. Var
git helâlinin yanına, Allah Teâlâ hanenizi mübarek ve mesut etsin.” cevabını
verir.

İşte böyle bir ana ve babadan da İmam Âzam Ebû Hanife Hazretleri dünyaya
gelir. Tabiî, bu da bir menkıbedir. Fakat, önemli olan, İmam Âzam gibi bir
sultanın yetişmesine dayelik eden o yuvanın hangi esaslar üzerine bina edilmiş
olabileceğine dair ip uçları yakalayabilmek ve bunlardan kendi hesabımıza
ibretler çıkarabilmektir.

Annenin Tığı Oğlun Çuvaldızı Oluverir!..
Evet, bir bebeğin, anne karnındaki teşekkülünün ilk döneminden başlanarak

helâl ve meşrû rızıkla beslenmesi fevkalâde önemlidir. Öyle ki, çocuğun
gelişme sürecinde, Allah’a bağlama mecburiyetinde olduğumuz herhangi bir
hâdisedeki kopukluk, negatif bir vâkıa olarak –muvakkaten dahi olsa– çocuğa
akseder. Anne-babanın damarlarındaki bir parça haram, çocuğun muvakkat
veya müebbet kayma sebeplerinden biri olabilir.

Ebu’l-Vefa Hazretleri bu mevzuyu anlatırken şahsî hayatından ve kendi
çocuğunun bir huyundan misal verir: Hazret’in oğlu sürekli elinde bir
çuvaldızla dolaşmakta ve devamlı surette tulumlarla su taşıyan insanların
tulumlarını delmektedir. Ebu’l-Vefa Hazretleri’nin üzülmesine gönülleri razı
olmayan ahâlî bu durumu uzun süre gizli tutar ve şikâyetçi olmazlar. Fakat,
zamanla iş çığırından çıkar ve çekilmez hâle gelir; halk mecburen meseleyi Hak
dostuna açar ve oğlundan şikâyetçi olurlar. Hazret, oğlunun yaptıklarını
öğrenince gerçekten çok üzülür ve bir o kadar da şaşırır. Durumu eşine anlatır;
bunun sebebinin ikisinden biri olduğunu söyleyip hanımından çocuğa
hamileyken yanlış bir harekette bulunup bulunmadığını sorar.

Anne düşünür taşınır ve eşine şunları söyler: “Çocuğun doğmasından birkaç
ay evvel komşunun evine gitmiştim. Orada portakal ve nar gibi meyveler
gördüm. Canım çok çekti ama istemeye de utandım. Komşum görmeden
elimdeki örgü tığımı meyvelere saplayıp saplayıp ağzıma götürdüm ve böylece
onları tadarak meyve arzumu giderdim.” Ebu’l-Vefa Hazretleri bunu duyunca
“İşte tığını meyveye saplayıp birkaç damla da olsa izinsiz ve haram olan meyve
suyunu tatman, evlâdımızda tulumları delme şeklinde tezahür etti. Şimdi huzur-u
kibriyaya yönel, ağla ki Allah günahını affetsin.” der. Annenin, kabahatini
anlayıp ağlayarak dua dua yalvardığı ve sonra da komşusundan helâllik aldığı
aynı anda, çocuğunun içini bir pişmanlık hissi doldurur ve “Bu yaptığım iş bana
hiç yakışmıyor. Artık, böyle bir şey yapmayacağım.” diyerek elindeki çuvaldızı



atar.
Hâsılı, kendimiz ve çocuklarımız hakkında en çok korkmamız gereken

hususlardan biri de haram yemek olmalıdır. Zira, Peygamber Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), “Haram lokma ile beslenip büyüyen bir insana
ateş daha layıktır.” buyurmuştur. Her haram, ya yiyip içenden ya da onun çoluk
çocuğundan burada olmazsa ötede mutlaka çıkacaktır. Evet, helâl, kalbin cilası
olduğu gibi, haram da onun karasıdır. İbadetlerinin mûteber, dualarının makbul
ve çocuklarının salih birer kul olmasını arzu edenler, helâl dairesinden
ayrılmamaya azamî îtîna göstermelidirler.
1 Bakara sûresi, 2/29.
2 Câsiye sûresi, 45/13.
3 Nahl sûresi, 16/116.
4 Mâide sûresi, 5/88.
5 Bakara sûresi, 2/168.
6 el-Esbehânî, el-Cüz s.144; el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 2/90.
7 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 1/38; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 6/335.
8 Buhârî, buyû’ 15; İbn Mâce, ticârât 1; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/131.
9 Bkz.: Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd 7/342; İbnü’l-Esîr, en-Nihâye fî ğarîbi’l-hadîs 4/202.
10 Buhârî, îmân 39, büyû’ 2; Müslim, müsâkat 107.
11 Bediüzzaman, Lem’alar s.169 (On Yedinci Lem’a, On Dördüncü Nota, Üçüncü Remiz).
12 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 5/251.
13 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/311.
14 Müslim, zekât 65; Tirmizî, tefsîru sûre (2) 37; Dârimî, rikak  9.
15 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/311.
16 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/311.
17 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/311.
18 Buhârî, menâkıbu’l-ensâr 26; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/97.
19 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/31; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 5/56.
20 Muvatta, zekât 31; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 7/14.
21 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 2/91.
22 Mevlâna, Mesnevî 1/120.



Kezzâblar Devrinde Sıddıkların İzinde
Soru: Sıdk ve sadâkat tabirleri hangi mânâları ihtiva etmektedir?

Sâdıkların ve sıddıkların vasıfları nelerdir? Yalan söylemeyi câiz kılacak
hâller var mıdır?

Cevap: Sıdk dendiğinde daha çok doğru söz ve hakikate muvafık beyan akla
gelmektedir. Fakat aslında sıdk; doğru sözün yanında doğru davranışı da ihtiva
eden, her türlü uydurma beyan ve tavırdan arınmış olmayı da çağrıştıran ve
insanın iç-dış, gizli-açık her hâlini aynı çizgide götürmesi, hilâf-ı vâki her şeye
kapanıp, hayatını doğruluğa göre plânlaması mânâlarına gelen daha şümullü bir
tabirdir.

Sadâkat ise; söz ve tavırlarla beraber duygu, düşünce, tasavvur ve niyetlerde
de doğru olma, hak ve hakikate yürekten bağlı kalma, dostlarına karşı hep vefa
hisleriyle dolu bulunma, şartlar ne olursa olsun hainlik ve döneklik yapmama,
gönül verdiği kapıdan asla ayrılmama ve riya, tasannu, maddî-mânevî çıkar
hesabı gibi kötülüklerden arınarak hâlis bir niyetle Allah yoluna bağlanma
mânâlarının hepsini ifade eden muallâ bir kelimedir.

Söz ve davranışlarında doğruluğu tabiatının bir parçası hâline getirip,
insanlarla olan muamelelerinde hep dürüst davranan; günlük konuşmalarından
mizahlarına, dost meclislerindeki muhaverelerinden tebliğ adına yaptığı
konuşmalarına kadar bütün söz ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan ve
dostluğun gerektirdiği vefayı hep muhafaza eden, sözünün eri ve güven timsali
insanlara “sâdık” denir.

Sıdk ve sadâkatte zirveyi tutan; hayal, tasavvur, duygu, düşünce, hatta
mimiklerine kadar bütün hâl ve tavırları itibarıyla doğruluğa kilitlenmiş olan
hak erleri ise “sıddık” unvanıyla anılmaktadır. Özü sözü bir, her hâline
güvenilir bu kahramanlar, çok samimî, pek hâlis ve olabildiğine sâdık
insanlardır. Resûl-i Ekrem Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve onun
getirdiği her şeyi tasdikte kemale erişen, kendisine sunulan mesajlara –aksine
ihtimal vermeyecek şekilde– iman eden ve i’lâ-yı kelimetullahı hayatının gâyesi
bilen sıddıkların pîri Hazreti Ebû Bekir (radıyallâhu anh)’tır. Aslında ashab-ı
kiramın hepsi birer sıddıktır; ne var ki, onların en önünde yer alan ve sadâkat
sancağını taşıyan zat Ebû Bekir Efendimiz’dir. Nitekim, Allah Teâlâ, “Sıdk
mesajıyla gelen, hak ve gerçeği getiren ve O’nu gönülden tasdik eden var ya,
işte her türlü fenalıktan korunanlar, takva üzere olanlar onlardır.” 1

mealindeki âyet-i kerimeyle daha Din-i mübînin başlangıcında, hem onun
tebliğcisini hem de bu ilâhî mesaja ilk defa “evet” deyip ona koşanı sıdk u



sadâkatle tavsif ve tebcil buyurmuştur.

O’nun Hayatı Mesajının Doğruluğuna Şahitti
Nur Müellifi, “Müseylime’yi esfel-i sâfilîne düşüren kizb olduğu gibi,

Muhammedü’l-Emin (aleyhissalâtü vesselâm)’ı âlâ-yı illiyyîne çıkaran sıdktır
ve doğruluktur.”2 der. Evet, sıdk bir peygamber sıfatıdır. Güzel ahlâkın kapısı
doğrulukla açılır; en makbul ve seçkin kullar mertebesine, Cennet’in zirvesine
sadâkatle ulaşılır. Sıdk, aynı zamanda Allah elçilerinin vazifelerini yaparken
kullandıkları bir kredidir. Onların doğruluğa kilitlenmiş bulunmaları
arkalarındaki istidatlı insanların hidayetine vesile olmuştur.

Sıdk sarayının sultanı Resûl-i Ekrem Efendimiz de doğruluk ve güvenilirliği
sayesinde pek çok gönlün kilidini rahatlıkla açmıştı. Ebû Cehil, Utbe, Şeybe ve
Ümeyye gibi küfrün temsilcileri bile “Vallahi biz bu adamın yalan söylediğine
hiç şâhit olmadık.” demek zorunda kalmışlardı. Muhbir-i Sâdık, Mekkelileri
Ebû Kubeys tepesinde toplayıp “Ey Abdülmuttalip oğulları! Ey Fihr oğulları!
Ey Lüeyy oğulları! Ben şimdi şu dağın öbür yamacında düşman ordusunun
bulunduğunu ve size saldırmak üzere olduğunu söylesem bana inanır
mısınız?” diye sorunca, oradakilerin hepsi tereddütsüzce “Evet inanırız.” diye
bağırmışlardı.3 Çünkü, o güne kadar O’nun hiçbir hilâf-ı vâki beyanını
duymamışlardı. Dünya adına hiçbir beklentisi olmayan bir insanın kırk yaşına
kadar çok basit meselelerde bile hilâf-i vâki beyanda bulunmayıp o yaştan
sonra hakikate muhalif sözler söylemesi zaten düşünülemezdi. O zamana değin
öyle müstakim bir çizgi takip etmişti ki, ahlâk-ı âliyeye bağlı o gidişâtı ondan
sonra söyleyeceği, göstereceği, sunacağı ve temsil edeceği her şeyin referansı
olmuştu.

Dolayısıyla, düşmanları dahi O’nu yalancılıkla itham edemiyor, –hâşâ yüz
bin defa hâşâ– ‘şâir, sâhir, mecnun’ yakıştırmalarında bulunarak işin içinden
sıyrılmaya çalışıyorlardı. Hakikatını inkâr edemedikleri mucizelerine de ‘sihir’
deyip geçiştiriyorlardı. O’nun risaletini kabule yanaşmayan müşrikler bile,
“Muhammed doğru söylüyor!”4 demekten kendilerini alamıyor; fakat
peygamberliğin O’na verilişini kibir ve gururlarına yediremeyip, “Risalet
neden eşraftan birine değil de bir yetime verildi?”5 demek suretiyle O’na
teslim olmamak için kendilerince mazeret uyduruyorlardı.

Özümüzle Sözümüz Bir mi?
Selef-i salihîn efendilerimiz, peygamberlerin vasıflarından üçünü sıralarken

önce sıdkı, daha sonra emaneti, akabinde de tebliğ aşkını saymışlardır. Tebliği



sıdk ve emanetten sonra zikretmeleri çok mânidârdır. Demek ki tebliğ
vazifesinin eksiksiz ve kusursuz yapılabilmesi için mübelliğin önce sıdkla,
sonra da güvenilir, inanılır ve itimat edilir bir insan olma mânâsına gelen
emanetle muttasıf bulunması gerekmektedir. Tebliğ aşkı ancak peygamberâne
sadâkat ve peygamberâne emanetle beraber bulunursa bir kıymet ifade
etmektedir. Bu iki kanattan yoksun bir tebliğ adamı hem hizmet adına yapıp
ettiklerini başka beklenti ve mülâhazalara bağlamaktan kurtulamayacak hem de
sunacağı mesaja kimseyi inandıramayacaktır.

Öyleyse, bu noktada biraz durmak, derin derin düşünmek ve kendi
durumumuzu gözden geçirmek düşer bize!.. Sahiden sıdk ve emniyet üzere
yaşıyor muyuz? Gizli-açık her hâlimizde sıdk u sadâkatin rengi var mı?
Özümüzle sözümüzü bir kılabildik mi? Çevremize emniyet telkin edebildik mi;
güvenebiliyor mu insanlar bize? Yanlarında anıldığımız zaman hemen “Onun
elinden, dilinden hiç kimseye zarar gelmez” diyebiliyorlar mı? İşte, bütün bu ve
benzeri soruların cevabı müspet olmadan yapacağımız tebliğ hem dünya hem de
ahiret hesabına akîm kalmaya mahkûmdur.

Bediüzzaman Hazretleri de “İslâmiyetin esası sıdktır. İmanın hassası sıdktır.
Bütün kemâlâta îsal edici sıdktır. Ahlâk-ı âliyenin hayatı sıdktır. Terakkiyatın
mihveri sıdktır.”6 derken bu hususa dikkat çekmiştir. Sıdkı, sadâkat mânâsında
ele almış; mü’minlerin hem şahsî hem de içtimaî açıdan ilerleyip
yükselmelerinin söz, tavır ve davranışlarında doğruluğu kovalamakla beraber,
niyetlerindeki hulûsa ve Allah’ın sâdık birer bendesi olarak bulunmaları
gerekli olan yerde sâbit kadem durmalarına bağlamıştır. Evet, kendi şahsî
hayatında gel-gitler yaşayan, sık sık farklılıklar sergileyen, sürekli değişip
duran kimseler muhataplarının içlerine de hep tereddüt salar, şüphe atar ve
onları kuşkulara düşürürler. “Acaba bu tavırlarından hangisi doğruydu? Şimdi
hangisine inanacak, hangisini esas alacağız?” dedirtirler. Böyle yüzer gezer
yaşayan ve hiç güven vaad etmeyen fertler, iktidâ edilecek insanlar olamazlar.
Maalesef, günümüzde vâizlerin pek çoğunun nasihatlarının tesir etmemesi böyle
bir hastalıktan dolayıdır. Önce söyleyenin söylediğine inanması, itaat ve
inkıyada çağıranın Hakk’a gönülden bağlanmış olması ve doğruluğa davet
edenin sıdk u sadâkata yapışması lâzımdır ki, onun beyanları ve tavırları da
başkaları üzerinde müessir olsun.

Korkunç Bir İddia
Ayrıca, insan doğruluktan hiç ayrılmamaya azmetmeli ve yalanın en

küçüğünden bile çok sakınmalıdır. Zira, en büyük yalanlar doğruluktan çok az
bir inhirafla başlayan hilâf-ı vâki beyanlar silsilesinin ürünleridir. Habîb-i



Edîb Efendimiz, bu hususa da dikkatlerimizi çekerek şöyle buyurmuştur: “Size
doğruluk yaraşır. Doğruluk insanı iyiliğe, o da Cennet’e çeker, götürür.
İnsan, kendini bir kere doğruluğa verip, o yola yöneldi mi, hep doğru söyler,
doğruyu araştırır. Böylece o, Allah katında “sıddık” olarak yazılır. Yalandan
sakınınız. Yalan insanı fücura, günah bataklığına, o da Cehennem’e sürükler,
atar. Bir insan, kendini bir kere yalana kaptırdı mı, daima yalan söyler,
neticede Allah katında “kezzâb” (büsbütün yalancı) olarak yazılır.”7

Bildiğiniz gibi; lügatlerde yalan, gerçeğe aykırı asılsız söz, vâkıaya mutabık
olmayan beyan, zatında olmamış bir şeyi var gibi sunma ya da söyleyen insanın
bilgisini, düşüncesini, kanaatini –kastî olarak– tam yansıtmayan bir ifade.. gibi
değişik şekillerde tarif edilmektedir. Belâgat ilminde, yalanla alakalı bir tarif
daha vardır ki, o çok dikkat çekici ve ürperticidir. Bu zaviyeden, yalan, Allah
tarafından bilinen bir şeyin aksini söylemenin, Allah’ın bildiğine muhalif
iddiada bulunmanın ve bir meselenin Cenâb-ı Hak nezdindeki keyfiyetine aykırı
söz uydurmanın adıdır. Meselâ; hak katında salihler arasında bulunan iyi bir
insandan bahsederken onu yerden yere vurma ve kötü bir adammış gibi anlatma
“İnd-i ilâhîde yazılı olan değil benim dediğim doğru!..” deme gibi çok büyük
bir küstahlık ve küfre yakın pek korkunç bir yalandır.

Bu tehlikeden dolayı, Hak dostları, insanlar hakkında suizan, gıybet, iftira,
bühtan ihtiva eden yerici sözler bir yana, başkaları hakkında övgü ifade eden
beyanlarında dahi çok dikkatli davranmış ve birini methedecekleri zaman
“Zannediyorum, falanca şöyle faziletleri olan bir arkadaştır, hakkında
hüsnüzannım kavîdir; fakat, Allah herkesin özünü biliyorken ben kimseyi kendi
bilgime göre tezkiye edemem, Cenâb-ı Hak herkesi benden iyi bilir.” demeyi
itiyat edinmişlerdir.

Yalan Küfrün Arkadaşıdır
Bu itibarla, çok küçük görülen meselelerde dahi doğruluğun peşinde

olmalısınız, dilinizi yalana hiç alıştırmamak için sıradan ve zararsız işlerde
bile mutlaka hakikate uygun beyanda bulunmalısınız. Öyle ki, birisi size saati
sorsa, şayet o an saat üçü onyedi geçiyorsa –kestirmeden– “on beş geçiyor” ya
da “yirmi geçiyor” şeklinde cevap vermemeli; saatiniz kaçı gösteriyorsa onu
tam olarak söylemelisiniz. Çoklarınca basit ve önemsiz kabul edilen o
meselede bile siz son derece doğru olmaya çalışmalısınız ki diliniz yalana asla
alışmasın, dilinizden dökülen yalan kalbinizde yaralar açmasın ve “O kadarcık
yalanın söylenmesinde mahzur yoktur.” mülâhazası çok büyük yalanlara kapı
aralamasın.



Kat’iyen, o kadarcık bir yalandan bile kaçmak lâzım; zira, bir insanın söz,
tavır ve davranışlarında sıdk azaldıkça onun gönlünde nifak kuvvet bulur.
Münafığın belirleyici sıfatlarından birisi yalancı olmasıdır. Nitekim Resûl-i
Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) münafığın alâmetlerini şu
şekilde saymıştır: Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ihanet eder.
Konuştuğunda yalan söyler. Birisiyle ahitleştiği, sözleşme yaptığı zaman ona
gadreder; söz verse de cayar, sürekli hulf-ül vaadde bulunur. Bir konuda
taraf olduğunda haddi aşar, haksızlık yapar; kavga ve nizaları büyütür,
düşmanlığa dönüştürür.  Evet, Nebiler Serveri, münafığın bu huylarını
saydıktan sonra: “Bunlar kimde bulunursa o kişi tam münafık olur. Kimde de
bunlardan biri varsa, onu terk edinceye kadar o kişide münafıklıktan bir
parça bulunmuş olur.”8 buyurmuştur.
Bediüzzaman Hazretleri, “Yalan bir lâfz-ı kâfirdir.” 9 diyerek bu hakikati bir
başka şekilde ifade etmiş; onun küfrün esası ve nifâkın birinci alâmeti olduğunu
söylemiş ve küfrün arkadaşı olan kizbden çekinmeleri için mü’minleri
uyarmıştır. O hâlde, bütün bunları duyup dinleyen ve bilen bir mü’min, her
zaman şeytandan Allah’a sığındığı gibi, günde belki yüz defa kendini gözden
geçirerek “Allahım, yalana düşmekten Sana sığınırım.” demeli değil midir?

Örtülü Yalanlar
Diğer taraftan, bir de örtülü ve kapalı olarak söylenen “zımnî yalan”

diyebileceğimiz sözler vardır ki, bir mü’min onlardan da kaçınmalı ve lisanını
hep nezih tutmalıdır. En yaygınları mübalağa, mazeret döktürme ve târiz olan bu
örtülü yalanlar da sıdka kilitlenmiş bir insan için büyük mahzurlar taşımaktadır.

Mübalağa; bir şeyi ifade ederken olduğundan çok fazla (ya da bazen çok
noksan) göstermek, bir şeyin etkisini artırmak için onu abartarak anlatmak
demektir. Meselâ; bazen başkalarının kuvve-i maneviyelerini takviye etmek
bazen de yapılan işi büyük göstermek için yüz kişinin katıldığı bir programa
“yüzlerce” insanın katıldığını söylemek, bin kişilik bir salona “binlerce” insan
doldurmak (!), hatta o program hakkında görüş beyan eden birisinin “güzeldi”
demesini “çok müthişti, muhteşemdi” şekline büründürerek nakletmek; daha bir
köye bile tesir edemeden kendi mefkûresi adına kasabalar, şehirler fethedilmiş
gibi anlatmak türünden bütün mübalağalar birer zımnî yalan sayılırlar. Bunlar
muhatabın gönlünde müspet tesir hâsıl etmeyeceği gibi gayretullaha da
dokunabilir ve yapılan işin bereketini bütün bütün alır götürür. Dahası, o türlü
mübalağalar, yapılan iş hakkında takdir hislerini coşturmak bir yana, tereddüt
ve şüpheler hâsıl eder ve hassas gönüllerde kötü izler bırakır. Nitekim, Nur
İnsan bu konuda da bizi uyarmış ve şöyle demiştir: “Hangi şeyi vasfetsen,



olduğu gibi vasfet. Medhin mübalağası zemm-i zımnîdir.”10

Diğer bir örtülü yalanın adı olan “mazeret döktürme” tabiri, bir kusur,
kabahat ya da suç için mücbir sebepler ileri sürmeyi ve onun hoş görülmesi
maksadıyla bahaneler sayıp dökmeyi ifade etmektedir. Kanaatimce, suç
sayılacak bir şey yapmak, bir kabahat işlemek ya da günaha girmek kötüdür,
çirkindir. Fakat, o suça veya günaha mazeret bulma istikametinde beyanda
bulunmak daha kötü ve daha çirkindir. Bir hatanın hoş görülmesi ya da bir
suçun affedilmesi için “şöyle olmuştu, böyle olmuştu” diyerek mazeretler ileri
sürme vebali katlama demektir. İşte, o türlü bahanelerin arkasına sığınanlar
kendilerini paka çıkarma kastıyla ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Belki,
sarfettikleri kelimelerin doğru olmasına dikkat ederler; fakat, karşı tarafı
kendilerinin masum olduğuna inandırmaya çalıştıkları için söz ve hâllerinin
vâkıaya tam mutabık olmasını sağlayamazlar; mazeret ve bahanelerini
muhataplarını kandırmaya mâtuf birer kuru laf olmaktan kurtaramazlar.
Dolayısıyla, yalana düşmüş ve kalbî hayatlarını yaralamış olurlar. Aslında,
öyle bir durumda en doğru davranış, nefsi tezkiye etmeye çalışmadan ve
mazeretler arkasına saklanmadan “Allah affetsin, siz de bağışlayın. Hevâ ve
nefse uydum, cürüm işledim; zaten benden de ancak bu beklenirdi.” diyebilmek
ve hemen af dilenmeye koşmaktır.

“Târiz” ise; kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, konuşurken
muğlak bir ifade kullanarak muhatabın bir meseleyi olduğundan farklı
anlamasını sağlama ve açık olmayan bir beyanla asıl maksadı gizleme
mânâlarına gelmektedir. (Edebiyattaki târiz sanatı bundan başkadır.) Diğer bir
ifadeyle, târiz, bir sözün görünürdeki anlamından farklı bir mânâ kastedilerek
kullanılması şeklindeki mecazlı anlatımdır. Selef-i salihîn, bunu da zımnî yalan
kategorisinde ele almış ve insanın dini, hayatı, aklı, nesli, vatanı, ırz ve namusu
söz konusu olmadan târize de asla başvurulmaması gerektiğini belirtmişlerdir.

Yalanın Câiz Olduğu Yer Var mıdır?
Bu arada; “Bir maslahata binaen yalan söylemenin câiz olacağı yerler de var

mıdır?” şeklinde bir soru akla gelebilir. Böyle bir sual Hazreti Üstad’a tevcih
edilince, o “Evet, kat’î ve zarurî bir maslahat için mesağ-ı şer’î vardır. Amma
zaman onu neshetmiş.”11 diyerek meseleyi kesip atmıştır. Aslında, bazı âlimler
haddi aşmamak ve zaruret sınırında durmak şartıyla, dargınları barıştırmak,
hanımla beyinin arasını bulmak ve savaşta düşmanı şaşırtmak maksadıyla
söylenen hilâf-ı vâki beyanların mübah olduğunu ve yalan sayılmayacağını
söylemişlerdir. Fakat, Bediüzzaman Hazretleri, bazı âlimlerin maslahat ve



zaruret için verdikleri o fetvanın muvakkat olduğunu ve geçerliliğini yitirdiğini
ifade etmiştir.

Evet, günümüzde yalan çok revaçtadır ve insanlar hiç olmayacak
meselelerde bile yalana başvurmaktadırlar. Bir sürü kezzâbın, müthiş
yalanlarıyla yeryüzündeki asayişi ve umumi emniyeti mahvettiği zamanımızda,
bu kötü ahvâlden mü’minler de etkilenmişlerdir ve maalesef çokları hemen her
şeye bir bahane uydurur hâle gelmişlerdir. Böyle bir dönemde öyle net bir
ifadeyle ve kesin bir hükümle radikal tedbirler alınmazsa, o muvakkat fetvanın
suistimalini engellemek mümkün olmayacaktır.

Hâsılı, şayet biz dava-yı nübüvvetin kapı kulları sayılan birer hak eri olmayı
arzuluyorsak, tıpkı Nebiler Serveri gibi, sıdk ve sadâkat hususlarına çok dikkat
etmek zorundayız. Yalanın revaç bulduğu ve herkesin yalan söylemede rahat
olduğu günümüzde doğruluğu bir âbide gibi başımızda taşımaya ve onu
namusumuz gibi korumaya mecburuz. Özellikle de başka toplumlar içinde
yaşıyorsak ve kendi öz değerlerimizi onlara da anlatmayı düşünüyorsak her
hâlimizle doğru olmaya daha da özen göstermeliyiz. Büyük-küçük hiçbir
meselede en ufak bir hilâf-ı vâki beyana tenezzül etmemeli ve asla
“Müslümanlar da yalan söyleyebiliyor” dedirtmemeliyiz. Yalanı çağrıştıran tek
bir sözümüzün ya da hâlimizin, bütün inananlar hakkında “bunlar da yalan
söylüyor” kanaati oluşturabileceğini ve ondan sonra –farz-ı muhal– gökten
kitap indirip o insanların önüne koysak yine de onlara müessir olamayacağımızı
unutmamalıyız.

Evet, bizim için yol ikidir, ya doğru söylemek ya da sükût etmek. Ne kadar
doğru varsa hepsini bir anda söyleme gibi bir mükellefiyetimiz yok; fakat, illa
konuşacaksak, doğru sözlü olmadan başka yolumuz da yok.
1 Zümer sûresi, 39/33.
2 Bediüzzaman, Sözler s.527 (Yirmi Yedinci Söz, Altıncısı).
3 Bkz.: Buhârî, tefsîru sûre (26) 2; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/307.
4 Bkz.: İbn İshak, es-Sîre 4/191; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/255-256
5 Bkz.: İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 1/165; et-Taberî, Câmiu’l-beyân 25/65.
6 Bediüzzaman, İşârâtü’l-İ’câz s.83.
7 Buhârî, libâs 69, edeb 69; Müslim, birr 103-105.
8 Buhârî, îmân 24, şehâdât 28, vesâyâ 8, libâs 69; Müslim, îmân 107-110.
9 Bediüzzaman, Sözler s.774 (Lemeât).
10 Bediüzzaman, Sözler s.781 (Lemeât).
11 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.93 (İlk Hayatı).



Okula Adımı Verin, Cenazeme Kalabalık
Gelin!..

Soru: Bazı kimseler, yaptırdıkları hayır kurumlarına kendi isimlerinin
verilmesini hatta bir okul ya da hastahanenin inşaatında tek odanın
masraflarını karşılamışlarsa, onun girişine dahi adlarının nakşedilmesini
arzuluyor ve şart koşuyorlar. Böyle bir istek ve uygulama dine ve vatana
hizmete adanmış insanlar için ne ölçüde tasvip edilebilir? Yâd-ı cemîl olma
ve gelecek nesillerden dua alma beklentisi öyle bir arzuyu mâzur kılabilir
mi?

Cevap: Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir insan
öldüğü zaman onun amel defterine akıp duran sevapların kesileceğini
belirtmiş; ancak şu üç ecir kaynağını istisna ederek, insanın onlar vesilesiyle
kıyamete kadar sevap kazanmaya devam edeceğini ifade buyurmuştur:
Sadaka-i câriye, kendisinden faydalanılan ilim ve hayır dua eden salih
evlât.1 Başka hadis-i şeriflerde de dile getirilen sadaka-i câriye; sürekli sevap
kazandıran, amel defterine hep ecir akıtıp duran salih amel mânâsına gelmekte
ve okul, mescid, hastahane, fakirler için aş evi, misafirhane, su kanalı, çeşme,
yol ve köprü gibi hayır hesabına yapılan müesseseleri ihtiva etmektedir.
Dinimizin esaslarına göre, insanlar (hatta hayvanlar) sadaka-i câriyenin
muhtevasına giren bu yerlerden istifade ettiği sürece, onları yaptıranlar,
yapılmasına vesile olanlar, zenginleri teşvik edenler ve onlara yol gösterenler,
hem yaşadıkları sürece hem de vefatlarından sonra sevap kazanmaya devam
ederler. Ecdadımızın medrese, cami, kervansaray, han, hamam, çeşme, köprü,
dükkân ve çarşı gibi muazzam eserler yaptırmaları işte bu kesintisiz ecre nâil
olma isteklerinden kaynaklanmıştır.

Sürekli bir sevap kaynağı olması niyetiyle, sırf Allah rızası için bütün
insanların istifadesine sunulmak üzere inşa edilen bu vakıf müesseselerine –
Osmanlı’dan günümüze– “hayrât”, “meberrât” ya da “müessesât-ı hayriye”
denilmiştir. Şahsî servetleriyle ve vakıflar yoluyla toplumun muhtaç olduğu
muhtelif müesseseleri kurup onları işleten hayır sahipleri de “sahibü’l-hayrât”,
“sahibü’l-hayrât ve’l-hasenât” veya “sahibü’l-hayrât ve’l-meberrât”
tabirleriyle anılagelmiştir.

Adın Anılmasa da Allah Biliyor
Evet, sadaka-i câriye çerçevesine giren bir hayır kurumunu topluma

kazandıran kimsenin adı bilinsin ya da bilinmesin, o müessesenin vakfiyesinde



ismi zikredilsin veya edilmesin, daha girişteki bir tabelaya nâm ü nişanı
kazınsın yahut kazınmasın, o kurum hizmet vermeye devam ettiği sürece o
insanın amel defterine sevaplar akıp durur. Bir okul, bir hastahane, bir
üniversiteye hazırlık kursu ya da bir talebe yurdu yaptıran hayır sahibinin adı,
şanı, nâm ü nişanı hiç anılmasa da, insanlar oradan istifade ettikleri müddetçe
onun defter-i hasenâtına ecir yağmaya devam eder. O okulda eğitim gören, o
hastanede acıları dinen, o kursta istikbale yürüyen ve o yurtta büyüyüp yetişen
kimseler ne zaman “sahibü’l-hayrât” sözüyle icmalî dua etseler ve “Allah razı
olsun” deseler, o dualar mutlaka adresini bulur ve hayır sahibinin sevap
hanesine kaydolur. İsmi o müessesenin alnında yazılı olmasa da, adını hiç
kimse açıkça anmasa da, o insan dualara zımnî olarak girer ve onlardan kendi
hissesine düşen ecri alır; çünkü Allah herkesin her hayrından haberdârdır.
Kur’ân-ı Kerim, “Hayır olarak harcadığınız her şeyi, adadığınız her adağı,
Allah mutlaka bilir ve mükâfatını verir.”2 mealindeki beyan-ı ilâhî gibi
onlarca âyetiyle bu gerçeği nazara vermekte; mallarını Allah yolunda harcayıp
da infaklarının ardından minnet etmeyenlerin ve kimseyi incitmeyenlerin
mükâfatlarının Cenâb-ı Hak tarafından verileceğini belirtmekte ve iyilikleri
Allah’ın sonsuz ilmine havale edip karşılıklarını yalnızca O’ndan beklemeyi ve
dünyevî hiçbir beklentiye girmemeyi salık vermektedir.

Ne var ki, bu hakikati tam kavrayamamış ve nefis tezkiyesine muvaffak
olamamış bazı kimseler, ille de yaptırdıkları binanın alnına adlarının
nakşedilmesini isterler. Eserlerinin “falanın okulu”, “filânın yurdu” denilerek
anılmasını şeref, onur ve saygınlık vesilesi kabul ederler; hatta bu vesileyle,
aile fertlerinin de itibar görmesini hedeflerler. Böylece o hayırlı işin içine
görünme, duyulma, bilinme, kendini ifade etme ve parmakla gösterilme
mülâhazalarını karıştırmış ve o dupduru sevap kaynağını bulandırmış, belki de
kurutmuş olurlar.. bulandırmış ve kurutmuş olurlar; zira, görsünler, duysunlar,
bilsinler, itibar etsinler... düşünceleriyle yapılan amellerde dünyevî menfaatler
söz konusudur ve o amellerin bütün bütün boşa çıkma ihtimali vardır.

Burada Tüketilen Ahiret Meyveleri
Nitekim, bir hadis-i kudsîde Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Benim ortağa hiç

ihtiyacım yoktur, Ben kendisine şirk koşulmasından uzak yegâne Zât’ım. Her
kim bir iş yapar da, onda, Benden başkasını ortak kılarsa (uhrevî bir işte
Allah’tan başkasının beğenmesini, alkışlamasını ve mükâfatını ararsa) onu
da, o ortaklığını da terk ederim.”3 Kur’ân-ı Kerim, insanlara minnet ve eziyet
etmekten kaçınmayan kimseleri Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde riya
için sadaka veren zavallının hâline benzetir. Üzerinde az bir toprak bulunan bir



kaya parçasının şiddetli bir yağmurdan sonra cascavlak kalmasına benzer
şekilde, öyle birinin de verdiği sadakanın dünyevî menfaatlerini gördükten
sonra ötelere eli boş varacağını ve ahirette müflis olacağını belirtir.4

Şu hâlde, sadece Allah’ın rızasını düşünerek değil de, cömert tanınmak,
hayırlı bilinmek ve yardımsever görünmek için tasaddukta bulunmak riyadan
ibaret kötü bir davranışın ötesinde bir mânâ ifade etmemektedir. Allah korusun,
bu mülâhazaların ağırlığı nispetinde, zâhiren çok hayırlı görünen amellerin
boşa çıkmaları ve ahiret semereleri hesabına kısır kalmaları muhtemeldir. Evet,
görünüşte çok hayırlı da olsa, bir işin içine onu yapan insanın adı, şanı, şöhreti,
aile fertlerinin saygınlığı ve çoluk çocuğunun itibarı karıştığı sürece, o işte
Cenâb-ı Hakk’a teveccüh nispeti azalmış olur. Allah Teâlâ’ya teveccühün tam
olması mâsivâdan tamamen sıyrılmaya bağlıdır. İnsan kendi adını, nâm ü
nişanını, aile efradını ve itibarını aradan çıkarıp onları mülâhazalarından
sürgün ettiği ölçüde, bakışlarını Cenâb-ı Hakk’a teveccühe yoğunlaştırmış ve
sadece rıza noktasına im’ân-ı nazarda bulunmuş olur. Az-buçuk kendi nefsine
pay çıkardığı nispette de Mevlâ-yı Müteâl’e hasretmesi gereken teveccühü
kısmış, bölmüş, parçalamış sayılır.

Maalesef, dünyanın cazibedâr güzelliklerine aldanan, bu hayatı kalıcı sanan
ve şan, şöhret, makam, mevki mülâhazalarından sıyrılamayan kimseler, bu
mevzuda ne zaman kaybedip ne zaman kazandıklarını bilemediklerinden, kârlı
görünenle kârlı olanı ayırt edemediklerinden ve dünyevî menfaatlerin ahirete
bakan amellerin sevaplarını azalttığını, hatta yiyip bitirdiğini
kestiremediklerinden hayır konusunda da çok yanlışlar yapıyorlar. Bazı güzel
amellerini görünme, duyulma ve bilinme duygularına bağlayarak, ucundan
tuttukları bir kısım işlerin kendilerine nispet edilmesini şart koşarak ahiretleri
hesabına kaybediyorlar. Şayet, böyleleri nasihate açık ve uyarılabilir
kimselerse, ötede hüsrana uğramamaları için mutlaka ikaz edilmelidirler. Fakat,
eğer samimî ikazları dinlemeye yanaşmıyorlar ve yapacakları lisenin,
üniversitenin, hastahanenin ya da talebe yurdunun alnına “falanın lisesi”,
“filânın üniversitesi”, “... bey hastanesi” ya da “... hanımefendi yurdu”
yazdırılmasında ısrar ediyorlarsa, –kendilerinin kaybına olsa da– öyle bir hayır
yapmalarına mânî olunmamalı ve toplumun istifadesi engellenmemelidir. Belki,
o müessese hayır sahibi hesabına bir kayba vesile olacaktır ama millet
kazanacaktır. (Kim bilir, belki de Cenâb-ı Hak, engin rahmetiyle, bir gün, o
hayırlı iş hürmetine sahibinin kalbini de istikamete sevkeder ve ona da
kazandırır.)

İhlâs Yolunda Şirk Şâibesi



Yazıktır ki, son zamanlarda, mü’minlerden bazıları da ehl-i dünyayı taklit
edercesine ve onlara özenircesine, yaptıkları her işin altına mutlaka kendi
imzalarını atmaya ve bir okula sadece tek yazı tahtası hibe etseler onun da bir
ucuna isimlerini yazdırmaya başladılar. Belki bunu dua almak ve hayırla yâd
edilmek için yapıyorlardır. Zira, bazı salih kimseler, nefis tezkiyesine nâil
olmuş ve dünyevî isteklerden sıyrılarak yaptıklarını sadece kulluk kastıyla ve
öteler mülâhazasıyla yapar hâle gelmişlerdir. İşte böyle biri, bir ameli açıkça
yaptığı zaman, başkaları da onu görüp özenecek ve hayır yapma hisleriyle
dolacaklarsa, onların da sevap kazanmaları arzusundan başka bir maksat
beslemeyen bu insanın yaptırdığı müesseseye kendi adını vermesinde ve bu
gayeye matuf bir yâd-ı cemil olmayı istemesinde mahzur olmayabilir. Fakat, bu
hususta nefsanî duygulardan bütün bütün arınıp tamamen kulluk hisleriyle
dolmak çok zordur; meseleye nefsi karıştırma tehlikesi her zaman söz
konusudur. Her an farklı bir oyunla sahibini alt etmeye çalışan nefisten emin
olamayacak kimseler çok dikkat etmeli ve ihlâs yolundan asla
ayrılmamalıdırlar.

Ayrıca, –arz ettiğim gibi– Allah sizin her hayrınızı biliyor ve hasenât
defterinize kaydediyor. Yaptırdığınız bir çeşmenin alnında sizin adınız hiç
yazılı olmasa da oradan su içen insanların, hatta hayvanların ve haşerâtın
sayısınca sizin hanenize sevap yazılıyor. Sizi kimse bilmese de, asıl bilmesi bir
şey ifade eden Allâmü’l-Guyûb biliyor. Her biri kulluk açısından sizin gibi
olan ve öteler adına hüsnüşehadetten başka size faydası dokunmayan insanların
tamamı sizi bilse, bu ne ifade eder ki?!. Dünya ve ahiret yed-i kudretinde
bulunan Cenâb-ı Hakk’ın bilmesi daha önemli, daha faydalı, daha genişçe ve
kâfî değil midir?!. Allah Teâlâ’nın bilmesini yeterli bulmayan kimseler, yapıp
ettiklerini bütün insanlara duyursalar bile, bu yine de meseleyi daraltma
sayılmaz mı?!.

Bir de, hayr ü hasenât Latîf ü Habîr’in ilmine havale edilince mele-i âlânın
sâkinleri de haberdar olur onlardan. Sevgi mülâhazasında olduğu gibi;5 Allah
(celle celâluhu) Cebrâil, Mikâil, İsrâfil ve Azrâil (aleyhimüsselâm)’a der ki;
“Falan şöyle bir iyilik yaptı; siz onun için hayır duada bulunun; mele-i
âlânın sâkinlerine de söyleyin, onlar da aynı dilek ve duada bulunsunlar.”
Düşünün bir kere; her an yedi yüz bin melek Sidretü’l-müntehâ’yı tavaf ediyor
ve her birine ömründe sadece bir kere sıra geliyor. Kesretten kinâye olarak
aynı anda tavaf edenlerin sayısı yediyüz bin şeklinde ifade edilen bu meleklerin
adedi dünya nüfusuyla mukayese edilecek gibi değildir. Dolayısıyla, şuurlu,
nuranî, “Allah’ın hiçbir emrine isyan etmeyen ve kendilerine ne denilirse
hemen yerine getiren” mâsum, tertemiz melekler tarafından yapılan “Rabbimiz



falanı mağfiret eyle...” duası öyle önemli bir münacaattır ki, ona mukabil
yeryüzündeki bütün insanların takdirleri bir hiç hükmündedir.

Evet, tanınma, bilinme ve takdir edilme peşine düşen insanlar bu kadar açık
bir hesapta bile yanlışlık yapıyor ve çok değersiz mülâhazaların kurbanı
oluyorlar. Hazırladığı bir kitabın, yazdığı bir makalenin, düzenlediği bir
programın, yaptığı bir bestenin, kaleme aldığı bir şiirin ya da derlediği bir
klibin bir yanına mutlaka adını tutuşturmaya çalışanlar da aldanıyorlar. “Söz
konusu kitap, makale, program, beste, şiir veya klipten beklenen netice hâsıl
olduktan sonra benim ismim bilinse de olur bilinmese de; hatta bilinmese daha
da iyi olur, bütün sevabım eksiksiz ahirete kalır!” düşüncesinde olmayanlar,
doğrudan kendilerine nispet edilmeyecek işlere omuz vermeyi hiç
düşünmeyenler ve her başarıdan sonra kesinlikle kendi adlarının anılmasını
bekleyenler de çok geniş dairede takdir görecekken, dar dairede anılmaya
kendilerini mahkûm ediyorlar. Sadece bu dünyada bilinmenin arkasına düşüyor
ve ona meftûn oluyorlar; ahirette bilinip tanınmayı hafife alıyor ve böylece asıl
genişlikle buradaki darlığın ölçüsünü karıştırıyorlar.

Oysa, Hazreti Cebrâil, Mikâil, İsrâfil ve Azrâil’in bilmesi, onların
milyarlarca, trilyonlarca yardımcılarının takdir etmeleri, sonra da “Biliyor
musunuz, falanı Allah seviyor, biz de seviyoruz; onu bizden birisi kabul
ediyoruz; bizden olana zerrât-ı kâinât adedince salât ü selâm olsun!..”6

demeleri yetmez mi?!. Evet, Cenâb-ı Allah insanı göklerde anılacak bir
enginlikte yaratmıştır. Ne var ki, bazıları mahiyetlerinin bu yanını görmezlikten
gelip kendilerini yeryüzünün darlığı içinde ele almaktadırlar. Semavâtın
sakinlerince alkışlanma ve göklerde anılma dururken, dünyada “üç-beş insan
tarafından bilinelim” diyerek âdeta dar bir urba içine girmekte ve kendilerini
bir sıkışıklık mahkûmu hâline getirmektedirler. Bu itibarla, hakikî bir mü’min
iman ve Kur’ân hizmeti adına yaptığı hiçbir işi adının anılmasına, takdir
edilmesine ve alkışlanmasına bağlamamalı; meseleyi Allah’ın bilgisine havale
edip mükâfatını yalnızca O’ndan beklemelidir. Unutulmamalıdır ki, insanlar
tarafından bilinme, tanınma ve alkışlanma arzusu Allah’ın bilmesini yeterli
görmeme hastalığından, dünyevî menfaat mülâhazasından ve riya, süm’a
düşüncesinden kaynaklanmaktadır.

Niyet Tashihi
İşte, baştan beri anlatmaya çalıştığım hususlarda mü’minler mutlaka ikaz

edilmeli ve bir yanlışlığa düşmemeleri için bazı hakikatler kendilerine
hatırlatılmalıdır. Peygamber Efendimiz’in (aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslimât)
“Allah Teâlâ, ne desinler diye hayır yapan süm’acıdan, ne gösteriş için iş



tutan mürâîden, ne de minnet altında bırakan mennândan bir şey kabul
eder!”7 buyurduğu ve “desinler, görsünler, bilsinler” düşüncesiyle amel edenin
sevap alamayacağını vurguladığı sık sık nazara verilmelidir. Ayrıca, burada
peşine düşülen dünyevî menfaatlerin ahiretteki mükâfatı tamamen yok etmese
bile menfaatin büyüklüğü nispetinde sevabın da azalacağı hep hatırda
tutulmalıdır.

Evet, bir şeyi öbür tarafa ne kadar hasreder ve burada orasından burasından
kırpmadan öteye gönderirseniz, onun orada bütünüyle, hatta katlanmış olarak
size iade edildiğini görürsünüz. Fakat, burada azıcık kesip eksiltirseniz orada
da o ölçüde eksilmiş olarak bulursunuz. Hatırlarsanız, bir kurban eti
münasebetiyle, Resûl-i Ekrem Efendimiz, Hazreti Âişe Validemize “Kesilen
kurbanı ne yaptın?” diye sorar. O, “Dörtte üçünü muhtaçlara dağıttım, geri
kalanını kendimize ayırdım.” deyince, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) “Hayır yâ Âişe, sen dörtte üçünü bize bıraktın; çünkü, muhtaçlara
verdiklerin Allah içindi, sevap hanemize yazıldı ve bekâya mazhar oldu.”
buyurur.8 Bu itibarla, yapılan hayr ü hasenâtla –kısmen de olsa– burada takdir
gören ve parmakla gösterilen bir insan olmayı hedefleme, ahiret meyvelerinden
bir kısmını daha dünyadayken yiyip tüketme mânâsına gelmektedir.

Ne var ki, daha önce de ifade ettiğim gibi, şayet bir hayır sahibi kendisine
hatırlatılan bunca hakikate rağmen, yine de “Beni meleklerin bilmelerini ve
hakkımda istiğfar etmelerini istiyorum ama aynı zamanda insanların da
bilmelerini arzuluyorum” der ve yaptıracağı müesseseyi adıyla anılacak olması
şartına bağlarsa, o zaman binanın bir tarafına o zatın ismini yazmak ve o hayra
mani olmamak icap eder. Bunu yaparken de, milletin menfaatini düşünmek ve
belki o insanın o süflî duygulardan kurtulması için de bir vesile olabileceğini
ümit etmek gerekir. Gerçi, o şahıs, böylece farkında olmadan ahiret mükâfatının
bir tarafından kesip boş yere bir çukura atmaktadır. Fakat, ihtimal, bu hayrı
vesile olur ve o da bir gün bu faydasız istekten vazgeçer; aklı başına gelir,
hayrını sadece Allah’ın ilmine havale eder ve o riyadan döner; hatta belki
“Gidin, ismimi silin oradan!” der. Siz, ister o ismi silersiniz, isterseniz de
müessesenin menfaati icabı öylece muhafaza edersiniz, fakat, o niyetini tashih
edince, artık siz ne yaparsanız yapın, göklerin alnına yazılır o isim.

Evet, işin başında niyetin farz olmadığı meselelerde, insan mebdede niyetini
hâlis kılamamış ve Allah’a tam teveccüh edememiş olsa bile, aklı başına gelip
niyetteki hulûsu kavradığı andan itibaren o işe hâlis niyetle başlamış gibi
sayılır. Kim bilir, Cenâb-ı Allah, engin rahmetiyle o niyeti işin başlangıcına
doğru geriye de işlettirir. Meselâ, bir kimse malını cömertçe saçıp durur ama
bunu “Cömert nasıl oluyormuş görsünler!” mülâhazasıyla yapar. Fakat, bir gün



ciddi bir pişmanlıkla “Estağfirullah yâ Rabbi, riyakârlıklarımdan dolayı
bağışla beni. Bundan sonra vereceğim her şeyi sadece Senin rızan için
vereceğim, hiç kimsenin bilmesini istemeyeceğim!” der. İhtimal, Merhameti
Sonsuz, o insanın tevbe ve istiğfarını geçmişe doğru da işlettirmek sûretiyle,
riya ve süm’a kastıyla harcadıklarını da hâlisane tasadduklarına katar.

Cenazem Muhteşem Olsun!..
Söz gelmişken, konuyla alâkalı bir meseleyi daha hatırlatmak istiyorum: Bişr

el-Hâfî Hazretleri, “Bazı insanlar hem hayattayken riyakâr oluyorlar, hem de
öldükten sonra!..” deyince etrafındakiler sorarlar: “Öldükten sonra nasıl
riyakâr olurlar ki?” Hazret, cevap sadedinde, “Onlar, çok kalabalık ve pek
muhteşem bir cenaze töreni ile gömülmeyi arzular ve hayal ederler.” 9

buyurur.
Evet, bazıları insanların takdir etmelerine ve alkışlamalarına o kadar değer

verirler ki, cenaze merasimlerinde çok kalabalık bir cemaatin bulunmasını can
u gönülden ister ve beklerler. Hiç unutmam; merhum Turgut Özal’ın cenaze
namazına çok iştirak olduğunu gören birisi o manzaraya hayran kalarak ve
imrenerek aynı kalabalığı kendi cenazesinde de arzuladığını ifade etmişti.
“Acaba benim cenazeme de bu kadar iştirak olur mu?” Bu düşünce insanın
kendi nefsine ne ölçüde meftun olduğunu ve kendini ifade etmeye ne denli
müptelâ bulunduğunu gösteren ne büyük bir inhiraftır!.. Şayet sen ölüm ötesine,
mahşere, hesaba, Sırat’a, Cennet’e ve Cehennem’e inanmıyorsan, öbür âleme
inanan bir insan edasıyla yaşamamış ve koskoca bir ömrü heder etmişsen,
bütün dünya senin cenaze namazını kılsa ne ifade eder ki?!.

Cenaze namazı ve kabre son yolculuk şan ü şöhret aranacak, debdebe ve
ihtişam istenecek, âlâyişe girilecek bir yer değildir. Orası, hakikî mü’minler
için en çok mahcup olunması ve şefkate en fazla ihtiyaç duyulması gereken bir
acz durağıdır. Tahirü’l-Mevlevî ne hoş söyler:

“İstemem nakl-i cenazemde çeleng ü âhenk
Debdebe ile gidilir saha değildir makber;
Orası, medhalidir bârigâh-ı Mevlânın,
Kapısından içeri acz ile girmek ister.”
İşte selef-i salihîn efendilerimiz hep bu duyguyla meşbu bulunmuşlar ve

cenazelerinin nasıl olacağından ziyade Rabbin huzuruna hangi yüzle
çıkacaklarını düşünmüşlerdir hem de onca ibadet ü taatlerine, onlarca senelik
kusursuz kulluklarına rağmen. Meselâ; ibadeti, zühdü, takvası, ilmi ve özellikle
hadis bilgisiyle çok nadide bir insan olan ve A’meş lakabıyla tanınan Süleyman



İbn Mihran Hazretleri bunlardan biridir. Vefatından az önce yanına giren
dostları bir doktor çağırmayı teklif edince şöyle cevap verir: “Ne yapayım
doktoru, artık ben gidiciyim. Hem yemin ederim ki, nefsim elimde olsa onu
hemen bir çukura atar kurtulurdum. Ben ölünce hiç kimseyi çağırmayın, beni
sessizce kabrime bırakın, gidin!”10 O sözün mânâsı şudur: “Allah indinde bir
kıymetim varsa, zaten kurtuldum; fakat, şayet ben insanların hüsnüzan ettikleri
gibi biri değilsem, o zaman vay hâlime benim; ötede bir de onların
hüsnüşehadetlerinin hesabını sorarlar bana!..”

Ömrü boyunca her meseleyi rıza-yı ilâhîye ve Allah’a ubûdiyete bağlayan
Bediüzzaman Hazretleri de aynı istikamette vasiyette bulunmuş; kabrinin, bir-
iki talebesinden başka hiç kimsenin bilmeyeceği, gayet gizli bir yerde olmasını
arzulamış ve “Dostlar uzaktan ruhuma Fatiha okusunlar, mânevî dua ve ziyaret
etsinler. Kabrimin yanına gelmesinler. Fatiha uzaktan da olsa ruhuma gelir.” 11

buyurmuştur. Bir cenaze merasimi beklentisinde olmamayı ve kimsenin
bilmediği bir yere defnedilmeyi de hayatı boyunca mücessem temsilcisi olduğu
ihlâsın bir gereği saymıştır. Cenâb-ı Allah, onun bu isteğini gerçekleştirmiş;
1960 senesinde Urfa’da vefat edip Halilürrahman dergâhına defnedilmesinden
ve kabrini birkaç ay boyunca binlerce insanın ziyaret etmesinden sonra, 27
Mayıs İhtilâli akabinde aynı senenin temmuz ayında bir gece yarısı mezarı
açılmış ve na’şı bir uçakla Isparta civarında meçhul bir yere nakledilmiştir.

Sözün özü, Cenâb-ı Hak indinde makbul bir kul olabilmektir asıl mesele;
yoksa, sadece insanların hüsnüşehadeti hiçbir mânâ ifade etmemektedir. Salih
kulların, mevtanın iyiliğine şahitlik etmeleri, hayırlı insanların arkadan Kur’ân
okumaları ve istiğfarda bulunmaları, ancak imanla giden insanlar için muhtemel
bir kurtuluş vesilesi olsa da, meselenin nîrengi noktası insanın kendisinin son
yolculuğa hazır ve “gel” emrine âmadeyken ötelere yürümesidir. Bir adımla
ahiretin yamaçlarına geçeceğine inananlar için tabutu taşıyacak tam inanmış
dört adam kâfîdir:

“Son gün olmasın dostum, çelengim, top arabam;
Alıp beni götürsün tam dört inanmış adam...”
(Necip Fazıl)

1 Müslim, vasiyyet 14; Tirmizî, ahkâm 36; Ebû Dâvûd, vesâyâ 14.
2 Bakara sûresi, 2/270.
3 Müslim, zühd 46; İbn Mâce, zühd 21; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/301.
4 Bkz.: Bakara sûresi, 2/264.
5 Bkz.: Buhârî, bed’ü’l-halk  6, edeb 41, tevhid 33; Müslim, birr 157.
6 Bkz.: Buhârî, bed’ü’l-halk  6, edeb 41, tevhid 33; Müslim, birr 157.
7 el-Buhârî, el-Edebü’l-müfred s.212; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 2/51.
8 Bkz.: Tirmizî, kıyâmet 33; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/50.



9 ez-Zehebî, Târîhu’l-İslâm 16/13.
10 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 5/51.
11 Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası-1 s.185.



Çarşının Yiğitleri
Soru: Bir hadis-i şerifte, doğru ve güvenilir tâcirlerin ötede nebilerle,

sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşredileceği belirtiliyor. 1 Peygamber
Efendimiz’in bu müjdesini nasıl anlamalıyız? Alışveriş, para pul gibi dünya
işleriyle meşgul olan ticaret erbâbının ahirette böyle büyük bir mükâfat elde
edebilmeleri hangi hususlara bağlıdır?

Cevap: Bazı kimseler, dünyevî hazları terk edip, cismanî meyillere karşı
koyma mânâsına gelen “zühd” mesleğini esas alarak, dünya lezzetlerine karşı
alâkasız kalır ve ömür boyu âdeta bir perhiz hayatı yaşarlar. Böyleleri, “takva”
yolunu tutarak, dünyanın, kendine ve insanın nefsine bakan yönlerine karşı
sürekli müstağni ve müstenkif davranırlar. Dünyayı ve dünyevîliği bütün bütün
terk ederek Cenâb-ı Hakk’a yönelir ve bu teveccühü korumak için dünya
işleriyle meşgul olmamaya, hatta kalabalıklardan bile kaçmaya ve bir çeşit
halvet yaşamaya çalışırlar. Bunlar, ulaşmaları gerekli olan Zât’a ancak
mâsivâyı terk etmek suretiyle ulaşabileceklerine inanırlar. Böyle olunca da,
alışveriş, çarşı-pazar, para pul gibi dünyayı hatırlatan şeyleri Mevlâ-yı Müteâl
ile kendi aralarına girebilecek birer engel gibi görürler; kalb ve ruh selâmetini
bu dünyalıklardan kaçmada ve bir kenarda ibadete koyulmada ararlar.
Dolayısıyla, ticarete de sıcak bakmaz ve elden geldiğince ondan uzak dururlar.

Aslında, bir insanın zühdü tercih etmesinde ve hayatını zâhidâne bir çizgide
götürmesinde bir mahzur yoktur. Bilâkis, lüks hayatın, rahat ve rehavetin tehdit
edici yanları vardır. Nitekim, Cenâb-ı Hak, “Herhangi bir beldeyi imha etmek
istediğimizde oranın lüks içinde yaşayan şımarıklarına iyilikleri emrederiz.
Buna rağmen onlar dinlemez, fısk u fücura devam ederler. Bu sebeple, o
belde hakkında cezalandırma hükmü kesinleşir. Biz de orayı yerle bir
ederiz.”2 buyurmaktadır. Demek ki, lükse alışmış, sefâhate düşmüş, keyif
sürmeye müptelâ, hayvaniyet ve cismaniyet hapsinde mahkûm kimselerin
varlığı, içinde bulundukları toplum için bir sebeb-i felâkettir. Çünkü, onlar
sadece son model arabalar, yatlar, villalar ve yalılar hayal etmek, bunlara
sahip olmak ve zevkten zevke koşmaktan başka bir şey yapmazlar. Hatta
cismanî ve hayvanî zevklerini tatmin yolunda olmadık tavizler verirler. Tabiî,
böylelerinin milleti ve ülke menfaatlerini düşünmeleri de mümkün değildir. O
mevzuda söyledikleri sözlerin tamamı –bağışlayın– yalanın daniskasıdır. Evet,
ömrünü, yeme, içme, eğlenme ve sonra da yan gelip kulağı üzerine yatma
gelgitleri arasında berbat eden kimselerin “millet, vatan, ülke, ülkü, bayrak”
ihtiva eden sözleri sadece koca birer yalandan ibarettir.



Esaretimizin Sebeplerinden Biri
Evet, insan şahsı adına zâhidâne bir hayatı tercih edebilir; kût-u lâyemûtu

(hayatını devam ettirecek, belini dik tutacak kadar bir yiyeceği) ve eski püskü,
yamalı bir hırkayı kâfi görebilir. Nitekim, bu anlayışı meslek edinen insanlar da
olmuştur. Dahası, böyle bir hayat felsefesi, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve
sellem) Efendimiz’in bazı ifadelerine de dayandırılabilir. Meselâ, Beyan
Sultanı, “Dünyada bir garip, yahut bir yolcu gibi ol, nefsini kabir ehlinden
say!”3 nasihatinde bulunmuş ve “Benim dünya ile ne alâkam olabilir ki?!. Şu
yeryüzündeki hâlim, bir ağacın altında gölgelenip azıcık dinlendikten sonra
yoluna devam eden yolcunun hâline benzer.”4 buyurmuştur. İşte, bazıları,
meseleyi sadece bir yanıyla değerlendirerek, burada bir misafir gibi yaşama ve
dünyanın cazibedâr güzellikleriyle hiç oyalanmama esasını benimsemişlerdir.
Belki Cenâb-ı Hak’la münasebetleri açısından istidat ve kabiliyetleri, idrak ve
ufuk seviyeleri de öyle bir meşrebe meyletmelerini gerektirmiştir. Fakat,
onların bu hâli sübjektiftir (şahsî, ferdî ve dar bir daireye aittir). Objektif
(küllî, afakî ve kuşatıcı) olan Seyyidü’l-Mürselîn’in hâli ve yoludur; Hulefâ-i
Râşidîn (radıyallâhu anhüm ecmaîn) efendilerimizin meslekleridir. Bu geniş
caddenin sâlikleri, şahısları adına az yeme, az içme, hayrete varma, fânî olma
ve böylece O’nu bulma istikametinde hareket edebilirler; ancak, hey’et-i
umumiyeye bakan yanları itibarıyla, fakr ü zarureti, yokluk ve sefaleti,
güçsüzlük ve acizliği asla kabul etmezler. Milletin geleceği söz konusu
olduğunda, ehl-i küfrün vesâyetine düşmemek için siyasî, askerî, iktisadî ve
kültürel sahaların hepsinde azami gücü, kuvveti, zenginliği yakalamanın
gereğine inanırlar; aksi hâlde, başkalarının mahkûmu olmayı kaçınılmaz görür
ve bunu da İslâm’ın kaybı sayarlar.

Şüphesiz, Allah Teâlâ, ehl-i küfrün mü’minler üzerinde sultasına razı
değildir. Bu itibarla, hayatın herhangi bir sahasında başkalarının eline teslim
olmak ve onların tahakkümü altına girmek Allah’ın rızasından uzaklaşma
mânâsına gelmektedir. Öyleyse, inanan insanlar, ne yapıp edip kendi
ekonomilerini ayakta tutmalı, iktisadî zenginliği sağlamalı, siyasî istikrara
ulaşmalı, kendilerine yönelen kem gözleri, hain bakışları kesecek, kötü
niyetlilerin içlerine korku salacak kuvveti elde etmeli ve böylece dünya
muvazenesinde söz sahibi olmalıdırlar. Yoksa, başkaları geniş imkânlarıyla
bazılarını satın alır, size musallat ederler; ekonominizin altını üstüne getirir,
asayiş ve huzurunuzu bozar ve sizi belinizi doğrultamayacağınız bir hâle
sürüklerler. Bu açıdan, teşriî emir ve nehiyleri gözetip dinin “yap” veya
“yapma” dediği hususlarda emre imtisal etmenin yanı sıra, tekvinî emirlere



riayet etmek, yani, Allah’ın kâinatta câri sünnetine (kanunlarına) uygun
davranmak takvanın önemli bir buudu sayılmıştır.

Maalesef, biz, takvanın çok önemli bir yanı olan “tekvinî emirleri gözetme”
esasına gereken değeri vermediğimizden zenginliklerimizi bir bir kaybetmiş ve
ezilmişiz. Daha sonra, onlarca sene devam eden bu hatamızı telafi etmeye
çalışırken daha büyük bir yanlışlığa düşmüşüz: Batı’nın muvaffakiyetini
dünyayı çok iyi okumalarında ve onun üzerine yoğunlaşmalarında görmüş, “Biz
de kevnî kanunları değerlendirerek onlara yetişeceğiz” demişiz; ama ne yazık
ki, mukaddes değerlerimizi bir kenara atmakla işe başlamışız. Takvayı bu iki
kanadıyla beraber ele alıp değerlendiremediğimiz için Kur’ân’dan tam istifade
edemediğimiz gibi, çağımızı da iyi okuyamamış ve bazı sahalarda Batılı
toplumlara avuç açmaya mahkûm olmuşuz.

Bu itibarla, zühd ve takvayı ele alırken meselenin millete ve topluma bakan
yanları da gözden kaçırılmamalıdır. Aksi hâlde, insan halvet ve inzivada
geçireceği zâhidane bir hayatla belki kendi nefsini kurtarabilir ama
mü’minlerin ekseriyetinin bu şekilde düşünüp ona göre bir gidişat tutturduğu
bir toplumda umumi mânâda milletin ve İslâm’ın ihmal edilmesi de söz konusu
olur. Böyle bir ihmalin vebali de o mü’minlerin bütününün defterlerine
kaydolur.

Aslında, ne zenginlik ne de diğer dünyevî imkânlar zühde mani değildir.
Elverir ki, insan dünyanın mahkûmu olmasın ve dünyevîliklere karşı
hâkimiyetini korusun. Zaten, zühdün özü ve usaresi, –Nur Müellifi’nin
ifadesiyle– dünyayı kesben değil, kalben terk etmek ve dünya umurundan
kaybettiğine üzülmemek, kazandığına da sevinmemektir.5 Bu açıdan çok varlıklı
ama aynı zamanda zâhid bir kul olmak her zaman mümkündür.

Zühdün Peygambercesi
Medîne’nin Gülü Varlığın Özü Efendimiz, fakirlerden fakir yaşamayı tercih

etmiş ve ömrünü hep zâhidâne geçirmişti. Zirâ O, ümmetine ve hususiyle de
irşad erlerine misâl olma mevkiinde idi. O, böyle davranmakla hem tebliğ ve
temsil vazifesinin dünyaya alet edilmemesi gerektiğini eşsiz yaşantısıyla
göstermiş, hem bu yüce vazifede “Benim mükafâtım ancak Allah nezdindedir.”6

diyen bütün peygamberlerin duygularını yeniden seslendirmiş, hem de Kur’ân
hadimlerine bir nümûne, bir rehber olma sorumluluğunun hakkını vermişti.
Bundan dolayı, hayatını en fakirâne bir çizgide sürdürmüştü.. sürdürmüştü ama
ümmetinin fakr u zaruretine asla razı olmamış; ashabını çalışıp kazanmaya,
güçlü bir toplum meydana getirmeye teşvik etmiş ve onları el açan değil el



uzatan insanlar olma ufkuna yönlendirmişti.
Rehber-i Ekmel’den derslerini alan Ashab-ı güzîn de aynı çizgiyi takip

etmişlerdi. Mevlâna Şiblî’nin anlattığına göre; Hazreti Ömer (radıyallahu anh),
dört bir cephede hasımlarıyla hesaplaşırken, onca at ve onca deveyi harp
meydanına sevkediyor ama bununla beraber harbe iştirak etmeyen binlerce atı
da hazır bekletiyordu. Meselâ, Medine civarındaki çiftliklerde savaşa hiç
katılmamış asil Arap atlarından tam kırk bin tane, Suriye civarında da yine aynı
sayıda at besleniyor ve yedekte tutuluyordu.7 Fakat, milletinin selâmeti ve
istikbali için askerî gücünü bu denli kavî tutan ve o büyüklükte bir sermayeye
sahip olan Seyyidina Ömer, günde belki sadece bir defa ekmeğini zeytinyağına
banıyor, yiyecek olarak onunla iktifa ediyordu.8

Adalet timsali Ömer Efendimiz, bir gün hanımının, saçlarına zeytinyağı
sürmüş olduğunu görüyor. Saça sürülen zeytinyağı kaç para eder! Fakat bu,
Ömer hassasiyeti.. sormadan duramıyor: “O zeytinyağını nereden aldın?” diyor.
Hanımı, “Hani, fakirlere yağ dağıtmak için kullandığın kazanlar vardı ya.. işte
onlardan biri henüz yıkanmamıştı; o kazanın dibinde kalan yağı kullandım”
cevabını veriyor. Hazreti Ömer, bu cevaptan hiç memnun olmuyor ve “Millete
ait zeytinyağını nasıl kullanabiliyor, onu saçlarına ne hakla sürüyorsun?”
diyerek bu hoşnutsuzluğunu dile getiriyor. –Milletin malını “hortumlayıp” duran
modern kırk haramilerin kulakları çınlasın!..–

Tertemiz yaşantısıyla ilk halifelere ve hususiyle de adaletin temsilcisi
Hazreti Ömer’e çok benzeyen Ömer İbn Abdülaziz de, ekonomisi ve siyasî
istikrarı bozulmuş bir devletin başına halife seçiliyor. Allah’ın izni ve
inayetiyle, ikibuçuk senede başkalarının otuz yılda yapamayacakları hizmetleri
yapıyor. Öyle ki, onun icraatları neticesinde Türkiye’den kat kat büyük bir
devletin hazinesi dolup taşıyor. Bir gün, maliye nâzırı gelip “Efendim,
hazinemiz haddinden fazla dolu; harcamalarımızın çok üstünde gelirimiz var.
Bu imkânı nasıl değerlendirmemizi istersiniz?” deyince, “Halka zekât dağıtın
ve muhtaç kimse bırakmayın.”9 diyor. Bir süre sonra maliye nazırı tekrar gelip
“Efendim, neredeyse herkes zekât verecek hâle geldi ama hâlâ fazlamız var;
yapmamızı istediğiniz bir iş varsa emrinize âmâdeyiz!” diyor. Ömer İbn
Abdülaziz “On beş yaşına girmiş, rüşt çağına ermiş herkesi evlendirin;
gençlere ev kurmalarında yardımcı olun.”  mukabelesinde bulunuyor. İşte,
ülkesini ve halkını öyle bir zenginlik ve refah seviyesine yükselten insan, kendi
adına ise zühd yolunu tercih ediyor. Velid döneminde on bin dinar maaş alan
halasının tahsisatını bile kesiyor ve halacığım “Hak ettiğimiz kadarını alalım,
gerisi bize haram olur.” diyor. Sonra da her zaman yaptığı gibi kalkıp biraz



zeytinyağı biraz da ekmek getiriyor ve “Halacığım yemek istemez misin?”
diyor, ekmeği yağa banıp yiyor.10 İşte, bu sayede tefessüh etmek üzere olan bir
toplumun bağrında yeniden zühd anlayışını, Muhammedî bir ruh kazanma
düşüncesini yeşertiyor.

Çarşı-Pazardan Nebiler-Sıddıklar Arasına
İşte, zühdün ferde ve topluma bakan yanlarını tefrik edemeyen, takva ile

alâkalı arzetmeye çalıştığım hakikatleri ve incelikleri kavrayamayan bazı
kimselerin ticareti, çok çalışıp çok kazanmayı ve zengin olmayı gereksiz, hatta
zararlı görmelerine karşılık, Allah Resûlü, “Sâdık ve emin tâcir şehitlerle,
sıddıklarla ve nebilerle beraberdir.”11 diyerek bir mânâda mü’minleri ticarete
teşvik etmektedir. Şu kadar var ki, Allah’ın en sevgili kullarıyla beraber
haşredilmesi için ticaret adamının mutlaka doğru, dürüst ve güvenilir bir insan
olması gerektiğini de nazara vermektedir.

Evet, İslâm’ın ticaret ahlâkını esas alan bir tâcir, dürüstlüğü, doğru
sözlülüğü ve güvenilirliği ile muhatabına güven vermelidir. Müşterinin
bilgisizliğini, gafletini ve ihtiyaç içinde olmasını suistimal etmemeli ve asla
kimseyi aldatmamalıdır. Hatta aldatan ve kandıran bir insan olmayı, İslâm
dairesinin dışına çıkma gibi saymalı ve böyle bir akıbetten ürkmelidir. Evet,
mü’min aldansa da aldatmaz. Hazreti Sâdık u Masdûk Efendimiz, bir satıcının,
ıslandığı için tartıda normal ağırlığından daha fazla gelen bir miktar buğdayı
satmaya çalıştığını görünce, “Niçin ıslak tarafı halkın görebilmesi için üste
getirmedin?” diyerek onu ikaz ettikten sonra, “Bizi aldatan bizden
değildir.”12 buyurmuş; kusurlu bir malı, ayıbını söylemeden satmanın bir
Müslümana yakışmayacağını ve ondan gelen paranın da helâl olmayacağını
belirtmiştir.

Mahşerde nebilerle beraber olacak tâcirin en önemli vasfı sıdktır. Yalan
söylemek ve hele yalan yere yemin etmek büyük günahlardandır. Allah Teâlâ,
çok küçük menfaatler elde etmek için Nam-ı Celîlini kullananların ve
yeminler ederek insanları aldatanların ötede yüzlerine bakmayacaktır.  Bu
hakikati dile getiren Resûl-i Ekrem Efendimiz, “elbisesini yerlerde sürüyerek
kibirle yürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek malını
fâhiş bir fiyatla satmaya çalışan” kimselerle Cenâb-ı Allah’ın
konuşmayacağını, yüzlerine rahmet nazarıyla bakmayacağını ve onları can
yakıcı bir azapla cezalandıracağını haber vermiştir.13

Ticaret erbâbı için en az sıdk kadar önemli olan emniyet vasfı, alışverişte
âdil davranmayı, ölçü ve tartıyı tam yapmayı ve hileden uzak durmayı



gerektirmektedir. Kur’ân-ı Kerim, geçmiş toplumların gerileyiş, çöküş ve
yıkılış sebepleri arasında ölçü ve tartıda haksızlık yapmalarını da saymakta;
meselâ, Hazreti Şuayb’ın peygamber olarak gönderildiği Medyen ve Eyke
halklarını helake götüren sebeplerden birisinin de ölçü ve tartıda hile
yapmaları olduğunu hatırlatmaktadır.14

Diğer taraftan, ticaret akdinde bulunan hiç kimsenin aldatılmaması için
dinimizin emirleri istikametinde bir dizi tedbirler tavsiye edilmiş; meselâ,
alışveriş ve borçlanma anlaşmalarının kayıt altına alınması gerektiği
vurgulanmıştır. Ayrıca, bir ticarî malı pahalanması gayesiyle stoklayıp daha
yüksek bir fiyatla satmak için piyasaya arzını geciktirmek anlamına gelen
“ihtikâr” ve gerçek alıcı olmayan bir kimsenin satış bedelini arttırmak
maksadıyla fiyat yükselterek müşteri kızıştırması diyebileceğimiz “neceş” gibi
haksız rekabet çeşitleri de yasaklanmıştır. Dolayısıyla, bir tâcirin, söz konusu
hadis-i şerifin şemsiyesi altına girebilmesi için ticaretteki bu türlü gayrimeşru
muamelelerden de kaçınması gerekmektedir.

Çarşı Cephesindeki Kahramanlar
Zannediyorum, sohbetimize mevzu teşkil eden nebevî beyanı anlayabilmek

i ç i n ِيلاـَعَمْلا ُبَسَتْكُت  ِّدـَكْلا  ِرْدـَقِب   “Meşakkat ölçüsünde mükâfat elde
edilir.”15 darb-ı meselini de göz önünde bulundurmamız icap ediyor. Evet, bir
iş ne kadar zor elde ediliyorsa ve o uğurda ne ölçüde meşakkatlere tahammül
göstermek gerekiyorsa, onun sevabı da o kadar çok olur. Nitekim, cephede
düşman tarafından gelebilecek saldırıları gözetlemek için bir saat nöbet
bekleme bir sene ibadete denk tutulmuştur. Düşman karşısında savaşıp şehit
olma ise, bambaşka bir hayat mertebesine yükselmeye ve ötede nebilerle ve
sıddıklarla beraber Cennet’e yürümeye vesile sayılmıştır. Şayet, sâdık ve emin
tâcire, ahirette en kutlulardan müteşekkil olan o üç zümre ile beraber bulunma
vaad ediliyorsa, demek ki onu da bekleyen bazı zorluklar vardır. İşte, ticaret
hayatında karşı karşıya kalacağı zorlukları aşabilmesi için ahirette nâil olacağı
o büyük mevki ve mükâfat müjdelenerek dürüst tâcirin iradesi takviye
edilmektedir.

Evet, bazı kimseler cismanî arzuları ve şehevanî duygularının altında kalır
ve aldanırlar. Bazıları rahat-rehavet, yurt-yuva ve ev-bark gibi dünyalıklara
takılır, yolda kalırlar. Diğer bazıları da dünyaya bütün bütün meftundurlar;
mala-mülke, servet ü sâmâna asla doymaz ve hep daha çok zenginlik arzularlar.
Bu arzularını gerçekleştirmek için de gayrimeşru işlere bile tevessül eder ve
burası adına ard arda yatırımlar yaparken ahiret hesabına sürekli kaybederler.



Sâdık, iffetli ve helâlinden kazanan bir ticaret adamı ise, pek çok insanın
ayağının kaydığı bu hususlarda temkinli davranır, kaygan zeminleri dikkatli
adımlar ve hep ahiretin yamaçlarını düşünerek hileden, yalandan, müşteriyi
kandırmaktan ve haksız kazançtan ısrarla uzak kalır. Ayrıca, böyle biri, çarşı
pazarda cirit atan binlerce şeytanın hücumlarına rağmen, haram-helâl
mülâhazasına bağlı olarak alışveriş yaptığı sürece, onun işinin başında
geçirdiği ve geçireceği dakikalar da ibadet sayılır.

İşte, bu kayma noktalarında iradesinin hakkını verip mü’mince duruşunu
koruyabilen ve kendini zorlayarak istikamet çizgisinde işini devam ettirebilen
sâdık ve emin bir tâcir, buradaki cehd ü gayretine ve hâlis niyetine mükâfat
olarak ötede nebilerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşrolur. Böylece o,
ticaretten vazgeçmediği ve dünyayı ihmal etmediği gibi ahiretine de gereken
ehemmiyeti göstermiş ve ebedî saadete vesile uhrevî ücretini de elde etmiş
olur. Zaten, bir açıdan sırat-ı müstakim, dünyayı ihmal etmemenin yanında,
insanın kendisini ve ahiretini de gözetmesinin farklı bir unvanıdır.

Hâsılı; ticaretini güzel bir niyet, doğruluk ve emniyet üzere götürebilen,
helâlinden kazanıp başkalarına el açmadan ailesinin nafakasını temin etme
gayesiyle çarşı pazar dolaşan, kazancında diğer muhtaç mü’minlerin de hakları
olduğunu düşünerek darda kalmışlara gücü nispetinde el uzatan ve elde ettiği
kârın bir kısmını dinin i’lası yolunda ebediyet yatırımı olarak değerlendiren
tâcirler hadiste müjdelenen bahtiyarlardır. Dahası onlar, “... öyle yiğitler
vardır ki, ne ticaret, ne alışveriş onları Allah’ı zikretmekten, namazı hakkıyla
ifa etmekten, zekâtı vermekten alıkoymaz. Onlar kalblerin ve gözlerin
dehşetten hâlden hâle döneceği, alt üst olacağı bir günden endişe ederler.”16
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Bu Şeref Bize Yeter!..
Soru: Hazreti Ömer (radıyallâhu anh) efendimizin Mescid-i Aksa’nın

anahtarlarını almaya giderken ortaya koyduğu hâl bize ne ifade etmektedir?
Cenâb-ı Allah’a hakkıyla kul olmak insana nasıl bir ruh hâleti
kazandırmaktadır?

Cevap: Hazreti Ömer (radıyallâhu anh) döneminde, bugünkü Suriye ve
Filistin toprakları da Müslümanların eline geçmişti. Fetihten sonra, ordu
kumandanları Mescid-i Aksa’nın anahtarlarını isteyince, oranın ileri gelenleri,
“Biz, Mescid-i Aksa’nın anahtarlarını alacak zatın vasıflarını çok iyi biliyoruz;
bu anahtarları ondan başkasına asla veremeyiz!” demişlerdi. Daha onlar,
aralarında bu konuyu müzakere ederlerken, Hazreti Ömer (radıyallâhu anh)
hazineden bir deve almış, hizmetçisini de yanına katarak yola koyulmuştu.

En Büyük Şeref Vesilesi
İzzeti tevazu ile atbaşı götüren büyük Halife, yanlarındaki tek deveye

hizmetçisiyle beraber nöbetleşe olarak binmeyi kararlaştırmış ve bir süre yaya
daha sonra da bir müddet deve üzerinde olmak üzere Kudüs önlerine kadar
gelmişti. Onun bu şekilde Mescid-i Aksa’ya yaklaştığını haber alan muzaffer
komutanlar, “İnşaallah, Ürdün nehrini geçerken deveye binme sırası Hazreti
Ömer’e gelir. Aksi hâlde, kendi saraylarında ihtişam ve debdebeden başka bir
şey görmeyen Bizans halkı, Halife’yi hizmetçisini deveye bindirmiş, kendisi
paçalarını sıvamış ve devenin yularından tutmuş bir hâlde görürlerse yanlış
mülâhazalara girer ve onu hafife alırlar.” diyerek dua etmeye durmuşlardı.
Onlar, bu şekilde dua etseler de –takdir-i ilâhî– tam nehri geçecekleri zaman,
yürüme ve devenin yularından tutma sırası yine Hazreti Ömer’e gelmişti.

Mü’minlerin Halifesini karşılamak için nehrin kenarına koşanlar hayretler
içinde kalmışlardı. Çünkü, dünyanın o dönemdeki en büyük devletinin
hükümdarı, ayağındaki mestleri çıkarıp koltuğunun altına koymuş, hizmetçisini
taşıyan devenin yularını eline almış, sıradan bir insan gibi başı önde
yürüyordu. Dahası, üzerinde de giysi olarak bir izar (gömlekten az uzun tek
parça elbise, peştemal) ve bir sarıktan başka bir şey yoktu. Ayrıca, yüce
Halife’nin o basit elbisesi, oraya gelinceye kadar, devenin üstündeki semere
sürtüne sürtüne birkaç yerinden yırtılmıştı, o da her defasında bu yırtık yerleri
–birer şeref nişanesi ekler gibi– yeniden yamamıştı.

Onu istikbal eden Müslümanlardan bazıları bu durumu biraz yadırgadıklarını
ve Rumlara açılan bir kapı mahiyetindeki o topraklarda İslâm Halifesinin böyle



görünmesini uygun bulmadıklarını ifade etmek istemişlerdi. Nihayet, içlerinden
sözü dinlenen birisi, “Emirü’l-mü’minîn! Büyük bir kalabalık sizi bekliyor;
bu insanların önüne bir sultana yaraşır şekilde aziz ve heybetli bir kılık
kıyafetle çıksanız!..” demeye kalkışınca, daha o sözünü bitirmeden, adalet
timsali yüce Halife, “Allah bizi İslâm dini ile aziz kılmıştır; bundan başka bir
şeyde izzet aramamız beyhudedir. Mademki, bizi aziz eden İslâm’dır; izzeti
ve şerefi onun dışında aramayız ve istemeyiz.” diyerek sesini yükseltmişti.
Bütün bu olup bitenleri bir köşeden seyreden Kudüs’ün ruhanî reisleri, “İşte,
biz, anahtarları ancak bu zata veririz; çünkü, kitaplarımızda haber verilen
vasıfların hepsi bunda mevcuttur.”  demiş ve onları Hazreti Ömer’e teslim
etmişlerdi.

Tabiîlik Esastır
Aslında, Hazreti Ömer efendimiz gibi bir ruh insanının başka türlü

davranması da düşünülemezdi. Allah’a kul olmayı en büyük iftihar vesilesi
sayan ve bunun ötesinde başka şereflere iltifat etmeyen bir insana, izzet ve
tevazuu cemeden o hâlden başkası yakışmazdı. Zaten o, fakirâne ve sade bir
hayat tarzını ihtiyar etmiş, hayatını hep aynı çizgide götürmüş, ömür boyu
zâhidâne yaşamış ve ruh dünyasındaki izzet ve hamiyeti temennasız bir tavır
olarak dışa aksettirmişti. Dolayısıyla, her zamanki hâl üzere hareket etmek ona
tabiî geliyordu; kendini başkalarına beğendirme lüzumu hissetmiyor ve o
gayeye matuf gayretleri sun’îlik olarak değerlendiriyordu. Öyle bir sun’îlikle
kendini ifade etmenin samimiyetsizlik olacağına ve karşı tarafta tereddüt hâsıl
edeceğine inanıyordu. Bu açıdan, Emirü’l-mü’minîn’in bir hususiyeti vardı.

Meseleyi kendi açımızdan değerlendirecek olursak; bugün biz, normal
hayatımızda da kendimize çeki-düzen vermeye çalışıyor, yememize-içmemize
dikkat ediyor ve kılık-kıyafetimize özen gösteriyoruz. Hatta, çoğumuz frenk
tarz-ı telebbüsüne alışmışız, giyim-kuşamımızı belli kalıplara göre ayarlıyoruz.
Değişik lüksler edinmişiz, fantezilere girmişiz ve bunları genel tavrımızın bir
yanı hâline getirmişiz. Dolayısıyla, bizim başkalarının karşısına çıkarken
fakirâne ve zâhidâne bir tavra girmemiz sun’î olur. Günümüzde normal kabul
edilen ve bizim de tabiî görüp sahiplendiğimiz bir uygulamayı sadece
“görünme” duygusuyla değiştirmemiz, kelimenin tam mânâsıyla “riya” sayılır
ve muhataplarımızın gönlüne de şüphe atar. Tevazuya niyet tevazuu izâle eder;
“görünme” kastıyla bir kalıba girme, insanları kandırma mânâsına gelir. Bu
itibarla, biz, her zaman nasılsak başkalarına karşı da öyle bir hâl
sergilemeliyiz; olduğumuz gibi görünmeli ve asla sun’îliklere girmemeliyiz.
Tabiîlik peşinde olmalı ve hep tabiî davranmalıyız.



Konuma Göre Tavır
Diğer taraftan; Hazreti Ömer efendimiz o gün devlet-i âliye-i İslâmiye’nin

başındaki bir Halifeydi. Konumu itibarıyla o, başına bir çuval bile geçirseydi,
karşı taraf onun önünde serfurû etmek, iki büklüm olmak zorundaydı. Dahası,
güç ve kudret elindeyken Emirü’l-mü’minîn’in o denli mütevazi oluşu, onun
ihtişam ve heybetini âdeta katlıyordu. Bir darbeyle Sâsâni’yi, bir hamleyle de
Bizans’ı dize getiren bir insanın zihinlerdeki ihtişamı ve kalblere saldığı
haşyet, onun kılık-kıyafetini görmelerine, düşünmelerine ve
değerlendirmelerine fırsat vermiyordu. Dolayısıyla, Hazreti Ömer’i tabiîlikten
uzaklaştıracak bir durum da söz konusu değildi.

Bize gelince; –bazılarının zannına göre– kast sisteminin alt basamaklarında
ancak yer bulabiliyoruz. Büyük devletlerle kıyaslandığımızda fakir ve ezik bir
ülkenin vatandaşları addediliyoruz. Maalesef, özellikle bir kısım aydınlarımız
başta olmak üzere çoğumuz bu hâli bir komplekse de dönüştürmüş bulunuyoruz.
Bazı devletlerin ekonomik durumlarına, askeri güçlerine, teknolojik
terakkilerine... bakınca gökteki yıldızları seyrediyormuşuz gibi bir hâl alıyor ve
kendimizi küçük, basit, seviyesiz görme hastalığından ve zillet izhar etmekten
bir türlü kurtulamıyoruz. İşte, bu kompleks içinde bulunduğumuz ve kendi
kimliğimizi aradığımız sürece, başkalarının yadırgayabileceği bir giyim
kuşamda, hâl ve edada ısrar etmemiz izzetli davranmak değil kendi
değerlerimizi âleme duyurabilmenin önünü tıkamak demektir. Böyle bir
durumda en uygun davranış, -dinin mutlak emirlerine ters olmamak şartıyla–
umum tarafından hüsnükabul görecek bir kılık kıyafeti tercih etmektir.

Meselâ, önemli bir toplantıya giderken güzelce giyinip hazırlanma ve
herkesin normal göreceği bir kıyafetle orada bulunma varken, tabiî görünme
kastıyla ev kıyafetleriyle o toplantıya katılma günümüz insanları için bir
sun’îlik sayılır. Böyle bir tavır, bizi üçüncü, dördüncü, hatta beşinci sınıf bir
toplumun fertleri kabul eden kimselere duygu ve düşüncelerimizi anlatabilme
yolunda da hiçbir fayda sağlamaz. O türlü bakışlar varken, –öze bağlı kalma
mülâhazasıyla bile olsa– insanların yadırgayacağı bir imajla onların karşılarına
çıkmamız dinlenme ve kabul görme şansımızı bütün bütün azaltır. Bu itibarla
da, muhataplarımız karşısında söz sahibi olabilmemiz, söyleyeceklerimizi
eksiksiz söyleyebilmemiz ve kendimizi tam anlatabilmemiz için başlangıçta
onların da tuhaf karşılamayacağı bir edada olmamıza ihtiyaç vardır. Böyle bir
davranış, âdet ve göreneklerimizden taviz verme de demek değildir. Bu, karşı
tarafı üstün görmekten kaynaklanan bir komplekse bağlı yapılıyorsa, işte o
zaman tavizdir ve özden uzaklaşmadır; fakat, dine hizmet mülâhazasına bağlı ve



muhatapların önyargılarını kırmaya matuf ise –zannediyorum– Cenâb-ı Hakk’ın
da bağışlayacağı uygun bir üslûptur.

İç Doygunluk
Aslında, kıymet, itibar, büyüklük, yücelik, şeref ve haysiyet mânâlarına gelen

“izzet” tabiri öz olarak kalbdeki doygunluğu ifade etmektedir. Evet, “iç
doygunluk” erdemine ulaşan kimselere göre, izzet ve itibar boy bos, soy sop,
giyim kuşam, kılık kıyafet, makam mansıp ya da servet ü sâman ile kazanılmaz;
şeref ve haysiyet, halka hizmetkâr olmakta, hak ve hakikatin yanında
bulunmakta, dine bağlılıkta ve kulluk vazifesini hakkıyla yerine getirmekte
aranır. Bu inanıştaki insanlar için debdebe ve ihtişam arayışı mânâsız ve boş
bir uğraştır; çünkü, böyleleri iman nurları sayesinde kalbî doygunluğa ulaşmış
ve gönül itminanına ermişlerdir.

Evet, dine intisabın ve imanla nurlanmanın hâsıl ettiği izzeti hissedebilenler
için ondan başka şeref arayışı fuzulîdir. Çünkü, Allah’a intisabın çok büyük bir
pâye olduğunu kavrayabilen, dinin ruhunu içine sindirebilen ve dini, hayatına
hayat kılabilen bir insanın tavırları, davranışları, oturuş kalkışı, hâdiseleri
yorumlayışı ve dünyaya bakışı kat’iyen sırtındaki urbalarla ölçülüp
tartılmayacaktır, hâl ve tavırlarındaki ciddiyetle, imanının dışa akseden
şualarıyla tartılıp değerlendirilecektir. Zira, böyle biri, her zaman aynı
inanmışlıkla ve doygunlukla hareket eder; onun her hâli mescide giriyor,
namaza duruyor, Allah huzurunda bulunuyor gibi ciddi, vakur ve öteler
televvünlü olur. O kendini bulmuş bir insandır, doludur, doygundur ve itminana
ermiştir. Gönül hayatı itibarıyla bu doygunluğa ve dolgunluğa erişen bir insan
otursa da kalksa da, yürüse de koşsa da, konuşsa da sussa da... her hâli diğer
insanlar üzerinde tesirli olur, saygı uyarır. Hiç kimse, o insanın sırtındaki
urbaya takılıp kalmaz. Âdeta onun üzerindeki her şey şeffaflaşır. İnsanlar,
sadece onun duygu ve düşüncelerine, hatta ruhunun derinliklerine odaklanır.

Boşluk Doldurma Cehdi
Bu doygunluğa ulaşamamış ve İslâm’ın kazandırdığı şeref ve haysiyeti

gönlünde duyamamış kimselere gelince, işte onlar izzeti giyim kuşamda, kılık
kıyafet ve nam ü nişanda ararlar. Gönüllerindeki o boşluğu bazen bir urbayla,
kimi zaman muğlak ifadelerle, bazen sağdan soldan aşırdıkları parlak
görünümlü kuru malûmatla, bir başka zaman da tuhaf hareketlerle, acayip
tavırlarla doldurmaya çalışırlar. Bir sürü eksik, bir sürü boşluk vardır onların
gönüllerinde, hâl ve tavırlarında. Dini bilgileri hiç yoktur, ya da çok azdır
onların; bu eksiklik büyük bir boşluk hâsıl eder gönül dünyalarında.. dinî hayatı



içlerine sindiremediklerinden dolayı duygu ve düşünceleri sığdır; bu sığlık
vicdan genişliği adına bir başka boşluk oluşturur ruhlarında.. bilgi onların kalb
ve kafalarında mârifete dönüşmemiştir, nazarîlik amelîliğe inkılap etmemiştir;
dolayısıyla onlar hamdırlar, olgunlaşamamışlardır, karakter adına sürekli gel-
gitler yaşamaktan kurtulamamışlardır.. bu durum da onlarda iç içe başka
boşluklara sebebiyet vermektedir. İşte, böyle kimseler, o boşluklarını
doldurabilmek için –az evvel ifade ettiğim gibi– tavırlarında, davranışlarında,
kılık kıyafetlerinde, konuşmalarında, el ayak hareketlerinde ve hatta
mimiklerinde hep yabancı malzemeye başvurur, lükse ve fantezilere girer ve
sürekli dolgu malzemesi kullanmaya çalışırlar. Bir mânâda lükslerle boşluk
doldurma cehdi, fantezilerle eksikleri giderme gayreti gösterirler. Dolayısıyla,
onlar yücelik ve yükseklik vesilelerini kendi gönüllerinde, iç derinliklerinde
değil, dışarıda ve dolgu malzemelerinde ararlar.

Hâsılı, Hazreti Ömer efendimiz gibi “Allah bizi İslâm dini ile aziz kılmıştır;
bundan başka bir şeyde izzet aramamız beyhudedir.” diyebilmemiz ve Hakk’a
intisabın kazandırdığı şerefi gönlümüzde duyabilmemiz, bütün komplekslerden
kurtularak “iç doygunluk” dediğimiz kalb itminanını yakalamamıza bağlıdır.
Zira, Yaratıcı’ya yönelen, gerçek kıblesine dönen ve arzulara kulluk, kuvvete
kulluk, şehvete kulluk, şöhrete kulluk gibi çeşit çeşit kulluklardan kurtularak
sadece Hakk’a kul olmak suretiyle en büyük pâyeye ulaşan bir insan iç
doygunluğa ermiş bir insandır. O, Hazreti Mevlâna edasıyla, “Kul oldum, kul
oldum, kul oldum... Her köle, hürriyete erince mesut ve bahtiyar olur. Ben Sana
kulluğumla saadet ve sevinci buldum.”1 diyen ve kulluğuyla beraber bir çeşit
sultanlığa eren bahtiyardır.
1 Mevlâna, Mesnevî 5/227.



Subjektif Mükellefiyet
Soru: “Subjektif mükellefiyet” ne demektir? Bu mükellefiyetin hududunu

her insanın kendi vicdanı mı belirler?
Cevap: “Subjektif”; yalnız bir kişiye mahsus olan, sadece bir şahıs ya da bir

grup için muteber sayılan, eşyanın hakikatine değil de ferdin düşünce ve
duygularına dayanan, izafî, şahsî, enfüsî, indî ve dar bir daireye ait demektir.
Subjektif kelimesi, daha çok objektif sözünün zıddı olarak kullanılmaktadır.
“Objektif” ise; fertlerin şahsî görüşlerinden bağımsız olan, hemen herkes için
geçerli bulunan, küllî, afakî ve kuşatıcı mânâlarına gelmektedir.

Bu iki kelimenin ihtiva ettiği mânâlar açısından; “objektif yükümlülük”,
usûlüddin mizanlarıyla sınırları belirlenen, dinin özündeki kolaylık prensibine
dayanan ve herkes için geçerli olan vazife ve sorumlulukların; “subjektif
mükellefiyet” ise, her ferdin, şahsî duyuş, hissediş, idrak ve değerlendirmeleri
neticesinde kendi üzerine aldığı vazifelerin ve vicdanî ölçüler çerçevesinde
kendisi için belirlediği mesuliyet çizgisinin unvanıdır.

Modern ceza hukukunda, zarar verici davranışın belli bir şahsın kusuruna
bağlanması “subjektif sorumluluk” kavramıyla dile getirilmektedir; ama, fıkıh
metodolojisinde “subjektif mükellefiyet” diye bir tabir yoktur. Bu terkipteki iki
kelimeden biri Fransızca diğeri ise Arapça asıllıdır; bununla beraber,
“mükellefiyet”
konusunun önemli bir derinliğini, dilimize mal olan ve günümüzde çok
kullanılan “subjektif” kelimesiyle tavsif etmenin bir mahzuru olmasa gerektir.
Evet, “subjektif mükellefiyet” ifadesi, Fıkıh Usulü kitaplarında bir ıstılah
olarak ele alınmamıştır; fakat, onunla anlatılmak istenen düşünce, hem bütün
selef-i salihînin hayatına yön vermiş hem de dünden bugüne hemen her fakîhin
eserinde önemli bir mülâhaza olarak yer tutmuştur. Binaenaleyh, İmam Şâtıbî
“Muvâfakât” isimli kitabında, Mekke ve Medine dönemlerinde vaz’ edilen
hükümleri karşılaştırırken, Mekkî teşrîin bir mânâda subjektif mükellefiyete
açık olduğunu ve Hak dostlarının umumiyetle Mekke dönemindeki emirleri esas
alarak yaşadıklarını nazara vermiştir.1

Mekkî Teşrî
İmam Şâtıbî gibi âlimlerin de dikkat çektikleri üzere; Mekke dönemindeki

emir ve yasaklar genellikle mutlak bırakılmış, herhangi bir şart ve kayıtla
sınırlandırılmamıştı. Bunların büyük çoğunluğu, mükelleflerin kendi
değerlendirmelerine ve şahsî içtihatlarına havale edilmiş ve böylece her



mükellefin, o küllî emir ve yasaklar içerisinden kendi güç yetirebildiği kadarını
tatbik etmesine imkân tanınmıştı. Namaz, oruç ve zekât gibi ibadetler öz ve asıl
itibarıyla emredilmiş, faiz, içki ve kumar gibi günahların da kötülükleri
gösterilmişti; ne var ki, hem emirler hem de yasaklar mutlak olarak zikredilmiş,
henüz haklarında bazı kayıtlar getirilmemişti. Meselâ, herkes Allah yolunda
infakta bulunmaya teşvik edilmişti ama mallarının ne kadarını infak etmeleri
gerektiğine dair bir sınır konmamıştı. Dolayısıyla, o gün herkes kendi imanının
derinliğine, İslâmî heyecanının debisine ve mârifet enginliğine göre bir çizgi
belirliyor; kimisi malının kırkta birini, kimisi de yarısını Allah için veriyordu.
Hazreti Ebû Bekir2 ve Hazreti Hatice gibi cömertlikte zirve ruhlar ise “Mevlâ-
yı Müteâl infakı emretti ama o hususta bir tahdit koymadı; öyleyse bana, her
şeyimi O’na feda etmek düşer!” deyip bütün varlıklarını infak ediyorlardı.

O dönemde Müslümanlar, emredilen güzel amelleri yapmak, yasaklanan
çirkinliklerden de uzak durmak için var güçlerini harcıyorlardı. Onlar, salih
amellerin bütününe tâkatlerinin yettiği ölçüde sarılmaya çalıştıkları gibi,
münkerâtın ve fuhşiyâtın her çeşidine karşı da çok temkinli davranıyor ve
onların kötülükteki seviyelerine bakmadan hepsinden aynı şekilde
kaçınıyorlardı. Meselâ; faiz ve içki gibi yasaklar ancak Medine döneminde
açıktan açığa ve tevile, tefsire mahal kalmayacak şekilde bildirilmişti; fakat,
sahabenin pek çoğu daha Mekke’deyken bu fiillerin çirkinliklerine imada
bulunan âyetler gelir gelmez onlardan vazgeçmişlerdi ve artık o günahların
semtine dahi yaklaşmıyorlardı.

Ne var ki, Medine’ye hicretten sonra, İslâm coğrafyası her geçen gün biraz
daha genişlemiş ve halk fevc fevc Allah’ın dinine girmeye başlamıştı. Bunun
tabiî bir neticesi olarak da, özellikle muamelât konusunda fikir ve tatbikat
farklılıkları baş göstermiş; hususiyle yeni Müslüman olanlar kendilerini
ilgilendiren mevzuların tafsilâtlı olarak ortaya konmasını istemişlerdi. Mevcut
esasları açıklayıcı ve mukaddimeleri tamamlayıcı mahiyetteki hükümlere,
haram ile mekruh, helâl ile mendup gibi sahaların arasını ayıracak sınırların
belirlenmesine ihtiyaç duymuşlardı. Bunun üzerine, Mekke döneminde tespit
edilen küllî kaideler, Medine’de bazı cüz’î hükümlerle tekit ve teyit edilmiş;
mücmel bulunan Mekkî esaslar tafsilâtlı olarak anlatılmış, birkaç ihtimalli
beyanlara açıklık kazandırılmış, mutlak ifadeler kayıtlar altına alınmış ve
umumî prensipler tahsis edilmişti. Medine devrine ait bu tefsîr, tafsîl, takyîd ve
tahsîslerle önceki küllî esaslar tamamlanmış ve din bütün objektifliğiyle ve
herkesi kuşatıcılığıyla kemale erdirilmişti.

Aslında, Mekkî teşrîi esas alan selef-i salihîn için, Medenî hükümler bir
mânâda ruhsatları ihtiva ediyordu. Onlar, Medine-i Münevvere’de her



meselenin asgarîsinin belirlendiğine ve hiç olmazsa o kadarını yapan bir
insanın kurtulacağına inanıyor; fakat, kendileri için o ruhsatlarla amel etmeyi
dûnhimmetlik sayıyorlardı. Meselâ; beş vakit namazı kılanın vazifesini yapmış
olacağını kabul ediyorlardı; çünkü, namaz ibadetinin alt sınırı beş vakitle tahdit
edilmişti; ancak, kendileri hemen her gece yüzlerce rekât namaz ikâme etmekten
dur olmuyorlardı. Ramazan ayında oruç tutanın oruç mükellefiyetini eda etmiş
olacağını ve Hak nezdinde o sorumluluktan kurtulacağını düşünseler de, söz
konusu kendi nefisleri olunca, senenin yarısından fazlasını oruçlu geçirmeyi
bile az görüyorlardı.

Evet, Medine döneminde gelen ruhsatlar, onları Mekkî olan azîmetlerden
uzaklaştırmadı; kulluk yolunda bütün gayretlerini ortaya koymaktan
vazgeçirmedi. Onlar hep Mekke teşrîinin mutlak hükümlerini esas aldılar ve
azîmetler kuşağında yaşadılar. Meselâ; “Namazı ikâme et!” emrine kayıtsız,
şartsız inkıyat etti ve hemen her gece yüzlerce rekât namaz kıldılar. Öyle ki,
namaza karşı gösterdikleri teveccüh âdeta bir keramete dönüşüyordu; bast-ı
zamana mazhar oluyor ve bir gecede birkaç yüz rekât namazı ikâme
edebiliyorlardı. Onların arasında iki rekâtta Kur’ân-ı Kerim’i hatmeden
insanlar bile vardı. Onlar, Medine-i Münevvere’de dinin objektif yanının halk
seviyesinde tebliğ edildiği ve orada meselenin asgarî ve mecburî yönünün
nazara verildiği inancıyla, “Allah Teâlâ’nın bizim üzerimizdeki ihsanları
nâmütenâhîdir. Ömür boyu hiç başımızı kaldırmadan secde etsek, yine de bir
gözün şükrünü dahi eda etmiş olamayız. Öyleyse, biz, kendi küçüklüğümüz ve
Mevlâ-yı Müteâl’in azameti, kendi sıfırlığımız ve Rabbimizin nimetlerinin
sonsuzluğu mülâhazası içinde Cenâb-ı Hakk’a teveccüh edip ibadette
bulunmalıyız. Evet, biz Medenî teşrîye saygılıyız ama Mekkî hükümlerle amel
etmeliyiz!..” dediler ve ömürlerini bu istikamette değerlendirdiler. İşte,
“subjektif mükellefiyet”in ifadesi olan bu mülâhaza, selef-i salîhinin
büyüklüğüne çok yakışan bir duygunun neticesiydi ve herkesi değil sadece
kendilerini bağlayan bir düşünceydi. Sahabe-i kiram başta olmak üzere, Tabiîn
ve Tebe-i Tabiîn devrinde Ehlullah hep bu çizgide yaşadı; sonraki nesiller
arasında yetişen Hak dostları da hep ilklerin izinde bu yolda yürüdüler.

Harem Dairesinin Âdâbı
Diğer taraftan, bir insanın mârifet ufku da onun mükellefiyet çizgisinin

belirlenmesinde çok önemli bir unsurdur. Hak dostları, ِراَرْب َْألا ُتاَنَـسَح 
َنِیبَّر َقُمْلا ُتاَِئّیَس   “Ebrârın öyle iyilikleri vardır ki, onlar mukarrebîn için

günah sayılır.”3 demişlerdir. Bu söz de, –füruat açısından– şer’î kıstasların



bazı insanlara göre değişiklik gösterebileceğini ifade etmektedir. Evet, bazı
kimseler vardır ki, onlar konumları itibarıyla, daima hıfz u inayet altındadırlar
ve onların da bu himayeye karşı vefalı davranmaları beklenir. Bu itibarla, avam
ukûbet endişesiyle Hakk’a sığınırken, ebrar makam ve derecâtı muhafaza
duygusuyla O’nda fâni olmaya çalışırlar; fakat, mukarrebîn halkasındakiler
O’ndan başka her şeye karşı kapanma peşinde olmalıdırlar.

Bir insan, mârifet ufku açısından kendisini Cenâb-ı Hakk’a çok yakın
hissediyorsa, meselâ, bir kurbet kahramanının dediği gibi “Başımı secdeye
koyarken Arş-ı İlâhî’ye dokunacakmış gibi oluyorum.” diyorsa, artık o harem
dairesine alınmış demektir ve onun her hareketinin hareme uygun olması
gerekir. Gayri o, sokakta değildir, giriş kapısında değildir, koridorda ya da
bekleme salonunda da değildir; harem dairesine girmiş, otağını sarây-ı
hümâyunun merkez noktasına kurmuştur. İşte orada, oturma da başka türlü olur
kalkma da, konuşmanın da keyfiyeti değişir susmanın da.. harem dairesindeki
tavır ve davranışlar tamamen hususîdir. Hatta, çoğu zaman orada dili tutmak
yetmez, o makam gönlün meyillerini de zabtetmeyi gerektiren bir makamdır.

Sıradan bir insan, içinden geçen duygu ve düşüncelerden dolayı sorumlu
olmayabilir; fakat, gözlerinin içine yabancı bir hayal girmemesine azmetmiş
mukarreb bir kul, ihtimal tahayyüllerinden dolayı da hesaba çekilir. Nitekim,
Muhâsibî “Er-Riâye li hukûkillâh” adlı eserinde mükellefiyeti yedi mertebeye
ayırmış ve belli seviyenin insanlarının hayallerinden dahi hesaba çekilme
endişesiyle yaşamalarının lüzumunu belirtmiştir.4 Sadece bir iyiliği ya da
kötülüğü işleyen değil, sevabı ya da ikâbı netice verecek olan o fiili işlemese
de, taakkul, tasavvur ve hatta tahayyül derecesinde ona meyleden bir insanın da
o meylinin karşılığını göreceğini söylemiştir. Bu itibarla, Ehlullahtan kurbet
ufkunun üveykleri, akıllarından geçen sevimsiz her düşüncenin ve bir anlık da
olsa kalblerine bir buğu gibi düşen her çirkin duygunun bir tokat olarak
suratlarına çarpılacağından korkmuş ve hep hayallerini de temiz tutmaya gayret
göstermişlerdir.

Dahası, onlardan bazıları, Cenâb-ı Hak’la münasebetleri bir an kesilse
mahvolacaklarına inanmış; ne zaman O’nunla irtibatlarının azıcık
perdelendiğini hissetseler ve muvakkat bir bulutlanmaya maruz kalsalar
neredeyse kalbleri duracak kadar korkmuşlardır. “Sen Allah’ın kuluysan,
kullukta daimî olmalısın. Cenâb-ı Hakk’ın sana karşı rubûbiyetinde ve
ulûhiyetinde herhangi bir inkıtaya şahit oldun mu? Allah Teâlâ’nın sana Rab
olmadığı bir an-ı seyyale biliyor musun? Saat değil, dakika değil, saniye değil,
salise değil, âşire değil.. O’nun sana teveccüh etmediği bir an var mı? Mevlâ-
yı Müteâl, sana mütemâdî Rab iken, O’nun mâbudiyeti, ulûhiyeti ve rubûbiyeti



kesintisiz devam ediyorken, sen nasıl olur da kendi kendine bir kısım inkıtalara
girersin, O’nunla münasebetini nasıl kesersin?” şeklindeki kelâm-ı nefsîlerle
kendilerini sürekli sorgulamış, hep bu düşüncelerle nefes alıp vermiş ve her
zaman O’nu görüyor ya da en azından O’nun tarafından görülüyor olma
şuuruyla yaşamışlardır. İşte, bu mülâhaza da mukarrebîne ait subjektif bir
mülâhazadır ve bu düşünceden doğan yükümlülük subjektif bir mükellefiyettir.
Bu, belli seviyenin insanlarının özel hâllerine ait hususî bir münasebettir; o
münasebete göre de, hususî bir mükellefiyet söz konusudur.

Şefkat Tokatları
Kendisini iman ve Kur’ân hizmetine adamış öyle insanlar vardır ki, onlar

bazı şükür televvünlü düşüncelerinden dolayı bile istiğfar ederler. Meselâ,
tahdîs-i nimete bağlı olarak, “Şükürler olsun, Cenâb-ı Hak bize bu kadar temiz
arkadaş ihsan etti, vatana ve millete hizmet yolunda bunca imkân verdi.. sonra
dünyanın dört bir yanına açılma fırsatı bahşetti, fedakâr ruhların gönüllerini
hicret duygusuyla doldurdu; onların çoğu gittikleri yerlerde aylarca maaş
alamadılar ama yine de ihlâsla çalıştılar, vazifeyi bırakıp geriye dönmeyi
düşünmediler. Öyle inanıyorum ki, bu adanmış ruhlar gelecekte çok şey ifade
edecekler!..” deseler, hatta bu duyguyu dile getirmeseler, sadece mülâhaza
safhasında bıraksalar, yine de hemen başlarını seccadeye koyar ve iki büklüm
bir hâlde “Estağfirullah” derler. Neden?!. Çünkü, Allah’ın sonsuz güç ve
kuvveti varken, başka vesilelere tesir isnat etmeyi sinsi ve gizli şirk sayarlar.

Onlar, duygu ve düşünceleri açısından bu kadar incelerden ince oldukları
gibi, tavır ve davranışları zaviyesinden de kılı kırk yararcasına hareket ederler.
Cenâb-ı Hak’la hangi seviyede münasebet kurabilmişlerse, o seviyeye göre
muameleye tâbi tutulacakları inancıyla hâl, tavır ve davranışlarına çeki-düzen
verirler. Hatta onlardan bazıları, affedersiniz, banyoda ve tuvalette açılıp
saçılmayı bile hayaya muhalif görürler. Nitekim, Ebû Musa el-Eş’arî
Hazretleri’nin (radıyallâhu anh) “Gece karanlığında yıkanırken belimi
doğrultmaktan hayâ ediyorum; bir yerim açılacak diye ödüm kopuyor!”5 sözü
bu ufkun insanlarındaki hassasiyetin sesi soluğudur.

Evet, bu seviye insanları, huzur ve maiyyet âdâbına aykırı her davranış ve
her düşünceden çok korkar, kalbde yoğunlaşıp basîret ufkunu sarabilecek
büyük-küçük her gafletten kaçar, himmet kanatlarını açıp sürekli Hakk’ın
rahmet ve inayetine sığınma cehd ü gayretiyle oturup kalkarlar. Dahası,
kalblerine, sırlarına, ahfâlarına perde olan bütün mâsivâyı benliklerinin
derinliklerinden söküp atmaya ve Cenâb-ı Hak ile münasebetlerine yakışan bir
duruş sergilemeye çalışırlar.



Ayrıca, subjektif mükellefiyetin seçkin temsilcileri, konumlarına yakışmayan
her düşünce ve hareketten dolayı hemen cezalandırılabilirler. Sıradan kimseler
günah sınırına varıp ulaşmayan hataları sebebiyle mücâzat görmeseler bile,
belli mertebenin insanları sehivlerinden dolayı da tecziye edilirler. Bu hakikate
binaen, Nur Müellifi, Kur’ân hizmetinde bulunan adanmışların beşeriyet
muktezası olarak yaptıkları hatalar neticesinde şefkat tokatları yediklerini
anlatmış ve bu şefkat tokatlarının hizmette hâlisane çalışanları intibaha
getirerek onlara bir kere daha konumlarını ve vazifelerini hatırlattığını
belirtmiştir. Hazreti Üstad, bu tokatları anlatmaya başlarken, hakperest ve
mütevazi tabiatının gereği olarak önce kendi hakkında şefkat tokatı olduğuna
inandığı hâdiselere atıfta bulunmuş; sonra da kendilerinden izin alarak bazı
talebelerinin başından geçen vakıaları nakletmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri, şefkat tokatı olarak isimlendirdiği hâdiselerden
birisini şöyle hikâye etmiştir: “...Kur’ân’ı yeni bir tarzda yazmak hususunda
talebelere bir vazife açıldı. Hakkı Efendi’ye de hisse verildi. Elhak, o
hissesine sahip çıktı. Bir cüz’ü güzel yazdı. Fakat derd-i maişet zaruretiyle
kendini mecbur bilip, gizli dâvâ vekâletine teşebbüs etti. Birden, bir şefkat
tokadı yedi. Kalemi tutan parmağı muvakkaten kırıldı. “Bu parmakla hem dâvâ
vekâleti yapmak, hem Kur’ân’ı yazmak olmaz!” diye, lisan-ı mânâ ile ihtar
edildi. Dâvâ vekâletine teşebbüsünü bilmediğimiz için, parmağına hayret
ediyorduk. Sonra anlaşıldı ki, kudsî, sâfi hizmet-i Kur’âniye, gayet temiz,
kendine mahsus parmakları başka işe karıştırmak istemiyor.”6

Demek ki, bu türlü ilâhî ikazlar, bazı hususî lütuflara mazhar olmuş insanlara
konumlarını hatırlatmakta ve onların durmaları gerekli olan yeri gözden
geçirmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda, konumlarının hatalara bile
tahammülü olmadığını ve mârifet ufuklarına yakışmayan davranışlarının bir
şefkat tokatına sebebiyet verebileceğini vurgulamaktadır. Bu açıdan, şefkat
tokatları da bir hususî yükümlülüğün gereğini yapmamadan kaynaklanmakta ve
bu yönüyle subjektif mükellefiyet kategorisi içine girmektedir.

Nerede Fütûhât-ı Medeniyye
ve Nerede Fütûhât-ı Mekkiyye?!.
Unutulmamalıdır ki; subjektif mükellefiyetler, belli seviyedeki insanlara özel

yükümlülüklerdir; bunlar, mârifet ehline, Allah’ı iyi bilenlere, hakikî mânâda
O’na inananlara, yakîn mertebelerinden birine otağını kuranlara ve kurbet
kahramanlarına has mükellefiyetlerdir. Bu itibarla, umum insanlar Medine’deki
mukayyed ve dar alanlı kullukla, yani herkesi bağlayan objektif emirlerle



mükelleftirler. Normal bir insanı, subjektif mükellefiyet çizgisine zorlamak ona
“teklif-i mâlâ-yutak”ta bulunmak mânâsına gelir ve “Kolaylaştırın,
zorlaştırmayın...”7 hakikatine ters bir davranış sayılır. Evet, henüz
cismaniyetten sıyrılamamış bir insana o ufku göstermek, onu taşıyamayacağı
çok ağır bir yükün altına sürmek ve belini kırmak demektir.

Oysa, dinde asla zorluk yoktur; İslâm “yüsr” (kolaylık) üzere vaz’ edilmiştir.
Fıtratları ve karakterleri gözetmeden, onu şiddetlendiren ve ağırlaştıran, dinin
ruhuna zıt bir iş yapmış olur. Resûl-i Ekrem Efendimiz, “Bu din kolaylıktır.
Hiç kimse kaldıramayacağı mükellefiyetlerin altına girerek dini geçmeye
çalışmasın; (insan ne yaparsa yapsın yine de mutlaka bir kısım eksik ve
kusurları vardır ve) galibiyet dinde kalır.”8 mealindeki hadis-i şerifiyle bu
hakikate dikkat çekmiştir. Öyleyse, insanlara güçlerini aşkın sorumluluklar
yükleyerek, dini yaşanmaz hâle getirmemek gerekir. Kolaylık üzere bina
edilmiş ve müsamahaya dayalı gelmiş bu dinde pek çok af alanı bulunduğunu
hep hatırda tutmak icap eder.

Nitekim, Nur Müellifi, “Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir.”9

derken dinin özündeki bu kolaylığa işaret etmiş ve objektif olan kaideyi dile
getirmiştir. Yani, bütün insanları bağlayan bir hüküm söz konusu olduğunda, en
zor şartlar altındaki kimselerin de nazar-ı itibara alınması gerektiği esasına
binaen, nâmüsâit şartlara maruz kalan bazı mü’minlerin abdest de dahil bir
saate sıkıştırmak suretiyle de olsa namazlarını mutlaka kılmaları gerektiğini
ifade etmiştir. Evet, aslında mü’minler, namazlarını miraca çıkıyormuş gibi
derin bir şuur ve huşu ile ikâme etmelidirler; fakat, miraç televvünlü namaz
ufkunu yakalayamayanlar, onu en azından kendilerini kötülüklerden ve
fuhşiyâttan alıkoyacak şekilde eda etmeye çalışmalıdırlar. Buna da muvaffak
olamayanlar, bari ülfet alaşımlı namazdan vazgeçmemeli ve hiç olmazsa
mükellefiyetlerini yerine getirip ötede hesaptan kurtulmalıdırlar.

Hazreti Bediüzzaman, “Sakın deme, ‘Benim namazım nerede, şu hakikat-i
namaz nerede!’ Zira bir hurma çekirdeği, mânen bir hurma ağacı gibidir.”10

buyurarak, namazı sadece bir mükellefiyet olarak eda eden âmi bir insanın bile
amel defterine bir ibadet hissesi kaydolacağını belirtmiş; avamın ümidini bütün
bütün kırmamak ve insanları yeise düşürmemek için objektif olanı öne
çıkarmıştır. Yine o, kendisi sabahlara kadar ibadet ü taat ve evrâd ü ezkârla
meşgul olduğu hâlde, teheccüt namazının iki rekât dahi olsa kılınabileceğini
söylemiş ve hiç olmazsa teheccüdün asgarîsinin ihmal edilmemesini istemiştir.
Hazreti Üstad’ın “Farzları yapan, kebîreleri işlemeyen kurtulur.”11 demesi de,
ağır şerait altında hakikî takva dairesine girmenin çok zor olduğu bir dönemde,



ruhsatlarla amel eden insanların da daire dışında kalmamaları için avama
Medenî teşrîi işaret etme ve objektif olanı gösterme kabilinden bir ifadedir.

Hâsılı, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz kendisi
ayakları şişene kadar namaz kıldığı12 hâlde, ümmetine hep güçlerinin yettiği
kadarını teklif etmiş13 ve onlara ibadet nev’inden bile olsa altından
kalkamayacakları işleri üzerlerine almamaları tavsiyesinde bulunmuştur. Bu
açıdan, hem namaz gibi ibadetleri tam duyma hem de ibadet ve ubûdiyetten öte
bir ubudet insanı olma meselesi bir seviye ve gönül işidir. Bütün mü’minler,
ibadet konusunda hem keyfiyet hem de kemmiyet itibarıyla her zaman daha ileri
mertebelere teşvik edilirler ama bu hususta bir ikrah söz konusu değildir. Ne
var ki, her mü’min, ferdî hayatı açısından kendisini zorlamalı, daha derin bir
kul olmaya çalışmalı ve gücü yetiyorsa Mekkî teşrîye göre yaşamalıdır.
Başkaları mevzubahis olduğunda ve hususiyle de avam hakkında söz
söyleyeceği zamanlarda, İmam Rabbânî Hazretleri’nin “Fütûhât-ı Medeniyye
varken, Fütûhât-ı Mekkiyye kitabına bakmayız.”14 sözüne kulak vermeli;
Muhyiddin İbn Arabî Hazretleri’nin Fütûhât-ı Mekkiyye’si gibi subjektif
mükellefiyet çizgisini gösteren eserleri değil, Medine döneminde tefsîr, tafsîl,
takyîd ve tahsîslerle tamamlanan ve bütün objektifliğiyle ortaya konan
disiplinleri esas almalıdır. Vicdanının belirleyeceği mârifet ufku zaviyesinden
kendisini Fütûhât-ı Mekkiyye’den mesul tutsa bile, halkı “teklif-i mâlâ-yutak”
sayılacak yükümlülüklere zorlamamalıdır.
1 eş-Şâtıbî, el-Muvâfakât 4/239.
2 Bkz.: Tirmizî, menâkıb 16; Ebû Dâvûd, zekât 40.
3 Bkz.: Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd 4/276; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  5/137.
4 Bkz.: el-Muhâsibî, er-Riâye li hukûkillâh s.126-129.
5 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 1/100; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/260.
6 Bediüzzaman, Lem’alar s.55 (Onuncu Lem’a, Beşincisi).
7 Buhârî, ilim 11, edeb 80; Müslim, cihâd 8.
8 Buhârî, îmân 29; Nesâî, îmân 28.
9 Bediüzzaman, Sözler s.21 (Dördüncü Söz).
10 Bediüzzaman, Sözler s.290 (Yirmi Birinci Söz, Birinci Makam).
11 Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.118.
12 Bkz.: Buhârî, teheccüd 16, rikak  20; Müslim, sıfâtü’l-münâfikîn 81
13 Bkz.: Buhârî, îmân 29; Nesâî, îmân 28.
14 Bkz.: İmam Rabbânî, el-Mektûbât 1/125 (131. Mektup), 222 (143. Mektup).



Ağlattığın Yeter, Güldür Onları!..
Soru: Valideyne sevgi ve hürmetin sadece bazı özel günlere s ığıştırılmaya

çalışıldığı günümüzde, çoğu Kur’ân talebelerinin dahi anne-baba hukukunu
tam gözetmedikleri söylenebilir. Dine ve millete hizmet yolunda koşarken
karşılaşılan çeşitli meşguliyetler ve hicret gibi zaruretler bu meselede
mazeret teşkil eder mi?

Cevap: Maalesef, pek çok değer ölçüsünün unutulduğu, ailevî ve içtimaî
esasların yerle bir olduğu zamanımızda, anne-baba hakkı da bu umumî
yozlaşmadan nasibini aldı. İnsanın en başta hürmet etmesi gereken iki kudsî
varlık, bugünün şımarık nesilleri tarafından sadece birer yük gibi kabul edilir
oldu. Aslında, daha küçük birer canlı hâlinde var olmaya başladıkları günden
itibaren, hep anne-babanın omuzlarında dolaşan ve onların kucaklarında gelişip
büyüyen çocuklardı yük olan; fakat, anne-babanın derin şefkati, yavrularını yük
değil mukaddes birer emanet olarak görmelerini sağlıyordu. Onların hayat boyu
devam eden fedakârlıkları karşısında çocukların da onlara sevgi ve hürmetle
muamele etmeleri hem bir insanlık borcu hem de bir vazifeydi; her insan, kendi
ebeveyninin kadrini bilmeli ve onları Hakk’ın rahmetine ulaşmaya vesile
saymalıydı. Heyhat ki, günümüzde sadece Allah’a karşı saygısız olanlar
arasında değil, O’nu sevdiğini iddia edenlerin içinde bile, anne ve babalarının
varlıklarını istiskal eden, yaşamalarına karşı bıkkınlık gösteren ve sürekli
saygısızlıkta bulunan insan bozması canavarlar türedi.

Huzur Evi mi, Hicran Yurdu mu?
Ne acıdır ki, artık anne-babalar yalnızlığa ve kimsesizliğe mahkûm

yaşıyorlar; biraz yaşlanıp elden ayaktan düşünce kendilerini düşkünler evinde
buluyorlar. Önceleri “darülaceze” denilen, şimdilerde biraz kibarlaştırılarak
“huzur evi” adı verilen bu hicran yurtlarıyla teselli olmaya, senede bir gün
kendilerine uzatılacak çiçeklerle avunmaya çalışıyorlar.

Oysa, insan çocuklarını bağrına basamadığı, torunlarını kucağına alamadığı,
ne ihtimamla büyüttüğü ciğerparelerini sevemediği ve onlara bakıp bakıp
“Yavrularım!..” diyemediği bir yerde nasıl huzurlu olur ki!.. Kendisine sevgi ve
hürmetle nazar eden yakınlarının bulunmadığı, onun için bir tencerenin
kaynamadığı ve çoğu zaman arayıp soranının olmadığı bir mekânda mutluluğu
nasıl bulur ki!.. Biz kendi kafamızda mevhum bir huzur tasarlamışız; o
tâli’sizler yuvasına “huzur evi” demekle onun sakinlerinin de gerçekten huzurlu
olacaklarını sanmışız. Allah’tan ki bu müesseseler ve oralarda bazı samimî



gönüller var da yaşlılarımızı bütün bütün sokağa terk etmiyoruz; kendileri gibi
muhtaç kimselerin arasına atıp bıraksak bile hiç olmazsa bir rahat yatak, bir
sıcak çorba imkânı sağlıyoruz. Akabinde, onların da bizim var olduğunu
vehmettiğimiz huzuru duymaları için zorlayıp duruyoruz. “Daha ne olsun, ne
güzel yiyip içip yatıyorlar!” der gibi bir tavır takınıyoruz.

Hâlbuki, insan hayvanlar gibi yiyip içen, sonra da yan gelip yatan ve bu
şekilde saadete eren bir mahlûk değildir. İnsan, çevresine alâka duyan, tabiata
açık bir fıtratı bulunan, evlât ve torunlarıyla, hatta torunlarının torunlarıyla
münasebeti olan ve ancak tabiatından kaynaklanan bu alâka ve münasebetlerin
gerekleri yerine getirildiği zaman huzur bulan bir varlıktır. Bir tüketim mevsimi
hâlini alan hususî zaman dilimlerinde “dostlar alışverişte görsün” kabilinden
sözde arayıp sormalar ve sun’î tavırlar mutlu etmez insanı. Senede bir eline
tutuşturulan bir demet çiçek sadece onun gönlündeki hasret ateşini
alevlendirmeye yarar, dindirmez hicranını. O alâkaya, sevgiye ve içten bir
tebessüme muhtaçtır; yalnızca yeme, içme ve sıcak döşekte uyuma karşılamaz
mânevî ihtiyaçlarını.

Kur’ân Üslûbu ve Valideyn
Genelde, Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i seniyyede, insanın, tabiatı ve

cibilliyeti itibarıyla arzu duyduğu, bir zorlama olmadan yaptığı ve yapmaktan
lezzet aldığı hususlar fazlaca nazara verilmemekte; onlarla alâkalı fıkhî
hükümlerin ve hukukî disiplinlerin tespitiyle iktifa edilmektedir. Fakat, şayet
nefsin hoşuna gitmeyen ve insanın yapmakta zorlanacağı bir husus ele
alınıyorsa, o zaman o meselenin ehemmiyeti daha genişçe anlatılmakta ve
herkes o işe teşvik edilmektedir.

Meselâ; izdivaç, hem fert hem de toplum hayatı açısından çok önemli bir
meseledir; ailenin teşkili, milletin bekâ ve devamı, ferdin duygu ve
düşüncelerinin dağınıklıktan kurtarılması ve cismanî hazlarının zapturapt altına
alınması ancak evlilik ile mümkündür. Bununla beraber, dini kaynaklarımızda
“Aman hemen izdivaca yönelin, sakın hiç durmayın en kısa zamanda evlenin;
evlenmezseniz şöyle derbeder olursunuz!” türünden tehditler ve evliliğe
teşvikler yoktur. Teşvik ve tergîb adına sadece onun fıtrî bir ihtiyaç olduğu ve
meşruluğu ifade edilmiştir. Çünkü, izdivaca karşı insanların tabiatlarından
kaynaklanan bir istek zaten vardır; bir teşvik olmasa da insanlar evliliği
arzulayacaklardır. Dolayısıyla, hem Kur’ân-ı Kerim hem de Sünnet-i seniyye
insanları izdivaca heveslendirmekten ziyade, evliliğin sağlıklı yürümesi ve
huzur vaadetmesi için gerekli olan kuralları ortaya koymayı esas almış; nikâhın
şer’i çerçevesini belirlemiş ve eşlerin haklarını, biribirine karşı vazife ve



sorumluluklarını detaylıca anlatmıştır.
Bu espriye bağlı olarak, âyet ve hadislerde anne-baba hukuku üzerinde

ısrarla durulmuş ve onların haklarının gözetilmesi ve valideyne zulüm etmekten
kaçınılması hususunda tergîb (teşvik etme, isteklendirme) ve terhîblerde
(sakındırma, uzaklaştırma) bulunulmuştur. Zira, insan tabiatında başkalarıyla
alâkadar olma ve onların ihtiyaçlarını görme isteği sınırlıdır; cibillî olarak
onda kendisini anne-babasına adama iştiyakı yoktur. Her insan mutlaka anne-
babasına karşı belli ölçüde bir alâka duyar; ama valideynin şefkati evlâdı için
kurban olmayı dahi sıradan bir iş hâline getirse bile, çocuğun anne-babayı
görüp gözetmesi biraz iradesini zorlamasına bağlıdır. Oysa, çocuk kendisini
onların hoşnutluğunu kazanmaya vakfetse, valideynin memnuniyetini Hakk’ın
rızasına vesile bilerek hizmette hiç kusur etmese, sürekli onların gözlerinin
içine baksa ve onları asla incitmese, hatta bir manolya gibi buruşup
solmalarından korkarak onlara dokunurken bile dikkatli davransa... anne ve
babanın bütün bu güzel muamelelere hakkı vardır. Bundan dolayı da, Kur’ân ve
Sünnet, iradenin hakkının verilmesi icap eden böyle önemli bir mesele üzerinde
ısrarla durmakta ve tergîb ü terhîbler sıralamaktadır.

Bu tergîb ü terhîblerde ortaya konan nükte de çok latîf ve ibretâmizdir: Allah
Teâlâ, ana-babayı “valideyn” diye isimlendirerek ikisini bir varlık gibi
göstermekte, Kendi haklarını zikrettikten hemen sonra anne-babanın hukukunu
nazara vermektedir; öyle ki, mevzu ile ilgili âyetlerde Peygamber hakkı bile
araya girmemektedir. Meselâ, Cenâb-ı Hak, “Allah’tan başkasına ibadet
etmeyin. Anneye ve babaya güzel muamelede bulunun.”1 buyurmakta ve Kendi
hakkıyla valideynin hukukunu yan yana, beraberce vurgulamaktadır. Sonra da,
şayet onlardan her ikisi veya birisi yaşlanmış olarak evlâdın yanında bulunursa,
onlara hizmetten yüksünmemek, hatta “öff!” bile dememek, onları azarlamamak,
tatlı ve gönül alıcı sözler söylemek gerektiğini belirtmekte; şefkat ve tevazu ile
onlara kol kanat gerilmesini emretmektedir. Evet, Allah Tebâreke ve Teâlâ,
anne-babanın evlât üzerindeki haklarını anlatırken, onlara öf demeyi bile
yasaklamakta ve onları azarlamayı, küçük görmeyi, yalnızlığa terk etmeyi
haram kılmaktadır. Özellikle bebek sütten kesilene kadar annenin çektiği
sıkıntıları ve anne-babanın çocuklarına karşı ortaya koyduğu fedakârlıkları
hatırlatmakta ve “Hem Bana, hem de annene babana şükret! Unutma ki
sonunda dönüş Bana’dır!”2 mealindeki ilâhî beyanıyla valideynin haklarını
Kendi hakkından ayırmayarak hem o valideyni nasip eden Zât’ına şükrü hem de
anne-babaya teşekkürü evlâdın borcu ve vazifesi saymaktadır. Onların dinî
esaslara ters olmayan isteklerinin yerine getirilmesini, –müslüman olmasalar
bile– gönüllerinin hoş tutulmasını, dünyevî ihtiyaçlarının giderilmesini ve



kat’iyen aradaki irtibatın kesilmemesini emir buyurmaktadır.

Dön Anne-Babana!..
Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz de, pek çok söz, hâl

ve tavrıyla anne-baba hakkının gözetilmesi gerektiği üzerinde durmuş; “ukûk”u
(vâlideynin hak ve hukukunu gözetmeyip onlara zulmetmeyi) en büyük üç günah
arasında şirkten sonra ikinci sırada saymıştır.3 Anne-babasına hürmette kusur
edenin, Hakk’a karşı gelmiş ve kendisine yazık etmiş olacağını belirtmiştir.
Nitekim, bir gün peşi peşine üç defa, “Yazıklar olsun o kimseye!” demiş;
Ashab-ı Kiram’ın “Ey Allah’ın Resûlü, kimdir kendisine yazık eden o
tâli’siz?” suali üzerine “Ana-babası veya bunlardan birisi yanında
ihtiyarladığı hâlde, onları hoşnut etmek suretiyle Cennet’e giremeyip
Cehennem’i boylayan kimse.”4 buyurmuştur.

Dinimizde valideynin hukuku o kadar önemlidir ki, Sâdık u Masdûk
(sallallâhu aleyhi ve sellem), bir soru üzerine “Cihada denk bir amel
bilmiyorum.”5 demesine rağmen, huzuruna gelerek cihada katılmak istediğini
söyleyen pek çok sahabiye “Annen, baban sağ mı?” diye sormuş, “evet”
cevabını alınca da, “Git, anne-babana hizmet et. Senin cihadın onların
yanında; yapış annenin ayaklarına, Cennet orada.”6 buyurmuştur.

Yine, hadis kitaplarında Fahr-i Kâinat Efendimiz’e biat etmek için gelen
birinden bahsedilir. Ashab-ı kirâmın altın halkasına girmekle şereflenen o
sahabî, en kutlu elleri tutar ve “Sana biata koştum ama annem babam arkada
hicranla ağlıyorlardı.” der. Şefkat Peygamberi (sallallâhu aleyhi ve sellem),
hemen ellerini geri çeker, memnuniyetsizliğini yüz işmizazlarıyla ifade ederek
şöyle seslenir: “Dön anne-babana, dön de ağlattığın gibi güldür onları!”7

Hizmet Mazeret Olamaz!..
Bu temel kaideler zaviyesinden meseleye bakacak olursak, anne-babanın

hukukunu gözetme hususunda hiçbir mazeret geçerli değildir; her fert onlara
karşı vazifelerini eksiksiz eda etmek mecburiyetindedir. Bu vazife, herkes
kadar hizmet erlerini de alâkadar eden bir mesuliyettir. Emr-i bilmaruf nehy-i
anilmünker düşüncesinden ve dine hizmet gayesinden kaynaklanan bir kısım
zaruretler bazılarımızı bazı yerlere bağlayabilir; ailemizden ve vatanımızdan
uzak diyarlarda yaşama ile karşı karşıya bırakabilir. Fakat, ne ile karşılaşırsak
karşılaşalım, nerede yaşarsak yaşayalım, bunlar sıla-yı rahimi ve valideyni
görüp gözetmeyi ihmal etmemize mazeret sayılamaz. “Hizmet adına koşuyorum,
öyleyse, onların hukukunu gözetmesem de olur” mülâhazası bir aldanmadan



ibarettir. Dahası, anne-babaya bir başka kardeşin ya da akrabanın bakıyor
olması da diğer çocukları mesuliyetten kurtarmaz; onların hakları diğerleri
üzerinde devam eder.

Bu açıdan, hizmet mülâhazası ve hicret düşüncesi çok önemli olsa da, anne-
babayı ihmal etmeye sebebiyet vermemelidir. Sevgi erleri engin bir şefkatle
bütün insanlığın saadeti adına diyar diyar dolaşırken, kendi anne-babalarını,
aile fertlerini ve akrabalarını da unutmamalıdırlar. Belki iki vazifenin de
hakkını beraberce verebilecekleri hizmet zeminleri ve imkânları oluşturmaya
çalışmalıdırlar.

Keşke şartları zorlasanız ve anne-babanızı yanınıza alsanız. Kaldığınız
evlerin mimarisini bile bu gayeye matuf olarak plânlayıp anne-baba ya da nine-
dede için yarı beraber yarı müstakil haneler hazırlayarak, onlara istedikleri
zaman kendilerini dinleme, dilediklerinde de torunlarını sevme fırsatı tanısanız.
Şayet, buna muvaffak olabilecek imkânlara sahip değilseniz, hiç olmazsa belli
bir zaman takdir ederek onları devamlı ziyaret etseniz, ellerini öpüp gönüllerini
alsanız; birkaç gün yanlarında kalarak hâl hatırlarını sorsanız, bazı işlerini
görseniz, ihtiyaçlarını giderseniz. Onlara gerçekten değer verseniz, saygı ve
hürmet gösterseniz ve tecrübelerinden, bilgi ve becerilerinden istifade etseniz.
Yine imkân bulabilirseniz, onları kısa süreliğine de olsa ara sıra kendi evinizde
misafir etseniz; hizmet ettiğiniz beldeyi, arkadaş çevrenizi ve hayat tarzınızı
onlara gösterip gönüllerine itminan salsanız.

Bunların hiçbirini yapamıyorsanız –ki bunlar yapılamayacak şeyler değildir
ve onlar için ne yapsanız değer– içinde yaşadığınız çağın muvâsala ve
muhâvere (iletişim ve haberleşme) imkânlarını kullansanız; sık sık telefon
etseniz, hatta görüntülü telefonlarla ya da İnternet aracılığıyla onlarla
görüşseniz; siz onların güzel yüzlerini görseniz, doysanız; onlar da sizi
mimiklerinizde bile seyretseler, hasret giderseler.. ve ister yanınızda kalsınlar
ister misafir olarak gelsinler isterse de telefon ve İnternet vasıtasıyla sizinle
görüşsünler, bütün bu görüşüp konuşmaları, yapılan hizmetlerin büyüklüğünü
anlatma yolunda birer fırsat olarak değerlendirseniz. Gayesiz ve başıboş
olmadığınıza inanmalarını sağlasanız; vazifenizin mahiyetini ve keyfiyetini
anlatarak, vesile oldukları için onların hasenât defterlerine de pek çok sevap
yazılacağına, buradaki hasret ve hicrana bedel ötede ebedî vuslatı
kazanacaklarına onları inandırıp yüzlerini güldürseniz.

İnanmış Valideynin Tavrı
Gerçi, siz ne derseniz deyin, ne anlatırsanız anlatın, kafaları tatmin olsa bile

ayrılıktan dolayı kalbleri mutlaka burkulacaktır. Fakat, bu kadarcık bir burkuntu



da insaniyetin muktezasıdır. Çocuğu vefat etmiş bir anneye “Senin çocuğun kuş
oldu, Cennet’e gitti. Öbür tarafta Allah ona şefaat hakkı verecek, Cehennem’in
alevlerine sürüklendiğin bir anda o seni Cennet’in içine çekecek” deseniz; o
kadıncağız mutlaka biraz teselli bulacak, azıcık sevinecektir ama yine de
gönlüne söz geçiremeyecek, “Keşke, beni böyle boynu bükük bırakıp
gitmeseydi!” demekten de kendini alamayacaktır. İşte, sizin anne-babalarınız da
belki böyle bir burkuntu yaşayacaklar; ama şayet siz dert ve davanızı onlara iyi
anlatabilirseniz, onlar da her şeye rağmen yüreklerine taş basacak ve
ayrılığınıza razı olacaklardır.

Evet, siz anlatmaya gayret edeceksiniz; “Anneciğim, babacığım! Bakın,
dinimize ve milletimize hizmet etmeye, her yanda bayrağımızı dalgalandırmaya
ve öz değerlerimizi âleme duyurmaya çalışıyoruz. Sizin arzu ettiğiniz de bu
değil mi? Siz de Allah’ın rızasını kazanmak, Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ı hoşnut
etmek istemiyor musunuz? Siz de biliyorsunuz ki, rıza-yı ilâhiyi, şefaat-i
nebeviyeyi elde etmenin yolu buradan geçiyor ve şimdiye kadar binlerce insan
bu yolda yürümüşler. Ecdadımızın bazıları evlerini barklarını terk etmişler, bir
daha yurtlarına yuvalarına dönememişler. Hatta siz de hep anlatırsınız;
babalarınız, dedeleriniz, amcalarınız i’lâ-yı kelimetullah veya vatan müdafaası
ya da ırz-namus davası uğrunda cepheden cepheye koşmuşlar, senelerce
askerlik yapmışlar ve bir daha geri gelememişler. Bir evden beş insan gitmişse,
ancak birisi dönmüş, dördü şehit düşmüş. Milletimizin en parlak dönemlerinde
bile evinden ayrılıp giden, bir cephede şehadet şerbeti içen insanların sayısı
şimdi ayrılıp gidenlerin adedinin belki on katıydı. O günlerde dahi on evin
dokuzunda feryad u figân vardı, çığlık vardı, gözyaşı vardı!..” diyecek ve
derdinizi dile getireceksiniz. Kollarına atılacak, sarılacak, ellerini öpecek ve
“Hakkınızı ödeyemem, isterseniz gitmeyeyim ama...” deyip boynunuzu
bükeceksiniz. Emin olun, siz bu kadarcık bir samimiyet ve hürmet ortaya
koyunca, Anadolu’nun temiz insanları, ayyüzlü anne-babalarınızın hepsi, bir
gün babamın bana dediği gibi “Orada bekleyenlerin var...” diyecek ve size
hizmet beldelerinizi işaret edeceklerdir.

Manisa’ya tayin olduğum günlerde Erzurum’a gidip sıla-yı rahimde
bulunmuş, anne-babamın ellerini öpmüş ve birkaç gün yanlarında kaldıktan
sonra yeni yerime gitmek için onlardan izin istirham etmiştim. “Müsaade
ederseniz gidip vazifeye başlayayım.” deyince, babam “Önümüzdeki
Perşembe’ye kadar gitmesen, yanımda kalsan!” dedi. Ben karşılık vermedim,
sadece boynumu büktüm ve gitmemin daha hayırlı olacağını ima ettim. Babam,
derince düşüncelere daldı, biraz bekledi, sonra gözleri yaşlı, ellerini omuzuma
koydu, “Git” dedi, “Burada bir çift göz, orada ise binlerce göz bekliyor, git!”



Bir programa yetişme gayretiyle ellerini öpüp ayrıldım ve İzmir’e döndüm. Bir
hafta sonra, Ramazan ayının bir Perşembe gecesi babamın vefat ettiğini
öğrendim. Son anlarında onun yanında bulanamayışıma çok üzüldüm. Hele onun
keramet gösterircesine dile getirdiği “Bir hafta sonra gitsen!” teklifini hemen
kabul etmeyişim, içimde sürekli kanayan bir yara olarak kaldı. O, yaptığım işin
doğruluğuna ve bereketine inansa da, benden razı olarak “git” dese de, ben
başka bir çözüm yolu bulmalı ve arzusunu yerine getirmeli değil miydim? O bir
civanmertlik yapmışsa, bu fedakârlığı ona aittir ve onun fazilet hanesine yazılır;
fakat, acaba ben başka bir formül bulamaz mıydım? İşte, bu endişeden dolayı
hâlâ çok ciddi bir sorumluluk hissiyle iki büklüm olduğumu söyleyebilirim.

Annem yaşasaydı, doksan yaşını aşmış olacaktı; zaten elden ayaktan
düşmüştü. Fakat, öyle de olsa, şu merdivenleri çıkarken kaç defa düşünmüş ve
kendi kendime “Ah anacığım, keşke hayatta olsaydın da seni sırtıma alsaydım,
şu basamakları sırtımda çıkarsaydım; yemeğini yedirseydim, yatağını serseydim
ve doya doya ellerini öpseydim. Sen de bana ‘Oğlum, Allah seni Firdevsiyle
sevindirsin!’ deseydin, hakkımda dualar etseydin.” demişimdir. Babam için de
aynı hisleri beslemişimdir. Bunlar içimdeki ukdeler... “Keşke” demekten
alamıyorum kendimi... Emin olun, bunları size bir şey ima etme mülâhazası
taşımadan, sadece meseleyi kendi sorumluluğuma bağlayarak söylüyorum. Her
gün sırtıma alıp taşısaydım, oradan oraya götürseydim de haklarını ödemiş
olamazdım ama sevgi ve hürmetimi hiç değilse o şekilde ifade edebilmeyi çok
isterdim.

Vuslat Ahirete Kaldı
Heyhat ki, bazı şeylerin ve bazı kimselerin kıymetleri yokluklarında

anlaşılıyor. Anne, baba, amca, dayı, teyze, hala gibi insanların kıymetleri de
ayrılıklarında daha çok ortaya çıkıyor. İnsan ancak onlardan cüdâ düşünce ve
yerleri boşalınca fark ediyor onların değerlerini. Firkat ateşi sinesini yakınca
“Vah anam, ah babam” diyor, “dede, nine” diye inliyor, sağına soluna “amca,
dayı, teyze, hala” diyerek bakıyor ama artık iş işten geçmiş oluyor. Ayrılık kadr
ü kıymet bildiriyor; fakat, o andan sonra yitiği telafi etmek, eksikliği gidermek
ve o boşlukları doldurmak mümkün olmuyor.

Artık, geriye tek tesellimiz kalıyor; o da, ötede onlara kavuşmak, şayet şefaat
edebilecek ufka ulaşmışlarsa orada şefaatlerine nail olmak. Keşke Cenâb-ı
Allah bizi temiz gitmeye muvaffak kılsa da ötede biz onların ellerinden tutsak;
onlar ellerimizden tutacaksa yine tutsalar ama biz de buradaki eksikliklerimize
bedel ötede onların ellerinden tutmaya hazır olsak. Neden olmasın ki?!.
Kâinatın İftihar Tablosu Efendimiz kıyamete ait bir sahneyi şöyle anlatıyor:



Allah Teâlâ meleklerine, mü’minlerin çocukları için, “Bunları Cennet’e
götürün!” buyurur. Melekler, çocukların Cennet’e girmelerini söylerler.
Çocuklar girmek istemezler, “Anne-babamız nerede?” diye sorarlar. Melekler,
“Onlar sizin gibi günahsız değildi; görülecek hesapları var!” cevabını
verirler. Çocuklar hem ağlaşır hem de “Anne-babamızı almadan Cennet’e
girmeyiz!” derler. Bunun üzerine, Cenâb-ı Hak buyurur ki, “Ey yavrular, haydi
gidin, anne-babanızı da alıp Cennet’e girin!”8

Sahih-i Müslim’de nakledilen bir rivayette de şöyle denmektedir:
“Küçükken ölen çocuklar, Cennet’e girip çıkarlar.  Anne-babaları ile
karşılaşınca, eteklerine yapışır veya ellerinden tutarlar. Ana-babaları
Cennet’e girinceye kadar, onlardan ayrılmazlar.” 9 Taberânî’nin rivayetine
göre; Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ), “Üç çocuğu ölen, Cennet’e girer.”
demiştir. Oradakiler, “İki çocuğu ölen de girer mi?” diye sual edince
Peygamber Efendimiz, “İki çocuğu ölen de Cennet’e girer.”  karşılığında
bulunmuştur. “Bir çocuğu ölen de öyle mi?” sorusu üzerine de, “Allah’a
yemin ederim ki, çocuk düşük de olsa, annesi sabredip sevabını Allah
Teâlâ’dan beklerse, o çocuk annesini Cennet’e götürür.”10 buyurmuştur. Evet,
Cenâb-ı Hak dilerse, küçücük çocukları anne-babaların imdadına yetiştirir.
Rahmeti Sonsuz, o rahmetin muktezasını yerine getirirken çocukları da icraatına
perde birer sebep, birer argüman olarak kullanabilir. Keşke, biz de burada
salih evlât olarak yaşasak ve ötede anne-babamızın ellerinden tutsak, burada
sebep olduğumuz hicran ve hasrete mukabil orada ebedî beraberliğe vesile
olsak.

Evlâtlarının sırtlarına vurup onları hizmete salan anne-babalar, özellikle de
sinelerinde kabarıp duran şefkatten dolayı hasret ve hicranı daha derinden
duyan anneler, ne mübarek ve güzel insanlardır onlar. “Git oğlum, yürü kızım;
iyi yoldasınız, doğrular arkasındasınız. Bugün uyuşturucu kullananlar var,
cismaniyetinin altında kalıp ezilenler var, bir şeytanî çukura yuvarlanıp bir
daha doğrulamayanlar var. Allah’a şükür ki, siz O’nun yolundasınız. Kim bilir,
şu hizmetleriniz sayesinde ötede bize de el uzatır, bizi de kurtarırsınız” diyen
şefkat kahramanları, ne yüce, ne bahtiyar kullardır onlar... Çok büyük
görünüyorlar gözüme, şefkat ve saygı hissi dolduruyorlar yüreğime. Birer âbide
gibi duruyorlar önümüzde. İşte, Refia annemden ayırmadığım bu muallâ
annelerinizi siz de çok aziz tutmalısınız. “Sırtında gezeceğim.” dese, tereddüt
etmeden “İşte sırtım, bin anacığım.” demelisiniz. Kadının horlandığı, hakir
görüldüğü ve kendi değerlerinden uzaklaştırıldığı günümüzde siz annelerinize
en yüksek payeyi vermeli ve gerçekten Cennetinizi onların ayakları altında,
onlara hizmette aramalısınız.



Ebedî Hüsran İhtimali ve Bir Teselli Vesilesi
Zinhar, bu konuda hataya düşmeyin, yanlış yapmayın. Unutmayın; anne-

babanın hakkını gözetme meselesinde kaybedenler ebediyen kaybederler. Bu
hakikate binaen, kolay kolay yemin etmeyen Nur Müellifi, vâlideynin
hukukundan bahsederken birkaç defa, “sözüme kanaat et, kasem ederim şu
hakikat gayet kat’idir...”11 demekten kendini alamaz. Başka eserlerde öyle
konuşmaz; ele aldığı mevzuyla alâkalı sağlam deliller ortaya koymakla ve akla
hitap etmekle yetinir. Fakat, söz konusu anne-baba olunca, âdeta çığlık olur
inler; onların hor hakir görülmeleri ve istiskal edilmeleri karşısında feryat ü
figân eder. Hakikati en tiz perdeden seslendirir ve hatta yeminler ederek bu
gerçek karşısında ciddi olmaları için muhataplarını uyarır.

Öyleyse, biz anne-baba hukukuna çok dikkat etmeliyiz; bu vazifenin ihmaline
mazeret olabilecek bir hususun bulunmadığına inanmalıyız. Belki bu
meseledeki kusurlarımıza karşı bir teselli kaynağı olarak sadece hâlis
niyetlerimizi ve salih amellerimizi vesile yaparak Cenâb-ı Hakk’ın
merhametine sığınmalıyız. Çünkü, biz ihsan-ı ilâhî olarak omuzlarımıza
yüklenen ve bütün hayatımızı kendisine adamamız iktiza eden bir iman
hizmetiyle de mükellefiz. Şayet, anne-babamıza karşı kusurlarımız, nefsanî
sebeplerden ve şeytanî mazeretlerden değil de gerçekten hizmet ile onlar
arasında kalmamızdan ve mecburen hizmeti tercih etmemizden kaynaklanıyorsa,
işte o zaman bizim için bir çıkış yolu olacağını ümit edebiliriz.

Onlara karşı vazifelerimizi eksiksiz yerine getirmek için çırpınıyorsak,
gerçekten şartlarımızı zorluyor ve onların rızasını almak için uğraşıyorsak, ama
bu arada aksatmamaya çalıştığımız hizmetlerin hakkını verme gayretiyle
koştururken elimizde olmadan onların hukukuna dair bir kısım kusurlara da
engel olamıyorsak, ihtimal Cenâb-ı Allah yapabildiğimiz kadarını makbul
sayar. Kim bilir, belki de onlar hakkındaki hasret ve hicranlarımızı bir kısım
hata ve kusurlarımızın telâfisine vesile kılar. Mevlâ-yı Müteâl der ki, “Senin
valideynine karşı şu kusurların var; fakat, din-i mübin uğrundaki
civanmertliklerini de görüyorum; anne-babana karşı gönlünde beslediğin
sevgi ve hürmeti biliyorum; dualarına hangi temiz duygularla onları da
kattığından haberdârım. İşte, bu samimî hislerinden ve ciddi gayretlerinden
dolayı bir gayeye bağlı yürüdüğün yoldaki kusurlarını affediyorum.”

Evet, Cenâb-ı Hakk’ın böyle harikuladeden bağışladığı kimseler vardır ve
hadis-i şerifler “Haydi seni affettim!” hitabına
mazhar bazı tâli’lilerden bahsetmektedir.12 Böyle bir mazhariyete ermenin yolu
ise, hem anne-babanın haklarını gözetme hususunda hem de iman hizmeti



uğrunda bütün imkânları değerlendirmeye çalışmak, ebedî hayat yolunda ortaya
konan hiçbir ameli yeterli bulmamak, hep ٍديِزَم ْنِم  ْلـَھ   “Daha yok mu?”
ufkunda yaşamak ve insana bir kere verilen sonsuz saadeti kazanma fırsatını
tedbirli, temkinli, dikkatli davranarak en güzel şekilde kullanmaktan
geçmektedir.
1 İsrâ sûresi, 17/23
2 Lokman sûresi, 31/14.
3 Bkz.: Buhârî, edeb 6, istitâbe 1; Müslim, îmân 143.
4 Müslim, birr 9; Tirmizî, daavât 100; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 27/243.
5 Bkz.: Buhârî, cihâd 1; Müslim, imâret 110; Tirmizî, fezâilü’l-cihâd 1.
6 Bkz.: Buhârî, cihâd 138; Müslim, birr 5.
7 Bkz.: Buhârî, cihâd 138; Müslim, birr 6.
8 Bkz.: Nesâî, cenâiz 25.
9 Müslim, birr 154; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/509.
10 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 20/146.
11 Bediüzzaman, Mektubat s.293 (Yirmi Birinci Mektup).
12 Bkz.: Buhârî, tevhîd 24; Müslim îmân 299.



Halkın İçinde Hak’la Beraber
Soru: Yalnızca ibadet, zikir, riyâzet ve tefekkürle meşgul olmak ve bu yolla

mâsivadan bütün bütün sıyrılmak için bir köşeye çekilip toplumdan uzak ve
yalnız başına yaşamayı tavsiye eder misiniz? Uzlet ve halvet konusunda
mefkûre kahramanlarının takip etmesi gereken çizgi nasıl olmalıdır?

Cevap: Uzlet; insanlarla beraber olmaktan kaçınmak, bir kenara çekilip tek
başına yaşamak ve hep yalnızlığı ihtiyar etmek mânâlarına gelmektedir.
Aslında, uzlet, halvetin bir buudunu teşkil etmektedir; dolayısıyla, aralarında
çok küçük bir fark bulunan bu iki kelime bazen birbirinin yerine de
kullanılabilmektedir. Bir tasavvuf ıstılahı olarak halvet; çevre ile her türlü
alâkayı kesme, gönlü bütün dünyevî arzulardan temizleyip benlikten sıyrılma ve
böylece Hakk’a erişme amacıyla tek başına bir hücreye kapanıp sadece zikir,
murâkabe, ibadet ve riyâzet ile meşgul olma demektir. Bir başka ifadeyle,
halvet, bir rehberin nezaretinde inzivâya çekilip kendini ibadete vermek
suretiyle, kalbi bâtıl itikatlardan, süflî duygulardan, kötü düşüncelerden, çirkin
tasavvurlardan ve fenâ tahayyüllerden arındırarak, Hak’tan gayri her şeye karşı
kapanıp latîfelerin diliyle Hak ile sohbet etmenin unvanıdır.

Bazı dönemlerde, içtimaî hayattaki çalkantılar ve özden uzaklaşmalar
sebebiyle genel atmosfer insanların kalbî ve ruhî terakkileri için namüsait bir
hâl almaktadır. Seyr ü sülûk-i ruhaniyle hayvaniyetten çıkıp cismaniyeti
bırakarak kalb ve ruhun derece-i hayatına yükselme o türlü hâllerde neredeyse
imkânsız olmaktadır. Umum insanların alabildiğine serâzad, oldukça lâubâli ve
çok çakırkeyf bir hayat tarzına alıştıkları böyle dönemlerde, gönülleri Allah’a
yönlendirmek için mecburen halvet yolunu tercih etmek gerekmektedir.
Dolayısıyla, dünden bugüne benzer şartlar altında bazı mürşitler çıraklarını
uzlete çağırmışlar, onlara halveti işaret etmişler ve hatta belli kaideler
çerçevesinde Halvetiye mesleğini başlatıp geliştirmişlerdir.

Riyâzetin Üç Esası
Evet, halvetin önemli bir yanını “uzlet ani’l-enâm”, diğer buudunu da riyâzet

teşkil etmektedir. Hak ehline göre; nefsi, bedenî arzulara karşı gemlemek ve
ruhu, kemâlât-ı insaniye semalarına doğru şahlandırmak için halktan uzaklaşıp
tek başına yaşamak kâfi değildir; yalnızlığın yanı sıra “kıllet-i kelâm”, “kıllet-i
taâm” ve “kıllet-i menâm” esasları üzerine bina edilmesi gereken bir riyâzet de
şarttır.

“Kıllet-i kelâm”; içinde gıybet, iftira, haset ve dedikodu gibi dil afetlerine



yer olmayan ve doğruluktan asla şaşmayan, az, öz ve hikmetli söz demektir.
Evet, hakikî mü’minin önemli bir özelliği sükûtunun tefekkür, konuşmasının da
hikmet olmasıdır. O, zamanı boşa harcamaktan kaçındığı gibi söz israfından da
uzak durur, kendisini zararlı kimselerle oturup kalkmaktan ve faydasız konulara
dalmaktan korur; etrafındakileri insanlığın zirve noktalarına çıkartmak için
onlarla beraber olur. O ne zaman konuşmaya dursa, Rabb’in rızasına matuf bir
şekilde Kur’ân ve Sünnet’in şerhinden ibaret sözler etmeye koyulur. Her
meseleyi evirip çevirir, sözü mutlaka Cenâb-ı Allah’a ve Resûl-i Ekrem’e
getirir; en mâlâyâni muhavereleri bile bir yolunu bulup sohbet-i Cânan ufkuna
yönlendirir. Hep hak söyler, hakikate tercüman olur ve her işi gerçek sahibine
bağlayıp sürekli mârifetten, muhabbetten, aşk u iştiyaktan dem vurur.

Şu kadar var ki, günümüzde bazı insanlara hak ve hakikati anlatabilmek için
önce onlarla diyalog yollarının araştırılması gerekmektedir. Kendimizi ifade
edebilmemiz ve kendi öz değerlerimizi tanıtabilmemiz ancak herkesle diyaloğa
geçmemizle mümkün olacaktır. Ne var ki, insanlarla tanışır tanışmaz kalkıp
mârifetullahın en ince hakikatlerinden bahsetmek de onları kaçırmaktan başka
bir işe yaramayacaktır. Bu itibarla, insanlarla akılları, idrakleri, mantıkları ve
muhakemeleri ölçüsünde konuşmak da kıllet-i kelâmın ya da hikmetli beyanın
bir esasıdır.

“Kıllet-i taâm”; az yemek, yeme-içmede itidalli olmak, helâl ve temiz
yiyecek ve içeceklerden ancak vücudun ihtiyacı nispetinde yiyip içmek
demektir. Yeme ve içmesini disipline edemeyen, abur-cubur demeden önüne
gelen her şeyi yiyen bir insanın, vücudunda biriken yağları yakması ve ihtiyaç
fazlası kalorileri harcaması mümkün değildir. Bu fazlalıklar onda kilo almaya,
göbek bağlamaya sebebiyet verecektir ki, bu fazla kilolar da onu daha çok
uykuya ve tembelliğe sevk edecektir. Böylelikle insan yeme, içme, yatma ve
uyuma fasit dairesine girmiş olacaktır ve bunlar birer gulyabani gibi onu
Allah’a yürümekten alıkoyacaklardır. Bu itibarla, insan ölçülü yiyip içmeli ve
icabında bir hekime sorarak vücudunun ihtiyacı nispetinde kalori almalıdır.

“Kıllet-i menâm”; az uyumak mânâsına gelmektedir. Riyâzetin çok önemli
bir yanı da uykunun kontrol edilmesi ve azaltılmasıyla alâkalıdır. Tıp ilminin
verilerine göre günde beş-altı saat uyku insan vücudunun ihtiyacını
karşılamaktadır. Hazreti Üstad gibi büyükler de fıtrî uykunun beş saat olduğunu
vurgulamışlardır.1 Hatta hem hekimler hem de insanın kalbî ve ruhî gelişimi
üzerinde duran İslâm ahlâkçıları beş-altı saatin ötesinde bir uykunun insana
zarar verebileceği üzerinde ısrarla durmuşlardır. Bundan dolayı, insan günlük
uykusunu en fazla beş saat olarak ayarlamalı ve hatta onu tedricen daha
aşağılara çekmeye gayret göstermelidir. Az uyuyan bir insan belki gündüz biraz



mahmurlaşır; fakat onda da ayrı bir güzellik hâsıl olur. Uyku iyice bastırdığı
anlarda gerekirse kalkıp bir bardak çay içer, abdest tazeler, biraz dolaşıp açılır
ve o rehaveti üzerinden atıp tekrar çalışmaya başlar. Şayet şartları müsaitse,
üç-üç buçuk saat geceleyin uyur; bir-bir buçuk saat de gündüz kaylûle yapar.
Böylece, uykucu insanlara nispetle her gün üç-dört saat fazladan zaman
kazanmış; okuma-yazma, vazifesini yapma ve ailesiyle meşgul olma adına o
kadar bir vakti kendisine ayırmış olur. Aksi hâlde, uyku insan ömründen çalıp
durur ve hiçbir bedel ödemeden günleri, haftaları, ayları alıp götürür. Üstelik
fazla uyku insan zihnini uyuşturur, kalbe kasvet salar ve yakîn azlığına yol açar.
Dahası, bir de insan yeme-içmeyi müteakiben hemen uykuya dalıyorsa, o zaman
başta şişmanlık olmak üzere çeşitli hastalıklar da birer birer bünyeyi sarar.

Halvette Celvete Hazırlık
Evet, tasavvuf büyüklerinin kıllet-i kelâm, kıllet-i taâm ve kıllet-i menâm

şeklinde formüle ettikleri hususlar halvetin riyâzet yanını oluştururken, onun
diğer yanını da “uzlet ani’l-enâm” teşkil etmektedir. Hak yolcusu, ölçülü yeme-
içme, zaruret miktarı uyuma ve çok az konuşma kastıyla insanlardan uzak, tenha
bir mekâna kapanır. Allah’a kurbet kapısı sayılan bu halvethânede bedenî
ihtiyaçlarını en aza indirir; hatta cismanî arzularını büyük ölçüde unutmaya
çalışır.. ve gece-gündüz durup dinlenmeden sürekli zikr u fikirle meşgul olur.
Halvetin temeli zikrullahtır; halvethâneye kapanan kul kendisini her türlü geçici
heveslerden ve dünya nimetlerinden kurtararak Hakk’a yönelmeli ve sürekli
zikirle nefes alıp vermelidir.

Aslında, uzlete çekilmekten maksat, günahtan ve günaha götürebilecek
kötülüklerden sakınmaktır. Kimileri kırk günlük fasıllarla böyle bir yolu
denerlerken bazıları da uzleti bir hayat tarzı olarak benimser ve hep halktan
ayrı yaşamayı tercih ederler. Ehlullaha göre, insan ister kısa bir süre isterse de
daha uzun bir dönem için uzlet yolunu seçsin, hak yolcusunun gönlünde yer
etmesi gereken düşünce, insanların şerlerinden kurtulmak için onlardan uzak
kalmak değil, kendi şerrinden insanların selâmette olmalarını sağlamak için
tenhada durmak olmalıdır.

Selimiye Camii’nin penceresine yazılmış şöyle bir söz okumuştum:

ِيتَوِْخإ اَي  ِيتَوْلَخ  ِيف  يِت  ـ َحاَر

اًمْوَق ُتْب  ـ ِحَص اَم  ـ َّلُك ّيَِنِأل 

يِتَّلِذ اْوَدَْبأَو  يِبْي  َـ اوُرَھ ع ـ ْظَأ

اًقِداَص ِيتاَی  ِيف َحـ ُتْدَجَو  اَم 



ِيتَوْلَخ ِيف  يِتَحاَر  ُتْد  ـ َجَو ْلَب 
“Kardeşlerim, benim rahatım halvettedir; zira, kiminle arkadaşlık kurdu

isem, ayıplarımla uğraştı ve sürçmelerimi fâşetti. Doğrusu hayatımda hiç
sâdık birine rastlamadım. Bu itibarla da ben, rahatı yalnızlıkta buldum.”
Kanaatimce, hakikî uzlet ve makbul halvet, müfrit bir Halvetî’ye ait olan bu
sözde işaret edilen bir halktan kaçış değildir; asıl uzlet, muvakkaten yalnız
kalıp donanımını tamamladıktan sonra yeniden vazifeye koşmak için bir geriye
çekilme hareketidir. Evet, uzlet, zâhiren bir inziva ve halvettir; fakat, niyette ve
hakikatte o, insanlar arasına dönüp onların maddî mânevî ihtiyaçlarını
gidermek için çalışma adına bir hazırlanma azmi ve cehdidir. Zaten ehlullahın
çoğunun tavsiye ettiği uzlet, insanlardan temelli uzak kalmak değil, nefsi terbiye
edip tekrar onların arasına dönmek üzere gerçekleştirilen halvettir.

Haddizatında, İslâm’da asıl olan insanlardan uzaklaşmak değil, onlarla
kaynaşmaktır; halktan kaçmak değil, cemaatin bir ferdi olarak yaşamaktır.
Nitekim, İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle
buyurmuştur: “İnsanların arasına karışan, onların eza ve cefalarına katlanan
mü’min, halktan uzak duran ve onların eziyetlerinden emin olmaya çalışan
mü’minden daha faziletlidir.”2

Yine rivayete göre; Cenâb-ı Hak, Dâvud (aleyhisselâm)’a, “Ey Dâvud neyin
var ki böyle halktan ayrılıp yalnızlığı ihtiyâr ediyorsun?” buyurur. Hazreti
Dâvud, “Rabbim, halkı Senin için terk ediyorum.” der. Cenâb-ı Hak ona, “Ey
Dâvud, her zaman uyanık ol ve din kardeşlerinden ayrılmamaya bak; ama,
dostlukları sana yaraşmayan insanlardan uzak kalmayı da ihmal etme!”
ferman eder.3

Bu açıdan, samimî bir kulun “erbaîn”lerle gerçekleştirmeye çalıştığı halvet
ve uzlet, onun kalbî, ruhî, hissî ve şuurî tezkiye ve tasfiyeye ulaşması açısından
tamamen irşada hazırlanma gayreti sayılır. Evet, o yolun başında “uzlet ani’l-
enâm” der bir köşeye çekilir.. az yer, az içer, az uyur, az konuşur; oturur kalkar
Hakk’ı zikreder.. sürekli tefekkür ve murakabede bulunur.. derken belli bir
kıvama gelince celvete (halkın arasında bulunmaya) yönelir ve insanlardan bir
insan olma mülâhazasına bağlılık içinde halka hizmet etmeye çalışır.

Mefkûre Kahramanları ve Uzlet
Diğer taraftan, özellikle nübüvvet mesleğinin varisleri için halktan tecerrüd

ve uzlet asla söz konusu değildir. Onlara göre makbul halvet, kesrette vahdeti
yakalama, halk içinde Hak’la baraber olma; Mevlâna’nın ifadesiyle, bir pergel
gibi, ayağının birini lâhût ufkuna perçinleyip diğeriyle insanlık âleminde



seyahat etme, her an ayrı bir nüzûl ve urûcu bir arada yaşayarak Hak’tan
aldıklarını halka aktarma ve bir ayağı merkezde dinî esaslara bağlayıp
diğeriyle yetmiş iki milletin arasında dolaşma şeklinde cereyan eden celvet
edalı bir halvettir.

İşte, Kur’ân hizmeti böyle bir celvetîliği gerektirmektedir. Dine ve millete
adanmış ruhların halkın içinde olmaları lâzımdır. İ’lâ-yı kelimetullah davası,
irşad, tebliğ ve temsil vazifesi her şeye rağmen insanlar arasında bulunmayı
zaruri kılmaktadır. Dolayısıyla, mefkûre kahramanlarının sadece kendilerini
düşünmeleri ve muvakkaten de olsa “uzlet ani’l-enâm” deyip kendi hücrelerine
çekilmeleri kat’iyen doğru değildir. Çünkü, onlar kurtuluşlarını başkalarını
kurtarmaya bağlamış ve yaşatmak için yaşamayı esas almış bahtiyarlardır.
Zaten, böyle insanlara yakışan da hayatlarını mefkûrelerine adamaları ve
sadece ferdî ibadet ü taat adına, şahsî kemâlât hesabına bu dünyada durmaya
değmeyeceğine inanmalarıdır.

Her hâliyle hüsnümisal olan Rehber-i Ekmel Efendimiz (aleyhi
ekmelüttehâyâ), bu mevzuda da bize yol göstermiştir. İbn Mes’ud Hazretleri’nin
(radıyallâhu anh) rivayetine göre, cin tâifesi de gelip kendisine biat edince
Allah Resûlü “Rabbim bana ins ve cinnin iman edeceğini vaad etmişti. Şimdi
bu vaad gerçekleşti. Öyleyse, vazifem bitti ve yolculuk vaktim yaklaştı.”
buyurmuştur. Demek ki, bir mü’min, vazifesi devam ettiği sürece dünyada
kalmaya razı olmalıdır; vazifesinin bittiğine inandığı zaman da, bir an önce ten
cenderesinden kurtulup Refik-i A’la’ya ulaşmayı arzulamalıdır. Evet, Kur’ân’a
adanmış bir ruh için hizmetinin sona erdiği bir dünyada yaşamanın bir anlamı
yoktur; hatta ona göre, şahsî ibadetlerine devam etse bile i’lâ-yı kelimetullah
vazifesini yerine getirmediği bir hayat abesle iştigaldir.

Bu itibarla, şayet kendimizi i’lâ-yı kelimetullaha adadığımıza inanıyorsak,
bize düşen halvet ve uzlet değil celvet ve ülfettir. Biz, kendimize ait itibarî
değerlerden sıyrılıp bütün müktesebâtımızla hizmete koyulmalı; elimizi,
dilimizi, aklımızı, mantığımızı, muhâkememizi insanlığın saadetine bağlamalı
ve ancak başkalarını ebedî mutluluğa yönlendirmek suretiyle kurtulacağımıza
inanarak hep insanlarıın içinde bulunmalıyız. Miraç Şehsuvarı Efendimiz’in
veraların verasına seyahat ettikten sonra beşeri de o ufka taşımak için tekrar
insanların arasına dönmesini bir ölçü kabul ederek, biz de Allah’ın iman,
Kur’ân ve dava düşüncesi televvünlü lütuflarını başkalarını O’na ulaştırma
yolunda değerlendirmeye bakmalıyız.

Sözün özü, halvet ve uzletten murad, kalb hanesini ağyârdan temizleyip yâr
ile hemdem olmaktır. Bu açıdan, halk içinde Hak’la beraber bulunan ve
kesretin en uç noktalarında dahi sürekli tevhidi kollayan gönüller hep halvette



sayılırlar. Buna mukabil, kalbini mâsivâdan temizleyememiş ve içinden ağyar
mülâhazasını söküp atamamış kimseler, bütün ömürlerini uzlette geçirseler dahi
yine de hakikî halvetin semerelerini hiçbir zaman bulamazlar. Halktan
uzaklaşarak yalnız yaşamak ya da kalabalıklar arasında bulunup herkesle içli
dışlı olmak mârifet değildir; asıl hüner, kulluğun hakkını verebilmek, Mevlâ-yı
Müteâl’e sâdık bir bende olarak kalabilmek ve gönülden gelen samimî bir sesle
O’nu her yana duyurmaya ve herkese sevdirmeye gayret etmektir.
1 Necmeddin Şahiner, Son Şahitler Bediüzzaman’ı Anlatıyor 3/51.
2 Tirmizî, kıyâmet 55; İbn Mâce, fiten 23.
3 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 2/160.



Efendimiz’i Rüyada Görmek
Soru: Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) rüyalarda,

bazen sakallı, bazen sakalsız, kimi zaman siyah saçlı, kimi zaman da beyaz
saçlı olarak değişik şekillerde görülmesini nasıl izah edebiliriz? İnsan, ne
şekil ve surette görürse görsün, hakikaten O’nu görmüş sayılır mı?

Cevap: Malûm olduğu üzere, görüldüğü şekilde gerçekleşen ve tevîle
ihtiyacı olsa da bir mesaj içeren rüyaya “rüya-yı sâdıka” ya da “rüya-yı saliha”
adı verilir. O, insanın mahiyetindeki latîfe-i rabbâniyenin doğrudan doğruya
âlem-i gayba açılan bir kapı bulması, o açık kapıdan vukua gelmeye hazırlanan
hâdiselere bakması ve Levh-i Mahfuz’un cilvelerinden ya da kader
mektuplarının misallerinden birini görmesi şeklinde ortaya çıkar. Hayal bazen
gördüğü o cilvelere ve mektuplara bir kısım libaslar giydirebilir ama bu türlü
bir rüya ya aynen görüldüğü gibi çıkar, ya da bazı tevîller vesayetinde ciddi
mesajlar verir.

Diğer taraftan, daha evvel yaşanan bazı tesirli hâdiselerin hayalde bıraktığı
izlerin ortaya çıkmasıyla görülen, bir mânâsı olmayan veya varsa da
ehemmiyeti bulunmayan, tabire değmeyen karmakarışık rüyalara da Kur’ân’ın
tabiriyle, 1 ٍمَالَْحأ ُثاَغَْضأ   denir.

Hazreti Âişe (radıyallâhu anha), ilk dönemde Resûl-i Ekrem Efendimiz’e
vahyin gelişinin rüya-yı saliha şeklinde cereyan ettiğini ve O’nun gördüğü
bütün rüyaların sabah aydınlığı gibi apaçık olduğunu haber vermektedir.
Sultan-ı Rusül’e rüyayı sâdıka şeklinde vahiy gelmesi risaletin ilk altı ayından
sonra da kesilmemiştir.2 Bunun için, İnsanlığın İftihar Tablosu istirahat
buyururken, ashab-ı kiramın O’nu uykusundan uyandırmaktan3 ve vahyin
kesilmesine sebebiyet vermekten çok çekindikleri nakledilmektedir.4

Rehber-i Ekmel’in “Refik-i A’lâ” deyip5 sevgililer diyarına gidişinden
sonra vahiy ve dolayısıyla vahiy olan rüyalar da sona ermiştir.6 Fakat, her
mü’minin görmesi mümkün olan ilham kabilinden sâdık rüyalar bâkî kalmıştır,
kıyamete kadar da sâdık mü’minler için bâkî kalacaktır.

Rüyadaki Gerçekten O mu?
Mü’minin göreceği sâdık rüyaların başında, Fazilet Güneşi’nin (aleyhi

ekmelüttehâyâ) şualarıyla aydınlanan rüyalar gelir. Çünkü, O’nun görüldüğü
rüyalar doğruluk üzeredir ve bazılarının bir tevile ihtiyacı olsa da hepsi
kesinlikle sâdıktır. Ekser hadis mecmualarında rivayet edilen bir hadis-i şerifte



Sâdık u Masdûk Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Rüyasında beni gören,
gerçekten beni görmüştür. Çünkü,  şeytan hiçbir şekilde benim suretime
giremez.”7

İşte bu beyan-ı nebevî ve onun ihtiva ettiği hakikat üzerine ehl-i tahkik farklı
görüşler üzerinde durmuşlardır: Bazıları, ister sakallı ister sakalsız, ister uzun
ister kısa, ister yaşlı ister genç, ne şekil ve surette görülürse görülsün, bir
kimsenin kalbine rüyasında gördüğü kişi hakkında “Bu zat, Peygamberimizdir!”
şeklinde bir his doğması hâlinde o zatın Peygamber Efendimiz olduğunu
söylemişlerdir. Bazıları ise, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın rüyada kendi
sima ve şemâili ile görüldüğü zaman Peygamberimiz olduğunu; aksi hâlde,
şeytanın, Efendimiz’in şekil ve suretinin gayrısında, başka bir suretle ortaya
çıkıp “Ben Muhammed’im!” diyebileceğini ifade etmişlerdir. İmam Rabbânî
Hazretleri, “Efendimiz kendi şeklinde görüldüğü zaman hakkıyla görülmüş olur
ki, şeytan O’nu temsil edemez.”8 derken, ayrı bir ekol sahibi olan Muhyiddin
İbn Arabî, “Ne şekilde ve surette olursa olsun, “Ben peygamberim!” diye
kişinin kalbine doğan zat Peygamberimiz’dir.” demiştir. Cumhur-u muhakkikîn,
Muhyiddin İbn Arabî Hazretleri’nin düşüncesine temayül göstermişlerdir.

İmam Nevevî Hazretleri de, ister bilinen sıfatları üzere, isterse bilinen
vasıflarından başka bir surette görsün, salih rüyayı gören kimsenin her iki
surette de Mahbub-u Âlem Efendimiz’i hakikaten görmüş olacağını söyler.9

Kadı Iyâz’a göre ise, Resûl-i Ekrem’i bilinen sıfatlarından başka bir şekilde
görenin rüyası tevile, tabire muhtaçtır.10

Rüyaya Yansıyan Hüzün
Haddizatında, Habîb-i Edîb Efendimiz’i görmek ne şekil ve surette olursa

olsun, alaküllihal bir müjdenin ifadesidir. Yaratılışın en anlamlı nüktesi
Hazreti Fahr-i Âlem Efendimiz’in güzeller güzeli cemali, mübarek siyah
saçları, siyah sakalı, endamlı bakışları, yüz çizgilerindeki tenasübü ve
müstesna bir beşer güzelliği içindeki mahiyetiyle rüyada görülmesi ve bir
insanın mir’at-ı ruhuna eşsiz kemal ve cemaliyle aksetmesi o rüyayı gören insan
için büyük bir bahtiyarlıktır. Zira, selef-i salihîne göre, rüyada Peygamber
Efendimiz’i görmek gamdan sonra feraha, bir sıkıntının akabindeki rahatlığa,
nimetlerin artmasına, tevbenin kabulüne, hepsinden öte ahirette şefaate nâil
olma ve Cennet’te O’nun gül cemalini açıktan açığa görme yoluna girmeye
işarettir.

Nebiler Serveri’nin değişik şekillerde görülmesi ise, bir kısım mânâları
iş’ar eder. Şayet, Güzeller Güzeli, kendisine uygun ruh güzelliğinin dışa



yansıdığı rüya esnasında o güzelliğin bazı yanları gitmiş olarak görülürse, bu
durum, rüyayı gören insanın mir’at-ı ruhunda onu tamamiyle aksettirmeye mani
bir kısım isin ve pasın bulunduğuna delalet eder. Meselâ; bir kimse Allah
Resûlü’nü sakalsız görüyorsa, demek ki, o insanın mir’at-ı ruhunda Resûl-i
Kibriyâ Efendimiz’in sakalını görmesine mani bir kusur var ve bu kusur O’nun
güzelliğini bütün olarak müşâhede etmesine engel oluyor. Öyleyse, bu insan,
Şânı Yüce Nebi’yi rüyasına misafir ettiği için sevinse ve kendisini bahtiyar
saysa da, böyle bir eksiklikten dolayı ruh dünyasına çeki düzen vermesi
gerektiğini de gözardı etmemelidir.

Şu kadar var ki, Ferîd-i Kevn ü Zaman Efendimiz’in şemâil-i hakikîyesiyle
görülmemesi sadece vicdanın ve gönlün paslı olmasından değildir. Bazen
rüyayı gören zatın veya onun temsil ettiği davanın, hareketin ya da milletin
başına gelecek bir kısım musibetlerden ötürü Hüzün Peygamberi’nin
mahzuniyet ve mükedderiyeti misal âleminden o şekilde temessül edebilir.
Nitekim, Mahzun Nebi, rengi değişmiş, eski elbise giymiş veya bir azası
eksilmiş görülürse, bu rüya o yerde dinin zayıflamasına ve bid’atların
yaygınlaşmasına delalet eder. Belki, Resûl-i Ekrem’i (sallallâhu aleyhi ve
sellem) o rüyada gören kimse Hak katında çok makbul ve mahbub bir insandır,
gönül dünyası açısından da kusursuzdur; fakat, Sultan-ı Rusûl’ün, sevdiği o
insanın nazarına temessülü herhangi bir hâdiseye karşı iç âlemindeki durum
itibarıyla olur. Meselâ, mühim işleri omuzunda taşıyan bir zata, İki Cihan
Serveri Efendimiz, gözleri yaşlı ve sakalını tıraş etmiş olarak mahzun bir çehre
ile zuhur edebilir. Bunun mânâsı –Allahu a’lem– şudur: O zatın, dolayısıyla da
davasının başına gelecek bir badireden ötürü, Hakikat-i Ahmediye müteessir
olduğundan Şânı Yüce Nebi kendi şekl-i hakikîsinin dışında görülmüş ve bir
bakıma o işi teessürle karşıladığını ifade buyurmuştur.

Yine, bir şahıs rüyasında Fahr-i Kâinat Efendimiz’i çok hüzünlü görür;
O’nun Uhud’da başından aşağıya kanlar akarken dahi devamlı tebessüm eden
mübarek çehresi mahzun, saçı ve sakalı ise dağınıktır. Vâkıa bu saç ve sakal
dağınıklığı, Aleyhi Ekmel’üt-Tehâyâ Efendimiz’in mahiyet-i hakikîyesiyle
alâkalı değildir; bu hal, Hakikat-i Ahmediye (aleyhissalâtü vesselâm)’ın kendi
cemaati içindeki bir kısım arızaları temsil keyfiyetiyledir ve ümmet-i
Muhammed’e yönelmiş bir belânın gelmekte oluşundandır. Bizim hâlihazırdaki
dağınık ve perişan veya ileride dağılacak ve perişan olacak yönümüze nazar
etmesi itibarıyla Hakikat-i Ahmediye hakikî şeklinin haricinde, saçı-sakalı
dağınık bir vaziyette temessül etmiştir.

Aynı zamanda, Gönüllerimizin Gülü (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in hüzünlü
ve münkesir görüldüğü rüyalar inananları uyarmakta; onları gelmekte olan bir



musibete karşı hemen Cenâb-ı Hakk’a iltica etmeye, belâlara kalkan olması için
sadaka vermeye ve her hayırlı vesileyi muhtemel felâketleri defedici bir
paratoner olarak değerlendirmeye çağırmaktadır.

O Hep Aranızda Dolaşıyor!..
Ayrıca, ümmetinin her hâliyle alâkadâr olan Şefkat Peygamberi bazen de

Müslümanlara ümit vermek, onların aşk ü şevklerini artırmak, gönüllerine
inşirah salmak ve bütün heyecanlarıyla bir kere daha vazifelerine sarılmalarını
sağlamak için rüyaları şereflendirir. Nitekim, Beyan Sultanı (aleyhi
ekmelüttehâyâ) “Nübüvvetten ümmete yalnız mübeşşirât kalmıştır.”  buyurur.
“Mübeşşirât nedir, yâ Resûlallah?”  diye sorulduğunda, “Salih rüyalardır.” 11

cevabını verir. Evet, Cenâb-ı Hak, salih ve sâdık rüyalar vesilesiyle
mü’minleri müjdeler, gönüllerini şevke gark eder ve onları muştularla
sevindirir.

Meselâ, bir arkadaşınız rüyasında görür ki; Gül-i Rânâ Efendimiz geliyor ve
sizin kâkül-ü gülberlerinizden tutarak, alnınızdan öpüyor.. öpüyor ve “Ohh..
sizler Cennet kokuyorsunuz.” diyor. Siz “Bu iltifat da neden yâ Resûlallah?”
diyorsunuz; O da, “Tam gönlüme göre hizmet ediyorsunuz; adımı dört bir
yana duyuruyorsunuz!” buyuruyor.

Bir başka arkadaşınız, âlem-i menâmda O’na mülâkî olunca, “Yâ Resûlallah,
üç-beş kişi senin adına bir yerde toplansa, oraya mutlaka ashab-ı kiramdan
birini gönderirmişsin, bu doğru mu?” diyor. Gönüllerin Efendisi, bu soruyu
tebessümle karşılıyor ve şu cevabı veriyor: “Önceden öyleydi; ama şimdi
zaman, âhirzaman. Kardeşlerimin daha çok himmete ihtiyacı var. Artık nerede
üç-beş kişi benim adıma bir araya gelirse, onların yanına bizzat ben gidiyor ve
ruhaniyetimle aralarında yer alıyorum.”

İşte, her durakta bir sürü hain düşüncenin rengârenk masallar ürettiği,
masalların birer büyü gibi dinleyenleri uyuttuğu, bâtıla açık şuuraltlarının
aldatan rüyalar gördüğü; küfre şahlık urbalarının, diyanete cadı elbiselerinin
giydirildiği, ruhun gözlerine kezzap dökülüp vicdan mekânizmasına civa
akıtıldığı, çevrede serpilip gelişen yeşilliklerin çehresine zift serpiştirildiği..
ve her şeyin olduğundan başka gösterilmeye çalışıldığı bir zaman diliminde
Rahmeti Sonsuz, bu türlü mübeşşirât ile inananları takviye ediyor, aşk u şevke
getiriyor ve gönüllerini ümit şualarıyla şenlendiriyor.. şenlendiriyor ve
rüyaların diliyle âdeta “Siz hizmetinize bakın; Ben Kimsesizler Kimsesiyim,
sizin de kimsenizim, Siz kendinizi değiştirmedikten ve gaye-i hayalinizi terk
etmedikten sonra düşmanlığa yenik ruhların hücumları size zarar



veremeyecektir. Habîb-i Ekrem hep içinizde, yanınızda, yakınınızda bulunacak
ve size müzâhir olacaktır!” diyor, ümitlere fer, dizlere derman ve kalblere
inşirah veriyor.

Teveccüh Şahsa değil Şahs-ı Mânevîyedir
Ne var ki, bu türlü rüyaları gören insanlar, ondaki iltifat ve takdirleri kendi

üzerlerine almama hususunda âzamî hassasiyet göstermelidirler. Fahr-i Kâinat
Efendimiz’in (aleyhi ekmelüttehâyâ) sâdık rüya ve murakabelerde tenezzülen
asrın garipleri arasında dolaşması, onların müesseselerini ziyaret etmesi ve
bazı şahıslara hususî iltifatlarda bulunması iman hizmetinin kerametinden başka
bir şey değildir; şahsî meziyet ve şahsî kemalât adına ortaya konan gayretlerle
bu takdirlere mazhariyet düşünülemez ve düşünülmemelidir. Alnı öpülen,
alkışlanan, takdir ve tebcil edilen şahs-ı mânevîdir ve Resûl-i Ekrem
Efendimiz’i gören kim olursa olsun, meseleyi bu açıdan değerlendirmelidir.

Diğer taraftan, bir insan, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’la temessülen
görüşürken ondan bazı emirler ve haberler de almış olabilir. Bu görüşme
esnasında Peygamber Efendimiz’den duyduğuna inandığı sözler eğer şer’î
ölçülere muhâlif ise, –işin içinde Hazreti Sâdık u Masdûk bulunduğu için bunu
farz-ı muhâl çerçevesinde dahi olsa ürpererek söylüyorum– o insan kesinlikle
şer’î ölçülere ters düşen o ifadeleri tatbik edemez ve Sultân-ı Enbiyâ ile
görüşmesini kendisi için delil sayamaz. Andelîb-i Zîşân Efendimiz’in bir
insana rüyasında bazı şeyler söylemesi mümkündür, ancak rüyadaki o sözlerin
geçerliliği, Kitap ve Sünnet’te açıklanan, İslâm âlimlerince yorumlanıp yazılan
kurallara uygun olmasına bağlıdır. Peygamber Efendimiz’in misalini bilhassa
arz ediyorum ki, diğer büyük zatları görüp onlardan bazı emirler aldıklarını
söyleyenler için de bir ölçü olsun. Demek ki, insan temessül etmiş şekilleriyle
nebileri ya da velileri görse ve onların sözlerine muhatap olsa, yine hüküm
değişmez; söylenenler şer’î ölçülere tatbik edilir ve davranışlar ona göre
ayarlanır. Evet, rüyalar Kitap ve Sünnet gibi teşrîin gerçek kaynakları yanında
hüccet ve delil sayılabilecek kriter ve kurallar değildir; asıl olan, Kitab’a ve
Sünnet’e uymak, rüyaları da subjektif birer işaret saymaktır.

Dahası, İnsanlığın İftihar Tablosu’nu rüyasına misafir eden bir kimseye bir
sır verilmiş demektir. Bu tâli’li insan, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) o mukaddes sırrını ulu orta fâş etmemelidir. Şayet, o rüyada
iman kardeşlerinin, dost ve arkadaşlarının kuvve-i mâneviyelerini takviyeye
medar olabilecek bir durum varsa, işte o zaman duyduklarında inşiraha
kavuşacaklarını ve aşk u şevke geleceklerini umduğu kimselere onu
anlatmasında bir mahzur yoktur. Ne var ki, öyle hâlis bir niyetle sırrını



paylaşırken bile nefsin gururuna bâdi olabilecek hususları gizlemek ve
mümkünse rüyayı göreni meçhul bir sevgi kahramanı olarak zikretmek en doğru
yol olsa gerektir. Zira, Hak kapısının sâdık bendelerine düşen, müşâhedelerini
anlatmaktan, rüyalarını ve yakazalarını başkalarına söylemekten kaçınmaktır;
böyle bir sükûtta hem selâmet hem de ilâhî esrarı ketmetmedeki Hakk’a saygı
vardır.
1 Yûsuf sûresi, 12/44.
2 Buhârî, bed’ü’l-vahy 3; Müslim, îmân 252.
3 Bkz.: Buhârî, menâkıb 25; Müslim, mesâcid 312.
4 en-Nevevî, Şerhu Sahîhi Müslim 5/190; İbn Hacer, Fethu’l-bârî 1/449.
5 el-Bezzâr, el-Müsned 5/395.
6 Bkz.: Tirmizî, rüya 1; İbnü’l-Ca’d, el-Müsned s.207, 256.
7 Buhârî, ilim 38; Müslim, rüya 10.
8 Bkz.: İmam Rabbânî, el-Mektûbât 1/112 (107. Mektup).
9 en-Nevevî, Şerhu Sahîhi Müslim 15/24.
10 Kadı Iyâz, İkmâlü’l-mu’lim 7/219.
11 Buhârî, tâbir 4; Tirmizî, rüya 1.



Hesabını Verebilecek misin?
Soru: Yiyecek-içecek, giyim-kuşam, ev, araba ve döşemelik eşya gibi

ihtiyaçlarımızı karşılarken iktisat sınırını aşmamamız, israfa kaçmamamız ve
dolayısıyla ind-i ilâhîde mesul olmamamız için hangi hususlara dikkat
etmeliyiz?

Cevap: İktisat; haddi aşmamak, aşırı gitmemek, gereğinden az veya çok
harcamaktan kaçınmak, itidal ile hareket etmek ve orta yolu tutmak mânâlarına
gelmektedir. İktisadın zıddı israftır. İsraf ise; lüzumsuz yere harcamak,
istihlâkta (tüketimde) aşırı gitmek, gereğinden fazla yiyip içmek ve Cenâb-ı
Hakk’ın lütfettiği nimetleri boş yere sarfetmek demektir.

İzzet Vesilesi ve Zillet Sebebi
İslâmiyet, hem yeme-içme, giyim-kuşam, araba, ev ve eşya gibi maddî

ihtiyaçları karşılarken hem de ihsan-ı ilâhî olarak verilen her türlü rızıktan
istifade ederken aşırılıktan kaçınmayı ve orta yoldan ayrılmamayı emretmiş;
savurganlık hastalığından, şatafat tutkusundan ve lüks arayışından kaynaklanan
israfın her çeşidini yasaklamıştır.

İktisat, her şeyden önce mânevî bir şükürdür; çünkü muktesid insan, Mün’im-
i Hakikî’ye ve dolayısıyla O’nun verdiği nimetlere karşı hürmet hisleriyle
dolar, onların ardındaki rahmet-i ilâhiyeyi daha iyi kavrar; Rezzâk-ı Hakikî’yi
bilmenin hâsıl ettiği ulvî duygular sayesinde nimetlerden daha derin lezzet
duyar; kendisine bahşedilen o kıymetli hediyeleri boşa harcamaktan kaçınır,
onları ihtiyaç miktarınca kullanır. Böylece, hem bir mânâda bedenine kesintisiz
perhiz yaptırdığı ve itidal üzere yaşadığı için hep sıhhatli kalır, hem
başkalarının eline bakma zilletinden kurtulup izzetini korur, hem de bu mânevî
şükrüne bir mükâfat olarak, hakkında bir bereket vesilesine dönüşen iktisat
sayesinde, ziyade nimetlere kavuşur.

İsraf ise, nimetlere ve onları gönderene karşı saygısızlık olduğu gibi,
kanaatsizlik, hırs ve zillet misillü marazların da menşeidir. Zira, müsrif adam,
ilâhî takdire ve alın teriyle elde ettiğine razı olmaz, sürekli daha fazlasını ister;
hiç şükretmez, daima şekvâda bulunur; helâl rızkını az bulur, gayrimeşru olup
olmadığına aldırmadan daha külfetsiz ve daha çok kazancın peşine düşer, hatta
o yolda izzet ve haysiyetini dahi feda eder. Bu itibarla, iktisat, nimetlerin
artarak devam etmesinin ve izzetle yaşamanın önemli bir vesilesi olduğu gibi,
israf da bereketin kesilmesinin ve zillete düşmenin mühim bir sebebidir.



Şeytanın Kardeşliği
İktisat eden insan, Allah’ın hoşnutluğuna ve Hak dostluğuna yürüyen bahtiyar

bir kuldur; müsrif kimse ise, israf yolunda sadece İblis’in arkadaşlığını bulur,
şeytanlara kardeş olur. Nitekim, “Yakınlarına, yoksula, yolda kalmışa hakkını
ver, ama sakın saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytan ların kardeşleri
olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür.” 1 mealindeki âyet-i
kerime bu hakikati ifade etmektedir.

Evet, Kur’ân-ı Kerim saçıp savurmayı yasaklamakta ve savurganlığı şeytanî
bir sıfat olarak anlatmaktadır. Saçıp-savurmanın az ya da çok harcama ile
değil, harcamanın yapıldığı yerle alâkası vardır; bu açıdan, saçıp savurmadan
maksat, “doğru olmayan yerlere harcamada bulunmak”tır. İslâm âlimlerine
göre, bir insan bütün malını-mülkünü Allah yolunda infak etse de savurganlık
yapmış sayılmaz; fakat, gayrimeşru bir iş için sadece birkaç kuruş da harcasa
yine “saçıp savurmuş” kabul edilir.

Nasıl ki, şeytan onca nimeti görmezlikten gelmiş, şükürle mukabelede
bulunacağına hep şikâyet etmiş, hakkına razı olmayıp büyük bir hırsla daha
fazlasını istemiş ve bütün ilâhî ihsanları suistimal ederek haddini bütün bütün
aşmıştır; işte savurgan kimseler de, nankörlüklerinden dolayı mazhar oldukları
nimetleri küçümsemekte, onlara şükürle değil de şekvâ ile mukabele etmekte,
kıymetini bilemedikleri nimetleri gayrimeşru ve faydasız işler için rahatça
saçıp savurmakta ve dolayısıyla küfran-ı nimet, nankörlük, haddi aşma ve israf
çizgisinde İblis’e yoldaş, şeytanlara kardeş olmaktadırlar.

Orta Yol
Oysa, İslâm savurganlıkla eli sıkılık arasında bir orta yol göstermiş,

nimetlerin kadrini bilip onlara şükürle mukabele etmek gerektiğini belirtmiş ve
şükrün esasını da “insana bahşedilen duygu, düşünce, âzâ ve cevârihi yaratılış
gayeleri istikametinde kullanmak” şeklinde tarif etmiştir. Bu itibarla, inanan
insanlar, bir taraftan saçıp savurmaktan uzak kalmalı, diğer yandan da, asla
cimri olmamalı; israftan kaçınmalı ama Hak yolunda infakta bulunmaya da can
atmalı ve kendilerine bahşedilen bütün nimetleri Cenâb-ı Hakk’ın rızasına
ulaşmak için birer vesile olarak kullanmalıdırlar.

Kur’ân-ı Kerim, işte bu orta yola ve müstakim çizgiye işaret etmiş; “Eli sıkı
olma, büsbütün eli açık da olma ki herkes tarafından ayıplanan,
kaybettiklerine hasret çeken bir hâle düşmeyesin.”2 buyurmuştur. Ayrıca,
“Rahman’ın o has kulları, harcamalarında ne israf eder, ne de eli sıkı
davranırlar; bu ikisinin arasında bir denge tuttururlar.”3 diyerek seçkin



kulların bu önemli vasfına vurguda bulunmuştur.
Baştan beri ima edildiği üzere, israf kavramını sadece yiyecek-içecek, mal-

mülk ve maddî imkânlarla alâkalı olarak düşünmemek gerekir. İsrafın
çerçevesini daha geniş tutmak ve maddî-mânevî her türlü nimetin yaratılış
gayesine ters kullanılmasını ve boşu boşuna harcanmasını savurganlık olarak
değerlendirmek icap eder. Dolayısıyla, giyim kuşamda, içinde oturulan binada
ve evin tefrişinde olduğu gibi, zaman ve sağlık misillü nimetlerin kadrinin
bilinmeyişinde de israf söz konusudur.

Evet, gereksiz olarak musluktan akıtılan su, ihtiyaç fazlası yakılan elektrik
israf olduğu gibi, zamanı boşa harcamak ve sağlığı bozacak davranışlara
dalmak da israftır. Bir insanın yarım kırba su ile abdest alması mümkünken,
lavaboda musluğu sonuna kadar açıp iki kırbalık su kullanması nasıl israfsa,
altı saatlik uyku ile dinlenebilecekken sekiz saat uyuması da aynı şekilde
israftır. İslâm, israfa girmeme hususunda çok hassas davranılmasını istemiş,
denizin kenarında abdest alırken dahi gereğinden fazla su kullanmamayı tavsiye
etmiştir.

İktisat ve israf konusunun ferdî ve içtimaî hayattaki ehemmiyetine binaen,
Nur Müellifi, “Yiyin, için, fakat israf etmeyin.”4 mealindeki âyet-i kerimeyi
serlevha yaparak “İktisat Risalesi” adlı eserini yazmış; sadece bu âyetin dahi
iktisadın kat’î olarak emredildiğine ve israfın da kesinlikle yasaklandığına delil
olarak yeteceğini belirterek, ondan gayet mühim hikmetler çıkarıp serdetmiştir.
Hususiyle günümüzde, iffet ve haysiyetle yaşamak isteyen herkesin belli
aralıklarla İktisat Risalesi gibi hikmet derslerini okuyup iktisadın lüzumunu ve
esaslarını bir kere daha mütalâa etmesi şarttır.5

Tüketim Hastalığı ve İktisattaki Sır
Evet, özellikle içinde yaşadığımız zaman diliminde iktisat etmeyen

kimselerin, zillete, manen dilenciliğe ve sefalete düşmeleri kaçınılmazdır.
Bugün israf, toplumun hemen her kesiminde büyük bir felâket hâlini almıştır.
Çünkü, lüks sayılabilecek pek çok eşya artık zaruri ihtiyaç maddesi telakki
edilmektedir. Öyle ki medeniyet, bedeviyete nispeten âdeta hayatı birkaç kat
ağırlaştırmış, insanı el emeği ve alın teriyle kazanıp helâl çizgide yaşayamaz
hâle getirmiştir. Büyük şehirde meskun bir insanın, orta hâlli bir gelirle iaşesini
karşılayabilmesine neredeyse imkân yoktur. Zira, ihtiyaç kabul edilen
maddelerin listesi o kadar uzayıp gitmektedir ki, iktisadı esas almayan, iffet ve
izzetini koruma kararlılığında olmayan kimseler, çoluk çocuğu memnun
edebilmek için çalıp çırpmaktan, meşru olmayan işler yapmaktan ve iç içe



fenalıklara girmekten başka çarelerinin kalmadığına inanabilmektedirler.
Maalesef, şimdilerde, reklam vasıtasıyla iyice azgınlaştırılan tüketim

hastalığı dar gelirli kimselere de sirayet etmiştir ve artık çeşitli hırsızlıklar,
rüşvetler, spekülasyonlar, iğfaller, kaçakçılıklar ve aldatmalar ortalığı kasıp
kavurmaktadır. Dahası, bu zamanda lüks ve israfı besleyen para pek pahalıdır.
Birinci sınıf hayata nâil olma düşüncesindeki kimseler, çoğu zaman haksız ve
külfetsiz çok kazanç elde etme mukabilinde izzet, haysiyet, namus ve iffetlerini
rüşvet olarak vermektedirler. Hatta, dinin mukaddes saydığı nice değeri dünya
menfaatlerine peşkeş çekmektedirler.

Hâlbuki, Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) “İktisat
eden, ailesini geçindirme hususunda darlık çekmez.”6 mealindeki hadis-i
şerifiyle, helâl kazançla ve insan haysiyetine yakışır bir şekilde aile fertlerine
bakmanın sırrı olarak iktisat yolunu göstermiştir. Gerçekten de, insan yeme-
içmesinde, giyim-kuşamında, ev ve eşya hususunda ashab-ı kiram
efendilerimizin hayat tarzını örnek alsa, onlara ittibaen mütevazi ve sade bir
gidişat tuttursa, lüks ve fantezilerden uzak kalsa, buna birden bire muvaffak
olamasa bile, yavaş yavaş öyle bir hayatı tesis etmeye çalışsa ve aile efradını
da bu anlayışa göre yaşamaya alıştırsa, Allah’ın izniyle o, mutlaka iktisadın
bereketini görecek, çok az bir iâşe ile yetinmesini bilecek ve asla helâl
dairenin dışına çıkmayacak, böylece kimseye el açmayan aziz bir insan olarak
hayatını devam ettirecek ve belki pek çoklarına da bu mevzuda hüsnümisal
teşkil ederek, onları da zillet ve sefaletten kurtaracaktır.

Adanmış Ruhlar ve İktisat-İstiğna Mesleği
Bilhassa hizmet-i imaniye ve Kur’âniye’de bulunan insanlar, mutlaka

kendilerini iktisada alıştırmak zorundadırlar. Aksi hâlde, itibarlarını yitirme,
güven kredilerini kaybetme ve davalarına laf getirme ihtimalleriyle karşı
karşıya kalırlar. Oysa, itibar ve güven, hizmet erleri için en geçerli akçe ve en
büyük sermayedir. Güvenilirliğini yitirmiş bir mü’min, irşad vazifesini
yaparken kendisine lâzım olan bütün sermayesini kaybetmiş demektir.

Bundan dolayı, adanmış bir ruh, hiç kimseye el açmamalı, yüz suyu
dökmemeli ve vaktinde geri verme imkânına sahip değilse başkalarından tek
kuruş almamalıdır. Şayet, onun, günde üç defa yemek yemeye imkânı el
vermiyorsa, iki öğünle iktifa etmeli; ona da gücü yetmiyorsa, bir defayla
yetinmelidir. Hatta, icabında çocuklarını doyurmalı, kendisi yarı aç kalmalı,
buna davası hatırına katlanmalı ve şartlar nasıl olursa olsun iffetini
korumalıdır. Üç odalı kiralık bir evi bile kendisi için lüks kabul etmeli ve



“İnsanlığın İftihar Tablosu’nun hane-i saadeti sadece bir odacıktan ibaretti; o
münevver odacık öyle daracıktı ki, Peygamber Efendimiz namaz kılarken rahat
secde edebilmesi için Hazreti Âişe’nin birazcık toparlanması gerekiyordu.
Kâinatın Efendisi dahi öyle yaşamışken bu bize biraz fazla değil mi?”7

demelidir. Şayet, bütçesi müsait değilse ve hele zaruret de yoksa, araba sahibi
olmamalı, gideceği yere yaya gitmeli veya toplu taşıma vasıtalarını kullanmalı..
hâsılı, ne yapıp etmeli, iffet ve istiğna ruhuyla yaşamasını bilmeli; kat’iyen
lükse girmemeli, israfa düşmemeli ve asla yüce mefkûresine laf
getirmemelidir.

Evet evet.. dava adamı yaşama zevki, hayat kaygısı, rahat tutkusu, lüks
arayışı ve israf alışkanlığından fersah fersah uzak kalmalıdır. O, süt gibi duru,
su gibi berrak ve toprak gibi mütevazi hâlini ömür boyu korumalıdır.
Kendisinden öncekileri yiyip bitiren lüks, israf, debdebe ve ihtişam onun
evinden içeri girememeli, hele gönlüne yol bulamamalı ve ona
hükmedememelidir. O, asla tavanlardaki boya, zeminlerdeki cilâ, masalardaki
ibrişim ve yataklardaki atlaslarla kadr ü kıymetini yüceltme, giyim-kuşamla
beyan ve düşüncelerine ağırlık kazandırma, maddî debdebe ve ihtişamla dünya
meftunlarına sempatik görünme peşinde olmamalı ve İslâm’dan başka vesile-i
izzet aramak suretiyle maskara durumuna düşmemelidir.

Unutulmamalıdır ki, mü’minler şekil ve düşünce değiştirmekle, kılık-kıyafet
ve hayat tarzı açısından başkalarına benzemekle diğer kültürlerin temsilcilerine
karşı asla şirin görünemezler; böyle yapmakla, sadece ruhlarını ipotek etmiş ve
kalblerini de öldürmüş olurlar. Davranışlarındaki oynaklık, düşüncelerindeki
renksizlik ve hayatlarındaki fantezilerle başkalarının gönlüne gireceklerini ve
onları kendi düşünce çizgilerine çekeceklerini zannedenler, farkına varmadan
yabancılara iltihak etmeye ve onların fikir atmosferleri içinde eriyip gitmeye
mahkûm zavallı kimselerdir. Ancak israf ve lüksten alabildiğine uzak duran,
hep iktisat ve istiğna ruhuyla yaşayan ve izzeti, din-i mübîne bağlılıkta arayan
mefkûre kahramanlarıdır ki, ev yerine bir çadırı da mesken tutsalar, her öğün
kuru ekmekle de karın doyursalar, üzerlerine elbise diye bir çuval da geçirmiş
olsalar, –Allah’ın inayetiyle– başkalarına tesir edip kalb kapılarını açacak
olanlar işte onlardır.

Bu Dairenin Mütrefîni Olmamalı!..
Diğer taraftan, esas olan, dünyayı kalben terk etmektir, kesben değil. Bu

açıdan, bir mü’min, tam bir ehl-i dünya gibi çalışıp kazanabilir ve Karun kadar
zengin olabilir.. olabilir, zira o, iktiza ettiği an, elinde avucunda ne varsa,
hepsini Allah’ın rızası istikametinde infak edebilir. İşte, malî imkânları geniş



olan ve helâlinden kazanan böyle zengin kimselerin müreffeh yaşamalarına bir
şey denilemez. Dinin helâl kıldığı çerçevede yeme-içme, rahat etme, Cenâb-ı
Hakk’ın lütfettiği nimetlerden meşru dairede faydalanma, cismaniyet ve maddî
hayat itibarıyla onları kullanma kula verilmiş bir haktır. Evet, Mevlâ-yı Müteâl,
nelerden istifade etmeyi mübah kılmışsa, onlardan yararlanma kulun hakkıdır;
bir kul, bu hakkı ister şahsı adına isterse de gelecek nesiller hesabına
kullanabilir; bu onun imandaki derinliğine ve himmet ufkuna bağlıdır.

Ne var ki, insan bazı alışkanlıklar edinince, o yolla bir kısım suistimallere
de kapı aralayabilir. Nitekim, Kur’ân-ı Kerim’de8 ve Sünnet-i Sahîha’da9

“mütrefîn” diye bir zümreden bahsedilmektedir. Bunlar yeme-içme, giyim-
kuşam ve yatıp kalkma gibi hususlarda aşırı aristokrat davranan insanlardır.
Allah Teâlâ, bir beldeyi helak etmek murat buyurduğunda, o beldenin kaderine
mütrefîni hâkim kılar. Neticede, yemeyi-içmeyi ve dünyadan kâm almayı gâye-i
hayal hâline getirmiş bu insanlar, ilâhî azaba davetiye çıkarır ve bütün beldenin
felâketine sebebiyet verirler. Bu açıdan, mütevazi ve sade bir hayat tarzıyla
iktifa edip sonra da Allah’ın ihsanlarını yine O’nun rızasını kazanma
istikametinde değerlendirmek inanan zenginler için de önemli bir esas
olmalıdır. Çünkü, israf bizâtihî çirkindir; dolayısıyla, fakir ya da zengin her
mü’min, helâllerden ve mübahlardan istifade ederken bile aşırıya kaçıyor ve
tehlike sath-ı mâilinde dolaşıyor olma endişesiyle temkinli davranmalıdır.

Rehber-i Ekmel (aleyhi ekmelüttehâyâ) ve ashab-ı kiram efendilerimiz,
özellikle belli bir dönemden sonra, her türlü ferah-feza yaşama imkânlarına
sahip olmalarına rağmen, mütevazi ve zâhidâne bir hayatı tercih etmişler ve
buradaki her nimetin hesabının ötede sorulacağı inancıyla hep dünya-ahiret
muvazenesini gözeterek yaşamışlardır. Allah’ın helâlinden ihsan ettiği
nimetlere karşı şükürle mukabelede bulunup, sonra bu mala terettüp eden bütün
hakları yerine getirirken İslâm’ı i’lâ etme ve insanlara faydalı olma
mülâhazalarının dışında bir düşünceye girmemişlerdir. Evet, onlar hiç mal
biriktirmemiş ve asla tûl-i emele kapılmamış, sürekli ahiretin yamaçlarına
müteveccih olmuşlardır.

Nitekim, Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh), kendisine takdim edilen bir
bardak soğuk su karşısındaki tavrı bu hakikatin en güzel şahitlerinden biridir:
Evet, Halifeliği döneminde kendisine bir bardak soğuk su verilir. Sıddık-ı
Ekber, birkaç yudum içip iftar eder ve ardından gözlerinden damla damla yaş
dökmeye başlar. Akabinde öyle hıçkırarak ağlar ki, etrafındakileri de ağlatır.
Bir müddet sonra, dostları “Seni bu derece ağlatan nedir?” diye sorarlar. Der
ki: Bir gün Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) önündeki bir şeyi eliyle
iter gibi yapıyor ve “Benden uzak dur, benden uzak dur!”  diyordu. Sordum,



“Ya Resûlallah! Birini uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz ama ben kimseyi
göremiyorum?!.” Buyurdular ki: “Dünya, içindeki bütün debdebesiyle
karşımda temessül etti ve bana kendisini kabul ettirmek istedi; ben de ona
‘Benden uzak dur!’ dedim. Bunun üzerine o, çekip giderken, ‘Vallahi sen
benden kurtulsan da, senden sonrakiler elimden kurtulamayacaklar. Kendimi
sana kabul ettiremedim ama sonrakiler peşimden koşacaklar’ dedi.” İşte, bu
bir bardak soğuk su ile dünya bana kendini kabul ettirmiş olur mu diye endişe
ettim ve onun için ağladım.10

Hesabı Sorulacak Nimetler
Evet, Allah Resûlü ve Hazreti Ebû Bekir gibi has dairedeki bir kısım

arkadaşları, maddî hayat itibarıyla en fakirâne yaşayan insanlardı. Hem de
onlar bu hâle kendi ihtiyarlarıyla razı oluyorlardı. Şayet isteselerdi, herkesten
daha müreffeh yaşayabilirlerdi. Zira, Resûl-i Ekrem Efendimiz sadece
kendisine verilen hediyeleri dağıtmayıp yanında bıraksaydı, o günün maddeten
en zenginlerinden biri olabilirdi, ama O öyle yapmayı hiç düşünmedi; ümmetini
helâlinden kazanıp zengin olmaya teşvik ettiği hâlde kendisi hem kıyamete
kadar gelecek olan bütün irşad erlerine örnek olmak hem de ahiret meyvelerini
ötelere bırakmak için fakirliği ve zahidâne bir hayatı ihtiyar etti.

Öyle ki, bir gün Fazilet Güneşi (aleyhissalâtü vesselâm) iki arkadaşı ile
beraber Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri’nin evine gitmişti. Evin hanımı onları
karşılamış, Ebû Eyyûb Hazretleri de hemen bir hurma salkımı kesip getirmiş,
kutlu misafirlerine ikram etmişti. Allah Resûlü “Bu hurma dalını niye kestin,
meyvesinden toplasaydın ya!” buyurunca, ev sahibi, “Ya Resûlallah, evime
şeref verdiniz; size hem kuru hurmasından, hem tam olgunlaşmayanından,
hem de olgun tazesinden tattırmak istedim, onun için dalıyla beraber
getirdim.” demişti. Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri, bu kutlu misafirlerine
hurma ikram etmişti ama bununla yetinemezdi. Hemen kalkıp dışarı koşmuş, bir
oğlak tutup kesmiş ve sonra onun yarısını kebap yapmış, diğer yarısını da suda
pişirmişti. Şefkat Peygamberi, sofraya konulan etten bir parça almış, onu bir
yufkanın içine koymuş ve “Ey Ebâ Eyyûb! Bunu Fatıma’ya götür, zira
günlerden beri o böylesini tatmadı.” buyurmuştu. Ebû Eyyûb da hemen bu
emri yerine getirmiş ve tekrar aziz misafirlerinin yanına dönmüştü.

Herkes yemeğini yiyip doyunca, Rehber-i Ekmel (sallallâhu aleyhi ve
sellem) “Serin gölge, ekmek, et, hurma, henüz olgunlaşmamış hurma, olgun
taze hurma ve soğuk su...” demiş; bunları sayarken de mübarek gözleri
yaşlarla dolmuştu. Sonra sözlerine şöyle devam etmişti: “Nefsim kudret elinde
olan Yüce Allah’a yemin ederim ki, işte bunlar da sorulacağınız



nimetlerdendir; Allah Teâlâ “Sonra o gün size verilmiş olan her nimetten
sorguya çekileceksiniz.”11 buyurmuştur; evet, işte bunlar, o kıyamet günü
sorgulanacağınız nimetlerdendir. Peygamber Efendimiz’in bu sözü, orada hazır
bulunan ashab-ı kirama öyle ağır gelmişti ki, hepsi derin derin mülâhazalara
dalmışlardı. Bunun üzerine Müşfik Nebi şöyle buyurdu: “Bu türlü nimetlere
rastlayıp da onlara el uzattığınızda ‘Bismillâh’ deyin; doyduğunuz zaman
da, ‘Sonsuz şükürler olsun Allah’a ki bizi doyurdu, nimetlerle serfiraz etti ve
lütf u ihsana erdirdi.’ diyerek o nimete şükredin.”12

Bir başka gün, Enbiyalar Serveri, oruç tutmuştu; iftar edeceği zaman
kendisine bir bardak süt getirmişlerdi. Sahabe-i güzîn efendilerimiz Resûl-i
Ekrem’in hoşuna gidebilecek bir şey yapmak için can atarlardı; o gün de ikram
edecekleri sütün içine biraz bal koymuşlardı. Peygamber Efendimiz, sütten bir
iki yudum alıp balın tadını hisseder hissetmez elindeki kabı mübarek
dudaklarından uzaklaştırarak, “Bu nedir?” diye sorunca, “Yâ Resûlallah,
hoşunuza gideceğini düşünerek süte biraz bal karıştırdık!”  cevabını
vermişlerdi. Bunun üzerine Beyan Sultanı elindeki kaseyi yere koyarak şöyle
buyurdu:

“Dikkat ediniz! Ben bunun içilmesini haram kılmıyorum; fakat, bilin ki,
kim (yemesinde-içmesinde, giyiminde-kuşamında) Allah için mütevazi olursa,
Allah onu yücelttikçe yüceltir; kim de kibirlenir ve büyüklük taslarsa, Cenâb-
ı Hak onu da alçalttıkça alçaltır. Kim iktisatlı hareket ederse, Allah onu
zengin kılar; kim de israf ederse, Cenâb-ı Hak onu fakr u zarurete müptelâ
eyler.. ve kim Allah’ı çokça zikrederse, Mevlâ-yı Müteâl ondan hoşnut
olur.”13

Sözün özü; iktisat, insanı kanaatkâr kılar; hadis-i şerifin ifadesiyle “Kanaat,
tükenmez bir hazinedir.”14 ve “Kanaat eden aziz yaşar; tamah eden zillete
düşer.”15 İktisat, berekete ve izzetli yaşamaya vesile olur. İsraf ise,
kanaatsizliğe, sürekli hayattan şikâyet etmeye, hırsa, riyaya ve ihlâssızlığa
sebebiyet verir; insanın izzetini kırar ve onu başkalarına yüz suyu dökmeye
mecbur eder. Bütün mü’minler iktisat ve istiğna ruhunu hayatlarının esası
yapmalıdırlar; fakat, özellikle de adanmış ruhlar, yeme-içme, giyim-kuşam, ev-
bark, araba ve eşya gibi bütün ihtiyaçlarını zaruret çizgisine göre ele almaya ve
her meselede tevazu kaidesine muvafık davranmaya çalışmalıdırlar.
1 İsrâ sûresi, 17/26-27.
2 İsrâ sûresi, 17/29.
3 Furkan sûresi, 25/67.
4 A’râf sûresi, 7/31.
5 Bediüzzaman, Lem’alar s.174-185 (On Dokuzuncu Lem’a).



6 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/447; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 5/331.
7 Bkz.: Buhârî salât 22; Müslim, salât 272.
8 Bkz.: İsrâ sûresi, 17/16.
9 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 10/193.
10 el-Bezzâr, el-Müsned 1/106, 196; el-Hâkim, el-Müstedrek  4/344; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 7/343, 345.
11 Tekâsür sûresi, 102/8.
12 İbn Hibbân, es-Sahîh 12/17; et-Taberânî, el-Mu’cemü’s-sağîr 1/124.
13 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 5/140.
14 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 7/84; el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 1/72.
15 İbnü’l-Esîr, en-Nihâye fî ğarîbi’l-hadîs 4/114; ez-Zebîdî, Tâcü’l-arûs 22/90 (k-n-a maddesi).



“Biz” Sözünün Hikmetleri
Soru: Allah Teâlâ’nın, bazı âyet-i kerimelerde, Zât-ı Zülcelâl’iyle alâkalı

bir kısım fiilleri nazara verirken “mütekellim-i maalgayr” (birinci çoğul
şahıs) zamiri kullanmasının ve “...indirdik”, “...gönderdik”, “...verdik”
diyerek birden fazla fâil varmı ş gibi beyanda bulunmasının hikmetleri
nelerdir?

Cevap: Her şeyden evvel, Kur’ân’ın yeryüzüne iniş gayesi, tevhid (Allah’ın
birliği, eşi ve benzeri olmadığı) inancını fert ve toplum plânında hâkim
kılmaktır. Bu açıdan, dikkatle bakıldığında, Kur’ân-ı Kerim’in hemen bütün
âyetlerinde tevhidin bir yönünün anlatıldığı görülür. Onun bazı âyetleri tevhid-i
ulûhiyeti, bazıları tevhid-i rubûbiyeti ve bazıları da tevhid-i ubûdiyeti gösterir.

Kitab-ı Hakim, “Allah’tan gayri göklerde ve yerde bir kısım ilâhlar
bulunsaydı, yer-gök fesada uğrar, bozulur ve her yeri bir kaos  alırdı.”1

buyurarak, “Kahhâr” kudretiyle küçük büyük her şeye tek başına hâkim bir
İlâh’ın varlığını vurgular; bu gerçeği baştan sona bütün surelerinde âyet âyet
işler ve tevhid hakikatini şüpheye mahal kalmayacak ölçüde zihinlere
yerleştirir. Tevhid hakikati, Kur’ân-ı Kerim’de o ölçüde sağlam kaideler
üzerine oturtulmuştur ki, münkirler ve müşrikler dahi onda tevhide muhalif bir
husus olduğunu iddia edememişlerdir. Öyleyse, Cenâb-ı Hakk’ın, kendi Zât-ı
Akdes’ini bazen “mütekellim-i maalgayr” yani “birinci çoğul şahıs” zamiriyle
nazara vererek “Biz” ifadesini kullanmasında hiç şüphesiz muhtelif hikmetler
ve bir kısım nükteler mevcuttur.

Azamet Nûnu ve Çoğul Kalıbı
Bu hikmetlerden bazılarını anlayabilmek ve o latîf nükteleri kavrayabilmek

için öncelikle Arap dilinin karakteristik hususiyetlerine bakmak gerekir. Bazı
lisanlarda olduğu gibi, Arapçada da tevazu ve mahviyet sadedinde “Ben”
yerine “Biz” denmesi ya da bazen başkalarını tezkiye ve tenzih için “Biz”
denilecek yerde “Ben” sözünün tercih edilmesi çok vâkidir. Şu kadar var ki,
izzet, itibar, şan ve şöhret sahibi birisi “Biz” dediği zaman Araplar bunu
belâgata uygun görürler; aksine sıradan bir insan “Biz” dediğinde ise, onu gurur
ve kibir emaresi sayarlar.

Ayrıca, Arapçada fiil sîgalarına eklenip çoğul (cem’) mânâ ifade eden “nûn”
harfine “azamet nûnu” da denilir; çünkü bu harf, genellikle çokluk ifade etse
bile, kimi zaman da azamet, ululuk ve yücelik bildirir; sözü söyleyen kimsenin
hürmete değer bir kimse olduğunu gösterir. O türlü beyanlardaki “Biz”



ifadesinden maksat, adet bakımından kesreti değil, güç ve kudretin
büyüklüğünü belirtmektir.

Aslında, biz de çoğu zaman kendi şahsımızdan bahsederken “tek” olduğumuz
hâlde, “Ben” yerine, “Biz” demeyi yeğleriz; çünkü, “Biz” sözü, daha mütevâzı,
daha nâzik, daha müşfik ve kendini nefye daha münasip bir beyandır. Dahası,
bazen muhatabımız tek kişi de olsa, ona hürmeten ve nezaketen “siz” diye hitap
ederiz. Mezkûr maksatları gözeterek ister “Biz” diyelim ister “siz”, hiç kimse
bu türlü bir beyanı yadırgamaz ve ondan çoğul mânâsı çıkarmaz.

Nerede “Ben” ve Nerede “Biz”?
Haddizatında, Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de, her zaman “Ben” yerine

“Biz” diye hitap etmemektedir; bir meselenin anlatılışına ve konunun akışına
göre ilâhî hitap tarzı da değişmektedir. Sadece Zât-ı Akdes’in mevzuubahis
olduğu yerlerde hem hitap şekli hem de fiil sîgası müfret (tekil) gelmektedir.
“Kullarım Beni senden soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben pek yakınım. Bana
dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da dâvetime icabette
bulunsunlar ve hakkıyla inanıp Beni tasdik etsinler ki doğru yolda yürüyerek
selâmete ersinler.”2 “Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp yalnız Bana
ibadet etsinler diye yarattım.”3, “Muhakkak ki Ben’im gerçek İlâh. Benden
başka yoktur ilâh. O hâlde sen de yalnız Bana ibadet et. Beni anmak için
namazı ikâme et.”4

İşte, sadece birkaç misal olması bakımından meallerini verdiğim bu âyet-i
kerimeler misillü pek çok beyan-ı ilâhîde mütekellim-i vahde (konuşan
kimsenin yalnız kendine ait fiili gösteren kelimelerin sîgası, birinci tekil şahıs)
kalıbı kullanılmaktadır. Çünkü, bu ifadelerde, tevhid, ibadet ve ihlâs gibi
hususların doğrudan Cenâb-ı Hakk’ın Zât’ıyla alâkalı olduğuna ve bu konularda
arada hiçbir vasıta kabul edilemeyeceğine dikkat çekilmektedir.

Evet, Allah Teâlâ’nın Zât-ı Zülcelâl’ine mahsus mevzular anlatılırken büyük
ekseriyetle mütekellim-i vahde sîgası seçilmekte ve “Ben” diye hitap
edilmektedir. Fakat, Cenâb-ı Hakk’ın saltanat-ı âmme hesabına hitapta
bulunduğu hususlarda, azamet ifade eden “Biz” sözüyle mesele ele
alınmaktadır. Mevlâ-yı Müteâl’in mahlûkatla konuşması, ya hususî olarak
vicdanlara ilham etme yoluyla ya da nübüvvet sahibine bütün insanlığı ve
mahlûkatı ilgilendiren bir vahiy gönderme şeklinde olur. Bu konuşmalar ya
saltanat-ı âmme hesabına umumî bir hitap veya hususî bir fertle has dairede bir
konuşma şeklinde cereyan eder.

Şöyle ki, devlet adamlarından biri, yetkili bir memuruna, “Halkına karşı



davranışın şöyle olsun!” der ve bunu hususî bir telefonla, hususî bir iltifat
tarzında, hususî bir emirle yapar. Buradaki konuşma “Ben, senden şunu şöyle
yapmanı istiyorum.” şeklinde özel bir hitap olarak gerçekleşir. Bazen de aynı
şahıs, radyo veya televizyon vasıtasıyla bütün halka seslenir ve “Biz hükümet
olarak şöyle kararlar aldık.” der. Burada kullandığı üslûp, hakimiyetin,
hakimiyet-i âmme adına dili ve ağzıdır; dolayısıyla, bu defaki konuşma umumi
olur.

–Teşbihte hata olmasın– Yüce Yaratıcı da, mahlûkatına bazen hususî bazen
de umumi bir tarzda hitap etmektedir. Meselâ, Hazreti Musa’nın hususî kurbiyet
istemesi ve müşâhede arzusu üzerine Cenâb-ı Hak ona, “Senin Rabbin Benim!
Pabuçlarını çıkar! Çünkü sen, kutsal vâdi Tuvâ’dasın!..”5 buyurur. Bu sözde
bütün İsrailoğulları’nı veya umum beşeri ilgilendiren bir emirnâme yoktur;
dolayısıyla, bu muhaverede mütekellim-i vahde sîgası seçilmiş ve “Ben” diye
seslenilmiştir.

Fakat, Allah Teâlâ, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’e
َنیَِملاَعِْلل ًةـَمْحَر  َِّالإ  َكاَنْلَـسَْرأ  اَۤمَو   “Ey Habîb-i Zîşânım! Biz seni –başka

değil– bütün âlemlere rahmet olarak gönderdik.”6 derken, “mütekellim-i
maalgayr” sîgasını kullanmış ve “Biz” diye hitap etmiştir; çünkü, Rahmet
Peygamberi’nin gönderilişi bütün mahlûkatı ilgilendiren bir hâdisedir.

Evet, Kainâtın Medar-ı Fahrı’nın âlemlere rahmet olarak gönderilmesi,
bütün varlığı alâkadar eden bir husustur; zira, inananlar O’nun sayesinde
dünyevî ve uhrevî hayatlarını tanzim eder ve ebedî huzuru kazanırlar. İmanın
lezzetini tadamayanlar da, hiç olmazsa küfr-ü mutlaktan kurtulur, küfürlerini
tereddüte ve şekke dönüştürürler; İslâm’ın prensiplerinden istifade eder,
hayatlarına bir ölçüde de olsa dengeyi, düzeni hakim kılarlar ve böylece
dünyevî lezzetlerin kendileri için bütün bütün acılaşıp zehir hâlini almasından
kurtulmuş olurlar.

Habîb-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir peygamber olarak
gönderilmesi ins ü cinnin yanı sıra bütün hayvanları ve bitkileri, hatta canlı-
cansız topyekün varlığı alâkadar eder. Çünkü o, bütün canlıların haklarına dair
prensipler getirmiştir. Küfür sebebiyle umumi bir mâtemhâne hâlini alan kainât,
Seyyidü’l-Enâm sayesinde mektubat-ı samedânî keyfiyetine bürünmüş ve her
varlık kendi seviyesine göre Hâlık-ı Kâinât’a bir ayna olmuştur. Evet, bütün
mahlûkat, Resûl-i Ekrem’in gelişiyle şereflenmiş ve değer kazanmıştır.
Dolayısıyla, O’nun peygamber olarak gönderilişi bütün mahlûkatı ilgilendiren
bir mevzudur; bu itibarla da, O’na “Ey Resûlüm, Biz seni bütün âlemlere sırf
bir rahmet olarak gönderdik!”7 şeklinde hitap edilmiştir. Cenâb-ı Hak,



O’nunla saltanat-ı âmme hesabına umum beşerin duyabileceği bir tarzda
konuşmuş ve “Biz” ifadesini kullanmıştır.

Allah Resûlü, (sallallâhu aleyhi ve sellem) tecessüm etmiş bir rahmet olduğu
gibi, Kur’ân-ı Kerim de O’nun tercümanlık yaptığı hakikatleri dile getiren,
bütün mahlûkatın mânâ-yı harfî cihetinden kıymetini gösteren ve topyekün
kainâtın mânâsını tercüme eden bir kitab-ı rahmettir. Bu yüzden Hazreti Mevlâ,
“Biz, Kur’ân-ı Kerim’i Kadir Gecesi ceste ceste indirdik.”8 buyururken de
yine saltanat-ı âmme hesabına hitap etmiş ve bütün varlığı ilgilendiren böyle
bir haberi verirken “mütekellim-i maalgayr” sîgasıyla “Biz” demiştir.

Müfessirler, bu çeşit âyet-i kerimelerde Cenâb-ı Hakk’ın, Esmâ-yı Hüsnâsı
ve sıfât-ı sübhaniyesi zaviyesinden ulûhiyet ve kibriyâsı ile hitap ettiğini ve
kendi azametini, kudretini, büyüklüğünü ve celâlini nazara verdiğini
belirtmişlerdir. Meselâ, “Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur’ân’ı Biz indirdik, onu
koruyacak olan da Biz’iz.”9 mealindeki âyet-i kerimenin metninde cem’
(çoğul) ifade eden ve “Biz” mânâsına gelen dört kelime vardır. Burada, hem
Cenâb-ı Hakk’ın kibriya ve azametinin vurgulanması bahis mevzuudur, hem de
meselenin ehemmiyeti zamirlerle kuvvetlendirilmektedir. Kur’ân’ın
indirilişinin ve hıfzının her kuvvetin üstünde ilâhî kudretin inayetiyle ve her
kemâlin ötesinde Mutlak Kemal Sahibi Zât’ın himayesinde gerçekleşeceğini
beyan sadedinde “azamet nûnu” ile “Kur’ân’ı Biz indirdik, onu koruyacak
olan da Biz’iz.” buyurulması, indirenin büyüklük ve kudretini ifade ederken,
indirilenin şanına ve kıymetine de dikkat çekmektedir. Ebu’s-Suûd Efendi de,
bu âyetin tefsirini yaparken, “Azamet-i şânımız ve uluvv-i cenabımızla
Kur’ân’ı Biz indirdik.” mânâsı üzerinde durmaktadır.10

Fahreddin Râzi Hazretleri de, Kevser sûresindeki “Muhakkak Biz sana
Kevser’i verdik.”11 mealindeki âyet-i kerimeyi tefsir ederken, bu ilâhî
beyandaki “Biz” sözünden muradın, Cenâb-ı Hakk’ın azametini göstermek
olduğunu belirtmiştir.12 Kevser’i, Mahbub-u Âlem (sallallâhu aleyhi ve sellem)
Efendimiz’e hediye olarak veren yerin ve göklerin sahibi Cenâb-ı Hak’tır;
ayrıca, hediyenin onu verenin büyüklüğüne göre bir kıymet ve azamet
kazanacağı da muhakkaktır. Dolayısıyla burada da saltanat-ı âmme hesabına bir
hitap söz konusudur.

Müsebbibü’l-Esbab ve Sebepler
Bundan başka, “Biz” diye hitap edilen âyet-i kerimelerde umumiyetle, diğer

mânâların yanı sıra, bir de arada bir vasıta, bir vesile ve bir sebep bulunduğuna
işaret vardır. Meselâ, Kur’ân’ın indirildiğini haber veren âyet-i kerimelerde



“Biz indirdik!” buyurulur ve âyetlerin vahiy kanalıyla indirildiğine, Vahiy
Meleği olarak Cebrâil (aleyhisselâm)’ın vahye vesilelik ettiğine imada
bulunulur. Binaenaleyh, az önce kısaca değinilen “Hiç şüphe yok ki o zikri,
Kur’ân’ı Biz indirdik, onu koruyacak olan da Biz’iz!” mealindeki beyan-ı
ilâhîde, Cenâb-ı Hakk’ın kibriya ve azametinin vurgulanmasıyla beraber,
Müsebbibü’l-Esbab’ın bazı icraatına sebepleri vesile kıldığına da işaret
edilmektedir. Kur’ân’ı indiren de, onu koruyan da Hazreti Allah’tır. Fakat,
Rabb-i Hakîm, Kur’ân’ı indirirken Hazreti Cebrâil gibi bir elçiyi
vazifelendirdiği gibi, Yüce Kitab’ını korurken de vahiy katiplerini, onların
yazdığı nüshaları ve daha sonra da onun her harfine vakıf hafızları vesile olarak
kullanmıştır/kullanmaktadır.

Nur Müellifi, İşârâtü’l-İ’câz adlı eserinde, Cenâb-ı Hakk’ın, Bakara
sûresinin 30. âyetinde “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım...” derken
mütekellim-i vahde sîgasıyla “Ben” şeklinde hitap ettiğini, ama hemen
akabindeki 34. âyette “O vakit meleklere, ‘Âdem için secde edin!’ dedik”
ifadesinde ise mütekellim-i maalgayr kalıbıyla “Biz dedik” mânâsına gelen

اَنْلُق  kelimesini kullandığını hatırlatır ve şöyle der: “Cenâb-ı Hakk’ın halk ve
icat fiilinde vasıtanın bulunmadığına, kelâm ve hitabında vasıtanın bulunduğuna
işarettir.” Hazreti Üstad, bu değerlendirmesini başka bir misalle daha şerh ve
tekit etmektedir. “İnsanlar arasında Allah’ın sana bildirdiği şekilde
hükmetmen için Biz sana kitabı gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak indirdik.”
mealindeki Nisa sûresinin 105. âyetinde “Biz” mânâsına gelen َان  zamirinin
tefsirinde şu hususa değinmektedir: “Bu âyette azamete delalet eden َان  zamir-i
cem’i, vahiyde vasıtanın bulunduğuna işaret olduğu gibi, “Allah’ın sana
bildirdiği” mealindeki ifadede müfred hükmünde olan Lafza-ı Celâl, mânâları
ilham etmekte vasıtanın bulunmadığına işarettir.”13

Âlûsî de, “Biz sana aşikâr bir fetih ve zafer ihsan ettik.”14 mealindeki
âyette “azamet nûnu” kullanılıp “Biz” dendikten sonra, “Bu da Allah’ın, senin
geçmiş-gelecek bütün kusurlarını bağışlaması... içindir.”15 ifadesinde
mağfiretin sadece İsm-i Celâl’e isnat edilmesini nazara verirken şu inceliği dile
getirir: “Allah Teâlâ, fetih ve zaferi pek çok vasıta ile mümkün kılarsa da
“mağfiret” doğrudan doğruya Zât-ı Akdes’e aittir, Gafûr u Rahîm bizzat
bağışlar. Burada fetih için vesileler bulunduğuna ama mağfiretin vasıtasız
olduğuna işaret vardır. Büyüklerin şahıslarıyla alâkalı meseleleri “Biz” diye
mütekellim maalgayr sîgası ile ifade âdetleri, kendilerinden meydana gelen
fiillerin çoğunlukla hizmetkâr çalıştırmak şeklinde olmasındandır.”16

Aslında, insanlar arasında bulunan makam ve mansıp sahiplerinin bile bir



izzet, azamet ve haysiyetleri vardır ve bundan dolayıdır ki, perde arkasından ve
birtakım vasıtalarla icraatta bulunurlar. Meselâ, bir devlet başkanı, belediye
zabıtası gibi elinde makbuz çarşı-pazarı bizzat denetlemez. –Teşbihte hata
olmasın– aynen bunun gibi, bütün mevcudâtın tek sahip ve hâkimi Yüce
Yaratıcı (celle celâluhu) da, kainâtta cereyan eden bütün hâdiseleri, kanun ve
sebepleri perde yaparak sevk ve idare etmektedir. Zira, izzet ve azamet bunu
gerektirir. “Üzerinize bulutları gölge yaptık.”17 mealindeki âyette ve
benzerlerinde de ima edildiği gibi, işi yaptıran Allah Teâlâ, vesilelik açısından
işi yapan “Allah’ın memurları” mesâbesindeki melekler ve sair esbabdır;
dolayısıyla âyette “yaptık” denilmektedir. Evet, Cenâb-ı Hak, kainâtta câri
kudretinin icraatını ilan etmek ve onlar vasıtasıyla azametini bildirmek için
sebepleri istihdam etmektedir. Hazreti Üstad bu hakikati ne güzel dile getirir:
“İzzet-i azamet ister ki, esbab-ı tabiî perdedar-ı dest-i kudret ola aklın
nazarında. Tevhid ve celâl ister ki, esbab-ı tabiî, dâmenkeş-i tesir-i hakikî ola
(hakikî tesirden elini çeke, icada karışmaya) kudret eserinde.”18

Bu arada, Cenâb-ı Hakk’ın, bazı âyetlerde böyle vasıtaları da sözün ihâtası
içine alması, “Biz” ifadesinin kullanıldığı yerlerde bu şekildeki bazı aracı ve
vesilelerin istihdam edildiğine işarette bulunmanın yanı sıra, O’nun emre mutî
ve vazifeye düşkün kullarına ne derece müşfik ve merhametli olduğunu da
gösterir. Mevlâ-yı Müteâl’in, o muvazzaf memurlarına da değer vererek “Biz”
demesi, onların vazîfelerinden hoşnut bulunduğunu da ima etmektedir.

İlâhî İsimlerin Tecellîleri
Diğer taraftan, Allah’ın sonsuz isimleri vardır. Her isim, kendi tecellîsine

mâkes olacak aynaların vücudunu gerektirir. Meselâ, Rezzâk ismi, rızka muhtaç
olanların varlığını iktiza ettiği gibi, Şâfî ismi de hastalıkların ve o hastalıklara
giriftar olanların mevcudiyetlerini ve var olmalarını ister. Bu tecellî keyfiyetini
bize bakan yönüyle tevil ederken, buna “isimlerin imdada koşması” deriz.
Allah (celle celâluhu), Mucîb ismiyle darda kalanların, Kâbız ismiyle gaflete
dalanların, Bâsit ismiyle de sıkıntıda boğulanların imdadına koşar.

Cenâb-ı Hak, Kendisini bu güzel isimleriyle tanıtmakta ve bize celâlî ve
cemâlî tecellîlerini göstermektedir. Bir gülün dikenine Celâlî isimleriyle
tecellî edip bize celâlini tattırdığı gibi, gülün nazik yapraklarına da Cemâlî
isimleriyle tecellî etmekte ve bize Cemâlini tanıttırmaktadır. Bu sırrı
anlamayan bazı felsefi akımlar ve din kisveli cereyanlar Cenâb-ı Hakk’ın her
bir sıfat ve ismine karşılık bir Tanrı uydurma ihtiyacını duymuş, “gazap
tanrısı”, “rızık tanrısı”, “yağmur tanrısı”, “şifa tanrısı”, “ölüm tanrısı”... gibi



sayısız tanrılar edinmişlerdir. Oysa, İslâm’da tevhid hakikati esastır. İşte
Kur’ân-ı Kerim’in bazı âyetlerinde Cenâb-ı Hakk’ın birden fazla isim ya da
sıfatına işaret edildiğinden “Biz” ifadesi kullanılmıştır.

Bu hususa bir misal olarak, “Biz gerçekten insanı en güzel biçimde, en
mükemmel sûrette yarattık.”19 mealindeki âyet-i kerime hatırlanabilir. Bu
âyette, Allah Teâlâ, insanı ahsen-i takvîme mazhar olarak yarattığını anlatırken
“Biz” ifadesini kullanmaktadır. Çünkü, insanın üzerinde Cenâb-ı Hakk’ın pek
çok ism-i şerifi tecellî etmektedir; insan, bütün yüce mânâlar kendisinde
toplanmış bir fihrist gibidir. Bundan dolayıdır ki, Hazreti Ali (radıyallâhu anh)
insanın mahiyetindeki ulvîliğe bakarak ona seslenir ve “Kendini küçük bir
cirim görüyorsun; hâlbuki bütün âlemler sende gizlidir. Sen bütün hakâike
bir fihristsin.”20 der. M. Âkif, Hazreti Ali’ye isnat edilen bu sözü serlevha
yaptığı bir şiirinde insana şöyle seslenir:

“Haberdâr olmamışsın kendi zâtından da hâlâ sen,
‘ Muhakkar bir vücûdum!’ dersin ey insan, fakat bilsen.
Senin mâhiyyetin hatta meleklerden de ulvîdir:
Avâlim sende pinhandır, cihanlar sende matvîdir:
Zeminlerden, semâlardan taşarken feyz-i rabbânî,
Olur kalbin tecellî-zâr-ı nûrâ nûr-i Yezdânî.
Musaggar cirmin amma gâye-i sun’-i ilâhîsin;
Bu haysiyyetle pâyânın bulunmaz, bîtenâhîsin!”
Evet, insan böyle mükemmel yaratılmış bir varlıktır ve o, Hâlık-ı Kerim’in

pek çok isminin aynasıdır. Bu açıdan, Cenâb-ı Hak, insanın yaratılışını Zât-ı
Zülcelâl’inin kemâl-i azâmetini ifade eden “Biz” sözüyle anlatmaktadır.
Ayrıca, bu hitapta, insanın hilkatinde de bir vasıta ve vesileden
bahsedilebileceği ima edilmektedir. İzzet ve azamet sahibi Mevlâ-yı Müteâl,
insanın yaratılışında da anne-babayı vasıta kılmış, onları dest-i kudretine
perdedar yapmıştır.

Son bir husus da şudur ki, Cenâb-ı Hak bütün azamet ve izzetiyle beraber
“Biz” ifadesini kullanarak bize bir de edep öğretmektedir. Hiç ihtiyacı yokken,
vesile ve sebeplere de söz hakkı verdiğini beyan buyurmakta, “ben, ben” deyip
duran egoist nefislere benliği bırakıp “Biz” demenin gereğini talim etmektedir.
“Yaptım”, “ettim”, “çattım”, “kurdum”... demek suretiyle sürekli kendisini
nazara veren kimselere, şahs-ı mânevînin bir ferdi olma ve kolektif şuurla
hareket etme ufkunu göstermektedir. Malûm olduğu üzere, Hâlık-ı Kerim,
Hazreti Âdem’in (aleyhisselâm) yaratılması hususunda meleklerle âdeta
istişare etmiştir; oysa meşveret etmek, aklı ve ilmi sınırlı olanlara mahsustur.



Bu meseleyi değerlendiren Hazreti Üstad, “Cenâb-ı Hakk’ın meleklerle istişare
etmesi, insanlara istişare yapmaları hususunda bir ders vermek içindir; yoksa,
Allah müşavereden münezzehtir.”21 buyurmaktadır. İşte, Allah Teâlâ’nın
meleklerle istişare etmesinde istişareyi talim buyurması söz konusu olduğu gibi,
bazı âyetlerde “Biz” demesinde de kullarına kendini nefyetme ve tevazuu esas
edinme dersi verdiği düşünülebilir.

Her meselenin en doğrusunu ve hakikatini Allah bilir...
1 Enbiyâ sûresi, 21/22.
2 Bakara sûresi, 2/186.
3 Zâriyât sûresi, 51/56.
4 Tâhâ sûresi, 20/14.
5 Tâhâ sûresi, 20/12.
6 Enbiyâ sûresi, 21/107.
7 Enbiyâ sûresi, 21/107.
8 Kadir sûresi, 97/1.
9 Hicr sûresi, 15/9.
10 Ebu’s-Suûd, Tefsîru Ebi’s-Suûd 5/68.
11 Kevser sûresi, 108/1.
12 er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 32/114.
13 Bediüzzaman, İşârâtü’l-İ’câz s.202.
14 Fetih sûresi, 48/1
15 Fetih sûresi, 48/2.
16 el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 26/91.
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20 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 5/366.
21 Bediüzzaman, İşârâtü’l-İ’câz s.203.



Deli mi, Delil mi?
Soru: Dinimize göre “akıllı insan” kimdir; dünden bugüne adanmış

ruhlara “deli” nazarıyla bakılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Zekâsının

hakkını verip her meseleyi enine boyuna düşünen akıllı insan, nefsini hesaba
çekip onu dizginleyebilen ve sürekli salih ameller peşinde koşup ölüm ötesi
için hazırlık yapan kimsedir; aklı kıt, zekâsı zayıf, doğruyu bulmaktan âciz
ahmak ise, nefsinin arzularına tâbi olup onun bütün isteklerini yerine
getirdiği hâlde hâlâ kurtulacağını uman, Allah’tan bağışlanma beklemeyi
yeterli bulup sadece bu kuruntuyla teselli olan kimsedir.”1 buyurmuştur.

Recâ Ehli ve Kuruntu Güruhu
Evet, her zaman tedbirli hareket edip sürekli temkinli davranan, nefsini

hakimiyet altına alıp, onun hoşuna gitmese de dinin güzel gördüğü işlere
sarılan, dünyanın cazibedâr güzelliklerine aldanmadan hep ahiret hayatı için
azık hazırlama cehd ü gayretinde bulunan insan akıllı, zeki, ileri görüşlü ve
doğruyu eğriyi bilen bir insandır. O, bu dünyanın fâniliğinin farkındadır;
ahiretin ise bâki ve ebedî olduğuna çok iyi inanmıştır. Dolayısıyla, o hep
ölümle başlayan uzun yolculuk için zahîre tedarik etme peşindedir. Akıllı kişi,
dünyadan nasibini unutmayan ama asıl ahirete müteveccih yaşayan, Cennet’e,
orada kavuşacağı salih kimselere, hepsinden öte Cemalullah’ı müşâhedeye,
rızaya ve rıdvana müştak olan ve bu güzelliklere ulaşma, ebedî saadeti
kazanma uğrunda varını yoğunu feda etmeye âmâde bulunan insandır.

Aklının nasihatlerine hiç kulak asmayan, iradesinin zimamını heva ve
hevesine kaptıran, ömrünü nefsini tatmin etme yolunda harcayan ve onun her
dileğine boyun eğerek hiç ölmeyecekmişçesine gaflet içinde yaşayan kimse ise
âciz, akılsız ve ahmak bir insandır. O, nefsanî ve şeytanî duyguların ağına
düştüğünden bir türlü silkinip doğrulamayan, Kur’ân’ın sözünü dinlemediği ve
Hak dostlarının irşatlarına aldırmadığı için İblisin tuzaklarından hiç
kurtulamayan ve kendisini güçsüzlüğün, beceriksizliğin, kalın kafalılığın
acımasız kollarına bırakan bir miskindir. Böyle bir şaşkın, kârını zararını tespit
edemediği, kendisini kazançlı çıkaracak işleri bilemediği ve felâketine sebep
olabilecek tehlikeleri göremediği hâlde, bütün bu yanlışlıklarına rağmen hâlâ
dünya-ahiret dengesini çok iyi kurmuş, ölüm ötesi için tedbirlerini almış ve göz
ucuyla dünyaya baksa bile aslında nazarlarını ahiret yamaçlarına odaklamış
insanlara vaad edilen mükâfatı bekler; “Nasıl olsa kurtulurum, Allah Gafûr’dur,



Rahîm’dir” der, recâ hisleriyle dolu bulunduğunu söyler ve ilâhî rahmetin
kendisini de kuşatmasını temenni eder.

Oysa, recâ (ümit, emel), bir temennî değildir. Temennî, meydana gelmesi
mevzuunda kat’iyet bulunmayan herhangi bir beklentidir, dolayısıyla da ümit
vaad etmeyen kuru bir intizardır; hâlbuki recâ, matluba ulaştıracak bütün
vesileleri değerlendirip, rahmeti ihtizâza getirme yolunda mü’mince bir şuurla
bütün ilticâ kapılarını zorlamanın unvanıdır. Recâ, ancak hasenât adına bir şeyi
işleyip onun kabulünü beklemek, kezâ ma’siyetten tevbe edip günahın
affedileceği mülâhazasıyla ümitlenmek demektir. Evet, doğru bir recâ,
günahlardan kaçınıp Allah’tan inayet beklemek, salih ameller arkasında
yarışırcasına koşup sonra da ilâhî rahmetin enginliği mülâhazasıyla Hak
kapısına yönelmek şeklindeki ümit ufkudur. Aksine, amelsiz hasenât beklemek
veya ömrünü günah vadilerinde geçirdiği hâlde mağfiretten ve Cennet’ten dem
vurmak, yalancı bir recâ ve Rahmeti Sonsuz’a karşı da bir saygısızlıktır.

Selef-i salihîn efendilerimiz, yeis çukurlarına düşmenin muhtemel olduğu
yerlerde ve ölüm emarelerinin belirdiği zamanlarda “recâ”ya sarılmışlardır;
fakat, hemen her zaman havf ve haşyet yörüngeli yaşamaya çalışmışlardır. Rıza
ve rıdvana giden yolda hayatlarını havfa göre örgülemiş, iradelerini temkinli
kullanmış ve adımlarını hep dikkatli atmışlardır.. evet onlar, nefsin dizginlerini
şuurun ve iradenin ellerine vermeyi, dünyayı bir gölgelik gibi kabul edip asıl
vatan için azık tedarik etmeyi akıllılık saymış ve ömürlerini bu istikamette
değerlendirmişlerdir.

Anlayamazlar!..
Ne var ki, günümüzde “akıllı insan” denince daha çok dünyevî hayatını belli

bir seviyede götürebilen, nefsanî arzularını, cismanî isteklerini karşılayabilen
ve bir şekilde makam-mansıp, mal-mülk sahibi olmasını becerebilen kimseler
akla gelmektedir. Maalesef, bugün meşru mu gayrimeşru mu olduğuna
bakmadan, helâl-haram ayırımı yapmadan ve nereden geldiğine aldırmadan çok
para kazanmak ve maddî imkânlara ulaşmak akıllılık ve beceriklilik
sayılmaktadır.

Dolayısıyla, özellikle içinde yaşadığımız çağda, çoğunlukla hukukî olmayan
yollarla varlıklı hâle gelen, haram yiyici bir tufeylî olarak ömür süren ve
öldükten sonraki hayatı hiç düşünmeyen kimselerin, nazarlarını ahirete
kilitlemiş insanları anlamaları oldukça zordur. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayan,
ölümü hatırlayınca tir tir titreyen ve var gücüyle dünyaya sarılan
hevaperestlerin, bir adımla öte tarafa geçeceğine inanan, mevti bir vuslat demi,
bir şeb-i arus olarak gören ve ölümü bayram sevinciyle karşılayan Hak erlerini



anlamaları pek güçtür. Rahat düşkünleri anlayamazlar yurdu-yuvayı, yârı-
yârânı terk edip en ücra köşelere hicret seferleri düzenleyen muhacirleri!..
Cimriler kavrayamazlar Hak uğruna malı-mülkü, hatta canı-cânanı feda etmeye
âmâde kahramanların yaptıklarını!.. Gününü gün etme sevdasındaki zevk
düşkünleri akıllarına sığdıramazlar yaşatmak için yaşayanların
fedakârlıklarını!..

Çünkü, kendilerinden başka kimseyi düşünmeyen çıkarcılar için şahsî
rahatları, servetleri, menfaatleri her şeyden önce gelir. Rahat ve uzun yaşama
onlar için gayedir; mal ise canlarının yongasıdır, biraz olsun malları ellerinden
gitse, canları çıkacak gibi olur. Onların kıstasları bütün bütün farklıdır ve
benlik yörüngelidir. Bu sebeple, onlar, adanmış ruhların fedakârlıklarına
kendilerine göre mantıkî bir mahmil bulamaz ve bir hayır çizgisinde yan yana
gelip milletin eğitim ve terbiyesi için müesseseler açan, bu uğurda infakta
bulunan insanlara “Ya bizim bilemediğimiz bir kısım çıkarları var ya da bunlar
birer deli!..” derler. Cenâb-ı Hakk’a teveccüh etmiş mü’minlere “deli”
yaftasını yapıştırırlar; zira, onların imana, Kur’ân’a, vatana ve millete hizmet
gayesiyle katlandıkları zorlukları, çektikleri çileleri, yaptıkları iyilikleri kendi
çarpık hayat telakkileriyle bağdaştıramazlar.

Evet, kim inanılması gerekenlere tam inanır, takvanın hem mehafet buuduyla
hem de tekvinî esaslara riayet yanıyla kanatlanırsa, kalbini Allah sevgisiyle
mamur kılar, gerekirse malını, canını ve bütün varlığını Hak yoluna feda etme
ruhuyla dolarsa ve Allah’ın himayesine sığınır, her işinde Cenâb-ı Hakk’a
güvenir, O’na tevekkül ederse.. artık o, öyle namaz kılar, öyle oruç tutar, öyle
hacca gider ve öyle mücahede eder ki, bu işin neşvesine akıl erdiremeyenler,
onu ne zaman görseler ya hayran olmaktan veya “Bu olsa olsa delidir”
demekten kendilerini alamazlar. Gayri, onun ölümü istihkârı bir destan olup
dilden dile dolaşır; yemeyi-içmeyi ve şahsî zevkleri terk etmesi hayretengiz bir
efsane gibi her yana yayılır ve infak ruhu da bir hüsnümisal, bir yâd-ı cemil
olarak bütün cömertlerin muhaverelerini tatlandırır. Ne ki, o fedakârlığı
anlayamayan, o ferâgatı kavrayamayan ve o tadı alamayan kimse, o Hak dostunu
“deli” sanır.

Bu açıdan, akıllılık ve delilik de izafî sayılır; neyin akıllılık ve neyin delilik
olduğu kişiden kişiye ve bakış zaviyesine göre farklı farklı yorumlanabilir.
Nefisperestler, adanmış ruhların hâllerini mecnunlukla izah etmeye çalıştıkları
gibi, mü’minler de dünyazedelerin acınacak vaziyetlerine baktıklarında,
“Cennet’in bütün cezbedici güzelliklerine ve Cehennem’in alev alev korkunç
mahiyetine karşı gözünü kapayan bu insanlar, akıbetlerini düşünmeden nasıl
yaşıyorlar?!. Her gün binlerce insanın, ölüm fermanını ellerine alıp, kabir



durağına doğru yürüdüklerini gördükleri hâlde nasıl oluyor da hiç
ölmeyecekmiş gibi kendilerini zevk ü safaya kaptırabiliyorlar?!.” diyebilir ve
hayretler içinde kalabilirler. Dahası, meseleyi sahabe ufkundan
değerlendirenler de, inanmış oldukları hâlde imanın gereğini eksiksiz yerine
getirmeyen mü’minlerin hâllerine şaşar ve bütün hayatı ahirete göre
örgülememeyi delilik, hatta iman problemi sayarlar.

Onları Bir Görseydiniz...
Nitekim, Hilyetü’l-Evliya adlı eserinde Ebû Nuaym Hazretleri’nin

naklettiğine göre, sahabe efendilerimizdeki dini hassasiyete ve İslâmî heyecana
derin bir özlem duyan Hasan Basrî Hazretleri, çağdaşı olan insanların hayatları
ile sahabenin yaşayışını kıyaslayıp çok üzüldüğü bir gün şöyle demiştir:
“Yetmiş Bedir gazisine yetiştim. Onların çoğunun elbisesi basit bir yün
kumaştan ibaret idi. Siz onları görseydiniz deli sanırdınız; onlar da sizin
iyilerinizi görselerdi artık ahlâkın kalmadığına hükmeder, kötülerinizi
görselerdi onların hesap gününe bile inanmadıklarını söylerlerdi.”2

Gerçekten, sonraki nesillerin pek çoğu sahabe efendilerimizi görselerdi,
onların her hâlleriyle ahiret tüten yaşayışlarını kavramakta zorlanırlardı.
Çünkü, ashab-ı kiram her zaman Cenâb-ı Hakk’ı görüyor gibi yaşıyor ve dinî
gayretlerinden dolayı başkalarının çok küçük kabul ettiği herhangi bir hususa
dahi çok büyük değer atfediyorlardı. Onlar, ahiretlerini kazanmak ve
Müslümanlığın izzetini korumak için dünyaya da bir derece kıymet
veriyorlardı; fakat, bir yerde Allah’ın rızası ve Resûl-i Ekrem’in şefaati söz
konusu olunca dünya onların nazarında ancak sinek kanadı kadar kıymet ifade
eden bir duruma düşüyordu.

Dolayısıyla, dünyaya meftun insanlar, şayet böyle bir hayat telakkisine sahip
sahabe efendilerimizle karşılaşsalardı, büyük ihtimalle onları anlayamayacak
ve “deli” sayacaklardı. Akl-ı meâş sahipleri, kendi ölçülerine uyduramadıkları
akl-i meâd temsilcilerini mecnunlukla itham edeceklerdi. Sadece dünyevî
geçim işiyle meşgul olan akıl ehli, irfanla terbiye olup öncelikle ahiretini
düşünen akıl erbabını garipseyeceklerdi. Evet, aklın en alt tabakası kabul
edilen akl-ı meâş sahipleri, sahabe efendilerimizin mertebesine
yükselemediklerinden ve ashab-ı kiramın aklın en üst seviyesi olan akl-ı meâda
bağlı çizgilerini takdir edemediklerinden dolayı onları yadırgayacaklardı.

Bu açıdan, sahabe efendilerimizin hayat serencameleri tetkik edilse, Hasan
Basrî Hazretleri’nin ima ettiği hakikati doğrulayacak yüzlerce hâdise görmek
mümkün olacaktır. Meselâ; yaşamak için yaşayanlar, Allah Resûlü uğrunda



bütün varlığını feda etmeye bin can ile razı olan Hazreti Ebû Bekir’i
(radıyallâhu anh) nasıl anlayabilir ve onun destanlara sığmayacak hayatını nasıl
normal görebilirler ki? Her ne kadar bütün sahabe-i Kiram, Peygamber
Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) her şeyden ve herkesten çok sevseler
de bu hususta zirveyi Sıddık-ı Ekber tutardı. Hazreti Ebû Bekir, İnsanlığın
İftihar Tablosu (aleyhi ekmelüttehâyâ) tarafından çağrıldığı ya da O’na bir şey
söyleyeceği zaman her defasında ّللا ِهٰ َلوُـسَر  اـَي  يِّمُأَو  َتَْنأ  ِيَبأـِب   “Anam
babam Sana feda olsun, buyur ey Allah’ın Resûlü!”3 diyerek söze başlardı.

Hazreti Ebû Bekir, âdeta Habîb-i Ekrem Efendimiz’le soluk alıp verirdi;
O’nu bir süre göremezse kalbi daralır, içini hafakanlar kaplardı; O’nun
huzuruna varıp gül cemalini seyretmeden de inşiraha eremezdi. Hep Yüce
Dostunun selâmetini düşünür, gerekirse O’nu ölesiye müdafaa eder ve her türlü
kötülükten korumaya çalışırdı. Bir keresinde müşrikler kendilerini zulmetten
nura çağıran Rehber-i Ekmel’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) üzerine yürümüş
ve O’na eziyet etmeye başlamışlardı. Bunu duyan Hazreti Sıddık, hemen koşup
Resûl-i Ekrem’in önünde kollarını germiş ve Firavun’un huzurunda hakikatı
haykıran Mü’min-i Âl-i Firavn gibi müşriklerin yüzlerine haksızlıklarını
çarpmış, “Yazıklar olsun size! ‘Rabbim Allah’ dediği için bu masum insanın
canına mı kıyacaksınız? Hâlbuki O, size Rabbinden apaçık delillerle
gelmiştir.” demişti.4 Müşrikler Hazreti Ebû Bekir’in bu coşkun çıkışı üzerine
Peygamber Efendimiz’i bırakıp ona yönelmiş ve onu uzun süre öldüresiye
dövmüşlerdi.

Müşrikler bırakıp gittiklerinde Hazreti Sıddık çektiği acının şiddetinden
bayılmıştı. Birkaç kişi onu sırtlayıp evine götürmüşlerdi. Saatlerce baygın
yattıktan sonra ayıldığında ilk olarak “Resûl-i Ekrem’e (aleyhi ekmelüttehâyâ)
ne oldu, Efendim nasıl şu anda?!.” diye sormuştu. Etraftakiler, Enbiyalar
Serveri’nin iyi olduğunu söyleseler de Ebû Bekir (radıyallâhu anh) tatmin
olmamış, “Beni O’na götürün!..” demişti. Aile fertleri bir-iki lokma yemek
yemesini, biraz su içip az dinlenmesini söylemişlerdi; ama o “Beni Efendime
götürün!” diyerek ısrar etmiş ve Hepimizin Efendisi’ni görmeden de içi rahat
etmemişti.

Dünya Onları Değiştiremedi
Bütün ashab-ı kiram aynı Peygamber aşkıyla ve aynı İslâmî heyecanla

yaşadılar. Dinleri uğruna her türlü meşakkate katlandılar. Çoğu zaman aç, susuz
kaldılar, dayandılar. Bazen bir hurmayı üç-beş kişi paylaştılar; ama hâllerinden
şikâyet etmediler. Ekseriyetinin evi barkı hiç olmadı, hep mescidin bir



köşesinde yatıp kalktılar; fakat, fakirliklerini mahrumiyet bile saymadılar,
aldırmadılar.

Kovuldular, dövüldüler; kızgın çöllerde ateşten kumlara yatırıldılar, koca
koca kayaların altında bırakıldılar.. bin bir türlü işkencelere maruz kaldılar; ne
var ki onlar sabrettiler, hep sabrettiler. “Hicret” denince, yurda-yuvaya kısacık
bir veda nazarı atfedip hemen sefere koyuldular; “mücahede” emrini duyunca
aileleriyle helâlleşip yola revan oldular; cihanın dört bir yanına irşad seferleri
yapmak icap edince de sevdiklerini Allah’a ısmarlayıp en uzak diyarları vatan
tuttular.

Gün geldi, o ızdıraplı dönemi arkada bıraktılar; Cenâb-ı Allah önlerini açtı,
hepsi muzaffer birer kahraman oldular. Dünya yüzlerine gülmeye başladı, her
birine ganimetten bir miktar ayrıldı; çok büyük servetlere kavuştular. Bazıları
vilâyetlere vali olarak atandılar, kimileri de daha başka idarî vazifeler aldılar.
Dünya değişti, onları kuşatan zorluklar geçip gitti ama onlar hiç değişmediler.
Vali oldukları zaman bile ekmeklerinin yanına bir katık istemediler.
Ganimetleri kendileri için harcamadılar, mal-mülk sevdasına asla
kapılmadılar. Onlar hep ahireti düşündüler, hep öteler mülâhazasıyla
soluklandılar.

Evet, mesuliyet ve hesap duygusu altında âdeta kemikleri çatırdayan sahabe-i
güzîn efendilerimiz, kılı kırk yararcasına titiz bir hayat yaşadılar. Meselâ,
Hazreti Ebû Bekir (radıyallâhu anh) Halife seçildikten sonra da komşularının
koyunlarını sağarak geçimini sağlamaya devam etmişti.5 Bir müddet sonra,
önde gelen sahabi efendilerimizin ısrarları üzerine, cüz’î bir maaşa razı olup
koyun sağmaktan vazgeçmişti. Hizmetine mukabil maaş almak ona çok ağır
gelmişti ama devlet işlerini aksatmamak için buna katlanmıştı. Bununla beraber,
kendisine takdir edilen parayı kullanırken elleri titrerdi. Ahirete göçtüğü
zaman, “Benden sonraki Halifeye verilsin!” diyerek geride küçük bir küp
bırakmıştı. İkinci Halife Hazreti Ömer’in huzurunda açılan küpten küçük küçük
paracıklar ve bir de mektup çıkmıştı. Kısacık namede şöyle deniyordu: “Bana
tahsis ettiğiniz maaş bazı günler fazla geldi. Bunu harcamaktan Allah’a karşı
hayâ ettim; zira bu, halkın malıdır, devletin hazinesine katılmalıdır.” Hazreti
Ömer, bu manzara karşısında gözyaşlarını tutamamış ve “Ey Ebâ Bekir, bize
örnek bir hayat bıraktın.”6 demişti. Demişti ama onun hayatı da
selefininkinden geri kalır gibi değildi; çünkü o da diğer bütün Kur’ân talebeleri
misillü her zaman ahirete müteveccihti.

Nasıl olmasın ki, Kur’ân’ın sâdık bir talebesi kendi aşk, şevk, heyecan ve
tutkularının ötesinde başkalarını da terkisine alıp sonsuza taşıma azmindeki bir



ebediyet süvarisidir. O, düşünce dünyasına göre mefkûreleştirdiği ufka doğru
ilerlerken, başkalarının realite dedikleri pek çok şeyi çiğner-geçer; çiğner-
geçer de bir kısım mefkûrezedeler onu deli sanırlar. Çünkü, onda her zaman
derin bir teessür vardır ve o teessürün günlerce burkuntular meydana getirdiği
de olur, ama o kudsî bir hüzündür. Evet, yeme, içme gibi beşerî ihtiyaçları ona
unutturan, zevkin her çeşidini ayakları altına aldıran bu hüzün, ayanlardan ayanı
gözsüzlere gösterme, kalbsizlerin pinhan saydığı Mutlak Nur’u paslı gönüllere
ulaştırma teessürüdür.

Herkes inandığı ölçüde gönlünde bu hüznü duyar ve herkes imanı nispetinde
malıyla, canıyla, bütün imkânlarıyla Hak yolunda hizmete koşar. Allah’ın yüce
adının her tarafta şehbal açmasının lüzumuna ve Resûlullah’ın nam-ı celilinin
sinelerin dermanı olduğuna kim ne kadar inanıyorsa, işte o kadar kendisini
davaya adar ve o nispette dine hizmet heyecanıyla dolar. Bu itibarla, sahabe
efendilerimizin imanı ve İslâmî heyecanı tarife gelmeyecek kadar büyüktür.
Öyle ki, onlardan hangisine kulak verilse, “Sadece malı-mülkü feda etmek ne
ki; ah keşke, yüz canım olsaydı da hepsini Allah yolunda verseydim” dediği
duyulacaktır.

İslâm’ın Mecnunları
Bu konuda, Abdullah İbn Hüzafetü’s-Sehmî binlerce hüsnümisalden sadece

biridir: Bizanslılar onu esir edip, akla-hayale gelmedik her türlü vahşice
işkenceye maruz bıraktıktan sonra idamına karar verirler. Karar kendisine
tebliğ edilince Abdullah İbn Hüzafetü’s-Sehmî ağlamaya başlar. O ana kadar
bu yüce sahabiyi defalarca kaynar suya sokan, atların arkasına bağlayıp
sürükleyen ve dayanıklılığı karşısında hayrete düşüp, hayranlık içinde “Keşke
bu, bizim dinimizi kabul edip bizden biri olsa!..” demekten kendilerini
alamayan Bizanslılar, evvelki bütün eziyetlere katlanan bu büyük insanın o
anda ağladığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemez ve ona “Niçin ağlıyorsun,
yoksa korkuyor musun?” diye sorarlar. Hazreti Abdullah, “Korkmak da ne
demek!.. Böyle bir tek canla ve yalnız başıma gideceğim için üzülüyorum. Arzu
ederdim ki, başımdaki saçlarım adedince canım olsaydı da hepsini Allah’ın ve
Resûlü’nün uğrunda feda etseydim; ya da sizden birine Rabbimi
anlatabilseydim de ben ölsem bile onun kurtulmasına vesile olsaydım. Heyhat,
şu anda buna muktedir değilim ve sadece bir insan olarak, basitçe öldüğüm için
kederleniyorum!..”7

Bu cevap karşısında Bizanslıların hayranlığı bir kat daha artar ve bu
kahraman adamın ölmesine razı olamazlar; bir bahaneyle onu idam etmekten
vazgeçmek isterler. Abdullah İbn Hüzafetü’s-Sehmî’ye bir daha düşünmesi ve



kendi dinlerine dönmesi için üç dakikalık fırsat verdiklerini söylemek ve onu
razı etmek için rahiplerini gönderirler. Hak Dostu, kendisine lütufkâr bir tavırla
nazar eden râhibe döner ve şöyle der: “Aziz peder, bana verdiğin şu üç
dakikalık fırsattan ötürü bilsen sana nasıl minnettarlık duyuyorum! Zira, şu
kısacık zaman içinde Hak din olan İslâm’ı sana anlatabilirsem, artık ölsem de
gam yemem. Sana ebediyet yolunu gösterdikten sonra ölüme seve seve
giderim!”

Evet, ashab-ı kiram çok kısa bir zamanda cihanı fethe muvaffak olurken işte
bu coşkuyla dolu bulunuyorlardı. Onların hepsi, İslâm davasının birer mecnûnu
idi. Dıştan ve zâhiri nazarla bakan onlara deli derdi; çünkü onların yaptıkları
sıradan akılları durdurup, dünyevî hayalleri donduracak çapta işlerdi. Onlar,
birer hakikat delisiydi, İslâm hakikatine delice bağlanmışlardı. Leyla’nın
peşine düşen Mecnun’un hâli nasılsa, İslâm’ı cihana neşretme ve Allah’ın
rızasını, Resûlullah’ın hoşnutluğunu kazanma mevzuunda onların hâli de
öyleydi. Emir gelince hemen Tebük’e azmirah eden, Yermük’e yönelen ve
Mute’ye sefer düzenleyen bu Hak sevdalıları, gerektiğinde Cennet’e gidiyor
gibi ölüme yürüyor, zamanı gelince de dünyanın dört bir bucağına tebliğ için
koşuyorlardı. Tabiî ki, müşrikler ve dünyaperestler, kendilerinin fersah fersah
kaçtıkları ölüme güle güle giden sahabe efendilerimizi anlayamayacak ve
onlara “deli” diyeceklerdi.

Osmanlı ordusunda da, “Serhad Kulu” denilen askerlerin bir bölümünü
“Deliler” bölüğü teşkil ediyordu. Çok iyi yetiştirilen bu yiğitler, başkalarının
korkup kaçtığı cephelere seve seve giderler; çoğu zaman kılıç bile kullanmadan
düşmanlarını mağlup ederlerdi. Akıncılardan olan bu erler gözlerini budaktan
sakınmazlardı. Öyle cesurdular ki, aslında kendilerine öncü mânâsında “delil”
denmesi gerektiği hâlde cesaretlerinden dolayı halk arasında “deli” sıfatıyla
anılır olmuşlardı. Mesleklerinin temelini Hazreti Ömer’e (radıyallâhu anh)
dayandıran bu askerî birliğin parolası “yazılan gelir başa” şeklindeydi. Böyle
bir anlayış ve şuura sahip oldukları için de hiçbir tehlikeden çekinmezlerdi.
Hatta, kum torbalarına vura vura nasırlaştırdıkları yumruklarından nasiplenen
atları süvarisiyle beraber devirirlerdi ki, “Osmanlı tokadı”nın meşhur
olmasında onların da büyük payı vardı.

Diğer taraftan; daha önce de imalarda bulunduğum gibi, sahabe-i kiram
devrinde marzi-i ilâhî en birinci esastı. Ashabın hemen hemen bütün
muhaverelerinin mevzuu Cenâb-ı Allah’ın muradını anlama, O’nun rızasına
muvafık hareket etme ve hoşnutluğunu kazanma etrafında dönüp dururdu. Onlar,
karşılaştıkları her meseleye “Ne yapsak ki Rabbimiz’in istediğine uygun
hareket etmiş olsak?” sorusuna cevap arayarak yaklaşırlardı. Kelâm-ı İlâhî’ye



karşı kalb kapılarını sonuna kadar açar ve “Cenâb-ı Hakk’ın marziyâtını
kelâmından anlama” hususunda benzersiz bir gayret ortaya koyarlardı. Evet,
sahabenin, Allah’a fevkalâde bir merbutiyeti vardı. Onlar, küfre ve nifaka
götüren şeylerden, yılandan çıyandan kaçar gibi kaçarlardı. Amellerine marzi-i
ilâhîden başka hiçbir maksadın girmesine rıza göstermezlerdi; öyle ki, –
meselâ– birisi hicret ederken dünyayı düşünmüş olsa, o kişinin nifak sıfatı
taşıdığına inanırlardı.

Gerçekten İnanıyor muyuz?!.
Sahabe-i kiramı takip eden kuşağa “tâbiûn” denir. Bu kuşağa tabiûn

(izleyenler, tâbi olanlar) denmesinin sebebi, hem ashab-ı kiramdan hemen
sonra gelmiş olmaları hem de sahabeyi büyük bir titizlik, ciddiyet ve itina ile
takip etmeleridir. Bu dönemin büyükleri, İslâm’ı en doğru şekilde anlayıp
yaşamış olan Peygamber dostları tarafından yetiştirilmişlerdi. Sahabe devrinde
rastlanmayan pek çok fikrî cereyana ilk defa onlar muhatap olmuş; bu akımlarla
mücadele ederek, sahabeden devraldıkları sahih İslâm anlayışının
zedelenmemesi ve gelecek nesillere doğru aktarılması konusunda mühim
hizmetlerde bulunmuşlardı.

Gerçekten, bu dönemde çok büyük âlimler, fakîhler, âbidler ve zâhidler
yetişmişti ama halk arasında yayılma eğilimi gösteren bâtıl düşünce akımları da
ortalığı kasıp kavurmaya başlamıştı. Başta felsefî cereyanlar ve itikadî fırkalar
olmak üzere, pek çok akım ilk defa tabiûn döneminde İslâm toplumuna girmiş
ve önemli fikir kaymalarına sebebiyet vermişti. Binaenaleyh, akidede
sarsılmalar ve ibadet ü taatta zayıflamalar baş göstermişti. Artık, halk dalalet,
küfür ve küfrandan, eskiden olduğu kadar ürkmez olmuştu. Dine ve diyanete
karşı da sahabe zamanındakine denk şekilde bir bağlılık kalmamıştı. İşte, Hasan
Basrî Hazretleri içtimaî bünyede dalaletin normal karşılanır hâle gelmekte
olduğunu, küfür ve küfranın eskisi kadar yadırganmadığını ciddi bir inkisar
içinde görüp ürpermiş ve “Ashab-ı kiram da sizi görselerdi, ‘Bunlar mü’min
değil’ derlerdi.”8 sözüyle hem sahabenin durumunu hem de daha sonrakilerin
gevşemeye başlayan hâlini ifade etmişti.

Şayet, sahabe efendilerimizin etrafa saçtığı ışığın hâlâ her yanı aydınlattığı
bir döneme ait bu tespitle bugünün insanları değerlendirilecek olursa, –
istisnalar hariç– günümüzde din ve diyanetten kopuşların o güne
kıyaslanamayacak kadar arttığı, sahabice hayattan olabildiğine uzaklaşıldığı,
dalaletin dört bir tarafa yayıldığı ve ahiret mülâhazasının bütün bütün arka
plâna atıldığı görülecektir. Bu açıdan, Hasan Basrî Hazretleri’nin ifadesi bu
çağın insanları için öncelikle geçerlidir ve tazeliğini korumaktadır. Maalesef,



bugün inandığını iddia eden pek çok insan için dahi sahabe hayatı bir
ütopyadır, o devre dair tablolar onların nazarında sadece bir masaldır;
gönüllerde var olduğu söylenen iman vicdanlara hapsedilmiş durumdadır,
hayata yön vermekten ve salih amele dönüşmekten uzaktır.

“İman ettim” diyen bir insan, inandığını söylediği esaslara göre yaşamıyorsa
ve kendi kültür kaynaklarından nebeân eden değerleri başkalarına duyurma
gayret ve iştiyakından mahrumsa, bu onda iman problemi olduğunu göstermez
mi? Tebliğ aşkından, i’lâ-yı kelimetullah sevdasından ve temsil cehdinden
yoksun oluşu, ondaki iman zaafının bir emaresi değil midir? Kabir hayatına,
mahşere, sorgu-suale, sırata, Cennet nimetlerine ve Cehennem azabına iman
etmiş bir kimsenin, sevdiği insanların akıbeti ve kurtuluşu hususunda endişeye
düşmemesi düşünülebilir mi?.. Ölüm ve ötesine gerçekten inanan birinin, uzak-
yakın tanıdıklarının tûl-i emelle oyalanmalarına razı olması ve nefsanî arzuların
tuzaklarına takılmalarına karşı lâkayt kalması mümkün müdür?

Demek ki, ahirete inanan bir mü’min, i’lâ-yı kelimetullah vazifesinden
müstağni kalamaz; gerçekten iman etmişse, İslâm hakikatini başkalarına da
duyurma arzusunun önünü alamaz. Öyleyse, bir insanın kurtulma ve kurtarma
gayretinin olmayışı, onda ciddi bir iman probleminin bulunduğuna delildir. Bu
itibarla, esefle ifade etmeliyim ki, sahabe efendilerimiz günümüzün insanlarına
baksalar ve onların yaşayışlarını kendi hayat çizgileriyle tartacak olsalar,
ekseriyet hakkında “Herhâlde bunlar ahirete inanmıyorlar!..” hükmünü
vereceklerdir.

Deli İstiyorum!..
Bu mevzudaki tek tesellimiz, ashabı anlayan, onları akl-ı selimin temsilcileri

sayan, bu numune-i imtisallerden hangisine tutunsa hidayeti bulacağına inanan
ve sahabice yaşamaya çalışan kutlu bir neslin emarelerinin görülmesidir.
Kanaat-i âcizanemce, günümüzün Kur’ân nesli ashab-ı kiramı anlamaya
başlamıştır. Bu nesil, onlara “deli” nazarıyla bakmamakta ve “yaşanmaz bir
hayat yaşadılar” demek suretiyle mesuliyetten kaçma gibi bir yanlışlığa
düşmemektedir. Aksine, bu ümit tomurcukları, sahabeyi düşününce, “Allah’ın
hoşnut olduğu bir hayat ortaya koydular; bereketli ömürleriyle bize hüsnümisal
oldular; şayet, biz de onlar gibi yaşarsak, işte o zaman hem ruhta ve mânâda
diriliriz hem de bütün insanlığa diriliş nefhedecek bir keyfiyete ereriz!”
demektedirler. Bu da düşünce çizgisinde ve tasavvurda bir yakınlaşma
olduğunun alametidir. Bu mefkûre kahramanları, selef-i salihîne “deli”
demedikleri ve ashabın davranışlarını gayr-i mümkün, gayr-i mantıkî ve gayr-i
makul telakki etmedikleri gibi, onların mü’minlere yakışanı en makul şekilde



yaşadıklarına inanmaktadırlar; dolayısıyla, kendi haklarında da “Herhâlde
bunlar ahirete inanmıyorlar!..” denilmesine mahal bırakmamaktadırlar.

Haddizatında, dininden dolayı yer yer cinnet ve hafakanlara girmeyen
kimselerin diyanetleri açısından kemâle ermeleri mümkün değildir. İslâm
hakikatinin mecnunu olmayanların da, insanlığa ebediyet şerbeti sunmaları
imkânsızdır. Binaenaleyh, bu duygularla meşbu bulunduğum bir gün şöyle dua
etmiştim Rabbime: “Allahım, Senden iman davasına meftun deliler istiyorum;
İnsanlığın İftihar Tablosu’nun beyanı içinde, din ve diyanetinden dolayı
kendisine “mecnun” denilecek dostlar ver bana. Kendi çıkarlarını hiç
düşünmeyen, makam-mansıp, mal-mülk, şan-şöhret ve servet ü saman
sevdasına düşmeyen beş-on yârân ver. Ne olur Rabbim! Senin hazinelerin
geniştir; dilersen isteyene istediğini verirsin; bana da dininin delisi beş-on
insan ver!”
1 Tirmizî, kıyâmet 25; İbn Mâce, zühd 31; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/124.
2 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 2/134; el-Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl 6/112.
3 Bkz.: Buhârî, savm 4; Tirmizî, menâkıb 16.
4 Buhârî, fezâilü ashâb 5, menâkıbü’l-ensâr 29, tefsîru sûre (40) 1; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/204.
5 et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  2/354-355; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târîh 2/271.
6 Bkz.: İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/186; et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  2/354.
7 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  27/359; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 3/214.
8 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 2/134; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  19/525.



Sığ Görünen Deryalar
Soru: Bir hadis-i şerifte, Hak katında mahbub kulların özellikleri

sayılırken, onların gizli enginliklere sahip oldukları da nazara veriliyor.
Sohbetlerde de çoğu zaman sığ görünüp derin olmak gerektiği üzerinde
duruluyor. Gizli enginliklere sahip olma ama sığ görünme faziletinin
esasları nelerdir?

Cevap: Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ّللا َهٰ َِّنإ 
َّيِفَخْلا َّيِنَغْلا  َّيِقَّتلا  َدـْبَعْلا  ُّبـِحُي   buyurarak, Mevlâ-yı Müteâl tarafından

sevilen kulların üç önemli vasfını zikretmiş; “Allah takva ile serfiraz,
masivâdan müstağnî ve gizli enginlikleri bulunan kulları sever.”1 mealindeki
bu beyanıyla “takva”, “istiğna” ve “iç derinliğine sahip olma” özelliklerine
dikkat çekmiştir.

Hayır Kapılarının Sırlı Anahtarı: Takva
Bilindiği üzere; takva kelimesi, gayet iyi korunma ve sakınma demek olan

vikâye kökünden gelmektedir. Takva, kısaca “Allah’ın emirlerine itaat edip,
yasaklarından kaçınmak suretiyle O’nun azabından korunma cehdi” şeklinde
tarif edilmiştir.

Tam ihlâsa ermek için her çeşit şirk şâibesinden sakınmak gerektiği gibi,
kâmil takvayı elde edebilmek için de şüpheli şeylerden de bütün bütün
kaçınmak icap eder. Nitekim, “Bir kul, sakıncalı şeylere girme endişesiyle bir
kısım sakıncası olmayan şeyleri de terk etmedikçe gerçek takvaya
ulaşamaz!”2 mealindeki hadis-i şerif gibi pek çok beyân-ı nebevî “sağâir”
dediğimiz küçük günahlardan da kaçınmayı3 ve Kur’ân’ın “lemem”4 dediği
şeylere karşı da titiz olmayı ihtar etmektedir. Bu açıdan, takva-yı tâmm, ancak
küçük günahlardan ve şüpheli şeylerden de sakınmakla elde edilebilir.

Ne var ki, değişik vesilelerle dile getirdiğim gibi, dinin emir ve yasaklarına
tam riayet etme şartlarının alabildiğine ağırlaştığı ve dolayısıyla hakikî takvaya
ulaşmanın çok zorlaştığı günümüzde, herkesi kâmil takvaya zorlamak dinin
özündeki “teysir” (kolaylaştırma) prensibine terstir. Hizmet dairesinin çok
genişlediği ve dinî hassasiyetleri gözeten insanların hayatın hemen her
sahasında yer aldığı bir dönemde, umum halka takvanın en üst mertebesini
teklif etmek, onu altından kalkılmaz bir yük olarak göstermek demektir. Çünkü,
böyle bir teklif, inzivaya kapanmayı, sokağa çıkmamayı, eli ayağı, dili dudağı,
gözü kulağı günaha bulaştırmamayı, farzların ötesinde nafilelerde bile kusur
etmeyecek şekilde kendini ibadete vermeyi ve sakıncalı bir iş yapmış olmamak



için şüpheli şeylerden de uzak durmayı gerektirecektir. Nihayet, bu seviyede
bir takvayı temsil etmek, günümüzün şartları içinde çoklarına imkânsız gibi
gelecektir; dolayısıyla, meseleyi herkes için o çizgide ele almak dinin “teysir”
ilkesiyle çelişecektir.

Binaenaleyh, bugün takva, –Nur Müellifi’nin yaptığı gibi– “farzları titizlikle
yerine getirme ve büyük günahlardan kaçınma”5 tarifiyle ortaya konarak onun
zarurî ve câmi’ iki esası nazara verilmeli; takva dairesi bu denli geniş
tutularak, hiçbir mü’minin dışarda kalmaması sağlanmalı; bilâhire insanlar
daha üst mertebelere ulaşma ümidiyle şahlandırılmalı ve herkesin iradî olarak
adım adım kâmil takvaya doğru yürümesi temin edilmelidir.

Evet, Allah’ın sevgisine mazhar kulların ilk özellikleri takva dairesine
girmiş olmalarıdır. Zira, takvaya sığınmadan Kur’ân’ı anlamak ve ondan
gereğince istifade etmek mümkün değildir. Daha Bakara sûresinin ilk
âyetlerinden itibaren nazara verildiği üzere, Kur’ân, kapısını ancak müttakîlere
aralar, o herkesten önce ehl-i takva için bir hidayet kaynağıdır; zaten takvaya da
yalnız Kur’ân yörüngesinde yürümekle ulaşılır. Müttakîler, hem Kur’ân
âyetleriyle nefes alıp vererek kalbî ve ruhî hayat adına daima canlı kalırlar;
hem de Beyan-ı İlâhî’nin ışığı altında âyât-ı tekviniyeyi sürekli tetkik ve
tefekkür ederek Allah’ın (celle celâluhu) kâinatta câri sünnetine (kanunlarına)
muvafık davranırlar. Böylece, takva sayesinde, aşağıların aşağısına
yuvarlanmaktan kurtulmuş, “a’lâ-yı illiyyîn” yolunu tutmuş ve bütün hayırların,
bereketlerin kaynağını bulmuş olurlar.

İstiğna Ruhu ve Beklentisizler
Hususiyle kendini iman ve Kur’ân hizmetine adamış bahtiyar ruhlar için,

takvadan sonraki en önemli vasıf istiğnadır. Hadis-i şerifteki, “ganî” kelimesi,
“Allah’ın verdiği nimetlere kanaat ettiğinden kat’iyen başkasının eline
bakmayan, hep müstağnî davranan, gönlü zengin, beklentisiz.” mânâlarına
gelmektir.

Istiğna, peygamberlik mesleğinin şiarıdır. Bütün peygamberler,
peygamberlik vazifesini eksiksiz yapacaklarına ve bunun karşılığında hiçbir
dünyevî ücret almayacaklarına söz vermişlerdir. Kur’ân-ı Hakîm, onların,
kendi ümmetlerine –ağız birliği etmişçesine– “Ben sizden ücret beklemiyorum
ki! Benim mükâfatım ancak Allah nezdindedir.”6 dediklerini anlatmaktadır.
Hakikaten onlar, peygamberlik vazife-i kudsiyesinin dünyaya alet edildiği
töhmetine meydan vermemek için hayatları boyunca istiğnaya bağlı kalmış ve
bu müstağnî hâlleriyle sonraki nesiller arasında neşr-i hakkı kendilerine vazife



edinenlere hüsnümisal olmuşlardır.
Yâsîn sûresinde anlatılan kahraman (Habîb-i Neccar) da “Yaptıkları tebliğ

karşılığında sizden bir ücret istemeyen, hiç menfaat beklemeyen, dosdoğru
yolda yürüyen bu kimselere uyun.”7 demek suretiyle, yine irşad erlerinin aynı
vasfına dikkat çekmiştir. Habîb-i Neccar, arkasında yürünecek rehberlerin en
önemli iki vasfını nazara verirken, onların hizmetlerine mukabil hiçbir
ücret/menfaat beklemediklerini ve herkesten önce kendilerinin dosdoğru yolda
yürüdüklerini belirtmiştir ki, doğrusu, bu iki sıfatı üzerinde taşımayan
kimselerin başkalarına hidayet yolunu göstermeleri hiç mümkün değildir.

Nur Müellifi, iman ve Kur’ân hizmetine gönül vermiş insanlar için istiğnanın
çok önemli bir rükün olduğunu vurgulamaktadır. Meseleye dini dünyaya alet
etme töhmeti açısından da yaklaşarak, ehl-i dalâletin, “İlmi ve dini kendilerine
medar-ı maişet yapıyorlar.” deyip ehl-i ilme insafsızcasına saldırdıklarını ve
dolayısıyla onları fiilen tekzip etmek gerektiğini belirtmektedir.8

Aslında bugün de bazı kimseler aynı hastalığa müptelâdır ve onların
yüzünden bütün Müslümanlar karalanmaktadır. Kur’ân okuma üzerinden gırtlak
ağalığı yapanlar, ruhsuz bağırıp-çağırmaları dua yerine koyanlar ve bir kısım
soğuk merasimlerle dini folklorlaştıranlar ma’şeri vicdanda müspet bir tesir
uyaramadıkları gibi İslâm’ın güzel çehresini de karartmaktadırlar. Niyetleri
dünyevî menfaatler olduğu müddetçe gönüllere nüfuz edemeyeceklerini
anlayamamakta ya da ücret beklentisi içinde bulunduklarından dolayı başka
ulvî gayeleri hiç düşünememektedirler.

Oysa, sözün tesir etmesi, sesin gür ve güzel oluşuna, nağmenin zâhiren iç
yakışına değil, Cenâb-ı Allah’ın meşîetine bağlıdır. Allah Teâlâ, sözün tesirini,
büyük bir ölçüde, söyleyenin hasbîliğine, diğergamlığına ve yaptığı irşad
vazifesi karşılığında hiçbir ücret beklememesine bağlamıştır. Çoğu zaman, bir
köşeyi veya bir kürsüyü tutmuş, sadece dine hizmet için yaşayan samimî, hasbî
ve diğergam bir insan, cılız bir sesle, pek de parlak görünmeyen bazı şeyler
anlatır; fakat, ma’şeri vicdanda büyük bir tesir bırakır. Çünkü, o müstağnî bir
insandır ve muradı da Allah’tır.

Bu itibarla, Kur’ân talebeleri, dava-yı nübüvvetin birer temsilcisi olarak
peygamberlerin istiğna yolunu takip etmeli ve daha baştan “Benim mükâfatım
ancak Allah nezdindedir.”9 diyerek iman hizmeti adına yapıp ettiklerine
karşılık asla dünyevî bir ecir beklememelidirler. Köy köy, kasaba kasaba, şehir
şehir, hatta ülke ülke dolaşırken, hemen her yerde i’lâ-yı kelimetullah hesabına
bir nağme tuttururken, vaaz, sohbet ve nasihat ederken ya da bir insana tek
hakikatı anlatırken çok hasbî olmalı ve asla dünyevî bir karşılık ummamalı,



almamalıdırlar. Dünyanın mal ü menâline meyil göstermemeli, neşr-i hak
vazifesine mukabil kimseden bir ücret istememeli; ancak kifaf-ı nefs edecek
kadar bir iaşe bulurlarsa onunla geçinmeli ve hep istiğna içinde hareket
etmelidirler.

Telbis Yolu
İşte, bu ölçüde bir takva ve istiğna, Cenâb-ı Hak tarafından sevilmenin iki

önemli vesilesidir. Fakat, hadis-i şerifte bu iki mübarek vesileye derinlik katıp
mahbubiyet yolunu bütün bütün açacak olan üçüncü bir husus zikredilmektedir.
En az ilk ikisi kadar ehemmiyetli olan bu vasıf, insanın iç derinliğine, gönül
zenginliğine, ruh enginliğine sahip olması ve bunu bir sır gibi başkalarından
saklamasıdır. Evet, bazı şeylerin gizli kalması matluptur; bunların başında da
insanın iç derinliği ve şahsî faziletleri gelir; samimî bir kulun, mazhar olduğu
hususî ihsanları mahfî tutması ve kendi faziletlerini sayıp dökmekten kaçınması
gerekir.

Müttakî ve müstağnî kulların Hazreti Mevlâ ile bambaşka münasebetleri
vardır; onlar, zaman zaman kendi nefislerinden dahi kıskanacakları aydınlık
vakitlere ve sürpriz, eşsiz ilâhî lütuflara mazhar olurlar. Ne var ki, Hak
Dostları, Allah Teâlâ’nın ihsan buyurduğu nurlu dakikaları ve o münevver
zaman dilimlerinde lütfettiği ikramları, keşf ü kerametleri hep gizlemeye
çalışırlar. Cenâb-ı Hakk’ın hususî teveccühlerinin ve o teveccühlerin değişik
ikramlar şeklindeki tezahürlerinin saklı kalmasına çok dikkat eder ve bunları
kimseyle paylaşmak istemezler. O’ndan gelen hususî ihsanların gizli birer
armağan olduğunu düşünür ve bir sır gibi sadece Veren ile verilen arasında
kalması gerektiğine inanırlar. Dolayısıyla, mazhar oldukları o fevkalâde
hâllerden kimseyi haberdâr etmemeye gayret gösterirler; yalana girmemeye ve
insanları aldatmamaya da dikkat ederek, halk nazarında âhâd-ı nastan bir insan
olarak bilinmek için olabildiğine sığ görünürler. Tasavvufta, kendi iç
derinliğini gizleyip insanlardan herhangi bir insan gibi görünmek için çaba
sarfetmeye “telbîs” denilegelmiştir.

Olgun bir telbîs insanının ana hedefi, her şeyde kendini nefy ü inkâr ve
Hakk’ı izhardır. O, iç derinliğini ve muhteva zenginliğini ağyara hissettirmeme
ve sürekli kendini sıfırlama peşindedir. Dolayısıyla, iddia ve iddia işmam eden
söz ve davranışlardan her zaman uzaktır; öyle ki, üzerinde beliren hususiyetlere
mazhariyet demekten dahi kaçınır. O, bir yandan, harika yanlarını asla kendine
mal etmez ve mazharı göründüğü esrârın gerçek sahibi olduğu hissini uyarmaz;
diğer taraftan da, melâmet mülâhazasına bağlı yaşayan bazı kimselerin
şahıslarında İslâm’ın ta’n ve teşnîye uğradığını göz önünde bulundurur ve aynı



hataya kapı aralamaz. Öyle ustaca manevralarda bulunur ki, hem kendini sığ
gösterir hem de İslâm’a ve Müslümanlara laf getirmez.

Kendini Sıfırlama ve Melâmet Mülâhazası
Tarih boyunca, her türlü gösterişten ve dünya kaygısından uzak kalmayı

benimseyip giyim-kuşam, yeme-içme, tavır ve davranış açısından farklılıklar
sergileyen ve gerçek konumundan çok daha dûn görünen kimseler olmuştur ki
bunlara genel olarak “melâmî” adı verilmiştir. Hakikî mertebelerini
sezdirmemek için toplum içinde sıradan birer insan gibi davranıp kendilerini
belli etmeden yaşamaya çalışan melâmîler, Allah’la münasebetlerinin tezahürü
olan hâllerini halktan gizlemeye gayret etmiş; bunun için de, insanlara yalnız
kötü taraflarını göstererek çevrede kusurlu kimseler olarak bilinip ayıplanmaya
ve kınanmaya razı olmuşlardır.

Bazı melâmîler, kimi zaman çok hırpânî elbiselere bürünmüş, bir dilenci
edasıyla sokaklarda dolaşmış, bazen de zühd ve vera anlayışından bütün bütün
nasipsiz kimselermiş gibi bir tavır sergileyerek en gösterişli kaftanlar
giymişlerdir; fakat, her zaman sıradan insanlarmış, hatta ehl-i dünyaymış gibi
görünmeyi tercih etmişler ve kendilerini saklamaya çalışmışlardır. Dahası,
bazıları bu mevzuda ifrata girerek, ara sıra meyhaneye bile uğramış; orada
diline-dudağına bir yudum haram bulaştırmamış ama halkın sandığı kadar salih
bir kul olmadığı intibaını uyarmak için bu yolu da denemişlerdir. Onlar,
ehlullahtan biri olarak bilinmeyi ve parmakla gösterilmeyi kendi haklarında
felâket saymış; insanların nazarında zavallı bir adam olmak gerektiğine
inanarak, “dini disiplinlere karşı lâkayt, ciddiyetsiz, yüzer gezer bir adam”
şeklinde tanınmayı yeğlemişlerdir.

Ne var ki, günümüzde kendini sıfırlamak, halk nezdinde büyük bilinmekten
kaçmak ve düz bir insan gibi görünmek için böyle ifratkâr bir metoda sarılmayı
tasvip etmek mümkün değildir. Çünkü, bugün her Müslümanın dini temsil etme
ve hem diğer mü’minlere hem de farklı inanç ve felsefelerin tâbilerine örnek
olma vazifesi vardır. Dolayısıyla, gizli enginliklere sahip bir insan olma
meselesinde de dengeyi gözetmek gerekmektedir. Hâlis mü’min, kendini ifade
etmekten kaçınmalı, şahsî faziletlerini anlatmamalı, ticaret metaını bir vitrinde
sergiliyor gibi kendine ait değerleri ortaya dökme bayağılığından uzak durmalı
ve her zaman düz bir insan görünümünde olmalıdır; fakat, bunu yaparken, aynı
zamanda İslâm’a ve bir uzvu olduğu şahs-ı mânevîye laf getirmemeye de azamî
çaba harcamalıdır.

Şahs-ı Mânevînin Haysiyeti



Evet, töhmete sebebiyet verebilecek hususları, hususiyle de günümüzde
tasvip etmek kat’iyen mümkün değildir. Çünkü, bugün ferdîlikten ziyade şahs-ı
mânevî ve heyet-i İslâmiye söz konusudur. Her Müslümanın tavır ve
davranışının şahs-ı mânevîye ve İslâm’a mal edilmesi mevzubahistir. Bundan
dolayı, çok önemli bulduğum dualardan biri de, “Allahım bizim tavır ve
davranışlarımızdan dolayı Müslüman kardeşlerimizi yere baktırma, bizim
hatalarımızla onları mahcup etme!..” yakarışıdır. Her mü’min bu duayı günde
bin defa tekrar etse, içinde bulunduğumuz şartlar göz önünde bulundurulunca
yine de az sayılır. Zira, şimdilerde tek ferdin yakışıksız bir hareketi bütün
inananlara kredi kaybettirebilmektedir. Tutarsız davranışlar sergileyen bir
insan, bütün Müslümanları zan altında bırakmaktadır. Onun hâline bakan
kimseler, genellemelere gitmekte ve “Şayet, İslâm bir şey ifade etseydi,
bunların tavırlarında bir istikamet ve mütemadîlik olurdu; oysa bunlar hep
böyle zikzaklar çiziyorlar” demektedirler. Dolayısıyla, inanan insanlara has
vakar ve ciddiyet içinde bulunmayan ve Necip Fazıl’ın ifadesiyle, zıp orada zıp
burada gezinen kimseler, çevrelerine güven telkin edemedikleri gibi
Müslümanların inandırıcılığına da zarar vermektedirler.

Bu açıdan, günümüzde ِمَھُّتلا َعِضاَوَم  اوـُقَِّتا   “Sizi zan altında bırakacak
yerlerden uzak durun, töhmet noktalarında bulunmaktan sakının!”10

mealindeki hadis-i şerife bağlı hareket etmek eskiye nispeten daha da hayatî bir
ehemmiyeti haizdir. Evet, töhmet ve suizanna sebep olacak pespaye
davranışlardan kaçınmak gerektiği gibi, töhmet fiillerinin cereyan edebileceği
yerlerden, onlara götüren duyguları tetikleyebilecek mekânlardan ve bir lokma,
bir kelime, bir dinleme ve bir tecessüsle insanı özünden uzaklaştırabilecek
kaygan zeminlerden de elden geldiğince uzak durmaya çalışmak lâzımdır.
İslâm’ın aydın simasına kara çalmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu itibarla da,
“Kendimi sıfırlayayım, sığ görüneyim, hafî olayım!” derken, İslâm’ın ve
Müslümanların yanlış anlaşılmasına ve ayıplanmasına sebebiyet verebilecek
hal ve tavırlara girmemeye de özen gösterilmelidir.

Her meselede ümmetine numune-i imtisal olan Allah Resûlü Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatı boyunca tenkit edilebilir hiçbir tavır ve
davranışı olmamıştır. O, hem peygamberliğinden evvel hem de risaletle tavzif
edildikten sonra “Keşke şunu yapmasaydı!” dedirtecek bir harekette
bulunmamış ve sorgulanacak bir tavır ortaya koymamıştır. Peygamberlik
gelmeden önce, hatta risalet döneminin yarısı geçtikten sonra bile henüz dinî
emirlerin ve İslâm ahlâkının esaslarının tamamı ortada yoktur; dolayısıyla dinî
kurallar tamamen vaz’ edilmemiştir ki, İnsanlığın İftihar Tablosu İslâmî
kaideler çerçevesinde yaşasın ve dinî esasların rehberliğinde numune-i imtisal



bir insan olsun. Fakat, mübarek hayatının ilk döneminden başlamak üzere, O
hep genel insanî değerler çizgisinde hareket etmiş; Hazreti Üstad’ın
yaklaşımıyla, kendisine vahiy gelene kadar Hazreti İbrahim’in çok perdeler
arkasında kalmış bakiyye-i diniyle amel etmek suretiyle mükemmel bir hanîf
olarak yaşamıştır.11 Sonra da, Allah Teâlâ, o hanîflik üzerine habîblik
hakikatini yüklemiş ve Resûl-i Ekrem’i bütün insanlığa rehber kılmıştır.12

Evet, O’nun hayatının hiçbir dönemindeki hiçbir hal, tavır ve davranışını
tenkit etmek mümkün değildir. Bu açıdan, gizli derinlikli bir insan olmanın
çerçevesi de ancak Rehber-i Ekmel (aleyhi ekmelüttehâyâ) Efendimiz’in örnek
hayatına göre belirlenebilir. O, hakperest ve mütevazi tabiatına uygun olarak ve
bazen de başkalarını kıskandırmama maksadıyla gerektiğinde hemen tavrını
ortaya koymuş, tevazu ve mahviyet içinde iki büklüm olmuştur; fakat, Fazilet
Güneşi, daha sonra ümmetini mahcup edebilecek hiçbir davranışta
bulunmamıştır.

Bu itibarla, günümüzün irşad erleri, bir taraftan hafî olmaya çalışırken, diğer
yandan da Müslümanlığın yüz karası sayılabilecek tavır ve davranışlardan
sakınmalıdırlar. Evet, onlar, Mevlâ-yı Müteâl ile baş başa kaldıklarında
derinlikleri ihata edilemeyen birer ârif u âbid olmalı, dışarıda ise düz bir insan
tavrı sergilemelidirler; ne var ki, mensup oldukları şahs-ı mânevînin haysiyet
ve şerefi adına fevkalâde hassas davranmayı ve sûizanna vesile olabilecek
bayağılıklardan fersah fersah uzak durmayı da ihmal etmemelidirler.

Ateş Böceği Görünümlü Yıldızlar
Ayrıca, iyi bir mü’min, içte ve Rabbi ile münasebetinde olabildiğine derin,

fakat dış görünüşü itibarıyla mukassî olmak suretiyle hasımlarının kin, nefret ve
gayz duygularıyla homurdanmalarına, dostlarının da haset hisleriyle oturup
kalkmalarına mani olabilir. Haddizatında, derin olup sığ görünmek mü’minlik
emaresi olduğu gibi, sathiliğine rağmen gizli enginliklere sahipmiş gibi
davranmak da bir nifak alâmetidir.

Halkın nazarında nice şişirilmiş insanlar vardır ki, onların Hak nezdinde
sinek kanadı kadar dahi kıymetleri yoktur. Aksine, hadis-i şerifin ifadesiyle,
“Nice saçı başı dağınık, kapı kapı kovulan ve asla önemsenmeyen kimseler
de vardır ki, herhangi bir hususla alâkalı Allah’a yemin etseler, Allah onları
yeminlerinde yalancı çıkarmaz.”13 İşte, asıl tâli’liler, “Dışıyla mukassi, içiyle
muallâ; fevvâre değil, girdap gibi muammâ” olan bu müberrâ gönüllerdir.

Pek çok meselede olduğu gibi, gizli enginliklere sahip olup sığ görünme
fazileti de ancak başlangıçta iradenin hakkını vermek suretiyle zamanla elde



edilebilir. Aslında, insan sadece sığ görünmemeli, her zaman kendisini
gerçekten sığ kabul etmelidir. Meselâ, bir Kur’ân talebesi sürekli şu duygularla
dolu bulunabilir: “Yetiştiğim ortam itibarıyla, ben daha ciddi bir insan
olabilirdim. Cenâb-ı Allah, mütedeyyin bir aile, dindar bir anne-baba nasip
etti; çevremde birbirinden kıymetli büyüklerim vardı. Ehlullah’tan olduklarına
inandığım Hak dostlarının öteler televvünlü atmosferlerine defaatle girip
çıktım. İyi bir mü’min olabilmem için lâzım gelen bütün imkânlar mevcuttu;
öyle ki, imkânların bu denli bol olduğu bir ortamda bir merkûp bile insan
olabilirdi. Heyhât, ben yakalamam gereken mertebeye bir türlü ulaşamadım.
Şayet, Cenâb-ı Hakk’ın sağanak sağanak başımdan boşalan lütuflarını
değerlendirebilseydim, daha seviyeli bir insan olarak yetişebilirdim; başımı
kaldırdığım zaman İsrafil’in azametli heykelini müşâhede edebilirdim, secdeye
kapandığımda Arş-ı ilâhîye değecekmiş gibi olabilirdim. Oysaki, bunların
hiçbiri bende yok, dahası mânâya karşı kapalı gibi bir hâlim var. Demek ki,
onca imkânı heder etmişim; dolayısıyla ben sadece bir sıfırım.”

İşte, her zaman bu düşüncelerle meşbu bulunan bir Kur’ân talebesi, zamanla
nefsini bir sıfır olduğuna gerçekten inandırır. Kendisine telkin ede ede
mahviyet ve tevazuu tabiatının bir derinliği hâline getirir. O, ne kadar derin
olursa olsun, artık kendisini hep sığlardan sığ bilir. İşin bidayetinde iradî
olarak nefsini sorgular; fakat, bu mülâhazalar zamanla onun tabiatının bir
parçası oluverir ve başlangıçtaki iradîlik müntehada tabiîliğe inkılap eder.

Hâsılı; Allah’ın sevgisine mazhar olan bahtiyar ruhlar, takva ile serfiraz ve
masivâdan müstağnî olmanın yanı sıra, “İnsanlar içinde insanlardan bir insan
ol!” düsturunu da gönlüne yerleştiren ve gizli enginlikleri bulunmasına rağmen
olabildiğine mukassî görünen insanlardır. Onlar, vicdanlarıyla baş başa
kaldıklarında iç dünyaları itibarıyla derinlerden derindirler; fakat, kendilerini
aşmışlığın ifadesi olarak da her zaman halkın arasında onlardan bir fert ve aktif
bir hizmet eridirler. Allah’la münasebetlerini iradî olarak gizlemeye çalışır;
ilâhî tecellî ve vâridleri setredilmesi gereken birer namus gibi korurlar. Gayr-i
ihtiyari ortaya çıkan fevkalâde hâllerini de değişik tevriyelerle âdeta çarpıtır
ve birer yıldız oldukları hâlde ateş böceği gibi görünürler. Arz u semâda seçkin
ruhlar pâyesiyle alkışlanırken dahi ciddî bir melâmet ruhuyla kendilerini
sıfırlamasını bilirler. Hatta onların arasında öyle kahramanlar vardır ki, oturur-
kalkar Rabb-i Rahîm’i anar, benliklerini bütün bütün unutur ve kendilerine
karşı yabancı yaşarlar.. iyiliklerini insanlardan saklamanın da ötesinde kendi
kendilerinden de saklama mülâhazalarıyla dolar ve vicdanlarında sürekli araya
girmelerin ızdırabını duyarlar.. işte, bunlardır Hakk’ın mahbubu kullar...
1 Müslim, zühd 11; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/49.



2 Tirmizî, kıyâmet 19; İbn Mâce, zühd 24.
3 Bkz.: el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 2/44; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  6/394.
4 Bkz.: Hicr sûresi, 15/9.
5 Bkz.: Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.118.
6 Yûnus sûresi, 10/72.
7 Yâsîn sûresi, 36/21.
8 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.10 (İkinci Mektup).
9 Yûnus sûresi, 10/72.
10 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 3/36; er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 24/206.
11 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.319 (Yirmi Üçüncü Mektup, Beşinci Sual).
12 Buhârî, teyemmüm 1, salât 56; Müslim, mesâcid 3, 5.
13 Buhârî, eymân 9; Müslim, birr 138, cennet 48.



Kutlu Miras ve Peygamber Vârisleri
Soru: Dinimizin, âlimi âbidden daha faziletli kabul edişini nasıl

anlamalıyız? Âlimi, âbidden üstün kılan hususiyetler nelerdir?
Cevap: Cenâb-ı Hakk’ın kelâm sıfatından gelen Furkan-ı Azîmüşşân’ı

okuyup anlamak ve emirlerine itaat etmek bir vecibe olduğu gibi, O’nun irade
ve kudret sıfatlarının tecellîsi olan kâinât kitabını tetkik edip topyekûn eşya ve
hâdiselerin esrarını çözmeye çalışmak da inananlar için bir vazifedir. Zira, her
iki kitabın da iyi anlaşılması ve bütün bir hayatın onların ortaya koyduğu
disiplinlere göre örgülenmesi hem bu âlemde hem de ötede mükâfat vesilesidir;
aksine, onların ihmal edilmesi ve hayata geçirilememesi, dünyada da ahirette
de cezalandırılmaya sebeptir.

Cennete Açılan Yol
Bundan dolayıdır ki, İslâm dini, ilme büyük önem vermiş; ilim ve hikmeti

mü’minin kaybolmuş malı sayarak, yerine ve söyleyenine bakılmaksızın nerede
bulunursa bulunsun onun alınması gerektiğini belirtmiş1 ve kadın-erkek bütün
inananları okuyup anlamaya, bilgi sahibi olmaya teşvik etmiştir.2 Kur’ân-ı
Kerim’de ilmin her çeşidi övülmüş, bilenlerle bilmeyenlerin bir olamayacağı
ifade edilmiş3 ve onlarca âyet-i kerime ile ilmin ehemmiyetine dikkat
çekilmiştir. Hadis-i şeriflerde de, ilim yolcusunun ve âlimin faziletleri
zikredilerek Müslümanlar sürekli ilme yönlendirilmiştir.4

Binaenaleyh, Ebu’d-Derdâ (radıyallâhu anh) Hazretleri’nin rivayet ettiği bir
hadis-i şerifte, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:
“Cenâb-ı Allah, ilim tahsil etmek maksadıyla yola çıkan kimseyi sonu varıp
Cennet’e ulaşan yollardan birine dahil eder. Melekler, ilim tâlibinden öyle
memnun olurlar ki, onun önünde kanatlarını yerlere sererler. Yerde ve
göklerdeki bütün varlıklar ve hatta denizlerdeki balıklar âlim için istiğfar
eder, Allah’tan rahmet dilerler. Âlimin âbide üstünlüğü dolunaylı gecede
kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Şüphesiz, âlimler peygamberlerin
vârisleridir. Peygamberler, ne dinar ne dirhem miras bırakmışlardır, onların
mirası ilimdir. O ilimden nasibini alan insan, büyük bir bereket ve hayı r
kaynağına ulaşmış olur.”5

Evet, beyan-ı nebevîde ilim, Cennet’e açılan yollardan biri olarak
zikredilmektedir. İlim; okuma, görme ve dinleme neticesinde duyu organlarıyla
elde edilen veya vahiy ve ilham yoluyla Cenâb-ı Allah tarafından doğrudan
gönderilen bilgi demektir. Aynı zamanda, ilim; düşünme, anlama, idrak etme,



bir şeyi olduğu gibi kavrama ve gerçeğe uygun bilgi mânâlarına da
hamledilmiştir. Eşya ve hâdiselerin bize anlattığı, tekvinî emirlerin önümüze
açıp döktüğü şeylerin hissedilmesi, kavranması ve Yaratan’ın yüce
maksatlarının sezilmesi anlamına da gelen ilim tabiri zaman zaman mârifet
kelimesinin yerine de kullanılagelmiştir.

Gerçek İlim ve Onun Tâlibi
Gerçek ilim; bir taraftan dünya ve ahiret saadetinin yegâne kılavuzu olan

Kur’ân’a sarılarak, diğer yandan da Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin tecellîlerine
birer tercüman olan bütün ilim dallarını kucaklayarak sırat-ı müstakîm üzere
yürümeyi sağlayan hakikat bilgisidir. Bu açıdan, ilim, bilimle
karıştırılmamalıdır; Cennet yolunun rehberi sayılan ilim, tecrübe ile elde
edilen, eski bilgiler üzerine bina edilerek geliştirilen, yanlışları düzeltile
düzeltile olgunlaştırılmaya çalışılan, pek çok yanlarıyla ilmî faaliyetlerimizin
esasını teşkil eden nazariyelerle bir tutulmamalıdır. Çünkü, ilimde, her şeyden
önce dinin hakikatine uyanma, Zât-ı Ulûhiyet’i tanıma ve ebedî saadete
ulaştıracak bir kısım referanslar alma söz konusudur.

Bilimin el yordamıyla üzerinde çalıştığı kâinât, esasen Cenâb-ı Hakk’ın
kudret ve iradesiyle yazdığı ve bir plân, program, ölçü ve dengeye göre tanzim
ettiği eşya ve hâdiseler kitabıdır; gerçek ilimler de, Allah’ın kâinâttaki
icraatından, ilâhî kanunlarla eşya ve hâdiselerin münasebetinden süzülmüş
raporlardan ibarettir. Kâinâtı bir düzen ve ahenk içinde kuran Yüce Yaratıcı,
ortaya koyduğu bu düzeni Kur’ân vesilesiyle şerhetmiştir. Dolayısıyla, insan
gerçek ilmi, kâinâtı ve Kur’ân’ı beraberce okuyarak elde edebilir. Kâinâtta câri
kanunlara, eşya ve hâdiselere Kur’ân’ın adesesiyle bakmak suretiyle,
hakikatleri asıl yerine oturtmuş ve ilmi “bilim”in götürüp bıraktığı çıkmazdan
kurtarmış olur.

Bu açıdan, hadiste nazara verilen ilim tâlibi, her gün birkaç kez yeryüzünde
Allah’ın halifesi olduğunu hatırlayan, dünyevî-uhrevî her iş ve hareketinde
sürekli O’nun murad ve hoşnutluğunu arayan, sık sık teşriî emirler açısından
durumunu kontrol eden, Rabbiyle münasebetlerinin seviyesini ölçen; bunun yanı
sıra, ciddi bir hakikat ve araştırma aşkıyla tekvinî esaslarla meşgul olup, varlık
ve hâdiseleri de iyi okumaya çalışan; duyup anladığı, araştırıp öğrendiği her
şeyi aile, toplum ve topyekün varlıkla uyum içinde olabilme yönünde
değerlendiren; ilimden irfana yürüyen, mârifetten muhabbete kanatlanan; her
nesne, her hâdise ve Hak’tan gelen her mesajı O’na yükselten bir vasıta olarak
gören, dünya işlerinde de, ukbâ mülâhazalarında da hep önde olmasını bilen
insandır. O, derin bir ilim aşkıyla, dünyanın tâ öbür ucunda da olsa, yararlı



şeyleri arayıp bulur ve ona talip olur. Dolayısıyla o, maksadı Allah rızası
olduğu müddetçe, Tefsir, Hadis, Usûl-i Tefsir, Usûl-i Hadis, Fıkıh ve Usûl-i
Fıkıh.. gibi dinî ilimleri de tahsil etse; fizik, kimya, matematik, astronomi, tıp,
hendese, ziraat ve sanayi sahalarında çağının en ileri teknolojilerini öğrenip
değerlendirmeye de çalışsa Resûl-i Ekrem’in işaret ettiği ilim tâlibidir.

İşte, Allah rızasına kilitlenerek ister aklî isterse de naklî ilimleri öğrenmek,
âlimi âbidden daha faziletli yapan, melekleri hayran bırakan, denizdeki
balıkları dahi heyecanlandıran ve insanı Zât-ı Zülcelâl’in teveccühlerine
mazhar kılan çok önemli bir kurtuluş vesilesidir. Bu mânâda bir ilim tahsili için
yola çıkan insan, sonunda Cennet yamaçlarını ve Cenâb-ı Hakk’ın hoşnutluğunu
bulacağı bir koridora girmiş sayılır.

Meleklerin Kanatları
Beyan Sultanı (aleyhi ekmelüttehâyâ) “Melekler, ilim tâlibinden öyle

memnun olurlar ki, onun önünde kanatlarını yerlere sererler.”
buyurmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’de, meleklerin, yaptıkları vazifelere göre,
nuranî mahiyetlerine uygun ikişer, üçer, dörder kanatları olduğu
bildirilmektedir.6 Ne var ki, gayb âleminden olan, maddî kesafetten soyutlanmış
bulunan ve mahiyeti insanlar için meçhul kalan melekleri kuşlar gibi kanatlı
varlıklar şeklinde tasavvur etmek yanlıştır. Her ne kadar, biz, meleklerin kısa
sürede çok uzun mesafeleri kat’ etmelerini, bir anda birkaç yerde birden
bulunmalarını ve bu farklı yerlerdeki akislerini kanatlarına bağlasak da,
meseleyi içinde bulunduğumuz maddî âlemin ölçüleriyle değerlendirmemiz ve
bazılarının melekleri kuş şeklinde tasavvur ettikleri gibi, onlara değişik şekiller
biçmemiz kat’iyen doğru değildir. Allah Teâlâ melekleri bizim görebileceğimiz
şekilde yaratmadığından ve onların yapılarına dair Kur’ân-ı Kerim’de açık
bilgi vermediğinden dolayı, bu konuya ihtiyatlı yaklaşmamız gerekmektedir.

Gerçi, hadis-i şeriflerde, Miraç Şehsuvarı Efendimiz’in, Hazreti Cebrâil’i
kendi şekliyle iki kez gördüğü ve onun altı yüz kanadı ile ufku doldurduğu7

anlatılmaktadır; fakat, bu ifadelerdeki altı yüz sayısı kesretten kinayedir, çokluk
ifade etmek içindir. Söz konusu kanatlar da, Cebrâil (aleyhisselâm)’ın
mahiyetindeki derinlikleri ve iç içe buudları temsil etmektedir. Dolayısıyla,
hadis-i şerifler, Vahiy Meleğinin kanatlarını nazara vermekten ziyade, Allah
Resûlü’nün Cibrîl-i Emin’i bütün buud ve derinlikleriyle, melekî
enginlikleriyle gördüğünü belirtmektedir.

Bu itibarla, sözü edilen kanat, meleğin yaratılış gayesi ve nuranî mahiyeti ile
bağdaşan, vazifelerini en süratli bir şekilde yerine getirmesine delâlet eden



mânevî bir buud, bir kuvvet ve bir derinliğin remzidir. Zâhirî ve bâtınî
ilimlerin ikisinde birden üstad olan, zâhiri de bâtını da mamur kimselere “iki
kanatlı” mânâsına “Zülcenâheyn” dendiği ya da annelerin “şefkat kanatları”na
sahip bulundukları söylendiği gibi, meleklerin kanatlarını sermesi de temsilî ve
mecazî bir ifade olarak serdedilmiştir. Nitekim, “Anne-babana acıyarak
tevazu kanatlarını onlar için ger!”8 mealindeki âyet-i kerimede de benzer bir
mecaz bulunmaktadır.

Dolayısıyla, “Melekler, ilim tâlibinden öyle memnun olurlar ki, onun
önünde kanatlarını yerlere sererler.”  sözünden maksat, talebenin hakkını
tâzim ve ilmin izzetini teslimdir. Evet, melekler ilim ehline saygı gösterirler;
çünkü, onlar iyiliğe ve güzelliğe programlı tabiatlarıyla tekbir, tahmid ve tesbih
sözlerinden lezzet alır, kulluk adına ortaya konan sahnelerden hoşlanır ve
Hakk’a yönelen kimselerden memnun olurlar. “Elhamdülillâh” diyeni işitince
sevinir, “Sübhanallah” ve “Allahü Ekber” sözlerine iştirak edip Arş u ferşi
velveleye verirler. Melekler, Allah’a doğru yürüyen insanlara derin bir
muhabbet duyar, onlara hürmeten tevazu kanatlarını yerlere sererler; onların
ders halkalarında hazır bulunur, oraya sekine inmesine vesile olur ve sohbet-i
Cânan meclislerini şenlendirirler.

Cenâb-ı Allah, sevdiği kullarını meleklere ve ruhanîlere sevdirdiği gibi,
mevcudâtın bağrına da onlar hakkında sevgi ve hüsnükabul tohumları saçar.
Öyle ki, mezkur hadisteki ifadeyle, “Yerde ve göklerdeki bütün varlıklar ve
hatta denizlerdeki balıklar onlar için istiğfar eder, Allah’tan rahmet
dilerler.” Aslında, mahlûkatın âlimlere rahmet duasında bulunması bir
mukabele içindir. Çünkü, âlimler, kâinâttaki her varlığın kendi lisan-ı hâliyle
ve kendine has diliyle Mevlâ-yı Müteâl’i zikretmekte olduğunu görürler,
duyarlar ve diğer insanlara da gösterirler, duyururlar. Kâinât kitabını sayfa
sayfa okur ve insanlara varlıkların esrarını bildirirler. Canlı-cansız hiçbir
varlığın boşuna yaratılmadığını ve her şeyin ilâhî bir programa göre, belli bir
ölçüyle hilkat sahasına çıkarıldığını gözler önüne sererler. Ulemânın nazarında
semadaki yıldızlar da birer âyettir, deryadaki balıklar da. Onlar, çevrelerine R.
M. Ekrem’in ifadesiyle “Bir kitabullah-ı âzamdır serâser kâinât / Hangi harfi
yoklasan mânâsı hep Allah çıkar.” düşüncesiyle bakar ve varlıklar âlemini
tevhid türküleri söyleyen bir koro olarak dinlerler. Âlimlerin sayesinde, diğer
insanlar da kâinâtı bir kitap olarak okumayı öğrenir ve etraflarını ibret
nazarıyla seyretmeye başlarlar. Onların bu hizmetlerine bedel, mahlûkat da
kendi dillerinin anlaşılmasına vesile olan âlimler için manen istiğfar eder ve
rahmet duasında bulunurlar.



Âlimin Âbide Üstünlüğü
Hadis-i şerifin devamında, İnsanlığın İftihar Tablosu, “Âlimin âbide

üstünlüğü dolunaylı gecede kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir.”9

buyurmaktadır. Aynı mefhum bir başka rivayette, “Âlimin âbide üstünlüğü,
Benim sizden makamca en aşağıda olanınıza üstünlüğüm gibidir.”10

ifadesiyle dile getirilmiştir ki, bu söz, “Bu ikisi arasında kıyas kâbil değildir.”
mânâsına gelmektedir.

Bilindiği üzere; “âlim”, kısaca “belli seviyede bilgi birikimine sahip olan
kimse” demektir. Istılah açısından; Kur’ân-ı Kerim başta olmak üzere dinî
kaynaklara vâkıf bulunan, Resûlullah’ın hadislerini ve Sünnet-i Seniyyesini iyi
bilen ve hem aklî hem de naklî ilimlerden gerektiği şekilde haberdâr olan engin
ufuklu insana “âlim” denir.

“Âbid” kelimesi ise, Allah Teâlâ’nın emirlerine titizlikle uyan, farzları ve
vacipleri yerine getirmenin yanı sıra nafile ibadetlere ve yapılması sevap olan
hayırlı işlere de devam eden, ibadete düşkün samimî kul mânâsına gelmektedir.

Aliyyu’l-Kârî gibi âlimlerin de dediği gibi, ele aldığımız nebevî beyanda,
âbid tabiriyle, farz ibadetlerini yapabilecek kadar ilmi olup kâmil şekilde
ibâdetini eda eden kimse; âlim sözüyle de, ibadetlerini eksiksiz yapmakla
beraber, özellikle dinî ilimleri, usûl ve füruuyla çok iyi bilen insan
kastedilmektedir.

Aslında, dinî literatürde, bilip de ibadet etmeyene âlim denilmemektedir.
Çok şey bilse bile, bildiğiyle amel etmeyen insanın belâgat ilmindeki sıfatı
câhildir. Evet, bir insan üniversite bitirse de, master ve doktora yapmış olsa
da, şayet ilmiyle amel etmiyorsa, o câhil demektir. Dolayısıyla, âlim sözü
zımnen ibadeti de ihtiva etmektedir; âlim, hem dini tafsilâtıyla bilen hem de o
bilgisiyle amel eden kimsedir. Diğer yandan, âbidin ibadeti tafsilâtlı bir ilmi
gerektirmemektedir; ibadetlerin farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini ve belki bir
de adabını bilmesi onun için yeterlidir. İbadet için gereken bu asgarî malûmata
sahip olan bir insan her gün iki yüz rekât namaz kılabilir, senenin yarısını
oruçlu geçirebilir. Ne var ki, âlim hem dinin özüne ve her meselenin künhüne
vâkıf bulunan, hem tekvinî emirlerin gereklerine göre davranan ve hem de
ibadetlerini aksatmayan insandır. Bu itibarla da, sadece ibadet kanatlı bir
insana nispeten onun daha çok derinlikleri vardır ve o daha faziletlidir.

Ayrıca, Söz Sultanı’nın, âlimi kamere, âbidi de yıldıza benzetmesinde de çok
latîf nükteler mevcuttur: Şahsî ibadetin nuru âbidden başkasına geçmez; âbid
sadece kendi önüne ışık tutar ve yalnızca kendisini nurlandırır. Hâlbuki âlim,
ibadet ü taat ve hayr u hasenâtıyla ferdî dünyasını mamur kıldığı gibi, ilminin



nuruyla başka insanların yollarını da aydınlatır. Bazı âbidler şahsî kemalat
açısından kimi âlimlerden daha üstün olabilirler; ne var ki, âlimler
rehberlikleri zaviyesinden mutlak fazilette onlardan üstündürler. Nitekim,
yıldızlar kendi mahiyetleri itibarıyla kamerden daha parlaktırlar ve –sebepler
açısından– bizâtihî birer ışık kaynağıdırlar; fakat, onlar, dünyaya
uzaklıklarından dolayı, ışığını güneşten alan kamer kadar karanlıkları yırtıcı ve
yol gösterici olamazlar.

Maddî ve Mânevî Terakkî Vesilesi
Hadisin devamında, peygamberlerin miraslarının ilim, vârislerinin de

âlimler olduğu vurgulanmaktadır. Nebilerin, geride dinar ve dirhem değil, ilim
bıraktıkları belirtilmektedir. Dinar, altın; dirhem de gümüş para demektir ve bu
iki değer ölçüsü bütün dünyalıkları temsil etmektedir. Evet, Allah’ın seçkin
kulları peygamberler, bu fâni dünyalıklardan ancak zaruret miktarınca almışlar
ve ebedî âleme giderken de geride paylaşılacak herhangi bir maddî miras
bırakmamışlardır. Onlar, tebliğ ve temsil görevini sadece Allah rızası için
yaptıklarını ve risalet vazifesinin karşılığında hiçbir dünyevî ücret
beklemediklerini örnek hayatlarıyla ortaya koymuşlardır. Bu muvakkat âlemden
ayrılırken de arkada sadece numune-i imtisal güzel hâllerini, sünnet-i
seniyyelerini ve dini disiplinleri bırakarak hasbîliklerini bir kere daha
göstermiş ve dava-yı nübüvvetin vârislerine hüsnümisal olmuşlardır.
Dolayısıyla, Nebiler Sultanı’na vâris olan âlimler de, O’nun kendilerine
emanet ettiği Kur’ân hakikatlerine ve Sünnetine gönülden sahip çıkmalı, i’lâ-yı
kelimetullahı hayatlarının gayesi bilmeli ve kendilerini o ulvî gayeye adayarak
birer emin emanetçi olmalıdırlar.

İşte, hadis-i şerifin sonunda da ifade edildiği gibi, bu ufku yakalayan ve nebi
mirası olan ilimden nasibini alan bir âlim, büyük bir hayır kaynağına ulaşmış
olacaktır. O, dünyada dinin izzetini ve milletin haysiyetini koruyan bir aziz
olarak yaşayacak, etrafına hep ışık dağıtacak, insanların yollarını aydınlatacak,
ötede de rehberlik ettiği kimselerin önünde Cennet’e ve rıdvana kavuşacaktır.

Hadis kitaplarında ahirete ait şöyle bir tablo anlatılmakta ve zenginler ile
âlimlerin karşılaşmaları nazara verilmektedir: Rivayete göre; servetini Allah
yolunda infak eden zenginler ile ilmiyle âmil olan âlimler Cennet’in kapısında
buluşacaklar. Âlimler, cömert zenginlere hitaben, “Buyurunuz, öncelik sizin
hakkınızdır, evvela siz giriniz. Çünkü, şayet siz servetinizi Allah yolunda
infak etmeseydiniz, ilim yuvaları açmasaydınız ve eğitim imkânları
hazırlamasaydınız, biz ilim sahibi olamaz ve doğru istikameti bulamazdık.
İlim yolunda bulunmamıza ve ufkumuzun açılmasına siz vesile oldunuz; biz



size borçluyuz. Dolayısıyla hakk-ı tekaddüm size aittir, buyurunuz!” diyecek
ve onlara hürmeten bir adım geriye çekilecekler. Fakat, cömert zenginler,
“Aslında, biz size borçluyuz; çünkü, eğer siz o engin ilminiz sayesinde bizim
gözlerimizi açmasaydınız, bize güzel rehberlik yapmasaydınız, tekvinî ve
teşriî emirleri beraberce okumasını öğretmeseydiniz ve helâlinden kazanıp
Allah için infak etmenin güzelliğini göstermeseydiniz, biz servetimizi böyle
hayırlı bir iş uğrunda sarfedemezdik. Siz kılavuzluk yaptınız ve bizi bir verip
bin kazanma çizgisine taşıdınız. Bundan dolayı, dünyada olduğu gibi burada
da öncülerimizsiniz; buyurunuz, evvela siz giriniz!” mukabelesinde
bulunacaklar. Bu tatlı muhavereden sonra âlimler öne geçecek ve ard arda
Cennet’e dahil olacaklar.

Allahu a’lem, öbür âlemde, belki mizanın başında, belki Sırat’ın üzerinde,
belki de Cennet’in önünde âbid ile âlim de karşı karşıya gelecekler ve
birbirlerine yol verip öncelik hakkı tanıyacaklardır. Âlimler, tabiatlarına mal
olan tevazularıyla, “Siz hayatınızı ibadet ü taatle geçirdiniz, günlerinizi hep
namazla, oruçla, hayr u hasenâtla değerlendirdiniz. Burada öncelik hakkı
sizindir.” diyecekler. Fakat, âbidler hemen geriye çekilip, “Evet, biz çok ibadet
ettik; kıyamda durmaktan dolayı ayaklarımız şişerdi, oruç sebebiyle rengimiz
sararıp solardı. Neticede, Cenâb-ı Hak, bize ulvî âlemlerde seyahat imkânı
verdi, menzil üstüne menzil bahşetti. Fakat, biz ibadetlerin keyfiyetini de,
onların değerlerini de hep sizden öğrendik. Sonunda tahtlarımızı kurduğumuz
burçlara da sizin rehberliğiniz sayesinde varıp ulaştık. Allah sizi dünyada öncü
kıldı, burada da öncelik size aittir; buyurunuz, biz yine sizi takip edeceğiz!”
karşılığını vereceklerdir. Dolayısıyla, Peygamber Efendimiz’in ifade
buyurduğu o fâikiyet ötede de Cennet’e önce girme şeklinde tecellî edecektir.

Son olarak şunu da ifade etmeliyim ki; ilim ahiret adına çok önemli bir
kurtuluş vesilesi olduğu gibi, dünyaya, teknik ve teknolojiye bakan yönüyle de
bir terakki vasıtasıdır. Hadisin sonundaki, “O ilimden nasibini alan insan,
büyük bir bereket ve hayır kaynağına ulaşmış olur.”  beyanı, Müslümanların
devletler muvazenesindeki yeri açısından da değerlendirilmelidir. Nitekim, ilk
Müslümanlar ilim ufukları ve araştırma aşklarıyla varlık ve eşyayı didik didik
etmiş, çağlar boyu birer kaynak olarak herkesin başvuracağı çok önemli
tespitlerde bulunmuş, uğradıkları her yeri kendi aşkın ufuklarına göre yeniden
şekillendirmiş ve tıpkı Cennetlerin koridorları hâline getirmişlerdir. İlim ve
düşünce enginlikleriyle bütün toplumlara asırlar boyunca muallimlik ve
öncülük etmişlerdir. Fakat, maalesef, günümüze doğru gelinirken o aşk u iştiyak
yavaş yavaş sönmüş, o beyin fırtınaları tamamen dinmiş ve her şey tersine
dönmüştür.. dönmüş ve bu millette öldüren bir yorgunluk başgöstermiştir.



Netice malûmdur; o zamandan bu yana, geçmişin oldukça cahil toplumları ilmî
seviyeleri, araştırma ciddiyetleri, maddî terakkîleri ve teknolojik
üstünlükleriyle Müslümanları vesâyetlerine çağırır olmuşlardır. İşte, bu kötü
gidişe dur diyebilmenin yolu da, bir kere daha gönüllerde ilim aşkını uyarmak
ve yeni nesilleri araştırma azm ü iştiyakıyla şahlandırmaktır.

Sözün özü; âlim âbidden daha faziletlidir; zira, âlim, şahsî ibadetlerini
aksatmadığı gibi her amelini şuurluca eda eden ve engin ilmiyle başkalarına da
yol gösteren insandır. İlmi olmayan âbidin her an kayması ve düşüp yolda
kalması ihtimal dahilindedir. Hâlbuki, nebiye vâris olan âlimde dâimî bir
murakabe ve bir muhasebe duygusu hakimdir; o, her zaman tetiktedir ve
tehlikelere karşı da sürekli metafizik gerilim içindedir. Bu itibarla, yaptığı
ibadeti bilerek yapan ve her meseleyi şuurlu bir şekilde ele alan böyle bir âlim,
dolunaylı gecede kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü nispetinde âbidlerden
üstündür.
1 Bkz.: Tirmizî, ilim 19; İbn Mâce, zühd 15.
2 Bkz.: İbn Mâce, mukaddime 17; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 5/283; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 1/8.
3 Bkz.: Zümer sûresi, 39/9.
4 Bkz.: Müslim, zikir 38; Tirmizî, hudûd 3, birr 19, kıraat 3; Ebû Dâvûd, edeb 68.
5 Ebû Dâvûd, ilim 1; İbn Ebî Şeybe, el-Müsned 1/55.
6 Bkz.: Fâtır sûresi, 35/1.
7 Buhârî, bed’u’l-halk  7; Müslim, îmân 280.
8 İsrâ sûresi, 17/24.
9 Ebû Dâvûd, ilim 1 (3651); İbn Ebî Şeybe, el-Müsned 1/55.
10 Tirmizî, ilim 19; Dârimî, mukaddime 29, 32.



Ramazan’da Mukabele ve Teravih
Soru: Kur’ân ayında, Kur’ân sayesinde yeniden hayat bulabilmemiz için

neler tavsiye edersiniz?
Cevap: Bütün bir sene Kur’ân’dan uzak kalmış olanlar bile Ramazan’ın

nûrefşân ikliminde ciddi bir susamışlık içinde Kelâm-ı İlâhî’den kevser
yudumlamaya koşarlar. Çünkü, bu gufran ayında, yaygın olarak her yerde
yapılan bir âdet de mukâbeledir.

Dünden Bugüne Mukabele
Kur’ân’ın Allah tarafından indirildiği şekilde korunması, âyet ve sûrelerin

tertibinin doğru olarak tespit edilmesi ve bunun kontrolü için Hazreti Cibrîl
(aleyhisselâm) her sene Ramazan ayında, bir rivayete göre Ramazan ayının her
gecesinde, Resûl-i Ekrem Efendimiz’e gelirdi. Allah Resûlü (aleyhi
ekmelüttehâya) Kur’ân âyetlerini Cibrîl (aleyhisselâm)’a okurdu ve sonra da
onun okuyuşunu dinlerdi.1

İşte, Kâinatın İftihar Tablosu ile Cibrîl-i Emin’in Kur’ân-ı Kerim’i bu
şekilde karşılıklı olarak okumalarına “mukabele” denilmiştir. Hem o
mukaddes hatıraya saygının bir tezahürü olarak hem de Kur’ân’ın Ramazan’da
nazil olması ve özellikle bu ayda Kur’ân okumanın kat kat
mükâfatlandırılacağının müjdelenmesi sebebiyle, mü’minler Ramazan boyunca
camilerde ve evlerde “mukabele” okumayı ve hatimler yapmayı güzel bir adet
hâline getirmişlerdir.

Selef-i salihîn efendilerimiz Kur’ân’ı her ay bir defa hatmetmeyi ona karşı
vefanın alt sınırı kabul etmiş; ayda bir kez onu okumayanın ona karşı vefalı
davranmamış ve onu terk etmiş sayılacağını belirtmişlerdir. Bu açıdan,
Ramazan’ın mübarek günlerini değerlendirerek ayda en azından bir defa
Kur’ân’ı hatmetmeye kendimizi alıştırmalıyız ki, bu bizim için bir başlangıç
sayılsın ve hiç değilse bundan sonra Kelâm-ı İlâhî’ye karşı vefalı olabilelim.

Aslında, bilmeyenler her zaman onu öğrenme ve anlama peşinde olmalı,
bilenler de bütün idrak ve ihsas güçlerini onu doğru öğretip doğru ifade etmede
kullanmalı ve onun okunup anlaşılmasını daha bir yaygınlaştırmalıdırlar. Zira
o, anlaşılmak ve anlatılmak için Allah rahmetinin insan akl ü idrakine en büyük
armağanıdır. Onu okumayı öğrenip, mânâsını anlamak hem bir vazife hem de
bir kadirşinaslık; anlatmaksa onun nuruna muhtaç gönüllere saygı ve vefanın
ifadesidir.

Bu itibarla, Kur’ân okumayı bilmiyorsak, Ramazan-ı Şerif’i vesile yaparak,



hemen öğrenme yolları aramalı; Kelâm-ı İlâhî’yi okuyabiliyor ama
anlayamıyorsak, bazı âyetlerin şerhlerini de ihtiva eden bir meale başvurmalı
ya da daha da güzeli, ciddi bir tefsir kitabı mütalâa etmeli ve bu bir ayı
gerçekten bir Kur’ân ayı olarak değerlendirmeliyiz. Selef-i salihîn
efendilerimize ittibâen, can ü gönülden Kur’ân’a yönelmeli, Kelâm-ı İlâhî’ye
karşı kalb kapılarını sonuna kadar açmalı ve “Cenâb-ı Hakk’ın marziyâtını
kelâmından anlama” hususunda Ramazan’ın kudsiyetine yaraşır bir cehd ortaya
koymalıyız.

Sünnet’e Uygun Teravih
Soru: Ramazan ayının önemli bir şiarı da teravih namazıdır. Teravih

namazında nelere dikkat etmeliyiz?
Cevap: Teravih, Arapçadaki “tervîha” kelimesinin cemi (çoğulu) olup

“teneffüs etmek, ruhu rahatlatmak, bedeni dinlendirmek” gibi mânâlara
gelmektedir. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra
kılınan sünnet namazın her dört rekâtının sonundaki oturuş, “tervîha” olarak
adlandırılmış; sonradan bu kelimenin çoğulu olan “teravih” sözü, Ramazan
gecelerinde kılınan bu nafile namazın ismi olmuştur. Teravih namazı, sünnet-i
müekkededir; orucun değil Ramazan ayının ve vaktin sünnetidir. Onun için,
hasta ve yolcu gibi oruç tutmak zorunda olmayanlar için de teravih namazını
kılmak sünnettir.

Peygamber Efendimiz Ramazan’da birkaç gece teravih namazı kıldırmış;
daha sonra, teravihte cemaat farz kılınır da Müslümanlar onu edaya güç
yetiremezler endişesiyle yalnız kılmayı tercih etmiş;2 fakat, “Kim inanarak ve
sevabını Allah’tan umarak Ramazan namazını (teravihi) ikâme ederse onun
geçmiş günahları bağışlanır.”3 diyerek ashabını bu namaza teşvik etmiştir.

Resûl-i Ekrem (aleyhissalatu vesselâm) bir başka hadis-i şeriflerinde teravih
namazı kılmanın önemini ve sünnet olduğunu şöyle ifade buyurmuştur; “Allah
Ramazan ayında oruç tutmanızı farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerinde
kıyam etmenizi (teravih namazı kılmanızı) sünnetim olarak teşvik ettim. Kim
inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek ihlâs ile oruç tutar ve kıyam
ederse (teravih namazı kılarsa) günahlarından arınır, annesinden doğduğu
günkü gibi tertemiz olur.”4

Teravih namazının cemaatle kılınması kifaî sünnettir; yani, bir yerleşim
yerinde en az bir mecliste cemaatle teravih namazının kılınması gerekir. İki
rekâtta bir selâm vererek kılınması en faziletli olanıdır. Aralarda salât u selâm,
Esmâ-i İlâhî ve “Hizbu’l-hasîn”, “Hizbu’l-masûn” gibi dualar okunabilir.



Günümüzde bazıları Hazreti Âişe Validemiz’den rivayet edilen bir hadisi
esas alarak teravih namazının sekiz rekât olduğu üzerinde ısrarla
durmaktadırlar.5 Ne var ki, İbn Abbas (radıyallâhu anhüma) Peygamber
Efendimiz’in Ramazan’da yirmi rekât ve vitir kıldırdığını rivayet etmiştir.6

Dahası, bu hususta sahabe efendilerimizin fiilî icması vardır.7 Nitekim, teravih
namazı Hanefî, Şâfiî, Hanbelî mezheplerine göre yirmi rekâttır. Malikî
mezhebinde ise yirmi ve otuz altı rekât olduğu şeklinde iki görüş vardır; yirmi
rekât olduğu fikri daha yaygındır. Binaenaleyh, çok yaşlı ve hasta kimseler,
sadece sekiz rekâta güç yetirebiliyorlarsa, hiç olmazsa o kadarını eda etmeli;
ama gücü ve kuvveti yerinde olan mü’minler teravih namazını mutlaka yirmi
rekât olarak ikâme etmelidirler.

Ulema, teravih namazını Kur’ân-ı Kerim’i en az bir kere hatmederek
kılmanın sünnet, birden fazla hatimle ikâme etmenin ise bir fazilet olduğunu
belirtmişlerdir. Selef-i salihîn, Ramazan boyunca teravihte Kur’ân’ın hepsini
okumuş veya okuyan birinin arkasında namaz kılmışlardır. Ne var ki, daha
sonraki dönemlerde cemaatin durumu nazar-ı itibara alınarak, teravih namazını
insanları camiden uzaklaştırmayacak bir şekilde kıldırmanın daha uygun olduğu
görüşü ağırlık kazanmıştır.

Teravih namazı kılınırken, ister kısa sûreler okunsun isterse de hatim takip
edilsin, âyetlerin tertil üzere okunması ve namazın da tadil-i erkana riayet
edilerek kılınması/kıldırılması gerekir. Yoksa yarış yapar gibi çok süratli bir
şekilde âyetleri okumak, rüku ve secdeleri verip veriştirmek kat’iyen doğru
değildir. Maalesef, son senelerde halk arasında “jet imam” tabir edilen
kimseler türemiştir; teravih namazının ciddiyetine ve sıhhatine dokunacak
manzaralar sergilenmektedir. Mü’minler, bu hususta temkinli davranmalı;
teravih namazında âyetlerin tertil üzere okunmasına ve tâdil-i erkânın
gözetilmesine dikkat etmelidirler.
1 Bkz.: İbn Mâce, sıyâm 58; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 5/7.
2 Buhârî, salâtü’t-terâvîh 1; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 177.
3 Buhârî, salâtu’t-terâvîh 1; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 173.
4 Bkz.: Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 174; Tirmizî, savm 83; Ebû Dâvûd, ramazân 1.
5 Buhârî, teheccüd 16; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 125; Tirmizî, salât 208.
6 el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 2/496.
7 Tirmizî, savm 81; Abdurrezzâk, el-Musannef 4/261; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 2/496.



Gönül Darlığı
Soru: İnsan bazen öyle gönül darlığına düşüyor ki, âdeta boğulacakmış

gibi oluyor ve ruh dünyasının bütün bütün karardığını zannediyor. Böyle bir
hâlden kurtulmanın ve kalbdeki düğümü çözmenin çaresi nedir?

Cevap: Bu hâlin tasavvuftaki unvanı “kabz”dır. Lügat itibarıyla, iç darlığı,
tutulma, gerilme, sıkılma, avuç içine alınma, canı çıkacakmış gibi olma
mânâlarına gelen “kabz”, tasavvuf ıstılahında, insanın, sımsıkı bir münasebet
içinde bulunması lâzım gelen ebedî feyiz kaynağıyla alâkasının gevşemesi ve
mânevî feyizlerinin kesilmesi sebebiyle, kısmen de olsa boşlukta kalması ve
kalbinin kasvetle kasılması demektir. Buna karşılık, sözlüklerde yayma, açma,
sergileme, ferah-fezâ bir duruma erme şeklinde tarif edilen “bast” tabiri ise,
tasavvufta, gönlün genişleyip şenlenmesi ve zihnin en muğlak meseleleri dahi
çözebilecek seviyeye yükselmesi, dolayısıyla insanın ilâhî lütufları hissetmesi
ve yüreğinin neşeyle atması mânâlarına gelmektedir.

Kâbız ve Bâsıt İsimlerinin Tecellîleri
Mevlâna’nın ifadesiyle kalb, tecellîgâh-ı ilâhî deryasının sahilidir. O

deryanın tecellî dalgaları devamlı kalb sahiline çarpar durur. Bunlar ışık
tayfları gibi değişik şekil ve boylarda olurlar ve uğradıkları yerlerde kendi
keyfiyetlerine göre değişik tesirler hâsıl ederler. Bu dalgalardan bir kısmı
Cenâb-ı Hakk’ın “Bâsıt” ism-i şerifinin tecellîleri olarak gelir. Bâsıt; dilediği
kuluna ihsan ve lütuflarını bol bol veren, ona güzel bir hayat, daimi saadet ve
geniş rızık bahşeden demektir. Dolayısıyla, Bâsıt isminin tecellîsi olan dalgalar
kalbi inşiraha gark ederler. O engin deryanın bir kısım dalgaları da “Kâbız”
isminden neş’et ederler. Kâbız ise; ihsan ve lütuflarını bazen kısan, istediği
kulundan servet ü sâmanı, evlâd ü ıyâli, hayat zevkini, gönül ferahlığını
alıveren mânâlarına gelir. Kâbız isminin tecellîsi olan dalgalar kalbe gelip
çarptığı zaman orada bir sıkıntı, bir kalak ve iç darlığı meydana getirirler.

Cenâb-ı Hakk’ın Kâbız isminin tecellîleri mutlaka her insanda tesirlerini
gösterir. İnançsız kimselerde bu tesirler, –imtihan unsurunu
anlayamadıklarından– bunalım, stres ve buhran şeklinde ortaya çıkar; onlarda
intiharlara sebebiyet veren sâik de çoğu zaman bu türlü bir kabz hâlidir.
Mü’minlerde ise, her kabz bir teyakkuz faslı ve Mevlâ-yı Müteâl’e gönülden
teveccüh çağrısıdır. İnsan mütemadiyen Bâsıt isminin mazharı olsa ve hep ilâhî
ihsanlarla karşı karşıya bulunsa, onun nimetlerin kadrini bilememesi, kendini
salması ve nankörce davranması söz konusu olacaktır. O ard arda lütfedilen



nimetlerin muvakkaten kesildiğini de görmelidir ki, onların kıymetlerini
anlasın. Bu açıdan, bast hâlinde rahatça kulaç atıp ileriye doğru gidebilmenin
zevkini duyabilmek için ara sıra kabza maruz kalmak ve bir tutukluk yaşamak
da gerekmektedir.

Evet, Allah Teâlâ hem “Kâbız” hem de “Bâsıt”tır; insan irâdesinin nisbî bir
tesiri olsa da, kabz u bast Allah’ın kudret, meşîet ve iradesine bağlıdır. “Allah
hem kabz eder hem de bast eder.”1 mealindeki âyet-i kerime de bu hakikati
ifade etmektedir. Bütün varlık, O’nun kabza-i tasarrufundadır; semâlardaki burç
burç gezegenlerden insanın kalbine kadar her şeyi dilediği zaman evirip-
çeviren O’dur. Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in
“Kalb, Hazreti Rahman’ın parmakları arasındadır; onu hâlden hâle çevirir
ve ona istediği şekli verir.”2 sözü de bu gerçeğin bir buudunu hatırlatmaktadır.
Allah Teâlâ, Kâbız ve Bâsıt isimleriyle dilediği zaman kalbi öyle sıkar ve onu
öyle ihtiyaçlara boğar ki, artık O’ndan gayri hiç kimse kalbi inşiraha
kavuşturamaz ve onun ihtiyaçlarını gideremez.. istediğinde de kalbe öyle
genişlik ve inşirah verir ve onu öyle ihsanlarla şereflendirir ki, gayrı insan hiç
tasalanmaz ve hiçbir şeye ihtiyaç duymaz.

Kabz ve Bastın Vartaları
Nur Müellifi, Kastamonu Lâhikası’nda kabz u bast gibi hâlleri şöyle

değerlendirmektedir: “Sair teellümât-ı ruhaniye ise, sabra, mücahedeye
alıştırmak için rabbanî bir kamçıdır. Çünkü, emn ve yeisin vartasına düşmemek
hikmetiyle, havf ve reca muvazenesinde sabır ve şükürde bulunmak için kabz-
bast hâletleri celâl ve cemâl tecellîsinden intibah ehline gelmesi, ehl-i
hakikatçe medâr-ı terakki bir düstur-u meşhurdur.”3

Demek ki, bazı ruhî sıkıntılar ve gönül darlıkları Cenâb-ı Allah tarafından,
insanları sabra ve nefisle mücahedeye alıştırmak için verilen rabbânî birer
kamçı gibidir. Tembelleşen bir hayvanın kamçı ile harekete geçirilmesi misillü,
hantallaşan ve ülfet içinde kıvranan insanlar da bu kabz ve bast hâlleriyle âdeta
kamçılanmakta ve vazifelerinde canlılığa, ciddiyete ve gayrete sevk
edilmektedirler.

Bediüzzaman Hazretleri, bu ifadeleriyle kabz u bastın vartalarına da dikkat
çekmektedir: Aslında insan daima sabır ve şükür kanatlarıyla yol almalı; havf
ve reca dengesini de hep korumalıdır. Ne var ki, bazı kimseler sıkıntı ve zorluk
anlarında reca ve sabırla hareket edeceklerine yeise düşebilmekte; rahat ve
huzurlu dönemlerde ise havf ve şükür esaslarına bağlı bir tavır alacaklarına
emniyet duygusuyla dolup kendilerini bütün bütün rehavete salabilmektedirler.



Oysa, her zaman havf ve reca dengesini gözetmenin hayati ehemmiyeti vardır.
İnsan, meleklerle aynı safta yer aldığını görse bile, asla nefsine güvenmemeli,
âkıbet ve ahiret hesabına emniyette olduğunu sanmamalıdır. Mutlak yeis küfür
olduğu gibi, mutlak emniyet de küfürdür. Evet, nasıl ki âkıbet ve ahiret
konusunda bütün bütün ümitsiz olmak bir küfür sıfatıdır; bir insanın ameline
güvenmesi, âkıbetinden hiç endişe etmemesi ve Cennet’e gireceğinden emin
olması da bir küfür vasfıdır.

Bu itibarla, kabz, yeis bataklığına yuvarlanmamaya dikkat edilerek
karşılanması gereken bir celalî tecellî; bast da âkıbetinden emin olma
aldanmışlığına düşmemeye itina gösterilerek değerlendirilmesi icap eden bir
cemalî tecellîdir. Basta mazhar olan insan, öteleri müşâhedeye açılamamış ve
hayatını uhrevîliklere bağlayamamış kimselerin içine düştüğü gaflet ve
gevşeklikten uzak kalmalı, şükür hisleriyle dolmalı ve hep temkinli olmalıdır.
Kabz hâline maruz kalan kimse de, gönül semasının muvakkaten karardığı o
zaman diliminde sadâkat ve vefa ışığıyla yol almalı, ümitsizliğe asla teslim
olmamalı ve sabırdan ayrılmamalıdır.

Kabz, dış yüzü itibarıyla çirkin görünse bile, aslında o bir teyakkuz faslıdır
ve mâsivâdan sıyrılıp Cenâb-ı Hakk’a yönelmek gerektiğini ikaz eden bir
teveccüh davetidir. Yunus Emre,

“Kötüdür yoksulluktan nicelerin varlığı,
Bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı.”

derken, işte kabzın bu yönüne dikkat çekmiş; bütün gönül darlıklarının çaresinin
kesrette vahdeti bulmak, varlığın çehresinde Hâlık-ı kâinatın samedânî
mektuplarını okumak ve mâsivâdan kurtulup Mevlâ-yı Müteâl’in muhabbetiyle
dolmak olduğuna işaret etmiştir.

Evet, kalbinin kasvet bağladığına ve karanlıklar içinde kaldığına inanan bir
insan, şayet kendisini ümitsizliğin pençelerine teslim etmezse ve vicdan
lisanıyla sürekli “Tut beni Allahım, tut ki edemem Sensiz!” diyerek Cenâb-ı
Hakk’ın inayetine sığınırsa, o kasvetli zaman diliminin boğuculuğuna rağmen,
bast hâlinde ulaşamayacağı noktaların çok ötesine vâsıl olabilir. Zira, esas
kulluk, kabz hâlinde, onun tuzaklarına düşmeden, sadâkatle ortaya konan
kulluktur. O kullukta Allah Teâlâ’nın emirlerini yerine getirme düşüncesinden
başka bir niyet ve maksat yoktur; dahası onda aşk yoktur, iştiyak yoktur, cezbe
yoktur, incizap yoktur, zevk-i ruhanî yoktur; sadece Yüce Yaratıcı’nın emri
olduğu için ibadete ve ubûdiyete sarılma kastı vardır. İşte, ibadet ü taat
neşvesinden mahrum kaldığı öyle bir anda da kulluğunu aksatmayan bir insan
bire on, bire yüz, bire bin ve hatta daha fazla sevap kazanacaktır. Bu açıdan,



mü’min, inişli çıkışlı bu yolda içinde bulunduğu hâlin kabz ya da bast olduğuna
bakmadan mütemadiyen yürümeli ve her zaman kendisine yakışan sadâkat ve
vefanın gereğini sergilemelidir.

Gönül Darlığının Çaresi
Diğer taraftan, kabz u bast dilimlerini bazen daraltan, bazen genişleten ve

insanı gerilimlere iten veya sevinçlerle coşturan İlâhî irâdedir; bütün bu
hususlarda sebepler sadece âdi birer şarttır. Dolayısıyla, bize ait bir kusur ve
gafletle gelmiş bir kabz, ilerideki bir bastın başlangıcı; gevşekliğe sürükleyen
bir bast ise, tehlikeli bir kısım kabzların davetçisi olabilir. Bazen, ilâhî
mevhibelerin hakkını verememe bir kabz sebebi olduğu gibi, çok defa günahlar
da beraberinde kabz hâlini getirir. Nitekim, nebevî bir beyanda, “İç sıkıntıları
günahların cezalarıdır.”4 buyurulmaktadır.

Bu itibarla, kabzdan kurtulma yolları adına en evvel zikredilmesi gereken
husus, tevbe ve istiğfardır. Mü’min bir kul, gaflete karşı tavır almalı,
günahların öldürücülüğünden tevbe ile kurtulmalı, isyan lekelerini
gözyaşlarıyla yıkamalı ve gönül gözünü bir kere daha verâlara çevirmelidir.
İşlenen bir günahın, kötülük ve seyyienin hemen arkasından bir sevabın, iyilik
ve hayrın yapılması kabz döneminin kısalması için önemli bir vesiledir.

Mânevî hayatımızdaki bir sıkıntı hâlinde inşirah kaynağı olabilecek
hususlardan biri de psikolojik tavır ve durum değişikliğidir. Psikologlar da,
insanın kendini yenilemesi ve üzerindeki sıkıntıyı atabilmesi için bir hal ve
tavır değişikliğini salık vermektedirler. Öfke anında abdestin tavsiye
edilmesinin hikmetlerinden biri de yine bu tavır değişikliğini temin etmektir.

Bu zaviyeden, çok ağır ve bunaltıcı bir kabz hâli yaşayan insan, şayet o anda
insanlar arasında bulunuyorsa, hemen bir yere kapanıp gönlünü halvete
vermeli, Cenâb-ı Hakk’a çok ciddi teveccüh etmeli ve kimsenin duyamayacağı
bir mekânda içini Rabbine dökmelidir. Orada lahûtîliğe açılmalı, biraz
gönlünün sesini dinlemeli; ruhunu sıkan dış sâiklere, dışarıdaki huzur bozucu
seslere, gelip çarpan gürültülere karşı biraz daha kapanmalı ve vicdanında bazı
şeyleri görmeye, duymaya, hissetmeye çalışmalıdır. Eğer, o anda tek başına
bulunuyorsa, bu defa da hemen arkadaşlarıyla bir araya gelmeli, onlarla
konuşup dertleşmeli, kendi durumunu samimî dostlarına açmalı, onların
düşüncelerini de yanına almalı; kendisi olarak ayakta duramayacağı zamanlarda
arkadaşlarının aşk u şevklerine tutunmalıdır. Kalbi ötelere açık insanlar
arasında bazı iman hakikatlerini müzakere etmeli; va’z ü nasihatlere kulak
vermeli ve Kur’ân dinlemelidir. Nitekim, ehlullahtan bazıları, kabz hâlinden



kurtulmanın en kestirme yollarından biri olarak, usûlüne uygun okuyan samimî
bir insandan Kur’ân dinlemeyi tavsiye etmişlerdir.

Ayrıca, öyle insan vardır ki, ondaki donuklaşma, duraklama, bıkkınlık,
yılgınlık ve yorgunluk hâli bizim bazı yanlışlarımızdan ya da yanlış anlaşılan
tavırlarımızdan kaynaklanmış olabilir. O zaman da karşımızdaki insanı
ferahlatıp onun basta adım atmasına vesile olmak bize düşer; küçük bir latîfe
veya bir nükte ile o kilitlenmeyi açmamız gerekir. Yerinde o insanı alıp nezih
bir çevrede biraz dolaştırmak ve tenezzüh ufku itibarıyla ona bazı şeyler
anlatmak iktiza eder.

Sözün özü; hayatın değişik dönemlerinde hemen herkeste az çok bezginlik,
bıkkınlık, gevşeklik, gayretsizlik ve bir ölçüde ümitsizlik görülebilir. Hiçbir
zâhirî sebep yokken, insan, içine girdiği bu atmosferin tesirinde ruh semasının
bütün yıldızlarının birer birer kayıp döküldüğü hissine kapılabilir. Bunun
sonucunda da kalbinde bir sıkışma, bunaltan bir gönül darlığı hissedebilir.
Hatta bazen çok uzun süren kabz dönemleri yeis sebebi de olabilir; öyle ki,
insan o durumlarda âdeta hiçbir ışık emaresi ve hiçbir inşirah vesilesi göremez
hâle gelir. Ne var ki, inanan bir insan, kabzı da bastı da Allah’tan gelen bir
imtihan bilmeli; bast hâlinde gaflete ve gevşekliğe düşmemeli, kabza müptelâ
olunca da işi mutlak ümitsizliğe vardırmamaya dikkat etmelidir. Hakikî
mü’min, her şeye rağmen vefa ve sadâkatle sürekli “Rahmet Kapısı”nın
tokmağını çalmalı; iç daralmalarına ve kalbî tıkanıklıklara maruz kaldığı
dönemlerde de o eşikten asla ayrılmamalıdır.
1 Bakara sûresi, 2/245.
2 Müslim, kader 17; İbn Mâce, mukaddime 13, duâ 2.
3 Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.4.
4 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 1/38; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 6/335.



Övülme Tutkusu ve Karakteristik Narsistler
Soru: Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in ve selef-i

salihînin takdir edilme ve övülme ile alâkalı mülâhazaları, tutum ve
davranışları nasıldı? Bu konudaki mü’mince düşüncenin ve istikamet
çizgisinin esasları nelerdir?

Cevap: İnsanın gönül dünyasını yavaş yavaş harap eden, mânevî
melekelerini birer birer öldüren hastalıklardan biri de övülmeyi sevmek ve her
fırsatta methedilmeyi istemektir. Hep üstün sıfatlarla anılmak, medh ü senâlarla
yâd edilmek ve sürekli iyilikler, meziyetler ve başarılarla nazara verilmek
arzusu tedavisi zor bir kalb marazıdır. Mü’minler arasında da hakkında
methiyeler yazılmasını ve övgüler sıralanmasını dileyen insanlar olabilir; fakat,
kibir, gurur ve bencillikten kaynaklanan methedilme isteği daha çok
müşriklerde ve münafıklarda görülen bir ruh hastalığıdır.

Bir Nifak Sıfatı
İmanın tadını alamamış kimseler, sadece yaptıklarıyla ve sahip oldukları bir

kısım vasıflarla değil, yapmadıkları işlerle ve hiçbir katkıda bulunmadıkları
başarılarla da övülmeyi, hiç lâyık olmadıkları güzel sıfatlarla da vasfedilmeyi
arzularlar. Nitekim, Kur’ân-ı Kerim böylelerini bekleyen acı sonu hatırlatma
sadedinde –meâlen– şöyle buyurmuştur: “Zannetme ki, yaptıklarından ötürü
sevinip şımaran, yapmadıkları işlerden dolayı da övülmek isteyen kimseler –
evet, sanma ki onlar– azaptan yakayı kurtaracaklar! Onlara hem de can
yakıcı bir azap vardır.”1

Tefsircilere göre, bu âyet-i kerimeyle o zamanki Ehl-i kitap bilginleri ve
münafıklar kastedilmektedir. Zira, bu âyetin sebeb-i nüzulüyle alâkalı olarak şu
iki hâdise rivayet edilmektedir:

Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir defasında Ehl-i Kitab’ın
önde gelenlerine kendi dinleriyle alâkalı bir hususu sormuştu. Onlar, hakikatin
bilinmesini kendi aleyhlerinde saydıklarından gerçeği gizleyip yalan yanlış bazı
şeyler söylemişlerdi. Yaptıkları bu iş çok hoşlarına gitmişti; üstelik verdikleri
bu yanlış bilgiden ötürü bir de teşekkür beklemişlerdi. Söz konusu beyan-ı ilâhî
işte o sözde âlimlerin içyüzlerini ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan, Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ) cihada çıktığında bazı
münafıklar değişik bahanelerle Müslümanlardan ayrılır ve geride kalırlardı.
Şayet Müslümanlar yenilecek olurlarsa, onlar savaşa katılmadıkları için çok
sevinir, insanlar arasında kibirle, gururla dolaşır ve akıllılık, ileri görüşlülük



taslarlardı. Eğer, mü’minler galip gelip ganimetler elde ederek dönerlerse, o
zaman da geride durarak orada yapılması gereken işleri deruhte ettiklerini, ayrı
kalmış olsalar bile kalblerinin hep cihad meydanında, arkadaşlarının yanında
bulunduğunu ve dualarıyla onları desteklediklerini iddia edip zaferden
kendilerine de pay çıkarır ve yapmadıkları şeylerle övülmeyi, takdir edilmeyi,
mükâfat görmeyi beklerlerdi. İşte, âyet-i kerime yaptıklarından ötürü sevinip
şımaran ve yapmadıkları işlerden dolayı bile övülmekten hoşlanan bu
münafıkları açığa vurmaktadır.2

Sen de Muhatapsın!..
Evet, bu âyetin iniş sebebi olarak başka bazı olaylar da rivayet edilmektedir

ama müfessirler en çok bu iki hâdise üzerinde durmuşlardır. Bununla beraber,
unutulmamalıdır ki, bir âyetin herhangi bir mesele üzerine inmiş olması, o ilâhî
beyanın sadece o meseleyle alâkalı olduğu anlamına gelmez. Cenâb-ı Hakk’ın
her sözü binlerce hikmetle doludur ve pek çok hâdiseye ışık tutucudur. Her
âyet, esbab-ı nüzul olarak zikredilen hâdiselerle beraber, onlara benzeyen diğer
olaylar için de bir aynadır. Dolayısıyla, bir âyetin birden fazla hâdise ile
irtibatlandırılması ve o olayların her birinin âyetin iniş sebebi olarak
gösterilmesi normaldir. Bu itibarla, esbab-ı nüzule “iktiran” nazarıyla bakarak,
“Allah Teâlâ, bu âyeti belli bir hikmete mebni olarak şu hâdiselerle de
irtibatlandırmış olabilir” demek ve iniş sebeplerinden ziyade âyetin muhtevası
üzerinde durmak gerekmektedir.

Aslında, sahabe ve selef-i salihînden çokları bu tür âyetlere muhatapları
açısından değil de zemmettiği ya da övdüğü sıfatlar zaviyesinden bakıp
meseleyi öyle değerlendirmişlerdir. Meselâ, bir âyette inançsızların ya da
münafıkların yalancılıkları nazara veriliyorsa, “Nasıl olsa onlara söyleniyor!”
deyip geçiştirmemiş; “Acaba bizde de yalancılıktan bir kırıntı var mı?” diyerek
hemen nefis muhasebesine girişmiş ve temkinli olmayı yeğlemişlerdir. “Şayet
yalancılık Cenâb-ı Hak indinde mezmumsa ve Allah yermesini de methetmesini
de sıfatlara göre yapıyorsa, yalan söyleyen kim olursa olsun o yerilmeye
müstehaktır.” düşüncesini benimsemiş ve bütün kötü sıfatları da bu mülâhazaya
göre ele almayı esas edinmişlerdir. Mevlâ-yı Müteâl’in hoşnut olmayacağı bir
işe yanaşmamak ve su-i akibete uğramamak için hep teyakkuzda yaşamış,
kendilerini asla emniyette görmemiş; Kur’ân’ın zemmettiği her hal, hareket ve
sıfatın kendilerinde de olmasından endişe duymuş ve onlardan uzak durmaya
gayret göstermişlerdir.

Bu teyakkuz ve temkinden dolayıdır ki, selef-i salihîn efendilerimiz ehl-i
küfürle alâkalı âyetleri okurken bile hıçkıra hıçkıra ağlar ve onların akıbetine



düşmekten çok korkarlardı. Meselâ; Ömer İbn Abdülaziz, “Boyunlarında
demir halkalar, ayaklarında zincirler olarak önce kaynar suya sürüklenecek,
sonra da ateşte cayır cayır yakılacaklardır.”3 mealindeki âyeti tekrar ede ede
sabaha kadar ağlar ve çok defa secdede yığılıp kalırdı. “Gün gelecek, kâfirler
Cehennem ateşinin karşısına tutulurken onlara şöyle denilecek: “Bütün
zevklerinizi dünya hayatınızda kullanıp tükettiniz, onlarla safa sürdünüz!”4

mealindeki âyet-i kerimeyi okuyunca yemeden içmeden kesilir; ahiret
meyvelerini daha dünyadayken yiyip bitirmekten ve öteye müflis olarak
gitmekten korktuğu için bir bardak soğuk su içmeye, birkaç lokma yemek
yemeye bile cesaret edemezdi. Doğrusu, özellikle ilk asırlardaki mü’minlerin
genel hâlleri Ömer İbn Abdülaziz’in hâlinden pek de farklı değildi. Onlar, her
âyet karşısında herkesten önce kendilerini muhatap kabul ediyor ve beyan-ı
ilâhînin muhtevasına göre bir tavır belirliyorlardı.

En Tipik Narsistler
Bu açıdan denebilir ki; üzerinde durduğumuz âyet-i kerime, hem insanlara

emrettiklerini kendisi uygulamadığı ve dine-diyanete özde bağlı olmadığı hâlde
çok dindar, çok hâlis ve çok müttaki görünen, bu görüntüsünden ve yalan yanlış
bilgilerinden dolayı da takdir edilip övülmeyi bekleyen Ehl-i kitap bilginlerini,
hem akide ve düşüncelerinde münkir olmasına rağmen farklı bir tavır ve kanaat
sergileyen, her zaman duruma göre hareket edip sürekli iki yüzlü davranan ve
her zeminde ayrı bir hâl ortaya koyarak hüsnükabul ve kâr payı arayan mürâî ve
münafıkları, hem de iman kalbinde oturaklaşmadığından Cenâb-ı Allah’ın
takdirini ve ahiret semerelerini yeterli bulmayan, insanların övgülerini ve
dünyevî lezzetleri de arzulayan bazı Müslümanları tehdit etmektedir. Evet, bu
âyet, müşrikler ve münafıklar sebebiyle inmiş olsa da, başkaları tarafından
methedilmeyi bir fazilet sayan, bu küfür ve nifak sıfatından uzak duramayan ve
gurur, kibir, ucub gibi öldürücü virüslerden kurtulamayan Müslümanlarla da
alâkalıdır.

Haddizatında, yapıp ettikleriyle gururlanıp şımaran, yapmadıklarını bile
yapmış gibi gösterip övünen ve onlarla övülmekten hoşlanan kimselerdeki ruh
sefaletinin sebepleri hep aynı hususlardır. Onlar, dinin esaslarından habersiz,
mütemerrid nefs-i emmârenin güdümünde, şöhretperestliğe müptelâ ve
bohemce yaşamaya meyilli kimselerdir. Bu zelil insanların çoğu, üstün
sıfatlarla yaratılmış olduklarına inanır, kendilerini farklı görüp gösterir ve
çevrelerine birer misyon adamı olduklarını empoze etmeye çalışırlar. Pöhpöhe
açık ve alkışa teşne bu tiplerin sapık hislerine, aldanmış yandaşlarının iddiaları
da inzimam edince ortaya en tipik narsistler çıkar.



Öyle ki, bunlar arasında işi mânâ âleminin devasa kâmetlerinin dahi telâffuz
etmediği “Ben kutb-u irşadım”, “Ben gavsım”... türünden iddialara kadar
vardıranlar; yanında başka büyüklerden bahsedilmesinden dahi rahatsızlık
duyanlar ve Peygamber’in ya da falan velinin temsilcisi ve izdüşümü olduğunu
söylemek gibi hezeyanlarla bir kısım muğlak ve müphem şeylere çevresini
inandırmaya çalışanlar da vardır. Bu tür insanlar, gerçekte bu karakterlerin
hiçbirine sahip olmadıkları hâlde, başkalarının kendilerini “müttakî, dindar ve
Allah’tan korkan bir mü’min” diyerek övmelerinden hoşlanırlar veya gerçekte
tam tersi olmasına rağmen başkalarının onları “samimî, fedakâr, şerefli,
başkaları için kendisini feda eden” bir insan olarak propaganda etmelerini
isterler. Bütün hareket ve faaliyetlerinde hep takdir ve tebcil beklentisi içinde
bulunur ve damlalarının derya, zerrelerinin güneş gösterilmesini arzu ederler.

Peygamberâne Tevazu ve Mahviyet
Oysa, hakikî mü’minin şe’ni tevazu ve mahviyettir. İnanan bir insan Hak

karşısında gerçek yerinin şuurundadır ve kendisini insanlardan bir insan veya
varlığın herhangi bir parçası kabul eder. O, kendinde zâtî hiçbir kıymet görmez;
hatta ilâhî inayetle fevkalâde bir muameleye tâbi tutulmazsa halkın en şerlisi
derekesine düşeceğinden korkar. Dolayısıyla da, methedilmekten hiç
hoşlanmaz, övülmekten memnun olmaz. Birisi ona ithafen Firdevsî’nin destanı
gibi bir destan yazsa ya da okusa, onu bile duymazlıktan gelir veya hiç üzerine
almaz. Benlik hesabına içinde beliren büyük-küçük her çeşit dahilî kıpırdanışa
karşı hemen harekete geçip onu olduğu yerde boğma cehdi gösterir. Hele lehte
de olsa mübalağalı sözleri hiç sevmez; onları büyük birer iddia ve zımnî yalan
kabul eder.

İnsanlığın Iftihar Tablosu (aleyhi ekmelüttehâyâ) o eşsiz hayatını tevazu ve
mahviyetle örgülemiş ve bize de bu yolu işaret etmiştir. Meselâ; kendisini
Hazreti Musa ile karşılaştırıp yüce kâmetini ve üstünlüğünü dile getirenleri
ikaz sadedinde “Beni, Musa’ya tafdil etmeyin.”5 buyurmuştur. Yine “Balığın
yoldaşı olan zât (Hazreti Yunus) gibi olma!”6 âyeti nazil olunca, ihtimal bazı
sahabiler, “Acaba Hazreti Yunus ne kusur işledi?” diye düşünürler
mülâhazasıyla, Resûl-i Ekrem hemen “Beni, Yunus İbn Metta’ya tercih
etmeyin...”7 demiştir.

O tevazu âbidesi, kendisine “Seyyidimiz, efendimiz sensin!” diyenlere karşı
hep reaksiyon göstermiş ve “Hayır, efendimiz  Allah’tır.”8 mukabelesinde
bulunmuştur. Bir gün ِةَّيِرَبـْلا َرْیَخ  اـَي   “Ey yeryüzünün en hayırlısı!” diye
seslenen birine, “O dediğin İbrahim’dir.”9 sözüyle karşılık vermiştir. Gayb



âlemine ait perdeler, çok defa O’nun gözünün önünden kalkmış ve Allah’ın
izniyle O verâların verâsını müşâhede etmiştir; ancak bir gün Hazreti Âişe
(radıyallâhu anha) annemizin odasında ilâhi söyleyen kadınların, “Bizim
aramızda öyle bir Nebi var ki, yarın ne olacağını bilir!” dediklerini duyunca,
onları derhal susturmuş ve “İlle de bir şey söyleyecekseniz, doğruyu söyleyin;
ben yarın meydana gelecek her şeyi bilemem, Allah ne bildirirse onu
bilebilirim!”10 buyurmuştur.

Ey Riyakâr Nefsim!
İnsan-ı Kâmil Efendimiz’in (aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslîmât) halka-yı

tedrisinden dersini alan ve her hâliyle O’na benzemeye çalışan Hazreti Ebû
Bekir (radıyallâhu anh) da peygamberâne tevazu ve mahviyetin en güzel
mümessillerinden biri olarak yaşamıştır. Öyle ki, hayatı boyunca methedilmeyi
hiç sevmemiş ve övülmekten hep rahatsızlık duymuştur. Hatta rızası olmadığı
hâlde övüldüğü zamanlarda utancından kıpkırmızı kesilmiş ve Allah
korkusundan dolayı hemen el açıp şöyle dua etmiştir: “Rabbim! Sen beni
benden daha iyi bilirsin. Ben de kendimi başkalarından daha iyi bilirim. Ey
Âlemlerin Rabbi! Halkın bende zannettiği iyilik ve faziletleri bana nasip et;
insanların bilmedikleri günahlarımı da bağışla! Söyledikleri güzel
sıfatlardan dolayı kendini beğenmişlik ve gurur gibi tehlikelere düşmekten
beni koru!”11

Demek ki, takdir, tebcil ve övgüler karşısında mü’mince tavır mahviyettir;
“Allahım hakkımda söylenen bu sözleri dua olarak kabul buyur; bunları benim
için gurur ve kibir sebebi kılma ve beni nefsimle baş başa bırakıp ayağımı
kaydırma!” diyerek hemen bütün medh ü senâların asıl sahibi Mevlâ-yı
Müteâl’e sığınmaktır. Evet, takdir beklememek ve övülmeyi hiç istememek bir
seviye meselesidir; bazı mü’minler de yer yer ve zaman zaman yaptıkları
ameller ile başkalarının takdirlerini bekleyebilirler. Ne var ki, medh ü senâlar
karşısında kalb balansını ayarlayabilme gayretinde olmak bütün inananlar için
bir vazifedir. Aksi hâlde, insan nefsine uyar ve kendini şımarıklığa, gaflete
salarsa, tebrik ve takdirler onun ayağını kaydırabilir. Nitekim, Vehb İbn
Münebbih Hazretleri buyurur ki, “Bir insanın dinî hayat adına en güzel ahlâkı,
dünyaya rağbet etmemesidir; en şerli huyu da, nefsinin arzu ve isteklerine
uymasıdır. Nefse uymanın alâmeti ise; malı, makamı ve insanlar arasında
methedilmeyi sevmektir.”12

Ayrıca, Nur Müellifi, “Sen, ey riyakâr nefsim! Dine hizmet ettim diye
gururlanma. ‘Allah bu dini fâcir bir adamla da teyit ve takviye eder.’ sırrınca,



müzekka olmadığın için, belki sen kendini o racül-i fâcir bilmelisin!” diyerek
bize mü’mince düşüncenin bir başka yanını hatırlatmıştır.13 Bu mülâhazaya
bağlı kalan bir insanın, teveccüh-ü nâs beklemesi, hüsnüzannın layık gördüğü
makamlara dilbeste olması, methedilmeyi arzulaması ve riyaya, süm’aya
girmesi düşünülemez. Çünkü, o hizmetlerini, kendisine verilmiş nimetlerin
şükrü ve kulluk vazifesi olarak görür; bu düşünceyle ucub ve riyadan da
kurtulur.

Koynunda Akrep Var!
Hakikî bir mü’min, hakkında methiyeler dizildiği zaman sevinmediği gibi

yerildiği zaman da üzülmemelidir. Aslında, insanın kendi kendisini sorgulayıp
küçük göstermesi bir açıdan kolaydır; fakat, kusurlarının başkası tarafından
sayılıp dökülmesi şeklindeki bir zemm fırtınası karşısında “Koynumdaki akrebi
haber verene rahmet!..”14 diyebilmesi çok zordur. Belki insan o fırtına geçtikten
belli bir süre sonra kendi kendine “İyi ki kusurlarımı söyledi; beni bitirmek
üzere olan hatalarımı haber verdi” diyerek memnuniyetini ifade edebilir; fakat,
yerildiği o ilk anda hazm-ı nefiste bulunarak, “Allah senden razı olsun; hatamı
söylemekle bana yardımcı oldun.” diyebilmesi babayiğitçe bir tavırdır.

Bize bu konuda da hüsnümisal olan Hazreti Üstad, gıyabında tezyifkârâne
sözler söyleyen ve kendisine hakaret eden biriyle alâkalı şöyle düşündüğünü
ifade ediyor: “Eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime ait
ise, Allah ondan razı olsun ki, nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru
söylemişse, beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan beni kurtarmaya
yardım etmiş olur. Eğer yalan söylemişse, bu da beni riyadan ve riyanın esası
olan şöhret-i kâzibeden kurtarmaya yardımdır. (...) boynumda veya koynumda
bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse, ona darılmak değil, belki
memnun olmak lâzım gelir.”15

Evet, o büyük insan da hiçbir zaman takdir beklememiştir. Hatta kendisine
takdir hissiyle bakan talebelerini hemen tekdir etmiş; “Niçin yüzüme öyle
bakıyorsunuz? Ben kendimi sevmiyorum. Bana haddimden fazla makam vereni
de sevmiyorum!” demiştir. Bir gün, bir talebesi “Bu muhteşem eserlerin
müellifi olan zât elbette büyük bir zâttır.” diye içinden geçirip hayranlıkla
kendisini süzünce “Bana makam vermeyin!” diyerek onu ikaz etmiş ve nazarları
şahsına değil Kur’ân hakikatlerine çevirmeye çalışmıştır. Şu sözlerle kendi
nefsine seslenirken aslında bize –baştan beri anlatmaya çalıştığım– mü’mince
düşünce tarzını bir kere daha hatırlatmıştır: “Senin vazifen fahir değil,
şükürdür. Sana lâyık olan şöhret değil, tevazudur, hacâlettir. Senin hakkın



medih değil, istiğfardır, nedâmettir. Senin kemâlin hodbinlikte değil,
hüdâbinliktedir.”16

Hâsılı; yaptıklarından ötürü sevinip şımarmak ve hiçbir katkıda bulunmadığı
başarıların, hiç üzerinde taşımadığı güzel sıfatların bile kendisine atfedilmesini
ve onlardan dolayı övülmeyi istemek bir küfür ve nifak sıfatıdır. Ne var ki,
takdir ü tebcil beklentisi kalbi öldüren bir virüs olarak bazı mü’minlerde de
bulunabilmektedir. İmanda olgunluğa adım atmış bir insanın nazarında yergi ile
övgü eşittir; o zemmedilme ile methedilmeyi bir bilir. Medihten hoşlanmadığı
gibi, methedene karşı da içinde bir burukluk hisseden, bir mânâda yergiden
memnun olan ve kendisini yeren kimseye hiddet etmek şöyle dursun, onu
yardıma koşmuş bir dost olarak gören insan ise, kemal ehli hakikî bir
mü’mindir. Zira, böyle biri, övülmenin gönül dünyası için zararlı bir fitne
olduğunu bildiğinden dolayı methedenden hiç hazzetmez; gıybet, iftira ve
bühtana girmeden, “müspet tenkit” diyebileceğimiz bir üslûpla kendisini
zemmedeni ise, kusurlarını hatırlatıp onlardan kurtuluş yolu gösterdiği ya da
sabredip sevap kazanmasına vesile olduğu için memnuniyetle karşılar.
1 Âl-i İmrân sûresi, 3/188.
2 et-Taberî, Câmiu’l-beyân 4/205-208; es-Sa’lebî, el-Keşf ve’l-beyân 3/229.
3 Mü’min sûresi, 40/71-72.
4 Ahkaf sûresi, 46/20.
5 Buhârî, husûmât 1, enbiyâ 31, rikak  43, tevhîd 31; Müslim, fezâil 157.
6 Kalem sûresi, 68/48.
7 Buhârî, enbiyâ 35; Müslim, fezâil 166-167.
8 Ebû Dâvûd, edeb 9; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/70.
9 Müslim, fezâil 150; Tirmizî, tefsîru sûre (98) 1; Ebû Dâvûd, sünnet 13.
10 Buhârî, meğâzî 12; Tirmizî, nikâh 6; Ebû Dâvûd, edeb 51.
11 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  30/332; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 3/332.
12 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/184; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 4/41.
13 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.515 (Yirmi Altıncı Söz, Hâtime).
14 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.66 (On Altıncı Mektup, Üçüncü Nokta).
15 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.66 (On Altıncı Mektup, Üçüncü Nokta).
16 Bediüzzaman, Sözler s.243 (On Sekizinci Söz, Birinci Makam, Birinci Nokta).



Taşlaşan Kalbler ve Gözyaşları
Soru: Kur’ân hakikatleriyle ilk tanıştığımız günlere nispeten

gözyaşlarımızın kuruduğunu hissediyoruz. Bu hâlimiz mutlak mânâda
kalblerimizin katılaştığının emaresi midir? Kalblerimizin yumuşaması ve
gönül pınarlarımızın yeniden coşkun akması için neler tavsiye edersiniz?

Cevap: Gözyaşları, kalb inceliğinin, muhabbet ve merhametin ifadesidir;
gönüldeki hüzün, neş’e, hasret, hicran, merhamet ve şefkat gibi duyguların
billûr taneler şeklinde dışa vurmasıdır. İnsan genellikle sevinç, keder, emel,
ümit, ayrılık ve vuslat misillü sebep ve sâiklerle ağlar; fakat, kalb ufkunda
Allah’a dost olanları, bütün bunlardan daha çok “mehâfetullah” ve
“muhabbetullah” ağlatır.

Diğer ağlamalar cibillîdir; insanın tabiatından kaynaklanır. İman, mârifet,
muhabbet, aşk ve şevkin tetiklediği ağlamalar ise, Hakk’ı bilmeye, her şeyde
O’na dair alâmetler görmeye ve sürekli O’nun huzurunda bulunduğunun
farkında olmaya bağlıdır. Nezd-i ilâhîde her ağlamanın kıymeti âh u efgân
edenin duygu ve düşünce ufkuna göre değerlendirilir. Bu açıdan, musibet ve
belâlar karşısında rızasızlık ve kadere itiraz mânâsına gelen ağlamalar haram;
yarınlar endişesiyle kıvranıp inlemek bir ruhî maraz; dünya hesabına fevt
edilen şeyler karşısında sızlanıp durmak da boş bir telaştır ve bütün bu
sâiklerle dökülen yaşlar gözyaşları adına israftır.

Aşk u İştiyak İniltileri
Allah için ağlama ise, Mevlâ-yı Müteâl’e muhabbetin, aşk u iştiyakın

iniltiler şeklinde dışa aksetmesinden ibarettir. Gönlünde hararet olanın gözünde
de yaş olur; aksine, gözleri suyu çekilmiş çeşmeler gibi kupkuru kimselerin –
çoğunlukla– içlerinde de hayat yoktur. Allah’ı bilen O’na karşı alâka duyar; bu
alâka ruhta derinleştikçe sevgiye dönüşür ve zamanla bu sevgi de önü alınamaz
bir aşk u iştiyaka inkılâp eder. Gönlü muhabbetle dolan bir insan, her zaman
O’nu gösteren iz ve emareler arar, kâinat kitabının sayfalarını O’ndan gelen
mektuplar olarak algılar, eşya ve hâdiseleri O’nun mesajları gibi okur, anlar ve
O’nun beyanı karşısında rikkate gelir, tarifi imkânsız hislerle ağlar.

Kur’ân-ı Kerim, ruhun selâmeti adına, ahiret yurdu hesabına, Hak mehâfeti
ve mehâbeti ya da günahların kahrediciliği karşısında ağlayan insanları takdirle
yâd eder ve her zaman onların örnek alınmasını salıklar. Meselâ; değişik
nebileri özel hususiyet ve fâikiyetleriyle bir bir tebcil ve takdir ettikten sonra,
“Bunların hemen hepsi, kendilerine Rahman’ın âyetleri okununca



hıçkırıklarla secdeye kapanırlar.”1 diyerek konuyu âh u efgân etme fasl-ı
müşterekiyle noktalar. Allah yolunda dökülen gözyaşlarını O’na arz edilmiş bir
münacât armağanı gibi değerlendirir. Ağlamanın rabbânîlere mahsus bir hal
olduğunu hatırlatmanın yanı sıra, hayatı oyun ve eğlence sanıp ömürlerini gülüp
oynamakla geçirenleri de ikaz eder; “Gayrı onlar kazandıkları onca negatif
şeyden ötürü az gülsün ve çok ağlasınlar.”2 der.

Kur’ân’ın mübarek mübelliği Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), tıpkı
şeytanın hilelerinden Allah’a sığındığı gibi, kalb katılığından ve göz
kuruluğundan da Cenâb-ı Hakk’a ilticada bulunmuş; “Ürpermeyen kalbden,
yaşarmayan gözden Sana sığınırım Allahım!”3 yakarışını sık sık tekrar
etmiştir.

Resûl-i Ekrem (aleyhi ekmelüttehâyâ) “Müjdeler olsun nefsine hakim
olana!.. Müjdeler olsun (misafir kabul etme hususunda) evini geniş ve müsait
tutana!.. Müjdeler olsun hataları karşısında gözyaşı dökene!..”4 diyerek
ümmetine âdeta üç basamaklı bir miraç yolu göstermiştir. Haşyetle dökülen
gözyaşlarının ilâhî azaba karşı bir sütre olabileceğine dikkat çekmiştir: “İki
göz vardır ki, Cehennem ateşi onlara dokun(a)maz: Birisi Cenâb-ı Allah’a
duyduğu saygı ve haşyetten dolayı hep ağlayan Hak erinin, diğeri de Allah
yolunda nöbet tutan yiğidin gözleridir.”5

Cehennem Alevlerini Söndürecek Yegâne İksir
Allah karşısında haşyetle dolup gözyaşı dökme konusunda çok önemli bir

husus, kalbin tertemiz heyecanlarını ve saf hislerini, riya ve süm’a ile
kirletmeden ifade edebilmektir. Göstermek ve duyurmak kastıyla ağlamak
berrak gözyaşlarını şirk kirleriyle bulandırmak demektir. Riya ve süm’adan
korunmak için özellikle nafile ibadetlerde ve Cenâb-ı Hakk’a iç dökme
anlarında tenha yerlerin seçilmesi her bakımdan daha selâmetlidir. Nitekim,
hadis-i şerifte, Arş-ı ilâhî’nin gölgesinden başka sığınak olmayan kıyamet
gününde, zıll-i ilâhî altında himaye buyurulacak yedi grup insan anlatılırken,
onlardan birinin de yapayalnızken Allah’ı anıp da gözleri yaşlarla dolan hüşyar
insan olduğu haber verilmektedir.6 Öyle ki, Allah haşyetiyle ağlayan insan,
diğer nebevî beyanlarda cephede nöbet bekleyen askere denk tutulurken, bu
hadiste de, adaletin temsilcisi olan idareci, ömrünü ibadet neşvesi içinde
geçiren genç ve mescidlere dilbeste olan âbid gibi Hak dostlarıyla aynı çizgide
zikredilmektedir. Fakat, onun gözyaşlarını başkalarından kıskanırcasına tenha
bir yer aradığına da vurguda bulunulmaktadır. Zira, ağlamanın aktörlüğünü
yapmak çok tehlikelidir; riya ve süm’a niyetiyle ağlamak kalbi öldürücü ve



insanı helâk edici bir hastalıktır.
Bundan dolayıdır ki, İmam Gazzâlî Hazretleri “Ağlayan da kaybedebilir,

ağlamayan da!..”7 demiştir. İnsan ağlamıyorsa, o bir gün mutlaka pişman
olacaktır; çünkü, onun önünde kendisini ağlatacak çok badireler vardır ve o
badirelerin bazıları ancak burada dökülen gözyaşlarıyla aşılabilecek
mahiyettedir. Fakat, pek çok ağlayanlar da vardır ki, günahlarından ya da aşk u
iştiyaktan dolayı değil de, başka şeyler sebebiyle, belli dünyevî hislerin
tesirinde gözyaşı dökerler. Daha da kötüsü, hassas, duygulu, müttaki ve Allah
sevgisiyle dolu bir insan gibi görünme ve bilinme maksadıyla ağlarlar. Böyle
bir ağlama, dinimizce, en azından hiç gözyaşı dökmeme kadar tehlikeli sayılmış
ve gizli şirk kabul edilmiştir. Demek ki, gözyaşının da meşru istikamette olanı
makbuldür. Mü’min, hususiyle de toplum içinde kalbinin heyecanlarına hâkim
olmaya çalışmalı; iradesinin hakkını verip gözyaşlarını içine akıtmalı; buna güç
yetiremiyorsa, ancak işte o zaman gözyaşı bendinin önünü açmalıdır.

Saf ve temiz duygularla, sırf Allah haşyetiyle akıtılan gözyaşları, dünyada
dayanılmaz hâle gelen aşk ateşinin ızdırabını bir nebze dindirirken, ahirette de
Cehennem’in alevlerini söndürecek tek iksirdir. Onun içindir ki, Allah Resûlü
(aleyhissalâtü vesselâm) şöyle buyurmuştur: “Mahşerde, Cehennem
kıvılcımlarının insanları kovaladığı hengâmda, Cebrâil (aleyhisselâm) elinde
dolu bir bardakla görünür. Ona, ‘Bu ne?’ diye sorarım; şöyle cevap verir:
‘Bu, Allah korkusuyla ağlayan mü’min kulların gözyaşlarıdır; şu korkunç
kıvılcımları sadece bu gözyaşları söndürebilir.’” 8 Aslında, bu hadis-i şerifte
çok önemli bir ima vardır: Evet, insanın gönlünü daraltan ve onun huzurunu
kaçıran gayz, kıskançlık, haset, kin, nefret ve adavet gibi şeytanî hislerin
neticesi olan cehennemî alevlerin söndürebilmesi de ancak gözyaşlarıyla
mümkün olabilir. Kalbi kasıp kavuran nefsî ve şeytanî duyguları sakinleştirip
söndürmenin biricik iksiri samimiyetle akıtılan gözyaşlarıdır.

Ülfet Hastalığı
Heyhat ki, soruda da şikâyet edildiği gibi, çok defa ülfet insanın gözyaşı

pınarlarını kurutabilir. Haddizatında, “ülfet” kelimesi alışma, dost olma ve
muhabbetle dolma demektir; insanın eşya ve hâdiselerle münasebetini, böyle
bir münasebetten hâsıl olan mânâları, bu mânâların vicdanda bırakacağı
tesirleri, neticede insanın davranışlarında beliren farklılıkları ve bütün bunlar
neticesinde ruhun canlı, dinamik ve duyarlı kalmasını akla getirmektedir.

Bununla beraber, bilip duyduktan, görüp tanıdıktan, düşünüp anladıktan veya
öyle olduğunu zannettikten sonra, sıradan görme ve alışkanlığa gömülme gibi



mânâlar da ülfet kelimesiyle ifade edilmektedir. İşte, bir parça görüp bildikten,
az buçuk inanıp irfana erdikten sonra alâkayı yitirip, derinleşmeyi gerektiren
meselelere karşı bütün bütün duyarsızlaşma ve hiçbir şeyden ders almama
mânâsına gelen ülfet, insan için bir sukut ve duyguların ölümü demektir.

Şayet, insan yöneleceği kapıya yürekten yönelmez, kulluk yolunda gereken
ciddiyet ve gayreti göstermez, her zaman daha engin mülâhazalarla bir tekâmül
peşinde bulunmaz, dahası her an yeni derinliklere açılma azmi içinde olmazsa,
onun için renk atma da, sararıp solma da, hatta çürüyüp dağılma ve kendi
enkazı altında kalıp ezilme de kaçınılmaz olur.

Bu duruma dûçar olan kimse, eğer tez elden gözünün çapaklarını silip,
eşyadaki hikmet inceliklerini anlamaya koşmaz ve koşturulmazsa, kulağını açıp
mele-i a’lâdan gelen ilâhî mesajları dinleyip anlamaya koyulmazsa, onun içten
içe yanıp karbonlaşması ve devrilip gitmesi mukadderdir. Tabiî ki kalb ve ruh
hayatı adına mefluç hâle gelen böyle birinin kalb rikkatini koruması ve gözyaşı
çeşmesini canlı tutması da mümkün değildir.

Ürpermeyen Gönüller
Cenâb-ı Allah, daha İslâm’ın ilk senelerinde, bu hususta sahabe-i kiram

efendilerimizi ikaz etmiş ve onlara şöyle demiştir: “İman edenlerin,
kalblerinin yumuşayıp Cenâb-ı Hakk’ı ve O’nun tarafından inen hakikatleri
hatırlayarak haşyetle ürpermelerinin vakti gelmedi mi? Sakın onlar daha
önce kitap verilen ümmetler gibi olmasınlar. Zira kitabı tanımalarının
üzerinden kendilerince uzun zaman geçmesi sebebiyle, o ümmetler ülfete
kapılmışlardı da kalbleri kaskatı kesilmişti. Hatta onların çoğu büsbütün
yoldan çıkmışlardı.”9

Şüphesiz, bu âyet tahkir ihtiva eden bir ikaz değildi. Kaldı ki, ashab-ı kiram,
bu ilâhî hitaba muhatap oldukları dönemde de çok hüşyar birer mü’mindiler;
hemen hepsi namazlarını hıçkıra hıçkıra ikâme ediyor ve kıyamdayken
ayaklarının bağı çözülecek hâlde bulunuyorlardı. “Henüz vakti gelmedi mi?”
denilerek, onlara ulaştıkları noktayı yeterli bulmamaları ve daha da
olgunlaşmak için gayret göstermeleri tavsiye ediliyordu; sahabe efendilerimize
kemâlin zirvesi hedef olarak gösteriliyordu. Ülfete yenik düşmemeleri için,
geçmiş kavimlerin akıbetinden ibret almaları gerektiği ve sürekli tekamül
peşinde olarak o tehlikeden kurtulabilecekleri vurgulanıyordu.

Aslında, ashab-ı kirama dahi bu şekilde hitap edilmesi, daha sonraki
mü’minler için de çok önemli bir tembih mânâsına gelmektedir. Binaenaleyh,
Kur’ân sahabeye seslendiği aynı anda bize de şunları söylemektedir: Onca



hakikati açıkça gördüğünüz hâlde, artık kalbinizin haşyetle dolup taşacağı an
gelmedi mi? Sakın siz, sizden evvelkiler gibi olmayın! Nitekim ülfet ve ünsiyet
hükmünü icra edince onların kalbleri taş gibi kaskatı kesilmişti. Onlar için,
geceler ölü geçmeye başlamıştı, gözyaşları hayatlarından silinip gitmişti. Sakın
kalb katılığında ve göz kuruluğunda onlara benzemeyin!

“Gerçekten inananlar ancak o mü’minlerdir ki, yanlarında Allah
zikredilince kalbleri ürperir, kendilerine O’nun âyetleri okununca bu,
onların imanlarını artırır ve onlar yalnız Rabbilerine güvenip dayanırlar.”10

Öyleyse, yanınızda Rabbiniz anılınca, sizin de kalbiniz ürpersin. Zinhar, sizden
önceki ümmetlerin akıbetine düşmeyin. Onlara da kitap gönderilmişti. Önce
ilâhî emirleri duyup itaat eder gibi göründüler; fakat, zaman geçtikçe heyecan
yorgunluğuna düştüler; ölümü unutarak ardı arkası kesilmeyen arzuların peşine
takıldılar. Derken kalbleri büsbütün katılaştı. Allah adına yapılan zikir ve
nasihati işitmez, hakka boyun eğmez ve hakikatlerin tadını duymaz oldular.

Öyle ki, onların kalbleri katılıkta taş gibi, hatta ondan da sert bir hâl aldı.
Çünkü bazı taşlar vardır, onların bağrından gürül gürül ırmaklar fışkırır;
bazıları da vardır, onlarda bir etkilenme ile çatlama meydana gelmiştir,
onlardan da su çıkar, fışkırmazsa da sızar. Bazı taşlar da vardır ki, ilâhî
kudretin eseri olan tabiî olaylardan etkilenerek yerinden oynar, yuvarlanıp
düşer.11 Hâlbuki, dumura uğramış kalbler, onca mucizeleri, ilâhî âyetleri ve
âşikar hakikatleri duyup görseler de, hiç müteessir olmazlar; gözyaşı dökmek
bir yana, içlerinde korku ya da sevgi hislerini dahi duyamazlar. Onun için, siz o
kalbsizler gibi olmayın, katı yüreklilere benzemeyin. Allah Teâlâ’nın zikriyle
ürperecek ve Kur’ân’daki irşatlara can ü gönülden itaat edip teslim olacak
şekilde yumuşak kalbli olun.

Evet, Kur’ân bu çağrısıyla bize, canlılığımızı korumamız için her zaman
yükselip derinleşme aşk u heyecanı içinde bulunmamızı, mefkûremiz adına hep
yüksekleri kollamamızı ve tamamiyet peşinde olmamızı öğütlüyor. Hayatımız
boyunca taze ve canlı kalabilmemizin ancak tamamiyet peşinde bulunmakla
mümkün olacağını işaret ediyor.

Kalb Rikkatinin Vesileleri
Ayrıca, söz konusu âyet-i kerimenin hemen akabinde, Cenâb-ı Hak, kalbinin

ışığının söndüğünü, gözyaşlarının kuruduğunu ve mânevî dünyasının karardığını
düşünen kimselere ümit kaynağı olacak ve onlara yeni bir başlangıç heyecanı
yaşatacak bir işarette bulunuyor, bir müjde veriyor; “İyi düşünün ki Allah,
bütün yeryüzünü bile ölümünden sonra diriltiyor; (gevşeyen ve uyuklayan



gönülleri de böylece diriltebilir). Zaten aklını çalıştıran, zihnini işleten
kimseler için bu canlanmayı gerçekleştirecek âyetlerimizi iyice açıklamış
bulunuyoruz.”12 buyuruyor. Ölü toprağı dirilttiği, can nefhedip bitkileri ve
çiçekleri filizlendirdiği, ekinler ve meyveler yetiştirdiği gibi, eğer dilerse
mefluç kalblere de yeniden hayat verebileceğini ifade ediyor. Dahası, bu
beyan-ı ilâhîden sonra da, kalbi ihya edip ona rikkat kazandıracak vesilelerden
biri olarak Allah yolunda infakta bulunmayı nazara veriyor.

Bu hususu teyit eden bir hadis-i şerifte, Rehber-i Ekmel Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), “Kalbinin yumuşamasını ve muhtaç olduğun
şeye kavuşmanı arzu ediyorsan, yetime merhamet et, başını okşa ve yemeğini
ona yedir. Böyle yaparsan kalbin yumuşar ve muhtaç olduğun şeye
kavuşursun.”13 buyuruyor.

Kalbin rikkat kesbetmesinin en önemli vesilesi, tefekkür etmek ve kâinatı
ibret nazarıyla süzmektir. Tefekkür sayesinde, kalb nurlanır, vesvese ve
şüphelerden sıyrılır, şeytanın hile ve desiselerine karşı dayanıklılık kazanır.
Aksi hâlde, okumayan, düşünmeyen ve kendini yenilemeyen kimseler, sararır
solar ve savrulur giderler. Bu itibarla, ülfete düşmemek ya da düşme eşiğinde
bulunanları oradan çekip almak için âfakî ve enfüsî sağlam bir tefekkür şarttır.
Mazinin altın sayfalarında sık sık seyahat etmek, zaman zaman düşünce ufku
aydın, vecd ve heyecan insanlarının atmosferinde bulunmak ve bazı
müesseseleri ziyaret edip oradaki zinde insanlardan aşk u şevk almak da
ülfetten kurtulmanın mühim vesilelerindendir. Kalb ve düşüncenin istikamet ve
canlılığını muhafaza etmek için, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in hayat-ı
seniyyelerini mütalâa etmek, sahabe-i kiramın, tâbiîn-i izâmın ve sırasıyla
asırlara ışık tutan salih kimselerin örnek hayatlarına ait tabloları okumak ve
dinlemek de bir başka çaredir.

Ayrıca, Kur’ân-ı Kerim, kalblerin, Allah’ı zikirle yumuşadığını belirtir.
Cenâb-ı Hakk’ı bütün Esmâ-i Hüsnâsıyla, bütün sıfât-ı kudsiyesiyle yâd etmek,
O’nun hamd ü senâsıyla gürlemek, yerinde tesbih u temcîdlerle gerilmek,
yerinde Kitab’ını okumak ve onun rehberliğine sığınmak; kâinat kitabındaki
âyât-ı tekviniyesini mânâ-yı harfiyle mırıldanmak; aczini, fakrını dua ve
münacât lisanıyla ilan etmek.. ya da O’nun varlığına dair delillerin
mülâhazasıyla oturup kalkmak, varlık kitabında sürekli parlayıp duran ve her an
bize ayrı ayrı şeyler fısıldayan ilâhî isim ve sıfatları düşünmek.. evet, bütün
bunların hepsi birer zikirdir. Zikir, kalbi titretir, yumuşatır ve daha sonra da
onu itminan ile doldurur. Özellikle de gece yapılan zikirler, kalbe rikkat
kazandırma ve bu rikkati muhafaza etme mevzuunda hayatî ehemmiyeti haizdir.
Gecelerini ihya edemeyenlerin kalb rikkatini korumaları çok zordur. Allah



haşyeti ve muhabbetinden dolayı gecenin zülüfleri üzerine bırakılan birkaç
damla gözyaşının ve herkesin uyuduğu saatlerde uyanık gözlerle eda edilen
zikirler, tesbihler, kılınan namazlar ve mütalâa edilen derslerin kalbe neler
kazandırdığı ve ülfeti nasıl dağıttığı ancak tatbikatla ve tatmakla anlaşılır.

Ölümü düşünmek de, ülfetin tesirlerini kırıp zararlarını giderebilecek bir
vesiledir. Hazreti Âişe (radıyallâhu anha), kalbinin katılığından şikâyet eden
bir kadına “Ölümü çok hatırla, mevti düşünmek kalbi yumuşatır.”14 demiştir.
“Râbıta-yı mevt” denilen ölümü sürekli hatırlama ameliyesinin yanı sıra,
hastaların ve engellilerin hâllerinden ibret almak ve kabirleri ziyaret etmek de
ülfete karşı bir çare olarak sayılabilir.

Ubûdiyette Sadâkat Ufku
Diğer taraftan, bazen yumuşak kalbli bir insan da gözyaşları tükenmiş gibi

bir hâle müptelâ olabilir. Aslında, ağlama istidadını kaybetmiş gibi olduğu
zamanlarda bile o insan sonuna kadar sâdıktır; yüreği sadâkatle çarpıyordur.
Dinin emirlerine karşı saygı ile dolup taşmaktadır. İbadet ü taatinde kusuru
yoktur; ubûdiyetinde ciddidir, vakurdur; asla laubaliliğe ve gayr-i ciddiliğe
düşmemektedir. Hatta, içinden gelmese de, kıyamında, kıraatinde ve secdesinde
her zamanki halâveti bulamasa da, gecesini yine ihya etmektedir. Bu konuda
küçük bir kusur yaptığı zaman yemeden içmeden iştahı kesilmektedir. Fakat,
yaptıklarında daha önce hissettiği lezzet-i ruhaniyeyi bir türlü
yakalayamamakta, secdede doya doya ağlayamamaktadır.

İşte, böyle bir insana “kalbi katılaşmış” denemez. Belli ki bu insan, o zaman
diliminde ayrı bir imtihana tâbi tutulmaktadır. Cenâb-ı Hak bastla imtihan ettiği
gibi, yani insanın gönlünü mânevî duygularla doldurarak onu aşk u iştiyakla
ağlatıp içine huzur verdiği gibi, kabz ile de imtihan eder, yüreğini daraltır, canı
çıkacak hâle sokar. Kulunun, darlık zamanlarında da Hak kapısının eşiğinden
ayrılmamasını ister ve bu konuda ona temrinler yaptırır. Hâlis bir kula düşen
vazife, O’nun kapısında sabırla beklemek ve vefadan bir an dûr olmamaktır.
Sadâkat ve vefayla dergâh-ı ilâhîye müteveccih bulunma, zamanla kalbin
inşiraha kavuşmasına ve şevk ü şükür gözyaşlarına vesilelik edecektir.

Dahası, hemen herkes Kur’ân hakikatleriyle tanıştığı ilk günlerde, aylarda ve
yıllarda aşk u şevkle gerilir; her zaman heyecanlı olur. Çünkü, gördüğü,
duyduğu, öğrendiği her şey onun için yeni ve tazedir. Bir de, Cenâb-ı Allah, bir
mefkûre kahramanı olmasını murat buyurduğu insanları o ilk günlerde hususî
lütuflarla şevklendirir. Rüyalarla, yakazalarla ve derinden hissettirdiği lezzet-i
ruhaniye ile onları teyit eder. O ilk dönemin akabinde, görülen, duyulan,



öğrenilen ve tadılan şeylere karşı yavaş yavaş bir ülfet oluşmaya başlar. Artık
bazı şeyler insanın nazarında matlaşır. Aslında, onlar hâlâ başkaları için
yenidir, tazedir ama bir kere tatmış kimseler onları eski zannetmeye başlarlar.
Bu ikinci dönemde bazıları kalblerinin katılaştığını ve mânevî dünyalarının
alabora olduğunu zannederler. Şeytan, ızdırapla iki büklüm olan bu durumdaki
insanların bir kısmını “Artık sen iflah olmazsın!” diyerek kandırır.

Ne ki, bu zorlu virajı da sağ sâlim geçebilenler artık istikrar ve istikamet
sarayına taht kurarlar. Onlar, yaptıklarını sadece Allah’ın emri olduğu için
yaparlar, kaçındıklarından da ilâhî yasaktan dolayı uzak dururlar. Kulluklarını
ve hizmetlerini ruhanî lezzetlere, mânevî hazlara, rüyalara, yakazalara ve
gözyaşlarına bağlamazlar. İçlerinden gelse de gelmese de, şerbet içmek gibi de
olsa zehir yudumlamak gibi de, onlar vazifelerinin gereğini mutlaka yerine
getirir ve mefkûreleri adına yapmaları gereken işlerin hiçbirini ihmal etmezler.
Gayri onlar sadâkat erleridir; maddî-mânevî ücret beklentisiyle değil, sadâkat
ve vefa hisleriyle ubûdiyetlerini ortaya koyarlar.

Zaten bir sâdığın gönlünde muhabbet, maddî-mânevî bütün varlığı Sevgili’ye
bağışlayıp kendine hiçbir şey bırakmama seviyesine yükselmiştir. O bazen
gözyaşlarıyla sevdasını dillendirse de, çoğu zaman onun gönlü gözlerinin sır
vermesine sitem eder. Gözleri çağlarken gönlü ağyara dert yanma
vefasızlığından dolayı iki büklüm olur ve ağlamalarına inler. Ona göre, aşk
iniltileri ve Hak kapısındaki sızlanışlar dışa vurularak hâl bilmezlerin oyuncağı
hâline getirilmemelidir.

Evet, âşık, gözlerinden yaş dökerek yüreğini serinletir; ama sâdık, herkesten
kıskandığı gözyaşlarını içine akıtarak sürekli bağrını yakıp kavurur.
1 Meryem sûresi, 19/58.
2 Tevbe sûresi, 9/82.
3 İbnü’l-Cevzî, Keşfü’l-müşkil 2/434; İbn Hacer, Fethu’l-bârî 11/139.
4 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 3/21.
5 Tirmizî, cihâd 12; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 7/307.
6 Bkz.: Buhârî, ezân 36, zekât 16; Müslim, zekât 31.
7 Bkz.: el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 3/331.
8 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, ez-Zühd s.27.
9 Hadîd sûresi, 57/16.
10 Enfâl sûresi, 8/2.
11 Bkz.: Bakara sûresi, 2/74.
12 Hadîd sûresi, 57/17.
13 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 11/97; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 4/60.
14 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/451.
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Takdim Yerine
Barış ve Diyaloğa Vuslatın Muştusu
Hangi kavuşmanın müjdesidir bu? Irmağın denize; kurak, çatlamış toprağın

suya; sevenin sevgiliye; insanlığın barışa; insanın evrenselliğe kavuşmasının
muştusu mu? Bilinmez ki…

Belki de hepsi…
Sayın Fethullah Gülen’in, “Kırık Testi Külliyatı”nın sekizinci kitabının adı,

“Vuslat Muştusu”. Onunla yapılan söyleşilerde, evrensel ahlâk ve hakikat
karşısında bireyin, toplulukların ve inanç gruplarının konumu ele alınmış.
“Olan” karşısında “olması gereken” irdenlenmiş.

Bu dünyada çile çeken, acılar içinde umutsuzluğa kapılan insanın kurtuluşu
nerede olabilir? Sabır, alçak gönüllülük, öfkeye hakim olabilme, denge, insaf,
provokasyonlara âlet olmama, salih amel…Tüm bunlar, İslâm’ın emri,
Muhammedî ruhun gereği... Ancak bu tür tutumlarla evrenselliğe kavuşmak
mümkün olabilir. Vahdet-i vücud; tikelin tümelde bütünleşmesi belki de budur.

Tasavvuf geleneğindeki “aşkın”ın akılla sentezi mümkün müdür?
Bilemiyorum. İlâhiyatçılara sormak gerekir. Fakire öyle geliyor ki, akıl
aracılığıyla Hakikati arama çaba ve süreci O’nunla bütünleşmeyi hedefler.
Vahdete ulaşma aşkında aklın ve bilimin yeri önemlidir. Bir kez O’nu tanıma
seyrine girildiğinde, O’na sadakat ahlâksal davranışın ifadesi olarak görünüm
kazanır. Bu tür davranış aynı zamanda, estetik bir tutumu sergilemektedir. Tüm
değerler iç içedir: etik, estetik ve hakikat değeri. Tümelliğin güzelliğinin,
doğruluğunun ve iyiliğinin bilincine ulaşma felsefî bir tutumdur. Öğrenme,
bilme, tanıma; varoluşu tümelliği itibarıyla derinliğine kavrama arzu ve isteği
insana özgü bir yapılanmadır. Akıl sahibi insan, varoluşu tümelliği itibarıyla
tanıyıp anlamaya çalışırken, yüreğiyle de O’na aşk duymaktadır. Akıl-yürek
beraberliği madde-mana iç içeliğinin de göstergesidir. Vahdete ulaşma ceht ve
çabasında akıl ve yürek elele tutuşarak birbirini tamamlayıp zirveye
yönelmektedir. Ne tek başına akıl, ne de tek başına yürek… Ne tek başına
maddî varoluş, ne tek başına soyutluk… Mutlak Hakikat’e ulaşma O’nda erime,
yok olma veya bütünleşme serüvenimizdeki kader belki de böyle tezahür
ediyor.

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin “Vuslat Muştusu” evrensel hakikat
yolculuğunun sevincini, görkemini taşıyor. Yollar anlatılıyor, gerçekler dile
getiriliyor. Düşmanlıklardan, yanlış anlamalardan, cehaletten uzak durulması



tavsiye ediliyor. Diyalog, sevgi, karşılıklı saygı ortamlarının yaratılması
isteniyor. Hoşgörünün erdemi dile getiriliyor.

Geri kalmış toplumların insanları ‘ötekini’ karalamayı pek sever. “Kürt
öteki”, “dindar öteki”, “gâvur(!) öteki”, “Alevî öteki”, “Sünnî öteki” vs. vs.
Ötekini tanımak istemez; cehaletin boyunduruğundan kurtulma bilincinden
uzaktır onlar.

Sayın Gülen’le yapılan ilk söyleşide, belli çevrelerce “öteki” olarak görülen
ve bu nedenle iftiralara maruz kalan Alevîlik konusu ele alınmış.

Büyük iftira, “Mum söndürme”... Aynı kültür ortamında yetişen insanları
birbirlerine düşürmek, dayanışmayı ortadan kaldırmak için benzer iftiraları
tarih boyunca hep görmüşüzdür. Anadolu Alevî anlayışın Âyin-i Cem
ibadetinde, âyin başlarken mum yakılır, âyin bittiğinde mum söndürülür.
Kur’ân-ı Kerim’in Nûr sûresine dayanılarak, simgesel bir kulluk modeli
sergilenir. Kur’ân’dan âyetlerle ateş yakılır, âyetlerle ateş söndürülür. Sünnî
zikirde, âyinde de benzer yorumlarla karşılaşabiliriz. Kötü niyetli veya cahil
biri, kolaylıkla o yoruma bir kulp takabilir ve iftirada bulunabilir. Alevîliğin
şiarı “eline, beline, diline sahip olmadır.” Bunu ilke edinen bir cemaatin
sapkınlığa düşmesi mümkün değildir.

Ehl-i Beyt ve Hazreti Ali sevgisi ise, Sünnîlik açısından da önemlidir. Sayın
Gülen, bu hususu da vurguluyor. Hazreti Muhammed’in Hazreti Ali’ye ilişkin
sözleriyle durum ortaya konuluyor. Hazreti Ali’nin, Hazreti Fatıma’nın
çocuklarına ve nesline yapılan zulmü kim kınamaz? Hangi Sünnî, Yezid’den
yana bir tutum içinde olabilir? Kim Kerbelâ’ ya ağıt dökmez?

Sünnî ve Alevî birbirinin kardeşi olduğunun farkına varmalıdır. Diyalog
talebi, barış ve sevgi arzusunun ifadesi hemen karşılık bulmalıdır. Sünnî,
Muharrem orucunun iftarına katılmalı, Alevî Ramazan iftarına… Alevî
vatandaş, Sünnî gelenekten gelen toplum ileri gelenlerinin, devlet adamlarının
sorun çözme arzuları tepkiyle karşılamamalıdır. Sünnî ve Alevî her alanda,
sanatta, ticarette, eğitimde, siyasette işbirliği ortamına girmelidir. Düşmanlıklar
silinmeli, karşılıklı saygı ve sevgi ortamı yaratılmalıdır. Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın başlattığı Alevî kültürüne ilişkin yayınlar olumlu çabalardır.
Cem Evlerinin hukukî statü kazanması gerekir. Hukukî statü kazanma, barış ve
diyalog sürecine ivme getirir.

Anadolu Alevîliği, Anadolu’yu vatan yapan harcın toprağıdır, çimentosudur.
XI. yüzyılda Anadolu Türkleşme sürecine girerken, İslâm Misyonerleri diye
adlandırılan Horasan Erenleri Anadolu’ya gelmiş ve bu topraklarda yaşayan
gayrimüslim halka İslâm’ı anlatmıştır. Anadolu’nun kısa süre içerisinde Türk



ve Müslümanlaşma sürecine girmesinde Horasan Erenlerinin büyük rolü ve
etkisi vardır. Horasan Erenleri, Hallac-ı Mansur geleneğine bağlı Hoca Ahmet
Yesevî’nin öğrencileriydiler. İslâm dininin özündeki sevgi, barış, diyalog ve
hoşgörünün ruhunu yansıtan Yesevî geleneği, bu insanların kalbini kolaylıkla
kazandı. İslâm’a çağrı böyle olmalıdır. Dinde zorlamanın kabul edilmediği bir
dininin, tebliğ işlevini yerine getirmesi başka türlü nasıl olur ki?

Her coğrafyada olduğu gibi, Anadolu topraklarında da, Müslüman olan
topluluklar eski dinlerinin bazı kültleriyle yeni dinin kurumları arasında
bağdaşım kurmuşlardır. Bu tür bağdaşımları hoş karşılamak gerekir. Örneğin
Afrika coğrafyasındaki bazı Müslüman zencilerin zikir âyinlerinde animist
biçimsel yapılara rastlanabilir Tevhide, Allah’a inanıp, Amentü’nün esasları
benimsenmişse, örf ve âdetlerinin, geleneklerinin getirdiği biçimsel yapılar
nedeniyle onları ‘öteki’ olarak görebilir miyiz?

Benim benimsediğim yöntem, biçimsel yapı ve kurumların dışında kalan
küçük değişikliklerin dışlanmamasıdır. Dışlama kargaşa getirir. Onları anlama,
tanıma ve bilmek mecburiyetindeyiz. Onlar da bizi… Kimsenin hakkı yoktur,
‘bize karışmayın, bizle ilgilenmeyin’ demeye. Birlikte olalım, birbirimizle
ilgilenelim, birbirimizin kurum, gelenek ve inanç yapılarını, bunların
dayanaklarını öğrenelim. Kim bilir ne hoş şeylerle karşılaşacağız? Aynı
topraklarda yaşıyoruz. Ortak bir kültür ürettik. Âşık Veysel’den deyişleri hem
Sünnî hem Alevî dilinden düşürmüyor. Alevî geleneğinin büyük ismi Hacı
Bektaş Veli’nin en ciddî yorumcularının başında bir Sünnî âlim, bir Nakşî
şeyhi rahmetli Prof. Dr. Esat Coşan geliyor.

Bu toprakları birlikte vatan yaptık. Bölmeyelim, birbirimizin içinde
erimeden bütünleşelim. Nazım’ın dediği gibi; ‘Bir ağaç gibi tek ve hür; bir
orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim.’ Kimsenin diğerini asimile etmeye
hakkı yoktur. Farklılıklarla zenginleşelim. Antidemokratik hareketleri ve
eğilimleri, bölücülüğü desteklemeyelim. Sevelim, sevilelim, birbirimizi
anlayalım.

Hocaefendi’nin ‘Vuslat Muştusu’ Alevîlikle ilgili bunları söylüyor galiba.
Veya bendeniz böyle yorumladı. Kırık Testi’nin sekizinci kitabı Alevî ile
Sünnî’nin vuslatını da muştuluyor. Bu tür bir vuslat Türkiye’yi esenliğe
kavuşturacaktır.

Niyazi ÖKTEM



Önsöz Yerine
Vuslat Muştusu
Tesbih etmeyen var mı Zât’ını bu cihanda?
Bütün eşya Senin şem’ine pervane döner;
Vuslat duygusu her sinede bir kara sevda,
Kara sevdalı olmak bile pâyeymiş meğer.

***
Yâ esefâ alâ Yusuf!
Ah Yusuf’um ah!..
Yazık oldu sana!..
Hasretinden ak düştü saçlarıma!..
Yetti artık!..
Neredesin?..
Gayri gelip hicranımı dindirmeyecek misin?..
Bu söz, Yusuf’un üzüntüsünden başka kendisine dost olacak bir arkadaş ve

hatta sözlerine inanacak bir yoldaş bulamayan bir şefkatli babanın, oğluna
seslenir gibi bir iştiyakla onun ayrılık acısına ve “esef”ine nida edişiydi.

Diğer oğulları kınıyorlardı onu; “Ömrün geçti gitti, hâla Yusuf’u dilinden
düşürmüyorsun. Vallahi ‘Yusuf!’ diye diye kederden eriyeceksin veya büsbütün
ölüp gideceksin!..” diyorlardı.

O ise, “Ben, sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah’a arz ediyorum.”
cevabını veriyor; sabr-ı cemil içinde Cenâb-ı Hakk’ın merhametine
sığınıyordu. Ne ki, o hem müşfik bir nebi hem de yüreği evladının sevgisiyle
dolu bir babaydı. Mum tahtaya dayandığı anlarda, hâlini anlamayanlardan yüz
çeviriyor ve Yusuf’unun hüznüyle dertleşiyordu:

Ey esefim, ey bana başka elem ve keder duyurmayacak kadar şiddetli olan
acım, ey Yusuf’un yadigârı hüznüm!.. Ayrılma benden, uzaklaşma semtimden ki,
şimdi sana muhtacım; imdadıma yetişmenin tam zamanıdır, son haddine ulaştı
hicranım!..

Yine bir gün, Yakup Nebi (aleyhisselâm) böyle hasbihâl ederken Cân’ının
sızısıyla,
Mısır’dan Kenan iline (Filistin’e) doğru bir kervan çıkmıştı yola...
Henüz ayrılmıştı ki şehri kuşatan surların kapısından,
Uzaklarda çok uzaklarda, senelerin firkatini en güzel bir sabırla aşmış



baba,
Vicdanının kıpırdadığını hissetmişti acaib bir duygu rüzgârıyla;
Adeta mest olmuştu Yusuf’unun ötelerden gelen râyihasıyla.
Senelerdir “Yusuf, Yusuf!..” diyerek ağladığından gözlerine ak düşmüştü
ama,
Ciğerparesinin yaşadığına dair herhangi bir emare mevcut olmasa da,
Vuslat ümidi capcanlıydı gönlünde hâlâ...
Yoksa, bu vuslat muştusu muydu Hazreti Yakub’a;
“Yusuf’umun kokusunu alıyorum” deyivermişti heyecanla.
Hazreti Yakub’un burnunda tüten ve ruhanî bir zevkle bütün vicdanını saran

bu koku, bu ledünnî esinti, bu Yusuf râyihası, gelmekte olan müjdenin habercisi
bir rahmânî nefes idi. Kutlu Nebi, bununla hem birkaç gün sonra kavuşacağı göz
nuru gömleğin gelişini, hem senelerdir gönlünü dağlayan firakın bitişini ve hem
de az ötede ikbal yıldızının doğuşunu hissetmiş oluyordu.

Komplolara maruz kaldıktan, kuyuya atıldıktan, bir köle gibi çarşıda
satıldıktan, iftiraya uğrayıp zindana konulduktan ve yıllarca türlü türlü çilelere
maruz bırakıldıktan sonra, gün gelmiş, Hazreti Yusuf  Mısır hazinelerinin başına
getirilmişti. Kıtlık sebebiyle erzak yardımı talep etmek üzere huzuruna çıkanlar
arasında kendi kardeşleri de vardı. Müteselsil hâdiselerin akabinde nihayet
birbirlerini tanıdıktan sonra kardeşlerinin mahcubiyetle suçlarını itiraf edişi
karşısında, Yusuf (aleyhisselâm), onlara kınama ve serzenişle mukabelede
bulunmamış, hepsine hakkını helâl ettiğini söylemiş ve şöyle demişti: “Şu
gömleğimi alın babamın yanına varıp onun yüzüne sürüverin, o zaman gözü
açılacaktır.”

İşte, Kenan ilinden yola çıkan kervan, Yusuf’un gömleğini, yani visâlin
müjdesini taşıyordu. Onu sahibine teslim edecek olan emanetçi, ayrılığın
bitmek üzere olduğunu, kavuşmaya çok az kaldığını ve artık hicranın sona
ereceğini haber vermek için can atıyordu. Sahiden, müjdeci gelip de gömleği
yüzüne sürünce gözleri açılıvermişti Hazreti Yakub’un.

Bir mânâda, vuslatın muştusu bile yırtmıştı karanlıkları, kaldırmıştı aradan
zulmet perdelerini ve fer olmuştu gözlerine Yüce Nebi’nin.

Müjdesi böyle hayatbahş ise, kim bilir, kendisi ne kadar nurlu, ne kadar tatlı
ve ne kadar inşirah vericiydi vuslatın...

Can Dostlar,
Bu kitap için isim istediğimizde muhterem Hocamızın dudaklarından dökülen

“Vuslat Muştusu” terkibini duyunca, Yakup Nebi’nin hicranı ve Hazreti



Yusuf’un gömleği geldi hemen aklıma.
Çünkü, bizim iklimin ikindi sohbetlerinde de Yusuf’un bişâret kokulu

gömleğinden akıp geliyormuş gibi bir râyiha yayılır etrafa... Heyecana kapılır
Muzdarip Hatibi dinleyenler, sanki bir müjde ulaşmış gibi ukbâdan ruhlara...
Samimî gönülden kopup gelen cümleler vesilesiyle meclisi saran meltem,
visâlin saadet televvünlü haberlerini taşır; sabır taşını çatlatan yıllanmış
intizarlardan artık yorulmuş ve ışığı sönmeye yüz tutmuş gönül gözlerine ziya
akıtır. Vuslat esintileri her yanı kuşatır.

Vuslat; erişmek, varmak, ulaşmak ve sevgiliye kavuşmak demektir.
Vuslat; hicran, firkat, firak, fasl, infisal ve inkıta perdelerini yırtıp Dost ile

halvete ermek mânâsına gelir.
Kavuşulacak kişinin ya da nesnenin kimliğine veya keyfiyetine göre farklı

farklı visâller vardır. Hatta Mahbûb-u Hakikî’nin maiyyetine mazhariyette de
pek çok mertebe ve duyup hissetme seviyesi mevzubahistir.

Mecnun ile Leylâ, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Kamber ile Arzu ve
Vâmık ile Azrâ gibi nice âşıkların buluşmaları mecazî muhabbetin misalleri
sayılsa da; hoca-talebe, baba-oğul, anne-kız, ağabey/abla-kardeş ve uzak yakın
akrabanın birbirine kavuşması Cenâb-ı Hakk’ın merhametini celbeden bir
sıladır.

İki müstait ve donanımlı ruhun bir araya gelişini, iki deryanın el ele verişini;
ferden ferdâ zor ulaşılabilecek zirvelere beraberce birdenbire yükselişlerini;
mârifet, muhabbet ve aşk u şevk şâhikalarına otağlarını kuruşlarını ve böylece
kendi çağlarını aydınlattıkları gibi sonraki asırlara da feyizler yağdırışlarını
temsil eden Hazreti Mevlâna ile Şems-i Tebrizî’nin visâli gibi buluşmalar ise
müjdesinin yalanına dahi servet ü sâmân, hakikati uğruna ise ruh u can feda
edilebilecek birer vuslattır.

Mazisini, kimliğini, inancını ve hemen her şeyini kaybeden bir neslin,
buhranlar anaforundan kurtulup yitirdiği Cennet’e kavuş-ması.. âdeta bir
mâhiyet deformasyonu geçiren günümüzün derbeder insanının içinde bulunduğu
girdaptan sıyrılıp karanlıklardan ay-dınlığa, yerin derinliklerinden göklerin
enginliğine ve kölelikten hürriyete ulaşması.. topyekün bir milletin dünü
bugünle, bugünü de yarınla bir arada değerlendirip, asırların birikimi olan
kültür menşuruyla ayıklanacakları çıkarıp atmak ve geride kalanlara da sımsıkı
sarılmak suretiyle özüne dönmesi.. ve nihayet, bütün cihanın Muhammedî ruhla
tanışması, O’nun nuruyla aydınlanması... evet, bütün bunlar da farklı
derinlikleriyle vuslatın mefkûre yörüngeli buudlarıdır.

İmanla ötelere gidenler için, ahiret, dünya menzillerini de içeren uzun bir



yolculuğun ebedî istirahatgâhıdır; ölüm, bir vuslat vesilesi ve vefat gecesi de
“şeb-i arûs”tur. Çünkü, İki Cihanın Güneşi (sallallâhu aleyhi ve sellem)
Efendimiz, kabir kapısıyla girilen ukbâ sarayında ümmetini beklemektedir;
İmam Ebû Hanife, İmam Şâfiî, Hasan Basrî, Şâh-ı Geylânî, Şâh-ı Nakşibend,
İmam Şâzilî, İmam Gazzâlî, İmam-ı Rabbânî ve Hazreti Bediüzzaman gibi
milyonlarca münevver zatla muhat olarak Cennet gülşeninde sâkindir.
Dolayısıyla, vuslatın daha derincesi, o kutlular meclisine girip, o güzîde Hak
erleriyle diz dize, omuz omuza verebilmektir.

Visâle ermenin zirve noktası ise, Mevlâ-yı Müteâl’in huzuruyla
şereflenmektir. Zira, meftun ve müştak olunan bütün mecazî mahbupların ve
topyekün varlıkların güzellikleri, O’nun cemâlinin bir tecellîsi ve
hüsnüesmâsının bir nevi gölgesidir; Cennet, bütün letâfetiyle, O’nun rahmetinin
bir cilvesidir; bütün muhabbetler, iştiyaklar, incizaplar ve câzibeler, O’nun
münezzeh muhabbetinin bir lem’asıdır. Bundan dolayıdır ki, kara sevdayı dahi
en yüce bir pâye kılan vuslat da O’na vâsıl olmaktır.

Rivayete göre; bir gün, Râbia Adeviye evinde ibadet ü taatiyle meşgulken
sokaktan gelen bir davul zurna sesiyle irkilir ve artarak devam eden büyük
coşkunun sebebini öğrenmek ister. Komşuları, askerlik vazifesini tamamlayan
bir gencin evine dönmekte olduğunu söylerler. Kadınlık aleminin iftihar
âbidelerinden olan bu mualla annemiz, bir müddet kalabalığı seyreder, gencin
davul zurna eşliğinde anne-babasına kavuştuğu sahneyi görünce artık
gözyaşlarını tutamaz hâle gelir ve hıçkıra hıçkıra ağlar. Herkes gülüp
eğleniyorken, o gözlerinden sicim gibi yaş döker; “Acaba, ötede ben de şu
gencin karşılandığı gibi sevinç içinde karşılanacak mıyım?” der, âkıbet
endişesini seslendirir. Sonra, “Dost, Dost!..” diye inler; O’na vâsıl olacağı anın
hayaliyle kendinden geçer.

Evet, o gencin ailesiyle yeniden buluşması da, aslında daha bu dünyadayken
visâl ufkuna ermiş o merhume kadının iştiyakla beklediği kavuşma da bir
vuslattır; lâkin, kıymet bakımından bu iki vuslat arasında dağlar kadar fark
vardır. Râbia Hatun, gayrı benlik sahillerinden uzaklaşmıştır, gözleri ufuklarda
Sultan’a kurbet yolları aramaktadır. Kırık Mızrap’ta şiirleştirildiği üzere,
beşerden beklenen de bu çizgide yaşamaktır:

“Aşk ve vuslat ihtiyacıyla var olan insan,
Ömür boyu hep bu hislerle yoğrulur durur..
Gönlünde buğu buğu billûrlaşan mânâdan,
Öteleri duyar ki, bence murat da budur.”
Aslında, Mahbûb-u Hakikî nazar-ı itibara alınmadan şuna-buna, şu nesneye-



bu objeye duyulan alâka darmadağınık, gelecek vaadetmeyen, kararsız ve
neticesizdir. Hâlis bir mü’min herkesten ve her şeyden evvel O’nu sevmeli,
diğer bütün sevimli şeylere de O’nun isim ve sıfatlarının değişik renk, desen ve
edada birer tecellîsi olarak alâka duymalı ve temâşâ ettiği her şey vesilesiyle
“Bu da Senden!..” deyip âdeta bir vuslat faslı daha yaşamalıdır.

Evet, göğsü her zaman aşk u iştiyakla inip kalkan, nabzı da sürekli vuslat
arzusuyla atan müştak bir sine, yürüdüğü yolun her menzilinde Sevgili’den
değişik işaretlerle karşılaşır. O, doğan aydan, batan güneşten, göz kırpan
yıldızlardan, esen yelden, yağan kardan, başımızdan aşağı dökülen yağmurdan,
melekler gibi süzülüp göklere yürüyen buhardan, rengârenk çiçeklerden ve
kuşlardan-kuşçuklardan aldığı mesajlarla, hemen her adımda vuslat koyuna
biraz daha yaklaşmış olmanın hazzını tadar. Artık böyle biri bîkarardır, gezer
çölden çöle ve “Leylâ” der ağlar. Mecnun’un iz sürdüğü gibi, gözlerini
gönlünün emrine âmâde kılar ve mesafelerin amansızlığına rağmen, en aşkın
düşüncelerle ruh atlasındaki visâle koşar.

Haddizatında, bu iştiyak istidadı ve vuslat ihtiyacı hemen her insanda vardır.
Zira, önceleri Mutlak Sevgili’ye kurbiyeti bulunan ademoğlu tekrar kavuşma
sözünü alarak geçici bir gurbete düçar olmuş ve yeniden kurbete liyakat
kesbetmek üzere dünya çilehanesine gönderilmiştir. Mahbûb’dan ayrılığa
dayanamayıp da âh u efgân içinde hep “Yâr!” deyip dolaşanların yanık
ağlamaları işte bu gurbetin ve dâussılanın iniltileridir. Mevlâna Celâleddin
Rumî Hazretleri de, ney’in dertli nağmelerinin bu hasretin terennümü olduğuna
dikkat çekmektedir: Evet, insan kamıştan koparılmış bir ney gibidir. Gerçek
sahibinden uzaklaştığından dolayı da hep inlemektedir. Onun bu iniltisi bütün
hayat boyu devam eder, Sevgili’ye vuslat vaktine kadar sürüp gider.

Bu açıdan vuslat, Cennet bahçesinden yeryüzü çölüne inen insanın asıl
vatanına yeniden yükselmesi, nüzulden sonra urûca mazhar kılınması ve cüdâ
düştüğü Cennet otağına rücû edip oraya ebedî tahtını kurması demektir. Bu
geriye dönüş, urûc ya da vuslat, çoğunlukla mevt ile, her insanın beden
elbisesinden sıyrılmasıyla gerçekleşecektir; ölüm sayesinde, iman ehli ahirete
yürüyüp dostların visâline erecek; ehl-i nar ise firkat ateşine mahkûm
edilecektir.

Bununla beraber, “Ölmeden önce ölünüz!..” tavsiyesi gereği, insanın daha
yaşarken beden ve cismaniyetle alâkalı hicaplardan bir bir arınıp kendine ait
uzaklıkları aşarak, herkese ve her şeye yakınlardan daha yakın bulunan Cenâb-ı
Hakk’ın maiyyetini zevken ve keşfen duyması şeklinde bir vuslat daha vardır.
Cenâb-ı Hak, kimi makbul ibâdını bazen fevkalâde bir himmet, bazen Zât’ından
özel bir teveccüh, bazen hususî bir mârifet, bazen seyr u sülûk-i ruhânî yolunda



usulünce ve ciddî bir mücahede, bazen acz u fakr, şevk u şükür tarîki, bazen de
esbâb üstü harikulâdeden bir cezb u incizap vesilesiyle cismanî engelleri aşma
ve gidip o maiyyet ufkuna ulaşma mazhariyetiyle şereflendirir.

Sevgili’nin visâline erip O’nu müşâhedeye kilitlenmiş ruhlar, cismaniyete ait
küçüklüklerden ve dünyevî darlıklardan sıyrılarak hayatlarını hep iman ve
mârifetin engin atlasında, O’nun teveccühleriyle beslene beslene sürdürürler.
Her ulaştıkları menzilde o Güzeller Güzeli’ni daha değişik tecellîleriyle duyar,
bir kere daha aşk u şevkle gürler ve daha ötelerdeki ayrı bir menzile yürürler.
İlerledikleri yolda güzellikleri güzellikler takip eder; ama, ne O’nun cemâlinin
cilveleri ne de ruhlarda onları temâşâ zevki biter.. vuslatın şahlandıran
heyecanıyla bir hamlede geçilir aşılmaz gibi görünen engebeler ve duyulmaz
yol yorgunluğundan, yürüme meşakkatinden hiçbir eser.

İşte, Kırık Testi serisinin sekizinci halkasını teşkil eden, elinizdeki bu kitap,
hem küllî olarak hem de her bir bölümüyle bütün makbul vuslatların
gerçekleşeceğini müjdelemekte ve visâl ile noktalanacak yolu sağ sâlim
aşabilmek için gerekli olan zâd ü zahîreyi tarif etmektedir. Baştan beri imâ ve
işarette bulunmaya çalıştığımız bütün hasret, hicran, kurbet ve likâ duygularına
bir vesileyle değinmekte, vuslat yolunun âdâbından söz etmekte ve Hak rızasına
bağlı ayrılıkların mutlu encamını haber vermektedir; bu mülâhazalardan
dolayıdır ki, “Vuslat Muştusu” adını almıştır.

Bu silsilenin diğer kitapları için yazılan önsözlerde de ısrarla vurgulanan bir
hususu bir kere daha hatırlatarak sözlerime devam etmek istiyorum: Bu
eserdeki makalelerin tamamının muhterem Hocamızın kendi kaleminden ve o
enfes üslûbundan çıkmasını çok isterdik. Maalesef, hem sağlık problemleri hem
de değişik meşguliyetleri Hüzünlü Gurbetin Muğteribi’ne bize böyle bir lütufta
bulunma imkânı vermedi. Hâl böyle olunca, sohbetleri yazıya dökmek, okumayı
ve anlamayı kolaylaştıracak haşiyecikler düşmek, nihayet Zât-ı alilerine şifâhî
olarak tashih ettirmek ve “hiç yoktan iyidir” diyerek bu kadarla yetinmek
zorunda kaldık.

Binaenaleyh, Muhterem Fethullah Gülen Hocamızın Kasım 2007-Nisan 2008
tarihleri arasındaki sohbetlerinden derlediğimiz bu kitabı, yazı üslûbuna
taşırken, yeni nesillerin daha kolay anlamasını sağlamak için bazı kelimeleri
bugün kullanılan sözcüklerle açmamız ya da değiştirmemiz icap etti. Kur’ân
âyetlerinin, hadis-i şeriflerin, Osmanlıca, Arapça ve Farsça metinlerin sadece
meallerini verip geçmemiz gerekti. Oysa, asılları o mübarek dudaklardan
dökülürken ne kadar müessir ve ne denli inşirah vericiydi.

Ayrıca, sohbetleri yazıya geçirirken, idrakimiz ölçüsünde sadece



anlayabildiğimiz ve en önemli gördüğümüz konuları seçtik. Dolayısıyla, şayet
bu çalışma, ilim ve irfan bakımından engin ve ufuklu insanların ellerinden
çıksaydı, mutlaka o konuşmalarda daha pek çok hususa değinildiği ve satır
aralarına nice nüktelerin sığdırıldığı görülecekti. Eğer, işinin uzmanı bir
fıkıhçı, bir hadisçi, bir kelâmcı ya da bir tefsirci kendi sahası zaviyesinden
Aziz Hocamızı dinleseydi, o zaman belki hiçbir cümle dışarıda kalmayacaktı
ve Allah’ın inayetiyle, her biri diğerinden güzel birkaç kitapla birden tanışma
imkânı hâsıl olacaktı. –Cenâb-ı Hak’tan niyazımız, muhterem Hocamızın bütün
sohbetlerinin ileride ehil bir heyet tarafından yeniden değerlendirilmesi ve
hayatın hemen her alanına ışık tutacak eserlere dönüştürülmesidir.– Bu itibarla,
bu kitapta okuyacağınız her güzel ve isabetli beyan muhterem Hocamızdan
dinleyip kaydettiğimiz ifadeler olsa da, kusurlar, bizim nâkıs idrâkimize aittir;
hatalar, kavrama ve ifadedeki eksikliğimizdendir.

Dileğimiz odur ki; bu kitap, Yusuf Nebi’nin gömleği misillü vuslat muştusu
olsun Hakk’a adanmış ruhlara.. çok yakın bir istikbalde, Çağın Yusuf
Yüzlüsü’nün döneceği ve âşıkların Maşuk ile buluşacakları müjdesini taşısın
sılaya.

Şimdilik gönül gözlerine ışık saçsın bu bişâret.. ve suyun ötesinden bir
râyiha varıp ulaşsın Allah’ın rahmetinden asla ümit kesmeyen muhabbet
erlerinin vicdanlarına...

Evet, Mısır ile Kenan arasındaki mesafelere rahmet okutacak ırak mı ırak bu
diyardan bir kervan çıkmış sayılsın yola.. artık, Mahzun Muğterib’in gurbetine
visâl mührü vurulmuş ola!..

Bu duygularla, Aziz Hocamıza sağlık, sıhhat ve afiyet diliyor; dua, takdir,
tenkit ve teklifleriyle bize güç veren dostlarımıza, hususiyle başta Sinan Genç
olmak üzere kayıt, tebyiz ve tashih sırasında hâlisane yardım eden
arkadaşlarımıza ve “Vuslat Muştusu”nu onbinlerce okuyucu ile buluşturan
Yayınevine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Mevlâ-yı Müteâl’in merhameti, Resûl-i Ekrem’in şefaati ve sevgi erlerinin
duaları recâsıyla...

Osman Şimşek
Pennsylvania, 1 Mayıs 2008
sizdenherkule@gmail.com



“Mum Söndürme” İftirası
Soru: “Eline, beline, diline sahip ol!” anlayışına bağlı Alevî meşrep

insanlarımızın bu telâkkiye tamamen zıt “mum söndürme âyini” gibi bazı
uygulamalarla itham edilmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Bu türlü ithamların ve iftiraların kaynağı çok eski devirlere
dayanmaktadır. Aynı kültür ortamında yetişen insanları birbirine düşürmek
için, bazen mezhep farklılıklarını, bazen etnik unsurları ve kimi zaman da
meşrep ayrılıklarını kullanan kimseler, dünden bugüne insanların ya da
yürüdükleri yolların bazı hususiyetlerini farklı yorumlayarak ve karşı tarafa
farklı intikal ettirerek iftiraklara sebebiyet vermişlerdir. Tâ Hazreti Ali
döneminden başlayan bu yanlış ya da kasıtlı yorumlamalar, farklılıkları kavga
vesilesi yapıp kardeşi kardeşe düşürmeler ve bölüp parçalamalar günümüzde
de aynı şekilde devam etmektedir.

Yabancı bir televizyon kanalında yayınlanan, özellikle Alevî kardeşlerimize
çamur atan ve dolayısıyla hepimizi çok derinden yaralayan çirkin bir dizi
vasıtasıyla bir kere daha şahit olduğumuz gibi, aslında bu fitneler umumiyetle
dışarıda plânlanmakta, hariçte bir yangın gibi tutuşturulmakta ve sonra onun isi
dumanı aramıza pompalanmaktadır. Şimdilerde sadece bizim ülkemizde de
değil, hususiyle yakın çevremizde din, dil, mezhep, meşrep ve ırka bağlı bazı
duygular tetiklenmekte, her farklılığın bir iftirak sebebi olması için halk tahrik
edilmekte ve hatta bir ölçüde herkes şovenliğe çekilmektedir. Bu fitne, sadece
Sünnî Şiî ayrılığının ya da etnik unsurların ve ırkî mülâhazaların kanayan bir
yara hâline getirilmesinden ibaret de değildir. Bugün Şiîliğin şubeleri
arasındaki mücadelelerde de görüleceği üzere, bazı esaslar aynı olsa bile,
füruattaki her farklılık yumrukların sıkılmasına sebebiyet vermekte ve hatta
Alevî-Sünnî çatışmasından öte, Alevîliğin değişik kolları da birbirine
düşürülmektedir.

Öyle ki, aynı kültürün çocukları, aralarındaki farklılıkları bir zenginlik
kaynağı sayabilecekleri, karşılıklı olarak konumlara saygılı davranıp hayatı
paylaşabilecekleri ve kendilerine ters gibi görünen bazı hususiyetlere göz
yumup ortak noktaları öne çıkararak birbirlerine bağırlarını açabilecekleri
hâlde, asırlarca omuz omuza olduklarını ve bir tarihi beraberce yaptıklarını
unuturcasına, şimdi birbirlerine sırtlarını dönmekte ve yumrukları havada kavga
anını kollamaktadırlar.

Evet, belki her kesimin birbirine karşı bazı hataları olmuştur; fakat, daha
kötüsü, kolaylıkla telafi edilebilecek bu hatalar, yer yer toplum içinde



işlettirilmiş ve çok değişik boyutlara taşınmıştır. Hususiyle, dış güçlerin içteki
bir kısım piyonları sayesinde, insanların başkalarına aykırı gibi görünen bazı
sözleri ve tavırları çok farklı yorumlanmış, olabildiğine büyütülmüş ve herkesi
öfkelendirecek bir tarzda sunulmuştur. Hem meselelerin böyle çok yanlış
yorumlanması ve farklı sunulması, hem de gün geçtikçe büyütülmesi ve o yanlış
yorumlarla beldeden beldeye, nesilden nesile intikal ettirilmesi neticesinde
oldukça kabaran husumet duygularının sürüklemesiyle, bazıları “öteki”
saydıkları kimseleri karalamak için aslı astarı olmayan bir kısım isnadlara ve
iftiralara dahi tenezzül etmişlerdir. Bu isnat ve iftiralarla kendi haklılıklarını ve
karşı taraftakilerin de bâtıl üzere olduklarını ispatlamaya girişmişlerdir. Heyhat
ki, dış ve iç şerirlerin iyice alevlendirdiği bu meş’um fitne yüzünden vifak ve
ittifak paramparça olmuş, uhuvvet ruhu dumura uğramıştır.

Büyük Bir İftira
İşte, “mum söndürme” hâdisesi de bu iftiralar cümlesindendir. Cem âyininin

sonunda mumların söndürülmesi ve anne, kızkardeş, hala, teyze... kim rast
gelirse gelsin, herkesin karanlıkta kendisine denk düşen kişiyle beraber olması
şeklinde anlatılan, yani tam mânâsıyla bohemliğe ve ibâhiyeciliğe sapıldığı
iddiasıyla dile dolanan böyle bir bühtanın gerçekmiş gibi algılanması ve
milletimizin bir kesimine o nazarla bakılması çok büyük bir zulümdür,
insanlığa karşı saygısızlıktır ve altından kalkılamayacak azim bir iftiradır.
Alevîleri karalamaya ve onları yoldan sapmış göstermeye matuf olarak
kullanılan bu iftira, bir kısım zâlimler tarafından ortaya atılmış; bazı saf
insanların duyduklarına hemen inanmaları ve onu hakikatmiş gibi aktarmaları
neticesinde bir kısım Sünnî camia içinde de yayılmıştır. Aslında, bazı
mihraklar, Sünnîlerin yanına varıp onlara Alevîlerle alâkalı bin bir türlü yalan
söylemişler; daha sonra Alevîlerle beraber olup bu defa da onlara Sünnîlerle
ilgili gayr-i vaki beyanlar ileri sürmüşler ve böylece kardeşi kardeşe düşürmek
için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır.

Bu açıdan, mum söndürme meselesi gibi, bir zümreyi karalamaya ve
insanımızı birbirine düşman kılmaya matuf olarak ortaya atılmış iftiralara ve
uydurma beyanlara karşı çok ciddî bir tavır almak gerekir. Kulağa fısıldanan
her sözü sağlam bir asla dayanıyormuş gibi hemen kabul etmek doğru değildir;
hele o söz bir kesimi suçlayıcı ve küçük düşürücü ise, ona itibar etmek ve onu
orada burada dile getirmek bir mü’mine asla yakışmaz. Binaenaleyh, ömrüm
boyunca âlim ve ârif hiçbir insanın ağzından böyle bir bühtan duymadım;
çocukluğumdan itibaren büyük pirlerin, üstadların ve meşayihin meclislerinde
bulundum; fakat, onların sohbetlerinde ya da muhaverelerinde bu kabîl bir güft



u gûya rastlamadım. Öyle anlaşılıyor ki, bu türlü ithamlar, halk arasında,
meseleleri ayağa düşüren kimselerin dedikodularından ibarettir; bunları
yayanlar ve bu şekilde toplumun huzurunu kaçıranlar ise, ya cahil kimselerdir
ya da ülkemizde düşmanlık duygularını kızıştırmaya çalışan hainlerdir.

Ayrıca, vicdanı çürümemiş bir kimse, böyle bir iftiranın gerçek
olabileceğine de asla ihtimal veremez. Çünkü, bizim kültür ortamımızda yetişen
insanların bu türlü bir bohemliğe ve bağışlayın, hayvanlığa tenezzül edeceğine
ihtimal vermek hem mahiyet-i insaniyeye karşı saygısızlıktır hem de o insanlara
hakarettir. Hele, “Eline, beline, diline sahip ol!” telâkkisine bağlı yaşayan ve
namusları uğruna çok defa mücadele vermiş bulunan insanların iffetlerini
görmezlikten gelerek, onları gönülden yaralayacak isnatlarda bulunmak ve
iftiralara ortak olmak, değil Müslümanlığa insanlığa dahi sığmayacak bir
kötülüktür.

Ehl-i Kitab’a mensup bazı müfteriler de Hazreti Davud’a (aleyhisselâm)
iftira atmışlardır. Hâşâ, Kutlu Nebi’nin, Hitti Uriya adındaki komutanını kasıtlı
olarak cephede ön safa sürdüğünü, onun öldürülmesini temin ettiğini ve
böylece, geride dul kalan hanımı ile kendisinin evlendiğini söylemişlerdir.1 Bu
uyduruk hikâyenin kendi döneminde de yaygın şekilde anlatıldığını işiten
Hazreti Ali (kerremallahu vechehu) Efendimiz, böyle bir iftira karşısında çok
üzülmüş ve Davud (aleyhisselâm) hakkındaki bu yalanı diline dolayanları
cezalandıracağını ilân etmiştir. Kim bu bühtana iştirak ederse, bir peygambere
iftira atma cezası olarak, ona yüz altmış değnek vuracağını belirtmiştir.

İşte, haddizatında söz konusu yapmaya bile değmeyecek kadar asılsız ve
çirkin bulduğum; fakat, müfterilere kanabilecek bazı kimseleri uyarma kastıyla,
hakkındaki düşüncelerimi ifade etmeyi gerekli gördüğüm böyle bir bühtan
karşısındaki hislerimi özetleme sadedinde diyebilirim ki: Şayet bugün de
Haydar-ı Kerrar dönemindeki gibi bir uygulama mevzubahis olsaydı ve karar
verme salâhiyeti bana düşseydi, ben de “mum söndürme” iftirasını
seslendirenleri cezalandırırdım.

Haydar-ı Kerrar ve Ehl-i Beyt Muhabbeti
Soru: Bu türlü iftiralarla köpüren iftirak ve fitne ateşini söndürebilmek

için –bu yalanlara itibar etmemenin yanı sıra– öncelikle neler yapılmalıdır?
Cevap: Her şeyden önce, ayrılıkları öne çıkarıp kavgaya tutuşmak yerine,

benzer ve ortak yönleri söz konusu yaparak konuşup anlaşmaya çalışmak
gerekmektedir. Sünnîler ile Alevîler arasında onca fasl-ı müşterek vardır.
Allah’a, Peygamber’e, Kitab’a iman etme, Hazreti Ali’ye ve Ehl-i Beyt’e karşı



ciddî bir muhabbet besleme misillü ortak noktalar üzerinde mutabakat
aranmalıdır.

Evet, genelde Alevîlerde çok şiddetli bir Ali sevgisi ve Ehl-i Beyt
muhabbeti göze çarpmaktadır; fakat, bu hususiyet Sünnî akıdeye bağlı olanlar
arasında da çok bârizdir. Meselâ, içinde neş’et ettiğim ailem ve kültür ortamım
itibarıyla, Hazreti Ali’yi öyle sevmişimdir ki, hep ondan yana ağır basan
muhabbet terazimi dengelemekte oldukça zorlanmışımdır. Bilhassa
kahramanlığıyla, civanmertliğiyle ve karakterini oluşturan fütüvvet ruhuyla
Şâh-ı Merdan’ı tanıyınca, ona o denli hayranlık duymuşumdur ki, diğer üç
halifenin faziletlerini de nazar-ı itibara alarak herkesi kendi konumuna göre
değerlendirme hususunda çok ciddî gayret sarfetmişimdir. Bilhassa, Hazreti
Ali’ye karşı içten sevgisine ve gönülden bağlılığına şahit olduğum Alvar
İmamı’nın,

“Nur-ı ayn-i Muhammed’dir,
Şâh-ı Merdan Haydar Ali.
Dürr-i derya-yı Ahmed’dir,
Şâh-ı Merdan Haydar Ali!”

sözlerini sürekli duyduğum ve Ali (radıyallâhu anh) Efendimiz hakkında
birbirinden müessir menkıbeler dinlediğim o tekye atmosferinde, diğerleriyle
Hazreti Ali arasında tercih yapamaz hâle gelmiş ve “Haydar-ı Kerrar olmazsa
olmaz!” demişimdir.

Oysa, bu hususta Ehl-i Sünnet telâkkisi ve dengeli olmanın gereği Hazreti Ali
Efendimiz’in söylediğini söylemektir; o, “Ebû Bekir olmasaydı, bu din
olmazdı.”2 demek suretiyle, hem Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh)
müstesna mevkiine işarette bulunarak hakperestliğini göstermiş, hem kendi
tevazuunu seslendirmiş ve hem de kendisinden sonra geleceklere böyle kaygan
bir zeminde kayıp düşmemeleri için bir tembihte bulunmuştur. Doğrusu, Hazreti
Ali’ye yakışan da budur; çünkü, o, yiğitler yiğidi ve damad-ı Nebi’dir. Dahası
o, Hazreti Ömer’e şeyhülislâmlık yapmış, Hazreti Osman’ın evi kuşatıldığında
Hasan ve Hüseyin efendilerimizi onu savunmaları için göndermiş ve “Gidin,
gerekirse o kapıda ölün ama Hazreti Osman’a dokundurmayın!”3 demiştir.
İşte, Ali Efendimiz’i bu hususiyetleriyle tanımak ve anlamak lâzımdır.

Bununla beraber, Ehl-i Sünnet nazarında da, Hazreti Ali’nin diğer sahabîler
arasında ayrı bir yeri vardır. Bu müstesna konum, onun Allah Resûlü’ne
(sallallâhu aleyhi ve sellem) cibillî yakınlığı, o haneye ait bazı sırlara
vukufiyeti, hakikat-i Ahmediye’yi velâyet noktasında en kâmil mânâda temsili,
peygamber neslinin ondan devam etmesi ve bütün evliyanın baştacı olması...



gibi mazhariyetlerden kaynaklanmaktadır.
Hazreti Ali, “Her peygamberin nesli kendinden, benimkisi ise Ali’den

olacaktır!”4; “Ben kimin dostu (mevlâsı) isem, Ali de onun dostudur.”5; “Sen
dünyada da ahirette de benim kardeşimsin!”6; “Sen, Hazreti Harun’un,
Hazreti Musa yanında aldığı yeri, benim yanımda almaktan razı değil misin?
Şu farkla ki, benden sonra peygamber yoktur.”7 ifadelerindeki nebevî iltifata
mazhar olmuş bir insandır.

Ayrıca, Resûl-i Ekrem’in (aleyhi ekmelüttehâyâ) neslini sevmek de
Alevîsiyle Sünnîsiyle hepimiz için çok önemli bir vecibedir. Nitekim, Kur’ân-ı
Kerim’de, Allah Resûlü’nün, peygamberlik vazifesine bedel olarak hiçbir ücret
talep etmediği, ümmetinden sadece Âl-i Beytine muhabbet istediği
belirtilmektedir. Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu hakikati teyit
eden bir hadis-i şerifinde, “Nimetleriyle sizi rızıklandırdığı için Allah’ı sevin.
Beni de Allah için sevin. Ehl-i Beytimi ise benim sevgimden dolayı sevin.”8

buyurmaktadır. Yine, Habîb-i Ekrem (aleyhissalâtü vesselâm) iki ayrı hadis-i
şerifte, sırat-ı müstakîmden inhiraf etmemeleri için ümmetine Kur’ân, sünnet-i
seniyye ve Ehl-i Beyt’e ittibayı emretmektedir. Sâdık u Masdûk Efendimiz,
“Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapmazsınız.
(Bunlar) Allah’ın Kitabı ve Resûlü’nün Sünneti’dir.”9 demiş; bir başka defa
i s e , “Diğeri, Ehl-i beytimdir.”10 buyurarak sünnet-i seniyyesinin yerine
mübarek neslini zikretmiştir.

Kerbelâ’ya Ağıt
Bizim için sevgileri dinî bir vecibe sayılan Ehl-i Beyt’in hüznü de hepimizin

gönlüne derin bir hüzün salmaktadır. Peygamber Nesli’nin maruz kaldığı
belâlar yine Alevîsiyle Sünnîsiyle hepimizin yüreğini dağlamaktadır.

Kendimi idrak ettiğim günden bu yana, gezip gördüğüm tekyelerde,
zaviyelerde, medreselerde, sohbetlerinden istifade etmeye çalıştığım âlimlerin,
âriflerin ve fazilet ehlinin meclislerinde Kerbelâ ile alâkalı mersiyeler
okunduğuna ve bilhassa Seyyidina Hazreti Hüseyin’in maruz kaldığı zulüm
hikâye edilirken herkesin hıçkıra hıçkıra ağladığına çokça şahit olmuşumdur.
Alvarlı Efe Hazretleri’nin:

“ Bu gün mah-ı Muharrem’dir, muhibb-i hanedan ağlar.
Bu gün eyyam-ı matemdir, bu gün âb-ı Revan ağlar.
Hüseyn-i Kerbelâ’yı elvan eden gündür.
Bu gün Arş-ı Muâzzamda olan âli divan ağlar.
Bugün Âl-i abanın gülşeninin gülleri soldu,



Düşüp bir ateş-i dilsuz, kamu ehl-i iman ağlar.
Güruh-i hanedana Lütfiya kurban ola canım,
İlâ yevmi’l-kıyame can ile ehl-i iman ağlar.”

sözleri hâlâ kulağımdadır; bunlar söylenirken duygu pınarlarımızın coştuğu ve
gözlerimizin yaşlarla dolduğu da hafızamda bugünkü gibi canlıdır.

Bu itibarla, ülkemizin, milletimizin ve topyekün insanlığın selâmeti hesabına,
böyle ortak meselelerde bir mutabakat sağlayarak bir araya gelmemiz, karşılıklı
olarak konuma saygılı davranmamız; dünkü kavga sebeplerini bugüne taşıyarak
yeni çatışmalara meydan vermememiz ve asla birbirimizi suçlayıcı söz, tavır ve
davranışlara girmememiz gerekmektedir.

Düşünün ki, günümüzde dünyanın huzuru adına, Hristiyan ya da Yahudi,
bütün Ehl-i Kitap’la belli ölçüde bir kısım mutabakatlar sağlamaya çalışıyoruz.
Hatta şimdilerde hoş görülmesi icap eden hususların mevcudiyetine imada
bulunmuş olmamak için “hoşgörü” tabirini bile kullanmamaya özen
gösteriyoruz; “herkesin konumuna saygı” anlayışıyla hareket ediyoruz. Dahası,
insanlık fasl-ı müştereğinde buluşarak herkesle bir nevi tanışıklık kurma
vesilelerini kolluyoruz; Ehl-i Kitap olsun olmasın hemen her insanla diyalog
yolları araştırıyoruz.

Öyleyse, en uzaktaki kimselerle dahi diyaloğa geçme, onların konumlarına
saygılı davranma, müşterek değerler üzerinde uzlaşma, insanî birikimleri
paylaşma ve dostluk köprüleri kurma yolları araştırdığımız bir dönemde,
asırlarca kader birliği yapmış olduğumuz insanlarla evleviyetle bir araya
gelmemiz ve el ele vermemiz gerekmez mi? Belli devirlerde, teferruata ait bir
kısım meselelerde ortaya çıkmış olan farklı inançları, farklı anlayışları ve
farklı yorumları bahane etmekten, onlar sebebiyle bölünüp parçalanmaktan ve
türlü türlü isnadlardan dolayı birbirimizi üzmekten uzak durmamız icap etmez
mi?

Diğer taraftan, şayet elinizdeki değerlere saygı duyulmasını ve sâir
insanların da onlardan istifade etmelerini istiyorsanız, başkalarına ve onların
değerlerine karşı saygılı davranmalısınız. İnsanlardan saygı görmenizin ve
değer ölçülerinizden onları da istifade ettirmenizin biricik yolu onların
anlayışlarına, hissiyatlarına ve değer atfettikleri hususlara saygılı olmanızdır.
Siz saygı ortaya koyar ve onların değerlerine saygılı olursanız, onlar da
saygıyla mukabelede bulunur ve değerlerinize karşı saygılı davranırlar. Şayet,
siz aslı faslı olmayan uyduruk sözlerle karalamaya kalkar ve insanları sürekli
zan altında tutarsanız, onları hem saygısızlığa zorlamış hem de güzelim
değerlerinizden mahrum bırakmış olursunuz. Siz onlara karşı belli ölçüde



açılmaz, muvakkaten dahi olsa kendinizi onların yerine koymaz ve duygularını
idrak etmeye çalışmazsanız, onlara kendinize doğru bir adım dahi
attıramazsınız. İnsanî değerler çerçevesinde, vatan ve cihan sulhü adına
birbirinizden istifade etmeniz, birbirinize yardımcı olmanız ve yaşanılır bir
dünya kurmanız, muhataplarınıza karşı anlayış göstermenize ve biraz empatiye
bağlıdır. Bu husus, hem Müslümanlar ile Ehl-i Kitap arasındaki diyalog
açısından hem de Sünnî Alevî münasebetleri zaviyesinden geçerli ve çok
önemlidir.

Bu açıdan, bugün ister Alevîlerin ister Sünnîlerin isterse de aynı meşrebe
bağlı değişik kolların temsilcilerinin birbirlerine anlayışla ve konuma saygı
düsturuyla yaklaşmaları lâzımdır. Herkesin ön yargılardan, vehimlerden,
suizanlardan arınması ve hem kendisinin, muhatabından istifade edebileceğine
hem de bazı hususlarda ona yardımda bulunabileceğine inanması
gerekmektedir. Bu inançla, her kesimin dostluk çizgisinde bir araya gelmesi, bir
grup kardeşlik eli uzatırken öbürünün güllerle mukabele etmesi ve bir taraf
Ehl-i Beyt muhabbetiyle coşarken diğerinin de onun heyecanına ortak olması
icap etmektedir.

Muharrem’de Oruç Açma Yemeği
Soru: Efendim; Muharrem ayı vesilesiyle düzenlenen, basına Alevî İftarı

olarak yansıyan, sayın Başbakanımızın da iştirak ettiği ama bazı Alevî
örgütlerinin tepki gösterdiği “oruç  açma yemeği”yle alâkalı düşüncelerinizi
lütfeder misiniz?

Cevap: İsteyen istediği davete icabet eder, istemeyen de etmez. Fakat, iftara
katılanlara “düşkünlük yaptırımı” uygulanacağının ilân edilmesi yanlıştır.
Bilindiği üzere, Alevî inancına göre, düşkün ilân edilenlerle her türlü irtibat
kesilmekte, sadece onların cenaze namazları kılınmaktadır. Davete icâbet
etmeme konusunda bazı mazeretler kabul edilebilecek olsa da, iftara gidenler
hakkında boykot kararı almak, onları bir nevi aforozla tehdit etmek ve tertip
heyetini gizli maksatlar taşımakla suçlamak kat’iyen doğru değildir. Niyetleri
sadece Allah bilir; hiç kimse iç okumaya kalkışmamalıdır. “Bu iftarı
düzenleyenler, yalnızca siyasî bir yatırım yapmak istediler.” diyenlere, Allah
Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir münasebetle Hazreti Üsame’ye
buyurduğu ve ahlâk-ı âliyesi, âdet-i nebeviyesi açısından hep aynı çizgide
davrandığı üzere, َُهبْلَق َتْقَقَش  ْلَھ   “Yarıp da kalbine mi baktın?”11 dense
sezâdır.

Bugün akl-ı selim ve ehl-i vicdan herkes artık ayrılıktan, iftiraktan, ihtilâftan



gerçekten dilgir ve dağidar olmuş bir hâldedir. Söz ve imkân sahibi insanlar, bu
problemi çözebilmek ya da en azından küçültebilmek için buldukları her çareye
başvurmaktadırlar. Meselâ; bu çarelerden bir tanesi yabancı ülkelerin devlet
başkanlarıyla, başbakanlarıyla ve devlet adamlarıyla bir araya gelip
medeniyetler diyaloğu tesis etmeye çalışmaktır. Cihan sulhü açısından önemli
olan bu gayretlerin yanı sıra, ülkemizin huzur ve barış atmosferine kavuşması
için de, toplumun her kesiminden insanların aynı çatı altında, aynı sofra
etrafında toplanmaları ve yan yana, omuz omuza ortak dertlere derman
aramaları gerekmektedir. Evet, kalbleri ancak Allah bilir; onca insanın belli
garazlarla ve başka maksatlarla o iftara katıldıklarını iddia etmek, en azından
çokları hakkında suizan ve büyük bir haksızlıktır. Diyalog niyetiyle uzatılan
elleri garaz arama neticesinde karşılıksız bırakmak ne kadar kabalıksa, bir
araya gelmeye gerek olmadığı düşüncesiyle o türlü toplantıları bâtıl görmek ve
bu işin bütün bütün aleyhinde olmak da aynı ölçüde kabalıktır.

Medenîler konuşa konuşa anlaşma taraftarı olmalı ve hemen her fırsatta bir
araya gelmelidirler ki, herkes kendi güzelliklerini sergilesin, kendi doğrularını
seslendirsin, kendi değerlerini temsil etsin ve böylece insanlar birbirlerini
tanısınlar; karşılıklı vehimlerden, kötü düşüncelerden kurtulsunlar ve ortak
noktalarda buluşsunlar.

Aslında, Habîb-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in
mescidine gayr-i müslimler giremezler. Fakat, bizzat Allah Resûlü, henüz
İslâm’a uyanmamış pek çok insanı orada misafir etmiştir.12 Onlar da, ashab-ı
kiramın, İnsanlığın İftihar Tablosu’na karşı hürmetlerini, tavır ve
davranışlarını, kendi aralarındaki muamelelerini, oturup kalkmalarını, yeme
içmelerini görmüş; haklarında pek çok güft u gû duydukları bu insanları kendi
nazarlarıyla değerlendirmiş ve ekseriyet itibarıyla bütün suizanlarından
arınarak itminana ermişlerdir.

Ezcümle; Rehber-i Ekmel Efendimiz, uzun süre mü’minlerle beraber kalıp
onları yakından tanıma fırsatı bulan birisine, ُلوُـسَر ٌدَّمَحُم  ُّهٰللا  َِّالإ  َهِٰلإ  َـال 

ّللا ِهٰ  demesini söyleyince, o bu teklifi kabul etmemiştir. Bunun üzerine, Şefkat
Peygamberi ikraha başvurmayıp onu salıvermiştir. Adamcağız oradan biraz
uzaklaşınca bir güzel gusletmiş, sonra Allah Resûlü’nün yanına dönüp “Şayet,
ilk teklifinizi kabul etseydim, cebren şehadet getirmiş olurdum; baskıyla ve
zorla Müslüman olduğum düşünülebilirdi. Fakat, şimdi hür bir insanım ve
kendi irademle geldim!” demiş ve iman ikrarında bulunmuştur. Evet, temsilin
gücü onu cezbetmiştir.

İşte, ister Alevî ister Sünnî, sürekli insanların kusurlarını arayacağına, gayr-i



vaki beyanları hakikatmiş gibi kabul ederek bir kesimi yerden yere vuracağına
ve böylece uzlaşma yolunu tıkayacağına, kendi değerlerini güzel bir temsil ile
sergileme usulünü tercih etmeli değil midir? Şayet, bazı güzellikleriniz varsa,
içinizin yansıması olan görüntünüzle onları insanların önüne bir ziyafet sofrası
gibi sererek herkesi istifade ettirme imkânına sahipken, neden ihtilâflı
mevzuları gündeme getirerek hep uzak kalma, ayrı yaşama ve yersiz şüphelerle
toplumu parçalama yoluna gidesiniz ki?!. Devamlı karşıdakini suçlama ve
başkalarını zan altında bırakmayla ne siz bir yere varabilirsiniz ne de içtimaî
uzlaşma zeminini yakalayabilirsiniz. Uzlaşma, biraz göz yummaya ve
farklılıkları görmemeye bağlıdır. Müşterek olan meselelerde mutabakat sağlar
ve el ele tutuşursanız, ancak o zaman ittifaka açılabilir ve huzur içinde
yaşayabilirsiniz.

Kitabî Alevîlik
Soru: Seneler önce Alevîlerin şifahî kültürlerini yazılı kültür hâline

getirmeleri gerektiğini ifade etmiştiniz. Böyle bir çalışmaya ihtiyaç
duyulmasının sebepleri nelerdir?

Cevap: Zannediyorum, artık çokları bu ihtiyacın farkındalar ve bunun
mutlaka yapılması gerektiğine inanıyorlar. Fakat, maalesef, sayıları az da olsa,
bir kesim hep art niyetli davrandıklarından, başkaları hakkında suizan ediyor ve
onların da gizli maksatları olduğunu düşünüyorlar; dolayısıyla, en masum ve
faydalı taleplerin ya da tekliflerin dahi karşısında yer alıyorlar.

Keza, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Alevîliğin klasikleşmiş on yedi kitabını
basma kararı bazıları tarafından tepkiyle karşılandı. Kimileri bunu, Alevîleri
asimile etmenin bir parçası olarak gördüler. Oysa, meseleye daha mülâyim
yaklaşılabilir; o işin mükemmel ve herkesin kabulüne şâyeste şekilde yapılması
için neler lâzımsa, o hususlar seslendirilebilir ve neticede bu eserler toplumun
tamamı için çok önemli birer kaynak hâline getirilebilirdi. Böylece, insanları
farklı mülâhazalara sevk edecek ve ayrı düşürecek unsurların da önüne
geçilmiş olurdu. Zira, temel kitaplar ölçü ittihaz edilmezse, bazen heva ve
heves fikir suretine bürünebilir ve hissiyat, düşünceleri belirleyip onlara yön
verebilir. Evet, belli başlı disiplinler fertlerin inisiyatifine bırakılırsa, şahsî
mülâhazaların önü alınamaz ve asla birlik sağlanamaz.

Kat’iyen, Alevî dedelerine, babalarına, mürşitlerine, pirlerine ve
rehberlerine itiraz etmiyorum. O bir sistemdir; madem onlar saygı duyuyorlar,
kendilerine hürmet edilen insanların saygınlığıyla uğraşmak doğru değildir. Ne
var ki, genel telâkkiye ait meseleleri sağlama bağlamanın ve sarsılmaz bir



zemine oturtmanın yollarından en önemlisi; falanın beyanı, filânın içtihadı,
şunun tahrici, bunun istinbatı... yerine, bu mevzuda büyük kabul edilen
insanların kaynak sayılan kitaplarına başvurmaktır.

Bu itibarla, Alevîler de, kendilerince önemsedikleri ve yanılmaz saydıkları
insanların kitaplarını bir edisyon kritikten geçirerek, baştan sona tahkik ederek
ve günümüzün imkânlarıyla kullanıma daha elverişli şekilde basarak herkesin
istifadesine sunabilirler. Böylece, insanları asıl kaynaklarla yeniden
buluşturarak, birleşmek ve uzlaşmak için sağlam bir zemin hazırlamış olurlar.
Bir kere daha ifade etmeliyim ki, şayet meseleler şahısların içtihadlarına
bırakılacak olursa, çok farklı görüş ve anlayışlar ortaya çıkar; hakkı kendinde
görmeler, bölünmeler ve kavgalar devam eder gider. Dahası, şartlar değiştikçe
ve konjonktür farklılaştıkça, içtihatların mahiyetleri de değişir ve altından
kalkılamayacak ihtilâflar zuhur eder. Bunlar da toplumu hep böler, parçalar;
anlaşmadan ve uzlaşmadan alıkoyar.

İşte bu mülâhazalarla, senelerce önce Alevîlerin ileri gelenlerine, “Şayet
‘Bizim de bir kütüphanemiz olsun; İmam Cafer-i Sâdık’ın Buyruk’u, Hacı
Bektaş Veli’nin Makalât’ı, Besmele Tefsiri, Fuzulî’nin Hadikatü’s-Süeda’sı,
Mevlâna’nın Mesnevî’si, Yunus’un Divan’ı, Hoca Ahmet Yesevî’nin
Farknâme’si gibi kaynaklarımız orada bulunsun! Vicahî kültürü kitabî kültür
hâline getirelim, hem biz okuyalım hem de çocuklarımıza miras bırakalım!’
diyorsanız, biz bu mevzuda size elimizden geldiğince yardım edelim.” dedim.
Bu teklifimde o kadar samimî davrandım ki, “İmkânınız olmadığından dolayı
cemevi yapamıyorsanız, alın burayı kullanın ya da şurayı kültür lokali yapın,
demek isterdim; fakat, bazıları bunu yanlış yorumlar ve dile düşürürler. Siz
kendiniz yapın ki, kimse bu işi değişik garazlardan dolayı akâmete uğratmasın.
Biz de gücümüzün yettiği kadar size yardımda bulunalım.” diye ekledim.

Cemevi ve Uzlaşma Zemini
Soru: Cemevi açma konusunda da yardımda bulunmayı mı teklif

etmiştiniz?
Cevap: Evet, o mevzuda da teklifim olmuştu. Gerçi, cemevinin statüsü

meselesi, anayasanın belirlediği çerçeveye uygun olarak ancak devletin
bileceği ve takdir edeceği bir konudur. Fakat, şahsî kanaatime göre, bazı
yerlerde caminin yanında bir tane de cemevi yapılmasında hiçbir mahzur
yoktur.

Hatta, bir üniversitemiz olsa, onun kampüsünde Yahudiler kendi dinlerini
talim etseler, aynı yerde Hristiyanlar kendi enstitülerini açsalar; orada



Müslümanların da hususiyle ilâhiyat fakülteleri yer alsa; dahası, değişik
mezheplerin esaslarının öğretildiği kürsüler bulunsa.. o tek saha içinde, her
inanç ve düşüncenin temsilcileri bazen koridorda yürürken, bazen bahçede
dolaşırken, bazen parkta otururken ve bazen de kafeteryada çay içerken bir
araya gelseler... Zannediyorum, o atmosferi paylaşan insanlar, zihinlerine
kazınan “öteki” imajının hiç de doğru olmadığını görecek ve hiç farkına
varmadan birbirlerine karşı ısınacaklardır; bir süre sonra da el sıkışacak ve
birbirlerini anlamaya çalışacaklardır. Dolayısıyla, aralarındaki o sun’î nefret
duygusu zamanla silinecek ve herkesin konumuna saygı anlayışı onun yerine
geçecektir. İşte, mesele bu seviyede bir birliğe ve beraberliğe ulaştırılınca,
onun tesirleri tabana da intikal edecek ve bir uzlaşma havası her yana hakim
olacaktır. Bu arada, kendi beslenme kaynaklarının doğruluğundan şüphe
etmeyen kimselerin böyle bir beraberlikten endişe duymaları da söz konusu
değildir.

Kanaatimce, Alevîlere karşı da benzer bir yaklaşım sergilenmesi
gerekmektedir. Keza, onların, cemevinde kendilerine göre ibadet yapmalarına
imkân verilmelidir. Evet, az önce de belirttiğim gibi, cemevine resmen
ibadethane statüsü tanıma gibi mevzular ancak anayasa ve kanunlar dahilinde
devlet kurumlarının belirleyebileceği hususlardır; onlar beni ve şahısları aşan
konulardır. Ne var ki, kendi hissiyatım açısından, Alevîlerin ülkenin birlik ve
beraberliğine zarar vermeyecek, anarşiye ocaklık ve yataklık yapmayacak ve
bir kısım asîleri bağırlarında barındırmayacak şekilde cemevinde
toplanmalarında, orada semah yapmalarında, ibadetlerini yerine getirmelerinde
ve kendilerine göre bazı mânâlar atfettikleri âdetlerini icra etmelerinde bir
sakınca görmüyorum. Bu cümleden olarak, cemevlerinin vicahî kültürden
ziyade kitabî kültürün hakim olduğu mekânlar hâline getirilmesinde fayda
mülâhaza ediyorum.

Bu düşünceler ışığında, biz 1990’lı yıllarda Türkiye’de bulunan bütün farklı
dinlerin müntesipleriyle, azınlıkların temsilcileriyle, değişik inanç, düşünce ve
mezheplerin tâbîleriyle belli mekânlarda toplanmış, aynı sofra etrafında bir
araya gelmiş, yan yana oturmuş; birbirimizi dinlemiş, karşılıklı
mülâhazalarımızı anlatmış ve fikir alışverişinde bulunmuştuk. Hoşgörü ve
diyalog meltemlerinin estiği o dönemde, bazı Alevî temsilcileriyle de görüşme
imkânı bulmuş; Alevî Sünnî münasebetleri, cemevi meselesi, kitabî kültüre
geçiş mevzuu gibi konularla alâkalı hissiyatımızı ve kanaatlerimizi dile
getirmiştik. Heyhat ki, Türkiye’de birlik ve beraberlikten hoşlanmayanlar, o
dostluk atmosferini dinamitlediler. Dolayısıyla, mevzuyla ilgili ihtiyaçları ve
yapılması gerekenleri takip etme, aramızdaki irtibatı daha da kavîleştirme



imkânımız olmadı. Yoksa, o günlerde el eleydik, omuz omuzaydık, çoklarıyla
bir problemimiz yoktu; hemen herkesle görüşüyor ve barış içinde yaşayıp
gidiyorduk. Fakat, maalesef, halk ifadesiyle diyeyim, o dalgaya taş attılar,
mütedahil halkaların insicamını bozdular ve huzur bozucular kendi açılarından
turnayı gözünden vurdular.

Ne var ki, o güzel gidişat engellendi diye bu meseleyi olduğu gibi
bırakmamalıyız; “vira bismillâh” deyip yeniden işe koyulmalı, kaldığımız
yerden devam etmeli, birlik ve beraberliğimiz için gerekli olan her şeyi
yapmaya çalışmalıyız. Nasıl ki, Anadolu’nun fedakâr insanları, hususiyle
Güneydoğu illerimizde kurban eti dağıtırken ve fakirlere yardım ederken
herhangi bir ayırım yapmadılar; gittikleri yerlerde Sünnî, Alevî, Nasturi,
Nusayri, Süryani ve Ermeni... yani, hemen her soydan ve inanıştan kimselerle
karşılaştılar ama onlar, muhataplarının etnik ya da dinî kökenine bakmadan
yardımda bulundular. İşte, bundan sonra da aynı şekilde davranmalı ve ırkî
mülâhazalara girmeden, mezhep farklılığı gözetmeden, meşrep ayrılığını
“öteki” saymaya vesile etmeden mağduriyet yaşayan herkesin imdadına
koşmaya gayret göstermeliyiz. Sosyal coğrafyadaki bütünlüğü nazara almalı,
ona göre bir hizmet için yol haritası belirlemeli ve toplumumuzun partiküllerini
oluşturan herkese karşı aynı saygı ve sıcaklıkla muamele ederek –Allah’ın
izniyle– ihtilâfların ve iftirakların önünü kesmeliyiz.

Bu arada, hiç unutmamalıyız ki, Türkiye’deki bütün bölünmelerin,
parçalanmaların, ihtilâfların, terörü besleyen aykırılıkların ve fitnelerin
arkasında bilhassa dış güçler ve onların içerideki uzantıları vardır. Bazı
kesimleri karalama ve zan altında bırakma kastıyla ortaya atılan ithamların,
isnatların ve iftiraların pek çoğu da bu şer şebekeleri tarafından ihdas
edilmekte ve halk arasında yayılmaktadır. Dine, diyanete, inanca, anlayışa,
felsefeye ve mezhep telâkkisine karşı hakaret içeren sözler de ekseriyetle onlar
tarafından üretilmektedir. Bu şerirler, en masum faaliyetleri dahi bir kısım gizli
gayelere bağlıymış gibi göstererek onlara karşı itiraz seslerinin yükselmesini
ve o hayırlı işlerin baltalanmasını sağlamaktadırlar. Maalesef, her dönemde,
her şeyden habersiz bazı kimseleri de kendi yanlarına çekerek ülkemizde sulh
ve sükunun yerleşmesine mani olmaktadırlar.

Bu itibarla da, birlik, beraberlik ve uzlaşma adına ortaya koyacağımız
gayretler her zaman herkes tarafından tasvip edilmeyebilir; bazı kimseler
yaptıklarımızı isabetli görmeyip itirazda bulunabilirler. Fakat, bu itirazlar bizi
yolumuzdan alıkoymamalıdır. Bildiğiniz gibi, diyalog adına dünyaya
açıldığımız zaman, belli bir kesim “Hristiyanlığa ve Yahudiliğe taviz veriliyor,
misyonerlik güçlendiriliyor, din elden gidiyor!” gibi hezeyanlarını yüksek sesle



dile getirmişlerdi. Şimdi buyursunlar; dünyadaki iftirakı, ihtilâfı ve terörü
durdursunlar; bütün Müslümanların alınlarına “terörist” lekesinin çalınmasına
mani olsunlar!.. Bir gün onlar da anlayacaklardır ya da bugün anlamışlardır ki,
bunun yegâne çaresi; insanları bir araya toplama, uzlaştırma, barıştırma ve
onları hayatı paylaşmaya hazır hâle getirmedir. Dolayısıyla, iftirakı ve ihtilâfı
bertaraf etmek için ne türlü gayretlere ihtiyaç varsa, bunların hepsi eksiksiz
ortaya konulmalı ve bu hususta kınayanların kınamalarına asla aldırılmamalıdır.
1 Bkz.: Kitab-ı Mukaddes (Türkçe terceme), Eski Ahit, 2. Samuel, bâb: 11, cümle: 1-27.
2 ed-Deylemî, el-Müsned 3/358.
3 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  39/29.
4 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 3/43; ed-Deylemî, el-Müsned 1/172.
5 Tirmizî, menâkıb 19; İbn Mâce, mukaddime 11; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/84.
6 Tirmizî, menâkıb 20; el-Hâkim, el-Müstedrek  3/15.
7 Buhârî, fezâilü ashâb 9; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 31.
8 Tirmizî, menâkıb 31; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 3/46, 10/281.
9 Bkz.: Tirmizî, menâkıb 77; Muvatta, kader 3.
10 Bkz.: Müslim, fezâilü’s-sahâbe 36; Dârimî, fezâilü’l-Kur’ân 1; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/366.
11 Bkz.: Buhârî, meğâzî 45; Müslim, îmân 158-160.
12 Bkz.: el-Beyhakî, Delâilü’n-nübüvve 5/382; ez-Zehebî, Târîhu’l-İslâm 2/695.



Rehin Bırakılan Zırh
Soru: Onca zengin sahabînin varlığı da düşünülünce, Cenâb-ı Hakk’a

yürüdüğü esnada Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in
mübarek zırhının bir Yahudide rehin oluşunun ifade ettiği mânâlar ve bize
verdiği mesajlar nelerdir?

Cevap: Buhârî ve Müslim gibi muteber hadis kitaplarının muhtelif
rivayetlerinde nakledildiğine göre; Allah Resûlü (aleyhissalâtü vesselâm) bir
Yahudiden veresiye yiyecek satın almış ve borcuna mukabil demirden mâmul
zırhını rehin bırakmıştı.1 İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve
sellem), bu borcu ödeyemeden ahirete irtihal buyurmuş;2 ne zaman sonra,
Hazreti Ebû Bekir (radıyallâhu anh) bedelini vererek Nebi yadigârı mübarek
zırhı rehin olmaktan kurtarmış3 ve onu Hazreti Ali’ye (radıyallâhu anh) emanet
etmişti.4

İstiğna İnsanı ve Beklentisizlik
Aslında, Resûl-i Ekrem’in irtihal-i dâr-ı bekâ buyurmasından evvel, ümmet-i

Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) arasında da çok zengin insanlar vardı.
Hazreti Osman5 ve Abdurrahman İbn Avf 6 (radıyallâhu anhüma) servetinin
çokluğuyla meşhur sahabîlerin sadece ikisiydi. Onlardan başka, oldukça geniş
imkânlara sahip bulunan, Medine’de ticarete hâkim olan, Kaynuka, Kureyza ve
Nadîr pazarlarına ağırlığını koyan mü’minler de mevcuttu. Şayet, Habîb-i
Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, onlara azıcık bir imada
bulunsaydı, ashab-ı kiram bütün servetlerini ortaya dökerlerdi.

Zira, onlar, mal mülk bir yana, kendilerinden canları istendiğinde dahi hiç
tereddüt etmeden öne atılmışlardı. Bedir, Uhud ve Hendek başta olmak üzere
bütün mücahede meydanlarında, Resûlullah’ı korumak için kendi hayatlarından
seve seve vazgeçmeye hazır olduklarını isbat etmiş, gerektiğinde başlarını ve
kollarını O’na kalkan olarak kullanmışlardı. Onlardan bazıları birer şehit
olarak öteye kanatlanmış; kimileri de sıranın kendilerine gelmesini iştiyakla
beklemişlerdi. Nebiler Sultanı’nın uğrunda ruhlarını dahi feda etmeye âmâde
bulunan bu hasbîler için servet ü sâmânın, malın mülkün hiç sözü olmazdı.
Küçük bir işaret görselerdi, bütün varlıklarını çok rahatlıkla verebilirlerdi.

Şu kadar var ki, İstiğna İnsanı (aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslimât) sahabe-i
güzîne borçlansaydı, onlar, verdiklerini kat’iyen borç olarak görmez ve onu
asla geri almazlardı. Hele Hazreti Sâdık u Masdûk’un zırhını borcun teminatı
olarak ellerinde tutmaya hiç yanaşmazlardı. İşte, İnsanlığın Medâr-ı Fahrı,



böyle bir minnet altında kalmaya kesinlikle razı olamayacağından dolayı,
ashab-ı kiramdan değil de bir Yahudiden borç istemiş ve karşılığında kalkanını
rehin bırakmıştı.

Dahası, Nezahetin Hulâsası (aleyhissalâtü vesselâm) ashabından borç almayı
istiğna anlayışına muvafık bulmamış; onlardan hiçbir dünya malı istememeyi,
risalet vazifesine karşılık ücret beklememe esasının icabı saymıştır. Din-i
mübîni tebliğ ve temsil etmesine, insanlara saadet-i dareyn vesilelerini
bildirmesine ve hususiyle sahabeye Cennet yolunu göstermesine mukabil en
küçük bir menfaat talep etmediğini bu vakıayla bir kere daha ortaya koymuş ve
dava-yı nübüvvetin vârislerine yine hüsnümisal olmuştur.

Evet, beklentisizlik peygamberlik mesleğinin şiarıdır; insanları kurtarmak
için kendi hayatını istihkâr ederek her gün ölüp ölüp dirilme, sürekli çalışma,
hep koşturma, zahmet çekip meşakkatlere katlanma ama bütün bunlara bedel
hiçbir ücret istememe irşad yolunun hususiyetidir. Nitekim, Hazreti Nuh,
Hazreti Hûd, Hazreti Salih, Hazreti Lût ve Hazreti Şuayb (Allah’ın salat ve
selâmı Efendimiz’in ve bütün peygamberlerin üzerine olsun) hep aynı cümleyi
tekrar etmiş; “Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim
ücretimi verecek olan, ancak Rabbülâlemîn’dir.” 7 diyerek, bütün
peygamberlerin ortak duygu ve düşüncesini dile getirmişlerdir. Mevlâ-yı
Müteâl, Sultan-ı Rusül Efendimiz’e, “De ki: Sizden bu hizmetim için hiçbir
ücret istemiyorum, malınız sizin olsun! Benim ücretim yalnız Allah’a aittir ve
O, her şeye şahittir.”8 buyururken de, nübüvvetin bu ulvî yönünü nazara
vermiştir.

Bu itibarla, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm)
Efendimiz’in ashab-ı kiramdan borç istememesi O’nun mutlak istiğnasının ve
beklentisizliğinin gereğidir. O, “Ben size dini öğrettim, haydi siz de bana diyet
ödeyin!” mânâsına gelebilecek en ufak bir tavra kat’iyen girmemiş, hiçbir
zaman bunun imasında bile bulunmamış ve o şekilde anlaşılabilecek her şeyden
uzak durmuştur.

Bir Vesile Arayışı
Fakat, Resûl-i Ekrem’in bir Yahudi ile alışverişinde aynı mahzur söz konusu

olamaz. Çünkü, o Yahudi, kendisini O’na minnettar kabul etmemektedir;
dolayısıyla, Allah Resûlü’nün ondan borç istemesinin zımnen de olsa risaletine
bedel arayışı şeklinde anlaşılması mümkün değildir. Öyleyse, ailesinin iaşesini
temin etmek maksadıyla ondan veresiye yiyecek satın alması ve minnet altına
girmemek için de borcuna mukabil zırhını rehin bırakması gayet tabiîdir.



Ayrıca, Rehber-i Ekmel Efendimiz’in bu davranışında bazı dini kaideleri
vaz’ etmek gibi daha pek çok hikmet gizlidir. Meselâ; Allah Resûlü, bu
uygulamasıyla, Ehl-i Kitap’la alışveriş yapılabileceğini göstermiştir.
Müşriklerle ticarî muamelelerde bulunma yerine, şöyle böyle bir hukuka sahip
olan ve mübayaa, rehin ve ipoteke dair bazı kuralları gözeten Ehl-i Kitap’la
alışveriş yapmayı tercih etmiştir.

O devirde, Medine çevresinde Yahudîlerin Hristiyanlardan daha fazla
olmaları ve zenginlikleri de ayrı bir faktördür. Onlar ticarette ve maddî
servette önde geliyorlardı; dolayısıyla, ille de borç alınacaksa onlardan
alınırdı. Dahası, tahıl ürünlerini ekseriyetle onlar satarlardı. Bu açıdan da,
Peygamber Efendimiz’in onlardan birinden yiyecek satın alması normaldir.

Diğer taraftan, İki Cihan Serveri’nin (aleyhissalâtü vesselâm) herkesle bir
çeşit münasebet kurup her insanı kazanmaya çalıştığı da hatırdan dûr
edilmemelidir. İhtimal, Fazilet Güneşi, bir alışveriş vesilesiyle de olsa, o
insanla irtibata geçip onu da iman nuruyla aydınlatmayı dilemiştir. Nitekim,
Kâinât’ın Fahrı Efendimiz, hayat-ı seniyyelerinde İslâm’a sığınan ya da
mü’minlere karşı düşmanlık yapmayan herkese iyi davranmış ve onlara
ikramda bulunmuştur.9 İslâm’ın zimmetini kabul edenleri, hukukta
Müslümanlarla bir tutmuş;10 her fırsatta, âlemlere rahmet olduğunu onlara da
hissettirmiştir: Davet ettiklerinde davetlerine icabette bulunmuş,11 cenazelerine
saygı göstermiş12 ve hastalarını ziyaret etmiştir.13 Özellikle, Müslümanların
vesâyâsı altında bulunanları hep aziz tutmuş ve imanın vaadettiği güzellikleri
görmeleri için onlara uygun zeminler hazırlamıştır.

Allah Resûlü’nün Zühdü
Meselenin bir diğer yanı, Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)

zühdü ve dünya karşısındaki duruşudur. Gerçek İnsan-ı Kâmil, zühde bağlı bir
hayat sürme, istikbal endişesi taşımama, mal mülk biriktirmeme ve tûl-i emele
girmeme husûsunda, ailesine yiyecek alabilmek için zırhını rehin verecek kadar
titiz yaşamıştır. Hâlbuki, dileseydi mal mülk sahibi olabilirdi ve kimseye
borçlanmak zorunda kalmazdı; fakat, O dünyayı sadece bir misafirhane olarak
görmüş, onun güzelliklerinden sarf-ı nazar etmiş ve asıl ebedî âleme ait işlere
alâka göstermiştir. Habîb-i Edîb (aleyhissalâtü vesselâm) Efendimiz, “Benim
dünya ile ne alâkam olabilir ki?!. Şu yeryüzündeki hâlim, bir ağacın altında
gölgelenip azıcık dinlendikten sonra yoluna devam eden yolcunun hâline
benzer.”14 buyurmuş ve mübarek şahsî hayatı itibarıyla hiçbir zaman yarınları
düşünmemiş, gelecek günler için herhangi bir maddî hazırlık peşine



düşmemiştir. Mezar taşlarına nakşedilmesiyle meşhur şu sözler, Allah
Resûlü’nün dünyaya bakışının hulâsası gibidir:

“Çeşm-i ibret ile bak dünya misafirhanedir
Bir mukim âdem bulunmaz ne aceb kâşânedir,
Bir kefendir sermayesi, âkibet şah u gedâ,
Pes buna mağrur olan Mecnun değil, ya nedir?”
Evet, bir kefenlik sermayesinden dolayı mağrur olma cinnetine düşmeyenler,

dünyaya bir misafirhane olarak bakar ve bu hayata değil, ebedî âleme, o âlemin
vüs’ati, derinliği ve ebediyeti ölçüsünde alâka gösterirler. Ecelin ne zaman
geleceği belli olmadığından dolayı da ölümün her an kapılarını çalabileceğinin
şuuruyla yaşarlar. Bir Arap şairinin ifadesiyle,

ْلَمَعْلا ُقوُدْنُص  ُرْبَقْلاَو...............ًةَتَْغب  ِيتْأَي  ُتْوَمَْلا 
“Ölüm ansızın çıkıp geliverir; kabir ise, amel sandığıdır.”15 Dünya malı
mezarda beş para etmez; insanın Karun kadar serveti de olsa orada işe
yaramaz. Kabirde hora geçebilecek tek kıymetli metâ, salih ameldir; çünkü, o
ancak salih amelleri içine alan bir sandukçadır. Bu itibarla da, akıllı insan, her
an karşı karşıya kalabileceği ölüme hazırlıklı olan, beraberinde
götüremeyeceği eşyaya bel bağlamayan ve hep öteler hesabına yatırımlar yapan
kimsedir.

İşte, İnsanlığın İftihâr Tablosu, ömrünü hep bu anlayışa bağlı olarak
sürdürmüş ve arkadan gelen ümmetine örnek olmuştu. O kendi irfan ufku,
mârifet enginliği ve Allah’la münasebetteki derinliği itibarıyla çok aşkın bir
kulluk çizgisi takip etmişti. Evet, O’nun, kulluktaki enginliği ölçüsünde, Cenâb-
ı Hak’la ve ötelerle ayrı bir münasebeti vardı ki, biz buna “subjektif
mükellefiyet” ya da “subjektif ubûdiyet” diyoruz. Zira, Allah Resûlü bunu
tamim etmiyor, herkesten aynı çizgiyi izlemelerini istemiyordu; insanları zora
koşmamak ve onlara takatlerinin üzerinde bir mesuliyet yüklememek için hep
“yüsr” yolunu gösteriyor ve dinin özündeki kolaylığa dikkat çekiyordu. Fakat,
kendisi o kulluğu en ağır şekliyle götürüyordu ve böylece, bazı yüksek himmetli
insanlara da ibadetten öte ubûdiyet ve ubudet zirvesini işaret ediyordu.

Bu açıdan, Muktedâ-yı Ekmel Efendimiz, dünyanın en zâhid insanıydı; hem
kendisi hem de ailesi için sade bir hayatı seçmişti. Şüphesiz bu sadelik dünya
nimetlerinden mahrum olmaktan kaynaklanmıyordu. Nitekim, Resûl-i Ekrem
(sallallâhu aleyhi ve sellem) henüz dünya itibarıyla hayattayken Müslümanlar
geniş araziler fethetmiş, büyük ganimetler kazanmış ve çeşitli zenginlik
kaynakları elde etmişlerdi. Hatta, bu sayede, daha önce hiç malı bulunmayan
pek çok sahabî servete kavuşmuştu. Buna rağmen, Hazreti Fahr-i Âlem’in



saadet hanesinde hâlâ haftalarca bir çorbanın dahi pişirilemediği dönemler
olurdu.16

Ezvâc-ı Tâhirât’ın Tercihi
Şu kadar var ki, Nebiler Serveri’nin eşleri de birer beşerdi; her insanda

bulunan bazı duygular onlarda da zaman zaman hükmünü icra ediyordu. Hane-i
Saadet’te vahiyle besleniyor olmalarına rağmen, dünya nimetlerine karşı tabiî
alâka onların içlerinde de bir ölçüde canlılığını koruyordu. Gerçi, o huzur
atmosferinde, bugünkü evlerden yükselen şikâyet edalı sesler hiçbir zaman
duyulmamıştı; fakat, birkaç kere, onların da günde bir-iki öğün yemek yeme ve
herkesin istifade ettiği kadar dünyadan istifade etme arzuları ve bu arzularını
açığa vuran imaları olmuştu. Cenâb-ı Hakk’ın mü’minlere bol bol nimetler
lütfettiğini görünce, Ezvâc-ı Tâhirât da kendilerine verilen nafakanın
arttırılması hususunda Gönüllerin Efendisi’ne başvurmuşlardı. Fakat, Ufuk
İnsan (aleyhissalâtü vesselâm) zevcelerinin bu müracaatından hiç memnuniyet
duymamış; bilâkis, oldukça üzülmüş ve hoşnutsuzluğunu belirtmişti.

Hatta, Habîb-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, eşlerinin daha
fazla nafaka talep etmelerinden dolayı o kadar hüzünlenmişti ki, hücre-i
saadetine kapanmış ve bir süre hiç kimseyle görüşmek istememişti. Bunun
üzerine, Allah Teâlâ, Kutlu Nebi’ye eşlerini dünya nimetleri ile kendisi
arasında dilediklerini seçmekte serbest bırakmasını emretmişti. Hikmetin
Lisan-ı Fasîhi, önce Hazreti Âişe (radıyallâhu anha) Validemizle konuşmuş ve
ona “Sana bir şey söyleyeceğim, ama anne ve babana danışmadan acele ile
karar vermeni istemiyorum!” demiş; sonra da, “Ey Peygamber, eşlerine de
ki: Eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma
bedellerinizi vereyim ve sizi güzelce boşayayım! Yok, eğer Allah’ı, Resûlünü
ve ahiret mülkünü isterseniz, haberiniz olsun ki Allah sizin gibi iyi hanımlara
büyük mükâfat hazırlamıştır.”17 mealindeki ilâhî beyanı okumuştu. Hazreti
Âişe, bu sözleri duyar duymaz hiç tereddüt etmeden, “Yâ Resûlallah, anne ve
babama Senin hakkında mı danışacağım; hayır, ben kesinlikle Allah’ı,
Peygamberini ve ahiret yurdunu tercih ediyorum!” demişti.18

Aslında, o hanede İnsanlığın İftihar Tablosu’na eş olmak, pek çok sorumluluk
isteyen büyük bir pâyeydi ve pek ağır mükellefiyetleri beraberinde getiriyordu.
Bu itibarla da, o muallâ annelerimizin hepsi çok büyük kadınlardı; öyle ki, eğer
onlardan sadece bir tanesi belli bir döneme düşmüş olsaydı, o zaman diliminin
tamamını aydınlatırdı. Şayet, onlar farklı farklı devirlerde gelmiş bulunsalardı,
kendi devirlerinin müceddidi ve müctehidi olurlardı. Çünkü, onlar Eşsiz Aile



Reisi’nin rahle-i tedrisinde Allah’a gönülden teveccühle ve tam bir istiğna ruhu
ile kıvamlarını bulmuşlar; tahammül edilmesi çok zor olan şartlara bütün bir
ömür boyu katlanmışlardı. Meselâ, onlar günde bir defa yiyecek bir lokma ya
bulur ya da bulamazlardı. Hazreti Âişe’nin (radıyallâhu anhâ) ifadesiyle,
“Bazen bir ay geçerdi de, Âl-i Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)’ın
hücrelerinin hiçbirinde ateş yanmazdı.” Hane-i Saadet’in güzîde fertleri
sadece hurma ve su ile iktifa ederlerdi.19

Evet, Habîb-i Ekrem’e zevce olma şerefine ermiş o muallâ hanımların, o
hanede bulunmaları aslında bir katlanmaydı; Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi
ve sellem) Efendimiz’in istiğnasını paylaşma, zühdüne ortak olma, dünyevî
zorlukları beraberce aşma ve el ele Cennet’e koşmaydı. Mü’minlerin Anneleri,
Rehber-i Ekmel’in yol göstericiliğiyle kullukta zirveye ulaşmış; kendilerini
tamamen Allah’a adamış ve mâsivâdan bütün bütün sıyrılmışlardı. Belki,
ruhlarındaki insanî duygular ve beşerî istekler topyekün silinip gitmemişti;
fakat onlar, nefsanîlikten arınmaları sayesinde o hislerin yönlerini de ahirete
tevcih etmiş ve insaniyette kemal derecesine yükselmişlerdi.

Öyle ki, Hazreti Âişe (radıyallâhu anhâ) Annemiz, Mahbûb-u Âlem
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’den sonra kavuştuğu fevkalâde bolluğa
rağmen zahidâne hayattan vazgeçmemiş; binaenaleyh, zarif ve yumuşak
kumaşlardan elbise diktirebileceği hâlde, kaba ve sert giysilerle iktifa etmişti.
Bir gün, üzerinde kalın Yemen bezinden yapılmış, fiyatı üç-beş dirhem olan bir
elbise varken, Azize Validemiz, yanındakine şöyle demişti: “Gözünü çevir de,
şu cariyeme bir bak! Zira, o şimdi benim giydiğim şu elbiseyi evin içinde
giymekten utanır. Hâlbuki, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) zamanında
benim bu kaba kumaştan bir elbisem vardı; Medine’de nikâh için süslenen
her kadın gelip onu benden iâreten (ödünç) alırdı.”20

Sözün özü; İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslimât) zühd
ve istiğna anlayışına bağlı yaşamıştı. Her zaman yaşatma duygusuyla oturup
kalkmış, başkalarının sevinç ve neş’eleriyle yetinmiş; eline geçen her şeyi
dağıtıp başkalarını sevindirmişti. Kendisi sade ve duru bir hayatla iktifa etmiş;
basit yemiş, basit içmiş, basit giymiş ve bu çizgisini hayatının hiçbir faslında
değiştirmemişti. O’na, yaşatma yaşamadan daha zevkli geliyor; yedirme
yemeden daha fazla haz veriyor ve sevindirme sevinmeden daha şirin
görünüyordu. Onun için, Efendiler Efendisi, bulduğu her şeyi muhtaçlara infak
ediyor, bulamadığı zaman da onları vaatlerle sevindiriyordu; mutlaka her
düşküne el uzatıyor, düşenleri tutup kaldırıyor, borçluların borçlarını ödüyor
ve en paslı gönüllerin dahi paslarını çözerek o karanlık dehlizleri nurefşân
birer “beyt-i Hudâ” hâline getirmek için her fırsatı değerlendiriyordu. Bundan



dolayıdır ki, Ferîd-i Kevn ü Zaman, (aleyhissalatü vesselâm) yürüyüp ötelere
ulaştığında mübarek zırhı, üç-beş kuruşluk nafaka karşılığında bir dünyalı
nezdinde rehin bulunuyordu.21
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Kur’ân Müslümanlığı mı?
Soru: Bir âyet-i kerimede,1 Kur’ân’ın mehcur tutulduğuna dair bir

Peygamber sitemi ve şikâyeti görüyoruz. İlâhî Beyan’ın “mehcur” ittihaz
edilmesi ne demektir? Böyle bir şikâyet, sadece müşriklerden dolayı mıdır;
yoksa, onun inananlara ve günümüz Müslümanlarına bakan yanları da var
mıdır?

Cevap: Söz konusu âyet-i kerimede, sitemde ve şikâyette bulunan Resûl,
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) olabileceği gibi, başka
peygamberler de olabilir.2 Bazı müfessirler, âyetin metnindeki “Resûl”
ifadesini öncesi ve sonrasıyla değerlendirip, her peygamberin karşısında ilâhî
mesajı yalanlayıp onunla alay eden bir kısım düşmanların bulunduğunu ve
dolayısıyla bütün peygamberlerin kendi kavimlerindeki adâvete kilitli bu
kimselerden şikâyetçi olduklarını/olacaklarını söylemişlerdir.

Âyette “Kur’ân” adının zikredilmesi ilk bakışta böyle bir anlayışa zıtmış gibi
görünse de, bir yönüyle, bütün peygamberlerin suhuf ve kitaplarına “Kur’ân”
denmesi münasiptir. Gerçi, tercih edilen görüşe göre, “Kur’ân” kelimesi, kök
itibarıyla okumak, toplamak ve bir araya getirmek mânâlarına gelen َأَرَق
fiilinden bir mastardır. Kur’ân lafzı, İnsanlığın İftihar Tablosu’na (aleyhi
ekmelüttehâyâ vetteslîmât) indirilen kitaba tahsis edilmiş ve onun için özel isim
(alem) olmuştur. Bununla beraber, iştikâkı (kendisinden türetildiği kök)
açısından Kur’ân kelimesinin değişik mânâları da vardır. Hem hepsi Allah
nezdinden geldiğinden, hem tamamı öz itibarıyla aynı mesajı getirdiğinden ve
hem de bütünü Cenâb-ı Hakk’a kurbete vesile olduğundan dolayı Hazreti
Âdem’den Seyyidü’l-Mürselîn’e (alâ nebiyyinâ ve aleyhimüsselâm) kadar
bütün resûllerin suhuflarının ve kitaplarının “Kur’ân” olarak anılması da
mümkündür.

İlâhi Mesajın Mehcur İttihaz Edilmesi
Evet, bahis mevzuu olan âyet-i kerimede mealen, “O gün Resûl dedi ki: Yâ

Rabbi, halkım bu Kur’ân’ı (mehcur ittihaz edip) terk ederek ondan
uzaklaştılar!”3 buyurulmaktadır.

Arapçada “mehcur” kelimesi bırakılmış, metruk, uzakta kalmış, ayrı düşmüş,
unutulmuş, gayr-i müstâmel, değersiz laf, saçma sapan söz ve hezeyan
mânâlarına gelmektedir. Bu açıdan, Kur’ân’ın mehcur tutulması; onun dikkate
değer görülmemesi, kabul edilmemesi, ardından gidilmemesi, terk edilmesi,
arkaya atılması, –hâşâ– anlamsız ve saçma bir söz yerine konması ve alay



konusu hâline getirilmesi demektir. İşte, zikredilen âyette, Allah’ın Elçisi
(Resûl) bütün bu çirkinliklerden dolayı şikâyet ve sitemini seslendirmiştir.

Malûm olduğu üzere, Resûl; Allah’ın vahiyde bulunarak mesajını tebliğe
memur ettiği ve kendisini kitap ve yeni bir şeriatla gönderdiği kimsedir. Nebi
ise, kendisine ait müstakil bir şeriatı olmayıp, daha önce gönderilen bir
peygamberin şeriatı ile hükmeden, insanlara onu açıklayan ve ona uymalarını
emreden elçidir. Bir hadis-i şerifte, enbiyânın adedinin yüz yirmi dört bin,4

başka bir rivayette ise iki yüz yirmi dört bin5 olduğu belirtilmiş ve bunların
içinden üç yüz on beşinin risaletle vazifelendirildikleri6 ifade edilmiştir.
Demek ki, bizim bildiğimiz ya da bilemediğimiz daha pek çok resûle sayfalar
ya da kitaplar verilmiştir. Kur’ân-ı Kerim, bunlardan sadece bazı
peygamberleri ve onlara gönderilen kitapları özel adlarıyla zikretmiştir.
Kaynaklara göre; Hazreti Âdem, Hazreti Şit, Hazreti İdris, Hazreti İbrahim ve
Hazreti Musa (aleyhimüsselâm) kendisine Suhuf gönderilen peygamberler
arasındadırlar. Yine Hazreti Musa, Hazreti Davud, Hazreti İsa ve Hazreti
Seyyidü’l-Mürselîn (alâ resûlina ve aleyhimüssalavâtü vetteslîmât)
Efendilerimiz de kendilerine kitap verilen resûllerdir.

Evet, tarih boyunca pek çok peygamber gelmiş ve Allah’ın mesajını
getirmişlerdir. Ne var ki, hemen hepsi kavimleri ya da bazı düşmanları
tarafından reddedilmiş, alaya alınmış ve zulme maruz bırakılmışlardır. Onlarla
gelen ilâhî beyan yüklü sayfalar ve kitaplar da değersiz görülmüş, arkaya
atılmış, bütün bütün unutulmuş ya da tahrif edilip asıl hüviyetinden
uzaklaştırılmıştır. Dolayısıyla, bütün peygamberler, tebliğ ettikleri yüce
hakikatlere sırt çeviren kimselerden ahirette davacı olacaklardır.

Fakat, Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerim’i muhafaza buyurmuştur. Kur’ân’ı indiren
de, onu koruyan da Hazreti Allah’tır. Şu kadar var ki, “Hiç şüphesiz o zikri,
Kur’ân’ı Biz indirdik, onu koruyacak olan da Biziz!”7 mealindeki vaadinde,
kibriya ve azametini vurgulamasının yanı sıra, bazı icraatına sebepleri vesile
kıldığını da ima eden Rabb-i Hakîm, Kur’ân’ı indirirken Hazreti Cebrâil gibi
bir elçiyi vazifelendirdiği gibi,8 onu korurken de vahiy katiplerini, onların
yazdığı nüshaları ve daha sonra da onun her harfine vâkıf hafızları vesile olarak
kullanmıştır/kullanmaktadır.

Ne var ki, Kur’ân-ı Kerim’in muarızları da hiçbir dönemde eksik olmamıştır.
Dünden bugüne Kur’ân’a hasım kimseler, onu ortadan kaldıramasalar ve tahrif
edemeseler bile, insanları ondan uzaklaştırmak için var güçleriyle
çalışmışlardır. Daha vahyin başlangıcından itibaren, Mekke’deki müşrikler de
tıpkı selefleri gibi, Allah’ın mesajına sırt çevirmişlerdir.9 Kur’ân’ın özellikle



ahiretle alâkalı âyetlerine “Bunlar esâtîru’l-evvelîndir.” demiş, Kelâm-ı
İlâhî’yi “evvelkilerin uydurma masalları”na benzetmiş,10 sürekli kendi
atalarının yolunu dillendirmiş11 ve insanların iman etmelerine mani olmaya
gayret göstermişlerdir.12 İşte, o dönemdeki müşriklerin yaptıkları da Kur’ân’ı
mehcur ittihaz etmek demektir.

Mezkûr âyet-i kerimede seçilen kelimeler zatî anlamlarının yanında çok
derin mânâları da ihtiva etmektedir. Meselâ; müşriklerin Allah’ın mesajını terk
edişleri anlatılırken “ittihaz” kelimesinin kullanılması çok enfes ve pek
yerindedir. Zira, “ittihaz”, öyle saymak, o şekilde kabul etmek, edinmek ve o
gözle bakmak mânâlarına gelmektedir. İttihaz, zatında öyle olmayan bir şeyi
öyleymiş gibi addetmektir. Demek ki, Kur’ân asla mehcur olmamıştır; fakat,
müşrikler onu mehcur edinmişlerdir. Dahası, onların bu sahtekârlıkları ve
hâdiseleri olduğundan farklı göstermeleri yeni de değildir. Daha önce de, –
hâşâ– Allah’a eş-ortak koşmuşlar; –hâşâ– “Melekler Allah’ın kızlarıdır”
iftirasını dile dolamışlar;13 –hâşâ– Hazreti İsa ve Hazreti Üzeyr için “Allah’ın
oğludur.”14 demişlerdir. İttihaz onların âdeti olmuştur âdeta; ittihaz üstüne
ittihaz sürekli yapageldikleri bir şeydir. Dolayısıyla, haddizatında Kur’ân
mehcur olacak bir kitap değildir; o başlara taçtır, taçlarda sorguçtur. Fakat,
gelin görün ki, bakırla cevheri birbirinden tefrik edemeyen nâdânlar, onu
mehcur tutmuşlardır. İşte, Allah’ın Elçisi, onların bu inkârlarını ve
nankörlüklerini Cenâb-ı Hakk’a şikâyet etmekte; “Yâ Rabbi, halkım bu
Kur’ân’ı (mehcur ittihaz edip) terk ederek ondan uzaklaştılar!” demektedir.

Evvelen ve bizzat Kureyş müşriklerini, sâniyen ve bilvasıta inananlar da
dahil bütün insanları hedef alan bu sözlerin, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi
ve sellem) tarafından Mekke’de mi dile getirildiği, yoksa ahirette mi
söyleneceği hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Fakat, aslında üzerinde
durulması gereken husus, insanların Kur’ân’ı mehcur ittihaz etmelerinin ne
anlama geldiği ve bunun günümüz mü’minleri açısından ne ifade ettiğidir. Zira,
Nebevî şikâyet nerede ve ne zaman yapılmış olursa olsun, o gün orada ya da
daha sonra, ona muhatap olan herkes için –hususiyle ebedî hayat hesabına–
ciddî bir tehdittir.

Kur’ân-ı Kerim’in Gurbeti
Evet, dün olduğu gibi bugün de, Kur’ân’ın ellerde mütedavil olmasına

meydan vermeyen ve hayatın ona göre tanzim edilmesini engelleyen hasımlar
var. Bu tiranlar, diyanetin yaşanmasını istemiyor ve Kur’ân’ı âtıl bırakmak için
ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kendileri Kelâm-ı İlâhî’yi ya da onun



hükümlerinden bazılarını tekzip edip alaya aldıkları gibi, onu insanların
gönüllerinden, ellerinden, evlerinden ve hayatlarından uzaklaştırmak için de
olmadık hilelere başvuruyorlar. Dolayısıyla, husumete yenik bu zavallılar da
aynı ataları misillü Kur’ân’ı mehcur ittihaz ediyorlar.

Her ne kadar mü’minler böyle bir zulümden uzak dursalar da, söz konusu
âyetin onlara bakan yönleri de vardır. Zira, daha önce de ifade edildiği gibi,
Kitab’ı mehcur tutmanın bir mânâsı da ona karşı alâkasız kalmak, gereken
önemi vermemek, onu kulak ardı etmek, hayata hayat kılmamak, ondan istifade
etmemek, üzerine yeterince eğilmemek, muhtevasında derinleşmemek ve
emirleriyle amel etmemektir. Nitekim, bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:
“Kim Kur’ân’ı öğrenir ama Mushaf ’ı duvara asar, onunla ilgilenmez ve ona
bakmazsa; Kur’ân kıyamet günü o insanın yakasına yapışır ve ‘Yâ Rab! Bu
kulun beni mehcûr tuttu (bana ehemmiyet vermedi, beni garip bıraktı ve
benden uzak kaldı); şimdi aramızdaki hükmü Sen ver!’ der.”

Maalesef, belli devirlerde İslâm dünyası Kur’ân-ı Kerim’e gerektiği ölçüde
ihtimam göstermemiştir. Gerçi mü’minler onun şekline ve kalıbına her zaman
çok önem vermişlerdir; onu en güzel mahfazalar içinde evlerinin en mutena
köşesine asmışlar ve gelip geçerken yüzlerine gözlerine sürmüşlerdir. Saygının
bu şekli de boş değildir, bu da güzeldir; nezd-i ilâhîde bunun da bir kıymeti
vardır. Fakat, onun lafzına, şekline, yapraklarına, yazısına ve kalıbına hürmetin
ifadesi olarak ortaya koyulan davranışlar, onun derinliklerine inip hakikatlerini
anlama ve vaz’ettiği hükümlerin ışığında yaşama kadar değerli değildir. Evet,
asıl ehemmiyet verilmesi gereken husus, Kur’ân’ın muhtevasına ve iç
derinliklerine ulaşarak onu hayatın esası kılma meselesidir. Aksi hâlde, Kelâm-
ı İlâhî, yüksek raflarda, kadife bohçalar içerisinde bütün ihtişamıyla muhafaza
edilse ve sürekli öpülüp başlara konulsa da, o yine mehcur sayılır. Yüce Kitap,
muhtevasını temsil eden insanların olmadığı bir yerde gariptir ve kendini ifade
edemiyor demektir.

Zannediyorum, günümüzde Kur’ân-ı Kerim’i tilâvetiyle, mealiyle ve
tefsiriyle bilen çok insan var. Fakat, bu bilme, çoklarında nazarî
Müslümanlıktan öteye geçmiyor. Oysa, esas olan amelî Müslümanlıktır ve onun
adı da diyanettir. Diyanet, Kur’ân ışığının zeberced bir prizmadan hayatın içine
akması, onu yoğurması ve şekillendirmesidir; ilâhî mesajın hayata hayat
olmasının adıdır. Evet, dine sahip çıkabilir ve din adına bazı hakikatleri dile
getirebilirsiniz; ama seslendirdiğiniz o hakikatler kendi hayatınıza yön
vermiyorsa, hem şahsî dünyanız adına kusur ve hatalardan kurtulamaz, hem de
başkalarına müessir olamazsınız. Çünkü, Allah’ın inayetiyle, müessir olan
diyanettir; hiç çarpıtmadan, hiç kırmadan, hiç çatlatmadan o dinin emirlerini



kemâl-i hassasiyetle yerine getirmek, haramlarına karşı çok titiz hareket etmek
ve sürekli Allah mârifeti, Allah muhabbeti, Allah mehâfeti, Allah aşkı ve Allah
iştiyakıyla oturup kalkmaktır.

Bu itibarla da, Kur’ân, bu ölçüde canlı, şuurlu ve iradeli temsilcilerini
bulamadığı her devirde hazin bir gurbet yaşamıştır, bugün de bir ölçüde
yaşamaktadır. Böyle bir gurbet de, onun mehcur ittihaz edilmesi demektir. O
mükemmel Kitap, ancak mükemmel bir temsilci kadrosu sayesinde, sesini-
soluğunu âleme duyurabildiği zaman garip ve mehcur olmaktan kurtulacaktır.

Soru: Zaman zaman dile getirilen ve zâhiren kulağa da hoş gelen “Kur’ân
Müslümanlığı” tabiri, hususiyle bazı kesimler tarafından telaffuz edilince
bir kısım soru işaretlerini netice veriyor. “Kur’ân Müslümanlığı” ifadesi
doğru mudur, yoksa bu söz ve anlayışın arkasında başka maksatlar mı
vardır?

Cevap: Bir mânâda, hepimiz Kur’ân Müslümanlarıyız. Çünkü, onun nuru
sürekli hayatımıza akıyor ve bizi o besliyor. Evet, bizim can damarımız,
havamız ve ziyamız Kur’ân’dır. Ebedlere kadar var olabilmemizin temel direği
Kur’ân’dır. Kur’ân, bazen ciddî bir merak ve iştiyakla, kimi zaman da bir
tereddüt ve ürperti ile beklediğimiz öbür âlemlerin haritası, tarifnâmesi ve
rehberidir. O, insanî kemalât yolunda bizi asla yanıltmayan bir terbiye kitabı,
bir mârifet mecmuası ve bir ilimler ansiklopedisidir. Bizim şahsî, ailevî,
içtimaî, iktisadî, siyasî ve idarî hayatımızı tanzim eden bir kanunlar
külliyatıdır; ihtiva ettiği dua, zikir, fikir ve münâcâtlarla seyr ü sülûk
rehberimizdir. Dahası Kur’ân, başta Sünnet olmak üzere diğer şer’î delillerin
de kendisine dayandığı temel kaynağımızdır.

Bu zaviyeden, her müslim bir Kur’ân Müslümanıdır; elhamdülillâh, biz de
Kur’ân’a göre Müslümanız. Gerçi, Kur’ân’ı temsilde hatalarımız ve
boşluklarımız bulunabilir; pek çok eksik ve kusurlarımız olabilir, belki bu
açıdan sorguya da tâbi tutulabiliriz; en azından bazılarımız itibarıyla Kur’ân’ı
hakkıyla temsil ettiğimiz söylenemez. Fakat, yine de –elhamdülillâh– biz,
Kur’ân’ın Müslümanlarıyız.

Ne var ki, günümüzde “Kur’ân Müslümanlığı” sözü ile, özellikle Sünnet’i ve
diğer edille-i şer’iyeyi dışlayarak İslâm’ı yalnızca Kur’ân’a göre yorumlamayı
esas edinen bir anlayış nazara verilmektedir. Bu açıdan da, bu tabiri masum bir
isimlendirme olarak kabul edemeyiz.

Sünnet-i Seniyyeden Koparılan Kur’ân
Mehcurdur!



Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz Kur’ân ile nefes alıp
verir, onunla göklerle irtibata geçer, onunla rahmet damlaları gibi yerdeki
varlıkların imdadına koşar, onunla zulmetlerle savaşır ve onunla ışık olur her
yana yağardı. Rehber-i Ekmel’in ilk muhatapları olan sahabe efendilerimiz
ashab-ı lisandı; onlar dili çok iyi bilir, neyin ne ifade ettiğini çok iyi anlarlardı.
Fakat, nâzil olan âyetler arasında, o firaset ve fetanet insanlarının dahi kendi
idrak ufuklarıyla halledemedikleri meseleler olurdu.

Dolayısıyla, ashab-ı kiram, içinden çıkamadıkları meseleleri hemen
Hikmetin Lisan-ı Fasîhi’ne (aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslimât) sorarlardı.
Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer ve Âişe Validemiz (radıyallâhu anhüm
ecmaîn) gibi zekâ, hafıza ve idrak seviyeleri itibarıyla içimizde hayranlık
duygularını uyandıran büyük sahabiler bile, pek çok mevzuyla alâkalı “Yâ
Resûlallah, bu ne demektir?” “Yâ Resûlallah, şunun mânâsı nedir?” şeklindeki
sualleriyle istifsarda bulunurlardı. Demek ki, Sâdık u Masdûk Efendimiz’in
rehberliği, ışık tutması, şerhi ve izahı olmasaydı, dini kendilerinden
öğrendiğimiz o sâbikûn u evvelûn dahi Kur’ân’ı kendi başlarına tam olarak
anlayamayacaklardı. Zaten, herkes Kur’ân’ı kendi kendine anlayıp ondan
hükümler istinbat edecek olsaydı, bir peygamberin gönderilmesine ihtiyaç mı
kalırdı?

Evet, hiçbir zaman bitip tükenme bilmeyen o Kur’ân hazinesinin kapılarını
açmaya yönelik soruların yanı sıra, Peygamber Efendimiz’in bizzat kendisine
tevcih edilen pek çok sual, halledilmesi gerekli olan pek çok müşkil, ümmetiyle
alâkalı dinî, içtimaî, iktisâdî, siyasî pek çok mesâil vardı ki, Beyan Sultanı,
kalb-i pâki ve lisan-ı nezîhi ile onların hepsini cevaplayıp müşkilleri hal,
mübhemleri şerheder; Kur’ân ile gelen pek çok mutlak emri takyîd, mukayyedi
ıtlâk, husûsîyi ta’mîm, umûmîyi de tahsîs buyurarak, Kur’ân mesajının yanında
kendi ifade ve beyanlarının rükniyetini de ihtarda bulunurdu. Meselâ;
Kur’ân’da mücmel olarak zikredilen namazı bütün rükünleri, şartları, sünnetleri
ve âdâbıyla; hacc-ı ifradı, kıranı, temettuu ve bütün teferruatıyla; nisâbı,
nevileri ve edâ keyfiyetiyle zekâtı ayrıntılı olarak anlatırdı. Kur’ân-ı Kerim’de
genel olarak ele alınan mevzuların istisnalarını gösterir; mutlak olarak
zikredilen hükümleri takyîd ederdi. Bazen de âyet-i kerimelerde tek kelime ile
dahi temas edilmeyen meseleleri müstakillen hükme bağlardı.

Binaenaleyh, ilk asırdan bugüne kadar, sünnet-i seniyye, din ve dinî hayata
esas teşkil etmesi bakımından hep Kur’ân’la beraber mütalâa edilmiştir.
Öyleyse, ne onu Kur’ân’dan, ne de Kur’ân’ı ondan tecrîd etmek mümkün
değildir. Vahy-i gayr-i metluv olan hadisleri devreden çıkarmak ve onları
vahy-i metluv olan Kur’ân’dan koparmak da bir yönüyle Kur’ân’ı mehcur hâle



getirmek demektir. Cenâb-ı Hakk’ın beyanını Resûl-i Ekrem Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) sünnetini hesaba katmadan ele almak, bir mânâda,
Allah’ın elçisinin vahye dayalı açıklamaları yerine beşerî ve nefsî yorumları
ikâme etmek sayılır. Bu aynı zamanda, Kelâm-ı İlâhî’nin, Resûlullah’a ittiba ile
alâkalı emirlerini görmezlikten gelmektir ki, böyle bir anlayışı “Kur’ân
Müslümanlığı” addetmek de mümkün değildir.

Diğer taraftan, İslâm uleması, dinî delilleri iki ana başlık altında mütalâa
etmişlerdir: Birincisi; Kur’ân, Rehber-i Ekmel’in söz, fiil ve takrirlerini ihtiva
eden Sünnet, İcmâ (İslâm fıkhına ait fer’î bir hükümde, muasır bütün
müctehidlerin ittifak etmeleri) ve Kıyas (aralarındaki illet benzerliğinden
dolayı, iki şeyden birinin hükmünün mislini diğerine de uygulama) olmak üzere
“aslî deliller”dir. İkincisi ise, genel olarak Maslahat, Örf, İstihsan, İstishab,
Şer’u men kablena ve sahabi kavli gibi şubelere ayrılan “fer’î deliller”dir.

Bütün bu delilleri hesaba katmadan Kur’ân’ı kendi enginliğiyle
kavrayamazsınız. Kur’ân-ı Kerim’in doğru anlaşılması için, onu sünnet-i
seniyyenin rehberliğinde okumak gerektiği gibi, âyetlerin tespitinden onların
hakikî mânâlarının tayinine kadar pek çok meselede o ilk safı teşkil eden ve
ilâhî takdire mazhar olan ashab-ı kiramın mütabakatlarına ve onların
tefsirlerine vâkıf olmak da lâzımdır. Kalbleri tir tir titreyerek, Allah’ın
kelâmından O’nun muradını anlamaya çalışan Sahabe efendilerimizin, üzerinde
icma ettikleri meseleleri ve kıyas neticesinde ortaya koydukları hükümleri iyi
bilmek icap etmektedir.

Ashab-ı güzînden sonra da ilk asırlardaki selef-i salihîn efendilerimiz,
zamanın değişmesiyle ortaya çıkan hayatla alâkalı boşlukları çeşitli
istinbatlarla doldurmuşlardır. Duygu safveti ve ihtiyaç tezkeresiyle İlâhi
Kelâm’a mürâcaat eden bu rabbânîler, icmâ ve kıyas sayesinde, dinin kendi
gücünü bir kere daha ifade etmesine zemin hazırlamışlardır. Zamanı,
konjonktürü ve değişen şartları gözeterek, içtihada ve istinbata açık yanlarıyla
İslâm’ı içinde yaşadıkları asrın idrakine göre daha bir gür sedayla
seslendirmişlerdir. Bu açıdan da, biz Asr-ı Saadet’ten bugüne dek selef-i
salihînin üzerinde hassasiyetle durduğu, yaşadığı, koruduğu, salıkladığı ve
sonraki nesillere emanet bıraktığı Müslümanlıkla Müslümanız elhamdülillâh.

Kur’ân’ın Hakikî Tercümesi Kâbil Değildir!
Öyle anlaşılıyor ki, bazıları “Kur’ân Müslümanlığı” derken, bir dönemde

muannid bir Kur’ân düşmanının, ona karşı dehşetli bir plân çevirmesi, “Kur’ân
tercüme edilsin, ta ne mal olduğu bilinsin.” (!) demesi ve onun yerinde
okunması için tercümesinin yapılmasını arzulaması misillü gizli bir maksat



taşıyorlar. Zâhiren Kelâm-ı İlâhî’ye inanıyormuş ve onu takdir ediyormuş gibi
görünüyorlar; fakat, sözde Kur’ân dellâllığı perdesine sığınarak hadis-i
şerifleri, sünnet-i seniyyeyi ve sâir edille-i şer’iyeyi metruk kılmak için
uğraşıyorlar.

Tabiî ki, sathî de olsa bir malûmat edinmek, belli mülâhazaları öğrenmek ve
zor anlaşılan bir kısım ifadelerle alâkalı bazı ipuçları elde etmek için Yüce
Kitabımızın açıklamalı bir mealine müracaatta bulunmak her zaman faydalı
olur. Selim akıl, selim his, selim kalb ve temiz vicdan sahibi bir insan
tarafından hazırlanan böyle bir meal, Kur’ân etrafındaki şüphe fırtınalarına ve
vesvese rüzgârlarına karşı bir sera vazifesi görebilir. Fakat, hiçbir meal
Kur’ân’ı bütün mânâları, mazmunları ve muhtevası ile ihata edemez.
Meallerden, şerhlerden, tevillerden ve tefsirlerden faydalanılır, ancak bunlar
İlâhî Kelâm’ın yerine konamaz; dahası, Kur’ân sadece onlarla yeterince
anlaşılamaz. Goethe’nin Faust’unu ilk okuduğum zaman neredeyse hiçbir şey
anlamamıştım; hatta o eserde bir derinlik göremediğim için bu meşhur edibin
koca bir dünya tarafından takdir edilmesine de şaşırmıştım. Ne zaman sonra
Ord. Prof. Sadi Irmak’ın şerhini de ihtiva eden bir Faust tercümesi okuyunca,
işte o vakit bazı ifadelerdeki enginliği bir nebze kavrayabilmiştim. Şimdi şöyle
bir düşünün; “Goethe kim, Shakespeare kim, Tolstoy kim? Nihayet bunlar birer
beşer; onların eserleri Kelâm-ı İlâhî yanında ne ifade eder ki? Fakat, asıllarıyla
aynı mânâyı ve tadı verecek şekilde onları dahi tercüme etmek mümkün
değildir. Bir de söz konusu Allah Kelâmı olunca, onu topyekün mânâ, mazmun
ve muhtevası ile aksettirecek bir tercüme yapmak bütün bütün imkânsızdır.
İşâratü’l-İ’câz ve Yirmi Beşinci Söz gibi eserlerde genişçe üzerinde durulduğu
gibi, Kur’ân-ı Kerim’in o kadar vücuhu ve öyle enginlikleri vardır ki, tercüme
sayesinde onların tamamını ortaya koyabilmek muhaldir. Bu açıdan da, Hazreti
Üstad’ın dediği gibi, “Kur’ân’ın hakikî tercümesi kâbil değildir; lisan-ı nahvî
olan lisan-ı Arabî yerinde Kur’ân’ın meziyetlerini ve nüktelerini başka lisan
muhafaza edemez ve her bir harfi, on adetten bine kadar sevap veren kelimât-ı
Kur’âniye’nin mucizâne ve cemiyetli tabirlerinin yerini, beşerin âdi ve cüz’î
tercümeleri tutamaz, onun yerinde camilerde okunamaz!”15

Bütün bu meseleleri nazar-ı itibara alınca, “Kur’ân Müslümanlığı”
ifadesinin ve bu ifadeyle ortaya konan anlayışın iyi niyete makrun bulunduğunu
ve Kur’ân’a saygının ifadesi olduğunu zannetmiyorum. Bu anlayışın
temsilcilerinin çoğunun fantezi peşinde koştuklarını, bir lüks zaafına düçar
olduklarını ve hatta bazılarının, megalomaniye yakalandıklarını, herhangi bir
farklılık ortaya koyarak kendini ifade etme kompleksi yaşadıklarını
düşünüyorum. Bunların, İbn Cerir et-Taberî, Fahreddin Râzî, Âlûsî Bağdâdî,



Celâleddin es-Suyûtî, İmam Kuşeyrî ve çağımızın allâmesi Hazreti
Bediüzzaman misillü yüce kâmetler tarafından izah edilmiş ve çağın
ihtiyaçlarına göre yeniden ele alınıp anlatılmış ulvî hakikatlere ters gibi
görünen hususları dile getirmelerini “Ben de varım, ben de bilirim!” diyerek
bir kısım lükslere başvurma zaafı olarak görüyorum.

Ayrıca, “Kur’ân Müslümanlığı” diyen kimselerin ortaya koydukları
Müslümanlık tarifleri ve anlayışları da birbirini tutmuyor. Zaten, duygu
duruluğundan ve kalb safvetinden mahrum kimselerin anlayışlarının aynı olması
düşünülemez. Çünkü, merkezden ve ana hattan ayrılan kimse, tâli bir sürü yola
sapmaktan kurtulamaz. Nitekim, Cenâb-ı Hak, “İşte Benim dosdoğru yolum.
Ona tâbi olun. Sakın, sizi Allah’ın yolundan ayıracak başka yollara
uymayın.”16 buyurmuştur. Evet, Kur’ân-ı Kerim’i ve din-i mübîni, sahabe-i
kiramın anladıkları ve yaşadıkları gibi kabul etmeyenlerin, akla hayale
gelmedik patikalara, farklı farklı yollara sapmaları kaçınılmaz olur. Zira, o
takdirde herkes kendi kafasına ve hevasına göre uygulamalara dalar, düşünce
inhiraflarına kayar. Hâsılı; asıl “Kur’ân Müslümanlığı”, Hazreti Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz’in, Kur’ân
âyetlerinin yanı sıra kendi ifade ve beyanlarıyla da tebliğ ettiği, sonra da İnsan-
ı Kâmil oluşuna muvafık bir keyfiyette mükemmel bir temsille ortaya koyduğu
ve ashab-ı kiram efendilerimizin de Rehber-i Ekmel’den öğrenip uyguladıkları
Müslümanlıktır. Selef-i salihîn tarafından, aslî ve fer’î bütün deliller
gözetilerek çerçevesi belirlenen bu İslâm anlayışını bırakıp, heva ve hevesine
fikir sureti vererek Kelâm-ı İlâhî’ye sahip çıktığını iddia edenlerin yaptıkları,
olsa olsa, Kur’ân-ı Kerim’i mehcur tutmaktır.
1 Furkan sûresi, 25/30.
2 et-Taberî, Câmiu’l-beyân 19/9; İbn Ebî Hâtim, et-Tefsîr 8/2687.
3 Furkan sûresi, 25/30.
4 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/265; el-Bezzâr, el-Müsned 9/427.
5 el-Halebî, es-Sîratü’l-Halebiyye 3/343.
6 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/265; el-Bezzâr, el-Müsned 9/427.
7 Hicr sûresi, 15/9.
8 Bkz.: Bakara sûresi, 2/97; Şuarâ sûresi, 26/193; Tekvir sûresi, 81/19-21.
9 Bkz.: ez-Zemahşerî, el-Keşşâf 2/15; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  60/167.
10 Bkz.: En’âm sûresi, 6/25; Enfâl sûresi, 8/31; Nahl sûresi, 16/24…
11 Bkz.: En’âm sûresi, 6/148; Nahl sûresi, 16/35; Sebe sûresi, 34/43.
12 Bkz.: Buhârî, tefsîru sûre (26) 2, (34) 2, (111) 1; Müslim, îmân 355.
13 Bkz.: İsrâ sûresi, 17/40; Sâffât sûresi, 37/149-150.
14 Tevbe sûresi, 9/30.
15 Bediüzzaman, Sözler s.500 (Yirmi Beşinci Söz, Emirdağ Çiçeği).
16 En’âm sûresi, 6/153.



Öfkene Hâkim Ol!..
Soru: Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in,

kendisinden nasihat isteyen insana “Gazaplanma!..” demesini o şahsa özel
bir ikaz olarak mı, yoksa herkese yönelik umumi bir öğüt şeklinde mi
değerlendirmek gerekir?

Cevap: Cennet’e ve Cemâlullah’ı görmeye müştak yaşayan ashab-ı kiram
efendilerimiz, kendilerine ebedî saadetin kapısını açacak amellerin peşine
düşmüş; hemen her fırsatta Rehber-i Ekmel (aleyhi ekmelüttehâyâ) Efendimiz’e
bu hususta sorular tevcih etmiş ve aldıkları cevaplara göre bir hayat tarzı
belirlemişlerdir. Onlardan bazıları, kendileri için hayatî ehemmiyeti olan
mevzuları ve en çok dikkat etmeleri gereken meseleleri öğrenme maksadıyla,
Resûl-i Ekrem’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) kişiyi Cennet’e götürecek az
ve öz bir ameli haber vermesi talebinde bulunmuşlardır. Hadis kitaplarında bu
şekilde soru soran şahısların isimleri bazen kaydedilmiş, bazen de –şayet soru
ve cevap o şahıs hakkında suizanna sebep olabilecek gibi ise– hiç isim
zikredilmeden özellikle Habîb-i Edîb’in nasihati üzerinde durulmuştur.

Gazap Duygusu ve Onun Dengelenmesi
Hazreti Ebû Hüreyre’nin (radıyallâhu anh) rivayet ettiği şu hadis-i şerifte de

böyle bir hâdise anlatılmaktadır: Bir adam Allah Resûlü’ne “Bana nasihat
et!” dileğinde bulundu. Resûlullah ona, “Gazaba kapılma, öfkelenme!..”
buyurdu. Bunun üzerine, o şahıs, Resûl-i Ekrem’den tekrar tekrar nasihat
etmesini istedi; Sâdık u Masdûk Efendimiz de her defasında ona
“Gazaplanma!..” öğüdünü verdi.1

Bilindiği üzere, “gazap”, infiâle kapılma, öfke, hışım, aşırı hiddet, hoşa
gitmeyen bir hâdise karşısında intikam arzusuyla heyecanlanma ve saldırganlık
hâli gibi mânâlara gelmektedir. Aslında, bu duygu, su-i istimal edilmediği
takdirde, hariçten gelen hücumları önlemek için itici bir kuvvet ve tedbirli
olmaya yarayan bir güçtür. Cenâb-ı Allah insana, dışarıdan gelecek
saldırılardan kendisini muhafaza etmesi için “kuvve-i gadabiye” (öfke hissi)
dediğimiz duyguyu vermiştir. İnsanın, mücahede etmesi gereken yerlerde güç ve
kuvvetin hakkını vermesi, yiğit ve yürekli olması icap eden durumlarda
cesaretli davranması ve ırzını, namusunu, vatanını, canını, malını, nefsini ve
neslini koruması ancak bu duygu sayesinde mümkün olmaktadır.

Bazıları, gazap hissinin de bir yaratılış gayesi olduğunu bilemez ve normal
insanları çok kızdıracak meseleler karşısında dahi öfke tavrı ortaya



koyamazlar; dahası hiç korkulmayacak şeylerden dahi korkar, sürekli
vehimlerle oturup kalkar ve değişik paranoyalarla hayatı yaşanmaz hâle
getirirler; bunların hâlini “cebânet” (korkaklık) kelimesi ifade eder. Fakat, bazı
insanlar da vardır ki, onlar hiç yoktan yere küplere binerler, en önemsiz
hâdiseler karşısında dahi aşırı hiddet gösterirler ve bir anda saldırganlaşırlar;
âkıbeti hiç düşünmeden, ölçüsüzce ve muhâkemesizce her işe girişir ve neticesi
mutlak felâket olan tehlikelere bile pervâsızca atılırlar. Kuvve-i gadabiyenin bu
ifrat hâline de “tehevvür” (korkusuzluk ve saldırganlık) denir. Bu duygunun, adl
ü istikamet üzere olanına ise, “şecâat” adı verilir. Evet, bütün kin, nefret, hınç,
hiddet, dargınlık ve kızgınlığın menşei sayılan gazap hissi, selim fıtratların
öfkesine sebep olacak vâkıalar karşısında kızmasını da bilme, hiddeti
gerektiren durumlarda hiddet gösterme, korkulacak şeyler karşısında temkinli
davranma ve onları telâşa kapılmadan savmaya çalışma anlamındaki yiğitçe
duruşun, yani “şecâat”in de kaynağıdır. Bu itibarla, kuvve-i gadabiye,
tabiatımızın bir parçasıdır ve böyle çok önemli hususları temin etmek için
mahiyetimize konmuştur.

Dolayısıyla, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun kendisinden nasihat isteyen
sahabîye defalarca ْبَضَْغت Gazaba kapılma!.” demesi, hepimiz için çok“ َال 
önemli bir ikazdır. Çünkü, gazap insanın en zayıf damarlarından biridir. Maruz
kaldığı kabalıkları dahi vicdan genişliğiyle karşılayabilecek, öfke hissini
kolaylıkla dengeleyebilecek ve bunu yaparken de ifratlardan, tefritlerden uzak
kalarak istikamet üzere olabilecek insan sayısı çok azdır. Bunu başarabilmek
iradeye vâbestedir ve hususî cehd istemektedir.

Haddizatında, gazap muvakkat bir cinnettir. Öfkeyle köpürmüş bir insanın o
esnadaki tavır ve davranışları iyi bir psikiyatri uzmanı tarafından
değerlendirilse ve o anda bir psikanaliz yapma imkânı olsa, onun hâlini
şizofreni kategorilerinden birine irca etmek mümkün olacaktır. Çünkü, aşırı
öfke aklın afetidir; şuurlu bir varlığı bile mecnun hâline getirip vahşi bir
hayvana dönüştürebilir. Zira hiddet, akıl ve idrakin yerine kontrolsüz his ve
heyecanı ikâme eder; insanı, insan olma çizgisinin altına düşürür. Zaten, gazap
aklı perdelediği içindir ki, onun bir derecesi ve neticesi cinnet olarak
görülmüştür. O hâldeki birinin, kanun ve kural tanıması, bir nasihatçinin
sözlerine kulak vermesi çok zordur. Nitekim, Söz Sultanı (aleyhissalâtu
vesselâm) şöyle buyurmuştur: “Kuvvetli kimse, (güreşte hasımlarını mağlûp
eden) sırtı yere gelmez pehlivan değildir; hakikî kuvvetli, öfkelendiği zaman
nefsini yenen, gazap anında kendisine hâkim olan insandır.”2

Hadislerin Ezberlenmesinde



Şok Tesiri Mülâhazası
Diğer taraftan; Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in

“Öfkene hâkim ol!” ikazı her ne kadar bütün mü’minlere şamil olsa da,
hususiyle karşısındaki o şahsı muhatap alarak irşadda bulunması ve aynı
nasihatını birkaç kere tekrarlaması, soru soran şahsın hâl ve tavırlarında
gördüğü bir asabîlikten dolayı onu ta’dil etme gayesini de akla getirmektedir.

Zira, Allah Resûlü, nasihat isteyenlere onların ihtiyaçlarına göre
tavsiyelerde bulunurdu. O engin firasetiyle herkesi en isabetli şekilde tahlil
eder ve söyleyeceklerini onların mizaçlarını nazar-ı itibara alarak söylerdi.
Nebiler Serveri, insanları karakterleriyle ve tabiatlarının temel çizgileriyle
tanır; onların zaaflarını ve boşluklarını çok iyi bilirdi. Dolayısıyla, mübarek ve
objektif bir emrini ortaya koyarken, çoğu zaman bunu, ta’dil edilmesini çok
önemli gördüğü bir insanın şahsında yapardı. Meselâ; gecesinin tamamını
uykuda geçiren birine seherî olmayı tavsiye eder, seherlerde bâd-ı tecellî
estiğini hatırlatır ve böylece onun şahsında herkesi seherî olmaya çağırırdı.
Fakat, bunu bilhassa öyle bir sahabîye söylerdi ki, o şahıs, bir yanlışının
düzeltilmesine matuf söylenmiş olsa bile, Kainâtın Medar-ı İftiharı’ndan hem
de bizzat kendisine hitaben duyduğu bu nasihatı çok büyük bir iltifat kabul
ederdi. “Alemlerin Efendisi bana teveccüh buyurdu, iltifatta bulundu ve şu
mevzuda nasihat etti.” der; Peygamberler Sultanı’nın hitabına mazhar olma
mülâhazasının şokuyla o meseleyi kabullenir, içine sindirir, –moda tabirle–
içselleştirir (özümser) ve duyduğu sözü kelimesi kelimesine hıfzederdi.

Aslında, hadis-i şeriflerin öğrenilip ezberlenmesi mevzuunda söz konusu
olan “şok tesiri mülâhazası” hemen her devirde herkes için geçerlidir. Siz de,
veli gördüğünüz, Allah’a yakın bildiğiniz ve kendisine keramet atfettiğiniz bir
zattan duyduğunuz “Şöyle yürüyün, böyle oturup kalkın, şu şekilde hareket
edin...” türünden sözleri –hele bir de doğrudan size söylenmişse– kelimelerin
yerlerini bile değiştirmeden hıfzedersiniz ve hayat boyu unutmazsınız.

Bu açıdan, Peygamber Efendimiz’in ikazlarında bu “şok tesiri mülâhazası”nı
da hesaba katmak gerekir. Meselâ; Allah Resûlü, birine “Nazarlarına dikkat
et!”,3 başka birine “Anne-babanın hukukunu gözet!”,4 bir diğer sahabîye
“Gecelerini ihya et!”5 buyurmuştur. Aslında, bu hususlar her mü’min için çok
önemli birer nasihattir. Fakat, Hikmetin Lisan-ı Fasîhi Efendimiz, bu
nasihatlerini seslendirmek için öyle muhataplar seçmiştir ki, hem umum
mü’minlere diyeceğini demiş, hem soru soranları tek tek irşad etmiş, hem de
Enbiyalar Sultanı’na muhatap olma payesiyle taçlandırdığı bu insanların
kendileriyle alâkalı o ulvî hakikatleri şok tesiriyle iyice öğrenip orada



bulunmayan kimselere de nakletmelerine zemin hazırlamıştır.
Dahası, Resûl-i Ekrem’in irşadlarını ve seçtiği muhatapları nazar-ı itibara

alırken, Fetânet-i A’zam Sahibi’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) firasetini
gözetmenin yanı sıra, meseleyi Allah’ın denk getirmesi ve uygun vasatı
halketmesi şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Cenâb-ı Hakk’ın tevafuk
ettirmesi şeklinde bakarsanız, o zaman hâdise daha müthiş ve semavî bir hâl
alır. Allah Teâlâ, Habîb-i Edîb’ine öyle bir şahsı muhatap kılmıştır ve o
esnada orada öyle insanları bir hedef kitle hâline getirmiştir ki, o sözlerin tam
orada, o şahsa hitaben söylenmesi ve onu herkesten ziyade işte oradakilerin
dinlemesi lâzımdır. Böylece, Rehber-i Ekmel, o zatın şahsında diyeceğini
diyecek, mesajını verecektir; o insan da, evvelen ve bizzat kendisiyle alâkalı
olan o sözleri çok iyi hıfzedecek, hiç unutmayacak, gezdiği her yerde onu
başkalarına da anlatacak ve o hakikatin mübelliği olacaktır.

Öfkeyi Doğru Tarafa Yönlendirmeli!..
Diğer taraftan, selef-i salihînin de belirttiği üzere, sohbetimize mevzu teşkil

eden hadis-i şerifteki ْبَضَْغت Öfkelenme!” sözünün mânâsı hiç kimseye ve“ َال 
hiçbir şeye kızma, hiç hiddet gösterme, asla öfke izhar etme demek değildir.
Zira, öfkenin kendisinin yasaklanması mevzubahis olamaz. Çünkü, daha önce de
üzerinde durulduğu gibi, öfke tabiî bir duygu ve fıtrî bir hâldir; insanın
cibilliyetinden sökülüp atılamaz. Dolayısıyla, öfkeyi bütün bütün yasaklamak,
muhali teklif etmek mânâsına gelir. Öyleyse, hadis-i şerifteki emirden murad,
bu konuda yapılacak temrinler sayesinde gazap duygusunun zimamını akıl ve
iradenin eline vermek ve böylece öfkenin yönünü değiştirmektir.

Bu hususa dikkat çeken Nur Müellifi, istikbal endişesi, hırs ve inat gibi fıtrî
duyguların yok edilemeyeceğini, bunların her birinin meşru bir kullanma yeri ve
yönü bulunduğunu; dolayısıyla, bu kuvveleri yok etmeye değil, onları hayır
yolunda kullanmaya çalışmak gerektiğini anlatır. İnsana verilen mânevî güç,
kuvvet ve duyguları nefis ve dünya hesabına istimal etmenin kötü ahlâka ve
israfa sebep olacağını; fakat, hafiflerini dünyevî işlere ve şiddetlilerini de
uhrevî vazifelere sarf etmenin ise, güzel ahlâkı ve saadet-i dareyni netice
vereceğini ifade eder. Hazreti Üstad, bu konuda nihaî hükmünü verirken şöyle
der:

“Tahmin ederim ki, nâsihlerin nasihatlerinin şu zamanda tesirsiz kalmasının
bir sebebi şudur: Ahlâksız insanlara “Haset etme, hırs gösterme, adâvet etme,
inat etme, dünyayı sevme.” derler; yani, “Fıtratını değiştir” demek gibi, zâhiren
onlarca mâlâyutak bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki, “Bunların yüzlerini



hayırlı şeylere çeviriniz, mecrâlarını değiştiriniz”; o zaman, hem nasihat tesir
eder, hem daire-i ihtiyarlarında bir emr-i teklif olur.”6

Şu hâlde, hâlis mü’min öfkesinin yönünü Allah’ın razı olmadığı işlere tevcih
etmelidir. Nefsinin isyanlarına karşı öfkelenip onun terbiyesine koyulmalı,
gazap hislerini Müslümanlara zulmedenlere yöneltip dinin ihyası ve diyanetin
te’yidi için daha çok çalışmalıdır. Kendisini sık sık kontrol etmeli ve şayet
öfkesi Allah için değilse, hatta ona azıcık da olsa nefsânî hisler karışmışsa,
hemen susmasını bilmeli, hiddetini dindirmeli, sakinleşmeli ve affedici
olmalıdır. Şu hâdise bu mevzuya ne güzel misaldir:

Hazreti Ömer’in Hakperestliği
ve Müsamaha Yolu
Bir gün, Hazreti Ömer’in (radıyallâhu anh) ganimet dağıttığı bir sırada,

Uyeyne İbn Hısn gibi yeni ihtida etmiş bazı kimseler kendi paylarına razı
olmuyor ve daha fazlasını istiyorlar. Hatta henüz İslâm ahlâkıyla bezenememiş
bir-iki tanesi haddi aşıp küstahça davranıyorlar. Meselâ, Uyeyne İbn Hısn, “Ey
Hattab’ın oğlu, yeter artık! Sen bize bol vermediğin gibi, aramızda adaletle
de hükmetmiyorsun!” diyor. Hazreti Ömer Efendimiz hak etmediği bu ithama
mukabil biraz öfke izhar ediyor. Zaten, adalet timsali Ömer (radıyallâhu anh)
gibi kılı kırk yaran bir insanın böyle bir tavır karşısında gazaplanmaması
mümkün değil. Zira, onun bambaşka bir hakperestliği var. Mevlâna Şiblî, onun
hayatını anlatırken der ki “Ömer’in adaleti ve hakperestliği Ömer’e dost
bırakmadı.”7 Evet, Allah Resûlü’nün Halifesi, herkesin hakkını gözetme ve her
hak sahibine hakkını verme mevzuunda çok hassastır; ne pahasına olursa olsun
doğruluktan hiç ayrılmaz. Bu hassasiyetine rağmen, öyle yakışıksız bir sözü
duyunca elindeki dirresiyle (kırbacıyla) adama dönüyor ve üzerine
yürüyecekmiş gibi bir hâl alıyor.

O sırada, Hazreti Ömer’in de yakınlarından olan ve çoğu zaman onun istişare
heyetinde yer alan Hurr İbn Kays (radıyallâhu anh) hemen öne atılıp, “Ey
Mü’minlerin halifesi, Allah Teâla Hazretleri Resûl-i Ekrem’ine, “Sen af ve
müsamaha yolunu tut, iyiliği emret, cahillere aldırış etme!”8 buyurmuştur.
Bu adam da cahillerden biridir!” diyor. Bu ikazı duyan Hazreti Ömer, olduğu
yerde kalıyor ve artık Uyeyne’ye hiçbir şey demiyor, hiçbir şey yapmıyor.
Böyle bir ilâhî tembihin hatırlatılması karşısında Emirü’l-mü’minîn’in bütün
hiddeti diniyor.9 (Doğrusu, Habîb-i Ekrem’in en öndeki dostlarından olan
Hazreti Ömer Efendimiz hakkında gazap öfke, hiddet... gibi herkes için
kullandığımız kelimeleri kullanma mevzuunda çok korkuyorum; bir hakikati



nazara vermek için mecburen bu kelimeleri istimal ettiğim için onun
ruhâniyetinden özür diliyorum.)

İşte bu, hakperestlik duygusu içinde, kılı kırk yararcasına yaşama ve yerinde
gazap hissini de bastırma demektir. Hazreti Ömer Efendimiz’in bu hasletinden
dolayıdır ki, o, ِّقَحْلا َدْـنِع  ُفاَّقَوَْلا   sözüyle anılır olmuştur.10 Bu tabir, “her
zaman doğrunun yanında yer alan, hak ve adaletten asla ayrılmayan, kendisinin
rağmına olsa da mutlaka hakka boyun eğen, Kitabullah’ın hükmüne gönülden
rıza gösteren ve hakkın söz konusu olduğu yerde anında frenlemesini bilen
insan” demektir. Hazreti Ömer, yumruğunu kaldırıp tam hasmının gözüne
indireceği bir anda, hakkın hatırı için öfkesini yutarak kollarını hafifçe iki
yanına salıverecek kadar duygularına hâkim bir insandır. Şüphesiz onun bu hâli,
11 َظْیَغْلا َنیِمِظاَكْلاَو   hâlis mü’minlerin ve takva ehlinin de hâlidir.

Nitekim, Kur’ân-ı Kerim, “O müttakîler ki, bollukta da darlıkta da Allah
yolunda infakta bulunurlar, kızdıklarında öfkelerini yutar, insanların
kusurlarını affederler. Allah, böyle iyi davranan ihsan ehlini sever.” 12

mealindeki âyet-i kerimede öfkesine mağlûp olmayanları, bilâkis onu yenip akl-
ı selimle hareket edenleri َظْیَغْلا َنیِمِظاَكْلاَو   ibaresiyle nazara vermektedir.

َظْیَغْلا َنیِمِظاَكْلاَو   ifadesindeki َظْیَغَْلا  kelimesi, gadabın aslı ve özüdür; hoşa
gitmeyen bir şey karşısında insan tabiatının hiddet, kızgınlık ve hınçla
heyecanlanması demektir. َنیِمِظاَكَْلا  ifadesi ise (bu kelimenin tekili

ُمِظاَكَْلا ’dır), deriden yapılmış su kabının ağzını bağlamak mânâsına gelen
ٌمْظَك  kelimesinden türetilmiştir; öfkesini yutan, hiddet ateşini sabırla içinde

tutup boğarak söndüren, zarar gördüğü kimselerden öç almaya gücü ve kudreti
bulunduğu hâlde intikama kalkışmayan ve kötülük edenlere karşı afv ile
muamelede bulunan kimselerin unvanı olarak kullanılmıştır.

Mezkûr âyette, öfkenin tesirini icrâ edip insanı kötülüklere sürükleyebileceği
bir hengamda, bir dikeni, bir kaktüs parçasını yutuyormuş gibi gazap hissini de
yutmaya çalışan, bir müddet yutkunup dursa da kızgınlığını iradesi ile bastırıp
kontrol altına alan insanlar, Cenâb-ı Allah’ın verdiği bütün nimetlerden –kendi
cinslerine uygun şekilde– bollukta da darlıkta da infak edip duran cömert
kullarla aynı çizgide anılmışlardır.

Çünkü, hiddeti bastırıp mülâyim davranabilmek, ancak ciddî bir cehd ü
gayretle iradenin hakkını verme sayesinde mümkün olabilecek bir davranıştır.
Mevlâ-yı Müteâl, insanı irade sahibi bir varlık olarak yaratmışsa, artık onun
başka canlılar gibi hareket etmesi, intikam almak için dişlerini ve pençelerini
kullanması kendi seviyesine ve mahiyetine karşı saygısızlık sayılır. “Hâsılı, o



kimseler hayvanlar gibidirler, hatta onlardan da şaşkınd ırlar.”13 ilâhî
beyanının çerçevesine dahil olması mânâsına gelir.

İnsanın başkaları tarafından gazaba sevkedilip içindeki kötülük duygusunun
tetiklendiği anlarda dahi iradesinin hakkını vermesi ve mahiyetine muvafık bir
tavır sergilemesi, “menfi ibadet” kategorisi içinde mütalâa edilebilecek bir
davranıştır; yani, insan küplere bindiği zaman bile nefsinin dizginlerini elinden
bırakmıyor ve sabrediyor, daha sonra da değişik tedaîlerle (çağrışımlarla) yer
yer hortlayıp ortaya çıkan hiddet sebeplerini unutmak için mücadele veriyor ve
“Allah onu da bağışlasın, beni de!.” deyip muhataplarını affedebiliyorsa, o
kimse, hastalıklara, sakatlıklara, musibetlere ve afetlere sabretmiş gibi çok
büyük sevap kazanır.

Hiddeti Bastırabilmenin Yolları
Ne var ki, gazap hissine yenik düşmemek, ancak ihsan şuuruyla dolu

bulunmakla mümkün olur. Nitekim, gayza sevkedecek hâdiseler meydana
geldiği zaman bile öfkesini yutabilen sabırlı kulların anlatıldığı âyetin sonunda
mealen “Allah, böyle iyi davranan ihsan ehlini sever.”  denilerek, bu
insanların birer muhsin olduğuna ve hiddeti yenmenin ihsan duygusuna bağlı
bulunduğuna işaret edilmektedir.

Bu beyan-ı ilâhîdeki ihsanın da yine iki mânâsı melhuzdur:
Birincisi; kötülük yapana karşı iyilikte bulunmaktır. İslâm ahlâkına göre,

kötülüğe bile iyilikle mukabele etmeye çalışmak esastır ve bu ancak
sabredenlere mahsus bir meziyettir. “İyilikle kötülük bir olmaz. O hâlde sen
kötülüğü en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. Bir de bakarsın ki seninle
kendisi arasında düşmanlık olan kişi candan, sıcak bir dost oluvermiş! Ama
kötülüğe karşı iyilik hasleti, ancak sabredenlerin, faziletten yana nasibi bol
olanların kârıdır.”14 mealindeki âyet-i kerime bu hakikati vurgulamaktadır. Bu
mevzuda, bir hadis-i kudsîde de şöyle denmektedir: “Faziletlerin en büyüğü;
aranızdaki akrabalık ve dostluk bağlarını koparanı senin arayıp sorman, seni
mahrum bırakana senin ihsanda bulunman ve bir de zulmüne maruz kaldığın
insanı affetmendir.”15

İkinci mânâsı itibarıyla ise, ihsan; hak ölçülerine göre iyi düşünme, iyi
şeyler plânlama, iyi işlere bağlı kalma ve kullukla alâkalı bütün davranışları
Allah’ın nazarına arz ediyor olma şuuruyla ortaya koyma; her zaman Allah’ı
görüyormuş gibi hareket etme ya da en azından O’nun tarafından görülüyor
olmanın hakkını verme demektir.

Meseleye bu açıdan yaklaşılırsa, Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtu vesselâm)



Efendimiz’in öfkelenen kimseye şeytandan istiâze etmesini16 söylemesindeki sır
da ortaya çıkar. Zira, öfkeyi yenme ihsan duygusuna, yani Allah’ı gönülden
hatırlamaya ve O’na sığınmaya bağlıdır ki, “istiâze” de Allah’tan yardım ve
iltica talep etme mânâsını taşıyan sözlerden biriyle O’na sığınmak demektir.

Öfkeyi bastırma konusundaki ikazlarından birisi de susmaktır. Rehber-i
Ekmel Efendimiz, “Sizden biriniz kızdığında hemen sussun.” buyurmuştur.17

Gazap hâlinde söylenen nice çirkin laflar vardır ki, insana bir ömür boyu
vicdan azabı yaşatır. Bu itibarla, öfke anında sükut etmek en akıllıca
davranışlardan biridir.

Ayrıca, mânevî hayatımızdaki bir sıkıntı ve kabz hâlinde inşirah kaynağı
olabilecek hususlardan bir diğeri psikolojik tavır ve durum değişikliğidir.
Psikologlar, insanın kendini yenilemesi ve üzerindeki sıkıntıyı atabilmesi için
bir hâl ve tavır değişikliğini salık vermektedirler. Resûlullah’ın, “Sizden
biriniz ayakta iken öfkelenirse otursun, öfkesi geçerse ne âlâ, öfkesi
geçmezse uzansın.”18 nasihati de bu zaviyeden değerlendirilebilir.

Şayet, istiâze, sükut ve oturma ya da uzanma gibi bir durum değişikliği de
öfkeyi bastırmaya yetmezse, o zaman hemen abdeste koşmak icap eder. Habîb-i
Edib “Gazap şeytandandır, şeytan da ateşten yaratılmıştır. Ateş ancak su ile
söndürülür. Biriniz kızdığı zaman abdest alsın.”  buyurmuştur.19 Kızgınlık
anında abdestin salık verilmesinin hikmetlerinden biri de yine bahsi geçen tavır
değişikliğini temin etmektir. Nihayet, kötü sözden ve dünyevî kavgalardan
bütün bütün uzaklaşmanın biricik yolu olan namaz da gazabı söndüren bir iksir
olarak Rehber-i Ekmel’in tavsiyeleri arasındadır: “Her türlü öfke ve ağız
kavgasının ilâcı, iki rekât namazdır.”

Öfkeniz Allah İçin mi?
Evet, kuvve-i gadabiyenin de bir hikmet-i vücudu vardır ve onu yok etmeye

çalışmak yerine yüzünü şerden hayra çevirmeye gayret etmek lâzımdır.
Şüphesiz, hiddet Müslümana yakışmayan bir tavırdır. Şu kadar var ki, Cenâb-ı
Allah’a, Resûl-i Ekrem ve din-i mübîne bir saldırı söz konusu olduğunda ya da
dinî bir esasın korunması meselesinde inanan insanların hiddetlenmeleri de
normaldir; hatta mukaddesâtı muhafaza etmenin lüzumu açısından öyle bir
durumda mü’minlerin makul ve ölçülü bir şekilde kızgınlıklarını ifade
etmemeleri yanlış olur.

İbn Hacer Hazretleri, gazabın Allah için olanını anlatırken, İnsanlığın İftihar
Tablosu’nun (aleyhissalâtu vesselâm) şahsî meselelerde sabredip hiç
öfkelenmediği hâlde, dini ilgilendiren mevzularda gazap izhar ettiğine dikkat



çekmekte ve bu hususu bazı misallerle te’yit etmektedir. Serdettiği örneklerden
birisi şöyledir:

Câbir İbn Abdullah’ın (radıyallâhu anhüma) anlattığına göre; Muâz İbn
Cebel (radıyallâhu anh), Peygamber Efendimiz’in arkasında namazını kılar,
sonra da kendi kavmi olan Benû Selime’ye gidip, onlara namaz kıldırır ve
namazda da Bakara sûresini bitirecek kadar uzun okurdu. Bir defasında bir
adam kendi başına kısa bir şekilde namaz kılmıştı. Bu adamın cemaatten ayrılıp
tek başına namaz kıldığı haberi kendisine ulaşınca Hazreti Muâz, “O bir
münafıktır!” deyivermişti. Muâz İbn Cebel’in bu sözünü duyan o adam, hemen
Resûl-i Ekrem’e geldi; “Yâ Resûlallah! Biz ellerimizle işleyen, su çeken ve
develerimizle sulama yapan bir topluluğuz. Muâz, dün bize namaz kıldırırken
Bakara sûresini baştan sona okudu. Onun için bu defa namazımı hafif kılıp
gittim. Bundan dolayı Muâz benim bir münafık olduğumu iddia etmiş!” dedi.
Bunun üzerine Allah Resûlü –kızgın bir ifade tarzıyla– üç kere: “Yâ Muâz! Sen
bir fettan mısın (fitne mi çıkarıyorsun)? َمْسا ِّحِبَس  اَھیٰحُضَو ,  ِسْمَّشلاَو 

ىٰلْعَْألا َّكِبَر   ve benzeri sûreleri okusana!” buyurdu.20 Evet, insanın kendi
adına kulluk çıtasını yüksekte tutması güzel ve makbuldü ama başkaları söz
konusu olunca dinin özündeki kolaylık (yüsr) prensibi esas alınmalıydı; Şefkat
Peygamberi Hazreti Muâz gibi bir ibadet aşığının şahsında işte bu hususa işaret
ediyordu.

Hâsılı, mü’min Allah için sevmeli, Allah için buğzetmeli, Allah için hüküm
vermeli.. ve öfkelenecekse Allah için öfkelenmelidir. İnanmış bir insan neye ne
ölçüde gazaplandığına çok dikkat etmelidir. Kendisiyle alâkalı en küçük bir
meseleden dolayı kıyametler kopardığı hâlde, dini, diyaneti ve ümmet-i
Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hâl-i pürmelalini ilgilendiren
mevzularda hiçbir hiddet alâmeti göstermeyen kimselerin öfkelerinin ne kadar
nefsanî ve şeytanî olduğu açıktır. Oysa, muvahhid bir mü’min olmanın ve hakikî
ihlâsa ermenin yolu nefsin hissesi bulunan her işi terk etmekten geçmektedir. Bu
konuda –Yirmi İkinci Mektup’ta da değerlendirilen– şu hâdise ne kadar
ibretliktir:21

Bir vakit, İmam Ali (radıyallâhu anh) kendisine karşı savaşan bir kâfiri yere
sermiş. Kılıcını çekip tam başını keseceği zaman, hasmı ona tükürmüş. Hazreti
Ali, kâfiri bırakmış, onu öldürmemiş. O inançsız adam, Hazreti Ali’ye
(kerremallahu vechehu) “Neden beni kesmedin?” diye sorunca, Haydar-ı
Kerrar, “Seni Allah için kesecektim. Fakat bana tükürdün; hiddete geldim. İşe
nefsimin hissesi karıştığından ihlâsım zedelendi. Onun için seni öldürmedim.”
demiş. Bu cevabı alan adam Hazreti Ali’nin civanmertliğine şöyle mukabelede



bulunmuş: “Sana tükürmekteki maksadım, beni çabuk kesmen için seni hiddete
getirmekti. Madem dininiz bu derece sâfi ve hâlistir; öyleyse, o din haktır!..”22

1 Buhârî, edeb 76; Tirmizî, birr 73; Muvatta, hüsnü’l-huluk  11.
2 Buhârî, edeb 76; Müslim, birr 107.
3 Bkz.: Tirmizî, edeb 28; Ebû Dâvûd, nikâh 42; Dârimî, rikak  3.
4 Bkz.: Buhârî, cihâd 138, edeb 3; Müslim, birr 5.
5 Bkz.: Buhârî, teheccüd 2, 21, fezâilü ashâb 19; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 140.
6 Bediüzzaman, Mektubat s.32 (Dokuzuncu Mektup).
7 Bkz.: Mevlâna Şiblî, Hz. Ömer ve Devlet İdaresi 2/262.
8 A’râf sûresi, 7/199.
9 Buhârî, tefsîru sûre (7) 5, i’tisâm 2; Abdurrezzak, el-Musannef 11/440.
10 Bkz.: Buhârî, tefsîru sûre (7) 5, i’tisâm 2; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 8/161.
11 Âl-i İmrân sûresi, 3/134.
12 Âl-i İmrân sûresi, 3/134.
13 A’râf sûresi, 7/179.
14 Fussilet, 41 /34-35.
15 Abdurrezzak, el-Musannef 11/172; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 5/364.
16 Bkz.: Müslim, birr 109; Ebû Dâvûd, edeb 3; İbn Mâce, zühd 24.
17 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/239; et-Tayâlisî, el-Müsned s.340; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef

5/216.
18 Ebû Dâvûd, edeb 4; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/152.
19 Ebû Dâvûd, edeb 4; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/226.
20 Buhârî, edeb 74; Müslim, salât 178.
21 Bediüzzaman, Mektubat s.304 (Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas, Beşinci Vecih).
22 Bkz.: Şemseddin Sivasî, Menâkıb-ı Çehar-ı Yâr-ı Güzîn s.368-369 (43. Menkıbe).



İstikbal Endişesi
Soru: Bazı adanmış ruhlarda bile, yaşlanınca vazife alamama, boşta

kalma ve başkalarına muhtaç duruma düşme gibi endişeler hükmünü icra
edebiliyor. Dolayısıyla, geleceği teminat altına almak için mal biriktirme ve
belli bir yaştan sonra devlet kurumlarına geçme gibi tedbirler makul
görülebiliyor. Böyle bir düşünce adanmışlık duygusuyla telif edilebilir mi,
istikbal endişesinin hayra tevcih edilmesi ne suretle olur?

Cevap: Geleceği düşünme, onu garanti altına alma hususunda tasalanma ya
da ileride vuku bulması muhtemel hâdiselerden dolayı meraklanma, kaygı
duyma, hatta bir kısım menfiliklerin olabileceği mülâhazasıyla kederlenme
demek olan “endişe-i istikbal” az ya da çok her insanda bulunan bir duygudur.
Evet, ahirete ait işleri kolayca yapabilmesi için insanın fıtratına konulan merak,
muhabbet, hırs ve inat gibi hislerden biri de “istikbal endişesi”dir.

Gelecek Kaygısı
Bu his insana, ahireti düşünmesi, Cennet’e ve ahiret nimetlerine kavuşmak

için gayret göstermesi, Cehennem’den korkması ve ölüm sonrasındaki
azaplardan kurtulmaya çalışması için verilmiştir. Heyhat ki, insanların çoğu,
nazarlarını daha yakın gördükleri zaman birimlerine dikmiş; yarın, önümüzdeki
hafta, gelecek ay, ertesi sene, on yıl sonra... hesapları üzerine yoğunlaşmış ve
bu hayatı ebedî kabul edercesine, istikbal endişesini bütün bütün dünya ile
alâkalı işlere yönlendirmişlerdir. Bugün insanlar genellikle, “Yarın ne
yaparım?” “Hangi üniversiteyi kazanırım?” “Okul bitince hangi mesleğe
atılırım?” “Hangi müessesede iş bulurum?” “On sene sonra bir ev alabilir
miyim?” “Emekliliği müteakiben nerede yaşarım?” “Bu çocuk da evlenip
gidince bana kim bakar, ne yer ne içerim?” türünden sorularla meşgul
olmaktadırlar.

Hususiyle gençlik yıllarında kendini iyice hissettiren gelecek kaygısı, insanı
hem kendisinin hem de eş-dostunun, çoluk-çocuğunun istikbaliyle alâkalı ümit
ve endişeler arasında sürükler durur. İnsanları kandırmak için her türlü hileye
başvuran şeytan ve hep kötülükleri dayatan nefis de bu duyguyu devamlı surette
körükler; “Ne olacak senin hâlin.. ne yiyip ne içeceksin.. sonra kim bakar
sana?!. Ya çocuklarının durumu, onların yurt yuva kurması, meslek sahibi
olması... Aman boşta kalma, el açacak duruma düçar olma!..” gibi endişeleri
tetikler. Hadis-i şerifin ifadesiyle, gece vakti sırf Allah rızası için tatlı
uykusunu bölmek ve teheccüde kalkmak isteyen kimselerin yüzlerine üfürüp



“Uyu, uyu!..” diyen ve onların gecelerini nurlandırmalarını asla çekemeyen
şeytan, insanların ahirete müteveccih yaşamalarını da kaldıramaz ve onları şu
muvakkat dünyanın değersiz kuruntularıyla oyalamaya çalışır: “Yarınını düşün,
geleceğini karartma!” der durur.1

Hafizanallah, şeytan her zaman birkaç yerde birden çeşit çeşit bubi tuzakları
kurar, insanı biriyle olmazsa diğeriyle avlamayı dener; meselâ, kendi
geleceğini düşünmeyen kimseleri aile fertlerinin istikbaliyle kandırır. Fakat, bu
gelecek düşüncesini hep dünya hayatıyla sınırlar, ahiret de bir istikbaldir ama
onu akla getirtmemek için uğraşır. Bundan dolayıdır ki, bir mü’min sürekli
istiâzede bulunmalı (şeytanın şerrinden Allah’a sığınmalı) ve bu istikamette her
zaman ِنوُرـُضْحَي َْنأ  ِبَر  ّ َِكب  ُذوُعَأَو   ِنیِطاَیَّشلا ِتاَزَمَھ  ْنِم  َِكب  ُذوُعَأ  ِبَر  ّ
“Yâ Rabbi! Şeytanların vesveselerinden, dürtülerinden, fitlerinden ve onların
hep yanımda bulunup beni yanlış şeylere sevk etmelerinden Sana
sığınırım!”2 demelidir.

Hangi İstikbal?..
Evet, çoğu zaman şeytan hislerimizin gerçek rengini karıştırıyor, ruh

dünyamızın güzel atmosferini bozuyor; biz Allah’a müteveccihen dosdoğru
giderken, o niyetimizi bulandırıyor, bakışlarımızı kaydırıyor, bizi yolumuzdan
alıkoyuyor ve başka değersiz şeylerle oyalıyor. Fakat, bazen de bir kısım
insanlar, bazı beklentilere giriyorlar, “görüleyim, bakılayım, düşünüleyim”
mülâhazalarına takılıyorlar. Ekserisi havadan nem kapan böyle kimseler,
umumiyetle umduklarını bulamıyorlar; kimi zaman da belki bazıları itibarıyla
gadre uğramış oluyorlar. Sonunda, gelecek kaygılarıyla ve kendi başlarının
çaresine bakma mülâhazalarıyla doluyorlar. Bu şekilde istikbal endişesine
düşüp o endişeyi kendi başına giderme yolunu seçen kimseler, daha başkalarına
da kötü örnek oluyor ve onları da bir yanlışlığa sürüklüyorlar.

Bu meselede, öncelikle kendini bir mukaddes gayeye adamış insanlara çok
büyük vazifeler düşüyor. Adanmışların, kendi adlarına hep en büyük istikbali,
yani ahireti düşünmeleri gerektiği gibi, beklenti içinde bulunan kimseleri de
görüp gözetmeleri, beklentilerini belli ölçüde ve meşru dairede yerine
getirmeleri ve onların nazarlarını da ahirete tevcih edip sadece iman hizmetini
düşünmelerini sağlamaları icap ediyor. Vefalı ve sâdık bir arkadaş olmanın
gereğini ortaya koymaları, onları nefis ve şeytanla baş başa bırakmamaları ve
kalbi dumura uğratan dünyevî meşgalelere terk etmemeleri gerekiyor. Hazreti
Osman’ın ifadesiyle, “Dünyaya ait gelecek kaygısı gönlü karartır; ahiretle
alâkalı istikbal endişesi ise kalbi nurlandırır.”  Öyleyse, adanmış ruhların,



zaman zaman sendeleyen ve yolda yürürken tökezleyen kardeşleri hakkında
böyle bir kalb ölümüne rıza göstermemeleri ve onların endişe hislerini ahiretle
ilgili, ulvî ve neticesi açısından çok semereli meselelere yönlendirmeleri lâzım
geliyor.

Evet, her insan az ya da çok gelecek kaygısı taşır; fakat bu, bazı kimselerde
vehim ve hastalık derecesine varır. Öyle ki, bazıları, rızkın Rezzâk-ı Hakikî
tarafından gönderildiğini unutmuşçasına iâşe derdine düşerler ve şayet, birkaç
ay, birkaç sene idare edecek birikimleri yoksa telâşlanırlar. Hayatı halk eden
Mevlâ-yı Müteâl’in hayat için rızık da yarattığını akletmezler. Yarına çıkmaya
hiçbir garantileri olmadığı hâlde, yarınları, sonraki ayları, müteakip yılları
düşünürler. Gerçi, esbab dairesinde yaşadığımız için sebepleri yerine getirmek
ve plân-program isteyen meselelerde fıtrat kanunlarını gözetip belli bir düzene
göre adım atmak tabiîdir ve takip edilmesi gereken bir yoldur. Ne var ki, her
canlının rızkını vermeyi taahhüd eden Cenâb-ı Hakk’ın vaadine itimat etmezmiş
gibi, endişe hissini tamamen dünyevî istikbale harcamak da çok yanlıştır; bir
mü’minde mutlaka bulunması gereken tevekkül anlayışına da zıttır.

Aslında, ömrünü bütün bütün su-i istimal etmeyen her insanın dünyevî rızkı
garanti altındadır; Rezzâk-ı Hakikî vaad etmiştir, mutlaka herkesin rızkını
verecektir. Asıl üzerinde durulması ve endişe edilmesi gereken husus ahiret
hayatıdır; çünkü, ebedî saadet, garanti altına alınmış değildir. Şayet insan,
geleceği için tasalanacaksa, öyle ya da böyle, nasıl olsa gelip geçecek olan
muvakkat dünya hayatı için değil, kendisinin ebedî saadetine veya sonsuz
şekavetine dönüşecek olan ahiret yurdu için tasalanmalı ve hep ölümle başlayıp
kabir hayatıyla devam eden, mahşer, mahkeme-i kübra ve sırat gibi durakları
bulunan en büyük istikbali düşünmelidir.

İnsan, tabiatına yerleştirilen gelecek kaygısını yaratılış hikmetine uygun
olarak değerlendirmeli; bu his sayesinde, dünyanın geçiciliğini farketmeli,
imtihan yurdunda olduğunu bilmeli ve ebedî bir hayat için hazırlanmalıdır. O,
“Yarın ne yiyip içeceğim?” ya da “Seneye nerede olacağım?” gibi sorulara
cevap aramaktan ziyade, “Acaba son yolculuğa hazır mıyım? Mü’mince
ölebilmem için en büyük vesile olan tahkikî imanı elde edebildim mi?
Azığımda kabrimi nurlandıracak teheccüt aydınlığına da yer verdim mi?
Mahşer meydanında Arş’ın gölgesinde serinleyecekler arasında bulunma
keyfiyetine erebildim mi? Bütün kul haklarından sıyrılıp geride görülmemiş bir
hesap bırakmadan mizanın başına gidebilecek miyim? Resûl-i Ekrem
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in “Livaü’l-hamd”i altında ben de bir
yer tutabilecek miyim? Sırat’ı geçip Cennet’e yürüyebilecek ve salih kulların
arasına girebilecek miyim? Acaba ben de Cemâlullah’ı görme ve rıza-yı ilâhîyi



duyma şerefine nâil olabilecek miyim?” diye düşünmeli ve bu hususların
endişesini taşımalıdır.

Bir Kalb Hastalığı: Tûl-i Emel
Ne var ki, insanın zaafa açık noktalarından birisi olan “tûl-i emel” duygusu,

endişe-i istikbalin yüzünü ahiretten dünyaya çevirmekte ve insanın buradaki
arzu, istek ve beklentilerden sıyrılıp ötelere müteveccih yaşamasına mani
olmaktadır. Gelecek kaygısının sadece bu hayatla sınırlıymış gibi algılanmasına
sebebiyet veren hususların başında “tûl-i emel” gelmektedir. Tûl-i emel; hiç
ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak; sonu gelmez isteklerin, bitmez
tükenmez arzuların, önü alınamaz hırsların ve tamahın peşine düşmek demektir.

Evet, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm)
Efendimiz’in, “Dört şey şekâvet (bedbahtlık ve hüsran) alâmetidir: Gözün
kuruması, kalbin katılaşması, tûl-i emel ve dünya hırsı.”3 buyurarak ümmetini
ikaz ettiği tehlikelerden biri de tûl-i emeldir. Allah Resûlü, bir başka zaman da
“İnsan yaşlansa da ondaki iki duygu hep genç kalır: Bunların birisi dünya
sevgisi, diğeri de tûl-i emeldir!”4 sözüyle, beşerî arzuların bitip tükenme
bilmediğine ve nefsin dünyevî güzelliklere bir türlü doymadığına dikkat
çekmiştir.

Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in “Hakkınızda en çok
korktuğum husus heva-yı nefse uymanız ve tûl-i emele düşmenizdir. Hevaya
uymak hakkın önünü keser, tûl-i emel ise ahireti unutturur.” 5 buyurduğunu
nakleden Hazreti Ali (kerremallahu vechehu) şu sözlerle mü’minleri tûl-i emele
karşı uyarmış ve istikbal endişesinin hangi yönde olması gerektiğine işaret
etmiştir: “Dünya size arkasını dönmüş gidiyor, ahiret ise yönelmiş geliyor.
Bunlardan her ikisinin de kendine has çocukları var. Siz ahiretin evladı
olun; zinhar, dünyanın çocukları olmayın. Zira, bugün amel var hesap yok,
yarın ise hesap var amel yok!”6

Haydar-ı Kerrar’ın bu nasihatını duyan bir Hak dostu, onu değerlendirerek
şöyle demiştir: “Demek, dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret ise yönelmiş
geliyor; öyleyse, arkasını dönene teveccüh eden ama yönelene sırt çeviren
kimseye şaşmalı değil mi!..”

Diğer taraftan; ölümü düşünüp dünyanın fânî olduğunu mülâhaza etmek ihlâsı
kazanmanın mühim bir vesilesi olduğu gibi, tûl-i emel de sadece bu hayatı
gözetmenin, istikbal endişesini yalnızca dünyevî yarınlara hasretmenin, riyanın
ve ihlâssızlığın en önemli sebebidir.

İnsan bazen gençliğine, sağlığına, servetine ve makamına güvenir; rahat ve



rehavet içinde yaşayıp gidiyorken ölümü çok uzak görür. O yer yer elindeki
imkânların kaçıp gitmesinden korksa da, kendisinin de bir gün göçüp gideceğini
düşünmez; hatta ölümü hiç aklına getirmemeye çalışır, ondan bahsedilmesinden
bile rahatsızlık duyar. Hâlbuki, ölümün ne zaman kimin kapısını çalacağı belli
değildir; nice genç ve sıhhatli insanlar vardır ki, hiç beklenmedik bir anda,
yakınlarına “elveda” bile demeden ebedî âleme irtihal etmişlerdir. Şu hâlde,
mü’min bu dünyada bir misafir gibi yaşamalı ve her an öteler ötesine yürümeye
hazır olmalıdır.

Nitekim, bir gün, Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtu vesselâm), Abdullah İbn
Ömer’in (radıyallâhu anhüma) omuzundan tutmuş ve ona “Dünyada bir garip
gibi yaşa veya bir yolcu gibi ol! Daha ölüm gelip çatmadan kendini kabir
ehlinden say!” buyurmuştur. Ömrü boyunca bu nasihate muvafık yaşayan İbn
Ömer (radıyallâhu anhüma) Hazretleri de, her fırsatta Allah Resûlü’nün ikazını
hatırlatarak şöyle demiştir: “Akşama erdin mi, sabahı bekleme; sabah edince
de akşama ulaşacağını umma. Sıhhatin yerindeyken hayırlı işler yapmada
acele et; hayatını ölüm ve sonrası için azık tedarik ederek değerlendir.”7

Adanmışlığın da Dereceleri Var!..
İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (aleyhi ekmelüssalâvâti ve eblağutteslîmât) ve

ashab-ı kiramın tûl-i emelden uzak durma ve ölüme hazırlıklı olma
mevzuundaki tavsiye ve uyarılarından dolayıdır ki, selef-i salihîn efendilerimiz
istikbal endişesini bütünüyle ahiret yörüngeli olarak anlamış ve bu dünyaya ait
gelecekle alâkalı beklentilerden olabildiğine arınmışlardı. İmam Gazzâlî
Hazretleri’nin naklettiğine göre; onlardan kimisi yazın kış için, kışın da yaz için
hazırlık yapar, bir sene yetecek erzakı derledikten sonra artık kendisini ibadete
salardı. Bazısı, daha yaz mevsimindeyken kışı düşünmeyi bile tûl-i emel sayar;
yazlık elbisesi varsa, kışlık alıp bir kenara koymayı asla aklına getirmezdi.
Kimisinin ümidi sadece bir gün bir geceydi; onun ötesiyle meşgul olup rızık
biriktirmeyi dünya sevgisi kabul ederdi. Aralarında başka bir grup daha vardı
ki, onlar bir saat sonraya kalmayı bile düşünmezlerdi;8 Rehber-i Ekmel’in
abdest almak için az ilerideki suya giderken önce teyemmüm yapmasını ve
merakla kendisine bakanlara “Suya yetişeceğimi nereden bilebilirim?”
demesini delil sayar ve her zaman Azrâil (aleyhisselâm)’la karşı karşıya
gelmeyi beklerlerdi.9

Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ), Muâz İbn Cebel’e
(radıyallâhu anh) imanın hakikatini sorduğunda, büyük sahabî “Ölümü öyle
yakın görüyorum ki, her adımımdan sonra ikinci adımı atamayacağımı



zannediyorum!” demişti.10 Evet, selef-i salihînin ekserisi, bu mülâhazaya göre
yaşamış ve ayaklarının biri hep ahiret yamaçlarındaymış gibi davranmışlardı.
Öyle ki, belki her insan tûl-i emelden uzak bulunduğunu ve emelinin kısa
olduğunu zanneder. Oysa, onlar bunun ancak amellerle belli olacağına inanmış
ve insanın sadece senede bir defa muhtaç olacağı bir şeye ehemmiyet vermesini
bile uzun emelli oluşuna delil saymışlardı. Bir insanın emelinin kısalığına onun
hayır yapmadaki aceleciliğini hüccet kabul etmişlerdi.

Demek ki, tûl-i emel meselesinde de insanlar, her an ölümü bekleyip gelecek
kaygısına hiç düşmeyeninden yalnızca bir senelik erzak tedarik edip ötesini
dünyaperestlik sayanlarına kadar derece derecedirler. Bunların her biri için
nezd-i ilâhide bir mükâfat ve mertebe vardır; tabiî ki, emeli bir aylık olan
kimse ile, bir yıl sonrasını da hesaba katan insan bir değildir.

Aynen öyle de, adanmışlığın da pek çok mertebesi vardır. Bazı fedakâr
ruhlardan yarınlarını hiç düşünmemeleri beklenebilir; fakat, bir kısım
kimselere de bu konuda daha müsamahalı davranmak ve onların zaaflarını
gözetmek gerekir. Çünkü, herkes tabiat-ı hayvaniye, cismaniye ve bedeniyeden
sıyrılamaz. Her insan tam bir adanmışlıkla dava düşüncesine konsantre olamaz;
bu ululazmâne bir hâldir, herkese müyesser değildir. Öyle adanmış ruhlar
vardır ki, “Gözümde ne Cennet sevdası, ne de Cehennem korkusu var;
milletimin imanını selâmette görürsem Cehennem’in alevleri içinde yanmaya
razıyım!”11 der ve istikbal hesabına olan bütün endişeleri kalblerindeki iman
ateşiyle yakıp kül ederler.. ya da ellerini açar, “Allahım, vücudumu o kadar
büyüt ki Cehennem’i ben doldurayım, başkalarına yer kalmasın!”12

çığlıklarıyla semavâtı titretir ve tasa, kaygı, gam, keder, korku hislerinin
hepsini şefkat duygusuna kurban ederler.

Bu ruh yüceliği, ufkumuzu aşkın bir hâldir ama adanmışlığın bizim
seviyemizdeki insanlara gelinceye kadar daha alt perdeleri de söz konusudur.
Bazı kimseler, belli ölçüde dünyadan ve dünyanın nimetlerinden de istifade
etmek isterler; evlenirler, bir yuva kurarlar, çoluk-çocuğa karışırlar ve Allah’ın
verdiği imkânları iyi değerlendirir, mal mülk sahibi de olurlar. Fakat,
imanlarıyla bütün bu nimetleri daha bir nemalandırır ve ahiret azığı olarak
amel defterlerine yazdırırlar. Bu gayeye matuf olarak, “Ben bir adanmış
olduğum gibi, ailem ve malım mülküm de bu yola adanmıştır; ihtiyaç olduğu
zaman hiç tereddüt etmeden bütün varlığımı fedâya hazırım!” derler. İşte, bu da
bir çeşit adanmışlıktır ve bunun da umumi mânâda aynı kategori içinde mütalâa
edilmesi lâzımdır. Çünkü, İslâm, ölümü unutturmayacak, ibadetten
alıkoymayacak, harama yer vermeyecek ve bu hayatı ahiretin önüne



geçirmeyecek ölçüde dünyalık talebine cevaz vermiştir. Bu hususta, bazı
insanlara azîmet çizgisi gösterilse bile, bir kısım kimselere de ruhsatlar
zaviyesinden muamelede bulunmak gerekebileceği unutulmamalıdır.

Bu itibarla, istikbal endişesi mevzuunda herkes kendi konumu ve hâli
açısından değerlendirilmeli, insanların tabiatları ve zaafları da nazardan dûr
edilmemeli ve her insana özel durumuna göre teklif-i mâlâyutâk olmayacak bir
hedef gösterilmelidir.

Belki adanmış ruhlar arasında zirveyi tutanlar, her an ölüme hazırlıklı
olmalıdırlar. Şayet akşama kadar yaşarlarsa, iman dairesi içinde ve mümkün
olduğu kadar Allah’a itaat üzere akşamladıklarından dolayı Cenâb-ı Hakk’a
şükretmelidirler. O günü de imanlı olarak geçirdiklerine, gündüzü zayi etmeyip
ondan da nasiplerini aldıklarına, ahiret yatırımı sayılabilecek bazı hayr u
hasenâta muvaffak olduklarına ve öteler için biraz daha azık edindiklerine
sevinmelidirler. Eğer sabaha ulaşabilirlerse, gündüz için düşündükleri aynı
şeyleri gece için de mülâhazaya almalı ve kalblerini yarınlar beklentisinden
arındırmalıdırlar. Buna muvaffak olamayanlar da, en azından istikbal endişesini
dengelemeye gayret göstermeli; onun yüzünü kabirden sonraki hayata ve teminat
altında olmayan ebedî istikbale çevirmelidirler. Mademki, Rezzâk-ı Hakikî,
dünyada inanan inanmayan herkese rızk vermeyi taahhüt etmiş, ahiret rızkını
ise, sadece hakikî mü’minlere tahsis etmiştir; öyleyse, insan, vaad edilen
dünyevî rızkın endişesini duyacağına, ebedî şekavetten kurtulma ve sonsuz
saadete ulaşma kaygısı, endişesi ve tasasıyla dolu bulunmalıdır.

Yol Yorgunluğuna Düşmemek İçin...
Evet, en çok düşünülmesi ve endişe duyulması gereken istikbal, beş-on yıl

sonraki “yakın gelecek” sayılan günler değil, her an başlaması muhtemel olan
ahiret istikbalidir. İnsan, Cennet’e nâil olma istikbali, Cemâlullah’ı müşâhede
istikbali ve Allah’ın rızasını kazanma istikbali peşine düşmeli ve her şeyden
önce, her beklentiden öte, her arzunun üstünde bunları düşünmelidir. Nitekim,
Nur Müellifi, “Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk
olunuyorsun? Dünyanın bin sene mesudâne hayatı, bir saat hayatına mukabil
gelmeyen Cennet hayatına ve o Cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat rüyet-i
cemâline mukabil gelmeyen bir Cemîl-i Zülcelâl’in daire-i rahmetine ve
mertebe-i huzuruna gidiyorsun.”13 diyor.. diyor ve nihayet yetmiş, seksen,
doksan sene de yaşasa, insanın ölüp gideceğini ama ötelere sehayate çıkarken
iman gibi bir iksiri azık edinirse tarife gelmez ahiret nimetlerini orada hazır
bulacağını hatırlatıyor.



Şu hâlde, bu hakikatlerin her zaman hatırlanması, kalbin bunlarla sürekli
cilalanması ve ahiretle alâkalı mülâhazaların daima canlı tutulması gerekiyor.
“İkbalim, istikbalim, mutlu geleceğim...” diyen kimselere, “İlle de bir
istikbalden bahsedecek ve ona ait meselelerle dertlenecekseniz, işte size
seksen-doksan seneyle de sınırlı olmayan ve hiç sonu gelmeyen bir istikbal..
nimetleriyle bitip tükenme bilmeyen bir istikbal.. istikbal-i ahiret!..” deyip
ölüm ötesine dikkat çekmek icap ediyor.

Heyhat ki, hususiyle içinde yaşadığımız zaman diliminde ve şartlarda bu
duyguyu tetikleme, ihya etme, diri tutma oldukça zor bir meseledir. Bu önce
inanmaya, sonra imanda derinleşmeye, akabinde mârifete yürümeye ve nihayet
müzakere meclisleri kurarak, okunması faydalı eserleri okuyarak, muhavereleri
sohbet-i Cânan etrafında örgüleyerek, fikir ve duygu alışverişiyle irfan ocağını
iyice kızıştırarak, böylece sürekli köpürüp duran bir mârifete ulaşarak Allah
aşkını ve O’na iştiyakı yüreklerde canlı tutmaya bağlıdır. Şayet, bu hususta
muvaffak olunursa, işte o zaman insanlar, o ebedî istikbal iştiyakıyla, “Vallahi
önümüzde öyle bir gelecek var ki, dünyevî ikbal ve istikbal olsa da olur,
olmasa da!..” diyeceklerdir. Bu mülâhazayla, asıl istikbale im’an-ı nazar
edecek ve böylece yoldakilerle oyalanıp gerçek hedefi şaşırma yanlışlığına
düşmekten de kurtulacaklardır.

İmam Gazzâlî Hazretlerinin, yolda kalanların hâliyle ilgili verdiği bir
misalden yola çıkarak konuya açıklık getirelim: Bir adam Ankara gibi bir
şehirden kalkar, İstanbul misali güzel mi güzel bir beldeye gitmek üzere yola
çıkar. Bir süre ilerledikten sonra, yol meşakkati ve yorgunluk ağır basar, biraz
dinlenmek ister. Müsait bir yer ararken, bir su kenarı bulur. Şırıl şırıl akan su,
meyveli ağaçlar, serin gölgelikler, bülbül gibi şakıyan kuşlar, tatlı tatlı öten
kuşçuklar, etrafta uçuşan rengârenk kelebekler... bütün bu güzellikleri görünce
oraya hayran kalır, âdeta büyülenir ve bir ağacın gölgesine otağını kurar. Suyun
çağlamasını dinlemeye, kelebeklerin uçuşunu seyre, ağaçların meyvelerinden
yemeye ve serinlikte dinlenmeye durur. Çok geçmeden de içinde bulunduğu
hâlin cazibesine vurulur ve dalar gider, İstanbul güzelliğindeki o diyarı unutur.
Başlangıçta o beldeyi kastederek azm-i râh etmiş olsa da, önüne çıkan
güzellikler sebebiyle maksadından vazgeçer ve yol yorgunu olarak oraya
yıkılıp kalır.14

Şayet, insanlara asıl hedefleri ve varıp ulaşmaları gereken ebedî meskenleri
sürekli hatırlatılmazsa, –hafizanallah– herkesin –aynı o yorgun yolcu gibi– şirin
bir gölgeliğe, lezzetli birkaç meyveye, câzibedâr bir güzelliğe takılıp yolda
kalması ve oracığa yığılması muhtemeldir. Dolayısıyla, her insanın bu mevzuda
her yeni gün bir kere daha takviyeye ihtiyacı vardır. Gelecek kaygısını, ahirete



ait istikbal endişesine dönüştürmek ve bu duygunun canlılığını koruyabilmek
ancak müzakere meclisleri oluşturmakla, sohbet-i Cânan vesilesiyle kalbleri
yumuşatıp gözleri yaşartmakla ve gönülleri ihya eden hakikatleri hemen her gün
farklı bir üslûpla yeniden mülâhazaya almakla mümkündür.

Hâsılı; istikbal endişesi, yerinde kullanılırsa, ebedî istikbalde sonsuz
saadete erişmeye vesile olan çok önemli bir sermayedir. Gözlerin görmediği,
kulakların işitmediği, beşerî tasavvurları aşkın ne nimetler, ne ziyafetler ve ne
mükâfatlar ancak endişe-i istikbalin yerli yerinde kullanılmasıyla elde
edilebilir. O, Cuma yamaçlarında Cenâb-ı Hakk’ın cemâlini seyretmeyi
mümkün kılacak vesilelerden biridir. Böyle büyük bir sermayeyi gelip geçici
dünya hayatının basit arzuları peşinde tüketmek onu boşa harcamak demektir.
Bu açıdan, mü’min, çoğu sıkıntılarla geçen elli, altmış, yetmiş seneyi daha iyi
yaşamanın kaygısını taşıyacağına, uzak görülen ama aslında yakınlardan yakın
olan ahiret istikbalinin endişesini duymalı ve o endişenin gereği olarak âcilen
hayr u hasenâta sarılıp hayatı değerli kılma yoluna dahil olmalıdır.
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2 Mü’minûn sûresi, 23/97-98.
3 el-Bezzâr, el-Müsned 13/87.
4 Buhârî, rikak  5; Müslim, zekât 114.
5 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 7/369; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/76.
6 Buhârî, rikak  4; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/76.
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El-Kulûbu’d-Dâria [Yakaran Gönüller]
Soru: Cenâb-ı Allah’a yakarış âdâbını öğrenmemiz ve O’na sürekli

teveccühte bulunmamız açısından “el-Kulûbu’d-Dâria” adlı dua mecmuası
çok önemli bir boşluğu dolduracak gibi görünüyor. Fakat, Kur’ân harflerini
okuyabilsek bile, ekseriyet itibarıyla, kitaptaki evrâd ü ezkârın mânâlarını
anlayamıyoruz. Bu konuda bize neler tavsiye edersiniz?

Cevap: “el-Kulûbu’d-Dâria”, tek sığınak bildiği ilâhî dergâhın kapısını
gözyaşlarıyla çalan, onun eşiğinde boyun büküp el pençe dîvan duran, tazarru
ve niyazda bulunan, içini şerheden, dertlerini bir bir sayıp döken ve yana yakıla
“derman” deyip inleyen kalbler demektir; bütün bu mânâları çağrıştırmak üzere
kısaca “Yakaran Gönüller” de denilebilir. Bu kitap, Gümüşhanevî Ahmed
Ziyaüddin Efendi’nin “Mecmuatü’l-Ahzâb” adlı üç cildlik eserinden seçilen
evrâd ü ezkârın (okunması âdet edinilen belli âyet, sûre, dua ve zikirlerin)
yeniden tasnif edilmesi suretiyle hazırlanmıştır.

Gümüşhanevî Hazretleri ve Mecmuatü’l-Ahzâb
Son devrin Osmanlı ulemasından merhum Ahmed Ziyâüddin Efendi, 1813

yılında Gümüşhane’nin Emirler Köyü’nde doğmuştur. Sadece zâhirî ilimlerle
meşgul olmamış aynı zamanda bâtınî ilimleri de okumuş ve her iki sahada da
icazet almıştır. Nakşibendî-Hâlidî şeyhlerinden birisi olan Gümüşhanevî
Hazretleri, hayatını ilim ve irşada adamış; 1893 senesinde İstanbul’da dâr-ı
bekâya irtihal ederken geride onlarca eser bırakmıştır.

İşte, Hazret’in yâdigârlarından biri de, “Mecmuatü’l-Ahzâb” adlı yaklaşık
iki bin sayfalık eser olmuştur. Gümüşhanevî Hazretleri, eserini talebeleriyle
beraber büyük bir itina ile hazırlamış ve bu vesileyle onlarca Hak dostunun
yüzlerce evrâd ü ezkârını bir araya getirmiştir. Mecmuada her bir hizbin ismini,
müellifini, ne zaman ve ne şekilde okunacağını da belirtmiştir. Meselâ, Hasan
Basrî Hazretleri’nin, Cuma’dan başlayıp haftanın her gününde bir bölüm
okuduğu İstiğfar Üsbûiyyesi’ni kaydetmiş, hangi güne hangi bölümün düştüğünü
de göstermiştir. Ayrıca, kitapta, Hazreti Ali (kerremallahu vechehû), Hazreti
Üsame (radıyallâhu anh), Muhyiddin İbn Arabî, Ebu’l-Hasan Şâzilî ve İmam
Cafer-i Sâdık gibi mâneviyat âleminin sultanlarının da “Üsbûiyye” adıyla
andıkları ve haftanın her günü belli bir bölümünü okudukları hizibleri, virdleri,
gece zikirleri, duaları, istiğfarları, istiâzeleri, tesbihleri, tehlilleri, salavât ve
na’tları vardır.

“Mecmuatü’l-Ahzâb”, Bediüzzaman Hazretleri’nin de elinden hiç



düşürmediği bir dua kitabıdır. Öyle ki, Hazreti Üstad’ın, yaklaşık üç Mushaf-ı
Şerif hacmindeki bu kıymetli eseri her onbeş günde bir hatmetmeyi itiyat hâline
getirdiğini Nur Mesleği’nin çok önemli bir rüknünden birkaç defa dinlemiştim.
Demek ki, Nur Müellifi, her gün en az beş-altı saatini bu mecmuaya ayırıyor ve
evrâd ü ezkârla meşgul oluyormuş.

Burada, istidradî (antrparantez) bir hatırayı arz edeyim: Büyük âlimlerden
ehl-i kalb bir insan, Hazreti Üstad’ın iman hakikatlerini ele alışına, anlatışına,
tahlillerine ve onları neşretmedeki üslûbuna çok hayran kalıyor. Nur
Risaleleri’nin, yazılması çok zor, pek kıymetli eserler olduğunu ve bunların
sadece düşünüp taşınmakla kaleme alınamayacağını söylüyor. Eserlerin
çoğaltılmasının ve neşrinin de ancak çok güçlü bir kaynağa dayanmak suretiyle
gerçekleşebileceğini ifade ediyor. Nur Müellifi ve iman hizmeti hakkındaki
takdirlerini her fırsatta dile getiriyor. Sonra birisi ona, Hazreti Üstad’ın
başucundan hiç ayırmadığı “Mecmuatü’l-Ahzâb”ını gösterince, o zat diyor ki:
“Şimdi o kaynağın ne olduğunu anladım; demek ki, Bediüzzaman’ın Rabbimizle
çok ciddî bir münasebeti var, Cenâb-ı Hak’la irtibatı pek kavî. O, Allah’a
teveccühten bir lahza dûr olmadığı ve kat’iyen gevşeklik göstermediği için
Mevlâ-yı Müteâl de onu sürekli te’yid ediyor ve ilâhî ihsanlara mazhar
kılıyor.”

Evet, Hazreti Üstad’ı hangi yanıyla ele alırsanız alınız, bir mükemmeliyet
abidesi olarak karşınıza çıkıyor. “Ben hizmet ediyorum, evrâd u ezkârım eksik
olsa da olur!” veya “Ben kendimi zikr ü fikre adadım, i’lâ-yı kelimetullah
vazifesinde geri kalsam da mahzuru yok!” ya da “Şu işi tam yapayım, bunu
ihmal etsem de olur!” demiyor. Tam bir denge insanı olarak yaşıyor; her
hususta esas kabul ettiği iktisadı, zamanı iyi kullanma mevzuuna da uyguluyor.
Asla israfa girmiyor ve hiçbir anını boşa geçirmiyor; her saatini dolu dolu
değerlendiriyor. Dolayısıyla, kulluğa ait hiçbir vazifeyi ihmal etmiyor; günlük
virdlerini ve zikirlerini de hiç aksatmıyor. Kendisi “Mecmuatü’l-Ahzâb”ın
tamamını okuduğu gibi, ondan bazı kısımları da alıp, Cevşenü’l-Kebîr, Şâh-ı
Nakşibend’in Evrâd-ı Kudsiyesi, Delâilu’n-Nur, Sekîne, Münacât-ı Üveys el-
Karnî, İsm-i A’zam Duası, Münacât-ı Kur’ân, Tahmidiye ve Hulâsatü’l-Hulâsa
misillü duaları bir araya getirerek bir “hizip” yapıyor. Mecmua’nın tamamını
okuyamayanlardan hiç olmazsa bu hizbi takip etmelerini istiyor. Hazreti sevip
sözlerine itimat edenler dünden bugüne o hizbi hep okudular, hâlâ da okuyorlar;
bundan sonra da devamlı okumalılar.

Çünkü, evrâd u ezkâr, i’lâ-yı kelimetullah yolunda mücahede eden bir
mü’minin en önemli zâd ü zahîresi; Allah Teâlâ ile münasebetinin de
emaresidir. Cenâb-ı Hakk’ın gücüne ve kuvvetine, her şeye kâdir olduğuna ve



her şeyi O’nun yaptığına inanan bir insan, bu inancının gereği olarak mutlaka
Mevlâ-yı Müteâl’e teveccüh eder, ihtiyaçlarının giderilmesini ve arzularının
yerine getirilmesini sadece O’ndan ister. Dua eden bir kimse, bütün gönlüyle
Allah’a yönelip yalvarışa geçebildiği takdirde, kendi beden ve cismaniyetinden
kaynaklanan uzaklığı aşmış ve kendisine her şeyden daha yakın olan Rabb-i
Rahîm’e kurbet kesbetmiş olur. Cenâb-ı Hak da ona, duyması lüzumlu olan
sesleri duyurur, görmesi gerekenleri gösterir, söylemesi icap eden sözleri
söyletir ve onu yapması lâzım gelen amelleri yapmaya muvaffak kılar.

Yakaran Gönüller
Bu mülâhazalara bağlı olarak, öteden beri çok değer atfettiğim “Mecmuatü’l-

Ahzâb”ın bütün hizmet erlerinin başucu kitaplarından birisi olması gerektiğine
inandım. Fakat, eserin eski nüshaları yeni nesillerin rahatlıkla okuyabileceği
şekilde olmadığından bu düşüncemi yeterince dile getirememiştim. Gerçi,
Gümüşhanevî Hazretleri, döneminin şartları zaviyesinden, olabilecek en güzel
çalışmayı ortaya koymuştu; heyhat ki, o günün yazı ve baskı teknikleri yüzünden
bu nadide eser bazı hatalara maruz kalmıştı. O dönemde matbaalar çok ibtidaî
olduğundan dolayı baskı sırasında bir kısım yanlışlıklar yapılmış ve sonra da
bu kıymetli mecmua hatalarıyla öylece kalmıştı. Daha sonraları, Gümüşhânevî
Hazretleri’nin bizzat kendisi asıl nüsha üzerinde bazı tashihlerde bulunmuştu;
ayrıca, farklı matbaalar tarafından el yazması nüshalardan fotokopi olarak
tab’edilen baskılarda da, metin kenarlarına yer yer bir kısım tashihler ve
şerhler düşülmüştü. Ne var ki, bu kitap genellikle o ilk baskılardaki hâliyle
çoğaltılmıştı; zira, o tarihlerde hemen herkes Arapça bildiği ve kıraat esnasında
baskı hatalarını kolayca fark edip düzgünce okuduğu için, mecmuanın tashih
edilerek yeniden basılmasına ihtiyaç duyulmamıştı. Böylece, Merhum’un
hassasiyet, itina ve dikkatine rağmen, eser teksir edilirken ortaya çıkan cümle,
kelime ve hareke hataları günümüze dek sürüp gelmişti.

Bu hususlar nazar-ı itibara alınınca, “Mecmuatü’l-Ahzâb”ın tekrar gözden
geçirilerek yeni bir tasnif ve güzel bir baskı ile daha geniş kitlelerin
istifadesine sunulabileceği düşüncesi hâsıl oldu. Önce kitap baştan sona birkaç
defa taranarak muhafaza edilecek ya da kitap haricinde tutulacak virdler tefrik
edildi. Hazret-i Üstad’ın “Ben şurayı okumuyorum” demek suretiyle işaret
ettiği yerler de dikkate alınarak, zâhir itibarıyla Usûlüddin’e ve Ehl-i Sünnet’in
tarz-ı telâkkilerine uygun düşmeyen evrâd ü ezkâr çıkarıldı. Aslında, keşf ve
müşâhedelerinde eşsiz bir zevke ve aşkın bir hâle mazhar olan bazı ehl-i irfanın
ve meşayihin bir kısım hususî mülâhazalarının tazarru ve niyazlarına da
yansımış olması pek tabiîdir. Ne var ki, bu mülâhazaların, aynı seviyenin insanı



olmayan kimseler tarafından yanlış anlaşılması ve su-i tevile maruz kalması da
söz konusudur. Bundan dolayı, o türlü hususî mülâhaza ihtiva eden hizbler
mecmuanın dışında tutuldu.

Yine Hazreti Üstad’ın düzelttiği yerler de göz önünde bulundurularak,
seçilen metinler üzerinde tashih çalışması yapıldı; eser birkaç kere de hem
ferdî olarak hem de ders halkasında lafız, gramer ve hat hatalarını giderme
maksadıyla okundu. Tashihler tamamlandıktan sonra, bu defa da dinî
kaynaklarda Ashab-ı Bedir arasında ismi zikredildiği hâlde, bu dua kitabında
adı anılmayan sahabîlerin isimlerinin derc edilmesi gibi bazı ilâveler yapıldı.
Kitabın sonuna İmam Bûsîrî’nin Kaside-i Bürde’si ve Kaside-i Mudariye’si ile
beraber câmi’ bir salât ü selâm da eklendi. Bugünkü kuşakların rahatlıkla
okuyabilecekleri bir dizgi ve isimlendirme metodu izlendi; peygamberlerin
münacaatlarının yanı sıra, Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti Ali Efendilerimiz gibi
ashab-ı kiramın yakarışları, Üveys el-Karnî, Abdülkadir Geylânî, Muhyiddin
İbn Arabî, İmam Zeynülâbidîn, İmam Gazzâlî, Ebu’l-Hasan Şâzilî, Hasan Basrî
gibi her dönemden pek çok İslâm büyüğünün duaları ile Esmâ-i Hüsnâ, değişik
hâl ve şartlarda okunacak dualar, çeşitli tarikatlerin zikirleri, günlük ve haftalık
virdler belirli bir düzen içinde sıralandı. Böylece, 590 küsur sayfalık bir eser
ortaya çıktı ve adına da –başta da ifade ettiğim gibi– “el-Kulûbu’d-Dâria”
denildi.

Bu dua mecmuasının hazırlanmasındaki en önemli sâiklerden birisi şu
olmuştur: Şayet, hizmet erleri iştirak-i amâl-i uhreviye mülâhazasına bağlı
olarak kitaptaki duaları paylaşır ve mânevî bir halka yapmış gibi her gün belli
bir sıraya göre okurlarsa, meselâ, kırk kişi, her biri on beşer sayfa okumak
suretiyle her gün bir defa mecmuayı bitirirse, o zincire dahil olan herkesin amel
defterine el-Kulûbu’d-Dâria’nın tamamını okumuş olma sevabı yazılır. Bu
hakikat, İhlâs Risalesi’nde misalleriyle anlatılır; dört-beş adamdan, biri
gazyağı, biri fitil, biri lâmba, biri şişe, biri kibrit getirip iştirak niyetiyle bir
lâmbayı yaksalar, onlardan her birinin tam bir lâmbaya mâlikmiş gibi istifade
edeceği ve aydınlanacağı ifade edilir.1 Hazreti Üstad bu misali verdikten sonra
şöyle der: “...Aynen öyle de, emvâl-i uhreviyede sırr-ı ihlâs ile iştirak, sırr-ı
uhuvvet ile tesanüd ve sırr-ı ittihad ile teşrikü’l-mesâi neticesinde, o “iştirak-i
a’mâl”den hâsıl olan umum yekûn ve umum nurun, her birinin defter-i a’mâline
bitamâmihâ gireceği, ehl-i hakikat mâbeyninde meşhud ve vakidir. Ve vüs’at-i
rahmet ve kerem-i ilâhînin muktezasıdır.”2 Demek ki, bin kişinin dahil olduğu
bir halkada yer almak, hasenât defterine o bin adamın hepsinin sevabını
kaydettirmeye vesiledir. Bu itibarla, böyle büyük bir mânevî şirketten hisse
alma ve o şirketin kârına ortak olma çok mühim bir meseledir.



“el-Kulûbu’d-Dâria”nın Tercümesi
Evrâd ü ezkârın mânâlarının anlaşılmasına gelince; tabiî ki, bir duayı,

mânâsını da anlayarak okumak daha engin mülâhazalara açılmaya ve daha derin
hislerle dolmaya vesile olur. Bazı ifadeler vardır ki, okuyan ya da dinleyen
insanın yüreğini ağzına getirir. Hususiyle, Hak dostları daha önce kimsenin
söylemediği ve hiç matbaa mürekkebi görmemiş sözler söylerler. Onlar aşk u
iştiyaklarını, Allah’a karşı o kadar saygılı, üslûp itibarıyla o kadar ince ve
Mevlâ-yı Müteâl’e o kadar lâyık bir eda ile seslendirirler ki, o ifadeler
karşısında kalbinizin ritmi değişir, bayılacak gibi olursunuz ve kendinizi yere
atarsınız.

Hazreti Şâh-ı Geylânî’nin Evrâd-ı Kudsiye’sini ilk defa okuduğum zaman
bana çok tesir etmişti. Âdeta kendimden geçmiştim; Hazret’in Cenâb-ı Hak’la
münasebetine, O’na içini döküşüne ve Rabb-i Rahim’e hitap ederken seçtiği
kelimelere hayran kalmıştım. Hacı Kemal Efendi, duadan çok etkilendiğimi
görünce hemen yanıma gelmiş ve “Hocam, size o kadar tesir eden dua hangisi?”
demişti. Evet, gönlün sesi soluğu olan o sözler karşısında müteessir olmamak
elde değildi.

Bu açıdan, okunan evrâd ü ezkârın mânâlarını bilmek, insana engin bir ruh
hâleti kazandırır; yakarış heyecanlarını tetikler, konsantrasyonun temin
edilmesini sağlar ve dudaklardan dökülen kelimelerin dilden değil gönülden
kopup gelmesine zemin hazırlar. Bu itibarla da, keşke herkes okuduğunu anlasa,
o büyük insanların hissiyatlarına ortak olsa ve o derin mânâlarla dolup manen
doysa.. bu arzulanan bir neticedir. Ne var ki, böyle bir anlama söz konusu
olmayınca, yapılanın hiçbir işe yaramadığını düşünmek de kat’iyen doğru
değildir. Kur’ân-ı Kerim’in âyetleri ve Resûl-i Ekrem Efendimiz’in duaları
zatında nuranî olan ifadelerdir. el-Kulûbu’d-Dâria’da yer alan sözlerin çoğu,
Kur’ân-ı Hakîm’den ve İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (aleyhi ekmelüttehaya
vetteslimat) dualarından mülhemdir; âyet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden
alınmış, format değişikliği yapılarak farklı bir şekilde yeniden
seslendirilmiştir. Dolayısıyla, biz onların mânâlarını hiç bilmesek de,
abdestimizi alır, kıbleye dönerek oturur, saygılı durur, gönlümüzü Cenâb-ı
Hakk’a tevcih eder, huzur-u kalble o duaları okur ve Allah Teâlâ’ya karşı bir
dilenci edasıyla ellerimizi açarsak umulan sevaba ulaşırız.

Evet, dualardaki derin mânâları his, akıl ve mantığımızla yakın takibe alıp
onlardan azamî istifade etmemiz için Arapçayı anlamak ya da o virdlerin
Türkçe meallerini okumak lüzumludur ve bu olsa çok iyi olur; fakat o
olmayınca, duanın hiçbir fayda sağlamayacağını zannetmek de yanlıştır. Bir



kere, mânâsı ister anlaşılsın isterse de anlaşılmasın, duayla meşgul olmanın
kendisi bir teveccühtür; dua ile değerlendirilen zaman da başlı başına bir
teveccüh vaktidir. İnsan, arzularını yalnızca Allah Teâlâ’nın is’af
edebileceğine, ihtiyaçlarını sadece O’nun giderebileceğine inanır ve bu inançla
Cenâb-ı Hakk’a yönelirse, o müddet zarfında onun kalbi, hisleri, latîfe-i
rabbâniyesi çok istifade eder, ihsasları dua boyunca demlenir ve insan huzurda
bulunuyor olmanın lezzetiyle zaman zaman kendinden geçer. Dolayısıyla,
tazarru ve niyaz yine kâmet-i kıymetince eda edilmiş olur; kazandıracağı
mükâfatı yine kazandırır ve okuyan kimseyi Allah’a yaklaştırır.

Şüphesiz, daha baştan heyecanı tetikleme, konsantrasyonu temin etme, kalb
ve ruhun yanı sıra akıl ve mantığı da besleyip doyurma açısından, takip edilen
virdlerin mealinin okunması çok faydalı olacaktır. İnşaallah ileride, Arapça ile
beraber Türkçeyi de iyi bilen ve her iki dildeki temel espriye vakıf olan bir
arkadaşımız, bazı yerlerde derkenar yaparak, bir kısım haşiyeler (şerhler,
açıklamalar) düşerek el-Kulûbu’d-Dâria’yı tercüme edebilir. Mânâ-yı ismîden
ziyade mânâ-yı harfîyi öne çıkararak; yani, bir cümledeki kelimelerin tek
başlarına bulundukları zamanki anlamlarını değil de, cümle içindeki
konumlarını, diğer sözcüklerle bir araya geldikleri zamanki mânâlarını ve
üzerlerine yüklenen mazmunları (nükteli, sanatlı, ince sözleri) nazar-ı itibara
alarak; bir de, “Bu mefhumu Türkçe dile getirseydim, nasıl ifade ederdim?”
ölçüsüne bağlı kalarak o güzel duaları dilimize çevirebilir.

Evet, el-Kulûbu’d-Dâria gibi kitapları ya da onlardaki bazı metinleri
Türkçeye çevirirken, deyimleri, atasözlerini ve bazı hususî tabirleri dilimizin
temel esprisi ve genel özellikleri açısından değerlendirip, dil zevkimize uygun
şekilde mânâlandırmak da çok önemlidir. Meselâ, bir velinin “Allahım, hâlimi
Senin bilmen, benim onu şerhetmeme ihtiyaç bırakmıyor!” şeklindeki sözünü
kelimesi kelimesine tercüme etmek yerine, “Hâlim sana ayan, söze ne hâcet!”
diyerek Türkçeye aktarmak daha hoş düşebilir. Bu açıdan, harfi harfine mânâ
vermeye çalışmamak ve kelimelerin ilk anlamlarına takılıp kalmamak gerekir;
çünkü, Kur’ân-ı Kerim meallerinin bazılarında olduğu gibi, kelime kelime
tercüme meseleye darlık getirir; sözün ruhunu ve cümlenin ışığını söndürür.
Öyleyse, anlatılmak istenen hususu ve o sözün maksadını kendi dilimizde nasıl
ifade ediyorsak, onu o şekilde meallendirmek, en azından antrparentez olarak
belirtmek icap eder.

Şayet, bu hususları da gözetebilecek bir arkadaşımız bu mecmuayı Türkçeye
çevirirse, yapılan tercümeler sayfaların kenarlarına yazılarak kitap yeniden
basılabilir. Gerekirse sayfa düzeni biraz değiştirilir, harfler için daha küçük bir
karakter kullanılır; virdlerin ve zikirlerin asılları ortaya, mealleri de kenarlara



yerleştirilir. Böylece, dua edecek olanlar, önce okuyacakları yerlerin
Türkçesine bakarlar, sonra da Arapçasını okurlar. Gerçi, kendi hisselerine on
beş sayfa düşmüşse, işin içine meal de girince otuz sayfa okumaları icap eder;
fakat, biraz zahmetli de olsa duyarak, hissederek ve bilerek okumuş olurlar.

Evet, ileride bu da yapılmalı ama o ana kadar biz orjinal metniyle okumaya
ve bu vesileyle Mevlâ-yı Müteâl ile münasebetimizi kuvvetli tutmaya devam
etmeliyiz. M. Lütfî Hazretleri’nin,

“ Ey tâlib-i feyz-i Hudâ gel halkaya, gir halkaya!
Ey âşık-ı nur-i Hudâ gel halkaya, gir halkaya!”

davetine icabet ederek, bir mânevî şirkete de biz başvurmalı ve halkadaki
yerimizi almalıyız.

Hâsılı; dua halkaları, kalbî ve ruhî hayata sıçrama faslı gibidir.. herhangi bir
halkada gönüllerini göklere bağlamış ve kendilerini uhrevîliklere salmış
zâkirler, ötede kim bilir ne kevserler ne kevserler içeceklerdir. Adanmış
ruhlar, “Yakaran Gönüller”in dua halkasından hiç ayrılmamalı, ruh hâleti
itibarıyla bast (inşirah, neş’e ve sevinç) anlarında başkalarına şevk kaynağı
olmalı, kabz (gönül darlığı) yaşadıkları zamanlarda da dostlarının kanatlarıyla
uçmalı; fakat, ne yapıp edip yol yorgunluğunu tazarru ve niyazla aşmaya
çalışmalıdırlar. Halkanın dışında kalanlar, dışta kalmış sayılırlar; –
hafizanallah– zamanla heyetten de kopup ayrılırlar. Halkanın içinde bulunanlar
ise, Allah Teâlâ’nın bütün halkaya teveccühü ölçüsünde sevaptan nasibdar
olurlar. Onlar kalb ve ruh ufku itibarıyla tutukluk yaşadıkları anlarda bile, dahil
oldukları halkadaki arkadaşlarının sinelerinden kopup gelen inanç ritimli sesler
ve rikkat yüklü iniltiler sayesinde haşyetle dolar ve canlılıklarını hep korurlar.
1 Bediüzzaman, Lem’alar s.206 (Yirmi Birinci Lem’a).
2 Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.67.



Kalbim Uyumaz!..
Soru: Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in “Benim

gözlerim uyusa da kalbim uyumaz!” sözünü nasıl anlamalıyız?
Cevap: Hazreti Âişe Validemiz, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (aleyhi

ekmelüttehâyâ) gece ibadetini nazara verirken, bir keresinde kendisine “Yâ
Resûlallah! Vitri kılmadan mı uyuyorsunuz?”  diye sorduğunu ve Allah
Resûlü’nün “Yâ Âişe! Şüphesiz benim gözlerim uyur, fakat kalbim uyumaz!”
buyurduğunu söylemiştir.1

Gece İbadeti ve Vitir Namazı
Hazreti Sâdık u Masdûk Efendimiz’in “kalbim uyumaz” deyişine sebep olan

soru (sebeb-i vürud) nazar-ı itibara alındığında, Allah Resûlü’nün, bu sözü
biraz istirahat ettikten sonra kalkıp teheccüt ve vitir namazını kılmak üzere
müteyakkız bir surette yattığını ifade sadedinde söylediği anlaşılacaktır.

Bir hadis-i şerifte, “Gecenin sonunda uyanamayacağından korkan, gecenin
evvelinde vitri eda etsin, sonra yatsın! Gece kalkabilen ise vitri o zaman
kılsın! Çünkü gecenin ahirindeki kıyamda rahmet melekleri hazır olur.”
buyurulmuştur.2 Bir başka nebevî sözde de, “En son kıldığınız namaz vitir
namazı olsun.” denilmiştir.3 Bu itibarla, gece uyanabilecek kimselerin vitir
namazını tehir etmeleri daha faziletlidir. Ayrıca, teheccüde kalkma hususunda
zorlayıcı bir sâik olması için vitri sonraya bırakmak ve vâcibi eda etmek
maksadıyla mecburen uyanınca birkaç rekât nafile namaz kılmaya gayret
göstermek gece ibadetini itiyat hâline getirebilme yolunda mühim bir vesiledir.

İşte, Hikmetin Lisan-ı Fasîhi (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in,
kalbinin her zaman uyanık olduğunu beyan edişi münasebetiyle en evvel akla
gelmesi gereken hususlar; kendisi için –normal şartlarda– gece ibadetine
kalkamama gibi bir endişenin söz konusu olmadığı, biraz istirahat etmek üzere
gözlerini yumsa da mübarek gönlünün namaz heyecanıyla hep tetikte bulunduğu
ve salât-ı vitri umumiyetle teheccüdden sonraya bıraktığıdır.

Kesintisiz Huzur ve Dâimî Yakaza
Rehber-i Ekmel (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz’in hayatına

genel olarak bakıldığında ise; “kalbim uyumaz” beyanından, O’nun hususî
donanımına, özel konumuna ve kendi seviyesine has bir maiyyete mazhar
kılındığını istinbat etmek lâzımdır. Evet, Cenâb-ı Hak, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-
Enâm’a öyle bir tabiat vermiştir ki, O her an, hatta gözlerini kapayıp dinlendiği



zamanlarda dahi Rabbin huzurunda duruyor gibidir ve gönül ufkunda o huzurun
âdâbına hep riâyet etmektedir. Aslında, ümmet-i Muhammed’den (aleyhissalâtü
vesselâm) bazıları, Cenâb-ı Hak ile münasebetleri bir an kesilse
mahvolacaklarına inanmış; ne zaman O’nunla irtibatlarının azıcık
perdelendiğini hissetseler ve muvakkat bir bulutlanmaya maruz kalsalar
neredeyse kalbleri duracakmışçasına korkmuşlardır. Bir ömür boyu, her zaman
O’nu görüyor ya da en azından O’nun tarafından görülüyor olma şuuruyla
yaşamışlardır. Çıraklarının dahi gafletten bu derece uzak kaldıkları hesap
edilirse, Sultanlar Sultanı’nın gözlerini yumduğu zamanlarda bile asla gaflete
dalmayacağı daha iyi anlaşılacaktır.

Evet, Allah Resûlü çok farklı bir maiyyete mazhar idi ve çok farklı bir
“maallah” hakikatini temsil ediyordu. Dolayısıyla O, cismanîyet itibarıyla
uyurken bile gönlüyle her zaman uyanıktı. Tasavvuftaki ifadesiyle “yakaza”
O’nun daimî hâliydi.

Lügat itibarıyla uyanıklık demek olan yakaza; ıstılah açısından, Hakk’ın emir
ve yasakları karşısında uyanık, titiz ve duyarlı olmak; değişik makam ve
mertebelerin bazı vâridlerine karşı her zaman fikrî ve ruhî istikameti muhafaza
etmek, iltibaslara düşmemek ve hep basiret üzere bulunarak kulluk âdâbını
korumak mânâlarına gelmektedir.

Gönlün yakazası ise, Hakk’ın her an, kullarının her hâline nigehbân
bulunduğunun şuuruyla, his, idrak, irade ve kalb ile O’na tahsis-i nazar ederek
ve hep ilâhî huzurun edeplerini gözeterek yaşamaktır.

Evet, sürekli Hakk’ın dergâhına müteveccih bulunmak ve “O her an beni
gördüğüne göre, ben de her zaman temkinli olmalıyım” mülâhazasıyla O’ndan
gelecek vâridatı beklemek müteyakkız bir kulun devamlı hâlidir ve böyle bir
hak yolcusu ömür boyu Cenâb-ı Hakk’ın riayet ve inayeti altındadır. Bu
mansıbın en büyük kahramanı Hazreti Sultanu’l-Müteyakkızîn, “Benim
gözlerim uyur kalbim uyumaz.” beyanıyla işte böyle bir yakaza-i daimîye
işaret buyurmuştur.

Gönül Uyanıklığı Esastır
Ferîd-i Kevn ü Zaman Efendimiz’in (aleyhissalatü vesselâm) dâimî bir

yakaza içinde bulunması, mükellefiyeti açısından da O’nun tavırlarına
aksetmiştir. Allah Resûlü’nün kalbi daima uyanık bulunduğundan –sadece
kendisine has bir keyfiyet olarak– uykudan kalktıktan sonra hemen namaza
durduğu vâkîdir.

Hazreti İbn Abbas (radıyallâhu anhüma) Resûl-i Ekrem’in yanında namaz



kıldığı bir geceyi anlatırken “Namazını bitirince yana yaslandı ve uyudu.
Hatta nefes alışverişleri uykuda olduğunu belli edecek şekildeydi. Bir
müddet sonra Bilâl (radıyallâhu anh) gelerek sabah namazı vaktini haber
verdi. Bunun üzerine, Allah Resûlü mescide çıkarak namazını kıldı; fakat
abdest almadı.” demiştir.4 Demek ki, Fahr-i Kâinât Efendimiz’in mübarek
kalbi, uyku da dahil her zaman abdestinden emin olacak ve abdestinin bozulup
bozulmadığını bilecek kadar hüşyardır.

Diğer taraftan, insanın uyuması ya da uyanıklığı illa gözlerinin açık ya da
kapalı olmasına bağlanmamalıdır. Gözü açık olup da gönlü uyuyan bir sürü
insan vardır. Gözlerinin mevcudiyetine rağmen göremeyen, kulakları olduğu
hâlde işitemeyen ve maddî bir kalb taşısa da hakikatleri anlayamayan pek çok
kimse bulunduğunu Kur’ân-ı Kerim ifade etmektedir.

Aslında, hakikî görme mahalli kalbdir. Kalb gözünün açıklığı da
diyebileceğimiz basîret sayesinde insan, ilâhî tecellîlerle nurlanıp Zât-ı
Ulûhiyet’in ünsiyeti ziyâsıyla sürmelenmiş bir idrâke sahip olur. Bu idrak ile
de o, delil ve şâhide ihtiyaç duymadan eşyânın perde arkası sırlarıyla halvete
erer ve aklın şaşkın şaşkın dolaştığı yerlerde gider hakikatler hakikatine ulaşır.

Bundan dolayıdır ki, sıradan insanlar açısından gaflet vakti sayılan uyku
zamanı bile İnsanlığın İftihar Tablosu için metafizik dünyalara açılma rıhtımı
olmuştu. Çünkü O’nun hayali hep dupduru, rüyaları da sahihti. O, gözleri kapalı
olduğunda dahi basiretiyle görülmezleri görüyor, hâdiseleri süzüyor ve her şeyi
değerlendiriyordu. Hatta maiyyetinin derinleştiği ve tamamen dünyaya
kapandığı anlar, O’nun duymasının, görmesinin, idrak etmesinin ve
değerlendirmesinin en keskin olduğu zamanlar sayılırdı. Mâsivâdan tamamen
alâkasını kestiği o türlü hâllerde vahiy geldiği çok olurdu. Allah Resûlü, o
hâlde iken, inzal olunan âyetlerin tek kelimesini bile zayi etmiyor; bazen bir cüz
kadar yekûn tutan âyât-ü beyyinâtı bir anda kelimesi kelimesine hafızasına
yerleştiriyordu. Oysaki, o esnada kendisine dokunulsa farkına varamayacak
kadar dışa karşı kapalı oluyordu; fakat, şuuru fevkalâde uyanıktı.

Bu itibarla, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in gözleri
uyusa da kalbi hiç uyumazdı; belki zahirî ve cismanî ihsaslarının (dış duyu
organlarının) muvakkaten işlemediği anlar olurdu, fakat, ihtisasları (havâss-ı
bâtınenin, yani iç idrak latîfelerinin duyuşları) her zaman faaldi.
1 Buhârî, teheccüd 16, terâvih 1; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 125.
2 Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 162; Tirmizî, vitr 3; İbn Mâce, salât 121.
3 Buhârî, vitr 4; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 150.
4 Buhârî, daavât 10; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 181.



Doğruluğumla Kurtuldum!..
Soru: Daha önceki bir sohbetinizde “mazeret döktürme”nin de “zımnî

yalan” olduğunu ifade etmiştiniz. Mü’minleri ve münafıkları birbirinden
ayıran davranışlar açısından, hata ve günahlar karşısında “mazeret
döktürme” meselesini bir misalle açıklayabilir misiniz?

Cevap: “Mazeret döktürme” tabiri, bir kusur, kabahat ya da suç için mücbir
sebepler ileri sürmeyi ve onun hoş görülmesi maksadıyla bahaneler sayıp
dökmeyi ifade etmektedir. Bazı kimseler, hatalarını kabul etmeye bir türlü
yanaşmazlar; ya atf-ı cürümlerde bulunur, başkalarını suçlarlar ya da zorlayıcı
sebepler ve olmadık bahaneler sıralayarak işin içinden sıyrılmaya çalışırlar.

Oysa, bir suç işlemek veya bir günaha girmek kötüdür, çirkindir; fakat, o
suça veya günaha mazeret bulma istikametinde beyanda bulunmak daha kötü ve
daha çirkindir. Hatanın hoş görülmesi ya da suçun affedilmesi için “şöyle
olmuştu, böyle vuku bulmuştu” diyerek mazeretler ileri sürmek ve o türlü
bahanelerin arkasına sığınarak kendini temize çıkarma kastıyla sözü eğip
bükmek vebali daha da katlamak demektir. Çünkü, böyle bir davranış, nefsi
tezkiye etmenin, kendi kusurlarını hiç görmemenin, ahirette her şeyin
hakikatinin ayan beyan ortaya çıkacağını düşünmemenin ve dolayısıyla
bağışlanma arayışında olmamanın ifadesidir.

Bu açıdan da, “özür dilemek” ile “mazeret döktürmek” birbirinden çok farklı
şeylerdir. Bir kabahatten sonra hatayı kabullenme, suçu itiraf etme, hak
sahiplerinden özür dileme ve Allah’tan da mağfiret dilenme, yapılan yanlışı
telafi etmek için ortaya konan çok önemli bir gayret ve bir fazilettir. Fakat,
kendisinin masum olduğuna başkalarını inandırmak için vâkıaya tam mutabık
olmayan sözler söyleme ve muhataplarını kandırmaya mâtuf bahaneler ileri
sürme, insanları aldatma çabasıdır, yalandır ve mü’mine yakışmayan bir
davranıştır.

Aslında, bir kabahat ya da günah karşısındaki en doğru davranış, nefsi
tezkiye etmeye çalışmadan ve mazeretler arkasına saklanmadan, “Allah affetsin,
siz de bağışlayın. Cismaniyetime yenik düştüm, cürüm işledim; zaten benden de
ancak bu beklenirdi!” diyerek hem muhataplardan affedilmeyi istemek hem de
Cenâb-ı Hakk’a tevbe etmektir. Ne var ki, böyle bir civanmertlik ancak hakikî
mü’minlere has bir güzelliktir; münafıkların şiarı ise, sürekli bahanelere ve
mazeretlere sığınarak paka çıkma gayretidir.

İşte, bu meselede mü’min ile münafığın birbirinden nasıl ayrıldığını –bir
turnusol kâğıdı gibi– gösteren en güzel misallerden biri Tebük Seferi olmuştur.



Tebük Seferi ve Seferberlik Hâli
Bilindiği üzere; Tebük Seferi, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem)

Efendimiz’in Şam’da toplanan kırk bin kişilik Bizans ordusuna karşı yapmış
olduğu askerî harekettir. Bu hareket, Arap yarımadasının kuzeyinde, Medine ile
Şam’ın ortasında bulunan, suyu ve hurmalığı bol bir yer olan Tebük’e kadar
uzanıp orada sona erdiği için bu adı almıştır. Ciddî bir savaş hazırlığı içinde
gidilip de, savaş olmadan geriye dönülen Tebük Seferi’nde, o zamana kadarki
en güçlü ve düzenli İslâm ordusu techiz edilmiş; Bizans’a karşı sindirme
harekâtı ve savaş tatbikatı yapılmış ve neticesi itibarıyla askerî ve siyasî
açıdan önemli bir zafer kazanılarak geri dönülmüştür.

Sıcaklık, kuraklık, kıtlık, uzaklık ve düşman ordusunun gücü gibi unsurların
iyice zorlaştırdığı bu sefere çok çetin bir savaş olacağı mülâhazasıyla
çıkılmıştı. Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ), güçlüsüyle zayıfıyla bütün
Müslümanları açıktan cihada davet etmiş ve inananlar arasında umumî
seferberlik havasının yayılmasını sağlamıştı. O, bir yandan “Allahım, şu bir
avuç İslâm toplumunun yok olmasına fırsat verirsen, artık yeryüzünde Sana
ibadet eden kalmayacak!” diyerek Mevlâ-yı Müteâl’e içini dökmüş, O’nun havl
ve kuvvetine sığınmış; diğer taraftan da, bütün mü’minleri mallarıyla ve
canlarıyla cihada teşvik etmiş, zafer için gereken sebepleri yerine getirmişti.

Tebük hazırlıkları sırasında, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem)
Efendimiz’in teşvikleri üzerine tarihte eşine az rastlanabilecek fedakârlık
örnekleri sergilenmişti. Zenginiyle fakiriyle topyekün ashab-ı kiram orduya
yardım için koşmuşlardı. “Aileme Allah’ı ve Resûlü’nü bıraktım.” diyen
Hazreti Ebû Bekir malının tamamını infak etmişti.1 Onu hayranlıkla seyreden
Hazreti Ömer ve Abdurrahman İbn Avf gibi önde gelenler mallarının yarısını
verirken, diğer sahabîler de servetlerinin büyük bir bölümünü infak etmişlerdi.

Ordunun techizinde en büyük yardımı Hazreti Osman yapmıştı. O, üç yüz
deve, yüz tane de at bağışlamış; sonra birer altın sarf ederek on bin askeri su
içtikleri kapların ağız bağlarına ve askı iplerine kadar techiz etmişti. Bununla
da yetinmeyerek, ayrıca bin altını Resûlullah’ın kucağına dökünce, İnsanlığın
İftihar Tablosu, “Allahım, ben Osman’dan razıyım, Sen de razı ol!” diye dua
etmiş2 ve akabinde “Bundan sonra Osman’ın yaptığı ona zarar
vermeyecektir; Allah onu günahtan koruyacaktır.” buyurmuştu.3

Sadece erkekler değil, kadınlar da “infak edenler” defterine kaydolmak için
koşmuş ve onlar da imkânları ölçüsünde yardımda bulunmuşlardı. Sadaka ve
himmetlerini Hazreti Âişe Validemiz’in evinde toplamış; bilezik, halhal, yüzük,
küpe ve daha işe yarayacak ne varsa getirip yere serdikleri bir örtüye



bırakıvermişlerdi. Kimisi birkaç tane bilezik verirken, kimisi de develerin
ayağını bağlamaya yarayacak bir kayışı ancak bulabilmiş ve onunla da olsa
yardım edenlerin arasına dahil olmuştu.4

Sahabenin bu himmeti sayesinde sefere katılacak mü’minlerin ekseriyeti
techiz edilmişti ama sayı çok fazla olduğu için yapılan yardımlar herkese
yetişmemişti. Bundan dolayı, özellikle –bir kısım kaynaklarda “ağlayanlar”
olarak anılan– yedi tane sahabî, infak edecek ve sefer hazırlığı yapacak imkân
bulamamanın hüznüyle Allah Resûlü’ne gelmiş, hazinede de bir şey
kalmadığını öğrenince çaresizlikle ve gözyaşları içinde geri dönmüşlerdi. Daha
sonra, bazı sahabîler son bir fedakârlık yapmış ve onların ihtiyaçlarını da
gidermişlerdi.

O gün elinde hiç imkânı olmayan sahabîler bile, infakta bulunanların
arasında yer alabilmek için âdeta çırpınmışlardı; onlardan kimisi başındaki
sarığını çıkarıp vermiş, kimisi sabaha kadar su çekerek kazanıp getirdiği bir
avuç hurmayı tasadduk etmiş ve kimisi de evindeki tek su kırbasını himmet
mallarının içine katarak umumî sevaba ortak olmuştu. Evet, o gün, gönülden
inanmış her insana, hiçbir bahane ve mazeretin ardına saklanmadan, yüreğini
ortaya koyup gücü ve kuvveti ölçüsünde infakta bulunmak düşüyordu;
mü’minler işte bunu yapmışlardı.

Münafıklar ise; her meseleye nefsanîlik açısından yaklaşıp her şeyi
egoizmaya bağlı değerlendirdikleri için sürekli fesada sebebiyet verdikleri
gibi, gerek Tebük Gazvesi hazırlıklarında ve gerekse yolculuk sırasında fitne
çıkarmaktan geri durmamışlardı. Mü’minlerin yüreklerine korku ve ümitsizlik
salmaya çalışmışlar; “Allah senin azıcık malına mı muhtaç!” diyerek himmet
edenler arasında yer almak isteyenleri alaya almışlardı. Münafıklardan
yaklaşık seksen tanesi Tebük Seferi’ne katılmamak için Resûl-i Ekrem’e bir
sürü bahane saymış ve izin istemişlerdi. Onlardan bazıları da, ganimet
devşirmek ümidiyle orduya katılmış ama yol boyunca bozgunculuk yapmaktan
bir an dûr olmamışlardı.

Mü’min olduğu hâlde küçük bir ihmalden dolayı geride kalıp İslâm
ordusundan ayrı düşenler de mevcuttu. Bunlardan birisi de Ebû Hayseme el-
Ensarî idi. Seferin başladığı zaman tam bağ bozumu mevsimiydi; dallardaki
meyveler insanlara tebessüm ediyordu. Güneşin kavuruculuğuna karşılık
gölgenin daha bir kıymetlendiği sıcak bir gündü. Ebû Hayseme’nin güzelliğiyle
meşhur zevcesi bahçedeki ağaçları sulamış ve çardağa su serperek havayı iyice
serinletmişti. Leziz yemekler hazırlamış, sofrayı serin su ve taze meyvelerle
donatmıştı. Ebû Hayseme, kendisine arz edilen bu nimetler içinde, gölgenin
serinliğini damarlarında hissettiği, soğuk sudan kana kana içtiği ve eşinin



varlığıyla daha da inşiraha erdiği bir anda zihnine hücum eden bir mülâhazayla
ürperivermişti. Kendi kendine, “Allah’ın elçisi güneşin altında, kızgın rüzgâr
karşısında ve boğucu kum fırtınaları içinde harbe gitsin; Ebû Hayseme ise serin
gölgede otursun, tatlı tatlı yemekler yesin ve güzel eşinin yanında safa sürsün;
bu revâ mıdır, bir mü’mine hiç yakışır mı?” demişti. Hemen ayağa kalkmış,
devesini semerlemiş ve ailesiyle vedalaşıp yola koyulmuştu.

O esnada, ashabıyla beraber bir su başında azıcık dinlenmekte olan Resûl-i
Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem), Medine tarafından bir toz bulutunun
yükseldiğini görünce, “Keşke Ebû Hayseme olsan!..” demişti. Biraz sonra da
beklediği ve tahmin ettiği insanı karşısında görünce büyük memnuniyet
duymuştu. Telâşla ve canı dudağında kervana katılan Ebû Hayseme ise,
kendisini Allah Resûlü’nün kucağına atarken sadece “Yâ Resûlallah, nerede
ise helâk oluyordum.” diyebilmişti. Zira o, mü’minlerden ayrılmanın ve
mücahededen geri kalmanın ciddî bir günah olduğunu biliyordu ve işte böyle
bir günahla helâk olmaktan çok korkmuştu. Geç de olsa her şeyi elinin tersiyle
itip kafileye arkadan yetişmiş ve böylece Efendiler Efendisi’nin sancağı altına
girerek o korkudan emin olmuştu.5

Heyhat ki, “nasıl olsa yetişirim” deyip ağırdan alan ama Tebük Kervanı’nı
kaçırdıktan sonra ona ulaşma fırsatını bir daha da hiç bulamayan ve meşrû bir
özrü olmadığı hâlde sefere katılmayan mü’minler de vardı. Kâ’b İbn Mâlik,
Mürare İbn Rebî’ ve Hilâl İbn Ümeyye bunlardandı.

Hazırlıklı, düzenli ve güçlü İslâm ordusunun her çeşit savaş riskini göze
alarak Tebük’e kadar ulaşması, psikolojik bakımdan güç dengesini
Müslümanların lehine çevirmişti. Hicaz’a saldırıp İslâm coğrafyasını yakıp
yıkmak üzere yola çıkan Heraklius ve askerleri, mü’minlerin cesareti
karşısında çok korkmuş, dehşete kapılmış ve savaştan vazgeçmişlerdi. Bunun
üzerine, Peygamber Efendimiz (aleyhissalatü vesselâm) Tebük’te yirmi gün
kadar kaldıktan sonra, ashab-ı kiramın ileri gelenleri ile istişare ederek geri
dönmeye karar vermişti.

Fahr-i Kâinat Efendimiz, seferden döndüğü zaman, Tebük Gazvesi’ne
katılmayıp Medine’de kalanlar tek tek gelip özür dilemişler ve mazeretlerini
yeminlerle te’yit etmişlerdi. Hazreti Sâdık u Masdûk Efendimiz de, onların
sözlerini dış görünüşleri itibarıyla kabul edip, işin iç yüzünü ve onların
niyetlerini Allah’a havale etmiş ve haklarında istiğfarda bulunmuştu. Sadece,
Kâ’b İbn Mâlik ve diğer iki arkadaşı Resûl-i Ekrem’in huzuruna girince bahane
uydurma yoluna gitmeden doğruyu söylemiş ve haklarında verilecek hükmü
intizar etmişlerdi.



Kâ’b İbn Mâlik’in Hicranı
Kâ’b İbn Mâlik, Akabe’de İnsanlığın İftihar Tablosu’na bey’at etmiş, Bedir

dışındaki bütün gazalara katılmış; kılıcı kadar sözü, sözü kadar da kılıcı keskin
bir insandı. Şiirleriyle hasımların moral dünyalarını altüst edebilecek kadar
söz üstadıydı. Fakat, her türlü imkâna sahip olduğu ve bir özrü de bulunmadığı
hâlde Tebük seferine katılmamıştı. İşte, bu büyük sahabînin sefer esnasında ve
sonrasında yaşadıkları, duygu ve düşünceleri, tavır ve davranışları mevzumuza
çok güzel bir misaldir. Fakat, bu hazin hikâye, o yüce kâmeti sorgulama
mânâsına da gelebileceğinden dolayı, hâdisenin mevzuyla alakalı kısmını, Kâ’b
İbn Mâlik Hazretleri’nin kendi dilinden aktarmak daha doğru olsa gerektir. En
muteber kaynaklarda nakledilen hadis-i şeriflere göre; Hazreti Kâ’b
serencamesini şöyle anlatmıştır:

“Ben hiçbir zaman, katılmadığım bu gazve sırasındaki kadar kuvvetli ve
zengin olamamıştım. Vallahi Tebük Gazvesi’nden önce iki deveyi bir araya hiç
getirememiştim; fakat, bu sefere çıkılacağı esnada, iki tane binek devesine
birden sahiptim.6

Aslında, Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir gazveye hazırlandığı
zaman asıl hedefi söylemezdi, bir başka yere gittiği sanılırdı. Ne var ki, bu
gazve sıcak bir mevsimde, uzak bir yere yapılacağı ve kalabalık bir düşmanla
karşı karşıya gelineceği için Resûl-i Ekrem hedefi açıkça söylemiş; iyice
hazırlanabilmeleri için Müslümanlara nereye gideceklerini haber vermişti.

Diğer taraftan, Resûlullah ile beraber harbe gidecek Müslümanların sayısı
çok fazlaydı. Herkesi isim isim bir deftere kaydetmek mümkün değildi. Savaşa
gitmemek için gözden kaybolunduğu takdirde, hakkında bir âyet nâzil
olmadıkça, işin gizli kalacağı zannedilebilirdi. Dahası, Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bu seferi meyvelerin olgunlaştığı ve gölgelerin
iyice tatlılaştığı sıcak bir mevsimde yapmıştı. Ben de bunlara pek düşkündüm.
Allah Resûlü ile Müslümanlar savaş hazırlığına başladıklarında, ben de
onlarla beraber harp ihtiyaçlarını tedarik etmek için evden çıkıyor, fakat hiçbir
şey yapmadan geri dönüyordum. Kendi kendime de “Canım hazırlık da ne ki,
dilersem çabucak hazırlanabilirim!” diyordum. Günler böyle geçti. Herkes
işini ciddî tuttu ve bir sabah Resûlullah ile yanındaki Müslümanlar erkenden
yola çıktılar. Ben hâlâ hiçbir hazırlık yapmamıştım. Bu maksatla bir süre daha
çarşı-pazara gidip geldim; sabah evden çıktım, ama hiçbir şey yapamadan geri
döndüm. Bu hâl de böyle sürüp gitti. Savaş henüz başlamamıştı, ama
mücâhidler bir hayli mesafe almışlardı. “Yola çıkıp onlara yetişeyim”  dedim,
keşke öyle yapsaymışım; heyhat, bu da bana nasip olmadı.



Resûl-i Ekrem Medine’den ayrıldıktan sonra, halkın arasına çıktığım zaman
gördüğüm bir manzara beni çok üzüyordu: Savaşa gitmeyip geride kalanlar ya
münafıklık damgası yemiş kimselerdi veya zayıflıkları sebebiyle Cenâb-ı
Hakk’ın mazur addettiği özürlü mü’minlerdi.

Öte yandan, Resûlullah (aleyhissalatü vesselâm) da Tebük’e varıncaya kadar
adımı hiç anmamış. Orada ashabının arasında otururken, “Kâ’b İbn Mâlik ne
yaptı? (Ondan ne haber?)” diye sormuş. Bunun üzerine Benî Selime’den bir
a d a m, “Ey Allah’ın Resûlü! Elbiselerine ve sağına soluna bakıp
gururlanması onu Medine’de alıkoydu!” demiş. Bunun üzerine Muâz İbn
Cebel ona, “Ne fena konuştun!” diye karşılık vermiş. Sonra da Peygamber
Efendimize (aleyhisselâm) dönerek, “Yâ Resûlallah! Yemin olsun, biz onun
hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz!” diye eklemiş. Resûlullah
(sallallâhu aleyhi ve sellem) hiçbir şey söylememiş.7

Resûlullah’ın (aleyhi ekmelüttehaya vetteslimat) Tebük’ten Medine’ye
hareket ettiğini öğrendiğim zaman beni bir üzüntü aldı. Bir aralık bir yalan
uydurmayı düşündüm. Kendi kendime “Ne söylesem ki yarın Allah Resûlü’nü
(aleyhissalâtu vesselâm) darıltıp gücendirmekten ve O’nun tarafından
cezalandırılmaktan kurtulsam?” dedim. Yakınlarımdan görüşlerine değer
verdiğim kimselerin fikirlerine de müracaat ettim. Resûlullah’ın (sallallâhu
aleyhi ve sellem) gelmek üzere olduğunu söyledikleri zaman, kafamdaki saçma
sapan düşünceler dağılıp gitti. İyice anladım ki, yalana başvurmakla asla
kurtulamam... Her şeyi dosdoğru söylemeye karar verdim.

Derken Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir sabah Medine’ye geldi. O,
bir seferden dönerken önce Mescid-i Nebevî’ye girerek iki rekât namaz kılar,
sonra halkın arasına çıkıp otururdu. Yine öyle yaptı. Bu sırada savaşa
katılmayanlar huzuruna koştular; neden savaşa gidemediklerine dair
mazeretlerini yemin billah ederek bir bir anlatmaya başladılar. Bu kimselerin
sayısı seksenden fazlaydı. Peygamber Efendimiz onların ileri sürdüğü
mazeretleri kabul etti; kendilerinden bîat aldı; Allah Teâlâ’dan
bağışlanmalarını niyâz etti ve iç yüzlerini O’na bıraktı.

Sonunda ben de huzura girdim. Selâm verdiğim zaman Allah Resûlü acı acı
gülümsedi ve “Gel!” dedi. Yaklaştım ve önüne oturdum. Bana, “Niçin savaşa
katılmadın? Sen Akabe’de bîat edip söz vermemiş miydin; hem sefer için
binek hayvanı satın almamış mıydın?” diye sordu. Ben şu cevabı verdim:
“Evet ey Allah’ın Resûlü! Şu anda senin değil de dünya ehlinden bir
başkasının yanında oturmuş olsaydım, inandırıcı mazeretler ileri sürüp,
mutlaka öfkesini gidererek yanından ayrıl ırdım. Çünkü, –Allah’ın lütfu–



insanlara fikrimi kabul ettirmeyi iyi beceririm. Fakat, yemin ederim ki,
bugün sana yalan söyleyerek gönlünü kazansam bile, yarın Cenâb-ı Hak işin
doğrusunu sana bildirecek ve sen bana güceneceksin. Şayet doğruyu
söylersem, o zaman da bana kızacaksın. Ama ben doğruluğu seçerek
Allah’tan hayırlı sonuç bekliyorum. Vallahi savaşa gitmemek için hiçbir
özrüm yoktu. Hiçbir zaman gazâdan geri kaldığım sıradaki kadar da kuvvetli
ve zengin olamamıştım!..”

Benim bu itirafım üzerine Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), “İşte bu
doğru söyledi.” dedi. Sonra da bana müteveccihen, “Haydi kalk, senin
hakkında Allah Teâlâ hüküm verene kadar bekle!” buyurdu. Ben kalkınca Benî
Selime’den bazıları peşime takılarak, “Vallahi senin daha önce bir suç
işlediğini bilmiyoruz. Sen de savaşa katılmayan diğerlerinin ileri sürdükleri
gibi bir mâzeret söyleseydin ya!.. Hâlbuki günahlarının bağışlanması için
Peygamber Efendimiz’in (aleyhisselâm) istiğfâr etmesi yeterdi!” dediler.
Beni o kadar çok ayıpladılar ki, tekrar Resûlullah’ın yanına dönüp biraz önceki
sözlerimi inkâr etmeyi bile düşündüm. Sonra onlara, “Benim vaziyetime düşen
başka biri var mı?” diye sordum. “Evet iki kişi daha tıpkı senin gibi itirafta
bulundular. Onlara da sana söylenen söylendi.”  dediler. Onların kim
olduklarını sorunca da “Biri Mürâre İbn Rebî’ el-Amrî, diğeri de Hilâl İbn
Ümeyye el-Vâkıfî” diyerek, Bedir Gazvesi’ne katılmış olan numune-i imtisal
iki mükemmel şahsiyetin adını verdiler. Bunun üzerine ben geri dönüp özür
beyan etme fikrinden vazgeçtim.8

Derken Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) gazveye katılmayanlardan
sadece üçümüzle konuşulmasını yasakladı. İnsanlar bizimle konuşmaktan
kaçındılar ve bize karşı tavırlarını değiştirdiler. Öyle ki, yeryüzü bile bana
yabancılaştı. Sanki dünya, o zamana kadar bilip tanıdığım dünya olmaktan
çıktı..

İşte, bu minval üzere tam elli gün geçirdik. Diğer iki arkadaşım halktan
uzaklaşıp boyunlarını büktüler; ağlayarak evlerine kapandılar. Fakat ben
onlardan daha genç ve dayanıklı idim. Dışarı çıkarak cemaatle namaz kılar,
çarşıda dolaşırdım. Ne var ki, kimse benimle konuşmazdı. Bazen namazdan
sonra, ashabıyla oturmakta olan Resûlullah’a (aleyhissalâtu vesselâm) uğrayıp
selâm verirdim. “Acaba selâmımı alarak dudaklarını kıpırdattı mı kıpırdatmadı
mı?” diye kendi kendime sorardım. Sonra ona yakın bir yerde namaz kılar ve
farkettirmeden kendisine bakardım. Ben namaza durunca bana doğru
yöneldiğini, ama kendisine baktığım zaman yüzünü hemen geri çevirdiğini
görürdüm.

Müslümanların bana karşı sert tutumları uzun süre devam edince, bir gün



dayanamayıp amcamın oğlu ve en çok sevdiğim insan Ebû Katâde’nin
bahçesine gittim, duvardan içeri atladım ve selâm verdim. Hayret, vallâhi
selâmımı almadı. Ona, “Ebû Katâde! Allah aşkına söyle; Allah’ı ve Resûlü’nü
ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun?” dedim. Hiç cevap vermedi. Tekrar
“Allah aşkına...” dedim, yine konuşmadı. Bir daha yemin verince, “Allah ve
Resûlü daha iyi bilir.” dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşandı. Geri
dönüp duvardan atladım ve oradan uzaklaştım.

Bir gün Medine çarşısında dolaşıyordum. Erzak satmak üzere gelen Şamlı
bir çiftçi, “Kâ’b İbn Mâlik’i bana kim gösterir?” diye sordu. Halk da beni
işaret etti. Adam yanıma gelerek Gassân Meliki’nden bir mektup verdi. Ben
okuma yazma bilirdim. Mektubu açıp okudum. Selâmdan sonra şöyle diyordu:
“Duyduğumuza göre arkadaşın seni üzüyormuş. Allah seni değerinin
bilinmediği ve hakkının çiğnendiği bir yerde yaşayasın diye yaratmamıştır.
Hemen yanımıza gel, seni aziz tutalım.” Mektubu okuyunca, “Bu da başka bir
imtihan” dedim. Hemen mektubu tandıra atıp yaktım.

Bu boğucu elli günün kırkı geçmiş, fakat hakkımızda hâlâ vahiy gelmemişti.
O sırada, Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) gönderdiği bir şahıs
çıkageldi; “Allah Resûlü (aleyhissalâtu vesselâm) eşinden ayrı oturmanı
emrediyor!” dedi. “Onu boşayacak mıyım, yoksa ne yapacağım?” diye
sordum. “Hayır, ondan ayrı duracak, kendisine yanaşmayacaksın!”  dedi.
Peygamber Efendimiz, diğer iki arkadaşıma da aynı emri göndermişti. Bunun
üzerine eşime, “Allah Teâlâ bu mesele hakkında hüküm verene kadar ailene
git ve onların yanında kal.” dedim.

Bu vaziyette, sıkıntısı gittikçe artan on gece daha geçirdim. Ellinci gecenin
sonunda, evlerimizden birinin damında sabah namazını kıldım. Allah Teâlâ’nın
(Kur’ân-ı Kerim’de bizden) bahsettiği üzere ruhum iyice sıkılmış, o geniş
yeryüzü bana dar gelmiş bir hâlde otururken, Sel Dağı’nın tepesindeki birinin
var gücüyle, “Kâ’b İbn Mâlik! Müjde!” diye bağırdığını duydum. Sıkıntılardan
kurtulma zamanının geldiğini anlayarak hemen secdeye kapandım.

Meğer Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) Cenâb-ı Hakk’ın bizi
affettiğine dair sevindirici haberi o gün sabah namazında halka duyurmuş, halk
da bize müjde vermek üzere koşuşmuş. İki arkadaşıma da müjdeciler gitmiş.
Bunlardan biri bana doğru at koşturmuş. Eslem kabilesinden bir diğer müjdeci
de koşup Sel Dağı’na tırmanmış; oradan bağırmaya başlamış. Tabiî ses attan
önce bana ulaşmıştı. Sesini duyduğum müjdeci yanıma gelip beni tebrik edince,
sırtımdaki elbiseyi çıkarıp müjdesine karşılık ona giydirdim. Vallahi o gün
giyecek başka elbisem yoktu. Emanet bir elbise bulup hemen giydim.
Resûlullah’ı (aleyhissalâtu vesselâm) görmek arzusuyla yola koyuldum. Beni



grup grup karşılayan sahabîler tevbemin kabul edilmesi sebebiyle tebrik ediyor
ve “Gözün aydın, Allah’ın seni bağışlaması kutlu olsun!” diyorlardı.

Nihayet Mescid’e girdim. Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ashabın
ortasında oturuyordu. Peygamber Efendimiz’e selâm verdiğimde memnuniyetten
ışıl ışıl, mütebessim bir yüzle, “Müjdeler olsun! Annenden doğalıdan beri
yaşadığın en hayırlı gününü tebrik ederim!” buyurdu. Ben de, “Yâ
Resûlallah! Bu sizin tarafınızdan bir bağışlanma mıdır, yoksa Allah
tarafından mı?” diye sordum. “Hayır, bu Allah’tan gelen bir lütuftur!”
buyurdu. Resûlullah’ın (aleyhissalâtu vesselâm) vech-i mübarekleri, sürurlu
anlarında, bir ay parçası gibi parıldardı. Biz onun sevindiğini böyle anlardık; o
anda da memnuniyeti yüzünden okunuyordu. Ben önüne oturunca, “Ey Allah’ın
Resûlü! Tevbemin kabul edilmesine şükür olarak bütün malımı Allah ve
Resûlullah uğrunda tasadduk etmek istiyorum.” dedim. Resûlullah (sallallâhu
aleyhi ve sellem), “Malının bir kısmını dağıtmayıp elinde tutman senin için
daha hayırlı olur.”  buyurdu. Ben de, “Hayber fethinde hisseme düşen malı
elimde bırakıyor, gerisini bağışlı yorum!” dedikten sonra sözüme şöyle devam
ettim: “Yâ Resûlallah! Cenâb-ı Hak beni doğru sözlülüğümden dolayı
kurtardı. Tevbemin bir gereği olarak, artık yaşadığım sürece sadece doğru
söz söyleyeceğim.”9

Mazeret Döktürme!
Hatanı Kabul Et ve Bağışlanma Dile!
İşte, Kâ’b İbn Mâlik, Mürare İbn Rebî’ ve Hilâl İbn Ümeyye gerçek mü’min

olduklarından Tebük Seferi’ne katılmamalarını mazur kılacak bir sebep
göstermek için bir sürü bahane uydurma ve mazeret döktürme yerine suçlarını
itiraf etmiş, Allah Resûlü’nden bağışlanma dilemiş ve tevbelerinin kabul
olması için istiğfar televvünlü bir bekleyişe koyulmuşlardı. Resûl-i Ekrem
Efendimiz de (aleyhi ekmelüttehaya vetteslimat), münafıkların mazeretlerini
kabul etmiş olmasına rağmen, bu üç sahabiyi cezalandırmış; onları muvakkaten
dışlamış ve Müslümanları onlarla konuşmaktan menetmişti. Çünkü, bu üç
büyük insan, harem dairesine girmişlerdi bir kere, başkaları gibi
davranamazlardı; şayet dışarıdakiler gibi hareket ederlerse, işte bu şekilde
cezalandırılmaları da icap ederdi. Nitekim, elli gün süren, ama kendilerine elli
bin sene gibi gelen, büyük bir imtihana tâbi tutulmuş ve sadâkatlerini
ispatlayınca Allah’ın mağfiretine nail olmuşlardı. Mazeret beyan etme kadar
bile olsa, hilaf-ı vaki bir beyana tenezzül etmemeleri, doğru sözlülükleri ve
samimî davranışları onlara ebedî kurtuluşun kapısını açmıştı. Münafıklar



uydurdukları yalan mazeretler yüzünden helâk olurken, onlar doğrulukları
sayesinde selâmete çıkmışlardı.

Cenâb-ı Hak, onlarla alâkalı olarak şu mealdeki âyet-i kerimeyi indirmişti:
“Allah, savaştan geri kalan ve haklarındaki hüküm ertelenen o üç kişinin de
tevbelerini kabul buyurdu. Çünkü onlar öylesine bunaldılar ki dünya bütün
genişliğine rağmen başlarına dar geldi. Vicdanları da kendilerini sıktıkça
sıktı. Nihayet, Allah’ın cezasından kurtulmak için yine Allah’ın kapısından
başka sığınacak hiçbir yer olmadığnı anladılar da, bundan sonra, önceki iyi
hâllerine dönsünler diye, Allah onları tevbeye muvaffak kıldı. Çünkü Allah
tevvâbdır, rahîmdir (kullarını tevbeye yönlendirir, sonra da onların
tevbelerini kabul buyurur ve onlara hep rahmetiyle muamele eder.)”10

Hâsılı, hata ve günahlar karşısında münafıklar, vurdumduymaz ve lâkayt
kimselerdir. Çılgınlık ve hezeyân en mümeyyiz vasıflarıdır onların; cismanî ve
nefsânî arzular arkasından koşmak ise her zamanki hâlleri. İşleri güçleri yalan
ve hıyanettir; her davranışları da apaçık riya ve süm’a. Dertleri sadece
menfaatlerine zarar gelmemesidir; mefkûre ölçüsünde davaları ise, yalnızca
yaşama tutkusu. Dolayısıyla da onlar, yorgun, bitkin ve bezgin bir görüntü
sergilerler işe yarar bir çağrıya muhatap olduklarında.. ve bin bir mazeret
beyanına kalkarlar herhangi bir hizmet teklifi karşısında...

Bilâkis, işlediği bir hata, irtikâp ettiği bir mâsiyet ve Allah’ın hoşnut
olmayacağı bir davranıştan ötürü, mü’minin boynu hemen bükülür; ruhunda
içini kanatan bir burukluk ve yüzünde kahreden bir hicap hâsıl olur. Gönlünde
mütemâdî bir ürperti ve kabirdeki suallere muhatap olma telâşı gibi bir ruh
hâleti belirir. İçinden kopup gelen ve her lahza daha bir büyüyen o derinlerden
derin mehâfet hissiyle ürperir. Bahanelerin ardına saklanmanın ve mazeretler
sıralamanın yersiz olduğunu, her şeyin iç yüzünün ötede ortaya döküleceğini ve
kendisini sıdk u sadâkatten başka hiçbir vesilenin kurtaramayacağını çok iyi
bilir. Günah yüzünden vicdanında duyduğu azaptan dolayı dünya başına dar
gelir; iç huzurunu ve gönül rahatlığını bütün bütün yitirir, kendi yüreği bile ona
zindan kesilir. İşte o anda, Allah’a ilticadan, O’na yönelip O’na sığınmaktan
başka bir çıkar yol olmadığını iyice anlar; mâsivâya kapanır, bütün ümit ve
beklentilerini Allah’tan ummaya başlar. Böylece, onun için de nur-u tevhid
içinde sırr-ı ehadiyet zuhur eder; o andaki durumu itibarıyla hususî bir
teveccühe mazhar kılınır. Gönlüne tevbe duygusu ve teveccüh istidadı verilir.
Sonra da, Cenâb-ı Hak, her şeyden kesilip sadâkat ve samimiyetle sadece
Kendisine yalvaran ve sığınan bu kulunu mağfirete erdirir.
1 Tirmizî, menâkıb 16; Ebû Dâvûd, zekât 40.
2 er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 7/40.



3 Tirmizî, menâkıb 18; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/63.
4 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  2/35.
5 Müslim, tevbe 53; Abdurrezzak, el-Musannef 5/400; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 6/31.
6 Buhârî, meğâzî 79; Müslim, tevbe 53.
7 Buhârî, meğâzî 79; Müslim, tevbe 53.
8 Buhârî, meğâzî 79; Müslim, tevbe 53.
9 Buhârî, meğâzî 79; Müslim, tevbe 53.
10 Tevbe sûresi, 9/118.



Dine Hizmet Eden Fâcir
Soru: İman ve Kur’ân hizmetinde bulunan bir insanın kendisini “racul-i

fâcir” kabul etmesi ne demektir. İ’lâ-yı kelimetullah vazifesi fâcir kimseler
için de bir arınma fırsatı sayılır mı?

Cevap: Arapça olan “racul” kelimesi, insan, adam, erkek, kişi, şahıs ve fert
mânâlarına gelmektedir. “Fâcir” ise, Allah’ın emirlerini yerine getirmeyen,
dinin yasaklarını çiğneyen, aşırı isyana dalan, günahta ısrar eden ve en büyük
günahlardan dahi kaçınmayan kimse demektir. Dolayısıyla, bu ölçüde
kötülüklere müptelâ, işrete düşkün, kendini fısk u fücura kaptırmış sefih adama
“racul-i fâcir” denilmektedir.

Kendini Racul-i Fâcir Bilmelisin!...
Dine hizmet eden bir insanın kendisini fâcir kabul etmesine gelince; bu

mesele, benzer iki hâdiseden dolayı farklı rivayetleri bulunan bir nebevî
beyana dayanmaktadır. Hadis kitaplarında şöyle bir vakıa anlatılmaktadır:

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve ashab-ı kiram (radıyallâhu
anhüm ecmaîn) müşriklerle cihad etmek üzere Uhud’a çıktıklarında, Kuzman
isminde bir şahıs Medine’de kalır. Bazı kadınlar, “savaş kaçkını” diyerek onu
alaya alınca, Kuzman bunu bir onur meselesi hâline getirir; hemen cepheye
koşar ve ön safta yer tutar. Hatta ilk oku o atar, sonra kılıcını çeker ve herkesi
hayran bırakan bir kahramanlık sergiler.1 Bazıları onun cesaretini ve
mücadelesini övünce Resûl-i Ekrem Efendimiz, “O, ateş ehlindendir!”
buyurur. Bu habere çok şaşıran bazı sahabîler Kuzman’ı takip etmeye başlarlar.
Onun yiğitliği karşısında iyice hayrete düşerler. Çünkü, Müslümanların
muvakkaten dağılıp geri çekildikleri bir anda bile Kuzman kılıcının kınını kırar,
“Kaçmaktansa ölmeyi tercih ederim!” diye bağırarak ileri atılır ve cesurca
savaşırken derin bir yara alır. Onun bu hâline şahit olan Sahabîler, “Yâ
Resûlallah, az önce ateş ehlinden olduğunu söylediğiniz adam, büyük bir
metanetle savaştı ve kahramanca öldü!” derler. Sâdık u Masdûk Efendimiz
(aleyhissalâtu vesselâm), yine “O Cehennemliktir!” buyurur. Bu cevabı işiten
Müslümanların bütün bütün hayrete kapıldığı esnada, o şahsın henüz ölmediği
ancak ağır şekilde yaralandığı haberi getirilir.2

Kuzman acılar içinde kıvranırken, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in ihbarından
habersiz olan Katâde İbn Nu’man onun yanına varır ve “Şehitlik sana mübarek
olsun!” diye tebrikte bulunur. Bunun üzerine, Kuzman, “Vallahi ben din için
mücahede etmedim; kavmimin itibarı için savaştım!” diye mukabele eder.



Sonra da, yarasının ızdırabına dayanamayarak kılıcının keskin tarafını göğsüne
dayar, üzerine yüklenir ve intihar eder.3

Evet, bu hâdisenin bir benzeri Hayber Gazvesi’nde meydana gelmiştir; bunun
üzerine Rehber-i Ekmel (aleyhissalâtu vesselâm) Efendimiz, halka şu hakikatin
ilân edilmesini emir buyurmuştur: “Cennet’e ancak Allah’a gönülden teslim
olmuş mü’minler girecektir. Şu kadar var ki, Allah (dilerse), İslâm dinini
fâcir bir kişi ile de te’yid edip kuvvetlendirir.”4

İşte, Nur Müellifi, mezkûr hadis-i şerife istinaden, “Sen, ey riyakâr nefsim!
‘Dine hizmet ettim’ diye gururlanma. ‘Muhakkak ki Allah, bu dini fâcir adamla
da te’yid ve takviye eder.’ 5 hadisi sırrınca, müzekkâ olmadığın için, belki sen
kendini o racul-i fâcir bilmelisin. Hizmetini ve ubûdiyetini, geçen nimetlerin
şükrü, vazife-i fıtrat, farize-i hilkat ve netice-i sanat bil, ucub ve riyadan
kurtul.”6 demiştir.

Demek ki, nefis tezkiyesine nâil olamamış bir insan, dine ve diyanete hizmet
ediyor olsa bile, gurur, ucb ve riyaya düşmemek için çok temkinli hareket
etmeli ve kendisinin de o racul-i fâcirin âkıbetine uğrayabileceğini düşünüp
titremelidir. Hizmetlerinden dolayı asla şımarmamalı, gurura kapılmamalı ve
kendisini emniyette saymamalıdır; aksine, Allah yolundaki mücahedesini tabiî
bir vazife, bir kulluk borcu ve o zamana kadar lütfedilen nimetlerin şükrü kabul
etmelidir. Şahsı itibarıyla fısk u fücura açık olduğunu hep hatırda tutmalı, nefsi
ile baş başa kaldığında her haltı karıştırabileceğine inanmalı; dolayısıyla her
zaman Allah’a sığınmalı ve eksiklerine, kusurlarına, hatalarına ve günahlarına
rağmen hâlâ imana hizmet dairesinde bulunuyor olmasını büyük bir arınma
fırsatı olarak görmelidir.

Şüphesiz, bu mülâhazalarla dolu olan bir insan, yapılan hizmetlerden dolayı
nefsine hiçbir pay çıkarmaz, muvaffakiyetleri kendisine mal etmez. Hem hizmet
edenlerle beraber bulunmayı hem de bu yoldaki başarıları Cenâb-ı Hakk’ın
rahmetinin bir çeşit tecellîsi ve ilâhî merhametin farklı bir dalga boyu olarak
değerlendirir. Hata ve günahlarına rağmen, daire dışına atılmamış olmayı,
O’nun rahmetinin ve inayetinin enginliğine bağlar; dolayısıyla, O’na karşı
saygısını her zaman yeniden gözden geçirir, daha bir aşk u iştiyakla hizmete
koşar. Zira, “Onca günahıma ve şu perişan hâlime rağmen, beni bu kutlu
insanların arasına dahil eden Rahmeti Sonsuz, demek ki dine hizmet sayesinde
temizlenmem ve arınmam için bana fırsat veriyor!” der. Sonra da, “Şu anda
adanmış ruhların arasındayım ama yarın âkıbetim nice olur bilemiyorum;
öyleyse, yaptıklarımla şımarmamalı, asıl eda etmem gerekli olan vazifelere
daha gönülden sarılmalıyım.” düşüncesiyle salih amellere yapışır.



Arınma Kurnaları
Aslında, Cenâb-ı Hakk’ın muradı her zaman kullarını günah lekelerinden

kurtarmak, arındırmak, saflaştırmak ve huzuruna tertemiz olarak almak
yönündedir. Erzurumluların “Bahane Tanrısı” sözünde de bu mânâ vardır. Evet,
Allah Teâlâ, kimi kullarını gönülden tevbe ile, kimisini namaz, oruç ve hac gibi
ibadetlerle ve bazılarını da musibetlerle arındırmakta ve dergâh-ı ilâhîye
gönülden teveccüh edenleri çeşit çeşit vesilelerle, hatta çok küçük bahanelerle
Cennet’e ehil hâle getirmektedir.

Nitekim, Mevlâ-yı Müteâl, şirk, haksız yere cana kıyma, zina, israf gibi
kötülükleri tek tek sayıp, bunları işleyenlerin cezalarının “büyük buluşma”
gününde katmerli olacağını haber verdikten sonra –mealen– şöyle buyurmuştur:
“Ancak günahlardan vazgeçip Hakk’a yönelen, gönülden iman eden, sonra
da güzel ve makbul işler yapanlar bundan müstesnadır. Allah onların
kötülüklerini iyiliklere, günahlarını sevaplara çevirir. Çünkü Allah gafûrdur,
rahîmdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur).”7

Bu âyet-i kerimede, günahlardan uzaklaşıp yeniden Cenâb-ı Hakk’a teveccüh
eden, sonra imanını bir kere daha gözden geçirip tecdid-i imanda bulunan ve
akabinde büyük bir azimle salih amellere bağlanıp hayatını hayırlı işler
peşinde değerlendirmeye çalışan kimselerin “seyyiâtının hasenâta çevrileceği”
vaad edilmektedir.

Bu vaadin bir mânâsı, bizim gibi avamın da anlayacağı üzere, gönülden
tevbe edip salih daireye dâhil olan kimselerin günahlarının affedileceği
şeklindedir. Evet, Rahmeti Sonsuz (celle celâluhu), bir iyilikten dolayı çok
kötülükleri siler. Maalesef, çoğu insanlar, bu ilâhî ahlâkın rağmına olarak, bir
kötülük yüzünden pek çok iyiliği setrederler. Meselâ, bir adamın dünya kadar
fazileti vardır, herkese ihsanda bulunuyor ve iman hizmetinde de işi önde
götürüyordur; fakat, o insan bir yerde az sürçünce, bazıları onun hakkında
hemen kötü bir hüküm verir ve bir daha da onun üzerinden o hükmü
kaldırmazlar. Bazı imtihanlarda birkaç yanlışın bir doğruyu götürmesinin ayrı
bir tezahürü olarak, bazen onlarca iyiliği bir tane hataya kurban ederler.
Allah’ın rahmetinin enginliğine bakın ki, O, kulunu tertemiz olarak huzuruna
almak için bir sürü bahane halkeder, insanın önüne onlarca vesile çıkarır; kul
onlardan hangisine tutunursa tutunsun, bir arınma musluğundan geçmiş gibi
yunup yıkanır, saflaşır ve O’na ulaşır. Allah Teâlâ, bazen tek iyilikten dolayı
insanın o âna kadar yaptığı bütün hataları affeder; denebilir ki, O’nun rahmet ve
inayetiyle, bir iyilik bütün hataların hakkından gelir, onlara kendi rengini içirir
ve günahları sevaplara çevirir. İşte, “kötülüklerin iyiliklere tebdil edilmesi”nin



bir mânâsı budur.
Diğer taraftan, Hazreti Üstad, bu ilâhî vaadi tefsir ederken, şu enfes yorumu

yapmaktadır: “Ondaki nihayetsiz kabiliyet-i şer, nihayetsiz kabiliyet-i hayra
inkılâb eder.”8 Evet, insanın donanımında kötülüklere açık bir sistem vardır; bu
sistem bir fenalık ibresi gibi onu hep şerlere yönlendirir, sürekli çirkin işlere
sevkeder. Fakat, insanın gönülden tevbesi, imanını bir kere daha gözden
geçirmesi ve sonra amel-i salih ile onu taçlandırması öyle bir iksir olur ki,
onun vesilesiyle Cenâb-ı Hak, kulunun mahiyetindeki şer istidadını hayır
kabiliyetine çevirir; ondaki sonsuz fenalık istidadını iyilik yapmaya doymama
istikametine yönlendirir. Bu itibarla da, mezkûr âyet-i kerimede söz konusu
olan, sadece insanın kötülüklerinin silinmesi değil, aynı zamanda fenalıklara
karşı önünün kapanması ve iyiliklere meylinin artmasıdır.

İbadetlerin Temizleyiciliği
Tevbe ve tecdid-i imanın yanı sıra, namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetler

de birer arınma kurnasıdır. Namazı insanın kapısının önünden akan tatlı ve
tertemiz bir ırmağa benzeten, günde beş defa o nehre girip yıkanan bir kişinin
üzerinde kir namına hiçbir şeyin kalmayacağını beyan eden Resûl-i Ekrem
(aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslimât) Efendimiz’in “Namazlar, büyük
günahlardan kaçınıldığı sürece aralarındaki küçük günahlar için birer
keffârettir.”9 müjdesi bu hakikatin yüzlerce delilinden sadece biridir.
Cemaatle namaz kılmak için mescide giden bir mü’minin her adımıyla bir
günahının silineceğini ve yerine bir sevap yazılacağını; gönülden inanarak ve
mükâfatını Allah’tan umarak oruç tutan bir insanın geçmiş günahlarının
affolunacağını; keza, yolculuk esnasında büyük günahlara girmeden, küçük
günahları işlemekte ısrar etmeden ve fena söz söylemeden haccını tamamlayan
kimsenin günahlarından kurtularak annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz
evine döneceğini açıkça ifade eden hadis-i şerifler misillü daha pek çok nebevî
söz, ibadet ü taatin önemli bir arınma vesilesi olduğunu göstermektedir.

Bu hususa delil olarak zikredilebilecek âyet-i kerimeler de mevcuttur.
Meselâ; Cenâb-ı Allah, “Gündüzün her iki tarafında ve gecenin saçaklarında
(gündüze yakın olan saatlerinde) namaz kıl! Çünkü, iyilikler kötülükleri silip
giderir. Bu, düşünen ve ibret alanlara bir nasihattır.”10 buyurmuştur.

Hadis kitaplarında bu âyetle alâkalı şöyle bir hâdise nakledilmektedir: Bir
gün, genç bir sahabî, nefsine hâkim olamamış ve bir kadına sarkıntılık yapmıştı.
Az sonra da ciddî bir pişmanlık hissiyle kendisini Resûl-i Ekrem Efendimiz’in
huzuruna atmıştı. Helâk olmaktan korkuyor gibi bir hâli vardı; bir an önce



yunup yıkanma ve bağışlanma yolu aramaktaydı. Aslında, en ufak bir hata
karşısında mahvolmaktan korkma duygusu, sahabe efendilerimizin hepsinde
hâkimdi. Onlar, ruh dünyaları itibarıyla bir yara alınca hemen Hekim’e koşarlar
ve dertlerine çare ararlardı. Bir kusur için günlerce gözyaşı döker ve
hatalarının menfi izlerini gözlerinden boşalan yaşlarla silmeye çalışırlardı. İşte
o genç de bir hata işlemişti; fakat, çok geçmeden derlenip toparlanmış, derin
bir nedametle ürpermiş ve âdeta kolu kanadı kırılmış olarak kendisini
Gönüllerin Tabibi’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) atmosferine atıvermişti.
Her kelimesinden “Mahvoldum ben!” hissi dökülen cümlelerle hâlini arz
etmişti. Hazreti Ömer (radıyallâhu anh), “Allah seni setretmiş, keşke sen de
kendini örtseydin, günahını açıklamasaydın, tevbe edip af dileseydin!”
demişti. Allah Resûlü, (aleyhissalâtu vesselâm) önce hiçbir şey söylememiş,
ama bir müddet sonra o gence –mealini verdiğim âyet-i kerimeyi okuyarak–
namaza sarılıp onunla arınmasını tavsiye etmişti. Bunun üzerine başka bir
sahabî, “Ey Allah’ın Resûlü, bu hüküm sadece soru sahibi için mi (yoksa
başkasına da şâmil mi)?” diye sorunca, Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtu
vesselâm), “Herkes için…” cevabını vermişti.11

İnsanlığın İftihar Tablosu’nun bu irşadı da göstermektedir ki; insanî kurallar
itibarıyla birkaç yanlış bir doğruyu götürse de, Allah’ın rahmetinin enginliğine
bağlı olarak, gönülden yapılan bir iyilik belki bin tane yanlışı yok etmektedir;
evet, hasenât seyyiâtı gidermektedir.

Günah Lekelerini Gideren Musibetler
Ayrıca, çoğu zaman musibetler de arınmaya vesiledir. Kur’ân-ı Kerim’de, –

mealen– “Başınıza gelen her musîbet, işlediğiniz günahlarınız (ihmalleriniz
ve kusurlarınız) sebebiyledir, hatta Allah günahlarınızın çoğunu da
affeder.”12 buyurulmaktadır.

Aslında, genel kabule göre, bu hitap günahkârlaradır. Zira, sevaba ve yüksek
mertebelere ulaştırılmak üzere günahkâr olmayanların maruz bırakıldıkları
musibetler de az değildir. Dolayısıyla, mü’minlerin başlarına gelen her
musibetin onların günahları yüzünden olduğu söylenemez. Öyleyse, insan
kendisiyle alâkalı musibetleri hatalarının cezası olarak görse de, diğer
mü’minler hakkında hüsnüzan etmeli; onların, günahlarının keffaretini
ödediklerini değil, Hak katındaki derecelerinin artması için o türlü sıkıntılara
düçar olduklarını düşünmelidir. Evet, bilhassa Allah’ın dinine hizmet için
çalışan bir insanın çektiği sıkıntılar, sadece onun günahlarına keffaret olmakla
kalmayıp aynı zamanda Allah katındaki derecesinin yükselmesine de vesiledir.



Şu kadar var ki, bir insanın, kendi başına gelen musibetleri kendi
kusurlarının neticesi olarak görmesi temkinli olmasının gereğidir. Bu
meseledeki en önemli husus, bir insanın kendisini problemlerin kaynağı olarak
kabul etmesidir. Çünkü insan, “Bu problem benim hatalarımdan kaynaklandı.”
demiyor ve hâdiselere bu perspektiften bakmıyorsa, o, her suçu başkalarına
atfeder, diğer insanlar hakkındaki olumsuz düşüncelerinden dolayı yeni
günahlara girer. Böyle bir insan, Cenâb-ı Hakk’a yönelme gibi bir payeden de
mahrum kalır; çünkü, sürekli atf-ı cürümlerle kendini paka çıkardığı için onun
gönlünde tevbe duygusu hâsıl olmaz; dolayısıyla o, Allah’a tazarru ve niyazda
bulunmaz. Oysa, şayet insan, ayağına batan bir dikeni, bir sürçmeyi, azıcık
sendelemeyi, bir şeyi elinden kaçırmayı, bir fırsatı değerlendirememeyi ya da
bir projesinin fiyaskoyla neticelenmesini... yani musibet televvünlü her şeyi
kendisine ait kusurlara bağlarsa, o zaman ne kadere taş atar, ne dışarıda bir
mücrim arar ve ne de başkalarını suçlar. Her menfilik karşısında, önce kendiyle
hesaplaşır, bir savcı gibi nefsinin yakasına yapışır. Böyle bir hesaplaşma da
onun içinde istiğfar hislerini tetikler ve onu tevbeye sevkeder.

Evet, her musibet, mü’min için başlı başına bir arınma kurnasıdır, mü’min o
musluğun altından her geçişinde hataları silinir gider; bu sayede o, özündeki
safveti korumuş ve hatta kurbet ufkuna doğru biraz daha mesafe katetmiş olur.
Nitekim, Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Cenâb-ı
Hak, Müslümanın başına gelen yorgunluk, hastalık, tasa, keder, sık ıntı ve
gamdan ayağına batan dikene varıncaya kadar, her musibeti onun
hatalarının bağışlanmasına vesile kılar.”13

Dine Hizmet Arınmak İçin Fırsattır!..
Diğer taraftan, Allah’ın adının gönüllere nakşedilmesi ve İslâm dininin

şanına uygun bir şekilde yüceltilip yayılması mânâsına gelen “i’lâ-yı
kelimetullah” vazifesi de arınma yollarının başında gelir. Hususiyle
günümüzde, sırf rıza-yı ilâhîyi tahsil maksadıyla, Nâm-ı Celîl-i İlâhî’yi
yüceltmeye çalışmak, Allah Teâlâ’ya ve Resûl-i Ekrem’e karşı alâkanın
ifadesidir. Evet, özellikle bu asırda, Kur’ân’a sahip çıkanlar arasında yürümek,
bir yönüyle surî ve nazarî dahi olsa Hak maiyyetinin alâmetidir ve mâsiyet
kirlerinden sıyrılmak için de çok önemli bir vesiledir. Bir insan, fâcir de olsa,
Hakk’a hizmet yolunda bulunuyorsa, ona hâlâ temizlenme ve Cennet’e ehil hâle
gelme fırsatı veriliyor demektir. Günahlar, o maiyyet-i ilâhiyeyi ve maiyyet-i
nebeviyeyi vicdanın derinliklerinde duymaya mani olabilir; fakat, “i’lâ-yı
kelimetullah” hizmetinde yer alan herkesin Cenâb-ı Hak’la ve Resûlullah’la –
bir ölçüde– beraber olduğu muhakkaktır. Şayet, insan Mevlâ’nın hoşnutluğunu



hedefler ve salihlerle kol kola yürümesini sürdürürse, zamanla günahlarının
engelleyiciliğinden kurtulacak ve o kudsî maiyyeti vicdan mekânizmasıyla da
sezip duyacaktır.

Hadis kitaplarında, Allah’a ve Resûlü’ne karşı şahsî alâkanın dahi çok
büyük kıymet ifade ettiğine dair şöyle bir hâdise nakledilmektedir: Henüz içki,
şıra ve şerbeti birbirinden tefrik edemeyen ve bağımlılıktan kurtulamayan bir
sahabî, zaman zaman sarhoş olacak kadar mahmurlaşmakta ve her defasında da
Resûl-i Ekrem tarafından te’dib edilmektedir. O sahabî, bir gün yine aynı
suçtan dolayı Resûlullah’ın huzuruna getirilir. Cemaatten birisi, “Allahım şu
adama lânet et! Bu kaçıncı defadır aynı günah yüzünden tecziye ediliyor ama
bir türlü ıslah olmuyor.”  diye bedduada bulunur. Bu sözü işiten Şefkat
Peygamberi (aleyhissalâtu vesselâm) “Ona lânet etmeyin. Allah’a yemin
ederim, o, Allah’ı ve Resûlü’nü gönülden sevmektedir!” der; “Allahım, ona
rahmet et ve onun taksiratını bağışla!” diye dua etmelerini emir buyurur.14

Demek ki, Allah’ı ve Resûlü’nü sevme, bir ölçüde onlarla beraber olmayı
netice verecek ve mü’minlerin hayır dualarını almaya yetecek kadar değerlidir.
Böyle şahsî ve küçük bir alâkaya bu kadar teveccüh gösterildiği nazar-ı itibara
alınınca, i’lâ-yı kelimetullahın insana neler kazandıracağı hakkında bir
değerlendirme yapılabilir. Zira, ruha mal olan sevgi meltemiyle cihana açılma
ve Allah’ın adının kalblere nakşedilmesi için çalışma, o ferdî ve basit alâkanın
kat kat üstündeki bir sadâkat ve muhabbetin remzidir. Dolayısıyla, bu yoldaki
bir insanın mazhar kılınacağı teveccüh, sadece cüz’î plânda sevgi besleyen
birisine lütfedilenden çok daha fazla olacaktır.

Bu itibarla, i’lâ-yı kelimetullah çok önemlidir; onun uğrunda mücahede eden
bir insan ister muharebede şehit olsun isterse de yolun herhangi bir durağında
kanatlanıp ötelere uçsun, mutlaka arınmış olarak Cenâb-ı Hakk’a kavuşacak ve
O’nun sürpriz nimetlerine ulaşacaktır. Günümüzün Karasevdalıları hakkındaki
mülâhazalarımız da bu istikamettedir. Talebesini kurtarmak isterken bataklıkta
boğulup ahirete yürüyen, yakalandığı amansız bir hastalık neticesinde diyar-ı
gurbette bir garip olarak öbür aleme giden ya da iman hizmetinin başındaki
belâlara paratoner olurcasına bir trafik kazasında dünyaya veda eden fedakâr
ruhlar da inşaallah Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinin enginliğine yaraşır şekilde
mukabele göreceklerdir. Öyle inanıyor ve ümit ediyorum ki; sırf rıza-yı ilâhî
için annelerinin sıcak kucağını terk eden, baba ocağına hasret kalan, bazen
aylarca yârdan-yârandan, çoluk-çocuktan ayrı durmaya razı olan ve çeşit çeşit
mahrumiyetlere katlanan bu sevgi kahramanları, ötede beşer idrakini aşkın ilâhî
ihsanlarla karşılanacaklardır. Allah Teâlâ, rızası uğruna bin bir zorluğa
tahammül eden bu kutluları, öyle lütuflarla sevindirecektir ki, onlar her nimet



karşısında büyük bir memnuniyetle “Elhamdülillâh Yâ Rabbi, dünyada bizi bir
kısım sıkıntılara maruz bıraktın, bize bazı meşakkatler yaşattın; fakat, onları
buradaki hüzünden, tasadan ve sarp yokuşlardan kurtulmamıza vesile yaptın,
bizi ebedî hüsrandan kurtardın ve bâkî nimetlerinle serfiraz kıldın!”
diyeceklerdir.

Evet, tevbe, tecdid-i iman, ibadet ü taat, musibetlere karşı sabır ve i’lâ-yı
kelimetullah.. bunların hepsinde Allah Teâlâ’nın merhametinin ayrı bir tecellî
dalga boyu sezilmektedir. Bu vesileler, insanı beşerî kirlerden arındırmakta,
böylece Hak maiyyetine mazhar kılmakta ve ona Cennet’e girmek için liyakat
kazandırmaktadır. Madem kulluk yolunda maruz kalınan sıkıntılar, insanı
Cennet’e, Cemâlullah’ı temâşâya ve Rıdvan’a ulaştıracak bir burak hâlini
almaktadır; öyleyse, ubûdiyet çizgisinde çekilen meşakkatler büyük zahmetler
olarak görülmemelidir. Burada Allah’ın ve Resûl-i Ekrem’in maiyyetine
ermek, üns billaha ulaşmak; ötede de Cennet’e girmek, Enbiyalar Sultanı’nın
sofrasına oturmak, ona ikram edilen nimetlerden istifade etmek, dahası her türlü
lütfun verasında rü’yete ve rızaya nail olmak gibi, mukabilinde bütün yeryüzü
ve semalar verilse elde edilemeyecek kadar büyük nimetler karşısında bir
kısım dünyevî meşakkatler hiç bahse değmeyecek ölçüde küçük sayılmalıdır.

Sözün özü; bir mü’min, başına gelen her musibeti, işlediği bir kötülüğün
neticesi bilmeli ve onu kasvet bağlamış ufkunun açılmasına bir vesile telâkkî
etmelidir. Ayrıca, ahirete inanan bir insan, iman hizmetinde en önlerde olsa da,
nefsî ve şeytanî tuzaklara düşmemek için temkini hiç elden bırakmamalı, her
zaman kendisinin dini teyid eden bir racul-i fâcir olabileceğinden korkmalı;
fakat, hâlâ bu salih dairede bulunuyor olmadan dolayı da Allah’a karşı hamd ü
senâ hisleriyle dolmalı ve kendisine bahşedilen bu arınma fırsatını en iyi
şekilde değerlendirmeye çalışmalıdır.
1 en-Nevevî, Şerhu Sahîhi Müslim 2/123; İbn Hacer, Fethu’l-bârî 7/472.
2 Buhârî, cihâd 182; Müslim, îmân 178.
3 et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  2/73.
4 Buhârî, cihâd 182; Müslim, îmân 178.
5 Buhârî, cihâd 182, meğâzî 32, kader 5; Müslim, îmân 178.
6 Bediüzzaman, Sözler s.515 (Yirmi Altıncı Söz, Hâtime).
7 Furkan sûresi, 25/70.
8 Bediüzzaman, Sözler s.342 (Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas, Birinci Nükte).
9 Müslim, tahâret 10, 15, 16; Tirmizî, salât 46; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/359.
10 Hûd sûresi, 11/114.
11 Buhârî, tefsîru sûre (11) 6; Müslim, tevbe 42.
12 Şûrâ sûresi, 42/30.
13 Buhârî, merdâ 1; Müslim, birr 51.
14 Buhârî, hudûd 5; Abdurrezzak, el-Musannef 7/381; el-Bezzâr, el-Müsned 1/393.



İnsan Ömrü ve İki Büyük Tehlike
Soru: Kendisine altmış sene ömür verilmiş bir insan için artık hiçbir

mazeretin söz konusu olamayacağını belirten hadis-i şerifin ifade ettiği
mânâlar nelerdir?

Cevap: Allah Resûlü (aleyhissalâtu vesselâm) –mealen– şöyle buyurmuştur:
“Cenâb-ı Hak, altmış yıl yaşayacak kadar ömür verdiği kişinin mazeret
gösterme imkânını bütün bütün ortadan kaldırmış ve ona bahanelerin ardına
sığınma fırsatı bırakmamıştır.”1

Ortalama Ömür
Evvela; Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, bu

beyanıyla, vasatî ömre işarette bulunmaktadır. Evet, Allah Teâlâ, her mahlûka
yaratılışı itibarıyla bir hayat süresi tayin etmiştir ki, buna “ecel-i fıtrî” denilir.
Vasatî ömür kabul edilen ecel-i fıtrî insanlar için altmış-yetmiş senedir.
Nitekim, Tirmizî’de yer alan bir hadis-i şerifte, “Ümmetimin vasatî ömrü
altmış-yetmiş yıldır; bunu aşabilenler azınlıkta kalacaklardır.”  2buyurularak,
bu hususa dikkat çekilmektedir.

Sâniyen; İmam Buhârî Hazretleri Câmiu’s-Sahih adlı eserinde bu hadisi
naklederken, Fâtır sûresinin 37. âyetini o bâbın unvanı (bölüm başlığı) olarak
zikretmiştir. Demek ki, hem altmış yaşın hem de “mazeret” meselesinin bu âyet-
i kerime ışığında şerh edilmesi gerekmektedir. Söz konusu ilâhî beyandan önce,
inkârcı müşriklerin sürekli Cehennem’de kalacakları, oradaki azabın dehşetine
dayanamadıkları için ebedî ölümü arzulayacakları; fakat artık haklarında ölüm
hükmünün verilmeyeceği ve ateşin şiddetinin de hafifletilmeyeceği, Allah’ı ve
nimetlerini inkâr eden her nankörün bu cezayı hak ettikleri anlatılmaktadır.
Sonra da –mealen– şöyle denmektedir:

“Onlar orada imdat istemek için ‘Ey Yüce Rabbimiz! Ne olur, çıkar bizi
buradan, dünyaya geri gönder de, daha önce yaptıklarımızdan başka, güzel
ve makbul işler yapalım!’ diye feryad ederler. Fakat, onlara şöyle cevap
verilir: ‘Biz, size, bir kimsenin ibret alıp gerçeği görecek kadar
düşünebileceği bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse
tadın azabı! Çünkü, zâlimleri kurtaracak yoktur!”3 Bazı âlimler, ibret alıp
gerçeği görecek kadar düşünebilmek için on beş yaşın yeterli olduğunu
söylerken, bazıları da on sekiz yaşını esas almışlardır. 4Bir kısım müfessirler
ise, âyeti “Sizi kırk sene yaşatmadık mı?” şeklinde anlamışlardır.5 Ulemadan
kimileri de, âyette işaret edilen sürenin “bülûğ yaşı” olduğunu söylemişlerdir.6



Fakat, Abdullah İbn Abbas Hazretleri’ne ve müfessirlerin pek çoğuna göre; bu
beyan-ı ilâhî, “Biz sizi altmış sene yaşatmadık mı?” demektir.7 Çünkü, burada
mevzubahis olan vasatî ömürdür; hadis-i şerifler zaviyesinden ortalama yaşın
alt sınırı ise altmış senedir.

İbn Abbas Hazretleri başta olmak üzere, bazı âlimler mezkûr âyette geçen
“Hem size uyarıcı da gelmişti!” ifadesindeki “nezir”den maksadın Resûl-i
Ekrem (aleyhissalatu vesselâm) olduğunu söylemişlerdir.8 Kimileri de “nezir”
sözünün umum peygamberler ve kitaplara şâmil bulunduğunu belirtmişlerdir.
Bazıları ise, bu uyarıcıyı akıl, ihtiyarlık ve yakınların ölümü şeklinde tevil
etmişlerdir.9 Meselâ; İkrime ve Süfyan İbn Uyeyne gibi büyükler, “nezir”
kelimesini “ihtiyarlık” olarak yorumlamışlardır.10

Aslında, bunların hepsini birer nezir olarak kabul etmek gerekir. Çünkü,
bütün peygamberler ve ilâhî kitaplar “ölüm var” deyip ahireti haber verdikleri
ve insanları ötelere hazırlıklı olma hususunda ikaz ettikleri gibi; Allah Resûlü
de hem Kur’ân âyetleriyle hem de hadis-i şerifleriyle her mahlûkun fâni ve her
nefsin ölümü tadıcı olduğunu her fırsatta hatırlatmıştır.

Dahası, tekvinî âyetlerin bir parçası olan her hâdise de insana “sen
gidicisin” demektedir. Bükülen beller, tutmayan dizler, ağaran saçlar, titreyen
eller, göremeyen gözler, duyamayan kulaklar, ağrılar, sızılar, çeşit çeşit
hastalıklar ve türlü türlü rahatsızlıklar birer nezirdir; bunların hepsi bir
yönüyle ölümü ve ahireti hatırlatır.

Ayrıca, her insanın önüne ömür boyu başka hatırlatıcılar da çıkar; camide
imam-vaiz “ölüm var” der, ezan-namaz hesabı akla getirir; eş-dost ebedî
beraberlik isteğini izhar eder ve insanın nazarlarını sermedî bir âleme çeker.
Dolayısıyla, düşünüp ibret almak ve gerçeği bulmak için bütün bu uyarıcılar
birer fırsattır. Altmış sene yaşayan bir insan, bunların hepsi tarafından değişik
şekillerde ve defalarca ikaz edilmiştir. Bu itibarla da, şayet bir kimse onca
uyarıcıya karşı kulaklarını tıkamış ve gözlerini yummuşsa, artık onun mahşerde
herhangi bir geçerli mazeret ileri sürmesi mümkün değildir.

İbret Alacak Kadar Yaşıyoruz
Haddizatında, bülûğ çağına erdikten sonra ölen her insan için, ibret alacak

kadar yaşama süresi gerçekleşmiş demektir. Bir insan yirmi, otuz, kırk, elli...
yaşında da ölse, artık o “Düşünüp gerçeği görebileceğin kadar ömür vermedik
mi?” itabının muhatabı sayılır. Çünkü, şuurluca bir saat bile yaşamak Yüce
Yaratıcı’nın varlığına ve hilkatin esasına uyanmak için yeterlidir; dolayısıyla,
şuurlu bir saat geçiren insanın bilhassa küfür mevzuunda hiçbir mazereti



kalmamıştır. Hâlbuki, Allah Teâlâ insanların çoğuna bülûğdan sonra uzun süre
yaşama imkânı vermektedir. Hâlık-ı Kâinat, bazı canlıları sadece bir saat, hatta
çok daha kısa süre yaşatmakta, onları bir anlığına bir kısım isimlerinin
tecellîlerine mazhar etmekte ve sonra hayatlarına son vermektedir. Ömrü bir
hafta, bir ay ya da bir yıl... olan canlılar vardır. Fakat, Cenâb-ı Hak, insanı
sadece bir saatliğine halketmemiştir; ona normal şartlarda altmış senelik bir
ömür bağışlamıştır.

Bu açıdan, etrafını duyacak, hissedecek ve değerlendirecek şekilde, şuurlu
olarak bir saat bile yaşasa özellikle inkâr ve şirk hususunda bir mazeret hakkı
kalmayacak olan insanın, vasatî ömür sayılan altmış seneyi tamamladığında
Cenâb-ı Allah’ın emir ve yasaklarına tâbi olma konusunda hiçbir mazeret
hakkına sahip olamayacağı aşikârdır. Bülûğ çağına eren bir gencin artık mesul
sayılacağı ve onun küfür, şirk ve mâsiyet üzere yaşama mevzuunda herhangi bir
bahanesinin geçerli olmayacağı düşünülürse, vasatî ömrü geride bırakan bir
insanın da evleviyetle mazeret hakkını kaybetmiş olacağı açıktır. Şu hâlde
bülûğu idrak ettikten sonra ölen herkes, düşünüp ne yapacağına karar verecek
zamanı bulmuş sayılır. Altmış sene yaşamış bir insan ise, ahiretini kurtarması
için duyup görmesi gereken her şeyle karşılaşmış, hakikatleri düşünüp anlaması
için gereken vakti fazlasıyla elde etmiş ve ebedî saadeti kazanma yolunda pek
çok fırsat yakalamış demektir.

Evet, onca sene eğitimini, istikbalini, evini barkını, çoluk çocuğunu ve
iaşesini düşünen; yaşamanın, kazanmanın, rahat etmenin, caka yapmanın ve
çalımın ne olduğunu bilen; dünyevî menfaatleriyle alâkalı iyiyi kötüyü ayırt
edebilen ve kafasına koyduğu bir meseleyi senelerce takip edip onu sona
erdirebilen; yani yüzlerce, binlerce, milyonlarca hususu düşünüp onlarla ilgili
kararlar verebilen bir insanın ulûhiyet hakikatini ve ahiretini de düşünmüş
olması gerekmez mi? Dahası, bu kimse, İnsanlığın İftihar Tablosu’nu duymuşsa,
Kur’ân’dan haberdâr olmuşsa, ölümün keşif kolları sayılan hastalıklarla
tanışmışsa ve ihtiyarlık pek çok dille kendisine “yolcusun” demişse, artık onun
bütün bütün ahirete teveccüh etmiş, eksiklerini gidermiş ve öteler için zâd ü
zahîre hazırlamış olması lâzım gelmez mi? İşte, bu hakikate karşı kapalı
yaşayan ve ömrünü gafletle tüketen bir insanın acı âkıbetle karşılaşınca
pişmanlık duyması, yeniden dünyaya gelmek gibi olmayacak isteklerde
bulunması ve dünya hayatındaki hataları için mazeretler döktürmesi ona hiçbir
şey kazandırmayacaktır. Onun mazeretleri dikkate alınmayacak ve bahanelerin
arkasına saklanmasına fırsat verilmeyecektir.

Bu açıdan, mealini verdiğim âyet-i kerime ve mânâsı sorulan hadis-i şerif,
kendini gaflete salan kimseler için bir tevbîhi de ihtiva etmektedir; bunlar,



özellikle belli yaşın üzerindeki kimselere bir ikaz mahiyetindedir. Onlara,
“Bunca sene hak ve hakikat hesabına pek çok şeye şahit oldunuz, dahası bir
sürü meşguliyeti de arkada bıraktınız; artık hiçbir mazeretiniz kalmadı. Şu
hâlde, iyi bir mü’min olmak için daha ne duruyorsunuz?” demektir. Aynı
zamanda, ömrün sonunda iyilikleri, ibadetleri, salih amelleri daha da artırmaya
ve geçmişteki eksikleri bir ölçüde de olsa telâfi etmeye bir teşviktir. Öyleyse,
yaşlılıkta dine ve diyanete daha bir candan sarılmak inanmışlığın gereğidir.

İki Büyük Tehlike
Mevzuyla alâkalı bulduğum bir hususu daha arz etmek istiyorum:
İnsan için çok büyük iki tehlike vardır ki; biri umumiyetle gençlikte, diğeri

de ekseriyetle yaşlılıkta kendisini gösterir: Bunların ilki, mebde’de nazarîde
kalmaktır; ikincisi ise, müntehada her şeyi bir kültür şeklinde, şuursuzca ele
almaktır.

Bir devrede insanı aldatan husus, işin sadece nazariyesi ile meşgul olmak ve
amelîde derinleşmeyi düşünmemektir. Öyle kimseler vardır ki, sorduğunuz her
meseleyi bilirler; daha siz “ihlâs” demeden onlar “İhlâs Risalesi”ni ezberden
okuyuverirler; “Besmele”ye dair olan Birinci Söz’ü ezbere bilirler; “uhuvvet”
kelimesini duyar duymaz, hafızalarına nakşettikleri “Uhuvvet Risalesi”ni
gözlerinin önüne getirirler. Heyhat ki, her söz, her tavır ve her davranışlarıyla
sürekli kendilerini nazara vermekten bir türlü kurtulamazlar; hep “desinler”,
“görsünler”, “duysunlar” mülâhazalarına bağlı hareket ederler. “Birinci Söz”ü
okumaya başlarken bile, dersi “Besmele”yle açmayı hatıra getirmezler.
“Kardeşlik” derken dahi hiç utanmadan çok rahatlıkla dost ve arkadaşlarının
gıybetini yapabilirler.

İşte, böyleleri nazarîde kalmış ve kat’iyen amelîye geçememiş zavallı
insanlardır. İmanı sinesine yerleştirememiş, inancı gönlüne oturtamamış, onu –
moda tabirle– içselleştirememiş zayıf karakterli kimselerdir. İlim adına da bir
yönüyle disketleşmiş insanlardır bunlar. Bazı kitapları okurlar ve bir kısım
fihristleri fişlerler; fakat, ham malûmatı kafalarına öylece doldururlar, bilgiyi
mârifete dönüştüremezler. Bu açıdan da, bunlar, nazarîyi amelî olanla
derinleştirememiş, ilmi irfan ufkuna yükseltememiş, inancı tavırlarına mal
edememiş, dahası kendisiyle yüzleşemeyen ve nefsini sorgulayamayan
disketleşmiş dimağlardır.

Oysaki; insanın yaratılışından ve fıtratından kaynaklanan tabiî hususiyetlerine
ve mebde’deki durumuna “cibilliyet” dediğimiz ve onun inkişafına da
“karakter” adını verdiğimiz gibi, bu meselede de işin nazarî yanına cibilliyet,



amelî yanına da karakter nazarıyla bakılabilir. Meselâ, namazı büyüklerden
görme, onunla alâkalı ilmihal bilgilerine vâkıf olma ve herkesin yaptığı bir iş
olarak özellikle Cuma ve bayram günlerinde onu eda etme namazın cibillî
olarak ele alınmasıdır. Şayet, insan namazı ikâme etmediği zaman hayatında bir
boşluk hissetmiyorsa, onu henüz karaktere tebdîl edememiş demektir. Namazı
vaktinde kılmayan, cemaate yetişememesine aldırmayan, hemen her tesbihatı
ciddiyetle tamamlamayan ve bunları yapmadığından dolayı içinde hiçbir
burukluk duymayan bir kimse, bütün bu meselelerde nazarîde kalmış, onları
tabiatının bir derinliği hâline getirememiş ve benliğine mal edememiş sayılır
ki; işte bu, uhrevî hayat hesabına çok büyük bir tehlikedir.

İkinci tehlike ise, müntehayla alâkalıdır; nazarîden amelîye geçmek ama
zamanla o ameli folklora dönüştürmektir. Bir insan, belli bir noktada İsm-i
A’zam’ın tecellîlerine mazhar olsa ve başını kaldırdığı zaman İsrafil’in
azametli heykelini görecek keyfiyete erse bile, şayet bir süre sonra meseleyi
sadece kültürün bir parçasıymış gibi ele almaya başlarsa, onun karbonlaşması
ve yıkılıp gitmesi kaçınılmaz olur. Sadece semayla, semahla, mevlitle, gazelle
ve gırtlak ağalığı yapan bazı kimselerin ilâhîleriyle müteselli olma, bir kültür
faslına ve sönme dönemine adım atma demektir. Karbonlaşmamak, yıkılmamak,
sönmemek ve dinin amelî yanını kültüre kurban etmemek için İslâm’ın her
meselesini şuurluca ele almak lâzımdır. Kimileri, şuursuzca yatar kalkar ve bu
yaptıklarına “namaz” derler; sadece yemeden içmeden kesilip aç durmayı
“oruç” zannederler; mukaddes topraklarda bir turist edasıyla dolaşmayı “hac”
bilirler. Babadan-anneden gördükleri ya da kültürün bir parçası olarak
algıladıkları fiilleri şuurunda olmadan ve içte bir ürperti duymadan ortaya
koyar ve kendilerini ibadetin hakkını vermiş sayarlar. Hâlbuki, Kur’ân-ı Kerim
bu ibadetleri nazara verirken, onların tamamiyetini huşu’ ve hudu’ ile
yapılmalarına bağlamaktadır. Huşu’; Allah’a karşı korku ve sevgi ile boyun
eğmektir, gönülden saygı ve inkıyattır. Hudu’; Allah’ın azameti karşısında
mahviyetle iki büklüm olmaktır, samimî teslimiyettir. Huşu’ ve hudu’ ise; bir
kulun, Cenâb-ı Hakk’ın azamet, celâl ve ceberûtu ile kendi acz, fakr, ihtiyaç ve
küçüklüğünü müşterek mülâhazaya alması sayesinde kalbinin hep saygı ve
tâzimle atması; hâl ve beyanlarının da bu telâkkiye tam bir tercüman olmasıdır.
Böyle bir kul, yolun başında da sonunda da her zaman edepli davranır, saygıyla
oturup-kalkar, haşyet soluklar; meleklerle atbaşı hâle gelse bile her zaman
mahviyet ve tevazu mırıldanır. İşte, Kur’ân ancak bu hava içinde namazı ikâme
edenlere (ve ubûdiyette bulunanlara) kurtuluş vaad etmiştir.

Tabiî, bu ruh hâletini yakalayamayan kimselerin namazları da boşa gitmez;
onlar da vazifelerini yapmış ve kulluk borçlarını ödemiş olurlar. Ne var ki,



böyleleri için bir kurtuluş vaadi söz konusu değildir; onların durumları Allah’ın
rahmetinin enginliğine emanettir; birisinin bir şefaat eli uzatmasına vâbestedir.

Kur’ân-ı Kerim, kurtuluş teminatını huşu’ ve hudu’ya bağladığı gibi, kudsî
hadis diye rivayet edilen hoş bir beyanla Rehber-i Ekmel Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) de duaların kabulü hakkında aynı hususa işaret buyurmuştur:
“Cenâb-ı Hak kuluna şöyle ferman etmektedir: Sen gönlünün huşuunu ve
gözünün yaşını Bana armağan et, sonra hâcetin ne ise onu Benden iste ki,
Ben de icabet edeyim; zira Ben yakınım ve her duada bulunana icâbet
ederim.”

Sözün özü; ötede boş temennilerle çırpınıp durmamak ve can yakıcı bir
azaba düçar olmamak için hayatın her anını değerlendirmek, vakit varken
düşünüp ibret almak ve gerçekleri bulup onlara sarılmak gerekmektedir.
Bülûğa erdikten sonra şuurlu olarak bir saat bile yaşasa, özellikle inkâr ve şirk
konusunda ötede hiçbir mazeret ileri süremeyecek olan insan, bir de vasatî
ömür sayılan altmış seneyi tamamlarsa, artık Cenâb-ı Allah’ın emir ve
yasaklarına tâbi olma konusunda hiçbir mazeret hakkına sahip olamayacaktır.
Bu itibarla da, yaşı genç olanlara bir an önce nazarîden sıyrılıp amelîye
yürümek ve ahiret için azık edinmek düşmektedir. İhtiyarları bekleyen vazife
ise, işin amelî buudunu sürekli canlı tutmak, ibadetleri şuurluca eda etmek ve
her hasenâtı içte duyarak yapmaktır.
1 Buhârî, rikak  5; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/417.
2 Tirmizî, zühd 23, daavât 101; İbn Mâce, zühd 27.
3 Fâtır sûresi, 35/37.
4 İbn Ebî Hâtim, et-Tefsîr 10/3184; ez-Zemahşerî, el-Keşşâf 3/624.
5 et-Taberî, Câmiu’l-beyân 22/141; İbn Ebî Hâtim, et-Tefsîr 10/3184.
6 el-Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl 3/573; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 22/201.
7 et-Taberî, Câmiu’l-beyân 22/141; İbn Ebî Hâtim, et-Tefsîr 10/3184.
8 et-Taberî, Câmiu’l-beyân 22/142; İbn Ebî Hâtim, et-Tefsîr 10/3184.
9 İbn Ebî Hâtim, et-Tefsîr 10/3184; el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 14/352-353.
10 es-Sa’lebî, el-Keşf ve’l-beyân 8/115; el-Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl 3/573.



Yuva Tutkusu ve Yaşama Sevinci
Soru: Adanmış ruhlar için büyük tehlike olduğu ifade edilen

“haneperestlik” ne demektir? Bu maraz, sadece erkekleri alâkadar eden bir
hastalık mıdır? Günümüzde, günde on-on beş saat çalıştığı hâlde işini evinde
yapan insanların varlığı da düşünülürse, haneperestliğin çerçevesi nasıl
belirlenmelidir?

Cevap: “Haneperest”, sıcak yuva ve cıvıl cıvıl çocuklar sebebiyle evine
aşırı bağlı olan, hanesindeki huzurun ve rahatın devam etmesi için gerekirse her
şeyden vazgeçmeyi göze alan; bazen de rahata düşkünlüğünden dolayı dışarıya
hiç adım atmayan, halkın arasına hiç karışmayan ve insanlardan gelebilecek
eziyetlerden kaçmak için kendisini âdeta dört duvar arasına hapseden insan
demektir.

Ev Mahkûmları
Haneperest tabirinde, belâgat ilmi açısından “mahalli zikir, hâli murad” söz

konusudur; bu söz bir mecazdır. Zira, bir insanın haneperest olmasında hanenin
suçu bulunmadığı gibi ev halkının günahı da yoktur. Ayrıca haneperestlik, evde
uzun ya da kısa kalma, işini kendi mekânında veya dışarıda yapmayla da alâkalı
değildir. Dolayısıyla, bu ifade ile, toplumdan kopmuş, iradesini rahat ve
rehavete teslim etmiş, evinde kendine has bir dünya kurup ona müdahale
edebilecek her şeye karşı sırtını dönmüş, bir kısım ihtiyaçlar için dışarı çıksa
bile yine gözü evde olan ve ilk fırsatta yeniden oraya kapanan, evde akşamlayıp
evde sabahladığından insanlara fazla faydası dokunmayan ve ömrünü “hücre-i
saadet” bildiği hanesinin duvarları arasında geçiren insan kastedilmektedir.

Dünden bugüne bazı insanlar, nefislerini tezkiye ve kalblerini tasfiye etmek
için halvethanelere çekilip inziva yapmışlardır. Halvetîlik de bu anlayıştan
doğup yayılmıştır. Ne var ki, içinde yaşadığımız asırda, sürekli insanların
arasında bulunmak, onlardan gelecek sıkıntılara katlanmak ve bir mânâda
celvetî olmak, inzivada Allah’a ulaşmak için cehd ü gayret göstermekten daha
sevaplı görülmüştür. İnsanların dertlerine ortak olmak, aynı zamanda
sevinçlerini paylaşmak ve hep yanlarında bulunarak onları irşad etmek,
bilhassa bu zaman diliminde çok daha önemli sayılmıştır.

Bu açıdan, haneperestlik, evine kapanma ve herkesten alâkayı kesme
şeklindeki bir tecerrüd hâlinin adıdır; dolayısıyla hem erkekler hem de
bayanlarla alâkalıdır. Evet, haneperestlik marazı, hemşirelerimiz için de çok
tehlikeli bir hastalıktır. Anne-babaya karşı sıla-yı rahim vazifesinden



arkadaşlık bağlarını korumaya kadar çok önemli olan insanî irtibatlara değer
vermeme, insanlarla görüşmeme, eş dostla bir araya gelmeme, evinin kapılarını
hiç kimseye açmama ve kendi dar dairesinde ikâme ettiği mutluluk vesileleriyle
yetinip bütün bütün şahsî bir hayat sürme şeklinde kendini gösteren
haneperestlik en az erkekler kadar kadınları da mahveden bir illettir.

Tabiî ki, bir kadın, evine çok değer vermeli ve çoluk çocuğuna iyi
bakmalıdır; fakat, ailesini ihmal etmemenin yanı başında, onun da toplum hayatı
açısından bazı vazifeleri vardır. O da, sohbet-i Cânan meclislerine katılmalı,
dinî ve ilmî müzakerelerde yer almalı, arkadaşlarıyla beraber dersler yapmalı;
bu arada içtimaî hayatın ortak problemlerine çareler aramalı, bu gayeye matuf
olarak akdedilen meşveretlerde fikir cehdinde bulunmalı ve dine hizmet
edebilmek için her vesileyi değerlendirmelidir.

İster kadın ister erkek, her mü’min, kendi üzerinde Allah’ın, nefsinin ve aile
fertlerinin hakları olduğunu bilip onların gereklerini yerine getirmeye çalıştığı
gibi, içinde yaşadığı topluma karşı da bir kısım sorumluluklarının bulunduğunu
düşünerek onları da mutlaka gözetmelidir ve Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi
ve sellem) Efendimiz’in buyurduğu üzere, her hak sahibine hakkını vermeye
çalışmalıdır.1 Şayet, eşler, kendi aralarında vazife taksimini iyi yapar,
mesailerini güzelce tanzim eder ve her hususta birbirlerine yardım eli
uzatırlarsa, her ikisi de hem birbirinin hem diğer aile fertlerinin hukukuna
bitamâmiha riayet etme, hem de Cenâb-ı Allah’ın, Resûl-i Ekrem’in, Kur’ân-ı
Kerim’in, din-i mübînin ve iman hizmetinin haklarını gözetme konusunda
istikameti yakalayabilirler.

Rahata Düşkün Hanezedeler
Aslında, haneperestliğin temelinde, her türlü zillet ve mahrumiyetin en başta

gelen sebeplerinden olan tenperverlik, tembellik ve rahata düşkünlük vardır.
Haneperest insan, evinin kapı ve pencerelerini sıkı sıkıya kapadığı gibi,
gönlünü de başkalarına karşı tamamen kapar. Hem içeriye hem de içine
kapanır; hayatını bütünüyle hanesinde geçirmeyi ister. Bir iş ya da ihtiyaç için
dışarıda olduğu zaman bile hep gözü evdedir. Haddizatında, insanın gözünün
evinde olması bir yönüyle çok güzel bir haslettir; bu, hayat arkadaşına ve çoluk
çocuğuna bağlılığının ifadesidir. Fakat, bir diğer taraftan, onda rahata düşkün
olma, hiçbir meşakkate yanaşmama ve dine hizmet adına da olsa zahmete
katlanmayı düşünmeme ruh hâletinin tesiri vardır. İşte, bu şekildeki eve
düşkünlük, Hücumât-ı Sitte’de farklı bir zaviyeden anlatılan tenperverliğin
(rahata düşkünlüğün) ta kendisidir ve hak erleri için en büyük afetlerden



birisidir.2

Evet, yuva dünyevî bir kısım ihtiyaçları gidermeye matuf ve ahiret hayatına
hazırlık hususunda yardımcı bir unsur olmasına rağmen, onun evvelen ve bizzat
maksutmuş gibi algılanması ve insanı toplumdan koparacak bir mahiyet alması
çok hatarlı bir kayma noktasıdır. “Ya evimden olursam; ya ailemi kaybedersem;
ya çocuklarımdan ayrı düşersem; başkası neme lâzım, benim de bir hayatım
var!..” gibi mülâhazalar, hususiyle adanmış ruhlar için öldürücü virüslerdir.
Zira, bunlar gayesiz, hedefsiz, dava düşüncesinden mahrum ve hilkatin
mânâsını kavrayamamış kimselerin düşünceleridir. Mefkûre kahramanları,
insanı bir hanezede ve bir ev düşkünü hâline getiren bu hislerden fersah fersah
uzaktır, uzak olmalıdır. Heyhat ki, bazen düşünce ve beyan açısından celvetî
görünen ve sürekli “halkın arasında insanlardan bir insan” olmak gerektiğini
söyleyen ama amel ve tavır zaviyesinden bu çizgiyi takip etmeyen ve fiilî
inhiraf içine düşüp tam bir haneperest misillü yaşayan kimseler ne kadar da
çoktur.

Unutulmamalıdır ki; Osmanlı erenlerindeki mücadele aşkı ve “serhat tutkusu”
sayesinde, küçük bir aşiretten koca bir cihan devleti doğmuştur. Bir gün gelip
de, bu aşk ve arzunun yerini harem sevdası alınca, koskoca bir millet yerle bir
olmuştur. Dahası, harem tutkusu ve haneperestlikle nöbet yerini terk edenler,
çok defa maksatlarının aksiyle tokat yemiş, sıcak yuvalarını ve cıvıl cıvıl
çocuklarını da kaybetmişlerdir.

Soru: Günümüzde “yaşama sevinci” adı altında sürekli dile getirilen
duygunun bir adanmış ruh nezdindeki karşılığı ne ve nasıl olmalıdır?

Cevap: Şayet, “yaşama sevinci” tabiriyle kastedilen, hayatın bütün
zorluklarına rağmen, insanın ümit ve azmini kaybetmemesi, meselelere hep
müsbet yanlarıyla bakması ve istikbal hakkında ümitvar olması ise, bu telâkki
makbul sayılabilir. Ömrün her karesini çok iyi değerlendirme, zamanı boşa
harcamama, hayata küsmeme; varlıkların kıymetini bilme, mahlûkâtı esmâ-yı
ilâhiyeye bakan yanlarıyla çok sevme, dostların mevcudiyetiyle inşiraha erme
ve bütün bu unsurlar sayesinde ruhen canlı kalabilme çizgisinde ele alınan
“yaşama sevinci” kabul edilebilir bir anlayıştır.

Yaşama Zevki Değil, Hizmet Şevki
Ne var ki, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya sarılma, gününü gün etme

gayretinde olma, cismanî ve bedenî zevkleri tatmin peşine düşme, ömür boyu
maddî bir lezzetten diğerine koşma ve ötelere gitmeyi çok kerih görerek hep
burada yaşamayı arzulama şeklindeki bir zihniyet merduttur. Bu mânâdaki hayat



tutkusu, ruhun sefilleşmesi ve insanın, insanî melekelerini kaybederek içten içe
çürümesi demektir. Tarih şahittir ki, böyle bir yaşama zevki ve sevinci, hangi
millete kanca takmışsa, onu baştan çıkarmış, azdırmış ve sonra da yerle bir
etmiştir.

Mü’minlerde yaşama sevincinden ziyade, ubûdiyet şevki ve yaşatma iştiyakı
bulunur. Bildiğiniz gibi şevk; hizmette fütur getirmeme, asla yeise düşmeme;
mâruz kalınan en kötü, en çirkin gibi görünen durumlarda bile, Cenâb-ı Hakk’ın
bir hikmetinin ve rahmetinin var olabileceği mülâhazasıyla buruk, hüzünlü fakat
ümitli bir bekleyiş içinde bulunma ve her zaman Allah’a gönülden tevekkül
etme mânâlarına gelmektedir.

Cenâb-ı Hakk’a sonsuz hamd ü senâ olsun ki, O bizi insan olarak yaratmış,
Müslümanlığa uyarmış ve iman hizmetiyle şereflendirmiş. Yürüdüğümüz yolda
dine ve diyanete ait hiçbir meselede çözülemeyecek bir problemle karşı
karşıya kalmıyoruz, elimizi kolumuzu büsbütün bağlayan bir tıkanıklığa şahit
olmuyoruz. Bir kısım muvakkat tıkanıklıklar görsek bile, onların da Allah’ın
inayetiyle bir şekilde açıldığını müşâhede ediyoruz. İşte bütün bunlar şevk ve
iştiyak duygularımızı tetikliyor; içimizde metafizik gerilim hâsıl ediyor.

Evet, bu konuda mü’minler için esas olan, ubûdiyet yolunda ve iman
hizmetinde iç coşkunluğuyla, aşk ve heyecanla yürümek ve mânevî duyguları
daima aktif hâlde tutmaya çalışmaktır. İnananlar yaşama sevincini, kalb
merkezinin daima enerjiyle dolu bulunması, insanî melekelerin hamle ruhuyla
şahlanması, mânevî canlılığın hep korunması ve insanı ibadetlere, salih
amellere ve din uğrundaki hayırlı faaliyetlere sevkedip koşturacak bir güç
kaynağının gönülde mevcud olması şeklinde anlamalıdır. Nitekim, Nur
Müellifi, böyle bir “şevk”i günümüz hizmet erlerinin dört buud ve dört
derinliğinden biri olarak saymıştır.3

Neş’enin Mü’mincesi
Ne var ki, şevk bazılarınca yanlış yorumlanmakta; gülme, eğlenme, keyif

sürme ve zevkli vakit geçirme şeklinde anlaşılmaktadır. Kur’ân-ı Kerim, bir
kısım ehl-i gafletin keyiflenme, eğlenme ve neşeyle hoplayıp zıplama olarak
anladıkları yaşama sevincini zemmetmiştir; onun müşriklerin ve münafıkların
sıfatı olduğunu belirtmiştir.

Hayır, şevk, kat’iyen kahkahayla gülüp oynama, sevinçten hoplayıp zıplama,
ölçüsüzce neşelenme ve gâfilâne yaşama demek değildir. Böyle bir anlayış,
ehl-i gafletin işi ve tarz-ı telâkkisidir. Şevk, az önce de ifade ettiğim gibi, asla
yeise düşmeme, gevşeklik göstermeme, sürekli hizmet etme arzusuyla gerilme



ve Cenâb-ı Hakk’ın inayetlerini gördükçe daha bir coşkuyla kanatlanma
mânâlarına gelmektedir. Allah Teâlâ’nın muvaffak kıldığı hizmetler ve
başarılar karşısında, “Değildir bu bana lâyık, bu bende, / Bana bu lütf ile ihsan
nedendir?” hissiyle ve rahmet-i ilâhiyenin sağanak sağanak yağdığını görmenin
verdiği heyecan neticesinde nimetlere kendi cinslerinden şükretme isteğiyle
dolmaktır. Bu mülâhazayı tahdis-i nimet kabîlinden seslendirerek, “Yâ Rabbi,
bana da güzel bir urba giydirdin, bütün hata ve kusurlarıma rağmen beni de bu
halkaya dahil ettin; kardeşlerimden ayırmadın. Dahası, Sen dünyanın dört bir
yanında gönül kapılarını açtın ve arkadaşlarımızı muvaffak kıldın; kainâtın
zerrâtı adedince şükürler olsun Sana!” demek ve kendini sürur içinde
hissetmektir.

Gerçi, bu duygularla dolan bir mü’minin gönlünü de bir çeşit neş’e kaplar.
Ne var ki, gafillerin neşeleri nefsi heyecanlandırır, hevesi uyarır ama ruhu
karartır. Kur’ân yolundaki neş’e ve şevk ise, insanın nazarlarını mealiye (ulvi
hakikatlere) çevirir, ruhu coşturur ve nefsi zayıf düşürür. İşte bu sırra binaendir
ki, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun sünnet-i seniyyesinde lehviyâta yer yoktur.

Bu açıdan, bizim neş’emiz yürüdüğümüz yolun şevki suretinde olmalı; biz,
bu yolun gidip Cennet’e ulaştığını ve Allah’a vardığını düşünerek bir inşirah
duymalıyız ve bu mülâhaza sayesinde, en müthiş hâdiseler karşısında dahi asla
yeise düşmemeliyiz. Cenâb-ı Hakk’a müteveccih olduğumuz sürece başımıza ne
gelirse gelsin, neticesi itibarıyla hakkımızda hayırlı olacağına gönülden
inanmalı ve bu inançla bir iç sevinç yaşamalıyız. Tavır ve davranışlarımızda
bir taşkınlığa girmeden kalbî bir sevinç içinde olma hâlini hep korumalıyız.

Hâsılı, hizmet şevki ve kalbî sevinç mü’minin daimî hâlidir. Gaflete
gömülmüş kimselerin şe’ni ise şımarıklık, lâubalîlik ve ölçüsüzce eğlenmektir.
Mü’minlerdeki şevkin semeresi, Mevlâ’ya tevekkül ve itminan; gafillerde
geçici sevinçlerin neticesi, bitip tükenme bilmeyen stresler ve anguazlardır.
İnanan insanlarda –ekseriyetle– stres görülmez; çünkü, mü’minlerin musibetler
karşısında bütün bütün çaresiz kalmaları, hâdiselere teslim olmaları, uzun
süreli derin boşluklar yaşamaları ve ebedî hüsrana uğramaları söz konusu
değildir. Mü’minler olsa olsa “bir kısım terslikler karşısındaki kudsî heyecan”
diyebileceğimiz hafakana düçar olurlar; nihayet onu da َِّالإ َةَّوُق  َـالَو  َلْوَح  َـال 
4 ّللِاب ِهٰ  diyerek aşağıya indirir, çekip küçültür ve Allah’ın inayetiyle kolayca
aşarlar.
1 Buhârî, edeb 86, savm 51, teheccüd 15; Tirmizî, zühd 64.
2 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.480-481 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale, Altıncı Desise-i

Şeytaniye).
3 Bediüzzaman, Mektubat s.17 (Dördüncü Mektup); s.417 (Yirmi Sekizinci Mektup, Beşinci Risale).



4 “Havl ve kuvvet, olup biten her şey, ancak Allah’ın izni ve iradesi dahilinde gerçekleşir.” (Buhârî, meğâzî
38, daavât 51, 68, kader 7; Müslim, zikir 44-46)



Çocuk Terbiyesinde Denge
Soru: Bazıları, “Ben çocuklarımla arkadaş gibiyimdir!” diyor; onlara

karşı oldukça rahat davranıyorlar. Doğru buldukları bu anlayışı, Peygamber
Efendimiz’in hutbede ve namazda dahi torunlarıyla ilgilenmesini, onları
kucağına almasını ve omuzunda taşımasını delil göstererek destekliyorlar.
Bu zaviyeden, valideynin çocuğa karşı hâl ve hareketlerinde denge nasıl
olmalıdır?

Cevap: Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, başta Hazreti
Hasan ve Hazreti Hüseyin olmak üzere torunlarına ve diğer çocuklara karşı her
zaman çok şefkatli davranmış; 1onları zaman zaman alınlarından ve
yanaklarından öpüp sevmiştir.2 Onlara karşı muhabbetini ifade eden medh ü
senalarda ve haklarında dualarda bulunmuştur. Bazen mübarek torunlarından
birini bir omuzuna diğerini de öbür omuzuna alıp gezdirmiş; hutbe verdiği
esnada mescide giren torununun tökezlediğini görünce hemen sözlerini kesip
onun yanına gitmiş, onu kucaklayarak minberin üzerine oturtmuş ve hutbesine o
şekilde devam etmiştir.3

Omuzlarda Gezen Torunlar
Hazreti Berâ (radıyallâhu anh) şahit olduğu bir hâdiseyi şöyle

nakletmektedir: “Resûlullah’ın (aleyhissalâtu vesselâm) Hazreti Hasan’ı
omuzunda taşıdığını ve ‘Allahım, ben bunu seviyorum, onu Sen de sev!’
dediğini gördüm.” 4

Abdullah İbn Şeddâd Hazretleri de babasından dinlediği benzer bir vâkıayı
anlatmaktadır: İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (aleyhi ekmelüttehâyâ) Hasan
veya Hüseyin efendilerimizden birini kucağında taşıdığını, mescide girip namaz
kıldırmak üzere öne geçtikten sonra çocuğu yere bıraktığını, sonra tekbir getirip
namaza durduğunu; namaz esnasında uzunca secde yaptığını ve namaz bitince
cemaatten birinin “Ey Allah’ın Resûlü! Namaz sırasında secdeyi öyle uzun
tuttunuz ki, bir hâdise meydana geldiğini veya sana vahiy indiğini
zannettik!” demesi üzerine, “Hayır! Bunlardan hiçbiri olmadı; torunum
sırtıma bindi. Acele etmeyi ve hevesi geçmeden onu sırtımdan indirmeyi
uygun bulmadım; (kendisi ininceye kadar bekledim.)” cevabını verdiğini
rivayet etmektedir.5

Evet, Şefkat Peygamberi bütün insanlara ve özellikle de çocuklara karşı çok
müşfik idi; bununla beraber, O’nun iki aziz torunu Hazreti Hasan ve Hazreti
Hüseyin’e karşı hususî bir muhabbeti söz konusuydu. Şu kadar var ki, Rehber-i



Ekmel’in bu sevgi ve alâkası, sadece kan bağının ve nesebî duyguların bir
neticesi değildi; Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu
sevgisi bir yönüyle O’nun risalet vazifesinin bir gereğiydi. Nur Müellifi’nin
ifadesiyle, gayb-âşina kalbiyle dünyadan meydan-ı haşri temâşâya duran,
yerden Cennet’i gören, zeminden gökteki melekleri müşâhede eden, hatta Zât-ı
Zülcelâl’in rü’yetine mazhar olan ve zaman-ı Âdem’den beri mazi zulümatının
perdeleri içinde gizlenmiş hâdisatı bilen Zât-ı Ahmediyye (aleyhissalatü
vesselâm) nuranî nazarı ile elbette Hazreti Hasan ve Hüseyin’in soyundan
gelecek kutupları, imamları ve mürşidleri de görmüş ve onların umumu namına
o ikisinin başlarını öpmüştü. Dolayısıyla, Hazreti Hasan’ın (radıyallâhu anh)
başını öpmesinde Şâh-ı Geylânî’nin de büyük bir hissesi vardı.6

Diğer taraftan, Habîb-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, kız
torunu Ümâme’ye karşı da çok şefkatli davranmış; onu da mübarek sırtına
almış, kucağında taşımış ve yanaklarından öpüp sevmişti. Ebû Katâde’nin
(radıyallâhu anh) rivayet ettiğine göre; Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm),
kızı Zeyneb’in kerîmesi olan torunu Ümâme’yi omuzunda taşıdığı hâlde halka
namaz kıldırmış; secdeye varınca çocuğu yana bırakmış, kıyâm için doğrulunca
onu tekrar omuzuna kaldırmıştı. Kız çocuklarının hakir görüldüğü bir zaman
diliminde ve onların horlandığı bir toplum içerisinde, İnsanlığın İftihar
Tablosu’nun (aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslimât) kız torununu omuzunda taşıması
ve hususiyle mescidde namaz kıldırırken onu sırtına alması çok derin mânâlar
ihtiva etmekteydi ve büyük ehemmiyeti hâizdi.

O Bir Denge İnsanıydı!..
Aslında, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm)

Efendimiz tabiatı itibarıyla şefkat ve muhabbet doluydu. Fakat O, aynı zamanda
bir denge ve sırat-ı müstakîm insanıydı. Dolayısıyla, O’nun umumî mânâda
çocuklara ve hususiyle de torunlarına karşı tavır ve davranışları bir bütün
olarak ele alınmalı ve o şekilde değerlendirilmelidir. Meselâ; Resûl-i
Ekrem’in şefkatinin yanı sıra mutlaka ciddiyeti de göz önünde bulundurulmalı
ve her iki hususla alâkalı hâdiseler beraberce yorumlanmalıdır. Onunla ilgili
bir meseleyi yalnızca bir-iki açıdan ele almak ve sadece birkaç misale bakarak
onlardan genel hükümler çıkarmak yanlıştır. Bu itibarla, Muktedâ-yı Ekmel
Efendimiz’in çocukları sevmesi, onlarla yakından alâkadâr olması ve
torunlarını sırtına alması hususundaki misallerden küllî kaideler çıkarabilmek
ve doğru bir sonuca varabilmek için mevzuya daha şümullü yaklaşmak
gerekmektedir.

Evvelen; Nebiler Serveri’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) torunlarını



omuzunda taşıdığı esnada onların hangi vaziyette olduklarına bakmak lâzım:
Acaba, namazda dahi gelip Resûl-i Ekrem’in boynuna sarıldıklarında o İki
Güzel’in yaşları kaçtı? Sonra hangi yaşa kadar böyle yapmaya devam
etmişlerdi? Acaba rivayet edilen hâdiselerin cereyanı sırasında, kendilerine
“Aman yapma, etme!..” dendiğinde meseleyi anlayacak çağa ulaşmışlar mıydı,
yoksa daha çok küçük mü sayılırlardı? Bildiğiniz gibi; Hazreti Ali
Efendimiz’in Hazreti Fatıma Validemizle izdivacı hicret-i seniyyenin ikinci
senesinde olmuştu. Hazreti Hasan, hicretin üçüncü yılında Ramazan ayında
Medine’de doğmuştu. Hazreti Hüseyin ise, hicrî dördüncü senenin Şaban
ayında dünyaya gelmişti. Dolayısıyla, İki Cihan Serveri’nin (aleyhissalâtü
vesselâm) Allah’a yürüdüğü sırada bile bu iki Peygamber torunu daha altı-yedi
yaşlarındaydılar. Demek ki, Nebiler Serveri mübarek omuzlarına aldığında
henüz onlar yaş itibarıyla çok küçük idiler. Öyleyse, bu mevzuda nakledilen
misallerden anne-babanın çocuğa karşı tavır ve davranışları ile alâkalı bir
kâide çıkarılacaksa, öncelikle bu hususu göz önünde bulundurmak, o vakıaların
cereyan zamanını ve şahısların durumlarını iyi belirlemek icap etmektedir.

Sâniyen; “Acaba Habîb-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in
örnek olarak anlatılan hâdiselerdeki hâl ve hareketleri belli bir maslahata
binâen miydi; yoksa Rehber-i Ekmel her zaman mı öyle davranıyordu?”
sorusunun cevabı da iyice tetkik edilmelidir. Bazı muhaddisler, bir kısım hadis-
i şeriflerde yer alan َناَك  fiilinin üslûp açısından “yapardı”, “ederdi”,
“şöyleydi”, “böyleydi” şeklinde temâdîye (devamlılığa) delâlet ettiğini
söylemişler ve Allah Resûlü’nün bu söz ile nakledilen davranışlarının sürekli
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ne var ki, hadisin bazı muhakkik âlimleri, o
mevzunun temel esprisini ortaya koymuş ve َناَك  ’nin her zaman temâdî ifade
etmeyeceğini; bu fiille anlatılan hususların bazen “böyle de yapardı” mânâsına
gelebileceğini belirtmişlerdir.

Bu itibarla, Mahbûb-u Âlem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in
torunlarına karşı tavırlarını nazar-ı itibara alarak, onlardan umumî düsturlar
çıkarmak için hadislerin lafızlarındaki bu nüktelere de dikkat etmek gerekir. Bir
mânâda, “metin kritiği” açısından da mevzuyu incelemek icap eder. Evet,
Peygamber Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm) çocuklara karşı çok yumuşak
davrandığı muhakkaktır; fakat, namazda omuza alma hâdisesinin hangi üslûpla
anlatıldığına dikkat etmek lâzımdır. Dahası, böyle bir hâdisenin kaç defa vuku
bulduğuna da bakılmalıdır. Acaba, bu meseleyi kaç sahabî rivayet ediyor?
Acaba on ayrı râvînin çok küçük farklarla aktardığı vakıalar zinciri aynı
hâdiseye mi ait? Acaba hadislerin senetlerine de dikkatlice bakılsa, benzer



olayların kaç defa meydana geldiğine dair bazı ip uçları yakalanabilir mi? İşte,
doğru bir tespitte bulunabilmek için bütün bu soruların cevapları aranmalıdır.
Şayet, bir olay hususî şartlar altında ve sadece bir-iki defa cereyan etmişse,
terbiye adına ve tergîb mülâhazasıyla ona başvurulabilir; fakat, ondan genel
disiplinler çıkarmaya kalkmak hatadır.

Şefkat ve Ciddiyetin Cem’i
Sâlisen; aile içinde sevgi asıldır; evde hep inşirah vesilesi bir insan olmak,

hane fertlerine karşı her zaman mülâyim davranmak ve onları rahatlatmak
esastır. Ferîd-i Kevn ü Zaman (aleyhissalâtü vesselâm) Efendimiz de hususiyle
hane-i saadetlerinde ve ailesinin güzîde fertleri arasında her zaman
mütebessim, müşfik ve merhametliydi. Ne var ki, misyonu ve donanımı
itibarıyla, O aynı zamanda bir ciddiyet âbidesi ve bir vakar insanıydı. Ashab-ı
kiram, derlenip toparlanmadan ve Nebevî huzura yakışır bir vaziyet almadan
O’nun mübarek yüzüne bakmaya cesaret edemezlerdi. Hazreti Ali ve Hazreti
Fatıma da böyleydi. Onlardaki hürmet ifadelerine sürekli şahit olan Hasan ve
Hüseyin efendilerimiz de zamanla aynı ruh hâletine bürünmüşlerdi; artık Allah
Resûlü’nün atmosferindeyken onları da tatlı bir mehabet hissi sarıverirdi. Bu
itibarla da, Şefkat Peygamberi ne kadar yumuşak davranırsa davransın, ne denli
merhamet tavrı ortaya koyarsa koysun, O’nun muhatapları asla lâubalîliğe
giremezdi. Evet, Efendiler Efendisi’nin sevgi ve şefkati, kat’iyen karşısındaki
insanların ciddiyeti ihlâl etmelerine sebebiyet vermezdi.

Aslında, sevgiyi ve ciddiyeti cem’ etme konusu, pedagojik açıdan
öğretmenler için de çok önemli bir mevzudur. Öğrencilerin hissiyatlarını
gözetme, onların dertlerini dinleme, başlarını sıvazlama, ellerinden tutma ve
ihtiyaçlarını giderme mutlaka ehemmiyetli bir meseledir; fakat, onlar karşısında
ciddiyeti koruma da yine pek mühim bir husustur. Şayet bir muallim, yerli
yersiz talebeleriyle futbol oynamaya kalkarsa ve onlara tekme savurursa, çok
geçmeden onlar da ona tekme atarlar. Zamanlı zamansız öğrencileriyle güreş
tutarsa, bir süre sonra onlar da ona kafa tutmaya başlarlar. İster anne-baba,
isterse de muallim, çocuğunu ya da talebesini mutlaka bağrına basmalıdır; her
zaman onun hâlini hatrını sormalı, dertlerine ortak olmalı, gerekirse harçlık
vermeli, hatta onun için canını feda etmeyi dahi göze alabileceğini göstermeli
ve sevgisini ortaya koymak için her vesileyi değerlendirmelidir; ama onun
karşısındaki konumunu ve ciddiyetini de hep korumalıdır. Aksi hâlde,
kontrolsüz sevgi ve alâkanın çocuğu şımartıp küstahlaştırması kaçınılmaz
olacaktır.

Sözün özü; İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslimât),



torunlarının henüz çok küçük oldukları bir dönemde, birkaç kere onları birer
ikişer omuzlarına almış, öpmüş, sevmiş ve onlara dualar etmiştir. Bu vesileyle,
hem şefkat ve merhametinin gereğini ortaya koymuş, hem hâdiseye şahit olan
sahabe efendilerimize bazı dinî kaideleri öğretmiş, hem ileride meydana
gelecek meş’um olaylardan önce muhterem torunlarının kadr ü kıymetini ehl-i
vicdana göstermiş, hem –Ümame misalinde7 olduğu üzere– kız çocuklarının da
sevgiye lâyık olduklarını belirtme misillü bir maslahatı gerçekleştirmiş ve hem
de böylece Hazreti Fatıma soyundan gelecek olan kutuplara, imamlara,
mürşidlere iltifat etmiştir. Fakat, daha bilemediğimiz onlarca hikmeti gözeterek,
torunlarını omuzuna aldığı zamanlarda bile, Allah Resûlü, daimî duruşunu, her
zamanki tavrını ve sürekli ciddiyetini korumuştur.

Zira O, göklerle irtibat hâlinde bir insandı; O’nun bir sıradanlığı hiç
olmamıştı. O, torunlarını sevme de dahil, her işi iradesiyle yapıyor, şefkatini
izhar etmeyi bile vazifesinin bir gereği sayıyordu; dolayısıyla, O’nda kendini
salma hiçbir zaman söz konusu olmuyordu. Rehber-i Ekmel Efendimiz’in bu
tavrı, ümmeti için de şu mânâya geliyordu:

Çocuklarınıza her zaman sevgi, şefkat ve mülâyemetle muamele edin!.. Belli
yaşlarda, bazı hususî zamanlarda, bir kısım maslahatlar için onları
omuzlarınızda dolaştırdığınız, sırtınızda gezdirdiğiniz ve âdeta başınıza taç
yaptığınız da olsun; fakat, bilhassa sözden anlamaya başladıkları andan
itibaren, ciddiyeti ve dengeyi gözetmeyi de hiç ihmal etmeyin. Onların
terbiyeleri ve güzel yetişmeleri adına nerede ve nasıl davranmanız gerektiğini
iyi belirleyin!..

Mahcubiyet Televvünlü Sevgi
Soru: Ecdadımızda kendi çocuklarını severken hafif bir mahcubiyet

duygusu göze çarpıyor; bu, makbul bir tavır mıdır, gelenekten mi yoksa
dinden mi kaynaklanmaktadır?

Cevap: Eskiden özellikle bazı bölgelerde çoğu zaman anne, bazen de baba
kendi akrabalarının arasındayken çocuklarıyla alâkadar olmazdı. Hususiyle
anneler kayınpeder, kayınvalide ve kayınbiraderlerin yanında çocuklarını
kucaklarına alamazlardı; bu çok ayıp sayılır, bir günah addedilirdi. Bugün de
bazı yörelerde hâlâ aynı âdet devam etmektedir. Aslında, bu türlü uygulamalar,
gelenekten gelen bir kısım yanlışlıklardır. Şüphesiz, insanda bir hicab hissinin
olması gayet tabiîdir; insan utanabilir ya da yetiştiği kültür ortamından dolayı
rahat davranışlardan rahatsızlık duyabilir. Meselâ; kendi çocuğunu başkalarının
yanındayken kaçamak seviyormuş gibi bir tavır takınabilir; fakat, kayınpederi



orada hazır bulunduğundan dolayı, bir annenin ağlayan ve çırpınıp duran
yavrusunu kucağına almaması gibi âdetleri biraz abartılı ve yanlış buluyorum.

Daha önce de ima ettiğim gibi; insan, ciddiyet ve vakarını muhafaza etmek
kaydıyla, çocuğunu sevebilir, bağrına basabilir ve alnından öpebilir. Önemli
olan, işi lâubalîliğe götürmemek; çocuğu şımartmamak, küstahlaştırmamak ve
onun sonu gelmez isteklere açılmasına meydan vermemektir. İster yalnızken
isterse de başkalarının yanında, ölçülü bir şekilde çocuğu sevmek edebe aykırı
olmadığı gibi, cahilce bir tavırla değil de hikmetli bir davranışla onu kontrol
etmek ve muhabbet izhar ederken bazı sınırları gözetmek de sevgiye münafi
değildir.

Maalesef, gelenekten kaynaklanan bazı katı âdetlerin yerini, günümüzde
bilhassa Batı kültüründen akıp gelen yırtıklıklar almıştır. Bir kısım katılıklara
maruz kalarak büyüyen nesiller, başka kültürlerle tanışınca, bu defa da bazı
disiplinlere bağlı olmaktan kurtulma, bir kopma ve bir yırtılma dönemine adım
atmışlardır. Heyhat ki, bugünün çocuklarında ve gençlerinde de çok ciddî bir
yırtıklık göze çarpmaktadır. Öyle fevkalâde bir yırtıklık ki, çocuklar, anne-
babalarının veya diğer aile büyüklerinin karşısına oturup saygısızca
konuşabilmekte, değişik şeylerin pazarlığını yapabilmekte ve istediklerini öyle
ya da böyle koparabilmektedirler. Evet, ne acıdır ki, gereksiz bir saygı ve
faydasız bir terbiye anlayışının yerini, bu defa fevkalâde bir yırtıklık istila
etmiştir; bu mevzuda da ifratlar tefritleri netice vermiştir.

İnsanın, “Keşke, bu mesele İslâm’ın vaz’ettiği denge çerçevesinde
götürülseydi!..” diyesi geliyor. Ne var ki, çoklarının böyle bir derdi
bulunmuyor.. “Acaba bu mevzuda İslâm ne diyor?” sorusuna cevap arayan bir
avuç insan ya var ya yok. Çocuklarımızı yetiştirme mevzuunda irşad ekseni
diyebileceğimiz bir çizgimiz mevcut değil. Yeni nesilleri nasıl yetiştirmemiz ve
onlara nasıl davranmamız gerektiğini ortaya koyacak çalışmaları hakkıyla
yapmamışız. Dolayısıyla, geleceğimiz saydığımız çocuklarımızı sadece
geleneğe emanet etmişiz; daha sonra da gelenekteki yanlışlıkları düzeltebilme
sevdasıyla yüzümüzü Batı’ya çevirmişiz. Neticede, vatan evladını geçmişten
tevârüs ettiğimiz her şeye tavır alırcasına ve özümüze ait bütün değerleri inkâr
edercesine bir serazadlık ve bir çakırkeyflik duygusuyla baş başa bırakmışız.
Onların lâubalî ve söz dinlemez hâle gelmelerine göz yummuşuz. Şimdi,
çocuklar küçükken başka, büyüdükleri zaman daha başka şeyleri dayatıyorlar.
Öyle ki, anne-baba belli bir yaştan sonra çocuğunun sigarasına, uyuşturucu
kullanmasına, akşamları eve geç gelmesine ve hatta geceleri sokakta
geçirmesine dahi karışamıyor; oğluna veya kızına bir cümle söylese on katıyla
karşılığını alıyor. Nesillerin gönlünden artık hayâ sıyrılıp gitmiş gibi..



gelenekle tevârüs ettiğimiz iffet perdesi de bugün paramparça olmuş vaziyette..
ve her yanda yüzsüzlük hâkim...

Evet, keşke kendi çocuklarını severken dahi hafif bir mahcubiyet duygusuna
kapılan ecdadın torunları o mahcubiyeti ve sevgiyi İslâm’ın bu konudaki
prensipleriyle dengeleselerdi.. dengelese ve daha rahat olma sevdasıyla
sonunda yırtıklığa düşmeselerdi.

Yitiğimiz Kendi Kaynaklarımızda
Soru: Günümüzde aileler daha çok çocuk merkezli bir yapıya bürünüyor,

yuva çocuğa göre şekilleniyor; neredeyse, çocuğun bir dediği iki edilmiyor.
Bu hususu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Kanaatimce, bir aile disiplinimiz ve yuvaya dair bazı kurallarımız
olmalıdır. Bunlar, çocukların yaşlarına ve hâllerine göre belli bir üslûp
çerçevesinde uygulanmalıdır. Meselâ; belli bir yaşa gelinceye kadar çocuğun
şuuraltı, temsil ile beslenmeli; anne-baba fazilet adına ne varsa, onları
hâlleriyle ortaya koyup yavrularına göstermelidir. Sonraki senelerde, yine yaşa
uygun tebliğ ve irşadda bulunulmalı; mükafât ve mücazât esasları
değerlendirilmeli, yerinde tatlı ve yumuşak te’diplere de başvurulmalıdır;
kırıcı olmayan itaplarla “Öyle değil şöyle yap!” gibi ikazlar yapılmalıdır. Günü
geldiği zaman bir kısım meselelerde daha ağır tehditler de kullanılabilir;
“Allah’a hesap vereceksin!” denilebilir. Daha ileri yaşlarda ise, Cenâb-ı
Hakk’ın azabından da bahsedilebilir.

Evet, çocuğun beslenmesi hususunda, süt emzirmekten mama yedirmeye ve
sonra da zamanla katı yiyecekler vermeye kadar bir usul ve üslûp takip edildiği
gibi, onun mânevî gıdasını alabilmesi ve güzel yetişebilmesi için de benzer bir
metod izlenmeli ve her yaşa uygun bir kısım kaidelere riayet edilmelidir. Ne
var ki, her şeyden önce Kitap ve Sünnet bizim pedagoglarımız, psikologlarımız
ve muallimlerimiz tarafından sağılmalı ve onlardan süzülebilecek mânâlar
sayesinde terbiye kurallarımız belirlenip bazı rehber kitaplar yazılmalıdır.

Belki piyasada çocuk eğitimine dair pek çok çalışma vardır; fakat, öz
değerlerimize bağlı bir eğitim sistemi henüz ortaya konulamamıştır. Maalesef,
nesillerin terbiyesi hâlâ geleneklere bağlı vicahî kültüre emanettir ve bu
konuda herkes kendi bildiği ile hareket etmektedir. İşin daha da vahim yanı;
günümüzde bizim saydığımız terbiye sistemi de Batılıların anlayışına göre
düzenlenmiştir. Bugün, ekser eğitimciler, fantezilerin ve lükslerin akıntısına
kendilerini salmış vaziyettedirler. Çokları birer Jean-Jacques Rousseau hayranı
kesilmişlerdir ve Emile peşinde sürüklenmektedirler.



Oysa, bugün bizim kendi temel kaynaklarımıza yönelerek, onları zamanın
idrakine göre sistemleştirmemiz ve herkesin istifadesine sunmamız icap
etmektedir. Bataklıklarda gül arayacağımıza, öz değerlerimize müracaat
ederek, kendi gülşenlerimize âb-ı hayat akıtmamız ve oralarda çeşit çeşit güller
yetiştirmemiz gerekmektedir.

Çocuk Yayınlarında Öze Dönüş
Soru: Çocuğun, yaşına ve yetiştiği çevrenin şartlarına göre, dergi, roman

ve hikâye kitapları gibi ürünlerle desteklenmesi de bir çare sayılabilir mi?
Cevap: Günümüzde kısmen bu da yapılıyor; dergiler çıkarılıyor, roman ve

hikâye kitapları yazılıyor. Ne var ki, onlar da genellikle Batı taklitçiliği içinde
ortaya konuyor; başka kültürlerin terbiye telâkkilerine göre hazırlanıyor.

Maalesef, mevcut çocuk mecmualarının hemen hepsinde genel çizgileri yine
yabancılara ait bir kısım lüksler ve fanteziler oluşturuyor. İnanan insanlar
tarafından neşredilen dergiler dahi kendi duygu ve düşüncelerimizi
aksettirmiyor. Müşahhasın boğucu ve kalbi öldürücü argümanlarıyla bazı ulvî
hakikatler anlatılmaya çalışılsa da, Batı ahlâkından damlayan figürler bizim
insanlarımıza bir ruh ve mânâ kazandırmıyor. Çocuklara ve gençlere,
mücerredin geniş ufukları gösterilemediğinden ve bizi “biz” yapan değerler
yine bizce verilemediğinden dolayı beslenme eksikliği sürüp gidiyor.

Bu itibarla, bir taraftan günümüz açısından bizi bekleyen mesuliyetler adına
tembellikten silkinmemiz, bir diğer taraftan da, üretilip ortaya sürülen yanlış
bilgilerden, gayr-i tabiî ve bizim kültür dünyamıza yabancı malzemelerden
sıyrılmamız gerekiyor. Bizim cins dimağlarımızın asırlık uykulardan sonra
nihayet uyanıp vazifelerinin başına geçmeleri icap ettiği gibi, eğitimcilerimizin
de, toplumdan kaçıp yalnızlığa sığınan, insanlardan uzak yaşadığı hâlde içtimaî
reçeteler yazdığı iddiasında bulunan, nihayet bir sürü anguaz içinde ölüp giden
ama bir kesim tarafından kurtarıcı gibi takdim edilen, hem kendisiyle hem de
halkla kavgalı tiplerin natüralizmi aksettiren ve mâl-i hülyaları dillendiren
kitaplarından yüz çevirip kendi kültür kaynaklarına dönmeleri lâzım geliyor.

Evet, yeni nesillerin gerçek birer fazilet âbidesi olmasını istiyorsanız, bir
kere daha öz değerlerinize teveccüh etmeli ve onların ihtiyacı olan esasları
kendi kaynaklarınızdan çıkarmalısınız. Şu kadar var ki, öncelikle, Kur’ân-ı
Kerim’in hem şahsî hem de içtimaî bütün dertlerinize derman olabileceğine ve
Resûl-i Ekrem’in sünnet-i seniyyesinde her türlü hastalığınızın şifasını
bulabileceğinize gönülden inanmalısınız. Kendilerine sathî bir nazarla
baktığınız zaman onların kıskanç davranacaklarını da hesaba katmalısınız.



Dupduru hislerle ve ihtiyaç tezkeresiyle onlara im’an-ı nazar etmeli,
muhtevalarında derinleşmeli ve sırlarına vakıf olmaya çalışmalısınız.
Unutmamalısınız ki; siz onlara kendinizi vermezseniz, onlar da size bağırlarını
açmazlar.

Bir kere olsun deneyin; hâlis bir niyet ve sağlam bir nazarla kendi
değerlerinize yönelince, siz de göreceksiniz ellerinizin boş kalmadığını,
gönüllerinizin itminana kavuştuğunu... Emin olun, Kur’ân her defasında size de
çok farklı hakikatler fısıldayacaktır. Kelâm-ı İlâhî öyle cömerttir ki, bir dilenci
edasıyla ellerinizi açıp kapısına gittiğiniz zaman, mutlaka sizin kucağınıza da
bir armağan bırakacaktır. Fakat, siz en muhteşem avizeler misillü öz
değerlerinizi terk eder ve mum ışığına benzeyen beşerî yakıştırmalara
koşarsanız, hem gözlerinizin görme kabiliyetine karşı saygısızlık etmiş hem de
müşâhede alanınızı daraltmış sayılırsınız; Kur’ân güneşinin aydınlatıcılığından
ve ısıtıcılığından da mahrum kalırsınız.
1 Bkz.: Müslim, fezâil 80; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/221.
2 Bkz.: Buhârî, edeb 8; Müslim, fezâîl 65.
3 Tirmizî, menâkıb 30; Nesâî, cuma 30; İbn Mâce, libâs 32.
4 Buhârî, fezâilü ashâb 22; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 58.
5 Nesâî, tatbîk  82; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/493.
6 Bediüzzaman, Lem’alar s.24 (Dördüncü Lem’a, İkinci Nükte).
7 Bkz.: Buhârî, salât 106; Müslim, mesâcid 42.



Öz Güven ve Mehdîlik İddiası
Soru: “Öz güven” tabirinin mü’mincesi nedir; inanan bir insanda öz

güvenin keyfiyeti nasıldır? Düz kulluğa talip olmak ile himmeti âlî tutmak
cem’ edilebilir mi?

Cevap: “Öz güven”, genellikle, bir kimsenin kendisine inanıp itimat etmesi,
şahsî kabiliyetlerine ve imkânlarına bel bağlaması; kendisi ve çevresiyle
barışık yaşaması ve umumî hâlinden memnun olması şeklinde tarif
edilmektedir. Hayata müsbet yanlarıyla bakmayı ders verdiği için bazı
açılardan doğru ve isabetli sayılsa da, bu söz bizim kaynaklarımıza uygun
düşmeyen bir mânânın ve muhtevanın beyanıdır. Öz güven tabiri, yabancı
kültürlerde kullanılan bazı kelimelerin tercümesi olarak Türkçemize sonradan
girmiş bir ifadedir ve Batılı terminolojiye ait bir telakkîdir.

Tabiî ki, insanın karakteri ortaya çıkarılmalı, kabiliyet ve istidatlarının
gelişmesine gayret gösterilmelidir. Fakat, böyle bir neticeyi elde etmek için
ferdi şımartacak ve onu bencillik girdabına düşürecek usullere
başvurulmamalıdır. Değişik tabirlerin gölgesinde, şahsın ukalâlaşmasına ve
küstahlaşmasına meydan verilmemeli; meseleler onun dar imkânlarına, sınırlı
iktidarına ve güçsüz iradesine bina edilmemelidir.

Bir kere, her meseleye kendi kabiliyetleri, güç ve iktidarı açısından yaklaşan
ve sürekli “ben” diyen bir insanın, zamanla nefsini merkeze koyması, onu esas
kabul etmesi, yaptığı her iş ve elde ettiği her başarıyla enaniyetini biraz daha
beslemesi kaçınılmazdır. Nefis yörüngeli ve kendine çok güvenen böyle bir
insanın, azıcık sürçüp düştüğü bir yerde bütün bütün ümitsiz kalacağı,
tutunacak yer bulamayacağı ve bir daha doğrulamayacağı da âşikardır. Evet,
insanın mahiyetinde güven duyma ihtiyacı ve hissi vardır; fakat, kime
güvenmesi lâzım geldiğini bilemeyen ve itimat merciini doğru tespit edemeyen
bir kimse, eninde sonunda tam bir egoist kesilecek ve her meseleyi kendisine
mal edecektir. Hatta, küfre sürükleyici mülâhazalara girecek ve –hafizanallah–
bazı mevzularda –hâşâ– “falan yarattı” ya da “ben yarattım” diyecektir.
Zamanla o, kendine hayranlık duyan ve her hâlükârda kendini, kendi
davranışlarını, eda ve endamını beğenen bir narsist olacaktır; kendisinin ortaya
koyduğu düşünce, tedbir ve çözümlerin dışındaki her şeye karşı tenkide hazır
hâle gelecektir.

Allah’adır Tevekkülümüz, İtimadımız!..
Bu açıdan, muvahhid bir mü’minin nazarında, öz güven tabirinin yerini



“iradenin hakkını verip Allah’a tevekkül etme” anlayışı almalıdır. İnsan
kendisine irade verilmiş ve özel bir donanımla yaratılmış bir varlıktır. O,
Cenâb-ı Hakk’ın lütuf buyurduğu zahirî ve batınî bütün duyularını ve
duygularını (hasselerini ve latîfelerini) bir sermaye olarak kullanmakla, sonra
da, neticeyi ve mükâfatı Yüce Yaratıcı’dan beklemekle mükelleftir. Bu itibarla,
Kur’ân-ı Kerim’de ve sünnet-i sahihada güven duygusu hep Allah’a
bağlanmaktadır. Çünkü, her şeyi halkeden ve bütün işleri evirip çeviren Mevlâ-
yı Müteâl’dir. İnsan, birer nüve hâlinde hususî donanımına yerleştirilen
istidatları inkişaf ettirir, akabinde onları bir istek ve niyet olarak ortaya
koyarsa; Allah Teâlâ da ona o işi yapma gücünü ve imkânını ihsan eder. İster
meyelan, ister meyelanda tasarruf, ister şart-ı adi plânındaki beşer iradesine
Cenâb-ı Hakk’ın doğrudan doğruya teveccühü sayalım, iradenin hakkının
verilmesine ne diyeceksek diyelim, insan dileyip meyledince, Hâlık-ı kâinat da
meşîetiyle o kuluna o işi yapmayı mümkün kılar. Dolayısıyla, insan her zaman
Zât-ı Ulûhiyet’e itimat etmeli ve O’nun meşîetine dayanmalıdır.

Bu itibarla, hâlis bir mü’min her meselede önce Allah Teâlâ’ya güvenip
O’nun lütuf buyurduğu kabiliyetleri kullanır; fakat, başarıları kendi nefsine
değil, Yüce Yaratıcı’nın inayetine bağlar, onların Allah’tan (celle celâluhu)
geldiğini bilip daha sonraki muvaffakiyetlerin de yine O’nun kudret elinde
olduğuna can u gönülden inanır. Böyle bir insan acz u fakr hisleriyle dolu
bulunduğu aynı anda çok güçlüdür; çünkü, hakikî güç kaynağının “Kudret-i
İlâhî” olduğunun farkındadır. O pek zengindir; zira, rahmet hazineleriyle
beslendiğinin şuuru içindedir. “İman hem nurdur, hem kuvvettir. Hakikî imanı
elde eden adam kâinata meydan okuyabilir!”1 gerçeğinin kahramanıdır;
dolayısıyla, dünyalara meydan okuyacak cesarettedir. Onun sığındığı kale ve
kullandığı kılıç ise, 2 ّللِاب ِهٰ َِّالإ  َةَّوُق  َالَو  َلْوَح  .hakikatidir َال 

Evet, hakikî mü’min bir yandan, Cenâb-ı Hakk’ın verdiği iradeyi en iyi
şekilde kullanır; diğer taraftan da, “Allahım beni göz açıp kapayıncaya kadar
bile nefsimle baş başa bırakma!”3 der ve nefsine değil, Cenâb-ı Hakk’a itimat
eder. Nefsini ve nefsânî duygularını en azılı düşman sayar; en güzel vekil,
yegâne dost ve yardımcı olarak ise yalnızca Allah’ı bilir. Her hâdise karşısında

ُلِیكَوْلا َمِْعنَو  ّللا  ُهٰ اَنُبْسَح   “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!”4 sözünü
terennüm eder; “Ey Yüce Rabbimiz! Yalnız Sana güvenip dayandık, Sana
yöneldik ve sonunda da Senin huzuruna varacağız.”5 hakikatini seslendirir.
Her zaman, “Yalnız Allah’a dayanıp güven! Koruyucu olarak Allah yeter.” 6;
“Ey Resûlüm de ki: Allah bana yeter. O’ndan başka ilâh yoktur. Ben yalnız
O’na dayanırım. Çünkü O, büyük Arş’ın, Muâzzam hükümranlığın



sahibidir.”7 beyanlarına bağlı kalır.
Ne var ki, günümüzde “ben, ben” diyerek oturup kalkma ve enaniyet

mülâhazalarıyla dolup taşma belki her zamankinden daha fazladır. Bugün
bencillik o kadar yaygındır ki, çoğu kimseler Mevlâ-yı Müteâl’in lütuflarını
bile enaniyetleri hesabına kullanmakta ve onları bencilliği besleyen birer unsur
gibi harcamaktadırlar. Meselâ; özgüven deyip yola çıkanların ekseriyeti,
zamanla kendini beğenme hummasına tutulmakta, bir fâikiyet mülâhazasına
kapılmakta ve her fırsatta kendini anlatma hastalığına yakalanmaktadır.

Bundan dolayı, özgüven tabirinin bizim kültürümüzle te’lifi imkânsızdır; o
bizim için çok iğreti bir kelimedir. Bu da, diğer nesebi gayr-i sahih sözler gibi
kendisine yüklenen mânâ ile dilimize girmiş ve hem kalbleri hem de kafaları
karıştırmıştır. Bizim temel değerlerimizde “Tut beni Allahım, tut ki edemem
Sensiz!” anlayışı esastır.

Mehdî Taslakları
Hâkiki bir mü’min asla kendini beğenmemeli ve yeterli bulmamalı;

Müslümanlığın tevazu, mahviyet ve hacâletten ibaret olduğunu kabul ederek,
sâde kulluğu her türlü payenin üstünde saymalıdır. Hazreti Mevlâna gibi “Kul
oldum, kul oldum, kul oldum! Ben Sana hizmette iki büklüm oldum. Kullar âzad
olunca şâd olur; ben Sana kul olduğumdan dolayı şâd oldum.”8 demeli; Kitap
ve Sünnet’in emirlerini kılı kırk yararcasına yerine getirmelidir. Bununla
beraber, himmetini her zaman âlî tutmalı, Allah’ın izni ve inayetiyle hep yüksek
uçmaya çalışmalı, sürekli tekâmül peşinde olmalı; fakat, büyüklük iddialarına
kat’iyen kalkışmamalıdır.

Hususiyle adanmış bir ruh, “Nefis cümleden ednâ, vazife her şeyden a’lâ”9

hakikatine yapışmalıdır. Kendisini acz u fakr içindeki sıradan bir insan olarak
görmenin yanı sıra, iman hizmetini dünyevî hiçbir bedelle değiştirilemeyecek
yüce bir lütuf kabul etmelidir. Mazhar olduğu en küçük muvaffakiyeti dahi
kendisinden bilmemeli; “Ben böyle uçamazdım, bu çıtayı bu kadar yüksek
tutamazdım, maratonda bu kadar hızlı koşamazdım, ipi önde
göğüsleyemezdim... Bütün bu başarıları lütfeden O!..” diyerek tahdis-i nimette
bulunmalı ve bu ihsanların daha sonrakiler için birer referans olduğunu
düşünerek hizmet yolunda daha bir şevkle koşmalıdır. Cenâb-ı Hakk’ın bir
dönemde büyük velilere yaptırdığı önemli işleri bir başka zaman sıradan bazı
kimselere de yaptırabileceğine inanmalı; “Ben çok zavallıyım, iman hizmeti
ise, pek kıymetli; fakat, Allah dilerse, bana da bu salih dairede bir yer nasip
eder ve beni de bahtiyarlardan kılar.” mülâhazasıyla dolu bulunmalıdır.



Evet, düz kulluğa talip olma ile himmeti âlî tutma cem’ edilmelidir. Bizim,
sâde kulluğa razı olmamız ama O’nun inayetiyle çok büyük işlerin altından
kalkabileceğimize de inanmamız lâzımdır. Kendi acz ü fakrımıza rağmen,
Cenâb-ı Hakk’ın lütuflarının başımızdan aşağı yağmasını O’nun keremine
vermemiz gerekmektedir. Şimdiye kadar kimsenin muvaffak olamadığı
başarılara ulaşsak, yine de bunu büyüklüğümüzün bir delili saymamamız; belki,
çok küçük vesilelerle çok büyük işler yapan Allah Teâlâ’nın bizim gibi sıradan
insanlara da iman hizmeti gibi pek büyük bir vazifenin bir ucundan tutturmuş
olabileceğini düşünmemiz icap etmektedir.

Aksi hâlde, hizmet erleri arasından bile düz Müslümanlığa razı olmayan,
bulunduğu yerde gölge iken kendisini asıl görmeye başlayan ve mazhariyetlerini
belli payelere bağlayarak büyük iddialara kalkışan kimseler çıkabilir. İman
hizmetindeki mazhariyetleri ölçü kabul ederek ya da şahs-ı mânevîye lütfedilen
ihsanlardan kendi payına düşenleri nazar-ı itibara alarak, Hak karşısındaki
konumunu bunlara göre belirlemeye çalışan ve dolayısıyla –hafizanallah–
Kutup, Gavs, Mehdî ya da Mesih olduğunu iddia eden bir sürü halaskâr taslağı
zuhur edebilir. Maalesef, günümüzde bu türlü iddialarla ortaya atılanların
sayısı her zamankinden çok daha fazladır. Genelde insanlar doğru
mülâhazalarla yola çıkmış olsalar da, bugünkü nesillere iyi bir ruh terbiyesi
verilmediğinden, temel disiplinler kendilerine öğretilmediğinden ve bilhassa
rehbersizlikten dolayı çokları yolculuk esnasında yollarını şaşırmakta ve
kaybolup gitmektedirler. Demek ki, sadece sırat-ı müstakîme girmiş olmak
yetmemektedir; asıl önemli olan, yolda kalmadan ve istikameti şaşırmadan
Cennet, Cemâlullah ve Rıdvan hedefine varabilmektir.

Bundan dolayıdır ki, Cenâb-ı Allah günde en az kırk defa okuduğumuz Fatiha
sûresinde, sırat-ı müstakîme hidayet eylemesi için dua etmemizin yanı sıra, bizi
“dâllîn” ve “mağdûbîn” güruhundan uzak tutması için de niyazda bulunmamızı
talim buyurmaktadır. Binaenaleyh, her gün defalarca, “Allahım bizi sırat-ı
müstakîm’e; Kendi kitabına, Resûlü’nün sünnetine ve ashabın yoluna hidayet
et, Kur’ân’ındaki makâsıdı anlamaya muvaffak kıl!” diyor; “Dünyevî ve
uhrevî, cismanî ve ruhânî, vehbî ve kesbî bütün nimetleri başlarından
yağdırdığın ve kendilerinden hoşnut bulunduğun salih zümrenin yoluna bizleri
de hidayet eyle Allahım” diye yakarıyoruz. Fakat, evliyanın, asfiyânın ve
mukarrabînin yürüdüğü bir yolda ilerlerken bile insanın sapıtabileceği
mülâhazasıyla, bizi “dâllîn” ve “mağdûbîn”den kılmaması için de O’na
yalvarıyoruz; “Bizi nimet ve lütfuna mazhar ettiklerinin yoluna ilet; gazaba
uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.” diyoruz. Bu sözümüzle, dalâlete düşmüş
ve Hazreti Kahhâr’ın gazabına uğramış ne kadar zavallı varsa hepsini



kasdetmiş ve onların âkıbetlerine uğramamak için Allah’ın rahmetine ve
hidayetine sığınmış oluyoruz.

Evet, bugün kazanma kuşağında kaybeden bir sürü insan var; çünkü, onlar
düz kulluğa razı olmuyor ve daha büyük payeler arıyorlar. Kullukta derinleşme
yerine değişik ad ve unvanlarla anılma peşine düşüyorlar. Tabiî, bu hatalı ve
hatarlı yolda olmadık yanlışlıklar yapıyorlar. Eskiden, medrese mollaları kendi
aralarında konuşurlarken “cim karnında bir nokta” derlerdi. Malûm “cim”
harfinin kocaman bir karnı vardır; oraya konan bir nokta o koca karındaki
boşluğu doldurmamaktadır; daha ilk bakışta o büyük boşluk hemen göze
çarpmaktadır. İşte, bugün cime benzeyen öyle boş adamlar var ki, kendilerini
aliyyülâlâ, mükemmel ve aşkın görüyorlar; beklenen kurtarıcı olduklarını iddia
ediyorlar. Bunların kimisi deccaliyeti Marks’a bağlamış, onu yıkınca kendi
mehdiyetini ispat etmiş olacağına inanıyor; kimisi Engels’i Deccal saymış,
onun düşüncesini mağlûp ederek Mehdî olduğunu kanıtlayacağını düşünüyor;
kimisi de âlem-i İslâm’ın başına musallat olan tiranlardan birini devirirse, bir
halaskâr olarak gönderildiğini herkese gösterebileceğini ve halkı etrafında
toplayacağını umuyor. Bu türlü vehimlere ve kuruntulara kendisini kaptırmış
onlarca mecnun, ya üç-beş rüya veya yakazayla, ya şeytan mı yoksa melek mi
olduğunu tefrik edemediği birkaç suretle, ya parapsikolojik bir yolla, ya bir
çeşit meditasyonla ya da tasavvufun özünden kopuk mistisizm ile yanlış bir
koridora giriyor ve hem sapıtıyor hem de başkalarını saptırıyorlar.

İlân Bakımından Nübüvvet ve Mehdiyetin Farkı
Hâlbuki, bir insan Mehdî olsa da, onun bu mazhariyetini ilân etme gibi bir

vazifesi yoktur. Dahası, hakikî Mehdî olduğuna dair elinde kesin bir delili de
yoktur; duyuş ve sezişlerinde yanılmış, asıl ile gölgeyi karıştırmış olabileceği
her zaman muhtemeldir. Mehdî’nin şahıs mı yoksa şahs-ı mânevî mi olduğu da
şüphelidir. Dolayısıyla, mehdiyet, arkasına düşülüp aranılacak, bulununca da
herkese ilân edilecek bir paye değildir. Heyhat ki, bugün en ciddî insanlar bile
o meseleye kafalarını takmışlar. Onu bunu Mehdî ilân etmekle insanlığın
meselelerinin hallolacağını zannediyorlar. Falanı filânı getirip o tahta
oturtmakla İslâm âleminin problemlerinin çözüleceğine inanıyorlar.

Hayır, meselelerin halli başka taraftadır; bugün insanlık iman zaafı veya
küfür problemi yaşamaktadır. En büyük dert budur ve illa bir şey yapılacaksa,
bu problemin herkese duyurulması ve ona karşı çarelerin ortaya konulması
adına bir ilân yapılmalıdır. Mutlaka ilân edilmesi gereken meseleler de vardır,
ilân edilmeyecek meseleler de. İnsana rüyada veya yakazada bin defa “Sen
şahs-ı mânevî hesabına mehdîliği temsil ediyorsun, sen Mehdîsin!” deseler ve



o kendisinin Mehdî olduğuna kat’i kanaat getirse bile, onun bu kanaatini ilân
etmek gibi bir vazife ve sorumluluğu yoktur. Şayet, insanın bir kıymeti varsa, o,
öbür tarafta belli olacaktır ve mükâfatını Allah verecektir. Onun burada kendi
kendine makamlar ve mükâfatlar takdir etmesi mânâsızdır. Özünde derin
olmayan ve düz kulluğa rıza göstermeyen insan, kendisini hangi makama
yakıştırırsa yakıştırsın ya da nasıl takdim ederse etsin faydasızdır.

Söz gelmişken bir farklılığa dikkat çekmek istiyorum: Resûl-i Ekrem
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in risaletini ilân etmesi onun vazifesi
cümlesindendir. Farz-ı muhal, o kelime-i Tevhidi söylese ama “Muhammedün
Resûlullah” demeseydi, vazifesini yapmamış olurdu. Nitekim, Rehber-i Ekmel
Efendimiz bir münasebetle “Nefsimi yed-i kudretinde tutan Allah’a yemin
olsun ki, Musa (aleyhisselâm) çıka gelseydi, siz de ona ittiba edip beni
bıraksaydınız, doğru yoldan sapıtmış olurdunuz. Eğer Musa (aleyhisselâm)
hayatta olsaydı ve benim nübüvvetime yetişseydi, muhakkak ki, o da bana
tâbi olurdu!” buyurmuştur.10 Bu söz hem bir tahdis-i nimettir hem de
Peygamber Efendimiz’in tebliğ misyonunun edasıdır.

Fakat, meselenin nizaya ve münakaşaya bâdî olması karşısında, İnsanlığın
İftihar Tablosu (aleyhi ekmelüttehâyâ) kendisinin, önceki peygamberlerden
üstün görülmesine ve onların –hâşâ– hafife alınmalarına aslâ izin vermemiştir.
Hatta bir defasında bir sahabinin Hazreti Musa’nın kadr ü kıymetine uygun
düşmeyen bir söz söylediğini duyunca, hemen ona müdahale etmiş ve “Beni
Musa İbn İmrân’a tercih etmeyin. Zira, ben onu mahşer gününde Arş’ın
kavâimine tutunmuş olarak göreceğim.”11 demiş ve orada meseleyi tadil
etmiştir. Oysa, Hazreti Musa da Kâinatın Medar-ı Fahri’ne hayrandır. Nitekim,
Allah Teâlâ onları Miraç’ta karşılaştırmış, yan yana getirmiş ve konuşup
görüşmelerine izin vermiştir. Miraç hadisinde imâ edildiği üzere, Hazreti
Musa, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in kendi önünden gelip geçmesini ve defalarca
huzur-u ilâhîye çıkmasını görünce, tatlı bir gıpta ile “Şuna bak! Benden sonra
geldi ama nasıl da böyle reftare yürüyor!..”12 mânâsına gelebilecek bir edayla
takdirini ifade
etmiştir. Buna rağmen, Rehber-i Ekmel, “Beni Musa İbn İmrân’a tercih
etmeyin.” demiştir.13

Yine Allah Resûlü (aleyhissalâtu vesselâm), kendisine has o engin tevazuu
ve kadirşinaslığı ile Hazreti İsa’yı nazara vermiş, “Âdemoğlu arasında
doğduğu vakit şeytanın dürtüp de ağlatmadığı kimse yoktur. Bundan sadece
Meryem oğlu İsa hariçtir.”14 buyurmuş; bir başka defa, “Ben, dünyada da
ahirette de Meryem’in oğluna insanların en yakınıyım. Benimle onun



arasında başka bir peygamber yok. Peygamberler anneleri ayrı, babaları bir
kardeştirler, dinleri de birdir.” 15 demiştir. Fakat, risalet vazifesi söz konusu
olunca, “Hazreti İsa gelecek, ümmetimden olacak; benim dinimle amel
edecektir.”16 ihbarında bulunmuştur.

İşte, Habîb-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in bu iki hâli,
durduğu yer itibarıyla konumunu değerlendirme adına bize çok önemli mesajlar
ve ipuçları vermektedir. Nerede nasıl tavır alınması lâzım geldiğini ve neyin ne
ölçüde duyurulması gerektiğini göstermektedir. Ben onların kritiğini yapacak
durumda değilim; bu mevzuda kullanacağım kelimelerin maksadı aşan tabirler
olmasından ve saygısızlık yapmaktan korkarım. Fakat, bu iki misalin dahi ehl-i
basirete çok büyük mânâlar ifade edeceğini zannediyor ve daha rahat söz
söyleyebileceğim bir alana geçiyorum:

İddiasız Büyükler
Seyyidina Hazreti Ebû Bekir yüz tane mehdînin yaptığı işi yapmıştır. Fakat,

hiçbir zaman herhangi bir büyüklük iddiasında bulunmamıştır. Bilâkis,
âkıbetinden hep korkmuş, sürekli kendini sorgulamış ve devamlı nefsiyle yaka
paça olmuştur. Meselâ; Sâdık u Masduk Efendimiz’in “Eteklerin yerde
sürünmesi kibirdir!” dediğini duyunca ürpermiş ve hemen “Yâ Resûlallah,
yoksa ben de mi mütekebbirlerdenim?” deyip, Allah Resûlü’nden öyle
olmadığının teminatını alana kadar endişeyle beklemiştir.17 Hazreti Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz’in onca takdirine,
iltifatına ve müjdesine mazhar olduğu hâlde, iddiadan uzak durmuş, düz kulluğu
talep etmiş ve kendisini hep mü’minlerin en gerisindeki biri gibi görmüştür.

Hazreti Sıddık’ın,

ّصلِاب ِقْدِ ٌسِلْفُم..................ْلِیلَق  ٌداز  َُهل  يِھِٰلإ َمـْن  اَي  َكِفْطُِلب  ْدُج 
ْلِیلَج اَي  َِكباَب  َدْنِع  ِيتْأ  َيـ

mısraıyla başlayan münacaatı, onun ruh hâletini ortaya koyması açısından çok
ibretâmizdir: “Allahım, azıcık bir zahîresi kalmış şu kuluna lütf u kereminden
bol bol nimet ver; iflâs etmiş olsa da, yine sadâkatle kapına gelmiş bulunmasına
merhameten büyüklüğünü göster! Evet o, günahı pek büyük, zavallı bir kuldur,
fakat, Senden başka kimsesi olmayan bir gariptir; Sen o büyük günahların
hepsini yarlığa ve bu bîçâreyi sevindir. Onunki isyan üstüne isyan, hata üstüne
hata; Senden ise sürekli fazl u ihsan ve pek çok atâ; artık ne desin, kapında
şöyle nasıl inlemesin: Rabbim, günahlarım kum taneleri gibi sayılamayacak
kadar çoktur; o güzel müsamahanla muamele eyle ve beni bağışla, bütün



günahlarımı affet ne olur!”18

Evet, bu yakıcı nağmelerle tazarru ve niyazda bulunan Hazreti Ebû Bekir,
açıkça görülüyor ki, insanlık semasının en büyük yıldızlarından birisi olduğu
hâlde, hiçbir paye iddiasında değil, fevkalâde bir mahviyet içerisindedir; ilâhî
inayet olmazsa, Nebi’nin şefaat eli uzanmazsa Cennet’e dahi girememe
endişesindedir. O, Resûl-i Ekrem Efendimiz’den sonra dava-yı nübüvvetin ilk
ve en büyük temsilcisidir; ama halaskârlık, mehdîlik, müceddidlik
iddialarından fersah fersah uzak birisidir. İşte, onun hâlidir iki esası cem’etme:
Yüksek bir himmetle hep zirvelerde gezinme; fakat, bütün mazhariyetlere
rağmen kendini düz bir kul bilme.

Hulefâ-i Râşidîn ve ashab-ı güzîn efendilerimizin hepsi aynı mahviyet ve
tevazunun mümessilleridir. Meselâ, bu hususta Hazreti Ömer, Sıddık-ı
Ekber’den geri değildir. O, “Ömer aslında bizim hayallerimizde ve
ideallerimizde canlandırdığımız prototiptir!” diyen Karl Marks’ın dahi
takdirini almıştır. Evet, Resûlullah’ın İkinci Halifesi, sadece beşerî yanları,
insanî meziyetleri ve ahlâkî derinlikleri itibarıyla bile, Allah’ı kabul etmeyen,
peygamber tanımayan ve dine saygı duymayan kimseler tarafından da dünyada
eşinin gösterilemeyeceği ve insanların daima ibret alabilecekleri bir
hüsnümisal ve muhteşem bir tablo olarak takdim edilen bir şahsiyettir.

Ne var ki, Allah Resûlü’ne yakınlığı, İslâm’a hizmetleri, âdilâne hilâfeti,
zamanının iki güçlü devletini yerle bir edişi ve üstün ahlâkı ile alâkalı
misalleri anlatmaya, büyüklüğünü vasfetmeye sözün yetmeyeceği Hazreti Ömer,
çok zaman, başını secdeye koyar, gizli-açık, sesli-sessiz münacaat ve tazarruda
bulunurdu. Dua ederken hıçkırıklarla inler, kalbi hızlı hızlı çarpar ve tir tir
titrerdi. Ahirete irtihalinden az evvel, bir kuraklık esnasında yine duaya
durmuş, şöyle ağlıyordu: “Allahım! Ümmet-i Muhammed’i benim
günahlarımdan dolayı mahvetme. İhtimal yağmursuzluk benim mâsiyetim
sebebiyledir; ne olur Rabbim, ashab-ı Resûlullah’ı benim yüzümden
cezalandırma!” Evet, Hazreti Ömer’in kendisine bakışı böyleydi. Onlarca
mehdînin ya da yüzlerce müceddidin ancak altından kalkabileceği işleri yapmış
olsa da, onda iddia yoktu, yüksek mertebelere dilbeste olma yoktu, kendisine
makamlar tayin etme yoktu. O âlî himmetlilik ile mahviyetin birleşme noktasına
taht kurmuştu.

Asr-ı Saadet’ten günümüze kadar hakikî Hak dostlarının mülâhazaları hep
aynı oldu; onlar iddiada bulunmaktan ve kendilerine mertebeler takdir etmekten
hep uzak durdular. Meselâ; İbrahim Ethem malı mülkü, tâcı tahtı, nâm u nişanı
terk edip zühd yoluna sülûk etmişti. Dünyaya sırtını dönüp yüzünü ukbâya



çevirince Cenâb-ı Allah da onu gönüller tahtına oturtmuş ve kalb saraylarının
sultanı hâline getirmişti. Fakat, pek yüce mertebelere ulaşmış olmasına rağmen,
o hep “İlâhî! Asî kulun yine kapına geldi; dağlar cesametindeki günahlarını
itiraf edip, ellerini Sana açıyor ve Senden af dileniyor. Şâyet Sen mağfiret
edersen, hiç şüphesiz o Senin şânındandır; fakat, dergâhından kovarsan, Senden
başka kim ona merhamet eder ve günahlarının ağırlığından onu kim
kurtarabilir?!.” diye yalvarıyordu. Dahası, bütün hayr u hasenâtını, topyekün
ibadet ü taatini unutmuşçasına şu sözleri söylüyordu: “Allahım, Senin şefkatine
nâil olmayı umarak kapına gelen şu bîçâreyi affet; ne olur onun günahlarını
bağışla. Her ne kadar amel defteri isyanla dolu olsa da, ey Müheymin, kulun
Senden başkasına secde etmemiştir!..” Görüyor musunuz bu kutlu zatın
kendisini nereye koyduğunu? Cenâb-ı Hakk’ın kapısına, O’ndan başkasına
secde etmeme mülâhazasına sığınarak teveccüh ediyor; ulaştığı mertebelere ya
da salih amellerine hiç dönüp bakmıyor ve kendisini bir günah küpü gibi
addediyor.

Oysa, İbrahim Ethem, Şâh-ı Geylânî, Fudayl İbn İyaz, Tavus İbn Keysân ve
Bişr-i Hâfî gibi zatlar, başı nübüvvetin kademine değen yüce kâmetlerdendi;
bir hadise binaen diyebiliriz ki, şayet Resûl-i Ekrem Efendimiz’den sonra
nübüvvet mukadder olsaydı, bunların her biri İsrail peygamberleri döneminde
olduğu gibi nübüvvet semâsında pervâz edeceklerdi. Eğer karanlık dönemlerde
zuhur etselerdi, Mehdî-i Resûl gibi görüleceklerdi. Ne var ki, onlardan hiçbiri
mehdîlik ya da müceddidlik iddiasında bulunmamış ve mahviyetten kat’iyen
ayrılmamışlardı. Bunların hepsi, Gazze’de son anlarını yaşayan İmam Şâfiî
Hazretleri’nin “Kalbim kasvet bağlayıp yollar da sarpa sarınca, ümidimi affına
merdiven yaptım. Günahım gözümde büyüdükçe büyüdü ama, onu alıp affının
yanına koyunca, affını tasavvurlar üstü büyük buldum.”19 sözleriyle tercüman
olduğu tevazu hissiyle ve mahviyet duygusuyla düz kulluğu talep ufkunda
yaşamış; o mülâhazayla da ötelere yürümüşlerdi.

Bu mevzuda, o altın halkanın zamanımıza yakın temsilcilerinden olan Hazreti
Üstad’ın, hususiyle On Yedinci Lem’a’nın On İkinci Notası ’ndaki ifadelerini
de mutlaka hatırlamalısınız. Siz ona hangi payeyi verirseniz verin ve onu
nerede görürseniz görün; o zatı bir de, kendisine bakışı zaviyesinden
değerlendirmelisiniz. Üstad Hazretleri’ni gerçekten tanımak istiyorsanız, onu
kendisini koyduğu yer açısından yakalamaya çalışmalısınız.

Evet, Nur Müellifi, irşad maksadıyla konuştuğu zaman tabiî olarak o andaki
makamının gerektirdiği vakar ve ciddiyet içerisinde bulunuyor; fakat, yalnız
kaldığı ve Rabb-i Rahim’e yakardığı anlarda kendisiyle alâkalı asıl duygu ve
düşüncelerini açığa vuruyor: “Ey Hâlık-ı Kerîmim ve ey Rabb-i Rahîmim!



Senin Said ismindeki mahlûkun ve masnuun ve abdin, hem âsi, hem âciz, hem
gafil, hem cahil, hem alîl, hem zelîl, hem müsi’, hem müsin, hem şakî, hem
seyyidinden kaçmış bir köle olduğu hâlde, kırk sene sonra nedamet edip Senin
dergâhına avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve
hatalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlerle müptelâ olmuş, Sana
tazarru ve niyaz ediyor. Eğer kemâl-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip
rahmet etsen, zaten o Senin şânındır. Çünkü Erhamürrâhimînsin. Eğer kabul
etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden
başka Rab yok ki dergâhına gidilsin. Senden başka hak mâbud yoktur ki ona
iltica edilsin.”20 diyor.

Büyük Pâyelerle Anma Değil, Sâdık Olma Esastır!
Mademki, mâneviyat âleminin sultanları olan bu Hak dostları dahi,

kendilerini sıradan bir mü’min kabul ediyor, Allah tarafından tutulmazlarsa
ayakta kalamayacaklarına gönülden inanıyor, iddia sayılabilecek beyanlardan
olabildiğine kaçıyor ve en küçük kusurlarını bile gözlerinde büyütebildikleri
kadar büyütüp sürekli hacâletle gözyaşı döküyorlar; öyleyse, bize yakışan da
evleviyetle azamî tevazu, mahviyet ve hacâlettir.

Zira, hiçbirimiz öyle derince bir mâneviyatımızın olduğunu söyleyemeyiz.
Meselâ, “Siz hiç Azrâil (aleyhisselâm)’ın azametli heykelini gördünüz mü?
Resûl-i Ekrem Efendimiz ile yakazaten görüştünüz mü? Hiç Hazreti Cebrâil’i
görme şerefine mazhar oldunuz mu? Hakikat-i Kur’ân’ı hiç duydunuz mu?
Kur’ân bir şahs-ı mânevî olarak gelip sizin kulağınıza bazı şeyler fısıldadı mı?
Şayet, o büyük insanlar nezdinde size bu sorular sorulsaydı ve sizden “evet”
cevabı alınamasaydı; o âli heyet önünde hakkınızda verilecek hüküm “Siz
bomboş insanlarmışsınız!” şeklinde olurdu. Kaldı ki, insan bu mazhariyetlere
erse bile, şayet bunların hepsini şekerleme türünden iltifatlar olarak kabul
etmiyorsa ve kulluğunu onlara bağlıyorsa, yine kurbetteki sırrı anlayamamış ve
sadâkat ufkuna ulaşamamış demektir.

İtiraf etmeliyiz ki, biz ulvî alemler hesabına hemen hemen hiçbir hakikate
âşinâ değiliz; selef-i salihînle kıyaslanamayacak kadar küçük insanlarız, birer
sıfırız. Ne var ki, Cenâb-ı Hak, bazılarımıza büyük hizmetler gördürüyor
olabilir. Allah Teâlâ’nın bazılarımızı dinine hizmet yolunda istihdam etmesi,
O’nun lütf u keremindendir; bize ait bir fâikiyetten dolayı değildir. Bu itibarla,
bize düşen: Alvarlı Efe Hazretleri gibi, “Allah beni insan eyleye!” demek,
irademizin hakkını vermek, karşımıza çıkan hizmetleri birer ihsan-ı ilâhî kabul
ederek onların gereklerini yerine getirmek; sonra da “Mevlâ-yı Müteâl böyle
hiç oğlu hiçlere bile neler yaptırıyor!” diyerek tahdis-i nimette bulunmak ve her



zaman O’na şükretmektir.
Aslında, bu konunun üzerinde ne kadar durulsa sezâdır. Fakat, daha önce bu

mevzuyu genişçe ele almaya çalıştığım için21 bu hatırlatmalarla iktifa
edeceğim. Şu kadar var ki, sadece bir paragrafla olsa da, çok önemli bir hususa
daha temas etmeden sözlerimi bitiremeyeceğim:

Ne olur, dostlarınıza fevkalâde makamlar verip onları şişireceğinize,
mübalâğalarla onların boyunlarını kıracağınıza ve başkalarını da kıskançlığa
sevkedeceğinize, onlara karşı fevkalâde sadâkat gösterip kardeşliğin hakkını
verin. Unutmayın ki; kat’î bilgisi olmadığı hâlde mübalâğalara girip falancaya
“mehdî” diyenler, filâncayı “müceddid” ilân edenler, genellikle bu
abartmalarının cezası olarak, gün gelip de ona “deccal” demeden, öbürünü
“fâsık” görmeden, diğerinin nifak üzere olduğunu söylemeden ölmezler.

Sözün özü; mü’min nefsine değil Allah’a güvenmeli, O’nun inayetine sığınıp
himmetini hep âlî tutmalı, O’nun yardımıyla en zor işlerin dahi altından
kalkabileceğine inanmalı, iradesine terettüp eden vazifeleri hakkıyla yapmalı
ve sonra da neticeyi Yüce Yaratıcı’nın lütf u ihsanına bağlamalıdır. Elde ettiği
başarıları ve kendisine bahşedilen bütün mazhariyetleri Mevlâ’nın nimeti
bilmeli ve şayet O inayetini keserse her şeyin sönüp gideceğini bir an aklından
dûr etmemelidir. Zira, ancak böyle bir denge, insanı iddiadan, bencillikten,
benlikten ve âidiyet mülâhazasından uzaklaştırır; onu Allah’ın rızasına ulaştırır.
Hâlis bir mü’min, kendisinin bir Mehdî, bir halaskâr, bir Heraklit ve bir Mesih
olabileceği düşüncesini rüyasına bile misafir etmemeli; haddini bilip düz
kulluğa rıza göstermelidir. “Kullardan bir kul” olarak Allah’ın hoşnutluğunu
kazanmaktan başka maksatların ve hele fâikiyet (üstünlük) mülâhazasının
karşısında yer almalıdır. Ayrıca, yüksek payeler vermek suretiyle dostlarını
tehlike zeminine sürükleyeceğine ve onları bazı hâsid kimselerin hedef tahtası
hâline getireceğine, dostluğunu ve muhabbetini onlara karşı fevkalâde sadâkatle
ortaya koymalıdır.
1 Bediüzzaman, Sözler s.334 (Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Üçüncü Nokta).
2 “Havl ve kuvvet, olup biten her şey, ancak Allah’ın izni ve iradesi dahilinde gerçekleşir.” (Buhârî, meğâzî

38, daavât 51, 68, kader 7; Müslim, zikir 44-46)
3 Ebû Dâvûd, edeb 101; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/42.
4 Âl-i İmrân sûresi, 3/173.
5 Mümtahine sûresi, 60/4.
6 Ahzâb sûresi, 33/3.
7 Tevbe sûresi, 9/129.
8 Mevlâna, Mesnevî 5/227.
9 Bediüzzaman, Mektubat s.363 (Yirmi Altıncı Mektup, İkinci Mebhas); Şuâlar s.424, 442 (On Dördüncü

Şuâ).
10 Dârimî, mukaddime 39; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/265.



11 Buhârî, husûmât 1, enbiyâ 31, rikak  43, tevhid 31; Müslim, fezâil 157.
12 Bkz.: Buhârî, bed’ü’l-halk  6, menâkıbü’l-ensâr 42; Müslim, îmân 264.
13 Buhârî, husûmât 1, enbiyâ 31, rikak  43, tevhîd 31; Müslim, fezâil 157.
14 Buhârî, bed’ü’l-halk  11; Müslim, fezâil 146.
15 Müslim, fezâil 143; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/319.
16 Buhârî, büyû’ 102, mezâlim 31, enbiyâ 49; Müslim, îmân 246-247.
17 İbn Mâce, ziynet 104; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/147.
18 Bkz.: M. F. Gülen, el-Kulûbu’d-dâria s.570-571.
19 İmam eş-Şâfiî, Dîvân s.101; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  50/331, 51/430.
20 Bediüzzaman, Lem’alar s.162 (On Yedinci Lem’a, On İkinci Nota).
21 Bkz.: M. F. Gülen, Kırık Testi (Ümit Burcu) 4/27-42.



Muhammedî Ruh
Soru: Nübüvvet mesleği açısından, “Muhammedî ruh” ne demektir? Bu

ruhun, tebliğ ve temsil vazifesinde bulunan mü’minlerin hâl ve hareketlerine
yansıması nasıl olmalıdır?

Cevap: Peygamberlerin hepsi, Cenâb-ı Hakk’ın seçkin kullarıdır. Allah
Teâlâ onları özel donanımlarıyla dünyaya göndermiş ve kendi elçiliğiyle
vazifelendirmiştir. Lâkin, onların bazılarını diğer bir kısmına tafdil eylemiştir.
Umumî mânâda ve mutlak olarak her peygamberin faziletini tespit etmekle
beraber, bazı peygamberlere öyle hususî faziletler vermiş ve onları öyle üstün
kılmıştır ki, diğerlerinin o mevzûda onlara yetişmeleri mümkün değildir.
Resûl-i Ekrem Efendimiz, Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti İbrahim ve
Hazreti Nuh (alâ nebiyyinâ ve aleyhimüsselâm) için “Ulü’l-Azm” unvanının
kullanılması da böyle bir hususiyetten dolayıdır.1 Şu kadar var ki, risalet
tahtının sultanları olan bu en yüce peygamberler arasında dahi bir ufuk farkı söz
konusudur.

Eşya ve hâdiseler, Âdem Nebi’den (aleyhisselâm) İnsanlığın İftihar
Tablosu’na (sallallâhu aleyhi ve sellem) kadar uzanan çizgide ruh, mânâ, idrak
edilme ve yorumlanma açısından sürekli değişim geçirmiştir. Değişen şartlar
her zaman farklı şekillerde toplumlara da aksetmiştir. Bundan dolayı, ayrı ayrı
zamanlarda gelen peygamberlerin farklı hususiyetlerle donanmış olması
gerekmiştir.

Hazreti Nuh’un Bedduası
Meselâ; bir dönemin şartları ve o devirdeki insanların özellikleri ancak

Hazreti Nuh gibi bir resûlün gönderilişine müsait bir zemin teşkil etmişti. Bu
itibarla, denebilir ki, şayet aynı dönemde risaletle görevlendirilseydi, Hazreti
İsa’nın da Nuh (aleyhisselâm)’ın hususiyetlerine bürünmüş olarak vazife
yapması iktiza ederdi; eğer Hazreti Nuh da onun kavmine gönderilseydi, kendi
tabiatının özelliklerini aşıp Mesihiyet ruhuyla hareket etmeye mecbur kalırdı.
Günümüze gelinirken süratle küreselleşmeye doğru giden dünyada, bütün
insanlığı kucaklayacak ve getirdiği düsturlarla kıyamete kadar beşerin ferdî,
ailevî, içtimaî, idarî ve siyasî her türlü problemini çözebilecek âlemşümûl
hüviyette bir peygambere ihtiyaç vardı.. ve Allah (celle celâluhu) böyle bir
dönemde de o seviyede bir peygamberi, yani Nebiler Serveri Hazreti
Muhammed’i (aleyhissalatü vesselâm) gönderdi.

Kur’ân-ı Kerim’in peygamberleri anlatışına bakıldığında ve bu seçkin



kulların güzîde hayatları incelendiğinde, onların bir kısmında cemâl bazılarında
da celâl tecellîlerinin öne çıktığı görülecektir. Bilhassa, Hazreti Nuh ve Hazreti
Musa çizgisindeki peygamberlerde celâl cemâlin bir adım önündedir;
dolayısıyla, onların kısmen sert bir mizaç sergiledikleri müşâhede edilecektir.

Nuh (aleyhisselâm) tebliğ vazifesini eksiksiz yerine getirmiş; yılmadan,
yorulmadan devamlı sûrette kavmini Allah’a iman ve kulluk etmeye çağırmış;
isyan ederlerse azaba yakalanacakları hususunda ikazlarda bulunmuştu. Fakat,
pek çokları onun davetine icabet etmedikleri gibi, Allah’a inananlara zulüm ve
işkenceden de geri durmamışlardı. Hazreti Nuh’un çağrısına koşanlar birer
ikişer çoğaldıkça, münkirler daha bir endişeye kapılmış ve düşmanlıklarını
safha safha artırmışlardı. Kavminin bu husumetine rağmen tebliğ ve temsil
vazifesine uzun süre devâm ettikten sonra, onların bir türlü imâna
gelmeyeceklerini iyice anlayan Nuh (aleyhisselâm) sonunda şöyle dua etmişti:
“Yâ Rabbi! Yeryüzünde dolaşan bir tek kâfir bile bırakma! Zira bırakırsan
onlar Senin kullarını, Senin yolundan saptırırlar ve sadece kendileri gibi
kâfir, ahlâksız çocuklar dünyaya getirip yetiştirirler. Yâ Rabbi beni, annemi,
babamı ve evime mü’min olarak girenleri, erkek ve kadın bütün mü’minleri
affet. O zalimleri ise, daha da beter, daha da perişan eyle!”2

Cenâb-ı Hak bu Kutlu Nebi’nin duasını kabul buyurmuş ve o kavmin altını
üstüne getirmiştir. Fakat, Kur’ân-ı Hakîm’in bu hâdiseyi kıssa ederken
kullandığı üslûpta göze çarpan, şartlara bağlı bir karakter mevzubahistir;
âyetlerde o gün öyle bir peygamberin gerekliliğini vurgulayan bir eda vardır.
Dolayısıyla, Hazreti Nuh’un, Allah’ın rızasına muhalif olarak hissiyatını
seslendirdiğini düşünmek ve öfkesini öne çıkararak o insanların helâki için
beddua ettiğine ihtimal vermek büyük bir hatadır. Ulü’l-Azm bir peygamberin,
Mevlâ-yı Müteâl’in muradının aksine bir arzu ve istekte bulunması
düşünülemez. Meseleye, “peygamber de olsa bir insanın öfkesi” şeklinde
yaklaşmak kat’iyen doğru değildir; böyle bir yorum çok yanlış bir algılamanın
neticesidir. Ayrıca, bir peygamber hakkında değerlendirmede bulunurken çok
temkinli davranmak icap eder. Zaten, Allah’ın muradı –kapalı dahi olsa– o
istikamette bulunmasaydı, Cenâb-ı Hak, “Ben o şekilde yazmadım, Benim kader
plânım öyle değil” der ve onun talebini geri çevirirdi. Hâlbuki Yüce Yaratıcı,
elçisinin istediğini aynıyla gerçekleştirmiştir. Demek ki, o zamanki şartlar ve o
dönemin insanlarının tabiatları öyle gerektirmiştir.

Hazreti Musa Yörüngesi
Benzer hususlar Hazreti Musa için de geçerlidir. Malûm olduğu üzere,

özellikle sihirbazların iman etmelerinden sonra, Firavun iyice azgınlaşmış,



baskı ve zulmünü arttırmıştı;3 Musa (aleyhisselâm)’a inananları şehit etmiş,4

hatta Hazreti Âsiye’nin de canına kıymıştı.5 Firavun ve kavmi küfürde ve
imansızlıkta ısrar edince, çeşitli belâlara müptelâ olmuşlar; önce şiddetli bir
kuraklık ve çetin bir kıtlığa tutulmuşlardı. Sonra da su baskını, çekirge, haşarât
ve kurbağa istilâsına uğramışlardı. Başlarına belâ geldikçe Hazreti Musa’ya
gidip ondan eman dilemiş; fakat belâ kalkınca azgınlıklarına devam etmişlerdi.6
Nihayet, Musa (aleyhisselâm) şöyle yakarışa geçmişti: “Ey Rabbimiz!
Gerçekten sen Firavun ve kavmine dünya hayatında zinet ve mallar verdin.
Öyle ki, netice itibarıyla onlar da, ey Rabbimiz, (başkalarını) Senin yolundan
çevirip saptırıyorlar! Ey Rabbimiz! Onların mallarını yok et, kalblerini de
sıkıp daraltıver; çünkü onlar, o acıklı azabı görmedikçe iman
etmeyecekler.”7

Bu ifadeler de Seyyidina Musa’nın karakterini nazara vermektedir. Musa
(aleyhisselâm) bîzâr olduğu o kavme karşı böyle beddua etmiştir. Ne var ki, bir
peygamberin Cenâb-ı Hak’tan bir işaret almadan o şekilde tazarruda bulunması
nübüvvet âdâbıyla telif edilemez. Belki orada Allah’ın emri sarih değildir,
fakat mutlaka bir işaret vardır; aksi hâlde, bir peygamber Allah’ın emrine
muhalif hareket ettiği zaman dergâh-ı ilâhîden kovulur. Demek ki, onun
bedduası da ilâhî azaba istihkak kesbeden, oldukça materyalist ve çok kaba bir
topluma karşı, şartların gereği olarak dile getirilmiştir, konjonktüreldir.

Kur’ân-ı Kerim süzüldüğü zaman aynı şartlar altında benzer sözler söyleyen
başka peygamberler görmek de mümkün olacaktır. İşte, bu türlü söz, tavır ve
davranışlar, Hazreti Nuh ve Hazreti Musa ile aynı yörüngeyi paylaşan Hak
elçilerinin ruh hâllerini ve tabiatlarını yansıtmaktadır. Evet, Hak nezdinde
onların her biri güzîde bir konumdadır; hepsi Allah’ın seçkin elçileridir; şu
kadar var ki, onlarda celâl tecellîleri daha çok görülmektedir; çünkü,
gönderildikleri toplumların hususiyetleri ve dönemlerinin şartları öyle olmasını
gerektirmektedir.

Halîliyet ve Mesîhiyet
Diğer taraftan, hususiyle Seyyidina Hazreti İbrahim ve Hazreti İsa ile temsil

edilen bir çizgi daha vardır ki, bunda da cemâl tecellîleri daha baskındır;
cemâl celâlin önündedir. Bu yolun esasları hilm ü silm, mülâyemet ve
müsamahadır.

Nitekim, Keldanîlerin türlü türlü zulümlerine, çeşit çeşit işkencelerine ve
kendisini ateşe atmalarına rağmen, Hazreti İbrahim ellerini kaldırıp, “Rabbim!
O putlar insanlardan çoğunu baştan çıkardı; bundan böyle kim benim izimce



yürürse o bendendir. Kim de isyan  ederse Sen Gafûr’sun, Rahîm’sin.”8

diyerek dua etmiş; kavmine lânet okumamış ve onların helâkini istememiştir.
Hazreti İsa da, kavmi, kendisine her türlü ezâ ve cefâyı revâ gördüğü hâlde,

“Eğer onlara azap edersen, şüphesiz onlar Senin kullarındır; şayet mağfiret
buyurursan hiç kuşkusuz Aziz Sensin, Hakîm Sensin.”9 diye niyazda bulunarak
ciddî bir edep tavrı sergilemekle beraber şefkat ve merhametini dillendirmiştir.

İşte, Rehber-i Ekmel (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz, hem
Hazreti Nuh ve Hazreti Musa ile hem de Hazreti İbrahim ve Hazreti İsa ile
temsil edilen meslekleri bütünüyle nazar-ı itibara alarak, kendisinin hilm, silm,
mülâyemet ve müsamaha yolundakilere benzediğini ifade etmiştir.

Binaenaleyh, Bedir esirlerinin âkıbetiyle alâkalı olarak ashabın ileri
gelenlerinin kanaatlerine başvurulunca, Hazreti Ebû Bekir (radıyallâhu anh)
esirlerin serbest bırakılmalarına, Hazreti Ömer (radıyallâhu anh) ise
öldürülmelerine taraftar olduğunu belirtmiştir. Bunun üzerine, Allah Resûlü,
önce Hazreti Sıddık’a teveccüh ederek, “Yâ Ebâ Bekir! Sen aynen atam
Hazreti İbrahim’e ve Hazreti İsa’ya benziyorsun.”10 buyurmuş; sonra da
Hazreti Faruk’a dönerek, “Yâ Ömer! Sen de Nuh ve Musa (aleyhimessselâm)
gibisin.”11 demiştir. Nihayet, kendisinin de, Halîlullah ve Ruhullah’a
benzediğini ifade sadedinde esirlerin şartlı olarak salıverilmelerini hükme
bağlamıştır.12

Bu itibarla, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm Halîliyet ile Mesihiyeti
cem’etmiştir. Hıllet ve müsamaha yolunu seçmiş; bu meslekte varıp zirveye
ulaşmış, tahtını hullet ve şefkat ufkuna kurmuştur. Hazreti İbrahim’de bir
çekirdek gibi icmalî bulunan Halîliyet ve hıllet ile bir tohum misillü Hazreti
Mesih’in özünde var olan Mesihiyet ve re’fet, İnsanlığın İftihar Tablosu’nda
ser çekmiş bir ağaca dönüşmüştür. Onlardaki hilm ve şefkatin tafsil ve inkişafı,
hakikî insan-ı kâmil Hazreti Habîbullah’la gerçekleşmiştir ki, işte bu habîbiyet
ve hulletin unvanı Muhammedî ruhtur.

Muhammedî Ruh
Evet, Muhammedî ruh, içten samimî bir dostluk, kardeşlik, ülfet tavrı ve

ünsiyet muamelesi şeklinde tezahür eden İbrahimî ve Mesihî üslûbu özünde
birleştirmiş insan tabiatıdır. Artık beşeriyetin bu karakter ve tabiattaki
insanlara muhtaç olduğunu bilen Cenâb-ı Hak, evvelki iki elçisinin
hususiyetlerini Allah Resûlü’nde (aleyhi ekmelüttehâyâ) toplamış ve rehber-i
ekmel olarak O’nu göndermiştir. Zira, Muhammedî ruhla hayatiyet kazanan
insanlar, başkalarını şefkatle kucaklayacak ve onları kaçıracak davranışlardan



fersah fersah uzak duracaklardır. Onlar, muhataplarını celbetme, yumuşatma ve
düşündürme metodunu deneyecek; her meseleyi empatiyle değerlendirip
karşıdakileri anlamaya çalışacak, böylece iç fetih dediğimiz gönüllere girmeyi
başaracak, en azından herkesi bir insaf zeminine çekecek ve sonra söylemek
istediklerini dile getireceklerdir. Bu suretle, hem diğer insanların ufuklarını
açmış hem de onları kendilerine karşı insaflı davranmaya sevk etmiş
olacaklardır.

Muhammedî ruh, şefkat ve merhametle yoğrulmuş karakter demektir. Öyle bir
karaktere sahip olan insanın, başkalarının şekavetini istemesi mevzubahis
olamaz. Hatta, muhatapları nasıl davranırsa davransın, onun mukabele-i
bilmisil yapması, kahriyeler okuması ve lânetler yağdırması mümkün değildir.
Zira, beşere bu ruhu kazandıran Şefkat Peygamberi, şahsına reva görülen
işkenceler, eziyetler ve zulümler karşısında dahi insanların hidayetlerini
dilemiştir. Hele kendi ümmeti söz konusu olunca, onların ebedî kurtuluşu
hesabına gece gündüz dualar etmiş ve gözyaşı dökmüştür.

Ezcümle; Müşfik Nebi, bir gece hangi işarete ve endişeye binaen, kim bilir
nasıl sarsılmıştı ki, sabaha kadar, Hazreti İbrahim’in duası olan, “Yâ Rabbi!
Doğrusu onlar (putlar) insanların çoğunu saptırdılar. Artık bundan sonra
kim bana tâbi olursa, o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, o da Senin
merhametine kalmıştır, şüphesiz Sen  Gafûr’sun, Rahîm’sin.”13 mealindeki
âyet ile; Hazreti İsa’nın duası olan, “Yâ Rabbi! Eğer onları cezalandırırsan,
şüphe yok ki onlar Senin kullarındır. Onları affedersen, Aziz ü Hakîm (üstün
kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi) ancak Sensin!”14 mealindeki âyeti tekrar
tekrar okumuş, ellerini kaldırıp “Allahım! Ümmetimi (mağfiret et), ümmetimi
(mağfiret et!)” diye yalvarmış ve ağlamıştı. Bunun üzerine Allah Teâlâ, “Ey
Cebrâil! Muhammed’e git ve O’na de ki: Biz seni ümmetin hususunda razı
edeceğiz ve asla kederlendirmeyeceğiz.” buyurmuştu.15

İşte, bizim mesleğimizin esasını da bu duygu oluşturmaktadır; bizim
gözlerimizi diktiğimiz ufuk Muhammedî ruhtur. Her Kur’ân talebesi ve hizmet
aşığı, karakteri itibarıyla olabildiğine ince, fevkalâde narin, bir anne gibi
şefkatli; hep mütevazi, mahviyet içinde, yüzü yerde ve herkesi sevgiyle
kucaklamaya hazır bir insan olmalıdır. O kendi asrında Muhammedî ruhun
(aleyhi ekmelüttehâyâ) izdüşümü bir varlık olmaya çalışmalıdır. Evet o, en
uzaktakilere bile yakın durmalı ve meclisini, Peygamber meclisi gibi herkese
açık tutmalıdır ki, can alıcı hasım ruhlar dahi ellerinde olmayarak kendilerini
birden onun şefkat iklimine salıversinler.. bir kere de o atmosfere girenler artık
bir daha ayrılmayı düşünmesinler...



Muhammedî ruhun mümessili, ötelerle sağlam irtibat içinde bulunduğu hâlde,
insanlara karşı muamelesinde bu farklılığını hissettirmeyecek kadar muhlis ve
mütevazi olmalı; insanlar içinde insanlardan bir insan olarak yaşamalı; onlarla
oturup kalkmalı, onlarla yiyip içmeli; bu arada her zaman gönüllere nüfuz etme
yolları araştırmalı; “sohbet-i Cânan” deyip sürekli nazarları O’na çevirmeli ve
iklimine uğrayan herkese hakikî insan olma ufkunu göstermelidir. O, Cenâb-ı
Hakk’ın teveccühünü vifak ve ittifakta görmeli, iftirakı ilâhî inayetten mahrum
kalmanın sebebi bilmeli ve bu duyguyla hemen herkesle uzlaşmanın, vifak ve
ittifakı temin etmenin ve hayatı başkalarıyla paylaşmanın vesilelerini
kollamalıdır.

Tabiî ki, diğer peygamberlerin hususiyetleri ve yolları da saygıdeğerdir;
bütün güzel hasletler enbiyâ ve rusûlün hepsinde belli ölçüde mevcuttur. Fakat,
Muhammedî ruh, farklı bir ufuktur. Onda evrensel bir dinin cihanşümul
prensipleri ve topyekün insanları kucaklayıcılığı vardır. Dahası, bu kuşatıcılık
sadece Nebiler Serveri Efendimiz’e ve O’nun mesajına mahsustur.

İnsanlığın İftihar Tablosu’nun Ufku
Kâdı Beyzavî’nin, tefsirinin birinci cildindeki kıyaslamaları esas alınarak,16

İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in ufku ile
alâkalı şöyle bir yorumda bulunulabilir:

İsrailoğulları maruz kaldıkları zulümden kaçarken, onları takip eden Firavun
ve askerleri iyice yaklaşıp, “İki topluluk birbirini görecek hâle gelince,
Hazreti Musa’nın arkadaşları, ‘Eyvah! Bize yetiştiler!’ dediler.” 17 Seyyidina
Hazreti Musa, “Hayır, asla! Rabbim benimledir ve O muhakkak ki bana
kurtuluş yolunu gösterecektir.” 18 cevabını verdi. Hazreti Musa’nın “Rabbim
benimledir.” derken sadece kendi şahsından bahsetmesi ve “yol
gösterecektir” buyururken de Arapçada geleceği ifade için istimal edilen س
ilâvesini kullanması iki hususu ima etmektedir: Birincisi, demek ki,
İsrailoğulları’nın ekserisinde Allah’a güvensizlik, tevekkülsüzlük ve
teslimiyetsizlik hâkimdir. İkincisi ise; Hazreti Musa, Cenâb-ı Hakk’ın
maiyyetinden emindir ama “Allah mutlaka bizimle beraberdir ve şüphesiz
şimdi bir yol gösterecektir.”  dememiş; beklediği kurtuluş vesilesinin ileriye
matuf olduğunu işaret eder gibi bir üslûpla konuşmuştur.

Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz ise, müşrikler
tarafından Mekke’den çıkarılıp Sevr Mağarası’na sığındığı esnada, kendisini
takip edenlerin gürültülerinin duyulduğu bir anda, Hazreti Ebû Bekir’e “Sen
hiç tasalanma, zira Allah bizimle beraberdir.” 19 demiştir.20 Bu ifadede,



ileriye matuf bir kurtuluş recası değil, Allah’ın maiyyetinin hâl-i hâzırdaki
mevcudiyetine olan inanç, tefviz ve sika ufku söz konusudur.

Ufuk itibarıyla, Rehber-i Ekmel’in bu sözünün Hazreti Musa’nın sözüne çok
ciddî bir rüçhaniyeti vardır. Zira, Seyyidina Hazreti Musa’nın yoldakiler adına
söylediği sözü, Allah Resûlü müntehilere verilmiş bir nimet mahiyetinde
seslendirmektedir.

Yine, Hazreti Musa, Firavun’un karşısına çıkacağı zaman “Yâ Rabbi,
genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çözüver şu dilimin bağını. Ta ki
anlasınlar sözümü!”21 demiştir. Bu dilek, onun talep mevkiinde bulunduğunu
ve o kapıya yoldaki bir insan edasıyla teveccüh ettiğini göstermektedir. Ne ki,
Hazreti Musa’da bir istek hâlinde ortaya çıkan bu husus, Peygamber
Efendimiz’e Allah’ın bir lütfu olarak, “Biz senin kalbine inşirah vermedik
mi?”22 âyetiyle mevhibe ve minnet ufkunda tecellî etmiştir. Diğer bir ifadeyle,
Hazreti Musa’nın (aleyhisselâm) Rabbinden istediği inşirah-ı sadr, Resûl-i
Ekrem Efendimiz’e bir nimet olarak verilmiş ve böylece O’nun şükran
duyguları coşturulmuştur.

Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Bunlar bize hangi ufku paylaştığımızı ya
da paylaşmamız gerektiğini göstermektedir. Evet, her devrin bir anlayışı ve her
döneme düşen peygamberin kendine has bir ufku olmuştur. Bizim bahtımız da
Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz’le
gülmüştür. Bu açıdan, durumumuzu ve konumumuzu çok iyi değerlendirerek,
nerede ve kimin arkasında bulunduğumuzu tam kavramamız ve ona göre
davranmamız gerekmektedir. Bu idrak sayesinde, “Bütün insanlığın gönlüne
nasıl gireriz, bağrımızı herkese nasıl açarız, sesimizi-soluğumuzu cihana nasıl
duyururuz, Muhammedî ruhun varidâtını ve mevhibelerini başkalarının
sinelerine nasıl boşaltırız ve nasıl onları da bu yüce hakikatten haberdâr
kılarız?” dememiz, bu soruların cevaplarını arayarak, bu istikamette gayret
göstermemiz icap etmektedir.

Hâsılı, Muhammedî ruh, elden geldiğince affetmeyi, kine, nefrete yenik
düşmemeyi ve öç alma duygusuna kapılmamayı salıklar ki, zaten sürekli
Allah’a doğru yürüyor olma şuurunda bulunanların başka türlü olmaları da
düşünülemez. Onlar, oturur kalkar hep başkaları için hayır yolları araştırır,
hayır dileklerinde bulunur, ruhlarındaki sevgiyi hep canlı tutmaya çalışır;
gayza, nefrete karşı da bitmeyen bir kavga sürdürürler. İşe gönüllerinden
başlayarak, her bucakta iyilik, güzellik fidelerinin boy atıp gelişmesine ortam
hazırlar ve kimi zaman zehir olsa da, herkesi ve her şeyi şeker-şerbet gibi kabul
ederler. Karakterlerinin ana çizgileri hâline gelen hilm, silm, merhamet ve



mülâyemet sayesinde, üzerlerine kinle ve nefretle gelenleri bile tebessümlerle
ağırlar ve en mütecaviz orduları sevgi ve şefkatin yenilmeyen gücüyle
püskürtürler. Şu kadar var ki, başkalarına saygılı oldukları kadar onurlarına da
düşkündürler; müsamaha, şefkat, mülâyemet ve inceliklerinin bir zaaf şeklinde
yorumlanmasına asla müsaade etmezler; zira onlar, gerekirse, bir an bile
tereddüt yaşamadan, hayatı istihkar edebilecek bir ruh yüceliğine sahiptirler.
1 et-Taberî, Câmiu’l-beyân 26/37; el-Vâhidî, Tefsîru’l-Vâhidî 2/99.
2 Nûh sûresi, 71/26-28.
3 Bkz.: A’râf sûresi, 7/120-127; Tâhâ sûresi, 20/70-73; Şuarâ sûresi, 26/46-51;
4 Mukatil b. Süleyman, et-Tefsîr 2/451; İbn Ebî Hâtim, et-Tefsîr 5/1538; et-Taberî, Câmiu’l-beyân 9/24,

16/188.
5 Bkz.: et-Taberî, Câmiu’l-beyân 28/171; es-Sa’lebî, el-Keşf ve’l-beyân 9/351.
6 Bkz.: A’râf sûresi, 7/130-136.
7 Yûnus sûresi, 10/88.
8 İbrahim sûresi, 14/36.
9 Mâide sûresi, 5/118.
10 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/359; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 10/143.
11 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 4/304; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  30/121.
12 Müslim, cihad 58; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/30-32.
13 İbrahim sûresi, 14/36.
14 Mâide sûresi, 5/118.
15 Müslim, îmân 346; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/373; İbn Hibbân, es-Sahîh 16/216-217.
16 el-Beyzâvî, Envâru’t-tenzîl ve esrâru’t-te’vîl 1/68.
17 Şuarâ sûresi, 26/61.
18 Şuarâ sûresi, 26/62.
19 Tevbe sûresi, 9/40.
20 Bkz.: Buhârî, tefsîru sûre (9) 9; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 1.
21 Tâhâ sûresi, 20/25-28.
22 İnşirâh sûresi, 94/1.



Uğursuzluk
Soru: “Tefe’ül” ve “teşe’üm” ne demektir? Dinimizde tefe’ül de teşe’üm

ölçüsünde yasaklanmış mıdır; yoksa, tefe’ül bazı esaslarla dengelenmiş
midir? Bir insan, tefe’ülde bulunacaksa, kehanet gibi bir yanlışlığa
düşmemek için nelere dikkat etmelidir?

Cevap: “Tefe’ül”; bir kısım hâdiseleri uğurlu saymak, onları hayırların
başlangıcı olarak görmek ve vakıaları iyiye yormak demektir. Bunun zıddı olan
“teşe’üm” ise; bazı nesneleri ve hâdiseleri uğursuz kabul etmek, olayları şerre
yormak ve sürekli kötü ihtimalleri öne çıkarmak mânâlarına gelmektedir.

İslâm’da Uğursuzluk Yoktur!..
Cahiliye’de teşe’üm çok yaygındı. O dönemin insanları hemen her şeyde bir

uğursuzluk yanının bulunduğunu düşünür ve çoğu zaman hâdiselerden aldıkları
sinyallere göre yaptıkları/yapacakları işlere devam eder ya da onlardan
vazgeçerlerdi. Meselâ; evlerinin çatısına bir baykuş konar ve orada ötmeye
durursa, başlarına büyük bir belânın gelmesinden korkarlardı. Kuşların
isimlerinden, cinslerinden ve şu ya da bu cihete uçmalarından bir kısım
mânâlar çıkarırlar; özellikle kasden uçurdukları bir kuş, sağa giderse hayra,
sola giderse şerre yorarlardı. Ceylân gibi av hayvanlarından sağ taraftan sola
doğru geçip gidenlerin uğursuzluğa sebebiyet vereceğine, sol yandan sağa
doğru kaçanların ise şans getireceğine inanırlardı. Fal oklarına büyük değer
verirler ve ekseriyetle, yapıp edeceklerini bunlara göre belirlerlerdi. O kadar
çok uğursuzluk emaresi icad etmişlerdi ki, âdeta paranoya ile yatıp kalkar hâle
gelmiş ve bir korku toplumuna dönüşmüşlerdi. Çoğunluk itibarıyla, ruhî
bunalıma girmiş ve vücutlarının kimyası bozulmuş gibi bir hâl sergiliyorlardı;
sanki duydukları her ses, gördükleri her nesne ve şahit oldukları her hâdise
onlar için bir vehim kaynağıydı. Uğursuzluk düşüncesi genel telâkkilerinin ana
çizgisini teşkil etmeye başlamıştı.

Böyle karanlık bir asrı nuruyla aydınlatan İnsanlığın İftihar Tablosu
(aleyhissalâtu vesselâm) eşya ve hâdiseleri hayırsız saymayı, şundan bundan
uğursuzluk çıkarmayı bâtıl addetmiş; hatta teşe’ümün bir noktada şirke varıp
dayanacağına dikkat çekmişti. Fakat, tefe’ülü bütün bütün kesip atmamış, onun
doğru değerlendirilmesi gerektiğini belirtmekle iktifa etmişti.

Rehber-i Ekmel (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir keresinde, “İslâm’da
teşe’üm yoktur, en hayırlı yorum tefe’üldür.”  buyurmuştu. Mübarek
meclisindekilerden biri, “Tefe’ül nedir Yâ Resûlallah!”  diye sorunca, Resûl-i



Ekrem, “(Hâdiselerin değerlendirilmesiyle alâkalı) güzel sözdür.”  şeklinde
mukabelede bulunmuştu.1

Allah Resûlü’nün Hudeybiye Anlaşması’nda Süheyl İbn Amr’ın adını hayra
yorması, tefe’ülün en güzel misallerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.
Anlaşma yapmak üzere Kureyş tarafından gönderilen heyetin başında Süheyl
İbn Amr’ın olduğunu duyunca, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem)
uysallık, kolaylık, mülâyemet ve yumuşaklık ifade eden “Süheyl” ismiyle
tefe’ülde bulunarak “Artık işimiz kolaylaştı!” demişti. Şu kadar var ki, ne de
olsa “Süheyl” adı, “ism-i tasgîr” denilen, küçüklük ve azlık ifade eden kelime
grubundandı; onun menşei olan “sehl” kelimesi kolaylık mânâsına gelse de
“süheyl” musaggar bir isimdi ve “küçük bir kolaylık”, “azıcık yumuşaklık”
demekti. Resûlullah’ın nazarında, bu nüans, orada yine bir kısım problemlerin
çıkabileceğinin iması gibiydi. Zaten müzakereler esnasında tam bir sühulet
olmamıştı; anlaşma metnine ّللا ِهٰ ُلوــُـسَر  ٌدَّمَحُم   yazılmasına dahi rıza
gösterilmemiş, “Seni peygamber kabul etseydik bu anlaşmaya gerek kalmazdı
ki!” mânâsına gelecek beyanlar serdedilmişti. Dolayısıyla, sehl değil, süheyl
olmuştu; tam bir kolaylık değil, küçük bir kolaylık ortaya konulmuştu. İşte,
Hikmetin Lisan-ı Fasîhi (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir isimden onca mânâ
çıkarmış ve hâsıl olacağını umduğu mülâyemete “İşimiz kolaylaştı.” diyerek
işaret etmişti.2

Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm, tefe’ülden hoşlanırdı3; insanların güzel
isimler taşımalarını ister, duyduğu o isimlerden güzel mânâlar çıkarır ve
herkesin adının iyi yoruma açık olmasını arzulardı.4 Bundan dolayı da,
Resûlullah bazı kimselerin isimlerini değiştirmiş; onları eskisinden daha güzel
ve mânâlı adlarla çağırmıştı. Ezcümle; Gurâb (karga),5 Harb6 (savaş), Âsi7,
Şeytan8, Atele9 (şiddet, sertlik), Şihab (kıvılcım, ateş parçası) isimlerini
değiştirmiş; meselâ, Şihab’ı Hişam10 (mutevazi, edepli), Harb’i Silm11 (sulh),
Muzdaci’ı (yatıp duran) Münbais12 (kalkıp koşan) yapmıştı. Âsiye (isyankâr,
itaatsiz kadın) adından hoşlanmamış, onun yerine Cemîle’yi13 (iyi huylu, güzel
kadın) tesmiye buyurmuştu. Sadece insan adlarını güzelleştirmekle de iktifa
etmemiş; Afire (çorak) adını taşıyan bir araziyi Hadire14 (yeşillik) ve “Şi’b-i
Dalâlet” (sapıklık geçidi/alanı) denen yeri de “Şi’b-i Hüdâ”15 diye
isimlendirmişti. Nezâhetin Hulâsası Peygamber Efendimiz, daha pek çok insan
ve mekân ismini daha güzeliyle tebdil eylemişti.

Kâinatta Tesadüf Yoktur Ama...
Günümüzde de bazıları bir kısım rakamları, haftanın belli günlerini, kara



kedi, karga ve yarasa gibi kimi hayvanları uğursuz saymaktadırlar. Meselâ, bir
evin çatısında ya da balkonunda karga öterse, o ev halkından birinin öleceğine
veya orada ciddî bir yıkım meydana geleceğine inanmaktadırlar.

Aslında, kâinatta cereyan eden hiçbir hâdise mânâsız değildir. Her nesne ve
hâdise kendi diliyle bir mesaj vermektedir. Düşüp kırılan bardağın ve devrilen
çaydanlığın dahi kendine göre bir mânâsı vardır. Hayatını tevhid hakikatini
ikame etmeye adamış Üstad Hazretleri, eserlerinde çok defa bu meseleye de
dikkat çekmiş; örnek olarak, demir sobasının zahirî bir sebep bulunmaksızın
patlayıp parçalanmasını ve matarasının acîp bir tarzda kırılıp çok küçük
parçacıklara ayrılmasını anlatarak, bu türlü hâdiselerin ihtiyat ve temkin çağrısı
sayılması gerektiğini belirtmiştir.16

Evet, çok ince hesaplarla yaratılan ve ayakta tutulan şu kâinatta rastlantıya
asla yer yoktur. İnsanın ayağına batan bir iğne dahi tesadüfî değildir. Ehl-i
dalâlet bazı meseleleri tesadüf deyip geçiştirse de, her şey Mevlâ-yı Müteâl’in
meşîeti ve kudretiyle, bir ilâhî plân dahilinde varlık sahasına çıkmaktadır; mülk
sahibi O’dur, mülkün bütün tasarruflarının arkasında O’nun yed-i kudreti
vardır. Bu itibarla, İslâm uğursuzluk düşüncesini reddetmiştir; inancımıza göre,
ne bazı rakamlar ne belli günler ne de bir kısım hayvanlar uğursuzdur. Bununla
beraber, hâdiselerin lisanından anlayan kimseler için hemen her vakıanın bir
mesaj ihtiva edebileceği mahfuzdur.

Dolayısıyla, mevcudatta tesadüf olmadığını düşünerek, hâdiseleri “tevil-i
ehâdîs” zaviyesinden değerlendirmeye çalışmak makbul sayılsa da, bazı
olaylardan kötü mânâlar çıkararak teşe’üme girmek mahzurludur. Çünkü, bir
kısım şeyleri uğursuz sayarak, onların gelecekte mutlaka belli neticeler
vereceğine inanmak ve bu zanna bağlanarak hareket etmek bir çeşit kehanettir; –
arz ettiğim gibi– böyle bir uğursuzluk düşüncesi dinimizde merduttur. Karga
balkona konar konmaz, baykuş ötmeye başlar başlamaz, kara kedi köşede
belirir belirmez ve bir bardak düşüp kırılır kırılmaz, “Acaba nasıl bir belâ
geliyor?” demek ve bir felâket beklemek mü’mince bir davranış değildir. Bu
türlü vakıalarla teşe’ümde bulunmak ve ona bağlı bazı hükümler vermek
mü’min kimliğine hiç yakışmaz. Her çeşit hayır ve şerrin Allah’ın meşîet ve
yaratmasıyla olduğuna inanmak, İslâm akîdesinin temel prensiplerinden biri ve
tevhidin gereği olduğu hâlde, bir sayının, günün, nesnenin ya da hayvanın
şanssızlık getireceğine inanmak ve ona bir nevi güç izafe etmek şirke kadar
uzanan bir günahtır.

Kur’ân ile Tefe’ül Yapılabilir mi?



Ayrıca, hem tefe’ül hem de teşe’üm, gayba müteallik bir mesele olduğundan,
bunlar subjektif yorumlardır. Eşyanın hakikatine belli ölçüde vakıf bulunan,
tevil-i ehâdisten anlayan ve kâinat kitabını iyi okuyan insanlar, hâdiselerden
bazı mânâlar çıkarabilir ve onları şahsî hayatları adına uygulayabilirler. Fakat,
bu türlü değerlendirmelerini, herkese tamim edecek şekilde objektif fetvalara
menat yapamaz ve tefe’üllerine bir kısım hükümler bina edemezler. Evet,
herkes için geçerli hükümlerin istinbatı hususunda dinin temel esasları ile aslî
ve fer’î deliller bellidir; bunların haricinde ne rüya, ne keşif, ne keramet ve ne
de tevil-i ehâdis objektif hükümlere mesned olabilir.

Bu itibarla, nesneleri ve hâdiseleri uğursuz sayıp onları kat’î belâların
habercileri gibi görmek çirkin ve din dışı olduğu gibi, onlara güzel mânâlar
yükleyip geleceğe dair söz söylemek ve bu türlü tefe’ülleri objektif
hükümlermiş gibi sunmak da bir yönüyle kehanettir ve dinin ruhuna terstir.
Dolayısıyla, hem bütün mü’minlerin teşe’ümden mutlaka uzak kalmaları
gerekir; hem de tevil-i ehadisten anlamayan kimselerin, tefe’ül kastıyla da olsa,
hâdiseleri bazı mânâlara yormaları ve bu yorumlarını umuma mal etmeleri asla
doğru değildir.

Bu cümleden olarak; Hak dostları, avamın Kur’ân ile tefe’ülde
bulunmalarına da sıcak bakmamışlardır. Mushaf’ı rastgele açarak, ilk tevafuk
eden yeri okuyup oradan bir ders çıkarma şeklindeki tefe’ülün, işin ehli
olmayanları yanlış değerlendirmelere ve ümitsizliğe atabileceğinden
korkmuşlardır.

Nitekim, Nur Müellifi, ehl-i hakikatin, Kur’ân ile tefe’üle taraftar
olmadıklarını; çünkü, Kur’ân-ı Hakîm’in, ehl-i küfre kesretle ve şiddetli bir
tarzda vurduğunu, Mushaf ile tefe’ül eden insanın inkârcılara karşı söylenen
sözleri kendi üzerine alıp kalb dağınıklığına ve yeise düşebileceğini
vurgulamıştır.17 Gerçi, Şâh Veliyyullah Dihlevî Hazretleri, Cenâb-ı Hakk’a tam
teveccüh etmek suretiyle ve belli bir usulle yapılan tefe’ülün bazı kapılar
aralayacağını anlatmış, sonra da o usule dair bir kısım kaideler sıralamıştır;
fakat, bunu herkese talim etmek ve yaymak doğru değildir. Şayet, insan o işin
esaslarını bilemezse, açtığı sayfada münkirler ve münafıklar hakkında nazil
olan âyetleri görünce kuvve-i maneviyesi kırılabilir, reca duygusu sarsılabilir
ve ruhuna bir panik havası hakim olabilir.

Uğursuzluk Düşüncesine Karşı
Diğer taraftan, hem rüyalarla hem de günlük hayattaki hâdiselerle alâkalı

yorumlarda çok defa tevil hataları yapılmaktadır. Çünkü, rüyaların ve



hâdiselerin lisanı, içinde bulunduğumuz âlemin dilinden çok farklıdır. Zâhiren
olumsuz hâdiselerin mânâları, bazen hakikat açısından olumlu olur ve onlar
müsbet gelişmelerin işaretçileri sayılır; kimi zaman da çok olumlu görülen
olaylar aslında mânâ itibarıyla olumsuzdur ve onlar da menfi vakıaların
alâmetleridir.

Diyelim ki; evinizin içi suyla doldu. Siz bunu olumsuz görebilirsiniz. Fakat
bu, bir seyahate çıkacağınızı, muvakkaten o evden ayrı kalacağınızı ve neticede
üzerinize bereket yağacağını ifade ediyor olabilir. Yine; bir binanın yıkıldığını
görseniz, tevil-i ehâdis açısından, o geçici bir sarsıntı demektir. Yangın
neticesinde olmayan yıkıntılarda her zaman yeniden filizlenme söz konusudur.
Söz gelimi, selin sebebiyet verdiği zayiat kalıcı bir sarsıntıya yol açmaz; o
muvakkat bir meşakkatin remzidir. Onun arkasından bolluk ve bereket
gelecektir.

Bu itibarla, rüyaları ve hâdiseleri tevil meselesi de bir nevi uzmanlık
alanıdır; herkes o işe kalkışmamalıdır. Kur’ân’ın mevzuyla alâkalı âyetlerini ve
hadis-i şeriflerin bu konudaki şerhlerini bilmeyen, misal âlemine dair bazı
hakikatlerden haberdar olmayan kimselerin tevillerde bulunmaları ve hele
onlara bazı hükümler bina etmeleri kat’iyen doğru değildir.

Hususiyle, kötü unsurlar ihtiva eden rüyaları ve teşe’üme sebebiyet
verebilecek hâdiseleri başkalarına anlatmak da yanlıştır. Hak dostları rüyaların
ve yakazaların başkalarına anlatılmasının bir düğümü çözmek gibi olduğunu,
onların ekseriyetle anlatıldıkları ve yorumlandıkları üzere çıktıklarını
söylemiş; tevil adına ağızdan çıkan kelimelerin, bir yönüyle, Hak nezdinde
hâdiselerin karara bağlanmalarına ve o şekilde meydana gelmelerine sebep
teşkil ettiğini belirtmişlerdir. Bu açıdan, bazı rüyalar ve yakazalar salihler
arasından ehil insanların değerlendirmelerine arz edilebilecek olsa da, onlar
avama hiç anlatılmamalı; hele geçici ve neticesi itibarıyla hayırlı gibi görülse
de, herhangi bir menfilik taşıyan rüya ve yakazalar asla dile getirilmemeli,
diğer insanların içlerine de bir endişenin dolmasına sebebiyet verilmemelidir.

Ayrıca, şeytanın, teşe’üme yol açabilecek rüya ve hâdiseleri her zaman
kullanabileceği de hatırdan dûr edilmemelidir. Şeytan, bazen bir baykuşu –
gerekirse içine girerek– çekip sizin balkonunuza getirir ve orada saatlerce
öttürür. Böyle bir olay karşısında, “Acaba bunun mânâsı nedir?” diyebilir ve
şayet işin ehli iseniz, hâdiselerin dilinden bir ima çıkarmaya çalışabilirsiniz.
Fakat, onu mutlaka başınıza gelecek bir felâketin habercisi gibi görmeniz ve o
afeti beklemeye durmanız mü’mince bir davranış değildir. Zaten şeytanın öyle
bir hileden maksadı, tansiyonunuzu yükseltmek, ruhunuzda gerilim hâsıl etmek,
vücudunuzun kimyasını bozmak, sizi ciddî anguazlara sokmak ve hatta



psikosomatik rahatsızlıklara sürükleyerek ibadet ü taatinizden dahi
alıkoymaktır.

Öyleyse, teşe’üme açık bir rüya gördüğünüzde ya da nahoş bir hâdise ile
karşı karşıya kaldığınızda, bunu bir temkin ve ihtiyat çağrısı olarak algılamalı,
hemen Cenâb-ı Hakk’a teveccüh etmeli ve “Rabbim, eğer bir belâya istihkak
kesbetmişsem ve bu da o belânın bir sinyali ise, gazabından rahmetine
sığınıyorum; Senin dergâhından başka iltica edilecek bir yer bilmiyorum ve
Sana yalvarıyorum; ne olur atânla bu kazânı defet!” demelisiniz. Asla paniğe
kapılmamalı, çaresizliğe düşmemelisiniz; bilâkis, ilâhî inayet ve riayetin sizi
de sarıp sarmaladığına, Allah’ın kuvvet ve kudretinin her şeyin hakkından
geleceğine gönülden inanmalı ve ciddî bir vicdan rahatlığı içinde O’na
sığınmalısınız. Resûl-i Ekrem Efendimiz’in, “Hoşunuza gitmeyen bir şey
gördüğünüz zaman üç defa sol tarafınıza tükürün, üç kez de َنِم ّللِاب  ِهٰ ُذوُعَأ 
18 ِمیِجَّرلا ِنَاطْیَّشلا   deyin ve onu kimseye anlatmayın.” ikazını hatırlayarak,
şeytanın şerrinden usulünce istiâzede bulunmalısınız.19 Selef-i salihînin yaptığı
gibi, çokça istiğfar etmeli ve aynı zamanda “Sadaka belâyı defeder!”20

mülâhazasıyla bir miktar sadaka vermelisiniz.
Sözün özü; eşya ve hâdiseleri hayırsız saymak, şundan bundan uğursuzluk

çıkarmak bâtıldır; hatta teşe’ümün bir derecesi şirke varıp dayanır. Fakat,
dinimizde tefe’ül bütün bütün yasaklanmamış, onun doğru değerlendirilmesi
ehil kimselere emanet edilmiştir. Rehber-i Ekmel (aleyhissalâtu vesselâm)
Efendimiz, “Uğursuzluk düşüncesi bir mü’mini yolundan alıkoymasın. Şayet,
sizden biri hoşlanmadığı bir şey görecek olursa, şu duayı okusun: ّلَلا َال َّمُھٰ
َِّالإ َةَّوُق  َالَو  َلْوَح  َالَو  َتَْنأ ، َِّالإ  ّیَّسلا  ِتٰاـِ ُعَفْدـَيَو  َتَْنأ ، َِّالإ  ِتاَنَـسَحْلِاب  ِيتْأـَي 
َِكب  “Allahım, hayırlar ancak Sendendir; kötülükleri de sadece Sen

defedebilirsin. Yegâne havl ve kuvvet sahibi Sensin, hakikî güç ve kuvvet
Sendendir.” buyurmuştur.21 Binaenaleyh, bir mü’min, hayır ve şer her şeyin
Allah’tan olduğuna şüphesiz inanmalı; bütün işlerinde meşru şekilde sebepleri
yerine getirmeli; dinin rehberliğinde ve aklın ışığında kendi üzerine düşen
vazifelerini yapmalı ve sonra Allah’a tevekkül ederek neticeyi O’na
bırakmalıdır.
1 Buhârî, tıb 54; Müslim, selâm 111.
2 Buhârî, şurût 15; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/330.
3 Buhârî, tıb 44-45; Müslim, selâm 113-114.
4 Bkz.: Abdurrezzak, el-Musannef 5/337; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/385.
5 Ebû Dâvûd, edeb 62; el-Buhârî, el-Edebü’l-müfred s.287; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 19/433.
6 Ebû Dâvûd, edeb 62.
7 Müslim, cihâd 88; el-Buhârî, el-Edebü’l-müfred s.288; Abdurrezzak, el-Musannef 5/208.



8 Ebû Dâvûd, edeb 62; İbn Mâce, edeb 31.
9 Ebû Dâvûd, edeb 62; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 17/120.
10 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/75; el-Buhârî, el-Edebü’l-müfred s.287; İbn Hibbân, es-Sahîh

13/138.
11 Ebû Dâvûd, edeb 62.
12 Ebû Dâvûd, edeb 62; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 5/262.
13 Müslim, âdâb 14; Tirmizî, edeb 66; Ebû Dâvûd, edeb 62; İbn Mâce, edeb 32.
14 Ebû Dâvûd, edeb 62; et-Taberânî, el-Mu’cemü’s-sağîr 1/218.
15 Ebû Dâvûd, edeb 62.
16 Bediüzzaman, Şuâlar s.488 (On Dördüncü Şuâ).
17 Bediüzzaman, Mektubat s.392 (Yirmi Sekizinci Mektup, Birinci Mesele).
18 “Ben sağdan, soldan, önden arkadan, alttan ve üstten gelen ve kâinatı baştan başa dolduran şerlilere,

şerlere ve şeytanlara karşı, bütün kâinat kabza-i tasarrufunda olan ve ancak ‘Allah’ demekle
anlatabildiğim Yüce Yaratıcı’ya iltica ediyor ve O’na dayanıyorum.”

19 Buhârî, tâbir 10; Müslim, rüya 1.
20 Bkz.: Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd 8/207; es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene s.419.
21 Ebû Dâvûd, eşribe 24; Abdurrezzak, el-Musannef 10/406; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 5/310.



Duhân
Soru: Kıyametin alâmetleri arasında sayılan “duhân” maddî bir azap

mıdır, yoksa fikir inhirafı gibi bir mânevî hastalık mıdır? Onun, münkirleri
öldürecek ve mü’minlere de nezle misillü bir maraz bulaştıracak olması nasıl
anlaşılmalıdır?

Cevap: Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, “On alâmet
zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bunlar: Doğuda, batıda ve bir de
Arap Yarımadası’nda yer batması, Duhân,  Deccal, Dâbbetü’l-Arz, Ye’cûc ve
Me’cûc, güneşin battığı yerden doğması ve Aden toprağının sonundan
(Yemen’den) çıkacak olan bir ateşin insanları haşrolacakları yere
sürmesidir.” buyurmuştur.1 Bu hadis-i şerifin haricinde daha pek çok nebevî
beyanda kıyametin bir kısım alâmetleri sayılmakta ve onlar arasında “duhân”
da zikredilmektedir.

Kıtlık, Açlık ve Duman
Kimi İslâm âlimleri, Abdullah İbn Mesud (radıyallâhu anh) tarafından

nakledilen şu hâdiseyi esas alarak, duman demek olan “duhân”ın gelip geçtiğini
savunmuşlardır: Kureyş müşrikleri, mü’minlere işkence edip bazı inananların
canlarına kıyacak kadar zulümde ileri gidince, Allah Resûlü (aleyhi
ekmelüttehâyâ) “Yâ Rabbi! Bu zâlimlerin gelecek senelerini Yusuf
(aleyhisselâm) dönemindeki kıtlık seneleri gibi kıl!” diye dua etmişti.

Bu duanın üzerinden çok geçmeden müşrikleri müthiş bir kıtlık yakalamıştı.
Öyle ki, insanlar kurumuş derileri ve kemikleri dahi kemirmeye, leş parçalarını
bile yemeye başlamışlardı; hatta pek çok kimse açlıktan dolayı ölmüştü. Kıtlık
ve açlık öyle bir safhaya ulaşmıştı ki, artık insanlar yer ile gök arasını bir
duman kaplamış gibi görüyorlardı. Nihayet, Ebû Süfyan, Resûl-i Ekrem’e
(aleyhissalatü vesselâm) gelerek, “Sen bize akrabayı gözetmemizi
emrediyorsun; hâlbuki kavmin açlıktan ve kıtlıktan helâk oldu. Allah’a dua et
de onlardan bu belâyı kaldırsın.” demişti.

Bunun üzerine, Rahmet Peygamberi dua edince, bol bol yağmur yağmaya
başlamış ve kıtlık sona ermişti. Heyhat ki, refâha kavuşan müşrikler o açlık
günlerini çabucak unutmuş ve yine eski isyankâr hâllerine dönmüşlerdi.

Nitekim, Allah Teâlâ, “O hâlde sen göğün, bütün insanları saracak olan
aşikâr bir duman çıkaracağı günü gözle. Bu, gayet acı bir azaptır.”2

mealindeki beyanıyla ve müteakip âyetleriyle hem müşriklerin açlıktan her yanı
sisli dumanlı gördükleri o kıtlık dönemini hatırlatmış, hem kıtlıktan



kurtulduktan sonra şükretmeleri gerekirken onların tekrar inkârlarına
döndüklerini nazara vermiş ve hem de bütün inkârcıların bir gün mutlaka büyük
bir satvetle yakalanıp cezalandırılacaklarını bildirmişti.3

İşte, bazı müfessirler mezkûr âyetlerin bu hâdiseden dolayı nâzil
buyurulduğunu söylemiş; “duhân”ın gerçek duman değil, müşriklerin açlığa
maruz kalıp etrafı duman şeklinde görmeleri olduğunu ve bunun da gelip
geçtiğini belirtmişlerdir.

Fikir İnhirafı ve Kargaşa
Bazı âlimler ise, kıyamet alâmetleriyle alâkalı diğer hadisleri de nazar-ı

itibara alarak, söz konusu âyetlerin daha şümullü şekilde anlaşılması
gerektiğini, imâ edilen “duhân”ın henüz vuku bulmadığını ve onun kıyamete
yakın bir zamanda görüleceğini söylemişlerdir. Rivayetlere göre; bu duman
inkârcıların kulaklarından girecek, başlarını yakıp kavuracak ve onları
öldürecek; mü’minleri de nezleye yakalanmış gibi bir hâle düşürecektir.

Allahu a’lem, duhân maddî bir azap da olabilir. Mevzuyla alâkalı
hadislerde, bir özenti neticesinde yakalanılan sigara hastalığından atom
bombası gibi kitle imha silâhlarına ya da ozon tabakasının sebep olabileceği
felâketlere kadar bazı ahirzaman belâlarına işaretler de bulunabilir. Fakat, biz
şimdiye kadar “duhân”ı hep düşünce kaymaları neticesinde oluşan şaşkınlıklar,
itikadî marazlar ve fikir hercümerci şeklinde anladık.

Bildiğiniz gibi; her şey önce düşüncede başlar, bir fikir olarak ortaya atılır,
sonra im’ân-ı nazar ile o meselede derinleşilir; fikir, mefkûre hâline getirilir ve
nihayet o uygulanabilecek bir şey ise projelendirilir, makul bir çerçevede
realize edilmeye çalışılır.

Bu açıdan, kelime itibarıyla duman demek olan “duhân” bir yönüyle her
şeyin sisli-dumanlı görülmesi, eşyanın mahiyet-i nefsü’l-emriyesine göre
algılanamaması; akın karaya, sapın samana karışması; bir kısım güzelliklere
açık düşüncelerin yanında karanlık fikirlerin de bulunması ve hemen her şeyin
karman çorman olması mânâsına da gelebilir. Duhân, düşünce
borbardımanlarının birbirini takip ettiği, kaba kuvvetin fikir işçilerini inkâr
bataklığına sürüklediği, hakkın bâtıl gibi gösterilip bâtılın hakmışçasına
sergilendiği, iyinin kötüden, güzelin çirkinden, doğrunun eğriden tefrik
edilemediği karışık bir dönemin remzi olabilir.

Evet, duhândan maksadın, kaba mânâsıyla bir atom ya da hidrojen
bombasının meydana getirdiği dumanı ve toz bulutunu hatırlatan maddî bir
felâket olması da mümkündür. Fakat, hadis-i şeriflerde duhânın münkirleri



öldürürken mü’minleri de zükâm (soğuk algınlığı, nezle) yapacağına dikkat
çekilmesi daha başka mânâları akla getirmektedir.

Ahirzaman Nezlesi
Aslında, zükâm (zükkâm da denir), her ne kadar lügat açısından “nezle”

demek olsa da, Araplara ait bir deyimdir ve bir şeyden çok etkilenmeyi, ona
imrenmeyi, onun karşısında insanın ağzının sulanmasını ve ağzının suyunun
akmasını ifade etmektedir.

Ahirzamanda öyle şeyler ortaya atılacaktır ki, inançsızlar hemen kendilerini
salıverecek, gördükleri karşısında âdeta baygınlaşacak, sonra şuursuzca onların
içine atlayacak ve helâk olup gideceklerdir. İnananlar ise, neticesinin nereye
varacağını bilemedikleri o sonradan doğma şeylere belki hemen kendilerini
kaptırmayacaklardır ama onlar da bir baş dönmesi, bir bakış bulanıklığı ve kısa
süreli de olsa bir şaşkınlık yaşayacaklardır. Arap dilinde bu husus “umumî
havadan etkilenme neticesinde gözlerin yaşarmasını, burnun akmasını ve beynin
karıncalanmasını” hatırlatan bir deyim olarak zükâm ile dile dökülmektedir ki;
biz bunu, kendi lisan zevkimiz zaviyesinden “Bazı fanteziler öyle câzip hâle
gelir ki, insanların başları döner, bakışları bulanır, ağızlarının suyu akar ve
kendilerini onların içine bırakıverirler.” şeklinde anlayabiliriz.

İşte, şayet kıyametten önce düşünce sahasına büyük bir bomba atılacaksa, –
hafizanallah– o bir inkâr-ı ulûhiyet duhanı meydana getirecekse ve neticede her
şey simsiyah bir buluta bürünecekse, zaten şüphe ve tereddütte olan kimseler o
sisli havada hayatlarını devam ettiremez ve onun içinde boğulup giderler.

Nitekim, bir nihilist filozofun, özünden tamamen uzaklaşmış bir itikada
reddiye babında “Ve Tanrı öldü” deyişini, işin künhüne vakıf olamayan bir
kısım kimseler “Allah öldü” şeklinde algılayarak öylece ülkemize taşımış ve
binlerce insanın dalâletine sebebiyet vermişlerdi. Kezâ, “Din afyondur; fakir-
fukaranın teselli kaynağıdır!” düşüncesinden dolayı tamamen devrilen,
tırpanlanmış gibi yıkılıp giden bir sürü insan olmuştu. Heyhat ki, bu düşünce
inhiraflarının tesirleri sadece inkârcılar üzerinde görülmedi. Kimileri, o fikir
kaymaları neticesinde itikadî bir uçuruma yuvarlanırlarken, bazıları da en
azından zükâma tutuldular. Onların da, –bağışlayın– burunları akmaya başladı;
başları döndü, bakışları bulandı ve ağızlarının suyu aktı. Onlar da hesabı
karıştırdılar, fantestik, lüks ve bâtıl mülâhazalara kapıldılar.

Bir münasebetle arz ettiğim gibi; bir dönemde İslâm dünyasında “İslâm
sosyalizmi” kitapları yazıldı. Çünkü, bazı mü’minler, ne idüğü belirsiz
düşüncelerden o kadar etkilendiler ki, İslâm’daki içtimaî adaleti sosyalizm



şeklinde anladılar. Oysaki, içtimaîlik, İslâmî yapının temeli değil sadece bir
yönüdür. “Allah indinde hak din İslâm’dır.”4 Bu mesele malûm ve müsellem
bir hakikat iken, Marks’tan tevârüs edilmiş bir nazariyenin İslâm’a yamanarak
takdim edilmesi, Müslümanlık adına büyük bir gaflet ve cehalettir. Aynı
zamanda bu, baş dönmesinin, göz bulanmasının ve hakikatleri mahiyet-i nefsü’l-
emriye açısından değerlendirememenin ifadesidir.

Zükâma Müptelâ Yığınlar
Yakın tarihte böyle bir duman bütün dünyayı sardığı gibi, bizim insanımıza

da bir kısım hastalıklar bulaştırmıştı. Bazı inançların ve telâkkilerin
temsilcileri, dinî dinamikleri itibarıyla ona karşı koyamadıklarından bütün
bütün tıkanıp mânen ölmüş, kimi mü’minler de kendi değer ölçülerini iyi
bilemediklerinden dolayı zifiri karanlıkta kalmışlardı. Dahası, bir kısım
kimseler, kendi mânâ köklerimizi ve değişik zenginliklerimizi hesaba katmadan,
tamamen fantastik mülâhazaların ya da lüks tutkularının eseri olan nice nesepsiz
şeyleri alıp hazır bir elbise gibi başlarına geçirerek millet yapısındaki
tenasübü berbat etmişlerdi.

Evet, hak ve hakikati kabul etmeyen maddeci felsefe, ilhad ve küfür
dünyasının insanını, mânâ plânında öldürürken, Müslümanlar arasına da şüphe
ve tereddüt sokmuştur. Bugün hâlâ elinde mendil, burnunu silenlerin durumu ve
Batı’dan gelen her şeye ağız suyu akıtarak bakanların hâli bunun neticesidir.
Hazreti Sâdık u Masduk (aleyhissalatü vesselâm) Efendimiz’in “Ahirzamanda
bir duman zuhûr edecek; kâfirleri öldürecek ve mü’minleri de zükâm
yapacaktır.”5 ihbarı ise, bu gerçeğin açıkça ve mucizevî beyanından ibarettir.
Bilmem ki, Arapçaya ve bu dilin inceliklerine vâkıf olamadıklarından dolayı,
bu cehaletlerini bir urba ile örtmeye çalışan ve “Bize meal yeter, hadise ne
lüzum var!” gibi hezeyanlar savuran bazı teologların vaziyetini bundan daha
güzel resmetmek kabil midir?

Ezcümle, materyalizm ve basının Müslümanlar üzerinde de tesirini gösterip
onları zükâma düçar ettiğinden dolayıdır ki; İslâm âleminin gözbebeği sayılan
bazı ilim yuvalarında dahi, mânâya karşı kör insanlar yetişmiştir. Koca koca
unvanlarının ve şöhretlerinin gücüne dayanan bir kısım ilim adamları, sırf
fantezi ve lüks tutkusundan dolayı, Müslümanların itikatlarında çok büyük
tahribatlar yapmışlardır. Meselâ; önce mucizeleri tevil ile işe başlamış;
ardından melek, cin ve şeytan gibi madde ve fizik ötesi varlıkları bazı tabiat
kanunlarıyla izaha kalkışmışlardır. Şeytanın, en büyük hilesinin kendini ve
varlığını inkâr ettirmek6 olduğunu bilemediklerinden ve dinin esaslarına ters



yorumlar yapmak suretiyle İblis’in oyununa geldiklerini fark edemediklerinden
dolayı, “cin”leri “mikroplar” şeklinde anlama ve şeytanı varlığı-yokluğu
belirsiz bir hâle sokma gibi vahim hatalara düşmüşlerdir. Bütün bu düşünce
kaymaları ve fikir inhirafları da o “zükâm”ın sonuçlarındandır.

Ayrıca, bu marazın neticelerinden biri de, mü’minler arasında selef-i
salihîne karşı hürmetsizliğin yaygınlaşmasıdır. Âhir zaman fitnelerinin
anlatıldığı hadis-i şeriflerde, bu ümmetin sonradan gelen nesillerinin, çeşitli
ithamlar ve bahanelerle önceden gelip geçenlere hakaret etmeleri de kıyametin
alâmetleri arasında sayılmıştır. Evet, arkadan gelenlerin (halefin), Resûl-i
Ekrem’in senasına mazhar olmuş sahabe, tabiîn ve etbau’t-tabiîn dönemlerinden
olan büyükleri (selefi) sıradan kimseler olarak görmeleri ve onlara bazı
kusurlar isnad edip saygısızca sözler söylemeleri de çok kötü bir fikir
inhirafıdır ve nezleye kapılmak kadar da olsa, duhândan etkilenmişliğin
emaresidir.

Haddizatında, müsteşriklerin iddia ve iftiralarıyla bakışı bulanan
mü’minlerin, kendi kültür kaynaklarından isabetli neticeler çıkarmaları ve
selef-i salihîni doğru kriterlerle değerlendirmeleri asla mümkün değildir.
Yoksa, inanan bir insan, bazıları tarafından dinin hücceti kabul edilen bir
büyük âlim hakkında “Falan İmam bizdeki düşünce hayatını öldürmüş bir
katildir!.” diyebilir mi?!. Kendi boyunu yüksek göstermek için o kâmet-i bâlâyı
omuzundan çekip seviyesinin altına indirmeye yeltenebilir mi? İlme, düşünceye
ve insan idrakine karşı saygısızlık demek olan böyle bir cürmü, bakış
zaviyesindeki sapmadan başka bir sebebe bağlamanın imkânı var mıdır?

Neyse ki, Nezlenin Tedavisi Mümkün!..
Diğer taraftan, Beyan Sultanı (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in,

duhânın tesirini anlatırken seçtiği kelimelerin farklı imâları da söz konusudur.
Meselâ; –arz ettiğim gibi– lügat itibarıyla soğuk algınlığı ve nezle demek olan
zükâm, aynı zamanda insanın bir şeye imrenmesi ve ağzının suyunun akması
mânâlarını çağrıştırmaktadır. İster gribal ve viral bir enfeksiyon gibi maddî
hastalık, isterse de bir şeye arzu duyma ve özenme misillü kalbî bir rahatsızlık
olarak anlaşılsın, zükâm her zaman tedavi edilebilir.

Bu itibarla da, İslâm dünyasının, müştekî bulunduğu salgın nezleden ve viral
enfeksiyondan kurtulması kuvvetle muhtemeldir. Gözlerinden sürekli yaş
aktığından ve hep burnunu silmekle meşgul olduğundan ya da hayran hayran
baktığı surî güzellikler karşısında ağzı sulandığından herhangi bir mevzuya tam
konsantre olamayan, dolayısıyla da, Necip Fazıl’ın ifadesiyle, “zıp orada zıp
burada” dolaşıp durmasıyla tam bir yüzer gezer hâli sergileyen bazı



Müslümanların iyi bir tedavi sonucunda tekrar düşünce sıhhatine kavuşmaları
ihtimal dahilindedir.

Sözün özü, âlem-i gayba ait bir konu olan “duhân”ın keyfiyetini yalnızca
Allah bilir; o, kıtlık döneminde dayanılmaz bir açlıkla karşı karşıya kalan
müşriklerin yeri göğü kaplamış vaziyette gördükleri duman da olabilir,
kıyametten önce inkârcıları kasıp kavuran, mü’minleri de nezle eden maddî bir
azap da. Ne var ki, küllî bir nazarla hadis-i şeriflere bakıldığında, duhânı,
maddî bir belâ şeklinde anlamaktan ziyade, iyinin kötüden, güzelin çirkinden,
doğrunun eğriden ayırt edilemediği bir dönemin sembolü olarak kabul etmek
daha isabetli görülmektedir. O, ak ile karanın, sap ile samanın, sıdk ile yalanın
birbirine karıştığı, dinî kriterlerin arka plâna atıldığı, dünya çapındaki düşünce
kaymaları yüzünden mü’minlerin de öldürücü yaralar aldığı ve her yanda akl-ı
selim adına zifiri karanlığın yaşandığı karmakarışık bir devrin remzi olsa
gerektir.

Doğrusu, âlem-i İslâm dediğimiz bahtsız coğrafyanın şu anda yaşadığı
tâli’sizlik de işte bundan ibarettir. Fakat, şayet inananlar, kıyametin diğer
alâmetlerinden Cenâb-ı Hakk’a sığındıkları gibi, duhânın şerlerinden de
istiâzede bulunur ve dinin yanıltmaz ölçülerini esas alarak kendi hayat
çizgilerini sürekli gözden geçirirlerse, inşâallah, bu hastalıktan en az zararla
kurtularak bir kere daha düşünce istikametine, kalb sıhhatine ve his selâmetine
kavuşacaklardır.
1 Müslim, fiten 39; Tirmizî, fiten 21; Ebû Dâvûd, melâhim 12.
2 Duhân sûresi, 44/10-11.
3 Buhârî, tefsîru sûre (12) 4, (44) 2; Müslim, sıfâtü’l-münâfikîn 39.
4 Âl-i İmrân sûresi, 3/19.
5 Buhârî, tefsîru sûre (30) 1; Müslim, sıfâtü’l-münâfikîn 39.
6 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.103 (On Üçüncü Lem’a, Onuncu İşaret).



Hâlâ Vakit Varken...
Soru: İmanın ve tevbenin kabul edilmediği “hâlet-i yeis” hangi zaman

dilimini kapsar. Sebepler açısından iki-üç ay ömrünün kaldığını öğrenen bir
hastanın o andan sonraki hâli de hâlet-i yeis sayılır mı? Böyle bir hastanın,
tam suda boğulacağı an inandığını söyleyen ama imanı makbul sayılmayan
Firavun’unki gibi bir âkıbete düçar olmaktan endişe duyması doğru mudur?

Cevap: Yeis; gerçekleşmesi arzulanan bir şeyin artık olamayacağını kabul
etmek, onun olmasını ummaktan vazgeçmek, istenen o şeye duyulan beklentiyi
bitirmek, ondan bütün bütün ümit kesmek, ümitsizliğe düşmek ve karamsarlığa
kapılmak mânâlarına gelmektedir. “Hâlet-i yeis” ise; bir kimsenin kendi
ihtiyarıyla karar veremeyecek kadar korkması, iradesinin felç olması,
beklentilerinin son bulması; hususiyle de, can çekişen insanın yaşama ümidinin
tamamen tükendiği, ötelere ait emarelerin iyice belirdiği ve artık iman ikrarının
fayda vermeyeceği, hayatın o en son anındaki çaresizlik hâli demektir.

Bu an, insanın dünya hayatına geri dönmesinin ve küçük bir salih amel
yapacak kadar şuurluca yaşamasının mümkün olmadığı, –bir tevcihe göre–
bunun hem ölmek üzere olan şahıs hem de yanındakiler tarafından bilindiği
andır.

Ölüm Gelip Çatınca...
Henüz fırsat varken kendi hür iradesi ile iman etmeyen bir inançsızın, ölüm

gelip çattığı ve gözünden perdenin yavaş yavaş kaldırıldığı zaman, ilâhî azaba
uğrayacağından artık emin olduğu hâlet-i yeiste, kendi ihtiyarı ile değil de,
korku ve ümitsizlik sâikiyle iman ettiğini söylemesine “iman-ı yeis” denilir.
Daha önceden iman ettiği hâlde, günah ve isyandan yakasını kurtaramayan bir
fâsıkın tam öleceği sırada günahlarından tevbe etmesine de “tevbe-i yeis” adı
verilir.

Kelâm ve Akaid kitaplarında, hâlet-i yeis üzerinde tafsilâtlı bir şekilde
durulmuş; bu hâlin başlangıç anı, hangi vakitleri içine aldığı ve o esnada
yapılan imanın ve tevbenin makbul olup olmadığı hususundaki görüşler
detaylıca ele alınmıştır. Bu mütalâalara esas teşkil eden âyet-i kerimelerden
birinin meali şöyledir: “Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine gelip
çattığında ‘Şimdi gerçekten tevbe ettim!’ diyenlerin ve bir de kâfir olarak
ölenlerin yaptığı tevbe makbul değildir. İşte öyleleri, kendileri için çok acı
veren bir azap hazırladığımız kimselerdir.”1

Evet, büyük bir korku ve telâşın yaşandığı hâlet-i yeiste, o esnadaki



çaresizlik sebebiyle küfürden dönerek iman etmek makbul sayılmamıştır. Ne
var ki, bu hâlin başlangıç anının çok iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Genel
kabule göre; bu vakit, hâlet-i nezi’de (can boğaza gelince) artık tamamen
dünyadan ümidin kesilmesi ve sayılı nefeslerin tükenmekte olduğunun
hissedilmesi zamanıdır. Vefat etmekte olan insan anlar onu; hisseder elinin
ayağının çekilmekte olduğunu. Bazıları için öbür alemin perdeleri indirilir,
ahiret kapıları açılır; insan bütün dehşetiyle ölüm ötesini görür. İstisnalar olsa
da, çehrede ekşimeler başgösterir. Bir anda gözünün önünde beliren ötelere ait
tablolar karşısında insanın yüz hatları gerilir; el, ayak, yüz ve göz hareketleri
yolculuk telâşını dışa aksettirir. Gayri insan yaşama ümidini tamamen yitirir.
Orada hazır bulunanlar da hastanın gidici olduğunu bilirler. Doktorlar durumu
anlar ve tespitlerini seslendirirler; “kalb ölümü” derler, çok geçmeden “beyin
ölümü”nün de gerçekleşeceğini muhakkakmış gibi haber verirler.

İşte, bir kimse, ölüm emareleri bu derece belirmeden ve can boğazına
gelmeden önce, hâlâ bir hayır kesbine imkân bulabileceği bir zaman diliminde
aklı başında olarak iman ederse, henüz yeis hâli tahakkuk etmemiş sayılır ve o
andaki imanı makbûl olur. Can çekişme hâli başlamadan önce bir ân-ı seyyale
bile olsa, kendi hür iradesiyle inanabildiği takdirde onun imanı geçerlidir.
Nitekim, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Ebû Talib’e
iman teklif ettiği an da bu andır. Ebû Talib, bu tekliften sonra, –ekser
rivayetlere göre– müşrik dost ve arkadaşlarının zorlamalarıyla
“Abdulmuttalib’in dini üzere...” demiştir.2 Rehber-i Ekmel, ona ölüm
döşeğinde olduğu bir anda iman davetinde bulunduğu nazar-ı itibara alınırsa,
demek ki, insanın şuuru bütün bütün bulanıp muhtel olmadığı sürece, imanın
kabul edilmesi için hâlâ bir fırsat vardır.

Fakat, o son fırsatı da değerlendiremeyen bir kimse, üzerinde ölümün
emareleri iyice belirip ruhun bedenden ayrılışının şiddetli hâli kendisini
sardığı ve öbür âleme tam adım atmak üzere olduğu zaman iman ettiğini
söylerse, bu, iman-ı ye’s kabul edilir. İmanın sahih olması için, en azından
şuurluca “Allahım, hayatımı berbat ettim, ömrümü boş yere geçirdim; fakat,
ahirete yürüdüğümü derinden hissettiğim şu dakikada da olsa, artık iman
ediyorum!” demek ve sonra da, imanı ifade sadedinde bir salih amel ortaya
koyacak, bir vakit namaz kılacak kadar yaşamış olmak iktiza eder. İmanını
beyan ettikten sonra küçük bir hayır işleyecek kadar dahi vakti kalmamış bir
insanın nefsi elinden çıkmış ve iradesi iflas etmiş demektir ki, böyle birinin
imanı makbul değildir.

Bazı âlimler yeis kelimesi yerine be’s sözünü de kullanmışlardır.3 Be’s;
azap, zarar, şiddet, ceza, sıkıntı, güç ve kuvvet demektir. Tarih boyunca nice



kavimler yaşamıştır ki, onlar kendilerini her şeyden müstağni saymışlar ve
gururlarına kapılarak hakka çağıran her sese kulak tıkamışlardır. Kendi
dönemlerindeki peygamber apaçık deliller getirdiği ve Allah’a davet ettiği
zaman bile kibirden vazgeçmemiş, şımarıp böbürlenmiş ve Allah elçisine sırt
çevirmişlerdir. Dahası, Allah’ın dinine girmeleri ve hidayete ermeleri için
çırpınıp duran peygamberi alaya almış ve ona olmadık işkenceler yapmışlardır.
Nihayet, yaptıklarının cezası olarak, Allah’ın azabı gelip kendilerini her
taraftan kuşatıvermiştir. O âna kadar imana kapalı yaşayan bu şımarık kimseler,
o dehşetli azabı görür görmez o güne dek yapıp ettiklerini bir anda
unutmuşçasına inandıklarını iddia etmiş ve Cenâb-ı Hakk’a teslim olduklarını
söylemişlerdir.

Kur’ân-ı Kerim, azab-ı ilâhîyi karşısında görüp korku ve telâşla iman ettiğini
söyleyen kimselerin acıklı hâlini anlatırken mealen şöyle der: “Onlar Bizim
azabımızın şiddetini görür görmez ‘Allah’ın birliğine iman ettik, O’na şerik
saydığımız putları da red ve inkâr ettik’ dediler. Fakat azabımızı
gördüklerinde iman etmeleri kendilerine fayda sağlamadı. Allah’ın, kulları
hakkındaki carî âdeti hep böyle olmuştur ve kâfirler işte bu noktada
yanılarak hüsrana uğramışlardır.” 4 Evet, âyet-i kerimede de açıkça ifade
edildiği gibi, ancak kendilerine vaad edilen korkunç âkıbet gelip çatınca iman
iddiasında bulunanların imanları makbul değildir ve onların sözde imanları
kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü, o andaki ikrarları kendi
ihtiyarları ile değil, korku ve ümitsizlikten dolayıdır. Hür iradesi ile Hakk’a
teslim olmayan kimselerin, geleceği söylenen azabın apaçık görüldüğü böyle
bir yeis zamanında iman etmeleri çaresizlikleri sebebiyledir ki, bu türlü
faydasız bir imana –iman-ı yeis yerine– iman-ı be’s de denegelmiştir.

İmanın Kerameti
Allah’ın azabı gelip kapıya dayanmak üzere iken iman edip kurtulan tek

kavim Hazreti Yunus’un (aleyhisselâm) ümmeti olmuştur. Onlar, Hazreti
Yunus’un haber verdiği azabın emareleri belirir belirmez çok ciddî bir
pişmanlıkla, hep beraber iman edip Cenâb-ı Hakk’a teslimiyetlerini ifade
etmişler ve böylece helâka uğramaktan kurtulmuşlardır. Kur’ân-ı Mu’cizü’l-
Beyân onları –mealen– şöyle anlatmaktadır: “Azap gelip çattığı zaman imana
gelip de bu imanı kendilerine fayda vermiş olan bir tek memleket halkı olsun,
bulunsaydı ya! Asla böyle bir şey vaki olmamıştır. Ancak Yunus’un halkı
müstesnadır ki; onlar iman edince, kendilerinden dünya hayatındaki
rüsvaylık azabını uzaklaştırıp giderdik ve onları bir süre daha yaşattık.”5

Evet, Yunus (aleyhisselâm)’ın kavmi kurtulmuştur; çünkü, onlar felâketin



işaretleri daha uzaktan görünür görünmez “küllî bir tevbe” ve “küllî bir iltica”
ile bağışlanma dilemişlerdir; henüz azab-ı ilâhi gelmeden önce böyle gönülden
iman ettikleri için imanları sahih olup fayda vermiştir.

Bu arada, kıyametin büyük alâmetleri zuhur ettiği veya kıyamet kopmaya
başladığı zaman iman etmek de iman-ı ye’se dahildir ve sahibine fayda
vermeyecektir. Allâme Hamdi Yazır, kıyametin büyük alâmetlerinden önce
iman etmiş olan kimsenin kurtulacağını, fakat bu âyetlerin zuhurundan itibaren
ikrar edilen imanın kabulü için, bu şuurlu iman ile beraber bir hayır işlemenin
de şart olduğunu belirtmektedir.6

Diğer taraftan, hâlet-i yeis açısından, bir inançsızın iman etmesi ile bir
mü’minin tevbesini birbirinden ayırmak ve farklı şekilde değerlendirmek
gerekmektedir. İslâm âlimleri ye’s ve be’s hâlinde iman etmenin geçersiz
olduğu hususunda ittifak etmişlerdir; fakat, o durumdaki bir fâsık mü’minin
tevbesinin makbul olup olmadığı konusunda değişik görüşler ileri sürmüşlerdir.
Genel kanaat, günahkar bir mü’minin tevbesinin ye’s hâlinde bile makbul
olduğu yönündedir.

Evet, ümit ve recâm odur ki, bir mü’min, o dakikaya kadar günah işlemiş
olsa da, ölüm döşeğinde ve ahirete ait tabloları görmenin ürpertisini yaşadığı
bir anda bile tevbe etse Rahman ü Rahim onun tevbesini kabul buyurur. Çünkü,
o tevbenin bir arka plânı ve bir nokta-yı istinadı vardır. O insan, daha önceden
iman etmiştir, belli ölçüde salih amel de yapmıştır; nihayet günahları kalmıştır
sırtında, hatta bunlar altından kalkılması çok zor ağırlıkta da olabilir. “Allah’ın
meşîetine kalmış; dilerse affeder, dilerse de azap eder.”  hakikati mahfuz,
iman sermayesine sahip böyle birisi o esnada Cenâb-ı Hakk’a tevbe ederse, o
iman iksiri hürmetine Mevlâ-yı Müteâl onu bağışlayabilir. İmana o kadar
teveccüh-ü ilâhî olması ve iman çekirdeğinin o denli semere vermesi de gayet
normaldir. İman etmiş ama salih amel yapamamış, hatta günahlara girip çıkmış
ve belli ölçüde kirlenmiş bir mü’minin tevbesinin son anda da olsa kabul
edilmesine ve onun da mağfiretten mahrum bırakılmamasına “imanın kerameti”
diyebilirsiniz. Bunu, Allah ile azıcık bir münasebetin ilâhî ikrama vesile
kılınması; küçücük bir aralıktan da olsa kulun teveccüh ve nazarına, Cenâb-ı
Hakk’ın en kritik bir anda hususî teveccüh ve nazarla mukabelede bulunması
sayabilirsiniz.

Hâsılı, can çekişme hâlinden önce, henüz hayattan ümit kesmeden ve ondan
bütün bütün kopmadan küfürden dönmek ve imana yönelmek makbuldür. Ne var
ki, bir mânâda gözler dünyaya kapanıp ukbaya aralanmışsa ve şuurlu imandan
sonra bir vakit namazla dahi olsa amel etme imkânı kalmamışsa artık fırsat fevt



edilmiş demektir. Bununla beraber, iman etmiş olmasına rağmen fısk u fücurdan
bir türlü kurtulamamış kimseler için her zaman bir ümit kapısı açıktır. Nitekim,
Mevlâ-yı Müteâl –mealen– şöyle buyurmaktadır: “Ey çok günah işleyerek
kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah’ın rahmetinden
ümidinizi kesmeyiniz. Allah dilerse bütün günahları mağfiret eder. Çünkü O,
Gafûr ve Rahîmdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı fazladır).”7 Öyleyse,
vaktinde iman etmiş kullar için, tevbe mevzuunda özel bir muamele ve bir
himayenin olabileceği Allah’ın rahmetinden ümit edilir.

Firavun’un Âkıbeti
Buraya kadar arz etmeye çalıştığım hususlar zaviyesinden bakılırsa, sebepler

açısından iki-üç aylık ömrünün kaldığını öğrenen bir hastanın durumunun hâlet-
i yeis çerçevesine dahil olmayacağı anlaşılacaktır. O insan için hâlâ
bağışlanma fırsatları ve kurtuluş vesileleri mevcuttur. Böyle bir mü’minin,
ölümü ensesinde hissetmesinin kazandıracağı ruh hâletiyle kısa sürede pek çok
mertebe katedebileceği hâlde, “Nasıl olsa kurtulurum!” diyerek boş
kuruntuların, ümniyelerin peşine takılması ve hususî muamele beklentisiyle geri
kalan ömrünü boşa harcaması yanlış olduğu gibi; kendisini, tam suda
boğulacağı an inandığını söyleyen ama imanı makbul sayılmayan Firavun’a
benzetip ümitsizliğe düşmesi de yanlıştır.

Kur’ân’da ve hadis-i şeriflerde adı zikredilmediği için ismini tam
bilemediğimiz Firavun, tarih kitaplarında Amenophis, Râ (İbnü’ş-şems),
Ramses ve Mineftah gibi adlarla anılmaktadır. Bunlardan hangisinin ya da
hangilerinin Hazreti Musa’ya muasır olduğu mevzuunda da ihtilâflar vardır.
Fakat, önemli olan isim değil, Kur’ân-ı Kerim’de ortaya konan Firavun tipi ve
karakteridir; çünkü, Firavun’un anlatıldığı âyetlerle Firavunî şahıs ya da
toplumların temel özellikleri nazara verilmektedir.

Firavun, ilâhlık ve rablık iddiasında bulunan ve yeryüzünde kendisinden
başka itaat edilecek bir güç tanımayan bir tirandır. Diğer bir yönüyle de o,
hâdiseleri hep sebeplere bağlayan bir esbapperesttir. Bu açıdan da, onun
dalgalar arasında debelenirken fevkalâdeden bir kurtuluş beklemesi mümkün
değildir. Dolayısıyla, onun o andaki hâli, kendisinden başka güçlü tanımayan
ve sebepleri alt üst edebilecek ilâhî kudreti kabul etmeyen bir mütekebbirin
muhakkak gördüğü ölüm karşısında müthiş bir korku ve helecanla çırpınması
şeklindeki tam bir hâlet-i yeistir. Firavun, boğulmak üzere olduğu işte o anda
çaresizlik içinde “İman ettim; İsrailoğulları’nın inandığı İlâh’tan başka
tanrı yokmuş. Ben de Müslümanlardanım!”8 demiştir.



Daha önce Allah’a hep karşı gelmiş, isyan etmiş ve bozgunculuk yapmış olan
Firavun, hiçbir kaçış ve kurtuluş ihtimalinin kalmadığı o vaziyette “iman ettim”
deyince ona “Şimdi mi? Hâlbuki bundan önce isyan etmiştin, bozgunculardan
olmuştun!”9 denilmiştir. Evet, Firavun’un imanı kabul edilmemiştir; zira o,
iman iddiasında bulunduğu esnada hâlet-i yeis içinde kıvranmaktadır.

Ayrıca, Firavun’un kullandığı ifade de onun samimî olmadığını imâ
etmektedir. O, “Allah’a iman ettim.” ya da “Hazret-i Musa’nın Rabbine
inandım.” sözü yerine “İman ettim; İsrailoğulları’nın inandığı İlâh’tan başka
tanrı yokmuş!” demeyi seçmiştir. Oysa, sihirbazların iman edişi anlatılırken
onların “Rabbü’l-âlemin’e, Musa ile Harun’un Rabbine biz de iman ettik!”10

dediklerine vurguda bulunulmaktadır. Çünkü, sihirbazlar inandıklarını
söylerken samimiydiler; Hazreti Musa ve Hazreti Harun kime Rab diyorlarsa
ona; yani, esmasıyla malûm, sıfatlarıyla muhat ve Zat’ıyla mevcud-u mechul bir
İlâh’a, Kelîmullah’ın haber verdiği mâbud-u mutlak Allah’a inanıyorlardı.
God’a değil, Tanrı’ya değil, Diyo’ya değil, Huda’ya değil, İsrailoğulları’nın
bazılarının kendilerince beşerî sıfatlar yakıştırdıkları Yehova’ya da değil,
Peygamberlerinin tanıttığı Hazret-i Allah’a inandıklarını ikrar ediyorlardı.
Dolayısıyla, onlar o kapıyı doğru çalmışlardı ve imanları da makbul olmuştu.

Fakat, Firavun “İsrailoğulları’nın inandığı İlâh’a inandım.” demek
suretiyle iki büyük hatasını ele veriyordu. Birincisi; bir kısım
İsrailoğulları’nın, içinde elli türlü çarpıklık bulunan Zât-ı Ulûhiyet telâkkilerini
esas alıyor; onların nezdinde –Eski Ahid’e de aksettiği üzere hâşâ ve kellâ–
kızan, öfkelenen, etrafını yakıp yıkan ve bu hâliyle insana benzeyen bir ilâha
inandığını söyleyerek orada bile kapıyı yanlış çalıyor; Cenâb-ı Hakk’a
Seyyidina Hazreti Musa’nın çizgisinde teveccüh etmemiş oluyordu. Dahası,
eksik ve yanlış ikrarını dahi tam bir taklit havası içinde seslendiriyor; âdeta
“Madem onlar kabul ediyor ve suda boğulmaktan kurtuluyorlar; öyleyse ben de
kabul ediyorum!” diyordu. İkincisi; bir insanın imanının sağlam olması için,
Allah’ın elçisine de iman etmesi şarttır. Firavun’un iman ettiğini söylerken
kullandığı ifadede, kibrinden ve inadından dolayı hâlâ Hazreti Musa’nın
peygamberliğini tasdîke yanaşmadığı sezilmektedir.

Bu itibarla, Firavun’un gönülden iman etmediği ve içine düştüğü felâketten
kurtulmak için bu yola başvurduğu aşikârdır. Maksadı, Zât-ı Ulûhiyet’in
varlığını ve birliğini ikrar etmek, O’nun kudretini ve azametini kabullenmek
değil, bir şekilde ölümden kurtulmaktır. Dolayısıyla da, onun bu hâlet-i yeis
içinde yaptığı iman ikrarı makbul olmamıştır. Binaenaleyh, günahkâr da olsa
herhangi bir mü’minin ahir ömründeki tevbesinin mütekebbir Firavun’un
“inandım” demesine benzetilmesi söz konusu değildir.



Görülmemiş Hesaplarla Öteye Gitmeyin!...
Evet, bir mü’min için tevbe kapısı her an açıktır; ne var ki, insan, altından

kalkılmaz hesaplarla ötelere gitmemek için hep temkinli davranmalı, sürekli
temiz yaşamalı, ezkaza kirlenmişse hemen temizlenmeye çalışmalı; elinde fırsat
varken günah ve kul hakkı gibi ağırlıklardan kurtulmanın yollarını araştırmalı
ve ölüme her an hazırlıklı olmalıdır. Şayet, zamanında bunları yapamamışsa,
hiç olmazsa, ötelere yolculuk hesabına net sinyaller almaya başladığı vakit,
hayatını bir kere daha gözden geçirmeli, bari ömrünün geriye kalan kısmını
imar etmeli ve ölüp giderken kendi harabesinin altında kalmamaya bakmalıdır.

İnanan bir insan, sebepler açısından çok az bir ömrünün kaldığını
düşünüyorsa, –ki bu bir ay da olabilir bir hafta da, bir gün de olabilir bir saat
de– Allah’ın lütfettiği iman blokajını çok iyi değerlendirmeli; mümkün olduğu
kadarıyla farz ibadetlerinden eksik kalanları kaza etmeli ve hususiyle
üzerindeki kul haklarını ödeyerek onlardan kurtulmaya gayret göstermelidir.
Gıybetini yaptığı, hakkını yediği, bir kötülük ettiği... kim varsa, onlara
ulaşmanın ve helâllik almanın bir yolunu mutlaka bulmalıdır. Hatta gerekirse,
bir gazeteye, bir televizyona ya da bir radyoya ilân vermeli ama ne yapıp edip
ahirete görülmemiş hesaplarla gitmeme cehdi sergilemelidir. Bir an önce
vasiyetini yapmalı; “Falana şunu verin, filâna bunu deyin; şuna hakkını
ödeyin!..” demeli ve kul hakları açısından bütün bütün temizlenme arzusunu
ortaya koymalıdır. O, gücünün yettiği kadarını yapmaya çalışırsa, inşaallah
eksiklerini de Cenâb-ı Hak tamamlayacaktır. Rabb-i Rahîm’in engin bir rahmeti
vardır; Allah Teâlâ ötede hak sahiplerine “Benim bu kulumdaki hukukunuzdan
vazgeçin, ellerinizi onun yakasından çekin, Ben de size şu Cennet köşklerini
vereyim!” diyebilir.

Ne var ki, böyle bir âkıbet Mevlâ-yı Müteâl’in sürpriz iltifatlarına
vâbestedir; hâlis mü’min ise, hayatını harikulâdeliklere ve sürprizlere bina
edemez/etmemelidir. Bu itibarla da, o doğrudan doğruya haram ve helâl
mülâhazasına bağlı yaşamalı; hakkı hak bilmeli, hem Allah’ın hakkına hem de
hukuk-u ibâda riayet etmeli ve şayet bir haksızlık yapmışsa, ilk fırsatta ondan
arınma yollarını araştırmalıdır.

Mevzuyla alâkalı son bir husus da, ölüme iyice yaklaştığını düşünen bir
insanın havf-recâ dengesidir. Bir kimse vardır ki, ta baştan itibaren bir havf
(korku) insanıdır, daha ziyade terhîblerden (kalbe endişe ve korku hissi salan
sözlerden) mütessir olur. Cenâb-ı Hakk’ın mehâfet ve mehabetini hatırladığı
zaman yüreği ağzına gelir. Böyle birinin bütün bütün ümitsizliğe düşmemesi,



tamamen yeise kapılmaması ve Allah’ın rahmetine karşı saygılı kalarak O’nun
hakkındaki hüsnüzannını koruması açısından ondaki reca duygusunu biraz
tetiklemek fayda sağlar. Bir başkası da vardır ki, onda vurdumduymazlık daha
baskındır; o umursamaz ve deryaya atsan ıslanmaz bir yapıdadır; Zât-ı
Ulûhiyet’i hatırlayıp da ürperdiği ve gözlerinin yaşardığı hiç vâki değildir. İşte,
bu türlü bir insanı da gafilâne ölüp gitmemesi için daha çok havf iklimlerine
çekmek lâzımdır.

Fakat, çocuklar için meseleyi hep recâ öncelikli götürmek gerekir. Gerçi,
onlar da havftan tamamen azâde tutulmamalıdırlar, çocuklar da kötülerin
cezalandırılacağının farkına vardırılmalıdırlar. Fakat, bu onların ruh
dünyalarında derin yaraların açılmasına sebebiyet vermemelidir. Belki
Samanyolu’ndaki “Büyük Buluşma” dizisini seyreden çocukların, şerli
kimselerin Cehennem’i temsil eden kapıya doğru yürüdüklerini görünce,
adaletin yerini bulduğunu düşünüp, “O buna müstehaktı!” demelerindeki
espriye bağlı kalınarak, genel mânâda ceza mülâhazası yumuşak bir üslûpla
işlenmelidir. İyi kimselerin mutlaka huzura ereceklerine inanan çocuklara
kötülerin de cezasız kalmayacağı anlatılmalıdır. Ancak bu esnada, mevzuyu
hem kendileri hem de yakınları açısından inşirah verici bir şekilde
algılamalarına ve içlerinde bir burukluk yaşamamalarına da dikkat edilmelidir.
Evet, onlara, Zât-ı Ulûhiyet’in rahmetinin enginliğinden bahsedilmeli;
çocukların ötede ilâhî iltifata mazhar olacaklarından, yeni açmış güller gibi
annelerinin kucağında öpülüp koklanacaklarından, Cennet ağaçlarının başında
kumrular misali şakıyıp duracaklarından dem vurulmalı ve böylece onların
Allah’a karşı sevgi hisleri sürekli harekete geçirilmelidir.

İmam Gazzâlî Hazretleri’nin yaklaşımıyla, Allah korkusunun insanı
günahlardan uzaklaştırıp, sevap atmosferine yaklaştırdığı yerlerde sürekli havf
soluklamak; yeis çukurlarına düşmenin muhtemel olduğu veya ölüm
emârelerinin iyice belirdiği zamanlarda da recâya sarılmak bir esas
olmalıdır.11 Evet, insanı lâubâliliğe iten “nasıl olsa kurtulurum” mülâhazasına
karşı korku unsurlarını öne çıkarmak, ümitsizlik hazanlarının esip-durduğu
anlarda da recâ seralarına sığınmak lâzımdır. Şu kadar var ki, recânın boş ve
amelsiz bir temennî değil, rahmeti ihtizâza getirme yolunda kavlî ve fiilî bütün
vesileleri değerlendirerek, ilâhî dergâha iltica kapılarını zorlamanın unvanı
olduğu da hiç unutulmamalıdır.
1 Nisâ sûresi, 4/18.
2 Buhârî, cenâiz 81, menâkibü’l-ensâr 40, tefsîru sûre (28) 1; Müslim, îmân 39.
3 er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 10/8.
4 Mü’min sûresi, 40/84-85.
5 Yûnus sûresi, 10/98.



6 Bkz.: Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili 2/1316.
7 Zümer sûresi, 39/53.
8 Yûnus sûresi, 10/90.
9 Yûnus sûresi, 10/91.
10 Şuarâ sûresi, 26/47-48.
11 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/142.



Kur’ân Talebesi ve İki Tehlike
Soru: Bir hadis-i şerifte, yaşlılara, âdil idarecilere ve Kur’ân ehline

ikramda bulunmanın Allah’a duyulan saygı ve tazimden ileri geldiği ifade
edilirken, son gruptakiler için “gulüv” ve “cefâ”dan uzak kalmaları kaydı
konuluyor. Nebevî beyanda dikkat çekilen gulüv ve cefâdan maksat nedir?

Cevap: Ebû Musa (radıyallâhu anh) Hazretleri’nden rivayet edildiğine göre;
Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Saçı sakalı ağarmış Müslümana, Kur’ân-ı Kerim’i usûlüne uygun olarak
okuyan, içindekiyle amel hususunda ölçüyü aşmayan ve ondan uzaklaşmayan
insana, bir de herkesin hakkını gözetmeye çalışan âdil idareciye ikram
etmek, Allah Teâlâ’ya duyulan saygı ve tâzimden ileri gelir.”1

Hadis-i şerifin metninde yer alan ٌماَرِْكإ  “ikram” tabiri, ana dilimizde
sunmak, ihsan etmek, ağırlamak ve misafirperverlik göstermek mânâlarına
gelen ikram kelimesinden daha şümullüdür. İkram sözcüğü, Türkçede oldukça
dar ve biraz da maddî mânâda kullanılmaktadır. Arapçada ise, bu kelime,
birine değer vermeyi ifade eden her türlü tavır ve davranışın adıdır: Hürmet
etmek, tazim göstermek, selâm vermek, ayağa kalkmak, tebessümle karşılamak,
hep güleryüzlü davranmak, sonradan gelene yer açmak, tatlı sözlerle konuşmak,
bağış, ihsan ve keremde bulunmak gibi iyiliklerin hepsi birer ikramdır.

Hamele-i Kur’ân
Hazreti Sâdık u Masdûk (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, Müslüman

yaşlıya ve herkesin hakkını gözeten idareciye –en geniş mânâsıyla– ikramda
bulunmaya teşvik etmenin yanı sıra, “hâmil-i Kur’ân” olan insanları da aynı
çizgide zikretmiş ve onların da hürmete lâyık kimseler olduklarını belirtmiştir.

“Hâmil-i Kur’ân”, lügat itibarıyla, Kur’ân-ı Kerim’in metnini zihnine
yerleştiren, onun ahlâkı ile ahlâklanan ve ilâhî hükümlere uygun olarak yaşayan
insan demektir. Aslında, “hâmil-i Kur’ân” ya da çoğul ifadesiyle “hamele-i
Kur’ân”; hâfız âlim ve âbidler başta olmak üzere, Allah’ın kelâmını şuurluca
okumaya ve Cenâb-ı Hakk’ın marziyatını anlamaya çalışan, idrak ettiği ulvî
hakikatleri diğer insanlara da duyurma uğrunda her türlü fedakârlığa razı olan,
Kur’ân hizmeti yolunda taşınması hayli güç yükleri omuzlayan, gönül verdiği
davanın gerektirdiği vazifeleri eda ederken karşılaştığı zorluklara katlanan ve
daima ilâhî emirlere muvafık hareket etme duyarlılığı içinde bulunan insanların
umumî unvanıdır.

Selef-i salihîne göre; hakikî Kur’ân ehli olanlar, sadece onu yüzünden veya



ezbere okumayı bilenler değil, aynı zamanda onunla amel edenlerdir. Bu
itibarla Mushaf’ın tamamını ezbere bildiği hâlde onun emirlerine uygun hareket
etmeyenler “hamele-i Kur’ân” sayılmazlar. Evet, “hâmil-i Kur’ân”, Kitab-ı
Hakîm’in hepsini ya da bir kısmını ezberleyenden ziyade, ona talebe ve hâdim
olma mesuliyetini idrak eden ve hayatını onun emirleri ışığında sürdürme
gayreti gösteren insandır.

Nitekim, soruya esas teşkil eden hadis-i şerifte, ِيلاَغْلا ُرْیَغ  ِنٰاْرُقْلا  ُلِماَحَو 
ُهْنَع ِيفاـَجْلاَو  ِهـِیف   denilmiş2; Kur’ân ile meşgul olan bir insanın hakikî

“hâmil-i Kur’ân” sayılması ve ikrama lâyık görülmesi için gulüv ve cefâdan
uzak bulunması gerektiği ifade edilmiştir.

Bazı âlimler, “gulüv” ifadesini, kıraatin usûlünde olmayan taşkınlıklara
girmek, tecvidde ve harflerin mahreclerinde mübalâğa yapmak, kelimelerin
hakkını hiç veremeyecek ve âyetlerin mânâlarını düşünemeyecek kadar hızlı
okumak şeklinde anlamışlardır. “Cefâ”yı ise, Kur’ân-ı Kerim’i öğrendikten ya
da ezberledikten sonra unutmak, Kelâm-ı İlâhî’yi âdeta terk etmek ve onunla
yeterince meşgul olmamak diye yorumlamışlardır.3 Bu zaviyeden, saygıdeğer
bir hâmil-i Kur’ân, bir yandan, âyetleri usûlüne göre okuyan, tecvid kaidelerine
riayet eden, harflerin mahreclerini gözeten ve bu hususların hiçbirinde haddi
aşmayan, aşırılıklara kaçmayan; diğer taraftan da, Kur’ân’dan asla
uzaklaşmayan, ezberlediği sureleri sürekli tekrar etmek suretiyle hiç unutmayan
ve Kitabullah’ı okuyup anlamaya çalışmaktan kat’iyen dûr olmayan kimsedir.

Hâricî Taşkınlığı
Ne var ki, Söz Sultanı’nın (aleyhissalatü vesselâm) betahsis gulüvde bulunan

ِيلاَغ  ve cefa eden ِيفاَج  ’yi nazara vermesinde daha derin mânâlar aramak
lâzımdır. Zira, “gulüv” mübalâğanın şiddetli derecesinin ismi olduğu gibi,
herhangi bir mevzuda galeyâna gelmek, ayaklanmak, taşkınlık yapmak ve haddi
aşmak demektir. Bu itibarla da, Kur’ân-ı Kerim’e çok bağlı görünen ve onu
baştan sona çok iyi ezberleyen bazı kimselerin dinin diğer delillerini yok
saymalarından ve dolayısıyla bir kısım yorum hatalarından kaynaklanan aşırılık
ve taşkınlıkları da gulüvdür. Bir yönüyle, her şeyi Kur’ân’a bağlama ama onu
yorumlarken haddi aşma; Resûl-i Ekrem Efendimiz’in şerh, izah ve tefsirlerini
nazar-ı itibara almama, selef-i salihînin görüşlerine kıymet vermeme ve kuru
nascılık gibi bir yolda yürüme de gulüvdür. Evet, ilk dönem itibarıyla
Hâricîler, daha sonra Zâhirîler ve nihayet o cereyanların tâ günümüze kadar
uzanan farklı kolları incelenecek olursa, Kur’ân’ın gölgesinde ve ona bağlılık
adı altında ortaya konan aşırılıkların pek çok misali görülecektir.



Hâricîler, Sıffîn Muharebesi’nde, hakem tayinine razı olup anlaşmayı kabul
ettiği için Hazreti Ali’den uzaklaşan, Haydar-ı Kerrar’ı büyük günah işlemiş
olmakla suçlayan ve kendileri gibi düşünmeyen –sahabîler de dahil– diğer
Müslümanları –hâşâ– kâfir sayan sapık kimselerdi. Gerçi onlar, Kur’ân’ı çok
okuyorlardı; fakat, onun zâhirî mânâsına sarılıyor ve kendi anladıklarının
dışında başka hiçbir ihtimal kabul etmiyorlardı. Kendileri gibi düşünmeyen
bütün insanların dalâlette olduklarına inanıyor ve onlara karşı son derece
acımasız, gaddar ve zalimce davranıyorlardı. Hâricîler, dar ufuklu ve düşünce
fakiri insanlardı; bu sebeple bağnazlığa, huşunete ve hoşgörüsüzlüğe saplanmış;
sertliğe, şiddete ve kabalığa sürüklenmişlerdi. Ruhlarındaki taşkınlık ve
atılganlıklarının da tesiriyle bir din hâline getirdikleri slogan ve heyecanlarının
peşinde yürüyorlardı. Evet, onları bilgi ve mârifet değil, slogan, heyecan ve
muhalif olma düşüncesi yönlendiriyordu.

Hâricîlere göre; Cenâb-ı Hak’tan başka kimsenin herhangi bir konuda hüküm
verme yetkisi yoktu ve böyle bir yetkiyi kabul edenler onların nazarında kâfir
olurlardı. Bundan dolayı, hususiyle, “Kim Allah’ın indirdiği ahkâm ile
hükmetmezse işte onlar tam fâsıklardır.”4 mealindeki âyetin zâhirî mânâsına
takılan ve onu ِّلل ِهٰ َِّالإ  َمـْكُح  Hüküm ancak Allah’ındır.” şeklinde bir“ َـال 
propaganda sözüne dönüştüren Hâricîler, dillerine doladıkları bu cümleye
dayanarak Sıffîn’de hakemlik yapan Amr İbn Âs ve Ebû Musa el-Eş’arî’yi,
Hazreti Ali de dahil hakemleri kabul eden bütün mü’minleri ve hatta Cemel
Vak’ası’na katılan Hazreti Âişe, Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir (radıyallâhu
anhüm ecmaîn) gibi güzîde sahabileri –hâşâ, yüz bin kere hâşâ– kâfir ilân
etmişlerdi. İşte, bu tam bir gulüv idi. Hâricîler, meseleleri nasların zâhirî
mânâlarına bağlayarak yorumda aşırılığa girmiş, hadlerini aşmış ve Kur’ân
yolunda Kur’ân’dan cüdâ düşmüşlerdi. Her meselede, “Acaba, bu konuda
Allah Resûlü hangi esasları vaz’etmiş; ashabın ileri gelenleri neler söylemiş;
selef-i salihîn nasıl davranmış?” demeleri ve böylece kendi anlayışlarını test
etmeleri gerekirken, onlar, hevâ ve heveslerine sağlam fikir sureti verme ve
kendi kanaatlerini güçlendireceğine inandıkları âyetleri bu uğurda kullanma
yolunu seçmişlerdi. Bu itibarla da, onlarınki Kur’ân’a bağlılık değil, Kur’ân’ı
kendilerinin anladığı şekilde anlatmada inat ve onu işlerine geldiği gibi
değerlendirmede ısrardı.. aklın hakkını vermek ve dengeli hareket etmek değil,
düpe düz bir ifrattı.

Gulât’ın İfratları
Diğer taraftan, Hâricîlerin bu müfrit hâlleri, farklı bir ifratın doğmasına



sebebiyet verdi. Onlar Hazreti Ali’ye kâfir deyince, bu defa da bazı Hazreti Ali
taraftarları bir tecessüd, bir ittihad ve bir hulûl yanlışına düştüler; –hâşâ–
“Allah onda hulûl etmiştir.” deme dalâletine saplandılar.

Haddizatında, Hazreti Üstad’ın da ifade ettiği gibi; Resûl-i Ekrem
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, bazı kimselerin bu dalâletini çok
önceden Hazreti Ali’ye (kerremallahu vechehu) haber vermişti. Hazreti İsa
(aleyhisselâm) sebebiyle, birisi ifrat-ı muhabbetten ve sevgiyi su-i istimal
ettiğinden, diğeri ise ifrat-ı adâvetten ve düşmanlıkta haddi aştığından dolayı
iki grup insanın helâkete gittiğini hatırlatmış ve Haydar-ı Kerrar’a “Senin
hakkında da, bazıları muhabbetin meşru sınırını aştıklarından, diğer bir
kesim de düşmanlıkta taşkınlık yaptıklarından dolayı felâkete
sürüklenecekler.” buyurmuştu.5

Nitekim, Hâricîler ve Nâsıbîler Hazreti Ali’ye düşmanlıkları yüzünden
kaybederken, bazıları da ona karşı sevgilerini meşru dairede tutamadıklarından
dolayı yoldan çıkmış; o Şâh-ı Merdan hakkında küstahça iddialarda bulunmuş
ve ona –hâşâ– Cenâb-ı Hakk’ın yanında, Arş-ı A’zam’da oturma gibi bir paye
vererek ayrı bir ifrata kapaklanmışlardı. İşte bu da farklı bir dengesizlik ve
gulüv idi. Zaten, birbirinden farklı kolları hep beraber zikredilirken bu
gruptakiler, azgınlar takımı ve aşırı uçlar mânâsına “gulât” adıyla
anılagelmiştir.

Değişik şubeleri arasında bazı farklılıklar bulunsa da, gulâtın en önemli
hususiyetleri; Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve Hazreti Ali’nin
(hatta Ehl-i Beyt imamlarının) bir nevi ilâhlığına, onların gaybı bildiklerine,
hâdis değil kadîm olduklarına, onları tanımanın yükümlülükleri kaldırdığına,
Ehl-i Beyt imamlarının peygamberliğine ve bazılarının ruhunun diğerlerine
tenasüh ettiğine inanmalarıdır ki, bütün bu düşünce inhirafları da birer
gulüvdür.

Binaenaleyh, başta Hazreti Ali olmak üzere, Ehl-i Beyt hakkında ilâhlık ve
peygamberlik gibi, onların kendilerinin asla kabul etmedikleri, hatta
duyduklarında çok rencide oldukları unvanlar yakıştıran kimse de gâlî (gulüv
yapan) kategorisine dahildir.

Kur’ân-ı Kerim’e Karşı Cefâ
Cefâya gelince, daha önce de imâda bulunulduğu üzere, o eziyet, işkence ve

zulüm demektir; ayrıca, alâkasız kalmak, terk etmek ve unutmak mânâlarına
gelmektedir. Bu itibarla, Kur’ân’ı okumayan, okuyup da üzerinde düşünmeyen
ya da okuyup düşündüğü hâlde onunla amel etmeyen kimse İlâhî Beyan’a cefâ



ediyor demektir.
Bazıları, bir ömür boyu Allah’ın Kelâmı’na karşı bîgâne yaşarlar; yaşar ve

böylece Kur’ân’a cefâ etmiş olurlar. Aslında, bir insan, iş güç sahibi de olsa ve
pek çok meşguliyeti de bulunsa, biraz gayret etmek ve az bir vakit ayırmak
suretiyle Kur’ân’ı bir ayda öğrenebilir. Heyhat ki, altmış-yetmiş yaşına ulaştığı
hâlde, onlarca senenin sadece birkaç gününü Kelâmullah’a ayırmayan ve ona
yabancı olarak dünyadan çekip giden bir sürü inanan vardır. Hâlbuki, bir
mü’minin belli bir yaşa gelmiş olmasına rağmen, hâlâ Kur’ân okumasını
bilmemesi ve hele öğrenme cehdi göstermemesi Müslümanlık adına ciddî bir
ayıptır.

Bazıları da Kur’ân’ı öğrenirler, hatta ezberlerler; fakat, sonra Mushaf’ı
kaldırıp evlerinin duvarına asar ve onu yalnızlığa, kimsesizliğe, garipliğe terk
ederler. Belki sadece Ramazanlarda mukabele kastıyla onu bir aylığına
kılıfından çıkarırlar ama akabinde Kitabullah’ı yeniden bir dekor malzemesi
gibi kullanmaya dururlar. Hatta, bu uzun fasılalardan dolayı kimileri yüzünden
okumayı, kimileri de hafızalarındaki sureleri dahi unuturlar. Onlar da bu
şekilde Kur’ân’a cefâ etmiş sayılırlar.

Bazıları ise, Allah’ın kelâmını dillerinden hiç düşürmezler, sürekli gırtlak
ağalığı yapar ve çoğu zaman bağıra bağıra Kur’ân okurlar. Dahası kimileri,
seslerinin güzelliğini ortaya koymak için ayât-ü beyyinâtı bir vasıta gibi görür
ve her zaman harika kıraatlerini (!) sergileme fırsatları kollarlar. Kendilerine
beyan hakkı verilince, sözlerini âyetle başlatıp yine bir âyetle bitirirler. Fakat,
maalesef onlar da Kelâmullah’ı sadece okurlar; onun muhtevasını anlamaya ve
onunla amel etmeye çalışmazlar. İlâhî emirlere karşı lâkayt davranır ve böylece
Kur’ân-ı Kerim’e cefâda bulunmuş olurlar.

İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (aleyhi ekmelüttehâyâ) Kur’ân’dan bu denli
uzak yaşayanlar hakkındaki şu tehditkâr beyanı ne kadar da ibretâmizdir: “Her
kim Kur’ân-ı Kerim’i öğrenir ama mushafı bir köşeye atar, onunla ilgilenmez
ve ona bakmazsa, Kur’ân Kıyamet günü o insanın yakasına yapışır ve ‘Yâ
Rab! Bu kulun beni terk etti; benimle amel etmedi. Aramızda hükmü Sen ver.’
der.”6

Evet, Kur’ân-ı Mu’cizül Beyân, insanın kalbî, ruhî ve fikrî hayatını tanzim
eden; lütufla, merhametle, şefkatle, adaletle muameleyi emredip beşer ile
kötülükler arasına âdetâ aşılmaz engeller koyan bir kitaptır. O, Allah’ın
insanoğluna bahşettiği sıhhat ve âfiyeti, istidât ve kabiliyeti, imkân ve kuvveti
en iyi şekilde değerlendirme ve bu mevhibelerden hakkıyla istifade etme
yollarını öğreten ilâhî beyandır. Kur’ân-ı Mecid, gönül verip arkasına



düşenlerin ruhlarında hürriyet düşüncesi, adalet anlayışı, kardeşlik ruhu ve
başkaları için yaşama arzusu gibi ulvî hisleri tutuşturarak, etten-kemikten
varlıklara melekleşme âdâbını ta’lim eden ve böylece onlara iki cihan
mutluluğuna giden yolları gösteren bir ışık kaynağıdır.

Bu itibarla da, Kelâmullah’ın bir köşeye atılması, yalnızlığa terk edilmesi,
sadece duvarların süsü yapılması ve yalnızca ölülere okunması revâ değildir.
O, ölülerden önce diriler için kurtuluş vesilesidir. Onda ferdî ve içtimaî bütün
hastalıklarımızın çaresi vardır. Onu böyle görüp böyle kabul etmemek başlı
başına bir cefâdır. Mehmet Âkif bu hakikati ne güzel ifade eder:

“İbret olmaz bize, her gün okuruz ezber de!
Yoksa, bir maksat aranmaz mı bu âyetlerde?
Lâfzı muhkem yalınız, anlaşılan, Kur’ân’ın:
Çünkü kaydında değil, hiçbirimiz mânânın:
Ya açar Nazm-ı Celîl’in, bakarız yaprağına;
Yâhut üfler geçeriz bir ölünün toprağına.
İnmemiştir hele Kur’ân, bunu hakkıyle bilin,
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için!”
Hâsılı; Kelâm-ı İlâhî’den kat’iyen uzaklaşmayan, onu usûlüne göre okuyan,

emirlerine uygun olarak yaşayan ve âyetleri yorumlama hususunda haddi
aşmayan insan ikrama lâyık bir Kur’ân talebesi sayılır. Ne var ki, Kur’ân
hakkında gulüv ve cefâdan uzak kalabilmek için, usûle riayette titizlik
göstermenin yanı sıra, ciddî bir teemmül, tedebbür ve tefekkürle murad-ı
ilâhîye ulaşmaya çalışmak gerekmektedir. Bunu yaparken de, Kur’ân-ı Kerim’in
sahabe tarafından nasıl anlaşıldığını ve nasıl yorumlandığını fevkalâde bir
titizlikle kelimesi kelimesine tespite çalışan, muhkematı esas alarak
mülâhazalarını yine Kur’ân ve sünnet-i sahiha disiplinleriyle test eden, böylece
Kur’ân düşmanları tarafından yorum ve tevil adına ortaya atılan müzahref bilgi
kırıntılarını ayıklayan ve murad-ı ilâhîyi doğru anlayabilmemiz için harikulâde
bir sa’y ü gayret gösteren selef-i salihîn efendilerimizin müstakîm çizgisinden
asla ayrılmamak icap etmektedir.
1 Ebû Dâvûd, edeb 20; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 4/440; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 8/163.
2 Ebû Dâvûd, edeb 20; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 4/440; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 8/163.
3 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 2/529; Aliyyülkârî, Mirkâtü’l-mefâtîh 9/184.
4 Mâide sûresi, 5/47.
5 Bediüzzaman, Mektubat s.116 (On Dokuzuncu Mektup).
6 Bkz.: es-Sa’lebî, el-Keşf ve’l-beyân 7/132; ez-Zemahşerî, el-Keşşâf 3/282.



Başörtüsü ve Provokasyonlar
Soru: Bir yandan, ilâhiyatçı olsa da olmasa da, hemen herkes tesettürle

alâkalı ahkâm kesiyor; diğer taraftan da, çarşaf yakma ve dinin esaslarına
hakaret etme gibi provokasyonlarla ciddî gerginlikler çıkartılıyor. Mevcut
tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu dönemi arızasız ve kayıpsız
atlatabilmek için kimlerin ne gibi görevleri olduğunu düşünüyorsunuz?

Cevap: Tesettür meselesinin bazıları tarafından politize edilerek ayağa
düşürülmek istendiğine esefle şahit oluyoruz. Ne yazık ki, bazı kesimlerde çok
ciddî bir din düşmanlığı var ve bunlar dine, dindara saldırmak için âdeta fırsat
kolluyorlar. Şu anda da başörtüsünü bahane ederek, ülkemizin yakaladığı nisbî
istikrarı bozmaya ve kavgaya zemin hazırlamaya çalışıyorlar. Tesettür
üzerinden politika yapmanın ve din aleyhtarlığının yanı sıra, bir de ihtisas
alanlarına karşı saygısız davranarak işi daha da içinden çıkılmaz bir hâle
sürüklüyorlar.

Başörtüsü Dinin Açık Emridir
Tesettür, gerçi dinin esasını teşkil eden imanî meselelerden değildir;

İslâm’ın beş şartı arasında da yer almaz. Fakat, Kur’ân’ın açık emridir.
Farziyeti, hem Kur’ân’la, hem sünnet-i sahiha ile, hem de on dört asırlık İslâm
tarihindeki uygulamalarla sabittir. Nûr sûresinin 31. âyetinde mü’min
kadınların başlarını, boyunlarından ve göğüslerinden açık bir yer bırakmayacak
şekilde örtmeleri emredilmektedir. Dinin bu konudaki emirleri mezkûr âyetle
de sınırlı kalmamıştır. Düşünün ki, Peygamber Efendimiz’in pak zevceleri,
hükmen mü’minlerin anneleridir. Peygamberimiz’den sonra onlarla evlenmek
mü’min erkeklere haram kılınmıştır.1 Böyle iken, Ahzab sûresinin 59. âyetinde,
sadece mü’min kadınlara değil, Peygamber Efendimiz’in muallâ zevcelerine de
“Dış örtülerini, cilbablarını üzerlerine salsınlar!” emri bildirilmiş; sünnet-i
sahihanın ve İslâm tarihindeki bütün uygulamaların ortaya koyduğu üzere, el,
ayak ve –Hanefî Mezhebi’nde yüz dışında– bütün vücudun bol bir elbise ile
örtülmesi emredilmiştir.2

Arz edildiği gibi, başın tamamını içine alacak şekilde tesettür emri, yalnız
Kur’ân-ı Kerim’le değil, –aksine hiçbir ihtimal vermeyecek şekilde– sünnet-i
sahiha ve İslâm tarihindeki uygulamalarla da sabittir. Haddizatında, dinin her
emri Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafından bizzat gösterilmiş,
başta ashab-ı kiram ve tabiîn olmak üzere, asırlar boyu mü’minlerce tatbik
edilerek iyice yerleşmiştir. Meselâ, Kur’ân-ı Kerim’de “namaz” emredilmiştir;



fakat, şartları, rükunları ve sünnetleriyle bir bütün olarak tarif edilmemiştir.
Hazreti Üstad’ın yaklaşımıyla, Allah Resûlü, kendisine vahiy gelene kadar
Hazreti İbrahim’in çok perdeler arkasında kalmış bakiyye-i diniyle amel ettiği
gibi, önceleri kendi firaseti ile bilebildiği şekliyle namaz kılmış; daha sonra
hiçbir rüknünde, şartında, hatta hudû, huşû ve huzurunda herhangi bir kusura
meydan vermemek için, Cibril-i Emîn’in imamlığına tâbi olmuş ve namazın
Allah nezdindeki mahiyet-i nefsü’l-emriyesi ne ise, işte o şekilde bu önemli
ibadeti tespit etmiştir.3 Cibril (aleyhisselâm) kendi mahiyetinin vüs’atiyle,
Peygamber Efendimiz’in ruhunun enginliğine duyuracak şekilde namazı
kıldırmış; bir keresinde vaktin evvelinde, diğerinde de sonunda kıldırmak
suretiyle vakitleri de dahil namazın her hususunu açıkça göstermiştir.

Evet, Resûl-i Ekrem Efendimiz, hayatı boyunca, Cenâb-ı Hakk’ın emrettiği
ve Cebrâil (aleyhisselâm)’ın gösterdiği şekilde namaz kılmıştır. Namazın farz
kılınmasından sonra, ashab-ı kiram efendilerimiz de on sene kadar O’nun
arkasında namaza durmuş; O’na tâbi olmuş, namazla alâkalı her meseleyi bizzat
O’nda görüp O’ndan öğrenmiş ve sonraki nesillere de aynıyla öğretmişlerdir.

Ezcümle, Rifâa İbn Râfi’ (radıyallâhu anh) diyor ki: Biz mescidde iken
bedevî kılıklı bir adam çıkageldi. Namaza durup, hafif bir şekilde (aceleyle)
namaz kıldı. Akabinde Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a selâm verdi.
Efendimiz onun selâmını aldıktan sonra, “Git namaz kıl, sen namaz kılmadın!”
buyurdu. Adam döndü (tekrar) namaz kılıp geldi, Resûlullah’a selâm verdi.
Aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz onun selâmına mukabele etti ve “Dön namaz
kıl, zira sen namaz kılmadın!” dedi. Adam bu şekilde iki veya üç sefer aynı
şeyi yaptı, her seferinde Resûl-i Ekrem, “Dön namaz kıl, zira sen namaz
kılmadın!” dedi. Halk korktu ve namazı hafif kılan kimsenin namaz kılmamış
sayılması herkese pek ağır geldi. Adam sonuncu sefer, “Ben bir insanım isabet
de ederim, hata da yaparım. Bana (hatamı) göster, doğruyu öğret!”  dedi.
Allah Resûlü şöyle cevap verdi: “Namaz için kalkınca, önce Allah’ın sana
emrettiği şekilde abdest al. Sonra tekbir getirerek namaza dur. Kur’ân’dan
bir miktar okuyarak kıraatini tamamla ve rükuya git. Rükû hâlinde itmînâna
er (âzâların rükûda mûtedil hâlde bir müddet dursun). Sonra kalk ve kıyam
hâlinde itidâle er; akabinde secdeye git ve secdede itminana er; sonra otur
ve bir müddet oturuş vaziyetinde dur, ikinci secdeni tamamladıktan sonra
kalk... İşte bu söylenenleri yaparsan namazını mükemmel (kılmış olursun).
(Bundan bir şey) eksik bırakırsan namazını eksilttin demektir.”4

Görüleceği üzere, Allah Resûlü, “Bir ferdin namazı ne ki!..” demiyor; tek
kişi de söz konusu olsa, ona namazını talim ediyor. O günden bu yana da, namaz
Resûl-i Ekrem’in tatbik buyurduğu keyfiyette ikame ediliyor. Bu konuda hiç



inkıta olmamış. Belli dönemlerde bazı ülkelerde namazı terk edenler çıkmış,
bir devirde ezan yasaklanmış; kimi zaman mescitler kapatılmış, onların yerine
depo, hapishane, hatta ahır yapılmış. Fakat, o türlü devirlerde bile namaz bütün
bütün terk edilmemiş, onun hiçbir rüknü unutulmamış. O, Asr-ı Saadetten
günümüze kadar aslî suretiyle hep uygulana gelmiş.

Evet, o günden bugüne mü’minler Peygamber Efendimiz’in talim buyurduğu
üzere namazı ikame etmeye çalışıyorlar. Hâl böyleyken, bir kimse kalkıp yoga
ve meditasyon türü hareketler yapmak suretiyle namaz kıldığını söylese herkes
gülüp geçer ona. Çünkü, artık namaz bellidir; uygulana uygulana günümüze
kadar gelmiştir.

Nitekim, bütün dini emirler için aynı husus söz konusudur. Kur’ân bir
meseleyi emir buyurmuş; Allah Resûlü de onu hem tebliğ hem de temsil
etmiştir. Yapılması gerekenleri bizzat kendisi göstererek öğretmiştir. Oruç,
zekât ve hacca ait meseleler de o dönemde emredilmiş, uygulanmış ve sonraki
devirlerde de aynıyla tatbik edilegelmiştir.

İşte, tesettür mevzuu da, daha Asr-ı Saadette vuzuha kavuşturulmuş, Resûl-i
Ekrem’in rehberliğinde Ezvâc-ı Tahirât ve hanım sahabîlerce tatbik edilmiştir.
O dönemdeki dinin özüne bağlı uygulama nesilden nesile geçerek asırlarca
devam etmiştir/etmektedir. Bundan bin küsur sene evvel yazılan bir tefsire
bakılsa, “Devr-i Risalet Penahi’de meselenin şekli şöyleydi!” denildiği
görülecektir. Yüz yıllar boyunca ortaya konan eserler, bu meselenin esasları
üzerinde de durmak suretiyle ilk günden bu yana devam edegelen uygulamanın
hiç inkıtaya uğramadığına delil teşkil etmektedir. Bazı dönemlerde, bir kısım
bölgelerde meselenin nüansları göze çarpmaktadır; başörtüsünün nasıl olması
gerektiği, omuzların nasıl örtüleceği, yüzün açık olup olmayacağı... gibi
mevzularda farklılıklar görülmüştür. Köy ya da kent hayatı açısından
başörtüsünün şekliyle uğraşanlar olmuştur: Tarlada daha rahat çalışma,
sıkılmama, güneşten korunma... gibi hususlar göz önünde bulundurularak bazen
farklı örtüler kullanılmıştır. Fakat, başın kapanmasının gerekliliği mevzuunda
dünden bugüne hiçbir farklı mütalâa ortaya konulmamıştır; müfessirler,
muhaddisler ve fakihler arasında tesettürün esasıyla alâkalı farklı ve aykırı
görüş belirten olmamıştır.

Fantastik ve Garazkâr Muhalefetin
Bir Değeri Yoktur
Günümüzde –belki de bir kısım kimselere şirin görünmek ve fantastik

düşüncelerle kendilerini ifade etmek için– başörtüsünün Kur’ân’ın emri



olmadığını iddia eden ilâhiyatçılar da vardır. Fakat, bu mevzuda Kur’ân’ın
beyanı o kadar açıktır ki, tarih boyunca hiçbir müfessir farklı mülâhazada
bulunmamıştır. Binaenaleyh, Peygamber Efendimiz ve sahabe-i kiram başta
olmak üzere, Din’i bugünlere kadar taşıyan ve meselenin mütehassısı olan on
binlerce müfessir, muhaddis ve fakihin ittifakıyla, on dört asırlık İslâm
tarihinde bütün Müslüman nesillerce uygulana gelmiş bir hükme, günümüz
ilâhiyatçılarından birkaçının, bazı garazlara bağlı muhalefeti hiçbir değer ifade
etmez.

Meselenin dinî buudu böyle iken kalkıp başörtüsünü farklı adlar altında da
olsa başka kaynaklara bağlamak, bu mevzuda tuhaf ve birbiriyle tutarsız
iddialar ortaya atmak çok gülünç kaçmaktadır. Tesettüre, bazı mülâhazalarla
karşı olan çıkabilir, ama bunun İslâm’da olmadığı iddiası ileri sürülemez. Hele
hele, en basit meselelerde bile, aklın ve bilimin icabı olarak işin uzmanına
müracaat edilirken, Allah’ın marziyatının, bizden neler isteyip neler
istemediğinin ifadesi olan din konusunda rastgele konuşulamaz. Bu, en hafif
ifadesiyle gayr-ı aklîliktir, gayr-ı ilmîliktir, had bilmemektir. Dahası,
ülkemizde din işlerini tanzimle vazifelendirilmiş Diyanet Teşkilâtımız ve ona
bağlı çalışan Din İşleri Yüksek Kurulu vardır; onlar hem bu konuların
mütehassısıdır, hem de salahiyet sahibi kılınmışlardır. En azından, onlara
müracaat edilmeli ve onların sözleri dinlenilmeli değil midir?!.

Heyhat ki, pek çokları işin aslını faslını bilmeden rahatlıkla
konuşabiliyorlar. Hatta bazıları, cehaletlerine rağmen sükut etmemelerinden
dolayı çok komik duruma düşüyorlar. Meselâ; bazı kimseler “Başörtülüler,
saçları yemeklerin içine düşmesin diye örtünüyorlar!” diyebiliyorlar. Milletin
imkânlarıyla bir kısım payeler kazanmış, bazı yüksek mevkilere gelmiş ve belli
seviyeleri ihraz etmiş kimseler, bu kadar gülünç sözleri telaffuz edebiliyor ve
herkesi kendilerine güldürüyorlar.

Yazık değil mi o makama, o payeye!.. Bu mesele, öyle ulu orta konuşulacak
bir mevzu değil ki!.. Bu meseleyle alâkalı, Kur’ân’ın muhtevasını baştan sona
kadar bilmiyorsan.. Resûl-i Ekrem’in konuyla ilgili irşadını okuyup
öğrenmemişsen.. Sahabe ve tâbiîn dönemlerinde ortaya konulmuş peygamber
telâkkisinden haberdar değilsen.. nasıl oluyor da, hüküm beyan ediyorsun?!.
İhtisas sahana girmeyen bir konuda hüküm vermekle de kalmıyor, akla zarar
yakıştırmalarla cinni de insi de kendine güldürüyorsun; şeytana da ifrite de
melabe oluyorsun. Allah aşkına, sen müdhike olmak için o mertebelere
gelmedin ki!.. Çok ayıp ediyorsun!..

Başka birisi diyor ki, “İran’daki devrim olacağı ana kadar “türban” diye bir
şey yoktu; devrimden sonra buraya geldi.” Hayret!.. İnsan, insaf eder biraz!..



Sen hiç neneni görmedin mi, nenenin anasını görmedin mi? Bu milletin
kadınları dünden bugüne hep örtü kullanıyorlardı. Siz onun adını
değiştiriyorsunuz; bazen tahkir kastıyla “sıkmabaş” diyorsunuz, bazen de
korkunç bir imaj vermek için “türban” kelimesini suiistimal ediyorsunuz.
Örtüye “türban” diyerek, –şayet bilgisizliğinizden değilse– meseleyi çarpıtıyor
ve örtünün bir tehlike gibi algılanmasına çabalıyorsunuz. Başörtüsüne “türban”
demek suretiyle terminolojiye ait bir hata daha işliyor, nüansları görmeme
şeklindeki ayrı bir körlüğe düşüyorsunuz. Başörtüsü İran’dan gelmiş bir
âdetmiş!.. Hayır, İran’dan, Turan’dan gelmedi; senin annen, nenen, nenenin
annesi… Onlar tâ kadimden bu yana başlarını böyle örtüyorlardı.

Sonra örtü bize münhasır da değil. Yahudi ve Hristiyan hanımlar da
örtünüyorlardı. Şu kadar var ki, bu, bazılarının iddia ettiği gibi, başörtüsünün
bize Yahudilerden ve Hristiyanlardan geçtiği mânâsına gelmez. Tam tersine,
her İlâhî Din’de, her peygamberin tebliğinde başörtüsünün yer aldığını gösterir.
Fakat, bugün öyle bir cehl-i mük’ap (iç içe, üç boyutlu cehalet) yaşanıyor ki,
dünyaca kocaman kocaman adamlar “Falan yerden gelmiş, filân yerden
alınmış!..” diyebiliyorlar. Bari yiğitçe “Başörtüsü, Kur’ân’ın emrine ve
Peygamber’in uygulamasına dayansa da, ben inançsız olduğumdan dolayı onu
kabul etmiyorum!..” deseler. Böyle bir itiraf, hiç olmazsa mertçe bir davranış
olur. Ötede böylelerine nasıl muamele edilir; o da, Allah’ın bileceği bir
husustur. Ne ki, hiç olmazsa, inandıkları gibi konuşmuş ve mertçe davranmış
olurlar; tabiî karşılığında da, Cenâb-ı Hakk’ın ahiretteki muamelesine
katlanırlar.

Cehaletin Böylesi...
Bir diğeri de diyor ki; “Türban şehadet kelimesinin yerine konuldu!” Bu çok

ağır bir ithamdır. İnsan, bu türlü meselelerde konuşurken, muhataplarıyla bir
gün yine yüz yüze gelebileceğini hesaba katarak üslûbuna çok dikkat etmelidir;
köprüleri bütün bütün yıkmamalı, dikkatsiz ve temkinsiz konuşmamalıdır. Bir
kere, hiçbir Müslüman hiçbir ibadeti kelime-i şehadetin yerine koymaz. Çok
basit bir Müslüman bile hiçbir zaman başörtüsünü kelime-i şehadete denk
saymaz. Kelime-i şehadet, –eski ifadesiyle– imanın rükn-ü aslîsidir; olmazsa
olmaz şartıdır. Allah’a kurbet kazanma, Cennet’e girme ve ebedî saadete
mazhar olma meselesi 5 ّللا ِهٰ ُلوـُـسَر  ٌدَّمَحُّم  ّللا  ُهــٰ َِّالإ  َهـِٰـلإ  ــَـال   ikrarına
bağlanmıştır. Kelime-i şehadet, öyle büyük bir beyandır ki, peygamberlere,
kitaplara, meleklere, kadere ve öldükten sonra dirilmeye inanmadan ibaret olan
imanın diğer beş rüknünden hiçbiri bu rükn-ü aslînin yerini tutamaz. Bu
rükünler de çok önemli iman esaslarıdır, bunları mutlak inkâr eden dinden



çıkar. Fakat, bunların bütünü bir araya gelse, yine de kelime-i şehadetin yerini
dolduramazlar. Kaldı ki, başörtüsü meselesi İslâm’ın o beş esası içinde de
yoktur; o muamelât kısmına ait ayrı bir farzdır; Allah’ın başka bir emridir.

Söz gelmişken, bir hususu belirtmek lâzım: Bir insan başı açık gezdiğinden
dolayı küfre girmez. Zaten, şimdiye kadar hiç kimse “Başı açık gezen küfre
girer!” demedi. Böyle söyleyen birini hiç duydunuz mu? Çarşıda, pazarda,
sokakta, mecmuada ya da gazetede, “Başı açık dışarı çıkan kâfir olur!”
dendiğine şahit oldunuz mu? Kur’ân’ın bir emrini yerine getirmeme başkadır;
Kur’ân’ı ve Kur’ân’a ait bir hükmü inkâr etme daha başka bir meseledir.
“Kur’ân’ın şu âyetini kabul etmiyorum!” diyen küfre girer, dinden çıkar; girerse
girer, çıkarsa da çıkar; kimseyi alâkadar etmez.. bu, o şahsın tercihidir. Çünkü,
dünyevî hükümler açısından, bugün laiklik var, demokrasi var, hürriyet var,
düşünce hürriyeti var, inanç hürriyeti var... İnsan, ne olmak isterse onu olur;
buna kimse bir şey diyemez. Ne var ki, “Başı açık gezen kâfir olur” diyen de
duymadık; çünkü, dinde öyle bir hüküm yok.

Ebû Hanife Hazretleri, Fıkh-ı Ekber’inde, tâ o dönem itibarıyla, bu türlü
mesâili cem’ ederken, günah-ı kebâir işleyen, oruç tutmayan, namaz kılmayan
kimseler hakkında diyor ki ُهَمِحَر َءاَش  ِْنإَو  َُهبَّذَـع  َءاَش  ِْنإ   – “Allah dilerse
affeder, dilerse de azap eder!”6 İmandan sonra en önemli bir rükündür namaz;
“Namaz kılmayanın hükmü merduttur.” demişler.7 Fakat, namaz kılmayan ve
oruç tutmayan da dahil, günah-ı kebâir işleyen insanlar için “Allah dilerse
bağışlar, dilerse cezalandırır.” diyor. İmam Azam Ebû Hanife Hazretleri, bu
sözü kendine ait bir cüret ve cesaretle söylemiyor; onu Resûl-i Ekrem
Efendimiz’in hadis-i şerifine dayanarak ifade ediyor.8 Evet, bir emrin gereğini
yerine getirmeyenleri Allah ister bağışlar isterse de azaba düçar kılar; o
Allah’ın bilebileceği bir husustur.

İşte, ilâhî bir emri uygulamayan kimseler hakkında mü’minin akîdesi budur;
dolayısıyla da, bu esasa göre, başı açık gezen kâfir olmaz. Fakat, Kur’ân’a ait
bir hükmü inkâr eden ve “Ben bunu kabul etmiyorum; dâl bi’l-ibare, dâl bi’l-
işare, dâl bi’d-delâle veya dâl bi’l-iktiza, delâleti ne olursa olsun, ben bunu
kabul etmiyorum!” diyen kimse iman dairesinde sayılmaz. Ona da kimse bir şey
demez; herkes istediği gibi düşünebilir, dilediği gibi yaşayabilir. Ne var ki,
Usûlü’d-din açısından, dinin emrini inkâr eden kimse artık mü’minler arasında
mütalâa edilemez.

Zannediyorum, az önce de değindiğim gibi, bütün bu tartışmalar alan
ihlalinden kaynaklanıyor. Diğer sahalarda uzmanlık, ihtisas ve araştırma bir
esas kabul ediliyor; fakat, ne gariptir ki, dini mevzulara aynı hassasiyetle



yaklaşılmıyor. Meselâ; bir kimse, tıbba dair ahkâm kesse; “Midemde şöyle bir
ağrı var!” diyen adama hemen “Psikosomatik bir rahatsızlık, efendim; sizde çok
kuvvetli bir sinir var, ondan dolayı mideniz durmadan asit ifraz ediyor.”
cevabını yapıştırsa, ona ne denilir?!. Oysa, bu çok basit bir meseledir; gayrı
halka da mâl olmuş bir ihtimaldir ve bugün –doğru bir davranış olmasa da–
herkes bunu kullanmaktadır. Fakat, böyle bir meselede bile, bir gastroentrolog,
“Be adam, haddini bil; bırak da ona ben karar vereyim!” dese sezâ değil midir?

Bir başkası, “Şu Kuzey Irak’taki bombalamalar yanlış yapılıyor, orada şöyle
değil de böyle bir strateji uygulamak lâzım; meselâ, mağaralara arkadan değil
de önden yaklaşılmalı!..” dese, acaba ona nasıl mukabele edilir? Kaldı ki, bu
da büyük ölçüde hemen herkesin aklının erebileceği türden bir iştir. Uçağınız
var, onların göstergeleri var, haritalarınız var, hedeflerin fotoğrafları ve
koordinatları var; sonra istihbarî bilgiler de veriliyor... Bunca yardımcı
argümanla bir vazife yapılıyor. O işten azıcık anlayan insanlar bile o mevzuda
bazı şeyler söyleyebilirler. Fakat, yine de, o konuda uzman olmayanların
konuşmaları kıymetsiz ve yakışıksız sayılır.

İşte, din de bir uzmanlık mevzuudur ve onun sahasına giren bir meselede de
ancak işin uzmanları hüküm serdetmelidirler. Sen Kur’ân’ı bilmiyorsan, sünnet-
i seniyyeden habersizsen, “Edille-i şer’iye kaçtır?” diye sorulduğunda cevap
veremeyecek hâldeysen, hatta temelde bunları inkâr ediyorsan... fakat, yine de
kalkıp ahkâm kesiyorsan, sana da “Haddini bil, a be küstah!” dense çok mu
söylenmiş olur? Hani bir lâhikada geçtiği gibi; adam hem “Kur’ân’ın 140 küsur
sûresi...” diyor hem de İslâm’a dair hükümler veriyor.9 İşte bu mantığa “pes”
doğrusu!.. Allah’ın Kitabının içinde kaç tane sure olduğunu bilmiyor ama
ahkâm kesiyor. Madem, başka sahaları ihlâl edenlere “Ayıptır, haddini bil!”
denilmesinde bir mahzur görülmüyor, bu meselede de haddini bilmezlere
“ayıp” denmesi gerekmez mi? “Ulu orta konuşmakla çok ayıp ediyorsunuz?”
sözü yerinde olmaz mı?

Aslında, bu konuda öyle ayıplar yapılıyor ki, “ayıp” sözü de yapılanları
ifade etmeye yetmiyor. Hemen herkes ulu orta konuşuyor. Sen profesör
olabilirsin. Fakat, Kur’ân hakkında, din mevzuunda ihtisasın yoksa, o alanda
senin adın câhildir. Senin sahanda, fiziğinde, kimyanda, matematiğinde,
astrofiziğinde, jeolojinde, antropolojinde ben kalkıp bir şey iddia etsem, “Sen
sus bre câhil!” der misin, demez misin? Öyleyse, sen de bana bir hak
veriyorsun; “Allah aşkına, Peygamber hatırına, inandığın bilim insanlığı
hürmetine, sen de bilmediğin mevzuda söz söyleme a be câhil!..” dememden
dolayı gücenmemeli ve haddini bilmelisin!..



Din ile İlim Kavgalı mı?
Bu, meselenin bir diğer yanı da şudur: Ülkemizde ilmî ve teknik kalkınmaya

hizmet etmesi gerekenler, üniversitelerin din ve inanç değil, bilim yeri
olduğunu söyleyerek başörtüsüne karşı çıkıyorlar. Ne yazık ki bunu, bilimi en
öne alan insanlar yapıyorlar. Galiba, nasıl bir tenakuz ve çarpıklık ortaya
koyduklarının farkına varamıyorlar.

Batı’da uzun süren çatışmalar sonunda din ile bilimin arası ayrılmış;
Descartes çıkmış, “Buraya kadar bilimin, şuraya kadar da dinin sahasıdır”
demiş. Bugün üniversitelerimizde benimsenen de bu. Gerçi böyle bir ayrılık,
Müslümanlar olarak bizim inanç sistemimizde de, ilme bakışımızda da,
tarihimizde de yoktur. İlim ve din, bizde aynı mânânın iki farklı ifadesinden
ibarettir. Biri zihnin, diğeri kalbin ışığı olarak kabul edilmiştir. Nitekim bizim,
Batı’da Rönesans’ın ve ilimlerin gelişmesine zemin teşkil eden, bu gelişmeye
dinamikler sağlayan muhteşem bir ilim tarihimiz vardır. Dahası, İbn Sina,
Zehravî, Birunî, Harizmî, İbn Heysem gibi bu tarihi dolduran on binlerce ilim
adamının pek çoğunun iyi dindar, hatta sufi oldukları görülmektedir. Çünkü, din
ve ilim, bizim tarihimizde birbiriyle iç içe yer almıştır, hiçbir zaman
çatışmamıştır.

Dolayısıyla, “Bir insan, dine bağlı ise ve başını örtüyorsa, bu insan ilim
yapamaz, ilim insanı olamaz” demek; üniversite öğrencilerinin başörtüsü
takmalarını üniversitelerin ilim yuvaları olmasına aykırı görmek, bir ilim
adamına asla yakışmayan bir tavırdır. Kaldı ki, hepimiz biliyoruz, Galileo da,
Newton da, Laplace da ve daha pek çokları da dine karşı değillerdi; hatta
içlerinden bazıları ciddî derecede dindardı. Ezcümle, Eddington’u nereye
koyarsınız? Şayet, dindar yaşamakla ilim yapmayı birbirine zıt olarak mütalâa
ederseniz, ilim âleminin başının taçlarından olan Einstein’e da muhalefette
bulunmuş; din ile ilimden birini kör, diğerini topal yapmış olursunuz.

Bu itibarla, bizim ilim ile din kavgası ya da ilim adamları ile din erbabı
çatışması diye bir meselemiz yoktur, hiç olmamıştır. Hususiyle, bizde “âbâ-i
kenâise” benzeri bir sınıf bulunmamaktadır. Toplumumuzun şu andaki durumu
itibarıyla, bir müessesenin birleştiriciliğine ve yönlendiriciliğine ihtiyaç
görüldüğünden, bir maslahata binaen ve konjonktürel olarak Diyanet İşleri
Başkanlığı mevcuttur. Fakat, bu kurumun başkanından başkan vekillerine,
müftülerinden imamlarına kadar hiçbir insanın kutsal sayıldığı vâki değildir.
Bizde “Falan adam, şunca sene Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı; gelin bir din
heyeti olarak, âbâ-i kenâisenin yaptığı gibi, biz de onu aziz ilân edelim; kutsal
yerlerden bir yere gömelim ve sonra da gidip ruhundan istimdatta bulunalım!”



şeklinde bir düşünce bile varlık sahasına hiç çıkmamıştır. Bizim inancımıza
göre; bir din adamıyla halktan birisi arasında hiçbir fark yoktur. Belki, halkın
dinî ilimlere saygısının icabı olarak ilim adamlarına hürmet meselesi vardır; o
da milli terbiyemizin gereğidir. Dolayısıyla, bizde hiçbir zaman var olmayan
din ile ilim ayrımı ya da din erbabı ile ilim adamı çatışması meselesini varmış
gibi görmek ve göstermek cehaletin daniskasıdır. Din ile devletin ayrılığı
prensibine bağlı olan laikliğin, din ve ilim ayrımına karıştırılması ise ayrı bir
cehalettir. Hele bunun koca koca adamlar tarafından ifade edilmesi, şu anda
ülkemizde ilmin nerede olduğunu gösteren bariz ve beyyin bir delildir.

Diğer taraftan, tesettür karşıtı tavır ve sözler laikliğe de aykırıdır. Zira
laikliğin temelini, dinin devlete devletin de dine müdahale etmemesi, hatta
devletin din hürriyetini sağlaması prensibi teşkil eder. Bu sebeple, başörtülü
bir kızımızın üniversitede ilim tahsili yapması lâikliği yıkmaz; cumhuriyete de
demokrasiye de hiçbir zarar vermez. Tam tersine, bunları güçlendirir. Zaten
tesettüre riayet edenler de, dinî inançları gereği başlarını örtmeyi, haklı olarak,
hem laikliğin, hem cumhuriyetin, hem de demokrasinin korumaya aldığı din ve
vicdan, hatta düşünce ve düşünceyi ifade hürriyeti içinde mütalâa ediyorlar.
Problemi çözmek isteyenler de meseleye bu açıdan yaklaşıyorlar. Yoksa ne
kızlarımız, laikliğe, cumhuriyete, demokrasiye karşı çıkmak için başlarını
örtüyor, ne de çözüm arayanlar bunlara karşı olsun diye başörtüsünü serbest
bırakmaya çalışıyorlar.

Bu bakımdan, şayet bazı kimseler başörtüsüne –hangi ad altında olursa
olsun– karşı iseler, bunu açıkça söyleyebilmeli; onun neden takılmaması
gerektiğini aklî, mantıkî ve ilmî olarak ortaya koymalı ve insanları bu suretle
ikna etmelidirler. Bunu yapmaya çalışırken de, kendileriyle tenakuza
düşmemeye, ülkeyi kavga ortamına çekmemeye, yakışık almayan protestolara
kalkışmamaya ve tepkilerini medenî bir şekilde seslendirmeye dikkat
etmelidirler. Yoksa protestolar, ülkeyi kavga ortamına sürüklemeler, darbe
hatırlatmalarında bulunmalar, tehditler, yakışıksız üslûplar ve ihtilâl günlerine
özlem duymalar, fikrî yetersizliğin, ilmî kifayetsizliğin ve marjinalleştikçe
hırçınlaşmanın değişik şekillerdeki ifadelerinden başka bir mânâ
taşımayacaktır.

“Baskı Olur” Sözleri
Provokasyon Hazırlığı mı?
Mevzu ile alâkalı olarak çok önemli bir ikazda bulunmak istiyorum: İslâm’da

namaz, başörtüsünden çok daha mühim olduğu hâlde, şimdiye kadar Türkiye’de



hiçbir namaz kılan kılmayana baskıda bulunmadı. Ramazan’da doğruluğu
şüpheli birkaç haber çıktıysa da, kimseye oruç baskısı yapılmadı. Hacca
gidenler gitmeyenleri “Siz neden gitmiyorsunuz?” diye sorgulamadı. Her
Kurban Bayramı öncesi onca menfî yayınla Kurban aleyhinde olunmasına
rağmen, hiçbir Müslüman, kurban kesmeyenlere “Neden siz de
kesmiyorsunuz?” diye saldırmadı. Bırakın bunları, hiçbir samimî dindar, içki
içen, kumar oynayan ve her türlü günahı irtikap edenlere de, nasihatta bulunmak
dışında bir şey demedi. Kızlarımızın başını örterek okuyabildiği yıllarda,
şimdilerde dile dolanan “başörtüsü baskısı” türünden hiçbir hâdise olmadı.
Bundan sonra olacağına da, başlarını örtmeyen kızlarımız dahi ihtimal
vermiyorlar.

Gerçek bu iken, dahası asıl mağduriyete daha çok dindarlar maruz
kalıyorken, inancının gereğini yapmak isteyenlere uygulanan bir baskı
senelerdir devam etmekteyken ve hâl-i hazırda da varken, “Başörtüsü serbest
bırakıldığında başını örtmeyenlere baskı olur!” demek, aslında bir kısım
garazları ve yapılabilecek bazı provokasyonları akla getirmektedir.
Binaenaleyh, eğer başörtüsü kanunu Meclis’ten geçerse –ki, bu kanunu kabul
edip etmemek Meclis’in, onu tasdik edip etmemek de Cumhurbaşkanı’nın
selâhiyeti içindedir– ve kızlarımız üniversitelerde başörtülü okuma imkânına
kavuşursa, önceki dönemlerde şahit olduğumuz üzere, ciddî provokasyonlar
sahnelenebilir. Belli yerlerde kendilerine çarşaf giydirilmiş bazı vazifeli
erkekler ve tesettüre sokulmuş bazı vazifeli bayanlar, başlarını örtmeyen
kızlarımıza rahatsızlık verebilirler; sözlü, hatta fiilî tacizlerde bulunabilirler.
Bu konuda fevkalâde endişeliyim ve hususiyle rical-i devlet arasında bu
husustan mesul bununanların çok dikkatli olması gerektiğine inanıyorum.

Evet, bazı kesimler, başlarını örtüp üniversiteye giren kızlarımızın, başları
açık öğrencilerle yaka paça olacakları ihtimalinden bahsediyorlar. Böyle bir
ihtimali dillendirenlere sadece “insaf” demek geliyor içimden. Zira, bizim
insanımızın aklı başındadır. Bu meseleyi sağda solda büyüten sadece bir
şirzime-i kalîldir, oligarşik bir azınlıktır. Öteden beri sürekli ifsada çalışan,
hemen her hayırlı işi bozan, belli şeylerin rengine, desenine dokunan ve hep
fitneye kilitli bulunan şerirlerin dışında insanımızın açığı kapalısı el ele
dolaşıyor. Başı örtülü olanlarla olmayanlar çarşıda, sokakta her zaman
beraberler, arabanın koltuğunda yan yana oturuyorlar; birbirlerine tebessüm
edip güzel güzel konuşuyorlar. Rastgele bir tarafa baksanız; toplumun içinde
açık da göreceksiniz kapalı da; hem tam açığı da var, çarşaflısı da; dekolte
kıyafetlisi de var, başına iki tane örtü koymuş olanı da. Dahası, bunların ne
yüzlerinde ne de sözlerinde problem ifade edebilecek bir eda mevcut. Şimdiye



kadar kimse kimseyle yaka paça olmadı, kimse kimsenin saçını yolmadı ve
kimse kimsenin entarisine arkadan asılmadı.

Öyleyse, –afedersiniz– felâket tellallarına sormak lâzım: Siz neye binaen bu
türlü kavgaların olabileceği konusunda fikir yürütüyorsunuz?!. Millette o
duyguyu oluşturmaya mı çalışıyorsunuz?!. “Ne duruyorsunuz, kavga edin!” der
gibi bir kısım argümanlar ortaya atarken ne umuyorsunuz?!.

Aslında, toplumumuz bu mevzuda gerçekten çok olgun. Ne çarşafsızı
çarşaflıya ilişti, ne de kapalısı açığa. Medyaya aksedenler ise, tamamen bir
provokasyonun ayak sesleridir. Bu güne değin hiç örneği görülmediği hâlde,
tam da başörtüsü tartışmalarının alevlendiği şu günlerde, şehrin ortasında ve
dindarların gözlerinin içine baka baka çarşaf yakmanın başka bir açıklaması
olabilir mi? Çarşaf, bizim toplumumuzda bir dönemde kadınların çokça
kullandığı, en azından köyde kentte giydiği, geleneksel ve milli kıyafet gibi
gördüğü bir örtüdür. Çarşaf, çoğu bölgelerimizde dinî hayatın bir unsuru
olmaktan ziyade geleneksel bir kıyafet olarak kabul edilmekte ve hâlâ çokça
giyilmektedir. Millete bu kadar mâl olmuş bir örtüye karşı böyle bir saldırı
yapıldığından dolayı, yerinde rahat duran insanlarda bile –çarşaf giymese de–
tepki duygusu uyanır; onlar da “Yahu, bu bize aitti” derler, çarşafa ilk uzanan
işgal güçlerinin kirli ellerini hatırlarlar. Bir devirde senin nenen de, nenenin
nenesi de çarşaf giyiyordu. Manto yoktu; bir dönemden sonra manto yaygınlaştı,
ona da kimse itiraz etmedi. Bu itibarla, aklı başında insanlar bu türlü tahriklere
ön ayak olmazlar. Demek ki, çarşaf yakma gibi protestolar, aslında toplumun
değişik kesimlerini karşı karşıya getirmek için düzenlenen provokasyonlardır.
Huzur bozucular milleti birbirine düşürmek için yarın bir yerde başörtüsü de
yakabilirler; hatta belki başı örtülü olanı yakmayı düşünenler de çıkabilir.

Ne ki, bazıları eski hasımlar gibi aynı kötülükleri yapmaya kalkışsalar da,
samimî mü’minler, o Hazret’in işgal güçlerine karşı kahramanca tavrını kıstas
kabul ederek, kat’iyen kendi vatandaşlarına karşı Sütçü İmam’lığa
yeltenmemelidirler. Hatta, onların ortaya koydukları çirkin tavır, davranış ve
hezeyana varan saldırganlığa aynıyla mukabele etmemeli; mukabele-i bilmisil
kaide-i zalimanesine girmemelidirler.

Hani birisi demişti ki; “İdarecilerin akılları başlarına geleceği âna kadar biz
başı kapalıyı üniversiteye sokmayız!..” Ben de şöyle diyeyim: Her şeyi
birbirine karıştıran bu insanların akılları başlarına gelinceye kadar, Hazreti
Mevlâna gibi kollarımızı açıp bunları bağrımıza basacağımız vaadinde
bulunmalıyız. Evet, kat’iyen kendi insanımıza karşı Sütçü İmam’lığa
kalkışmamalıyız. Sokakta, çarşıda, pazarda ve okulda meseleyi mülâyemetle
halletmeye çalışmalıyız.



Çatışma Yangın Gibidir
Çünkü, ülkemizin kavgaya tahammülü yoktur. Hususiyle Allah’a gönül veren

ve kendilerini milletimizin hayrına adayanların kavga ile işi olamaz;
olmamalıdır. Onlar, kendilerini en çetin bir çatışmanın içinde buldukları zaman
bile, hemen silm ü selâma dönmenin yollarını aramalıdırlar. Zira, Kur’ân-ı
Kerim, mü’minlere savaş içinde iken bile, “Karşı taraf, silm ü selâma, sulh ve
barışa yönelirse, siz de yönelin ve Allah’a tevekkül edin!”10 buyurmaktadır.
Kur’ân’ın söz konusu hükmüyle beraber, akıl ve mantığın yanında, ülkemizin
içinde bulunduğu şartlar ve umumî menfaatlerimiz de kat’iyen böyle
davranmayı gerektirmektedir. Zira, kavga, insanda akl-ı selim ve mantık
bırakmaz; dolayısıyla, küçük sebeplerle başlayan bir çatışmayı büyümeden
sona erdirmek her zaman mümkün olmaz.

Nitekim, Cahiliye şairlerinden İmruü’l-Kays, “İki şeyi siz başlatsanız da,
çoğu zaman durmasını istediğiniz yerde onları durduramazsınız: Yangın ve
kavga!..” der. Bu bakımdan da, soğukkanlılığımızı korumamız lâzımdır. Bu
türlü meselelerde ipleri germek hiç kimseye hiçbir yarar getirmez; sertlik,
sertlikten başka bir netice vermez. Hele bir de mesele kitle ruh hâletine sirayet
ederse, işte o zaman kavganın önünü alma imkânı hiç kalmaz.

Anlatıldığına göre; Köroğlu derdest edilip götürülürken, çevredeki insanlar
ona hakaretler yağdırır, sövüp sayarlar; onunla da yetinmez, bir de taşa tutarlar,
başından taş yağdırırlar. Köroğlu kan ter içinde yaşlı bir kadının önünden
geçerken, o da yerden bir taş alıp savurur. “Ana” derler, “Bu zalim sana ne
yaptı?” Kadıncağız der ki, “Ne bileyim evladım; herkes taşlıyordu, bir taş da
ben attım!” Bu menkıbe, kitle psikolojisini ifade etme açısından çok enfes bir
yaklaşım sunmaktadır. Şaşkınca ve şuursuzca, topluluğa ayak uyduran
kimselerin hâlet-i ruhiyelerini çok güzel yansıtmaktadır.. ve insanların pek
çoğunda hükmünü icra eden bu zaaf her zaman bazı kimselerce
kullanılmaktadır.

Bazı şer şebekelerinin liseli, üniversiteli gençleri nasıl kışkırttıklarını ve
kendi emellerine alet ettiklerini haberlerde seyretmiştim. Gençler diyorlardı ki:
“Okula geldiler, bize çok önemli bir mesele olduğunu söylediler; sonra
toplayıp buraya getirdiler, elimize şu sloganları tutuşturdular ve bizi şöyle
bağırttılar.” Bu türlü tahrikler her zaman olabilir ve şimdilerde de başörtüsü
bahane edilerek aynı oyunlar sahnelenmektedir. Buna şirretlik denir.. buna
toplumu birbirine düşürme denir.. buna milletin gelişmesini engelleme denir..
buna istikrarı baltalama denir.. buna Türkiye’nin dünyadaki itibarını darbeleme
denir.. buna Avrupa Birliği’ne girme sürecinin önünü tıkama denir.. buna koca



bir coğrafyadaki şuuraltı müktesebatımızı insanların kortekslerinden kazıma
denir.. buna düpedüz tahribat denir.. buna cinnet denir!..

Bazı kimseler duygu ve düşüncelerini usulüne göre ifade ediyorlar; onları
takdirle karşılıyorum. Fakat bazıları da bu cinneti istermişçesine, cidale
sebebiyet verebilecek ve toplum fertlerini karşılıklı harbe sevk edecek şekilde,
nifaka açık bir tarzda konuşuyorlar. Âdeta insanları karşı karşıya getirmeye ve
çatıştırmaya çalışıyorlar. Şahsen, hususiyle sivil toplum kuruluşlarında ve
siyasi teşkilatlarda yer alan insanlardan hiçbirinin bilerek Türkiye’ye kötülük
yapma niyetinde olduklarına ihtimal vermiyorum. Aralarına sızmış birkaç
istisnanın çıkması mümkün olsa da, siyasi gayr-i siyasi o toplulukların içinde,
“Biz şöyle davranalım da, şu Türkiye yerin dibine batsın!” mülâhazasıyla bu
kötülükleri yapacak karakterde insanların bulunacağını düşünmüyorum. Ne ki,
çok küçük zannedilen, ehemmiyet verilmeyen ve önemsiz görülüp yapılan öyle
şeyler vardır ki, bunlar, sonunda tamir edemeyeceğimiz büyük tahribata
sebebiyet verebilirler.

Ayrıca, görüyoruz ki, yıllarca uğraşıp, on binlerce şehit verdiğimiz, onu
bitirme yolunda pek çok millî serveti tükettiğimiz, sonunda dünya kamuoyunu
da nispeten yanımıza çekerek belli muvaffakiyetler kazandığımız terör belâsının
asıl merkezleri de başörtüsünün serbest bırakılacak olmasından endişe
duymaktadırlar. Çünkü, bu serbestliğin, Güneydoğumuzu teröre zemin teşkil
etmekten uzaklaştıracağından, bölge halkını terör örgütünden tamamen
koparacağından ve böylece terör örgütünün gücünü bütün bütün kaybetmesine
vesile olacağından korkmaktadırlar. Öyle ise, sorumlu mevkiinde bulunan
insanlar başta olmak üzere hepimiz, ülkemizin selâmeti adına bugünlerde her
zamankinden daha çok duyarlı davranmak; sağduyu dediğimiz akl-ı selim, hiss-i
selim ve mantık dahilinde hareket etmek mecburiyetindeyiz.

Hâsılı, ülkemizin bir istikrar ve kalkınma ortamını yakaladığı, hatta Asya,
Afrika ve Balkanlar gibi çok geniş bir coğrafyadaki milletlerin şuuraltında var
olan tarihî müktesebatı değerlendirebilecek bir konumu ihraz etmeye başladığı,
pek çok sahada önünün açıldığı bir zamanda her meselemizi konuşarak,
seviyeli bir üslûp içinde ve ülkemizin umumi menfaatlerini dikkate alarak
değerlendirmemiz ve çözmemiz elzemdir. Hangi siyasî görüşten ve hangi
müesseseden olursa olsun herkese güven kredisi kazandıracak husus da budur.
Yoksa, bu ülkeye bir defa daha çok büyük kötülük yapılmış olur.
1 Bkz.: Ahzâb sûresi, 33/6.
2 Bkz.: Hanefîler: es-Serahsî, el-Mebsût 10/152-153; el-Merğînânî, el-Hidâye 4/83; Şafiîler: en-Nevevî,

el-Mecmû’ 3/170; Mâlikîler: İbn Abdilberr, el-İstizkâr 2/201; Hanbeliler: İbn Kudâme, el-Muğnî
1/349-350.

3 Bediüzzaman, Mektubat s.319 (Yirmi Üçüncü Mektup, Beşinci Sual.



4 Tirmizî, salât 110; Ebû Dâvûd, salât 143; Nesâî, tatbîk  15.
5 “Allah’tan başka ilâh yoktur. Muhammed Allah’ın resûlüdür.” (et-Tayâlisî, el-Müsned s.60; İbn Hibbân,

es-Sahîh 1/382; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 7/34)
6 Aliyyülkârî, Şerhu’l-Fıkhi’l-ekber s.127.
7 Bkz.: el-Aynî, Umdetü’l-kârî 1/120, 181; el-Azîmâbâdî, Avnü’l-ma’bûd 2/115.
8 Bkz.: Müslim, hudûd 41; Nesâî, bey’at 9; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/240.
9 Bkz.: Bediüzzaman, Şuâlar s.383 (On Dördüncü Şuâ).
10 Enfâl sûresi, 8/61.



Rahmetin Müjdecisi
Soru: Kur’ân-ı Kerim’de peygamberlerin hem beşîr hem de nezîr oldukları

belirtilmektedir. Beşîr ve nezîr tabirlerinden maksat nedir? Günümüzde,
irşad ve tebliğ yolunda nezîr olmanın gereği yerine getirilirken nasıl bir
üslûp takip edilmelidir?

Cevap: Beşîr; güzel haberler veren, doğru yola teşvik eden, imrendirerek
iyiliklere yönlendiren ve mükâfat vaad ederek yüksek hedefler gösteren güleç
yüzlü müjdeci demektir.

Nezîr ise; muhtemel tehlikelere işaret eden, hata ve günahların kötü
neticelerini bildiren, sonuç itibarıyla haybet ve hüsrana varıp dayanan bir
yoldaki tuzaklara dikkat çeken ve böylece insanları felâkete düşmekten
sakındıran şefkatli uyarıcı mânâsına gelmektedir.

Beşîr ve Nezîr
Beşîr ve nezîr tabirleri birbirinin zıddı değil mukabilidir ve irşad

mesleğinde her ikisi de çok lüzumludur. Beşîr, bir yönüyle tergîb (teşvik etme,
isteklendirme, imrendirme) ifade etmektedir; nezîr ise terhîb (uyarma, tedbir
aldırma, uzaklaştırma) vazifesi gömektedir; bunlardan ilki recâya, ikincisi
havfe bakmaktadır; birinde ümitlendirme, diğerinde ise, sakındırma vardır. Bu
arada; bazı mealcilerin nezîr kelimesini korkutucu, tehdit edici ve gözdağı
verici şeklinde tercüme etmeleri kat’iyen yanlıştır; evet, nezîr tehdit eden ve
korkutan değil, tehlikeyi nazara veren ve uyarandır.

Kur’ân-ı Kerim’de, (bazen aynı kökten türetilmiş benzer sözcükler hâlinde
olmak üzere) pek çok yerde beraberce kullanılan bu iki kelime peygamberlerin
sıfatları sadedinde zikredilmektedir. Çünkü, peygamberler hem Allah’ın
rahmetini müjdelemişler, hem de azab-ı ilâhîyi haber vermişlerdir.

Allah’ın elçileri, evvelâ, Cenâb-ı Hakk’a gönülden inanıp O’nun emirlerine
itaat edenlerin nâil olacağı dünyevî ve uhrevî mükâfatları bildirmişlerdir.
İmanın bu dünyada saadete vesile olduğunu belirttikleri gibi, mü’minlerin ötede
de Cennet nimetlerine kavuşacaklarını müjdelemişlerdir. İnsanları Allah yoluna
çağırırken meseleleri zor göstermemeye, muhataplarını ürkütmemeye ve onların
içlerinde nefret duygularının uyanmasına sebebiyet vermemeye azamî dikkat
göstermiş; herkesi hikmetle, güzel ve makul öğütlerle Allah’ın dinine davet
etmişlerdir.

Sâniyen; hikmet ile tebliğin bir gereği olarak, zaman zaman eğri yolun
encamından bahisler açmış ve insanları kötülüklerden sakındırmışlardır. Bir



çobanın, gerektiğinde koyunlarına taş atıp onları tehlike mahallinden
uzaklaştırdığı gibi; peygamberler de, değişik ikaz vesileleriyle ümmetlerini
gafletten kurtarmaya ve tehlikelerden korumaya çalışmışlardır. Bu itibarla da,
onlar zorlayıcı, gözdağı verici ve korkutucu değil, sadece azabı ihbar edici ve
sakındırıcıdırlar.

Hak ile Nezîr
Mevlâ-yı Müteâl, her kavme bir peygamber gönderdiğini ve bütün

peygamberlerin aynı zamanda birer nezîr olduklarını beyan etmiştir. Bir âyet-i
kerimede mealen, “Muhakkak ki, Biz seni hak ile, hem bir beşîr hem de bir
nezîr olarak gönderdik. Zaten, (nezîr) uyaran bir peygamber gelmiş olmayan
hiçbir ümmet yoktur.”1 buyurmuştur.

Bu ilâhî beyandaki ِقَحْلِاب ّ  kaydı çok önemlidir; kısaca, “hak ile, gerçeğin ta
kendisine malik olarak” mânâsına gelen bu ifadeye bağlı kalındığında âyetten
şunlar anlaşılacaktır: Habîbim! Şüphesiz Sen hem beşîr hem de nezîrsin; fakat,
Sen insanları faydasız kuruntularla ümitlendirmediğin gibi, onları boş yere de
korkutmazsın. Kimi anne-babaların bir kısım öcülerden bahsederek “Aman
şunu yaparsan şöyle olur; bunu tutarsan böyle olur!” dedikleri ve böylece
çocuklarını korkutup onları bazı şeylerden sakındırdıkları misillü değildir
senin nezîrliğin. sen, kendince güzel gördüğün şeylere yönlendirmek ve yine
kendince çirkin kabul edip âkıbet itibarıyla tehlikeli gördüğün şeylerden
sakındırmak için masalları, üstureleri ve mübalâğalı ifadeleri kullanmaktan
berîsin. Evet, sen bir beşîr ve nezîrsin ama gerçeklerin en gür sesi Kur’ân-ı
Hakîm’in mükâfat ve mücâzat muhtevalı hakikatlerini bildiren, Cenâb-ı Hakk’ın
vaadlerini müjdeleyen, O’nun hak vaîdlerini haber veren, Hakk’ın mesajlarını
sabit birer gerçek olarak tebliğ eden ve böylece Hak namına hakka tercümanlık
yapan bir beşîr ü nezîrsin. Senin muştulu haberlerin de, tehlikelere dikkat çeken
sözlerin de hep Cenâb-ı Hakk’ın vahyine dayanmaktadır. Bu itibarla, sen
insanları hakikate yönlendirirken hakkı söyleyen bir beşîr olduğun gibi,
kötülüklerden ve su-i âkıbetten sakındırırken de yine hakkı gözeten bir
uyarıcısın.

Tabiî ki, diğer peygamberler de tebliğlerinde hep hakka bağlı kalmışlardır;
onların beşîr ve nezîr olmaları, müjdelemeleri ve sakındırmaları da hak
yörüngesinde cereyan etmiştir. Fakat, mutlak zikir kemâline masruftur;
dolayısıyla, gerçeğin ta kendisine malik olmanın ve hakka tercümanlığın
zirvesine tahtını kuran İnsanlığın İftihar Tablosu’dur. Müjdeleyerek ve ikaz
ederek hakikatleri anlatma mevzuu olgunlaşa olgunlaşa mükemmelliğe ulaşmış



ve âdeta Rehber-i Ekmel Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakka bağlı
bişaret ve nezaretiyle taçlanmıştır. Zira, Resûl-i Ekrem (aleyhi ekmelüttehâyâ)
sadece bir kavme değil bütün insanlığa, hatta topyekün kâinata bir rahmet
vesilesi olarak gönderilmiştir. O, insanların tamamı için hem ilâhî rahmetin
müjdecisi, saadet-i ebediyenin muhbiri, sonsuz merhametin habercisi ve Esmâ-
yı İlâhiye hazinelerinin keşşafı olan bir beşîrdir; hem de inanıp itaat
etmeyenlere ahiretin dehşetini, Cehennem ateşini, ilâhî azabı ve ebedî hüsranı
ihbar eden, “Burası çıkmaz sokak!” diyerek eğri yolun encamından sakındıran
bir nezîrdir. Nitekim, Cenâb-ı Hak, “Ey Resûlüm, Biz seni bütün insanlığa
rahmetimizin müjdecisi, azabımızın uyarıcısı olarak gönderdik, lâkin
insanların ekserisi bunu bilmezler.”2 buyurmuştur.

Uyarma ve Sakındırmada Üslûp
Aslında, Kur’ân-ı Kerim’in üslûbuna bakılacak olursa, tergîb ile terhîbin her

zaman birbirini takip ettiği görülecektir. Uzun surelerde makta’ların (belli bir
meseleyi ele alan daha kısa bölümlerin) birisinde imrendirme ve teşvik ihtiva
eden bir mevzudan bahsediliyorsa, genellikle öbüründe uyarma, tedbir aldırma
ve kötü âkıbetten alıkoyma mânâlarını da barındıran bir konu anlatılmaktadır.
Hatta peşi peşine gelen kısa sureler arasında da aynı münasebet söz konusudur;
önceki surede özendirme varsa, sonrakinde sakındırma bulunmaktadır.

Bu açıdan, müjdelemenin yanı sıra sakındırma yolunu da kullanmak irşad ve
tebliğ mesleğinin gereğidir. İnsanları hep iyiliklerin peşinde bulunacakları bir
koridorda yol almaya, ömür boyu imanın lezzetini duyacakları bir atmosferde
yaşamaya ve ufukta da her zaman Cennet’in tüllendiğine şahid olmaya
imrendirmek; kezâ, sonu felâkete çıkan bir dehlizde yürümekten onları
alıkoymak, o dehlizin giriş kapıları sayılan günahlara karşı içlerinde tiksinti
hâsıl etmek ve şayet o boğucu havadan uzak kalmazlarsa ebedî hüsrana
uğrayabileceklerini onlara hatırlatmak lâzımdır.

Ne var ki, insanlar fıtrat itibarıyla farklı farklıdırlar; bazıları
imrendiricilikle harekete geçmeye daha meyyal olurlar; kimileri de içlerindeki
âkıbet endişesinden dolayı sakındırma metoduyla hayırlı işlere daha bir
sarılırlar. Dolayısıyla, mürşid ve mübelliğ, muhatabının karakterini ve mizacını
gözetmeli; kime, nerede, ne ölçüde müjdeleyici ve ne nisbette uyarıcı olması
gerektiğini çok iyi belirlemelidir. Şüphesiz niyetin sağlamlığı, ihlâs, samimiyet
ve adanmışlık ruhu gibi dinamikler pek önemli birer meseledir; fakat, tebliğ ve
irşadda üslûbun da bambaşka bir yeri ve ehemmiyeti vardır. Şayet dava-yı
nübüvvetin vârisleri bu espriyi kavrayamazlarsa, irşad mesleğinde olmadık
falsolar yapmaktan kurtulamayacaklardır. Rehber-i Ekmel Efendimiz’in sözleri



ekseriyetle objektiftir; umum halk nazara alınarak dile getirilmiş ifadelerdir.
Fakat, muhataplarının özel hâllerine göre, Söz Sultanı’nın farklı farklı
beyanlarıyla ve üslûplarıyla da karşılaşmak mümkündür. Resûl-i Ekrem
(aleyhissalatü vesselâm) bazı kimselere hitap ederken hem farklı argümanlar
kullanmış; hem de karşısındaki insanın ruh hâletine göre, bazen tergîbi bazen de
terhîbi öne çıkarmıştır. Kimi zaman beşîr olmanın gereğini ortaya koymuş; kimi
zaman da tam bir nezîr üslûbuyla ikazlarını ard arda sıralamıştır. Üslûp ayn-ı
insandır; İnsan-ı Kâmil olan Allah Resûlü bir beşîr ü nezîr için hayatî
ehemmiyeti bulunan üslûp meselesinde en mükemmel misali temsil ve talim
buyurmuştur.

“Ashabımı Bana Bırakın!..”
Hadis kitaplarında nakledilen şu hâdise üslûp meselesine ışık tutucu

mahiyettedir: Bir gün, yeni Müslüman olmuş birisi, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-
Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz’in huzuruna girerek O’ndan
yardım talep etmişti. Hiç kimseyi eli boş döndürmeyen Allah Resûlü, o adama
da bazı şeyler vermişti; fakat, adam hoşnutsuzluk izhar edip edep sınırlarını da
zorlayarak daha fazlasını istemişti. Bunun üzerine, ashab-ı kiramdan bazıları,
saygısızlığını cezalandırmak maksadıyla o şahsın üzerine yürümüşlerdi. Fakat,
Peygamber Efendimiz onlara mani olmuş ve başka şeyler de verip o adamı
memnun etmişti. Sonra da sahabîlere dönüp şöyle buyurmuştu: “Benimle bu
köylünün hâli kaçan bir deve ile sahibinin durumu gibidir. İnsanlar devenin
peşinde koşar, hep beraber onu yakalamaya çalışırlar ama deve kalabalıktan
daha çok ürker ve var gücüyle kaçar. Sonunda hayvanın sahibi, ‘Devemi
benimle baş başa bırakın.’ diye seslenir; eline bir tomar ot alarak ona ön
tarafından yavaş yavaş yaklaşır ve sonuçta devesini sakinleştirerek boynuna
zimamı vuruverir. Eğer siz de o adamı bana bırakmasaydınız onu iyice
uzaklaştırmış ve ateşe atmış olurdunuz. Benimle ümmetimin arasına
girmeyin, ashabımı bana bırakın!”3

Demek ki, üslûp hatası yaparak insanları Allah’ın dininden ve Resûl-i
Ekrem’in şefkat ikliminden uzaklaştırmak Allah Resûlü ile ümmetinin arasına
girmektir. Bu itibarla, insan, yanlış bir üslûptan (daha doğrusu üslûpsuzluktan)
dolayı kulları ile Yüce Yaratıcı’nın, ümmeti ile Allah Resûlü’nün arasına
girmiş olmaktan çok korkmalıdır. Bir deveyi yakalamanın bile bir üslûbu varsa,
çok farklı tabiatlardaki insanlara hak ve hakikatleri anlatmanın da mutlaka bir
üslûbu olmalıdır. Şahısların fıtratları da nazar-ı itibara alınarak herkes için en
uygun üslûp tespit edilmeli ve farklı argümanlar kullanılmalıdır. Aksi hâlde,
dine çağırma ile dinden kaçırma öyle birbirine karışır ve Sonsuz Nur’a koşması



beklenenler O’ndan o denli uzaklaşırlar ki, onları bir daha döndürmek hiç
mümkün olmaz.

Evet, bir kere kaçırılanı geri getirmek çok zordur. Öyle insanlara şahit
olmuşumdur ki, “Bir bayram namazı bana namazı da, Allah’ı da terk ettirdi!..”
diyenini bile duymuşumdur. Bu sözü işitince çok şaşırmışımdır; kendi kendime
“Namaz, namazı nasıl terk ettirir?” demiş ve hayretimi seslendirmişimdir.
Meselenin aslını öğrenince de üzüntü ve kederden iki büklüm olmuşumdur.
Adamcağız, “Hiç olmazsa bir bayram namazında camiye gideyim!..” demiş ve
saflar arasında yerini almış. Fakat, köhne düşünceli bir gırtlak ağasının abuk
sabuk konuşmasına şahit olmuş; âkıbeti hakkında Cehennem’den başka bir
ihtimalin kalmadığına dair sözler duymuş, anlatılanlardan dolayı iyice
ümitsizliğe düşmüş ve “Din bu ise, bunu kabul etmem mümkün değil!..” deyip
bir kere camiden kaçmış.. sonra “Acaba bu meselenin doğrusu nedir?” diye de
düşünmemiş; işin aslını sorup öğrenme ve yanılgıdan kurtulma yoluna gitmemiş.
Dahası, bir arayışa koyulmuş; bir bâtılı hak zannedip içine girmiş ve boğulmuş.
Hazreti Üstad’ın ifadesiyle, “İnsan fıtraten mükerrem olduğundan hakkı arar.
Bazen bâtıl eline gelir, hak zannederek koynunda saklar. Hakikati kazarken
ihtiyarsız dalâlet başına düşer; hakikat zannederek başına geçirir.”4 İşte, o da
öyle yapmış; hakkı haktan kaçarak aramış ve bir bâtıla saplanıp kalmış.
Şüphesiz, yanlış yapmış, hatalı davranmış; iradesinin ve aklının hakkını
vermemiş ve neticede imanın vaad ettiği güzelliklerden nasipsiz yaşamış.

Fakat, acaba onun bu kaçkınlığında –sebepler açısından– üslûpsuz adamın
hiç mi payı yok? Acaba, irşad usûlünü bilemeyen o şahıs Resûl-i Ekrem ile
ümmetinin arasına girmiş sayılmaz mı? Ve acaba halka hitap eden o insan, bir
bayram sabahında nezîr olmaktan ziyade tam bir beşîr gibi davransaydı ve
müjdeleyici, imrendirici, teşvik edici konuşsaydı, ilk kez camiye gelenlere
ikinci bir adımı attırma fırsatını daha güzel değerlendirmiş olmaz mıydı?

Çocuklara Karşı Hep Müjdeleyici Olunmalı!..
Ayrıca; âyet-i kerimelerde beşîr kelimesinin nezîrden önce zikredilmesinde

de latîf bir nükte vardır: Tabiat itibarıyla ve ekseriyetle insanlar teşvikle iş
yapmaya daha açıktır. Salih amellere yönlendirme, güzelliklere imrendirme,
yüksek hedefler gösterme, müjdeleme ve sevdirme yoluyla toplumun büyük
çoğunluğunun gönüllerine girilebilir. Dolayısıyla, özellikle hümanizm
düşüncelerinin çok öne çıktığı bir dönemde insanlara hep bişaretle
yaklaşılmalıdır. Evet, Cennet’te herkese bir yer tahsis etme lâubâlîliğine
girilmemelidir ama tebliğ ve irşadda tebşîr (müjde verme, şevklendirme)
öncelikli olmaya özen gösterilmelidir.



Hususiyle, çocuklara daha ziyade müjdeleyici ve imrendirici olmak lâzımdır.
Evet, hakikatler her zaman kendi kıymetlerine uygun şekilde korunmalıdır;
fakat, meseleleri bir çocuğa anlatırken onun yaşına, zihin yapısına ve ruh
hâletine uygun bir dil kullanmak şarttır. Bir çocuğu karşısına alır almaz,
Cehennem’in ateş derelerinden, karanlık çukurlarından, dipsiz gayyalarından
bahis açan bir insan, baltayı taşa vurmuş, daha doğrusu baltayı taşa değil o
çocuğun kafasına vurmuş olur.

Çocuklara her fırsatta Allah’ın rahmetinin kuşatıcılığı ve Cennet’in
güzelliklerinin göz alıcılığı uygun bir üslûpla anlatılmalıdır. Onların tertemiz
gönüllerinde, Cenâb-ı Hakk’a karşı güven, itimat ve sevgi hisleri
coşturulmalıdır. İnsanların, hayvanların, en küçük yavruların ve hatta haşerâtın,
Allah’ın şefkat ve merhametiyle beslendiği vurgulanmalı ve çocukların
vicdanlarının şükür duygusuyla dolup taşması sağlanmalıdır. Onlar, ahireti,
dünyadaki nimetlerin asıllarını bulacakları bir mükâfat âlemi ve ölümü de o
âlemin giriş kapısı olarak görecekleri bir ufka ulaştırılmalıdırlar. Nur
Müellifi’nin ifade ettiği gibi, onlara, “Benim küçük kardeşim veya arkadaşım
öldü, Cennet’in bir kuşu oldu. Cennet’te gezer, bizden daha güzel yaşar.”5

dedirtecek şekilde –en büyük teselli ve ümit kaynağı olan– Cennet fikri
kazandırılmalıdır. Çocuklar, şayet bir şeyden korkacaklarsa, sopadan, tehditten,
Cehennem azabından değil, Allah’ın sevgisini, ilâhî şefkati ve Cennet
mükâfatlarını kaybedeceklerinden korkmalıdırlar.

Hâsılı; müjdelemenin yanı sıra sakındırma yolunu da kullanmak irşad ve
tebliğ mesleğinin bir gereğidir. Bu itibarla da, dava-yı nübüvvetin vârisleri
beşîr oldukları aynı zamanda nezîrlik vazifesini de eda etmelidirler. Şu kadar
var ki, insan fıtratına en uygun din olan İslâm’da, tebşîr öncelik hakkına
sahiptir. Din-i mübîn “yüsr” (kolaylık) üzere vaz’edilmiştir; fıtratları ve
karakterleri gözetmeden, onu şiddetlendiren ve ağırlaştıran, dinin ruhuna aykırı
bir iş yapmış olur. Zira, kolaylık üzere bina edilmiş ve müsamahaya dayalı
gelmiş bu dini insanlara öğretirken zorlaştırmamak ve nefret ettirmemek,
bilâkis yaşanabilir olduğunu göstermek ve sevdirmek Resûl-i Ekrem (sallallâhu
aleyhi ve sellem) Efendimiz’in emridir. Bu itibarla da, her irşad eri
muhatabının hususiyetlerini göz önünde bulundurmalı; kime, nerede, ne ölçüde
müjdeleyici ya da ikaz edici olması gerektiğini çok iyi belirlemelidir.
1 Fâtır sûresi, 35/24.
2 Sebe sûresi, 34/28.
3 el-Bezzâr, el-Müsned 15/294; el-Mervezî, Ta’zîmü kadri’s-salât 2/931.
4 Bediüzzaman, Sözler s.767 (Lemeât).
5 Bediüzzaman, Sözler s.103 (On Yedinci Söz, Zeylin Bir Parçası, Mukaddime).



Biz, Hüsnüzanna Memuruz!..
Soru: Bir mü’minin düşünce dünyasında hüsnüzannın yeri ne olmalıdır?

Cenâb-ı Hakk’a ve insanlara karşı hüsnüzannın çerçevesi nasıl
belirlenmelidir?

Cevap: İnsan düşünce dünyasına göre şekillenen bir varlıktır. O, nasıl
düşünüyorsa, istidâdı ölçüsünde, öyle olmaya namzettir. İnsan, belli
mülâhazalar zaviyesinden eşya ve hâdiselere bakmaya devam ettiği sürece,
karakter ve ruh yapısı itibarıyla, yavaş yavaş o düşünce çizgisinde bir hüviyet
kazanır. “Güzel gören güzel düşünür;”1 güzel düşünen, ruhunda iyi şeylerin
tohumlarını inkişaf ettirir ve sinesinde kurduğu Cennetlerde yaşar gider.
Etrafına kendi karanlık dünyasından bakan, her şeye içinin çirkinliğinden bir is
bulaştıran ve dolayısıyla herkesten şikâyet eden bir kimse ise, hiçbir zaman
iyiyi göremez, güzel düşünemez ve hayatın hakikî lezzetini alamaz.

Denebilir ki; sebepler dairesinde, toprağın bağrında gelişen tohumlar için
toprak, hava, su ve bunları meydana getiren elementlerin tesiri neyse, insanın
güzel ahlâk ve karakterinin gelişmesinde de, düşünce ve niyetin tesiri aynıdır.
Çiçekler tohumlardan ve kuşlar yumurtalardan çıktıkları gibi, yüksek ruh ve
kusursuz karakterler de, güzel düşünce ve temiz niyetlerden meydana gelirler.
Dahası, nezih düşünce ve hâlis niyetleri sayesinde her an Cennet’in havasını
teneffüs ediyormuş gibi yaşayanlar, zamanla çevrelerine de aynı iklimin
kokusunu neşrederler; her tarafı ve her gönlü irem bağlarına çevirirler. Çirkin
düşünce ve fenâ niyetlerin esaretindeki kimseler ise, cennetâsâ atmosferlerde
dahi insanlara, yudum yudum kan ve irin içirirler.

Hüsnüzan İbadettir
Her zaman vicdana hoş gelen mülâhazalarla dolu olmanın ve bir kimse

hakkında müsbet kanaat beslemenin ıstılahtaki unvanı “hüsnüzan”dır. İyi niyet,
olumlu düşünce ve güzel görüş mânâlarına gelen hüsnüzan, insanın iç safvetinin
ve hayırhahlığının bir göstergesidir. Şahıslar ve olaylar hakkında
değerlendirmelerde bulunurken, olabildiğince iyi niyetli davranmak ve her
hâdiseyi hayra yormak salih bir mü’minin şe’nidir.

Biri hakkında kötü düşüncelere sahip olmaya ise “suizan” denir. Cenâb-ı
Hak, bir âyet-i kerimede, suizannın çirkinliğini ifade sadedinde, “Ey iman
edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zanların bir kısmı günahtır. Birbirinizin
gizli hâllerini araştırmayın.”2 buyurmuştur. Allah Resûlü (aleyhi
ekmelüttehâyâ) da, “Zandan kaçının. Çünkü zan, sözlerin en yalanıdır.



Tecessüste bulunmayın, birbirinizin gizliliklerini araştırmayın, birbirinizin
sözlerine kulak kabartmayın, birbirinizle rekabete girişmeyin, birbirinizi
çekememezlik etmeyin, birbirinize karşı kin gütmeyin ve sırtınızı dönmeyin;
ey Allah’ın kulları kardeşler olun!”3 demiş; tecessüsten, suizandan ve
kardeşliği zedeleyecek her türlü davranıştan uzak durmak gerektiğini ikaz
etmiştir. Ayrıca, Hazreti Sâdık u Masdûk Efendimiz, “Hüsnüzan sahibi olması,
kişinin kulluğunun güzelliğindendir.”4 buyurmuş; hâlis niyetli, müsbet
düşünceli ve güzel görüşlü olmayı İslâm’ı hazmetmenin, onda derinleşmenin ve
Allah tarafından görülüyor olma mülâhazasına bağlı yaşama enginliğinin bir
alâmeti saymıştır. Rehber-i Ekmel (aleyhissalatü vesselâm), ashab-ı kiramın
biatlarını kabul ederken, bütün mü’minlere karşı iyi niyetli olmak hususunda da
onlardan söz almıştır.

Nur Müellifi, dört büyük hastalığı sayarken, yeis, ucb ve gurur ile beraber
suizannı da zikretmiş ve insanın hüsnüzanna memur olduğunu belirtmiştir.5

Evet, insan, herkesi kendisinden üstün görmeli; nefsindeki bir zaafı ya da
çirkinliği suizan sâikasıyla başkalarına teşmil etme veya işin aslını ve hikmetini
bilmediğinden başkalarının bazı hâl ve hareketlerini kötüleme gibi yanlışlıklara
düşmemelidir. Binâenaleyh, selef-i salihînin hikmetini bilmediğimiz bir kısım
hâllerini beğenmemek de suizandır.. ve suizan, toplumun maddî-mânevî hayatını
zedeleyen bir şeytânî tuzaktır.

Gözlerim Yalan Söylüyor!..
Evet, biz hüsnüzanna memuruz ve hususiyle inananlar hakkında her zaman

güzel düşünmeye mecburuz. Bir başka münasebetle de anlattığım gibi, Tarikat-
ı Muhammediye üzerine yazılan şerhlerden biri olan Berika’nın müellifi İmam
Hâdimî, “Bir mü’mini fuhuş işlerken bile görsen, hemen onun hakkında
hükmünü verme. Gözlerini sil, ‘Allah Allah, o insan böyle çirkin bir işi
yapmaz; yoksa ben yanlış mı gördüm!’ de; dön bir kere daha ‘O mu?’ diye
kontrol et. O ise, ‘İhtimal yine yanlış gördüm’ de; bir kere daha, bir kere daha
gözlerini yalanla ve onları silip tekrar bak. Şayet o kötü iş üzerinde gördüğün
kimsenin düşündüğün şahıs olduğu hakkındaki kanaatin kesinleşirse, َلْوَح لَا 

ِمیِظَعْلا ِيِلَعْلا  ّ ّللِاب  ِهٰ َِّالإ  َة  َّوُق َالَو   de; ‘Yâ Rabbi! Onu bu çirkin hâlden kurtar,
beni de böyle bir günaha düşürme!’ diye dua et ve çek git.” diyor.6

Hazreti İmam’ı çok severim, ona karşı derin hürmetim vardır ama bu
sözlerini fazla bulurum. Zira, on defa gözlerini silip yeniden bakmaya ve o işi
tahkik etmeye hiç gerek yoktur. Çünkü ilk bakışta insanın içinde hâlâ bir şüphe
vardır ve bu şüphe, söz konusu insan hakkında verilecek kararın daha müsbet



olması için bir menattır. Eğer mesele tahkik edilirse, kesin hükme varmaktan
başka bir yol kalmayacaktır. Dolayısıyla, insan, gözüne bir çirkinlik iliştiği
zaman, tecessüs, teşhis ve tespit peşine düşmeden, o sevimsiz fotoğraflar
gönlüne akarak fuad kazanında eriyip bir hüküm kalıbına girmeden, hemen
sırtını dönüp oradan uzaklaşmalı; “Allahım günahkâr kullarını hidayete erdir,
beni de affet!..” demeli ve gördüğünü de unutmalıdır.

Aksi hâlde, o günahı işleyen kimse bir kere düşmüş olsa bile anında
doğrulup tevbe kurnasına koşmuş, günahlarını gözyaşlarıyla yıkamış ve
affedilmiş olabilir; fakat, ona şahitlik eden ve tecessüsle meseleyi derinleştiren
şahıs, hâdiseyi her hatırlayışında o çirkin fiili düşündüğünden dolayı zihin
kirliliğinden bir türlü kurtulamaz ve suizannın tahribatından azâde olamaz.

Dahası, toplum düzeni ve asayişin temini açısından hukukî şahitliğin belli bir
önemi ve yeri varsa bile, İslâm’da insanların ayıplarını fâş etme diye bir vazife
yoktur.7 Mehâsin-i ahlâk kuralları içinde başkalarının kusurlarını araştırma,
onları deşifre etme ve mahcup düşürme şeklinde bir madde yer almamaktadır.
Aksine, hata ve kusur avcılığı yapmak, günahları açığa vurmak ve insanları
tahkir etmek dinimizde ahlâksızlık sayılmıştır.

Bu itibarla da, bir insanın üzerinde on tane nifak belirtisi, bir tane de iman
emaresi olsa, biz yine o insan hakkında elimizden geldiğince hüsnüzan etmek
mecburiyetindeyiz. Evet, o şahıs, söz konusu mezmum sıfatlarından dolayı
kendi hesabına çok korkmalı ve âkıbetinden endişe etmelidir; ancak, biz,
kat’iyen onun hakkında münafık hükmüne varmamalıyız; suizanda isabet
etmektense hüsnüzanda yanılmayı seçmeliyiz. Tabiî ki, iman hizmetinin ve
umumun hukukunu gözeterek, üzerinde nifak alâmeti bulunan insanlara bir kısım
vazife ve sorumluluklar verip vermeme hususunda daha temkinli olabiliriz. Bu
hususta, Üstad Hazretleri’nin ortaya koyduğu “hüsnüzan, adem-i itimat”
prensibine göre hareket edip, Kur’ân hizmetinden onların da nasipdar olmaları
için, o türlü insanlara da bazı vazifeler verme ama onları mahremiyet
gerektiren yerlerden uzak bulundurma yoluna gidebiliriz. Böylece, hem amme
hukukunu korumuş hem de o insanların da çirkin sıfatlardan kurtulup samimî
birer mü’min olabileceklerine dair hüsnüzannımızın gereğini yapmış oluruz. Şu
kadar var ki, aynı mefkûreye gönül vermiş insanlar arasında hüsnüzannın ve
güvenin ana unsurlar olduğu; kesin bilgilere dayanmayan haberlerden, sudan
bahanelerden, bir kısım şüphe ve vesveselerden dolayı kardeşlerin birbirlerine
karşı asla itimatsızlık etmemelerinin gerektiği unutulmamalıdır. “Adem-i
itimat” mülâhazası tahdit altına alınmalıdır.

Töhmet Mahallinde Bulunmaktan Sakının!..



Ayrıca, her zaman hüsnüzanda bulunmak bir esas olduğu gibi, başkalarını
suizanna sevk edebilecek davranışlardan uzak durmak da çok önemli bir
düsturdur. Bazı insanlar, haklarında çirkin düşüncelere sebebiyet verebilecek
hâl ve hareketlerden gerektiği ölçüde kaçınmıyorlar; yeme-içmeleri, yatıp
kalkmaları, iş hayatları, kazançları ve beşerî münasebetleri açısından tenkit
edilebilecek tavır ve davranışlar sergiliyorlar. Dolayısıyla, suizanna açık
fıtratlarda kötü duyguları ve çirkin mülâhazaları tetikliyorlar. Oysa, hep
hüsnüzanna bağlı yaşamanın yanı sıra, herkesin kendi durumunu gözden
geçirmesi ve suizan uyaracak hâllerden sakınması da icap etmektedir.

Evet, töhmete yol açabilecek hususları, hususiyle de günümüzde tasvip etmek
kat’iyen mümkün değildir. Çünkü, bugün ferdîlikten ziyade şahs-ı mânevî söz
konusudur. Her Müslümanın tavır ve davranışının şahs-ı maneviye ve bütün
mü’minlere mal edilmesi mevzubahistir. Bundan dolayı, çok önemli gördüğüm
dualardan biri de, “Allahım bizim tavır ve davranışlarımızdan dolayı
kardeşlerimizi yere baktırma, şahsî hatalarımızla onları utandırma!..”
yakarışıdır. Zira, şimdilerde tek ferdin yakışıksız bir hareketi bütün inananlara
kredi kaybettirebilmektedir; tutarsız davranışlar sergileyen bir insan, bütün
Müslümanları zan altında bırakmaktadır.

Bu açıdan, günümüzde “ ِمَھُّتلا َعِضاَوَم  اوـُقَِّتا   – Sizi zan altında bırakacak
yerlerden uzak durun, töhmet noktalarında bulunmaktan sakının!..”8 mealindeki
hadis-i şerife bağlı hareket etmek eskiye nisbeten daha da hayatî bir ehemmiyeti
haizdir. Evet, töhmet fiillerinin cereyan edebileceği yerlerden, onlara götüren
duyguları tetikleyebilecek hâllerden ve bir lokma, bir kelime, bir dinleme ve
bir tecessüsle insanı özünden koparabilecek kaygan zeminlerden uzak durmaya
çalışmak gerektiği gibi, suizanna sebep olacak pespaye davranışlardan
kaçınmak ve kötü düşüncelerin oluşmasına meydan vermemek de lâzımdır. Şu
misal bu mevzuda bize yön tayin edici ve yol gösterici olmalıdır:

Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in itikâfta olduğu bir
gün, Safiyye Validemiz (radıyallâhu anha) kendisini ziyaret etmiş ve bir müddet
İnsanlığın İftihar Tablosu’nun yanında kaldıktan sonra hanesine dönmek üzere
müsaade istemişti. Nezaket âbidesi Allah Resûlü, muhtereme zevcesini
uğurlamak için onunla beraber dışarıya çıkmıştı ki, o esnada bir-iki sahabî
yanlarından geçmiş, kendilerini görmüş ama hiç duraklamadan oradan
uzaklaşmaya meyletmişlerdi. İki Cihan Serveri, derhal onları durdurmuş ve
Safiyye Validemiz’in yüzünü açarak, “Bakın, bu benim hanımım Safiyye’dir.”
demişti. Bunun üzerine, o sahabîler büyük bir mahcubiyet içinde, “Maazallah,
yâ Resûlallah! Sizin hakkınızda nasıl kötü düşünülebilir ki?” mukabelesinde



bulunmuşlardı. Rehber-i Ekmel Efendimiz’in cevabı şöyle olmuştu: “Şeytan,
insanın kan damarlarında sürekli dolaşır durur!”9

Evet, şeytan, insanla bu kadar içli dışlı olduğuna göre zihne pek çok şüphe
ve vesvese atabilir; en nezih kimseleri hiç olmayacak şekillerde suizanna
sürükleyebilir. Öyleyse, insan hem her zaman hüsnüzanna bağlı kalmaya
çalışmalı hem de suizanna sebebiyet verebilecek hâllerden fersah fersah uzak
durmalı ve hep temkinli yaşamalıdır.

Mevlâ-yı Müteâl Hakkında Hüsnüzan
Diğer taraftan, insanlar hakkında her zaman hüsnüzanna memur olan

mü’minlerin, Yüce Yaratıcı’nın muamelelerine karşı suizan ifade eden
hoşnutsuzlukları da asla düşünülemez. Bir mü’min her şeyden ve herkesten
evvel Mevlâ-yı Müteâl hakkında hüsnüzan sahibi olmalıdır. “Benim kulumla
maiyyet ve muamelem, onun Benim hakkımdaki zannına bağlıdır.”10

mealindeki kudsî hadis de Allah Teâlâ’ya hüsnüzan beslemenin ehemmiyetini
ve bunun ne büyük bir vesile-i necât olduğunu nazara vermektedir.

Rabb-i Rahim hakkındaki güzel mülâhazaların ötede nasıl afv fermanına
dönüştüğü bir hadis-i şerifte şöyle anlatılmaktadır: Amel sandığında hayr u
hasenâtının yanı sıra pek çok günahı da bulunan bir kulun hesabı görülür;
mizanda sevap kefesi daha hafif gelince, azap ehlinden olduğuna dair hüküm
verilir. Cezaya müstehak o kul derdest edilip perişan bir vaziyette, âdeta
sürüklene sürüklene mücâzat mahalline doğru götürülürken, ikide bir geriye
döner ve bir sürpriz bekliyormuş gibi etrafına bakınır. Cenâb-ı Hak,
meleklerine “Kuluma sorun bakalım; niçin geriye bakıp duruyor?” buyurur.
(Geriye bakma meselesi bizim anlayacağımız şekilde konuşmanın gereği
olarak, fizik âlemiyle alâkalıdır; yoksa, Zât-ı Ulûhiyet için mekân ve yön
mevzubahis değildir.) Adamcağız der ki, “Rabbim!.. Hakkındaki hüsnüzannım
böyle değildi; evet, âlem sevaplarla gelirken –maalesef– ben günah
getirdim; fakat, Senin rahmetine olan inanç ve itimadımı hiçbir zaman
kaybetmedim!.. Recâm oydu ki, bana da merhametinle muamele edesin ve
beni de bağışlayasın!..” İşte, bu mülâhazalar ve Allah Teâlâ hakkındaki
hüsnüzan, o insanın kurtuluşuna kapı aralar; neticede adamcağız “Kulumu
Cennet’e götürün!” müjdesini duyar.11

Kezâ, dâr-ı bekâya irtihalinden sonra, Ebû Sehl Hazretleri’ni, rüyada tarifler
üstü nimetler içinde yüzüyor görüp sorarlar: “Üstad, bu yüksek pâyeyi nasıl
elde ettiniz?” Ebû Sehl cevap verir: “Rabbim hakkında beslediğim hüsnüzan
sayesinde.”12



Aslında, bir mü’min hayatının her diliminde Allah Teâlâ hakkında
hüsnüzanna sarılmalı ve hep bu recayla yaşamalıdır. “Ben günahkâr olabilirim;
hatta hâlâ O’na ancak pamuk ipliği ile bağlı olduğum için her an bir kopukluğa
da düşebilirim. Fakat, O Gafûr ve Rahîm’dir; gufrân deryasına beni de
alacağına dair inancım kavîdir!..” demeli ve bağışlanacağı ümidini
beslemelidir. Şu kadar var ki, hüsnüzan ve reca duygusu insanı yeni yeni
günahlar işlemeye sevk etmemelidir. Hâlis bir mü’min, günahtan yılandan
çıyandan kaçar gibi kaçmalı; ezkaza bir cürüm işlemişse, o zaman da hemen
tevbeye koşmalı ve yarlığanacağını umarak mağfiret dilenmelidir. Bu meselede
çok hassas bir denge söz konusudur; günahlardan uzak durmak ile kazarâ bir
cürüm işledikten sonra yeise düşmemek arasında ince bir husus mevcuttur.
Zira, yeis günahtan daha büyük bir tehlikedir; “Artık benim işim bitti!” demek,
özünü gaflete salmak, mâsiyet bataklığında yuvarlanmak ve nihayet kendi
canına kıyacak kadar karamsarlığa kapılmak, bu hâle yol açan günahlardan
daha büyük bir cürümdür.

Hâlbuki insan, hangi hâl üzere olursa olsun, “Kur’ân-ı Kerim’de kendisini
Rahman u Rahîm isimleriyle vasfeden13 ve hayatını boşa harcayan kimselere
hitap ederken bile “kullarım” diyen bir Rabbim14 varken niçin ümitsizliğe
düşeyim ki!.. İşin doğrusu, böyle bir Rabb-i Rahim’e karşı günah işlemek de
çok yakışıksız oluyor. Öyleyse, bundan sonra mâsiyete nasıl girebilirim ki?!.”
diyebilmelidir. Evet, insan ne kendisini salmalı ne de ümitsizliğe düşmelidir.
Bilhassa yaşlılıkta ve ölüm anında reca hissini daha da coşturmalı ve Allah’a
yürürken O’nun hakkında hep güzel mülâhazalarla dolu bulunmalıdır. Nitekim,
Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, “Sakın, sizden biriniz
Allah Teâlâ hakkında hüsnüzan etmediği bir hâl üzere ölmesin.”
buyurmuştur.15

Ayr ı c a , “Kulum Beni nasıl zannederse, ona öyle muamelede
bulunurum!”16 mealindeki hadis-i şerifi dar bir çerçeveye hapsetmemek ve onu
daha şümullü olarak değerlendirmek gerekir. Evet, “Beni çeşit çeşit
nimetleriyle sevindiren, sırat-ı müstakîme yönlendiren, sürçmelerimi
bağışlayan ve günahlarımı yarlığayan bir Rabbim var.” demek, hüsnüzannın
ifadesidir. Fakat, bir de, hayatımız adına takdir buyurulan her meselede bizim
saadetimizin esas alındığına ve her şeyin bir profil gibi bizim üzerimize
işlenmiş olduğuna inanmak vardır ki, Rabbimiz hakkındaki hüsnüzannımızın
tamamiyeti bu inanca bağlıdır. Cenâb-ı Hak dilerse, bizi sürgün eder, sizi
başka bir imtihana tâbi kılar, bir başkasını zindana atar; ama ne yaparsa yapsın,
Rabbimizin her icraatı neticede bizim faydamızadır; hep bizi bir yere



celbetmeye, cezbetmeye ve ebedî mutluluğa ulaştırmaya matuftur. Namaz, oruç,
hac ve zekât gibi mükellef bulunduğumuz ibadetlerden zahirî belâ ve
musibetlere kadar mazhar olduğumuz ya da maruz kaldığımız her şey bizim
lehimize plânlanmıştır. İşte, bu hakikate gönülden iman etmek Mevlâ-yı Müteâl
hakkındaki hüsnüzannın doruk noktasını tutmaktadır.

Sözün özü; iyi niyet, müsbet düşünce ve güzel görüş, insanın gönül safvetinin
ve vicdan enginliğinin emaresidir. İnsan, bir kere başkalarını sorgulamaya
başlayınca sanık sandalyesine oturtmadık hiç kimse bırakmaz; daha baştan
hüsnüzanna yapışmazsa, herkesi ve her şeyi yargılamaktan uzak kalamaz.
Dolayısıyla, her fert nefsiyle hesaplaşırken –yeise düşmemek şartıyla– kendini
yerden yere vurmalı; fakat, diğer insanlar söz konusu olduğunda hüsnüzanna
sarılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, suizanda isabet etmektense hüsnüzanda
yanılmak daha hayırlıdır.
1 Bediüzzaman, Mektubat s.532 (Hakikat Çekirdekleri).
2 Hucurât sûresi, 49/12.
3 Buhârî, edeb 57; Müslim, birr 28.
4 Ebû Dâvûd, edeb 81; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/297.
5 Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.58 (Katre, Hâtime).
6 Bkz.: Hâdimî, Berîka 3/459.
7 Bkz.: Hucurât sûresi, 49/12.
8 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 3/36; er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 24/206.
9 Buhârî, i’tikâf 11, 12, bed’ü’l-halk  11, edeb 121, ahkâm 21; Müslim, selâm 23, 24.
10 Buhârî, tevhid 15, 35; Müslim, zikir 2, 19, tevbe 1.
11 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/21.
12 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/154.
13 Bkz.: Fâtiha sûresi, 1/1, 3; Bakara sûresi, 2/163; Neml sûresi, 27/30;...
14 Bkz.: Zümer sûresi, 39/53.
15 Müslim, cennet 82; Ebû Dâvûd, cenâiz 12; İbn Mâce, zühd 14.
16 Buhârî, tevhid 15, 35; Müslim, zikir 2, 19, tevbe 1.



Süt ve Fıtrat
Soru: Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in, Miraç’ta

kendisine ikram edilen içecekler arasından sütü tercih etmesine mukabil
Hazreti Cebrâil’in (aleyhisselâm) “Fıtratı seçtin!” demesi ne mânâya
gelmektedir? Fıtrat ile süt arasında nasıl bir münasebet vardır?

Cevap: Hadis-i şeriflerde anlatıldığına göre; Miraç’ta İnsanlığın İftihar
Tablosu’na bir kapta şarap, bir kapta süt ve bir kapta da bal getirilmişti. Allah
Resûlü sütü tercih edince, Cebrâil (aleyhisselâm), “Bu aldığın, fıtrata uygun
olandır; sen ve ümmetin fıtrat üzeresiniz!” demişti.1

Selim Fıtrat
Fıtrat kelimesi lügat itibarıyla hilkat, insanın yaratılışında var olan hususlar,

karakter, maya, tabiat, mizaç, peygamberlerin yolu, din-i mübîn, kalb-i selim ve
âdetullah mânâlarına gelmektedir. Bazı âlimler, fıtratı “ilk yaratılış” şeklinde
ele almış; bu anlayışlarını teyid etmek için Kur’ân-ı Kerim’de Cenâb-ı Hakk’ın
ismi olarak anılan ِضْرَْألاَو ِتاَوٰمَّسلا  ِرِطاَف   “Göklerin ve yerin Yaratıcısı.”2

tabirini nazara vermişlerdir.
Istılah açısından ise, fıtrat; her insanın Allah’a inanmaya ve O’na kulluk

etmeye meyilli bir hâl üzere yaratılması demek olup ulvî hakikatleri kabul ve
anlama kâbiliyetidir. İnsanın bütün organlarının, cevherlerinin, latîfelerinin ve
zahirî-bâtınî hâsselerinin (duyularının) bir yaratılış hikmeti ve her birinin
kendilerine has vazifeleri vardır. Tabiat itibarıyla, insan dünyaya gönderiliş
hikmetini anlama, ubûdiyete ait sorumluluklarını kavrama ve hep hayır peşinde
olma temayülüyle yaratılmıştır ki buna “fıtrat” denir. Bozulmamış fıtrat, sürekli
hakka müteveccih bir istikamet takip eder. Bu itibarla, selim fıtrata sahip insan,
kendini bildiği andan itibaren Hakk’ı tanımaya ihtiyaç duyar, devamlı O’nu arar
ve O’na kulluk sayesinde rahatlar.

Kur’ân-ı Kerim’in pek çok âyetinde fıtrata dikkat çekilmiş ve Resûl-i
Ekrem’in rehberliğinde insanlık Hak dine, yani fıtrat üzere yaşamaya davet
edilmiştir. Cenâb-ı Hak, mealen şöyle buyurmuştur: “Sen, bâtıl dinlerden
uzaklaşarak yüzünü ve özünü, hak din olan İslâm’a yönelt; Allah’ın insanları
yaratmasında esas kıldığı o fıtrata uygun hareket et. Allah’ın bu hilkatini
kimse değiştiremez. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların ekserisi bunu
bilmezler, anlamazlar.”3

Habîb-i Kibriyâ (aleyhi ekmelüttehâyâ) Efendimiz, “Her çocuk, İslâm’a



yatkın olarak, selim fıtrat üzere dünyaya gelir.” 4 buyurarak, her insanın,
yaratılış açısından lekesiz, tertemiz, iman ve İslâm’a en müsait bir hüviyette
doğduğunu belirtmiştir. Demek ki, eğer bir insan doğduğu anda yalnızlığa terk
edilecek ve kendisine hiçbir hâricî telkinde bulunulmayacak olsa, aklı ve
vicdanı onu Hak Din’e yani “tevhid”e götürecektir. Allah Teâlâ insana, iyilik
ve kötülüklerle dolu dünya hayatında iyilikten yana tercih yapabilecek bir
kabiliyet, bir vicdan ve bir irade vermiştir. Fıtratını korumuş ve bozulmamış
her insan iyiden yana tavır almaya ve Allah’ın âyetlerini akıl ve kalb yoluyla
kavramaya müheyyâdır.

Evet, insanın fıtratında iman aslî, küfür ise ârizî bir husustur. Ne var ki,
özünde temiz olan fıtrat, sonraki su-i istimaller neticesinde kirletilmiş olabilir.
Dolayısıyla, şayet, fıtrat korunamaz ve onun selâmetini muhafaza yolunda
gerekli tedbirler alınamazsa, insanın küfür cereyanlarından herhangi birisine
kapılıp gitmesi de mümkün ve muhtemeldir.

İşkembe ile Kan Arasındaki Mucize Gıda
Rehber-i Ekmel Efendimiz’in sütü tercih etmesi üzerine kendisine “Fıtratı

seçtin” denmesi, öncelikle beşerin ilk gıdasının süt olduğunu akla
getirmektedir. Süt en temel ve tabiî gıda maddesidir ki, insan dünyaya gelir
gelmez onunla beslenmeye başlamaktadır. Hekimler ve gıda uzmanları, sütün
terkibinde sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, bakır, kükürt ve
klor gibi madeni tuzlar ile protein, şeker ve yağ gibi besinlerin mevcut
bulunduğunu, bu hususiyetiyle onun hem hayatî bir beslenme kaynağı hem de
pek çok hastalık için şifa vesilesi olduğunu ifade etmektedirler.

Nitekim, Sâdık u Masdûk (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, “Yüce
Allah bir kişiye süt nasip ederse o kimse onu içeceği zaman, ‘Allahım, bu
sütü bereketli kıl ve bize daha çok süt ver!’ diye dua etsin. Çünkü, yiyecek ve
içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren, sütten başka bir gıda
bilmiyorum.”5 demiştir.

Aslında, sütün işkembe ile kan arasından çıkıp insanlar için hâlis bir içecek
hâlini alması başlı başına bir ihsan-ı ilâhîdir ve ibret nazarıyla bakılması
gereken bir hâdisedir. Bundan dolayıdır ki, Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’in
muhtelif âyetlerinde sütten bahsetmiş6; onu rahmaniyetinin ve rezzâkıyetinin
delilleri arasında saymıştır. Bu itibarla da süt, tabiîliği, yeni doğanlara temel
gıda olma keyfiyeti, ihtiva ettiği unsurlar açısından zenginliği, insanların yanı
sıra çoğu hayvanlar için de besin kaynağı oluşu ve bir yönüyle rahmet
hazinesinden doğrudan gönderilişi gibi hususiyetleriyle “fıtrat”a çok



benzemektedir.

Misal Âleminde Süt Sembolü
Miraç Şehsuvarı’nın o kutlu seyahatini sadece misal âleminde yapılmış bir

yolculuk olarak görmek çok yanlıştır; fakat, Miraç ile alâkalı hadis-i şeriflerde
resmedilen levhaların misal âlemine ait bazı berzahî semboller taşıdığında
şüphe yoktur. Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz o
levhaların ve sembollerin mahiyet-i nefsü’l-emriyelerine, yani hakikatlerine
muttali olmuştur; lâkin, onları ümmetine anlatırken bazı hikmetlere binâen yine
o berzahî resim, remiz ve işaretleri kullanmıştır. İşte, süt de Resûl-i Ekrem’in
ve ümmet-i Muhammed’in (aleyhissalatü vesselâm) üzerinde bulunduğu fıtrat-ı
asliyeyi sembolize etmektedir. Rehber-i Ekmel, misal âlemi itibarıyla sütün
fıtrata delâlet ettiğini bildiğinden dolayı onu seçip almıştır.

Ayrıca, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) süt ile ilgili şöyle bir
rüya anlatmıştır: “Uykuda iken bana bir kadeh süt getirildi. Ondan öyle içtim
ve o kadar doydum ki, süte kandığımı tâ tırnaklarımın ucunda hissettim.
Daha sonra artığımı Ömer İbn Hattab’a (radıyallâhu anh) verdim.” ashab-ı
kiramın, “Yâ Resûlallah! Onu ne ile te’vîl ettin?” sorusu üzerine, Hikmetin
Lisan-ı Fasîhi “İlim ile.” diyerek mukabelede bulunmuştur.

Demek ki, süt bir yönüyle fıtratın remzi olduğu gibi, diğer bir yönüyle de ilm
u irfanın sembolüdür. Aslında, ilimden maksadın İslâm fıtratına ve yaratılış
hikmetine uygun yaşamak olduğu düşünülürse, ilim ile fıtrat arasında da derin
bir münasebet bulunduğu anlaşılacaktır. Bu açıdan, rüyada bir insana süt
verilmesi ya da içirilmesi onun hem fıtrata çağrılması hem de ilâhî mârifet hâsıl
edecek ilimle şereflendirilmesi demektir. Evet, misal âlemine göre süt,
başlangıçtaki ilim ve mârifet ile neticedeki fıtrat ufkunu temsil etmektedir.

Süt, İçki ve Bal Arasındaki Tercih
Selef-i salihîn, rüyada görülen şarabın (içkinin) haylazlığa, taşkınlığa, mala-

mülke ve dünyevî makama-mansıba delâlet ettiğini söylemişlerdir. Nitekim,
mevzuyla alâkalı bir hadiste, Cibril-i Emîn’in Resûl-i Ekrem Efendimiz’e
“Şayet şarabı almış olsaydın, ümmetin azgınlaşırdı!..”7 dediği rivayet
edilmektedir. Bu söz de, şarabın misal âleminde taşkınlık işareti olduğunu
desteklemektedir. Şarap, hurma ve üzüm gibi meyvelerin mayalanmasıyla elde
edilmektedir ki, aslında mayalama işi de bir yönüyle tabiî olandan uzaklaşma
ve mahiyet değişikliği hâsıl etme ameliyesidir. Hâlbuki sütte, tabiîlik, saflık ve
duruluk hâkimdir ki, Kur’ân da onu katkısız, katışıksız, saf ve duru demek olan



“hâlisen” sözüyle vasfetmektedir. Bu itibarla, şarap ile süt arasındaki tercih,
kokuşmuşluk ile saflık, değişikliğe uğrama ile özü muhafaza, dalâlet ile hidayet,
sapıklık ile istikamet ve mahiyet deformasyonu ile selim fıtrat arasındaki bir
tercihtir.

Resûl-i Ekrem (aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslimât) Efendimiz’e Miraç’ta
sunulan ikramlar arasında bal bulunmasında ve onun tercih edilmeyişinde de
ince bir imâ vardır. Haddizatında, bal çok faydalı ve şifalı bir gıda olsa da, süt
kadar tabiî ve her zaman herkesin istifadesine açık değildir. Dahası, ekser
ulemâ, rüyada görülen balı, dünya metaı ve zenginlik şeklinde
yorumlamışlardır.8 Demek ki, hem her mekânda ve her mevsimde arıcılık
yapmanın mümkün olmadığı, hem balın içecek olarak kullanılması için süt ya
da su ile karıştırılıp şerbet hâline getirilmesi gerektiği, hem de onun berzahî
resim ve levhalarda mal ü menâle karşılık geldiği nazar-ı itibara alınırsa, süte
nisbeten onun da sadelikten uzaklaşma ve dünyevîleşme emaresi sayılması söz
konusudur.

Cenâb-ı Hakk’ın, Nahl sûresinde süt, içki ve balı peşi peşine zikretmesi de
sadedinde olduğumuz mevzuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Âyet-i
kerimelerde mealen şöyle denilmektedir: “Doğrusu sağmal hayvanlarda sizin
için ibretler vardır: Zira size onların karınlarındaki işkembe ile kan
arasından, hâlis bir süt içiriyoruz ki içenlerin boğazından âfiyetle geçer.
Hurma ve üzümden hem sarhoşluk veren içki, hem de güzel gıdalar elde
edersiniz. Şüphesiz bunda da aklını çalıştıran kimseler için alacak ibret
vardır. Bir de, Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: ‘Dağlardan, ağaçlardan ve
insanların kurdukları çardaklardan kendine göz göz ev (kovan) edin. Sonra
da her türlü meyveden ye de Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları
tut!’ İşte, onların karınlarından da renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki
onda insanlara şifa vardır. Elbette düşünen kimseler için bunda da büyük bir
ibret mevcuttur.”9

Üzerinde çokça tefekkür edilmesi gereken bu ilâhî beyan, aynı zamanda
sarhoş edici içeceklerle ilgili olarak inen ilk vahiydir. Bununla içki henüz
haram edilmemiştir; fakat, güzel rızkın karşısına konarak, dolaylı yoldan onun
makbul bir içecek olmadığı anlatılmıştır.

Diğer taraftan, Resûl-i Ekrem Efendimiz rüyalardaki kötü sahnelerle alâkalı
olarak, “Hoşunuza gitmeyen bir şey gördüğünüz zaman üç defa sol tarafınıza
tükürün, üç kez de ِمیِجَّرلا ِنَاطْیَّشلا  َنِم  ّللاـِب  ِهٰ ُذوُعَأ   deyin ve onu kimseye
anlatmayın!” buyurmuştur. Çünkü, rüyayı anlatma ve tevil etme, onun yapılan
yorum istikametinde gerçekleşmesi için davetiye çıkarma mânâsına



gelmektedir. Âdet-i sübhaniye açısından, misal âlemine ait manzaralar iyi ya da
kötü tevillerine göre gerçek hayatta cereyan etmektedir.

Bu açıdan, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm)
Efendimiz’in sütü alması, onun Cebrâil (aleyhisselâm) tarafından fıtratı seçmek
şeklinde açıklanması ve Allah Resûlü’nün bu hâdiseyi anlatması, o hakikatin
tevil edildiği şekilde dünyaya taşınması ve bu âlemde aynıyla gerçekleşmesi
için hükme bağlanması mânâsına da gelmektedir.

Fıtrata En Uygun Din
Allah Resûlü’nün ve ümmet-i Muhammed’in fıtrat üzere olmalarından

maksat ise; İslâm’ın, sevdirme ve kolaylaştırma esaslarıyla gelmiş, ifrat ve
tefritin kökünü kesmiş, bütün insanlara ancak güçlerinin yeteceği
sorumlulukları yüklemiş ve gönderildiği ilk hâl üzere muhafaza edilmiş, insan
tabiatına en uygun din olmasıdır.

İslâmiyet, kendine has üslûbu, metotları ve beşerî problemlere çözüm
teklifleri açısından, semavî ve gayr-i semavî bütün sistemlerden farklıdır ve o
her yönüyle tam bir mükemmellik örneğidir. Çünkü İslâm, insanın bütün temel
hususiyetlerini, zihnî, fikrî, ruhî melekelerinin hepsini nazara alarak onu çok
geniş bir çerçeveye oturtur; ne bazı felsefî ekoller gibi sadece onun aklına ve
fikrine yönelerek hislerini ihmal eder, ne de aklını ve mantığını görmezlikten
gelerek onu, sırf hissî bir varlık gibi değerlendirir. Aksine, İslâmiyet insana,
küllî nazarla bakar.. onun iç ve dış duygularının bütün isteklerini
cevaplandırır.. ve onu, varlığının maddî-mânevî bütün unsurlarıyla dünyevî-
uhrevî mutluluğa ve Cennet’e ehil hâle gelmeye hazırlar.

İnsan düşüncesinin ürünü ne kadar hayır, saadet ve mutluluk vesilesi ya da
yolu varsa bunların hemen hepsi muvakkat ve eskimeye mahkûmdur. Zira, bu
kabîl yol ve vesileler, her zaman insandan insana, toplumdan topluma değişip
duran, zamanla deformasyona uğrayan, sürekli yanılma ve tashih ameliyeleriyle
aşınan, nisbî, izafî, konjonktürel hayırlar vaadeden, hatta vaadediyor görünen
bir kısım sistemciklerdir ve insanoğlunun beklentilerini kat’iyen
verememişlerdir.

Fakat, din-i mübîn, ebed için yaratılan, ebede namzet bulunan ve sonsuz
saadet hülyalarıyla oturup kalkan insanoğlunun bütün isteklerini
karşılayabilecek mesajlarla gelmiştir. O, ne beşerin mahiyet ve özüne ters bir
teklifte bulunmuş ne de onun arzu ve isteklerinden herhangi birini ihmal
etmiştir. Evet, bu dinde insanın emel ve beklentileri konusunda hiçbir boşluk ve
cevapsızlık bulunmadığı gibi, tekvinî emirler ve onların yorumlanmalarında da



herhangi bir çelişki söz konusu değildir. Bu itibarla da, hem dünyevî istek ve
ihtiyaçlarımızı karşılayan hem de bize uhrevî saadet vaadinde bulunan bu din,
mahiyetimiz, kabiliyetlerimiz, emellerimiz ve temayüllerimiz açısından fıtrata
en uygun şekilde vaz’ edilmiş Hak ve hakikat kanunlarının mecmuasıdır.
1 Buhârî, menâkıbü’l-ensâr 42; Müslim, îmân 264.
2 En’âm sûresi, 6/14; Fâtır sûresi, 35/1;...
3 Rûm sûresi, 30/30.
4 Buhârî, cenâiz 80, 93; Müslim, kader 22.
5 Tirmizî, daavât 54; Ebû Dâvûd, eşribe 21; İbn Mâce, et’ime 35.
6 Bkz.: Nahl sûresi, 16/66; Muhammed sûresi, 47/15.
7 Buhârî, ehâdîsü’l-enbiyâ 24, 47, tefsîru sûre (17) 3; Müslim, îmân 272.
8 Bkz.: İbn Şâhîn, el-İşârât s.754; İbn Sîrîn, Müntehabü’l-ahlâm s.419.
9 Nahl sûresi, 16/66-69.



Nazarîden Amelîye İlâhî Ahlâk
Soru: Hem nazarîyi inkişaf ettirerek amelîye taşıma, hem de amelde sebat

ederken sürekli yeni kalma hususlarında inananlara misal olacak ve yol
gösterecek bir âdet-i ilâhiyeden söz edilebilir mi? Bu zaviyeden, “Levh-i
Mahv u İsbat” hakikati mü’minlere ne ifade etmektedir?

Cevap: Meselelerin nazarî yanında bir icmal ve düzlük mülâhazası hâkimdir;
matlup olan, onların amelî plânda tafsile ulaştırılmalarıdır. Yalnız fikir hâlinde
bulunan ve tatbik sahasına çıkarılmamış olan bir bilgi, inkişaf ettirilmedikçe,
pratiğe dökülmedikçe ve fiilî olarak ortaya koyulmadıkça asıl tesirini icra
edemez ve semeredâr olamaz.

Nazarînin bir kısmı belli ölçekte bir kıymeti hâizdir; diğer bir kısmı ise, çok
kıymetlidir. Meselâ; iman pek değerli bir nazarîdir; fakat, onun da bir inkişaf
alanı vardır. O alan salih ameldir; onun derinliği ise ihsan şuuruna ulaşmaktır.
İman çok ehemmiyetli olsa da, onun vaadettikleri ancak amelle bilinir; iman,
amel sayesinde inkişaf ettirilmeyince, duyulması lâzım gelenler duyulamaz,
sezilmesi gerekenler sezilemez ve imanın hakikî tadına varılamaz. Bu itibarla,
önce iman amelle tafsile ulaştırılmalı, sonra salih amelde sebat edilmeli ve
derinleşme peşine düşülmeli; akabinde ise, canlılığın hep korunması ve hiç
heyecan yorgunluğu yaşanmaması için o amele sürekli yenilenmeler, renkler ve
farklı desenler katılmalıdır.

Levh-i Mahfuz ve İlâhî Plân
Haddizatında, nazarîden amelîye geçiş meselesi bir yönüyle ilâhî ahlâk ve

ilâhî icraatla irtibatlıdır. Belki aynı kelimeleri ve aynı terminolojiyi esrâr-ı
rubûbiyet ile alâkalı mevzularda kullanmak uygun düşmeyebilir; fakat, nezd-i
ulûhiyete ait meselelerin de nazarî yanlarının bulunduğunu söylemek yalnış
olmasa gerektir. Evet, geçmiş ve gelecek her şey bizim bilemeyeceğimiz bir
program çerçevesinde Levh-i Mahfuz’da nazarî olarak kayıtlıdır. Bunlar daha
sonra bir mânâda amelî sahaya aktarılmakta, Levh-i Mahv u İsbat’a
dökülmektedir. Akabinde ise, Allah Teâlâ, hâdiseleri çok çeşitli kıyafetler
içerisinde, çok farklı kalıplarda ve değişik şekillerde ortaya koyarak
müşahitlerin nazarlarına sunmakta ve onlarda her zaman yeni bir heyecan
uyarmaktadır.

“Levh-i Mahfuz”; Allah tarafından üzerine maddî-mânevî, canlı-cansız her
şeyin kayıt ve tespit edildiği mânevî bir levha veya bütün bu hususlara bakan
ilm-i ilâhînin bir unvanıdır. Onun için herhangi bir tebeddül ve tagayyür söz



konusu olmadığından ötürü ona “Levh-i Mahfuz” denilmiştir. Bu mânevî âlem,
hem bu dünya ve ondaki mevcudatın, hem de ukbâ ve ötesindekilerin bütün
vasıflarıyla içinde bulundukları mânevî bir defter-i muhîttir.

Şu kadar var ki, Levh-i Mahfuz’daki nazarî bilgileri düşünürken bazı
sofilerin ve kelâmcıların yanlışlıklarına düşmemek icap eder. İlmî vücudu olan
şeyleri, ilm-i ilâhîde –hâşâ– belirsiz, karmakarışık ve bir bulamaç
şeklindeymiş de daha sonra belirlenmiş olarak tasavvur etmek hatadır. İlmî
vücutlar itibarıyla, her şey ilim sıfatının tecellî alanı sayılan kuşatıcı atlasta
mücerred birer resim, birer mânâ ve birer öz mahiyetindedir. Bu atlasta
bulunan her nesne kademe kademe farklı taayyünlerden geçerek, maddî-mânevî
kendi arş-ı kemâlâtına yükselir. Dolayısıyla da, taayyün, karmaşık bir yapı
içerisindeki belirsiz bir şeyin ortaya çıkması değil; onun, Levh-i Mahfuz-u
Hakikat’e muttali olan varlıklar nazarında belirgin hâle gelmesi demektir.
Yoksa, ilm-i ilâhîde karmaşa, kaos ve bulamaç hâllerinden asla söz edilemez.
Evet, her şey o ilâhî ilimde mevcuttur; fakat, bir çekirdekte ağacın programının
belirlendiği ya da bir gende bütün belirleyici unsurların mündemiç bulunduğu
gibi mevcuttur. Doğrusu, bu misaller de, kevnî, fizikî ve dünyevî olmaları
itibarıyla ilm-i ilâhîdeki enginliği kat’iyen aksettiremezler; ama “dîk-ı
elfaz”dan dolayı bu yakışıksız benzetmelerle meseleye yaklaşmakta zaruret
vardır.

İlm-i ilâhîde ilk taayyünün muhatabı hakikat-i Ahmediye (aleyhissalatü
vesselâm)’dır.1 Nübüvvetle serfiraz olmadan evvel, İnsanlığın İftihar
Tablosu’na “Ahmed” deniyordu.2 Hazreti İsa da ondan bahsederken “Ahmed”
diyordu. Risaletten sonra ise, o gök ehlince de “Muhammed” namıyla anılır
oldu.3 Artık onun unvan-ı zişanı “Ahmedün Resûlullah” değil, “Muhammedün
Resûlullah” idi.4 Bu itibarla da, ilk taayyün hakikat-i Ahmediye ile ifade
edilmektedir.5 İlk yaratılanın akıl6 ve kalem7 olduğunu belirten hadislerde de
aslında hakikat-i Ahmediye’ye işaret vardır. Çünkü, Nur Müellifi’nin
yaklaşımıyla, şu kâinata büyük bir kitap nazarıyla bakılacak olursa,
Peygamberimiz’in (aleyhi ekmelüttehâyâ) nuru, o kitabın kâtibinin kaleminin
mürekkebidir. Şayet bütün varlık büyük bir canlı farz edilecek olursa, O’nun
nuru, bilumum varlığın ruhu demektir.8

Levh-i Mahv u İsbat ve Sürekli Değişimler
Dolayısıyla, bu ilk taayyünle beraber, fizikî ve metafizikî dünyalarla alâkalı

her nesne Levh-i Mahfuz’da bir taayyün görmüş, belirlenmiş ve mevsimi
gelince de, oradaki programa uygunluk içinde ortaya çıkmıştır. İşte, bu noktada,



İslâm âlimleri, Levh-i Mahfuz’un yanında, “Allah dilediğini mahv u isbat eder
ve ana kitap (Ümmü’l-Kitap) O’nun nezdindedir.”9 âyetinin delâletiyle, bir de
“Levh-i Mahv u İsbat”tan bahsetmişlerdir.

Zira, Levh-i Mahfuz-u Hakikat’te olan o şeyler daha sonra irade, meşîet ve
kudret tezgahlarından geçerken, tekvinî emirler mevzuunda çok değişiklikler
olmaktadır. Evet, Allah Teâlâ, gerek tekvinî emirlerde, gerek teşriî
disiplinlerde, “hikmet-i bâliğa”sı gereğince dilediği şeyleri silmekte,
değiştirmekte, farklı kalıplara ifrağ etmektedir; hem sistemler arasında hem de
arz üzerinde bir kısım tebdil ve tağyirlerde bulunmakta ve o kuvvet-i
kâhiresiyle bütün kâinatları, umum yeryüzünü cemâlî ve celâlî tecellîleriyle
Levh-i Mahv u İsbat’ın mecâlîsi olarak müşahitlerin müşâhedesine arz
etmektedir.

“Allah dilediğini mahv u isbat eder.”  mealindeki ilâhî beyanda muzari
sîgasının (geniş zaman kipinin) kullanılmış olması süreklilik ifade etmektedir.
Evet, mahv u isbat, Cenâb-ı Hakk’ın her zamanki âdet-i sübhaniyesidir. Öyle
ki, varlık ve hâdiseler haricî vücutla tanıştığı andan itibaren sürekli bir mahv
ve isbat devr-i dâimi içinde olmuşlardır: Varoluşları ölümler, bir bir gelmeleri
peşi peşine gitmeler ve rengârenk tüllenmeleri sararıp solmalar takip etmiş;
kanunlar ve kurallar izafî gerçeklikleriyle devam edip dursalar da, zamanın
arkasındaki hakikat de diyeceğimiz “mahv u isbat” hiç mi hiç durmamıştır.

Dünden bugüne ister kimi antropologlar, ister bir kısım jeologlar, isterse de
bazı biyologlar, varlığa sadece bu fizikî âlem açısından bakmakta ve genellikle,
her şeyin bu madde âleminin var edilmesiyle başlamış olduğuna
inanmaktadırlar. Sonra da bu varoluşa bir zaman takdir etmekte ve meseleleri
bu takdire göre değerlendirmektedirler. Oysa, dile getirilen zaman beş milyar
sene, hayır elli milyar sene, hatta yüz milyar sene de olsa, o nâmütenâhiye
nisbeten deryada damla kalır; farzedilen sürenin kıymeti ancak sonsuz rakamlar
karşısında sıfırın değeri kadardır. Çünkü, Cenâb-ı Hak, zamandan ve mekândan
münezzehtir; O ezelden beri vardır. Allah ezelîdir, ezelî olduğu için de
ebedîdir. Allah’ın ezeliyeti mevzuunda mülâhaza dairesi açıksa, ebediyeti
mevzuunda da mülâhaza dairesi açık sayılır ki, böyle bir düşünce insanı küfre
sürükler. Evet, Allah ezelîdir, O sonradan oluşmuş değildir. “Allah vardı ve
beraberinde hiçbir nesne yoktu.”10 şeklinde şerefsudûr olan beyan-ı nebevî de
bu hakikati nazara vermektedir. Bazı meseleleri zamana ve mekâna bağlayarak
ifade etmek ise, dilin darlığına rağmen, hakikatleri insanî idrak seviyesine göre
ortaya koyma cehdinden kaynaklanmaktadır.

Arş Amâ Üzerindeydi!..



Binaenaleyh, bir hadis-i şerifte “Allah’ın Arşı en önce amâ üzerindeydi.”11

buyurulmaktadır. Arş, Cenâb-ı Hakk’ın tekvinî ve teşriî emirlerinin mahall-i
tecellîsi, kudret ve azametinin matla-ı münevveri; sıfât-ı sübhaniye ve esmâ-i
fiiliyesinin câmi’ bir aynası ve canlı-cansız bütün varlığı şekillendirdiği –tabir
caizse– bir tezgâhıdır. Diğer bir hadiste, başka bir dönemden bahsedilirken
“O’nun Arşı su üzerindeydi.” denilmektedir. Buna göre, ilk nebevî beyanda
geçen “amâ” sözüyle sudan başka bir mânâ kastedilmektedir. Demek ki, hiçbir
şey yokken Cenâb-ı Hakk’ın Arşı “amâ” denilen bir şeyin üzerindeydi; yani,
Hâlık-ı Kâinat icraat-ı ilâhîyesini ve hükmünü atomların ve moleküllerin
teşekkülünden önce “amâ” adlı esîr gibi bir şey üzerinde yürütüyordu.
“Amâ”ya partiküller âlemi deseniz, kendi kafanıza göre bir şey yakıştırmış
olursunuz; onu iyonlar âlemi kabul etseniz yine işi karıştırmış sayılırsınız.
Amâ’yı nano teknolojiyle keşfedilebilecek âlemler çizgisinde değerlendirseniz
veya iyon ötesi ya da iyon berisi olarak düşünseniz, meseleyi iyice daraltmış
olursunuz.

Bu açıdan, amâ’nın keyfiyeti bizim için meçhuldür; fakat, Arş’ın onun
üzerinde olması, ilâhî hükmün oradan ve oraya uygun şekilde icra edildiğini
göstermektedir. Öyleyse, Allah Teâlâ bir dönemde amâ üzerinden nazarîyi bir
yönüyle amelîye çıkarmış; ona göre bazı şeyleri mahv, yeni bir kısım şeyleri de
isbat etmiştir. Ne var ki, bu mahv u isbatı sadece Kendisi görmüş ve bilmiş; bir
de bazı ruhânî mahlûkatına göstermiş ve bildirmiştir. Alvar İmamı bir şiirinde,
“Melekûtta olan esnaf / Cemâlin hayran değil mi?” der. Evet, melekûta dair
değişik sınıflar vardır ve belki amâ üzerindeki icraata sadece onlar şahit
olmuşlardır. Çünkü, o âlem partikül, elektron, nötron ve atom gibi şeylerle
örgülenmiş bizim bildiğiniz âlem gibi değildir; o âlem, bizim âlemimizden çok
farklıdır.

Aslında, benzer âlemler şu fizikî dünya içinde de mevcuttur. Einstein
meseleye boyutlar zaviyesinden yaklaşmış; dördüncü boyut, beşinci boyut,
altıncı boyut... gibi farklı buudlara dikkat çekmiştir. Hazreti Üstad da, vücut
mertebelerinin muhtelif olduğunu anlatmış; ayrı ayrı vücut âlemlerinden
bahsetmiştir. Meselâ; “Âlem-i şehadetten olan kafadaki hardal kadar kuvve-i
hafıza, âlem-i mânâdan bir kütüphane kadar vücudu içine alır.”12 diyerek iç içe
alemlerin bulunduğunu ve bunlar arasındaki büyüklük-küçüklük ölçülerinin
farklılığını nazara vermiştir. Dolayısıyla, bu fizikî âlemin tırnak ucu kadar bir
yerinde başka âlemlere dair cihanlar kadar şey mündemiç olabilir.

İşte, bir zaman Arş amâ üzerindeydi. Allah Teâlâ bir dönemde onunla bazı
şeyleri mahv u isbat ettiği gibi, onu da silip yerine başka bir şeyi yerleştirdi.
Cenâb-ı Hak, semavât ve arzı yarattı, iradesini Arşa çevirdi; ona “istiva”



buyurup hâkimiyeti altına aldı, onunla yüceliğini, yüksekliğini, mâlikiyetini ve
kudretini ifade etti. Bir mânâda, Mevlâ-yı Müteâl, bu defa iradesini bedene,
cismaniyete ve hayata yönlendirdi. Su ve toprak buluşunca, Cenâb-ı Hakk’ın
Arşı su üzerine kuruldu. Bir dönemde “amâ” üzerinde icraatı görülen “Allah
dilediğini mahv u isbat eder” hakikati, bu defa da “mâ” (su) üzerinde
tasarrufunu devam ettirdi/ettiriyor.

Amâ’dan da Öte Mâ’dan da...
Bu fasıllardan her biri “eyyâm-ı ilâhiye”den bir gündür. Cenâb-ı Hak,

zamanla mukayyed değildir, O zaman ve mekân üstüdür. Fakat “eyyâmullah”
tabirini kullanıyoruz; çünkü, bizim idrakimiz açısından bir dönem söz
konusudur ama onun da anlayabileceğimiz bir sınırı yoktur. Sistemlerin
yaratılması mevzuunda zikredilen elli milyon, milyar, trilyon... senelerin hepsi
ilâhî icraat itibarıyla bir günden ibarettir; fizik âlemi günü, madde âlemi günü,
cismaniyet âlemi günü... Bunların her biri bize göre çok uzun dönemlerdir;
fakat, hilkat açısından sadece bir gündür.

Cenâb-ı Hak dilerse, bizim içinde yaşadığımız bu faslı da kapatır ve farklı
bir vetire başlatır. Nitekim Kur’ân-ı Kerim, “Gün gelir, yer bambaşka bir
keyfiyete, gökler de şimdikinden farklı bir mahiyete çevrilir. Bütün insanlar
kabirlerinden kalkıp tek hâkim olan Allah’ın huzuruna çıkarlar.”13

buyurmaktadır. Evet, bir gün yer ve gök öyle bir tebeddül ve tagayyüre
uğrayacaktır ki, ne yer, ne gök, ne atom, ne elektron, ne de nötron kalacaktır;
bunların yerlerini berzah, mahşer, Cennet, Cehennem ve öteki âlemlere has
unsurlar alacaktır. Böylece, “Allah dilediğini mahv u isbat eder.”  hakikati bir
kere daha zuhur edecektir.

Mevlâ-yı Müteâl, tekvinî emirlerdeki bu türlü tasarruflarının yanı sıra, mahv
u isbat âdet-i sübhaniyesiyle, teşriî ahkâmında da, dünkü bazı hükümleri
kaldırmış, onların yerine yenilerini ikâme buyurmuştur: Bir dönemde suhuf-u
Âdem ile, sonra da Hazreti Nuh’a indirdiği sayfalarla mesajlarını âleme
duyurmuştur. Bir müddet de murad-ı sübhânîsini Hazreti İbrahim’e gönderdiği
vahiyle dillendirdikten sonra, onu yeni ilâvelerle değiştirmiş, bir kitap hâline
getirmiş ve Hazreti Musa’ya sunmuştur. Akabinde onda da Zebur’la ayrı bir
derinlik ortaya koymuş ve Hazreti Davud’un sesiyle makasıdını bir kere daha
cihana ilân etmiştir. İncil’le, büyük ölçüde Tevrat’takinden ayrı, tamamen
ledünnî bir farklılığı seslendirmiş ve Hazreti Mesih’in lisanıyla o büyük
değişikliğin mümessili Hazreti Ahmed’i müjdelemiştir. Mevsimi gelince, o
güne kadar cereyan eden tebeddül ve tagayyürleri sona erdireceği işaretini



vererek, “Ben bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi
tamamladım. Sizin için din olarak da İslâm’dan hoşnut oldum.”14 beyan-ı
sübhânîsiyle İnsanlığın İftihar Tablosu’nu (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve
ümmetini sevindirmiştir.

Evet, tekvinî esaslar ve ekosistem, asırlar ve asırlar boyu devam edegelen
tebeddül ve tagayyürlerle günümüzdeki şekle ve desene ulaştığı gibi; teşriî
emirler mecmuası olan din ve diyanet de değişe değişe, yenilene yenilene
hâlihazırdaki tamamiyet ve mükemmeliyete erişmiştir. Bütün bunlar ne şekilde
ve hangi esbabın perdedarlığı çerçevesinde cereyan ederse etsin, dünden
bugüne her nesnenin ve her hâdisenin çehresinde bir mahv ve isbatın nümâyan
olduğu açıkça görülmektedir.

Nazarîden Amelîye Yol Haritası
Aslında, Levh-i Mahfuz’daki ilâhî plân, sonra Mahv u İsbat hakikatinin

tecellîleri ve nihayet birbirini takip eden yenilenmeler, Allah’ın ahlâkıyla
ahlâklanması gereken beşerin önüne, yapacağı bütün işlerde esas alabileceği
bir yol haritası koymaktadır.

Demek ki, insan ne yaparsa yapsın, önce nazarî plânda her şeyi iyice
belirlemeli; koca bir ağacın programının bir çekirdekte saklandığını göz
önünde bulundurarak, o işin her adımını düşünce ve tasavvur bakımından
icmâlen vuzuha kavuşturmalıdır. Bir işe başlarken onu karmakarışık, bir kaos
hâlinde ve bulamaç şeklinde ele alıp rastgele yola çıkmamalı; evvela niyetini,
maksadını, hedefini ve o işin her basamağını çok iyi belirlemeli, güzelce
plânlamalı ve o konuda eksiksiz bir proje hazırlamalıdır. Plân ve programını
yaparken sebepler açısından her türlü ihtimali nazar-ı itibara almalı ve
herhangi bir hata meydana gelmemesi için fevkalâde bir hassasiyetle işin nazarî
kısmını tamamlamalıdır. Fakat, mademki, ilâhî ahlâk meseleyi sadece plân ve
programda bırakmıyor, onu inkişaf yörüngesine çekip amelîye irca ediyor;
öyleyse, insan da sadece nazarîde kalmamalı, faydalı bulduğu plân ve projeleri
mutlaka amelîye taşımalıdır. Evet, her işin arızaya meydan vermeyecek şekilde
inceden inceye plânlanması, kontrol altına alınması ve sonra da mutlaka
amelîye taşınması hem inancın gereğidir, hem âdet-i ilâhiyeye mutabakatın
remzidir ve hem de ilâhî ahlâkla tahalluk etmenin ifadesidir.

Günümüzde meselelerin nazarî yanını ifade eden çoktur; bilhassa bazı
sosyologlar, psikologlar ve tarih felsefecileri sürekli nazarî ile meşgul
olmaktadırlar. Hatta şimdilerde bir kısım gazete köşelerini tutup her gün ütopik
analizler döktüren; yirmi dört saat gibi kısa bir sürede yüce devletler kuran,



eşsiz nizamlar vaz’ eden ve insanlığa huzur vaadinde bulunan öyle kimseler
mevcuttur ki, bunlar ütopyacıları dahi hayrette bırakacak plân ve projelerden
dem vurmaktadırlar. Heyhat ki, nazarînin kahramanları gibi görünen bu
aklıevvellerin çok küçük çapta olsun başlattıkları ve pratiğe döktükleri bir iş
yoktur; böyleleri, o kocaman kocaman plânlarla ufak bir köy inşa etmeyi dahi
başaramamışlardır.

Bu itibarla da, büyük büyük laflar etme ve insanları hayallere salacak
ütopyaları seslendirme değil, asıl mesele aksiyondur. Kur’ân-ı Kerim, en
önemli nazarî saydığımız imanı dahi hemen her zaman amel ile beraber ele
almakta; inancı aksiyona bağlamaktadır. “İman edenler” dedikten sonra “salih
amelde bulunurlar” ilâvesini yapmaktadır.15 Ayrıca, iman-amel münasebetini
vurgularken çoğu zaman meseleyi fiil kipiyle ifade etmekte ve böylece amelde
devamlı olmak gerektiğine de dikkat çekmektedir.

Şu kadar var ki, mü’min, iman ve amelde sebat etmelidir; fakat, sebatta bir
tür monotonluk bulunduğunu da unutmamalıdır. Dolayısıyla, o, sebat ve
temadisine sürekli yenilenmeler, farklı renkler ve değişik desenler katmalıdır
ki, bıkkınlığa düşmesin, ülfete yenilmesin, heyecan yorgunluğuna düçar olmasın
ve muhataplarını da bıktırmasın.

Tabiî ki, diyanet açısından sabit tavır ve davranışlarımız da vardır, onlar
temel beslenme kaynaklarımızdır. Allah’ın emrettiği ve ubûdiyet dairesinde
yapmamızı istediği bütün vazifeler sabittir; bunlarda bir değişiklik söz konusu
değildir. Bununla beraber, dine ve imana hizmet için kullanılan vesilelerde bir
kısım yeniliklere gidilebilir; çağa, şartlara ve konjonktüre göre bazı şeylerin
formatıyla oynanabilir. Şayet, yer yer format değişikliği yapmaz ve mesajınızı
sunmak için farklı farklı şekiller kullanmazsanız, zamanla hem kendiniz ülfetten
kurtulamazsınız hem de muhataplarınızın bıkkınlık yaşamalarına mani
olamazsınız.

İsterseniz bu hususu da ilâhî ahlâka irca edebilirsiniz: Cenâb-ı Hakk’ın Arşı
önce “amâ” üzerindeydi ama daha sonra “mâ” üzerine kondu. Demek ki, Allah
Teâlâ icraat-ı sübhaniyesini hep farklı şekillerle cereyan ettiriyor. O, Arşını bir
dönemde “amâ”, sonra “mâ” ve nihayet kıyametle beraber ne “amâ” ne de
“mâ”, bambaşka bir dünya üzerine kuruyor. Öyleyse, ilâhî meşîet formatlarla
oynayarak meseleyi, farklı farklı desenlerle ve değişik değişik şivelerle ortaya
koyuyor. Böylece, müşahit ruhânîlere ne zevkler ne zevkler yaşatıyor; esnaf-ı
melekûta ne doyumsuz hazlar aldırıyor.. ve kim bilir, ruhuyla kanatlanıp
ruhanîlerle atbaşı giden ehl-i Hak bunların hepsini hangi ulvî hislerle müşâhede
ediyor.



Bu açıdan, nazarîyi amelîye taşımanın ve amelde temadînin yanı sıra, zamana
ve şartlara göre format değişiklikleri yaparak ve çeşit çeşit aksiyonlar ortaya
koyarak hep zinde ve heyecanlı kalmaya çalışmak da gerekmektedir.

Plânlar Sebeplere Göre Olmalı!...
Nazarînin amelîye ulaştırılmasında çok önemli bir husus da şudur: Meşîet-i

ilâhiyeyi ve murad-ı sübhanîyi kimse aşamaz. Ancak O’nun olmasını dilediği
şeyler olur. Hazreti İbrahim Hakkı’nın ifadesiyle,

“Hakkın olacak işler
Boştur gam u teşvişler
Ol hikmetini işler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler.”
Allah Teâlâ, bir kimseye “Yürü kulum!” demişse, artık onun karşısına koca

bir ordu da çıksa beyhudedir; hiç kimse O’nun yürüttüğünün önünü alamaz.
Cenâb-ı Hak, istediğine yolları öyle açar ki, onun önünde her şey tuz buz olur.
Bu fevkalâdeden bir lütuftur; beşerî hesap, plân, proje ve programları aşar.
Şayet, insanın teveccühü tam olursa, Yüce Yaratıcı ona bu türlü inayetlerde de
bulunabilir.

Ne var ki; plân ve projeler fevkalâdeden inayet blokajı üzerine tesis
edilmez; onlar esbab dairesi içinde sebepler göz önünde bulundurularak ortaya
konur, sonra yine vesileler kullanılarak gerçekleştirilir. Gerçi, inanan bir insan,
Allah’a teveccüh etmekle beraber, esbabın gereğini de yerine getirirse, Cenâb-ı
Hak çoğu zaman samimiyet, ihlâs ve vefasından dolayı o kuluna sürpriz
ihsanlar da gönderir. Fakat, hiçbir peygamber plânlarını mucizeler üzerine
kurmadığı gibi, mü’minler de projelerini harikulâde hâl ve ziyade lütuf
beklentilerine bağlamamalıdırlar.

Hâsılı, bir işin semereli olması, önce sağlam bir projeye, sonra inkişaf
sevdalısı adanmış ruhların o projeyi hayata geçirme gayretlerine, akabinde
bazen çok uzun sürmesi de muhtemel olan aksiyon döneminde sebata ve nihayet,
amelde devamlı olmanın yanında, format değişiklikleriyle temadîyi renkli,
canlı, cazip tutmaya bağlıdır. Adanmış ruhlar, her türlü muvaffakiyet için
meşîet-i ilâhiyeyi esas bilmekle beraber, dilbeste oldukları yüce hakikatleri
herkese duyurma yolunda zikredilen sebepleri de yerine getirirlerse, Allah’ın
izniyle, dünyada hiç kimsenin yapamayacağı işleri başarabilirler. Onlar,
ellerinden geleni ihlâsla ortaya koyarlar; Cenâb-ı Hak da onlara güçlerinin
yetmediği ya da akıllarına gelmeyen pek çok meselede inayette bulunur. Bir



mânâda, Mevlâ-yı Müteâl, bu defa da bu kutlularla bir kısım şeyleri mahv, bazı
şeyleri de isbat eder: Küfrü zayıf düşürüp alçaltır, imanı tutup kaldırır; dalâleti
giderir, hidayeti getirir; ilhadı kökünden siler, inancı yerleştirir; nifak ve şikaka
son verir, vifak ve ittifakı güçlendirir; zâlimleri kederlendirir, mü’minleri
sevindirir ve tiranları yerlerde süründürür, mazlumların yüzlerini güldürür.
1 Bkz.: es-Suyûtî, el-Hâvî 1/325; el-Halebî, es-Sîratü’l-Halebiyye 1/240.
2 Bkz.: İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  17/371; İbn Adiyy, el-Kâmil 1/337.
3 Bkz.: Buhârî, bed’ü’l-halk  6, menâkıbü’l-ensâr 42; Müslim, îmân 259.
4 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/144; Ahzâb sûresi, 33/40; Fetih sûresi, 48/29.
5 el-Cürcânî, et-Ta’rifât s.122.
6 ed-Deylemî, el-Müsned 1/13; İbn Hacer, Fethu’l-bârî 6/289.
7 Tirmizî, kader 17, tefsîru sûre (68) 1; Ebû Dâvûd, sünnet 16.
8 Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.105 (Habbe).
9 Ra’d sûresi, 13/39.
10 Buhârî, bed’ü’l-halk  1, tevhid 22; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/431.
11 Tirmizî, tefsîru sûre (11) 1; İbn Mâce, mukaddime 13; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/11, 12.
12 Bediüzzaman, Mektubat s.281 (Yirminci Mektup, İkinci Makam, Onuncu Kelime).
13 İbrahim sûresi, 14/48.
14 Mâide sûresi, 5/3.
15 Bkz.: Bakara sûresi, 2/25; Âl-i İmrân sûresi, 3/57; Nisâ sûresi, 4/57…



Siz Kendinizi Değiştirmedikçe...
Soru: Kur’ân-ı Kerim’de, mealen “Bir toplum, özündeki güzel meziyetleri

değiştirmedikçe Allah Teâlâ da onlara lütuf buyurduğu nimetlerini ve iyi hâli
değiştirmez” buyuruluyor. Bu açıdan, değişip başkalaşmaktan
korunabilmemiz ve kendimiz olarak kalabilmemiz için neler tavsiye
edersiniz?

Cevap: İnanan insanlar, sürekli tekâmül peşinde bulunmalı, kalbî ve ruhî
hayatları itibarıyla hep “diriliş”ler yaşamalı; fakat, aynı zamanda kendi öz
değerlerine bağlı, değişme fantezisinden uzak ve durdukları yerde “sabit-
kadem” olmalıdırlar. Onlar, her gün yeni bir duyuş, yeni bir seziş, âfak ve
enfüse ait yeni bir keşif ve yepyeni tahlil ü terkiplerle imanlarını bir kere daha
derinden duymalı, Hak tevfîkine dayanarak inançlarını yeniden inşa etmeli ve
sonra da irfanlarının derinliği ölçüsünde bir aksiyon sergilemelidirler. Evet,
onlar tekvinî ve teşriî emirlerin mânâ, muhteva ve özünde bitevî derinleşmeli;
böylece, değişimi daha bir olgunlaşma şeklinde anladıklarını ortaya koyarak iç
içe inkişaflar gerçekleştirmelidirler. Ne var ki, kendi kimliklerinden
uzaklaşma, farklı kültürlerin tesirlerinde kalarak başkalaşma ve öze yabancı bir
hâl alma anlamlarına gelen bir “değişim”den korkmalı; bu mânâdaki bir
değişikliği bozulma saymalı ve kendilerini ondan korumak için farklı vesilelere
sığınmalıdırlar.

Başkalaşma Marazı
Zira, böyle bir deformasyon, nimetlerin bütün bütün kesilmesine ve hem

insanların hem de toplumun ilâhî azaba uğramasına sebebiyet verebilir. Kur’ân-
ı Kerim, “Bir millet kendilerinde bulunan güzel ahlâk ve meziyetleri
değiştirmedikçe Allah da onlara verdiği nimeti, güzel durumu değiştirmez.”1;
“Bir toplum özündeki güzellikleri değiştirmedikçe, Allah Teâlâ da onlara
lütuf buyurduğu nimetlerini ve iyi hâli tağyir etmez.”2 buyurarak bu hususa
dikkat çekmektedir. Bir toplum, kendisine bahşedilen nimetlere mazhar olduğu
andaki iman, mârifet, safvet, samimiyet, azim, kararlılık ve hasbîlik gibi yüce
hasletlerini yitirmedikten sonra, –ilâhî âdete göre– o nimetlerin alınması ve o
toplumun derbederliği asla söz konusu değildir.

Aksine, bir heyet-i içtimaiye kendini yücelten ve ayakta tutan bu üstün
vasıfları kaybedince, orta sütun çökmüş ve toplum çatısında tamiri imkânsız
yıkıntılar meydana gelmiş demektir. Şayet, insanlar, kendilerine bahşedilen
nimetlere vesile olan fıtrî misak, güzel ahlâk ve salih amel gibi meziyetlerden



uzaklaşır, bir deformasyona uğrar ve inanmışlığa yakışan iyi huylarını
değiştirirlerse, Cenâb-ı Allah ilâhî âdeti muktezasınca o topluluğa ihsan ettiği
nimetlerini keser ve onların kötü hâle düçar olmalarını hükme bağlar. İçten içe
çürüyen, bozulan ve âdeta mahiyet değiştiren bir toplum kıymetli bir emanetin
emanetçisi olamayacağından dolayı, Allah Teâlâ İslâmiyet’i yüreklerinde
taptaze duyacak yeni bir kavim getirir ve emanetini değişikliğe uğramış
kimselerden alıp onlara teslim eder.

Bu itibarla, değişmemek ve hatta değişikliğin en küçüğüne karşı dahi tavır
almak çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki, bir çeşit başkalaşan her çeşit
başkalaşabilir. Diğer bir vesile ile zikrettiğim gibi; İmruü’l-Kays’a isnad
edilen bir sözde, “İki şey vardır ki, onları başlatanlar da nerede
durduracaklarını bilemezler: Bunlar, savaş ve yangındır.” denilir. Bu söze
üçüncü bir hususun daha ilâve edilmesi gerektiğini düşünüyorum ki, o da
“başkalaşma”dır; evet, bir türlü başkalaşan her türlü başkalaşabilir,
dolayısıyla, o kapı hiç aralanmamalıdır.

Bazen başlangıçtaki çok küçük bir değişim, ileride pek büyük
başkalaşmalara sebep olabilir. Bu mevzuda bir sızıntının meydana gelmesine
bile fırsat vermemek lâzımdır. Evet, atalarımızdan tevârüs ettiğimiz dinî ve
millî değerlerimizden herhangi biri ile alâkalı en küçük bir kayma, daha
sonraları önü alınamaz inhiraflara dönüşebilir. Kimseyi rencide etmek
istemediğimden, “şu mesele, bu mesele” diyerek tavzihte bulunmayı
düşünmüyorum. Fakat, herkes kendi şahsî hayatı adına öz değerlerimize
bağlılığını bir kere daha sorgulamalıdır. Şayet, insan bu mevzuda nefsiyle
hesaplaşırken, vazifeleri icabı bir zaruret bulunmamasına rağmen, kendi
üzerinde başkalaşma emareleri ve başkalarına benzeme temayülleri görüyorsa,
nimetlerin zevalinden çok korkmalı ve henüz fırsat varken yeniden kendi
kimliğine ait hususiyetlere bürünmeye çalışmalıdır.

Teşebbüh ve İltihak
Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, “Kim bir kavme

benzemeye çalışırsa, o da onlardan sayılır.”  buyurmuştur.3 Bu hadis-i şerifin
metninde “başkalarına benzemek” ile alâkalı olarak َهَّبََشت  fiili kullanılmıştır
ki, bu kelime tefa’ul babındandır. Bu babın hususiyeti de tekellüf ifade
etmesidir. Bu açıdan, kerih görülen ve yasaklanan “teşebbüh”, insanın
başkalarının âdetlerine, geleneklerine, göreneklerine özenmesi; kendini sürekli
onlara benzemeye zorlaması ve onlar gibi yaşamak için özel çaba harcaması
demektir.



Diğer bir ifadeyle, “teşebbüh”, insanın, kendi kültürünün ve tabiatının dışına
kayarak, hatta öz değerlerini hafife alarak, saç baş, kılık kıyafet, yeme içme ve
günlük hayat bakımından olduğundan farklı görünmesi, zorla başkalarına
benzemeye çalışmasıdır ve sonuç itibarıyla “iltihak”a varıp dayanabilecek bir
marazdır. Bu mevzuda, biraz esnek ve gevşek davranan bir insanın, ilk çıkış
noktasını unutacak kadar merkezden kopması, zamanla kendinden bütün bütün
uzaklaşması, hiç farkına varmadan özendiği ve benzediği o kimselere katılması
ve Hak nezdinde de onlardan biri addedilmesi söz konusudur. Binaenaleyh, Nur
Müellifi, teşebbüh ve taklit hastalığına yakalananlara şöyle seslenmiştir: “Ey
uykuda iken kendilerini ayık zannedenler! Umûr-u diniyede müsamaha veya
teşebbühle medenîlere yanaşmayın. Çünkü, aramızdaki dere pek derindir;
doldurup hatt-ı muvasalayı temin edemezsiniz. Ya siz de onlara iltihak
edersiniz, veya dalâlete düşer, boğulursunuz.”4

Nitekim, bazı milletlerin teknik ve teknolojik üstünlükleri karşısında başı
dönen, bakışı bulanan, medeniyet ve modernite adına gidip gırtlağına kadar
onun erâcifine gömülen; özünü, şahsiyetini, benliğini yitirmiş günümüzün bir
kısım ruh hastalarının hâllerinde bu “iltihak”ı görmek mümkündür. Böyleleri,
kat’iyen kendileri olarak duyamaz, kendileri olarak düşünemez ve kendileri
olarak zevk alamazlar. Çünkü onlar, inanç, düşünce, kültür, hayat felsefesi,
giyim-kuşam ve evin döşemesine kadar her meselede özden uzaklaşmış ve
yabancılaşmışlardır. Dolayısıyla da, bütün bir tarih boyunca birikip gelişen
örfler, âdetler, dinî duygu ve düşünceler, sanat ve edebiyatın bize ait
semereleri onlara hiçbir mânâ ifade etmez.

Hatta, bazıları kendi değerlerine karşı tiksinti duyacak kadar başkalaşmış ve
akl-ı selimi hayrette bırakacak ölçüde fikir inhiraflarına düşmüşlerdir.
Camilere sıra koyma ve secde edilecek yerlere tahta döşeme gibi teklifler bu
düşünce kaymalarının tezahürleridir. “Ubûdiyet izhar etmemek ve ibadet
maksadıyla da olsa asla eğilmemek lâzımdır; çünkü, insanlarda ubûdiyet
duygusu geliştikçe ve secde etme isteği pekiştikçe başkalarına köle olma hissi
de inkişaf etmektedir. Onun için, çok ciddî bir isyan ahlâkı ile kulluğa
başkaldırmak gerekmektedir ki köleliğin önü alınabilsin!..” sözü, şayet bu
milletin bir ferdinin dudaklarından dökülüyorsa, bir insanın ne ölçüde
başkalaşabileceğinin hazin bir misali değil midir?

Öz Değerlere Sadâkat ve İrşadda Üslûp
Şu kadar var ki, kendi değerlerimize bağlı kalmamız, içinde yaşadığımız

çağın gereklerini gözetmemize mani değildir. Eğer, insan yüce bir dava
uğrunda, üzerine farz olan bir vazifeyi eda ederken, “Giyim ve kuşamımdan



dolayı dışlanmayayım; ilk bakışta ürkütücü olmayayım!” düşüncesi ve niyeti
ile, toplumun telâkki, örf, âdet, gelenek ve göreneklerine göre davranıyorsa,
bunda bir mahzur yoktur; hatta böyle bir düşünce, takdir ve tebcile lâyık sayılır.

Zaman ve mekâna göre, ilk plânda insanlara tuhaf gelecek, onları ürkütecek
ve kaçıracak hâl, tavır, davranış ve fiillerden sakınmak lâzımdır. Bu mevzuda
da “illâ böyle olmalı” diyerek tekellüfe girmemek esastır. Evet, atalarımızdan
tevârüs ettiğimiz kaftanımız, cepkenimiz... çok hoşumuza gidebilir. Fakat,
bunlar bugün bazı kimselere başka şeyler çağrıştırıyor, bir kıyafetin ötesinde
mânâları hatırlatıyor ve ürkütücü oluyorsa, –dinimizin ve kültürümüzün temel
sınırlarını aşmamak kaydıyla– görüntümüzle de başkalarını kaçırmamaya özen
göstermemiz gerekmektedir. Bir gün muhataplarımız bizi genel karakterimiz,
ahlâkımız ve evrensel insanî değerlerimiz ile tanıdıktan sonra, artık ne giyersek
giyelim, nerede ve nasıl olursak olalım, anlayışımıza, hâlimize ve
davranışlarımıza saygı duyacaklardır ve Allah’ın izniyle ondan sonra bir
problem kalmayacaktır.

Ne var ki, önde, ortada ve sonda sunulacak şeyler birbirinden farklıdır ve
birbirine karıştırılmamalıdır. Uzlaşma, uzlaştırma, hayatı paylaşma ve eşsiz
değerlerimizi âleme duyurma gibi yüce gayelerin tercih hakkı vardır ve bunlar
mutlaka öne alınmalıdır. Bu gayeleri gerçekleştirmeye matuf olarak yürünülen
yolda, füruat kabîlinden olan hususlar –dinin esasatını ihlal etmemek şartıyla–
ortaya ve sona bırakılmalı; böylece onların en önemli hakikatlerin
duyurulmasının önünde birer engel teşkil etmesine mani olunmalıdır.

Tabiî, kültürümüze ait olmayan şeylerin üzerimizde birer âriye gibi
durduğuna inanmamız da bizim için bir esastır. Yer, konum ve vazifelerimiz
itibarıyla mecbur kaldığımız ya da fayda mülâhaza ettiğimiz kılık-kıyafet, hâl
ve davranışların üzerimizde muvakkaten ve zarurete binaen olduğunu hatırdan
dûr etmememiz lâzımdır. Meselâ; “Şunu sırtıma geçirdim ama şöyle bir
maslahat gözeterek bunu yaptım!” düşüncesi zihinde hep canlı tutulmalıdır.
Aksi hâlde, öz kültürümüze ait olmayan hususları benimseme ve “iyi oldu”
demek de hadis-i şerifte ifade edilen teşebbüh kategorisine girer. O meseleyi
bizim aslî hayat felsefemizin ve dünya görüşümüzün bir parçası gibi algılamak
bizi bizliğimizden koparır ve sürükleyip götürür. Böyle bir durumda, insan
değişim rüzgârının saçıp savurduğu kupkuru bir yaprak hâline gelebilir.

Ruhsatları His ve Hevesler Belirlememeli!..
Bu itibarla, dilimizden dinî ve millî telâkkilerimize kadar bize ait her şey her

zaman çok güzeldir. Bunlar yürümemiz gerekli olan şehrahın işaret taşlarıdır.



Şayet, onlarla sınırlanan sahanın dışına adım atacak isek, bu hareketimiz
getirisi çok yüksek bir maslahata matuf olmalıdır.

Ne var ki, bazen his ve heves fikir suretine girebilir ve insan yanılarak
mefsedeti maslahat zannedebilir. Bu sebeple, yüce bir mefkûreye adanmış bir
ruh, hiçbir zaman sadece kendi içtihat ve istinbatıyla “Şu işte maslahat var.”
dememelidir. Kendi hissiyatına bağlı karar vermekten ve dolayısıyla yanlış
hükme varmaktan korkmalı; meseleyi mutlaka işin ehli olan kimselerle istişare
etmeli ve başka alternatifler arayarak muhtemel zararı en aza indirmeye
çalışmalıdır. Gerçekten de düşündüğü şekilde davranmasında bir maslahat
olabilir; fakat, acaba o maslahat bir maslahat-ı mutebere mi, ya da maslahatı
mürsele mi, yoksa maslahat-ı merdude midir? İşte, hâlis bir mü’min, bu
farklılıkları muhakkak gözetmeli ve doğru hüküm verebilmek için kat’iyen o
işin öncü ve rehberlerine danışmalıdır.

Selef-i salihîn efendilerimiz, İslâm’a karşı insafın hakkını vermek ve temel
dinamiklere aykırı düşmemek için en küçük bir meselede dahi şakakları
zonklayacak kadar müzakere yapmış ve ancak ilim ehli olan herkesin fikirlerini
aldıktan sonra nihaî hükmü beyan etmişlerdir. Ebû Hanife Hazretleri’nin
yüzlerce, belki bazen binlerce talebesiyle sabahtan akşama kadar belli
mevzularda görüş alışverişinde bulunduğu bilinmektedir. İmam Ebû Yusuf,
İmam Muhammed ve hatta İmam Züfer gibi talebelerinin ona muhalif
beyanlarda bulundukları; bir hakikatin vuzuha kavuşması için –Üstad Necip
Fazıl’ın ifadesiyle– öz beyinlerini burunlarından kustukları ve İmam-ı A’zam’ın
onların mülâhazalarını da dinleyip büyük bir hakperestlikle “İşin hakikati
şudur” diyerek, kendi düşüncesine ters de olsa doğrunun yanında yer aldığı
herkesin malûmudur.

Öyleyse, günümüzün dava erleri de, herhangi bir meselede, hususiyle ileride
eda edeceği fonksiyon açısından gaye-i hayale bağlı görülen ve getirisinin
büyük olacağı tahmin edilen bir ruhsat söz konusu olduğunda, kendi hisleri ile
hareket etmemeli, şahsî yorumlarını esas kriterlerin yerine koymamalı ve
mutlaka istişarenin hakkını vermelidirler.

Zira, Hazreti Üstad’ın dualarından bir tanesi de “Yâ Rab, kusurumuzu affet.
Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette
emin kıl.”5 şeklindedir. Evet, nefsimiz, dinimiz, imanımız... her şeyimiz emanet
olduğu gibi, hizmet düşüncemiz, dünya görüşümüz ve hayat felsefemiz de bize
emanettir. Bunlar, dün başkalarının omuzlarına konmuştu; bugün bizim
üzerimizde bulunuyor; yarın da sonraki nesillere aktarılacak. Bu emanetleri
deformasyon görmüş bir hâlde devretmek doğru değildir. Şayet, biz emanetlere
sahip çıkmaz, onları gereğince korumaz ve sağlam bir şekilde haleflerimize



teslim etmezsek, istikbalin sahiplerini bir ruh travmasına maruz bırakmış oluruz
ki, bu hem davaya hem de yarının insanlarına karşı büyük bir haksızlıktır.

Başkalaşmaya Karşı Dostluk Halkaları
Diğer taraftan, insanoğlu kendi sıfat ve tavırlarının çocuğudur. Onun iyi veya

kötü vasıflarından hangisi galebe çalarsa, o da o türden hâl ve davranışlar
göstermeye başlar. Bazen öyle melekleşir ki, ruhanîleri bile gıptaya sevk eder.
Bazen de şeytanları utandıracak şirretlikler sergiler. Hazreti Mevlâna, “Bazen
melekler bizim nezaket ve inceliğimize imrenirler; bazen de şeytanlar
küstahlığımızdan ürperirler!” derken, zannediyorum, insanoğlunun birbirine zıt
bu iki yanını vurgulamak istemiştir. Evet, insan kimi zaman yerin derinliklerine
doğru çekilecek bir ağırlığa ve arzîliğe bürünür; kimi zaman da âdeta melekler
gibi kanatlanır ve semavîliğe yürür.

Dolayısıyla, bu ölçüde farklılıklar sergileyen ve şerre de hayra da açık duran
insan hem kötülük hem de iyiklik hesabına hiçbir şeyi hafife almamalıdır. O,
iyiliğin en küçüğünü dahi yapmaya çalışmalı; kötülüğün de küçüğünden
büyüğünden yılandan çıyandan kaçar gibi kaçmalıdır. Aksi hâlde, insan hiç
farkına varmasa da, en küçük bir kötülük ciddî deformasyonlara sebep olur.
İçten içe bozulup çürümeler de Allah’ın nimetlerinin çekilmesine yol açar. Bu
açıdan da, hususiyle dine hizmet eden mü’minler, i’lâ-yı kelimetullah yolunda
mücahede etme nimetine mazhar oldukları andaki kıvamlarını sürekli
korumalıdırlar; yoksa, ruh ve mânâ hayatı adına üst üste çatlamalar ve
kırılmalar yaşamaları kaçınılmaz olur.

Binaenaleyh, başkalaşmamanın en önemli dinamiği, en küçük bir değişmeye
karşı çok kararlı durmak ve değişmemek için sürekli takviyeye başvurmaktır.
Takviye vesilelerinin başında ise, hayırlı bir çevre ve arkadaşlık halkası gelir.
İnsanın vefalı, samimî ve sâdık dostlarının olması büyük bir bahtiyarlıktır.
Nitekim, Hazreti Ömer (radıyallâhu anh) halife seçildiği gün, “Ey insanlar! Ben
haktan ve adaletten ayrılırsam ne yaparsınız?” diye sormuş; “Şayet eğrilir ve
haktan inhiraf edersen, seni kılıçlarımızla doğrulturuz!” cevabını alınca da
“Elhamdülillâh! Eğrilirsem beni kılıçları ile doğrultacak arkadaşlarım varmış!”
diyerek şükretmiştir.6 Hazreti Ebû Bekir (radıyallâhu anh) de hilâfet
mesuliyetini üzerine alır almaz, halka hutbe vermiş ve sözlerini “Ey insanlar!
Eğer iyi işler yaparsam beni destekleyin; yok eğrilirsem, o zaman da beni
doğrultun!” cümlesiyle bitirmiştir.7 Evet, her insanın, “Kendi kendime ayakta
duramayabilirim; fakat, eğer düşersem, şu arkadaşlarımın omuzlarına
düşmeliyim!” diyebileceği ve kendilerine itimat edebileceği dostları olmalıdır.



İnsanlığın İftihar Tablosu zamanında böyle kardeşlik köprüleri kurulmuş ve
dostluk halkaları oluşturulmuştur. İlim ve zikir gayesiyle bir araya gelen ve
omuz omuza veren insanlar mescidde halkalar teşkil etmiş ve herkesi onlardan
birine dahil olmaya çağırmışlardır. Bu meselenin ehemmiyetine dikkat çekme
sadedinde kaynak kitaplarda zikredilen “halka hadisi” çok ibret vericidir:

Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, ashab-ı kiram ile
beraber bir halka hâlinde mescidde otururlarken, içeriye üç kişi girmiştir.
Sonradan gelen o üç kişinin ikisi Resûlullah’ın huzurunda durmuş; bilâhare
onlardan biri halkada bir boşluk bularak oracığa oturmuştur. Diğeri de, halkaya
dahil olmasa bile cemaatin hemen arkasında bir yere oturmuştur. Üçüncü şahıs
ise, mescidde durmamış, arkasını dönüp gitmiştir. O esnada ashabına nasihatte
bulunan Rehber-i Ekmel Efendimiz, anlatmakta olduğu meseleyi bitirince şöyle
buyurmuştur: “Bu üç kişinin hâlini size haber vereyim mi? İçlerinden biri
Allah’a sığındı, Cenâb-ı Hak da onu ilâhî himayesine aldı. Diğeri
(arkadaşlarına sıkıntı vermekten) utandı, Allah da ondan (ona azap etmekten,
Şanına yaraşır şekilde) hayâ etti. Öteki ise (o meclisten) yüz çevirdi, Allah da
ondan (Zât’ına has bir mahiyette) yüz çevirdi.”8

Evet, Sâdık u Masdûk Efendimiz, mü’minlerin meclisine sırt dönmeyi
Allah’tan ve kendisinden uzaklaşma saymıştır. Demek ki, mutlaka halkaya dahil
olmak ve onun içinde yer almak lâzımdır. M. Lütfî Hazretleri’nin –daha önce
başka bir münasebetle zikrettiğim– şu sözü de bu hakikatin farklı bir beyanıdır:

“Ey tâlib-i feyz-i Hudâ gel halkaya, gir halkaya.!
Ey âşık-ı nûr-i Hudâ gel halkaya, gir halkaya!”

Rahmet ve Bereket Cemaattedir!..
Mü’minlerin arasında bulunmak ve cemaat hâlinde yaşamak insana mânevî

bir kuvvet kazandırır. İnsan, cemaat içindeki temiz simaları tanıdıkça ve hâlis
kulların ubûdiyetteki derinliklerini gördükçe etrafına ve diğer Müslümanlara
daha farklı nazar eder. Çoğu zaman bir kardeşini, arkadaşını ya da büyüğünü
düşünüp “Davanın hakkaniyeti için bu insanın burada böyle duruşu yeterli bir
hüccettir.” diyerek kalbî itminana ulaşır. Hatta içinde bulunduğu dairenin
verdiği ilhamla, kendi namaz kıldığı mekândan Kâbe’ye, oradan da bütün
cihana kadar uzanan saflara bakıp “Bu düşünce, inanç ve teveccühte yalnız
değilim; bunca insan benim gibi düşünüyor. Hele bu saflar arasında öyle zatlar
var ki, onların her biri âdeta Dinin bir hüccetidir; İslâm’ın hak olduğuna, yalan
üzere birleşmeleri mümkün olmayan bu insanların mevcudiyeti bile tek başına
delildir. Bu yüce kâmetler benim için de referanstır ve onlarla aynı çizgide



bulunmam bir bahtiyarlıktır.” der ve hamd ü senâ duygularıyla dolar.
Ayrıca, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Allah’ın inayet ve

kudreti cemaatle beraberdir.” 9 buyurmuştur. Demek ki, Cenâb-ı Hakk’ın
cemaate özel bir teveccühü vardır; mü’minler arasında yer almak, nihayetsiz
acz ü fakr içinde bulunan insanın sonsuz güç ve kudret sahibi Mevlâ-yı
Müteâl’in inayeti ile yürümesine ve iş yapmasına vesiledir.

Diğer taraftan, çok defa kendi iman, mârifet, muhabbet, aşk ve iştiyakımız
bizi canlı tutmaya yetmeyebilir. Kimi zaman, bakışlarımız bulanabilir ve
kalbimiz katılaşabilir; günlük hayatın çok çeşitli meşgaleleri içinde aşk u
heyecanımız sönmeye yüz tutabilir. Bu muvakkat hâlin neticesinde –Allah
korusun– sefahate düşebilir, özümüzden uzaklaşabilir ve yabancılaşma
temayülleri gösterebiliriz. Fakat, şayet en az üç kişilik bir cemaat hâlinde
olursak, o zaman diğer iki arkadaşımızdan hiç olmazsa birinin aşk u şevkinden
beslenir, bir müddet onun mârifet ve muhabbet çeşmesinden su içer ve yine
kendi atmosferimizin havasını teneffüs edebiliriz.

Bu itibarla da, her zaman arkadaşlarımızla beraber olmaya çalışmalı;
böylece cemaatin bereketiyle hem kendimizi hem de kardeşlerimizi değişip
başkalaşmalardan korumalıyız. İnsanın tek başınayken yüzde doksan ihtimalle
düşebileceğini ama bir cemaat içinde düşme ihtimalinin belki ancak yüzde on
olduğunu hatırdan çıkarmamalıyız.

Evet, iki kişinin bir kötülük üzerinde anlaşması da, zayıf bir ihtimal bile olsa
mümkündür. İnanan üç insanın fenalıkta anlaşıp bir araya gelmesi ise âdeta
imkânsızdır. Nitekim, Allah Resûlü, “İki kişi de şeytandır; üç kişi ise
cemaattir.”10 buyurmuştur. Bu açıdan, insanın kendisini sağlama alabilmesi
için arkadaşlarına dayanması, onlardan kuvvet alması ve “Şayet, eğrilirsem
beni düzeltin!..” diyerek onlara kendisini ikaz etme selâhiyeti vermesi şarttır.

Hikmetin Lisan-ı Fasîhi (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz, “Din
nasihattir.”11 buyurmuştur. Nasihat; hayırhahlık demektir; bir kimseye doğru
yolu göstermek, yapması ve yapmaması gereken şeylere dikkatini çekmek ve
onun hakkında hep hayır dileğinde bulunmak mânâlarına gelmektedir. Nasihat,
insanları Allah’a, Resûl-i Ekrem’e ve din-i mübîne yönlendirmektir; onları,
dünya ve ahiret hayatları hesabına faydalarına olacak işlere sevk etmektir. İşte,
başkalaşmamak ve bir deformasyona uğramamak için, insanın, yüreğini
coşturup yumuşatacak, dumura uğramış duygularını canlandıracak, likâullaha
(Allah’a kavuşmaya) iştiyakını kamçılayacak ve fikir dünyasını aydınlatacak
nâsihlere de her zaman ihtiyacı vardır.

Sözün özü; kâinatta, kudret ve iradenin tecellîleri olarak bildiğimiz “şeriat-ı



fıtriye”ye ve kelâm sıfatından gelen ilâhî kanunlar mecmuasına riayet etmeyen
toplumların veya mânevî hayatlarında iç değişikliğine uğrayan milletlerin –
bugün hâkim olsalar da– yarınki mahkûmiyetleri kaçınılmazdır. Geçmişte
inkıraza uğramış ümmetlerin mezarı sayılan tarih, âvâz âvâz bu gerçeği
haykırdığı gibi, “Bir toplum iç dünyası itibarıyla kendini değiştirmedikçe, ruh
ve mânâda deformasyona uğramadıkça, Allah bahşettiği lütufları geri alarak o
toplumun iyi hâlini tağyir etmez” ilâhî beyanı da, hakimiyet-mahkûmiyet, izzet-
zillet hususlarında önemli bir hakikati ve Müslümanların hâlihazırdaki ciddî bir
problemlerini hatırlatmaktadır. Binaenaleyh, mü’minler için, başkalarına şirin
gözükmek değil, kendileri olarak gönüllere girmek esastır; aksi hâlde,
teşebbühü bir başkalaşmanın ve iltihakın takip etmesi kaçınılmazdır.
1 Enfâl sûresi, 8/53.
2 Ra’d sûresi, 13/11.
3 Ebû Dâvûd, libâs 4; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 6/471.
4 Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.114 (Habbe).
5 Bediüzzaman, Sözler s.29 (Altıncı Söz).
6 Mevlâna Şiblî, Hz. Ömer ve Devlet İdaresi 2/297.
7 Bkz.: Abdurrezzak, el-Musannef 11/336; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 6/82.
8 Buhârî, ilim 8, salât 84; Müslim, selâm 26.
9 Tirmizî, fiten 7; İbn Hibbân, es-Sahîh 10/438.
10 Tirmizî, cihâd 4; Ebû Dâvûd, cihâd 86.
11 Müslim, îmân 95; Tirmizi, birr 17; Ebû Dâvûd, edeb 59.



Ruhbanlık ve İstikâmet
Soru: Ruhbanlık ne demektir? “İslâm’da ruhbaniyet yoktur.”1 hadis-i

şerifinden maksat nedir?
Cevap: Uzlet yolunu seçerek insanlardan uzaklaşan, dünyevî zevklere karşı

âdeta ölüm orucuna niyetlenerek kendini bütünüyle ibadete adayan ve bu
şekilde ruha kendi gücünü kazandıracağına inanan kimselere “ruhban”
denilegelmiştir. Genel olarak, “ruhbanlık” dünyadan tamamıyla el etek çekerek,
evlenme, ev-bark edinme gibi nimetlerden vazgeçerek ve hatta meşrû lezzetleri
de topyekün terk ederek bütün ömrü inziva ve ibadet üzere geçirmek şeklinde
tarif edilmiştir. Ne var ki, bazı dinlerde ya da din görünümlü
organizasyonlarda, ruhbaniyetin çok yanlış yorumlanması, ruhban sınıfının
zamanla imtiyazlı bir konum kazanması ve bunların kendilerini Yaratıcı’nın
vekili gibi görmeleri, dolayısıyla kendilerinin rehberliği olmadan günlük
ibadetlerin bile yerine getirilemeyeceğine halkı inandırmaları ve böylece bir
mânâda Mâbud ile kul arasına girmeleri de ruhbaniyet mevzuu içerisinde ele
alınıp incelenmelidir.

Akîde ve Diyanet Açısından Ruhbanlık
Bilhassa Hristiyanlıkta, –bazı istisnâî ekollerin mevcudiyeti mahfuz– hem

din ve akîde açısından, hem de ibadet ve diyanet zaviyesinden ruhbanlık söz
konusudur: Akîde yönüyle ruhbaniyet; ruhban sınıfına dahil kimselerin
Yaratıcı’nın yeryüzündeki temsilcileri olarak görülmeleri ve hususiyle belli
seviyedeki din adamlarının sözlerinin ilâhî beyan gibi kabul edilmesidir.

Onların inançlarına göre; Hazreti Mesih, zenb-i aslî sebebiyle doğuştan
günahkar olan insanlığın kurtuluşu için gönderilmiş ve bu uğurda kurban olmak
suretiyle kendisine inananların temizlenmelerini sağlamıştır. Çarmıha
gerilmesi, onun bu fedakârlığına hakkıyla inanan ve gönlünü ona veren
insanların günahlarına keffaret olmuştur. Bunu böyle kabul etmek tek kurtuluş
vesilesidir. Hazreti İsa’dan sonra ise, âbâ-i kenâise (kilise babaları) diye de
anılan ruhban sınıfının seçkin üyeleri onun yerini almışlardır. Bir ölçüde,
onların sözleri de vahiy gibi kabul edilir hâle gelmiştir. Vaftiz etme ve günah
çıkarttırma, hatta bazı fiilleri helâl ya da haram sayma yetkileri onlara
geçmiştir.

Bir yönüyle, temelde Zât-ı Ulûhiyet’e dair bazı hususiyetler önce Hazreti
Mesih’e isnat edilmiş; daha sonra da Seyyidina Mesih’e ait görülen bir kısım
özellikler, onun temsilcileri olarak kabul edilen âbâ-i kenâiseye



yakıştırılmıştır. Neticede, bir insanın, Yaratıcı ile münasebete geçmesi için
mutlaka bir vasıtaya muhtaç olduğu; bir din adamının aracılığına başvurmadan
Rabb’e ulaşamayacağı, günahlarından sıyrılamayacağı ve Cennet’e
giremeyeceği inancı gelişip yaygınlaşmıştır. Bir mânâda, helâl ve haramın
sınırlarını tespit yetkisini kendinde gören ve Cennet’in anahtarlarının kendi
ellerinde olduğunu zanneden kimseler nefislerini ilâh ve rab yerine koymuş;
onların kendilerine biçtikleri bu konumu tanıyıp kabul edenler de ruhban
sınıfından olanları âdeta rab edinmişlerdir.

Diyanet yönüyle ruhbaniyet ise, dinin doğrudan doğruya bir kısım ruhanî
insanlar tarafından temsil edilmesi; günah çıkarttırma, vaftiz ve aforoz etme
gibi işlerin mutlaka kendilerini rubûbiyet ve ulûhiyet esrarını keşfe adamış,
Rabbi tanıyıp tanıtmayı esas maksat yapmış âlim ve muallim rabbanîler
tarafından yapılmasıdır. Onlarla olmadıktan sonra bir insan başını yere
koyamaz, bir yerde içini Allah’a dökemez ve bir ibadeti yerine getiremez. Dinî
âyin ve merasimler, ancak belli bir sınıfın idaresinde ve yine onlar tarafından
belirlenen bir formatla yapılabilir. Çünkü, ruhbanlar Yaratıcı ile kullar
arasında köprüdürler; onlar, ulûhiyet esrarına açık önemli temsilciler ve
vasıtalardır; dolayısıyla, onların olmadığı yerde Rabb’in teveccühü de olmaz.

Fıtratın Ruhbaniyetten İntikamı
Umumi mânâdaki akîde ve diyanet açısından ruhbanlığın yanı sıra, bir de

onun daha çok bilinen üçüncü çeşidi vardır ki, aslında bu tür ruhbanlık
insanların ferdî hayatları ile alâkalıdır; fakat, bu telâkki de zamanla
müesseseleşmiş ve Hristiyanlık gibi bazı dinler ile bir kısım dine benzer
sistemlerin genel anlayışı olarak zuhur etmiştir. Bazı din müntesipleri, iyice
yaygınlaşan dünya hırsı, şehvet ve kötü ahlâka karşı aşırı tepki göstererek,
özellikle üçüncü asırdan itibaren bekâr kalmayı, yoksulluğu ve zühdü ideal
hâline getirmişlerdir. Dünyaperestliğe o kadar şiddetle karşılık vermişlerdir ki,
çok küçük bir dünyalığa sahip olmayı dahi ahlâksızlık gibi bir günah kabul
etmişlerdir.

Cenâb-ı Hak, uzlet ve riyazet yolunu katı bir ruhbaniyete dönüştürerek bir
çıkmaz sokak hâline getiren kimseleri şöyle anlatmaktadır: “Sonra bunların
ardından peş peşe peygamberlerimizi gönderdik. Özellikle Meryem’in oğlu
İsa’yı arkalarından gönderdik, kendisine İncil’i verdik ve ona uyanların
kalblerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Uydurdukları ruhbanlığı ise Biz
kendilerine farz kılmadık, lâkin Allah’ın rızasına nail olmak için kendileri
icad ettiler. Kaldı ki ona gereği gibi de riâyet etmediler. Biz de onlardan
iman edenlere mükâfatlarını verdik, onların çoğu ise büsbütün yoldan



çıkmışlardır.”2

Kısaca mealini verdiğim bu âyete göre, aslında ruhbaniyet Hazreti İsa’nın
dininde de farz değildir. Ne var ki, Hristiyanlığın bazı müntesipleri bu mevzuda
iki kez yanlışlık yapmışlardır. Önce, Allah’ın emretmediği bir şeyi nefislerine
vacip kılmışlar; sonra, Yüce Yaratıcı’nın rızasını kazanma niyetiyle çıktıkları
yolda fıtrata ters düştüklerinden dolayı, nefislerine vacip kıldıkları o şeyin
hakkını da verememişlerdir.

Dahası, Cenâb-ı Hakk’ın vaz’ettiği dinin özündeki dengeden uzaklaşma ve
fıtrat kanunlarını gözetmeme neticesinde ifratlar tefritleri takip etmiş ve çeşit
çeşit ruhbanlık anlayışları başgöstermiştir: Değişik çilelerle insan vücuduna
eziyet vermekten Rabb’i sevmeye aykırı bularak vücut temizliğini ruhun
cenabeti saymaya, evlilikten kaçınmayı ve bir köşeye çekilmeyi en güzel ahlâkî
değer şeklinde yorumlamaktan aile fertleri arasındaki muhabbet ve hürmete
dayanan her türlü münasebetin yasaklanmasıyla Hakk’ın rızasının
kazanılacağına inanmaya kadar farklı farklı ruhbaniyet telâkkileri ve ekolleri
gelişip yayılmıştır.

Neticede, bütün bu ruhbanlık çeşitlerinde öz itibarıyla fıtrata karşı savaş
açıldığından dolayı çok büyük hezimetler görülmüştür. Çünkü, fıtrat, her zaman
kendisine karşı savaş açanlardan intikamını almıştır/almaktadır. Ruhbanlık adı
altında ölçüsüzlüklere girilince, helâller haram, haramlar da değişik yorumlarla
helâl sayılınca, sadece bazı kimseler için subjektif olarak ve muvakkat bir
surette kabul edilebilecek bir kısım çile ve riyazetler objektif kaidelermiş gibi
herkese ve uzun süreli olarak teklif edilince ve böylece insan tabiatında bir
deformasyona gidilince, fıtratın intikamı öyle şiddetli olmuştur ki, dünyevîliğe,
şehvete ve ihtirasa en fazla gömülenler, ruhbaniyet iddiasında bulunanlar ve
onların soylarından gelenler arasından çıkmıştır.

Evet, zikredilen âyet-i kerimede de vurgulandığı üzere; ruhbaniyeti ihdas
eden din adamları, ruha kendi gücünü kazandırma niyetiyle de olsa, Cenâb-ı
Hakk’ın emretmediği bir kısım kurallar uydurmak suretiyle sonu hüsran olan bir
yola girmiş ve fıtrata yenik düşmüşlerdir. Çünkü, dinin temelindeki denge
prensibini ihmal etmiş, tabiîlikten çıkarak hayatı yaşanmaz hâle getirmişlerdir.
Dahası, kendi belirledikleri usullere de riayet edememiş ve dalâlete
sürüklenmişlerdir.

Cenâb-ı Hakk’a Vasıtasız Teveccüh
İşte, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, “İslâmiyet’te

ruhbaniyet yoktur.”  diyerek, hem akîde, hem diyanet ve hem de zühd anlayışı



açısından ölçüsüzlüğü, dengesizliği, fıtratla zıtlaşmayı ve haddi aşmayı
reddetmiştir.

İslâm dininde, din adamları sınıfının hakimiyeti, vasıta oluşu ve mutlak
rehberliği bir yana, böyle imtiyazlı bir sınıftan bahsetmek bile mümkün
değildir. Hatta “din adamı” tabiri dahi bir yönüyle yanlış bir ifadedir. Çünkü,
her Müslüman Rabbi ile doğrudan münasebet hâlindedir; herkes Kur’ân ve
Sünnet’in bizzat muhatabıdır. Din hizmeti ve vazifesi tek tek her mü’minin
omuzuna yüklenmiştir. Namazda imamet gibi, ibadetlere müteallik bir rehberlik
söz konusu olduğunda illa din hizmetini meslek olarak seçmiş, bir makam
tarafından tayin edilmiş ve ücreti ödenmiş bir insan bulmak şart değildir. Dine
ait vazifelerin eda edilmesi esnasında, dinî bilgisi yeterli olan herkes imamlık
yapabilir. Ayrıca, bir mü’minin, ibadetlerini yerine getirmesi, dua etmesi ve
mağfiret dilemesi için hiçbir aracı kurum ya da kişiye ihtiyacı yoktur. İslâm’da
bütün yeryüzü bir mescittir ve her Müslüman dilediği her yerde ve her zaman
ibadet edebilir. Günün her saatinde, her hâl ve şartta Rabb-i Rahim’e ellerini
açıp matlubunu O’ndan isteyebilir. Din-i mübînde bir hocanın ya da mürşidin
günahları bağışlaması da asla mevzubahis değildir; Cenâb-ı Hak’tan başka hiç
kimse dilediğini affedemez ve istediğine Cennet’te yer gösteremez.

Bir Müslüman, tepeden tırnağa günahla kirlense de, hiç kimsenin görmediği
bir yerde ciddî bir nedamet içinde, yüreği hoplayarak ve gözleri yaşararak içini
Allah’a döktüğü an arınmış olabilir. Cenâb-ı Hak’tan mağfiret dilenmek için
onun ille de bir aracı bulmasına lüzum yoktur. Hatta, insanlar arasında
günahlarını sayıp dökmesi ve başkalarını mâsiyetlerine şahit tutması ayrı bir
cürümdür.

Belki farklı farklı uygulamaları vardır ve herkesi aynı kategoride mütalâa
etmek doğru değildir; fakat, geçen gün televizyonda görmüştüm. Bir adam,
insanî onurunu ayaklar altına alarak ve rezil rüsvâ olarak telefonda bir rahibe
günahlarını anlatıyor, bağışlanma diliyor ve günah çıkarma merasimi için
yaptığı hayırların kabul edilip edilmediğini soruyordu. Telefonun öbür
tarafındaki kendini peygamber zanneden zavallı, üç-dört saniye kadar gözlerini
kapadı, anında Arş-ı Rahman ile münasebete geçmiş gibi yaptı ve “Affedildin,
yaptıkların makbul sayıldı!..” deyiverdi.

Zannediyorum, bu onların kültüründen ve ruhbaniyetin yanlış yorumundan
kaynaklanıyor. Dinimizde asla böyle bir şey yoktur. İnsanlığın İftihar Tablosu
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resûlü olduğu hâlde bazen kendisine
yöneltilen bir sorunun cevabını öğrenebilmek ya da bir müşkili halledebilmek
için günlerce vahiy beklemiştir. Meselâ, İfk hâdisesinde hem kendisi, hem
Hazreti Âişe Validemiz ve hem de Ebû Bekir, Ümmü Ruman, Hazreti Esma



gibi insanlık âleminin yüz akları elli gün ilâhî hükmü intizar etmiş ve ızdırap
çekmişlerdir. Keza, ruh ile alâkalı sorular sorulup ruhun mahiyetinden haber
vermesi istendiğinde de Resûl-i Ekrem Efendimiz günlerce vahiy beklemiştir.
Zira, vahy-i ilâhî herhangi bir insanın keyfine, hevasına ve hevesine bağlı
olarak cereyan etmemektedir. Ötelerle irtibat mevzuunda, ihtiyaç anında hemen
bir düğmeye basma ve merak edilen mesele hakkında malûmat sahibi olma söz
konusu değildir. Peygamberin bile Cenâb-ı Hakk’ın tavzih edici beyanını bazen
uzun süre beklemesi ve sonunda ona göre bir cevap vermesi gerekmektedir.

Hele mağfiret talebi ve günahların bağışlanması meselesinde Allah ile kul
arasına kimse giremez. Herkes Cenâb-ı Hakk’a bizzat teveccüh eder ve O’ndan
yarlığanma diler. Bir dönemde, ilâhî mesajı getirme ve dini kemale erdirme
adına Nebiler Serveri elçilik yapmıştır, başımızın tacı o Resûl’e canlarımız
kurban olsun; fakat, Hazreti Sâdık u Masdûk (aleyhissalatü vesselâm)
Efendimiz’in dâr-ı bekaya irtihalinden sonra risalet vazifesi de sona ermiştir.
Artık, o türlü bir elçilikten bahsetmek de mümkün değildir. Hatta velilerin
ilhamları, varidatları ve mevhibeleri de objektif ve herkesi bağlayıcı kabul
edilemez; şayet onlar dinin muhkematına uygunsa, o şahısların kendileri
tarafından değerlendirilebilir ama diğer insanları bağlamaz. Evet, Abdülkadir
Geylânî, Muhammed Bahauddin Nakşibend, Ebu’l-Hasan Şâzilî, Ahmet Bedevî
ve Ahmet Rıfaî Hazretleri gibi en büyük veliler dahi, “Cenâb-ı Hak’tan bana şu
geldi!” deseler, bir kısım ilhamlardan ve mevhibelerden bahsetseler, yine de bu
türlü sözlerin bağlayıcılık keyfiyetleri yoktur. Bunlar, muhkemâta muvafık
düşmeleri şartıyla, subjektif bazı işaretler olarak algılanabilir; lâkin sadece o
zatlar kendi adlarına o varidâtla amel edebilirler.

Ruhban Sınıfı ve İslâm Âlimleri
İslâm dininin başlıca kaynağı Kur’ân-ı Kerim ve sünnet-i seniyyedir. İslâm

âlimleri ancak bunları esas alarak bazı sınırlı konularda içtihat yapabilirler;
fakat, kat’iyen kendi re’yleri istikametinde dine ilâvelerde bulunamazlar.
İslâm’da olmayan bir hususu dine sokmak ve kendinden bir hüküm koymak bir
yönüyle rubûbiyet iddia etmek sayılmıştır. Bu itibarla, ulema ile ruhban
arasında bir ayniyetten bahsedilemez.

Aslında, âlim olmak da izafîdir. Bir yönüyle, Emsile, Bina, Maksud ve İzhar
okumuş bir insan âlim olarak görülebilir. Onların üstünde bir nahiv bilgisine
sahip olan kimse ondan daha âlim kabul edilir. Belâgat ilimlerini bitirmiş bir
insan biraz daha büyük âlim addedilir. Sonra Hadis, Tefsir, Fıkıh, Usûl-i Fıkıh,
Usûl-i Hadis ve Usûl-i Tefsir tahsil etmiş bir ilim adamı oldukça büyük bir
âlim sayılır. Onun da ötesinde, Kur’ân-ı Kerim başta olmak üzere Resûlullah’ın



hadislerini ve bütün sünnetini bilen, diğer İslâmî ilimlerden gerektiği şekilde
haberdar olup ileri seviyede bir bilgi birikimine sahip olan, dinî metinleri ve
meseleleri mukayese seviyesine ulaşmış bulunan fikir mimarı ise gerçek
mânâsıyla “âlim”dir; âlim kelimesinin çoğulu da “ulema” olarak gelir.
Ulemanın vazifesi, dini bilmeyen insanlara İslâm’ın esaslarını öğretmek, belli
meselelerle alâkalı verilmiş fetvaları onlara intikal ettirmek, Kur’ân ve
Sünnet’e dayalı hükümleri ve öteden beri fukahanın içtihatlarına bağlı ahkâmı
bildirmek, müphem ve muğlâk mevzuları açıklayarak halkı aydınlatmak ve bir
ilmihal çerçevesinde de olsa onları bilgilendirmektir.

Müslümanlıkta işte bu mânâda bir ulema zümresi vardır ama onları ruhban
sınıfındakilere benzetmek doğru değildir. Fakat, onlardan bazıları esas vazife
ve sorumluluk alanları ile alâkalı şeyleri bırakarak, bir kısım âbâ-i kenâisenin
yaptıkları gibi, –hafizanallah– insanların günahlarının affedilmesi mevzuunda
da vasıta olmaya kalkarlarsa ve “Bize dayandırılmayan, bizim arkamızda
olmayan ve ortaya koyduğumuz formatlara göre gerçekleştirilmeyen hiçbir amel
kabul olmaz!” derlerse, böyle kimseler de ruhban sınıfına dahildirler, onlar
ulema olmaktan çıkarlar. Şu kadar var ki, bazı bâtıl mezheplerin sapık
müntesipleri istisna edilirse, İslâm dünyasında bu türlü fikir inhiraflarına düşen
kimse olmamıştır denilebilir.

Rehber-i Ekmel’in Objektif Yolu
Diğer taraftan; Cenâb-ı Hakk’ın tayin ve takdir buyurduğu mübahlarda bile

nefse karşı müsamahasız davranarak, dinin emirlerini arızasız, eksiksiz ve
kusursuz şekilde yaşamak bazı âlihimmet insanlar için bir hedef olabilir. Ne
var ki, hususiyle umum insanlık söz konusu olduğunda dini yaşanmaz hâle
getirmemek lâzımdır. “Bu din kolaylık üzere vaz’edilmiştir. Hiç kimse
kaldıramayacağı mükellefiyetlerin altına girerek dini geçmeye çalışmasın;
galibiyet dinde kalır.”3 mealindeki hadis-i şerifi hatırlatarak her fırsatta
vurgulamaya çalıştığımız gibi, din kolaylık üzerine müessestir. Onu
şiddetlendiren ve ağırlaştıran kendi aleyhine bir iş yapmış olur ve yenik düşer.

Nitekim bir sahabînin “Ben bütün gece boyunca namaz kılacağım!”, başka
bi r inin “Ben her gün oruç tutacağım!” ve bir diğerinin “Ben hiç
evlenmeyeceğim!” dediğini işiten Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem)
Efendimiz, “Allah’ı en iyi bileniniz ve O’ndan en çok korkanınız benim.
Bununla beraber, ben ubûdiyete ait vazifelerimi yerine getiriyorum ama
hanımlarımın hukukunu da gözetiyorum. Gece ibadetimi yapıyorum fakat
istirahat de ediyorum. Bazı günler oruç tutuyor, diğer günleri ise  oruçsuz
geçiriyorum. Bu, benim yolumdur. Kim benim yolumdan yüz çevirirse, o



benden değildir.”4 demiş ve getirdiği dinde ruhbanlık anlayışındaki gibi fıtrata
ters bir zühd telâkkisinin olmadığını beyan buyurmuştur.

Ayrıca, Resûl-i Ekrem Efendimiz, ümmetini evliliğe teşvik etmiş; meselâ,
“İzdivaç ediniz, çoğalınız. Çünkü, ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla
iftihar ederim.”5 demiştir. İnsanlığın İftihar Tablosu, Seyyidü’l-Ma’sûmîn’dir,
günahın semtine bile uğramayan bir iffet abidesidir. Aslında O’nun izdivaca hiç
ihtiyacı olmamıştır; fakat, İki Cihan Serveri fıtrata uygun bir sünnet vaz’ etmiş;
o sünneti kendisi de uygulamış ve onun tatbik edilebilir bir sistem olduğunu
ümmetine göstermiştir. O, en mükemmel rehber olduğundan objektif esaslar
ortaya koymuştur. Bizim için örnek alınacak ve yoluna uyulacak yegâne insan
da O’dur. Dolayısıyla, İslâm’da dünyadan tamamıyla el etek çekerek hiç
evlenmeme ve çoluk çocuğa karışmama şeklinde bir ruhbaniyet de yoktur.
Evlilik konusunda tabiî ve esas olan, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in sünnetine
iktida etmektir. Normal şartlarda her Müslüman yuva kurmalı, çocuk sahibi
olmalı; Peygamber sevgisiyle dolu bir neslin yetişmesini, devamını ve
çoğalmasını temin etmelidir.

Şu kadar var ki, Hazreti Üstad gibi bazı fedakâr ruhlar, “İslâmiyet’te
ruhbaniyet yoktur.”6 hadis-i şerifinin mücerred yaşamayı, dünyayı kalben terk
etmeyi, muvakkat inzivaları ve celvete hazırlık halvetlerini yasaklamadığı;
belki “İnsanların en hayırlısı onlara en faydalı olandır.”7 hadisi sırrınca
insanlığa hizmet etmek için halkın arasına karışmak gerektiğini nazara verdiği
kanaatindedirler. Zira, selef-i salihînden binlerce ehl-i hakikat muvakkaten
inzivaya çekilmişler ve dünyanın fâni güzelliklerinden istiğna ve tecerrüt
etmişlerdir, tâ ki, hayat-ı ebediyelerine tam hizmet etsinler.8

Nitekim Asrın Çilekeşi, “İzdivacı hiç düşünmediniz mi?” diye soranlara
“Âlem-i İslâm’ın dertlerini düşünmek kendimi düşünmeme fırsat vermedi;
ümmet-i Muhammed’in derdi bana onu unutturdu!” demiştir.9 İslâm tarihinde,
Cenâb-ı Hakk’ın ekstra lütuflarıyla serfiraz böyle kâmet-i bâlâlar da mevcuttur.
Hatta, bu iffet âbideleriyle alâkalı, ilmi ve davayı izdivaca tercih eden ve
hayatları boyunca hiç evlenmeyen âlimler mânâsına gelen “el-Ulemaü’l-Uzzâb”
unvanıyla kitaplar yazılmıştır.

Ezcümle, İmam Nevevî dünyayı elinin tersiyle itmiş, hatta yeme-içme için
yaratılmadığını düşünerek ve sofra başındaki vaktini dahi zâyi sayarak
ömrünün büyük bir bölümünde günde sadece bir bardak süt ile iktifa etmiş;
hayatını ilme ve dinin neşrine adamış ve her gün bir kısım hakikatleri kaleme
alarak bir ömre raflar dolusu kitap sığdırmıştır.

Bu mefkûre kahramanları, kendileri hesabına bir tane bile civcive sahip



olmamışlardır; fakat, ümmet-i Muhammed adına pek çok civciv çıkarmışlardır.
Onlar, i’lâ-yı kelimetullahtan başka hiçbir emel beslememiş ve varlıklarını
sadece bu sevdaya vakfetmişlerdir. Bu arada, kendi hususî hâllerini bir esas
ittihaz etmemiş, herkesi bağlayan bir numune şeklinde âleme sunmamış; bilâkis,
başkalarının nazarlarını dinin objektif disiplinlerine çevirmiş, talebelerini
kendileri evlendirmiş ve onların yurt-yuva kurmalarına yardımcı olmuşlardır.
Kanaatimce, şahsî haz ve lezzetleri adına hiçbir mülâhazası olmayan, nâm-ı
celîl-i Muhammedî’nin her yanda duyulması için maddî-mânevî nimetlerden
fedakârlıkta bulunan bu kahramanlar mutlaka takdirle anılmalıdır. Ne var ki,
onların özel durumları, objektif kural olarak kabul edilmemeli ve herkese
uygulanmamalıdır. İradenin hakkını verebilen o dava adamlarının hâllerinin
subjektif olduğu nazar-ı itibara alınmalı ve meseleye dinin ruhundaki denge
zaviyesinden yaklaşılmalıdır.

Gecelerin Ruhbanı, Gündüzlerin Fürsanı
Bu mevzuda son olarak, “Hak erleri geceleri ruhban, gündüzleri fürsan gibi

olmalılar!” sözüne değinmek istiyorum: Lügat itibarıyla, ruhbaniyetin bir
mânâsı da, âkıbet endişesiyle ve havf duygusuyla toplumdan uzaklaşmak, nefsi
ıslah maksadıyla ormanlara, dağlara çekilmek ve sabah-akşam ibadet ü taatle
meşgul olmaktır.

İslâm tarihinde de, bazı dönemlerde, içtimaî hayattaki çalkantılar ve özden
uzaklaşmalar sebebiyle genel atmosfer insanların kalbî ve ruhî terakkileri için
namüsait bir hâl almıştır. Umum insanların aşırı serâzad, pek lâubâli ve çok
çakırkeyf bir hayat tarzına alıştıkları böyle dönemlerde, gönülleri Allah’a
yönlendirebilmek için uzlet ve halvet ihtiyacı hâsıl olmuştur. Dolayısıyla,
dünden bugüne benzer şartlar altında bazı mürşitler çıraklarını uzlete
çağırmışlar, onlara halveti işaret etmişler ve hatta belli kaideler çerçevesinde
Halvetiye mesleğini başlatıp geliştirmişlerdir.

Keza, hayatının bazı dönemlerinde Hazreti Üstad’ın da benzer mülâhazaları
olmuştur. Fakat, o mahviyet insanı, bu düşüncenin bile hakkında şefkat tokadına
sebebiyet verdiğine inanmış ve bu kanaatini, “Vakta ki, neme lâzım dedim,
kendi nefsimi düşündüm, ahiretimi kurtarmak için Erek Dağı’nda harabe
mağara gibi bir yere çekildim, o vakit sebepsiz beni aldılar, nefyettiler;
Burdur’a getirildim.”10 sözüyle seslendirmiştir. Cenâb-ı Hak, âdeta hâdiselerin
diliyle ona “Sen bir köşeye çekilmek için ilim tahsil etmedin, sadece kendi
ahiretini kurtarmak için onca badireden geçirilmedin!” demiş ve sürgün gibi
zâhiren çirkin bir hâdise vesilesiyle misyonunu eda etme imkânı vermiştir.11



Evet, özellikle nübüvvet mesleğinin vârisleri için halktan tecerrüd ve uzlet
asla söz konusu değildir. Onlar için makbul halvet, kesrette vahdeti yakalamak,
halk içinde Hak ile beraber olmak; Mevlâna’nın ifadesiyle, bir pergel gibi,
ayağının birini lâhût ufkuna perçinleyip diğeriyle insanlık âleminde seyahat
etmektir. Zira, halvetten murad, kalb hanesini ağyârdan temizleyip Yâr ile
hemdem bulunmak olduğuna göre, halk içinde ve kesretin en uç noktalarında
dahi sürekli tevhidi kollayan gönüller hep halvette sayılırlar. Buna mukabil,
bütün ömrünü uzlette geçirdiği hâlde, kalbini ağyârdan temizleyememiş ve
içinden mâsivâyı söküp atamamış kimsenin halveti bir aldanmışlıktır ve
beyhûdedir.

Bu itibarla, İslâm’da asıl olan insanlardan uzaklaşmak değil, onlarla
kaynaşmaktır; halktan kaçmak değil, cemaatin bir ferdi olarak yaşamaktır.
Nitekim, İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle
buyurmuştur: “İnsanların arasına karışan, onların eza ve cefalarına katlanan
mü’min, halktan uzak duran ve onların eziyetlerinden emin olmaya çalışan
mü’minden daha faziletlidir.”12

Bu açıdan, samimî bir dava erinin uzleti, onun kalbî, ruhî, hissî ve şuurî
tezkiyeye ulaşması açısından tamamen irşada hazırlanma gayreti sayılır. Bu
gayretin zamanı da bilhassa gecelerdir. Binaenaleyh, mefkûre kahramanları,
gece boyunca tam birer rabbanîdirler; herkesin derin uykuya daldığı demlerde
onlar kendilerini ibadet ü taate verirler, mukaddes ızdırapla ağlar dururlar, aşk
u iştiyakla Cenâb-ı Hakk’a yalvarıp yakarırlar. Gündüz ise, cihad
meydanındaki bir yiğit süvari misillü heyecanla kıpır kıpırdırlar; yerlerinde
sessiz sakin kalamazlar, irşad adına yapılması gerekenleri yerine getirmek için
sürekli şevkle koşarlar.

Aslında, Söz Sultanı’nın “Bu ümmetin ruhbanlığı Allah yolunda
mücahededir.”13 beyanı da bu ufka işaret etmektedir. Evet, ümmet-i
Muhammed’in (aleyhissalâtü vesselâm) ruhen ve manen yükselişi dünyayı
kesben terk etmekle değil, i’lâ-yı kelimetullah ile mümkündür. Dolayısıyla,
mü’minlerin, zamanın fitnelerinden korkarak ormanlara, dağlara ve mağaralara
çekilmek yerine, uygun bir üslûp kullanarak iyiliği emredip kötülükten
sakındırmak suretiyle fitne ve fesadı ortadan kaldırmaya çalışmaları
gerekmektedir.
1 er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 12/57; İbn Hacer, Fethu’l-bârî 9/111; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/510.
2 Hadîd sûresi, 57/27.
3 Buhârî, îmân 29; Nesâî, îmân 28.
4 Buhârî, nikâh 1; Müslim, nikâh 5.
5 Abdurrezzak, el-Musannef 6/173; el-Beyhakî, Ma’rifetü’s-süneni ve’l-âsâr 5/220.
6 er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 12/57; İbn Hacer, Fethu’l-bârî 9/111; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/510.



7 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/58; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 6/117.
8 Bediüzzaman, Hanımlar Rehberi s.25-26.
9 Bkz.: Bediüzzaman, Hanımlar Rehberi s.23-28.
10 Bediüzzaman, Mektubat s.46 (On Üçüncü Mektup).
11 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.46 (On Üçüncü Mektup).
12 Tirmizî, kıyâmet 55; İbn Mâce, fiten 23.
13 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/266; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 4/205; Ebû Ya’lâ, el-Müsned

7/210.



En Güzel’e Giden Yol
Soru: İbadet hayatımızın istikrarlı olması ve kulluk yolunun bizim için

kolay yürünür bir cadde hâlini alması hangi hususlara bağlıdır?
Cevap: İbadetin şuurluca yapılmasıyla onun temâdîsi (sürüp gitmesi,

devamlı olması ve kalıcı tesirler bırakması) arasında “salih daire” söz
konusudur. Çünkü, her şer aynı zamanda başka bir şerre çağrı ve her kötülük
sonraki bazı kötülüklerin mukaddimesi olduğu gibi; her hayır da, diğer bir
hayrın davetçisi ve her güzel amel başka iyiliklerin vesilesidir.

Salih Daire
Nasıl ki, insan bir günah işlemekle hakikî imanın nezih atmosferinden bir

adım uzaklaşmış, küfre bir adım yaklaşmış ve şerre daha açık, günaha daha
meyilli hâle gelmiş olur; bir hayır yapmakla da günahların bunaltıcı havasından
biraz daha sıyrılmış, imanını daha bir perçinlemiş, dolayısıyla da küfre karşı
kendisine yeni bir sera daha oluşturmuş ve o ölçüde dalâletten korunmuş olur.
Ayrıca, yaptığı o hayır sayesinde gönlünde başka iyiliklere karşı daha güçlü bir
istek bulur. Şayet, şerrin şer doğurmasıyla hâsıl olan kötülükler zincirine “fâsid
daire” ya da günümüzün moda tabiriyle “kısır döngü” diyeceksek, bir hayrın
daha başka hayırlara vesile olmasına ve sonraki iyiliklere zemin teşkil
etmesine, böylece sürekli hayırlar meydana gelmesine de uydurma dildeki
“doğurgan döngü”nün karşılığı olarak “salih daire” diyebiliriz.

Evet, şuurluca eda edilen her ibadet ü taat, arınmaya ve Cenâb-ı Hakk’a
yaklaşmaya vesile olur. Arınma yaklaşmayı, yaklaşma da arınmayı netice verir.
İnsan, ibadet ü taat sayesinde beşerî kirlerden temizlenir, günahlarından arınır
ve Allah Teâlâ’ya kurbet kesbeder. Allah’a yakınlaşma da insanın gönlünde
ibadet iştiyakını ve hayır yapma duygusunu coşturur. Böyece, samimâne ve
şuurluca ortaya konan ibadet ü taat ve hayr u hasenât ile arınma ve kurbet
kazanma birbirini takip edip durur; bu şekilde kullukta temâdî sağlanmış olur.
Devam ve temâdî kalb ve ruh hayatında derinleşmeyi temin eder; derinleşme
de, şuurda ve vicdanda ayrı bir enginliğe kapı aralar; insanı farklı bir mârifet
ufkuna ulaştırır.

Bu salih daire, insanın mârifetten muhabbete, hatta bazen muhabbetten de
lezzet-i ruhaniyeye kadar pek çok güzelliği duyup hissetmesini sağlar. Öyle ki,
ibadet iştiyakı onun ruhunu bütün bütün sarar ve kulluk onun için ruhanî bir
zevke dönüşür; artık o, bal-kaymak yiyor gibi ibadet eder ve ibadete bir türlü
doymaz.



Gerçi, insan lezzet-i ruhâniyenin ve mânevî zevklerin talibi olmamalıdır;
fakat, o peşine düşmese de bunlar kulluğun bir semeresi olarak ziyade bir lütuf
şeklinde esip gelebilir. Nitekim, Nur Müellifi, “Hilkatin en yüksek gayesi ve
fıtratın en yüce neticesi iman-ı billahtır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve
beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billah içindeki mârifetullahtır. Cinn ü
insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, o mârifetullah içindeki
muhabbetullahtır. Ve ruh-u beşer için en halis sürur ve kalb-i insan için en safi
sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhâniyedir.”1 derken bir hedef
göstermekten daha çok tabiî bir neticeyi nazara vermiştir. Hazreti Üstad, hakikî
saadetin, hâlis sürurun, en şirin nimetin ve sâfi lezzetin mârifetullah ve
muhabbetullahta olduğunu belirtmiş ve bir insan mârifet ve muhabbet ufkuna
ulaşırsa, onun ekseriyetle lezzet-i ruhaniyeyi de derinden duyup tadacağına
işaret etmiştir.

Yoksa, ibadeti ve genel olarak kulluğu –ruhânî de olsa– zevke ve lezzete
bağlama bizim mesleğimize uygun değildir. Hâlis bir mü’min, haccını, orucunu,
namazını, teheccütte gece karanlıklarını yırtan âh u vahlarını ve i’lâ-yı
kelimetullah hesabına iştirak ettiği hayırlı faaliyetlerini zevk almaya, lezzet-i
ruhâniye ile dolmaya ve doyma bilmeme gibi hâllere mazhar olmaya
bağlamamalı; bütün amellerini sadece ve sadece Cenâb-ı Hakk’ın emrini yerine
getiriyor olma mülâhazasıyla ve O’nun rızasını arama duygusuyla ortaya
koymalıdır. Vakıa, insan bu konuda hâlis niyetini ve istikamet çizgisini korursa,
onun bir kısım ekstra lütuflarla mükâfatlandırılması da her zaman söz
konusudur; o talep etmese de zaman zaman lezzet-i ruhâniye meltemleri eser
gelir ve onun ruhunu sarar. İşte, bu mârifet, muhabbet ve lezzet-i ruhâniye
esintileri de insana o salih daire adına bir adım daha attırır; vicdanına “Hadi
şunu da yap, bunu da tamamla, o hayırlı işi de eda et!..” dedirtir. Böylece,
şuurlu amel temâdîye, temâdî derinleşmeye ve derinleşme de başka hayr u
hasenâta vesile olur.

İnsan, ibadet ettikçe manen yükselir, terakkî ettikçe de ibadet iştiyakıyla daha
bir gerilir. Bir hadis-i şerifte de işaret edildiği gibi, mü’min Kur’ân okudukça
yükselir, yükseldikçe Kur’ân-ı Kerim’e karşı iştiyakı artar. Dahası, bu terakkî
onu ötede de Kur’ân sayesinde yücelip yükselme ufkuna ulaştırır; orada
kendisine “Oku, yüksel!” denilir ve dünyada öğrenip hıfzettiği her âyete bedel
ona biraz daha yücelme mükâfatı bahşedilir.2 Evet, okuma yükselmeye vesile
olur; sonra bu yükselme ruhta inşirah hâsıl eder, daha çok okuma duygusunu
tetikler. Böylece, okuma ve yükselme, ibadet ve terakkî arasında bir salih daire
oluşur. İnsan o salih dairede dönüp durdukça ve o daire güzellikler üretmeye
devam ettiği müddetçe kulluk yolundaki bir takım zorluklar da kolaylaşır,



ibadet ü taat bir yük ve angarya olmaktan çıkar; aşılmaz gibi görünen engeller
küçülür, üstesinden gelinebilecek bir keyfiyete bürünür.

En Kolay Yol ve En Emin Yolcu
Kur’ân-ı Kerim, Leyl sûresinin şu mealdeki ifadeleriyle diğer mesajlarının

yanı sıra bu hususa da dikkat çekmektedir: “Kim (Allah’ın kendisine verdiği
şeylerden O’nun yolunda ve muhtaçlar için) harcar ve Allah’a gönülden
saygı besleyip O’na isyandan kaçınırsa; ayrıca, (inanç, davranış ve bunların
karşılığında verilecek mükâfat konusunda “hüsnâ”yı) en güzel olanı tasdik
ederse, Biz de ebedî mutluluğa giden yolu (ve ahirette de hesabı) onun için
kolaylaştırırız.3

Bu âyetlerdeki, ىٰطْعَأ ْنـَم  اَّمَأــَف   “Kim (Allah’ın kendisine verdiği
şeylerden O’nun yolunda ve muhtaçlar için) harcarsa...”  ifadesi, sadece
maddî imkânlardan infakta bulunmak gerektiği şeklinde anlaşılmamalıdır.
Çünkü, insanların, kendilerine lütfedilen nimetlerin her birine karşı, o
nimetlerin kendi cinsinden bir nevi şükür edasına girişmeleri icap etmektedir.
İşârâtü’l-İ’câz’da da belirtildiği gibi, َنوُقِفْنُي ْمُھاـَنْقَزَر  اَّمِمَو   “Kendilerine
ihsanda bulunduğumuz nimetlerden infak ederler.” 4 âyet-i kerimesindeki ام
umumî bir mânâyı ifade etmektedir. Yani, infak sadece mala ve paraya
münhasır değildir; ilim, fikir, kuvvet, kabiliyet ve amel gibi şeylerden de
muhtaç olanlara infakta bulunmak gerekmektedir.5 Bu nükteye bağlı olarak
meseleyi ele alırsak; Mevlâ-yı Müteâl bize hangi lütuflarda bulunmuşsa,
onların hepsini insanlığın istifadesine sunmak üzerimize bir vazifedir; ilim
vermişse ilimden, mal vermişse maldan veya üstün bir dimağ vermişse de
ondan başka insanları da faydalandırmak Allah yolunda infakta bulunmak
demektir.

ىٰقَّتاَو , “Allah’a gönülden saygı besleyip O’na isyandan kaçınırsa...”
sözünde üzerinde durulan takva; farzları yapıp günahları terk etmekle beraber
haramlardan fevkalâde sakınma duygusu içinde bulunmak, günaha girme
korkusundan dolayı bazı mübahlara el uzatırken bile titremek ve hatta şüpheli
şeylerden kaçınarak, şöyle böyle kuşku hâsıl eden her şeyi bırakıp, tamamen
tereddütten uzak bir hayat yaşamak mânâlarına gelmektedir. Allah’ın rızasından
başka hiçbir şeyi gâye-i hayal edinmeme, maddî-mânevî her nimeti Allah’tan
bilip hiçbir şeyi nefse mâl etmeme, her meselede dinin hükümlerini gözetme,
Allah Resûlü’ne bilâ kayd ü şart inkıyâd etme, Hak’tan uzaklaştıracak şeylere
karşı sürekli tetikte bulunma, haramlara götürebilecek nefsî hazlar karşısında
devamlı uyanık olma ve râbıta-ı mevti hayatın bir parçası hâline getirme gibi



hususlar da takvanın çerçevesine dahildir.
Ayrıca, bizim telakkîlerimiz açısından, şeriat-ı fıtriye kanunlarına riâyet

etmek, Cenâb-ı Hakk’ın kâinatın bağrına yerleştirdiği âdât-ı sübhaniyesini
mütalâa ederek tekvinî emirlerin gereklerini yerine getirmek ve âyât-ı
tekviniyeyi sürekli tetkik ve tefekkür ederek kalbî ve ruhî hayatı yenilemek de
takvanın önemli bir buudunu teşkil etmektedir. Bir de, bu âyette kullanılan fiil
kipi nazar-ı itibara alınacak olursa, ىٰقَِّتا  kelimesinin “iftial babı”ndan olduğu
ve bunun da “mutâvaat” (dönüşlülük) ifade ettiği görülecektir. Bu açıdan takva;
Allah’ın gazabından rahmetine sığınmak, teşriî ve tekvinî emirlere muhalefet
etmemek suretiyle daima O’nun himayesinde kalmak, huzuru ve rahatı O’na
yakınlıkta aramak, O’ndan korkarken bile yine O’nun merhametine iltica etmek
ve bu şuuru tabiatın bir derinliği hâline getirmek demektir.

ىٰنْسُحْلِاب َقَّدَصَو  , “Ayrıca, (inanç, davranış ve bunların karşılığında
verilecek mükâfat konusunda “hüsnâ”yı) en güzel olanı tasdik ederse...”
beyanında zikredilen ىٰنْسُح  tabiri, ُنَسَْحأ  kelimesinin müennesidir ve
“daha güzel” veya “en güzel” mânâsına gelen bir sıfattır. Hüsnâ ifadesini,
Esmâ-i Hüsnâ, Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin tecellî alanı, en güzel haslet sayılan
iman ve ihsan veya en güzel kelime olan Kelime-i tevhid, yahut hepsini ihtiva
eden Kur’ân-ı Kerim ve en güzel mükâfat olan Cennet şeklinde tefsir edenler
olmuştur. Genellikle müfessirler, ٌةَداَيِزَو ىٰنْسُحْلا  اوُنَـسَْحأ  َنيِذَِّلل   “İyi ve
güzel davranışlarda bulunanlara en güzel mükâfat ile daha da fazlası var.” 6

âyet-i kerimesi gibi ilâhî beyanlarda yer alan ىٰنْسُح  “hüsnâ” sözünü Cennet,
ٌةَداَيِز  ifadesini de Allah’ın cemâlini görmek şeklinde anlamışlardır.

Kanaatimce, hüsnâ tabiri, Cennet’i, oradan Zât-ı Ulûhiyet’i görmeyi ve o
büyük pâyeye ulaştıran yolun erkânını bilcümle ifade etmektedir. Bu zaviyeden,
mezkûr âyette, din-i mübînin esaslarını tasdik etmiş, iyiyi kötüyü öğrenmiş,
fazileti rezilliği birbirinden ayırmış; dünyada ihsanda bulundukça daha çok
iyiliğe mazhar olacağına, her hayr u hasenâtın mizanda da mutlaka bir değer
ifade edeceğine ve ötede mükâfatının fazlasıyla verileceğine kanaat getirmiş;
iman ve ihsan üzere yaşadığı takdirde sonunda en güzel âkıbete, ahirette
Cennet’e ve Cemâl’e erdirileceğine iman etmiş ve hayatını bu en güzel
neticenin doğruluğuna inanmışlık içinde sürdürme gayretine girmiş bahtiyar
insan nazara verilmektedir.

İşte, üç önemli vasfı sıralanan bu sadâkat kahramanına ilâhî bir vaadde
bulunulmakta ve şöyle denmektedir:

ىٰرْسُیِْلل ُهُرَِّسیُنَسَف   , “Biz de ebedî mutluluğa giden yolu (ve ahirette de



hesabı) onun için kolaylaştırırız.” Demek ki, mazhar olduğu nimetlerden
infakta bulunan, takva dairesine sığınan ve En Büyük Hakikati tasdik edip
coşkun bir imanla O’nun vaad ettiği mükâfata yürüyen bir insan, en hırçın
dağlarda, dik tepelerde yasemenlikte yürüyor gibi rahat yürüyecek, yürüyüp
Allah’a gidecektir. Beled sûresinde bahsedilen ve başkaları için aşılması çok
zor sarp bir yokuş olan hayır yolu ve o yolun akabeleri onun için kolaylaşacak
ve ona boyun eğecektir. Nihayet, o önüne çıkan bütün engelleri –Allah’ın
inayetiyle– kolaylıkla aşacak, çok zorlanmadan hayırlı işler yapmaya muvaffak
olup saadet-i dâreyne erecektir.

Böyle bir insanın yürüdüğü yol, “kolay yol”dur; zira, o, Hâlık-ı Kâinat’ın
rızasına ve insanın fıtratına çok uygundur. Ayrıca, bu yoldaki her iyilik,
insandaki hayır yapma duygularını daha da şahlandırır ve yolun zorluklarını
kolayca aşmaya vesile olur. Başlangıçta bazı emir ve yasaklar nefse ağır gelse
de ve meşakkat televvünlü bir kısım mesuliyetler insanı zorlasa da, şayet insan
dinin özündeki yüsr hakikatine muvafık şekilde sorumluluklarının gereğini
yerine getirmeye gayret eder ve bu konuda heva ve hevesinin dizginlerini
aklının, kalbinin ve iradesinin ellerine verirse, zamanla ihsan ve takva şuuru o
yolun yolcusunun tabiatı hâline gelir. Öyle ki, o göz ucuyla harama bakacak
olsa, daha iradesi devreye girmeden ve kendi kendine “Burada ne yapmalıyım,
nasıl davranmalıyım?” demeden, hemen tabiatının tepkisiyle karşılaşır; tabiatı
ona “Nazarına hâkim ol, bu memnudur!..” der. Dudaklarından dökülebilecek
nâhoş bir kelime aklının ucuna gelir gelmez iradesinden önce tabiatı “Hayır,
söyleme onu; telaffuz ettiğin her şey kaydediliyor!..” diyerek ona mani olur.
Hayaline küçük bir kir bulaşacak olsa, daha tasavvur ve taakkul safhalarına
varmadan yine selim tabiatının dürtüleriyle o kirin önünü keser, “Allah Allah,
ben ne kadar vicdanı bozuk bir insanım ki böyle çirkin bir sahne benim içime
akabiliyor, tahayyül dünyama girebiliyor!..” diye içinden geçirir ve –tabiatının
tepkisi sayesinde– o kötü hayali daha o safhada boğar, büyüyüp başka kirli
tabloları zihnine davet etmesine ve hafızasını kirletmesine meydan vermez.

Evet, takva duygusunu tabiatının bir derinliği hâline getiren bir insan, artık
dinin emirlerine karşı gayr-ı iradî olarak titizlik gösterir, yasaklara karşı da
vicdanî tepki verir. Küfür, şirk, isyan, dalâlet ve günah şâibesi taşıyan her
türlü, söz, tavır, davranış ve fiillerden tiksinti duyar. Haram mala el uzatmayı
ateşi avuçlamak gibi görür; zinaya yaklaştıran her türlü fenalıktan Cehennem’in
alevlerinden ürkmüşçesine kaçar. Namaz kılmak onun için angarya olmaktan
çıkar; daha bir vaktin farzını eda eder etmez diğerinin programını yapar. Bir
sabah uyanamasa ve namazını kaçırsa yemeden içmeden iştihası kesilir. Gönül
hoşnutluğuyla zekâtını verir ama onunla da iktifa etmez; infakı hayatının



vazgeçilmez bir esası kılar. Yaptığı her iyilik onu daha başka iyiliklere
sevkeder; kaçındığı her kötülük ve günah sonrasında, o kötülük ve günahlara
karşı iyice bilenir ve onlardan olabildiğine uzaklaşma azmini güçlendirir.

Böylece o insan tam bir salih dairenin içine girmiş olur. Artık o, öyle namaz
kılar, öyle oruç tutar, öyle hacca gider, öyle mücahede eder ki, bu işin
neşvesine akıl erdiremeyenler bakar da ona ya hayran olur veya “Bu delidir!..”
derler. Zira, Allah Teâlâ iyiye giden ve sonu Cennet’e açılan yolu ona
kolaylaştırmıştır ve onu çağlayan bir ırmak gibi akar hâle getirerek hedefine
rahatlıkla varacağı bir kıvama ulaştırmıştır. Mevlâ-yı Müteâl ötede de onu
“Hesabı kolayca görülür ve ailesine sevinç içinde döner.”7 ilâhî beyanıyla
resmedilen bir mazhariyete erdirecek ve çok kolay bir hesap ile Cennet’e
girmeye muvaffak kılacaktır.

Perişan Yolcu ve Sarp Yokuşlar
Diğer taraftan, sadece dünya hayatına bel bağlayan, ahiret azığı hazırlamaya

hiç ihtiyaç duymayan, hem teşriî hem de tekvinî emirleri gözardı eden, her
konuda kendini yeterli görüp nefsine güvenen, kendi menfaatlerinden başka
hiçbir şey düşünmeyen ve –iyiliği tabiatına mâl etmek bir yana– hep
kötülüklerle içli dışlı yaşayan kimseler ise, en geniş caddeleri bile patika gibi
görürler; en selâmetli bir şehrah olan din-i mübîn yolunda dahi rahatça
yürüyemez, yönlerini bulamaz ve sonsuz saadet hedefine ulaşamazlar.

Nitekim, Kur’ân-ı Kerim, zikrettiğim âyetlerde salih dairenin hep iyiliklerle
iç içe olan kahramanlarını anlattıktan sonra, akabindeki âyetlerde de bir fâsit
dairenin girdabında debelenip duran zavallılara değinmiş ve onları sürekli
kötülüklere sevkeden çirkin huylara karşı mü’minleri şöyle ikaz etmiştir:
“Cimrilik yapan ve kendisini her konuda yeterli görüp Allah’a ihtiyacı
yokmuş gibi davranan; bir de hüsnâyı, o en güzel kelimeyi (kelime-i tevhidi
ve onu ikrarın gereklerini) yalanlayan kimseyi ağır bir sorguya ve ebedî
helâka giden en güç yola sardırırız.”8

َلِخَب ْنَم  اََّمأَو   , “Cimrilik yapan” sözüyle zemmedilen “bahîl” insanın eli
çok sıkıdır; o kendi rahatı ve ailesinin ihtiyaçları için çok cömertçe mal
sarfetse ve bazen bu konuda müsrif davransa bile, hayırlı bir iş için cebinden
beş kuruş dahi çıkarmaz. Hatta, kimi zaman o, aşırı mal hırsından dolayı
kendisi ve ailesi için de harcamada bulunmaktan kaçınır; sadece mal
biriktirmeyi ve daha çok servet sahibi olmayı düşünür.

Bu arada, infak sadece mala ve paraya münhasır olmadığı gibi, cimrilik de
yalnızca maddî imkânlarla ilgili bir kavram değildir. İnfakla alâkalı mülâhaza



cimrilik hakkında da geçerlidir; ilim, fikir, kuvvet, kabiliyet ve amel gibi
şeylerde de cimrilik söz konusudur. Bildiğini öğretmeyen ve ilminden diğer
insanları istifade ettirmeyen kimse de en az mal konusunda eli sıkı olan insan
kadar cimri sayılır.

ىٰنْغَتْساَو  , “Kendisini kendine yeterli görüp Cenâb-ı Hakk’a bile ihtiyacı
yokmuş gibi davranan” bu aldanmış adam, kendi heva ve hevesinden başka
hiçbir şeyi umursamaz, hayır ve hasenâta karşı alâka göstermez ve salih
kimselerle beraber olmaya dahi tenezzül etmez. Ahireti hiç düşünmez ve
Allah’ın gazabından rahmetine sığınmayı asla aklına getirmez. Kulluk yolunda
önüne çıkabilecek bütün engelleri aşmasını sağlayacak olan takva şuuruna karşı
da bütün bütün bîgâne yaşar; dolayısıyla, günahlardan kaçınmaz, isyan
deryasına dalmaktan sakınmaz.

Aslında âciz-i mutlak, fakîr-i mutlak ve muhtac-ı mutlak olduğu hâlde, âdeta
acz ü fakrdan hiç haberi yokmuş gibidir; nimetleri başından aşağı sağanak
sağanak yağdıran Mün’im-i Hakikî’yi hiç düşünmemekte ve O’na
şükretmemektedir; sanki şevk u şükürden de bütün bütün habersizdir, hamd ü
sena hislerinden de mahrumdur. Hâl ve tavırlarından, kendisini ulaşılabilecek
en son noktaya ulaşmış, doyuma ermiş, en güzel neticeye vasıl olmuş ve artık
hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış bir insan olarak gördüğünün emareleri
dökülmektedir.

Ah zavallı insan! Bu kibir ve gururu sebebiyle ne kadar da acınacak bir hâle
düşmüştür. İstiğna gibi peygamberlik mesleğinin şiarı olan bir güzel vasfı nasıl
da yanlış yorumlamış ve onu bir küfür sıfatına dönüştürmüştür. Evet, mü’min
müstağnidir; fakat, o Allah’ın verdiği nimetlere kanaat ettiğinden dolayı
kat’iyen başkasının eline bakmayan, hep gözü tok, gönlü zengin ve beklentisiz
davranan insandır. Şu kadar var ki, mü’min acz ü fakrının hep farkındadır ve
Cenâb-ı Hakk’a her an-ı seyyale muhtaç olduğunun şuuruyla yaşamaktadır. Zira,
Mevlâ-yı Müteal’e karşı istiğna tavrı bir küstahlık, nankörlük ve hatta –
derecesine göre– küfürdür.

Bu küstah ve nankör adam ىٰنْسُحْلِاب َبَّذَكَو   , “Bir de o en güzel kelimeyi,
hüsnâyı yalanlamaktadır.”  Kelime-i tevhidi ve dinin sair esaslarını –
bazılarını sözle, bazılarını da fiille– tekzip etmektedir. O her işini bir kâfir
sıfatı olan yalana bağlamıştır. Pek çok meseleye gönülden inanmadığı hâlde,
münafıkça davranmakta ve durumu idare etmeye çalışmaktadır. O hep
olduğundan farklı görünen ve kalbinin sesi olmayan sözleri söyleyen tam bir
şekil insanıdır; onun tavırları yalan, davranışları yalan ve sözleri de yalandır.
O, birr ü takvanın Cennet’e götüren bir burak olduğuna, buradaki iyiliklerin



karşılığının ahirette fazlasıyla verileceğine ve ihsan sahibi kimselerin ötede
ebedî nimetlere, Cennet ve Cemâl lütuflarına ereceklerine hiç iman etmemiş;
bütün bu hakikatlere “yalan” demiş ve bu dünyayı kalıcı zannederek bütün
bütün kaybedeceği bir yola girmiştir.

İşte, üç kötü vasfı sıralanan bu zavallı adama da şöyle ilâhî bir vaîdde
bulunulmaktadır: ىٰرْسُیِْلل ُهُرَِّسیُنَسَف   , “Onu ağır bir sorguya ve ebedî
helâka giden en güç yola sardırırız!” O, hiçbir zaman aşamayacağı öyle bir
yokuşla karşı karşıya getirilir ki, burada her durakta takılır yolda kalır; ötede
de ateşe girmek gibi en zor ve en acı âkıbete müstehak olur.

Tefsirciler, “en zor olan” mânâsındaki ٌرْسُع  ifadesini, Allah’ın sevmediği
ve işlendiği takdirde insanı Cehennem’e sürükleyen ameller şeklinde
anlamışlardır.9 Dünyanın zahirî güzelliklerine tamah ederek bu yola giren ve
nefsanî isteklerinin kölesi hâline gelen bir insan, bu yolun her adımında kendi
fıtratının ve vicdanının tersine hareket eder. Cismanî arzularını tatmin etmeye
çalışırken din, diyanet, ismet ve iffet sınırlarını birer birer çiğner; her zaman
günahların peşinde sürüklenir durur. Haramların teşkil ettiği fâsit dairede
debelenirken, ibadet ü taat ve hayr u hasenât da ona çok zor gelir.

Kur’ân-ı Kerim, pek çok âyet-i kerimesiyle, takva hissinden mahrum kulların
önündeki bu zorluğa işaret etmekte ve –meselâ– şöyle demektedir: “Sabır
göstererek, namazı vesile ederek Allah’tan yardım dileyin. Gerçi bu çok zor
bir iştir, fakat içi saygı ile ürperenlere değil.” 10 Yine, bazı münafıkların,
nifaklarını gizlemek için bazen mü’minlerle beraber saf tuttuklarını ve maddî
imkânlarından infakta bulunuyormuş gibi gözükmeye çalıştıklarını, fakat,
onların bu teberrûlarının Hak katında hüsnükabul görmediğini vurgulamakta;
sadakalarının kabul edilmeyişinin sebebini anlatılırken de aynı zorluğa ve
onların, nefislerinden kaynaklanan bu zorluğun altında kalıp ezildiklerine dikkat
çekmektedir: “Çünkü onlar Allah’a ve Resûlüne karşı inkâr ve nankörlük
içindedirler. Namaza ancak üşene üşene gelirler. Yardımda bulunurken de
istemeye istemeye, gönülsüz verirler.”11

Aktif Mârifet
Demek ki; din yolunun rahat yürünür geniş bir cadde olması ve ibadet ü

taatin insana kolay gelmesi, selim bir kalbe sahip bulunmaya, infak ruhuyla
hareket etmeye, takva şuuruyla donanmaya, Allah’a tam teveccüh edip sadece
O’nun rızası için kulluk yapmaya ve dünyada ortaya konan zerre kadar bir
iyiliğin ya da atom parçası ağırlığındaki bir şerrin karşılığının ötede mutlaka
verileceğine gönülden inanıp, daima bu inanca uygun düşen ihsan duygusuyla



yaşamaya bağlıdır. Acz u fakr hisleriyle dergâh-ı ilâhînin eşiğine başını koyma,
isteyeceklerini O’ndan isteyip, sürekli O’na el açma ve sonra şevk, şükür ve
tefekkür sayesinde kullukta daha bir derinleşme de rıza-yı ilâhîye varıp
ulaşacak yolu kolaylaştıran hususlardandır.

Bugün, cihanın dört bir yanına mukaddes göç seferleri düzenleyen adanmış
ruhların yaptıklarını bu hakikatler ışığında değerlendirmeden onları ve
fedakârlıklarını anlayabilmek çok zordur. Evi-barkı, yurdu-yuvayı, anayı-
babayı, yârı-yârânı arkada bırakıp haritada dahi yeri güçlükle bulunabilen
diyarlara hicret etmek, onca sıkıntıya rağmen gece-gündüz demeden çalışıp
didinmek, maddî-mânevî füyuzât hislerinden fedakârlıkta bulunmak; bazen
sıcaktan yanmak, kimi zaman soğukta donmak.. ama yine de imanla, aşkla,
azimle ve ümitle ayakta kalmak.. koşmak, yorulma bilmeden hep Allah’ın
hoşnutluğuna koşmak... Bunlar, ancak Cenâb-ı Hakk’ın yardımıyla ve aşılmaz
gibi görünen zorlukları kolaylaştırmasıyla gerçekleşebilir.

Son olarak, önemli gördüğüm bir hususu bir kere daha hatırlatmak istiyorum:
İster ferâiz kurbeti diyeceğimiz şekilde, farz ibadetleri şuurluca eda etmek
suretiyle Cenâb-ı Hakk’a yaklaşmış olun, isterseniz de farzlarla beraber
nafileleri de hiç aksatmayıp kurbetinize bir enginlik daha ilâve etmiş bulunun;
ne suretle ve ne seviyede olursa olsun, iyilikleri tabiatınızın bir derinliği hâline
getirseniz ve oluşturduğunuz salih daire vesilesiyle sürekli bir hayırdan
diğerine koşup dursanız da âkıbetiniz mevzuunda teminatınızın olduğu
söylenemez. Bugün Hazreti Abdülkadir Geylânî’nin kulluk mertebesi ölçüsünde
bir noktayı ihraz etseniz de, bu sizin yarınınıza hiçbir şey miras bırakmayabilir.
Her gün sizin için yeni bir gündür ve her yeni gün müstakil olarak inşa edilmesi
gereken bir zaman parçasıdır. Dahası, her yeni günde siz de bir mânâda yeni bir
insansınız ve ruhunuzun abidesini bir kere daha ikâme etmek zorundasınız.

Öyleyse, her gün düşünce dünyanızı yeniden gözden geçirmeli, bir kere daha
Allah yolunda infak duygusunun, takva şuurunun ve sadâkat ruhunun tabiatınıza
mal olup olmadığını kontrol etmeli ve bu konuda cehd ü gayret ortaya koyarak
Cenâb-ı Hak tarafından işi kolaylaştırılan ve önündeki engeller kaldırılan bir
insan olmaya namzed hâle gelmelisiniz.

Binaenaleyh, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) اوُدِّدَج
ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  َِـالب  ْمُك  ـ َناـَمِيإ  “İmanınızı ‘Lâ ilâhe illallah’ ile yenileyiniz.”12

buyurmuş ve ümmetini sürekli tecdid-i imana davet etmiştir. Zira, Mektubat’ta
da vurgulandığı üzere, nefis, hevâ, vehim ve şeytan az-çok her insana
hükmetmekte; onun gafletinden istifade ederek, pek çok hile, şüphe ve
vesveseyle iman nurunu kaplamaktadır.13 Onun için, her gün, her saat, hatta her



vakit, imanı cilalamaya ihtiyaç vardır. Dün her açıdan tenevvür etmiş olsanız
dahi, bugün de arınmalı, aydınlanmalı ve nurlanmalısınız. Dünkü zaman ayrı bir
fasıldı; bugünkü zaman da tenevvüre muhtaçtır. Dünkü vücudunuzun zerrâtının
bazıları ölüp gitti; Cenâb-ı Hak bugün bünyenizde yeni zerreler halketti, onların
da imanın nurundan nasiplenmeye ihtiyacı söz konusudur. Duygularınızda
değişmeler meydana geldi, bilgi adına yeni müktesebâtınız hâsıl oldu, onların
hepsinin sizin renginizi ve imanınızın desenini alması gerekmektedir. Bu
açıdan, teminat altında olduğunuz mülâhazasına asla kapılmamanız ve hep
yenilenme peşinde olmanız icap etmektedir.

Unutulmamalıdır ki, bir bilgi hamalı olmak ve engin bir müktesebâta sahip
bulunmak kulluk hesabına çok fazla bir mânâ ifade etmemektedir. O bilginin
mârifete dönüştürülmesi ve hatta o mârifetin de “aktif mârifet” hâline
getirilmesi lâzımdır. Aktif mârifet ise, –bu tabir çok kullanılmamış olsa da
şahsen bir mahzur görmüyorum– kendi içinde sürekli kaynayıp duran ve insanı
hep muhabbet ufkunda dolaştıran vicdan kültürü demektir. Dolayısıyla, Allah’a
kurbet açısından hangi seviyede bulunursanız bulununuz, size düşen vazife;
teşriî ve tekvinî emirleri iyi okuyarak mütemadiyen imanınızı yenilemeniz,
iman-ı billâh içindeki mârifetullaha ulaşıp onu tabiatınızın bir yanı hâline
getirmeniz; fakat, yine de kendinizi teminat altında görmeyip, vicdanınızdaki
mârifet kazanını sürekli kaynatarak aktif mârifeti elde etmeye ve hep
muhabbetullah atmosferinde nefes alıp vermeye çalışmanızdır.
1 Bediüzzaman, Mektubat s.253-254 (Yirminci Mektup, Mukaddime).
2 Tirmizî, fezâilü’l-Kur’ân 18; Ebû Dâvûd, vitr 20; İbn Mâce, edeb 52.
3 Leyl sûresi, 92/5-7.
4 Bakara sûresi, 2/3.
5 Bkz.: Bediüzzaman, İşârâtü’l-İ’câz s.44.
6 Yûnus sûresi, 10/26.
7 İnşikak sûresi, 84/8-9.
8 Leyl sûresi, 92/8-10.
9 el-Vâhidî, Tefsîru’l-Vâhidî 2/1209; en-Nesefî, et-Tefsîr 4/343.
10 Bakara sûresi, 2/46.
11 Tevbe sûresi, 9/54.
12 el-Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl 2/204. Ayrıca benzer mânâdaki hadisler için bkz.: Ahmed İbn

Hanbel, el-Müsned 2/359; Abd İbn Humeyd, el-Müsned 1/417).
13 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.376 (Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas).



İnsaf
Soru: İnsaf ne demektir; insaflı olmanın tezahürleri nelerdir?
Cevap: İnsaf; kim tarafından seslendirilirse seslendirilsin, hak ve hakikati

kabul ve itiraf etmek, herkese karşı merhamet ve adâletle muamelede bulunmak,
kendi haklarının yanı sıra başkalarının hukukunu da gözetmek; nefis, heva ve
hevese değil, vicdan, mantık ve evrensel insanî değerlere uygun davranışlar
sergilemek ve hakkın en küçüğüne dahi riâyetkâr olmak demektir.

İnsaf Dinin Yarısıdır
Bazen hak, bazen adâlet ve bazen de doğruluktan hiç ayrılmama mânâlarını

ifade etmek için kullanılan insaf tabiri, hak iddiasında bulunurken asla
başkalarına karşı haksızlık yapmamanın, hatta kendi nefsi için elde etmeyi
istediği bir şeyi diğer insanlar için de dilemenin ve gerekirse onlara öncelik
tanımanın ve hakkı yerine getirme hususunda ifrat ve tefritten uzak kalarak her
zaman dengeli davranmanın unvanıdır. Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve
sellem) Efendimiz, insafı güzel ahlâkın temel unsurları arasında saymış; “Şu üç
şey imandandır: Nefsin dürtülerine rağmen insafı elden bırakmamak, selâmı
herkese yaymak ve darlıkta dahi infakta bulunmak.”1 buyurmuştur.

Halk arasında hadis olarak iştihar eden “İnsaf dinin yarısıdır.”2 sözü de,
bizzat Allah Resûlü tarafından dile getirilmemiş olsa bile, yine O’nun hak ve
adaletle alâkalı mübarek beyanlarının hulâsası mahiyetinde bir kelâm-ı
kibârdır. İnsan bir meseleyi kendi mantık ve muhakemesine göre belli bir
şekilde değerlendirirken bazen ferdî mülâhazalarını merkeze oturtup o mevzuya
nefis ve cismaniyet açısından nazar edebilir. Bunu yaparken de çoğu zaman
yanılabilir, yanlış hükümlere varabilir ve kendisini mutlak haklı sanabilir.
Böyle bir durumda, şahsî duygu, düşünce, temayül ve istekleri farklı olduğu
hâlde, insanın –işin aslına vakıf olur olmaz– hakkın yanında yer alması ve
nefsine rağmen bir tavır belirlemesi insafın ifadesidir. Her zaman dine saygılı
davranma, ahlâkı hakperestlik hasletiyle yoğurma, hep doğrunun peşinde
bulunma ve nefsânî meyillerin baskısına rağmen vicdanın sesine uyarak hakkı
tutup kaldırma insaflı olmanın gereğidir.

İnsafsız adam, gaddardır, merhametsizdir; suizan etmek için her fırsatı
kullanır; bir kötülükten dolayı belki onlarca iyiliği görmezlikten gelir ve
hüsnüzandan hep nasipsiz kalır. İslâm ahlâkı insaf ve hüsnüzannı tavsiye ettiği
hâlde, insafsız adam haksızlığı ve kötü düşünceyi esas alır. Dolayısıyla da, bir
bahçedeki tek çürük elmaya takılarak bütün bahçenin çorak ve bozuk olduğu



hükmüne varır. Haddizatında, devlet hazinesindeki bir silik para o hazineyi
kıymetten düşürmez; fakat, insafsızın nazarında o silik para hükmündeki bir
kötü hasletten dolayı insan denen hazine değersiz bir metaya dönüşebilir.

Bir Hata Onca Hasenâtı Örtmemeli!..
Hâlbuki, Hak katında hasenenin on, seyyienin ise bir sayılması sırrıyla, bir

hatâ, onca hasenâta karşı kalbi bulandırmamalıdır. İnsaflı mü’min, her zaman
güzel düşünmeye ve iyilikleri görmeye çalışmalı; bir insanı herhangi bir
hatasından dolayı hemen ademe mahkûm etmemeli ve belki onun bir iyiliğini
bütün kötülüklerine keffaret bilmelidir. Meselâ; munsif bir dava eri, aynı
mefkûreye dilbeste olmuş bir kardeşini değerlendirirken, “Falan şu olumsuz işi
yaptı; fakat, onun dine ve imana hizmet yolundaki sadâkatini görmezlikten
gelemem!” demeli, yol arkadaşına karşı fevkalâde vefalı olmalı ve hep hakkın
hatırını âlî tutmalıdır.

Nitekim, daha önce başka bir vesileyle zikrettiğim şu hâdise, mevzuyla
alâkalı çok önemli bir esası vurgulamaktadır: Bir sahabî, belki de içki ile
şırayı tam tefrik edemediğinden, zaman zaman sarhoş olacak kadar
mahmurlaşmakta ve her defasında da Resûl-i Ekrem tarafından te’dib
edilmektedir. Bir gün yine aynı suçtan dolayı Resûlullah’ın huzuruna getirilir.
Cemaatten birisi, “Allahım şu adama lânet et! Bu kaçıncı defadır aynı günah
yüzünden tecziye ediliyor ama bir türlü uslanmıyor.”  diye bedduada bulunur.
Bu sözü işiten Müşfik Nebi (aleyhissalâtu vesselâm) “Arkadaşınıza lânet
okumayın. Allah’a yemin ederim ki, o, Cenâb-ı Hakk’ı ve Resûlü’nü çok
sevmektedir!” der.3

Evet, o sahabînin şahsî alâkasına bunca teveccüh gösterildiği nazar-ı itibara
alınınca, i’lâ-yı kelimetullahın insana neler kazandıracağı ve Allah’ın adının
kalblere nakşedilmesi için gayret gösteren bir insanın hata ve kusurları
karşısında nasıl bir tavır takınılması gerektiği hakkında isabetli bir
değerlendirme yapılabilir.

Hak Aşkı ve Hakikati Tenzih Arzusu
Günümüzde insafsızlığın en fazla boy atıp geliştiği ve müthiş bir maraz

hâlini aldığı saha ise, garaz, cerbeze ve gurura istinat eden tenkit sahasıdır.
Aslında, bir kimsenin ya da bir şeyin iyi veya kötü taraflarını, menfi veya
müsbet yanlarını bulup meydana çıkarmak, ortada olanla olması gereken
arasında mukayese yapmak demek olan “tenkit” ideale yürümede bir yoldur.

Müsbet mânâda tenkit etmek ve tenkide açık olmak ilmî esaslardan birisidir.



Ne var ki, onun da bir üslûbu ve uygun bir şekli vardır. Her şeyden önce, tenkit
eden kimse insaflı davranmalı, söyleyeceklerini nefsi hesabına değil, Hak
rızası adına söylemeli ve hayır mülâhazasından başka bir niyeti
bulunmamalıdır. Tenkidin sâiki, hak aşkı ve hakikati tenzih arzusu olmalıdır;
insaflı bir münekkid sadece hak ve hakikatin inkişafını maksat yapmalıdır. Aksi
hâlde, gurur ve cerbezeye inzimam eden insafsız tenkit hakikati tahrip eder ve
haksızlıklara sebebiyet verir. Bildiğiniz gibi, herhangi bir hakikatin vuzuha
kavuşması adına fikir teâtîsinde bulunma, belli kural ve kaideler çerçevesinde
beyin fırtınası yaşama, müşterek düşünme, karşılıklı konuşma ve insaflı ifade
sayesinde ferdî mülâhazaları ortak akla havale etme ameliyesine “münazara”
diyoruz. Maalesef, günümüzde münazara adına cereyan eden hemen bütün
tartışmalarda da insafsızlığın tenkit televvünlüsüne şahit oluyoruz.

Bugün, fikir düellosu da diyebileceğimiz cidal, mugâlata ve demagoji
platformlarındaki atışmalara iştirak eden hemen herkesin bir kısım ön kabulleri
oluyor ve tartışmacılar, genellikle herhangi bir hakikatin tebellüründen daha
ziyade ne yapıp edip kendi mülâhazalarını karşı tarafa kabul ettirmenin
mücadelesini veriyorlar. Öyle ki, bu hususta ölesiye gayret sarf ediyor; yer yer
kelime ve mantık oyunlarına giriyor; hasımlarını kışkırtma, ilzam etme ve
mahcup düşürme gibi yakışıksız şeylere başvuruyor ve hakikate karşı hep
kapalı duruyorlar. Hakikatlerin ortaya çıkmasından daha çok, karşı tarafın
düşünce, ifade ve felsefesine zıt şeyler üreterek konuşmaları diyalektiğe
çeviriyorlar ve artık münazırlar satranç oynuyormuşçasına birbirini mat etme,
küçük düşürme ve devre dışı bırakma mülâhazasıyla hareket ediyorlar.
Aslında, bu türlü tartışmalara kat’iyen münazara denmez; dense dense zihnî ve
fikrî özürlülerin atışması denir. Heyhat ki, şimdilerde münazara meclisleri
diyalektik meydanlarına dönüşmüş bir hâldedir.

Bu hastalığın yegâne çaresi; insafın elden bırakılmaması, hakkın hatırının her
zaman âlî tutulması ve hiçbir hatıra feda edilmemesidir. Her münazırın kendi
kendini itham etmesi ve nefsine değil daima muhatabına taraftar olmasıdır.
Birbirini utandırmak bir yana, haklı çıkanın hasmını mahcup etmesinin dahi
insanî değerlere saygısızlık sayılmasıdır. Nur Müellifi’nin nazara verdiği
üzere; ilm-i münazara âlimleri arasında hakperestlik ve insaf düsturu şöyledir:
Eğer insan, bir meselenin münazarasında kendi sözünün haklılığına taraftar
olup kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğundan
dolayı memnun olsa, insafsızdır. Çünkü, önemli olan haklı çıkmak değil hakkın
ortaya çıkmasıdır. Hem kendi haklılığına ve hasmının yanlışlığına sevinen insan
zarar eder. Zira, haklı çıktığı vakit, o münazarada bilmediği bir şeyi
öğrenemez; dahası, belki gurura kapılıp ziyade zarara girer. Fakat, eğer hak



hasmının elinde çıksa, hiçbir zarar ihtimali olmadan, bilmediği bir meseleyi
öğrenip menfaattar olur ve nefsi de gururundan kurtulur. Demek insaflı
hakperest, hakkın hatırı için kendi nefsinin hatırını kırar; hakkı hasmının elinde
de görse, yine rıza ile kabul edip onun tarafını tutar.4

Biz İnsaflı mıyız?!.
Diğer yandan; bazen başka din ve felsefelerin müntesipleri hakkında “Keşke

bu insanlar biraz insaflı olsalar da, Kur’ân-ı Kerim’e ve Resûl-i Ekrem
Efendimiz’in mesajına da bir baksalar! İnsaf onların da gözlerini açabilir ve
farklı yorumlara ulaşmalarına vesile olabilir. Keşke, ön yargılarından bir an
kurtulsalar da, İslâm’ı insafla ele alsalar!” şeklinde bir kısım mülâhazalara
dalıyor ve muhataplarımızı insafa çağırıyoruz. Fakat, onları insaflı olmaya
davet ederken acaba insafın bize düşen kısmını hesaba katıyor muyuz? Acaba
biz hakkı ve hakikati onlara ne seviyede götürebildik? İnandırıcı ve emniyet
telkin edici bir tavır sergileyebildik mi? Onlardaki insaf duygusunu harekete
geçirecek keyfiyette bir temsil ortaya koyabildik mi?

Müslümanlar olarak belki dünyanın pek çok ülkesine gittik; bazı yerlerde
hatırı sayılır bir nüfusa da ulaştık. Fakat, o nüfusa denk bir nüfuza sahip
olamadık. Çünkü, ekseriyetle dünyevî maksatlara bağlı olarak, bazılarının
kapılarında halâyık gibi çalıştık. Efendilerin kapıkullarını dinlemedikleri gibi,
onlar da bizim sözlerimize kulak vermediler. Müslümanları genellikle birer
köle gibi kullandılar ve işleri bitince de halâyıklarını kapı dışarı etmenin
yollarını araştırdılar. Bu itibarla da, Müslümanlar pek çok beldeye gitmiş olsa
bile, İslâm’ın mesajı o beldelerin insanlarına ulaşmış sayılmaz. Hele
materyalizm ve natüralizmin hâkim olduğu bir dönemde, eşya ve hâdiselere
maddeci bir nazarla bakmaya alışmış insanların din-i mübîn ve Kur’ân mantığı
ile tanışmış oldukları söylenemez. Dolayısıyla, bugün (yeryüzünü kana bulayan
ve mazlumlara kan kusturan zâlimler güruhu istisna edilecek olursa) insaf
beklediğimiz kimselerin çoğu bir yönüyle fetret devrinin insanları gibidirler.

Öyleyse, önce biz insaf etmeli değil miyiz? Dünyanın dört bir yanına doğru
dürüst gidemediğimiz, inandırıcı bir hâl, tavır ve keyfiyet sergileyemediğimiz
ve nazarî yönüyle çok güzel olan Kur’ân hakikatlerini aynı güzellikte temsil
edemediğimiz için evvela kendimizi sorgulamamız gerekmez mi? Şayet
muhataplarımız “Anlatılanlar çok güzel, fakat o hakikatleri hayata hayat kılan
bir cemaat göremedik. O ahlâk-ı âliye ile mütehallik insanlara şahit olamadık.
Kılı kırk yararcasına yaşayan fazilet âbidelerine rastlayamadık. Nerede günaha
sonuna kadar kapalı ve kapanmaya da hâhişkar insanlar? Hani mü’mince
yaşamanın canlı mümessilleri? Böylelerini görmeden biz inanamayız!..”



diyorlarsa ve ötede bu mazeretlerini dile getirirlerse, Allah huzurunda biz ne
yaparız? Bu açıdan, “insaf” diyerek başkalarını hakperest olmaya çağırırken,
karşı tarafta o insaf duygusunu tetikleyecek bir görüntüye ihtiyacımız olduğu da
unutulmamalıdır.

İnsaf Duygusunu Tetikleme Temsili
İnsanlığın İftihar Tablosu’nu görenler “Biz bugüne kadar Senin hiçbir

yalanına şahit olmadık!..” demediler mi? “Senin emin ve güvenilir bir insan
olduğun hususunda asla şüphe duymadık!..”5 ikrarında bulunmadılar mı? Evet,
Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in o muallâ ve
mübeccel hâli bir yönüyle muhataplarının Kur’ân-ı Kerim’e eğilmelerine,
İslâm’ın mesajına kulak vermelerine ve Sâdık u Masdûk’u dinlemelerine
referans oldu. Rehber-i Ekmel’in eşsiz temsili vicdanlarda insaf duygusunu
harekete geçirdi.6

Bugün de gönüllere tesir eden ve insanları insafa getiren “temsil”dir. “Şu
sözleri duyarak hakkı buldum!” diyen pek azdır; fakat, “Falan samimî mü’minin
şöyle hâlis bir hâlini görüp hidayete erdim!” diyen insanların sayısı çoktur.
Haddizatında, hidayete vesile sözler de hep gönül dili ve hâl şivesinin
semeresi olan ifadelerdir. Zira, tebliğ, ancak hakikî temsil ile gerçek kıymetine
ulaşır.

Amerikalı bir profesörün şu hatırası temsilin gücüne delâlet eden yüzlerce
hâdiseden sadece biridir: Dinler tarihi sahasında uzman olan o zat, bir grup
arkadaşıyla beraber Türkiye’yi ziyaret ediyor. Bir gün yolu, Urfa’ya, civanmert
insanların himmetlerine başvurulan bir toplantıya düşüyor. Bir masanın etrafını
çeviren kimselerden kendi yanına tevafuk eden bir Anadolu insanıyla kısaca
tanışırken, bir aralık Güneydoğu Asya’dan yeni döndüğünü de söylüyor. Bunu
duyan adamcağız, tevazu ve mahcubiyetle, profesörün kulağına “Öyle mi?
Benim de Kamboçya’da bir okulum var!” diye fısıldıyor. Profesör, o hizmet
aşığını anlatırken “Görünüş itibarıyla fakir bir insandı, çok mütevaziydi; fakat,
hayret ki, neredeyse bütün kazancını belki de dünya gözüyle hiç göremeyeceği
bir okula gönderiyordu. Kendi himmetinin de içinde bulunduğu fedakârlıklar
sayesinde açılan okulda Kamboçyalı çocukların eğitim görüyor olmasından
dolayı tarifi imkânsız bir sevinç duyuyordu.” diyor ve o günden sonra, adanmış
ruhların ihlâs ve samimiyeti hususunda başka delile ihtiyaç hissetmediğini dile
getiyor.

O profesör ve emsali, Kur’ân’a karşı habersiz kimseler değiller. Fakat,
onlara temsil tesir ediyor. Yine tanıdığım birisi, belki on sene İslâm ile alâkalı



kitaplar okuyor ama hayat çizgisinde bir değişiklik meydana gelmiyor. Bir gün
bir arkadaşınıza misafir oluyor; o samimî insanın her hâliyle “Allah” dediğini
hissediyor; öyle gönülden bir mü’min ki, belki çok az konuşuyor ama hâl ve
hareketleriyle otururken “Allah” diyor, kalkarken “Allah” diyor, bakarken
“Allah” diyor, başını secdeye koyarken “Allah” diyor... ve inanmış insanın hâl
dili o zata da çok tesir ediyor. İşte o zaman, kitaplarda gördüğü tafsilâtı sağlam
bir blokaja oturtabiliyor; “Bu hareketler şu temel disiplinlere dayanıyor!”
diyor.

Bu açıdan, farklı anlayışların temsilcileri insafa davet edilirken, onları
insafa getirebilecek bir temsilin sergilenmesinin lüzumu da gözardı
edilmemelidir. Hakperestliğe çağırılan insanlara güzel bir temsil ile hakkı
göstermek de munsif olmanın gereğidir. Hatta denebilir ki, bugün sevgi diliyle
cihanın her yanına açılan muhabbet erlerinin yegâne vazifesi insaf duygusunu
tetikleme temsilidir.
1 Buhârî, îmân 20; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 6/172; el-Bezzâr, el-Müsned 4/232.
2 el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 1/43.
3 Buhârî, hudûd 5; Abdurrezzak, el-Musannef 7/381; el-Bezzâr, el-Müsned 1/393.
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Takdim Yerine
Göğüs boşluğumuzda bir pompa gibi çalışan ve hislere merkez, vücudu

besleyen damarlara da kaynak olan yumruk büyüklüğündeki o en hayatî organa
kalb diyoruz. Bazen yürek de dediğimiz işte bu organ beden için ne kadar hayatî
bir önem taşıyorsa, onun melekûtî buudunu teşkil eden ve şuur, idrak, akıl ve
irade gibi kuvvelere merkez olan kalb, ruh için o ölçüde hayatî bir ehemmiyet
taşıyor. Aslında evvelkinin dünyaya, ikincisinin de ukbaya bakan yüzleri nazar-
ı dikkate alındığında aralarındaki münasebet ve farklılığın bir dünya-ukbâ
alâka ve farklılığı olduğunu söylemek de pekâlâ mümkün.

İnsan, kalbine ait hususiyetleriyle insandır. Dolayısıyla insanın hakikati yani
hakikat-i insaniye başka değil kalbdir. İnsan, ancak kalbine ait özelliklerle
meleklerin önüne geçebilir. İnsanın Hak nezdindeki kıymeti de onun kalbi ile
ölçülür. Evet, Hakk’ın insanla muamelesi onun kalbine göre cereyan eder. Zira
Allah insana insanın kalbiyle bakar; boyu posuyla değil. Bu kesintisiz bir bakış
olduğu içindir ki, kalb nazargâh-ı ilâhîdir. Ayrıca, kalbe “beyt-i Hudâ” denmiş,
Allah’ın evi sayılmış hatta Kâbe’den daha eşref görülmüştür. Yine kıymetinden
dolayı Arş-ı A’lâ’ya mukabil tutulmuş ve “Kalb-i mü’min arş-ı Rahmândır.”
denilmiştir. Bütün bu mülâhazalarla kalb evi, Sahibi’nin nüzûlü için her zaman
mücellâ bir ayna gibi tertemiz ve pak tutulmalıdır.

Ahsen-i takvîm ile esfel-i sâfilîn arasında gel-gitler ve iniş-çıkışlar yaşayan
insan acaba kalbin bu muallâ konumunu her zaman koruyabilir, kalb ibresinin
sapmalar yaşamasına mâni olabilir mi, sorusunun cevabı bizzat sorunun
içindedir ve “hayır”dır. Beşer tabiatının gereği kalb ibresinde oynamaların
olacağı muhakkaktır. Ne var ki, hedef kalbin ibresini sabitlemek ve kalbi
oynamayan bir ibre hâline getirmektir. Bu da ancak kalbin hakiki hedefini tayin
etmekle mümkün olur ki, o hedef iman, mârifetullah, muhabbetullah ve netice
itibarıyla Allah’ın hoşnutluğudur. Bu hedef istikametinde sapmalar yaşamadan
yürüyebilmesi için de onun, Kalbin Zümrüt Tepeleri’ne esas teşkil eden ibadet,
ihsan, ihlâs, tefekkür, murakabe, muhasebe gibi kaynaklarla beslenmesi iktiza
eder.

Şayet kalbe yüksek hedefler çizilemez ve hayatiyeti için en lüzumlu
kaynaklarla beslenemezse o kalbin aritmi yaşaması, dağınıklık ve bozulmaya
maruz kalması, yaralanması hatta katılaşıp taşlaşması bile söz konusu olabilir.
Kasvet, küfür, ucb, kibir, tûl-i emel, şehvet, gaflet, hırs, menfaat ve makam
düşkünlüğü, kötü huylar, dünyevîlik, mâsivâya meyl ü muhabbet ve
teveccühteki tökezlemeler gibi virüsler kalbin bu tür arızalar yaşamasının pek



çok esbabından sadece bazılarıdır. Özellikle günümüzde kalbe giden yollar
âdeta tıkanmış ve kalb muattal bırakılmıştır. Kalblerde Allah’ın duyulması
görülmemektedir. Kalblerde kötü duygular ve yakışıksız mülâhazalar âdeta
kuyruk kaldırır hâle gelmiştir. Kalb âdeta mefluç bir hâldedir. Kalbler husuf ve
küsuflar yaşamaktadır. Kalblerde heyecan sönmeye yüz tutmuş gibidir. Çünkü
pek çoğu itibarıyla insanlar bilerek kendilerini dünyaya salmışlardır. Zihinler
kalbi öldürecek gevezeliklere dayelik yapmakta, kulaklar ve gözler kalbi
katılaştıracak nahoş şeylere açık durmaktadır. Daha acısı kalbler yorgun
düşmüştür. İnsanlar elbiseleri ya da kullandıkları mekân bozulduğunda
düzeltmekte gösterdikleri heyecan ya da çabukluğu kalb hayatı adına içlerinden
geçen olumsuz düşünceleri düzeltmekte göstermemekte, gösterememektedirler.

Bütün kalblerin sahibi ve o kalblerin derinliklerindeki esrârı bilen
Mukallibü’l-Kulûb, kullarının bu kabîl “kalb hastalıklarına” yakalanabileceğini
bildiğinden dolayı onlara, “Rabbimiz, kalblerimizi kaydırma!”1 duasını talim
buyurmuştur ki, daha o hastalıklara yakalanmadan hem Rabbilerine sığınsınlar
hem de teyakkuzda bulunsunlar. Kalbi kalblerin en güzeli ve Allah’a en yakını
olan Efendiler Efendisi (sallallâhu aleyhi ve sellem) de ümmetinin dikkatlerini
kalblerine çekerek, “Bakın, cesette bir çiğnem et vardır ki, o sıhhatli olunca
bütün ceset de sağlam olur; o fesada yüz tutunca da bütün ceset bozulur
gider. Dikkat! İşte o  kalbdir.”2 buyurmaktadır. Zira kalb insan için en hayatî
duyguların kalesi gibidir. Kalb ayakta ise o duygular hayatta kalabilirler. Kalb
yıkık veya sarsıksa o duyguların canlı kalmasından söz etmek de imkânsız hale
gelir. Kalb katılığından Allah’a sığınan ve “Ey kalbleri evirip çeviren
Allahım! Kalbimi dinin üzere sabit eyle!”3 diye yalvaran ve yalvarışıyla bize
örnek olan da yine Efendimiz’dir (aleyhissalâtü vesselâm). O, kalbi ümmetinin
üzerine titreyen Nebi, bize dua öğrettiği gibi dualarımızın kabulünün yolunu da
gösterir ve “Dua ederken kalb ibreniz lağv ü lehviyatta olmasın. Zira Allah o
kalbin duasını kabul buyurmaz.”4 der. Zaten O’nun ve O’ndan evvel gelen
Hak elçilerinin (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm) gönderiliş gayeleri de
insanların kalb ibrelerini Hakk’ın hoşnutluğuna sabitlemek değil midir?

Muhterem M. Fethullah Gülen Hocaefendi elli küsur yıldır kendisini
dinleyenlerin kalb ibrelerinin istikamet kazanması ve o istikamette devam
etmesi için konuşuyor ve yazıyor. Bizi, bizim kalblerimizi bizden daha fazla
düşündüğünde şüphe yok. Çünkü meselenin ciddiyetini bizden çok ama çok
daha iyi biliyor. Beyanlarıyla ister meltem gibi ruhlarımızı okşasın, ister
tembih ve ihtarlarla içimize havf ve haşyet hisleri salsın, ister iltifat ve
müjdelerle recâ duygularımızı tetiklesin; o gözleri yaşartan, gönülleri titreten
nağmeleriyle hep kalbimize sesleniyor ve kalbimiz için sesleniyor. Elbette



sadece seslenmekle kalmıyor. Gözyaşı döküyor ve âdeta bir mum gibi yanıp
eriyor. Bizim kalb ibrelerimizin doğruyu göstermesi için çok zaman iki büklüm
oluyor. Ve bunların hepsinden daha önce ve daha öte kalb ibrelerimiz hep
hedefe kilitli kalsın mülâhazalarıyla gece-gündüz Allah’a yalvarıp duruyor.
Kalblerimizin kayma noktalarında bizi ikaz ederken neler diyor, kalb
kulağımızla onlardan birkaç tanesini dinleyelim isterseniz:

“Masiyetin küçüklüğüne büyüklüğüne bakarak değil, kendisine karşı gelinen
Zât’ın azamet ve kibriyâsına nazaran günahlardan sakınmak lazımdır.
“Üzerinde ısrar edildiği takdirde hiçbir günah küçük sayılamayacağı gibi,
istiğfar ile başı ezilen bir günah da asla kebîre olarak kalamaz.”5 fehvâsınca,
esas büyük günahlar, üzerinde ısrar edilen küçük isyanlardır.”

“Musibet karşısındaki temel disiplin, onun Cenâb-ı Hakk’ın emirber bir
neferi olduğunu düşünmek ve şikâyet ifade eden sözlerden kaçınmaktır.
Hususiyle musibetin gelip çarptığı ilk anlarda sızlanmaların şekvâya (şikâyete)
dönüşmemesi için sükûtu tercih etmek lazımdır.”

“Böyle bir Sultanlar Sultanı, semalara taht kurmuşken, O’nun topuğuna çamur
bulaşacağına ihtimal vermek ya çamurun, ya da semalara taht kurmanın ne
demek olduğunu bilmemektir. Bu itibarla da, ikaz görünümlü hitaplarda, başka
mânâlar, değişik hikmetler aramak ve onların bağrındaki tebcil, takdir ve senâ
mesajlarını kavramaya çalışmak lazımdır.”

“Bir mü’min, bütün cihanın anahtarlarını elde etme imkânına sahip olduğu
bir yolda yürüse dahi, şayet “Allahım içimi haşyet hissiyle öyle doldur ki, her
an Seni görüyormuş gibi olayım!” mülâhazasına bağlı adımlar atmıyor ve
sürekli Cenâb-ı Hak’la irtibatının kavî olması için yakarmıyorsa, gaflete dalmış
ve tercih hatası yapmış sayılır.”

“Bundan dolayı hizmet ederken şahsî menfaat ve çıkar mülâhazalarından her
zaman fersah fersah uzak kalma gayreti içinde olunmalıdır. Evet, asla
unutulmaması gerekir ki, eğer Cenâb-ı Hak bizi hizmet adına istihdam
buyuruyorsa, O’nun bizi istihdam buyurması, bizim için zaten en büyük şeref, en
büyük mükâfattır.”

Bunlar elimizdeki kitaptan bazı satırbaşları aynı zamanda. Bunlardan başka
toplumda işlenen günahlardan dolayı bazı hususlarda mazur sayılabilir miyiz;
Hocaefendi hangi husustan bîzar; sporun iffetli olanı hangisidir; Bozyaka ve
Altunizade’yi diğer mekânlardan ayıran özellikler nelerdir; melekleşme ufku
nasıl elde edilir; objektif ve sübjektif mükellefiyeti nasıl anlamalıyız;
aktüaliteye dalmanın kalb hayatımıza zararları var mıdır; akıl ve his dengesi
nasıl kurulur... gibi pek çok sorunun cevabı da yine bu kitapta.



Dakikaları, saatleri, günleri, haftaları, ayları ve yılları gösteren ibreler
aktıkça ömür gelip geçiyor ve herkes dünya yolculuğunun sonuna yaklaşıyor.
Ömür gelip geçmeden o ibrenin nasıl sabit tutulabileceğini önce bu satırlardan
okuyacak, sonra da inşaallah kendi kalbimize tatbik edeceğiz. Bu satırlara
yansıyan o dertli kalbin soluklarını tam anlayabilmek için de o satırları kalb
kulağımızla dinleyeceğiz.

Sözü daha fazla uzatmamak için siz değerli okuyucularımızı, Muhterem M.
Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 05.05.2008-16.11.2009 tarihleri arasında
yaptığı sohbetlerden oluşan Kalb İbresi isimli eseriyle baş başa bırakıyor ve
kalb ibremizi hep istikamette tutabilmemiz için bizi kalbinin soluklarıyla
besleyen azîz Hocamız’a, sıhhat ve afiyet içinde hayırlı, uzun bir ömür
bahşetmesini Cenâb-ı Allah’tan niyaz ediyoruz.

Nil Yayınları
1 Âl-i İmrân sûresi, 3/8.
2 Buhârî, îmân 39; Müslim, müsâkat 107.
3 Tirmizî, kader 7, daavât 89, 124; İbn Mâce, duâ 2.
4 el-Beyhakî, Daavâtü’l-kebîr 2/93; el-Hâkim, el-Müstedrek  1/670.
5 Bkz.: ed-Deylemî, el-Müsned 5/199; el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 2/44.



Kadere Taş Atma!..
Soru: İçinde bulunduğumuz şartları ya da maruz kaldığımız bir musibeti

yakınlarımıza anlatırken, hiç farkına varmadan arz-ı hal ve vakayı rapor
maksadından uzaklaşıp Cenâb-ı Hakk’ı kullarına şikâyet etmiş olmamak için
hangi esasları dikkate almalıyız?

Cevap: İmtihan dünyasında yaşayan insan, her zaman bir belaya, felakete ve
derde müptela olabilir. Bazen diğer insanlar ve arzî hâdiseler yol vermezler
ona; bazen de çeşit çeşit musibetler, altından kalkılmayacak şekilde çetin
cereyan eder. Ne var ki, hakiki bir mü’min, görüp duyduğu bütün olumsuzluklar
karşısında ne sarsılır ne sendeler ne de tereddüde düşer. Her hâdiseyi müteâl
iradenin bir muamelesi kabul ederek, başına gelenleri imtihan sayar;
imtihanları tevekkül ve teslimiyetle karşılar, yolunu kesen töre bilmezlere
insanlık dersi verir, her hareket ve davranışını ötelerden gelen emirlere uyma
inceliğiyle değerlendirir ve sabr-ı cemil içinde Hakk’ın rızasını tahsil etme
hedefine doğru ilerler.

Musibetlerle İmtihan
Musibet karşısındaki temel disiplin, onun Cenâb-ı Hakk’ın emirber bir neferi

olduğunu düşünmek ve şikâyet ifade eden sözlerden kaçınmaktır. Hususiyle
musibetin gelip çarptığı ilk anlarda sızlanmaların şekvâya (şikâyete)
dönüşmemesi için sükûtu tercih etmek lazımdır. Resûl-i Ekrem Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) “Sükûtu tefekkür, bakışı ibret ve konuşması da
hikmet olan kurtulmuştur.”1 beyanı istikametinde, inanan bir insan, eşya ve
hâdiseleri ibret nazarıyla süzmeli, konuşmadan önce durup tefekkür etmeli ve
dile geldiği zaman da hep hikmet incileri döktürmelidir. Aslında, hikmet
tefekkürün bağrında gelişir; tefekkür de sükut serasında olgunlaşır. Dolayısıyla,
bir bela ve musibet isabet edince yapılması gereken, iradî olarak susmak,
hâdisenin çehresindeki kaderî yazıları okumaya çalışmak, düşünmek, ondan
mesajlar çıkarmak, sonra kulluk âdâbına uygun şekilde konuşmak ve mutlaka
sabırlı davranmaktır.

Her insan hemen her an türlü türlü musibetlerle karşı karşıyadır. Bilhassa
iman dairesinde iç içe ızdıraplar ve küme küme mahrumiyetler saklıdır.
Musibetin birinden kurtulurken, belini çatır çatır kıracak ikinci musibet,
mü’minin başının üstünde hep hazırdır. Zira, insanların ebedî nimetlerden
nasipleri, Hak yolunda çektikleri meşakkat ve çile nispetinde olacaktır;
âhiretteki mükâfatın büyüklüğü ölçüsünde burada bir kısım zorlukların



yaşanması normaldir. “Belânın en şiddetlisi Peygamberlere, sonra Hakk’ın
makbulü velilere ve derecesine göre diğer mü’minlere gelir.” 2 hadis-i şerifi
de bu hakikati hatırlatmaktadır.

Aslında, Allah Teâlâ, her bela ve musibeti, neticesi itibarıyla mü’min kulları
için bir rahmet vesilesi ve arınma vasıtası kılmıştır. Elverir ki, insan, zâhiren
çirkin yüzlü hâdiseler karşısında kadere taş atmasın ve Cenâb-ı Hak’tan
şikâyetçi olmasın. Nitekim, Kur’ân-ı Kerim’de, “And olsun ki, sizi biraz
korku, biraz açlık ya da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana
eksiklikle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele! Sabırlılar o kimselerdir ki
başlarına bir musibet geldiğinde, ‘Biz Allah’a âidiz ve vakti geldiğinde
elbette O’na döneceğiz’ derler.” 3 buyurulmaktadır. Özellikle belaya maruz
kalınan vakitlerde, bütün varlığı yaratan Hâlık-ı Kevn ü Mekân’ın kendi
mülkünde dilediği tasarrufu yapabileceğini düşünmek ve “Biz Allah’a âidiz.”
diyerek malı, canı ve her şeyi Allah’a teslim etmek musibetlerin üstesinden
gelmek için muazzam bir güç kaynağına dayanmak demektir. Bu itibarla da,
musibetten hemen sonraki sükut ve tefekkür faslını, Allah’a iltica ve O’na arz-ı
hâlde bulunma safhası takip etmelidir.

Resûl-i Ekrem Efendimiz’in Arz-ı Hâli
İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhi ekmelüttehâyâ) bilhassa Mekke döneminde

çok büyük musibetlerle karşı karşıya kalmıştır; kavmi tarafından yalanlanmış,
işkencelere maruz bırakılmış, ölümle tehdit edilmiş ve hatta kendisine
komplolar kurulmuştur. Diğer taraftan, kendisinin, ailesinin güzîde fertlerinin
ve ashab-ı kiramın esaretten işkenceye, hastalıktan ölüme kadar pek çok
imtihanına şahit olmuştur. Fakat, Rehber-i Ekmel Efendimiz, hiçbir zaman
kaderi tenkit mânâsına gelebilecek bir şikâyette bulunmamış; belki çok
incindiği anlarda Mevlâ-yı Müteâl’e hâlini arz ederek O’nun rahmetine
sığınmıştır.

Ezcümle; bir ümitle gittiği Taif’ten taşlanarak kovulunca, o müsamahasız
atmosferden sıyrılıp bir ağacın altına iltica eder etmez, vücudundan akan kana,
yarılan başına ve yaralanan ayaklarına aldırmadan Cenâb-ı Hakk’a el açarak
söylediği sözler hem pek hazin hem de kulluk âdâbı adına çok ibretâmizdir:
“Allahım, güçsüzlüğümü, zaafımı ve insanlar nazarında hakir görülmemi
Sana şikâyet ediyorum. Ya Erhamerrahimîn! Sen hor ve hakir görülen
biçarelerin Rabbisin; benim de Rabbimsin.. beni kime bırakıyorsun?!. Kötü
sözlü, kötü yüzlü, uzak kimselere mi; yoksa, işime müdahil düşmana mı? Eğer
bana karşı gazabın yoksa, Sen benden razıysan, çektiğim belâ ve mihnetlere



hiç aldırmam. Üzerime çöken bu musibet ve eziyet, şayet Senin gazabından
ileri gelmiyorsa, buna gönülden tahammül ederim. Ancak afiyetin arzu
edilecek şekilde daha ferah-feza ve daha geniştir. İlâhî, gazabına giriftâr
yahut hoşnutsuzluğuna düçâr olmaktan, Senin o zulmetleri parıl parıl
parlatan dünya ve ahiret işlerinin medâr-ı salâhı Nûr-u Vechine sığınırım;
Sen razı olasıya kadar affını muntazırım! İlâhî, bütün havl ve kuvvet sadece
Sendedir.”4

Hâşâ, biz Nebiler Serveri’nin kendi muhasebesini yaparken dile getirdiği bu
ifadeleri lazımî mânâsıyla ele alamayız; bir yönüyle, O’nun kendi hakkındaki
sözlerini zikrederken dahi su-i edepte bulunmuş sayılırız. Fakat, O’nun tevazu,
mahviyet ve kulluk edebine riayet gibi hasletlerini hesaba katarak meseleye
baktığımızda, nefsini yerden yere vurduğunu, meseleyi –hâşâ ve kellâ– kendi
yetersizliğine bağladığını ve Cenâb-ı Hakk’ın inayetine, vekâletine, kilâetine
sığındığını görürüz. Şayet, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in bu sözlerinden ibret
alacaksak, kendi hesabımıza şu mânâları çıkarabiliriz: “Rabbimiz, şu anda,
bize yüklediğin misyon itibarıyla yerimizi doldurmuyoruz. Zayıfız, güçsüzüz ve
halk nazarında da hor hakîriz. Söz ve davranışlarımız tutarsız, hemen her
yaptığımız yanlış; âdeta birer hatalar heykeliyiz. Eğer, Sen bize inayet
etmezsen, şerrin ta kendisiyiz. Hâlimizi Sana şikâyet ediyor ve bizi ıslah
eylemeni diliyoruz. Tamir et bizi Rabbimiz!..”

Musibetler Karşısında Peygamber Edebi
Diğer peygamberlerin başlarına da pek çok musibet gelmiştir; fakat, onların

hepsi belalar karşısında kendilerine yakışan hâl ve tavırları ortaya koymuşlar;
Allah’a teveccühlerinde hep edepli ve olabildiğine saygılı davranmışlardır.
Meselâ; Hazreti Âdem, neticesinde yeryüzü çilehanesine gönderildiği o müthiş
ilâhî kader ve kaza karşısında, “Hakkımda bu şekilde takdir buyurup onu infaz
ettin.” şeklinde şikâyette bulunmayı hiç düşünmemiş, “Rabbimiz! Biz
kendimize zulmettik. Eğer merhamet buyurup da kusurumuzu bağışlamazsan
apaçık hüsrana uğrayanlardan oluruz!”5 sızlanışıyla kendi nefsinden şekvâ
etmiştir. Hazreti Eyyub, maruz kaldığı musibetler karşısında “Afiyet ver ve
beni bu sıkıntılardan kurtar.” demeyi dahi peygamber edebine muhalif
saymış; “Ya Rab! Bana ciddî bir zarar dokundu, Sen merhametlilerin en
merhametlisisin.”6 mahiyetindeki iç çekişiyle yetinmiştir. Hazreti İbrahim,
hastalıkları verenin kim olduğunu bildiği hâlde, hasîs işlerin Zât-ı Ulûhiyete
isnadından sakınma mülâhazasıyla “Hastalığımda O’dur bana şifa veren.”7

diyerek, doğrudan Hazreti Şâfî’nin şifa bahşedişine dikkat çekmiştir. Hazreti



Musa, aç-susuz bir gölgeliğe sığındığında, “Yedir, içir, karnımı doyur!”
demekten hayâ etmiş; sadece “Rabbim! Lütfedeceğin her nimete muhtacım!”8

arz-ı hâlini seslendirmiştir.
Haddizatında, hiç kimsenin, hiçbir hâlinden şikâyet etmeye hakkı yoktur.

Çünkü şekvâ bir yönüyle, hak iddiasında bulunmak ve o hakkın zayi olduğunu
ileri sürmek demektir. Oysa, hiç kimsenin Cenâb-ı Hak’tan bir alacağı olamaz.
Bilakis, her insanın üzerinde Allah’ın pek çok hakkı mevcuttur ki, hâlâ onların
şükrü eda edilmemiştir. Öyleyse, bir insanın, kendisi Mevlâ-yı Müteâl’in
hukukuna riayet edemediği hâlde, bir de hâlinden şikâyetçi olması ve böylece
haksız bir surette hak iddia etmesi çok yanlıştır ve Allah’a karşı saygısızlıktır.
Evet, Yüce Yaratıcı yegâne mülk sahibidir; O mülkünde istediği tasarrufu
yapabilir. Hâlis bir kula yakışan, ilâhî icraattan şikâyet değil, her zaman
kendisinden daha aşağı derecelerde bulunan biçareleri düşünüp hâline
hamdetmektir; meselâ, eğer bir ayağı yoksa, iki ayağı da olmayanlara bakmak
ve hamd duygusuna sarılarak şekvâdan kaçınmaktır.

Elbette âciz ve zayıf insan, musibet darbeleri karşısında şikâyet edercesine
ağlar. Fakat, şekvâ Allah’a olmalıdır; Allah’ı kullarına şikâyet ediyormuş gibi
bir tavır takınmak büyük hatadır. Musibetler karşısındaki şekvânın üslubu
açısından, Hazreti Yakup’un (aleyhisselâm) “Ben derdimi ve hüznümü ancak
Allah’a şikâyet ederim.”9 sözü çok güzel bir misaldir. İnsan, başına gelen
belaları bile kendi hata ve günahlarından bilmeli; halini Cenâb-ı Hakk’a arz
ederek ve nefsinin oyunlarından dert yanarak istiğfara yönelmelidir. Belki,
“Allahım, iyi düşünemiyorum, dengeli olamıyorum, isabetli karar
veremiyorum; sebeplere riayette bir sürü hata ettiğim gibi, Senin ile
münasebetimi de koruyamıyorum. Öyle yetersiz, o derece tutarsız ve o ölçüde
çaresizim ki, beni düzeltirsen ancak Sen düzeltirsin Allahım!..” diyerek
rahmet-i ilâhiyeyi celbetmenin yollarını araştırmalıdır. Hatta, insan falanın
filanın tavır almasında ve kendisine haksızlık yapmasında bile bir hikmet
aramalı; “Allahım, inanıyorum ki, Sen bana teveccüh ettiğin zaman, bütün
gönül kapıları da benim için açılacaktır. Bana kusurlarımı telafi imkânı ver
ve beni günahlarımdan arındır; böylece, bendeni kötü söz ve davranışlara
muhatap olmaktan da kurtar!” diyecek kadar problemi kendi üzerine
almalıdır.

Bu Musibetlere Müstahakız!..
Her türlü olumsuzluğu, ister sebepler açısından, isterse de Allah ile

münasebetlerimiz zaviyesinden kendi hatalarımıza bağlamamız ve kendi



kusurlarımıza vermemiz lazımdır. Zira, bu mülâhaza, kadere taş atmamıza mâni
olur; üslup itibarıyla, –hâşâ ve kella– Allah’a suç isnat etmemizin ve dışta
suçlu aramamızın da önüne geçer. Her musibet karşısında bu duygu ve
düşünceyi esas almamız bizi birer tedbir ve dikkat insanı hâline getirir.

Aksi hâlde, –hafizanallah– “Falan şunu yaptı, filan şöyle davrandı!..” diyerek
sürekli atf-ı cürümlerde bulunmaktan ve etrafta mücrim aramaktan
kurtulamayız. Ya da “Biz ne yaptık da bunlar başımıza geldi?” demek suretiyle
ilâhî icraatı ve kaderi tenkit etme küstahlığına düşmekten âzâde kalamayız.
Aslında, “Bizim suçumuz ne, biz ne yaptık ki?” demek en büyük bir suçtur.
İçinde yaşadığımız zaman ve şartlarda hemen her insan tepeden tırnağa bir
kusur âbidesi olmuş gibidir. Herkes başına taşların yağması için
mevcudiyetinin dahi yeterli olduğunu düşünmelidir. Evet, Hak karşısındaki
konumunun farkında olan bir insan, başına gökten bir meteor gelip çarpsa ve
kendisini yerin dibine batırsa, o zaman bile “Öyle günahkârım ki, bilmem bu taş
hangi birine kefaret oldu; hem hamdolsun ki, Cenâb-ı Hak daha dünyadayken
başıma taş yağdırdı da o günahımın vebalini Cehennem’e bırakmadı!..”
demelidir.

Arz-ı hal ve vakayı rapor, hususiyle bütün bir heyeti alâkadâr eden
meselelerde, işte böyle bir mülâhazayla çok faydalı ve önemli olabilir. Şahs-ı
mânevînin bir ferdi diğer arkadaşlarına, “Başımızda şöyle bir musibet var.
Acaba bu hangi mesâvîmize terettüp eden bir derttir? Hele gelin şurada bir saat
istiğfar edelim; yeniden Allah’a müteveccih olup iman tazeleyelim. Galiba,
bazı sebeplerde müşterek olarak kusurlar ettik; onları telafi etmenin bir yoluna
bakalım. Sebepler dairesinde yaşıyoruz; esbab, izzet ve azametin perdesidir,
Cenâb-ı Hak çok defa icraât-ı sübhaniyesini onlar vesilesiyle ortaya
koymaktadır. Öyleyse, hangi sebepte kusurlu davrandığımızı belirleyelim ve hiç
olmazsa bundan sonra aynı hatayı işlemeyelim!” diyerek kendisiyle beraber
bütün heyeti muhasebe ve murakabeye çağırabilir. Aynı zamanda, böyle hâlis
bir niyetle yapılan muhasebe, geçmişi sorgulamak da değildir; maziden ibret
almaktır. Bu itibarla, hata ve kusurları telafi etmek, geçmişten ibret almak ve
ona göre geleceğe dair planlar yapmak, projeler oluşturmak kasdıyla arz-ı hal
ve vakayı rapor usûlüne başvurulabilir.

Hâsılı, şikâyetlerin ekserisi nankörlükten ve kanaatsizlikten kaynaklanır.
Şükür, nimeti artırdığı gibi şekvâ da musibeti büyütür. İnsan, illa şekvâ
edecekse, nefsini Cenâb-ı Hakk’a şikâyet etmelidir; çünkü, kusur ondadır.
Allah’ı insanlara şekvâ eder gibi, “Eyvah! Ahh!.. Of!..” deyip âciz insanların
rikkatini tahrik etmek mânâsızdır. “Ben ne ettim ki, başıma bu geldi?” demek
ise, Hak karşısında nasıl olunması gerektiğini bilememe cehaletinin neticesidir



ve büyük bir küstahlıktır.
1 Bkz.: ed-Deylemî, el-Müsned 1/421.
2 Tirmizî, zühd 57; İbn Mâce, fiten 23.
3 Bakara sûresi, 2/155-156.
4 Bkz.: İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 1/211-212; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/266-269.
5 A’râf sûresi, 7/23.
6 Enbiyâ sûresi, 21/83.
7 Şuarâ sûresi, 26/80.
8 Kasas sûresi, 28/24.
9 Yûsuf sûresi,12/86.



Derisi Yüzülen Dilimiz
Soru: Muhatabın seviyesine göre konuşmanın ölçüsü nedir? Aslında

ekseriyet tarafından anlaşılacağı umulan makaleler ya da konuşmalar
maalesef bazı insanlara ağır gelebiliyor; dergi ve gazetedeki yazılarda daha
sade ve anlaşılır bir dil kullanılması isteniyor. Böyle bir talep karşısında
seviyeyi düşürmek mi, yoksa “gayret eden anlar” demek mi gerekir?

Cevap: Muhatabın seviyesini gözeterek konuşmak ilâhî bir ahlâktır. Cenâb-ı
Hak her milletin ilim ve ihata seviyesine, problemlerinin keyfiyetine ve
ihtiyaçlarının türüne göre teferruatta özel emirler vermiş, hususî kanunlar
vaz’etmiş ve her dönemde tenezzülât-ı kelâmiyesini farklı şekilde, değişik bir
tecellî buuduyla ortaya koymuştur. Zira, mübtedî ve bedevîlere göre yeterli
sayılan nice meseleler vardır ki, müntehî ve mütemeddinler için onların biraz
daha açılmaları şarttır ve zaruridir.

Tenezzülât-ı İlâhiyye
Mevlâ-yı Müteâl, genellikle murat ve maksatlarını halkın çoğunluğunun

anlayışına uygun şekilde ifade etmiştir. Nitekim, ilâhî kelamın bu hususiyeti
ِرََـشبْلا ِلوُقُع  ىِٰلإ  ُةَّیِھٰلِْإلا  ُتَـالُّزَنَّتَلا   sözü ile anılagelmiştir. Evet, Cenâb-ı

Hak, kullarının idrak ufuklarına göre hitap etmiş ve en derin hakikatleri bile
onların anlayabilecekleri bir üslupla ortaya koymuştur ki, buna kısaca
“tenezzülât-ı ilâhiyye” denilmektedir.

Haddizatında, O’nun kelâmı Kur’ân’dan ibaret değildir. Kim bilir, Cenâb-ı
Hakk’ın azametine uygun daha nice konuşma keyfiyetleri vardır; fakat, onlar
ancak muhatapları tarafından bilinmektedir. Ezcümle; şayet Allah Teâlâ
Kur’ân-ı Kerim’de de, Tur-u Sina’da Hazreti Musa’ya tevcih buyurduğu kelam
ile konuşsaydı, neredeyse hiç kimse onu dinlemeye güç yetiremeyecekti. Zira,
Hazreti Musa (aleyhisselâm) gibi bir ulü’l-azm peygamber dahi o aşkın
kelamın ancak bir kısmını dinlemeye tahammül edebilmişti. Yine, eğer Kur’ân
sadece büyük deha ve kariha sahiplerinin anlayacakları bir üslupla inmiş
olsaydı, insanların yüzde doksan dokuzu ondan hiç istifade edemeyecekti.
Hâlbuki, Cenâb-ı Hak azameti ve rubûbiyetiyle beraber, iradesine uygun olarak
muhataplarının durumunu nazara almış ve tenezzülât-ı ilâhîyyesiyle beşerî ufka
göre hitap buyurmuştur.

Bu açıdan, Kur’ân beşerin akıl, istidat ve kapasitesine muvafık olarak
gönderilmiş umumi bir muallim ve herkes için bir mürşittir. Malumdur ki,
mürşidin nazarında az, çoğa tâbidir; o, genel irşadını ekalliyette kalanlara



tahsis etmez. Bununla beraber, onun avamı gözeterek yaptığı konuşmalardan
havas da kendi hissesini alır. Aksine, mürşit, sadece iyi eğitilmiş kimseleri
hedef alarak hitap etse, halkın ekseriyeti o üst seviyedeki konuşmaları
anlayamadığından dolayı hakikatleri öğrenmekten mahrum kalır.

Çoğu insanlar, alışageldikleri kelimelerden, ibarelerden, mânâlardan ve
ifade çeşitlerinden fikirlerini ayıramadıkları için ulvî hakikatleri kendi
mahiyetleriyle hemen anlayamazlar. O yüksek hakikatler, ülfet ettikleri
ifadelerle ve müşahhas misallerle anlatıldığı zaman onlardan bazı doğru
mânâlar çıkarabilirler. Nitekim, Kur’ân-ı Kerim, meseleleri zihne yaklaştırmak
ve anlaşılır kılmak için pek çok misale yer vermektedir. Meselâ; haşir
gerçeğini anlatırken herkesin kavrayabileceği bir misale dikkatleri
çekmektedir: Tohum toprağın bağrına atılmakta, orada önce çürümekte ve
akabinde yeni bir hayata başlamaktadır. Zamanla ağaç hâline gelmekte, dal
budak salıp semalara ser çekmektedir. Yapraklarla süslenip, meyvelerle
donatılmaktadır. Daha sonra da bütün ziynetini döküp kupkuru bir kemik gibi
olmaktadır. Fakat yeni bir baharda tekrar süslenip kendisini mahlukatın
nazarlarına arz etmektedir. Bazı hayvanlar ve haşerat sonbahardan itibaren kış
uykusuna girip, ölüm gibi bir hâle maruz kalmakta, ama ikinci bir baharda
yeniden canlanmaktadır. Bütün varlıklarda cereyan eden bu kanundan insanın
müstesna tutulmasına ihtimal verilebilir mi? Onun da bir baharı, bir kışı ve
ikinci bir baharı vardır. Zira o da bir tohumdan meydana gelmekte, bir ağaç
gibi olgunlaşmakta; fikir, sır, hafî gibi meyveler vermekte ve daha sonra da bir
tohum misillü yeniden toprağa düşmektedir. Mevsimi geldiği ve Sûr’a
üflendiğinde o da kendi “ba’sü ba’del mevt”ine erecektir. İşte, kelam-ı ilâhî
meseleleri zihne takrib edici bu türlü misallerle doludur.

Kur’ân-ı Kerim’in İrşadı
Diğer taraftan, Kur’ân’ın aynı anda ve aynı ifadelerle farklı seviyelere hitap

ettiği de bir gerçektir. Zira o, insanı bütün farklı tezahürleriyle yaratan ve inşa
eden Allah’ın kelâmıdır. İmam Gazzâlî’nin İhyâ’sında işaret ettiği gibi, Kur’ân-
ı Kerim’in sarih ve zâhirî mânâlarını havas gibi avam da anlayabilir; bâtınî ve
gizli mânâlar ise müdakkik ve mütefekkir ilim erbabına mahsustur. Kur’ân’ın
“İlimde kök salıp, derinleşenler.”1 diye tavsif ettiği gavvâslar, o ummana
dalıp inci mercan çıkarırlar. Ne var ki, herkes o hikmet denizine dalmaya güç
yetiremez, her fert ondaki cevherleri görüp takdir edemez. Nur Müellifi’nin
ifadesiyle, antika bir eşyaya demirciler çarşısında ancak ağırlığı kadar kıymet
verilir; fakat o, hakperest bir antikacı nazarında paha biçilmez bir değeri
hâizdir.2



Demek ki, Kur’ân’da, akl-ı selim, kalb-i selim ve hiss-i selim sayesinde,
çalışma, tefekkür ve ilham vesilesiyle ancak erbabının anlayabileceği nişanlar,
işaretler, alâmetler ve ipuçları hâlinde bazı hakikatler de mevcuttur. Bugüne
kadar yetişmiş binlerce âlim, Kur’ân üzerindeki düşünce ve mülâhazalarıyla
kendi anlayış seviyelerini ve farklılıklarını tezahür ettirmişler; söz konusu bu
hakikatlerden kendi idrakleri nispetinde istifade etmişlerdir. Ashab-ı kiramın
hepsinin Kur’ân’ı anlayış ve kavrayışı da aynı seviyede değildir. Fakat, bu
seviye farklılıkları, herkesin Kur’ân’dan kendi ufku ölçüsünde istifadesine
mâni olmamıştır.

Öyle ki, Allah Resûlü Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) devrindeki bir
bedevî Kur’ân’ı dinleyince hem kalbiyle hem de aklıyla doyuyordu. Aynı
dönemde yaşayan ve şiirleri Kâbe’nin duvarlarına asılan büyük şairler de aynı
şekilde Kur’ân’dan istifade edebiliyorlardı. Lebid ve Hansâ gibi o devrin en
güçlü şairleri de Kur’ân’ın muhataplarıydı ve kelam-ı ilâhî hem akılları hem de
kalbleri açısından onları da tatmin ediyordu. Müteakip asırlarda İbn Sina, İbn
Rüşd, Farabî, İmam Gazzâlî, Fahreddin Râzî, Ebû Hanife, İmam Şafiî, İmam
Ahmed İbn Hanbel, İmam Malik... gibi daha nice muhteşem dimağlar da hep
Kitabullah’a muhatap olmuşlar ve onun rahle-i tedrisinde yetişmişlerdi. Demek
ki, Kur’ân, sıradan bir insana hayat üflediği aynı anda ve aynı şekilde, büyük
bir âlimin aklına, ruhuna, kalbine ve latîfe-i rabbaniyesine de can olmaktaydı.
Çünkü, ilâhî kelam, potansiyel olarak herkesin alıp değerlendirebileceği ve
istifade edebileceği bir tecellî dalga boyunda indirilmişti.

Evet, Kur’ân, yüceler yücesi bir sıfatın sesi soluğu olmasına rağmen, vâhidî
ve celâlî bir tecellî dalga boyunda değil de, ehadî ve cemâlî bir zuhur
çerçevesinde peygamber ufkuna inmiş ve çoğunluğun idrak seviyesine göre
insanlara seslenmiştir. Kur’ân-ı Kerim’in beşerle muhaveresi böyle bir
tenezzül çerçevesinde gerçekleştiği gibi, onun müstesna mübelliği, mürşidler
mürşidi Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi ekmelüttehâyâ) irşad ve
tebliğleri de hep bu üslûba bağlı cereyan etmiştir. O’na isnad edilen bir söz de
bu hususu vurgulamaktadır: “Biz nebiler topluluğu, insanların seviyelerine
inmek ve onlara anlayabilecekleri bir üslupla konuşmakla emrolunduk.”3

Bu itibarla, hakiki bir mürşit ya da olgun bir rehber, ilim ve mârifet ufku
itibarıyla ne kadar aşkın olsa da, telkin, tebliğ ve temsilinde, muhataplarının
idrak seviyelerini mutlaka gözetmeli; insanların duygu, düşünce ve
hissiyatlarını nazar-ı itibara alarak yazmalı ve konuşmalıdır. Kendi ufkuna ait
vâridâtın hususî rengi, iğlâkı ve iphamıyla hitap ederse, halkın efkârını
bulandırabileceğini düşünmeli; yanlış anlamalara ve kafa karışıklıklarına
sebebiyet vermekten her zaman uzak durmaya çalışmalı ve sözlerinin



ekseriyetin istifadesine açık olması için gayret göstermelidir.

Dil mi Ağır, Anlama Gayreti mi Yetersiz?
Ne var ki, bugünkü nesillerin “Kullanılan dil çok ağır!..” şeklindeki

yakınmalarının bir gerçeğin ifadesi olduğunu zannetmiyorum. Televizyonlardaki
fikrî konuşmalarda, gazetelerdeki yazılarda, ilmî ve edebî mecmualardaki
makalelerde ağır bir dil kullanıldığı kanaatinde değilim. Bazı kimseler,
kendilerini çok bilgili ve kültürlü göstermek için sözleri arasında müphem ve
muğlak ifadelere yer vermek suretiyle anlamayı zorlaştırıyor olabilirler. Fakat,
konuşulanların ve yazılanların genelini, kitaplarla azıcık meşgul olan herkesin
anlayabileceğine inanıyorum. Asıl problemin, dilin her geçen gün biraz daha
yalınlaştırılmasında ve gençliğin bilhassa dinî terimlere, tabirlere, ıstılahî
ifadelere yabancılaştırılmasında olduğunu düşünüyorum.

Evet, insanlara onların anlayabilecekleri bir dille konuşmak gerekir; lâkin,
bu gereklilik, dilin mahvedilmesine sebebiyet vermemelidir. Lisanın
muhafazası da bizim için çok önemlidir. Şayet, sadece muhatapların idraki esas
alınır ve bu istikamette dil sürekli yalınlaştırılarak bitevî “tenezzülât”a
gidilirse, sonunda kendi dilimizin bütünüyle tahrip edilmesi kaçınılmaz
olacaktır. Bundan dolayıdır ki, bir dönemde, lisanın kıymetini takdir eden ve
onu tahribin hangi kötü neticelere yol açacağını bilen insanlar kullanılan
kelimeler hususunda çok hassas davranırlardı. Meselâ, o büyük ulema,
huzurlarında, “izah” kelimesinin yerine “açıklama” sözcüğü kullanılsa, hemen
hoşnutsuzluklarını belli eder, “Bu ne demek?” der ve iki kelime arasındaki
mânâ uçurumuna dikkat çekerlerdi.

Aslında, dilin muhafazası meselesinde bu denli hassas davranmak herkes
için bir vazifedir. Çünkü, dilimizde, her biri birer cevher olan oturmuş ve
kıvamını bulmuş kelimeler vardır. Onlara yüklenen çok derin mânâlar
geçmişten geleceğe uzanan birer emanettir. Bugün konuştuğumuz dil, nesiller
boyu sessiz sessiz hafızalarımıza yerleşen ve ruhlarımıza nakşedilen duygu ve
düşüncelerin nakil vasıtasıdır. Asırlarca süren bir cehd sayesinde her kelime
çok derin mânâ, meal ve mefhumlar kazanmıştır. Hatta, her bir kelime, bir sanat
dalında, bir ilim sahasında veya teknik bir alanda özel olarak kullanılan bir
terime dönüşmüştür. Onlardan bambaşka söz kalıpları ve deyimler üretilmiştir.
Öyle ki, o kelimelerin yerine başka sözcükler konulduğunda asıl maksadı
anlatmak neredeyse imkânsız hâle gelmiştir.

Şayet, başka kültürlerin tesiriyle kendi özüne yabancılaşan kimseler,
dilimizde böylesine güzel söz ve zengin ifadeler bulunmasına rağmen, onları
terk edip, âdeta kendilerinden kaçarak ve kendi değerlerine karşı saygısız



davranarak acayip, tuhaf, yamuk-yumuk, eğri-büğrü ve bizim ağzımıza hiç
yakışmayan kelimeleri kullanmakta ısrar eder ve öz lisanlarını anlama adına
hiçbir fikir cehdi ortaya koymadan “Dil ağır, biz kavrayamıyoruz!..” derlerse;
konuşan ve yazan insanlar da bu talepleri hiç sorgulamadan kabul ederlerse,
peşi peşine yalınlaştırmaların, kelime kayıplarının ve dilde tahribin önüne
geçilemez. Dilimizin enginliğini göremeyenler ve lisanın önemini nazar-ı
itibara almayanlar tarafından, sadeleştirme adı altında, o olgun ve oturmuş
kelimelerimiz kaldırılıp atılır ve yerlerine nesepsiz, pişmemiş, ham sözcükler
konulur. Çok geçmeden, daha farklı bir sadelik aranır, yeni bir yalınlaştırma
furyası başgösterir ve böylece lisanımız sürekli aşağıya doğru çekilip indirilir.
Tenezzülât.. tenezzülât.. tenezzülât... Oysa, onun da bir sınırı olmalıdır.

Hususiyle, “ıstılah” dediğimiz, belli bir ilim ve sanat dalına mahsus olan,
zamanla çok geniş mânâlar kazanan, şümullü bir hal alan kelime ve terimleri
sadeleştirmek için uğraşmak beyhude bir gayrettir; onların yerlerini hakkıyla
doldurabilecek daha anlaşılır kelimelerin bulunabilmesi bir yönüyle mümkün
değildir. Belki zaman zaman o kelimeler izah edilebilir ama başka bir iki
kelimeyle onlar asla karşılanamaz. Meselâ; “gözlem” sözcüğü –hassaten dinî
mevzularda– kat’iyen “müşâhede” tabirinin yerini tutamaz. Müşâhede,
mükâşefe ve musâhabe kelimeleri bazen birbirinin yerine kullanılsa da,
nüanslar gözetilirse bunların da birbirinden çok farklı oldukları görülecektir.
Şayet biri yerine öbürü telaffuz edilirse, bambaşka bir mânâ ortaya çıkacaktır.

Hani anlatılır ya; birisine “Arapça bilir misin?” diye sormuşlar; o da “İyi
bilirim.” deyivermiş. Bunun üzerine, “Araplar koyuna ne derler?” suali
yöneltilince, adam “ganem” cevabını vermiş. “Peki, kuzuya ne derler?” diye
sorulunca, o çok bilmiş adam “Büyüyünce ona da ganem derler.” demiş. İşte,
hususiyle ıstılahî bir kelimeyi bir başka sözcükle ifade etmeye çalışmak bu
latîfede nazara verilen tuhaflıktan farklı değildir.

Hem Anlaşılır Olmalı
Hem de Lisan Âbidesi Korunmalı!..
Evet, bugün maalesef, insanımız ana diliyle yazılanları anlayamamaktadır;

çünkü, senelerdir bu dille oynayanlar, yabancı kelimeleri atma ve dili
sadeleştirme bahaneleriyle onu bütün bütün bozmuş ve neslimizi kültürümüzün
temel kaynaklarından uzaklaştırmışlardır. Cemil Meriç, Cevdet Paşa’nın
eserinin sadeleştirilmesiyle alâkalı olarak, “Cevdet Paşa bir dil üstadı idi,
onun kitabını sadeleştirmek suretiyle derisini yüzdü ve eseri berbat ettiler.”
demiştir. Heyhât ki, bizim dilimizin de derisi yüzülmüştür. Günümüzün insanı,



yazılıp konuşulanların ağırlığından değil, üslupsuzluktan, uydurulmuş
kelimelere rağbetten, okuma alışkanlığının azlığından, neredeyse hiç lügât
kullanmadığından ve fikir cehdi ortaya koymadığından dolayı kendi
değerlerimize ait düşüncelerin çok zengin ve çok olgun anlatıldığı kitaplara
bile yabancı hâle gelmiştir.

Keşke, bugünkü nesil Elmalılı Hamdi Yazır, Kâmil Miras, Ahmet Hamdi
Aksekili, Babanzade Ahmed Naim, İzmirli İsmail Hakkı, Şemsettin Günaltay,
Cevdet Paşa, Filibeli Ahmet Hilmi, Celal Nuri, Haşim Nahit gibi dil
üstadlarının kitaplarını ve Risale-i Nur Külliyatı misillü eşsiz eserleri
anlayabilseydi. Keşke, bilhassa gençler anlamakta zorlandıkları vakitler
lügâtlerin yardımına müracaat etseler ve dil zevkimizi duymaya çalışsalardı.
Zannediyorum, başlangıçta biraz zorlansalar da, kısa bir süre sonra güzel
lisanımızın cazibesine kapılacak, artık çok derin mânâları hissetmenin hazzına
varacak ve zamanla sathîlikten kurtularak daha engin mülâhaza ufuklarında
dolaşma imkânını yakalayacaklardı.

Bir kere daha ifade etmeliyim ki; irşâdda mühim olan, verilmek istenen
mesajın muhataplar tarafından en güzel şekilde ve eksiksiz alınmasını
sağlamaktır. Bu da mesajın mümkün olduğu kadar açık, net ve pürüzsüz bir
tarzda ifade edilmesine bağlıdır. Bu itibarla, sırf bilgili, kültürlü ve iyi
yetişmiş bir insan olarak tanınmak maksadıyla, müphem, muğlak ve felsefe
yüklü konuşup yazmayı âdet hâline getirmek büyük bir yanlışlık ve
aldanmışlıktır. Samimi bir irşad eri, kendi kadrini yüceltmek için iğlaka
başvurma gibi bir bayağılığa düşmekten uzak olmalıdır; bununla beraber, her
seviyede insanın anlayabileceği bir üslûpla hakikatleri sunmaya gayret ederken,
aynı zamanda onların ulviyet ve ciddiyetine halel getirmemeye de özen
göstermelidir. Zira, anlaşılır olmak, dili bütün bütün yalınlaştırmak ve
mânâdan, mefhumdan, muhtevadan fedakârlıkta bulunmak demek değildir.
Belki, yazan ya da konuşan insan bir iki basamak inebilir; fakat, okuyan veya
dinleyen kimse de birkaç basamak yukarıya doğru çıkmalıdır ki münasip bir
yerde buluşulabilsin. İlim ve ihata açısından, birisi azıcık eğilmeli, öbürü de
biraz yükselmelidir ki, hakikatler kadr ü kıymetlerine uygun olarak anlatılıp
anlaşılsın.

Has ı l ı ; “İnsanlara akılları nispetinde ve idrak seviyelerine göre
konuşun!”4 mealindeki hadis-i şerif tebliğ ve irşâdda vazgeçilmez bir kaidenin
ifadesidir. Bir mürşit, sözlerinin halkın yüzde sekseni tarafından anlaşılmasını
hedeflemeli ve yazılarını, konuşmalarını bu düşünceye göre örgülemelidir. Bu
yüzde seksenin dışında kalan insanlardan bazıları serdedilen fikirlerin çok
azını anlayabilirler; diğer bir kısmı ise, beyan tarzını ve anlatılanları hafif



bulabilirler. İrşad ve tebliğde, ekseriyetin idraki esas alınmalıdır; o yüzde
yirminin hissiyatına bakılmamalıdır. Hele, herkes için anlaşılır olma
bahanesiyle dilin canına kıyılmamalı, derisi yüzülmemeli ve şekli
bozulmamalıdır; lisan âbidesi kendi ihtişamıyla her zaman korunmalıdır.
1 Âl-i İmran sûresi, 3/7.
2 Bediüzzaman, Sözler s.332 (Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Birinci Nota).
3 Bkz.: ed-Deylemî, el-Müsned 1/398; İbn Hacer, Lisânü’l-mîzân 6/274.
4 ed-Deylemî, el-Müsned 1/398.



İkaz Görünümlü İlâhî İltifatlar
Soru: Kur’ân-ı Kerim’de, Resûl-i Ekrem Efendimiz’e tevcih edilen “Sakın

inkârcılara arka çıkma!”1 ve “Sakın müşriklerden olma!”2 şeklindeki
hitaplar nasıl anlaşılmalıdır? Bu türlü ilâhî hitapları, Allah Resûlü’ne
yöneltilen birer itap olarak değerlendirmek doğru mudur?

Cevap: Dünden bugüne, kimi meşhur âlimlerin de aralarında bulunduğu bir
kısım kimseler, bazı âyet-i kerimelerle Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) birtakım söz ve davranışlarının kınandığını ifade etmişlerdir.
Söz konusu âyetleri kınama, azarlama ve paylama mânâlarına gelen “itap”
kelimesiyle beraber anmış; hatta Allah Resûlü’nün kendi kendisini
azarlayamayacağı mülâhazasıyla, “itap âyetleri” dedikleri bu ilâhî beyanları
Kur’ân’ın Allah kelamı oluşunun delilleri arasında saymışlardır. Şu kadar var
ki, kınama olarak gördükleri hitapların yapılan hatalardan dolayı mı, yoksa evlâ
olanın ortaya konulmayışı sebebiyle mi olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir.

Öncelikle ifade etmeliyim ki, dinimizdeki peygamber telakkisi ve İnsanlığın
İftihar Tablosu’na karşı edep anlayışımız bu türlü yorumlara katılmamıza
mânidir. Cenâb-ı Hak, kendi elçisine her sözü söyleyebilir ve O’na dilediği
şekilde hitap edebilir. Fakat, bilhassa Mevlâ-yı Müteâl ile Nebiler Serveri
arasındaki muhavereler hususunda bizim kendi haddimizi bilmemiz, edebimizi
korumamız ve itap şeklinde anlaşılan beyanlar için farklı mahmiller aramamız
lazımdır. Aslında, Kur’ân-ı Kerim’e bir bütün olarak bakılsa ve bahis mevzuu
olan âyetlerin nüzul sebeplerine, siyak ve sibaklarına dikkat edilse
anlaşılacaktır ki; itap görünümlü ilâhî beyanlar vesilesiyle ya hasenden öte
ahsen ufku gösterilmiş, ya müşriklerin ve münafıkların muhtemel saldırılarına
karşı Resûl-i Ekrem teyit edilmiş, ya tadil perdesi altında takdir ve iltifatlar
dile getirilmiş ya da Rehber-i Ekmel’in şahsında ümmet-i Muhammed’e
tenbihlerde bulunulmuştur.

Ahsen Ufkunun Gösterilmesi
Bazı âyet-i kerimelerde rahmetin tebessümleri altında ikaz televvünlü bir

iltifat sezilmektedir. Ortada bir hata ve günah yoktur; fakat, bir konuda “iyi”
yakalanmışsa bile, her şeyin en güzeline layık olan Kâinatın Medar-ı İftiharı’na
“en iyi” işaret edilmektedir; âdeta O’na “Sen hasen ile iktifa etmemeli ahseni
bulmaya çalışmalısın!” denilmektedir.

Meselâ; Tebük seferine çıkılacağı esnada münafıklardan bir topluluk hiçbir
özürleri olmadığı hâlde cihada katılmamak için izin istemişlerdi. Allah Resûlü



pek çok maslahat gözeterek seksenden fazla münafığa izin vermişti. Bunun
üzerine, “Hay Allah affedesi Nebi, niçin doğru söyleyenler iyice belli
oluncaya ve yalancılar da meydana çıkıncaya kadar beklemedin de o
münafıklara hemen izin verdin?”3 mealindeki âyet-i kerime nâzil olmuştu.

Bu hitapta, kat’iyen itap yoktur, sadece bir hatırlatma vardır; hatta güzele
değil, her zaman en güzele layık olan Allah Resûlü, bu âyetle de yine en güzele
irşad olunmaktadır; dolayısıyla, bir tebcil, takdir ve senâ dahi söz konusudur.

Allah Teâlâ dileseydi, daha o münafıklara izin vermeden Resûl-i Ekrem’i
uyarırdı. Fakat, Cenâb-ı Hak, Kutlu Elçisine içtihat etme kabiliyet ve selâhiyeti
vermişti; O da içtihat etmiş ve güzeli yakalamıştı. Ne var ki, Mevlâ-yı Müteâl,
o en güzel kuluna haseni yakıştıramıyor, her zaman ahsenin peşinde olması
gerektiğini belirtiyordu; en güzele değil de güzele temayül ettiği için O’nu
rahmet ve iltifat ağırlıklı bir üslupla ikaz ediyordu. Bedir gazvesinde ele
geçirilen esirlerin fidye karşılığında salıverilmelerinden sonra indirilen âyet-i
kerimeler gibi diğer bazı ilâhî beyanlar da bu kabildendi.

Münkirlerin Kınamalarına Karşı
“İtap âyetleri” arasında sayılan beyanlardan biri de; “Ey Şanı Yüce Nebi!

Allah’a karşı sorumluluklarını yerine getirmeye devam et, kâfirlere ve
münafıklara itaat etme! (Ki sen zaten asla onlara itaat etmezsin). Muhakkak
ki Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.” 4 mealindeki âyet-i
kerimedir. Şayet, bu ilâhî kelamın Ahzâb sûresinin ilk âyeti olduğu ve mezkur
surenin muhtevası göz önünde bulundurularak şümullü bir değerlendirme
yapılırsa, burada da asla bir kınamadan bahsedilemeyeceği görülecektir.

Ahzâb sûresi bir kısım içtimaî esasları bildirmekte, zıhar gibi bâzı bâtıl
gelenekleri kaldırmaktadır. Rehber-i Ekmel’e karşı mü’minlerin
davranışlarının nasıl olması gerektiğini, hakiki mü’minlerin vasıflarını,
münafıkların karakteristik özelliklerini, tesettür meselesine ve aile hayatına
dair bazı hususları anlatmaktadır. Dolayısıyla, “Kâfirlere ve münafıklara itaat
etme!” hitabı, Ahzâb savaşı ile hınçlarını alamayan münkirlerin ve
münafıkların Hazreti Zeyneb ile izdivaç meselesi bahanesiyle koparacakları
fırtınaları, yayacakları yalanları, hazırladıkları çeşit çeşit saldırıları haber
veren ve Resûl-i Ekrem’e hak bildiği yolda sabit kadem olmasını ihtar eden
ilâhî bir emirdir. Evet, bu sûrede inkârcıların ve münafıkların dedikodularına
sebep olacak bazı hükümler indirileceğinden dolayı Allah Resûlü daha ilk
âyetle teyit edilmiş ve ona “Kâfirlere ve münafıklara uyma. Onların sözlerine
kulak verip de görevini yerine getirmekten endişe duyma!..” denilmiştir.



Şu kadar var ki; eğer Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),
–farzımuhal– nübüvvetle serfirâz olmayan, mücerret bir ideal ve aksiyon adamı
gibi davransaydı, kendisine dehalet etmek isteyen bazı insanların düşüncelerine
mümâşat ve mülayemet gösterebilir ve onları kendisine bağlamaya
çalışabilirdi. İnsanların iman etmeleri konusundaki fevkalâde hırsından dolayı,
onları da kazanabilmek için bazı münkirlerin bir kısım imtiyaz taleplerini
muvakkaten kabul edebilirdi.

Allah Teâlâ, imana davet mevzuunda Resûl-i Kibriyâ’ya bazı ipuçları
vermişti; neyi nasıl emredeceğini, hangi meseleyi ne şekilde yasaklayacağını ve
insanları ne suretle din-i mübîne çağıracağını öz ve esas itibarıyla bildirmişti.
Fakat, bir kısım meseleler de vardı ki, O’nun içtihadına bırakılmıştı. Gerçi, o
içtihadlarda, gayr-i metluv da olsa, yine mutlak surette bir vahy-i ilâhî ya da bir
ilham-ı ilâhî söz konusuydu; evet, bazı hususlar O’na doğrudan doğruya ve
kelimesi kelimesine ifade edilmemişti ama hak ve hakikat bir nüve hâlinde
içine atılmıştı. Bir yönüyle, o nüveyi açma, büyütme, şekillendirme,
değerlendirme ve ifade etme mevzuu kendisine bırakılmıştı. Allah Resûlü, çok
defa o türlü malzemeleri o üstün fetanetiyle bizzat kullanır; işin içine kendi
tasarrufunu ve içtihadlarını da katardı. İşte, Allah Teâlâ, beşerin hidayete
ermesi için kıvrım kıvrım kıvranan Müşfik Nebi’nin bir kısım meselelerde
ortaya koyması muhtemel içtihadı bildiğinden dolayı daha baştan O’na
“Kâfirlere ve münafıklara itaat etme!” demiştir. Bu itibarla, şayet söz konusu
âyetin bir ikaz ihtiva ettiğinden bahsedilecekse, bunun bir kınama olarak değil,
İnsanlığın İftihar Tablosu’nun beşerin kurtuluşu için çırpınıp durmasını takdir
ve münkirlere karşı onu te’yid şeklinde anlaşılması gerekmektedir.

Ezcümle; Sakîf kabilesinden bazıları, İslâm’ı kabul etmelerine karşılık
olarak bir kısım imtiyazlar istemişler; Allah Resûlü’ne müracaatla,
kendilerinin bazı vecîbelerden muaf tutulmalarını talep etmişlerdir. Sıradan bir
ideal ve aksiyon adamının o türlü isteklere kayıtsız kalması ve muhataplarının
kendinden uzaklaşmalarını göze alması çok zordur; çünkü, insan fıtratında her
şeye rağmen taraftar toplama gibi zaaflar vardır. Fakat, İnsanlığın İftihar
Tablosu, her türlü zaaftan korunmuş bir Resûldür. O’nun gayesi, insanları
kendine değil, Allah’ın (celle celâluhu) dinine bağlamaktır. Öyleyse, Resûl-i
Ekrem’in, dini bütünüyle kabul etmeyen Sakîflilere taviz vermesi ve onların
hatırına dinin ahkâmını değiştirmesi imkânsızdır.

Nitekim, mevzuyla alâkalı âyet-i kerimede, Sakîf kabilesinin isteklerine
karşılık Allah Resûlü’nün takındığı kesin tavır ortaya konmaktadır: “Eğer Biz
seni yüce ve yüksek dağlar gibi tesbit etmeseydik, evet, mehip dağlar misillü,
hakikatin içine bu kadar kök salmanı sağlamasaydık, az da olsa onlara



meyledebilirdin.”5 denilmektedir. Demek ki, Ferîd-i Kevn ü Zamân
(aleyhissalâtü vesselâm), öyle sağlam bir iman zeminine oturmuştur ki, O’nun
bulunduğu yerde bir toprak kaymasından bahsetmek mümkün değildir.

Allahu a’lem, bu ilâhî beyan şu mânâlara gelmektedir: Eğer, Biz bütün
davranışlarını vahyin kontrolü altına almasaydık ve sen başkaları gibi, dini
tebliğde yalnızca akıl ve mantık yolunu tutup gitmiş olsaydın, senin de “Ben,
bunları böylece kabul edeyim; sonra onları yavaş yavaş dine ısındırır, tam ve
kâmil mü’min olmalarını sağlarım.” diye düşünmen ihtimal dahilindeydi. Fakat,
sen kat’iyen böyle bir mülâhazaya girmedin. Ne var ki, böyle bir düşünceye
meyletmemen, Bizim tesbitimiz sayesindedir. Biz, seni bir an dahi kendi başına
bırakmış değiliz ki, sen onların taviz taleplerine meyletmiş olasın!..

Ayrıca, sen, cibilliyet itibarıyla, insanların hidayetine karşı çok hırslısın ve
sinesi herkese açık bir insansın. Onlara da sineni açmak istemen, senin bu engin
şefkatinin muktezasıdır. Şayet, sen sadece o derin şefkatin zaviyesinden karar
verecek olsaydın, onların hidayeti adına, getirdikleri teklifi muvakkaten kabul
eder ve onları hidayet kapısından geri çevirmezdin. Fakat Biz sana bütün
duygularında istikamet ve ölçü verdik. Böylece seni ifrat ve tefritten koruduk.
Şefkatin ifratı, seni onlara meylettirebilirdi; fakat Bizim korumamız sayesinde
sen, onlara meyletmedin; şefkatte de dengeyi gözettin. Çünkü, sen kime, ne
zaman ve ne ölçüde şefkatli davranılacağını çok iyi bilmektesin. Onun için,
merhametini ilâhî merhametin önüne geçirerek bir sapık düşünceye taviz
vermekten berîsin!..

Tadil ü Takdir Âyetleri
Evet, Mahbûb-u Âlem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), insanları

ebedî hüsrandan kurtarma davasına o kadar gönülden bağlanmıştı ki, Kur’ân-ı
Kerim, O’nun bu konudaki ızdıraplarını, “Neredeyse sen, onlar bu söze
(Kur’ân’a) inanmıyorlar diye üzüntünden kendini helâk edeceksin.”6

ifadesiyle dile getirmektedir. Benzer âyet-i kerimelerde de, Cenâb-ı Allah,
Resûl-i Ekrem’ine “Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse üzüntüden kendini
yiyip tüketeceksin.”7, “Kur’ân’ı sana, meşakkat çekip, bedbaht olasın diye
indirmedik.”8 şeklinde hitap etmektedir.

Aslında, bu ilâhî hitaplar da Allah Resûlü’nün, ister ümmet-i davetin isterse
de ümmet-i icabetin genel tavır ve durumları karşısındaki duyarlılığını,
insanlığın kurtuluşu hakkındaki hassasiyetini, O’ndaki ölesiye yaşatma arzusunu
ve kurtarma cehdini nazara vermektedir. Bu itibarla, mezkur âyet-i kerimeleri
de Peygamber Efendimiz’in heyecanlarını tadil eden ve onu ikaz için inen birer



ilâhî kelam şeklinde anlamak eksik, hatta yanlış olur. Evet, beyanlarda tadil ve
tenbih söz konusu olduğu kadar, ciddi bir takdir ve iltifat da vardır.

Cenâb-ı Hak, Resûl-i Ekrem’ine âdeta “Habibim, şu ilâhî mesaja kulak verip
ona dilbeste olmuyorlar ve inanıp onun rehberliğinde huzur-u daimiye
yürümüyorlar diye öyle üzülüyor, öyle kederleniyorsun ki neredeyse bir mum
gibi eriyip tükeneceksin. Senin bu yüce ve incelerden ince ruhun ileride öyle
bir kaynak hâline gelecek ki, gönlünde azıcık haşyet duygusu barındıran herkes
kalb kâsesini doldurmak için o kaynağa koşacak. Öyleyse, Sen tebliğ vazifeni
yap, takdiri Allah’a bırak; kendine o kadar eziyet etme!” demektedir ki, bu hem
çok ulvî bir iltifattır, hem bir ızdırap insanında olması gereken ruh enginliğini
gösterme ve arkadan gelenlere hedef belirleme demektir, hem de Kur’ân’ın
mesajının hüşyar gönüllerde mâkes bulacağının bir müjdesidir.

Ümmet-i Muhammed’e Tenbih
Diğer taraftan, Usulüddin âlimleri Resûl-i Ekrem’e müteveccih olan

hitapların çoğunda onun şahsında ümmet-i Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) tenbihlerde bulunulduğuna kâildirler. Nitekim, Kur’ân-ı Kerim’de, ilk
kez vaz’edilen ya da mükerreren nazara verilen pek çok emir ve yasak vardır
ki, bunlar Peygamber Efendimiz’e hitaben dile getirilmiştir; fakat, bu türlü
beyanlar, –hâşâ– o emir ve yasaklara göre davranmadığından dolayı İnsanlığın
İftihar Tablosu’nu kınama ve azarlama (itap) ifadeleri değil, vahy-i ilâhiye
gereğince uymayan kimselerin mü’mince yaşamaları için birer davet ve ikazdır.

Evet, verilen bu emirler ve getirilen yasaklar, umumî hüküm bildiren
ifadelerdir. Yoksa, –hâşâ– onların Resûl-i Ekrem tarafından tatbik edilmediğini
ve söylenenlerin aksinin yapıldığını haber veren beyanlar değildir. Meselâ,
Kur’ân, Peygamber Efendimiz’e “Namazı ikâme et!”, “Oruç tut!”, “Zekât ver!”
demektedir. Bu cümleler birer emir cümlesidir, dolayısıyla da, bunları Rehber-
i Ekmel Efendimiz’e karşı birer ihtar kabul etmek yanlıştır. Aynen bunun gibi,
Kur’ân-ı Kerim, Allah Resûlü’ne “Fakirleri yanından kovma!”9 demiştir.
Fakat, bu söz de, hiçbir surette “Niçin fakirleri yanından kovdun veya
kovuyorsun?!.” şeklinde anlaşılmamalıdır. Resûlullah’ın, bütün hayatı boyunca
bu emre muhalif hiçbir hareketi görülmemiştir ki, bu emir, o harekete binaen
gelmiş kabul edilsin. Bu itibarla da mezkur âyetlerde ilk muhatap İnsanlığın
İftihar Tablosu olsa bile, asıl hedef kitlenin önce mü’minler sonra da bütün
insanlar olduğu âşikârdır.

Keza, Fazilet Güneşi (aleyhi ekmelüttehâyâ) inkârcılara tâbi olmaktan ve
şirke düşmekten fersah fersah uzaktır. Ne var ki, bu apaçık hakikate rağmen, –



daha önce de geçtiği üzere– Rehber-i Ekmel’e “Sakın inkârcılara arka
çıkma!”10 ve “Sakın müşriklerden olma!”11 şeklinde hitap edilmiştir. (Bir
yönüyle, bu ifadelerin meallerini, “inkârcılara arka çıkmazsın” ve
“müşriklerden olmazsın” şeklinde vermek de mümkündür.) Zira, O’nun
şahsında ümmeti uyarılmış; Allah’ın gönderdiği Kur’ân sayesinde doğru ile
eğri açıkça belli olduğu için mü’minlerin yanlış yolda giden inkârcılara destek
olmamaları, tevhid inancından asla ayrılmamaları ve şirk şâibesine sebebiyet
verebilecek söz ve davranışlara kat’iyen yaklaşmamaları tenbih edilmiştir.

Bir de, bu âyetlerde kastedilen şirkin, puta tapma ve başka ilahlar edinme
şeklindeki mutlak şirkten farklı olması melhuzdur. Aksi hâlde, mü’minlerin de
hedef kitle sayılmamaları iktiza eder. Çünkü, inanan insanların puta tapmaları
kat’iyen düşünülemez. Demek ki, mutlak şirkten başka izafisi ve itibarisi ile
başka şirk çeşitleri ya da şirk şaibesi taşıyan sözler ve fiiller de vardır. Bu
itibarla da, mezkur ilâhî beyanlarda, riya gibi şirk-i hafî kabul edilen
çirkinliklerden de uzak durmanın lüzumu vurgulanmaktadır. Hiçbir kavlinde ve
amelinde sunîliğin en küçüğüne dahi rastlanmayan, hayatını bütünüyle tevhid
âbidesini ikâmeye adayan ve şirkin sadece kendisinden değil, fiilinden,
cehdinden, gayretinden, azminden, niyetinden, taakkulünden, tasavvurundan ve
tahayyülünden bile uzak yaşayan Allah Resûlü’ne hitaben “Sakın müşriklerden
olma!”12 denilerek, bu konuda ümmetin ne ölçüde hassas davranması
gerektiğine dikkat çekilmektedir.

Bu açıdan da, bu ikazları biz kendi üzerimize almalıyız. Evet, şirkten men
edilenlerin öncelikle biz olduğumuza inanmalıyız. Öyleyse, sabah-akşam
“Allahım, bilerek ya da bilmeyerek şirke düşmekten Sana sığınırım. Şirk
işmam eden duygu, düşünce, söz ve tavırlarımdan dolayı beni yarlığamanı
dilerim. Şüphesiz Sen gaybı bilensin (benim gönlümden geçenleri de Sen
bilirsin).”13 diyerek Cenâb-ı Hakk’a sığınmalıyız.

Yine, bir başka âyet-i kerimede, Resûl-i Ekrem Efendimiz’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem) müteveccihen “O hâlde, sen sabret! Çünkü Allah’ın vaadi
gerçektir. Hem günahından istiğfarda bulun; sabah akşam Rabbine hamd
ederek zikir ve ibadete devam et.”14 buyurulmaktadır.

Malumdur ki, Habîb-i Edîb Efendimiz’in sıfatlarından birisi de ismettir; o,
Allah’ın inayetiyle günahlardan hep uzak yaşamıştır ve her türlü masiyetten
korunmuştur. Öyle ki, İnsanlığın İftihar Tablosu, dünya misafirliğinin ilk
senelerinde dahi benzersiz bir iffet ahlâkı sergilemiştir. Ebû Talib der ki; “Onu
yanımdan hiç ayırmıyordum; hatta çoğu gecelerde bile bağrıma basıp
yatırıyordum. Bir sabah çamaşırını değiştirecekti ki, kendisine baktığımı gördü.



“Amca! Lütfen sırtını döner misin; benim bedenimi kimse görmedi, sen de
bakma bana!..” dedi. Ferîd-i Kevn ü Zaman Efendimiz, bu sözü söylediğinde
daha beş yaşındaydı ama O “tabiî iffet”, “tabiî ismet” ve “Allah ile tabiî
irtibat” diyebileceğimiz bir halin sahibiydi. Beşerin ufkunda yalancı bir şafağın
dahi çakmadığı bir yerde ve dönemde, O, gün ortası gibi bir aydınlık içinde
yaşamıştı. Dolayısıyla, O’nun kendi günahlarından dolayı istiğfar etmesi söz
konusu değildir.

Şu kadar var ki, böyle bir emri, Seyyidü’l-masumîn Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) kendi ufku açısından ve sübjektif mükellefiyet zaviyesinden
değerlendirmiş ve “Acaba hangi hayalimden dolayı böyle ikaz edildim?”
demiş olabilir. Kaynaklarda, bu hususla alâkalı bir bilgi görmedim; fakat, çok
engin bir hassasiyete sahip olan Fahr-i Kâinat Efendimiz’in (aleyhi
ekmelüttehâyâ) söz konusu tenbihi kendi üzerine alması ve ondan “Habibim,
sen ki masum ve masûnsun, karakterini oluşturan iffet ve ismet surlarının
ötesine hayalinle dahi olsa geçmemelisin!..” neticesini çıkarması muhtemeldir.
Nitekim, Güzeller Güzeli Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm) günde yetmiş15

ya da yüz defa16 istiğfar etmesindeki sır da, terakkide sınır tanımayışında ve
sübjektif mükellefiyetin zirvesini tutuşunda aranmalıdır. O, devamlı
yükseldiğinden dolayı, her an arkada bıraktığı dûn mertebelere bakmış ve her
basamakta bir önceki için “estağfirullah” demiştir; kendi ufkuna yakıştıramadığı
–bizim nezdimizde mahzursuz– bir hayal sebebiyle dahi istiğfar etmiştir. Bu
itibarla da, âyetteki “İstiğfarda bulun!”17 emri, Sâdık u Masdûk Efendimiz’in
şahsında ümmetine müteveccihtir; mü’minlerin sabah akşam yarlığanma
dilemeleri emredilmektedir.

Hâsılı; Resûl-i Ekrem Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) tevcih
edilen “Sakın inkârcılara arka çıkma!”18, “Sabret!.., Günahından istiğfarda
bulun!..”19 ve “Sakın müşriklerden olma!”20 şeklindeki hitapları birer itap
gibi anlamak yanlıştır. Mümkünü vâki kılacak hiçbir hâdise yokken, Peygamber
Efendimiz’de bir zaaf aramak, pek hatarlı bir düşünce kayması olsa gerektir.
Allah (celle celâluhu), ezelde O’nu tesbit edip korumuştur. O’nun varlığı, hak
ile bütünleşmiş, hareketleri vahiy ile perçinlenmiş, kalbi de Allah marziyatıyla
dopdolu hâle gelmiştir. Böyle bir Sultanlar Sultanı, semalara taht kurmuşken,
O’nun topuğuna çamur bulaşacağına ihtimal vermek ya çamurun, ya da semalara
taht kurmanın ne demek olduğunu bilmemektir. Bu itibarla da, ikaz görünümlü
hitaplarda, başka mânâlar, değişik hikmetler aramak ve onların bağrındaki
tebcil, takdir ve senâ mesajlarını kavramaya çalışmak lazımdır.
1 Kasas sûresi, 28/86.
2 Kasas sûresi, 28/87.



3 Tevbe sûresi, 9/43.
4 Ahzâb sûresi, 33/1.
5 İsrâ sûresi, 17/74.
6 Kehf sûresi, 18/6.
7 Şuarâ sûresi, 26/3.
8 Tâhâ sûresi, 20/2.
9 En’âm sûresi, 6/52.
10 Kasas sûresi, 28/86.
11 Kasas sûresi, 28/87.
12 Kasas sûresi, 28/87.
13 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/403; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 6/7
14 Mü’min sûresi, 40/55.
15 Buhârî, daavât 3; Tirmizî, tefsîru sûre (47) 1.
16 Müslim, zikr 41; Tirmizî, tefsîru sûre (47) 1.
17 Mü’min sûresi, 40/55.
18 Kasas sûresi, 28/86.
19 Mü’min sûresi, 40/55.
20 Kasas sûresi, 28/87.



İnayet Altındayız!..
Soru: Cenâb-ı Hakk’ın inayetini celbeden vesileler ve onu inkıtâa uğratan

sebepler nelerdir? İnayet-i ilâhiyenin kesilmemesi için bilhassa hangi
hususlara dikkat edilmelidir?

Cevap: “İnayet” kelimesi lütuf, ihsan ve iyilikte bulunmak, imdada yetişmek,
görüp gözetmek ve himaye etmek mânâlarına gelmektedir. Tasavvuf’ta,
Allah’ın kuluna yardım etmesine ve onu her türlü kötülükten korumasına inayet
denilmektedir.

İlâhî İnayet
Kur’ân hadimleri arasında bir ıstılah olarak kullanılan inayet tabiri ise,

Cenâb-ı Hakk’ın hususî iltifatıyla gayet ehemmiyetli bir davada istihdam
edilmek; iman hizmetinde çoğu zaman hiç beklenmedik nimet ve ihsanlara
mazhar kılınmak; en zor zamanlarda ve en kötü şartlarda dahi ihtiyar ve iktidar
haricinde bir dest-i gaybî tarafından korunup kollanmak; hatta “Belki hoşunuza
gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır.” 1 âyet-i kerimesi sırrınca, zâhiren çok
çirkin görünen hâdiselerde bile maddî-mânevî pek büyük semere verecek
neticelere ulaştırılmak mânâlarının bütününü ihtiva etmektedir.

Hakkında açılan davaları, mahkumiyet kararlarını, sürgünleri ve hapis
cezalarını dahi hep hayra yoran ve her fırsatta talebelerine “Merak etmeyiniz,
biz inayet altındayız. Zâhirî zahmetlerin ardında büyük rahmetler var.”2 diyen
Nur Müellifi, işte bu inayet anlayışını seslendirmiştir. Hapishane hayatını bile
ilâhî kaderin emri, tensibi ve sevkiyle medrese-i Yusufiye kongresine iştirak
etme olarak değerlendirmiştir. Kur’ân hadimlerinin ilâhî himayeye mazhar
kılındıklarını, her zaman Cenâb-ı Hakk’ın gözetimi altında bulunduklarını, şayet
musibetlere sabır ve tevekkülle mukabele ederlerse, bir dirhem zahmetin bir
batman rahmet ve sevabı netice vermesi suretinde çok kıymettar mânevî
faydalara nâil olacaklarını müjdelemiştir.

Aslında, kendisini i’lâ-yı kelimetullaha adayan ve bu yolla Allah’ın rızasını
tahsil etmeye çalışan insanların hepsi ilâhî inayete mazhardır; Peygamberler
başta olmak üzere dava-yı nübüvvetin her temsilcisi istisnasız Cenâb-ı Hakk’ın
görüp gözetmesi altındadır. Nitekim, Kur’ân-ı Kerim’de değişik vesilelerle bu
hakikate işaret edilmektedir. Ezcümle; Resûl-i Ekrem Efendimiz’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem) “Rabbinin hükmüne sabret. Muhakkak ki, Sen bizim
gözetimimiz altındasın. Rabbini hamd ile tesbih et.”3 denilmektedir. “Sana
kimse ilişemez; çünkü, sen gözümüzün önündesin, bizim nezaretimizde sıyânet



edilmektesin!” hitab-ı sübhanîsinin birinci muhatabı Hazreti Sâdık u Masdûk
Efendimiz’in, hicret esnasında, mağaranın ağzına kadar yaklaşan düşmanları
görünce Habîb-i Ekrem adına endişelenen Hazreti Ebû Bekir’e “Sen hiç
tasalanma, zira Allah bizimle beraberdir!” deyişi de işte o maiyyeti, o inayeti,
o riayeti, o kilâeti ve o vekâleti ifade etmektedir.

Hazreti Nuh’un Gemisi ve Allah’ın İnayeti
Mevlâ-yı Müteâl’in Hazreti Nuh’a, “Artık halkından, daha önce inanmış

olanlar dışında, hiç kimse iman etmeyecek. Öyleyse o kâfirlerin
yaptıklarından dolayı kederlenme de, Bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz
doğrultusunda, gemiyi yap ve o zalimler lehinde Ben’den hiçbir ricada
bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.” 4 şeklindeki hitabında da ilâhî
inayetin nazara verilmesi söz konusudur.

Nuh Aleyhisselâm’ın gemisi bütün olumsuz şartlara rağmen batmamış, o
azgın dalgalar arasında yol alarak kazasız belasız sahile çıkmıştır. Oysa, yer
kabuğunda kırılmaların meydana geldiği, bazı kara parçaları denizlerin altında
kalırken suyu tamamen çekilen bir kısım denizlerin de Toroslara dönüştüğü ve
yeryüzünün bambaşka bir şekle bürünmesine sebebiyet veren jeolojik
hareketliliklerin cereyan ettiği öyle bir hengamda bir geminin suyun üzerinde
selâmetle ilerleyebilmesi mümkün değildir. Günümüzün teknolojisiyle inşa
edilen bir transatlantiğin dahi o türlü bir musibetin üstesinden gelmesi
neredeyse imkânsızdır. Bundan dolayıdır ki, meseleyi sebepler açısından
değerlendirirken, Elmalılı Hamdi Yazır gibi bazı âlimler Hazreti Nuh’un
gemisinin daha sonraki dönemlerde kaybolan çok ileri bir teknolojinin eseri
olduğunu söylemişler; mevzuyla alâkalı âyet-i kerimede geçen ُروُّنَّتلا َراـَفَو 
“Tennur kaynadığı zaman!”5 ifadesindeki ocak ve fırın mânâsına gelen
“tennûr” kelimesinden o geminin buharla çalıştığına dair istinbatta
bulunmuşlardır.6

Hazreti Nuh’un ve tâbilerinin mucizevî kurtuluşlarına vesilelik eden gemi (ya
da gemiler) nasıl bir teknolojinin ürünü olursa olsun, asıl üzerinde durulması
gereken husus o geminin hem inşasının hem de seyr ü seferinin اَِننُیْعَِأب  “Bizim
gözetimimiz altında”7 iltifatına mazhar kılınmasıdır. Hazreti Nuh, gemisini
inayet-i ilâhiye ile yapmış, onun üzerinde maiyyet-i sübhaniye sayesinde yol
almış ve nihayet Cenâb-ı Hakk’ın riayetinde hedefine varmıştır. Dümeninde
ilâhî inayetin sevk ettiği bir el bulunan o gemi dev dalgalara rağmen
batmamıştır.

Başka bir münasebetle, Sadi Şirazi, “Ne gam o gemidekilere ki, dümende



oturan sensin yâ Muhammed!..” der. Evet, kaptanlığını İnsanlığın İftihar
Tablosu’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) yaptığı bir gemi de asla
batmayacaktır; zira, Habib-i Ekrem ve onun tayfası her zaman Cenâb-ı Hakk’ın
koruyup kollamasına mazhardır.

İnayeti Celbeden Vesileler
Bu itibarla, i’lâ-yı kelimetullah yolunda ve Allah’ın rızası peşinde koşturan

insanlar umumi mânâda Cenâb-ı Hakk’ın inayeti altındadırlar. Bununla beraber,
bir kısım sıfatlar vardır ki, bilhassa onlar inayeti celbeder ve Mevlâ-yı
Müteâl’in hususî lütuflarına zemin hazırlarlar. Bu sıfatların başında özellikle
enbiyâ-yı izâm efendilerimize ait evsâf-ı âliye gelir; hususiyle sıdk, emniyet,
tebliğ, fetanet ve ismet vasıfları en mühim inayet vesileleridir.

Ömrünü doğruluk ve sadakât çarkı üzerinde döndürüp durarak, Cenâb-ı
Hakk’a, Resûlullah’a, iman davasına, dinî hayata ve inananlara sadık kalan;
güvenilirliği şahsiyetiyle bütünleştirerek, elinden-dilinden kimseye zarar
gelmeyeceğini her tavrıyla ortaya koyup herkese emniyet telkin eden; hem tebliğ
hem de temsil ile din-i mübînin ulvî hakikatlerini anlatmayı ve her fırsatı “emr-
i bi’l-mâruf, nehy-i ani’l-münker” istikametinde değerlendirmeyi hayatının
gayesi bilen; irşad vazifesinde, akıl, mantık, kalb, gönül, his ve sair
duygulardan hiçbirini ihmal etmeyerek, bedevîsinden en medenîsine kadar
herkesi vahyin aydınlatıcı tayflarından nasiplendiren; bütün bunları yaparken de
günahlara girmemek, laubali davranmamak ve ciddiyetsizliğe düşmemek için
azamî gayret göstermek suretiyle tam bir iffet âbidesi olarak yaşayan her insan
ilâhî inayetin celbi ve temâdîsi adına çok önemli vesilelere tutunmuş demektir.

Evet, Enbiyâ-yı izâmın sıfatlarını zılliyet planında temsil eden insanlar
inayete liyakat kesbetmiş sayılırlar. Bu âlî vasıfları korudukları sürece onlar da
hususi hıfz ve riayete nâil olurlar.

Diğer taraftan, sıfat açısından olduğu gibi amel bakımından da inayetin bir
kısım vesileleri vardır:

Bu amellerin başında Allah’a teveccüh gelir. Günebakan çiçeklerin güneşe
yöneldikçe âdeta gülümsemeleri ve daha bir serpilip gelişmeleri misillü,
insanlar da ancak yüzlerini Cenâb-ı Hakk’ın dergahına çevirirlerse hem şahsî
hayatları hem de iman hizmetine müteallik işleri zaviyesinden inkişaflara
erişebilirler. İnsan, hiçbir zaman gözünü O’nun kapısından ayırmamalıdır ki
seviyesine göre nazar ve teveccüh esintilerinden istifade edebilsin. Yoksa,
O’na teveccühte kusur eden, nazar-ı merhamet ve şefkatten mahrum kalır;
ubûdiyetle O’na yaklaşma azminde olmayan da hizlâna uğrar. “Bana bir karış



yaklaşana Ben bir arşın yaklaşırım.” beyanı da bu hakikati ifade eder. Bu
itibarla, ilâhî inayete mazhariyet, bilhassa Cenâb-ı Hakk’a tam teveccüh,
teveccühte devam ve O’nun da bu mütemâdî yönelişe karşı merhamet
teveccühleri sayesinde gerçekleşir.

İman hizmeti adına yapılan işler ve elde edilen başarılar ölçüsünde mahviyet
ve tevazuun artması da inayet-i ilâhiyenin temâdîsi için çok önemli bir
davetiyedir. Hâlis bir mü’min, her muvaffakiyetin Cenâb-ı Hakk’ın lütfu,
bereketi ve ihsanıyla olduğuna yürekten inanmalı; böylece hem şirkten
kurtulmalı, hem nefis ve şeytanın bencillik adına pompalayacağı vehimlerden
uzak kalmalı, hem de acz ü fakr duyguları içinde her zaman Mevlâ-yı Müteâl’e
gönül bağlamalıdır. Evet, haddini bilmek ve acz ü fakr hisleriyle O’na
yönelmek, ilâhi rahmet ve inayetin imdada yetişmesi için en makbul bir
niyazdır.

Hakk’ın İnayetine Sunulan En Güçlü Dilekçeler
Sâniyen; Allah’ın (celle celâluhu) inayetine kapı aralayan diğer husus

sebeplere riayettir. İnsan, esbâb dairesinde yaratıldığından, Müsebbibü’l-
esbâba tam itimat etmekle beraber, her zaman sebepleri yerine getirmekten de
mesuldür. Aslında, esbâba teşebbüs, fiilî bir duadır. Sebepleri gözetmek,
isteneni îcad etmek için değil, beklenen neticeyi lisan-ı hâl ile Cenâb-ı Hak’tan
dilemek için bir vaziyet almaktır. Nebiler Serveri Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) mücahede meydanında bir taraftan Mevlâ-yı Müteâl’e dua
dua yalvarması, diğer yandan da birbirinden farklı fevkalâde tabyalar kurarak
ve üst üste iki zırh giyerek sebepler planında gerekenleri yapması bu mevzuda
çok önemli bir derstir.

Sâlisen; Allah’ın inayetine çağrı sayılabilecek önemli dinamiklerden bir
başkası, ulaşılmak istenen hedef (rıza-yı ilâhî) istikametindeki gayretlerin hiç
kesilmemesi, hep sürüp gitmesidir. Zira, çok çalımlı başladığı hâlde
temsilcilerinin ya yorulmalarından, ya bıkmalarından, ya da ülfete takılıp
çalışmayı bırakmalarından dolayı kısa sürede yıkılıp giderek birer tarihî
malzemeye dönüşmüş nice dâvâlar vardır. Aksine, birkaç sâdık ve vefalı
mümessilin, Cenâb-ı Hakk’ın inayetine davetiye mahiyetindeki sabırlı ve
mütemâdi cehdleri sayesinde zamanla gelişip boy atmış ve dört bir yana
yayılmış mefkûreler de az değildir.

Râbian; inayet-i ilâhiyenin çok büyük bir vesilesi de vifak ve ittifaktır.
Hazreti Üstad’ın yaklaşımıyla; kendi değerleri itibarıyla toplanınca sadece on
altı eden dört tane dört, eğer sırr-ı uhuvvet, ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazife
ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verirlerse, o vakit dört bin dört



yüz kırk dört kıymeti kazanırlar.8 Bunun gibi, on altı fedakâr kardeşin kıymet ve
kuvvet-i mâneviyesi de ihlâs sırrı ile öyle ziyadeleşir ki, ayrı ayrı duran dört
bin kişinin gücünden daha fazla olur. İnsanlık tarihine dikkatle bakılırsa, bu
hakikate şahitlik eden pek çok hâdise görülebilir.

Bu cümleden olarak; Mute’de mücahede etmek üzere yola çıkan Zeyd b.
Hârise komutasındaki müslümanların sayısı en fazla üç bin idi. Karşı cephede
ise, Roma’nın mekanize birliklerinin de desteğiyle oluşan neredeyse yüz bin
kişilik bir ordu vardı. Öyle ki, mü’minlerin her biri otuza yakın düşmanla
savaşmak mecburiyetindeydi. Buna rağmen, hususiyle savaşın sonuna doğru
komutayı devralan Hazreti Halid’in vesilesiyle ve tabiî ki Allah’ın inayetiyle,
müslümanlar düşmana bir hayli kayıp verdirmiş ve bol ganimet elde ederek
Medine’ye sağ salim geri dönmüşlerdi. Evet, ashab-ı kiram efendilerimizin
azamî ihlâs içinde, aynı maksat etrafında bir araya gelmeleri ve vazife
tutkusuna bağlı olarak, kardeşlik sırrıyla tek çizgi üzerinde birleşmeleri, onlara
maddî güçlerinin çok çok üstünde bir kıymet ve mânevî kuvvet kazandırmıştı.

Kezâ; Cenâb-ı Hakk’ın inayetine sunulan en güçlü dilekçelerden birinin vifak
ve ittifak olduğu, en son Çanakkale destanında ve topyekün Millî Mücadele’de
de açıkça müşâhede edilmiş; fakr u zaruret içindeki bir millet, ihlâs sırrı ve
uhuvvet bağı ile el ele verince, kendisinden kat kat büyük orduları yenmişti.
“Allah’ın (kudret) eli, hepsinin ellerinin üstündedir.” 9 âyet-i kerimesiyle ve
“Allah’ın inayet ve kudreti cemaatle beraberdir.” 10 hadis-i şerifiyle
vurgulanan hakikat bir kere daha tecellî etmişti.

Sözün özü; her Kur’ân talebesi belli ölçüde inayet-i ilâhiyeye mazhardır. Şu
kadar var ki, bu inayetin celbi ve devamı için, hem hususiyle sıdk, emniyet,
tebliğ, fetanet ve ismet sıfatlarıyla muttasıf olmak, hem de bilhassa Allah’a
teveccüh, esbâba riayet, hizmette temadî ve ittifak arayışı misillü salih
amellere yapışmak gerekmektedir. Bu hususlara dikkat eden bir Hak eri, iman
hizmetinde hiç umulmadık anlarda sürpriz ihsanlara mazhar kılınacak, en
olumsuz şartlarda dahi bir gizli el tarafından korunup kollanacak ve zâhiren çok
çirkin görünen hâdiselerde bile maddî-mânevî pek büyük muvaffakiyetlere
ulaştırılacaktır.
1 Bakara sûresi, 2/216.
2 Bediüzzaman, Şualar s.504. (On Dördüncü Şua).
3 Tûr sûresi, 52/48.
4 Hûd sûresi, 11/36, 37.
5 Hûd sûresi, 11/40.
6 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili 4/2780-2783.
7 Hûd sûresi, 11/37.
8 Bediüzzaman, Lem’alar s.202 (Yirmi Birinci Lem’a, İkinci Düstur).



9 Fetih sûresi, 48/10.
10 Tirmizî, fiten 7; İbn Hibbân, es-Sahîh 10/438.



Dört Maddelik Nasihat…
Soru: Bir sohbetinizde, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve

sellem) Hazreti Ebû Zerr’e dört maddelik bir nasihatte bulunduğunu
anlatmıştınız. Söz konusu nebevî beyandan kendi adımıza almamız gereken
mesajlar nelerdir?

Cevap: İbn Hacer el-Askalânî hazretleri, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun,
Ashâb-ı Kirâm’ın ve Tâbiîn’in büyüklerinin iki ya da daha çok maddeden
müteşekkil bazı sözlerini derlemiş ve birkaç cümlelik tenbihleri ihtiva eden bu
eserine “Münebbihât” adını vermiştir. Münebbihât’ta, sünâiyyât, sülâsiyyât,
rübâiyyât... denilen iki maddeli, üç maddeli, dört maddeli... hakikat dersleri
vardır.

Sevgililer Diyarına Hazırlık
Salih amellere karşı arzu uyaran, iradeyi şahlandıran ve iştiyakı artıran; fena

işlere karşı da nefsi dizginleyen, hevâyı gemleyen ve hevesi frenleyen bu söz
incilerinden birinde, Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),
Ebû Zerr hazretlerinin şahsında bütün ümmet-i Muhammed’e şöyle
buyurmuştur:

ٌقیِمَع َرْحَب  ْلا َِّنإَف  َةَنیِفَّسلا  ّد  ِدِ َج

ٌدیَِعب َرَفَّسلا  َِّنإَف  ًالِماَك  َدا  َّزلا ِذُخَو 

ٌدوُئ ََةبَقَعْلا َك َِّنإَف  َل  ْمِحْلا ِفِّفَخَو 

ٌریِصَب َدِقاَّنلا  َِّنإَف  َل  َمَعْلا ِصِلَْخأَو 
“Gemini bir kere daha elden geçirerek yenile, çünkü deniz çok derin.

Azığını tastamam al, şüphesiz yolculuk pek uzun. Sırtındaki yükünü hafif tut,
çünkü tırmanacağın yokuş sarp mı sarp. Amelinde ihlâslı ol, zira her şeyi
görüp gözeten ve hakkıyla değerlendiren Rabb’in senin yapıp ettiklerinden
de haberdardır.”1

Aslında, daha dünyaya ilk adımını attığı andan itibaren, insan için geriye
sayım başlamış demektir. Hattâ embriyolojik sürecin mebdei, bir mânâda onun
için sonun da başlangıcıdır. Çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemleri
bu vetirede sadece birer konaktan ibarettir. İnsan, nasibi ölçüsünde ya bu
konakların hepsine bir misafir olarak muvakkaten uğrar veya daha bazı



menzillere hiç ulaşamadan ömrünü tamamlar; herhangi bir meçhul noktada ölüm
adlı çıkış biletini alır, –sefer hâlindeki bir trenden dışarıya atılıyormuş gibi–
dünyayı arkada bırakır ve kabir koridorundan geçerek ahiret güzergâhına varır.

Kimileri için ölüm, bir yok olma, bir inkıraz, bir çözülüp dağılma, bir hiçlik
ve bir tükeniştir; mü’minler için ise, yaratılırken belli bir plan, program, hikmet
ve maslahata göre yaratılan insanın, yine bir plan ve programa bağlı olarak bir
buuddan başka bir buuda intikali, bir hâl değişikliği geçirmesi, amellerinin
ürünlerine göre farklı bir sürece girmesi ve neticede vatan-ı aslîsine dönerek,
Yüce Yaratıcı ile “bî kem u keyf” görüşmeye ve rıdvan yudumlamaya yürümesi
demektir. Hâlis bir kulun nazarında, ölüm, “sevgililer diyarı”na ve “ebedî
saadet yurdu”na giriş kapısıdır. Onun nezdinde, en büyük mesele, bu dünyada
hep saf ve duru bir hayat sürerek ahirete intikale her zaman hazır olmaktır;
haşre gönülden inanarak ve ötelere müştak yaşayarak ebedî saadeti yakalama
azm u gayreti içinde bulunmaktır.

İşte, Rehber-i Ekmel Efendimiz’in, Hazreti Ebû Zerr’e nasihatinde de insanın
yolculuğuna, sefer hazırlığına ve yol âdâbına dikkat çekilmektedir:

Ummana Göre Gemi
ٌقیِمَع َرْحَب  ْلا َِّنإـَف  َةـَنیِفَّسلا  ّد  ِدِ Gemini restorasyona tâbi tut, sağını َج

solunu gözden geçir; tamir isteyen yanlarını onar ve bakımını tamamla. Çünkü,
ruhlar âleminden Cennet’e uzanan uçsuz bucaksız ummanda dağvârî dalgalarla
karşılaşman kaçınılmazdır. Gemin sağlam olmalıdır ki, uzun sefere, hırçın
dalgalara ve korkunç fırtınalara dayanabilsin. Küçük bir gölde tenezzüh için
kullanılan kayık ile okyanus geçilemez; tekne ile açık denizde uzun süre yol
alınamaz. Gemini öyle yenile, o kadar geliştir ve o denli bakımlı tut ki, bir
transatlantiğin üzerinde ilerliyormuş gibi aşabilesin en zorlu engelleri!..

Gemiyi yenilemekten maksat, daima Kelime-i Tevhid ile meşgul olmak ve
tahkikî imana ulaşmaya çalışmaktır. Hazreti Sâdık u Masdûk Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  َِالب  ْمَُكناَمِيإ  اوُدِّدـَج   “İmanınızı ‘Lâ
ilâhe illâllah’ ile yenileyiniz.”2 buyurmaktadır. Şu kadar var ki, Allah
Resûlü’nün bu nasihati, sadece dil ile Kelime-i Tevhidi söylemeye
hamledilmemelidir. Bu mübarek beyan dil ile telaffuz edilirken, aynı zamanda
vicdanda da duyulmalıdır ki, iman tecdid edilmiş olsun. Bu itibarla da, “Lâ
ilâhe illallah deyin” sözü, “Bu kelimeleri vicdanınızda duyun; din ve iman
adına her an daha bir derinleşme peşinde olun; devamlı kendinizi yenileyin ve
yaratılış gayesine ulaşma uğrunda sürekli mesafe katedin!..” demektir.

İmanı yenileme meselesi devamlılık isteyen bir husustur. Bu yenilenme,



mü’minin tabiatının bir yanı, fıtratının bir parçası hâline gelmelidir ki, o
devamlı surette imanını derinleştirsin ve nihayet tahkikî imana erişsin. Evet,
imanı tecdid etme ve böylece ruhen yenilenme, kavlî olarak “Lâ ilâhe illallah
Muhammedün Resûlullah” demekle başlayıp, onun mahz-ı mârifet hâline
getirilmesiyle devam eder; sonra da mârifetin muhabbeti, muhabbetin aşk u
şevki ve aşk u şevkin de cezb u incizâbı netice vermesiyle en ileri seviyeye
ulaşır.

Mektubat’ta da vurgulandığı üzere, nefis, hevâ, vehim ve şeytan az-çok her
insana hükmetmekte; onun gafletinden istifade ederek, pek çok hile, şüphe ve
vesveseyle iman nurunu karartmaktadır. Onun için, her gün, her saat, hatta her
vakit, imanı cilalamaya ihtiyaç vardır. Her fırsatta cilalanmış, sürekli parlak
tutulmuş ve tahkik ufkuna ulaştırılmış bir iman gemisiyle, değil dünyevî
okyanuslar, Cehennem gayyaları bile rahatlıkla geçilebilecektir.

Ahiret Azığı
ٌدیَِعب َرَفَّسلا  َِّنإَف  ًالِماَك  َدا  َّزلا ِذُخَو   Azığını eksiksiz al, yol boyunca ihtiyaç

duyabileceğin her şeyi tedarik et. Sahilden ayrıldıktan sonra artık erzak
bulmakta oldukça zorlanırsın, hatta hiç bulamazsın; öyleyse henüz vakit varken
ve gemin demir almamışken önündeki uzun seferde muhtaç olacağın levâzımâtı
iyi düşün, güzelce hesapla ve tastamam hazırla!

Hadis-i şerifteki, “zâd” kelimesi, yiyecek, içecek, giyecek, binecek ve sair
ihtiyaçlar demektir; dilimizdeki “azık” sözcüğünün karşılığıdır. İnsan için iki
yolculuk mukadderdir; ilki dünyada yolculuktur; ikincisi ise, dünyadan
yolculuktur. Dünyada yolculuk için yiyecek, içecek, giyecek ve gerektiğinde
harcayacak mal lazım olduğu gibi, dünyadan yolculuk için de azık lazımdır.
İşte, ilkinden daha hayırlı olan bu zahîre, takva azığıdır.

Evet, Hak yolcusu için her seviyede takva bir zâd-ı ahirettir. “Uzun ve
meşakkatli seferlerde mutlaka azık edinin ve bilin ki azığın en hayırlısı
haramlardan korunma, marufları yerine getirme mânâsına takvadır.” 3

fehvâsınca, rıza ve rıdvana yürümeye niyet eden her irade eri, her zaman takva
serasına sığınmalıdır. İnsana takva azığı kazandıracak olan vesile ise, salih
amellerdir. Dolayısıyla, başta namaz olmak üzere, Allah’a ibadet ve kullara
şefkat yörüngesinde yapılan hayırlı işlerin hepsi mü’min için ahiret zâd ü
zahîresidir.

İnsan bir köyden diğerine, bir şehirden bir başkasına ve hele bir ülkeden
farklı bir memlekete giderken ne kadar düşünür, taşınır, hazırlık yapar ve yol
için tedbirler alır. Azizim, bir karyeden diğerine, bir ülkeden bir başkasına, bir



gezegenden diğer bir gezegene, hatta bir sistemden daha başka bir sisteme
değil, maddeden, fizik âleminden, elektronlar ve nötronlar dünyasından hiç
bilmediğin bir diyara göç etmektesin. Ne kadar uzun olduğunu dahi takdir
edemeyeceğin bambaşka bir seferle karşı karşıyasın. Bu yolculukta ihtiyaç
duyacağın eşyayı da kendi akl u izanınla belirleyemezsin! Dünyada sefer için
neler lazım olduğunu düşünüp tedarik edebilirsin; fakat, dünyadan sefer söz
konusu olduğunda, ötelerin zâd ü zahîresini ancak seni o yola sürükleyen ve
sana seyahat gücü veren Kudreti Sonsuz’un mesajlarından öğrenebilirsin.

Vahyin rehberliğine başvurmadan, teheccüd ile kabir aydınlığı arasındaki
münasebeti bilemezsin.. Allah’a hâlisâne kulluk ile mizanda terazinin ağır
basması arasındaki irtibatı sezemezsin.. burada sırat-ı müstakîm üzere
yaşamakla ötede Sıratı geçmek arasındaki alâka ve uygunluğu takdir
edemezsin.. iman ile Cennet’e girme ve küfür ile Cehennem’e düşme arasındaki
kuvvetli bağı göremezsin. Ne var ki, seni Yaratan, rotanı belirleyen ve üzerinde
yürüyeceğin yolu hazırlayan Zât, sana güzergâhı bildirdiği gibi, seferde ihtiyaç
duyacağın zâd ü zahîreyi de haber vermiştir. İlâhî mesaja göre yaşadığın,
ötelere hazırlandığın ve kabir kapısına tedarikli adım attığın takdirde, ahiretin
yol haritası elinde demektir ve ebedî saadete açılan caddede yürümen oldukça
kolaylaşacaktır. Unutmamalısın ki, Cennet azığı taat; Cehennem kumanyası ise
mâsiyettir; heybende hangisi varsa, sana onun kapısı açılacaktır.

Dünyada Aşılan Ukbâ Tepeleri
ٌدوُئ ََةبَقَعْلا َك َِّنإَف  َل  ْمِحْلا ِفِّفَخَو   Azığını eksiksiz al ama yol boyunca sana

lazım olmayacak yükleri boş yere yanında taşıma. Cehennem’e yakıt olacak
bütün dünyevîlikler yüktür insanın sırtında. Küfür, fısk, isyan yüktür; her bir
günah ve hata yüktür. Bu itibarla, yükün hafifletilmesinden maksat, mâsiyetten
sıyrılmak ve günahlardan arınmaktır.

Önündeki zorlu engelleri, aşılması güç geçitleri ve sarp yokuşları düşün;
belini bükecek ağırlıklarla katedemezsin o uzun mesafeyi. Elli, yüz, yüz elli
kiloluk bir ağırlığı belki birkaç adım taşıyabilirsin; fakat, onunla kilometrelerce
yürüyemezsin, onca yükle hedefe varmaya güç yetiremezsin. Öyleyse, öteye
adım atarken dünyevî ağırlıklarından kurtulmalı, ahirette işine yaramayacak
hiçbir şeyin hamallığını yapmamalı ve yükünü hafif tutarak yürüyüşünü
kolaylaştırmalısın.

Öncelikle, dünya hayatında insanın karşısına çıkan her musibet bir sarp
yokuştur. Şeytanın tuzakları ve nefsin arzuları, aşılması gereken birer tepedir.
Mâsiyete karşı sabırdan salihât peşinde koşmaya kadar her hayırlı amelin



önünde de zorlu geçitler vardır. Nefs-i emmare iradenin kolunu kanadını
kırmak için her an insanın gâfil ve zayıf bir anını kollamaktadır. Bilhassa,
insanlığın kin, nefret ve gayzla yatıp kalktığı, dünyanın bir savaş alanı ve kan
gölü hâline geldiği âhir zamanda sevginin tercümanı olmak ve herkese şefkatle
yaklaşmak dahi zorlardan zor bir iş keyfiyetini almıştır. Nitekim, Cenâb-ı Hak,
insanların önlerindeki sarp yokuşları, göğüs gerilmesi büyük bir kahramanlık
isteyen zor işleri sayarken, bu hususa da dikkat çekmiştir. “Sarp yokuş, bilir
misin nedir?” dedikten sonra, “Sarp yokuş, bir köleyi, bir esiri hürriyetine
kavuşturmaktır; kıtlık zamanında yemek yedirmektir; yakınlığı olan bir
yetimi, ya da yeri yatak (göğü yorgan yapan, barınacak hiçbir mekânı
olmayan) fakiri doyurmaktır. Bir de sarp yokuş: Gönülden iman edip,
birbirine sabır ve şefkat dersi vermek, sabır ve şefkat örneği olmaktır.”4

buyurmuştur.
Ölüm de, öbür âleme varıp uzanan müthiş bir geçittir. Aslında, âhiret

geçitlerinden hepsi çok dehşet vericidir; kabir, suâl, mahşer, mizan ve Sırat
gibi âhiret duraklarının her biri insanın canını dudağına getirecek mahiyettedir.
Fakat, ölümün keyfiyeti bu durakları belli ölçüde mûnisleştirmeye ya da daha
ürpertici hâle getirmeye vesile ve sebep olabilmektedir. Mü’mince ölen bir
insanın mahşeri idrak edişi ile imandan nasipsiz bir tâli’sizin haşri yaşayışı
birbirinden çok farklı cereyan edecektir.

Tabiî ki, korteksini mâsivâ ile doldurmuş, şuuraltı müktesebâtını mal mülk
düşünceleriyle oluşturmuş ve bütünüyle dünyevî mülâhazalara gömülmüş bir
insanın ölüm ötesindeki hali de aynı çizgide şekillenecektir. Böyle bir zavallı,
“Men Rabbuke?” sorusuna muhatap olunca, kat’iyen doğru cevabı
veremeyecektir; zira, şuuraltı müktesebâtında bu suâle dair bir malumat
bulamayacaktır. Duygu ve düşünce harmanında, elini attığı her yerde nefis, mal,
mülk, şan ve şöhret kırıntılarına rastlayacak ama mârifet-i Sâni hesabına hiçbir
semereye tevafuk edemeyecektir. Evet, kabirde “Men Rabbuke ve men
nebiyyuke ve ma dînuke?” sorularıyla başlayan ahiret menzillerinin her biri bir
akabedir; ne var ki, bunların aşılması daha dünyadayken azık hazırlamaya ve
faydasız yüklerden kurtulmaya bağlıdır.

Söz gelmişken, nazara verilen hususların, hâdisenin kahramanlarına
yakışması ve ibret verici olması yönüyle, zikredilmesinde fayda mülâhaza
ettiğim bir menkıbeyi anlatmak istiyorum. Denilir ki: Rehber-i Ekmel
(aleyhissalâtü vesselâm) Efendimiz, bir gün mescidde kabir azabına, Münker
ve Nekir’in ilk sorgulama esnasındaki heybetli hâllerine ve berzah hayatına
dair beyanda bulunurken, Hazreti Ömer (radıyallahu anh), “Ya Resûlallah, suâl
anında şimdiki aklımız bize verilir mi?” diye sorar. Hikmetin Lisan-ı Fasîhi



(aleyhi ekmelüttehâyâ) Efendimiz, “Şimdiki aklınızla nasılsanız kabirde de
öyle olursunuz.” buyurur. Bu cevap üzerine Hazreti Ömer, “Böyle olduktan
sonra, kabir suâliyle alâkalı korku ve elem çekmeye lüzum yoktur.” der.

Hazreti Ömer’in dâr-ı bekaya irtihalinin akabinde, bu hâdise Hazreti Ali’nin
aklına gelir; “Bakalım Münker ve Nekir’e nasıl cevap verecek?” der. Cenâb-ı
Hakk’ın aradaki perdeyi kaldırması neticesinde, Haydar-ı Kerrar, dostunun
suâl anına muttali olur: Melekler heybetli hâlleriyle Hazreti Ömer’in yanına
gelirler ve ona “Rabbin kim? Peygamber’in kim? Dinin ne?” diye sorarlar.
Ömer Efendimiz, meleklerin suâline yine bir soruyla mukabele eder; “Siz
nereden geliyorsunuz?” der. “Yedinci kat semadan..” cevabı üzerine, bu defa
“Yedinci kat sema ile burası arasındaki mesafe ne kadardır?” diye sorar.
Melekler, “Yedi bin sene..” derler. İşte o zaman, Hazreti Ömer, kendi ufkunu
seslendirir ve “Siz yedi bin senelik yoldan geldiğiniz hâlde Rabbinizi
unutmadınız da, ben evimden çıkıp kabre gelinceye kadar Rabbimi,
peygamberimi ve dinimi niçin unutayım?” der. Bu sırlı hâdiseyi müşâhede eden
Hazreti Ali, “Allah’ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun ey Ömer, sahiden
davanın eriymişsin!” buyurur.

Evet, aslında ölüm, kabir, suâl, berzah, mahşer, hesap, mizan ve Sırat gibi
akabeler, bir mânâda hep burada geçilmektedir. Ömür sermayesini ve sayısız
nimetleri değerlendirebilenler, daha dünyadayken o sarp yokuşları dümdüz
birer yola çevirmektedirler. Tevbe kurnalarında arınarak mâsiyet yüklerinden
kurtulmakta ve sırtlarında fazla ağırlıklar taşıma zahmetine dûçar olmadan
rahatça Cennet’e uçmaktadırlar.

O hâlde, sen de uhdendeki yükleri hafifletmeli ve dünyevî ağırlıklardan
sıyrılmalısın. Bir gün senden ayrılacak ve ahirette fayda sağlamayacak şeylerle
mânâsız uğraşmamalı, geçici işlere bağlanıp onlarda boğulmamalısın. Fâni
âlemde bırakmak zorunda kalacağın makam, mansıp, pâye, şan, şöhret, mal ü
menâl gibi sebeplere takılmamalı, âhirette senin için kurtuluş fermanı
olabilecek vesileleri kollamalısın. Herkesin hakkını gözeterek yaşamalı ve
görülmemiş hesapları ötelere taşıma sıkıntısından kurtulmalısın. Hem ibadet
hayatına ait borçlardan hem de üzerindeki kul haklarından halâs olmalısın.
Günahlarından dolayı istiğfara sarılmalı ve mahşerde seni terletebilecek her
türlü sıkleti kabrin bu yanında bırakmalısın. Yoksa, ötede sana yardım edecek,
yüküne omuz verecek kimseyi bulamaz ve tahammülfersâ ağırlıkların altında
kalırsın.

Amellerin Canı



ٌریــِصَب َدــِقاَّنلا  َِّنإـَف  َلـَمَعْلا  ِصِلَْخأَو   Yaptığın her işte doğru, samimî,
katışıksız, dupduru, riyadan âzâde ve öz yürekli ol; amellerini sadece Allah’a
tahsis et. Gönül safvetini ve fikir istikametini her zaman koru; Allah ile
münasebetlerinde dünyevî garazlardan uzak kal. Vazife ve sorumluluklarını,
sırf O emrettiği için yerine getir; bunu yaparken de yalnızca O’nun hoşnutluğunu
hedefle ve O’nun uhrevî teveccühlerine yönel.

Şüphesiz, her şeyi görüp gözeten, sadece cisimlere, suretlere değil kalblere
ve niyetlere de nazar eden ve her ameli zâhir-bâtın yanlarıyla küllî olarak
değerlendiren Rabb-i Rahîm senin yapıp ettiklerine de muttalidir. Allah Teâlâ
ne yapıp ettiğini gördüğü gibi, onu nasıl bir niyetle ortaya koyduğunu da
bilmektedir.

Mevlâ-yı Müteâl, çok iş ve çok semereden daha ziyade, her işte rızasının
gözetilmesine önem vermektedir. Evet, O’nun nezdinde “Bir dirhem ihlâslı
amel, batmanlarla hâlis olmayana tercih edilir.”

İhlasın bu sırlı gücünden dolayıdır ki, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) “Dinî hayatında ihlâslı olursan az amel de yeter.”5 buyurmuş ve
“Her zaman amellerinizde ihlâsı gözetin; zira Allah, sadece işin hâlis
olanını kabul eder.”6 tenbihinde bulunmuştur. Demek ki, amel bir ceset ise
ihlâs onda candır; ihlâssız iş sadece bir kadavradır.

Bu itibarla, her mü’minin kendi iman gemisini yenilemesi, ahiret azığını
tedarik etmesi ve sırtındaki yükünü hafifletmesi lazımdır; ne var ki, ötelere
yolculuk için hazırlık mahiyetindeki bu ameller de ancak Allah’ın rızası
gözetilerek yapılırsa gerçek kıymetine ulaşacaktır.
1 ed-Deylemî, el-Müsned 5/339.
2 Bkz.: el-Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl 2/204.
3 Bakara sûresi, 2/197.
4 Beled sûresi, 90/12-18.
5 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 5/342; ed-Deylemî, el-Müsned 1/435.
6 ed-Dârakutnî, es-Sünen 1/51; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 5/336.



Şefaat Ya Resûlallah!..
Soru: “Şefaatim ümmetimden (ehl-i kebâire) büyük günah

işleyenleredir.”1 hadis-i şerifini nasıl anlamalıyız? Büyük günahlar
nelerdir? “Ehl-i kebâir” denilen zümreye kimler dahildir?

Cevap: Şefaat; lügat itibarıyla, bir insanın affedilmesi için aracı olmak, bir
kimseden, üçüncü bir şahsa iyilik yapmasını istemek ve bir ihtiyaç sahibinin
işinin görülmesi için onun önüne düşüp yetkili makama çıkarak istirhamda
bulunmaktır. Istılah açısından ise, Peygamberler, sıddîklar, şehidler, ilmiyle
amel eden ihlâslı âlimler ve kâmil mü’minler gibi Allah nezdinde bir değere ve
yakınlığa erişmiş Hak dostlarının, âhiret gününde bir kısım günahkâr
mü’minlerin bağışlanmaları ve bazı salih kulların da daha yüksek mertebelere
ulaşmaları için Mevlâ-yı Müteâl’e yalvarmaları ve böylece Cenâb-ı Hakk’ın
izniyle onların ebedî saadetlerine vesile olmaları demektir.

Şefaat-ı Uzmâ Sahibi
Ötede, enbiyâ, evliyâ, asfiyâ ve şühedâ –derecelerine göre– Cenâb-ı Hakk’ın

onlara bahşettiği seviyede şefaat edeceklerdir. Ancak, bu mevzuda da zirveyi
yine İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhi ekmelüttehâyâ) tutacaktır. Zira, her nebi
kendisine bahşedilen bir defaya mahsus ama sınırsız talep hakkını dünyada
kullanırken, fetanet-i âzam sahibi Hazreti Sâdık u Masdûk onu âhirete
saklamıştır. O gün herkes kendi başının çaresine bakmakla meşgul olurken,
Resûl-i Ekrem Efendimiz, “Ümmetî, ümmetî!..”2 diye inleyecek ve kendisiyle
azıcık da olsa münasebeti bulunan herkesin kurtuluşunu dileyecektir.

Mahşerin ve hesabın dayanılmaz dehşeti ve şiddetli sıkıntıları içerisinde,
yardım talep edilebilecek bir merci arayan insanların müracaatları üzerine
Müşfik Nebi (sallallâhu aleyhi ve sellem), beşerin muhâkeme ve hesaplarının
bir an evvel görülmesi için Allah Teâlâ’ya yalvaracak; “şefaat-ı uzmâ”nın ve
“Makam-ı Mahmud”un sahibi unvanıyla, imandan nasiplenebilmiş hemen
herkesin imdadına koşacaktır. Allah Resûlü, insanların perişan ve derbeder
oldukları ama kendilerini kurtaracak bir vesile bulamadıkları bir anda bütün
insanlığı kucaklayan şefkatiyle ortaya çıkacak ve “en büyük şefaat” mânâsına
gelen “şefaat-ı uzmâ”sıyla pek çoklarının ellerinden tutacaktır.

İşte, ahiretin, mahşerin ve şefaatin söz konusu edildiği bir mecliste, Habîb-i
Ekrem Efendimiz, hem şefkatinin enginliğini ve şefaatinin genişliğini ifade
etme, hem de günahkârların ümitsizliğe düşmelerine meydan vermeme ve onları
tevbeye yönlendirme sadedinde ْنِم ِرِئاَبَكْلا  ِلَْھِأل  ِةَماَیِقْلا  َمَْوي  يِتَعاَفَش  َِّنإ 



يِتَّمُأ  “Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir.” 3

buyurmuştur.
Evet, mütemadî olarak büyük günah işlememekle beraber, bir gaflet anında

kebâirden birine ya da birkaçına düşmüş ama hemen doğrulup Allah’a teveccüh
etmiş ve masiyetin nedametini hep içinde duymuş kimseler de ötede şefaate nâil
olacaklardır. Şayet, kendi salih amelleri ve Hak dostlarının yardım adına
uzanan elleri böylelerinin kurtuluşlarına kâfi gelmezse, Resûl-i Ekrem
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) “şefaat-ı kübrâ”sıyla onların imdadına
yetişecektir; elverir ki, günahlardan dolayı kalbleri bütün bütün mühürlenmiş
ve öteye imansız gitmiş olmasınlar!..

En Büyük Günahlar
Mezkur hadiste geçen “kebâir” kelimesi büyük günahlar demektir, onun

müfredi (tekili) ise “kebîre”dir; dolayısıyla, ehl-i kebâir, büyük günah işlemiş
kimseler mânâsına gelmektedir. Azim bir cinayet olduğu Kitap, Sünnet veya
icma ile vurgulanan, hakkında hadd cezası takdir edilen ve onu yapanın ahirette
de cezalandırılacağı bildirilen cürümlere “büyük günah” denilmektedir.

Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), değişik vesilelerle
büyük günahlara dikkat çekmiş; muhataplarının hususi hâllerine göre, bazen üç,
bazen beş, bazen de yedi kebâiri sıralayarak, bunlara karşı ümmet-i
Muhammed’i ikaz buyurmuştur. Rehber-i Ekmel Efendimiz, bir kısım günahlar
için ِرِئاَبَكْلا ِرَبَْكأ   ifadesini kullanmış, onların “büyük günahların en büyüğü”
olduğunu belirtmiştir. Bir defasında, “Büyük günahların en büyüğünü size
bildireyim mi?” dedikten sonra; “Allah’a ortak koşmak, ana-babaya asi
olmak...” diyerek ancak ilk ikisini sayabilmiş; bu cürümlerin çirkinlikleri
karşısındaki teessüründen dolayı ayakta duramayacak hâle gelip oturmuş ve
sözlerine şöyle devam etmiştir: ِروُّزلا ُةَداَھَـشَو  ِروُّزلا  ُلْوَقَو  ََالأ   Allah Resûlü,
“Bakın sizi uyarıyorum, dikkat edin, aklınızı başınıza alın, toparlanın ve
kendinize gelin; o helâk edici günahlardan biri de yalan yere şehadettir;
aman yalan şehadette bulunmayın!..” mealindeki bu sözü o kadar tekrar
etmiştir ki, O’nun ızdırabını gören ashab-ı kiram, “Keşke sükût etse!..”
demekten kendilerini alamamışlardır.4

Fahr-i Kâinat Efendimiz’in (aleyhi ekmelüttehâyâ) değişik zaman ve
zeminlerde büyük günahları üç, beş, yedi gibi sayılarla sınırlandırışından
dolayıdır ki, selef-i salihîn, kebâirin adedi mevzuunda farklı görüşler
serdetmişlerdir. Âlimlerin ekseriyeti, hadislerde sayılan maddelerin hasr
(sınırlama) ifade etmediğini söylemiş; “Büyük günah” tarifinden hareketle,



dinin esas kaynaklarında hakkında kınama ve cezalandırma ikazı vâki olan
günahların tamamını bu kategoride değerlendirmişlerdir. Meselâ, İmam Zehebî,
yetmiş tane kebireden bahsetmiştir.5 Allah’a şirk koşmak, ana-babaya isyan
etmek, haksız yere adam öldürmek, iffetli insanlara iftira atmak, fuhuş yapmak,
mücahede günü cepheden kaçmak, sihirle meşgul olmak, yetimin malını yemek,
kumar oynamak, sarhoş eden ve uyuşturan maddeler kullanmak, yalan yere
şehadette bulunmak ve dine zarar verecek bid’atlara taraftar olmak gibi
cürümler belli başlı büyük günahlardan bazılarıdır.

Ehl-i Sünnet itikadına göre; mutlak şirk haricinde büyük günah işleyen
kimseler dinden çıkmış olmazlar ve Cehennem’de ebediyyen kalmazlar. Büyük
günahlarından tevbe etmeden ölseler bile, iman ile ahirete gitmeleri hâlinde,
Allah Teâlâ dilerse fazl-ı keremiyle onları da yarlığar, dilerse de adâletiyle
muvakkat Cehennem azabına atar.

Önemsiz Görüldükçe Büyüyen Günahlar
Kur’ân-ı Kerim’de, “Onlar, ufak tefek kusurları dışında, günahların

büyüklerinden ve fuhşiyattan kaçınırlar.”6 mealindeki âyet-i kerime gibi
küçük-büyük günah ayırımına, “kebîre” ile “lemem” farkına işaret eden
beyanlar mevcuttur. Lemem; kebîrenin alanı veya tarifi dışında kalan, ısrarlı ve
devamlı olmadan yapılan küçük günahlardır; hakkında mutlak bir ceza (hadd)
bulunmayan ve işleyenin Cehennem ateşi ile tehdit edilmesine sebep olmayan
seyyielerdir. Ne var ki, bu türlü masiyetler hakkında mutlak bir cezanın ya da
Cehennem ateşi gibi tehdit edici bazı unsurların olmaması insanı
aldatmamalıdır. Çünkü, küçük görüp önemsememek, işleye işleye alışarak
bütünüyle gaflete dalmak ve masiyette ısrarlı olmak gibi sebeplerle en küçük
isyan çukurları bile öldürücü uçurumlara dönüşebilir.

Ezcümle; bir insanı hafife alma ve kaş göz işaretleri yaparak onunla alay
etme zâhiren küçük bir günah sayılır. Şayet, insan bir yanlışlıkla böyle bir
hataya düşer ama hemen kabahatini anlayıp istiğfar ederse, bu masiyet “lemem”
olarak kalır; fakat, günahta ısrar eder ve onu bir huy hâline getirirse, artık o
seyyie bir kebire halini alır. Nitekim, Kur’ân-ı Kerim’de ٍةَزَمُھ ِّلُِكل  ٌلـْيَو 

ٍةَزَمُل  “Veyl olsun her hümeze ve lümeze’ye!..”7 denmekte; insanları arkadan
çekiştiren, küçük düşüren, kaş göz hareketleriyle onlarla eğlenen kimseler
kınanmaktadır. ٌلْيَو  hem “yazıklar olsun” mânâsına gelmektedir, hem de
Cehennem’in en derin deresinin ismidir. Dolayısıyla, mü’minleri ayıplayan ve
el, kaş, göz işaretleriyle onları alaya alan kimselerin, bu günahta ısrar edip
etmemelerine ve tevbe kurnasında arınıp arınmamalarına göre, “Yazıklar



olsun!” itabından Cehennem azabına kadar uzanan bir çizgide muhtelif cezalara
çarptırılmaları söz konusudur.

Bu itibarla, masiyetin küçüklüğüne büyüklüğüne bakarak değil, kendisine
karşı gelinen Zât’ın azamet ve kibriyâsına nazaran günahlardan sakınmak
lazımdır. ِراَفِْغتْسِْالا َعَم  َةَرِیبَك  َالَو  ِراَرْصِْإلا ،  َعَم  َةَریِغـَص  Üzerinde ısrar“ َال 
edildiği takdirde hiçbir günah küçük sayılamayacağı gibi, istiğfar ile başı
ezilen bir günah da asla kebîre olarak kalamaz.”8 fehvâsınca, esas büyük
günahlar, üzerinde ısrar edilen küçük isyanlardır. Çünkü insan, bir günahın
küfre götürücü ve öldürücü olduğunu bilirse, bir anlık gafletle o cürmü işlese
bile, aklı başına gelir gelmez hemen tevbe kurnalarına koşar, gözyaşları içinde
istiğfar eder ve masiyet kirlerinden temizlenir. Fakat, “lemem” addettiği
günahları önemsemezse, “bir tane, bir tane daha.. ve son defa...” derken, âdeta
kapana kısılır ve bir daha da masiyetten yakasını kurtaramaz.

Evet, ısrar sebebiyle küçük günahlar büyük olur, tevbe edildiğinde ise,
büyük günahlar küçülür ve affedilir. İnsan, en büyük bir cürmü işlemiş olsa da,
hemen kendisini seccadesine atar, nedametle kıvranır, pişmanlık gözyaşları
döker, gönülden istiğfar ederse ve hele yetmiş sene sonra aklına geldiğinde bile
onu bir dakika evvel işlemiş gibi içinde ızdırabını duyarsa, hakiki tevbe etmiş
demektir. Aksine, önemsemediğinden dolayı unuttuğu küçük günahlar teraküm
edip büyüdüğü ve tevbe görmeden öteye intikal ettiği için ahirette insanın
helâketine sebebiyet verebilir. Bu açıdan, günahın en küçüğünün dahi büyük
sayılması ve hep hatırlanması, sevabın ise en büyüğünün dahi çok küçük
addedilmesi ve hemen unutulması esastır.

Bir Sürpriz İnayet
İnşaallah, hatalarını lemem sınırında tutabilenlerin tevbeleri, ibadetleri ve

salih amelleri onlara şefaatçi olacaktır. Cenâb-ı Hakk’ın şerefine, haysiyetine,
ululuğuna ve azametine dokunacak haltlar karıştırmamış kimseler, yer yer
sürçmüş olsalar da, eğer hemen toparlanıp “Rabbim, Sana döndüm!..” diyerek
bir kere daha Mevlâ-yı Müteâl’e yönelirlerse, bu tevbeleri sayesinde
kurtulacaklardır. Tevbe onların necâtı için bir vesile sayılacaktır. Evet, ufak
tefek kusurları dışında, günahların büyüklerinden ve fuhşiyattan kaçınanlar için
istiğfarın kendisi bir şefaatçidir, tevbe başlı başına bir şefaatçidir ve yine dua
bambaşka bir şefaatçidir.

Daha dünyadayken, kebâir kirlerinden arınanlar, belki de çok küçük bir
iyilikleri sebebiyle bağışlanacaklardır. Nitekim, sadedinde olduğumuz hadis-i
şerifin zikredildiği yerlerde şöyle bir ilave mevcuttur: Bir adamın Cehennem’e



atılması için emir verilir. Adamcağız tam ateşe doğru giderken, bir kuraklık
anında su ikram etmiş olduğu birini görür, onu tanır ve “Benim için şefaat
etmeyecek misin?” der. Kendisinden yardım talep edilen insan “Sen de
kimsin?” diye sorunca, muhatabı “Falan falan gün sana su içirmemiş miydim?”
cevabını verir. Bu söz üzerine, öbürü de arkadaşını tanır ve nezd-i ilâhîde onun
için şefaatte bulunur. Böylece, Cehennem’e sürüklenmekte olan adam geri
çevrilir ve Cennet’e gönderilir.9

Binâenaleyh, yapılan her ibadet ve her iyilik bir şefaatçidir; namaz bir
şefaatçidir, oruç bir şefaatçidir, hac bir şefaatçidir. Büyük günahlarla ötelere
gitmeyenlere bu hayr ü hasenâttan biri ya da birkaçı şefaat edecektir. Az bir
sadaka şefaatçidir, güzel bir söz şefaatçidir, yoldaki bir eziyeti bertaraf etmek
şefaatçidir ve bir hayvana merhamet göstermek şefaatçidir. Cenâb-ı Hak,
kimilerini de bunlardan birisi vasıtasıyla bağışlayacaktır. Ahirette bazılarına
ilâhî beyan, bazılarına hizmet-i Kur’ân ve bazılarına da ezan şefaatçi olacaktır.
Kimi anne-babalar hamele-i Kur’ân olan çocukları sayesinde, kimileri büluğa
ermeden vefat etmiş göznurları vasıtasıyla ve hatta kimileri de düşük bebekleri
vesilesiyle felaha ereceklerdir.

Ayrıca, Allah Teâlâ, bir kısım kullarına da şefaat etme hakkı tanımıştır;
insan, bu hakkı küfür ve dalâletle çürütmezse, Mevlâ-yı Müteâl, rahmetinin
tecellîsi olarak verdiği o lütf u ihsanı geri almayacaktır. Bu itibarla da, enbiyâ,
evliyâ, asfiyâ ve şühedâdan çok geniş bir zümre kendilerine alâka duyan,
muhabbet besleyen ve vefa gösteren mü’minlere şefaat edeceklerdir. İmanlı
ölmekle beraber, büyük günahların ağırlıklarını sırtından atamamış kimseler,
şayet zikredilen şefaatçilerden hiçbirinin eteklerinden tutamazlarsa, işte o
zaman da Şefaat-ı Uzmâ’nın ve Makam-ı Mahmud’un sahibi Müşfik Nebi,
Allah’ın izniyle “Şimdi sıra bende!..” diyecek; imanın, Mevlâ’ya muhabbetin
ve kendisiyle irtibatın hürmetine ehl-i kebâire el uzatacaktır.
1 Tirmizî, kıyâmet 12; Ebû Dâvûd, sünnet 21.
2 Buhârî, tevhid 36; Müslim, îmân 326, 327.
3 Tirmizî, kıyâmet 12; Ebû Dâvûd, sünnet 21.
4 Buhârî, şehâdât 10, istitâbe 1, isti’zân 35; Müslim, îmân 143.
5 ez-Zehebî, el-Kebâir s.8.
6 Necm sûresi, 53/32.
7 Hümeze sûresi, 104/1.
8 Bkz.: ed-Deylemî, el-Müsned 5/199; el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 2/44.
9 Bkz.: Ebû Ya’lâ, el-Müsned 7/78; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/317.



Benim Yüzümden!..
Soru: Mü’minlerin, ister ferdî isterse de içtimaî musibetleri kendi

günahlarının neticesi bilmeleri mevzuunda her zaman hatırda tutmaları
gereken ölçüler nelerdir?

Cevap: İman sayesinde, canlı-cansız bütün eşya renk, şekil, desen, mahiyet
değiştirip başkalaşmış gibi güler insanın yüzüne.. ve ruh olur, mânâ olur akar
mü’minin gönlüne. Taş-toprak, ağaç-yaprak, gül-çiçek, kuş-böcek.. her şey ama
her şey gönül ufkundan ruhlara sürekli bir şeyler fısıldar. Dahası, bütün tekvînî
emirler, satır satır, paragraf paragraf önemli birer mesaja dönüşür; his ve
şuurlara harfsiz-kelimesiz en tesirli hutbeleri dinletir.

Musibetlerin Asıl Sebebi
Aslında, tekvînî emirler, bazen dar bazen de daha geniş dairede insanların

ruh dünyalarına ve Cenâb-ı Hak’la münasebetlerine göre cereyan etmektedir.
Ne var ki, sellerin, depremlerin, çeşit çeşit âfetlerin ve hatta ekosistemin
bütünüyle bozulmasının temel kaynağına inilemeyince, bunlar birer tabiî hâdise
gibi kabul edilmekte ve dolayısıyla, bu hâdiseler vesilesiyle verilmek istenen
mesaj doğru okunamamaktadır.

Hâlbuki, kâinat ağacının şuurlu ve iradeli meyvesi insandır. Bir yönüyle,
insan tabiatın bağrında yaratılmış, gelişmiş ve hâl-i hazırdaki kıvama ermiştir;
diğer yönüyle de, kâinat ağacındaki genel durum insan meyvesine göre
şekillenmiştir. Bu itibarla, bir bakıma insan sebep olur, tekvînî emirler ve
kâinat ise sonuç; bir bakıma da kâinat sebep olur, insan ise sonuç. Tekvînî
emirler ile insan arasında bu şekilde bir içli dışlı olma meselesi söz konusudur.
Onun için –meselâ– yer sarsılması ile insanlardaki sarsıntı arasında ciddi bir
irtibat vardır. Ne ki, bu ancak iman gözüyle görülebilir.

Tekvînî emirlerde olduğu gibi, ferdî ya da içtimaî hayatta da, arzu edilen
bazı şeylerin gerçekleşmemesi veya istenmeyen bir kısım hâdiselerin vuku
bulması haddizatında insanların ruh dünyaları ile yakından alâkalıdır. Hemen
her musibet, bir yönüyle insanın kendisinde başlar, onun boşluklarında beslenip
boy atar; zamanla büyümesini tamamlar ve gün yüzüne çıkar. Dolayısıyla,
musibetin gerçek sebebi insandır ve bu anlaşılacağı âna kadar sebep-sonuç
açısından doğru yorumlar ortaya koymak mümkün olmayacaktır.

Bu açıdan, gerçek sebebi arama ve bulma yolunda atılması gereken ilk adım
insanın kendisini sorgulamasıdır. “Bu musibet, benim yüzümden meydana geldi;
buna benim tutarsızlığım ve Allah’la münasebetteki kopukluğum sebebiyet



verdi!..” diyerek musibeti iradenin hakkını veremeyişe bağlamak ve hemen
istiğfara sarılmak mü’mince bir tavırdır. Evet, insan, nefsini problemlerin asıl
kaynağı görmelidir ki bu, aynı zamanda zımnî nedamet, tevbe ve istiğfar sayılır.

Nitekim, Kur’ân-ı Kerim’de, “Başınıza gelen her musibet, işlediğiniz
günahlar (ihmal ve kusurlarınız) sebebiyledir, kaldı ki Allah günahlarınızın
çoğunu da affeder.”1 denilmektedir. Bu itibarla, mü’minlere gelen sıkıntılar,
onlar için kefarettir. Fakat, günahların neticesi olmayan musibetler de yok
değildir; meselâ, Allah’ın dinine hizmet yolunda çalışan bir kimsenin çektiği
sıkıntılar, onun Allah katındaki derecesinin yükselmesine vesiledir.
Dolayısıyla, diğer insanlar söz konusu olduğunda, musibetlerin onların
günahlarından kaynaklandığını düşünmek suizan sayılır; hüsn-ü zanna memur
olan mü’minlere yakışan, musibetler sayesinde başkalarının Allah’a kurbet
mazhariyetine erdiklerine inanmalarıdır. Ne var ki, kendileri hakkındaki
mülâhazaları hep “Kuraklık ve kıtlık var; benim yüzümden!.. İşler yolunda
gitmiyor; benim yüzümden!.. Falan mesele fiyaskoyla neticelendi; benim
yüzümden!..” şeklinde olmalıdır.

Günahlarım Yüzünden
Ümmet-i Muhammed’i Mahvetme!..
Bilindiği üzere; Hazreti Ömer Efendimiz döneminde büyük bir kıtlık oluyor.

Öyle ki, insanların açlıktan ölmemeleri için yeme içme mevzuunda bir gıda
nizamnamesi vaz’ediliyor ve herkese belli ölçüde yiyecek içecek veriliyor.
Hazreti Ömer (radıyallâhu anh) “Medine’nin en fakir insanı ne yiyip içiyor ve
nasıl geçiniyorsa, benim hayat standardım da öyle olmalı!.” diyor; insanların
ekseriyetinin zeytinyağına ekmek banarak beslenmeye çalıştığını öğrenince,
kendisi de hep öyle yapıyor. Aslında, her zaman sade yaşayan Büyük Halife, o
umumi nizamnameye uyma mevzuunda daha da hassas davranıyor. Kıtlık devam
ettiği sürece et ve balık gibi lezzetli bir yemeği asla ağzına koymadığı gibi,
umumî musibeti de kendinden biliyor ve “Allahım! Benim günahlarım yüzünden
ümmet-i Muhammed’i açlıkla helâk etme!..” diye dua ediyor.

Hazreti Ömer’in yanından hiç ayrılmayan Hazreti Eslem der ki: Eğer kıtlık
bir müddet daha uzayacak olsaydı, Mü’minlerin Emiri üzüntüsünden ölecekti!..
Onu çok defa, secdeye kapanmış olarak görürdüm; sürekli gizli-açık, sesli-
sessiz münâcâtta bulunur ve ağlardı. Bazen bütün bütün hıçkırığa boğulur;
“Allahım! Öyle zannediyorum ki, yağmursuzluk ve kıtlık benim günahlarım
sebebiyledir. Ne olur, benim yüzümden Ümmet-i Muhammed’i mahvetme!”
diyerek âdeta inler ve hüzünle tir tir titrerdi.



İşte bu hal, bir basiret ifadesidir; Allah’tan kopmamış olmanın emaresidir.
Kopuklardır ki, onlar olup biten olumsuz hâdiselerde hep atf-ı cürme sarılır,
suçu başka sebeplerde arar ve başkalarını suçlarlar. Hiçbir zaman, “Bu
problem benim kusurumdan kaynaklandı!..” demez ve hâdiselere bu
perspektiften bakmazlar. Dolayısıyla da, istiğfar etme ihtiyacı duymaz,
hatalarını telafi etme heyecanı yaşamaz ve Allah’a tazarruda bulunmazlar.
Meseleyi kendilerine bağlamadıkları için asıl suçluyu asla bulamaz,
başkalarında günah arama vebalinden de hiç kurtulamazlar.

Bugün kaç insan vardır ki, tekvînî emirlerdeki değişikliklerden dolayı bile
kendisini sorumlu tutsun; seccadesine koşup, “Ne olur Allahım, benim
yüzümden ümmet-i Muhammed’i mahvetme!” diye inlesin?!. Kaç insan vardır
ki, inayet-i Rabbaniyenin ve rahmet-i ilâhiyenin kesilmesine sebebiyet
verenlerden olduğuna inanıp istiğfar gözyaşları döksün?!. Evet, memleketin
başına gelen belaları kendi günahlarından bilen ve İslâm’ın devasa
meselelerinin çözülemeyişinde kendi hissesini düşünüp müteessir olan kaç tane
insan mevcut ise, işte o kadar hakiki mü’min var demektir şu yeryüzünde!..

Rivayetlere göre; belaların yağmur gibi yağdığı bir dönemde, Hak
dostlarından Sâlim b. Kasım, büyük âlim Muhammed b. Mukâtil’i ziyaret
ediyor. Ona “Ortalığı şiddetli bir felaket fırtınası kasıp kavuruyor; zelzeleler
birbirini takip ediyor, fakr u zaruret insanların iflahını kesiyor. Sen
imamımızsın; ne olur, Allah aşkına bize dua et!” diyor. O mütevazi insan, ancak
şu mukabelede bulunuyor; “Ne kadar arzu ederdim, sizin helâkınızın sebebi ben
olmayayım!.. Korkarım ki, o fırtına benim yüzümden esiyor; şu zelzele benden
dolayı durmuyor; ilâhî rahmetin gelip size ulaşmasına benim günahlarım mâni
oluyor!..”

Ertesi sabah, Sâlim b. Kasım, bir kere daha Muhammed b. Mukâtil’in
kapısına koşuyor. Şu kadar var ki, bu defa etrafına tebessümler saçıyor, sevinç
içinde gelip heyecanla söze başlıyor ve şöyle diyor: Bu gece rüyamda Fahr-i
Kâinat Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) gördüm; buyurdular ki, “Allah
Teâlâ insanların içine müthiş bir bela ve musibet salmıştı. Fakat, kendisini hor
ve hakir görerek mahviyetle el açıp dua eden Muhammed b. Mukâtil hürmetine,
Cenâb-ı Hak felaketi memleketinizden def’ u ref’ etti!” Görüyor musunuz
kendini mesul tutmanın Hak katında ne büyük bir istiğfar ve tazarru yerine
geçtiğini?!. Bir taraftan, kulun kendisine bakışını düşünün, diğer yandan da
onun Allah nezdindeki kıymet ve değerine bakın!.. Anlıyor musunuz
musibetlerin sebebini nefiste aramanın ve hacâletle kıvranıp tevbeye koşmanın
insanı ne ölçüde yücelttiğini?!.



Mesuliyet Dairesini İyi Belirlemeli!..
Bazıları, “Ne günahımız var ki, musibetleri kendimizden bilelim?” şeklinde

düşünebilirler. Aslında, “Ne günahım var ki?” mülâhazasının kendisi çok
büyük bir günahtır; böyle düşünen bir kimse en büyük haltı işlemiş demektir.
Çok günahkâr bir insan, nedametle iki büklüm olup yarlığanma dilediği zaman
bağışlanma yoluna girmiş olacağı gibi, “Ne günahım var ki?” diyen bir kimse
de işte bu sözle felaket çukuruna yuvarlanmış sayılır. Zira, günahının farkında
olanın tevbe ve istiğfarla arınma ihtimali her zaman vardır; kendisini ak kaşık
sananın ise, önemsemediği küçük günahlardan oluşan koca koca veballerin
altında kalıp ezilmesi kaçınılmazdır. Evet, “Benim ne günahım var?” sözü
günahın ne olduğunu bilememenin ifadesidir. Hâlbuki, insan Allah’ın bahşettiği
nimetler ölçüsünde O’nunla münasebete geçmemişse, dünya sultanlığının
üstünde tutacak kadar müslümanlığın kadr ü kıymetini bilmiyorsa ve önüne
serilen hizmet imkânlarını değerlendirmek suretiyle rıza ve rıdvana ulaşma
gayretinde değilse, o, ilâhî ihsanlara karşı gözlerini kapatmış bir zavallıdır;
gırtlağına kadar nankörlük içine gömülmüş böyle biri için başka günah aramak
mânâsızdır.

Bazı kimseler de, günahlarını kabul ederler; fakat, “Ben kimim ki, benden
dolayı semada değişiklikler olsun, kuraklık başgöstersin ya da yağmur
yağsın?!.” derler. Kendilerine hiçbir değer atfetmedikleri için bela ve
musibetlerde kendi paylarının da olabileceğini asla düşünmezler. Bu mülâhaza,
bir yönüyle tevazu ve mahviyetin sesi soluğu olarak değerlendirilebilir; fakat,
bu aynı zamanda mesuliyetten kaçma yolunda şeytanî bir fikir de olabilir. Aynı
şekilde, büyük küçük her musibet için “Benim yüzümden!” diyen bir insanın,
kâinatta cereyan eden pek çok hâdiseyi kendisiyle irtibatlı görmesi neticesinde,
sorumluluk duygusu altındaki mahfi bir kanaldan varıp gurura dayanması da
muhtemeldir. “Ben öyle bir mücrimim ki, halk benim yüzümden musibete duçar
oldu!” sözü başlangıç itibarıyla günahların hacâletini ifade etse de, şayet ölçü
korunamazsa ve şeytanın aldatıcılığına mağlup olunursa, “Ben öyle mühim bir
adamım ki, arz ü semada bir kısım hâdiseler bana göre şekilleniyor!” iddiasına
dönüşebilir. Dolayısıyla, bu mevzuda da orta yolu bulmak ve dengeyi korumak
lazımdır.

Evet, insanın umumî musibetlerde kendi payının da olabileceğini hiç
düşünmemesi büyük bir gaflettir; bu, Cenâb-ı Hakk’ın insana verdiği değeri
idrak edememekten de kaynaklanıyor olabilir. Diğer taraftan, “Bütün bu işler
hep benimle alâkalı dönüyor; dolayısıyla, bazı şeylerin ters gitmesi benim
yüzümden!..” derken de insanın içine gizli bir gurur akabilir. “Allah Teâlâ



benim halime nazar ediyor, şayet ben iyi hâldeysem bu hâdiseleri doğru
yürütüyor, fakat kötü durumdaysam hâdiselerin ahengini bozuyor.”
düşüncesinde, kendisini o koskocaman dairelerin reisi görme gibi zımnî bir
gurur tehlikesi mevzuubahistir.

Bu açıdan, her mü’min, ümmet-i Muhammed’in bir uzvu olması yönüyle,
kendisini her musibetten belli ölçüde mesul tutmalıdır. Bununla beraber
mesuliyet noktasında her zaman şu ölçüye bağlı kalmalıdır: Eğer din-i mübîn-i
İslâm ile alâkalı çeşitli dairelerde bir dahlim bulunsaydı ve söz sahibi
olsaydım, çok rahatlıkla “Bugün İslâm coğrafyasında görülen olumsuzluklar ve
ümmet-i Muhammed’le ilgili bütün terslikler benim yüzümden cereyan ediyor.”
diyebilirdim. Fakat, ben o dairelerin hepsinde hâkim bir unsur değilim;
dolayısıyla, ben öncelikle şöyle-böyle alâkadâr bulunduğum daireyle ilgili bir
kısım olumsuzluklardan sorumluyum; kendi dairemde meydana gelen her menfi
hâdiseye “Benim yüzümden” diye bakmalıyım; umumî musibetlere ise, “Benim
de payım var!” düşüncesiyle yaklaşmalıyım.

Nitekim, Hazreti Sâdık u Masdûk Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
“Her birerleriniz râî (çoban) ve hepiniz elinizin altındakinden
sorumlusunuz: Devlet reisi bir râî ve elinin altındakilerden sorumludur. Her
fert, ehl ü ıyâlinin râîsidir ve raiyetinden mesuldür. Kadın, beyinin hanesinin
râîsi ve gözetiminde olan şeylerden sorumludur. Hizmetçi, efendisinin
malının râîsi ve elinin altındakilerden mesuldür.” 2 mealindeki hadis-i şerifi
de bu ölçüyü nazara vermektedir.

Bu açıdan bakılınca, Hazreti Ömer Efendimiz, Allah Resûlü’nün halifesi ve
bütün mü’minlerin emiridir; bu itibarla da, onun kendisini topyekün ümmetten
sorumlu tutması tabiîdir. Devletin başındaki insan bütün halkın mesuliyetini
uhdesine almıştır; herhangi bir kurumun ya da birimin idarecisi ise, bilhassa
kendi dairesinden sorumludur. Herkes şahsî kusurlarının, özellikle kendi vazife
ve sorumluluk dairesinde bir kısım menfi hâdiselere sebebiyet verebileceğine
inanmalı, bundan korkmalı ve temkinli yaşamalıdır.

Ezcümle; Malazgirt ovasında, müslüman erler arasında heyecanın doruk
noktaya ulaştığı bir anda, “İşte kefenim!” diyerek giydiği bembeyaz bir elbise
içinde askerlerinin karşısına çıkan Sultan Alparslan’ın onların önünde secdeye
kapanması ve âdeta gözyaşlarına boğularak “Allahım! Ordumu muzaffer eyle;
benim günahlarım yüzünden yiğitlerimi mağlup etme!” diye yalvarması da
mesuliyet dairesinin genişliğine göre tavır almanın güzel bir misalidir.

İçtimâî Tevbe



Evet, insanın kendi haddini, konumunu, sorumluluklarını ve hangi dairelerin
kendisiyle doğrudan alâkalı olduğunu belirlemesi, o dairelerdeki terslikleri
şahsî hatalarına bağlayarak içinde Cenâb-ı Hakk’a sığınma duygusunu
tetiklemesi ve kusurlarını giderme maksadıyla uykuda olan heyecanlarını tahrik
etmesi zımnî bir istiğfar ve bir tevbedir. Böyle bir istiğfar, söze dökülenler
kadar nâmahrem yüzü görmediğinden daha hâlisanedir; bu türlü bir tevbe
âlemin şahitlik ettiklerinden daha samimidir. Çünkü, her musibet karşısında
önce nefsini sorgulayan bir insan, içten içe bir ocak gibi yanar durur; fakat,
başkalarına hissettirmez gönlündeki ateşi.. mülâhazalarına emanet eder
nedametlerini. Yalnızlık anlarında, başka kimselere duyurmadan, diliyle de
seslendirir istiğfarlarını; binlerce kere “estağfirullah” çeker düşündükçe
günahlarını. “Allahım benim isyanlarıma bir kere yarlığanma dilenmek yetmez,
milyonlarca kez istiğfar ediyorum!” der, Mevlâ-yı Müteâl ile münasebetleri
açısından kopukluk yaşadığı korkusuyla, sonsuzluğa işaret eden sayılar arar
dile getirmek için pişmanlıklarını.

Şu kadar var ki, şayet toplum çapında bir halâs isteniyorsa, o toplumu
meydana getiren bütün fertler hep beraber tevbe etmeli ve kendi günahlarından
arınmanın yollarını aramalıdırlar. Zira, ferdî bir suçun nedameti ferdî, ailevî
bir masiyetin istiğfarı ailevî ve millî bir günahın tevbesi de millî olmalıdır;
toplumun salâhı için topyekün şahısların isyan kirlerinden temizlenmeleri
lazımdır.

Rivayetlere göre; Hazreti Musa (aleyhisselâm), kavmiyle beraber yağmur
duasına çıkar. Birkaç gün dua edildiği hâlde hâlâ rahmet damlaları inmeyince,
Hazreti Musa, “Rabbim! Kuraklığın sona ermesi için niyaz etmemizi emir
buyurdun; fakat, ellerimizi açıp dua dua yalvardığımız hâlde yağmur
göndermedin!” deyip ilâhî hikmetten sual eder. Cenâb-ı Allah, “İçinizde tevbe
etmemiş bir günahkâr var!” der. Musa Aleyhisselâm, rahmet-i ilâhiyenin
imdada yetişmesine engel teşkil eden mücrimin kim olduğunu sorunca, Allah
Teâlâ “Ben Settâr’ım, kullarımın günahlarını örterim; kusurlarını fâş edip
onları mahcup düşürmekten berîyim. Hepiniz tevbe edin ki, o kimse de
günahlarından arınsın ve böylece dualarınıza cevap verilsin.” buyurur.

Hâsılı, maruz kaldığımız belâların işlediğimiz günahlar sebebiyle geldiğini
düşünmeliyiz; musibetlerin def ü ref’i için en kısa zamanda hatalarımızdan,
kusurlarımızdan, günahlarımızdan, isyan kokan fiillerimizden ve küçük-büyük
bütün haddi aşmışlıklarımızdan dolayı istiğfar etmeliyiz. Ayrıca, gönülden bir
nedamet ve kestirmeden bir sıçrayış ferdî günahlar için yeterli olsa bile,
toplumun tamamına ait cürümler için daha özlü irkilmeye, daha derinden
silkinmeye ve içtimaî tevbeye ihtiyaç olduğunu da hatırdan çıkarmamalıyız.



Evet, ülkemizin refah ve huzura kavuşmasının, bu milletin mukadderatıyla
maddî-mânevî alâkalı görülen bütün ruhların ve bilhassa kendini bu millete
adamış hasbî gönüllerin bir kere daha dize gelerek tevbe etmelerine bağlı
bulunduğunu unutmamalıyız.
1 Şûrâ sûresi, 42/30.
2 Buhârî, ahkâm 1, cum’a 11; Müslim, imâret 20.



Cennet Kapıları
Soru: Hadis-i şeriflerde, Cennet’in sekiz kapısından bahsedilmekte ve

mü’minlerin farklı farklı kapılardan Cennet’e girecekleri belirtilmektedir. 1

Bu türlü nebevî beyanlarda nazara verilmek istenen hususlar nelerdir?
Cevap: Âyet-i kerimelerde Cennet’in kapılarına temas edilmiş;2 hadis-i

şeriflerde ise onların sekiz tane olduğuna, bazılarının isimlerine ve kimlerin
hangi kapıdan gireceklerine dair bilgiler verilmiştir. Resûl-i Ekrem Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), “ikâme” keyfiyeti içerisinde namazlarını eda
edenlerin Salât kapısından; Hak yolunda mücahedede bulunanların Cihad
kapısından; Allah için açlığa, susuzluğa katlanan oruç ehlinin Reyyan
kapısından ve sürekli hayr ü hasenât peşinde koşan infak kahramanlarının da
Sadaka kapısından çağrılıp oradan Cennet’e giriş yapacaklarını beyan etmiştir.
Ayrıca, Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallahu anh) bu kapıların hepsinden birden
davet alacağını ve onun dilediğinden ebedî saadet yurduna dahil olacağını
müjdelemiştir.3

Cennet’in Tabakaları
Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi; insanların burada yaptıkları ibadetler,

sırtlarına aldıkları mükellefiyetler ve çektikleri sıkıntılar öbür âlemde çok
farklı mânâlara bürünecek ve farklı mahiyetler şeklinde sahibinin karşısına
çıkacaktır. Nasıl ki, küçücük bir tohum kocaman bir ağacın programını
taşımakta ve toprağın bağrına atılınca neşv ü nema bularak o ağacın şeklini
almaktadır; aynen öyle de, bu dünyada eda edilen ibadetler, katlanılan
musibetler ve kulluk hesabına ortaya konulan fiiller, öbür tarafta büyüyüp boy
atacak ve meyveye duracak birer çekirdek mahiyetindedir. Buradaki her bir
tekbir, tehlil ve tesbih, tıpkı toprağıyla buluşmuş bir tohum gibi, ahirette değişik
Cennet nimetlerini netice verecektir.

Hatta denebilir ki; Cennet’te çeşit çeşit nimetlerin inkişafı, –bir şart-ı âdî
olarak– mü’minin dünyadaki ameline bağlıdır. Binaenaleyh, Ehl-i Sünnet’e
göre, şu anda Cennet bir nüve hâlinde mevcuttur. Cennet’i inkâr etmek Ehl-i
Sünnet ve’l-Cemaat daire-i kudsiyesinden dışarıya çıkmak demektir. Ancak,
Cennet’in, bir çekirdeğin bir ağaç hâline gelmesi misillü gelişip olgunlaşması
ve tamamiyet kazanması mü’minlerin amellerine vâbestedir. Ameller devam
ettikçe onun inkişafı da sürüp gidecektir. Bu itibarla, her mü’min, hayatı
boyunca kendi Cennet’ini inşa, ikmal ve itmam etmeye çalışacaktır. O, yaşadığı
sürece namazıyla, orucuyla, haccıyla, zekâtıyla ve sadakatiyle kendi Cennet’ine



yeni yeni buudlar kazandıracak, renkler katacak, onun revnaktarlığını artıracak;
nihayet, haşr u neşr olup ahirete gittiği zaman onu tam inkişaf etmiş olarak
bulacaktır. İşte o zaman, insanın amelleri de semereler verecek ve mü’min
onlardan istifade edecektir; meselâ, dünyadayken bir “Elhamdülillâh” diyen,
orada bir meyve-i Cennet yiyecektir.

Bundan dolayıdır ki, Cennet’in de tabakaları vardır; Firdevs, Adn, Naîm,
Dâru’l-Huld, Me’vâ, Dâru’s-Selâm ve İlliyyûn gibi isimlerle anılan bu
tabakalardan her birinde, mü’minlerin yaptıkları iyi işler karşılığında
girecekleri veya yükselecekleri mertebeler bulunmaktadır. Nur Müellifi’nin
yaklaşımıyla; dâr-ı saadet ve ebediyet olan Cennet’te, dost dostu ile beraber
iken, sofra-i Rahmânirrahîm’den, her birisi kendi istidadına göre hisse alır.
Girdikleri Cennet tabakaları ayrı ayrı da olsa, bu, beraber bulunmalarına engel
teşkil etmez.4 Çünkü, Cennet’in tabakaları birbirinden yüksek oldukları hâlde,
umumunun damı Arş-ı Âzam’dır.5 Nasıl ki mahrûtî bir dağın etrafında,
kaidesinden zirvesine kadar birbiri içinde, birbirinden yüksek, surlu daireler
bulunsa; o daireler birbirinin üstündedir, fakat birbirinin güneşi görmelerine
mâni olmaz, birbirinden geçebilir, birbirine bakar. Öyle de, cennetlerin buna
yakın bir tarz ile olduğu çeşitli hadis-i şeriflerdeki ifadelerden anlaşılmaktadır.
Ayrıca, Cennet’in her tabakasının da pek çok seviyesi vardır; nitekim, âyet-i
kerimelerde “Naîm Cennetleri”6 veya “Firdevs Cennetleri”7 şeklinde çoğul
ifade kullanılması bu farklı mertebelere işaret etmektedir. Şu kadar var ki,
herkes kendi mârifet ufkunun enginliğine göre ve istidadlarının inkişaf edişi
ölçüsünde Cennet nimetlerini duyacak ve tadacak olsa da, Cennet’in hangi
tabakasında yer alırsa alsın, orada her mü’min, kendi hâlinden memnun
kalacak, hususî mertebesini zirve gibi algılayacak ve hep itminan içinde
bulunacaktır.

Burada Amel Çekirdeği, Ötede Cennet Meyvesi
Evet, ahiretteki her nimet, bir yönüyle bir amelin sevabı ve o sevabın

temessülünden ibarettir; oradaki sermedî lütuflar, amel tohum ve
çekirdeklerinin başakları ve sümbülleri olarak zuhur edecektir. Bu itibarla da,
dünyadaki amel ile oradaki nimet birbirine bir iç benzeyişle müteşâbihtir. Öbür
tarafta, oruç ve namaz gibi ibadetler öyle bir mahiyet alacaklardır ki,
mü’minler onları birer nimet olarak önlerinde bulduklarında “Allahım, bu ne
nefis bir lütuf; namazıma benziyor ama namaz değil, üzerinde orucumun
şebnemi var ama oruç değil!..” diyeceklerdir. Belli bir rasat ve temâşâ
noktasından baktıkları zaman, hangi nimetin hangi salih amele terettüp ettiğini
anlayabilecek; fakat, onları çok farklılaşmış, güzelleşmiş ve bambaşka birer



ihsan halini almış olarak bulacaklardır. Dolayısıyla da, Cennet nimetlerinden
her rızıklanışlarında, “Bu, dünyada veya az önce Cennet’te lütfedilen
şeylerdendir!” diyecek, hem o benzerliğin hem de nimetlerdeki televvün ve
tazeliğin farkına varacaklardır. Nitekim, bu hakikati ifade sadedinde Kur’ân-ı
Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: “İman edip makbul ve güzel işler yapanları
müjdele: Onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Öyle cennetler ki ne
zaman, meyvelerinden kendilerine bir şey ikram edilirse, ‘Bu, daha önce de
dünyada yediğimiz şey!’ diyeceklerdir. Oysa bu, onların aynısı değil benzeri
olarak kendilerine sunulacaktır.”8

Şu kadar var ki, bugün biz bu iki şey arasındaki münasebeti tam
anlayamayabiliriz. Çünkü, her şeyi sebepler dairesi içinde mütalaa
ettiğimizden, tahlil ve terkiplerimizde belli ölçüde sebeplerin tesirinde
kalmaktan kurtulamıyoruz. İmam Gazzâlî’nin deyimiyle, sahip olduğumuz “akl-ı
meâş”tan dolayı ukbaya ait meseleleri dünyada çok iyi anlayamıyoruz. Fakat,
ahirette “akl-ı meâd” ile donatılacağımız ve orada her şeyin metafizik kanunlar
çerçevesinde cereyan ettiğini göreceğimiz için, o zaman “Elhamdülillâh” deme
ile Cennet meyvesi yeme arasındaki münasebeti kavrayacak ve oradaki
mükâfatlarla buradaki amellerin nasıl bir sebep-sonuç alâkasıyla irtibatlı
olduğunu apaçık müşâhede edeceğiz.9

İşte, amel tohumlarının sermedî lütuflara dönüşmesi ve çeşit çeşit meyveler
vermesi daha Cennet’e giriş esnasında kendisini hissettirecektir; çünkü, her
amelin kendine mahsus bir kapısı olacaktır ve o amel ile bütünleşen kimse o
kapıdan çağrılacaktır. Aslında, salih ameller sekizden çok daha fazladır; fakat,
ihtimal, Cennet’in sekiz kapısı bu amellerin en önemlilerinin isimlerini
almıştır. Bir yönüyle, Salât, Cihad, Reyyan, Sadaka, Hac, (insanları çokça
bağışlayanların gireceği) Afv, (öteye görülmemiş hesaplar bırakmayan
mübareklere ayrılmış) Eymen ve Zikir-İlim adındaki ebvâb, Cennet’in ilk giriş
kapılarıdır; Allahu a’lem, kabul salonundan sonra, büyüklü küçüklü her güzel
iş ve güzel ahlâk sahipleri için ayrılmış başka bablar da vardır.

Meleklerin İstikbal Edişi
Nasıl ki, burada herkes seviye, makam ve mansıbına göre istikbal

edilmektedir; misafirin konumuna göre bazen müsteşarlar, bazen bakanlar ve
bazen de başbakan karşılama heyetinde hazır bulunmaktadır. Hatta, kimi zaman
bizzat cumhurbaşkanı, misafirini tören kıtasıyla karşılamakta ve ona daha
uçaktan iner inmez “Hoşgeldiniz” demektedir. Bir mânâda, misafire bu ülkede
göreceği i’zaz u ikram daha giriş kapısında hissettirilmektedir. Aynen öyle de,



Mevlâ-yı Müteâl, saadet yurdunda ebedî misafir edeceği kullarına orada lütuf
buyuracağı nimetleri daha kapıdan içeriye girerken hatırlatmakta ve melekleri
onlara teşrifatçı yapmaktadır. Bu kutlu istikbali haber veren âyetlerin birinde
meâlen şöyle denilmektedir: “Rabb-i Rahim’e karşı gelmekten sakınanlar ise
bölük bölük Cennet’e sevkolunurlar. Nihayet oraya varıp da kapıları
açılınca Cennet bekçileri şöyle derler: Selâm olsun sizlere, ne mutlu size!
Haydi, giriniz buraya, ebediyen kalmak üzere!”10

Bu karşılamanın kendisi başlı başına bir lütuftur; onda insanın iliklerine
kadar duyabileceği zevkler mevcuttur.. ve bu zevkler gelip geçici de değildir;
onlar, üzerinize sürüldükten sonra güzel kokusu hiç kaybolmayan ve senelerce
kendisini hissettiren bir misk gibi mütemadî lezzetlerdir. Evet, Cennet
kapılarının her birinde, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir
insanın tasavvur edemeyeceği sürprizler vardır; her mü’min, derecesine göre,
onları duyacak, sezecek ve zevk edecektir.

Ayrıca, Cennet’in belli bir kapısından giren insan, öbür kapıların ardındaki
nimetlerden de mahrum kalmayacaktır. Farklı hususiyeti, oturmuş karakteri,
gelişmiş cibilliyeti ve bir yönüyle kemalâtının istihkakı zaviyesinden onun için
bir kapı takdir edilmiş olsa da, o kapıdan geçip o şekildeki istikbale has
ihsanlara erdikten sonra, diğer kapıların anahtarları olan amellerin mükâfatını
da alacaktır. Meselâ; bir insan namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetlerin
hepsini bihakkın eda etmiş olabilir; fakat, şayet onu asıl zirveye çıkaran vesile
i’lâ-yı kelimetullah yolundaki gayretleri ise, o, Cihad kapısından Cennet’e
dahil olacaktır; öncelikle bu kapının hususi lütuflarından yararlanacaktır ama
diğer kapıların herkese açık nimetlerinden de pay alacaktır. Bir kapıdan
girerken oranın güzelliklerinden asliyet planında istifade edecek, diğerlerini ise
zılliyet planında duyup tadacaktır. Bu itibarla da, bir kapıdan geçiyor olma
diğerlerinden mahrumiyet mânâsına gelmemektedir.

Şekâvet Yurdu’nun Yedi Girişi
Diğer taraftan; mü’minler, şart-ı adi mesabesindeki amellerine,

hususiyetlerine, karakterlerine ve iradelerinin hakkını vermelerine göre, çeşit
çeşit ilâhî nimetleri duya duya ve doya doya farklı farklı kapılardan Cennet’e
girecekleri gibi; şakîler de küfür, şirk, dalâlet, inkâr, inat, zulüm ve
temerrütlerinin keyfiyetine göre, türlü türlü azabı tada tada ve içten içe yana
yana değişik değişik boşluklardan ateşe yuvarlanacaklardır. Nitekim, Kur’ân-ı
Kerim’de, mealen “Cehennem’in yedi kapısı vardır; o kapıların her biri için
birer grup ayrılmıştır.”11 denilmektedir.



Cennet’in sekiz, Cehennem’in ise yedi kapısının olmasında, Cenâb-ı Hakk’ın
merhametinin enginliğine ve rahmetinin gazabına sebkat ettiğine de bir işaret
vardır. Bir hadis-i şerifte, aslında Cennet’e girecek olan bazı kimseler için de
Cehennem’de bir yer bulunduğu ama Allah Teâlâ’nın, engin merhametiyle
onları oraya düşmekten kurtaracağı ifade edilmektedir. Evet, Hazreti Rahmân u
Rahîm, istihkakları açısından kendilerine Cehennem’de yer hazırlanan bir
zümreye rahmetiyle tecellî edecek ve bir ateş çukuruna açılan kapılarını kapalı
tutarak o çok büyük zümreyi de Cennetine alacaktır. Bir yönüyle, işte o
zümreye ait olan Cehennem kapısına bedel, Cennet’te onlara yeni bir kapı
açılınca rahmet-i ilâhiyenin tecellîsi olarak Saadet Yurdu için sekiz, Şekavet
Diyarı için de yedi giriş kapısı mevcut olacaktır.

Gerçi, Ebu’s-Suûd Efendi gibi bazı müfessirler, bu kapılardan maksadın
insanın mükellef organları olduğunu söylemiş ve Cehennem’in yedi, Cennet’in
de sekiz kapıya sahip oluşunu kalbin Allah’a müteveccih bulunmasına
bağlamışlardır.12 Bu anlayışa göre; insanın mükellef organları kalb, dil, kulak,
göz, el, ayak, ağız ve apışarası olmak üzere sekiz tanedir. Şayet, kalb doğrudan
doğruya Cenâb-ı Hakk’a açık olursa, bu sekiz organın her biri Allah’ın emri
üzere hareket ederek Cennet’e giriş kapısı mahiyetini alacaktır. Fakat, eğer kalb
kapısı Mevlâ-yı Müteâl’e karşı kapanmış bulunursa, diğer yedi uzvun her biri
Cehennem’e açılan bir medhal şekline bürünecektir. Bununla birlikte, mârifet
kapısı olan kalbin, Cehennem’e açılma ihtimali yoktur; o ya bütün bütün
sürgülüdür, ya da ondan yalnızca Cennet’e yürünür. Dolayısıyla, Cehennem
için yedi, Cennet için ise sekiz kapı söz konusudur. Kanaat-i âcizânemce, bu
güzel bir tevil sayılsa da, meseleyi sadece vücudun azalarına hasretmek doğru
değildir; bu organları, mezkur kapılara götüren birer vesile bilmek daha
isabetli olsa gerektir.

Cehennem’in Derekeleri
Ayrıca, İslâm âlimleri, âyet ve hadislerde yer alan ifadelerden yola çıkarak,

azgınlığın çeşitlerine ve derecelerine göre, ahiret azabının da derekeleri (aşağı
seviyeleri) bulunduğunu ifade etmişler ve bunların Cehennem, Lâzâ, Saîr,
Sakar, Hâviye, Hutame ve Cahîm isimleriyle anılan başlıca yedi grup olduğunu
belirtmişlerdir.

Demek ki, azabın da dereceleri ve çeşitleri vardır; alevlisinden kor hâlinde
olanına, hâlisinden kıpkızılına, bir uçurum gibi duranından bir alev topu olup
kalbleri saranına kadar türlü türlü Cehennem ateşinden bahsetmek mümkündür.
Bu itibarla, ötedeki azabı sadece cayır cayır yanmak ve erimek şeklinde
anlamamak lazımdır; orada hicranın benzersiz bir azabı, hasretin farklı bir



ızdırabı, firkatin apayrı bir kederi, imansızlığın bambaşka bir elemi ve
amelsizliğin değişik bir acısı olacaktır. İslâm’a saldırma, Müslümanlara hayat
hakkı tanımama, sürekli diş gösterme ve herkese salya atıp dolaşma ahirette
tarifi imkânsız bir pişmanlığa ve kedere dönüşecektir. Cehennemlikler iç içe
hirkat, hicran ve elemle kavrulacaklar; onlar da hangi çirkinliklerinin ne türlü
acılara inkılap ettiğini işte orada anlayacaklardır. Anlayacak ve “Falan
mü’mine şöyle iftira etmiştik; filana gazete-televizyon diliyle böyle
saldırmıştık; dinin şu emrini şu şekilde çarpıtmış ve yalanlamıştık! Heyhât ki,
şimdi bunların hepsi birer ızdırap kaynağı olarak döküldü önümüze! Eyvahlar
olsun bize!..” diyeceklerdir.

Evet, kâfirler için hazırlanan zincirlerin, bukağıların ve çılgın alevlerin
herkesi dehşete düşüreceği; kapkara, ekşi ve asık bir suratla bekleyen
münkirlerin pek çoğunun âdeta bel kemiklerinin kırılacağı; dünyada kulluk
vazifesini yerine getirmeyenlere “Haydi yalanladığınız şeye doğru yürüyün!
Yürüyün, gölgesi olmayan ve alevden korumayan üç buudlu (katmerli)
Cehennem karanlığına!”13 denileceği ve müflislerin yüzükoyun sürüm sürüm
ateşe sürükleneceği o gün gelecek ve bütün insanlar önlerinde yalnızca yapıp
ettiklerini bulacaklar.14 Herkesin hesap defteri kendi önüne konulduğunda,
mücrimler defterdeki kayıtlardan korkacak, dehşete kapılacak ve “Eyvah bize!
Bu deftere de ne oluyor? Ne küçük koymuş ne büyük, yazılmadık şey
bırakmamış!”15 diye yakınacaklar. Hele bir de hesap defterlerini sol
taraflarından alınca artık tarif edilemez bir hicran, hasret, nedamet, inilti ve
feryad u figan koparıverecekler; “Eyvah! Keşke verilmez olaydı bu defterim!
Keşke hesabımı bilmez olaydım! N’olurdu, ölüm her şeyi bitirmiş olaydı!
Servetim, malım bana fayda etmedi! Bütün gücüm, iktidarım yok olup
gitti!”16 sözleriyle ağıtlar yakacaklar.

Mü’minler, hangi Cennet nimetinin hangi salih amele terettüp ettiğini
anlayacakları gibi; Cehennem’e gidenler de dünyadaki çirkin söz, tavır ve
fiillerine karşılık gelen cezaları çehrelerinden tanıyacaklar. Onlar da geriye
doğru bir yolculuk yaptıklarında ve temâşâ noktalarını bulduklarında,
yürüdükleri o yolun sonunda neyin neyi doğurduğunu görecekler. Bütün
zâlimler, işledikleri zulümlerin birer nüve olmaktan çıkıp azabın değişik
parçalarını oluşturmak üzere önlerine döküldüğünü müşâhede edecekler: “Bu
alev falan küfür sözümün meyvesi.. bu hicran filan müşrikçe davranışımın
yansıması.. bu nedâmet şu zalimce tavrımın izdüşümü!..” diyecek ve “Ah ne
olurdu, keşke toprak olaydım!” çığlıklarıyla inleyecekler.

Hâsılı, gün gelip de ötelerin perdeleri aralanınca, bir yandan imanlı



gönüllerdeki tûba-i Cennet çekirdeği dal-budak salacak ve yapraklarına
tutunanları sırlı bir asansör gibi huzura, emniyete, rıdvana ve ebediyete
taşıyacak.. diğer taraftan da, ölü kalblerdeki inançsızlık tohumu boy atacak ve
Cehennem zakkumuna dönüşerek kendi ehline en büyük acıları tattıracak.
Mü’minler, gözlerin görmediği ve kulakların işitmediği nimetlere erişmek
üzere Cennet’in sekiz kapısından birine doğru ilerlerken; münkirler de bin bir
pişmanlık içinde, gayızla gürleyip öfkeyle köpüren Cehennem’e
sürüklenecekler.. ateşin karşısında durdurulunca, “Ah n’olurdu, dünyaya bir
geri döndürülsek de Rabbimizin âyetlerini inkâr etmesek, mü’minlerden
olsak!”17 diyecek ve kendilerine yeni bir fırsat verilmesini temenni edecekler.
Ne var ki, oradaki zamansız nedametlerinin hiçbir faydasını göremeyecek ve
Cehennem’in yedi girişinden birinden bir ateş çukuruna yuvarlanıverecekler.

Merhameti her şeyi kuşatan Rabbimiz, bizi kabrin çeşit çeşit azaplarından ve
Cehennem’in türlü türlü yangınlarından muhafaza buyursun! Özü ve sözüyle
sadakate kilitlenmiş ebrâr kullarıyla ve kurbetine mazhar kıldığı mukarrebîn ile
beraber bizi de Cennetine dâhil eylesin! Ulvî hakikatleri, oldukları gibi görüp
idrak edebilmemiz için gözlerimizdeki perdeleri kaldırsın. Bu âciz bendelerini
ötede Nebiyy-i Ekrem’in şefaatine erdirsin; rü’yet, rıza ve Rıdvan nimetleriyle
sevindirsin. Âmin!..
1 Buhârî, enbiyâ 47; Müslim, îmân 46.
2 Sâd sûresi, 38/50; Zümer sûresi, 39/73.
3 Buhârî, savm 4; Müslim, zekât 85.
4 Bediüzzaman, Sözler s.544 (Yirmi Sekizinci Söz).
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Mü’minlerin Helâki İftiraktadır!..
Soru: Bir hadis-i şerifte, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun, ümmetinin

tefrikaya düşmemesi için dua ettiği ama bu duasının kabul görmediği
anlatılmaktadır.1 Habîb-i Ekrem’in bu duasının makbul sayılmayışında nasıl
bir mesaj ve ne türlü hikmetler söz konusu olabilir?

Cevap: Şefkat Peygamberi Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) kadar
ümmetine düşkün bir başkasını göstermek mümkün değildir. Bu hakikati ifade
sadedinde Kur’ân-ı Kerim’de, “Size kendi aranızdan öyle bir Peygamber
geldi ki zahmete uğramanız O’na çok ağır gelir. Kalbi sizin için titrer,
mü’minlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir.” 2 denilmektedir. Rahmet
Peygamberi’nin ümmet-i Muhammed’e karşı alâkası fevkalâde ve had
safhadadır. Müşfik Nebi, şefkat, merhamet, mülâyemet ve ümmetin dertlerini
kendi içinde duyma hususlarında çok hassastır. Bir hadisin ifadesiyle,
Cehennem’dekileri kurtarmak üzere Cennet’ten çıkmaya ve öfkeli alevleri
göğüslemeye hazır olması da O’nun merhametini, duyarlılığını ve vicdan
enginliğini aksettirmektedir. O, hayatı boyunca hep ümmetini dilemiş,
mü’minler için yalvarıp yakarmış; onların akıbetlerini düşünerek heyecanla
çırpınıp durmuş ve çok defa ellerini açıp Cenâb-ı Hakk’a içini dökerek onlar
için dua etmiştir.

Fahr-i Kâinat Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ), yine bir gün ümmet-i
Muhammed’in dertleriyle iki büklümken, Hazreti Rahman u Rahîm’den üç
talepte bulunmuştur; ümmetinin açlıkla cezalandırılmaması, geçmiş kavimler
gibi toplu helâke uğramaması ve tefrikaya düşmemesi için niyaz etmiştir. Allah
Teâlâ, Resûl-i Ekrem’inin ilk iki duasını kabul eylemiş, fakat, üçüncüsünü belli
hikmetlere binâen geri çevirmiştir. Cenâb-ı Zülcelâl Hazretleri, mealen şöyle
buyurmuştur: “Habibim, Ben bir hüküm verirsem, artık o öylece gerçekleşir.
Sana ahdim olsun ki, ümmetini umumî kıtlıkla cezalandırmayacağım, toplu
şekilde helâke uğratmayacağım ve köklerine kibrit suyu akıtıp mevcudiyetlerine
tamamen son verecek bir düşmanı onlara musallat etmeyeceğim. Fakat, onlar
kendi aralarında kavgaya tutuşup birbirlerine kıyacaklar!..”3

Evet, başka kavimler isyana daldıkça semavî ve arzî afetler onları bütünüyle
kırıp geçirmiştir; ama ümmet-i Muhammed böyle bir akıbetten sıyanet
edilmiştir. Ne var ki, inananların da cürüm işledikçe birbirlerine düşmeleri,
birlik ve beraberliklerini kaybetmeleri, ihtilaf ve iftiraklarla hırpalanmaları
mukadderdir. İşte, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm Efendimiz, böyle bir felaketin
ümmetinden uzak olması için de dua dua yalvarmış; ancak, bazılarını tahmin



ettiğimiz ama ekseriyetini bilemeyeceğimiz pek çok hikmete binâen Cenâb-ı
Hak, Habîb-i Edîb’inin bu niyazına “kabul” mührü vurmamıştır.

Hissî Değil, İradî Kardeşlik
Kanaatimce, bu hikmetlerden birisi, insan iradesine dikkat çekmek ve

ittifakın iradeye vâbeste bir mesele olduğunu bildirmektir. Vifak ve ittifakın
temini için insanlardan iradelerinin hakkını vermeleri istenmektedir. Şüphesiz,
“hissî kardeşlik” de önemli bir esastır; ancak yeterli değildir. Uhuvvet ve
ittifak mevzuu hissîlikten daha çok aklî, mantıkî ve iradîdir; gerçekleşmesi için
de karar, azim ve gayret gereklidir. Mü’minlerin anlaşıp birleşmelerinde ve
birbirlerini sevmelerinde esas olan, hissîlikten öte, duygu, düşünce, inanç ve
itikat birliğinin, içtimaî mutabakatı iktiza etmesine bağlı mantıkî kardeşliktir.
Bundan dolayıdır ki, Nur Müellifi, meselenin daima mantıkî yönlerini ve
dinamiklerini nazara vermiştir. Meselâ; “Hâlikınız bir, Mâlikiniz bir,
Mâbudunuz bir, Râzıkınız bir, bir, bir... Bine kadar bir, bir. Hem
Peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir... Bir, bir, yüze kadar bir, bir!..” 4

demiştir. Öyleyse, insan, bütün bu ortak noktaları nazar-ı itibara almalı, ittifak
ve uhuvvetin lüzumunu kavramalı ve sonra da onun tesisi için iradesini ortaya
koymalıdır.

Malum olduğu üzere, kısaca “arzu ve istekleri gerçekleştirme yeteneği”
demek olan ve isteme, dileme ya da iki şeyden birini tercih etme mânâlarına
gelen irade, “Nefsin isteklerini aşma, bedenin arzularına başkaldırma, Hakk’ın
rıza ve hoşnutluğunu kendi istek ve dileklerine tercih ederek her yerde ve her
durumda kendine rağmen yaşama ve O’nun murâdını arama” şeklinde tarif
edilmiştir. İşte, Allah Teâlâ, insana bu mânâda bir irade gücü vermiş; onu bir
ağaç veya herhangi bir sürünün bir parçası olarak değil, kendi yolunu
belirleyebilecek mesul bir varlık keyfiyetinde yaratmıştır. Bu itibarla da, ondan
her konuda iradesinin hakkını vermesini istediği gibi, vifak ve ittifak
mevzuunda da kendi ihtiyar ve gayretiyle doğruyu bulmasını dilemiştir.

Aslında, netice itibarıyla kalbleri telif edecek, insanları birbirine sevimli
kılacak ve dostluk köprülerinin kurulmasını sağlayacak olan sadece Allah’tır.
Nitekim, ilâhî kelamda “Şayet sen dünyada bulunan her şeyi sarf etseydin,
yine de onların kalblerini birleştiremezdin; fakat, Allah onları birleştirdi.
Çünkü O Aziz’dir, Hakîm’dir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet
sahibidir).”5 buyrulmuştur. Evet, kalbleri birbirine ısındırmak, insanları bir
araya getirmek ve onlardan bir vahdet örgülemek için dünya dolusu altın gümüş
sarfedilse yine de yeterli olmaz. Servet harcamak suretiyle çeşitli insanları



zâhiren bir araya getirmek imkân dahilindedir; ama, onların kalb ve
vicdanlarını barıştırıp yakınlaştırmak bununla kabil değildir. Allah’tır ki
kalbleri yumuşatır, insanları uzlaştırır ve aralarında bir vahdet-i ruhiye hasıl
eder.

Cenâb-ı Hakk’ın bu lütfunun en bariz misallerinden birisi, Evs ve Hazrec
kabilelerinin birbiriyle kardeş hâline gelmesidir. İslâmiyetten önce öfke, kin,
haset ve düşmanlık duyguları içinde yüzen; yüz yıllık kan davasından dolayı
birbirlerinin canına kıyan, mallarını yağma eden; kat’iyen bir araya gelemeyen,
anlaşamayan, uzlaşamayan ve Resûl-i Ekrem’e biat edişlerinden birkaç sene
önce de Buâs harbine tutuşan bu iki kabile, nihayet ilâhî inayet ve lütuf
sayesinde Allah ve Resûlullah sevgisiyle birbirlerine kenetlenmiş ve hepsi tek
yürek, tek bilek hâline gelip huzura ermişlerdir.

Uhuvvet İçin Fiilî Dua
Bu açıdan, nihaî planda kalbleri birbirine ısındıranın ve kardeşlik duygusunu

inkişaf ettirenin Cenâb-ı Hak olduğuna gönülden inanmak ve mü’minleri aynı
istikamet çizgisinde buluşturması için her zaman O’na yakarışta bulunmak
lazımdır. Ne var ki, bu mevzuda pratik hayatta da bazı şeylerin yapılması
gerektiği, bunların şart-ı âdî planında vifak ve ittifaka vesile teşkil edeceği ve
fiilî dua yerine geçeceği de unutulmamalıdır.

Evet, insan, bir odun parçası ya da bir sürünün şuursuz azası değildir ki,
cebren başkalarıyla ittifak etsin ve bir araya gelsin. Onun farklı düşüncelerinin,
şahsî mülâhazalarının ve bir kısım aykırılıklarının olması gayet tabiîdir.
İnsandan beklenen, her söylenene hemen boyun eğmesi, haricî zorlamalarla bir
noktaya gelmesi ve diğer insanlarla taşlar misali şuursuzca omuz omuza
vermesi değildir; ondan istenen, bazı iç tepkilerini ve reaksiyonlarını irade,
mantık ve muhakemesiyle bastırması ve vifakı iradî-mantıkî olarak
gerçekleştirmesidir.

Her zaman “insana hürmet” deyip bütün gönülleri hoş tutmaya çalışmak,
farklı düşünceleri saygıyla karşılayıp her fırsatta etrafa tebessümler yağdırmak,
herkese bir anne şefkatiyle yaklaşıp Allah’ın san’at eserleri olmaları açısından
bütün insanlara alâka duymak ama bu alâkaya karşılık hiçbir talepte
bulunmamak, hep bu espri içinde oturup kalkmak ve herkese kadeh kadeh sevgi
sunmak; sonra da evrensel bir dil geliştirmek, o dil sayesinde insanları
uzlaştırmaya çalışmak, bir kısım âlemşümul argümanlar kullanarak aralarında
uçurumlar meydana gelmiş milletleri birbirine bağlayacak köprüler kurmak ve
yeryüzünde “sulh adacıkları” oluşturmak... İşte, bütün bunlar fiilî birer duadır
ve şart-ı âdî planında insan iradesine bağlı olarak başvurulması gereken



vesilelerdir. Mü’minler, iradelerinin hakkını vererek bunları
gerçekleştirirlerse, vifak ve ittifakın temini için üzerlerine düşeni yapmış
sayılacaklardır. Onlar ellerinden geleni ve güçlerinin yettiğini eda edince,
Allah Teâlâ yapılanların küçüklüğüne ve vesilelerin ehemmiyetsizliğine
bakmaz; O, kendi nâmütenahî kudret, irade ve meşietiyle Ulûhiyetine yakışır
şekilde mukabelede bulunur. Evet, sultana sultanlık, nitekim gedaya da gedalık
(köle, dilenci) yaraşır. İnananlar Cenâb-ı Hakk’a geda olmanın gereklerini
ortaya koyunca, o Sultanlar Sultanı da şe’n-i rubûbiyetinin gereğini yerine
getirir.

Başarının En Büyük Vesilesi
Diğer taraftan, iradî olarak vifak ve ittifak arayışında çok büyük bir sevap da

söz konusudur. Evet, ihtilafa karşı durmanın, iftiraka göğüs germenin ve hep
ittifak arkasında koşmanın da getireceği bir sevap vardır. Namaz, oruç ve zekât
gibi ibadetler birer sevap vesilesi olduğu gibi, tefrikaya karşı âdeta harp ilan
etme ve anlaşmak, uzlaşmak, birlik ve beraberlik içinde yaşamak için cehd
gösterme de çok önemli bir sevap kaynağıdır. İnsanın, sırf vifak ve ittifak
arayışından dolayı, kendisine ters gelen meseleleri dahi iradesiyle aşması,
zakkum yemiş gibi olacağı ve hazmetmekte zorlanacağı hususlara bile –yine
iradesiyle– bir belaya katlanır gibi katlanması ve “İlle de ittifak!..” demesi,
ona, nimetlere karşı hamd ü senâ etme sevabı ya da ibadetler, musibetler ve
günahlar karşısında sabırlı olma mükâfatı misillü sevaplar kazandırır.

Ayrıca, bu sevaplardan her birinin hem dünya hem de ukba cihetinden baktığı
noktalar vardır. İttifak arayışının kazandıracağı sevap da, uhrevî mükâfatlarının
yanı sıra, dünyada mü’minlerin muvaffakiyeti için çok önemli bir vesiledir.
Zira, Allah Teâlâ mü’minleri muvaffak kılacak ve muvazene unsuru bir millet
hâline getirecekse, bunu aralarındaki vifak ve ittifaka mükâfat olarak ihsan
edecektir.

Evet, vifak ve ittifak, tevfîk-i ilâhî (Allah’ın mü’minleri başarılı kılması)
için pek mühim bir davetiyedir. Vifak, aynı müstakîm çizgi üzerinde birleşme;
ittifak da bu birliğin insan ruhunda tabiat hâline gelmesidir. Diğer bir ifadeyle,
ittifak; insanların, anlaşıp bütünleşmeleri; beraberce, karşılıklı saygı içinde ve
sevgi yörüngesinde yaşamayı tabiatlarının ayrı bir derinliği ve farklı bir buudu
hâline getirmeleri demektir.. ve öyle inanıyorum ki, bu birlik ve beraberlik
ruhu, Cenâb-ı Hakk’ın tevfîkini yâr etmesi adına el-Kulûbu’d-Daria’yı her gün
hatmetmekten daha çaplı bir dua ve kabule karîn bir münacâttır. Vifak ve ittifak
içinde, birbiriyle bütünleşmiş ve tek vücut hâline gelmiş insanların ruh ve
gönlüne her zaman sekîne yağacak; darda kaldıklarında yed-i kudret ve ilâhî



inayet hemen imdadlarına yetişecek ve Mevlâ-yı Müteâl onları hep müsbete,
güzele ve doğru yöne sevkedecektir.

Başarısızlığın En Önemli Sebebi
Binâenaleyh, şayet bir beldede ya da bir birimde başarısızlık varsa, orada

bir fiyasko yaşanıyorsa veya beklenen netice bir türlü elde edilemiyorsa, bunun
sebebi de her şeyden önce uhuvvet ruhunun korunup korunamadığında
aranmalıdır. Birlik şuurunu yitirmiş, kardeşlik hislerini kaybetmiş ve birbirinin
kurdu hâline gelmiş kimselerin başarılı olmaları ve ortak hedeflerine
ulaşmaları mümkün değildir. Hele adanmış ruhlar arasında bulunanlardan,
tefrikaya düşmüş olduğu hâlde i’lâ-yı kelimetullah yolunda muvaffakiyeti
yakalayabilmiş ve başarılı kalabilmiş insan göstermek neredeyse imkânsızdır.

Bundan dolayıdır ki, âyet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde vifak ve
ittifakın çok önemli sonuçlarına kesretle işarette bulunulmuştur. Bilhassa,
“Mü’minler başka değil, ancak kardeştirler. O hâlde ihtilaf eden
kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki O’nun
merhametine nâil olasınız.”6 mealindeki ilâhî beyan ve bunun şerhi
sadedindeki nebevî ifadeler, kardeşlik ruhunu korumanın ve mü’minlerin
arasını bulmanın bir vazife olduğunu vurgulamaktadır.

Bilhassa günümüzde, çok çeşitli husumet ve kavga sebepleri olduğundan
milletin her ferdine “te’lif-i beyn” mesuliyeti de düşmektedir. Te’lif-i beyn; ara
bulma, barıştırma, uzlaştırma ve husumeti defetme demektir. İki insan, iki
zümre veya iki hizip birbiriyle vuruştuğu zaman, onların haricinde olan
kimselere düşen vazife te’lif-i beyndir. İster bir ailede, ister bir kurumda, ister
bir toplumda ve isterse de topyekün bir ülkede havanın gerilmesi, başlangıçta
tahmin edilemeyecek büyük kayıplara sebebiyet verebilir. Bu itibarla, fertler,
zümreler, değişik kesimler, farklı topluluklar ve hatta çeşitli milletler arasında
vuku bulan anlaşmazlıkların büyümesine kat’iyen fırsat verilmemeli ve hiç
vakit geçirilmeden mutlaka bir uzlaşma yoluna gidilmelidir. Belki bugün, hem
özel hem de resmi her müessesede bir te’lif-i beyn birimi olmalı ve bu heyet
herkesi çok yakından takip ederek kırgınlıkların, dargınlıkların ve birbirinden
uzaklaşmaların önünü almalıdır.
1 Müslim, fiten 19-20; Tirmizî, fiten 14, İbn Mâce, fiten 9.
2 Tevbe sûresi, 9/128.
3 Müslim, fiten 19; Tirmizî, fiten 14; Ebû Dâvûd, fiten 1.
4 Bediüzzaman, Mektubat s.298 (Yirmi İkinci Mektub, Birinci Mebhas, İkinci Vecih).
5 Enfâl sûresi, 8/63.
6 Hucurât sûresi, 49/10.



Tercih Hatası Yapmayın!..
Soru: “Haşyet talebi”, dualarınız arasında önemli bir yer teşkil ediyor.

Sizi, Cenâb-ı Hak’tan “haşyet” istemeye sevkeden mülâhazalar nelerdir?
Cevap: Haşyet; Mevlâ-yı Müteâl’i isim ve sıfatlarıyla tanımaya muvaffak

olmuş bir kulun, kendi acz u fakrının şuuruyla O’nun izzet ve azameti karşısında
iki büklüm olması, O’na hakkıyla ubudiyette bulunamadığı endişesiyle
kıvranması, her zaman edepli davranması, saygıyla oturup kalkması ve
meleklerle atbaşı hâle gelse bile tevazudan asla ayrılmaması demektir.

Allah’ı Bilmenin Meyvesi
َكاََرأ ّيَِنأَك  ىَّتَح  َكاَشَْخأ  يِنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ  “Allahım içimi haşyet hissiyle

doldur ve beni Zât-ı Ulûhiyetine karşı hürmette kusur etmeyen bir kul eyle, tâ
ki her an Seni görüyormuş gibi olayım.” duası, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun
dilinden hiç düşmeyen bir niyazdır.1 Bu itibarla, haşyet talebinde bulunmamız
gerektiğini bize talim buyuran muallim, kulluk âdâbını kendisinden
öğrendiğimiz Rehber-i Ekmel Efendimiz’dir.

Aslında, “Allahım, duygu, düşünce, tavır, hâl ve hareketlerime öyle bir
haşyet boyası çal ki, her an Seni görüyormuş gibi davranayım!” dileği, başta
Kur’ân talebeleri olmak üzere, bütün inananlar tarafından vird-i zeban (sürekli
tekrarlanan dua) edinilmelidir. Çünkü, hakiki mü’minler, her tavır ve
davranışlarında O’nun tarafından görülüyor olma mülâhazasıyla temkin ve
teyakkuz soluklayan ve ömrünü derin bir ihsan şuuruyla hep O’nu
görüyormuşçasına tir tir titreyerek geçiren insanlardır. İslâm hakikatini temsil
edebilen ve beşerin ufkunu aydınlatan kahramanlar da ancak onlardır.

Ciddiyetsiz ve lâubâli kimselerin, dava adamı olmaları ve başkalarına
rehberlik yapmaları mümkün değildir. Zira, içte ihsan bulunmalıdır ki, dışta
itkan olsun; insan, gönül âlemini ciddiyetle donatmalıdır ki, bu onun dış
dünyasına da yansısın ve muhatapları üzerinde tesir bıraksın. Evet, tavır ve
davranışlarıyla lâubâli olan kimseler, diğer insanlara hiçbir şey veremezler;
aksine, onları kendi yollarından nefret ettirirler. “Ahiret, Mahşer, Hesap,
Cennet, Cemâlullah ve Rıdvan’a inanan, ebediyete uzanmış yolun yolcusu
olduğunu söyleyen ve sonsuz saadet arzusunu seslendiren bir insan, nasıl bu
kadar sere serpe ve kayıtsız yaşayabilir?!.” dedirtir ve çevrelerinde tereddüde
sebebiyet verirler.

Maalesef, günümüzün insanları çok lâubâli ve gayr-i ciddi. Öyle ki, ciddiyet,
mefkûre kahramanlarının en önemli vasıflarından biri olduğu hâlde, lâubâlilik



bu daire içine de sızdı. Daha düne kadar, bütün Kur’ân hâdimleri,
mesuliyetlerinin ağırlığıyla piştiklerinden ve sorumluluklarını her an
omuzlarında hissettiklerinden dolayı sürekli ağırbaşlı ve olgun insan tavrı
ortaya koyarlardı. Gerçi bazıları, iman hizmetinin esaslarından olan “şevk”i
biraz neşeli olmak ve ara sıra gülüp eğlenmek şeklinde anlarlardı ama bu
anlayış yaygın değildi. Onların ekseriyeti, “şevk” mesleğini, kat’iyen ye’se
düşmeme, asla inkisar yaşamama ve her zaman iştiyakla hizmete koşma yolu
olarak kabul eder; onu gülüp oynamak şeklinde yorumlamayı meseleyi
çarpıtmak sayar ve hep temkinli dururlardı.

Kanaatimce, bu lâubâliliğin altında mârifet eksikliği yatmaktadır. Zira,
Allah’ı bilmesi lazımdır ki insan haşyetli olsun. “Allah saygısını tam olarak
ancak O’nu hakkıyla bilenler duyarlar.”2 fehvâsınca, Mevlâ-yı Müteâl’e karşı
gerekli hürmet ve tâzimi de ancak O’nu sıfât-ı sübhaniyesi ve Esmâ-i
Hüsnâ’sıyla tanımaya muvaffak olmuş, ihsan ufkunda seyahat eden Hak erleri
ortaya koyabilirler. Tabiî onların haşyetleri de herkesin kendi mârifet
seviyesine ve yakîn mertebesine göre farklı farklıdır. Sadece atalarından
duyduklarıyla yetinen ve dinin esaslarını taklide bağlı olarak kabullenen
kimselere gelince, belki onlar da, öyle sığ bir bilgiyle de olsa, Cennet’e
girebilirler ama hiçbir zaman Allah’ı gereği gibi tanıyamaz ve haşyet hisleriyle
dolamazlar.

Talebin Kadar İnsansın!..
Diğer taraftan, mezkur dua, her şeyden öte Allah’ı isteme ve O’nun rızasını

dileme mânâsına geldiğinden dolayı da çok kıymetlidir. Şayet bir insan, Cenâb-
ı Hakk’a tazarru ve niyazda bulunurken, ihtiyaç listesinin başına Zât’ıyla
münasebette derinleşmeyi koymuyorsa; başka ne isterse istesin, bütün
taleplerinden önce ve hepsinden ziyade mârifet, muhabbet, aşk ve iştiyak
dilemiyorsa, en önemli meseleyi tâli mütalaa etmiş ve onu arkaya atmış
demektir.

Öyleyse, hâlis bir mü’min, ellerini açtığında –meselâ– sıhhat ve afiyet istese,
hemen onu kurbet niyazıyla taçlandırmalıdır; yoksa, yanlış tercihte bulunmuş
olur. Bir dava adamı, falan ülkede iki-üç yüz tane okul açılmasını ve hepsinde
kendi değerlerinin gürül gürül seslendirilmesini dileyebilir; bu, yadırganacak
bir talep olmadığı gibi, Cenâb-ı Hakk’ın rızasına da muhalif değildir. Hatta bu
istek, onu dillendiren insanın belli bir ufku tuttuğunun da emaresidir. Ne var ki,
o meselede nefsin de bir payı bulunabileceğinden dolayı, sadece o rağbetle
iktifa etmek ve zımnen de olsa onu daha engin bir mârifete erme istirhamının
önüne geçirmek yine bir çeşit aldanmışlıktır. Evet, Allah’ın rızasını tahsil



hususunda i’lâ-yı kelimetullahtan daha üstün bir vesile yoktur; fakat, bu yüce
vesile bile, Rabb-i Rahim’e daha yakın olma isteğinin, O’nu görüyormuş ya da
en azından O’nun tarafından görülüyormuş gibi yaşayacak kıvamı bulma
arzusunun ve O’na kavuşma iştiyakıyla dolma emelinin yerine konmamalıdır.

Bu açıdan, bir mü’min, bütün cihanın anahtarlarını elde etme imkânına sahip
olduğu bir yolda yürüse dahi, şayet “Allahım içimi haşyet hissiyle öyle doldur
ki, her an Seni görüyormuş gibi olayım!” mülâhazasına bağlı adımlar atmıyor
ve sürekli Cenâb-ı Hak’la irtibatının kavî olması için yakarmıyorsa, gaflete
dalmış ve tercih hatası yapmış sayılır.

Hak nezdinde insana talebinin kıymetine göre değer biçilir; insan, peşine
düştüğü gaye ölçüsünde daha üst mertebelere yükseltilir. Kimisi mala, mülke,
bağa, bahçeye; kimisi makama, mansıba, şöhrete, pâyeye; kimisi keşfe,
kerâmete, zevke ve hâle.. kimisi de doğrudan doğruya meâliye tâliptir. Ne ki,
iman, mârifet, muhabbet, aşk ve iştiyakın değerler hanesinde doldurduğu yerleri
başka hiçbir matlubun karşılaması mümkün değildir.

Dahası, velilik, kutupluk ve gavslık gibi makamlar da birinci maksat
yapılmamalıdır. Muvahhid bir mü’min, bütün bunları mülâhazaya aldığı zaman
da tercihini yine iman-ı billâh, mârifetullah, muhabbetullah, aşk u şevk
istikametinde kullanmalıdır. O, gavslığı değil, bir gavsın mazhar olduğu iman,
mârifet ve muhabbet ufkunu dilemelidir. İşte, böyle bir talepte ısrarlı olmak,
şuurlu tercih yapmanın, Hakk’ın rızasını üstün tutmanın, yerinde kararlı
durmanın ve Mevlâ’ya sâdık kalmanın ifadesidir. Dolayısıyla, en değerli insan,
rıza-i ilâhî peşinde olan ve iman, mârifet, muhabbet, aşk u iştiyak istikametinde
derinleşmeye çalışandır.

Aslında, bu talebi ortaya koymak çok zor bir mesele de değildir. İnsan,
başlangıçta seleflerini taklid edercesine de olsa, iradesinin hakkını vererek
kalbini mâsivâdan temizlemeye gayret gösterir ve her fırsatta Rıdvan’a erme
emelini dile getirirse; hele bir de, hâline başkalarının muttalî olamayacağı
gecelerin o sihirli vakitlerinde secdede pusuya yatıp tecellî avlamaya durur ve
Mevlâ-yı Müteâl’e teveccüh ederek O’nunla münasebete geçme çağrısında
bulunursa, bir gün mutlaka farklı sinyallerle cevaplar alacak ve aradığı mârifet
ufkuna ulaşacaktır.

Seni İsterim Allahım!..
Ezcümle, “ehlullah” dediğimiz Hak dostları sürekli bu hedefi takip

etmişlerdir. Onların hemen hepsi senelerce “Seni isterim Allahım, sadece
Seni!..” diye inlemişlerdir. Aralarında tam altmış yıl boyunca “Başka bir



muradım yoktur Rabbim; yalnızca Seni diliyorum.. Seni, Seni, Seni...” deyip
ağlayanların sayısı hiç de az değildir. Bu güzîde kulların tesbihleri dahi âdeta
“Seni, Seni, Seni...” nakarâtından ibarettir.

Meşhur bir menkıbede anlatıldığına göre; Halife Harun Reşit, bazı özel
günlerde halkına hediyeler dağıtırmış. Teb’asını memnun etmeyi ve halkın
gönlünü almayı, Rabbin rızasına bir vesile bilirmiş. Yine hediyeler saçtığı bir
gün, nedîmi ve doktoru Cafer Bermekî’nin, kapının kenarında boyun büküp
beklediğini görmüş. Ona dönerek, “Cafer’im, sana da bir ihsanda bulunayım.
Herkese bir-iki altın verdim, senin payına on tane ayırayım!..” diye seslenmiş.
Bermekî, “İstemem sultanım..” demiş. Harun Reşit, elli-yüz, ne kadar altın
teklif ederse etsin, Bermekî, “istemem” cevabını vermiş. Nihayet, sultan
sormuş; “Be adam, peki sen ne istersin?” Cevap, bütün sâdıkların duygu ve
düşüncelerini yansıtacak türden olmuş: “Seni isterim sultanım, seni!.. Ben senin
sevgine tâlibim; sen benden razı olduktan sonra sarayını da, malını-mülkünü de
zaten kendimin bilirim.”

Evet, her samimi kul, Rabb-i Rahîm’e karşı işte bu hisleri beslemelidir. Zira,
tercih hayatî ehemmiyeti hâizdir. Tabiî ki, insan, O’nun lütf u ihsanından pek
çok nimet beklemeli; her muradını O’ndan istemelidir. Ne var ki, her gün
onlarca kez dilendiği Cennet’i bile O’nun yerine tercih etse, O’nu dileyeceği
yerde Cennet’i istese, yine aldanmış olacağını çok iyi bilmelidir. Allah’ın
rahmetinden Cennet’i ve ebedî saadeti de umsa bile, “Sen benden razı değilsen,
Firdevs’i de istemem!” deyip evvelen ve bizzat O’na yönelmelidir. Hani,
Rabiatü’l-Adeviyye’ye “Dâr!..” deyip Cennet’i hatırlatırlar da, o muallâ
annemiz “Câr” diye inler; “Komşu var mı orada; Dost’umun hoşnutluğuna
erebilecek miyim, O’nun cemâlini görebilecek miyim?”3 der. İşte, inanmış
insanın ruh dünyası bu mülâhaza ile techiz edilmelidir.

Hâsılı, makam mansıp, mal mülk, çoluk çocuk, servet ü sâmân.. bunların
hepsi birer imtihan vesilesidir ve Bâki-yi Hakikî yolunda yardımcı olmaları
nispetinde kıymetlidir. İnsan, bunları ikinci, üçüncü dereceden istekler
çerçevesinde ele almalı ve her nimetten önce, her talepten ziyade Allah’ın
rızasını aramalıdır ki, tercih hatası yapmış olmasın ve bekâya mazhariyeti
yakalasın. Bu şuurla, Allah’a teveccüh etmeli, “haşyet” hissinin artmasını
dilemeli ve mârifette sürekli derinleşmelidir ki, ötelerde sonu olmayan en son
nimete, “Rıdvan” unvanlı zirveye ulaşsın.
1 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/121.
2 Fâtır sûresi, 35/28.
3 Feridüddin Attâr, Tezkiretü’l-evliyâ s.122.



Yolculuk Âdâbı
Soru: İrşad ve tebliğ gönüllüleri için seyahati zaruri kılacak hususlar

nelerdir? Yolculuğa niyetten sefer esnasındaki hâle ve dönüş keyfiyetine
kadar umumî mânâda seyahat âdâbına riayet nasıl olmalıdır?

Cevap: Hiç şüphesiz seyahatin dinimizi anlatma hususunda çok önemli bir
yeri vardır. Onun irşad ve tebliğdeki bu ehemmiyetini anlamak için Efendiler
Efendisi’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) şu nurefşan beyanını hatırlayabiliriz:
O buyuruyor ki; “Ümmetimin seyahati Allah yolunda cihaddır.”1

Tabiî bilindiği üzere, cihadın değişik mânâları vardır. Bunlardan birisi
maddî cihaddır ki vatan ve millet düşmanlarıyla karşı karşıya gelme, yaka paça
olma demektir. Bu, cihadın bir buududur. Cihadın diğer bir buudu ise i’lâ-yı
kelimetullahtır. Yani Allah’ın adının gönüllerde yüceltilip yayılması için cehd
ve gayret içinde olmaktır. İşte bu mânâda cihad her zaman cari ve her zaman
yapılması gereken mukaddes bir vazifedir. Hem öyle bir vazifedir ki, biz, dua
ve isteklerimizde bir gaye-i hayal, bir mefkûre hâlinde hep onu ister ve sürekli;

َِملاَعْلا ِءاَحَْنأ  ِّلُك  ِيف  ِمَالْـسِْإلا  َنيِدَو  ِقَحْلا  ّ َةَمِلَكَو  ّللا  ِهٰ َةَمِلَك  ِلْعَأ  َّمُھَّلَلا 
ِنْأَّشلا اَذٰھ  ِيف  اَنْمِدْخَتْـساَو   “Allahım! Din-i mübîn-i İslâm’ın dünyanın

dört bir yanında şehbal açmasını nasip eyle ve bizi de bu işte istihdam
buyur.” diye talepte bulunuruz. Çünkü o şerefli yolda hizmet etmek mahz-ı
şereftir ve Allah’a kurbetin en hızlı yoludur.

Ayrıca bilinmesi gerekir ki, hadis-i şerifte de ifade buyurulduğu üzere cihad
terk edildiği zaman vahyin bereketi kesilir. Öyle ki insanlar artık hak ve hakikat
adına ciddi bir şey söyleyemez hâle gelirler. Hatta teologların söyledikleri bile
laf u güzaftan, lafazanlıktan öteye geçmez olur. Bu açıdan da mü’minler i’lâ-yı
kelimetullah adına her zaman gayret içinde olmalı ve tabiî yaptıkları o şeyi sırf
Allah rızası için yapmalı, nefislerini asla işin içine katmamalıdırlar.

Hem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) beyanları içinde cihada denk
ikinci bir amel yoktur ve ona denk bir şey yapılamaz. Bu husus Ebû Hureyre
Hazretleri’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle anlatılmaktadır: “Allah
Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir gün şöyle bir soru sordular: ‘Ey
Allah’ın Resûlü! Allah yolunda yapılan cihada hangi amel denk olur?’
Buyurdular ki, ‘(Başka bir amelle) ona güç yetiremezsiniz.’ Soruyu soranlar
ikinci ve hatta üçüncü sefer tekrar sordular: Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve
sellem) her seferinde aynı cevabı verip: ‘(Bir başka amelle) ona güç
yetiremezsiniz.’ dedi ve sonra ş unu ilave etti: ‘Allah yolunda mücahede
edenin misali, mücahid cihaddan geri dönünceye kadar hiç ara vermeksizin



oruç tutan, namaz kılan ve Allah’ın âyetlerini okuyup duran kimse gibidir.’”2

Niyetin Enginliği
İşte yukarıda anlatılanlar muvacehesinde umumi mânâsıyla cihadı ele

aldığımızda, bu ümmetin seyahatinin daha ziyade cihada bağlandığını
görüyoruz. Öyleyse kendini irşad ve tebliğe adamış hakikat gönüllüleri de her
şeyden önce i’lâ-yı kelimetullah niyetiyle seyahat etmeli ve yolculuklarını Din-i
Mübîn’i anlatma gayesine bağlamalıdırlar. Bu noktada ِتاَّّیِنلِاب ُلاَمْع  َ ْألا اَمَِّنإ 

ىَٰون اَم  ٍئِرْما  ِّلُِكل  اـَم  ّ َ ِنإَو  “Ameller (başka değil) ancak niyetlere göredir;
herkesin niyeti ne ise eline geçecek odur.”3 hakikatini hatırlayabiliriz. İşte
insan bu sağlam niyetle yola çıkabilirse yapabildiği kadar cihad vazifesini
yapar; yapamadıklarını da Allah (celle celâluhu) o halis niyete bir karşılık
olarak yapmış gibi kabul buyurur. Evet, insanız ve aciz insanoğlunun her şeyi
bihakkın edaya gücü yetmeyebilir. Bu sebeple biz fiilen bazı boşluklar
bırakabiliriz. Fakat niyetimizi böyle temelden ve dipten alabilirsek Allah (celle
celâluhu) kerem ve lütfuyla bizim amelde bıraktığımız boşlukları niyetle
doldurur.

Zaten kulluğun temelinde de bu espri söz konusu değil midir? Meselâ diyelim
ki biz altmış sene yaşıyoruz. Bu altmış senenin bütününü ibadetle
geçiremiyoruz. Ömrümüzün bir hayli vakti uykuda ve çocukluk çağında
geçerken; bir kısmı da hastalıklarla geçiyor ve neticede biz Rabbimize karşı
kulluğumuzu hakkıyla ifa edemiyoruz. Fakat Allah (celle celâluhu) onu tamam
olarak kabul buyuruyor. Konuyla alâkalı bir başka misal olarak da şunu
söyleyebiliriz. Bir mü’min gece yatmaya hazırlanırken “Bir dinleneyim de
kalkıp sabah namazımı zinde olarak kılayım.” mülâhazasıyla uyursa
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) müjde dolu beyanları içinde onun
solukları bile tesbih olur. İşte bu, niyetle boşluk doldurma mevzuudur.

Şimdi asıl konumuza dönecek olursak eğer biz ta baştan i’lâ-yı kelimetullah
ve ruh u revani Muhammedî’nin şehbal açması adına sağlam bir niyetle yola
çıkar ve niyetimizi işin sonuna kadar koruyabilirsek, seyahat boyunca
boşluklarımız olsa, maksadımızı tam tasarlayıp canlandıramasak, onu kamil
mânâda tam temsil edemesek bile öyle inanıyor ve ümit ediyoruz ki Allah
(celle celâluhu) rahmetiyle boşluklarımızı dolduracaktır.

Bu arada yeri gelmişken içimizi Cenâb-ı Hakk’a karşı minnet ve şükran
hisleriyle dolduracak, konunun başka bir yönüne de dikkat çekmek istiyorum.
Diyelim ki, günümüzde bir mü’min İslâmiyet’in bir kere daha günün şartlarına,
konjonktüre göre anlatılması için bir yerden bir yere giderken ya doğrudan



doğruya birilerine bir şeyler anlatmak veya bir seminer vermek niyetiyle yola
çıktı. Şimdi böyle bir yolculuk cihad sayıldığından, yol boyu onun hareketleri,
benzini, emeği, enerjisi, yorgunluğu… bütün bunlar ahirette o kişinin sevap
kefesine konulur. Çünkü hadis-i şeriflerde de ifade buyrulduğu gibi Allah
yolunda cihad için kullanılan hayvanların tersi bile öbür dünyada terazinin
sevap kefesine konulacaktır.4 Bu sebeple böyle bir mü’min ötede (Allahu
a’lem) şu sürprizlerle karşılanacaktır: Bir; sen orada hakkı söyleyip hakikate
tercüman oldun. İki; tavır ve davranışlarınla yani temsilinle de bunu anlattın.
Üç; onca sıkıntı çekerek oraya ulaştın. Dört; seyahat için bunca masrafa girdin.
Beş; bu iş için vaktini ayırdın… Şimdi bütün bunların hepsi ötede bir araya
getirilip toplanır ve o insana denilir ki; “Sen bir değil, beş defa, on defa cihad
ettin.”

Müsaade ederseniz, “seyahate niyet” mevzuunu burada noktalayıp seyahat
âdâbıyla alâkalı önemli gördüğüm başka bir hususa geçmek istiyorum.

Yolculukta Dua ve Evrâd u Ezkâr
Sünnet-i seniyyeye bakıldığında, yolculuğa çıkış anından bineğe oturulduğu

esnaya, gidilen beldenin görüldüğü andan o beldeye giriş vaktine, dönüş
yolundan aile fertlerinin yanına ulaşıldığı ana kadar yolculuğun âdeta her
karesinin dualarla dolu dolu geçirildiğini görüyoruz. Meselâ sahih kaynaklarda
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm Efendimiz’in (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) bir
sefere çıkarken biniti üzerine oturunca önce üç defa tekbir getirdiği, sonra şu
âyeti okuyup şöyle dua ettiği rivayet edilmektedir:

﴿ اَّنِبَر ىِٰلإ  اَِّنإَو   َنـِینِرْقُم ُهـَل  اَّنُك  اـَمَو  اَذـٰـھ  اـََنل  َرَّخـَـس  يِذَّلا  َناـَحْبُس 
ِلَمَعْلا َنِمَو  ىٰوْقَّتلاَو ، َّرِبْلا  اَذٰـھ  َانِرَفَـس  يف  َكَُلأَْسن  اَِّنإ  ّلَلا  َّمُھٰ َنوُِبلَقْنَُمل ﴾

َتَْنأ ّلَلا  َّمُھٰ ُهَدْـعُب ، اَّنَع  ِوْطاَو  اَذٰـھ  َانَرَفَـس  اـَنَْیلَع  ِْنّوَھ  ّلَلا  َّمُھٰ .ىٰـضَْرت  اـَم 
ْنِم َكـِب  ُذوُـعَأ  ِيِّنإ  ّلَلا  َّمُـھٰ .ِلْـھَْألا  ِيف  ُةـَفِیلَخْلاَو  ِرَفَّسلا ، ِيف  ُبـِحاَّصلا 

َِدلَوْلاَو ِلْھَْألاَو  ِلاَمْلا  ِيف  َِبلَقْنُمْلا  ِءوُسَو  َِرظْنَمْلا ، ِةـَبٰاَكَو  ِرَفَّسلا ، ِءاـَثْعَو 
“Bunları bizim hizmetimize veren Cenâb-ı Hakk’ı tesbih ve takdis ederiz; O
yüceler yücesidir, her türlü eksiklikten münezzehtir. Allah lütfetmeseydi biz
buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz sonunda Rabbimize döneceğiz.5

Allahım, bu yolculuğumuzda Senden her türlü iyilik, hayır, takva ve hoşnut
olacağın ameller istiyoruz. Allahım, bu seyahatimizde bize kolaylıklar ihsan
eyle, mesafeleri bize yaklaştır. Allahım yolculuk boyunca bizim sahibimiz,
arkada kalan çoluk çocuğumuzu da görüp gözeten Sensin. Allahım,
yolculuğun meşakkatinden, tasalı, kederli, kırık dökük, morali bozuk ve
buruk bir duruma düşmekten, mal, aile ve çoluk çocuğun kötü bir duruma



maruz kalmasından Sana sığınırım.”6

Sahabe efendilerimizin (radıyallâhu anhüm ecmain) ne güzel hâlleri vardır.
Meselâ onlar sefer esnasında aşk, heyecan ve coşku içerisinde tekbirat u
tesbihatta bulunur, gürül gürül dua ederlerdi. Öyle ki İnsanlığın İftihar Tablosu
(sallallâhu aleyhi ve sellem) “Esamm u gaibe seslenmiyorsunuz. Allah her
şeyi duyuyor.”7 buyurarak onların içlerinden kopup gelen o gürül gürül edayı
tadil etme lüzumu duyuyordu. Evet onlar, gidecekleri yere sürekli Allah’ı
anarak gidiyor; tesbihat, tahmidat, tekbiratla âdeta kanatlanıyor ve böylece
gafletten uzak bir hayat yaşıyorlardı.

İşte sahabe efendilerimizin bu hâlinin, bugün de aynı şekilde hayata
taşınması, hayata hayat kılınması gerektiğini düşünüyorum. Biz de herhangi bir
vasıtaya bindiğimizde Efendiler Efendisi’nin yaptığı duaları yaparak
gideceğimiz yere gidelim ve seyahatimizi gafletten uzak bir şekilde
gerçekleştirmeye çalışalım.

Yolculuk esnasında musibetlerden korunmak ve seyahati bereketlendirmek
için daha başka dualar da okunabilir. Meselâ, her ne kadar me’suratta yeri
olmasa da, Âyete’l-Kürsi belalardan korunma adına çok önemli mânevî bir zırh
olarak görülmüştür. Ezcümle, bir hak dostundan vasıtaya binince yedi defa
Âyete’l-Kürsi’nin okunması gerektiğini duymuştum.

Ayrıca üzerinize aldığınız, disiplin olarak benimsediğiniz bir evrâd u
ezkârınız varsa yolculuk süresince onu da okuyabilirsiniz. Bununla, temeli dinin
kaynaklarında olup doğrudan doğruya Vâzı-ı Şeriat tarafından vaz’edilmeyen
meseleleri kastediyoruz. Meselâ, َي اۤ ِيِبَّنلا  ّ َىلَع  َنوُّلـَصُي  ُهَتَِكئَۤـالَمَو  ّللا  َهٰ َِّنإ 

اًمِیلَْـست اوُّمِلَـسَو  ِهَْیلَع  اوُّلـَص  اوـُنَمٰا  َنيِذَّلا  اـَھَُّيأ   “Muhakkak ki Allah ve
melekleri Peygambere hep salât (rahmet ve senâ) ederler. Ey iman edenler!
Siz de ona salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin.”8 âyet-i kerimesinde
emredilen salât ü selâmın temeli dinde vardır. Ama bazen meselâ Salât-ı
Tefriciye’yi okuyarak da Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) salât u
selâm getirebilirsiniz. Gideceğiniz yere kadar bin, gelirken de bin tane okur;
başka bir sefer daha bu şekilde yapar ve kendi kendinize 4444 rakamını
tamamlayabilirsiniz. Aynı şekilde yolda İbn Beşiş’in salât u selâmını;
Delâilü’n-nur veya Delâilü’l-hayrat’ta geçen salât ü selâmları okuyabilirsiniz.
Veya ümmet-i Muhammed’in fütuhata ermesi, insanların fevc fevc İslâm’a
dehalet etmeleri için üzerinize bir vird olarak aldığınız Nasr sûresini, icabında
ebcedini de bulup o ebcede muvafık bir şekilde gelip giderken okursunuz ve
bütün bunları yapmak suretiyle gevezelik etme durumuna düşmekten kurtulmuş
olursunuz.



Seyahat esnasında gevezeliğe düşmemek için yapabileceğimiz amelin
serhaddi, açıp bir ilahi dinlemektir zannediyorum. Evet, dünyevî-uhrevî bir
faydası olmayan, hizmete müteallik bulunmayan bir mevzuu konuşma veya
Kur’ân ya da ilahi olmayan bir şeyler dinlemek suretiyle zihni meşgul etme –hiç
kimse gönül koymasın– müsaadenizle ben bunların hepsine gevezelik der
geçerim. Çünkü eğer Allah’ın adını gönüllere duyurma gibi yüce bir gaye için
yola çıkmışsak o yolun bu şekilde tenvir edilmesi, nurlandırılması lazım. Yol
bu suretle tenvir edilirken biz de tenevvür etmiş olacağız ve bu durum bizim
mahiyetimize, heykelimize aksedecek. Ne biliyoruz belki de Allah (celle
celâluhu) gittiğimiz yerde müessir olmayı bu ruhla seyahat etmemize
bağlamıştır.

İşin Ruhunu Muhafaza ve Laubaliliğe Girmeme
Hizmete giderken laubaliliğe girmemek, işin ruhunu muhafaza adına

hakikaten çok ehemmiyet arzetmektedir. Bazen tabiatı icabı ciddiyet ve
konsantrasyon gerektiren bu türlü olumlu faaliyet ve hizmetlerde bile laubalilik
olabilir. Meselâ rehavete kendinizi salar, küstahlık sayılabilecek bir edayla
koltuğunuza yayılır, öyle bir ruh hâliyle gaza basar, bu arada bir de nefis ve
hevaya hitap eden bir şeyler açıp dinlemeye durursanız –hafizanallah– kendi
ruhunuzu öldürmüş olursunuz. Bu şekilde yapılırsa tenbih mahiyetinde –Allah
korusun– başımıza bir gaile de gelebilir; gelebilir ve itab mahiyetinde şöyle bir
hitaba maruz kalabiliriz: “Allah’ı, Peygamberi anlatmaya giderken böyle yüce
ve kudsî bir işin bir mukaddimesi olması gerekmez mi?”

Öyleyse irşad ve tebliğ gibi ulvî bir vazifenin tabanını sağlam kurmalı ve
onu iyi bir blokaj üzerine bina etmeliyiz. “Allahım beni nefsim hesabına
konuşturma, kendimi anlatma adına gevezelik yaptırma!” diyerek ciddi bir nefis
muhasebe ve murâkabesiyle, yüreğimiz tir tir titreyerek gideceğimiz yere
gitmeliyiz. Bir kez daha ifade edeyim ki, o yolda dolmamız, şarj olmamız lazım
ki, gittiğimiz yerde de irşad adına boşalıp hak ve hakikat adına deşarj
olabilelim.

Seyahat esnasında dikkat etmemiz gereken önemli bir diğer husus da imkân
elverdiği ölçüde arabaların içinde diyeceğimiz, edeceğimiz şeylerin
müzakeresini yapmaktır. Meselâ gidilecek yerin kültür ortamı müzakere
edilebilir. Çünkü gideceğimiz yerde muhatap olacağımız insanlar netice
itibarıyla o kültür ortamının çocuklarıdır. “Acaba onlara neyi anlatmalı,
nereden başlamalı, neyi, nasıl sunmalı?” vb. hususların müzakeresi yapılabilir.
Böylece oraya hazırlıklı ve donanımlı gitmiş oluruz.



Sözün özü, yukarıda sayılan hususlara riayet edebildiğimiz ölçüde bir
taraftan Rabbimizle sımsıkı irtibat hâlinde, O’nunla münasebetlerimizde
donanımlı bir şekilde varacağımız yere varmış; diğer taraftan da şeytanın
nüfuzuna açık olan bütün menfezleri kapatmış bir hâlde ulaşacağımız yere
ulaşmış oluruz. Öyle ki hayalimize bile gelebilecek laubalilik ve mâlâyaniyata
karşı kat’î kararlı ve ciddi durarak yabancı şeylerin zihnimize girmesine
meydan vermez, “Beyhude yorulma kapılar sürmelidir.” der ve sürgü üstüne
sürgü süreriz. Böyle yaparız/böyle yapılması gerekir; çünkü garazdan ve
nefsanîlikten uzak kalma bu yolun mütemmim unsurlarındandır.
1 Ebû Dâvûd, cihâd 6; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/168, 183.
2 Buhârî, cihâd 2; Müslim, imâret 110.
3 Buhârî, bed’ü’l-vahy 1; Müslim, imâret 155.
4 Buhârî, cihâd 45; Nesâî, hayl 11.
5 Zuhruf sûresi, 43/13,14.
6 Müslim, hac 425. Ayrıca bkz.: Ebû Dâvûd, cihâd 72.
7 Buhârî, cihâd 131, meğâzî 38, daavât 50, 67; Müslim, zikir 44-45.
8 Ahzâb sûresi, 33/56.



Millet Sevgisi
Soru: Milletimizi niçin sevmeliyiz? Aşk derecesindeki millet sevgisinin

hakikatini ve insana yüklediği misyonu izah eder misiniz?
Cevap: Öncelikle şunu ifade edeyim ki, ben milletimi, şahs-ı mânevî

itibarıyla seviyorum. Yoksa her millette olduğu gibi milletimizin içinde de hak,
hukuk ve insanlık açısından müzahraf sayacağımız kişiler olabilir. Ancak genel
itibarıyla ruh ve mânâ köklerine sımsıkı bağlı olan milletimizi nazar-ı itibara
aldığımızda bu kişilerin azınlıkta kaldığı bir vakıadır.

Hadis diye de rivayet edilen güzel bir sözde, ِناـَميِْإلا َنِم  َِنطَوـْلا  ُّبُح 
“Vatan sevgisi imandandır.” 1 denilir. Bu sözü biz, “millet sevgisi
imandandır.” şeklinde de ifade edebiliriz. Nitekim asırlarca din-i mübîn-i
İslâm’ın bayraktarlığını yapmış aziz milletimiz, şanlı mazimizde çok defa tarih-
i beşerin seyrini değiştirmiş, insanlığa pek çok hizmetlerde bulunmuştur. Biz,
milletimizi iftihar hisleri içinde işte bundan dolayı severiz.

Şüphesiz ki milletimiz çok başarılı işler yapmıştır. Gerçi başarı dendiğinde
günümüzde genellikle pozitif ilerlemeler ve teknolojik gelişmeler akla geliyor.
Hâlbuki mücerret ilim ve teknoloji, insanlığın problemlerini çözme ve onun
mutluluk ve huzurunu temin adına her şey demek değildir. Hatta ahlâk ve
faziletten mahrum, içtimaî sorumluluk şuurundan yoksun bulunan ilmî keşif ve
teknolojik gelişmelerin, bencil ve menfaatperest kişilerin elinde beşer için
birer âfet ve felakete dönüştüğü inkâr edilemez bir realitedir. Bu sebeple
bizim, “Milletimiz çok başarılı işler yapmıştır.” derken kastımız, ecdadımızın
bütün insanlığa insanî ve ahlâkî değerler kazandırması, o müthiş idare etme
kabiliyet ve siyaseti açısından etrafına adalet dağıtmasıdır. İşte biz milletimize
bu yönleri itibarıyla alâka duyar, hatta onu bazen aşk derecesinde severiz.

Fakat bütün bu sevmelerin, şimdi mazide kalmış o insanlara bir yararının
olup olmadığını da bilemeyeceğim. Belki bu iyiliklerini hatırlatma, onları
hayırla yâd etmeye vesile olur. “Atalarımıza Allah rahmet etsin! Bize iyi bir
Türkiye bırakmışlar. Ancak onun çehresini biz kirletmişiz, şimdi bize düşen
onun ufkunu yeniden aydınlatmaktır.” deriz ve bu yönüyle bir mânâsı olur.
Esasında böylesine sağlam ruh kökleri üzerinde gelişmiş milletimize karşı bir
alâka ve sevgi duyuyor ve hele bunun aşk derecesinde olduğunu iddia ediyorsak
o zaman o mâşuka karşı yapılması gerekli olan vazifeleri yerine getirmemiz
gerekir. İşte bizim için asıl önemli olan husus da budur.

“Eğer Muhabbetinde Sadık isen…”



Meselâ milletimizin bir dönem devletler muvazenesinde eda ettiği tarihî
misyonu, hiç olmazsa kendi bölgesinde yeniden ifa etmesi, hatta dünya üzerinde
önemli bir muvazene unsuru hâline gelmesi bizim için çok önemlidir. Çünkü
onun ruhunda, atalarından tevârüs ettiği bir adalet düşüncesi, istikamet anlayışı
ve şefkat telakkisi vardır. Hem o bölge halkının hem de kendi insanımızın
huzuru için buna ihtiyaç olduğu aşikârdır. Dolayısıyla milletimizin değerleriyle
bir kez daha doğrulup dirilmesini, kendi ruhunun heykelini yeniden ikame
etmesini şiddetle arzu ederiz. Bence içimizdeki sevgi bu istikamette tecellî
etmeli. Aslında bunun bir mahmili de vardır. Rabiatü’l-Adeviyye, sevginin
hakikatini ifade ederken şöyle der:

ُعيَِدب ِلاَعِفْلا  ِيف  يِرْمََعل  اَذٰھ  ُهَّبُح ُرِھْظُت  َتْنَأَو  َهٰلِْإلا  يِصَْعت 

ُعیِطُم ُّبِحُي  ْنَِمل  َّبِحُمْلا  َِّنإ  ُهَتَْعطََأل اًقِداَص  َكُّبُح  َناَك  َْول 

Yani, “Allah’a isyan ediyor, sonra da muhabbet izharında bulunuyor,
seviyorum diyorsun. Hayatıma yemin olsun ki yapılan işler arasında bunun
kadar tuhaf ve çarpık bir şey yoktur. Eğer muhabbetinde sâdık olsaydın O’na
itaat ederdin; çünkü seven sevdiğine itaat eder.”2

Benzer mülâhazayı Üstad Hazretleri’nin, Resûl-i Ekrem’e (sallallâhu aleyhi
ve sellem) itaat ve bağlılık hususundaki yaklaşımında da görebiliriz. Şöyle ki o,
bir yerde, mümkün olsa sevdiğimiz o Zât’a şeklimiz, konuşma tarzımız, hatta
ses tonumuzla benzemeye çalışır, O’nun gibi giyinmek, konuşmak ve yürümek
için gayret sarf ederiz,3 demektedir.

Evet, Allah’a karşı sevgi itaatle, Resûlullah’a karşı sevgi de O’nun sünnetine
harfiyen ittiba ile kendisini ortaya koyar. Şimdi Allah ve Resûlü’nü sevdiğini
iddia eden bir kimse, eğer Allah ve Resûlü’nün mesajlarını dünyanın dört bir
yanına götürme, neşretme ve herkese duyurma mevzuunda ahesterevlik ediyorsa
onun bu sözü yalan demektir. Aynen bunun gibi, milletini sevdiğini iddia eden
bir kimse, onun ayakları üzerinde doğrulması, kendi olarak yeniden dirilmesi
ve ruhunun âbidesini ikame etmesi istikametinde herhangi bir cehd ve gayret
ortaya koymuyorsa, bu sözüyle o da yalan söylüyor demektir.

Meselenin üzerinde durulması gereken bir diğer yönü de şudur: Milletini
sevdiğini iddia eden bir kimse, milletinin değerlerini dünyaya tanıtma ve o
değerlerin insanlık için hakikaten lüzumlu olduğuna başkalarına da inandırma
gayreti içinde olmalıdır. Yoksa bu millet inanılmayan, kendisine itibar
edilmeyen bir millet olarak kabul ediliyorsa süpürge gibi kapının arkasına
atılır ve onun tarihten tevârüs ettiği değerlerden insanlık istifade edemez. Öyle
ise bir taraftan milletimizi kendi değerleriyle ikame ederken, diğer taraftan da



onu tarih boyu var eden değerlerle bütün dünyaya anlatmak gerekir.
Bir karınca, kendi ihsaslarıyla bir mermerin içinde bal olduğunu bilse, o

mevzudaki hırsı, azmi ve kararlığıyla o mermerin etrafında dolaşır durur, bir
yolunu bulup o bala ulaşmaya çalışır. Burada karınca, kuyuya düşüp de
kurtulma azim ve gayretinde olmayan bir insan gibi, “Biri gelsin de ip salsın, o
ipe sarılıp çıkayım” diye düşünmez. Varsa pençelerini, ayaklarını, tırnaklarını
kullanır. Elleri zincirle bağlı olsa, ağzıyla ayaklarını basacak bir yer yapar.
Hâsılı elli türlü ve elli alternatifli yolla oradan mutlaka çıkmaya çalışır.

Şimdi bize düşen şey de, eğer bir doğru yola Allah’ın lütfuyla getirilip
konmuşsak, o yolda karşımıza elli bin türlü engel ve mânia çıksa da her şeye
rağmen bütün engelleri aşıp Allah’ın izni ve keremiyle yolumuza daha hızlıca
devam etmeye çalışmaktır. Bence işte gerçek millet sevgisi budur.

Mefkûre Delileri
Bu hâle gelmiş bir insanın uykuları kaçabilir, bazen evinin yolunu unutabilir,

çocuğuna “senin ismin neydi?” diye sorabilir. Çünkü insan bir mevzua ne kadar
cinnet derecesinde düşkünlük gösterirse, başka meselelere karşı o kadar lakayt
kalır. Evet, bir meseleye konsantre olmuş bir insan, çok iyi bildiği meselelerde
bile bazen âdeta nisyan yaşar. Dalgındır o insan ama kendi meselesinde dalgın
değil, dalgıçtır.

Zaten asıl mesele, ulvî bir düşüncenin, yüce bir mefkûrenin dalgıcı
olabilmektir. Elli defa dalmamıza rağmen elimize bir şey geçmese de “bir
cevher bulur, bir mercan adasına ulaşabiliriz” deyip yeniden bir kere daha, bir
kere daha dalmak… Elbette ki dalgıçlığın boğulma, çıkamama, zararlı şeylerle
karşılaşma gibi riskleri de vardır. Ama mefkûrenin dalgıcı olma mevzuuna
gelince, o, netice itibarıyla muhakkak hayır getirir. Muhakkak hayır ise
muhtemel tehlikelerden dolayı terk edilemez. Buna göre Allah’a kulluğun;
hicret gibi, hasret, hicran ve dâussıla gibi, eza ve cefalara maruz kalmak gibi
muhtemel sıkıntıları vardır ama bunun karşısında muhakkak Cennet vardır.
Onlar muhtemel, Cennet ise muhakkaktır. Nitekim bu espriye bağlı olarak
Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: ْمُھَـسُفَْنا َِنینِمْؤُم  ْلا َنـِم  ىٰرَتـْـشا  ّللا  َهـٰ َّن  ِإ

َةَّنَجْلا ُمـَُـھل  ََّناـِب  ْمَُھلاَوَْـماَو   “Allah, karşılık olarak Cennet’i verip
mü’minlerden canlarını ve mallarını satın almıştır.”4 Cennet O’nun olduğu
gibi senin malın, canın, nefsin, evlad u iyalin de O’nundur. Bütün bunlar, insana
emanet olarak verilmiştir. Allah (celle celâluhu), bu âyette, tabiri caizse
yumuşak bir pazarlıkla “Benim sana verdiğim emanetleri Bana yeniden iade et.
Bunun karşılığında sana ebedî Cennet, ebedî saadet vereceğim.” buyurmaktadır.



Aynı zamanda burada bir tenezzül dalga boyu da vardır. Allah, doğrudan
doğruya insanı muhatap alıp onunla konuşmakta, “Siz onu Bana verin, Ben de
bunu size vereyim.” diyerek bir mukavele teklifinde bulunmaktadır. Bunlar,
ilâhî kelam açısından tenezzül dalga boylu tecellîlerdir.

Aynen öyle de bana göre, “Milletimi burnumun kemikleri sızlarcasına
seviyorum.” sözü ancak onun yolunda can dâhil her şeyini vermeye âmâde
olmakla doğrulanabilir. Milletini seven bir insan, otururken, kalkarken,
yatarken vs. hayatın her karesinde onu düşünmelidir. Meselâ bir insan, gece
yarısı kalkıp bir fikir vermek suretiyle insanları milleti hesabına harekete
geçirecek ölçüde bu meselenin derdiyle kıvranıyorsa, bence o insanın vatan ve
milletine karşı sevgisi var demektir. Diğeri kuru bir iddiadan öteye
geçmeyecektir.

Milletimize Güven ve Diriliş Ümidi
Tarihte eda ettiği misyonlar açısından bakınca içinde neşet ettiğimiz bu

millete güvenmemiz gerektiği kanaatindeyim. Elbette ki bu, Allah’a güvenme,
Allah’a dayanma, Allah’a itimat etme mânâsında bir güvenme değildir. Peki
öyleyse milletimize niçin güvenmemiz gerekir? Çünkü bu aziz millet tarihte
hiçbir zaman uzun boylu esaret altında kalmamıştır, böyle bir zillete boyun
eğmemiştir. Bu demektir ki, o, bundan sonra da, sonsuza kadar bir
dejenerasyona katlanmaz, boyun eğmez. Meselâ Çanakkale’de kırılıp
dökülmüş, cenazeleriyle düşmanın önüne atılmış, o ifritten kuvveti ölümüyle
önlemiş ama asla teslim olmamıştır. Zira bir Batılının ifadesiyle, her milletin
müdafaadan ümidi kesildiği anda bu milletin taarruzu başlamaktadır. Gerçekten
de öyledir. Milletimiz, Millî Mücadele’yle işgal güçlerinin hakkından gelmiş
ve ülkeyi düşmandan temizlemiştir. Evet o, hiçbir zaman esarete tahammül
etmemiş ve başkasının esareti altında yaşamaktansa “Ya devlet başa ya kuzgun
leşe” felsefesiyle hareket etmiştir. Bence işte bu karakterde olan bir millete
güvenilmelidir.

Ayrıca şu husus da asla unutulmamalıdır ki, İslâm dünyasında Türkiye’nin
maruz kaldığı bombardımana başka hiçbir ülke maruz kalmamıştır. Bomba
burada patlamış ve onun “yakma, kurutma, arkadan hastalık bırakma” gibi en
müthiş alfa tesirleri de burada kendini hissettirmiştir. Diğerleri beta veya gama
şualarından ne kadar müteessir olmuşlarsa, işte o ölçüde tesir altında
kalmışlardır. Evet, esas mağduriyeti bizim milletimiz yaşamış ama buna rağmen
o asla öldürülememiştir. Bakın hâlâ milletimizin önünü kesmek istiyorlar, ama
o başka türlü bir dirilme yolu buluyor ve yine diriliyor.



Akla-Mantığa Dayalı Kolektif Şuur
Şimdi topyekün bir millet olarak böyle bir “ba’sü ba’del mevt”  heyecanı,

bir diriliş humması yaşıyor isek bence bu noktada kolektif şuur meselesi
üzerinde hassasiyetle durmamız gerekir. Evet, bu süreçte millet fertleri olarak
bizler, birbirimize karşı tam bir güven ve itimad içinde, “beraber olalım,
beraber çalışalım, fikir üretelim, teâti-i efkârla, beyin fırtınasıyla
meselelerimizi çözelim” anlayışı içinde olmalıyız. Ama temelde o kolektif şuur
meselesi bence bir iradenin ürünü olmalı, akla dayanmalı ve bu mevzudaki
gayretle semere arasındaki münasebet de çok iyi kavranmalı ki o meselenin
devam ve temadisi olsun. Mevzu böyle sağlam esaslar üzerine bina edilirse
yanılma da olmaz. İnsan, akıl ve iradesiyle kolektif şuuru gerçekleştirebilirse,
yani çağrısını akla, mantığa ve iradeye dayandırabilirse, o, bilgiye dayanmış
olur ve kalıcılık vaad eder. Hâlbuki sadece görenek ve geleneklerle dem ve
damarımıza işlemiş bir ahlâk ve kültür, ciddi bir saik karşısında dağılabilir.
Ama akıl, mantık ve muhakeme ile işin mebde ve münteha arasındaki
münasebeti nazar-ı itibara alınarak mesele değerlendirildiğinde atılan adımlar
da kalıcı ve uzun soluklu olur. Tıpkı yatırımını ticaretin kanun ve kurallarına
göre yapan bir tüccar gibi. Yaptığı yatırım ona ne zaman döner, nasıl ürünler
alınır belli değildir. Hatta yatırımlar karşısında hiçbir şey almamak da ihtimal
dâhilindedir. Fakat esbab-ı âdiye içinde çalışılır ve gayret edilirse, Allah’ın
izniyle o cehd ve emeğin karşılığı alınır. Çünkü hesaplar ona göre planlanmış,
ona göre yatırım yapılmıştır.

Bu sebeple bana göre bütün bir toplum olarak dirilişe yürüdüğümüz şu
günlerde, kolektif şuur da akıl, mantık, muhakeme ve insan iradesine
dayandırılıp her alanda müşterek hareket sağlanmalıdır. Ayrıca ilim alanındaki
keşif ve tespitler de kullanılarak milletimizin terakkisi ve din-i mübîn-i İslâm’ı
i’lâ için yol-yöntem daha işlek, daha hızlı hâle getirilmelidir. İşte ancak böylesi
bir kolektif şuurla yürüdüğümüz yollar şehrah hâline gelir ki, tabiî bu da oturup
konuşmaya, meşverete ve beyin fırtınasına bağlıdır.

Hâsılı, milletini gerçekten seven bir insan, onun yeniden kendi değerleriyle
dirilmesi adına sürekli bir cehd ve gayret içerisinde bulunmalı ve aynı zamanda
bu millî-mânevî değerleri bütün dünyaya duyurma aşk ve heyecanı içinde
olmalıdır.
1 Bkz.: es-Sağânî, el-Mevzûât s.53; es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene s.297.
2 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/386; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  69/118.
3 Bediüzzaman, Lem’alar s.64 (On Birinci Lem’a, Birinci Nükte).
4 Tevbe sûresi, 9/111.



Nefsin Sorgulanması
Soru: Kur’ân-ı Kerim’de geçen, “Hayır hayır, kasem ederim sürekli

kendini kınayan o nefse!”1 âyet-i kerimesi ışığında nefsi sorgulayıp hesaba
çekme meselesini nasıl anlamalıyız?

Cevap: “Sürekli kendini kınayan nefis.” şeklinde mânâsını tavzih etmeye
çalıştığımız nefs-i levvame, nefsin, nefs-i emmare mertebesinden sıçrayıp bir
üst makama yükseldiği yerdir. Bu sebeple isterseniz öncelikle nefs-i emmare
üzerinde kısaca duralım.

Nefs-i emmare, insana kötü ve çirkin şeyleri emreden ve yapılan bu
fenalıklar karşısında herhangi bir rahatsızlık duymayan nefistir. İnsanın tabiat
ve cismaniyeti eğer bir terbiye, tezkiye görmezse, ruhen terakki yoluna girip
kalb tasfiyesinde bulunmazsa, Üstad’ın tabiriyle cismaniyetten çıkıp,
hayvaniyeti bırakıp kalb ve ruhun derece-i hayatına yükselmezse,2 o nefis,
insana sürekli kötülükleri emreder, fenalıklara yönlendirir ve boynuna bir ip
takıp onu istediği yerde otlatır. Hâlbuki insan ipi boynunda istediği yerde
otlamak üzere dünyaya gönderilmiş bir varlık değildir. Zira yaratılış gayeleri
doğrultusunda o işi yapacak başka bir sürü mahlûk zaten yeryüzünde mevcut
bulunmaktadır. İnsan ise yaratılmışların en şereflisi olarak Cenâb-ı Hakk’a
muhatap olabilecek en mükemmel bir surette, iç-dış donanımıyla en güzel bir
kıvamda yaratılmıştır. Şimdi insan bütün bu mazhariyetlere rağmen ipi
boynunda bir mahlûk gibi hayatını yaşayacak olursa ُّلـََضأ ْمُھ  ْلَب  ِماَعْنَْألاَك 
“Hâsılı onlar hayvanlar gibi, hatta onlardan da şaşkındırlar.” 3 tokadını yer
ve seviyesinin çok altına düşmüş olur.

İşte herhangi bir terbiye ve tezkiye görmemiş, sadece hayvanî ve cismanî
arzularını yaşayan böyle bir nefsin bir üst mertebesi, nefs-i levvame
mertebesidir. Bu mertebedeki insan salih amel yolunda bulunmakla beraber, yer
yer hata ve günahlara girer, düşmeler, sürçmeler yaşar. Tevbe sûresinde ifade
buyrulduğu gibi, iyilik yapar ancak bunun yanında fenalık da yapar; kimi zaman
hatalar gelir sevapların çehresini karartır; kimi zaman da güzellikleri
çirkinlikler takip eder. Fakat bu mertebedeki bir insan hata ve günahlar
karşısında hemen tevbe ve istiğfara yönelir. Kötü bir şey yapmaya
niyetlendiğinde veya ona doğru azm ü kastta bulunduğunda veyahut şöyle böyle
bir kötülük yapıp bir fenalığın içine düştüğünde, hemen o fena duygu ve fena
davranışlardan sıyrılıp kendine gelir, istiğfara koşar ve Allah’a yönelir. Her
defasında; ya ِيل ْرِفْغاَف  يـِسَْفن  ُتَْمَلظ  ّيِِنإ  ِبَر  ّ  “Ya Rabbî, ben kendime



yazık ettim, affeyle beni!”4; veya َنِم ُتْنُك  ّيِِنإ  ََكناَحْبُـس  َتَْنأ  َِّالإ  َهِٰـلإ  َۤـال 
َنیِِملاَّظلا  “Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih

ederim. Gerçekten ben kendime zulmedenlerden oldum.”5; veyahut da اَنَّبَر
َنيِرِساَخْلا َنِم  ََّننوُكََنل  اَنْمَحَْرتَو  اََنل  ْرِفَْغت  َْمل  ِْنإَو  اَنَسُفَْنأ  اَۤنَْمَلظ   “Ey bizim

Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Şayet Sen kusurumuzu örtüp, bize merhamet
buyurmazsan, en büyük kayba uğrayanlardan oluruz.”6 gibi mübarek
beyanlarla pişmanlığını seslendirip arınma kurnasına koşar. İşte bu, nefs-i
levvame mertebesidir.

Soruda zikredilen âyet-i kerimeden anlıyoruz ki Allah (celle celâluhu)
insanları böyle bir hâle imrendirme adına o mertebeye kasemde bulunuyor.
Burada istidradi olarak konuyla alâkalı şöyle bir tespitte bulunabiliriz.
Bilindiği üzere nefis, Kur’ân’ın bir kısım işaretlerine dayandırılarak yedi ayrı
mertebede ele alınmış ve nefs-i levvame biraz önce bahsedildiği gibi nefs-i
emmareden sonra ikinci mertebe olarak kabul edilmiştir. Şimdi eğer Kur’ân-ı
Kerim’de nefs-i levvame mertebesine kasemde bulunuluyorsa, denilebilir ki, bu
mertebenin üst mertebeleri kabul edilen nefs-i mülheme ve nefs-i mutmainneye
evleviyetle; nefs-i mutmainnenin iki kanadı sayılan nefs-i râziye ve nefs-i
marziyyeye de öncelikli olarak kasem edilmiş ve bu iki kanadın bir temadisi
kabul edilen veya sadece bir kısım tabiatlara açık bir ufuk olarak
değerlendirilen nefs-i sâfiye veya nefs-i zâkiyeye ise haydi haydi kasemde
bulunulmuş demektir. Zira ilâhî hitap ve ilâhî ifadede, çok defa, meselenin en
alt mertebeden ele alınmak suretiyle, bir açıdan daha üst mertebede bulunanları
da içine alacak şekilde bir üslûbun tercih buyrulduğunu görüyoruz.

Ayrıca üzerinde durulabilir ancak asıl konumuz olmadığından sadece işaret
nev’inden bir hususa daha temas edip geçmek istiyorum: Şöyle ki, mevzuumuz
olan âyet-i kerimenin öncesinde kıyamete yemin ediliyor; devamında ise

ُهَمَاظِع َعَمَْجن  ْنََّلأ  ُناَـسْنِْإلا  ُبَسْحََيأ   “İnsan zannediyor mu ki ölümünden
sonra Biz kemiklerini toplayıp onu diriltmeyeceğiz?”7 buyruluyor. Yani insan
zannediyor mu ki, bir zaman dünyada onun varlığını meydana getiren biz, daha
sonra onun kemiklerini, parçacıklarını, vücudunun uzuvlarını; molekül, atom,
elektron, proton, nötron ve partiküllerini yeniden bir araya getiremeyecek, bir
halk-ı cedidle, yeniden onu inşa edemeyeceğiz, deniyor. Öyle anlaşılıyor ki,
nefs-i levvame ile kıyamet gerçeği ve haşr ü neşir akidesi arasında ciddi bir
münasebet söz konusu. Zira görüldüğü üzere haşr ü neşirle alâkalı böyle bir
meselede en büyük teminatçı ve en inandırıcı Zât olan Allah (celle celâluhu)
nefs-i levvameye kasem ederek bu iman hakikatini ifade buyuruyor. İşte âyetler
arasındaki bu münasebetten şöyle bir işaret sezebiliriz: Nefs-i levvame



mertebesindeki bir insan, kıyamet ve haşir hakikatine inanma ufkunu yakalamış,
kalbinde o iman hakikatini duyup hissedebilecek bir seviyeye ulaşmış kişi
demektir.

İsterseniz bu kısacık işaretten sonra asıl konumuz olan nefs-i levvame
mevzuuna devam edelim:

En Güzel Ameller Karşısında Nefs-i Levvame
Nefs-i levvame mertebesi sadece yapılan kötülük ve günahlar karşısında

pişmanlıkla kıvranıp kendini levmetme, istiğfarda bulunma demek değildir; o,
aynı zamanda yapılan en güzel amelleri dahi yeterli bulmama, en güzel
davranışlarda bile bir bit yeniği olabileceği mülâhazasıyla yapıp ettiklerini
beğenmeme ruh hâlidir.

Mevzuu misallendirecek olursak, diyelim ki siz, bir yerde konuşurken daha
önceden bir ilk hesabınızın bulunmadığı, içinizde de enaniyet ve gurur adına
herhangi olumsuz bir düşüncenin olmadığını zannettiğiniz bir esnada çok güzel
bir söz söylediniz veya karşılaştığınız sürpriz bir soruya karşı Cenâb-ı Hakk’ın
inayetiyle ağzınızdan güzel, orijinal, kıyak bir cevap çıktı. Hafizanallah, o
esnada aklınızın köşesinden dahi “Galiba ben bunu iyi dedim.” gibi bir şey
geçerse şirk gayyasının kenarında bulunuyormuş gibi ürpermeli ve hemen o
esnada bir daha doğrulamayacağı şekilde nefsinizin başına bir balyoz
indirmelisiniz. İndirmeli ve kendi kendinize; “A be küstah! Ağız O’nun, dil
O’nun, dudak O’nun; akıl O’nun, mantık O’nun, muhakeme O’nun. Senin
söylemende esas söyleyen O, senin duyup hissetmende esas duyurup hissettiren
O. Senin idrakinde idrak ettiren, senin muhakemende muhakeme ettiren O.”
diyerek vakit geçirmeksizin nefsinizle hesaplaşmaya girişmelisiniz. Çünkü
hakkı hak sahibine vermek, hakperestliğin ifadesidir. Hâlbuki bu tür bir
düşünce başkasının mülkünü kendine mâl etmek suretiyle hakkı gasp etmek
demektir.

Misalleri çoğaltabiliriz. Meselâ vaaz kürsüsünde yırtılırcasına, avazın
çıktığı kadar “Allah!” deyip bağırdın. Ama acaba bu bağırış O’nun için miydi?
Eğer bu bağırış, tir tir titreyen yüreğinin, yaşaran gözlerinin gayriiradi ortaya
çıkan tabiî bir sonucu ise O’nun için olduğu söylenebilir. Yoksa Efendiler
Efendisi’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurduğu gibi “esamm u gaib”e8

yani duymayan, işitmeyen, uzakta bulunan bir zata seslenilmiyor ki.. O, içten içe
söylediklerimizi dahi duyuyor, biliyor. O hâlde bize “Neydi o bağırmalar-
çağırmalar, ses yükseltmeler?” demezler mi?

Şimdi meseleyi yukarıda zikrettiğimiz misallerde olduğu gibi iyi ve güzel



ameller yaparken dahi akla gelebilecek nefsanî bir dürtüden alın da –
hafizanallah– günümüzde çokça telaffuz edilen “Yarattım, yarattı, çok şahane
şeyler yaratıyor…” gibi, Hâlık-ı Kâinat’a meydan okuyormuşçasına
başkalarından lisanımıza intikal etmiş ve bize hiç yakışmayan elfazla değişik
şirklere girmeye kadar geniş bir sahada ele alıp değerlendirmemiz mümkündür.
Bu sebeple en küçüğünden en büyüğüne kadar, bu geniş alanda yapıp ettiği,
söyleyip ortaya koyduğu her mesele karşısında insanın belki de; ِفَْلا ُفَْلا 
ٍة َيـِصْعَم ِّلُك  ْنِمَو   ٍ َإطَخ ِّلـُك  ْنِمَو  ٍبْنَذ  ِّلُك  ْنِم  ّللا  َهـٰ ُرِفَْغت  َْسأ  “Binlerce,
binlerce estağfirullah! Her günah, her hata, her masiyetten dolayı; Allah’ın
sevip hoşnut olmadığı her şeyden dolayı istiğfar ediyorum.” demesi ve Allah’a
tevbede, inabede, evbede bulunması gerekir.

Peki niçin bu ölçüde hassas olunması gerekir?
Çünkü nefs-i emmare çok ayyardır. O, insanın hiç tahmin etmediği, ihtimal

vermediği noktalardan saldırır; sağdan-soldan, önden veya arkadan gelerek bir
şekilde, bir yolunu bulup onu vurmaya çalışır. Evet, nefs-i emmare, belli hikmet
ve maslahatlara binaen insan bünyesine ayrılmaz bir mekanizma hâlinde
yerleştirilen, şeytanın ilkaâtına açık bir santral gibidir. Şeytan onunla kendini
ifade eder. Onunla konuşur, onunla tesvîlât ve tezyinâtını yapar. Esasında
bilinmesi gerekir ki, şeytanın bu işleri insana herhangi bir fiili ikâ etmeye yani
zorla ona bir şey yaptırmaya kadir değildir. Ancak insan, gaflet, umursamazlık
veya başka bir saikle kendini şeytanın aldatma ve telkinlerine açık bırakırsa, o
zaman şeytan bazı şeyler yaptırtır ve o insanın ayağını kaydırır. Zira
kötülüklere açık mahiyetiyle âdemoğlunun kayması, düşmesi ve yüz üstü yere
kapaklanması bir açıdan çok kolaydır ve onu bu hâle düşürmek için ciddi bir
cehde ihtiyaç yoktur. Biraz önce ifade edildiği gibi belki iradesinin hakkını
vermemesi, dikkatli olmaması ve teyakkuzda bulunmaması onun bu duruma
düşmesi için yeter bir sebeptir. İşte bundan dolayı diyoruz ki, şeytan ve nefs-i
emmarenin insan üzerinde yapabildiği şey sadece tesvîlât ve tezyinâttan
ibarettir.

Öyleyse insanın her yerde, her zaman kendini kontrol etmesi; en güzel amel
ve davranışlarında bile bir hata, bir bit yeniği olabileceği mülâhazasını sürekli
taşıması gerekir.

Kendi Darlığının Kurbanı Darlıkzedeler
Bakın Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu mevzuda

yürekleri hoplatacak, kalbleri titretecek nasıl bir ikazda bulunuyor. O



buyuruyor ki; “Kıyamet günü aleyhinde karar verilecek ilk insan şehit (olarak
bilinen) kişidir. Bu insan Allah Teâlâ’nın huzuruna getirilir ve kendisine
verilebilecek nimetler gösterilir. O da onları tanır. Allah (celle celâluhu)
ona, ‘Bu nimetler için ne yaptın?’ diye sorar. O insan da, ‘Senin yolunda
şehit oluncaya kadar savaştım.’ der. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak: ‘Yalan
söylüyorsun! Sen, ne cesur, ne kahraman insan!’ desinler diye savaştın.
Dünyada senin için bunu söylediler, sen de mükâfatını aldın!’ buyurur. Sonra
emredilir, o şahıs yüz üstü süründürülerek Cehennem’e atılır.”9

Evet, görüldüğü üzere o şahıs cephede savaşırken öldü ancak encamı
itibarıyla Cehennem’e yuvarlandı. Çünkü o, meseleyi, Allah’ın rahmetinin
sonsuzluğu, ilâhî lütufların enginliğine göre değil de kendi darlığına bağlamıştı.

Aynı hadisin devamında Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem),
“desinler” diye ilim öğrenen-öğreten, “desinler” diye cömertlik izharında
bulunan kişiler için de aynı muamelenin söz konusu olacağını haber verir.10

Evet, ben burada dökülüp saçılır, cüzdanımı açıp içinde hiçbir şey
kalmayacak şekilde boşaltabilirim. Ama meseleyi “desinler”e bağlamış isem
öte tarafta bana: “Bütün bunları sen Allah için yapmadın. Halk sana ‘Ne
cömert, ne civanmert insan’ desinler diye yaptın ve dediler. Oysaki sen o
cüzdanını boşaltıp dağıttıklarınla, Cennet’i yedi tabakasıyla birlikte
peyleyebilir, bir rampaya binmiş gibi Firdevs’e fırlayabilirdin. Ama sen
nedense darlığı tercih ettin. Kendi idrak darlığına, istek darlığına ve dünyevi
görüş darlığına emanet ettin her şeyi. Bundan dolayı sen bir darlıkzedesin, bir
darlığın kurbanısın. Dolayısıyla Cennet’e liyakat hakkını selbettin.” denilir.

Aynı şekilde kürsülerde bangır bangır bağırır, yırtılır, gırtlak ağalığı
yaparsın. Allah’ı, peygamberi anlatır, sahabeden bahsedersin. O esnada
aklından geçse ki; “Yıllardır konuşup duruyor, anlatıyorum. Şu insanlar da
azıcık bana teveccüh etsin, beni dinlesinler. Niçin bu kadar vefasızlar, neden
beni dinlemiyorlar?” İşte bu, kazanma kuşağında kaybetme demektir. Çünkü o
mesele seni alâkadar etmez ki… Cenâb-ı Hak, Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) zatında bize, َّكِبَر ْنِم  َكَْیِلإ  َلِزْنُأ  اَۤـم  ّْغَِلب  ُلوُسَّرلا  اـَھَُّيأ  َي  اـۤ

ُهََتلاَـسِر َتْـغََّلب  اـَمَف  ْلـَعَْفت  ْمـَل  ِْنإَو   “Ey şanı yüce nebi! Allah’ın sana
gönderdiği mesajı tebliğ et. Şayet o mesajı tebliğ etmekten dûr olursan,
risaletini yerine getirmemiş olursun!”11 diye ikazda bulunmuyor mu? Ve yine;

ُءاََۤـشي ْنَم  يِدْـھَي  ّللا  َهٰ َِّنكٰلَو  َتـَْببَْحأ  ْنـَم  يِدَْـھت  َكَِّنإ َـال   “Sen istediğine
hidayet edemezsin. Allah kimi dilerse onu hidayet eder.”12 diye buyurmuyor
mu? O hâlde sen sadece bir vesile-i hidayetsin. Söylediklerini kabul ettirmek,
onun vicdanlarda mâkes bulmasını sağlamak ise Allah’a aittir. Şimdi “Neden



beni dinlemiyorlar, neden bana gelmiyorlar?” şeklinde düşündüğünde; sen
bunun için konuşmuş, bunun için ilmini satmış ve yaptıklarını teveccühe, halkın
nazarına ve onların iltifatlarına bağlamış olursun. Ve belki de niyetin
bulanıklığına göre, gittiğin yerde Acemlerin büyüklerine ayağa kalktığı gibi
sana kıyam edilsin, tebcil u taltifte bulunulsun, senin namından bahsedilsin,
gönüllerde bir yâd-ı cemil olasın diye o işi yapmış olursun. Eğer bir ömür boyu
kürsülerde vaaz ederken –hafizanallah– meseleyi bu tür bir mülâhazaya
bağlamış isen, sen mükâfatını burada aldın demektir. İsterseniz; ْمُتْبَھَْذأ

اَیْنُّدـلا ُمُِكتاَیَح  ِيف  ْمُِكتاَّبَِیط   “Tayyibatınızın mükâfatını; güzel söz, güzel
davranış, güzel işlerle dünyada aldınız. Ahiretin baki şeylerini dünyada yiyip
bitirdiniz.”13 âyet-i kerimesini bir de bu açıdan mülâhazaya alabilirsiniz.

Rıza Ufkuna Kilitli Bendeler
Demek ki ahirete ait ameller dünyevî herhangi bir ücret ve beklentiyle

berheva edilmemeli, her şey rıza-i ilâhîye bağlanmalıdır. Uhrevî ameller, “…
diyeyim, edeyim, yapayım, civanmertlik sergileyeyim, ölesiye koşayım;
koşayım da namımı duyurayım, başbakan olayım, cumhurbaşkanı olayım...” gibi
dünyevî arzu, heves ve beklentilere bağlanılırsa –hafizanallah– bütün kazançlar
dünyanın darlığı içinde yenilip bitirilmiş olur.

Hâlbuki bir mü’min olarak bizler, başlarımız Hak kapısının eşiğinde, sağa
sola bakmadan gözlerimiz kapının aralanmasında, ömrümüzü hep öyle
geçirmemiz, O’nun rızasına hep öyle kilitli kalmamız gerekir. Allah kapısında
böyle bir duruşa geçmiş insan zaten sağa sola bakmaz. Hatta zannediyorum
değil Mahbûb-u Hakikî’nin karasevdalısı inanmış gönüller, fâni bir mahbub
için dağları delmeye koyulmuş bir Ferhat, çöllere düşmüş bir Mecnun bile
sevgilisinin peşinden koşarken sağa sola bakmaz; bakmaz ve hep maşukunu
takip eder, attığı adımların izlerini koklar ve arkasından koşar. Hatta ona
ulaştığı zaman bile belki, onu görmez. İşte Mahbûb-u Hakikî’nin gerçek
karasevdalıları da, vuslat mevzuunda O’na kavuşma iştiyakıyla içten içe yanıp
tutuşsalar dahi “Sinelerimiz hicranla ocaklar gibi yansa, belki bazen elimizde
olmadan gözlerimizden yaşlar boşalsa yine de Senin yolunda olmak, Senin
yolunda ölüp ölüp dirilmek bizim için daha nefis geliyor.” derler. Çünkü bunlar
O’nun hakkı; kapıkulu, boynu tasmalı bendelerinin de vazifesidir. Evet, gözünü
rıza ufkuna dikmiş birisi için dünyevî hiçbir talep söz konusu
olamaz/olmamalıdır.

Söz buraya gelmişken antrparantez bir hususu arz etmek istiyorum. Hani
Alvar İmamı bir yerde: “El elden üzülmüş, yar elden gitmiş. Şu humeka-yı



zaman nanay oynarlar.” diyor. Şimdi günümüzde de bir kısım nanay oynayan
humeka-yı zaman var ki kalkmış; “Bu Müslümanlar dünya saltanatı, güç ve
iktidarı peşindeler.” gibi laflar ediyorlar.

Ben hayatımda –kusura bakmazsanız o kelime ile ifade edeceğim– bu kadar
ahmakça bir iddia ile karşılaşmadım. Allah aşkına, şimdiye kadar kaç defa
dedim ve yine diyorum; ben Allah’ın rızasına talibim ve O’ndan daha büyük bir
şey bilmiyor ve görmüyorum. O’nun rızası dışında başka bir şeye talip olmayı,
yüzümü O’ndan çevirip başka tarafa dönme addediyor, bunun adına “döneklik”
diyor ve böyle bir dönekliği de alçaklık sayıyorum. Ancak neylersin, Fuzûlî’nin
bir münasebetle, “Desem ol bîvefa bilmem inanır mı, inanmaz mı?” dediği gibi
ben de “Bu akılsızlar, bu humeka-yı zaman bilmem ki söylediklerime inanır mı,
inanmaz mı?” deyip bir kez daha ızdırabımı terennüm edeceğim. Ancak şunu da
ifade etmeliyim ki, onlar inansalar da inanmasalar da, şimdiye kadar bin defa
söylemişsem, bıkmadan-usanmadan bin birincisini söyleyecek ve Rabbim fırsat
verirse bundan sonra da söylemeye devam edeceğim.
1 Kıyâmet sûresi, 75/2.
2 Bediüzzaman, Lem’alar s.170 (On Yedinci Lem’a, On Dördüncü Nota).
3 A’râf sûresi, 7/179.
4 Kasas sûresi, 28/16.
5 Enbiyâ sûresi, 21/87.
6 A’râf sûresi, 7/23.
7 Kıyâmet sûresi, 75/3.
8 Buhârî, cihâd 131, meğâzî 38, daavât 50, 67; Müslim, zikir 44-45.
9 Müslim, imâret 152; Tirmizî, zühd 48.
10 Müslim, imâret 152; Tirmizî, zühd 48.
11 Mâide sûresi, 5/67.
12 Kasas sûresi, 28/56.
13 Ahkaf sûresi, 46/20.



Tefekkür – Hüzün ve Dua
Soru: Tefekkür nedir? Hakikî tefekkürü nasıl anlamalıyız? Tefekkür,

hüzün ve dua arasında nasıl bir irtibat vardır?
Cevap: Herhangi bir konuda başı-sonu, hedef ve gayesi belirlenmiş;

disiplinli, derin ve sistemli düşünme mânâsına gelen tefekkür esasında bir
peygamberlik mesleğidir. İnsanlığın İftihar Tablosu’nun mübarek beyan ve
hayat-ı seniyyelerine bakıldığında bu hakikat açık ve net bir şekilde görülür.
Meselâ tefekkür ile alâkalı bir nurlu beyanında O (sallallâhu aleyhi ve sellem);
“Tefekküre denk ibadet yoktur; öyle ise gelin Cenâb-ı Hakk’ın nimet ve
kudret eserlerini tefekkür edin! Ama zinhâr Zât-ı Bârî’yi tefekküre
kalkışmayın. Zira O, insan düşüncesini aşan bir mevzudur.”1 buyurmaktadır.
Görüldüğü üzere Allah Resûlü, Cenâb-ı Hakk’ın zâtı dışında her şeyi tefekkür
sahası içine dahil etmiştir. O zaman diyebiliriz ki, Nebiler Serveri bu
beyanıyla, bizim, âlâ-yı ilâhî (Allah’ın nimetleri), âyât-ü beyyinat ve dinin
emirleri üzerinde tefekkürde bulunmamızı istediği gibi, Necip Fazıl’ın
tabiriyle, eşya ve hâdiseleri sürekli hallaç etmemizi de istemektedir.

Nitekim Peygamber Efendimiz’in, bizzat kendisinin de eşya ve hâdiseleri
sürekli hallaç ederek, hep tefekkür ufkunda tefekkür yörüngeli bir hayat
yaşadığını müşâhede ediyoruz. Meselâ bir hadis-i şerifte O’nun bu hâli bize
şöyle anlatılır: Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ) bir gece kalktığında
gözleri hüzün dolu bir şekilde, “Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında,
gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip sürelerinin uzayıp kısalmasında
düşünen insanlar için elbette birçok dersler vardır. Onlar ki Allah’ı gâh
ayakta divan durarak, gâh oturarak, gâh yanları üzere zikreder, göklerin ve
yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki: ‘Ey Yüce Rabbimiz! Sen
bunları gayesiz, boşuna yaratmadın. Seni bu gibi noksanlardan tenzih ederiz.
Sen bizi o ateş azabından koru!’”2 âyetlerini okudu; okudu ve gözyaşları
içinde derin bir tefekküre daldı. Sabah namazı için ezan okumaya gelen Hazreti
Bilal kendisine: “Ya Resûlallah! Kendini niçin bu kadar zora koşuyorsun?
Allah, geçmiş-gelecek bütün günah yollarını Sana kapattı.” dediğinde
Efendimiz; “Bana bu kadar ihsanda bulunan Rabbime, ihsanı ölçüsünde
şükreden bir kul olmayayım mı?” buyurdu.3

Hayatının her karesini böylesine tefekkür atkılarıyla örgüleyen Peygamber
Efendimiz, kendisine atfedilen bir sözde mü’minin sözünün hikmet, sükûtunun
da tefekkür olması gerektiği tavsiyesinde bulunur.4 Bu ifadeden mü’minin
hâlinin iki hususa bağlandığını görmekteyiz. Bir; mü’min konuştuğu zaman



mutlaka belli bir hikmet, maslahat ve hayır gözeterek konuşur. İki; konuşulacak
mevzuda böylesi bir hikmet ve hayır söz konusu değilse o zaman mü’min sükûtu
tercih eder. Ancak onun bu sükûtu boş boş, tembel tembel durma şeklinde
anlaşılmamalıdır. O, sükûtîliğine bir anlamda uhrevîlik boyası çalar, tefekkür
etmesi gereken meseleleri düşünür ve neticede onu bir tefekkür zemini hâline
getirir. Bu sebeple diyebiliriz ki tefekkür yörüngeli bir hayat yaşama, kâmil
mü’minin mütemadi hâlidir.

İçler Acısı Hâlimiz ve Fikir Çilesi
Ne var ki, asrımızda Müslümanlarda kıtlığı yaşanan en önemli hususlardan

birisi tefekkürdür. Bu itibarla insanımızın tefekkür yolunda yaya olduğu
söylense zannediyorum mübalağa yapılmış sayılmaz. Meselâ günümüzde
ümmet-i Muhammed’in, tarihinde hiçbir zaman olmadığı ölçüde bela ve
musibetlere maruz kaldığı bir vak’adır. Ancak Müslümanların beyin zonklatıp,
fikir üretip alternatif çözüm yolları araştırarak bu belâ ve musibetlerden
sıyrılmak için kayda değer bir şey yapmadıkları da ayrı bir vak’adır. Hâlbuki
bu vartadan çıkış ancak tefekkürle olacaktır. Bu sebeple tefekkürü sadece
Cenâb-ı Hakk’ın ef’âl ve esmâsının cilvelerini düşünme, lütfettiği nimetleri
teemmüle koyulma ve böylece iman ve mârifetimizi derinleştirme şeklinde
anlamamamız gerekir. Elbette ki bu hususlar tefekkür adına çok önemlidir;
ancak din-i mübîn-i İslâm’ı bütün cihana duyurma.. varsa bunun önündeki
gaileleri bertaraf etme.. o gailelerin bertaraf edilmesi adına alternatif
düşünceler üretme… gibi hususlar da tefekkür kategorisi içinde mütalaa
edilmelidir; mütalaa edilmelidir çünkü bir mü’minin en temel vazifesi i’lâ-yı
kelimetullahtır. Yani Allah’ın adının gönüllerde yüceltilip yayılması için cehd
ve gayret içinde olmaktır.

Elbette ki Cenâb-ı Hak, her zaman müteâldir, O’nun adı zaten zâtında
yücedir. Ancak zâtında yüce olan bu yüceliğin gönüllerde duyulup
hissedilmesini sağlamak da bir mü’minin varlık gayesi, en temel vazifesidir.
İşte bu itibarla diyoruz ki din-i mübîn-i İslâm’ın, bütün bir yeryüzünde
gönüllerde bir kez daha şehbal açması için sürekli fikir çilesiyle oturup
kalkma, hep o mevzu etrafında tedebbür ve teemmülde bulunma, çözüm adına
değişik yol ve yöntemler arama, onunla uykuların kaçması ve o ızdırapla
geceleri kalkıp deliler gibi dolaşıp durma.. evet, bütün bunlar hem de âlî
derecede tefekkür kategorisine giren hususlardır. Zira tefekkürünüz neye taalluk
ediyorsa taalluk eden mevzuun kıymeti ölçüsünde sizin tefekkürünüz de kıymet
kazanır.

Bir düşünün Allah aşkına! Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed



Mustafa (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) nebiler serveri, peygamberler
seyyididir; ama buna rağmen günümüzde O’nun bayrağı başka bayraklar altında
görünüyor ise bu, dinimiz adına bizim için bir züll değil midir? Eğer bir
Müslüman ruh ve vicdanında bunun üzüntüsünü duymuyorsa nebiyle alâka ve
münasebeti de o ölçüde demektir. Şimdi bir mü’min bu ızdırapla kıvranıyor ve
Efendiler Efendisi’nin namını en üst seviyede insanlığa duyurmak için fikrî
cehd ve gayret içinde bulunuyorsa, işte onun bu tefekkürü âlî derecede bir
tefekkür demektir. Bu noktada yukarıdaki ifademizi bir kez daha
hatırlayabiliriz: Bizim düşüncemizi bağladığımız mevzu ne ölçüde kıymetliyse,
tefekkür ameliyemiz de o ölçüde değer kazanacak, kıymetli hâle gelecektir.

Hüzün – Tefekkür Münasebeti
“Hüzün ile tefekkür arasında nasıl bir irtibat vardır?” sorusuna gelince;

asrımızda olduğu gibi bazen hüzün ile tefekkür iç içe olabilir. Günümüzde
âlem-i İslâm’ın yürek parçalayan durumu karşısında çaresizlikten dolayı hüzün
duyma, Allah’a inanmışlığın, Kur’ân’a bağlı olmanın, Efendimiz’e
“Muhammedün Resûlullah” demenin gereğidir. Her mü’minde böylesi bir hüzn-
ü daim olmalıdır. Zaman, gülüp oynayacak zaman değildir. Düşünün ki, bir
kimse, anne ve babasını aynı günde kaybetmiş, evinde taziye ziyaretlerini kabul
ediyor. Ama o, böyle bir ortamda şen şakrak, def vuruyor, gülüp oynuyor. Bu
durum o insanın akılsızlığına delâlet etmez mi? Hâlbuki hâlihazırda
Müslümanlığın maruz kaldığı gadirler, yıkımlar; annenin, babanın, eşin,
çocukların hepsinin birden ölmesinden çok daha büyük bir felakettir. O zaman
denilebilir ki hiç olmazsa günün belli vakitlerinde bu zulüm ve gadirleri
mülâhazaya alıp tefekkürde bulunma, kurtuluş yolları için mahzun bir edayla
Rabbimize yalvarıp yakarma “Allah’a daha has mânâda inanmışız.” demenin ve
ihlâslılar yolunda bulunmanın gereğidir. Dolayısıyla böyle bir dönemde hüzün,
o hüzne bağlı bir ızdırap, Kâbe’de yapılan dualardan daha makbuldür,
denilebilir. Evet kanaat-i âcizânemce bir kimsenin Arafat’ta el kaldırıp dua
etmesinden daha büyük bir dua varsa, o da, ümmet-i Muhammed’in derdiyle
kıvrım kıvrım, gece başını seccadeye koyup, “Ne olur Allahım, bahtına düştüm.
Ümmet-i Muhammed’i bu mezelletten kurtar.” diye inim inim inleyerek yaptığı
duadır.

Hüzünle tefekkürün kesiştiği, iç içe girdiği konulardan biri de imanımız
adına akıbet endişesi mevzuu olsa gerek. Meselâ inanan bir gönül “Beni bir
akıbet bekliyor ama acaba bu nasıl bir akıbet; su-i akıbet mi yoksa hüsn-ü
akıbet mi? Acaba Müslümanlık adına şimdiye kadar çizgimi koruyabildim mi,
bundan sonra koruyabilecek miyim?” duygu ve düşüncesi içinde bulunur. Şimdi



bu düşüncedeki bir insan sürekli hüzün içinde demektir. Böyle bir hüzne karşı
yapılması gerekli olan şey de tefekkür-ü daimidir. Yani o mü’min, “İman adına
nasıl derinleşmeli, mârifet adına nasıl enginleşmeli, muhabbet ve zevk-i ruhanî
adına Allah’la nasıl bir münasebete geçmeliyim ki su-i akıbetimi hüsn-ü
akıbete çevirebileyim?” düşünceleri içinde ızdırap ve hüzünle kıvrım kıvrım
kıvranınca bu durum onu tefekküre sevk edecektir. Böylesi bir tefekkür hüzün
kaynaklı, hüzün televvünlü bir tefekkürdür. Onun için büyükler sabah-akşam
sık sık: ـَيا ْنُّدلا ِيْزِخ  ْنِم  َان  ْرَِجأَو ّلُك  اَھِ ِروُم  ُْألا ِيف  اَنََتِبقاَع  ْن  ِسَْحأ ّلَلا  َّمُھٰ

ِةَرِخْٰالا ِباَذَعَو   “Allahım! Yapıp edegeldiğimiz bütün işlerimizin neticesini
güzel eyle! Bizleri dünyada rezil rüsva olmaktan ve âhiret azabından koru!”5

duasını yapmışlardır.
Ancak ben burada durup mevzu ile alâkalı önemli gördüğüm bir hususa

dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Elbette ki ferdî akıbetimiz adına tefekkür ve
hüzün küçümsenecek bir husus değildir. Fakat şahsî akıbet endişesi ve bundan
kaynaklanan hüzün ve tefekkürden daha ziyade; bence asıl önemli olan
ruhumuzda bulunan bu hüznü, dimağımızdaki bu tefekkürü başkalarına da
aşılama, dert edindiğimiz esasları âlemin derdi hâline getirme, tefekkür ve
hüznü herkesin ruhuna duyurma ve böylece bu zımnî ve mânevî duaları küllî
birer dua enginliğine ulaştırabilmektir. Çünkü bilhassa umumu ilgilendiren
meselelerde duaların kabulü, o duanın külliyet kesbetmesiyle çok ciddi
irtibatlıdır. Vâkıa biliyoruz ki Cenâb-ı Hak, ferdin tek başına yaptığı duaya da
icabet buyurmakta, icabet buyuracağını vaad etmektedir. Bir mü’min, ferdî
olarak istediği şeyi Allah’ın ona lütfedeceğine inanarak yürekten, halisane
isterse Cenâb-ı Hak onun isteğine icabet buyurur. Fakat şu husus da gözden
kaçırılmamalıdır ki, külliyet kesbetmiş duaların reddedildiği çok az
görülmüştür. Bu sebeple hüzün ve tefekkürümüzün Allah indinde daha bir
kıymetli hâle gelmesi, değerler üstü değerlere ulaşması, onun umumîleştirilip
herkesin meselesi hâline getirilmesiyle yakından alâkalı bir husustur.

Hüzün ve Dua
Sorunuzda temas ettiğiniz bir husus kaldı ki, o da hüzün-dua münasebeti.

İsterseniz bir nebze de onun üzerinde duralım. Bana göre hüzün ve ızdırap en
içten dualardan daha makbul bir duadır. Hele bir de o hüzün başkalarının
imanı, başkalarının ebedî hayatını kurtarmak için ise. Denilebilir ki, böyle bir
gaye için bir dakika çekilen ızdırap, yüz tane kurban kesmekten, birkaç defa
nafile hacca gitmekten daha bereketli bir ameldir. Gönülden ah edenin her
ahına icabet edilmiştir. O’na doğru içten yükselen hiçbir ses cevapsız



kalmamıştır; elverir ki biz sesimizi, gönlümüzün sesi hâline getirelim.
Peygamber Efendimiz’e (aleyhi ekmelüttehâyâ) “Hüzün Peygamberi”

denmesi ne kadar manidardır! Zira O’nun hâli daima hüzünlü idi. Vâkıa
insanlarla karşılaştığında, sırf onların hatırına tebessüm buyuruyordu.
Bûsîrî’nin Kaside-i Bür’esinde ifade ettiği gibi çehresinde tebessüm vardı.
Fakat gülme meselesine gelince, O, hayatında üç kere gülmüştü.

Çünkü hepimizi bekleyen ciddi bir akıbet var. Esved İbn Yezid en-Nehaî’nin
mülâhazasıyla diyecek olursak; ٌّدِج ُْر  مََْألا ...ٌّدـِج  ُرْمََْألا   “İş bildiğiniz gibi
değil; çok ama çok ciddi.”6 Hiçbirimizin kabir azabından kurtulma, hesaba,
mizana takılmama, sıratı uçarak geçme, mahşeri güvenle aşma adına bir
garantisi yok. O zaman ciddi meseleler karşısında ciddi olmamız gerekmez mi?
Öyleyse gelin Allah aşkına, günah ve mâsiyete karşı ciddi bir tavır, ciddi bir
duruş sergileyelim ve dilimizde bir vird-i zeban hâlinde sürekli “Allahım, bize
günah işlettirme! Ezkaza hataya düşersek hemen tevbeye hidayet eyle. Sürekli
tevbe, inâbe, evbe, kurnalarına koşarak arınma yollarına bizi hidayet buyur.”
diye dua dua yalvaralım; yalvaralım da tek dakika olsun kirli kalmamaya
çalışalım. Gözümüz bakmanın, kulağımız duymanın, ağzımız konuşmanın
kirleriyle kirli kalmasın. Hemen tevbe ve istiğfar kurnasıyla arınalım. Her
zaman Allah’ın huzuruna çıkacak gibi tertemiz duralım. Nasıl bir büyüğün
yanına çıkma öncesinde aynanın karşısına geçip gömleğimizi, kravatımızı
düzeltir, birkaç defa ceketimizin yakalarından tutar, omuzlarını düzeltmeye
çalışır, kapıya yanaştığımız zaman son bir kere daha kendimizi kontrol ederiz.
Aynen öyle de Âlemlerin Sultanı’nın huzuruna düzgün çıkmamız gerekmez mi?
Tam kirlendiğin bir anda düşüverirsen, –nitekim ona düşme ve yuvarlanma
denir, gitme denmez– bizi tertemiz yaratan, dünyaya fıtrat-ı selim ile insan
mahiyetinde gönderen, hayvanlardan ayırıp bizi akıl, fikir ve şuurla serfiraz
kılan Allah’a karşı ayıp olmaz mı? Rabbim hepimizi böyle bir ayıpla öte tarafa
gitmekten, bütün sırların ortaya saçılıp döküleceği bir günde rezil ü rüsvay
olmaktan muhafaza buyursun! Âmin!
1 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/250; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/136.
2 Âl-i İmran sûresi, 2/190, 191.
3 İbn Hibbân, es-Sahîh 2/386.
4 Bkz.: ed-Deylemî, el-Müsned 1/421.
5 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/181; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/33.
6 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 2/104.



Minnet
Soru: Minnet ne demektir? Dinimize hizmet ederken başa kakan, minnet

eden bir insan durumuna düşmemek için hangi hususlara dikkat edilmelidir?
Cevap: Minnet kelimesi, Allah’a ve insanlara nispet edilmesine göre farklı

mânâlara gelmektedir. Allah’a nispet edildiğinde; O’nun bütün varlıklara olan
nâmütenâhî lütuf ve nimetleri, ikram ve ihsanları şeklinde anlaşılmıştır.
İnsanlara nispet edildiğinde ise “minnet” kelimesinin bir menfî bir de müspet
anlamı söz konusudur. Menfî anlamda minnet; bir kimsenin yaptığı iyiliği başa
kakması, sayıp dökmesi, iyilikte bulunduğu kimseden karşılık beklemesi… gibi
olumsuz tavır ve davranışları ihtiva eder. Müspet mânâda ise Cenâb-ı Hakk’ın
sonsuz nimet ve lütufları karşısında insanların O’na olan hamd ü senâ ve şükran
duygularını ifade için kullanılır.

Kelimenin bu farklı mânâlarıyla alâkalı Hucurât Sûresi’ndeki şu âyet-i
kerimeyi hatırlayabiliriz. Söz konusu âyette Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor:

ُّنَُمي ّللا  ُهـٰ ِلـَب  ْمُكَمَالـِْـسإ  ََّيلَع  اوُّنَُمت  ْلـُق َـال  اوَُملـْـسَأ  َْنأ  َكـَْیلَع  َنوُّنَُمي 
َنِیقِداـَص ْمُتْنُك  ِْنإ  ِناـَميِِْإلل  ْمُكاَدـَھ  َْنأ  ْمُكَْیلَع   “İslâm’a girmelerini sana

minnet ediyorlar. Onlara de ki: Müslümanlığını zı bana minnet etmeyin. Eğer
gerçekten iman etmiş, iman şuuruna ermiş iseniz bilmelisiniz ki, sizi iman
yoluna sevk ettiğinden dolayı, asıl Allah size minnet eder!”1 Öncelikle ifade
etmeliyim ki her mü’min bu âyet-i kerimeyi sürekli boynuna asılı duran bir
ferman-ı ilâhî gibi düşünmeli ve Hak karşısındaki konum ve duruşunu
ayarlamak için sık sık ona bakmalıdır. Çünkü O Allah’tır (celle celâluhu). Her
şeyin mutlak ve yegâne malikidir. Dolayısıyla minnet O’na aittir ve O’nun
hakkıdır. Bu âyetle Allah sanki bize şu hususları hatırlatmaktadır: “Ben sizi
yoktan var etmedim mi? Varlığınız Benim vücudumun gölgesinin gölgesi değil
mi? Size verilen izafî sıfatlar vahid-i kıyasî olarak Benim varlığımı ve
sıfatlarımı göstermek için size verilmiş değil mi? Ben size imanı lütfetmedim
mi? Biliyorsunuz ki eğer iman meşalesini içinizde yakmasaydım, ne âfâkî ne de
enfüsî tefekkürünüz onu size kazandıramazdı! Ben sizi İslâm’ın yaşandığı bir
ortamda yaratmadım mı? Sizi mütedeyyin bir ailenin vesayetinde dünyaya
getirmedim mi? Din-i mübîn-i İslâm’a hizmet yoluna sizi sevk etmedim mi!”

Evet, bütün bunlar bize sorulabilir. Zira bir âyet-i kerimede, ْمُھَِّنإ ْمُھوُفِقَو 
َنوُلوُئْسَم  “Tutun onları, çünkü onlar sigaya çekilecekler.” 2 denilirken,

başka bir âyette; ِمیِعَّنلا ِنَـع  ٍذـِئَمَْوي  َّنَُلأْـسَُتل  َّمـُث   “Sonra o gün bütün
nimetlerden hesaba çekileceksiniz.”3 buyuruluyor. Yani hayat, iman, İslâm,



içinde neş’et ettiğimiz ortam… vs. maddî-mânevî bütün lütuf ve nimetlerden
sorguya çekileceğimiz bize bildiriliyor. İşte üzerimizde nâmütenâhî nimetleri
bulunduğundan dolayı Zât-ı Ulûhiyet’in bize karşı minneti vardır ve elbette ki
bu minnet O’nun hakkıdır. Değişik vesilelerle –biraz da espriye benzer bir
mülâhazayla– ifade ettiğim gibi, Cenâb-ı Hak bize: “Bana ait şeyleri bir kenara
koyun da kendi kimliğiniz adına Bana bir tekmil verin!” diyecek olsa, neyin
geriye kalacağını hiç düşündünüz mü acaba? Nasıl “ben” diyeceksiniz orada.
Her şey Allah’tan olduğuna göre “ben” dediğiniz şey nedir? İşte bütün bunları
teemmül edip Cenâb-ı Hakk’ın üzerimizdeki sayısız lütuf ve ihsanlarını
görünce, O’na karşı hamd ü senâ hisleriyle dolup “Minnet ve şükran
O’nadır.” diyoruz. Bu, minnetin olumlu mânâsıdır.

Kelimenin olumsuz mânâsına gelince, konunun başında da geçtiği üzere,
gerek açık bir şekilde, gerekse ima ve işaret yoluyla kapalı bir biçimde,
yapılan iyilikleri ifade etme, sayıp dökme, başa kakma ve böylece iyilik
yapılan kimseyi manen ezme, ona eza ve cefada bulunma demektir. Bu mânâyla
alâkalı da Kur’ân-ı Kerim’deki şu âyet-i kerimeyi hatırlayabiliriz: اَھَُّيأ َي  اـۤ

ىٰذَْألاَو ِّنَمْلِاب  ْمُِكتاَقَدـَص  اوُلِطْبُت  اوُنَمٰا َال  َنيِذَّلا   “Ey iman edenler! Sadakat
nişanesi olan sadakalarınızı –zekât da buna dâhildir– insanların başına
kakmak suretiyle o işi yapmamış gibi bir duruma düşmekten sakının.”4

Sadaka, sizin Allah’a karşı sadık birer bende olduğunuzun ifadesidir. Çünkü
mal, canın yongasıdır. Siz sadaka vermek suretiyle âdeta kendi canınızı
yontuyor; yontup yongalar meydana getiriyor ve onları veriyorsunuz. Çalışıp
kazandığınız, elde etmek için alın teri döktüğünüz o şeyleri verirken sanki
canınızın yarısı sizden kopup gidiyor. İşte Kur’ân; “Böyle önemli bir ibadeti ifa
ederken eziyet etmeyin, minnette bulunmayın!” diyor. Başa kakmanın neticesini
d e ْمُِكتاَقَدـَص اوُلِطْبُت  Sadakalarınızı boşa çıkarmayın.” ikazıyla bize“ َـال 
gösteriyor.

Açıkça görüldüğü üzere bu mânâdaki minnet, yapılan iyiliği alıp götüren,
zararlı, haram kılınmış memnu’ bir minnettir. Çünkü َنوُقِفْنُي ْمُھاـَنْقَزَر  اَّمِمَو 
“Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden hayır yolunda harcarlar.” 5 âyetiyle
de ifade buyrulduğu gibi, esasen biz başka değil, Allah’ın bize verdiklerini
veriyoruz. Buna göre biz sadece bir aracı, emanetçi, tevzi (dağıtım) memuru
konumundayız. Allah’ın verdiği malın temizlenmesi, manen nemalanıp
bereketlenmesi ve herhangi olumsuz bir tesire maruz kalmadan devam ve
temadi etmesi için duruma göre bazen kırkta bir, bazen onda bir, bazen de beşte
birini Allah yolunda harcıyoruz. Bu, o malın devam ve temadisinin garantisi
olduğu gibi, bizim de Allah’a karşı sadakatimizin bir emaresi oluyor. Farklı bir



ifade ile biz bu emri yerine getirmekle malın da mülkün de Allah’a ait olduğunu
tasdik etmiş oluyoruz.

Minnet Allah’a ve O’nun Resûlü’nedir
Bu noktada minnetle alâkalı akla takılabilecek bir hususa dikkatlerinizi

çekmek istiyorum. İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslimât)
hayat-ı seniyyelerinde elbette ki hiçbir zaman yaptığı hizmetlerden dolayı
herhangi bir ücret talebinde bulunmamış ve “Sizin için şunu yaptım, bunu
ettim!” diyerek asla kimseyi minnet altında bırakmamıştır. Ancak sayılabilecek
kadar az vâkıa olsa da, değişik hikmet ve maslahatlara binaen, kendisinin
muhatapları için nasıl büyük bir nimet olduğunu hatırlattığı durumlar da söz
konusudur. Meselâ Huneyn Harbi sonrası gelişen hâdiseler buna bir misal
olarak zikredilebilir. Hatırlanacağı üzere Huneyn Harbi’nde elde edilen
ganimetleri Allah Resûlü daha ziyade gönüllerini İslâm’a ısındırmak istediği
insanlara dağıtmış ve bazı şahıslara hususiyet arz edecek şekilde paylar
vermişti. Böyle yapmakla O (sallallâhu aleyhi ve sellem) yeni Müslüman olmuş
bu fertlerin gönüllerini almak, onları da istikbalin kahraman sahabileri hâline
getirmek, kendi semahatini sergileyerek onların gönlünde de imanın
oturaklaşmasını sağlamak murad buyuruyordu.

Ayrıca bu kişilerin birçoğu, kavim ve kabileleri arasında söz sahibi olan
insanlardı. Siz fakir fukaraya bakar, onları görüp gözetirsiniz; ama öyle birisi
de vardır ki, onun gönlünü kazandığınız zaman arkasındaki binlerce insanın da
gönlünü kazanmış olursunuz. O şahıs; “Buyurun gelin!” dediği zaman ardındaki
binlerce insan da size katılmış olur. Fetanet-i azam sahibi Efendimiz ganimet
taksiminde bu ve benzeri birçok hikmet ve maslahat gözetmişti. Şu an biz belli
ölçüde bunları düşünüp idrak edebiliyoruz ancak o günkü şartlarda Ensar’dan
üç-beş genç bunları düşünememişti. Düşünememiş ve “Daha onların kanı
kılıçlarımızdan damlıyor, hâlbuki en fazla payı da onlar alıyor!” demişlerdi.
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Ensar’ın, aralarına başka kimse almadan,
hemen bir çadırın altında toplanmasını emretti. Tabiî bu husus da taktik
açısından ayrıca üzerinde durulabilecek bir konudur. Zira fitneye yol
açabilecek, dedikodu denilebilecek şeyler konuşulmaya başlanmıştı. Bundan
dolayı problem çözülürken fitne ve dedikodunun şuyu’ bulmaması adına
Muhacir topluluğunun söylenenleri duymaması dikkat edilmesi gereken bir
husustu. Ayrıca Ensar’ın bütününe toplu bir şekilde hitap edilmek suretiyle, bu
sözleri dillendiren kişilere karşı perde yırtılmamış, onlar hususi mahiyette
hırpalanmamış olacaktı. Bu da kimsenin suçlu duruma düşürülmemesi, suçluluk
psikolojisi içine itilmemesi adına önem arz etmekteydi. Hâsılı, Peygamber



Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslimât) Ensar’ı toplamış ve onlara minnet
ifadeleri olarak telakki edilebilecek şu sözleri söylemişti:

“Ben geldiğimde, siz dalâlet içinde değil miydiniz? Allah, benimle sizi
hidayete erdirmedi mi? Ben geldiğimde, siz fakr ü zaruret içinde kıvranmıyor
muydunuz? Allah, benim vesilemle sizi zenginleştirmedi mi? Ben geldiğimde
siz, birbirinizle düşman değil miydiniz? Allah, benimle sizin kalblerinizi telif
etmedi mi?” Elbette orada bulunanların çoğu zaten O’na çok iyi inanmış
kimselerdi. Efendimiz (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm), her cümle ve soruyu
bitirdikçe onlar topluca: ِِهلوُسَرِلَو ِّلل  ِهٰ ُةَّنِمَْلا   “Evet, evet, minnet Allah’a ve
Resûlü’ne aittir!” diye gürlemişlerdi.6 Görüldüğü üzere burada –hâşâ–
nimetlerin onların başına kakılması, yüzüne vurulması mevzuubahis değil;
aksine muhatapları içine düşebilecekleri bir vartadan kurtarma, fitnenin önünü
alma ve ortaya çıkmış problemi çözmeye matuf bir gaye söz konusudur.

Tabiî bu hitab-ı nebevîde aynı zamanda bizim için de alınması gereken
dersler var. Bu beyanla, Efendiler Efendisi’nin Allah nezdindeki yeri ve bizim
başımız üstünde bulunan o muallâ konumu hatırlatılmış oluyor. Evet, biz O’na
karşı çok medyun, çok minnettarız. Zira O olmasaydı cihanın olmasının da bir
mânâsı yoktu. İmana, iz’ana erdiysek O’nun sayesinde erdik. Varlığı doğru
okuyabildiysek O’nun sayesinde okuduk. Bugün hidayet yolunda bulunuyor,
ebedî mutluluk yurdunun rüyalarını görüyor, Allah’ın hoşnutluğuna ermeyi
hedefliyorsak, bütün bunlar O’nun rehberliği, yol göstericiliği vesilesiyle,
yollarımıza nurlar serpip aydınlatması sayesindedir. Bu açıdan minnet etme
O’nun hakkı, bunu itiraf da bizim vazifemizdir.

Bir Arpa Boyu Yol Alamayan Tâli’sizler
Şimdi mevzuun bize bakan yönüne gelecek olursak, elbette ki gaye ölçüsünde

vesile olan Efendiler Efendisi’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) konumu farklı,
bizim konumumuz ise tamamen farklıdır. O sebeple ister insanları yedirme,
içirme, bakım ve görümünü yapma tarzında olsun; isterse onların ilim ve
irfanına hizmet etme, böylece onları doğru yola sevk ederek rehberlik, pişdârlık
ve pişvâlıkta bulunma şeklinde olsun.. hâsılı hangi yolla olursa olsun, bu
yaptığımız iyiliklerin hiçbirini minnet işmam edecek ölçüde dahi olsa dile
getirmemiz doğru değildir. Bu konuda bize düşen şöyle düşünmektir: Allah’a
binlerce hamd ve senâ olsun ki bizi sizinle beraber böyle güzel bir yola hidayet
eyledi; eyledi de iman ve İslâm hayatımız, gönül ve ruh dünyamız itibarıyla
henüz gerçek bayrama eremesek de Rabbimiz bize el ele, omuz omuza âdeta bir
bayram sevinci yaşattı.



Evet, yaptığımız hizmet, ettiğimiz iyilikler karşısında kardeşlerimize minnet
edip onları incitmemeli, üzmemeliyiz. Bazen anlaşılmama, hissedilmeme gibi
durumlar karşısında insan olmamız münasebetiyle gönül kırgınlığı
yaşayabiliriz. Ancak bu durumda içteki duygularımızı ifadeye dökmez ve
bastırabilirsek –inşallah– mahzurlu bir tavır ve davranış içine düşmemiş
oluruz. Hele hele “Ben olmasaydım nereden bu yolu bulacak ve doğruyu nasıl
bilecektiniz?” şeklinde beyanlarda bulunarak vesile olduğu hizmetleri gurur
vasıtası yapıp başa kakmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. İstanbul gibi beldeleri
fethedebilir, Belgrat’lara gidebilir, Viyana’lara yönelebilir, kıtalara nam-ı
celil-i Muhammedî’yi duyurabilirsiniz. Ve bütün bunlar insanlar tarafından
sanki sizin dehanızdan fışkırmış gibi görülüp öyle de algılanabilir. Ancak bu
yaptıklarınızı, arkanızda sizinle beraber koşan o insanların başına kakar, minnet
mevzuu hâline getirirseniz, bu durum, o büyük işlerin hepsini iptal eder,
sevabını alır götürür ve ahirette o işlerden sizin hesabınıza hiçbir şey kalmaz.
Bunca iş yapmış olmanıza rağmen bir arpa boyu yol almamış/alamamış
olduğunuzu öte tarafta acı acı müşâhede edersiniz.

Minnetin Dereceleri
Minnet etmenin de kendi içinde dereceleri vardır. Meselâ bazıları bu tür

duyguları iradeleriyle bastırır ve dışarı vurmazlar. Bu bir ölçüde şâyân-ı
takdirdir. Çünkü en azından başa kakmak suretiyle insanlar rencide edilmemiş
ve bilfiil günaha girilmemiş demektir.

Bazı kimseler de vardır ki içlerindeki o sevimsiz ve nahoş duyguları
saklayamaz, kontrol altında tutamaz, o ölçüde olsun iradelerinin hakkını
veremezler. Bu duruma bir misal olması açısından şu an aklıma gelen bir
hatıramı sizinle paylaşmak istiyorum:

El ele, omuz omuza sa’y ü gayrette bulunan bir heyetin samimi gayretleri
neticesinde, Cenâb-ı Hakk’ın ilim-irfan hayatımıza lütfettiği bir müessesenin
açılış merasimine davet edilmiştim. Tören esnasında konuşma yapanlardan
birisi yapılan hizmetlerden bahsederken; “Bugüne kadar bu işleri, bu hizmetleri
“bizdeniz” ettik, eyledik, ulaştırdık…” gibi sözler söyledi. Hem ifade, hem de
muhteva yanlışlığının iç içe girdiği böyle nâhoş bir durumdan şahsen çok
utanmıştım. Evvela bildiğiniz üzere “bendeniz”, lisanımızda kendinden
bahsetme mecburiyetinde kalındığında başvurulan, mahviyet ve mahcubiyet
edalı bir sözdür ve “kul, köle” mânâsına gelen “bende” kelimesinden
türetilmiştir. Yani “bendeniz” derken “kulunuz, köleniz” kastedilmektedir.
Böyle olunca “bizdeniz”in kelime ve ifade açısından bir mânâsının olmadığı,
yanlış bir kullanım olduğu açıktır. Konuşma esnasında iddialı tavır ve üslûptan



kaçınılabilseydi, yanlış kullanım da olsa mahviyet ve tevazuu çağrıştıran
“bizdeniz” kelimesi belki o ölçüde sevimsiz düşmeyecekti. Fakat âdeta denizin
dalgalanmasını hatırlatırcasına bir üslûpla –hafizanallah– oradaki insanlara
karşı bir iddia, bir başa kakma tavrı vardı ki, doğrusu o tablo gönlümde
sevimsiz ve yaralayıcı bir iz bırakmıştı. Hâlbuki biliyoruz ki Allah dilerse o işi
bir başkasına yaptırırdı. Eğer O, bu şerefi bir kuluna lütfetmişse, kanaatimce,
Alvar İmamı’nın dediği gibi “Değildir bu bana layık bu bende/Bana bu lütf ile
ihsan nedendir?” denmeli ve “Nasıl oluyor da Allah bizim gibi kırık dökük
insanlarla böyle sağlam işleri gördürüyor.” anlayışı içinde hamd ü senâ
duyguları dile getirilmeliydi. Neredeyse üzerinden kırk sene geçmiş olmasına
rağmen bir mânâda çiğ sayılabilecek, yaralayıcı, insanın içini kanatan ve yanlış
bir ifadeyle ortaya çıkmış bu yanlış mazmûnu maalesef unutabilmiş değilim.
Unutamadım ve mevzuun ehemmiyetini anlatabilmek için böyle bir hatırayı
sizinle paylaşmış oldum. Böyle yapmakla hata ve günaha girdiysem rahmeti
sonsuz Rabbimden beni bağışlamasını dilerim.

Şimdi bu hatıra perspektifinden konuya bakacak olursak, diyebiliriz ki
muhatabı minnet altında bırakacak iddia, tavır ve beklentilerden mümkün
olduğunca sakınmamız gerekir. En azından bu tür menfî duyguları, içimizde
kontrol altında tutacak ölçüde irademizin hakkını vermeli, bize lütfedilen o
iradenin varlığını ortaya koyabilmeliyiz. Bu yapılamadığı takdirde mesele daha
tehlikeli bir yöne doğru kayıp gidiyor demektir. Evet, insan elden geldiğince bu
tür duyguları daha baştan kendi içinde hapsetmeli, ufaltmalı ve eritip ortadan
kaldırmaya çalışmalıdır.

Soru: Bu tür problemler neden kaynaklanıyor, insanı böyle bir hüsrana
sürükleyen saikler nelerdir?

Kanaatimce bu mevzuda insanı yanlışlığa sürükleyen en önemli saik onun
mârifetullah hususundaki eksiklik, kusur ve cehaletidir. Zira ef’âl, esmâ ve
sıfât-ı sübhaniyenin aydınlık ufkunda Zât-ı Ulûhiyet mârifetine erememiş bir
insan, O’nun kullar üzerindeki tasarruflarını da doğru mânâda anlayıp idrak
edemiyor. Bu durum da kudret sahibi Zât’ın irade ve meşîetinin görülüp
bilinmesine; neticeyi var eden Müessir-i Hakikî’nin tesirinin vicdanlarda
duyulup hissedilmesine engel teşkil ediyor. Bütün bunların sonucunda neticeyi
kendinden bilen, en azından kendine bir pay ayıran kişi, enaniyet ve gurur içine
giriyor, yapıp ettiklerini gösterme, duyurma, kendini ifade etme derdine
düşüyor, “Ben, ben!” diyerek Ramazan davulu gibi gümlemeye başlıyor.

Kişinin bu hâlini basit ve mücerred enaniyet diye isimlendirecek olursak,
kimileri işi biraz daha ileri götürüp mürekkep enaniyete sürükleniyor ve tam
bir egoist gibi davranma yoluna giriyor. Sanki kendisi olmasaymış, başka güzel



işlerin ortaya çıkması pek mümkün değilmiş gibi bir kuruntuya, bir
aldanmışlığa kapılıyor.

Bazıları daha bir ileri giderek egosantrist bir tavırla kendini beğenme
sevdasına tutuluyor, kendi yapıp ettiği şeylerin beğenisiyle hayatını örgülüyor,
onları her şey gibi görmeye-göstermeye çalışıyor. Ve hele bazıları narsist bir
edayla, yapıp ettiklerine âşık ve meftûn bir hâlde, bütün güzelliklerin kendisine
ait olduğu vehmiyle oturup kalkıyor, başkalarının yaptığı hiçbir şeyi
beğenmiyor, hiçbir güzelliği kabul etmiyor, kendisinden sadır olmayan hiçbir
güzele güzel demiyor. Sanki işin içinde o olmasa güzellik adına herhangi bir
şeyin ortaya çıkması mümkün değilmiş gibi sapık bir anlayış içinde hayatını
sürdürüyor.

Tabiî bu hâle gelmiş bir zavallı bilmiyor ki, bu duygu kademe kademe onu
mahvediyor, adım adım kalbini öldürüyor. İşin daha da vahim yanı, bütün
bunlara rağmen o, hâlâ yerinde durduğunu zannediyor; zannediyor da içten içe
bir firavun, bir narsist kesilmişken kıldığı namaz, yaptığı ibadet, ettiği sohbet
ve insanlar üzerinde meydana getirdiği sûrî ve sun’î bir heyecanla
kurtulabileceği vehmiyle esfel-i safilîne doğru yuvarlanıp gittiğinin farkına
varamıyor.

Allah Dostlarının Hâli
Görüldüğü üzere tehlike baştan sezilip önü alınmazsa –Allah korusun– işin

sonu gidip esfel-i safilîne dayanabilir. Bundan dolayıdır ki ehlullah, tahayyül
ve tasavvur mertebesinde dahi olsa, nefsanî dürtüler karşısında büyük bir
günah işlemiş gibi ürpermiş ve vakit geçirmeksizin hemen onunla mücadeleye
girişmişlerdir. Meselâ bakıyorsunuz, onlardan biri, ِهِدـْمَحِبَو ّللا  ِهٰ َناَحْبُس 

ِمیِظَعْلا ّللا  ِهٰ َناـَحْبُس   “Allah’ı her türlü eksiklikten tenzih eder ve O’na
hamd ederim. Azîm olan Allah, her türlü eksiklikten münezzehtir.”7 derken
gönlünün derinliklerinden kopup gelen bir edayla, kalbinin sesi olarak ortaya
çıkan tesbih u tahmidlerle çevresindeki insanlarda aşk u heyecan uyarıyor, cezb
u incizab mevcelenmeleri meydana getiriyor. Kimileri kendinden geçiyor,
kimileri hıçkırıklara boğuluyor. İşte o esnada “Benim zikrim, benim ses ve
soluğum vesilesiyle bunlar gerçekleşti…” gibi bir his kalbine hutûr edince
zahiren hiç münasebeti yokken, birdenbire o zikrini kesiyor, dehşet verici ve
ürperten bir hâlde, belki bütün vücuduyla titreyerek “Estağfirullah ya Rabbi!
Estağfirullah ya Rabbi! Estağfirullah ya Rabbi!” deyip inliyor, inleyip içine
doğan o anki mülâhazaya karşı ciddi bir isyan ahlâkıyla mücadeleye girişiyor.

Evet, sizin ortaya attığınız tohumlar gözünüzün önünde birdenbire yerden



fışkırsa; bir tanesi bin başak verse ve her başak bin buğdaya yürüse… işte
bütün bunların neticesinde dahi aklınızın köşesinden “Bu işte bizim de bir
dahlimiz var.” diye geçecek olursa, büyük bir günah işlemiş gibi istiğfar
etmiyorsanız yaptığınız işlerin hepsi “hebâen mensûrâ/toz-duman” hâline gelir,
heder olur gider. Kendinize mal ettiğiniz an, bu nimetler elinizden alınır.
Hadis-i şerifte de ifade buyrulduğu gibi öbür tarafta; “Sen, yaptıklarını
‘yapıyor’ desinler diye yaptın ve onlar da dediler. Dolayısıyla sen belli bir
darlık içinde yaptıklarının karşılığını aldın. Ahiretin o genişliğine, o
enginliğine rağmen burada alacağın bir şey kalmadı.”8 sözüne muhatap
olursunuz. O açıdan sürekli mârifet, muhabbet, aşk u iştiyak peşinde koşmak
bizim için hayatî önemi haizdir. Bu mevzuda donanımımız tam olmalı.
Rabbimizin rızasına muhalif ve O’nu ifade etmeyen mülâhazalar içimizi
bulandırdığında yani bütün müspet şeyleri O’na bağlamamız gerekirken bunları
kendimize mâl etme gibi gafil, cahil ve nadanlara uygun düşecek bir yanlışlık
sürecine girdiğimizde meseleyi hemen orada kesmeli ve derin bir nefis
muhasebesiyle soluklanıp “Estağfirullah yâ Rabbi! Ben yine kendime takıldım.”
demeliyiz. Çünkü kendine takılan kat’iyen Allah’a doğru yürüyemez, nefsini
ayaklar altına alıp üzerinde raks etmeyen de asla O’na ulaşamaz.

Hâsılı minnet ederse O eder. Şükür beklerse O bekler. Hamdler, medihler,
senâlar, güzellikler hep O’nundur, O’na aittir, O’nun hakkıdır. Bütün bunlar
karşısında minnet ve şükranla iki büklüm olup hamd ü senâ duygularımızı O’na
sunmak da bizim boynumuzun borcudur.
1 Hucurât sûresi, 49/17.
2 Sâffât sûresi, 37/24.
3 Tekâsür sûresi, 102/8.
4 Bakara sûresi, 2/264.
5 Bakara sûresi, 2/3.
6 Buhârî, menâkıbü’l-ensâr 1-2; meğâzî 56; Müslim, zekât 132-140.
7 Bkz.: Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 203; Tirmizî, salât 79, vitr 19.
8 Bkz.: Müslim, imâret 152; Tirmizî, zühd 48.



Münafık
Soru: “Mü’minlerle beraber olalım, ganimet alırsak ne âlâ; yoksa döner

geliriz.” diyen iki kişi hakkında nazil olduğu rivayet edilen ْنَم ِساَّنلا  َنِمَو 
ََبلَقْنا ٌةـَنِْتف  ُهَْتباََصأ  ِْنإَو  ِ۪هب  ََّنأَمْطا  ٌرْیَخ  َُهباََصأ  ِْنإَف  ٍفْرَح  ىٰلَع  ّللا  َهٰ ُدـُبَْعي 
ُنِیبـُمْلا ُناَرْـسُخْلا  َوـُھ  َكـِلٰذ  َةَرِخْـٰالاَو  اَیْنُّدـلا  َرـِسَخ  ۪هـِھْجَو  ىٰلَع   “Öyle

insanlar vardır ki Allah’a, sırf bir hesaba binaen, kıyıdan-köşeden bir yerde
ibadet (kulluk) eder. Şayet umduğu faydayı elde ederse onunla huzur bulup
sevinir, eğer bir s ıkıntı ve imtihana mâruz kalırsa yüzüstü dönüverir. O
dünyasını da, ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu, apaçık ziyanın ta
kendisidir.”1 ilâhî beyanındaki ٍفْرَح ىٰلَع   kaydı ne ifade etmektedir?

Cevap: Sözlük anlamı itibarıyla “ ْفْرَح  – harf” bir şeyin kıyısı, keskin yüzü,
yan tarafı; uç, sınır, kenar, hudût gibi mânâlara gelmektedir. Meselâ “harfü’l-
cebel” denildiğinde “dağın kenarı, uç kısmı, uçuruma bakan yanı” kastedilir.

Şimdi isterseniz etimolojik teferruata girmeden kelimenin bu sözlük
anlamından hareketle umumî çerçevede âyetin mânâ ve muhtevası üzerinde
durmaya çalışalım:

Bazı kimseler vardır ki, bir kısım avantaj ve imkân elde edebileceklerini
düşünerek inanmadıkları hâlde inanıyor görünür, kalben inkâr ettikleri hâlde
dilleriyle “inandık” der ve ikiyüzlü davranırlar. Bu sebeple onlar, işin
merkezinde değil de, kıyısında-köşesinde durur; menfaat ve çıkarın söz konusu
olduğu dönemlerde âdeta dini diyaneti bir ucundan tutar, “Bir kenarından da
olsa İslâm’a sahip çıkıyor.” şeklinde bir görüntü vermeye çalışırlar.

Bundan dolayı onların yeri Müslümanlarla müşriklerin tam ortasıdır. ِْنإَف
ِ۪هب ََّنأـَمْطا  ٌرْیَخ  َُهباـََصأ   “Şayet umduğu faydayı elde ederse onunla huzur

bulup sevinir.” , o iki zümreden hangisine mal mülk, maddî menfaat, makam
mansıp gibi bir “hayır” isabet ederse hemen onlara iltihak eder ve onların
yanında yerini almasını bilirler. Çünkü bulundukları nokta, gerektiğinde her iki
zümrenin yanında da yer kapmalarına müsaittir. Meselâ Müslümanlara bir
ganimet isabet ettiğinde hemen koşar, onlarla beraber olduklarını söylerler.
Hatta ağızlarından çıkan laflara bakıldığında onlar sanki “sâbikun u
evvelûn”dan yani saff-ı evveli teşkil eden o ilk hasbî kahramanlardanmış gibi
bir intiba dahi bırakabilirler. Ancak ۪هِھْجَو ىٰلَع  ََبلَقْنا  ٌةـَنِْتف  ُهَْتباـََصأ  ِْنإَو 
“Eğer bir sıkıntı ve imtihana mâruz kalırsa yüzüstü dönüverir.” , “Hayır,
kesinlikle biz Müslümanlarla beraber değildik.” diyerek anında onlardan
uzaklaşırlar. Duruma göre farklı konuşabilmek için öyle bir yer seçer, öyle bir



noktada bulunurlar ki renklerini tespit mümkün değildir. Renkten renge giren
hâlleriyle onlar, daha çok flu ve gri bir manzara arz ederler.

Evet, bulundukları konum itibarıyla onları ne oraya ne de buraya koyabilmek
mümkün değildir. Bir yandan bakınca işin içinde gibi görünürler. Fakat öyle bir
yerde duruyorlardır ki, başlarına bir gâile geliverse içinde görünüyor oldukları
o işten hemen sıyrılabilecek bir konumdadırlar. Zaten bir ibtila, bir imtihan söz
konusu olduğunda fırsatını bulur bulmaz iç yüzlerini ortaya kor ve “Biz bu işin
içinde yoktuk, hiç olmadık; sadece, ‘Bu Müslümanlar ne yapar ne eder neler
düşünürler, şöyle bir bakalım!’ demiştik.” türünden laflar ederler. Hatta bazen
“Onlara o kadar yakın durmamızın sebebi çevirdikleri oyunları tespit etmek
içindi.” deyip mü’minlere iftira atmak suretiyle vaziyeti kurtarmaya çalışırlar.

İşte Kur’ân-ı Kerim, çerçevesini ortaya koymaya çalıştığımız bu tipteki
karakterleri ٍفْرَح ىٰلَع  ّللا  َهـٰ ُدــُبَْعي  ْنـَم  ِساَّنلا  َنـِمَو   “İnsanlardan kimi
Allah’a, sırf bir hesaba binaen, bir yönden, bir kıyıdan kulluk eder.”
sözleriyle ifade buyuruyor. Âyetin sonunda da hayatını bu şekilde düal olarak
sürdürmeye çalışan kişinin, َةَرِخْٰالاَو اَیْنُّدلا  َرِسَخ   hem dünya, hem de ahirette
hüsrana uğrayacağı, bunun da ُنِیبُمْلا ُناَرْسُخْلا  َوُھ  َِكلٰذ   apaçık bir ziyanın ta
kendisi olduğu haber veriliyor.

Nüzul Sebebi Hususî, Hüküm ise Umumîdir
Soruda bu âyet-i kerimenin “Mü’minlerle beraber olalım ganimet alırsak ne

âlâ; yoksa döner geliriz.” diyen iki kişi hakkında nazil olduğu ifade ediliyordu.
Tefsir usûlünde “esbâb-ı nüzul” diye isimlendirilen bu konu hakkında değişik
zamanlarda ve muhtelif vesilelerle ifade etmeye çalıştığım bir hususu
müsaadenizle bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bazı âyetlerin, belli şahıs
ve belli hâdiselere iktiran ederek nazil olduğu bir gerçektir. Ancak bu durum o
âyetin sadece o şahıs ve o hâdiselere has ve münhasır olduğu şeklinde
anlaşılmamalıdır. Yani esbâb-ı nüzulün zikredildiği birçok yerde olduğu gibi,
burada da sebeb-i nüzulün hususî, hükmün ise umumî olduğu görülmektedir.
Bundan dolayı bahsi geçen âyet-i celîlenin, mezkûr iki münafık hakkında nazil
olduğu söylense de, onun ifade ettiği mânânın aynı kategoride mülâhaza
edilebilecek, aynı durum ve şartları paylaşan herkesi ilgilendirdiği ve onlar
hakkında da hükümler ihtiva ettiği dikkat edilmesi, üzerinde durulması gereken
bir husustur.

Âyetin Çağımıza Bakan Yönü
Şimdi konuya bu perspektiften bakılacak olursa, günümüzde de nifak



düşüncesi ve nifak hâkimiyetini temsil eden bu tür kişilerin bulunduğu
rahatlıkla söylenebilir. Meselâ, birtakım insanlar vardır ki, buldukları her
fırsatta, dinini tam ve kâmil bir şekilde yaşamak isteyen mü’minleri “dinci,
İslâmcı” gibi nesepsiz lafızlarla yaftalar, Müslümanlara hakaretler yağdırır;
“irtica, gericilik” der İslâm’a saldırır ve din, diyanet aleyhinde söylenmedik
söz bırakmazlar ama bu arada değişik maksat ve maslahatları temin için dil
ucuyla imana dair bir kısım şeyler de ağızlarında geveler; geveler de
içlerindeki ilhad ve inkâr düşüncesini, din ve diyanet düşmanlığını gizlemeye
çalışırlar. Bir bakarsınız, “Benim dedem de Yâsîn okumadan hiç yatmazdı.”,
“Rahmetlik ninem de Kur’ân’a karşı çok saygılıydı. Bir yerde mevlit okununca
hiç kaçırmazdı. Hele o ses sanatkârlarını dinlemeye bayılırdı.” türünden laflar
eder ve böylece kendilerini bütün bütün inananlardan dışlamaz ve onlara yakın
durduklarını gösterme gayretinde bulunurlar. Hâlbuki bahsettikleri mevzulardan
kendilerinin zerre kadar nasipleri yoktur, olamaz da. Çünkü bir kısım nifak
ehlinin bu tür lafları, tam da dine, dindara hakaretler yağdıran cümlelerinin
hemen öncesinde sarf ettikleri ve böylece saldırı ve hücumlarını daha
inandırıcı hâle getirmek için onları bir ön yatırım vasıtası, bir kılıf olarak
kullandıkları görülmektedir.

Evet, cahiliye döneminde olduğu gibi, günümüzde de Ebû Cehil, Utbe,
Şeybe, İbn Ebi Muayt gibi bir mânâda “mert kâfirler” vardır. Ancak
günümüzde aynı zamanda, yukarıda zikri geçen âyet-i kerimede bahsedilen
şekliyle zıp orada, zıp burada görünmeye çalışan “namert şahıslar” da söz
konusudur ve bunlar sabah akşam dine, dindara hücum edip dururken
“Dindarlık sadece size ait bir şey değil, biz de Müslümanız, bizim evimizde de
dine ait şu şu işler yapılırdı.” gibi laflar eder ve böylece büyük çoğunluğu
dindar olan geniş halk kesimini açıkça karşılarına almamayı, onlar üzerindeki
itibar ve inandırıcılıklarını bütün bütün kaybetmemeyi düşünürler.

Aslında gelgitler ağında ömürlerini tüketen bu kişiler bir orada, bir burada
bulunma telaşıyla çok defa falsolarla sarsılır, sezilme endişesiyle korkular
yaşar ve sürekli yalpa yapar dururlar. Çünkü onlar durdukları yere yakışmaz,
içinde bulundukları topluluğu kendilerinin sadık olduğuna inandıramaz ve
güven telkin edemezler. Mevcut konumlarından ayrılıp da diğer tarafa geçmek
istediklerinde, kendilerini tekrar ber tekrar ifade etme lüzumunu hisseder; zillet
içinde dil döker, mazeret beyanında bulunurlar. Dolayısıyla bunların ahireti
bütün bütün heba olup gittiği/gideceği gibi çoğu zaman dünyada da tokat yer,
haysiyetli bir insanın hiçbir zaman düşmek istemeyeceği çetin ve zor
durumlarda kalırlar.

Soru: İnsanların teveccühünü kazanmış bir hareketin itibar ve kredisini,



şahsî çıkar ve menfaati hesabına kullanma peşinde olan kişiler de bu âyetin
şümûlüne dâhil midir?

Cevap: Sadece bu kötü niyet ve davranışlarından dolayı o tür kişilere mutlak
ve hakikî mânâda “münafık” denilemez, “halis münafık” nazarıyla onlara
bakılamaz. Çünkü bizim, yukarıda ruh portresi adına bazı yönlerine işaret
etmeye çalıştığımız nifak ehli, ٍفْرَح ىٰلَع  ّللا  َهـٰ ُدــُبَْعي  ْنـَم  ِساَّنلا  َنــِمَو 
“İnsanlardan bazıları vardır ki, Allah’a kulluk etse de bunu s ırf bir hesaba
binaen yapar.”2 âyet-i kerimesinde resmi çizilip prototipi ortaya konulan
münafıklardır. Yani bir kısım avantajlar elde edebilmek için kalben
inanmadıkları hâlde inanıyor görünen kişilerdir.

Mevzuun daha iyi anlaşılması için münafık sıfatlarıyla alâkalı meşhur bir
hadis-i şerifi burada hatırlayabiliriz. Sahih kaynaklarda geçen o hadis-i şerife
göre İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslimât) şöyle
buyurur: ٌَةلـْصَخ ِهِیف  َْتناـَك  ْنَمَو  .اـًصِلاَخ  اـًقِفاَنُم  َناـَك  ِهیف  َّنُك  ْنـَم  ٌعـَبَْرأ 

اَذإَو َناَخ ، َنِمُتْؤا  اَذإ  اَھَعَدـَي : ّىتَح  ِقاَفِّنلا  َنِم  ٌَةلـْصَخ  ِهِیف  َْتناـَك  َّنُھْنِم 
َرَجَف َمَصاَخ  اَذإَو  َرَدَـغ ، َدـَھاَع  اَذإَو  َبَذـَك ، َثَّدـَح   “Dört haslet vardır ki,

kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münafıktır. Kimde de bunlardan
biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendisinde nifaktan bir haslet var
demektir. O dört haslet şunlardır: Kendisine bir şey emanet edildiğinde
ihanet eder. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünde durmaz. Bir
konuda taraf olduğunda haddi aşar, haksızlık yapar, işi düş manlığa
dönüştürür.”3

Şimdi bu hadis-i şerif açısından meseleye bakacak olursak diyebiliriz ki,
durumu idare edecek şekilde kenarda köşede duran, vaziyete göre tavır alıp
avantaj ve çıkar peşinde koşan bu kişiler, her ne kadar çıkar ve menfaat
mülâhazaları hizmet düşüncelerinin önünde gidiyor olsa da, eğer Allah’a ve
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) inanıyorlarsa bunlara kelimenin
hakikî mânâsıyla halis ve tam münafık demek doğru değildir. Ancak bu
kişilerde bir nifak sıfatının bulunduğu da bir gerçektir. Hem öyle bir gerçek ki o
nifak hasletlerinden sadece biri dahi olsa onun ağırlığını omuzlarında taşıyan
böyle bir insan her zaman kayıp sürçme veya baş aşağı yuvarlanıp esfel-i
sâfilîni boylama tehlikesiyle karşı karşıya demektir.

Bundan dolayı hizmet ederken şahsî menfaat ve çıkar mülâhazalarından her
zaman fersah fersah uzak kalma gayreti içinde olunmalıdır. Evet, asla
unutulmaması gerekir ki, eğer Cenâb-ı Hak bizi hizmet adına istihdam
buyuruyorsa, O’nun bizi istihdam buyurması, bizim için zaten en büyük şeref, en
büyük mükâfattır. Bunu böyle bilip böyle görmeli ve o şuur içinde Rabbimize



şöyle yalvarmalıyız: “Ya Rabbi! Sana binlerce hamd ü senâ olsun ki, Sen bizi
insan ve aynı zamanda mü’min yarattın. Şu anda da başımızdan aşağı sağanak
sağanak yağdırdığın lütuf ve ihsanlarınla bizi din-i mübîn-i İslâm’a hizmet etme
ortamında tutuyor, bu yolda bizi istihdam buyuruyorsun. Bizimle iyi şeyler
yapıyor, murad-ı Sübhanin istikametinde bizi perdedar olarak kullanıyorsun.
Sana binlerce hamd ve senâ olsun. Bu bizim için en büyük bir mükâfattır.”

Beğenilme Arzusu – Alkışlanma İsteği
Bu noktada durup önemli gördüğüm bir hususa dikkatlerinizi çekmek

istiyorum. Hizmet ederken şahsî menfaat ve şahsî mükâfat beklentisi içinde
olmayı sadece maddî menfaat ve maddî mükâfat temini şeklinde anlamamalıyız.
Alkışlanma arzusu, iltifat beklentisi, mü’minler tarafından iyi bir mü’min
olarak algılanma isteği dahi insanın başını döndürecek, bakışını bulandıracak
ve ona kazanma kuşağında kayıplar yaşatacak hususlardır. Bu açıdan herhangi
bir talep ve arzunuz olmadığı hâlde gıyabınızda sizi takdir edip alkışladıkları
durumlarda dahi, vicdanınızın derinlik ve hassasiyetine göre bu takdir ve
alkışlara farklı tavırlar alabilmelisiniz. Meselâ alkışlanmadan nefret edip
tiksinti duyuyor ve bundan dolayı adınızdan-namınızdan bahsedilip
alkışlanacağınız yerlere gitmiyorsanız iradeli hareket ediyorsunuz demektir.
Ancak böyle davranmayıp, ektiğiniz tohumların başında duruyor, onları biçen,
döven konumunda olduğunuzu hissettiriyor ve bir yönüyle onlardan bir şeyler
elde eden bir insan görünümünü sergiliyorsanız, bir menfaatin peşinde
sayılırsınız ki bu da bir nifak alametidir ve bundan yılandan çıyandan kaçar
gibi kaçınıp sakınmak gerekir.

Evet, insan hizmetini yapmalı, tohum atıp gitmelidir. Arkadan onu kim hasat
ederse etsin, kim biçerse biçsin, kim döverse dövsün, kim ambara koyarsa
koysun buna önem vermemelidir. Çünkü yapılan hizmetler karşılığında azıcık
dahi olsa bir alkış beklentisine girer veya elde edilen başarılar neticesinde
azıcık dahi olsa, heva ü heves kaynaklı, duygularınızı okşayan bir sevinç
yaşarsanız münafıklığa doğru bir adım atmışsınız demektir. Eğer sevinilecekse
bu, tahdis-i nimete vesile olacak bir sevinç olmalıdır. Ortaya çıkan güzel
hizmetler sonucunda, “Allahım Sana binlerce hamd ü senâ olsun ki, benim gibi,
üzerinde tek bir başağın dahi neşv ü neması mümkün görünmeyen böyle çorak
bir araziye Sen insanları teveccüh ettiriyor ve bu güzelliklerin meydana
gelmesine beni vesile kılıyorsun. ‘Değildir bu bana layık bu bende’, başımdan
aşağı boşalan bütün bu lütuf ve ihsanlar Sendendir Allahım!” demesini
bilmeliyiz.



Gözyaşlarıyla Eritilen İltifat ve Alkışlar
Diğer yandan insanlar bizi tenkit ettiğinde sarsılıp üzüldüğümüz kadar takdir

edilip alkışlandığımızda da sarsılıp üzülmüyor, iltifat ve alkışlar karşısında bir
köşeye çekilip nefis muhasebesine girmiyor, “Aman Allahım!” deyip istiğfarda
bulunmuyor, Rabbimizden bağışlanma dilemiyorsak tehlikeli bir noktada
duruyoruz demektir. Bu konuda “Ben beni beğenmiyorum, beni beğenenleri de
beğenmiyorum.” diyecek kadar samimi olmak; yapılan takdirleri gözyaşlarıyla
eritip onları unutmaya çalışmak gerekir. Ellerimizi açıp duaya durduğumuzda
“Allahım bize, enbiya-i izâmın yaptığı işlere denk büyük işler yaptır, o yolda
bizi istihdam buyur; buyur da Senin rıza ve hoşnutluğunu kazanalım!” isteğinde
bulunmalı fakat sadece bununla yetinmeyip; “Ey Rahmeti Sonsuz Rabbim!
Onların kapıkulu ve halayıkları kadar dahi olsa halk nazarında görünme gibi bir
duyguya bizi maruz bırakma!” diyebilecek kadar da ihlâs ve samimiyet arayışı
içinde olmalıyız. Böyle bir cehd ve gayret, Allah’a karşı samimi ve vefalı
olmanın gereği; aksi ise şöyle böyle bir nifak şaibesi taşıyor olmanın
ifadesidir. Evet, yaptığımız hizmet karşılığında ne nefsimiz adına “makam,
mansıp, takdir, alkış, unvan” gibi dünyevî istekler; ne de –Cennet’e girme ve
Cehennem’den sıyanet bizim için çok önemli ve hayatî olmasına rağmen–
uhrevî talepler peşinde olunmamalıdır. Bütün bunları Allah’ın lütuf ve
fazlından istemeli, kulluk mükellefiyetlerimizi bedel mülâhazasına
bağlamamalı, yapıp ettiklerimizi O’nun kapısının azad kabul etmez köleleri gibi
yerine getirmeli ve neticede yaptığımız her şeyi “Allah, Allah olduğu için”
yapmalıyız.

Bir düşünün, efendisinin yanında bir köle, hükümdarının huzurunda bir
hizmetçi alkış beklentisine girer, o şekilde bir davranış sergilerse bu köle ve
hizmetçiye nasıl bakılır, nasıl muamele edilir? Peki, beşerî bir hükümdarın
yanında edep ve nezaket kıstasları vardır da, Ezel ve Ebed Sultanı’nın
huzurunda terbiye ve edep dairesi içinde bulunmanın ölçü ve kuralları yok
mudur? Elbette ki vardır. İşte alkıştan hoşlanmak, yaptığı hizmetler karşılığında
dünyevî beklentiler peşinde olmak, “Ben tesir ettim.” mülâhazalarına girmek en
kibarca ifadesiyle bir edepsizlik ve terbiyesizliktir. Hâlbuki terbiye ve edep
odur ki kul her şeyi Allah’tan bilir ve Allah için yaptığı şeylerin karşılığını da
sadece O’ndan bekler. Bu mevzuda asla başkalarına teveccüh edip el açmaz,
onlardan istekte bulunmaz. Yalnız Allah’a tevekkül edip O’na dayanır; edaniye
boyun büküp ayak takımına baş eğmez.

Hâsılı Allah’ın atâdaki engin vergileri, vâridât ve mevhibeleri varken,
alacağımız şeyleri ne diye kendi zevk, beklenti ve hazlarımızın darlığına



mahkûm ediyoruz ki! Hem, dünyadaki insanlar bizi alkışlasa ne olur,
alkışlamasa ne olur? Hiç unutmam birisi; “Falan kimse gibi acaba benim
cenazemin başında da o kadar insan toplanır mı?” istikametinde sözler sarf
etmişti. Hâlbuki asla hatırdan çıkarılmaması gerekir ki eğer o işte Allah’ın rıza
ve hoşnutluğu söz konusu değilse yeryüzündeki bütün insanlar o kişinin
cenazesine gelip başına toplansa, bu durumun yine de ona zerre kadar yararı
olmaz, faydası dokunmaz. Çünkü asıl önemli olan kulun Allah’la münasebeti ve
onun nezd-i Ulûhiyet’teki kıymet-i harbiyesidir.
1 Hac sûresi, 22/11.
2 Hac sûresi, 22/11.
3 Buhârî, îmân 24, mezâlim 17, cizye 17; Müslim, îmân 106.



Musibetler Karşısında
Nefis Muhasebesi

Soru: Bediüzzaman Hazretleri bir mektubunda, “Benim suçum, hizmet-i
Kur’âniyemi maddî ve mânevî terakkiyatıma, kemâlâtıma alet yapmakmış.”1

diyerek âdeta kendini levmediyor. Üstad’ı n bu söz ve yaklaşımını nasıl
anlamalıyız?

Cevap: Öncelikle temel bir kaideye dikkatlerinizi çekerek sözüme başlamak
istiyorum. Büyük zatların söz, fiil ve davranışlarını, onların kendi ruh ufku ve
seviyeleri açısından ele alıp değerlendirmemiz gerekir. Aksi takdirde o büyük
zatlar hakkında yanlış kanaat ve sonuçlara varabiliriz. İşte soruda tevcih edilen
hususa bu zaviyeden baktığımızda Bediüzzaman Hazretleri’nin bu ve buna
benzer söz ve yaklaşımlarının, her şeyden önce, kendi muhasebe ufku ve iç
hesaplaşmasının bir sonucu olduğunu görürüz.

Muhasebe Dinamiği
Hiç şüphesiz bir mü’minin muhasebe duygu ve düşüncesine sahip olması,

kendisiyle yüzleşip hesaplaşması Kur’ân ve Sünnet açısından çok önemli bir
düşünce tarzı ve bir telakkidir. Bediüzzaman Hazretleri de dinde çok önemli
yer ve konumu olan bu dinamikleri kullanarak maruz kaldığı çeşit çeşit bela ve
musibetler karşısında dimdik ayakta durmuş ve ömrünün sonuna kadar imana ve
Kur’ân’a hizmet mücadelesini devam ettirmiştir. Sizin de bildiğiniz gibi o,
kendi ülkesinde sürgünlere maruz bırakılmış.. hapishanelerde tecritte tutulmuş..
mahkeme mahkeme dolaştırılmış.. vatandaşlık haklarından mahrum edilmiş..
din, düşünce ve vicdan hürriyeti engellenmiş.. esaret zindanlarında
zehirlenmiş.. en yakınlarıyla bile konuşmasına müsaade edilmemiş.. divan-ı
harplerde bir cani gibi muamele görmüş.. hâsılı, “Eğer dinim beni intihardan
menetmeseydi, bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti.”2 diyecek
kadar türlü türlü eza ve cefalara maruz kalmış birisidir. Evet, yaşadığı hayat
şahittir ki, o, dünya zevki namına bir şey tatmamış, duymamış, yaşamamış, tam
aksine bin bir çile ve ızdırap içinde bir ömür geçirmiştir. Hiç şüphesiz bütün
bu muameleler ona kasıtlı olarak, haksız yere ve zalimane yapılmıştır. İşte
bunca gâile ve musibet karşısında bile o, “Neden bütün bunlar benim başıma
geldi?”, “Bu zalimler neden bana zulmedip duruyorlar?”, “Niçin bu musibetler
bir türlü yakamı bırakmıyor?” demek yerine, derin bir muhasebe ve iç
hesaplaşması içine girerek “Demek benim suçum, hizmet-i Kur’âniyemi maddî



ve mânevî terakkiyatıma, kemâlâtıma alet yapmakmış.” diyerek kendine
yöneliyor ve tam bir tevekkül, teslim ve tefviz içinde bir tavır ve duruş
sergiliyor. Bu duruşta başkalarını suçlama, onlarla kavga etme ve –
hafizanallah– kaderi tenkit etme gibi musibetleri ikileştiren kayıplar yoktur.
Aksine gelecek adına sağlam ve güvenilir adımlar atabilmenin teminatı vardır.

Kader Mutlaka Adalet Eder
Bediüzzaman Hazretleri’nin bu yaklaşımını kavrayan insanlar, zannediyorum

hayatlarını istikamet çizgisinde sürdürebilme ve rantabl olarak
değerlendirebilme adına bulacakları en önemli disiplinlerden birini bulmuş
sayılırlar. Yine böyleleri karşılaştıkları sıkıntı ve musibetler karşısında
suçlayıp sorgulayacakları hedefi tutturmuş ve böylece değişik düşünce
kaymalarına düşerek kazanma kuşağında kayıplar yaşamaktan kurtulmuş olurlar.
Az önce de zikredildiği gibi, bunlar ne çevresindekilere atf-ı cürümlerde
bulunur ne kadere taş atar ve ne de “Ne günahım var ki, bütün bunlar benim
yahut yakınlarımın başına geldi?” diyerek yakışıksız sayılabilecek sözlerle
düşünce inhirafları yaşarlar. Aksine dış yüzü itibarıyla kayıp gibi görünen
hâdiselerde kazanç üstüne kazanç elde ederler.

Öte yandan, tenkidini tevcih edeceği mecrayı bulamayan tâli’sizler ise
başlarına gelen musibetlerden dolayı ya başkalarını suçlar ya da sünnetullah
dediğimiz ve herkes için geçerli olan ilâhî kanunlara karşı açık yahut gizli
itirazda bulunarak kaderi tenkit etme gibi tehlikeli bir vadiye sürüklenmiş
olurlar. Evet, insan böyle bir mülâhazayı, bir kelam-ı nefsî, bir iç konuşmayla
dahi kalbinden geçirmiş olsa yine tehlikeli bir vadiye doğru adım atmış sayılır.
Çünkü asla unutulmaması gerekir ki, insanlar zulmetseler de kader mutlaka
adalet eder. O sebeple kaderi tenkit etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Üstad
Hazretleri de, “İnsanların ayn-ı zulümleri içerisinde kader-i ilâhî tecellî
eder.”3 diyerek bu konuya işaret etmiştir.

Meselenin ayrı bir veçhesi de şudur: İnsanın, başına gelen gâileleri
kendinden, kendi nefsinden bilmesi onun imanının kemalinden kaynaklanır.
Nitekim Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de, “Sana gelen her iyilik Allah’tandır.
Başına gelen her fenalık ise nefsindendir.”4, “Başınıza ne musibet geldi ise,
o, ellerinizin kazancı iledir; kaldı ki Allah çoğunu da affediyor.”5 gibi
âyetlerle bu hususa işaret etmiştir. Bu ve benzeri âyet-i kerimelere bakıldığında
ve kâinatta cereyan edip duran hâdiseler süzülüp satır satır incelendiğinde
görülecektir ki, o hâdiselerin hiçbirini rastlantıya vermenin, onların başıboş
olduğunu düşünmenin imkânı yoktur. Yoktur çünkü bütün o hâdiselerin



arkasında onlara hükmeden bir Hâkim ve onları en ince hikmetlerle varlık
sahasına çıkaran bir Hakîm vardır. İşte Bediüzzaman Hazretleri bir insan-ı
kâmil tavrıyla, maruz kaldığı bütün eza ve cefaların, katlanmak zorunda
bırakıldığı bütün elemlerin sebeplerini dışarıda değil kendi içinde, başka bir
ifadeyle Allah (celle celâluhu) ile olan münasebetlerinde aramıştır.6

İman Hizmeti ve Çocukça Beklentiler
Üstad Hazretleri’nin bu yaklaşımından ayrıca şu sonucu da çıkarabiliriz:

İnsan; imana, Kur’ân’a hizmet ederken zihnini dünyevî-uhrevî her türlü
mülâhazadan tecrit etmeli ve sadece Cenâb-ı Hakk’ın hoşnutluğuna
kilitlenmelidir. Yalnız Allah’ı dilemeli ve Resûlü’nün yakınlığını ümit
etmelidir. Evet, i’lâ-yı kelimetullah yolunda hizmet etmek bir vazife ve bir
kulluk borcudur. Dolayısıyla o hizmet, Cennet’e girme ve Cehennem’den
kurtulmaya bile alet edilmemelidir. Ve yine o hizmet, fizikötesi âlemleri
müşâhede, derin haz ve zevklere ulaşma gibi mânevî ve ruhanî zevk ve lezzetler
için bile olsa vasıta yapılmamalıdır. Belki yapılan amellerle uhrevî saadet ve
mânevî makamları kazanmaya çalışmak bazı kimseler için bir eksiklik
olmayabilir. Ancak ekmeliyet ve etemmiyet peşinde olan hizmet erleri bu tür
mülâhazaları bir noksanlık ve kusur saymalıdırlar. Dünyevî bir kısım arzular
peşinde koşmak, beklentilere girmek ise zaten ihlâsa bütün bütün münafidir,
dolayısıyla dinin bu mevzudaki hükmü de bellidir. Evet, Allah Mabûd-u Mutlak
olduğu için O’na kulluğun karşısında hiçbir şey bedel olamaz. O Maksud’dur..
Matlûb’dur.. Mahbûb’dur.. Mabûd’dur. O’nun arkasına düşülür.. O’na aşkla,
iştiyakla yönelinir.. O talep edilir.. O sevilir.. O’na ibadet edilir. Fakat
kat’iyen, “Bunları şunun için yaptım.” denemez. Çünkü kulluk Allah’ın hakkı,
bizim de vazifemizdir. İşte Üstad Hazretleri, hizmet-i imaniye ve Kur’âniye’yi
maddî ve mânevî terakkilere alet etmeyi mahzurlu sayıyor, hatta onun da
ötesinde bunun bir suç olduğunu söylüyor.7

Burada ayrıca ifade edelim ki, Cenâb-ı Allah’tan Cennet’i isteme ve yine
Cehennem’den O’na iltica etme bu söylediklerimize zıt değildir. Biz her gün
defalarca bunlar için el açıp dua ederiz. Çünkü ne Cehennem azabına tahammül
edebilir ne de Cennet’e girmeme gibi bir mahrumiyete dayanabiliriz. Ondan
mahrumiyete nasıl katlanabiliriz ki? Ötede Cemalullah’ı müşâhede ve
Resûlullah ile maiyyet ancak Cennet’te mümkün olacaktır. Allah’ın en büyük
lütfu ve ihsanı olan Rıdvan da yine Cennet’te elde edilebilecektir.

Evet, Cennet’e girmeyi, Cehennem’den kurtulmayı yapılan amellere
bağlamak farklı bir şey, onları Allah’ın sonsuz lütfundan, engin rahmetinden



beklemek tamamen farklı bir şeydir. Haddizatında yapılan amellerle Cennet’i
elde etmek mümkün olmadığı gibi, Cehennem’den kurtulmak da mümkün
olmayacaktır. Onlar ancak Rahmeti Sonsuz’un merhamet ve şefkatiyle nâil
olunabilecek nimetlerdir.

İşte iman ve Kur’ân hizmetini bir kısım füyûzat hislerine bağlamak da, o
gayretlerin mükâfatını dünyada talep etme mânâsına gelir. Hâlbuki böyle bir
talep, insanın dar ufku ve dünyanın darlığı içinde peşine düşülmüş çocukça bir
talep olur. Hani, bayram günü babası çocuğuna, “Dile benden ne dilersen!” der.
Çocuk da birkaç tane bilye yahut arkadaşlarına caka yapmak için bir çift popul
ister. Elbette ki bu, o çocuğun kendi dünyası, çocukça bakış açısına göre bir
taleptir.

Aynen öyle de insan ötede Cennetleri, onun da ötesinde Cemalullah’ı
peyleyebileceği sermayeyle burada dünyevî, basit birtakım isteklerin peşinde
olur veyahut bir kısım ruhanî zevk ve hazların peşine düşerse kendi darlığına
göre taleplerde bulunmuş; istek ve taleplerini çocukça bir bakış açısına teslim
etmiş demektir. Hiç şüphesiz bu durum da o bâkî mükâfatı burada fenaya
mahkûm etmek mânâsına gelir.

Hâlbuki Allah için yapıldığından dolayı hizmet zaten çok kıymetlidir. Onun
bir anı dünyaları peylemeye yeter. Hubb-u cah, tûl-i emel gibi virüslere mağlup
olup ya da mânevî zevklerin peşinden koşup o hizmetleri Allah’ın rızasından
başka şeylere alet etmek elbette onların değerini düşürür. Kulluk Şâh-ı
Geylânî, Hasan Şâzilî olmaya bile bağlansa bu böyledir. Ama herhangi bir
beklentiye girilmediği hâlde Cenâb-ı Hakk’ın bunları lütfetmesi Allah’ın
fazlındandır ve üzerinde durduğumuz konuyla karıştırılmamalıdır.

Bediüzzaman’ın Aşkınlığı
Başta da dikkat çekmeye çalıştığımız gibi, Üstad Hazretleri’nin, “Benim

suçum!”8 demesi onun kendi yüksek ruh ufku ve hassas kriterleri açısından
meseleye bakışının bir sonucudur. Çünkü hayatı tetkik edildiğinde görülecektir
ki o, nezih bir vasatta dünyaya gelmiş, hep nezih olarak yaşamış ve yaşadığı
gibi ötelere yürümüştür. Başkalarının ancak kırk-elli yaşlarında ulaşabileceği
idrak seviyesine o, daha çocuk denecek yaşlardayken ulaşmış, ilk gençlik
yıllarından itibaren hep iffetiyle matmah-ı nazar olmuş ve çok erken dönemde
ilim, irfan, iz’an, idrak ve basiretiyle çevresindeki insanların dikkatini üzerine
çekmiştir. Hayat seyri, iman ve Kur’ân mücadelesine bakıldığında onun daha
dünyaya gelirken mükemmel denilebilecek bir donanımla geldiği; gelip bütün
ömrünü bir peygamber vârisi çizgisinde sürdürdüğü görülecektir. İşte o, baş



döndüren fedakârlıkları, hayranlık uyandıran hizmet ve gayretleri karşılığında
dahi dünyevî-uhrevî hiçbir beklentiye girmemiş, yapıp ettiklerini herhangi bir
istek ve talebe bağlamamış, hep müstağni davranıp iffetli yaşamıştır. Öyle ki
başkaları için mahzursuz sayılabilecek pek çok şeyi kendisi için mahzurlu
görmüş ve ihlâs çizgisini muhafaza adına çok çetin, zorlu ve hassaslardan
hassas bir hayata talip olmuştur.

Şimdi hayatını bu çizgide sürdüren bir insan eğer “Benim suçum, hizmet-i
Kur’âniyemi maddî ve mânevî terakkiyatıma, kemâlâtıma alet yapmakmış.”
diyorsa o zaman bu ifadeyi düz ve sathî bir bakış açısıyla değil de daha farklı
bir ufuktan değerlendirip yorumlamak, arkasında daha farklı mânâlar araştırmak
gerektiği kanaatindeyim. İşte meseleye böyle bir im’ân-ı nazarla bakıldığında
şu tespitlerde bulunulabilir:

Görünme, ücreti peşin olarak alma, bir kısım füyûzat hislerinden istifade
etme gibi maddî veya mânevî arzu ve beklentiler her insanın mahiyetinde
potansiyel olarak mevcuttur. Üstad Hazretleri de her beşer için söz konusu olan
bu duyguların kendi tabiatında da bilkuvve varlığını müşâhede etmiş; etmiş ve
daha ilk merhalede, tahayyül ve tasavvur noktasında onlara karşı ciddi bir
mücadeleye girişmiş, tabir caizse onların ipini çekmiş, neşv ü nema bulup
gelişmelerine fırsat vermemiştir.9 İşte kanaatimce, Üstad Hazretleri’nin
yukarıdaki ifade ve yaklaşımını, muhtemel ve potansiyel böyle bir tehlikeye
karşı ortaya konan bir mücadele şeklinde anlamamız daha doğru olur.

Ayrıca yukarıdaki ifadeye, bize hitap eden, bizi uyaran bir ikaz nazarıyla
bakmak konunun doğru anlaşılması için gözden kaçırılmaması gereken önemli
bir başka husustur. Bu sebeple Üstad Hazretleri yukarıdaki beyanında her ne
kadar kendisine hitap etmiş, kendisini kastetmiş olsa da, biz, o sözü kendimize
hitap ediyormuş gibi okumalı, kendimiz için dersler çıkarmalı; çıkarmalı ve
iman ve Kur’ân hizmetini, değil dünyevî hedef ve taleplere, uhrevî arzulara bile
basamak yapmamamız gerektiğini anlamalıyız. Evet, bu ve buna benzer
ifadeleri, numune-i imtisal konumunda bulunan insanların bize örnek olmaları
şeklinde okuyup değerlendirmek hem daha salim, hem daha doğru bir düşünce
tarzıdır. Konuyu böyle anlamamak ise Hazreti Üstad’ın ömrünü adadığı Kur’ân
hizmetini, maddî ve mânevî kemâlâtına alet yapmış olabileceğini düşünmek
mânâsına gelir ki –hafizanallah– bu, çok büyük bir hata ve günah olur.

Sonuç olarak, Hazreti Üstad, maruz kaldığı türlü türlü eza ve cefa, musibet
ve imtihanlar karşısında hep kendisiyle hesaplaşmış, zalimlerin zulümlerinin
arkasında âdil kaderi müşâhede etmiş, dolayısıyla da ne kaderi tenkit etmiş ne
de kimseyi suçlamıştır. Suçlamak bir yana hakikat nurunun imana muhtaç
gönüllerdeki tesirini gördükçe kendisini kasaba kasaba dolaştıranlara,



zindanlarda kendisine yer hazırlayanlara hakkını helâl etmiştir. Ve yine o,
hiçbir sûrette ulvî hakikatleri kendi şahsına alet yapmamış; iman ve Kur’ân
hizmeti karşısında maddî-mânevî hiçbir beklentiye girmemiştir; girmemiştir
zira ihlâsın zedelenmemesi, o dupduru hakikatlerin nefsî bir kısım
mülâhazalarla kirlenmemesi için müthiş bir irade ortaya koymuş, bir aşkınlık
sergilemiş ve böylece kendisinden sonra gelenlere rehber ve örnek olmuştur.
Dolayısıyla din-i mübîn-i İslâm’a hizmet etmeye adanmış ruhlar, hizmetlerini
sadece Hak rızasına bağlayıp kendilerini unutabildikleri ölçüde Hazreti Üstad’ı
örnek almış, hak ve hakikate tercümanlık yapmış olacaklardır.
1 Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası-2 s.73.
2 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).
3 Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası-2 s.97.
4 Nisâ sûresi, 4/79.
5 Şûrâ sûresi, 42/30.
6 Bediüzzaman, Mektubat s.47 (On Üçüncü Mektup, Birinci Sual).
7 Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası-2 s.73.
8 Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası-2 s.73.
9 Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası-2 s.73.



Hammâdûn Ümmeti
Soru: Ümmet-i Muhammed’in bir isminin de “Hammâdûn ümmeti” olduğu

ifade ediliyor.1 Burada şükrün değil de hamdin kullanılmasının hikmetini ve
“Hammâdûn” kelimesinden kastedilen mânâların neler olduğunu lütfeder
misiniz?

Cevap: “Hamd”in şükür mânâsına geldiği yerler olsa da bu iki mefhumun
birbirinden ayrıldığı noktaların bulunduğu erbabınca bilinen bir husustur. O
zaman öncelikle kavramların ıstılahî çerçevesini ortaya koyarak aradaki mânâ
farklılıklarını tespit etmeye çalışalım.

Hamd; Allah’ın (celle celâluhu) bize gelip ulaşan ve aynı zamanda bize
gelip ulaşabilecek potansiyel nimetlerinin hepsine şükürle mukabele etmenin
yanı sıra; bütün iyilik ve güzelliklerin gerçek sahibi, biricik kaynağı ve
dolayısıyla hamd edilmeye layık yegâne Zât, O olduğu için vazife, sorumluluk
ve kulluğumuzun bir gereği olarak O’na karşı hamd ü senâda bulunmak
demektir. “Hamd”de, ihsan ve nimetlerin bize ulaşıp ulaşmaması önemli
değildir. Önemli olan O Zât’ın böyle bir hamde şâyeste olmasıdır. Evet hamd,
Cenâb-ı Allah’ın ihsan ve lütufları karşısında minnet ve şükranla yerlere yüz
sürmenin ifadesi olduğu gibi, aynı zamanda, acz ü fakrımızı idrak içinde mutlak
cemal ve kemal Sahibi Zât karşısında hayret ve hayranlıkla secdeye kapanmak
anlamını da ihtiva etmektedir.

Şükür ise, Cenâb-ı Hakk’ın ister doğrudan doğruya, isterse başkalarını
vesile kılarak bize bahşettiği duyup tattığımız, tadıp idrak ettiğimiz nimetlere
karşı, kalbî, kavlî, fiilî ve hâlî mukabelede bulunmaya denir. Bir başka ifadeyle
şükür; O’nun lütuf ve ihsanları karşısında memnuniyet ve minnettarlıkla iki
büklüm olma, sevgi ve alâka ile O’na yönelme, dille bunları itiraf edip tavır ve
davranışlarla bütün bu mazhariyetlerin gereğini ortaya koyma demektir.
Görüldüğü üzere şükür, ihsan edilen nimetlere mukabil yapılan bir teşekkürdür.
Hamd ise, “Allah, Allah olduğu için” O’na karşı arz-ı şükran ve senâda
bulunmak demektir. Dolayısıyla biz, “Allah, Allah olduğu için” O’na karşı
hamd vazifesiyle serfirazız. Evet hamd O’nun hakkı, bizim de vazifemizdir.
Başka bir ifadeyle; hamd Allah’a (celle celâluhu) müstahak, bize ise vaciptir.

Şimdi bu tarifleri esas alarak sualinizin birinci kısmına dönecek olursak şunu
söyleyebiliriz: Allahu a’lem, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), bir mânâda şükrü de içine aldığı ve daha geniş ve daha cami’ mânâsı
olduğu için “hamd”le ümmetini tavsif etmeyi tercih buyurmuş; buyurmuş ve
nazarları hamd makamına çevirerek ümmetine, hammâdûndan (durmadan,



sürekli hamd edenler) olmayı hedef göstermiştir.

Hamd ve Efendimiz’in İsimleri
Bilindiği üzere Peygamber Efendimiz’in yüz mübarek isminin arasında daha

ziyade dört tanesi meşhur olmuştur. Bunlar; “Ahmed, Mahmud, Muhammed ve
Mustafa”dır.

Mustafa; saf, dupduru ve katışıksız olmayı ifade eder. Bu mübarek ismin
mahiyetinde safvet ve duruluğun, O’nun tabiatının bir derinliği ve bir gereği
hâline gelme mânâsı vardır. Çünkü Safiyyullah isminin mazharı Hazreti
Âdem’le başlayan safvet sürecinin tabiata mâl olması, tabiatın bir derinliği
hâline gelmesi ancak Efendimiz’le mümkün olmuş, ulaşılabilecek en son
noktaya ulaşmıştır. Bu sebeple denilebilir ki safvet meselesi Hazreti Âdem’den
Efendimiz’e kadar sanki arına arına, durula durula gelmiş; gelmiş ve Nebiler
Serveri’ne (aleyhi ekmelüttehâyâ) ad ve unvan olmuştur.

Efendimiz’in diğer mübarek üç ismi olan “Ahmed”, “Muhammed” ve
“Mahmud” kelimeleri ise “hamd” kökünden gelmektedir. Bilindiği gibi ilk iki
isim Kur’ân’da zikredilirken, “Mahmud” kelimesi Efendimiz’in ismi olarak
Kur’ân’da yer almaz.

Ahmed ism-i şerifi, taayyün-i evvel hakikatiyle irtibatlıdır. Çünkü O;
varlığın özü, usâresi, kâinatın mebdei, hilkat ağacının çekirdeğidir. Evet, ُلَّوَأ

يِروُن ّللا  ُهٰ ََقلَخ  اَم   “Allah’ın haricî vücut nokta-i nazarından varlık olarak
en önce ortaya koyduğu, benim nurumdur.”2 beyan-ı nebevîsinin de işaret
buyurduğu gibi O’nun taayyünü bütün varlığın ilki ve öncüsüdür. İlm-i ilâhide
ilk icmali belirlenen, ortaya çıkan hakikat O’nun nurudur. İşte ziyası
vücudundan evvel dillere destan olan Efendiler Efendisi’nin dünyayı
teşriflerinden önceki unvanı Ahmed’dir (aleyhissalâtü vesselâmü milelardi
vessemâ) ve bu hakikat de hakikat-ı Ahmediye’dir. Bu sebeple O, Kur’ân’da da
geçtiği üzere, Hazreti İsa (aleyhisselâm) tarafından, “Ahmed” ismiyle
müjdelenmiştir.

Muhammed nam-ı celili ise yerde gökte herkesin kendisine saygı duyduğu,
medh ü senâda bulunduğu zat mânâsında, Resûl-i Ekrem’in peygamberliği,
mesaj ve misyonuyla alâkalı ismidir. Başka bir ifadeyle Allah Resûlü’nün
“Muhammed” ismiyle insanlık âlemine nüzûlüdür ki, bu bizim adımıza
şereflerin en büyüğü, O’nun adına bir tenezzüldür.

Mahmud unvan-ı kerimi ise, yerde-gökte övülüp methedilen, senâ edilen zât
demektir. Bu azim unvan, Peygamber Efendimiz’in ismi olarak Kur’ân’da yer
almasa da, ezan sonrası okuduğumuz duada geçtiği üzere Sünnet-i Sahiha’yla



sabit bir ism-i mübarektir. Makam-ı Mahmud, mutlak mânâda İnsanlığın İftihar
Tablosu’na has, hamîdiyet ve mahmudiyetin bir araya getirildiği ulvî bir
makamdır. Şöyle ki O (sallallâhu aleyhi ve sellem) Cenâb-ı Hakk’a karşı
yerine getirdiği hamdiyle hâmid, gökte ve yerde övülüp medhedilmesiyle de
mahmuddur. Evet O, hamd u şükürle kullukta bulunmuş, kulluk yaptıkça Cenâb-ı
Hak tarafından övülmüş, övüldükçe mütemadiyen kulluk yapmış, Allah O’nu
medih, O da Allah’a hamd etmiş ve neticede övülme ve övgüye mazhar olma
makamına ulaşmıştır.

Görüldüğü üzere Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm) meşhur olan bu üç
isminin hepsi de hamd kökünden gelmekte, “hamd” masdarı etrafında dönüp
durmaktadır. Hiç şüphesiz bu da, Ümmet-i Muhammed için hamdin ne derece
önemli olduğunu gösteren dikkat çekici bir husustur.

Kur’ân ve Hamd
Kur’ân’ın ilk sûresi olan Fatiha sûresi besmeleden sonra, ِبَر ّ ِّلل  ِهٰ ُدـْمَحَْلا 

َنیَِملاَعْلا  “Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a hastır.”3 âyetiyle başlamaktadır.
Yani biz daha Kur’ân’ı açar açmaz onu okumaya hamdle başlıyoruz. Sonra
Kur’ân’ın yaklaşık olarak rub’u (çeyreği) geliyor, yine hamdle başlayan bir
sûre görüyoruz: ِتاَمُلُّظلا َلَعَجَو  َضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  ََقلَخ  يِذَّلا  ِّلل  ِهٰ ُدْمَحَْلا 

َروُّنلاَو  “Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var
eden Allah’a.”4 Burada makro âleme dikkatler çekilerek, sema ve arzdaki
nimetler insanın önüne serildikten sonra tekrar mesele hamde bağlanıp: َعِطُقَف

َنیَِملاـَعْلا ِبَر  ّ ِّلل  ِهـٰ ُدــْمَحْلاَو  اوـَُمَلظ  َنـيِذَّلا  ِمْوـَقْلا  ُرِباَد   “Âlemlerin Rabbi
Allah’a hamd olsun ki böylece, zulmedip duran o gürûhun arkası kesildi.”5

buyruluyor.
Yine bir rub’u geçerek Kur’ân’ın ortasına geldiğimizde karşımıza Kehf

sûresi çıkıyor ki bu sûrenin de َباَِتكْلا ِهِدـْبَع  ىٰلَع  َلَزَْنأ  يِۤذَّلا  ِّلل  ِهٰ ُدـْمَحَْلا 
اًجَوِع َُهل  ْلَعْجَي  َْملَو   “Hamd O Allah’a mahsustur ki kuluna kitabı indirdi ve

onun içine tutarsız hiçbir şey koymadı.”6 şeklinde hamdle başladığını
görüyoruz.

Bir rub’u daha geçtiğimizde ise yine hamdle başlayan Sebe sûresi ve onu
müteakiben Fâtır sûresi karşımıza çıkıyor. Sebe sûresinde, يِذَّلا ِّلل  ِهٰ ُدْمَحَْلا 

ِةَرِخْـٰالا ِيف  ُدـْمَحْلا  َُهلَو  ِضْرْـَألا  ِيف  اـَمَو  ِتاَوٰـمَّسلا  ِيف  اـَم  ُهـَل   “Bütün
hamdler, güzel övgüler gerçek ilah olan Allah’a mahsustur ki göklerde ve
yerde olan her şey O’nundur. Âhirette de hamdler O’na mahsustur.” 7 diye



ifade edilirken Fâtır sûresinde; ِلِعاَج ِضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  ِرِطاَف  ِّلل  ِهٰ ُدـْمَحَْلا 
َعاَبُرَو َثَالُثَو  ىٰنْثَم  ٍةَحِنَْجأ  ِلوُۨأ  يۤ ًالُـسُر  ِةـَِكئَۤالَمْلا   “Hamd, gökleri ve yeri

yaratan ve melaikeyi iki, üç, dört... kanatlı elçiler yapan Allah’a
mahsustur.”8 buyuruluyor.

Fatiha ile başlanıp sonra her bir çeyreğe yerleştirilen bu beş sûre âdeta
Kur’ân’ın ruhu gibidir ki, bununla hamdin önemi vurgulanıyor. Ayrıca sûre
başında olmasa da, Kur’ân’ın daha pek çok sûresinde hamdin yer aldığını,
âdeta Kur’ân’ın her tarafına onun serpiştirildiğini görüyoruz. Sanki bu çok
önemli konuda, herhangi bir nisyan olmasın diye hamd sürekli
hatırlatılmaktadır. Özellikle Kur’ân’ı sürekli hatmeden bir mü’mini
düşündüğümüzde, onun sürekli, hamd ile başlayan, dîbâcesi hamd olan
sûrelerle karşılaşacağına ve böylece onda mütemadi bir hamd duygusunun
gelişip güçleneceğine hükmedebiliriz. Evet, zannediyorum İlâhî Beyan’ın her
tarafında “hamd”in hep bir nabız gibi atması ve devamlı surette onun öneminin
vurgulanmasındaki hedef de sinelerimizde “hamd”in yerleşmesini ve onun
tabiatımızın bir derinliği hâline gelmesini sağlamaktır.

Hayatın Her Karesinde Hamd ü Şükür
Allah Resûlü’nün (aleyhissalâtü vesselâm) nurlu beyanlarına bakıldığında,

hayatın her safhasında bizim hamd ü şükür ameliyesine çağrıldığımızı görürüz.
Meselâ, َْمل َساَّنلا  ِرُكَْشي  َْمل  ْنَمَو  َرِیثَكْلا ، ِرُكَْشي  َْمل  َلِیلَقْلا  ِرُكَْشي  َْمل  ْنَم 

ّللا َهٰ ِرُكَْـشي   “Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. Halka teşekkürde
bulunmayan Allah’a da şükretmez.”9 hadis-i şerifini bu açıdan mülâhazaya
alabiliriz. Bu ve benzeri beyanlardan teşekkür etmeye kendimizi alıştırmamız
istendiği anlaşılmaktadır. Bundan dolayı yapılan en küçük bir iyilik karşısında
dahi ihmal etmeksizin teşekkürde bulunmamız gerekir. Meselâ bir bardak çay
ikram edildi hemen teşekkür etmeliyiz. Veya bir tebessümle karşılaştık,
“Kardeşim! Allah razı olsun, şu an böyle bir inşiraha ihtiyacım vardı.” deyip
yine teşekkürlerimizi sunmalıyız. Böylece en küçük bir centilmenlik karşısında
dahi teşekkürde bulunarak onu tabiatımıza mâl etmeliyiz.

Elbette ki bütün nimetlerin hakiki sahibi Allah’tır (celle celâluhu). Ancak o
nimetin bize ulaşmasında vesile kıldığı tablacıyı da unutmamalıyız. Böyle bir
teşekkür onun hakkıdır. Evet, teşekkürü, yememiz içmemiz gibi tabiî ve beşerî
olarak yerine getirdiğimiz fiiller türünden hayatımıza tatbik edebilirsek, o
zaman teşekkür mevzuunda hiç kusur etmez ve etrafımıza sürekli teşekkürler
yağdırır dururuz. Teşekküre bu ölçüde kendini alıştırmış bir insan da, Mün’im-i
Hakikî’den gelen nimetler karşısında elbette körler-sağırlar gibi davranmaz,



lütuf ve ihsanları çok ciddî bir heyecanla karşılar; karşılar ve Allah’a şâyeste,
Mün’im-i Hakikî’ye yakışır bir mukabelede bulunmaya çalışır. Onun hayaliyle
yaşar, o ufku yakalayabilmek için her fırsatı değerlendirir ve sürekli minnet ve
şükran hisleriyle dolup dolup boşalır. Hatta kalb ve zihnine hutûr eden güzel
tahayyül ve tasavvurların bile teşekkür isteyeceği mülâhazasıyla hareket eder,
hayatını hamd ve şükür ekseninde örgüler.

Hamd Sancağı
Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) bir hadis-i şeriflerinde;

“Ben, Hazreti Âdem evladının efendisiyim, bunda fahr yok. Kıyamet günü
elimde ‘Hamd Sancağı’ bulunacak, bu da bir fahr değildir. O gün gerek
Hazreti Âdem, gerek diğer bütün peygamberler benim sancağımın altına
sığınacaklardır.”10 buyurarak Livaü’l-hamd’in kendisine verileceğini ifade
etmiştir. Livaü’l-hamd’e; hamd bayrağı, hamd sancağı denilebileceği gibi,
hamd alemi de denilebilir. Çünkü alem, bir alamet ve emâre demektir ki,
bayrak ve sancaktan daha öte bir mânâ ifade eder.

Dünyada Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed’in (aleyhi ekmelüttehâyâ
vetteslimât) rehberliğinde olan ümmet-i Muhammed, hayatlarını hamdle
geçirdiklerinden dolayı, ahirette de Livaü’l-hamd’le şerefyâb olacaklardır.
Çünkü insan hangi yolda yürürse, varacağı istikamet de ona göre bir yer
olacaktır. Bundan dolayı hep hamd etrafında dönüp duran, hamd güzergâhında
yürüyen, sürekli hamd gören, hamd konuşan, hamd soluklayan, hamdle oturup
kalkan kimselerin varacakları yer de Livaü’l-hamd’dir.

Biz her ezan sonunda gökler ötesi sadaya, bu ilâhî çağrıya bir yönüyle hem
cevab-ı savap veriyor, hem de Peygamber Efendimiz’e Makam-ı Mahmud’un
verilmesini: ّیَـس َانَدِ ِتٰا  ِةـَِمئاَقْلا  ِةَالَّصلاَو  ِةَّماَّتلا  ِةَوْعَّدـلا  ِهِذٰـھ  َّبَر  َّمُّھٰلَلا 

َُهتْدَـعَو يِذَّلا  اًدوُمْحَم  اًماَقَم  ُهْثَعْباَو  ََةلیـِضَفْلاَو  ََةلیـِسَوْلا  اًدَّمَحُم   “Ey bu
kâmil davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allahım! Efendimiz Hazreti
Muhammed’e “vesîle”yi (en büyük kurbet makamı), Cennet’e ve ötesine
ulaşmayı lütfet ve O’nu, kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud’a
ulaştır.”11 duasıyla bir kez daha dile getiriyoruz

Livaü’l-hamd, Makam-ı Mahmud makamıdır. Ömrünü hep hamdle geçiren,
hayatını Allah’a hamd ü senâ etmekle yoğuran, kavlî, fiilî ve halî sürekli
hamdle oturup hamdle kalkan insanlar orada da Makam-ı Mahmud’un etrafında
toplanacaklardır. Livaü’l-hamd orada nasıl tecellî edecek, ne şekilde bir
teveccüh-i ilâhînin unvanı ve vesilesi olacak bunu şu an kestirebilmemiz
mümkün değildir. İşte beşer tasavvurunu aşkın, keyfiyeti meçhul böyle bir ilâhî



teveccüh her ne ise, ümmet-i Hammâdûn, hamd vesilesiyle o ilâhî teveccühten
istifade edebilecektir.

Hammâdûn Ümmeti
Kur’ân-ı Kerim hamde bu kadar önem veriyor, Peygamber Efendimiz’in

(aleyhissalâtü vesselâm) nam-ı celili “hamd” kökünden geliyor, ahirette
buluşma noktası ve varacağımız yer olarak hamd otağı gösteriliyor ve bütün
bunlarla birlikte ümmet de, “Ümmet-i Hammâdûn”12 olarak tavsif
buyuruluyor. Ancak zannediyorum bu beyan-ı nebevîyi hem bir müjde ama aynı
zamanda hem de bir gaye-i hayal, bir hedef olarak okuyup anlamamız gerekiyor.
Şöyle ki, bilindiği üzere “hammâd” kipi mübalağa sigasıdır. Yani şuur ve
derinliğine inmeden, ara sıra “hamd”i hatırlayan ve sadece lafzî olarak “el-
hamdülillâh” deyip geçen kimseler için bu siga kullanılmaz. Hammâdûn ümmeti
öyle hamde kilitlenmiş insanlardır ki, Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm)
dualarında da geçtiği üzere onlar yatıp kalkarken hep “el-hamdülillâh” der,
oturur kalkar Allah’a hamd eder, hamdle nefes alır verir ve ömürlerini derin
bir şuur ve idrak içinde hamd atkısı üzerinde örgülerler. İşte bu seviyedeki bir
hamdin ümmetin bütün fertlerinde bulunduğunu söyleyemeyiz; ancak umumî
mânâda bu ümmetin hammâdûn potansiyeli taşıdığı müjdesini de mezkûr beyan-
ı nebevîden istihrac edebiliriz.

O zaman bize düşen bilkuvve mazhar bulunduğumuz hamd duygu ve
düşüncesini hayatımıza taşıma ve hammâdûn ufkunu yakalama gayreti içinde
olmaktır. Hani bir âyet-i kerimede; َنوُمِلْـسُم ْمُتَْنأَو  َِّالإ  َّنُتوَُمت  َالَو   “Zinhar
Müslüman olarak ölmenin dışında başka türlü ölmeyin!”13 buyuruluyor.
Müslüman olarak ölmek bizim elimizde olmadığı hâlde “Müslüman olarak
ölün!” ifadesi, hiç şüphesiz düşünüp akledenler için önemli birçok mânâ ve
mesajı muhtevidir. İşte bu mânâ ve mesajlardan birisi de şudur: Ey iman
edenler! Eğer siz Müslümanca yaşıyor, vahyin işaret buyurduğu istikamette
hayatınızı örgülüyor, bu uğurda “Aman ya Rabbi ayaklarımızı kaydırma!”
endişesiyle tir tir titriyor, her gün en az kırk defa “Allahım! Vaad ettiğin doğru
yoldan bizi ayırma!” diyerek yalvarıp yakarıyor ve hâsılı o yola ait
hususiyetler her neyi gerektiriyorsa ona riayet ediyorsanız Cenâb-ı Hakk’ın
engin rahmeti, inayet ve lütfuyla Müslüman olarak ölürsünüz. Bu açıdan
zikredilen âyet-i kerimede sonucun zikredilmesi suretiyle sebebin hatırlatılıp
nazara verildiğini müşâhede etmekteyiz.

İşte “Hammâdûn Ümmeti” beyanına da böyle bir perspektiften bakabiliriz.
Yani biz, bu dünyada, bize ulaşan-ulaşmayan bütün nimetleri ruh ve



vicdanımızda duymaya çalışır, onlar karşısında iki büklüm olur, “hamd”le
gözümüzü açar kapar, hamdle nefes alır verir ve sürekli artan bir hamd ü
şükran duygusuyla hayatımızı dolu dolu geçirirsek, ötede de Makam-ı Mahmud
Sahibi’nin (aleyhissalâtü vesselâm) vesayetinde, Hamd Sancağı’nın gölgesi
altında “Hammâdûn Ümmeti”nin bir ferdi olarak tâli’imize tebessümler
yağdırırız. Rabbim hepimizi bu müjde ve mazhariyete erenlerden eylesin!
Âmîn!
1 Bkz.: Dârimî, mukaddime 2; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 10/89.
2 Bkz.: es-Suyûtî, el-Hâvî 1/325; el-Halebî, es-Sîratü’l-Halebiyye 1/240.
3 Fâtiha sûresi, 1/2.
4 En’âm sûresi, 6/1.
5 En’âm sûresi, 6/45.
6 Kehf sûresi, 18/1.
7 Sebe sûresi, 34/1.
8 Fâtır sûresi, 35/1.
9 Tirmizî, birr 35; Ebû Dâvûd, edeb 12.
10 Tirmîzî, tefsîru sûre (17) 18, menâkıb 1; İbn Mâce, zühd 37.
11 Buhârî, ezân 8, tefsîru sûre (17) 11; Tirmizî, salât 157; Ebû Dâvûd, salât 28.
12 Bkz.: Dârimî, mukaddime 2; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 10/89.
13 Âl-i İmran sûresi, 3/102.



Dine Hizmet Mazhariyeti
Soru: İman ve İslâm çok büyük bir lütuf ve mazhariyet olduğu gibi, iman

ve İslâm’a hizmet şuurunun da bu mazhariyetin ayrı bir derinlik ve buudu
olduğu ifade ediliyor. Böyle bir mazhariyetin insana yüklediği sorumluluklar
ve bu mevzuda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap: İman, inanılması gerekli olan şeylere, aksine ihtimal vermeyecek
şekilde inanma demektir ki böyle bir imanı, bu seviyedeki bir inancı iz’an
olarak da ifade edebiliriz. Felsefeciler ve son dönem kelamcılardan bir kısmı
imanı her ne kadar sırf bir nazarî mevzu olarak ele alsalar da, onu hareket ve
aksiyondan bütün bütün tecrit edip öyle telakki etmek doğru olmasa gerek. Zira
o, aynı zamanda, insanın bütün benliğinde duyup hissedebileceği bir kalb
amelidir. Evet, bazen bizim gibi avam insanlar bile vicdanlarında Zât-ı
Ulûhiyet’i duydukları esnada bir baştan bir başa bütün vücutlarında âdeta
imanın ihtizazını hisseder, iç duyuş ve sezişleriyle onu yaşar gibi olurlar. Bu
yönüyle ona kalbî ve ruhî bir amel nazarıyla bakılabilir ki bu da imanın sadece
nazariyattan ibaret olmadığının bir delilidir.

İslâm’a gelince o, “insanları kendi irade ve ihtiyarlarıyla bizzat hayra sevk
eden ilâhî kanunlar mecmuası”nın hayata taşınması, onun realize edilmesidir.
Diyanet kelimesiyle de ifade edebileceğimiz bu hakikat, dinin pratiği, hayata
hayat kılınmasıdır. Meselâ namaz, zekât, oruç, hac gibi emirleri yerine
getirmek, mehasin-i ahlâkla donanmak ve aynı zamanda mesâvî-i ahlâktan
içtinap etmek diyanetin içinde yer alan hususlardır. Bir başka yaklaşımla o,
İmam Gazzâlî Hazretleri’nin “münciyât” dediği, insanı kurtuluşa sevk eden
emirler ve “mühlikât” diye isimlendirdiği, insanı helakete sürükleyen
yasakların hayata geçirilip yaşanması, temsil edilmesidir.1

İ’lâ-yı Kelimetullah
Şartlara göre mücahede-i maddiye veya her zaman yapılması gereken

mücahede-i mâneviye şeklinde ortaya çıkan i’lâ-yı kelimetullah vazifesi ise
sağlam bir iman ve İslâm anlayışının bir gereği, bir sonucu olarak mütalaa
edilebilir. Bilindiği üzere maddî cihad, kural ve kanunlarına uygun olarak
ancak şartların gerektirmesine göre yapılır. Temsil ve tebliğle hak ve hakikati
dünyanın dört bir tarafına duyurma diyebileceğimiz mânevî mücahede veya
emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker vazifesi ise her zaman için söz konusudur.
Evet, sağlam bir inançla gönlünü İslâm’a bağlamış bir mü’min, ya insanları
mârufa çağırıp sinelerde iyilik ve güzellik çerağları tutuşturur veya kötü ve



çirkin şeylerden sakındırıp insanları onlardan uzaklaştırmaya çalışır; ama her
hâlükârda bu istikamette bir cehd ve gayret içinde bulunur.

Gerçi insanlık tarihi boyunca bu hususların hiçbirine hiçbir şekilde müsaade
edilmediği dönemler de olmuştur. Öyle ki, ifade hürriyetine tahdit konulup
insanların kendi inançlarına göre, güzel gördüklerine “güzel”, çirkin
gördüklerine “çirkin” demelerine, bu ölçüde dahi olsa, duygu ve düşüncelerini
dile getirmelerine fırsat verilmediği zamanlar yaşanmıştır. Böyle bir duruma
maruz kalındığında mârufu emir, münkeri nehiy vazifesi adına geriye sadece
kalbî muamele, kalben tavır alma ameliyesi kalır. Kalbî muamele ve kalbî
tavır, irtikâp edilen mekarihin tasvip edilip hoş karşılanmadığını şöyle böyle
ortaya koymaya çalışmak, bunu hissettirme adına belki o münkeratı irtikâp
edenlerle kat’-ı alâka etmek şeklinde anlaşılabileceği gibi kötülük yapanların,
yaptıkları o kötülüklerden kurtulmaları için onlara dua etmek şeklinde de
anlaşılabilir. Hâsılı, en olumsuz şartlar altında dahi olsa mutlaka i’lâ-yı
kelimetullah için yapılması gereken bir kısım vazife ve sorumluluklar söz
konusudur.

Farzlar Üstü Bir Farz
Asrımıza gelinceye kadar mârufu emir, münkerden nehiy vazifesi umumiyet

itibarıyla farz-ı kifaye olarak telakki edilmiştir. Ancak Üstad Hazretleri,
boyunduruğun yere konduğu böyle bir dönemde bu işe sahip çıkılmasına farzlar
üstü bir farz nazarıyla bakmıştır.2 Çünkü günümüzde bu vazife terk edilmiş,
ihmale uğramıştır. Hâlbuki onda âmmenin hukuku, umum Müslümanlığın hukuku
ve Allah hukuku vardır ve bu sebeple farklı bir önem arz etmektedir. İşte böyle
ulvî ve mukaddes bir vazifenin şöyle böyle de olsa bir ucundan tutmak ve ona
sahip çıkmak elbette ki bizim için çok büyük bir lütuf ve mazhariyettir; ama
sizin de sorunuzda ifade ettiğiniz üzere bu mazhariyetin de beraberinde getirmiş
olduğu bir kısım sorumluluklar vardır.

Bu sorumlulukların en başta geleni, böyle bir mazhariyetin farkına varmak,
şuurunda olmak ve onu hamd ü şükür duyguları içinde karşılamaktır
zannediyorum. Evet, yüreğimiz minnet hisleriyle dopdolu; َىلَع ِّلل  ِهٰ ُدـْمَحَْلا 

ّللا ِهٰ ِةَمِلَك  ِءَالِْعإَو  ِنٰاْرُقْلاَو ، ِناَسْحِْإلاَو ، ِمَالْـسِْإلا ، ِنيِد   “Allahım! Bizi hak
din olan İslâm’la şereflendirdiğin, ihsan şuuruyla serfiraz kıldığın, Kur’ân
hakikatlerine gönlümüzü açtığın ve dinine hizmet etme gibi bir lütfa mazhar
kıldığından dolayı kâinatın zerreleri adedince Sana hamd ü senâ olsun!”
demeli ve böyle bir mazhariyetin kıymetini bilmeliyiz. İsterseniz bu hususa
Yirmi Dördüncü Söz’de geçen “Ubûdiyet, mukaddeme-i mükâfat-ı lâhika



değil, belki netice-i nimet-i sâbıkadır.”3 açısından da bakabilirsiniz. Çünkü
Allah’ın bize olan ihsanları kitaplara sığmayacak kadar çoktur. Evet, O’nun
lütuf ve nimetlerini detayına girmeden sadece madde başlıklarıyla yazmaya
kalksak, o lütuf ve ihsanların cilt cilt kitaplara sığmadığını göreceğiz. Bundan
dolayı insanın da, en azından niyet noktasında kitaplara sığmayacak bir azim,
kararlılık ve Cenâb-ı Hakk’a karşı minnet duygusu içinde bulunması gerekir.

Nimet Sağanağı
İman, ilâhî iradenin insanın kalbinde yaktığı bir nurdur; bu sebeple

hiçbirimiz onu kendi muhassala-i efkârımızla kazandığımızı iddia edemeyiz.
Belki yanı başımızda büyüyen kardeşimiz, akrabamız inkâra sürüklendi de
Allah (celle celâluhu) bize imanı nasip buyurdu. Çevremizde görüyoruz ki,
zâhire bakan yönü itibarıyla, hayatı, eşya ve hâdiseleri çok iyi yorumlayan bir
sürü akıllı kişi var. Ancak bu devasa dimağlar, bizim gibi sıradan insanların
anlayıp tasdik ettiği hakikatleri bir türlü anlayıp kabullenemiyorlar. Ömürlerini
hakikatlerden uzak bir hâlde geçiriyor, imanın vaad ettiği güzelliklerden
mahrum bir şekilde ötelere göçüp gidiyorlar. Bu sebeple asla unutulmamalı ki,
daha en başta iman, büyük bir ilâhî nimettir. Belli ölçüde İslâmiyet’i
yaşayabilme de, ayrı bir nimet-i ilâhiyedir. Bütün bunların yanında dine hizmet
için boyunduruk altına girme, bir sorumluluk üstlenme de başka bir ilâhî
nimettir. Evet, eğer siz, i’lâ-yı kelimetullah adına yüreğinizde bir temayül, bir
arzu hissediyor; bu istikamette bir heyecan ve iştiyak duyuyorsanız bu da çok
önemli bir mazhariyettir. Çünkü içinde bulunduğunuz bu hâl, İnsanlığın İftihar
Tablosu’nun (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) “Ona denk bir amel
yapamazsınız.”4 şeklinde tavsif buyurduğu sahabî mesleğidir. Bu sebeple yol
ve yöntemini tam olarak bilemeseniz, bir kısım eksik ve kusurlarınız olsa da,
içiniz hep bu tür duygularla dolup taşıyor, mutlaka o istikamette bir şeyler
yapma niyet ve azmiyle oturup kalkıyorsanız Cenâb-ı Hakk’ın üzerinizde büyük
bir mazhariyeti var demektir. İşte bu mazhariyet bir nimet olarak bilinir ve ona
kendi cinsinden şükürle mukabelede bulunulursa, Allah da lütfettiği o nimeti
artırdıkça artırır. Fakat bunca mazhariyete rağmen kendimizi rahata, rehavete
salıyor, “istirahat” deyip bir köşeye çekiliyor ve yan gelip kulağımızın üzerine
yatıyorsak nimetin kadr ü kıymeti bilinmiyor demektir. Oysaki mezkûr
nimetlerin yanında şu an mazhar olunan daha başka lütuf ve ihsanlar da var ki,
bunların her biri ayrı ayrı hamd ü şükür ister. Meselâ temel hak ve hürriyetleri
insanımız için çok gören, dinî duygu ve düşünceye hiçbir şekilde tahammülü
olmayan ve ona hayat hakkı tanımak istemeyen bir kısım hazımsız ruhlar
bulunmasına rağmen, görüyoruz ki, inanan gönülleri Allah (celle celâluhu) bir



şekilde sıyanet buyuruyor, muhafaza altına alıyor. Ayrıca, Rabbimizin izn u
inayetiyle, insanımız hiçbir engele takılmadan, rahat ve emniyet içinde bir
araya geliyor, fikir teatisinde bulunuyor, duygu ve düşüncelerini gönüllere
duyurabiliyor. Bunun yanında insanımızın sesi soluğu dünyanın dört bir
tarafında mâkes buluyor, takdir edilip teveccüh görüyor. İşte bütün bunların
hepsi birer nimettir, dolayısıyla onlara kendi cinsinden şükürle mukabelede
bulunulması gerekir ki, bu mazhariyetler kesilmesin, aksine artarak devam
etsin.

Fırsat Aralıklarını Değerlendirmek
Bir de bu tür mazhariyetlere her an elimizden alınabilecek birer fırsat aralığı

nazarıyla bakılması gerektiği kanaatindeyim. Evet, bugün değerlendirilmeyen
nimetler yarın elimizden çekilip alınabilir. Bu sebeple dinimiz ve insanlık için
hangi sahada koşturuyor, maratonu hangi alanda yürütüyor; ilim, imkân, pâye,
mansıp… adına hangi imkânlara sahip bulunuyorsak, işte bütün bunlarla alâkalı
eğer önümüze bir fırsat aralığı doğmuş, Cenâb-ı Hak bize bir kapı aralamışsa
vakit fevt etmeden değerlendirme cehd ve gayreti içinde olmalıyız. Yoksa fırsat
elimizden kaçar ve biz nice ah u vah ederiz de, kaçırılan o fırsatı bir daha telafi
etme imkânı bulamayız; bulamayız ve Sûzî’nin; “Canım derviş, gözüm
derviş/Çalış maksuduna eriş/Bu gafletle baş olmaz iş/Geçer fırsat demedim
mi?..” ifadeleriyle dile getirdiği duruma düşeriz.

Şimdi bir düşünün, zımni sorgulama diyebileceğimiz bir üslûpla yakın
geçmişimize dair teessürlerimizi zaman zaman dile getirmiyor muyuz? Meselâ;
“Keşke iki yüz sene evvel, çok değil, yüz bin insanımız yeryüzünün yeni
coğrafyalarına gidebilseydi; gidebilseydi de bugün biz de farklı unsurlar
karşısında o coğrafyalarda milletimiz adına bir denge unsuru olabilseydik. Eğer
geçmişte bu yapılabilseydi, şu an güçlü lobiler teşkil eder, bu suretle insanlık
ve dünya barışı adına yeryüzünün kaderinde müspet bir rol oynama fırsatını
yakalamış olurduk.” demiyor muyuz? İşte aynen bunun gibi şu an önümüze çıkan
fırsat ve imkânları gerektiği şekilde değerlendirmezsek, gelecek nesiller de
bizim hakkımızda benzer şeyleri söylemezler mi? Dahası Allah (celle celâluhu)
onların bu ifadelerini öbür tarafta aleyhimize birer şehadet beyanı şeklinde
değerlendirecek olursa o zaman biz ne yapar, ne eder, bunun hesabını nasıl
veririz?

Evet, bahşedilen fırsat ve imkânlar değerlendirilmediği takdirde, öte tarafta
nefis müdafaası adına ortaya konan bahanelerin hiçbiri mazeret olarak kabul
edilmeyecektir; edilmeyecek ve bize “Yoksa siz dünyanın değişik yerlerine
gitmek istediniz de buna engel mi oldular? Muhtelif mekânlarda konferans veya



seminerler tertip etmek suretiyle hissiyat ve gönül heyecanlarınızı duyurmak
istediniz de ‘Hayır yapamazsınız!’ mı dediler? Bazılarınca dırahşan çehresi
karartılmaya çalışılan İslâm’ın gerçek hüviyetini ve parlak yüzünü değişik
zeminlerde göstermeye çalıştınız da, o mekânlara gitmenize mâni mi oldular?
Yazdığınız yazı, çektiğiniz film, çıkardığınız kitaplarla, kendinize ait değerleri
duyurmak istediniz de bunları size yaptırmadılar mı?” sualleri sorulacak ve
bütün bunlar ahirette hesaba çekileceğimiz mevzular olarak karşımıza
çıkacaktır. İşte bundan dolayı şu an içinde bulunduğumuz imkânlara ister fırsat
aralığı, ister Cenâb-ı Hakk’ın ekstra iltifatı, isterse farklı bir eltaf-ı Sübhaniye
tecellîsi deyin, ne derseniz deyin, eğer mazhar olduğumuz bu imkânlar
değerlendirilmezse Allah (celle celâluhu) onu elimizden alır. Çünkü biraz önce
de ifade edildiği üzere, her nimete kendi cinsinden şükürle mukabele etmek
gerekir. “Eğer şükrederseniz, Ben de (nimetlerimi) artırırım; eğer nankörlük
yaparsanız azabım çok şiddetlidir.”5 âyetinde de beyan buyurulduğu gibi,
şükrünü eda edemediğimiz her nimet bizim için mesuliyeti mucib bir durum
hâline gelir; gelir ve ötede onun hesabı bize sorulur.

Hâsılı, bence inanmış bir insan, hususiyle de ihsan şuuruyla serfiraz bir
mü’min, karınca kararınca yapıp ettiklerini ortaya koyduktan, durumu ve
konumu hakkında arkadaşlarına bilgi verdikten ve kendisinin düşünemeyip de
çevresindekilerin aklına gelen daha başka şeylerin olup olmadığını sorup
sorguladıktan sonra, oturup kalkıp her zaman “Acaba daha yapabileceğim bir
şeyler var mı; acaba Cenâb-ı Hakk’ın bana ihsan ettiği şu konumun hakkını tam
verebildim mi; lütfettiği imkânları tastamam olarak değerlendirebildim mi,
onları rantabl olarak kullanabildim mi?” demeli; demeli ve bir “Hel min
mezîd” kahramanı olarak sürekli kendini sorgulamalıdır.
1 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 1/2, 3/3, 79, 4/428.
2 Bediüzzaman, Hutbe-i Şâmiye s.190; Sözler s.775 (Lemeât); Mektubat s.532 (Hakikat Çekirdekleri).
3 Bediüzzaman, Sözler s.384 (Yirmi Dördüncü Söz, Beşinci Dal, İkinci Meyve).
4 Buhârî, cihâd 2; Müslim, imâret 110.
5 İbrahim sûresi, 14/7.



Üslûpta İstikamet
Soru: Üslûbumuzun namusumuz olduğu ifade buyuruluyor. Üslûbumuzu

belirleyen temel dinamikler ve bilhassa günümüz şartları içinde üslûbumuzu
muhafaza adına dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap: Üslûp; düşünce, söz, beyan, tavır ve davranış.. gibi farklı hâl ve
keyfiyetlerin bütününde belli disiplinlere bağlı olarak takip edilen yol, metod
ve tarz demektir. Bir başka ifadeyle o, meselelerin zamana, şartlara, muhatap
ve konjonktüre göre nasıl ve ne şekilde icra ve ifade edilmesi gerekiyorsa, ona
göre icra ve ifade edilmesidir. Mezkur tariflerden de anlaşılacağı üzere üslûp,
sadece sözle maksadı beyan için ortaya konan usûl ve tarz demek değil; aksine
insanın her hâl, duruş ve hareketindeki yaklaşım tarzı ve eda keyfiyetini ihtiva
eden şümûllü, çok buudlu, çok yönlü bir mefhumdur. İşte bundan dolayı üslûp
sahibi olma, öyle kolay elde edilebilecek, herkesin kârı bir haslet değildir; o,
derin bir kavrayış yeteneği, engin bir firaset ister. Bu sebeple bakarsınız bir
insan genelde maksadını rahat ifade etmekte, güzel konuşmaktadır. Fakat bir
yerde denmemesi lazım gelen öyle bir şey söyler ki, orada siz kendi kendinize,
“Eyvah, baltayı taşa vurdu.” der, üzülürsünüz. Çünkü öyle bir konum, mevzuun,
herkesçe kabul görecek evrensel bir yaklaşım içinde takdim edilmesini
gerektirmektedir. Bu ise belli esas ve disiplinlerin öne çıkartılmasını; medar-ı
münakaşa olabilecek, yadırganıp yanlış anlaşılabilecek belli hususların ise söz
konusu edilmemesini lüzumlu kılmaktadır. Elbette ki bu, farklı görünüp kendini
farklı ifade ederek insanları aldatmak demek değildir. Belki başkalarının
farklılığına değer verme, kendi farklılıkları içinde onları kabullenme ve o kabul
ve saygı içinde farklılıklara göre davranma, meseleleri öyle bir eda ve üslupla
ortaya koyma demektir.

Bir Üslûp Kahramanı: Hazreti Mevlâna
Kendi çağında irşad dairesinin merkez noktasını tutan ve aradan yedi asır

geçmiş olmasına rağmen ses ve soluğu günümüzde hâlâ yankı bulan büyük
mürşid Hazreti Mevlâna’nın hayatı, konumuz açısından ne güzel misallerle
doludur. Hayatına bakıldığında onun, hayranlık uyandıran tevazu ve
mahviyetiyle.. herkese kapısını açan engin hoşgörü ve bakış açısıyla.. farklı
anlayışta olanların konumlarına göstermiş olduğu saygısıyla.. ve bütün bunların
neticesinde kendini küçük bir zarf ve önemsiz bir ambalaj içinde saklı tutarken,
gerçek büyüklüğün ne olduğunu hâl diliyle ortaya koymasıyla asırları
aydınlatan devâsâ bir kâmet olduğu görülür. Meselâ, bir keresinde kendisini



ziyarete bir papaz gelmiş ve ayrılırken elini öpmek istemiştir. Bunun üzerine
Hazreti Mevlâna, ondan önce davranıp papazın elini öpmüştür. Şimdi bazıları
çıkıp bunu ciddi bir tenezzül görebilir; görebilir ve “Nasıl olur da bir mü’min,
mü’min olmayan birisinin elini öper?” diyerek tenkide kalkışabilir. Hatta bazı
müfritler bu ve benzeri tavırlarından ötürü o büyük zât hakkında daha ağır
ithamlarda da bulunabilir. Elbette ki böyle bir bakış açısı o zât hakkında
suizandır ve büyük bir vebali netice verir. Hâlbuki Hazret, bu tavrıyla orada
gerçek büyüklüğün ne olduğunu ortaya koymuştur. Nitekim elini öptüğü kişi, o
esnada hemen Mevlâna’nın eline ayağına kapanır ve “Temsilcisi bu kadar
mütevazı olan bir din mutlaka haktır.” diyerek kelime-i şehadet getirip
Müslüman olur. Şimdi siz, böyle bir tavırla, bir insanın gönlüne girip ona iman
ve ebedî saadeti kazandırmak için başınızı o kimsenin ayaklarının altına
kaldırım taşı gibi kor musunuz, koymaz mısınız? İşte asırlardır sinelere imanın
diriltici soluklarını üfleyen Hazreti Mevlâna böylesi bir üslûp insanıdır. Yunus
Emre de, aynı yolun yolcusu olarak “Dövene elsiz, sövene dilsiz ve kalb kırana
karşı da gönülsüz yaşama” üslûbunu seçmiştir. Elbette ki o büyük zâtların bu
hâl ve tavırları referansını İslâmî esas ve disiplinlerden almıştır. Çünkü İslâm
bize, “kötülükleri iyilikle savmamızı”, hak ve hakikate davet için firavunun
karşısına çıkıldığında dahi kavl-i leyyin, tavr-ı leyyin, hâl-i leyyin, (yumuşak
söz, yumuşak tavır ve yumuşak hâl) yolunu emir ve tavsiye buyurmaktadır.
Dolayısıyla böyle bir yaklaşımın, kaynağını dinin özünden, esas ve ruhundan
aldığı âşikardır.

Tavizsiz Üslûp
Evet, hak ve hakikati tebliğ ve temsilde üslûbun ne denli ehemmiyet arzettiği

açıktır ancak bu mevzuda asıl önemli olan onun temâdî ve sürekliliğidir. Zira
siz bir yerde saygılı davranır, yumuşak söz ve yumuşak tavırlarla muhatabınızın
gönlüne girersiniz, ancak beklenmedik çirkin bir söz ve tavır karşısında hemen
harekete geçer, aynıyla mukabelede bulunur, taviz verip üslûbunuzdan
vazgeçerseniz bu durum muhatabınızda itimat ve güven erozyonuna sebep olur,
kredinizi alır götürür. Böyle bir duruma düşmemek için doğru bilip doğru kabul
ettiğimiz disiplin ve esaslara kendimizi alıştırmalı ve her türlü durumda onlara
bağlı kalma azminde olmalıyız ki, falso yapmayalım, bir yerde yaptığımızı
başka bir yerde kendi elimizle yıkmayalım. Evet biz, temelde dövene elsiz,
sövene dilsiz ve kırsalar da kalbimizi gönülsüz yaşama üslûbunu tercih etmiş,
düstur edinmiş, “yol bu” deyip onda karar kılmışsak, artık hiç taviz vermeden
bu kararın arkasında durmalı, her hâlükârda onun gereklerini yerine getirmeye
çalışmalıyız.



Bir misal olması açısından Hallac-ı Mansur’un son anlarıyla alâkalı
anlatılan vak’ayı burada zikretmek istiyorum. Nakledildiğine göre Hallac-ı
Mansur, düşmanları, çekemeyenleri tarafından –hâşâ– “ilahlık iddiasında
bulunuyor” diye mahkemeye verilir. İstiğrak hâlinde dile getirdiği “enelhak”
sözünü anlamayan o günkü mahkeme heyeti ise Hallac-ı Mansur’un ellerinin
kesilmesine karar verir. Karar uygulanır ve Hallac’ın elleri kesilir.
Vücudundan kanlar akarken Hallac sapsarı kesilmiştir. Böylesi bir ortamda o,
kesilmiş ellerini Rabbine kaldırarak, “Allahım! Bana bunları reva görenleri
affetmedikten sonra ruhumu teslim etmek istemiyorum.”1 diye dua eder. İşte bu
hâdisede olduğu gibi en ağır ve olumsuz şartlar altında dahi seviye ve çizgiyi
muhafaza, üslûp mevzuunda hayatî derecede öneme sahip, üzerinde durulması
gereken bir noktadır.

Bundan dolayıdır ki, eskiden beri şahsıma saldırı ve hakaretlerde bulunan
kişiler hakkında dahi “bey” hitabını kullanmışımdır. Hatta bir keresinde bu
evsaftaki birisi hakkında aynı ifadeyi kullanınca, dostlarımdan kıymetli bir
arkadaş, o kimsenin böylesi bir saygı ifadesine layık olmadığını dile getirerek
o şahsa niye bu şekilde hitap ettiğimi sormuştu. Hâlbuki bu, benim asla taviz
veremeyeceğim, bozulmasına asla kıyamayacağım üslûbumdur. Zira bir kere
üslûbunuza kıyarsanız, artık ondan sonra arıza ve çatlaklar birbirini takip eder
durur. Eğer bütün hayatınız boyunca tek bir çatlak sesin dahi sizden sâdır
olmamasını istiyorsanız, o vakit hiçbir zaman çatlak bir ses çıkarmama azm ü
gayretinde bulunmanız gerekir.

Diyelim ki size bir iğne batırıldı ve siz böyle bir eza ve cefa karşısında sabır
göstermenin birçok hayra vesile olacağını düşünerek tahammül gücünüzü
kullanıp onu sineye çektiniz, affedici oldunuz. Fakat aynı maslahat ve durum söz
konusu iken acaba kolunuz koparıldığı esnada da benzer tavrı sergileyebiliyor
musunuz? İşte üslûpta asıl mesele her iki durumda da, aynı ses ve solukla aynı
tavrı ortaya koyabilmektir.

Eğri Ağacın Gölgesi
Tabiî bu seviyedeki bir üslûp, başta da işaret edildiği gibi, öyle hemencecik,

kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek bir amel değildir. Bu istikamette
egzersiz ve temrinlerde bulunmalı, gayret sarfetmeli, iradenin hakkını vermeye
çalışmalı ve nefisler sürekli rehabiliteye tâbi tutulmalı ki böyle yüce bir haslet
elde edilebilsin.

Meselâ müşterek bir hayat sürdürülürken yapılan yanlış tavır ve çiğ
davranışlar karşısında hemen harekete geçmemeli, aynıyla karşılık vermemeli



ve hele gıybet ve dedikodu gibi alçaklıklara asla tenezzül etmemeliyiz. Belki
ilk başta zorlanacağız, yutkunup duracağız ama dişimizi sıkıp sabretmesini
bilmeli, kendimize, kendi hissiyatımıza rağmen bir tavır sergilemeli ve yapılan
yanlışlıkları usûlünce düzeltme gayreti içinde olmalıyız. Diyelim ki, eğri büğrü
bir tavır ve davranışla karşılaştık. Şimdi bu durum için doğrudan doğruya eğri
ifadesini kullanabiliriz, ama aynı hâli “bu biraz doğrudan farklı” şeklinde de
dile getirebiliriz. Ve yine beğenmediğimiz, hatta midemizi bulandıracak ölçüde
tiksinti duyduğumuz bir yemek karşısında hemen yüzümüzü ekşitip
beğenmediğimizi söylemek yerine; “Allah’ın güzel bir nimeti ama nedense ben
şu an o güzelliği hissedemiyorum!” ifadeleriyle kendimizi de sorgulayabiliriz.
İşte bu şekilde temrinat yapa yapa üslûp meselesi insan tabiatına mâl olur,
onunla bütünleşir. Öyleki o insan zamanla, “Nasıl oldu da asabî davranan o
şahsa ben de karşılık verdim? Nasıl oldu da yüzünü ekşitip duran o kişiye ben
de tavır aldım?” der, haksızlığa maruz kaldığı durumlarda dahi kendine yönelip
kendini sorgular. Çünkü asıl önemli olan ekşiyen karşısında tatlı olmak, eğri
karşısında düz durmaktır.

Evet, insanın davranışları onun iç dünyasının akisleridir. Eğer insanın ruhu
düzgünse onun gölgesi de daima düz olur. Eğri ağacın gölgesi düz olmaz; düz
ağacın gölgesi de eğri olmaz. İnsan, bunu bilmeli ve kendi ruhunun düzlüğü ve
eğriliğini ona göre ölçüp biçmelidir. O hâlde şu soruları kendi kendimize
sormamız gerekir: Her şeyi güzel görebiliyor muyum? Eşya ve hâdiselere güzel
bir nazarla bakıp, onları güzel bir şekilde değerlendirebiliyor muyum? Böyle
mü’mince bir bakış açısına sahip miyim? Elbette ki insan zahire bakan yönüyle
bela ve musibetleri hemen gerçek yüzüyle göremeyebilir. Dış yüzü itibarıyla
ekşi bir manzara arzettiğinden onların derûnunda bulunan bal-kaymak tatlılığını
ilk başta hemen duyup hissedemeyebilir ve neticede hâdisenin şok tesiriyle
evvelemirde bir sarsıntı yaşayabilir. Ama aklı başında olan insan, ilk başta
yutkunup dursa da, sonra ona makul bir mahmil bulur, biraz önce zikredilen
misallerde olduğu gibi bir izah yolu araştırır ve kendi kendine “Bu bir vakıa,
ama galiba bu meselede suç biraz da bende.” der, hakkaniyetle davranır, akl-ı
selim, hiss-i selim ve kalb-i selimle hâdisenin üzerine yürür ve Allah’ın izniyle
üstesinden gelir.

Ve Efendiler Efendisi’nin Eşsiz Üslûbu
Her yüce haslette olduğu gibi üslûp mevzuunda da zirveler zirvesini tutan

Efendiler Efendisi’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem). Malumunuz Uhud’da
O’nun mübarek yanaklarına batan miğferi dişinin kırılmasına sebep olmuş,
vücudu kan revan içinde kalmıştı. Hatta miğferin parçalarını çıkarmaya



çalışırken Ebû Ubeyde b. Cerrah Hazretleri’nin de ön dişleri kırılmıştı.2 İşte,
gayz ve nefretle dopdolu düşmanlarının kendisini öldürmek istediği böyle bir
ortamda dahi Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm),
mübarek kanı yere düşerse Allah o topluluğu helak eder endişesiyle ّلَلا َّمُھٰ

َنوَُمل َْعي ْمُھَِّنإـَف َال  يِم  ْوَقِل ْرِفْغا   “Allahım! Kavmimi bağışla, çünkü onlar
beni bilmiyorlar.”3 diye dua etmişti. Keza Taif dönüşünde başı-gözü taşlarla
yarılmış, hatta tabanlarından kanlar akmıştı, ama O (aleyhissalâtü vesselâm)
bütün bunlar karşısında; َىل ِيناَوـَھَو عَ ِيتَّوـُق   َ فْعـَض وُكْـشَأ  َكَْیِلإ  ّ ّلَلا َ مُھٰ

ِيلاـَبُأ ََّيلَع فَـَال  ٌبــــَضَغ  َكــــِب  ُْن  َكي ْمــــــَل  ِْنإ  ِساَّنلا )…(  “Allahım,
güçsüzlüğümü, zaafımı ve insanlar nazarında hakir görülmemi Sana şikâyet
ediyorum. (…) Eğer bana karşı gazabın yoksa, çektiğim mihnetlere, belâlara
hiç aldırmam.”4 diyerek, tek kelimeyle dahi o tâli’sizler hakkında bedduada
bulunmamış, sadece kendi hâlini Rabbisine arz etmişti.

İşte üslûptaki bu süreklilik ve temadî sayesinde herkes İnsanlığın İftihar
Tablosu’na (aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslimât) inanmıştır. Evet O, telîne ve
bedduaya amin dememiş, kahriye okumamış, kendisine ömür boyu kötülük
yapanları bile sadece Allah’a havale etmiştir. Öyle ki bir gece akşamdan
sabaha kadar, Hazreti İbrahim’in duasının yer aldığı, “Ya Rabbî! Doğrusu
onlar (putlar) insanların çoğunu saptırdılar. Artık bundan sonra kim bana
tâbi olursa, o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, o da Senin merhametine
kalmıştır, şüphesiz Sen Gafûr’sun, Rahîm’sin.” 5 mealindeki âyet ile; Hazreti
İsa’nın duasının bulunduğu, “Ya Rabbî! Eğer onları cezalandırırsan, şüphe
yok ki onlar Sen’in kullarındır. Onları affedersen, Aziz ü Hakîm ancak
Sensin!”6 mealindeki âyeti tekrar tekrar okumuş, ümmetini dilemiş, ellerini
kaldırıp “Allahım, ümmetimi mağfiret buyur! Allahım, ümmetimi mağfiret
buyur!” diye yalvarıp yakarmıştı. Neticede Hazreti Cebrail gelmiş ve
“Ümmetin hakkında Cenâb-ı Hak Seni mahzun etmeyecektir.”7 müjdesini
vermişti.

İşte bu bir üslûptur ve O Mukteda-yı Küll, Rehber-i Ekmel Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ne olursa olsun bu hususta asla taviz vermemiştir.
O zaman bize düşen de üslûp meselesini bir namus bilip ona göre hareket
etmek olmalıdır.
1 Bkz.: Feridüddin Attâr, Tezkiretü’l-evliyâ s.626.
2 Buhârî, cihâd 80, 85, meğâzî 24; Müslim, cihâd 101, 104.
3 Buhârî, enbiyâ 54; Müslim, cihad 104-105.
4 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 1/211-212; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/266-269.
5 İbrahim sûresi, 14/36.
6 Mâide sûresi, 5/118.



7 Müslim, îmân 346.



Heyecan Yorgunluğu
ve Diriliş Hamleleri

Soru: Bir dönem hak ve hakikate aktif bir şekilde hizmet eden insanlar
zamanla aşk u şevkten mahrum, tembellik ve miskinlikle mâlul bir duruma
düşebiliyorlar? Bu hâlden kurtulmak, iştiyak ve heyecanı yeniden kazanmak
için neler yapılabilir?

Cevap: İnsan, yüce bir mefkûre uğrunda, bir dönem sürekli faal ve hareketli
bir hayat yaşıyorken, değişik sebep ve sâiklerle, bir anda kendini hareket ve
aksiyondan uzak bir ortam içinde bulabilir. Hatta sanki bir kenara itilmiş,
vazifesiz hâle getirilmiş gibi bir hisse kendini kaptırabilir. Böyle olumsuz bir
atmosferden kurtulmak adına insanın bizzat kendisinin başvuracağı bir kısım
çareler olduğu gibi, beraber yol yürüdüğü arkadaşlarının, bir mü’min olarak
yapabileceği vazife ve sorumluluklar da vardır. İsterseniz biz, meselenin önce
diğer insanlara bakan yönü üzerinde duralım.

İnsanlığın İftihar Tablosu Efendimiz ُةَحیـِصَّنلا ُنيِّدَلا   “Din nasihatten
(hayırhahlıktan) ibarettir!”1 buyuruyor. Evet, din, insanlar için hep hayır
isteğinde bulunmak, hayır düşünmek, hayır mülâhazasıyla oturup kalkmak ve
değişik vesileleri değerlendirerek onlardaki hayır duygularını harekete geçirip
tetiklemek, hayra yönlendirmek demektir. Bu sebeple bir şekilde hareketsizlik
ve aksiyonsuzluğa dûçar kalan şahsa çevresindeki insanlar hemen el uzatmalı
ve en kısa sürede bu hava boşluğunu atlatması için ona destek olmalıdır. Bunun
için de fertlerin kabiliyetine, güç ve takatine göre herkese, mutlaka, şöyle veya
böyle belli bir aktivite, bir vazife teklif edilmelidir. Çünkü bir sorumluğun
altına girme, insanın meskenet ve uyuşukluktan kurtulması adına çok önemli bir
yol, bir çaredir. Gerçi ferdin bir işi başarıp bundan dolayı sevinç ve inşirah
duyması ve bunun neticesinde vazife ve unvana bağlı bir aşk u heyecan hissinin
oluşması –tahdis-i nimet meselesi ayrı bir mevzu– ihlâsa tam muvafık
düşmeyebilir, hâlisane tavır ve davranış mülâhazasıyla tam telif
edilemeyebilir. Ancak böyle bir hususta ihlâslı olma o şahsa ait bir meseledir,
onu ilgilendirir. Meselenin diğer insanlara bakan yönüne gelince, bir şahsın,
miskinlikten, tembellik ve ataletten kurtarılması, tabiri caizse mezar-ı
müteharrik (canlı cenaze) hâlinden alınıp yeniden dirilişe erdirilmesi, canlılığa
ulaştırılması teker teker o heyetin efradına düşen bir vecibedir.

Yol Yorgunluğu ve Heyetin Sorumluluğu



Bu önemli vazife, kimi yerde, kendi basiret ve firasetleriyle durumu tespit
edebilen bilge insanların cehd ve gayretiyle yerine getirilebilir. Ama, bu
hususta hiçbir ihmalin yaşanmaması, hiçbir ferdin gözden kaçmaması için bir
heyetin bunu kendine vazife bilmesi ve gezip dolaştığı her yerde bu işin hâlli
adına çözümler üretmesi de mümkündür. Öyle ki bir şahsın yol yorgunluğu
yaşadığı, mesafelere yenik düştüğü fark edilir edilmez icabında hemen ayağına
gidip “Sen nerdesin?” demeli.. milletimize ait civanmertliklerin sergilendiği,
canhıraş gayretlerin ortaya konduğu o sımsıcak atmosferi yeniden soluklamasını
sağlamalı.. davet edip farklı ülke ve beldelerde üfül üfül hizmet tüten ocaklara
götürmeli.. hâsılı bir yolunu bulup o şahsı heyecan yorgunluğundan
kurtarabilecek bir kısım tekliflerde bulunmalı ve ona yeniden diriliş yolları
gösterilmelidir. Belki burada dikkat edilmesi gereken husus, o insanın sırtına
birdenbire belini kıracak şekilde bir hamûlenin yüklenmemesi, götürebileceği
ölçüde iş ve vazifenin kendisine teklif olunmasıdır. Bu da âheste âheste, alıştıra
alıştıra o şahsın belli bir seviyeye ulaştırılması ve diğer insanlarla beraber
uygun adım yürüme imkânının kendisine sunulmasıyla mümkündür. “Bu zat,
bizimle aynı hızda koşamıyor öyleyse kulvar dışı kalması müstahaktır.” veya
“Bizim tek koşma alternatifimiz var; ya buna uyar ya da takılır yolda kalır.”
gibi bir anlayış kesinlikle mü’mince bir tavır değildir. Biz o mevzuda çok
alternatifli olma mecburiyetindeyiz. Yani şahsın kabiliyet ve donanımına göre;
“Şu hızla koşanlar, şu hızla yürüyenler ve ancak şu hızla mesafe alanlar…” gibi
alternatifler olmalı ve böylece dine ve millete hizmet gibi kudsî bir daire
içinde mutlaka herkesin yol kat’edebileceği, kalbinin ritmi bozulmadan
koşabileceği bir alan, güzergah ve kulvar bulunmalıdır. Evet, bu şekilde
davranıp herkese kendi takatine göre bir iş ve mesuliyet teklif edilebilirse,
Allah’ın izni ve inayetiyle, vazife ve sorumluluk yüklenen, hareket hâlinde olan
insan da iş yaptıkça, başarılı oldukça yeniden kendini bulacak, özüne erecek ve
taze bir dirilişe yürüyecektir.

Ülfet Perdesini Ortadan Kaldıran Seyahatler
Zannediyorum, şimdilerde, gönüllerde yeni bir heyecan oluşturmak ve aşk u

iştiyak duygularını harekete geçirmek için ortam, eskiye nispeten daha müsait,
şartlar ve imkânlar daha elverişli. Geçmişte insanımız karşılıklı olarak
birbirinin aktivite ve canlılığını görüp aşk ve heyecanlarını tutuşturma
imkânından mahrumdu. Bir avuç insan kendi beldesinde, kapalı bir kutu içinde,
bir mekânda toplanır, kitap okur ve dağılırdı. Daha sonraki dönemde insanımız
ülke içinde geziler tertip etmeye başladı. Yollara düşüp başka bir şehre
gidiyor, oradaki insanlarla müşterek bazı aktiviteler icra ediyor ve böylece



karşılıklı aşk u heyecan teatisi oluyordu. Anadolu insanı bu mevzuda temrin
yapa yapa, zamanla ülke dışına da seyahatler gerçekleştirmeye başladı.
Şimdilerde ise dünyanın en uzak beldelerine gitme, göz yaşartıcı ve yürek
hoplatıcı hizmet ve faaliyetleri bizzat görme ve böylece aşk ve heyecanla
dopdolu hâle gelme imkânı mevcut.

İşte mümkünse, kendisini miskinlik ve atalete salan veya eski hızını
kaybeden şahıslar dünyanın değişik ülkelerinde çok canlı ve güzel hizmetlerin
bulunduğu yerlere davet edilip götürülmesi gerekir. Bu noktada şöyle bir soru
akla gelebilir: Bu güzel işlerin, hizmetlerin kaynağı bir yönüyle Türkiye.
Hazreti Mevlâna’nın ifadesiyle elindeki meşaleyle uğradığı her yerde yeni yeni
meşaleler tutuşturan efradın pek çok emsalini ülkemizde görmemiz mümkün. O
zaman farklı ülkelerde aynı tabloları müşâhedeye gerek var mı?

Fakat unutulmaması gerekir ki, yapılan hizmetleri, ortaya konan gayretleri
farklı bir mekân, farklı bir atmosfer ve farklı bir konjonktürde müşâhedeye
hemen herkesin ihtiyacı vardır. Çünkü hiç ummadığı, beklemediği bir ülkede
aynı güzelliklerle karşılaşması insanda daha farklı bir tesir, daha farklı bir
heyecan oluşturur/oluşturmaktadır. Ben şahsen birçok defa buna şahit oldum.
Şöyle ki; Türkiye’de yıllardır işin içinde olan, hatta işin göbeğinde bulunan bir
insan, on binlerce kilometre uzaklıkta, milletimizi tanıtma adına hummalı
faaliyetlerin ortaya konduğu bir yerde gördüğü manzara karşısında meseleleri
daha farklı duyup hissetmeye, daha farklı değerlendirmeye başlıyor. Dışarıdan
gelen insanlara tepeden bakıldığı böyle bir ülkede, –Allah’ın izni ve
inayetiyle– takdir görüp alkışlanan başarılı okullar.. kültür lokalleri.. aynı
zamanda seviyeli bir temsille akademisyenlerden senatörlere toplumun çok
değişik kesimleriyle yapılan görüşmeler.. evet, şu an hatırıma gelen-gelmeyen
pek çok hayırlı hizmet müşâhede edilince ülfet perdesi yırtılıyor, duygular
tazeleniyor ve kalbler şevk ve iştiyakla dopdolu hâle geliyor.

Rabbimize hamd olsun ki şimdilerde bu tür zeminler dünyanın hemen her
tarafında mevcut. İster Afrika’ya gidin.. ister Kuzey Amerika’da dolaşın.. ister
Güney Amerika’yı gezin.. isterse Uzak Doğu’ya uzanın.. hemen her yerde
Allah’ın izni ve inayetiyle başınızı döndürecek çok ciddi aktivitelerle
karşılaşacaksınız. Şimdi eğer insanlar gittikleri yerlerde bu türlü bir tabloyla
karşılaşıp ihsas dünyalarında yeni bir heyecan oluşacaksa bence böyle bir
dinamiği kullanmada âhesterevlik etmememiz, ihmalde bulunmamamız gerekir.

Buraya kadar anlatılanlar bir yönüyle aktif hizmetten cüda düşen şahsa değil
de, o şahsın çevresindeki fertlere terettüp eden vazife ve sorumluluklarla
alâkalı aklıma gelen hususlardı. İsterseniz şimdi de bizzat o hâdiseyi yaşayan
şahıs açısından meseleyi ele alıp değerlendirmeye çalışalım.



Problemin Asıl Kaynağı
Temel bir kaide olarak denilebilir ki, insanın doğru davranıp doğru işler

yapması, onun doğru karar vermesiyle mümkün olur. Evet, inançta sıhhat ve
selâmet, düşüncede istikamet ve duruluk varsa tavır ve davranışlar da
müstakîm bir çizgide cereyan eder. O sebeple, iman ve insanlığa hizmet
yolunda tek bir damla himmet ve gayrete dahi muhtaç olunduğu böyle bir
dönemde kendini tembellik ve miskinliğe, atalet ve uyuşukluğa salan bir
insanın, temelde itikad ve düşünce sahasında yaşadığı bir kıvam problemi var
demektir. Çünkü, hakiki mânâda Allah’a inanmış, mârifetullaha ermiş, din-
diyanet adına inanılması gerekli olan esaslara dinin, diyanetin gerektirdiği,
istediği ölçüde iman etmiş bir ferdin yüreğinde, Allah’ı ve O’nun dinini-
diyanetini gönüllere duyurma hususunda karşı konulmaz bir aşk u iştiyak
duygusu olur.

O zaman yapılması gereken oturup kalkıp “sohbet-i cânan” deme, bir araya
gelip bu türlü meseleleri müzakere etme ve sürekli bir derinlik ve enginlik
peşinde koşmak olmalıdır. Zira insan iman ve mârifette derinleşince; “Allahım
Sen varsın ama bu insanlar Seni bilmiyorlar. Ben nasıl o kapının vefalı
kuluyum ki onlar Seni tanımıyorlar fakat ben hâlâ bu mevzuda lâkaydım. Böyle
bir tablo karşısında bana kul denmez; dense dense ‘tembelin, miskinin teki’
denir.” şeklinde bir muhasebe içine girecek; girecek ve Allah’ı (celle celâluhu)
tanıtmak, Resûl-i Ekrem’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) anlatmak için içten içe
ocaklar gibi yanıp deliye dönecektir. Evet, zannediyorum asıl problem
beslenme adına yaya olmamızdan, yaya kalmamızdan kaynaklanmaktadır. Gerçi
şimdilerde kitap okuma mevzuunda ciddi bir arzu ve iştiyakın başladığı
söylenebilir. Meselâ geçenlerde dua edilmesi ricasıyla kitap okumada belli bir
seviyeyi tutturmuş, belli bir sayıya ulaşmış bir hayli insanın ismini yazıp
getirmişlerdi. Hâlime bakınca, “Benim duamdan ne olur ki!” diyorum. Fakat
Allah’la aramdaki münasebet açısından, benden dua isteyen o insanların
taleplerine cevap vermeyi vefanın bir gereği sayıyorum. İşte bu mülâhazayla
isimlerin yazılı olduğu kağıtları elime alıp duaya başladım. İsimleri tek tek tek
okuduğumdan hepsini bitiremem diye gece namazımı kıldıktan sonra bantta
yürürken ışığı yakıp sabah namazına kadar o isimleri bitirmeye çalıştım.
Duamda; ََكب ْ رُقَو َكَسْنُأَو  َِكتا  َ حََفنَو َكَھُّجََوتَو   َ كاَضِرَو ََكت  َـ ِیفاَعَو  َ كَوْفَع ّلَلا  َّمُھٰ

ََكت َ ياـَقِوَو ََكتَرــْصُنَو   َ كَت ـ َئـَِـالكَو َكَزْرِح  َكــَظْفِحَو وَ َكــَت  ـ َّیِع َ مَو ـَتـَك  َّبَحَمَو
َكََتيَان ِ عَو َكََتياَمِحَو   “Allahım! Bu kardeşlerim için Senden, Senin yüce affını,

afiyet vermeni, hoşnutluğunu, teveccühünü, ilâhî nefhalarını, dostluğunu,
yakınlığını, yüce şanına yaraşır şekildeki muhabbetini, maiyyetini, hıfz u



sıyanetini, koruyup kollamanı, yardımınla zaferler nasip etmeni, himaye edip
gözetmeni… istiyorum!” diyerek kendim için ne istiyorsam onlar için de
Allah’tan onu talep ettim. Şimdi bu durum kitap okuma mevzuuna ehemmiyet
verilmeye başlandığını göstermektedir. Ancak umumî mânâda istenen seviye
yakalanabilmiş midir? Zannediyorum bu soruya hiçbirimiz gönül rahatlığıyla
“evet” diyemeyeceğiz. Bir düşünün o eski kampları ki, her gün Külliyat’tan iki
yüz sayfa okumak âdiyattandı. Bu kişiler aynı zamanda hususî bir ders de takip
ederlerdi. Meselâ tefsir ve hadise dair bir kitap da okurlardı. Kampın iki ay
civarında olduğu düşünülünce, tek bir kamp boyunca sadece Külliyat’ın baştan
sona iki-üç defa bitirildiğini anlayabiliriz. Böyle olunca o dönemin insanları
mevzuları bir fihrist gibi hatırlarında tutar, bütüncül bir nazarla eserlere
bakabilirlerdi. Dolayısıyla onların terkip kabiliyetleri olurdu. İman-ı billâh,
mârifetullah, muhabbetullaha dair “Falan yerde böyle, filan yerde şöyle
geçmektedir…” diyebilir, o konuları zihinlerinde canlı bir şekilde bir araya
getirir, terkipler oluşturur, o terkiplerden farklı mânâ ve farklı ufuklara yürür
ve yeni açılımlar gerçekleştirirlerdi.

İstanbul’un Fethi Bile Olsa
Fakat maalesef zannediyorum zamanla bizim içimizde, “Bu kadarı bize yeter,

biz bunları okuduk, artık bu mevzuları biliyoruz.” şeklinde bir hastalık, bir âfet
zuhûr etti. Tabiî böyle bir durum da kalb ve zihinlerimizde bir durgunluğa, bir
donukluğa sebebiyet verdi. Bu açıdan “vira bismillâh” deyip yeniden bir okuma
faslı başlatmamız, daha çok okuyup daha çok müzakerede bulunmak için diğer
işlerimizi tâli birer konu hâline getirmemiz gerekiyor.

Daha önce bir vesileyle arz ettiğim gibi, çağ açıp çağ kapatacak ölçüde tarihî
önemi bulunan ve Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) müjdelerine
dayandığından dolayı bizim için ne denli ehemmiyet arz ettiği, ne denli büyük
bir vak’a olduğu apaçık zahir olan İstanbul’un fethi gibi bir hâdise için bile bir
araya gelmiş bulunsak, öncelikli meselemiz “sohbet-i cânan” olmalı. Evet,
böyle bir hedefe doğru yürürken bile, “Acaba Allah’la münasebetimiz olması
gereken seviyede mi? O mevzuda ulaşmamız gereken derinliğe ulaşabildik mi?
O’nu görüyor gibi bir hâlimiz var mı? Hiç olmazsa görülüyor olma
mülâhazasıyla tir tir titriyor muyuz?” gibi mülâhazaları esas almalı, diğer
vazife ve sorumluluklarımızı ise o esasa göre bir sıraya koymalıyız. Cümlenin
başında İstanbul’un fethinin gönlümdeki yerine işaret edip ehemmiyet ve
büyüklüğüne vurguda bulunduğumdan maksadımın yanlış anlaşılmayacağı
ümidindeyim. Şimdi eğer böyle bir hâdise dahi, bizim Allah’la, Efendimiz’le,
Kur’ân’la münasebetimiz yanında tâli derecede bir öneme sahipse,



günümüzdeki siyasî ve aktüel mevzuların, hele hele magazinvarî meselelerin
bizim için ne mânâ ifade ettiği/etmesi gerektiği açıktır. İşte bence hangi
meseleye, nerede, ne ölçüde yer vereceğimizi ta başta çok iyi belirlememiz
gerekiyor. Bu sebeple oturup kalktığımız her yerde Hazreti Mevlâna’nın
ifadesiyle hep “sohbet-i cânan” demeli, evvela Allah’a imanımızı bir kere daha
yenilemeli, ilâhî mârifet ve muhabbetle bir kez daha dolma yollarını
araştırmalıyız. Bardağın taşacak derecede dolmasına “lebriz” denir. İşte gönül
bardağı dolup taşacak şekilde o meseleyi köpürtmeli, mârifet ve muhabbetle
dolup dolup boşalmalı, daha sonra diğer konulara geçmeliyiz.

Evet, bir araya geldiğimizde asıl maksat ve hedef, iman ve imanda
derinleşme mevzuları olmalı, bu istikamette gerekli cehd ve gayret ortaya
konduktan sonra, “Hazır bir araya gelmişken şurada şöyle bir okul açma
mevzuu da vardı, bu arada onu da görüşüp karara bağlayalım.” demeli, neyi,
nereye koymamız gerekiyorsa ona göre davranmalı ve programlarımızı bu
eksen etrafında örgülemeliyiz. İşte zannediyorum bu noktada ciddi bir zühûl
yaşanıyor. Evet, sanki meselelerin yeri değişmiş gibi bir durum var. Hatta
bazen iman ve Kur’ân’a hizmet mülâhaza ve niyetiyle bir araya gelinen yerlerde
dahi dine-diyanete açılmayı tamamen ihmal ediyor, dünyevî meselelerle oturup
kalkıyor, onların müzakeresini yapıp dağılıyoruz. Asıl üzerinde durulması
gereken mevzular ise arada kaynayıp gidiyor, unutuluyor. Hâlbuki hiçbir zaman
aklımızdan çıkarmamamız gerekir ki, biz unutunca unutuluruz. Kur’ân diyor ki;

ْمُھَـسُفَْنأ ْمُھاَسَْنأَف  ّللا  َهٰ اوَُسن   “Onlar Allah’ı unuttu, kulak ardı ettiler;
Allah da onlara kendilerini unutturdu.”2 Böylece kimlik bunalımına girdi,
ruhlarını kaybetti, yürüdükleri yörüngeden çıktı ve başkalaşma sürecine kapılıp
gittiler. Öyleyse bir araya geldiğimizde: “Arkadaş! Buraya geldik, oturduk,
birçok meseleden bahis açtık ama bütün o meselelerin özü-esası, balı-kaymağı
olan esrar-ı ulûhiyet ve rububiyete dair meselelerden bahsetmedik. Allah
aşkına, bu, Rabbimize karşı ne büyük bir vefasızlık! Şimdiye kadar hiçbir
mü’min Allah’a karşı bu ölçüde vefasız olmamıştır.” diyerek çok rahatlıkla bu
hususları birbirimize hatırlatabilmeliyiz. İşte bu ruhu koruyabildiğimiz ölçüde
aşk u vecd içinde imana ve Kur’ân’a hizmet edecek, yol yorgunluğuna
düşmeyecek, heyecan yorgunluğu yaşamayacak ve Allah’ın izniyle, son
nefesimize kadar küheylanlar gibi şevk u iştiyakla koşturup duracağız.
1 Müslim, îmân 95; Tirmizi, birr 17; Ebû Dâvûd, edeb 59.
2 Haşir sûresi, 59/19.



Murad-ı İlâhînin Takibi
Soru: Murad-ı ilâhîyi takip etme meselesinden bahsediliyor. Bu sözden

maksat nedir? İnsan hâl ve hareketlerinde murad-ı ilâhîyi nasıl takip
edebilir?

Cevap: İstek, arzu ve tercihlerde Cenâb-ı Hakk’ın hoşnutluğunu gözetme; hâl,
hareket, tavır ve davranışlarda O’nun rızasını kollama şeklinde de ifade
edebileceğimiz murad-ı ilâhînin takibi mevzuu, mükellefin iman ve iz’an
ufkuna, kabiliyet ve donanımına, mârifet ve ihsan şuurundaki derinliğine göre
iki açıdan ele alınabilir.

Objektif ve Sübjektif Mükellefiyet
Birincisi; emir ve yasaklara riayet çerçevesinde bütün inananların uyması

gereken objektif mükellefiyet sahasıdır. Bu sahada murad-ı ilâhînin takibi, bir
taraftan dinin emirlerini harfiyen yerine getirme, diğer taraftan da yasaklara
girmeme hususunda kararlı ve dimdik durmakla gerçekleşmiş olur. Ayrıca
hükmünün tam olarak idrak edilemediği veya günah olabileceği kuşkusunun
bulunduğu mevzularda tevakkuf yaşayıp bunlardan uzak durma gayreti de bu
mertebe için önemli bir esas ve ölçüdür. Bir başka ifadeyle dinin yasak olarak
tespit buyurduğu ilâhî hudutları aşmama, sınırları ihlal etmeme, alan ihlaline
girmeme ve bu mevzuda kat’î bir tavır ortaya koyma; hükmü net olarak
bilinmeyen ve hadisin ifadesiyle “şübühât”1 dediğimiz hususlarda da tevakkuf
yaşama, araştırıcı olma, dönüp tekrar ber tekrar kaynaklara bakma objektif
mükellefiyet sahası için gerekli olan esaslardır.

Kitap ve Sünnet-i Sahiha bu esas ve kıstasları belirlemede ilk
başvuracağımız temel iki kaynaktır. Ayrıca fukaha-yı kiram efendilerimizin,
yorumu zamana bırakılmış meselelerdeki safiyane içtihadlarından ortaya çıkan
hükümler de bu mevzuda önemli birer kriterdir. İşte hayatımızı bu esaslara
bağlı götürdüğümüzde, objektif mükellefiyet çerçevesinde murad-ı ilâhîyi takip
yolunda bulunuyoruz demektir.

Meselenin diğer yönü ise ferdin kendi vicdanı ile Allah arasındaki
münasebetin derinliğiyle irtibatlıdır, sübjektif mükellefiyet ufkuna bakar ve
daha ziyade mübah dairesinde cereyan eder. Malum olduğu üzere mübahlar bir
mânâda serbest dolaşım alanıdır ve bizi aşan, ihata edemeyeceğimiz geniş bir
daireyi ihtiva etmektedir. Bu geniş alanda, zahiren sakıncalı bir durum
görülmese de, şahsın konumuna göre, rıza-yı ilâhiye muvafık düşmeyen tavır ve
davranışlar söz konusu olabilir. İşte bu noktada bize düşen irademizin hakkını



vererek her türlü istek, arzu, talep ve tercihimizde murad-ı ilâhîyi yakalamaya
çalışmak ve ona göre hareket etmek olmalıdır. Bunun için de yolların ayrılış
noktasında, işin iç yüzünü tam olarak bilemediğimizi, net olarak
göremediğimizi itiraf ederek gönülden Allah’a yönelmeli, tercihimizi O’na
havale etmeli ve murad-ı Sübhanîsi hangi istikamette ise bizi o yöne tevcih
buyurmasını talep etmeliyiz.

Mübah Dairesinde Murad-ı İlâhîyi Takip
Hadis-i şeriflerdeki dua ifadelerinden mülhem sıkça yapmaya çalıştığımız

ىٰـضَْرتَو ُّبِحُت  اـَم  ىِٰلإ  ّلَلا  َّمُھٰ َكاـَضِرَو ، َكـََتِیفاَعَو  َكَوْـفَع  ّلَلا  َّمُھٰ  “Allahım
benim bütün talebim; affın, âfiyetin ve rızandır. Allahım, Senden, başka değil
sadece Senin sevip ve razı olduğun şeyleri istiyorum.” şeklindeki dua bu
mevzuda bizim her zaman başvurabileceğimiz daha doğrusu başvurmamız
gereken bir “menhelü’l-azbi’l-mevrûd”dur.

Bu duada birinci derecede istenilen Rabbimizin affıdır. O’nun affı, insanın
yapmış olduğu veya yapması muhtemel bulunan hataları silmesi, tabir caizse
üzerine bir çarpı koyması, görmezden gelmesi; Settâr ismiyle onları setredip
Gaffâr ismiyle mağfiret buyurması demektir.

Duada ikinci olarak talep edilen ise afiyet meselesidir. Çünkü sıhhat ve
selâmet bir vazife ve sorumluluğun istenen seviyede ve doğru bir şekilde
yapılması adına çok önemlidir. Yalnız burada meseleyi sadece beden sıhhatine
bağlayarak düşünmek doğru değildir. Böyle bir yaklaşım onun anlamını
daraltmak olur. Bundan dolayı bu ve benzeri dualarda beden sıhhatiyle beraber
kalb, ruh, akıl, zihin, his... gibi zahir-bâtın insana bahşedilen bütün
donanımların sıhhat ve âfiyetinin talep edildiğini mülâhazaya almamız gerekir.
Çünkü aklımız, hafızamız, mantığımız, muhakememiz, kalbimiz, hissimiz,
latîfelerimiz… sıhhat içinde olmazsa doğruyu bulmada zorluk çeker ve türlü
türlü hastalık ve sapıklıklara müptela oluruz.

Duada af ve afiyetin ardından Rabbimizin rızasını istiyoruz. Kur’ân-ı
Kerim’de ُرَبَْكأ ّللا  ِهٰ َنِم  ٌناَوْضِرَو   “Hepsinden âlâsı ise Hakk’ın kendilerinden
razı olmasıdır.”2 âyeti kerimesiyle de ifade buyurulduğu üzere Allah’ın rıza ve
hoşnutluğunun üstünde daha büyük bir şey yoktur. Bu âyet münasebetiyle
Hazreti Saduk u Masduk (aleyhissalâtü vesselâm) buyuruyor ki; “Cenâb-ı Hak
kâfirleri Cehennem’e, mü’min kullarını ise Cennet’e koyduktan sonra
kurtuluşa erenlere şöyle seslenecek: ‘Bundan böyle size daha büyük bir
lütufta bulunacağım: Sizden ebediyen razı olacak ve size hiç
gazaplanmayacağım.’”3



Hadis-i şerifte ifade edilen “Sizden ebediyen razı olacağım.” sözünün öbür
âlemde karşımıza nasıl bir sürprizle çıkacağını, insandaki ruh, kalb, mânevî
ihsas ve bâtınî latîfeler tarafından nasıl algılanacağını, onlar üzerinde nasıl bir
tesir icra edeceğini şu an kestirebilmemiz, derinlik ve keyfiyetini idrak
edebilmemiz mümkün değil. Çünkü kudsî bir hadis-i şerifte َيِداَبِِعل ُتْدَدْعَأ 

ٍرََـشب ِبْلَق  َىلَع  ََرطَخ  َـالَو  ْتَعِمَـس  ٌنُذُأ  َـالَو  ْتَأَر  ٌنْیَع  اـَم َـال  َنیِحِلاَّصلا 
“Ben salih kullarıma, ötelerde öyle şeyler hazırladım ki, ne göz görmüş, ne
kulak işitmiş ne de kimsenin hayaline gelmiştir.”4 buyurulduğu üzere öte
tarafta verilecek olanlar insan tasavvurunu aşkın olacaktır. Demek ki Hazreti
Müteâl’in (celle celâluhu) karşısında duyular da aşkın olacak. Bu sebeple belki
de ötede rıdvanı duyup hissettiğimiz an bin sene kendimizden geçecek ölçüde
mest ü sermest hâle geleceğiz.

İşte bütün bunları ifade ve Cenâb-ı Allah’tan talep adına َكَوْفَع ّلَلا  َّمُھٰ
ىٰضَْرتَو ُّبِحُت  اَم  ىِٰلإ  ّلَلا  َّمُھٰ َكاَضِرَو  َكََتِیفاَعَو   diyor; bu ve benzeri dualarla

murad-ı ilâhîyi yakın takibe almaya çalışıyoruz. Böylece kararsız kaldığımız
durumlarda; “Ey Şanı Yüce Rabbim! Ben, nasslarda açık bir şekilde beyan
buyurduğun murad-ı ilâhîne muvafık olan veya murâd-ı sübhanîne muhalif
bulunan hükümleri anladım ve ona göre amel etmeye çalıştım/çalışıyorum.
Fakat şu mübah alanındaki her türlü söz, fiil ve tavrımı da Senin istek ve arzuna
muvafık şekilde yerine getirmek istiyorum. Ancak bu alanda hangi davranışların
Senin muradın istikametinde olduğunu tam olarak bilemiyor, idrak edemiyorum.
Aklımın ermediği bu hususları ey Rahmeti Sonsuz Rabbim, ben Sana havale
ediyorum. Sen her neden hoşnutsan bana onu nasip eyle!” diyerek mübah
dairede bile olsa hep murad-ı ilâhiye muvafık bir hayat yaşama niyet ve
azmimizi ortaya koyuyoruz.

Evet, dualarımızdaki bütün bu mülâhazalarla, tahayyür yaşadığımız, tam
seçip intihap edemediğimiz konuları Cenâb-ı Hakk’a havale edip o aşılmazları
şu güzel kelimelere emanet ederek aşmaya çalışıyoruz. Nitekim Cenâb-ı Hak
mü’minin bu mevzudaki niyet ve azmini, duruş ve kararlılığını amelinden daha
hayırlı olarak kabul edeceğini vaad buyurmuştur. Bu sebeple eğer biz istek,
dilek ve dualarımızda hep Cenâb-ı Hakk’ın muradını takip etmeye çalışır, onu
talep eder, onun peşinde olursak, Allah da (celle celâluhu) bu dualarımızı kabul
buyurur, lütf u ihsanıyla onları gerçekleştirme fırsatı verir ve hıfz u inayetiyle
bizi bizimle, bizi nefs-i emmaremizle baş başa bırakmaz. Düşeceğimiz yerde
elimizden tutar, kaldırır ve yolumuza devam ettirir.

Meşakkatler ve Murad-ı İlâhî



Bir de hikmetini tam olarak bilemediğimiz emir ve yasaklar, hâdise ve
imtihanlar karşısında murad-ı ilâhînin takip edilmesi mevzuu vardır. Bu duruma
bir misal olması açısından; َْنأ ىٰۤـسَعَو  ْمَُكل  ٌهْرُك  َوُھَو  ُلاَتِقْلا  ُمُكَْیلَع  َبِتُك 

ّللاَو ُهٰ ْمَُكل  ٌّرَش  َوُھَو  اًئْیَش  اوُّبِحُت  َْنأ  ىٰۤسَعَو  ْمَُكل  ٌرْیَخ  َوُھَو  اًئْیَـش  اوُھَرَْكت 
َنوَُملَْعت ْمُتَْنأَو َال  َُملَْعي   “Hoşunuza gitmese bile, savaş size farz kılındı. Nice

sevmediğiniz şeyler vardır ki, o sizin için hayırlı olabilir. Ve nice sevdiğiniz
şeyler de vardır ki, sizin için şerli olabilir. Allah bilir, hâlbuki siz
bilmezsiniz.”5 âyet-i kerimesini verebiliriz. Bilindiği üzere “kıtâl”, şartları
tahakkuk ettiğinde yani bir ülkenin, namusu, şerefi, haysiyeti, toprağı, istiklali...
vb. tehlikeyle karşı karşıya kaldığı durumlarda baştaki idarecilerin kararıyla
yürürlüğe konan ve belli usûl ve disiplinlere bağlı olarak icra edilen bir
mücadele şeklidir. Yoksa falan şahsın, filan grubun kafasına göre ilan-ı harp
etmesinin, canlı bomba olarak saldırılarda bulunmasının, bulunup masum
insanları öldürmesinin Yüce Beyan’daki “kıtal” mefhumuyla bir alâkası yoktur,
bu olsa olsa bir vahşetin adı olabilir. Hele bu işin din adına gerçekleştirilmesi
ancak “mük’ap vahşet” ifadesiyle izah edilebilir. Evet harp ve sulhün belli usûl
ve kuralları vardır ve savaş ancak bu çerçevede gerçekleştirilebilir.

Asıl konumuza dönecek olursak, işte korunması gerekli olan hususlarda,
özellikle usûl-i hamse dediğimiz din, can, mal, akıl ve neslin korunması
hususunda devlet yetkilileri tarafından bir tavzif söz konusu olduğunda, bu
durum beden ve cisme dokunduğundan, maddî rahatı bozduğundan insan tabiatı
bunu kerih görür, hoş karşılamaz. Onun için âyet-i kerime َبِتُك  “Farz kılındı”
ifadesini kullandıktan sonra ْمَُكل ٌهْرُك  َوُھَو   “Bu size nahoş geliyor, onu kerih
görüyorsunuz.” buyuruyor. Ardından da âyet-i kerimede; “Bazen nahoş
gördüğünüz şeyler sizin için hoştur, marz-ı ilâhiye uygundur. Bazen de sizin
hoş gördüğünüz şeyler esasında nahoştur, murad-ı ilâhiye muhaliftir.”
deniliyor.

Bu âyetin hükmünü sadece cihada bağlamak doğru olmasa gerek. Çünkü
usûldeki ifadesiyle sebebin hususîliği, hükmün umumîliğine mâni değildir. İşte
konuyu genel olarak ele aldığımız zaman denilebilir ki, bazen bizim hoşumuza
giden, “Bunda bir mahzur yok.” diyebileceğimiz hususlar olabilir. Hâlbuki
bunlar murâd-ı ilâhiye muvafık değildir; muvafık değildir çünkü onlarda bizim
kendi hissiyatımız, kendi istek ve arzularımız, kendimizi anlatma dert ve
kaygımız vardır.

Sözün Bittiği Yer
Hiçbirimiz nefsimizi yerden yere vurmak suretiyle, bir mânâda onun ağzını,



burnunu, gözünü kırarak tezkiye-yi nefs etmiş değiliz. Evet, hiçbirimiz müzekka
değiliz. Bu sebeple iyi şeyler yaptığımızı zannettiğimiz aynı anda rıza-yı ilâhiye
zıt tavır ve davranışlar içine girebiliriz. Meselâ bir şahıs cami kürsülerinde
bağırıp çağırırken, gırtlak ağalığı yaparken kendisini “dine hizmet ediyor,
insanları rüşde, hidayete davet ediyor” gibi zannedebilir. Ancak asıl önemli
olan, yapılan bu amelde ne ölçüde murad-ı ilâhînin gözetildiğidir. Eğer o şahıs,
“Benim konuşmamla gönüllerde heyecan oluştu; benim sözüm-sazım bunları
etkiledi; benim hitabım neticesinde bu insanlar ekin gibi yerlere yatıp başaklar
gibi buğday vermeye başladılar..” gibi mülâhazaların öşrünü bile aklından
geçirse, o insan Arş’ın yanında kendini Allah’ın yerine koyuyor, “tevhid,
tevhid” dediği aynı anda şirk bataklığına yuvarlanıp gidiyor demektir. Evet,
mesele bu ölçüde ciddidir. O sebeple insanlara hitap etme makamında olan bir
kişinin aklından, böyle bir mülâhaza geçtiği esnada kanaatimce yapması
gereken; “Kusura bakmayın kardeşlerim, burası sözün bittiği yerdir.” deyip
kürsüden aşağı inmesidir. Çünkü böyle bir kişi kendini nefyedip ortadan
kaldırmamış, ortadan kaldırıp nefsini yok etmek suretiyle O’nun varlığını ispat
etmemişse, bilmesi gerekir ki, hak ve hakikati ikame yerine, kendi nefis putunu
dikmeye çalışıyor, söylediği her sözle nefis heykeline bir taş daha yerleştirme
çabası içinde bulunuyor demektir.

Günümüzde enaniyet çok ileri gittiğinden, ehl-i ilhad ve ehl-i dalâlet, “o
yaptı”, “o etti”, “o kazandı”, “ben yaptım”, “ben yarattım”, “ben başarılı
oldum”… gibi tevhid akidesine zıt laflarla bu meseleyi o kadar
yaygınlaştırdılar ki bir hadis-i şerifin ifadesiyle mülhidler onun altında kaldı
ezildi, mü’minler de radyoaktif tesiriyle zükâm (nezle) oldular. Öyle ki
camideki imamda da, müezzinde de, vaizde de, hatipte de onun radyoaktif tesiri
görülmeye başladı. İşte enaniyetin böylesine azgınlaştığı, gulyabani hâline
geldiği bir dönemde zannediyorum kendimizi bu mevzuda çok iyi sorgulamamız
gerekiyor. Az önceki misalle ifade edecek olursak, diyelim ki, bir yerde
konuşma mevkiini ihraz eden bir kişi, yapacağı konuşma öncesi, hüsnü niyetle,
çok samimi bir şekilde ellerini açmalı ve “Allahım! Konuşacağım şeyler içinde
Seni nazara vermeyip kendimi ifade edecek söz ve beyanlar olacaksa canımı al
ama o işi bana yaptırma!” diyecek kadar mert olmalıdır. Ve yine “Allahım!
Seni anlatmayan sözlerimde beliğ ve fasih bir şekilde gürül gürül
konuşmaktansa; kem küm etmeyi tercih ederim.” diyecek kadar o mevzuda cesur
olunmalıdır. Çünkü bizim meselemiz hamasî destanlar kesme değil; gönüllere
Allah’ı duyurma, kalblere Allah’ı sevdirme meselesidir.

İşte zannediyorum bütün bunlarda nefis dışlandığı zaman ortaya çıkacak
hakikat murad-ı ilâhî olacaktır. Burada Niyazi Mısrî’nin şu beytini



hatırlayabiliriz:
“Ben sanırdım âlem içre bana hiç yâr kalmadı
Ben beni terkeyledim gördüm ki ağyâr kalmadı”
Evet, insan meseleleri kendine takılı götürünce, yani kendi kafası, kendi

beyanı, kendi bilgisi, kendi hamasî destanları işin içinde olursa, o zaman “âlem
içre” kendisine yâr bulamaz. Ama nefsini bir kristal gibi yere çalıp onu
paramparça edecek olursa, o zaman da hiçbir ağyârın kalmadığını, her şeyin
ona dost olduğunu görecektir. Onun için Üstad Hazretleri; “Allah için işleyiniz,
Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillâh, livechillâh, lieclillâh rızası
dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler
hükmüne geçer.”6 diyor. O zaman niye biri; bin, milyon, trilyon… yapma
imkânı varken meseleleri kendi darlığımız içinde ele alıp onların uhrevî
semerelerinden mahrum olalım!

Evet, bir mü’min olarak bizim her tavır ve davranışımızda mutlaka Cenâb-ı
Hakk’ın muradını araştırmamız gerekir. Çünkü Allah, kendisinin murad
edilmesini ister. Meseleyi tasavvufî ifadesiyle ele alacak olursak; siz Allah’ı
murad hâline getirecek olursanız, siz de Allah’ın muradı hâline gelmiş
olursunuz. Siz mürid olursanız –Allah için o tabirin kullanılıp
kullanılmayacağını tam olarak bilemiyorum– Allah da sizin mürîdiniz, yani sizi
irade buyuran olur. Siz hep Allah’a bakarsanız, Allah da (celle celâluhu), âdeta
bir mercek gibi varlığa sizinle bakar, sizin tavır ve davranışlarınıza göre
mahlukata muamelede bulunur. Allah’ın icraat-ı sübhaniyesine tasavvufî
ifadeyle muamele denir. İnsanın O’nunla muamelesine ise, aşk u alâka veya
ubûdiyet denir. Bu açıdan insan, Allah nezdinde murad olmayı, meleklerin ve
Cennet ehlinin muradı hâline gelmeyi istiyorsa ağyarı kafasından silip atmalı,
her şeyde bir yönüyle hep O’nu görmeli; Allah’ı murad olarak düşünüp her hâl
ve davranışında O’nun rıza ve hoşnutluğunu yakın takibe almalıdır. Yaptığı
işin, içinde bulunduğu hâlin, murad-ı ilâhî istikametinde olmadığını az buçuk
gördüğü, sezip hissettiği durumlarda ise, hemen o işten vazgeçmeli, o hâlden
sıyrılmalıdır.

Hâsılı, ister açık kurallara bağlı objektif mükellefiyet sahasında, isterse
herkesin kendi ufku itibarıyla sübjektif disiplinler çerçevesinde; tavır ve
davranışlarda, arzu ve isteklerde, talep ve tercihlerde, niyet ve tasavvurlarda…
hep Allah’ın muradı araştırılıp onun takibi yapılmalıdır.
1 Buhârî, îmân 39, büyû’ 2; Müslim, müsâkat 107.
2 Tevbe sûresi, 9/72.
3 Buhârî, rikak  51; Müslim, îmân 302.
4 Buhârî, tevhid 35; Müslim, cennet 4, 5.
5 Bakara sûresi, 2/216.



6 Bediüzzaman, Lem’alar s.21 (Üçüncü Lem’a, Üçüncü Nükte).



Akıl ve His Dengesi
Soru: Akıl-his-heyecan dengesi nasıl muhafaza edilebilir? Bu mevzuda

dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Cevap: Akıl; hakla bâtılı, doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü birbirinden ayırma

adına insana bahşedilen ilâhî bir armağandır. Ruhun en önemli fakültelerinden
biri olan bu ilâhî mevhibe her şeyi anlayıp kavrayamasa da, belli ölçüde,
birçok meseleyi idrak de ona müyesser kılınmıştır. O, vahiyle beslenip semavî
disiplinlere bağlı kaldığı müddetçe insan için ışıktan bir rehber konumundadır.
Böyle bir aklın eline, üzerinde düşünüp değerlendirebileceği temel doneler
verildiği takdirde, Ebû Hanife gibi bir fıkıh, Mâtüridî gibi bir kelam veya
Gazzâlî gibi bir düşünce âbidesi meydana getirilebilir.

Evet, akıl her zaman için böyle bir potansiyele sahiptir. Fakat aklın bu
potansiyeli değerlendirebilmesi, dinle irtibatını devam ettirerek meselelerini
onun muhkemâtına bağlı götürmesine vâbestedir. Zira akıl dinin emrine girip
ona tâbi olduğu, meselelerini dinin referansına bağladığı takdirde gerçek
kıvamını bulabilir. Bu noktada aklın; karşılaştığı mevzuları, dinin tefsir ve
tevile açık olan müteşabihâtına göre değerlendirmesi değil de, onun sabit ve
değişmez kaideleri olan muhkemâtıyla test etmesi çok önemlidir. İşte bu
yapılabildiği takdirde akıl, sınırlılığı içinde kendisinden beklenen birçok
fonksiyonu icra edebilir.

Akıl aynı zamanda mükellefiyetin çok önemli bir esasıdır. İnsan onunla
Allah’a muhatap olma seviyesine yükselir, onunla belli sorumluluklar
yüklenmeye ehil hâle gelir. Evet, mükellefiyet akla dayandırılmış olup akıl
sahibi olmayan kişiye şer’-i şerif teklif edilmemiştir. Bu sebeple denilebilir ki
akıldan mahrum bir şahsa, dünyada herhangi bir vazife ve sorumluluk
yüklemeyen rahmeti sonsuz Rabbimiz, Allahu a’lem, ahirette de onu hesap ve
cezadan muaf tutacaktır. Hatta böyle birinin iman esasları karşısında dahi
sorumlu olup olmadığını tam bilemiyoruz. İhtimal aklı olmayan bir insan
bunlardan bile mesul olmayacaktır. Hâsılı bizler bir yönüyle aklımız sayesinde
dinin emirleriyle mükellef oluyor ve bu sayede Cennet’i kazanma ve
Cehennem’den uzak kalma liyakatini elde ediyoruz.

Aklın Fonksiyonları
Aklın hayatî derecedeki bu ehemmiyetine dikkat çekme sadedinde ilâhî

kelamda pek çok yerde
َنوُرَّكَفََتت َالََفأ   “Hâlâ düşünüp tefekkür etmeyecek misiniz?”1,



َنوُرَّبَدََتي َالََفأ   “Onlar hâlâ tedebbürde bulunmuyorlar mı?”2,
َنوُرَّكََذت َالََفأ   “Düşünüp anlamayacak mısınız?”3,
َنوُلِقَْعي َالََفأ   “Onlar hâlâ akıllarını kullanmayacak mı?”4

gibi ifadelerle âyetlerin fezlekesinin ona bağlandığını görüyoruz. Aslında bu
ilâhî ifadeler aklın fonksiyon ve derecesiyle alâkalı beyanlardır. Meselâ, bir
şeyin önü ve arkasını birden düşünme, bir arka bir de ön planına veya bir
dününe bir de bugününe bakarak onları bir kıymet-i harbiyeye ulaştırma
ameliyesine tedebbür denirken; sistemli ve disiplinli bir fikir cehdi neticesinde
dünkü malzemeyi bugünkü müktesebatla bir araya getirerek bir terkibe varma
veya sentezlerle yeni bir kısım hakikatlere ulaşma ameliyesine de tefekkür
denir. Her iki kelime de geldikleri kip itibarıyla tekellüf ifade eder. Tekellüf
ise biraz kendini zorlama, şakakları zonklatma, kasıklarda sancı hissetme
demektir. Görüldüğü üzere ilâhî beyandaki bu ifadeler basit bir akıl
faaliyetinden ziyade, hakikate ulaşma yolunda aklın kullanımında ciddi bir cehd
ve gayretin ortaya konması mânâsına gelmektedir. Bu sebeple denebilir ki,
nasıl latîfe-i rabbaniyenin sır, hafî, ahfâ diye farklı buud ve derinlikleri vardır;
aklın da bir yönüyle tedebbür, tezekkür, tefekkür dediğimiz aklî buud ve
derinlikleri söz konusudur ve o, bu mertebe ve derinliklerle gerçek
fonksiyonunu edâ eder. İşte bütün bu fonksiyonlar Allah’ın izniyle akla
veriliyor, akla bağlanıyorsa, bu, hareket ve faaliyetlerde, tercih ve kararlarda
onun hayatî derecede bir öneme sahip bulunduğunu, asla hafife alınacak bir
unsur olmadığını göstermektedir.

His Faktörü
Soruda ifade edilen his de insan için çok önemli ve hayatî bir unsurdur.

Gerçi günümüzde o, genellikle insan tabiatının bir gereği gibi görülmek ve
gösterilmek istenmektedir. Fakat hissi, mücerred olarak insan tabiatına havale
etmek ve onu sadece insiyakî bir tavrın neticesiymiş gibi göstermek doğru
değildir. Çünkü her ne kadar onun aslı, insan tabiatında bulunsa da, ferdin
içinde bulunduğu kültür ortamının ona kazandırıp kaybettirdiği hususları da göz
ardı edemeyiz. Meselâ insan tabiatında bir şefkat duygusu vardır. Ancak insanî
değerlerin kaybolup gittiği bir kültür ortamı içinde fertte bulunan bu şefkat hissi
söndürülüp o toplumun efradı vahşi birer yaratık hâline getirilebilir. Bu
sebeple potansiyel olarak insan tabiatında bulunan o şefkat hissinin beslenip
geliştirilmesi, takviye edilip güçlendirilmesi gerekir.

His, aynı zamanda vicdanın dört temel rüknünden biridir. Duyup hissetme
mânâlarına gelen ihsas dediğimiz hâdise, insanda bulunan bu melekeyle



gerçekleşir. Yani insanın dışta olan şeyleri “içselleştirmesi”, vicdanîleştirmesi
ve onları içinde duyması vicdanın rüknü olan his unsuruna bağlıdır. İhtisas
dediğimiz mesele de onun mutâvaatıdır ki, insanın letaif-i mâneviyesinin duyup
hissettiklerini bütünüyle alıp kendine mâl etmesi ve tabiatının bir derinliği
hâline getirmesi demektir.

Heyecan Dinamiği
Heyecan mefhumu da aslında his rüknünün ayrı bir yanını oluşturur ve onun,

insanın iç yapısında eda ettiği ayrı bir misyonu, ayrı bir fonksiyonu vardır.
Evet, insanın, insanî sorumluluk şuuruna ermesi, hakikî insan olma ufkuna
yürümesi bir mânâda onun, dünyada olup biten hâdiseler karşısında tepkisiz ve
hareketsiz kalmaması, ızdırap duyup heyecan yaşamasıyla irtibatlıdır. Bir
dönem başka bir münasebetle dile getirildiği gibi; “‘Falan kimse havadan nem
kapıyor.’ derler! Ona ruhum feda! Ya yağmur altında dahi ıslanmayanlara ne
demeli!..” mülâhazasını burada da hatırlayabiliriz. Bu sebeple eğer bir insan,
dünyada birbirini takip eden kızıl kıyametleri, üst üste yaşanan zulüm ve
felaketleri bir sinema seyrediyor gibi seyredip duruyor, onlar karşısında
herhangi bir ürperti ve heyecan duymuyorsa, göğsünde kalb taşıdığı şüpheli bu
insanın ciddi bir heyecan yorgunluğu yaşadığı, daha doğrusu heyecan
bakımından ölüp gittiği rahatlıkla söylenebilir. İşte böyle durumda olan bir
insanın yüreğinde yeniden heyecan uyarıp tetiklemek çok önemlidir. Ancak en
az bunun kadar önemli diğer bir mesele de, yaşanan heyecanın dinin
muhkemâtıyla ve akılla test edilmesidir. Yoksa akıl ve dinin kontrolünde
olmayan heyecan sahibi bir fert, isyan ahlâkını yanlış bir şekilde yorumlayarak
etrafını yakıp yıkabilir. Dolayısıyla heyecanın belli kalıplara konulup dengeli
hâle getirilmesi, insanîleştirilip uysallaştırılması çok önemlidir ve böylece o
bir tahrip unsuru, zararlı bir duygu olmaktan çıkarılarak faydalı hâle getirilmiş
olur. Bu açıdan his ve heyecanı, bir taraftan aklın alanına giren sahalarda akılla
tadil etmek, dengelemek, aklın endâzesinden geçirip ölçülü hâle getirmek; diğer
taraftan da onu din-i mübîn-i İslâm’ın mihengine vurarak test etmek çok
önemlidir.

Ferdî hukukun üstünde daha geniş hakları tazammun eden, içtimaî
sorumluluğun söz konusu olduğu meselelerde ise akıl-his dengesi daha bir
ihtimam ve hassasiyet ister. Böyle bir noktada aklîlik his ve heyecanla teyit
edilirken; his ve heyecan da mutlaka akılla test edilip dengelenmelidir. Meselâ
günümüzde “bir mücadele sürdürüyorum” deyip canlı bombalarla masum
insanları katletmenin kat’iyen akılla, mantıkla izah edilir bir yanı yoktur. Hele
din-i mübîn-i İslâm’la test edilen bir akıl aslâ ve kat’â bu işin içinde değildir.



Hatta burada insanî bir histen ziyade sadece kör bir hissîlik vardır. Akılla test
edilmemiş kör hissîlik... Böyle kör bir hissiyata uyularak İslâm’ın kaderiyle
irtibatlı, bütün Müslümanların hukukunu ilgilendiren hayatî ve çok önemli
böyle bir meselede birçok mesâvî irtikap ediliyor, büyük günahlara giriliyor ve
neticede İslâm’ın dırahşan çehresi karartılmış oluyor. Öyle ki bir veya birkaç
güne sığıştırılan bu büyük yanlışları düzeltmek için birkaç sene sırf bu
istikamette çalışıp çabalamanız gerekiyor. Evet, birkaç sene gayret edip
çalışacaksınız ki o birkaç akılsızın meydana getirdikleri yanlış imaj ve
görüntüyü kalb ve zihinlerden silmeye muvaffak olabilesiniz.

Heyecanla Dopdolu Mantık Kahramanları
Özellikle bir heyet-i âliyeyi veya bir hareketi temsil konumunda olan veyahut

bir topluluk adına belli vazife ve sorumlulukları omuzlarında taşıyan insanlar,
kesinlikle hisleriyle hareket edemezler. Elbette ki bu şahıslar mutlaka his
bakımından dopdolu olmalıdırlar. Fakat aksiyon ve hareketlerini akıl
imbiklerinden geçirme mevzuunda da kat’iyen herhangi bir kusurda
bulunmamalı, mantık ve muhakeme mahrumu bir tavır ve davranış içine asla
girmemelidirler. Çünkü vazife ve sorumluluk sahası büyüdükçe vebali de o
ölçüde büyük olur. Siz bir heyet-i içtimaiyede bu tür bir hata yaparsanız o
heyet-i içtimaiyeyi felç etmiş olursunuz; fakat aynı yanlışlığı devlet çapında
irtikap edecek olursanız o zaman devlet çapında bir yıkıma sebebiyet
verirsiniz. Evet, bir devleti idare ediyor veya siyasî bir inisiyatifi elinizde
tutuyorsanız, o zaman uluorta istediğiniz gibi konuşup hareket edemezsiniz.
Deha çapındaki iki-üç insanın zekâ ve karihasına sahip olsanız ve o insanların
muhakemesi ölçüsünde bir muhakeme kabiliyetiniz bulunsa bile yine de bu
şekilde davranamazsınız. Bırakın böyle bir dâhi olmayı, yüz dâhi gücünde bir
zekânız, bir muhakemeniz olsa, sizin o dehanıza deha katacak husus istişaredir.
Çünkü İnsanlığın İftihar Tablosu Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) mübarek
beyanlarında “Dâhi olan insan haybet yaşamaz.” demiyor; “İstişare eden
haybet yaşamaz, hüsrana düşmez.”5 buyuruyor. Bir Arap atasözünde denildiği
gibi iki akıl bir akıldan hayırlıysa o zaman üç akıl, dört akıl, on akıl evleviyetle
bir akıldan hayırlıdır.

Hissî Boşluklara Düşmemenin Yolu: Meşveret
Mevzuu misallendirerek bir nebze daha açmaya çalışalım. Diyelim ki sizin,

umumun hukukuna taalluk eden bir vazife ve sorumluluğunuz var. Siyasî veya
gayr-i siyasî büyük bir kitlenin mesuliyetini taşıyor, bir kısım hayırlara matuf
olarak onları yönlendirme konumunda bulunuyorsunuz. Eğer yapılacak iş ve



vazife sadece sizin inisiyatifinize bırakılıyorsa, siz dâhi bile olsanız bazen
nefsinize uyarak yanılabilir, herhangi bir hissin tesirinde kalıp hâlet-i ruhiyenizi
o işe karıştırabilirsiniz. Meselâ, uykunuzu tam almadan öfke edalı kalktığınız
bir günde, yapacağınız o işe gerginlik ve öfkenizi aksettirebilirsiniz. Veya
çocuğunuzun canınızı sıktığı, sizi üzdüğü bir günde, o can sıkıntınızı işinize
yansıtabilirsiniz. Hâlbuki o işin içinde Allah hakkı vardır, umumun hukuku söz
konusudur. Dolayısıyla hak ve hukukun azamet ve büyüklüğünü düşünüp
yaptığınız o işte hata etmemeye gayret göstermelisiniz. Fevrî bir davranış
neticesinde bunca insanın hukukuna tecavüz etme ihtimalinizin bulunduğunu,
dahası haklarını çiğnediğiniz o insanların ahirette sizden davacı olabileceğini
ve bu işten yakanızı kurtaramayacağınızı hesaba katmalısınız. İşte bütün bu
olumsuz durumlardan kurtulmanın çaresi istişaredir, meşveretin hakkını
vermektir. O dâhiler dâhisi Hazreti Ali birçok meseleyi çevresindeki insanlarla
istişare ettiyse, hatta hiçbir şekilde meşverete ihtiyacı olmayan, vahiyle
müeyyed bulunan Efendiler Efendisi bizlere rehberlik etme adına birçok kez
ashabıyla meşveret buyurduysa bize de kendi aklımıza, kendi dehamıza
bakmadan meşveret etmek düşer.

Bildiğiniz üzere Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Hudeybiye
Sulhü’nden sonra sahabeye kurbanlarını kesmelerini emretmesine rağmen onlar;
“Belki Allah Resûlü verdiği karardan vazgeçer ve biz yeniden Kâbe’ye
yürürüz.” ümidiyle bu emri uygulamada biraz ağır davranmışlardı. Peygamber
Efendimiz ise bu durum karşısında Ümmü Seleme Validemizle meşveret
etmişti. Ümmü Seleme Validemiz: “Ya Resûlallah! Onların tavırlarına bakma.
Sen kendi kurbanını kes ve ihramdan çık. Zannediyorum onlar da verdiğin
karardaki kesinliği anlayınca sana itaat edeceklerdir.” demişti. Nitekim O’nun
(aleyhissalâtü vesselâm) mübarek mülâhazaları da aynı istikametteydi ki çıkıp
kurbanını kesince birdenbire herkes kollarını, paçalarını sıvamış, bıçakları
ellerine almış ve kurbanlarını kesmişlerdi.6

Elbette ki böyle bir hâdise karşısında yapılması gereken en uygun hâl tarzı
zaten Peygamber Efendimiz’in muazzez ve mübeccel zihinlerinde mevcuttu.
Çünkü vahiy ile müeyyed fetanet-i uzma sahibi bir Rehber-i Küll’ün bu durum
karşısında yapılması gereken neyse onu düşünmemesi mümkün değildir. Bu
sebeple O’nun bu davranışını, her konuda bize rehber olan o Zât’ın
(aleyhissalâtü vesselâm) meşveret mevzuunda da bize numune-i imtisal olması
şeklinde okuyup anlamamız gerekiyor.

Bu hâdisenin derununda üzerinde durulması gerekli olan birçok önemli
hakikat ve ders vardır. Ezcümle “Kadının ruhu var mı; kadın da bir insan mı,
değil mi?” münakaşasının yapıldığı bir dönemde, Efendimiz’in (sallallâhu



aleyhi ve sellem) bir peygamber olarak, hem de eşi olan bir kadınla istişarede
bulunması, zannediyorum günümüzde kadın haklarını savunduğunu iddia eden
kişilerin bile şaşırıp kalacağı bir tavırdır. Aynı zamanda bu hâdisede bir
yönüyle kadın şefkatine müracaatta bulunma esprisi de söz konusudur.

Evet, his ve heyecan Allah’ın ihsan ettiği, şükür isteyen çok önemli
nimetlerdir. Fakat o nimetlerin üstünde daha önemli bir nimet vardır ki, o da, o
nimetlerin akılla test edilmesidir. Yani tefekkür, tezekkür, teemmülle
sağlamasının yapılması, derinleştirilmesi, zamanîleştirilmesi yani her yerde
uygulanır hâle getirilip evrensel bir dinamik hâline dönüştürülmesidir.

Bu açıdan en küçük mevzudan en büyük meseleye kadar his, heyecan ve akıl
dengesini sağlamak çok önemlidir. Müslüman, denge insanıdır. Kur’ân dengeyi
sırat-ı müstakîm olarak ortaya koyar. Denge ise, ifrat ve tefritlerden uzak
yaşama demektir. Fatiha sûre-i celilesinde yer alan َمیِقَتْسُمْلا َطاَرِّصلا  َانِدِْھا 

َنّیِلاَّضلا َـالَو  ْمِھَْیلَع  ِبوـُضْغَمْلا  ِرْیَغ  ْمِھَْیلَع  َتْمَعَْنأ  َنـيِذَّلا  َطاَرِص   âyeti de
günde kırk defa bize bu espriyi telkin eder. Allah (celle celâluhu) daha
Kur’ân’ın hulâsası olan ilk sûrede, evsaf-ı sübhaniyesini, güç ve kuvvetini
ifade ettikten, bizi kulluk sırrına çağırdıktan ve onu hakkıyla eda etme adına
yardımı kendisinden istemeye bizi davet ettikten hemen sonra en büyük
yardımın sırât-ı müstakîme hidayet olduğunu vaz’ buyuruyor. Malum olduğu
üzere mü’min beş vakit namazıyla günde en az kırk defa Cenâb-ı Hak’tan bunu
istiyor. Ancak denge, mü’min hayatında o kadar önemlidir ki, onu günde kırk
defa değil, bin defa bile talep etsek zannediyorum yine de kamet-i kıymetine
uygun talepte bulunmuş olmayacağız.

Son bir husus olarak şunu da ifade etmeliyim ki, his, heyecan ve akıl dengesi
dinimiz açısından çok önemli bir husus olduğundan, sırat-ı müstakîmi bulma
veya hadd-i itidale ulaşma mevzuunda gösterilen her cehd ü gayret ibadet
sayılır. Bu sebeple biz bir mesele karşısında hemencecik kendimize göre bir
karar verme yerine o mesele üzerinde kafa yorar, teemmülde bulunur,
etrafımızdaki kimselerle istişaresini yapar, böylece yeni tahlil ve terkiplere
girer ve işte bütün bunlardan sonra bir tercihte bulunursak bu istikametteki her
türlü sa’y ü gayretimiz, fikrî cehdimiz inşallah bize ibadet ü taat sevabı
kazandıracaktır.
1 En’âm sûresi, 6/50.
2 Nisâ sûresi, 4/82.
3 Yûnus sûresi, 10/3; Hûd sûresi, 11/24, 30; Nahl sûresi, 16/17;...
4 Yâsîn sûresi, 36/68.
5 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 6/365; el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 2/7.
6 Bkz.: Buhârî, şurût 15; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/330.



Melekler ve Melekleşme Ufku
Soru: Kur’ân-ı Kerim’de melekler pek çok yönleriyle nazara veriliyor.

Meleklerin hâl ve vasıflarının anlatılmasında hangi maslahat ve hikmetler
söz konusu olabilir?

Cevap: Meleklerin özellik ve hususiyetlerinin anlatıldığı âyet-i kerimelere
dikkat edildiğinde, bu nuranî varlıkların; Allah’ın bütün emirlerini kusursuz bir
şekilde yerine getirdikleri, O’na karşı tasavvur edemeyeceğimiz ölçüde havf u
haşyetle dopdolu oldukları, devamlı surette O’nu tenzih, tesbih ve takdis
ettikleri, ibadet ü taate bıkkınlık göstermeyip ubudiyetlerini tevazu, mahviyet ve
saygıyla eda ettikleri gibi özelliklerin öne çıktığını görürüz. Meselâ onların bu
vasıflarının anlatıldığı bir yerde; اَم َنوـُلَعْفَيَو  ْمُھَرََمأ  اَۤـم  ّللا  َهٰ َنوـُصَْعي  َـال 

َنوُرَمْؤُي  “Onlar asla Allah’a isyan etmez ve kendilerine verilen bütün
emirleri tam olarak yerine getirirler.”1 buyurulurken, başka bir âyet-i
kerimede bu temiz, günahsız ve masum varlıkların Allah karşısındaki tavırları;

َنوُمَأَْسي ْمُھَو َال  ِراَھَّنلاَو  ِلْیَّللِاب  َُهل  َنوُّحِبَـسُي  َّكِبَر  َدْـنِع  َنيِذَّلاَف   “Rabbinin
nezdinde olan melekler, gece gündüz O’nu tenzih, tesbih ederler ve asla
bıkkınlık göstermezler.”2 ifadeleriyle anlatılır. Nahl sûresinde ise; َنوُفاَخَي

َنوُرَمْؤـُي اــَم  َنوـُلَعْفَيَو  ْمِھِقْوــَف  ْنـِم  ْمُـھَّبَر   “Üstlerindeki Rabbilerinden
korkarlar ve emredildikleri şeyi harfiyen yerine getirirler.” 3 âyet-i
kerimesiyle onların Cenâb-ı Hakk’a karşı tahayyül ve tasavvurumuzu aşkın
şekildeki haşyetle dopdolu hâlleri nazara verilir.

Melekler bir taraftan ibadet ü taate karşı işte bu şekilde engin ve derin bir
zevk duyarken diğer taraftan münkerata karşı da ciddi bir tiksinti içindedirler.
Kamil imanın anlatıldığı şu hadis-i şerifi bir mânâda onların tabiatlarının bir
şerhi olarak da okuyabiliriz. Söz konusu hadis-i şerifte İnsanlığın İftihar
Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur: َدَجَو ِهِیف  َّنُك  ْنَم  ٌثََـالث 

َْنأو اَمُھاَوِس ، اَّمِم  ِهَْیِلإ  َّبََحأ  ُهُلوُسَرَو  ّللا  ُهٰ َنوَُكي  َْنأ  ِناَميِْإلا : َةَوَالَح  َّنِھِب 
ُهَذـَقَْنأ َْنأ  َدَْـعب  ِرْفُكْلا  ِيف  َدوَُـعي  َْنأ  َهَرَْكي  َْنأَو  ِّلل ، ِهٰ َِّالإ  ُهُّبِحُي  َءْرَمْلا َـال  َّبِحُي 

ِراَّنلا يف  َفَذْـقُي  َْنأ  ُهَرَْكي  اـَمَك  ُهْنِم ، ّللا  ُهـٰ  “Üç şey vardır ki, onu yaşayan
imanın tadını tatmış demektir: Allah ve Resûlü’nü, her şeyden ve herkesten
daha fazla sevmek.. sevdiğini sadece ve sadece Allah rızası için sevmek..
Allah Teâlâ hazretleri kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra küfre
tekrar dönmeyi, ateşe atılmanın ürperticiliğinden daha ürpertici ve tehlikeli
görmek.”4 Demek ki insan; küfür, dalâlet ve sapıklıktan kurtulduktan sonra



yeniden o çirkef ve karanlık atmosfere dönmeyi Cehennem’e dönme gibi kerih
görmedikçe imanın tadını hakiki mânâda tatmış olmaz. İşte burada sıradan bir
inanmanın ötesinde, iz’an dediğimiz aksine ihtimal vermeyecek şekilde imanı
içine sindirme, onu içselleştirme; küfür, dalâlet, isyan ve günaha karşı da
tiksinti içinde olma ve bu hâli tabiatının gerçek rengi hâline getirme gibi farklı
bir derinlik söz konusudur. Hadis-i şerif, böyle iz’an sahibi bir kimsenin ezvak-
ı ruhaniye ve ezvak-ı kalbiyeyi bütün derinliğiyle duyabileceğine işaret ediyor
ki, işte melekler yaratılışları itibarıyla bu enginlik ve keyfiyette olan
varlıklardır.

Meleklerin özellik ve hususiyetlerine bu şekilde işaret nev’inden kısa bir
temasta bulunduktan sonra sorunuzdaki esas unsur olan hikmet ve maslahat
mevzuuna geçebiliriz.

İnsanın Melekût Yönü
Bilindiği üzere insanın bir mülk bir de melekût yanı vardır. Yani onun fiziğe

ait bir yanı olduğu gibi fizik ötesine açık bir mahiyeti de vardır. Evet onun, bir
taraftan behîmî hisler, şehvetler, gazaplar, kinler, nefretlerden ibaret hayvanî
bir yanı, diğer taraftan da iz’an, irfan, mârifet, muhabbet, kulluk ve tevazu gibi
melekî bir cenahı söz konusudur. İşte insanın, potansiyel insanlıktan hakikî
insan olma ufkuna yükselmesi, mahiyetinde bulunan bu meleklik yönünü inkişaf
ettirmesiyle mümkün olacaktır. Yoksa cismaniyetine bağlı kaldığı,
hayvaniyetinin güdümünde yaşadığı; yani yiyip içip yan gelip kulağı üzerine
yattığı sürece o, mülk âleminin dar çerçevesi içinde sıkışır kalır; kalır da
ahsen-i takvîm sırrına mazhar bir varlıkken hayvanlardan da aşağı bir duruma
düşer. Fakat o, hayvaniyetten çıkıp cismaniyeti bırakırsa yani nefsanî, hayvanî
ve cismanî kazurattan temizlenerek Cenâb-ı Hakk’ın esmâ-i ilâhiye, evsaf-ı
sübhaniye ve şuun-u rabbaniyesinin nurlarıyla tenevvür ederse farklı bir
mahiyete erer, farklı bir mahiyet kazanır.

İşte âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerde meleklerin bu ölçüde zikredilip
nazara verilmesinin hikmetlerinden biri, insanda potansiyel hâlde bulunan bu
melekiyet yanını harekete geçirmek, tetiklemek, neşv ü nema bulmasını
sağlamak ve böylece onu melekleşme ufkuna ulaştırmaktır. Evet, meleklerin
hâli nazara verilmek suretiyle melekleşmeye bir teşvik ve çağrı yapılmakta,
mahiyetimizde meknî bulunan melekûta ait hususiyetleri inkişaf ettirmemiz
istenmektedir.

Melekler ve Sonsuzluk Duygusu



Biraz önce de ifade edildiği üzere insan beden ve cismaniyetin dar
çerçevesinde kalır, âlem-i melekûta açılmazsa, tıpkı çuval içinde kalıp neşv ü
nema vetiresine girmeyen ve böylece yalnız başına yok olup giden bir tohum
gibi olur. Böyle bir tohumda çoğalma, artma ve bereketlenme söz konusu
olamayacağı gibi, mevcut hâliyle kaldığı müddetçe onun için çürüme ve yok
olma mukadder demektir. Fakat o tohum ne zaman ki toprağın altına girer ve
neşv ü nema sürecine dahil olursa, sümbüle, derken oradan başağa yürür, başak
başakları netice verir ve Allah’ın izniyle, bir tek tohum ambarlar dolusu
buğdaya dönüşür. Aynen bunun gibi insan, maddiyatın dar mahpesinde kurtlanıp
çürümek için değil sonsuzluğa yürümek için var edilmiştir. Bu sebeple onun
mutlaka mahiyetinde mündemiç bulunan ebedîliği duyup hissetmesi,
ölümsüzlüğe uyanması, uyanıp kalb ve ruhunu sonsuzluğa yönlendirmesi
gerekir. İşte insanın bütün bunları kendi içinde duyup hissedebilmesi, hissedip
gerçekleştirebilmesi için meleklerin Allah’la olan daimî münasebetleri, aktif,
canlı ve kesintisiz kulluk hâlleri nazara verilmiştir. Çünkü Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bize, Miraç yolculuğu esnasında her geçtiği yerde
oraya ait melekler topluluğunu kullukla bütünleşmiş bir vaziyette müşâhede
ettiğini ve kimisi rükûda, kimisi secdede ve kimisi kıyamda olan bu meleklerin
yaratıldıkları günden beri hep aynı ibadet şekliyle Rabbilerine arz-ı ubûdiyette
bulunduklarını bildirmektedir. İşte onların bu kesintisiz kullukları, Allah’la
olan bu daimî münasebetleri bizim için canlı ve hayattar ebedî bir varoluşa
çağrı gibidir.

Melek Enginliği ve Öteler
Melek enginliği ve derinliği içinde ahiret âlemini duyup hissetme mevzuuna

geçmeden önce ötelerle alâkalı bir mülâhazamı ifade etmek istiyorum. Şöyle ki,
ahiret âleminde cismaniyetimizin ne keyfiyette olacağını tam olarak
bilemiyoruz. Bu mevzuda kelamcıların ve usûlüddin ulemasının mütalaaları
başımızın tacıdır. Onlar, Kur’ân ve Sünnet’te ortaya konan meselelere imanın
gereği olarak, nassları o günkü anlayışları içinde yorumlamış ve o istikamette
deliller serdetmişlerdir. Onların mütalaalarına bir şey diyemeyiz. Ancak
ahirette sahip olacağımız vücudun mahiyeti hakkında kesin bir şey söylemek
oldukça zordur. Allah (celle celâluhu) bizi bu âlemde atomlar, elektronlar,
nötronlardan veya bunların ötesinde eterden/esirden yarattıysa, ahirette de bizi
eterin/esirin ötesinde ve bunlara esas teşkil edecek olan daha farklı bir
unsurdan, –ona da madde diyeceksek– daha farklı bir maddeden yaratabilir. Bu
açıdan “Ahirette de muhakkak bugünkü bildiğimiz mânâda etimiz, kemiğimiz
olacak, orada da oksijen soluklayacak ve karbondioksit ifraz edeceğiz, şöyle



yiyip içeceğiz…” gibi şeylerle meseleye sınır koyabilmemiz mümkün değildir.
Çünkü oradaki hususiyetler bu dünyaya hiç benzemiyor, orada her şey çok
farklı bir şekilde cereyan edecek. Meselâ Cennet’te ıtrahat ve –ihtimal zevk
için uyuma olsa bile– yorgunluğa bağlı uyuklama ihtiyacı olmayacak. Bu
sebeple bizim âhiret âlemiyle alâkalı âyet ve hadislerdeki ifadeleri ıtlaka
bağlayıp ötelerin mahiyet ve keyfiyeti hakkında kesin ve net beyanda
bulunmaktan kaçınmamız gerektiği kanaatindeyim. İşte “tasavvurumuzu aşkın” o
ahiret âlemini bütün buud ve derinlikleriyle duyup hissetme, zevk alıp yaşama
keyfiyetimiz bu dünyada melekût yönümüzü inkişaf ettirmemiz ölçüsünde
olacaktır. Melekler ise tabiatları icabı bu dünya şartları içinde de bu enginlik
ve derinlikte olan varlıklardır. Çünkü o nuranî varlıkların akisleri, kendileri
gibi hakikidir. Aynaya aksettiği zaman, hakikatiyle akseder. Bu sebepledir ki
Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadeleri içinde, “Meselâ, Hazreti Cebrail
Aleyhisselâm, Dıhye suretinde huzur-u nebevîde bulunduğu bir anda, huzur-u
ilâhîde, haşmetli kanatlarıyla Arş-ı Âzam’ın önünde secdeye gider, hem o anda
hesapsız yerlerde bulunur, evâmir-i ilâhiyeyi tebliğ ederdi. Bir iş bir işe mâni
olmazdı.”5 Bu açıdan nurdan yaratılan meleklerin hayatları boyunca mazhar
oldukları hususiyetlere bizler melekût yönümüzü inkişaf ettirdiğimiz seviyede
ahiret âleminde mazhar olacağız. Bir mânâda Cennet’teki mahiyetimiz melekler
gibi olacak. Bunun tezahürü olarak da Cennet’te aynı anda çok farklı
nimetlerden faydalanma imkânı bulacağız. Meselâ, bir taraftan cuma
yamaçlarında Cenâb-ı Hakk’ın cemal-i bâ-kemalini müşâhede ederken, aynı
anda Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanında O’na takdim edilen
maide-i semaviyeden istifade edecek ve O’nun huzurunda olmanın verdiği
insibağı yaşayacağız. Belki de, binlerce yıllık mesafelerin Miraç’ta Efendimiz
için dürülüp tayyedilmesi gibi, Cennet’te de binlerce nimeti aynı anda duyup
hissedeceğiz. İşte bütün bunlar melekliğe ait hususiyetlerdir.

Hâlbuki bizim şu dünyada cismaniyetimiz itibarıyla paylaştığımız bir
atmosfer, yaşadığımız bir ortam vardır ki, hareket alanımız oldukça sınırlıdır.
Meselâ elimizi uzattığımız zaman ancak yanımızdaki insana temas edebiliriz.
Çayı elimize alıp içmemiz, yemeğimizi yememiz, oturmamız, kalkmamız hep
dar daireli, dar alanlı ve dar çerçeveli hareketlerdir. Fakat Cennet’te, tıpkı
dünyada bazı ebdâllara müyesser olduğu gibi bir anda bin farklı yerde
bulunabiliriz. Meselâ, aynı anda rahmaniyet, rahimiyet, rezzakiyet ufkundan
Cenâb-ı Hakk’ı müşâhede edebiliriz. Nuranî ve melekî yapımızla arzu ettiğimiz
her yerde O’nu duyabiliriz. İşte bu sırdan dolayıdır ki, Cennet’in bir saatlik
hayatı dünyanın binlerce sene mesudane hayatına tereccüh ediyor. Çünkü orada
binlerce seneyi dürüp bir kitap gibi aynı anda duyabilme imkânını elde



ediyoruz. Görmemiz de dünyadaki gibi, üç buudlu, dört buudlu veya beş buudlu
değil, belki yüz buudlu olacak ve biz bir şeyi aynı anda yüz buuduyla görüp
hissedebileceğiz. İşte Kur’ân-ı Kerim’de meleklerin ahval ve evsafının
anlatılmasıyla, bu dünyada melekleşme yolunda yürüyenlerin ahiret âleminde o
ufku paylaşacağına işaret ediliyor ve âdeta onların akıbet-i mukaddere veya
akıbet-i muhakkakasına iş’arda bulunuluyor.

Rehber-i Ekmel Efendimiz ve Melekleşme Ufku
Esasında Nebiler Serveri’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) lâlugüher sözleri

ve pür-nur hayatı insan tabiatının melekleşme hâlini en çarpıcı ve canlı
misallerle ortaya koymaktadır. Meselâ O bir hadis-i şeriflerinde; “Allah her
nebiye bir arzu, istek ve şehvet vermiştir. Bana gelince, benim şehvetim, gece
namaz kılmaktır.”6 buyurmaktadır. Demek ki, bizim yeme, içme ve daha başka
cismanî şeylere karşı duyduğumuz arzu, iştiha ve şehevanî duygular nasıl
tabiatımızın bir parçası ise, Peygamber Efendimiz’in ibadet ü taate olan
düşkünlüğü de O’nun tabiatının bir gereğiydi. Evet, itaat ve kulluk O’nun tabiatı
hâline gelmişti. Çünkü O baş döndüren ibâdet, ubûdiyet ve ubûdetiyle melekûtî
yanını derinleştirip enginleştirmişti. Fıtratında mündemiç bulunan nüve ve
çekirdekleri inkişaf ettirmişti. Hazreti Bûsîrî’nin ifadesiyle Hazreti Muhammed
Mustafa (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) bir beşer olarak bizim aramızda
bulunuyordu, ancak O herhangi bir beşer gibi değildi. Evet O, kendini aşmıştı;
ayakları mülk âlemindeydi ama melekût âleminin üveykiydi.

İşte Nebiler Serveri’nin asliyet planında yaşadığı bu melekleşme ufku
zilliyet planında bizim için de söz konusudur. Elverir ki Kur’ân-ı Kerim ve
Sünnet-i Sahiha’da meleklere has zikredilen ahval ve evsafı biz de örnek alıp
onları hayatımıza tatbik edelim ve o yolda sa’y u gayrette bulunalım.
1 Tahrîm sûresi, 66/6.
2 Fussilet sûresi, 41/38.
3 Nahl sûresi, 16/50.
4 Buhârî, îmân 9; Müslim, îmân 67.
5 Bediüzzaman, Sözler s.207 (On Altıncı Söz, Birinci Şua, Üçüncüsü).
6 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 12/84.



Mekânın Velûdiyeti
Soru: Asliyet planında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’nin apayrı bir

velûdiyet ve berekete sahip oldukları ifade ediliyor. Günümüzde de zı lliyet
planında bazı mekânların emsallerine göre ayrı bir bereket ve doğurganlığa
sahip oldukları söylenebilir mi? Bu açıdan mekânın velûd olmasını nasıl
anlamalı ve bu hususiyeti mekânın hangi unsurlarında aramalıyız?

Cevap: Öncelikle bilinmesi gerekir ki, vahy-i ilâhî tarafından yeryüzünde
kudsî kılınmayan hiçbir yere kudsiyet atfedilemez. Bu sebeple her meselede
olduğu gibi mekânların kıymeti hakkında da ölçümüz Kur’ân ve Sünnet
kriterleri olmalıdır. Meselâ; َدِجاَـسَم ِةــَثََالث  ىِٰلإ  َِّالإ  ُلاـَِحّرلا  ُّدـَـشُت  ـَـال 

ىٰصْقَْألا ِدِجْسَمَو  ِماَرَحْلا  ِدِجْسَمَو  اَذٰھ  يِدِجْسَم   “Üç mescidin dışındaki
mescidlere hususî olarak yolculuk yapılmaz. Bunlar da benim bu mescidim,
Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksâ’dır.”1 hadis-i şerifi bu hususta bakış
açımızı belirleme adına önemli bir ölçüdür. Demek ki dünyada hiçbir mekân
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) tayin ve takdiriyle belirlenen bu üç
mekân kıymetinde olamaz. Ayrıca bu mevzuda şerefsüdur olan daha başka
hadis-i şerifleri düşündüğümüzde Mescid-i Haram’ın derece derece üstüne
ayrı bir faikiyete sahip olduğu anlaşılmaktadır. Meselâ bir hadis-i şeriflerinde
Peygamber Efendimiz bu hususa şöyle işaret buyurur: يِدِجْـسَم ِيف  ٌةَالَص 

ِيف ٌةَالـَصَو  َماَرَحْلا  َدِجْـسَمْلا  َِّالإ  ُهاَوِس  اَمِیف  ٍةَالـَص  ِفَْلأ  ْنِم  ُلـَضَْفأ  اَذٰـھ 
ُهاَوِس اـَمِیف  ٍةَالـَص  ِفَْلأ  ِةـَئاِم  ْنِم  ُلـَضَْفأ  ِماَرَحْلا  ِدِجْـسَمْلا   “Mescidimde

kılınan bir vakit namaz diğer mescidlerde kılınan bin vakit namazdan daha
efdaldir. Ancak Mescid-i Haram müstesnadır. Mescid-i Haram’da kıl ınan bir
vakit namaz diğer mescidlerde kılınan yüz bin vakit namazdan daha
hayırlıdır.”2

Gökler Ötesi Âlemlerin Usâresi
Esasında sorunun içinde ifade ettiğiniz zılliyet mevzuu bir mânâda bu üç

mübarek mekân için de geçerlidir. Şöyle ki; meselâ Kâbe yeryüzünde
Sidretü’l-Müntehâ’nın bir izdüşümüdür. İşte bu izdüşüm mânâsında o kutsal
mekân zılliyet konumundadır. Ancak gökler ötesine nispetle ortaya çıkan bu
izafî zılliyet yeryüzüne inince zirveyi tutup asliyet konumunu ihraz etmektedir.
Bu sebeple Beytullah’ın aslî gibi bir konumu vardır, diyebiliriz. Çünkü arzın
merkezinden tâ “Sidretü’l-Müntehâ”ya uzanan Beytullah, gökler ötesi âlemlerin
usâresinden meydana gelmiş bir kristal gibidir. Evet o, yerin göbeği, varlığın



da kalbidir. Hatta bazı ehl-i keşfe göre Peygamber Efendimiz ile Kâbe hakikati,
âdeta tev’em (ikiz) olarak imkânın döl yatağında beraber yaratılmışlardır. Bir
vahidin iki yüzü gibidirler. Kâbe yerde ve gökte bütün enâmın kıblesi;
Efendimiz de o kıblede imamdır. Bediüzzaman Hazretleri de bu durumu izah
ederken Efendiler Efendisi’nin (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) “İmamü’s-
Sekaleyn” yani insanların ve cinlerin, yerdekilerin ve göktekilerin imamı
olduğunu ifade eder. İşte hakikat-ı Ahmediye ile hakikat-ı Kâbe arasında böyle
bir göbek bağı, bir irtibat vardır.

Tabiî bütün bunları vicdanda duyup idrak etme, meseleye metafizik ve
metapsişik mülâhazalarla, hatta bunun da ötesinde, ruh dahi beride kalacak
şekilde ruh ötesi bir nazarla bakmakla mümkün olacaktır. Yoksa her meseleyi
mücerret akılla sadece kitaplarda, kitapların fihristlerinde, kaynaklarda
araştıran insanlar bunları anlayamayacaktır. Evet, bütün bunları idrake
mazhariyet, meseleye biraz kalb ve ruh ufkundan bakmaya, o yörüngede hareket
etmeye vâbestedir.

Mescid-i Nebevî ise, Mescid-i Haram’dan sonra yeryüzündeki en büyük, en
kutlu mesciddir. Kâbe mihrâblar mihrâbı, bu muhteşem mihrâbın minberi ise
Cennet bahçelerinden daha temiz olan Râvza-i Tâhire’dir. Bu arada şunu da
ifade edeyim ki, bir kısım ehlullahın Mescid-i Nebevî içindeki “Merkad-ı
Nebevî” adıyla andığımız mübarek mekâna bakışı daha farklıdır. Onlar,
İnsanlığın İftihar Tablosu’nun; 3 ىٰلْعَْألا َقِیفَّرلا  ّلَلا  َّمُھٰ  deyip kendi ruh ufkuna
yürürken, yürüyüp yükselişini bu ufukta sürdürürken yükseliş helezonunun
menfezi diyebileceğimiz o mübarek mekânın, yeryüzündeki her yerden daha
faziletli olduğu kanaatindedirler.

Mescid-i Aksâ’ya gelince; bir kısım rivayetlere bakılacak olursa Hazreti
İbrahim Mescid-i Haram’ı temelleri üzerine yeniden bina ettiği gibi Hazreti
İsmail de, ondan kırk sene sonra Mescid-i Aksâ’yı inşa etmiştir. Tabiî bütün
bunlar planı-projesi gökler ötesinde yapılan, emr-i ilâhî ile gerçekleştirilen
icraatlardır. Bu sebeple isterseniz bu mukaddes mekânları insan ruhunun
terakkisi ve onun gök yolculuğu için birer rampa mescidi olarak görebilirsiniz.
Zaten âyet ve hadisler ışığında Miraç’taki güzergahı takip ettiğimizde
Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm) âdeta bir rampadan bir rampaya
yürüdüğünü, öbür rampadan da göklere urûc buyrulduğunu görürüz. Evet, ilâhî
kelam; َىِلإ ِماَرَحْلا  ِدِجـْـسَمْلا  َنـِم  ًـالَْیل  ۪هِدــْبَِعب  ىٰرـْـسَأ  يِۤذَّلا  َناـَحْبُس 

ُعیِمَّسلا َوـُھ  هَِّنإ  اَِۤـنتاَيٰا  ْنِم  َُهيِرُِنل  َُهلْوـَح  اـَنْكَراَب  يِذَّلا  ىـَصْقَْألا  ِدِجْـسَمْلا 
ُریِصَبْلا  “Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye

(Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm’dan, çevresini mübarek kıldığımız



Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir; O,
gerçekten işitendir, görendir.”4 âyetiyle bize bu hakikati bildirmektedir. Şimdi
eğer ilâhî beyanda Allah (celle celâluhu) o mekânlara bu şerefi vermişse bence
onun yerini başka bir şeyle doldurmak mümkün değildir. Bu açıdan da kudsiyet
ve şerefin doğrudan doğruya semalar ötesinden gelmesi itibarıyla o mukaddes
mekânlar izafî de olsalar, onlara asliyet nazarıyla bakılabilir.

Mukaddes mâbed ve bina dışında bir de, din-i mübîn-i İslâm’ın ruhunun
inkişaf ettiği beldeler vardır. Bu noktada da Mescid-i Haram ve Mescid-i
Nebevî’yi bağrında taşıyan Mekke ve Medine şehirleri asliyet payitahtlığını
korur ve o muallâ konumlarını hep muhafaza ederler. Çünkü bir yönüyle her
şey, o kutsal mekânlarda başlamış, orada oluşmuş, oradan intişar etmiştir.

Daha sonraki dönemlerde ise o mukaddes beldelerin taşıdığı misyonu zılliyet
planında farklı beldeler eda etmiştir. Bu noktada Kufe, Şam, Bağdat, Kahire,
Merv, Konya, İstanbul ilk başta akla gelebilecek şehirlerdir. Gerçi bu mevzuda
kesin bir şey söylemek mümkün olmasa da, tarihî hâdiseleri süzüp
değerlendirmeye tâbi tutunca belli tahminlerde bulunabilir ve mezkur beldelere
zılliyet planında Cenâb-ı Hak’ın özel teveccühüne mazhar idarî merkezler
nazarıyla bakabiliriz. Evet, Allah (celle celâluhu) değişik yerleri tebcil ve
takdir etmek için hususi teveccühte bulunmuş ve onları böyle bir misyonla
şerefyâb kılmıştır, diyebiliriz.

Cüz’î İrade ve Bereket
Aynen öyle de, çağımızdaki gönüllüler hareketi için de çekirdek mahiyetinde

ilk tekevvünün söz konusu olduğu, ilk açılım ve inkişafın yaşandığı, beş-on
insanın ilk defa işe sahip çıktığı; çok önemli hayırlara vesile olmuş, Allah’ın
izniyle bugün de hâlâ aynı fonksiyonu eda ettiğine inandığımız ve asla göre
zıllin zıllinin zılli (gölgenin gölgesinin gölgesi) diyebileceğimiz mekânlar söz
konusudur. Berekete mazhar oldukları anlaşılan bu yerler bugün milletimiz ve
insanlık yolunda, çok önemli konumlarda çok önemli hizmetler eda eden
insanlara zemin oluşturmuş ve onlara dâyelik yapmıştır. İzmir/Bozyaka ve
İstanbul/Altunizade gibi mekânlar bu çerçeve içinde ele alınabilecek yerlerdir.
Çünkü bu mekânlar, Allah’ın izniyle, günümüzde dünyanın dört bir tarafında
gönüllere taht kuran, takdir edilip alkışlanan eğitim yuvalarına, diyalog
hizmetlerine, barış çabalarına ilham kaynağı olup onlara zemin teşkil etmiş, çok
önemli açılımlara vesile olmuştur.

Şimdi bu noktada durup sorunuzun ikinci kısmına cevap teşkil edebilecek bir
hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum:



Zahiri planda cüz’î iradeyi hiç akla getirmeksizin bütün bunları sırf Cenâb-ı
Hakk’ın hususî bir teveccühü şeklinde değerlendirip şöyle diyebilirsiniz;
“Sanki Cenâb-ı Hak bazı yerlere ekstra lütuflarda bulunup oraları mübarek
kılmış, ayrı bir velûdiyet ve verimliliğe mazhar etmiştir.” Fakat şahsen ben,
temelde meseleyi Mâtüridî akidesi çerçevesinde ele alıp değerlendirmeyi daha
salim ve daha emniyetli bir yol olarak görüyorum. Bu sebeple her hayırlı işin
mebdeinde şart-ı adi dahi olsa hayra vesile teşkil edecek bir cüz’î iradenin
mevcudiyetini arama lüzumu duyuyor, ileride yapılacak hayırlı işler için
başlangıçta verilen bir avans şeklinde dahi düşünsek meseleyi iradeye
bağlamanın Muhasibî’nin ifadeleri içinde “Kur’ân akliliği”ne daha muvafık
düştüğü kanaatini taşıyorum.

Bozyaka
Meselâ bu açıdan Bozyaka’yı ele alıp üzerinde düşünebilirsiniz. Onun arsası

merhum Nefi Bey’e aitti. O zat adı gibi nâfi (faydalı), çok güzel, çok kıymetli
bir insandı. Arsa ona kayınpederinden intikal etmiş. Enteresandır; kayınpederi,
çoluk çocuğunu ahlâkî dejenerasyondan, çağın mesâvî ve kötülüklerinden
muhafaza düşüncesiyle o dönem için İzmir dışı sayılabilecek Bozyaka’da bir
arsa alıp, avlu duvarları yüksek iki katlı bir yazlık yaptırmış. Ben o evi
görmüştüm, ahşap, temiz bir evdi. Bozyaka Yurdu işte o evin arsası üzerine
yapıldı. Şimdi geriye doğru gittiğinizde, tâ işin mebdeinde temiz, nezih bir
insanın salâbet-i diniye ve gayret-i diniye ile bir hazire oluşturmasına şahit olur
ve o işin temelinde böyle bir safvet ve samimiyetin yer aldığını müşâhede
edersiniz.

Nefi Bey’le bir ara altlı-üstlü oturduk. 65-70 yaşlarındaydı. İşte o
dönemlerde bazen sabahları gelir, okunan derse iştirak ederdi. Diyebilirim ki,
onun dersteki heyecan ve helecanını bu işe yirmi sene, otuz senesini vermiş
insanların birçoğunda dahi görmedim. Hiç unutmam, sofranın başında risale
okunurken bayılasıya ağlar, öyle bir iştiyak ve kalb rikkati içinde okunanları
dinlerdi.

Aynı zamanda Nefi Bey kalemi olan, ne dediğini, ne diyeceğini, nerede, nasıl
davranılması gerektiğini bilen bir insandı. Dine hizmet yolunda karınca
kararınca çalışıp çabalayan hemen herkese arka çıkıyordu. Daha sonraki
dönemlerde ise ciddi bir inanmışlık içinde bütün himmetini tek bir noktaya
teksif edip, kayd-ı hayat şartıyla İzmir’in göbeğinde, Karşıyaka’da ve belki
daha başka yerlerde bulunan bütün mamelekini eğitim hizmetlerine adadı.

İşte Bozyaka Yurdunun temelinde, bir yönüyle gecesinde yalancı bir şafağın



bile çakmadığı bir dönemde o güzel insanın bu meseleye inanarak “Ben bu
arsayı verdim.” deyip civanmertlik ortaya koyması vardır. Sonra da, üç-beş
insanın hiç imkânları olmadığı hâlde, ellerindekini-avuçlarındakini ortaya
koyup o binayı yapma gayretleri söz konusudur. O yıllarda bir araya gelip bu
tarz bir yola başvurma bilinen bir husus değildi. Belki hayata yeni yeni taşınan
bir dinamikti. Fakat ben o gün hayretler içinde kalmıştım. Çünkü o zamanın
parasıyla yurdun inşası için tam üç yüz bin lira para taahhütte bulunulmuştu.
Ayrıca birisi kalkıp “Binanın kalorifer tesisatını ben üzerime alıyorum.” demiş,
bir başkası da daha farklı bir ihtiyacı karşılayacağını ifade etmişti. Derken 12
Mart Muhtırası verildi. Hukukun askıya alındığı o süre zarfında içeriye
alınanlar olmuştu. Fakat Allah’ın inayetiyle dalgalar duruldu, hâdiseler gelip
geçti ve Rabbim yeniden milletimiz için hizmet etme imkânı verdi. İşte yeniden
bir şeyler yapma imkânı doğunca bugün bazıları itibarıyla Hakk’a yürüyen o
günün fedâkar kahramanları; Yusuf Pekmezci’ler, Zeki Bey’ler, Mustafa Ok’lar,
Naci Bey’ler, –belki kıtmir de vardı aralarında– hemen herkes eline kazma,
küreği alıp temel kazdı, bir amele gibi o binanın inşasında çalıştı.

Şimdi meseleyi geçmişiyle değerlendirip bugüne getirdiğiniz zaman
görülüyor ki o mekâna bahşedilen fâikiyet ve ulviyet; altı boş, birdenbire,
tepeden inme bir hususiyet değil; öncesinde mutlaka Cenâb-ı Hakk’ın inayetine
sunulmuş bir niyet, azim ve gayret var.

Altunizade
İstanbul/Altunizade’nin tarihçesine baktığınız zaman da benzer hususları

müşâhede edebilirsiniz. Malum, o binanın yanında bir cami vardır. İşte bilmem
kaç asır önce samimi ve yürekli bir gönül o caminin arsasını vakfedip oraya
cami yaptırmış ve o caminin çevresinde de Hakk’a hizmet duygu ve
düşüncesinin soluklandığı müesseselerin olmasını istemiş. Aradan asırlar
geçmiş ve fedakârlık duygularıyla dopdolu merhum Hacı Kemal’in
gayretleriyle o arsa alınmış. Altunizade’nin inşasında da esnafıyla-
öğretmeniyle insanlar ellerinde kazma-kürek bir amele gibi çalışmış, gayrette
bulunmuşlar. Merhum Hacı Kemal’in kendisi de bir amele gibi çalışıp
çabalamıştı. Ve o insanların hiçbiri maddî herhangi bir beklenti ve karşılık
mülâhazasıyla bu işlere teşebbüs etmedikleri gibi yapılan bu hizmetlerin gün
gelip bu noktaya varacağını da hiç düşünmemişlerdi. Kanaatimce bu nokta çok
önemlidir. Çünkü maddî beklenti olmasa da, gelecek adına vaat ettiği neticelere
bağlı olarak meseleyi götürmek ihlâsı zedeleyen bir husustur. Elbette ki,
himmetler âli tutulup gaye-i hayal istikametinde koşturup durmalı, fakat “şöyle
olacak-böyle olacak, şöyle semere alınacak-böyle semere alınacak” diye bir



mülâhaza aklınızdan dahi geçse hiç bilmeden, farkına varmadan o işi
sulandırmış, safvetini bozmuşsunuz demektir.

İşte o mekânların doğurganlık ve verimliliği, meselenin bugününü bilmeden,
yarınına kapalı, öbür gününe ise bütün bütün kapalı bulunan, sadece Allah yolu
deyip mânevî insiyaklar içinde sevk edilen o insanların hareketlerine Cenâb-ı
Hakk’ın özel bir teveccühüdür ve dolayısıyla o yerler hep velûd ve bereketli
olmuştur. Ülke dışına ilk açılımlar araba ve daha değişik vasıtalarla işte o
mekânlarda başlamıştır. O ilk açılımın, ilk teşebbüsün apayrı bir kıymeti
vardır. Çünkü merkezdeki küçük bir açı muhit hattında geniş bir sahaya tekabül
eder. Diyelim ki siz dar alanlı bir açılma işine teşebbüs eder, meselâ bir gün
kalkıp Şam’a gidersiniz. Daha sonra kendi kendinize; “Yahu! Nasıl olsa Şam’a
geldik. Burası bir yönüyle izafî Kuzey Afrika oluyor. Afrika’nın göbeğine
gitsek ne olur ki!” dersiniz. Yani o ilk teşebbüsün bir fikir verme, bir çekirdek
teşkil etme bakımından apayrı bir değeri söz konusudur. İşte günümüzde
insanımızın yeryüzü çapında gerçekleştirdiği bu güzel gayretlerin nüve ve
çekirdekleri bir yönüyle ilk defa o mekânlarda toprağın bağrına atılmış, çile ve
ızdırabı çekilmiştir.

Hâsılı, zılliyet planında velûdiyet ve berekete mazhar oldukları anlaşılan o
mekânların bu hususiyetini liyakattan tecrit ederek tepeden inme bahşedilmiş
bir faikiyet şeklinde ele almaktan ziyade, bu durumu bizim irade, cehd ve
gayretimize Cenâb-ı Hakk’ın inayet ve ihsanı şeklinde değerlendirip bu
mevzuda iradenin hakkı verilmeli; verilmeli ve lütf-i ilâhînin kendine has
enginlik ve derinlikleriyle nüzulünün şart-ı âdi planında dahi olsa o iradeye
göre geldiği asla nazardan dûr edilmemelidir.
1 Buhârî, fezâilü’s-salât 6, hac 26, savm 67; Müslim, hac 288.
2 İbn Mâce, ikâmet 195; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/343, 397, 4/5.
3 Buhârî, fezâilü’s-sahâbe 5, meğâzî 83-84; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 85, selâm 46.
4 İsrâ sûresi, 17/1.



İnziva Arzusu
ve Başkaları İçin Yaşama

Soru: Günümüzdeki hayat tarzı, maddî imkânlar ve dünyevî
meşguliyetlerin çokluğu, sürekli bir şekilde insanı dünyaya çağırıyor. Bu
sebeple insanın içinde kimi zaman kendini toplumdan tecrit etme, inzivaya
kapanma gibi istek ve arzular söz konusu olabiliyor. Bu durumdaki bir fert
için neler tavsiye edersiniz?

Cevap: İnsanın tabiatıyla, tabiatında mündemiç olan bir kısım duygularla
dünyanın cazibedar güzellikleri arasında ciddi bir münasebet, uzlaşma ve
uyuşma söz konusudur. Bu inkâr edilemez bir vakıadır. Bu sebeple insanı;
dünyaya, dünyanın his ve heves yörüngeli aldatan yüzüne davet eden dâî, sebep
ve saik hakikaten pek çoktur. Hatırlayacağınız üzere; Üstad Hazretleri de,
yaşadığı dönem itibarıyla Müslümanları dünyaya şiddetle teşvik eden bir
anlayışın şahs-ı mânevisine hitap ettiği bir yerde bu hakikati ele alır ve şöyle
der: “İnsanı dünyaya çağıran ve sevk eden esbab çoktur. Başta nefis ve
hevâsı ve ihtiyaç ve havassı ve duyguları ve şeytanı ve dünyanın surî tatlılığı
ve senin gibi kötü arkadaşları gibi çok dâîleri var. Hâlbuki bâkî olan ahirete
ve uzun hayat-ı ebediyeye davet eden azdır. Eğer sende zerre miktar bu
bîçâre millete karşı hamiyet varsa ve ulüvv-i himmetten dem vurduğun yalan
olmazsa, hayat-ı bâkiyeye yardım eden azlara imdat etmek lâzım gelir.
Yoksa, o az dâîleri susturup, çoklara yardım etsen şeytana arkadaş
olursun.”1

Demek ki dünyanın bu cezbedici güzellikleri sürekli olarak, insana, insanın
tabiatında bulunan bir kısım duyu organlarına, zahir ve batın havassına hitap
etmekte ve onu kendine çağırmaktadır. Ayrıca, dünyanın bu veçhesi ile ukbâ
arasında bir zıddiyet olduğundan, insanı, dünyanın cazibedar güzelliklerine
çağıran bu dâîler, aynı zamanda onu, ahiretten alıkoyan, uhrevîlikten
uzaklaştıran unsurlardır, diyebiliriz.

“Dünya” Kelimesinin Etimolojisi
Esasında “dünya” kelimesinin etimolojik yapısı incelendiğinde, dünyanın

insan üzerindeki bu cezbedici müessiriyetiyle kelimenin yapısı arasında çok
ciddi bir münasebetin var olduğu görülür. Çünkü lügat âlimlerine göre dünya
kelimesi; ya “yakın olmak” mânâsına gelen “dünüv” kökünden ya da “alçaklık,
kötülük” mânâsındaki “denâet” kökünden türetilmiştir. Eğer kelimenin



“dünüv”den geldiğini kabul edecek olursak dünya, “en yakın” mânâsına
gelmektedir. Bu en yakın hayatın ardından gelecek olan hayata ise, “sonraki
hayat” anlamında “ahiret” denilmiştir. “Öteki” mânâsına gelen “uhrâ” kelimesi
de dünyanın mukabili olarak “ahiret” anlamında kullanılmıştır. İşte buna göre
dünya, insanın yanında, yakınında bulunan; ahiret ise ötede olan ve ötekidir.
Dolayısıyla insanın yakınında gördüğü, yakınında bulduğu veya yakinen tanıdığı
bir şey, onu daha fazla etkileyip tesir altına almakta, büyüleyip kendine
cezbetmektedir. Demek ki insanoğlu, efsununa maruz kalıp büyüsüne kapılacağı
ölçüde dünyanın yakınında durup yakınında bulunmaktadır. İşte bu sebeple de
ona “en yakın” mânâsında “dünya” denilmiştir.

Dünya kelimesinin “aşağılık” mânâsına gelen “denâet”ten türediğini kabul
ettiğimizde ise dünya, denî (alçak, aşağılık) mânâsına gelir. Her iki mânâ
birleştirildiğinde dünya, “İnsana çok yakın bulunan bir denî” şeklinde ifade
edilebilir.

Dünyanın Üç Yüzü
Ancak dünyayı sadece heva ve hevese, beden ve cismaniyetine bakan yönü

ile ele alıp değerlendirmek de doğru değildir. Bu noktada Bediüzzaman
Hazretleri’nin o enfes ve ufuk açıcı yaklaşımını hatırlayabiliriz. O, dünyanın üç
yüzü olduğunu ifade edip şu tespitlerde bulunur:2

Dünyanın bir yüzü, Cenâb-ı Hakk’ın güzel isimlerine bakar ve onların
aynasıdır. Bu açıdan dünyaya bir meşher, bir seyrangâh; tekvînî emirler
mecmuası bir kitap; bir seyahat gemisi; mârifetullaha, muhabbetullaha açılan
bir liman ve bütün bunların neticesinde Rabbimizi derin derin murâkabeye
alabileceğiniz bir koy nazarıyla bakılabilir. Bu veçhesiyle dünya, Allah’ın
(celle celâluhu) sonsuz güzelliklerine, güzelliklerinin tecellîlerine sahne
vazifesi görüp O’nun muhabbetine vesile olduğundan mezmum değil aksine
sevgiye layıktır.

İkinci yüzü ahirete bakar. Bir hadis-i şerifte de ifade buyurulduğu üzere
“Dünya ahiretin tarlasıdır.”3 Burada ekilen şeyler orada biçilecektir. Yol
azığı burada tedarik edilir, Cennet’in o nuranî aksesuarları burada hazırlanır ve
ebedî saadet bu dünyada kazanılır.

İşte bu her iki veçhesiyle dünya sevilmeye layıktır. Çünkü bu veçheleriyle o,
mü’mini Allah’a götüren, Allah’a yükselten ışıktan bir merdiven ve nurânî bir
helezondur.

Üçüncü yüzü ise, insanın fâni heva u heveslerine bakar. Bu yönüyle dünya
kesiftir, maddîdir, cismanîdir. Geçici ve aldatıcıdır. Bu yönüyle dünyayı



sevmek, insanı Allah’tan ve yaratılış maksadından uzaklaştırır, felakete
sürükler. İşte dünyanın bu yüzü ile insanın tabiatı, arzu ve hevesleri arasında
ciddi bir alâka ve irtibat vardır. Eğer insan dünyanın bu veçhesine karşı
iradesini kullanmaz, arzu ve isteklerini meşru daireyle sınırlı tutmaz ve kendini
heva ve hevesin serazad atmosferine salıverirse her zaman için zebil olup gitme
tehlikesiyle karşı karşıya demektir.

Çünkü –daha önce de değişik vesilelerle ifade etmeye çalıştığım gibi–
insanın yoldan çıkıp dalâlete sürüklenmesi üç ihtimalden iki ihtimaldir.
Doğruyu bulup doğruya yürümesi, ardından doğruyla buluşması ise üç
ihtimalden bir ihtimaldir. Şöyle ki, bir insan, iradesinin hakkını vermez, doğru
yolun gereklerini yerine getirmez, yamuk yumuk hareket ederse onun dalâlete
gideceği muhakkaktır. İkinci olarak, insan olduğu yerde durup âtıl kalırsa onun
yine dalâlete gitme ihtimali vardır. Geri kalan bir ihtimal ise, insanın iradesinin
hakkını verme, kendini zorlama ve böylece hidayete mazhar olma yoludur.
Evet, insan, bir ihtimalle hidayete ulaşır. Fakat o, bu ihtimal ve alternatifi
kullanmazsa, bu defa iki alternatifle dalâlete sürüklenmeyle karşı karşıya kalır.
Demek ki insanın doğruyu bulup o istikamette hayatını sürdürmesi çok ciddi bir
cehd ve gayret istemektedir. Bu durum, atmosferin yüksek tabakalarına
yükselme veya feza-yı ıtlaka ulaşma ve böylece yerkürenin cazibe ve
çekiminden sıyrılarak mesafe kat’ etme gibi zor bir iştir. Bu ise hiç şüphesiz
belli bir enerji sarfını gerektirir. Hâlbuki yerde dururken enerji sarf etmeye
lüzum yoktur. Ölüler bile yerde durabilmektedir. Bilindiği üzere arz, cesetleri
havaya fırlatmıyor, aksine tutup bağrına çekiyor, hatta zamanla –esbap dairesi
içinde– kendisine benzetiyor, çürütüp toprak yapıyor.

İşte nasıl ki, yerin sürtünme engelinden veya yer çekimi tesirinden sıyrılmak
için özel bir donanıma ihtiyaç vardır. Aynen öyle de kalb ve ruh ufkunda
seyahat gerçekleştirebilmek için de mânen hususî bir kısım teçhizatla
donanmaya ihtiyaç vardır. Öyle ise insanın, daha başta, dünyanın bu veçhesiyle
beşerî arzu ve heveslerinin ciddi bir münasebetinin bulunduğunu ve tabiatında
dünyanın bu yüzünün ağır bastığını bilip kabul etmesi gerekir. Bu sebeple o,
iradesinin hakkını vererek dünyanın Allah’a ve ahirete müteveccih güzel
yanlarına bakmalı ve bu istikamette sürekli bir cehd ve gayret içinde olmalıdır.
Aksi takdirde o, dünyanın dünyaya bakan veçhesinin çekim gücüne kapılarak
gidip yere çakılabilir.

İnziva ve Başkaları İçin Yaşama
Şimdi böyle bir tehlikeden kurtuluş için, tarih boyu Halvetîler gibi münzevî

bir hayat yaşayanlar, mağaraya çekilenler olmuştur ve böyle bir tercih bir



yönüyle insanın şahsî hayatı adına bir kurtuluş da olabilir. Fakat bilinmesi
gerekir ki, bu, mutlak değildir ve insan için her zaman bir kurtuluş vesilesi
olmayabilir. Meselâ Üstad Hazretleri, Erek Dağı’nda mağaraya çekilmiştir ama
onu orada rahat bırakmamışlardır.4 Şimdi düşünün; eğer Üstad Hazretleri,
mağarada geçiriyor gibi hayatını gayet nezih ve kamilane bir bakış açısına göre
tanzim etmemiş olsaydı, Van’dan alınıp sürgüne gönderildiği ve inziva dışı bir
hayata mecbur bırakıldığında o baş döndürücü seviye ve kıvamını koruyabilir
miydi? Fakat hayatı şahit ki, o, ömrünü mağaradaki inziva hayatından daha
nezih ve daha seviyeli bir şekilde geçirmiştir. Kendisi de hamd ü şükrün bir
ifadesi olarak bu duruma “Erhamü’r-râhimîn, bana Barla’yı o mağara yaptı,
mağara faydasını verdi. Fakat sıkıntılı mağara zahmetini, zayıf vücuduma
yüklemedi.”5 sözleriyle işaret eder. Evet, Üstad Hazretleri, sürgüne maruz
bırakıldıktan sonra, belki zindanlar, takipler, mahkemeler, adliyeler peşini
bırakmamıştır ama o, has ve halis talebeleri içinde, bakım görümü onlara
emanet bir şekilde hakaik-i imaniye ve Kur’âniyeye ait Nurlar’ı neşrederek
kalb inşirahı içinde nuranî bir hayat yaşamıştır.

Ayrıca bilinmesi gerekir ki, inzivayı seçip orada mânevî rahat arayan
insanlar mücadele zeminini yok ettiklerinden terakkilerine esas teşkil edecek,
zemberek olabilecek bir dinamiği yok etmiş olurlar. Nasıl ki, vücudumuz, bir
kısım virüslerle tanışmadığı zaman, mukavemet sistemi gelişmiyor, küçük bir
mikrop karşısında dahi yere serilebiliyor; aynen öyle de mânen mücadele
içinde olmayan bir insan günah virüsleri karşısında hemencecik kalb ve ruh
hayatında felç yaşayabilir.

Bir menkıbede bu husus ne güzel ifade edilir. Anlatılanlara göre iki Hak
dostu kardeş vardır. Bunlardan birisi dağ başında tek başına inziva hayatı
yaşamakta, diğeri ise halkın içinde dinini yaşayıp hak ve hakikate tercüman
olmaya çalışmaktadır. Münzevî kardeşin, bezden yapılmış bir filesi vardır. Bu
zat, o filenin içine yiyecek ve içeceklerini koyup mağaranın ön tarafında bir
yere asmaktadır. Neden sonra fark eder ki, Cenâb-ı Hak kendisine sebepler
üstü bir ikramda bulunmuştur. Çünkü o sıvı şeyler zamanla fileden sızıp
akabilecekken herhangi bir sızmaya rastlamamıştır. Ve bir gün o zat şehirde
bulunan kardeşini ziyarete gider ve kardeşinin de benzer bir ikram-ı ilâhiye
mazhar olduğunu görür. Münzevî zat, kardeşinin yanında günlerini geçirirken,
şehrin o şatafatlı hayatı hemen tesirini göstermiş ve evin dış tarafında asılı
duran filesi su sızdırmaya başlamıştır. Hâlbuki kardeşinin filesinde herhangi
bir değişiklik olmamıştır. O zaman anlar ki, kardeşi, hem başkalarının
kurtuluşuna vesile olmakta, hem de iradesinin hakkını vererek şehrin içinde
hayatını sürdürdüğü için değişik virüslere karşı çok ciddi bir mukavemet



sistemine sahip bulunmaktadır.
Bu mülâhaza ve yaklaşımlardan inziva yolunu bütün bütün nefyettiğimiz, yok

saydığımız mânâsı çıkarılmamalıdır. Biz bu mülâhazalarla sadece inzivanın
mutlak mânâda herkes için objektif bir kurtuluş yol ve metodu olmadığına
dikkatleri çekmek istedik. Yoksa tarih boyu, nefis terbiyesi yolunda, seyr ü
sülûk-i ruhanînin bir faslında inzivaya kapanıp bu sayede gözünü, kulağını,
dilini, dudağını, mâsivadan çekerek tamamen mârifetullah ve muhabbetullah
ufkuna açılan ve o istikamette kemale yürüyen hakikat yolcularının bulunduğu
inkâr edilemez bir vâkıadır. Hem o yolcular daha sonra tedricen dünyaya da
alıştırılmış ve böylece o şartlarda da kıvamlarını korumasını bilmişlerdir.

Kurtarma Yolunda Bulun ki Kurtuluşa Eresin
Ne var ki ömrünü hep bir münzevî olarak geçiren kişinin, umumiyet

itibarıyla insanlara hak ve hakikati duyuramadığı, ferdî kurtuluşa mazhar olsa
bile, bir başkasının kurtuluşuna vesile olamadığı da ayrı bir vakıadır. Hâlbuki
mü’min sadece kendi kurtuluşu hesabına değil başkalarının kurtuluşu için de
çalışıp çabalayan, didinip duran insan demektir. Ve böyle bir vazife inanan
insan için bir mükellefiyet ve bir vecibedir. Hatta bizim felsefemize göre
kurtulmanın yolu, kurtarma niyet ve azminden geçer. Birilerini kurtarmaya
kendini adamışsan Allah da seni kurtarır. Evet, kurtar ki, sen de kurtuluşa
eresin; kurtarma yolunda bulun ki, kurtuluşa mazhar olasın. Bu ise halkın içinde
Hak’la beraber olmak, tasavvuf diliyle ifade edecek olursak Celvetîliği
Halvetîliğe tercih etmekle ulaşılabilecek bir ufuktur.

Bu mevzuda üzerinde durulması gereken diğer önemli bir nokta da, insandaki
inziva temayülünün kimi zaman sorumluluktan kaçma, ferdî olarak rahata erme
istek ve eğiliminden kaynaklanabileceği hususudur. Edirne’de vazife yaparken,
Halvetî anlayışına mensup bir zatın camiin penceresine birkaç mısra
nakşettiğine şahit olmuştum. O mısralar dikkat çekmeye çalıştığım bu hususa
güzel bir misal teşkil eder. Şöyle deniyordu o duvara nakşedilmiş mısralarda:

ِيتَوْخإ اَي  ِيتَوْلَخ  ِيف  يِتَحاَر 

اًمْوَق ُتْبِحَص  اَمَّلُك  ّيَِنأل 

يِتَّلِذ اْوَدَْبأَو  يِبْیَع  اوُرَھْظَأ 

اًقِداَص ِيتاَیَح  يف  ُتْدَجَو  اَم 



ِيتَوْلَخ يف  يِتَحاَر  ُتْدَجَو  ْلَب 

“Kardeşlerim, benim rahatım halvettedir; zira, kimle arkadaşlık kurdu
isem, ayıplarımla uğraştı ve sürçmelerimi fâşettiler. Doğrusu hayatımda hiç
sâdık birine rastlamadım. Bu itibarla da ben; rahatı, kalb ve kafa selâmetini
yalnızlıkta buldum.”

Bence bu yaklaşım, bir kaçıştır. Çünkü mü’min, sadece kendini düşünen,
kendi için yaşayan, rahatperver bir insan mülâhazasıyla hareket eden bir fert
olamaz. O hem kendi terakkisini, hem de başka insanların selâmet-i imaniye ve
selâmet-i kalbiyelerini düşünür, böyle kudsî bir vazife ekseninde hayatını
tanzim eder. Bu sebeple diyebiliriz ki, hak ve hakikate tercüman olma niyet ve
gayesiyle halk içinde olma, aynı zamanda peygamberân-ı izâm efendilerimizin
ve hususiyle Efendiler Efendisi’nin yolu ve yöntemidir. Evet, murad-ı ilâhî o
istikamette olsaydı Resûl-i Ekrem hayatını hep Hira’da geçirir, orada halvet
hayatı yaşardı. Hiç kimse de O’na karışmaz, bir şey demezdi. Ama o zaman
irşad ve tebliğ vazifesi nasıl olurdu? Hâlbuki henüz vahyin başlangıcında
Cenâb-ı Hak O’na şöyle hitap edecekti: َكَّبَرَو  ْرِذَْنأَف ْمُق   ُّرِثَّدـُمْلا اَھَُّيأ  َي  اۤ

ّْرِبَكَف  “Ey örtüye bürünen! Ayağa kalk ve insanları uyar! Rabbinin
büyüklüğünü an!”6

Bu âyetlerle Allahu Teâlâ, irşad ve tebliğ için kıyam edip insanların içine
girmeyi, ellerinden tutup onların gönüllerine hak ve hakikati duyurmayı
peygamberlik vazifesi olarak bildiriyor ve Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) “Sen bunu yapmakla mükellefsin!” diyordu. Hatırlayacağınız üzere
başka bir âyet-i kerimede ise; َّكِبَر ْنِم  َكَْیِلإ  َلِزْنُأ  اَۤـم  ّْغَِلب  ُلوُسَّرلا  اـَھَُّيأ  َي  اـۤ

ُهََتلاَـسِر َتْغََّلب  اـَمَف  ْلـَعَْفت  َْمل  ِْنإَو   “Ey Şanı Yüce Resûl! Rabbinden sana
indirilenleri tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan risalet vazifesini yerine
getirmemiş olursun.”7 buyrulmaktadır. Aslında bu âyet-i kerimede zımnî
olarak “Eğer vazifeni yapmazsan konumundan kovulursun!” mânâ ve mefhumu
vardır. Bu açıdan insan bir kenara çekilirse Allah (celle celâluhu) o şahsa
ihsan ettiği lütufları elinden alabilir. Bu sebeple diyoruz ki, inziva arzusunu
mağaraya göndermeli; gönderip bu arzuyu oraya gömmeli, Hakk’ın hatırı için
halkın içinde bulunma şevk ve iştiyakını ise şahlandırmalı, arkadaşlarla el ele
vererek iman ve insanlığa hizmet yolunda koşturup durmalı. Sözün burasında
yine Âkif’e sığınarak şöyle diyelim: “Allah’a dayanıp, sa’ye sarılıp, hikmete
râm olmalı. Yol varsa budur. Bilmiyoruz başka çıkar bir yol.”

Kaldı ki Cenâb-ı Hak, inanıp yolunda koşturan, hizmet eden insanları halkın
içinde de korur. Korumadı mı Allah aşkına, herkes itiraf etsin. Az önce bahsi



geçtiği üzere dünyanın fâni, azdırıcı, baştan çıkaran yanıyla bizim tabiatımız
arasında çok ciddi bir uzlaşma, anlaşma ve itilaf var. Tabiatımızın meâsî ve
mesâvîye olan temayülü, bu mevzudaki azgınlığı bir mânâda önü alınmayacak
kadar güçlü. Şimdi bu tablo karşısında insafla düşünüldüğünde, “Azgın nefis,
heva ü heves sürekli insanı dünyaya çağırıp dururken dünyanın cazibedar
güzellikleri her an onu baştan çıkarabilir.” sonucuna varabilirsiniz. Kanaatimce
bu noktada asıl şaşılacak, hayret edilecek husus şudur: Hizmet eden insanlar
önlerinde akıp duran menhiyata balıklamasına dalmaları gerekirken, Rabbimize
hamdolsun ki, durum böyle değil. Evet, haram için kurulmuş bin bir tuzak ve
entrika etrafta kol gezerken insanın başı dönebilir, bakışı bulanabilir, şaşırıp
yanlış yollara sülûk edebilir. Fakat ilâhî sıyanet, ilâhî inayet ve ilâhî himaye
sayesinde Cenâb-ı Hak şaşırtmıyor, saptırmıyor, yoldan çıkarmıyor. Demek
inananları, inandığı değerler istikametinde hizmet edenleri çepeçevre kuşatan
ilâhî bir himaye ve vikaye söz konusu.

O hâlde bize düşen, bu lütf u ihsanın şuurunda olup َكَزْرِحَو ََكظْفِح  ّلَلا  َّمُھٰ
َكَنَْمأَو َكََتياَنِعَو  َكََتياَمِحَو  َكََتياَقِوَو  ََكتَءَِالكَو   “Allahım! Senden Senin hıfz u

sıyanetini, koruyup kollamanı, himaye edip gözetmeni, emn u emân içinde
bizleri huzuruna almanı diliyor ve dileniyoruz.” diyerek Rabbimizden sürekli
bu hususları talep etmektir.
1 Bediüzzaman, Lem’alar s.152 (On Yedinci Lem’a, Yedinci Nota).
2 Bediüzzaman, Mektubat s.329 (Yirmi Dördüncü Mektup, Birinci Makam, Beşinci Remiz, İkinci Nükte).
3 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/19; es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene s.497.
4 Bediüzzaman, Barla Lâhikası s.369.
5 Bediüzzaman, Mektubat s.47 (On Üçüncü Mektup, Birinci Sual)
6 Müddessir sûresi, 74/1-3.
7 Mâide sûresi, 5/67.



Hata ve Kusurları Tespit Yolları
Soru: İnsanın kendi hata ve kusurlarını tespit etmesinin, kemale

yürümenin ilk adımı olduğu gerçeğinden hareketle hata ve kusurlarımızı
tespit adına neler tavsiye edersiniz?

Cevap: İnsanın işlediği hata, kusur ve günahlar çeşit çeşit, türlü türlüdür.
Onlardan bir kısmı, dinin sarih nasslarıyla, Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i
Sahiha’nın vaz’ettiği temel disiplinlerle açık ve net bir şekilde beyan edilmiş,
çerçevesi ortaya konmuş ve belirlenmiştir. Dolayısıyla insan, vahy-i ilâhî
tarafından beyan buyurulan bu yasak ve günahları, kusur ve hataları temel
kaynaklara müracaat etmek suretiyle tespit edip bilebilir. Gerçi hayatı, dinin
temel kaynaklarına uygun bir şekilde götürebilmek için meseleleri ilmî
tafsilatıyla kavrayıp idrak etmenin herkese müyesser olmayacağı gibi bir husus
akla gelebilir. Ancak inanan bir insan gücü yettiği ölçüde bu yolda olmalı;
olmalı ve dinin temel meselelerini öğrenme azim ve gayreti içinde
bulunmalıdır. Ayrıca dikkat çekmek gerekir ki, bu gaye istikametinde telif
edilen ilmihâller ve bir kısım ahlâk kitaplarına sıkıştırılmış bilgiler icmalen
bütün bu meseleleri ihtiva etmektedir. Dolayısıyla bu eserleri okuyan bir insan
için, dinde hükmü açıkça beyan buyurulan haram ve helal davranışlar, münker
ve mâruf olan fiiller beyyindir, vâzıh ve nettir. Bu sebeple belki bu
kategorideki hata ve günahlar için asıl üzerinde durulması gereken husus ilk
fırsatta, en yakın zamanda onlardan sıyrılıp kurtulma, arınıp temizlenme mevzuu
olmalıdır.

Günahlarını Unutmayan Tevbe Kahramanları
Eğer bir insan bu türlü akıntılara kendini kaptırmış, bu günah çukurlarından

birine düşmüşse hiç vakit kaybetmeden tevbeyle kendini yenilemeli ve işlediği
günahın hacaletini bir ömür boyu vicdanında duyup hissederek onunla iki
büklüm olmalıdır. Çünkü hakikî mü’min, günahlarını unutmayan insandır. Evet
o, işlediği günah için tevbe etmiş ve Allah (celle celâluhu) da onun tevbesini
kabul buyurup işlenen günahı çoktan silmiş olabilir. Hatta öyle bir tevbede
bulunmuştur ki, o tevbe, işlenen günahın belki elli katını bile silip götürecek
keyfiyettedir. Fakat mü’min-i kâmil, günahının üzerinden elli-altmış sene
geçmiş olsa dahi, yine de, kendine bakan yanıyla, onu her hatırladığında daha
dün yapmışçasına kalbine bir zıpkın saplanmış gibi ızdırap duymalı; duymalı
ve “Ya Rabbi! Sen varken, Sana inanıyorken, Senin düsturların güneşten daha
ayân iken nasıl oldu da ben bu hataları irtikap ettim.” mülâhazasıyla hareket



edip sürekli nefsini sorgulamalıdır.
Böyle bir mülâhaza, böyle bir yaklaşım irtikâp edilen o hatayı silip

süpüreceği gibi, o hatanın yerine insana bir sevap dahi kazandırabilir.
İsterseniz siz bu durumu ızdırap sevabı, yeni bir teveccüh sevabı, eski bir
günaha yeni bir tevbe sevabı veya kadim bir isyana farklı bir inabe veya evbe
sevabı şeklinde ifade edebilirsiniz. Bundan dolayı denilebilir ki, bir mü’minin,
geçmişte işlediği bir günah için pişmanlık ve ızdırapla her kıvranışı, onun amel
defterindeki kirli sayfaların sevap unsuruyla temizlenip apak hâle gelmesi
demektir.

İkinci bir husus olarak; işlenen günahın unutulmaması, hep hüzün ve ızdırapla
hatırlanması yeni hatalara girilmesine engel olur. Meselâ, bir fert “Rabbimle
aramdaki münasebet açısından böyle bir çirkinlik doğru değildi. Benim
konumumda bulunan biri için böyle bir tavır Allah’a karşı düpedüz bir
saygısızlıktı. Ben bu saygısızlığı es geçemem, onu asla unutamam. Ömrüm
olduğu sürece hep bu meselenin üzerinde duracağım.” anlayış ve mülâhazasına
sahipse, bu anlayıştaki bir fert, benzer bir günah çukuruna düşme durumuyla yüz
yüze geldiğinde; “Daha dün böyle bir küstahlığı yapmaktan nefret ederken,
hadisin ifadesiyle onu ateşe girme gibi kerih görürken, şimdi az da olsa günaha
karşı göstermiş olduğun bu temayül hangi şer’î mantıkla, hangi Kur’ânî akılla
telif ve izah edilebilir.” şeklinde düşünecektir. Evet, irtikâp ettiği günahın
ızdırabını işte bu şekilde gönlünde sürekli derinlemesine duyan bir ferdin
yeniden aynı günaha girmesi oldukça zor bir ihtimaldir.

Bu anlayıştaki bir insanın sevaplara yaklaşımı ise şu şekildedir: O, dağlar
cesametinde sevaplar işlese, meselâ İstanbul’un fethinin on katı denebilecek
büyük fetih ve inkişaflara vesile olsa, yine de “Benim tarafımdan yerine
getirildiğinden dolayı bu işte istenen seviye tutturulamadı. İhtimal benim
yerimde aynı imkânlara sahip bir başkası olsaydı, çok daha büyük işler
yapılabilirdi.” yaklaşımı içinde meseleyi ele alır ve hep kendisine ait bir kısım
eksikliklerin, yaptığı hayır ve hasenatlara aksettiği mülâhazasıyla hareket eder.

İşte bütün bu mülâhazalar, dinî disiplinler açısından açık ve net bir şekilde
ortaya konan ve insan için sarih bir surette çerçevesi belirlenmiş bulunan hata,
kusur ve günahlar hakkındadır.

Niyetin Belirleyiciliği ve Kalbin Hakemliği
Bir de bu tür hata ve günahların yanında, niyetlerin keyfiyetine göre hakkında

hüküm verilebilecek amel ve davranışlar vardır. Meselâ bir insan bir kötülüğe
niyet etmiştir. Ancak içinde bulunduğu ortam, arkadaş çevresi veya daha başka



şartlar o şahsı, o günahı işlemekten alıkor. Hâlbuki o, fırsatını bulduğunda o
günahı işleyecek azim ve kararlılık içinde bulunmaktadır. İşte bu tür hususların
gerçek hüviyetini her şahıs ancak kendisi bilir. Dolayısıyla bunlar hakkında
“Haram veya mekruhtur.” şeklinde kesin bir hüküm vermekte zorlanırız. Bu
konuda hakem, insan vicdanıdır. Az önceki misale dönecek olursak bu
durumdaki bir şahıs ancak kalbine müracaat ettiğinde, Allah’ın önüne çıkardığı
bir mâniden dolayı mı yoksa kendi isteği ve iradesinin hakkını vermek suretiyle
mi o günahtan geri durduğu hakkında bir kanaate varabilir.

Bu konuyla ilgili bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem) şöyle buyurmaktadır: ًةَِئّیَـس َلَمَْعي  َْنأ  يِدْبَع  َداََرأ  اَِذإ  ّللا  ُهٰ ُلوُقَي 

اَھَكََرت ِْنإَو  اَھِلْثِِمب  اَھوُبُتْكاَف  اََھلِمَع  ِْنإـَف  اـََھلَمَْعي  ىَّتَح  ِهَْیلَع  اـَھوُبُتَْكت  َـالَف 
ًةَنـَـسَح ُهـَل  اــَھوُبُتْكاَف  يِلَْجأ  ْنـِم   “Yüce Allah (kullarının hasene ve

seyyielerini yazmaya memur olan meleklerine) şöyle buyurur: Kulum fena bir
iş yapmak istediğinde hemen bu iradesini defterine yazmayınız, tâ bu
iradesini gerçekleştirip o fiili yapıncaya kadar bekleyiniz. Eğer o fenalığı
yaparsa, o yaptığı fenalığın bir mislini yazınız. Eğer benden çekinerek
yapmaz, bırakırsa, bu defa onun hesabına bir hasene yazınız.”1

Görüldüğü üzere burada, kulun, iradesinin hakkını vererek azmettiği günahı
işlemekten vazgeçmesi söz konusudur. Dolayısıyla işin içinde kulun bir cehd ve
gayreti olduğundan amel defterine sevap yazılmaktadır. Evet, kişinin iradesiyle
olumsuz yoldan dönmesi, negatif bir işten vazgeçmesi ona sevap
kazandırmaktadır. Ancak acaba kulun iradesinin mevzuubahis olmadığı
durumlarda da aynı netice söz konusu mudur? Bu hususta daha başka bazı
hadis-i şeriflerin mazmunundan anlaşıldığına göre, kişi niyet ettiği bir
kötülükten kendi iradesi ve temayülleriyle vazgeçmez de, önüne çıkan bir mâni
onu alıkoyarsa, bu durum o kişi için büyük bir günah olmasa da ahirette hesaba
çekileceği bir seyyie hâlinde karşısına çıkabilir. Bundan dolayı insan, temkinli
davranıp bu türlü hâllerini de seyyiat defteri içinde mütalaa etmelidir.

Konunun tavzihi adına burada daha başka misaller de zikredebiliriz. Meselâ
bir nâsih sohbet esnasında Bediüzzaman Hazretleri’nin; “Allah için işleyiniz,
Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillâh, livechillâh, lieclillâh rızası
dairesinde hareket ediniz.”2 ifadelerini dile getirdi. Eğer bu sözü söylerken,
hakikaten o, yapılan her işi Allah için yapma duygu ve heyecanını gönüllerde
uyarmayı kastettiyse öyle inanıyoruz ki bunun mükâfatını elbette alacaktır.
Ancak insanların içinde hayır duygularını tetikleme mülâhazası olmadan sırf
dinleyicilere ne kadar bilgili, ne kadar çok malumat sahibi biri olduğunu
göstermek adına bunları ifade ettiyse, o zaman da denilebilir ki bu bir



seyyiedir. Ancak bu hükmü verecek olan da insanın kendisidir, kendi
vicdanıdır.

Burada zahire bakan yönü itibarıyla hak ve hakikate tercüman olma meselesi
söz konusudur. Ancak içten içe kendini satma, kendini ifade etme duyguları
hâkimse o zaman hüküm de ona göre değişecektir. Çünkü sohbet-i cânanda esas
olan, kişinin kendini devre dışı bırakmasıdır. Hatta ona düşen, şöyle
düşünmektir: “Bu sözü ben söylemeseydim, ihtimal vicdanlarda daha engin bir
tesiri olabilirdi. Ben söylediğimden dolayıdır ki bu sözler bazı vicdanlarda
aksülamele sebebiyet verdi.” Evet, eğer kişi Allah, peygamber, din-diyanet
derken işin içine azıcık kendini ifade etme gibi bir mülâhazayı dahil ediyorsa
orada seyyiat irtikap ediliyor demektir.

“Hasenatım Bile Böyle Kirliyse…”
Benzer tespitleri bütün ibadet ü taat konuları için düşünebiliriz. Meselâ

dinin direği, imanın ikiz kardeşi olan namaz ibadeti... Kütüb-ü fıkhiyeye göre
bir insan namaza başlarken ancak kendi duyup hissedeceği bir sesle iftitah
tekbiri getirmelidir. Buna göre bir kişi, tam konsantre olmuş bir insan imajı
oluşturma düşüncesiyle, vicdanının sesi olmadığı, hatta öşrüne bile sahip
bulunmadığı hâlde imamın ardından yüksek bir sesle “Allahüekber” diyerek
namaza durursa, ibadetlerin pirini eda ederken sevap kazanacağı bir noktada
seyyiat hanesine kaydolacak bir davranışta bulunuyor demektir. Ve yine diyelim
ki, bir şahıs namaz kıldırıyor. Kıraatte ّللا ُهٰ َرِكُذ  اَِذإ  َنيِذَّلا  َنوـُنِمْؤُمْلا  اـَمَِّنإ 

ْمِّھِبَر ىٰلَعَو  اــًناَمِيإ  ْمُـھْتَداَز  ُهُتاــَيٰا  ْمـِھَْیلَع  ْتـَِیلُت  اَِذإَو  ْمُھُبوــُلُق  ْتــَلِجَو 
َنوُلَّكَوََتي  “Gerçek mü’minler ancak o mü’minlerdir ki yanlarında Allah

zikredilince kalbleri ürperir, kendilerine O’nun âyetleri okununca bu,
onların imanlarını artırır ve yalnız Rabbilerine güvenip dayanırlar.”3 âyetini
okudu. İşte bu âyeti okurken, tıpkı Üstad Hazretlerinin saff-ı evveldeki
talebelerinin o imrendirici hâli gibi, sanki içi hûşû ve haşyetle dolmuş,
kendinden geçmiş, âdeta havf u haşyetle gözleri dönmüş ve kıvrım kıvrım
kıvranan bir insan tavrı sergiledi. Eğer kişi, bu tür hareketleri, sırf birilerini
taklit düşüncesiyle, öyle görünme arzusuyla yapıyorsa, namaz kılarken mesâvî
irtikâp ediyor demektir. Çünkü bu tür hareketler, kontrol altına alınamayan bir
kısım infial ve insiyakların tabiî sonucu olarak ortaya çıktığında bir mahzur
teşkil etmese de, kalb ve vicdanın sesi soluğu olmadığı hâlde bu tür tavır ve
davranışlara girilmesi amel defterine, namaz sevabının yanı sıra bir kısım kirli
mülâhazaların akmasını netice verir. Çünkü herkes kendi kameti kıymetine göre
hareket etmek zorundadır.



Hâkeza insan secdede ىٰلْعْـَألا َي  ـ
ّ
ـِـ بَر َناـَحْبُس   “Tesbih ederim Yüce

Rabbimi; her çeşit kusurdan münezzehtir O.” derken farkına varmaksızın
bağırıp kendinden geçebilir. Böyle bir vecd u istiğrak hâli günah değildir.
Ancak azıcık irade işin içine girer ve kendini ifade etme gibi bir maksat o
tavrın içinde bulunursa, o vakit nur akan namazın o hasenat defterine aynı
zamanda zift de akıtılıyor demektir.

Şimdi misalleri burada noktalayıp asıl konumuza dönecek olursak, hakkında
kesin bir hüküm bulunmayan, ancak vicdanın sesi, kalbin hakemliğiyle
bilinebilecek davranışları tespit için mü’mine düşen, hayatın her safhasında, en
büyüğünden en küçüğüne kadar bütün amellerde sürekli kendini sorgulayıp
hesaba çekmek olmalıdır. Yapmış olduğu en hayırlı görünen işlerin içinde bile
bir kısım kirli mülâhazaların olabileceği endişesiyle devamlı Cenâb-ı Hakk’a
teveccühte bulunmalıdır. Kendini bir yönüyle yaptığı bu tür hataların bir hamalı
olarak görmeli ve bunların affı adına Allah’a yalvarıp yakarmalıdır.
“Hasenatım bile böyle kirli olunca benim gibi bir insandan ne olur ki?”
endişesini taşımalı ve yine Üstad’a ait olan; “Ey Hâlık-ı Kerîmim ve ey Rabb-i
Rahîmim! Senin falan ismindeki mahlûkun ve masnûun ve abdin hem âsî, hem
âciz, hem gafil, hem cahil, hem alîl, hem zelil, hem müsî’, hem müsin, hem şakî,
hem Seyyidinden kaçmış bir köle olduğu hâlde, nedamet edip Senin dergâhına
avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatîatlarını
itiraf ediyor”4 mülâhazalarıyla kusurlarını itiraf etmesini bilmeli ve bunların
affı için Allah’ın rahmet ve mağfiretine sığınmalıdır.

Evet, insan tezkiye-yi nefs etmemek suretiyle, tezkiye-i nefiste bulunmalıdır.
Yani kendi nefsini temize çıkarmamalı, onu, isyan eden, kötülük yapan, baş
kaldıran bir varlık olarak görmelidir ki, bu suretle nefsini temizleyebilsin.
Bunları düşünerek dikkatli ve temkinli yaşayan bir insan her zaman hatalarının
farkında olur, noksan ve kusurlarını tespit eder ve bunun neticesinde Allah’ın
izni ve inayetiyle çok ciddi düşme ve sürçmelere maruz kalmaz. Böyle bir
insanın “lemem”lerine, küçük hatalarına gelince; Yüce Beyan’ın, اوُِبنَتَْجت ِْنإ 

اًميِرَك ًالَخْدُم  ْمُكْلِخْدُنَو  ْمُِكتاَّئِیَـس  ْمُكْنَع  ْرِّفَكُن  ُهْنَع  َنْوَھْنُت  اَم  َبَك  َرِئاۤ  “Eğer
nehyolunduğunuz büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin öbür küçük
günahlarınızı bağışlar ve sizi şerefli bir yere koyarız.”5 âyet-i kerimesiyle
verdiği müjdeye istinaden öyle inanıyor ve ümit ediyoruz ki, rahmeti sonsuz,
merhameti engin Rabb-i Kerimimiz o küçük hataları da mağfiret buyurup
affeder.
1 Buhârî, tevhid 35; Müslim, îmân 203-205.
2 Bediüzzaman, Lem’alar s.21 (Üçüncü Lem’a, Üçüncü Nükte).
3 Enfâl sûresi, 8/2.



4 Bediüzzaman, Lem’alar s.162 (On Yedinci Lem’a, On İkinci Nota).
5 Nisâ sûresi, 4/31.



İlim İçin Yolculuk
Soru: Selef-i salihînden birçok âlimin henüz küçük yaşta iken ilim tahsili

için yuvalarından ayrılıp seyahate çıktıklarını görüyoruz. İyi bir eğitim için
çocuk yaşta evden ayrılıp başka bir yere gitmek gerekli midir? Meseleyi
günümüz şartları açısından değerlendirir misiniz?

Cevap: İlim tahsili için seyahate çıkıp başka diyarlara göç etmenin mutlak
mânâda şart olduğu söylenemese de, ister metafizik, isterse müspet ilimler
sahasında ehl-i ilim ve hakikat âşıkları için onun çok önemli bir husus olduğu
rahatlıkla ifade edilebilir. Bu ehemmiyetinden olsa gerek, pek çok hadis-i
şerifte ilim için yapılan yolculukların nazara verilerek takdir ve teşvik
edildiğini görüyoruz.

Sonu Gidip Cennet’e Dayanan Yol
Meselâ bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve

sellem) şöyle buyurmuştur: ُّهٰللا َلَّھَس  اًمْلِع  ِهِیف  ُسِمَتَْلي  اًقيَِرط  ََكلَـس  ْنَم 
ِةَّنَجْلا َىِلإ  اـًقيَِرط  ِِهب  َُهل   “Bir kimse ilim öğrenmek için bir yola koyulursa,

bu vesileyle Allah o ilim yolcusuna Cennet’e giden yolu kolaylaştırır.”1 Evet,
her kim Cenâb-ı Hakk’ın muradını hedefleyerek ilim için hicret ederse o şahıs
ucu gidip Cennet’e dayanan bir yola sülûk etmiş demektir. Allah (celle
celâluhu) o şahsı Cennet’e götürecek tavır ve davranışları ortaya koymakla
serfiraz kılar ve artık o kimse âdeta Cennet koridorunda yürüyor gibi yaşar.

Bu mevzuda zayıf da olsa, başka bir rivayet de şu şekildedir: َمْلِعْلا اوُبُلْطُا 
ّصلِاب ِنیِ َْولَو   “İlim Çin’de de olsa tahsil ediniz.”2 (Gerçi, bazı muhaddisler, bu

sözün, Efendimiz’e isnad edilen “uydurma” bir beyan olduğunu ve sened
zincirindeki kırılmalardan dolayı hadis kabul edilemeyeceğini
vurgulamışlardır; fakat, “Bu zayıf bir hadistir.” diyenler de olmuştur. Şayet, bu
ifadeyi hadis kabul edersek, şöyle düşünebiliriz) Çin’in o dönem itibarıyla
Arap Yarımadası’na bilinen en uzak ülke olması dolayısıyla bu beyanda
özellikle Çin’in zikredildiği söylenebilir. Böylece en uzak bir beldede de olsa
ilmin peşine düşülmesi ve onun alınıp getirilerek insanların istifadesine
sunulmasının ehemmiyetine dikkat çekilmiş olmaktadır. Bir de, kadim bir
medeniyet merkezi olması dolayısıyla Çin bilhassa zikredilmiş olabilir. Evet, o
dönem itibarıyla Çin çok önemli bir ilim ve medeniyet merkeziydi. Hâlbuki
meselâ o günkü Avrupa ilimden mahrum bir zaman koridoru içinde
bulunuyordu. Medeniyet tarihçilerinin ifadeleri içinde Müslümanlar beşinci



asırda bir Rönesans yaşadıkları devirde Avrupa coğrafyasında bedevilik
hükümfermaydı. Öyle ki şu an herkes tarafından bilinen meşhur bazı Avrupa
üniversitelerinin yerinde o dönemler koyu bir cehalet hüküm sürüyor, medenî
hayattan uzak o beldelerde insanlarla hayvanlar aynı mekânı paylaşıyorlardı.
Demek o kadar ilimden mahrum idiler. Daha sonra Endülüs’ten gelen ilim
akımlarıyla onlar, maddî dünyalarını yeniden inşa ve kendi durumlarını
düzeltme imkân ve fırsatını buldular. Bu sebeple denilebilir ki, eğer Asr-ı
Saadet döneminde Avrupa’da ilim adına alınabilecek bir şeyler olsaydı ihtimal
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) orayı da işaret buyururlardı.

Bu beyan-ı nebevîde ayrıca üzerinde durulabilecek hususlardan bir diğeri
de, onda “inanç, hayat felsefesi, dünya görüşü” gibi hususların değil de ilmin
nazara verilmesi, ilmin vurgulanmasıdır. Zira Peygamber Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) dünyayı teşrif buyurduklarında Hinduizm, Budizm,
Brahmanizm, Şintoizm gibi farklı dinler o coğrafyada mevcuttu. Ancak
İnsanlığın İftihar Tablosu bunların hiçbirini hedef göstermeyip Çin’deki ilmi
nazara vermiştir. Bundan dolayı Efendimiz’in bu sözünden, ilmin bir ilim
olarak alınması gerektiği, ama içine bâtıl akide ve sapık düşünceler girmişse
onlara karşı da tedbir, temkin ve teyakkuz içinde olunması gerektiği mevzuunda
bir tenbihin var olduğunu istinbat edebiliriz. Hâsılı, her ne kadar hadis
kriterleri açısından zayıf olsa bile, bu beyanın, en uzak beldede de olsa ilmin
peşinde olunması ve onun, mü’minin yitik malı olarak kabul edilip her nerede
bulunursa bulunsun alınıp istifadeye sunulması gerektiği gibi birçok önemli
hakikati ihtiva etmesi dolayısıyla konumuza ışık tutma adına önemli bir ölçü ve
kıstas olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak konunun başında da ifade edildiği gibi ilim tahsili için vatanını terk
edip uzak diyarlara seyahatte bulunmak ciddi mânâda ehemmiyet arzetse de,
olmazsa olmaz bir şart değildir. Zira insan doğup büyüdüğü yerde de ilim tahsil
edip bulunduğu sahada en zirve noktaya ulaşabilir. Önemli olan, doğru
bilgileri, doğru insanların elinden, doğru bir şekilde alabilmektir. Yoksa, yanlış
yollara sevk edebilecek mürşid görünümlü kişilerin elinde bir insan, ister
uzakta olsun ister yakında, değişik dalâlet ve sapıklıklara kendini kaptırabilir.
Niyazi Mısrî’nin “Her mürşide el verme ki yolunu sarpa uğratır / Mürşidi
kâmil olanın gayet yolu âsân imiş...” ifadelerini hatırlayacak olursak;
diyebiliriz ki, önemli olan, uzak olsun-yakın olsun doğru bir rehber veya
mürşidi bulabilmektir.

Meselâ hicri 7. ve 8. asırlarda İstanbul’da ilim çok ileri bir seviyede
olduğundan orada neş’et eden insanlar İstanbul’da kalmış ve doğup
büyüdükleri beldede eğitimlerini sürdürmüşlerdir. Bundan dolayı da, o



dönemde İstanbul’da hayata uyanan bir ilim tâlibinin illâ da yuvasından ayrılıp
gurbete gitmesine gerek olmayabilirdi. Ancak aynı dönemde İstanbul’daki ilmî
atmosferin daha canlı, daha mükemmel olduğunu düşünen Anadolu’daki pek
çok ilim tâlibi, daha engin, daha zengin, daha seviyeli bir noktaya ulaşma adına
memleketinden ayrılıp İstanbul’a göç etmiştir.

Belki bu noktada şöyle bir husus akla gelebilir: Toplumumuzda yaygın bir
anlayış olarak, çok defa ailesinin yanında olan bir kimse, –Anadolu’da çokça
kullanılan bir tabirle– aileleri tarafından hemencecik baş göz edilmek
istenmektedir. Zira anne-babalar genelde bir an önce torun sahibi olmayı, hatta
torunlarının çocuklarına ulaşmayı arzulamaktadırlar. Böyle olunca da ilim
tâlibi, uzun soluklu ve ciddi fedakârlıklar isteyen ilmî çalışma ve faaliyetler
için fırsat bulamamakta, eğitimini istediği seviyede sürdürme imkânından
mahrum kalabilmektedir. İşte böyle bir durumda ilim adına seyahatlerin gerekli
olduğu söylenebilir. Ancak böyle bir tercihte bulunurken, insan, âsice bir
tavırla anne-babasına karşı çıkmamalı, onları görmezden gelmemeli; aksine
hissiyatlarını hesaba katarak gönüllerini almalı ve bir yolunu bulup onları ikna
etmesini bilmelidir. Belki bu noktada, ilim uğruna ortaya konacak hasbîlik ve
fedakârlıkların hem ailesi, hem milleti, hem de bütün insanlık için getireceği
faydalar anlatılıp geri dönüldüğünde onların da memnun olacağı bir keyfiyette
bulunacağı hatırlatılabilir. İşte bu yapılabildiği yani anne-babaların gönülleri
alınıp hoşnut edilebildiği takdirde, daha yararlı olacağı düşüncesiyle uzak bir
yerde ilim tahsil etme, gurbetin hüzün ve meşakkatlerine katlanma aynı zamanda
kişiye bir hicret sevabı da kazandırır.

Zaten tarih boyu, sizin de soruda ifade ettiğiniz gibi, selef-i salihînden nice
kıymetli insan işte bu niyetle, daha mükemmele ulaşma duygu ve düşüncesiyle
yuvasından ayrılıp ilim için başka diyarlara hicret etmiştir.

Hüccetü’l-İslâm İmam Gazzâlî
Meselâ Hazreti Gazzâlî, ilim yolunda, İslâm coğrafyasının dört bir tarafını

gezip diyar diyar dolaşan büyük âlimlerden biridir. O, Nizamiye
Medreseleri’nin yeni kurulduğu bir dönemde Tus şehrinde dünyaya gelmiştir.
Ancak ilim tahsili için Tus şehrinde alacağı eğitimi yeterli görmemiştir. O,
Tus’ta alacağını aldıktan sonra Cürcân’a gitmiş, akabinde Nişâbur’a uzanıp
ilim yolculuğunu burada devam ettirmiş; orada meşhur kelam âlimi İmamü’l-
Haremeyn el-Cüveynî’nin talebesi olmuş; ayrıca Şam, Kudüs, Mekke, Medine
gibi birçok ilim merkezini gezmiş, değişik beldelerdeki pek çok büyük âlimden
ders almış, mânâ âleminin kahramanlarından istifade etmiş, Nizamiye
Medreseleri’ni dolaşmış; daha sonra o medreselerin başına geçerek şimdiki



mânâsıyla rektörlük vazifesinde bulunmuş ve bütün bunların neticesinde İslâm
âleminin gür bir sesi olarak hak ve hakikate tercüman olmuştur. Onun ilmî
yolculuklarıyla alâkalı anlatılan bir menkıbeyi yeri gelmişken burada zikretmek
istiyorum: Nakledilenlere göre İmam Gazzâlî, Cürcân’da beş yıl süren ilim
tahsilinden sonra bir kafile içinde Tus’a dönerken eşkıya, kafilenin yolunu
kesip kafileye ait ne var ne yoksa hepsini alırlar. Tabiî bu arada Gazzâlî’nin
ders notlarını da gasp ederler. Hazreti Gazzâlî, eşkıya başına giderek aldıkları
paranın bir önemi olmadığını ancak notlarının bulunduğu defteri geri
vermelerini talep eder. Notlarını, kendi anlayacağı şekilde yazdığından, bu
defterin onların hiçbir işine yaramayacağını da ilave eder. Bunun üzerine
eşkıya başı önce; “Kâğıttaki ilmin sana ne faydası var, git onları kafana koy.”
diyerek Hazret’le alay eder, fakat neden sonra ders notlarını kendisine verir.
Eşkıya reisinin bu sözlerini ilâhî bir ikaz olarak değerlendiren Hazreti Gazzâlî
de yazıp not ettiği ne varsa hepsini hıfzına alıp Tus’a öyle döner.

Tedvin Döneminin Müstesna Kâmetleri
İlim adına yapılan yolculukların söz konusu edildiği bir yerde, tedvin

dönemindeki selef-i salihinin yaptığı ilim yolculuklarını hatırlamamak da
mümkün değildir. Çünkü onlar bazen, bir sahabî veya tâbiînden duydukları tek
bir hadisi teyit etmek maksadıyla aylarca seyahat etmiş, uzun yolculuklara
çıkmış, ilim ve hakikat aşığı müstesna dimağlardır. Meselâ Medine-i
Münevvere’de oturan bir zat, duyduğu bir hadisin tek bir ravisi olduğunu ve
onun da Şam’da bulunduğunu öğrenince, kalkmış, bildiği bir hadisi sadece teyit
maksadıyla Şam’a gitmiştir. O günün ilim ehli, günümüzde olduğu gibi uluorta
“Peygamberimiz şöyle buyurdu” diyerek hadis nakleden bir kimsenin sadece bu
sözünü kâfi görerek kanaat eden insanlar değillerdi. “Bu hadisi kim rivayet etti,
nasıl söyledi, hangi kelimelerle telaffuz etti?” gibi soruları sorar, en hassas
kriterlerle bu soruların cevabını araştırıp bulur, ondan sonra bir kanaate
varırlardı. Evet onlar, gerektiğinde hiç tereddüt etmeden tek bir hadis için altı
aylık bir yolculuğa katlanırlardı.3 Bu tür seyahatlerin o kadar çok misali vardır
ki, asıl mevzumuz olmadığından o misalleri ilgili kitaplara havale edip geçmek
istiyorum. Tedvin döneminin bu müstesna kametleri, dinî meselelerdeki
olağanüstü gayretleri neticesinde, yaptıkları seyahatlerle, din adına değişik
boşlukları doldurabilecek olan malzemeyi bir araya getirmiş, arkadan gelen
müelliflere malzeme oluşturmuşlardır. Evet onlar, dine ait bir mesele
olduğundan dolayı, bazen bir hadis, bazen bir âyet tefsiri, bazen de bir sahabe
kavlinin tahkik ve teyidi için birçok tehlike, sıkıntı ve meşakkati göğüsleyerek
aylarca at koşturmuşlardır. Bundan dolayı diyebiliriz ki, ilim ve hakikat aşığı



bu fedakâr insanlar, hicret seyahatinin yanında aynı zamanda ilim sevabını da
elde etmişlerdir.

Dinamizmini, dinî salâbet, dine hizmet mülâhazası ve hakikati bulma
iştiyakından alan bu kahramanların devrine biz Rönesans dönemi diyoruz. Hicri
üçüncü asrın mebdeinden başlayıp beşinci asırda zirveye ulaşan bir Rönesans
dönemi... İşte bu üç asır, hem dinî, hem de pozitif ilimler hesabına bizim altın
çağlarımızdır. Evet, o dönemde sadece dinî ilimlerde değil hemen her alanda
meseleler didik didik edilmiştir. Bu altın dönemin Gazzâlî’ye veya Nizamiye
Medreseleri’ne kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. İşte ilim uğruna yapılan
seyahatler bu dönemin en bariz özelliklerinden birisidir. Öyle ki o dönemde bu
hususiyet, âdeta riayet edilmesi gerekli olan bir disiplin, bir ahlâk gibidir. Bu
durumun, daha sonraki dönemlerde bir süreç içinde kültür hâline geldiğini
söyleyebiliriz. Ancak mebdedeki o ilk gayret ve ilk teşebbüsün apayrı bir
kıymeti haiz bulunduğu muhakkak. Çünkü bir iş daha önce hiç yapılmamışsa, o
işe cesaret etmek epey zordur. Fakat mesele işleyen bir şehrah hâline gelince,
arkadan gelenlerin aynı başarıları göstermeleri daha kolay olur. Zira işe ilk
sahip çıkanların, ilk teşebbüste bulunanların başarıları görülüp gayret ve
çabaların geriye dönüşü müşâhede edildikçe, sonra gelenler daha bir inşirah
içinde, daha bir rahatlıkla o işi ifa ederler. Tedvin dönemindeki ilmî faaliyet ve
seyahatleri işte bu perspektiften ele almak gerekir. İşin mebdeinde çile ve
ızdırap çekilmiş, daha sonra gelenler ise, derlenip toparlanıp hazır hâle
getirilen o malzemeyi kullanmışlardır. Bundan dolayı diyebiliriz ki, sonradan
gelenlerin yaptıkları ilmî çalışmalar, hizmet ve faaliyetler, ilklerin yaptıklarının
öşrüne bile tekabül edemez.

Ayrıca bir kez daha ifade etmeliyim ki, şu ana kadar üzerinde durduğumuz
ilim tahsil etme, tahsil için yollara düşüp hicret etme sadece dinî ve İslâmî
ilimlerle alâkalı bir mesele değildir. Pozitif, kevnî, tabiî bilimler için, fizik-
metafizik bütün ilim sahaları için aynı durum söz konusudur. Burada önemli
olan, ilim hesabına yola koyulmuş bir insanın, inanmış bir gönül olarak hareket
edip, o ilimleri insanlık yararına kullanıp değerlendirme niyet ve azminde
olmasıdır.

Günümüz ve İlmî Seyahatler
Meselenin günümüz şartları içinde değerlendirmesi mevzuuna gelince;

kanaatimce bu mesele günümüzde daha bir ehemmiyet kazanmıştır. Evet, bugün
huzur dolu bir dünyanın hülyasını düşleyen fikir işçileri ve geleceğin mimarları
için dünyanın değişik yerlerini görme, bilme, tanıyıp analize tabi tutma çok
önemlidir. Zira bütün dünyayı tanımadan, bilmeden bütün dünya adına faydalı



hizmetler, yararlı faaliyetler yapamazsınız.
Şayet neş’et ettiğiniz yerde kalıp kendinizi o çeperle sınırlandırmışsanız,

Hızır’dan ders alsanız bile belli bir darlığın mahkûmusunuz demektir. Aksine
her taraftan haberdar olabiliyor, her yeri âdeta avucunuzun içi gibi biliyorsanız,
işte ancak o zaman dünyanın geleceği adına ümit vaad ettiğinizden, diriliş
nefhettiğinizden bahsedilebilir. Yoksa rahatlıkla denilebilir ki, Amerika’da,
Avrupa’da neş’et etseniz de belli bir darlığın mahkûmu hâline gelirsiniz;
Türkiye’nin göbeğinde, İstanbul’da, Fatih’de neş’et etseniz de belli bir darlığın
mahkûmu olursunuz. Böyle darlık mahkûmu birisinin ise dünya adına, dünyanın
geleceği adına söyleyeceği fazla bir söz olamaz. Çünkü kitap kadar, kitaptan
elde edilecek malumat kadar aklın, mantığın, insan tecrübesinin, müşâhedenin,
şahsî değerlendirmelerin önemi vardır. İşte bence bunların bütününün hakkı
verilerek, hepsine değer atfedilerek ilim adına seyahatler gerçekleştirilmeli,
yolculuk planları buna göre yapılmalı ve yeryüzü bir baştan bir başa bütünüyle
okunmaya çalışılmalıdır.
1 Müslim, zikr 38; Tirmizî, hudûd 3, birr 19, kıraat 3.
2 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 2/253; İbn Abdilberr, Câmiu beyâni’l-ilm s.9.
3 Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmi’ li ahlâki’r-râvî ve âdâbi’s-sâmi’ 2/225.



Hakka Saygı ve Huzur Toplumu
Soru: İster ferdî hakların isterse kamu hukukunun usûlüne uygun olarak

yerine getirilemediği durumlarda, hakkı ikame etme duygusunun vicdanlarda
daha belirgin bir şekilde kendini hissettirdiği görülmektedir. Bu açıdan
hakkı ikame etmeye çalışırken hakkaniyet ve hukuk dışına çıkılmaması adına
dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Adalet ve hukukun kamil mânâda
hayata geçirilmesiyle toplumdaki huzur ve emniyetin temini arasında nasıl
bir münasebet söz konusudur?

Cevap: Bildiğiniz gibi, çok geniş kullanım sahası olan “hak” kelimesi, aynı
zamanda Esmâ-i Hüsnâ’dan bir isimdir ve bu yönüyle onun mânâsı; bizzat var
olan, hiçbir şeye muhtaç olmayıp hiçbir şeye dayanmayan ve kendi kendine
kâim olan en sağlam ve sabit hakikat demektir. Evet, bütün hakların biricik
kaynağı Hak ism-i şerifidir ve maddî-mânevî, âfâkî-enfüsî bütün haklar onun
değişik dalga boyundaki tecellîlerinden ibarettir. İşte bu sebeple gerçek bir
mü’min Hak isminin değişik tecellîleri sayarak bütün haklara karşı saygılı
davranır, hakkı tutup kaldırma cehdiyle oturup kalkar, ne zulmeder ne zulme
boyun eğer; hak ve salâhiyetleri yerine getirmeye çalışır ve onları yaşatmak
için çırpınır durur. Bu açıdan hakkın, inanan insanlar nezdinde apayrı bir
kıymet ve ehemmiyeti vardır. Merhum Mehmet Âkif de Asr Sûresi’nin
yorumunu yaptığı şiirinde işte bu hususa dikkat çeker ve

“Hâlık’ın nâmütenâhî adı var, en başı Hak
Ne büyük şey kul için hakkın elinden tutmak.”
ifadeleriyle bu hakikati dile getirir.

Hakkı İkame İbadettir
Bu yönüyle, Cenâb-ı Hakk’ın hoşnutluğu esas alındığı sürece, ister

kendimize isterse başkalarına ait bir meselede hakkı ikame etmeye, hakkı tutup
kaldırmaya matuf gayret ve çabalar içinde bulunma ibadet sayılır. Hatta hakkı
ikame etme mevzuunda ortaya konulan stratejiler, planlar, meşveretler, yol ve
yöntem belirleme istikametindeki fikir cehdleri de ibadet kategorisi içinde
mütalaa edilebilir. Diyelim ki siz bir meselede hakkı bulmak için on defa
oturup meşverette bulundunuz ve belki bunların birisinde hakka ulaştınız.
Bilmelisiniz ki, bunların hepsi hakkı ikame etmeye matuf olduğu için siz
meşveretin on katı sevap kazanırsınız. Çünkü kişiyi neticede bir hayra
ulaştırmaya matuf vesileler de hayırdır. Eğer ulaşılmak istenen maksat bir farz
ise, farza ulaşmak için kullanılan yol ve yöntemler de kişiye farz sevabı



kazandırır. Nitekim bilindiği gibi, namaz için abdest farzdır; bu sebeple namaz
yolunda alınan abdest de insana farz sevabı kazandırmaktadır.

Hak Vesileler
Evet, hakkı tutup kaldırma Allah’a yakın olma yollarındandır ve üzerinde

hassasiyetle durulması gereken çok önemli bir husustur; ancak bu mevzuda
öncelikli olarak yapılması gereken, hakkın sınırlarının tespiti ve çerçevesinin
ortaya konulmasıdır. Yani hak duygusunun doğru olarak algılanıp doğru olarak
yorumlanmasıdır. Çünkü şayet o, temel kaynaklara dayalı olarak doğru okunup
doğru yorumlanmazsa herkes kendine göre bir hak telakkisiyle ortaya çıkar,
kendine göre bir ikame-i hak talebinde bulunup başkaldırır. Böylece her tarafta
bir isyan, bir başkaldırma ahlâkı boy göstermeye başlar.

Bu açıdan, hakkı ikame etme yolunda bulunurken kullanılan yöntem ve
esasların da hak olması gerekir. Hâlbuki vakıada, Hazreti Pir’in de ifade ettiği
gibi, her hakkın her vesilesi hak olmayabiliyor.1 Bazen pragmatist bir
düşünceyle yola çıkıp bâtıl vesileleri kullanmak suretiyle hakka yürümek
isteyenler çıkabiliyor. Meselâ makyavelist bir anlayışta olanlar, bir amaca
ulaşmak için her vesileyi meşru sayarlar. Ancak bir Müslüman böyle
davranamaz. O, bir hakka ulaşmak istiyorsa, o hakka ulaşma istikametinde
kullanacağı argümanların üzerinde mutlaka “caizdir” veya “meşrudur”
mührünün bulunması gerekir. Yoksa, “Nasıl olsa benim ikame etmeye
çalıştığım bir hak abidesidir, bu mevzuda bazı bâtıl yolları da kullanabilirim.”
düşüncesine Kur’ân ve Sünnet asla cevaz vermez. Evet, bu, Cenâb-ı Hakk’ın
razı olacağı bir düşünce tarzı değildir. Dolayısıyla denilebilir ki, eğer
Müslümanlar bugün bir kısım mağlubiyetler yaşıyorlarsa, bunun arka planında,
hakkı doğru anlayıp doğru temsil edip edemediklerinin muhasebesinin
yapılması gerekir.

Diğer yandan her bâtılın, her vesilesi de bâtıl değildir. Bazen de bâtıla
ulaşma istikametinde kullanılan vesileler hak olabilir. Kâinatı, fizikî dünyayı
incelerken, bir kısım natüralist veya pozitivist neticelere ulaşma istikametinde
kullanılan tetkik, tahkik ve araştırma metodları, ilim ve hakikat aşkı gibi
faktörleri bu duruma misal olarak verebiliriz. Bu açıdan, “Bâtılı temsil
edenlerin hakkı temsil edenlere galebe çalmasının asıl sebebi kullandıkları
argümanların hak olmasıdır. Dolayısıyla esasında kazanan bâtılın mümessilleri
değil, yine haktır.” denilebilir. Hâsılı, çok önemli olan hak duygusunu ikame
ederken mutlaka doğru vesileler kullanılıp doğru yollardan ona yürünmelidir.

Meselâ bir fert ortaya çıkıp diyebilir ki, “Ben insanları huzura kavuşturacak,



onları rahata erdirecek bir hayat telakkisi, bir dünya görüşü projesine sahip
bulunuyorum. Öyle ki, bu proje uygulandığı takdirde insanlar ütopyaların da
ötesinde hep huzur soluklayacak, huzurla yatıp, huzurla kalkacaklardır.” Ancak
bu şahsa göre, bu dünya görüşünün tesisi için insanların onda birinin bu uğurda
heder edilmesine ihtiyaç vardır. Şimdi burada kurgulanan, hayali kurulan sistem
teorik planda hakikaten güzel olabilir ve bu proje sahibi gerçekten samimi bir
insan da olabilir; ancak böyle bir projeyi hayata geçirme adına kullanılacak
vesilelerin yine hak vesileler olması zaruridir. Hak aranıp onun bulunması ve
hakla o hedefe doğru yürünmesi elzem bir husustur. Yoksa hedeflenen böyle bir
hülyaya insanları heder etme gibi bâtıl bir vesileyle yüründüğü zaman, Allah
(celle celâluhu) o işi hezimetle sonuçlandırır ve asla neticeye ulaştırmaz.

Aynen bunun gibi, bizim de doğru olduğuna inandığımız duygu ve
düşüncelerimizi ruhlara duyurma, insanların vicdanlarını hak duygusuna
uyarma, bu istikamette heyecanları tetikleme gibi davranışlar sonuç itibarıyla
hakkı ikameye vâbestedir. Fakat bu mevzuda kat’iyen herhangi bir bâtıl vesileyi
değerlendiremeyiz. Yürüdüğümüz istikamette kullandığımız vesilelerin hak
olmasına mutlaka dikkat etmeli, hareket tarzımızı ve üslûbumuzu belirlerken
bizim için sabit kurallar diyebileceğimiz disiplin ve dinamiklere daima bağlı
kalmalıyız.

Yoksa herkes kendine göre bir hak mülâhazasıyla hareket ederek hakkı ikame
etme seferberliğine girişirse ortaya çıkan netice sadece kaos ve kargaşa olur.
Günümüzde olduğu gibi canlı bombalar hâlinde, bir yerleri yakıp yıkarak bâtıl
yollarla hakkın peşinde olduğunu iddia eden kimseler etrafta boy gösterir. Hatta
“İnsanları sindirelim, baskı altına alalım, asit kuyularına atalım, üzerlerine
korku salıp kendimizi onlara kabul ettirelim.” şeklinde mülâhazalarla hareket
edilip fasit bir dairenin içine girilebilir. Böyle olunca da bir daha belinizi
doğrultamaz ve asla hakkı ikame edemezsiniz. Bırakın hakkı tutup kaldırmayı,
hakkı ikame adına attığınız her adım, yaptığınız her teşebbüs bâtıl hesabına
geçer.

Hakkın Sınırları ve Farklı İstidatlar
Konunun ayrı bir veçhesi de şudur: Dinimize göre hak ve kıymet açısından

bütün insanlar tarağın dişleri gibi birbirine eşittir. Irk, cins, renk, dil ayrımı
yapılmaksızın herkes aynı hak ve aynı imkânlara sahiptir. Fakat bu husus, farklı
istidat ve kabiliyetleri, farklı istidat ve kabiliyetlerin sa’y u gayretlerini
görmezlikten gelme, yok sayma şeklinde anlaşılmamalıdır. Meselâ zeki,
becerikli, harika kabiliyetlere sahip bir insanla; aptal, beceriksiz, âciz bir insan
elbette ki hukuk karşısında bir ve eşittir. Fakat mutlak müsavat deyip herkesi



aynı refah seviyesine mahkûm kılmak, istidat ve kabiliyetlere sınır koymak,
sa’y u gayretleri görmezlikten gelmek hak ve adalet değil, tam tersine hak ve
adaletin çiğnenmesi mânâsına gelir. Çünkü emeğe, sermayeye, istidat ve
kabiliyetlere göre insanlara farklı bazı imkânlar tanınmazsa, istidatlar kendi
performanslarını ortaya koyamaz, yüksek kabiliyetler inkişaf etme zemini
bulamazlar. Veciz bir sözde de ifade edildiği gibi, mârifet iltifata tabidir. Yani
siz onların ortaya koydukları performansı mükâfatlandırır; onlara kendi ufuk ve
enginliklerini ifade etme zemini hazırlarsanız onlar da topluma faydalı birer
unsur hâline gelirler.

Belki burada şöyle bir mülâhaza ileri sürülebilir: Bu tür farklı istidat ve
kabiliyetlere sahip bulunanlar adanmışlık mülâhazasıyla hareket etmeli, farklı
hak talebinde bulunmamalıdırlar. Elbette ki, bu şekilde davranan babayiğitler,
vicdanı engin, fazilet sahibi insanlardır. Onlar bu şekilde davranırlarsa amudî
olarak Allah’a yükselirler. Fakat bu talep objektif değildir ve herkesten
beklenmez/beklenmemelidir. Zira insanları böyle davranmaya mecbur kılacak
ne Kur’ân ne de Sünnet-i Sahiha’da bir emir, bir beyan vardır. “Bu fedakârlığı
göstermeyen insan, insan olamaz.” diye bir disiplin de mevcut değildir.
Dolayısıyla bu tür tercihler, onların fedakârlık, inisiyatif ve hasbiliğine
bırakılmalıdır.

Şimdi asıl konumuza dönecek olursak diyebiliriz ki, yüksek istidat ve harika
kabiliyetlere sahip bulunan insanlar çok önemli işler ortaya koyabilirler ve
bundan dolayı onlara takdir, teveccüh ve iltifatta bulunulabilir veya hususî
çalışma zemini hazırlama gibi imkânlar kendilerine sunulabilir. İşte bir yönüyle
bütün bunlar onların hakkıdır. Ancak bu tür şahıslarla aynı seviyede olmayan,
aynı performansı gösterip aynı sa’y u gayrette bulunmayan birinin kalkıp da
onlara sunulan bütün bu imkânları kendisi için de istemesi ve bunun adına da
ihkak-ı hak demesi hatta bu mevzuda bir isyan ahlâkı, bir başkaldırı anlayışı
içine girmesi hakkın sınırlarını bilmeme, hakkın çerçevesini idrak edememe
demektir.

Hukuk ve Huzur
İnsanların hak ve hukuklarının gözetildiği, hukuk sisteminin çok rahat işlediği

bir ülke hukuk devletidir. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi öncelikle
hakların iyi tespit edilmesi gerekir. Hakkın, hakikaten hak olması çok önemli
bir meseledir. Bu noktada bütün hakların kaynağı ve her türlü hakkın önünde
bulunan “Allah hakkı” ihmal edilmemesi gereken önemli bir husustur. Aynı
zamanda insanın uhrevî yanlarının, ebedî arzularının, ibadet ve Allah’la
münasebet haklarının gözetilmesi ve onun ruh ve beden gibi iki ayrı yanıyla



alâkalı büyük-küçük bütün haklarına riayet edilmesi de hukuk devletinin bir
diğer hususiyetidir. Yani hukuk devletinde, insanların maddî ve dünyevî
yanlarının yanı sıra onların metafizik yanları ve uhrevî ihtiyaçları da nazar-ı
itibara alınmalıdır. Ayrıca hukukun sadece kuvvetlilere has bir imtiyaz hâline
getirilmemesi, cezaî müeyyidelerin sırf zayıflara karşı kullanılmaması, hâsılı
insanlar arasında hukuk noktasında müsavatın gözetilmesi de meselenin çok
önemli bir diğer buududur.

İşte bütün bu yönleriyle hak ve hukuk mefhumlarının Hulefa-i Râşidin
döneminde yerli yerine konduğunu görüyoruz. Evet, o dönemde çok rahat bir
şekilde halife ile halktan bir fert aynı mahkemede hâkim karşısına
çıkabiliyordu. Meselâ Hazreti Ömer’in “mevali”den bir insanla beraber hâkim
karşısına çıkıp muhakeme olması ve hatta hâkimin kendisine karşı temayül
gösterdiğini görünce onu tedip etmesi hepimizin bildiği, o döneme ait tarihî
hâdiselerden biridir.

Esasında Osmanlı Devleti’nde de durum bundan farklı değildir. Meselâ Fatih
Sultan Mehmet Han Hazretleri’ne dair anlatılan bir menkıbeyi burada
hatırlayabiliriz. Anlatılanlara göre, Fatih Camii’nin inşaını gayrimüslim bir zat
üstlenmiştir. Bu zat, idare tarafından kendisine söylenen şekilde değil de, kendi
bildiği tarzda camiin mimarisinde tercihte bulunur. Bu durum karşısında, Fatih
Cennetmekân da, elinin kesilmesi suretiyle onun cezalandırılmasını emreder.
Bunun üzerine o şahıs, Hazreti Fatih’i şikâyet etmek üzere mahkemeye
başvurur. Başvuruda bulunulan mahkemenin kadısı Hızır Çelebi’dir. Hazreti
Fatih, hâkimin huzuruna gelince, Hızır Çelebi, ona karşı asla bir imtiyazda
bulunmaz, her iki tarafı dinler ve sonra Sultan Fatih’i suçlu bularak elinin
kesilmesine hükmeder. Verilen bu karar karşısında şaşkına dönen davacı
İslâm’ın adalet anlayışına hayran kalıp Müslüman olur ve Hazreti Fatih’i
affeder.

Mahkeme sonunda yaşananlar oldukça dikkat çekicidir. Sultan Fatih
koltuğunun altında tuttuğu çivili topuzu çıkararak Hızır Çelebi’ye gösterir ve
“Allah’ın emrettiği gibi hükmetmeseydin başını bununla paramparça
edecektim.” der. Bunun üzerine Hızır Çelebi de belinden çıkardığı kamasını
gösterir ve “Hünkarım! Eğer benim verdiğim hükme razı olmasaydın ben de
bununla seni delik deşik edecektim.” der.

Anlatılan bu menkıbenin aslı olsun veya olmasın, biz biliyoruz ve tarih de
buna şahit ki, o toplumda hakka hürmet, hukuka teslimiyet, adalete inkıyat bu
seviyedeydi. Hak ve hukuk o topluma öyle bir yerleşmişti ki, o, bu anlayış
sayesinde büyük bir devlet hâline gelmiş; asırlarca idare ettiği koskocaman bir
coğrafyada huzur ve barış hükümferma olmuş, âsayiş ve emniyet sağlanmıştır.



Dışta zulme ve gadre uğrayan insanların gelip Osmanlı’nın siyanetine
sığınmaları ve Osmanlı’nın vesayetinde yaşayan reayadan hiçbirinin de
hâlinden şikâyet etmemesi bu durumun en açık delillerinden biridir. Evet,
Osmanlı’da yaşayan saf kan Türk on bir milyonu geçmemesine rağmen, iki yüz
elli milyon farklı ırk, farklı renk, farklı anlayış, farklı kültürdeki insan barış ve
huzur içinde asırlarca hayatlarını beraber sürdürmüşlerdir. Eksiğiyle gediğiyle
hak abidesi ikame edilmiş ve ahsen-i takvîm sırrına mazhar insanoğlunun
maddî-mânevî bütün ihtiyaçlarına cevap verilmiştir.

Şimdi eğer bugün bizler de melekleri imrendirecek bir huzur toplumuna
ulaşmayı arzuluyorsak hakka hürmet ve hukuka saygı anlayışını zihinlerimize
kazıyıp kalblerimize nakşetmeliyiz. İşte o zaman bir baştan bir başa bütün
dünyanın hukuk temelleri üzerinde huzurun soluklandığı bir yeryüzü cenneti
hâline geleceğini ümit edebiliriz.
1 Bediüzzaman, Sözler s.792 (Lemeât).



Peygamberlere Hürmet
ve Salât u Selâm

Soru: Peygamberlerin, hususiyle de Kur’ân’da zikredilen Allah elçilerinin
hayatımızdaki yeri ve Resûl-i Ekrem Efendimiz’in kendisinden önce
gönderilen peygamberler hakkındaki beyanları bize neler ifade etmektedir?

Cevap: Enbiya-yı izâmın kesin olarak sayısını bilemiyoruz. Bir hadis-i
şerifte 124 bin peygamber gönderildiği bildirilmektedir.1 Başka bir hadis-i
şerifte ise, bunların içinden seçilip, doğrudan doğruya kendilerine Allah
tarafından kitap gönderilen resûllerin sayısının 313 olduğu rivayeti yer
almaktadır.2 Mezkur beyan-ı nebevîde görüldüğü üzere, peygamberlerin sayısı
binlerle ifade edilmekle birlikte Kur’ân’da 25 peygamberin ismi
zikredilmektedir. Bilindiği üzere bunlar; Hazreti Âdem, İdris, Nuh, Hud, Salih,
Lut, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb, Harun, Musa, Davud,
Süleyman, Eyyub, Zülkifl, Yunus, İlyas, Elyesa’, Zekeriyya, Yahya, İsa
(aleyhimüsselâm) ve Hazreti Muhammed Mustafa’dır (aleyhissalâtu vesselâm).
Bu yirmi beş peygamberin dışında nebi mi, veli mi olduğu ihtilaflı olan üç isim
daha vardır ki, onlar da Hazreti Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn’dir
(aleyhimüsselâm).

Ayrıca Kitab-ı Mukaddes’te, bunlardan farklı olarak bazı peygamber adları
zikredilmektedir. Meselâ Eski Ahit’te Babil esaretinde Daniyel peygamberden,
Hazreti Talut döneminde Samuel peygamberden bahsediliyor. Ancak bu bilgiler
Kur’ân-ı Kerim’le test edilmediğinden dolayı biz onları olduğu şekilde kabul
edemeyeceğimiz gibi, inkâr da edemeyiz. Yani Kur’ân’da yer almadığı ve
Efendimiz tarafından tescil edilmediğinden dolayı, onların peygamber olup
olmadıklarına dair kat’î bir söz söyleyemeyiz.

Kur’ân’daki Peygamberler ve Mekke Civarı
Kur’ân-ı Kerim’de mealen; “Hiçbir millet yoktur ki, içlerinde, onları eğri

yolun encamından sakındıran bir nebi zuhur etmiş olmasın.”3

buyurulmaktadır. Kur’ân’ın bu ifadesinden anlıyoruz ki, peygamberler sadece
belli bir bölge ve belli topluluklara değil, dünyanın çeşitli ülkelerine, ayrı ayrı
mıntıkalara gönderilmişlerdir. Ancak değişik hikmetlere binâen, Kur’ân-ı
Kerim’de kıssaları anlatılan peygamberlerin, Peygamber Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) neş’et ettiği yere yakın bölgelerde neş’et ettiği,
sergüzeşt-i hayatlarının bu bölge ile yakından irtibatlı olduğu görülmektedir.



Meselâ hadis kriterleri açısından kuvvetli olmasa da, Hazreti Âdem’in
(aleyhisselâm) Havva Validemizle Cidde civarında bir yerde buluştuğuna dair
rivayetler söz konusudur. Pozitif bilimler sahasında pek çok ödül almış bulunan
kıymetli âlim, jeolog, doktor Zağlul en-Neccar yeryüzünde ilk defa tahaccür
edip yaşanır hâle gelen yerin Mekke olduğunu ifade ediyor ki, konumuz
açısından üzerinde durulmaya değer bir husustur. Merhum Alvar İmamı da:
“Nice yıllar ah u feryat ettiler/Tarik-i tevbeye doğru gittiler/Âdem ile Havva
Cidde’de cem oldular.” mısralarıyla bu buluşmayı dile getirir. Görüldüğü
üzere Cidde, Efendimiz’in yaşadığı bölgeye yakın bir yerdir. Nuh
Aleyhisselâm’ın gemisi Cûdi dağında ârâm eylemiştir. Ülkemiz sınırları
içindeki Cûdi Dağı’ndan ayrı Cûdi isminde Musul’da da bir dağ vardır. Bu
durum Cûdi’nin bir dağ silsilesinin ismi olabileceği ihtimalini akla
getirmektedir. Bazı ilâhiyatçılara göre Hazreti Nuh’un gemisi Ağrı Dağı’nın
üzerine konmuştur. Eğer Cûdi’nin sıradağ olduğunu kabul edecek olursak, Ağrı
Dağı da o silsilenin değişik bir ucu olabilir. Ancak her iki ihtimali
değerlendirdiğimizde de buraların yine Efendimiz’in neş’et ettiği beldeye yakın
yerler olduklarını görürüz. Âd kavminin Kuzey Arabistan, Semud kavminin
Hicaz ile Suriye arasındaki bir bölgede yaşadığını; Lut Aleyhisselâm’ın Sodom
ve Gomore’de vazife yaptığını; Hazreti İbrahim’in Babil’den kalkıp Kenan
iline gittiğini, Suriye ve Anadolu dolaylarında dolaştığını; Musa ve Harun
aleyhimesselâmın Mısır’da neş’et ettiklerini düşündüğümüzde Kur’ân-ı
Kerim’de isimleri geçen peygamberlerin hep Efendimiz’in neş’et ettiği yere
yakın yerlerden seçilen peygamberler olduklarını müşâhede etmekteyiz.

Kelam-ı Ezelî’nin bu ilâhî intihabındaki hikmetler adına şu hususlar dile
getirilebilir:

Kur’ân’da zikredilen peygamberler Mekke’ye yakın yerlerde neş’et ettikleri
için Efendimiz’in kavmi tarafından şöyle-böyle biliniyorlardı. Hazreti Nuh,
Hazreti İbrahim, Hazreti İdris, Hazreti Yunus... gibi peygamberler üstûre ve
menkıbelerde anlatılıyordu. Mekkeliler değişik vesilelerle bu peygamberlerden
haberdardı. İşte Kur’ân-ı Kerim’in onları öne çıkarması, Resûl-i Ekrem
Efendimiz’in mesajının altının boş olmadığını vurgulama açısından oldukça
önemli bir husustur. Böylece anlatılan o kıssalar, Peygamber Efendimiz’in
mesajının altyapısını teşkil edecek ve bir yönüyle o toplumun Habib-i Kibriya
Efendimiz’in (aleyhi ekmelüttehâyâ) getirdiği mesajı yadırgamayıp kabul
etmesinde kolaylaştırıcı bir fonksiyon eda edecektir.

Ayrıca Kur’ân’ın o günkü muhatapları, çevrelerinde bulunan ve az çok
haberdar oldukları geçmiş ümmetlerin âkıbetlerini görme ve bu durumdan ders
ve ibret alma fırsatını elde edeceklerdi; elde edecek ve o kıssaların bütününden



süzülüp gelen şu mesajı duyup hissedeceklerdi: “Bunlar sizin geçmişte de
duyduğunuz, aranızda menkıbelerini anlattığınız peygamberlerdir. O
kavimlerin içinde de sizin gibi bu şekilde temerrüt edenler olmuştu. Siz az,
hafızalarınızı yoklasanız, o inatçı kavimlerin başlarına gelen âfetleri, maruz
kaldıkları bela ve musibetleri hatırlayacaksınız. Diğer yandan o
peygamberlere uyan, onların yolunda giden insanların kurtuluşa erdiklerini
de göreceksiniz.” İşte Mekkelilerin daha önce bu tür hâdiselerden haberdar
olmaları onların ruhlarında beyanın müessiriyeti açısından ayrı bir önem arz
etmektedir.

Aynı zamanda bu kıssaların anlatılmasıyla Peygamber Efendimiz’e
(aleyhissalâtü vesselâm) hayatın tabiî yanları gösterilmiş, kendisinden önce
gelen peygamberlerin de benzer sıkıntılara maruz kaldıkları ifade edilmiş, irşad
ve tebliğin tabiî sürecine dikkat çekilmiş ve böylece risalet vazifesi eda
edilirken bu tür bela, musibet ve imtihanların söz konusu olabileceğine işaret
edilmiş olmaktadır. Bu sebeple denilebilir ki, Kur’ân-ı Kerim’de geçen
peygamber kıssaları Peygamber Efendimiz için bir yönüyle talimdir, irşaddır;
bir yönüyle de onlarda tadil ve teselli söz konusudur.

Peygamber Kıssaları ve Günümüz
Kur’ân-ı Kerim’in intihap buyurup peygamberlerle irtibatlandırarak bize

sunduğu kıssaların aynı zamanda mükellef olduğumuz Müslümanlıkla da ciddi
bir alâkası vardır. Evet, bu kıssaların din ve diyanetimiz adına bizim için ifade
ettiği çok ehemmiyetli mânâ ve mesajlar söz konusudur. Ancak o mânâ ve
muhtevayı doğru okuyabilmek için zannediyorum siyer ve meğazi felsefesi
açısından meseleye şu mülâhazalarla bakılması gerekir: Kur’ân bize meselâ
Hazreti Âdem veya Hazreti Nuh döneminde cereyan etmiş bazı hâdiseleri haber
veriyor. Biz bunları öncelikle o devrin şartları içinde mütalaa edip anlamaya
çalışalım. Daha sonra bulunduğumuz zamanın şartları içerisinde o hâdiseleri
analize tabi tutalım. Yani bir taraftan o peygamberlerin vazifelerini kendi
zamanları açısından tahlil ederken, diğer taraftan bugünkü konjonktür, zaman ve
mekân şartları, günümüzün ilmî varidatını hesaba katarak onları süzüp dersler
çıkarmaya çalışalım. Çünkü o kıssaların her devrin insanına ifade ettiği
mânâlar vardır. Onlar Efendimiz’e çok derin mânâ ve muhtevalar ifade ettiği
gibi, Raşid halifeler için de çok şeyler ifade etmiştir. Evet, Efendiler Efendisi
(aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) başta olmak üzere, Raşid Halifeler ve selef-i
salihîn Kur’ân kıssalarını çok iyi yoruma tâbi tutmuş, onları zamana, mekâna,
içtimai hâdiselere, içinde bulundukları şartlara bağlayarak çok iyi
yorumlamışlardır. Aynı şekilde aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen, biz de



o hâdiselere müracaat ettiğimizde, Kur’ân’ın muhkematını esas alarak
günümüze göre onları tevil ve yoruma tâbi tutmalıyız. İçinde bulunduğumuz
zamanı, kendi konumumuzu ve şartları nazar-ı itibara alarak onları günümüze
uygulamaya, içtihada açık meseleleri onlardan istinbat etmeye çalışmalıyız.

Yoksa –hâşâ ve kella– o kıssalara sadece geçmişte cereyan etmiş hâdiseler
şeklinde bakma Kur’ân’ın bir kısım abesiyeti ihtiva ettiğini kabul mânâsına
gelir. Hâlbuki ezelden gelip ebede giden Kelam-ı İlâhî’nin tek bir kelimesi, tek
bir harfi dahi abesiyetten münezzeh ve müberradır. Evet, onun her bir kelimesi,
her bir harfi bugün bize hitap ediyor gibidir. Hani, Doktor İkbal’le babası
arasında geçen bir hâdiseyi size daha önce birkaç defa arz etmiştim. Doktor
İkbal Kur’ân okurken babası gelip ‘Oğlum, ne yapıyorsun?’ diye soruyor, o da
elindeki Mushaf-ı Şerif’i gösterip ‘Kur’ân okuyorum’ cevabını veriyor. Belki
onlarca defa, bu soru-cevap faslı devam ediyor. Bir gün babası tekrar aynı
soruyu sorunca, Doktor İkbal ‘Babacığım, biliyorsun ki Kur’ân okuyorum; ama
yine de ne yaptığımı soruyorsun.’ diyor. Bunun üzerine babası, ‘Evladım, evet,
biliyorum ki elinde “Kitap” var. Ama ben ona bakmanı değil, onu okumanı
istiyorum. O Kur’ân sana sesleniyor, Allah onunla sana hitap ediyor gibi onu
oku!’ cevabını veriyor. Peygamber kıssalarını işte bu bakış açısıyla okumalı,
bu bakış açısıyla onları derinden derine duyup, hissedip değerlendirmeye
çalışmalıyız. Evet, bir kez daha ifade edeyim ki, muhkemata muhalefet etmemek
şartıyla, onları içinde bulunduğumuz zamanın şartlarına göre değerlendirip
yorumlamamız gerekir. İşte bu yapılabildiği takdirde görülecektir ki, Kur’ân’ın
anlattığı enbiya-yı izâm kıssaları, bizim her zaman başvurabileceğimiz bir
“menhelü’l-azbi’l-mevrud”dur, tertemiz, semavî bir su kaynağıdır. Dolayısıyla
böyle bir kaynağa müracaat eden asla eli boş dönmez. Elverir ki insan
önyargısız olsun. Onlara –hâşâ ve kella– geçmişte cereyan etmiş ve bu gün için
kıymet-i harbiyesi olmayan birer kıssa nazarıyla bakmasın.

Salât u Selâm ve Hayy Ruhlar
Soru: Peygamber Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm) diğer

peygamberleri her vesileyle hayırla yâd ettiğini görüyoruz. Peygamberlerin
adları yâd edildiğinde bir mü’min nasıl bir duygu içinde olmalı?

Cevap: Böyle bir hâlet-i ruhiyenin keyfiyeti kişinin kendi ufku, kendi idrak
seviyesine göre farklılık arzeder. Ayrıca kalbi hüşyar, hissiyatı ötelere açık bir
insan da her zaman aynı ruh hâletini yakalayamaz. Ancak bazen olur ki, insan
meselâ 4 ُهُتاَكَرَبَو ّللا  ِهٰ ُةـَمْحَرَو  ُّيِبَّنلا  اَھَُّيأ  َكَْیلَع  ُمَالَّسَلا   derken öyle bir ruh
hâleti içine girer ki, kendisini âdeta Muvacehe’de hisseder. Kim bilir o esnada



belki ellerinin içi karıncalanır, kulakları çınlamaya başlar. İşte bu hissediş ve
duyuş, kişinin kalb ve ruh ufkuyla yakından alâkalıdır.

Ancak kanaatimce burada asıl önemli olan peygamberlik müessesesine karşı
doğru bakış açısını yakalayabilmektir. Çünkü o peygamberler sıradan insanlar
gibi değillerdir. Vefatları da bizim vefatımız gibi değildir. Onlar, cesetten
sıyrılmış, ruh ufkuna yürümüş birer kalb ve ruh kahramanıdır. Evet, onlar
kendilerine has hayat mertebesinde hayy ruhlar olduğundan siz onları samimi
bir şekilde yürekten andığınızda onlar hemen bunu hisseder. Zira bildiğiniz gibi
Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: “Yeryüzünde Allah’ın seyyah
melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (an ında) bana tebliğ ederler.”5

buyuruyor. Daha başka hadis-i şeriflerde de kendisine getirilen salât ü
selâmlara mukabelede bulunacağını ifade ediyor.6 Bu ve benzeri hadis-i
şeriflerden, nasıl Fahr-i Kâinat Efendimiz’e (aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslimât)
yapılan salât u selâmlar kendisine ulaştırılmaktadır, aynı şekilde diğer
peygamberlere yapılan salât u selâmlar da kendilerine ulaştırılacaktır,
sonucunu çıkartabiliriz. İşte bu sebeple biz Efendimiz’in talim buyurduğu o
yüce ve yüksek terbiyeyle, peygamberlerin adı zikredildiğinde, onlara karşı
“Bugün sizi anacak insan yok. Bazıları da sizi çok yanlış tanıyor, yanlış
anlıyorlar. Kiminizi –hâşâ ve kella– ulûhiyet tahtına oturtuyor, kiminizi de
icraatında Allah’a şerik gibi görüyorlar. Biz bütün bunlardan sizi tenzih ediyor
ve sizi salât u selâmla yâd ediyoruz!” mülâhazaları içinde “Ala nebiyyinâ ve
aleyhissalâtü vesselâm” diyoruz. İnsanlığın İftihar Tablosu’nu yâd ettiğimiz
gibi onları da yâd ediyoruz. Zannediyorum gelip geçmiş, bir mânâda ümmetleri
kalmamış o peygamberler için bu, çok önemli bir armağan olacaktır. Ayrıca
getirdiğimiz bu salât u selâmların, daima hayy olan o ervah-ı mübareke ve
mukaddese ile münasebete geçmemiz adına bizim için de çok ciddi ehemmiyeti
söz konusudur.

Evet salât u selâm getirip onları hayırla yâd etmek, bir yönüyle bizim için
onlarla bir diyalog ve bir münasebet tesisi mânâsına gelecektir. Çünkü
peygamberler Allah’ın mükerrem ibadıdır. Siz, onları hayırla yâd ettiğiniz,
salât u selâmlarla onlara teveccühte bulunduğunuz takdirde, Cenâb-ı Hakk’ın
size olan teveccühü de çok farklı olur. Zira sizin onlarla olan alâkanız
Allah’tan ötürüdür.

Diğer yandan onların sergüzeşt-i hayatları bizim için mânâ ve mesaj yüklü
bir zenginlikse zaten onlara bu yönüyle medyunuz demektir. Evet, ufkumuzu
aydınlatıyorlarsa, onlar bizim rehberlerimiz demektir. Bu açıdan mutlaka
onlara karşı çok saygılı olmalı, aramızda bir münasebet tesis etmeli ve
yaptığımız salât u selâmlarla âdeta onlarla diz dize gelmeye çalışmalıyız.



1 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/265; İbn Hibbân, es-Sahîh 2/77.
2 İbn Hibbân, es-Sahîh 2/77.
3 Fâtır sûresi, 35/24.
4 Buhârî, ezân 148; Müslim, salât 55.
5 Tirmizî, daavât 129; Nesâî, sehv 46; Dârimî, rikak  58.
6 Ebû Dâvûd, menâsik  96; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/527.



Kalb Selâmeti
ve Aktüel Konular

Soru: “Göz çok geniş bir sahayı gördüğü hâlde, bir kıl onun görmesine
mâni olur.” sözü kalb ve ruh hayatımız için neler ifade etmektedir?
Günümüzde dünyevî meşguliyet ve aktüel mevzuların insanın ufkunu kapatıp
onu, akıbetini düşünemez hâle getirdiği söylenebilir mi? Bu mevzuda dikkat
edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap: Göz, görme alanı çok geniş olan, önündeki hemen her şeyi görebilen,
konumuna göre cihanları müşâhede edebilecek kabiliyette bulunan ilâhî bir
nimettir. Ancak sizin de soruda ifade ettiğiniz gibi onun üzerine bir kıl dahi
konulsa, o çok küçük cisim, gözün görmesine engel teşkil edip onun görme
ufkunu kapatır. Fakat burada bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum:
Esasında göz uzvu üzerinden bir benzetme ile dile getirilen bu tespit, insanın
maddî-mânevî bütün latîfeleri için düşünülebilir. Meselâ insan bazı meseleleri
çok engince mütalaa ederken uygunsuz bir nazar, gayr-ı meşru bir hülya,
kendisine galip gelen bir ruh hâleti onu öyle bir noktaya sürükleyip götürür ki,
insan o esnada başka hiçbir şeyi göremez hâle gelir. Öyle ki cihanlara
sığmayan, dünyayı âdeta bir top gibi kucağına alıp oynayası gelen, o ölçüde onu
tahkir edip küçümseyen insan bir zerrede boğulabilir. Bir bakış, bir duyuşla
künde künde üstüne devrilebilir. Bir hayal, bir tasavvur, bir ruh hâli bütün
benliğini sarar da onu istediği yere çekip sürükleyebilir.

İblis ve Cinnet Hâli
İnsanın bu durumunu anlayabilmek için İblis’in, Hazreti Âdem’e secde emri

aldığı esnada ortaya çıkan ruh hâlini hatırlayabiliriz. Kur’ân-ı Kerim’de
bildirildiği üzere Cenâb-ı Hak Hazreti Âdem’i yarattıktan sonra bütün
meleklere ona secde etmelerini emir buyurur. Meleklerin hepsi Hazreti Âdem’e
secde etmesine rağmen, İblis kendisinin ateşten Âdem Aleyhisselâm’ın ise
topraktan yaratıldığını, dolayısıyla kendisinin ondan daha üstün olduğunu iddia
ederek kibre kapılıp büyüklük taslar ve neticede küfre girer. Ardından da;

َنیِعَمَْجأ ْمُھََّنيِوْغَُأل  َِكتَّزِِعبَف   “İzzetine yemin olsun ki, ben de onların hepsini
baştan çıkaracağım.” der.1

Görüldüğü üzere burada İblis, insanları değişik yollarla saptıracağını ifade
ederken, Allah’ın (celle celâluhu) azamet ve celaline, büyüklük ve ululuğuna
yemin etmektedir. İşte onun bu kasemi, fıtratının bazı şeyleri sezdiği ve Allah’ı



(celle celâluhu) belli bir seviyede bildiğini göstermektedir. Fakat teorik planda
Allah’ı bu ölçüde biliyor olmasına rağmen o, bir noktaya takılıp kalıyor ve
gözünün önündeki bir kıl, apaçık gerçekleri görmesine mâni oluyor. Takılıp
kaldığı o noktayla İblis, kendini kin, nefret, haset, kıskançlık ve bencillik gibi
âfetlere kaptırıyor ve artık o, gözü başka hiçbir şeyi görmez, kulağı başka
hiçbir şey duymaz kör ve sağır bir varlık hâline geliyor.

Şeytanın bu durumunu anlamak için öfkelenmiş, cinnet yaşayan bir insanın o
anki hâlini düşünebilirsiniz. Çünkü bazı insanlar kimi zaman öyle öfkelenir ki,
böyle bir şahsı gördüğünüzde rahatlıkla “Bu insan delirmiş!” diyebilirsiniz.
Hatta onun bir şizofren olduğuna kanaat getirip bir psikiyatriste gitmesi
gerektiğine hükmedebilirsiniz. Böyle bir kişi, kendini kaybetmiş bir hâlde eline
ne geçirirse kaldırır yere çalar, sağa-sola atar, yıkıp devirir, paramparça eder.
O esnada kalkıp: “Kardeşim! Allah seni insan yaratmış, sen zaten çok şefkatli
bir arkadaştın, ben sende daha önce böyle hâller görmezdim.” türünden sözlerle
onu teskin etmeye çalışsanız, söylediklerinizi hiç mi hiç dinlemez; dinlemez ve
eline geçirdiği bir nesneyi tutar size de fırlatır. Çünkü o, bu esnada, öfke ve
nefrete kendini öyle bir kaptırmıştır ki, artık ona kendi mülâhazalarının dışında
bir şeyler anlatmak, bir şeyler dinletebilmek âdeta imkânsız gibidir.

İşte böyle bir şahsın kin ve nefretini alın, onu kat be kat katlayın, hatta Ziya
Gökalp’in ifadesiyle mük’ab hâle getirin ve sonra İblis’in Allah’a karşı geldiği
esnadaki o hâlet-i ruhiyesini bu mukayeseyle anlamaya çalışın.

“İsyan Deryasına Yelken Açmışım”
Şimdi asıl konumuza dönecek olursak, denilebilir ki, her bir insan, İblis’in

içine düşüp helake sürüklendiği bencillik, kibir, haset, kıskançlık gibi esasında
kıl kadar ehemmiyeti bulunmayan ancak encamı itibarıyla ciddi handikapları
netice veren azim tehlikelerle karşı karşıyadır.

Meselâ bir bakarsınız gönlü engin, vicdanı geniş, dünyalara sığmayan, bütün
insanları kucaklayıp Cennet’e götürme arzu ve iştiyakı içinde bulunan bir insan,
bir yerde, kıl kadar ehemmiyeti olmayan bir hususa takılıp kalabiliyor. Meselâ
bir anlık bir boşlukla şehevanî bir hisse yenik düşebiliyor. Çünkü insan,
zihnine gelen bir hayal veya tasavvuru alıp geliştirdiği, az-biraz kurgulayıp
nemalandırdığında hiç farkına varmaksızın öyle sahillere açılır ki, artık onun
geriye dönüşü neredeyse imkânsız hâle gelir. Cevdet isminde, halk diliyle
şiirler yazan bir çocukluk arkadaşım vardı. Onun yazdığı şiirin bir beyti bu hâli
ne de güzel ifade eder. Şöyle derdi o çocukluk arkadaşım: “İsyan deryasına
yelken açmışım/Kenara çıkmaya koymuyor beni.” Evet, mebdei itibarıyla kıl
kadar küçük bir şey, sizi alıp öyle bir yere sürükler ki, bir daha geriye dönme



imkânı bulamayabilirsiniz. O yerleri gören gözünüz de artık hiçbir şeyi
göremez hâle gelebilir.

Latîfe-i Rabbaniye Enginliği ve İnsan
Hâlbuki Cenâb-ı Hak bir hadis-i kudsîde: َالَو ِيئاَم  ـ يِنَع َـس ـ ـِسَو اـَم 

ِنِمْؤُمْلا يِدْبَع  ُبْلَق  يِنَعِسَو  ِْنكٰلَو  يِضَْرأ   “Arz ve sema beni istiap etmez,
almaz. Ben mü’min kulumun kalbine sığarım.”2 buyuruyor. Bildiğiniz gibi
İbrahim Hakkı Hazretleri enfes bir tercümeyle bu mânâyı şöyle
nazımlaştırmıştır: “Sığmam dedi Hak arz u semaya/Kenzen bilindi dil
madeninden.” Evet, arz ve semalara sığmayan Hak Teâlâ, sezilme ve algılanma
şeklinde kenzen insanın kalbinde bilinir. Bu bilinme tecellî ve mir’atiyet
itibarıyladır. Bundan dolayı mevzuu şöyle de ifade edebilirsiniz: Kalbin
Allah’ı duyup hissedişi, O’na ayna olup O’nu anlatması kâinat kitabının O’nu
anlatmasından daha ileri seviyededir. Aynı şekilde kütüphaneler dolusu
kitaplar da kalbin Allah’ı (celle celâluhu) anlatışı gibi anlatamazlar. Kitaplar
ancak kalbin enginliğiyle enginleşip kalbin boyasıyla boyanınca gerçek
ifadelerini bulurlar. Elbette ki burada bahsedilen vücudumuza kan pompalayan
çam kozalağı şeklindeki uzuv değildir. Burada kastedilen sır, hafî veya ahfâ
ufkuyla Allah’ın esmâ ve sıfatlarına bakan ve yerinde latîfe-i rabbaniye veya
fuad diye de isimlendirdiğimiz vicdan mekanizmasını oluşturan dört temel
rükünden biridir.

Şimdi insan bu genişlik ve enginlikte olan, dünyaları içine alsa doymayan
böyle potansiyel bir lütfa mazhar kılınmıştır. Ancak bir de bakıyorsunuz, bu
donanıma sahip insanoğlu kimi zaman hiçbir şey duymayan, hiçbir şey
hissetmeyen, hiçbir şey anlayıp idrak edemeyen tavır ve davranışlar içine
girebiliyor. Evet âdemoğlu, kitapların ihtiva edemediği hakikatleri istiap eden,
onları çok iyi bilip çok iyi algılayacak ve aynı zamanda bütün bunları ifade
edebilecek kabiliyeti haiz bulunan bir kalb taşıdığı hâlde sanki onları hiç
duymamış gibi bir saplantıya kendini kaptırıp hiçbir şey bilmeyen bir varlık
konumuna düşebiliyor.

Kur’ân-ı Kerim değişik yerlerde bu mülâhazaya vurguda bulunur. Meselâ bir
yerde şöyle buyurulur: َنوُرـِصْبُي ٌنُیْعَأ َال  ْمَُھلَو  اـَھِب  َنوُھَقْفَي  ٌبوُلُق َـال  ْمَُھل 

اَھِب َنوُعَمَْـسي  ٌناَذٰا َال  ْمَُھلَو  اَھِب   “Onların kalbleri vardır ama bu kalblerle
idrak etmezler, gözleri vard ır onlarla görmezler, kulakları vardır onlarla
işitmezler.”3 Evet, onların kalbleri, meselelerin önünü-arkasını görüp bir
değerlendirmeye tâbi tutmaya, sonra da buradan yeni hüküm ve yeni terkiplere
ulaşmaya müsait değildir. Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan, bu ve benzeri âyetlerle



bizi böyle bir mecazî körlük, mecazî sağırlık ve mecazî kalbsizlik karşısında
dikkatli ve müteyakkız olmaya çağırmaktadır. Geçici, kıymetsiz, küçük şeylerle
görme ufkumuzu kapatmamamız, iç duyuş ve enginliğimizi daraltmamamız
noktasında ikaz ve tenbihte bulunmaktadır. Çünkü insan, Cenâb-ı Hakk’a açık
durduğu müddetçe çok engin ve geniş bir mahiyete sahip demektir. Evet o, bu
haliyle melekleri bile geride bırakabilir. Merhum Âkif bu hakikati ne güzel
ifade eder:

“Haberdâr olmamışsın kendi zâtından da hâlâ sen,
‘Muhakkar bir vücûdum!’ dersin ey insan, fakat bilsen.
Senin mâhiyyetin hattâ meleklerden de ulvîdir:
Avâlim sende pinhandır, cihanlar sende matvîdir.”
Fahr-i Kâinat Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâmü milelardi vessemâ)

bizim içimizden çıkmış olması bu hakikatin en parlak, en güzel, en muhteşem
delili değil midir? Elbette ki öyledir. Evet O, Âmine Hatun’dan tevellüd etmiş,
Abdullah’tan olmuş, yani anne ve babası nur-u nübüvvetle tenevvür etmemiş
bir insan olarak öyle bir noktaya gelmiştir ki, Süleyman Çelebi “Yürü top
Senin, çevkân Senindir bu gece!” ifadeleriyle bu eşsiz faikiyeti dile getirir.
Çünkü İnsanlığın İftihar Tablosu Miraç’ta öyle bir noktaya ulaşıyor ki, Cibril-i
Emin, “Ben bir adım daha atsam yanarım” diyor. Şayet sübühat-ı vech şuaatı,
sıfat-ı sübhaniye ve esmâ-i ilâhiyeyi de yakıp kül ediyor ve o noktada Zat-ı
Baht’tan başka hiçbir şey kalmıyorsa Cibril-i Emin’in dahi ona tahammül
etmesi mümkün değildir. Fakat işte bu noktada dahi insanlık âlemi olarak İftihar
Vesilemiz, İki Cihan Serveri Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslimât)
yürüyüp yoluna devam ediyor.

Buradan anlıyoruz ki, insan mahiyeti böyle bir seyahate açıktır, böyle bir
hamuleyi taşımaya müsait olarak yaratılmıştır. Evet, o, insanlık emaneti gibi
çok kıymetli bir hamuleyi yüklenip taşıyabilecek ve Halık’ın atiyyelerini
omuzlayabilecek donanım ve kıvamda bir matiyyedir.

İşte insan, mahiyeti bu kadar geniş, engin, güçlü ve Allah’a çok yakın iken,
maalesef çok basit, ehemmiyetsiz heves ve maksatlar için o enginliği daraltıyor,
büzüyor ve kıymetsiz hâle getirebiliyor. Bundan dolayı onun kendisini böyle bir
darlığa hapsedebilecek muhtemel tehlikeler karşısında ömür boyu sürekli
tetikte bulunması gerekir. Evet, insan son nefesine kadar mücadelesini sürdürüp
insan olma çizgisinin altına düşmeme cehd ve gayreti içinde bulunmalıdır. Zira
o, insan olarak üzerinde yürüdüğü hattın altına düştüğü zaman kendisini bir
bilinmezliğe mahkum etmiş demektir.

O hâlde insan, himmetini her zaman âli tutmalı, hep yüksek uçma peşinde



olmalı ve sürekli Allah’a müteveccih yaşama gayreti içinde bulunmalıdır;
bulunmalıdır ki, küçük ve basit şeylere takılıp kalmasın. Eğer her şeye rağmen
gözde bir çapak oluşmuş veya onun üzerine bir kıl konmuşsa onları da hemen
izale etme yoluna gitmelidir. Yani insanın latîfe-i rabbaniyesi, şu veya bu
sebeple bir darlığın mahkumu olabileceği bir yola girmişse, o zaman da derhal
bir “La havle” çekip yeniden Cenâb-ı Hakk’a doğru yürümesini bilmelidir.

Aktüel Mevzular – Dağınık Zihinler
Sualde ayrıca dünyevî meşguliyet ve aktüel mevzuların da bu çerçeve içinde

ele alınıp alınamayacağı soruluyordu. Eğer herhangi bir fayda, maksat
gözetmeksizin gereksiz, boş, abes bir işle meşgul oluyorsak elbette ki bu
durumun da yukarıdaki çerçeve içinde mülâhazaya alınması gerekir. Hatta belki
biz şu andaki konuşmamızda sözü evirip çevirip sohbet-i cânâna getirmiyorsak,
o zaman bizim söylediğimiz her şey bir mânâda dedikodu demektir. Evet,
söylenen sözler, konuşulan mevzular ya bizim Allah’a doğru yürümemiz
istikametinde bir dinamo gibi hızımızı artırmalı, ya insanlığa yararlı olmalı, ya
da milletimize, ülkemize, ülkümüze hizmet etmelidir. Aksi takdirde selahiyet ve
sorumluluğumuzun söz konusu olmadığı, bundan dolayı konuşup durmamızın
hiçbir müspet netice vermeyeceği, herhangi bir fayda sağlamayacağı aktüel
meseleler hakkında –kusura bakmazsanız o tabirle ifade edeceğim– çene çalıp
duruyorsak bu, dedikodudan başka bir şey değildir. Ayrıca bilinmesi gerekir ki
bu tür faydasız ve gereksiz konuşmalar, yapmamız gerekli olan işlere de ciddi
bir mânia teşkil eder. Hiç farkına varmaksızın bu türlü mevzuların içine dalar
ve böylece yapacağımız işleri yapamaz hâle geliriz. Hatta zamanla salim
düşünme imkânını sağlayan hislerimizi felç eder ve bunun sonucunda sağlam ve
sıhhatli muhakeme kabiliyetinden mahrum kalırız.

Zaten bugün biz, kendimizi bir muhasebe ve murakabe süzgecinden geçirsek,
gereksiz ve faydasız konulara im’ân-ı nazar ettiğimizden dolayı, esas
konsantrasyon temin etmemiz gerekli olan önemli ve hayatî mevzulardan
uzaklaştığımızı göreceğiz. Bundan dolayı diyoruz ki, keşke im’ân-ı nazar
etmemiz gerekli olan konulara tam eğilsek, asıl onlar üzerinde yoğunlaşsak. İç
âlemimize ait problemlerimiz varsa asıl onları halletmekle meşgul olsak. Bizi,
potansiyel insan olma hâlinden hakiki insan olma ufkuna taşıyacak alternatif
sistemler geliştirip bunların değerlendirmesini yapsak. Ancak maalesef
genellikle aktüel meselelerle meşgul oluyor ve küçük şeylere takılıp kalıyoruz.
Tabiî bu esnada çok önemli ve hayatî işlerimiz de arada kaynayıp gidiyor.

Eskiden, kalb ve ruh hayatının soluklandığı meclislerde hep “sohbet-i cânan”
der, onun üzerinde durur, onun üzerinde yoğunlaşırlardı. Çünkü bir meseleye ne



kadar konsantre olursanız, o ölçüde size kapı aralanır. Ne kadar Allah’la
münasebete geçerseniz, o kadar teveccühe mazhar olursunuz. Bu disiplin,
sofiler arasında genel ve sabit bir kuraldır. Evet, teveccüh, teveccüh doğurur;
nazar, nazarı netice verir. Bakıyorsanız, bakarlar size günebakanlar gibi. Bu
sebeple tabiatınızın baskı altında bulunduğu anlarda dahi gözünüz bir nigâh-ı
âşinâ ile hep kapı aralığından O’na bakmalıdır.

Cenâb-ı Hak bir kudsî hadiste buyuruyor ki: “Kulum Bana bir karış kadar
yaklaşırsa, Ben ona bir arşın kadar yaklaşırım.. bir arşın kadar yaklaşırsa,
Ben ona bir kulaç kadar yaklaşırım.. Bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak
mukabelede bulunurum.”4 Aslında anlatılan bu hususlar hakikat olmaktan
ziyade birer mecazdır. Fakat Allah (celle celâluhu) şart-ı âdi planında kendi
teveccühünü teveccühümüze, kendi nazarını nazarımıza bağlamış oluyor. Eğer
siz gözünüzü diker, O’nun kapısı eşiğinde hep vefalı bir tavır içinde
bulunursanız, Cenâb-ı Hak bu vefayı tek taraflı olarak sizin aleyhinize bozmaz.
Çünkü O, sonsuz merhamet, sonsuz ilim, sonsuz kudret, sonsuz irade sahibi
Allah’tır.
1 Sâd sûresi, 38/82.
2 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 3/15, 5/212; ed-Deylemî, el-Müsned 3/174.
3 A’râf sûresi, 7/179.
4 Buhâri, tevhid 50; Müslim, zikr 22.



Kalbteki Sevgiyi İfade Yolları
Soru: Resûl-i Ekrem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, meâlen, “Sizden

biri kardeşini seviyorsa, ona sevdiğini söylesin.”1 buyuruyor. Bir mü’minin,
muhabbet duyduğu bir arkadaşına sevgisini bildirmesinin yolları ve esasları
nelerdir?

Cevap: Hadis kaynaklarına bakıldığında bu hadis-i şerifin, arka planını çok
bilemediğimiz bir hâdise münasebetiyle şerefsüdûr olduğu görülür. Şöyle ki,
Fahr-i Kâinat Efendimiz bir şahısla beraberken yanlarından başka bir zat geçer.
Allah Resûlü’nün yanında bulunan sahabî, Habib-i Ekrem Efendimiz’e, “Ey
Allah’ın Resûlü ben şu genci seviyorum.” der. Bunun üzerine aleyhissalâtü
vesselâm Efendimiz, “Peki bunu kendisine haber verdin mi?” diye sorar.
Hayır cevabını alınca, o sahabîye, arkadaşına gidip ona olan sevgisini
bildirmesini tavsiye buyurur.2

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi her ne kadar bu hâdisenin arka planı hakkında
kesin ve net bir malumatımız bulunmasa da, bir ihtimal olarak, o iki şahsın
kendi arasındaki hususi bir durum münasebetiyle böyle bir tavsiyenin
yapıldığını söyleyebiliriz. Çünkü fetanet-i uzma sahibi Peygamber Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) eşya ve hâdiselere mahrutî bir nazarla baktığından
ashab efendilerimizin birbiriyle münasebetlerini çok iyi okuyor, çok iyi
biliyordu. Evet o, arkasında saf bağlayan insanların umumî ahvaline vâkıftı.
Meselâ onların bir saf teşkil ederken topukları, diz kapakları, omuzları
birbirine değecek ölçüde, âdeta bir bünyan-ı marsus gibi, rasin ve mazbut bir
halde bulunup bulunmadıklarına; gelip geçerken birbirlerine karşı bakış
keyfiyetine, yürekten bir selamla veya göz ucuyla bir nigah-ı âşinâ kılarak
“merhaba” deyiş hâllerine varıncaya kadar aralarındaki münasebeti her zaman
öyle doğru okuyor, haklarında vereceği hükümleri öyle yerli yerinde ortaya
koyuyor, öyle isabet buyuruyorlardı ki, daha ötesi olamaz. Evet, bu şekilde
muhataplarını tanıma, bilme ve onlar hakkında tastamam isabet kaydetme ancak
fetanet-i uzma sahibi İki Cihan Serveri’ne has bir keyfiyettir.

Diğer yandan, gökler ötesi âlemlerle sürekli münasebet içinde olan Allah
Resûlü’nün, vahy-i ilâhi vesilesiyle insanların durumundan haberdar olma gibi
aşkın bir yanı söz konusudur. Bu sebeple diyebiliriz ki, Resûl-i Ekrem
Efendimiz ister vahiyle kendisine bildirilmesi neticesinde, isterse aşkın fetanet
ve üstün sezisiyle o iki insan arasında bir problem olduğunu sezmiş ve bu
sebeple onlardan birinin “Ben falanı seviyorum.” demesi karşılığında hiç vakit
fevt etmeden hemen “Git ona sevdiğini söyle!” diye buyurmuş olabilir. Ancak



hâdisenin arka planında bahsettiğimiz tarzda bir ihtimal söz konusu olsa bile
meseleyi umumi olarak ele almada da herhangi bir mahzur olmasa gerek. Yani
sebebin hususiliği, hükmün umumiliğine engel teşkil etmemektedir. Bundan
dolayı diyebiliriz ki, mezkûr hâdise münasebetiyle vârid olan bu hadis-i şerif,
umumî mânâda herkese hitap etmekte ve kardeşine sevgi duyan bir mü’minin,
bu sevgisini o kişiye söylemesini veya bir yolunu bulup bunu ona ihsas etmesini
umumî mânâda tavsiye buyurmaktadır. Zaten inananlar arasındaki kardeşlik ve
tesanüdün tesisi açısından meseleye bakıldığında, Peygamber Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ifade buyurduğu bu hususun, mü’minlerin
birbiriyle kaynaşmaları, birbirine sıcak bir nazarla bakıp güven duymaları,
gönüllerin birbirine ısınması ve suizanna gidecek yolların ta baştan kapanması
adına ne kadar önem arz ettiği anlaşılacaktır.

“Halid, Allah şahit seni çok seviyorum”
Asr-ı Saadet’e bakıldığında, Fahr-i Kâinat Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve

sellem) bu ışıktan düsturunun sahabe-i kiram efendilerimizin hayatlarında çok
önemli bir yer teşkil ettiğini ve bu lâl u güher söz istikametinde nice hâdisenin
vukû bulduğunu görebiliriz. Meselâ Hazreti Ömer (radıyallâhu anh), Yermük
savaşında Hazreti Halid’i azledip huzuruna çağırdığında şu ifadeyle sözüne
başlamıştı: “Ey Halid! Allah şahid seni çok seviyorum.” Hazreti Ömer’in diğer
insanların yanında, bir topluluk içinde Seyyidinâ Hazreti Halid’e bu şekilde bir
hitapla sözüne başlaması, daha sonra söyleyeceklerinin hüsn-ü kabul görmesi
adına çok önemli bir referans olacaktır. Ayrıca azledilişi dolayısıyla Hazreti
Halid’in içinde oluşabilecek muhtemel ukdeleri de ta baştan silip süpürecektir.
O büyük halife sözlerine şöyle devam eder: “Ancak ey Halid! Halk elde edilen
zaferleri senin şahsında buluyor. Ben biliyorum ki, bu zaferleri bize ihsan
eden Allah’tır. Bu sebeple seni görevinden azlediyorum.” 3 Zaten Hazreti
Halid’in akidesi de bu sözlere ters değildir ki, onlara karşı herhangi bir
itirazda bulunsun. Hazreti Ömer bu sözleriyle şirke karşı ilan-ı harp ettiğini
ortaya koyuyor; bunun üzerine Hazreti Halid de hemen onun yanında yerini
alıyordu. İşte Hazreti Ömer’in Hazreti Halid’e olan sevgisini bu şekilde dile
getirmesi ve sözüne böyle bir ifadeyle başlaması daha sonra söylenecek
sözlerin teveccüh görüp hüsnükabulle karşılanması ve vahdet-i ruhiyenin
teessüsü adına çok önemli bir vesile olmuştur.

Mübalağa - Meddahlık ve Natürel Sevgi
Şimdi bir mü’minin, sevgisini kardeşine duyurması, bildirmesi ne kadar

ehemmiyetli ise, bu güzel amel yerine getirilirken samimi ve içten olunması,



sunîliklere girilmemesi, zımnî yalan olan mübalağalara başvurulmaması da o
ölçüde ehemmiyet arz eder. Her hususta olduğu gibi bu mevzuda da yanılmaz ve
yanıltmaz rehberimiz Rehber-i Ekmel Efendimiz’dir (aleyhi elfü elfi salâtin ve
selâm). Çünkü O, duyguda, düşüncede, ibadet ü taatte, insanların birbirlerine
karşı davranışlarında vs. bütün bir hayatı talim etmek için gönderilmiştir. İşte
biz, “Bir kardeşimiz hakkında müspet duygularımızı nasıl ifade edeceğiz, onun
meziyet ve faziletlerini dillendirirken nasıl dillendireceğiz?” Bütün bunları da
yine Efendiler Efendisi’nin o lâl u güher söz ve beyanlarından öğrenmemiz
gerekir. Bu açıdan hadis-i şeriflere bakıldığında sahih kaynaklarda yer alan şu
meşhur vak’ayı hatırlayabiliriz: Bir sahabî efendimiz, Resûl-i Ekrem
Efendimiz’in huzurunda, yüzüne karşı bir arkadaşını medh ü sena etmişti. Bunun
üzerine Allah Resûlü o şahsa, “Arkadaşının boynunu kırdın!” buyurup bu
sözünü üç kez tekrar etti ve ardından da, “Bir kimse kardeşini illa övecekse
bari, ‘Falancayı ben öyle zannediyorum, ancak işin iç yüzünü Allah bilir.
Ben hiç kimseyi Allah’a karşı tezkiye edemem’ desin!” buyurdu.4

Resûl-i Ekrem Efendimiz’in bu ikaz ve tenbihini doğru anlayıp doğru
yorumlamak için biraz önce izah etmeye çalıştığım bir hususu müsaadenizle bir
kez daha dile getirmek istiyorum. O da şudur: İnsanlığın İftihar Tablosu,
muhataplarını âdeta avucunun içi gibi çok iyi bilir, çok iyi okur, çok iyi tanırdı.
Bu hususu yani muhatabı tanıma mevzuunu kanaatimce bir sabite gibi kabul edip
Efendimiz’in beyanlarına hep bu nazarla bakılması gerekir. Çünkü böyle bir
bakış açısı bize, o nurefşân beyanlar hakkında sağlam ve sıhhatli hükümlere
ulaşmada ciddi fayda sağlayacaktır. İşte meseleye bu perspektiften bakıldığında
şunu söyleyebiliriz: Demek ki yüzüne karşı medh ü senada bulunulan zat, henüz
böyle bir medhi kaldırabilecek ruhî seviyeye ulaşmamıştı, böyle bir övgüyü
taşıyabilecek tahammülü yoktu. Bu sebeple bilinmesi gerekir ki, sevme,
sevdiğini duyurup hissettirme başka bir meseledir; meddahların yaptığı gibi
mübalağalara girme, ortalığı Kırkpınar’a çevirecek şekilde etrafa yağ döküp
gezme; “Onun eşi-menendi yok..”, “Bir sengine yekpâre acem mülki fedadır.”
türünden laflar etme tamamen farklı bir meseledir. İkincisi, kardeşinin boynunu
kırmaya matuf ifadelerdir ki memnu olan budur. Hem bu tür ifadeler medh ü
sena edilen zatı baştan çıkardığı/çıkaracağı ve onun uhrevî hayatının mahvına
sebep olacağı gibi, başkalarının gıpta damarını da tahrike vesile olur. Gıpta
mahzursuz görülse de, unutulmaması gerekir ki, gıpta ile haset hemhuduttur. Bu
sebeple gıpta duygusunun tahrik edilmesi tehlikeli bir sahaya kardeşini
sürükleme demektir. Evet, siz birini övdükçe başkalarının içinde ona karşı
çekememezlik ve haset hislerini tetiklemiş ve onun aleyhine pek çok sunî
düşman icat etmiş olursunuz.



Bu sebeple bence mübalağalara girip büyük pâye, büyük unvanlarla
kardeşlerimizi anmak; anıp onları haset ve kıskançlığın hedefi hâline getirmek
yerine, onlara karşı fevkalâde sadakat göstermekle kardeşliğin hakkını vermeye
çalışmamız gerekir. Bu açıdan, zımnî yalan olan mübalağalara girmeden, akıl,
mantık ve kalbin kabul edeceği, ruhanîlerin ve mele-i âlânın sakinlerinin “evet”
diyeceği, dinin ruhuna ve Kur’ân akliliğine uygun bir üslupla muhabbet ve
sevgimizi dile getirip ortaya koymalıyız.

Bu mevzuda neyin doğru neyin eğri olduğunu tefrik ve tespit ise vicdanın
kadirşinas kıstaslarına emanettir. Evet, siz vicdanın hakemliğine başvurduğunuz
takdirde neyin mübalağa ve hilaf-ı vâki beyan olduğunu neyin saf, natürel
sevgiyi ifade ettiğini sezip anlayacaksınız.

Sevgiyi İfadede Değişik Yol ve Vesileler
Dille beyanın dışında, elbette ki sevgiyi ifade etmenin daha başka yolları da

vardır. Meselâ sevdiği kişinin arkasından dua etmek bu yolların en güzel ve en
doğru vasıtalarından biridir. Fahr-i Kâinat Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem): “En süratle
kabule karin olan dua, gaibin gaibe duasıdır.”5 buyuruyor. Bir insanın,
sevdiği bir arkadaşına, onun hiç haberi olmadan gıyabında dua etmesi, hem
sevginin Allah için olduğuna bir delildir, hem de o iki kişi arasında sımsıcak
bir muhabbetin tesisi adına çok önemli bir vesiledir.

Sevgiyi ifadenin önemli bir yolu da, insanın sevdiği zat hakkındaki hüsn-ü
zannını, o zata ulaştırabilecek üçüncü şahısların yanında dile getirmesidir.
Meselâ bir insan, “Ben şimdiye kadar falan kimsenin hiçbir kötülüğüne şahit
olmadım. Hatta bazen belki benden bir kısım kötülükler sadır oldu ama ben
ondan hep iyilik gördüm. O, yaptığım kötülükler karşısında hiçbir zaman
aynıyla mukabelede bulunma gibi bir tavır içerisine girmedi” türünden ifadeler
kullanarak başkaları yanında ona olan güzel duygu ve güzel düşüncelerini dile
getirebilir. Arkadaşının kendisi hakkında söylenen bu tür beyanlardan haberdar
olması o iki kişinin kalbleri arasında sevgi köprülerinin kurulması adına çok
önemli bir vesile olacaktır.

Aynı zamanda bilinmesi gerekir ki, yapılan her bir iyilik de sevgiyi ifade
yollarından biridir. Hiç unutmam arkadaşlardan bir tanesi diğerine şöyle
demişti: “Allah bana bağımdan, bahçemden şu kadar ürün verdi. Eğer
kardeşsek ben bunu seninle bölüşmek istiyorum.” Bu öyle centilmence bir
tavırdır ki, siz elli defa “Ben seni seviyorum kardeşim!” deseniz bu ölçüde
müessir olamazsınız. Elbette ki o şahsın böyle civanmertçe bir tavır



sergilemesi karşısında siz kendinize düşeni yapar ve böyle bir teklifi kabul
edemeyeceğinizi beyan edersiniz. Bu, ayrı bir mesele. Benim burada dikkat
çekmek istediğim nokta, o insanın îsar ruhuyla hareket etmesi ve bunun
neticesinde de bir sevgi selinin karşılıklı olarak kalblere akıp durmasıdır.

Tabiî, îsar hasletini sadece maddî olarak ihsanda bulunma, yemeyip yedirme,
giymeyip giydirme şeklinde anlamamak, onunla sınırlandırmamak gerekir.
Belki yeri geldiğinde kendi hissiyat, görüş, düşünce ve fikirlerimizi bir kenara
koyup kardeşimizin hissiyat, görüş, düşünce ve fikirlerini tercih etmek, kimi
zaman maddî meselelerde fedakârlıkta bulunmaktan daha fazla sevgi bağlarını
güçlendiren önemli vesilelerden biridir. Evet, karşı tarafın düşüncelerine
saygılı olup onları kabul etme, kendi hissiyatımızı kardeşimizin hissiyatı içinde
eritip yok etme öyle bir vasıtadır ki, onunla gönül kapılarını ardına kadar
açabilirsiniz. Meselâ, bir arkadaşınız size, bir konuda bazı tavsiyelerde
bulundu. Siz de bunun üzerine içinizin sesi olarak, “Kardeşim! Allah senden
ebediyen razı olsun! Ben bugüne kadar bu meseleye hiç böyle bakmamıştım.
Ortaya attığın bu fikirler benim hiçbir zaman düşünüp akledemediğim
enginlikte. Bu fikir ve tekliflerin, benim için öyle ufuk açıcı oldu ki, Allah’ın
izniyle ben pek çok problemi bu sırlı anahtarla çözebilirim.” türünden bazı
sözler söylemek suretiyle sevginizi ifade etmiş ve kardeşinizin gönlünü size
karşı muhabbetle lebâleb hâle getirmiş olursunuz.

Gördüğünüz gibi sevgiyi ifade etmenin pek çok yolu vardır. Sözlerinizle,
gıyaben yaptığınız dualarınızla, îsar ruhuyla hareket etmekle gönüllere girebilir
ve bunların hepsini bir yönüyle “seni seviyorum” mülâhazası şeklinde ele
alabilirsiniz.

Ütopik bulabilirsiniz, fakat ben bu noktada durup size bir hissiyatımı ifade
etmek istiyorum. Fakir, öyle arzu ediyorum ki, keşke inanan insanlar
birbirlerini âşık-maşuk münasebeti içinde sevseler. Yani biri Leyla ise diğeri
Mecnun, biri Vamık ise öteki Azra, biri Şirin ise beriki Ferhat, biri Kerem ise
öbürü Aslı olsa. Birbirlerini görmek için âdeta mehâliki iktiham etse yani her
türlü sıkıntı, meşakkat ve tehlikelere karşı göğüs gerip katlansa ve birbirlerinin
arkasından koşturup dursalar. Fakat beşer tabiatının ne tür zaaflardan
mündemiç olduğunu nazar-ı itibara aldığımız zaman, aşk derecesinde böyle bir
sevgi ve alâkanın öyle çok kolay gerçekleştirilemeyeceğini de biliyoruz.

İşte bu noktada yapılması gereken ve mü’mine yakışan tavır, arkadaşlar
arasında yaşanan bir kısım arıza ve problemlere takılıp kalmamak ve yapılan
kötülüklere aynıyla mukabelede bulunmamaktır. Evet, kötülük bile görsek bize
düşen aynıyla mukabelede bulunmak değil, onun arkasından bir iyilik
yapmaktır. Böylece kötülüğü devam ettirebilecek elleri-kolları, iyilik ve



ihsanla bağlamış olacağız. Ayrıca kendimizi kardeşimizin yerine koyup, o,
nelerden hoşlanıyorlarsa, aynı şeylerden bizim de hoşnut olacağımızı düşünmek
yani empati yaparak muhatabımızı anlamaya çalışmak da bu mevzuda çok önem
arz eder. Çünkü siz başkalarına değer atfettikçe, onlar da size değer atfeder.
Böylece değerlerin tedahülü (birbiri içine girmesi), içtimaı gerçekleşir; bu da
kalbler arasında derin bir muhabbet ve kaynaşmaya vesile olur.
1 Tirmizî, zühd 54; Ebû Dâvûd, edeb 122.
2 Ebû Dâvûd, edeb 122; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/140, 150, 156.
3 Bkz.: et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  2/491; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  16/266; İbnü’l-Esîr, el-

Kâmil fi’t-târîh 2/381.
4 Buhârî, şehâdât 16, edeb 54, 95; Müslim, zühd 65.
5 Buhârî, mezâlim 9; Müslim, zikr 88.



Sporda Şiddet
ve İffetli Spor

Soru: Günümüzde spor müsabakalarının özellikle de futbolun kavga ve
şiddete sebep olduğunu görüyoruz. Bu konuda inanan insanlara düşen
vazifeler nelerdir?

Cevap: Tarihi çok eskilere dayanan ve geçmişte bizim kültürümüzde de,
güreş, koşu, cirit gibi değişik dallarıyla icra edilen spor müsabakaları, ne
acıdır ki, günümüzde kin ve nefrete, şiddet ve kavgaya açık bir zeminde
gerçekleştirilmektedir. Evet, günümüzde oyuncular arasında olduğu gibi,
taraftarlar arasında da çok üzücü hâdiselere sebebiyet veriliyor; stadyumlarda
bir kısım odaklar, tahrik unsuru olarak harekete geçip seyircileri provoke
edebiliyorlar.

Değerler Atlasımız ve Spor Müsabakaları
Kanaatimce her türlü içtimaî hastalık ve problemde olduğu gibi, bu önemli

meselenin kalıcı ve köklü çözümü de kendi değerlerimize yönelmemizde ve o
değerler istikametinde oluşan bir terbiye ve ahlâk anlayışıyla insanımızı
yetiştirip eğitmemizde aranmalıdır. Bağırıp çağıran, küfürlü laflar eden
insanların bizim terbiye anlayışımızdan fersah fersah uzak kaldıkları açıktır ve
bu durum aynı zamanda umumi mânâda toplumun çok ciddi bir rehabilitasyona
ihtiyacı olduğunu, iyi bir eğitimden geçmesi gerektiğini gösterir. Eskiden
mektepler, medreseler hem talim hem de terbiye yerleriydi. O mekânlarda
talebelere bir şeyler öğretmenin yanı başında, onlara kendi kültürümüz, kendi
geleneklerimiz ve atalarımızdan tevarüs ettiğimiz değerler de öğretilirdi.
Centilmenlik, insana saygı, nezaket ve rakibi dahi olsa karşısındakine kibarca
muamelede bulunma da işte bu değerlerimiz arasındaydı.

Maalesef şimdi yetişen nesillerin böyle bir talim ve terbiyeden geçtiğini
söylemek oldukça zordur. Bu sebeple, bakıyorsunuz kendi değerlerinden
mahrum o nesil cadde ve sokaklarda saldırgan ve azgın bir hâlde hem kendine
hem çevresine zarar veriyor. Başka bir yerde silahlı bir anarşist hâline gelmiş,
masum insanları öldürme peşinde koşuyor. Bir başka yerde ise değişik
provokasyonlarla insanları tahrik edip polis ve askere saldırı gibi menfur bir
hâdisenin içinde yer alıyor. İşte yüce ve yüksek değerlerden mahrum böyle bir
nesil futbol sahalarına indiğinde de kavga ve kargaşaya sebebiyet veriyor.

Bundan dolayı eğer bu konuda hakikaten kalıcı ve köklü müspet bir netice



almak istiyorsak, o zaman yapılması gereken; bu camiada bulunan insanımızı,
dinimizin yüce ve yüksek insanî değerlerinden haberdar etmek, onları kötülüğü
iyilikle savma ahlâkına çağırmak, insana saygıyı bir ibadet şeklinde kendilerine
benimsetmek, Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i
şeriflerinde ifade buyurduğu gibi bir insanın yüzüne gülmenin bile ibadet
olduğunu1 onlara hatırlatmak, hâsılı onları potansiyel insan olma seviyesinden
hakikî insan olma ufkuna yükseltmektir. Böylece onları, birilerini kasten, iradî
olarak inciten, rencide eden, yaralayan kişiler olmaktan çıkarıp, yoldan geçen
kimselerin ayaklarına batmasın diye yürüdüğü yoldaki dikeni bertaraf eden,
yolcuları rahatsız etmesin diye yoldaki taşı kaldırıp bir kenara atan kimseler
durumuna getirmeye çalışmaktır. Bütün bunlar ahlâk-ı âliye-i İslâmiyede yer
alan dinamiklerdir. Nitekim Buhari ve Müslim’in beraber rivayet ettiği bir
hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm): “İman yetmiş
veya altmış küsur şubeden ibarettir. En faziletlisi, Allah’tan  başka ilâh
yoktur demek; en aşağısı ise, gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan
kaldırmaktır.”2 ifadeleriyle, insanlara rahatsızlık verecek şeylerin bertaraf
edilmesinin imanın bir parçası olduğuna işaret buyurmuşlardır.

Temel disiplinleri bu olan bir dinin mensupları böyle davranır. Ve
unutulmaması gerekir ki, bu tür tavır ve davranışların söz konusu olduğu bir
toplumda da huzur ve asayiş hükümferma olur. Bunun zıddı ise anarşi ve
kargaşadır. Zannediyorum aklı başında ve vicdan sahibi olan hiç kimse toplumu
felakete sürükleyecek böyle bir kargaşa ve kaosu istemez. Eğer bu istenmeyen
bir şeyse, o zaman, toplumun istihalelerden geçerek kendisinden beklenen
kıvama ermesi adına kendi kültürünü ortaya koymaya azmetmiş terbiyeli ve
insana saygılı kimselere büyük iş düştüğünü söyleyebiliriz.

Bu konuda en büyük sorumluluk ve vazife ise işin başında bulunan kimselere
düşmektedir. Meselâ, spordan sorumlu bakan, genel müdür, onların müsteşar
ve danışmanları, ayrıca spor kulüpleri ve onların yönetim kurulları bu işi
sahiplenmeli, bir araya gelip aralarında mutabakata varmalı ve demeliler ki:
“Biz nasıl ki sporculara belli yerler tahsis edip antrenman yaptırıyoruz. Aynı
şekilde bunların eğitimi için de bir zaman ayırmalı, bir yer tahsis etmeliyiz.
Orada bunlara centilmenlik dersi vermeli, gerçek insan olma ufkunu göstermeli
ve sporda kendi inceliğimizi, nezaket ve nezahetimizi temsil ettirmeliyiz.”

Bu noktada durup bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Spordan sorumlu
devlet yetkilileri ve bu işle meşgul olan kulüp yöneticileri yukarıda
bahsettiğimiz çerçevede, bir taraftan ahlâk, terbiye ve insana saygı anlayışını
gönüllerde uyandırırken, diğer taraftan hayatını tamamen kargaşaya bağlamış,
kargaşa felsefesiyle oturup kalkmış, o kültürle yetişmiş, saldırganlık ve şiddet



âdeta tabiatı hâline gelmiş hasta ve huysuz bir kısım kimselere karşı da bazı
tedbirler alabilirler. Zira bu durumdaki insanları mektebe koysanız orada da
kargaşa çıkarır; sınıfı ve okul bahçesini bir kargaşa yuvası hâline getirir,
okumak için ellerine verilen kitapları alıp birbirlerinin kafasına geçirirler.
Araştırma laboratuvarına soksanız, laboratuvardaki aletlerle birbirlerini
darbelerler. Askeriyeye koysanız, silah dipçikleriyle birbirlerini yaralarlar.
Çünkü bunların ruhlarında hâkim olan duygu ve düşünce hep bu istikamettedir.
Bu sebeple spor müsabakalarını organize edenlerle devlet yetkilileri bir araya
gelerek bu huysuz ruhları tespit edip stadyumlardan uzak tutmak suretiyle halkı
tahrik edip galeyana getirecek bir kısım olumsuzlukların ta baştan önüne
geçebilirler.

İnsana Hürmet ve İbadet
Ancak biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi meseleyi temelde çözecek

husus kendi değerlerimizin hayata hayat kılınmasıdır. Bu yapılabildiği takdirde
öyle inanıyorum ki, sporcularımız, bir spor müsabakası centilmence nasıl icra
edilir, insana yakışır bir efendilikle futbol veya voleybol nasıl oynanır bu
konuda dünyaya hüsnümisal olacak bir seviyeye ulaşacaklardır.

Evet, yeter ki biz, ruhunda mündemiç bulunan değerler dünyasına insanımızı
yeniden tevcih edebilelim, insana saygının ibadet olduğunu onun ruhunda bir
kez daha uyarabilelim. Çünkü Cenâb-ı Hak: َمَدٰا ِن  يۤ اَنْمَّرَك بَ ْدـََقلَو   “Biz,
hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık.”3; َناَسْن ِْإلا اَنَْقلَخ  ْدـََقل 

ٍميِوْق َت ِنَـسَْحأ  ِف  يۤ  “İnsanı ahsen-i takvîme mazhar olarak yarattık.”4

âyetleriyle bize, her insanın mükerrem ve ahsen-i takvîm sırrına mazhar olarak
yaratıldığını ifade buyuruyor. Elbette ki, burada insanın şerefli ve mükerrem
yaratılmasından kastedilen sadece onun gözüyle-kaşıyla, burnu, kulağı ve yüz
yapısıyla mükemmel olan maddî yapısı değildir. Bütün bunlar, ahsen-i takvîmin
sadece dışa vuran kalıbıdır. Bu açıdan Cenâb-ı Hakk’ın ahsen-i takvîm dediği
hususun esasen insanın iç donanımıyla, özüyle ilgili olduğunun bilinmesi
gerekir. Yani burada insanın, potansiyel itibarıyla, kimi zaman melekleri bile
geride bırakabilecek bir kıvam ve derinliğe sahip bulunduğu kastedilmektedir.
Zaten İnsanlığın İftihar Tablosu’nun şahsında o büyüklüğü, o rif’at ve o nimeti
apaçık bir şekilde görmemiz mümkündür.

Öyleyse bizim gayemiz mahiyetimizde mündemiç olan bu derinliği ortaya
koyma ve her fırsatta bunu ifade etme olmalıdır. Mektep sıralarında talebelik
yapıyorsak bu derinliği ifade etmeli, hocalık yapıyorsak bu enginliği talebelerin
ruhuna üflemeli ve aynı şekilde eğer bir spor müsabakasındaysak o derinlik ve



inceliği ortaya koymalı ve böylece her alanda kendimizi ifade etmeye
çalışmalıyız. Burada kendimizi anlatma derken, kastedilen, insanın yaratılış
itibarıyla bir ayna olduğu hususudur. Çünkü bir anonimde denildiği gibi:
“Mir’at-ı Muhammed’den Allah görünür daim.” Evet esasen insan bir
aynadır. İnsanda mütecellî olan ise, Allah’tır. İnsanda sıfat-ı Rahmân
mütecellîdir, ilâhî ahlâk mündemiçtir. Biz her yerde Allah’ı hatırlatma ve O’nu
aksettiren parlak, şeffaf birer ayna olma durumundayız. Ne voleybol alanı, ne
futbol alanı ne de diğer spor sahaları bundan müstesna değildir. Bu sebeple bir
Müslüman nerede bulunursa bulunsun, çevresindeki insanlar tarafından “İşte
insan dediğin ancak böyle olur.” denilecek ölçüde, her yerde parmakla
gösterilmelidir.

Yumruk ve Gül
Bakınız çok vahşi, âdetlerinde mutaassıp, bir bardak suda fırtınalar koparan,

kendi çocuklarını öldürecek kadar kalb kasvetine sahip bulunan, yapmadıkları
şenaat ve denaet kalmayan cahiliye insanları, Allah Resûlü’nün (aleyhissalâtü
vesselâm) talim ve terbiyesi, Kur’ân’ın ruhuyla karıncaya bile basmayan birer
insan hâline gelmişlerdir. Çünkü Resûl-i Ekrem Efendimiz:

اوُنِسَْحأَف ْمُتَْلت  اَذِإَف قَ ٍءْيَش ؛ ِّلُك  َىلَع  َناَسْحِْإلا  ََبت  ّللا كَ َهٰ َِّنإ 

ْحِر ُ يْلَو َُهتَرْفَش  ْمُك  ُ دََحأ َّدِحُیْلَو  َحْب  ّ َ ذلا اوُنِسَْحأَف  ْمُتْح  َ بَذ اَِذإَو  ََةلْتِقْلا ،

ُهَتَحِیبَذ

“Allah Teâlâ  hazretleri, her şeyde iyiliği emretmiştir; öyle ise  öldürürken
(ölümü hak etmiş kimseleri) ihsan duygusu ile öldürün! (Bir hayvanı)
boğazlarken ihsan hissi ile boğazlayın (yani) bıçağınızı iyi bileyin ve
keseceğiniz hayvanınızı rahat ettirin!”5 buyurarak savaşma mecburiyetinde
kalan; dini, toprağı, ırzı, namusu, istikbal ve hürriyeti için mücadele etme
zorunluluğunda bulunan Müslümanları, harp meydanında, savaşın kızıştığı
esnada dahi ihsan şuuruyla davranmaya çağırmış ve öldürmek için gelen ölümü
hak etmiş hasma bile vahşice davranmadan, müsle yapmadan, işkenceden
kaçınarak bu vazifenin yerine getirilmesini emretmiştir. Hadis-i şerifin
devamında ise, hayvan boğazlarken dahi ihsan şuuru içinde davranılması telkin
ediliyor. Meselâ bıçağın iyi bir şekilde bilenmesi neticesinde, hayvanın
herhangi bir eziyet görmeden kesilmesi tavsiye ediliyor. Bütün bunlar bir
Müslümanın kendi karakterini, şefkat ve merhametini ortaya koyması ve her
işinde iyilik duygusuyla hareket etmesi gerekliliğini göstermesi açısından çok
önemlidir.



İşte böyle bir dinin sâlikleri her yerde, her platformda bunu ortaya
koymalıdırlar. Bu açıdan bizim sporcumuz, gerekirse yumrukla üzerine gelen
rakibine dahi gül uzatmasını bilmelidir. Böyle bir davranış rakibi de
yumuşatacak ve onun oyununu bozacaktır. Çünkü insan hasmının yüzüne
güldüğünde, onun adaveti birdenbire muhabbet ve şefkate inkılap ediverir.
Onun düşmanca duygularını insanî duygulara çevirmek bir başarıdır, bir
zaferdir. Günümüzde bu yüksek duyguyu temsil edebilecek yüksek karakterli
insanlara ihtiyaç vardır. Esasen cibilliyetimiz buna açıktır. Cibilliyet, karaktere
nüvelik teşkil eden insandaki tabiî yapıdır. Önemli olan cibilliyetimizde
bulunan bu duyguları işleye işleye, temrin yapa yapa tabiatımızın bir derinliği
hâline getirmeye çalışmaktır.

Hâsılı, senelerce medeni milletlere medeniyet muallimliği yapmış, onların
sinelerine taht kurmuş, hakkaniyet ve adaletiyle kendini kabul ettirmiş
milletimizin sporcuları da sporda hüsnümisal olmalıdırlar. Biz sporun da
iffetlisini temsil etmeliyiz. Bizde doping görülmemeli, oyunumuzda hileye
rastlanmamalı, kasdî-iradî hiçbir faul olmamalı, her şeyi namuslu olarak ortaya
koymalı ve dünyaya her şeyde namusun olabileceğini göstermeliyiz.
1 Tirmizî, birr 36; el-Bezzâr, el-Müsned 9/458.
2 Buhârî, îmân 3; Müslim, îmân 57.
3 İsrâ sûresi, 17/70.
4 Tîn sûresi, 95/4.
5 Müslim, sayd 57; Tirmizî, diyât 14; Ebû Dâvûd, edâhî 12.



Kıvam ve Kardeşlik
Soru: Cenâb-ı Hakk’a şükürler olsun ki, insanımız hem yurt içinde hem

yurt dışında pek çok hayırlı işe vesile olmaktadır. Fakat kimi zaman fertler
arasındaki beklenmedik bazı tavır ve davranışlar kardeşlik duygusunu
yaralıyor ve hüsnüzanların sönmesine sebep oluyor. Bu durum bir kıvam
probleminden mi kaynaklanmaktadır, bu  konuda kıvamı yakalama ve koruma
adına neler tavsiye edersiniz?

Cevap: Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ümmet-i
Muhammed’in kökten ve toptan yok edilmemesi, umumi bir kıtlığa maruz
kalmaması ve çoğunu helak edecek bir düşmanın onlara musallat kılınmaması
için Cenâb-ı Hakk’a dua dua yalvarmış ve Allah (celle celâluhu), Efendimiz
aleyhissalâtü vesselâm’ın bu duasını kabul buyurmuştur. Buna göre bu ümmet
umumi bir helaka uğramayacağı gibi, mütemadî olarak başkalarının hâkimiyeti
altında da kalmayacaktır. Ancak Efendimiz, bu ümmetin kendi arasında
birbirleriyle vuruşmamaları, birbirlerine düşmemeleri için yapmış olduğu
duasının Cenâb-ı Hak tarafından kabul buyurulmadığını ifade etmiştir.1

Bu son talebin kabul edilmeyiş hikmetiyle alâkalı şu husus dile getirebilir:
Bu mesele, insanların kendi iradeleriyle çözecekleri bir husustur. Zira insan
akıl ve şuur sahibi bir varlıktır. Kendi iradesi işin içinde olmadan sürü gibi
güdülmek, bir yere toplanmak, ağaçlar gibi üst üste yığılıp bir arada bulunmak
insan haysiyet ve şerefine terstir. Bunun yerine insanın, iradesinin hakkını
vererek bir arada yaşayabilme ve başkalarıyla beraberlik tesis edebilme
yollarını araştırması gerekir.

“Bazınızı Bazınızla İmtihan Edeceğiz”
Zaten Cenâb-ı Hak ilahî kelamında farklı âyet-i kerimelerde tekrar tekrar

insanların birbiriyle imtihan edileceğini ifade buyurarak ümmet-i
Muhammed’in maruz kalabileceği bu azim fitne hususunda bizi ikaz
etmektedir.2 Evet, Allah (celle celâluhu) bizi pek çok şeyle imtihan etmektedir.
Bazen hastalıklarla, bazen musibetlerle, bazen ibadet ü taatle, bazen de
günahlarla yani günahlara karşı bize verdiği zaaflarla imtihan ediyor. İnsan bu
imtihanların hangisinde muvaffak olursa, o sahada imtihanı kazanmış demektir.

İşte bu imtihanlardan biri de bazımızın bazımızla imtihan edilmesidir. Allah
insan nevinde değişik neviler yaratmıştır. İnsanlardan her bir fert başlı başına
bir nev gibidir. Herkesin mizaç ve huyu farklıdır. Kimse kimseye benzemez.
Allah insanları bu şekilde farklı farklı yaratmakla, esma-i ilâhiye ve sıfat-ı



sübhaniyesinin cilvelerini gösteriyor. Ve aynı zamanda bununla bizi imtihan
ediyor ve imtihanda başarılı olanlara mükâfat vaad ediyor. Yani senin huyun
onun huyuna uymadığı gibi, onun huyu da sana uymayacak. Sen ayrı bir
meşrebin çocuğu, o ayrı bir mizacın çocuğu, öbürü de yine ayrı bir mezağın
çocuğu olacak. Ancak aranızdaki bütün bu farklılıklara rağmen, birlik ve
beraberlik tesis edebilmenin, beraber yaşayabilmenin yollarını arayacaksınız.

Üstad Hazretleri ihlâsı anlattığı bir bahiste talebelerinden birisine, “Falanın
yazısı senin yazından daha güzel.”3 diyerek bir talebesinin faziletini ortaya
koyuyor. İşte bu da bir imtihandır. Söze muhatap olan şahıs bu durum karşısında
memnuniyetini izhar ediyor. Üstad Hazretleri bakıyor ki, o kişi bunu kalbinden
söylüyor. Hazreti Pir ihlâs adına böyle bir tavrı çok önemli buluyor. Belki
herkes böyle bir durum karşısında kalbinde aynı memnuniyeti duymayabilir,
böyle bir gönül safveti herkesten beklenmeyebilir. Ancak tavır ve
davranışlarımızı kontrol etmek bizim elimizdedir.

Diğer yandan hiçbir zaman unutulmaması gerekir ki, bazı huyları kötü olan
bir insan, “mutlak kötü insan” demek değildir. Hususiyle namaz kılan, oruç
tutan bir insana kötü derseniz, siz kendi kötülüğünüzü, kendi çarpık bakış
açınızı ortaya koymuş olursunuz. Evet, siz Allah’a, Peygambere, haşr ü neşre
iman eden bir kimseye kötü derseniz, kendiniz kötü bir sürece girmişsiniz
demektir. Bir arkadaşınızın bir kötülüğüne maruz kalabilirsiniz. Aranızda
hırgür çıkabilir. Ancak burada yapılması gereken ona hemen kötü damgası
yapıştırmak değil, bir yolunu bulup aradaki kırgınlığı gidermektir. Çünkü fertler
arasında oluşan kırgınlıktan sonra ilk defa özür dileyip “Kusura bakma
kardeşim, hakkını helal et!” diyen kimse o işin kahramanı sayılır. Bir hadis-i
şerifte Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu hususa işaret eder
ve birbirine küsen iki kişiden hayırlı olanın, önce selâm veren olduğunu ifade
buyurur.4 Bu hususta Kur’ân’ın fermanı ise şu şekildedir; يِوَتَْـست وََال 

ُهَنَْیبَو ََك  نَْیب يِذَّلا  اَذِإـَف   ُ نَـسَْحأ َيِھ  يِتَّلِاب   ْ عَفْدا ُةـَّئِیَّسلا  َالَو  َُة  نَسَحْلا
میِمَح ٌِّيلَو  ُهََّنأـَك   ٌ ةَواَدَع  “İyilikle kötülük bir olmaz. O hâlde sen kötülüğü

en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. Bir de bakarsın ki seninle kendisi
arasında düşmanlık olan kişi candan, sıcak bir dost oluvermiş!”5

Kudsî Beyanlara Rağmen
Bütün bu kudsî nasihat ve ikazlara rağmen, bu mevzuda gösterilen zaaf ve

boşlukların, zaman zaman beni ciddi mânâda sarstığını, derin bir üzüntü ve
ızdıraba gark ettiğini ifade etmeliyim. Zira bakıyorsunuz sohbet meclislerine
giden, imanı anlatan eserleri müzakere eden iki insan, kalkıp birbiriyle



didişiyor, birbiriyle uğraşıyor. Demek ki, onlar, küfür ve dalâlet zihniyetinin
inanan insanlar üzerine nasıl bir kin ve nefretle yürüdüğünü
görmüyor/göremiyor; düşmanlığa kilitlenmiş hasım bir anlayışın kurmuş olduğu
planların, yapılan bütün bu hayırlı işlere mâni olabileceğini idrak edemiyorlar.
Allah aşkına, eğer bunlar küçük meselelerse, o zaman büyük olan mesele
nedir? Onur ve gururumuzun bir yerde hesaba katılmamış olması mı? Yoksa
biz, Allah ve Resûlü’nün inkâr edilmesini önemli görmüyor da, aleyhimizde
söylenilen bir lafa takılıp kalıyor, onu mu daha ehemmiyetli görüyoruz?!

O zaman gelin neye, ne ölçüde değer verdiğimize bir bakalım. Hangi küçük
hadiseleri hiç yoktan yere gözümüzde büyütüp bir heyûla hâline getirdiğimizi
ve bunun karşısında hangi büyük meseleleri gözümüzde küçük bir mevzu hâline
getiriverdiğimizi insafla müşâhede edelim. Allah bize akıl vermiş. Daha da
ötesinde iman ve iz’an nasip buyurmuş. Bu sebeple gelin arada bunca fasl-ı
müşterek varken nasıl oluyor da birbirimize düşüyoruz, oturup bunun bir
değerlendirmesini yapalım. Uhuvvet Risalesi’nde denildiği gibi, Hâlıkımız bir,
Mâlikimiz bir, Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, dinimiz bir, kıblemiz bir bir..
bir bir, bine kadar bir bir.. sonra vatan bir, mefkûre bir, aynı yolun yolcusu
olma bir.. bir bir, yüze kadar bir bir. Şimdi bu “bir birler” hep bir ve beraber
olmayı gerektirdiği hâlde sinek kanadı kadar önemsiz meseleler için niçin ve
nasıl birbirimize düşüyoruz, durup düşünmemiz gerekmez mi?6 “Sinek kanadı
kadar ehemmiyetsiz meseleler.” dedik. Evet, Meselâ birisi kalkmış bana
“Aşağılık mahluk!” demiş, küfretmiş, hakaretlerde bulunmuş. Bu durum bana
aynıyla mukabelede bulunma hakkını vermez. Çünkü zulme zulümle karşılık
vermeyi Hazreti Üstad, “Mukabeleyi bilmisil kaide-i zalimanesi” olarak ifade
ediyor.7

Hem, ا َهْنِم ُرِفاـَكْلا  َبِرَش  اَم  ٍةـَضوَُعب  َحاـَنَج  ِه  ّٰللا َدْـنِع  اَیْنُّدـلا  َِتن  ِزُو َْول 
ٍءاَم َةَـعْرُج   Dünyanın, Cenâb-ı Hakk’ın yanında bir sinek kanadı kadar

kıymeti olsaydı kâfir ondan bir yudum su içemezdi.”8 buyrulmuyor mu?
Demek ki dünyanın, o kadar kıymeti yok ki kâfir su içebiliyor. Şimdi eğer bütün
dünya böyle ise, dünyaya ait bir kısım kırık dökük, paramparça işlerin ne
ehemmiyeti olabilir ki, inanan bir insan bunlardan dolayı kan kardeşinden daha
ileri olan can kardeşine, mefkûre ve yol arkadaşına karşı tavır alabiliyor. Allah
aşkına siz söyleyin, mantıkla telif edilir yanı var mı bu meselenin?

Ve yine hatırlayacaksınız Uhuvvet Risalesi’nde Üstad Hazretleri, Hâfız-ı
Şirazî’den “Dünya öyle bir metâ değil ki bir nizâa değsin.”9 ifadesini
naklediyor. Zannediyorum hiçbirimiz “Bu zat, bu sözüyle mübalağa yapıyor.”
diye içimizden geçirmemişizdir. Demek doğru konuşuyor, hakikati ifade ediyor.



Pekâlâ biz, o gerçeği, o doğruyu hayatımıza ne kadar yansıtıyoruz?
İşte bütün bunları düşününce “O hâlde ne güne okuyoruz bu kitapları.. ne

diye Kur’ân ve Sünnetle meşgul oluyor, ne diye Nurlarla iştigal ediyoruz..
neden sorular soruyor, bizi Müslümanlığın en uç noktalarına götürebilecek
teferruata dair bir kısım konuların tahlil ve analizini istiyoruz ki?” diye
sormadan edemiyorum kendi kendime. Evet, işimize yaramayacak, bize bir şey
ifade etmeyecekse, kemalat-ı insaniye adına elimizden tutup bizi Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm’a ulaştırmayacaksa niçin zamanımızı israf ediyor, neden
gevezelik yapıyoruz ki!..

Bîzarım Birbirini Affetmeyen Kardeşlerden
Demek bir yerde bizim de ciddi bir rehabilitasyona, kendi insanlığımızı

düşünüp onu yeniden gözden geçirmemize ihtiyacımız var.
Kanaatimce hepimiz için geçerli bir husus bu. Zira çok küçük şeyleri

büyütüyor, basit, dil ucuyla dahi olsa hemen gıybetlere giriveriyoruz. Böylece
zihinler gıybet mülâhazasıyla kirletiliyor; gönüllerin aydınlık çehresine gıybet
ziftleri akıtılıyor.

Bakın, bu mevzuda, hesabını veremem korkusuyla dikkat etmeye çalıştığım
bir hususu size nakledeyim. Diyelim ki burada bir arkadaşımız oturuyorken
kalkıp dışarıya çıktı. Ben de onun gıyabında “Galiba ara sıra uykusu geliyor.
Ben görmeyeyim diye kalkıp aşağıya indi.” şeklinde bir mülâhazaya girmiş
veya bu mazmunu işmam eden bir laf ağzımdan kaçırıvermişsem, o arkadaş bu
sözümü duyduğunda rencide olabileceğinden, karşılaşır karşılaşmaz ona ilk
sözüm, “Hakkınızı helal edin.” olmuştur. Çünkü gıybet büyük bir günahtır. Bir
hadis-i şerifte geçtiği üzere, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem); “Gıybet zinadan daha şiddetlidir.” buyuruyor. “Bu, nasıl olur diye
sorulduğunda ise şu cevabı veriyor: “Kişi zina edip tevbe eder de (bir daha
yapmazsa), Allah Teâlâ onun tevbesini kabul buyurur. Fakat , gıybet eden,
gıybet edilen tarafından affedilmedikçe, o günahı bağışlanmaz.”10 Demek ki
gıybetin öyle nevi vardır ki, zinadan daha şiddetlidir. Meselâ ilim sahibi,
insanların hüsnü zan besleyip arkasından gittiği büyük bir zat hakkında bu
şekilde konuşmak büyük bir günahtır. Çünkü böyle bir zatın gıybeti, arkasında
olan bütün insanların hakkına girme gibi altından kalkılamayacak azim bir
günahı netice verebilir. Evet, mesele işte bu ölçüde naziktir. Ancak eğer
temelde biz, Allah Teâlâ’nın büyük gördüklerini büyük görüp büyük kabul
etmiyorsak neticede nice küçük mevzular gelip bu büyük meselelerin yerini
alacaktır/almaktadır.



Demek iman noktasında ciddi bir kıvam problemimiz var bizim. Sosyal
alanda olduğu gibi ferdî planda da iman esaslarına dair boşluklarımız söz
konusu. Evet, demek ki Allah’ın hâzır ve nâzır olduğuna, O’nun hatırının her
hatıra tercih edilmesi gerektiğine ve her şeyin hesabının öbür âlemde
görüleceğine kâmil mânâda inanamıyoruz.

Hâsılı, dertliyim, üzgünüm, bîzarım bu mevzuda bize yakışmayan tavır ve
davranışlardan, ortaya konan zaaf ve boşluklardan. Evet, bîzarım birbirini
affetmeyen kardeşlerden.. bîzarım kusur gören, kusur araştıran arkadaşlardan..
bîzarım “Kiramen Katibîn” gibi günahları yazanlardan.. bîzarım kardeşinin hata
ve kusurlarını kaydedip durduğu hâlde sevaplarını görmezlikten gelenlerden…

Şunu da ifade edeyim ki, bütün bunları, kendi heva u hevesime göre değil,
sizin de saygı duyduğunuz kaynaklara bağlı olarak dile getirmeye çalıştım. Bu
sebeple diyebilirim ki, eğer bu söylenenlere gerçekten inanıyorsak, o zaman
gelin, kardeşliği zedeleyecek her türlü duygu ve düşüncenin rüyalarımıza dahi
girmesine fırsat vermeyelim. İnanıyorsak, kötülük yapanın bile elini öpmesini
bilelim; bize sırtını döneni dahi kucaklama yolları araştıralım. Evet, eğer
inanıyorsak, Mevlâna gibi hareket edip dövene elsiz, sövene dilsiz davranma
düsturunu hayatımıza hayat kılalım.
1 Müslim, fiten 19-20; Tirmizî, fiten 14.
2 En’âm sûresi, 6/53.
3 Bediüzzaman, Barla Lâhikası s.119.
4 Buhârî, edeb 62, isti’zân 9; Müslim, birr 25.
5 Fussilet sûresi, 41/34.
6 Bediüzzaman, Mektubat s.298 (Yirmi İkinci Mektub, Birinci Mebhas, İkinci Vecih).
7 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.415 (Denizli Hayatı); Şualar s.283 (On İkinci Şua).
8 Bkz.: Tirmizî, zühd 13; İbn Mâce, zühd 3.
9 Bediüzzaman, Mektubat s.302 (Yirmi İkinci Mektub, Birinci Mebhas, Dördüncü Vecih).
10 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/348; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 5/306.



Hüdâ ve Hevâ
Soru: İstek ve arzularımızın hüdâ eksenli mi yoksa hevâ u heves kaynaklı

mı olduğunu nasıl tespit edebiliriz? Bu mevzuda dikkat edilmesi gereken
hususlar nelerdir?

Cevap: İnsanın, Hak yolunda bulunurken dahi hiç farkına varmaksızın hüdâyı
bırakıp kendi hevâ u hevesinin peşine takılıp gitmesi her zaman için ihtimal
dahilindedir. Bu sebeple hüdâ-hevâ ayrımı üzerinde hassasiyetle durulması
gereken bir konudur.

Hevâyı hüdâdan tefrik etmenin iki yolu vardır. Bunlardan birisi zahirî
yoldur. Burada insan, dinin açık emir ve yasaklarını göz önünde bulundurarak
neyin hevâ, neyin hüdâ olduğunu görüp anlayabilir. Meselâ insanın, temel kaide
ve disiplinler çerçevesinde, din-i mübîn-i İslâm’ı, vaz’ediliş esaslarına uygun
olarak anlama cehd ve gayreti içinde bulunması hüdâdır. Fakat insanın,
usulüddini, fıkıh metodolojisini göz ardı edip kendince vaz’etttiği kuralları esas
alarak dini yorumlamaya kalkışması hevâdır. Dinin temel kaide ve prensiplere
uygun olmayan bu kuralların pozitif bilimlerin bir gereği gibi takdim edilmesi
ya da tecdit veya reform adı altında yeniliğin bir icabıymış gibi sunulması,
onları, hevâ ve heves mahsulü olmaktan çıkarmaz.

İbadet Yolunda Hevâ Tuzakları
Dini anlama tarzında olduğu gibi, ibadet hayatında da insan, hüdâ yerine

hevâsının peşine takılıp sürüklenebilir. Meselâ bir insan namaz ibadetini
kusursuz denecek ölçüde mükemmel bir şekilde yerine getirse, ancak eda ettiği
bu namazı “Allahım ben namazımı eda ettim, kullukta bulundum. Bana bir oğlan
evlat nasip et!” gibi bir karşılığa bağlasa, o insan Allah’a ibadet ediyorken
hevâsının peşinde gidiyor demektir. Yanlış anlaşılmasın, elbette ki insan,
dualarında, arzu ve isteklerini Cenâb-ı Hak’tan ister. Biz, bir sahabî anlayışıyla
kaybolan ayakkabımızın bağını bile Allah’tan talep ederiz. Ancak asla
unutulmamalıdır ki, bir insanın her şeyi Allah’tan istemesi başkadır;
ibadetlerini, içindeki bir kısım hesaplara bina ederek âdeta kendi isteklerinin
gerçekleşmesi maksat ve niyetiyle ibadet yapıyor olması ise tamamen başkadır.
Çünkü ibadetler, Allah rızasından başka hiçbir şey üzerine bina edilemez. Aksi
durum insanın, çizgi dışına çıkması ve –hafizanallah– Allah’a kulluk yolunda
gözüktüğü halde, Allah’a değil de, hevâ u hevesine kulluk yapması mânâsına
gelir.

Bundan dolayıdır ki, ehlullah, ibadetlerin cenneti kazanma veya



cehennemden azat olmaya bile bağlanamayacağını söylemişlerdir. Evet, Cennet
arzusuyla Allah’a kulluk yapma mahzurlu görülmüş ve bu tür kimselere
Cennet’in kulu, Cennet’in boynu tasmalı kölesi denmiştir. Aynı şekilde
Cehennem endişesiyle Allah’a kulluk yapan kimseler de Cehennem’in kulu
olarak görülmüş ve netice itibarıyla Allah’a kulluğun sadece Allah rızasına
bağlanması gerektiği ifade edilmiştir.

Üstad Hazretleri’nin mesleğinde insan tabiatını inkâr etmeme bir esas
olduğundan, eserlerde, zevk-i ruhaniye kapı aralandığını görüyoruz. Meselâ
hatırlanacağı üzere Yirminci Mektup’ta, önce iman-ı billâh zikredilmiş, sonra
marifetullah, daha sonra muhabbetullah ve ardından da zevk-i ruhanî
denilmiştir.1 Ancak burada bir hususun gözden kaçırılmaması gerekir. O da
şudur: Eğer bu silsilede nazara verilen lezzet-i ruhaniye, ibadet neticesinde ve
talep edilmeksizin ortaya çıkan bir zevk-i ruhaniyse, onda bir mahzur olmasa
gerek. Fakat ibadet ü taat, zevk-i ruhaniye ulaşmaya bağlanmışsa, orada yine
hevâ u hevese uyulmuş demektir. Çünkü hiç kimse Allah karşısında alacaklı
değildir. Bizler ömür boyu başımızı secdeden kaldırmadan ibadetle meşgul
olsak yine alacaklı konumunda olamayız. Çünkü biz zaten, Allah’ın ihsan
buyurduğu sayısız nimetlerle alacağımızı tâ baştan almışız. Üstad Hazretleri’nin
enfes ifadeleri içinde: “Ubûdiyet mukaddeme-i mükâfat-ı lâhika değil, belki
netice-i nimet-i sâbıkadır.”2 Meselâ vücudumuzdaki her bir organımız
Allah’ın büyük bir nimetidir. Bir düşünün; bir dudağınız olmasa belki yine
konuşabilirsiniz. Ancak böyle bir durumda olsanız ve imkânınız da bulunsa,
size bir dudağı bir milyar dolara verseler alır mısınız, almaz mısınız? Bence
sahip olduğumuz nimetlerin gerçek fiyatı işte budur. Kısasta ortaya konan diyet
miktarını, onun gerçek bedeli olarak anlamamak gerekir. Çünkü kısastaki diyet
miktarı, tecziye mülâhazasıyla ortaya konmuştur. Yani diyetle, zarar veren
tarafı cezalandırma, mağdur tarafı da memnun etme esas alınmıştır. Yoksa
ortaya konan diyet miktarı insanın o uzvunun gerçek kıymetini ifade
etmemektedir.

Cenâb-ı Hakk’ın ahirette ihsan edeceği nimetlere gelince onların Allah’ın
fazlından olduğu muhakkaktır. Buhari’de geçen bir hadis-i şerifte Peygamber
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) sahabeye “Unutmayın ki yaptığı amel,
sizden hiç kimseye, Cennet’i kazandırmayacaktır.”  buyurmuştur. Sahabe
efendilerimiz; “Siz de mi ey Allah’ın Resûlü?” diye sorduklarında Peygamber
Efendimiz: ٍةَمْحَرَو ٍلْضَفِب   ُ هْنِم ّللا  ُهٰ ِينَدَّمَغ  َ تَي َْنأ  َِّالإ  َاَنأ  Allah (celle“ وََال 
celaluhu) fazl u rahmetiyle muamelede bulunmazsa, evet, ben de!”3 şeklinde
cevap vermiştir Efendiler Efendisi’nin mübarek beyanlarından açıkça



anlaşılacağı üzere biz ancak Cenâb-ı Hakk’ın fazl u rahmetiyle sarıp
sarmalanır, sıyanet edilirsek Cennet’e girebiliriz.

O zaman diyebiliriz ki, Resûl-i Ekrem Efendimiz Cennet’e girmeyi Allah’ın
fazlına bağladığına göre bizler de kulluğumuzu Allah’ın rızası dışında hiçbir
şeye dayandırmamalıyız. Evet, kulluğumuzu ne zevk-i ruhaniye, ne Cennet’e
girmeye ne de cehennemden tevakkiye bağlamamamız gerekir. Allah deyip
oturmalı, Allah deyip kalkmalı, Allah deyip yatmalı ve böylece hevâ u hevesten
uzak kalmaya çalışmalıyız.

İslâm’ın temel prensiplerini çok iyi bilen bir kimse, zannediyorum
mülâhazalarını işte bu bakış açısına göre ayarlayabilir. Yani o bilir ki, Allah,
Allah olduğu için Mâbud-u Mutlak’tır, dolayısıyla kulluk sadece O’na yapılır.
Evet, bu mülâhazadaki bir insan şöyle düşünecektir: “Ben O’nun kuluyum.
Benim kul olmam, O’nun da Mâbud-u Mutlak olması benim O’nun karşında el
pençe divan durmam için yeter bir sebeptir. O’na kullukta bulunmak için başka
bir sebep aramaya gerek yoktur.”

Gizli Ajandalar, Beklenmedik Hesaplar
Buraya kadar anlatılanlar hüdâ-hevâ temyizinde dinin sarih nasslarının söz

konusu olduğu veyahut amel ve davranışların zâhirine göre kanaat belirtmenin
mümkün olduğu hususlarla alâkalıydı. Ancak bazı durumlar vardır ki, orada
hüküm ferdin kendi vicdanına kalmıştır. O noktada açık ve net bir şey söylemek
oldukça zordur.

Meselâ siz, temel disiplinler açısından meseleye bakıp falan kişinin Allah’a
kulluk yaparken kulluğuna hiçbir şey karıştırmadığı gibi bir sonuca varır ve ona
göre muamelede bulunursunuz. Hâlbuki o şahsın içinde bin bir türlü arzu ve
hevesler dönüp durmaktadır. Meselâ dua için el kaldırış ve namazda el pençe
divan duruşunda bile farklı mülâhazalar söz konusudur. Sürekli “Allah” diyor
gözüktüğü hâlde, hakikatte kalbi hep dünyaya bağlı bulunmakta, “Dünya..
dünya..” diye atmakta, kendi rahatını, makam ve mansıbını düşünmektedir.

İşte bu noktada hüküm, tamamen vicdan hakemliğine kalmıştır. Burada kişi
kendisiyle yüzleşmeli ve vicdanına dönüp ne kadar samimi olduğunu
sorgulamalıdır. Çünkü ُهاَوـَھ ُهَھٰل  ِإ َذـَخَّتا  ِنـَم  َتـَْيأَر  ََفأ  “Görmedin mi o
hevâsını ilah edineni?”4 âyet-i kerimesinde de buyurulduğu üzere insan hiç
farkına varmaksızın hevâ putunun peşine takılıp dalâlet vadilerine
sürüklenebilir.

Zira sûret-i haktan görünen öyle meseleler vardır ki, arkalarında ciddi nifak
gizlidir. Samimiyet yoktur o amellerde ve hep bir kısım hesaplar vardır



gizliden gizliye. Öyle ki, bu amellerin sahipleri, yaptıkları bütün güzellikleri
hep kendi hesaplarına bağlı götürür ve âdeta hesap insanı kesilirler. Tabiî
neticede de burada belli hesaplara bağlı iş yapayım derken öbür âlemde hiç
beklemedikleri, ummadıkları bir sürü hesapla yüz yüze gelirler. O kişi bir de
bakar ki, namaz orada ayrı bir hesap konusu, oruç ayrı, el açıp yalvarmalar da
ayrı bir hesap konusu olmuş.. namazda sesini yükseltme ve namazın içinde
Allah’ı ifade edeceğine kendini ve hislerini ifade etmeye matuf tavırlar ise ayrı
bir hesap konusu...

Böyle bir kişiye öbür âlemde, “Sen namazda ‘Allahü ekber!’ diyerek sesini
duyurdun. Bu şekilde sesini yükseltirken, bunun farkında mıydın değil miydin?
İradenle onun önüne geçemez miydin?” diye sorarlar. Eğer o kişi, farkında
olmadan bunu yapmışsa problem yok, ancak işin içinde birazcık dahi olsa
iradîlik söz konusuysa, “Sen o ses yükseltmelerle, huşû ve hudû gibi görünen o
sunî tavırlarla kendini ifade ettin.” denir ve ona göre muamele görür. İnsanın
akıttığı gözyaşları da, Allah’a içini döküşü de öyledir. Onların da içine
birazcık dahi olsa iradîlik katılırsa mahz-ı nur olan o ameller ayn-ı levsiyat
hâline gelir. Ve insan bunların hesabının altından kalkamaz.

Kişinin bu hâli, aynı zamanda, şeytanın insanı sağdan vurmasıdır. Yaptığı
güzel amelleri kirletmek suretiyle onları boşa çıkarmasıdır. Böylece insan az
gider uz gider dere tepe düz gider ama döner geriye bakar ki, bir çuvaldız boyu
yol alamamış. Çünkü yapılan amellerde hüdâ değil, hevâ esas alınmıştır.

İşin İçinde Kim Var?
Misalleri çoğaltabiliriz. Meselâ bir insan dese ki, “İnsanlık yolunda koşturup

duran bu arkadaşlar eşi-menendi olmayan çok değerli insanlardır. Ancak sağda
solda, gönüllüler hareketinin bu güzelliklerini başkalarına da duyurup
anlatayım derken üsluplarını iyi ayarlayamadıklarından ciddi hatalar
yapıyorlar.” İşte bu söz, niyetin belirleyiciliğine göre öyle bir hâl alır ki, ona
“kalleşçe bir söz” denilse sezadır. Çünkü dile getirilen böyle bir ifade doğru
olsa bile, esasında sözün sahibinin asıl maksadı o değildir. Evet, hakikaten
herkes her meseleyi doğru bilip doğru anlatamayabilir, her zaman üslup
ayarlaması yapamayabilir. İnsanlar tecrübesi olmadığından dolayı bir meseleyi
anlatırken hataya düşebilir. Ancak bu sözün sahibi, esasında kendisinin işin
içinde olduğu bir meseleye başkasının karışmasından rahatsızlık duymakta ve
bunu farklı kılıflar altında bir şekilde dile getirmek istemektedir. İşte bu
sebeple böyle bir söz, mâhiyet-i nefsü’l emriyesinde doğru olsa bile, esasında
o, becerikli bir adamın ağzından çıkmış koskocaman bir yalandır. Görüldüğü
üzere böyle bir durumda da yine hevâ gelmiş, hüdânın yerine oturmuştur.



Aynı şekilde bir kimse, bir yerde vaaz kürsüsüne çıkmak veya bir topluluğa
sohbet etmek isteyebilir. Ancak o şahıs, âlem çağrılıyor ben niye
çağrılmayayım mülâhazası içinde sürekli kendisine aralanacak bir kapının, bir
davetin beklentisi içindeyse, böyle birinin asıl gayesi gönüllerin coşması, dinin
gürül gürül ilan edilmesi değildir. Onun asıl derdi kendini ifade etmek, isbat-ı
vücutta bulunmaktır. Hele böyle biri, yaptığı bir konuşmadan sonra insanlarda
meydana gelen tesiri kendine verir ve hatta yerine göre kendini nefyediyor
gözükerek; “Esasen konuştuklarımın bir kıymet-i harbiyesi yok, ancak Allah’ın
takdiri işte, nasılsa, konuşunca insanlar dinliyorlar.” türünden sözlerle
meseleyi “İnşallah, maşallah” ambalajları içinde takdim ediyorsa, o insan en
tehlikeli bir riya tavrıyla hiç farkına varmaksızın şeytanî bir yolda sürüklenip
gidiyor demektir.

Elbette ki gidip bir yerde konuşma, sohbet etme, hak ve hakikate tercüman
olma ve o istikamette ter dökme mahzursuzdur. Fakat bütün bunların içinde
onda bir oranında bile olsa insan, “İşin içinde ben de varım, benim de sesim
soluğum var.” mülâhazasını taşıyorsa, çevresini aldatıyor demektir. Çünkü
bunca zaman millete nasihat eden, halkın içinde muvahhid mü’min
görünümünde olan bir insan hâlâ “Allah, peygamber” derken kendini ifade ve
ispat gayreti içinde bulunuyor; bulunup herkesi kör ve âlemi sersem sanıyorsa
o, düpedüz Allah’a karşı yalan söylüyor, hevaya bindiği halde hüdâya binmiş
görünüyor ve bindiği o merkubu küheylan gösterme gayretinde bulunuyor
demektir.

Hâlbuki insan bilmelidir ki, hilaf-i vaki beyanlarda bulunmak suretiyle belki
çevresindekileri aldatabilir ama Allamü’l-Guyub olan Allah (celle celaluhu)
her şeye nigehbandır. O, yaptığın konuşmalarda, kaleme aldığın makalelerde,
döktürdüğün risaleciklerde, hasılı edip eylediğin her amelde işin içinde sen mi
varsın yoksa Kendisi mi bunu çok iyi bilmektedir.

Birkaç misalle açıklamaya çalıştığımız heva ve hüda ayrımını insan derinden
derine düşünürse bütün amellerinde görebilir. Bundan dolayı bizler bu hususta
her zaman tetikte ve teyakkuzda olmalı ve nefsimizin işin içine karıştığını
hissettiğimiz an elimizden geliyorsa hemen o işi bir başkasına devretmesini
bilmeliyiz. Meselâ siz Osmanlı ordularının başında olsanız ve Merzifonlu’nun
ulaşamadığı ufka ulaşıp büyük bir zafer elde etme yolunda bulunsanız, ancak o
esnada bir aralık “Kanuni’nin koparamadığı bu kızıl elmayı ben alıyorum.” gibi
bir mülâhaza aklınızdan geçse, işte bu noktada yapmanız gereken mefkureye
zarar vermeden o işi becerebilecek birini bulup komutanlığı ona devrederek
hemen geriye çekilmek olmalıdır. Mesele hakikaten çok hassas ve naziktir,
sürekli tetikte ve teyakkuzda olunması gerekir. Bu sebeple diliyor ve



dileniyoruz Rabbim hepimizi, hakkı hak bilip ona ittiba eden, bâtılı bâtıl bilip
ondan kaçınan salih kullarından eylesin... Âmin.
1 Bediüzzaman, Mektubat s.253-254 (Yirminci Mektup, Mukaddime).
2 Bediüzzaman, Sözler s.384 (Yirmi Dördüncü Söz, Beşinci Dal, İkinci Meyve).
3 Buhârî, rikak  18.
4 Câsiye sûresi, 45/23.



Kolektif Şuur
ve Ferdî Kabiliyetler

Soru: Kolektif şuur içerisinde ferdî kabiliyetlerin köreldiği iddia ediliyor.
Kolektif şuur içerisinde ferdin çiçek açması, ferdî istidatların inkişaf etmesi
nasıl mümkün olur?

Cevap: “Ferdî istidat ve kabiliyetler, kolektif şuur içerisinde körelmeye
maruz kalır.” şeklinde bir yaklaşım kanaatimce doğru değildir. Aksine kolektif
şuur; farklı istidat ve kabiliyetlerin inkişaf etmesi için uygun bir ortam
hazırlamanın ad ve unvanıdır. Evet, o, gerçek mânâ ve muhtevasıyla ortaya
konulduğunda, insanlar o zeminde beyin fırtınaları yaşar, kendilerini rahatça
ifade eder ve fikirlerini açık bir şekilde ortaya koyarlar. Çünkü o atmosferde,
insanlar, en azından kendileri kadar başkalarının da bir kısım hakikatleri ortaya
koyabileceğine inanır, hakikate karşı saygılı davranır ve hakikat kimin elinden
çıkarsa çıksın onu alır, öper, baş tâcı ederler. Dolayısıyla orada fertler, bir
aklın yerine yüz aklın, bin aklın, hatta birkaç bin aklın çalıştığını görür ve
ulaşılan neticelerin o birkaç bin aklın vâridâtıyla elde elde edildiğini müşâhede
ederler. Bu durum da, orada bulunan insanlara farklı düşüncelere saygılı olma,
farklı mülâhazalara açık durma duygu ve düşüncesini verir. Böylece daha derin
ve engince düşünür, daha güzel neticelere ulaşırlar.

Fakat bazıları “kolektif şuur” derken, onu, müstebidâne ve oligarşik bir
hâkimiyet kurma; şahsî ve hususî fikirlerin ortaya çıkmasına engel olmak için
farklı düşünenlere baskı uygulama şeklinde anlıyorlarsa, böyle bir anlayışın
kolektif şuurla hiçbir alâkasının bulunmadığı açıktır. Dolayısıyla böyle kör bir
telakki karşısında ferdî istidat ve kabiliyetler de git gide körelip dumûra
uğrayacaktır. Bu sebeple diyebiliriz ki, kabahat kolektif şuurda değil, onun
mânâ ve muhtevasını farklı bir kalıba ifrağ edip yeni ifadesiyle işlevini
değiştirenlere aittir.

Hani demokratik anlayışın tam yerleşmediği bir kısım ülkelerde, insanlar,
“Demokrasi bize de bir kısım haklar veriyor. Bizim de ifade hürriyetimiz var,
din ve vicdan hürriyeti bizim de hakkımız.” dediklerinde, oligarşik anlayışın
temsilcileri hemen, “Oturun oturduğunuz yerde. Demokrasi sizin neyinize? O
size göre bir urba değil!” diyerek, her ne kadar ad ve unvan “demokratik
yönetim” olsa da, demokrasinin ruhuna zıt muamelelerde bulunuyorlar. İşte
zavallı kolektif şuurun başına da böyle bir urba geçirilmişse, elbette ki onunla
gelecek bir kısım güzel ve müspet neticeler elde edilemeyecektir.



Çünkü her şey kendi mânâsına sadık kalındığı sürece ondan olumlu ve güzel
sonuçlar alınır. Meselâ “Ben nebiyim.” diyerek nebilik iddiasında bulunan,
ancak peygamberlikle hiçbir alâkası olmayan bir sahtekârın peşinden körü
körüne gidildiğinde o kimseden alınacak şey, sadece yalan ve kehanettir.
Demek ki önemli olan isimler değil; önemli olan, o ismin arkasındaki müsemma
ve müsemmanın çerçevesidir.

Kolektif Şuurun Yaşandığı Çağlar
Bu sebeple, öncelikle “Biz kolektif şuur derken ne anlıyoruz? Kolektif şuur

nasıl çalışır ve orada meseleler nasıl müzakere edilir?” sorularının cevaplarını
ortaya koymamız gerekir. Bana göre “Bizim Rönesansımız” diyebileceğimiz
beşinci ve altıncı asra kadar İslâm dünyasında hemen her şey çok rahat
konuşulmuş, münakaşa edilmiş, yazılıp çizilmiş, farklı düşünce ve telakkilere
medenice cevaplar verilmiştir. Meselâ bir bakarsınız Beyazıd-i Bistâmî
Hazretleri vahdet-i vücudla alâkalı kendine göre bir kısım sübjektif
mülâhazalar serdeder. Aynı silsileden gelen Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri ise
onu sorgular. Daha sonra bakarsınız Ebû’l-Hasen el-Harakânî Hazretleri veya
muasırı Abdullah el-Ensârî gibi zatlar gelir, onlar da daha farklı mütalaalar
ortaya koyarlar. İşte bu süreçte hiç kimse bir diğerini tekfir ve tadlîlde
bulunmaz, tekfir ve tadlîlde bulunmak bir yana, insana ve onun fikirlerine saygı
çerçevesi içinde meseleler müzakere edilir.

Vakıa bazı yerlerde Maktul Sühreverdi ve Hallac-ı Mansur gibi kimseler
hakkında bazı sert kararlar verilmiştir. Bu zatlar âlem-i sekr hâlinde
söyledikleri bazı sözleri, âlem-i sahve geçtikleri zaman da söylemiş, bundan
dolayı saf ve masum kitleleri idlal ederler mülâhazasıyla tecziye edilmişlerdir.
Onlara tevbe teklif edilmiş, ancak onlar düşüncelerinde ısrar etmiş ve ölüme
yürümüşlerdir. Hayatıyla alâkalı yazılanlara bakılacak olursa, Hallac-ı Mansur
asılmaya götürüldüğü esnada dahi fikirlerinde ısrarcı olmuş, iltibaslı
ifadelerinden geri adım atmamıştır. Meselâ ömrünün son anlarıyla alâkalı şöyle
bir vak’a nakledilir: Bir gün bakarlar ki, kapılar kilitli ama Hallac hapishanede
yok. Ertesi gün bakarlar ki, hapishane yerinde yok. Üçüncü gün ise Hallac,
hapishane ile birlikte avdet etmiştir. Sebebini sorarlar. Şöyle cevap verir:
“Birinci gün ben O’nun yanındaydım. İkinci gün O, buradaydı. (Yani mekân lâ
mekân oldu. Bu cisim cümle cân oldu. Nazar-ı Hak ayân olunca sizler körler
gibi baktınız.) Üçüncü gün ise biz buradayız.” Şimdi ölüme götürüldüğü anda
dahi mütalaa bu olunca, o zamanın hâkimleri, “İltibasa açık bu tür yanlış
ifadeler saf kitleleri dalâlete sürükler, bunun önüne geçmemiz gerekir.”
düşüncesiyle adalet-i izafiyeye göre içtihadda bulunup hüküm vermiş



olabilirler. Böylece artık Hallac’ın o sözleri hangi mânâda söylediğine
bakılmamış ve söylediği o iltibaslı sözlerin başkaları için vesile-i dalâlet
olabileceği endişesiyle de hakkında verilen karar infaz edilmiştir. Ancak
bilinmesi gerekir ki, bu tür kat’î hükümler, ses kesme adına yapılan
müdahaleler umumî değildir, sınırlı bir çerçeve içinde kalmıştır. Meselâ,
Hallac’tan sonra gelen ve İslâm âleminde hemen herkes tarafından hüsnükabul
gören Şâh-ı Geylânî Hazretleri, “Ben o dönemde bulunsaydım onu kurtarırdım.”
der. Demek ki, Şâh-ı Geylânî Hazretleri, Hallac’ın mütalaalarında bir râh-i
necat görmüştür. Hatta denilebilir ki, benzer bazı mütalaaları Hazreti Şâh-ı
Geylânî de ifade etmiştir. Sahabî mesleğine en yakın olan İmam-ı Rabbânî
Hazretleri’nin Mektubat’ında bile, bir kısım müteşabih beyanlar olduğu
söylenebilir. Nitekim kendi döneminde Mekke-i Mükerreme’deki ilim
mahfilleri tarafından düşünce ve kanaatleri hakkında pek çok tenkit gelmiştir.
Kendisini sevenler tarafından yapılan bu tenkitlere müdafaa tarzında cevabî
mektuplar da yazılmıştır. Bilindiği üzere o mektuplar Arapça basılan
Mektubat’ın kenarlarında mevcuttur. Hâsılı, bir kısım istisnalar hariç tutulacak
olursa İslâm’ın o altın döneminde, umumî mânâda fikirler hep saygıyla
karşılanmış, hürmet görmüştür. Evet, o dönemde çok farklı mütalaalar
serdedilmiş, telakkiler ortaya konulmuş, ortaya konan o meseleler rahat bir
şekilde müzakere ve münakaşa edilmiş, teâti-i efkârda bulunulmuş ve neticede
efkârın müsademesinden bârika-i hakikat tecellî etmiştir. Bundan dolayı
diyebilirim ki, o dönemde yaşayan insanlar, farklı düşünce ve kanaatlere saygı
noktasında, bana şu modern çağdaki insanlardan daha medenî, daha anlayışlı,
daha müsamahalı gelmektedir.

Soru: Üstün dimağların, kolektif şuurun ahengine ters düşmeden duygu ve
düşüncelerini ifade etmeleri nasıl mümkün olur? Genel ahenge ters
düşülmemesi için nelere dikkat edilmelidir?

Cevap: Bir mesele toptan, birdenbire, bütünüyle ortaya konulursa şok
tesiriyle ciddi tepki alabilir. Bundan dolayı farklı düşünce, teklif ve projeler
insanların zihin dünyasına ısındıra ısındıra, rehabilite ede ede verilmelidir.
Hem üstün dimağlar, bir mânâda rehber insanlar demektir. Donanımları
itibarıyla farklı düşünce ve kanaatler ortaya koymaya açıktırlar. Ancak bu
noktada akl-ı selime göre hareket edilip aklın derinliğinden istifade edilmesi
çok önemlidir. Aklın derinliği ise diğer insanların hissiyatını hesaba katmaktır.
Meselâ bu donanımda olan bir insanın kendi kendisine şu soruyu sorması
gerekir: “Acaba bu tür sürpriz ve orijinal bir teklifle bana gelinmiş olsaydı ben
onu nasıl karşılardım?” Evet, rehber konumunda bulunan üstün dimağlar
başkalarını kendilerinin yerine koyarak meseleye bu açıdan bakmasını



bilmelidir. Bu yapılabildiği takdirde, düşünce ve projeleri toptan bir hâlde
toplumun önüne koyarak “Alın bunu, kurtarın kendinizi!” şeklinde tepki görecek
bir yaklaşım içine girmemiş olurlar.

Hiç unutmam, ekonomi alanında uzmanlık yapmış ve bütün mümaresesini bir
ekonomi kitabına döktürmüş bir zat, kitabı için “Yazdım, attım ortaya. Alsınlar,
görsünler, akıllarını başlarına toplasınlar, uygulasın ve iktisadî açıdan
kurtuluşa ersinler.” demişti. Şu an o zatın bu mevzudaki şahsî mülâhaza ve
mütalaalarını değerlendirecek değilim, o ayrı bir mesele. Fakat şunu rahatlıkla
söyleyebilirim ki, dünya tarihinde şimdiye kadar bir kitabın yazılıp da o kitap
okunup gerekleri uygulandıktan sonra ekonomik durumunu düzeltebilen tek bir
ülke yoktur. Hatta iktisat tarihi açısından şu soru dahi sorulabilir: Acaba
ekonomi kitapları mı ekonomiyi düzeltiyor, yoksa ekonomi mi ekonomi
kitaplarına kaynaklık yapıyor? Çünkü herkes kendi çağının ekonomisini
yazmakta, bu arada belki bazı kapalı noktalara dair çözüm tespitlerinde
bulunmaktadır. Fakat asıl problem mevcut, işleyen sistem içinde çözüme
kavuşmaktadır.

İşte ekonomi sahasında olduğu gibi, umumî mânâda herhangi bir düşünce ve
proje topluma sunulurken, insanların hissiyatları, anlayış ve idrakleri mutlaka
nazar-ı itibara alınmalıdır. Mademki Kur’ân-ı Kerim, yüceler yücesi bir sıfatın
sesi-soluğu olmasına rağmen, çoğunluğun idrak seviyesine göre insanlara
seslenmiş ve kelam-ı ilâhînin insanlarla muhaveresi böyle bir tenezzül
çerçevesinde cereyan etmiştir. Yani ilâhî tenzilde, insan idrak ve kabulü nazar-
ı itibara alınmış ve meseleler hep ona göre vaz’edilmiştir. İşte topluma
rehberlik yapabilecek üstün dimağlar da bu ilâhî ahlâkı göz önünde bulundurup
ortaya koyacaklarını muhatapların anlayış ve hissiyatını nazar-ı itibara alarak
ortaya koymalıdırlar.

Benzer durum insanları ebedî hayata, sonsuz mutluluk diyarına davet ederken
de söz konusudur. Meselâ siz İslâm’ın o kendine has büyüleyici güzelliklerini
temsille ortaya koymadan, pratik hayatta göstermeden; gösterip gönül ve
zihinleri ona ısındırmadan, “Alın Kur’ân’ı okuyun; okuyun da aklınız başınıza
gelsin. Gözünüz açılsın gerçekleri görün, dünya ve ukbâ hakikatlerine erin!”
derseniz bu, onlar üzerinde şok tesiri yapar ve tepkiye sebep olur.

Bundan dolayı öncelikle o insanlara sizi tanıma fırsatını vermeniz gerekir.
Siz onlara öyle bir kapı aralayacaksınız ki oradan sizi temâşâ edip
tanıyacaklar; tanıyacak ve bugün ve yarınları adına endişe edecekleri hiçbir
hususun sizde olmadığını bizzat müşâhede edecekler. Bu durum zamanla güven
atmosferi oluşturacak ve o insanlar aheste aheste sizin duygu ve düşüncenize,
ruhunuzun ilhamlarına sahip çıkacaklar.



Evet, hak ve hakikate tercüman olma noktasında hikmet-i tedbir ve hikmet-i
teenniyle hareket edilmesi gerekir ki hiç yoktan yere muhatap ürkütülüp
kaçırılmış olmasın. Yoksa belli alışkanlıkları olan, belli konularda âdeta
kireçlenmiş telakkilere sahip bulunan insanlar karşısında siz “O kireci ateşe
tutacağım, böylece onu kırıp hemen düzelteceğim.” şeklinde meseleye
yaklaşırsanız inşa edeyim derken nice yıkımlara sebebiyet verirsiniz. Bir
düşünün, kireçlenmiş uzvunuz için hastaneye müracaat etseniz, o uzvun
iyileşmesi adına önünüze nasıl bir tedavi safhası koyar ve yapmanız gerekli pek
çok şeyi sizden nasıl bir süreç içerisinde yapmanızı isterler. İşte, insanların
ruhlarına, his ve zihinlerine sunulacak teklifler de tekvînî emirlerdeki bu
hususlar göz önünde bulundurularak yapılmalı ve hep Rahmânî bir lütuf olan
teenniyle hareket edilmelidir.
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Takdim
Zaman altın çağlar gongu vuruyor,
Her ses âdeta bir ikbal bestesi;
Devran gerçek eksenine yürüyor
Her bucakta Hızır, İlyas nefesi.
Arkada kırık kalbler var hüzünlü,
Bahar gelsin, güller açsın dilerler.
Aşkla gerilmiş, hizmete gönüllü,
Oturup kalkar, “Allah” der inlerler...

* * *
Fizikî âlemde her gecenin bir neharı, her kışın bir baharı olduğu gibi,

toplumların hayatında da benzer değişim ve dönüşümler vardır. Fizikî âlemdeki
değişim ve dönüşümler insan iradesini aşkın, “cebrî, lütfî” bir çizgide,
umumiyet itibarıyla yeknesak, muttarit ve takvim eksenli olarak cereyan eder.
Toplumlardaki değişim ve dönüşümlere gelince, onların uzayıp kısalması, dar
bir çerçevede mi yoksa geniş bir sahada mı gerçekleşeceği insan iradesine
bağlı olarak –şart-ı âdi mülâhazası içinde– “isteme, dileme, sebebiyet verme”
plânında ve irade yörüngelidir. Bu sebeple fizikî âlemdeki “cemre
beklentiniz” için takvim yapraklarını takip etmeniz yeterli olacaktır. Fakat bir
toplumun, solgun ve ölgün bir dönemden sonra yeniden hayat soluklayacağı,
üzerindeki “ölü toprağını” atarak yeniden dirilişe yürüyeceği ve asırlık
prangalardan kurtulup yeniden hürriyetine kavuşacağı bir bahar mevsimi
intizarında iseniz, “cemre beklentiniz”, irade ve azim yörüngeli, ızdırap, çile
ve gözyaşı isteyen aktif bir bekleyiş olmalıdır. Evet, asırlık karın-buzun
erimesini, tipinin-boranın dinmesini, kuşların-kuşçukların dört bir yanda bahar
türküleri söyleyerek şakıyıp durmalarını, kelebeklerin kanat çırpıp uçmalarını,
zeminin bir baştan bir başa rengârenk çiçeklerle bezenip süslenmesini istiyor
ve bekliyorsanız, bilmelisiniz ki bu iş bayrama-seyrana gidiyor gibi bir rahatlık
ve kolaylık içinde olmayacaktır; olmayacaktır zira, bahar, karın-kışın bağrında
mayalanır.. çiçekler, tipiyle-boranla mücadele ede ede yol alır.. sular, ne
zorluklarla buğu buğu yükselir ve bulutlaşır.. yağmur, gönülleri hoplatan
tarrakalarla toprağın bağrına iner.. tohumlar çatlar, ölür, sonra rüşeymleşir;
rüşeymler, sertlerden sert taş ve toprak tabakasıyla boğuşa boğuşa gün yüzüne
çıkar.. saplar, filizler, bir ömür boyu yata-kalka ancak başağa, goncaya
ulaşabilir.. goncalar, haftalar ve aylarca boyunlarını bükerek Kudret’ten zuhûr
ve tecellî beklerler..! Evet, varolma yolunda hemen her şey ızdırap soluklar,



ızdırapla yatar-kalkar ve ızdırap yutkunur.
İşte elinizde tuttuğunuz bu eser, günler bahara kayarken, aktif bir cemre

beklentisi ruh haliyle, bizi, bir milletin hatta bütün bir insanlığın yeniden
dirilişi adına ızdırap ve sancıyla kıvrım kıvrım kıvranmaya, heyecan ve
helecanla çalışıp çabalamaya, koşturup durmaya davet etmektedir. Meselâ bir
yerde şöyle der Muhterem Müellif: “Izdırap bir yönüyle duaya sevk edici çok
önemli bir faktördür. Bundan dolayı diyebilirim  ki, beş saat dua edeceğinize
yarım saat ızdırap çekin; öyle ki, fikir çilesiyle kafanız zonklasın; ızdırapla
kasıklarınızı tutun; ümmet-i Muhammed adına deli gibi koridorlarda
dolaşın; dolaşın da “Allahım ne olur, bahtına düştüm! Beni elli defa öldür
ama ümmet-i Muhammedi dirilt!” diyerek ızdırapla ölüp ölüp dirilin.”

Zaten cemre, ateş koru demek değil midir? İnanılır ki, o ateş koru düşer
toprağın bağrına ve eritir karı-buzu. İşte insanlığın baharını intizar edenler de,
âdeta bir ızdırap koru kesilmeli, düşmeli karın-buzun bağrına ve bahara giden
yolları açmalıdır. Müellif bizi böyle bir fedakârlık ve adanmışlık ufkuna
çağırırken şunları ifade eder: “Âlemlere rahmet olarak gönderilen, kalbi
bütün insanlık için tir tir titreyen Nebiler Serveri’nin (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bu mevzudaki tebcil ve takdir edilecek hassasiyeti, vahy-i ilâhî
tarafından tadil buyrulmuştur. Bu açıdan O’nun ümmetinden olan her  fert,
peygamberâne bir azim, kararlılık ve kucaklayıcılık içinde başta kendi
çevresi ve yakınları, ülke ve milleti olmak üzere topyekün Müslümanları,
hatta himmeti daha da âliyse, bütün insanlığı kucaklamalı ve onların ızdırap
ve sıkıntılarını kendi vicdanında duyup hissetmeye çalışmalıdır. Zira
günümüz dünyasında, bir baştan bir başa bütün yeryüzünde adaletsizlik,
hukuksuzluk ve eşitsizlik –halk ifadesiyle– gırla gitmektedir. Açlık ve
sefaletten ölüp giden, çeşit çeşit zulüm ve baskıya maruz kalan insanların
hâl-i pürmelâli yürekleri parçalamaktadır. İşte bu hazin manzara karşısında
olup bitenleri sinema seyrediyor gibi seyretmeme, onlar karşısında heyecan
ve ızdırap duyma, insan olmanın gereğidir. Aksi ise, insanlığın bitişi, onun
kaybedilmesi demektir.”

Cemre beklentisinde ümit ve endişe iç içedir. Bir taraftan upuzun bir kıştan
sonra, sürgün eden filizler, hayata yürüyen rüşeymler karşısında gönüller
ümitle şahlanır; diğer taraftan da bir şubat soğuğu veya mart ayazında o göz
alıcı güzelliklerin bir kırağıya kurban gitmesinden endişe edilir. Zira çeşit
çeşittir kırağı endişe ve korkusu. Düşmanlığa kilitli hazımsız bir dünyanın kini,
nefreti, amansız ve insafsız hücum ve saldırganlığı yürekleri ağza getirdiği gibi;
şöhretler, makamlar, mansıplar, tenperverlik, yaşama zevki, ikbal arzusu gibi
öldürücü âfetler de endişeyle iki büklüm hale getirir gönülleri. Bu sebeple



Muhterem Müellif, kazanma kuşağında hüsran yaşamamak için, “riya, süm’a,
şöhret düşkünlüğü, alkış dilenciliği” gibi beşerî boşluk ve zaaflara dikkat çekip
şu uyarıda bulunur: “Uyuşturucu müptelası bir zavallının, uyuşturucuya olan
bağımlılığının gittikçe artması ve aldığı o zehirin dozunu her seferinde
sürekli biraz daha artırması gibi, şöhret düşkünü  bir nefis de hep daha
fazlasını, daha fazlasını talep edecektir.  Meselâ ona; “sen şöyle kıymetli bir
insansın, azizsin, rehbersin, pir-i mugânsın, canımsın, cananımsın,
sultanımsın, efendimsin, şem’-i tâbânım, ziya-i himmetimsin” türünden
sözler söyleseniz bile, onun o doyma bilmez iltifat tiryakiliği, şöhret
bağımlılığı bunları dahi yeterli görmeyecektir.(…) İşte  bütün bunlardan
dolayı diyoruz ki, bu büyük âfetin önünü daha baştan kesmeli, ölümcül
virüslere karşı kendi düşünce dünyamızı daha baştan karantinaya
almalıyız.”

Görüldüğü üzere “cemre beklentisi”nde; dua, ızdırap, hummalı bir diriliş
gayreti, aktif sabır, endişe, ümit… gibi nice önemli mevzu gönül ve zihin
gündemimize taşınıp nazarlarımıza sunulmaktadır. Bu vesileyle, böyle kıymetli
bir eseri toplumumuza kazandırdığından dolayı Muhterem Müellif’e gönül
dolusu teşekkürü borç bilir, sıhhat, sağlık, afiyet içerisinde daha nice eserlere
vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz. Lâyıkıyla istifade edilmesi dua ve
dileğiyle, hayırlı okumalar…

Nil Yayınları



Günah – Tevbe ve Yeniden Diriliş
Soru: Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem):

“Günahından tam olarak dönüp tevbe eden, onu hiç işlememiş gibidir. Allah
bir kulunu sevdiği zaman artık ona günahı zarar vermez.”1 beyan-ı şerifini
nasıl anlamalıyız?

Cevap: َُهل َبْنَذ  ْنَمَك َـال  ِبـْن  َّذلا َنِم  ُبـِئاَّتَلا   “Günahından tam olarak
dönüp tevbe eden, onu hiç işlememiş gibidir.”2 hadis-i şerifinde geçen ُبِئاَّتَلا
lafzı, sürçüp, düşüp kapaklandıktan sonra hemen kalkıp tevbe, inabe veya evbe
ile doğrulan; yanlışının farkına vararak Cenâb-ı Hakk’a teveccüh eden, sonra
da yalvarıp yakarmalarıyla tevbe kurnalarında arınmaya çalışan kişinin hâlini
ifade eder. Hadis-i şerif, isim cümlesiyle beyan buyrulmuştur. İsim cümlesi ise
devam ve sebat ifade eder. Demek ki bu nurlu beyanda, aynı zamanda tevbe ve
istiğfardaki devamlılığa dikkat çekilmektedir. Yani kişi ne zaman tökezleyip
günah çukuruna düşse, her defasında, hiç vakit fevt etmeden, hemen tevbe,
inabe ve evbe kurnalarına koşmalıdır.

Hadis-i şerifte günah mânâsına gelen “zenb” kelimesiyle, kuyruk mânâsına
gelen “zeneb” aynı kökten gelmektedir. Bu durumdan hareketle diyebiliriz ki
günah, insan fıtratına ters, tabiatına aykırı olan ona takılmış kuyruk gibidir.
Evet, günah, insanı kuyruklu bir varlık hâline getirir. Kuyruk, kuyruklu olarak
yaratılmış mahlûkata uygun düşse de insana yakışmaz. Bundan dolayı insanoğlu,
her günah işleyişinde kendine bir kuyruk taktığının farkına varıp tevbe ile
hemen o kuyruğu kesmesini bilmelidir. Yoksa o kuyruğa başka kuyruklar ilave
olunur ve insan onu söküp atamayacak hâle düşer. Böyle bir kişi hakkında ise
hadis-i şerifte beyan buyurulan: “Kul bir günah işlediği vakit, kalbinde siyah
bir nokta oluşur. Eğer tevbe edip vazgeçer, af dilerse kalbi yine  parlar. Ama
tekrar günaha dönerse, o leke büyür, nihayet bütün  kalbini ele geçirir.”3

hakikati zuhur eder. Bir âyet-i kerimede ise bu durum ْمِھِبوُلُق ىٰل  ُّهللا عَ َمَتَخ 
“Allah onların kalblerini mühürlemiştir.”4 ifadeleriyle anlatılır. Bundan
dolayı diyebiliriz ki, encamı itibarıyla her bir günah içinde küfre giden bir yol
bulunduğundan, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ُبِئاَّتَلا
sözüyle daha başta dikkatleri tevbeye çekmiş ve böylece bizi bu tür bir âkıbete
düşmekten korumak istemiştir.

İnsanı İçten İçe Eritecek Derin Tevbeler
Hadis-i şerifte tevbe eden kişinin, o günahı hiç işlememiş gibi bir lütfa



mazhar kılınacağı ifade ediliyor. Fakat dikkat edildiğinde görüleceği üzere
hadiste tevbe eden için “Günah işlememiştir.” denmemekte, “Günah
işlememiş gibi olur.”  denmektedir. Yani burada mehâbet ve mehâfet kapısı
aralık bırakılmıştır. Dolayısıyla bu üslûptan; “Keşke insan o günahı hiç
işlemeseydi, o leke ve yarayı hiç almasaydı!” şeklinde bir sonuç da
çıkarabiliriz. Evet, her ne kadar tevbe ve istiğfar kahramanı, o yara bereyi
tevbe iksiriyle silip süpürse de o yaradan bir iz kalmayacağına dair elde bir
teminat bulunmamaktadır. Elbette ki Allah (celle celâluhu) dejenere olan
mânevî, ruhî ve kalbî yapımızı fevkalâdeden bir rejenerasyonla birdenbire
yenileyebilir. Ancak bunun her zaman böyle olacağına dair mutlak bir teminat
söz konusu değildir.

Ayrıca bazen insan ciddi bir inhimakla bir günahın içine düşüp kendisini
balıklamasına o işin içine atabilir. Meselâ şehevanî duygularının esiri olabilir
veya hırs ve hasedine yenik düşerek korkunç bir cinayete sebebiyet verebilir.
Günahın çok büyük olduğu böyle bir durumda yapılan tevbe ve istiğfarın da, o
günahın büyüklüğüne paralel kişiyi içten içe eritecek ölçüde derin, engin ve
kucaklayıcı olması gerekir. Eğer yapılan tevbe o derinlik ve enginlikte değilse
o zaman denilebilir ki, böyle bir tevbenin bütünüyle o günahı silip, süpürüp
götürmesi mümkün değildir. İşte hadiste geçen َبْنَذ َلُه ْنَمَك َـال   “O günahı
işlememiş gibi..” hakikatine bir de bu açıdan bakılabilir.

Günahlardan Korunma ve Allah Sevgisi
Hadisin devamında Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Allah bir

kulunu severse artık ona günahı zarar vermez.” buyuruyor. Bu Peygamber
beyanından anlıyoruz ki, Allah’ın bir kulunu sevmesi, o kulun günahlardan
korunması adına çok önemlidir. Çünkü Allah (celle celâluhu) sevdiği kulun
kalbine günahın çirkinliğini bütün dehşetiyle duyurur ve onun içinde günaha
karşı tiksinti duygusu hâsıl eder. O kul bir şekilde günaha düşmüş ise, bu
durumda da Cenâb-ı Hak, onun kalbine nedamet korları salar ve ona tevbeye
giden yolları gösterir. Evet, Cenâb-ı Hakk’ın sevk, ilham, inayet ve riayetiyle
öyle ekstradan hâller olur ki, siz tam içine düşecekken günahın eşiğinden geriye
çekilip alınırsınız. Veya bir günaha girersiniz ama yirmi sene o günahı her gün
işlemiş gibi ızdırapla içten içe inlersiniz. Âdeta bütün nöronlarınızda o günahı
duyar ve her aklınıza gelişinde, onu sanki yeni işlemiş gibi beyniniz
karıncalanmaya başlar. Ardından da, “Allahım! Senden afv u mağfiret
istiyorum!”, “Allahım! Günahlarımdan vazgeçip Sana teveccüh ediyorum!” gibi
istiğfarlarla Allah’a yalvarıp yakarmaya durursunuz. Cenâb-ı Hak da bunların
her birini Kendisine bir dönüş olarak sizin sevap hanenize yazar. Bu noktada şu



hususu hatırlatmak istiyorum: Allah (celle celâluhu) bir kere yapılan tevbe ve
istiğfarla belki o günahı affetmiş olabilir. Ancak kulun buna razı olmayıp bir
kere değil bin kere Allah’a dönme cehd ve gayreti içinde bulunması ilahî
hoşnutluğu yakalama adına daha güzel bir yaklaşım tarzıdır.

Allah’ın sevdiği bir kul olma mazhariyeti bu denli ehemmiyetli olduğundan
İmam Şazilî Hazretleri gibi zatların, virdlerinde, şöyle bir talepte
bulunduklarını görüyoruz: “Allahım günahım varsa sevdiğin kulların günahı
gibi olsun; sevmediğin insanların sevabı gibi olmasın.”5 Zira Allah’ın
sevmediği bazı insanların da güzel amelleri olabilir. Yani bu tür insanların
kendileri olmasa da sıfatları mü’min olabilir. Ancak iman; hayr u hasenata
ulaşmak için sırlı bir anahtar olduğundan, onu elde edemeyenlerin ahirette
yaptıkları güzel işlerden istifade etmeleri mümkün değildir. Bundan dolayı
önemli olan Allah’ın bir kulunu sevmesidir. Çünkü zaten Cenâb-ı Hak bir
insanı seviyorsa o şahsı işlediği günahların kiriyle baş başa bırakmayacak, onu
tevbe, inabe ve evbe yoluna sevk edip bütün benliğiyle günahlardan arınma
duygusunu kendisine ilham edecektir.

Hani nasıl ki, evladına düşkün bir anne önlüğü kirli olan çocuğunu sokağa
salmak suretiyle onu başkalarına karşı rezil etmez. Öyle ki çocuk elli defa
önlüğünü kirletse, yine de her defasında onu temizler; elini, yüzünü, gözünü
siler, pırıl pırıl hâle getirir ve çocuğunu sokağa öyle salar. İşte Allah’ın
insanlara olan alakası, merhamet ve sevgisi anne-babayla mukayese bile
edilemeyeceğinden, Cenâb-ı Hak sevdiği kullarına günaha giden yolları
kapatır. Konumuna göre belki bazılarına hiç günah işletmez. Günaha düşmüş
bulunan sevdiği kulunu da o hâliyle bırakmaz. Bin bir ızdırap duyacak şekilde o
günahı kulunun kalbine duyurur; duyurur da sevdiği o kulunu tevbeyle yeniden
dirilişe erdirir, her bir tevbesiyle ona bir kere daha bir “ba’sü ba’de’l-mevt”
yaşatır. Böylece o insan hayatını bir kere yaşamaz. O kişi, Cenâb-ı Hakk’ın
inayet ve rahmetiyle, âdeta tevbeleri adedince çok buudlu ve derinlikli bir
hayat yaşar.

Hadis-i şerifin sonunda Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
َنيِر َِّهطَتُمْلا ُّبِحُيَو  َنـي  ِباَّوَّتلا ُّبِحُي  َهـّللا  َِّنإ   “Şüphesiz Allah, çokça tevbe

edenleri ve tevbe edip tertemiz olanları sever.”6 âyetini okuyor. Bu âyet-i
kerimede maddî-mânevî kirlerden arınmanın Allah’ın sevgisine mazhar
olabilmek için önemli bir vesile olduğu ifade buyurulmaktadır. “Çokça ve
derince tevbe edenler” şeklinde dilimize aktarabileceğimiz َنِیباَّوَّتَلا  lafzı,
kullanıldığı kip itibarıyla mübalağa ifade etmektedir. Yani onlar, tevbe
mevzuunda çok ciddi bir azim ve cehd ortaya koyar, yaptıkları işi bütün



benliklerinde duyar, onu kalb heyecanları ve gözyaşlarıyla soluklar ve bunu bir
kez değil, her hataya düştüklerinde, işledikleri günahları her hatırlayışlarında
yerine getirir; getirir ve tevbe kurnalarına koşarak tertemiz hâle gelirler,
demektir.

Soru: Günahların çirkin yüzünü gösterip insanları tevbeye özendirirken
muhatapları ümitsizliğe sevk etmemek için dikkat edilmesi gereken hususlar
nelerdir?

Cevap: Bu konuda çocuklarla mükellefleri birbirinden ayrı
değerlendirmememiz gerektiği kanaatindeyim. Şöyle ki, çocuklarda daha çok
imrendirici olmalı, meseleleri recâ duygusuna bağlı götürmeli ve tebşir
yörüngeli hareket edilmelidir. Günah ve azapla korkutmak yerine, onlara,
yapacakları güzel amellerin ahiretteki tezahür ve güzel sonuçları dile
getirilmelidir. Bu istikamette öncelikle Allah ve Peygamber sevgisi aşılanmalı,
onun akabinde bu sevginin kendilerine ahirette kazandıracağı mükâfatlar
anlatılmalıdır. Hâsılı çocuklar için sevgi, tergib, teşvik ve tebşir esas alınıp
ona göre hareket edilmelidir.

Mükellef olan insanlarda ise dengeyi elden bırakmamak gerekir. İnzarla
tebşiri, terhible tergibi, mehabetle muhabbeti atbaşı götürmelidir. Bir taraftan
insanların ümitsizliğe düşmesine meydan verilmemeli, fakat diğer yandan da
onların günahları hafife almalarına fırsat tanınmamalıdır. Özellikle haram-helâl
mevzuunda laubaliliğin yaşandığı, ciddi mânâda günahlardan sakınılmadığı,
sadık bir mü’min olarak yaşamanın zorlaştığı dönemlerde, günahlar bütün
çirkinlik ve çirkefliğiyle ortaya konmalı; ortaya konup onların bir kısım
latîfeleri öldürdüğü üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Zira bu latîfelerimiz
içinde öyleleri vardır ki ahirette Cenâb-ı Hakk’ı çok engince ve azametine
yakışır bir şekilde duyup hissetmemizi sağlayacaktır. Bu sebeple “kısa ve fâni
bir ömürde, geçici ve basit bir kısım zevk ve lezzet için, ebedî hayat hesabına
yaratılmış bu çok kıymetli donanımları günahlarla öldürmek akıl kârı mıdır?”
deyip muhatapların bu hususta derinlemesine düşünmesini temin etmemiz
gerekir. Çünkü farklı zamanlarda birçok kez dikkat çekmeye çalıştığımız üzere,
her ne kadar temel bir kısım latîfelerin tevbe, inabe ve evbe yoluyla ihyası
mümkün olsa da, önemli bazı latîfelerin günahlarla öldürüldüğünde bir daha
diriltilmeyebileceği de göz ardı edilemeyecek bir husustur. Hele belli konumda
belli mazhariyetlere ermiş insanlar, bile bile, bu tür hata ve günahlar içine
giriyorlarsa bu mevzu daha endişe verici bir durum arz ediyor demektir.

Bundan dolayı Allah’ın af ve mağfiretini, cebimizde el âleme dağıttığımız bir
çikolata şeklinde görmemeliyiz. Aksine onları, hayr u hasenatın, ibadet ü taatin
yerine getirilmesi gibi belli karşılıklar neticesinde muhataplarımıza sunmalıyız.



Yoksa –hâşâ– cömertliğimizi Hazreti Cevad’ın cûd ve sahavetinin önüne,
merhamet ve sevgimizi Hazreti Rahman’ın rahmet ve muhabbetinin önüne
geçiriyor gibi bir tavır içerisine girmek Allah’a (celle celâluhu) karşı
saygısızca bir tavır demektir.

Bu noktada insanlarda haram-helâl hassasiyetinin oluşturulması çok
önemlidir. Öyle ki bir insan vakıf malının halısına ayağını basarken bile, buna
hakkı olup olmadığını, Allah’ın bu konuda kendisini muâheze edip
etmeyeceğinin hesabını yapmalıdır. Bunun için de, hata ve günahlar ve bunların
kaybettirdikleri çok ciddi anlatılmalı; eğer bu mevzuda gerekli hassasiyet
gösterilmezse Cenâb-ı Hak’tan gelen hususî vâridât ve mevâhibin inkıtaya
uğrayacağı da ayrıca dile getirilmelidir.

Hâsılı tevbe mevzuunda dengeyi yakalama adına bir taraftan Allah’ın sonsuz
merhametine güven esas alınıp recâ duygusu güçlendirilmeli, diğer yandan da
günahların çirkin yüzü gösterilip, işlenen günahlar neticesinde bir kısım
latîfelerin ölebileceği ve telafisi mümkün olmayacak bazı mahrumiyetlerin
yaşanabileceği hatırlatılmalıdır; hatırlatılmalıdır zira hepimizin bu istikamette
telkin, tebliğ ve irşadlara hemen her zaman ihtiyacı bulunmaktadır.
1 el-Kuşeyrî, er-Risaletü’l-Kuşeyriyye s.91; İbnü’n-Neccâr, Zeylü Târîhi Bağdâd 18/78.
2 İbn Mâce, zühd 30; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 10/150.
3 Tirmizî, tefsîru sûre (83) 1; İbn Mâce, zühd 29.
4 Bakara sûresi, 2/7.
5 Bkz.: M.F. Gülen, el-Kulûbu’d-dâria s.216 (el-Hizbu’l-Kebîr - İmam Şâzilî (k.s.)).
6 Bakara sûresi, 2/222.



Dünyevileşme – Başkalaşma ve Kendimiz
Olma

Soru: İbn Haldun, bir kere dünyevileştikten sonra yeniden İslâmî esaslara
dönmenin çok zor olacağı şeklinde bir tespitte bulunur. Bu tespiti nasıl
değerlendiriyorsunuz, bilhassa günümüze bakan yönüyle izah eder misiniz?

Cevap: İbn Haldun’un yaşadığı dönem, İslâm dünyası adına karışık, buhranlı
bir dönemdir. Bu sebeple kanaatimce o, önemli bir ilim adamı olmasına
mukabil, kendi zamanının çocuğu olarak o dönemdeki ahvâlden hareketle
birtakım neticelere varmaya çalışmış, ulaşmış olduğu bu neticelerin bir
kısmında isabet kaydederken, bir kısmında ise hata etmiştir. Meseleye bu
açıdan bakıldığında, mezkûr tespitte doğruluk payı bulunmakla beraber, onun
tashih edilmesi gereken yanları bulunan nispî bir hakikat olduğunu
söyleyebiliriz. Şimdi isterseniz icmalî olarak dile getirdiğimiz bu hususu bir
nebze açmaya çalışalım.

Bir Kere Başkalaşan
Değişme ve başkalaşma, üzerinde ciddi mânâda durulması gereken çok

önemli bir meseledir. Çünkü daha önce de değişik vesilelerle ifade edildiği
üzere bir çeşit başkalaşan her çeşit başkalaşabilir. Evet, bir kere başkalaşan
artık başkalaşma yoluna girmiş demektir. Sonra o şahıs, hiç farkına varmaksızın
bir kere daha, bir kere daha başkalaşır ve neticede her yönüyle bambaşka biri
oluverir. Bu önemli konuyu teyit eden hadis-i şerifler de vardır. Meselâ bir
hadislerinde Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur: “Kul
bir günah işlediği vakit, kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer tevbe edip
vazgeçer, af dilerse kalbi  yine parlar. Ama tekrar günaha dönerse, o leke
büyür, nihayet  bütün kalbini ele geçirir.”1 Buradan anlıyoruz ki, insan kalbî
hayatı itibarıyla bir kere kirlenmeye açıldığında, o açılmanın nerede duracağını
ve kaç derecelik bir açı meydana getireceğini kestirmek oldukça zordur. İnsan
farkına varmaksızın bir de bakar ki, merkezdeki 0,1 derecelik bir açı, muhit
hattında yüz seksen derecelik bir açı hâline gelivermiş.

Esasında Üstad Hazretleri de, “Her bir günah içinde küfre giden bir yol
vardır.”2 diyerek bu hakikate işaret etmektedir. Çünkü günah fıtrat ve tabiatı
deforme eden bir illet olduğundan o, fıtrat ve tabiattan uzaklaşma yani bir
yönüyle bir başkalaşma demektir. Hazreti Pîr, aynı hakikati bir başka yerde
şöyle seslendirir: “Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir



kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir öpmekte batma.”3 Bunun mânâsı
şudur: Sen, dünyaları içine alan ama yine de doymayan çok ulvî, Cenâb-ı
Hakk’a ve ebediyete müştak ve ancak cemal-i ba kemal ile mutmain olabilecek
letaif ve duygularını öyle gelip geçici arzu ve heveslerle kirletme. Yoksa
hocalarımızın ifadesiyle el, el ile; ayak, ayak ile elveda ettiği yani can hulkuma
geldiği zaman, “Ne diye bunlara bakmışım, ne diye bunları dinlemişim, ne diye
bunlara doğru yürümüşüm, ne diye bunlara el uzatmışım, keşke bunları hiç
yapmasaydım!” diyerek pişman olursun.

Bu sebeple inanmış bir gönlün, başkalaşma yoluna sülûk etmeksizin, değişme
ve başkalaşmanın bir keresine bile müsaade etmeme kararlılığı içinde olması
ve temel disiplinler itibarıyla hep sabitkadem olarak yerinde sapasağlam
durabilmesi çok önemlidir. Çünkü değişme veya başkalaşma temkinsizce buzda
yürüme gibidir. İnsan orada her an kayıp düşebilir. O hâlde hiçbir meseleyi
küçük görmeksizin giyim-kuşamdan şekil ve şemaile kadar her hususta
kendimiz olarak kalabilme yollarını bulmalı ve o yolda kararlı bir tavır
sergilemeliyiz. Yoksa sırf değişim fantezisinin zebunu olarak giydiğimiz bir
elbiseyi modası geçti diye kaldırıp bir köşeye atarsak, başka bir zaman, onun
da modası geçer ve onu da kaldırıp atma lüzumu duyarız. Zamanla bu hâl şekil
ve şemailimize sirayet eder. Artık kendinden kaçan, özünden uzaklaşan bir fert
olarak saçımızdan-başımızdan hafif hafif kırpmaya başlarız fakat dönüşüm ve
başkalaşma orada da durmaz; bundan sonra sıra kirpiğimize mi gelir, kaşımıza
mı gelir bilinmez ve neticede makası öyle bir yere yanaştırırız ki, o bizi
kökümüzden koparır.

En Derin Çukurlardan En Yüksek Zirvelere
İşte İbn Haldun merhum üst üste mağlubiyetlerin yaşandığı o buhranlı

dönemde böyle bir hususa dikkat çekmek istemiş olabilir. Ancak İbn Haldun,
sorunuzdaki bu ifadesiyle, dejenere olmuş toplumların yeniden ihyası
mevzuunda ümitsizliğin ağır bastığı bir yaklaşımı seslendiriyorsa, kanaatimce
böyle bir yaklaşımda zühul var demektir. Çünkü var olduğu günden beri
beşeriyetin belki elli defa mumu bitmiş, elli defa ateş gelip tahtaya dayanmış
ancak Allah’ın izniyle yeniden bir meşale yakılmış ve insanlık tekrar aydınlığa
kavuşmuştur. Evet, beşeriyet elli defa Lût Gölü’nün dibini boylamış, ancak bu
düşüşlerin peşini Everest Tepesi’nin zirveleri takip etmiş ve gelip sıfıra
dayanan insanlık yeniden zirvelere tırmanmayı başarmıştır.

Meselâ Mehmed Âkif, Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
dünyayı teşrif ettiği dönemi tasvir ederken:



Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta
Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi
Fevzâ bütün afakını sarmıştı zeminin
Salgındı bu gün Şarkı yıkan tefrika derdi

ifadelerini kullanmıştır. Ancak bütün bu karanlık ve kasvetli ortama rağmen
Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz kayserleri, kisraları yere sermiş ve bir
hamlede içinde bulunduğu o durumdan insanlığı kurtarmıştır. İnsanlık tarihinde
bu durum o kadar çok tekerrür etmiştir ki, ümitsizliğe düşmeye mahal yoktur.
Bundan dolayı mü’min bir kuyuya düştüğünde, artık buradan çıkmam mümkün
değil diyerek ümitsizliğe düşmez/düşmemelidir. Çünkü o, her şeye gücü yeten
sonsuz kudret sahibi bir Zât’a dayanmaktadır. Meselâ ilâhî bir inayet
neticesinde, oradan geçen bir kervan düşmüş olduğun o kuyuya kovasını salıp
senin oradan çıkıp kurtulmana vesile olabilir. Böyle bir imkân olmasa bile,
inanmış bir insan olarak sen yeise kapılmamalı, tırnaklarınla o duvarlara
tırmanıp oradan çıkmanın bir yolunu bulmalısın. Nitekim beşer Allah’ın
inayetiyle elli, belki yüz defa düştüğü o kuyudan çıkmış; çıkmış ve o çukurları
zirve hâline getirmiştir. Yine merhum Âkif’in ifadesiyle;

Ye’s öyle bir bataklıktır ki düşersen boğulursun
Azmine sarıl sımsıkı bak ne olursun
Yaşayanlar hep ümitle yaşar
Me’yus olan ruhunu, vicdanını bağlar.
Âkif’in bu ifadelerine karşılık Hazreti Pîr de, “Yeis mâni-i herkemaldir.”4

demiştir. Eğer kemal peşinde, bir olgunluk arayışı içindeyseniz ilk yapmanız
gereken yeisi gömmek olmalıdır. Çünkü yeis ve reca âdeta bir tahterevalli
gibidir ki, ancak yeisi gömmekle recayı olması gereken yere çıkarabilirsiniz.

Islah Süreci ve Sabır
Şimdi bütün bunları nazar-ı itibara aldığımızda ifade etmemiz gerekir ki,

eğer bizde ciddi bir başkalaşma ve değişme olmuşsa kimse bunun
düzeltilemeyeceğini söyleyemez. Fakat şunu da kabul etmeliyiz ki, iki üç asırda
meydana gelen tahribatı bir hamlede, bir nefhada tamir etmek de çok zordur.
Biz asırlardan beri rehnedar olmuş bir kaleyi tamir etmeye çalışıyoruz. Öyle ki
iman esasları bile sarsılmış, anne-baba hukuku ayaklar altına alınmıştır. Demek
ki Allah hakkından anne-baba hukukuna kadar her şey zir u zeber edilmiştir.
Toplum bünyesi bütün bunların hepsini birden kaldırıp ikame etmeye tahammül
edemez. Kaldı ki, belli bir kültürün çocuğu olan insanlar bile başka bir kültür
ortamıyla karşılaştıklarında entegrasyon sorunu yaşıyorlar. Meselâ batılılar,



aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen, bir dönem işçi olarak ülkelerine
gelen insanların kendi toplumlarına hâlâ entegre olamamalarından şikâyet
ediyorlar. Üstelik göç eden bu insanlar dinî ve kültürel sahada ciddi bir
donanıma da sahip değillerdi.

Teşrî sürecinde ortaya çıkan tablo da bize bu hakikati anlatmaktadır. Meselâ
Kur’ân-ı Kerim, İnsanlığın İftihar Tablosu’na yirmi üç senelik bir süre zarfında
indirilmiştir. Hâlbuki Cenâb-ı Hak dileseydi onu birdenbire semadan bir kitap
olarak indirebilirdi. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de
insanları çağırarak onlara kendisine indirilmiş Kitab’ı okur ve hâlinizi buna
göre tanzim edin, diyebilirdi. Ancak bildiğiniz üzere Kur’ân-ı Kerim yirmi üç
senenin, ay, hafta ve günlerine serpiştirilerek indirilmiştir. Arada vahyin
kesildiği zaman dilimleri de olmuştu. İhtimal o inkıta zamanları da gelen vahyi
sindirmeye matuf ayrı bir imhal-i ilâhî idi. İşte 23 yıllık bu süre zarfında gelen
bütün emirler muhataplar tarafından sindirile sindirile kabul edilip
benimsenmişti.

Bu sebeple diyoruz ki, eğer iki-üç asırdan beri belli duygu, düşünce, anlayış,
felsefe, dünya görüşü ve belki şekil ve şemailimiz açısından ciddi bir
deformasyona maruz kalmışsak, bunun birdenbire düzeltilmesi çok zordur.
Esasında teşriî emirlerin çehresinde okuduğumuz bu hakikati tekvinî emirlerin
simasında da görüp okuyabiliriz. Meselâ tırtıldan kelebeğin çıkması gibi, belli
metamorfozlar yaşayarak varlık sahnesinde yerini alan hayvanatta dahi o süreç
bir hamlede olmuyor. Bundan dolayı siz değişim teklifinde bulunduğunuz
muhatabınızın sırtına üç-dört mutasyonu birden yüklerseniz, o insanı öldürmüş
olursunuz. O zaman yapılması gereken düzeltmek istediğiniz hususları
rehabilite ede ede sevdirmek, sevdirip benimsetmektir. Sahabe toplumu bu
şekilde meydana gelmiştir. Vahiyle aydınlanmadan evvel o toplum içinde ümmî
ve bedevî insanlar vardı. Onlardan bazıları başlangıç itibarıyla kapıdan içeri
girip “Abdülmuttalib’in torunu Muhammed burada mı?” diye hitap
edebiliyorlardı. Fakat bir gün geldi, aynı insanlar Allah’ın indirdiği vahyi
sindirmiş birer mü’min olarak akılları talim, nefisleri tezkiye, kalbleri tasfiye
eden medeniyet muallimleri hâline geldiler. O hâlde bize de bu yolda kararlı,
azimli ve sabırlı olmak düşer.

Günümüz insanını değişim ve başkalaşma gibi
fantezilere sürükleyen saikler nelerdir?
Bu tür fantezilere yelken açan kimseler kendi değerlerimizin yetmezliği

düşüncesiyle hareket ediyor olabilirler. Hâlbuki bu, büyük bir tarihî yanılgıdır.



Çünkü sahip olduğumuz değerlerin semavî ve ilâhî olduğuna inanan bir insanın,
onlardaki enginlik ve zenginliği de peşinen kabul etmesi gerekir. Diğer yandan
bizim değerlerimizin zamanın gereklerine uygun olarak o kadar çok açılım
noktası vardır ki, darlık ve yetmezlikten söz edilemez. Günün ihtiyaçlarına
cevap vermede kapalı gibi duran bir kısım meseleler ise Kitap ve Sünnet’in
sınırlı nasslarından sınırsız meselelere uzanmanın farklı bir unvanı sayılan
içtihat sayesinde her zaman çözüm ve vüzuha kavuşturulacak durumdadır. Yeter
ki dinamik ve aşkın hususiyete sahip bulunan o semavî kaynağa tam bir iman ve
itimatla müracaat gerçekleştirilebilsin. Evet, bu mevzuda sabit değerlerimiz
olarak ifade edebileceğimiz muhkemâta ait meselelerde kat’iyen bir eksiklik
söz konusu değildir. Bu konuda fantezi ve lükslere girme, değerlerimizin
kıymet-i harbiyelerini bilmeme, onların enginlik ve ifade ettikleri mânâları
takdir edememeden başka bir şey değildir.

Değişim fantezisinin bir diğer sebebi olarak orijinallik peşinde koşma
gösterilebilir. Çünkü bazı insanların, çocukluklarından itibaren duyageldikleri
meseleler hakkında ülfet ve ünsiyete yenik düşmeleri, onların içinde farklı bir
şey söyleme, farklı bir şey söylemek suretiyle kendilerini ifade etme arzu ve
hevesini tetiklemiş olabilir. Zannediyorum tenasüh gibi haşir akidemizle telifi
imkânsız mevzuların bizim dünyamızda dillendirilmeleri işte bu tür bir fantastik
düşünceden kaynaklanmıştır. Yoksa haşr u neşrin ne olduğunu bilen, bu konuda
i’mal-i fikirde bulunan inanmış bir insanın böyle bir düşünce inhirafı yaşaması
mümkün değildir.

Günümüzün bilhassa şiir sahasındaki edebî metinleri için de benzer
mülâhazaları ifade edebiliriz. Yani iğlak ve iphamda keramet arama, karşı
tarafı düşündürme lüksüne girmek için farklı kelimeler kullanma enaniyet
kaynaklı böyle bir farklılık ortaya koyma mülâhazasının neticesidir. Öyle
anlaşılıyor ki, bu şahıslar, düzlüğü, ayakların yerde olmasını kendileri için
yeterli görmüyorlar; görmüyor da imkânları olsa uçma teşebbüsünde bulunuyor
veya öyle görünmeye çalışıyorlar. Hâlbuki tabiîliğin kendine mahsus öyle bir
okşayıcılığı, sıcaklık ve kucaklayıcılığı vardır ki, hiçbir lüks ve fantezi
arayışında mezkûr dinamiklerin tesir gücünü bulmak mümkün değildir.
1 Tirmizî, tefsîru sûre (83) 1; İbn Mâce, zühd 29.
2 Bediüzzaman, Lem’alar s.9 (İkinci Lem’a, Birinci Nükte).
3 Bediüzzaman, Lem’alar s.169-170 (On Yedinci Lem’a, On Dördüncü Nota).
4 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.54 (İlk Hayatı, Divan-ı Harb-i Örfî).



Salih Amel ve Riya Virüsü
Soru: Salih amel işlemeye çalışırken kişinin gönlünden gayr-i ihtiyarî

“başkaları da görsün, duysun” gibi duyguların geçmesi, o amellerden hâsıl
olan sevabı tamamen zâyi eder mi? Bu gibi durumlarda insan gizli şirke
düşmüş sayılır mı?

Cevap: Sorunuza esas teşkil eden hususun, ciddi mânâda hassasiyet isteyen
bir mevzu olduğu muhakkak. Çünkü ince bir niyet çizgisi, bir başka ifadeyle
niyetin tam olarak ayarlanıp ayarlanamaması amelin mahiyetini değiştirebilir;
değiştirebilir ve güzeli çirkine, “tayyib”i “habîs”e dönüştürebilir. Fakat
hassasiyet ve incelik isteyen bu konuda, doğru ve dengeli bir bakış açısına
sahip olabilmek için öncelikle mükellefiyet mevzuuyla alâkalı önemli
gördüğüm bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

İmanın Gereğini Yapmak Boynumuzun Borcu
İnanan bir insan, inancının gereği ne ise, onu yerine getirmekle mükellef ve

sorumludur. Evet, bir mü’min, nelere ve nasıl inanıyor, hangi güzelliklere gönül
bağlamış ve ne şekilde düşünüyorsa, onları tavır ve davranışlarıyla dışa
aksettirmesi icap eder. Meselâ, Cenâb-ı Hak’la düzgün, kavi bir irtibatı, Resûl-
i Ekrem Efendimiz’le sağlam bir münasebeti bulunan ve bu durumu tabiatının
bir yanı, bir derinliği hâline getirmiş bir fert, kalbiyle benimsediği o inanç
esaslarını, diğer uzuvlarıyla da ortaya koyacak ve hayatının her ânında, o
imanın gereklerini yerine getirecektir/getirmesi gerekir. Bu istikamette o,
ibadetlerini tastamam ifa edecek, namazlarını hakkını vererek kılmaya
çalışacaktır. Elbette ki bütün bunları, “falan görsün, filan duysun” gibi
mülâhazalara bağlı olarak değil, sırf Allah’ın (celle celâluhu) emrini yerine
getirip O’nun rızasına kavuşabilmek için yapacaktır.

Bir başka ifadeyle, bir mü’minin, elden geldiğince imana, İslâm’a, Kur’ân’a
ait güzellikleri sergilemesi ve dinine-diyanetine ait o güzellikleri nerede olursa
olsun başkalarından saklamaması icap eder. Bu konuda istisna olabilecek nadir
yerler vardır. Meselâ, bulunduğu konum itibarıyla, Allah’a mensubiyeti,
Efendimiz’e bağlılığı, inandığı değerlere olan sadakati hazmedilemeyecek bir
ferdin iç dünyasına ait o güzellikleri sergilemesi umumun hukukunun zarar
görmesi gibi bir durumu netice verecekse, o fert, mevcut durumu nazar-ı itibara
alarak diğer insanlar gibi hareket etmeyebilir. Bu mevzuda yüreği eriyip gitse,
vicdanen ezilip iki büklüm olsa da mânevî hak ve hazlarından fedakârlıkta
bulunarak konumu neyi gerektiriyorsa ona göre davranabilir. Fakat bir kez daha



ifade edelim ki bu, umumî değil istisnaî bir durumdur.
Bu gibi istisnaî hâller dışında, bizim, ister Hristiyan, Yahudi âleminde, ister

din şeklinde organizasyonun yaşandığı başka bir muhitte, isterse dinî inancın
olmadığı dünyanın herhangi bir yerinde, inancımızı ve o inancın gerektirdiği
kulluğu açıktan açığa yapmamız asıldır ve bunda da bir mahzur söz konusu
değildir. Çünkü biz Cenâb-ı Hakk’a karşı kulluk borcumuzu yerine getiriyoruz.
Bu borcu eda ederken başkaları o ameli görebilir. Fakat unutulmamalı ki, o
insanlar orada olsa da, olmasa da, biz bu vazifeyi yerine getirecektik.

Hâsılı, bir mü’minin, imanının gereklerini her zaman ve mekânda temsil edip
sergilemesinde hiçbir mahzur yoktur. Aksine bu onun boynunun borcudur. İşin
bir yanını bu husus teşkil eder.

Beşerî Boşluk ve Zaaflarımız
Diğer taraftan salih amel yolunda bulunurken, ihlâsa münafi tehlikeler

karşısında, yüreğimiz her zaman tir tir, duygu ve düşüncelerimizi temiz
tutmanın, kalb safveti ve gönül duruluğunu muhafaza etmenin gayreti içinde
olmamız gerekir. Bu istikamette günde belki yüz defa; “Allahım!
Duygularımıza, hayal ve tasavvurlarımıza falanın filanın takdir etmesi gibi bir
mülâhaza girmesin. Ne olur, bahtına düştük! Bizi bir lahza olsun ihlâstan
ayırma!” diye dua edip Cenâb-ı Hakk’a sığınmalıyız. Çünkü insanız. Değişik
zaaf ve boşluklarımız var. İçimizdeki bu boşluklar, delik ve kanallar şeytanın
cirit attığı alanlardır. Şeytan bu menfez ve boşluklardan kalbimizin safvetini,
niyetimizin duruluğunu bulandıracak sevimsiz şeyler akıtabilir; akıtıp kalb ve
ruhumuzda yaralar açabilir.

Hemen ifade edeyim ki, bir insan, şeytanın bu tuzak ve vesveselerine karşı
uyanık ve dikkatli davranır, azimli ve kararlı bir tavır ortaya koyar ve Allah’ın
izniyle şeytanın bu hücum ve tasallutlarına mağlup olmazsa hem vazifesini
yapmış, hem de defter-i hasenâtına, niyetinin hulûs ve enginliğine göre büyük
ecirler yazdırmış olur. Evet, hayal ve tasavvur dünyasına gelip toslayan ve onu
sarsmak isteyen bu tür fırtınalar karşısında insan, dimdik durabiliyorsa, o
duruşun mutlaka sevabını alır. Belki bire on, belki bire yüz, belki de bire yedi
yüz ama kat’iyen o mevzudaki cehdinin mükâfatını elde eder.

Münafıkça Tavırlar: Riya ve Süm’a
Beşerî boşluk ve zaaflarımızdan kaynaklanan ve insanın kalb ve ruh hayatını

felce uğratacak olan riya, süm’a gibi bu hastalıklar farklı şekillerde kendini
gösterir. Kimi zaman doğrudan doğruya sırf başkaları görsün, başkaları duysun



diye yapılan ameller vardır. Bu durum apaçık bir nifak sıfatıdır. Kimi zaman
ise yapılan amelin keyfiyetini derin gösterme ve böylece yapılan o amellerde
insanların takdir hislerini de nazar-ı itibara alma gibi bir durum söz konusu
olabilir.

Münafıkların âdeta ayaklarını sürüye sürüye, gevşek gevşek, esneye esneye
namaza gidiş hâlleriyle alâkalı Kur’ân-ı Kerim’de resmedilen şu tablo birinci
duruma misal olarak verilebilir. Âyet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: ّ َ ِنإ

اوُماـَق ِةوٰلَّصلا  َى  ِلإ اوُۤماــَق  اَِذإَو  ُْم  هُعِداـَخ َوـُھَو  َّهللا  َنو  ُ عِداَخُي َنیِقِفاَنُمْلا 
ًالِیلَق َِّالإ  َّهللا  َنوُرُكْذـَي  َالَو  َساَّنلا  َنوُءاَۤرُي  ٰى  لاَسُك  “Münafıklar Allah’ı

aldatmaya çalışırlar, Allah da onların hilelerine ve oyunlarına karşılık verir.
Onlar namaza kalkarken üşene üşene ve sırf insanlara gösteriş yapmak için
kalkarlar. Yoksa aslında Allah’ ı pek az anar, pek az hatırlarlar.” 1 Devr-i
risaletpenahide Müslümanların hâkim olduğu dönemde münafıklar, ya
ganimetten istifade etmek, pay almak için veya kendilerince önemli gördükleri
daha başka menfaat ve çıkar mülâhazalarından dolayı namaz kılıyor gibi
görünme gayreti içinde bulunuyorlardı. Bundan dolayı mescide isteksizce
geliyor, namazı kerhen kılıp apar topar mescitten kaçmanın yoluna bakıyorlardı.
Görüldüğü üzere münafıkların bu tavır ve davranışlarında esasında namaz
kılma gibi bir dertleri yok; sadece öyle görünme, kendilerini öyle gösterme gibi
bir gayret söz konusu. Namaz için söylenen bu hususu diğer ibadetler için de
düşünebiliriz. Meselâ Cenâb-ı Hakk’ı zikir gibi bir derdi olmayan, saatlerce
bir yerde oturarak “laklak” edip lakırdıya dalan biri, insanların bulunduğu bir
yerde, sırf onlara gösterme ve duyurma maksadıyla eline tesbihi alıp birdenbire
zikretmeye duruyorsa onun bu hâli de yukarıda resmedilen çerçeveye dahildir.

Bir Zerre Kir Temizi Kirletebilir
Bazen de ortaya konulan amel, sırf başkalarına gösterme-duyurma gibi bir

maksada matuf olmamakla beraber, şahıs o ameli yerine getirirken, amelin
keyfiyetini derin gösterme gibi bir inhirafa kendini kaptırabilir. Meselâ şahıs,
yalnız olduğu bir yerde namaz kılarken tadîl-i erkâna riayet etmeden onu
geçiştirivermektedir. Öyle ki, bir kere dahi ِمي ِ ظَعْلا َي  ـ

ّ
ـِـ بَر َناَحْب  Yüceler“ سُ

Yücesi Rabbimi tenzih ü takdis ederim!”2 deyip demediği anlaşılmayacak
şekilde rükûa gitmesi ile kalkması bir olmakta; rükûdan kalktıktan sonra da tam
doğrulmadan hemen secdeye gitmektedir. Secdedeki hâli de rükûdan farklı
değildir. Hâlbuki fukahadan bazıları en az üç defa, her harfin hakkını vererek,
tastamam bir şekilde ىٰلْعْـَألا َي  ـِـ ّـ

بَر َناـَحْبُس   “Tenzih ü takdis  ederim
Yüceler Yücesi Rabbimi!”3 diyecek kadar secdede durmayı secdenin eksik



olmaması için gerekli görmüşlerdir. Şimdi yalnız bulunduğu zaman, bu şekilde
–bağışlayın– “süb.. süb..” diyerek rükûu ve secdesini geçiştiren bir insan,
başkalarının yanında özene bezene namaz kılıyor gibi bir tavır içine giriyorsa,
hadisin beyanıyla o şahıs, “gizli şirk” kokan bir davranışta bulunuyor demektir.
Evet, o tür davranışlara şirk bulaşır. Çünkü orada Allah ve rıza-yı ilâhî
mülâhazası gözetilmemiş, aksine başkalarının hoşnutluğu nazar-ı itibara
alınmıştır. Hâlbuki dışa akseden derinlik kalbde varsa bir kıymet kazanır.
Yoksa kendini beğendirmeye yönelik derin görünme çok tehlikeli bir durumdur
ve hafizanallah kişi mü’min de olsa onun defterine bu bir şirk ameli olarak
kaydedilir.

Hâlbuki Müslümanlık temelde insanları şirkten kurtarmak için gelmiş ilâhî
kanunlar mecmuası bir nizamın unvanıdır. Burada bir kez daha ifade edelim ki,
Allah (celle celâluhu), Allah olduğu için mâbud, mahbûb, maksûd ve matluptur.
Yoksa ibadet edildiği için Allah değildir. Dolayısıyla bütün mülâhazaların
Zât’ına bağlanarak kulluk edilmesi ve bu kulluk vazifesinde hiçbir şeyin O Zât-ı
Ecell ü A’lâ’ya ortak koşulmaması O’nun hakkı, biz kapıkullarının da
vazifesidir. Bu vazifeyi yerine getirirken başka mülâhazaları işin içine katmak
o işi kirletmek demektir.

Konuyu hulâsa edecek olursak sorunuzun cevabını insanların farklı
seviyelerdeki durumlarında bulmak mümkündür. Yapılan, yapılmaya çalışılan
ibadet ve hizmetlerde sadece ve sadece Cenâb-ı Allah’ın rızasını ve
hoşnutluğunu mülâhazaya alma, her hâlükârda kulluk borcunu tastamam yerine
getirme gayreti içinde olma ve hatta “Acaba ihlâsa zıt bir kısım düşüncelerle
kulluğumu bulandırıyor muyum?” düşüncesiyle tir tir titreme hâli var ki, bu,
mü’min olarak hepimizin ulaşmak istediği bir ufuk olmalıdır. Bir de, Allah’ın
rızasını bırakıp başkalarına şirin görünme, “maşaallah, barekallah” dedirtip
iltifat ve alkış beklentisi içinde olma gibi bir hâlet-i ruhiye vardır ki, bu da hiç
şüphesiz mü’mine yakışmayan, şirki işmam eden çirkin bir hâldir.

Allah için yapılan her şey Kur’ân-ı Hakîm’in ifadesiyle söyleyecek olursak
“tayyip” olmalıdır. Tayyip olanın içine “habîs” olanın zerresini bile
karıştırmamak iktiza eder. Çünkü o bir zerre kir, temiz olanın da kirlenmesine
belki de tefessüh ederek çürüyüp gitmesine sebebiyet verecektir. Bu ise nefis
ve şeytanı sevindirmekten başka bir şey değildir. Mü’minin gayesi ise onları
değil Allah’ı hoşnut etmek olmalıdır.

Soru: Kur’ân-ı Kerim’de inananlara, amellerini, Allah’a, Resûlü’ne ve
mü’minlere arz edecek gibi yapmaları emrediliyor. Yapılan amellerde
mü’minlerin nazar-ı itibara alınma mevzuunu nasıl anlamalıyız?



Cevap: Bu konuyla alâkalı Tevbe sûre-i celîlesinde iki âyet-i kerime
geçmektedir. Bunlar peş peşe iki sayfada yer alırlar. Bunlardan birincisi,

ِةَداَھَّشلاَو ِبْیَغْلا  ِِملاَـع  ىِٰلإ  َنوُّدَرُت  َّمُث  ُهُلوُـسَرَو  ْمَُكل  َمَع ُّهللا  ىَرَیَـسَو 
َنوُلَمَْعت ْمُتْن  اـَِمب ُك ْمُكُّئِبَنُي  Yapacağınız her şeyi Allah da, Resûlü de“ َف

görüp değerlendirecek, daha sonra da, gizli olsun açık olsun, her şeyi bilen
Allah’ın huzuruna götürüleceksiniz.”4 şeklindedir. Sizin bahsettiğiniz âyet ise
hemen peşindeki sayfada gelir: ُْم َكلَمَع ُهـــّللا  ىَرَیَس  اوـُلَمْعا َف ِلــُقَو 

اَِمب ُْم  كُّئِبَنُیَف ِةَداَھَّشلا  ِبْیَغْلا وَ ِِملاَع  ىٰل  َنوُّدَرُتَسَو إِ َنوُنِم  ْ ؤُمْلاَو ُهُلوُسَرَو 
َنوُلَم ْ َعت ْمـُتْنُك   “De ki: “Amel edin: Yaptıklarınızı Allah da, Resûlü de,

mü’minler de görecekler. Sonra gizli ve açık her şeyi bilen Allah’ın huzuruna
çıkarılacaksınız. O da yaptığınız her şeyi bir bir sizin önünüze çıkaracak,
karşılığını verecektir.”5 Görüldüğü üzere ikinci âyette mü’minler kaydı da yer
almıştır.

Bu âyet-i kerimelerdeki hitap, hem imkânları olduğu hâlde Allah Resûlü’yle
birlikte cihada iştirak etmeyen, etmemekle birlikte değişik bahane ve
mazeretlerin arkasına sığınan münafıklara; hem de cihada katılmak isteyip de
değişik sebeplerle katılamayan, ancak bu durumdan pişmanlık duyup tevbe eden
mü’minlere yöneliktir. Dolayısıyla burada birinciler için bir tehdit, ikinciler
içinse bundan sonra yapacakları salih ameller açısından bir teşvik vardır. Tabii
âyet-i kerimelerin evvelemirde onlara yönelik olması o âyetlerde bizim
hissemiz olmadığı mânâsına gelmez.

Netice itibarıyla her iki âyet-i kerimenin de inananları ihsan ve itkan ufkuna
çağırdığı açıktır. Bildiğiniz üzere ihsan, Allah’ı görüyormuş gibi O’na kulluk
yapmaktır. Biz O’nu görmesek bile O bizi görmektedir. İtkan da yapılan ameli
salih bir şekilde yani kusursuz ve arızasız olarak yerine getirmeye denir.
Aslında itkan vicdandaki ihsan şuurunun lâzımî bir neticesi gibidir. Bu kat’iyen
başkaları görsün de beğensinler mânâsına gelmez. Aksine “Siz amellerinizi,
Allah, Resûlü ve mü’minlerin teftişine arz ediyor gibi hâlisane ve sapasağlam
yapın; yapın da Allah, Resûlü ve mü’minler ister bu dünyada isterse ahirette o
amelleri gördükleri zaman takdir etsinler.” mânâsı vardır. Yani Allah ve
Resûlü sizin amellerinizden hoşnut olduğu gibi, mü’minler de o amelleri görme
imkânına kavuştuklarında “Maşaallah, bin barekallah; namazı, orucu, zekâtı,
tevazu ve mahviyeti, hudû ve huşûuyla ne derin bir kulluk gerçekleştirmiş!”
ifadeleriyle takdirlerini dile getirebilsinler.

Evet, orada sen yoksun, amelin var. Öyleyse koy arızasız, kusursuz salih
amellerini ortaya. Kendin de bir kenara çekiliver. Allah ve Resûlü beğendiği
gibi inanan kullar da beğensinler o amelleri ve “İşte Cenâb-ı Hakk’a karşı



böyle kulluk yapılır.” desinler. Yoksa insanlara beğendirmek kastı ve
maksadıyla bakırı altın gibi göstermeye kalkışma. Elbette ki rıza-ı ilâhî
istikametinde yapacağın işleri altın, gümüş kıvamında yapmaya çalış. Zira
ötede altına, gümüşe değer veriliyor ama zinhâr bakırı altın gibi göstermeye
çalışma. Çünkü sen bir bakır ortaya koyup da üzerine Reşat mührü bile bassan
o yine bakır, yine bakırdır. Evet, değil Reşat mührü, o bakırın üstüne Fatih,
Selahaddin, Abdülhamid mührü de vursan o yine bakır, yine bakır, yine
bakırdır!.
1 Nisâ sûresi, 4/142.
2 “Büyük ve yüce olan Rabbimi her türlü noksandan tenzih ederim.” (Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 203;

Tirmizî, salât 79; Ebû Dâvûd, salât 147)
3 “En yüce olan Rabbimi her türlü noksandan tenzih ederim.” (Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 203; Tirmizî,

salât 79; Ebû Dâvûd, salât 147)
4 Tevbe sûresi, 9/94.
5 Tevbe sûresi, 9/105.



Cahiliye Atmosferi Mazeret Teşkil Eder mi?
Soru: Atf-ı cürümde bulunarak suçu üzerinden atma nefs-i emmârenin bir

hususiyeti olduğundan, Müslümanlığı hakkıyla yaşayamayışımızı “Ne
yapalım ki hak ve hakikatle geç tanıştık, kötü bir atmosferde neşet ettik.”
türünden mazeretlere emanet edebiliyoruz. Böyle bir yaklaşımda haklılık
payı var mıdır, izah eder misiniz?

Cevap: Bu tür mülâhazalarda bir açıdan bir haklılık payının olduğu
söylenebilir. Hususiyle şuuraltı müktesebatının oluştuğu zaman diliminde
yetişme şartları çok önemlidir. Bu dönemle alâkalı kesin bir yaş sınırı
belirlemek mümkün olmasa da genelde “sıfır-beş” veya “sıfır-yedi” yaş aralığı
olarak ifade edilmektedir. Ancak onun izafî olarak on beş yaşına kadar devam
ettiği de söylenebilir. İşte insan bu dönemde, gördüğü, duyduğu, hissettiği her
şeyden; etrafında cereyan eden hâdiselerin hemen hepsinden ciddi mânâda tesir
altında kalır, belli bir anlayışa sahip olur ve o istikamette bir şahsiyet kazanır.
Dolayısıyla dinî hayatın gerçek derinliğiyle yaşanmadığı; çirkin ve yanlış
davranışların yadırganıp olumsuz davranışlara karşı içten içe bir tiksinti, en
azından bir istinkâf, bir geri durup kaçınma duygusunun bulunmadığı;
imrenilecek amellere karşı da ciddi bir imrendirmenin yapılmayıp salih
amellere karşı iştihaların kabartılmadığı ve bütün bunları hayatlarına hayat
kılıp hüsnümisal teşkil edecek âbide şahsiyetlerin olmadığı bir ortamda neşet
eden kimseler bir yönüyle bu mazeretlerinde haklı sayılabilirler.

Tabakat Kitaplarının Açtığı Ufuk
Fakat asla unutulmamalı ki, hakikî bir mü’min, Kur’ân ve Sünnet’in beyan

buyurduğu ve selef-i salihînin hâlisane temsilleriyle ortaya koydukları ideal
hayat tarzını araştırır, bulur, öğrenir; öğrenir ve içinde bulunduğu ortamla,
yaşamış olduğu hayat tarzıyla mukayesesini yapıp kendi durumunu sorgular.
Yani mü’min, yemede, içmede, yatmada, kalkmada, Müslümanların derdiyle
derdmend olmada; hâsılı hayatın her anı ve her safhasında Kur’ân ve Sünnet
yolunu araştırmak, selef-i salihîn çizgisini yakalamakla kendini mükellef
bilmelidir. Bu gayeye hizmet etmesi yönüyle selef-i salihînin hayatlarının
anlatıldığı tabakat kitapları çok önemlidir. O büyük zatların hakikî
Müslümanlığı nasıl ve hangi çerçevede yaşadıklarını öğrenip anlamaya,
anlayıp benliğimize mal etmeye çalışmalıyız. Bu istikamette atalarımız ve
seleflerimiz olan Osmanlı’nın da bizim için çok önemli bir kaynak olduğu
unutulmamalıdır.



Bu noktada durup istidradî bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Ben
ecdadımızın hayat tarzının, gerçek derinliğiyle; kalbî, ruhî, insanî, içtimaî
buudlarıyla yazılıp kayıt altına alındığı kanaatinde değilim. Yazılanlar daha
ziyade harp-sulh vakalarıyla ilgilidir. Bundan dolayı onların o nezih
hayatlarıyla alâkalı ciddi bir malumata sahip olduğumuzu söyleyemeyiz.
Ecdadımızın ahlâkî, içtimaî, insanî yönleriyle alâkalı bildiklerimiz ise daha çok
menkıbelerden ibaret. Hatta sahabe, tabiîn ve tebe-i tabiîn efendilerimizin
hayatlarının da aynı duruma maruz kaldığını söyleyebiliriz. O altın dönemlerde
ne âbidevî şahsiyetler, ne büyük insanlar yaşamıştır ancak yazıp kayıt altına
alma işine çok ehemmiyet verilmediğinden onların bu göz kamaştırıcı hâli
gerçek çerçevesiyle sonraki nesillere intikal ettirilememiştir. Şu an sahip
olduğumuz kıymetli eserlerse daha sonraki çağlarda selefe saygı duyan
insanların ulaşıp elde edebildikleri bilgilerin kayıt altına alınıp kitaplar hâline
getirilmesiyle oluşmuştur.

Hâl-i Pürmelâlimiz
İstidradî olarak içine girdiğimiz bu önemli hususa işarette bulunduktan sonra

asıl konumuza dönelim. Eğer biz, dinî hayatımızda, İslâm’ı arızasız temsil etmiş
insanlara bakmazsak, hâlimizden memnun olur, kendimizi yeterli bulur ve dûn
himmetliğin altında kalır eziliriz. Meselâ bir Hasan Şazilî, Abdülkadir Geylânî
veya Hasan Basrî Hazretleri’nin Kulûbu’d-Dâria’da yer alan tazarru ve
münacatlarına baktığımızda o büyük kametlerin kılı kırk yararcasına, tertemiz,
pırıl pırıl bir hayat yaşamalarına rağmen nefislerinden ciddi mânâda şekvada
bulunup Allah’a sığındıklarını görürüz. Hâlbuki bu zatlar ulûhiyet hakikatine
uyandığı andan itibaren ondan başka bir şey görmemiş, çarşı-pazarın eracifine
bulaşmamış devâsâ kametlerdir. Onların yanında kendi hâl-i pürmelâlimizi
nazar-ı itibara aldığımız zaman, zannediyorum Cenâb-ı Hak’tan bir şey isteme
liyakatimiz olmadığı kanaatine varır; varır da el kaldırıp O’ndan bir şey
istemeye utanırız. Evet, değişik asırlara serpiştirilmiş bu müstesna insanların
yanında bize ancak Müslümanlığı taklit eden, üzerinde ötelerin izini taşımayan
sûrî Müslümanlar nazarıyla bakılabilir. Hatta denilebilir ki, şu anki hâlimiz
itibarıyla Müslümanlığa o kadar yabancılaşmışız ki, bütün buudları ve gerçek
derinlikleriyle onu hayata hayat kılmamız teklif edilse, onu gönülden
arzulayanların bir kısmı dahi “Keşke bu mükellefiyetler olmasaydı!” gibi bir
anlayışı seslendirip onun gereklerini yerine getirmekten geri durabilir. Belki
bugün bütün bir yeryüzünde, dinî hayat ve dinî değerler adına ciddi bir
yabancılaşma yaşandığından, Müslümanlıktan ne kadar uzaklaştığımızın
farkında değiliz. Fakat bir kez daha ifade edeyim ki, bugün biz, hakikî



Müslümanlığın ufkumuzda tüllenmesini ne kadar arzuluyor olsak da, gerçek
temsil ve derinliğiyle onu kabul etmede bir hayli zorlanacağımız
kanaatindeyim. Çünkü şu anki konum ve duruşumuz itibarıyla, Hak rızasına
kilitlenip O’nun marziyyatını kazanmayı hayatının gayesi bilen insanlar
olduğumuzu söyleyemeyiz.

Emanette Emin Emanetçiler
Bu sözlerimle ümidinizi kırmak ve sizi yeise atmak istemiyorum.

Müslümanlar böyle olunca toptan çer çöp gibi Cehennem’e mi sürüklenirler?
Hayır, Allah’ın rahmeti çok geniştir. Hadis-i şeriflerde beyan buyurulduğu
üzere ِّهللا ُلوُسَر  ٌدَّم  َ حُم ُّهللا  َِّالإ  َهِٰلإ  ,diyen kimse bile Cennet’e girecekse1 َال 
inşallah işin bu kadar taklidini yapan insanlar Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinden
mahrum kalmazlar. Bu ayrı bir meseledir. Ancak günümüzde bu emanete sahip
çıkmak isteyen insanlar, emanette emin bir emanetçi olup olmadıklarının
muhasebesini yapmalıdırlar. Bu din onlara emanet edildiğine göre onlar da
yeryüzünün eminleri, yani ümena ve süleha olmalıdırlar. Öyle ki, din ve
diyanet adına, gerekirse kendilerine veya evlâd ü ıyâline gelecek zararı göze
alabilmeli ancak dine dokunacak bir tehlike karşısında tir tir titremelidirler.

Bunun için bizler dini anlama ve onu hayata hayat kılma hususunda sürekli
çıtayı yükseltme ve anlayışımızı hep daha üstün bir noktaya ulaştırma peşinde
olmalıyız. Hatta bir gün Cüneyd-i Bağdadî, Beyazid-i Bistamî gibi bazı Allah
dostlarının nail oldukları seviyede Allah’a muhatap olma ufkuna ersek yine de
çıtayı yükseltmeye çalışmalı ve “Allahım daha ötesi yok mu bunun?” demeliyiz.
Eğer bunun ötesi ُرَبْك ِّهللا أَ َنِم  ٌناَوْضِرَو   “Allah’ın rızası en büyük olandır.”2

hakikatinin tecelli ve zuhuru ise, o zaman bize de onun talibi olmak düşer.
Çünkü emanette emin bir emanetçi olmanın gereği budur.

Mazeretler Arkasına Sığınmayan Altın Nesil
Sorunuza esas teşkil eden husus bir de, bizim için her meselede rehber ve

ölçü konumunda bulunan sahabe-i kiram efendilerimizin yaşadıkları hayat
açısından değerlendirilebilir.

Malum olduğu üzere onlar, her türlü kötülük ve çirkinliğin hükümferma
olduğu, insanların gırtlaklarına kadar fısk u fücura gömüldüğü bir dönemde
neşet etmişlerdi. Şu an huzurunuzda o dönemin levsiyatını dile getirerek
zihinleri bulandırmak istemiyorum. Ancak o altın neslin, nasıl kapkaranlık bir
atmosferden sıyrılıp apaydınlık bir ufka ulaştıklarını anlama adına,
müsaadenizle bir-iki hususu hatırlatayım. O karanlık devirde ahlâksızlık,



cemiyeti öyle sarmıştı ki bazı evlerin kapılarına bayraklar asılıyor, oralarda
bohemce bir hayat yaşanıyor ve bu durum normal karşılanıyordu. Toplum
bünyesinde nesebi karışmış, babasının kim olduğu bilinmeyen bir hayli insan
vardı. İffet öylesine ayaklar altına alınmıştı ki, bazı insanlar üryan bir şekilde
Kâbe’yi tavaf edebiliyorlardı. İçki ve kumar hiç de ayıp sayılan şeyler değildi.
Yalan, aldatma ve hile; mârifet ve akıllılık sayılıyordu. Sözün özü, bütün insanî
değerler ters yüz edilmiş, faziletler ayıp; ayıp ve kusurlar ise birer fazilet gibi
itibar görmeye başlamıştı. İşte böyle bir toplum içinde neşet eden o insanlar,
Allah Resûlü’nün (aleyhissalâtü vesselâm) insanlığa sunduğu güzellikleri
gördüklerinde hemen o ışık kaynağının etrafında kümelenmiş ve bütün o
çirkinlikleri, levsiyatı, pislikleri ellerinin tersiyle iterek akılları talim, nefisleri
tezkiye, kalbleri tasfiye eden birer medeniyet muallimi hâline gelmişlerdir.

Demek ki onlar, “Ne yapalım, içinde yaşadığımız toplumun hâli buydu!”
diyerek mazeret üretme gibi bir yanlışlığın içine girmemiş; girmemiş ve
iradelerinin hakkını vererek cahiliye bataklıklarını birer Asr-ı Saadet
gülistanına çevirmesini bilmişlerdir. O zaman bizim de, “Ne yapalım, hayata
uyandığımızda kendimizi bir levsiyat bataklığı içinde bulduk. Lâahlâkîlik çarşı-
pazar, ev-sokak her tarafta kol geziyordu. Anne-babamız da ümmiydi. Bizi
dinimizden soğutmuşlardı. İslâmî terbiye alamadığımızdan biz de din ve diyanet
adına birer terbiyezede olarak yetiştik.” deyip başkalarına atf-ı cürümde
bulunma, eksik ve kusurlarımızı başkalarına fatura etme ve bu suretle işin
içinden sıyrılmaya çalışma gibi bir yanlışlığın içinde olmamamız gerekir.

Kabir Kapısı Kapanmıyor
Hazreti Pîr, Sözler’de bu hakikati ne güzel ifade eder. Hatırlayacağınız üzere

On Dördüncü Söz’ün Hâtimesi’nde o, şöyle der:
“Ey nefsim! Deme, ‘Zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Herkes dünyaya

dalmış, hayata perestiş eder, derd-i maişetle sarhoştur.’ Çünkü ölüm
değişmiyor. Firak, bekaya kalb olup başkalaşmıyor. Acz-i beşerî, fakr-ı insanî
değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peydâ ediyor.

Hem deme, ‘Ben de herkes gibiyim.’ Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar
arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise,
kabrin öbür tarafında pek esassızdır.”3

Evet, “zaman değişmiş, asır başkalaşmış” gibi bahaneler insanın kendi
kendini aldatmasından başka bir şey değildir. Hem böyle bir aldanış –Allah
korusun– ebedî bir hüsrana sebebiyet verebilir. Kur’ân-ı Kerim ahirette
kâfirlerin ahvalini beyan buyurduğu değişik yerlerde kalbleri titretecek,



yürekleri hoplatacak bir tablo hâlinde bu hususa dikkatleri çeker ve ikazda
bulunur. Meselâ, Fâtır sûresindeki bir âyet-i kerimede şöyle buyurulur: ْ مُھَو

لَمَْعن اَّنُك  يِذَّلا   َ رْیَغ اًحِلاَص  ْلـَمْع  اَنْجِرَْخأ نَ اَۤـنَّب  رَ اَھِیف  َنوُخَِرطـْصَي   “O
kâfirler orada yardım isteğiyle çığlık koparır ve ‘Ey Ulu Rabbimiz! Ne olur,
çıkar bizi buradan, dünyaya geri gönder; gönder de, daha önce
yaptıklarımızdan başka, salih ameller yapalım!.’ derler .”4 Onların bu
yakarışlarına şöyle karşılık verilir: َرَّك َ َذت ْنَم  ِهِیف  ُرَّكَذـَت  اـَم يَ ْمُكْرِّمَعُن  َْم  لَوَأ

ٍریَِصن ْنِم  َنیِم  ِ لاَّظِلل اَمَف  اوُقوُذَف   ُ ريِذَّنلا ُمُكَءاَۤجَو   “Biz, size, düşünüp ibret
alacak, gerçeği görecek kimsenin düşünüp ders alacağı (ve gereğini
yapacağı) kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı olarak peygamber
de gelmişti. Şu hâlde tadın azabı! Zalimlerin asla yardımcısı olmaz.”5 Bu
âyet-i kerimeden de anlaşılacağı üzere insan şuuruyla dünyada bir saat bile
yaşasa Cenâb-ı Hak ona: “Ben sana bir saat vermedim mi? O bir saatte Beni
düşünüp bulman gerekmez miydi?” diyebilir. Buna göre Allah’ın bize
bahşettiği zaman, imkân ve ortam zannediyorum tezekkür ve tedebbür etmemiz
adına yeterlidir. Allah ötede bunun hesabını sorduğunda herhangi bir dayanağı
olmayan boş mazeretlerin bize hiçbir faydası olmayacaktır. O hâlde hepimizin
mesnetsiz, dayanaksız, bu tür boş mazeretlerden sıyrılıp hayatımızı ona göre
şekillendirmemiz, ona göre tanzim etmemiz gerekir.
1 Bkz.: Buhârî, cenâiz 1; Müslim, îmân 153.
2 Tevbe sûresi, 9/72.
3 Bediüzzaman, Sözler s.180-181 (On Dördüncü Söz, Hâtime).
4 Fâtır sûresi, 35/37.
5 Fâtır sûresi, 35/37.



Yaşlılık ve Dine Hizmet
Soru: Günümüz insanı, kırk-elli yaşlarına geldiğinde yaşlılık, emeklilik ve

işe yaramazlık duygusuna kapılabiliyor. Kulluk ve dine hizmet  açısından yaş
faktörünü değerlendirir misiniz?

Cevap: İslâm’da aslolan insanın çalışabildiği müddetçe işinde, mesleğinde
çalışmaya devam etmesidir. Hele Allah yolunda yapılan hizmetlere gelince, bu
mevzuda hiç mi hiç bir emeklilikten, işi gücü bırakıp bir kenara-köşeye
çekilmekten bahsedilemez. Çünkü din yolunda hizmet bir yönüyle ubudiyet
gibidir ve bundan dolayı insan, ruhunu teslim edeceği âna kadar Allah’a
kullukla mükellef olduğu gibi Allah yolunda hizmet etmekle de mükelleftir.
Nasıl ki insan ayakta gücü yetiyorsa ayakta, oturarak gücü yetiyorsa oturarak,
hatta ancak sırt üstü bir şekilde yerine getirebiliyorsa sırt üstü bir şekilde, fakat
her hâlükârda namaz vazifesini yerine getirmekle mükelleftir. Aynen öyle de
insanın gücü neye yetiyor, takati neye elveriyorsa o ölçüde dinini anlatmak, din
için çalışıp çabalayan bir hizmetin arkasında durmak ve ona destek vermekle
de mükelleftir ve böyle bir mükellefiyet insandan hiçbir zaman düşmez.

Son Nefesimizi Verinceye Dek
Bu noktada konumuzla münasebeti dolayısıyla, Yaşar Tunagür Hoca’dan

bizzat dinlediğim bir hatırasını size nakledeyim. Kendisinden ders okudukları
Hüsrev Hoca, sırt üstü yatarak dahi olsa elinde kitabı tutabildiği sürece
talebelerine ders vermeye devam eder. Fakat son zamanlarında artık o durumda
dahi kitabı elinde tutamaz olur ve elindeki kitap zaman zaman “cub” diye yere
düşer. Onun bu hâlini gören talebeleri, bu durumun mâkul bir mazeret teşkil
ettiğini söyleyerek hocalarının ellerinden kitabı almak isterler. İşte o esnada
Hüsrev Hoca ellerini kaldırıp: “Allahım beni mazur gör, bırakmak
istemiyordum ama bunlar kitabı elimden aldı.” der ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya
durur.

Bu zaviyeden meseleye bakılacak olursa, insanın belli bir yaşa geldikten
sonra, Allah yolunda yerine getirmekle mesul olduğu vazifeyi bırakıp bir
kenara çekilmesinin geçerli bir mazeret olmadığı/olmayacağı anlaşılacaktır.
Evet, imkân el verdiği sürece Cenâb-ı Hakk’ın rızası istikametinde koşturup
durmak hem vazifemiz hem de dine karşı borcumuzdur. Bir kez daha ifade
edelim ki, nasıl ölüm gelip kapımızı çalacağı âna kadar namaz, zekât, oruç gibi
ibadetler, mükellefiyetler bizden düşmemektedir; aynı şekilde din-i mübîn-i
İslâm’ı i’lâ ve dünyanın dört bir yanında ruh-u revan-ı Muhammedî’nin



(aleyhissalâtü vesselâm) şehbal açmasını sağlama istikametinde cehd ü gayret
içinde bulunmak da takati ölçüsünde hepimizin üzerinde bulunan bir
sorumluluktur ve bu sorumluluk son nefesimizi vereceğimiz âna kadar devam
eder.

Civan Pîre, Pîr Civana Muhtaç
Ne var ki, bir zamanlar din-diyanet adına bir toplantıdan diğerine koşan, bir

yerde gönülleri şahlandırma diğer yerde ise heyecanlara yeniden heyecan katma
istikametinde gayret sarf eden, elinde bir meşale sürekli başkalarının mumunu
tutuşturma ve böylece cihanı aydınlatma derdinde olan bazı kimseler, yaşlarının
ilerlemesiyle kendilerinde bir yorgunluk hissedebilir; hissedip genç ve zinde
oldukları dönem ölçüsünde bir aktivite, bir performans ortaya
koyamayabilirler. Onların bu hâlini görüp artık bundan sonra kendileri gibi
koşamayacaklarını düşünen bazı gençlerse onları dışlayabilir veya o şahıslar
kendilerini dışlanmış, kulvar dışına atılmış hissedebilirler. Bu durumda
yapılması gereken, bir zamanlar küheylanlar gibi koşturup duran o insanlara,
onların yaş ve seviyelerine göre bir vazife teklifinde bulunmaktır. Gerekirse
onlardan bir meclis teşkil edilip, müktesebat ve tecrübelerinden istifade edilir.
Böylece gençler de onların tecrübelerinden faydalanır ve gençliğin heyecan ve
dinamizmini realize etme imkânı bulurlar. Yani bir taraftan koşturması gerekli
olan gençler koşturup dururken, beri taraftan fikir üretebilecek tecrübe ve
birikim sahibi belli bir yaşa ulaşmış kişiler, onların arkasında durur, takdir
edip alkışlar ve onlar için birer aşk u şevk kaynağı hâline gelirler. Böylece hiç
kimse vazifeden geri kalmamış ve atalete mahkûm bir duruma düşürülmemiş
olur.

Bildiğiniz gibi Ümmü Haram Validemiz ilerlemiş yaşına rağmen o günün
imkânlarıyla Kıbrıs’a kadar gelmiş ve orada vefat etmiştir.1 Ebû Eyyüb el-
Ensarî Hazretleri de yaşına başına aldırmadan deve sırtında İstanbul’a kadar
gelmiş ve nihayetinde surların dibinde vefat etmiştir.2 Onların ön saflarda
koştuklarını gören gençler ise, onların bu hâlinden daha bir hız almış ve âdeta
bir maraton sergilemişlerdir.

Meseleye bu açıdan bakıldığında vazife ve koşturmanın hiçbir zaman
bitmediği görülür. Ancak vazife sürdürülürken, kimin ne yapacağı ve ne ölçüde
yapacağı çok iyi belirlenmelidir. Evet, vazife taksimi yapılırken, bir taraftan
dinin ruhundaki yüsür (kolaylık) prensibi esas alınıp herkese takati ölçüsünde
bir vazife tahmil edilmeli; diğer taraftan kimsenin onuru kırılmamalı, kuvve-i
mâneviyesini sarsacak tavır ve davranışlar içerisine girilmemelidir. Az önce



ifade edildiği üzere o büyükler, senatör meclisleri gibi sürekli takdir edilip
gözlerinin içine bakılan ve her zaman engin fikir, tecrübe, müktesebat ve
mütalaalarına müracaat edilen bir sertac-ı ibtihaç gibi görülmelidir.
İhtiyarların koşmaya güç yetiremedikleri yerlerde ise gençler öne atılmalı,
onların dualarını alıp “Burada koşma ameliyesi bize düşüyor…” demelidirler.
Böylece bir taraftan yaşlıların fikrî aktivite ve heyecanlarından istifade edilmiş
diğer yandan da gençlerin dinamizmi değerlendirilmiş olur. Evet, gençlerin
tecrübesizliğine bakarak onları kenarda tutma, hafife alma, vazifeden azletme,
ellerini işin altına sokmalarına engel olmak suretiyle inkişaf edip gelişmelerine
set çekme doğru olmadığı gibi yaşlandı diyerek birilerini emekli etme ve hak
yolunda yapacakları hizmetten onları dışlamaya kalkışma da doğru değildir.
Herkes yapabildiği kadar hizmet etmeli ve sonuna kadar bu işe el uzatmaya
çalışmalıdır. Zaten hizmet eden insanlar kendi aralarında yaşlarına başlarına
göre bir vazife taksimi yapar ve daha sonra bu taksime göre herkes kendine
düşen sorumlulukları yerine getirirse ortaya rantabl bir hizmet konulmuş olur.

Hâsılı bir Müslüman vefat ederken işinin başında vefat etmelidir. Ders takrir
eden ders takrir ederken, eli kalem tutan yazarken, kitap tashih eden tashih
işiyle meşgulken, gezip dolaşma sorumluluğu olan yolculuk esnasında, hicret
eden kahramanlar ise hicret ettikleri yerlerde vefat etmelidir. Yani herkes
Hakk’a hizmet adına nerede koşturuyor, hangi kulvarda bulunuyorsa orada vefat
etmeli ve böylece ölümünü değerler üstü değere ulaştırmalıdır.

Yüz Gençliğe Bedel İhtiyarlıklar
Allah’a ve ahirete inanan bir insanın ihtiyarlığa bakışıyla inanmayan bir

insanın bakışı birbirinden çok farklıdır. Bediüzzaman Hazretleri, namazın
ehemmiyetini anlattığı ve onun sa’ye nasıl büyük bir şevk ve amelde nasıl
büyük bir kuvve-i mânevîye olduğunu ifade ettiği bir yerde, bağ bahçe işleriyle
meşgul olan bir Müslümanın yaşlandıkça, “Daha ziyade ibadetle beraber
sa’y-i helâle çalışacağım. Ta, kabrime daha ziyade ışık göndereceğim,
ahiretime daha ziyade zahîre tedarik edeceğim.”3 düşüncesiyle o yaşta dahi
bağına bahçesine ihtimam göstererek çalışıp çabalamaktan geri durmayacağına
dikkat çeker. Evet, o mü’min, defter-i hasenatının açık kalması için ahir
ömründe, daha bir azim ve kararlılıkla, daha bir ciddiyet ve ihtimamla dertleri,
sıkıntıları göğüsler ve son nefesine kadar çevresinde bulunanlara hep faydalı
olmaya çalışır.

Diğer taraftan yaşlı ve hasta insanlar ölümü daha fazla düşünür, bunun
neticesinde öteler için daha dikkatli ve daha temkinli bir hayat yaşarlar.
Gençler bir yaşlının hissettiği ölçüde ölümü duyup hissedemezler. Meselâ 60-



70 yaşlarına gelmiş bir mü’min yaşadığı her günün son günü olabileceği
düşüncesiyle o günü çok iyi değerlendirmeye çalışır. Tek bir namazın
tesbihatını dahi aksatmama gayreti içinde bulunur ve ihsan şuuru içinde sürekli
“Allahım, hayatımda pek çok hata ve kusurlarım olmuştur. Ancak kirpiklerimin
ucunda ölümü hissediyor, kaşlarımdaki beyazlıklarda ölümün şafağını görüyor
gibi oluyorum. İşte ben şu an ömrümün sonuna doğru yol alırken, şimdiye kadar
yaptığım hata ve kusurların bütününden sıyrılıp yürekten Sana teveccüh etmek
istiyorum.” der ve ahir ömrünü daha bir semereli hâle getirmeye çalışır.

Evet, ölümün habercisi diyebileceğimiz ve şakaklardan başlayıp çeneye
doğru yayılan, daha sonra bıyıkları sarıp en nihayetinde kaşlara sıçrayan o
beyazlıklar ahirete inanmayan insanlara bir şey ifade etmeseler de bunların
inanan insanlara ifade ettiği ne derin ve engin mânâlar vardır. Meselâ inanan
bir gönül kimi zaman ٌّقَح ُتْوَمْلا   “Ölüm haktır.”4 der, ölümün apaçık bir
gerçek olduğunu ikrar eder. Kimi zaman da ِتْوَمْلا ُةَقِئا  ٍسَْفن َۤذ ُّلـُك   “Her
nefis, her lâhza ölümü tatmaktadır.”5 hakikatini hatırlar ve şu muvakkat
misafirhanede gidici olduğu şuuruyla hareket eder. Mü’min bütün bu hakikat
fermanları karşısında devekuşu gibi başını kuma sokup kendini aldatmak yerine
öteler için hazırlık yapar ve bu istikamette daha çelik çavak bir kulluk ve
hizmet ortaya koymaya çalışır. İşte Hazreti Pîr, yaşlılığın bu çok hoş ve çok
kazançlı yanlarını bildiğinden İhtiyarlar Risalesi’nde: “O hâlde biz bu
ihtiyarlığımızı, yüz gençliğe değişmemeliyiz.”6 ifadesini kullanır.

…Ve İnsan Bile Bile Aldandı
Fakat apaçık ölüm gerçeği karşısında körler gibi davranan, o hakikatlerin

dilinden hiçbir şey anlamayan insanlarsa, adım adım ölüm kendilerine geldikçe
ayaklarının bağı kesilir ve âdeta bir giyotine götürülüyor veya idam sehpasına
sürükleniyor gibi olurlar. Bundan dolayı çok defa yaşlı dahi olsalar güya
ölümü duyup hissetmemek için kendilerini sarhoşluğa salar, eğlence ve sefahate
dalar ve böylece bohemce bir hayat yaşamak suretiyle içlerindeki ölüm
endişesini bastırmaya çalışırlar. Ancak bilmezler ki, bu durum insanın kendi
kendini kandırmasından başka bir şey değildir ve tamamen bir aldatmacadır.
Evet, ahirete inanmayanlar yaşlılığı, başlarına gelip çatmış bir belâ gibi görür
ve sürekli kadere taş atarlar. Hâlbuki yaşlılık ve ecel bizim elimizde değildir
ve onlara mâni olunmaz. Şu beyitler bu hakikati ne de güzel ifade eder:

ْلَمَْألا ُلوُط  ُهَّرَغ  ْدَق  ْلَغَتْشا  ُهاَیْنُدِب  ْنَم  اَي 

ْلَجَْألا ُهْنِم  َانَد  ىَّتَح  ٍَةلْفَغ  ِيف  ْلَزَي  َْملَوَأ 



ْلَمَعْلا ُقوُدْنُص  ُرْبَقْلاَو  ًةَتَْغب  ِيتْأَي  ُتْوَمَْلا 

ْلَجَْألِاب َِّالإ  َتْوَم  اَھِلاَوَْھأ َال  ىٰلَع  ْرِبِْصا 
“Ey dünya meşgaleleriyle başı dönmüş, onlarla oyalanıp duran zavallı

insan! Upuzun bir ömür kuruntusuyla hep aldanıp durdun.
Öyle bir gaflet içinde sürüp gitti ki hayatın. Bak gelip kapına dayandı

vakt-i ecelin.
İşte böyle çıkıp geliverir ölüm ansızın. Kabir ise amel sandığın.
O hâlde dişini sık, sabret dünya endişe ve dağdağasına. Zira ölüp gitmez

insan eceli gelmeden.” (Tercümede az bir tasarrufla).
Evet, upuzun bir ömür ümit ve kuruntusuyla insan aldanır. Tul-i emelin

kaynağı tevehhüm-ü ebediyettir. Tevehhüm-ü ebediyet ise, insanın, kendini
ebedî ve lâyemût olduğunu zannedecek ölçüde dünyaya, dünya zevk ve
lezzetlerine dalıp gitmesi demektir. Yani kişi zanneder ki, saçları hep simsiyah,
bedeni zinde ve görkemli, kendisi de sapasağlam kalacak; kalacak da Allah’ın
nimetleri hep böyle yağmur gibi sağanak sağanak başından aşağı yağıp duracak.
Hâlbuki gerçek öyle değildir. Ne var ki zavallı insan bir aldanışa kurban
gitmiştir.

Yakîn Ufku ve Yaşlılık
İşte mü’min yukarıdaki beyitlerde ifade edilen hakikatlere, bile bile gözlerini

kapamaz; kapamaz ve bundan dolayı ecel yaklaştıkça onun yakîni daha bir artar,
daha bir güçlenir. En azından hisleri, ihsasları ve ihtisaslarıyla daha ciddi bir
yakîn ufkuna ulaşma gayretinde bulunur. Bu istikamette acz ve zaafını, fakr ve
ihtiyacını seslendirerek Cenâb-ı Hakk’ın nazar-ı merhametini celbeder;
tefekkür ve şefkat ile Allah’a yaklaşma yolları arar. Evet, yürüdüğü yolda
yavaş yavaş ötelere doğru kayıp gittiğini ve bir yönüyle vuslatın koridoruna
gelip dayandığını fark eden mü’min, kapı ha açıldı ha açılacak, ha yüz yüze
geldim ha geleceğim mülâhazası içinde bulunur; bulunur ve bu şuurla daha
temkinli, daha tedbirli, daha dikkatli bir hayat yaşamaya çalışır. Bu yönüyle
başkaları için bir nikmet ve musibet olan yaşlılık, mü’min için derinlemesine
ve nâmütenâhî bir nimet olur.

Yaşlılığın bu ölçüde rahmet vesilesi olduğunu duyan genç arkadaşlar:
“Allahım beni bir an evvel yaşlandır!” diye dua etmesinler. Zira gençliği
değerlendirmenin ayrı bir kadri, orta yaşı değerlendirmenin farklı bir kıymeti,
yaşlılığı değerlendirmenin ise apayrı bir değeri vardır. Bu sebeple herkes
durduğu yer itibarıyla, gafletten uzak bir şekilde bulunduğu yerin hakkını



vermeye çalışmalı ve Kur’ân’ın ifadeleri çerçevesinde Allah’ın izn u inayetiyle
her mevsim semeredâr olmaya gayret etmelidir.
1 Buhârî, cihad 3; Müslim, imâret 160, 161.
2 Bkz.: İbn Hibbân, es-Sikât 3/102; el-Hâkim, el-Müstedrek  3/518.
3 Bediüzzaman, Sözler s.289 (Yirmi Birinci Söz, Birinci Makam, Beşinci İkaz).
4 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 3/180.
5 Âl-i İmrân sûresi, 3/185; Enbiyâ sûresi, 21/35; Ankebût sûresi, 29/57.
6 Bediüzzaman, Lem’alar s.290 (Yirmi Altıncı Lem’a, Dokuzuncu Rica).



Lağviyat Karşısında Mü’mince Duruş
Soru: Kur’ân-ı Kerim’de değişik yerlerde “lağv” ifadesine dikkat

çekilerek mü’minlerin ondan yüz çevirmeleri, uzak durmaları isteniyor. Lağv
ne demektir, hangi söz ve fiiller lağviyata girer?

Cevap: Lağv kelimesi; insana dünyevî-uhrevî, maddî-mânevî herhangi bir
faydası dokunmayan, gereksiz, boş, malayani, fuzulî söz ve fiillere denir.
Ayrıca o, herhangi bir bilgi ve tefekküre dayanmaksızın, sırf dine ve dindarlara
karşı hakaret ve istihzada bulunma maksadıyla ortaya konan incitici, çirkin söz
ve davranışlar mânâsına da gelmektedir. Şimdi isterseniz âyet-i kerimelerden
misaller vermek suretiyle bu mevzuu bir nebze açmaya çalışalım.

Bir Kelimeyle Batma
Mü’minûn sûre-i celîlesinde, hakikî ve kâmil mü’minlerin vasıfları

anlatılırken َنوُضِرْعُم ِْو  غَّللا ِنَع  ْمُھ  َنيِذَّلاَو   “(O mü’minler), her türlü boş,
faydasız ve mânâsız söz ve davranışlardan yüz çevirir ve uzak dururlar.”1

buyurulmaktadır. Evet, mü’min maddî-mânevî herhangi bir kazancı olmayan
söz, fiil ve davranışlardan uzak durur. Çünkü o, âhireti peyleme mevzuunda
zamanı öyle kullanmalıdır ki, yaşadığı zaman dilimi, ahirette ona Hazreti Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm’la (aleyhi efdaluttahiyyât ve ekmelütteslîmât) bir sofranın
başında oturma ve Allah’ın (celle celâluhu) rızasına erip cemali ba kemalini
müşâhede etme lütfu şeklinde kendine geri dönsün. Bundan dolayı o, vaktini ya
kitap okuyarak, dua ederek, sohbet-i cânan eksenli müzakere ve musâhabelerde
bulunarak veya hak ve hakikat yolunda hizmet ederek, hizmete engel teşkil eden
problem ve açmazları ortadan kaldırmak için çözümler üreterek geçirir ki,
bunların hepsi birer ibadet sayılır. Çünkü doğrudan hizmet etmenin yanı
başında, hizmeti kolaylaştıracak ameliyelerde bulunma da bir hizmettir.
Böylece mü’min, bu türlü hayırlı işlerle vaktini geçirmek suretiyle boş yere
konuşmamış, zamanını israf etmemiş, faydasız iş ve meşguliyetlerle kalb ve
ruhunda yaralar açacak bir duruma sebebiyet vermemiş olur.

Zira insan, laubalice konuşmalar, boş lakırdılar, düşünülüp taşınılmaksızın
ağızdan çıkan söz ve lafızlarla hiç farkına varmaksızın kalb ve ruhunda yaralar
açıp latîfelerini öldürebilir. Bu noktada, çok tekerrür etse de önemine binaen
ve mevzuumuzla alâkalı kısmına dikkat çekerek Hazreti Pîr’in bu konudaki o
veciz ifadesini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. O diyor ki: “Hazer et,
dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir
işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letâiflerini onda



batırma.”2 Demek ki, yerinde, fuzuli bir konuşma, tek bir kelime dahi insanın
helakine, kayıp gitmesine sebebiyet verebilir. O hâlde bize düşen “Leylî sözü
söyle yoksa hâmûş! – Sevgiliden söz et, aksi hâlde sus!” ifadeleriyle dile
getirilen hakikati hayatımıza hayat kılmak yani ya sürekli Sevgili deyip inlemek
veya sükût etmek olmalıdır. Zaten İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhi
ekmelüttehâyâ) Efendimiz de kendisine atfedilen mübarek bir sözde mü’minin
sözünün hikmet, sükûtunun da tefekkür olması gerektiği3 tavsiyesinde
bulunmuyor mu? O hâlde ağzımızı açıp bir şey konuştuğumuzda ya din-diyanet
adına, ülke ve ülkümüz hesabına bir fayda sağlayacak, bir mânâ ifade edecek
şeyler konuşmalı veya bu faydaları temin edecek meseleleri tefekküre dalarak
sükûtumuzu bir tefekkür zemini hâline getirmeliyiz. Zaten insanın konuşmadan
önce konuşacaklarını düşünmeye ihtiyacı vardır. Evet, yutmadan önce çiğnemek
ne ise konuşmadan evvel düşünmek de odur. İnsan, ağzındaki lokmayı
çiğnemeden yutmaya kalkışırsa vücudunda değişik komplikasyonlara sebebiyet
verebilir ve hatta bu sebeple hayatını kaybedebilir. Aynen öyle de düşünülüp
taşınılmaksızın ağızdan çıkan bir söz, yerine göre insana öyle bir zarar verir ki,
insan o tek bir sözle latîfelerini soldurup öldürebilir.

Hilm u Silm Kahramanları
Buraya kadar ifade etmeye çalıştığımız hususlar lağvın ilk mânâsıyla

ilgiliydi. Lağvın ikinci mânâsıyla alâkalı ise Kasas sûresindeki şu âyet-i
kerimeyi zikredebiliriz. Âyette Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: اوُعِمَس اَِذإَو 
َال ْمُك  ْ َيلَع ٌمَالَس  ْمُكُلاَم  ْ َعأ ْمَُكلَو  اـَنُلاَم  َْعأ ٓاََنل  اوُلاـَقَو  ُه  ْنَع اوُضَرْعَأ  َوْـغَّللا 

َنِیلِھا َ جْلا يِغَتَْبن   “(Mü’minler) boş, mânâsız, çirkin sözlere maruz
kaldıklarında (aynıyla mukabeleden uzak durup) yüzlerini çevirir ve o sözleri
sarf edenlere şöyle derler: “Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da
size. Biz, sizin için de ancak iyilik ve selâmet dileriz. Ne var ki biz kendini
bilmezleri (arkadaş edinmek) istemeyiz.”4 Âyet-i kerimede açıkça ifade
edildiği üzere, mü’minler, sevimsiz, nahoş söz ve tavırlara maruz kaldıklarında
hemen karşılık vermek yerine o çirkinliklere karşı kulak kapatır, göz yumar,
söylenenlere aldırış etmeksizin, “Bizim işimiz bize, sizinki de size.” der,
yüksek ahlâk ve seciyelerinin gereğini ortaya korlar. Sonra da; “Biz cahillerle
arkadaşlık etmeyi arzulamayız!” diyerek cehalete karşı belli bir tavır içerisinde
olduklarını ifade edip âlicenâbâne bir tavırla oradan geçip giderler.

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan bu ilâhî emriyle inanan insanları muhtemel
tehlikelerden korumuş olmaktadır. Şöyle ki, Müslümanlar karşı tarafın
sergilediği cahilane tavırlara karşı aynıyla mukabelede bulunacak olurlarsa, hiç



istemeseler de, onların dengesiz ve ölçüsüz sözleri karşısında günümüz
ifadesiyle provoke olunabilecek bir zemine kayabilirler. Tahrik söz konusu
olunca da onların seviyesine düşme gibi bir irtifa kaybı yaşayabilirler. Hâlbuki
değişik vesilelerle ifade edildiği üzere, edep ve hürmetten mahrum nadanlar ne
derlerse desinler, biz her zaman karakterimizin gereğini sergilemeli,
üslûbumuzu namusumuz bilmeli ve bu mevzuda asla fedakârlıkta
bulunamayacağımızı, taviz veremeyeceğimizi ortaya koymalıyız.

Bundan dolayı hilm u silmin temsilcisi bir mü’minin, bu tür naseza, nabeca
sözlerle karşılaştığında, onlara cevap vermek yerine o kem sözleri sahibiyle
baş başa bırakıp orayı hemen terk etmesi daha muvafıktır. Çünkü bile bile
gerçeği inkâr edip seviyesiz bir üslûpla mugalâtalara giren bir kişiye olumlu
herhangi bir şey anlatabilmeniz mümkün değildir. Orada durmak hak ve
hakikate fayda getirmekten ziyade zarar verir. Çünkü biraz önce de ifade
edildiği üzere çirkin ve incitici bir üslûpla hissiyatınıza hitap eder ve siz hiç
istemeseniz de, o tür bir seviyesizliğin içine çekilmiş olursunuz. Hâlbuki mekân
değişikliği yapmak, o gergin ve sıkıntılı ruh haletinden sıyrılma adına önemli
bir faktördür. Siz o tür bir durumla karşı karşıya kaldığınızda onları Allah’a
havale edip yüz çevirir ve o mekândan ayrılırsanız iradenizin hakkını vermiş ve
hissiyatınızı baskı altına almış olursunuz. Başka bir âyet-i kerimede bu husus
nazara verilip inanan gönüller şöyle ikaz edilir: َ نوـُضوُخَي َنيِذَّلا  َتَْيأ  رَ اَِذإَو 
۪هِر ْ يَغ ٍثيِدَح  ِيف  اوُضوُخ  ّتَح يَ ىٰ ْمُھْنَع  ْضِر  ْ عَأَف اَِنتاَيٰا  ِف  يۤ  “Âyetlerimiz

hakkında alaylı tavırla münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman, onlar
başka bir konuya dalıp gidinceye kadar kendilerinden yüz çevirip uzak
dur!”5 Evet, dinle, diyanetle, dindarla alay edip durulan bir yer gazab-ı ilâhîye
müstehak bir mekândır ve bundan dolayı mü’min bu durum karşısında onlarla
aynı mekânı paylaşmamalıdır; paylaşmamalı ve kendine yakışır bir üslûpla,
rahmet-i ilahîden mahrum o mekânı terk etmelidir.

Omuzlarımızda Yılların İhmali
Böyle bir ortamda bulunmayı sürdürme ancak şu şartla kabul edilebilir:

İnanan bir fert olarak eğer biz, kendi renk ve kendi desenimizi işleyebilme
imkânı bulabilecek veya bize o fırsat verilecekse ancak o takdirde böyle bir
mekânda kalmaya katlanabiliriz. Hatta farklı bir açıdan şunu da söyleyebiliriz:
Şayet biz kendi iç dünyamıza ait güzellikleri sergileyip bir sevgi ortamı
oluşturma fırsatı yakalayabileceksek gerektiğinde insanların eğlenmek ve vakit
geçirmek için bir araya geldiği platformları dahi değerlendirir, insanî derinlik
ve mânevî güzelliklerimizi o mekânlarda da seslendirmeye çalışırız. Burada



önemli olan niyetin sağlam ve sıhhatli olmasıdır. Evet, niyetimizin safvet ve
duruluğunu muhafaza şartıyla farklı kültür, farklı anlayış ve farklı dünya
görüşüne sahip insanlarla bir araya gelir, onlarla aynı mekânı paylaşır ve iç
dünyamızın güzelliklerini, ruhumuzun ilhamlarını muhataplarımıza duyurmaya
çalışırız.

Çünkü bir dönem böyle bir tavır sergilenemediğinden farklı kesimlere
ulaşılamamış ve bunun neticesinde bütün bir toplum olarak dağınık, perişan ve
derbeder bir duruma düşmüşüzdür. Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem): ْمِھيِواَـسَم اوُّفُكَو عَْن  ْمُكاــــَتْوَم ،  َ نـِساَحَم اوُرُكْذُا   “Ölmüş
gitmişlerinizin iyi ve güzel yanlarını yâd edin, kötülüklerini sayıp dökmekten
sakının!”6 buyurduğundan bu hususla alâkalı daha fazla bir şey söylemek
istemiyorum. Fakat hâlihazırda el uzatılmamış ve bundan dolayı imanın,
Kur’ân’ın güzelliklerinden mahrum kalmış insanları gördükçe kelâm-ı nefsiyle
bir iç sorgulamadan kendimi alamadığımı da itiraf etmeliyim. Evet, içten içe,
“Neden?” deyip inliyorum:

“Neden âfak-ı âlem temâşâ edilerek üzerimize düşen vazife tam olarak
belirlenemedi?

Neden bu önemli vazife, olması gereken ölçüde, kamet-i kıymetine göre
yerine getirilemedi?

Neden böyle mühim bir mevzuda âhesterevlik edildi?
Neden, neden, neden?…”
Nedenler uzayıp gidiyor ve inanın bütün bu “nedenler” birer zıpkın gibi

gelip gelip kalbime saplanıyor.
Bütün bunları huzurunuzda dile getirirken esasında benim asıl maksadım şu

derdimi ifade etmekti: Gelin, geçmişimizi sorgulamak yerine bu korkunç
vebalin bir kere daha işlenmemesi ve arkadan gelen nesillerin mahvedilmemesi
için biz kendimize düşen sorumluluğu yerine getirelim. İslâm’ın ruhunu ikame
adına, heyet-i içtimaiye-i İslâmiye’den ayrılmaksızın, gerektiğinde yarı
belimize kadar bataklığa girme pahasına, uzatabildiğimiz herkese ellerimizi
uzatıp kurtarma cehd ve gayreti içinde olalım. Evet, bir taraftan Mevlâna
ifadesiyle ayağımızın birini sağlam zemine basıp merkezden kopmayalım, diğer
yandan da gönüllere diriliş nefhetmek ve kurtarılmayı bekleyen nesillerin
imdadına yetişmek için koşabildiğimiz her yere koşup olabildiğimiz her yerde
olmaya çalışalım.

Ve Rahman’ın Has Kulları
Elbette ki bu yolda koşarken hiç beklemediğimiz, ummadığımız, hesap



etmediğimiz şekilde sert, haşin, cahilce muamele ve tavırlarla karşılaşabiliriz.
İşte o zaman Furkan sûre-i celîlesinde tavsif edilen Rahman’ın has kullarının
sıfatlarını hatırlayacak ve o cahillerin lağviyatına ehemmiyet vermeksizin,
aldırış etmeksizin yolumuza devam edeceğiz. Evet, Furkan sûresinde vakar,
ciddiyet, mahviyet ve tevazu içinde, yani oturuşları, kalkışları, bakışları,
gezişleri kısaca bütün tavır ve davranışlarıyla mü’minliğe yakışır bir tavır
ortaya koyan Rahman’ın kulları şöyle anlatılır: َنوُشَْمي َنيِذَّلا  ِنٰم  ْ حَّرلا ُداَبِعَو 
ًا مَالَس اوُلاَق  َنوُلِھاَج  ْ لا ُمُھََبطاَخ  اَِذإَو  ًانْوَھ  ِضْرَْألا  َىل  Rahmân’ın has“ عَ
kulları, yeryüzünde alçakgönüllü olmanın örneğidirler ve ağırbaşlı, yüzleri
yerde hareket ederler. Cahiller kendilerine sataşınca da ‘ selâm’ der
geçerler.”7 Âdeta gökteki meleklerin yeryüzünde insan şeklinde temessül etmiş
bir örneği olan o Rahman’ın has kulları, yürüyüşlerine, ahval ve gidişatına
bakıldığında dikkatleri çekecek kadar yumuşak, kibar, nazik ve beyefendi
oldukları görülür. Dışa akseden bu tavırlar, onların tabiî hâlleridir. Çünkü
onlar, iç dünyalarının balans ayarını zaten bu anlayışa göre kurup, bu anlayışa
göre ayarlamışlardır. Evet, iç ve dış dünyaları itibarıyla tam bir bütünlük arz
eden o ibadürrahman, Allah’ı bilmeyen veya bildikleriyle amel etmeyen o
cahillerle karşılaşıp muhatap olduklarında emniyet, güven ve esenlik insanı
olduklarını, kendilerinden onlara bir zarar dokunmayacağını ifade eder ve
muhatapları tahrik edebilecek her türlü tavır ve davranıştan uzak dururlar.

Aslında bütün bunlar günümüz insanı için son derece önemli hakikatlerdir.
Evet, günümüz Müslümanları olarak bizler, bu düsturları rehber edinerek birer
Mevlâna, Yunus Emre ve Hazreti Pîr-i Mugân gibi hareket edip karakterimizin
gereğini sergilemeliyiz. Bu istikamette kimseyle bir kavga ve hesabımız
olmadığını, gizli ajandalarımızın bulunmadığını, herkese bağrımızı açık
tuttuğumuzu ihtiyaç tekerrür eden her durumda bıkıp usanmaksızın ifade etmeli
ve böylece İslâm’ın bir esenlik dini olduğunu göstermeliyiz.
1 Mü’minûn sûresi, 23/3.
2 Bediüzzaman, Lem’alar s.16-170 (On Yedinci Lem’a, On Dördüncü Nota).
3 Bkz.: el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 2/314.
4 Kasas sûresi, 28/55.
5 En’âm sûresi, 6/68.
6 Tirmizî, cenâiz 34; Ebû Dâvûd, edeb 42.
7 Furkan sûresi, 25/63.



Hiçbir Kimseyi İhmal Etmeyen Peygamber
Ufku

Soru: Bir hadis-i şerifte, İslâm’ın garip olarak başladığı ve bir gün yine
garipliğe avdet edeceği ifade edilerek garipler müjdeleniyor. 1 Diğer taraftan
Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), risaletinin ilk
zamanlarında iki Ömer’den biriyle dinin teyit buyrulması için dua ediyor.2

Bu açılardan, bir beldede, iman ve Kur’ân hizmeti adına ilk adımlar
atılmaya çalışılırken, muhatap seçiminde, öncelikli olarak o beldenin
garipleri sayılabilecek kimseler mi, yoksa toplumun önderleri sayılan
şahıslar mı esas alınmalıdır?

Cevap: Değişik münasebetlerle üzerinde durulmaya çalışıldığı gibi “gurbet”
kavramının bizim mülâhazalarımız içinde çok önemli ve oturmuş bir yeri
vardır. O mülâhazalar çerçevesinde konuyu hatırlayacak olursak şunları
söyleyebiliriz: Herhangi bir yararı olmayan yahut ne bir yararı ne de bir zararı
söz konusu olan gurbetler olduğu gibi, faydalı ve Hak nezdinde makbul
gurbetler de vardır. Sorunuzdaki hadis-i şerifte beyan buyrulan gurbetin ise
ikinci kategoride değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Ayrıca bilinmesi gerekir
ki, gurbet fertler için mevzubahis olabileceği gibi, aileler, toplumlar hatta bir
millet ve ümmet için de söz konusudur. Meselâ inandıklarını ifade ve tatbik
etme imkânlarından mahrum bulunan ve yaşadıkları ortam içerisinde yabancılık
çeken fertler garip olduğu gibi, değişik kanallardan gelen baskılarla preslenen
ve günümüzün moda tabiriyle “mahalle baskısına” maruz bırakılan aileler de
gariptirler. Nitekim bir kısım İslâmî eserlerde; namaz kılınmayan muhitte
bulunan bir mescidin, fâsık bir kimsenin kalbinde ve okunmayan bir evdeki
Kur’ân’ın, zalim bir erkeğin nikâhı altındaki sâliha kadının, serkeş ve arsız bir
kadınla aynı evi paylaşan sâlih erkeğin ve hâlinden anlamayanların içinde âlim
kimsenin gurbeti olmak üzere fert ve toplum hayatında yaşanan çeşit çeşit
gurbetlerden bahsedilir. Bunlar içerisinde hiç şüphesiz en büyük gurbet, hâlden
anlamayanların arasında bulunan mânâ erlerinin gurbetidir ve bu mânâdaki
gurbetin en büyüğü de, Efendiler Efendisi’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem)
gurbetidir. Sonra da derecesine göre nübüvvet yolunu temsil etmeye çalışan
temsilcilerin gurbeti gelir.

İslâm Coğrafyası ve Gurbet
Gurbet denilince, günümüzde bütün bir İslâm dünyasının yaşamış olduğu



gurbet içre gurbetleri hatırlamamak mümkün değildir. Zira 1,5 milyara varan
nüfusuyla tarihin hiçbir döneminde ulaşamadığı bir kemmiyete kavuşmuş
bulunsa da, ne yazık ki bu mübarek coğrafya, şimdilerde, tarihin hiçbir
devrinde yaşamadığı ölçüde hüzünlü bir gurbeti iliklerine kadar hissetmektedir.
Evet, dünyanın değişik yerlerinde bulunan az sayıdaki dertli sine ve onların
Allah rızası istikametindeki bir kısım mini gayretleri istisna edilecek olursa –ki
o mini gayretler içinde de istenen seviyede, ihlâs, samimiyet ve kardeşliğin
korunabildiği iddia edilemez– İslâm coğrafyasında Müslümanlar hesabına ne
halk ne de idareciler seviyesinde, sağlam bir plan ve projeye dayanan, ileriye
matuf, kayda değer, ciddi bir çalışmanın var olduğu söylenemez. Bu açıdan
denilebilir ki, bizim dünyamız bir mânâda hesapsız ve mefkûresiz insanlar
dünyasıdır. Evet, başka ülke ve milletlerin karşısında âciz, bir silleyle
sarsılabilecek, bir kıvılcımla efradı birbirine düşürülüp birbirinin kurdu hâline
getirilebilecek içler acısı manzarasıyla bu coğrafya, katmerli gurbetler altında
sürüm sürüm bir hâldedir. Yüce Rabbimizden niyaz ederiz, bu ümmete, ulvî
gaye ve yüksek mefkûre sahibi, canını dişine takıp dünyanın dört bir bucağında
diriliş soluklayan, kardeşleriyle el ele yürürken çevresine hep emn ü eman
hisleri neşreden ve bu yolda attığı her adımını şer’-i şerifin kat’î nasslarıyla
test eden müstakîm mü’minler bahşeylesin; bahşeylesin de asırlar boyu yaşanan
bu hazin gurbeti onlar vesilesiyle hitama erdirip İslâm âleminin yüzünü bir kez
daha güldürsün.

İlk Garipler
Asıl konumuza dönecek olursak, sorunuzda da ifade edildiği üzere

Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz; ا َمَك اًبيِرَغ  ُدوَُعیَس  َو اًبيِرَغ  ُمَالْسِْإلا  َأَدَب 
ُسا َّنلا َدَـسَْفأ  اـَم  َنوُحِل  ْصُي َنيِذَّلا  ِءاـَبَرُغ  ْلِل ىٰبوُطَف  َأَدـَب ،  “İslâm garip

olarak başladı (gariplerle temsil edildi) ve bir gün başladığı gibi yeniden bir
gurbet dönemi yaşayacaktır. Herkesin  bozgunculuk yaptığı dönemde, imar ve
ıslah hamlelerini sürdüren gariplere müjdeler olsun!”3 buyuruyor.

Hadis-i şerifteki, “İslâm garip olarak başladı.” mübarek beyanını, bu dinin;
edasından, üslûbundan, yolundan, mesajından, hâlinden anlaşılamayan bir
cahiliye atmosferinde neş’et ettiği ve onu temsil edenlerin bu tür gurbetlerle
imtihan olduğu şeklinde anlayabiliriz. Bilindiği üzere Mekke müşrikleri uzunca
bir zaman İslâm’a karşı direnmiş, onun bir avuç müntesibine boykottan
komploya, ondan her türlü eza ve işkenceye kadar yapmadıkları despotluk ve
zulüm bırakmamışlardı. Bir diğer taraftan İslâm, ilk neş’et ettiğinde gariplerle
temsil edilmiştir. Evet, o ilk temsilcilerinin içinde toplumun ileri gelenlerinden



hemen hemen hiç kimse yok gibidir. Hatırlayacaksınız, Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem) Dihyetü’l-Kelbî (radıyallâhu anh) ile Roma imparatoru
Hirakl’e mektup gönderdiğinde, Hirakl Ebû Süfyan’ı çağırtmış ve ona bazı
sorular sormuştu. O sorulardan birinde de, Peygamber Efendimiz’i kastederek
“O’na daha ziyade ittiba edenler kimlerdir, zenginler mi garipler  mi?” diye
sormuş; Ebû Süfyan da, “Garipler.” diye cevap vermişti.4 İşte bu garipler,
kendi toplumları içinde çok garip karşılanmış ve ciğersûz denecek ölçüde çok
garip muamelelere maruz bırakılmışlardır. Fakat o mü’minler bunların
hiçbirine takılmamış, her türlü “akabe”yi aşarak, Allah’la münasebetlerini
kusursuz denebilecek ölçüde devam ettirmiş ve din-i mübîn-i İslâm’ın
intişarında tarihin daha sonraki hiçbir döneminde görülemeyecek ölçüde
Allah’ın yüce adının bir bayrak gibi gönül burçlarında dalgalanmasına vesile
olmuşlardır.

İslâm’ın İzzeti ve Hazreti Ömer
Sorunuzun diğer vechesini teşkil eden hadis-i şerif ise, َمَالْسِْإلا َّزِعَأ  َّمُّھلَلا 
ِبا َّطَخْلا ِنْب  َرَمُِعب  َأْو  ٍلْھَج  ِيَبِأب  َكْي  َِلإ ِنَْیلُجَّرلا  ِنْيَذ  ِّبََحِأب ٰه  “Allahım, şu

iki adamdan –Ebû Cehil ve Ömer b. Hattâb’dan– Sana en sevimli olanı ile
İslâm’ı güçlendir.” şeklindedir. Bu mübarek sözlerinin devamında Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “O iki kişiden Allah’a sevimli olanı
Ömer’di.”5 buyurmuştur.

Bu beyan-ı nebevî her şeyden önce o Nebiyy-i Zîşan’ın sinesindeki tebliğ
aşk ve iştiyakını göstermektedir. Nebiler Serveri’nin, uykularını kaçıracak
ölçüdeki o emsalsiz tebliğ sancısını değişik misalleriyle defaatle arz etmeye
çalıştığımdan burada sadece, Cenâb-ı Hakk’ın, ilâhî kelâmında, O’nun
hakkında, “Neredeyse –Kur’ân’a inanmıyorlar diye– kendini helâk
edeceksin!”6 şeklindeki takdir edalı tadîlini hatırlatıp geçmek istiyorum.

İşte ihtimal, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), o toplum içinde
Hazreti Ömer ve Ebû Cehil gibi kimseleri gözüne kestirmişti. Onların İslâm
için çok faydalı olabileceklerini, onlar vesilesiyle nice insanın kurtuluşa
erebileceğini düşünüyordu. Elbette ki hidayetleri için dua ettiği kimseler bu iki
zattan ibaret değildi. Belki pek çok kimsenin hidayeti için tek tek isimlerini
zikrederek Cenâb-ı Hakk’a yalvarıp yakarıyordu. Meselâ, onlardan biri
Seyyidina Hazreti Hâlid (radıyallâhu anh) idi. Müslüman olmak için huzur-u
risaletpenâhîlerine geldiğinde Kâinatın İftihar Tablosu ona, “Hamdolsun
Allah’a ki, seni hidayete erdirdi. Ben zaten senin gibi akıllı  bir insanın
İslâm’a yöneleceğini umuyordum.”7 demişti. Demek ki, Hazreti Ruh-u



Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm), Hazreti Halid ve onun gibi
din-i mübîn-i İslâm’a hizmet edebilecek, toplum içinde parmakla gösterilip
gözünün içine bakılan şahısların iltihakını bekliyor ve onlar için dua ediyordu.
Bizim gibi sıradan insanların bile, bazı zatlar hakkında, “Allahım, onun kalbini
imanla doldur, hem öyle doldur ki, tepeden tırnağa âdeta her tarafında iman
nümayan olsun.” diyerek dua ettiğimizi düşünecek olursanız, o En Büyük
Mübelliğ’in bu konuda nasıl yana yakıla yalvardığı zannediyorum daha iyi
anlaşılacaktır.

Çünkü çevresine müessir olabilecek bu tip insanların kazanılması hak ve
hakikatin intişarı adına çok önem arz eder. Bunlardan bazen bir düzine, bazen
birkaç, hatta bazen bir insanın “evet” demesiyle bile arkadan fevç fevç
dehaletler olabilir. Allah Resûlü’nün Yahudiler hakkında böyle bir ümit
taşıdığını biliyoruz. O (sallallâhu aleyhi ve sellem) onların kanaat önderi
diyebileceğimiz önde gelenlerinden birkaç kişinin Müslüman olmasıyla o dinin
müntesipleri üzerinde olumlu pek çok değişimin gerçekleşebileceğini
düşünüyordu. Ne var ki, Abdullah İbn Selâm, Vehb İbn Münebbih gibi birkaç
kişi istisna edilecek olursa, o toplumun önde gelenleri, geleceğini bildikleri ve
hatta ne zaman geleceğini dahi bildikleri dine ve onun resûlüne sıcak bakmadı;
bakmadı ve böylece hem kendileri hayatlarının en büyük kaybını yaşadı ve hem
de onları takip eden, onların peşinden giden nice insana hayatlarının en büyük
haybet ve hüsranını yaşattılar. Eğer o dönem Huyeyy b. Ahtab, Ka’b b. Eşref
gibi şahıslar Efendiler Efendisi’ne karşı küstahlıkta bulunup O’na saygısızca
dil uzatacaklarına O’nu anlamaya çalışsalar, büyüklüğünü kabul edebilseler ve
İslâm’a azıcık sıcak bakabilselerdi herhâlde onların peşinden giden nice insan
da hak ve hakikati kabullenmiş olurdu.

İşte meseleye bu perspektiften bakıldığında, karakteri ve toplum içindeki
konumu itibarıyla Hazreti Ömer’in (radıyallâhu anh), Peygamber Efendimiz’in
(aleyhissalâtü vesselâm) gözünden kaçması düşünülemez. Dolayısıyla da
Efendiler Efendisi’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem), onun hakkında Cenâb-ı
Allah’a dua etmesi –yukarıda zikredilen mülâhazalar ışığında bakıldığında–
gayet yerinde olur. Evet, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in, Hazreti Ömer’i
(radıyallâhu anh) kastederek, “Allahım onunla bu dini aziz kıl.”8 diye
yalvarması O’nun hem tebliğ sancısı, hem de fetanet ufku açısından gayet
muvafık düşmektedir.

Zaten Hazreti Ömer’in (radıyallâhu anh) bereket dolu hayatlarına
baktığımızda bu hususu açık ve net bir şekilde görebiliriz. Çünkü onun
Müslüman olmasıyla, o dönemde çeşitli eziyetlere maruz kalan Müslümanların
Allah ve Resûlü’ne olan inançları daha bir kuvvetlenmiş, Kadir-i Mutlak olan



Rabb-i Kerimlerinin havl ve kuvvetine itimatları daha bir artmıştır. Evet,
Abdullah İbn Mes’ud Hazretleri’nin de ifade buyurdukları gibi Hazreti Ömer’in
İslâm’a dehaletiyle Müslümanlar ruhlarındaki izzeti bir kere daha
derinlemesine duymuştur.9 Allah Resûlü’nün bu âlemdeki terakkisini
tamamlayıp kendi ruh ufkunun enginliklerine yürümesinden sonra da, Hazreti
Ömer, Allah Resûlü’nün ikinci halifesi olmuş, İslâm’ın intişarında çok önemli
hizmetlerde bulunmuş, pek çok beldeler fethetmiş ve dünya muvazenesini tehdit
eden iki devleti hizaya getirerek Müslümanların bu muvazenede hak ettikleri
konumu ihraz etmelerine vesile olmuştur. Evet, ne taraftan bakarsanız bakınız, o
zat, tarihin emsalini kaydetmekten âciz kaldığı müstesna bir kâmet, müstesna bir
şahsiyettir.

Kimseyi İhmal Etmeye Hakkımız Yoktur
Buraya kadar anlatılanlardan şu sonuca varabiliriz. Allah Resûlü’nün

(aleyhissalâtü vesselâm) hayat-ı seniyyelerine bir bütün olarak bakıldığında O
Rehber-i Ekmel’in bütün ömrü boyunca hem toplumun ileri gelenleriyle meşgul
olup ilgilendiği, hem de kendini ifade edemeyen, ezilen, parya muamelesi gören
gariplere kucak açıp onlarla alâkadar olduğu görülür. Evet, Hazreti Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm (aleyhi ekmelüttehâyâ) bütün hayatı boyunca âdeta bu iki ucu
bir araya getirmek için kendini helak edercesine çabalayıp durmuştur. Tabiî o
engin sinesini bu iki ucun arasında kalan toplum kesimlerine de hep açık
tutmuştur.

Meselenin bize bakan yönüne gelince: Geçmiş dönemlerde olduğu gibi
günümüzde de açık ya da kapalı, şöyle veya böyle dünyanın hemen her yerinde
bir kast sisteminin yaşandığı bir vakıadır. Ayrıca insanların donanımları nazar-
ı itibara alındığında toplumlar içinde her iki kesimin de her zaman mevcut
olacağı muhakkaktır. O hâlde gönüllüler hareketinin temsilcilerine düşen de,
toplumun hiçbir kesimini ihmal etmeksizin herkesi kucaklamak olmalıdır. Evet,
vicdan olabildiğince geniş tutulmalı, herkesin konumuna saygı duyulup diyalog
zeminleri oluşturulmalı, toplumun bütününe kucak açılmalı, hatta
gelmeyen/gelemeyenlerin dahi ayağına gidilmelidir. Bulunulan coğrafyanın
şartları göz önünde tutularak bir taraftan, toplumda önemli yerler ihraz eden
akademisyen, parlamenter vb. gibi söz söyledikleri zaman referans olabilecek
kimselerle diyalog köprüleri kurulmalı; diğer taraftan da yaşadıkları içtimaî
hayat içerisinde değişik mazlûmiyet, mahkûmiyet ve mağduriyetlerin zebunu
olmuş gariplere el uzatıp onlara destek olunmalıdır. Çünkü mesleğimiz herkese
açık bir peygamber şehrahıdır. Bundan dolayı bir taraftan içtimaî yapıda
önemli konumları ihraz etmiş insanlara hak ettikleri bir seviyede muamelede



bulunulmalı, saygıda kusur edilmemeli, düşünce dünyamızın daha başka
gönüllere ulaştırılması adına onların referanslarından istifade edilmeli; diğer
yandan da içtimaî statüde daha alt tabakalarda kalmış olan insanlara imkân
hazırlanıp onların içine düştükleri kompleksten çıkmalarına ve kendilerini
ifade etmelerine yardımcı olunmalıdır. Böylece o garipler, ezilmiş ve
düşmüşlüğü tatmış olmanın verdiği anilmerkez bir hızla şahlanacak ve Allah’ın
izni ve inayetiyle üzerlerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getireceklerdir.

Gurbetin İksiri Kurbet
Sözün başında koskocaman bir coğrafyanın hüzün dolu manzarasına işarette

bulunmuştuk. Fakat şu husus da asla unutulmamalı ki, İslâm dünyası Asr-ı
Saadet’ten bu yana pek çok gurbet yaşamış, ancak o gurbetlerin hepsi Allah’a
kurbet sayesinde zamanla aşılmıştır. Zaten gurbetin Allah’a kurbet ve düzgün
temsilden başka bir iksiri yoktur. Bir kısım pansuman tedbirlerle ne bir
mahallenin ne bir müessesenin ne de bir grubun baskısından yani gurbet
yaşamaktan kurtulmak kat’iyen mümkün değildir. Pansuman müdahaleleri çare
olarak görmek parya muamelesi altında ezik olarak yaşamaya devam etmek
mânâsına gelir. Evet, bütün gurbetler evvela Allah’ın izin ve inayetiyle, sonra
da kimliğinden fedakârlıkta bulunmayan, başkalaşmaya karşı direnen, dimdik
duran, her defasında bir kere daha bir İslâm mütefekkirinin ifadesiyle,
“Yeniden bir kez daha İslâm”a diyebilen iyi temsilcilerin göz dolduran
temsilleriyle aşılmıştır.

Asrımızın Müslümanları olarak biz de dileriz ve Rahmeti Sonsuz’dan niyaz
ederiz ki, İslâm dünyası; Moğol ve Haçlı işgalleri, Asya’da yaşanan
hercümerçler gibi hazin ve büyük gurbetlerden sıyrılıp kurtulduğu gibi, son
asırlarda içine düştüğü ve günümüzde en ağır şekilde yaşadığı
hercümerçlerden de bir an önce kurtulur. Ne var ki, bunun da ancak Allah
Resûlü’nün (aleyhissalâtü vesselâm) on dört asır evvel müjdelemiş olduğu o
kendini ıslaha adamış kurbet eri garipler sayesinde gerçekleşeceği asla
unutulmamalıdır.
1 Bkz.: Müslim, îmân 232; Tirmizî, îmân 13; İbn Mâce, fiten 15.
2 Bkz.: Tirmizî, menâkıb 17; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/95.
3 Bkz.: Müslim, îmân 232; Tirmizî, îmân 13; İbn Mâce, fiten 15.
4 Buhârî, bed’ü’l-vahy 6; Müslim, cihad 74.
5 Tirmizî, menâkıb 17; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/95.
6 Şuarâ sûresi, 26/3.
7 Bkz.: İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 4/252; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  16/228.
8 İbn Mâce, mukaddime 11; İbn Hibbân, es-Sahîh 15/306.
9 Buhârî, fezâilü ashâb 6; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 6/354.



Vesileperestlik Afeti ve Hakk’ın Hoşnutluğu
Soru: Mü’minlerin kalb ve zihin dünyalarını tehdit eden beş büyük afet

sayılırken; “menkıbelerle yetinerek geçmişle avunma, selefi tenkit etme, ülfet
ve ünsiyete yenik düşme, istişaresiz hareket etme”  gibi hususlar ifade
edildikten sonra beşinci büyük felaket olarak vesileleri gaye edinme mevzuu
üzerinde duruluyor. Vesileleri gaye edinme, bilhassa günümüz şartları içinde
hizmet etmeye çalışan fertler için nasıl bir tehlikedir? İzah eder misiniz?

Cevap: Gaye ile âdeta hemhudut en büyük bir vesile dahi olsa, vesile ve
gayenin tamamen farklı şeyler olduğu muhakkaktır. Bu farklılığı anlayabilmek,
vesile ve gayeyi kendi konumuna göre sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek
için abdestle namaz arasındaki münasebete bakabiliriz. Malum olduğu üzere,
namaz kılmak niyetiyle aldığımız abdest, namaz için sadece bir vesiledir. Fakat
farza vesile olduğundan o da bir yönüyle farzdır ve çok önemlidir. Hatta abdest
almadan önce yapmamız gereken ıtrahat, temizlenme ve istibra gibi bazı
hazırlıklar da abdestin tamamiyeti açısından bir vesiledir. Ne var ki, vesile de
olsa bütün bunlar, önemli bir ibadeti yerine getirmeye hazırlık nevinden
olduğundan her biri insan için ayrı bir sevap kaynağıdır. Yani, abdest alma
niyetiyle lavaboya yöneldiği andan itibaren bir mü’minin attığı adımlar, çektiği
sıkıntılar, temizlenme adına gösterdiği cehd ve sonrasında istibra hesabına
yaptığı amellerin hepsi, Allah’ın izn u inayetiyle, ona ibadet ü taat sevabı
kazandırır.

Fakat bu saydıklarımızın hepsi birer vesile olduğundan bir insan sadece bu
vesilelere takılıp kalsa hedef ve maksatla elde edilecek mükâfata hiçbir zaman
ulaşamaz. Meselâ bir insan, ibadet kastı olsa da fakat namaz niyetiyle abdest
almamışsa, o insan sadece mücerred abdest ibadetinin sevabını kazanmış olur.
Fakat zannediyorum o insan bu abdestiyle, namaz kılma niyetiyle almış olduğu
abdest sevabının onda birini dahi elde edemez. Çünkü bir vesile hangi maksat
ve hedefe hizmet ediyorsa o hedef ve maksada göre bir kıymet kazanır, gayenin
büyüklüğü vesileyi de büyültür ve neticede abdest misalinde olduğu gibi farzı
edaya vesile olan bir amel, kendisi farz olmasa da, insana farz sevabı
kazandırır.

Günümüz Şartları ve Hoşgörü Süreci
Aslında günümüzde yapılan bütün hizmetleri, hak ve hakikat yolunda ortaya

konan bütün cehd ve gayretleri vesile ve gaye farklılığı açısından böyle bir
değerlendirmeye tâbi tutabiliriz. Meselâ günümüzde muhabere ve muvasala



imkânları son derece ilerlemiş, küre-i arz büzülmüş, küçülmüş, mesafeler
daralmış, milletlerarası temaslar sıklaşmış ve dünyamız âdeta küçük bir köy,
bir kasaba hâline gelmiştir. İşte eğer biz, ruhumuzun ilhamlarını, inançlarımızın
güzelliklerini müstaid başka gönüllere de duyurup ifade etmek istiyorsak o
zaman, çağımızın bu şartlarını nazar-ı itibara almamız gerekir. Bu ise,
yapacağımız faaliyetlerin hoşgörü çerçevesinde ve farklılıklara tahammül
anlayışı içerisinde yerine getirilmesini lüzumlu kılmaktadır. Gerçi şimdilerde,
zımnında bazı olumsuz mânâları tedai ettirdiği düşüncesiyle hoşgörü kelimesini
kullanmama yönünde bir temayül söz konusu. Çünkü hoşgörü denildiğinde,
sanki birilerinin hoş olmayan tavır ve davranışları var ve muhatabın o tavır ve
davranışları da hoş görülmeye çalışılıyor gibi anlaşılabilmektedir. Ayrıca,
“Başkaları ne hâlde olursa olsun ben onları hoş görüyorum.” gibi bir
mülâhazada az bir bencillik, bir iddia ve egoizmanın bulunduğu da söylenebilir.
O sebeple bu mefhum yerine “Hangi düşünceden olursa olsun karşılıklı
konuşarak anlaşabilme.” mânâsını ifade eden diyalog kelimesi tercih edilir
oldu.

Konuma Saygı ve Vaad Ettikleri
Ancak diyebiliriz ki “konuma saygı” diyalogdan da öte daha derin bir mânâ

ifade etmektedir. Evet, “konuma saygı” ifadesiyle yukarıda dile getirilen
muhtemel risk ve endişeler izale edilebilir. Çünkü “konuma saygı”
dediğimizde, bir kişinin hangi dinden, hangi anlayıştan olursa olsun evvela
onun bir insan olduğu ve insan olduğu için de saygıya layık bulunduğu anlayışı
vardır. Evet, bizim inancımıza göre Cenâb-ı Hak her bir insanın mahiyetine
iyilik adına bir kısım nüveler, çekirdekler koymuştur. Bu yönüyle her bir insan
potansiyel olarak, Cenâb-ı Hakk’ın onun adına yemin ettiği eşref-i mahlûk bir
varlıktır. Allah Teâlâ Kur’ân-ı Mübîn’de; َم َدٰأ َِنب  يۤ اَنْمَّرَك  ْدََقلَو   “Andolsun ki
Biz, insanı çok kerim (şerefli) yarattık.”1 buyuruyor. Başka bir âyet-i
kerimede ise ٍ ميِوـَْـقت ِنَـسَْحأ  ِف  يۤ  َ ناَـسْنِْإلا اـَنَْقلَخ  َْد  َقل  “İnsanı ahsen-i
takvîme mazhar olarak yarattık.”2 deniliyor. Dikkat edildiğinde görüleceği
üzere âyet-i kerimelerde şerefli ve ahsen-i takvîme mazhar olarak yaratıldığı
ifade buyrulan ve üzerine yemin edilen varlık “mü’min” değil, “insan”dır.
Demek ki her bir insan potansiyel olarak bu şeref ve değeri haiz bir varlıktır.

Bu âyet-i kerimelerden hareketle biz, konuma saygı dediğimizde evvela
insanlığa ve insanî değerlere saygıyı anlıyoruz. Ayrıca bilinmesi gerekir ki,
konuma saygı, aynı zamanda inanca saygıyı da ihtiva eder. Çünkü bir kimsenin
doğru olarak kabul ettiği, doğru olduğuna inandığı bir değerle, o insanı



birbirinden ayıramazsınız. O hâlde diyebiliriz ki, eğer siz bir insanın inanıp
benimsediği değerlere saygılı olmuyor, saygılı davranmıyorsanız, o insana da,
o insanın insanlığına da saygı duymuyorsunuz demektir.

Bütün bunların sonucunda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Siz muhatabınızı
tahkir ettiğinizde, kendinize karşı ondaki tahkir duygusunu tetiklemiş;
muhatabınızın konumuna saygılı davrandığınızda ise onda kendinize karşı saygı
hissini harekete geçirmiş olursunuz.

Bu durum, Kur’ân-ı Kerim’de şu ifadelerle dile getirilir: َ نيِذَّلا اوُّبَُست  َالَو 
ٍمْلِع ِرْیَِغب  ًا  وْدَـع َّهللا  اوُّبَُـسیَف   ِ ّهللا ِنوُد  ْنـِم  َنوُعْدـَي   “Onların Allah’tan

başka yalvardıkları tanrılarına hakaret etmeyin ki, onlar da  cahillik ederek
hadlerini aşıp Allah’a hakarette bulunmasınlar.”3

Görüldüğü üzere ilâhî kelâm, sarih bir şekilde, açık bir emirle insanların
Allah’tan başkasına ilâh deyip el açtıkları, yalvarıp yakardıkları ve yüz yere
sürdükleri ikon ve putlara dahi sebbetmememizi emir buyuruyor. “Sebbetme”
dilimize aktarıldığında, ilk akla gelen mânâsı itibarıyla “galiz tabirlerle
hakarette bulunma, sövüp sayma” şeklinde anlaşılmaktadır. Fakat bu kelime,
yakışıksız, uygunsuz, münasebetsiz laflar etme, saygısızlıkta bulunma
mânâlarını da ifade etmektedir. Bundan dolayı bizim, bir mü’min ahlâkı olarak,
ister semavî bir din, isterse din şeklinde ortaya çıkan bir organizasyon etrafında
bir araya gelmiş insanlara karşı yakışıksız ve münasebetsiz söz etmemiz, bu
ölçüde olsun onlara karşı saygısızlıkta bulunmamız düşünülemez.

İsterseniz burada, insanın konum ve değerini anlama adına, Hazreti Âdem’in
meleklere kıblenüma olma mevzuunu da hatırlayabilirsiniz. Bu ilâhî takdirden
de anlıyoruz ki, insan Allah’ın mükemmel, mümtaz ve âbide bir varlığıdır.

İşte bütün bu mülâhazalara istinaden insana saygı duygusunu içimizde sürekli
geliştirme ve güçlendirme peşinde olmalıyız. Zira konuma saygı meselesini
tabiatımıza mal edememişsek, oruç tutmak istediği hâlde alışık olmadığı için
Ramazan’ın ilk günlerinde orucunu tamamlayamayan, iftara varamadan orucunu
bozan kimsenin durumuna düşer ve hata yapıp durmaktan kurtulamayız. Evet,
konuma saygı mevzuunu tabiatımızın bir yanı hâline getirmeli ve onu tabiî bir
ihtiyaç hâlinde duyup hissetmeliyiz ki, yer yer canımızı sıkan hâdiseler zuhur
ettiğinde falso yapmayalım, beklenmedik tepkiler vermeyelim, muhatabımızı
rencide edecek tavır ve davranışlar içine düşmeyelim ve neticede her türlü şart
altında sinemizin herkese açık olduğunu gösterebilelim.

Dinimizin emri bu istikamette olunca, diyebiliriz ki, muhataplarımız satanist
veya Zerdüşt bile olsa kanaatimce, onların şeytana tapma, zulmete hakikî bir
güç isnat etme gibi tasvip etmemizin mümkün olmadığı düşüncelerini dahi



getirip yüzlerine çarpar bir tarzda ifade etmek doğru değildir ve bu bir üslûp
hatasıdır. Hazreti Pîr, Hristiyanların ruhanî reisleriyle muvakkaten medar-ı
münakaşa meselelerden bahsetmememiz gerektiğini söylüyor.4 Meselâ siz
onlarla olan muhavere ve sohbetinize teslis inancını ele alarak başlayacak
olursanız, daha sözün başında muhatabınızı kendinizden uzaklaştırmış, onunla
birçok hakikati, güzelliği paylaşma imkânı varken dinlenilme ve söz söyleme
hakkından mahrum kalmış ve hatta münakaşa ve kavgaya kapı aralamış
olursunuz. Hâlbuki muhavere ve diyalog adına gerçekleştirilen bir programı
tartışma zeminine çeker ve Müslümanlığı müdafaa etme adına onların inandığı
değerlere saldırıda bulunursanız, farkına varmadan Müslümanlığa ihanet etmiş
yani onların da İslâmiyet’e ve Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) dil uzatmalarına, Kur’ân’a saldırmalarına zemin hazırlamış olursunuz.
Bunun yerine siz, onların hayat felsefesi ve dünya görüşlerine saygı duyar,
saygılı davranırsanız, bu sefer onlar da, size karşı saygı ve hürmet sınırları
içinde hareket etme yolunu tercih eder. Bir kez daha ifade edelim ki, insanlara,
inanıp benimsediğiniz doğrular adına bir şey ifade etmek istiyorsanız, bu
ameliyeyi, sırtınızın muhatabınıza dönük olduğu zaman ve şartlarda değil,
muhatabınızla yüz yüze ve yakın olduğunuz zaman ve şartlarda
gerçekleştirebilirsiniz. Bundan dolayı üslûbunuzu muhatabınızın sırt
çevirmesine fırsat vermeyecek şekilde ayarlamalı ve anlatacaklarınızı o
üslûpta anlatmalısınız.

Kalb İbresi ve Rıza-ı İlâhî
Gaye-vesile farklılığını izah sadedinde anlattığımız bu hususlarla

vurgulamak istediğimiz temel düşünce şudur: İsmine ister hoşgörü, ister
diyalog, isterse konuma saygı diyelim bunların hepsi birer vesiledir; asıl gaye
ise Allah’ın rıza ve hoşnutluğudur. Biraz daha açacak olursak bizim bu
vesilelerle ulaşmak istediğimiz gaye, birkaç asırdan beri yanlış anlaşılmış ve
yanlış tanıtılmış olan ve hâlâ onu anlatma adına bir kısım yanlışlıkların
yapıldığı bir ortamda İslâm’ın doğru anlaşılmasını sağlamaktır. Yani bu dinin
silm u selâmet esaslarına dayandığı ve onun insanlık çapında emniyet, güven ve
barışı tesis edecek dinamiklere sahip bulunduğu gerçeğini gönüllere
duyurabilmektir. Dolayısıyla bu dinde hiç kimsenin kafasına estiği gibi ilan-ı
harp yapamayacağını, anarşi ve terörün hiçbir zaman bir mücadele vasıtası
olarak görülemeyeceğini, canlı bombalar kullanılarak masum insanların
öldürülemeyeceğini, hâsılı hakikî Müslümanlığın terör ve anarşiden fersah
fersah uzak bulunduğunu ifade edebilmektir. Eğer biz değişik platform ve
vasıtaları değerlendirmek suretiyle, İslâm’ın bu gerçek yüzünü, hakikî



mahiyetini insanlara anlatabilirsek, bu durum dinimiz ve insanlığın barışı adına
az bir kazanç olmayacaktır. Yoksa açılan müesseseler, kurslar, kültür lokalleri;
yapılan seminer, toplantı ve konferansların hepsi birer vesileden ibarettir. Eğer
biz yapılan bu faaliyetlerle büyük işler evirip çevirdiğimiz zannına kapılır;
insanların takdir, teveccüh ve alkışlarını esas alır; kendimizi ifade ve nefsanî
arzularımızı tatmin gibi bir kısım emeller peşinde koşarsak, kazanma kuşağında
kaybetmiş ve bu arada asıl gayemizi de unutmuşuz demektir. Bu ise az gitmiş uz
gitmiş, dere tepe düz gitmiş fakat bir çuvaldız boyu yol alamamış ve bütün
bunların neticesinde yol yorgunluğundan başka herhangi bir kâr elde edememiş
insanın hâline benzer. Hâlbuki bütün bu gayret ve çabalarla eldeki imkânların
santimi zayi edilmeksizin, merhamet çağrıları yapılmalı, insanlar arasında
uzlaşı temin edilmeli, kardeşlik ve barış köprüleri kurulmaya çalışılmalı; hâsılı
doğru bildiğimiz değer ve güzellikler, niyet safveti ve gönül duruluğu içinde,
insanlığa sunulmalıdır; sunulmalı ve bütün bu ameller yapılırken de kalb ibresi
hep Cenâb-ı Hakk’ın hoşnutluğunu göstermelidir.
1 İsrâ sûresi, 17/70.
2 Tîn sûresi, 95/4.
3 En’âm sûresi, 6/108.
4 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.189 (Yirminci Lem’a); Kastamonu Lâhikası s.213.



Dindeki Kolaylık Prensibi ve Büyüklerin
Hayatı

Soru: Dinimizde zorlaştırmayıp kolaylaştırma ve nefret ettirmeyip
müjdeleme genel bir kaide olduğu1 hâlde, İmam Gazzâlî ve Muhasibî gibi
büyük zatların kalbleri titreten o yakıcı ifadeleri ve temsil ettikleri hayatın
adeta yaşanmaz gibi görünmesi kimi zaman ümitlerimizi sarsmaktadır. Bu iki
hususu nasıl telif edebiliriz?

Cevap: İmam Gazzâlî, toplumumuz tarafından çok erken dönemde tanınmış
simalardan birisidir. Her ne kadar toplum olarak biz, onun İhyâu ulûmi’d-dîn,
Mişkâtü’l-envâr ve Makâsıd gibi kitaplarını baştan sona okumamış olsak da,
değişik eserlere nüfûz etmiş pek çok mülâhaza ve mütalaalarıyla karşılaşmış ve
farkına varsak da varmasak da, onlardan istifade etmiş ve beslenmişizdir.
Muhasibî ise, toplumumuzda son zamanlarda tanınmaya başlamıştır. Rabbim
onun gibi bir zatın tanınmasına vesile olanları rızasıyla serfiraz kılsın.
Bildiğiniz gibi “er-Riâye li hukukillâh” isimli eseri de dilimize tercüme edilip
yayınlanmıştır. Bu eserde de görüleceği üzere Muhasibî, ihlâs-riyâ gibi
mevzularda hassas mı hassas, muhâsebe ve murâkabelerinde derin mi derin,
emir ve yasakları yerine getirmede sübjektif mükellefiyet olarak hep azimet
tercihinde bulunan devasa bir kâmettir. Meselâ o, fiil ya da tavır değil,
muvakkaten aklından geçen sevimsiz şeyler hakkında bile büyük günah işlemiş
gibi ızdırapla kıvranır, “Benim aklım temiz olsaydı o kirin orada ne işi vardı!”
anlayışıyla kendini levmeder ve sürekli derin bir hassasiyetle nefsini
sorgulayıp hesaba çeker. İşte Hüccetü’l-İslâm İmam Gazzâlî ve Hâris el-
Muhasibî gibi zatların işi bu ölçüde sıkı tutup hayatlarını hep yüksek zirvelerde
sürdürmeleri, bilhassa günümüzde, nazarlarını dinin kolaylık yönüne tevcih
etmiş insanlar nezdinde yaşanması çok zor bir hayat çizgisi olarak telakki
edilmektedir.

Fakat hemen ifade etmeliyim ki, bu zatlar, hiçbir zaman yaşadıkları bu
hayatın herkes tarafından uygulanması ve ölçü olarak alınması gerektiği gibi bir
iddiada bulunmamışlardır. Aksine dinin ruhunda bulunan o derinliği kendilerini
bağlayıcı bir ölçü olarak kabul etmiş ve tercihlerini o istikamette
kullanmışlardır.

Benim Sevdam Nerede,
Sizin Mülâhazalarınız Nerede!



İmam Gazzâlî ve Muhasibî’nin ortaya koydukları bu yüksek seviye sadece
onlara mahsus da değildir. İslâm tarihi boyunca nice devasa insan, onların
çizgisinde bir hayat yaşamışlardır. Meselâ tâbiînin büyüklerinden Hasan Basrî
veya hep hayranlıkla yâd ettiğimiz büyük kadın Râbiatü’l-Adeviyye gibi
şahıslar da aynı düşünceleri paylaşır ve o derinlikteki bir hayatı tercih ederler.
O büyük kadının büyüklüğüne bakın ki, tâbiîn-i izamdan olan ve bizim hadiste
kudve, imam saydığımız iki zat, bir gün kendisini ziyaret ettiklerinde
kulübeciğindeki o baş döndüren zâhidâne hayatı ve basit yaşantısını görünce,
dayanamaz ve hayatını birazcık değiştirmesi tavsiyesinde bulunurlar. Bunun
üzerine Râbiatü’l-Adeviyye, muhataplarını şöyle bir süzdükten sonra: “Allah
Allah, Ben gıyabınızda sizi tanıyor ve belli bir seviyenin insanları olarak
biliyordum. Fakat bu ne hâl! Benim sevdam nerede sizin mülâhazalarınız
nerede! Sizin gibi belli bir konumu ihraz etmiş kişilerden nasıl  böyle bir
teklif sâdır olur. Milletin gözünün içine baktığı insanların  sevdaları bu mu
olmalıydı!” mânâsına gelecek ikazlarda bulunur.

Sahabe döneminde de, sahabe efendilerimizin kendilerine has o farklılık ve
derinlikleri içinde, böyle bir hayat çizgisinin pek çok kahramanca misalini
görürüz. Meselâ Osman b. Maz’un, Abdullah b. Amr b. Âs ve Ammar b. Yasir
gibi kimseler, ömür boyu oruç tutma ve sürekli namaz kılma şeklinde bir kulluk
anlayışına girmiş, bunu hayata geçirme teşebbüsünde bulunmuş; fakat Resûl-i
Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) değişik hikmetlere binaen onları
bundan men etmiştir.2

Netice itibarıyla şunu söyleyebiliriz: Baştan beri misal kabîlinden isimlerini
zikrettiğimiz bu şahıslar, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi elfü elfi
salâtin ve selâm) umum için bağlayıcı olmayan kulluktaki o aşkın ve farklı
yanını keşfetmiş ve hayatlarını o farklılığa göre programlamayı kendilerine
hedef bilmişlerdir. Bu yönüyle onlar, umum için objektif değildir. Evet,
derinliğin sevdalısı bu insanlar vuslat mülâhazasına dahi girmeksizin sürekli
gözyaşı dökerek yanıp yakılmayı, Allah uğrunda ızdırap çekmeyi hayatının
gayesi bilmiş ve ona göre bir hayat ortaya koymaya çalışmışlardır.

İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhissalâtü vesselâm) ise muktedâ-i küll ve
rehber-i ekmel olduğundan, umumun söz konusu olduğu durumlarda umumun
durumunu nazar-ı itibara almış ve herkesin kaldırabileceği bir kulluk
anlayışının temsilcisi olmuştur. Meselâ, insanları arkasına alarak namaz
kıldırdığı durumlarda namazı çok uzun tutmamış3 ve imamlık yapan kimselere
de bu mevzuda ciddi ikaz ve tavsiyelerde bulunmuştur.4 Fakat diğer taraftan
Hazreti Huzeyfe’nin (radıyallâhu anh) anlattıklarına baktığımızda, Resûl-i



Ekrem Efendimiz bir gece kendi evinde namaza durduğunda bir rekâtta Bakara,
Âl-i İmrân ve Nisâ sûre-i celilelerini okumuştur.5 Bazen yerine göre savm-i
visal yapmış; hiç yemeden iki, üç gün oruç tutmuş ve böylece kendi farklılığını
ortaya koymuştur.6

İşte Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhissalâtü vesselâm) o derin yanını
yakalamış ve hayatlarını ona göre programlamış; tabir-i diğerle dindeki
azimetlere ve mükellefiyetin en ağırına göre yaşamayı şiar edinmiş kişilere,
günümüzdeki bir kısım insanlar, dini zorlaştırdıkları isnadında
bulunmaktadırlar. Fakat fakir, hiçbir zaman, ne İmam Gazzâlî, ne Muhasibî ne
de isimlerini sayamayacağımız daha nice selef-i kiram hazeratının yaşadıkları o
dinî hayatı altından kalkılamaz, takat getirilemez bir din gibi görmedim. Elbette
ki onların zirvelerde sürdürdükleri bu hayatı, umum için objektif bir yol ve
yöntem olduğu iddiasında bulunmuyoruz/bulunamayız. Fakat objektif
mükellefiyet sahasında görmesek bile, enginliğe açılmış ve hep yüksek uçan bu
büyükleri tanıyıp bilmenin, bir gaye-i hayal olarak onları takip etmenin hadsiz
faydaları vardır ve bizim kalb ve ruh hayatımızı istikamet çizgisi üzerinde
sürdürmemiz adına önem arz eder.

Ufuk İnsanları Takip ve Bize Kazandırdıkları
Evvela o büyükleri her yönleriyle anlayıp idrak edemesek, kavrayıp

yakalayamasak bile, yakalayabildiğimiz hususiyetleri itibarıyla bu durum, bizim
için bir hedef ve ufuk teşkil eder, irfan ve mârifet kaynağı olur. Evet, onların
dini yaşamadaki o baş döndüren hassasiyet ve derinliklerine, o aşkınlıklarına
muttali olduğumuzda hayranlık duyar ve imreniriz. Böylece, bizim içimizde de
mükemmeli yakalama adına bir niyet belirir, arzu ve iştiyak hissi hâsıl olur.
Onların yaşadığı gibi yaşayabilmeyi, yani bütün yabancı mülâhazaları
kafamızdan silip atarak Allah’a kilitlenebilmeyi, kendi uzaklığımızı aşarak
O’na ulaşabilmeyi, ulaşıp mutlak kurbeti yakalayabilmeyi hedefler, bu yüce
gayeye ulaşma peşinde oluruz; olur ve o gayeye ulaşamasak da ulaşma niyet ve
gayretinin mükâfatını alırız. Çünkü mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır.

Elbette ki, bir Yahya b. Saidü’l-Kattan, Şûbe b. Haccac gibi cismanî ve
bedenî zevkleri terk edip kılı kırk yararcasına bir hayat yaşamak, üveyikler gibi
sürekli yükseklerde uçacak bir azim, irade ve kararlılık ortaya koymak bir hayli
zordur.

Öyle ki, Yahya b. Saidü’l-Kattan Hazretleri için, “Hayatında tebessüm
dışında güldüğüne hiç şahit olmadık.” deniliyor. Yakınında bulunan bir zat da
onun için, “Ben onu çocukluğundan beri tanıyorum, değil günah, hatasına dahi



şahit olmadım.” ifadelerini kullanıyor.7 Kalb ve ruh ufkunun kahramanı bu zat,
aynı zamanda hadis ilminde de zirve bir insan olarak kabul edilir.

Şûbe b. Haccac’ın ise mekruh vakitler dışında hep namazla meşgul olduğuna
dikkat çekilir. O da hadiste zirve insanlardan birisidir. Hadis diye rivayet
edilen bir sözü ağzına alıp hafif bir dolaştırdığında çok rahatlıkla bu
“Peygamber kokmuyor!” diyecek kadar o işin mütehassısı bir insandır.8 İşte bu
ilim derinliği, bu ilim ufkuyla beraber aynı zamanda onlar, ibadet delisi ve
Allah meftunu kimselerdir. Çok rahatlıkla diyebiliriz ki, beşeriyet onlar
seviyesinde insan görmemiştir. Evet, kestirmeden ifade edecek olursak, onlar
İslâm’ın bir mucizesidir.

Şimdi bu büyük zatların yaşadıkları hayata, ulaştıkları seviyeye bakıp
“Böyle bir hayat yaşanamaz, yaşanması mümkün değildir!” diyerek onları
tamamen mütalaadan dûr edersek yanlış yapmış ve böyle bir irfan menbaından
kendimizi mahrum bırakmış oluruz. Zira bu büyük zatlar yaşadıkları hayat ve
ortaya koydukları dinî düşünce ve telakkiyle bizim önümüzde bir ufuk açmakta,
hedef belirlemekte ve gaye-i hayalimizin şeklini değiştirerek bizi meâliye
müştak hâle getirmektedirler. Biraz önce de ifade edildiği üzere o hedef ve
gayeye ulaşamasak bile nazarlarımızı onlara tevcih etmemiz neticesinde, hep
yüksekleri kollar, himmetimizi âli tutar ve böylece sürekli bir inkişaf ve terakki
yolunda bulunmuş oluruz.

Dava-yı Nübüvvetin Vârisleri
Bu arada şunu da belirtmemiz gerekir ki, dinî hassasiyet ve derinlikleriyle

zirveleri tuttukları hâlde düşünce ve mülâhazalarını herkese göre kalibre
ederek sunabilen mânâ âleminin pek çok kahramanı da vardır ki, biz onlara
“Dava-yı nübüvvetin vârisleri” diyoruz. Onlar bir taraftan yüce hakikatleri,
ulvî meseleleri zirvelerde kavrar, her zaman şahikalara açık durur ve ona göre
bir hayat yaşarlar. Diğer taraftan yukarılardan çok derince aldıkları o
meseleleri bizim seviyemize inerek, bizim üslûbumuzla anlatma maharetini
gösterirler. Başka bir ifadeyle dava-yı nübüvvetin vârisleri, avamın seviyesini
nazar-ı itibara alarak hareket ederler. Bu aynı zamanda ilâhî ahlâktır. Çünkü
ilâhî beyan, beşerin idrak seviyesini itibara alarak onlara seslenmiştir. Eğer
Allah (celle celâluhu) kendi azametine uygun, vahidî veya celalî bir teveccühle
bizimle konuşsaydı, gökler ötesinden gelen o beyan-ı ilâhîden hiçbir şey
anlamaz ve Hazreti Musa gibi hepimiz bayılır yere düşerdik. Fakat Cenâb-ı
Hak idrak seviyemizi gözetmiş ve ona göre bize hitapta bulunmuştur. Aynen
bunun gibi, dava-yı nübüvvetin vârisleri de, farklı yorumlara çekilmeksizin,



herhangi bir tevil ve tefsire uğratılmaksızın meseleler din-i mübîn-i İslâm’a
göre nasıl anlaşılması gerekiyor ve insanların seviye ve konumu neyi iktiza
ediyorsa, hak ve hakikatleri ona göre ifade etmeye çalışmışlardır.

Esasında sorunuzda ismi geçen Hüccetü’l-İslâm İmam Gazzâlî Hazretleri de
umumu ilgilendiren pek çok meseleyi bu üslûp ve tarzda ele alıp insanlara
sunmuştur. İhyâu ulûmi’d-dîn adlı eserine bakıldığında, bilhassa ibadet ü taat
ve itikada müteallik meselelerin usûlü’d-din ulemasının ele alıp anlattığı tarzda
ele alınıp takdim edildiği görülecektir. Tabiî bu gibi zatların, belli bir seviye
ve konumu ihraz etmiş kişilere yönelik, bir mânâda onlara has beyanları da söz
konusudur.

Aslında siyer-i nebevîye bakıldığında, Peygamber Efendimiz’in de
(sallallâhu aleyhi ve sellem), umum ashabına seslenirken ifade etmediği bir
kısım hakikatleri bazı sırdaşlarıyla paylaştığını görebiliriz. Çünkü O Hazreti
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm), öyle bir hususiyeti
vardı ki, O’nun o bitâneliğine (sırdaşlığına) Cibril (aleyhisselâm) bile
koşuyordu. Çünkü O, يِروُن ُّهللا  ََقلَخ  اَم  ُلَّوَأ   “Allah’ın ilk yarattığı, benim
nurumdur.”9 hakikatinin kahramanıydı, hakaik-i eşyanın özüydü. İlk haric-i
vücut nokta-i nazarından fizik âlemi itibarıyla var edilen O’ydu. Ezelî olmasa
da ezele en yakın duran da O’ydu. İşte İki Cihan Serveri’nin (sallallâhu aleyhi
ve sellem), bu yönü itibarıyla Hazreti Huzeyfe ve Ebû Hureyre (radıyallâhu
anhüma) gibi “bitâne”leri vardı. En çok hadis rivayet eden sahabi unvanıyla
serfiraz Hazreti Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh), Allah Resûlü’nden duyduğu
hadislerin yarısını rivayet ettiğini ifade etmiş ve şöyle demiştir: “Eğer
Efendimiz’den duyduğum hadislerin diğer yarısını da size söyleseydim, şu
boynum uçurulurdu.”10 Demek ki, Peygamber Efendimiz’in hususî mahiyette ona
söylediği, ciddi derinlikleri olan hususlar vardı ve bunlar herkesi alâkadar
eden şeyler de değildi. Belki özel olarak Hazreti Ebû Bekir, Selman-ı Farisî
veya İbn Mes’ud gibi kimselere fısıldadığı mevzulardı. Bu sahabi efendilerimiz
de o hakikatleri anlayabilecek muhatap bulduklarında, onlara zahirî ahkâmın
yanı sıra daha başka hakikatleri de dile getirdiler. Demek ki ifade edilecek
hususlar muhatabın konum ve seviyesine göre farklılık arz edebilmektedir.

Bütün bunların sonucunda şunu söyleyebiliriz: Biz de has dairede
konuştuğumuzda muhataplarımızın seviyesine göre, o büyük insanların
hassasiyet ve derinliklerinden kareler arz edebilir, hayranlık uyandıran o
hayatları imrendirici bir üslûpla takdim edip mütalaaya sunabiliriz. Fakat
umuma konuşurken belki ibret olması açısından bir iki kareyle onlardan
bahisler açsak da, genel üslûbumuz itibarıyla anlatacağımız hususların herkes



için geçerli olabilecek objektif meseleler olmasına dikkat etmemiz gerekir.
Evet, dini yaşanmaz hâle getirmemek, getirip bu durumun mağlubu olmamak

şartıyla kendi hakkımızda ince eleyip sık dokuyabilir, olabildiğimiz ölçüde
hassas bir çizgide hayatımızı sürdürebiliriz. Fakat umum söz konusu olduğunda
daireyi geniş tutmalı ve çevremize hep hüsnüzan nazarıyla bakmasını
bilmeliyiz.

Meselâ halis bir mü’min kendisi hakkında, fiil veya tavır değil, rıza-ı ilâhîye
muvafık olmadığını düşündüğü bir kısım tahayyül ve tasavvurlar için dahi
günah işlemiş gibi ızdırap duyabilir; duyup nefsini yerden yere vurabilir; içinde
bulunduğu imkânları rantabl değerlendiremeyişinin hesabını yaparak ahirette
bunların yüzüne çarpılabileceği endişesini taşıyabilir. Aynı şekilde çevresinde
bunca güzel insan bulunduğu hâlde onların güzelliklerinden hız almak suretiyle
niye çıtayı daha yüksek tutmadığını, niçin daha yüksek uçmadığını
sorgulayabilir. İşte kendisine bakarken bu mülâhazaları taşımakla birlikte
başkalarına gelince en küçük bir râh-ı selâmet ihtimali taşıyan şahıs için,
Rabbimizin ona karşı rahmet ve mağfiretiyle muamelede bulunacağı ve çok
küçük amellerle onu Cennet’e koyabileceğini düşünmelidir. Her ne kadar bu iki
mesele birbiriyle çelişkili gibi gözükse de bilinmesi gerekir ki, dava-yı
nübüvvetin vârislerinin takip etmesi gereken peygamberâne bakış açısı işte
budur.
1 Bkz.: Müslim, cihad 6; Ebû Dâvûd, edeb 17; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/399.
2 Bkz.: Buhârî, nikâh 1; Abdurrezzak, el-Musannef 6/166-167.
3 Buhârî, ezân 65; Müslim, salât 189.
4 Bkz.: Buhârî, ezân 63, 64, 65; Müslim, salât 178, 186-188.
5 Bkz.: Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 203; Nesâî, tatbîk  74.
6 Buhârî, savm 20; Müslim, sıyâm 55-61.
7 Bkz.: el-Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl 31/340; ez-Zehebî, el-Kâşif 2/366.
8 Bkz.: Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd 9/261-263; el-Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl 12/492.
9 Bkz.: es-Suyûtî, el-Hâvî 1/325; el-Halebî, es-Sîratü’l-Halebiyye 1/240.
10 Buhârî, ilim 42; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/362, 4/331.



Sineye Saplanmış Hançer: Sigara
Soru: Küçük görülen bazı günahların toplumda daha fazla yaygınlaşıp

önü alınamaz hâle gelmesi gibi sigara da, hükmünde tereddütler görüldüğü
için, içki ve uyuşturucu türünden zararlı alışkanlıklara nispeten
toplumumuzda çok daha yaygın. Selef ulemasının sigara hakkında haram
fetvası vermemesinin sebepleri neler olabilir? Şu anki ilmî neticeler ışığında
sigara meselesinin tahlilini lütfeder misiniz?

Cevap: Her şeyden önce sigara gibi kesinlikle küçük görülemeyecek, zararlı,
çirkin, –bunu ıstılahtaki kubh karşılığı kullanıyorum– insanın rengini sarartan
hatta zamanla karartan bir alışkanlığın hiçbir insana, hele hele prensip ve irade
insanı olması gereken bir mü’mine asla yakışmadığını/yakışmayacağını ifade
etmeliyim. Çünkü mü’min hayatını denge ve ölçü içerisinde sürdüren insan
demektir. Bu sebeple o, bağımlılık ve tiryakilik oluşturabilecek her türlü
alışkanlık ve i’tiyattan mutlaka uzak durur; durur ve hürriyetini asla bu tür
zincirlerle kayıt altına almaz. Çünkü alışkanlıkların ağına düşen bir insan,
içinde bulunduğu şartlar azıcık değiştiğinde –ki bu her zaman mukadderdir–
hayatın çok hafif yüklerini bile kaldıramaz hâle gelir ve âdeta mahvolmuş, eli
kolu bağlanmış, hiçbir şey yapamaz duruma düşmüş gibi bir hâlet-i ruhiye içine
girer. Hâlbuki inanmış bir insan, lüzumsuz yere kendisini bir kısım
alışkanlıkların içine salmaz, geniş dünyasını daraltmaz ve kendi kendine tuzak
kurmaz. Aksine o her zaman ve her türlü şart altında, insan olmanın gereğini,
Allah’a olan kulluk borcunu ifa edecek şekilde hayatını tanzim eder.

Zehirli Hançerin Tarihçesi
Bizim tarihimiz itibarıyla sigaranın Osmanlı toplumu içine ne zaman

girdiğini tam olarak bilemiyorum. Fakat Dördüncü Murad cennetmekan bu
konuda zecrî bir kısım tedbirlere başvurduğu ve sigara içen insanları
cezalandırdığına göre demek ki daha on yedinci asırda sigara yaygınca
kullanılmaktaydı. Zannediyorum o devirdeki Batılı devletler sigaranın
zararlarını anlayıp fark ettiklerinde onun doğuda yaygınlaşması için bir kısım
gayret ve faaliyetlerin içine girdiler. İhtimal cennetmekan Sultan Dördüncü
Murad’ın, meselenin bu ölçüde üzerine gitme sebebi de, onun gibi bir dâhinin
batı dünyasının bu gizli emellerini sezmiş olmasıydı. İşin arkasındaki sâik her
ne olursa olsun, denilebilir ki, dünya tarihinde tütün mamullerinin yasaklanması
istikametinde kanun koyan ilk devlet adamı Sultan Dördüncü Murad’dır. Ayrıca
onun gibi İslâmî ölçülere milimi milimine riayet etme kararlılığında olan bir



Allah dostunun, böyle bir yasak uygulamasında, devrindeki fakihlerden en
azından bazılarının konuyla alâkalı fetvalarını arkasına almış olduğu
kanaatindeyim.

Zararlarının Bilinmediği Dönemler
ve Sigaranın Keraheti
Meseleye böyle bir giriş yaptıktan sonra tekrar sorunuza dönebiliriz.
Sigaranın hükmü ile alâkalı olarak Kur’ân-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde

sarîh bir nassın bulunmaması tabiîdir. Zira Allah Resûlü’nün (aleyhissalâtü
vesselâm) yaşamış olduğu dönemde insanlar tütün ve tütün ürünlerini
kullanmıyorlardı. Dolayısıyla konuyla ilgili sarih hükmün Kur’ân ve Sünnet
dışındaki delillerde aranması, özellikle de müteahhirûn dediğimiz son dönem
fıkıhçılarının içtihatlarına bakılması gerekmektedir.

İşte bahsedilen bu içtihatlara baktığımızda, sigaranın tahrimen mekruh
olduğunu söyleyenler olduğu gibi, mübah olduğu istikametinde görüş
serdedenlerin de bulunduğunu görüyoruz. Kanaatimce, sigaranın mübah
olduğuna dair fikir ortaya koyan âlimler, o günkü şartlar altında, onun değişik
pek çok zararı hakkında malumat sahibi değillerdi. İhtimal onu çay ya da kahve
gibi mahzuru olmayan meşru bir şey zannediyorlardı. Kur’ân ve Sünnet’te
konuyla alâkalı sarih bir şekilde yasaklayıcı bir âyet ya da hadis olmadığını da
ifade ederek, “Eşyada aslolan ibâhadır.”1 prensibinden hareket etmiş ve
neticede kendi dönemleri itibarıyla, sigaranın ne kadar zararlı bir alışkanlık
olduğunu bilmedikleri/bilemedikleri için bu istikamette bir kanaat izhar
etmişlerdir. Hâlbuki bugün sigaranın binlerce zehir ihtiva ettiği, insan sağlığı
üzerinde çok büyük tahribatlara sebebiyet verdiği bütün açıklığıyla
anlaşılmıştır. Bundan dolayı çok rahatlıkla diyebiliriz ki, şayet geçmişte
sigaraya mübah diyen o âlimler, sigaranın bugün bilinen o dehşet verici
zararlarına muttali olsalardı aynı hükmü vermezlerdi.

Fakihlerden diğer bazıları da sigaraya haram diyebilmek için yeteri kadar
delil olmadığını düşünmüş, dolayısıyla haramlığının şüpheli olduğunu
söyleyerek mekruh olduğu kanaatine varmışlardır. Yine bunlar sigaranın
kokusundaki keraheti, hadis-i şerifte zikredilen soğan, sarımsak ve pırasanın
kokusundaki kerahete kıyas ederek onun da mekruh kabul edilmesi gerektiğini
söylemişlerdir. Malum olduğu üzere Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ) bir
hadis-i şeriflerinde, َانَد ِجْسَم ََّنبَرْقَي  َثاَّرُكْلاَو َفَال  َموُّثلاَو  َل  َصَبْلا َلََكأ  ْنَم 

َمَدٰأ و  َُنب ُهْنِم  ّذَأََتي  ىٰ اَّمِم  ّذَأََتت  ىٰ َةَك  ِئَالَمْلا َِّنإَف   “Her kim soğan, sarımsak
ve pırasa yerse –onların kokusu gidinceye kadar– mescidimize yaklaşmasın.



Zira melekler de insanların rahatsız olduğu şeylerden rahatsız olurlar.” 2

buyurmuştur.
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) tertemiz fıtratıyla, biraz da umum

temiz fıtratlar adına bu nahoş kokulu şeyleri yiyenlerin –koku gidene kadar–
mescide gelmemelerini emretmiştir. Zira bu kokular çevredeki insanları bazen
öyle rahatsız eder ki insanın içini bile bulandırabilir. Sigaradan kaynaklanan
koku da böyledir, belki daha da kötüdür. Belki siz de yaşamışsınızdır: Muhatap
olup yüz yüze konuştuğunuz kimse böyle bir durumdaysa, kimi zaman
dayanamaz hâle gelir ve yüzünüzü başka tarafa çevirmek mecburiyetinde
kalırsınız. Hâlbuki hiç kimsenin bir başkasına bu şekilde rahatsızlık vermeye,
insanlara, melek-misal mü’minlere ve meleklere eziyet etmeye hakkı yoktur.
Eğer meleklerin bulunduğunuz ortamları şereflendirmesini istiyor, onların size
enîs ve celîs olmalarını arzu ediyorsanız, o zaman bulunduğunuz atmosferi
temiz ve nezih tutmanız gerekir. Her an camiye gidebilecek ölçüde temiz ve
nezih olmalı maddî-mânevî yapınız. Aksi durum bir ihmal, saygısızlık ve hatta
açık bir hak ihlalidir. Her haksızlığın bir zulüm olduğu ve zulmün her çeşidinin
de dinimiz tarafından yasaklandığı da hiçbir zaman unutulmamalıdır.

Bu hususta görüş ortaya koyan İslâm âlimlerinden bazıları da sigara
kullanmanın tahrimen mekruh olduğunu söylemiş; fakat –usûl-i fıkha âşina
olanların bileceği üzere– bununla haram olduğunu kastetmişlerdir. Bu durum,
onların usûlde gözettikleri bir prensipten kaynaklanmaktadır. Şöyle ki, onlar
kıyasa göre haram olan, fakat Kur’ân-ı Mübîn’de ve Sünnet-i Sahîha’da açıkça
haram olduğu belirtilmeyen hususlarda “haram” yerine “tahrimen mekruh”
ifadesini kullanmanın daha münasip olacağını düşünmüşlerdir.3 Netice
itibarıyla denilebilir ki, onlar bu ifadeleriyle sigaranın haram olduğuna
hükmetmiş olmaktadırlar. Ayrıca “Hükmü mekruh olan bir fiil ısrarla
işlenmeye devam edilirse haram hükmünü alır.” kaidesinden hareketle sigara
kullanmanın kat’iyen tecviz edilemeyeceğini söyleyen âlimler de vardır. Bu
kaide, daha önce de değişik vesilelerle ifade edilen, “Israrla devam edilen
küçük günahlar büyük günah sayılır.”4 prensibini hatırlatmaktadır.

Hükmün Menatı ve Sigaranın Haram Oluşu
Aslında Kur’ân ve Sünnet’te olmayan bir mesele ile alâkalı bir hüküm ortaya

koyabilmek için en önemli husus, o meselenin, fıkıh usûlündeki tabiriyle
menatını tespit edebilmektir. Menat kısaca o hükmün dayanağı demektir.
Tafsilatı usûl kitaplarında yer aldığı üzere, “tahrîcü’l-menat, tenkîhu’l-menat
ve tahkîku’l-menat” şeklinde kısımlara ayrılır. Bunlardan birincisi hükmün



dayandığı illeti ortaya çıkarma, ikincisi o hükme illet olamayacak unsurları
ayıklama yoluyla asıl illeti tespit etme, üçüncüsü de hükmün illetinin başka
hükümlerde de bulunup bulunmadığının ortaya konulması içtihadı/gayretidir.

İşte sorunuzda bahsettiğiniz selef uleması sigara hususundaki menatı tam
tespit edemediklerinden dolayı onun hakkında açıkça haram diyememişlerdir.
Kanaatimce onları bu mülâhazalarında mâzur kabul etmek gerekir. Çünkü
sigaranın zararları ancak son yıllarda kesin ve net bir şekilde ortaya
konulabilmiştir. Zannediyorum, Hidaye sahibi Merğinanî, Fethu’l-Kadîr
müellifi İbnü’l-Hümam, Aliyyü’l-Kârî ve Ebussuud Efendi gibi çok güçlü
fakihler sigaranın bugün tespit edilebilen öldürücü zararlarına muttali
olabilselerdi mutlaka onun haram olduğunu söylerlerdi.

Önceki asırlardaki fıkıh âlimlerinin sigarayla alâkalı mülâhazalarını genel
olarak böylece zikrettikten sonra şimdi konuya günümüz penceresinden
bakabiliriz.

Özellikle son yıllarda tıp alanındaki gelişmeler sigaranın nikotin, karbon
monoksit, arsenik, siyanür, amonyak, katran gibi binlerce zehir ihtiva ettiğini
bütün vuzuhuyla ortaya koymuştur. Bütün bu zehirler insanda bağımlılık
yapmakta, karaciğer, gırtlak, mide, prostat, rahim, böbrek gibi kanserlere yol
açmakta, kalb hastalıklarına sebebiyet vermekte, kangrene sebep olmakta, şeker
rahatsızlığını tetiklemekte, üreme organlarında telafisi imkânsız arızalar
meydana getirmektedir. Yine bu zehirlerin, hücrelerin kandaki oksijeni
kullanmasına mâni olarak bütün organların çalışmasına menfi şekilde tesir
ettiği ispatlanmıştır. İstatistiklere bakıldığında milyonlarca insanın bu yüzden
öldüğü açıkça görülmektedir. Dolayısıyla sigara, tabiplerin ifadesiyle, “tedricî
intihar”dır. Ondaki zehirleri alan kimse bir anda ölmese de, günden güne
ölüme yaklaşmakta ve buna kendisi sebebiyet verdiği için de âdeta intihar etmiş
olmaktadır. Hatırlarsanız Sızıntı’daki bir resim değerlendirmesinde buna yer
verilmiş ve peşi peşine sigara içen bir adamın bulunduğu o resmin altına,
“Ölüme yürüyorsun hep ölüm diye / Anlamadım âhesterevlik etmen de niye?”
şeklinde iki mısra ilave edilmişti.5 Evet, alıp bağrına bir hançerin ucunu
saplayıp sonra yavaş yavaş onu içe doğru itmekle, sigara içmek suretiyle, yavaş
yavaş onu tüttüre tüttüre kendini mahvetmek arasında bir fark yoktur. İnsanın
kendi canına kıyması kat’iyen haram olduğu gibi, sağlığına şöyle ya da böyle
zarar vermesi de haramdır. Çünkü bedeni ona temlik edilmemiş, bir emanet
olarak koruması şartıyla verilmiştir. Aksi emanete hıyanettir. Canı korumak,
dini, nesli, aklı ve malı korumak gibi olmazsa olmaz bir yükümlülüktür. Bu
açıdan sigara insan sağlığına zarar vermesi yönüyle haramdır.

Sigaranın insan sağlığına diğer bir zararı da hadis-i şerifin ifadesiyle



“müfettir” olmasıdır. Ebû Dâvûd’un Sünen’i, Ahmed İbn Hanbel’in Müsned’i
ve daha başka kaynaklarda yer alan ve Ümmü Seleme’nin (radıyallâhu anha)
rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, َمَّلَسَو ِهَْیلَع  ُّهللا  ىَّلـَص  ِّهللا  ُلوُس  رَ ىَٰھن 
ٍّر
ِ

تَفُمَو ٍرِكْـسُم  ِّلُك  ْنَع   “Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) her
müskir ve her müfettiri yasakladı.”6 buyrulmuştur. Müskir bilindiği üzere
sarhoşluk veren, müfettir ise vücutta gevşeklik hâsıl edip insanın direncini
azaltan ve sûrî bir haz vermekle beraber bünyeyi içten içe tahrip eden şey
demektir. Bu açıdan bakıldığında sigaranın akıl sağlığını da tehdit ettiği
görülmüş olur. Vücuda fütur veren sigara vb. otların zamanla sarhoş edici ve
insanın aklını başından alan alkollü içeceklere götürdüğü gerçeği de
unutulmamalıdır. Sigaranın haramlığına hükmeden fakihlerden bazıları da işte
bu hadis-i şerifi esas almışlardır. Nitekim Ebû Dâvûd’un Sünen’i üzerine
yapılan bir şerhte şârih, konu üzerinde uzun uzadıya durmuş ve neticede sigara
gibi “müfettir” olan nesnelerin, Allah Resûlü (aleyhi efdalüssalâvat ve
ekmelüttahiyyât) Efendimiz’in nehyettiği çerçeveye dâhil bulunduğu,
dolayısıyla da haram olduğu kanaatine varmıştır.7 Bu şerhten farklı olarak
Osmanlı döneminde –zannediyorum– Suriye’de Osmanlıca olarak kaleme
alınmış ve çeşitli delillerle sigaranın haram olduğunu ifade eden bir esere
rastlamıştım. Küçük, parmak kalınlığında bir risalecikti. Sonra onu Latin
harflerine çevirmesi için bir arkadaşımıza vermiştim. Fakat nasıl olduysa o
eser kayboldu ve bulunamadı. Değişik kütüphanelerde araştırılsa belki de
bulunup insanımızın istifadesine yeniden sunulabilir.

Kul Hakkına Tecavüz ve İsraf
Sigaranın sadece kullananın kendisine değil aynı zamanda başkalarına ve

çevreye de çok zararı vardır. Anne karnındaki bebeklerden sigara içilen kapalı
mekânlarda “pasif içici” konumunda bulunan kimselere kadar, sigara içmeyen
insanların sağlıkları da, doğrudan ya da dolaylı ama büyük ölçüde ondan
etkilenmektedir. Bu açıdan denilebilir ki, sigara kullananlar hem çevreye hem
de başkalarına da zarar verdiklerinden dolayı nehyedilmiş bir cürümü irtikâp
etmiş olmaktadırlar.

Sigaranın haram olması noktasında ayrıca zikredilebilecek önemli bir husus
da onun büyük bir israf sebebi olmasıdır. Aslında buna Kur’ân’ın ifadesiyle
“tebzîr” de denilebilir ki, israfın son haddi demektir. Yine Kur’ân-ı Kerim’in
ifadesiyle “Mübezzirler şeytanların kardeşleridir.” 8 İslâm, bir nehirden
abdest alırken bile ihtiyaç olanından fazla su kullanılmasını israf dolayısıyla
haram sayıp müsrifliğe bütün bütün kapıları kapatan bir dindir. Evet, yemede,



içmede, giyinmede, konuşmada, hangi meselede olursa olsun bir mü’min
israftan kaçınacak, sözlerini sayarak konuşup gereksiz yere tek bir kelime dahi
kullanmamaya dikkat edecek, sofradan midesini tıka basa doldurmadan
kalkacak ve ancak ihtiyacı ölçüsünde istirahata, uykuya vakit ayıracaktır.
Durum böyle olunca sigara için yapılan harcamaların apaçık bir israf olduğu
tebeyyün eder. Hatta çokları çoluk çocuklarının rızkından kesip ona para
vermektedirler ki, bu durum, israfın yanında bir de kul hakkına tecavüz
demektir.

Özetle ifade edecek olursak sigara hem kullananın hem de aynı ortamı
paylaşanların hem akıl hem de beden sağlığında geriye dönüşü imkânsız büyük
tahribatlar yapmakta, çirkin kokusuyla hem insanlara hem de ruhanîlere eziyet
vermekte, insanların hukukunun ihlal edilmesine yol açmakta ve büyük ölçüde
çevre kirliliğine sebebiyet vermektedir. Evet, bunların her biri tek başına
sigara kullanmanın haram oluşuna ayrı bir menat teşkil ederler.

Müsaadenizle ben burada konuyla alâkalı bir başka hususa temas etmek
istiyorum. Bizim dünyamızda sigaranın yaygınlaşmasında batılıların sistematik
bir kısım menfi gayretlerinin tesirleri söz konusu olduğu gibi bir kısım şark
ulema ve meşayihinin de büyük vebali vardır. Onlardan bazıları hususiyle belli
bir dönemde mübah sayıp içmek şöyle dursun, sevaptır diye tervîç etmişlerdir.
Tekke ve zâviyelerde bile sigara içtiklerine şahit olmuşumdur. Medreselerde,
talebeye ders takrir ederken dahi içenler vardı. Kim bilir belki de o dönemdeki
bazı ulema bu genel manzaradan çekindikleri için sigaranın hükmüyle alâkalı
düşüncelerini net olarak ifade edememişlerdir.

Ben kendi yakınlarımdan da bu illete müptela olanlara şahit oldum.
Rahmetlik dedem çok güzel bir insandı, gecede belki yüz rekât namaz kılardı
ama sigarayı da ağzından bırakmazdı. İki tane amcamın aktif olarak sigara
kullandıklarını biliyorum. Babamla öbür amcam içmeseler de han odalarında
sigara içenlerin yanında otururlardı. Dayım da yine çok sigara kullanan bir
insandı ve ne acıdır ki bu kıymetli insanların hepsi kansere yakalandı ve o
yüzden ölüp gittiler. Bilmem ki, bu mevzuda yapabileceğim şeyler var mıydı,
üzerime düşen sorumluluğu tam olarak yerine getirebildim mi? Aksi hâlde
ötede bunun hesabı nasıl verilir, bilemiyorum!

Yasaklar Çare mi? Değilse Çare Ne?
Tabiî bu konuda asıl üzerinde durulması gereken husus, sigara illetine

müptela olanların bu durumdan kurtarılması adına hangi yol ve çarelere
başvurulması gerektiğidir. Başta söze girerken Dördüncü Murad ve onun bu
hususta getirdiği yasaklardan bahsetmiştim. Tarih her ne kadar göz ardı etmiş



olsa da Dördüncü Murad cennetmekan, Osmanlı sultanları içinde çok önemli
bir yere sahip, gaileli bir dönemin müstesna ve başarılı bir şahsiyetidir. Ne var
ki, bu hususta getirdiği yasakların gözle görülür bir neticesi olduğu kanaatinde
değilim. Günümüzdeki yasakların da müspet bazı semereler verdiği gözükse de
ben yasaklarla uzun vadede, kalıcı bir başarı elde edilebileceğine ihtimal
vermiyorum. Çünkü bir konuda dayatma olduğu zaman insanlar onu hürriyet
meselesi ve demokratik bir hak olarak algılamaya başlıyor ve yasaklanan o
mevzuun daha çok üzerine gidip onu daha fazla sahipleniyorlar. Ondan sonra da
yasakların etrafından dolanıp alternatif yollar araştırarak bir şekilde onu ihlal
etme gayret ve teşebbüsünde bulunuyorlar.

Benim bu mülâhazalarımdan sigara yasağıyla alâkalı hiçbir tedbir alınmasın
ve hiçbir müeyyide konulmasın mânâsı çıkarılmamalıdır. Elbette ki sigara ve
benzeri zararlı maddeler herkese satılmamalı, imrendirilmesinin önü alınmalı,
fiyatı yüksek tutulmalı ve değişik tedbirlerle başkalarına zarar verilmesinin
önüne geçilmelidir. Fakat her meselede olduğu gibi bu konuda da esaslı ve
kesin çözüm insandan geçer.

Zihinlerde Çözülecek Problem ve İradenin Hakkı
Evet, kalıcı ve köklü bir netice ümit ediliyorsa meselenin insanda, insanların

kalb ve zihin dünyalarında çözüme kavuşturulması şarttır. Bunun için de;
evvela, aile ve okul el ele vermeli, çocukların değişik sâiklerle böyle bir
alışkanlığın ağına düşmemesi için gerekli bütün tedbirler alınmalıdır. Çocuk
sokakta da başıboş bırakılmamalı, kötü niyetli insanların kucağına düşmesine
fırsat verilmemelidir. Nitekim istatistiklere bakıldığında çocuklar daha okul
çağlarında sigaraya başlamakta ve bir daha da
bırakmamakta/bırakamamaktadırlar. Hatta şimdilerde uyuşturucu ve alkollü
içecekler için de aynı durumun söz konusu olduğu söylenebilir.

Saniyen, insanlara sigaranın çirkin ve zararlı bir alışkanlık olduğu, sözü
tesirli kimseler tarafından mutlaka anlatılmalı, bu hususta telkinlerde
bulunulmalıdır. Mevcut bütün iletişim araçları bu hususta seferber edilmelidir.
Sigara içenlerin bir haramı irtikâp ettiği, bunun da Allah katında bir hesabının
olacağı mutlaka ifade edilmelidir. İnsanlara ve çevreye zarar vermeye,
melekleri rahatsız etmeye kimsenin hakkı olmadığı ısrarla belirtilmelidir.
Ayrıca onkolog, ürolog ve dâhiliyeciler, daha doğrusu problemle irtibatlı her
bir sahanın uzmanı sigaranın ölümcül zararlarını herkesin idrak seviyesine göre
resimler, grafikler, animasyonlar ve slaytlarla mutlaka anlatmalıdırlar. Bu
noktada dikkat çekilmesi gereken önemli bir başka husus da, müstakil gayret ve
faaliyetler yerine, ilâhiyatçı, psikolog, tıp doktoru ve sosyologların bir araya



gelip ortak bir kısım çalışmalar yapmalarıdır. Böylece tesir sahası daha geniş,
daha kalıcı ve daha faydalı neticeler elde edilebilecektir.

Son bir husus olarak şunu ifade etmek istiyorum. Maalesef toplumda bir acı,
bir sızı olduğunda çıkarıp bir sigara yakmak, o mel’un zehirle güya teselli
arayışı içine girmek bir âdet hâline gelmiştir. Hatta bazı inanmış insanlar, onun
zararlı, çirkin ve mutlaka kurtulunması gereken bir alışkanlık olduğuna itikat
ettikleri hâlde, yine de onu bir teselli unsuru olarak görmekte ve bunun
neticesinde bir türlü onun pençesinden yakalarını kurtaramamaktadırlar.
Hâlbuki bu, faydasız ve boş bir tesellidir. Mü’mine düşen her türlü dert, belâ,
musibet karşısında Allah’a sığınmaktır. Evet, inanan insan teselliye ihtiyaç
duyduğu zaman mümkünse oruca niyetlenmeli, kendini namaza vermeli, ellerini
açıp Cenâb-ı Hakk’a gönülden yakarışlarla teveccüh etmeli ve “Allahım, bana
sabr-ı cemil ver!”9 demelidir. Kalbin derinliklerinden kopup gelen bir, آَم َِّنإ

ِّهللا َىِلإ  ِينْزُح  َو يَِّثب  وُكْشَأ   “Ben sıkıntı ve hüznümü sadece Allah’a arz
ediyorum”10 iniltisi zannediyorum hem o illetten kurtulmaya bir vesile teşkil
edecek, hem fereç ve mahreç kapılarını aralayacak, hem de gerçek bir teselli
olacaktır. Evet, tekrar ediyorum, insanlar sigaraya müracaat edecekleri yerde,

ِّهللِاب َّال  ِإ َةَّوُق  َالَو  َلْوَح  Havl ve kuvvet, olup biten her şey, ancak Allah’ın“ َال 
izni ve iradesi dahilinde gerçekleşir.”11 çekmeyi, َنو ُ عِجاَر ِهَْیِلإ  ٓاَِّنإ  وَ ِّهِلل  اَِّنإ 
“Biz Allah’a aidiz ve vakti geldiğinde elbette O’na döneceğiz.”12 diyerek
Kudreti ve Merhameti Sonsuz Rabbilerine iltica etmeyi deneseler ne olur! Hem
günaha girmemiş, hem kendilerine ve başkalarına zarar vermemiş, hem Allah
nezdinde sevap elde etmiş ve hem de kaybetme kuşağında kazanmış olurlar.
1 es-Serahsî, el-Mebsût 24/77; İbn Âbidîn, Hâşiye 1/105.
2 Buhârî, ezân 160 (bâb başlığında); Müslim, mesâcid 72.
3 Bkz.: Abdülkerim Zeydan, el-Vecîz s.46; Zekiyyüddin Şaban, İslâm Hukuk İlminin Esasları s.252.
4 Bkz.: el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 2/204; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  6/394.
5 Bkz.: M.F. Gülen, Sızıntı Dergisi, Şubat 2003, sayı: 289, cilt: 25, sayfa: 8.
6 Ebû Dâvûd, eşribe 5; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/309.
7 el-Azîmâbâdî, Avnü’l-ma’bûd 10/96.
8 İsrâ sûresi, 17/27.
9 Bkz.: Yûsuf sûresi, 12/18.
10 Yûsuf sûresi, 12/86.
11 Bkz.: Buhârî, meğâzî 38, daavât 51, 68, kader 7; Müslim, zikir 44-46.
12 Bakara sûresi 2/156.



Ruhu Felç Eden Ölümcül Bir Âfet: Şöhret
Düşkünlüğü

Soru: Dört bir yana açılan mefkûre muhacirlerinden bahsedildiği hemen
her yerde genellikle ihbarî bir tarzda onların şöhretten, nâm u nişandan uzak
durdukları/duracakları ifade ediliyor. Hâlihazırda böyle bir tehlike var  gibi
gözükmüyor. Bunu ileriye matuf bir tedbir ve ikaz olarak  mı anlamak
gerekir? Neler buyurursunuz.

Cevap: Büyüğüyle küçüğüyle, şöhret arzusunun, nâm u nişan düşüncesinin
kalbî ve ruhî hayatımız için öldürücü bir mülahaza, katil bir virüs olduğu
muhakkak. Öyle ki bu arzu ve tutku insanın Allah’la olan münasebetine engel
olduğu hatta o münasebetin kesilip kopmasına sebebiyet verdiği gibi, kişiyi
Allah’ın teyidinden de mahrum bırakır. O hâlde bu ölçüde tehlikeli bir virüsün
gelip içimize sızmasına; sızıp bizi esir almasına fırsat verilmeden, daha baştan
hıfzıssıhha düşüncesiyle ona karşı tedbir alınıp tahşidatta bulunulmalıdır.

Bulaşıcı Bir Hastalık ve Koruyucu Hekimlik
Eğer içimizde böyle bir temayül ortaya çıkmış veya bir arkadaşımızda böyle

bir eğilim baş göstermişse, bu duygunun başkalarına da sirayet etmemesi,
onların hislerinin de depreşmesine sebebiyet vermemesi için, vakit fevt
etmeden hemen karantinalar oluşturulup yayılmasını önlemek gerekir. Çünkü
mânevî hastalıklar maddî hastalıklardan daha tehlikelidir, daha hızlı bulaşır ve
tedavisi de daha zordur. Bir kere makam, mansıp, şöhret gibi bir virüse
yakalanan bir insanı geriye döndürmek oldukça zordur. Bu sebeple her zaman
bu tür duygulara karşı teyakkuz içinde, hazır ve tetikte olunmalıdır.
Yapabiliyorsak kendi mârifet gücümüzü bir bağışıklık ve mukavemet sistemi
gibi kullanarak bu virüslere karşı sürekli anti-şöhret, anti-nâm ve anti-şan
korları üreterek onları henüz menşeinde etkisiz hâle getirip kökünü kurutmamız
gerekir.

Nefislerini Yerden Yere Vuran Devasa Kâmetler
İmam Rabbanî ve Bediüzzaman gibi büyük zatların hayatına baktığımızda,

onların çok parlak, imrendirici, hayranlık uyandıran hizmetler sergiledikleri
zamanlarda bile, birden bire kendilerini çok ağır bir şekilde, âdeta yerden yere
vururcasına sorguladıklarını görürüz. Meselâ insaf sahibi her bir ferdin,
Türkiye gibi bir ülkede, çok ağır şartlar altında, yeniden din âbidesini ikame



ettiğine inandığı ve bu inancın sözlerle, mektuplarla kendisine ifade edildiği;
zatına, eserlerine karşı büyük bir teveccühün yöneltildiği bir zamanda Hazreti
Pîr; “Sen, ey riyakâr nefsim! “Dine hizmet ettim” diye gururlanma. َه ّللا َِّنإ 

ِرِجاَفْلا ِلُجَّرلِاب   َ نيِّدلا اَذٰھ  ّيَؤَُیل  ُدِ  ‘Muhakkak ki Allah, bu dini fâcir adamla
da teyit ve takviye eder.’1 sırrınca, müzekkâ olmadığın için, belki sen kendini o
racül-i fâcir bilmelisin.”2 demiştir. Hâlbuki o dönemde Hazreti Üstad’ın
neşrettiği nur sadece Türkiye ile sınırlı kalmamış, anilmerkez kaynaklı bu
güzellik dalgalanması dünyanın dört bir yanında intişar etmiş; kısa bir müddet
içerisinde Medine-i Münevvere’de, Mısır ve Pakistan gibi ülkelerde
hüsnükabul görmüştür. Uzun süre Bağdat’ta bulunan Ahmet Ramazan Ağabey,
Bağdat’tan değişik yerlere bin kadar mektup gönderilmesine vesile olduğunu
söylemişti. Muhabere ve muvasala imkânlarının oldukça sınırlı olduğu böyle
bir dönemde Üstad Hazretleri’nin etrafındaki beş-on insanla ümit vaadeden her
yere mutlaka el uzatmaya çalıştığı ve o cüz’i imkânlarla âdeta dünya ile
oynadığı görülür. Ve onun bu gayretleri ciddi mânâda bir hüsnükabul ve
teveccüh de görmüştür. Fakat o, bütün bunlar karşısında kendini mazhar bile
değil, sadece güzelliklerin kendisine uğrayıp geçtiği bir memerr olarak
görmektedir. Böylece o, meydana gelen güzelliklerle kendisinin aslî olarak
hiçbir irtibatının, hiçbir nispetinin olmadığını dile getirmiş ve muhtemel
beğenilme, takdir edilme, tanınıp bilinme gibi duygulara karşı hariçte setler
oluşturmuş, onlar henüz iç dünyasına adımını atmadan tahşidatta bulunmuş,
tedbirini almış ve o virüslerin gelip içine sızmasına meydan vermemiştir.
Meseleyi bir espri içinde ele alacak olursak, sanki Üstad Hazretleri’nin bu
durumu virüslerin bile canına tak dedirtmiş ve onları, “Biz bu adamı tahrik
ettikçe onun mukavemet sistemini daha bir güçlendirip daha bir
kuvvetlendiriyoruz. Biz ona bazı şeyler kabul ettirmek istedikçe, o, kendini,
değil düz bir insan, racül-i fâcir yerine koyuyor; mazhar bir yana memerr
olarak görüyor. İyisi mi biz onunla hiç uğraşmayalım daha iyi!” demek zorunda
bırakmıştır.

Esasen aynı durumu, bütün büyüklerin ahval ve etvarında görebiliriz.
Meselâ, esrar-ı ulûhiyet ve esrar-ı rububiyet gibi derin meseleler hakkında çok
rahat konuşan, bu ulvî hakikatlerin gönüllerde duyulup hissedilmesi adına
peygamberane bir azim ve ceht ortaya koyan ve netice itibarıyla bizim
derinliğini takdirden aciz kaldığımız İmam Rabbanî, mürşidi Muhammed
Bakîbillâh Hazretleri’ne yazdığı bir arîzasında kendisinden sâdır olan bütün
hayırlı işlerde nefsini itham ettiğini, herkesi kendinden üstün kendisini ise
insanların en şerlisi olarak gördüğünü ve amel defterinin hayırlı ef’âl açısından



bomboş olduğunu ifade eder. Demek ki bu büyük insanlar gurura, kibre, içten
içe kendini beğenmeye giden yolları ta baştan kapatmış, bariyerler koymuş ve
bu istikamette nefislerini yerden yere vurmuşlardır. Tabiî bunun neticesinde,
kendilerine gösterilen hürmet, iltifat ve takdirlerden hoşlanmak bir yana,
arzulamadıkları, beklenti içinde olmadıkları böyle bir muameleye maruz
kalınca tepeden tırnağa terleyecek ölçüde ciddi mânâda rahatsızlık duyacak
hâle gelmişlerdir.

Şöhret Bağımlıları – Alkış Dilencileri
İşte biz de, iç âlemimizde şöhretperestlik hesabına harekete geçen en ufak bir

kıpırdanma karşısında hemen teyakkuza geçmeli, kendimizi yerden yere
vurmalı, sürekli nefsimizle yaka paça olmalı ve böylece o öldüren virüslere
karşı kalbimizin kapılarını bütünüyle kapalı tutmalıyız. Çünkü başta da ifade
edildiği gibi, insan bir kere şöhret, nâm u nişan, hubb u câh deryasına açılınca,
onun geriye dönmesi bir hayli zordur. Meseleyi Cevdet ismindeki şair bir
arkadaşımın aklımda kalan bir mısraıyla ifade edeyim: “İsyan deryasına yelken
açmışam / Kenara çıkmaya koymuyor beni.” Evet, bir kere o gaflet deryasına
açılır, şov türünden hâdiselerin arkasına takılır, iltifattan zevk almaya, takdir u
tebcillerden lezzet duymaya başlarsanız, zamanla yapacağınız her işte takdir
beklentisine girer, iltifat intizarında bulunur, alkış dilencisi hâline gelirsiniz.
Şöhret tiryakisi olmuş böyle birini harekete geçirebilmek, bir iş yapmasını
sağlamak için ise mutlaka her seferinde ona bir şeyler vermek gerekecektir.
Tabiî zamanla, yapılan iltifatlar, takdir u tebciller ona kâfi gelmeyecek, onlarla
tatmin olmayacaktır. Uyuşturucu müptelası bir zavallının, uyuşturucuya olan
bağımlılığının gittikçe artması ve aldığı o zehrin dozunu her seferinde sürekli
biraz daha artırması gibi, şöhret düşkünü bir nefis de hep daha fazlasını, daha
fazlasını talep edecektir. Meselâ ona; “sen şöyle kıymetli bir insansın, azizsin,
rehbersin, pîr-i mugânsın, canımsın, cananımsın, sultanımsın, efendimsin, şem’-
i tâbânım, ziya-i himmetimsin” türünden sözler söyleseniz bile, onun o doyma
bilmez iltifat tiryakiliği, şöhret bağımlılığı bunları dahi yeterli görmeyecektir.
Bu hâle gelmiş bir insan, artık korkunç bir derde müptela olmuş hasta bir
ruhtur. Onu tedavi etmek de bir hayli zordur. Çünkü şöhret tutkusu başını
döndürmüş, bakışını bulandırmış, aklını başından almıştır. Bu sebeple, böyle
bir şahsın kurtuluşu, tabir caizse gaybî bir inayet eline kalmıştır. İşte bütün
bunlardan dolayı diyoruz ki, bu büyük âfetin önünü daha baştan kesmeli,
ölümcül virüslere karşı kendi düşünce dünyamızı daha baştan karantinaya
almalıyız.

Meselâ, yaptığınız bir konuşma, yazdığınız bir yazı, ortaya koyduğunuz bir



eser çok ciddi takdir görüp teveccüh ve beğeniye mazhar olabilir. İşte bu
durum karşısında size düşen, koruyucu hekimlik anlayışıyla hemen kendinizle
yüzleşip bir kenara çekilmeniz ve bütün o güzelliklerin arkasındaki hakikî
maliki, o Zât-ı Ecell-i A’la’yı görüp göstermenizdir. Yoksa o takdir ve
teveccüh, o alkış ve şöhret seylapları önünde kütük gibi sürüklenip gitme
ihtimali vardır.

Soru: Bir arkadaşımızın hâl ve hareketlerinde, şöhret gibi bulaşıcı bir
hastalığın emarelerini gördüğümüzde  ona karşı muamele tarzımız nasıl
olmalıdır?

Cevap: Öncelikle temel bir düsturumuz olan “nefsimizin savcısı, başkasının
avukatı olma” disiplinini hatırdan çıkarmamamız gerekir. Yani içimizde en ufak
bir görünüp bilinme arzu ve temayülü karşısında hemen harekete geçmeli,
tevsi-i tahkikatta bulunmalı ve gereğini yapmalıyız. Ancak başkalarının tavır ve
davranışlarını tecessüs etme, süzüp değerlendirme gibi bir vazifemizin
olmadığını da unutmamalıyız. Evet, başkaları hakkında suç dosyaları
oluşturmak bize ait bir iş değildir. Biz, yanımızda yerden yere vurulan,
hakkında suizan edilen ve hatta yüz tane suçuna rastladığımız kimselerle
karşılaştığımızda dahi bunların hepsini unutmuş olarak onlarla münasebetimizi
sürdürürüz/sürdürmemiz gerekir. Ancak her ne kadar genel üslûbumuz
itibarıyla, başkaları hakkında tecessüste bulunma ve bir savcı gibi davranma
vazifemiz olmasa da, eğer bir arkadaşımızın şöyle böyle vücudunda bir sivilce
çıkmış veya çiçek ya da kızamık gibi bir rahatsızlığa maruz kalmışsa, yani
rahatsızlığı her hâlinden görünüyorsa, böyle bir insanın tedaviye ihtiyacı
olduğunu da göz ardı edemeyiz. Bu durum karşısında eğer söylediklerimizin
müessir olabileceği ve o kardeşimizin maruz kaldığı hastalıktan sıyrılmasına
bir vesile teşkil edeceğini düşünüyorsak uygun bir üslupla ona yardımcı
olmaya çalışırız. Şayet bizim ikazda bulunmamıza, bu durumla ilgilenmemize
tepkisi olacaksa, o zaman da başkasını devreye sokar ve iyileşmesi adına ne
söylenmesi gerekiyorsa onları bir başkası vasıtasıyla ifade etme gayretinde
bulunuruz. Çünkü bazen bize karşı bir hazımsızlık hissi varsa, diyeceğimiz çok
güzel şeyler bile reaksiyona sebebiyet verebilir ve karşı tarafta temerrüt
duygusunu tetikler. Dolayısıyla böyle nazik bir konuda bir insanı fasit bir daire
içine veya yanlış bir kulvara itmeme adına ille de ben söyleyeceğim dememeli,
Üstad Hazretleri’nin İhlâs Risalesi’nde ifade buyurduğu gibi, başkasına
söyletmek hoşumuza gitmelidir.3 Eğer önemli olan husus, hastalık sahibinin
maruz kaldığı problemden sıyrılıp kurtulmasıysa, o zaman kime karşı tepki
olmayacaksa o konuşturulmalıdır.

Bu konuda dikkat edilecek önemli diğer bir husus da, samimi olduğumuz



yakın arkadaşlarımızdan bir-iki insanla eğri büğrü, yamuk yumuk hâlimizi
onların tembihiyle görme adına karşılıklı bir akitte bulunmamızdır. Yani bu
kişilerle aramızda öyle bir kardeşlik tesis edeceğiz ki, Kur’ân ve Sünnet
zaviyesinden gördükleri eksiklerimizi, eğri büğrü yanlarımızı rahatlıkla bize
söyleyip ikazda bulunabilecekler. Meselâ namaz, bir mü’minin hayatındaki en
ehemmiyetli, en ciddi bir iştir. Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan buyuruyor ki: ْدَق

نوُعِشاَخ ْمِھِتَالَص  ْمُھ فِي  َنيِذََّلا  َنوُنِمْؤ   ُ مْلا ََحلَْفأ   “Şüphesiz, namazı
huşû içinde eda edenler kurtuldu.”4 Her şeyden mefhûm-u muhalif çıkarmak
doğru olmasa da –zira onun kendine göre bir kısım şartları ve kaideleri vardır–
bu âyetin mefhûm-u muhalifi alınacak olursa şunu söyleyebiliriz: Namazını
hudû ve huşû ile, kalb havasının esinti ve feveranlarına, kalbde oluşan
heyecanlara göre eda etmeyenler kurtulamazlar. Evet, namaz derin bir konsantre
ile kulluğa kilitlenmeyi, iç-dış bütünlüğüyle Allah’a teveccühte bulunmayı ve
onun her bir rüknünü eda ederken saniye ve saliseleri vicdanında duyarak,
yaşayarak ikame etmeyi iktiza eder. Yani namaz insanın kalb, vicdan ve
hisleriyle onunla bütünleşmesini gerektirir. Bu yönüyle namazın gaflete
tahammülü yoktur. İşte benim mukavelede bulunduğum, sözleştiğim arkadaşım,
namazımı bu derinlikleriyle ikame etmediğimi gördüğünde beni uyarmalı ve
“Allah aşkına senin konumunda bulunan bir insanın namazı böyle mi olmalı!
Millet sizin gibi insanların namazına bakıp ona göre hareket ediyor. Eğer
insanlar sizin bu namazınıza bakıp “Namaz böyle de kılınırmış?” der ve
namazlarını verip veriştirirlerse, ötede hâlimiz nice olur!” demelidir.

Bu arada şunu da ifade edeyim ki, bir mukavele yapmış, birbirimize söz
vermiş olsak da, yine de ikaz ve tembihte bulunurken denge çok iyi korunmalı,
hissiyat tahrik edilip tepkiye sebebiyet verecek davranışlara girilmemelidir.
Çünkü insan tabiatında, yanlışlarının söylenmesine karşı bir tepki hissi vardır.
Bu sebeple yapılacak tembihler yumuşak söz, yumuşak üslup ve yumuşak bir
eda ile yapılmalıdır.

Hâsılı, nam, nişan, şöhret, unvan, paye, makam, mansıp vs. bunların hepsi
öldürücü birer tehlikeli virüstür. AIDS’ten daha tehlikeli olan bu hastalıklar,
günümüzde salgın hastalık gibi yayılmıştır. AIDS sadece insanın cismaniyetine
karşı bir tehlike oluşturmasına mukabil bunlar insanın ruhî ve kalbî hayatına
karşı birer tehdit unsurudur. Eğer vefa ve şefkat hissimiz varsa ne pahasına
olursa olsun bu tür virüslere maruz kalmış insanların elinden tutup onları
kurtarma gayreti mü’min olmamızın bir gereğidir.
1 Buhâri, cihad 182; Abdurrezzak, el-Musannef 5/270.
2 Bediüzzaman, Sözler s.515 (Yirmi Altıncı Söz, Dördüncü Mebhas).
3 Bediüzzaman, Lem’alar s.203 (Yirmi Birinci Lem’a, Üçüncü Düstur).



4 Mü’minûn sûresi, 23/1-2.



Fakirlik mi – Zenginlik mi?
Soru: Fakirlik ve zenginliği nimet ya da nikmet olmaları açısından nasıl

değerlendirmek gerekir? Lütfeder misiniz?
Cevap: Kanaatimce fakirlik ve zenginlikten birini mutlak mânâda nimet ya da

onun zıddı olan nikmet şeklinde değerlendirmek doğru değildir. Zira tarih
boyunca fakirlerden pek çok salih kimse olduğu gibi yine zenginlerden de
kendini Allah’a adamış, “Allah adamı” diyebileceğimiz pek çok insan var
olmuştur. Bu sebeple diyebiliriz ki, yerine göre fakirlik yerine göre de
zenginlik hayırlıdır; her iki durum da yerine göre hem nimet hem de nikmet
olabilir.

İradî Fakirlik
Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) fakir bir hayat

yaşamıştı. Fakat O’nun yaşadığı, ızdırarî bir fakirlikten ziyade iradî bir
fakirlikti. Evet, O, hususî konumu itibarıyla fakir bir hayatı tercih etmişti.
İsteseydi dünya serveti hane-i saadetlerine akıp dururdu. Fakat çok iyi biliyoruz
ki, mübarek hanelerine servetin aktığı zaman bile O Muktedâ-i Küll Rehber-i
Ekmel Efendimiz (aleyhi salavâtullahi ve selâmuh), hayat-ı seniyyelerini hiç mi
hiç değiştirmemişti. Meselâ, Hazreti Hatice (radıyallâhu anhâ) bütün servetini
Efendimiz’e teslim etmişti. Fakat O, bütün bunları Allah yolunda sarf etmişti.
Nitekim bir defasında Hazreti Ömer’e, “İstemez misin ey Ömer, dünya
onların, ahiret de bizim olsun.”1 buyurmuştu. Peygamberlerden sonra
insanların en faziletlisi olan Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) Sunh’taki
evi de tam bir fakirhaneydi. Zaten kendisi uzun süre mahallenin koyunlarının
sütlerini sağarak geçimini sağlamıştı.2 Hazreti Ömer’in (radıyallâhu anh)
durumu da farklı değildi. Bütün Müslümanların halifesi olduğu zaman bile
mâil-i inhidam/yıkılacak gibi duran bir evde oturuyordu.

Diğer taraftan “Fakirlik mutlaka hayırlıdır.” diyecek olursanız enbiya-i
izamdan çok geniş imkânlara sahip Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman (alâ
nebiyyina ve aleyhimesselâm); sahabe-i kiram efendilerimizden Hazreti Osman
ve Hazreti Abdurrahman İbn Avf (radıyallâhu anhüm ecmaîn) ve evliyaullahtan
Şah-ı Geylânî (kuddise sirruh) gibi zatları değerlendirmeye almamış olursunuz.
Yine tarih boyunca pek çok hayr u hasenatta bulunmuş, camiler, külliyeler,
bedestenler yaptırmış Osmanlı padişahlarını ve meselâ cömert ve fedakâr
hanımlardan, Mekke-i Mükerreme’den Arafat’a kadar su yolları inşa eden
Harun Reşid’in eşi Zübeyde Hatun’u3 görmemiş olursunuz. Daha bunlar gibi



fani şeyleri bakîleştiren, birleri bin yapan, Hakk’ın kendilerine ihsan ettiği
imkânları kullarının istifadesi için kullanan sayılamayacak kadar insan vardır.
Dolayısıyla bu kadar insan ve onların yaptığı bu kadar güzel işler görmezden
gelinirse mesele sağlıklı bir şekilde değerlendirilemiyor demektir. Ne var ki,
bütün bunlara rağmen, bazı inananlar arasında bile –maalesef– fakirliğin
zenginlikten hayırlı olduğu, malın mülkün insanı sırat-ı müstakîmden çıkarma
ihtimalinin çok güçlü bulunduğu şeklinde yaygın diyebileceğimiz bir kanaatin
oluştuğu da bir vakıadır. Hâlbuki dine bir bütün olarak bakıldığında, onun emir
ve yasakları küllî bir nazarla tahlile tâbi tutulduğunda, serveti kaldırıp atma,
mutlak mânâda fakirliğe sahip çıkma düşüncesinin doğru olmadığı
anlaşılacaktır.

Bundan Sonra Yaptıkları Osman’a (radıyallâhu
anh) Zarar Vermez
Şimdi isterseniz söylediğimiz bu mücerret hususları müşahhas bazı

misallerle izah etmeye çalışalım. Yukarıda da ifade edildiği gibi Hulefa-i
Raşidîn efendilerimizden olan Hazreti Osman (radıyallâhu anh) çok geniş
imkânlara sahip bir insandı. Tabiî aynı zamanda baş döndüren bir semahat ve
cömertliğin de kahramanıydı. Öyle ki, i’lâ-i kelimetullah yolunda maddî
desteğe ihtiyaç duyulduğu bir zaman diliminde Hazreti Osman üç yüz, beş yüz
deveyi, hem de yüküyle beraber birden tasadduk ediyordu. O günkü toplumun
imkânları ve zenginlik limiti açısından meseleye bakacak olursanız bunun
günümüzde üç yüz-beş yüz Mercedes bağışlama gibi bir değere mukabil
geldiğini görürsünüz. Zannediyorum günümüzde semahat sahibi birisi Hazreti
Osman’ın (radıyallâhu anh) Allah yolunda infak ettiği miktarın yüzde birini
bağışlayacak olsa onu takdir u tebcillerle yâd eder, bu cömertliği herkese
duyururuz. İhtimal o zat da, reca duygusuyla “ümit ederim beni de sahabe-i
kiramla beraber Cennet’e korlar” diye düşünmeye başlar. Bu mülahaza
karşısında o zata “hakkın yok” da diyemezsiniz, çünkü Allah’ın rahmeti çok
geniştir. Umulur ki, Hazreti Osman’ın yolunda giden, onun cömertlik ve
civanmertliğini örnek alan böyle bir insanı Cenâb-ı Hak onunla beraber
haşredip onunla beraber Cennet’iyle serfiraz kılar. İşte Allah Resûlü’nün
üçüncü halifesi Hazreti Osman, Allah yolunda bu ölçüde infakta bulunmuş ve
bundan dolayı Efendiler Efendisi’nin (aleyhi ekmelüttehâyâ), “Bundan sonra
yaptıkları artık Osman’a zarar vermez.”4 şeklindeki o çok büyük müjdesine
nâil olmuştu. Evet, imkânları ve bu imkânlarını Hak yolunda kullanmış olması
onu a’lâ-yı illiyyîne yükseltivermişti. Demek ki servet, Allah yolunda



kullanılınca insanı alıp Cennet’e ulaştıran nurdan bir helezona dönüşmektedir.

Kazanma Kuşağında Kaybedenler de Var
Diğer taraftan, Kur’ân-ı Kerim’in, zıt kutupta bize göstermiş olduğu başka bir

örnek var: Kârun. Cenâb-ı Hak, Hazreti Musa’nın (aleyhisselâm) kavminden
olan Kârun’a, hazinelerinin anahtarlarını bile güçlü, kuvvetli bir topluluğun
zorla taşıdığı büyüklükte bir servet vermiş, fakat o bu serveti kendi becerisiyle
kazandığını iddia etmişti.5 Hakk’ın kendisine yaptığı iyilik ve ihsanlara bir
şükür ve teşekkür ifadesi olarak insanlara iyilik yapacağı yerde, iyiliğin
arkasındaki iyilik sahibini unutmuş, kendini bencilliğin gayyalarına salıvermiş
ve sahip olduğu servet u sâmânla şımarmış, böbürlenmiş, ferîh fahûr yaşamaya
ve ifsada başlamıştı. Tabiî Cenâb-ı Allah da yaptıklarının karşılığı olarak onu
bütün varlığıyla beraber yerle bir etmişti. Böylece Kârun, ulü’l-azm bir
peygambere yakınlığın hakkını veremeyip kazanma kuşağında kaybeden ibret
vesilesi, tâli’siz bir servet sahibi olarak tarih defterinin yaprakları arasında
yerini almıştı.

Hazreti Musa (aleyhisselâm) döneminde vukû bulduğu söylenen şu kıssa da,
konuyla alâkalı ibret verici bir misal olarak zikredilebilir. Anlatılanlara göre
Hazreti Musa zamanında, kum ile üzerini örtmeye çalışacak kadar fakr u
zarurete düşmüş bir adam vardı. Bir defasında Hazreti Musa’ya, “Ya Musa,
Cenâb-ı Hakk’a benim hâlimi bir arz ediversen!” dedi. Hazreti Musa da onun
bu ricasını kırmadı. Bunun üzerine Cenâb-ı Allah, “O kulum için bu hâl, kendisi
için daha hayırlıdır.” buyurdu. Fakat adamcağız bu isteğinde ısrarcı oldu ve
ısrarlarının neticesinde kendisine Allah tarafından imkân verildi. Önce bir
koyun aldı, sonra o koyundan sürüler meydana geldi ve o şahıs bir servet sahibi
oldu. Ne var ki, zenginlik o zavallıyı gaflete sürükledi ve neticede yoldan
çıkarttı. Öyle ki adam içkiye bile başlamıştı. Bir müddet sonra Hazreti Musa
(aleyhisselâm) yoldan geçerken bir kalabalığa rastladı. “Burada ne oluyor?”
diye sorunca, şöyle cevap verdiler: “Bir adama kısas uygulanıyor. Adam
fakirdi, sonra malı mülkü oldu. O mal mülk onu azdırdı. İçkiye başladı, sonra
birini öldürdü. Şu an cezasını çekiyor.”

Şimdi bu iki misalden hareketle meselenin, mücerret olarak değil de,
getirdikleri ve götürdükleriyle, alçaltması ya da yükseltmesine göre yani âkıbet
açısından değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkar. Evet, bazen olur ki, insan
servet ü sâman ile Hazreti Osman ve Abdurrahman İbn Avf 6 gibi a’lâ-yı
illiyyîne çıkar, bazen de olur ki –hafizanallah– Kârun ve yukarıda anlatılan
meçhul şahıs gibi esfel-i sâfilîne yuvarlanır.



Bana Seni Gerek Seni
Cenâb-ı Allah’ın Kur’ân-ı Kerim’de bize talim buyurduğu, ِيف اَِنتٰأ  اَۤنَّبَر 

ًةَنَسَح ِةَر  ِ خْٰألا ِيفَو  ًةَنَسَح  اَیْنُّدلا   “Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de
hasene ihsan eyle!”7 duası umumi bir yakarıştır. Bu şekilde hem dünyanın hem
de ahiretin güzelliklerini isteyenler Allah’ın lütf u keremiyle niyet ve
gayretlerinin semeresini hem dünyada hem de ahirette göreceklerdir.
Dolayısıyla insan sadece dünyasını değil, aynı zamanda ahiretini, hatta
dünyanın fani ve geçiciliği, ahiretin ise ebedî ve sonsuzluğunu nazar-ı itibara
alarak, dünyanın çok çok ötesinde ahiretini düşünmelidir. Evet, o, her iki
âlemin de güzelliklerini istemeli, dünyasını imar ederken ahiretini berbat
etmemelidir. Nitekim Kur’ân-ı Kerim, sadece dünya peşinde koşanların, اَۤنَّبَر

اَیْنُّدلا ِيف  اَِنتٰأ   “Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver!” şeklinde talepte
bulunduklarını zikreder ve ٍقَـالَخ ْنِم  ِةَرِخٰأ  ْ لا ِيف  َُهل  اـَمَو   “Böyle diyenin
ahiretten nasibi yoktur.” 8 diyerek, sadece dünya hayatı için talepte
bulunanların elemli âkıbetine dikkatleri çeker. Böyleleri Cenâb-ı Allah’ın
vermiş olduğu nimetleri, ْمُتْعَتَْمت ْ ساَو اَیْنُّدلا  ُمُِكتاَي  ِيف حَ ْمُِكتاَِبَّیط  ُْم  تْبَھَْذأ

اَھِب  “Bütün zevklerinizi dünya hayatında kullanıp tükettiniz, onlarla safa
sürdünüz”9 fehvasınca yemiş bitirmiş olurlar. Bu durum ulvî gayeler için
yaratılmış bir insan için başka değil sadece bir sukûttur. Kendi seviyesinin
altına düşmektir. Çünkü sadece dünyasını düşünüp, hayatını yeme ve içmeye
bağlamak insan dışındaki mahlûkatın yapacağı şeydir.

Bir kere daha ifade edecek olursak, insan Allah’ın (celle celâluhu) kendisi
hakkında takdir ettiğine razı olmalı, Allah’tan hakkında hep hayırlısını dilemeli,
her zaman, “Allahım, hakkımda hayırlı olanı ihsan eyle. Eğer Senin bana ihsan
edeceğin daha başka nimetler benim baştan çıkmama sebebiyet verecekse ben
onları istemiyorum. Kût-u lâ yemûtla, ölmeyecek kadar bir rızıkla yaşamaya
razıyım. Ben Senden sadece Seni istiyorum. Bana Seni gerek Seni” demelidir.

Allahım! Arkadaşlarımıza Bol Bol İhsan Eyle!
Bundan dolayı insan başta Allah Resûlü olmak üzere infak kahramanı diye

vasıflandırabileceğimiz insanların hayatına bakarak kendini çokça test
etmelidir. Meselâ servet geldiği gibi, o insanın kalbinde-gönlünde hiçbir iz
bırakmadan Allah yoluna gidiyor mu, ona bakmalıdır. Az iken verebiliyorsa,
yani bir ceketi, bir paltosu varken çıkarıp onları verebiliyorsa, böyle birisi
arabası olduğunda Allah’ın izniyle onu da verebilir. Yine böyle birisi, “bana



her gün bir milyon dolar gelse, gelse de ben o dolarlarla dünyanın değişik
yerlerinde şu kadar eğitim yuvası açsam; oralarda vazife yapan eğitim
gönüllülerinin alamadıkları burslarını yetiştirsem, hatta o bahadırların
yaptıkları bu civanmertlikler karşısında beş bursunu birden peşin versem” diye
düşünür. İşte insan böyle düşünebiliyor ve kendine uyguladığı testlerden
Hakk’ın inayetiyle geçtiğine inanıyorsa onun için servet –inşaallah– tehlikeli
olmaz. Bu ölçüde bir niyet enginliği ve kalb safveti içinde bulunanların
kasalarına keşke hep servet akıp dursa. Fakir, büyük çoğunluğu itibariyle
arkadaşlarımızın işte bu seviyede üstün karakterli, civanmert ve semahat ehli
insanlar olduklarını düşünüyor; onlar için Cenâb-ı Hakk’a çokça dua ediyor ve
“Allahım, o arkadaşlarımıza bol bol ihsan eyle. Zira onlar Senin lütuflarını
dünyanın dört bir yanına i’lâ-i kelimetullah için saçıyorlar” diyorum.

Fakat insan Erzurumluların ifadesiyle gırgıtsa, hep cimrice davranıyor, kendi
rahatını milletinin ve mü’minlerin rahatının önünde tutuyor, insanların hakkını
nazar-ı itibara almıyor, din-i mübîn-i İslâm’ı düşünmüyor ve bir türlü iç
dünyasında bu olumsuz duyguları aşamıyorsa böyle bir insan Allah’tan mal
mülk, servet u sâmân istememelidir. Yürekli davranmalı, kendinden emin
olmadığını kabul etmeli ve “Allahım bana vereceğin ihsanlar, onların getirdiği
rahat beni Senden uzaklaştıracaksa istemem onları. Bu zamana kadar benimle
Senin arana girenleri de al!” diyebilmelidir. Çünkü kulluk bu ölçüde bir
samimiyet ve sadakat ister.

Yamalı Yorgan
Burada konuyla alâkalı yönleriyle Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nden ve

onun acz u fakr yaklaşımından da bahsetmek icap eder. Üstad Hazretleri, ilim
ve dinin izzetini muhafaza etme, iman hizmetine halel getirmeme düşüncesiyle
hep istiğna ruhuyla hareket etmiş ve çok fakirane bir hayat yaşamayı tercih
etmiştir. Bildiğiniz gibi Eşref Edip merhum onun bu hâlini Tarihçe-i Hayat’ta,
“Kendisi bir çanak çorba, bir bardak su, bir lokma ekmekle teğaddî eder.
Elbisesi pek basit ve fakiranedir.  Temizliğe fevkalâde itina eder. Mâmelek
namına dünyada hiçbir şeyi yok. Kendi için yaşamaz, cemiyet için yaşar.”10

ifadeleriyle anlatır. Zaten Hazreti Üstad, kendisi de, “tatmaya izin var,
doymaya yok”11 diyerek dünyaya bakışını özetlemiş gibidir. Lâhikalara
bakıldığında bu bakışın onun hayatındaki yansımalarını görmek mümkündür.

Onun cemiyet ve insanlık için fedakârlık ufkunu anlama adına fikir verecek
bir hatırayı Vehbi Vakkasoğlu Bey’den dinlemiştim. Kendisi Necip Fazıl
merhumu ziyarete gittiğinde ona Zübeyir Ağabey’den işittiği bir hatırayı



naklediyor. Büyük Doğu dergisinin sıkıntılar yaşadığı, bir yayınlanıp bir
yayınlanmadığı dönemlerden birinde yine parasızlıktan dolayı dergi
basılamayacak gibi oluyor. Bu mevkûte o zaman için çok önemli bir misyon
ifade ettiğinden Üstad Hazretleri ona İslâm’ın sesi ve soluğu olarak bakıyor.
Fakir de gençlik yılları itibarıyla hatırlarım, Büyük Doğu o zaman için ufuk
açıcı, yüreklendirici, inananların hâllerine tercüman olan, onların sıkıntılarını
dile getiren önemli bir yayındı.

İşte Büyük Doğu’nun parasızlıktan dolayı basılamayacak olması Üstad
Hazretleri’ne çok dokunuyor ve Zübeyir Ağabey’i çağırıp ona, “Zübeyir, Doğu
çıkmayacakmış, mutlaka bir şey yapmamız lazım!” diyor. Zübeyir Abi de,
“Üstadım, neyimiz var ki bir şey yapalım?” diye cevap veriyor. Bunun üzerine
Üstad Hazretleri “Benim, kışın üzerime aldığım eski, yamalı bir yorganım
vardı. Belki birisi bir değer atfeder de onu satın alır. Siz de elinize geçeni
Doğu’ya gönderirsiniz!” diyor. İşte Hazreti Üstad o yorganı sattırıp bedelini
dergiye gönderiyor. Vehbi Vakkasoğlu Beyefendi, “Bunu Üstad Necip Fazıl’a
anlattığımda yüzünü pencereye çevirdi ve hıçkıra hıçkıra ağladı.” demişti.

Üstad’ın fakirane hayatı işte budur. Fakat onun, acz, fakr, şevk, şükür, şefkat
ve tefekkür olarak kendi mesleğinin altı önemli erkanından12 biri olarak saydığı
“fakr” anlayışı, bildiğimiz fakirlikten biraz daha farklıdır. Ona göre fakr, ister
fakir olsun, ister servet sahibi, kişinin kendisini hiçbir şeye malik görmemesi,
her nimeti Allah’tan bilmesi mânâsına gelir. Bu tıpkı, insanın kendini âciz bilip
Hakk’ın sonsuz kudretine sırtını dayaması gibidir. İşte bu mânâdaki fakr şalını
kuşanabilenler dünyalara da malik olsalar, o mülkün zerresine kalblerinde yer
vermez, ellerinden kaybolup gidene üzülmez, ellerine geçene de sevinmezler.
Böylelerinin derdi-davası kendi millet ve devletlerinin zenginliğidir. Şahsî
hayatları adına İbrahim Ethem gibi yaşar, kırk yamalı hırka ve bir lokma
ekmeğe razı olur fakat milletlerinin ikbali için de işe dört elle sarılırlar.
İstidradî olarak ifade edeyim ki, tarih boyu, Cenâb-ı Hakk’ın gınası karşısında
kendilerini fakir; kuvvet ve kudreti karşısında da âciz gören başka kimseler de
olmuştur. Fakat denilebilir ki, meseleyi bir sistem hâline getirip sunan ve onu
bir yolun erkânı olarak etrafındakilere sunan Bediüzzaman Hazretleri’dir.

Servet Düşmanlığı Yerine İnsanların Gönüllerini
Kazanmak
Mevzuu hulâsa edecek olursak, bazı kimselerin helâl ve haram çizgilerine

dikkat etmeden servet peşinde koşmaları kimi inanan insanlarda dahi servet ve
servet sahibi insanlara karşı olumsuz bir bakış açısı meydana getirmiş olabilir.



Ne var ki, haramdan kazanan ya da kazancından Allah yolunda infakta
bulunmayan bir kısım insanlara bakıp servet düşmanlığı yapmak başta da ifade
edildiği gibi doğru değildir. Servet düşmanlığı insanlığa sosyal ihtilallerin
arkasında duran Marks, Engels ve benzeri düşüncede olan şahısların
armağanıdır (!) ve onun beşeriyet için ne denli büyük bir tehlike arz ettiği ve ne
azim tahribatlara sebebiyet verdiği insanlık tarihine az çok aşina olanlar için
malumdur.

Bunun yerine, yani zenginlere adavet besleyip zenginlik düşmanlığı
yapılacağına varlıklı kimselerin Allah’a dost insanlar hâline getirilmesine ve
onların imkânlarını rıza-i ilâhî istikametinde, topyekûn insanlığa faydalı olacak
şekilde kullanmalarına çalışmak iktiza eder. Bunun için bütün meşru vesileler
mutlaka değerlendirilmelidir. Zira bu, o insanın ahireti adına da çok önemli bir
vazife ve sorumluluktur. Ayrıca bilinmesi gerekir ki, insanlar bu mevzuda belki
başta biraz zorlanabilirler. Önceleri azıcık bir şey verirken bile canını
veriyormuş gibi hissedebilirler. Fakat kırk yıllık müşâhedelerime dayanarak
diyebilirim ki, gönlünde din, millet, insan sevgisi tutuşturulan insanlar zamanla
verme işinin tiryakisi hâline gelmişlerdir. Öyle ki, kadınlardan da erkeklerden
de ağlayarak gelip her şeyini milletimizi yüceltme istikametinde hak rızası için
ortaya döken insanlara şahit olmuşumdur.

O hâlde bir mü’min olarak bize düşen, servet veya servet sahibi düşmanlığı
değil insanları insanlık yolunda, Allah rızası istikametinde vermeye alıştırmak
olmalıdır. Bu açıdan servet ve imkân sahibi insanların gönüllerini kazanmaya,
onları dinin, imanın, insanlığın dostu hâline getirmeye; getirip bu ulvî değerler
için çalışıp çabalamaya ve bu suretle hem mevcut imkânların doğru yerde
harcanmasına hem de imkân sahiplerinin ahirette kurtulmasına vesile olmak çok
önemlidir; önemlidir zira bu yol Efendiler Efendisi’nin (aleyhi ekmelüttehâyâ
vetteslimât) yoludur.
1 Buhârî, tefsîru sûre (66) 2; Müslim, talâk  31.
2 et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  2/354-355; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târîh 2/271.
3 İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam 10/277; İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-a’yân 2/314.
4 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 18/231; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/59.
5 Bkz.: Kasas sûresi, 28/76-78.
6 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/115; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 1/129.
7 Bakara sûresi, 2/201.
8 Bakara sûresi, 2/200.
9 Ahkaf sûresi, 46/20.
10 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.614 (Tahliller).
11 Bediüzzaman, Nur’un İlk Kapısı s.17.
12 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.515 (Yirmi Altıncı Söz, Hâtime); Mektubat s.17 (Dördüncü Mektup), 414

(Yirmi Sekizinci Mektup, Beşinci Mesele).



Vera’ Ehli ve Sorumluluk Şuuru
Soru: Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i

şeriflerinde, adalet, cömertlik, vera’, sabır, tevbe ve hayânın güzel hasletler
olduğunu ancak sırasıyla, yöneticide adalet, zenginde cömertlik, âlimde
vera’, fakirde sabır, gençte tevbe ve  kadında hayânın bulunmasının çok daha
güzel olduğunu ifade buyuruyor.1 Zaten zatında güzel olan vera’nın
âlimlerde çok daha güzel olmasını nasıl anlamalıyız?

Cevap: Hadis-i şerifte güzel oldukları ifade edilen bu altı hasletin, bazı
insanlarda daha güzel olması mevzuunu, usûl-i fıkıhta temel bir kaide olan; “bi
hasebil-mağrem el-mağnem” düsturuna bağlayabiliriz. Yani bir meselenin
ceremesi, riski, meşakkat ve sıkıntısı ne kadarsa, ganimeti de o ölçüdedir. Buna
göre bir insan, aşması gereken imtihanlar, karşı koyup direneceği günah ve
meâsî, dişini sıkıp sabredeceği belâ ve musibetler ve ibadet ü taatindeki
hassasiyet ve derinliği nispetinde amûdî (dikey) olarak kalb ve ruh ufkuna
yükselebilir. Meselâ savaşta ölen bir insanın şehitlik pâyesini kazanması,
“Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin. Bilakis, onlar diridirler,
fakat siz bunun farkında değilsiniz.”2 ilâhî hitap ve müjdesine mazhar olması
ve ötede o kişinin doğrudan doğruya Cennet’e girme lütfuyla serfiraz kılınması,
onun çok riskli bir ma’rekede yani harp meydanı ve cenk sahasında kendini
tehlikeye atmasındandır.

İşte hadis-i şerifte ifade edilen bazı güzel hasletlerin, bazı kimselerde daha
bir güzellik kazanması hususunu da3 bu zaviyeden değerlendirebiliriz. Meselâ,
genellikle gençlik döneminde hâkim olan sağlık ve sıhhat, güç ve kuvvet, enerji
ve dinamizm insan için birer gaflet kaynağı olabilir. Bu açıdan o dönemde
insanın hata ve kusurlarının farkına vararak Allah’a dönmesi, O’na tevbe ve
istiğfarda bulunması çok ciddi önem arz eder. Hayâ ve iffetin, kadınlarda ayrı
bir güzelliğe ulaşması mevzuu da aynı zaviyeden değerlendirilebilir. Çünkü
hususiyle kadınlar, tavır ve davranışları itibarıyla başkaları için birer imtihan
ve fitne vesilesi olabilirler. Bundan dolayı onların bu mevzuda daha hassas,
daha titiz, daha afif olmaları ve iffet haziresinde kendilerini tahsin ü tahassüne
almalarının apayrı bir ehemmiyeti vardır. Hatta denilebilir ki, bu ölçüde
iffetine dikkat eden bir kadın bir nefhada, bir hamlede evc-i kemâlât-ı
insaniyeye çıkabilir.

Takva ve Vera’
Bu umumî değerlendirmeden sonra şimdi isterseniz sorunuzda bilhassa



dikkat çektiğiniz âlimin vera’ sahibi olma mevzuuna geçelim. Haram ve
yasaklara karşı titiz ve tetikte olma, memnû şeylere girme endişesiyle bütün
şüpheli şeylerden kaçınıp uzak durma şeklinde izah edilen vera’, takvanın
ötesinde bir zirve olarak görülmüş yüce ve yüksek bir sıfat-ı âliyedir. Bu
mânâda ona âzamî takva da denilebilir. Bugüne kadar hakkında yapılan farklı
tarifler çerçevesinde ele alacağımız takva ise; haramlardan kat’i olarak içtinap
etme, farzları arızasız-kusursuz yerine getirme, vacipleri kemal-i hassasiyetle
ifa etme, şüpheli şeylerden tevakkide bulunma ve şüpheli olduğu mülâhazasıyla
bazı mübahlara karşı bile tavır belirleme demektir. Hatta Şârânî’nin Mizan’ı
esas alınacak olursa insanın kendisini azimetlerle amel etme mevzuunda
mükellef görmesi de takvanın bir yönünü teşkil eder. Ancak bilinmesi gerekir
ki, bir insan âzamî takvayı yaşama adına azimetlerle amel etmeyi kendine bir
yol olarak tercih etmiş bulunsa da, bu yolu herkese teklif etmesi doğru değildir.

Hazreti Pîr’in takva ile alâkalı ortaya koyduğu çerçeveye bakınca, onun,
telyin edici bir üslûpla, meseleyi daha yaşanılır ve herkesi kapsayacak bir
şekilde ele aldığı görülür. Meselâ bir yerde o, “Bu zamanda tahribat ve menfî
cereyan dehşetlendiği için, takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzları
yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur.”4 diyerek bize takva adına bir çerçeve
sunar. Hazreti Pîr’in ilhama, vâridâta veya bir hutura binaen ortaya koyduğu bu
takva tarifini, şartların ve konjonktürün hakikî mânâda takvayı yaşamaya müsait
olmadığı ve bir kısım kırılma, arıza ve zaruretlerden dolayı âzamî takvanın
yaşanamadığı dönemlerde, hiç olmazsa, haramlardan içtinap edip farzları
arızasız kusursuz yerine getirmek suretiyle muhataplarını takva serasına ve onun
vaad ettiği güzelliklerden istifadeye çağrısı şeklinde anlayabiliriz. Fakat bu
noktada şu hususun gözden kaçırılmaması gerekir: Hazreti Pîr bir taraftan bazı
yerlerde, meseleyi özellikle mübtediler için yaşanır kılma adına bu şekilde arz
etmiş olsa da, diğer taraftan başka yerlerde âzamî takvaya işarette bulunmuş ve
ona talip olunması gerektiğini söylemiştir. Yani iman ve Kur’ân dairesi içine
henüz adımını atmış mübtedileri kaçırmamak ve meseleleri takdimde üslûp
hatasına düşmemek için daha objektif bir çerçeve sunulmuş; fakat diğer yandan
insanların önüne kalb ve ruhun derece-i hayatına yükselip âzamî takvaya
ulaşması adına bir ufuk ve hedef konulmuştur.

Takvanın diğer bir yönünü ise tekvinî emirlere riayet teşkil eder.
Günümüzde bizim ilim ve teknoloji gibi bazı sahalarda geri kalmamız, değişik
zulüm ve baskılar altında ezilmemiz ve bunun neticesinde de kendi din ve
diyanetimizden şüphe eder hâle düşmemizin altında yatan en önemli
sebeplerden biri de âyât-ı tekviniyeyi doğru okuyup doğru
yorumlayamayışımızdır. Demek ki kâinat kitabını doğru okuyup doğru



yorumlama da takvanın önemli diğer bir budunu oluşturmaktadır.

Töhmet Yerleri ve Vera’ Ehli
Vera’ ise, bütün bunların daha da ötesini ifade eden bir mefhumdur. Vera’,

bir yönüyle şüpheli şeylerden tevakki etmek, diğer yandan da hadis diye de
rivayet edilen ِمَھ ّ ُ تلا َعِضاَوَم  اوـُقَِّتا   “Töhmet yerlerinden sakının!”5 sözü
mûcebince bazı meşru tavır ve davranışları bile bir kısım yanlış yorumlamalara
sebebiyet verebilir mülâhazasıyla terk etmektir. Buna göre vera’ sahibi bir
mü’min, laubalilik ve gayr-i ciddiliklerin nümayan olduğu bir yerde
bulunmaktan tevakki etmelidir. Meselâ bir kına gecesi, bir düğün merasimi dahi
olsa, eğer orada Allah’ı ve peygamberi unutturacak laubalilikler ufku
kirletiyorsa, vera’ sahibi bir insan o mekânda kendi konumuna halel
getirmemeli, durum ve kredisini kırdırmamalı, itibarını zedelememeli ve asla
gayr-i ciddiliklere, laubaliliklere girmemelidir. Evet, haramlardan sakınma,
kemal-i hassasiyetle farzları yerine getirme, vacipleri ifa ve sünnetleri kılı kırk
yararcasına eda etme hassasiyetinin yanında, yanlış yorumlara sebebiyet
verecek yerlerde dolaşmama, yanlış yorumlanabilecek tavır ve davranışlar
içine girmeme de vera sahibi olma adına önem arz eder.

Bu durumu bir misalle biraz daha açmaya çalışalım. Diyelim ki siz bir
tarafında bir meyhane veya haramların irtikâp edildiği başka bir mekânın
bulunduğu bir caddeden geçiyorsunuz. Eğer siz, halkın teveccüh ettiği, rehber
olarak gördüğü, önlerinde numune-i imtisal kabul ettiği birisi iseniz, lehviyat
mekânlarının bulunduğu böyle bir caddeden geçerken, “Acaba oraya mı girdi,
orada o atmosferi paylaştığı dost ve arkadaşları mı var?” türünden değişik
mülâhazalara sebebiyet verecek ve sizde itibar ve kredi kırılmasına yol açacak
her türlü tavır ve davranıştan uzak durmanız gerekir. Evet, eğer siz milletin
gözünün içine baktığı bir insan konumunda iseniz, size itimat eden o insanları
şüpheye düşürmemek, teşeddüd-ü ârâya sevk etmemek ve güvenilirliğinize toz
kondurmamak için mecbur kalmadıkça o tür lehviyat ve levsiyatın işlendiği
yerlerin yakınından bile geçmemelisiniz.

Dini Temsil Edenlerdeki Zaaf Dine Dokunur
Konunun tavzihi adına başka bir misal daha vereyim. Hayat-ı içtimaiyede

bulunan bir insan bir mecburiyete, bir maslahata binaen afife bir hemşiremizle
bir meseleyi konuşma, istişare etme durumunda kalabilir. Ancak siz hakkınızda,
başkalarına “Acaba ne konuşuyordu?” dedirtmemek için, bir iffet abidesi
olarak vera’ mülâhazasıyla hareket etmeli; hareket edip itibarınızı korumalı ve



taife-i nisadan birisiyle bir yerde bulunacaksanız yanınıza mutlaka bir üçüncü
şahsı almalısınız. Meselâ, o şefkat kahramanlarından biri re’fet ve şefkat
hisleriyle yanınıza gelip samimi bir şekilde size minnet duygularını aktarıyor
olabilir. Ancak hususiyle günümüzde görüntü ve konuşmaları fotoğraf ve
kameralarla tespit etmek çok kolay hâle geldiğinden, bazıları bu meseleyi alıp
değerlendirir ve çok farklı şekilde yorumlayabilirler. Dolayısıyla bütün bunlar
bir yönüyle başkalarını şüpheye sevk edebileceğinden vera’ya muhalif tavır ve
hâllerdir. İşte ulema bu türlü meselelere karşı çok dikkatli olmalıdır. Bu ise,
takvanın da ötesinde şöyle-böyle farklı yorumlanmaya ihtimali olan bütün tavır
ve davranışlardan uzak durmayı gerektirir. Evet, sizin on farklı yorumlanma
ihtimaline açık bir davranışınız bulunsa, siz öyle bir davranış sergilemiş
olmalısınız ki, o on ihtimalden bir tanesi dahi itibarınıza dokunmamalıdır.
Çünkü dini temsil eden insanların itibarına dokunan tavır ve davranışlar
neticede dine de dokunur ve başkalarını, “Eğer bu dini temsil edenler böyleyse,
demek ki bu dinde hayır yok!” şeklinde insanları haybet ve hüsrana
sürükleyecek düşüncelere sevk eder. İşte bu mülâhazalardan dolayı diyoruz ki,
günümüz şartları içinde yaşayan bir mü’min olarak her hâlimizde, her söz ve
hareketimizde kılı kırk yararcasına fevkalade hassas olunması gerekir.

Hazreti Pîr, Bitlis’te vali Ömer Paşa’nın evinde iki sene kaldığı hâlde,
valinin altı kızını birbirinden tefrik edip ayıramadığını ifade etmiştir.6 Benzer
vakaları sizler de yaşamış veya duymuş olabilirsiniz. Bu sebeple vera’ yolcusu
bir mü’min bilir ki, temsil adına bir konum söz konusuysa, ben ne yapıp edip o
konumun hakkını vermek zorundayım. Siz nefsiniz adına kendinizi Cehennem’e
sürükleyecek tavır ve davranışlar içine düşebilirsiniz. Bu, bir mânâda şahsî bir
kayıp ve helake sürükleniştir. Ancak siz, size karşı teveccüh ve itimadı
bulunan, duygu ve düşünce itibarıyla size bağlı olan insanları Cehenneme
sürükleyecek yanlışlıklara giremezsiniz. Eğer girerseniz, bu sizin sırtınıza öyle
bir vebal yükler ki, siz o vebalin altından kalkamazsınız. Bundan dolayı siz,
ölesiye bir gayret gösterecek, ne yapıp edip kendinizi ve nefsinizi gemleyecek
ve netice itibarıyla diyeceksiniz ki: “Müslümanların fikrî safveti, o kürsü veya
minberin namusu adına ben burada belki çatlayacağım ama yine de gözümü
kapatacak, harama nazar etmeyeceğim.” İşte İslâm’ı temsil konumunda bulunan
ulemanın vera’ anlayışı bu seviyede olmalıdır.

İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm), daha kendisine
peygamberlik gelmeden önce Hazreti Hatice Validemizle (radıyallâhu anha)
görüşmesinde buram buram ter dökmüştü. Hâşâ, yüz bin defa hâşâ, o hâl, bir
kompleksin, eziklik duyan bir insanın ruh hâli değildi. Aksine o, daha altı-yedi
yaşlarındayken üzerini değiştireceği zaman amcası Ebû Talib’e, “Amca



üzerimi değiştireceğim, lütfen sırtını dön!” diyecek ölçüdeki bir hayâ
abidesinin iffetli hâliydi.

İşte Efendiler Efendisi’nin (aleyhissalâtü vesselâm) bu tavrı ulema için de
bir misal olmalı ve onlar kılı kırk yararcasına bir hassasiyetle İslâm’ı hep
vera’ zirvelerinde yaşamaya çalışmalıdır. Bunun için de onların dudaklarında
hep;

َنِیبِینُمْلاَو َنِیباَّوَتلاَو  ِءاََملُحْلاَو  ِءاَفَرُعْلاَو  ِءاََملُعْلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَنْلَعْجا  َّمُّھلَلا 
ِقَالَْخِأب ّلَخَتُمْلاَو  َنیِقِ َنیِعِشاَخْلاَو ، َنیِعِضاَوَتُمْلاَو  َنیِھاَّوَْألاَو  َنِیباَّوَْألاَو 

َنیِقَّتُمْلا َنیَِصلْخُمْلا  َنیِصِلْخُمْلاَو  َنِیبیِھَمْلاَو  َنِیّيِّدِجْلاَو  َنيِروُقَوْلاَو  ِنٰأْرُقْلا ،
، َنِیبوُبْحَمْلا َنِیّبِحُمْلاَو  َنِیّیِضْرَمْلا  َنیِضاَّرلاَو  َِنیبَّرَقُمْلا  َنيِدِھاَّزلا  َنیِعِرَوْلا 

.َِكباَنَج ىِٰلإ  َنیِعاَّدلاَو 
“Allahım! Bizleri âlim, ârif, halîm, çok çok tevbede bulunup dergâhına

teveccüh eden, âh u enînlerle kapının tokmağına sürekli dokunan, mütevazi,
huzurunda hep el pençe haşyet içinde duran, Kur’ân ahlâkıyla ahlâklanan,
vakur, ciddi, mehabetli, muhlis (ihlâsı kazanmış), muhlas (ihlâsa erdirilmiş),
hep takva hatta onun da ötesinde vera’ duygusuyla hareket eden, zühdü bir hayat
tarzı olarak benimsemiş, yüce nezdinde kurbete mazhar olmuş, Senin bütün
icraat-ı sübhaniyenden razı ve Senin rızana ermiş, Seni her şeyden daha çok
seven ve nezdinde müstesna sevgine mazhar olmuş ve daima kalbi niyazla atan,
dudakları münacatlarla kıpırdayan salih kullarından eyle!” gibi dua ve
yakarışları olmalıdır.

Beyaz Sarık ve Hassasiyet
Rabbim ulema olmasak da bizi de burada istenilen yüksek vasıflarla serfiraz

kılsın. Keşke sadece ulema değil herkes, azami takvayı esas alsa, hatta takvanın
azamisini de aşarak vera’ dairesi içinde yaşasa ve bir mecburiyet, bir farz
vazifeyi ifa söz konusu değilse şüpheli hiçbir şeyin içine hiçbir zaman girmese;
girmese ve dilleriyle dudaklarıyla, gözleriyle, kulaklarıyla, elleriyle,
ayaklarıyla hep o takva dairesi içinde dolaşıp dursa ve gereksiz, mâlâyanî
şeylerden uzak durmak suretiyle hep vera’ ufkunu takip etse. Böyle davranmak
kim bilir onları hangi kıymetlere ulaştıracak ve onları nasıl kıymetler üstü
kıymete haiz hâle getirecektir.

Günümüzde inanan insanlar olarak bizler, gönüllere hak ve hakikati duyurma,
yeni bir diriliş faslı açma, ruhlarda ba’sü ba’de’l mevt duygusunu inkişaf
ettirme ve geçmişteki ihmallerin bugünümüzü kararttığı gibi bir kere daha



bizden sonraki nesillerin geleceğini karartmama, atmosferini kirletmeme adına
hayatın her noktasında, toplumun farklı kesimlerinde bulunma zarureti duyuyor,
böyle bir zarureti bir vazife olarak görüyor ve ona farzlar üstü bir farz gözüyle
bakıyoruz. Kanaat-i vicdaniyemiz ile hareket ederek, elbiselerimize sıçrayan
kirlere belva-yı âmm deyip gezilmeyecek çarşılarda dahi geziyor ve değişik
yerlerde bulunma lüzum ve zaruretini duyuyoruz. Bu yolda bulunurken bazen
paçalarımıza çamur sıçrıyor, hatta ondan da öte levsiyat bulaşıyor.

İşte insanlar kanaat-i vicdaniyeleri ile vacip, farz veya “farzlar üstü farz” bir
vazifeyi eda ederken gayr-i ihtiyarî, iradeye iktiran etmeden bu türlü belva-yı
âmm nevinden bazı şeylerin içine düşmüş olabilirler. Bu ayrıca
değerlendirilmesi gereken bir husustur. Ancak böyle bir maksat olmadan,
canının istediği şekilde, keyfîliğe bağlı bir hâlde kalkıp şurada burada gezme,
internet sitelerinde gezinme, hava almak için gidip değişik yerlerde dolaşma ve
benzeri tavır ve davranışlar içine girme.. evet, bunların hiçbirini Kitap ve
Sünnet’e göre tecviz etmemiz mümkün değildir.

“İmam sarığı beyazdır.” diye halk arasında meşhur bir söz vardır. Yani o
beyaz sarıkta bir sinek tersi bile bulunsa başkalarının dikkatini çeker ve belki
de şöyle derler: “Üzerinde necaset bulunduğu hâlde bir de önümüze geçmiş
bize imamlık yapıyor.” Bundan dolayı temsil konumunda bulunan ulemanın hep
ahseni kollaması ve vera’ zirvelerinde hep ahsenin peşinde olması gerekir.
1 ed-Deylemî, el-Müsned 3/92.
2 Bakara sûresi, 2/154.
3 ed-Deylemî, el-Müsned 3/92.
4 Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.118.
5 Bkz.: el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 3/36; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 1/45.
6 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.504 (Emirdağ Hayatı).



İnşirah Sağanağı Karşısında Şükür
Çağlayanı

Soru: Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) için göz
aydınlığı ve gönül süruruna vesile olan İnşirah sûresinin ve bilhassa bu
sûre-i celîlede beyan buyrulan “şerh-i sadr” meselesinin günümüz
mü’minleri için ifade ettiği mânâlar nelerdir? İzah eder misiniz?

Cevap: Esbab-ı nüzul açısından bakıldığında, İnşirah sûresinin, Duhâ
sûresinin akabinde nazil olduğu anlaşılmaktadır. Duhâ sûresinin son âyetinde
ise Cenâb-ı Hak, Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) hitaben:

ْثِّدَحَف َّكِب  ِةـَمِْعِنب رَ اََّمأَو   “Habibim! Şimdi gel Rabbinin nimetini anlat da
anlat!”1 buyuruyor. Bu âyet-i kerimede, bir taraftan Allah Resûlü’nün vahiyle
serfiraz kılınma gibi geçmişte nail oldukları nimetlerin beyanı, diğer taraftan da
inşirah-ı sadr (gönlün açılıp genişlemesi; darlık ve sıkıntıdan genişlik ve feraha
kavuşması; huzur, sükûn, itminan ve inbisata ermesi) gibi daha sonra nail
olacağı nimetlere önemli bir referans bulunmaktadır.

Bildiğiniz üzere, Duhâ sûresinin nüzulünden önce vahiy bir süre inkıtaa
uğramıştı. Aslında bu ilâhî icraatta, Cenâb-ı Hakk’ın, İki Cihan Serveri’ne
(aleyhissalâtü vesselâm) ifade ve ifaze etmek murad buyurduğu hususlar vardı.
Öncelikle, kıblenin tahvilinde olduğu gibi, Allah Resûlü’nün, ıztırar ve ihtiyaç
içindeki ruh hâletiyle başını göklere dikip beklemesi, bekleyip Allah’ın
teveccühüne nail olması ve neticede Rehber-i Ekmel Efendimiz’in kazandığı o
liyakat üstü liyakatin herkese duyurulup gösterilmesi hususu vardır. Allah
Teâlâ, vahyin kesildiği ve İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (aleyhissalâtü
vesselâm) dîk-ı sadra maruz kaldığı böyle bir dönemde Duhâ sûresini inzal
buyurmak suretiyle, Habib-i Kibriya’sı üzerinde pek çok nimeti olduğunu
hatırlatmış ve daha sonra indirdiği İnşirah sûresiyle de bu nimetlerin en
önemlilerden birisi olan inşirah-ı sadr müjdesini vermiştir.

Stres ve Anguaz Değil, Mukaddes Izdırap
İnşirah-ı sadr mevzuu, sadece bu sûrede değil, Kur’ân-ı Kerim’de daha

başka yerlerde de geçmektedir. Meselâ En’âm sûre-i celîlesinde şöyle
buyrulur: َْنأ ِْد  رُي ْنَمَو  ِمَالْسِْإل  ُهَرْدَص لِ ْحَرَْشي  َُه  يِدْھَي َْنأ  ُّهللا  ِدِر  ْنَمَف ُي

اًجَر اًّقِیَض حَ ُهَرْدَص  َْل  عْجَي ُهَّلِضُي   “Allah, iradesini iyiye kullananlardan kimin
hidayetini murad ederse, onun kalbine açıklık bahşeder, inşirah verir,
İslâmiyet’e karşı akıcı hâle getirir, gönlünde itminan yaratır ve o insanı



huzura kavuşturur. İradesini kötüye kullananlardan da kimin dalâletini
murad ederse, o insanın gönlünü göğe çıkıyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar,
sıkar ve kalaklar içinde çırpınır hâle getirir.”2 Aynı husus başka bir yerde ise
şu şekilde ifade edilmektedir: ىٰلَع َو  ُهَف ِمَالْسِِْإلل  ُهَر  ْدَص ُّهللا  َحَرَش  ْنَم  َ َفأ
۪ه ِبَر ّ ْنِم  ٍروُن   “Allah’ın kalbini İslâm’a açtığı kimse Rabbinden bir nur üzere
değil midir?”3 Demek ki, Allah’ın bir insanın sadrına inşirah verip kalbini
açması onun için çok önemli bir nimettir.

İşte Cenâb-ı Hak, İnşirah sûresinde, َكَر ْدـَص ََكل  ْحَرَْـشن  َْمل  َأ  “Biz, Senin
sineni açıp ruhuna genişlik vermedik mi?”4 buyurmak suretiyle, Kur’ân
mübelliği olan Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi efdaluttahiyyât ve
ekmelütteslîmât) sadrına inşirah verdiğini ve böyle bir inşirahla O’nun
hakkında ne denli büyük bir hayır murad buyurduğunu haber vermiş olmaktadır.

Fakat inşirah-ı sadr meselesinin doğru anlaşılması için öncelikle, İnsanlığın
İftihar Tablosu’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendi ufku, kendi seviyesi
itibarıyla muvakkaten yaşamış olduğu dîk-ı sadr yani gönlün sıkışması
meselesinin doğru anlaşılıp doğru değerlendirilmesi gerekir. Hemen ifade
etmeliyim ki, dîk-i sadr mevzuunu, –hâşâ–, Efendiler Efendisi’nin stres veya
anguaz türünden bir hâlet-i ruhiyeye maruz kaldığı şeklinde düşünüp
değerlendirmek kesinlikle doğru değildir. Evet, değil İnsanlığın İftihar
Tablosu’nun (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) ben sıradan bir mü’minin bile
stres, anguaz gibi ruh hâlleri yaşayacağına inanmıyorum; inanmıyorum çünkü
stres ve anguaz gibi şeyler Allah’a, haşr ü neşre, kadere, her şeyin Allah
tarafından takdir edilen bir plana göre cereyan ettiğine inanmayan rehbersiz
insanların maruz kaldıkları/kalacakları iç sıkıntı ve tedirginlik ruh hâlleridir.
Efendiler Efendisi’nin (aleyhissalâtü vesselâm) yaşadığı ise, hak duygusunun o
muzdarip gönülde hâsıl ettiği heyecan ve hafakandan, bâtıl duygu ve
düşüncesine karşı koyma cehdi ve gayretinden başka bir şey değildir.

İştiyakla Beklenen Vahiy Sağanağı
Vahyin inkıtaa uğradığı böyle bir dönemde Allah Resûlü’nün (sallallâhu

aleyhi ve sellem) kendi muhasebe ufku açısından, içine, “Acaba vahyin
kesilmesini netice verecek bir şey mi yaptım?” veya benzeri bir mülâhaza
gelmiş olabilir. Diğer taraftan müstesna bir yaratılışa sahip bulunan Peygamber
Efendimiz (aleyhi salavâtullahi ve selâmuh) insanlığı kurtarma adına vahiy
sağanağına, o semavî sermaye ve donanıma öyle ihtiyaç duyuyordu ki, onsuz
yollarda yürünemeyeceğini, onsuz insanlara tam mânâsıyla bir şeyler
anlatılamayacağını ve onsuz insanların gözünün hakikate açılamayacağını çok



iyi biliyordu. Evet, fetanet-i uzma sahibi Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm
(aleyhissalâtü vesselâm) kendi büyüklüğü nispetinde bu hususun şuurundaydı.
Bu açıdan da, senelerce üzerlerine yağmur yağmayan insanların istiska
duasında gözlerini semaya dikip yağmur bekledikleri gibi, O da Cenâb-ı
Hak’tan sürekli mahz-ı rahmet olan vahiy sağanağını bekliyordu. Hem öyle bir
iştiyakla bekliyordu ki, bir gün Cebrail’e (aleyhisselâm) şöyle demişti: “Ey
Cibril! Bizi (şimdiki mutad) ziyaretinden daha çok ziyaret etmene engel olan
nedir?”5 Bunun üzerine şu âyet-i kerime nazil olmuştu: َّكِبَر ِْر  مَِأب َِّالإ  ُلَّزَنََتن  اَمَو 
“Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz.”6

Sûrenin devamında َكَرَْھظ َضَقْن  يِۤذَّلا أَ َكَرْزِو  َكْن  اَنْعَضَوَو عَ  “Senin belini
çatırdatan o ağır yükünü üzerinden indirmedik mi?”7 buyruluyor ki, âyette
geçen “vizr” ifadesini mânevî bir yük ve sorumluğunun ağırlığı şeklinde
anlayabiliriz. Yani Resûl-i Ekrem Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ), insanlara
yol gösterip rehberlikte bulunması vazifesiyle tavzif edilmişken, en önemli
sermayesi olan vahyin, kendisine tattırılan bu semavî nimetin kesilmesi
hakikaten dîk-ı sadra vesile olabilecek bir husustu. Öyle ki bir taraftan insanlığı
kurtarma ve onlara yol gösterme mesuliyeti ve bu mesuliyetin sırtı çatır çatır
çatlatan ağır sorumluluk yükü vardı. Diğer taraftan kendisi için bir kuvve-i
mâneviye, sırtını dayayabileceği sağlam bir dayanak; başkalarını kurtarma
yolunda, bir fener, bir ışık kaynağı, bir projektör konumunda bulunan vahy-i
semavinin kesilmesi endişesi bulunuyordu. İşte bütün bunların sinesini
daralttığı bir zamanda, Allah (celle celâluhu), bu âyet-i kerimelerdeki temsilî
ifadeyle, o ağır yükleri kaldırdığını beyan buyurmuştur.

Nimet-Şükür Salih Dairesi
Bir sonraki âyet-i kerimede ise: َكَرْك ََكل ذِ اـَنْعَفَرَو   “Nam-ı celîlini, yâd-ı

cemil yapacak şekilde yükselttik ha yükselttik.”8 ifadeleriyle nimetler
silsilesindeki ayrı bir nimet zikredilmiş, ayrı bir tebşirde bulunulmuştur. Allah
(celle celâluhu), Peygamber Efendimiz’i her hamlesiyle farklı bir lütuf ve
ihsana mazhar kılmıştır. İki Cihan Serveri (aleyhi ekmelüttehâyâ), her bir nimet
karşısında şükürle gerilip gürlemiş, hamd ü senâ duygularıyla dolup dolup
boşalmıştır. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak da O’nun üzerine sağanak sağanak
rahmetini indirmiş, her defasında farklı bir rıza ufkuna erdirmiş ve ilâhî
hoşnutlukla ayrı bir inşiraha ulaştırmıştır. Evet, öyle bir salih daire oluşmuştur
ki Cenâb-ı Hak, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) içine inşirah saçmış,
O Şeref-i Nev-i İnsan ve Ferid-i Kevn ü Zaman da bu inşirahı O’na ulaşma
istikametinde değerlendirmiştir. Böylece sûrenin sonunda ifade edildiği gibi,



“usür”de “yüsür”ü yaşamış, zorlukları kolaylıkla aşmış; “yüsür”de de
“usür”leri aşma adına metafizik gerilimle dolmuş, ferağdan iştigale, iştigalden
ferağa yönelmiş; bütün bunların mukabilinde Cenâb-ı Hak da, O Ferid-i Kevn ü
Zaman’ın içine inşirah çağlayanları akıtmıştır. Bu inşirah hâli, Peygamber
Efendimiz’de yeni bir azim, yeni bir cehd, yeni bir gayret ve yeni bir heyecan
uyarmış; bunun karşılığında O da, bu heyecanın hakkını vermiş ve hayatında
hiçbir boşluğa yer vermeden, bütün bir ömür boyu tasavvurlar üstü bir gayret,
bir performans, bir kulluk ortaya koymuştur.

Benzer bir mukabeleyi, İnşirah sûresinden önceki iki sûre olan Duhâ ve Leyl
sûrelerindeki ilgili âyetlerde de görebiliriz. Şöyle ki, Cenâb-ı Hak, Leyl
sûresinin son âyetinde: ى ٰضْرَي َفْوََسلَو   “Yakında o razı olup hoşnutluğa
erecek9 buyurmaktadır. Bu âyeti, Duhâ sûresinde geçen, َكُّبَر َكیِطْعُي  َفْوََسلَو 

ىٰض ْرَتَف  “Doğrusu Rabbin, sana vereceklerini öyle bir verecek ki,  hem
O’ndan hem de verdiklerinden tam razı olacaksın.”10 âyet-i kerimesiyle
beraber düşündüğümüzde, karşılıklı mukabeleyi görebiliriz. Evet, Allah (celle
celâluhu) razı olursa insanın içinde de rıza duygusu şahlanır. Diğer yandan, bir
insan esbab-ı adiye planında iradesiyle rıza-yı ilâhî peşinde olur, Cenâb-ı
Hak’tan gelen her şeyi gönül hoşnutluğuyla karşılarsa, Allah da (celle celâluhu)
o insandan razı olur.

Kendine Hitap Ediyor Gibi Oku
Meselenin bize bakan yönüne gelince: Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu

aleyhi ve sellem) kendi ufku seviyesinden yaşadığı muvakkat bir sıkıntı ve
müdayakadan sonra inşirah-ı sadra nail olmuştu. Bizler de maruz kaldığımız
değişik sıkıntı, hafakan, kırgınlık hatta köpürme ve taşkınlıklarımızda –ki bütün
bu zaaf ve boşluklar bizim için söz konusudur, mezkûr hâllerin İnsanlığın İftihar
Tablosu hakkında kesinlikle düşünülemeyeceğini biraz önce ifade etmiştik– bir
uzaklaşma ve kopukluk yaşayabiliriz. Mânevî hayatımızda bir inkıta olabilir, iç
âlemimiz ışıksız, karanlık bir atmosfere bürünebilir. İşte böyle bir zamanda,
Allah’ın lütf u inayetiyle eğer hâlâ çizgimizi koruyabiliyor ve dönüp tekrar
Cenâb-ı Hakk’a teveccühte bulunabiliyorsak, zılliyet planında biz de inşirah-ı
sadra mazhar olabiliriz. Allah (celle celâluhu) bizim sadrımıza da inşirah verir,
kalbimizi açar, gönlümüzü coşturur ve bizi yeniden şahlandırır. Hani, vasıta
sahiplerinin kullandıkları benzini bitirip tükettikten sonra bir istasyona yanaşıp
depolarını yeniden benzinle doldurdukları gibi, Cenâb-ı Hak da enerjileri bitip
tükenen hakikat yolcularının vasıtalarını semavî bir enerji ile yeniden doldurur.
Dolayısıyla rahatlıkla diyebiliriz ki, asliyet planında Efendiler Efendisi



(aleyhissalâtü vesselâm) için söz konusu olan inşirah-ı sadr meselesi, zılliyet
planında ümmet-i Muhammed için de her zaman söz konusudur. Zira O
(aleyhissalâtü vesselâm), hangi sofraya oturmuş, Allah’ın hangi nimetlerinden
istifade etmişse, gözü o sofrada olan peyrevlerini de o nimetlerden mahrum
bırakmamış, onlar için de kapıyı ardına kadar açık bırakmıştır.

Evet, hepimizin Cenâb-ı Hak’tan böyle bir istek ve dilekte bulunmaya hakkı
vardır. İsterseniz bu isteğinizi, “Allahım ََكل ْح  َرَْشن َْمَلأ   sûresinin sırrıyla beni
serfiraz kıl!” şeklinde ifade edebilirsiniz. Eğer ısrarla bu şekilde duaya devam
ederseniz, öyle inanıyorum ki, Allah da (celle celâluhu) hakikatleri kavrama,
değerlendirme, analiz ve sentez yapma, tahlil ve terkipte bulunma mevzuunda
size fevkalade istidatlar bahşeder.

Ancak bu tür bir mazhariyete nail olmak için ilmî bir altyapının olması da
çok ciddi bir önem arz eder. Zira, Allah (celle celâluhu) insanların bilgi ufku
ve o ufuk istikametinde talep edilenlere göre lütufta bulunur, nimet bahşeder.
Meselâ bir çoban kendi iş ve meşguliyeti çerçevesinde böyle bir talepte
bulunursa, onun bu türden isteklerine karşı Cenâb-ı Hak da ona, koyunlarını
nerede güdeceği, otlak yerleri ve temiz suları nerede bulabileceği, sürüsünü
yırtıcı hayvanlara kaptırmamak için alması gereken tedbirlerin neler olduğunu
ve benzeri hususları ilham eder. Buna karşılık bir ilim erbabı da, mârifetullah
ve muhabbetullah istikametinde dua ve talepte bulunmuşsa, Cenâb-ı Hak da, o
şahsın elde ettiği ilim ve müktesabatı, onun için bir meşale, fener ve projektör
yapar ve ona hakikate giden yolları açar, gönlünü irfanla doldurup dilinden
hikmet pınarları akıtır. Bundan dolayı, her bir mü’min İnşirah sûresini
kendisine hitap ediyor gibi okumalı; okuyup ondaki esrarı duyup hissetmeye
çalışmalıdır. Yoksa günümüzde yaşayan bir mü’min, ezelden gelip ebede giden
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ı, geçmişte bir dönem indirilmiş ve sırf o dönemin
insanlarını muhatap alan bir kitap nazarıyla ele alır; onu mütalaa ve müzakere
ederken sadece geçmişteki âlimlerin dediklerini mütalaaya koyulursa,
Kur’ân’ın hep başkalarıyla alâkasını görür ve farkına varmadan kendisini onun
o ışıktan atmosferinden dışlamış olur. O hâlde bize düşen Fatiha sûresinden
Nas sûresine kadar baştan sona bütün Kur’ân-ı Kerim’i asliyet planında olmasa
da zılliyet planında kendimize hitap ediyor gibi okuyup mütalaa etmektir.
1 Duhâ sûresi, 93/11.
2 En’âm sûresi, 6/125.
3 Zümer sûresi, 39/22.
4 İnşirâh sûresi, 94/1.
5 Buhârî, tefsîru sûre (19) 2; Tirmizî, tefsîru sûre (19) 4.
6 Meryem sûresi, 19/64.
7 İnşirâh sûresi, 94/2-3.



8 İnşirâh sûresi, 94/4.
9 Leyl sûresi, 92/21.
10 Duhâ sûresi, 93/5.



İlâhî Tecellîler – Tenha Koylar ve Geceler
Soru: Hakikate uyanmış ruhların sürekli tecellî avına çıktıkları ve

bilhassa gecelerde tecellî avladıkları ifade ediliyor. Tecellî avı ne demektir .
Tecellî nasıl avlanır?

Cevap: Tecellî bilindiği ve yerinde de ifade edilmeye çalışıldığı üzere,
sağlam bir kulluk münasebeti içinde bulunan hak yolcusunun Allah’ın hususî
lütuflarına nail olup iç âlemiyle aydınlığa ermesi; Hak’tan gelen mârifet nurları
sayesinde kalbinde ilâhî sırların açılıp belirmesi; ortaya çıkıp vicdanla bilinir,
gönül gözüyle görülür hâle gelmesi; sıfât ve esmâ-i ilâhiyenin kendi
hususiyetleriyle kalbde inkişaf etmesi gibi mânâlara gelir. Her hak yolcusunun
istidat ve seviyesine göre bu sırları duyabileceği düşünüldüğünde soruda dile
getirilen bu hususun herkes için taşıdığı ehemmiyet kendiliğinden ortaya
çıkmaktadır.

Sen Av Değil Avcı Olmaya Bak
Avlamak elde olmayan bir şeyi yakalamaya çalışmak demektir. Bu

mülâhazayla olsa gerek, “mevcûdu bağlama ve mefkûdu avlama” denmiştir.
Mefkûd elde olmayan ya da kaybedilmiş olan mânâsına gelir. İşte hakikate
uyanmış ya da uyanma yolunda olan ruhlar, Cenâb-ı Hak’tan gelen tecellîleri,
esrâr, vâridât ve füyûzâtı, mârifet, muhabbet ve zevk-i rûhânîyi avlayabilmek
için sürekli tetikte olur, teyakkuz hâlinde bulunurlar. Hak ve hakikatten bîhaber,
gaflete mağlup olmuş kimseler ise ne esip duran tecellî rüzgârlarını hisseder ne
de gönül kâselerine bir vârid ya da bir feyiz koymanın heyecanını yaşarlar.

Avlama tabirini daha başka hususlar için de kullanmak pekâlâ mümkündür.
Meselâ, ahlâk-ı hasene, dinin ruhuna vâkıf olma, Allah’ın ve kullarının
haklarına riayet, bildikleriyle amel etme, ihlâs ve ihsan şuuruna erme gibi ilâhî
ihsanların avlanmasından da bahsedilebilir ki, bunlar çoğumuzun, kıymetini tam
olarak idrak edemediğimiz değerler üstü değerleri hâiz üstün vasıflardır. Ne
var ki, riya, süm’a ve yapmacık bir kısım davranışlar gibi öldürücü virüslerin
avı olmuş, dolayısıyla da balansı bozulmuş bir kalble ne bunlardan ne de az
önce zikredilen güzelliklerden herhangi birini avlamak kat’iyen mümkün
değildir. Dolayısıyla av peşinde olanların evvela şeytan ve nefs-i emmâre gibi
düşmanlara av olmaktan kurtulmaları, bunun için de kalblerini sürekli pak ve
temiz tutmaları iktiza eder.

Av Tenha Koylarda Olur



Konunun ayrı bir yanı da şudur: Avlama daha ziyade insanların çok
bulunmadığı, ayakaltı olmayan, ıssız, tenha yerlerde olur. İnsanların sık sık
uğradığı yerlere ise avlar kolay kolay gelmezler. Bu açıdan insan, kalbî ve ruhî
hayatın enginliklerine açılmak; açılıp o enginliklere akıp gelen tecellîleri
avlamak istediği zaman tenha koyları kollamalıdır. Elbette bu, başkalarının
bulunduğu mekânlarda tecellî avlanamaz demek değildir. Hatta denilebilir ki,
cemaat hâlinde yapılan ibadetlerin insana kazandırdığı öyle vâridât ve
mevhibeler vardır ki, insanın tek başına onları elde edebilmesi mümkün
değildir. Meselâ, bazen öyle olur ki, cemaat içindeki bir ferdin heyecan ve
canlılığı bütün bir cemaate heyecan ve canlılık kazandırır. Evet, hüşyar bir
gönlün içten içe kaynayan o coşkun hâli, topluluktaki durgun hissiyat ve
heyecanı tetikleyip harekete geçirir. Kalbinin sesiyle namaz kıldıran bir imamın
veya kemerbeste-i ubudiyet içinde saf bağlayıp namaza durmuş cemaatten
herhangi bir ferdin kendini hıçkırıklara salmasıyla beraber birdenbire her şey
değişip umumî atmosfer büsbütün lâhûtî bir hüviyet kazanabilir. Dikkat
ederseniz hac esnasında, bahsedilen bu hususun pek çok misaline şahit
olabilirsiniz. Meselâ, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi ekmelüttehâyâ)
huzurunda, Muvâcehe karşısında yaşananlar söylediğimiz bu hususa çarpıcı bir
misal teşkil eder. Çünkü insan orada kendini Rabbine daha yakın hisseder.
Orada yumuşayan kalbler bütün bütün rikkat kazanır, gözyaşları da çağlayanlar
hâline gelir. Kim bilir daha ne hislere ne heyecanlara şahit olur o Muvâcehe!
İşte kalblerin yumuşadığı ve tecellîlere açık hâle geldiği böyle bir mekânın ve
o mekânda yaşanan apayrı zaman dilimlerinin mutlaka değerlendirilmesi ve
akıp duran o tecellîlerin avlanması gerekir. Ne var ki insanların, topluluk
içinde gerçekleştirdikleri amellerde riya, süm’a gibi hastalıklar kendini
hissettirebilir; hissettirip ilâhî feyiz ve tecellîlerin yakalanmasına mâni teşkil
edebilir. Evet, sizin açığa çıkan hislerinize, yükselen sesinize hatta bazen
gözyaşlarınıza bile bu öldürücü virüsler sirayet edebilir. Nitekim İmam
Gazzâlî Hazretleri, “Ağlayan da kaybetti, ağlamayan da!” demek suretiyle bu
hususa dikkatlerimizi çeker. Evet, ağlamayan kaybeder. Çünkü, Efendiler
Efendisi (sallallâhu aleyhi ve sellem) yaşarmayan gözden Allah’a sığınmıştır.1

Öte yandan, gözyaşlarıyla kendini ifade etme gibi riyakârca bir mülâhazaya
giren de ayrı bir hüsran ve kayıp yaşıyor demektir.

Binaenaleyh Hak’tan akıp gelecek feyiz ve tecellîleri yakalama heyecanı
taşıyan samimi bir gönül mümkün olduğunca tenha koyları kollar, kimselerin
bulunmadığı âsûde mekânlarda Rabbiyle baş başa kalmaya çalışır. Evet, o, hiç
kimsenin görüp duyamayacağı ıssız bir mekânda, kemerbeste-i ubûdiyet
içerisinde el-pençe divan durur, başını secdeye kor; kor ve bazen ikinci



secdeyi unutacak kadar o secdede durur. O ân “Kulun Rabbine en yakın
olduğu”2 ânı yaşadığı şuuruyla belki yüz defa ى ٰلْعْـَألا ـَي 

ّ ِ
بَر َناـَح  ْ بُس

“Tesbih ederim Yüce Rabbimi; her çeşit kusurdan münezzehtir  O!”3 der,
kulluğunu ilan eder. Âkıbeti ve ebedî hayatı adına endişe ettiği hususları
Rabbinin kelâmıyla orada bir kez daha dile getirir. Belki yüz defa ْغِزُت اَنَّبَر َال 

اََنبوُلُق  “Ey Rabbimiz, kalblerimizi kaydırma!”4 diyerek dua dua yalvarır.
“Rabbim, nefsime çok zulmettim. Nâsezâ, nâbecâ işlere girdim; ne olur bağışla
beni!” gibi mülâhazalarla içini döker. Kul, bu şekilde teveccüh ettiğinde Rabbi
de ona teveccühte bulunur ve onun yönelişini kat’iyen karşılıksız bırakmaz. İşte
denilebilir ki, bu hâl bir yönüyle tecellî avlama hâli; secdeler de pusuya yatıp
tecellî avlamaya en müsait zaman dilimleridir.

Gecelerin Aydınlık Karanlığı
Tecellî avına çıkanlar için en müsait zaman dilimlerinden biri de hiç

şüphesiz gecelerdir. Gecelerde tefekkür ağlarıyla metafizik gerilime geçen
kalb, ruh, latîfe-i Rabbaniye ile her zaman beklenilenin ötesinde tecellîler
yakalanabilir. Evet, Allah’a vuslat, gecelerde olur. En aydınlık işler karanlığın
sinesinde gerçekleşir. Mesafeler gecelerde kat’edilir. Miraca yükselme
gecelerde mümkündür. Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) ihya
etmediği bir tek gece dahi yok gibidir. O Nebiler Serveri bazı geceler
kalktığında, Âl-i İmrân sûre-i celîlesinin son kısmında bulunan tefekkürle ilgili
âyetleri okur, hatta bazen birkaç defa okur, dolan mübarek gözlerini semaya
çevirip hıçkırıklara boğulurdu. Sonra uzun mu uzun kıyam, rükû ve secdeleriyle
gece namazını ikame ederdi.5

Efendiler Efendisi’ne tâbi olan sahabe-i kiram, tabiîn-i izam
efendilerimizden niceleri de, geceleri hep uyanık geçirmiş; zamanın o altın
dilimlerini namaz, dua ve tefekkürle azamî ölçüde değerlendirmeye
çalışmışlardır. Evet, tabakât kitaplarına baktığınızda, Allah dostlarının hemen
hemen bütününün, gecelerini kıyamla ihya ettiklerine şahit olursunuz. O nurlu
zaman diliminin bu ehemmiyetinden dolayıdır ki, hakkında pek çok güzel söz
söylenmiştir. Fakat Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin şu beyitleri onların
en güzellerinden biri olsa gerek:

Ey dîde nedir uyku gel uyan gecelerde
Kevkeblerin et seyrini seyrân gecelerde
Bak, hey’et-i âlemde bu hikmetleri seyret
Bul Sâni’ini ol O’na hayran gecelerde



Çün gündüz olursun nice ağyâr ile gâfil
Ko gafleti, Dildârdan utan gecelerde
Gafletle uyumak ne revâ abd-i hakîre
Şefkatle nidâ eyleye Rahmân gecelerde
Cümle geceyi uyuma Kayyûm’u seversen
Tâ hay olasın Hayy ile ey cân gecelerde
Âşıklar uyumaz gece hem sen uyuma kim
Gönlün gözüne görüne Cânân gecelerde
Dil beyt-i Hudâ’dır onu pâk eyle sivâdan
Kasrına nüzûl eyler O Sultân gecelerde
Az ye az uyu hayrete var fânî ol ondan
Bul cân-ı bekâ, ol O’na mihmân gecelerde
Allah için ol halka mukârin gece-gündüz
Ey Hakkı, nihân-ı aşk oduna yan gecelerde.
Evet, ehlullah gecelerin sessizliğini çok iyi değerlendirmişler, ağlarını

kurmuş ve hep tecellî avlamışlardır. Bu mânâda insanın ağı; teveccüh, nazar ve
konsantrasyon da diyebileceğimiz im’ân-ı nazardır. Böyle bir im’ân-ı nazarla
yoğunlaşabilen tecellî avcısının sinesine her zaman tasavvurları aşkın duygular
akar, dilinden de daha önce kimsenin söylemediği kelimeler dökülür. Evet,
insan tam teveccühe muvaffak olduğu böyle anlarda bazen öyle heyecan
tufanları yaşar ki, âdeta Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz kuvvetini yanına almış da,
Allah’ın izniyle yerkürenin yörüngesini bile bir manivelayla
değiştirebilecekmiş gibi olur.

Mekân, Zaman ve Hâl
Kalbin rikkat kesbettiği, gözün ve gönlün dolup âdeta taşacak hâle geldiği bu

‘hâl’lerin bir fırsat olarak görülüp rantabl değerlendirilmesi hak ve hakikat
yolcuları için çok büyük önem arz eder. Nasıl insanın, Kâbe’de, Arafat’ta,
Müzdelife’de, Muvâcehe’de bulunması ya da Kadir Gecesi, cuma günü birlerin
bin olduğu eşref saatlerini idrak etmesi Cenâb-ı Hak’tan gelecek olan vâridâtı
yakalamak adına çok büyük bir ehemmiyet arz ediyorsa, aynen öyle de kalbin
yumuşadığı, istiğrak, kalak, heyman gibi hâllerin yaşandığı anlar da Hak’tan
gelecek tecellîleri avlama ve dergâh-ı ilâhîden talepte bulunma hesabına büyük
bir önem taşır. Bundan dolayı insan bu tür bir hâl yaşadığında, bütün bütün
kendini unutmalı ve “Allahım! Yeryüzünün her yerinde yüce dinini bir kez daha
i’lâ buyur. Bizim ve bütün kullarının kalblerini iman, islâm ve ihsana aç!”
diyerek dua etmelidir. Bu bir mânâda, “Milletimin imanını selâmette görürsem



Cehennem’in alevleri içinde yanmaya razıyım.”6 ufku, bir mânâda da her
mü’minin vazifesi sayılmalıdır. O ufuktur ki, orada insan kendi ızdırabını
unutmuş, sadece başkalarının ızdırabını duyar hâle gelmiştir.

Bir Tek Dakikan Var
Söz gelimi Cenâb-ı Hak bana, “Sana bir tek dakika veriyorum; bu tek

dakikada ne istersen onu kabul edeceğim!” buyursa ben evi, köyü, sandıklar
dolusu altını hatta İstanbul’un, Belgrad’ın fethini değil, sadece yeryüzünde
Nâm-ı Celîl-i Sübhânînin bir kez daha bayraklaşmasını, Rûh-u Revân-ı
Muhammedî’nin her tarafta şehbal açmasını isterim. “Allahım! Bütün kalbler
Sana ve Resûlü’ne karşı muhabbetle dolsun. Her yerde Senin nâmın duyulsun
ve biz bu işin hizmetçileri olalım.” derim. Evet, Rabbimden yine Rabbimi
isterim. Çünkü her şeyin kaynağı ve her şeyi verecek sadece O’dur. Bundan
dolayı istenilecek bir şey varsa o da, sadece O’nun rızası, O’nun hoşnutluğudur.
Öyle zannediyorum ki, benimle bu recada müttefik olan arkadaşlarım da başka
değil sadece bunu isterler.

Evet, bugün insanlık Allah’a ve Resûlullah’a, Rabbimiz’in Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) eliyle insanlığa ulaştırdığı nurlu ve mübarek
mesaja muhtaçtır. Dolayısıyla kalblerin, zikretmeye çalıştığım istikamette feth u
inşirahı adına yapılacak gayretler, küçük bile görünseler, Allah nezdinde çok
büyük önemi hâizdirler. Böyle düşünmek, bu hususta gayret etmek ve dua dua
yalvarmak da peygamberâne bir tavırdır. Peygamberlik zinciri, o zincirin en
kutlu halkası olan Hazreti Muhammed Mustafa (aleyhi elfü elfi salâtin ve
selâm) ile tamamlanmış ve i’lâ-i kelimetullah, Nebiler Serveri’nden ümmetine
en büyük miras olarak kalmıştır. Bu mirasın hakikî vârisleri ise, Hazreti
Zekeriya (alâ nebiyyina ve aleyhisselâm) gibi, “Allahım, dilersen başıma erre
koy, fakat insanların kalbine Sana imanı duyur!” diyebilecek ölçüde himmetleri
âli olan ve yüksekten uçabilen insanlardır.

Madem söz dönüp dolaşıp i’lâ-i kelimetullah mevzuuna geldi. İsterseniz biz
de sözlerimizi o istikametteki bir duayla tamamlayalım:

ْحَرْشاَو َِملاَعْلا ، ِءاَحَْنأ  ِّلُك  ِيف  ِّقَحْلا  َةَمِلَكَو  ِّهللا  َةَمِلَك  ِلْعَأ  َّمُّھلَلا 
ِمَالْسِْإلاَو ِناَميِْإلا  َىِلإ  َِملاَعْلا  ِءاَحَْنأ  ِّلُك  ِيف  َكِداَبِع  َروُدُصَو  َانَروُدُص 

، ِنْأَّشلا اَذٰھ  ِيف  اَنْمِدْخَتْساَو  ِناَميِْإلا ، ِةَمْدِخ  ىِٰلإَو  ِنٰأْرُقْلاَو  ِناَسْحِْإلاَو 
َكِداَبِع ْنِم  اَنْلَعْجاَو  ِضْرَْألاَو ، ِءاَمَّسلا  ِيف  َكِداَبِع  َنَْیب  َّدُوْلا  اََنل  ْعَضَو 
َنیِضاَّرلا َِنیبَّرَقُمْلا  َنيِدِھاَّزلا  َنیِعِرَوْلا  َنیِقَّتُمْلا  َنیَِصلْخُمْلا  َنیِصِلْخُمْلا 



ّلَخَتُمْلا َنیِقِ َنیِعِضاَوَتُمْلا  َنیِعِشاَخْلا  َنِیبوُبْحَمْلا  َنِیّبِحُمْلا  َنِیّیِضْرَمْلا 
ّیَس َانِدِ ىٰلَع  ْكِراَبَو  ّلَسَو  ْمِ ِّلَصَو  .َنیِمٰأ  ِفَْلأ  ُفَْلأ  َنیِمٰأ ، .ِنٰأْرُقْلا  َِقالَْخِأب 

.َنیِعَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو  ِ۪هلٰأ  ىٰلَعَو  ٍدَّمَحُم 
Allahım! Kelimetullahı ve kelimetülhakkı dünyanın her yerinde bir kez daha

i’lâ buyur. Bizim ve dünyanın her köşesindeki bütün kullarının kalblerini
imana, İslâm’a, Kur’ân’a ve iman hizmetine aç ve bizi bu vazifede istihdam
buyur. Gökte ve yerdeki kulların arasında bizim için sevgi ve hüsnükabul
vaz’et. Bizi muhlis, muhlas, müttaki, vera’ sahibi, zâhid, kurbiyete mazhar,
Rabbinden hoşnut ve Rabbi kendisinden hoşnut, Seni seven ve nezdinde
sevilen, huşû sahibi, mütevazi, Kur’ân ahlâkıyla ahlâklanmış kullarından eyle.
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, âline ve bütün ashabına da salât ü selâm eyle!
Âmîn! Sonsuz defa âmîn!
1 İbnü’l-Cevzî, Keşfü’l-müşkil 2/434; İbn Hacer, Fethu’l-bârî 11/139.
2 Bkz.: Müslim, salât 215; Ebû Dâvûd, salât 148; Nesâî, mevâkît 35, tatbîk  78.
3 Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 203; Tirmizî, salât 79.
4 Âl-i İmrân sûresi, 3/8.
5 İbn Hibbân, es-Sahîh 2/386; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 1/441.
6 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).



Üslûp ve Hikmet
Soru: Usûlsüzlük cenderesinde, teâruz ve tesâkutlar ağında insanımızın

âdeta kıvrandığı bir dönemde hakikatlerin heder olup gitmemesi için güzel
bir üslûba ve hususiyle de üslûpta hikmete ihtiyaç olduğu görülüyor. Bu
açıdan Kur’ânî bir hakikat olan hikmeti nasıl anlamalı ve hayatımıza nasıl
tatbik etmeliyiz?

Cevap: Hekim/hakîm, hâkim ve hüküm gibi kelimelerle aynı kökten gelen ve
mânâ-muhteva açısından bunların hepsiyle bir yönüyle alâkası bulunan
hikmetin, bildiğiniz üzere bugüne kadar pek çok tarifi yapılmıştır. Bazıları onu,
eşyanın ledünniyatına, içyüzüne, mavera-i tabiata vukuf; metafizik, metapsişik
hâdiselere ıttıla; zihnin ötesine geçerek farklı derinliklere açılma olarak
görmüşlerdir. Bazıları, yapılacak bir işin, vicdanın dört temel rüknü olan his,
şuur, irade ve latîfe-i rabbaniye tarafından yadırganmayacak ölçüde ortaya
konulmasına hikmet demişlerdir. Bazıları da, kendi değerlerinden taviz
vermeden, muhatabın hissiyatını nazar-ı itibara alıp bir mânâda onun hissiyatını
okşayacak bir üslûpla inandığı değerleri başkalarına duyurma ve hayırhahlıkta
bulunma şeklinde ele almışlardır. Zannediyorum soruda asıl üzerinde
durulmasını istenen husus da hikmetin işte bu veçhesi.

Rabbinin Yoluna Hikmetle Davet Et!
Kur’ân-ı Kerim’de ِةَنَسَحْلا َِةظِعْو  َ مْلاَو ِةَمْكِحْلِاب  َّك 

ِ
بَر ِلِیبَس  ىِٰلإ  ُعْد  اُ

“İnsanları Rabbinin yoluna hikmet ve mev’ize-i hasene ile davet et!”1

ifadeleriyle beyan buyrulan hakikat, hikmetin bu yönüne bakıyor gibidir.
Cenâb-ı Hak bu âyet-i kerimeyle; doğru yola davet, hak ve hakikate çağırma
gibi çok önemli ve kutsî bir vazifenin en başta hikmetle ve hikmet çerçevesi
içinde hareket etmek suretiyle ifa edilmesini emir buyurmaktadır.

İsterseniz misallerle konuyu bir nebze açmaya çalışalım: Diyelim ki siz, bir
insana hak ve hakikati anlatacaksınız. Evvela bu çok ehemmiyetli iş için uygun
bir zeminin oluşturulması, ortamın hazır hâle getirilmesi gerekir. Meselâ
yüreğinizdeki sevginin, samimiyet ve içtenliğin ifadesi olarak öncelikle o kişiyi
bir yerde yemek yemeye, çay içmeye davet edebilirsiniz. Davete icabet
edildiğinde ilk buluşma anında içten tebessümlerle elini sıkıp dostluk ve
sıcaklığınızı ortaya koyabilir; görüşme esnasında da muhatabınızı kendi
konumunda kabul edip düşüncelerine hep saygılı davranarak kendi
mülâyemetinizi sergileyebilirsiniz. İşte yaptığınız bu iyi niyetli davranışların
her biriyle muhatabınıza doğru bir adım atmış olacak, onun size bir adım



atmasını sağlayacak ve neticede bütün bu hususlar, ifade etmek istediğiniz çok
önemli hakikatler mevzuunda sözlerinizi dinlenilir hâle getirecektir. Evet, siz
gönülden tebessüm eder, muhatabınıza hep güzel muamelede bulunursanız, onun
da size karşı güzel muamelede bulunmasının, güzel söz söylemesinin ve sizin
güzel sözlerinizi hüsnükabulle karşılamasının önünü açmış olursunuz.

Davranışlarda olduğu gibi, aynı zamanda kullanılacak üslûpta da hikmeti
yakalama çok önemlidir. “Doğru”, bizatihi çok kıymetli olduğundan elbette
bizim her söylediğimiz mutlak ve muhakkak surette doğru olmalıdır. Fakat
doğruyu sunarken şartları, zamanı, ahvâli, insanların hissiyatını hesaba
katmamız gerekir. Doğruyu söylüyorum diye, insanların başına âdeta balyozla
vuruyor veya tokmakla iniyor gibi bir üslûpla meseleleri takdim ederseniz,
değer verdiğiniz hakikatlere bizzat kendiniz, kendi elinizle saygısızlıkta
bulunmuş, dolayısıyla muhataplarınızı da saygısızlığa itmiş olursunuz. Bu
durum, üslûpta hikmeti muhafaza edememenin hazin bir neticesidir.

Yüreğimin Ağzıma Geldiği Ân
Daha önce değişik vesilelerle arz ettiğim bir hatıramı yeri gelmişken

müsaadenizle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hapiste iken bazı solcu
arkadaşlarla aynı koğuşta kalıyorduk. Ben bir gün bir münasebetini bulup
onlara bir hususu hatırlatmak istedim. Ancak bunu yaparken Karl Marks
aleyhinde bir söz söyledim. Onların içinde fakire karşı saygı duyan bir mimar
arkadaş da vardı. Hatta bu zat, diyalog ve hoşgörü süreci başlayınca bir
gazetede takdir ifade eden değerlendirmelerde bulunmuştu. İşte bu ölçüde
münasebetimizin bulunduğu o şahıs bile, ben Marks’a iğne ucuyla ilişince
hemen doğruldu ve: “Hoca! Başlayayım mı?” dedi. İşte o an, yüreğim ağzıma
geldi. Ağzıma geldi çünkü başlayınca –Rabbim muhafaza buyursun– Allah’tan,
Peygamber’den, Kur’ân’dan başlayacaktı. Benim o esnada söylediğim hususu
zaman denilen o büyük müfessir yirmi sene sonra gürül gürül ifade etmiş ve o
tespitin yanlış olmadığı ortaya çıkmıştı. Evet, söylediğim yanlış değildi; fakat
şurası muhakkak ki, muhatabın hissiyatını, anlayışını hesaba katmadan, doğruyu
onun başına vuruyor gibi söylemek de hikmete uygun değildi ve yanlış bir
üslûptu. Zira Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: ِنوُد ْنِم   َ نوُعْدَي َنيِذَّلا  اوُّبُس  َالَو تَ

ٍمْلِع  ِ رْیَِغب اًوْدَع  َّهللا  او  ّ ُ بَُسیَف ِّهللا   “Onların Allah’tan başka yalvardıkları
ilahlarına, totemlerine, ikonlarına hakaret etmeyin ki, onlar da cahillik
ederek hadlerini aşıp Allah’a hakarette bulunmasınlar!”2 buyurmaktadır.
Peygamber Efendimiz de (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde
kişinin anne ve babasına sövmesinin büyük günahlardan olduğunu ifade etmiş,



orada bulunanlar bu durumu yadırgayıp: “Kişi hiç anne ve babasına söver
mi?” diyerek istifsârda bulununca da, Allah Resûlü (aleyhissalâtü vesselâm);
“Evet, kişi tutar bir başkasının babasına söver, (nâseza, nâbeca  sözler
söyler), o da onun babasına söver; tutar annesine söver,  o da onun annesine
söver.”3 buyurmuştu. Şimdi Kur’ân ve Sünnet’in emri bu istikamette iken,
benim o tavrım elbette doğru değildi. Bu sebeple ben o hatamı hiç
unutmadım/unutamıyorum. Evet, o insanların gönlünü kırmanın âlemi yoktu. İlle
de bir şey söylenip anlatılacaksa, mevzu onların rahatsızlık duymayacakları bir
üslûpla ifade edilebilirdi. İşte akıl ve mantığı i’mal etmeden, meseleleri sadece
his çerçevesinde ele alıp hikmetle telif edilemeyecek bir üslûp hatasına bağlı
götürme çok yanlış davranışlardır ki, şimdiye kadar bize çok şey
kaybettirmiştir. Zannediyorum bu konuda içinizde benim kadar geçmişini
sorgulayan, günde elli defa nefsine dönüp onu bu konuda itap eden bir başkası
yoktur. Sergüzeşt-i hayatıma bakıyor ve ta ilk kürsüye çıktığım andan itibaren
cami kürsülerinde yapıp ettiklerimi, kırıp döktüklerimi gözden geçiriyor ve
aklıma gelen her yanlış karşısında, “Keşke şunu söylemeseydim, keşke şunu şu
zamanda ifade etmeseydim.” deyip iç çekiyor, bazen iki ayağıma zincir
vurulduğunu hisseder gibi oluyor ve neticede “Yuh sana! Akılsız adam!”
diyorum.

Üslûpta Hikmet ve Şefkatli Hekim
Bununla ilgili müsaadenizle bir hatıramı daha nakledeyim. Edirne’deyken

hutbe verdiğim bir camiye birkaç hâkim ve savcı da geliyordu. Hatta onlardan
birisi hemşehrim olduğu için ayrı bir alâka da duyuyordu. Ben minbere
çıktığımda üslûbumu muhafaza anlayışıyla falana filana laf atmama gayreti
içinde oldum/olmaya çalıştım. Fakat siz belli bir zamanı kritiğe tâbi
tutuyorsanız, insanlar meseleyi, o zaman içinde aktif olan aktörlere mâl
edebiliyorlar. İşte camiye gelen hâkimlerden biri, birkaç hutbeyi dinledikten
sonra, beni böyle bir mevzudan dolayı adliyeye çağırdı. Ben adliyeye
vardığımda o hâkim bana şunları söyledi: “Bazı imamlar ellerine aldıkları
yazılı metinleri dahi hutbede okumakta zorlanıyor, hatta bazen yanlış okuyorlar.
Cenâb-ı Hak, sana bir ihsan-ı ilâhî olarak irticalî konuşabilme kabiliyeti
vermiş. Ben birkaç hutbenizi dinleyip konuşmalarınızı bir araya getirince
gördüm ki siz falan filan hakkında konuşuyorsunuz. Hutbenizi dinlemeye bunca
aydın geliyor, ne gereği var bunları söylemenizin?”

Ben şimdi bütün bunları zihnimde canlandırdığımda kendi kendime, “O insan
camiye geliyorsa, dini, dinin güzelliklerini ona ısındırma; hikmetle ruhuna
nüfuz edip mev’ize-i haseneyle gönlüne girme imkânı varken, ‘dâl bi’l-işare’,



‘dâl bi’d-delâle’ veya ‘dâl bi’l-iktiza’ ile de olsa, alâka duyduğu insanları
tenkit ettiğinizi düşünmesine yol açacak, fırsat verecek şeyler söylemenin ne
gereği vardı?” diyorum. Çünkü böyle bir durumda siz lal u güher sözler de
döktürseniz, artık muhatabınız buna kulak asmaz. Oysaki kendi değerlerinizi
sevdirmenizin yolu, biraz da sineleri okşamaya bağlıdır. Firavun’a giden
Hazreti Musa’ya Allah (celle celâluhu): ْوَأ ُرَّكَذََتي  ُهَّلَع  اًِنَّیل َل ًـالْوَق  َُهل  َالوُقَف 

ىٰشْخَي  “Ona tatlı, yumuşak bir tarzda hitap edin. Olur ki aklını başına alıp
düşünür, öğüt dinler yahut hiç değilse biraz çekinir.”4 buyurmuyor mu?

Evet, ifade ettiğiniz mevzuların doğru olması başka meseledir, o doğruyu
sunuş üslûbunuz başka. Meselâ muhatap olduğunuz insanlardan kimi, –
hafizanallah– balıklama küfre girmiş, kimisi dalâlet içinde yaşıyor, kimisi de
günahlar gayyasına dalmış olabilir. Siz bu tür insanlara bir şeyler anlatma
fırsatı bulduğunuzda, hata ve günahlarını yüzlerine vurmamalı ve hazık bir
hekim edasıyla meselelere yaklaşmalısınız. Bir düşünün yoğun bakıma
kaldırılmış bir hastaya nasıl bir muamelede bulunur, nasıl bir hassasiyet ve
şefkatle onu tedavi etmeye çalışırsınız? İşte insaf ve merhamet sahibi bir mürşit
de değişik illetlerle inim inim inleyen bir insanla karşılaştığında hastalıklarını
muhatabının yüzüne çarpmak, başına vurmak yerine ıslah ve tedavi adına ne
yapılması gerekiyor, elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışmalıdır.

Yumuşak Söz ve Açılan Kalb Kapıları
Bir rahatsızlığım dolayısıyla rehabilitasyon yaptırmak üzere yanıma gelen

çok nazik ve beyefendi bir doktor vardı. Bana belki elli hareket yaptırmış ama
centilmenlik ve efendice üslûbundan hiç mi hiç taviz vermemiş, hiçbir
fedakârlıkta bulunmamıştı. Meselâ ayağımı hareket ettirmem gerektiğinde,
“Lütfen kaldırın efendim!”, bırakmam gerektiğinde “Lütfen bırakın efendim!”
veya sağa dönmemi istediğinde “Lütfen efendim sağa dönün!”, sola dönmemi
istediğinde “Lütfen efendim sola dönün!” gibi her seferinde, her bir harekette
bana son derece saygı ve efendice bir üslûpla hitap etmişti. Aslında bu tür
durumda olan bir hasta için yapılması gereken muamele tarzı da bence böyle
olmalıdır. Çünkü o tedavi sürecinde insanın canı sıkılabilir ve belki doktorun
yanlış bir muamelesi o insanda yeni problemlerin oluşmasına sebebiyet
verebilir. Bundan dolayı hastanın güvenini sarsmama, tababete karşı onda bir
tavır oluşmasına meydan vermeme ve tedavi olacağına dair ümidini
güçlendirme onun iyileşmesi adına çok önemlidir. İşte, insanın fizikî hayatıyla
alâkalı hususlarda böyle olduğu gibi, psikolojik ve mânevî hayatıyla alâkalı
hususlarda da durum böyledir. Şefkatli bir hekim titizliğiyle, elinize düşen bir



insanı incitmeden, kırmadan onu nasıl eritip yumuşatacaksanız ona göre bir usûl
belirleyip ona göre hareket etmelisiniz.

Bu mevzuda takip edilecek usûl adına misal olması açısından Hazreti Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) hayatından bir kesit
sunayım. Uzun zaman münafıklık yapmış birisi, pişman olup doğruyu görüyor
ve o pişmanlıkla Resûl-i Ekrem Efendimiz’in huzuruna geliyor. O güne kadarki
sergüzeşt-i hayatını anlattıktan sonra, kendisi gibi düşünen, arafta, berzahta
kalmış daha başka insanların olduğunu, onları da Huzur-u Risaletpenâhî’ye
getirebileceğini ifade ediyor. Ancak Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü
vesselâm) münafıklara karşı hep perdeyi yırtmayacak şekilde muamelede
bulunduğundan o zatın bu teklifini kabul buyurmuyor. İşte bu, çok önemli bir
stratejidir. Çünkü her gün içlerinden birisinin Efendimiz’in yanında yer aldığını
gören münafıklar yeni bir cephe oluşturacaktı. Daha sonra kendi yanlışlıklarını
müdafaa adına değişik arayışlar içine girecek, ağızlarından bir sürü şey
döktürecek, bir yönüyle bâtıla felsefe uydurup bâtıl düşüncelerinde daha da
kemikleşeceklerdi. Fakat Rehber-i Küll Muktedâ-i Ekmel Efendimiz (aleyhi
ekmelüttehâyâ) yüksek fetanet ve firasetiyle buna fırsat vermeden meseleyi
çözüme kavuşturmuştu. Böylece o münafıklar yavaş yavaş, hissettirmeden
inananların yanında yerlerini alacak ve nihayet Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm
(aleyhi efdaluttahiyyât ve ekmelütteslîmât) ruhunun ufkuna yürüdüğü bir
dönemde hepsi eriyip gidecek, onlardan tek bir münafık dahi kalmayacaktı.

Hususiyle günümüzde olduğu gibi enaniyetin çok ileri gittiği bir dönemde
üslûp adına daha hassas olmalıyız. Tevhid hakikati bizim hayatımızın gayesidir.
Onun yolunda bin canımız olsa kurban ederiz. Fakat, tevhid hakikatini ifade
ederken bile zamanı ve şahısları iyi seçmeli, muhatabımızın hissiyatını ve
muhtemel tepkilerini nazar-ı itibara almalıyız. Sözlerimizle kimseyi karşımıza
almamalı, mahcup etmemeli ve asla ulu orta konuşmamalıyız. Çünkü meselenin
ulu orta konuşmaya kat’iyen ve katıbeten tahammülü yoktur. İşte bu çerçevede
hareket etmeye hikmet, o üslûba da hakîm üslûbu denir. Bunun dışında kalan
söz ve davranışlar ise kaba söz, kaba tavır ve kaba davranışlar demektir.

Umuma Konuşma ve Hataları Yüze Vurmama
İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhi ekmelüttehâyâ) genel tavrı itibarıyla hiç

kimseyi ve hiçbir kavmi karşısına alarak hatalarını yüzlerine vurmamıştır.
Vakıa sadakat ve vefa timsali, kayma ihtimali olmayan bazı sahabî
efendilerimizin hatalarını yüzlerine söylediği olmuştur. Meselâ Hazreti Ali
Efendimiz’i namaza kaldırdığında, o (radıyallâhu anh): “Allah dileseydi
kalkardım.” demiştir. İki Cihan Serveri Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)



onun bu sözüne karşılık elini dizine vurarak dönüp: ََرث ْ َكأ ُناَسْنِْإلا  َناـَكَو 
ًالَدـَج ٍءْيَش   “Zira bütün varlıklar içinde tartışmaya en düşkün olan,

insandır.”5 demiştir. Hazreti Ali bu hadis-i şerifi bizzat kendisi nakletmiştir. 6

Hadiste insanoğlunun diyalektiğe girmesi tenkit edilse de, Peygamber
Efendimiz biliyor ki, Ali’yi karşıma alıp ona birkaç yeniçeri tokadı çaksam da,
o, bu işin adanmışlarından olduğundan yine de bırakıp gitmez. Fakat Peygamber
Efendimiz’in bu tavrı hususî bazı şahıslarla sınırlı olup onun umumî ahval ve
üslûbunu yansıtmaz.

Meselâ Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm)
birisini zekât âmili olarak bir bölgeye göndermişti. O şahıs da gittiği yerde
halkın vermesi gereken vergileri toplayıp getirmişti. Ancak âmiller o dönemde
âdeta bir vali ve hâkim gibi çok salahiyetli kimseler olduğundan kimi yerlerde
halk vergilerinin yanında bu vazifelilere bazı hediyeler de veriyorlardı. İşte bu
zat halktan topladığı değişik vergileri maliyeye teslim ederken: “Bunlar size
aittir, bu da bana hediye edildi.” diyerek, kendisine verilen hediyeleri
ayırmıştı. Bunun üzerine minbere çıkan Allah Resûlü (aleyhi salavâtullahi ve
selâmuh), Allah’a hamd ve senâ ettikten sonra, o şahsı doğrudan muhatap alıp
mahcup duruma düşürmeden, herkese hitap ediyor gibi genel bir üslûpla: “Ben
sizden birini Allah’ın bana tevdi ettiği bir işte istihdam ederim. Sonra o kişi
gelir, ‘Şu size aittir, bu da  bana hediye edilendir.’ der. Eğer bu adam doğru
söylüyorsa, anasının veya babasının evinde otursaydı da, hediyesi ayağına
gelseydi ya?”7 buyurur. Bu konuşmadan sonra bir taraftan o zat yaptığı hatayı
anlayarak alacağı dersi almış, diğer taraftan umum cemaat da bu hâdiseden
gerekli dersi çıkarmış olmaktadır.

Huneyn vakasından sonra yaşananlar da bu duruma bir misal olarak
verilebilir. Bildiğiniz üzere Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem)
henüz Müslüman olmuş ancak müellefe-i kulûb olarak gördüğü bazı
Mekkelilere ganimetten pay vermesi ensar-ı kiramdan bazı gençleri rahatsız
etmişti. Onlardan bazıları şöyle demişti: “Daha onların kanı kılıçlarımızdan
damlıyor, hâlbuki en fazla payı da  onlar alıyor.”  Durumdan haberdar olan
Allah Resûlü (aleyhissalâtü vesselâm), Ensarın tamamını toplayarak, bu sözü
söyleyenlerin yüzlerine vurmadan umuma bir konuşma yapmıştı. Evvela Cenâb-
ı Hakk’ın kendisini onlara bir nimet olarak gönderdiğini hatırlatarak şöyle
buyurmuştu: “Ben geldiğimde, siz dalâlet içinde değil miydiniz? Allah,
benimle sizi hidayete erdirmedi mi? Ben geldiğimde, siz fakr u zaruret içinde
kıvranmıyor muydunuz? Allah, benim vesilemle sizi zenginleştirmedi mi? Ben
geldiğimde siz, birbirinizle düşman değil miydiniz? Allah, benimle sizin



kalblerinizi telif etmedi mi?” Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
onlara her seslenişinde, Ensar da, “Evet, minnet ve şükran Allah ve
Resûlü’nedir.” diyordu. O Rehber-i Küll Muktedâ-i Ekmel Efendimiz de
(aleyhi ekmelüttehâyâ) her zamanki gibi yine taşı gediğine koymuş ve
konuşmasını şöyle tamamlamıştı: “Ey Ensar topluluğu! Herkes evine deveyle,
koyunla dönerken, siz evlerinize Resûlullah’la dönmeye razı değil misiniz?”
Bunun üzerine Ensar-ı kiram efendilerimiz gözyaşları içinde: “Razı olduk!”
deyip teslimiyet ve memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.8 Bu hâdiselerde
görüldüğü üzere, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), kimsenin
kusurunu yüzüne vurmadan, yumuşak tavrıyla bir hekim gibi hareket etmiş ve
yağdan kıl çeker gibi bu problemleri çözmüştür.

Bunların hepsi bir kazanma meselesidir. Siz de şayet kazanmaya
kilitlenmişseniz, insanları neyin kaçırıp, neyin celb edeceğini çok iyi hesap
etmeli ve her zaman اوُرِّسَع َالَو ُت اوُرَِّسي  اوُر  ِّفَنُت َالَو  اوُرَِّشب   “Müjdeleyin,
nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın!”9 nurefşan beyanı
istikametinde hareket ederek, şefkat ve mülâyemetle gönülleri kazanmaya
çalışmalısınız.
1 Nahl sûresi, 16/25.
2 En’âm sûresi, 6/108
3 Buhârî, edeb 4; Müslim, îmân 146.
4 Tâhâ sûresi, 20/44.
5 Kehf sûresi, 18/54.
6 Buhârî, teheccüd 5; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 206.
7 Buhârî, eymân 3, hiyel 15; Müslim, imâret 26, 27, 28, 29.
8 Buhârî, menâkıbü’l-ensâr 1-2, meğâzî 56; Müslim, zekât 132-140; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye

5/169-177.
9 Müslim, cihad 6; Ebû Dâvûd, edeb 17; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/399.



Yâd-ı Cemil Bir Hicret Nesli
Soru: Muhterem Efendim! Hizmet mülâhazasıyla dünyanın değişik

yerlerine giden muhacirler hatırınıza geldiğinde, gözlerinizde tüllendiğinde
neler hissediyorsunuz? Lütfeder misiniz?

Cevap: Öncelikle şunu ifade etmeliyim: Ben kıstas değilim; bu mevzuda
benim hissiyatımın da çok önemli olmadığı kanaatindeyim. Ancak siz
sorduğunuz için ben de duyup hissedebildiğim, hissettiklerimi ifade
edebildiğim kadar mülâhazalarımı sizlere ifade etmeye çalışayım.

Esasında bu çok önemli hususun mutlaka dile getirilip anlatılması gerektiğine
inanıyorum. Zira bu bir vefa borcudur. Bu sebeple keşke daha derin hisseden
insanların mülâhazalarını alma imkânı bulabilseydik. Evet, keşke dış
görünüşleri ve duruşları itibarıyla sathî görünen fakat aslında gönül enginliğine
sahip, derin düşünen ve “esrâr-ı derun”u keşfeden insanların hislerine muttali
olabilseydik. O zaman hicret mevzuundaki aşk u heyecanımızı kamçılama, şevk
u iştiyakımızı daha bir artırma imkânı bulabilirdik. Hani bir menkıbede
anlatılır: Camide namaz kılmakta olan bir şahsın içinden, “Acaba şu camide
ehlullahtan kimse var mıdır?” diye geçer. Selâm verdikten sonra yanındaki ona
dönüp der ki: “Sadece bu safta on tane var.” İşte bu menkıbede olduğu gibi,
sathî görünen ama derinlerden derin o derûnî insanların hissiyatlarını alabilsek
herhâlde hicret istikametindeki heyecanlarımızı tetiklemiş ve şevk u
iştiyakımızın debisini daha bir artırmış olurduk. Fakat kim bilir belki bizim
söylediklerimiz de işte bu seviyedeki kalb ve kalem erbabını harekete geçirir,
geçirir ve onlar da “vira bismillâh” deyip bu husustaki engin hislerini umumun
istifadesine sunarlar.

Allahım! Onları Hususî İnayet ve Sıyanet
Seralarına Al!
Ben evvela, hasret hislerine takılmadan, sinelerindeki vatan sevgisini hizmet

aşk u şevkiyle bastırarak sırf Allah rızası için dünyanın dört bir yanına açılan o
karasevdalıları hatırımdan hiç çıkarmadığımı ifade etmeliyim. Ellerimi hemen
her kaldırdığımda dualarımda onları zikretmeye çalışıyor, umumî mânâda,
“mütevellîn–mütevelliyât, muallimîn–muallimât, râidîn–râidât, tâlibîn–tâlibât”
diyerek Cenâb-ı Hak’tan onları hususî inayet ve sıyanet seralarına almasını
niyaz ediyorum. Her münacatımda, o kelimelerin her biri tam olarak neye
taalluk ediyorsa, o mânâ ve muhtevayı kalbimden vizeli olarak ifade etmeye
çalışıyorum. Zira bu ölçüde önemli ve ciddi bir meseleye sahip çıkan ve bu



hususta herkesin gösteremeyeceği ölçüde fedakârlık sergileyen arkadaşlarımın
hâllerini Cenâb-ı Allah’a arz ederken mutlaka ne söylediğimin farkında olmam
ve asla gaflet hâli içinde bulunmamam gerektiğini düşünüyorum. Meselâ,
“mütevelli” derken, hizmeti tevellî eden, hem himmetleriyle takviye edip hem
de o iş için koşuşturan, sünûh eden her fırsatı değerlendirmeye çalışan ve daha
fazla insana ulaşabilmek için fikir sancısı çeken fedakârlar gözümün önünde
tülleniyor. Aynı şekilde girecek sine ve gönül arayan fedakâr öğretmen
arkadaşlarımızı hatırladığımda “muallimîn”, onlar gibi gurbet diyarlarında
koşturup duran bacılarımız söz konusu olduğunda da “muallimât” diyorum.
Sonra da talebelere rehberlik yapanlar, talebe olanlar… Hâsılı bu gönüllüler
hareketine katkısı olan herkesi dualarımda zikretmeye çalışıyorum.

Onların Sevabını Ancak Allah’ın Mizanı Tartar
Meselâ, arkadaşlarınız kalkmış Afrika’ya kadar gitmişler. Şuuraltı

müktesebatın getirdiği bazı ön yargıları ihtimal verilemeyecek kadar kısa bir
zaman içinde aşmış ve oradaki talebeleri kendi kardeşleri olarak bağırlarına
basmışlar. Zannediyorum bu, hem Allah hem de insanlar nezdinde çok büyük
önem arz eder. Çoğunu şahsen tanımadığım, eskiden tanıdığım birkaç tanesi
varsa onları da ancak koordinatlarla hatırlayabildiğim o arkadaşları, değişik
vesilelerle, nur akıttıkları o olukların önünde görünce gözüm ve gönlüm takdir
hisleriyle doluyor ve bir yâd-ı cemil olarak dualarımda hep yâd etmeye
çalışıyorum. Öyle ki, Cenâb-ı Hakk’ın bu hicret kahramanlarının gayretlerine
lütfettiği semereleri değişik vesilelerle dinleyip seyretme imkânı bulduğumda,
şu günlerde kir akıtan oluklardan duyduğum inkisar kayboluyor ve ben yeniden
bir inşiraha kavuşuyorum. Evet, ülkemizde cereyan eden olumsuzlukların
içimde meydana getirdiği negatif atmosfer, onların o pozitif ve güzel
hizmetleriyle kaybolmaya yüz tutuyor. “O olumsuzluklar var ama elhamdülillâh,
bunlar da var.” diyorum.

Bütün bunları birden mülâhazaya alınca öyle inanıyorum ki, onların say ü
gayretlerinden hâsıl olan sevabı dünyada tartacak bir kantar yoktur; onu ancak
ahirette Allah’ın mizanı tartar. Sadece Afrika’ya değil, dünyanın değişik
yerlerine giden diğer arkadaşlarınıza da siz bu nazarla bakabilirsiniz. Cenâb-ı
Hak bizleri ve o arkadaşlarımızı ihlâs ve samimiyetten ayırmasın.
Hakkımızdaki hüsnüzanlara layık eylesin.

Bunun gibi nasıl ferden ferda bende, başkalarında o arkadaşlarımızdan gelen
güzel haberler ciddi bir heyecana vesile oluyor, içimizi ferahlatıyor,
serinletiyorsa umumun ihtiyacını da nazar-ı itibara alarak o güzellikleri geniş
kitlelere ulaştırmakta büyük fayda olduğu kanaatindeyim. Toplumumuzun bu tür



bir motivasyon ve rehabilitasyona aç ve muhtaç olduğu âşikârdır. Hep kötülük
düşünen, kötülük planlayan, kötülükle oturup kalkan insanların sebebiyet
verdiği kasvetli havadan ve anguazlardan, sıkıntılı ruh hâllerinden
sıyrılabilmek için heyecanlarımızı tetikleyecek, ümitlerimize fer verecek
haberleri duymaya ya da görmeye hepimizin ihtiyacı var. Yoksa bir taraftan
kirli plan ve kirli teşebbüslerin meydana getirdiği kasvetli ve negatif atmosfer
karşısında karamsarlığa kapılıp ümitsizliğe düşme; diğer taraftan kendimizi
rahat ve rehavete salma, ülfet ve ünsiyetle heyecanlarımızı yitirme ve birer
heyecan yorgunu hâline gelme hepimiz için mukadder sayılır. Hafizanallah, bir
kere hayatın geçici ve câzibedar güzellikleri, rahat ve refah içinde yaşama
arzusu bizi çekip –Erzurumluların tabiriyle– “gırgap” ederse çoğumuz
kendimizi düşünür hâle gelir, nasıl daha rahat yaşarım endişesine kapılır ve
kabrin ötesinde bize faydası olmayan daha başka dünyevîliklere yelken açarız.
Hayır, muvakkat hayat böyle beyhude tüketilmemeli, onunla müebbed/ebedî
hayatın planı, projesi yapılmalı, blokajı atılmalıdır. Allah ömür ve imkân
verdikçe de o temelin üzerine bir şeyler inşa etmenin yolları aranmalıdır.

Alâka, Vefa ve Dua, Derecesine Göre Herkesin
Hakkıdır
Ayrıca insana insan olduğundan dolayı alâka duymak, elden geldiğince onun

hüzün ve sevinçlerini paylaşmak ve belki de en önemlisi onun akıbetini,
ahiretini düşünmek bir insanlık borcudur. Çünkü insan Hakk’ın fevkalâde
donanımla yaratıp yücelere namzet kıldığı üstün bir varlıktır. Zaman zaman
değişik sürçmeler yaşasa da, toprağını bulmuş tohum gibi, uygun bir atmosferle
karşılaştığında tekrar niçin yaratıldığı ve neye namzet olduğunu hatırlayacak ve
o istikamette yürümeye çalışacaktır. Dolayısıyla ilgi ve teveccüh onun tabiî
hakkı sayılmalıdır. Hangimiz böyle bir alâkaya muhtaç olmadığımızı
söyleyebilir ki!

İnananlara gelince, Kur’ân’ın ifadesiyle onlar birbirinin velîsi yani
dostudurlar.1 Dolayısıyla biri diğeri olmadan, ona yaslanmadan uzun süre
ayakta kalamaz. Yine Kur’ân-ı Kerim, bize dualarımızda diğer mü’minleri
hatırlama edebini de talim buyurur. Bu edepledir ki biz sâir dualarımızda da
“cemî’” sigasını tercih etmeye ve inananları hatta yerine göre diğer insanları da
dualarımıza dâhil etmeye çalışırız. Efendiler Efendisi’nin (sallallâhu aleyhi ve
sellem) nurlu beyanlarında da mü’minler yekvücut bir ceset olarak tavsif
edilmiştir.2 Onlar kurşundan yapılmış, malzemeleri birbirini takviye eden bir
bina gibidirler.3 Bir vücudun herhangi bir azasındaki arızayı vücuttaki diğer



azaların hissetmesi gibi, inananlardan birini üzen bir mesele de diğerlerini
dilgir eder/etmelidir. Nitekim Allah Resûlü de (aleyhi ekmelüttehâyâ),
“Müslümanların derdiyle dertlenmeyen, onlardan değildir.” 4 buyurmak
suretiyle bu hususa dikkatlerimizi çekmiştir. Evet, mü’minlerin dertleriyle
ilgilenme, insana hakikî insanlığı kazandıran çok üstün bir vasıftır.

Bu sebeple gerek yurt dışında gerekse yurt içinde ülkemizin ve dinimizin
geleceği için her türlü fedakârlığa katlanarak hizmete omuz veren insanları
hayırla yâd etmek, fazilet ve meziyetlerinden bahsetmek ve nihayet
dualarımızda sık sık onları zikretmek bizim için öncelikli ve çok önemli bir
vefa borcudur. Bu borca karşı durgun davranmak vefasızlığın; hislerimiz,
heyecanlarımız ve beyanlarımızla her ellerimizi kaldırışımızda onlar için
Cenâb-ı Hak’tan ihlâs, samimiyet, sıhhat, afiyet ve muvaffakiyet dilemek de
vefanın gereğidir.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin hayatına baktığımızda da, o dönem
itibarıyla değişik beldelerde bulunan Nur talebeleri için çok dua ettiğine şahit
oluruz. Lâhikalardaki ifadelerinde de görüldüğü üzere sadece onlara değil,
çoluk çocuklarına, akrabalarına ve beldelerine de dua etmek suretiyle onlara
iman ve Kur’ân hizmetlerinde destek olmuştur.5 Ayrıca dualarının bereketine
inandığını ifade ederek, hem kendisi hem de diğer Nur talebeleri için onlardan
dua talep etmiştir. “Dualarınızın bereketiyle, inayet-i ilâhiye her günümü bir ay
kadar mesûdâne bir ömre çevirdi.”6 demiştir.

Yâd-ı Cemîl Oldular
Dünyanın dört bir tarafına hicret mülâhazasıyla açılan o arkadaşlarımız

tarihin ender olarak şahit olduğu bir enginlikte milletimiz adına inkişaf ve
açılımlara vesile olmuşlardır. Çünkü onlar yeryüzünde âdeta ayak basmadık bir
belde, gitmedik bir yer bırakmamışlardır. Bu açılımlarıyla onlar, tabiatı,
karakteri ve donanımı itibarıyla büyük olmaya açık ancak belli bir dönemde
çepeçevre kuşatıldığından dolayı bir darlığın mahkûmu hâline gelmiş
milletimizin önünde yeni ufuklar açmışlardır. Evet, bizim coğrafyamızın insanı,
içine kapandıktan yıllar hatta asırlar sonra bir kez daha gözünü açmış ve
çalıştığında Allah’ın izniyle dünyanın neresinde olursa olsun muvaffak
olabileceğine inanır olmuştur. Elbette bu gayret ve çalışmalara bu başarıları
lütfeden Cenâb-ı Hak’tır. Allah (celle celâluhu), küçük insanlara büyük
hizmetler gördürmek suretiyle Kendi büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Şayet
konumları bu olan arkadaşlarımız, niyet duruluğu ve kalb safvetini hep bu
şekilde muhafaza eder, her zaman Allah’ın (azze ve celle) büyüklüğü



karşısında kendi küçüklüklerinin farkında olurlarsa, öyle inanıyoruz ki, Cenâb-ı
Hak da büyüklüğünü göstermeye devam edecek, bizim insanımıza bir kez daha
yeryüzünde muvazene unsuru olma lütfunu bahşedecektir.

Evet, bir kere daha ifade etmek isterim ki, ben o muhacir arkadaşlarımızın
fedakârlıklarının ve ifa etmeye çalıştıkları hizmetin büyüklüğünü derince
hissedebildiğimi söyleyemem. Bunun için de o meseleyi engince hissedenler
mutlaka değişik platformlarda hislerini seslendirmelidirler kanaatindeyim.
Ortaya konan gayretleri âdeta kendileri yapmış gibi, o muhacirlerin fazilet ve
meziyetleriyle iftihar ederek, aynı zamanda imrendirici bir üslûpla
anlatmalıdırlar. Herkes dili ne kadar dönüyor, eli ne kadar kalem tutuyorsa
mutlaka en samimi hisleriyle o muhacir arkadaşlarımızı yâd etmeli ve
arkalarından dua etmek suretiyle onlara destek olmaya çalışmalıdırlar. Bu
bizim borcumuz, onların da hakkıdır; hakkıdır zira çağın hâdisesini
gerçekleştiren ve bu uğurda nice fedakârlıklara göğüs geren o kahramanlar
şimdiden birer yâd-ı cemil hâline gelmişlerdir. İsterseniz mevzuu, ışığa gönül
vermiş bu yiğitler için bir vefa borcu sayılabilecek şiir şeklindeki bir
manzumede yer alan şu mısralarla tamamlayalım:

Davamızın kara sevdâlıları,
Varınca bu dünyanın ötesine;
Bir “yâd-ı cemil” olacak adları,
Girecekler millî ruh bestesine...
Her biri bin gönülde yaşayacak,
Simalarında ebediyet rengi;
Hâtıraları asla solmayacak,
Öte taraftaki güllerin dengi…7

1 Tevbe sûresi, 9/71.
2 Buhârî, edeb 27; Müslim, birr 66.
3 Buhârî, salât 88; Müslim, birr 65.
4 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 1/151, 7/270; el-Hâkim, el-Müstedrek  4/356.
5 Bediüzzaman, Barla Lâhikası s.266, 300, 304; Kastamonu Lâhikası s.4, 5.
6 Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.4.
7 M. F. Gülen, Kırık Mızrap s.40 (Işığa Gönül Verenler).



Peygamberlerin Gönderiliş Gayesi ve
Ulûhiyet Hakikati

Soru: Peygamberlerin gönderilişinin en önemli hikmetlerinden birinin
Zât, sıfât ve esmâsı itibarıyla َوُھ َوـُھ  ُثْیَح  ْنـِم   bir ulûhiyet anlayışının
ortaya konması ve bu hakikatin ruhlara duyurulması olduğu ifade ediliyor.
Bu mücmel hususu açabilir misiniz?

Cevap: Enbiya-i izâmın (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm) bi’seti ile
alâkalı, geçmişten bugüne Kur’ân ve Sünnet kaynaklı değişik hikmetler,
mülâhaza ve mütalaalar ulema tarafından dile getirilmiş, o mülâhaza ve
mütalaalar kitaplara girmiş ve kayıt altına alınmıştır. Bu mülâhazalara
bakıldığında, “insanların mazeretlerini ellerinden alma” mevzuunun daha
ziyade öne çıktığı ve serdedilen mütalaaların daha ziyade bu husus üzerinde
temerküz ettiği görülür.

İmam Maturîdî Hazretleri’nin, insanın Yaratıcısını bulması adına tekvinî
emirlerin yeterli olacağı istikametindeki görüşü bir yönüyle mevzumuzla
alâkalıdır. Ancak esmâ-i ilâhiye ve sıfât-ı sübhaniyesiyle Zât-ı Ulûhiyet’i
tanıma apayrı bir husustur. Evet, azıcık im’ân-ı nazar edip, tekvinî emirler
üzerinde yoğunlaşan insan rahatlıkla tevhid hakikatine ulaşabilir. Meselâ
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), bi’setinden kısa zaman
önce vefat eden, dolayısıyla O’nu görme şerefine eremeyen ancak hunefânın
sertâc-ı ibtihacı olan Zeyd b. Amr, bir Yaratıcı’nın varlığına inanıyordu. Ancak
“O’nun adı ve sanı nedir, O’na nasıl ibadet edilir?” bunları bilemiyordu.1

Görüldüğü üzere insanlar tekvinî emirleri tetkik ve tefekkür neticesinde belli
bir seviyeye ulaşabilir. Fakat gerek tekvinî emirler gerekse akıl ve mantık
insanı ancak bir yere kadar götürebilir. Bundan öte yürüme ancak vahye
müstenittir. Dolayısıyla esmâ-i ilâhiye, sıfât-ı sübhaniye, şuûnat-ı rabbâniye,
itibârât-ı mukaddese ve Zât-ı Baht’ıyla Zât-ı Ulûhiyet’i tanıma mevzuu ancak
ve ancak gaybdan gelecek haberlere ve enbiya-i izâmın aydınlatıcı mesajına
bağlıdır.

Esmâ-i Hüsnâ’nın Bütününe Birden Nazar
Şimdi isterseniz bu mücerret hususu, esmâ-i hüsnâ mevzuuyla irtibatlı olarak

bir nebze açmaya çalışalım. Daha önce de değişik vesilelerle ifade edildiği
üzere Cenâb-ı Hakk’ın güzellerden güzel isimleri diye ifade edebileceğimiz
esmâ-i hüsnâ, ulûhiyet hakikatini “mahiyet-i nefsü’l-emriyesi”ne uygun bilme



adına sırlı birer anahtar gibidir. Hâlbuki insanın kendi aklıyla, sadece tekvinî
emirleri okumak suretiyle o esmâ-i sübhaniyeyi tanıyıp bilmesi mümkün
değildir. Evet, Cenâb-ı Hak, vahiyle bize esmâ-i hüsnâyı bildirip tanıtmasaydı,
bizler sırf ef’âl âlemine bakarak o isimlerin hakikatine kat’iyen ulaşamazdık.
Ayrıca ulûhiyet hakikatinin doğru okunup doğru anlaşılması adına esmâ-i
hüsnânın bütününün birden nazara alınması; alınıp esmâ-i hüsnânın iktiza
ettikleri ahkâmın tenâsübünü muhafaza edilmesi çok önemlidir. Hatırlarsanız
Üstad Hazretleri de, Yirmi Beşinci Söz’de Kur’ân’ın i’caz yönlerini anlatırken
bu mevzu üzerinde durmuş ve; “Kur’ân, bütün esmâ-i hüsnânın iktiza ettikleri
ahkâmları cem’etmiş, o ahkâmın tenâsübünü muhafaza etmiş. Hem rubûbiyet ve
ulûhiyetin şuûnâtını kemâl-i muvazene ile cem’etmiştir. İşte şu muhafaza ve
muvazene ve cem’, bir hâsiyettir. Kat’iyen beşerin eserinde mevcut değil ve
eâzım-ı insâniyenin netâic-i efkârında bulunmuyor.”2 diyerek bu hususa
dikkatleri çekmiştir.

O hâlde esmâsıyla malum, sıfatlarıyla muhat, künhü nâkabili idrak, mevcud u
meçhul o Zât hakkında bir şey söylenebilecekse, ancak bütün esmâ-i ilâhiyeyi
bir noktaya teksif ederek, hepsinin aydınlığında, bütününün ifade ve ifaza ettiği
mânâ ve mazmun çerçevesinde bir şey söylenebilir. Hani nasıl ki, esmâ-i
ilâhiye hakkında eser telif edenlerin çokları, müstakillen zikredildiklerinde Zât-
ı Ulûhiyet’in münezzeh, mukaddes ve mübecceliyetine münasip düşmeyen ve
edebe münâfi görünen esmâ ile zikredilmesini uygun görmemişlerdir. Meselâ;
“Kullarından dilediğini değişik hikmetlere binaen sıkıntı ve meşakkatlerle
derdest eden, bir yönüyle demir bir pençe içine alan, onun içinden gönül
ferahlığını alıveren” gibi mânâlara gelen “el-Kâbız” ismini müstakillen değil
de, “Kâbız u Bâsıt” diyerek peşi peşine beraber zikredilmesini tavsiye
etmişlerdir. Aksi takdirde Zât-ı Ulûhiyet hakkında nâkıs bir ifadede
bulunulmuş, O’na karşı saygısızlık irtikâp edilmiş olur, demişlerdir. Aynen
öyle de ulûhiyet hakikatinin doğru okunup doğru yorumlanmasında inhirafa
düşmemek için bütün isimlere mahrutî/bütüncül bir nazarla birden bakılması
gerekir.

Kimseye Bildirilmeyen Esmâ-i Sübhaniye
Kaldı ki Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) sıkıntı ve

problemlerle karşılaşıldığında, keder ve tasaya maruz kalındığında okunmasını
tavsiye ettiği bir duada esmâ-i ilâhiyenin bütününün bize bildirilmediğini haber
vermiştir. Hatırlayacağınız üzere o duada Resûl-i Ekrem Efendimiz şöyle
buyurmaktadır:



َِّيف ٍضاَم  َكِدَِیب ، يَِتیِصَان  َِكتََمأ ، ُنْباَو  َكِدْبَع  ُنْباَو  َكُدْبَع  ي  ـِـ ِّنإ َّمُّھلَلا 
َكَسَْفن ِ۪هب  َتْیَّمَس  ََكل  َوُھ  ٍمْسا  ِّلُِكب  َكَُلأْسَأ  َكُؤاَضَق ، َِّيف  ٌلْدَع  َكُمْكُح ،

ِفـي ِبـ۪ه  َتَْرثْأَت  ـْـ سا ِوَأ  َكِقْلَخ  ْنِم  اًدََحأ  ُهَتْمَّلَع  ْوَأ  َِكباَِتك  ِيف  ُهَتْلَزَْنأ  ْوَأ 
َءَالَجَو يِرَصَب  َروُنَو  يِبْلَق  َعِیبَر  َنٰأْرُقْلا  َلَعَْجت  َْنأ  َكَدْنِع  َـْيـِب  غْلا ِمْلِع 

.ِّهللِاب َِّالإ  َةَّوُق  َالَو  َلْوَح  َالَو  يِّمَغَو  يِّمَھ  َباَھَذَو  ِينْزُح 
“Allahım, ben Senin kulunum, kullarından bir erkekle bir kadının oğluyum,

perçemim Senin (kudret) elindedir. Hakkımdaki kararın yürürlükte ve yine
hakkımdaki takdirin âdilânedir. Senden, kendini isimlendirdiğin, Kitabında
indirdiğin, mahlûkatından birine öğrettiğin  veya gayb ilminde kendine tahsis
ettiğin (kimseye bildirmediğin) her ismin hürmetine, Kur’ân’ı kalbimin
baharı, gözümün nuru, hüzün, gam ve tasamın gidericisi kılmanı diliyorum.
Güç ve kuvvet ancak Allah’ın (elinde)dir.”3

Görüldüğü üzere Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi efdaluttahiyyât ve
ekmelütteslîmât) bu duasıyla bize, insanlar arasında sadece bazılarına
bildirilen isimler olduğu gibi, gayb ilminde Cenâb-ı Hakk’ın kendine tahsis
edip nezd-i ulûhiyetinde isti’sâr buyurduğu, hiç kimseye bildirmediği isimlerin
de olduğunu haber vermiştir. Hâlbuki bize bildirilmeyen o isimler de Zât-ı
Ulûhiyeti ifade etmektedir. Buradan şu hususa intikal etmek istiyorum: Genelde
halk arasında, esmâ-i hüsnâyla alâkalı, Ebû Hureyre Hazretleri’nin rivayet
ettiği doksan dokuz esmâ-i Hüsnâ bilinir. Fakat İslâm âlimlerinin çoğu, ilâhî
isimlerin bu rivayette zikredilenlere münhasır olmadığı kanaatindedir. Aksine
onlara göre, hem Kitab-ı Mübîn, hem de Sünnet-i Sahiha’da sarahaten ve
zımnen zikredilen daha bir hayli esmâ-i ilâhiyenin mevcudiyeti söz konusudur.
Buna bağlı olarak meselâ Muhyiddin İbn Arabî Hazretleri iki yüz isim
zikrederken, Cevşenü’l-Kebir’de de, mücerret/müfred ve mürekkep olarak bini
aşkın isim zikredilmektedir. Şimdi sarahaten ve zımnen, müfred ve mürekkep
olarak zikredilen bu bin bir esmâ-i ilâhiye bilinse dahi bu bilgi, Zât-ı Ulûhiyeti
tam ifade etmez; insana Zât-ı Baht’ı tam olarak doğru görme rasatını temin
etmez; etmez çünkü biraz önce de ifade edildiği gibi hususî bazı şahıslara
bildirilen isimler olduğu gibi, hiç kimseye bildirilmeyen esmâ-i ilâhiye de
vardır.

Hakikî Hakaik-i Eşya ve Esmâ-i Hüsnâ
Bir düşünün şu fizikî âlemler kaç milyon sene önce var edilmiştir. Bazı

natüralistler trilyon, belki katrilyon sene diyeceklerdir. Şimdi kentrilyon hatta



bin kentrilyon sene olsa dahi şu fizikî âlemler yine hâdis, yine hâdis, yine
hâdistir. Hazreti Allah (celle celâluhu) ise ezelîdir. Ezel ve Ebed Sultanı
Hazreti Vacibü’l-Vücud, Zât-ı Sübhanîsini Kendinde, ef’âl ve icraat-ı
sübhaniyesinde hep temâşâ ediyordu.

Hem Allah (celle celâluhu) her şeyi maddeden, atomdan, partikülden
yaratmamıştır. Bir hadis-i şerifte toprak, su, hava, ateş mürekkeplerinden evvel
arş-ı rahmetin bir “amâ” üzerinde olduğu beyan buyuruluyor.4 İşte keyfiyeti
bizce meçhul, arş-ı rahmet “amâ” üzerinde olduğu zamanda da Allah (celle
celâluhu) kendisi için Kendisini, azamet-i sübhaniyesini, kudret-i mutlakasını,
meşîet-i nâmütenâhîsini, ilm-i muhitini temâşâ ettiği aynalar vardı. Peki,
nedendi onlar? Partikülden miydi, iyondan mıydı, eterden miydi, eter altı
şeylerden miydi, bilemiyoruz. Madem hakikî hakaik-i eşya esmâ-i ilâhiyeden
ibarettir ve hakaik-i eşya bu fizikî âlemlerden ibaret değildir. Dolayısıyla o
aynalar her ne ise, onların bütününün hakikatleri de esmâ-i ilâhiyeden ibarettir.
Aynı hususu ahiret âlemi için de düşünebiliriz. Meselâ orada ölüm yok.
Hâlbuki görüyorsunuz atomlar dünyasında varlıklar doğuyor, büyüyor ve
ölüyorlar. Var olmakla beraber yıpranma da beraberinde geliyor. Öte tarafta
ise yıpranma, aşınma olmuyor. Demek ki orada kullanılan şey her ne ise –
isterseniz siz ona, madde altı, altının altı veya madde üstü, üstünün üstü deyin,
ne derseniz deyin– ahiret için kullanılan o eşya tamamen farklı. İşte Allah
(celle celâluhu), nezd-i ulûhiyetinde Kendine tahsis buyurduğu ve isti’sâr
sözcülüğüyle ifade edilen esmâ-i sübhaniyesiyle o âlemlerdeki eşyanın hakikati
sayılabilecek şeyleri yapmıştır/yapmaktadır.

Şimdi sizin hem şu fizikî âlemler, hem öncesi, hem sonrasıyla o bin bir
esmâ-i ilâhiye veya milyon-milyon… esmâ-i sübhaniyeyi bilmeniz ve
mahrutî/bütüncül bir nazarla onlara birden bakabilmeniz gerekir ki, ancak o
zaman, söyleyebilecekseniz Zât-ı Baht mevzuunda bir şey söyleyebilesiniz.
Yoksa, rica ederim, aksi bir iddia küstahlık, haddini aşmışlıktan başka bir şey
değildir.

Bütün bunlardan dolayı diyoruz ki, bu hakikatlerin insan aklıyla kavranması
mümkün değildir. O sebeple, eğer enbiya-i izâm o aydınlatıcı mesajlarıyla
gelmese, bize bu mevzuda ışık tutmasaydı hiç kimse aklı ile bunları bilemez ve
bu mevzuda iki adım ileriye gidemezdi. Siz elli defa tekvinî emirleri hallaç
etseniz, elli defa enfüsî tetkiklerde bulunsanız yine de bu hakikatlerin öşr-ü
mişarına (yüzde birine) ulaşamazdınız; ulaşamaz ve Allah’a ait esmâ ve sıfat-ı
sübhaniye ilgili türlü türlü kuruntulara girer ve farkına varmaksızın kendinizi
çeşit çeşit dalâlet ve sapıklıkların içinde bulurdunuz.

Bu noktada bir hususa daha dikkatinizi çekeyim. Geçmişten bugüne İslâm



uleması, o baş döndüren cehd ve gayretleriyle, enbiya-i izâmın esmâ ve sıfat
mevzuunda beyan buyurdukları hususları biraz daha açmış, meselenin vuzuhu
adına şerhler yapmış, o hususları bizim daha iyi anlayacağımız hâle getirmiş ve
netice itibarıyla Zât-ı Ulûhiyet hakkında yanlış telakkilere düşmekten bizi
sıyanet etmişlerdir. Rabbim sa’ylerini meşkûr eylesin. Fakat bildiğiniz üzere,
bütün bunlara rağmen, meselâ sıfatlar Zât’ın aynı mı gayrı mı diye münazara ve
münakaşalar söz konusu olmuştur. Malum olduğu üzere bu münazalarda, ilim,
hayat, sem’, basar, irade, kudret, kelâm, tekvin gibi sıfatların Zât’ın aynı olarak
kabul edildiğinde, bu sıfatların da tek tek kadim olmuş olacağı, dolayısıyla
taaddüd-ü kudemâ lazım geleceği, bunun ise Allah’ın tek olduğu hakikatine
aykırı olacağı ifade edilmiştir. Buna karşılık sıfatlar Zât’ın gayrı olarak
görüldüğünde ise, sıfat-ı sübhaniyenin Allah’ın dışında mülâhazaya alınmış
olacağı, bunun ise Allah’ı hâdis bir şeyle ittisaf mânâsına geleceği, dolayısıyla
bu durumun da kabul edilemeyeceği söylenmiştir.

İşte bu mülâhazalarla ortaya konan vartalara düşmemek için Ebu’l-Hasen el-
Eş’arî Hazretleri, “Sıfatlar Zât’ın ne aynı, ne de gayrıdır.”5 diyerek işin içinden
sıyrılmak istemiştir. Bu izahın kaçamak bir yanı olduğu söylenebilir, ancak
böyle bir ifadenin ulûhiyet hakikatine duyulan bir saygının neticesi olduğu
muhakkaktır. Görüldüğü gibi, bu meseleler beşer idrakini aşan mevzular
olduğundan, vahyin bize bildirdiğinin ötesinde kesin ve net bir şey söylememiz
mümkün değildir; söyleme cüretinde bulunanlar ise bir sürü çarpık anlayış ve
tenakuzun içine düşmüştür/düşmektedir.

Zinhâr Zât-ı Bârî’yi Tefekküre Kalkışmayın!
Bu noktada Efendiler Efendisi’nin (aleyhissalâtü vesselâm) şu ikaz ve

tavsiyesi bizim için çok önemlidir. O buyuruyor ki, “Tefekküre denk ibadet
yoktur; öyle ise gelin Cenâb-ı Hakk’ın nimet ve kudret eserlerini tefekkür
edin! Ama zinhar Zât-ı Bârî’yi tefekküre kalkışmayın; zira O, insan
düşüncesini aşan bir mevzudur.”6 Evet, Cenâb-ı Hakk’ın asarını tefekkürde
derinleştikçe derinleşelim ama Zât-ı Bârî’yi tefekküre kalkışmayalım. Çünkü
Zât’ı tefekkürde değişik mülâhazalara girme söz konusu olabilir. Halâ-melâ,
ezel-ebed mülâhazaları kafamızı karıştırabilir. Görüyoruz ki, Zât’ı mülâhazaya
alan insanlar –elfü elfi neûzü billâh– türlü türlü sapıklıklara sürüklenmiş,
meselâ bazıları, kozmik enerji, yoğunlaşmış enerji deme gibi haltlara
girmişlerdir. Günümüzde din şeklindeki bazı organizasyonlarda bu türlü
beyanlara şahit olabilirsiniz. Meselâ meditasyon gibi faaliyetlerle varılmak
istenen hedef, güya kuyruk sokumundaki kozmik enerjiyi geliştirmek suretiyle,
kâinatta hükmeden kozmik enerjiyle bütünleşmeyi sağlama gibi hezeyanlardır.



Hatta Müslümanların içinde neş’et eden insanlarda bile bu türlü hezeyanları
telaffuz edenler olmuştur. İsim tasrih ederek hem meseleyi daraltıp, hem de
gıybete girmeyelim. Zira bir mü’min olarak gıybetin o kadarından bile
kaçınmamız gerekir. Burada asıl üzerinde durulması gereken husus, insanın
kendi güç, imkân ve sınırlarını bilmesidir. İşte yukarıda zikrettiğimiz hadis-i
şerifle Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bizleri Zât hakkında
düşünmekten nehyetmek suretiyle düşenebileceğimiz sahanın sınırlarını
belirlemiş ve sırat-ı müstakîmden sapmamamız adına önümüze bariyerler
koymuştur. Demek ki, beşerî imkân ve iktidarlarımızın sınırına gelince
haddimizi aşmayacak, o noktada ِّهللاـِب َِّالإ  َة  َّوُق َالَو  َلْوَح  diyerek Cenâb-ı َـال 
Hakk’a sığınıp O’nun asarını tefekküre dalacağız. Recaizade Ekrem’in dediği
gibi, kâinat muhteşem bir kitaptır, hangi harfi yoklasan altından hep Allah’a
iman çıkar. Bu açıdan okuyup değerlendirmemiz mümkün olan, yorum ve
analize açık bulunan sahalarda dolaşacak; terkip, tahlil, sentez ve analizlerimizi
aşan mevzulara ise asla girmeyeceğiz/girmememiz gerekir.
1 Buhârî, menâkıb 24; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 5/54.
2 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.477 (Yirmi Beşinci Söz, Üçüncü Şu’le, Üçüncü Ziya).
3 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/391; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 1/223.
4 Tirmizî, tefsîru sûre (11) 1; İbn Mâce, mukaddime 13; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/11-12.
5 el-Eş’arî, Makâlâtü’l-İslâmiyyîn s.546.
6 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/250; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/136.



Bizi Bu Belde Halkına Sevdir Allahım!
Soru: Dua Mecmuası’nda da yer aldığı üzere Resûl-i Ekrem Efendimiz

(sallallâhu aleyhi ve sellem) teşrif edeceği bir beldeyi gördüğü zaman,
“Allahım, bizi bu belde halkına, bu beldenin salihlerini de bize sevdir.”1

diyerek dua ediyor. Dünyanın dört bir tarafına açılan  hizmet sevdalıları için
Efendimiz’in fem-i güherinden sâdır olmuş bu dua neler ifade eder? Lütfeder
misiniz?

Cevap: Malum olduğu üzere dua ile alâkalı yapılan taksimatlardan biri de
onun fiilî ve kavlî olarak ikiye ayrılmasıdır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin
verdiği örnekle anlatacak olursak, bir çiftçinin toprağı işlemesi fiilî bir duadır
ki, bununla hazine-i rahmetin kapısı olan toprağı saban ile çalmış olur. Cenâb-ı
Hakk’ın hususî bir atiyyesi olmadıkça, toprağa tohum atmadan o tarladan bir
ürün almanın mümkün olmadığı açıktır. Dolayısıyla esbap adına ne gerekiyorsa
mutlaka ortaya konulmalıdır. Fiilî duaya riayet etmek sebepler dünyası içinde
yaşayan biz insanoğlu için kaçınılmazdır. Dolayısıyla fiilî dua esbabı nazar-ı
itibara almak ve o sebeplerin gerektirdiği şekilde davranmakla olur. Ayrıca
Cenâb-ı Allah sebepleri izzet ve azametine perde yapmıştır. Bizim de o
perdeye saygılı olmamız iktiza eder. Onları görmezlikten gelmek bu açıdan
Allah’a karşı bir saygısızlıktır. Diğer bir açıdan da, esbaba riayet etmeme bizi,
insan iradesini reddeden Cebrîlik düşüncesi içine sürükler ki, bu da akide ve
inanç açısından çok tehlikelidir. Evet, irade ve şuur sahibi insanoğluna düşen,
sebepleri görmek ve onlarla uyum içinde yaşamaya çalışmaktır. Bir bütün
olarak ekosisteme bakıldığında apaçık bir nizam ve intizam görülmektedir.
Demek ki, her varlık Allah’ın meşîet ve iradesiyle o sisteme uymaktadır.
Bununla beraber ekosistemin irade ve şuur sahibi müstesna bir parçası olan
insanoğlu, zaman zaman bilgisizce davranıp Hakk’ın muradına muhalif işlerin
içine girebilmekte ve böylece o mükemmel sisteme zarar verebilmektedir.
Tabiî, kendisi de o sistemin bir parçası olduğundan dolayı zarar eninde
sonunda dönüp insan hayatını negatif şekilde etkiler hâle gelmektedir.

Kavlî duaya gelince o da, toprağı işledikten sonra, ürün alabilme dileğiyle
elleri açıp Cenâb-ı Hakk’a yalvarmak gibidir. Bu mânâda dua sebepler üstü,
Hazreti Müsebbibü’l-Esbâb’a teveccühün unvanıdır. Zira, O Kudreti Sonsuz,
sebeplere bağlı olarak verebileceği gibi, dilerse hârikulâdeden hususî bir
atiyye olarak sebeplere bağlı olmadan da lütufta bulunabilir. Ne var ki, ne
Peygamberimiz ne de diğer enbiya-i izam (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm)
plan ve projelerini bu kabîl hârikulâdeliklere bina etmemişlerdir.



Sevginin Aksettiği Mücellâ Ayna
Sizin sorduğunuz soruda da Efendimiz’in böyle kavlî bir duası yer

almaktadır. Evet, İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir
beldeyi teşrif buyurduğu esnada; اَھاـَبَو ْنِم  ا  َنْذـِعَأَو اَھاَیَح  ا  َنْقُزْرا َّمُّھلَلا 

اَھي اََنل ِف ْكِراـَب  َّمُّھلل  َا اَنَْیِلإ ، اـَھِلْھ  َأ يِحِلاـَص  ّبَحَو  ْبـِ ا  َِهلَْھأ ىِٰلإ  اـَنْب  ِّبَحَو
“Allahım, bu beldenin bolluğuyla bizi rızıklandır. Veba gibi  hastalıklarından
bizi koru. Bizi bu beldenin halkına, bu beldenin salihlerini de bize sevdir.
Allahım, burayı bizim için bereketli eyle.”2 şeklinde dua ediyordu.

Efendiler Efendisi (aleyhissalâtü vesselâm) insanların gönüllerini
kazanabilmek, oralara sevgi tohumları ekebilmek için hem gerekli sebeplere
müracaat etmiş, meselâ onlarla hep diyalog hâlinde bulunmuş, münasebetlerin
kesilme noktasına gelmemesi için perdeyi yırtmamış, hem de kavlî dualarıyla,
muhataplarının gönüllerinde sevgi yaratması için Cenâb-ı Hakk’a el açıp
yalvarmıştır. Allah da o en sevdiği kulunu hiçbir zaman huzurundan boş
çevirmemiş, hususî atiyyeleriyle sevindirmiş, göklerde ve yerde O’nun için
sevgi vaz’etmiştir. Hatta bir mânâda sevgi, varlığın çehresine Muhammed
(aleyhissalâtü vesselâm) aynasından yansımıştır. Evet, Allah Resûlü’nün hayat-
ı seniyyelerine bakıldığında, fem-i güher-i nebevîden dökülen bu duanın
dergâh-ı ilâhîde kabul edildiğine şahit olursunuz. Meselâ, Mekke-i
Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye hicret buyurduklarında Medine halkı,
O Habîb-i Kibriya’yı çok sevmiştir. İçten içe bütün bütün dejenere olmuş bir
kısım münafıklar ve İslâm düşmanlığıyla gözü dönmüş bazı kâfirler istisna
edilecek olursa, Medine’de Resûlullah’a gösterilen sevginin büyüklüğü
ortadadır. Evs ve Hazreç kabileleri de dâhil olmak üzere Medine halkı
Efendimiz’in orayı teşriflerinden çok kısa bir zaman sonra O’nun etrafında
âdeta pervane gibi dönmeye başlamışlardır. Aslında O Nebiler Serveri her
nereye şeref-kudüm buyurmuşsa orada hüsnükabul görmüştür. Aynı şekilde
Efendimiz de Medine’yi çok sevmiştir. Konuya, ümmetine emanet etmiş olduğu
nurlu mesaj perspektifinden bakılacak olursa, Altın Çağ’dan bugüne hüsnükabul
görmeye devam ettiği apaçık ortadadır. Evet, siz de kalblerinize, kalblerinizde
İnsanlığın İftihar Tablosu’nun o müstesna yerine baktığınızda, O’nun, tarihte
başka hiç kimseye nasip olmayan nasıl emsalsiz bir sevgi çağlayanına mazhar
olduğunu anlarsınız. İçinizdeki O’nu her şeye tercih etme mülâhazası, sizdeki
O’na karşı alâkanın en büyük emaresidir. Siz böyle olursanız, O da öbür
âlemde, ruhunun ufkunda size karşı ciddi bir sevgi ve alâka duyar. Zaten O’nun
gönlünde size karşı sevgi yoksa, sizde de O’na karşı sevgi olmaz/olamaz. Zira
sevginin bir mânâda kaynağı O’dur. Allah’tan gelen sevgi O mücellâ aynaya



akseder ve sonra ümmetine tevzi edilir, dağıtılır. Dolayısıyla sevginiz
ölçüsünde O’nun nezdinde seviliyor olduğunuz mülâhaza, ümit ve recâsını
taşıyabilirsiniz.

Kâinatın İftihar Tablosu şereflendirdiği beldelerde böyle hüsnükabul
gördüğü gibi, O’nun has temsilcileri de, derecesine göre gittikleri yerlerde hep
sevgi, saygı ve kabul görmüşlerdir. Meselâ irşad niyetiyle Yemen’e giden
Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) etrafında çok kısa bir zaman diliminde
binlerce insan toplanarak halkalar oluşturmuşlardır.3 Onlar Hazreti Ali’yi
sevmiş, Hazreti Ali de onları sevmiştir. Zaten Hazreti Ali (radıyallâhu anh)
sadece harp meydanlarının kahramanı değil, aynı zamanda mânâ âleminin de bir
sultanıdır. Böyle zülcenaheyn olması yönüyle de o, Peygamber Efendimiz’in
(aleyhi ekmelüttehiyyât ve etemmütteslimât) en hakikî vârislerinden birisidir.
Ona duyulan sevginin neticesindedir ki, Abdullah İbn Cerîr el-Becelî
(radıyallâhu anh) gibi çok kıymetli Müslümanlar samimi olarak İslâm’a
bağlanmışlardır.4

Sevgiyle Gidilen Yerlerde Kalıcı Olunabilir
Diyalog adına, inancınızdan kaynaklanan güzellikleri gittiğiniz yerlerdeki

insanların sinelerine boşaltma hesabına hadis-i şerifte zikredilen sevginin ne
kadar ehemmiyetli olduğu âşikardır. İslâm tarihine bakıldığında
Müslümanların, gönülleri kazanmak niyetiyle gittikleri yerlerde kalıcı
olabildiklerini görürüz. Meselâ, Asya, Balkanlar, Küçük Asya dediğimiz
Anadolu, Afrika’nın bazı yerleri hep böyledir. Müslümanlar gittikleri bu
beldelerin ahalisini sevmiş, onlar da Müslümanlara karşı hep muhabbetle
yaklaşmış ve zamanla İslâm’ın güzellikleri içerisinde eriyip gitmişlerdir. Yine
bunu da Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm) genel tavrının bir neticesi
olarak görmek gerekir. Yani siyeri, felsefesiyle iyi anlayan sonraki
Müslümanlar gerçek fethin ancak gönüllerin fethiyle olabileceğini kavramış ve
hareketlerini bu mülâhaza üzerine bina etmişlerdir.

Bugün de arkadaşlarımız, tarihte eşine ender rastlanacak bir şekilde
dünyanın birbirinden çok farklı beldelerine hicret etmekte, gidiş maksatlarına
muvafık olarak da o beldelerde pek çok kesimden değişik insanlarla muhatap
olmaktadırlar. Yukarıda da arz edilmeye çalışıldığı gibi önce fiilî duayı yerine
getirmek gerekecektir. Bu da o yörelerdeki farklı kültür ortamlarını, değişik
hissiyatları hesaba katarak hazırlıklı gitmek suretiyle olur. Nelere, ne kadar
değer atfettiklerini bilmeden ve –en azından başlangıçta– ona göre bir duruş
sergilemeden o beldelerin halkıyla diyalog kurmanız imkânsız sayılır. Gerçi



umumi mânâda insana insan olmasından dolayı gösterilmesi gereken saygıyı
ortaya koyduğunuzda hemen her yerde gönüllerden vize alabilir, hemen her yere
adım atabilirsiniz. Ne var ki, adım attığınız yerde kalıcı olmayı istiyorsanız, o
insanları iyi tanımak ve ona göre iyi bir duruş sergilemek mecburiyetindesiniz.

Zâhirî esbap açısından yapılması gerekli olan da budur. Bununla beraber,
bizim doğru hareket etmek, yanlış yapmamak, gittiğimiz beldenin halkını
sevmek ve onlar tarafından sevilmek için Cenâb-ı Hakk’a el açıp yalvarmamız
da bu hususta duanın kavlî olanıdır. Biz de Resûl-i Ekrem Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) yaptıkları duayı tekrarlar ve “Allahım, o belde
halkının salihlerini bize, bizi de onlara sevdir.” deriz.5

Allahım! Hakkımızda “Vüdd” Vaz’ et
Bununla beraber her gün belki defalarca, َةَمِلَكَو ِّهللا  َةَم  ِلَك ِلْـعَأ  َّمُّھلَلا 
ِّلُك ِيف  َكِداَبِع  َروُدـُصَو  َان  َروُدُص ْحَرْـشاَو  َِملاَع ، ْلا ِءاـَحَْنأ  ِّلـُك  ِيف  ِّقَح  ْلا
ِةَم ْدِخ ىِٰلإَو  ِنٰأْرُقْلا  َو ِناَسْحِْإلاَو  ِمَـالْس  ِْإلاَو ِناــَميِْإلا  َىِلإ  ِم  َلاَعْلا ِءاَحَْنأ 
ِيف َكِداـَبِع  َنَْیب  َّد  ُوْلا اـََنل  ْعَضَو  ِنْأ ، َّشلا اَذٰـھ  ِيف  اَنْمِد  ْخَتْساَو ِناَميِْإلا ،

ِضْرَْألاَو ِءاَمَّسلا  . “Allahım! Nâm-ı Celîlini dünyanın her yerinde bir kez
daha i’lâ buyur. Bizim ve dünyanın her köşesindeki bütün kullarının
kalblerini imana, İslâm’a, Kur’ân’a ve iman hizmetine aç ve bizi bu vazifede
istihdam buyur. Gökte ve yerdeki  kulların arasında bizim için sevgi ve
hüsnükabul vaz’ et!” diye dua ederiz.

Bu aynı zamanda Cenâb-ı Hakk’ın, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’da salih
kullarına vermiş olduğu bir müjdedir: “İman edip salih ameller işleyenler için
Rahman, sevgi ve hüsnükabul vaz’ eder.” 6 Yani onları başkalarına da sevdirir
ve kabul ettirir; hem kendi indinde, hem de mahlûklar nezdinde onları sevimli
kılar. Bu sevgi ve hüsnükabul Cenâb-ı Hakk’ın Vedûd isminin bir tecellîsi
olmaktadır. Hatırlanacağı üzere bir hadis-i şerifte de, “Allah bir kulunu
sevince Cebrail’e, ‘Ben falan kulumu sevdim, sen de sev!’ ferman  buyurur.
Bunun üzerine Cebrail (aleyhisselâm) da onu sever ve diğer meleklere,
‘Allah, falan kulunu sevmiştir, siz de seviniz!’ diye nida  eder. Göklerdekiler
sevince yeryüzünde o kul için bir vüdd/sevgi vaz’edilmiş olur.”7 Hakkında
hüsnükabul vaz’ edilen, bir şahıs olabileceği gibi, şahıslar ya da bir heyet, bir
topluluk da olabilir. Tabiî bu, âyette de ifade edildiği üzere salih amel
işlemeye, salaha kilitlenmeye ve Allah’ın rızasından başka bir şey
gözetmemeye bağlıdır. Bu ufkun kahramanları için Hakk’ın vaadi tahakkuk eder
ve haklarında sevgi vaz’ edilir. Bir kere de vaz’ edildi mi, Allah’ın izniyle
onlara açılmadık hiçbir kapı kalmaz. –Yeter ki, ahde vefada bir kusur



gösterilmesin– Bu perspektiften hizmet-i imaniye ve Kur’âniye’deki
arkadaşlarınızın baştan bu yana dünyanın değişik yerlerine gittiklerinde
karşılaştıkları hüsnükabul ve sevgi de bu hakikatin apaçık bir delili sayılır.
1 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 5/88.
2 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 5/88; en-Nevevî, el-Ezkâr s.178.
3 Bkz.: et-Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-mülûk  2/197; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 2/369.
4 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/240.
5 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 5/88; en-Nevevî, el-Ezkâr s.178.
6 Meryem sûresi, 19/96.
7 Buhârî, bed’ü’l-halk  6, edeb 41, tevhid 33; Müslim, birr 157.



Mârifet – Muhabbet ve Medyuniyet
Soru: İman esasları vasıtasıyla mazhar olduğumuz lütuf ve güzellikler

karşısında medyuniyet duyguları içinde olmamız gerektiğini aklen kabul
ediyoruz. Fakat bu medyuniyeti bütün derinliğiyle gönlümüzde duyduğumuzu
ve bu konuda gerekenleri yaptığımızı söyleyemeyiz. İmanla gelen lütuf ve
güzellikler karşısında medyuniyet hisleriyle dopdolu olma ve elden
geldiğince buna mukabelede bulunma adına neler yapılabilir?

Cevap: İnsan, doğruyu doğruluğuyla, güzeli güzelliğiyle, faziletmeâb bir zatı
da faziletleriyle tanıyıp bildiği ölçüde sever. Evet, sevgi bilmeye bağlıdır.
Muhabbet, mârifetin bağrında boy atar, gelişir; gelişir ve mârifetin artması
ölçüsünde muhabbet de derinleşir, kök salar ve zamanla önü alınamaz bir aşk u
iştiyaka dönüşür. Medyuniyet hissi de, mârifete bağlı böyle bir muhabbet ve
hayranlığın tabiî neticesidir. Fazilet ve güzellikleri tanıyıp bildikçe onlara
karşı aşk u iştiyak duygularıyla yanıp tutuşan insan, onlardan istifade ve istifaza
yollarına başvuracak ve neticede istifade ve istifaza ettiği ölçüde de
minnettarlık hisleriyle dolup taşacaktır.

İcmalî Bilgiden Hakka’l-Yakîn Ufkuna
Meselâ, Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz’e karşı medyuniyet hisleriyle

dopdolu hâle gelebilmek için de ilk önce O’nun hakkında icmalî de olsa bir
bilgiye sahip olmamız gerekir. Bu icmalî bilgiyle Efendiler Efendisi’ne (aleyhi
ekmelüttehâyâ) inanan bir insan, elbette ki o ilk bilgiyle yetinmemeli ve Fazilet
Güneşi O Zât’ı kendine has hususiyet ve derinlikleriyle tanıyıp öğrenmeye
çalışmalıdır. Tabir-i diğerle, icmalî bilgisini detaylandırıp tafsile çevirmeli,
bir mânâda ilme’l-yakîn mertebesine adım atmalıdır. Daha sonra bunu da
yetersiz bularak ayne’l-yakîn mertebesine sıçramalıdır. Hatta kalbî ve ruhî
hayat ufkuna yönelip o yörüngede hayatını sürdürmek suretiyle gözünü hakka’l-
yakîn ufkuna dikmeli ve meseleleri bir müntehî olarak doğrudan doğruya kendi
içinde ihsas ve ihtisaslarıyla duyup hissetmeye çalışmalıdır. Yoksa bu konuda
yeterli malumata sahip olmayan, o malumatı tafsil edip derinleştirmeyen, bu
mevzuda ciddi bir rehabilitasyondan geçmeyen ve meselelere hep üstünkörü
bakan birinin Kâinatın İftihar Tablosu’nu (sallallâhu aleyhi ve sellem) gerçek
derinliğiyle sevmesi, sevip O’na karşı medyuniyet hisleriyle dopdolu hâle
gelmesi mümkün değildir.

Sakın yanlış anlaşılmasın, bu durum “o insan kurtulamaz” demek değildir.
İmanın bir rüknü olan, ِّهللا ُلوُسَر  ٌدَّمَح  ُّهللا مُ َِّالإ  َهِٰلإ  sözünü söyleyen ve َال 



diliyle söylediği bu sözü kalben tasdik eden bir insan Allah’ın izniyle elbette ki
kurtulur.1 Buna kimsenin bir itirazı olamaz. Fakat kurtulma başka bir mesele, o
Zât’a karşı medyuniyet hisleri içinde mukabelede bulunma, o işin hakkını
vermeye çalışma tamamen başka bir meseledir. Bu mevzuda yapılması gereken,
böyle büyük bir hak karşısında iradenin hakkını vermek, vazife şuuruyla hareket
etmek ve eşi menendi olmayan o müstesna Zât’a, kendi kâmet-i kıymetine göre
teveccühte bulunmaktır.

Her Sabah Bir Kere Daha Vira Bismillâh
Aslında aynı durumu Allah’a iman mevzuu hakkında da düşünebiliriz. Evet,

nazarî planda O’na inandığını söyleyen ve kalben, aksine ihtimal vermeyecek
şekilde O’na iman eden herkes kurtulur. Fakat böyle bir imanla kurtulmak
başka, Zât-ı Ulûhiyet’i –tabir caizse– mahiyet-i nefsü’l-emriyesiyle bilmek
tamamen başka bir meseledir. Muhyiddin İbn Arabî Hazretleri’nin “Allah’ı
bilmek O’nun Zât’ını bilmekten farklıdır.”2 yaklaşımı da, bu hususa işaret
ediyor gibidir. Nasıl ki, fetret döneminde yaşayan hunefâdan bir insan, kendi
aklıyla bir Yaratıcı’nın var olduğu bilgisine ulaşabilir. Çünkü “bir köy
muhtarsız, bir iğne ustasız, bir harf kâtipsiz olmadığına göre, ahenk içinde
işleyen bu koskoca kâinat nasıl sahipsiz, maliksiz ve nazımsız olabilir?” der,
kâinatta hâkim olan nizamdan yola çıkarak bu nizamın nazımsız olamayacağını
düşünür ve neticede nazarî planda, kendi aklıyla bir Yaratıcı’nın varlığı ve
birliğine hükmeder/hükmedebilir. Ancak bu bilme, mahrutî bir nazarla bütün
esmâ-i kudsiye-i ilâhiyenin ortaya koyduğu hakikat çerçevesinde Cenâb-ı
Hakk’ın Zât’ını bilme demek değildir.

Kaldı ki, böyle engin bir bilgiye nazarî planda sahip olunsa bile, o bilginin
mârifete dönüşmesi, başka bir ifadeyle nazarî bilginin vicdanla hissedilir,
duyulur, bilinir hâle gelmesi apayrı bir husustur. Bu semere ancak amel
neticesinde elde edilebilecek bir ufuktur. Evet, insan ancak amel neticesinde,
vicdanında duya duya Cenâb-ı Hakk’ı (celle celâluhu) bilebilir. Üstad
Hazretleri bir mânâda böyle bir bilme için, “hads” tabirini kullanmıştır3 ki,
hads, bir yönüyle esbabı olmadan derinlemesine bir ihsas ve ihtisas neticesinde
insan vicdanında bir mârifet peteği oluşturur. Aynı zamanda o, iz’an
mertebesinde aksine ihtimal vermeyecek şekilde bir imanı netice verir. Cenâb-ı
Hak bütün bu hususları ekstra bir lütufla bazı kimselere ihsan edebilir. Ancak
âdet-i ilâhî öyle cereyan etmediğinden bu durumu bir istisna kabul etmek ve
istisnaların kaideyi bozmayacağı esasından hareketle de onu ayrı bir kategoride
değerlendirmek icap eder. Bu açıdan biz bir kez daha ifade edelim ki, iman
hakikatleri nazarî bilgiyle değil ancak amelle, bilinenleri hayata hayat kılmakla,



tabiatın bir derinliği hâline getirip benliğe mâl etmek suretiyle gerçek mânâda
ortaya çıkacaktır.

Bu sebeple, iman için başta icmalî bir bilgi yeterli olsa da, mü’min hiçbir
zaman bununla yetinmemelidir. O, her sabah, doğan güneşle birlikte bir kere
daha “vira bismillâh” deyip yeniden âyât-ı Kur’âniye ve ehâdis-i nebeviyeye
dalmalı, âyât-ı tekviniyeyi hallaç etmeli ve bu istikamette yeni araştırma, yeni
tahkik ve yeni tetkiklerle bir binayı restore ediyor gibi imanını bir kere daha
gözden geçirmelidir. Dünkü, evvelki günkü bilgiler bunun için yeterli değildir.
Çünkü siz bugün bir baştan bir başa kâinat kitabını hallaç etseniz ve bu ameliye
neticesinde hâsıl olan cilt cilt ansiklopediler ölçüsündeki bilgileri kafanıza
yerleştirseniz dahi, yarın O Zât-ı Ecell ü A’lâ’yı hüşyâr bir gönülle terütaze
yeniden duyup hissedebilme adına yine o bilgilere muhtaç olduğunuzu
göreceksiniz. Evet, Cenâb-ı Hakk’ı her gün bir kere daha terütaze duyma adına
Hazreti Üstad’ın, Âyetü’l-Kübra’da takip ettiği yol gibi sürekli bir “hel min
mezîd/daha yok mu” kahramanı olarak imanda yeni bir donanım, yeni bir diriliş
ve belki de yeni bir inşaya gitmeli ve demelisiniz ki; “Şu an duyup
hissettiklerime bakınca, sanki ben dün inanmamış gibiyim. İnanılması gerekli
olan seviyede bir iman ancak bugün bana nasip oldu.” Fakat bir sonraki gün,
bir kere daha imana dair bir kısım hususları elekten geçirip, analiz ettikten
sonra, bu sefer de; “Dün de ben haybetteymişim, asıl bu gün Cenâb-ı Hak bana
daha farklı olarak Zât’ını duyurdu.” demelisiniz. Hatta doğrudan doğruya
enbiya-i izâmın (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâm) meclisine girseniz ve o ulvî
heyetin insibağı neticesinde başınızı kaldırdığınızda Cenâb-ı Hakk’ın arşını
temâşâ ufkuna erseniz, yine de dûnhimmet olmamalı, o noktada dahi çıtayı
birkaç metre yükseltip “Yok mu daha ötesi?” demelisiniz.

Mevcutla İktifa ve Şeytanın Çelmesi
Maksadımı ifade adına müsaadenizle bir misal daha arz edeyim. Bildiğiniz

üzere, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat inancına göre dünya Cenâb-ı Hakk’ı görmek
için müsait bir temâşâgah, bir mirsat olmadığından, Allah (celle celâluhu)
burada görülemez. Gördüm diyenlerin gördükleri esasında mir’at-ı ruhlarına
göre bir tecellîdir. Bununla birlikte muhalfarz bir insan bu mazhariyete erse,
yine de himmet o kadar âlî olmalı ki, “Dahası yok mu bunun?” demelidir.
Dahası ne olabilir? Meselâ, Cenâb-ı Hakk’ın cemali bâ kemâlini müşâhede
mazhariyetine eren bir insan; “Acaba esmâ-i ilâhiye ve sıfat-ı sübhaniyeyle
ifade edilen O Zât’ın cemali bâ kemâlini, ihata ve idrak ölçüsünde, mahiyet-i
nefsü’l-emriyesine uygun görebilmek mümkün mü?” demelidir. Gerçi bildiğiniz



gibi Kur’ân-ı Kerim: َراَص ْبَْألا ُكِرْدـُي  َوُھَو  ُراَصْبَْألا  ُهُكِرْدُت  O’nu gözler“ َال 
ihata edemez; O ise basar ve basiretiyle bütün gözleri ihata eder.” 4

buyurmak suretiyle bu mevzuda bizim önümüze bir bariyer koymuş ve ötesine
geçemeyeceğimizi bildirmiştir. Çünkü insan muhattır ve muhat, muhat olduğu
aynı anda muhit olamaz. Muhit olan, kuşatan O’dur. Kuşatan kuşattığı hâlde
kuşatılamaz. Fakat fakir, himmeti âli tutmanın ehemmiyetini anlatabilme adına,
muhalfarz deyip böyle bir misalle konuya dikkatlerinizi çekmek istedim.

Mevzuumuz itibarıyla asıl üzerinde durulması gereken husus ise, insanın
bildiğiyle iktifa etmemesidir. Çünkü mevcutla iktifa etme dûnhimmetliktir. İlk
mektepte duyduğu bilgilerle yetinen, bu mevzuda derinleşme azmi olmayan,
derinliklerde yer alan zenginliklerin peşine düşmeyen bir insan, himmetine
zincir ve pranga vurmuş demektir. O, hep olduğu yerde kalakalır. Olduğu yerde
kalan insan da kurumaya, dökülmeye ve karbonlaşmaya müstahaktır. Böyle bir
insan –hafizanallah– er geç devrilip gidebilir. Bugün olmazsa yarın, can
hulkuma gelip, el el ile, ayak ayak ile elveda, el-firak ettiği zaman –Rabbim
muhafaza buyursun– şeytanın bir çelmesiyle yıkılıp gidebilir.

Böyle ebedî bir helaketten kurtulmanın yolu ise, yukarıda da ifadeye
çalıştığımız gibi, sürekli bilgisini derinleştirme peşinde olmak, onu tabiatına
mâl olmuş bir muhassala hâline getirip irfan ve mârifete ulaşmaktan geçer.
Çünkü bildiklerini benliğine mâl etmiş bir insana, şeytan, elli türlü oyunuyla
gelse, felsefecilerin yaptıkları gibi diyalektiklerle onun kafasını karıştırmaya
çalışsa, yine de o insan, irfan ve mârifet ufku sayesinde, fesat adına çırpınıp
duran o şeytana bıyık altından güler ve –kusura bakmazsanız avam lisanıyla
ifade edeceğim– “Sen onu benim külahıma anlat!” der, yoluna devam eder.
Evet, böyle bir konumu ihraz etmiş bir insana ârız olan vesvese ve şüpheler,
Allah’ın izni ve inayetiyle ya alttan vurur geçer, ya üstten vurur geçer ama asla
onun mahzen-i imanına girip oraya dokunamaz.

Medyundur O Ma’sum’a Bütün Bir Beşeriyet
İşte her gün hilkat âlemindeki binlerce ilâhî tecellîyi okuyup mârifet peteğini

örgüleyen ve sürekli müşâhede ettiği o tecellîler karşısında Allah sevgisiyle
yanıp tutuşan bir insan icabında uykusunu terk eder, rahatı-rehaveti elinin
tersiyle iter ve O’nun rızasına ermek için her türlü sıkıntı ve meşakkate göğüs
gerer. Evet, böyle birisi için, Hakk’ın hoşnutluğunu kazanabilme yolunda
katlandığı her türlü meşakkat, dert ve cefa, artık onun için bir zevk ve sefadır.
Dolayısıyla böyle bir insan, engin kerem ve sonsuz merhametiyle, bin bir esmâ
ve sıfâtıyla O Zât-ı Ecell ü A’lâ’yı kendisine tanıttırdığından dolayı Rehber-i



Ekmel ve Muktedâ-i Küll Efendimiz’e (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) karşı
da derin bir sevgi ve medyuniyet duyguları içinde bulunur.

Çünkü O olmasaydı, hiçbir zaman kâinat kitabını doğru okuyamaz ve Zât-ı
Ulûhiyet’i bilemezdik. esmâ-i ilâhiyeyi, sıfât-ı sübhaniyeyi akılla nasıl
bilebilirdik ki! Zât-ı Baht mevzuunda akıl bize ne söyleyebilirdi ki! Bu
konularda aklın söyleyeceği her söz bir yönüyle siliktir ve hatta denebilir ki,
nesepsiz sözlerdir. O tür sözlerden Hazreti Mesih, Hazreti Ali veya Eimme-i
İsnâ Aşere’nin –hâşâ– ulûhiyeti gibi dalâletler; hulul ve ittihadı gibi sapıklıklar
çıkmıştır ki bütün bunlar aklın inhiraflarıdır. Hâlbuki fetanet-i azam sahibi
Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi ekmelüttehâyâ), vahiy ile müeyyed
bulunduğundan bizim elimize aklın rehberliğinde ulaşmamız mümkün olmayan
sırlı anahtarlar vermiş; vermiş ve kaos ve zulmet içinde bulunan eşya ve
hâdiselerin dili çözülmüş; varlık, okunaklı, muhtevalı, muhteşem bir kitaba
dönüşmüş; zulüm, anarşi ve karanlıklar içinde bocalayıp duran insanlık da
kurtuluşa ermiş ve insanî değerler açısından yeniden dirilmiştir. Merhum Âkif
ne güzel ifade eder bu hakikati;

“Medyun O’na cemiyeti, medyun O’na ferdi!
Medyundur O Ma’sum’a bütün bir beşeriyet,
Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret!”
Evet, işte bu ölçüde kendimizi, varlığın ille-i gâiyesi, en anlamlı nüktesi olan

O Zât’a karşı medyun hissederiz. O olmasaydı kâinat da olmamalıydı, biz de
olmamalıydık. Çünkü her şey O’nunla bir mânâ kazanmıştır. O’nun eliyle
Cenâb-ı Hak vâridât ve mevâhibini başımızdan aşağı boşaltmaktadır. Yoksa,
topraktan çıkıp gelme ve yine gidip toprağın bağrına gömülerek orada yokluğa
itilmeden ibaret olan bir hayat tasavvurundansa, böyle bir düşünce ile hayat
yaşamaktansa bence insan hiç olmasaydı daha iyi olurdu.

Bu açıdan hepimizin tutku seviyesinde, O’na karşı gösterdiği/göstermesi
gereken sevgi ve alâka tabiîdir. Ancak esas o mârifet canlı bir kültür hâline
gelip vicdanda kendisini hissettirir, ağır basar, yönlendirir, farklı duyar hâle
getirir ve varlığa daha engince bakmanızı temin ederse, işte o zaman bu sevgi
ve alâka sağlam esaslara dayalı hakikî bir muhabbet unvanını kazanır. Öyle ki,
Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz’i andığınız her yerde ayak tırnağınızın
ucundan başınızdaki saçınızın ucuna kadar bütün vücudunuzda bir ihtizaz yaşar,
bir heyecan ve helecan duyar, burnunuzun kemiklerinin sızladığını fark
edersiniz. Zaten sızlamıyorsa O Habib-i Kibriya karşısında burnun kemikleri,
bence o kemiklerin var olma anlam ve gayesi de yok olmuş demektir.

Sorunuzla alâkalı son bir husus olarak şunu ifade edeyim: Dinin bize



ulaşmasını sağlayan ve onu pratik hayatta bize mal eden Hulefa-i Raşidin
Hazretleri’ne karşı da zıllî planda sevgi, alâka ve medyuniyet hisleri içinde
olmamız gerekir. Çünkü denilebilir ki, bir Hazreti Ebû Bekir Efendimiz
olmasaydı bu dinin yarısından mahrum kalır, gerçek mânâ ve muhtevasıyla o
dini yaşayamazdık. Bir Ömer Efendimiz olmasaydı, dinin şu kadarı eksik kalır;
Hazreti Osman olmasaydı dinde değişik gedikler olur; Hazreti Ali olmasaydı,
bu dini doğruluğuyla ve enginliğiyle bilemezdik. Tabiî daha sonra derecelerine
göre, Aşere-i Mübeşşere, sahabe-i kiram ve onlardan sonra gelen müctehidin-i
kirâm ve müceddidin-i fihâm efendilerimizin de bu mevzudaki baş döndüren
cehd ve gayretleri dolayısıyla derin bir hürmet ve minnettarlıkla anılması
gerekir. Evet, zıllin zılli planında da onlara karşı sevgi ve alâka duyup minnet
ve medyuniyet duyguları içinde yâd etme mezkûr zevâtın hakkı, bizim de
vazifemizdir.
1 Bkz.: Buhârî, cenâiz 1; Müslim, îmân 153.
2 İbn Arabî, Risaletü’ş-Şeyhi’l-Ekber ile’l-İmam Fahriddin er-Râzî s.11.
3 Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.236 (Nokta, Dördüncü Burhan).
4 En’âm sûresi, 6/103.



Sebeplere Riayet – Tevekkül ve Izdırap
Soru: Mü’minlerin ahvaliyle alâkalı meseleler karşısında kendini helak

edercesine ızdırap yaşamanın ve bu istikamette sebeplere  riayette çok hassas
davranmanın tevekkül esasına mani olacağı durumlar var mıdır? Bu
mevzuda dengenin korunması adına dikkat edilmesi gereken hususlar
nelerdir?

Cevap: Öncelikle, sadece soruda dikkat çekilen hususla alâkalı değil, umumi
mânâda, sebeplere riayet ile tevekkülün birbirini nakzetmediği ve birbiriyle
çelişmediğini ifade etmemiz gerekir. Evet, sebeplere riayetle tevekkül, bir
vahidin iki yüzünden, birbirini tamamlayan iki unsurdan ibarettir. Çünkü
tevekkül, hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde esbaba riayet edip sonra da
Kudreti Sonsuz’un üzerimizdeki tasarruf ve hükmünü beklemek demektir. Yani
biz, bir işe teşebbüs ederken, bir taraftan sebepleri, mukaddimeleri, emr-i ilâhî
olarak kemâl-i dikkatle yerine getirecek, diğer taraftan sebeplere tesir-i hakikî
vermeden, her şeyin Cenâb-ı Hakk’ın meşîet ve iradesine bağlı olduğu şuuru
içerisinde, O’nun lütuf ve inayetine sığınıp neticeyi sadece ve sadece O’ndan
bekleyeceğiz.

Emre İtaatteki İncelik ve Esbaba Riayet
Evet, biz bu dünyada esbap dairesi içinde halk edilmişiz. Havaya, suya,

yemeye, içmeye, yatmaya, dinlenmeye; buluta, atmosfere, dünyaya, dünyanın
güneşin etrafında dönüşüne, güneşle arasındaki ölçülü mesafeye, mevsimlerin
teşekkülüne vs. ihtiyacımız vardır. İşte biz etrafımızı çepeçevre kuşatan bütün
bu sebepleri görmezlikten gelemeyiz. Bunları görmezlikten gelmek, tekvinî
emirleri, başka bir ifadeyle Cenâb-ı Hakk’ın kâinatta koymuş olduğu kanun ve
kuralları görmezlikten gelmek demektir. Ayrıca madem Cenâb-ı Hak, ilâhî
kudret ve iradenin, zahiren, basit ve hasis şeylere taalluku görünmesin diye,
sebepleri izzet ve azametine birer perde kılmış, onlarla bizi çepeçevre
kuşatmıştır ve O’nun izni olmaksızın onlardan sıyrılmamız mümkün değildir; o
hâlde, Allah’ın vaz’etmiş olduğu bu sebepleri görmezlikten gelme, Allah’ın
emirlerine itaatsizlik ve O’na karşı saygısızlık mânâsına gelir.

Bu açıdan esbaba riayet hususunda gösterilen hassasiyet çok önemlidir. Hatta
denilebilir ki, sebeplere riayet mevzuunda emre itaatteki inceliği kavrayıp ona
göre hareket eden bir insan, onları Cenâb-ı Hakk’ın rızasına erme adına bir
helezonun basamakları veya Allah’a amudî olarak yükselebileceği bir rampa
hâline getirebilir. Fakat onları her şey görme ve her şeyi getirip sebeplere



bağlama bir yönüyle Müsebbibü’l-Esbâb’ı görmemeye müncer olacağından
böyle bir durum da –hâşâ ve kellâ– esbabın Allah’a eş ve ortak koşulması
demektir.

Bu umumî değerlendirmelerden sonra, şimdi isterseniz, bilhassa mü’minlerin
ahvaliyle alâkalı meselelerde esbaba riayetle tevekkül arasındaki denge nasıl
muhafaza edilebilir? Bu konu üzerinde bir nebze duralım.

Kuluçka Sabrı ve Vakt-i Merhun
Mü’minlerin dünyevî-uhrevî selâmeti, dinin i’lâsı gibi mevzularda da insan,

ne Müsebbibü’l-Esbâb’dan gaflete düşecek ölçüde kendini esbaba bağlamalı;
ne de sebepleri görmezlikten gelmek suretiyle belli bir vakit, belli bir takvime
merhun meselelerde aceleci ve sabırsız davranmalıdır. Meselâ, bir toplumun
kendi değerleriyle yeniden dirilişi gibi uzun soluklu bir işe niyet edilmiş ve o
istikamette bir yatırımda bulunulmuşsa, o zaman, o yatırımın gerektirdiği
tertibe, takvime saygılı olunması gerekir. Çünkü öyle meseleler vardır ki,
yerine göre bir asra muhtaçtır, bir asra merhundur, bir asra ipotek edilmiştir.
İşte böyle bir mesele karşısında –sünnetullah nokta-i nazarından– o ipoteğin
kendi tabiî seyri dışında çözülemeyeceğinin asla hatırdan çıkarılmaması
gerekir. Evet, böyle bir yatırım için, “Niye hemen olmuyor, niçin toplum kendi
değerleriyle hemen dirilmiyor?” deyip acele edilmemesi, yatırım yapıldıktan
sonra da zamanın çıldırtıcılığına karşı sabredilmesi çok önemlidir. Düşünün ki,
bir tavuk kuluçkaya yattığında, civcivlerin çıkma zamanını beklemeden, bir-iki
gün öncesinden dahi olsa eğer o kuluçkalardan civciv elde etmeye
kalkışırsanız, hepsini –Erzurumluların tabiriyle– cılk edersiniz. Cılk etmemek,
sabırsızlık gösterip neticede hazin bir hüsran yaşamamak için o vakt-i merhuna
saygılı olmanız gerekir ki, işte bu, esbaba riayet hassasiyeti demektir. Sebepler
bütünüyle yerine getirildikten sonra ise artık Allah’a tevekkül edilmelidir.
Çünkü onlar müessir-i hakikî olmadığından, Cenâb-ı Hak dilemedikçe, sırf
sebeplere riayetle neticenin elde edilmesi mümkün değildir. Evet, netice
Cenâb-ı Hakk’ın irade ve meşîetine bağlıdır; dilerse yaratır, dilerse yaratmaz.

O hâlde, kulluk ve mükellefiyet açısından asıl önemli olan, mebdede esbaba
tevessülde kusur etmemek, ihmalde bulunmamaktır. Bir taraftan gayret ve cehd
isteyen konularda geri durmamak, ahesterevlik etmemek, fakat diğer taraftan
zamana vâbeste olan mevzuları çok iyi bir değerlendirmeye tâbi tutup,
kolaycılık ve sabırsızlığa düşmemek gerekir. Hayata ait hiçbir sahada boşluk
bırakmaksızın, her alanda mutlaka bir fikir cehdi ortaya koymalı; tek başımıza
aklımızın yetmediği, sık sık fiyasko ve falso yaşadığımız meselelerde ise,
müşterek akla ve kolektif şuura müracaat etmeli ve bu şekilde yanlışlıkları



düzeltip eksik ve kusurlarımızı telafi yoluna gitmeliyiz. Kırılmalar karşısında
ise asla sarsılmamalı ve “Bir hikmeti vardır!” deyip Allah’a güvenmeli, O’na
sığınmalıyız. İşte Allah’a tevekkülle sebeplere riayet arasındaki muvazenede
bütün bunların hepsini birden nazar-ı itibara alıp ona göre bir hareket tarzı
belirlenmelidir.

Tabiî bu arada ihmal edilmemesi gereken önemli bir husus da, dua ve
yakarışlarla sürekli Rabb-i Kerimimizin inayet ve rahmetini talep etmektir.
Öyle ki bana, “Belli bir seviyede sorumluluk yüklenen şu insanlar her gün iki
saat dua ediyorlar.” deseniz, ben “Niye dört saat değil ki?” derim. Ayrıca
duada temadi ve süreklilik çok önemlidir. Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem); ِىّبَر ُتْوَعَد  َقْد  ُلوُقَي : ْلَجَْعي ، َْمل  ْمُكِدََحِأل َما  ُباََجت  ْسُي

ِيل ْبِجَتَْسي  ْم  َلَف  “Sizden biri acele edip de ‘Dua ettim de Rabbim duamı
kabul etmedi’ demedikçe onun duasına icabet edilir.” 1 buyurmak suretiyle bu
hususta bizi ikaz etmektedir. Evet, ısrarla ve ızdırarla duasına devam eden bir
kimse, nur-u tevhid içinde sırr-ı ehadiyetin tecellî ettiğini, ekstra lütuf ve
ihsanlara mazhar kılındığını ve teveccühüne teveccühle mukabelede
bulunulduğunu vicdanında duyup hissedebilir.

Kasvetli Bulutlar Her Tarafı Kapladığında
Havanın karardığı, her tarafı kapkaranlık bulutların sardığı dönemlerde

hassas ve duyarlı ruhlar, hassasiyet ve duyarlılıkları ölçüsünde, ızdırapla inim
inim inler, mesul bulunduğu insanlar için ciddi mânâda endişe duyabilirler.
Nitekim Şefkat Peygamberi Efendimiz de Bedir savaşı öncesinde ümmeti için
endişelenmiş ve dua dua Allah’a yalvarmıştır. Allah (celle celâluhu) cihada
izin veren ْمِھِرـَْصن ىٰلَع  َّه  للا َِّنإَو  اوـُمِلُظ  ْمـُھ  ّ َ َنِأب َنوَُلتاـَقُي  َنيِذ  ّ َ لِل َنِذُأ 

ٌريِدََقل  “Haksızlığa uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselerin de, karşı
koyup savaşmasına izin verilmiştir. Allah onlara yardım  etmeye elbette
kadîrdir.”2 âyet-i kerimesini inzal buyurmuş ve Resûl-i Ekrem Efendimiz’i
Bedir’e sevk etmişti. Dikkat edildiğinde görüleceği üzere, âyetin sonunda
Cenâb-ı Hakk’ın Efendimiz’e yardım etmeye kadîr olduğu vurgulandığı hâlde
Allah Resûlü (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) ellerini açıyor ve dua dua
üstüne öyle yalvarıyordu ki, ridası sırtından düşüyordu. Hazreti Ebû Bekir
(radıyallâhu anh), İnsanlığın İftihar Tablosu’nun ridasını tekrar omzuna koyuyor
ama o yalvarış ve yakarışların neticesinde mübarek rida yine aşağı doğru
süzülüyordu. Fahr-i Kâinat Efendimiz, o esnada ellerini açmış şöyle
yalvarıyordu: ، يَِنتْدَعَو اَم  يِِنتٰأ  َّمـُّـھلَلا  ِين ، َتْدَـعَو اـَم  ِيل  ْزِج  َْنأ َّمُّھلَلا 



ِضْرَْألا ُدـَبْعُت ِفي  ِمَـالْس َال  ِْإلا ِلَْـھأ  ْنِم  َةـَباَص  ِعْلا ِهِذٰـھ  ْكـِلْھُت  ِإْن  َّمُّھلَلا 
“Allahım! Bana vaat ettiğin (zaferi) yerine getir! Allahım! Bana vaat ettiğin
zaferi lütfeyle! Allahım, eğer şu bir avuç ehl-i İslâm’ın yok olmasına fırsat
verirsen artık yeryüzünde Sana ibadet eden kalmayacak!” Bunun üzerine
Hazreti Ebû Bekir Efendimiz, ُهَِّنإ َكَّبَر  َك  ُتَدَـشاَنُم َكاـَفَك  ِّهللا  َّيَِبن  اـَي 

َكَدَـعَو اَم  َكـَل  ُزِج  ْنُیَس  “Bu kadar yalvarış ve yakarış yeter ey Allah’ın
Resûlü! Allah (celle celâluhu) sana olan vaadini mutlaka yerine
getirecektir!”3 demişti. Rehber-i Ekmel Muktedâ-i Küll Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bu tavrı, elbette ki, iman ve Kur’ân yolunda hizmet
eden mü’minlerin örnek almaları gereken en mükemmel bir misaldir. Yani
yapılması gerekli olan her şeyi yaptıktan, gerekli bütün tedbirleri aldıktan,
başvurulması gereken bütün çözüm yollarına müracaatta bulunduktan sonra bir
mefkûre insanı, ufukta hiçbir ışık kaynağı, hiçbir kapı aralığı görmediği esnada
dahi ümitsizliğe asla kapılmamalı ve َكَْیِلإَو اَنَْبن  َأ َكَْیِلإَو  اـَنْلَّك  ََوت َكَْیلَع  اـَنَّبَر 

ُریِصَم ْلا  “Ey Yüce Rabbimiz, yalnız Sana güvenip dayandık, Sana yöneldik ve
sonunda da Senin huzuruna varacağız!”4 gibi dualarla Allah’ın (celle
celâluhu) havl ve kuvvetine sığınmalıdır.

Yoksa herhangi bir endişe duymaksızın, sırf optimistçe bir yaklaşımla, bin
bir hücum ve tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda dahi hiçbir şey yokmuş
gibi hayatımızı yaşar, umursamaz ve vurdumduymaz bir tavır içerisinde
bulunur, çilesiz ve dertsiz hâlimizi tevekkül anlayışı gibi telakki edip sunmaya
çalışırsak ciddi bir yanılmışlığın içindeyiz demektir. Meselâ, şu anki mevcut
sıkıntı ve tehlikeler karşısında alternatif çözüm yolları bulmak adına şakakları
zonklatırcasına ızdırapla inim inim inlemeksizin, sadece; “Biz dünyanın dört
bir yanında okullar, kültür merkezleri, lisan kursları açtık. Devlet-i Âliye
döneminde bile bu ölçüde bir açılım olmamıştı. Allah bütün bunları zayi mi
edecek? Elbette Allah bu sis ve dumanı izale edecektir.” diyerek mücerret bir
boş vermişlik havasına girme ve bir emniyet insanı gibi davranma kat’iyen
doğru değildir. Yukarıdaki teslim ve tevekkül anlayışımızla, bu tavır arasında
fark vardır. Birisi ızdırap ve tevekkülün sevabını kazandırırken, diğeri
optimistçe bir yaklaşımın cezasını sırtımıza yükler. Bunlardan biri Allah’la
irtibat ve iltisakın ifadesi, vicdanın sesi ve soluğu olmasının yanında diğeri
şeytanî bir dürtüdür. Çünkü ızdırap bir yönüyle duaya sevk edici çok önemli
bir faktördür. Bundan dolayı diyebilirim ki, beş saat dua edeceğinize yarım saat
ızdırap çekin; öyle ki, fikir çilesiyle kafanız zonklasın; ızdırapla kasıklarınızı
tutun; ümmet-i Muhammed adına deli gibi koridorlarda dolaşın; dolaşın da
“Allahım ne olur, bahtına düştüm! Beni elli defa öldür ama ümmet-i



Muhammedi dirilt!” diyerek ızdırapla ölüp ölüp dirilin.
Bu noktada durup, sübjektif bir hususîyeti bulunsa da, bir hâlimi size arz

edeyim. Çok defa beni sıkan hâdiselerde, yorgan ve döşeğim benim sırdaşım
oluyor. O üzücü hâdiseleri size de açamıyor, kalkıp koridorlarda geziyor,
bazen de masaj aletine oturuyor ve orada evrada dalarak o ruh hâletinden
uzaklaşmaya çalışıyorum. Dün de beni hüzne gark edecek üzücü hâdiselerden
dolayı çok sıkılmıştım. Sonra odama geldim ve “bari evradımı okuyayım”
dedim. İşte o esnada Kulûbu’d-Dâria’yı açtığımda, daha önce işaret koyduğum
yerin Muhammed b. Üsame Hazretleri’nin evradının bulunduğu yer olduğunu
gördüm. Bu evradda Kur’ân-ı Kerim’deki tevekkülle ilgili bütün âyetler bir
araya getirilmiş. Bunları okuduğumda sadrıma nasıl bir şifa verdiğini, kalbimin
nasıl bir inşirahla dolduğunu şu an size ifade edemem. İşte insan hâdiselerin
tazyiki altında Cenâb-ı Hakk’a teveccüh edince, teveccüh edip tevekkül, teslim,
tefvîz yolunda bulununca öyle sonsuz bir güç ve kuvvete dayanmış, öyle
nâmütenâhî bir inayet ve kudrete sığınmış olur ki, artık en sarsıcı hâdiseler
karşısında dahi –Allah’ın izniyle– sıradağlar gibi dimdik yerinde durabilir.

Hâsılı, bizim gibi zayıf insanlar hâdiselerin perde arkasını okuyamadığından
bazen sebeplere takılıp kalabilir. İşte o zaman hemen işin arka planına dönmeli
ve o meselede kusurumuz olup olmadığını sorgulamalıyız. Ardından: َيِبْسَح

ِمیِظَعْلا ِشْرَعْلا  ُّب  َوُھَو َر ُتْلَّكَوـَت  ِه  َْيلَع َوـُھ  َِّالإ  َهٰل  ِإ ُّهللا َۤـال   “Allah bana
yeter. O’ndan başka ilâh yoktur. Ben yalnız  O’na dayanırım. Çünkü O, büyük
Arş’ın, muazzam hükümranlığın sahibidir.”5 demeli, o hasbiye kalesine
girmeli, sığınmalı ve hâlimizi Allah’a arz edip o badire ve gailelerden
sıyrılmaya çalışmalıyız.
1 Buhârî, daavât 22; Müslim, zikr 90.
2 Hac sûresi, 22/39.
3 Müslim, cihad 58; Tirmizî, tefsîru sûre (8) 3.
4 Mümtahine sûresi, 60/4.
5 Tevbe sûresi, 9/129.



Sanat ve Alkış
Soru: Günümüz sanat dünyasında; “Egosu olmayan sanatçı olamaz.” veya

“Alkış sanatçının gıdasıdır.” gibi kanaatler dolayısıyla bir  sanatçının alkış
ve takdir beklentisi tabiî kabul ediliyor. Böyle bir  atmosferde, mesleğini
tevazu, mahviyet gibi ulvî değerlere muhalif olmayacak şekilde sürdürmek
isteyen bir sanatçının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? İzah  eder
misiniz?

Cevap: Mihverinde benlik ve enaniyetin bulunduğu bu tür mülâhazalar
sadece sanat camiasında değil, hayatın hemen her sahasında insanları tesir
altına alabilecek olumsuz duygulardır. Fakat işin tabiatı icabı bir sanatkâr, icra
ettiği sanatı halkın nazar ve teveccühüne sunma durumunda kaldığından,
denebilir ki, bu tür beşerî zaaf ve boşluklarla sanatkârın imtihanı daha fazla ve
daha çetin olur. O hâlde sanatını yüce ve yüksek değerler ufkunda icra etmek
isteyen bir sanatçı bu mevzuda daha dikkatli ve daha temkinli olmalı ve
iradesinin hakkını verip daha sağlam bir duruş ortaya koymaya çalışmalıdır.

Meselâ bir ressam beğenilip takdir edilecek bir eser ortaya koyduğunda,
günümüzde çokça ifade edilen “Mârifet iltifata tâbidir.” anlayışından hareketle
yaptığı resimlerinden dolayı iltifat ve alkış beklentisine girebilir. Fakat
meseleye “İltifat mârifete tâbidir.” anlayışıyla da bakabilir. Yani o, elin-âlemin
alkışını, iltifat ve takdirini beklemeden ulvî bir mefkûre uğruna yapması
gereken ne ise onu yapar. İltifat mevzuunu ise, “Allah’ın fazlî bir lütfu olarak
belki arkadan gelir.”, mülâhazasıyla ele alır. Evet, Cenâb-ı Hak yapılan işlere
ekstradan sürpriz bir mükâfat, takdir, alkış bahşedebilir. Fakat mü’min,
yapacağı işi planlarken başta böyle bir beklentiye girmez/girmemelidir. Çünkü
böyle bir durum ameli iptal edip ruhunu öldürür. Bu açıdan meselâ bir
sanatkâr, insanları rahatlatıp dinlendirir, streslerini atmalarına vesile olurken,
bu arada dine ait değerleri ihya edip canlandırmak, o değerleri gelecek
nesillere tertemiz hâliyle emanet etmek; gönülleri ulvî düşüncelere yönlendirip
mealiye müştak hâle getirmek gibi yüce bir gayenin peşindeyse, bütün bu
mülâhazalarını sırf Allah rızasına bağlı götürmelidir ki, ortaya koyduğu o cehd
ve gayretler, yaptığı o ameller zayi olmasın, alkış ve iltifat beklentilerinin
öldürücü atmosferinde heba olup gitmesin. Aynı zamanda ihlâslı hareket
ettiğinden dolayı, Allah’ın izni ve inayetiyle yaptığı o iş, hakikaten gönüllerde
mâkes bulsun.

Ancak meseleyi planlarken temelde insanların alkış ve teveccühünü esas
alırsanız, yapılan o işte ihlâs ve samimiyetten bahsedilemez. Neticede insanlar



alkışlasa bile Allah’ın (celle celâluhu) teyit ve desteğinden mahrum kalırsınız.
Diğer yandan, beklediğiniz takdir ve alkışı bulamayınca inkisar-ı hayale
uğrarsınız ki bu da meslek hayatınızda değişik kırılmalara sebebiyet verir. Bu
açıdan insan icra ettiği mesleğini küçük menfaatlere bağlamak yerine, onlarla
sonsuzluğu peyleme gibi büyük bir hedefin talibi olmalıdır.

Üç-Beş Alkışa Feda Edilenler
Bir ressam veya bir musikişinas için dile getirilen bu ifadeleri, aynen bir

vaiz veya bir müezzin için de düşünebilirsiniz. Meselâ bir müezzin kalbinin
sesini diline aktararak ezan okuyabilirse, gönüllerde daha ciddi, daha samimi
bir heyecan uyarabilir. Bunun için o, ezan okumadan önce ellerini kaldırıp
mertçe şöyle dua edebilmelidir: “Allahım, beni burada bir gırtlak ağası
şeklinde kendi hesabıma bağırtma! Bana gönlümün sesini duyurma imkânını
bahşeyle! Eğer buna muvaffak olamayacaksam daha baştan sesimi kesiver!”
Çünkü bir insanın gönlünden kopup gelen şey neyse dilinden de dökülen o
olmalıdır. Bir insan, ezanda, diliyle, “Allah büyüktür. O’nun eşi-menendi
yoktur. Mâbud-u Mutlak, Maksud-u bi’l-istihkak sadece ve sadece O’dur.
Hazreti Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) O’nun Eşsiz
Nebisi’dir.” mazmununu terennüm ederken, diğer taraftan içten içe kendini
gösterme ve ispat etme gayreti içinde bulunuyorsa, esasında o insan, “Allah
büyüktür.” derken dahi kendini terennüm ediyor; dolayısıyla tevhit yolunda
bulunduğunu zannederken şirk gayyasına doğru yol alıyor, demektir. Oysaki
Allah’ın büyük, kendisinin bir hiç olduğuna yürekten inanan bir insan, bu
mazmunu sesiyle-sözüyle ifade ettiği gibi, aynı zamanda kalbiyle de o heyecanı
soluklamalıdır. Ezanla ilgili ifade edilen bu mülâhazalar, bir kamet veya bir
aşr-ı şerif okumada veya imamlık yapan bir kimsenin kıldırdığı namaz için de
söz konusudur.

O hâlde tıpkı bir musikişinasın söylediği şarkıyı notalara bağlı seslendirmesi
gibi, siz de Allah’ın rıza ve hoşnutluğuna bağlı kalarak o kelimeler neye delalet
ediyorsa, işte o mazmuna bağlı olarak sanatınızı icra etmeli ve baştan sona bu
ritmi korumaya çalışmalısınız. Korunan bu ritim, Allah nezdinde makbul olan
ritimdir. Yoksa mânâ ve mazmunu göz ardı edip işi kendi mülâhazalarınıza
bağlı götürürseniz, onu öbür tarafta yüzünüze çarpıverirler. Evet, öte tarafta
size “Sen zaten ‘desinler, alkışlasınlar, iltifatta bulunsunlar’ diye onu icra
etmiştin, isteyip durduğun o şeyler sana verildi, burada alacağın bir şey
kalmadı!” denir. Bu açıdan, bir kez daha ifade edelim ki, ses, eda ve icra
güzelliği bu kadar ucuza peylenmemelidir. Şayet bunlarla Cennet’i peyleme söz
konusuysa, hatta daha da ötesinde bunlarla Allah’ın rızası peylenecekse, o



hâlde yapacağınız işi niye dünyada alacağınız üç-beş alkışa feda edesiniz ki!
Düşünün, bir hadis-i kutside Cenâb-ı Hak, اَم َال َنیِح  ِلاَّصلا َيِداَبِِعل  ُتْدَد  َْعأ

ٍرََـشب ِب  ْلَق ىٰلَع  ََرطَخ  ــَـالَو  ْتَعِمـَـس  ٌنُذُأ  َـالَو  ْت  َأَر ٌنـْیَع   “Ben, salih
kullarıma öyle şeyler hazırladım ki, onları ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne
de herhangi bir insan tasavvur etmiş.”1 buyuruyor. Evet, dünyanın binlerce
sene mesudane hayatı bir saatine bile mukabil gelmeyen Cennet hayatı ve o
Cennet hayatının da binlerce senesi bir dakikasına mukabil gelemeyen rü’yet-i
cemal ile müşerref olma mazhariyeti, şart-ı âdi planında, insanın bu dünyada
Cenâb-ı Hak’la münasebetine bağlıdır. Ve yine bir hadis-i şerifte Cennet ehli
için Cenâb-ı Hak: اًدََبأ ُهَدَْـعب   ْ مُكَْیلَع ُطَخْـسَأ  َا  لَف ِيناَوـْضِر  ْمُكْي  َ لَع ُّلِحُأ 
“Sizden razı olacak ve artık size ebediyen hiç gazaplanmayacağım.”2

buyurmaktadır ki, nimetlerin en büyüğü bu mazhariyet, dünyada neye tekabül
eder? İnsana akseden yanıyla ötede nasıl tebellür eder? Bunu şu an
kestirebilmemiz mümkün değildir. İhtimal, Allah (celle celâluhu), “Ben sizden
razıyım.” dediği zaman insan orada bir kere daha değişecek, bir kere daha yeni
bir vücud kazanıp yeni bir varlığa erecektir.

İşte bu güzelliklerin söz konusu olduğu yerde, insanın bütün bunları bırakıp
pesbayağı şeylere kendini bağlaması; bağlayıp o türlü beklentilere girmesi –
Allah aşkına– akıllıca bir davranış sayılabilir mi? O hâlde insana düşen,
yaptığı bütün işleri Cenâb-ı Hakk’ın rızası istikametinde gerçekleştirmeye
çalışmasıdır. Çünkü ancak rıza istikametinde yapılan ameller, faaliyetler,
hareketler sonsuzluk gamzeden bir semereye dönüşür; dönüşür ve yedi, yetmiş,
yedi yüz veren.. başaklar hâline geliverir.

Hem, dünyada alkış alıp almayacağınız, aldığınız alkışların devam edip
etmeyeceği şüpheli değil mi? Bugün alkışlayanlar, yarın ideolojilerine, keyif ve
beklentilerine aykırı bir şey söylediğinizde sizi alıp yerden yere vurabilirler.
Böylece siz ümitsizliğe kapılır, inkisar üstüne inkisar yaşar, kabiliyetlerinizi
inkişaf ettirip geliştirmek bir yana, onları köreltecek bir yola sürüklenirsiniz.

Şâh-ı Geylânîlik Teklif Edilse Dahi
Bütün bunlardan dolayı, bırakın halktan iltifat ve alkış beklemeyi,

istemediğiniz hâlde size gösterilen iltifat ve teveccühler karşısında dahi:
“Allahım ben bu işi bu insanlar alkışlasınlar diye yapmamıştım. Ama onlar
‘maşaallah’, ‘barekallah’ deyip takdir ediyorlar. Ben bu kadar alkışla bu ameli
devam ettirebilir miyim yoksa gurur ve fahre düşüp kaybedenlerden mi olurum,
bilemiyorum. Bundan dolayı Allahım, aczimi-zaafımı itiraf ediyor, Senden
altından kalkamayacağım, boynumu kıracak şeyleri bana yüklememeni niyaz



ediyorum.” deyip kalb safvetiniz için alkış ve takdirlerden rahatsızlık duyup
samimiyet peşinde olmalısınız. Hatta bir yönüyle o alkışları istidraç saymalı ve
“Bu ölçüde lütufların başımdan aşağı yağdırılması acaba benim yavaş yavaş
helake sürüklenmemin takdir buyrulduğu mânâsına mı geliyor? Eğer öyleyse
Allahım, Senden diliyor ve dileniyorum, ne olur bahtına düştüm, şımartıp
küstahlaştıracak hiçbir alkış ve takdiri, iltifat ve teveccühü bana nasip
eyleme!” mülâhazasıyla hareket etmelisiniz. Çünkü eğer insan halkın
teveccühüne aldanır, muvaffakiyetleri kendi güç, kuvvet, iktidar, bilgi ve
kabiliyetine bağlarsa o vakit, kazanma kuşağında kayıpların en acısını yaşıyor
demektir.

Hatta şunu ifade edeyim: Peygamberlik müessesesi, Hatemü’l-Enbiya
(aleyhissalâtü vesselâm) Efendimiz’le sona erdiğinden, O’ndan sonra bir
peygamberin gelmesi mümkün değildir. Ancak gavs ve kutup gibi makamlar her
zaman için söz konusu olabilir. İşte size gavslık-kutupluk bahşedilse, Şah-ı
Geylânîlik teklif edilse dahi, “Ey Rabbim! Vallahi ben onu istemiyorum;
dilediğine ver o makamı. Bunun yerine ben Senin kapının eşiğinde
değersizliğine inanmış, sadık, küçük bir kul olarak yaşamayı tercih ederim.”
diyebilmelisiniz. Evet, maddî-mânevî hiçbir makama dilbeste olunmamalıdır.
Zira dilbeste olunması gereken bir makam varsa o da Allah rızası ve o rızayı
kazanma istikametinde insanları iyilik ve güzelliğe yönlendirme gayretidir.
Yani onların güzel düşünüp güzel görmelerini sağlayarak hayatlarından lezzet
almalarını temin etme ve böylece ebedî şekavetlerinin önünü kesme cehdidir.
Fakat bu son söylediğim husus bile bir vesile kabul edilmeli ve her şey yalnız
ve yalnız rıza-yı ilâhî hedefine bağlanmalıdır.

Bu konuda ihlâsı yakalama adına sohbet-i cânan meclisleri çok önemlidir.
Bir şiirde; “Keşke sevdiğimi sevse kamu halk-ı cihan / Sözümüz cümle heman
kıssa-i Cânan olsa!” (Taşlıcalı Yahya) denildiği gibi, biz de bir araya
geldiğimizde, kubbedeki taşlar gibi, düşmemek için baş başa vermeli,
birbirimize destek olmalı ve âdeta bir pusula, bir kıblenüma gibi birbirimize
hep rıza ufkunu hedef göstermeliyiz. Böyle bir gaye için İhlâs Risalesi’ni ve
Lâhikalar’daki ihlâsla alâkalı mevzuları müzakere etme bana çok önemli
geliyor. Yerine göre formatla oynayarak meseleye farklılık kazandırmalı ve
onları yeniden bir kere daha, bir kere daha okumalıyız. Hazreti Üstad kendisi,
İhlâs Risalesi’ni 115 defa okuduğundan bahsediyor. Demek ki her defasında,
okuduklarından ayrı bir derinliğe açılıyor, farklı şeyler duyup hissediyor.
Elbette ki konuyla alâkalı tarih boyunca büyük şahsiyetlerin telif ettiği daha pek
çok kıymetli eser var. Meselâ İmam Gazzâlî’nin değişik eserlerinde ve Hâris
el-Muhasibî Hazretleri’nin er-Riâye’sindeki ihlâs mevzuları insanın gözünü



açacak, yüreğini hoplatacak bir tondadır. Ancak günümüzde, o zatların ortaya
koyduğu insan-ı kâmil resmine bakınca bazılarımız ümitsizliğe kapılabilir,
onların hassaslardan hassas ölçüleri karşısında yeise düşebiliriz. Elbette ki o
devasa şahsiyetler bizim başımızın tacıdır. Hepimiz başımızı onların
ayaklarının altına kaldırım taşı gibi koymaya âmâde bulunuyoruz. Ancak çağın
şartlarına göre sunulmuş olan Hazreti Pîr’in reçetelerinin günümüz insanı için
daha objektif, daha münasip olduğu söylenebilir. Hâsılı hangi vesileyle olursa
olsun, netice itibarıyla bizi Allah’a yönlendirecek, her birimizi iltifat ve alkışın
kulu-kölesi olmaktan kurtarıp birer rıza talibi hâline getirecek eserler okumalı
ve böylece yaptığımız işlerdeki bereketin Allah rızasına bağlı olduğunu asla
hatırdan çıkarmamalıyız.
1 Buhârî, bed’ü’l-halk  8, tefsîru sûre (32) 1, tevhid 35; Müslim, cennet 4, 5.
2 Buhâri, rikak  51; Müslim, cennet 9.



Güven Telkin Etme ve Şeffafiyet
Soru: “Gelecek nesillerin tenkidine medar olacak hususlardan kaçınmak

şartıyla muhataplara güven telkin etme”nin ehemmiyeti üzerinde duruluyor.
“Muhataplara güven telkin etmek” ne demektir ve bu vazife yerine
getirilirken gelecek nesiller nezdinde tenkit ve ithamlara maruz kalmamak
için hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Cevap: Daha önce değişik vesilelerle ifade edildiği üzere, mü’min, Allah’a,
Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve O’nun haber
verdiklerine gönülden inanıp kabul ve tasdik eden insan demektir. Fakat aynı
zamanda o –kelimenin iştikakından da anlaşılacağı üzere–, açık-kapalı her
hâliyle çevresindekilere güven vaad eden, yeryüzünde emn ü emanın temsilcisi
olarak yalan ve aldatmadan fersah fersah uzak bulunan, özü sözü bir, tam bir
emniyet ve güven insanı demektir. Bu sebeple biz “güven telkin etme” derken,
“idare-i maslahatçılık yapma, oportünist davranma, ‘güvenilir insan intibaı’
bırakmak suretiyle çevresindekileri idare etmeye çalışma” gibi bir anlayışı
kesinlikle kastetmiyor, kabul etmiyoruz; kabul etmiyoruz çünkü böyle bir
anlayışın, Müslümanlıkla, dinimizin temel prensipleriyle telif edilmesi mümkün
değildir. Dolayısıyla imanımızın gereği olarak bizim, her türlü hâl ve
hareketimizde, tavır ve davranışımızda dosdoğru olmamız, doğrulukla oturup
doğrulukla kalkmamız ve her zaman, herkesin başvuracağı bir güven kaynağı
hâline gelmemiz gerekir ki, işte bizim ‘güven telkin etmek’ten kastımız da
budur.

Vehimleri İzale ve Ortak Platformlar
Fakat günümüzde güven duygusu yerle bir edilmiş olduğundan kafalar çok

karışık ve hemen her yerde âdeta bir paranoya yaşanmakta, bir paranoya hüküm
sürmektedir. Dolayısıyla insanlar birbirine karşı ciddi bir önyargı içinde ve
kimse birbirine güvenmiyor. Bu şartlar altında siz, inancınızın gereği olarak
hep doğruluk peşinde olsanız ve yalandan tiksinti duyup hayatınızı hep doğruluk
çizgisinde sürdürseniz dahi, yine de yeryüzünün değişik coğrafyalarında, bir
kısım insanlar günümüzün bu kasvetli atmosferinin tesiri altında kalıp, yakından
tanıyıncaya kadar size karşı belli bir korku, endişe ve önyargı içinde
olacaklardır. İşte bu sebeple bir yolunu bulup mutlaka hem hâl dili, hem de
beyan kabiliyetinizle doğruluğa kilitli, emniyet vaad eden bu iç dünyanızı, tabiî
hâlinizi ifade etmeniz, ortaya koymanız ve böylece başkalarına bir güven insanı
olduğunuzu anlatmanız gerekir. Aksi takdirde ister evliya, isterse asfiya olun,



eğer muhatabınızda size karşı bir güven duygusu hâsıl olmazsa hiç kimseye
olumlu bir şey anlatamaz, ruhunuzun ilhamlarını aktaramaz ve gönüllere kendi
değerlerinizi kâmet-i kıymetince duyuramazsınız.

Bunun için yapılması gerekenlerden biri, farklı kültür ve anlayıştaki
insanlarla bir arada olunabilecek zemin ve platformlar tesis etmektir. Meselâ,
muhataplarınızı kendi mekânlarında ziyaret edip çaylarını içer, onları çay
içmeye davet eder; yemeklerini yer, yemek yedirir ve böylece ortak zeminleri
değerlendirip size karşı zihinlerde oluşabilecek muhtemel yanlış anlama ve
yanlış telakkileri gidermeye çalışırsınız. Evet, farklı kültür ve anlayıştaki
insanlarla aranızda bir hat tesis etmeniz, bir köprü kurmanız çok önemlidir.
Çünkü sözlerinizle her zaman ifade edemeseniz dahi, ortak zemin ve müşterek
platformlarda, çok defa tavır ve davranışlarınızla, lisan-ı hâlinizle bir güven
insanı olduğunuzu ortaya koyabilme imkânı bulursunuz.

Ayrıca asayiş ve güvenlik açısından gerekli tedbirleri almak şartıyla,
olabildiğince şeffaf olmalı, şeffafiyet içinde hareket etmeli ve mahrem telakki
edilen hususlarda dahi –tabir caizse– muhataplarınızı mahremirâz
edinmelisiniz. Böylece herkese çok güvendiğinizi, kimseye karşı bir endişe
taşımadığınızı ortaya koymuş ve bu suretle insanların güvenini kazanmış,
onlardaki endişeleri gidermiş olursunuz. Kanaat-i âcizanemce çeşit çeşit
paranoyaların yaşandığı günümüzde böyle bir anlayışa ciddi ihtiyaç var. Evet,
basın-yayından mektebe, ailelerin birbirine gelip gitmelerinden müesseseler
arası köprüler kurmaya kadar her alanda böyle bir itimat duygusunun teminine
zaruret derecesinde ihtiyaç bulunmaktadır.

Cennet Köşklerini Düşünmek dahi…
Çünkü daha önce de değişik vesilelerle âcizane arz etmeye çalıştığım gibi,

bir kısım kimseler dünyanın değişik yerlerinde belli yollarla iktidara yürümüş,
iktidar olmuş ve halklar üzerinde hâkimiyet kurmuşlardır. Onlar bu uğurda,
meşru-gayrimeşru ellerindeki her türlü imkânı kullanmış, belli yerlere gizlice
nüfûz etmiş ve gelip o ülkenin imkânları üzerine konmuşlardır. İşte bu tür
insanlar çevrelerine bakarken hep kendi iç dünyaları adesesinden bakar,
değişik hareket ve oluşumları, faaliyet ve kıpırdanmaları kendi yaptıklarına
kıyas edip öyle değerlendirir ve neticede kendi levsiyatlarını başkalarında da
tahayyül edip insanlarla muamelelerini bu anlayışa göre belirlerler.

Hani bir hırsız bir dükkânın kepenklerinin önünden geçerken, onlara bakar
ve o esnada “o kepengin kolay bir şekilde nasıl açılacağı, kilidinin nasıl
çözüleceği, hangi yollarla içeriye girilip daha sonra içerideki o malların nasıl
hızlı bir şekilde boşaltılacağı” gibi şeyleri düşünür. Yani oradan geçerken daha



başta göz hırsızlığıyla, yapacağı hırsızlığın zeminini hazırlar, onun kurgusuyla
meşgul olur. Fakat o dükkânın sahibi de dükkânının önünden geçerken gözleri
kendi kepenginin üzerinde, muhtemel bir hırsızlığa karşı oradaki kilidin
yeterince güvenli olup olmadığını düşünür. Bu durumu gören ve o şahsın
dükkân sahibi olduğunu bilmeyen hırsız ise, onu kendine kıyas edip “bu da
bizden” der.

İşte bu misalde olduğu gibi, birileri kırk haramiler gibi milletin mukadderatı
üzerine oturmuş, belli yerlere sızmış, nüfûz etmiş ve oraları ele geçirerek kendi
aralarında paylaşmışlarsa, gayet masum düşüncelerle ve insanî faziletlerin
i’lası istikametinde koşturup duran insanları da aynı şekilde değerlendirir,
onlara da aynı gözle bakarlar. Hâlbuki o adanmış ruhlar son derece masum
düşüncelerle hareket etmektedirler. Öyle ki, makam-mansıp-iktidar gibi
dünyevî arzu ve hevesleri rüyalarında dahi görmemişlerdir. İnsanın, olmayacak
şeyleri, istemediği durumları rüyasında görmesi mümkündür. Fakat onlar, o
türlü arzu ve heveslerden öylesine uzak bulunmaktadırlar ki, bazı rüyalar
şuuraltı müktesebatının dışa yansıması olsa da, onların şuuraltında böylesi
mülâhazalar bulunmadığından, o türlü düşünceler onların rüyalarında dahi
kendilerine yer bulamamaktadır. Ama bir kısım insanlar hep o rüya ve
hülyalarla oturup kalktığından masum insanları da kendi bakış açılarına göre
değerlendirir, kendi bakış açılarına göre yorumlarlar. İşte bazılarının bu yanlış
kanaatlerini izale etme adına o insanlarla görüşmeli, onlara sizi müşâhede etme
ve iç dünyanıza muttali olma imkânını sunmalı ve böylece endişe edip
durdukları o hususların sizlerde bulunmadığını görmelerini sağlamalısınız.
Evet, dünyalarına el uzatacağınız hissi karşısında böyle bir talebinizin
olmadığını, dünyevî imkân ve iktidarlarını onlarla paylaşma gibi bir sevdanızın
bulunmadığını diliniz döndüğünce ifade edip lisan-ı hâlinizle ortaya
koymalısınız.

Nice kereler ifade edilen bu husus, usûlüne uygun bir şekilde ihtiyaç duyulan
her yerde tekrar ber tekrar ifade edilmeli ve denmelidir ki; biz kat’iyen ve
katıbeten dünyevî makam ve mansıpların talibi değiliz. Ne o insanların
dünyalarına talibiz ne de servet peşinde koşmaya. Eğer Cenâb-ı Hak bize meşru
dairede kazanma imkânı verirse izzetimizle kazanır ve iffetli bir şekilde
hayatımızı sürdürmeye çalışırız. El âleme el açarak, tekeffüf ve tese’ülde
bulunarak bir hayat yaşamayı elbette ki düşünmeyiz, düşünmek bir yana, bu
durumu ölümden beter biliriz. Bu sebeple meşru dairedeki kazanç peşinde alın
teri döker ve kazandıklarımızı da Allah’ın izniyle O’nun yolunda, milletimizi
i’lâ istikametinde kullanma gayreti içinde oluruz. Ancak bunun ötesinde, belli
makam ve mansıpları ihraz etmek suretiyle mal-mülk edinme, servet u sâmân



sahibi olma gibi arzu ve hevesler rüyalarımıza dahi girmeyen mülâhazalardır.
Bırakın fâni ve geçici dünyalık şeyleri düşünmeyi, biz Cennet’teki köşkleri,
yalıları düşünmeyi dahi zamanımız adına israf sayarız. Elbette ki, Cennet’i
ister, Cehennem’den Allah’a sığınırız fakat hülyalarımızı o türlü beklentilerle –
bağışlarsanız o kelimeyle ifade edeceğim– asla kirletmeyi düşünmeyiz. Şimdi
bizim ahiret adına mülâhazalarımız buysa, herhâlde dünyaya ait meselelerle
hülya ve rüyalarımızı kirletmeyeceğimiz evleviyetle, çok daha iyi anlaşılır.

Ancak bizim bu samimi düşüncelerimizin –biraz önce ifade edildiği gibi– bir
kere dile getirilmesi yeterli değildir. Yani, “Bizim düşüncelerimiz halis,
dünyevî bir beklentimiz, talebimiz söz konusu değil ve bunu da daha önce ifade
ettik.” denilmemeli; denilmemeli ve bizi takip eden insanlar kesintisiz bir
şekilde, hâl ve tavırlarımızda hep bu mânâ ve muhtevayı okudukları gibi, söz ve
beyanlarımızda da bu mânâ ve mazmûna tercüman olacak ifadeleri
duymalıdırlar.

Bu durum, insanlık yolunda koşturup duran, ölesiye bir gayret içinde hizmet
eden insanların yol güvenliği ve güzergâh emniyeti adına bana çok önemli
geliyor. Çünkü yürünen yoldan endişe ediliyor, hatta kimilerinde o endişe
paranoya seviyesinde bulunuyorsa, o insanlar ciddi engeller kor, her köşe
başına bir gulyabani diker, çok masum işlere dahi çelme takar ve adanmış
ruhları yüz üstü yere getirmeye çalışırlar. Bunun için bir taraftan bütün bir
hayat boyu emniyet vaad eden, emin ve güvenilir bir insan olmalı; ancak
bununla yetinilmemeli, başkalarına da bu durum anlatılmalı, yersiz endişe ve
vehimler izale edilmelidir.

Gelecek Nesiller ve Tarihe Not Düşmek
Sorunun ikinci kısmında, gelecek nesillerin tenkidine medar olacak

hususlardan kaçınmak için neler yapılması gerektiği ifade ediliyor. Sizler,
Allah’ın izniyle, kalbinizde, dininizden kaynaklanan insan sevgisi, merhamet
düşüncesi; dilinizde “hoşgörü, diyalog, konuma saygı”, bir yola çıkmış
yürüyorsunuz. Sinelerinizin herkese açık olduğunu, gönlünüzde herkesin
oturabileceği bir koltuk bulunduğunu ve hiç kimsenin ayakta kalma endişesi
taşımaması gerektiğini ifade ediyorsunuz. İşte yapılan bu iyi niyetli faaliyetlerin
gelecekte dile dolanmaması, değişik itham ve iftiralara malzeme yapılmaması
için, yapılan işler ve samimi niyetler kayıt altına alınıp tarihe not düşülebilir,
dosyalanıp arşivlenebilir. Yapılan bu kayıtlarda, bütün bu faaliyetlerin
arkasındaki niyetinizin, hiç kimseyi idare etmek veya kullanmak olmadığını,
hiçbir şekilde takiyye yapmadığınızı, dinî duygu ve düşüncenizden taviz verme
gibi bir anlayış içinde de kesinlikle bulunmadığınızı; insanların kafalarındaki



endişe ve paranoyaları izale etmek için ve onların insanlıklarına duyduğunuz
saygıdan dolayı ortak mekân ve müşterek platformlarda onlarla diyalog
kurmaya çalıştığınızı ifade edersiniz. Böylece gelecek nesillerin ilk elden ve
ilk kaynaktan hâdiseleri doğru okuyup doğru değerlendirmelerine imkân
hazırlamış olursunuz. Evet, günümüzde ve daha sonraki günlerde bazıları bu
meseleleri serrişte edeceklerdir. Öyleyse bu tür insanların her zaman
bulunabileceğini hesaba katmalı ve onlar tarafından suçlanmamanız ve nâhak
yere suizanlara maruz kalmamanız için mutlaka bugünden ortaya bir şeyler
koymalısınız. Biraz önce ifade edildiği gibi, dünyevî makam ve imkânları
elinde bulunduran insanları hiss-i rekabet ve kıskançlığa itmemek, ellerindeki
imkânları kaybedecekleri korkusu karşısında, sizin o noktalarda gözünüz
olmadığını anlatmak için bunları yaptığınızı ve bunu zaruret derecesinde bir
ihtiyaç gördüğünüzü ifade edip kaydeder, kaydedip dosyaladığınız bu
malzemeyi de gelecek nesillerin akıl ve vicdanlarına havale edersiniz. Ayrıca
hüsnüzan beslediğiniz insaf ve vicdan sahibi insanların yanına gider, onlara
halis niyet ve samimi düşüncelerinizi doğrudan doğruya aktarır ve o insanlar
kanalıyla gelecek nesillere sesinizi duyurabilirsiniz.

Bu noktada akla şöyle bir soru gelebilir: “Biz sırf Allah rızası için ve
samimi niyetlerle bu işleri yaptığımıza inanıyoruz. Böyle olduğu hâlde
gelecek nesillerin hakkımızda suizan beslemesinden mesul olur muyuz?”

Objektif mükellefiyet itibarıyla, sırf zanna hüküm bina edip suitevil ve
suitefsire giren insanların işledikleri günahtan dolayı sizin bir vebal ve
sorumluluğunuz söz konusu olmayabilir. Ancak sübjektif mükellefiyet açısından
meselenin bir de merhamet ve şefkat yanı vardır. Şayet biz bütün mü’minlere
karşı derin bir şefkat ve alâka duyuyor ve onların ağız, göz, kulak, dil ve
dudaklarından olumsuz bir şeyin sadır olmasına sebebiyet vermemeyi
düşünüyorsak, bu mevzuda başkalarına günah işletmeme de –sübjektif
mükellefiyet açısından– bizim için çok önemlidir. Eğer zihinlerde vehim, şüphe
ve tereddütler varsa onları izale etmek mü’mine merhamet ve şefkatin
gereğidir. Bu açıdan başkalarının suizanna düşmelerine ve hasede girmelerine
meydan vermemek, kıskançlık ve gıpta damarlarını tahrik etmemek için çok
dikkatli ve hassas olunmalıdır.

Çünkü insan kimi zaman kendisi farkında olmasa da, başkalarının gıpta
damarını tahrik edip nefsanî ve şeytanî duygularını tetikleyebilir. Meselâ
gönüllüler hareketi içinde bulunan fedakâr bir arkadaşınızı güzel
hizmetlerinden dolayı öyle takdir eder, öylesine alkışlarsınız ki, siz hiç farkına
varmasanız da, bu alkış ve takdirlerle aynı kıbleye yöneldiğiniz, aynı secdeye
baş koyduğunuz mü’min bir kardeşinizin gıpta damarını tahrik etmiş



olabilirsiniz. Bundan dolayı herkesin hissiyatını hesaba katma, mevcudiyetinizi
hazmedemeyen insanların haset, gıpta, rekabet ve tenafüs duygularını
tetiklememe çok önemlidir. Bunun için de bizim bütün mü’minlere karşı zillet
ölçüsünde derin bir tevazu ve mahviyet anlayışı içinde olmamız, aidiyet
mülâhazasından veya aidiyet mülâhazası gibi anlaşılabilecek söz ve
beyanlardan, tavır ve davranışlardan alabildiğince uzak durmamız gerekir.
Evet, hiçbir mü’mine olumsuz bir söz söylettirmeme ve onları yanlış yorumlara
sevk etmeme bizim mü’min kardeşlerimize olan re’fet, şefkat ve
düşkünlüğümüzün bir gereğidir. O hâlde Allah rızası istikametinde yapılan en
masum işlerde dahi bu husus asla göz ardı edilmemelidir.



İdarecilikte Ciddiyet ve Şefkat
Soru: Yumuşak ve esnek bir  idareci olunursa, insanların âmirleriyle iyi

geçindikleri ancak disiplinli çalışmadan taviz verdikleri; sert olunduğunda
ise daha ciddi çalıştıkları ancak bu sefer de başta bulunan insana karşı sevgi
beslemedikleri, uyumsuz ve kırgın bir ruh hâline girdikleri görülmektedir.
İdeal bir idarecinin bu konudaki tavrı nasıl olmalıdır?

Cevap: İdarecilik, mebdede anne ve babada başlayan, daha sonra ailede
yaşa-başa göre devam eden, sonra da hayatın hemen her kademesinde karşı
karşıya kaldığımız bir vazife ve sorumluluktur. Buna göre, mektepte müdür,
sınıfta öğretmen, kışlada komutan, fabrikada işveren idareci olduğu gibi; tek bir
şahısla alâkalı mesuliyeti bulunan kişi de idareci demektir. Fakat zannedildiği
gibi idarecilik, hele âdil bir idarecilik kolay bir iş değildir; zorlardan zordur
ve zor olduğu için de hakikî mânâda idarecilikte başarılı olan insan sayısı bir
hayli azdır.

İşkolik mi, İşinin Abide Şahsiyeti mi?
İdeal bir idarecilik için ciddi bir iş ahlakına sahip olmak ve disiplinli

hareket etmek elbette ki çok önemlidir. Fakat istenen seviyede kâmil bir
idarecilik için sadece bu vasıflar yeterli değildir. Meselâ idareci konumunda
bulunan öyle insanlar vardır ki, kendini yaptığı işe adamıştır, çok ciddi bir
disiplin içinde vazifesini yerine getirmektedir; öyle ki, yirmi saat mesai yaptığı
hâlde, evine gidip orada dahi işiyle alâkalı bir kısım projeler üzerinde
çalışmaktadır. Ne var ki bu insanlar zamanla çevresi tarafından işkolik olarak
algılanmış, bu hâllerinden rahatsızlık duyulmuş ve yürüdükleri yolda yalnız
kalmışlardır. Hâlbuki ulvî bir mefkûre uğruna koşturup duran birinin, yaptığı
işe tutkun ve düşkün olması, hatta o işin tiryakisi hâline gelmesi olumsuz bir
vasıf olarak ele alınıp küçümsenecek bir husus değildir. Evet, üzerine aldığı
vazifeyi en başarılı bir şekilde yerine getirmek için gece-gündüz çalışıp duran,
âdeta yaptığı o işte fâni olan, oturup kalkıp sorumluluk sahasında bir arıza
çıkmaması ve falso yaşanmaması için gayret sarf eden insanlar “işkolik” olarak
değil, belki mesleğinin adamı, işinin abide şahsiyeti olarak görülmelidir.

Hele rahat ve rehavetin söz konusu olduğu günümüzde, keşke herkes, çok
ciddi bir iş ahlakına sahip olarak, anne-babasının, çoluk-çocuğunun, daha
doğrusu üzerinde hakkı bulunan hiç kimsenin hukukunu zayi etmeksizin, yaptığı
işi tam bir titizlik ve kemal-i ciddiyetle yerine getirebilse. Böyle bir durum –
biraz önce de ifade edildiği gibi– “işkoliklik” olarak vasıflandırılamaz, aksine



o, büyük insanlara mahsus yüce bir ahlak ve takdir edilmesi gereken güzel bir
sıfattır. Bu güzel ahlaka sahip olan insanlar işlerine o kadar bağlıdırlar ki,
abdestlerinin, istibralarının içine dahi onu sokarlar. Hatta ihtiyaç mahallinde o
türlü mülâhazalar hoş görülmese de, fakat onlar orada bile boş durmama adına
işleriyle ilgili plan ve projeleri düşünürler. Eğer bir insan mesul olduğu işle –
hele de o iş yüce ve yüksek bir mefkûreye aitse– dertlenip onunla
bütünleşmişse, artık o insan oturur kalkar hep o işle alâkalı problemlerin
çözümüyle meşgul olur. İşte siz böyle bir insana “kolik” kısmını bir tarafa atıp
iş ahlakı ile serfiraz, işiyle bütünleşmiş iş kahramanları nazarıyla bakabilir ve
onun bu hâlini “Ne güzel bir haslet, ne mübeccel bir tavır!” sözleriyle yâd
edebilirsiniz.

İkna Metodu ve Dert Ortaklığı
Fakat hakikî lider tek başına yol yürüyen insan demek değildir. O,

beraberinde bulunan insanlarla –tabiî onların güç ve takatine, kabiliyet ve
donanımına göre– mesafe kat eden, arkasında bulunanları yüce ve yüksek bir
hedefe yönlendirip sevk eden, bir gaye istikametinde onları da alıp peşinden
sürükleyen insan demektir. Bu da, idarecinin, maiyetinde bulunanların aklına
hitap etmesi, gönlüne girmesi, derdini anlatması ve neticede yaptıkları işe, işin
ehemmiyetine onları ikna edip inandırmasıyla gerçekleşir.

Evet, gerçek lider gönlündeki ızdırabı maiyetindekilerin ruhuna duyurur,
dimağına aşılar ve dert edindiği esasları âlemin derdi hâline getirir. Meselâ o:
“Allah bize bu kadar imkân ve lütuflarda bulunmuş. Bize böyle güzel bir iş
ortamı bahşetmiş. O zaman bize düşen de santimini zayi etmeksizin, rantabl bir
şekilde bu imkân ve lütufların değerlendirilmesidir. Eğer biz bunları
değerlendirmez ve heba edersek, bütün bunların hesabını Rabbimiz bize tek tek
sormaz mı? Böyle bir vebalin altından nasıl kalkar, bunun hesabını nasıl
veririz?” diyerek, yaptıkları iş hususunda muhataplarını şuurlandırmalı, ikna
edip inandırmalıdır. Hem, verilmek istenen mesaj öyle bir kere söylemekle de
gönüllerde mâkes bulmayabilir. Bu sebeple rehabilitasyon yapıyor gibi, uygun
bir üslupla mesele tekrar ber tekrar ifade edilmelidir. Ayrıca idareci
konumunda bulunan kişi, bu meseleleri bizzat kendisinin dile getirmesiyle
tepkiye sebebiyet verecekse, o zaman yapılması gereken, insanların tepki
vermeyeceği birisini bulup bu önemli mevzuları ona söylettirmektir. Gerekirse
bu konuda bir veya birkaç seminer düzenlenir, konferanslar tertip edilir ve bu
meselenin ehemmiyeti anlatılmaya çalışılır. Yoksa bir idareci, sürekli olarak
kendisi boyunduruğun bir tarafından tutuyor fakat berikiler hep geriye
kaykılıyorsa işlerin düzgün bir şekilde yürümesi adına o, maiyetindekilerin



yüklerini de omuzlarına alma ve onları da çekip götürme mecburiyetinde
kalacaktır ki, bu da belli bir müddet sonra işlerin artık götürülemeyecek hâle
gelmesi demektir. Bundan dolayı lider, arkasındakileri de koşmaya ikna etmeli,
onlara bir maratonda koşucu olma duygu ve düşüncesini aşılamalı ve böylece
müşterek çalışma ve gayretlerle uzun soluklu bir şekilde işlerin devamını temin
etmelidir.

Bir idarecinin bunu gerçekleştirebilmesi için de, beraber çalıştığı insanların
görüş ve düşüncelerini asla hafife almaması, küçük görmemesi ve onların
yaptıklarını/yapabildiklerini hoşgörüyle kabullenip takdir etmesi, sa’y u
gayretlerini kamçılaması gerekir. Meselâ, istediği keyfiyette bir iş ortaya
konmasa da; “Arkadaşlar! Bu mevzuda ortaya koyduğunuz ceht ve gayret
dolayısıyla size çok teşekkür ederim. Vâkıa yapılması gereken işler şunlardı
ama sizin yaptığınızı da takdir etmemek mümkün değil.” demek suretiyle,
eksiklikler karşısında dahi yapıcı ve müspet bir tavır ortaya koymasını
bilmelidir. Böylece insanları kendisi hakkında saygısızlığa ve tepkiye itmemiş
ve onlar nezdinde kendi kredisini heba etmemiş olur. Çünkü bir idareci
beraberinde bulunanları suçlayıp durduğunda, onlardaki suçlama duygusunu
tetiklemiş, kendinden uzaklaştırmış ve hatta onları kendinden kopacak bir yola
sevk etmiş olur.

Anne-Babadan Daha Öte Bir Şefkat
Hakikî bir idareci, birbirinin rağmına gelişebilecek, birbirine zıt gibi

görünen vasıfları, aynı anda, tam bir denge içinde kendinde bulunduran
muvazene kahramanıdır. Bu açıdan o, fevkalade şuur, fevkalade ciddiyet ve
fevkalâde disiplinin yanı başında, alabildiğine bir sevgi ve şefkatle
çevresindekilere muamele eder. Yani bir taraftan konumunun gerektirdiği vakar
ve ciddiyeti muhafaza eder, o vakar ve ciddiyete halel getirecek ölçüde
maiyetindekilerle senli benli olmaz, laubaliliklere girmez. Fakat diğer taraftan
tam bir şefkat meleği gibi her türlü dert ve sıkıntılarında onların yanında olur
ve üzerlerine tir tir titrer. Meselâ, onlardan bir tanesinin işe gelirken yüzünün
ekşi olduğunu fark ettiğinde, bir anne ve babadan daha ziyade bir şefkatle
hemen yanına varır; eşi, çocukları ya da başka birisiyle bir problemi olup
olmadığını veya bir borcu, bir sıkıntısı bulunup bulunmadığını anlayıp
öğrenmeye çalışır. Öyle ki, o şahsın kendi anne-babasının bile üzerine
gitmeyeceği ölçüde bir ihtimamla işin üzerine gider, yüreğini ortaya kor ve
alternatif çözüm yolları araştırır. Ve bu tavrı bir kere değil, her türlü dert ve
sıkıntıda ortaya konulması gereken bir vazife bilir.

Misalleri çoğaltabilirsiniz. Meselâ siz bir muallimseniz, talebelerinize karşı



belli bir mesafe ayarlaması yapar, vakar ve ciddiyetinize halel getirebilecek
oyun ve eğlencelerde onlarla beraber olmazsınız. Çünkü bir oyun
münasebetiyle öğrencilerle aynı laubaliliği paylaşan, bir mânâda onlar gibi
çocuklaşan bir muallimin ciddiyetini muhafaza etmesi; muhafaza edip başka bir
zaman sözünü onlara dinletmesi çok zordur. Fakat dert ve sıkıntıları karşısında
da bir sıyanet meleği gibi hemen yanlarında beliriverir ve onlara kol kanat
gerersiniz. Yüzünü ekşiten bir talebe gördüğünüzde kâkül-ü gülberlerini okşar
ve sıkıntısını size açacak samimiyet ve sıcaklık ortaya korsunuz. Öyle ki, anne-
babasına bile açamayacağı dert ve sıkıntılarını çok rahatlıkla size açar, sizi
sırdaş ve dert ortağı edinirler. İşte hangi birimin başında bulunursa bulunsun,
bir idareci bu iki meseleyi at başı götürebiliyorsa idarecilikte o ölçüde başarılı
demektir. Yoksa mesele sadece sizin ciddiyet ve sertliğinize bağlı kalırsa, sizin
ciddiyetiniz muhataplarınızca huşunet şeklinde algılanır, yaptıklarınız değişik
yorumlara uğrar, “işkoliklik” gibi olumsuz mazmunlara bağlanır ve neticede siz
kredi kaybına uğrayarak sözü dinlenmez bir idareci konumuna düşersiniz. Öyle
ki ölesiye koşturduğunuz durumlarda bile yaptıklarınız menfi vasıflarla
yaftalanıp menfi nazarlara maruz kalır.

Ayrıca, insan bu dengeyi koruyamayıp yanlış yaptığı durumlarda da
yanlışında ısrarcı olmamalı ve hemen o yanlışı telafi yoluna gitmelidir. Diyelim
ki siz, yaptığı bir hatadan dolayı bir öğrencinizi haşladınız, mücerret bir ikazla
uyarmanız mümkün iken, sert bir üslupla kalbini kırdınız. İşte böyle bir durum
karşısında, ilk fırsatta, onu hemen bir kenara çekip çok rahatlıkla cüzdanınızın
ağzını açmalı, ikramda bulunmak veya harçlık vermek suretiyle gönlünü almaya
çalışmalı ve “Hakkını helâl et bana. Eğer hakkını helâl etmezsen bırakmam,
bırakamam seni!” diyebilmelisiniz. Böylece, yapılan yanlış hemen telafi
edilirse, o kırılmış kalb de yeniden sarıp sarmalanır ve sizinle olan irtibatını
yenilemiş olur. Evet, bizim mesleğimizin çok önemli bir esası şefkattir.
Disiplinin yanında şefkat, iş ahlakının yanında şefkat, nizamî yaşamanın
yanında şefkat.. şefkat, şefkat, şefkat…

Bakmaz mısınız İnsanlığın İftihar Tablosu’nun hayatına! O Şefkat Peygamberi
(sallallâhu aleyhi ve sellem) söyleyeceklerini hep umuma söylemiş, kimseyi
doğrudan doğruya itap etmemiştir. Yanında bir insan horlanıp hakir
görüldüğünde ise hemen onu müdafaaya koyulmuştur. Meselâ, bir gün yeni
Müslüman olan bir zat, Peygamber Efendimiz’e gelerek O’ndan yardım
istemişti. Allah Resûlü, o adama istediklerini vermişti. Fakat o, bununla
yetinmeyerek hoşnutsuzluğunu izhar etmişti. Bunun üzerine sahabi
efendilerimizden bazıları bu saygısızlığı cezalandırmak üzere harekete geçmiş,
o şahsın üzerine yürümüşlerdi. Fakat âlemlere rahmet olarak gönderilen O



Yüce Nebi, onlara mâni olmuş ve başka şeyler de vererek o adamı memnun
etmişti. Sonra da ashaba dönüp onlara şöyle bir misal vermişti: “Birisi
devesini kaçırır ve insanlar o deveyi yakalamak için koşarlar. Fakat esirmiş
deve iyice küstahlaşır ve var gücüyle kaçar. Devenin sahibi elinde bir tutam
otla gelir ve: ‘Benimle devem arasına girmeyin!’ der. Sonra da yavaşça
devenin yanına yaklaşır, zimamını boynuna takar ve çekip götürür.” Peygamber
Efendimiz, bu misali verdikten sonra ashabına dönmüş ve: “Eğer o adamı
bana bırakmasaydınız siz de onu iyice uzaklaştırmış ve ateşe atmış
olurdunuz. Benimle ümmetimin arasına girmeyin, ashabımı bana bırakın!”
buyurmuştur.1

Bu açıdan diyebiliriz ki, “disiplinli olacağız, disiplinli olup insanları hizaya
getireceğiz” deyip huşunet ve hırçınlık gösterirsek onları kendimizden kaçırmış
ve uzaklaştırmış oluruz. Bunun yerine, ciddiyeti elden bırakmadan, içten bir
muhabbet ve engin bir şefkatle insanları kucaklamalı ve onlara kol kanat
germeliyiz. Öyle ki, gözümüzün içine bakmalı ve anne-babalarından
beklediklerini bizden bekler hâle gelmelidirler.

Hâsılı, bizim terbiye anlayışımızda mutlaka disiplin bulunmalı, muhakkak
ciddiyet korunmalı fakat diğer taraftan fevkalade şefkatli ve kucaklayıcı
olunmalıdır. Bu ikisi at başı götürüldüğü ölçüde ideal bir idarecilik ortaya
konuyor demektir. Zira teveccüh teveccühü netice verir. Bu, ilâhî bir ahlaktır.
Cenâb-ı Hak: ْمُكْرُكَْذأ ِنو  يۤ ُ رُكْذاَف  “Anın Beni ki anayım sizi!”2 buyuruyor. Bu
açıdan biz de elimizin altındakileri kucaklar, bağrımıza basar, şefkat ve re’fetle
onları sarıp sarmalarsak, onlar da istenen ölçüde bir sadakat sergiler ve elden
geldiğince vazifelerini tastamam bir şekilde yerine getirmeye çalışırlar.
1 el-Bezzâr, el-Müsned 15/294; el-Mervezî, Ta’zîmü kadri’s-salât 2/931.
2 Bakara sûresi, 2/152.



Farklı Kültür Ortamları ve Temel
Disiplinler

Soru: İnsanın dini yorumlaması ve genel mülâhazalarının oluşmasında,
içinde yaşadığı siyasî, içtimaî ve iktisadî şartların tesiri söz konusu
olabilmektedir? Farklı kültür ortamları içinde bulunan fertler, mezkûr
şartların tesiri altında kalarak yanlış anlayış ve yanlış yorumlara düşmemek
için hangi hususlara dikkat etmelidir?

Cevap: Dinin temel kaynakları Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyân ve Sünnet-i
Sahiha’dır. Bu iki temel kaynakta imana dair esaslar, ibadet ü taatin esasına
taalluk eden hususlar ve muhkemâta raci meseleler vardır. İşte bu esas ve
disiplinler üzerinde, nassın belirlediği çerçevenin dışında, herhangi bir yoruma
gitmek, bir tevile kalkışmak mümkün değildir.

Ancak hizmet-i imaniye ve Kur’âniye adına veya insanlarla münasebet ve
içtimaî mevzular hesabına füruata ait bir kısım meseleler vardır ki tabiatında
tefsir ve tevile açık bu meselelerde şartlar ve konjonktür söz konusu olduğunda
belli farklılıklar ortaya çıkabilir. Yanlış anlaşılmasın, söylenen bu husus,
tarihselcilerin anladığı mânâda hükmün menatını şartlar, konjonktür,
maslahat… gibi hususlara bağlamak demek değildir. Çünkü hükmün menatında
aslolan emr-i ilâhîdir. Aksini düşünmek, Allah korusun, insanı alıp hiç farkına
varmaksızın değişik inhiraf vadilerine sürükler. Ancak temel disiplinlere bağlı
kalmak şartıyla tâlî derecede edille-i şer’iye olarak kabul edilen maslahat-ı
mürsele, istihsan, istishab… gibi delillerle tevil ve yoruma açık bir kısım
füruata ait meselelerde farklı içtihat ve istinbatlarda bulunmak her zaman
mümkündür ve bu durum, topyekün insanlığa hitap eden en son ve evrensel din
olan İslâm’ın bir hususiyetidir.

Karşılaştığımız Problemler ve Usûlü’d-din
Prensipleri
Ne var ki, bir insanın, bir problemle karşılaştığında, Kitab’ı, Sünnet’i,

icmaı, kıyası bilmeden ve bu mevzuda kütüb-i fıkhiyede, fukahanın ne deyip ne
demediğini öğrenmeden kendi başına hareket etmesi, söz söylemesi elbette ki
doğru değildir. Doğru olmadığı gibi, bâlâpervâzâne böyle bir tavır o şahsın din
ve diyaneti adına ciddi bir tehlike arz eder. Bu sebeple, çözüm aranan bir
mevzuda söz söyleyebilmek için öncelikle usûl ve füruuyla temel kaynakların
çok iyi bilinmesi gerekir. Sonra da, sahabe, tâbiîn ve müctehidîn-i izâm



efendilerimizin veya İmam Gazzâlî, İzz b. Abdüsselâm, Şâtibî ve Üstad
Bediüzzaman gibi büyük şahsiyetlerin o mevzuda bir şey söyleyip
söylemediğinin araştırılması ve şayet söylemişlerse onların görüş ve
düşüncelerine müracaat edilmesi gerekir. Bu açıdan rahatlıkla denilebilir ki,
istenen vasıflarla ittisaf etmeden, sayılan bu hususlara muttali olmadan, onlarla
alâkalı herhangi bir tetkik ve tahkikte bulunmadan, “Burada şöyle de hareket
etsek olur.” demeye hiç kimsenin hakkı yoktur ve olamaz. Evet, dine ait
meseleler öyle ulu orta üzerinde söz söylenecek konular değildir.
Dediklerinizin mutlaka Kitab’a, Sünnet’e, ümmühata ve muhkem disiplinlere
uygun düşmesi gerekir.

İşte bu muvafakat gerçekleştikten sonra farklı zaman, farklı mekân ve farklı
bir durum karşısında içtihada açık füruata ait bazı meselelerde yeni bir şey
söylemek mümkündür. Meselâ Hazreti Pîr’in, takva adına ortaya koyduğu
çerçeve, kendi dönemine kadar yapılan takva tariflerinden bir zaviyeden
farklılık arz eder. Bildiğiniz üzere o, yaşadığı dönem itibarıyla feraizi yapıp
kebairi terk eden bir kimsenin takva dairesi içine gireceğini söylemiştir.1 Bunu
da o gün için şartların çok ağır olmasına bağlamıştır. İsterseniz siz bu sözü şu
şekilde açabilirsiniz: Ev, çarşı-pazar, sokak, her yerin kirlendiği, her tarafta
levsiyatın akıp durduğu bir dönemde siz insanlara, haramları terk etmekle
kalmayıp, haram olabilir endişesiyle şüpheli şeyleri ve hatta şüpheli olabilir
diye bazı mübahları bile terk etmelerini söylerseniz, sizin bu sözünüz onlar için
“halvet hayatı mecburi istikamet” mânâsına gelir. Çünkü her tarafta zift gibi
levsiyatın aktığı günümüzde insanın elini-dilini, gözünü-kulağını günahlardan
koruması için İbn Beşiş gibi bir mağaraya çekilmesi, çekilip tek başına bir
hayat yaşaması ve ömrünü orada geçirmesi gerekir. Hâlbuki bu durumda hak ve
hakikat anlatılamaz, hayatın içine girilemez, din ve diyanet adına insanlara
hizmet götürülemez. Onun için Üstad Hazretleri, farzları yapıp, kebairi terk
eden kimsenin takva dairesi içine girmiş olacağını söylüyor.

Günümüz insanını ümitsizlikten kurtarıp onu takvaya teşvik eden bu sözler
samimi olarak dile getirilmiştir ve kesinlikle ulu orta söylenmiş şeyler değildir.
Evet, derinlemesine bir araştırma yapıldığında bu ve benzeri sözlerin
hükmünün dayandırıldığı bir menatın bulunduğunu ve kıyasa gidilip meselenin
bir esasa dayandırıldığını görmek mümkündür. Fakat bizim gibi ümmî
insanların, sağlam bir bilgiye dayanmaksızın, herhangi bir usûl ve metod takip
etmeksizin, karşılaştığımız bir mesele karşısında hemen ulu orta konuşmaya
başlaması, meseleyi hüdaîlikten çıkarıp hevaîliğe sokar. Böyle bir tavır, dini,
kendi keyfimizce, heva u hevesimize göre şekillendirmek demektir. Tabiî,
insan, böyle bir yanlışlıkla hiçbir zaman Allah’a ulaşamaz, O’nun karşısında



doğru bir kulluk tavrı ortaya koyamaz.

Suçlamadan Önce Tetkik Et!
Şu kadar var ki, böyle bir yanlışı tashih edeyim derken uygun bir yol ve

üslûp belirlenemezse, o yanlıştan daha büyük bir yanlışlığın içine
düşülebileceği de unutulmamalıdır. Meselâ, mü’minler arasında çok önemli
olan vahdet-i ruhiye, vifak ve ittifak gibi temel dinamiklere zarar verecek
günahlar irtikâp edilebilir. Bu sebeple, farklı bir coğrafyada karşılaştığımız
farklı bir anlayış ve uygulama karşısında hemen o anlayış ve uygulamanın
sahibini suçlayıp tecrimde bulunmamamız gerekir. Öncelikle o uygulamanın
herhangi bir menata dayandırılıp dayandırılmadığının, bir esas üzerine bina
edilip edilmediğinin sorulup öğrenilmesi, araştırılıp tetkik edilmesi iktiza eder.

Bu tetkik ve tahkiklerden sonra, eğer o anlayışın, dinin ruhuna-özüne
dokunduğu, dinin temel kaideleriyle telif edilemeyeceği gibi bir kanaat ortaya
çıkarsa, insanlar oturur, hislerini işin içine karıştırmadan meseleyi mâkul bir
şekilde usûlüddin mizanlarıyla yeniden ele alıp çözmeye çalışırlar. Bunun
dışında mualece adına ortaya konacak muameleler değişik komplikasyonlara
sebebiyet verir ve insanı, “kaş yapayım derken göz çıkarma” durumuna
düşürür. Ayrıca bir şahsın irade zaafından kaynaklanan hata ve günahlar
kesinlikle orada bulunan bütün insanlara teşmil edilmemeli ve asla toptancı bir
yaklaşım sergilenmemelidir. Daha önce de değişik vesilelerle ifade ettiğim
gibi, heva u hevese açık bilmem hangi cadde ve sokaklarda bir arkadaşınızı
geziyor gördüğünüzde, bence hemen başınızı çevirin, görmezlikten gelin ve
geçip gidin oradan. Çünkü ferdin işlediği bir günah, umumun hukukuna zarar
verecek bir keyfiyette değilse, o ferdi, yaptığı hizmetlerden uzaklaştıracak tavır
ve davranışlar içine girmek kesinlikle doğru değildir ve bu durum insana ağır
bir vebal yükler. Biz Allah’a karşı teslimiyet ve sadakat göstermekle
emrolunduğumuz gibi, kardeşlerimize karşı da vefa ve sadakat göstermekle
mükellefiz. Eğer, ayak ucuyla yanlış yere adım atan bir insanı hemen kaldırır
atarsanız, çevrenizde kaldırıp atılmadık hiçbir insan kalmaz. Ayrıca bu konuda
ölçü bilinmediği takdirde aynı yolda koşturup duran insanlar bile birbirinin
casusu gibi hareket edip bir fert, diğeri hakkında, “Bakalım hele, o da yanlış
adım atıyor mu, o da ayağını ters basıyor mu?” demeye başlar. Bu açıdan,
yürünülen bu yolun gereklerinden birinin de hatalara karşı gözlerimizi yummak
olduğu asla hatırdan çıkarılmamalıdır. Hazreti Pîr-i Mugân’ın, İhlâs ve Uhuvvet
Risaleleri’nde ve Lâhikalar’da ısrarla bu mesele üzerinde durması da bize bu
hakikati ifade etmektedir.



Hocam! Bugün Sen Yine Bana Vaaz Ettin!
Eğer irtikâp edilen hata, yapılan hizmetlerin özüne dokunacak, ruhuna zarar

verecek bir keyfiyetteyse, o zaman mesele mâkul bir şekilde masaya yatırılmalı
ve hata sahibi ikaz edilerek o işten vazgeçirilmeye çalışılmalıdır. Bu vazife
yerine getirilirken de, Muktedâ-i Küll Rehber-i Ekmel Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) usûlü çerçevesinde yerine getirmeye azami dikkat
edilmelidir. Bildiğiniz üzere O, umuma söylüyor, hususî fertler de yaptıkları
hataları, umuma söylenen o sözlerden süzüp çıkarıyor ve ona göre hareket
ediyordu. Günümüzde de, diyelim ki, yanlış yerde gezen birisi uyarılacaksa,
umuma hitap edilerek, o şahsın da söylenenlerden ders alması sağlanmalıdır.
Meselâ “Ne oluyor bazı kimselere ki, burada nezih bir ormanın içinde gezmek,
tenezzühe çıkmak, temiz hava soluklamak mümkünken, atmosferin çok kirli
olduğu yerlerde geziyor ve o mekânlarda hava almaya çalışıyorlar!” denebilir.
Rahmetli Hacı Kemal: “Hocam, bugün sen yine bana vaaz ettin. Yine beni
yerden yere vurdun!” derdi. Hâlbuki vaaz esnasında ben onu aklımdan
geçirdiğimi, söyleyeceklerimi onu düşünüp söylediğimi hatırlamıyorum. Fakat
öyle anlaşılıyor ki, o, benim konuşmalarımdan kendine göre bir sürü şey çekip
çıkarıyor ve kendi ufku itibarıyla alacaklarını alıyordu. Bu açıdan, bence
kardeşler arasında karşılıklı birbirini suçlama olmamalıdır. Söylediğimiz gibi,
eğer bir problem varsa, hissîliğe kapılmadan, akıl, mantık ve ikna metoduyla,
yapılan yanlışlıklar giderilmeye çalışılmalıdır. Hâris el-Muhasibî
Hazretleri’nin ifadeleriyle problemler, Kur’ân aklîliği ve Kur’ân mantıkîliği
içinde ele alınıp çözüme kavuşturulmalıdır.

Yeni İnkişaflar ve İndî Mülâhazalar
Evet, bugün dünyanın dört bir tarafına gidilmiş ve insanımız yeni inkişaflara,

yeni açılımlara vesile olmuştur. Tabiî bu da farklı toplum ve coğrafyalarda yeni
yeni meselelerle karşılaşmak mânâsına gelmektedir. İşte bu noktada mefkûre
muhacirlerinin kendi temel disiplin, temel düşünce ve temel kaidelerine
muhalif bir hareket içine girmemesi; neye, nasıl inanıyorsa usûlünce bunları
açıkça ortaya koymaktan çekinmemesi gerekir. Çünkü muhatapları endişeye
sevk etmeyelim diye, meselâ namaz gibi bir ibadetimizi gizli kapaklı eda
etmeye çalışırsak, niyetimizin aksi istikametinde bir tepkiyle karşılaşır, yanlış
anlaşılır ve algılanır; neticede endişe duymayacakları bir hususta dahi gereksiz
yere insanları endişeye sevk etmiş oluruz. İşin doğrusu, ülkemizdeki bazı
mütemerritlerin yaptığı ölçüde, dünyanın değişik coğrafyalarında namaz
kılındığından dolayı insanımızın kapı dışarı edileceğini zannetmiyorum. İşte bu



açıdan farklı kültür ortamı içinde bulunduğumuzu düşünerek, “Bu ortamın
şartları bunu gerektirir.” deyip hâl ve hareketlerimizi indî mülâhazalarla
belirlemememiz gerekir. Bunun yerine, hem din-i mübîni, hem o coğrafyanın
şartlarını çok iyi bilen, yıllarını orada geçirmiş, tecrübeli insanlar bulunabilir
ve meseleler onlarla istişare edilebilir. İstişareden hatalı bir tercih ortaya çıksa
bile, böyle bir hata affa mazhar olur. Evet, karşı karşıya olduğumuz problemleri
kırk, elli senedir o yolda bulunan, o işin içinde olan tecrübeli insanlara götürür
ve onlarla görüşerek fikirlerini alırsak, neticede hata edilse bile, bu bir içtihat
hatası olduğundan, öyle inanıyoruz ki, Allah (celle celâluhu) o hatayı mağfiret
buyurur.

Söylediğimiz bu hususu misallendirecek olursak, diyelim ki yurt dışında
bulunan bir insanımız, bulunduğu yerde hem Müslümanlık, hem de Türkiye
hakkında önyargılar ve yanlış anlayışlar olduğunu görmekte ve bu duruma çok
üzülmektedir. Bu insan kendine ait değerleri, güzellikleri tanıtıp duyurabilmek
için değişik vasıtaları değerlendirmek isteyebilir. Meselâ bir doğum gününü
vesile bilip, civanmertlik sergilemek suretiyle muhataplarının gönlüne girmeyi
düşünebilir. Fakat, işte bu güzel düşünce ve niyeti hayata geçirirken bile
kendimize ait değerlere muhalif bir tavır içine asla girmememiz, bizi biz yapan
o değerlere hep saygılı kalmamız gerekir ki, yapılan o amel neticede, –Allah
korusun– kendimizden bir şeyler alıp götürmesin; alıp götürmesin ve
muhatabımızın gönlünde de müspet ve kalıcı bir intiba bıraksın.

Evet, insanların gönüllerini fethetmek, ruhlarından içeriye akmak, sinelerine
güzellikler adına bir şeyler fısıldayabilmek, eğer böyle bir vesileye vâbeste
ise, ilâhî ahlak gereği biz bunu yaparız. Zira Cenâb-ı Hak; “Kulum Bana bir
karış yaklaşırsa Ben ona bir arşın yaklaşırım. O Bana bir arşın yaklaşırsa,
Ben ona bir kulaç yaklaşırım. O Bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak
giderim.”2 buyuruyor. O hâlde bize düşen de ilâhî ahlakla muttasıf olarak,
temel disiplinler çerçevesinde, her türlü iyilik ve ihsanda en önde olmak, her
vesileyi değerlendirmek, hızlı hareket etmek ve asla ahesterevliğe
düşmemektir.
1 Bkz.: Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.118.
2 Bkz.: Buhârî, tevhîd 15, 50; Müslim, tevbe 1, zikr 1, 20-22.



Amel ve Cedel
Soru: Mâruf-i Kerhî Hazretleri’ne isnat edilen; “Cenâb-ı Hak, hayır

murad ettiği kulları için amel kapısını açar, cedel kapısını kapatır.”
muhtevasındaki sözü nasıl anlamalıyız? İzah eder misiniz?

Cevap: Hazreti Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) mektebinin
önemli çıraklarından, mânâ âleminin kahramanlarından ve Asya’nın nurefşan
âbidelerinden birisi olan Mâruf-i Kerhî Hazretleri, kendi devrini aydınlatmış
önemli bir şahsiyettir. Aynı zamanda o, tasarrufu devam eden büyük velilerden
biri olarak sayılmıştır. İşte kalb ve ruh ufkunun bu büyük kahramanı, َداََرأ اَِذإ 

َداََرأ اَِذإَو  ِلَدَجْلا ، َباَب   ِ هَْیلَع ََقلْغَأَو  ٍَل  مَِعل اًباَب  ِهَْیلَع   َ حَتَف اًرْیَخ  ٍدْبَع  ُّهللا بِ
ِلَدَجْلا َباَب  ِهَْیل  َحَتَفَو عَ ِلَمَعْلا  َبا  ِهَیلَع بَ ََقلْغَأ  ّر  اً ٍدْبَِعب شَ ُّهللا   “Cenâb-ı

Hak bir kul hakkında hayır murad ettiğinde onun için amel kapısını açar ve
cedel kapısını kapatır; şer murad ettiğinde ise, amel kapısını kapatır ve
cedel kapısını açar.”1 buyurmak suretiyle, bir taraftan kalb ve ruh hayatının
canlılığı için amelin önemine, diğer taraftan da hakikatleri görmeye engel teşkil
eden ve mânevî hayat için öldürücü bir virüs konumunda bulunan cedel zaafına
dikkatleri çekmiştir.

Amel ve İbadet
Burada zikredilen ameli, kulluk şuuru içinde, Allah’ın (celle celâluhu)

rızasını hedefleyerek yerine getirilen her türlü iş, vazife ve mükellefiyet olarak
anlayabiliriz. Her ne kadar usûl-i fıkıh ıstılahında ibadetler; farz, vacip, sünnet
gibi sınıflara ayrılmış ise de, Allah’ın emri olmaları itibarıyla bunların hepsi
çok önemlidir. Evet, ibadetleri kendi içinde ele alıp düşündüğünüzde, nispetler
perspektifinde, ibadetlerin bir kısmına “küçük” diyebilirsiniz. Fakat bilinmesi
gerekir ki, farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle ibadetlerin hepsi büyüktür, “küçük”
diye vasıflandırabileceğimiz hiçbir ibadet yoktur ve hepsi Allah katında çok
değerlidir. Hatta Hazreti Pîr’in ifadesiyle, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) âdet-i seniyyelerine ittiba ederek, âdeti ibadete
çevirme niyetiyle yapılan ameller bile çok büyüktür ve kesinlikle hafife
alınamaz.2 Meselâ yemek yeme, su içme, istirahat etme gibi âdiyattan olan bazı
amellerde Habib-i Kibriya Efendimiz’e ittiba mecburiyeti olmasa ve bunu terk
eden insan sukût etmese bile, elfaz-ı küfür ve efâl-i küfürle alâkalı bazı
kitaplara baktığımızda, Efendiler Efendisi’nin (aleyhi ekmelüttehâyâ) bu gibi
amellerdeki mübarek âdetlerini hafife almanın insanı iman dairesinden



çıkartacak bir durum olduğu görülür. Küfre düşen bir insanın o ana kadar
yaptığı bütün hasenatın boşa gideceği göz önünde bulundurulduğunda, insanın
bu mevzuda ne kadar hassas ve ne kadar dikkatli olması gerektiği zannediyorum
daha iyi anlaşılır.

Bu açıdan İnsanlığın İftihar Tablosu’nun âdet-i seniyyelerini yapmaya
mecbur olmasanız da, bir mü’min olarak kat’iyen onu hafife alamazsınız,
almamanız gerekir. Meselâ Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
istirahat buyururlarken, mübeccel ve mukaddes ellerini başlarının altına kor,
mübarek bacaklarını kıvırır ve sağ taraflarına yatarlardı.3 Bir insan bu şekilde
yatmasa, meselâ, bacaklarını açsa, sırt üstü yatsa, o insan elbette ki dinden
çıkmaz. Fakat bu insan, –hafizanallah– Efendiler Efendisi’nin (aleyhi
salavâtullahi ve selâmuh) bu yatış şeklini hafife alacak ifadeler kullanırsa, onun
sukût etme ihtimali vardır. Görüldüğü gibi bu oldukça nazik bir meseledir.

İbadet çerçevesinde arz etmeye çalıştığımız bu izahlardan da anlaşılacağı
üzere en büyüğünden büyüğüne, büyük olanından küçük gibi görünenine kadar
bütün ibadetleri yerine getirmek çok önemlidir. Kanaatimce Mâruf-i Kerhî
Hazretleri’nin ifadesindeki “amel” kelimesine de işte bu perspektiften bakmak
gerekir. Yani denilebilir ki, onun cümlesindeki amelden maksat, Cenâb-ı
Hakk’ın emirlerine bağlılık içinde ve O’nun rızasını tahsil etme istikametinde
gerçekleştirilen her türlü ameldir.

Bu noktada, ayrıca üzerinde durulması gereken bir husus da şudur: İman her
şeyin esası ve temeli olduğundan elbette ki, ibadete giden yol da imandan
geçer. Fakat bilinmelidir ki, imanın insanda rüsuh bulması, kökleşmesi,
tabiatının bir derinliği ve buudu hâline gelmesi de ibadet ü taatle olur. Evet,
insan, ibadet yapa yapa, hayır işleye işleye imanı, tabiatının bir derinliği hâline
getirir ve o imanı derinlemesine içinde duyar. Bu açıdan da iman bir esas
olmakla beraber, ona göre esas sayılmayan ibadet ü taat onu takviye edip
güçlendirir. Meseleye felsefî bir mülâhazayla bakılacak olursa, bunlardan
birine nazarî, diğerine de amelî iman denilebilir. Zât-ı Ulûhiyet’in –tabiri
caizse– “mahiyet-i nefsü’l-emriye”siyle bilinmesi de amelî imana bağlıdır. İşte
bir kul için, ibadet ü taat bu denli önemli olduğundan, “Cenâb-ı Hak bir insan
hakkında hayır murad ettiğinde, onun için amel kapısını açar, ibadet ü taate
giden yolları gösterir.” denilmiştir.

Cedel: Bâtılı Hak Gösterme Gayreti
Cümledeki ikinci unsur olan cedel mevzuuna gelince o; dilbazlık yapmak

suretiyle, kelime oyunlarıyla bâtılı hak gösterme gayreti, hakikatleri ters yüz



etme cehdi demektir. Cedeli illa da başka bir kelimeyle ifade etmek
istiyorsanız, onun mânâsını karşılayabilecek en uygun kelime diyalektiktir.
Cedel ve diyalektiğin kaynağı ise, insanın kendini başkalarından üstün görmesi
ve sürekli bir faikiyet mülâhazası içinde olmasıdır. Öyle ki ona “Gözün
üzerinde kaşın var!” bile diyemezsiniz. Çünkü o, mutlak surette, –hâşâ ve
kellâ– kendini eksik ve kusurlardan münezzeh ve müberra görmektedir. Bu
açıdan hiçbir zaman üzerine toz kondurtmaz ve asla hakkında olumsuz bir söz
söyletmez. Ayrıca o, “Burnundan kıl aldırtmaz!” denecek ölçüde bir gurur
âbidesidir. Hâsılı denilebilir ki, cedel ve diyalektik; kibir, fahir, enaniyet ve
gurur gibi zaaflardan kaynaklanır.

Mefhum karışıklığına düşülmemesi için şunu da ifade edeyim ki, cedel ve
mücadele kelimeleri aynı kökten gelseler de, umumiyet itibarıyla ifade ettikleri
mânâ farklıdır. Cedeli, Arapça’daki “mirâ” kelimesiyle ifade edilen ve
hakikatin ortaya çıkıp tebellür etmesi için değil de, yanlış da olsa kendi
anlayışını, fikir sûretindeki heva u hevesini ne yapıp edip karşı tarafa kabul
ettirme cehd ve gayreti şeklinde anlayabiliriz. Mücadeleyi ise, müspet-menfî
bir netice için çalışıp didinme, cehd ve gayret gösterme, münakaşa ve
münazarada bulunma… gibi daha umumi mânâda kullanırız. Meselâ, Kur’ân-ı
Kerim’de; ُنَـسَْحأ  َ يِھ يِتَّلاـِب  ْمُـھْلِدا  َ جَو  “Onlarla en güzel bir yolla
mücadelede bulun.”4 buyruluyor ki müspet mânâdaki mücadeleye bir misal
olarak zikredilebilir. Evet, hakkı ikame, adaleti tesis adına ortaya konan cehd
ve gayretler; alkışlanacak, takdirle yâd edilecek ve nezd-i ulûhiyette kıymeti
haiz bulunan mücadele şekilleridir. Cedel ise, akıl ve mantık oyunlarıyla
başkalarını aldatma; aldatıp tongaya düşürme mânâsında mücadelenin güzel
olmayan şeklidir.

Günümüzde televizyonlarda sıkça gördüğümüz tartışma programlarında
ortaya konulan üslûp, cedel ve diyalektik için canlı bir misaldir. Meselâ, bir
programda itikatla alâkalı bir mevzu konuşuluyor. Bir âlim çıkıp orada, Kur’ân
ve Sünnet ışığında imanın dindeki yeri ve önemini, inançsızlığın insan için ne
büyük bir kayıp olduğunu dile getiriyor. Fakat bakıyorsunuz, söylenen bu
hakikatten rahatsız olan ve onu kabul etmek istemeyen karşısındaki insan,
diyalektiğe başvuruyor ve: “Ne demek istiyorsun? Sadece sen mi Cennet’e
gireceksin”, “Allah inananların Rabbi olduğu gibi, inanmayanların da Rabbi
değil mi?” ve –hâşâ– Allah’ı sorgular gibi, “Allah günahkârları da Cennet’e
koysa neyi noksan olur ki?” gibi laflar ediyor. Hâlbuki o âlim zatın, karşı tarafı
inançsızlıkla itham etme gibi bir kastı söz konusu değil. O sadece temel
disiplinler çerçevesinde imana dair bir hakikati dile getirmektedir. Fakat iman
adına nasslarla belirlenen çerçeveyi kabul etmek istemeyen muhatabı ise, laf



kalabalığı, kelime oyunları ve asılsız ithamlarla, iman adına ortaya konan o
çerçeveyi kırmayı düşünmekte, böylece o tartışmadan galip çıkmayı
hedeflemektedir ki, işte bu tavır cedel ve diyalektik demektir.

Günaha Günah İlave Etmemek İçin
Hemen şunu ifade edeyim ki, ben böyle bir durumla karşılaştığımda,

muhatabı günaha, günah ötesi bir günaha sevk etmemek için: “Allah’a (celle
celâluhu) kimin gerçekten iman ettiğini Kendisi bilir, biz bilemeyiz. Ben her
gün iki yüz rekât namaz kılsam, gecelerimi hep evrâd u ezkârla geçirsem bile,
bu amelleri yapmayan bir başkası Allah’a benden daha sağlam iman etmiş
olabilir.” demişimdir. Kanaatimce bu husus çok önemlidir. Zira işlenen bir
günaha yeni bir günah eklenmemesi için, karşımızdakine yeni bir günah fırsatı
vermememiz, yeni bir günah kapısı aralamamamız gerekir.

Diyalektiğe giren insanlarla alâkalı önemli bir husus da, Efendiler
Efendisi’nin, cedele tutuşan insanların ilham esintilerinden mahrum kalıp
onlardan vahyin bereketinin kesileceği şeklindeki ikazıdır.5 Bu uyarı
çerçevesinde diyebiliriz ki, diyalektiğe müptela olanların konuştukları hep heva
ve heves ürünüdür. Bir ömür boyu konuşup durdukları şeyler hiçbir zaman
gönüllerde müspet ve kalıcı bir tesir meydana getirmez. Bundandır ki,
günümüzde, kitaplar devirmiş, müktesebatı çok engin ve çok iyi konuşup duran
insanlar görürüz. Fakat ne yazık ki bu kişiler, milletimizin maddî-mânevî
terakkisi adına herhangi ciddi bir proje ortaya koyamamış, insanımıza uzun
soluklu ve kalıcı bir hizmet sunamamıştır. Demek ki bunlar vahyin bereketinden
cüda düşmüş ve ilhamdan mahrum kalmışlardır.

Yapılması Gereken Bunca İş Varken
Meselenin inanan insanlara bakan yönüne gelince: Diyalektik ve cedel

bombasının patladığı, yani onun bir sistem, bir metot olarak benimsendiği
yerlerde, insanlar o bombanın alfa, beta tesirlerine maruz kalmışlardır. İnanan
insanlar içinde ise, o bombanın üçüncü derecede gama tesirine maruz kalmış ve
ondan şöyle böyle etkilenmiş olanlar vardır. Bu sebeple onlar da, kendi
seviyelerine göre, vahyin bereketinden yoksun, ilhamdan mahrum kalmışlardır.
Diğerleri mahrum der mahrumken, berikiler de mahrumiyet içinde hayatlarını
sürdürmüşlerdir.

Bundan dolayı bakıyorsunuz, bir aksiyon insanı, bir adanmış gönül dahi
çağımızın bu umumî havasından müteessir olup hadisin ifadesiyle zükkama
tutulabiliyor.6 Meselâ adanmış bir ruh, bütün zamanını, kendi plan ve projesine



vakfetmesi, müspet harekete sarf etmesi gerekirken, “Biz bu yolun adanmış bir
ferdiyiz.” anlayışıyla başka şeylere başını kaldırıp bakmaması iktiza ederken,
cedel ve diyalektik adına ortaya atılanlara kulak kabartıp zihnî ve fikrî
dağınıklığa düşebiliyor. Evet, umumi ortamın tesiri, televizyon, internet ve
gazetelerin etkisiyle adanmış bir ruh da kendini bu havaya kaptırabiliyor.
Oysaki Hazreti Pîr’in ifadesiyle bizim iki değil, yüz elimiz bile olsa iman ve
insanlık yolunda yapılması gerekenler açısından yine de yetmez.7 Bugün
insanımız, fedakârlık, civanmertlik ve adanmışlık duygusuyla hareket ederek
dünyanın dört bir yanına açılmıştır. Şimdi önümüzde böylesine geniş alanlı bir
açılım ve yapılması gereken bunca hizmet varken, santimini bile zayi
etmeksizin, tasavvur ve düşüncelerimizi, aksiyon ve cehdimizi ilim ve sevgi
yolundaki bu adanmışlık çizgisine sarf etmemiz gerekmez mi? Tahayyüllerimiz,
tasavvurlarımız, düşüncelerimiz hep o istikamette olmalı değil mi? O kadar ki,
–affedersiniz– ıtrahattan sonra istibra yaparken atılan beş-on adımlık bir zaman
dilimi içinde dahi, “Acaba bu meseleyi daha hızlı bir şekilde nasıl yapabiliriz,
bu açılımlara yeni açılımlar nasıl ilave edebiliriz?” diye düşünmemiz gerekmez
mi? Evet, dünyada gidilmedik, ulaşılmadık bir yer kalırsa Allah indinde mesul
oluruz diyerek, nâm-ı celîl-i Muhammedî’yi ve O’nun sevgi ve merhamet
anlayışını dünyanın her yerine götürmenin hesabı yapılmalıdır. Yoksa, kendi
kuruntularımızla yaşama, kahvehanede, sağda-solda konuşup durarak ömür
tüketme, laf-ı güzafla hayatı bitirme İnsanlığın İftihar Tablosu ve O’nun vaad
ettiklerine inanan bir insanın işi olamaz. Evet, O’nun namını cihana duyurma
gibi ulvî, mukaddes ve şerefli bir iş içinde olduğumuzun şuurunda isek, o yolda
olduğumuza inanıyorsak, o zaman bizim üzerimize düşen ne yapıp edip mutlaka
O’nun nâm-ı celîlini dünyaya duyurmanın bir yolunu bulmak olmalıdır.

Eğer siz, bu duygu ve bu düşünceyle meşbu iseniz, Allah’ın izniyle bütün
vaktinizi ona göre programlar, hep o istikamette koşturup durur ve böylece
hayatınızda cedel ve diyalektiğe düşecek bir boşluk bırakmamış olursunuz.

Bu noktada akla şöyle bir soru gelebilir: Hazımsız insanlar tarafından dile
getirilen tenkit, itham ve iftiralara maruz kalabiliyoruz? Böyle bir durum
karşısında ortaya konan mücadele de cedel kategorisi içine girer mi?

Eğer sizin meşru müdafaa adına tavzihte bulunmanız, tashih etmeniz hatta
tekzipte bulunmanızı gerektiren durumlar olursa, mâkul bir tarzda bu yollara
müracaat edebilirsiniz. Hatta gerekirse, bir kere daha o türlü bir iftira
cüretkârlığına girilmemesi için tazminat davası açarak hukuk yoluyla müfterinin
ağzına bir fermuar vurmayı düşünebilirsiniz. Elbette ki bu durum, sizin hukukî
ve demokratik bir hakkınızdır. Buna kimse bir şey diyemez. Fakat neticede
böyle bir müspet netice alma düşünce ve gayesi olmadıkça, falanın şöyle



demesi, filanın böyle demesi, kendi mefkûresine kilitlenmiş insanları
kanaatimce hiç alâkadar etmemelidir. Evet, adanmış bir gönül, insanımızı i’lâ
istikametinde vazifesi neyse ona bakar/bakması gerekir. Yine Hazreti Pîr’in
ifadeleri içinde, karşımızda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor.
İçinde evladımız tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye koşarken yolda biri
bizi kösteklemek istemiş de ayağımız ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O
müthiş yangın karşısında bu küçük hâdise bir kıymet ifade eder mi?8 İşte bu
ruha kilitlenmiş insanlar, ömürlerini hep bu anlayış istikametinde dolu dolu
geçirirler. Evet, onlar hep amelle, aksiyonla dolu dolu yaşarlar; Cenâb-ı Hak
da onların sa’y u gayretlerine dolu dolu mükâfat ihsan eder, karşılığını kat be
kat verir ve Hakk’ın inayetine sunulmuş o davetiyelerle, bir baştan bir başa
bütün bir yeryüzünü çemenzâre çevirir.
1 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 8/361; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 2/295.
2 Bediüzzaman, Lem’alar s.68-69, 76 (On Birinci Lem’a, Altıncı ve On Birinci Nükte).
3 Buhârî, daavât 8; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/287.
4 Nahl sûresi, 16/125.
5 Bkz.: Tirmizî, tefsîru sûre (43) 1; İbn Mâce mukaddime 7; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/252, 256.
6 İbn Ebî Hâtim, et-Tefsîr 7/406-407; et-Taberî, Câmiu’l-beyân 25/11-114.
7 Bkz.: Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.452 (Emirdağ Hayatı).
8 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.615 (Tahliller).



İrşad Yolu ve Önündeki Engeller
Soru: İrşad ve tebliğ yolunda, inayet-i ilâhiye vesilesiyle, pek çok

muvaffakiyete mazhar olan bir fert, o yolu bırakıp dünyevî meşgaleler peşine
düştüğünde umumiyetle büyük fiyaskolarla karşı karşıya kalıyor. Bu tespit
ışığında; insanın irşad ve tebliğ yolunda bulunurken, ekstra istidat ve
kabiliyete mazhar kılındığı; ancak başka sahalarda kullanılması hâlinde de o
tür mevhibelerin elinden alındığı söylenebilir mi? Bu mevzuda dikkat
edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap: Donanım ve kabiliyeti, bulunduğu konumun imkân ve müsaadesi
ölçüsünde her mü’min irşad ve tebliğ vazifesiyle mükelleftir. Evet, inanan bir
insan, inanıp iman ettiği Allah ve O’nun Resûlü’nü insanlara anlatmak,
gönüllere duyurup sevdirmek, hâl diliyle dinini temsil etmek ve her hâlükârda,
her şartta dinin yaşanır olduğunu göstermekle vazifelidir. Vâkıa, bazı coğrafya
ve mahallerde açık bir şekilde irşad ve tebliğ vazifesi yapılamayabilir, durum
ve şartlar o işe imkân ve fırsat vermeyebilir. Öyle ki inanan bir insanın orada
kendi mevcudiyetini muhafazası dahi çok güç olabilir. Fakat o coğrafya veya
mahâlde bulunmak umumun hukukunu ilgilendiren bir mecburiyet olarak
görülüyorsa, kimi insanlar fedakârlık yapıp oralarda duygu ve düşüncelerini
kendi içlerinde yaşamayı düşünebilirler. Evet, köşe başlarını tutmuş
gulyabanileri göz önünde bulundurarak, kendi milleti ve insanlığın geleceği
hesabına sükûtîliği tercih edenler olabilir. Kim bilir, onların bu sessiz hâli,
samimiyetlerinin derecesine göre, en talâkatli hutbelerden bile daha fasih bir
beyan çağlayanına dönüşebilir. İşte bu gibi hususî durumları istisna edecek
olursak, irşad ve tebliğ vazifesi camideki imam, vaiz ve müezzin için bir
vecibe olduğu gibi, teker teker her bir mü’min fert üzerine de terettüp eden bir
mükellefiyettir.

Özel Donanımlı Müstesna Kametler
Bununla birlikte Cenâb-ı Hakk’ın yüce mesajını insanlığa duyurmak için,

hususî olarak seçip tavzif buyurduğu, öyle bir misyona memur kıldığı seçkin
kulları da vardır. Bunların başında enbiyâ-i izâm efendilerimiz (alâ nebiyyinâ
ve aleyhimüssalâtü vetteslîmât), daha sonra da asfiya-i kirâm hazeratı gelir.
Bunlar tekvinî ve teşriî emirleri çok derince duyan, engin bir ufukla
değerlendirme kabiliyeti bulunan, her şeye mahrutî ve bütüncül bir nazarla
bakabilen hususî donanımlı insanlardır. Öyle ki bizim sebep ve sonuca bakarak
arayıp bulabileceğimiz münasebetleri onlar halk ifadesiyle “şipşak” tespit



ediverirler. Bu, onlara bahşedilmiş hususî bir lütuf, hususî bir ufuktur. Meselâ,
Efendiler Efendisi’nin (aleyhissalâtü vesselâm) hayat-ı seniyyelerine atf-ı
nazar edip, O’nun eşsiz fetanetiyle çözüme kavuşturduğu problemlere
baktığımızda, söylediğimiz bu hususu açık ve net bir şekilde görebiliriz.
Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi, karamsar bir feylesof olan Schopenhauer
bile Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakkında, “İnsanlığın
üst üste problemler yaşadığı böyle bir dönemde insanlık, yağdan kıl çeker gibi
problemleri çözen Hazreti Muhammed’e ne kadar muhtaçtır.” demektedir. Evet,
İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhi ekmelüttehâyâ) ilâhî mesajın aydınlatıcı
tayfları altında, fetanet-i uzmasıyla, dehaların değişik alternatiflere başvurmak
suretiyle çözüm bulmaya çalıştıkları; bulamayıp çaresizlik ve acziyet içerisinde
düşünüp durdukları problemleri, –onlar düşünedursunlar– hemen
çözüvermiştir. Öyle ki, O Şanı Yüce Nebi’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem)
huzuruna getirilip de çözümsüz kalmış tek bir mesele gösterilemez. Evet, O;
ferdî, ailevî, içtimaî, dünyevî, uhrevî, iman, amel ve muamelatla alâkalı bütün
problemleri hususî donanım ve eşsiz fetanetiyle bir hamlede çözüme
kavuşturmuştur. Asıl konumuz olmadığından, mevzuyla alâkalı müşahhas misal
ve delilleri ilgili yerlere havale edip geçmek istiyorum.

İşte Nebiler Serveri başta olmak üzere, bütün enbiyâ-i izâmın asliyet
planındaki vazifeleri hep irşad ve tebliğ olmuştur. Bunun dışında kalan her şey
bir yönüyle onlar için tâlî bir meseledir. Bu müstesna kametler, bütün bir
insanlığa rehber, beşeriyete imam olmaları hasebiyle dünya ile iştigal gibi
görünen bir kısım iş ve vazifeler de yapmışlardır. Meselâ Hazreti Davud ve
Süleyman (alâ nebiyyinâ ve aleyhimesselâm) gibi peygamberlerin ve belki
onlardan sonra gelen evlatlarının hükümdarlık gibi bir konumları da olmuştur.
Fakat onların bu tür vazifeleri, aslî vazifeleri olan peygamberliklerinin yanında
hep tâlî derecede kalmıştır. Onlar hem masum hem de masundurlar. Dolayısıyla
hükümdarlık gibi insanın başını döndürüp bakışını bulandıracak bir konumda
dahi Allah, onları inayetiyle teyit ve sıyanet buyurmuştur. Cenâb-ı Hak, onlara
yaptıkları işlerde hata işletmemiş ve peygamberlik misyonuna halel getirecek
bir duruma asla düşürmemiştir. Hâsılı, ilk peygamberden Hatemü’l-Enbiyâ
Efendimiz’e kadar gelen bu hakikî mürşidlerin, başka bir ifadeyle bu irşad
âbidelerinin asliyet planındaki vazifeleri hep Cenâb-ı Hakk’ın mesajını
insanlığa duyurmak olmuştur. Zahiren irşad ve tebliğ vazifesinin dışında gibi
görünen bazı hâlleri ise, biraz önce ifade ettiğimiz gibi, muhataplarına
göstermeleri gerekli olan rehberliğin hakkını vermeye matuftur. Öyle ki, onların
izdivaç ve ailevî münasebetlerinin arka planında bile mesajlarını insanlığa
duyurma maksadı vardır.



Yol ve Yön Değiştirmeyen İrade Kahramanları
Cenâb-ı Hak, zılliyet planında enbiyâ-i izâmın dışında bir kısım büyük

kimseleri de –hem de başları döndürüp bakışları bulandıracak hükümdarlık,
devlet başkanlığı gibi bir konumda olmalarına rağmen– irşad ve tebliğ
vazifesinde istihdam etmiştir. Meselâ Emevî halifelerinden Ömer b. Abdülaziz
Hazretleri, Abbasi halifelerinden Hazreti Mehdi ve Harun Reşid ve özellikle
Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri’ne kadar olan Osmanlı Hükümdarları
söylediğimiz bu hususa misal olarak verilebilecek şahıslardır. Bunların her biri
kutup seviyesinde insanlar olmakla beraber, kendilerinin veli, kutup olduklarını
iddia etmek şöyle dursun, basit ve sıradan bir insan olduklarına kendilerini
inandırmış ve bu anlayışlarıyla veli ve kutup olmalarına apayrı bir derinlik
kazandırmış büyük kâmetlerdir. Siz, bir insanın içinizi okumasından,
bakışınızdan hareketle kalbinizin derinliklerini keşfetmesinden ve daha başka
hususiyetlerinden o zatın evliyaullahtan biri olduğunu hissedip anlayabilirsiniz.
O zat da bu durumun farkında olabilir. Fakat gavsiyet ve kutbiyeti bilmeyen,
kendilerini hiçbir zaman öyle bir konumda görmeyen yukarıda isimlerini
saydığımız insanlar ise, şu anki Türkiye gibi otuz devletin başında bir devlet
başkanı olmalarına rağmen, mahviyet, tevazu ve hacalet içinde kendilerini
sıfırlamasını bilmiş insanlardır. Meselâ Sultan Ahmed Camii yapılırken,
Efendiler Efendisi’nin (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) kadem-i pâkini sorguç
gibi tacına takan Sultan Ahmed cennetmekan (aleyhirrahmetü vel-gufran)
Hazretleri de, “Allahım Ahmed kulunun günahlarını mağfiret buyur!” dua ve
niyazları içinde, eteklerine taş doldurup işçi ve ırgatlarla beraber taş
taşımaktaydı. Görüldüğü üzere padişahlık bu insanların başını döndürüp
bakışlarını bulandırmamış ve hangi konumda olurlarsa olsunlar mahviyet,
tevazu ve kulluk şuuru içinde hayatlarını sürdürmüşlerdir.

Şimdi eğer, enbiyâ-i izâm ve onların yolunu takip eden bu büyük zatlar, irşad
ve tebliğ vazifesini hayatlarının gayesi bilmiş, duygu ve düşüncelerini hep o iş
etrafında örgülemiş, gözlerinin içine başka hayallerin girmesine asla müsaade
etmemiş, hep doğru düşünmüş, doğru karar vermiş ve doğru hareket etmişlerse,
o zaman, zılliyet planında onların takipçileri olan günümüz mürşitlerinin de,
mefkûrelerine hep sâdık kalmaları, yüzlerine gülen dünyanın cazibedar
güzellikleri karşısında asla yol ve yön değiştirmemeleri gerekir. Aksi takdirde
dine hizmet şerefiyle serfiraz kılınan bir fert, asıl vazifesini unutup dünyanın
cazibedar güzellikleri peşinden koşarsa, maksadının aksiyle tokat yer ve
hayatını fiyaskolar fasit dairesi içinde sürdürür durur. Meselâ günümüzde, vira
bismillâh deyip ilim ve irfan hayatımız adına okul, üniversite, hazırlık kursu ve



kültür lokalleri açan, dünyanın dört bir yanına hicret ederek bu işin rehberliğini
yapan insanlar, Allah’ın rızası ve Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
teveccühünü kazanmayı bir tarafa bırakıp, kendilerince başka dünyevî işlerin
peşinde olurlarsa, peşinden koştukları o işlerde başarısız olur, künde künde
üstüne devrilebilirler. Evet, bidayette çok yüksek ideallere talip ve dilbeste
olan bu insanlar, bunu bırakır, çok küçük şeylere tenezzül eder, dünyevî bir
kısım projelere girerlerse, ahiret projelerindeki vazife ve işlerini karıştırırlar.
Böyle olunca da, Cenâb-ı Hak, peygamberlik mesleği olan irşad ve tebliğ
vazifesini, bu büyük mânevî nimeti onların elinden alacağı gibi, dünyevî
işlerinde de onları muvaffak kılmaz. Hatta bir kısım başarılar söz konusu
olursa, bunu bir mekr-i ilâhî bilmeli ve bu ağır günahın cezasının öteye havale
edildiği düşünülmelidir.

Allahım Bizlere, Bizi Aşan İstidatlar Ver!
Elbette ki inanan insanlar içinde de ticaretle uğraşan, çalışıp çabalayan, para

kazanan, maddî imkân ve servetlere sahip bulunan insanlar olacaktır. Fakat
kader-i ilâhî tarafından bir insan bir yere sevk olunmuş ve sevk olunduğu o
konum bir nefer misali kendine ait hiçbir şeyi düşünmeksizin sırf millet
hesabına çalışıp çabalamayı gerektiren bir makamsa, insanın bu mazhariyetin
farkında olup ona göre hareket etmesi gerekir. Evet, kâhir bir kudret tarafından
bir vazife taksimi yapılmış ve buna göre herkese bir yer düşmüştür. Bazıları
ticaretle uğraşıp sanayi ile iştigal ederken, bazıları da bir yerde memur olup
öğretmenlik, rehberlik veya idarecilik yapmaktadır. İşte öyle vazifeler, öyle
konumlar vardır ki, o vazife tam bir adanmışlık içinde, irşad, tebliğ ve temsil
dışında başka hiçbir şey düşünmemeyi gerektirir. Dolayısıyla herkes bulunduğu
yerin hakkını vermeye, bulunduğu o konumda rantabl olmaya çalışmalıdır.

Meselâ, idareci, rehber, öğretmen konumunda bulunan bir insanın omuzları
üzerinde, okumada farklı yöntemler geliştirme, farklı terkip ve tahlillere
ulaşma, konuları daha renkli ve daha farklı formatlarla sunma ve böylece kalb
ve zihinleri aydınlatma gibi önemli bir vazife bulunuyorken, bütün bunları
bırakıp dünyevî bir kısım emeller peşinde koşması; koşup kalb ve zihin
dağınıklığına düşmesi ne ölçüde doğrudur; sizlerin iz’an, insaf ve
vicdanlarınıza havale ediyorum. Bu açıdan, Allah bazılarını bu istikamete sevk
etmişse, o tâli’liler, artık hedefe kilitli bir hâlde, başka hiçbir arayışa
girmeden, sağa-sola bakmadan, herhangi bir inhiraf yaşamadan yollarına devam
etmesini bilmelidirler. Eğer onlar bu mevzuda hedef ve gayelerinden sapmaz,
safvet ve samimiyet içinde sa’y u gayretlerini devam ettirirlerse, Cenâb-ı Hak
da onlara ekstra lütuflarda bulunur ve onlara çok önemli hizmetler, o



hizmetlerde çok önemli muvaffakiyetler nasip eder. Zira unutulmamalıdır ki,
Allah’ın bidayette lütfettiği kabiliyet ve istidatlar, ne kaderi ne de Cenâb-ı
Hakk’ın atâsını bağlayıcıdır. Cenâb-ı Hakk’ın kaderinin yanında kazası, yani
onun infaz edilmesi ve aynı zamanda o infazı önleyecek bir de atâsı vardır.
Buna ekstradan veya fevkaladeden lütuf diyebilirsiniz. Meselâ sizin hakkınızda
bir camide müezzinlik veya vaizlik yapacağınıza dair bir takdir vardır. Siz bu
imkân ve fırsatı değerlendirir, söylediğiniz her şeyi kalbinizin sesi olarak
söyler, duygularınızı, kalbinize bir mızrap vuruyor gibi seslendirir, dilinizden
dökülen her kelimenin gönlünüzün sesi olmasına dikkat edersiniz. Allah’ı
duyurma, O’nun gönüllerde iz bırakması ve heyecan uyarması mevzuunda
ölesiye bir gayret sarf edersiniz. Kendinizi anlatmaz, kendiniz adına milletin
takdirlerinden bir şey kotarmaya uğraşmazsınız. Kürsüye çıkmadan evvel;
“Allahım ne olur, bahtına düştüm. Senin rızana muhalif bir şey söyleyeceksem
beni burada konuşturma. Dilim dolaşsın, mahcup bir şekilde ineyim aşağı ama
Senin rızana muhalif bir söz ağzımdan çıkmasın!” diyecek kadar samimi ve
yiğitçe davranırsınız. İşte siz söyleyeceklerinizi hep bu şekilde ihlâs ve
samimiyet içinde söylerseniz, Cenâb-ı Hak da ekstra istidatlar bahşedip mevcut
kabiliyetinizin çok üstünde size muvaffakiyetler ihsan eder. İsterseniz Alvar
İmamı’nın şu ifadelerine bir de bu açıdan bakabilirsiniz:

Sen Mevlâ’yı seven de
Mevlâ seni sevmez mi?
Rızasına iven de
Hak rızasın vermez mi?
Sen Hakk’ın kapısında
Canlar feda eylesen
Emrince hizmet etsen
Allah ecrin vermez mi?
Sular gibi çağlasan
Eyyub gibi ağlasan
Ciğergâhı dağlasan
Ahvalini sormaz mı?
Zaten biz dualarımızda, “Allahım Bizlere, bizi aşan istidatlar ve o

istidatlarda inkişaflar ver!” demiyor muyuz? Evet, bizim şu an sahip olduğumuz
istidat ve kabiliyetlerimiz Allah’ın nâmütenâhî kudret ve takdirini bağlamaz.
Siz öyle bir adım atar, öyle samimane bir gayret ortaya koyarsınız ki, siz hiç
farkına varmadan, Cenâb-ı Hak atâsından ekstra lütuflarda bulunur. Şimdiye
kadar hiç düşünemediğiniz, kalbinize gelmeyen şeyleri ilham eder, aklınıza



getirir. Evet, ufkunuzu öyle bir açar ki Cenâb-ı Hak, uzaktan yakından alâkanız
olmadığı ve aklınızın ermeyeceği plan ve projeleri sizin vesilenizle hayata taşır
ve bu durum karşısında sizler de şaşırır kalırsınız.

Bu açıdan, kabiliyetleriniz ne seviyede olursa olsun, siz hakka dilbeste
olunca, Allah da (celle celâluhu) sizi yarı yolda bırakmaz ve sizi yüz üstü terk
etmez. O zaman gelin, kabiliyet ve istidatlarımızı Allah’ın rızasını kazanma ve
nâm-ı celîl-i sübhanîsini insanlığa duyurma istikametinde santimini zayi
etmeksizin kullanalım; kullanalım ki, Cenâb-ı Hak da istidat ve
kabiliyetlerimizi olduğunun üstünde inkişaf ettirip azları çok, birleri bin etsin.
Âmin!



Musibet – Dua ve Kurbet
Soru: Musibet, sıkıntı ve endişe anları kulun kendi uzaklığını aşması ve

Cenâb-ı Allah’a yaklaşması adına bir rampa vazifesi görür mü? Tazarru
vakitleri diyebileceğimiz musibet zamanlarında Allah’a teveccüh etmeme,
O’ndan daha çok uzaklaşmayı netice verir mi?

Cevap: Kimi insan vardır, kendi bedeninin, beşerî yapısının, çoluk
çocuğunun, ailevî hayatının veya akraba çevresinin başına gelen belâ ve
musibetlerden dolayı endişe ve sıkıntı duyar. Kimi insan da vardır, çevresiyle
alâkadarlığının genişliği ölçüsünde derece derece kendi köy, nahiye, kasaba ve
ülkesinde meydana gelen hâdiselerden dolayı müteessir olur. Ama kimi insan
da vardır ki, nazarları her an bütün dünyaya müteveccihtir, herkesle
alâkadardır ve yeryüzünde olup biten hâdiseleri, ateş nereye düşerse düşsün
kendi üzerine düşmüş gibi içten içe vicdanında duyar, hisseder ve yaşar.
Elbette bu seviyedeki bir endişe ve ızdırap, takdir ve tebcil edilecek mukaddes
bir ızdırap ve endişedir. Ancak insan, ifrata girmemeli, kendine zarar verecek,
azap edecek bir duruma düşmemelidir. Ayrıca, çekilen o sıkıntı ve ızdırap, asla
iradeyi felç edecek, insanı ümitsizliğe sevk edecek, onu çaresizlik psikolojine
sürükleyecek bir noktaya gelmemelidir. Bildiğiniz üzere âlemlere rahmet
olarak gönderilen, kalbi bütün insanlık için tir tir titreyen Nebiler Serveri’nin
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bu mevzudaki tebcil ve takdir edilecek
hassasiyeti, vahy-i ilâhî tarafından tadil buyrulmuştur. Meselâ Kehf sûre-i
celîlesindeki bir âyet-i kerimede; َْمل ِْنإ  ْمِھِرَاثٰأ  ى  ٰۤلَع َكَسَْفن  ٌعِخاَب  َك  َّلََعلَف

اًفَسَأ ِثيِدَح  ْلا اَذٰـھِب  اوُنِمْؤُي   “Neredeyse sen, onlar bu söze (Kur’ân’a)
inanmıyorlar diye üzüntünden kendini helâk edeceksin.”1 buyurulmak
suretiyle, iltifat ve takdir edalı böyle bir tadilin yapıldığı ve İnsanlığın İftihar
Tablosu’nun zatında ümmete ikazda bulunulduğu söylenebilir.

Izdırapsızlık ya da İnsanlığın Bitişi
Bu açıdan O’nun ümmetinden olan her fert, peygamberâne bir azim,

kararlılık ve kucaklayıcılık içinde başta kendi çevresi ve yakınları, ülke ve
milleti olmak üzere topyekün Müslümanları, hatta himmeti daha da âliyse,
bütün insanlığı kucaklamalı ve onların ızdırap ve sıkıntılarını kendi vicdanında
duyup hissetmeye çalışmalıdır. Zira günümüz dünyasında, bir baştan bir başa
bütün yeryüzünde adaletsizlik, hukuksuzluk ve eşitsizlik –halk ifadesiyle– gırla
gitmektedir. Açlık ve sefaletten ölüp giden, çeşit çeşit zulüm ve baskıya maruz
kalan insanların hâl-i pürmelâli yürekleri parçalamaktadır. İşte bu hazin



manzara karşısında olup bitenleri sinema seyrediyor gibi seyretmeme, onlar
karşısında heyecan ve ızdırap duyma, insan olmanın gereğidir. Aksi ise,
insanlığın bitişi, onun kaybedilmesi demektir. Şefkat Peygamberi Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem): ْمُھْنِم َسَْیل  َنیِمِلْسُمْلا فَ ِرَْمأ  َّمَتْھَي بِ َْمل  ْنَم 
“Müslümanların dertlerini paylaşmayan onlardan değildir.” 2 buyuruyor ki,
konumuz açısından derinlemesine üzerinde düşünülmesi gereken bir nurlu
beyandır.

Dolayısıyla dünyada olup biten hâdiseler, vicdanı bütün bütün körelmemiş
her bir ferdin gönlünde endişe ve sıkıntı hâsıl edebilir. Fakat inanan bir insan,
başta da söylediğimiz gibi, bu sıkıntıları duyup hissettiğinde, ümitsizliğe
düşmemeli, çaresizlik duygusuna kapılmamalıdır. Bilakis Hazreti
Müsebbibü’l-Esbâb’a teveccüh etmeli, içini dökmeli, duaya sarılmalı, O’na
yalvarıp yakarmalı ve sebepler dairesinde iradenin hakkını verme adına ne
yapılması gerekiyorsa, yapabileceği her ne var ise onu yapmaya çalışmalıdır.
Siz sizi bildiğiniz, ben de kendimi bildiğim günden beri, bizim dünyamız, hep
bu tür ızdırap ve sıkıntılar içinde kıvranıp durmaktadır. Bu dert ve sıkıntılar
bazen fasıl fasıl yer değiştirse, kâh oraya kâh buraya geçse de, umumi mânâda
bilmem kaç asırdan beri devam etmektedir. Bu durum karşısında biz kimi
zaman ellerimizi açıp, “Allahım! Ülkemiz, ülkümüz, geleceğimiz, milletimiz,
ikbalimiz lehinde çalışan insanları payidar eyle, onları muzaffer kıl, fevz ü
necatla serfiraz eyle!” diye dua ettik. Kimi zaman da, “Allahım! Ülkemiz,
geleceğimiz, maddî-mânevî değerlerimiz aleyhinde çalışan ve milletimizi
bölmek ve parçalamak için uğraşanları Sana havale ediyoruz, onların
haklarından gel!” diyerek Rabbimize sığındık. Evet, bütün bunlar karşısında
“Keşke olmasaydı!” deyip ızdırapla iki büklüm olduk. “Keşke, kendi
insanımıza karşı bu ölçüde bir temerrüt, bir inat gösterilmeseydi. Keşke bu
ölçüde bir bağnazlık ve taassup yaşanmasaydı. Keşke, düşmanlığa kilitli bazı
insanlar, Anadolu insanına ve bu ülkenin evladına insafla ve önyargısız bir
şekilde, bir kerecik olsun bakabilselerdi. Evet, keşke, bir kerecik olsun,
milletimiz ve insanlık adına yapılan bu güzel hizmetleri sağlıklı bir
değerlendirmeye tâbi tutabilselerdi. Ve keşke, asırlarca hak ve adaletin
temsilcisi olmuş insanımız, bugün de, şanlı geçmişinde olduğu gibi,
yeryüzünde, devletler muvazenesinde söz sahibi olabilseydi. Bütün mazlum ve
mağdurlara kol kanat gerebilecek bir konumu bulunsaydı. Sözüne itibar edilir,
gözünün içine bakılır bir merci olsaydı. Neden benim ülkem de, devletler
muvazenesinde, bir Amerika, Çin veya Hindistan’ın yerinde olmasın? Neden
dünya ekonomisini belirleyen, siyaset ve idarede söz sahibi olan, gözünün içine
bakılan bir ülke konumunda bulunmasın? Bütün bunların mutlaka olması



lazımdır. Çünkü görüyoruz ki, bu civanmert millet, devletler muvazenesindeki
gerçek konumunu ihraz edeceği âna kadar, dünyanın daha çok çekeceği var.”

İşte, bu güzel hedeflerin gerçekleşmesi istikametinde koşturup dururken,
yolların tıkalı olması ve engellemelerle yüz yüze gelinmesi karşısında insanın
yapması gereken, nur-u tevhid içinde sırr-ı ehadiyeti vicdanında duyması,
ellerini açıp ızdırar hâliyle: ِيل ِْحلَْصأ  ُثیَِغت  ْ َسأ َِكتَمْحَرِب  ُموُّي  اَي قَ ُّيَح  اَي 

ٍنْیَع َةَفَْرط  يـِسَْفن  ىِٰلإ  يِنْل  ِ َكت َـالَو  ُهَّلُك  ِينْأ  Ey her şeyi var eden“ شَ
hayat sahibi Hayy ve ey her şeyin varlık ve bekâsını kudret elinde tutan
Kayyum! Senin sonsuz rahmetine itimat edip inayetine sığınıyorum; bütün
ahvâlimi ıslah eyle ve göz açıp kapayıncaya kadar olsun, beni nefsimle baş
başa bırakma.”3 demek suretiyle gerçek havl ve kuvvet sahibine hâlini arz
etmesidir. Bunu yapabildiği takdirde insan, belâ ve musibetler karşısında,
sarsıntı yaşamaz, yeise düşmez, yapacağı işlerden dûr olmaz ve hep Cenâb-ı
Hakk’a iltica ederek, inayeti hep O’ndan bekleyerek işlerini ikmal ve itmam
etmeye çalışır.

Tulumban Al Yetiş İmdada, Yangın Var!
Tebcil ve takdir edilmeye değer bu tür sıkıntılar için biz “mukaddes azap”,

“kutsal sıkıntı” ifadelerini kullanıyoruz. Farklı zamanlarda arz ettiğim gibi
elimden gelse, bütün insanların içine, onların ciğerlerini “cız” diye cazırdatıp
yakacak böyle bir ızdırap saçardım. Çünkü o, en müessir bir duadır. Duaları
peyk süratiyle gökler ötesi âlemlere ulaştıracak en önemli bir faktördür. Evet,
ızdırap ve ızdırar kadar dualara hız kazandıran başka bir şey yoktur. O hâlde
inanan sineler, insanlığın bu hâli karşısında gamsızlığı, ızdırapsızlığı büyük bir
afet olarak bilmeli ve “Eyvah! Yazıklar olsun bizim bu hâlimize!” deyip
ızdırapla inlemelidirler. İnlemeli, seccadeye koşmalı, seccade onların
alınlarını öperken onlar da “Ne olur Allahım, bahtına düştük!” diyerek Allah’a
içlerini dökmelidirler. İşte böyle bir ızdırap ve sıkıntı, bizim için bir dinamo
vazifesi görür ve bizi harekete sevk eder. Biz de bir itfaiyeci gibi tulumbamızı
alıp yangını söndürmek üzere imdada koşarız. Zira Sûzî’nin sûzîşî nağmelerle
ifade ettiği gibi;

Tulumban al yetiş imdada, yangın var.
Dedim: Zahirde mi âşık?
Dedi: İhfâda yangın var.
Sefine-i kalbime alevli bir kor attın ey dost
Bülend-âvâz ile dersin:
Bakın deryada yangın var!



Evet, ülkede yangın var. Dünyada yangın var. Hayatî müesseselerde yangın
var. Gelin Allah aşkına böyle büyük bir yangın karşısında herkes bir itfaiye
memuru gibi hareket etsin; hareket etsin de bu korkunç yangını el birliğiyle
söndürebilelim.

Bu arada hemen şunu da ifade edeyim ki, başkalarının derdiyle sürekli
şakaklarımız zonklasa, gece-gündüz o mukaddes dertle inim inim inlesek de,
diğer insanları dertsiz, gamsız, ızdırapsız gibi görmek kesinlikle doğru değildir,
böyle bir bakış açısı onlar hakkında suizan olur, bizim sırtımıza da ağır bir
vebal yükler.

Günahların Neticesi Lanetlik Sıkıntılar
Bu ulvî ve mukaddes sıkıntı ve ızdıraplar dışında insanın yaşadığı bazı

sıkıntılar da vardır ki, onlar, daha çok ferdin işlediği hata ve günahların
neticesidir. Bu durum bir maneviyat büyüğü Ebû Muhammed er-Râsibî
tarafından ِبوُنُّذـلا ُتاَبوُقُع  ُموُم  ُهَْلا  “İnsanın içindeki sıkıntılar, günahlara
terettüp eden cezalardır.” 4 ifadesiyle dile getirilmiştir. İnsanın içindeki bu
sıkıntı ve kuruntular, insanı hizmete sevk etmesi bir yana onu hizmetten
alıkoyar. Öyle ki bu hâlet-i ruhiyeye kendini kaptıran bir fert, kuruntularla
oturur kalkar, hep kuruntularını konuşur. “Şu şöyle olmalıydı, bu böyle
olmalıydı…” gibi sözlerle sürekli insanları eleştirir durur ama iş ve aksiyon
adına da herhangi bir cehd ortaya koymaz/koyamaz. Bazılarımızın aklına
gelebilir ki, “Biz –hafizanallah– fuhuş işlemiyor, hırsızlık, haramilik vs.
yapmıyoruz. Dolayısıyla içimizi gam ve sıkıntı ile dolduracak bir günah
işlemediğimiz kanaatindeyiz?” Ancak unutulmaması gerekir ki, günah sadece
yukarıda sayılanlar değildir. Ümmetin derdi ile dertlenmemek, emr-i bi’l-mâruf
nehy-i ani’l-münker yapmamak da günahtır. Çünkü Kur’ân-ı Kerim irşad ve
tebliğ üzerinde hassasiyetle durmakta, bu vazife yerine getirilmediği takdirde,
toplumların topyekün belâ ve musibetlere maruz kalabileceğini ifade
etmektedir.5 Diğer taraftan, el, ayak, göz, kulak, dil, dudak gibi organların
kontrol altına alınmaması, bu konuda sürekli dikkatsiz ve laubali bir şekilde
davranılması ve böylece ısrarla işlenen küçük günahların da büyük bir günah
olarak karşımıza çıkabileceği unutulmamalıdır.

İşte yığıla yığıla büyüyen bu günahlar “humûm” hâline gelir ve insanın içinde
çeşit çeşit sıkıntılar hâsıl eder. Diğerlerinin “kutsal sıkıntılar” olmasına
mukabil, denilebilir ki bunlar da insana hiçbir faydası olmayan “lanetlik
sıkıntılar”dır. Eğer insan bu tür sıkıntılar karşısında, bir köşeye çekilip nefis
muhasebesine girmiyor, aklını başına almıyor, elini, ayağını, gözünü, kulağını



kontrol etmiyor veya yapması gerekli olan şeyleri yapmaya koşmuyorsa, iç
sıkıntısı hâlinde tezahür eden hümûm da katlanarak devam eder.

Bu açıdan yaşanılan dert ve sıkıntının ne olduğu iyi tefrik edilmelidir. Ümit
edelim ki, bizlerin sıkıntı ve ızdırapları o kutsal tasa ve kederden olsun. Bizim
dert ve sıkıntımız, bizi harekete geçirecek, tetikleyecek, şahlandıracak ve
çevremizdeki ateş ve yangını söndürmeye sevk edecek bir dinamo vazifesi
görsün. Zaten insan Allah yolunda hizmet eder, önüne çıkan musibet ve
sıkıntılar karşısında dişini sıkar sabreder ve her şeye rağmen Allah yolunda
koşturmaya, çalışıp çabalamaya devam ederse, Cenâb-ı Hak da onun içindeki
“hümûm”u, iç sıkıntıları izale eder, gönlüne inşirah verir ve onu itminana
erdirir.

Fakat bunun için, sadece belâ ve musibet zamanlarında değil, rahat ve geniş
zamanlarda da Cenâb-ı Hak’la irtibatın kavî tutulması gerekir. Zira Allah (celle
celâluhu) buyuruyor ki; ْمُكْرُكَْذأ ِنو  يۤ ُرُكْذاَف  “Siz Beni yâd edin ki, Ben de sizi
yâd edeyim.”6 Tefsirciler bu âyet-i kerimeyi izah ederken şöyle bir tevcihte
bulunurlar: “Sizler normal, rahat ve geniş zamanlarında el açıp Bana içinizi
dökün ki, sıkıştığınız ve sıkıntıya düştüğünüz zaman da Ben ekstra ve sürpriz
lütuflarla size inayette bulunayım.”7 Demek ki bu vaad-i ilâhiye göre insan,
rahat, ferih ve fahur olduğu dönemlerde ellerini açıp, Allah’a yalvarıp
yakarmalıdır ki, Allah da (celle celâluhu), o insan sıkıntıya düştüğünde onun
elinden tutsun, sürpriz lütuf ve inayetlerle onu sıyanet buyursun. Evet, çok rahat
olduğunuz, herhangi bir ihtiyacınızın olmadığını zannettiğiniz ve bir sıkıntıdan
sıyrılma mülâhazanızın bulunmadığı bir dönemde O’nu düşünmeniz, O’nu
hatırlamanız ve el açıp O’na tazarru ve niyazda bulunmanız –tabiri caizse– hora
geçen, makbul olan dua ve tazarrudur.

Izdırar hâline gelince, o durumda insan, havlin de kuvvetin de sadece ve
sadece Allah Teâlâ’ya ait olduğunun şuuru içerisinde ve vicdanının bütün
rükünleriyle bu hakikati duyup hissederek O’na el açıp dua etmelidir. Izdırar
hâlinde yapılan işte bu dualar hiçbir zaman geri çevrilmemiştir. Bildiğiniz
üzere Hazreti Eyyub ve Hazreti Yunus da (aleyhimesselâm) bütün bütün çaresiz
kaldıkları bir esnada el açıp Allah’a dua dua yalvarmış, Cenâb-ı Hak da ekstra
lütuf ve ihsanlarla, onları, içine düştükleri o sıkıntılardan kurtarmıştır.8 Daha
niceleri için Cenâb-ı Hakk’ın bu türden inayet ve yardımları olmuştur. Belki
de, Salât-ı Münciye ve Salât-ı Tefriciye gibi dualar, böyle zor durumda kalan
insanlara Cenâb-ı Hakk’ın birer ilhamıdır. O günden bugüne biz de
sıkıştığımız, başımız ağrıdığı zamanlarda hemen oturur ve belli bir âdette o
duaları okumaya dururuz.



Musibetlere Sabır ve Kurbet
Belâ ve musibetlerin kurbete vesile olması için dikkat edilmesi gereken ayrı

bir husus da başa gelen hâdiselere sabredilip kaderin tenkit edilmemesidir.
Meselâ, insan “Ne yaptım ki bütün bunlar hep benim başıma geliyor?”, “Niye
benim dualarım hiç kabul olmuyor?”, “Cenâb-ı Hak niçin bana nazar etmiyor?”
gibi dalâlet ve küfür mülâhazasına kapı aralayacak sözler sarf ettiğinde; sarf
edip kadere taş attığında, başa gelen musibetler, kurbete vesile olması bir yana,
insanı şirazeden çıkarır ve onu Cenâb-ı Hak’tan uzaklaştırır. Hâlbuki hakikî
mü’min, en çetin ve sıkışık anlarında dahi, Hazreti Yakub aleyhisselâm gibi:
“Allahım tasamı, kederimi, dağınıklığımı, derbederliğimi, perişaniyetimi,
bütün bütün kolsuz kanatsız kalışımı, Sana arz ediyorum.”9 diyerek Cenâb-ı
Hakk’a teveccüh etmelidir. İşte o zaman;

Naçar kaldığın yerde,
Nagâh olur ol perde,
Derman olur her derde,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.
Evet, inanmış bir insan, sıkıntı ve musibetler karşısında:
Gelse celâlinden cefa
Yahut cemalinden vefa
İkisi de cana safa
Lütfun da hoş, kahrın da hoş.

deyip, engin bir sineyle başına gelen belâ ve musibetleri ufaltıp küçültmesini
ve böylece “of, of”ları, “oh, oh”lara çevirmesini bilmelidir. Musibetlerin
çehresinde rahmetin nümayan olduğunu görmeli, onlar karşısında “Oh ne güzel”
demeli ve böylece irade ve aklın hakkını vermelidir.

Fakat iradesi çelimsiz, hep rahat yaşamaya alışmış ve bu mevzuda sağlam bir
muhakemeye sahip olmayan kişiler, elinden bir şey alınınca hemen küsüveren
çocuklar gibi, maruz kaldıkları belâ ve musibetler karşısında, hemencecik, her
şeyin bittiği ve artık yapacak hiçbir şeyin kalmadığını düşünebilir; düşünebilir
ve –hâşâ– Cenâb-ı Hakk’ın bile, aleyhte dönen o çarkı, tersine çeviremeyeceği
gibi bir sapıklığın içine düşebilir. Hâlbuki insan daha baştan dayandığı kapının
hangi kapı olduğunun farkında ve şuurunda olmalı, o şuur içerisinde o kapıya
dayanıp o kapının sövelerine tutunmalıdır. Hikmet gereği, kapı, her
istenildiğinde yüzüne açılmadığında, biraz beklemesini bilmeli, sadakat testine
tâbi tutulduğunun farkında olmalı ve rüşdünü ispat etmeye çalışmalıdır. İşte



bunu başarabilirse, hakikî mânâda inanmış hiçbir ferdin, o kapıdan asla geri
çevrilmediğini, eli boş olarak geri döndürülmediğini görüp anlayacaktır.

Kur’ân-ı Kerim’de değişik yerlerde bu hususa işaret edilmiştir. Meselâ bir
âyet-i kerimede şöyle buyrulur: اَنْحَتََفل ا  ْوَقَّتاَو اوـُنَمٰأ  ىٰۤر  ُقْلا َلَْـھأ  ََّنأ  ْوـَلَو 

ِضْرَْألاَو ِءا  َۤمَّسلا َنِم  ٍتاَكَرَب  ْمِھ  َْيلَع  “Eğer o ülkelerin ahalisi iman edip
takva dairesi içinde olsalardı, elbette Biz, üzerlerine  gökten ve yerden nice
bereket ve bolluk kapılarını açardık.”10 Demek ki Cenâb-ı Hakk’ın,
nimetlerini, başımızdan aşağıya sağanak sağanak yağdırması, O’na teveccüh
etmemize bağlıdır.

Mâide sûresinde ise bu hakikate şöyle dikkat çekilir: ِباَِتكْلا َلَْھأ  َّن  َأ َْولَو 
ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ْمُھا  َنْلَخْدََألَو ْمِھِتا  َّئِیَس ْمُھْنَع  َانْر  َّفََكل اْوَقَّتاَو  اوُن  َمٰأ  “Eğer

Ehl-i Kitap iman etse ve fesatçılıktan ve diğer fenalıklardan sakınsalardı,
elbette Biz onların kötülüklerini örter ve onları Naîm Cennetlerine
yerleştirirdik.”11

En’âm sûresinde ise nimet verildiğinde küstahlaşan, verilmediği zaman ise
hemen feryadı basıp –hâşâ– Cenâb-ı Hak’tan şikayete başlayan bozulmuş tabiat
ve karakterler hakkında şöyle buyrulur: َِكلْب ْنِم َق ٍمـَمُأ  ىِٰۤلإ  ا  َۤنْلَسَْرأ ْدََقلَو 

َنو ُعَّرَضََتي ْمُھَّلََعل  ِءاَّرَّضلاَو  ِءاَۤسْأَبْلِاب  ْمُھَانْذََخأَف   “Senden önce de birtakım
ümmetlere resûller gönderdik. (Dinlemediler.  Bu sebeple biz de belâ ve
musibetler karşısında) tazarru edip içlerini döksünler, yalvarıp yakarsınlar
diye onları çetin bir yoksulluk, hastalık ve sıkıntılarla cezalandırdık.”12

Yine başka bir yerde bu bozuk tabiatlar şu ifadelerle anlatılır: َْولَو
َنوُھَمَْعي ْمِھ  ِناَیْغُط ِيف  اوَُّجَلل  ٍّرُض  ْنِم  ْمِھِب  اَم  ا  َنْفَشَكَو ْمُھاَنْمِح  Eğer“ َر

Biz onlara merhamet edip, uğradıkları belâyı giderseydik, onlar yine de
azgınlıklarında devam edip giderlerdi.”13 Yani musibete maruz kaldıklarında
çığlığı basan bu insanlardan eğer Biz o sıkıntıyı giderecek olsaydık, onlar yine
gidip balıklamasına levsiyata aborde olacaklardı. Evet, bunlar öyle utanmaz,
öyle hayâsız kimselerdi ki, Cenâb-ı Hak onlara merhamet edip üzerlerinden
kasvetli bulutları kaldırıverse, hemen gidip yine balıklamasına aynı levsiyatın
içine dalacaklardı. Rabbim hepimizi böyle bir çarpık anlayış ve sapıklıktan
muhafaza buyursun.

İşte bütün bu hususları nazar-ı itibara aldığımızda, sonuç olarak diyebiliriz
ki, eğer insan, ister lütuf ve nimetler, isterse belâ ve musibetler karşısında dinin
muhkem emirlerinden yola çıkarak iyi bir balans ayarı yapar, Hak karşısında
sağlam ve doğru bir duruş sergileyebilirse, Allah’ın izni ve inayetiyle, ne



nimetler karşısında küstahlığa girer ne de nimetlerin inkıtaı hâlinde kadere taş
atma gibi bir günah ve sapıklığın içine düşer.
1 Kehf sûresi, 18/6.
2 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 1/151, 7/270; el-Hâkim, el-Müstedrek  4/356.
3 en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/147; el-Bezzâr, el-Müsned 13/49.
4 el-Ezdî, Tabakâtü’s-sûfiyye 1/380; ez-Zehebî, Târîhu’l-İslâm 26/376.
5 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/104-105; A’râf sûresi, 7/164-166.
6 Bakara sûresi, 2/152.
7 İbn Atıyye, el-Muharraru’l-vecîz 1/226; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît 1/619.
8 Bkz.: Enbiyâ sûresi, 21/83-84, 87-88.
9 Yûsuf sûresi, 12/86.
10 A’râf sûresi, 7//96.
11 Mâide sûresi, 5/65.
12 En’âm sûresi, 6/42.
13 Mü’minûn sûresi, 23/75.



Allah Yolunda İstihdam ve Havf u Recâ
Dengesi

Soru: Konumumuzun hakkını veremediğimiz ve Cenâb-ı Hakk’a karşı iyi
bir kul olamadığımız düşüncesiyle inkisar yaşadığımız anlarda “Allah
indinde değerinizi bilmek istiyorsanız O’nun sizi ne türlü işlerde istihdam
ettiğine bakınız.” değerlendirmesi önümüze bir ümit kapısı aralıyor. İçinde
bulunduğumuz salih daire, istihdam olunduğumuz vazife ve hizmetler
açısından bu mülâhazayı değerlendirir misiniz?

Cevap: Öncelikle ifade etmem gerekir ki, soruda dile getirilen ruh hâletini
ancak, kendisiyle yüzleşmesini bilen, bu mevzuda iradenin hakkını verebilen
hesap insanları duyar, hisseder ve yaşar. Evet, bu hâl, akıbet endişesi taşıyan,
defterini sık sık gözden geçiren, hatta zihin ve hayalinden geçen yakışıksız
şeyler için bile kendini hesaba çeken ve o uygunsuz tahayyül ve tasavvurlar için
dahi “Bin defa, yüz bin defa estağfirullah…” diyerek af ve mağfiret talebinde
bulunan hesap insanlarının işidir. Zira onlar “Hayalimin kapılarını açık
bırakmam neticesinde bu tür uygunsuz ve münasebetsiz şeyler içeri sızdı.”
düşüncesiyle bu mevzuda tam olarak iradelerinin hakkını veremediklerini
düşünür, kendilerini sorgular ve içten içe ızdırap duyarlar. Oysaki insan,
objektif mükellefiyet açısından, bu tür tahayyül ve tasavvurlardan mesul ve
sorumlu değildir. Fakat Allah’a sadık ve samimi bir kul olmak isteyen fertler,
diğer aza ve latîfelerinin yanında, hayallerini de temiz tutmak, kirlenmesine
meydan vermemek ve Allah’a kulluk yolunda o latîfeye de hizmet ettirmek, onu
da kullanmak için hassasiyet gösterir, titiz davranırlar. Çünkü onlar, imanın ne
demek olduğunun ve onun vaad ettiği kıymet ve güzelliklerin ne mânâ ifade
ettiğinin farkındadırlar. Aynı şekilde –hafizanallah– bir kayma yaşadıklarında,
imandan mahrum kaldıklarında, akıbet itibarıyla gidip varacakları yerin
Cehennem olacağını ve oranın tarifi imkânsız ne dehşetengiz bir azap, bir
hüsran yurdu olduğunu çok iyi bilirler. Bundan dolayı, onların dudaklarında
bazen bir tebessüm beliriverse de, çoğu zaman, kendileriyle yüzleştiklerinde o
tebessümün yerini bin bir endişe hâli, o endişeden kaynaklanan bir işmizaz, bir
yüz ekşiliği alır.

Akıbetinden Korkmayanın Akıbetinden Korkulur
Ancak “muhasebe”, “murakabe” gibi bir derdi olmayan, kendisiyle

yüzleşmeyen ve hiçbir şey yokmuş gibi gafilâne bir hayat sürdüren insanların,
kendi akıbetleri hususunda herhangi bir korku, endişe ve hesapları olmaz.



Onlar, kendilerini Cennet’te zannediyor gibi, Cennet’i garanti etmiş gibi bir
hayat yaşarlar. Biz, bu anlayıştaki bir insanın teminatçısı ve vekili değiliz.
Dolayısıyla o insanın kurtulup kurtulamayacağı mevzuunda bir şey
söyleyemeyiz. Ancak Kur’ân ve Sünnet’in ortaya koyduğu temel disiplinlere
baktığımızda bu anlayıştaki bir insanın iyi bir yolda olmadığını rahatlıkla
söyleyebiliriz. Çünkü akıbetinden endişe etmeyenin akıbetinden endişe edilir;
akıbetinden korkmayanın akıbetinden korkulur. Dünyada iken, “Allah huzurunda
hesabımı nasıl veririm?” korkusu yaşamayan bir insan, –hafizanallah– ötede o
korkuyu iliklerine kadar hisseder. İsterseniz bu noktada; ى ٰلَع ُعـَمَْجأ  َـال 

ِنْیَنَْمأَو ِنْیَفْوَخ  يِدْبَع   “Ben kuluma iki emniyeti de, iki korkuyu da birden
vermem.”1 şeklinde rivayet edilen hadis-i kutsîyi hatırlayabilirsiniz. Evet, bu
kutsî beyana göre, burada uluorta ve dalgın yaşayanlar ahirette o
dalgınlıklarının cezasını çekeceklerdir. Fakat burada korkuyla tir tir titreyenler
orada korkudan emin olacaklardır. Onlara, “Sen korku hislerini öbür tarafta
yaşamıştın. Burada korku yok sana!” denilecektir.

Bu ifadelerden anlaşılması gereken, insanın dünyada bütün bütün recâ hissini
yitirmesi; yitirip Allah’ın rahmetinden ümidini kesecek ölçüde bir korku hâli
yaşaması değildir. Biz burada sadece, günümüzde âdeta görmezlikten gelinen
ve unutulmaya terk edilen havf u haşyet duygusunun insan için ne denli
ehemmiyet arz ettiğini ve onun ahiret hayatı adına havf-recâ dengesini
muhafazanın ne denli önemli olduğunu hatırlatmak istedik.

Çünkü havf ve recâ dengesi, geçmişten bugüne ahlakçılar, akideciler ve
terbiyeciler tarafından da ele alınıp işlenen çok önemli bir meseledir. Meselâ
Hazreti Gazzâlî bu konuyla alâkalı mülâhazalarını ifade ederken şöyle bir bakış
açısı ortaya koyar: İnsan bilhassa gençlik döneminde, ölümün keşif kollarını
henüz bedeninde duyup hissetmediği zamanlarda, havf ağırlıklı, korku yörüngeli
bir hayat yaşamalıdır; yaşamalı ve “hesap”, “mizan” denildiğinde âdeta yüreği
ağzına gelmelidir.2 Ancak ibadet ü taat adına artık yapabileceği pek bir şey
kalmadığı ve ahir ömründe hızla ölüme yaklaştığını hissettiği esnada, recâ ağır
basmalı ve o noktada İmam Şafiî Hazretleri gibi: ْتَقاَضَو يِبْلَق  اَس  اََّملَو َق
ـُتـُه ْنَرَق اََّملَف  ـي  ِبْنَذ يِنََمظاـََعت  ا  َمَّل ـ َكِوْفَِعل ُـس اَج  َّرلا ُتْلَعَج  يِبِھاَذـَم 

اََمظْعَأ َكُوْفَع  َناـَك  ّيِبَر  َكِوْفَِعب   “Kalbim kasvet bağlayıp yollar da sarpa
sarınca, ümidimi affına merdiven yaptım. Günahım gözümde büyüdükçe
büyüdü ama, onu alıp affının yanına koyunca, affını tasavvurlar üstü büyük
buldum.”3 demelidir.

Küçük Görülen Bir Nohut Tanesi



Kendisiyle yüzleşmesini bilen Allah dostları, hep böyle bir havf
yörüngesinde hayatlarını sürdürmüşlerdir. Meselâ, Esved b. Yezid en-Nehaî
Hazretleri can hulkuma geldiği esnada tir tir titreyip ağlayınca kendisine bu
korkunun sebebi sorulur. Bunun üzerine o büyük zat; “Nasıl korkmayayım ben!
Allah’tan korkmaya benden daha müstahak kim var? Hem, Cenâb-ı Hak
yaptıklarımı mağfiret buyursa da, hayâ duygusu, beni hep endişeye sevk eder.”
diye cevap vermiştir. Vefat ettikten sonra kendisini rüyada görüp, durumunu
sorduklarında ise o, “Vallahi peygamberlikle aramızda dört parmak gibi bir
mesafe kalmıştı.” diye cevap vermiştir.4 Bu zat, dini hakikatleri kendi
dönemlerinde ihya eden Ebû Hanife mektebinin ilk müessislerinden Nehaî
ailesinin bir mensubudur. Yüzlerce sahabiyle görüşmüş bir insandır. Parmak
ucu kadar yanlışa adım atmamış bir irade kahramanıdır. Denilebilir ki, bu
büyük veli, Peygamber Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) önceki
dönemlerde olsaydı peygamber olurdu. Fakat gördüğünüz gibi işte bütün
bunlara rağmen o, ötelere göçüp giderken endişeyle kıvrım kıvrımdır.

Demek ki, çok hassas ve duyarlı olan bu insanlar, inhirafın arpa boyu kadar
olanını bile büyük bir tehlike olarak görmüş, onun kendilerini batıracağından
endişe etmişlerdir. Zaten Üstad Hazretleri de: “Hazer et, dikkatle bas,
batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir
öpmekte batma”5 demiyor mu? Zira bazen ayağınızın altındaki küçük bir nohut
tanesi, sizi tepetaklak getirebilir; getirebilir ve siz, olmayacak bir yerde
yüzüstü yere kapaklanabilirsiniz. İşte bunun gibi, hakkınız olup olmadığını
düşünmeden ağzınıza koyduğunuz bir lokma, haram olup olmadığına dikkat
etmeden konuştuğunuz bir kelime; bir bakış, bir kulak kabartma, bir adım atma,
bir el uzatma gibi küçük hamleleriniz, küçüklüklerine rağmen size çok pahalıya
mal olabilir. Bu açıdan insan, günaha girme endişesiyle tir tir titremeli ve ona
göre bir hayat tarzı tutturmaya çalışmalıdır. Tabiî, bir taraftan böyle bir korku
içinde hayatını sürdürürken, diğer taraftan da mâni-i her kemal olan yeis
bataklığına asla düşmemelidir.

Topluluk İçinde Bulunma ve Sıyanet
Bir topluluk, bir hareket içinde bulunma mevzuuna gelince, ben bunu

metaftaki insanların hâline benzetiyorum. Siz orada bazen kendi ayaklarınızla,
bazen de başkalarının ayaklarıyla yürürsünüz. Hele o bayram günlerinde ifada
tavafını yaparken öyle bir izdiham yaşanır ki, çok defa ayaklarınız yerden
kesilir ve siz artık bir topluluğun sırtında yol alır, öyle mesafe katedersiniz.
Öbür taraftan, siz de bir başkasını sırtlanır, onu alır götürürsünüz. Aynen bunun
gibi, bir cemaat, bir topluluk içinde bulunan insan da, bazen iradesinin hakkını



veremediği, heva u hevesine yenik düştüğü bir anda, çevresindeki insanların
sayesinde o durumdan sıyrılır ve kurtulur. Meselâ onların o güzel hâl ve
tavırları karşısında nefsini sorgulamaya başlar, “Böyle temiz ve nezih
arkadaşların yanında bu halt da yapılır mı?” der, kendinden utanır, böylece
gözüne, kulağına dikkat eder ve kendine çekidüzen verir. Meselâ dilini vazifesi
olmayan bir işte kullanacak olsa, yanındaki bir arkadaşının yüzüne bakar, onun
edep ve nezaketinden utanır ve böylece o çirkin sözü konuşmaktan vazgeçer.
Kelimenin yarısını söylemişken diğer yarısını söylemeden içine atar ve yutar.
İşte insan, beraber olduğu güzel arkadaşları sayesinde, zaaflarını, heva u
hevesini kontrol altında tutar ve böylece devrilmekten, yıkılıp gitmekten
kendini korumuş olur. Bundan dolayı, değişik vesilelerle çevremde bulunan
insanlara hep “Bir yerden bir yere giderken yanınıza mutlaka bir iki arkadaş
alın.” diye ifade etmişimdir. Çünkü insan günah seylâpları içinde tek başına
kalırsa, gözünü-kulağını, elini-ayağını dinin istediği seviyede kontrol altında
tutamayabilir. Ayrıca, hayırlı bir topluluk içinde bulunmanın şöyle bir avantajı
da vardır: İyilik ve güzellik adına koşturup duran insanların hâli, bizim iyilik
duygularımızı da tetikler, bizi etkiler, imrendirir ve teşvik eder.

Zaten hayırlı bir topluluk içinde bulunmanın, insanı helak olup gitmekten
muhafaza edeceğini ve onun için büyük bir avantaj olacağını açık bir şekilde
ifade eden nasslar da mevcuttur. Meselâ bir hadis-i şeriflerinde Peygamber
Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle
buyurur: ْمُھُسي ِ لَج ْمِھِب  ىٰقَْشي  ُ َال  مْوَقْلا ُمُھ   “Onlar öyle bir topluluktur
ki, onlarla oturup kalkan hiç kimse tâli’siz olmaz.” 6 Evet, görüldüğü üzere
hadis-i şerif, cemaatle birlikte olanın şaki muamelesi görmeyeceğini
müjdelemektedir. Dolayısıyla hayırlı bir topluluk içinde bulunmanın, Allah
yolunda güzel bir işte istihdam olunmanın, insanın ümitsizlik girdabına
kapılmaması adına önemli bir vazife göreceği söylenebilir. Bu sebeple, Hikem-
i Ataiye’de geçen: “Allah indindeki yerinizi öğrenmek istiyorsanız, Allah’ın
sizi ne ile istihdam ettiğine bakın!”7 sözü, bir hata ve günahın altında kalıp
ezilen, yeis neticesinde iradesi felç olan bir kimse için, ümitleri coşturacak bir
söz olarak değerlendirilebilir. Ancak bu konuda tam ve sağlıklı bir
değerlendirme yapabilmek için şu temel disiplini her zaman göz önünde
bulundurmamız gerekir: “Cenâb-ı Hakk’ın nezdindeki yerinizi bilmek
istiyorsanız, Allah’ın nezdinizdeki yerine bakın!” Evet, sizin nazarınızda Zât-ı
Ulûhiyet’e karşı ciddi bir alâka varsa, derin bir duyguyla o hakikate
bağlıysanız, ötede öyle bir muamele göreceksiniz demektir. Fakat bir insanın
Zât-ı Ulûhiyet’e karşı hiçbir alâkası yoksa, aşk u iştiyaktan bîhaberse, gafilâne
bir hayat yaşıyorsa, onun da gökler ötesi âlemdeki durumu aynı şekildedir.



Evet, insanın, bu dünyadaki kalbî ve ruhî hayatı, ötedeki hâlinin resmi ve gökler
ötesi durumunun fotoğrafıdır.

Vazife ve İstidraç
Bu açıdan İbn Atâullah el-İskenderî Hazretleri’nin bu sözü, bir taraftan, bir

hakikatin ifadesi olarak ele alınmalıdır. Fakat diğer taraftan, mutlak ölçü olarak
kabul edilmemeli, bu mevzudaki başka nassların ışığı altında bu söz
değerlendirmeye tâbi tutulmalıdır. Evet, istihdam olunduğu vazife ve hizmet,
insanın ümitvar olması adına bir vesiledir. Meselâ kanalları temizlemek için
kullanılan bir çapa düşündüğümüzde, bu, onun kıymet-i harbiyesinin ne ölçüde
olduğunu gösterir. Ama yine alet olarak kullanılan başka bir çapa daha vardır
ki, onunla gül bahçesi tımar edilir. İşte, böyle güzel işlerde istihdam edilme
mevzuu, Cenâb-ı Hakk’ın size olan teveccühünün bir tezahürü olabilir. Böyle
bir durumun, ümitlere esas teşkil edecek şekilde değerlendirilmesinde bir
mahzur olmasa gerek.

Fakat yine de bu yaklaşım sorgulanabilir. Çünkü meselenin bir de istidraç
yanı vardır. Zira bildiğiniz üzere menkıbelerde, Bel’am İbn Bâûra ve Bersisa
gibi vilâyet mertebesini ihraz etmiş çok büyük kimselerin dahi –hafizanallah–
benlik ve enaniyetten tam tecerrüt edemediklerinden dolayı baş aşağı
yuvarlanıp gittiklerinden bahsedilir. Fakat diğer yandan, menkıbelerde,
yaramaz işlerle meşgul olan bir sarhoşun, yaptığı bir iyilik neticesinde, meselâ
verdiği bir sadaka sonucunda, tastamam bir dönüş yaşadığı, öyle ki Ramazan-ı
şerifte bütünüyle ibadet ü taate yumulduğu ve böyle bir hâldeyken Allah’a
yürüdüğü ifade edilir.

Bu açıdan bir insan, “İyi bir yerde istihdam ediliyorum.” diye ille de, mutlak
mânâda kendisine bir fazilet çıkarmamalıdır. Bu noktada yapılması gereken, bu
durumu Allah’ın bir nimeti olarak bilmek ve ona göre hareket etmek olmalıdır.
Zira bidayette insana verilen bu nimetin ilelebet sürüp gideceği garanti
değildir. Bundan dolayı, bu büyük nimetin devamı için insan sürekli dua dua
Allah’a yalvarmalıdır. Ayrıca insan bu hâlin, kendisini baştan çıkarmaya matuf
bir istidraç vesilesi olmaması için sürekli Cenâb-ı Hakk’a sığınmalı; kendisini
O’ndan uzaklaştıracak hâdiseler karşısında tir tir titremeli ve böyle bir temkin
ve teyakkuz anlayışı içinde hayatını sürdürmelidir. Evet, şu an, her birimiz, çok
önemli ve çok parlak hizmetlerde istihdam ediliyor olabiliriz. Ancak hiçbirimiz
müzekka olmadığından yani tezkiye-yi nefse muvaffak olamadığından,
kendimizi, ِر ِجاَفْلا ِلُجَّرلِاب  َنيِّدلا  ا  َذٰھ ّيَؤَُیل  ُدِ َّهللا  َّن  ِإ  “Allah bu dini fâcir bir
kimse ile de güçlendirir.”8 hadis-i şerifiyle anlatılan o racül-i fâcir gibi



bilmeliyiz. Başkası hakkında böyle bir kanaate varmak elbette ki doğru
değildir. Ancak her fert kendisi hakkında böyle düşünmeli ve son nefesini
teslim edeceği âna kadar bütün iyilik ve güzelliklerin, lütuf ve ihsanların
gerçek sahibinin Cenâb-ı Hak olduğu hakikatini hiçbir zaman aklından
çıkarmamalıdır.
1 İbn Hibbân, es-Sahîh 2/406; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/483.
2 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/166.
3 eş-Şâfiî, Dîvân s.101; es-Sübkî, Tabakâtü’ş-Şâfiiyyeti’l-kübrâ 1/296.
4 Bkz.: Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 2/103-104.
5 Bediüzzaman, Lem’alar s.169-170 (On Yedinci Lem’a, On Dördüncü Nota).
6 Bkz.: Buhârî, daavât 66; Müslim, zikr 25.
7 el-Bûtî, Şerhu’l-Hikemi’l-Atâiyye: Şerh ve Tahlil 2/255 (73. Hikmet).
8 Buhârî, cihad 182; Müslim, îmân 178.



Tesellibahş Bir Beyan Zemzemesi: Yûsuf
Sûresi

Soru: Sahabe-i kiram efendilerimizin, bir taraftan en yakın akrabalarının
düşmanca tavırlarına maruz kaldığı, diğer taraftan Kur’ân’ın emir ve
yasaklarına harfiyen uyma niyet ve azminde olduklarından mesuliyet şuuru
altında âdeta preslendikleri bir dönemde Yûsuf sûresinin indirildiği
söyleniyor.1 Bu açıdan, bir teselli kaynağı olarak Yûsuf sûresi hakkındaki
mütalaalarınızı lütfeder misiniz?

Cevap: Kanaatimce sorunuza mebde ve mukaddime olarak seçtiğiniz
hususlar çok önemlidir; önemlidir zira en başta, İki Cihan Güneşi, Nebiler
Serveri Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) olmak üzere,
sahabe-i kiram efendilerimiz, Mekke döneminde en yakınları tarafından çok
ağır ve çok ciddi tazyik ve zulümlere maruz kalmışlardı. Meselâ Efendiler
Efendisi, bir taraftan mülhid ve kâfirlerin müteaddiyane ve mütecavizane
saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyordu. Diğer taraftan da henüz Müslüman
olmuş ancak incelik ve enginliğiyle onu tam mânâsıyla benliğine mâl edememiş,
içine sindirememiş kimi insanlardan sâdır olan anlayışsız tavırlara, kaba ve
nezaketsiz diyebileceğimiz davranışlara maruz kalıyordu. Zaten Resûl-i Ekrem
Efendimiz, Mekke’de gördüğü zulüm ve tazyikleri ifade sadedinde bir gün
Hazreti Âişe Validemiz’e hitaben: “Kavminden çok çektim Yâ Âişe!”2

buyuracaktı. Ne var ki, bütün bunlara rağmen, preslenme tabiri, varlığın ille-i
gayesi, kâinatın medar-ı iftiharı O Kamet-i Bâlâ hakkında kullanılır mı,
kullanılırsa yakışık düşer mi bilemeyeceğim. Eğer bu ifade, yakışıksız bir
tabirse, onu, O zat hakkında kullanmaktan Allah’a sığınırız. Zira O
(aleyhissalâtü vesselâm), hiçbir zaman devrilmedi; devrilmedi ve her zaman
dimdik bir duruş sergiledi. Evet, O, Allah’ın emirlerini tastamam yerine
getirdi, onları temsilde kat’iyen kusur göstermedi. Bu açıdan rahatlıkla
diyebiliriz ki, preslenmeler sadece O’nun ayağının altından geldi ve geçti.

Kur’ân’ın Emirleri Karşısında Sahabe
Efendilerimizin Tavrı
Diğer taraftan, sorunuzda da ifade ettiğiniz gibi, sahabe-i kiram

efendilerimiz, kendilerini diğer toplumlardan ayıran bir hususiyet olarak, her
zaman, Kur’ân ve Sünnet’in ortaya koyduğu emirleri “Acaba en âlâ şekilde
nasıl yerine getirebiliriz?” diye çok ciddi tehalük gösterirlerdi. Meselâ; اَھَُّيأ َي  اۤ



ِ۪هتاَقُت َّق  َّهللا َح اوُقَّتا  اوُنَمٰأ  َني  ِذَّلا  “Ey iman edenler! Allah’tan, O’na yaraşır
şekilde korkun, Allah’a karşı olabildiğince takva dairesinde bulunun!”3 âyet-
i kerimesi nazil olduğunda sahabe efendilerimizin âdeta iflahları kesilmişti.
Öyle ki, gece-gündüz sürekli ibadet etmekten dolayı, elleri, dizleri ve alınları
nasır tutmuştu. Bir müddet sonra, bir mânâda tahammülfersa gibi gördükleri bu
hâli Cenâb-ı Risaletpenah Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) arz etme
lüzumu duydular. Ben onların bu meseleyi ifade sadedinde kullandıkları o ince
ve saygı dolu üslûbu burada size ifade edemem. Fakat öyle anlaşılıyor ki, onlar
bu durumu kendilerine yakışır, öyle yumuşak ve uygun kelimelerle arz ettiler ki,
bunun üzerine Cenâb-ı Hak, rüşdlerini ispat eden o insanlara: اَم َه  ّللا اوُقَّتاَف 

ْمُتَْعطَتْسا  “Allah’tan gücünüz yettiği nispette korkun.”4 kolaylık ve tahfif
ifade eden, ümit ve müjde edalı âyetini inzal buyurdu.5

Bakara sûre-i celîlesindeki ُهوـُفْخُت ْوَأ  ْمُكــِسُفَْنأ  ِف  يۤ اـَم  اوُدـْبُت  ِْنإَو 
ُءاََۤشي ْنَم  ُبِّذ  َعُيَو ُءاََۤـشي  ْنَِمل  ُر  ِفَْغیَف ُّهللا  ِِهب  ْمـُك  ْبِساَحُي  “İster bir şeyi

açığa vurun isterse içinizde tutun! Allah onunla sizi hesaba çekecektir.”6

âyet-i kerimesi indiğinde de benzer bir durum yaşanmıştı. Cenâb-ı Hak bu âyet-
i kerimede, azim ve cehdleri söz konusu olmasa, tavır ve davranışlarına
aksetmese dahi, hayalleri kirleten, tasavvurları bulandıran, taakkule bir çelme
takan yani fiil hâline gelmese de bir yönüyle fiile dönüşmesi istikametinde
tetikleyici bir fonksiyonu bulunan münasebetsiz tahayyül ve tasavvurlardan
hesaba çekileceklerini ifade buyuruyordu. Her şeyi çok iyi okuyan, çok iyi
anlayan ve çok iyi değerlendirmeye tâbi tutan sahabe-i kiram efendilerimiz bu
âyet nazil olunca öyle ızdırap duymuşlardı ki, yaşadıkları bu hâli gökten
düşmekten daha ağır bir durum olarak ifade etmişlerdi. Bundan dolayı bir kez
daha, yine bir alın nasırlaşması, yine dizlerin nasır bağlaması ve yine maratonu
kazanma adına meseleyi çok yüksek tutma, çıtayı yüksek bir noktaya koyarak
değerlendirme söz konusu olmuştu. Evet, onlar Allah’a öyle bir teveccühte
bulunmuşlardı ki, bu teveccühleriyle bir kez daha rüşdlerini ispat etmişlerdi.
Onlar bu imtihanı kazanınca Cenâb-ı Hak da Bakara sûresinin son iki âyet-i
kerimesini inzal buyurarak meseleyi tadil buyurmuştu.7

Keyif ve Zevkle İçilen Bir Çayın Hesabı
Vâkıa bir insan, usulü’d-din ve kelâm metodolojisine göre, içinden geçirdiği

şeylerden dolayı sorumlu olmaz. Yani objektif mükellefiyet açısından, bir insan
ağzıyla söylemez, gözüyle iradî olarak günahın içine girmez, el, ayak, dil ve
dudak gibi organlarıyla halt karıştırmazsa, akıldan geçenler günah olarak



yazılmaz. Bizim gibi avam halk için geçerli olan budur. Havassa göre ise
sübjektif mükellefiyet açısından, hayalin kirlenmesi bile tevbe ve istiğfarı
gerektiren bir hâldir. Meselâ çay içiyorsunuz. Şeker ve limonunu kattığınız çayı
yudumlamak çok hoşunuza gitti ve çok zevk aldınız. Hemen o esnada, “Eğer
Rabbim’in bunda muradı yoksa...” deyip kendinizi sorgulamıyor; hayalinize
çarpan ve sübjektif içtihadınıza göre yakışıksız bulduğunuz o hâle karşı
istiğfarda bulunmuyorsanız, konumunuzun hakkını veremiyorsunuz demektir. Ve
yine diyelim ki, insanlar geldi ve size dediler ki: “Elhamdülillâh, dünyanın dört
bir yanında öyle bir fütuhat ve açılım var ki, bunda herkesin bir gayret ve cehdi
olsa da, bu açılımın temelinde sizin tavsiyeleriniz var.” Eğer siz böyle bir
meselenin ruh ve gönül dünyanızda yapacağı azim tahribata karşı bir kenara
çekilip elli defa “Estağfirullah yâ Rabbi! Estağfirullah yâ Rabbi!”
demiyorsanız O’na karşı vefasızlık yapıyorsunuz demektir.

Büyük zatlar, durdukları basamağa göre Allah’la (celle celâluhu) hep böyle
bir münasebet arayışı içinde olmuşlardır. Evet, onlar hayallerine çarpıp geçen
şahaplar karşısında bile tir tir titremiş ve Cenâb-ı Hakk’a karşı tevbe ve
istiğfarda bulunmuşlardır. Bir kez daha ifade edelim ki, bütün bunlar sübjektif
mükellefiyet çerçevesinde ele alınacak mevzulardır.

İşte sahabe efendilerimiz, âyetler karşısında bu ölçüde bir hassasiyet
göstermişlerdir. Onlar, meselenin ağırlığından dolayı hiçbir zaman ilâhî
emirleri istikrahla karşılamamış, yılgınlık göstermemiş ve bıkkınlığa
girmemişlerdir. İşin ağırlığı canlarını gırtlaklarına getirdiği noktada da
hâllerini Efendiler Efendisi’ne arz etmişlerdir. Biz, misal olması bakımından
birkaç âyetle iktifa etmiş olsak da, aslında birçok âyet karşısında sahabe-i
kiram efendilerimizin durumları bundan farklı değildi. Onlar, Kur’ân’ın her bir
âyet-i kerimesini kendilerine inmiş gibi değerlendiriyorlardı. Önlerindeki
Muktedâ-i Küll Rehber-i Ekmel’in enginlik ve derinliği içinde meselelere
yaklaşıyor ve O Eşsiz Rehber nasıl hareket edip nasıl davranıyorsa onlar da
öyle olmaya çalışıyorlardı. Çünkü bir insanı delicesine seven biri, urbasıyla,
kılık ve kıyafetiyle dahi sevdiği o insana benzeme gayreti içinde olur. Hatta
elinden gelse, mümkünse estetik ameliyat yaptırarak şeklen dahi ona benzemeye
çalışır. İşte sahabe-i kiram efendilerimiz de, ibadet ü taat tavrıyla Habib-i
Kibriya Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) benzemek için ölesiye bir
gayret sarf ediyorlardı. Ama bazen bu durum onlara çok ağır geliyordu. İşte
böyle bir durum neticesinde bir gün onlar Resûl-i Ekrem Efendimiz’e gelerek
kendilerine az soluk aldıracak bir kıssa talebinde bulunmuşlardı. Onların bu
istekleri murad-ı ilâhiye muvafık düştüğünden Cenâb-ı Hak da sûre-i Yûsuf’u
indirmişti.8



En Güzel Kıssa ve Hüsnüâkıbet
Yûsuf sûresi; Seyyidina Hazreti Yûsuf ve onun muhterem, mükerrem ve

mübeccel pederleri Hazreti Yakub (alâ nebiyyinâ ve aleyhimessalâtü
vesselâm) etrafında döner. Hazreti Yûsuf’un çektiği çeşit çeşit sıkıntılardan ve
neticede Hakk’ın inayetiyle onlardan kurtuluşu ve maddî-mânevî mazhar
kılındığı lütuf ve ihsanlardan bahseder. Hazreti Yûsuf’un kardeşlerinin,
çocukluk döneminde ona karşı yaptıkları bazı kusurlar anlatılır. Gerçi o
kusurlar bizimkilerin yanında deryada katre kalır. Çocukluğumda Hazreti
Yûsuf’un kardeşleriyle ilgili, “Bir peygamber evladı bunları nasıl yapabilir?”
gibi bazı mülâhazalarım olmuştu. Ancak o günden bu güne belki elli defa
“Estağfirullah yâ Rabbi” demişimdir. Çünkü peygamber evladı olmaları
itibarıyla, onların da peygamber olma ihtimalleri vardır.

Evet, Hazreti Yûsuf (alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm), kardeşleri
tarafından kuyuya atılmış ve sıkıntılara maruz kalmış olsa da, kuyu onun için
nâzırın evine ulaşan bir koridora dönüşecektir. Zira bir kervan tarafından
kuyudan çıkarılıp köle olarak satıldığında, iç derinlik ve güzelliğinin zarfı
konumunda bulunan dış güzelliği dolayısıyla herkes ona talip olmuş ve âdeta
başına üşüşmüşlerdi. Ancak Mısır’ın nâzırı onu satın almıştı. Hazreti Yûsuf,
burada da yine farklı bir imtihana tâbi tutulmuş ve neticede zindana düşmüştü.
Ancak bütün bu sıkıntıların sonucunda o, sarayda herkesin imreneceği bir
konuma gelmişti. Ancak bundan öte Cenâb-ı Hak onu, peygamberlik dünya
görüşünün, tabiri caizse peygamberlik felsefesinin Kıptiler, ehramlar dünyasına
girmesine vesile kılmıştı.

İşte dikkatli bir nazarla takip edildiğinde, Kur’ân-ı Kerim’in ifadeleri içinde,
bu sûrede, ne zaman bir kapı kapanıyor gibi görünse, hemen bir başka kapının
aralandığı ve o kapı aralığının müjdesinin verildiği görülecektir. Evet, bir
yerde kapı o büyük peygamberin üstüne kapanıyor gibi olduğunda, Kur’ân’ın
beyanı içinde, o kapıyı aralayacak öyle bir ifade görürsünüz ki, âdeta kapının
cızırtılarını duyar gibi olursunuz. Bu sûre-i celîlede, bir kısım zorluk ve
meşakkatlerden sonra, ilim ve hikmetin temsilcisi Hazreti Yûsuf’un şahsında
nübüvvet ruhunun Mısır’a girip orada intişar edişini.. hakeza bir kısım
sıkıntılar çektikten sonra Hazreti Yakub’un, rampadan Allah’a yükseliyor gibi
peygamberan-ı zîşan arasında önemli bir makama yükselişini.. Hazreti
Yûsuf’un kardeşlerinin َنِیئِطاــََخل اَّنُك  ْن  ِإَو اــَنَْیلَع  ُهــّللا  َك  ََرثٰأ ْدـََقل  ِّهللاـَت 
“Vallahi de, tallahi de Allah seni bize üstün kılmıştır. Doğrusu  bizler suçlu
idik!”9 ifadeleriyle dile getirdikleri itiraflarını ve bu itiraflarıyla kendi
ufuklarında evc-i kemal-i insaniyete çıkışlarını.. ve daha pek çok hikmet



parıltısını müşâhede edersiniz. Bütün bunlar insanın içine inşirah salmaktadır.
Kur’ân ezelden gelip ebede gittiğinden dolayı, bu sûre nasıl Asr-ı Saadet
insanının gönlüne inşirah salmaktadır, aynı şekilde günümüz mü’minlerinin
kalblerine de bir beyan zemzemesi hâlinde akıp durmaktadır ve bundan sonra
da kıyamete kadar akıp duracaktır. Dolayısıyla bir hikâye tarzında anlatılsa da,
bu sûreye asla mücerret bir hikâye gözüyle bakılmamalıdır. O, birçok insanın
sergüzeştini anlatan, bir aile etrafında örgülenen, insanlara ders veren, ilim
yörüngeli, hikmet tezahürlü bir sûre-i celîle-i kerime-i mübecceledir.

Meselenin daha iyi anlaşılması adına sofilerin meclislerinde yaşanan bir hâli
size anlatayım. Cenâb-ı Hak, bir dönem, mehabet ve mehafetle tüllenen bir
kısım ehlullahın meclisinde –pek bir şey anlamadığım ve istifade edemediğim
hâlde– bulunma imkânını bahşetti. Zannediyorum siz, o imkânı elde etseydiniz,
benim gibi olmaz, onların bu ahvalinden pek çok istifade ederdiniz. Evet, onlar
tam bir mehafet ve mehabet insanıydı. Çok ciddi durur, çok ciddi konuşur ve
çok ciddi bir hayat yaşarlardı. Öyle ki insanın kalbini ağzına getirecek, yüreğini
hoplatacak şekilde sözler sarf ederlerdi. Dolayısıyla çevrelerinde bir daralma
ve sıkışma olur ve insanlar boğulacak hâle gelirlerdi. İşte bu noktada gayet latîf
bir espri ve mizah ile âdeta çevresindekilere biraz oksijen aldırır,
akciğerlerine biraz oksijen püskürtür ve böylece onların rahat bir nefes
almalarını temin eder ve onları dinlendirirlerdi. Diyelim ki çok ağır bir
meseleden bahsediyorlar. Çevresindeki insanlarda o daralma ve sıkışmayı
gördüklerinde hemen güzel bir menkıbe anlatır ve bir tebessümle beraber
onlara bir soluk aldırırlardı. Belki sizler de anlatmaya çalıştığım bu tür
hâdiselere değişik vesilelerle şahit olmuşsunuzdur.

İşte tam olarak bu hâle benzetemesek de, bir bakış açısı olarak, hikmet edalı,
ilim yörüngeli böyle bir sûre-i celîlenin, bir yönüyle, Allah’tan gelmiş emirlere
im’ân-ı nazar etmiş, yoğunlaşmış, onları kendine iniyor gibi algılamış,
içselleştirmiş ve yaşamış olan sahabe-i kiram efendilerimizi ferahlatmak adına
nazil olduğunu düşünebiliriz. Zira bu sûre-i celîlede, bazen bir burkuntu
yaşansa da, ardından inşirah gelmiş, ardından başka bir burkuntu yaşanmış ama
onu da bir inşirah takip etmiş ve derken encamı itibarıyla hüsnü akıbet ve zafer
söz konusu olmuştur. Evet, sûrenin sonunda anlatılan, Mısır ufkunda Cenâb-ı
Nâm-ı İlâhî’nin şehbal açması, Hazreti Yûsuf’un belli bir makama gelmesi,
babasına kavuşması öyle hâdiselerdir ki, geçmişte olan acı hatıraların hepsini
unutturmuştur. Hazreti Pîr-i Mugân, Şem-i Tâbân’ın ifadeleri içinde; elemi
gitmiş, lezzeti kalmıştır. O çetin imtihanlar sadece bir vakıa-yı mübeccele-i
mükerreme hâline gelmiştir.

Netice itibarıyla diyebiliriz ki, Yûsuf sûresi, bir taraftan upuzun bir



sergüzeşti içinde, ilim ve hikmet yörüngesi etrafında pek çok ders ve ibreti
ihtiva etmektedir. Diğer taraftan da bin bir çeşit belâ ve musibetler içinde
bulunan günümüz mü’minleri için bir ümit ve inşirah kaynağı olarak
gönüllerimize su serpmektedir.
1 Ebû Ya’lâ, el-Müsned 2/87; el-Bezzâr, el-Müsned 3/352.
2 Buhârî, bed’ü’l-halk  7; Müslim, cihad 111.
3 Âl-i İmrân sûresi, 3/102.
4 Teğâbün sûresi, 64/16.
5 Bkz.: et-Taberî, Câmiu’l-beyân 28/127; İbn Ebî Hâtim, et-Tefsîr 3/722, 10/3358.
6 Bakara sûresi, 2/284.
7 Müslim, îmân 199; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/412.
8 Ebû Ya’lâ, el-Müsned 2/87; el-Bezzâr, el-Müsned 3/352.
9 Yûsuf sûresi, 12/91.



Helâl Rızık İçin Çekilen Sıkıntılar ve
Affedilen Günahlar

Soru: Bir hadis-i şerifte, bazı günahlara; namaz, oruç ve hac gibi
ibadetlerin bile kefaret olamayacağı ama helâl maişet talebiyle alâkalı
sıkıntıların onları silip süpüreceği ifade ediliyor. Bu hadis-i şerifi nasıl
anlamalıyız?

Cevap: Evet, bir hadis-i şerifte Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem), sahabe-i kiram efendilerimize َال ا  ًبوـُنُذ ِبوُنُّذـلا  َنِم  َِّنإ 
ُةَر ْمُعْلا َالَو  ُّجَحْلا  ا  َلَو ّصلا  ُماَیِ َالَو  ُةَال  َّصلا اَھُرِّفَكُي   “Öyle günahlar vardır ki,

onlara namaz, oruç, hac ve umre dahi kefaret olamaz.”  buyurduğu; ashab-ı
kiramın “Ey Allah’ın Resûlü! O günahlara kefaret olacak nedir?” diye
sormaları üzerine de Resûl-i Zîşân Efendimiz’in, ِ َبَلط ِيف  ُموـــُمُھَْلا 

ِةَشیِعَمْلا  “Maişet talebi için çekilen sıkıntı ve kederler.” diye cevap verdiği
rivayet edilmektedir.1

Hadis-i şerifin izahına geçmeden önce, evvela, Kur’ân ve Sünnet’in doğru
okunup doğru yorumlanmasında ulema-i muhakkikînin, hassasiyetle üzerinde
durduğu temel bir düsturu hatırlatmak istiyorum. Değişik vesilelerle ifade
edildiği üzere, ister bir âyet-i kerime, isterse bir hadis-i şerif olsun, onları
doğru bir şekilde anlayıp yorumlayabilmek için küllî bir nazar ve bütüncül bir
bakış açısına sahip olmak ve o nazar ve bakış açısıyla âyet veya hadisi
anlamaya çalışmak gerekir. İşte bu düsturdan hareketle, diğer nassları da göz
önünde bulundurarak umumi mânâda Kur’ân ve Sünnet’e baktığımızda, rızık
talebi peşinde çekilen sıkıntının; namaz, oruç ve haccın yerini tutamadığı
görülecektir. Umre nafile bir ibadet olması dolayısıyla onun için belki
mülâhaza dairesini açık tutabiliriz. Ancak bildiğiniz üzere namaz, dinin direği,2

nurudur; sefine-i dini, namaz yürütür ve namaz cümle ibadetin piridir. Oruca
gelince, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) onun için: ّصَلا ُماَیِ

اَھْقِرْخَي ْمـَل  َما  ٌةَّنُج   “Oruç, (riya ve süm’a ile veya diğer aza ve cevarihe
oruç tutturmamak suretiyle) zayi edilmediği, yırtılıp delinmediği sürece
insan için koruyucu bir zırh ve kalkandır.”3 buyurmuşlardır. Hac ise insanın
bütün günahlarından arınıp temizlendiği bir arınma kurnası gibidir.4 Hususiyle
Arafat, insanın bütün günahlarının döküldüğü ulvî ve mukaddes bir mekândır.5

Dolayısıyla, denilebilir ki, bir açıdan hacca muadil hiçbir şey olamaz. O hâlde
namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerin dindeki o muallâ yerlerini hiçbir zaman



hatırdan çıkarmadan, bu ve benzeri hadis-i şeriflerin mânâ ve maksadını
anlamaya çalışmak gerekir.

Derd-i Maişet ve Allah’la İrtibat
İşte bu açıdan meseleye bakıldığında, evvela bilinmesi gerekir ki, hadis-i

şerifte geçen, ُموُمُھَْلا  kelimesinin ifade ettiği mânâ, sadece geçim derdi
neticesinde insanın yaşadığı üzüntü ve sıkıntı olarak anlaşılmamalıdır. O, daha
geniş ve şümullü bir çerçevede ele alınmalıdır. Evet, insanın geçim yolunda,
harama düşmemek için kılı kırk yararcasına bir hassasiyet içinde hayatını
sürdürme düşüncesi ve bu istikamette içten içe duyduğu dert ve ızdırap da
hadis-i şerifteki ُموُمُھَْلا  ifadesinin muhtevasına dâhildir. Tarih boyu Allah
dostu pek çok büyük zat böyle bir endişeyle tir tir titremiş ve bu sebeple rızık
endişesinin; kulluklarına, Allah’la irtibatlarına bir mani teşkil etmemesi için
Cenâb-ı Hakk’a dua ve tazarruda bulunmuşlardır. Meselâ Hasan Şazilî,
Abdülkadir Geylânî ve İstanbul’un âbide şahsiyetlerinden biri olan Ebu’l-Vefa
Hazretleri, kendilerini rızık hemminden halas eylemesi için Cenâb-ı Hakk’a
yalvarıp yakarmışlardır. Çünkü rızık endişesi, bir yönüyle, “bugünüm, yarınım”
dedirtmek suretiyle insanın Allah’a karşı olan/olması gereken tevekkülünü
sarsabilir; sarsıp onun Rabbisiyle olan münasebetine zarar verecek bir noktaya
gelebilir. Böylece insan, daha bugünden, yarının, ertesi günün korkusunu
yaşamaya başlar, hatta aklı-zihni yarınları bırakıp öbür günler endişesiyle
dolup taşar. Bu korku ve endişeler secdede bile onu rahat bırakmaz. Öyle ki
insan, Allah’a en yakın olduğu secde anında dahi, bir taraftan Allah’a dua
ederken, diğer yandan da maişet derdi kafasını meşgul eder. Hani, konuyla
alâkalı Ebû Hanife Hazretleri’nin bir menkıbesi anlatılır: O dönemde Hazreti
İmam-ı Hümam yaptığı içtihatlarla öyle meşhur olmuştur ki, kimin ne problemi
varsa çözüm adına hemen ona müracaat etmektedir. Bir gün, eşyasını kaybeden
bir şahıs, ona gelerek yitiğini nasıl bulacağını sorar. Hazreti İmam onu
dinledikten sonra, “Git, abdest al, iki rekât namaz kıl, sonra gel!” buyurur. O zat
abdest alıp namaza durduktan sonra, kaybettiği şey her ne ise, orada hemen
aklına geliverir.

İşte bu menkıbede olduğu gibi, kafanızdan silinip gitmiş bazı şeyler vardır ki,
kendinizi ibadet ü taate verdiğiniz esnada şeytan uzaktan lümme-i şeytaniyenize
oklar atar ve sizi onunla meşgul eder. Normal zamanlarda aklınıza gelmeyecek
şeyler namazda geliverir. Aynı husus rızık düşüncesi için de geçerlidir. O da
sizinle namazınızın arasına girerek, kalblerin Allah’la buluşmasına mani
olabilir. Hâlbuki Râbiatü’l-Adeviyye felsefesiyle meseleye baktığımızda,



bugün yiyecek bir şeyi olan kimsenin yarın ne yiyeceğini düşünmesi Allah’a
karşı tevekkülsüzlük demektir. Bu açıdan o büyük zatlar Allah’tan (celle
celâluhu) içlerindeki böyle bir arzu ve duyguyu izale edip, bunun yerine
kalblerinde sadece ُنِیتَمْلا ِّة  َ وُقْلا وُذ  ُقاَّزَّرلا  َوُھ   َ ّهللا َِّنإ   “Bütün mahlûkların
rızkını veren Rezzak-ı âlem, kuvvet ve metanet sahibi Hazreti Allah’t ır.”6

hakikatinin yer almasını istemişlerdir. Evet, o büyük kametler, rızıklarını
verenin Rezzâk-ı Kerîm olduğu gerçeğini her zaman içlerinde duymayı, o
duyguyla dolmayı ve böylece kalb ve zihinlerinin sadece ve sadece O’nunla
meşgul ve meşbu olmasını dilemişlerdir. Eğer insan, böyle bir tecrit
mülâhazasıyla, rızık talebinin, Allah’la irtibatın yerini almaması, O’nunla
münasebeti zedeleyecek, çatlatacak bir unsura dönüşmemesi için Cenâb-ı
Hakk’a yalvarıp yakarıyor ve bu hedef istikametinde içten içe dert ve ızdırap
duyuyorsa işte bu, bir yönüyle orucun da, namazın da, haccın da önüne
geçebilir.

Tabiî helâl rızık talebi peşinde bulunuyorken, insanın yaşadığı her sıkıntı,
meşakkat ve hüzün bu çerçevede olmayabilir. Çünkü her ibadetin bir dış rükün
ve şartları; bir de hudû ve huşû gibi iç zenginlik ve iç derinliğine ait
hususiyetleri vardır. Zahire göre hükmetme mecburiyetinde olan bizler, zahirî
şart ve rükünleri yerine getirilen bütün ibadetlerin sahih olduğuna itimat eder;
onların iç derinlik ve keyfiyetiyle alâkalı herhangi bir değerlendirmede
bulunmayız. Meselâ namaz kılan bir insanı gördüğümüzde, zahiren kıldığı
namaza göre hüküm veririz. Yoksa bu şahıs, ‘namazını içten, samimi bir kulluk
edasıyla kıldı mı; kıyamdayken tam bir kemerbeste-i ubûdiyet içinde hakikaten
kimin karşısında olduğunu hissetti mi, rükûda Allah karşısında bir asa gibi iki
büklüm olduğunu duydu mu, secdesinde Allah’a en yakın olduğu hâlin bu hâl
olduğu şuuruyla hareket etti mi?’ ve benzeri hususların değerlendirilmesi bizi
alâkadar etmez. Zira biz, 7 ِرِھاَّظلِاب ُمُك  ْ َحن ُنَْحن   kaidesi gereğince insanların
zahire yansıyan davranışlarına bakar, ötesine karışmayız/karışamayız.

Helâl Rızık ve Aile Fertleri
Saniyen, günümüzde olduğu gibi helâl rızkın kazanılmasının çok zorlaştığı,

her şeyin haramın kir ve levsiyatına bulaşıp öyle bir kanalın içinden çıkıp
geldiği dönemler olabilir. Hâlbuki haram-helâl mevzuu dinimizde o kadar
önemlidir ki, fukaha-i kiram Müslümanlığın helâl ve haramdan ibaret olduğunu
söylemişlerdir. Bir insan namazını kılıp orucunu tutsa da, eğer helâlinden
rızkını kazanma hususuna dikkat etmiyorsa ona kâmil bir Müslüman denemez.
Evet, kâmil bir Müslüman, rızkının nereden ve nasıl geldiğine çok dikkat



etmeli, onun içine bir arpa ağırlığı ölçüsünde dahi haramın girmesine asla
meydan vermemelidir. İşte bir insan, helâl kazanç noktasında şartların ağır
olduğu böyle bir zamanda, bu mevzu üzerine yoğunlaşır, dikkat kesilir, edip
eylediği her şeyin helâlinden olmasına azamî derecede hassasiyet gösterirse,
Cenâb-ı Hak da, bir yönüyle onun bu dert, gayret ve ızdırabını namaz, oruç ve
hac gibi kabul buyurur.

Sâlisen, bizim İslâmî geleneklerimiz ve aile yapımız açısından bir insan,
kendisinin olduğu gibi, uhdesine aldığı kimselerin rızıklarının helâl olmasına
da azamî derecede dikkat etme mecburiyetindedir. Onun için kütüb-i fıkhiyede,
helâl yoldan ailenin maişetini temin edip edememe durumuna göre, ferdin
izdivacının hükmü ele alınmıştır. Buna göre bazı Hanefi fukahasınca harama
girecek bir insanın evlenmesinin farz olduğu; ciddi harama girme ihtimali
bulunmayan fakat kendini kontrol edememe durumunda olan bir kimsenin ise
izdivacının vacip olduğu ifade edilmiştir. Buna karşılık harama girme endişesi
bulunmayan ve kendini de kontrol etmesi kavi görünen bir kimse için izdivacın
sünnet olduğu dile getirilmiştir.8 Çünkü Peygamber Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem): َِة ماَیِقْلا َمَْوي  َمَمُأ  ْ لا ُمُِكب  يِھاـَبُأ  ِيّن  ِ إَف اوُرُثـَْكت  اوُحَكا  َ َنت
“Evlenin, çoğalın, zira ben, kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar
ederim.”9 buyurmuştur.

Günümüz Şartlarında İzdivaç ve Ailenin Önemi
Fıkıh kitaplarında evliliğin hükmünün açıklandığı yerlerde ele alınan bir

husus daha vardır: Eğer bir insan eşine, çoluk çocuğuna şüpheli veya haram şey
yedirecekse onun evlenmesinin mekruh olacağı hükmüne varılmış ve böyle
birinin evlenmemesinin daha uygun olacağı ifade edilmiştir.10 Helâl kazancın
önemine işaret etmesi bakımından bu husus ehemmiyet arz etse ve şüpheli
şeyler yedirme ihtimali bulunan bir kimsenin evlenmesi bir vebal olsa da,
günümüz şartlarını nazar-ı itibara alınca bir kısım fukahanın bu mülâhazasına
iştirak edilemeyeceği kanaatindeyim. Evet, keşke bütün ömrümüz boyunca
şüpheli tek bir nohut tanesi dahi gırtlağımızdan aşağı gitmese, midemize
inmese; keşke yeme, içme ve hayatın diğer sahalarında hiç mi hiç haramlara
girmesek! Fakat beri tarafta, günümüzde bekâr kalmanın kendine göre öyle bir
kısım riskleri vardır ki, bu durum asla göz ardı edilemez/edilmemelidir. Bu
noktada, her iki durumda da söz konusu olan riskleri tartıp değerlendirmek ve
hangisi daha fazla, insanı batırıcı, alıp götürücü, bitirici ve insan için
tehlikeliyse ona göre iyi bir tercihte bulunmak gerekir.

Evet, fukaha-i kiramdan bazılarınca eşine, çocuklarına haram yedirecek bir



insanın evlenmeyerek mücerret kalması evla görülmüştür. Zannediyorum
ulema-i kiramdan uzzab da bu mülâhazaya bağlı olarak hayatlarını münferit
geçirmişlerdir. Ancak bunlar az yemiş, az içmiş, hayrete varmış, kendilerinden
fâni olmuş, Allah’ı bulmuş, O’nun izni ve inayetiyle, günahlara hiç girmeden
hayatlarını hep bu çizgide sürdürmüşlerdir. Ancak sokakların levsiyat akıttığı,
ahlaksızlığın gemi azıya aldığı, insanın gözüne-kulağına, diline-dudağına hâkim
olabilmesinin çok zor olduğu günümüz şartlarında, çoluk çocuğuna şüpheli
şeyler yedirme ihtimali var diye, bir insanın evlenmemesinin daha uygun
olacağını söyleyemeyiz. Zira böyle bir durum, –hafizanallah– insanları daha
büyük bir vartaya atmak, onları cismaniyet ve nefisleriyle baş başa bırakıp
daha büyük bir felakete sürüklemek demektir. Evet, ben böyle bir dönemde,
biraz önce dikkat çektiğimiz, bazı fukahanın ifade ettiği disipline bağlı olarak
mücerret kalmayı tehlikeli buluyorum. Hatta Ömer b. Abdülaziz Hazretleri’nin
yaptığı uygulamayı göz önünde bulundurarak, meseleyi daha da ileri götürüp
diyorum ki, gençlerimiz, bedenî ve cismanî hayata uyandıkları dönemde,
harama adım atmalarına fırsat vermeden hemen ellerinden tutulmalı ve
kendilerine, evlilik hususunda yapılabilecek her türlü yardım yapılmalıdır.
Bildiğiniz gibi kaynaklarda Ömer b. Abdülaziz Hazretleri’nin gençleri
evlendirme mevzuunda şöyle bir uygulamasından bahsedilir: Devlet yetkilileri
halife Ömer b. Abdülaziz Hazretleri’ne gelip bütçede fazlalık olduğunu, devlet
kasasında çok fazla para bulunduğunu haber verirler. O, önce, ne kadar fakir
fukara varsa, onlara o paranın dağıtılması emrini verir. Bütün fakir fukaraya
para dağıtılır, öyle ki zekât verilebilecek ölçüde fakir kimse kalmaz; ancak yine
de hazine dolup taşmaktadır. Bunun akabinde, Ömer b. Abdülaziz Hazretleri,
mevcut imkânların, on beş yaşına giren gençlerin evlendirilmelerine yardımcı
olunması için kullanılmasını emreder.

Bu mevzuyla alâkalı verilebilecek bir başka misal de, Muhammed
Bahauddin Nakşibend Hazretleri’yle alâkalı anlatılan şu vakıadır: O, bir gece
mübarek hanesine döndüğünde, mübarek hanımı, “Efendi, bizim kız bu gece
rüşdünü idrak etti.” der. Hazret, gece hiç uyumadan kalkar, ders verdiği veya
müritlik münasebetiyle kendisine bağlı bulunan talebelerin medreselerini
dolaşır. Gece yarısı herkes uyurken, medresede Alaeddin Attar Hazretleri’nin
odasının ışığının yandığını görür. İçeriye girdiğinde de onu güzel bir hâl içinde
bulur. Ona, “Oğlum, benim kızım bu gece rüşdünü idrak etti. Onu seninle
evlendirmek istiyorum.” der. O da bu teklifi emir bilip memnuniyetle kabul
eder. Belki öyle bir sultanın kerime-i muallası için binlerce insan, kendisinin
tercih edilmesini isterdi. Ancak bu mazhariyet, daha sonra silsile-i zehebin
önemli halkalarından birini teşkil edecek olan Alaeddin Attar Hazretleri’ne



nasip olur ve hakikaten o altın halkadan daha nice halkalar meydana gelir.
Görüldüğü üzere, bu menkıbeye göre, Muhammed Bahauddin Nakşibend
Hazretleri, mübarek kızının, kendini duyduğu, kendini bir beşer ve bir kadın
olarak hissettiği andan itibaren, gözünün içine başka hayal girmesin diye hemen
onu evlendirme teşebbüsünde bulunmuştur.

Cehalet ya da Yıkılan Yuvalar
Bana kalsa, elimden gelse ben de bu mevzuda mevcut imkânları seferber

eder, gençlere yardımcı olmaya çalışırdım. Tabiî bunu yaparken, günümüzün
genç nesillerinin izdivaç, aile, çoluk çocuk gibi mevzularda gerekli bilgi ve
donanıma sahip olması için de elimden gelen gayreti sarf ederdim. Çünkü
hakikaten günümüzde gençlere bu mevzuda ciddi bir eğitim verilmiyor, onlar
bu konuda gerekli bilgi ve donanıma sahip olarak yetiştirilmiyorlar. Bundan
dolayı aklıma geliyor ki, üniversite, hatta liselerin bünyesinde aile ve evlilikle
alâkalı, muhatapların seviye ve konumuna göre seminerler verilebilse. Hatta
devletin uygun göreceği şekilde, bu mevzu belli bir disipline bağlansa, şahıs,
gerekli bilgi, donanım ve ehliyete sahip olduğunu ispat edip bir tür evlilik
sertifikası aldıktan sonra o şahsın evliliğine müsaade edilse. Meselâ bu
seminerlerde evliliğin insanın omuzları üzerine yüklediği vazife ve
sorumluluklar, eşler arasında iyi bir münasebet ve geçim için dikkat edilmesi
gereken hususlar, çocuk yetiştirme ve terbiye usûlleri, evlilikte karşılaşılan
bazı sıkıntı ve meşakkatlere katlanmanın Allah indindeki kıymet ve yeri,
boşanmanın her iki taraf ve çocuklar için nasıl bir âfet, nasıl bir belâ olduğu…
gibi hususlar ilim ve yaşanmış tecrübelerin ışığı altında evlenecek gençlere
anlatılıp öğretilebilir. Çünkü bildiğiniz gibi, bilhassa Batı toplumlarında
boşanma oranları çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda ve aile müessesesi tabir
caizse gümbür gümbür büyük bir çöküş yaşamaktadır. Esasında bu mevzuda
bizim durumumuz da pek iç açıcı değildir. Çünkü bizim toplumumuzda da
boşanma oranları ciddi bir artış göstermekte ve tam bir çöküş gerçekleşmese
de bizde de aile müessesesi çok ciddi bir sarsıntı yaşamaktadır. Ümit ederim
toplum olarak bir an önce bu tehlikenin farkına varır ve ne yapılması
gerekiyorsa onları yapmaya koyuluruz.
1 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 1/38; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 6/335.
2 Bkz.: el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 3/39; el-Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl 3/135, 136.
3 Nesâî, sıyâm 43; Dârimî, savm 27; Abdurrezzak, el-Musannef 4/307.
4 Bkz.: Müslim hac 438; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/261.
5 Müslim hac 438; Nesâî, menâsik  194; İbn Mâce, menâsik  56.
6 Zâriyât sûresi, 51/58.
7 Bkz.: İbn Kesîr, Tuhfetü’t-tâlib 1/1714; İbnü’l-Mülakkin, el-Bedru’l-münîr 9/590.



8 el-Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’ 2/228-229; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr 3/187-189.
9 Abdurrezzak, el-Musannef 6/173; el-Beyhakî, Ma’rifetü’s-süneni ve’l-âsâr 5/220.
10 İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr 3/187.



Günaha Göre Ceza ve Günaha Göre Tevbe
Soru: Kur’ân-ı Kerim’de, geçmiş kavimlerin; yaptıkları zulüm ve irtikâp

ettikleri günahlara göre, farklı azap ve musibetlerle cezalandırıldıklarını
görüyoruz. Ayrıca çeşit çeşit günaha karşı tevbenin de farklı farklı olması
gerektiği ifade ediliyor. Bu tespitler ışığında günümüzde başımıza  gelen belâ
ve musibetleri doğru okuyabilmemiz ve ona muvafık bir tevbede
bulunabilmemiz için hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Cevap: Sorunuzda dile getirdiğiniz hususa, bir misal teşkil etmesi açısından,
Ankebût sûre-i celîlesindeki şu âyet-i kerimeyi zikredebiliriz: َانْذََخأ ّا  ً لُكَف

ُةَحْیَّصلا ُهْتَذَخ  ْنَم أَ ْمُـھْنِمَو  اـًب  ِ صاَح ِهَْیلَع  اَنْلَـس  ْ َرأ ْنـَم  ْمُـھْنِمَف  ِ۪ه  بْنَذِب
ْمُھَم ِ لَْظِیل ُّهللا  َناَك  اَم  اَنْقَرْغَأ وَ ْنَم  ُْم  هْنِمَو َضْرَْألا  ِِهب  اَنْفَسَخ  ْنَم  ْمُھْن  ِ مَو

َنو ُ مِلَْظي ْمُھَسُفَْنأ  اوُۤناَك  ِْنكٰلَو   “Onlardan her birini günahıyla kıskıvrak
yakalayıp derdest ettik. Kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik,
kimini korkunç bir gürültü bastırıverdi, kimini yerin dibine geçirdik, kimini
de suda boğduk. Allah onlara zulmetmedi, onlar asıl kendi kendilerine
zulmettiler.”1

Görüldüğü üzere âyet-i kerimede o kavimlerden veya o kavimlerde bulunan
fertlerden her birinin kendi suçu sebebiyle bir cezaya çarptırıldığı ifade
edilmektedir.

Mezkûr âyette, hangi kavmin hangi azapla cezalandırıldığı açık bir şekilde
bildirilmemektedir. Ancak daha başka âyet-i kerimelerden, burada zikredilen
azap türlerinin hangi kavimlerin başına geldiğine dair bir kısım bilgilere sahip
bulunuyoruz. Meselâ Âd ve Semud kavminin bir sayha ile helak edildiğini,
yerin dibine batırılanın Kârun olduğunu, Firavun’un ise suya gark edildiğini
biliyoruz.2

Şimdi sorunuza dönecek olursak, öncelikle ifade etmem gerekir ki, zikredilen
bu kavimlerin, günah ve isyanlarıyla, başlarına gelen musibetler arasında bir
münasebet aramanın, bizi çok alâkadar edip etmeyeceğini bilemiyorum.
Bununla birlikte, böyle bir alâka kurmanın, değişik maslahat ve faydaları
olabileceğini düşünüyorsak, dikkat edildiğinde, işlenen suçlarla, bu suçlara
terettüp eden cezalar arasında bir münasebet olduğunu görebilir, bir münasebet
kurabiliriz. Meselâ, Âd ve Semud kavimleri, semaviliği
görmemiş/görememişlerdi. Peygambere gelen vahyi inkâr etmişler, bir
peygamberin şahsında kendilerine ulaştırılan semanın sesini duymamışlardı.
Bunun neticesinde de beklemedikleri korkunç bir semavi sayha ile yerle bir



edilmişlerdi. Bir kez daha ifade edeyim ki, Kur’ân-ı Kerim, sarahaten böyle bir
münasebeti ifade etmese de, aklî istidlaller neticesinde biz böyle bir alâka
kurabiliriz.

İkinci bir misal olarak, Kur’ân-ı Kerim’de, yaklaşık iki sayfada, açıktan
açığa Kârun’un isyanı ve ona verilen ceza anlatılır. Bu âyet-i kerimelerde, o
tâli’sizin, hazineleri ile ortaya çıkarak halka karşı çalım satması, caka yapması
ve onun bu çalım ve cakalarına bazılarının imrenerek ona verilenlerin
kendilerine de verilmesini temenni etmeleri dile getirilir. İşte yerin üstünde
âdeta hindiler gibi kabara kabara dolaşan Kârun’a verilen cezanın da, suçuna
uygun olarak yerin dibine batırılma şeklinde tecellî ettiğini görüyoruz. Hazreti
Pîr’in ifade ettiği gibi tevazu, insanı yukarılara çıkarırken, tekebbür ve
büyüklenme ise onu yerin dibine batırmaktadır.3

Âyetin sonunda ise fezleke olarak şöyle buyrulur: ْمُھَمِلَْظِیل ُّهللا   َ ناَك اَمَو 
َنوُمِلَْظي ْمُھ  َ سُفَْنأ اوُۤناَك  ِْنكٰل  Onlara Allah zulmetmedi, fakat onlar kendi“ وَ

kendilerine zulmettiler.”  Zulmetme; haddini bilmeme, hak, hukuk, sınır
tanımama, küstahlıkta bulunma ve hakka karşı meydan okuma demektir. İşte
Ankebût sûre-i celîlesinde, mezkûr âyetten önce peygamberlerine karşı
küstahlık yapan, haddini aşan, taşkınlıkta bulunan kavimler anlatılmış, başlarına
gelen belâlar zikredilmiştir. Âyet-i kerimenin sonunda ise, Cenâb-ı Hakk’ın –
hâşâ– onlara zulmetmediği, onların ancak müstehak oldukları cezaya
çarptırıldıkları ve aslında onların yaptıkları zülum ve işledikleri azim
günahlarla, kendi kendilerine zulmedip bunu kendi kendilerine reva gördükleri
ifade edilmektedir.

Günahlarını Alenîleştirenlerin Ötede
Karşılaşacağı Muamele
Sorunuzun ikinci kısmına gelince; Peygamber Efendimiz bir hadis-i

şeriflerinde: َنو ُباَّوَّتلا َنِیئاَّطَخلا  ُرْیَخ  ٌءاَّطَخ َو َمَدٰأ  ِنْبا  ُّلُك   “Bütün insanlar
hata işleyebilirler. Ancak hata işleyenlerin en  hayırlısı, tevbe ile yeniden
Allah’a dönenlerdir.” 4 buyurmuşlardır. Evet, insan hata ve günah işleyebilir.
Ancak işlenen günahı setretmek ve kimseye faş etmemek esastır. Çünkü Hazreti
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Buhârî’de geçen bir
hadis-i şerifte: َنوُرِھا َجُمْلا َِّالإ  ىًفاَعُم  يِتَّمُأ  ُّلُك   “Günahı alenî işleyenlerin
dışında ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır.”  buyurmuşlar; daha sonra da
kişinin geceleyin işlediği ve Allah’ın da affettiği bir günahı sabah olunca
başkalarına anlatmasını alenî günah işlemenin bir çeşidi olarak saymışlardır.5



Böylece o kişi, Allah’ın örttüğü bir hatayı kendisi açmış, günahını halkın içinde
anlatıp insanları o günaha şahit tutmakla, bir mânâda kendi elini kolunu
bağlamıştır. Bunun neticesinde ise, o davranış, ahirette kendi aleyhine
değerlendirilecek bir husus olarak karşısına çıkacaktır.

Bu sebeple diyoruz ki, evet, herkes düşebilir. Ancak düştükten sonra yeniden
Allah’a teveccüh edip O’na dönmek yerine, kalkıp günahını başkalarına
anlatmak, günah kabahatine daha büyük bir kabahat eklemek demektir. Hâlbuki
Cenâb-ı Hak, Settâru’l-Uyûb’dur. Sadece O’na sığınmak ve: ُراَّتَـس يَا اَي 

اَھَّل اََنبوُیُع كُ ْرُتْساَو  اَھَّلُك  اََنبوُنُذ  َا  َنل ْرِفِْغا  ُراَّفَغ ،  “Ey Settâr u Gaffâr olan
Allahım! Günahlarımızı bütünüyle yarlıga! Ayıplarımızı da bütünüyle
setreyle!” diyerek Settâr ve Gaffâr ism-i mübarekleriyle O’na iltica edip el
açmak ve O’na yalvarıp yakarmak gerekir.

Çeşit Çeşit Vesâyet
Soruda dile getirilen, günahın çeşidine göre tevbe edilmesi mevzuu da,

hakikaten üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir husustur. Çünkü tevbe
mücerret bir pişmanlık duygusu olmadığı gibi, sadece dille ifade edilen bir af
talebi demek de değildir. Elbette ki, gönülden nedamet ve el açıp istiğfarda
bulunmak tevbe adına çok önemlidir. Ancak, sahih bir tevbe için, aynı zamanda,
ne tür bir günah işlenmişse, onun bir daha tekerrür etmemesi adına, fevt ve
ihmal edilen şeylerin telafi edilmesi, o günahın yaptığı tahribatın giderilmeye
çalışılması ve yeniden o günahı netice verebilecek hususlara karşı sağlam ve
kararlı bir duruş ortaya konulması gerekir. Meselâ, bu coğrafyanın insanı, bir
dönem, kendini gaflete salıp uyanık davranmadığından ötürü, yabancı duygu ve
düşünceler tarafından ele geçirilmiş ve kuşatma altına alınmışsa, böyle bir
gaflet günahının tevbesi, bir perşembe akşamında, merasim şeklinde dile
getirilen istiğfar cümleleriyle gerçekleştirilemez. Bir bakın Allah aşkına, bugün
milletimiz ve İslâm dünyasının üzerinde kaç çeşit vesayet var! Ekonomik
vesayet, kültürel vesayet, üstü örtülü siyasî vesayet ve daha nice vesayet. Eğer
bu çeşit çeşit vesayetler, bizim, şahsî çıkar ve menfaat peşinde koşmamız,
egoistçe tavır ve davranışlar içine girmemiz, enaniyet ve benlik duygusuyla
iftiraklara sebebiyet vermemiz… gibi azim günahların bir neticesi ise, o zaman
yapmamız gereken vahdet-i ruhiyeyi temin için benlik ve enaniyetimizi ayaklar
altına almak, şahsî menfaatlerimizi düşünmeyi bir kenara bırakıp milletimizi ve
onun ikbal ve geleceğini düşünmek olmalıdır. Evet, inanan insanlar olarak bu
şekilde çeşit çeşit vesayet altında bulunmak öyle bir cinayet ve öyle bir
günahtır ki, işlenen bu günahın vebalinden kurtulmak için “onurum, gururum”



demeden, enaniyetimizi ayaklar altına almamız; alıp vifak ve ittifak adına
ölesiye bir gayret sergilememiz gerekir. İşte bu duygu ve düşünceyle, muzdarip
ve içten bir edayla, dilimizle de, “Allahım, ne olur, bahtına düştük. Bizi affeyle
ve bizi kendimize getir. İhmal ettiğimiz sahalardaki boşlukları doldurmak için
bize güç, kuvvet, irade ver; fırsat ve imkân lütfeyle!..” diye yalvarıp
yakarmalıyız.

İftiraka Sebebiyet Verenler Cennet Yüzü
Göremezler
Bilemezsiniz, bir Endülüs’ü düşündüğümde yüreğim nasıl burkulur, gönlüm

nasıl hicranla dolar. Evet, bana hep hicran gelir; oradaki mü’minler, birbiriyle
didişip uğraşırken, Ferdinand’ın gelip hepsinin tepesine binmesi ve o
coğrafyada bir gül devrinin hazin bir şekilde son buluşu. Neticede sekiz asır
sizin elinizde belli bir kıvama ulaşan ve aynı zamanda Batı Rönesans’ının iyi
ve güzel unsurlarına kaynaklık eden bir coğrafya gözünüzün içine bakıla bakıla
gasp edilmiştir.

O koskocaman Devlet-i Âliye’nin, son hâli de esasen bundan farklı değildir.
Evet, ne acıdır ki, yeryüzü muvazenesinde çok önemli bir konumu bulunan
koskocaman bir Devlet-i Âliye iftiraklar neticesinde yıkılıp gitmiştir. Mehmet
Âkif’in ifadeleri içinde o büyük devletten geriye, “Harap iller, serilmiş
hânümanlar, başsız ümmetler, / Yıkılmış köprüler, çökmüş kanallar, yolcusuz
yollar, / ...... Ipıssız âşiyanlar, kimsesiz köyler, çökük damlar, / Emek mahrumu
günler, fikr-i ferdâ bilmez akşamlar!..” kalmıştır.

Ancak biz, ْمُتْبَسَك اَم  ُْم  َكلَو ْتَبَسَك  اَم  َا  َهل َْتلَخ  ْدـَق  ٌةَّمُأ   َ كِْلت  “Onlar
bir ümmetti, geldi geçti. Onlara kendi kazandıkları, size de kendi
kazandığınız.”6 ferman-ı sübhanisini nazar-ı dikkate alıp kendi hâl-i
pürmelâlimize bakmamız gerekir. Evet, onlar, kazandıklarıyla Allah’ın
huzuruna gittiler. Biz de bugün bir ümmet, bir milletiz. Bizim de tekâsüllerimiz,
ihmallerimiz, birbirimizle yaka paça olmamız, anlaşma ve uzlaşmaya bir türlü
yanaşmamamız ve ayrılıklara düşmemiz söz konusu. İşte bütün bunlar başımıza
öyle gaileler açmaktadır ki, koskocaman bir millet iftiraklar sonucunda zayıf
düşürülmüş, sonra da başkaları gelmiş, tokmakla tepesine inmiş ve onu sürüm
sürüm süründürmüştür/süründürmektedir.

Bütün bu günahlar umumun hukukuna tecavüz olduğu için şahsî günahların kat
be kat önüne geçer. Hukuk sistemi açısından amme hakkı aynı zamanda Allah
hakkıdır. Bu açıdan milletin hukukuna tecavüz aynı zamanda Allah hakkını da
ihtiva eder. Bu sebeple rahatlıkla denilebilir ki, iftiraklarla bir milleti



paramparça hâle getirenler, namaz kılsa, oruç tutsa, zekât verse ve hacca gitse
de, umum millet hakkını helâl etmedikçe, onların Cennet’e girmeleri mümkün
değildir.

Bu sebeple, hizip mülâhazasıyla vahdet-i ruhiyeyi yaralayan ve birbiriyle
boğuşarak mübarek bir milleti paramparça hâle getirenler, bu ağır ve azim
günahın vebalinden kurtulmak istiyorlarsa, işledikleri cinayetin büyüklüğünü
görmeli, iftirakın ihanet ölçüsünde bu topluma zarar verdiğinin farkına varmalı
ve artık klik ve hizip anlayışını bir kenara bırakarak vifak ve ittifaka giden
yolları açmalıdırlar; hiç olmazsa sulh olup ihtilafa düşmeme noktasından bir
azim ve cehd ortaya koymalıdırlar. Aksi takdirde biraz önce ifade edildiği gibi,
umum millet fertleri hakkını helâl etmedikçe, onlar, Cennet’in kokusunu dahi
duyamazlar. İşte bu anlayış ve bakış açısıyla, hepimizin, “Keşke, tırnağımın
ucundan başımdaki saçın ucuna kadar ölümü bütün acılığıyla duysaydım
ama âlem-i İslâm âbidesinin ayakta olduğunu, ümmet-i Muhammed’in vifak
ve ittifak içinde tek bir yürek hâline geldiğini görseydim.” diyerek dua etmeli
ve bütün cehd ve gayretlerimizle bu işe kilitlenmeliyiz ki, bu durum, umum
günahlara keffaret olsun ve başımızdaki gaile ve musibetler de rahmet-i ilâhî
tarafından bertaraf edilsin. Evet, Cenâb-ı Hakk’a karşı: “Allahım bin kere
benim canımı al ama ülkemde nizam olsun. Ne olur yâ Rabbi, bahtına düştük,
canımızı al fakat ruhumuzun abidesini dikmeye bizi muvaffak kıl. Ne yapalım,
âciziz, zayıfız, elimizden bir şey gelmiyor. Feleğin çarkları karşısında hep
yenik düşüyoruz. O çarklar bizim arzu ve isteklerimize göre dönmüyor. Zira
zimam başkasının elinde, dümende oturan başkası. Vallahi, billâhi, tallahi,
çırpınıp duruyoruz ama dediğimiz şeyler hep havada kalıyor.”  sözleriyle
içimizde iç yakan bir hicran ve hasret olmalı ve sinemiz zıpkın yemiş gibi
heyecanla inlemelidir ki, bizim bu hâlimiz umum günahlara kefaret olsun ve
yeniden bir kez daha milletimizin ikbali gülsün.
1 Ankebût sûresi, 29/40.
2 Bkz.: Âd kavmi: A’râf sûresi, 7/65-72; Fussilet sûresi, 41/13-16; Zâriyât sûresi, 51/41-42; Semud kavmi:

A’râf sûresi, 7/73-79; Fussilet sûresi, 41/17-18; Zâriyât sûresi, 51/43-45; Kârun: Kasas sûresi, 28/76-83;
Firavun: Şuarâ sûresi, 26/52-68.

3 Bediüzzaman, Mektubat s.536 (Hakikat Çekirdekleri)
4 Tirmizî, kıyâmet 49; İbn Mâce, zühd 30; Dârimî, rikak  18.
5 Buhârî, edeb 60; Müslim zühd 52.
6 Bakara sûresi, 2/134.



Peygamberlere Has Özellikler ve Gönüllerin
Fethi

Soru: Hicretin başlangıcında, Medine’deki Müslümanların sayısının, bin
beş yüz civarında olduğu; sekiz sene sonra Mekke’nin Fethi’ne ise, on binin
üzerindeki bir orduyla gidildiği bildiriliyor. Bu  kadar kısa bir zaman dilimi
içerisinde, binlerce insanın İslâm’la şereflenmesinde, Peygamber
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) raûf ve rahim sıfatlarına sahip
oluşunun rolü nedir, izah eder misiniz?

Cevap: Resûl-i Ekrem Efendimiz Medine’yi teşrif buyurduklarında ensar ve
muhacirînin mecmuu bin beş yüze yakındı. O sırada Medine’de, dört bin
civarında Yahudi ve dört bin beş yüz kadar da değişik kabilelere mensup
müşrik ve putperest insan vardı. Bu rakamlar hakkında kati bir şey söylemek
zor olsa da, kadimden bu yana konuyla alakalı yazılmış el-İstiâb, el-İsabe,
Üsdü’l-gâbe gibi kitaplarda rakamlar bu şekilde ifade ediliyor. Verdiğimiz bu
rakamların tespitinde, özellikle Muhammed Hamidullah Bey’in –makamı cennet
olsun– katkısı büyüktür.1

Öncelikle bu meselede, bin beş yüz insanın nasıl olup da, sekiz bin beş yüz
insan üzerinde, baskı ve zorlamayla değil, onların kendi irade ve tercihleriyle
bir hâkimiyet tesis edebildiğini görmek gerekir. Bildiğiniz üzere İnsanlığın
İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’deki Yahudi ve
müşriklerle bir mukavele yapmış ve bu mukavele gereğince onları idare
etmiştir. Günümüzde de, çokça üzerinde durulan ve dillere destan olan bu
Medine mukavelesiyle Efendiler Efendisi (aleyhi ekmelüttehâyâ),2 Buas
vakalarında birbirini yiyen o toplumu kaynaştırıp uzlaştırmış, aralarında ciddi
husumet ve düşmanlık olan kabileleri bir araya getirip mezcetmiş ve böylece o
toplumdaki fertler arasında çok ciddi bir kardeşlik tesis etmiştir.3

Farklı Topluluklar ve İçtimaî Kaynaşma
Aslında hicret esnasında Medine’deki topluluklar birbirinden çok farklı

kültür ve anlayışa sahip bulunuyordu. Müşriklerin kendilerine göre bir
dünyaları vardı. Yahudiler ise tamamen başka bir dünyanın insanlarıydı.
Muhacirînin de ensardan farklı bir yaşam tarzı vardı. Muhacirîn-i kiram,
umumiyet itibarıyla tüccar insanlardı. Bazıları yaz günlerini Yemen’de, kış
günlerini ise Şam’da geçirirlerdi. Ensar ise daha çok çiftçilikle meşguldü.
Görüldüğü gibi toplumun değişik kesimleri arasında ciddi farklılıklar söz



konusuydu. Bu kadar farklılıkların olduğu bir toplumda, bu farklılıkların
vuruşma ve çatışmaya dönüşmemesi, içtimaî birlik ve huzurun tesis edilmesi,
fitne ve kargaşaya sebebiyet vereceklerin problem olmaması, problem
olabileceklerin de yumuşatılıp zarar veremeyecek hale getirilmesinde Allah
Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) raûfiyet ve rahimiyetinin hiç şüphesiz
tesiri büyüktü. Çünkü O, hiçbir beşerin ulaşamayacağı ölçüde engin ve derin
bir şefkate sahipti. Evet, O, herkesin üzerine tir tir titriyordu. Öyle bir vicdan
enginliğine sahipti ki, amansız din düşmanı bir kısım mütemerrit kimseler bile
O’na baktığında diyecek bir şey bulamıyorlardı. Zira İki Cihan Serveri İslâm’a
karşı hazımsız olan kimseleri dahi ihmal etmiyor, kötülük yaptıklarında,
kötülüklerine misliyle mukabelede bulunmuyor, bir ihtiyaçları olduğunda
yanlarında oluyor ve hatta Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle yaptıkları kötülükleri
iyilikle savıyordu.

Evet, O Şefkat ve Rahmet Peygamberi, sahip bulunduğu engin şefkatin gereği
olarak herkese bağrını açmıştı. Meselâ, Buhârî’de geçen bir hadiste anlatıldığı
üzere bir gün hasta olan bir Yahudi çocuğunu ziyarete gitmişti. Çocuk vefat
etmek üzereyken Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) gelip
çocuğun başına oturmuş ve ona iman telkininde bulunmuştu. Herhâlde çocuk
rüşte ermişti ki, Resûl-i Ekrem Efendimiz ondan Müslüman olmasını istiyordu.
Allah Resûlü’nün bu teklifi üzerine çocuk babasının yüzüne bakmıştı. Bunun
üzerine babası da çocuğuna: “Ebu’l-Kasım’ın dediğine uy!”4 diye tavsiyede
bulunmuştu.

Başka bir zaman aklından zoru olan bir kadın Allah Resûlü’ne gelerek bir
işini gördürmek istemişti. Ben, sahabe-i kiram efendilerimiz arasında bu
kadından başka, aklından zoru olan birini tanımıyorum. İşte bu kadın, o sokak
senin, bu sokak benim, İki Cihan Serveri’ni dolaştırmış ve sonunda da her ne
işi varsa, onu yaptırmıştır.5 Hâlbuki Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü
vesselâm) ashabından birisine, “git şu işi yap” diyebilirdi veya yanına birisini
alarak ona o işi yaptırabilirdi. Fakat gönüllere girme ve başkalarına güven ve
emniyet telkin etme adına, O bizzat kendisi gitmişti.

Mir’ât-ı Muhammed’den Allah Görünür Daim
Burada daha nice baş döndüren, hayranlık uyandıran, göz kamaştıran

misaller verilebilir. Ancak koca bir mücellet isteyen bu hususu ben ilgili
yerlere havale edip asıl konumuza dönmek istiyorum. Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-
Enâm’ın (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) insanlar arasında bu derece bir
emniyet ve güven tesis buyurması ve aynı zamanda o emniyetin devam ve



temadisini temin etmesinde, elbette ki bu eşsiz şefkat ve re’fetinin tesiri
büyüktü. Fakat bu mesele, sadece bu iki sıfatla izah edilemez. Zira O, ahlak-ı
âlîye ve hamîdenin bütününe, hem de en yüce ve en yüksek seviyede sahip
bulunuyordu. Evet, O, huluk-u ilâhî ile mütehallikti; bütün ahlak-ı hasenenin
cami bir mirat-ı mücellasıydı. Onun için halk dilinde olan ve şiirimize de giren
bir sözde: “Mir’ât-ı Muhammed’den Allah görünür daim.” demişlerdir. Yani
Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’a bakıldığında, O; “Allah var” dedirtecek kadar
ciddi bir simaya, çok temiz bir karaktere ve çok inandırıcı bir ruha sahipti.6

Bundan dolayı, Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
gösterilen teveccühü sadece O’nun raûfiyet ve rahimiyetine bağlamak eksik bir
değerlendirme olur. Bu iki sıfat-ı âlîye, insanların İslâm’a yönelmelerinde
önemli bir faktör olmakla beraber, O’nun, peygamberlere mahsus sıfatlar olan
sıdk, emanet, tebliğ, ismet ve fetanet sıfatlarına sahip olmasının da bu kadar
kısa bir zaman içerisinde, bu kadar çok insanın ruhuna girme, gönülleri
fethetme ve problem olabilecek şahısları zapturapt altına almada çok önemli
bir tesiri vardır.

Şefkat Burcunda Fetanet Ufku
Özellikle fetanet sıfatı bu mevzuda önem arz eder. Allah Resûlü (aleyhi

salavâtullahi ve selâmuh) fetanet-i uzma sahibiydi. Bu sebeple, yaptığı bütün
işlerde isabet buyuruyordu. Hareket ve faaliyetlerinde, “keşke böyle
yapmasaydım” veya “öyle değil de böyle bir strateji belirleseydim” dediği
hiçbir iş yoktu. Aynı şekilde belli işlerde tavzif ettiği insanlar için, “keşke onu
değil de falan kişiyi tavzif etseydim” demesini gerektirecek hiçbir icraatı
olmamıştı. Bu hususlarda vahiy yoluyla, mutlaka, Cenâb-ı Hakk’ın Peygamber
Efendimiz’i aydınlatıp tenvir etmesi söz konusuydu. Fakat bilinmesi gerekir ki,
pek çok iş de O’nun fetanet-i uzmasından nebean ediyordu. Bu yüksek düşünce
kabiliyeti, dehanın çok çok üstündeydi. Deha sahibi, üstün bir insandır. Onun,
birkaç insanın düşünce ufkunu birden ihtiva edebilen bir düşünce kabiliyeti
vardır. Ancak fetanet bundan tamamen farklıdır. Fetanet-i uzma ise, Cenâb-ı
Hakk’ın, üstlendiği misyona göre özel bir donanımla seçkin kulunu serfiraz
kılmasıdır ki, bunun insanlar üzerindeki tesiri dehanın tesiriyle kıyas dahi
edilemez.

İşte hicretin başlangıcından itibaren Medine’deki o muazzam inkişafta böyle
bir fetanetin ciddi tesiri vardır. Meselâ Medine’deki dört bin beş yüz
civarındaki müşriğin, Müslümanlar arasında nasıl eriyip gittiği anlaşılacak gibi
değildir. Bu kadar kısa bir zaman içerisinde böyle bir neticeyi aklımın
almadığını itiraf etmeliyim. Evet, putlara bağlı olan o insanlar nasıl oluyor da



birer birer yön ve yörünge değiştiriyor; değiştirip Resûl-i Ekrem Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) altın halkasına dahil oluyor, o halkanın bir unsuru
hâline geliyorlardı. Keza münafıklar da o dönemde büyük bir problemdi.
Müslümanlardan biri gibi görünerek sürekli onları içten vurmaya
çalışıyorlardı. Hazreti Pîr, münafıkların bu zararını anlatma sadedinde: “Kurt,
gövdenin içine girdi. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz.”7

buyuruyor. O münafıklardan birisi bir gün Peygamber Efendimiz’e gelerek
Müslüman olduğunu ve diğerlerini de getirebileceğini söylemişti. Ancak eşsiz
fetanet sahibi Fahr-i Kâinat Efendimiz buna müsaade etmemiş ve onları kendi
hallerine bırakmıştı. İşte bizim aklımızın ermediği bu ve benzeri muameleler
neticesinde, münafıklar da zamanla eriyip gitmişlerdir. Öyle ki, bildiğimiz
kadarıyla, halifeler döneminde Medine-i Münevvere’de hiçbir münafık
kalmamıştı.

Emanet ve İnandırıcılık
İşte siz bu başarıyı, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi ekmelüttehâyâ)

raûfiyet ve rahimiyetinin yanında, O’nun eşsiz fetanet ve idare kabiliyetine,
Allah’ı hatırlatacak bir görünüşe sahip bulunmasına, emin ve güvenilir bir
insan olmasına, zaferler zaferleri takip ettiği ve değişik yerlerden ganimetler
akıp durduğu bir dönemde dahi daracık bir odada tevazu ve mahviyetle hayatını
sürdürmesine ve burada zikredemediğimiz daha nice âlî vasıflarına
verebilirsiniz. Bildiğiniz üzere, Hazreti Âişe Validemiz’in rivayet ettiği bir
hadis-i şerife göre, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi efdaluttahiyyât ve
ekmelütteslîmât), hücre-i saadetlerinde geceleyin ibadet için kalktıklarında “Yâ
Âişe, müsaade eder misin, Rabbime ibadet edeyim!”8 diyerek Âişe
Validemiz’den müsaade istiyordu. Demek ki, Peygamber Efendimiz yatakta
yanında bulunmayı eşinin hakkı gördüğünden, ehlinin hakkını yerine getirme
mevzuunda kılı kırk yararcasına bir hassasiyet gösterip ondan izin istemektedir.
Hazreti Âişe Validemiz, bu dar hücrede, Peygamber Efendimiz (aleyhi
salavâtullahi ve selâmuh) secdeye varınca, eliyle kendisinin ayaklarını itip
oraya secde ettiğini; secdesini bitirince de kendisinin tekrar ayaklarını uzatıp
uyumaya devam ettiğini anlatıyor9 ki, zannediyorum Efendiler Efendisi’nin
yaşadığı hayatı anlatma adına bu tablo bize yeterli derecede bir fikir
vermektedir.

Evet, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun hayat-ı seniyyelerini geçirdiği ve
ruhunun ufkuna yürüdüğü yer işte bu daracık odaydı. Diğer ezvac-ı tahiratın
odaları da bundan farklı değildi. İşte bu, öyle inandırıcı bir faktördür ki, bu



emniyet ve güven kredisini başka hiçbir şeyle elde edebilmeniz mümkün
değildir. Siz on sene evvel bir hasır üstünde, üzerinize bir battaniye alıp
yatıyorsunuz; sonra fethedilen yerlerden gelen ganimetin beşte biri size geliyor,
ancak siz ondan kendinize bir şey ayırmayıp onu da başkalarına dağıtıyor ve
aynı sadelik içinde hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Evet, bütün bunlara şahit
olan birinin, böyle bir zat hakkında güvensizliğe düşmesi mümkün değildir.
Daha önce de değişik vesilelerle ifade edildiği üzere, Kâinatın Efendisi
ruhunun ufkuna yürüdüğü esnada, ailesinin maişetini temin için, kalkanını bir
Yahudi’ye rehin verip ondan borç almış bulunuyordu.10 Hâlbuki O, değil ifade
etmek, “eşlerimin şöyle bir ihtiyacı var” imasında bulunsaydı, sahabe-i kiram
efendilerimiz canlarını peyler yine de onu tedarik ederlerdi. Ancak O (aleyhi
ekmelüttehâyâ), ciddi bir istiğna duygusuna, başkalarına el açmama düsturuna
sahipti. َنیَِملاَعْلا ِبَر  ّ ىٰلَع  َِّالإ  َيِرَْجأ   ْ ِنإ ٍرَْجأ  ْنِم  ِهَْیل  ْمُكَُلأْسَأ عَ اَۤمَو   “Ben
yaptığım tebliğ vazifesi karşılığında sizden bir şey istemiyorum, ücretim ve
mükâfatım münhasıran Âlemlerin Rabbi Allah’a aittir.”11 âyeti mucibince
Allah’tan başkasından bir şey beklemiyordu.

Şimdi bir sene, iki sene, üç sene… on sene bir insanın nabzı tutulduğunda, o,
hep aynı istikametini koruyor, hep olduğu gibi görünüyor, olduğu gibi yaşıyor
ve olduğu gibi kalıyorsa, hiç şüpheniz olmasın o insan, gönüllerde hüsnükabul
görecektir. Zannediyorum, benim gibi ruhta kaba saba olan bir insan bile o
dönemde olsaydı, “Vallahi bu inanılacak bir insan!” derdi. Bu sebeple, netice
itibarıyla diyebiliriz ki, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Cenâb-ı
Hakk’ın kendi isimlerinden ayırıp O’na verdiği raûf ve rahim sıfatlarının yanı
sıra, emniyet, fetanet gibi sıfât-ı nebeviyeye de en yüksek derecelere sahipti.
Allah (celle celâluhu), sahip olduğu bütün bu sıfatlarıyla O’nu insanlara
göndermiş ve insanlar da bu emniyet abidesine gönülden inanmışlardı.

Adanmış Ruhlar ve Beklentisizlik
Günümüzde de, ruh ve mânâ köklerimizden süzülüp gelen değerleri

başkalarına anlatma yolunda gayret gösteren irşad gönüllüleri için, zılliyet
planında aynı evsafa sahip olmak çok önemlidir. Mahlûkata ve insanlara acıma,
varlığa karşı şefkat duyma, mesleğimizin esaslarından biridir. Tabiî, şefkatin
de dereceleri vardır. Hususî bir derdi olan insana karşı şefkat duyup ona
bağrını açmak veya bir aileye karşı şefkat duymak önemli olduğu gibi,
bunlardan daha öte topyekûn milletine karşı acıyıp şefkat etme mevzuu daha
engince bir şefkat anlayışıdır. Hazreti Pîr diyor ki: “Milletimin imanını
selâmette görürsem, Cehennem’in alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü



vücudum yanarken, gönlüm, gül-gülistan olur.”12 İşte bu engin bir şefkatin
ifadesidir. Aynı zamanda onda, şefkatin beraberinde getirdiği bir îsâr duygusu
da vardır. Evet, o, kendi hayat ve huzurunu önemli görmüyor, din-i mübîn-i
İslâm’ın ihyasına ehemmiyet veriyordu. Onun sahip olduğu bu engin şefkati şu
sözlerinde de görebiliriz: “Şahsımın mâruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri
düşünmeye bile vaktim yoktur. Keşke bunun bin  misli meşakkate mâruz
kalsam da iman kalesinin istikbali selâmette olsa!”13 Dolayısıyla onu bu
hâliyle gören çevresindeki insanlar da, ona yürekten inanıyorlardı.

Bu sebeple, irşad ekseninde yürüyen adanmış ruhlar gittikleri yerlerde, ilk
günkü safvet, duruluk, beklentisizlik ve hizmet mülahazalarını devam ettirir ve
her şeyi Allah rızası için yaparlarsa oradaki insanlar bir sene, iki sene, üç sene
onları gözlemleyecek ve nihayet onların hep aynı çizgide olduklarını
gördüklerinde, onlardan endişe etmek bir yana, onların müdafii olacaklardır.
Kafalarını karıştırmak isteyen insanlara da; “Biz on senedir bu insanların
nabızlarını dinliyoruz. Sizin dediklerinizin hiçbirisi doğru değil.”
diyeceklerdir. Her şeyden şüphe duyulduğu, paranoyanın hükümferma olduğu
ülkelerde dahi, muhatapları onları deneyip test edecek, neticede uzun süre aynı
karakteri temsil ettiklerini gördüklerinde gönüllerini onlara açacaklardır.

Evet, yapılanlar karşısında beklentisiz olmak, bir yönüyle hayatını o
insanların hayatına vakfetmek, inandırıcılık adına çok önemlidir. Eğer şu anda
dünyanın değişik yerlerinde, farklı milletler içinde, gönüllüler hareketi
tutunabiliyorsa; Cenâb-ı Hak, onlara bu ölçüde bir açılım lütfetmişse, demek
ki, o insanlar gittikleri yerlere adanmışlık ruhuyla gitmenin ve beklentisiz iş
yapmanın hakkını veriyor, güven vaad ediyor ve iyi bir emniyet tavrı
sergiliyorlar. Muhatapları da, onlara inanıyor, güveniyor, gönüllerini açıyor ve
onları hüsnükabulle karşılıyorlar. Evet, giden insanların ihlâs ve samimiyetine
binaen Cenâb-ı Hak da, muhatapların kalblerine sevgi vazediyor. O hâlde
adanmış ruhlar, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da, yapılan hizmetler
karşılığında, asla maddi-manevi herhangi bir beklentiye girmemeli; girmemeli
ve hep ilk günkü safvet ve samimiyetlerini muhafaza gayreti içinde
olmalıdırlar.
1 Bkz.: Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi 1/118, 170.
2 Bkz.: Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi 1/122-134.
3 Bkz.: Buhârî, ferâiz 16; Ebu Dâvûd, ferâiz 16.
4 Buhârî, cenâiz 80; Ebû Dâvûd, cenâiz 2; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/175, 280.
5 Müslim, fezâil 76; Ebû Dâvûd, edeb 12; İbn Mâce, zühd 16.
6 Bkz.: Tirmizî, kıyâmet 42; İbn Mâce, ikâmet 174; Dârimî, salât 156
7 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.615 (Tahliler).
8 İbn Hibbân, es-Sahîh 2/386; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 1/441.



9 Buhârî, salât 22; Müslim, salât 272.
10 Buhârî, cihâd 89; Tirmizî, büyû’ 7; İbn Mâce, rühûn 1.
11 Şuarâ sûresi, 26/109, 127, 145…
12 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).
13 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.614-615 (Tahliller).



Olumlu Ön Kabuller ve Şuuraltı Beslenme
Dönemi

Soru: Şartlanmışlık ve ön kabul mutlak mânâda kötü müdür; yoksa bu tür
duygu ve düşüncelerin, olumlu ve faydalı neticeler verebileceği zemin ve
şartlar var mıdır?

Cevap: Şartlanmışlık, bir insanın bir mesele karşısında daha baştan
“olmazsa olmaz” kabullerle, peşin hükümlerle bir tavır belirlemesi, kararlı bir
ruh hâli içinde bulunmasıdır. Bu ruh hâlinin zararlı olduğu, hem de yerine göre
insanın dünyasını da, ahiretini de mahvedecek ölçüde zararlı olduğu
muhakkaktır. Meselâ, dört bir tarafta Allah’ın varlığı ve birliği mevzuunda
binlerce delil ve burhan varken ve bunlar tevhid hakikatini gürül gürül ifade
ederken bir insanın, daha önceden kendisine yapılan telkinlerin tesiri altında
kalarak körü körüne inkârda ısrar etmesi böyle bir şartlanmışlık ve ön yargının
neticesidir. Bu açıdan denilebilir ki, şartlanmışlık; kibir, zulüm, bakış
zaviyesini ayarlayamama ve ataları körü körüne taklit gibi, insanın, iman
dairesine girmesine engel olan, onu dalalet¸ sapıklık ve küfre sürükleyen temel
saiklerden biridir.

Kibir – Zulüm – İnhiraf
Evet, imana engel olan temel saiklerden biri kibirdir. Cenâb-ı Hak;
ِيف ُهُتْفَذَق  اَم  ُهْنِم اًدِحاَو  يِنَع  َزاـَن ْنَمَف  يِراَِزإ  ُة  ََمظَعْلاَو ِيئاَدِر  ُءا  َيِرِْبكَْلا

ِرا َّنلا  “Kibriya, benim ridâm, azamet ise benim izârımdır. Kim  benimle bu
mevzuda yarışa kalkışır ve bunları paylaşmaya yeltenirse, onu Cehennem’e
atarım.”1 buyurmaktadır. Demek ki, kendini büyük görüp kibirlenen bir insan,
bu ilâhî sıfatlarda Allah’a şerik olmaya kalkışmış sayıldığından Cenâb-ı Hak,
böyle bir insanı derdest edip Cehennem’e atacağı ikaz ve uyarısında
bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz de (sallallâhu aleyhi ve sellem); َال

ٍرِْبك ْنِم  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍةَّبَح  ُلاـَقْثِم  ۪ه  ِبْلَق يف  ٌدـََحأ  َةَّنَجْلا  ُلُخْدَي   “Kalbinde
hardal tohumu ağırlığınca yani zerre miktar kibir bulunan insan Cennet’e
giremez.”2 buyurmuştur. Eğer bir insan Cennet’e giremeyecekse, demek ki, o
insan, dünyada imana girememiş, iman vizesiyle ahiret yolculuğuna
çıkamamıştır. Çünkü mü’minin günahkâr da olsa, netice itibarıyla Cennet’e
gireceği nasslarda açık ve net bir şekilde beyan buyrulmuştur. Ayrıca hadis-i
şerifte “zerre miskal” ifadesiyle meselenin en küçüğünden sakındırılmak
suretiyle, bu meselede daha büyüğüne karşı ciddi bir teyakkuz içinde



bulunulması gerektiği ifade edilmektedir. Yani hadis-i şerif bize, “kibrin bu
kadarının bile ahiretteki cezası buysa, varın ötesini siz düşünün” ikazında
bulunmaktadır.

İmana mâni olan diğer temel bir faktör zulümdür. Zulüm; haksızlık yapma,
haddini bilmeme, Allah’a karşı iddiada bulunma, mahlûkatın hukukuna tecavüz
etme ve küstahlık yapma demektir. Zulmün çeşitleri olarak sayabileceğimiz bu
fiillerden her biri insanın iman dairesine girmesine (bir şekilde girmişse, o
dairede sürekli kalmasına) engel olan bir mâniadır.

Bakış zaviyesini ayarlayamama ve neye nasıl bakacağını bilememe de küfür
içinde bocalamaya sebebiyet veren önemli hususlardan bir diğeridir. Meselâ,
bir insan eşyaya, maddeye, tekvinî emirlere baktığı gibi metafiziğe bakmaya
kalkışırsa ciddi bir hata etmiş, dolayısıyla mânâ ve metafiziğe dair hiçbir
hakikati duyamaz, göremez ve anlayamaz hâle düşmüş demektir. Zira dünyada
bile değişik şeyleri tartan farklı kantarlar vardır. Meselâ demir, kömür gibi
madenleri tarttığınız bir kantarla tutup altın ve gümüşü tartmazsınız. Evet,
madde âleminde dahi her tartı aleti her şeyi tartamaz. Nerede kaldı ki, maddî ve
fizikî ölçülerle mânâ ve metafizik ölçülüp tartılabilsin!

Değişik zamanlarda Gagarin’in Allah hakkında söylediği bir sözü size arz
etmiştim. Bu şahıs, küre-i arz etrafında gerçekten bir tur attı mı atmadı mı
bilemiyorum; ancak, medyaya intikal ettiği şekliyle o, küre-i arz etrafında tur
attıktan sonra, “Allah’a rastlamadım!” gibi küstahça bir ifadede bulunmuştu.
Üstad Necip Fazıl –makamı Cennet olsun– kendine mahsus sesiyle
konferanslarında bu hususu dile getirir ve şöyle derdi: “A be ahmak! Zât-ı
Ulûhiyet’in fezada bir balon hâlinde olduğunu sana kim söyledi?” İşte
Gagarin’in bu hazin hâli, bir bakış inhirafıdır. Dolayısıyla böyle miyop bir
bakışla, metafiziğe, metapsişiğe, Zât-ı Ulûhiyet’e, esrar-ı esmaya bakan insan
hiçbir şey göremez.

Şartlanmışlık ve Ataların Dini
Küfre sebebiyet veren bütün bu hususların yanında önemli bir diğer saik de

esas konumuz olan şartlanmışlık ve önyargı meselesidir. Kur’ân-ı Kerim,
kâfirlerin bu zararlı şartlanmışlıklarını şu ifadelerle anlatır: ْمَُھل َلِیق  اَِذإَو 

ِهَْیلَع َانْد  َجَو اـَم  اَنُبْـسَح  او  ُلاـَق ِلوُـسَّرلا  َىِلإَو  ُه  ّللا َلَزَْنأ  اـَۤـم  ىِٰلإ  اَْولاََعت 
َان َبٰأ َءاۤ  “Kendilerine: ‘Allah’ın indirdiğine ve Resûle gelin’ denildiğinde

‘Atalarımızı ne yol üzerinde bulmuşsak, o bize yeter!’ derler.” 3 Onlar, Allah
Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) çağrısına kulak vermeyip, atalarının
ve babalarının dediklerine, onların ideolojilerine körü körüne tâbi



olduklarından küfür içinde bocalamaktan kurtulamamışlardır. İşte böyle bir
şartlanmışlık, münkir ve mülhidlerin –bağışlayın– tepetaklak Cehennem’e
yuvarlanmasına sebebiyet vermiştir. Evet, Latçılar, Menatçılar, Uzzacılar
önyargıyla, körü körüne atalarının izini takip ettiklerinden Kâinatın Efendisi’ni
(aleyhissalâtü vesselâm) kabule yanaşmamışlardır. Tıpkı atalarının inandığı
gibi, putların kendilerini Allah’a yaklaştıracağına inanmış ve böyle bir
şartlanmışlık neticesinde imandan ve onun vaat ettiklerinden mahrum
kalmışlardır.

Şartlanmışlığın Bir Başka Türü: Çağı
Okuyamama
Şartlanmışlığın zararlı olan bir diğer türü de, dinin ümmühatına ve temel

esaslarına zıt olmadığı hâlde, ortaya çıkan bir kısım yenilikleri kabul etmede
diretmek ve daha önceden benimsenenleri bırakmama konusunda ısrar etmektir.
Basitçe bir misalle arz edecek olursak, günümüzde biçerdöverler harman işini
ortadan kaldırmışken, hâlâ toprağın üzerine sapları sermeniz, bunların üzerinde
dövenleri dolaştırmanız, onu ezmeniz, sonra onları tığlar hâlinde yığmanız,
ardından da yabalarla onları savurmaya çalışmanız ve harman kaldırmada tek
doğru yol olarak bunu görmeniz çok zararlı bir önyargı ve şartlanmışlıktır. Bu
açıdan bizler, değerlerimize ve temel disiplinlere bağlı kalmak şartıyla kendi
zamanımızı çok iyi okumak zorundayız. Hatta geçmişten tevârüs ettiğimiz
ilimleri, zamanın yorumunu da arkamıza alarak yeniden değerlendirmeli, kritik
etmeli ve yoruma tâbi tutmalıyız. Aksine, usûlüddine ters düşmese de, her türlü
yenilik ve değişime karşı çıkmak, böyle bir önyargı ve şartlanmışlık içinde
olmak ve üstelik muhafazakârlık adına bunu yapmak apaçık bir ziyan ve
hüsrandır.

Kaldı ki, Kur’ân-ı Kerim’de bile içtihat ve istinbata açık, zamanı geldiği
zaman konjonktüre bağlı olarak farklı tevillere gidilebilecek yerler vardır.
Meselâ, tefsirde önemli ve devasa şahsiyetlerden biri olan İbn Cerir Hazretleri,
kendisinden önce gelen Mücahid b. Cebr Hazretleri gibi çok büyük ve önemli
şahsiyetlerden farklı olarak temel disiplinlerle ters düşmeyen yeni ve farklı
şeyler söylemiştir. Ondan yaklaşık üç asır sonra gelen Fahruddin Râzî
Hazretleri ise, tefsir adına daha farklı şeyler ortaya koymuştur. Kendi çağının
insanı olan Allâme Hamdi Yazır’a baktığınızda ise, çok daha farklı şeylerle
karşılaşırsınız. Onun sosyoloji, psikoloji ve felsefe gibi ilimlerle irtibatlı
meselelerde söylediği öyle şeyler vardır ki, daha önce hiç kimse dile
getirmemiştir. Şimdi Kur’ân-ı Kerim gibi sabit bir Kitab’ın bile tevil, tefsir ve



yoruma açık yanları varsa, diğer ilimlerle alâkalı bazı mevzularda, temel
disiplinlere ters düşmeyen yeni fikir ve yaklaşımları “yeniliktir” deyip elimizin
tersiyle bir kenara itmek zararlı bir şartlanmışlık ve tutuculuktan başka bir şey
değildir. Bu durum belki şu anki hâl-i pürmelâlimizin de en önemli
sebeplerinden biridir. Evet, bugün şayet vesayet altında yaşayan bir toplum
hâline düşmüşsek, bu hazin tabloda böyle bir tutuculuğun tesirini inkâr etmek
mümkün değildir. İlim ve düşünce sahasındaki bu donukluk ve durağanlık hicri
beşinci asırdan itibaren başlamış ve İstanbul’un fethinden sonra da doruk
noktaya ulaşmıştır. Bu tarihten sonra ise, insanlık adına çok ciddi şeyler ortaya
koyamadığımızı ve eski-yeni kavgaları içinde zayıf hesaplara takılıp gittiğimizi
söyleyebiliriz. Üzerinde durulması gerekli olan önemli bir husus olmakla
birlikte, asıl mevzumuz olmadığından sizin ilim ve irfanınıza havale edip
geçiyorum.

Şuuraltı Müktesebatı ve Olumlu Ön Kabuller
İşte şartlanmışlığın bu zararlı yanlarının yanında denilebilir ki, onun faydalı

olduğu yerler de vardır. Meselâ çocuklarımızı, şuuraltı müktesebatlarının
oluştuğu dönemde, onların seviye ve konumlarını göz önünde bulundurarak,
iman ve İslâm’ın esaslarına dair, ilmihalin bize verdiği bilgiler ölçüsünde
şartlandırma faydalı bir yol ve metottur. Her ne kadar şuuraltının beslenme
dönemi için 0-5 ve 0-7 gibi yaş aralıklarından bahsedilse de bu, mutlak değil,
izafîdir. İnsan dimağının aktif olduğu, etrafını çok iyi okuduğu ve çevresinden
kotardığı şeyleri sürekli dimağına yerleştirdiği dönem −yedi yaşından sonra
azalma gösterse de− on, belki on beş yaşına kadar devam edebilir. Bu
dönemde, çocukların muhakeme kabiliyetleri büyükler gibi olmadığından
meselelerin neden ve niçinleri üzerinde çok fazla durmadan açık ve net bir
üslûpla sunacağımızı sunmak, vereceğimizi vermek önem arz eder. Evet,
herhangi bir şüphe ve tereddüde mahal bırakmayacak şekilde, kesin ve net bir
üslûpla, “Allah birdir”, “Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
O’nun Resûlü’dür”, “Cenâb-ı Hakk’ın mesajı O’nun eliyle bize gelmiştir”,
“Kader vardır” gibi muhkem bir üslûpla çocuğa temel dinî bilgilerin
öğretilmesi gerekir.

Malum olduğu üzere, çocuğun anne sütüyle beslendiği dönem, mama aldığı
dönem, sizin gibi kaşığını kullanıp yemeğini yediği dönem vardır; ama aynı
zamanda sert yiyecekleri bile dişleriyle koparıp beslendiği dönem de vardır.
Şuurlu anne-babalar bu dönemleri çok iyi hesap ederek yaşına başına göre onun
beslenmesinde farklılıklara giderler. İşte bunun gibi, çocuğun yaşına ve başına
göre, bilginin keyfiyet ve derinliği ve o bilgiyi veriş tarzı değişebilir. İleri



yaşlarda daha komplike bilgiler verilir; mevzuların neden ve niçini üzerinde
durulur, daha derinlemesine izahlar yapılır. Siz bir dönemde, meseleyi çok
fazla mâkuliyet ve mantıkiyete dayandırmadan sadece Allah’ın var olduğu
hakikatini ifade ederek sunarsınız. Bu dönem itibarıyla çocuklar kendi
kafalarında bu mücerret hakikatlere cisimler, cevherler, mekânlar takdir
edebilirler. Belki rüyalarında bile görebilirler. Anlattığınız Cennet ve
Cehennem için onlar hayallerinde kendilerine göre farklı kurgulara gidebilirler.
Fakat sonraki dönemlerde bu anlatılanların akıl ve mantıkla teyit edilip mevcut
ilimlerle desteklenerek, aklî ve mantıkî herhangi bir boşluk bırakmadan farklı
bir formatta yeniden anlatılması gerekir. Belki bu durum da, bir yönüyle bir tür
şartlanmışlıktır. Fakat bu şartlanmışlık, ferdin, düşünüp, araştırıp,
değerlendirdikten sonra, aklının, araştırmalarının ve vicdanî ihtisaslarının
“evet” dediği ve bütün bunların teyidini arkasına alarak kabullendiği bir
şartlanmışlık olacaktır. Fakat biraz önce ifade edildiği gibi, bilhassa şuuraltı
müktesebatının oluştuğu dönemde, şartlandırma diyebileceğimiz usûlde hak ve
hakikatin anlatılması çok yararlı, hatta bir yönüyle bir zarurettir.

Zira rahatlıkla denilebilir ki, günümüzde İslâm coğrafyasında insanımızın
yaşadığı bir kısım boşluklar, bir dönem onların şuuraltı beslenme döneminde
boş bırakılmasından kaynaklanmaktadır. Evet, bir dönem, ciddi donanımlı
anne-baba yoktur veya onlar kendi işleriyle meşgul olup çocuklarını boş
bırakmışlardır. Ev bomboştur, sokak bomboştur, okul bomboştur, cami de
ruhsuz ve mânâsızdır. Bu müesseselerin hiçbirinde akıl, mantık, his ve
heyecana hitap eden ciddi bir şey yoktur. Dolayısıyla bu nesillere boşluğun
çocukları nazarıyla bakabilirsiniz. İsterseniz siz bu nesli, ibnü’l-halâ ve ibnü’l-
melâ diye de isimlendirebilirsiniz. Zira onlar, ellerinden tutulup sahip
çıkılmadıklarından ötürü, kendilerinde herhangi bir doluluğun görülmediği,
boşlukta neşet etmiş tâli’siz bir nesildir.

Hâlbuki şuuraltı müktesebatı, insanın hayatı boyunca karşılaştığı sıkıntı ve
problemler karşısında bir can simidi gibidir. Zira insan hayatın değişik
dönemlerinde akıl, mantık ve ilmî müktesebatıyla üstesinden gelemeyeceği
meselelerle karşılaşabilir. İşte bu durumda, insanın bir dönem güvendiği ve
kendisi için birer kanaat önderi konumunda bulunan annesi, babası veya
hocasının daha önceden ona verdiği, kazandırdığı duygu ve düşünceler onun
imdadına yetişir. Evet, belli bir dönem insan, evde anne-babasından,
mahallesindeki cami ve mektepten sağlam ve sıhhatli bilgiler almışsa ve onları
bir dosya hâlinde korteksine yerleştirmişse, zannediyorum üstesinden
gelemeyeceği meseleler karşısına çıktığında bu şartlanmışlığının ona çok
faydası olacak ve neticede o problemlerin, o vesvese ve tereddütlerin



üstesinden gelecektir. Öyle ki bir dönem gerçekleştirilen o beslenme ve
donanım, bir boşluğu geçme veya bir dereyi atlama adına birer köprü vazifesi
görecektir. Zaten şartlandığınız müktesebatınızla siz o ilk sarsıntıyı
atlattığınızda, daha sonra akıl ve mantığınızla o meseleyi çözer, üstesinden
gelirsiniz. Meselâ, uzmanlara müracaat eder, değişik ilim dallarından
faydalanır ve meselenin aslını öğrenir, zihninizdeki problemi hall ü fasl
edersiniz. Kim bilir belki de hemen pek çoğumuz, hayatımızda karşılaştığımız
bir kısım boşluk ve çukurları ilk önce aklî ve mantıkî bir zemine oturtamamış,
evvela anne-babamızdan aldıklarımızla o durumu atlatmış, daha sonra da o
meseleyi mantık ve muhakeme zemininde çözüme kavuşturmuşuzdur. O hâlde
biz, bize emanet edilen çocukların ilerleyen zamanlarda insî ve cinnî
şeytanların vesvese ve tuzaklarına düşmemeleri için şuuraltı beslenme
dönemini çok iyi değerlendirmeli; değerlendirip bu safhada herhangi bir
boşluğa fırsat vermemeliyiz.
1 Bkz.: Müslim, birr 136; Ebû Dâvûd, libâs 26.
2 Müslim, îmân 147-149; Tirmizî, birr 61; Ebû Dâvûd, libâs 26.
3 Mâide sûresi, 5/104.



Nikbin – Bedbin ve Hakikatbin
Soru: Hâdiseler karşısında mutlak nikbinlik veya mutlak bedbinlik ne

ölçüde doğrudur? Bu hususta mü’mince tavır nasıl olmalıdır?
Cevap: Nikbinlik, hâdiselere iyi tarafından bakma, bazen güzel görünmeyen

şeyleri dahi güzel görecek kadar iyimser olma demektir. Bu ruh hâleti
bütünüyle kaldırılıp atılacak bir şey değildir. Çünkü Hazreti Pîr’in ifadeleri
içinde meseleye yaklaşılacak olursa, güzel gören güzel düşünür; güzel
düşünen hayatından lezzet alır.1 Bedbinlik ise, her şeyi olumsuz yanıyla ele
alıp değerlendirme, hâdiseleri bütünüyle karamsar görme ve böylece
ümitsizliğe düşme ruh hâlidir.

Hâdiseleri Doğru Görüp Doğru Okuma Gibi Bir
Derdiniz Varsa…
Bu mevzuda, beşerî bir realite olarak, tabiatımızın her iki ruh hâline de açık

olduğunu öncelikle kabul etmemiz gerekir. Evet, bazen hâdiseler, içimize
inşirah verecek ölçüde lehimize zuhur edince; olaylar, kafamızda
kurguladığımız geleceğimize, beklentilerimize, arzu ve hülyalarımıza uygun
olarak cereyan edince hemen bir nikbinliğe gireriz. Her şeyi güzel görür, güzel
değerlendirir ve “maşaallah, barekallah, tebarakellah” sözleriyle bu
hoşnutluğumuzu dile getiririz. Bazen de bir mefkûre hâlinde canlandırdığımız,
temelini attığımız, belki blokajını ortaya koyduğumuz, hatta karkasını yaptığımız
bir kısım hayallerimizin sarsıntıya mâruz kaldığını gördüğümüzde, bu sefer de
hâdiseleri karamsar bir bakış açısıyla değerlendirir ve neticede meselenin
dehşetine ve ümit-şiken oluşuna göre bir bedbinliğe gireriz.

Biraz önce ifade edildiği gibi beşerî bir realite olarak her iki ruh hâlini de
bir mânâda normal ve tabiî kabul etmek gerekir. Zira duyarlı bir insan olarak
eğer bizim meydana gelen hâdiseleri görme, sezme, doğru okuyup doğru
değerlendirme gibi bir derdimiz varsa, bunun sonucunda bazen nikbinlik
esintileriyle serinlememiz, bazen de bedbinlik rüzgârlarına mâruz kalmamız
tabiîdir. Bu durum münafıklar için söylenen “zıp orada zıp burada” şeklinde bir
yörüngesizlik hâli demek de değildir, belki hâdiseleri doğru görüp doğru
değerlendirmenin bir sonucudur. Bu noktada önemli olan ve üzerinde
hassasiyetle durulması gereken husus, her iki durum karşısında da irademizin
hakkını vermek; hakkını verip bu tür duygular karşısında ifrata girmemektir.

Meselâ Hazreti Pîr’in, Eşref Edip Bey’le son mülakatını bu perspektiften
değerlendirebilirsiniz. Hatırlayacağınız üzere bu mülakatta Eşref Edip Bey,



sorduğu bazı sorulara Üstad Hazretleri’nin şu şekilde cevap verdiğini nakleder:
“Bana ızdırap veren, İslâm’ın mâruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler
hariçten gelirdi; onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden
geliyor. Kurt, gövdenin içine girdi. Şimdi, mukavemet  güçleşti. Korkarım ki,
cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. İşte benim ızdırabım, yegâne ızdırabım
budur. Yoksa şahsımın mâruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri  düşünmeye bile
vaktim yoktur. Keşke bunun bin misli meşakkate mâruz  kalsam da iman
kalesinin istikbali selâmette olsa!”

Aldığı bu cevap üzerine Eşref Edip Bey, “Yüz binlerce imanlı talebeleriniz
size âtî için ümit ve teselli vermiyor mu?” sorusunu sorar. Bunun üzerine
Hazreti Pîr, büsbütün ümitsiz olmadığını ifade eder. Ancak hemen akabinde,
dünyanın, büyük bir mânevî buhran geçirdiği ve bu buhranın bir veba, bir tâun
felaketi gibi, gittikçe yeryüzüne dağıldığı tespitinde bulunur; bulunur ve bu
istikametteki endişelerini dile getirir. Görüldüğü gibi en büyük sarsıntılar
karşısında dahi dimdik ayakta duran, her zaman çevresine ümit kaynağı olan ve
bir ömür boyu sürekli etrafına ümit nefyeden Üstad Hazretleri, mevcut durum
karşısında ümitsiz olmadığını ifade etmekle beraber, realitelere gözünü
yummaz, acı gerçeklere dikkat çeker ve onlara neşter vurur.2 İşte, bu tavır, bu
yaklaşım bir gelgit meselesi değil; realiteleri doğru görüp doğru okumanın bir
neticesidir.

Hakikî Mü’min Sarsılsa da Devrilmez
Günümüzde de, hassasiyeti ölçüsünde insan, benzer duyguları hissedip

yaşayabilir. Meselâ, milletin istikbaliyle alâkalı hemen her işin âdeta bıçak
sırtında gittiği, birilerinin, insanımızın yıllar boyu çalışıp, didinip inşa ettiği
güzellikleri gelip bir hamlede yıkmaya kalkıştığı; kalkışıp belli aralıklarla, bir
kez daha isbat-ı vücut teşebbüsünde bulunduğu bir ortamda insanın endişeyle
iki büklüm olmaması düşünülemez. Dolayısıyla hâdiseleri bu şekilde okuyup
onların böyle bir sonuca doğru kayıp gittiğini gören bir insan, belli ölçüde
bedbinlik esintilerinin tesiri altında kalabilir. Bununla beraber mutlaka
bilinmesi gerekir ki, mü’min eğilip sarsılsa da asla devrilmez. Zira Sadık u
Masduk Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) sahih bir hadis-i şeriflerinde
mü’mini ekine benzetmiş ve onun, şiddetli rüzgârlar karşısında eğilse de,
ardından kalkıp doğrulacağını ifade buyurmuştur.3

Demek ki, her mü’min, hâdisenin dehşetine, ürperticiliğine ve onun arka
planına ıttılaına göre belli ölçüde bir bedbinlik ve karamsarlığa mâruz
kalabilir. Ama bir de bakarsınız ki, aynı insan beri tarafta Allah’ın izn ü



inayetiyle farklı bir atmosfer içine girmiş ve “elhamdülillâh”, “eş-şükrü lillâh”,
“el-minnetü lillâh” diyerek bu defa da bir nikbinlik meltemiyle inşiraha
kavuşmuştur. Bu açıdan her iki ruh hâlini de bütün bütün görmezlikten gelmek,
yok saymak, kabul etmemek yanlış olacağı gibi, bu iki hususta ölçülü
davranamamak, dengeyi sağlayamamak, ifrata girmek de zararlı ve yanlıştır.

Biraz önce ifade edildiği üzere, Hazreti Pîr’in bu tür hâdiseler karşısında
sergilediği tavır, ortaya koyduğu duruş dikkat çekicidir. Çünkü karamsarlığa
dair duygu ve düşünceler hayal dünyasına gelip tosladığında, onun hemen, bu
türlü duygu ve düşüncelerden sıyrılmasını bilecek kadar güçlü bir iradeye
sahip olduğunu görürsünüz. Merhum Serdengeçti’nin tespitleri içinde, büyük
devrilişlerin, yıkılışların, çöküşlerin olduğu bir dönemde sarsılmadan, dimdik
ayakta duran birisi vardır ki, o da Hazreti Pîr’dir. Ne var ki, o, mevcut duruma,
tabloya baktığında onun arka planını da nazar-ı itibara alır ve mütedahil
daireler gibi sağdan soldan yaklaşan bütün tehlikeleri görür. Dost olarak
bilinen insanların içinde bile Müslümanlara hıyanet edecek, çelme takacak ve
iftiraklarıyla onların sinesine bir zıpkın gibi saplanacak kimselerin olduğunun
farkındadır. Hatta doğrudan doğruya hedefi mü’minler olan, her davranışı
kasde iktiran eden, dine düşmanlık yolunda planlı, projeli hareket eden
insanları görünce, kendini realiteyi görmeme gibi bir aldanmışlığa kaptırmadan
ama ümitsizliğe de kapılmadan aklıyla, mantığıyla ve iradesinin hakkını
vererek bu tehlikeleri bertaraf etmeye çalışır.

Meselâ bir yerde çektiği onca sıkıntıdan sonra elhamdülillâh dediğini ifade
eder. Hâlbuki onun başına gelen musibetler şayet bizim başımıza gelseydi,
zannediyorum biz onların altında ezilir kalır, preslenir ve âdeta pestil olurduk.
Fakat o, hiçbir zaman böyle bir duruma düşmüyor ve aynı zamanda hiçbir
zaman çektiği sıkıntılardan şikâyette bulunmuyor. Mâruz kaldığı onca sıkıntıdan
sonra, bakıyorsunuz, hemen bir nikbinlik ve sevinç izhar ediyor. Elbette ki, ehl-
i dünyanın kendisine yaptığı onca zulüm ve kötülük karşısında hiçbir zaman
inandığı mefkûreden geri adım atmıyor, hep bildiği yolda yürümeye devam
ediyor. Ancak onların bu zulüm ve baskıları karşısında kaderi tenkit etme gibi
bir vartaya da asla düşmüyor; aksine kendini sorgulayıp nefsini hesaba çekiyor.
Meselâ bir yerde onların zulmünü, iman hizmetini mânevî terakkiyatına alet
etmeye bağlıyor. Hâlbuki mânen terakki etme, bir yönüyle, belki de pek
çoğumuzun ulaşmak istediği bir meseledir. Çok az insan vardır ki; “Allahım
benim hakkımda bir Şah-ı Geylânîlik takdir etmişsen, bahtına düştüm, ne olur,
onu benden al ve bana, velilik, kutupluk, gavslık gibi mânevî pâyeler de gelse,
bunları elimin tersiyle itecek kadar güçlü bir irade ihsan eyle! Çünkü bu gibi
mânevî makamları talep etme, Seni talebin içine başka bir şey karıştırır. Oysaki



ben saf, dupduru, berrak ve natürel olarak sadece Seni talep etmek istiyorum”
der. Evet, her zaman düz bir kul olduğunun şuurunda bulunmak ve Allah’a
intisabını düz kullukta daha iyi duyup daha iyi hissetmek çok az insana
müyesser olan bir anlayıştır. İşte, Hazreti Pîr, bu anlayışın insanıdır. Fakat
mânen terakki etme, gözün açılmasıyla mârifet ufkunda bir üveyik gibi
kanatlanıp tayeran etme her zaman insanın aklından, hayalinden geçebilir. İşte
Üstad Hazretleri, sadece hayaline ilişen bu tür duygu ve düşünceleri bile, Zât-ı
Ulûhiyet’e karşı umumi ve mutlak mânâda teveccühe mâni gördüğünden onları
birer günah ve vebal saymış ve bu açıdan da başına gelen belâ ve musibetleri
bu hususa bağlamıştır. Tabiî, bu şekilde davranmakla, aynı zamanda en kötü
tablolardan bile çok güzel neticeler çıkarmasını bilmiştir.

Realiteleri Görme Bir Vazife ve Sorumluluktur
Biz de kendi kamet-i kıymetimize göre, çevremizde cereyan eden hâdiseleri

kimi zaman iyi görür, iyi değerlendirir, iyi düşünür ve hayatımızdan lezzet
alırız. Kimi zaman da biraz karamsarlığa düşer ve bedbin oluruz. Çünkü biraz
önce ifade edildiği üzere, tabiatımız her ikisine de açıktır, onları
resmedebilecek nüveler beşerî yapımızda vardır ve bizim onlardan kaçmamız
da mümkün değildir. Ancak iradelerimizle onları kontrol altına alıp seslerini
çıkarmalarına meydan vermeyebiliriz. Nasıl ki, nefs-i emmâre, nefis terbiyesi
sayesinde nefs-i levvâme, nefs-i mutmainne, nefs-i râdiye ve nefs-i mardıyye
hâline gelebiliyor. Aynen bunun gibi insan, kararlı bir cehd ve gayret
sayesinde, kendisinde karamsarlık hâsıl edecek tablolar karşısında, daha iyi
görüp, daha iyi düşünerek bedbinlikten nikbinliğe yürüyebilir.

Her dönemde olduğu gibi günümüzde de yaşadığımız birtakım problemler
vardır. Biz kendi çağımızın çocukları olduğumuz için kendi dönemimizdeki
problemleri yaşıyoruz. Bu problemleri yaşarken olup biten hâdiseler karşısında
herkes aynı duyarlılığı taşımayabilir. Ancak öyle hassas ruhlar vardır ki, dinini
kaybedip giden biri karşısında: “Yâ Rabbi, keşke benim canımı alsaydın da bu
insan kayıp gitmeseydi.” der. Çünkü can alıcı hasmı bile olsa, küfür ve ebedî
Cehennem’le, o hasımdan intikam alma düşüncesi, insanın kerametine yakışan
bir davranış değildir. Ve yine öyle hassas insanlar vardır ki, âlem-i İslâm’ın
hâlihazırdaki perişaniyeti, dağınıklığı, ezilmişliği ve zalimlerin vesayeti altında
yaşaması karşısında âdeta sinesine zıpkın saplanmış gibi ızdırap duyar. Öyle ki
her sabah gözlerini o dert ve ızdırapla açar; akşam yatağa girdiğinde yarım saat
o acı hülyalarla kıvranır ve istirahatini bile zehir zemberek hâle getirir; getirir
de Merhum Âkif’in



Harap iller; serilmiş hanümanlar; başsız ümmetler;
Düşünmez başlar; aldırmaz yürekler; paslı vicdanlar;
Emek mahrumu günler fikr-i ferdâ bilmez akşamlar,
Geçerken, ağladım geçtim; dururken, ağladım durdum;
Duyan yok, ses veren yok, bin perişan yurda başvurdum.

mısralarıyla inleyip durur.
Fakat sonra bir kısım esintilere bakar. Meselâ Anadolu insanının dünyanın

dört bir tarafında harıl harıl çalıştığını görür, onların bu samimi gayretleri
karşısında: “Çok kötü şeyler var ama elhamdülillâh dünyanın şu kadar
ülkesinde sesimiz, soluğumuz duyuluyor ve bayrağımız dalgalanıyor.
Kültürümüzün bir tercümanı olan dilimiz konuşuluyor. Tarihten tevârüs
ettiğimiz bize ait değerler, o dil vasıtasıyla başkalarına duyuruluyor.” der,
teselli bulur. Evet, bir dönem, başkaları Devlet-i Âliye içinde açtıkları bin beş
yüze yakın okulla kendi kültürlerini bize dayatmış ve bizi kendilerine
benzetmişlerdi. Biz ise şimdi herkese bağrımızı açmış, evrensel insanî
değerlerle, bütün insanlığı kucaklamaya çalışıyoruz. İşte bu duygu ve
düşüncelerle hemen o karanlık âlemden, o kâbuslardan sıyrılır, ümit ve inşirah
esintileri duymaya başlarız. Elbette ki biz, hiçbir zaman realiteleri göz ardı
edemeyiz, realiteleri göz ardı edercesine mutlak bir optimist olamayız. Fakat
realiteleri görmenin yanında eşya ve hâdiseleri, kudreti sonsuz Rabbimize iman
ve itimatla değerlendirir, o nazarla ele alırız.

Zira hakikî bir mü’minin gerçeklere gözünü yumarak kendini mâlihulyâlara
salması, kuruntularla avunması ve böylece yaklaşan tehlike ve kurulan tuzaklar
karşısında tedbirsiz ve savunmasız bir duruma düşmesi düşünülemez. Aynı
zamanda, metafizik gerilimin devam ve temadisi adına da mevcut o karanlık
tablonun görülmesi gerekir. Allah aşkına, bugün, dinini ve milletini seven bir
insanın, şimdiye kadar kim bilir kaç defa taarruz plan ve stratejileri ortaya
çıkmış, yapıp ettikleri yapıp edeceklerinin yanıltmayan referansı konumunda
bulunan, düşmanlığa kilitli bir anlayış karşısında, bu durumu derin bir endişe
ve hassasiyetle karşılaması, böyle bir tablo karşısında uyanık ve dikkatli
olması gerekmez mi? Tabiî, bütün bu endişe ve korkular, hassasiyet ve titizlikle
meselenin üzerine titremeler, vicdanın Allah’la irtibatına, gönlün İslâm ve
Müslümanlarla alâkasına bağlıdır ve onunla mebsuten mütenasiptir.

İşte, nikbinliğe de bedbinliğe de böyle bir perspektiften bakmak gerekir. O
zaman insan, bir taraftan realiteleri görüp âdeta yüreği ağzına gelecek ölçüde
endişe içinde endişe yaşayacak; fakat diğer taraftan, yapılacak işlerin
çokluğunu görünce Hakk’a dayanıp, sa’ye sarılıp, hikmete râm olup,
sarsılmadan, ümitsizliğe düşmeden, aşk u şevkle yapılacak işlere koyulacaktır.



Bundan dolayı diyoruz ki, hakikî mü’min mutlak mânâda ne nikbin ne de
bedbindir; o, hakikatbindir. Evet, o, görülmesi gerekeni görür ve Allah’ın izn u
inayetiyle mevcut durum karşısında yapılması gereken her ne ise, iradesinin
hakkını verip onu yapmaya çalışır.
1 Bediüzzaman, Mektubat s.532 (Hakikat Çekirdekleri).
2 Bkz.: Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.613-617 (Tahliller).
3 Buhârî, merdâ 1, tevhid 31; Müslim, sıfâtü’l-münâfikîn 58-60.
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Takdim Yerine
Hayata gelmek veya gelmemek, insanî hüviyette varlığa ermek veya ermemek

bizim elimizde değildir; ama, onu değerlendirmek ve bu sihirli nimetlerle iki
âlemin mutluluğunu elde etmek iradelerimize bağışlanmış ilâhî bir armağandır.

İnsanın, bu ilâhî armağanı en güzel şekilde değerlendirebilmesi için ise,
öncelikle kendine ulvî gâyeler belirlemesi, yüce ve yüksek idealler ardına
düşmesi, küçük hedefler yerine büyük maksatlar peşinde koşması gerekir. Bu
yüksek hedeflerden biri olan yaşatma idealine gelince, o, Hakk’ın
hoşnutluğunun elde edilebilmesi istikametinde gerçekleştirilen ideallerin en
ulvîsi ve en yükseğidir. Zira gerçek hayat, bugünün ve yarının insanları
düşünülerek planlanan ve onlar için yaşama gayesiyle mefkûrelendirilen
hayattır.

Bugün, bir baştan bir başa bütün yeryüzü, çeşit çeşit bunalım ve krizlerle
buhranlar içinde çırpınıp durmaktadır. Toplumlar ahlâkî, idarî, iktisadî… üst
üste gelen bir sürü gaile ile yorgun ve ümitsiz, kitleler şaşkınlık içinde ve
gelgitler ağındadır. Gücü elinde bulunduran şer odaklarının, elli türlü, elli ayrı
noktada yaktıkları fitne ateşleri ise bugünle beraber geleceğimizi de tehdit
ediyor. Evet, günümüz dünyasında fertler hasta ve sarsık, yuva perişan ve
dağınık, yığınlar hezeyan içinde ve şaşkın, kaba kuvvet temsilcileri de zalim ve
insafsız; kimse bilmiyor işin nereye gittiğini ve insanlığı nasıl bir akıbetin
beklediğini. İşte bu şartlar altında eğer insanlık bir kez daha sahil-i selâmete
çıkacaksa, bu, başka değil ancak yaşatma mefkûresi gibi yüce ve yüksek bir
idealle gerçekleşecektir. Yaşamayı yaşatmaya bağlamış, kendi kurtuluşunu
başkalarını kurtarmada gören yüce bir idealle…

Bu sebeple, bugün topyekün insanlık olarak, şuna buna değil, bu ölçüde
yüksek bir mefkûreye sahip ideal nesillere ihtiyacımız var. Hangi ırk ve renkte
olursa olsun, hangi bölge ve coğrafyada bulunursa bulunsun bütün insanlığa
merhamet duygusuyla bakabilen, derin bir şefkat hissiyle onlara ellerini uzatan,
ikbal ve geleceğini başkalarının mutluluğu adına toprak gibi ayaklar altına
serebilen; hava gibi herkesin demine damarına karışıp her bünyede kan gibi
deveran edip duran; su gibi hasret ve hararetlerin üzerinde çağlayıp her yana
hayat üfleyen bu vicdanı engin gönüllüler sayesinde öyle inanıyoruz ki, asırlık
bunalımlar sona erecek, ızdıraplar dinecek ve bütün insanlığın yüzü bir kez
daha gülecektir.

Gelecek adına ümit kaynağımız olan bu ideal insanların birinci vasıfları
imanları ve o imanlarından kaynaklanan muhabbet duygularıdır. Evet onlar,



Allah’ı deli gibi sever ve bu engin sevginin kanatları altında bütün varlığa
karşı derin bir alâka duyarlar: Çocukları geleceğin tomurcukları gibi okşar ve
koklar.. gençlere yüksek hedefler göstererek onlara ideal insan olmalarını
salıklar.. yaşlıları ise en içten bir saygı ve hürmetle onore ederler.

Onlar aynı zamanda içinde yaşadıkları topluma karşı tam bir sorumluluk
örneğidirler. Bu sorumluluğu gerçekleştirmek için Allah’ın kendilerine
bahşettiği her şeyi, hem de gözlerini kırpmadan feda ederler.. hiçbir şeyden
korkup çekinmedikleri gibi, O’ndan gayrı hiçbir şeye de gönül kaptırmazlar..
gözlerinde ne mutluluk tutkusu ne de mutsuzluk endişesi vardır. Onlar,
insanlığın ebedî mutluluğu kazanması adına gerekirse Cehennem’in alevleri
içinde yanmaya bile razıdırlar. Evet, onlar, idealleri uğrunda canlarını,
cânânlarını, servetlerini-sâmânlarını, evlad u iyâllerini, bugünlerini ve
yarınlarını bir çırpıda feda etmesini bilir ve hakka-hakikate, kılı kırk
yararcasına riayetin yanında her zaman tercihlerini yüce mefkûreleri
istikametinde kullanırlar.

Ebediyet süvarisidir onlar. Fakat küheylanları üzerinde yalnız değillerdir.
Zira onların her biri kendi aşk u şevkleri, heyecan ve tutkularının ötesinde
başkalarını da terkilerine alıp sonsuzluğa taşıyan bir ebediyet süvarisidir.
Koştukları bu yolda, Hakk’ın rızasına ve insanlığın yararına öyle
kilitlenmişlerdir ki, gelip kendilerine çarpan ihtiras fırtınaları, onlardaki
hakperestlik hissini daha bir pekiştirir; kin, nefret tufanları onların ruhundaki
sevgi ve şefkat fevvârelerini daha bir coşturur; coşturur da bu uğurda nice
nimetleri çiğner geçer, nice nikmetlere de göğüs gererler.

Yüce hasletlere sahip bu mefkûre kahramanlarının, bugün, dünyanın dört bir
bucağına bir tohum gibi serpildiği, bir ümit meşalesi olarak çevrelerini
aydınlatmaya başladığı ve topyekün insanlık adına mutlu bir geleceğe göz
kırptığı söylenebilir. Fakat “bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin
sular var.” Evet, bu yolda katedilmesi gereken nice mesafe, geçilmesi gereken
nice derya, aşılması gereken nice tepe vardır. Zorlardan zor bu meşakkatli
yolculukta maddî-mânevî hiçbir engele takılıp kalmamak, dünyanın aldatıcı
cazibedar güzelliklerinin ağına düşmemek, yol yorgunluğu yaşamamak ve hız
kesmeksizin sürekli pür-heyecan küheylanlar gibi koşturup durmak için
yaşatma sevdasının gönüllerde her zaman canlı ve dipdiri olması gerekir. İşte,
kanaatimizce, “Yaşatma İdeali” adıyla elinizde tuttuğunuz bu kıymetli eser,
dünyanın dört bir tarafında insanlık adına koşturup duran veya koşturma, hizmet
etme arzusunda, arayışında bulunan adanmış ruhlar için çok önemli bir
müşevvik, bir ilham kaynağı olacaktır. Meselâ kitabın henüz ilk makalesinde
yer alan şu satırlar, madde ile, menfaat ile, şöhret ile çepeçevre sarılı çağımız



insanına zannımızca, apayrı, ulvî bir ufku işaretlemektedir:
“Yüce bir mefkûreye dilbeste olmuş, bir yönüyle ona göre kendi düşünce

dünyasını yeniden inşa etmeye çalışan ve böylece başta kendi milleti olmak
üzere topyekûn insanlığa yeni bir ba’su ba’de’l-mevt  yaşatma istikametinde
didinip duran bir insan, dünyevî herhangi bir beklenti içine
girmeyeceği/girmemesi gerektiği gibi, çok defa belki Cennet’e girme ve
Cehennem’den uzak kalma gibi, Cenâb-ı Hakk’ın fazlından beklenen mânevî
beklentilere dahi girmemelidir...

Cenâb-ı Hak, belli bir dönemde kendi ülkemde pek çok adanmış ruhla
beraber olmayı nasip buyurdu. Ülkenin değişik yerlerinde örnek olabilecek
pek çok fedakârlığa şahit oldum... Meselâ belki seksenine merdiven dayamış
bazı yaşlı arkadaşlar defaatle buraya gelip, “Ne olur bu gençlere hicret
etmeyi işaret ettiğiniz gibi esnaf için de, bize de, başka yerlere gitmeyi işaret
etseniz ve biz de gitsek. Böylece verme mazhariyetiyle serfiraz kılındığımız
gibi, Cenâb-ı Hak hicretle de bizi şereflendirse.” dediler. İşte bunlar, maddî
ölçüler içinde kıymetini takdir edemeyeceğiniz öyle dinamiklerdir ki, bu
dinamikler, Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz lütuf ve  ihsanına âdeta bir davetiye
olmuştur.”

Ulvî düşünce ve yüce gayelerle dolu olduğuna inandığımız bu kitapla sizi
baş başa bırakırken, bu vesileyle, hem dünyanın dört bir bucağını gülistana
çevirmeye niyetli mefkûre muhacirlerini minnetle yâd etmek, hem de onların
ruhuna, yaşama arzusunu bir kenara bırakıp yaşatma tutkusunu aşılayan, bu gibi
kıymetli eserlerle gönüllerde yaşatma sevdası ateşini tutuşturan Muhterem
Müellif’e gönül dolusu şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Muhterem Müellif’in,
sıhhat ve afiyet içerisinde, daha nice böyle kıymetli eserlere vesile olması dua
ve niyazıyla, hayırlı okumalar…

Nil Yayınları



Adanmışlık ve Beklentisiz Olma
Soru: Bir mefkûreye; adanmışlık ve fedakârlık kapısından girme ile menfaat

ve beklenti endeksli olarak girmenin, ferdin, sonraki hizmet hayatına tesirleri
nelerdir? İzah eder misiniz?

Cevap: Adanmışlık düşüncesi ve fedakârlık ruhunun, bir mefkûreyi ayakta
tutan, onun devam ve temâdisini sağlayan temel dinamikler olduğu muhakkak.
Bundan dolayıdır ki, Kur’ân-ı Kerim, ideal bir nesil olarak, ensar ve
muhacirînden “sâbikûn u evvelûn”u anlattığı hemen her yerde, onları, hep
“evet” diyen, hep veren ve hep fedakârlığın zirvesinde adanmışlık düşüncesiyle
hareket eden insanlar olarak nazara verir.1 Meselâ Kur’ân-ı Kerim’de, bir
yerde, onların, infak edecek imkânları olmadığı halde, “ah olsaydı da
verseydik” anlayışıyla mahzun olup gözyaşı akıttıkları takdirle yâd edilir.2

Ensar-ı kiramın, Akabe Biatı’ndaki sözleri de bu hususa çarpıcı bir misal teşkil
eder. Bildiğiniz üzere, onlar, bu biatta Resûl-i Ekrem Efendimiz’i (sallallâhu
aleyhi ve sellem), her türlü şartta ve hayatları pahasına koruyup himaye
edeceklerine ve O’nun davası uğrunda hırz-ı canda bulunacaklarına dair söz
vermişlerdi.3 Hâlbuki onlar böyle bir söz verdiklerinde,
“Bu işin sonunda elde edeceğimiz mükâfat ve semere nedir?” diye hiç mi hiç
düşünmemişlerdi. Vâkıa, o gün onlara, yaptıklarının karşılığında Cennet ile
mükâfatlandırılacakları müjdesi verilmişti. Fakat denilebilir ki, başlangıç
itibarıyla onların o günkü icmalî Cennet bilgileri, bugün bizim, Kur’ân ve
Sünnet’te tafsiline erdiğimiz, selef-i sâlihînin o mevzuda ortaya koyduğu
malûmatla enginliğine vâkıf olduğumuz ölçüde de değildi. Fakat bütün bunlara
rağmen onlar, tam bir sadakat ve engin bir fedakârlık anlayışıyla, yapılan bu
biatın çok güzel bir alış-veriş olduğunu ifade etmiş, başka herhangi bir
beklentiye girmemiş ve sadece Cenâb-ı Hakk’ın rızasını hedefleyerek,
kendilerini bu işin içine atmışlardı.

O hâlde yüce bir mefkûreye dilbeste olmuş, bir yönüyle ona göre kendi
düşünce dünyasını yeniden inşa etmeye çalışan ve böylece başta kendi milleti
olmak üzere topyekûn insanlığa yeni bir ba’su ba’de’l-mevt yaşatma
istikametinde didinip duran bir insan, dünyevî herhangi bir beklenti içine
girmeyeceği/girmemesi gerektiği gibi, çok defa belki Cennet’e girme ve
Cehennem’den uzak kalma gibi, Cenâb-ı Hakk’ın fazlından beklenen mânevî
beklentilere dahi girmemelidir. Zaten sahih hadislerde de ifade edildiği üzere,
insanın yaptığı ibadetlerle Cennet’e hak kazanması mümkün değildir. İnsan,
ancak Cenâb-ı Hakk’ın fazlı ve rahmetiyle oraya girebilecektir.4



İşte âhiret âlemine bakan yönü itibarıyla dahi, bu ölçüde engin bir
adanmışlık anlayışına sahip olan bir insan, zannediyorum, yaptığı hizmetlerin
geriye dönüp dönmemesi mevzuunda da herhangi bir beklentiye girmeyecek ve
“başarı, muvaffakiyet” gibi kendisini ilgilendirmeyen hususlarla zihnini meşgul
etmeyecektir. Evet, adanmış bir ruh, yaptığı yatırımın vaat ettikleriyle alâkadar
olmayacak, toprağa saçtığı tohumların kendi döneminde filize yürüyüp
yürümemesine takılmayacaktır. O, sadece kendi vazifesine bakacak, onu
bilecek ve sonucu yaratmanın Allah’a ait olduğu şuuruyla hareket edecektir.
Hani Üstad Hazretleri, bu mevzuyla alâkalı Celâleddin Harzemşah’ın bir
mülâhazasını nakleder. Sefere çıkarken, bu zata, muvaffak olacağı
söylendiğinde o, muvaffakiyet gibi bir neticenin Allah’ın şe’nine ait olduğunu,
dolayısıyla kendi vazifesini yapıp, şe’n-i rubûbiyetin gereğine karışmayacağını
ifade eder.5

İltifat Mârifete Tabidir
Bu açıdan daha baştan adanmışlık düşüncesiyle işin içine girmiş bir fert,

ilerleyen zamanla birlikte, meselenin geriye dönüşüyle alâkalı herhangi bir
beklenti içinde olmayacaktır. Meselâ, yaptığı hizmetler karşılığında insanların
teveccühüne mazhar olma, takdir toplama, alkışlanma, iltifat görme gibi
beklentiler onun hayal dünyasına dahi misafir olamayacaktır. Halk arasında:
“Mârifet iltifata tabidir.” şeklinde yaygın olarak kullanılan bir söz vardır. Belki
pek çok insan için böyle bir disiplin söz konusu olabilir. Yani halk iltifatta
bulunduğu takdirde bazı insanlar mârifetlerini döktürür, kabiliyetlerini
sergilerler. Meselâ bir resim yapar, eğer yaptığı bu resim alâka görürse buna
bağlı olarak yeni çalışmalar içine girer. Gördüğü iltifat onun azim ve gayretini
tetikler. İşte bu tür iltifatlar, umumi manada insanlar için teşvik edici bir unsur,
hatta bir ihtiyaç olarak görülebilir. Fakat adanmış bir ruha göre, iltifat mârifete
tabidir. Siz yapmanız gerekeni yapar, ortaya koymanız gerekeni ortaya
korsunuz; bunun sonucunda âlem ister iltifat eder, isterse etmez; meseleyi asla
buna bağlı götürmezsiniz. Hatta çok defa onların iltifatlarını gördüğünüzde:
“Değildir bu bana lâyık bu bende / Bana bu lutf ile ihsan nedendir?” der,
nefsinizi sorgulamaya durursunuz. Çünkü kendinizi insanlardan bir insan olarak
gördüğünüzden, yapılan bu iltifatların ne durubu ne de numarasını kendinize
uyduramazsınız.

Dolayısıyla başta beklentisiz olarak işin içine girme, vermeyle meseleye
başlama, adanmışlık duygusu ile hareket etme öyle ciddî bir güç kaynağıdır ki,
bunlara sahip olan insan, Allah’ın izni ve inayetiyle, hiçbir zaman ye’se
kapılmaz, hâdiselerin karşısında her zaman dimdik durur ve sarsılmaz bir iman



ve ümitle onların üzerine yürür. Bu aynı zamanda acz u fakr yoludur. Yani insan
önce acizlik ve fakirliğinin farkında olacak, sonra da adanmışlık mülâhazasıyla
hareket edecek ve “yaptıklarım geriye dönmedi, iltifat ve teveccüh olmadı,
demek ki başarılı olamadım” diye bir anlayışa kapılmayacak; kapılmayacak ve
bundan dolayı hır gür çıkarmayacak, streslere girmeyecek, anguazlar
yaşamayacak ve kaderi tenkit etmeyecektir. O, hep

“ Gelse celâlinden cefa
Yahut cemalinden vefa,
İkisi de cana safa,
Lutfun da hoş, kahrın da hoş”

mülâhazasına bağlı hareket edecektir.
Bu arada şunu ifade edeyim ki, bir insanın Cenâb-ı Hak’tan: ِيف اَِنتٰا  آَنَّبَر 

ِرا ّ َ نلا َباَذَـع  اَِنقَو  ًةـَن  َ سَح ِةَرِخٰـْـالا  ِيفَو   ً ةَنَسَح اَیْنُّدلا   “Rabbimiz, bize
dünyada da ahirette de hasene ver ve bizi Cehennem azabından halâs eyle.”6

diyerek dünya hayatı için de hayır hasenat istemesi başka; hayır hasenat adına
yaptığı amellerin karşılığını dünyada istemesi ve böyle bir beklentiye girmesi
tamamen başka bir meseledir. Hem insan, yaptığı hayırlı işleri, geriye dönüşe,
teveccühe, mutlak muvaffakiyet ve zafere bağladığı takdirde, eğer Cenâb-ı
Hakk’ın murad-ı sübhanisi o istikamette tecellî etmezse, ümitsizliğe düşer ve
inkisar üstüne inkisar yaşar. Ayrıca siz bu şekilde bir beklentiyle hareket
ettiğinizden, arkanızdaki insanlar da teşettüt-ü ârâya düşebilir ve size olan
teveccüh ve hüsnüzanlarında kırılmalar hâsıl olabilir. Bu durum, fasit bir daire
gibi, sizin de kuvve-i mâneviyenizi alıp götürür ve muvaffak olunamadığında
atf-ı cürümler, kırgınlık ve hırçınlıklar kendini gösterir.

O hâlde insan, ahirete ait amellerin mükafatını, Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz lütuf
ve ihsanına bırakarak, onu dünyanın fâni, geçici ve dar kıstaslarına
hapsetmemelidir. Meselâ İstanbul’un fethini dünyanın darlığı içinde
düşündüğünüzde, sadece İstanbul’un fatihi olma söz konusudur. Ancak böyle
bir fetihte beklentiler Cenâb-ı Hakk’ın teveccühüne bağlandığında, ahirette
fethe terettüp eden varidat, ganimet ve mele-i âlânın ona karşı duyduğu alâka
neyse bütün bunlar dünyanın darlığı içinde değil de, ukbanın enginliği içinde
insana verilir. O hâlde burada bir “sübhanellah” deyip ötede bir Cennet
bahçesine sahip olma varken, neden meseleyi burada sadece bir sübhanellah
ölçüsünde mükâfata bağlayalım ki!

Fedakârlığın Neye Tekabül Ettiğini Bilmiyorlar
Misalleri çoğaltabilirsiniz. Meselâ siz, ruh-i revân-ı Muhammedî’nin



(sallallâhu aleyhi ve sellem), cihanın dört bir yanında şehbal açması
istikametinde çok ciddî bir cehd ve gayret sarf etseniz, ama buna muvaffak
olamasanız hareket ve faaliyetlerinizi böyle bir neticeye bağlamadığınızdan
ötürü inkisar yaşamazsınız. “Ne yapalım şimdilik böyle oldu” der, Hazreti
Âdem gibi, َنِم ََّننو  ُكََنل اَنْمَحَْرتَو  اََنل  ْرِفَْغت  ْمــَل  ْن  ِإَو اَنَـسُفَْنأ  َن  اۤ َْمَلظ اَنَّبَر 

َنيِرِساَخْلا  “Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize
merhamet etmezsen muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz.”7 anlayışıyla
kendinizi muhasebeye çeker, mevcut durumu yeniden gözden geçirir, sonra
tekrar doğrulur, bir kere daha kıyam eder ve yapmanız gereken her neyse onu
yapmaya koyulursunuz. Bu açıdan beklentisizlik hâli ve fedakârlık anlayışı, işi
son nefesimize kadar ihlâs ve samimiyetle götürebilmek adına çok önemli ve
hayatî dinamiklerdir. Ehl-i dünya, bu dinamikleri bilmediğinden dolayı
meseleyi sadece maddeye, paraya hamlediyor ve ortaya çıkan neticeyi bununla
anlamaya çalışıyorlar. Hâlbuki fedakârlık ve beklentisizlik öyle bir değerdir ki,
maddî ölçüler içinde onun karşılığını bulabilmek mümkün değildir. Gönüllüler
Hareketi’ni hazmedemeyen, çekemeyen bir kısım ehl-i dünya, “Bu işin
arkasında şu kadar sermaye, bu kadar sermaye olmalı, yoksa bu çarkın dönmesi
mümkün değil!” anlayışıyla meseleyi yorumluyorlar. Çünkü onlar, almadan
vermenin ne demek olduğundan habersizler. Her şeyin rıza istikametinde birer
yatırım hâlinde ortaya konulduğunun ve böylece Cenâb-ı Hakk’ın azları çok,
birleri bin ettiğinin farkında değiller. Evet bu dinamikler, Cennetler kıymetinde
bir değere tekabül etmekte; sonsuz kudret ve rahmet sahibi Zât da, ona göre bir
mükâfat ve semere vermektedir.

Meselenin ayrı bir veçhesi de şudur: Ben bu daire içindeki arkadaşların
binde birini tanımam. Hatta şimdilerde milyonda birini tanımam diyebilirim.
Öyle ki, görüşme imkânı olmayınca, bazen eski tanıdıklarımı bile zamanla
tanıyamaz hâle geliyorum. Dolayısıyla, tanımadığı insanların yaptığı hizmetleri
dahi, bir şahsa veya gruba mal etmek, hem Allah’a karşı saygısızlık, hem de o
insanların ceht ve gayretine yapılmış bir zulüm ve haksızlıktır. Evet, benim
itikadıma göre yapılanları bir şahıs, bir deha, bir firaset, bir kiyaset ve bir
fetanete mal etmek şirktir. İsterse başkaları o mevzuda hüsnüzan edip “falanın
bu mevzuda gayreti tamdır, onun vesilesiyle bu neticeler elde edildi” desinler.
Bunu söylemekle onlar, içtihat hatası yapmış olurlar. Sahib-i Şeriat ise içtihat
hatalarını affedeceğini vaat buyuruyor. Bize düşen ise, her zaman kulluk
şuuruyla hareket edip bu tür iltifat ve teveccühleri kesinlikle sahiplenmemektir.

Hem açıkça görüldüğü üzere, mesele o kadar büyümüş, o kadar kökleşmiş ve
o kadar evrensel bir hâl almıştır ki, bu meselenin bir veya birkaç şahsa veya



bir gruba mal edilmesi mümkün değildir. İhtimal, belli bir yaştan sonra belki
aklıma, hayal ve tasavvurlarıma, “ben de bir şey yaptım” mülâhazası gelir ve
şirke düşerim diye, Cenâb-ı Hak lütufta bulundu ve beni ahir ömrümde buraya
sürgün etti. Şimdi o işi halisane götüren çiçeği burnunda pek çok genç var.
Rabbim onları, ihlâs-ı etem ve yakîn-i tamla şerefyâb eylesin!

Fakat şunu ifade edeyim ki, Cenâb-ı Hak, belli bir dönemde kendi ülkemde
pek çok adanmış ruhla beraber olmayı nasip buyurdu. Ülkenin değişik
yerlerinde örnek olabilecek pek çok fedakârlığa şahit oldum. Meselâ
Bozyaka’nın üst tarafında civanmert Anadolu insanının civanmertliğine
müracaat etmiştik. Herkes bir şeyler vermişti. Sonra odama çekildim,
oturuyordum. Subaylıktan emekli bir zat, elinde şangır şungur anahtarlarla
yanıma geldi ve bana şöyle dedi: “Burada herkes bir şeyler verdi ama ben
veremedim. Emeklilik ikramiyemle bir ev satın almıştım, ben de onu vermek
istiyorum, evin anahtarlarını size getirdim.” Tabii böyle bir durumda size düşen
vazife şudur: Dersiniz ki: “Kardeşim, herkes imkânına göre vermekle
mükelleftir. Sen zaruri ihtiyaçların dışında elinde ne varsa onu verirsin. Evini
verecek hâlin yok. Allah, senden onu istemiyor.” Böylece anahtarları yeniden
ona teslim eder ve: “Git evinde otur. Rabbim sana lütufta bulunur, yeni kapılar
açar, sen de getirir onu verirsin.” dersiniz. Çünkü Peygamber Efendimiz de
(aleyhissalâtü vesselâm), Ka’b İbn Malik8 ve Sa’d İbn Ebî Vakkas 9

(radıyallâhu anhümâ) gibi bütün servetini vermek isteyen sahabe efendilerimizi
tadil buyurmuştur.

Seksen Yaşındaki Hicret Taliplileri
Daha nice fedakâr insanlarla karşılaştım. Meselâ belki seksenine merdiven

dayamış bazı yaşlı arkadaşlar defaatle buraya gelip, “Ne olur bu gençlere
hicret etmeyi işaret ettiğiniz gibi esnaf için de, bize de, başka yerlere gitmeyi
işaret etseniz ve biz de gitsek. Böylece verme mazhariyetiyle serfiraz
kılındığımız gibi, Cenâb-ı Hak hicretle de bizi şereflendirse.” dediler. İşte
bunlar, maddî ölçüler içinde kıymetini takdir edemeyeceğiniz öyle
dinamiklerdir ki, bu dinamikler, Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz lütuf ve ihsanına âdeta
bir davetiye olmuştur. Belki değişik ekonomik sistemler içinde, bu dinamiklerin
nasıl birer kıymete dönüştüğü anlaşılmamış olabilir. Ancak bunların
sermayeden de emekten de daha kıymetli olduğu muhakkaktır. Dolayısıyla kim
ne derse desin, ortaya çıkan netice, aynı mantık, aynı düşünce ve aynı inanç
etrafında bir araya gelmiş insanların, fedakârlık ve adanmışlık zemininde
müşterek bir akıl oluşturmasına Cenâb-ı Hakk’ın bir lütfu ve ihsanıdır.

Son söz olarak şunu da ifade edeyim ki, varlıkta isbat-ı vücud eden, rahat ve



kolay zamanda işin altına giren ve belli bir vazifeyi yerine getiren insanlara da
saygı duyulmalıdır. Bize düşen onlar hakkında şöyle dua etmektir: “Cenâb-ı
Hak onların da aşk u iştiyakını artırsın, onları da devam ve temâdi ile serfiraz
kılsın.” Evet, ister yokken vermek için çırpınıp duranı, isterse varlık ve imkân
içinde ancak belli bir seviyede fedakârlıkta bulunanı hep hayırla yâd etmek,
dualarımızda hepsini birden zikretmek boynumuzun borcudur. Biz, milletimiz
ve insanlık adına çalışan her ferdi, her fedakârlığı alkışlar, bundan dolayı
Cenâb-ı Hakk’a hamd ü senada bulunur, şükreder ve böyle bir şükür
neticesinde O’nun nimetlerini sağanak sağanak başımızdan aşağıya yağdırmaya
devam edeceğine inanırız.
1 Bkz.: Enfâl sûresi, 8/72-75; Tevbe sûresi, 9/19-20, 100; Haşir sûresi, 59/8-10.
2 Tevbe sûresi, 9/92.
3 Bkz.: Ebû Nuaym, Delâilü’n-nübüvve s.302-303.
4 Bkz.: Buhârî, rikak  18, merdâ 19; Müslim, sıfâtü’l-münâfikîn 71-78.
5 Bediüzzaman, Lem’alar s.163 (On Yedinci Lem’a, On Üçüncü Nota, Birinci Mesele).
6 Bakara sûresi, 2/201.
7 A’râf sûresi, 7/23.
8 Buhârî, vesâyâ 16, meğâzî 79, eymân 24; Müslim, tevbe 53.
9 Bkz.: Buhârî, cenâiz 37; Müslim, vasiyyet 5.



Aradığımız Huzur
ve Kendimizi Sorgulama

Soru: Bir mü’minin; ister ferdî hayatında, isterse temsil ettiği kurum ve
içtimaî konumu açısından kendini sorgulama ahlâkı nasıl olmalıdır?

Günümüzde ferdî ve ailevî pek çok huzursuzluğa şahit oluyoruz. Meselâ, aile
müessesesinde eşler arasında veya evlât ile anne-baba arasında ciddî
huzursuzluklar yaşanıyor. Fert ve aileden kaynaklanan bu huzursuzluklar
zamanla içtimaî müesseselere de aksediyor ve bu durum, toplumda daha büyük
kırılma ve arızalara sebebiyet veriyor. Hâlbuki eczası savaplardan meydana
gelen ve hayatlarını isabetli işlerle örgüleyen fertlerden mürekkep bir toplumun
arızalı olması düşünülemez. Bu sebeple eğer bir toplumda bir arıza zuhur
etmişse, bu arızanın onun moleküllerinden yani fert ve aileden kaynaklanan bir
durum olduğu rahatlıkla söylenebilir. Fahr-i Kâinat Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) cevâmiü’l-kelim olan bir sözlerinde bu durumu ne güzel
özetler. O buyuruyor ki; ْمُكَْیلَع ىَّلَو  اوُنوَُكت ُي اَمَك   
“Nasıl iseniz öyle idare edilirsiniz.”1 Yani siz sütseniz, kaymağınız süt;
yoğurtsanız, kaymağınız yoğurt olur. Fakat eğer sizin şap gibi bir hâliniz varsa
kaymağınız da şap olur. Bu açıdan öncelikle aile müessesesinde ve ardından
bütün bir toplumda gerçek huzura kavuşmayı, huzur soluklayıp huzur
yudumlamayı düşünüyorsak, toplumu meydana getiren fertler olarak hepimiz,
evvelâ kendimizle yüzleşmeli; yüzleşip kendi hata ve kusurlarımızla
hesaplaşmalıyız.

Hizmetçi İdarecilik Anlayışı
Meselâ toplumdaki belli problemleri halletmenin önemli bir yolu, bir kurum

veya müesseseyi temsil edenlerin, yani başta bulunan idarecilerin, ِمْوَقْلا ّیَس  ُدِ
ْمُھ ُمِداَخ  “Bir topluluğun efendisi, onlara hizmet edendir.”2 hadis-i şerifiyle

ortaya konan düsturu bir hizmet felsefesi olarak benimsemeleridir. Evet, hizmet
eden insanlarla beraber hizmete iştirak etme, Efendiler Efendisi’nin
(aleyhissalâtü vesselâm) yüce bir ahlâkıdır. Öyle ki, O Sultan-ı Enbiya, bir
sefere çıkıldığında, yemek hazırlamak üzere herkes bir işin ucundan tutarken,
yıldızların kaldırım taşı gibi ayaklarının altına serildiği, varlığın ille-i gaiyesi,
kâinatın medar-ı iftiharı O Zat da odun toplama vazifesini üstlenerek sahabe
efendilerimizin yaptığı işe iştirak ediyordu.3 “Üsve-i hasene”4 olan
Efendimiz’in yolu bu ise, o hâlde bilmemiz gerekir ki, bizim amirlik yaparak,



dayatmacı tavırlar içine girerek, zoraki tavziflerde bulunarak bir sonuca
varmamız mümkün değildir. Bundan dolayı, bir idareci en başta kendisi
yapılması gerekli olan işleri yapmalı ve böylece yanında çalışan insanları
harekete geçirip onları da o işi yapmaya teşvik etmelidir.

Ne var ki, bu çok önemli meseleyi, bugün, toplumumuzdaki yerleşik ahlâk
açısından realize etmek de öyle çok kolay olmayacaktır. Çünkü günümüzde,
büyük çoğunluğu itibarıyla fertlerin zihin ve his dünyasına, benlik ve enaniyet
hâkimdir. Dolayısıyla hayatın değişik kademelerinde belli bir konumu ihraz
eden kişiler, kendilerini diğer insanlardan daha farklı ve üstün görmekte,
çevresindeki insanlara karşı muamele ve tavrını da bu anlayışa göre
şekillendirmektedir. Bu sebeple toplumda yerleşmiş bulunan bu genel
teamülleri birdenbire değiştirmek ve onun yerine farklı anlayışlar ikame etmeye
çalışmak insanlara birkaç mutasyonu birden yaşatmak gibidir ki, netice
itibarıyla bu kadar mutasyona maruz kalan bir varlığın yaşaması mümkün
değildir. Evet, siz toplumun sırtına kaldıramayacağı bir yükü yüklerseniz, o
toplumu, o yükün altında ezmiş olursunuz. O zaman yapılması gereken, bir avuç
dahi olsa, bu meselenin doğru olduğuna inanmış insanların, onu hayatlarına
hayat kılması, kendi hayatlarına tatbik etmesidir. Yani âmirane, mütehakkimane
tavırlar yerine, yapılması gerekli olanı yapmak suretiyle insanlara rehberlikte
bulunmasıdır. Bu yapılabildiği takdirde, zamanla bu ahlâkın topluma da
yayıldığı, toplum tarafından da benimsendiği görülecektir.

Dert Ortağı Olan İdareci
Haddizatında memurlara düşen amirlerine saygı göstermek olduğu gibi,

büyüklere düşen de onlara karşı şefkatle muamelede bulunmak ve yapmalarını
istedikleri şeyleri bilfiil yapmak suretiyle onlara yol göstermektir. Bu durumu
ifade sadedinde Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ْ َمل ْنَم  اَّنِم  َسَْیل 

َانَرِیبَك ْرِّقوُي  وَ َانَریِغَص  ْمَحْرَي   “Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı
göstermeyen bizden değildir.”5 buyuruyor. Görüldüğü üzere Resûl-i Ekrem
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) küçüklerimize şefkat etmeyen, onları
bağrına basmayan, kucaklamayan, sıyanet etmeyen, gerektiği ölçüde üzerlerine
eğilmeyen; büyüklerimize karşı da saygılı ve hürmetle dopdolu olmayan
kimseler için, “bizden değildir” buyurmak suretiyle böyleleri hakkında oldukça
ağır bir ifade kullanmış ve böylece bu meselenin ehemmiyetine dikkat
çekmiştir.

Burada hâşiye düşülmesi gereken bir husus vardır: Büyüğe karşı saygılı
olmak, onun dediklerini yerine getirmek, gösterdiği şeyleri yapmak esasen



küçüğün yani idare edilenin bir vazifesidir. Bununla birlikte büyüğe düşen de
ondan hürmet beklememektir. Ona düşen; emri altındakilerin şefkat, merhamet
ve mülâyemetle üzerlerine eğilmek, onların derdini paylaşmak, hatta onlar
inlerken onlarla birlikte inlemektir. Bir mektepteki müdürden alın da, bir
rehbere kadar, bir kazadaki kaymakamdan bir vilâyetteki valiye, hatta bir
devleti idare eden insana kadar idareci konumunda bulunan bir kişinin,
sorumluluğu altındaki insanlardan dertli birisini gördüğü zaman, derdini
paylaşacak ölçüde, mesul olduğu insanların içinde olması lâzımdır.

Bildiğiniz üzere, aklından zoru olan yaşlı bir kadın, huzur-u risalet-penahiye
gelerek bir problemi olduğunu söylüyor ve İnsanlığın İftihar Tablosu’ndan
(aleyhissalâtü vesselâm) bu problemini çözmesini istiyor. Ardından İki Cihan
Serveri’nin elinden tutan kadın, yarım kelimelik bir itiraz görmeden o sokak
senin, bu sokak benim Peygamber Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) alıp
götürüyor. Artık ne tür bir isteği varsa, Allah Resûlü’nü götürüp o isteğini
yerine getirtiyor.6 İşte her idarecinin bu kadar insanların içinde olması gerekir.
Çünkü siz onların içine girmezseniz onlar da sizin içinizde olmazlar. Siz onları
idare edeyim derken, onlar sizi idare ederler. Bu husus, gerçekte öyle
olunmadığı hâlde, sadece şirin ve sempatik görünmek suretiyle elde edilecek
bir mesele de değildir. Eğer böyle düşünüyorsanız, keser döner, sap döner gün
gelir hesap döner ve bir gün bütün hesaplarınızın alt üst olduğunu görürsünüz.
İşte o zaman bir de bakarsınız ki, size şirin görünen insanların hepsi, nâ-şirin
olmuş; sempatik görünenler ise antipatik kesilmişler. Böyle bir pozisyona
düşmemek için onların kalblerine girmenin yolları aranmalıdır. Yerine göre
onları eksik ve kusurlarından dolayı ikaz edip tedibde bulunsanız da, sonra bir
kenara çekerek çok rahat, “Kardeşim! Biraz önce belki biraz sert konuştum,
bana hakkın geçti. Hakkını helâl et. Hakkını helâl etmen için elimden ne
geliyorsa yapmaya hazırım.” diyebilmelisiniz. Sizin bir baba veya annenin daha
ötesinde bir şefkatle yaptığınız bu muamele onların gönlünü öyle bir fetheder
ki, onları kendinize râm edersiniz. Böyle olunca da işleriniz bir saat gibi tıkır
tıkır işlemeye başlar. İşte yuvada, sokakta, mektepte, Kur’ân kursunda, camide
vs. bütün müesseselerimizde böyle bir ahlâkın yerleşmesi adına, insanlar
rehabilite edilip o seviyeye yükseltilmelidir.

Evet, kendisi ile yüzleşmeyen, kendisini sorgulamayan; meydana gelen
kusurları, işin başlangıcında veya realize edilme sürecinde kendi yaptığı
hatalara bağlamayan bir insan sürekli dışta kusurlu arar durur ancak bir türlü ne
suçluyu bulabilir, ne de o kusurlardan kurtulabilir. Fakat dönüp kendisine
bakan, “Ben nasıl bir hata ettim ki, her şey yolunda giderken böyle bir
problemle karşılaştık?” deyip kendini sorgulayan insan ise, Allah’ın izni ve



inayetiyle, önündeki engelleri aşar ve yaptığı işlerde muvaffak olur.

“Olanlar Benim Yüzümden Oldu”
İnsanlığın İftihar Tablosu’nun arkasında yerlerini alan en güzide cemaat

Mekke’yi fethediyor ve o fetihle gönülleri şahlanıyor. Ardından Huneyn’e
yöneliyorlar ancak orada ilk başta muvakkat bir hezimete uğruyorlar.7 Kur’ân-ı
Kerim, Mekke’yi fetheden bu başarılı ordunun maruz kaldığı hâli şu ifadelerle
anlatır: ْم ُكَْتبَجْعَأ ِْذإ  ٍنـْي  َنُح َمَْويَو  ٍةَرِیثـَك  َنِطاَوـَم  ِيف  ُمـُك ُهللا  َرََصن ْدََقل 

َّمُث ْت  َبُحَر اَِمب  ُضْرْـََألا  ُمُكَْیلَع  ْتَقاـَضَو  ا  ًئْیَـش ْمُكْنَع  ِنْغُت  َْملَف  ْمُكُتَرْثَك 
َنيِرِب ْدُم ْمُتْیَّلَو   “Şurası bir gerçek ki, Allah size pek çok yerde ve bu arada

Huneyn gününde de yardım etti. O gün, sayıca çokluğunuz içinizde kendinizi
beğenme hissi hâsıl etmişti. Ama bu size hiçbir fayda vermemişti. Olanca
genişliğine rağmen, dünya başınıza dar gelmişti. Sonra da yüz geri olup
gerisin geriye çekilmeye durdunuz.”8 Bizim için ashab-ı kiramı sorgulamak
bir saygısızlık ve terbiyesizliktir. Ancak burada bir hakikate dikkatleri çekmek
için böyle bir hususu kendimizce ifade etme mecburiyetinde kaldık. Evet,
oturuşları kalkışları, yemeleri içmeleri, kısaca yaptıkları her şey Allah’ın
marziyatına muvafık düşen o seçkin insanların kalbine, yaptıklarından dolayı
azıcık bir beğenme duygusu gelince, içlerinde hâsıl olan böyle bir duygudan
dolayı geçici bir hezimet yaşadılar. Ardından da, Allah Resûlü’nün
(aleyhissalâtü vesselâm) arkasına sığınmak suretiyle o hezimeti yeniden zafere
çevirdiler.9 Çünkü O Rehber-i Küll, Mükteda-yı Ekmel Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem), kalbine asla böyle bir duygunun girmesine müsaade
etmemişti.

Şimdi Kur’ân-ı Kerim, sahabe-i kiram efendilerimiz gibi seçkin bir topluluğu
bu şekilde ikaz buyuruyorsa, o zaman bizim, yaşadığımız her falso ve fiyasko
karşısında kendimizi sorgulamamız ve “olanlar bizim yüzümüzden oluyor”
diyerek nefsimizle hesaplaşmamız gerekmez mi? Meselâ, bizi çekemeyen ve
senelerdir aleyhimizde yazıp çizen insanlar var. Böyle bir durum karşısında
bizim: “E ne yapalım, Allah onları öyle bir tabiatta yaratmış. Zaten biz ne
yapsak bu adamları memnun edemeyecektik!” şeklinde düşünmemiz doğru
değildir. Böyle diyeceğimize şu şekilde düşünmemiz Kur’ân aklîliği ve Kur’ân
mantıkîliğine daha muvafık düşer, zannediyorum: “Acaba biz, bu insanların,
insanî duygu ve düşüncelerini harekete geçirebilmek ve böylece onlarla belli
bir çizgide uzlaşabilmek için alternatif bütün yolları değerlendirebildik mi?
Acaba bu insanlara karşı bir üslûp hatamız oldu mu? Bir bilgeye giderek, bu
durum karşısında onun düşünce ve tekliflerini aldık mı?”



İkaz ve İrşad Karşısında Tepki
Ayrıca bilinmesi gerekir ki, arıza ve eksikliklerinin sorgulanmasına müsaade

etmeyen, sorgulanmayı asla kabul etmeyen, Türkçemizdeki enfes tabirle
burnundan kıl aldırtmayan bir insan bir yönüyle hasta demektir. Özellikle kast
sisteminin hâkim olduğu yerlerdeki bazı insanlar o türlü sorgulamalara hiç
alışık ve açık değillerdir. Kendilerine yöneltilen en küçük bir tenkide bile
tahammül edemez ve bundan dolayı kavga çıkarırlar. Hatta umuma söylenen
hata ve kusurları bile tepkiyle karşılarlar. Bundan dolayı ikaz ve irşadda
bulunan kişinin mevcut bu hâlet-i ruhiyeyi göz önünde bulundurması ve
adımlarını ona göre atması gerekir. Evet, bugün yüzüne karşı kusuru
söylendiğinde, Hazreti Pîr’in yaklaşımıyla “Koynumdaki akrebi haber verene
rahmet.”10 deyip bundan memnun olacak insan sayısı pek azdır. Çünkü evvelâ
insanımızı böyle bir seviyeye çıkaracak, kemale erdirecek yuvamız yok ve
sokak da onu verecek durumda değil. Mektep o duygu ve düşüncenin dışında
çok farklı müfredat programlarıyla dolu. Mâbed, namaz kıldığımız, vaaz u
nasihat dinlediğimiz ve böylece Allah’a yaklaştığımız/yaklaşacağımız güzel bir
mekân olsa da, ülfet ve ünsiyete yenik düşmüş hâlimizle, onun mesajları da
bize bayatlamış ve partallaşmış bir şekilde aksediyor. Evet, mâbedde dahi
gönüllerde heyecan uyaracak yeni bir şey söylenmemektedir. Orada dahi ciddî
bir aşk-ı nebevî ve aşkullah nümayan değildir. Şimdi bütün bu müesseselerin
hepsinde bir boşluk yaşanıyorsa, bu durum; hazımsızlık, kusurunu görmeme ve
yanlışı söylendiğinde hemen ona tepki verme gibi çok derin ve farklı boşluklar
şeklinde topluma aksetmektedir. Dolayısıyla toplumun tepeden tırnağa çok
ciddî bir rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu kabul etmemiz gerekir. Zira
görülüyor ki, aslında hepimizde, kusurumuz söylendiği zaman, şöyle veya böyle
hemen bir tepki kendini göstermektedir. Bu açıdan ikaz ve irşad mevzuunda,
toplumun genel durumu hesaba katılarak çok hassas hareket edilmelidir.

Başımdan geçen bir hâdise ile konuyu biraz daha tavzih etmeye çalışayım.
İzmir’e ilk gittiğim yıllarda Erzurumlu, hayatını Sünnet-i Seniyye çizgisinde
sürdürmeye çalışan kıymetli bir arkadaşım vardı. Gözünün içine baktığınızda,
onda size Allah’ı hatırlatabilecek mânâlar görürdünüz. Bu arkadaşıma bir gün
şöyle bir teklifte bulundum: “Yanlışlarımı gördüğün zaman sen beni ikaz
edeceksin. Senin bir yanlışın olduğu zaman da ben seni uyaracağım.” Böylece
çizgimizi bulma, Allah’ın bizi koyduğu yerde yörüngemizi takip etme ve yanlış
yolda yürümeme adına birbirimize yardımcı olacaktık. İşte böyle bir
mukaveleden sonra, namazın secde ve rükûlarında tesbihleri istenen seviyede
söylememem karşısında bir gün yanıma geldi ve bana şöyle bir ikazda bulundu:



“Falanlar gibi ne öyle namazı verip veriştiriyorsun. Allah’a en yakın olunan o
hâli niye dolu dolu dua ile zenginleştirmiyorsun?” Şimdi bakın, onunla bu
konuda bir kardeşlik mukavelesi yapmış olmamıza ve bunu da benim teklif
etmiş olmama rağmen kemal-i teessüfle itiraf etmeliyim ki, fren yemiş araba
gibi sarsıldım. Ancak, Rabbime hamd olsun ki, hemen kendi içime dönerek:
“Şimdi iradenin hakkını verme zamanı. Bu onun vazifesi olduğu için benim
mukabelede bulunmamam gerekir. Zaten ben de bunu hak etmiştim. Namazda
böyle bir hususa dikkat etmeliydim.” dedim. Başka bir gün ben de bir hususta
onu ikaz etmiştim. Zannediyorum o da aynı şekilde sarsılmıştı.

Bunu şunun için arz ettim: Siz başkalarının kusurlarını, eksik ve gediklerini
onların yüzlerine karşı söylediğinizde, herkes bunu rahatlıkla içine sindirip
hazmedemeyebilir. Bu açıdan bu tür durumlarda söylenecek şeyler usûlüne
göre söylenmelidir. Bu konuda Efendiler Efendisi’nin (sallallâhu aleyhi ve
sellem) üslûbu ne kadar latîf, ne kadar hoştur. Bildiğiniz üzere O, birisi bir
kusur yaptığı zaman, cemaat içinde onu teşhir etmek suretiyle onun onuruyla
oynamıyordu. Hemen minbere suûd buyuruyor ve umuma hitap etmek suretiyle
hem kusuru olan kişinin hem de diğerlerinin ders almasını temin ediyordu.11

Böylece hem muhatap rencide edilmiyor, hem de bir yanlış, yanlış olarak
bırakılmayarak onun düzeltilmesi istikametinde bir gayret ortaya konmuş
oluyordu. Dolayısıyla karşımızdaki insanın karakterini iyi okumalı, ne ölçüde
tepki verebileceğinin tespitini yapmalı ve işte buna göre alternatif üslûplar
bulma yoluna gitmeliyiz. Aksi takdirde kusurları düzelteyim derken, insanları
rencide edip incitirsek üslûpta yapacağımız böyle bir hatayla her şeyi yıkıp
yerle bir eder ve hiç beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşırız.
1 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 6/22; el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb1/336.
2 Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd 10/187; ed-Deylemî, el-Müsned 2/324.
3 et-Taberî, Hülâsatü siyeri Seyyidi’l-beşer s.87; es-Safedî, el-Vâfî bi’l-vefeyât 1/72.
4 Bkz.: Ahzâb sûresi, 33/21.
5 Tirmizî, birr 15; Ebû Dâvûd, edeb 58; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/185, 222, 4/358.
6 Müslim, fezâil 76; Ebû Dâvûd, edeb 12; İbn Mâce, zühd 16.
7 Bkz.: Buhârî, cihâd 52, 61, 97, 167, meğâzî 54; Müslim, cihâd 78-80.
8 Tevbe sûresi, 9/25.
9 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 7/298; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/151-149.
10 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.66-67 (On Altıncı Mektup, Üçüncü Nokta).
11 Bkz.: Buhârî, eymân 3, hiyel 15; Müslim, imâret 26, 27, 28, 29.



Kulluk ve Tebettül
Soru: İbadetleri Cennet arzusu, Cehennem korkusu, mehâbet duygusu ya

da abd-mabud şuuruyla eda etme açılarından tebettül nasıl anlaşılmalıdır;
bu zaviyeden tâcirân, bendegân, sâdikân ve âşikân zümrelerinin
hususiyetleri nelerdir?

Cevap: Daha önce de değişik vesilelerle ifade edildiği üzere, insanda
Cennet arzusu, Cennet’i isteme mevzuu başka bir meseledir, ibadetleri böyle
bir arzu ve isteğe bağlama ise tamamen başka bir meseledir. Evet, insanda
Cennet arzusu olmalıdır. Ancak ibadet, kat’iyen Cennet arzusuyla eda
edilmemeli ve Cennet’e girmenin bir vesilesi veya basamağı olarak
görülmemelidir. Belki kulluk vazife ve mesuliyetlerimiz, Kudret-i Bînihaye ve
Rahmet-i Nâmütenâhî’ye sunulan ubûdiyet veya derecesine göre ubûdet olarak
görülmelidir. Cennet’e girme meselesi ise Cenâb-ı Hakk’ın lütfundan ekstra
olarak beklenmelidir. Bunu teyit eden bir hadis-i şeriflerinde Peygamber
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Hiç kimse ameliyle Cennet’e
giremez.” buyurur. Bunun üzerine sahabe-i kiram: “Siz de mi yâ Resûlallah?”
diye sorar. Sahabe efendilerimizin kendi durumlarını belirleme adına Resûl-i
Ekrem Efendimiz’e böyle bir soru sorması onların firaset enginliğine delâlet
eder. Yani mesele Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) gibi bir insanda test
edilirse, kendi durumlarını anlamaları daha kolay olacaktır. Bunun üzerine
Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: ٍةَمْحَرِب ُهللا   َ ِينَدَّمَغََتي َْنأ  ّا  َ ِلإ َاَنأ  َـالَو 

ٍلْضَفَو  ُ هْنِم  “Evet ben de amelimle Cennet’e giremem. Ancak Cenâb-ı Hak
rahmetiyle beni sarıp sarmalar ve fazlıyla ve ekstra lütuflarıyla serfiraz
kılarsa o müstesna.”1

Soruda, ibadetleri Cennet arzusu, Cehennem korkusu yanında bir de mehâbet
duygusuyla eda etmeden bahsediliyor. Hemen ifade edelim ki, Cennet arzusu
veya Cehennem korkusu yanında, Cenâb-ı Hakk’ın mehâbetinden, azamet ve
ululuğundan sakınarak ibadetlerini yerine getirmek bir dereceye kadar kabul
edilecek bir husustur. Rabbimiz’den diler ve dileniriz, O, hepimizin kalbine
nâmütenâhî bir büyük karşısında duyulabilecek/duyulması gereken böyle bir
heybet ve mehâfeti duyursun ve o duygularla gönlümüzü doldursun! Hâsılı
diyebiliriz ki, Allah’ın büyüklük ve azameti karşısında iki büklüm olma
duygusunun Cennet’i isteme ve Cehennem’den sakınmaya göre bir yönüyle bir
rüchaniyeti vardır.

O Kimseyi Yüzüstü Yerde Bırakmaz



Soruda dile getirilen son husus ise, abd-Mâbud şuuruyla ibadetleri eda etme
meselesiydi. Bu noktada muhakkikînin ifade ettiği bir hususu müsaadenizle bir
kez daha ifade edeceğim: Allah, Allah olduğu için Mâbud’dur. Evet, Allah,
Mâbud-u Mutlak, Maksud-u bi’l-İstihkak ve Mahbub-u Hak olduğu için biz
O’na ibadet ediyoruz. Aslında burada keynûnet ifade eden “oldu” kelimesini
dîk-ı elfâzdan dolayı kullanma mecburiyetinde kaldık. Bu hakikatin belki şu
şekilde ifade edilmesi daha doğru olacaktır: Allah, Allah’tır ve bundan dolayı
bizim O’na kullukta bulunmamız O’nun hakkı, bizim de vazife ve borcumuzdur.

Şimdi meseleye bu zaviyeden bakıldığında ibadetlerini Cennet arzusuna
bağlayanlara “tâcirân”, Cehennem korkusunu esas alanlara “bendegân”, mehâfet
ve mehâbet duygusuyla kullukta bulunanlara da “sâdıkân” diyoruz. Tâcirân
olanlar, pazarlama işindedirler. Yani, “Ben ibadet edeyim, namaz kılayım, oruç
tutayım, zekât vereyim Sen de bana Cennet’i ver.” gibi bir anlayışa sahiptirler.
Aslında, ُمُھ ََّنأـِب لَ ْمَُھلاَوَْمأ  ْمُھَـسُفَْنأ وَ َنِینِم  ْ ؤُمْلا َنـِم  ىٰرَتْـشا  َه  للا َِّنإ 

َةَّنَجْلا  “Allah, karşılık olarak Cennet’i verip mü’minlerden canlarını ve
mallarını satın almıştır.”2 âyet-i kerimesinde de ifade edildiği gibi, her şeyini
Allah’a veren kimseyi, Allah da yüzüstü bırakmaz.

“ Sen Mevlâ’yı seven de
Mevlâ seni sevmez mi?
Rızasına iven de
Hak rızasın vermez mi?
Sen Hakk’ın kapısında
Canlar feda eylesen
Emrince hizmet etsen
Allah ecrin vermez mi?
Sular gibi çağlasan
Eyyub gibi ağlasan
Ciğergâhı dağlasan
Ahvalini sormaz mı?”
(Alvarlı Muhammed Lütfî Efendi)
Evet, Cenâb-ı Hak kimseyi boş ve yüzüstü bırakmaz. Bununla birlikte sen

ibadet ü taatini Cennet mülâhazasına bağlarsan, pazarda ticaret yapan
tüccarlardan bir tüccar gibi olursun. Oysaki yaptığın ameller istediğin
nimetlere tekabül etmez.

Âşikân Zümresi



İşte tâcirân, bendegân anlayışı dışında kulluğunu hiçbir beklentiye
bağlamadan, herhangi bir beklentiye girmeden, sırf “Sevilmek O’nun hakkı,
sevmek ise bizim vazifemiz.” mülâhazasına bağlı götüren kimselere ise âşikân
denir. Mecnun, Leyla kendisine bir şeyler verdiğinden dolayı onun arkasından
koşmamıştır. Mâşukuna ulaşma pahasına dağları delen Ferhat’ın Şirin’e olan
aşkı da karşılıksızdır. Aynı şekilde daha başka âşıkları da mülâhazaya
alabilirsiniz. Evet, yüzlerce âşık, karşılığında hiçbir şey beklemeden aşka
tutulmuşlardır. Hatta çok defa o âşıklar, aşkıyla yanıp tutuştukları mâşuklarıyla
bir araya gelince hayal kırıklığına uğramışlardır. Meselâ Fuzûlî’nin tasavvufî
espri içinde yazılmış Leyla-Mecnun hikâyesine bakacak olursanız, Mecnun’un
Leyla ile kavuşması, onunla Leyla arasına giren bir engel olmuştur. Çünkü onun
mâşuku olan Leyla, hayalindeki Leyla’dır. O, kendi duygularında ve kendi his
âleminin enginliğinde, kendisine gönlünü verdiği ve dilbeste olduğu Leyla’nın
Mecnun’udur. Bir beyitte bu husus ne güzel ifade edilir: “Leyla’nındır Mecnun,
Şirin’in Ferhat / Ben dîvâne aşkın bînevasiyem.” Evet, dîvâne aşkın bînevâsı
olmak lâzım. Sadece O’nun için inlemek ve bunu da başkalarının göstereceği
alâkaya bağlamamak gerekir.

Tebettül ve Tebtîl
Tebettüle gelince o, Kur’ân-ı Kerim’de Müzzemmil sûresinde bi’setin

bidayetinde ilk gelen âyetler arasında3 Efendimiz’e emredilen hususlardandır.4

Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm), vahyin sıkleti, âlemin
farklılaşması, buudların değişmesi, âlem-i lâhuta kapıların açılması karşısında
kendisine verilecek olan risalet vazifesine Cenâb-ı Hak tarafından yavaş yavaş
rehabilite ediliyordu. Çünkü O’na verilecek vazife, mukteza-yı beşeriyet gereği
çok ağır bir yüktü. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) mükemmel bir
donanıma sahip olmasına rağmen, ilk vahiy geldiğinde bir heyecan ve bir
yönüyle belki bir helecan yaşamıştı. Bunun üzerine örtüsüne bürünmüş ve:

ِينوُلِّمَز ِينو  ُ لِّمَز  “Beni örtün, beni örtün!”5 demişti. İşte o zaman Allah
(celle celâluhu): ًالي ِلَق َِّالإ  َلْیَّلا  ِمُق  ُلِّمَّزُمْلا  اَھَُّيأ  Ey örtüsüne bürünen“ َۤيا 
şanı yüce Nebi, kalk, az bir kısmı hariç geceyi ihya et!”6 âyet-i kerimelerini
indirdi ve aynı sûrenin içinde ona hitaben şöyle buyurdu: ًالِیت ْ َبت ِهَْیِلإ  ْلََّتَبت  وَ
“Bir de O’na karşı tebettül yolunda ol.”7

Tebettül, tekellüf ifade eden bir bapta kullanıldığı için şu mânâya gelir:
“Sen, mâsivâdan sadece bir kereliğine kat-ı alâka etmekle kalma. Bu mevzuda
istikrar ve istikamet içinde ol ve kendini zorla. Varlık, mahlûkat, fıtratına
yerleştirilen arzular ve evlâd u iyalin var olduğu hâlde, sen bunları kendi



düşünce ve iz’an dünyanda ademe mahkûm et; et de cismaniyetinden sıyrıl,
bedenî varlığından tecerrüt et, kalb ve ruhun yörüngesine binerek bütün
benliğinle Allah’a teveccüh ol, O’na yönel, O’na yürü.” Âyetin son
kelimesinden anlaşılacağı üzere, esas maksud tebettülden ziyade her şeyden
kat-ı alâka etme keyfiyetinin zuhuru demek olan tebtîldir. Tef’îl babında gelen
tebtîl, teksir (çokluk) içindir. Ancak tebtîlin gerçekleşmesi tebettül sayesinde
olur. Yani her şeyden kat-ı alâka etme ufkuna ulaşabilme, o zirveyi ihraz
edebilme ancak tebettül yoluyla olur. Bu zirveyi ihraz eden kimseye de “betül”
denir. Meryem Validemiz’e “Betül” denmesinin sebebi de budur. 8 O, her şey
var olduğu hâlde Allah’tan başka hiçbir şey görmemiş, O’na im’ân-ı nazar
etmiş, yoğunlaşmış, konsantre olmuş ve bütün mâsivâdan kat-ı alâka ederek
mihraba kapanmış ve bu sayede âdeta ahiretin semeratı ile beslenmeye
başlamıştır. Kur’ân-ı Kerim onun bu hâlini şu ifadelerle anlatır: َلَخَد اَمَّلُك 

اًقْزِر اَھَدْـنِع  َدـَجَو  َباَر  ْحِمْلا اَّيِرَكَز  اــَھ  َْيلَع  “Zekeriya, onun bulunduğu
maksureye her ne zaman girse, orada ter ü taze yiyecekler buluyordu.”9

Hazreti Zekeriya: اَذٰـھ َّنأ لَِك  ىٰ ُمـَيْرَم  اــَي   “Yâ Meryem! Bu yiyecekleri
nereden buluyorsun?”10 dediğinde aldığı cevap şu oluyor: ِدْنِع ِهللا ْنِم  َوُھ 

ٍباَـسِح ِرْي  َِغب ُءاــََۤـشي  ْنــَم  ُقُزْر  َي َهللا  َِّنإ   “Bunlar Allah tarafından
gönderiliyor. Muhakkak  ki Allah dilediğine hesapsız rızık verir.”11 Evet,
mâsivâdan kat-ı alâka edince her şey emre amade olur. Bu noktada Alvar
İmamı’nın sözlerini bir kez daha hatırlayabilirsiniz:

“ Sular gibi çağlasan,
Eyyub gibi ağlasan,
Ciğergâhı dağlasan,
Ahvalini sormaz mı?”
“ Derde dermandır bu dert,
Dertliyi sever Samed,
Derde dermandır Ehad,
Fazlı seni bulmaz mı?”
İşte Meryem Validemiz, vazifesi, misyonu, Hazreti Mesih’e anne olması ve

semavî bir ilkah ile telkih edilmesi gereği her şeyden kat-ı alâka etmiştir.12 O,
mâsivâdan kat-ı alâka edince Allah da (celle celâluhu) binlerce, milyonlarca
insana bedel ona Hazreti Mesih gibi bir evlâdı lütuf buyurmuştur.

Azrâlaşıp Betülleşmek
Meryem Validemiz, iffetini koruma mevzuunda o kadar hassastır ki,



karşısında temessül eden bir ruhanî karşısında bile tir tir titremiş ve “Senden
Allah’a sığınırım.”13 demiştir. Onun bu hususiyetlerinden dolayı kendisine,
“Betül” ve “Azrâ” ismi verilmiştir.14 İşte her şey var olduğu hâlde her şeyden
kat-ı alâka etmek, tevhid-i kıble yapıp öyle azrâlaşmak ve öyle betülleşmek
lazım. Üstad Hazretleri tefeül yapıp Mektubat-ı İmam-ı Rabbânî’ye
başvurduğunda, İmam Rabbânî ona: “Tevhid-i kıble yap!”15 diyor.16 Yani şu
tarafa, bu tarafa yönelerek teveccühlerinde dağılma. Eğer bir vakit ikbal
arzusunun peşine düşer, başka bir zaman şöhret tutkusuna kapılır, makam
arzusuna bağlanır veya korku endişesiyle sarsılırsan dağılıp gitmiş olursun.
Oysaki bütün güç ve kuvvetini tek bir noktaya teksif ederek deleceğin şeyi
delmeli, kıracağın şeyi kırmalı, böylece kabuğundan sıyrılarak O’nu bulmalısın.
İşte tebettül, böyle bir yolda yürümenin ve böyle bir güzergâhın ad ve
unvanıdır.

Cenâb-ı Hak, İnsanlığın İftihar Tablosu’nu o ağır misyonla serfiraz kıldıktan
sonra diyor ki: Bu misyon öyle ağır bir yüktür ki, tebettül etmeyince bunun
altından kalkamazsın. Sen, mâsivâ içinde bulunabilirsin. Evet, Hatice-i Kübrâ
diye bir zevcen, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm diye mübarek kızların olabilir.
Ancak onlar, konumları itibarıyla sadece Senin saadet hanende birer emanettir.
Haklarına o çerçevede riayet edeceksin. Ancak bunun ötesinde Sen sadece
Allah’a teveccüh etmelisin. Derin bakışların her yerde Allah’ı aramalı ve her
yoldan O’na yürümelisin. Her yerde kendinden uzaklaşıp her yerde O’na
yaklaşmalısın. Bu da ancak tebettülle olabilir. Ey örtüsüne bürünen şanı yüce
Nebi! Kalk ve insanlığın o ağır yükünü yüklen, onlara hakikati ve Cennet’e
giden yolları göster. Gözlerini aç ve varlığı doğru okumalarını sağla.

İşte bunun için Cenâb-ı Hak: ًالِیتـَْبت ِهْي  َِلإ ْلََّتَبتَو  َكــِّبَر  َمْـسا  ِرُكْذاَو 
buyuruyor.17 Rabbinin nâm-ı celilini zikret, sık sık O’nu an ve sonra da tebtîle
ulaşmak için tebettül yoluna gir. O güzergâhta tebtîli elde et. Mâsivâdan kat-ı
alâka etme ufkuna, zirvesine veya şahikasına ulaşmaya bak. Çünkü oradan
varlığı çok farklı temâşâ edecek, çok farklı okuyacak, çok farklı duyacak ve çok
farklı şeylere şahit olacaksın.

Hakikî ve İzafî Tebettül
Tabiî diğer fazilet ve meziyetlerde olduğu gibi, tebettülün de bir hakikîsi ve

bir de izafîsi vardır. Başta Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) onun hakikîsine mazhardır. Çünkü zirve insan-ı kâmil olan
Efendimiz hukuk-u dünya ve hukuk-u aileyi görüp gözetmenin yanı başında
hukukullaha da bihakkın riayet etmiştir. Cîlî’nin ifadesiyle O, bihakkın insan-ı



kâmildir.18 Evet O, öyle bir mir’ât-ı ilâhî olmuştur ki, O’na bakınca Allah’ı
görmemek mümkün değildir. Dolayısıyla tebettülü hakikî mânâda temsil eden
de O olmuştur. Betüliyette örnek birer kadın olarak cahiliye döneminde bile
iffetiyle yaşayan Hazreti Hatice Validemiz’i, daha sonra Hazreti Âişe ve
Hazreti Fatıma Validelerimizi ve onlardan sonra da derecesine göre diğer
ezvâc-ı tahiratı bu kategoride mütalâa edebilirsiniz. Çünkü onların her biri,
peygamberlik misyonuna omuz verme açısından büyük işler yapmışlardır.
Hazreti Meryem Validemiz de, hakikî mânâya en yakın izafî mânâda tebettülü
temsil edenlerdendir. Ancak biraz önce ifade edildiği gibi, tebettülün de
“medâric” diye isimlendirebileceğimiz, kendine göre farklı dereceleri
olduğundan her birinin durduğu basamak farklı farklıdır. Bu hâli yukarılara
doğru tırmanılan bir helezon gibi düşünecek olursak, herkesin derecesine göre
bu helezonda durduğu bir basamak vardır.

Bunların berisinde kendini i’lâ-yı kelimetullah davasına adayan uzzab
vardır. Sahabe ve tâbiînden böyle insanlar olduğu gibi, İslâm tarihi boyunca,
İmam Nevevî’den Hazreti Pîr-i Mugân’a kadar Allah davasına omuz vermiş
daha pek çok uzzâb söz konusudur.19 İmam Nevevî, günde ölmeyecek kadar bir
iki lokma bir şey aldığını söylüyor.20 Bunun gerekçesi olarak da şöyle diyor:
“Cenâb-ı Hak bana: ‘Ben seni yiyecekleri alacak, öğütecek ve götürüp ıtrahat
mahalline atacak bir varlık olasın diye mi yarattım?’ demez mi?” Diğer yandan,
çok yemenin uykusunu getireceğini, oysaki yazılıp çizilecek çok şey olduğunu
söylüyor ve dine hizmeti bunun önünde görüyor.21 Fakat hemen ifade edelim ki,
onun bu ifadeleri çok âli mülâhazalar olsa da sübjektif bir içtihat olduğundan
herkesin mutlaka uygulaması ve uyması gereken mülâhazalar değildir. Ancak o
ve onun gibi büyük zatların hâlis niyetlerine bakıldığında onları o noktada
mazur görmek gerekir. Ayrıca onlar zaten bu hâllerini kimseye telkin etmemiş
ve başkalarına, “mutlaka siz de böyle yaşamalısınız” dememişlerdir.

Çağımızda, İmam Nevevî ile aynı çizgiyi paylaşan zata geldiğimizde de
benzer mülâhazalara rastlarız. Kendisine “İzdivacı düşünmedin mi?” diye
sorduklarında, böyle bir sünneti terk ettiğinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade
etmekle birlikte, hususî bir mahfilde, âlem-i İslâm’ın derdini düşünmenin,
kendisini o meseleyi düşünmeden alıkoyduğunu söyler.22 Hazreti Pîr-i
Mugân’ın bu sözlerini değerlendirirken onu kendi karakteri içinde ele almak
gerekir. Çünkü o, bulunduğu şartlar içinde alevi göklere yükselen bir yangın
görmüş ve bu yangın karşısında şunları ifade etmiştir: “Karşımda müthiş bir
yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlâdım yanıyor, imanım
tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum.



Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış; ne ehemmiyeti
var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hâdise bir kıymet ifade eder mi?”23

Onun bu ifadelerine baktığımızda insanlığın ızdırabı karşısında ellerini
kasıklarına koyup sürekli düşünen ve sancı çeken bir karakterle karşılaşıyoruz.
Dolayısıyla ufku bu seviyeye ulaşmamış insanların, onun bu hâlini
anlayabilmesi oldukça zordur. Ancak bir kez daha ifade edelim ki, onların bu
mülâhazaları objektif değil, sübjektiftir. Zaten kendileri de bu mülâhaza ve
içtihatlarını tâmim etmemiş, objektif bir kural gibi başkalarına sunmamış ve
bunu bir mezak ve meşrep hâline getirerek çevresinde oluşan halkalara telkin
etmemişlerdir. Bu sebeple “objektif mükellefiyet onların yaptığı gibidir”
demesek de, bu büyük insanların hakkı da yenmemelidir. Çünkü aynı zamanda
bu tür düşünceler çok âli ve yüce mülâhazalardır. Kendisi için yaşamayıp
yaşatma duygusuna kilitlenmenin bir sonucudur. Dolayısıyla onların bu hâl ve
tercihini rahbâniyete24 benzer bir tebettül şeklinde düşünmemelidir.

Mevzu ile alâkalı gördüğüm önemli bir hususa dikkatlerinizi çekerek konuyu
noktalamak istiyorum: Mutlak tebettül diyebileceğimiz, her şeyden kat-ı alâka
etme ve çevresindeki her şeyi elinin tersiyle itme meselesi, seyr u sülûk-i
ruhânîde muvakkaten yaşansa bile, hayatın tabiî seyri içinde mütemâdi hâle
getirilmemelidir. Böyle yaparsanız, hiç farkına varmaksızın değişik
suistimalâta kapı açmış olursunuz. Çünkü insan hayatında meşru daire içinde
bir kapı aralığının bulunması gerekir. Elbette ki meşru dairedeki bu zevk ve
lezzetler keyfe kâfidir. Fakat siz o yolu kapatır, o kapıyı aralamaz, meşru
dairedeki o zevk ve lezzetlerden insanların istifade etmesini temin etmezseniz
onların gayr-i meşru daireye girme ihtimalini artırmış olursunuz.

Evet, insanların meşru daire içinde kalarak Allah’ın emirleri çerçevesinde
bir hayat yaşamalarını istiyorsak ne yeme-içmede, ne ailevî hayatta, ne de çoluk
çocuk sahibi olma gibi mevzularda meşru dairedeki kapıları kapamamalıyız.
Çünkü tabiat içinde yaratılan, tabiat ananın beşiği ile sallanan, tabiat annenin
memelerinden süt emen bir insanın tabiata aykırı bir yol takip etmesi mümkün
değildir. Aksi takdirde kendi tabiatını bozmuş ve tabiatında deformasyona
uğramış olur. Zaten tebettülü ruhbâniyetten ayıran en önemli fark da budur.
Tebettülde bir taraftan yaşatma arzusuyla hayatın göbeğine otağını kurup oturma
varken diğer yandan da kalbî, ruhî, hissî ve zevkî hayat itibarıyla nâmütenâhîye
açılmak ve her zaman Allah’la münasebet içinde bulunmak söz konusudur.
Bundan dolayıdır ki bu yol daha selâmetli, daha emniyetli ve daha güvenlidir.
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Küllî Bereket
ve Bire Yedi Yüz Veren Başaklar

Soru: Anne-babaya hürmet ve sıla-i rahim gibi güzel hasletler umumi
mânâda birer bereket vesilesi olarak zikrediliyor. Dinine hizmet etmek isteyen
bir fert de, hizmet adına yaptığı birleri, bin edebilmek için öncelikle hangi
bereket vesilelerine tutunmalıdır?

Cevap: Yapılan bir işin bereketli olması, ferdin, o işi “niye, niçin”
yaptığının şuurunda olmasına ve aynı zamanda o işin “nasıl” yapılması
gerektiğini çok iyi bilmesine, kendini o işe adamasına ve sonra da onu Hakk’ı
görüyor ve O’nun tarafından görülüyor olma mülâhazasıyla, yani ihsan şuuru
içinde yapmasına bağlıdır.1 Hazreti Pîr’in ifade ettiği gibi, mü’min, görülüyor
olarak işlemeli, görülüyor olarak başlamalı, görülüyor olarak oturmalı,
görülüyor olarak kalkmalı, görülüyor olarak yemeli, görülüyor olarak içmeli ve
hayatını görülüyor olma mülâhazasına bağlı götürmelidir.2 Bildiğiniz üzere
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu hususu; َْنأ ُناَسْحَِْإلا 

َكاَرَي ُهَِّنإَف  ُهاََرت  ْنَُكت  َْمل  ِْنإَف  ُهاََرت  َكَّن  َأَك َدُبَْعت َهللا   “İhsan, görüyormuşçasına
senin, Allah’a ibadet etmendir; sen O’nu görmesen de O seni görüyordur.” 3

ifadeleriyle dile getirir. Evet, siz ihsan yörüngeli yaşarsanız işte o zaman
rahmet ilinden üzerinize sağanak sağanak bereketin yağdığına şahit olursunuz.

Nefis ve Ehline Hakkını Vermek
İnsanın birbirinden farklı, çeşitli sorumluluk ve mükellefiyetleri vardır. Bu

sorumluluklar bir hadis-i şerifte şu ifadelerle dile getirilir: َكَْیل ّبَرِل عَ َكـِ َِّنإ 
ُهَّقَح ٍّقَح  يِذ  َّلُك  ِطْعَأَف  ّق  اـً حَ َكَْیلَع  َِكلَْھِأل  اًّقَح وَ َكَْیلَع  َكـِس  ْ فَِنلَو اًّقَح 

“Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ehlinin de hakkı var.
Her hak sahibine hakkını ver.”4 Görüldüğü üzere insanın sorumluluklarının en
başında Zât-ı Ulûhiyet’e ait haklar gelmektedir. Bu hakların neler olduğu
Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i Sahiha’da anlatılmıştır. İman, islâm, ihsan gibi
Allah’a ait bu haklar, insanın en başta gelen mükellefiyetlerindendir.

Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm), Allah’a karşı mesul
olduğumuz hakları hatırlattıktan sonra nefsimizin de bizim üzerimizde hakkı
olduğunu ifade buyuruyor. Ahsen-i takvîm olarak yaratılan5 ve bir cevher ve
pırlanta kadar değerli olan nefsimizi şurada burada boşuna, beyhude, bâd-i
heva zayi etmememiz gerekir. Doğru yolda değerlendirmek suretiyle onunla,



Cennet, Firdevs, Efendiler Efendisi’ne komşu olma ve hepsinden önemlisi
Cenâb-ı Hakk’ın rıza ve hoşnutluğunu kazanma gibi âli makamlar peylenmeye
çalışılmalıdır. Eğer nefis, potansiyel olarak, bu ufka namzet olmasaydı, bu
yüksek gayeleri elde etmeye müsait yaratılmasaydı Allah insanlara bu yüce
hedefleri göstermezdi. Bu ulvî hedefler insana gösterildiğine göre demek ki,
insanın donanımı buna müsait yaratılmıştır. Öyleyse Hazreti Pîr’in Yirmi
Üçüncü Söz’de ele aldığı gibi, böyle kıymetli bir cevher bakırcılar çarşısında
zayi edilmeden, onunla çok daha değerli hedeflerin arkasına düşülmeli ve onlar
elde edilmeye çalışılmalıdır.6 Evet, insanın hakikî kıymeti fâni dünyanın
ölçüleri içinde anlaşılamaz. Eğer iman, islâm, ihsan ve seradan Süreyya’ya
kadar bütün tabakalarıyla kalbî ve ruhî hayatı elde etmeye talip olursanız,
ancak o zaman değerince bir şeyin arkasına düşmüş olursunuz. İşte bütün bunlar
nefse ait haklardır. Dolayısıyla nefse ait hakları sadece intihar etmeme, elini,
ayağını, dilini, dudağını kesmeme yani onu beyhude feda etmeme şeklinde
anlamak eksik bir anlayış olur. Hulâsa, nefsin zayi edilmemesi onun maddî-
mânevî bütün hukukuna riayet edilmesi demektir.

Aynen öyle de aile hukuku da, sadece onlarla oturup hoş beş etmekten, bir
çay sohbetinde onların gönüllerini almaktan ibaret değildir. Veya onların
sadece vazife-i bedeniyeye ait haklarını eda etmekle onların hakları yerine
getirilmiş olmaz. Bunların yanında onlara kalbî ve ruhî hayat adına güzel bir
rehberlik yapılmalı ve bir ibre gibi onlara hep kıbleleri gösterilmelidir. Yani
inanan bir fert olarak senin ailene Allah’ı anlatman, Resûlüllah’ı tanıtman ve
onlara insanca yaşamayı öğretmen de, ailenin senin üzerindeki haklarıdır.
Bunun yanında çocuklarını bir kayyım gibi yakın takibe alman ve onları, bir ân-
ı seyyale olsun, kötülerle ve kötülüklerle baş başa bırakmaman da onların senin
üzerindeki bir hakkıdır. Elbette ki bütün bu sorumlulukları kızarak, bağırarak,
baskı altına alarak, senin düşüncelerine karşı onlarda nefret hissi uyararak
değil; kafanı zonklatarak, kasıklarında sancı üstüne sancı çekerek, Üstad Necip
Fazıl merhumun ifadesiyle öz beynini burnundan kusarak, pedagoji ve
psikolojinin kurallarıyla, hususiyle Rehber-i Ekmel Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ortaya koyduğu irşad metoduyla gerçekleştireceksin. İşte
bütün bunlar çocukların bizim üzerimizdeki haklarıdır ve onların bu hakları
bihakkın yerine getirilmelidir.

Çocuklardaki Boşlukların Gerçek Kaynağı
Hani menkıbelerde anlatılır: Ehlullahtan bir zatın çocuğu belli bir yaştan

sonra muziplik olsun diye eline aldığı nodulla milletin ta uzak yerlerdeki
sarnıçlardan taşıdıkları su tulumlarını deler. İlk başta, Hazret hatırına kimse bu



duruma sesini çıkarmaz. Ancak zamanla milletin canına tak der ve bir iki insan
gelip meseleyi Hazret’e anlatır. Hazret hemen bir nefis muhasebesi içine girer
ve böyle bir sonucu tevlid edebilecek hatanın ne olabileceğini düşünmeye
başlar. “Acaba ben neyi nodulladım, neyi deldim ki, çocuğum bunu benden
tevarüs etti?” der, geçmişini gözden geçirir. Ehlullah hayallerinden geçen
olumsuz şeyleri bile günah saydıkları için belki kendince pek çok kusurunu
bulmuş olabilir. Fakat fiiliyat sahasında bu türden bir kusurunu hatırlayamaz.
Bunun üzerine hanımına gelir ve meseleyi ona da anlatır. Ona; “Bizim oğlan
uzun zamandan beri böyle bir şey yapıyormuş. Ancak insanlar nezaket ve
terbiyelerinden dolayı bize bir şey söyleyememişler. Şimdi bizim bu
terbiyesizliğin önünü almamız lazım. Hele sen de bu açıdan bir sergüzeşt-i
hayatını gözden geçiriver.” tavsiyesinde bulunur. Kadın da düşünmeye başlar
ve sonra şöyle der: “Efendi! Vallahi ben o türden bir kusurumu bulamadım.
Fakat hamile iken komşulardan birisinin evine gitmiştim. Örgü örüyordum.
Elimde tığ vardı. Bu arada orada bir portakal gördüm. Tığın ucuyla ona az
dokundum ve onu ağzıma getirdim.” Bunun üzerine Hazret, hanımından, hemen
komşusuna gitmesini, ondan helâllik talep etmesini ve oturup tevbe etmesini
ister.

Çok geçmez, o çocuk, elindeki nodulla tulumları deldiği esnada birdenbire
kendi kendine: “Ben, parmakla gösterilen falan şahsın oğluyum. Böyle bir
insanın evlâdı olarak milletle böyle muzipçe oynamak bana yakışır mı? Tevbe
yâ Rabbi!” der ve koşa koşa babasının yanına gelir. “Baba! Ben bugüne kadar
şu haltı karıştırdım.” der. Kim bilir belki de o esnada babası da ona; “Oğlum!
O haltı sen karıştırmadın, o haltı zamanında biz karıştırmışız.” diye mukabelede
bulunur.

Evet, anne-babaların, çocuklarını yakın takibe alarak onların hiçbir şeyi
nodullamalarına fırsat vermemeleri gerekir. Zira sizdeki bir arıza, sizde olmasa
onlarda zuhur eder ve evlât acısıyla onu çeken yine siz olursunuz. Allah
karşısında yere siz bakar, evlâdınızın o hâli karşısında sıkıntı ve ızdırabı siz
yaşarsınız. Bu bir menkıbedir. Ancak menkıbelerle ilgili fakirin bir mülâhazası
var. Diyorum ki: Menkıbelerde aslındaki sıhhate değil, faslının ifade ettiği
mânâya bakılmalıdır.

Kötülükleri İzale Yolları
Biraz önce geçen hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi

ve sellem) işaret buyurduğu7 bu üç sacayağının üzerine ilâvede bulunarak
milletimizin ve insanlığın da bizim üzerimizde hakları olduğunu söyleyebiliriz.
Zira her ne kadar bunlar yukarıdaki hadis-i şerifte açıkça zikredilip yer almasa



da, başka sahih hadis-i şeriflerde bize gösterilen hedefler açısından bu hakların
da olduğunu görüyoruz.8 Bu sebeple milletimiz ve insanlığın bizim üzerimizde
olan haklarını da aynı kategoride değerlendirebiliriz. Evet, millet abidesini
yeniden doğru dürüst ikame etme bizim vazifemizdir ve bugün itibarıyla bu
vazifeyi yerine getirmek bizim üzerimizde bir haktır. İster irşad edici
dinamikler olarak, ister irşada götürücü yol ve yöntemler olarak, isterse bize
bahşedilen daha başka imkânlar olarak milletimizi kendi değerleriyle, kendi
mânâ ve ruhuyla ikame etme bize bir emanet olarak tevdi edilmiştir. Eğer bu
vazifeyi birileri şöyle veya böyle bugüne kadar getirmiş ve daha sonra bu işi
bize tevdi etmişlerse, bu hakkın gereklerine riayet etmemiz bizim için bir
vecibedir. Zira bugüne kadar, bu mefkûrenin dertlileri, zindanlarda onca sancı
çekerek, hapishane ve sürgünlerde ömür tüketerek, bin bir ızdırap içinde öz
beyinlerini burunlarından kusarak bu emaneti bugüne kadar getirmiş ve onu bize
emanet etmiştir. O hâlde bu emanete sahip çıkmak onların hakkıdır, bizim için
de bir vecibedir.

Aynı şekilde, eğri gören, yamuk bakan insanlara görme sistemini öğretmek de
milletimizin bizim üzerimizdeki hakları cümlesindendir. Allah Resûlü
(aleyhissalâtü vesselâm): َْمل ِْنإـَف  ِهِدـَِیب ، ُه  ّیَغُیْلَف ْرِ اًرَكْن  ْمـُكْنِم ُم َىأَر  ْنــَم 

ِناَميِْإلا ُفَعْض  َأ َِكلاَذَو  ِِهبْلَقِبَف  ْعِطَتَْسي  َْمل  ِْنإَف   ، ِِهناَِسِلبَف ْعِطَتَْسي   “Sizden
kim bir münker görürse, onu eliyle değiştirsin. Ona gücü yetmezse, diliyle
değiştirsin. Buna da gücü yetmezse, kalbiyle ona tavır alsın. Bu sonuncusu
imanın en zayıf mertebesidir.”9 buyurmuyor mu? Yani gücün yetiyorsa
karşındaki insanın gidip balıklamasına münkerata dalmasına meydan
vermeyecek, bunun yerine mârufatın içine dalmasına vesile olmaya bakacaksın.
Onun elinden tutacak, getirecek ve ona mihrabını ve kıblesini göstereceksin.
Bunu elinle yapabiliyorsan yapacaksın. Eğer elinle yapma imkânın yoksa,
yumuşak bir dille irşad etme yoluna gireceksin. Şayet onu da yapamıyorsan,
daha başka vesileleri değerlendireceksin. Duruma göre kalbî alâkanı keserek,
belli bir tavır alarak, “Senin gibi aklı başında bir adamdan böyle bir şey
beklemiyordum!” diyerek bu vazifeni yerine getirmeye çalışacaksın. Buğz
ederek, göz ağartarak, yüz işmizazında bulunarak, “ulan melun!” gibi hakaretler
yağdırarak değil; mümince şefkat tavrını ortaya koyarak, kalbine hitap ederek,
onun insanî yanlarının öne çıktığı bir dönemi kollayarak vs. ona, doğru yolu
göstermeye çalışacaksın. Gerekirse oturup bir bardak çay içirecek ve onun
yumuşamasını, kendini salmasını sağlayacaksın. İğne vurulurken bile ucu sivri
olan iğnenin kolay girmesi için hastaya kendisini sıkmaması söylenir.
Dolayısıyla yumuşak söz ve davranış, içten bir tebessüm muhatabın sertlik ve



huşunetten kurtulmasını temin edebilir. Sonra da sen böyle yumuşak bir
atmosfer içinde muhatabının içine bir ışık, bir nur ve bir ziya gibi akıverir;
gönlüne oturup onu güzellik ve iyiliklere yönlendirebilirsin. İşte bunlar da
kalben yapılacak davranışlar zümresindendir.

Küllî Bereket ve Sahabe Kıvamı
Bugün adanmış ruhlar milletimiz ve topyekün insanlığa karşı azim, cesim,

âlemşümul böyle bir vazifeyi derpiş etmiş görünüyorlar. Bunu hafife almamak
gerekir. Evet, sahabeye düşen o büyük nasip, bugün itibarıyla bir emanet olarak
günümüzün adanmış gönüllerine düşmüş. Ancak bu meselenin insanlık için bir
mânâ ifade etmesi, kalıcı ve uzun soluklu olması onların sahabe kıvamında
hayatlarını sürdürmesine bağlıdır. Evet, sahabe kıvamı, ciddiyeti ve samimiyeti
bir ömür boyu muhafaza edilmelidir. İşte adanmış ruhlar, kendilerine terettüp
eden vazifelerin hepsine böyle bir şuurla sahip çıkmalı, şuurunu koruma
mevzuunda ihsan mülâhazasıyla hareket etmeli, durması gerekli olan yerde
durmalı ve aynı zamanda durduğu yeri sürekli sık sık gözden geçirmeli;
geçirmeli ve durumuna göre “Ben burada değil, beş adım daha ileride
olmalıydım. Hatta beş değil on adım daha ileride durmam gerekirdi ama
neylersin ki ben bu işin hakkını veremiyorum.” diyerek hep daha iyinin peşinde
koşmalıdır. Eğer biz bunu yapabilirsek, Cenâb-ı Hak da küllî bereketler ihsan
eder ve bizim bu türlü tavır ve davranışlarımız, münbit toprağını bulmuş, hava
ile buluşmuş, su ile zifafa girmiş ve güneş ile temasa geçmiş tohumlar gibi
başağa yürür; yürür de bakarsınız o tohumlar Kur’ân’ın ifadesiyle yedi, yedi
yüz veren… başaklar hâline geliverir. Rabbim, dine hizmet sahasında
hepimize, böyle küllî yümün ve bereketler lütfeylesin!
1 Bkz.: Buhârî, îmân 37, tefsîru sûre (31) 2; Müslim, îmân 1.
2 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.29 (Altıncı Söz).
3 Buhârî, îmân 37, tefsîru sûre (31) 2; Müslim, îmân 1.
4 Buhârî, savm 51, edeb 86; Tirmizî, savm 45, zühd 64; Ebû Dâvûd, savm 57.
5 Bkz.: Tîn sûresi, 95/4.
6 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.331-332 (Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas).
7 Bkz.: Buhârî, savm 51, edeb 86; Tirmizî, savm 45, zühd 64; Ebû Dâvûd, savm 57.
8 Bkz.: Müslim, fiten 19; Tirmizî, fiten 14; Ebû Dâvûd, fiten 1.
9 Müslim, îmân 78; Tirmizî, fiten 11; Ebû Dâvûd, salât 239.



Teveccüh Kredisi
Soru: Değişik röportaj ve yazılarınızda, halkın zat-ı âlinize teveccühünü

onlar açısından bir içtihat hatası, kendiniz zaviyesinden de bir imtihan vasıtası
gördüğünüzü belirterek, bu teveccühü, insanları hayra yönlendirmede bir kredi
olarak kullanmaya çalıştığınızı ifade ediyorsunuz. “Teveccüh kredisi” tabirine
yüklediğiniz mânâları ve bunun nasıl kullanılması gerektiğini lütfeder misiniz?

Cevap: Ehl-i dünya, hususiyle kendilerini egoizm ve egosantrizm içine
hapsedenler hep teveccüh kovalar, teveccüh peşinde koşar ve alkış ararlar.
Bazı sanat ve mârifet erbabıyla bir kısım siyasetçileri de bu kategoriye dâhil
edebilirsiniz. Evet, bu insanlarda hâkim olan duygu ve düşünce teveccüh
beklentisidir. Hatta günümüzde kendini nefyetmeyi temel bir disiplin olarak
kabul eden insanların tavır ve davranışlarında bile kimi zaman böyle bir
anlayışın tesiri görülebilmektedir. Hâlbuki tarihimize baktığımızda imanda
derinleşmiş hakikî mü’minlerin bu tür tavır ve davranışlardan hep uzak
durmaya çalıştığını görmekteyiz. Meselâ, İstanbul’u fethedenler o büyük
başarıdan dolayı alkış beklentisi içinde olmadıkları gibi, Belgrad’dan
başarıyla geriye dönenler de alkış beklentisi içinde değillerdir. Yavuz
Cennetmekân (aleyhirrahmetü velğufran) Hazretleri, Mercidabık ve Ridaniye
seferlerinden dönüp Üsküdar’a geldiğinde, halkın alkışlarından kaçmak için
gece yarısına kadar Üsküdar’da kalmış, halk uykuya dalınca kalkmış ve gece
yarısı sessizce Topkapı Sarayı’na girmiştir. Ayrıca Kanuni’nin büyük bir
seferden döndüğünde izbe bir yerde yatmayı tercih etmesi ve Tarık İbn Ziyad’ın
İspanya’yı fethettikten sonra yatağını bir dehlize serdirmesi de bu açıdan
üzerinde durulması gereken önemli tarihî hâdiselerdir.

Teveccüh ve İstidraç Endişesi
Bu büyük şahsiyetlerin nefislerine karşı takındıkları bu tutuma, tasavvuf

ıstılahında “hazm-ı nefs” denir. Demek ki mü’min, hangi konumda bulunursa
bulunsun, hangi başarıya ulaşırsa ulaşsın nefsinin hakkından gelerek onu baskı
ve kontrol altında tutmalı ve sözünü ona dinletmesini bilmelidir. Böylece nefis,
emmâre olmaktan levvâmeye, levvâmeden mülhemeye, mülhemeden
mutmainneye, oradan râdıyye ve mardıyyeye ve hatta şahsın istidat ve
kabiliyetine göre zekiyye ve sâfiye mertebelerine yükselecek ve melekleri bile
geride bırakacaktır. Ancak bunun yolu da öncelikle nefsi zapturapt altına
almaktan geçer. İşte nefse hâkim olmanın yollarından birisi de teveccüh-ü
nâstan kaçınmak ve istemeyerek de olsa böyle bir duruma maruz kalınmışsa onu



da istidraç endişesiyle karşılamaktır. Bu sebeple iyi bir ruh terbiyesi almış
insan asla teveccüh-ü nâsı istemez ve beklemez. Teveccühe esas teşkil
edebilecek hususlarla karşı karşıya kaldığında ise, elini ve gönlünü Allah’a
açarak, hatta kimi zaman Allah’a el açtığını dahi belli etmeden ya bir secdede
ya bir rükûda ya da bir tesbihat esnasında “Ne olur Allah’ım! Bir an dahi olsa
beni benimle baş başa bırakma ve bu teveccüh beklentisini benim içimden
çekip al!” diye dua eder.

Alkışların Altında Ezilip Kalanlar
İnanan insanların, rıza-yı ilâhî istikametindeki sa’y u gayretlerine, vifak ve

ittifaklarına, bir ve beraber hareket etmelerine bağlı olarak Cenâb-ı Hakk’ın bir
kısım lütuf, inayet ve teveccühleri söz konusu olabilir. Meselâ böyle bir inayet
ve teveccühün neticesi olarak, Anadolu insanı tarafından dünyanın dört bir
yanında çok engince hizmetler ortaya konulduğunu söyleyebiliriz. Merhum
Bülent Ecevit’in (makamı Cennet olsun) yapılan bu hizmetlerle alâkalı şöyle
bir mülâhazası vardı: “Osmanlı Devleti, dünya muvazenesinde muvazene
unsuru olan büyük bir devletti. Bütün devletlere sözünü geçirecek bir konumu
vardı. Fakat o dönemde bile bu ölçüde bir açılım olmamıştı.” Şimdi insanlar,
bir, böyle büyük bir açılıma, bir de bu açılımın arkasındaki insanlara, o işin
fikir mimarlarına baktıklarında, işin arkasında görünenleri gözlerinde büyütüp
onlara büyük bir teveccühte bulunabilirler. Hatta bazen bu teveccüh daha bir
büyütülerek muzaaf veya mük’ab teveccüh hâline getirilebilir. İşte bu noktada
bir insan “hazm-ı nefs” edememiş, meseleleri yerli yerine koyamamış, yapılan
hizmetlerin arkasında, vifak, ittifak, anlaşma, uzlaşma, mantıkîlik gibi
dinamiklere bahşedilen Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve inayetini görememişse, halkın
gösterdiği iltifat ve teveccüh karşısında başı dönüp bakışı bulanabilir.

Onun için kendi zaviyenizden “teveccühleri kabul etmeme” sizin için bir esas
olmalıdır. Evet, hangi büyük başarı elde edilirse edilsin, bütün iyilik ve
güzelliklerin, muvaffakiyet ve başarıların Allah’tan olduğu ve O’na verilmesi
gerektiği hiçbir zaman hatırdan çıkarılmamalıdır. Aksi takdirde, insanların
muzaaf der muzaaf teveccühleri, pohpohlamaları, alkışlamaları karşısında
hadisin ifadesiyle boynunuz kırılır ve o teveccüh ve iltifatların altında ezilir
kalırsınız. Hatırlayacağınız üzere, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve
sellem) yanında birisi başarılarından dolayı bir başkasını takdir ettiğinde
İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhissalâtü vesselâm), “Kardeşinin boynunu
kırdın!”1 buyurur. Çünkü muhatap o yükü taşıyabilecek durumda değildir. Ama
neylersiniz ki, insanları bu tür iltifat ve alkışlardan alıkoyamazsınız. Bakarsınız
koskocaman alayların, taburların elde ettiği ganimeti getirir tek bir adama



verirler; verirler de “falan kurtardı, filân yarattı, falan şöyle nâşir-i envar, filân
şöyle vifak ve ittifak âbidesi” türünden laflar ederler. O zavallı da, bunları
yapamayacağının farkında olmadığından söylenenleri kabulleniverir. İşte
bundan dolayı diyoruz ki, elden geldiğince teveccüh-ü nâsı kırmalı ve her
zaman bir kul olarak kendi konumumuzun farkında olmalıyız.

Meselâ siz, bütün gönüllere girme, bütün ruhlarda bir yumuşama ameliyesi
meydana getirme, insanları uzlaştırma, öldürücü ve korkunç silâhların boy
gösterdiği bir dönemde insanlık çapında bir sulh vesilesi olma yolunda ceht ve
gayrette bulunursunuz. Cenâb-ı Hak da sizi, böyle güzel bir işte muvaffak
kılabilir. Bunun üzerine insanlar size teveccühte bulunur ve bu durumu “o
yaptı”, “o etti” hatta günümüzdeki yanlış tabirle “o yarattı” diye ifade
edebilirler. Bütün bu mülâhazalar karşısında insanın kendini izole etmesi,
dışlaması ve bu takdirleri kabul etmemesi çok önemlidir. Çünkü bütün bu
muvaffakiyetler, bizim nisbî, kisbî ve şart-ı âdi konumunda olan irademizi
ortaya koymamız neticesinde Cenâb-ı Hakk’ın bizlere birer lütfudur. Belki
bidayette ortaya koyduğumuz irademiz bile O’nun sevkiyledir.

Teveccühü Hizmete Tevcih Et!
Fakat bütün bunlara rağmen bazen teveccühü savmanız mümkün olmaz. İşte

böyle durumlarda ehven-i şerreyn olarak veya hayr-ı kesîre karşılık hayr-ı kalîl
olarak insan onu bir yönüyle hizmet istikametinde kullanmalıdır. Yani başkaları
size teveccüh gösterdiğinde siz de, imkânı varsa, o teveccühleri hakiki mânâda
teveccühe lâyık olana tevcih edersiniz. Bu sebeple elinizde bir fırçanız olsa ve
siz onu her hareket ettirişinizde baş döndürücü bir poster meydana getirseniz
yine de çok rahatlıkla şöyle diyebilmelisiniz: “Vallahi, billâhi, tallahi bunları
Allah yaptırtıyor. Ben bu işi, böyle mükemmel bir şekilde ortaya koyabilecek
kabiliyet, istidat ve ufukta bir insan değilim.” Meselâ, Hazreti Pîr-i Mugân’ın,
kendisine teveccüh edip yanına gelmek isteyenlere; “Ne diye onca para verip
masrafa gireceksiniz. Bir yerde oturup eserleri okumanız daha iyi olur.”2

mealinde sözler söyleyerek insanların nazarını kendinden başka bir tarafa
çevirdiğini görüyoruz.

Evet, insanlar etrafınızda halkalar oluşturmuş, size teveccüh ediyor, sizin
tavsiyelerinizi dinliyorlarsa ve siz de onların bu teveccühlerini savma imkânına
sahip değilseniz, işte bu durumda bir içtihat hatası olarak size olan
teveccühlerini –ki hüsnüzanna makrun içtihat hataları onlara sevap bile
kazandırabilir– yapılması gerekli olan işlere yönlendirerek
değerlendirebilirsiniz. Tabiî ki, böyle bir durumda kendisine teveccüh edilen
zatın, boynu kırılmayacak ölçüde Allah’la irtibatının kavi olması çok



önemlidir.
Aynı şekilde bir mefkûreye, insanların derin bir bağlılıkla inanıp itimat

etmeleri çok önemli bir kredidir. İşte bu kredi, milletimiz ve insanlık adına
rantabl olarak değerlendirilmelidir. Meselâ siz, size teveccühte bulunanlara
şöyle diyebilirsiniz: “Eğitim müesseseleri ve kültür lokalleri milletimiz ve
insanlık için hayatî ehemmiyeti haiz. Bu sebeple her yerde okullar açın, kültür
lokalleri yapın. Eğer tek başınıza yapamıyorsanız, himmetlerinizi inzimam
ettirin, imkânlarınızı bir araya getirin ve böylece daha büyük işlere, daha büyük
hizmetlere talip olun ve böylece dünyanın değişik yerlerinde kendi ruhunuzun
ilhamlarını sinelere boşaltacak zemin ve platformlar oluşturun!”

Yoksa el âlemin sizi alkışlamasının, göklere çıkarmasının ahiretiniz hesabına
size hiçbir faydası yoktur. Evet, bunlar sizin için bir kazanım değildir; sadece
nefsanî hislerinizi tatmin eder. Aslında bunu, bir tatminden ziyade, insanı
sürekli, o türlü beklentilere sevk eden; sevk edip ona mütemâdi stres ve
anguazlar yaşatan bir afet olarak ifade etmek daha doğru olacaktır. Evet, böyle
bir beklenti, insanı teveccüh ve alkış konusunda açgözlü hâle getirmekten başka
bir işe yaramaz. Devleti idarede zirveye ulaşmış bir insan, yine kendisi gibi bir
zat vefat ettiği zaman onun cenazesine yüz binlerce insanın iştirak ettiğini
görünce, “Acaba öldüğüm zaman beni de bu kadar insan teşyi eder mi?” diyor.
Yahu, sen hakikî mânâda öldükten, yani hayatta iken ruhunu ve kalbî hayatını
öldürdükten sonra, o kalabalığın on katı insan senin cenazene gelse ve namazını
da kılsa bütün bunlar senin için ne ifade eder, onların sana ne yararı olur ki!
Zira her şey kabir kapısına kadardır. O noktadan sonra asıl önemli olan senin
Allah’la irtibatındır. Hayattayken Allah’la irtibatın ne ölçüdeydi? Ne kadar
rıza solukluyordun? “Allah’ım benden hoşnut ol!” diyor muydun? “Allah’ım!
Beni benliğin hapsinden kurtar ve Senliğe ulaştır. Seninle hemdem eyle.
Maiyyetine erdir!” diye bir talebin var mıydı? Eğer böyle bir dua ve talebin
yoksa, cenazende milyonlarca insan olsa da sana bir faydası olmaz ki!

Hâsılı, siz, bir taraftan, halkın size olan teveccühlerini savma ameliyesi
gerçekleştirirken, diğer taraftan da o teveccühleri şöyle böyle semereli hâle
getirmeye bakmalısınız. Evet, insanların size olan itimatlarını, hüsnüzanlarını
ve tavsiyelerinize inanmalarını, siz de onların uhrevî hayatları adına
değerlendirme yoluna gitmelisiniz. Meselâ ben bir ziraat mühendisi olsam,
gözümün içine bakanlara ziraatçılıkta profesyonel olma yollarını anlatırdım.
Veya iyi bir kimyager olsam, onlara kimyanın farklı yönlerinden istifade etme
yollarını öğretirdim. İşte mesleğimiz itibarıyla insanları irşada sevk etmek de
bu türden bir gayrettir. Teveccüh kredisi böyle değerlendirilmelidir. Bu
yapılabildiği takdirde siz vebalden kurtulmuş olursunuz, onlar da hüsnüzanna



bağlı içtihat hatalarının sevabını almış olurlar.
Fakat şunu da ifade edeyim ki, herkesten böyle bir tavrı beklemek, bilhassa

günümüzde bir hayli zordur. Çünkü şöhret zehirli bir bal gibidir.
Hatırlayacağınız üzere, Üstad Hazretleri bu meseleyi ifade sadedinde: “Şöhret,
ayn-ı riyâdır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. İnsanı, insanlara abd ve köle
yapar… O belâ ve musibete düşersen, 3 َنو ُ عِجاَر ِهَْیِلإ  ٓاَِّنإ  ِهِلل وَ اَِّنإ   de, o belâdan
kurtul...”4 diyerek bize hem şöhret afetini, hem de ondan kurtulma yolunu
gösterir. Bu açıdan bir hamlede, bir nefhada insanların müspet mânâda
değişmesini, şöhret hissini ayaklarının altına alıp üzerinde zıplamalarını, raks
etmelerini beklemek doğru değildir. Böyle bir beklentiye girerseniz sukût-u
hayale uğrarsınız. Bu mevzuda istenen sonuç, ancak yavaş yavaş, tedricen ve
insanları rehabilite ede ede elde edilebilir.
1 Buhârî, şehâdât 16, edeb 54, 95; Müslim, zühd 65.
2 Bkz.: Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.20; Emirdağ Lâhikası-2 s.169, 173, 194.
3 “Biz Allah’a âidiz ve vakti geldiğinde elbette O’na döneceğiz.” (Bakara sûresi, 2/156)
4 Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.73 (Katrenin Zeyli).



Temkin
Soru: Temkin, tasavvufta zirve kabul ediliyor. Temkinin içtimaî hayatımıza

bakan yönleri nelerdir? İzah eder misiniz?
Cevap: Temkin kelimesi farklı kipleriyle Kur’ân-ı Kerim’in değişik âyet-i

kerimelerinde geçmektedir. Meselâ Kehf sûre-i celîlesinde, doğu ve batıya
seyahat eden, sonra Çin Seddi’ne veya Ye’cüc ve Me’cüc’ün bulunduğu yere
ulaşan Zülkarneyn için şöyle buyruluyor: ْنِم ُهاَنَْیت  ٰاَو ِضْرَْألا  ِيف  َُهل  اَّنَّكَم  اَِّنإ 

اًَببَس ٍء  ْيَش ِّلُك   “Biz dünyada ona mükne verdik ve ihtiyaç duyduğu her
konuda sebep ve vasıtalar ihsan ettik.”1 Âyette geçen “mükne verdik”
mazmununu, Zülkarneyn’e ayağını yere sağlam basacağı ve sözünü
dinletebileceği bir imkân, güç ve hâkimiyet bahşedilmesi şeklinde
anlayabileceğimiz gibi; devletler muvazenesinde ona muvazene unsuru olma
konumunun verilmesi şeklinde de anlayabiliriz. Böylece doğuya seyahat
yaptığında doğudakiler, batıya seyahat yaptığında batıdakiler ve daha sonra
Ye’cüc ve Me’cüc’ün dünyasına seyahat yaptığında da onlardan bîzar olmuş
insanlar çözüm adına hep ona müracaat ettiler. Nasıl ki muvazene unsuru
olduğundan dolayı bir dönem müracaatlar hep Devlet-i Âliye’ye yapılıyordu.
Meselâ bir gün Fransuva geliyor; Hünkârım, Pîr-i Mugânım, Şem’-i Tabanım..
gibi ifadelerle ona sığınıyor ve ondan himaye talebinde bulunuyordu. İşte, âyet-
i kerimede mükne mazmunuyla ifade edilen devletlerarasında muvazene unsuru
olma mazhariyeti o dönemde Zülkarneyn’e verilmişti.

Esasında mevzuun daha iyi anlaşılabilmesi için, Kehf sûre-i celîlesinde
önümüze serilen değişik tablolara birbiriyle irtibatlı bir bütün hâlinde
bakılması gerekir. İşte bu perspektiften bakıldığında, o tabloların her birinde
bir yönüyle seyr u sülûk-i madde itibarıyla varılacak noktaya varma adına
farklı mertebelerin söz konusu olduğu görülecektir. Bu tablolarda öncelikle
mağara döneminden bahsedilir;2 ardından bahçe sahiplerinin durumu
anlatılarak dikkatler dünya ile imtihan olmaya çekilir;3 daha sonra Hızır’la
arkadaşlık gibi ayrı bir dönem ele alınır.4 Sonunda da meseleyi noktalamadan
önce deccaliyete ve Ye’cüc ve Me’cüc’e karşı sıyanet ve siper oluşturabilecek
âyetlerden bahsedilir.5 Zaten Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm)
da, deccalın şerrinden korunma adına, buradaki ilk veya son on âyetin cuma
günü okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.6 Dolayısıyla mükne meselesi, bu
güzergâhtan geçtikten, bu vetireyi yaşadıktan sonra Cenâb-ı Hakk’ın lütfedeceği
bir nimettir. Yani bir nemin çiy noktasına ulaşıp orada pozitif ve negatif
bulutların inzimamıyla yağmur hâline gelip yeniden toprağın bağrına akması



gibi bir toplumun da maddî-mânevî doygunluğa ulaşması, o çiy noktasını ihraz
etmesi mükne adına çok önemlidir. İşte bütün bunlar temkine giren
hususlardandır.

İçteki Temkin – Dıştaki Temkin
Hac sûre-i celîlesindeki bir âyet-i kerimede ise sahabe-i kiram

efendilerimize, mallarını, ırz, namus, şeref ve haysiyetlerini koruma adına
maddî mücahede için izin verildiği ifade ediliyor. Evet, kin ve nefrete kilitli
din düşmanlarının zulüm ve baskılarına karşı koyma ve artık bundan sonra
böyle bir şeyin yapılamayacağını gösterme adına şöyle buyruluyor: َنيِذَِّلل َنِذُأ 

ٌريِدََقل ْمِھِرَْصن  ى  ٰلَع َِّنإَو َهللا  اوـُِمل  ُظ ْمُھََّنِأب  َنوَُلتاَق  Kendilerine savaş“ ُي
açılan mü’minlere, savaşmaları için izin verildi. Çünkü onlar zulme maruz
kaldılar. Allah onlara zafer vermeye elbette kadirdir .”7 Arkasından da
Cenâb-ı Hak: 8 ِضَْرأ ْلا ِيف  ْمــُھاَّنَّكَم  ِْنإ  َنيِذََّلا   buyurmak suretiyle onlara
yeryüzünde mükne verdiğini ifade ediyor. Yani onları, devletlerarası
muvazenede bir muvazene unsuru hâline getireceğini ve onlara temkin ihsan
edeceğini beyan buyuruyor. Sahabe efendilerimiz, o güzergâhtan geçecek,
Mekke çilesini çekecek, Medine’ye gelip orada sitelerini kuracak ve böylece
“Muvazenede biz de varız, bizim dediğimiz de var!” diyeceklerdir. Cenâb-ı
Hak bu yolda onlara imkân vereceğini, temkin ihsan edeceğini ifade buyuruyor.
Misal olarak zikrettiğimiz bu hususlar, sofîlerin anlamış olduğu temkinden
farklıdır ve daha çok da soruda ifade edildiği gibi, temkinin içtimaî hayat ve
hakka hizmet sahasına bakan yönüyle irtibatlıdır.

Fakat şu husus gözden kaçırılmamalıdır ki, sofîlerin ortaya koymuş oldukları
ve tasavvufta zirve kabul edilen temkin mülâhazası yukarıda mevzubahis
ettiğimiz temkin mülâhazalarından tamamen tecrit edilmiş değildir. Fakat yine
de her iki temkin mülâhazası arasında belli bir farklılığın olduğu açıktır. Zira
sofîler nazarında en büyük dünya; insanın kendi iç âlemidir, enfüsî dünyasıdır.
Evet, onlara göre, her ne kadar dıştaki dünya büyük gibi görünse de, avâlim
insan dünyasında pinhan ve cihanlar da yine o insan dünyasında matvîdir.9 Bu
açıdan da diğer temkinler, insanın enfüsî dünyasında ulaştığı temkine nispetle
küçük kalır. Evet, Zülkarneynlik, Davudluk, Süleymanlık ona nispeten
küçüktür. “Süleyman var Süleyman’dan içeru.” diyen Yunus Emre de ihtimal ki
böyle bir meseleye işarette bulunmuştur.

Naz Değil Niyaz
Şimdi isterseniz aradaki bu münasebet dolayısıyla, kalbî ve ruhî hayat



açısından da temkin mülâhazası üzerinde bir nebze duralım. Sofîler, Allah’la
münasebetleri nokta-i nazarından bir temkin mülâhazası geliştirmişlerdir. Şöyle
ki, bir sâlik, değişik basamaklardan geçerek, seyr u sülûk meratibini
tamamlayabilir. Evet, o, kalb ve ruh ufku itibarıyla Allah’a yükselirken,
fenâfillâh, bekâbillâh ve maallah olma istikametinde ahlâk-ı âliye-i İslâmiye’ye
dair değişik disiplinleri kullanabilir. Bu disiplinler insanın miraç ve urûcunda
birer basamak vazifesi görür. Buradaki urûc tabiri, kavs-i urûc, kavs-i nüzûl
şeklinde ele alındığında farklı mânâya gelse de, sofîler onu insanın Allah’a
yükselmesi mânâsında kullanagelmişlerdir. Hatta urûcunu tamamlayan bir
insanın tekrar halkın içine inmesini de suûd tabiriyle ifade etmişlerdir. Evet, siz
seyr u sülûk-i ruhanîde kat-ı meratib etme adına yüz tane disiplin ortaya
koyabilirsiniz. Ancak belki de Muhyiddin İbn Arabî, İsmail Hakkı Bursevî gibi
bu mevzuda yed-i tûlâ sahibi olan ve aynı zamanda kalbî ve ruhî hayatı temsil
eden zatlara göre bunlar yüz elli tanedir. Şimdi siz bütün bu meratibi katederek
Allah’ın izni ve inayetiyle belli bir noktaya ulaşabilirsiniz. Fenâfillâh,
bekâbillâh, maallah makamına erip, bir şuhud ve vahdet mülâhazasına sahip
olabilirsiniz. Gayb-i mutlaka, hakikatü’l-hakâika ulaşma mülâhazaları içinizde
belirebilir. İşte bu noktada biz, insanları tecsim ve hayyize düşürmeme adına,
temkinin bir gereği olarak diyoruz ki, zevkî ve hâlî olarak yaşanan bütün bu
hâller, insanın ihsas ve ihtisasları açısından basiretinin açılmasıyla onun artık
meseleyi öyle görmesi ve öyle duymasıyla ilgilidir. Başka bir ifadeyle, sâlikin
yaşamış olduğu bu hâl, bir istiğrak, bir kalak ve bir heymanın neticesidir.

İşte böyle bir noktaya ulaşmak, insanda naz mülâhazalarını beraberinde
getirebilir. Yani zirvelere ulaşan bir insan hiç farkına varmaksızın tavus
kuşlarının çalım satmaları veya hindilerin kabara kabara yürümeleri gibi
kendini bir şey sanabilir. İşte sâlikin taakkul dünyasında, hatta tasavvur ve
tahayyül âleminde nazlanmaya bâdi olabilecek hususlara girmemesi önem arz
eder. Evet, kul hangi mertebede bulunursa bulunsun, Allah karşısında
kulluğunun şuurunda olması, Allah’ın Mâbud-u Mutlak, Mahbub-u Mutlak ve
Maksud-u bi’l-İstihkak olduğu mülâhazasıyla oturup kalkması çok önemlidir ve
bu durum onun temkinini ifade eder. Yani insan zirvelerde bile olsa hep kulluk
şuuru içinde bulunmalı, bazılarının yaptığı gibi hislerini Zât-ı Ulûhiyet’e
yakışmayacak şekilde ifade etmemeli; ifade edip değişik hezeyanlara
girmemelidir.

Zikredilen bu hususlar temkin adına çok önemli olduğu gibi, İmam
Sühreverdî, Muhyiddin İbn Arabî, Molla Câmî (rahmetullahi aleyhim) gibi çok
önemli zatların zâhiren dinin temel disiplinlerine aykırı gözüken bazı
ifadelerini makul birer mahmil bularak yorumlamak da temkinin diğer önemli



bir veçhesini teşkil eder. Çünkü böyle bir yaklaşım, insanı onlar hakkında
suizanna düşmekten kurtarır. O büyük kametler his, hâl ve zevke mağlûp
olmanın neticesinde bunları söylemişlerdir. Biz ise ne hissin ne hâlin ne de
zevkin mağlûbu insanlarız. Biz, bırakın his ve zevkin mağlûbu olmayı,
nefsimize bile galebe çalmış değiliz. Bu açıdan da, onlar hakkında temkinli
olmalı ve suizanna düşmemeye dikkat etmeliyiz.

O hâlde insan, hangi mertebeye ulaşırsa ulaşsın, hangi zirvede bulunursa
bulunsun, her zaman ayağını yere sağlam basmalı ve hep kulluğunun şuurunda
olmalıdır. Cenâb-ı Hak, en önemli ibadetimiz olan namazın hâtimesinde yani
ibadetimizin miracı ve Allah’a ulaşma noktası olan tahiyyatta Fahr-i Kâinat
Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) bize şu ifadeleriyle tanıtıyor: ُدَھْشَأَو

ُهُلوُسَر ُهُدْبَع َو اًدَّمَحُم  ََّنأ   “Şehadet ederim ki, Hazreti Muhammed, Allah’ın
kulu ve Resûlüdür.”  Bazı ulemaya göre bu meselenin Miraç’ta gerçekleştiğini
düşünecek olursak, böyle bir yerde Cenâb-ı Hak kulluğu nazara vermiştir. Yani
Resûl-i Ekrem Efendimiz (aleyhi salavâtullahi ve selâmuh), zirveler zirvesine
çıktığı anda kendisine yine kulluğu hatırlatılıyor. Mebdeinde de: َناَحْبُس

ىَصْقَْألا ِد  ِجْسَمْلا َىِلإ  ِماَرَح  ْلا ِدِجْسَمْلا  َنِم  ًال  َْيل ِهِدْبَِعب  ىٰرْس  َأ يِٓذَّلا 
ُري ِصَبْلا ُعیِمَّسلا  َوُھ  ُهَّن  ِإ اَِنتاَيٰا ۚ  ْنِم  َُهيِر  ُِنل َُهلْوَح  اَنْكَرا  يِذَّلا َب  “Şanı yüce,

mukaddes, müberra ve münezzehtir O Allah ki, bir gece kulunu Mescid-i
Haram’dan, Mescid-i Aksâ’ya götürdü. Doğrusu O, Semî’dir, Basîr’dir (işitir
ve görür).”10 buyrulurken de, Peygamber Efendimiz’in abd olmasına vurgu
yapılıyor.

Dolayısıyla temkin; her zaman abdiyetin, kulaktaki küpenin, boyundaki
tasmanın, ayaktaki pranganın farkında ve şuurunda olma demektir. Hazreti
Mevlâna, Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) için şöyle diyor: “Kul oldum, kul
oldum, kul oldum! Ben Sana hizmette iki büklüm oldum. Kullar âzad olunca şâd
olur; ben Sana kul olduğumdan dolayı şâd oldum.”11 Bu meseleyi Allah’la
münasebetimiz açısından Zât-ı Ulûhiyet’e tevcih ederek, bin defa “Kul oldum,
kul oldum, kul oldum.” diyebiliriz. İşte bu bir temkin ifadesi, temkin
soluklanmasıdır ve velilere göre bir hâldir. İrşad ve tebliğ hayatımızdaki
temkine gelince; din-i mübîn-i İslâm’ı dırahşan çehresiyle insanlığa göstermeye
çalışmak, kusursuz bir temsil sergileyerek dilin söylediklerini temsille
derinleştirip enginleştirmek ve söyleyeceklerimizi hiç kimsenin itiraz
etmeyeceği, kabul etmekten çekinmeyeceği bir üslûp ve formatla sunmak
demektir. Tabiî aynı zamanda insanın elde edilen netice ve semereyi asla
kendinden bilmemesi ve ortaya koyduğu hizmet ve gayretler dolayısıyla
nazlanma gibi tavırlar içine girmemesi de temkin adına çok önemlidir.



Temkin Kaymasına Düşmemek İçin
Evet, insan bir kısım mazhariyetler karşısında naza geçebilir. Meselâ,

dünyanın dört bir yanında Cenâb-ı Hakk’ın eltaf-ı sübhaniyesinin bir sonucu
olarak çok güzel hizmetler ortaya konmuş olabilir. Fakat hakikî sebep siz
olmadığınız hâlde, bu güzel işler bir şekilde size irca edilebilir. Böyle bir
takdir ve teveccühte bulunanlar bu içtihat hatalarında şayet ifrata girmiyorlarsa
inşaallah günaha girmiş sayılmazlar. Fakat kendisine teveccüh edilen zat,
bu teveccühleri haklı görüyor ve –Allah korusun– “tam yerine oturdu” gibi bir
mülâhazaya kapılıyorsa kazanma kuşağında kaybediyor demektir. Evet, insan
takdir, teveccüh ve iltifatlar karşısında niyaz zemininden kayıp naza girebilir.
Dolayısıyla temkin kaymasına düşebilir. Meselâ, eğer hizmet eden bir insanın
zihninden: “Bakın bizimle neler oluyor. Osmanlı Devleti koskocaman bir cihan
devleti olduğu hâlde bizim vardığımız yerlerin öşrüne bile varamamış!”
türünden düşünceler geçiyorsa, bu mülâhazalar apaçık bir şekilde ruhun ve
latîfe-i rabbâniyenin kirlendiğinin bir göstergesidir ve temkine tamamen aykırı
düşüncelerdir. İnsanın aklına bu tür zararlı mülâhazalar geldiğinde hemen
“Allah’ım ‘Değildir bu bana lâyık bu bende / Bana bu lutf ile ihsan nedendir?’
(M. Lütfî) Ben de anlamış değilim bütün bu lütuf ve mazhariyetleri. Fakat bazen
büyükler küçüklere külâh giydirebiliyor.” demesini bilmelidir.

Evet, mazhar olunan bütün güzelliklerin O Zât-ı Ecell ü A’lâ’nın
büyüklüğüne verilmesi gerekirken, ganimetten kendisine hisse ayıran adam gibi
davranarak “bu O’na ait, bu da bana ait, bu O’na ait, bu da bana ait…” gibi bir
düşünceye kapılmak; “biz de öldük öldük dirildik, biz de koştuk koştuk
didindik, biz de şunu yaptık, biz de bunu yaptık..” demek hizmet edenler
hesabına temkine aykırı şeylerdir. Tabiî ki biz Allah yolunda cansiperane
mücadele edecek, fenâ fi’l-hizmet, fenâ fi’l-mefkûre ve Hazreti Pîr’in
ifadesiyle fenâ fi’l-ihvan olacağız. Hazreti Pîr’in ders halkasındaki
talebelerinin söylediğine göre o, Van’daki mağaradan aşağı düşerken bile
“Davam!” diye bağırmıştı. Sonra da sanki gizli bir el, mağaranın ağzı daha
içeride olmasına rağmen, onu alttaki mağaraya itivermişti. Zannediyorum o,
Azrail (aleyhisselâm) gelip canını alacağı zaman bile “Davam!” diye inleyip
sızlamıştır.

Cenâb-ı Hak yaptığımız hizmetlerle övünme gibi bir densizlikten bizi
muhafaza buyursun. Çünkü bu, hizmet hayatımız ve hareket adına
temkinsizliğimiz olur. Bu mevzuda, temkin, her şeyi Allah’tan bilmektir. Evet,

“ Her şey Senden, Sen Ganî’sin,
Rabbim Sana döndüm yüzüm!



Hem Evvel’sin hem Âhir’sin,
Rabbim Sana döndüm yüzüm!”

deyip insan şöyle düşünmelidir: “Ben tıpkı suyun üzerindeki, güneşe bakan
kabarcıklar gibi ancak Sana yüzümü dönersem tenevvür eder, aydınlanırım.
Ancak o zaman güneşin akislerini göz bebeğimde saklarım. Aksine ben
karanlığa gömülünce ne güneş kalır, ne de güneşin aksi.” İşte bu mülâhaza
hizmete ait bir temkinin ifadesidir.
1 Kehf sûresi, 18/84.
2 Bkz.: Kehf sûresi, 18/9-26.
3 Bkz.: Kehf sûresi, 18/32-44.
4 Bkz.: Kehf sûresi, 18/60-82.
5 Bkz.: Kehf sûresi, 18/83-98.
6 Bkz.: Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 257; Ebû Dâvûd, melâhim 14; Dârimî, fezâilü’l-Kur’ân 18.
7 Hac sûresi, 22/39.
8 “O mü’minler ki, eğer kendilerine yeryüzünde hakimiyet bahşedersek” (Hac sûresi, 22/41)
9 Bkz.: Seyyid Ahmed er-Rufâî, el-Burhânü’l-müeyyed s.55; el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 5/366.
10 İsrâ sûresi, 17/1.
11 Mevlâna, Mesnevî 5/227.



Kanaat ve Tesvîf
Soru: İktisadî hayatımızdan düşünce dünyamıza kanaatin bizler için ifade

ettiği mânâlar nelerdir? Tesvîf zaviyesinden kanaati değerlendirir misiniz?
Cevap: Kanaat, iktisadî ve dengeli yaşama, alacağı şeyleri ihtiyaç ölçüsünde

alma ve yine kullanacağı şeyleri de ihtiyaç ölçüsünde kullanmak suretiyle
israftan sakınmak demektir. Diğer bir ifadeyle kanaat: َكاـَتٰا ُهللا َاۤ  مِیف ِغَتْباَو 

اَیْنُّدلا َنِم  ََكبیِص  َسَْنت نَ َالَو  َةَرِخ  ٰ ْالا َراَّدلا   “Allah’ın sana verdiği her şeyde
ahiret yurdunu ara; bu  arada dünyadan da nasîbini unutma!”1 âyet-i
kerimesinde veciz bir üslûpla dile getirildiği gibi Cenâb-ı Hakk’ın bahşettiği
imkânları ahireti kazanma yolunda kullanırken, dünyayı da unutmadan ondan
meşru dairede istifade etmektir.

Kanaat sebeb-i berekettir. Dolayısıyla esbap açısından kanaatkâr olan bir
insan tekeffüften, tese’ülden ve zilletten kurtulacağı gibi, diğer yandan ilâhî
berekete de mazhar olur. Hazreti Pîr bu mevzuu anlatırken kendi hayatından da
misaller serdetmiştir. Meselâ bir okka balı talebelerine de ikram etmek üzere
üç ay yediğini ama bitiremediğini naklediyor.2 Kendisi ruhunun ufkuna
yürüdükten sonra kalan balı Üstad’ın önemli talebelerinden biri olan Hulûsi
Efendi almıştı. 1986’da kendisini ziyarete gittiğimde, “Bu, Üstad
Hazretleri’nden kalma baldır.” diyerek kalan bu baldan getirmiş ve bir kaşık da
fakire ikramda bulunmuştu. Evet, kanaat sebeb-i bereket olduğu için, siz bir
şeyden alırsınız ama o, hiç bilemeyeceğiniz şekilde olduğu gibi kalabilir.

Ancak burada üzerinde durulması istenen kanaat daha ziyade, dünyaya ait
işlere çok fazla inhimak etmeme, onları düşünmeme ve böylece zihni onlarla
kirletmeme mânâsına bir kanaattir. Tabir-i diğerle kanaatin öbür kutbunda,
“Allah bes bâki heves” ya da 3اَنُبْسَح ُهللا  deyip Allah ile kanaat etme vardır.
Yani Allah bize yettiğine göre, O’nun dışındaki şeyler “olsa ne olur, olmasa ne
olur” düşüncesiyle hareket etmektir. Yanlış anlaşılmasın, sebeplere riayet
etmek başka bir mesele; onların getirisini çok önemli görmek tamamen başka
bir meseledir. Zira Cenâb-ı Hak, hikmetinin iktizasına göre bazen verir, bazen
de vermez. İşte bir insanın her iki durumdan da hoşnut olması bir kanaat
ifadesidir.

Zât-ı Ulûhiyet’le kanaat etmenin yanında bizim gaye ölçüsünde birer vesile
olarak gördüğümüz Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi elfü elfi salâtin ve
selâm) nübüvvetine ve İslâm dinine kanaat etme de çok önemlidir. Bildiğiniz
üzere bizim sabah akşam okuduğumuz dualarımızdan birisi de; ًاّبَر ِِاب  اَنیِض  َر



ًالو ـــ ُسَر ٍدَّمَحُِمب  ا َو ـــــ ًنيِد ِمَالْـسِْإلِاب  Rab olarak Allah’tan, din olarak“ َو
İslâm’dan, peygamber olarak da Hazreti Muhammed’den (aleyhissalâtü
vesselâm) razı olduk.”4 duasıdır.

Tesvîf
İşte kanaat adına ortaya konan bu duygu, düşünce ve mülâhazaları

desteklemeye matuf bir kısım argümanlar vardır ki, soruda dile getirilen tesvîf
de bu argümanlardan biridir. Arapça bir kelime olan tesvîf, َفْوَس  (sevfe)
edatından türemiştir. Muzari fiilin başına gelen س (sin) harfinin yakın
geleceğe delâlet etmesine karşılık َفْوَس  (sevfe) uzak geleceğe delâlet eder.
Yani muzari fiilin başına gelen َفْوَس , o fiilin uzak bir gelecekte vuku
bulacağını ifade eder. Dolayısıyla tesvîf, bir şeyin hemen olması yönünde hırs
gösterme değil, “bugün olmazsa yarın olur, yarın olmazsa öbür gün olur, öbür
gün olmazsa daha öbür gün olur” düşüncesiyle hareket etmektir. Başka bir
ifadeyle, birer perde olan esbaba riayet etmekle birlikte, meseleyi tamamen
esbaba bağlı götürmemek demektir. Çünkü meseleyi esbaba bağladığınız ve
ona dilbeste olduğunuz takdirde hırsa girmiş ve dolayısıyla da takdir-i ilâhîye
karşı kanaatsizlik sergilemiş olursunuz. Öyle ki, gözünüzü sebeplerin getirisine
diker ve ille de olsun diye çırpınır durursunuz. Sonra da bu tatminsizlik ve
hırsla, günümüzde çokça görüldüğü üzere, değişik spekülasyonlara girilir,
hortumlama yolları araştırılır ve böylece türlü türlü haramlar irtikâp edilmiş
olur.

Hâlbuki kanaat, insanı dilencilikten kurtarır, müstağni hale getirir ve onu
başkalarının malına gözünü dikmeden alıkor. Esasen tesvîf dediğimiz de işte
budur. Üstad Hazretleri’nin Hakikat Çekirdekleri’nde işaret ettiği gibi, bir zat,
canı bir şeyler istediğinde “sanki yedim” deyip ona harcayacağı parayı bir
yerde biriktirmiş ve daha sonra onunla Sanki Yedim Camii yaptırmış. 5 Siz de
aklınıza bir şey geldiği zaman kuvve-i zâikanızı tatmin adına birkaç lokma veya
birkaç damla ile iktifa edebilirsiniz. Çünkü yutaktan içeriye gittikten sonra
baklava ve böreğin, soğan ve sarımsaktan bir farkı yoktur. Demek ki baklava ve
börek, ağzımız, dilimiz ve dudağımız arasında kuvve-i zâikamızda hasıl ettiği
lezzet yönüyle biraz bizi aldatıyor. Öyle ise biz de onu aldatalım. Ağzımıza
aldığımız küçük bir miktarı evirelim, çevirelim ve “senin hissen budur”
diyelim.

“Torunlarım için de Bir Yazlık”



Hayatın değişik yönleri itibarıyla insanın dünya adına bazı talep ve istekleri
olabilir. Hususiyle görenek ve tiryakilikle arzu ve isteklerimiz önü alınmaz bir
hâle gelebilir. Bunlar öyle büyür, kabarır ve şişerler ki zamanla başa çıkılmaz
bir durum arz edebilirler. Meselâ ormanların içinde, şırıl şırıl suların aktığı bir
ırmak kenarında başkalarına ait yazlık evleri görürüz; görürüz de bu tablo
bizim içimizde bir dürtü olur ve bizde de aynı arzuyu tetikler. Görenek ve
tiryakilikle içten içe “keşke benim de böyle bir yazlığım olsaydı” demeye
başlarız. Hatta bununla da yetinmez, “benim hayatım önemli olduğu gibi,
çocukların hayatı da çok önemli. Bir de onlar için ev edineyim. Arkadan
torunlarım gelecek, benim mutlaka onlar için de bir hazırlık yapmam gerekir.
Bir villa, bir yalı da onlar için kondurayım” gibi farklı mülâhazalara kapılırız.
İşte içinde yaşadığımız çevre, görenek ve tiryakilik bizdeki bu arzuları
tetikliyor, bir yönüyle bizi o işin müptelâsı hâline getiriyorsa o zaman meseleyi
tesvîfe havale etmeliyiz. Yani mevcutla kanaat edip meseleyi Cenâb-ı Hakk’ın
öbür tarafta ihsan edeceği nimetlere bağlamalıyız. Bu kanaatimiz neticesinde
inşaallah Allah (celle celâluhu) bize ahirette altından ırmaklar akan yalılar
lütfedecektir. Yoksa biz dünyadaki imkânlara teveccüh eder ve onları
bütünüyle burada kullanmayı düşünürsek ُم ُِكتاَیَح ِيف  ْمُِكتاـَب  َِّيط ْمُتْبَھَْذأ 

اَھِب ْمُتْع  َتْمَتْساَو اَیْنُّدلا   âyetinin tokadına maruz kalırız. Yani ötede bize
denir ki; “Bütün zevklerinizi dünya hayatınızda kullanıp tükettiniz, onlarla
safa sürdünüz. Allah’ın verdiği o güzel ve  hoş nimetleri israf edip bitirdiniz.
Hakkınızı dünyada kullanıp ahirete bir şey bırakmadınız.”6

Bu mülâhaza ve endişelerle hareket eden Ebû Zer el-Gıfârî Hazretleri, bugün
yiyeceği varsa yarını düşünmemiştir.7 Ömer İbn Abdülaziz halife olduğu hâlde
hayat tarzını hiçbir zaman değiştirmemiştir. Ekmeğini zeytinyağına batırmış, iki
öğün yemek yemiş ve ömrünü bu istikamette geçirmiştir.8 Denilebilir ki,
Emeviler’in bütün mesâvisine denk gelecek şekilde bir mehasin sergileyen o
kâmet-i bâlâ, o dönem insanlarının tul-i emellerini, tevehhüm-ü ebediyetten
neşet eden bitip tükenme bilmeyen arzu ve heveslerini değiştirmeye muvaffak
olmuş büyük bir müceddit, çok önemli bir simadır. İki buçuk senede iki yüz elli
senede yapılamayacak işleri yapan o insan, iki buçuk senelik halifelik dönemini
altın çağ olarak tarihe nakşetmiştir.

İşte Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i Sahiha bize böyle bir ufku göstermektedir. O
hâlde bize düşen de, “ille de her şey bugün olacak” demeden tesvîf
mülâhazasıyla bir hayat yaşamaktır. Yanlış anlaşılmasın, elbette ki, çalışalım,
kazanalım ama bütün bunlar bir yönüyle gelecek nesiller için, milletimizin
istikbaldeki bayındırlığı adına olsun. Bu yüce hedefler varken meseleyi



bütünüyle nefsimize, beden, cismaniyet ve hayvaniyetimize bağlayarak Allah’ın
ihsan ettiği şeyleri burada tüketip bitirme bir yönüyle kendimizi âhiret adına
mahrumiyete mahkûm etme demektir.

Hırsın Caiz Olduğu Yer
Kanaat dünyaya karşı müstağni davranmanın yanında, diğer taraftan Allah

rızasını kazanma mevzuunda da ölesiye ciddî bir hırs göstermek demektir. Zira
hırsın caiz olduğu bir alan varsa o da Allah rızasını kazanma ve sebepler
planında nam-ı celîl-i ilâhîyi ilân etme hırsıdır. Evet, yeryüzündeki herkese,
ulûhiyet hakikatini -tabiri caizse- mahiyet-ü nefsi’l-emriyesine uygun olarak
tanıtma imkânı doğsa, herkese Efendimiz’i sevdirme, Kur’ân-ı Kerim ve
Müslümanlığı gerçek hüviyet ve güzelliğiyle duyurma imkânı yakalansa, yine
de i’lâ-yı kelimetullah ve irşad mevzuunda doyma bilmeyen bir arzu ile “acaba
göklere ulaşabileceğimiz bir merdiven var mı?” demeliyiz. Evet, böyle bir
durumda bile, “acaba göklerde sesimizi duyurabileceğimiz ifritler,
gulyabaniler, cinler, şeytanlar var mı? Varsa onlara da sesimizi duyurabilir
miyiz?” arayışı içinde olmalıyız. Her ne kadar bu hedeflere ulaşma
istikametinde ortaya konan teşebbüsler, yalnız bir vesile, bir sebep olsa da
bizlerin sebeplere riayette böyle şedit bir hırsa sahip olması gerekir. Elbette ki,
anlatılanları kabul ettirme Cenâb-ı Hakk’a aittir. Ancak bize düşen vazife
ölesiye bir arzu ve hırsla bu vazifeyi yerine getirmek olmalıdır. Neticeyi
yaratma ise

ُءاََۤشي يِدْـھَي َمْن  َّنـِكٰل َهللا  َتـَْببَْحأ َو ْنـَم  يِد  َْهت َـال  َكَِّنإ   “Sen istediğini
hidayete erdiremezsin. Ancak  Allah istediğine hidayet eder.”9 âyet-i
kerimesinde de beyan buyrulduğu üzere Allah’a aittir.

Allah’ın rızasına gelince, o, bilasale hırs gösterilecek bir mevzudur. Zaten
ََكبْرُقَو ََك  سْنُأَو َكـــِتاَحََفنَو   َ كَھُّجَوـَتَو َكاــَضِرَو   َ َكت َـ ِیفاـَـعَو َكَوْـفَع  ّ ّلَلا َ مُھٰ

َكََتياــَقِوَو  َ َكتَرـْصُنَو َكَت  ـ َئَـال ِ كَو َكَزْرِحَو  َكــــَظْف  ِ حَو َكــــَت  ـ َّیِعَمَو َتـَك  ّ ـَ بَحَمَو
َكََتياَنِعَو ََكت  َ ياَمِحَو  “Allah’ım! Senden, Senin yüce affını, afiyet vermeni,

hoşnutluğunu, teveccühünü, ilâhî nefhalarını, dostluğunu, yakınlığını, yüce
şanına yaraşır şekildeki muhabbetini, maiyyetini, hıfz u sıyanetini, koruyup
kollamanı, yardımınla zaferler nasip etmeni, himaye edip gözetmeni…
istiyorum!” duasında yer aldığı gibi, işte bunlar Cenâb-ı Hak’tan şiddetle arzu
edilecek taleplerdir. Bunların haricinde talep edilecek hususlar ise gelip geçici
şeylerdir. Çünkü onlar, insan hayatıyla mukayyettir. Hayatınız bittiği zaman
onlar da biter. Hâlbuki öyle bir güzele dilbeste olmalı ki, hiç bitmesin,
sararmasın, solmasın ve sizi terk etmesin. Size olan dostluğu, maşukiyeti



ebediyen devam etsin. İşte bu açıdan rıza-yı ilâhî ve maiyyet-i ilâhîde doyma
bilmeyen bir hırs göstermelidir.

Hazreti Pîr-i Mugan bir yerde, eğer ‘İmam Rabbânî Ahmed-i Farukî bugün
Hindistan’da hayattadır.’ diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün zahmetlere
ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğini ifade eder.10 O hâlde binlerce
Faruk-i Serhendîlerle muhat Hazreti Muhammed Mustafa’yı (aleyhissalâtü
vesselâm) görmek için biz niye acele etmiyoruz? Bizde bu mevzuda çok ciddî
bir iştiyak olmalı. Biz sadece Allah “Gel!” demediği için burada kalmaya
katlanıyoruz. Evet, bizim için dünyada yaşama bir katlanmadır. Bu sebeple
bizim mülâhazamız şudur: “Ben, bu eracif yığınına katlanıyorum. Beni burada
talimgâh için asker yapan, kışlaya sevk eden ve tezkeremi verecek olan da O
olduğu için, bana tezkeremi kendi rızasıyla vermeden benim tezkere arzusuna
kapılmam, O’nun rızası hilâfına hareket etmem demektir. Bu da O’na karşı bir
saygısızlık olur.”

Vuslat Arzusu ve Emre İtaatteki İncelik
Bırakalım bütün bunları, bir insan sadece Hazreti Ebû Bekir’i veya bir

Hazreti Ömer’i görmek için yüz sene koştursa değer. Ne var ki, bizim içimizde
bu konuda delice bir arzu, şiddetli bir iştiyak olsa da, bizi frenleyen bir husus
vardır. O da, Cenâb-ı Hak’tan “Gel!” nidasını işitmememizdir. Evet, içten içe
yanıp tutuşsak da, vuslat arzusunu “Gel!” nidasına bağlayışımız, Allah’a karşı
saygımızın bir gereğidir. Allah’a saygı, O’nun rızasına saygı demektir. O bizim
burada kalmamızı murat ettiği sürece, O’nu hoşnut etme ve rızasını kazanma
adına bize düşen, dünyaya katlanmaktır. Bu açıdan bir mü’min hep böyle bir
ufkun peşinde olmalıdır. Bu noktada akla şöyle bir soru gelebilir: Bu ufkun
gerisinde olanlar mahv ve helâk mı olur? Elbette ki hayır. İman eden, amel-i
salih yapan insanlar kurtulur. Fakat insana düşen, böyle yüksek bir gaye-i
hayale dilbeste olmak, çıtayı yüksek tutmak ve sürekli insan-ı kâmil olma
peşinde koşmaktır.

Buradaki çelişkinin çok iyi anlaşılması gerekir. Yani bir taraftan burada yok
olma ve öbür tarafta yeniden bir varlığa erme yolunda ölesiye bir iştiyak
duyma, gözünü ötelerden gelecek emre dikme ve “niye hâlâ böyle bir emir
gelmedi” deyip hayıflanma; ancak diğer taraftan da, “Estağfirullah yâ Rabbi!
Sen göndermedikten sonra ben nasıl isti’cal ederim!” deyip böyle bir çelişki
yaşama. Cenâb-ı Hak’tan “Gel!” fermanını işitince de “Oh be!” diyebilme. İşte
hakikî bir mü’min hayatı ancak böyle bir çelişki ve tenakuz neticesinde ortaya
çıkar.



Rahmetlik Ahmet Feyzi vefat ettiğinde Ali Rıza ve Sacit Beyler yüzünü açıp
bakmışlar ve bana “Vallahi Hocam, gülüyordu.” demişlerdi. Cenaze namazını
ben kıldırmıştım. Aramızda da ciddî bir dostluk vardı. Buna rağmen yüzünü
açıp o güzel cemaline bakmadığıma hep üzülürüm. O, kalb sektesinden vefat
etmişti. Bilirsiniz, kalb sıkıştırınca insanın yüzünde takallüs ve ekşimeler olur.
Buna rağmen kim bilir kendisine ne gösterilmişti ki o, gülüyordu. Çünkü o
kıymetli insan, hayatını Kur’ân çizgisinde, düşüncede istikameti bulma yolunda
geçirmişti. “Bir yerde durayım da, gelsinler etrafımda halakalar oluştursunlar.”
gibi en küçük çapta bir iddiası olmamıştı; olmamıştı ve hayatını işte böyle bir
beklentisizlik içinde geçirmişti.
1 Kasas sûresi, 28/77.
2 Bediüzzaman, Lem’alar s.179-180 (On Dokuzuncu Lem’a, Beşinci Nükte).
3 “Allah bize yeter.” (Âl-i İmrân sûresi, 3/173)
4 Ebû Dâvûd, edeb 100, 101.
5 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.536 (Hakikat Çekirdekleri).
6 Ahkaf sûresi, 46/20.
7 Bkz.: Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/162; İbn Abdilberr, el-İstîâb 1/256.
8 Bkz.: Abdullah İbn Abdülhakem, Sîretü Ömer İbn Abdülaziz s.79-80.
9 Kasas sûresi, 28/56.
10 Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.117 (Habbe).



Kur’ânî Akıl ve Fonksiyonları
Soru: Din-i mübîn, aklı olanı muhatap alıyor ve mükellefiyet için akıl sahibi

olmayı şart koşuyor.1 Diğer taraftan aklı her şey kabul eden anlayış ve ekollerin
tarih boyu değişik inhiraflara sürüklendiği görülüyor. Bu noktada bir mü’minin
akla ve aklın fonksiyonlarına bakışı nasıl olmalıdır?

Cevap: Aklın fonksiyon ve sınırları, geçmişten bugüne İslâm dünyasında
farklı mülâhaza ve yorumlara tâbi tutulmuş bir husustur. Meselâ aklı her şey
kabul eden Mutezile ekolü akla haddinin üstünde değer atfetmiş ve ona
haddinin üstünde fonksiyonlar yüklemiştir.2 Günümüzde de, Müslümanlığın
hakikatini ancak ehl-i itizalin anladığını, aklın gerçek değerini onların
kavradığını ifade ederek, itizal düşüncesini benimseyen Neo-Mutezile
diyebileceğimiz şahıs ve ekoller vardır. Bunlar, vahy-i semavînin yanında, aklı,
edille-i şer’iye içinde yer alan ikinci bir kaynak olarak görmüş ve böylece ona
götürebileceğinin üstünde bir yük yüklemişlerdir.

Diğer taraftan İmam Muhasibî, akıl ve mantığa, Kur’ânîlik tabirini ilâve
ederek “Kur’ân aklîliği” demiş ve akıl için bir kısım sınırlar belirleme yoluna
gitmiştir ki, akıl için esas olan da budur. Evet, eline bir kısım kıstaslar
verildikten sonra onları değerlendirme ve yorumlama mevzuunda akla hak ve
imkân bahşedilmeli ve böylece ona götürebileceği bir yük yüklemelidir. Aksi
takdirde hakâiki keşfetme, hakikatü’l-hakâika ulaşma gibi mevzuları akla
emanet edenler, bu ağır yükü onun omuzları üzerine yükleyenler akla hıyanet
ettikleri gibi, hakikate de hıyanet etmiş olurlar. Çünkü akıl, bir yönüyle zâhirî
eşyayı değerlendirmede, bazı pozitivist mülâhazalar ileri sürmede, natüralizm
çerçevesinde bazı hususları ele almada bir kısım fonksiyonlar eda edebilse de,
fizikî dünyanın verasında, hakikat-i esmâ, hakikat-i sıfât, hakikat-i ulûhiyet gibi
bir mü’min için çok önem arz eden metafizik dünyaya ait mevzularda, aklın tek
başına söz söylemesi mümkün değildir. Aynı şekilde bu âlemin, tebeddül ve
tagayyür ederek farklı bir elvan ve eşkâlle yeniden insanların karşısına
çıkması, değişerek insanlara avdet etmesi gibi mevzularda da akıl, tek başına
yetersiz kalır. Çünkü akıl, kâinatta hâkim olan tekvînî emirlerin yani Allah’ın
vaz’ ettiği kanunların ıttıradına, âdet-i ilâhiyenin yeknesak hareket etmesine
bağlı olarak, bildiği bazı şeylerden bilmediklerine intikal edebilir. Fıkıh
sahasında icra edilen kıyas gibi, mevcut kanunları “makîsun aleyh” yaparak
belli sonuçlara ulaşabilir. Fakat dünyevî kıstaslar içinde ele alınması mümkün
olmayan Zât-ı Baht, Zât-ı Bârî, Zât-ı Vacibü’l-Vücud’a giden yol gibi bir kısım
hakâik vardır ki, bunların akılla izah edilmesi mümkün değildir. Akıl bu



mevzua sadece mücerret mânâda ulaşabilir. Meselâ Hazreti Ömer’in amcası
Zeyd İbn Amr3 gibi fetret ehli insanlar,4 bu kâinatı yaratan bir Zât’ın varlığına
inanmış, ancak “O Zât kimdir, tasarruf dairesi nedir, O’na nasıl ibadet edilir?”
gibi sorulara cevap bulamamışlardır.

Aktif Akıl
Elbette ki, İslâm akla kendi kamet-i kıymetine göre bir değer ve önem

atfetmiştir. Kur’ân-ı Kerim birçok yerde doğrudan doğruya aklın kendisine
göndermede bulunmuştur.5 Meselâ bir yerde 6 َنوُِلق َْعي َالََفأ   ifadesiyle, şimdiki
ve gelecek zamana delâlet eden bir kip kullanarak meseleyi beyan buyurmuştur.
Ya n i “Bugün ve yarın akletmezler mi, akıllarını kullanmazlar mı?”
çerçevesinde akla bir fonksiyon yüklemiş ve böylece aklın sürekli aktif hâlde
bulundurulmasına dikkat çekmiştir ki, bu da akla verilen ehemmiyetin ifadesi
demektir.

İslâm’ın akla verdiği değeri ifade eden bir diğer husus da, aklı
mükellefiyetin temel ve esası saymasıdır. Öyle ki, aklı olmayan,7 ne yaptığını
bilmeyen, önünü arkasını tefrik u temyiz edemeyen8 kişi dinî ahkâmla mükellef
tutulmamıştır. Mükellef konumunda bulunma, bu dünyada bir kısım esrarın sırlı
anahtarı olduğu gibi ahiretin de kapılarını açan bir anahtardır. İşte bütün bunlar
akla yüklenen çok önemli fonksiyon ve vazifelerdir.

Müstakim Çizgi
Fakat bu noktada, kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gadabiye gibi, ifrat ve

tefritleri ortaya konarak, kuvve-i akliyeye de sırat-ı müstakîm yolu
gösterilmelidir.9 Meselâ, eğer insanda bir gazap, karşı koyma ve başkaldırma
hissi olmasa, haremgâhının çiğnenmesi, gözünün önünde zulüm ve tecavüzlerin
irtikâp edilmesi durumunda dahi o, bir gayret-i insaniye, bir gayret-i diniye ve
bir gayret-i namusiye izhar edemez. Evet, kendini salmış ve bu hislerden
mahrum kalmış bir insan, gözünün önünde bohemlik yapılması durumunda dahi
o bohemliğe göz yumar. Dolayısıyla bir taraftan bazıları ateşe koşan kelebekler
gibi şehevat-ı nefsaniyelerinin peşinden koşarken, beri tarafta diğerleri de bu
tablo karşısında sükût etmek suretiyle dilsiz şeytan konumuna düşmüş olur. Bu
açıdan kuvve-i gadabiyenin Allah’ın vaz’ettiği kanunlar çerçevesinde önemli
bir yeri vardır. İsterseniz buna “Kur’ânî gadab” da diyebilirsiniz. Nitekim
Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de: ْ مَُھل َّدَـعَأَو  ْمَُھن  َ َعلَو ْمـِھَْیلَع  َ ُهللا  بِضَغَو

اًري ِ صَم ْتَءاَۤـسَو  َمَّنَھَج   “Allah, onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve onlara
Cehennem’i hazırlamıştır. Ne kötü yerdir orası!” 10 buyurmak suretiyle



gazaplandığını (yani gazabın gereği neyse onu yaptığını) ifade buyurmuştur. Bu
açıdan diyebiliriz ki, zulüm, tecavüz ve haksızlıklar karşısında iradenin hakkını
verme mânâsında insanda mutlaka gazap hissinin olması gerekir.

İşte Kur’ân tarafından kabullenilmiş bu çerçevedeki bir kuvve-i gadabiyeye
sahip olan insan, başkaldıracağı yerde başkaldırmasını bilir; dik durması
gerekli olduğu yerde dik durur; kendini ifade edeceği yerde kendini ifade eder
ve değerlerine saygıda asla kusur göstermez. Bütün bunlar gazap mevzuunda
dikkat edilmesi gereken hususlardır. Kendini salıp bu ölçülere dikkat etmeyen
bir insanın ise ölüden farkı yoktur. Onun için Hazreti Pîr bir yerde: “İşte ey iki
hayatın ruhu hükmünde olan İslâmiyet’i bırakan iki ayaklı mezar-ı müteharrik
bedbahtlar! Gelen neslin kapısında durmayınız. Mezar sizi bekliyor, çekiliniz.
Tâ ki, hakikat-i İslâmiye’yi hakkıyla kâinat üzerinde temevvüc-sâz edecek olan
nesl-i cedid gelsin!”11 demiş ve bu tür insanlara ölü nazarıyla baktığını ifade
etmiştir. Evet, başkaldırması gerekli olan şeylere baş kaldırmayan, en azından
rey çerçevesinde orada varlığını ispat etmeyen tepkisiz, reaksiyonsuz insanların
varlığıyla yokluğu arasında fark yoktur. Merhum Mehmet Âkif de bu mevzuda
korkunç bir tefrite düşen ve kendini salan insanların hâlini şu mısralarıyla dile
getirir:

“ Ey dipdiri meyyit, ‘İki el bir baş içindir.’
Davransana... Eller de senin, baş da senindir!
His yok, hareket yok, acı yok... Leş mi kesildin?
Hayret veriyorsun bana... Sen böyle değildin.
Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz?
Kendin mi senin, yoksa ümidin mi yüreksiz?”
Kuvve-i gadabiyenin tefritinin komplikasyonları olduğu gibi, ifratının da

kendine göre değişik komplikasyonları vardır. Birdenbire öfkesine kapılma,
akl-ı selimi, dinin emir ve yasaklarını göz ardı ederek hissiyatla hareket etme
de gadabın ifrat hâlidir. Meselâ, günümüzde canlı bombalarla masum
insanların üzerine gitme gazap duygusundaki ifratın bir sonucudur. Hâlbuki
dinimizde zulüm ve haksızlıklara karşı koymanın, onlarla mücadele etmenin
belli kural ve kanunları vardır. Fakat bakıyorsunuz bir şahıs kalkıp çok rahat
kendi kendine ilân-ı harp edebiliyor. Tabiî, ondan sonra öyle bir vahşet irtikâp
ediliyor ki, bu tablo karşısında içimize kan damlıyor, İslâm’ın dırahşan çehresi
karartılıyor. İşte acı acı müşahede ettiğimiz bu komplikasyonlar kuvve-i
gadabiyenin ifratı neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu acı tablo karşısında bize
düşen de dinimizin gerçek hüviyetiyle tanınıp bilinmesi için bütün ceht ve
gayretimizi ortaya koymak olmalıdır. Evet, insanlığa yeniden doğruyu anlatma,



“İslâm bu değildir!” deme ve canlı bombalarla kendini ve masum insanları
katletme gibi bir anlayışın bu dinde yerinin olmadığını ifade etme, bir mü’min
olarak boynumuzun borcudur.

Diğer taraftan kuvve-i şeheviye de insanda bulunan önemli hislerden
birisidir. Allah (celle celâluhu) Kur’ân-ı Kerim’de bu hakikati kabul ettiği12

gibi, Sünnet-i Sahiha da bunu tarsin buyurmuştur. O sebeple bu hissi bütün
bütün görmezlikten gelme, akâmet ve hasûrluk demektir ki, böyle bir yaklaşım
Kur’ân ve Sünnet’e terstir. Zira Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm)
buyuruyor ki: ِةَماـَیِقْلا َمَْوي  َمَمْـُألا  ُمـُِكب  يِھاـَب  ِيِّنإــَف ُأ اوُرُثـَْكت  اوُحَكاََنت 
“Evlenin, çoğalın, zira ben, kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar
ederim.”13 Dolayısıyla Kur’ân’ın araladığı kapının önünün kesilmemesi ve
meselenin Kur’ân’ın gösterdiği disiplinler içinde değerlendirilmesi çok
önemlidir. İsterseniz siz buna da “Kur’ânî şehevîlik” diyebilirsiniz. Gerçi
“Kur’ânî akıl” tabirini kullanan İmam Muhasibî, bu kuvveler için böyle bir şey
dememiştir. Ancak “Kur’ânî gadabîlik”, “Kur’ânî şehevîlik” hatta “Kur’ânî
hırs”, “Kur’ânî rekabet” gibi kavramların kullanılmasında bir mahzur olmasa
gerek. Nitekim Hazreti Pîr, insanda bulunan duyguların her birerlerinin bir
“gayetü’l-gayât”ının olduğundan bahsediyor.14 İşte asıl mesele, insanın fıtratına
yerleştirilen bu duyguları gaye-i kusvalarına yönlendirebilmektir. Meselâ
insanda bir ebedî yaşama arzusu ve bir tûl-i emel hissi vardır. Bu duyguların
esas tevcih edilmesi gereken yer ise ahiret âlemidir. Çünkü bu dünya sınırlıdır.
Gelen gidiyor, konan göçüyor. Bu açıdan ebediyet arzusunun fâni dünyada
tatmin edilmesi mümkün değildir. İşte akıl da bu kategori içinde ele alınmalı ve
ifrat ve tefritlere girilmeden onun Kur’ânî yanı öne çıkartılmalıdır. Bunun
ötesinde akla taşıyamayacağı, altında kalıp ezileceği bir sorumluluk ve
mesuliyet yüklememelidir.

Aklın Fonksiyonları ve Hikmet
Aynı zamanda Kur’ân-ı Kerim’de farklı âyet-i kerimelerde ele alınan

tezekkür,15 tefekkür16 ve tedebbür17 gibi aklın diğer ürün ve fonksiyonları da
iyi kullanılmalıdır. Meselâ tedebbür, bir şeyin mebde ve müntehası veya sebep
ve sonucu arasında gelgitler yapıp mekiğin dokunması ve bu şekilde bir sonuca
varma, bir ürün elde etme ameliyesidir. Yani, işin, bir başına, bir de sonuna
bakma, sonra başıyla sonu arasında münasebetler kurma ve ona göre bir dantelâ
ortaya koyma demektir tedebbür. Bu yönüyle o, akla ait önemli bir
fonksiyondur. İşte aklın bu tür tâlî yanları, derinlikleri ve farklı buutları vardır
ki, bunların iyi değerlendirilmesi, dinimizde teslimiyet anlayışına zıt olmadığı



gibi, dinin bir emridir.
Evet, Kur’ân akla değer veriyor. Onsuz mükellefiyet olmuyor. Akıl olmadan

tezekkür, tefekkür ve tedebbürden bahsedilemez. İçtihad ve istinbata açık
alanları doldurma ancak akıl yoluyla gerçekleşir. Fakat akla bütün bunların
üstünde bir konum verdiğiniz zaman onu gülünç duruma düşürürsünüz. Biz
günde kırk defa namazlarımızda 18 َمِیق َتْسُمْلا َطاَرِّصلا  َانِد  ِْها  derken Cenâb-ı
Hak’tan bizi itidal ve adalet yoluna hidayet buyurmasını niyaz ediyoruz ki, akıl
mevzuunda ifrat ve tefrite düşmeme de buna dahildir.

Zira hak ve hakikate ulaşmada bir alet konumunda bulunan akıl; tefekkür,
tezekkür ve tedebbür gibi olumlu şeylerde kullanıldığı gibi, demagoji ve
diyalektikte de kullanılabilir. Birisi bir şey dediğinde hemen ona bir laf
yetiştirme, lafını ağzına tıkama, ağzına fermuar vuruyor gibi sesini kesmeye
çalışma aklın ifratıdır. Yapılması gereken ise, Kur’ânîliğe bağlılıkla, insana
saygının gereği olarak durulması gerekli olan yerde durmasını bilmektir.
Gözünü bir makam ve mansıba diken, bir menfaat ve paye elde etme peşinde
koşan veya elde ettiklerini korumayı düşünen bir kimsenin karşı tarafı yıkmaya
matuf diyalektik ve demagoji içeren lafları aklın ifratta kullanılmasının
sonucudur.

Aklın suistimal edilmesi, olumsuz şeylerde kullanılması ve onda ifrata
gidilmesi, aklın ürünsüzleştirilmesi demektir. Oysaki, mü’minin bir saat
tefekkürü bir senelik ibadet hükmündedir.19 Bundan dolayı tefekkür, mü’mine
gösterilen iki hedeften birisi olmuştur. Yani onun sükûtunda tedebbür, tezekkür
ve tefekkür olmasına karşılık, konuşmasında da hikmet vardır. Hikmet, eşya ve
mavera-i eşyaya ait hakikatin ortaya konması demektir. Zaten sükûtunda
tedebbür, tezekkür ve tefekkür olmayan, eşya ve hâdiseleri hallaç etmeyen,
içinde bulunduğu zamanı doğru okumayan, kısaca sistemli ve disiplinli bir
düşünce ameliyesine sahip olmayan insanın ortaya hikmet adına bir şey
koyması da mümkün değildir. Bu açıdan olumlu düşünceler, tedebbürler,
tezekkürler, tefekkürler gerçeği bulma, doğru yorumlara ulaşma ve bir yönüyle
kanaat önderi olma mevzuunda vazgeçilmez esaslardır. Zaten büyükler de
hayatlarını hep bu anlayışa göre disipline etmişlerdir. Zira onlar on defa
düşünmüş, bir defa konuşmuşlardır. Cenâb-ı Hak da hikmetle onları serfiraz
kılmıştır. Evet, O buyuruyor ki; اًري ِ ثَك اًرْیَخ  َِيتوُأ  َْد  قَف َةَمْكِحْلا  َتْؤُي   ْ نَمَو
“Bir insana hikmet verilmişse, yani mâvera-i tabiata ait hakikatleri
okuyabiliyor, eşya ve hâdiseleri hallaç edebiliyor, yollar vurup  hakikatü’l-
hakâika yürüyebiliyorsa işte o insana çok önemli hayırlar verilmiş
demektir.”20



1 Bkz.: Buhârî, hudûd 22; Ebû Dâvûd, hudûd 17; İbn Mâce, talâk  15.
2 el-Cüveynî, et-Telhîs 1/157-158, 3/471-472; el-Gazzâlî, el-Müstasfâ s.45.
3 Buhârî, menâkıb 24; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 5/54; el-Bezzâr, el-Müsned 4/165.
4 Meselâ Varaka İbn Nevfel bunlardandır. Bkz.: Buhârî, bed’ü’l-vahy 3, tefsîru sûre (96) 1, tâbîr 1;

Müslim, îmân 252.
5 Bkz.: Bakara sûresi, 2/44, 73, 76, 242; Âl-i İmrân sûresi, 3/65, 118; En’âm sûresi, 6/32, 151…
6 Yâsîn sûresi, 36/68.
7 Bkz.: Buhârî, hudûd 22; Ebû Dâvûd, hudûd 17; İbn Mâce, talâk  15.
8 Bkz.: Tirmizî, hudûd 1; Ebû Dâvûd, hudûd 17; Dârimî, hudûd 1.
9 Bkz.: Bediüzzaman, İşârâtü’l-İ’câz s.21-22.
10 Fetih sûresi, 48/6.
11 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.82 (İlk Hayatı).
12 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/3, 25.
13 Abdurrezzak, el-Musannef 6/173; el-Beyhakî, Ma’rifetü’s-süneni ve’l-âsâr 5/220.
14 Bkz.: Bediüzzaman, Hutbe-i Şamiye s.181; Mektubat s.253-254 (Yirminci Mektup, Mukaddime).
15 Bkz.: En’âm sûresi, 6/80; Ra’d sûresi, 13/19; Tâhâ sûresi, 20/44; Secde sûresi, 32/4…
16 Bkz.: Bakara sûresi, 2/219, 266; En’âm sûresi, 6/50; Sebe sûresi, 34/46; Haşir sûresi, 59/21…
17 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/82; Muhammed sûresi, 47/24.
18 “Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.” (Fâtiha sûresi, 1/6)
19 Bkz.: el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/423; el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 4/314.
20 Bakara sûresi, 2/269.



Arzî ve Semavî Musibetlere Karşı
Okunabilecek Bir Dua

Soru: Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Kim her
gün sabah ve akşam şu duayı üç defa okursa artık ona hiçbir şey zarar vermez.”
buyurduğu َالَو ِضْرْـَألا  ِيف  ٌءْيَش  ِهِمْـسا  َعَم  ُّرُض  يِذَّلا َـال َي ِمْـس ِهللا  ِب
1 ُمِیلَعْلا ُعیِمَّسلا  َوُھَو  ِءاَمَّسلا  ?dua hangi hususları ihtiva etmektedir ِفي 

Cevap: Resûl-i Ekrem Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm), me’surattan olan
bu mübarek duaya ِي ذَّلا ِمِْـسب ِهللا   ifadesiyle, yani Allah’ın Nam-ı Celîl-i
Sübhanisini zikrederek başlamakta ; sonra da ِيف ٌءْيَش  ِهِمْسا  ُّرُضَي مََع  َال 
ِءا َ مَّسلا ِيف  َالَو  ِضَْرأ  ْ لا  “O’nun Nam-ı Celîlinin anıldığı yerde, ne arz ne

de semadaki hiçbir şey insana zarar vermez.” diyerek, maddî-mânevî,
dünyevî-uhrevî bütün tehlikelere karşı Allah’ın (celle celâluhu) sıyanetine
sığınmaktadır. En sonunda ise, ُمِیلَعْلا ُعــیِمَّسلا  َو  ُهَو  buyurmak suretiyle,
Cenâb-ı Hakk’a ait iki ismi zikrederek duasını tamamlamaktadır. Yani duanın
sonunda, “Cenâb-ı Hak, arzdan çıkacak ve semadan inecek her türlü
tehlikeye karşı, halisane bir niyetle kendisine sığınan kulunun yakarış ve
tazarruunu işiten ve muhit ilmiyle kulunun bu duasını en iyi bilendir.”
denilmektedir.

Bu dua belli maksatlar gözetilerek değişik emraz ve araz için okunabilir;
Cenâb-ı Hak da hangi niyetle okunmuşsa talep edilen o hususu kuluna ihsan
edip is’af buyurabilir. Fakat âlimler arasında umumiyetle bu duanın felce karşı
okunacağı gibi bir kanaat hâkimdir. Bu hadis-i şerifi Ebân İbn Osman, babası
Hazreti Osman İbn Affan’dan (radıyallâhu anh) rivayet etmiştir. Din adına
duyup öğrendikleri her şeyi hemen hayata geçirmek sahabe efendilerimizin
önemli bir hususiyeti olduğundan, onlar bu duayı sabah akşam okuyor ve felç
olmamaya karşı da tavsiye ediyorlardı. Evet, onlar, Kur’ân’dan bir âyet nazil
olduğu veya Peygamber Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis
işittikleri zaman hemen o âyet veya hadisi kendi aralarında müzakere edip
anlamaya ve hayatlarında uygulamaya çalışıyorlardı.

İşte, bu duanın geçtiği hadis-i şerifi rivayet eden Ebân İbn Osman
(radıyallâhu anhümâ) bir gün felç olur. Bu hadis-i şerifi kendisinden işiten bir
zat ise sokakta Ebân İbn Osman Hazretleri’ni bu felçli hâliyle görünce
kendisine bakmaya başlar. Bu durum karşısında Ebân İbn Osman Hazretleri o
zata şöyle bir izahta bulunur: “Hadis rivayet ettiğim şekildedir. Fakat ben, bu



musibetin bana isabet ettiği gün onu okumamıştım. Allah da (celle celâluhu)
hakkımda bu şekilde takdir buyurdu.”2

Görüldüğü üzere sahabe-i kiram efendilerimiz, kendilerine ulaşan her bir
emri yaşamayı, içlerine sindirmeyi ve içselleştirmeyi hayatlarının gayesi
bilmişlerdi. Ne yazık ki bugün biz, böyle bir şuurdan mahrum bulunuyoruz.
Duygu ve düşünce dünyamızın üzerinden öyle bir tırpanlama geçti, öyle bir
fetret dönemine maruz kaldık ki, bu durum âdeta olumlu her şeyi aldı, sildi,
süpürdü ve götürdü. Böylece biz dinimizin güzelliklerinden, İslâmî değerlerin
usûl ve fürûundan uzaklaştık ve onlara karşı yabancılaştık. Ayrıca dinimizin
dilini bilemeyişimiz de bizim için ciddî bir dezavantaj. Yoksa bir insanın sabah
akşam bu duayı okuması çok zor bir husus olmasa gerek.

İşte sahabe efendilerimiz mütemâdiyen sabah akşam bu duayı okuyor ve bu
duayı okuyan insanın da felç olmayacağına yürekten inanıyorlardı. Koruyup
kollayacak Allah olduğu için, bu noktada esbapperest olmamak gerekir. Son
birkaç asırdan beri, fünun-u müspete dediğimiz pozitif ilimler, insanlığın lehine
bir kısım faydalar sağlamakla beraber, maalesef beşeriyete her şeyi maddede
arama ve her şeyi bir sebebe irca etme gibi bir anlayışı dayattığından, bizi de
aklı gözüne inmiş insanların tavrına sürükledi, böyle bir gayyaya itti. Bunun
neticesinde bizler de sebepler üstü bir kısım ilâhî inayet ve riayeti göremez
hâle geldik. Esbap dairesinde siz, felç gibi bir hastalığı tansiyona, fazla tuz
kaçırmaya bağlayabilir, genetik olduğunu söyleyerek anne babadan geldiğini
iddia edebilir veya damarlardaki yağlanmadan ileri geldiğini söylemek
suretiyle değişik esbaba dayandırabilirsiniz. Ancak unutmamak lâzım ki, Allah
Müsebbibü’l-Esbab’dır. O, sebeplerle planlanan, ortaya konulan her şeyi,
dilediği şekilde mutlak kudret ve iradesiyle değiştirir, bütün düzenleri bozar ve
orada Kendi hükmünü gösterir. Evet, O murat buyurursa, Kendi inayet-i
fevkalâdesi ve riayet-i fevkalâdesiyle sizi görür, gözetir ve sizin öyle bir
hastalığa yakalanmanıza meydan vermez. Belki materyalist, pozitivist ve
natüralist bakış açısına sahip olanlar, anlatılan bu hususlara karşı burun
bükebilir ve meseleye kenarından, köşesinden bakabilirler. Fakat bir mü’min
Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz kudret ve iradesine aksine ihtimal vermeyecek şekilde
kat’î bir şekilde inanır ve inanmalıdır.

Bu açıdan eskilerin ifadesiyle ister âfât-ı semaviye ister âfât-ı aradiyeye
karşı ve hususiyle felce karşı sabah akşam bu duanın okunması şayan-ı
tavsiyedir. Kendimizi kötü hissettiğimiz, meselâ tansiyonumuzun yükseldiği,
yüzümüzde tekallüs ve titremelerin olduğu bir zamanda hemen bu duayla
Rabbimiz’e iltica edebiliriz. Çünkü vücudumuzun değişik yerlerinde
bilemediğimiz bir şekilde âdeta bir kısım “sıhhatmetre”, “hayatmetre” gibi



şeyler devreye girerek bir yönüyle bize sinyal gönderebilir. İşte bu tür bir
durumda böyle çok ucuz bir reçeteyi kullanmanın ne mahzuru var! Evet, değişik
sıkıntılara maruz kaldığımız zaman da hemen: َعَم ُّرُض  يِذَّلا َـال َي ِمْس ِهللا  ِب

ُمِیلَعْلا ُعیِمَّسلا  َوُھَو  ِءاَمَّسلا  َالَو ِفي  ِضْرَْألا  ِيف  ٌءْيَش  ِهِمْسا   diyerek
Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz rahmet ve kudretine sığınabiliriz. Dua ile ilgili
bahislerde üzerinde durulduğu üzere, duada talep edilen hususların istenildiği
şekliyle ve hemen karşılığını göreceğim mülâhazası doğru bir anlayış değildir.
Çünkü Cenâb-ı Hak bazen istediğimizin aynını verir, bazen de değişik
hikmetlere binaen istediğimizden daha hayırlısını verir, fakat ilmimiz sınırlı
olduğundan biz onu bilemeyiz.3 Fakat netice itibarıyla bir sıkıntıya maruz
kaldığımızda hemen duaya yönelmek suretiyle biz o fırsatı değerlendirmiş, bir
ibadet, zikir ve fikir dairesine girmiş oluruz.

Semadan Gelebilecek Zararlar
Duada geçen ِءاــَمَّسلا ifadesinin kapsamına, ruhanîlerden ve ِفي 

cinnîlerden gelecek zararlar da girebilir. Çünkü oksijen, karbondioksit ve daha
başka gazların atmosferde yüzdükleri gibi cinler ve latîf varlıklar da orada
yüzer dururlar. Esasen o metafizik varlıkların sadece o türlü gazlardan ibaret
olup olmadıklarını da bilemiyoruz. Zira âyet-i kerimede bu varlıkların mâric
nardan yaratıldıkları ifade ediliyor.4 Biz ise mâric narın mahiyetini tam olarak
bilemiyoruz.

Yedi kat sema5 hakkındaki tevcihlerden biri kendi atmosferimizdeki yedi kat
semadır. Atmosferin en alt tabakadan en üst tabakaya kadar değişik tabakaları
var. Bu tabakalarda tavattun etmiş, kabiliyet ve istidatlarına göre belli
tabakaları işgal etmiş ervah-ı habîse ve cinler olduğu gibi, onların yanında
melâike ve ruhanî varlıklar da vardır. Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın tefsirinde
işaret ettiği gibi, yıldırım, şimşek ve gök gürültüsü gibi atmosfer hâdiselerine,
bazı melâike ve ruhanî varlıklara mahsus bir kısım hâdiselerin fizik âleminde
ortaya çıkması, tezahür etmesi şeklinde bakabiliriz.6

Sema dediğimizde öncelikle dünya semasına bakılsa da, meseleyi daha geniş
perspektiften ele alabiliriz. Bu mevzuda Hem Hazreti Üstad, hem de Elmalılı
M. Hamdi Yazır Hazretleri’nin tevcihlerinden birisi de şudur: Şu gördüğümüz
yıldızlarla yaldızlanmış sema birinci kat semadır. Biz ikincisini, üçüncüsünü,
dördüncüsünü, beşincisini, altıncısını ve nihayet yedincisini göremiyoruz.7 Bu
tevcihe göre, Samanyolu galaksisinin yanında daha binlerce kehkeşan birinci
kat sema oluyor. Belki onun üstünde bizim göremediğimiz, esîrden bir sema
var; esîrin de madde-i asliyesi olabilecek daha başka maddelerden semalar



var. Onlar bizim ne teleskoplarımızla, ne mikroskoplarımızla ne de x
ışınlarımızla görülecek şeyler değildir. Evet, âlem-i berzahın bir seması var,
âlem-i misalin bir seması var, mahşerin bir seması, Cennet’in bir seması ve
Cehennem’in bir seması var.

Astronomiyle ve astrofizikle alâkalı yazılara baktığımızda çok uzak
gezegenlerden bile küre-i arzın müteessir olduğunu öğreniyoruz. Kaldı ki, o
teessürde bile biz, meseleyi sadece fizikî tesir ve teessüre irca edersek yine
meseleyi belli bir darlığa mahkûm etmiş oluruz. Çünkü bunda ruhanîlerin,
ecinnîlerin, ifritlerin, gulyabanilerin rolü olabilir. Hazreti Pîr’in ifade ettiği
gibi o âlemden bu âleme sürekli ruhanîler ve ervah-ı habîse iniyor.8 Hatta
göktaşları ve meteorlar bir yönüyle onların taşlanması şeklinde tezahür ediyor.9

İşte bütün bunları göz önüne alarak semaya bu genişlik içinde bakmalıyız. En
uzak semalardan bizim dünyamıza gelecek şeyler olduğu gibi, atmosferimizden
de bizim dünyamıza gelecek şeyler vardır. Diğer yandan şeytanın: ْمُھََّنِیتَٰال َّم  ثُ

ُدَِجت َالَو  ْمِھِِلئاَۤـم  ْنَعَو َش ْمِھِناـَمَْيأ  ْنَعَو  ْمِھِفْلَخ  ْنـِم  ْمِھيِدـَْيأ َو ِنـَْیب  ِمْن 
َنيِرِكاَش ْمُھَرَثَْكأ   “Sonra onların gâh önlerinden, gâh arkalarından, gâh

sağlarından, gâh sollarından sokulacağım, vesvese verip pusu kuracağım,
Sen de onların ekserisini şükreden kullar bulmayacaksın.” demesine karşılık
Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir duasında: ّلَلا َّمُھٰ

ْنِمَو ِيلاَم  ْنَعَو شِ يِنیَِمي  ْنَـع  يِفْلَخ وَ ْنـِمَو  َّيَد  ِنَْیب يَ ْنـِم  يِنْظَف  ْ حا
ِيت ْ َحت ْنـــِم  َلاـــَتْغُأ  َْنأ   َ ِكتََمظَِعب ُذوــُـعَأَو  ِيقْوَف ،  “Allah’ım, önümden-

arkamdan, sağımdan-solumdan ve üstümden (gelecek tehlikelerden) beni
koru. (Yere batırılarak) altımdan helâk edilmekten  azametine sığınırım.”10

buyurmak suretiyle, önünden, arkasından, sağından, solundan, altından ve
üstünden gelecek tehlikelerden Allah’a sığınmıştır. Dolayısıyla, semadan gelen
şeylerle çarpma olabileceği gibi, yerden gelen şeylerle de çarpma olabilir.
Aynı şekilde ervah-ı habîseyle ve şeytanla çarpma da olabilir. İşarî mânâlar
açısından belden aşağı vurma da olabilir. İşte cevâmiü’l-kelim sahibi olan
İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (aleyhissalâtü vesselâm) ifade buyurduğu bu
duanın dâl bi’l-ibaresi, dâl bi’l-işaresi, dâl bi’d-delâlesi ve dâl bi’l-iktizasıyla
değişik vecihleri vardır. Meseleyi O’nun beyanda hedeflediği enginlikle ele
alabilmek için, bütün bu mânâ tabakalarının hepsi göz önünde
bulundurulmalıdır. Yoksa meseleye sadece pozitivist ve natüralist bir
mülâhazayla bakar ve onu dar bir dairede ele alırsak, meseleyi mahiyet-i
nefsü’l-emriyesinden uzaklaştırmış ve kendi anlayışımızdaki darlığa mahkûm
etmiş oluruz.



Sünnetin İhyası
Haşir sûresinden önce bu duayı okumak bazı yerlerde âdet hâline gelmiştir.

Meselâ Erzurum’da Haşir sûresine geçmeden önce üç defa: يِذ َّلا ِمِْسب ِهللا 
ُعیِمَّسلا َوُھ  ِءاـَمَّسلا َو ِيف  ـَـالَو  ِض  ْرْـَألا ِيف  ٌءْيَـش  ِهِم  ْسا َعَم  ُّرـُضَي  َـال 

ُمِیلَعْلا  denildikten sonra, Besmele çekilerek âyetlere geçilirdi. Aslında mevcut
kaynaklarda ne devr-i risalet-penahide ne de Râşid Halifeler döneminde böyle
bir uygulamaya rastlamıyoruz. Fakat kimi âlimler aslı Kur’ân’da veya Sünnet’te
bulunan meselelerin ihya edilmesi düşüncesiyle faslının insanlar tarafından
belli bir şekle irca edilerek formüle edilmesini mahzursuz saymışlardır. Bu
konuya en olumsuz yaklaşanlar bile buna bid’at-ı hasene demişlerdir.11 Meselâ,
Seyyidina Hazreti Ömer teravih namazının cemaatle kılındığını gördüğünde
ِهِذ ٰه ُةَعْدِبْلا  َمِْعن   “Bu ne güzel bid’attir.”12 buyurmuştur. Çünkü Peygamber

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), teravih namazını sadece üç akşam
cemaatle kılmıştır.13 Halkın çok ciddî tehâlük gösterdiğini görünce de teravih
namazını cemaatle kılmayı bırakmıştır.

Zira Resûl-i Ekrem Efendimiz’in teşrie ait tavırları çok önemliydi. Ef’al-i
nebevî dediğimiz, Allah Resûlü’nün fiilleri dinde bir kanunun vaz’edilmesine
kaynaklık ediyordu. Yani Peygamber Efendimiz teravih namazını cemaatle
kılmaya devam etseydi, Müslümanlar da onu öyle benimseyip sonra yapma
mecburiyetinde kalacaklardı. Bunun için İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu
aleyhi ve sellem), dinin ruhundaki yüsre14 binaen halkı böyle bir mecburiyette
bırakmamak için üç gün teravih namazını cemaatle kıldıktan sonra Cennet’teki
Firdevs’ten daha mukaddes hücre-i saadetlerine girdi ve çıkmadı. Daha sonra
da bu tavrının sebebini izah buyurdular.15

İşte ِيف ا  َلَو ِضْرْـَألا  ِيف  ٌءْي  ِهِمْـسا َش َعَم  ُّرـُضَي  يِذَّلا َلا  ِمِْـسب ِهللا 
ُمِیلَعْلا ُعـیِم  َّسلا َوـُھَو  ِءاــَمَّسلا   duasının aslı, meşhur hadislerde yer

aldığından, Allah Resûlü’nün tavsiyelerine dayandığından ve buna rağmen
insanlar ihmal gösterip bu önemli sünneti terk ettiklerinden dolayı, bu dua bazı
yerlerde Haşir sûresinden önce okunmak suretiyle ihya edilmeye çalışılmıştır.
Yani, “Bu duayı imam okusun, cemaat de dinlesin ve böylece Peygamber
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu tavsiyesi yerine getirilmiş olsun.”
mülâhazasıyla hareket edilmiştir. Ancak kanaatimce bu ve benzeri meselelerde
kapıyı aralık bırakmak gerekir. Özellikle böyle bir uygulamanın cari olmadığı
yerlerde “yeni bir şey mi çıkarıyorsunuz” mülâhazasına da meydan
verilmemelidir.
1 Tirmizî, daavât 13; Ebû Dâvûd, edeb 100; İbn Mâce, dua 14.



2 Tirmizî, daavât 13; Ebû Dâvûd, edeb 100; İbn Mâce, dua 14.
3 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.337-339 (Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas).
4 Bkz.: Rahman sûresi, 55/15.
5 Bkz.: Bakara sûresi, 2/29; Fussilet sûresi, 41/12; Talâk sûresi, 65/12; Mülk sûresi, 67/3; Nûh sûresi, 71/15.
6 Bkz.: Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili 1/249-252.
7 Bkz.: Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili 1/294.
8 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.191 (On Beşinci Söz, Beşinci Basamak).
9 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.194 (On Beşinci Söz,Yedinci Basamak).
10 Ebû Dâvûd, edeb 100; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/25; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/145.
11 el-Îcî, Kitâbü’l-Mevâkıf 1/159; el-Gazâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 1/275, 2/256.
12 Buhârî, terâvîh 1; Muvatta, ramazan 3.
13 Bkz.: Buhârî, cuma 29, teheccüd 5, terâvîh 1; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 177.
14 Bkz.: Buhârî, îmân 29; Nesâî, îmân 28.
15 Bkz.: Buhârî, cuma 29, teheccüd 5, terâvîh 1; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 177.



Düşünce-Aksiyon İç İçeliği
Soru: Hareket ve faaliyetlerin mukaddem bir plan ve programa bağlı

götürülmesi önemli bir disiplin olarak zikrediliyor. Diğer taraftan aksiyon
öncelikli bir düşüncenin varlığından bahsediliyor. Bu iki husus muvacehesinde
aksiyon öncelikli bir düşünce nasıl anlaşılmalı ve uygulanmalıdır?

Cevap: Dünyevî-uhrevî insanlara fayda sağlayacak, uzun soluklu, sağlam ve
kalıcı bir aksiyon ortaya koymak isteyen her fert, yapacağı bütün işleri belli
kıstaslara bağlılık içinde, belli bir plan ve programa bağlı götürmelidir. İnanan
bir insan için bu kıstaslar; edille-i asliye dediğimiz, Kitap, Sünnet, icma-ı
ümmet ve kıyas-ı fukahadır.1 Bunun yanında bir de edille-i tâliye veya edille-i
zamaniye diyebileceğimiz, maslahat, istihsan, örf gibi hususlar vardır.2 Bunlara
bağlı içtihat ve istinbatlar olur. Fakat bilinmesi gerekir ki, bütün bu içtihat ve
istinbatlar, aslî kaynaklarda bırakılan uçlar değerlendirilerek gerçekleştirilir.
Yoksa müctehidîn-i kiram efendilerimiz “min indi enfusihim” kafalarına estiği
gibi hüküm çıkarmamışlardır. Meseleyi Usûl-i Fıkıh ıstılahıyla ifade edecek
olursak, onlar bir “makîsun aleyh”e dayanarak bir kıyasa gitmiş veya bir
içtihatta bulunmuşlardır. Bu arada şunu da ifade etmeliyiz ki, bu çok zor ve
çetin işi o büyük kametler, kılı kırk yararcasına bir hassasiyetle yerine
getirmişlerdir.

İcmalî Plan
Asıl konumuza dönecek olursak, evet, mukaddimatta belli kıstaslara bağlılık

içinde bir plan yapmak lazımdır. Fakat fakir, o plana hep icmalî bir plan
nazarıyla bakıyorum. Nasıl ki, insan iman ederken öncelikle icmalî bir bilgiyle
iman dairesine girer. Yani bidayette, icmalî bilgiyle, “Allah vardır, O, Hâlık-ı
A’zam ve Hâlık-ı Âlem’dir.” der, meseleyi öylece kabullenir. Fakat zamanla
seviye, yaş ve başa göre tekvînî emirlerin yorumlarını da yanına alarak daha
başka istidlâl yollarıyla tafsile gider ve o mevzuda derinleşmeye çalışır. İşte
insan, bir aksiyon ve faaliyet ortaya koyacağı zaman, o mevzuda öncelikle
icmalî bir plan ve programa sahip olmalı, öylece yola koyulmalıdır.

Peki, icmalî plan derken ne kastediyoruz? Meselâ bir mü’minin, inanıp içine
sindirdiği temel değerleri vardır. O, bu değer ve güzelliklerin herkes tarafından
bilinmesini arzu etmekte ve oturup kalkıp “Keşke sevdiğimi sevse kamu halk-ı
cihan / Sözümüz cümle heman kıssa-i cânân olsa..!” demektedir. Şimdi bu
durum, o mü’minin, yeryüzündeki bütün gönüllere, insanlığın bütününe bu
değer ve bu güzellikleri tanıtıp duyurma adına icmalî bir düşünce ve



tasavvurunun bulunduğunu gösterir. Fakat her bir coğrafyanın kendine has
şartları, kültür ortamı, gelenek ve ananeleri söz konusudur ki, bunları hesaba
katmak ve ona göre vaziyet almak da tafsilî bir düşünce ve tafsilî bir plan ve
programa bağlıdır. İşte “aksiyon öncelikli düşünce” dediğimiz de esasında
budur. Yani icmalî bilginin, plan ve programın hayata taşınması, hareket ve
aksiyona dönüştürülmesi gerekir. Bu da, netice itibarıyla aksiyonun, tafsilî plan
ve düşünceye rehberlik yapması, onun önünde bulunması demektir.

“Bunlar O’nun Vârisleri”
İsterseniz verdiğimiz misal üzerinden konuyu bir nebze daha açmaya

çalışalım. Diyelim ki, bugün siz, gökler ötesinin insanlığa armağanı olan
semavî değerler manzumesine yürekten inanıyor, onları hakikaten vicdanınızda
derinlemesine duyup hissediyorsunuz. Tabiî böyle bir imanın neticesi olarak o
değerler manzumesini bir karasevda hâlinde bütün cihana duyurma
arzusundasınız. Bunu yaparken de ne propaganda, ne misyonerlik yapma ve ne
de dininizi başkalarına dayatarak âlemin dininize girmesini sağlama gibi bir
gayeniz söz konusu değil. Zira inandığınız o dininizi, tavır ve davranışlarınızla
kendi renk ve deseniyle ortaya koyamadığınız takdirde, yapılan iş kendinizi
kandırmaktan başka bir sonuç vermeyecektir! O sebeple size deniyor ki, bırakın
anlatacaklarınızı davranışlarınız ifade etsin. Davranışlarınızdaki kemal, karşı
tarafın vicdanında tesir icra etsin. Size bakanlar; tavır ve davranışlarınızda,
oturup kalkışınızda, bakış ve konuşmalarınızda hep Allah’ı hatırlasın, hep
“Allah” desin; desin ve “Bu insanlar boş değil, bunlar adımlarını boşa
atmıyorlar.” düşüncesi muhataplarınızın gönlünde mayalansın. İşte böyle
sağlam kaidelere ve sağlam bir blokaja emanet edilen şeyler, Allah’ın izni ve
inayetiyle Richter ölçeğine göre on şiddetinde bir zelzele bile olsa yıkılmazlar.
Fakat en beliğ ifade ve beyanlara dayandırılsa da temsille derinleştirilemeyen
bir irşad ve tebliğin üç şiddetinde bir zelzele ile dahi altı üstüne gelebilir.
Dolayısıyla denilebilir ki, söz çok önemli değildir. Söz, tavır ve davranışın
ifadesi olması itibarıyla izafî bir kıymeti haizdir. Ancak tabiata mâl olmuş,
tabiatın bir derinliği hâline gelmiş temsildir ki, başkalarında büyük bir merak
uyandırır ve müessir olur. Meselâ siz arpa kadar olsun hiç mi hiç harama
elinizi sürmezsiniz. Hatta şiddetli ihtiyacınız olduğu zaman dahi aynı iradeyi
ortaya kor, aynı tavrı gösterirsiniz. Bu bir olur, iki olur, üç olur… ve nihayet
sizin bu hâliniz başkalarının nazar-ı dikkatini celbeder. Hani Seyyid Tâha ve
Hacı İlyas’la beraber Hazreti Pîr Haliç’ten geçerken başını öne eğer ve
nazarlarını hep kayıt altında tutar. Bu durum karşısında Seyyid Tâha ve Hacı
İlyas taaccüplerini ifade edince Hazreti Üstad onlara şöyle cevap verir:



“Lüzumsuz, geçici, günahlı zevklerin âkıbeti elemler, teessüfler olmasından,
istemiyorum.”3

İşte bütün bir ömür boyu böyle bir duruş, böyle bir tavır sergilemek çok
önemlidir. Evet, kırk sene sizin tavırlarınızı tecessüs ettikten sonra: “Allah,
Allah! Bunlar peygamber gibi insanlar. İsmet, sıdk, emanet, tebliğ, fetanet gibi
peygamber sıfatlarına sahipler. Hâtemü’l-Enbiya Hazreti Muhammed
Mustafa’dan (sallallâhu aleyhi ve sellem) sonra peygamber gelmeyeceğine göre
demek ki bunlar O’nun vârisleri.” demeliler. İşte muhataplarınıza böyle bir söz
söyletecek ölçüde bir kıvam, bir ufuk yakalamaya çalışmalısınız.

Hele, İslâm’ın dırahşan çehresinin karartılmaya çalışıldığı günümüzde siz,
bir kısım yanlışlıkları tashih ve düzeltme adına, kendinize ait değerleri doğru
bir temsille ortaya koyabilmek için ölesiye bir ceht ve gayret içinde
olmalısınız. Meselâ hiçbir şekilde tecviz edilemeyecek canlı bombalara,
bazılarının kafasına estiği gibi ilân-ı harp etmelerine, kuvvet dengesinin söz
konusu olmadığı bir durumda şuraya buraya bir-iki roket atmak suretiyle masum
insanların başlarına onlarca, yüzlerce roketin yağmasına sebebiyet vermelerine
karşı, bu tavırların hiçbirinin Müslümanlıkla telif edilemeyeceğini herkese
duyurup anlatmalısınız. Zira İslâm hayatın hiçbir sahasını boş bırakmamıştır. O,
zulüm ve haksızlıklara karşı meşru dairede nasıl bir mücadele ortaya konulması
gerektiğini de vazıh bir surette beyan buyurmuştur. Meselâ, İstiklâl
Mücadelesi’nde olduğu gibi, milleti idare edenler bir heyet teşkil eder ve ilân-ı
harbe onlar karar verirler. Fertler de onların verdikleri bu karara uyar, ülkenin
dört bir yanında o kararı uygular, meşru sınırlar içinde mücadelelerini ortaya
korlar.

İşte bazılarının kirlettikleri İslâm’ın bu dırahşan çehresini pırıl pırıl hâliyle
âleme gösterme gibi icmalî bir planımız olmalıdır. Bunun tafsiline gelince,
dünyanın dört bir yanına yayılarak, İslâm’ı doğru temsil etmek suretiyle “Böyle
Müslümanlar da varmış!” dedirtmeliyiz. Elbette ki böyle bir sözü kendi
adımıza dedirtmek riya olur. Fakat Müslümanlık adına dedirtme mevzuuna
gelince, o bir vazifedir. Yani İnsanlığın İftihar Tablosu ve Râşid Halifeler’in –
canlarımız canlarına kurban olsun– bize emanet ettikleri hakikî Müslümanlığı
gerçek hüviyetiyle cihana duyurmak boynumuzun borcudur. Evet, çağımız
insanının buğulu, sisli, paslı Müslümanlık imajını silmeli, mahiyet-i nefsü’l-
emriyesine uygun derinliği, nurefşan ve dırahşan çehresiyle gerçek
Müslümanlığı ortaya koymalıyız.

Meselâ dünyanın dört bir bucağında, okullar ve kültür lokalleri açarak; o
müesseselerdeki talebeleri, talebe velilerinin evlerine gitmede bir vesile ve
köprü sayarak, daha başka özel günleri değerlendirip, bazen helva, bazen aşure,



bazen börek, bazen künefe yapıp “Bunlar bizim kültürümüzün çok önemli
ürünleridir. Biz bunları yapar ve komşularımıza da ikram ederiz.” diyerek
farklı din ve kültürlere mensup insanlar arasında köprüler kurmaya, onlarla
yakınlaşmaya ve öteden beri yanlış mülâhazalarla meydana gelmiş olan
aramızdaki çukurları kapamaya çalışırız. Böylece deryalar üzerine köprüler
kurmak ve dağlar arasında geçitler oluşturmak suretiyle yeniden bir kere daha
kalblere ulaşarak ve o kalblerle Allah arasındaki engelleri bertaraf ederek
kalblerin bir kez daha fıtrî olarak Allah’la buluşmasını temin etme gayretinde
bulunuruz.

Alternatif Düşünce ve Projeler
Evet, gittiğiniz yerlerdeki insanlar siz farkına varsanız da varmasanız da sizi

tecessüs eder ve elli defa nabzınızı tutarlar. Meselâ, bir kısım art niyetli
insanlar gidip sizi yurt dışında gammazladıklarında aldıkları cevap şu oldu:
“Biz on senedir bu adamları dinliyoruz. Sizin dediklerinizin hiçbirini onlarda
görmedik. Hiç aritmiye rastlamadık. Nabızları hep aynı atıyor.” Görüldüğü
üzere bu sözleriyle onlar âdeta sizin müdafiiniz oldular. Eğer bazı yerler
itibarıyla bir kısım tıkanmalar olduysa, bunun sebebi bizim kendimizi tam
olarak ifade edemeyişimiz, ifademizdeki bir kısım kusurlarımızdır. Bu noktada
şu hususa da dikkat çekebiliriz: Beklenmedik şekilde ortaya çıkan
olumsuzlukları olumlu hâle çevirecek, negatif şeylere pozitiflik kazandıracak
alternatif plan ve programlar her zaman olmalıdır.

Evet, değişen şartlar karşısında mevcut durumu bir kez daha değerlendirip o
şartlara göre alternatif plan ve projeler ortaya konulması gerekir ki, biz buna
tafsilî plan diyebiliriz. Aynı zamanda bu, aksiyon öncelikli bir düşünce
demektir. Evet, bir yandan bir icmalî planınız, bir kısım ana doneleriniz olmalı
ve siz hareket ve faaliyetlerinizi onun üzerine bina etmelisiniz. Ancak bunun
yanında, zaman-ı merhuna emanet edeceğiniz açık uçlar da bırakmalı ve
şartlara göre uygulamaya koyacağınız alternatif plan ve projeleriniz de
olmalıdır. Farklı kültürleri nazar-ı itibara alarak, dilleri, dinleri, telâkkileri,
eşya ve hâdiselere bakışları açısından o insanları tanıdıkça aksiyonunuz içinde
“şurada şöyle bir şey olabilir, burada böyle bir şey olabilir” diyebilmeli,
gittiğiniz ülkenin şartlarına göre farklı alternatifler ortaya koyabilmeli ve
Allah’ın izni ve inayetiyle bir kısım yeni düşünce sistemleri
geliştirebilmelisiniz.

Hâsılı, mebdede sathî ve düz bir çizgide düşünen insan, müntehada daha
engin ve derinlikli düşünecektir. Ziya Gökalp’in, cehaletle alâkalı kullandığı
kelimelerle ifade edecek olursak, mebdede basit düşünen, müntehaya doğru



giderken mürekkep düşünmeye –ki siz buna muzaaf tabirini de ilâve
edebilirsiniz- derken mük’ab düşünmeye başlayacaktır. Yani düşünürken
meseleyi alternatifleriyle ele alacak, “şu da olabilir, şu da olabilir, fakat şu da
olabilir” diyerek bütün alternatifleri düşünüp hesaba katacak bir ufuk
enginliğine sahip olacaktır. İşte bütün bunlar, bir mânâda tafsilî düşünce, tafsilî
plan ve tafsilî proje mevzuunda üzerinde durulması gerekli olan hususlardır.
1 Bkz.: el-Pezdevî, el-Usûl 1/221; es-Serahsî, el-Usûl 1/279.
2 Bkz.: Mehmed Seyyid, Medhal s.323.
3 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.504-505 (Emirdağ Hayatı).



His – Heyecan ve Akl-ı Selim
Soru: Salâbet-i diniye nedir ve onun tezahürleri nasıl olmalıdır?
Cevap: Salâbet kelimesini, katılık, taassup ve huşûnet şeklinde anlamak

doğru değildir. Biz katılığı daha ziyade, körü körüne, delilsiz ve mesnetsiz bir
şekilde kendi düşüncesine bağlı kalma, başka fikirlere karşı tahammülsüz ve
müsamahasız olma mânâsına gelen yobazlık ve bağnazlığın karşılığı olarak
kullanırız. Bu açıdan salâbet-i diniye, katılığı değil pekliği, temessükü, dine
sımsıkı sarılmayı ifade eder. Bu mazmun Bakara sûre-i celilesinde şu şekilde
ifade edilir: ْرُفَْكي ْنـَمَف  ِيَغ  ّ ْ لا َنِم  ُدْـشُّرلا  َنََّیبـَت   ْ دَق ِنيِّدـلا  ِيف  َهاَرِْكإ  َۤال 

اََھل َماَصِفْنا  ىٰقْثُوْلا َال  ِةَوْرُعْلا  َكَسْمَتْسا بِ ِدَقَف  ِه  للِاب ْنِمْؤُيَو  ِتوُغاَّطلا  بِ
“Dinde zorlama yoktur; hak, bâtıl birbirinden ayrılmış ve gerçek bütün
vuzuhuyla ortaya çıkmıştır. Artık kim tağutu reddedip Allah’a iman  ederse,
işte o, kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa yapışmıştır.”1 Peygamber
Efendimiz de (sallallâhu aleyhi ve sellem) din-i mübîn-i İslâm’ı, o nur-u ezelîyi
bize emanet ederken: َنيِدــِشاَّرلا  ِ ءاــََفلُخْلا ِةَّنـُـسَو  ِيت  ّ َ نُِـسب ْمـُكَْیلَعَف 

ِذِجا َ وَّنلاب اـَھَْیلَع  اوُّضَع  نِیّيِدْھَمْلا َ،  “Siz, Benim ve doğru yolda olan Râşid
Halifeler’in yolunu yol edinin. Bu yolu, azı dişlerinizle tutar gibi sımsıkı
tutun.”2 buyurmuştur. Hadis-i şerifteki “azı dişleriyle tutma” Arapçada
kullanılan bir ifade tarzı, bir idyumdur. Dolayısıyla lafzî mânâdan ziyade
Arapların bu sözü söylerken kastettiği mânâyı anlamaya çalışmak gerekir. Bu
açıdan bakıldığında “Azı dişlerinizle tutun.” ifadesini “Dini hiçbir zaman
bırakmayacak şekilde âdeta bir kerpetenle tutar gibi sımsıkı tutun.” şeklinde
anlayabiliriz. İşte mezkûr nasslardan anlaşılacağı üzere dine, dinin emirlerine
sımsıkı sarılma, sadakatle bağlı kalma; iman, ahlâk, namus… gibi ulvî değerler
konusunda pek olma, gevşeklik göstermeme ve kendini salmama salâbet-i
diniyedir. Yoksa dini kabule zorlamak için katı ve sert olma, dayatmada
bulunma, başta da söylediğimiz gibi, salâbet-i diniye değil, bir tür yobazlık ve
bağnazlıktır.

“Dine Hizmet Ediyorum” Derken Dinden
Uzaklaştırmak
Eğer bir fert dayatma, huşûnet ve sertliği salâbet-i diniye olarak anlıyor ve

bu anlayışla dine hizmet ettiğini/edebileceğini düşünüyorsa ciddî bir yanılgı
içinde demektir. Bu tür tavır ve davranışlar tepkiye sebebiyet verir ve neticede
insanların dini kabul etmesi bir yana, onların dinden nefret edip



uzaklaşmalarına yol açar. Bundan dolayı rahatlıkla denebilir ki, eğer insanlara,
dinin özünü, iç derinliğini, onlar için ifade edeceği mânâ ve muhtevayı ve
kendilerine kazandıracağı iyilik ve güzellikleri anlatmıyor; dinin onlara
sunduğu bişaretle gönüllerde dine karşı bir hâhişkârlık uyarmıyorsanız,
maksadınızın aksiyle tokat yer, hiç beklemediğiniz tepkilerle karşılaşır ve dine
hizmet ediyorum dediğiniz noktada insanları dinden uzaklaştırmış olursunuz.
Evet, taassup ve dayatmacı zihniyetle ortaya konan bir mesajın kaybettirdikleri
kazandıracağından daha fazladır.

Esasında 20. asırda bir kısım “izm”lerin kendi sistemlerini insanlara kabul
ettirmek adına başvurdukları kaba kuvvet, dayatma ve baskıların nasıl bir
netice ile sonuçlandığı herkesin malumudur. Bildiğiniz üzere bu uğurda, bir
ülkede kırk-elli milyon insan öldürülmüş ve sistem âdeta o öldürülen
insanların kafatasları üzerine kurulmaya çalışılmıştır. Ancak bu zulüm, baskı ve
kaba kuvvetin geride bıraktığı tek şey sadece kin ve nefret olmuştur. Evet, o
kadar şiddet, dehşet ve baskıya rağmen aradan elli-altmış sene geçtikten sonra,
kurulmak istenen o sistem çözülüp dağılmaya mahkûm olmuştur. Baskıya maruz
kalan insanlar ise, eskiden nerede duruyorsa orada durmaya, neye inanıyorsa
yeniden ona yönelmeye başlamışlardır.

Dine Sadakatin Gerçek Ölçüsü
O hâlde salâbet-i diniye sahibi bir mü’min, hissiyata bağlı kalarak, bağırıp

çağırarak meselelerini duyurma gibi bir yanlışlığın içine asla girmemelidir.
Böyle bir üslûp, muhatapların sadece nefret hislerini harekete geçirir, onların
kabuk bağlayıp daha bir katılaşmalarına sebebiyet verir. Daha sonra ise bu
hâlet-i ruhiye tepkiye, hatta saldırganlık ve düşmanlığa dönüşür. Bütün bu
olumsuz sonuçlara, komplikasyonlara yol açmamak için müspet hareketi esas
almalı, kendi değerlerimize sımsıkı sarılmalı, onlar üzerine yoğunlaşmalı,
onların dellâlı olmalı ve aynı zamanda gönül dili, hâl şivesiyle o değerleri en
güzel şekilde ifade etmeye çalışmalıyız. Meselâ, ilim ve beyanın öne çıktığı,
medenilere galebenin ikna yoluyla gerçekleştiği günümüzde, dinine bağlı,
salâbet-i diniye sahibi bir insanın yapması gereken, öncelikle kendi değerlerini
çok iyi öğrenmek, öğrenip tabiatına mâl etmeye çalışmak olmalıdır. Eğer bunun
için meselâ yüz kitap okumak gerekiyorsa, dinine hizmet etmek isteyen bir fert,
onları temin etmeli ve iki üç sene kendisini o kitapları okuyup anlamaya
vakfetmelidir. Gerekirse özet çıkarmalı, okuduklarını tahlil ve terkibe tâbi
tutmalı ve netice itibarıyla o kitaplardan süzüp çıkardığı mânâ ve muhtevayı
özümsemeye, benliğine mâl etmeye çalışmalıdır. Bütün bunların yanında
meselenin mânevî buudunu da asla ihmal etmemelidir. Sebat ve kararlılık



içinde gerekirse kırk sene geceleyin kalkıp, teheccüt namazı kılıp, hacet
namazında başını yere koyup: “Allah’ım bahtına düştüm! Ne olur bu insanların
kalblerini din, iman adına yumuşat!” diye yalvarıp yakarmalıdır.

Eğer kendi değerlerini okuyup öğrenme, öğrenip tabiatına mâl etme, bu kadar
bir azm ü cezm ü kast istiyorsa sen o ölçüde okuyacak, o ölçüde kendini bu işe
vereceksin. Aynı zamanda bu mesele, ferdî bir mesele olmadığından, ferdî
okumalarla yetinmeyecek, oturup arkadaşlarınla müzakere edecek,
düşüncelerini ortak akla test ettirecek ve böylece o ortak aklın, o ortak duygu
ve düşüncenin mânevî gücünü arkana alarak yola koyulacaksın. Bunu da yeterli
görmeyecek, Cenâb-ı Hakk’ın teyidatını arkana alma adına Rabbinle irtibatını
hep kavî tutma ve her zaman iyi bir kul olma gayreti içinde olacaksın. Böylece
Allah da (celle celâluhu) bu samimî gayretleri destekleyecek ve sözlerine nüfûz
imkânı verecek. Öyle ki ağzından çıkan kelimeler ruhlara diriliş üfleyecek ve
muhatabının gönlünde heyecan uyaracak. Görüldüğü gibi mesele başta hissîliğe
değil, mantık ve muhakemeye emanet edilmeli ve sonra da onların
rehberliğinde yol yürünmelidir. Zaten Efendiler Efendisi’nin (sallallâhu aleyhi
ve sellem) yolu da bu değil midir? O, yirmi üç sene zarfında mesajını hep
muhataplarının kabul edebileceği şekilde sunmuş, Kur’ân aklı ve Kur’ân
mantığıyla hareket etmiş ve kimsede tepki uyarmadan vahy-i ilâhiyi gönüllere
duyurmuştur.

Aksi takdirde, hususiyle günümüzde, insanlar belli ölçüde mantığa
uyandığından, düşünceye değer atfettiğinden ve meseleleri kitabî çerçevede ele
aldığından, kuvvete dayanarak, bağırıp çağırarak, külhanbeyliği yaparak
kimseye bir şey anlatamaz, problemleri çözemezsiniz. Evet, kendinizi feda
edecek kadar dine hizmet etme düşüncesinde iseniz, din ve diyanet adına
yüksek seviyede bir fikrî ve ruhî donanıma sahip olmalı, Allah’la kavî irtibata
geçmeli ve sürekli fikir sancısı yaşamalısınız. Ve hele küçülüp büzüşen
dünyamızda İslâm’ın temsili meselesi, bir amme meselesi hâline geldiğinden,
umumun hukukunun söz konusu olduğu bir yerde, kimsenin asla şahsî tavır ve
davranışlar içine girmemesi gerekir. Zira bu tür ferdî davranışlar bütün
mü’minleri mahcup edecek yanlışlıklara sebebiyet vermektedir. Meselâ güya
İslâm’ı müdafaa adına canlı bombalarla, intihar saldırılarıyla masum insanları
katletme, İslâm adına öyle kapkara bir tablo ortaya koymaktadır ki,
yeryüzündeki bütün Müslümanlar bu tabloyu izah etmekte güçlük çekmekte ve
zor durumda kalmaktadır. Karşı taraf da, “Bunları yapanlar Müslüman. Kılık
kıyafetleri onların Müslüman olduğunu gösteriyor.” deyip hak, adalet ve
rahmetin mümessili bir dini tam zıt kutupta gösterip bütün inananları zan altında
bırakmaya çalışmaktadır. İşte bütün mü’minlerin hukukunu ilgilendiren böyle



bir yanlışlık, dinin ruhunu anlayamamaktan, sırat-ı müstakîm düşüncesini
idraksizlikten ve Kur’ân aklîliği ve mantıkîliğini bir tarafa bırakıp hissiyatla
hareket etmekten kaynaklanmaktadır.

Akıl ve Mantıkla Tadil Edilen Heyecan Dinamizmi
Bu söylediklerimden, benim hissizliği alkışladığım anlaşılmamalıdır. His

elbette ki, din-i mübîn-i İslâm’ı anlatma ve onu müdafaa adına çok önemli bir
faktördür. İnsan, inandığı değerleri ruhlara duyurma adına pürheyecan olmalı,
dine gelebilecek bir felâket karşısında âdeta ölecek hâle gelmelidir. Fakat
bütün bunlarla beraber o, her zaman, akıl ve mantığıyla o heyecan dinamizmini
tadil etmesini, onu doğru yola kanalize edip en güzel şekilde ondan
yararlanmasını bilmelidir.

Maksadımı bir misalle izah etmeye çalışayım: Meselâ yüksek dağların
eteğinde yer alan bir beldeyi düşünün. Bu beldede, her sene, karlar eridiğinde
debisi çok yüksek, önüne gelen her şeyi kütük gibi sürükleyip götürebilen bir
sel tehlikesi bulunmaktadır. Şimdi burada aklî ve mantıkî olan; bir baraj
yapmak, o coşkun suyu kontrol altına almak, daha sonra da kanallar açıp onunla
kurak arazileri sulamaktır. Aynen bunun gibi, bir mü’minde de mutlaka heyecan
olmalı. Öyle ki, din adına olumsuz bir durum zuhur ettiğinde ızdırapla iki
büklüm olmalı, kıvrım kıvrım kıvranmalı, uykuları kaçmalı ve kalkıp odasının
içinde deli-dîvâne gibi dönüp duracak hâle gelmelidir. Fakat o, bu heyecanı
hiçbir fayda getirmeyen bağırıp çağırmalarla israf etmemeli, boşa
harcamamalıdır. Aklî-mantıkî olarak o hâdise karşısında ne yapılması
gerekiyorsa onu yapmaya çalışmalı ve bu şekilde o coşkun heyecanını müspet
harekete, iş ve aksiyona dönüştürmelidir. Ve bunu yaparken kat’iyen ferdî, hissî
ve fevrî bir hareket içine girmemelidir. Çünkü heyecan ne kadar takdire şayan
bir duyguysa, o heyecanı kontrol altında tutup akıl ve mantık kanalları içinde
faydalı hâle getirme cehdi de o ölçüde takdire şayandır. Bugün topyekün İslâm
âleminin ve hatta bütün insanlığın içinde bulunduğu hazin durum elbette ki
hepimizi ızdırapla inim inim inletmeli ve tepeden tırnağa heyecanla dopdolu
hâle getirmelidir. Fakat bir insan sadece o heyecanla hareket ederse, çevresini
kırıp döker, insanlarda nefret hissi uyandırır ve neticede karşısında saldırgan
ve tahripkâr bir cephe oluşturur. Evet, his ve heyecan, akıl ve mantığa test
ettirilmez, akıl ve mantığın belirleyeceği kanallar içinde değerlendirilmez ve
ona göre salıverilmezse, o his ve heyecan bir seylâpa dönüşür ve çevresine
faydadan daha çok zarar getirir.

Bu noktada Üstad Hazretleri’nin ortaya koyduğu o müstesna ve sağlam
duruşu hatırlamamak mümkün mü? Bildiğiniz üzere o, aşk u heyecanla dopdolu



bir insandır. Denilebilir ki, yaşadığı çağda o ölçüde heyecanlı bir insan yoktur.
Fakat aynı zamanda denilebilir ki, onun kadar itidal içinde hareket eden insan
da yoktur. Evet, bir ömür boyu milletin maddî-mânevî terakkisi adına çalışıp
durduğu ve bu yönüyle baş tacı edilmesi gerektiği hâlde, yaşı yetmiş beş-
seksenleri bulduğu dönemde bile hapishanelerde, hem de kimi zaman helâ gibi
yerlerde tecride tâbi tutulmuş ve ona hiç mi hiç gün yüzü gösterilmemiştir.
Fakat bütün bunlara rağmen o, asla hissî ve fevrî hareket içine girmemiştir.
Öyle ki o müstesna kâmet, kendisini frenlemenin yanı başında, çevresinde hissî
hareket edebilecek insanları da frenlemesini bilmiş, o mevzuda da hiç kusur
etmemiştir. Yoksa etrafında pervane gibi dönen yürekli, cesur, heyecanla
dopdolu pek çok insan vardı. Fakat Hazreti Pîr, mücerret hissiyatla, tepki
hareketleriyle bir yere varılamayacağını bildiğinden o heyecan potansiyelini
Kur’ân aklı ve Kur’ân mantığıyla değişik kanallara imale ederek öyle bir
değerlendirmiştir ki, bugün ilim, irfan ve iman adına çevrenizin neşv ü nema
bulmasında o büyük tesiri görmezlikten gelmek mümkün değildir.

Netice itibarıyla diyebiliriz ki, his ve heyecan, dini gönüllere duyurma ve
yapılan saldırılar karşısında da onu müdafaa adına gerekli ve çok önemli bir
dinamiktir. Fakat bu dinamik, mutlaka, ilim, akl-ı selim, mantık, muhakeme,
meşveret, ortak akıl ve ortak düşünceyle tadil edilmeli; tadil edilip faydalı ve
verimli hâle getirilmelidir.
1 Bakara sûresi, 2/256.
2 Tirmizî, ilim 16; Ebû Dâvûd, sünnet 5; İbn Mâce, mukaddime 6.



Kendi Değerlerimiz
ve Bizim Yuvamız

Soru: Geçmişten süzülüp gelen millî, mânevî değerler üzerine bina ettiğimiz
geleneksel aile müessesemizin Tanzimat’la birlikte sarsılmaya başladığını
görüyoruz. Toplum için hayatî önemi haiz olan aile kurumunun bugün yeniden
ihyası adına dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap: Tanzimat Fermanı, daha çok Fransız kültürüyle yetişen ve o kültüre
göre hayatı, eşya ve hâdiseleri okuyan elitimizin, ülkemizde yenilik adına her
şeyi yeniden nizama koymaya çalışmasıydı. Mustafa Reşit Paşa tarafından Batı
kriterleri esas alınarak akdedilen bu fermanda ne yazık ki, bizim ruh ve mânâ
köklerimizden süzülüp gelen değerler hesaba katılmamıştı. Evet, Gülhane Hatt-
ı Hümayunu’nda belki Devlet-i Âliye’yi kurtarma cehdi vardı fakat bizim
değerlerimiz yoktu. İşin içinde bulunan Mustafa Reşit Paşa samimî miydi, değil
miydi, bilemiyorum. Onu ancak Allah bilir. Ancak işin içinde samimî insanların
olduğunu söyleyebiliriz. Ne var ki, takip ettikleri yol-yöntem doğru değildi. Bir
şey hedeflenmişti, bir yere ulaşılmak isteniyordu; belki yeniden bir Kanuni
veya bir Fatih dönemi tahayyül ediliyordu, ancak alkışlanmaya lâyık böyle
mukaddes bir mefkûre yanlış yollarla elde edilemezdi. Zira Batı’nın terbiye
sistemi, sosyolojik kuralları ve pedagojik anlayışıyla, bize ait hedeflenen o
düşünce ve projeler hayata geçirilemezdi. İşte Tanzimat ricali bu noktada
yanılıyordu. Çünkü gaye, mefkûre ve ufkun hakkaniyeti ölçüsünde, ona
götürecek yolların da doğru olması iktiza eder. Eğer sizin hedefiniz emniyetli
ve sağlıklı bir şekilde İstanbul’a ulaşmaksa, oraya patikalardan değil ancak
otobanlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Yol olarak patikayı tutarsanız, o yollar
sarpa sarıp önünüze sıra dağlar çıkabilir; çıkabilir ve siz hedefinize
ulaşamadan takılıp yollarda kalabilirsiniz.

Bu arada şunu da ifade etmeliyim ki, aslında bizde çözülme Tanzimat’tan çok
daha erken bir dönemde başlamıştı. Tanzimat, işin artık dışa vurduğu dönemin
adıdır. Meseleyi sadece Mustafa Reşit’e bağlamak, on dokuzuncu asrın ilk
yıllarıyla irtibatlandırmak yanlıştır. Belki o mesele, Yeniçeri’nin başkaldırdığı,
saray baskınlarının, o baskınlarla hükümdar indirip hünkâr çıkarma
gayretlerinin olduğu dönemlere; Genç Osman ve 4. Murat dönemlerine kadar
uzanır. Ta o zamandan itibaren fitne, ihtilâf ve iftiraklar bizi içten içe kemiriyor
ve karbonlaştırıyordu. Bu sebeple denilebilir ki, Tanzimat Fermanı’nın ilân
edildiği yıllarda, bizim zaten kendimize ait devlet ve idare felsefemiz, adalet
ve hakkaniyet telâkkimiz yerle bir olmuştu. Merhum Mehmet Âkif’in şu enfes



ifadeleri sanki o dönemi tasvir etmektedir:
“ Harap iller; serilmiş hanümanlar; başsız ümmetler;
Düşünmez başlar; aldırmaz yürekler; paslı vicdanlar;
Emek mahrumu günler fikr-i ferda bilmez akşamlar,
Geçerken, ağladım geçtim; dururken, ağladım durdum;
Duyan yok, ses veren yok, bin perişan yurda başvurdum.”
Sonraki yıllarda ise yara daha bir derinleşti, acılar daha bir arttı. Temel

değerlerimiz bütünüyle –Üstad Necip Fazıl’ın ifadesiyle– künde künde üstüne
devrildi. Bu arada yuva da yıkıldı; yuvadaki eşler arasında sağlam temeller
üzerine kurulu hayat felsefemiz de, anne-baba evlât arasındaki sıcak ve samimî
münasebet anlayışımız da.

Ne var ki, bu acı ve hazin tablo karşısında ümitsizliğe düşmek yerine, her
birimiz, aile müessesinin yeniden ihyası adına elimizden gelen gayreti ortaya
koymamız gerekir. Fakat şu husus da unutulmamalı ki, aile bütün bir toplumla
irtibat hâlinde olduğundan, onun tam mânâsıyla ıslah ve ihyası toplumun bütün
müesseseleriyle ıslah ve ihyasına bağlıdır. Meselâ siz belli bir dönem kendi
evinizde melekleri imrendirecek bir huzur atmosferi yakalayabilirsiniz. Fakat
eğer sokak, o mânâ ve ruhu vermiyorsa sizin evde belli bir düzene koyduğunuz,
çözüme kavuşturduğunuz meseleleri sokak alır ve yeniden kendine benzetir.
Aynı şekilde mâbet o mevzuda yuvaya destek olmuyor, mektep onun yanında
değilse, sizin evde kazandırdığınız iyi ve güzel hasletler yeniden berhava olup
gider. Bu sebeple hiçbir zaman unutmamak gerekir ki, aile müessesesinin ihyası
bütün bir toplumun ihyasıyla irtibatlıdır.

Ciddî Duruşla Birlikte İnkılâpçı Ruh
Asıl konumuza dönecek olursak, her şey künde künde üstüne yıkılıp gittikten

sonra zannediyorum yeniden kendi değerlerimize dönme zamanı gelmiştir. Bu
noktada dikkat edilmesi gereken husus, kendi değerlerimize sahip çıkma
mevzuunda ciddîlerden daha ciddî bir duruş ortaya koymak olmalıdır. Bunun
ismi ne ric’at, ne irtica, ne de gericiliktir. Zira biz kendi değerlerimize sahip
çıkmanın yanında dünyayı içinde bulunduğumuz zamana göre doğru okumamız,
bu mevzuda inkılâpçı bir ruha sahip olmamız gerektiğine de inanıyoruz. Aslında
mü’min için bu durum, bir mânâda bir ikilem ve altından zor kalkılır bir
çelişkidir; ama o, bunu mutlaka gerçekleştirme azminde olmalıdır. Yani bir
taraftan kendi değerlerini dünyalara feda etmeyecek kadar onlara sahip çıkacak,
“bin canım olsa o değerlere feda olsun” diyecek; fakat diğer taraftan da, en
büyük bir müfessir olan zamanın tefsirini, o tefsirin rüzgârını arkasına almada



asla ihmalde bulunmayacak. Yoksa zamanı ve tekvînî emirleri daha iyi
yorumlayan insanlar gelir; gelir ve üzerinizde baskı kurup size hükmetmeye
başlar. Ardından siz, günümüzde olduğu gibi, onların vesayetine girmeye
mecbur kalır ve ezilmeye mahkûm olursunuz. İşte bu yönüyle her birimiz
sürekli inkılâpçı ve doyma bilmeyen bir mârifet eri olmaya çalışmalıyız.
Düşüncede, tefekkürde, araştırmada, zamanı doğru okumada durağanlık bizi
esir hâle getireceği için eşya ve hâdiseleri, pamuk veya yün atıyor gibi sürekli
hallaç etmeliyiz.

Bir dönem, bir mesele hakkında siz en mükemmeli yakalamış olabilirsiniz.
Nedir o en mükemmel olan? Meselâ Kur’ân ve Sünnet-i Sahiha’yı çok iyi
okuyarak bir mesele hakkında ortaya koyduğunuz en isabetli içtihad ve istinbat.
Fakat bir yönüyle ona bile bağlanıp kalmakla yetinmemeli ve içinde
bulunduğunuz zaman ve şartlara göre onu bir kez daha okumalı, en isabetli
olanın, o olup olmadığını yeniden gözden geçirmelisiniz. Yanlış anlaşılmasın,
bunun mânâsı, -hâşâ- zamana göre ibadet ü taatte reform ve değişikliğe gitme
demek değildir. Bilâkis kastımız, tekvînî emirlerin doğru okunması, hayat-ı
içtimaiye ve terbiyeye o zaviyeden bakılması ve başkalarına vereceğimiz
şeyleri vermenin yanında, kalibreden geçirmek suretiyle, temel değerlerimize
aykırı olmadığı sürece başkalarından da alacaklarımızı almaktır. Bütün bunlar
bizim, içinde bulunduğumuz zamanın çocuğu olmamızın bir gereğidir.

Bu sebeple biz bu bakış açısıyla bir kez daha kendi değerlerimize yönelmeli
ve onları yeniden gözden geçirdikten sonra efkâr-ı âmmeye arz etmeliyiz. İşte o
zaman Allah’ın izniyle maarif, mâbet, aile yabancılaşmaktan kurtulacak;
kurtulup yeniden kendi değerleri üzerine ruhunun abidesini ikame edebilecektir.
Tabiî, bütün bunlar öyle bir anda, bir hamle ve bir nefhada olacak işler
değildir. Bakın, sohbetlerinde ve huzurunda derin bir insibağ bulunan ve aynı
zamanda çevresinde o insibağı hakkıyla temsil eden mükemmel bir cemaate
sahip olan Resûl-i Ekrem Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) bile her şeyin
yerli yerine oturması ve yeniden İbrahimî ahlâkın inkişaf etmesi adına yirmi üç
sene ölesiye bir gayret göstermiştir.

Bu Ne Hakperestliktir Allah Aşkına!
Şimdi isterseniz kıyamete kadar gelecek bütün problemlerin çözüm yolunu

gösteren O Ferîd-i Kevn ü Zaman’ın hayatından ailevî problemlerin çözümü
adına birkaç kesit sunalım: Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) aile fertlerini arızasız ve kusursuz bir şekilde idare etmesi fetanet-i
uzma sahibi oluşunun bir tezahürüdür. Eğer Allah Resûlü’nün (aleyhisselatü
vesselâm) peygamberliğine delâlet eden; parmaklarından su akması,1 bir



parmak işaretiyle kamerin iki parçaya ayrılması,2 bir oğlakla bin insanı
doyurması3 vb. herhangi bir mucizesi olmasaydı bir dönem aynı anda dokuz
tane mübarek anamızı kavgasız, gürültüsüz idare etmesi, bir arada tutması
peygamberliğine delil olarak yeterdi. Ayrıca ezvâc-ı tahirat, cahiliyeden yeni
çıkmış kadınlardı. Üzerlerinde hâlâ o döneme ait bazı hususiyetler taşıyan o
mübarek Validelerimiz, saadet hanesine girince birdenbire değişiyorlardı.
Beşeriyetten çıkıp âdeta melekleşiyorlardı. İnsan olmaları itibarıyla elbette ki
onların da kendilerine göre bir kısım hissiyatları vardı; fakat onlar o Kudsî
Cazibe etrafında hissiyatlarını aşmış ve bir huzur atmosferi oluşturmuşlardır.
Efendiler Efendisi (aleyhissalâtü vesselâm) ciddî herhangi bir problem
çıkmasına fırsat vermeden onları idare etmişti. Evet, tekrar edecek olursak,
Fahr-i Kâinat Efendimiz’in hiçbir mucizesi olmasaydı, nikâhı altındaki dokuz
zevcesini bir arada idare etmesi bir mucize-i kâmile, bir delil-i vazıh ve bir
burhan-ı sâtı’ olarak O’nun peygamberliğine yeterdi. O’na da, O’nun ezvâc-ı
tahiratına da canlarımız feda olsun. Onların her biri bizim başımızın tacıdır.

Şimdi Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) bunu
nasıl başardığı, nasıl bir yol izlediği önemle üzerinde durulması gereken
mühim bir meseledir. En başta ifade edilmesi gerekir ki, O, mübarek eşleri
arasında her zaman hakkaniyeti gözetti ve adaleti temsil etti. Öyle ki Âişe
Validemiz’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, bir ay, bir ay daha, bir ay daha
geçiyordu da hücre-i saadetlerinde ocak yanmıyordu.4 Bu çok zor bir
meseledir. Çünkü O, peygamberlik misyonunun bir gereği olarak, hayatını fakr
u zaruret içinde geçiriyor ve insanların zihninde peygamberlik misyonuna ait en
küçük bir lekenin bulaşmasına fırsat vermiyordu. Evet, O, ِمْن ْمُكُتَْلأَس  اَمَف 
ِهللا َىلَع  َِّالإ  َيِرَْجأ  ِْنإ  ٍرَْجأ   “Çünkü ben sizden ücret beklemiyorum ki!
Benim mükâfatım ancak Allah nezdindedir.”5 hakikatine sımsıkı bağlı
yaşıyordu. َنوُدَتْھُم ْمُھَو  اًر  َْجأ ْمُكَُلأَْسي  ْنَم َال  اوُِعبَِّتا   “Kendileri hidayette
olan ve sizden, yaptıkları tebliğ karşılığında ücret ve mükâfat istemeyenlere
tâbi olun!”6 hakikatinin canlı timsaliydi. Ruhunun ufkuna yürüdüğü dönemde,
zırhının bir Yahudi nezdinde rehin olarak bulunduğunu hepiniz bilirsiniz. 7

Ailesinin maişetini temin etmek üzere para bulamamıştı da, alacağı borç para
karşılığında zırhını bir Yahudi’ye rehin olarak vermişti. Kendisi sert, kuru bir
zeminde yatıyordu.8 Hatta “Îlâ hâdisesi” münasebetiyle O’nun yanına giren bir
sahabî gördüğü manzarayı anlatırken, cumbasında bir hasır üzerinde yattığını
ve o hasırın da vücudunda iz bıraktığını bize haber veriyor.9 Şimdi O, hayatını
bu kadar bir sadelik içinde götürünce, mübarek eşleri de dahil olmak üzere
insanların bu mevzuda O’na bir şey demeleri mümkün değildi. İşte o hanenin



içinde böylesine bir adalet ve hakkaniyet vardı ki, kimsenin O’na itiraz etmeye
hakkı olamazdı.

Diğer taraftan ailesinin hukukunu görüp gözetmede de kılı kırk yararcasına
bir hassasiyete sahipti. İnsanlığın İftihar Tablosu’nun ibadet ve ubûdiyete karşı
nasıl bir iştiyak içinde olduğunu biliyoruz. Meselâ bir hadis-i şeriflerinde O:

ِةَالَّصلا يِنْیَع فِي  ُةَّرُق  َلِع  ُ جَو ّطلاَو ، ُبیِ ُءاَِسّنَلا  اـَي : ْ نُّدـلا َنِم  ََّيِلإ  ّبُح  َبِ
“Bana (üç şey) sevdirildi: Kadın, güzel koku; namaz ise benim gerçek göz
aydınlığım.”10 buyururken, başka bir yerde ise şöyle der: ِيف ِيت  َ وْھَش َِّنإ 

لْیَّللا اَذٰھ  ِماَِیق   “Benim şehvetim, gece namaz kılmaktadır.”11 Bunun mânâsı
şu demektir: Sizin yeme, içme ve daha başka cismanî arzularınızı tatminde
aradığınız lezzeti ben ibadetten alıyorum. İşte durum böyle olmasına rağmen
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), gece ibadeti için
yatağından ayrılırken, Hazreti Âişe’den müsaade istediğini görüyoruz. Evet, O,
gece ibadeti için dahi yatağından ayrılırken; “Yâ Âişe! Müsaade eder misin, bu
gece Rabbime ibadet edeyim?” buyuruyordu. Bunun üzerine Hazreti Âişe
Validemiz: “Seninle olmayı severim, fakat Senin hoşuna gidecek olan her
şeyi de severim.”12 cevabını veriyor.Bu ne hakperestliktir Allah aşkına! Çünkü
o esnada, mübarek zevcelerinin hakkı söz konusu; o vakit orada onunla beraber
bulunması gerekiyor. Ancak diğer taraftan da Rabbisine ibadet etme adına
öylesine derin bir aşk u iştiyakı var. Görüldüğü üzere Peygamber Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) eşinden müsaade istemek suretiyle bu çelişkiyi
aşıyor.

İncelik, Zarafet ve Vefa
İşte eşler arasındaki münasebet adına böyle bir incelik, zarafet ve nezaket

çok önemlidir. Hanımefendiye karşı bu ölçüde bir bağlılık izhar etme
meselesi... Aslında bizim toplumumuz böyleydi. Müsaade ederseniz dar
çerçevede ailem içinde gördüğüm bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Onlar belli
ölçüde bozulmuş, dejenere olmuş bir toplumun kalıntısı olmasına rağmen,
Osmanlı’dan bulaşan şeyleri hâlâ yaşayan bir aileydi. Rahmetlik dedem öyle
sert bir adamdı ki, evden çıkıp camiye giderken geçtiği sokakta toparlanmadık
adam kalmazdı, Şamil Ağa geliyor diye ağızları yüreklerine gelirdi. Mûnise
Ninem ise tamamen farklı fıtratta bir insandı. Bir kere yanında Allah
dediğinizde yirmi dört saat ağlayan, yumuşak kalbli bir kadındı. Ben on bir, on
iki yaşına girene kadar onlar hayattaydı. İşte o sert ve heybetli adamın bir gün
bile eşine kaşlarını çatıp baktığına şahit olmadım.

O yumuşak kalbli, gözü yaşlı ağlayan kadın, ahir ömründe mefluç bir hâlde



yatağa düşmüştü. Annem her gün başında ona teyemmüm aldırıp namaz
kıldırırdı. Annem demişti ki: “Vefatından önceki son cuma gecesi, benden
abdest aldırmamı istedi. Ben de aldırdım. Ondan sonra da bir kahkaha attı ve
şöyle dedi: ‘Dünyadan murat almamışız. İkimizin cenazesi de bu gece evde
kalacak.’ Aslında Şamil Dedenin hiçbir şeyi yoktu. Buna rağmen Ninen vefat
edip bir tüy gibi yastığa düştüğü esnada, ben onun gözlerini kapatırken, öbür
odadan da dedenin feryadı koptu ve o da vefat etti.” İşte onların aralarında
böyle bir bağlılık söz konusuydu.

Rahmetlik pederim 1974’te vefat etmişti. Ben o zaman otuz beş, otuz altı
yaşındaydım. Rahmetlik pederimin de, hayatım boyunca sadece bir kere anneme
kaşlarını çattığını hatırlıyorum. Ancak o esnada büyük annem hemen araya girdi
ve “Ramiz! Eğer ona bir şey yaparsan sana sütümü, emeğimi haram ederim.”
dedi. İşte, bozulmuş Osmanlı’dan kalma aile yapımız hâlâ bu seviyedeydi.

Bir başka misal de büyük amcamdan vermek istiyorum. Eşiyle nasıl bir
hayatları vardı, çok bilemiyorum. Ancak eşi vefat ettikten sonra her hafta
Erzurum’dan arabaya binip köye onun mezarını ziyarete gelir, mezarın başında
da yarım saat ağlardı. Sonra tekrar arabaya binip Erzurum’a geri dönerdi. Hatta
bir gün ablam bana gelip: “Şu amcana bir nasihat etsen. Ölmüş bir insanın
arkasından bu kadar ağlaması doğru mu?” diye ricada bulunmuştu. Benim dar
dairede bildiğim belki bütün aileler böyleydi. Evet, bizim, bozulmuş, şöyle
böyle deformasyona maruz kalmış aile yapımız bile böyleydi.

Benim derdim burada, ne Şamil Ağa’yı ne Mûnise Hanım’ı, ne de bir
başkasını anlatmak değil. Bu misallerle bir hususa dikkat çekmek istiyorum:
Vefaya vefa ile cevap verilir. Siz o ölçüde vefalı olmazsanız size de vefalı
davranmazlar. İşte toplumumuzda meydana gelen onca darbeden sonra hâlâ
eşler arasında o kadar vefanın olması bana çok önemli geliyor.

Hâsılı, siz karşı tarafa emniyet ve güven telkin etmeli ve inandırmalısınız ki,
o da size inansın. Vefalı davranmalısınız ki, vefalı davransın. Onu görüp
gözetmelisiniz ki, o da sizi görüp gözetsin. Bu durum molekül yapımız
diyebileceğimiz aile hayatında bu çerçevede olduğu gibi, köy, kent ve devlet
çapında da aynı şekildedir. Vefaya vefa ile, teveccühe teveccühle, nazara
nazarla, sadakate de sadakatle mukabele olur. Aslında Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) yaptığı da buydu. O (aleyhissalâtü vesselam) Veda
Hutbesi’nde “Onlar sizin nezdinizde size emanet, siz de onlara
emanetsiniz.”13 buyurmuştu. Meseleye O’nun tavsiyeleri zaviyesinden
bakarsanız, günümüzde kadın haklarını savunanların gerilerin gerilerin
gerisinde kaldığını görürsünüz. Allah’ın binlerce salât u selâmı O’nun üzerine
olsun. O’na dosdoğru inanan, O’nu dosdoğru kabullenip arkasından



yürüyenlerden de Allah ebediyen razı olsun!
1 Bkz.: Buhârî, menâkıb 25, meğâzî 35, eşribe 31; Müslim, fezâil 6, 45.
2 Bkz.: Kamer sûresi, 54/1; Tirmizî, tefsîru sûre (54) 1, 2, 5; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/165, 4/81.
3 Buhârî, meğâzî 29; Müslim, eşribe 141.
4 Buhârî, hibe 1, rikak  17; Müslim, zühd 26, 28.
5 Yûnus sûresi, 10/72.
6 Yâsîn sûresi, 36/21.
7 Buhârî, cihâd 89; Tirmizî, büyû’ 7; İbn Mâce, rühûn 1.
8 Buhârî, rikak  17; Müslim, libâs 37.
9 Buhârî, mezâlim 25 tefsîru sûre (66) 2, nikâh 83, libâs 31; Müslim, talâk  30, 31.
10 Nesâî, işretü’n-nisâ 1; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/128, 199, 285.
11 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 12/84.
12 İbn Hibbân, es-Sahîh 2/386; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 1/441.
13 Ebû Dâvûd, menâsik  56; İbn Mâce, menâsik  84.



Huşu, Haşyet ve Kalb İnceliği
Soru: “İman edenlerin Allah’ı (celle celâluhu) anma ve O’ndan inen gerçek

için kalblerinin saygıyla yumuşama zamanı daha gelmedi mi?”1 mealindeki
âyet-i kerime zaviyesinden her kalb için bir çiy noktasından bahsedilebilir mi?
Kalbde haşyet duygusunu tetikleyecek vesileler nelerdir?

Cevap: İbn Mesud Hazretleri’nin rivayetine göre, bu âyet-i kerime,
Mekke’de nazil olmuştur.2 Bildiğiniz üzere bu büyük sahabî sâbikûn u
evvelûndandır ve Müslümanlığının ilk yıllarından itibaren hep İnsanlığın İftihar
Tablosu’nun yanında olmuştur. Bu açıdan Enes İbn Malik gibi o da Peygamber
Efendimiz’e ait hususiyetleri çok iyi biliyordu. Aynı zamanda o, hadis
rivayetinde çok titiz davranan bir sahabidir. Meselâ, kendisine bir hadis
sorulduğunda, ciddî bir temkin ve teyakkuzla, “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ
billâh.” deyip Allah’a sığınarak ve tam bir kemal-i hassasiyet ve titizlik içinde
o hadisi naklederdi. Ta ki, Resûl-i Ekrem Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) karşı kezib isnadında bulunmasın. Çünkü İbn Mesud’un mülâhazasına
göre Efendimiz’e ait bir hadisin bir kelimesinin dahi farklı söylenmesi ahirette
insanı batırabilir. Bu hassasiyetinden dolayı, hadis ilminde İbn Mesud
Hazretleri’nin apayrı bir yeri, apayrı bir kıymet ve itibarı vardır.

İşte rivayet konusunda bu derece hassas ve titiz olan İbn Mesud Hazretleri,
Mekke-i Mükerreme’de henüz bi’setin üzerinden çok az bir zaman geçmişken
bu âyetin inzal buyrulduğunu naklediyor ki, zannediyorum konunun gerçek
derinlik ve buutlarıyla anlaşılması adına bu husus önem arz eder. Evet, vahyin
başlangıcının üzerinden henüz az bir zaman geçmişken Kur’ân-ı Kerim’in; َْمَلأ
ِه للا ِرْكِذـِل  ْمُھُبوُلُق  َعَـشَْخت  َْنأ  اوُۤنَمٰا  َنيِذَِّلل  ِنْأـَي   “Allah anıldığı zaman
mü’minlerin kalblerinin haşyetle ürpereceği, huşû ile iki büklüm olacağı an,
okunan âyetler karşısında gönüllerin ürperme ve duyarlılık zamanı gelmedi
mi?”3 ifadeleriyle muhataplarını ikaz buyurduğunu görüyoruz. Hâlbuki
meselenin semavîliği hâlâ gönüllerde hissedilmekteydi. Gökler ötesinin sesi
yaprağın üzerine konmuş bir şebnem ve çiy gibiydi. Fakat işte böyle bir
dönemde dahi Allah (celle celâluhu), sahabîleri daha derinlemesine bir ihsas,
ihtisas ve hassasiyet ufkuna çağırıyordu. Çünkü siz meseleleri matlaşmış bir
bakışla, ülfet ve ünsiyet içinde ele aldığınız takdirde, o meseleler, sinelerinizde
meydana getireceği heyecanı getirmez olur. Evet, burada bir tembih vardır.
Hatta sözün sahibinin Zât-ı Ulûhiyet olması itibarıyla burada bir tevbihin
olduğu dahi söylenebilir. Elbette biz, sahabe-i kiram efendilerimiz hakkında
böyle bir mütalâaya girmeyiz/giremeyiz. Fakat Allah (celle celâluhu) veli



kullarına da, sahabe-i kiram, enbiya-i izam efendilerimize de bunu diyebilir.
Zira O, Hâlık-ı Küll-i Şey’dir. Bu açıdan bu âyet-i kerimede, bir tevbih ve
kınamanın olduğunu söylemekte mahzur olmasa gerek.

Cenâb-ı Hak, âyet-i kerimenin devamında ise şöyle buyuruyor: اوُنوَُكي َالَو 
ْمُھُبوـُلُق ْت  َسَقَف ُدـَمَْألا  ُمـِھْي  َلَع َلاـَطَف  ُلـْبَق  ْنـِم  َباـَِتكْلا  اوـُتوُأ  َنيِذَّلا  َك

“Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların
üzerinden uzun zaman geçti de, kalbleri kaskatı kesildi.”4 Yani sizden evvel
kendilerine kitap verilenler zamanla ülfet ve ünsiyete mağlûp oldu, semavî
sağanak başlarından aşağıya boşalıp durduğu hâlde heyecan duymaz hâle
geldiler; geldiler de; َنو ُقِساَف ْمُھْنِم  ٌرِیثَك  ,Onlardan çoğu çizgiden çıktı“ َو
fasık oldular.”5

Mebdede Yenilik,
Yol Boyunca Yenilenme Cehdi
Şimdi isterseniz, zamanla ortaya çıkan kalb kasvetinin, ülfet ve ünsiyetin

bazı saikleri üzerinde bir nebze duralım. Hemen her yeni ve orijinal şey
insanda şöyle böyle bir heyecan uyarır. Bizim gibi katı kalbli, Hakk’a karşı
kapalı insanlarda bile mebdede yeniliğin hâsıl ettiği bir aşk u heyecan dalgası
sineleri sarabilir. Size bir hissiyatımı daha önce arz etmiştim. Hazreti Pîr’in
yanından gelen bir şahsı ilk defa gördüğümde, onun o safveti, duruluk, incelik
ve doyuruculuğu bana çok tesir etmişti. Babam küçüklüğümde hep sahabeden
bahsederdi. Ben o zatı ilk gördüğümde “Bu asırda da sahabe gibi zatlar
olabiliyormuş!” dedim kendi kendime. İşte ilk defa şahit olduğunuz güzel bir
tablo sizde böyle bir ürperti hâsıl ediyor. Vicdan âdeta bütün vüs’atiyle
açılıyor ve onu değerlendirmeye çalışıyor. Fakat unutulmaması gerekir ki, insan
mazhar olduğu bu nimete ilerleyen zamanda yeni yeni derinlikler kazandırmaz,
bir şerh koymaz, kenarına not düşmez, yer yer formatıyla oynamaz veya en
azından o meselenin izahının formatında değişikliğe gitmezse hiç farkına
varmaksızın ülfet ve ünsiyet ağına düşebilir. Öyle ki, bir yerde insanlara namaz
kıldırır, Kur’ân okur da ne kıldırdığı namazda ne de okuduğu Kur’ân’da
herhangi bir heyecan ve ürperti duymaz olur. Kalbi, üzerinde hiçbir hayat
emaresi bulunmayan çıplak bir kaya hâline gelir.6

Evet, başta herkeste şöyle böyle, az çok, yenilik ve orijinalitenin getirdiği bir
ürperti, haşyet ve saygı bulunur. Fakat ilerleyen zamanda evrâd u ezkârla,
gecenin derinliklerinde eda edilen ibadet u taatle, muhasebe, murakabe ve
tefekkürle sürekli bir yenilenme cehdi içerisinde olmayan, sürekli bir



yenilenme vetiresi yaşamayan; yaşamadığı için de benlik duygularından
sıyrılamayan insanın kaskatı kesilmesi mukadderdir. Dolayısıyla bu şahsın, çiy
noktasını koruması mümkün değildir. Böylesi bir kalb kasvetine maruz
kalmamanın yolu ise, mevzuları sürekli yeni bakış zaviyeleriyle ele alıp onlar
üzerinde derinleşmekten geçer. Bir bakın, Kur’ân-ı Kerim’in indiği ilk asırdan
zamanımıza gelinceye kadar ne kadar çok tefsir yazılmış, bu mevzuda ne kadar
çok fikrî ceht ve gayret ortaya konmuştur. Meselâ Kur’ân’ı anlama adına sahabe
efendilerimizin bir hayli tefsiri olmasına rağmen tâbiîn efendilerimiz bununla
yetinmemiş ve yeni tefsirler yazmışlardır. Daha sonraki dönemlerde gelen İbn
Cerir, Zemahşerî, Fahruddin Râzî, Ebû Hayyan, Beyzâvî gibi zatlar da, kendi
zamanlarına kadar nice tefsirler yazıldığı hâlde, her biri kendilerinden önce
yazılanları yeterli görmemiş, ona yeni hâşiyelerde bulunmuş, sürekli bir şerh
gayreti içinde olmuşlardır. Günümüze gelinceye dek, çağlarının âbide şahsiyeti
nice büyük zat, biraz da zamanın yorumunu arkasına alarak, kendi ufukları
itibarıyla, tekvînî emirlerle teşriî emirler arasındaki mutabakatı bulmaya, bulup
Kur’ân’ı yeniden bir kere daha anlayıp anlatmaya çalışmışlardır. Meselâ
Beyzâvî kendi yorumlarını ortaya koyup iki ciltlik bir tefsir yazmıştır. Fakat
ilim tarihçileri -ister şerh, ister hâşiye ister ta’lik tarzında olsun- bu tefsir
üzerine yapılan çalışmaların sayısının 250’nin üzerinde olduğunu ifade
etmişlerdir.

Evet, herkesin, her zaman Kur’ân hakkında yeni bir şeyler söylemesi
mümkün olabilir. Hatta Hazreti Pîr gibi, söylediği her şeyi milimi milimine şıp
diye yerine oturtan bir insanın sözlerini dahi zamanın rüzgârı ve yorumunu
arkaya alarak ifade ve izah etmek gerekir. Aksi takdirde onun eserlerini alır,
her sabah âdet kabîlinden ders yapar veya akşam olunca bir yere derse gider,
gittiğiniz yerde sathî bir nazarla o eserlerden bir yer okur ve böylece vazifenizi
yaptığınızı düşünürseniz onu gerçek derinlik ve zenginliğiyle anlayamazsınız. O
hâlde yapılması gereken, müzakerede bulunarak, yeni yeni terkip ve tahlillerle,
okuduğumuz metinden farklı açılımlara gitmek, yeni tespitlerde bulunmak ve
böylece kalb ve vicdan kültürümüze yeni mârifet pınarları akıtmak olmalıdır.
Hazretin “Âyetü’l-Kübrâ”da işaret ettiği gibi, gönül dünyamız itibarıyla ْلَھ

ٍديِزَم ْنِم   ferdi olmalı ve hep “Daha yok mu?” demeliyiz.7 Öyle ki bir insan bir
gün Zât-ı Ulûhiyet’le yüz yüze gelse yine de ٍديِزَم ْنــِم  anlayışıyla هَْل 
“Allah’ım yok mu bunun ötesi. Şu an yaşadığım bu hâl, benim kalbime göre. Ne
olur Allah’ım, Seni, Zât-ı Ulûhiyet’ine şayeste daha nasıl bilmem gerekiyorsa
bana o bilginin ufkunu aç.” demelidir.



Emanet, Hüşyar ve Canlı Gönüllere Teslim Edilir
Söz bu noktaya gelmişken bir hususu hatırlatmak istiyorum: Dünyanın iki yüz

küsur ülkesinde okul açabilirsiniz. Bu iki yüz küsur ülkede sizin açtığınız
müesseseler parmakla gösterilen okullar hâline gelebilir. Bulunduğunuz ülkede
insanlar, açtığınız kültür lokallerine ciddiî bir teveccüh gösterip sizin duygu ve
düşüncelerinizin renk ve deseniyle boyanmak isteyebilir. Her yerde insanlar
gözünüzün içine bakabilir. Ancak bir Hazreti Ebû Bekir, bir Hazreti İbn Mesud
imanıyla Allah’a müteveccih değilseniz yaptığınız bütün bu işlerin Allah
indinde bir kıymeti olmaz, bir mânâ ifade etmez.

Allah nicelerine nice lütuflarda bulunmuştur. Önemli olan, lütuflarla
mebsuten mütenasip olarak Allah’la münasebetin güçlenmesidir. Eğer siz,
“Allah’ım bana bu nimetleri lütfettin. Hâlbuki benim günahkâr ve zulmetli
hâlim dalâlet ve küfre daha muvafık düşüyordu. Ama Sen öyle yapmadın. Beni
küfür içinde bırakmadın. Kasvet-i kalbe uğratmadın. Dalâlete salmadın.
Mağdubînden etmedin. Hidayet buyurup beni burada istihdam ettin. Allah’ım
bildiğim/bilmediğim, farkına vardığım/varamadığım bütün nimetler karşısında
Sana sonsuz hamd ü senâ olsun.” yakarışlarıyla Cenâb-ı Hakk’a çok ciddî
teveccühte bulunarak her daim Allah’la münasebetinizi güçlendirmiyorsanız,
Alvar İmamı’nın ifadeleriyle sürekli, “Değildir bu bana lâyık bu bende / Bana
bu lutf ile ihsan nedendir?” mülâhazasına bağlı kalmıyorsanız, yaptığınız bütün
bu işlerin rıza hedefli olup olmadığı hususunda kendinizi bir kez daha gözden
geçirmelisiniz.

Allah (celle celâluhu) cedide ve ceyyide değer verir. Dinine ait meselelerin
gökten yeni nazil oluyor gibi ter ü taze bir şekilde duyulup, hissedilip,
değerlendirilmesini takdir buyurur. Bundan dolayı diyebiliriz ki, Cenâb-ı Hak
dilerse, zayıf olduğunuz hâlde, devletler muvazenesinde muvazene unsuru
olmayı başkalarından alıp size verebilir. Öyle ki korodan çıkan güçlü bir ses
gibi bütün dünyaya duygu ve düşüncenizi duyurabilirsiniz. Fakat siz bu vazifeyi
tam temsil edemeyecekseniz, abes fiil işlemekten münezzeh ve müberra Kudret-
i ilâhî, o vazifeyi niye size versin ki! Çünkü gerçek mânâda temsil
edilmediğinden dolayı o vazife tekrar sizden alınıp bir başkasına verilecek.

Bu açıdan kalb kasvetine karşı her zaman ciddî bir gerilim içinde
olunmalıdır. Fakat hâl-i pürmelâlimize bakınca şu soruları kendi kendime
sormadan edemiyorum: “Neden biz envai türlü nimetlerin bulunduğu bir
sofraya davet edilmişiz gibi bir aşk u şevkle, derin bir iştiyakla teheccüt
namazına kalkamıyoruz? Neden abdest alırken aynı neşveyi duymuyoruz?
Neden başımızı yere koyduğumuz zaman, ‘Allah’ım keşke bu secde hiç



bitmese!’ diyecek kadar Allah’la münasebet içinde değiliz?”
Şayet O’nunla münasebette bir Şâh-ı Geylânî, Ebû Hasan Şâzilî, Ahmet

Bedevî, Ahmet Rufaî Hazretleri gibi arzu ve iştiyak içinde değilsek, “Dahası
yok mu Allah’ım?” diyerek meseleyi alıp ileriye götürmüyorsak, yaptığımız iş
ve ameller bir yere kadar kıymet ifade etse de, ifade etmesi gerekli olan
seviyede bir değer ve kıymet ifade etmediği rahatlıkla söylenebilir. Bundan
dolayı asla unutulmaması gerekir ki, Cenâb-ı Hak emanetini emanette emin,
cedid ve ceyyid olan insanlara verir. Çünkü verilen o emanet, ancak onlarda
kalıcı olur.

Hâsılı eğer biz, kalbimizde haşyet duygusunu tetiklemek istiyorsak, sohbet-i
cânan meseleleri etrafında müzakerede bulunmalı; mevzuları bu bakış açısıyla
daha engince anlamaya çalışmalı ve böylece imanımızı sürekli takviye
etmeliyiz. Oturduğumuz çay veya yemek faslında dahi meseleyi evirip çevirip
hep Allah’a bağlamalı, her defasında yeni bir mârifet ufkuyla meseleyi O’nunla
irtibatlandırmalı ve O’nunla noktalamalıyız. Aksi takdirde hiç farkına
varmaksızın heyecan ve yol yorgunluğuna düşer, canlılığımızı yitirir ve içten
içe kadavralaşırız. Rabbim hepimizi böyle bir âkıbetten muhafaza buyursun!
1 Hadîd sûresi, 57/16.
2 Müslim, tefsîr 24; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/481; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 9/167.
3 Hadîd sûresi, 57/16.
4 Hadîd sûresi, 57/16.
5 Hadîd sûresi, 57/16.
6 Bkz.: Buhârî, ilim 20; Müslim, fezâil 15.
7 Bkz.: Bediüzzaman, Şuâlar s.101 (Yedinci Şuâ, Birinci Şuâ).



Okuma Seferberliği
Soru: Dünyanın dört bir yanında “Gönüllüler Hareketi”ne olan teveccühün

günbegün katlanarak arttığı görülüyor. Bu noktada mevcut fırsatların heba
edilmemesi ve muhatapların dünyevî-uhrevî mutluluğunu temin adına hangi
hususlara öncelik verilmelidir?

Cevap: Hakikaten günümüzde hendesî bir genişleme söz konusu. İnsanımız
yeryüzü coğrafyasında 150-160 ülkeye ulaşmış durumda. Neredeyse
yeryüzünde sesinizi soluğunuzu duyurmadığınız hiçbir yer kalmamış gibi.
Tahdis-i nimet olarak denilebilir ki, Allah’ın sahabeye olan lütfuna benzer bir
lütfa mazharız. Elbette ki bu tablo, tamamen Cenâb-ı Hakk’ın bir lütfu ve
ihsanıdır. Bize bu lütf ile ihsan nedendir bilemiyoruz? İnşaallah bu bir istidraç
değildir; değildir de netice itibarıyla bizi gurura sevk edip baştan çıkarmaz.

Yeni Bir Seferberlik Ruhu
Şimdi bu hendesî yani geometrik genişlemeye mukabil, rehberlik yapacak

insanların kemmiyet ve keyfiyeti hâlâ riyazî durumdaysa, o zaman mevcut
durumun yeniden gözden geçirilip doksanlı yılların başında arkadaşların hicret
sevabı deyip yurt dışına göçler tertip ettikleri gibi gönüllerde yeni bir
seferberlik aşk u iştiyakı tutuşturulması gerekir. Kur’ân-ı Kerim: َنيِذَّلاَو
ِلِیبَس ِهللا ِيف  اوُدـَھاَجَو  اوُرَجا  Allah yolunda hicret edip mücahedede“ َه
bulunanlar.”1 buyurmak suretiyle bize bu hedefi gösteriyor. Yani insanlar,
hicretle nezd-i ulûhiyette bir kıymet kazanıyorlar. Ardından da hicretin hakkıdır
deyip, hicret ettikleri yerde insanlarla Allah arasındaki engelleri bertaraf edip
gönüllerin bir kez daha Allah’la buluşturulması istikametinde mücahedede
bulunuyorlar. Bundan dolayı, hendesî genişlemeye bağlı olarak, Asr-ı Saadet’te
olduğu gibi sıkı bir eğitimle insanların kalbî ve ruhî hayatlarına eğilme, onları
cismaniyetten sıyırıp, hayvaniyetten çıkarıp kalb ve ruh yörüngesinde Allah’a
doğru sevk etme mevzuunda gayret çok önemlidir. Sahabenin son, tâbiînin ilk
döneminde İslâm’a giren bazı mübtedi insanlar dinin ruhunu
kavrayamadıklarından dolayı Haricîlik, Rafızîlik ve Bâtınîlik gibi cereyanlara
sebep olmuşlardır. Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu
durumu ifade sadedinde; “İçinizde öyle insanlar zuhur edecek ki; siz, onların
namazı yanında kendi namazınızı, onların orucu yanında kendi orucunuzu,
onların amelleri yanında kendi amelinizi küçük göreceksiniz. Onlar Kur’ân
okurlar fakat okudukları Kur’ân gırtlaklarından aşağı geçmez, onlar okun
avı delip geçtiği gibi dine girip çıkarlar.” buyurmuşlardır.2



Siz hadis-i şerifte ifade edilen bu mânâyı kendi döneminiz için de
düşünebilirsiniz. Bazı insanların namaz kılmaktan alınları ve dizleri nasır
bağlayabilir; fakat esas bilginin özüne ulaşamadıklarından dolayı ifrat ve
tefritlerden kurtulamazlar. Hakikaten Allah’a yaklaşmış gibi görünmelerine
mukabil onlar çok rahatlıkla, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem)
Cennet’le müjdelediği, Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman,
Hazreti Ali gibi efendilerimize3 kâfir diyebilirler. Bakın nasıl bir çelişki içinde
bulunuyorlar. Dinine bağlandığınız Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
on kişiyi Cennet’le müjdeleyecek,4 ancak bazıları kalkıp onlar hakkında insanın
tüylerini diken diken edecek isnatta bulunacaklar. İşte bu, dinin ruhu ve
özünden habersizlik ve meseleyi bilmemeden kaynaklanan bir cehalettir.

Bundan dolayı, yeniden ikinci bir seferberlik ruhu gönüllerde tutuşturulurken
farklı kültür ve anlayışlar içinde değişik deformasyon ve başkalaşmalara maruz
kalmamak için mükemmel insan yetiştirmenin yollarını aramalıyız. Bunun için
de evvelâ mürşid ve rehber diyebileceğimiz şahısların, dinin temel kaynakları
olan Kitap ve Sünnet’e muttali olmaları lâzımdır. Aynı zamanda onlar gittikleri
yerdeki muhataplarını kendi karakteristik çizgileri ve ana hatlarıyla
bilmelidirler. Bütün bunların yanında belli ölçüde fünun-u müspeteye vâkıf
olmalı, yani az buçuk fizik, kimya, riyaziye, antropoloji gibi ilimleri
yudumlamalıdırlar. Evet, rehberlik yapacak insan, gittiği yere mükemmel
yetişmiş bir fert olarak gitmelidir. İlk gidenler saf, mücerret ve sade
imanlarıyla gittiler ve Allah’ın inayetiyle çok hayırlara vesile oldular. Fakat
artık bundan sonra dünyanın dört bir yanına açılırken ayrı bir derinlik, ayrı bir
enginlik ve ayrı bir donanıma ihtiyaç vardır.

Müzakereli Okumanın Vaat Ettikleri
Bu derinlik, bu enginlik ve bu donanım için beslenme kaynaklarımız

okunurken onları âdet kabîlinden değil de, mukayeseli ve analitik bir bakış
açısıyla, yeni terkip ve tahlillere ulaşma azmi ve gayreti içinde okumalıyız.

Bir bakın tefsir tarihine; Kur’ân-ı Kerim nazil olduğu günden bugüne onun
üzerine nice tefsirler yazılmış, nice hâşiyeler düşülmüştür. Evet, bugün Kur’ân
hakkında yazılan tefsirler binlerce cilde ulaşmıştır. Bir yönüyle “ebnaü’z-
zaman” olan her bir müfessir kendi döneminin şartlarının ilham ettiği yorumları
da arkasına alarak “Bu âyetten şu da anlaşılır, şu sonuca da ulaşılır.” demiş;
demiş ve Kur’ân’ı anlama adına yeni yeni açılımlara gitmişlerdir. Değişik
tefsirleri karıştıracak olursak, bu farklılığı görebiliriz. Meselâ Râzî, bir âyet
hakkında bir yorumda bulunmuş, ancak Zemahşerî ondan daha farklı bir mânâ



çıkarmıştır. Beyzâvî ise onu daha farklı bir tahlille ele almıştır. Ebu’s-Suûd
Efendi genelde Beyzâvî’ye dayansa da, onun da kendine has yorumları vardır.
Yani Kur’ân’ın tefsiri asrımızdaki Allâme Hamdi Yazır’a kadar hiç bitmeden
devam edip gelmiş ve elbette bundan sonra da devam edecektir. İşte bizler bu
mülâhazayla hareket etmeli ve çağın müktesebatını çok iyi okuyan; okuyup
farklı tespit ve tahlillere ulaşan, eşya ve hâdiselere daha engince, daha
kucaklayıcı ve daha mahrutî bakabilen insanlar yetiştirmeliyiz. Çünkü bu
rehberler çok farklı kültür ortamlarının çocuklarıyla karşılaşacaklardır.
Dolayısıyla insan, o anlayış ve kültürlerin, karşısına çıkardığı çeşit çeşit
problemlere karşı hazırlıklı ve donanımlı değilse nakavt olur.

Bu sebeple diyoruz ki, Cenâb-ı Hak gidilen yerlerde gönlünüzün ilhamlarını
seslendirebileceğiniz değişik vesileler lütfedebilir. Fakat siz, bu vesileleri
değerlendirirken, ruhunuzun ilhamlarını, Türkiye’ye ve sizin kültür ortamınıza
göre değil de, bulunduğunuz kültür ortamına göre seslendirmelisiniz. Bu da
eşya ve hâdiselere daha bütüncül bakabilen, muhatapları daha engince
kucaklayabilen, vicdanı geniş rehberlere ihtiyaç olduğunu gösterir. İşte bu
ihtiyacın karşılanması için yeniden bir okuma ve bir düşünme seferberliği
başlatılmalıdır.

Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) meseleye “tezâkür”
kelimesiyle yaklaşıyor.5 Bu kelimenin mânâsı, en az iki veya daha çok kişinin
iştirakiyle bazı meselelerin müzakere edilmesi demektir. Bu şekilde bir halka
teşkil edip aralarında müzakerede bulunan insanların rahmet-i ilahîyle sarılıp
sarmalanacağını ve koruma altına alınacağını da yine Efendiler Efendisi
buyuruyor. Ayrıca o, böyle bir meclis için, ْ مُھُـسِیلَج ْمـِھِب  ىَق  ْ شَي َـال 
“Onlarla oturup kalkan, o da tâli’siz olmaz.” 6 müjdesini veriyor. Yani alâ
külli hâl o mecliste bulunan herkese heyet-i içtimaiyeden bir şeyler bulaşır,
kafasına veya gönlüne bir şeyler girer. Belki de o şahıs, o topluluk içine,
dünyevî bir mülâhaza ile girmiş, maddî bazı menfaatler aparmak ve koparmak
için uğramıştı. Fakat o insanlarla düşe kalka ona da bir şeyler bulaşır. Daha
doğrusu o şahıs, heyetin insibağını yaşar. Şahs-ı mânevî, bir fırça da ona çalar
ve böylece o da mânevî bir boya ile boyanmış olur. Bu açıdan Allah’ın inayet
ve lütfuyla, mürşid ve rehberlerin, müzakere vesilesiyle, hemen her müşkili hal
yoluna koyacak, her probleme çözüm üretecek, her soruya cevap verecek bir
seviyeye ulaştırılmaları gerekir.

Ne yazık ki bugün toplum olarak böyle bir okuma tarzından mahrum
bulunuyoruz. Rabbimiz’in kelâmı Kur’ân-ı Kerim dahi, ülfet, ünsiyet ve
sathîliğin kurbanı olmuştur. Bugün belki o, yataklarımızın başucunda kadife



kılıflar içinde asılı durmaktadır. Milletimizin ona karşı böyle mücerret bir
hürmet ve saygısı vardır. Ben o saygıyı da takdirle karşılarım. Fakat bugün
insanımız Kur’ân’ın mânâsından bîhaberdir. Hâlbuki o, Allah’tan bize gelmiş
bir mesajdır. Fakat ne acıdır ki, biz: “Acaba Allah bu mesajında bizden ne
istiyor?” deyip, onu anlamaya çalışmıyoruz. İşte kendi kitabımıza bu kadar
yabancı hâle gelmişiz. Evet, ülfet ve ünsiyet gözümüzü kör etmiş, yüce
kitabımızın mânâsını bilmiyor, ona karşı sadece kuru bir saygıyla iktifa
ediyoruz. Tekrar edeyim ki, ben böyle bir saygıyı takdirle karşılarım. Fakat
Kur’ân-ı Kerim’e asıl saygı, onun ruhuna, mânâ ve özüne inmekle gerçekleşir.

Çağımızda, Kur’ân ve Sünnet-i Sahiha’nın hakikatlerini bize aksettiren zatın
eserlerine karşı da aynı körlüğü yaşadığımızı söyleyebiliriz. Sabahleyin o
eserlerden birini elimize alıp günün mutad dersini yapmak, onu anlama adına
yeterli değildir. Esas olan, o zatın eserlerinde serdettiği fikir ve düşüncelerin
incelik ve nüktelerini görme ve onları başka yerlerle karşılaştırmalar yapmak
suretiyle anlamaya çalışmaktır. Meselâ “İmam Gazzâlî Hazretleri şu mevzuda
şöyle demiş, ama Hazreti Pîr-i Mugân Şem-i Tâbân bu meseleye daha farklı
yaklaşmıştır.” diyebilecek ölçüde mukayeseli okumalar yapabilmeli ve yeni bir
okuma sistemi geliştirmeliyiz. Bir düşünün, bu âsâr-ı bergüzîde, ilk duyduğunuz
dönemde içinizde nasıl bir heyecan uyarmış, size nasıl bir sahabe ruhu telkin
etmiş, sizi nasıl tetiklemiş ve harekete geçirmişti? Fakat ne oldu da, o eserler,
sonradan âdet kabîlinden okumalara dönüştü? Hâlbuki ekmek ve su gibi ihtiyaç
duyulan bu eserler farklı bakış açılarıyla daha derinden ele alınmalı, hatta
sadece o zatın ifade ettikleriyle yetinmeyip onun gösterdiği ufukları da
yakalamaya çalışmalı; çalışıp analitik ve terkipçi bir okuma
gerçekleştirilmeliydi.

Genişlemeyle Doğru Orantılı Derinlik
İşte hendesî genişlemeye mukabil bu usûl ve bu enginlikte eserleri okuyup

yolumuzu aydınlatacak rehber ve mürşidlere ihtiyaç vardır. Yoksa riyazî
durumla iktifa ettiğimiz takdirde, ciddî bir beslenme olmadığı için pek çok
arıza zuhur edebilir. Zaten zaman zaman ortaya çıkan arızalar da esasen öze ve
kendi değerlerimizi keşfe yönelik ciddî bir okuma gayretinin olmamasından
kaynaklanmaktadır. Şeklîlik ve sûrîlikte kalma, sadece kışırda dolaşıp durma,
bu gibi problemlerin altında yatan temel saiklerdir. Hazreti Pîr, kendi yazdığı
İhlâs Risalesi’ni 115 defa okumuştur. Şimdi profesör olan birisi bu durumu
hayretle karşılayarak: “Bir insan kendi yazdığı bir eseri bu kadar okur mu?”
demişti. Bence o eser o kadar okumaya değecekse, okunmalıdır. Zira Hazreti
Pîr, her okuyuşunda, gönlüne doğan mevârid ve mevâhible çok farklı ufuklara



açılmış ve çok farklı derinliklere yelken açmıştır. Fakat ne yazık ki, şu anki
geniş imkânlarımıza rağmen bizim, mahrutî bir bakış açısıyla “Şu konu falan
yerde şöyle anlatılıyor. Filân yerde ise aynı konu bir fihrist hâlinde şöyle dile
getiriliyor. Orayla burası arasında da şöyle bir münasebet var.” enginliğinde
okuyabildiğimizi zannetmiyorum.

İşte toplum olarak bugün biz, ister Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan, ister Sünnet-i
Sahiha, isterse onların çağımıza göre hususî mahiyette tefsir ve izahının
yapıldığı eserleri yeniden ele alarak sindire sindire, yedire yedire tabiatının bir
yanı hâline getirmiş mürşid ve rehberlere muhtacız. Yoksa bir taraftan açılma
son hızıyla gerçekleşirken, diğer taraftan hiç beklenmedik şekilde elli yerde elli
tane farklı problemle karşılaşırsınız. Bu defa o problemleri nasıl çözeceğinizi
düşünür, onlarla enerjinizi tüketir ve belki de pek çoğunu çözmeye muktedir
olamazsınız.

Evet, bir kez daha ifade edeyim ki, tarih boyu, yetişmemiş insanlar hep
problem çıkarmıştır. Binlerce Haricî bir araya toplanıp kendilerince bazı
iddialarda bulunmuşlardır. Ümmetin allâmesi unvanıyla serfiraz İbn Abbas
Hazretleri7 onların yanına gidip “Siz böyle bir iddiada bulunuyorsunuz ancak
mesele şu şekildedir.” dediğinde içlerinden yüzlercesi, “Allah Allah! Biz bu
meseleyi hiç böyle anlamamıştık!” cevabını vermişlerdir.8 Belki bunların
içinde her gün yüz rekât namaz kılan, üç günde bir Kur’ân-ı Kerim’i hatmeden
insanlar vardı. Fakat aynı insanlar Hazreti Ali, Hazreti Muaviye, Hazreti Amr
İbnü’l-Âs.. gibi sahabe efendilerimize küfür isnadında bulunabiliyorlardı.

Zira şahıslar bilinmesi gerekli olan mevzuları doğru ve etraflıca bilmiyor ve
o doğru bilgiye göre hareket etmiyorsa her zaman bir problem olarak ortaya
çıkabilirler. Bu durumda kemmiyet, keyfiyete rağmen bir gelişme kaydeder ve
hafizanallah mesele öyle bir noktaya gelir ki, “Keşke bu ölçüde kemmî bir
genişleme olmasaydı!” demek zorunda kalırsınız. Dolayısıyla insanlara boşluk
yaşatmamanız için bilmeniz gerekli olan hususları bilmeniz, yaşamanız gerekli
olan şeyleri hayatınıza hayat kılmanız gerekir. Siz namazınızı eda ederken
huzur-u ilâhîde bulunuyor olmanın temkin ve şuuru içinde eda etmeli; secdeye
gittiğinizde sineniz âdeta güveç kaynıyor gibi kaynamalıdır. İnsanlar sizi öyle
görmeli; öyle görüp “Bunlar hakikaten Allah’a yürekten inanmış insanlar.”
demeli ve sizin namazınıza hayran kalmalıdır. Elbette ki biz bunların hiçbirini
“desinler” diye yapmayız. Fakat bunları tabiatımızın bir yanı ve derinliği hâline
getirmeye çalışırız. Dolayısıyla insanlar, tabiata mâl olmuş bu derinlik ve
keyfiyete muttali olduklarında, bir cazibe-i kudsiyeye kapılmış gibi “Benim
aradığım da işte buydu, tam aradığımı buldum!” diyeceklerdir.



Hâsılı fikirlerin parlaklığı, revnaktarlığı ve meselelerin doğru sunulması
yanında temsildeki cazibenin ayrı bir tesiri, ayrı bir derinliği vardır. Bu açıdan
biz insanlık adına yeni bir seferberlik başlatırken, ruh dünyamız ve iç âlemimiz
itibarıyla “vira bismillâh” deyip yeni başlıyor gibi bir heyecanla işe
koyulmalıyız. Bu mefkûre, Hulûsi Efendi, Hafız Ali ve Hüsrev Efendi temsili
ölçüsünde temsil edildiği takdirde, bunu gören insanlar koşa koşa gelecek ve
gelen kimse de geriye dönüp gitmeyecektir. Unutulmamalı ki, ayrılıp giden
insanlar, aradıklarını bulamadıklarından dolayı ayrılıp gidiyorlar. Yani “Niçin
beyhude vakit kaybedeyim ki?” mülâhazasına giriyor ve uzaklaşıyorlar.
Dolayısıyla bu mevzuda bize düşen, kendimize ve heva u hevesimize rağmen,
yaşatmak için yaşama, ölüp ölüp dirilme ve bir ömür boyu ölesiye bir ceht ve
gayret ortaya koymak olmalıdır.
1 Bakara sûresi, 2/218.
2 Buhârî, menâkıb 25, edeb 95, istitâbe 6; Müslim, zekât 143.
3 Bkz.: Tirmizî, menâkıb 25; Ebû Dâvûd, sünnet 8; İbn Mâce, mukaddime 11.
4 Bkz.: Tirmizî, menâkıb 25; Ebû Dâvûd, sünnet 8; İbn Mâce, mukaddime 11.
5 Dârimî, mukaddime 32.
6 Buhârî, daavât 66; Müslim, zikir 25.
7 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 10/237; el-Hâkim, el-Müstedrek  3/616.
8 Bkz.: el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 1/96; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  42/463-464.



Keramet – İkram
ve İstidraç Endişesi

Soru: Keramet ve ikram arasındaki farklar nelerdir, keramet istememe ile
ilgili mülâhazalar ikram için de geçerli midir?

Cevap: Peygamberlerin (alâ nebiyyina ve aleyhimüssalâtü vesselâm)
peygamberliğini ispat adına, onların elinde Allah’ın yaratıp meydana getirdiği
harikulâde hâllere mucize diyoruz. Mucize, kelime mânâsı itibarıyla başkalarını
âciz bırakan şey demektir. O, Allah’ın meydana getirdiği fevkalâdeden bir
âdet-i ilâhîdir. Bir tarafta, tekvînî emirlerde müşâhede ettiğimiz, kendi fizikî
yapımızda ve onun ihtiyaçlarında okuduğumuz âdiyattan kabul edilen müstemir
bir âdet-i ilâhî vardır. Bir de Cenâb-ı Hakk’ın bu âdetleri hark ettiği bir âdet-i
ilâhîsi vardır. İşte dava-yı nübüvveti ispat adına enbiyanın eliyle ortaya
koyduğu mucizeler bu sınıftandır. Aynı şekilde Allah’ın (celle celâluhu)
yaratmasıyla, evliyaullahtan sadır olan bir kısım fevkalâde hâdiseler vardır ki,
bunlar da harikulâde âdet-i ilâhî cümlesindendir.

Keramet Ketmedilir
Tabiî burada “evliyaullah” derken ıstılahî mânâdaki veliliği kastediyorum.

Yoksa umumî mânâda; sağlam inanmış ve amel-i salih yapan herkes Allah’ın
velisi, Allah’ın dostudur. Kur’ân-ı Kerim’de farklı âyet-i kerimelerde her
Müslümanın bir mânâda Cenâb-ı Hak nezdinde bir veli ve Allah’ın da onların
Mevlâsı olduğu hususuna işaret edilmektedir. Meselâ; يِذَّلا ُهللا  َّيِي  ِلَو َِّنإ 

َنیِحِلاَّصلا ىَّل  َوََتي َوـُھَو  َباـَِتكْلا  َلََّزن   “Benim Mevlâm, o kitabı indiren
Allah’tır ve O bütün iyi kulların koruyucusudur .”1 âyetiyle; ََّنِأب َهللا َكـِلٰذ 

ْمَُھل َىلْوـــَم  َنيِرِفاـــــَكْلا َلا  ََّنأَو  او  ُنَمٰا َنـيِذَّلا  َىلْوــَم   “Bu, Allah’ın,
inananların Mevlâsı ve yardımcısı olmasından dolayıdır. Kâfirlere gelince,
onların mevlâ ve yardımcıları yoktur.” 2 âyeti söylediğimiz bu hususa misal
olarak zikredilebilir.

İşte umumî mânâda değil de, ıstılahî çerçevede veliliği ele aldığımızda,
böyle bir makama ulaşmanın belli yol ve metodları olduğunu görüyoruz.
Meselâ Ebû Hasan Şâzilî, Muhammed Bahauddin Nakşibend, Abdülkadir
Geylânî, Ahmet Rufaî, İmam Rabbânî gibi büyük zatların her birinin velilik
ufkuna ulaştıran ayrı birer yolu vardır. Seyr u sülûkte bir başka çizgi olarak
Hazreti Pîr’in de, acz u fakr, şevk u şükrün yanında,3 tefekkür yörüngeli, şefkat
buudlu farklı bir yol ve yöntemi söz konusudur.4 Tabiî Hazreti Pîr’in altı



disipline bağlayarak ortaya koyduğu bu yolun yolcularının, bu disiplinleri
kendilerine mâl etmeleri, hazmedip onlara göre kendilerini ayarlamaları çok
önemlidir. Yani sadece “Bizim mesleğimiz acz u fakr ve şevk u şükür
mesleğidir.” demek yeterli değildir. Önemli olan bu disiplinleri sindirmek ve
hazmetmektir. Bu da, insanın, her zaman “Kudret-i ilâhî elimden tutmazsa hiçbir
şey yapamam.” anlayışına bağlı olması, her şeyi Allah’tan bilecek derecede
kendini fakir görmesi ve sağanak sağanak yağan niam-ı ilâhî karşısında da
sürekli bir şevk içinde bulunması demektir. Görüldüğü üzere farklı mizaç,
farklı meşrep, farklı zamanlara göre insanı vilâyet zirvesine ulaştıran farklı
yollar vardır. İşte tezkiye-i nefis ve tasfiye-i kalbe muvaffak olmuş böyle bir
Hak dostuna, Cenâb-ı Hak, ekstra bir kısım ikram ve lütuflarda bulunabilir.
Fakat bu, o Hak dostunun böyle bir keramete talip olduğu mânâsına gelmez.
Zira Cenâb-ı Hakk’ın keramet şeklinde lütf u ihsanda bulunması ayrı, o veli
kulun böyle bir keramete talip olup olmaması ise tamamen ayrı bir meseledir.
Meselâ bir insan, havada uçuyor, batmadan denizin üstünde yürüyor. İşte böyle
bir hâdisenin, Ahmet Rufaî Hazretleri gibi Hak dostlarının nazarında kadının
özel günlerindeki hâli gibi ketmedilmesi gerekir. Haddizatında bizim Allah’tan
böyle harikulâde bir şey talep etmeye hakkımız da yoktur. Bizim O’na karşı
yapacağımız her türlü ibadet, O’nun hakkı, bizim de vazifemizdir. Zira O
Mâbud-u Mutlak; biz ise abd-i mutlağız. İşte ehlullah, keramet nevinden mazhar
oldukları fevkalâde hâdiselere bu şekilde bakmışlardır. Fakat onlar böyle bir
talep ve beklentide bulunmasa da her şeye rağmen bazen ellerinden bazı
kerametler sudûr etmiştir. Bu durum karşısında, her meseleyi mişkât-ı
nübüvvete göre yorumlayanlar çok hassas davranmış ve istidraç olabileceği
endişesiyle tir tir titremişlerdir.

İstidraç, cereyan ve zuhur keyfiyeti açısından keramet gibi harikulâde bir
hâldir. Fakat o, bir mazhariyet değil; büyük bir âfet ve musibettir. Evet,
istidraç, insanın liyakati olmadığı hâlde nimetler altında ezilmesi ve böylece
tedricen müstehak olduğu cezaya çarptırılması demektir. Kur’ân-ı Kerim’de bu
durum şu ifadelerle dile getirilir: ْنِم ْم  ُهُجِرْدَتْسَنَس َان  ِتاَيِٰاب اوُبَّذَك  َنيِذ  َّلاَو

َنوَُمل َْعي ُثـْیَح َـال   “Âyetlerimizi yalan sayanları, farkına varmayacakları
şekilde yavaş yavaş helâke yaklaştırırız.”5 Günümüzde de bu tür durumların
emsalini görebilirsiniz. Bu açıdan yüce pâyelerden bahsetmek, işi
fevkalâdeliklere bağlı götürmek her zaman çok tehlikelidir.

“Nefis Cümleden Edna,
Vazife Cümleden Âlâ.”



Keramet-ikram arasındaki farka gelince: Enaniyetin çok ileriye gittiği bir
dönemde, keramet kelimesi aynı zamanda ıstılahî mânâdaki vilâyeti hatıra
getirdiğinden dolayı olsa gerek, Hazreti Pîr, bu mevzuda meseleyi biraz daha
beriye çekmiş ve mazhar olunan fevkalâde lütuf ve ihsanları ikram-ı ilâhî
çerçevesinde ele almıştır.6 Bu açıdan bakıldığında, ikram, insandaki tahdis-i
nimet duygusunu tetiklemeli ve Allah’a hamd ü senâ duygularını coşturmalıdır.
Alvar İmamı’nın ifadesiyle, insan her zaman: “Değildir bu bana lâyık bu bende
/ Bana bu lutf ile ihsan nedendir?” mülâhazalarıyla oturup kalkmalıdır. Hazreti
Pîr, bu düşünceyi daha farklı bir ifadeyle şöyle dile getirir: “Nefis cümleden
edna, vazife cümleden âlâ.”7 Evet, Hazreti Pîr’e göre önemli bir vazife
gördürülüyor fakat vazife gören kişi bir neferden ibaret. Bundan dolayı o
meâlen: “O Sultan-ı Zîşân, bazen bir neferi bile başkalarına madalya takmakla
vazifelendirebilir. Benim vazifem de bundan ibarettir.”8 demek suretiyle
mesleğin esası olan mahviyet, tevazu, hacalet ve kendini sıfırlama yolunu
nazara vermiştir. Bu bakış açısına göre insan, mazhar olduğu ikramları,
fevkalâde bir donanım ve hususiyetin tezahürü olarak değil de, ekstradan
lütfedilen, meccanen bağışlanan bir ikram-ı ilâhî şeklinde görmelidir.

Günümüzde enaniyet çok ileri gittiğinden, ehl-i iman dairesi içinde bile
kendine yer bulabilmektedir. Meselâ, bir şahsın etrafında beş-on insan bir
araya gelip bir halka teşkil edince, hemen o kişi, bu halka içinde kendini ifade
ve ilân etme arzu ve hevesine kapılabiliyor. Geçmiş devirlerde tek tük
Mehdiliğini ilân eden kişiler çıkmıştır. Fakat denilebilir ki, hiçbir devirde bu
kadar Mehdi enflasyonu yaşanmamıştır. Evet, Karmatîler’in, Bâtınîler’in,
Fatımîler’in içinden de bu tür müddeiler ortaya çıkmıştır; fakat bu asırda o
kadar çoktur ki, insan bu manzara karşısında hayretler içinde kalmaktadır.

Üstad Hazretleri bir yerde ikramın izharının tahdis-i nimet olduğunu, kesbin
onda müdahalesinin olmadığını, dolayısıyla nefsin onu kendisine isnat
edemeyeceğini ifade ediyor.9 İşte bu yönüyle kerametle ikramın arası tefrik
ediliyor. Yani meslekteki esasa göre, ikram-ı ilâhîye mazhar olan şahsın, bu
mazhariyetlerin kendisine şükür için verildiğini düşünmesi ve aslında
kendisinin bunlara lâyık olmadığının şuurunda olması gerekir. Hazreti Pîr’in bu
mevzudaki mülâhazası şudur: “Dine hizmet ettim diye gururlanma. َهللا َِّنإ 

ِرِجاَفْلا  ِ لُجَّرلِاب َنيِّدلا  اَذٰـھ  ُّد 
ِ

يَؤَُیل  ‘Allah bu dini bazen bir fâcir adamın
eliyle de teyit eder.’ 10 sırrınca müzekkâ olmadığın için, belki sen kendini o
racül-i fâcir bilmelisin.”11 Görüldüğü üzere Üstad Hazretleri bu ifadeleriyle
kendisini de dine hizmet eden racül-i fâcir kategorisi içinde mütalâa etmiştir.

Şimdi kendisine böyle bakan, durduğu yeri, konumunu, Allah’la münasebetini



çok iyi belirlemiş ve kendisini sıfırlamış bir insan, Cenâb-ı Hak’tan gelen
ikramların kendisine göre olmadığını anlar. Gelen nimetler karşısında onun
duygu ve düşüncesi ise şöyledir: “Ben öyle bir mahlûkum ki, bana atlastan bir
elbise gönderiyorlar. Hâlbuki bunun ne keyfiyeti, ne deseni ve ne de değeri
bana göredir. Öyleyse bu, benim için bir ikramdır.” Aynı mülâhazalar
Mektubat’ta da şu misalle ifade edilir: “Nasıl ki murassa’ ve müzeyyen bir
elbise-i fâhireyi biri sana giydirse ve onunla çok güzelleşsen, halk sana dese:
‘Maşaallah çok güzelsin, çok güzelleştin.’ Eğer sen tevazukârane desen:
‘Hâşâ!.. Ben neyim, hiç. Bu nedir, nerede güzellik?’ O vakit küfran-ı nimet olur
ve hulleyi sana giydiren mâhir sanatkâra karşı hürmetsizlik olur. Eğer
müftehirane desen: ‘Evet ben çok güzelim, benim gibi güzel nerede var, benim
gibi birini gösteriniz.’ O vakit, mağrurane bir fahirdir. İşte fahirden, küfrandan
kurtulmak için demeli ki: ‘Evet ben güzelleştim, fakat güzellik libasındır ve
dolayısıyla libası bana giydirenindir, benim değildir.’”12

İşte bu, tahdis-i nimet mülâhazasıdır. Meseleye bu şekilde yaklaştığınız
takdirde zannediyorum, fahre girmeyeceğiniz gibi, nimet-i ilâhîyi de inkâra
gitmemiş olursunuz.

İkram İstidraca Dönüşmesin
Fakat günümüzde enaniyet daha bir ileri gittiğinden, benim ikram-ı ilâhînin

izharı mevzuunda da bazı hususî endişelerim var. Meselâ, bir konuda bir karar
verdiniz veya bir teşebbüste bulundunuz. Halk ifadesiyle, verdiğiniz karar
şipşak yerine oturdu. Böyle bir durumda insan: “Bu da bir ikram-ı ilâhîdir.
Ancak Cenâb-ı Hak bu ikramını benim elimle ihsan buyurdu.” türünden bir
mülâhazaya kapılabilir. Hâlbuki bu tür bir mülâhaza ikramı istidraca
dönüştürebilir. Bu açıdan böyle bir durum karşısında: “Allah’ım! Senin
gönderdiğin bu ikramı başıma taç yapıyor ve ona kelâm-ı nefsîyle tahdis-i
nimetle mukabelede bulunuyorum. Yâ Rabbi! Bu bir istidraç olmasın. Benim bu
mevzuda böyle bir endişem var. Allah’ım bu bir istidraçsa ondan Sana
sığınırım.” demelidir. Çünkü Allah (celle celâluhu) insanları bu tür hâdiselerle
imtihan edebilir. Evet, Cenâb-ı Hak, karakter, cibilliyet ve ruhları bilir; ancak
sizi size, bizi de bize göstererek ahirette itiraz ve mazeretlerin kapısını
kapatmak için imtihan eder ve der ki: “İşte kendi karakterine bak. Eline bir şey
geçince hemen kendini bir şey zannetmeye başladın. Sana bir eda ve endam
verilince hemen çalıma girdin. Sana bir ufuk, bir idrak ve yüksek bir kavrayış
ihsan edilince veya sa’y ve gayretine bir semere bahşedilince bunları
kendinden bilmeye başladın. Dolayısıyla sen böyle boş bir insansın.” Bu
açıdan kanaat-i âcizanemce insan için böyle bir endişe her zaman mahfuz



olmalıdır. Gelen ikramlar karşısında: “Bunlar Rabbimden geldi. O’na binlerce
hamd ü senâ olsun.” deyip tahdis-i nimette bulunmalı; fakat diğer taraftan da:
“Cenâb-ı Hakk’ın yaptığı bu icraat-ı sübhaniyeyi, bu ikram-ı ilâhîyi aklım
almadığından dolayı ağlasam mı gülsem mi bilemiyorum? O, bazen merkebe
atlastan bir palan da vuruyor.” mülâhazalarıyla kendisine bakmalıdır.

Evet, günümüzde enaniyet ve egoizm öldürücü ve bulaşıcı yaygın bir hastalık
hâline geldiğinden –hafizanallah– ehl-i salah ve ehl-i kıble olanlar bile azıcık
bir teveccüh karşısında hemen kendilerini belli makamlara lâyık gibi görmeye
başlıyorlar. Oysaki Allah (celle celâluhu) insanı yükseltince, o bu lütuf
karşısında iki büklüm olmalıdır. Hazreti Pîr’in tevazu ve tekebbür adına
verdiği ölçü çok önemlidir. O der ki; “Her adam için, heyet-i içtimaiyede
görmek ve görünmek için mertebe denilen bir penceresi vardır. O pencere
kamet-i kıymetinden yüksek ise, tekebbürle tetâvül edecek. Eğer kamet-i
kıymetinden aşağı ise, tevazu ile takavvüs edecek ve eğilecek, tâ o seviyede
görsün ve görünsün. İnsanda büyüklüğün mikyası küçüklüktür, yani tevazudur.
Küçüklüğün mizanı büyüklüktür, yani tekebbürdür.”13 Bu yaklaşım hadis-i
şerifin mânâsıyla da tam bir uyum arz etmektedir. Zira Resûl-i Ekrem
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem): ْنَمَو ُهَعَفَر ُهللا ، ِهِلل  َعـَضاَو  َت ْنَم 
ُهللا ُهَعَض  َو َرَّبََكت   “Allah için tevazu, mahviyet, hacalet içinde bulunan ve
kendisini sık sık sıfırlayan kimseyi Allah yükseltir; kibirlenen, burnunu diken
ve caka yapanı da Allah (celle celâluhu) batırır.”14 buyurur.

Bu mevzuda dikkat edilmesi gereken husus ise; bir heyetin, heyet içinde
bulunan insanların sa’yine, tavır ve davranışlarına terettüp eden hususlara karşı
bizim istidraç nazarıyla bakmamamızdır. Çünkü böyle bir bakış açısı, umum
heyeti suizan altında bulundurmak demektir. Eğer binlerce, milyonlarca insan
bir mefkûreye sahip çıkıyor, önemli bir misyon eda ediyor ve o istikamette
ciddî bir ceht ve gayret ortaya koyuyorsa, onlar hakkında istidraç düşünmek,
koskocaman bir topluluk hakkında suizan etmek olur ki bu, büyük bir günahtır.
Fakat o heyet içinde bulunan her bir şahıs kendisi hakkında “Böyle bir lütf u
ihsana benim hiç mi hiç liyakatim yok. Değildir bu bana lâyık bu bende. Ama
her şeye rağmen ben onu nimet bilip şükürde bulunmalıyım.” diyerek Rabb-i
Kerim’ine karşı şükran hisleriyle dopdolu olmalı; dopdolu olmalı ve hangi
başarıya ulaşırsa ulaşsın, hangi konumu elde ederse etsin hep mahviyet ve
hacalet duyguları içinde istidraç endişesiyle oturup kalkmalıdır.
1 A’râf sûresi, 7/196.
2 Muhammed sûresi, 47/11.
3 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.17 (Dördüncü Mektup).
4 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.518 (Yirmi Altıncı Söz, Zeyl).



5 A’râf sûresi, 7/182.
6 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.30 (Dokuzuncu Mektup).
7 Bediüzzaman, Şuâlar s.424 (On Dördüncü Şuâ).
8 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.400-401 (Yirmi Sekizinci Mektup, Üçüncü Mesele).
9 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.30 (Dokuzuncu Mektup).
10 Buhari, cihâd 182; Müslim, îmân 178.
11 Bediüzzaman, Sözler s.515 (Yirmi Altıncı Söz, Hâtime).
12 Bediüzzaman, Mektubat s.416-417 (Yirmi Sekizinci Mektup, Yedinci Mesele).
13 Bediüzzaman, Mektubat s.536 (Hakikat Çekirdekleri); Sözler s.791 (Çekirdekler Çiçekleri);

Münâzarat s.64.
14 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 5/140. Yakın mânâdaki hadis-i şerifler için bkz.: Ahmed İbn Hanbel,

el-Müsned 3/76; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 2/358.



İffet ve İradenin Hakkı
Soru: “Siz başkalarının kadınlarına karşı iffetli ve namuslu olun ki, sizin

kadınlarınız da iffetli ve namuslu olsunlar.”1 meâlindeki hadis-i şerifi nasıl
anlamalıyız? İzah eder misiniz?

Cevap: 2ْم ُكُؤاَِسن َّفَِعت  ِساَّنلا  ِءا  َِسن ْنَع  اوُّفِع   şeklinde rivayet edilen bu
hadis-i şerifin sıhhati noktasında hadis kriterleri açısından üzerinde durulabilir.
Fakat ifade ettiği mânâ ve muhteva itibarıyla, onun, Peygamber Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem), beyan-ı lâl-ı güherlerinde çokça gördüğümüz ve
emsaline şahit olduğumuz nurefşan, mübarek ve cevâmiü’l-kelim bir söz olduğu
zâhirdir.

Salim Akıl ve İffet
Öncelikle, hadis-i şerifin mazmununda diğer nasslarda da gördüğümüz temel

bir disipline dikkat çekmek istiyorum: İnsanlar yaptıkları amellerin karşılığını
umumiyet itibarıyla kendi cinsinden görürler. Yani siz, başkalarına hüsnüzanda
bulunursanız, onlar da sizin hakkınızda hüsnüzan ederler. Siz insanları
muhabbet ve sevgiyle kucaklarsanız, onlar da muhabbet ve sevgiyle size
gönüllerini açarlar. Siz insanlara iyilik ve ihsanda bulunursanız, onlar da iyilik
ve ihsanla size karşılık verirler. Çünkü sizin iyiliğiniz onlardaki iyilik
duygusunu tetiklemeye bir vesiledir. Bu hakikati, Kur’ân-ı Kerim’in: َْنأَو

ُهاَزْجُي َّمُث  ىٰرُي  َفْوَـس  ُهـَي  ْعَس ََّنأَو   ىٰعَـس اَم  َِّالإ  ِناَـسْنِِْإلل  َس  َْيل
ىٰفْو َْألا َءاَۤزَجْلا   “İnsan için ancak çalıştığının semeresi vardır. Çalışmasının

semeresi şüphesiz görülecektir. Sonra da ona karşılığı eksiksiz
verilecektir.”3 ferman-ı sübhanîsiyle telif etmek de mümkündür. Evet, insan
yaptığı olumsuzlukların bir kısmının karşılığını burada görecektir. Dünyada
affedilmeyen, mahkeme-i kübrâya bırakılan kötülüklerin karşılığını ise ötede
bulacaktır. İstidradî olarak ifade edeyim ki, rahmet-i ilâhiyenin enginlik ve
sonsuzluğunu düşündüğümüzde öyle ümit ediyoruz ki, Allah (celle celâluhu)
yapılan kötülükleri ahirette rahmetiyle daraltıp, sıkıştırıp “Senin hakkın bu
kadar!” deyip geri döndürecektir. İyiliklere gelince, Cenâb-ı Hak, onları da,
toprağa atılmış bir tohumun bin başak vermesi gibi, engin lütfu ve sonsuz
rahmetiyle katlayarak ahirette insana bahşedecektir. Vâkıa Kur’ân-ı Kerim’de
geçen: اًّرَش ٍةَّرَذ  َلاَق  ْثِم ْلَمَْعي  ْنَمَو  ُه َرَي اًرْیَخ  ٍةَّرَذ  َلا  َقْثِم ْلَمَْعي  ْنَمَف 
ُه َرَي  “Kim zerre kadar hayır yaparsa onu görecek, kim de zerre kadar şer
yaparsa onu görecektir.” 4 âyet-i kerimesi adalet-i mutlakayı ifade etme adına



bir hakikattir. Ancak meseleyi, rahmet-i ilâhiyeye ve Allah’ın ahirete bakan
isimleriyle mülâhazaya aldığımız zaman, denilebilir ki, zerre miktar işlenen
günahlar muhakkak cezalandırılacak şeklinde düşünmek de doğru değildir.

Bu temel disipline dikkat çektikten sonra isterseniz hadis-i şerifin metnine
dönelim. Hadiste, ِساَّنلا ِءاَِسن  ْنَع  اوُّف  ِع  şeklindeki beyan, evvelen ve bizzat
sanki erkeklere hitap ediyor gibidir. Yani bu hitabıyla Resûl-i Ekrem
Efendimiz; “Ey erkekler! Başta siz başkalarının hanımlarına karşı iffet ve
ismetinizi koruyun ki, sizin hanımlarınız da başka erkeklere karşı iffetlerini
korumuş olsunlar.”  uyarısında bulunmaktadır. Zira eğer bir insan olumsuz bir
şey yapar ve bütün ikaz ve uyarılara rağmen onda ısrar edip durursa, Allah
(celle celâluhu) er ya da geç aynı melânetin işlendiğini o şahsa gösterir. Bu hâl,
bazen kendisi, bazen eşi, bazen de daha başka bir yakınıyla ortaya çıkar. Çünkü
cezalandırma suç türünden olur. ِلَمَعْلا ِس  ْ نِج ْنِم  ُءاَزَجَْلا   fehvasınca suç ve
ceza arasında bir uygunluk, mutabakat ve tür birliği vardır. İşte, hafizanallah,
insan irtikâp ettiği günahın karşılığını böyle bir mahcubiyet ve hacaletle
görebilir. Kerim olarak yaratılan, ahsen-i takvîm sırrına mazhar insanoğlu için
bu çok ağır bir hâdisedir. Rabbim, hiç kimseyi böyle bir iffet hacaletiyle
mahcup etmesin!

Evet, insan eşref-i mahlûkattır. Dolayısıyla onun, iffet ve ismet sahibi olma
noktasında akıl, mantık ve fetanetini kullanması çok önemlidir. Çünkü salim bir
akla müracaat ettiğinde insan, meseleyi, mebde ve müntehasıyla ele alır, sebep
ve sonucuyla birlikte düşünür, yaptığı amellere terettüp eden neticeleri daha
baştan görür ve böylece iradesinin hakkını vererek kendisini mahcup duruma
düşürecek tavır ve davranışlardan uzak durur.

Bu açıdan kendi iffetlerine toz kondurmak istemeyen insanlar başkalarının
iffetlerine karşı da dikkatli olmalıdırlar. Zaten umumî bir perspektiften
meseleye baktığımızda, emniyet ve selâmetin temsilcisi bir mü’minin, kendi ırz
ve namusunu koruma mevzuunda gösterdiği hassasiyeti başkalarının ırz ve
namuslarını koruma mevzuunda da göstermesi gerektiği anlaşılır. Bu yaklaşıma
göre bir mü’min sadece, “benim ırzım”, “benim namusum”, “benim iffetim”
veya “hayat arkadaşım” dememelidir. Zira birisi benim hayat arkadaşımsa,
öbürü de benim bacım, ablam, kızım veya teyzemdir. İşte bu duygu ve
düşüncelerle hareket eden bir insan –hafizanallah– katlanmış olarak kendisine
geriye dönecek yanlışlıklara girmez, başkalarının iffet ve namuslarıyla
oynamaz, hiç kimseye kem gözle bakmaz.

Yaşını Başını Almış İnsanlar Dahi…



Peki, İslâm’ın bu mevzuda vaz’ettiği disiplinler nelerdir? Meselâ Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir yerde buyuruyor ki: ٌلُجَر َّنَوُل  ْ َخي َال 
ٍمَر ْ حَم يِذ  َعــَم  َِّالإ  ٍَة  أَرْمِاب  “Sakın bir erkek, yanında mahremi olmadıkça

yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.”5 Resûl-i Ekrem Efendimiz
(aleyhissalâtü vesselâm) başka bir hadis-i şeriflerinde de: “Bir kadın yanında
mahremi olmadan yolculuğa çıkmasın.”6 buyuruyor. Öyle ki, Hanefî
fukahasınca hac gibi farz bir ibadette dahi kadının yanında eşinin veya bir
mahreminin bulunması şart koşuluyor.7 İşte bu disiplinler bir yönüyle birer
bariyer, sınır ve sütre mesabesindedir. Mü’min sürekli bu sütrelerin berisinde
kalmaya çalışmalı ve bu sınırları aşmamalıdır. Bu durum başka bir hadis-i
şerifte de şu şekilde ifade edilir: اَمُھ َنَْیبَو َّیب  ٌنــِ ُماَرَح  ْلاَو َّیب  ٌنـِ ُلَـالَحَْلا 

َأَرْبَتْسا ِتاَھَّبَشُم  ْلا ىَقَّتا  ِنــَمَف  ِساَّنلا  ٌرِیثَك ِمَن  اـَھَُملَْعي  َال  ٌتاَھَّبَشُم 
ِهِضْرِعَو ِِهنيِدِل   “Helâl olan şeyler (herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek

şekilde) bellidir,  haram olan şeyler de bellidir. Bu ikisinin arasında, bir
kısım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilemez. Şüpheli
şeylerden sakınan kimse dinini ve ırzını korumuş olur.”8 Şüpheli alanlara
girme, mayınlı bir yerde dolaşma gibidir. Orada dolaşan bir insan ise her an bir
patlamaya kurban gidebilir. Zaten Söz Sultanı’nın beyan-ı lâl-ı güherlerinde
gözün bakacağı, ayağın ona doğru yürüyeceği, elin tutacağı ve belli bir noktaya
ulaşan haramdan sonra insanın artık geriye dönmesinin mümkün olmayacağına
dikkat çekilmekte ve bundan dolayı insanın bu tür olumsuz ve kirli hayallere
daldığında hemen geriye dönmesi tavsiye buyrulmaktadır. Zira insan, bu kirli
hayal dünyasında yürümeye devam ederse tabiat ve cismaniyetine yenik düşüp
kalbî ve ruhî hayatını felç edecek ölümcül tehlikelerle karşı karşıya kalabilir.
Hatta yaşını başını almış, ellisinde, altmışında olan kimseler dahi eğer bu
mevzuda İslâm’ın vaz’ettiği disiplinlere riayet etmez ve bu konuda prensip
sahibi olmazlarsa aynı tehlikeyle karşı karşıyalar demektir. Rabbim, genciyle,
yaşını başını almış efradıyla, hiç kimseyi iffetsizlik bataklığına düşürüp
mahcup etmesin. Eğer düştülerse, onlara düştükleri bu mahcubiyetten sıyrılma
yolları ihsan buyursun. Çünkü biraz önce ifade edildiği gibi, ahsen-i takvîm
sırrına mazhar, mahlûkatın en eşrefi insanoğlu için böyle bir mahcubiyet çok
ağırdır.

Söz bu noktaya gelmişken, daha önce değişik vesilelerle ifade ettiğim, saatçi
ve şair arkadaşımın bir sözünü müsaadenizle tekrar edeceğim: “İsyan deryasına
yelken açmışam. Kenara çıkmaya koymuyor beni.” Evet, insan bazen öyle bir
akıntıya kapılır ki, yaptıklarına nadim olup artık o durumdan kurtulmak istese
de, bir daha geriye dönemeyebilir. En iyisi mi insan ne gücüne, ne kuvvetine ne



de iradesine güvenmelidir. O, daha baştan böyle bir akıntıya kapılmamaya
bakmalıdır. Hafizanallah, bir kısım saik, sebep ve faktörlerle böyle bir akıntıya
kapılmışsa, o durumda da, “Ben insiyaklarıyla hareket eden bir hayvan
değilim.” demeli, iradesinin hakkını verip hemen geriye dönmesini bilmelidir.

Ne var ki, günümüzde böyle bir hassasiyetin bulunduğunu söyleyebilmek
oldukça zor. Mevcut durum, daha çok merhum Âkif’in şu sözlerini insana
hatırlatıyor:

“ Haya sıyrılmış, inmiş: Öyle yüzsüzlük ki her yerde...
Ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde!
Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafz-ı bî-medlûl;
Yalan râic, hıyânet mültezem her yerde, hak meçhûl.
…
Beyinler ürperir, yâ Rab, ne korkunç inkılâb olmuş:
Ne din kalmış, ne iman, din harap, iman türap olmuş!
Mefahir kaynasın gitsin de, vicdanlar kesilsin lâl...
Bu izmihlâl-i ahlâkî yürürken, durmaz istiklâl!”
Evet, günümüzde bu konuda, üst üste çözülme, dağılma, kırılma ve

deformasyonlar var. Dolayısıyla böyle bir dönemde, bu akıntıyı tersine
çevirecek kerametvari tavırlara, bu tavırları sergileyebilecek irade
kahramanlarına ihtiyaç vardır. Sadece kendi iffetlerini düşünmekle kalmayıp
milletin iffeti üzerinde de tir tir titreyen, bize ait o nazik ve incelerden ince
duygu ve düşünceyi yeniden hayata hayat kılacak ve böylece bu akıntıyı tersine
çevirecek yüksek iradelere… Zannediyorum “Din hayatın hayatı, hem nuru hem
esası. İhyâ-yı din ile olur bu milletin ihyâsı.”9 diyen Hazreti Pîr-i Mugân Şem-i
Tâbân da bu ifadeleriyle meselenin uhde-i hayatiyesine temas etmektedir.

Amûdî Velilik
Son bir husus olarak şunu ifade edeyim ki, bir insanda olumsuz his, arzu ve

temayül ne kadar güçlüyse, bu durum karşısında o, Rabbine sığınıp iradesinin
hakkını verirse, Allah (celle celâluhu) o insana, o handikapları aşması
istikametinde lütuflarını katlayarak ihsan eder. Hemen herkeste şu veya bu
seviyede bir kısım kötülükleri yapma hissi vardır. Meselâ, açgözlülük,
başkasının malına göz dikme, görünme hissi, bencillik duygusu, şöhret ve
makam düşkünlüğü nüve hâlinde şöyle veya böyle her insanda bulunabilir. Ama
bu hislerin bazıları bazı kimselerde daha güçlü olur. Meselâ öyle insan vardır
ki, onu alıp altınların içine koysanız tek bir altına dahi elini sürmez. Eğer
yanlışlıkla bir altın onun üzerinde kalsa ve sonra onunla uzak bir yere gitse, o



insan, günlerce yol gitmiş olsa bile, geriye dönüp o altını getirir, yerine kor.
Çünkü onun bu mevzuda bir zaafı bulunmamaktadır. Ancak aynı kişinin hubb-u
cah mevzuunda bu ölçüde sağlam bir duruş sergileyip sergilemeyeceğinden
emin olamazsınız. Çünkü bu mevzuda bir zaafı, bir boşluğu söz konusu olabilir.
Hatta bazılarında Üstad’ın Hücumat-ı Sitte’de ifade ettiği virüslerin hepsi
birden bulunabilir.10 Şimdi bu virüslerin hükmünü icra etmek istediği bir insan,
iradesinin hakkını vererek: “Ben hayvaniyet ve cismaniyet zebunu bir varlık
değilim. Benim bunların yanında aynı zamanda bir kalbim ve ruhum da var. O
yörüngede seyahat yapmam lâzım.” diyebiliyor ve iradesinin hakkını vererek
bütün o duygulara karşı kahramanca mücadelede bulunuyor ve bir gladyatör
gibi onlara karşı koyuyorsa, ona dönen sevap çok farklı olacaktır. İşte böyle bir
insanın derecesi, o ölçüde arzu ve temayülü olmayan sıradan bir insana
nispeten çok daha âlî olur ve o insanı alır rampadaki füzeye binmiş gibi, amudî
(dikey) bir yükselişle velilik ufkuna ulaştırır.
1 el-Hâkim, el-Müstedrek  4/170.
2 el-Hâkim, el-Müstedrek  4/170.
3 Necm sûresi, 53/39-41.
4 Zilzâl sûresi, 99/7-8.
5 Buhârî, nikâh 111; Müslim, hac 424.
6 Buhârî, cezâü’s-sayd 26, cihâd 140; Müslim, hac 424.
7 es-Serahsî, el-Mebsût 4/111; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr 2/421; İbn Âbidîn, Hâşiye 2/465.
8 Buhârî, îmân 39, büyû’ 2; Müslim, müsâkat 107.
9 Bediüzzaman, Sözler s.781 (Lemeât).
10 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.465-481 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale).



Nimetleri Kelâm-ı Nefsiyle Seslendirme
Soru: Tahdis-i nimet ne demektir? Kelâm-ı nefsî ile tahdis-i nimet nasıl

olur? İzah eder misiniz?
Cevap: Tahdis-i nimet, insanın, Cenâb-ı Hak tarafından kendisine bahşedilen

lütuf, ihsan ve nimetleri şükür mülâhazasıyla dile getirip seslendirmesi
demektir. Başka bir ifadeyle, o, niam-ı ilâhîyi, fahir malzemesi olarak
kullanmamak; ancak onları görmezlikten gelme gibi bir hatanın, bir nankörlüğün
içine de düşmemektir. Bu da, ihsan ve ikramları inkâr etmeksizin, o nimetleri
gerçek Sahibine vermekle olur. Yani insanın “Mazhar olduğum bütün bu
nimetler; havl ve kuvvetiyle bana lütuflarda bulunan, bana iş yapma istidadı
veren, ümit, aşk ve iştiyakla kuvve-i mâneviyemi takviye eden, beni isabetli
yollara yönlendiren, hak ve hakikate hidayet buyuran Zât’a aittir.”
mülâhazalarıyla hareket etmesidir. Bu düşüncenin kaynağı ise Duhâ sûresinde
Resûl-i Ekrem Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem), hitaben buyrulan;

ْثِّدَحَف َّكِبَر  ِةَمِْعِنب  اَّم  َأَو  “Şimdi gel Rabbinin nimetini anlat da anlat!”1 âyet-
i kerimesidir.

Duhâ Sûresinde Zikredilen
Hususî Nimet ve Lütuflar
Cenâb-ı Hak, Duhâ sûresinin başından itibaren Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-

Enâm (aleyhi efdaluttahiyyât ve ekmelütteslîmât) üzerindeki hususî nimet ve
lütuflarını tadat buyurmuş, sûrenin sonundaki mezkûr âyetle de, O’ndan bu
nimetleri yâd edip dile getirmesini istemiştir. Sûreye, Güneş’in yükselip parlak
hâline ulaştığı kuşluk vaktine yemin edilerek başlanmış,2 ardından da tamamen
kararıp sükûna erdiği esnadaki geceye yemin edilmiştir.3 Kuşluk vaktine kasem
edildikten hemen sonra gecenin en karanlık anına yemin edilmesi, üzerinde
durulması gereken önemli bir husustur. Zira karanlığın zirvede olduğu nokta,
aydınlığa açılma ufkudur. Evet, bu ân, aydınlığın rampası, limanı veya meydanı
gibidir. Ortalığı kaplayan o koyu karanlık şafakla yırtılacaktır. Her ne kadar bu
en karanlık ânın akabinde bir fecr-i kâzip zuhur etse de, Üstad Hazretleri’nin
yaklaşımıyla fecr-i kazip fecr-i sadığın en sadık emaresidir. Çünkü ondan sonra
mütemâdi gece sona erecektir.4

Cenâb-ı Hak işte bu iki önemli hususu dile getirdikten sonra; َكُّب َكَعَّدَو َر اَم 
ىٰلَق اَمَو   “Allah sana ne darıldı, ne de seni terk etti.”5 buyuruyor. Burada

geçen َعَّدَو  kelimesi, tef’îl babında kullanılmıştır. Bilindiği üzere tef’îl babı



teksir ifade eder. Buna göre âyet-i kerimenin meâl-i münifini; “Allah Seni
hiçbir zaman kat’iyen terk etmedi.” şeklinde ifade edebiliriz. Mefhum-u
muhalifiyle ele aldığımızda ise âyetten: “Allah maiyetiyle her zaman seni teyit
etti.” sonucuna ulaşırız.

Bir sonraki âyette ise; ىٰلوُْألا َنِم   َ َكل ٌرْیَخ  ُةَرِخْٰال  َ لَو  “Elbette senin için
her zaman, işin sonu, başından, bir önceki hal daha sonraki halden daha
hayırlıdır.”6 denilerek muştu dolu bir başka nimet daha zikredilmektedir.
Umumî mânâda düşündüğümüzde bu âyet ile, evvelen ve bizzat O Ferîd-i Kevn
ü Zaman’a, sâniyen ve bi’l-araz da O’nun ümmetine; bugüne göre yarının, bu
hâle göre bir sonraki hâlin, merkezdeki sınırlı açılıma kıyasla muhit hattındaki
geniş çemberin ve neticede dünyaya göre Cennet ve rü’yetullahla noktalanan
ahiretin müjdesinin verildiğini söyleyebiliriz. Resûl-i Ekrem Efendimiz’e
bahşedilen hususî lütuf ve ihsanlar sayılırken bu müjdenin ayrı bir yeri ve
konumu vardır. Zira “Sebep olan yapan gibidir.”7 kâidesince, bugün insanlığın
sahip olduğu değerler manzumesi, Allah Resûlü’nün elinden ve sinesinden
onların gönüllerine aktığı için, onların işledikleri hasenatın bir misli de O’nun
defter-i hasenatına yazılmaktadır. Dolayısıyla bütün bunlar O’nun terakkisine
vesile olmakta, mübarek ayaklarının altında O’nu sürekli yükselten birer
basamak hâline gelmektedir. Düşünün ki, bugün itibarıyla yeryüzünde bir buçuk
milyara yakın Müslüman var. Eğer bunların bir milyarı şöyle böyle namaz
kılıyorsa, bu demektir ki, bir milyar insan Fahr-ı Kâinat Efendimiz’e günde beş
defa salât u selâm getirmektedir. Ayrıca namaz dışında da, mü’minler, her gün
değişik vesilelerle O’na salât ü selâmda bulunup dua etmektedir.

Aslında bütün peygamberler (Allah’ın salât ve selâmı Efendimiz’e ve
onların üzerine olsun) iyi birer rehber olmaları itibarıyla hep doğruyu temsil
etmiş ve insanları hep hakikate yönlendirmişlerdir. Fakat öyle peygamber
gelmiştir ki, ümmetinin sayısı iki-üç insanla sınırlı kalmıştır. Buhârî ve
Müslim’de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor: “Geçmiş ümmetler bana
gösterildi. Peygamber gördüm, yanında üç beş kişilik küçük bir grup vardı.
Peygamber gördüm, yanında bir iki kişi bulunuyordu. Ve peygamber gördüm,
yanında kimsecikler yoktu. Bu arada önüme büyük bir kalabalık çıktı. Onları
kendi ümmetim sandım. Bana ‘Bu topluluk Musa ve ümmetidir, sen ufka bak!’
dediler. Baktım; büyük bir insan topluluğu. Sonra  bana diğer tarafa da
bakmamı söylediler. Baktım; orada da büyük  bir insan topluluğu. ‘İşte bütün
bunlar senin ümmetindir. İçlerinden hesapsız-azapsız Cennet’e girecek
yetmiş bin kişi vardır.’ dediler.”8

Bu hadis-i şerif gösteriyor ki, Allah Resûlü’nün (aleyhi salavâtullahi ve



selâmuh) ümmeti bütün peygamberlerin ümmetinden çok daha fazladır. Belki
zâhiren ümmet içerisinde görünen ancak ümmetliğini koruyamamış insanlar da
vardır. Ama ümmet unvanıyla ele alınacak, Hazreti Muhammed Mustafa’nın
(aleyhissalâtü vesselâm) milleti diyebileceğimiz insanların sayısı, başka hiçbir
ümmette olmayacak ölçüde çoktur.

İşte Cenâb-ı Hakk’ın O’na büyük birer lütfu olan bütün bu nimetlerin hepsine
ima ve işaret nevinden Duhâ sûresinin sonunda Allah (celle celâluhu)
buyuruyor ki; seni istihdam eden ve sana bu lütuflarda bulunan Allah’ın
üzerindeki nimetlerini yâd et.

Hepimiz Birer Damladan İbaretiz
Tabiî, O’nun izini takip eden, ihlâs ve samimiyet içinde iman ve Kur’ân

hizmetinde koşturup duran, kendini o yola vakfetmiş bulunan adanmış ruhlara
da yol boyu Cenâb-ı Hakk’ın hususî lütuf ve ihsanları söz konusu olabilir.
Hizmet yolcusu, bu özel teveccüh ve iltifatları gördüğünde şükran hisleriyle
dolup iki büklüm olmalıdır. Yapılan hizmetlerde kendisine bir hisse
çıkarmayan, o istikamette bir niyet ve beklentisi olmayan insanlar da bu lütuf ve
nimetleri seslendirebilir, hatta minarenin şerefesinden bir hakikati haykırıyor
gibi, bunu avaz avaz ilân edebilir. Fakat bu noktada, o lütuf ve nimetleri, bir
fahir malzemesi olarak kullanmamak çok önemli bir esastır. Zira insan bazen
kendisine bahşedilen ihsan ve ikramları seslendirirken, kendisi işin içinde
bulunduğundan dolayı, kendini ifade etme, kendini seslendirme gibi bir arzuya
da kapılabilir. Bu mevzuyla alâkalı hiç unutamadığım bir hâdiseyi daha önce
size anlatmıştım. Şöyle ki, bir müessesenin açılışında konuşma yapan bir zat,
yapılan faaliyetleri anlatırken şu mealde bir şey demişti: “Bugüne kadar çalışıp
gayret ederek bizdeniz bu okulu yaptık.” Ben, bu garip, tuhaf ve yanlış ifadeyi
hiç unutamadım. Keşke unutabilseydim. Çünkü o sözü hatırlayınca sözün
sahibini de hatırlıyorum. Rabbim taksiratımı affetsin!

Hâlbuki inanan bir insanın düşüncesinde, ne “bendeniz”, ne “sizdeniz” ne de
“bizdeniz” olamaz. Biz hepimiz, bırakın denizi birer damladan ibaretiz, birer
“bende”yiz. Dolayısıyla bir mü’min konuşurken, “Bakın, bu işin içinde biz de
varız!” mânâsını ihsas edecek bir konuşmaya girmemelidir. Hatta konuşmaktan
da öte, asıl insanın içinde, kalbinin derinliklerinde kendini anlatma ve kendini
ifade etme gibi bir derdinin olmaması gerekir. Yoksa söz ve lafız çok güzel
olsa da, içteki arzu ve temayül bazen mimiklere akseder. Çehreyi iyi okuyan,
fizyonomiden mânâ çıkaran erbab-ı firaset de meselenin esrar-ı derununu
keşfeder. Evet, ehl-i firaset, kendini anlatma derdine düşmüş kişinin yüzünün
mimiklerinden, ağzının hareketinden, gözünün irisinden, sesinin dalga dalga



yükselişinden onun iç dünyasını okuyabilir. Melekler de onun dışa yansıyan bu
hâlini anlarlar. Allah zaten muhit ilmiyle her şeyi bilir. Dolayısıyla böyle bir
tavır ve düşünce önce Allah’a, sonra meleklere, sonra da erbab-ı firasete karşı
işlenmiş bir ayıp olur. Hâlbuki biz biliyoruz ki, başarı ve muvaffakiyetleri
ihsan eden Allah’tır. Melekler de, O’nun inayetinin bir vesilesi olarak, kuvve-i
mâneviye adına çok defa bizleri teyit ve takviye etmiştir. Onlar çepeçevre
etrafımızı sarmış ve üzerimize sekine ve itminan boşaltmıştır. Rahmet
kanatlarıyla kuşatılan mü’minler de Allah’ın izni, inayet ve kilâetiyle durduğu
yerde durmuş ve hiç sarsılmamıştır.

İşte tahdis-i nimetin tehlikeli olup olmaması bu tür iç mülâhaza ve niyetlere
göre değişir. Meselâ bir insan Hazreti Üstad gibi: “Ben kendimi
beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum.”9 diyerek takdir, teveccüh
ve iltifatlara karşı açıktan açığa tavrını ortaya koyabilir. Fakat burada önemli
olan, insanın söylediği her sözü, her kelimeyi kalbin kadirşinas kıstaslarıyla
ölçüp biçip vizeye tâbi tutması ve her kelimeye hesap sormasıdır. Sen,
gerçekten kendini beğeniyor musun, beğenmiyor musun, bunu test edeceksin.
Meselâ birisi sana iliştiği zaman bir tepki göstermiyorsan bu sözünde sadıksın
demektir. Diyelim ki birisi sana: “Haydi be solucan!” şeklinde tahkir ifade
eden bir tepkide bulundu. Bu durum karşısında sen: “Hakikaten tam bana göre
bir kelime buldun!” diyebilecek ölçüde hazm-ı nefs etmişsen kendini
beğenmiyorsun demektir. Veya birisi kalkıp sana: “Senden ne hayır olur ki?”
dediğinde, sen olumsuz bir tepki göstermeksizin: “Şimdiye kadar neden bir
başkası bana bu doğru sözü söylemedi?” diyebilecek kadar rahatsan kendini
beğenmediğin gibi bir sonuca ulaşabilirsin.

Ayrıca, yukarıdaki sözün bir gereği olarak seni beğenenleri de
beğenmeyeceksin. Meselâ birisi yaptığın güzel hizmetler dolayısıyla takdirkâr
ifadelerle seni methetti. Böyle bir durum karşısında, mahcubiyet ve hacaletle
iki büklüm olmuyor, söylenen o sözlerden rahatsızlık duymuyorsan hilâf-ı vâki
bir beyanda bulunduğuna hükmedebilirsin. Hatta bu noktada insan iç âlemini
kontrol edemiyorsa daha öldürücü bir riya ve süm’a tehlikesiyle karşı karşıya
demektir. Meselâ bir insan kendini beğenmediğini açıkça ifade eder veya
tavırlarıyla kendini beğenmiyormuş gibi bir intiba uyarmaya çalışır. Ancak
burada içten içe şöyle bir sinsi mülâhaza söz konusudur: Mahviyet ve tevazu
ambalajı içinde estağfirullah yatırımı yapmak. Hatta bu hâlinin dalgalanarak
başkalarına da ulaşmasını ve onların da: “Bak, bu insan kendini
beğenmiyormuş. Kendini beğenenleri de beğenmiyormuş!” demelerini temin
etmek. İşte insan, nefis ve şeytanın bu hile ve tuzaklarını göz önünde
bulundurmalı; bulundurup en masumane tavır, davranış ve konuşmalarda dahi



bir bit yeniği olabilir endişesiyle sürekli kendini kontrol etmelidir. İç mülâhaza
ve niyetlerinde bulanıklık hissettiği zaman da, üzerindeki nimetlerin tahdisini,
kelâm-ı lafzî ile değil de, kelâm-ı nefsî ile dillendirme gibi daha selâmetli bir
yolu tercih etmelidir.

Melekler Dahi Muttali Olmasın
Bu düşüncenin, zihin ve kalbimize yerleşmesi için, bütün lütuf ve

güzelliklerin Cenâb-ı Hak’tan olduğuna aksine ihtimal vermeyecek şekilde
yürekten inanmamız gerekir. Zaten Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan açık ve net bir
üslûpla bu hususu ifade etmiştir. O buyuruyor ki: َنِمَف ٍةَنَسَح   ْ نِم ََكباََصأ  اَۤم 

َكِسَْفن ْنِمَف  ٍَةئ  ِ
ّ

يَس ْنِم  ََكباََصأ  اَۤم  ِهللا وَ
“Sana gelen her iyilik Allah’tan; başına gelen her türlü  kötülük ise
nefsindendir.”10 Buna göre ayağınıza bir iğne batması, işlerinizde bir fiyasko
ile karşılaşıp bir başarısızlığa uğramanız.. vs. hepsi sizdendir. Sağanak sağanak
üzerinize yağan lütuf, ihsan, başarı ve muvaffakiyetlere gelince onların hepsi de
Allah’tandır. İşte bu hakikate gönülden inanmak ve Kur’ân’ın verdiği bu ölçüye
sımsıkı sarılmak gerekir.

Hâsılı, insan, bir taraftan kendisiyle yüzleşecek ve kendisini yerden yere
vuracaktır. Âdeta kendisini iğneli bir fıçı içine koyacak ve yağını çıkaracağı
ana kadar onu yayacaktır. Diğer yandan da derin bir muhasebe içinde,
başkalarına açmadan kendi içinden yani kelâm-ı nefsî ile: “Rabbim, mazhar
olduğumuz bütün bu güzelliklerden dolayı Sana hamdolsun.” diyerek, oturup
kalkıp tahdis-i nimette bulunacaktır. Dile dökmeden kalbinin sesi ile Allah’a
yönelecek, içten içe şükür duygularıyla dolup dolup boşalacak, Rabb-i
Kerim’inin lütuf ve ihsanlarını iç mülâhazalarla seslendirecektir. Hatta böyle
bir iç mütalâada bulunurken bunu meleklerin ıttılaına açık noktalarda dahi
yapmama gayreti içinde olacaktır. Diyecek ki: “Yâ Rabbi! Meleklerin bile buna
muttali olmasını istemiyorum. Ben sadece Senin bilmeni arzu ediyorum. Sana
binlerce hamd ü senâ olsun ki, Sen, Habibine, 11 ْثِّد َ حَف َّكِبَر  ِةـَمِْعِنب  اََّمأَو 
buyurmakla bize de bu mevzuda bir işarette bulundun. Ben de o işarete uyarak
tahdis-i nimette bulunuyorum. Ama bunu, benim Hafeze ve Kiramen Kâtibîn
meleklerinin dahi bilmesini istemiyorum. Madem bu mesele Seninle benim
aramdadır. Sadece Senin bilmen bana yeter.”
1 Duhâ sûresi, 93/11.
2 Bkz.: Duhâ sûresi, 93/1.
3 Bkz.: Duhâ sûresi, 93/2.
4 Bkz.: Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.87 (İlk Hayatı).
5 Duhâ sûresi, 93/3.



6 Duhâ sûresi, 93/4.
7 Bkz.: Müslim, imâret 133; Tirmizî, ilim 14; Ebû Dâvûd, edeb 115.
8 Buhârî, tıb 17, 41, rikak  50; Müslim, îmân 374.
9 Bediüzzaman, Mektubat s.388 (Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas).
10 Nisâ sûresi, 4/79.
11 “Şimdi gel Rabbinin nimetini anlat da anlat!” (Duhâ sûresi, 93/11)



Yakın Körlüğü
Soru: Bazı insanlar, yakın çevrelerinde ortaya çıkan güzellikler karşısında

uzaklardan uzak bir insan tavrı sergileyebiliyorlar. Böyle bir halet-i ruhiyenin
saikleri nelerdir, izalesi adına neler yapılabilir?

Cevap: Uzaklık, hakikatin mahiyet-i nefsü’l-emriyesine, ne ise o olarak
görülüp bilinmesine engel teşkil ettiği/edebileceği gibi, bazen yakınlık da
görmeye mâni bir perde olabilir. İnsanlığın İftihar Tablosu’yla aynı dönemi
paylaşıp âlemleri nura gark eden o ışık tufanının hemen yanı başında bulunuyor
olmalarına rağmen O’nu ve gökteki yıldızlar konumunda bulunan etrafındaki
sahabe efendilerimizi göremeyen insanlar vardı. Fakat diğer tarafta böyle bir
mazhariyete yakınlığın farkında olan, bakmasını bilen ve bakmanın yanında
meseleyi görme ile değerlendirip görme ile derinleştirenler ise, başlarının
üzerinde tulu’ eden O Hakikat Güneşi’ni gördü, O’nunla aydınlandı, O’ndan
yudum yudum insibağ yudumladı ve O’nunla dünyevî-uhrevî saadete erdiler.

Yakın körlüğü, yakın sağırlığı hemen her asırda yaşandığı gibi günümüzde de
söz konusu olabilir. Meselâ çağımızda fedakârlığın sahabîcesiyle hak ve
hakikat peşinde, insanlık yolunda koşturup duran adanmış ruhlara yakın olmanın
çok önemli avantajları olduğu gibi dezavantaj yanları da söz konusudur.
Erzurumlular, bu durumu anlatma adına “Ev danası öküz olmaz!” ifadesini
kullanırlar. İşte bu bakış açısına göre, önce bir filiz hâlinde ortaya çıkan, sonra
sürgün hâline gelip ardından da salınıp sallanan kocaman bir çınara dönüşen
güzellikler hep o ilk nazarın mahkûmiyetine maruz kalır; maruz kalır da “O da
bizden biri.” denilip ona hep bir filiz nazarıyla bakılır.

Rekabet Duygusu ve Göze İnen Perde
Zannediyorum günümüzde yakından tanıma imkân ve fırsatını yakalamış

olmalarına rağmen kendilerine yakışmayan bir uzaklık tavrıyla meseleye
bakanlar ve değerlendirmelerini hep buna göre yapanlar işte bu şekilde yakınını
göremeyen birer yakın körleridir. Keşke mümkün olsaydı da, bu insanlar,
kendilerine bir yakın gözlüğü alsa ve böylece bakmanın yanı başında görmeye
de muvaffak olsalardı. Fakat ne yazık ki, böyle bir gözlük yok. Dolayısıyla göze
inen bu perdeyi kaldırmak, görmeye mâni olan yanlış mülâhazaları silmek ve
dünyanın dört bir yanında farklı bir çizgide inkişaf eden bu güzellikleri
görebilmek insanın kendi iradesini kullanıp bakış açısını değiştirmesine
bağlıdır.

Yakın körlüğünün yanında, dostların maruz kalabileceği, çekememezlik



körlüğü, haset körlüğü, rekabet körlüğü gibi daha başka körlükler de vardır.
Hatta rekabet gibi telâkki edildiği takdirde dinin mübah dairesi içinde yer alan
tenafüs dahi bir körlük vesilesi olabilir. Eğer tenafüse, “ferdin, beraber yol
yürüdüğü yol arkadaşlarından Cenâb-ı Hakk’ın lütfedeceği nimetler hususunda
geri kalmama mülâhazasıyla bir yarış havası içinde olması” şeklinde bakılacak
olursa, haddizatında masum gibi görünen böyle bir mülâhaza, sınırlarına riayet
edilemediği takdirde mahzurlu hâle dönüşebilir. Bu sebeple Kur’ân’ın has
talebeleri, mülâhazalarını daha engince bir düşünceye bağlayıp şöyle
demelidirler: “Kardeşlerim girdikleri bu güzel yolda Cennet, rıdvan ve rü’yete
doğru koşuyorlar. Öbür tarafta bu güzeller güzeli insanlardan cüda düşmemek
için, ben de onların faaliyetleri içinde yer almalıyım.” Yoksa “Yarışı ben
kazanayım!”, “İpi ben göğüsleyeyim!” gibi mülâhazalar, Hak yolunda yapılan
hayırlı bir hizmette, şeytanın dürtülerine göre planlanmış düşüncelerdir ve bu
yönüyle de melundurlar. Aynı şekilde eğer dikkat edilmezse hasetle hemhudut
olan gıpta da melun bir iş hâline gelebilir. Evet, meselenin hudut ve sınırları
korunamazsa, insan hiç farkına varmaksızın bir anda gıpta tarafından haset
tarafına geçebilir.

Dizinizin Dibinde Neş’et Etmiş Olsa Dahi
Bu gibi faktörlerin hepsi insanda belli körlükler yapar ve bu körlükler nice

hakikatlerin arada kaynayıp gitmesine sebebiyet verir. Bu açıdan insanın
çevresine hep kalbin kadirşinas ölçüleriyle bakması; bakıp nerede bir damla
hakikat varsa onu saygı ile karşılaması gerekir. Öyle ki, hakikatlerin,
çocukluğunu bildiğiniz, hatta dizinizin dibinde neş’et etmiş bir insanın eliyle
size ulaşması sizi kör etmemelidir. Bu durumda da, doğru bakmasını bilmeli ve
baktığınız şeyleri mahiyet-i nefsü’l-emriyesine uygun görmeye çalışmalısınız.

Eğer bu yapılamazsa, insanlık semasının ayları-güneşleri konumunda bulunan
peygamberleri görmemeden alın da sahabe-i kiram efendilerimize; ondan
Abdülkadir Geylânî, İmam Rabbânî gibi hak dostlarından Hazreti Sahib
Kıran’a ve O’ndan da saf ve samimî Anadolu insanının dünyanın dört bir
yanında ektiği tohumları, diktiği filizleri, yeşerttiği sürgünleri, meydana
getirdiği ağaçları görmemeye kadar çok değişik mertebede farklı körlükler söz
konusu olur. Cenâb-ı Hak bir âyet-i kerimede: ىٰمْعَأ ِۤهِذٰـھ  ِيف   َ ناَك ْنَمَو 

ىٰمْع ِةَرِخْـٰالا أَ ِيف  َوـُھ  ,Kim bu dünyada gerçekleri görmede kör ise“ فَ
ahirette de kördür.”1 buyurmak suretiyle, dünyada apaçık hakikatleri görmeyen
kimselerin ötede de körler gibi muameleye tâbi tutulacağını beyan buyurmuştur.
Burada kastedilen maddî gözün kapalı olması değildir. Âyet-i kerimede bir



mecaz söz konusudur. Yani âyet-i celîlede mevzuubahs edilen kişiler baktığı
hâlde görmeyen insanlardır. Kur’ân-ı Kerim’de mecaz bulunduğunu kabul
etmeyen kişiler bile bu âyetteki mecazı kabul etmek durumunda kalmışlardır.

Başka bir âyet-i kerimede ise mânevî körlüğe şu ifadelerle dikkat çekilir:
ٌناَذٰا َال ْمَُـھلَو  اَھِب  َنوُرـِصْبُي  ٌنُیْعَأ َال  ْمَُھلَو  اـَھ  ِب َنوُھَقْفَي  ٌبوُل َـال  ُق ْمَُھل 

اَھِب َنوُعَمْس  ,Onların kalbleri vardır ama bu kalblerle idrak etmezler“ َي
gözleri vardır onlarla görmezler, kulakları  vardır onlarla işitmezler.” 2

Görüldüğü üzere âyet-i kerimede kalbleri olduğu hâlde bu kişilerin fıkıhtan
mahrum kaldıkları ifade edilmektedir. Yani bunlar ellerindeki tığlarla sebep-
sonuç arasında mekik dokuyarak bir dantelâ meydana getirme kabiliyetinden
mahrumdurlar. Evet, bu tâli’sizler düşünce hayatlarının kol ve kanatları kırık
bir hâlde ömürlerini geçirir, fikrî bir örgü, analiz ve sentez ortaya
koyamamanın fikdanını yaşarlar.

Başka bir âyet-i kerimede ise körlük kalbe izafe edilip: ىَمَْعت اـَھَِّنإ َال  فَ
ِروُدُّصلا ِيف  يِتَّلا  ُبوـُلُقْلا  ىَمْع  ِْنكٰلَو تَ ُراـَصْبَْألا   “Ne var ki kör olan

onların gözleri değil, sinelerindeki basiretleridir.” 3 buyrulur. Demek ki, asıl
önemli olan, basiret gözünün açılmasıdır. Evet, asıl mesele, basar değil, basiret
gözünün açık olmasıdır. Çünkü basiret kapalı olduktan sonra basarın açık
olması çok bir şey ifade etmeyecektir. Zira böyle bir insan doğru göremeyecek,
doğru mütalâalarda bulunamayacak ve doğru bir sentez ortaya koyamayacaktır.
Peki, niye basiret kör olur? İşte bu, yukarıdan beri üzerinde durduğumuz
hususlarla ilgili bir meseledir. Haset, çekememezlik, haddini bilememe, bakış
zaviyesini ayarlayamama vb. hususlar insanı basiret körlüğüne sevk eden
faktörlerdir.

Kor Hâline Getirilen Takdir Hisleri
Bu noktada durup bir hissiyatımı sizinle paylaşmak istiyorum. Her ne kadar

arkadaşların ihlâs, samimiyet, vefa ve sadakatlerini tam bir şekilde ve olması
gereken seviyede takdir edemesem de, ortaya koydukları sa’y ve gayretleri
görmeye çalıştığımı söyleyebilirim. Bir taraftan onların faikiyetleri ölçüsünde
yanlarında ve arkalarında olamamanın hicabını duyuyorum. Diğer taraftan da,
vesile oldukları güzel hizmetler karşısında takdir hisleriyle doluyor ve o hisleri
bir meşale veya bir kor hâline getirerek hararet kaynağı gibi canlı tutmaya
çalışıyorum. Zira ortaya konan bu güzelliklerin en küçüğünün dahi takdir
edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Evet, nimetin kadri kıymeti bilinir, takdir
edilir ve onun karşısında şükür ve hamdle iki büklüm olunursa, Cenâb-ı Hak o
nimeti artırır. Bakın Allah (celle celâluhu) bir mesele hakkında “bu böyledir”



diye ferman buyurduğunda artık orada kasem/yemin aranmaz. Fakat bununla
birlikte Allah (celle celâluhu): ْمُكَّنَديِز ْمُتْرَكَـش ََأل ِْنَئل   “Size gelip ulaşan
nimetlere; kavlî, hâlî, fiilî, tedebbürî ve tezekkürî seviyede şükürle
mukabelede bulunursanız, kasem olsun Ben de nimetimi arttırırım.”4

ifadeleriyle kasemde bulunarak bu hakikati dile getirmektedir. Âyet-i kerimenin
devamında ise insanı tir tir titretecek, yürekleri hoplatacak bir ikaz
bulunmaktadır: ٌديِدََشل ِيبا  َ ذَع َِّنإ  ْمـُتْرَفَك  ِْن  َئلَو  “Ama nankörlük yapar,
nimetleri görmezlikten gelir ve kendinizi körlüğe salarsanız biliniz ki,
körlere karşı azabım şiddetlidir.”5

O hâlde inanan gönüller olarak bizim, bu tür körlükler yaşamamamız adına
her zaman dikkat, temkin ve teyakkuz içinde olmamız gerekir. Eğer gözlerimiz
birileri sayesinde bazı hakikatlere açılmışsa, bizim de hak ve hakikate karşı
gözlerimizi hep açık tutmamız; açık tutup hakikat kimin eliyle ortaya konmuş
olursa olsun, ona karşı hep kadirşinas davranmamız iktiza eder. Meselâ birisi
beş adama, başka birisi beş yüz adama, bir başkası da beş bin adama nafiz
olmuşsa, bunların hepsini başımıza taç yapmalı ve alkışlamalıyız.

Son bir husus olarak şunu ifade edeyim ki, eğer bazıları, Cenâb-ı Hakk’ın
size ihsan buyurduğu başarı ve muvaffakiyetleri içine sindiremeyip kıskançlık,
çekememezlik, haset ve hatta kimi zaman tahriple bu hazımsızlıklarını ortaya
koyuyorlarsa, siz yine de, dişinizi sıkıp sabretmeli ve benzer mukabelede
bulunma gibi bir yanlışlığın içine düşmemelisiniz.

Vâkıa böyle bir durum karşısında zayıf karakterli bazı insanlar için: ِْنإَو
ِِهب ْمُتِْبقوُع  اَم  ِلْثِِمب  اوُِبقاَع  ْمُتْبَقاَع َف  “Ceza verecek olursanız, size yapılan

muamelenin misliyle cezalandırın.”6 âyet-i kerimesi bir esas olabilir. Ama
âyetin devamı daha üst seviyede bir muameleyi telkin edip: َوَُھل  ْ مُتْرَبَص ِْنَئلَو 

َني ِ رِباَّصِلل ٌرْیَخ   “Şayet sabredecek olursanız bu, sabredenler için işin en
hayırlısıdır.”7 ufkunu göstermektedir. Buna göre, misliyle mukabele yolunu
tutmak yerine “gelse celâlinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa”
diyerek, dişimizi sıkıp katlanmamız bizim için daha hayırlıdır. Tabiî söylenen
bu hususların, karşılaşılan her bir hâdise ve imtihanda hayata tatbik
edilebilmesi için de onların temrinat ve egzersizlerle mutlaka ruha mâl
edilmesi, tabiatın bir derinliği hâline getirilmesi gerekir.
1 İsrâ sûresi, 17/72.
2 A’râf sûresi, 7/179.
3 Hac sûresi, 22/46.
4 İbrahim sûresi, 14/7.
5 İbrahim sûresi, 14/7.



6 Nahl sûresi, 16/126.
7 Nahl sûresi, 16/126.



Entelektüel ve Diriliş
Soru: Bir toplumun kendi olarak var olması ve yeniden dirilişinde

entelektüel seviyedeki insanların önemi nedir? Bu seviyedeki insanların
yetiştirilmesi adına neler yapılabilir?

Cevap: Ele aldığı meseleyi ilim ve hakikat aşkıyla derinlemesine araştıran,
tetkik eden, etraflıca bilen ve elde ettiği o bilgiyi medenî cesaretiyle ifade edip
ortaya koyabilen hakikat yolcusuna biz entelektüel diyoruz. İşte bu mânâda bir
entelektüel sınıfın yetiştirilmesi, bir milletin ihyası adına hayatî derecede
öneme sahiptir ve üzerinde ne kadar durulsa değer. Fakat bu denli önemli bir
mevzunun öyle kolay bir iş olmadığının da hiçbir zaman hatırdan çıkarılmaması
gerekir. Meselâ birkaç asırdan beri çok ciddî seviyede, üst üste ağır
tahribatların yaşandığı bizim toplumumuz içinde, değil bu seviyede bir
entelektüel kadro yetiştirmek; zihin ve fikir dünyası itibarıyla inhiraf ve
çarpıklıklardan kurtulmuş, duygu ve düşüncede istikamete ulaşmış sıradan
insanların yetiştirilmesi mevzuunda ıslahat bile oldukça zordur ve ciddî bir
zamana vâbestedir. Bir muhalif rüzgâr esmez, çok ciddî bir müsadematla karşı
karşıya kalınmaz, birileri gelip harmanı savurmaz, tohumları ezmez ve onları
yele vermezse, bu şartlara bağlı olarak dahi, böyle bir ıslahatın
gerçekleştirilmesi belki elli sene ister. Dolayısıyla bu meselenin öncelikle
rasyonelce ele alınıp öyle değerlendirilmesi icap eder. Tabiî, Cenâb-ı Hakk’ın
ekstra inayet ve ihsanlarla ümit edilenin de ötesinde böyle bir heyeti
milletimize lütfetmesi her zaman için mümkündür. Fakat sebeplere riayetle
mükellef olan bizlerin başta meseleyi değerlendirmeye alırken bu perspektiften
ele almamız gerekir.

Uzun Bir Ayrılıktan Sonra
Bazıları gerileyişimizi Tanzimat dönemiyle başlatır. Hâlbuki Tanzimat,

nakavt duruma düşüşümüzü artık kendimizin de hissettiği dönemin adıdır.
Yoksa fikrî durgunluk ve donukluk çok daha gerilere götürülebilir. Meseleye
Üstad Hazretleri’nin yaklaşımı içinde bakılacak olursa, İstanbul’un fethiyle
beraber bir taraftan fethin kapıları bize açılırken, diğer taraftan da sanki
düşünce ve ilim hayatımıza açılan kapılar kapanmış gibidir.1 Hatta Hazreti Pîr,
meseleyi biraz daha gerilere götürür ve ilim ve düşünce hayatımızda kapıların
üzerimize kapanmaya başladığı tarihi, hicrî beşinci asra bağlar.2 Evet, umumî
bir perspektiften meseleye bakıldığında sanki biz, beşinci asra kadar ister fizik,
kimya, biyoloji, tıp gibi pozitif ilimler alanında; isterse tefsir, hadis, fıkıh,



usûl-i fıkıh gibi şer’î ilimler sahasında bir yönüyle bütün vâridâtımızı ortaya
koymuşuz. Tabir caizse ne kadar yumurta ortaya koyma güç ve imkânımız varsa
hepsini folluklara boşaltmış gibiyiz. O dönemden sonra ise, eskilerin yazdıkları
âsâr-ı bergüzîdeyi değerlendirmek suretiyle onlara hâşiye ve şerh koymakla
iktifa etmişiz. Tabiî sadece bununla yetinince de derin düşünce, derin tedebbür
ve derin tezekkürün önünü kesmişiz. Artık blokajı bize ait olan, bizim
ülkemizde kurulmuş araştırma merkezleri ve laboratuvarlar olmamış ve
dolayısıyla da ciddî tetkik ve araştırmalar ortaya konmamıştır.

Hâlbuki henüz Abbasi döneminde yerkürenin küreviyetini ispat adına
çalışmalar yapılmış ve bu konuyla alâkalı günümüzdeki bilgilere yakın
sonuçlar elde edilmiştir. Aynı şekilde erken bir dönemde, hicrî dördüncü
asırda, Müslüman ilim adamları tarafından ay ve güneş tutulmalarının devrî
olduğu ifade edilip bu konuda da en doğru tespitlerde bulunulmuştur.3 Misalleri
çoğaltabilirsiniz. Zira ilim tarihi açısından bu asırlara bakıldığında, sadece
astronomi sahasında değil, matematik, tıp, kimya vb. ilim dallarında da çağlara
ışık tutacak nice ilmî gelişmelerin yaşandığı görülür.

İşte böyle bir altın dönemden sonra ne olmuşsa olmuş ve sanki beşinci
asırdan itibaren bu ilmî faaliyetlerde ciddî bir durgunluk dönemine girilmiştir.
Medrese bir taraftan kapılarını fünun-u müspeteye kapatırken diğer taraftan
kalb ve ruh ufkuna karşı tavır almaya başlamıştır. Netice itibarıyla tekye ve
medrese birbirinden kopmuş; fünun-u müspete, ülûm-u diniye ve kalbî ve ruhî
hayat birbirinden uzaklaşıp her biri bir yana savrulmuştur. Oysaki bunlar bir
vahidin üç yüzü gibidir. Üçünü bir araya getirirseniz on güzellik meydana gelir
ve onları tam bir imtizaç içerisinde inkişaf ettirirseniz yüz güzelliğe ulaşırsınız.

Hicrî ilk beş asır itibarıyla, araştırma ve hakikat aşkıyla dopdolu o dönemin
insanları elhak meseleyi katlaya katlaya, muzaaf ve mük’abıyla ele almış ve
farklı derinlikleriyle ortaya koymuşlardır. Fakat daha sonra kapılar yavaş yavaş
kapanmış ve panjurlar da çekilmiştir. Sonra da metafizik ve psişik dünyanın
yanında tekvînî emirlere karşı da talâk-ı selâse ile bir tatlik vukû bulmuştur.
Bunun mânâsı bir daha onlarla bir araya gelmeme demekti. Fakat –meseleyi bir
espriye bağlayarak ifade edecek olursak– sistemli düşünce, hakikat aşkı ve
araştırma iştiyakından talâk-ı selâse ile boşandıktan sonra, bunları tekrar elde
edebilmek için zevc-i aher gerekecekti. Biz bunları boşadıktan sonra yabancı
düşüncelerle zifaf olduğumuzdan bu şart da yerine gelmiş oldu. Dolayısıyla
böyle bir espriye bağlı olarak diyebiliriz ki, artık akıl ve kalbin yeniden zifaf
mevsimi gelmiş demektir.

Entelektüel Yetiştirecek Zemin



Bu arada şunu ifade edeyim ki, bu tespitlerimizle, geçmişte ortaya konan nice
ceht ve gayretleri hafife aldığımız akla gelmesin. Zira biz biliyor ve inanıyoruz
ki, ecdadımız asırlar boyu İslâm’ın bayraktarlığını yapmış ve aynı zamanda
onun haysiyet, şeref ve namusunu korumuşlardır. İnşaallah onlar sahip oldukları
bu pâyelerle Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sancağı
altında bir araya gelmeye namzet insanlardır. Fakat sahip oldukları bu güzel
vasıfların hakkını vermenin yanında meseleye daha küllî ve bütüncül bir
nazarla bakılması gerekir. Elbette biz, hâdisenin içinde, hâdiseyi yaşayan bir
vakanüvis gibi vakaları okuyamadığımız ve o şartları tam olarak
bilemediğimizden o dönemdeki insanlar hakkında belki bazı yanlış hükümlere
de varabiliriz. Bununla birlikte işin doğrusu bazı hususları sorgulamadan da
kendimizi alamıyoruz. Meselâ şu soruları kendi kendimize sormadan
edemiyoruz: Neden acaba Sultan 2. Abdülhamit dönemine kadar bir
Mühendishane-i Hümâyûn, bir Tıbbiye-i Şahane gibi müesseseler kurulmadı?
Toplum için hayatî derecede öneme sahip bu müesseselerin açılışında niye bu
kadar geç kalındı? Diğer başarılarımızın yanında niye aynı ölçüde
laboratuvarlarımız, araştırma merkezlerimiz işlemedi? Müspet ilimlere dair bir
kısım meseleler niye daha erken dönemlerde ele alınmadı? Soruları
çoğaltabilirsiniz. Fakat bu sorularla bizim asıl dikkat çekmek istediğimiz husus
şudur: Maruz kaldığımız uzun bir duraklamanın ardından elit ve entelektüel bir
sınıf yetiştirme yolu oldukça çetin ve meşakkatlidir. Fakat bütün bu zor ve
olumsuz şartlara rağmen milletimizin yeniden ihyası, yeniden ruhunun âbidesini
ikame etmesi adına; bilmesi gerekli olan şeyleri doğru bilen, doğru bildiklerini
müsait ortamlarda haykırabilen yani gerektiğinde bir bulut gibi gürleyen,
gürleyip bir rahmet yağmuru gibi sağanak sağanak aşağıya boşalan insanlara
ihtiyacımız var. Meselâ ülûm-u diniye sahasında iştigal eden bir insan tefsir,
hadis, fıkıh, kelâm, usûl-i fıkıh... gibi ülûm-u İslâmiye’yi temel yönleriyle
bilmeli ve bildiklerini muhatabına çok rahat ifade edebilmelidir. En azından
ansiklopedik seviyede bir malûmata sahip olmalıdır. Yani karşılaştığı bir
mevzuu nerede bulabileceğini bilmeli, “Bu konu falan kaynakta şu çerçevede
ifade ediliyordu. Dayanağı, menatı da şuydu.” diyebilmelidir. Bir ölçü vermek
gerekirse, meselâ hadisle iştigal eden bir insan hiç olmazsa karşılaştığı bir
hadis hakkında: “Ben bu hadisi Kütüb-ü Sitte’de hatırlamıyorum. Ama onu
Zevâid’de görmüş olabilirim.” diyebilmeli, ele aldığı o hadis-i şerifin,
Hâkim’in Müstedrek’inde mi, yoksa Darakutnî’nin Sünen’inde mi ya da daha
sonraki telifatta mı geçtiğini bilmelidir. İşte bu seviyede bir entelektüel sınıfın
yetiştirilmesi adına binlerce insan seferber edilse değer, zannediyorum.

Belki ben bunları anlatırken sizin zihninizden: “Günümüzde hadisler



bilgisayarlara yüklendiğinden, bilgisayar tuşuna tıklar tıklamaz aradığımız
hadis hemen karşımıza çıkıyor.” şeklinde bir düşünce geçebilir. Fakat hemen
ifade edeyim ki, bu ilim değildir. Evet, bir meseleyi bir yerden tıklayıp alma,
fişleme, fişlediği meseleleri kitaplara geçirme, sonra onu jürilere arz etme
hakikî mânâda ilim değildir. Asıl mesele, ele aldığı konuları selef-i salihîn gibi
değerlendirmeye tâbi tutacak seviyede işin özüne ve ruhuna vâkıf olabilmektir.

Bu açıdan hicret-i seniyyenin üçüncü asrında yetişen o nadide insanlara ben
hep, Cenâb-ı Hakk’ın İslâm için yarattığı harika insanlar nazarıyla baktım.
Evet, İmam Buhârî, İmam Müslim, Ebû Davud Sicistanî, İmam Tirmizî, İmam
Nesâî, İbn Mâce gibi kimseler, Allah’ın hususî mahiyette yarattığı insanlardır
bana göre. Bazıları görmezlikten gelmeye çalışsa da, esasında İmam Tahavî
Hazretleri de bunlardan geri değildir. Hatta metn-i hadis mevzuunda onun
ortaya koyduğu tespit ve ölçülerin, İmam Buhârî’nin önünde olduğu dahi
söylenebilir. Hâsılı, o devasa kametlerin ortaya koydukları eserler ve
yaptıkları çalışmalara bakıldığında onların âdeta hususî mahiyette yaratıldığı
görülecektir.

İşte Buhârî veya Ebû Hanife gibi devasa kametlerin bulunduğu böyle bir
dönemde onların mektebine devam eden binlerce insan varken, o binlerce insan
arasından entelektüel diyebileceğimiz seviyede yirmi-otuz insan yetişiyordu.
Bu açıdan yüce ve yüksek bir hedef adına böyle bir mübarek yola çıktığınızda
ne kadar çok insanla yola koyulursanız o kadar avantajla geriye döner ve
millete de o ölçüde istifade edebileceği bir zemin bırakmış olursunuz.

Milletimizin ihya ve terakkisine vesile olacak elit ve entelektüel bir sınıfın
yetiştirilmesi mevzuunda önemli gördüğüm bir husus da, ilk ve orta dereceli
okullardan başlayıp üniversitelerdeki akademik kariyer seviyesine varıncaya
dek müfredat programımızın bu açıdan bir kez daha gözden geçirilmesidir. Zira
hâlihazırdaki müfredat programıyla, –özel çalışmaların ortaya koyduğu
başarılar müstesna– entelektüel bir sınıf yetiştirmemiz oldukça zor görünüyor.
Evet, acı da olsa itiraf etmeliyiz ki, şu an ne liseler elit sınıfa namzet insanlar
hazırlamaya ne de üniversiteler bu mevzuda kaliteli ve kalifiye insan
yetiştirmeye müsaittir. Biz bu ifadelerle “şu andaki eğitim anlayışıyla hiçbir
müspet netice ve semere elde edilemez” demek istemiyoruz. Fakat ortaya çıkan
başarı ve muvaffakiyetlerin daha çok hususî gayretlere vâbeste olduğunun da
görülmesi gerekir. Bu şekilde ortaya konulan hususî bazı başarı ve
muvaffakiyetler ise umumî eğitim adına bir fikir vermez. Siz bir okulda, hususî
bazı kabiliyetleri seçip gece gündüz çalıştırırsınız ve onlar da bu çalışmanın
sonunda dünyanın değişik yerlerinde tertip edilen olimpiyatlarda başarılar elde
edip plaket alabilirler. Fakat bu durum umumî mânâda ülkenizin eğitim ve



kültür seviyesinin yüksek olduğunu göstermez. Başarı tâmim edilip
yaygınlaştırılabilirse işte o zaman ülkenizin eğitim kalitesinin seviyeli ve
yüksek olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet, mevcudu hafife almamakla beraber, şu
an, eğitim telâkkimizde; lise, üniversite ve araştırma merkezlerinde çok ciddî
bir reforma ihtiyacımız olduğu açık bir gerçektir.

Konuyla ilgili üzerinde durulması icap eden bir diğer husus da yapılan
araştırmalarda, milletimize ait temel değerlerin esas alınmasıdır. Eğer biz,
başkalarının natüralist, pozitivist ve bir yönüyle materyalist mülâhazalarla
ortaya koydukları doneleri değerlendirip sonra kendi değerlerimize göre bir
sonuca ulaşmaya çalışıyorsak, bilmemiz gerekir ki, bu yolla istediğimiz hedefe
ulaşmamız mümkün değildir. Bu açıdan temel değerlerimize zıt bütün yol,
yöntem ve usûlleri kritiğe tâbi tutmalı ve süzgeçten geçirmeliyiz. Bunun için de,
toplum olarak laboratuarınızı kendiniz kurduğunuz gibi, mebdeden müntehaya
araştırmanızı da kendiniz yapmalısınız; yapmalı ve baştan sona her şeyi kendi
gözünüzle görmeli, kendi elinizle test edip o şekilde sonuca ulaşmalısınız.

Ceht ve Gayretler Karşılıksız Bırakılmamalı
Konuyla ilgili bir diğer husus da şudur: Siz elit veya entelektüel yetiştirmeyi

düşündüğünüz zaman, günümüzde çokça kullanılan “Mârifet iltifata tâbidir.”
realitesini nazar-ı itibara almalısınız. Gerçi ihlâsa kilitli ve adanmış ruhlar
iltifatla hareket etmezler/etmemelidirler. Onlar için belki mezkûr sözü
değiştirip şöyle demek icap eder: “İltifat mârifete tabidir.” Yani siz bir mârifet
ortaya koyarsınız, el âlem ister iltifat eder ister etmez, kesinlikle böyle bir
beklenti içine girmezsiniz. Fakat bilinmesi gerekir ki, bize düşen, objektif
davranmak ve bu beşerî realiteyi göz ardı etmemektir.

Batı’da yapılan çalışmalara baktığımızda, ciddî emek ve gayretle kâinat
kitabını didik didik ettiklerini görüyoruz. Meselâ birisi diyor ki: “Ben
kobralarla alâkalı bir araştırma yapmak için yirmi senedir ormanın içinde
yaşıyorum.” Daha sonra yayınladığı belgeselde görüyorsunuz ki, kobraların
erkekleri birbirinin zehirli olduğunu biliyor ve birbirini sokmamak için âdeta
kendi aralarında bir mutabakata varıyorlar. Şayet biri diğerinin başını
bastırırsa, galip o bölgenin hâkimi oluyor; mağlûp ise bulunduğu bölgeyi terk
edip başka bir yere gidiyor.

Başka birisi akreplerle alâkalı bir araştırma yapıyor. Araştırmacı, onların
birbiriyle muhabere yapmak için kullandıkları sinyalleri yakalıyor. Ben bunu
ilk gördüğümde hayret etmiştim. Adam akreplerin sinyalini keşfetmiş. Daha
sonra bir aletle böyle bir sinyali vermeye başlayınca değişik taşların altında
bulunan akrepler kuyruklarını dikip raks etmeye başlıyorlar. Şimdi her ne kadar



bu araştırma gerçek bir mârifete dönüşmese de, araştırma ceht ve gayreti
açısından böyle bir hâdiseyi takdir etmemek de mümkün değildir.

Evet, bu insanlardan kimi, yirmi sene bir akrebin arkasında, bir diğeri
kobraların, bir başkası da ceylanların peşinde koşturup durmuş. İşte böyle bir
performans ve gayretin arkasında bir iltifatın olduğunu unutmamak gerekir.
Batı’da böyle bir çalışma yapan kişi şöyle düşünür: “Ben burada yirmi sene diz
çürüttüysem benim bu hizmetim karşılıksız kalmayacaktır. Görülüp gözetilecek,
ödüllendirilecek ve çalışmalarımın karşılığını alacağım.” Gerçekten de öyle
oluyor. Bilim adamları ve araştırmacılar gül gibi yaşayıp gidecek şekilde bir
mükâfatla karşılık görüyorlar. Vâkıa, Einstein ve Edison gibi bazı kimseler,
merak saikası, araştırma ve ilim aşkıyla hareket etmiş olabilir. Zaten bunlar
sa’y ve gayretlerinin karşılığını almadan, mükâfat görmeden gitmiş insanlardır.
Hatta sinemayı keşfeden insanın, gala gecesinde orada acından öldüğü söylenir.
Fakat umumiyet itibarıyla denebilir ki, yapılan çalışmalar mükâfatlandırılmış
ve karşılıksız bırakılmamıştır. Şimdi durum böyle olunca dinimizin bize
emrettiği hakikat aşkı için biz nasıl koşturmalıyız, nasıl fedakârlıkta
bulunmalıyız, onu sizin iz’an ve insafınıza havale edip geçmek istiyorum.

Bundan dolayı kanaatimce bilim sahasında yapılan bir yarışmada ceht ve
gayret gösteren her çalışma takdir ve taltif edilmeli, hiç kimse eli boş geriye
gönderilmemelidir. Meselâ bir bilim veya dil olimpiyadında yarışma yapıyor;
birinciye altın, ikinciye gümüş, üçüncüye bronz madalya, dördüncüye de
mansiyon veriyorsunuz. Bence ödüllendirmede yeni yeni isimler bulup ceht ve
gayrette bulunan herkesi mükâfatlandırmak lâzım. Şahsen, bu tür yarışmalarda
başarılı olan arkadaşlar yanıma geldiklerinde imkânım neye elveriyorsa
mutlaka onları mükâfatlandırma niyeti içinde olduğumu söyleyebilirim. Evet,
ortaya koydukları başarılarından dolayı onları mesut edecek şekilde niye bu
insanları kucaklamayacaksınız ki? Meselâ onlara: “Dünyanın önde gelen şu
üniversitesine git, kayıt ol. İster yüksek lisans, isterse doktora eğitimi yap. Ben
senin bursunu tekeffül edeceğim.” diye niye teşvikte bulunmayacaksınız ki? Bu
ve benzeri mükâfatlarla onlar mutlaka iltifata tâbi tutulmalı ve böyle bir iltifatla
onların mârifetlerini döktürmelerine imkân ve zemin hazırlanmalıdır.
Zannediyorum istenen seviyede bir elit ve entelektüel sınıfın yetiştirilmesi
adına eğitim yuvalarında ihmal gören hususlardan bir tanesi de budur. Bu
sebeple takdir, taltif ve teşvik dinamikleri işletilmeli ve böylece yıllardır ihmal
edilen bu mesele telâfi edilmelidir.
1 Bkz.: Bediüzzaman, Muhâkemat s.66 (Unsuru’l-Hakikat, Sekizinci Mukaddime).
2 Bkz.: Bediüzzaman, Muhâkemat s.66 (Unsuru’l-Hakikat, Sekizinci Mukaddime).
3 Bkz.: Fuat Sezgin, İslâm’da Bilim ve Teknik  1/15.



Peygamber Ahlâkı: İstiğna
Soru: Dünyevîlik ve menfaat düşüncesi gibi bulaşıcı hastalıkların, toplumun

bütün katmanlarına, hayatın her tarafına sirayet ettiği günümüzde bir peygamber
ahlâkı olan istiğna disiplinini hayatımıza nasıl tatbik edebiliriz? Bu mevzuda
dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap: İstiğna; insanın Allah’tan başka hiçbir kimseye el açmaması, yüzsuyu
dökmemesi; aç ve susuz kaldığı zamanlarda dahi halka arz-ı ihtiyaçta
bulunmaması ve hayatını hep gönül zenginliği, gönül tokluğuyla iffet dairesi
içinde sürdürmesi demektir. İstiğna, peygamberlik mesleğinin çok önemli bir
düsturu ve Allah ahlâkı ile ahlâklanmanın da bir tezahürüdür. Çünkü Allah
(celle celâluhu) Samed’dir; her şey O’na muhtaçtır, O ise hiçbir şeye muhtaç
değildir. Evet, O, Ganiyy-i ale’l-Itlak, Müstağni-i Mutlak’tır.1

İnsana gelince onun bir kısım şeylere ihtiyacı vardır. Bu sebeple insan için
mukayyet istiğna tabirini kullanmak daha doğru olur zannediyorum. İşte insanlık
âleminin medar-ı iftiharları enbiya-i izam efendilerimiz, müstağni-i mukayyet
olarak, hayatları boyunca hep istiğna ruhuyla yaşamış; isteyeceklerini yalnız
Allah’tan istemiş, dertlerini yalnız O’na açmış; eda ettikleri risalet vazifesi,
yaptıkları hizmet ve fedakârlıklar karşısında da hiç mi hiç beklentiye girmemiş,
ücret talebinde bulunmamışlardır.

Kur’ân-ı Kerim pek çok yerde bu hususa dikkat çeker ve enbiya-i izamın
ağzından َنیَِملاـَعْلا ِبَر  ّ ىٰل  َع َِّالإ  َيِرَْجأ  ِْنإ  ٍرَْجأ  ْنـِم  ِهـَْیلَع  ْم  ُكَُلأْسَأ اَۤمَو 
“Ben yaptığım tebliğ vazifesi karşılığında sizden hiçbir şey istemiyorum,
ücretim ve mükâfatım münhasıran Âlemlerin Rabbi Allah’a aittir.”2

hakikatini ilân eder. Meselâ Şuarâ sûresinde Hazreti Nuh,3 Hazreti Hud,4

Hazreti Salih,5 Hazreti Lût6 ve Hazreti Şuayb’ın7 (alâ nebiyyina ve
aleyhimüssalâtü vesselâm) sergüzeşt-i hayatları, maceraları, misyonları,
konumları silsile hâlinde anlatılırken, her seferinde o büyük peygamberlerin
lisan-ı mübareklerinden bu husus bir kez daha dile getirilir.

Bu açıdan peygamberlik mesleğinin hakikî mirasçıları, dava-yı nübüvvetin
vârisleri de son nefeslerini verinceye dek hep istiğna ruhuyla hareket etmeli,
müstağni yaşamalı ve asla Allah’tan başka hiç kimse karşısında bel kırmamalı,
boyun bükmemeli, minnet altına girmemelidir. Çünkü –Rabbim muhafaza
buyursun– hizmet insanı, minnet altına girerse, altına girdiği minnetin diyetini
çok ağır bir şekilde ödemek zorunda kalabilir. Bu sebeple iman ve Kur’ân
hizmetinde bulunanlar, bir ömür boyu iktisat ve kanaat düsturlarına sımsıkı
sarılmalı, icabında aç kalmalı, gerekirse günde bir öğünle iktifa etmeli, fakat



kat’iyen başkalarına diyet ödeyecek bir duruma düşmemelidir. Evet, onlar ister
şahısları, isterse aile ve yakınları itibarıyla el âleme el açmaktan, tese’ülde
bulunmaktan uzak kalmalıdır. Zira her el açış, her tekeffüf Allah’ın inayet ve
rahmetinden, O’nun tutup kaldırmasından bir adım uzaklaşma ve kazanma
kuşağında bir kayıp, bir hüsran yaşama demektir.

Adanmış Bir Ruh
Her Zaman Hür ve Azat Olmalı
Burada bir hâşiye düşerek meseleyi biraz daha açmak istiyorum: Meselâ

ilminiz, irfanınız, aşk u heyecanınız itibarıyla sizin topluma faydalı
olabileceğinizi düşünen insanlar, değişik programlara sizi davet edebilir,
arabalarıyla alıp bir yerden bir yere götürmek isteyebilir veya “şununla uçak
bileti alır, yol masraflarınızı karşılarsınız” vs. diyerek size bir şeyler vermeyi
teklif edebilirler. Fakat eğer imkânınız varsa, gücünüz yetiyorsa, gönüllü olarak
gittiğiniz bir programa katılmak için bir yerden bir yere intikalinizi kendi
imkânlarınızla yapmalı; kimseye bâr olmamaya bakmalısınız.

Aksi hâlde, yapılan hizmet ve faaliyetlerden dolayı bir beklenti içine
girilirse, hem peygamber mesleğine muhalefet edilmiş, hem de adanmışlık
ruhuna halel getirilmiş olur. Böyle bir tavır aynı zamanda adanmış bir ruhun
kendi tesirini kendi eliyle kırması demektir. Evet, istiğna disiplinine bağlı
hareket edilmezse, belki kendisinden ciddî mânâda istifade edilebilecek bir
donanım ve konumu olsa dahi o insan, hiç farkına varmaksızın, bir nevi vesâyet
altına girmiş, kendi eliyle, kendi el ve ayağına zincir vurmuş olur.

Dine hizmet yolunda koşturan bir insan, belki kendi el emeği ve alın teriyle,
bazen yazarak, bazen çizerek, bazen de öğretmenlik yaparak zaruri ihtiyaçlarını
temin edecek seviyede bir şeyler kazanabilir. Ancak, “hizmet yapıyorum”,
“hizmet yolunda koşturan bir ferdim” diyerek belli imkânlara kavuşmayı
düşünme, zengin olmaya çalışma ve hele konumunu kullanarak çevresini,
yakınlarını kayırma gibi bir niyet ve teşebbüs içinde bulunma, asla
unutulmaması gerekir ki tepeden tırnağa kadar izzet, itibar ve istiğnaya dayalı
adanmışlık ruhuna aykırı tavır ve davranışlardır. Bu açıdan hak ve hakikat
yolcuları, hiçbir zaman bir başkasına bel kırma, boyun bükme, medyuniyet
hissetme şeklinde diyet ödeme mecburiyetinde kalmamalıdır. Evet, dine hizmet
eden, kendini evrensel değerlere adamış bulunanlar kat’iyen vesâyet
yaşamamalı; her zaman hür, serbest ve azat olmalıdır.

Gel gör ki, belli bir dönem biz de, vaaz ederken, emr-i bi’l-mâruf ve nehy-i
ani’l-münker vazifesinde bulunurken maalesef maaş aldık. Rabbim taksiratımızı



affetsin. Vâkıa, fukaha imamlık yapacak kimse kalmadığı zaman, bu vazifenin
bütün bütün terke uğramaması için imamların maaş almasına ruhsat vermiştir.8

Fakat asıl olan maaş almadan imamlık, maaş almadan müezzinlik ve maaş
almadan vaizlik yapmaktır. Ama neylersin ki, fakir ailenin çocuklarıydık. Maaş
almadan iaşeyi temin etmek pek mümkün görünmüyordu. Fakat belki de, bir
yerde taş kırıp amelelik yaparak alın teri ile kazanıp daha sonra da vaaz u
nasihat yapabilirdik. Verdikleri maaşı da el sürmeden fakir fukaraya
dağıtabilirdik. Ne yazık ki, böyle olmamıştır ve itiraf etmek gerekir ki, bunlar
da bizim hatalarımızdır.

Gönüllerde Kalıcı Müessiriyetin Yolu
Sözün başında mutlak ve mukayyet istiğna tabirlerinden bahsetmiştik. Eğer,

enbiya-i izamın istiğnasına mukayyet istiğna diyecek olursak, günümüzde
Kur’ân’a dilbeste olmuş adanmış ruhlar da, onlara tâbi olmanın bir gereği
olarak, elden geldiğince mukayyedin mukayyedi bir istiğna içinde olmalıdır.
Biraz önce ifade edildiği gibi bir öğüne güçleri yetiyorsa bir öğünle iktifa
etmeli; günde üç bardak çay içmenin altından kalkamayacaklarsa bir bardakla
yetinmeli; yetinmeli ve hep müstağni yaşayarak kredilerine asla toz
kondurmamalılar.

Bütün bunlar, elbette ki falanın filânın öyle bilmesi için yapılmaz. Fakat
insanların, ortaya konan hakikatleri kabullenip benimsemeleri, hakkınızda
suizan etmemelerine, size güvenip itimat etmelerine bağlıdır. Öyle ki kırk yıl
boyunca beraber olduğunuz insanlar neticede şunu demelidir: “Biz otuz-kırk
senedir bu insanları takip ediyoruz. Gördük ki, hiçbiri bir yerlerden bir şey
aparıp da biriktirmiş değil, ne borsada ne de başka bir yerde hisse senetleri
var. Dünyada bir dikili taşları dahi mevcut değil. Yakınlarından herhangi birini
kayırdıklarına da şahit olmadık. Belli ki, bu insanlar sadece “rıza”ya
kilitlenmişler ve ondan başka bir mülâhazaları da yok. Âdeta kendilerini ve
sahip oldukları her şeyi Cenâb-ı Hakk’a satmış ve bununla Cennet’i
peylemişler.”9 Bir kez daha ifade edelim ki, Hakk’a adanmış bir gönül elbette
ki bu türlü demelere, görmelere, söylemelere bağlı bir hayat
yaşamaz/yaşamamalıdır. Fakat bu disiplinlere bağlı bir hayat çizgisinin de
gönüllerde çok önemli ve kalıcı bir tesirinin olacağı muhakkaktır.

İstiğna konusunda dikkat edilecek önemli hususlardan biri de “Başkaları
hassas davranmıyor, o hâlde ben de bu mevzuda biraz daha esnek hareket
edebilirim.” anlayışıdır. Bu anlayış, insanın kendi kendini kandırmasından
başka bir şey değildir. Zira musibette herkesle beraber olmak ötede hiçbir



mânâ ifade etmez, ahirette insana hiçbir fayda sağlamaz.10 Dolayısıyla,
“başkaları bu konuda hassasiyet göstermiyor, bu mesele artık belva-yı âmm
olmuş, öyleyse biz de belli ölçüde yiyebilir, içebilir ve daha geniş imkânlara
sahip olabiliriz.” şeklinde düşünmek insanı helâke sürükleyecek yanlış bir
bakış açısıdır. Bilâkis her fert çevresine bakarken şöyle düşünmelidir:
“Arkadaşlarımın kıvamını koruma, istiğna mevzuunda onlardaki hassasiyet
şuurunu ve metafizik gerilimi muhafaza adına elimden gelen gayreti göstermeli
ve böylece onların, dünyanın cazibedar güzelliklerine kapılarak mahvolup
gitmelerine engel olmaya çalışmalıyım.” Bilhassa sevk ve idare konumunda
bulunan kimseler, bir taraftan çok ciddî bir hassasiyet ve titizlikle bu konuda
çizgilerini koruyup örnek olurken, diğer taraftan da çevresindeki insanlara bu
ruhu aşılamalı, onları sürekli rehabilite etmeli ve bu konuda herhangi bir
boşluk ve zaafın meydana gelmesine fırsat vermemelidir.

Makam-Mansıp Mevzuunda da İstiğna
Diğer yandan istiğna sadece maddî ücretlerle alâkalı bir mesele değildir.

Cenâb-ı Hakk’ın insana bahşettiği akıl, zekâ, mantık ve muhakeme kabiliyeti,
sevk ve idaredeki yüksek performans gibi donanımlar da bir imtihan
vesilesidir. İşte bu tür mazhariyetler sonucunda elde edilebilecek maddî-
mânevî makam ve mansıplar, ad ve unvanlar, nam u nişan, teveccüh ve iltifatlar
mevzuunda da insan beklentiye girmemeli ve hep istiğna ruhuyla hareket
etmelidir. Üstad Hazretleri bir yerde sebeb-i mesuliyet ve hatar olan
metbuiyete, tâbiiyetin tercih edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.11 Yani varsın,
önümüze başkaları geçsin, başkaları imam olsun. Meselâ, mihraba geçtik ve
insanlar da arkamızda saf bağladı. Tam o esnada gördük ki, arkamızda imamet
vazifesini yapacak birisi var. Hemen geriye çekilmesini bilmeli ve onun
imamete geçmesini temin etmeliyiz. Ve yine diyelim ki, yirmi-otuz sene değişik
yerlerde hak ve hakikate hizmet ettik, işin tabiî seyri içerisinde insanların
imreneceği, teveccüh göstereceği bir konumu bize emanet ettiler. İşte bu
noktada her zaman kendimizi diken üstünde duruyor gibi görmeli ve: “Acaba
bana ne zaman ‘gel’ diyecekler; diyecek de beni bu vebalden kurtaracaklar!”
mülâhazasını taşımalıyız. Evet, çok rahatlıkla, bir dönem önünde yürüdüğümüz
insanların arkasına geçebilmeli ve onları takip edebilecek kıvamda olmalıyız.

Eğer insan bu türlü bir niyet safveti ve mülâhaza duruluğu içinde değilse,
yaptığı işe heva u hevesini karıştırıyor ve dolayısıyla hâlisane davranmıyor
demektir. Evet, bir hizmet insanının, Cenâb-ı Hakk’ın kendisine bahşettiği bir
konumu sanki onun ebedî hakkıymış gibi korumaya çalışması ve bu konuda bir
ceht ve gayret içinde bulunması onun samimiyetsizliğine delâlet eder. İhlâs ve



samimiyetten mahrum böyle insanların arasında ise, her zaman münazaa ve
münakaşa çıkabilir. Hâlbuki Kur’ân talebelerinin arasındaki münasebet
kardeşlik münasebeti olmalıdır.12 Yaş, baş, bilgi, kıdem meselesi esas ölçü ve
kıstas değildir. Dünyevî hedef ve maksatlarda pek çok makam bulunabilir. Ama
kardeşlik söz konusu olunca, artık herkes aynı çizgi üzerinde yan yana gelmiş
fertler gibidir. Dolayısıyla kendini iman ve Kur’ân hizmetine adamış bir fert,
hangi sahada olursa olsun, hangi konumda bulunursa bulunsun her zaman iki
adım geriye çekilmeye hazır olmalıdır. Aksi takdirde, hayırlı bir iş için yola
çıkmış insanlar arasında dahi, enaniyet ve bencillikten kaynaklanan kavgalar,
vuruşma ve didişmeler kaçınılmaz olur. Bunun neticesinde de ihtilâf ve
iftiraklar ortaya çıkar, tevfik-i ilâhî kesilir. Rabbim hepimizi böyle feci bir
akıbete sebebiyet vermekten muhafaza buyursun! Her birimizi ihlâsa kilitlenmiş
ve ihlâsa erdirilmiş kullarından eylesin!
1 Bkz.: İhlâs sûresi, 112/2.
2 Şuarâ sûresi, 26/109, 127, 145, 164, 180.
3 Bkz.: Şuarâ sûresi, 26/105-122.
4 Bkz.: Şuarâ sûresi, 26/123-140.
5 Bkz.: Şuarâ sûresi, 26/141-159.
6 Bkz.: Şuarâ sûresi, 26/160-1175.
7 Bkz.: Şuarâ sûresi, 26/176-189.
8 İbn Âbidîn, Hâşiye 1/562.
9 Bkz.: Tevbe sûresi, 9/111.
10 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.181 (On Dördüncü Söz, Hâtime).
11 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.192 (Yirminci Lem’a, Birinci Nokta).
12 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.208 (Yirmi Birinci Lem’a, Dördüncü Düstur).



İlmin İzzeti ve Enaniyet
Soru: İlmin izzeti ne demektir? İlmin izzetini korumak nasıl olur?
Cevap: Bir mü’min için ilmin izzetini muhafaza etmek elbette çok önemlidir;

fakat inanan bir gönül için öncelikli olarak korunması gerekli olan husus, ilmin
izzetini de ihtiva ve tazammun eden dinin izzetidir. Zira Hazreti Ömer’in
ifadesiyle, Allah bizi dinle aziz kıldığına göre1 inanan bir insan da, mü’mince
davranmalı, bu işin emini ve kefili olmaya gayret göstermeli ve böylece bir
ömür boyu hep dinin itibar, kıymet, izzet ve şerefini korumaya çalışmalıdır.
Evet, inanan bir gönlün, her hâli, oturuşu-kalkışı, konuşması-sükûtu hep
mü’mince olmalı ve herkes onu emin ve güvenilir bir insan olarak bilmelidir.
O, insaniyet-i kübrâ olan İslâm’ı yaşamada hiç mi hiç taviz göstermemeli; güzel
huy ve güzel ahlâkıyla her zaman seviyeli bir temsil ortaya koymalı ve asla
kendi şahsında doğruların yanlış bir şekilde algılanmasına, yanlış okunmasına
meydan vermemelidir. Siyer yorumcularının ifade ettikleri gibi, İnsanlığın
İftihar Tablosu’na (aleyhissalâtü vesselâm) inanmadıkları dönemde bile
insanlar, birisine bir emanet bırakmak istediklerinde, akıllarına ilk gelen zat,
yeryüzünde emniyet ve güvenin temsilcisi olan Peygamber Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) oluyordu.2

Bu açıdan bir mü’min, her zaman emanette emin bir emanetçi gibi
davranmalı ve böylece insanların kendisinde görüp tanıdığı mü’minliğin yara
almasına asla fırsat vermemelidir. O, İslâm’ı kemal-i hassasiyetle yaşamalı ve
elinden geldiğince düşmemeye ve sürçmemeye çalışmalıdır. Beşer tabiatının
gereği herhangi bir düşme ve sürçme yaşadığında da hemen tevbe, inabe ve
evbe ile onu telâfi ve tamir etme yoluna gitmelidir; gitmeli ve Seyyidina
Hazreti Âdem ve Hazreti Havva Validemiz gibi: َْمل ِْنإَو  َان  َ سُفَْنأ اَۤنَْمَلظ  َا  نَّبَر

َنيِرِسا َ خْلا َنـِم  ََّننوــُكََنل  َا  نْمَحَْرتَو اــََنل  ِْر  فَْغت  “Rabbimiz! Biz kendimize
zulmettik. Eğer merhamet buyurup da kusurumuzu bağışlamazsan apaçık
hüsrana uğrayanlardan oluruz!”3 diye yalvarıp yakarmalı veya Seyyidina
Hazreti Musa gibi: ِيل ْرِفْغاَف  يـِسَْفن  ُتَْمَلظ  ِيّن  إِ ِّبَر   “Yâ Rabbî, ben
kendime yazık ettim, affeyle beni!”4 ifadeleriyle Rabbine teveccühte bulunmalı
ya da Seyyidina Hazreti Yunus İbn Metta gibi: ِيِّنإ ََكناَح  ْ بُس َتَْنأ  َِّالإ  ۤ َهٰل  َۤال إِ

َنیِِملاَّظلا مَِن  ُتْنُك   “Senden başka ilâh yoktur.  Seni her türlü noksandan
tenzih ederim. Gerçekten ben kendime zulmedenlerden oldum.”5 diyerek
Rabb-i Kerim’ine hâlini arz etmelidir. Dikkat edilecek olursa bu duaların
hepsinde, dua sahipleri olan o büyük peygamberler, “zulüm” kelimesini



kullanmış ve ondan Allah’a sığınmışlardır. Zulüm ise, haksızlıkla bir şeyin
yerini değiştirmek ve hakkı kaldırarak onun yerine haksızlığı koymak demektir.
İşte peygamberler dahi –tabiî kendi ufuk, hassasiyet ve derinlikleri açısından–
hep böyle bir duruma düşmekten Allah’a sığınmışlardır. Dolayısıyla inanan bir
insan olarak bizler de daha başta böyle bir hassasiyetin temsilcisi olmaya
çalışmalıyız. Ve hele milletin gözünün içine baktığı, önde görünen insanlar bu
mevzuda daha bir hassas olmalıdır. Zira bir Türk atasözünde ifade edildiği
gibi, başka yerde hemen fark edilemese de, imamın beyaz sarığına konan bir
sinek hemen belli olur. Bu açıdan ehl-i ilimden olan veya milletin önünde
rehber, pişuva ve pişdarlık yapan insanlar evvelen ve bizzat dinin, saniyen ve
bi’l-araz da dinin hadimi olması itibarıyla ilmin izzetini koruma adına,
başkalarına nazaran hayatlarını çok daha dikkatli, çok daha hassas bir çizgide
yaşamalıdır.

“İlmin İzzeti” Kılıfı Altında Egoizm
Fakat bu noktada şu hususa dikkat edilmelidir: Bazen izzet-i ilmiye,

enaniyete de inkılâp edebilir. Evet, bazen insan, ilim ve müktesebatından
dolayı kendini farklı görüp farklı hissetmeye başladığında, belli bir müddet
sonra, hiç farkına varmaksızın, ilmin izzetini muhafaza ediyorum diye,
başkalarına tepeden bakacak, kendisinden başka kimseyi görmeyecek ölçüde
bir egoist hâline gelebilir. Dolayısıyla birbirinden farklı olan bu iki hususu
birbirine karıştırmamak gerekir. Biraz daha müşahhaslaştıracak olursak; bir
insan, kendi şahsında ilmin itibar ve şerefi zedelenmesin diye, mesavi ve
mühlikata düşmemek için ölesiye bir mücadele ortaya kor, kılı kırk yararcasına
bir hassasiyet gösterir, kimseye el açmaz, minnet altına girmez. Fakat bu esnada
ilim öğrenip malûmatı arttıkça o şahsın enaniyeti güçleniyorsa, bunun ismi,
izzet-i ilmiye değil; olsa olsa derecesine göre egoizm veya egosantrizm
olabilir. Böyle bir insanın ise behemehal nefsinin terbiye ve tezkiyeye ihtiyacı
vardır. Bu da bir yönüyle iyi bir mürşid ve rehber vasıtasıyla o insanın
hayvaniyetten çıkıp, cismaniyeti bırakıp, kalb ve ruhun yörüngesinde seyahat
etmesine vabeste bir husustur.

Ne İdik Ne Olduk
Tâbiîn ve tebe-i tâbiîn dönemlerine baktığımızda –henüz o dönemde sistemli

bir sofilik, tasavvuf ve tarikat bulunmasa da– derinlemesine bir kalbî ve ruhî
hayatın yaşandığını görüyoruz. Daha sonraki dönemlerde ise, seyr u sülûk-i
ruhanî dediğimiz, insanların Allah’a doğru yürüme ve yükselmeleri mevzuunda
belli sistemler kullanılmıştır. Bu sistemlerin farklı farklı olmasında konjonktür



ve dönemin ilmî seviyesi gibi bazı faktörler belirleyici olmuştur. İmam
Rabbânî, İzz İbn Abdüsselâm, Fahruddin Râzî, Abdülkadir Geylânî, Ebû Hasan
Şâzilî gibi büyükler zamanın yorumu ve kendi çağlarında öne çıkan meseleleri
nazar-ı itibara alarak, ümmühata sadakat içinde kalıp, tevil, istinbat ve içtihada
açık alanları doldurmak suretiyle farklı metotlar ve sistemler kurmuşlardır.

Fakat sonraki dönemler itibarıyla, ne olmuşsa olmuş ve medrese, bir taraftan
nefsin terbiye ve tezkiyeye tâbi tutulup kalbî ve ruhî hayatta seyahat edilmesini
hedefleyen tekye ruhuna karşı tavır almış, diğer taraftan da tekvînî emirlerin
mütalâa ve müzakere edildiği müspet ilimlere karşı kapılarını kapatmıştır.
Oysaki Hazreti Pîr Kur’ân-ı Kerim’in tarifini yaptığı bir yerde, Kur’ân’ın, şu
kâinat kitabının bir tercüme-i ezeliyesi, âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi
dillerinin bir tercüman-ı ebedîsi olduğuna dikkat çeker.6 Evet, Cenâb-ı Hak
kudret ve iradesiyle kâinat kitabında makasıd-ı sübhaniyesini ifade etmektedir.
Kur’ân-ı Kerim ise kelâm sıfatından gelen beyanlarla bu tekvînî âyetleri şerh
edip onların ne mânâya geldiğinin izahını yapmaktadır. Aslında dikkatli bir
nazarla Üstad Hazretleri’nin eserlerine bakıldığında baştan sona bu
hakikatlerin dile getirildiğini görürüz. Fakat ne acıdır ki, bizler, İslâm’ın ruhî
hayatıyla alâkalı her şeyi medresenin bağrından söküp dışarıya attığımız gibi,
tekvînî emirlerle alâkalı ilimleri de aynı şekilde kapı dışarı etmişiz. Aslında
biz bu tavrımızla bir yönüyle kendi mahkûmiyetimizi de tescil etmişiz.
Dolayısıyla bir hakikatin üç yüzünden ibaret olan kalbî ve ruhî hayat, dinî
ilimler ve fünun-u müspete birbirinden koparılınca hepsi yetim düşmüştür. O
gün için medresenin durumu böyle olduğu gibi, maalesef tekkelerin hâli de
bundan farklı değildi. Onlar da ayrı bir gurbet yaşıyorlardı. Cami de kendine
göre farklı bir gurbetin mahkûmuydu. Asırlar süren bu ayrılık neticesinde,
gurbetler bir milletin gurbeti hâline gelmişti. Evet, bütün bir millet topyekûn bir
hâlde iç içe gurbet yaşıyordu. Şu an itibarıyla bir realite olarak yaşanan bütün
bu gurbetleri görmezlikten gelemeyiz.

Kalb Ayağıyla Yürüyen İlim Ehli
Daha önce değişik vesilelerle üzerinde durduğumuz bu mevzua şu hususa

dikkat çekmek için girdim: Eğer ilimle meşgul olan insanlar bir tezkiye-i nefis,
terbiye-i ruh ve tasfiye-i kalb ameliyesinden geçmezlerse ilmin gayesi, özü ve
ruhunu kavrayamaz, ilimden beklenen neticeyi elde edemezler. Aksine onlar,
malûmatları arttıkça kendilerini ifade edip anlatmaya çalışır; seslerinde,
sözlerinde, vurgularında, hatta haykırma ve höykürmelerinde hep kendilerini
dinletmeyi düşünür, işin içine heva u heveslerini katarak, kendilerini pazarlama
niyet ve mülâhazasıyla kendi hesapları peşinde koşarlar.



Bizim toplumumuzda bu asırlık problemler var olduğu gibi, genel itibarıyla
İslâm dünyasında da aynı problemler yaşandı. Düşünün ki, son dönemlerde
neş’et etmiş çok kıymetli bir âlim olan Said Havva, birçok değerli eserin
telifinden sonra İslâm’ın ruhî hayatına dair bir eser kaleme aldı. Esasında o,
yazdığı bu eserinde tasavvuf ve sofiliği anlattı. Ancak değişik endişelerle bu
eserin ismine tasavvuf veya benzer bir isim vermedi/veremedi. Çünkü ihtimal,
böyle bir isim kullanırsa bazılarının gazabına uğrayacağını düşündü. Bu ve
benzeri misallerden hareketle, rahatlıkla diyebiliriz ki, bütün İslâm dünyasında
da aynı sıkıntı ve problemler mevcuttur. Bu ise meselelere bir mânâda Zâhirî
ve Haricîler gibi bakmayı netice vermektedir. Böyle olunca da meseleleri
mahrutî bir bakışla görememe ve bütüncül bir nazarla mütalâa edememe gibi
bir boşluk ortaya çıkmaktadır. Herkes çalıştığı alanı her şeye yeter görünce,
meselelerin diğer yanlarını, başka ayaklarını, farklı açılarını ihmal ediyor.
Dolayısıyla ekmeliyet ve etemmiyetle bize emanet edilmiş İslâm dini ekmeliyet
ve etemmiyetten mahrum hâle getiriliyor. Hâlbuki Cenâb-ı Hak âyet-i kerimede,
Resûl-i Ekrem Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem): ُْم َكل ُتْلَمَْكأ  َمَْوي  ْ َلا

اًنيِد َمَالْس  ِ ْإلا ُمَُكل  ُتیـِضَرَو  ِي  تَمِْعن ْمُكَْیلَع  ُْت  مَمَْتأَو ْمُكَنيِد   “İşte bugün
sizin dininizi kemâle erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin
hakkınızda hoşnutluğumu İslâm’a bağladım.”7 buyurmak suretiyle rızasını
ekmeliyet ve etemmiyete bağladığını ifade buyuruyor.

Biz ise, asırlardan beri, bir taraftan, pozitif veya tecrübî ilimlere sırtımızı
dönmüşüz, diğer taraftan da kalbî ve ruhî hayata tavır almışız. Bu realiteyi
kabul edip ona göre bir mualecede bulunmazsak, hiçbir zaman problemlerimizi
çözemeyiz. Ayrıca ciddî bir konsantrasyonla Cenâb-ı Hakk’a teveccüh edip
asırların ihmaline uğrayan bu ağır vazifede bir an-ı seyyale olsun bizi
nefsimizle baş başa bırakmaması, inayet-i hassasıyla iradelerimizi teyid
buyurması için yalvarıp yakarmalıyız. Çünkü bu yük, hakikaten çok ağır bir
yüktür. İçinde bulunduğumuz grup veya topluluğu esas alarak bu mevzuda
herhangi bir iddiada bulunmak küstahlık olur. Aksine biz, mevcut şartlar
itibarıyla, bu mevzuda ortaya konulan bütün hizmetleri alkışlamalı, takdir
etmeli; insanların şevklerini kamçılamalı, bunca zamandır fevt edilen bu azim
meseleyi çözme adına yeniden vira bismillâh deyip omuz omuza, asırlardır eda
edilmeyen o işin kazasını hep birlikte yapmaya çalışmalıyız. Bunu yaparken de
hiçbir alanı ihmal etmemeli, tezkiye-i nefis, terbiye-i ruh ve tasfiye-i kalb
mekanizmasını sürekli işletmeli ve böylece izzet-i ilmiye deyip enaniyet ve
gurura girebilecek ilim taliplilerini koruma altına almalıyız.
1 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/10, 93; el-Hâkim, el-Müstedrek  1/130.
2 Buhârî, meğâzî 61; Müslim, zekât 143.



3 A’râf sûresi, 7/23.
4 Kasas sûresi, 28/16.
5 Enbiyâ sûresi, 21/87.
6 Bediüzzaman, Sözler s.392 (Yirmi Beşinci Söz, Mukaddime); İşâratü’l-İ’câz s.7; Mesnevî-i Nuriye

s.213 (On Dördüncü Reşha, İkinci Katre).
7 Mâide sûresi, 5/3.



Enaniyet Çağında Acz u Fakr Yolu
Soru: Günümüzdeki dünyevî imkân, refah ve bolluğu; sürekli tetiklenen

enaniyet ve benlik duygularını göz önünde bulundurduğumuzda, Hakk’a
ulaşmada önemli bir vesile olan acz u fakr duygusunu kazanma adına neler
yapılabilir?

Cevap: Mizaç, meşrep ve zamanın ilcaatına göre –temel esas ve disiplinler
mahfuz– insanı Allah’a ulaştıran yollar farklılaşabilir. Meselâ Muhammed
Bahauddin Nakşibend Hazretleri’nin yolu anlatılırken, bildiğiniz üzere şu dört
esasa dikkat çekilir:

“ Der tarîk-i Nakşibendî lâzım âmed çâr terk:
Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî, terk-i terk.”1

Yani Nakşibendî tarikatına göre dört şeyi terk etmek gerekir. Terk edilmesi
gereken bu esaslardan birisi, terk-i dünyadır. Dünyayı terk etmek, hiç
kazanmamak, mal mülk sahibi olmamak demek değildir. Elbette ki mü’min çok
iyi çalışır, çabalar, kazanır; ama çalışıp kazanmasını sadece kendi rahatına,
kendi yeme içmesine, dünyevî arzu ve hevesine bağlamaz ve hele elde ettiği
imkânlardan dolayı asla gurura girmez, şımarıp küstahlaşmaz, servetinin altında
ezilip kalmaz. Öyle ki o, yeri geldiğinde, elinde avucunda ne varsa hepsini
Rabbisinin rızası istikametinde harcamaktan çekinmez.

Ayrıca dünyayı terk mevzuunda Hazreti Pîr’in verdiği ölçü dikkat çekicidir.
O, dünyayı dört husustan dolayı kesben değil, kalben terk etmek gerektiğinden
bahseder.2 Buna göre, mal mülk mevzuunda esas önemli olan, çalışıp kazanan
bir insanın, kazandığı şeylerin kalbinde yer etmemesidir. İbrahim Hakkı
Hazretleri;

“ Dil beyt-i Huda’dır, ânı pak eyle sivâdan.
Kasrına nüzûl eyleye Rahman gecelerde.”

diyor. Zira kalbde esas mütecellî olacak Allah’tır. Dolayısıyla mala mülke,
servet u samana kalbde yer verilmiyorsa ve o kalb Allah’la irtibat ve Allah
sevgisiyle dolu ise, Karun kadar zengin olsa dahi,3 böyle bir insan için servet u
saman mahzurlu değildir.

Hazreti Pîr, dünyayı kalbe koymamanın ölçüsünü de mealen şu şekilde verir:
“Aklı başında olan insan, ne dünya umurundan kazandığına mesrur ne de
kaybettiği şeye mahzun olur.”4 Evet, o, dünyalık bir şey kazandığı zaman,
Allah’a hamd eder ve kazandığı o şeyin hakkını nasıl vereceğini, onun şükrünü
nasıl eda edebileceğini düşünür. Kaybettiği zaman da yine Allah’a hamd eder



ve “Rabbime hamd olsun ki, dünyalık bu yükü benden aldı götürdü. Çok şükür
ki, bu vesileyle o yükün altından sıyrıldık.” der. Bu zaviyeden, eğer bir insan,
makam, mansıp, ikbal, istikbal, kalemşorlük, müşarun bi’l-benan olma,
müsteşarlık, danışmanlık, genel müdürlük, bakanlık ve başbakanlıkla seviniyor
ve bunları elde ettiği takdirde çok önemli şeyler elde ettiğini düşünüyorsa, o
insan, mazhar olduğu nimetleri tahdis-i nimet mülâhazasına bağlamadığından
ötürü kaybediyor demektir. Bu konuda müstakim düşünce ise şudur: “Mazhar
olduğum bütün bu nimetler birer emanettir ve bu emanetin bana yüklediği bir
kısım vazife ve sorumluluklar vardır. Ben bu vazife ve sorumlulukları yerine
getirebilirsem ancak o zaman bu nimetlerin hakkını vermiş olurum.” Evet, bir
insan, Cenâb-ı Hakk’ın kendisine lütfettiği bu ve benzeri nimetleri tahdis-i
nimet mülâhazasıyla değerlendiriyor, yeri geldiğinde onları çok rahatlıkla
elinin tersiyle itebiliyor ve “Git Allah’ını seversen. Sen benim kalbimde yer
edinemezsin!” diyecek kadar mertçe davranabiliyorsa, işte bu insan, dünyayı
terk etmiş demektir.

Terk-i dünyadan sonra ise terk-i ukbâ geliyor. Terk-i ukbâ ise, insanın
yaptığı ibadet ü taati uhrevî bir mükâfat ve bedele bağlamaması demektir.
Allah’a kullukta bulunan, O’nun yolunda koşturan bir insanın, “Allah’ım! Ben
bu kadar namaz kılıyor, oruç tutuyor ve dine hizmet adına koşturuyorum. Benim
bu kadar koşturmama karşılık Sen de Cennet’ini bana ver!” demesi, kendi
konumunu bilmemesi, bir gaflet ve küstahlık içine düşmesi demektir. Zira
Cennet Allah’ın fazlıyla insana lütfedeceği bir nimettir. Hazreti Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü tahiyyat) bu hakikati ifade etme adına şöyle
buyurur : “Hiç kimse ameliyle Cennet’e giremez.” Sahabe-i kiram
efendilerimiz: “Siz de mi ya Resûlallah?” diye sorunca da şöyle cevap verir:
“Allah rahmet ve fazlıyla sarıp sarmalamazsa ben de giremem.”5 Evet,
Cennet Allah’ın fazlının neticesidir. Kulluk ve ubûdiyet Allah’ın hakkı, bizim
ise vazifemizdir. Ukbâyı terk meselesi işte bu açıdan ele alınmalıdır. Yoksa
ukbâyı terk, insan için, Cennet’i istememek ve Cehennem’den sakınmamak
demek değildir. Zaten biz sabah-akşam okuduğumuz dualarımızda: َانْرَِجأ ّلل  َّمُھٰ اَ

ِراَرْب َْألا َعــَم  َةَّنَجْلا  اــَن  ْلِخَْدأ ّلَلا  َّمـُـھٰ ِراَّنلا ، َنِم   “Allah’ım bizi Cehennem
ateşinden koru,6 ebrarla birlikte Cennet’e idhal eyle.7” diyoruz.

Sil Kendini ve Unut Terk Ettiklerini
Nakşîlerin üçüncü düsturu ise terk-i hestîdir. Bunun mânâsı, insanın kendini

nefyetmesi, kendini düşünmemesi demektir. Meselâ namazda, Allah huzurunda
kullukta bulunurken, insanın kendinden sıyrılmaya talip olması, kendini bütün



bütün silmesi terk-i hestîdir. Öyle ki, o insan, namaza durduğu esnada, âdeta
“Acaba ben var mıyım, yok muyum? Şayet yoksam, nasıl oluyor da,
dudaklarımdan niyete dair bu lafızlar dökülüyor. Demek ki varım. Hâlbuki
O’nun var olduğu yerde ben nasıl var olabilirim ki? Bir yerde sonsuz varsa,
onun karşısında sadece sıfır vardır. O hâlde bana düşen sadece sıfır olmaktır.”
diyecek kadar, kendisinden sıyrılma gayreti içinde olmalıdır.

Evet, terk-i hestî, insanın kendisini bütün bütün yok farz etmesi demektir.
Bizim varlığımız O’nun varlığının ancak gölgesinin gölgesinin gölgesinin
gölgesinden (…) ibarettir. Ben buraya üç tane nokta koyuyorum. Siz o gölgeyi
ne kadar sayarsanız sayın, yine de bu mevzuda müntehaya varamazsınız.

Son olarak terk-i terk geliyor. Bunun mânâsı ise, dünyayı terk eden,
mülâhazalarını ukbaya da bağlamayan ve kendisini de terk eden bir insanın,
“İşte ben böyle bir târikim” mülâhazasına da kapılarını kapatması, böyle bir
mülâhazanın bir kir hâlinde hayaline dahi gelip konmasına meydan vermemesi
ve bütün bu terkleri de terk etmesi demektir. Yani terk-i terk, insanın, aklının
köşesinden dahi: “Maşaallah, ben dünyayı da, ukbayı da, kendimi de terk
ettim!” şeklinde bir düşüncenin geçmesine fırsat vermemesidir. Öyle ki, birisi
gelip ona: “Sen şunu terk ettin, bunu terk ettin!” dediğinde, o, “hatırlamıyorum”
diyecek kadar, bu terkleri düşünmekten uzak, onları unutmuş ve zihninden
silmiş olmalıdır.

Kehkeşanlara Sahip Olsan Dahi
Fakat günümüzde, özgüven mülâhazasıyla benlik, enaniyet ve ego öne

çıkarılmış ve bu durum sâri ve öldürücü bir hastalık gibi yayılmıştır. Bu
sebeple, Hazreti Pîr, günümüzün bu realitesini göz önünde bulundurup meseleyi
mâkul bir mesnede dayandırdıktan sonra çağın insanına şöyle seslenir:

“ Der tarîk-i acz-mendî, lâzım âmed çâr çiz.
Fakr-ı mutlak, acz-i mutlak, şükr-ü mutlak, şevk-i mutlak, ey aziz!”8

Evet, enaniyetin çok ileri gittiği, kabarıp köpürerek âdeta damla iken derya
hâline geldiği günümüzde, mâkul mesnetlerini ortaya koymadan, bütün bütün
enaniyeti terk oldukça zordur. Bundan dolayı Üstad Hazretleri, mesnet ve
gerekçelerini ifade ve izah etmek suretiyle günümüz insanını acz u fakr, şevk u
şükür yoluna çağırmaktadır.9

Bu yolda, ilk olarak insanın acz u fakrını kabul ve itiraf etmesi gerekir.
Çünkü insanın kendisini muktedir gördüğü yeme, içme gibi en basit hareket ve
davranışlarda bile, kendi payına düşen iktidar yok denecek kadar azdır. Zira
daha başta, mükemmel bir sistem hâlinde işleyen vücudu insana veren



Allah’tır. Evet, bu baş döndürücü sistemi başta O kurmuş, O bahşetmiştir. Aynı
zamanda, bu mükemmel sistemin işleyişi de, O’nun kudret, irade, tasarruf,
inayet ve riayeti altında cereyan etmektedir. Esasında Kaf sûresindeki, ُنَْحنَو

ِديِرَوْلا ِل  ْبَح ْنِم  ِهَْیِلإ  ُبَر  َْقأ  “Biz insana şah damarından daha yakınız.”10

âyet-i kerimesi bu açıdan da mülâhazaya alınabilir.
İşte bu kadar âciz ve muhtaç durumda olan insanoğlunun diğer taraftan hayat,

sıhhat, ebediyet, Cennet... gibi sınırsız ve sonsuzluğa uzanan arzu ve emelleri
vardır. Bütün bu istekler karşısında bir insana acaba Kehkeşanlar verilse dahi,
bu arzu ve emellerin kaçta kaçını tahakkuk ettirebilir? Acaba insan, bütün bu
fizikî sistemlerin yapısını bozarak, bu arzularını onlarla yerine getirebilir mi?
Ya da sahip olduğu ebediyet arzusunun dantelâsını Samanyolu galaksisiyle örüp
örgüleyebilir mi? İşte insan, varlığı itibarıyla, bu kadar âcizdir. Onun hamuru
âdeta aczden yoğrulmuş gibidir. Aynı zamanda o, muhtaç olduğu şeylerin yüzde
birine sahip olamayacak kadar da fakirdir. İşte Üstad Hazretleri, “acz-i mutlak”
ve “fakr-ı mutlak” diyerek bize bu hakikati anlatmış ve bu hakikatle ortaya
çıkan yolu göstermiştir. Mesele bu şekilde acz ve fakr etrafında örgülenince,
insana düşen de başka değil, kendini acz u fakr sultanı görmek; görüp “Eğer
âcizlik ve fakirlikte bir sultan seçilecekse, o ben olmalıyım.” mülâhazası içinde
bulunmaktır.

Diğer taraftan acz u fakr şuuruyla bezeli bir mü’min için, Cenâb-ı Hakk’ın
öyle teveccühleri olur ki, bakarsınız Allah (celle celâluhu), hiç olmayacak
şeyleri ona yaptırtır. Her şey öyle yerli yerindedir ki, dehrin hâdiseleri
karşısında birilerinin onu kurtarmak için müdahale edip by-pass yapmasına
ihtiyaç kalmaz. Bu durumu gören fert, olup bitenler karşısında “Ümitsizlik ve
yeise düşecek ne var?” diyerek şevkle hareket eder. “Niçin şükür duyguları
içinde O’nun yolunda koşturup durmayayım ki!” der, şevkle şahlanır. Daha
sonra da sağanak sağanak başından aşağıya yağan nimetler karşısında sürekli
tahdis-i nimet mülâhazasıyla gerilime geçer ve bir ömür boyu hız kesmeksizin
yoluna devam eder. İşte Üstad Hazretleri’nin, insanı şevk-i mutlak ve şükr-ü
mutlaka ulaştıran acz u fakr mülâhazası budur. Yoksa buradaki fakirlik ve
acziyetten kasıt, maddî fakirlik, insanın dünya adına hiçbir şeye malik
olmaması demek değildir. Evet, Hazreti Pîr’in ortaya koyup anlatmak istediği
acziyet ve fakirlik, insanın, insanî realiteler içinde neye malik olduğunu ve ne
kadar âciz olduğunu görüp idrak etmesi demektir. İşte bu yapılabildiği takdirde
kalbdeki nokta-i istinat ve nokta-i istimdat tam duyulup hissedilecek ve böylece
insan, kendini Hakk’a ulaştıran, Allah’la münasebetini derinleştiren kestirme
bir yola girmiş bulacaktır.
1 Bediüzzaman, Mektubat s.17 (Dördüncü Mektup).



2 Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.113 (Habbe).
3 Bkz.: Kasas sûresi, 28/76.
4 Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.119 (Habbe).
5 Buhârî, merdâ 19, rikak  18; Müslim, sıfâtü’l-münâfikîn 71-78.
6 Bkz.: Ebû Dâvûd, edeb 100, 101; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/234.
7 Bkz.: Ebû Ya’lâ, el-Müsned 11/54.
8 Bediüzzaman, Mektubat s.17 (Dördüncü Mektup).
9 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.17 (Dördüncü Mektup).
10 Kaf sûresi, 50/16.



Şekilcilik Ağındaki Dinî Hayat veya Kültür
Müslümanlığı

Soru: İnsanın, iman ve mârifet dünyası adına karşılaşabileceği en büyük
tehlikelerden birisinin de nazarî bilgilerle sınırlı kalıp amel ve ibadetlerin bir
kültür şeklinde ele alınması olduğu ifade ediliyor. Böyle bir afet ve tehlikeden
korunma adına dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap: Bir insanın, gerek inanılması gerekli olan hususlarda, gerekse iman
edilen o hususların hayata tatbiki diyebileceğimiz diyanetle alâkalı mevzularda
başlangıç itibarıyla nazarî bir bilgisi mevcut olabilir. Zaten genellikle bir
mübtedinin bilgisi, nazarî bilginin ötesine geçmez. Bu, hafife alınacak bir
mesele de değildir. Fakat eğer o ilk nazarî bilgi, aklî, zihnî, fikrî ceht ve
gayretlerle, delil ve esaslarla sağlam bir blokaja oturtulmaz, iman edilen o
hususlar amelle benliğe mâl edilip içselleştirilmezse, insan hep nazarî bilginin
çeperleri içinde kalır, taklitle ömrünü sürdürür ve dolayısıyla hakikî mânâda
Müslümanlığı hiçbir zaman tam olarak duyamaz, gerçek enginlik ve derinliğiyle
onu idrak edip yaşayamaz.

Taklitten kurtulup tahkikî imana erememiş böyle insanların birçoğu bir cami
hariminde veya inanmış bir toplumun içinde neş’et ettiklerinden dolayı
Müslümanlık gibi bir mazhariyetin gölgesi altına girebilmişlerdir. Bu açıdan
muhalfarz, bu insanlar bir kilise veya havranın hariminde neş’et etselerdi,
ihtimal bir Hıristiyan veya Musevî de olabilirlerdi. Veya neş’et ettikleri yere
göre bir Brahmanist, Şintoist, Budist veya Siyonist olarak da hayatlarını
sürdürmeleri mümkündü.

Böyle hazin bir tablonun en önemli saiki, İslâm’ın amelî yanının ihmale
uğrayışıdır. Amel ihmal edilince sahip olunan nazarî imanla, iman esaslarının
üssü’l-esası olan iman-ı billâh, hakikat-i ulûhiyet, –tabiri caizse– mahiyet-i
nefsü’l-emriyesine uygun bilinememiştir. (Bu tabiri kullanırken hep “şayet
caizse” demeyi ihmal etmemeye çalışıyorum. Çünkü Zât-ı Ulûhiyet bizim
bildiğimiz ve anladığımız mânâda mahiyetlerden, kemmiyet ve keyfiyetlerden
münezzeh ve müberradır. Ama neylersin ki, kullanacak başka kelime
bilemediğimizden ve bu mevzuda yaşadığımız dîk-i elfazdan dolayı
bilmecburiye bu tabiri kullanmak zorunda kalıyoruz.)

Zât-ı Ulûhiyet telâkkisinde eksik ve gediklerimiz olduğu gibi,
peygamberlere, meleklere, haşr u neşre ait telâkkilerimizde de ciddî eksik ve
gediklerimiz vardır. Nitekim günümüzde kaderi kabul etmeme gibi imanla,
İslâm’la telifi mümkün olmayan bazı telâkkilere şahit oluyoruz. Hele



bazılarının teolojik alanda öyle nevzuhur ortaya çıkışları var ki, insan görüp
duydukları karşısında “Bu kadarı da olmaz!” diyecek ölçüde hayret ve şaşkınlık
yaşamaktadır.

Din, Diyanetle İnsan Tabiatına Mâl Edilmeli
Bu sebeple bir kez daha ifade edelim ki, imana müteallik mevzuların arka

planına nüfuz ederek onları sağlam bir zemine oturtma ve daha sonra da onların
devam ve temâdisini sağlama diyanete bağlıdır. Evet, nazarînin bir yönüyle
hakikat hâline gelmesi –Kant’ın, Saf Aklın Kritiği’nde ortaya koyduğu gibi–
amelle mümkündür. Başka bir ifadeyle inanılan mevzuların hakikatine
ulaşabilme ve onların inkişaf ettirilmesi amele mütevakkıftır. Unutulmaması
gerekir ki, eğer insan nazarî olarak inandığı hususları amele döker ve o
mevzularda derinleşme cehdi içinde bulunursa, Allah da (celle celâluhu) o
insana emin güzergâhlarda yürüme imkânını lütfedip ona derinliğe doğru giden
yolları ihsan eder. Yoksa insan sadece nazarî planda kalır da inayet-i ilâhiyenin
en büyük davetçisi olan amelî sahaya müracaat etmezse yani dinini diyanetle
taçlandırmazsa hep sığ kalmaya mahkûmdur. Aynı zamanda böyle bir insan,
Allah bilgisi mevzuunda da her zaman kandırılıp aldatılabilecek bir noktada
bulunuyor demektir.

Keşke imkân olsa evlerimizdeki yavrularımıza ay, hafta, hatta günlere göre
mama tebdili yaptığımız gibi, ilim ve mârifet adına da genç nesillere
vereceğimiz bilgilerin dozunu ayarlayabilecek bir donanım ve yetkinliğe sahip
olabilsek. Zira anne-babaların, evlâtlarının yaşına başına göre imana dair
doyurucu bilgiler vermeleri çocuklarına karşı mutlaka eda etmeleri gereken bir
vazife ve sorumluluktur. Fakat bir realite olarak kabul etmemiz gerekir ki,
maalesef büyük çoğunluğu itibarıyla evlerimiz böyle bir anlayıştan mahrumdur.
İstisnalar kaideyi bozmaz. Evet, toplumumuzda büyük çoğunluğu itibarıyla anne
ve babalar her seviyedeki akla hitap edebilecek bir kıvam ve donanımda
değillerdir.

Kaldı ki anne-babalar evde ve yuvada, istenen seviyede çocukların
terbiyesiyle meşgul olsa dahi, kâmil bir iman ve mârifet adına bu da tek başına
yeterli değildir. Zira çocuğun evde aldığı oksijeni sokakta birileri
karbondioksite çeviriyorsa sizin evde vermeye çalıştığınız eğitimin ancak belli
bir seviyede tesiri olacaktır ve belki zamanla o tesir de silinip gidecektir. Bu
açıdan sokağın da bir emniyet ve güven atmosferine kavuşturulması gerekir.
Sokağın yanında mektep de, çocuğun, evde aldığı nazarî bilgilerini koruyucu ve
aynı zamanda yaşına başına göre onları artırıcı, eşya ve hâdiseleri hallaç
edecek hâle getirici bir teminat müessesesi olmalıdır. Eğer mektebin böyle bir



hedef ve gayesi, o hedef ve gayeye göre bir programı yoksa çocuğun evde
aldığı şeyler, sokakta erimemişse bile mektepte eriyip gidebilir.

Topluma ait bu müesseseler içinde geriye mabet kalıyor. Orada da dine ait
meseleler belli format, formalite ve folklor içinde eda ediliyorsa; yani bir aşk u
heyecan yoksa meselâ imam vaaz u nasihat ederken içten içe ürperti yaşamıyor,
tir tir titremiyorsa; kalbinden kopup gelen, kontrol altına almak istediği fakat
engelleyemediği gözyaşları sözlerine ortak olmuyorsa, icra edilen şeyler
şekilden ibaret bir faaliyete dönüşebilir demektir. Bu noktada durup bir
tavzihte bulunayım: Bizim bu ifadelerimizden, his ve heyecandan mahrum, aşk u
şevk derinliği olmayan bu amellerin hiçbir şey ifade etmediği, o amel
sahiplerinin bütün bütün kaybedenlerden olacağı gibi bir mülâhaza akla
gelmemelidir. Biz burada nazarî bilginin amelî bilgi ile derinleşerek yaşa başa
göre nasıl belli bir kıvama ereceği, yani bilginin nasıl ilme dönüşeceği, ilmin
insanı nasıl bir mârifet ufkuna taşıyacağı ve böylece bunun bir vicdan kültürü
hâline nasıl geleceği üzerinde duruyoruz. Vicdan kültürü ise, atalarımızdan
tevârüs ettiğimiz, düğün ve derneklerimizde yaşadığımız gelenek ve görenek
kültüründen farklı bir meseledir.

Evet, biz, bilginin, ilme’l-yakîn, ayne’l-yakîn ve hakka’l-yakîn
kademelerinden geçerken, bu mertebelerden hangi noktaya dokunulursa
dokunulsun orada َِّالإ ُهللا َهِٰلإ  sesinin işitileceği bir seviyeye ulaşılmasına َـال 
mârifet diyoruz. Böyle bir mârifet muhabbeti netice verir. Hazreti Pîr de bu
meseleye işaret ederken: “Kat’iyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın
en yüce neticesi, iman-ı billâhtır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin
en büyük makamı, iman-ı billâh içindeki mârifetullahtır. Cin ve insin en parlak
saadeti ve en tatlı nimeti, o mârifetullah içindeki muhabbetullahtır.”1 diyerek bu
sıralamaya dikkat çekmektedir.

İşte selef-i sâlihînin mârifet ve vicdan kültürü olarak gördüğü bu mesele
maalesef günümüzde belli formatlara emanet edilmiş durumdadır. Meselâ bir
vilâdet gecesinde, insanların belli makamlarda mevlit okumaları güzel bir
uygulamadır. Ancak böyle bir gecede, Ruh-u Seyyidi’l-Enâm olan Hazreti
Ahmed ü Mahmûd u Muhammed Mustafa’ya (aleyhi milyon milyon essalâtü
vesselâm) alâkanın belli bir canlılık içinde ortaya konması, herkesin gözünün
yaşarması, yüreklerin hoplaması ve herkeste hâlisane bir aşk u iştiyak
duygusunun şahlanması esas olmalıdır. Öyle ki, böyle bir program herkeste şu
köhne dünyadan bir an evvel kurtularak Efendiler Efendisi’nin maide-i
semaviyesinde O’nunla diz dize oturma, bir an evvel O’na mülâki olma
duygusunu uyarmalıdır. Okunan mevlitte böyle bir duygu uyarılmıyorsa, onun



içinde böyle bir ruh, böyle bir can yoksa, merhum Nurettin Topçu’nun
ifadesiyle gırtlak ağalığı yapılıyor, mesele sadece bir kültür hâlinde ele
alınıyor, demektir. Bu sözlerimle benim mevlidin veya vilâdet gecesinin
aleyhinde olduğum zannedilmemelidir. Ben sadece aşksızlığın, şevksizliğin,
hissizlik ve heyecansızlığın aleyhinde olduğumu ifade etmek istiyorum.

Mebdede Aldandık Bari Müntehada
Aldanmayalım
Evet, işin mebdeindeki nazarî bilginin, bir nimete basamak olacakken, bir

belâ hâlinde bize kement vurması, bizi bağlayıp derdest etmesi ve sonra da
bizim bu boş ve kuru formatlarla müteselli olmamız gibi bir tehlike söz
konusudur. Şu anki tabloya bakıldığında denilebilir ki, halisane Müslümanlığı
yaşayan, duyması gerekli olan şeyleri derinlemesine duyan, aşk u iştiyakla her
zaman şahlanan ve fevvareler gibi köpürüp duran insanların yanı başında pek
çoğumuz itibarıyla bizler mebdedeki böyle bir nazarînin esiri ve zebunu
gibiyiz. İlerlemiş yaşımıza ve duyup ettiğimiz onca nazarî bilgiye rağmen hâlâ
değişik şekil ve formatlarla müteselli oluşumuz bunun açık bir göstergesi değil
midir? Bakın, Regaib, Beraat, Kadir ve Vilâdet Gecesi gibi kutlu zaman dilimi
mübarek vakitler esasen bizi Allah’a yaklaştırıcı ve bizim yeniden dünyaya
gelmiş gibi kendimizi duyacağımız birer altın fırsat aralığıdır. Fakat biz çoğu
zaman, “Sabadan nağmeler tutturdular, bir uşşak çektiler, hicazdan dem
vurdular.” diyerek sadece çok hoş bir gece geçirmiş olmanın tesellisiyle
avunuyoruz. Hâlbuki bu kutlu zaman dilimlerinde, Allah’la münasebet ve kulluk
adına derinlerden derin bir insan ufkuna ulaşma varken, sırf bunlarla müteselli
olma, insanın kendi kendisini aldatmasından başka bir şey olmasa gerek.

Mebdede aldanmak başka, müntehada aldanmak başkadır. Asıl mesele, İmam
Rabbânî Hazretleri’nin ifadesiyle veraların veraların veraların ötesinde sürekli

ديِزَم ْنِم  ْلَھ   mülâhazasıyla, “Daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu?..”
diyerek ölesiye bir aşk u şevk içinde çırpınıp durmaktır. İşte bu tür bir seviye
yakalanamayınca bir kıvamdan söz etmek de oldukça zordur. Tabiî ki, “Her şey
boşluğa akıyor.” diyerek kimsenin kuvve-i mâneviyesini kırmaya hakkımız
yoktur. Zira Allah’ın rahmeti çok engindir. O sadece ٌدَّمَحُم ُهللا  َِّالإ   َ هِٰلإ َال 
ُلوُس ِهللا ,diyenleri bile Cennet’ine koyacağını vaat etmektedir.2 Fakat bu رَ
ayrı bir mesele; yapılması gerekli olanların O’nun hakkı, bizim de vazifemiz
olduğunu unutmamak ve böylece O’na karşı saygısızlığa düşmemek ayrı bir
meseledir.

Ortaya konan bu tablo bize, hepimizin belli ölçüde bir rehabilitasyona



ihtiyacı olduğunu göstermektedir. İnsanlığın İftihar Tablosu, bir hadis-i
şeriflerinde: ْمَُكناَمِيإ ّد  اوُدِ İmanınızı yenileyiniz.” buyuruyor. Sahabe-i“ جَ
kiram efendilerimizin: “İmanımızı nasıl yenileyeceğiz?” diye sorması üzerine
d e ُهٰللا : َّال  ِإ َهـِٰـلإ  ـَـال  ِلْوــَق  ِمْن  اوُرِثـَْكأ   “Lâ ilâhe illallah sözünü çok
söyleyiniz!”3 buyuruyor.

Biz aynı mazmunun ifadesi olan,
َِّالإ ُهللا5 َدوُصْقَم  َِّالإ ُهللا4 َال  َدوُبْعَم  َال 

َِّالإ ُهللا7 َفوُرْعَم  َِّالإ ُهللا6 َال  َبوُبْحَم  َال 
hakikatleriyle de imanımızı yenilemeliyiz. Diğer yandan Kur’ân-ı Kerim: َي اۤ
8 اوُنِمٰا اوُۤنَمٰا   َ نيِذَّلا اَھَُّيأ   buyuruyor. Burada Cenâb-ı Hak iman edenlere hitap
ederek, “Ey iman edenler!” diyor. Görüldüğü üzere kullanılan kip mâzi
kipidir. Fiillerde ise teceddüt esastır. Bu açıdan burada mü’minlere yönelik
olan hitabı şu şekilde anlamalıyız: “Ey imanını yenileyerek iman eden
insanlar!” Fakat böyle olmakla birlikte, Cenâb-ı Hak bunun arkasından bile
yine اوُنِمٰا  “Yeniden bir kere  daha iman edin.”, buyuruyor. Demek ki, insanın
sürekli imanını kontrol etmesi, mârifet ve muhabbet açısından sürekli
kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor.

Şimdi yol güzergâhı bunu gerektirdiği hâlde başka şeylere takılmak, başka
şeylerle müteselli olmak ve böylece bir donukluk ve durgunluğa girmek bence
mü’mine yaraşmaz ve yakışmaz. Hâlbuki Allah (celle celâluhu) bizi canlı
yaratmış ve her zaman canlılığımızı koruyabileceğimiz potansiyel kabiliyet ve
donanımlarla serfiraz kılmış. O hâlde bizim de bütün bu nimetlere birer şükür
olarak, hep canlı kalmamız, canlı kalma adına ciddî bir mücadele ortaya
koymamız ve böylece Rabbimize hep hüşyar bir gönülle kullukta bulunmamız
gerekir.
1 Bediüzzaman, Mektubat s.253-254. (Yirminci Mektup, Mukaddime).
2 Bkz.: Buhârî, cenâiz 1, bed’ü’l-halk  6, libâs 24; Müslim, îmân 153.
3 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/359; Abd İbn Humeyd, el-Müsned s.417.
4 “Allah’tan başka Mâbud yoktur.”
5 “Allah’tan başka Maksud ve Matlub yoktur.”
6 “Allah’tan başka Mahbub yoktur.”
7 “Allah’tan başka Mâruf yoktur.”
8 Nisâ sûresi, 4/136.



Dünyevî İmkânlar Karşısında Farklı
Tavırlar

Soru: Bir kurum veya bir şirkette aynı imkânlara sahip kimseler arasında
malıyla ve canıyla hizmet etmeye çalışanlar olduğu gibi; ev, arsa, mal mülk
edinenler de çıkabiliyor. Bu tür şahsî yatırımlar, o istikamette birikim
yapmayan/yapamayan kişilerin zihinlerini meşgul edebiliyor. Bu gibi
mevzularda suizanlara ve uhuvvetin zedelenmesine sebebiyet vermemek için
dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap: Öncelikle herkesin aynı tabiat ve karakterde olmadığının bir realite
olarak kabul edilmesi gerekir. Evet, beşer tarihi boyunca, soruda ifade ettiğiniz
farklılık ve çeşitlilik, insanların tabiat ve fıtratlarında görülen ve onların
hayatlarında okunan bir vâkıadır. Peygamberlere en yakın olan insanlar
arasında bile mal mülk, servet ve zenginlik noktasında farklı durumda olan
insanlar vardır. Kimi, bir ömür boyu tamamen zahidane bir hayat yaşamış,
dünya mâmeleki adına taş taş üstüne koymamış; kimi Allah’ın (celle celâluhu)
verdiği imkânları, O’nun yolunda kullanmış ve onlarla Cennet’i peylemiş; bir
kısım tâli’sizler ise kendisine lütfedilen mal mülk, servet u sâmânla şımarmış,
küstahlaşmış ve kayıp gidenlerden olmuştur. Meselâ Seyyidina Hazreti
Musa’nın yanında Yuşa İbn Nun gibi fütüvveti temsil eden genç bir kahraman
olduğu gibi, ىٰسوُم ِمْوَق  ْنِم  َناَك  َنوُراـَق  َِّنإ   “Karun, Musa’nın kavminden
idi.”1 ifadesinden de anlaşıldığı üzere, Karun gibi, Hazreti Musa’ya yakın olma
mazhariyetine erdiği hâlde, konumunun hakkını veremediğinden ötürü, yerin
dibine batırılan insanlar da vardır.

Yakın Daireden Uzaklara Savrulan Kârun
ve Samirîler
Hazreti Musa ulü’l-azm peygamberlerden birisidir.2 O, Kelîmullah unvanıyla

şereflendirilmişti.3 Cenâb-ı Hak, Hazreti Musa’yı Firavun’a gönderirken,
Hazreti Harun gibi, insanları büyüleyen güçlü bir hatibi, onunla beraber
göndererek, onun hissiyatını âdeta bir koro hâline getirip öyle
seslendirilmesine imkân vermişti.4 Ancak Hazreti Musa gibi büyük bir
peygamberin kavminden bile Karunlar5 ve Samirîler6 çıkmıştı. Kim bilir onun
kavminde bunlardan başka bizim bilmediğimiz kazanma kuşağında kayıplar
yaşayan daha nice insan vardı. Zira o toplumun içinde öyleleri vardı ki, Hazreti
Musa’yla birlikte nehri geçtikten sonra, “Bize de bir tane ilâh edin, ona



tapalım.”7 diyebilmişlerdi. Yani nehrin yarılması ve Firavun ordusunun orada
boğulması gibi akla kapı açıp insanı imanla buluşturan açık ve beyyin
mucizelerin cereyanının hemen akabinde, puta tapan birileriyle karşılaşınca,
kendileri için de tapacakları bir put talebinde bulunmuşlardı.8

Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) dönemine
geldiğimizde de farklı fıtrat ve karakterlere şahit oluruz. Meselâ İnsanlığın
İftihar Tablosu’nun yanında Hazreti Ebû Bekir gibi İslâm davasını zirvede
bayraklaştırıp götüren; Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ebû Bekir’den bir adım
geride duran fakat denilebilir ki ondan geri olmayan belki yaptığı işlerle onunla
at başı olan devasa kametler vardı. Nitekim Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm
(aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm), bir hadis-i şeriflerinde bu iki büyük
sahabînin kadr u kıymetlerine işaret nevinden şöyle buyurmuşlardı: “Muhakkak
ki benim yer ehlinden iki vezirim, gök ehlinden de iki vezirim vardır. Yer
ehlinden iki vezirim Ebû Bekir (radıyallâhu anh) ve Ömer (radıyallâhu anh),
gök ehlindeki iki vezirim ise Cibril (aleyhisselâm) ve Mikâil’dir
(aleyhisselâm).”9 Ancak Cebrail ve Mikâil ile at başı giden bu iki insanın
yanında bir de bakıyorsunuz ki irtidat hâdiselerine karışan insanlar oluyor.
Meselâ bir gün Yemame Savaşı’nda kardeşini kaybeden bir sahabi, Hazreti
Ömer’in yanına geldiğinde onun ağladığını görüyor. Sebebini sorunca da
Hazreti Ömer’in kardeşi Zeyd’in bu savaşta şehit olduğunu öğreniyor ve bunun
üzerine Hazreti Ömer’e şöyle diyor: “Ey Emire’l-müminîn! Senin kardeşin
Allah yolunda şehit oldu. Benim kardeşim ise Müseylime’nin ordusu içindeydi.
Sen sus da ben ağlayayım.”10 Dolayısıyla o dönemde bile bu tür zikzaklar
yaşandığına göre, öncelikle, bu durumun bir realite olarak kabul edilmesi
gerekir. Evet, o gün olduğu gibi, bugün de, dine hizmet eden bir topluluk içinde
yanlış davranan insanlar çıkabilir. Meselâ birisi millete hizmet yolunda
koşuyor gibi görünür de gerçekte onun bir kısım iç hesapları vardır,
ajandasında farklı emeller kayıtlıdır. O şahıs, böyle bir hareketin içinde
bulunarak bir kısım dünyevî maksatlar peşinde koşuyor olabilir. Ancak zâhire
vurmuş olumsuz bir yanı yoksa biz onun iç dünyasını bilemeyeceğimizden
hakkında menfi bir mülâhazada bulunamaz, suizanlarla onu mahkûm edemeyiz.
Eğer elimizden geliyorsa, inhiraf ve zikzak içinde bulunan o kişiyi, hissiyatını
da nazar-ı itibara alarak, içine düştüğü bataklıktan kurtarmaya çalışırız.

Meşru Daire İçindeki Dünyevî Kazançlar
Meselenin bir diğer yanı ise şudur: Bazıları hakikaten hizmette ölesiye

koşturup duruyorlardır. Fakat aynı zamanda bunlar dünya işlerinden de iyi



anlıyorlardır. Evet, bazı insanlar hizmetten dûr olmama ve Allah yolunda
küheylânlar gibi ölesiye koşturup durmanın yanında dünya işlerini de iyi evirip
çevirebilecek kabiliyet ve donanıma sahip olabilirler. Meselâ, Asr-ı Saadet
döneminde, Cenâb-ı Hak dünyevî imkân ve nimetlerini sahabe efendilerimizden
Abdurrahman İbn Avf ve Hazreti Osman (radıyallâhu anhuma) gibi büyük
zatların başından aşağı sağanak sağanak yağdırmıştır. Bunun neticesinde onlar
da geniş imkân sahibi, varlıklı insanlar haline gelmiştir.

Aynı durum, daha sonraki dönemlerde de yaşanmıştır/yaşanacaktır. Bu
noktada unutulmaması gereken husus, dünyevî imkân ve zenginliklere sahip bu
insanların Allah’ın huzuruna, kendi başlarıyla, iç mülâhaza ve niyetleriyle
çıkacaklarıdır. Bu açıdan bu tür durumlar karşısında mü’mince mülâhaza şu
olmalıdır: “Görüp bildiğimiz kadarıyla bu kardeşlerimiz bu yola koyulurken
dünyevî herhangi bir mülâhaza ve beklentileri yoktu. Fakat akıllı, kabiliyetli
insanlardı. Öyle anlaşılıyor ki, onlar sebeplere tevessül etti, Allah da (celle
celâluhu) bu lütufları onlara ihsan buyurdu.”

Siyerde yazılanlara baktığımızda Seyyidina Hazreti Osman’ın 500 deveyi
yüküyle birlikte bağışladığını görüyoruz.11 Bu develerden her biri, Hazreti
Osman’ı, evc-i kemalât-ı insaniyeye çıkarmaya yeter. Ama aynı zamanda onun,
Mescid-i Nebevî’de kumlar üzerinde yattığına, Allah Resûlü’nün
(aleyhissalâtü vesselâm) bir hasır üzerinde istirahat buyurması12 gibi, hasır
üzerinde uyuduğuna şahit oluyoruz. Evet, bir bütün olarak hayatına bakıldığında
Hazreti Osman Efendimiz’in, bütün o geniş imkân ve servetine rağmen, sade ve
basit bir hayatı tercih ettiği, sahip olduğu o imkânları Allah yolunda kullanıp
asla lüks ve israf içine girmediği açık bir şekilde görülmektedir.

Fakat beşer tabiatının muktezası olarak, hayatını hak ve hakikate hizmete
vakfetmiş insanlar arasında bile, bazı dünyevî imkânlardan istifade etmek
isteyenler çıkabilir. Bu tıpkı cüz’î bir zeyğin yaşandığı Uhud Savaşı esnasında,
“Madem diğer insanlar ganimet alıyor, biz de alalım!” demek gibidir.13 Ancak
diğer yandan Amr İbnü’l-Âs gibi kendisine ganimet verilmek istendiğinde: “Yâ
Resûlallah! Ben ganimet için Müslüman olmadım!”14 diyecek insanlar da
vardır. Aynı şekilde ismini bilemediğimiz bir sahabî efendimize, İnsanlığın
İftihar Tablosu (aleyhissalâtü vesselâm) ganimetten hissesini vermek
istediğinde, o zat: “Yâ Resûlallah! Ben bunu kabul edemem. Ben (boğazını
göstererek) şuradan bir  ok yiyeyim de şehit olayım diye Müslüman oldum.”
demiş ve neticede arzu ettiği gibi şehit olup ötelere yürümüştür.15 İşte bunun
gibi nice kahramanlar vardır.

Asliyet planında İslâmiyet’i temsil eden, insibağıyla herkese bir boya çalan



ve melekleri bile geride bırakan İnsanlığın İftihar Tablosu’nun çevresindeki o
hâle içinde bile, maddî açıdan farklı durumda olan insanlar bulunduğuna göre,
günümüzde de bu tür hâdiseler yaşanabilir. Meselâ bazı insanlar çıkar,
kendilerini bütünüyle hizmete vakfeder, bir ömür boyu hiçbir zaman taş taş
üstüne koymayı düşünmezler. Bir ellerine gelen nimetleri öbür elleriyle infak
eder, hayatlarını hep aynı zühd çizgisinde sürdürürler. Fakat bunun yanında
bazıları da kendilerine terettüp eden vazifeyi yapmanın yanı başında meşru
dairede kazanmadan da geri durmazlar. İşte burada önemli olan husus meşru
daireyle iktifa etmek, yarım adım dahi olsa o dairenin dışına çıkmamak,
spekülasyonlara girmemek ve aynı zamanda elde ettiği o imkânları hak yolunda
kullanmak, başka insanların da ondan istifade etmesini sağlamaktır.

Asıl Tehlike Niyet Kirliliği
Burada farklı bir hususa da işaret etmek istiyorum: İnanan ve inandığı

değerleri başka gönüllere de duyurmak isteyen mü’min insanların ülkesi,
iktisadî açıdan da imrenilir bir seviyede olmalı, bir yönüyle herkesin yatırıma
koşacağı bir ülke hâline gelmelidir. Çünkü bunlar Müslümanlığı anlatma adına
önemli birer argüman olabilir. Eğer başkaları, ilim ve ekonomi sahasında sizi
zayıf ve küçük görüyorlarsa, el âleme el açan, IMF’den veya Dünya
Bankası’ndan medet uman insanlar nazarıyla size bakıyorlarsa, unutmayın ki,
onlar sizin dininize de, dinî değerlerinize de aynı gözle bakacaklardır. Bu
açıdan bence yüce bir dinin mensupları her sahada yüce ve âli olmalıdırlar.
Mal kazanma meselesine bir de bu gözle bakılacak olursa, onun merdut bir
husus olmadığı anlaşılır, zannediyorum.

Evet, mal edinmede tehlikeli olan husus, niyet kirliliği ve bir kısım iç
hesaplar peşinde koşmaktır. Bir kimse, “Acaba ben bu cereyan içine girerek
ondan ne koparabilirim?” düşüncesiyle hareket ediyor ve hizmette geri, ücrette
ileri bir konumda bulunmak istiyorsa kendisinin bir nifak içinde olmasından
endişe edilir. Oysaki bu konuda Hazreti Pîr’in verdiği ölçü esas alınmalı,
hizmette önde, ücrette ise arkada bulunmaya bakmalıdır.16 Evet, inanmış bir
insan, canını-malını kaybetme pahasına da olsa hizmette önde koşmalı, ücret
zamanı geldiğinde ise, geriye, gerilerin de gerisine, tâ en geriye çekilmeli,
mücadele ve mücahedesinin bir karşılığı olarak herhangi bir beklentiye
girmemelidir. Cenâb-ı Hak böyle bir duruşa öyle bir bereket ihsan eder ki,
öbür tarafta onun geriye dönüşü rıza ve hoşnutluk şeklinde, belki Fahr-i Kâinat
Efendimiz’le (aleyhi salavâtullahi ve selâmuh) maiyyet suretinde veya Râşid
Halifelerle beraber diz dize aynı sofrada oturma hâlinde tecellî eder. Bence
böyle bir hüsnüakıbet için ne yapılsa değer!



Böyle güzel bir akıbet için, zannediyorum, niyetlerimizi ve iç âlemimizi
sürekli gözden geçirmemiz ve kendimizle sürekli yüzleşmemiz icap ediyor.
Evet, ezan okumadan kamet getirmeye, namaz kıldırmadan hak ve hakikati
haykırmaya kadar, her meselede, “Acaba ben burada nefsime bir pay çıkardım
mı, ganimetten kendime bir pay ayırdım mı?” sorgulamasını kat’iyen
mülâhazadan dûr etmemeliyiz. Zira biz, hayırlı işlerde kendimizi ne kadar
dışarıda tutarsak o kadar o işin içinde sayılırız. Fakat biz ne kadar o işin içine
girmişsek, onun içini biz doldurmuş olacağımızdan, hakikat de o ölçüde
dışarıda kalmış olacaktır.

Bu konuda istikameti yakalama ise, insanın kendini sürekli rehabilite
etmesine, dinî mevzuları kesintisiz bir şekilde müzakerede bulunmasına, bir
topluluk ve heyet içinde üzerine düşen vazife ve sorumluluğu omuzlamaya ve
tevdi edilen o vazifeyi başından sonuna kadar itkan ruhuyla bihakkın eda
etmeye bağlıdır. Rabbim hepimizi hayatını bu çizgide sürdürenlerden eylesin!
1 Kasas sûresi, 28/76.
2 Bkz.: Ahzâb sûresi, 33/7; Şûrâ sûresi, 42/13; Ahkaf sûresi, 46/35.
3 Bkz.: Buhârî, tevhid 36; Müslim. îmân 322.
4 Tâhâ sûresi, 20/42-43; Şuarâ sûresi, 26/15-16.
5 Bkz.: Kasas sûresi, 28/76.
6 Bkz.: Tâhâ sûresi, 20/95-97.
7 Bkz.: İsrâ sûresi, 17/138.
8 Bkz.: Bakara sûresi, 2/50; A’râf sûresi, 7/137; Yûnus sûresi, 10/90.
9 Tirmizî, menâkıb 16; el-Hâkim, el-Müstedrek  2/290.
10 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/377-378.
11 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 18/231; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  39/63.
12 Bkz.: Buhârî, tefsîru sûre (66) 2; Müslim, talâk  31.
13 Bkz.: Buhârî, cihâd 164; Ebû Dâvûd, cihâd 116; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/293.
14 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/197, 202; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 4/467; Ebû Ya’lâ, el-Müsned

13/321.
15 Nesâî, cenâiz 61; Abdurrezzak, el-Musannef 7/271; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/271.
16 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.519 (Yirmi Altıncı Söz, Zeyl).



İrşad ve Nifak
Soru: “Asıl hüner, kardeşini fena gördüğü vakit onu terk etmek değil; aksine

kardeşlik bağlarını daha bir güçlendirip onun ıslahına çalışmaktır.” mülâhazası,
nifak gibi bütün bir topluma zarar verebilecek günahlar için de söz konusu
mudur? Umumun hukukunu ilgilendiren bu gibi meselelerde dikkat edilmesi
gereken hususlar nelerdir?

Cevap: Bir mü’min; fenalıklar içine düşmüş bir kardeşini, düştüğü o
çukurdan kurtarmak için, elinden gelen her türlü ceht ve gayretini ortaya
koymalı ve onu kurtarmaya çalışmalıdır. Hani değişik yerlerde, maddî bir
boğulma tehlikesi karşısında, Gönüllüler Hareketi içinde, kardeşini kurtarmak
için kendini suya atıp şehit olan insanlar oldu. Belki onlar, o andaki ruh hâleti
ve yaşadıkları hâdisenin şokuyla, boğulmak üzere olan kişiyi kurtarıp
kurtaramayacaklarını, o şartlarda yüzüp yüzemeyeceklerini
düşünmedi/düşünemedi ve neticede bir insanı kurtarma adına kendilerini
tehlikeye atıp şehit oldular.

İşte bunun gibi, fenalık ve günahlar da birer levsiyat bataklığıdır. Kardeşlik
ve vefa ise levsiyat bataklığına düşmüş bir şahsa el uzatmayı, kurtarma adına
ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı gerektirir. Zira temiz ve nezih bir daire
içinde bulunsa da, –hafizanallah– insan günah deryasına yelken açabilir, eli-
ayağı, dili-dudağı günah işleyebilir. Meselâ birisi gözlerini haramdan
sakınmaz, Allah’ın yasak ettiği manzaralara çok rahat bakabilir. O, Cenâb-ı
Hakk’ın: ْمُھَجوُرُف اوُظَفْحَي  َو ْمِھِراَصَْبأ  ْنِم  او  ُّضَُغي َنِینِمْؤُمِْلل  ْلُق   “Mü’min
erkeklere gözlerini haramdan sakınmalarını, ırzlarını da korumalarını
söyle.”1 beyan-ı şerifini hiç kâle almaz. Hatta şahıs, meseleyi harama bakma,
haram dinleme, haram konuşmadan daha ileriye götürüp bohemliklere
açılabilir. Başka birisi ise diliyle günah işlemeye alışmıştır. İnsanları ayıplar,
hafife alır, gıybet eder. Böyle bir insan levsiyat bataklığına düşmüş demektir.
Meseleyi bu kadarla bırakmayan, ehl-i imana kötülük yapmayı planlayan,
onların ayaklarını kaydırmak isteyen, kıskançlık ve hasetle iftirada bulunan
insanlar da çıkabilir. İşte bütün bu durumlarda evvelâ, usûlüne göre, o şahsın
elinden tutulmalı ve ona nasihat yolları aranmalıdır.

Bir İffet Âbidesi: Hazreti Cüleybib
Konuyla ilgili, Resûl-i Ekrem Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) ile Hazreti

Cüleybib (radıyallâhu anh) arasında geçen hâdise çoğumuzun malumudur.
Hazreti Cüleybib, o esnada, garize-i beşeriyenin feveranda olduğu bir dönem



olan 16-17 yaşlarında bulunuyordu. Eğitimciler, genelde bu çağdaki talebelerin
zapturapt altına alınamadıklarından, onların kontrolsüz ve disiplinsiz hareket
içinde bulunduklarından şikâyet ederler. Bazı uysal fıtratlar, anne-babalarını
takip edip doğru bir çizgide yürüseler de bozuk bir ortamda neş’et etmiş kimi
gençler, ahlakî değerlere zıt tavır ve davranışlar içine girebilir. Hicap ederek
söylüyorum, bu riskli dönemde sigara, alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara
yakalananlar, daha değişik günahları irtikâp edenler olabilir. Bu durumda
evvelâ ellerinden tutulup aklen, kalben ve hissen istikballeri adına onların ikna
edilmesi gerekir. İşte Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhissalâtü vesselâm)
da Cüleybib’i çekip yanına alıyor, mübarek dizlerini dizlerine vererek tam
karşısına oturtuyor ve ona şöyle diyor: “Cüleybib! Duydum ki kadınlara
uygunsuz davranışlarda bulunuyormuşsun. Şimdi bana söyle, aynı şeyin
senin annene yapılmasını ister misin?” Cüleybib: “Hayır, yâ Resûlallah
istemem!” diyor. Bunun üzerine İnsanlığın İftihar Tablosu; “Unutma, senin
sarkıntılık yaptığın da birisinin annesidir!” buyuruyor. Daha sonra Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), aynı soruyu kız kardeşi, halası ve teyzesi
için de soruyor ve aynı cevabı alıyor. Neticede Peygamber Efendimiz (aleyhi
ekmelüttehâyâ) Cüleybib’in akıl ve mantığına hitap edip onu ikna ediyor. Hele
bu sözlerin bir Peygamber sözü olduğu düşünülürse, zannederim Hazreti
Cüleybib için ne kadar müessir olduğu daha iyi anlaşılır. Nihayet Hazreti
Cüleybib’in içinde hiçbir tereddüt kalmıyor. Daha sonra Peygamber Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek elini onun göğsüne koyuyor ve onun için
dua ediyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz diyor ki: “Cüleybib o andan itibaren
Medine’nin en iffetli gençlerinden biri olmuştu.”2

Hazreti Cüleybib, daha sonra katıldığı bir savaşta şehit oluyor. Herkes kendi
şehidini arıyor. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanındakilere: “Hiç
kaybınız var mı?” diye soruyor. “Hayır.” cevabını alınca: “Ama ben
Cüleybib’i kaybettim!” buyuruyor. Ashab-ı kiram onu bulduklarında öldürmüş
olduğu yedi kişinin yanında şehit edilmiş olduğunu görüyorlar. Resûl-i Ekrem
Efendimiz gidip onun başucunda duruyor, Cüleybib’i kolları arasına alıyor ve:
“Bu Bendendir, Ben de ondanım.” buyuruyor.3

Siyerden naklettiğimiz bu tablo, bir mürşidin bu türlü durumlarda nasıl
davranması gerektiğine dair çarpıcı bir örnektir. Görüldüğü üzere o zat yanlış
bir adım atma durumundayken akla-mantığa hitap eden bir nasihatle hemen
ondan vazgeçmiş, gerisin geriye dönmüş ve hakka teslim olmuştur. Daha sonra
Cenâb-ı Hak bir hamlede onu evc-i kemalât-ı insaniyeye çıkarmış ve o hâliyle
huzuruna almıştır. Dolayısıyla tökezleme, düşme, sürçme vetiresinde bulunan
bir insana yapılması gereken öncelikle budur.



Fakat bir insan, dinin açıkça haram dediği bir meseleyi hafife alıyor,
önemsiz görüyor ve o mevzuda ikaz edildiği hâlde aynı şeyleri yapmayı
sürdürüyorsa, o zaman durum farklılık arz eder. Meselenin ciddiyetini ortaya
koyma adına, gerektiğinde bu tür insanlara karşı belli bir mesafe koymak
gerekebilir. Bu da münkerattan nehiy mevzuuna giren hususlardan biridir.

Konuyla ilgili bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) şöyle buyurur: ِْنإَف  ، ِهِدَِیب ّیَغُیْل  ُهْرِ اًرَكْنُم َف ْمـُكْنِم  ى  َأَر ْنَم 

ِناَمي ِْإلا ُفَعـَْضأ  َكـِلٰذَو  ِِهبْلَقِبَف  ْعِطَتَْـسي  َْمل  ِْنإـَف  ِِهناَِـسِلبف ، ْعِطَتَْـسي  َْمل 
“Sizden kim bir münker görürse, onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse
irşad ve ikazda bulunsun. Buna da gücü yetmezse kalbiyle ona tavır alsın. Bu
sonuncusu imanın en zayıf mertebesidir.”4 Bir münkere karşı alınacak ilk
tavır onu elle men etmektir. Bir insan çoluk çocuğunu, kendi yakınlarını
kötülüklerden koruma adına hukukun kendine verdiği hak ve müsaade
ölçüsünde bazı müeyyideler uygulayabilir. Fakat böyle bir imkânı yoksa,
gördüğü münkeri eliyle düzeltemeyecekse, o zaman emr-i bi’l-mâruf ve nehy-i
ani’l-münker yapıp irşad ve ikazda bulunabilir. Şayet buna da imkân yoksa,
konjonktür buna bile müsaade etmiyorsa, o zaman yapılacak şey, yapılan o
kötülüklere karşı kalbî bir tavır içinde bulunmaktır. Bir mânâda, temerrüt edip
yanlış yolda yürümeye devam eden o kişiyle arasına mesafe koyabilir, ona
karşı tavır alabilir. Esasında ısrarla günah irtikâp eden şahsa karşı alınan bu
tavır, yine onu kurtarmaya, ona yardımcı olmaya matuftur, öyle olması gerekir.

İşte bu noktada mürşid konumunda bulunan şahsın basiret ve firaseti çok
önem arz eder. Bir şahıs vardır; pişmanlık içinde tevbeler tevbesi deyip yaptığı
yanlıştan çıkış yolları aramaktadır. Bir de yanlış davranışlarına şeytanî
bahaneler bulup, sürekli kendini aldatarak, günah ve mâsiyette ısrar eden
insanlar vardır. İşte tavır alınacak insanlar bunlardır. Bu hassasiyet isteyen bir
konu olduğundan, eğer mesele insafa emanet edilmezse, vicdanın kadirşinas
ölçüleri içinde meseleye bakılmazsa, birine karşı yapacağınız muameleyi
diğerine, ötekine yapacağınız muameleyi de berikine yapabilirsiniz. Bu şekilde
davranınca da hak yerini bulmayacağından, nezd-i ulûhiyette mesul olursunuz.
Bu sebeple, muhatabın durumuna göre her şey yerli yerince yapılmalı ve hangi
davranışa karşı nasıl bir tavır alınacağı daha baştan iyi hesaplanmalıdır.

Küfre Denk Günahlar
Bir de sorunuzda ifade ettiğiniz nifak gibi; karanlık odaklara elemanlık

yapma, muhbirlik kılıfı altında iftira ve tezvirde bulunma gibi, bir hareketin
heyet-i umumiyesine zarar verecek tavır ve davranışlar vardır ki, bunlar küfre



denk günahlardır. Bu tür günahların affolması için fertlerin haklarını helâl
etmeleri yetmez. Zira bunlar hukuk-u ammeden sayıldığı için, bunlara hakkullah
taalluk eder. Diyelim ki bir tâli’siz, milletimiz ve devletimize ait bir vazifeyi
kendi hesabına değerlendirerek maddî bir ücret karşılığında yurt dışında
birilerine haber ulaştırmakta, casusluk yapmaktadır. İşte bu, öyle bir dalâlettir
ki, bunun adı –hafizanallah– nifak ötesi bir fenalıktır. Rabbim hiç kimseyi böyle
bir duruma düşürmesin.

Neylersin ki, bu tür hâdiseler geçmişte yaşandığı gibi günümüzde de
yaşanabilir. Düşünün ki, insanlığın altın çağı Devr-i Risaletpenahi’de bile
münafıklar vardı. Dolayısıyla günümüz Müslümanları içinde de bir kısım
münafıklar olabilir. Provokasyonlarda gördüğünüz gibi, İran’dan, Turan’dan
gelip kaos ve kargaşa çıkarma adına değişik içtimaî hâdiselere sebebiyet veren
insanlar var. Bunlar değişik vesilelerle toplulukların içine girip ortalığı
karıştırıyor, camiye hiçbir zaman uğramadıkları hâlde caminin önünde toplumu
tahrik ederek provokasyonlara sebebiyet verebiliyorlar. Evet, bu tür hâdiseler
her zaman olabilir. İşte bütün bunları görmek için fikir çilesi ve ızdırapla
nurlandırılmış keskin bir basiret ve firasete ihtiyaç vardır.

Bu vesileyle bir kez daha ifade edeyim ki, özünde insan sevgisi bulunan bir
dinin mensupları olarak bizlerin endişe verici bir hâlimizin olmadığı her
platformda dile getirilmelidir. Evet, biz insanlık çapında bir diyalog
anlayışının taraftarıyız. Herkesin birbirini sevip uzlaşması için uğraşıyor, bu
yolda ceht ve gayrette bulunmayı ibadet sayıyoruz. İnsanların birbirlerini
öldürmek için icat ettikleri atom ve hidrojen bombalarının, bilmem daha ne
kahrolası silâhların kullanılmasına engel olma gayreti içindeyiz. Bütün bu
bombaların, bir belâ, bir afet olarak değil; muhabbet atmosferinde birer
maytaba çevrilip insanlığın başına bir rahmet ve ışık yağmuru hâlinde yağması
arzusundayız. İşte bizim bütün davamız bundan ibarettir.

Fakat güç ve kuvvetten başka bir değer bilmeyenler, âlemi kendileri gibi
gördüklerinden, sizi de kendileri gibi zannedip hayalinizden geçmeyen, rüyasını
dahi görmediğiniz şeyleri size isnat edebilirler. Bütün bunlar karşısında
yapılması gereken, iç dünyanızı şerh edip sizi doğru bir şekilde okumalarını
sağlamak olmalıdır. Zaten sizin, bir ibadet neşvesi içinde, dünyayı bir Cennet
koridoru hâline getirmekten başka bir gayeniz olmadı. Evet, sizin dininizden
kaynaklanan sorumluluk şuuruyla peşinde olduğunuz bir hedef vardı: İnsanlar
vuruşmasın, sürtüşmesin, öldürücü bombalar patlamasın, katliam ve kıyımlar
olmasın; Hiroşima ve o, dünya savaşları gibi fecâi’ ve fezâi’ bir kere daha
yaşanmasın. Bunun için de baştan beri hep insanların gönlüne seslendiniz,
karınca kararınca her yerde barış adacıkları oluşturmaya çalıştınız. Bu arada



şunu ifade edeyim ki, ülkemizde ve dünyanın dört bir tarafında nice temiz ve
nezih fıtrat böyle bir çağrıya kulak verdi, teveccüh gösterdi, böyle bir anlayışı
alkışladı, destek oldu ve sahip çıktı. O hâlde bize düşen, kim ne derse desin,
olumsuzluklara takılıp kalmadan, Rabbimiz’in rızasına ereceğimizi umduğumuz
bu yolda, küheylânlar gibi çatlayıncaya dek, koşturup durmaya devam etmektir.
1 Nûr sûresi, 24/30.
2 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/256; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/162, 183.
3 Müslim, fezâilü’s-sahâbe 131; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/420, 421, 425.
4 Müslim, îmân 78; Tirmizî, fiten 11; Ebû Dâvûd, salât 239.



Kur’ân ve Biz
Soru: Ashab-ı kiramın hayatına baktığımızda, onların hemen her hâdisede

Kur’ân-ı Kerim’in yol göstericiliğine mazhar oldukları ve hayatlarını bütünüyle
Kur’ân’ın teşvik ve ikazlarına göre yaşadıkları görülüyor. Günümüz
mü’minlerinin de aynı çizgide hayatlarını sürdürebilmeleri için dikkat etmeleri
gereken hususlar nelerdir?

Cevap: Kur’ân-ı Kerim’in ahir zamanda maruz kalacağı hâli ifade eden:
ِِه رْیَغ ٍداَو  ِيف  ْمـُھَو   ٍ داَو ِيف  ُنٰاْرُقَْلا  ناـَمَز ٌ، ِساَّنلا  َىلَع  ِيت  ْ أَي  “İnsanlar
üzerine öyle bir zaman gelecek ki, Kur’ân bir vadide, onlar başka bir vadide
olacaklar.”1 hadis-i şerifinde de ifadesini bulduğu gibi, asırlar var ki, Kur’ân
bir vadide, biz ise başka bir vadideyiz. Evet, biz belli bir dönemde Kur’ân’ın,
özellikle tekvînî emirlere bakan yanını ihmal ettik, ona karşı kapıları kapadık
ve o kapıların ardına sürgüler sürdük. Âdeta jaluzileri indirip, onun aydınlık
ikliminden dünyamıza sızacak ışıkların önünü kestik. Hâlbuki o yüce kitap,
tekvînî emirlerin kavl-i şârihi, burhan-ı vâzıhı ve delil-i sâtııydı. Kâinat, ilim
programına göre Allah’ın kudret ve iradesinden gelen bir kitap olduğu gibi,
Kur’ân da ilim programıyla Allah’ın kelâm sıfatından gelen ayrı bir kitaptı.
Fakat biz zihin ve fikir dünyamızda o iki hakikati birbirinden ayırdık. Tabir
caizse, talak-ı selâse ile de değil, 3’ten 9’a deyip talak-ı tis’a ile, kalb ve
kafayı, tekvînî emirlerle teşriî emirleri birbirinden kopardık. Bunun yanında
İslâm’ın kalbî ve ruhî hayatına karşı da çok ciddî bir yabancılık içine girdik.
Dolayısıyla da izafî ve nisbî fetret devri diyebileceğimiz uzun bir dönem
Kur’ân cemaati, Kur’ân’dan habersiz yaşadı.

Tarih bu ayrılığın daha ileriye götürüldüğüne de şahit olmuştur. Bir gün
gelmiştir ki, Kur’ân’ın lafzının telaffuz edilmesi bile yasaklanmıştır. Kur’ân
ancak dar alanlı bazı yerlerde okunup öğretilebilmiştir. Fakirin Kur’ân
öğrenmeye çalıştığı dönemde de aynı yasaklar mevcuttu. O dönemde köylerde
üç-beş insan bir araya gelip Allah’ın kelâmını öğrenmek istediğinde jandarma
baskınlarına maruz kalır, küçük çocuklar tüfeklerin ucunda dışarı atılırdı. Evet,
Kur’ân öğrenmenin bu kadarına bile tahammül edilmiyordu.

Kur’ân’a Gönülden Teveccüh
Şimdi Kur’ân’dan bu kadar uzaklaştıktan ve ona yabancılaştıktan sonra,

yeniden onu derinlemesine duyma ve bizim ferdî, ailevî, içtimaî, iktisadî,
psikolojik, pedagojik ve kültürel hayatımızda onun nurdan mesajlarını
hayatımıza tatbik meselesi birdenbire olacak bir iş değildir. Ve hele birileri



bizim güzel ve güzide müesseselerimizin içine sızarak bir şekilde bu tahribatı
devam ettiriyorlarsa, yani Kur’ân hâlâ değişik şekillerde sorgulanıyor, hâlâ o
Sahib-i Kur’ân olan Resûl-i Zîşan’ın (aleyhissalâtü vesselâm) hadis-i
şeriflerine dil uzatılıyor, hâlâ O’nun mucizeleri yerden yere vuruluyor ve hâlâ
Kur’ân’a ait meseleler bir tarihsellik mülâhazasıyla ele alınıyorsa meselenin
zorluğu daha iyi anlaşılır. Kaldı ki, bizim şu an bile Kur’ân’a yürekten
yöneldiğimiz söylenemez. Gerek dil, gerek terminoloji ve gerekse kalbî hayat
açısından Kur’ân’a öyle bir yabancılaşmışız ki, bütün bu yabancılıkları aşarak
Kur’ân’la yeniden irtibata geçmemiz çok ciddî bir gayrete vabestedir.
İnsanların bir kere daha dinin hakkaniyetine ve Resûl-i Zîşan Sahib-i Kur’ân’ın
hak bir peygamber olduğuna yürekten inanmaları lâzımdır. Öyle ki çok
rahatlıkla, “Allah’ım, O’nun getirdiği mesajı hayata hayat kılmayacaksam
yaşamanın bir mânâsı yoktur. Eğer ruhumuzun âbidesini ikame etmeyeceksem,
dinin ruhunu yeniden ruhlara duyurmayacaksam, bir sayha ile canımı alsan
değer.” diyebilmeliyiz.

Evet, asıl mesele, Allah’ı yürekten duymak ve O’nun mârifetini varlığımızın
asıl gayesi bilmektir. Zira Kur’ân-ı Kerim’e göre bizim yaratılışımızın gayesi,
iman-ı billâh, mârifetullah, muhabbetullah ve bir de Cenâb-ı Hakk’ın değişik
tecellî dalga boyunda bir lütuf olarak ihsan buyurduğu zevk-i ruhanîdir.2 Eğer
Allah yaratılışın gayesi olarak bunu ifade etmişse ve biz de bunu
değiştirmişsek, evvelâ kendimizle yüzleşmemiz ve ihmallerimizi gözden
geçirmemiz gerekir. Asırlarca yapılmış tahribatı göz önüne alarak tamir
edilmesi gerekli olan hususları tamir etmeye çalışmalıyız. Ancak unutulmaması
gerekir ki, iç içe yaşanan bu korkunç deformasyonları formuna koyma ve kendi
şekline irca etme meselesi hemen, birdenbire olacak bir iş değildir. Hazreti
Pîr, asırlardan beri rehnedâr olan bir kalenin tamir edilmeye çalışıldığını ifade
ediyor.3 Siz, Allah’a iman meselesinin sarsılmasından alın da, anne babaya
karşı saygısızlığa, anne-babaların bakım yuvalarına atılmasına, ailenin içindeki
genel nizam ve ahengin bozulmasına kadar o kadar çok değerleri ayaklarımızın
altına almışız ki, bütün bunların tamir edilmesi belki bir asır ister. Cenâb-ı Hak
daha kısa bir dönem içinde bu neticeyi lütfedebilir. Bu, O’nun ekstra bir lütfu
olur. Biz O’nun rahmetinin enginliğinden böyle bir lütfu bekleriz. Fakat realite
planında işin tabiatının böyle bir zamana vâbeste olduğu unutulmamalıdır.

Yeni Bir Dip Dalga ile Kur’ân’ı Anlama
Evet, öncelikle meselenin eksik ve gediğinin bize ait zikzaklardan

kaynaklandığını, tâ İmam Gazzâlî veya Fatih döneminden bu yana meydana
gelen bir kısım eksiklerin zamanla teraküm ettiğini bilmeliyiz. Yani bizler



zamanla, eksik düşünceli, eksik heyecanlı ve kalbî hayatı itibarıyla da eksik
olan insanların temsilcileri hâline gelmişiz. Bu açıdan dipten bir dalga ile vira
bismillâh deyip işe yeniden başlamalıyız. Nasıl ki çocuğa yaşına göre bir
beslenme programı uygulanıyorsa, aynen öyle de kalbî ve ruhî hayatımız adına
öyle bir beslenme vetiresi ve stratejisi oluşturmalıyız. Herkes kendi çapında
bunu gerçekleştirmeye çalışmalıdır. Ancak bundan sonra Kur’ân’ı doğru
anlama imkânı doğacaktır.

Devr-i Risalet-penahi’de içtihat, istinbat ve istihraca açık o kadar çok
malzeme var ki, bunları bugün yapacağımız içtihat ve istinbatlara menat
yaparak günümüzü aydınlatabilir ve günümüz insanının problemleri adına çok
farklı çözümler ortaya koyabiliriz. Fakat evvelâ bizde güçlü bir heyecanın
canlandırılması ve imanı hayata gaye yapma duygusunun oluşturulması gerekir.
Ancak bundan sonra insanlar her bir Kur’ân âyetini kendilerine hitap ediyor
gibi okuyacaklardır. Meselâ Nûr sûresindeki: ٌَةبْصُع ِكْفِْإلا  ِب اوُءاَۤج  َنيِذَّلا  َِّنإ 
اَم ْمُـھْنِم  ٍئ  ِرْما ِّلـُِكل  ْمـَُكل  ٌرْي  َوـُھ َخ ْلـَب  ْمـَُكل  ّر  اً ُهوُبَـسَْحت َش ْمُك َـال  ْنِم

ِمْثِْإلا َنِم  َب  َسَتْكا  “O iftirayı atanlar, içinizden bir gruptur. Bu hâdiseyi
hakkınızda şer sanmayın; belki sizin için hayırlıdır o. Onlardan her biri için
kazandığı günah vardır.”4 âyet-i kerimesi, Âişe Validemiz’e yapılan çirkin
iftirayı ele alıyor. Fakat Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan kıyamete kadar gelecek
bütün insanlara hitap ettiğinden biz kendimize şu soruları sorabiliriz: “Acaba
gözümüzün nuru, başımızın tacı, hane-i saadetteki kadınlık âleminin en büyük
muallime-i kübrâsı mübarek annemize ve aynı zamanda dinin kaynağına yapılan
böyle bir iftira karşısında Resûl-i Ekrem Efendimiz’in genel tavrı bize ne
anlatıyor? Acaba Hazreti Ebû Bekir Efendimiz’in5 her meselede durduğu gibi
böyle bir mesele karşısındaki o dik duruşundan çıkarmamız gereken dersler
nelerdir? Ümmü Ruman Validemiz’in6 bu mevzu karşısındaki duruşu bize nasıl
bir mesaj veriyor? Hâsılı bu âyet bize ne anlatıyor, ne ifade ediyor?” İşte vira
bismillâh deyip bütün Kur’ân’ı baştan sona bu bakış açısıyla okuyup anlamaya
çalışmalıyız.

Yine bir misal olması açısından arz edeyim: Bakara sûre-i celîlesinin
başında, Cenâb-ı Hak: َنیِقَّتُمِْلل ىًدـُھ  ِهِیف  َبـْيَر  ُبا َـال  َ تِكْلا َكـِلٰذ   ۤمۤلا
“Elif, Lâm, Mîm. İşte (o eşsiz, mucize) Kitap: Onun (Allah tarafından
indirildiği ve baştan sona hakikatler mecmuası olduğu) hakkında hiçbir
şüphe yoktur. O,  muttakiler için ayn-ı hidayet bir yol göstericidir.”7 âyet-i
kerimeleriyle Kur’ân-ı Kerim’in müttakilere hidayet kaynağı olduğunu ifade
buyuruyor. Sarf ve nahiv âlimleri buradaki hidayetin mânâ-yı mastarî olduğunu
söylerler. Dolayısıyla burada anlaşılması gereken Kur’ân’ın potansiyel olarak



bir hidayet kaynağı olduğudur. Hâsılün bi’l-mastar diyebileceğimiz, bu
meselenin pratik hâline gelmesi meselesi ise daha sonraki âyetlerde anlatılır.
Şöyle ki; bir sonraki âyet-i kerimede: 8 ِبْیَغْلا ِب َنوـُنِمْؤُي  َنيِذََّلا   buyurarak
gaybî hakaike yani esmâsıyla malum, sıfâtıyla muhat, Zât’ıyla Mevcud u
Meçhul O Zât-ı Baht’a iman etme, evsaf-ı celîlesiyle O’nu tanıma ve esmâ-i
sübhaniyesiyle O’nu tebcil ve takdir etme üzerinde durulmaktadır. Âyet-i
kerimenin devamında ise: َةوٰلَّصلا َنوـُمي  ِ قُيَو  “Namazı ikame ederler.”9

buyrulmaktadır. Burada 10 َنوُّلَصُي  denilmeyip, “ikame” lafzının kullanılması ile,
namazın mahiyet-i nefsü’l-emriyesine uygun; âdeta ilm-i ilâhîdeki şekil, şart ve
rükünlerine muvafık bir şekilde ve aynı zamanda hudû ve huşû içinde, kişinin
kendinden sıyrılıp maiyyet şuuru ve Allah karşısında derin bir konsantrasyon
duygusu içinde namazın âbidesinin ikame edilmesi gerektiği anlatılıyor.

Daha sonra ise: َنوـُقِفْنُي ُْم  هاـَنْقَزَر اَّمِمَو   “Kendilerine rızık olarak
verdiğimiz nimetlerden hayır yolunda infak ederler.” 11 buyruluyor. Buna göre
Allah’ın ihsan buyurduğu nimetlerin hakkını vermek gerekiyor. Eğer Cenâb-ı
Hak bize mal ihsan ettiyse, muhtaçlara onun hakkı verilmelidir. İlim lütfettiyse
ettiyse, verilen o nimet ilim yolunda harcanmalıdır. Fikir ve düşünce kabiliyeti
vermişse, fikir sancısı çekerek, öz beynimizi burnumuzdan kusarak düşüncenin
hakkı verilmelidir. Şefkat duygusu ihsan etmişse, insanlığı kazanma adına son
kertesine kadar onun da hakkı verilmelidir.

Bütün bunlardan sonra şöyle buyruluyor: َكَْیل ِإ َلِزْنُأ  اَِۤـمب  َنوـُن  ِمْؤُي َنيِذَّلاَو 
َِكلْبَق ْنِم  َلِزْنُأ  اَۤمَو   “Hem sana indirilen kitabı, hem de senden önce indirilen

kitapları tasdik edip iman ederler.”12 Yani inzal zamanı itibarıyla onu temsil
eden insanların veya ümmetlerin bu kitapları tam temsil ettikleri dönemler
itibarıyla sizden evvel inen o kitapların da inme hakkaniyetlerine iman ederler,
diyor. Müttakilerin bir diğer özelliği olarak ise: َنوـُِنقوُي ْمـُھ  َِة  رِخْٰالِابَو
“Ahirete de kesin olarak inanırlar.”13 buyruluyor. Burada, 14َ نوُنِمْؤُي
denilmeyip 15 َنوُِنقوُي  buyrulması, müttakilerin ahiret hakkında tam bir yakîn
sahibi olmaları gerektiğine işaret içindir. İcmalî olarak arz ettiğim bütün bunlar
nazarî Müslümanlığın, potansiyel hidayetin realize edilmesi adına önümüze
serilen hususlardır.

Cenâb-ı Hak bu şekilde müttakilerin vasıflarını anlattıktan sonra şöyle
buyurur: َِكئٰۤلوُأ  İşte ey Habibim! Nereden bakılırsa bakılsın her yönleriyle
müstesna olan bu simalar, dırahşan çehreler, âbide şahsiyetler, iman ve
İslâmiyet’le serfiraz olan şu kamet-i bâlâlar var ya, “İşte bunlar”: ىٰلَع



ْمِھ ِ
ّ

بَر ْنـِم  ىًدـُھ   “Rabbilerinden dosdoğru bir yol üzerindedirler.”16

Bunlar, nazarînin ifade ettiği hakikatleri diyanetle güçlendirmiş, derinleştirmiş
ve hayatlarının bir buudu hâline getirmişlerdir. Onlardaki iman hakikati, pratiğe
dönüşmüştür: َ نوُحِلْفُمْلا ُمُھ  َكـِۤئ  ٰ لوُأَو  “İlle de bir kurtuluştan bahis söz
konusuysa, işte kurtulanlar da bunlardır.”17

Dar bir meal çerçevesinde, basit ve kısaca yukarıdaki âyetlerin mealini arz
etmeye çalışmamın sebebi şudur: Kur’ân’ı, 18 َنیَِملاَعْلا ِب  ّ ِهِلل َر ُدـْمَحَْلا   ’den
19 ِساَّنلاَو ِةَّنِج  ْ لا َنـِم   ’e kadar, mânâ tabakalarına inerek, derinlemesine
üzerinde düşünerek yeni bir dip dalga ile baştan sona müzakere ve mütalâa
etmeliyiz. Öyle ki, “Allah’ım, Senin müstesna ve muhtevası engin olan o
mükemmel kitabına uymaya çalışıyor; bu istikamette cehd ve gayrette bulunuyor
ve bu işi yaparken de ins ü cin şeytanlarından Sana sığınıyoruz.” mülâhazasıyla
dinin bize tahmil ettiği esasların neden ibaret olduğunu baştan sona ele almamız
gerekiyor.

Kur’ân’ın Aydınlık İkliminde Yeni Ufuklara
Hazreti Pîr, Kur’ân’ı, Allah’tan dinliyor gibi veya Cibril-i Emîn’den

dinliyor gibi ya da Hazreti Sadık u Masduk’tan dinliyor gibi okumak
gerektiğinden bahsediyor.20 Şayet bir insan Kur’ân’ı, Mütekellim-i Ezelî’den
dinliyor gibiyse, bu çok ciddî bir meseledir. Kur’ân’ı böyle okuyan bir insan,
onun bir kelimesini duyduğunda, onu on defa aklında evirip çevirir, sonra da o
kelimeyi aklının bütün nöronlarına emanet eder. Kortekse, “Sen biraz bekle,
ben yeniden sana müracaat edeceğim.” der. Bir dosyayı karıştırıyor veya
kurcalıyor gibi onu alıp bir kere daha baştan sona kadar gözden geçirir.
Kur’ân’a bu nazarla bakıldığında, hayatın ferdî, ailevî, içtimaî ve kültürel
bütün alanlarıyla alâkalı problemlerimizi ve onların çözüm yollarını onun
içinde bulmak mümkündür.

Selef-i salihîn –Allah ebeden onlardan razı olsun– kendi dönemlerinde
mevcut ilimleri ve tekvînî ilimlerin inkişafını çok iyi değerlendirmiş ve
şartların müsaade ettiği ölçüde Kur’ân’ı anlamaya çalışmışlardır. O gün
itibarıyla ne teleskop ne mikroskop ne de x ışınları vardı. Ama Cenâb-ı Hak
bugün bize bu imkânları bahşetmiştir. Bunun yanında size duyup hissettiğiniz ve
içinize sindirdiğiniz bu meseleleri dünyanın dört bir yanına da duyurmak için
televizyon, internet gibi nice imkânlar lütfetmiştir. Bence, bütün bu imkânları
değerlendirerek sahabeye yetişmek için canla başla çalışmak gerekir. Onlar
hicret-i seniyyenin 40. senesinde Sindabat’a ulaşıyor, 80. senesinde Horasan’a
hâkim oluyorlar. Ahnef İbn Kays’ın karşısında bozguna uğrayan Moğol orduları



“Bunlarla savaş olmaz!” diyorlar.
Elbette ki bugün biz, kılıç, kama, ok ve yayla değil; Kur’ân’ın elmas

düsturlarıyla, tabiatımıza mâl olmuş insanî değerlerimizle, inkıtaa uğramayan
temsildeki gücümüzle, her zaman aynı istikameti sergileyen müstakim tavır ve
davranışlarımızla böyle bir seviyeyi yakalayabilmek için uğraşmalı ve
Kur’ân’a ait güzellikleri bütün dünyaya duyurmaya çalışmalıyız. Fakat daha
öncesinde, mânâ ve muhteva noktasından meseleyi kendi aramızda çözüp
halletmemiz gerekiyor. Yoksa camilerde sadece bir mukabele okumakla böyle
bir hedefe ulaşılamaz. Bu ifadelerimle camilerde mukabele okunmasını hafife
alıyor değilim. Bu çok güzel bir âdettir. Ama asıl, “Okunan bu âyetlerdeki
murad-ı ilâhî ve maksad-ı sübhani nedir?” deyip işin özüne, mânâ ve
muhtevasına ehemmiyet verilmesi gerektiği kanaatindeyim.

İşte bütün bunların müzakere meclislerinde uzun boylu ele alınması,
müşterek akılla tahlile tâbi tutulup ortaya konulması gerekir. Bu yapılabildiği
takdirde, duygu ve düşünce dünyamız itibarıyla bir kez daha yenilenecek, yeni
ufuklara açılacak ve günümüzün bize yüklediği o tarihî sorumluluğu yerine
getirmiş olacağız.
1 el-Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl 4/98.
2 Bkz.: Zâriyât sûresi, 51/56.
3 Bkz.: Bediüzzaman, Şuâlar s.166-167 (Yedinci Şuâ, İkinci Bab).
4 Nûr sûresi, 24/11.
5 Bk.: Buhârî, şehâdât 15, meğâzî 34, tefsîru sûre (24) 6; Müslim, tevbe 56.
6 Bk.: Buhârî, şehâdât 15, meğâzî 34, tefsîru sûre (24) 6; Müslim, tevbe 56.
7 Bakara sûresi, 2/1-2.
8 “O müttakiler ki, görünmeyen âleme (gayba) inanırlar.” (Bakara sûresi, 2/3)
9 Bakara sûresi, 2/3.
10 Namaz kılarlar.
11 Bakara sûresi, 2/3.
12 Bakara sûresi, 2/4.
13 Bakara sûresi, 2/4.
14 İman ederler.
15 “Kesin olarak inanırlar.” (Bakara sûresi, 2/4)
16 Bakara sûresi, 2/5.
17 Bakara sûresi, 2/5.
18 “Hamd, bütün âlemlerin terbiyecisi Allah’a mahsustur.” (Fâtiha sûresi, 1/2)
19 (Onlar) gerek cin gerekse insten.” (Nâs sûresi, 114/6)
20 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.451 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Nükte).



Toplumun İleri Gelenleri ve Gönüllerin
Fethi

Soru: Yaşadıkları mekân, yedikleri yemek, kullandıkları vasıta vb. hususları
göz önünde bulundurup kendilerini farklı ve üstün konumda kabul eden
muhatapların gönüllerine, insanî değerleri duyurmaya çalışırken nasıl bir yol ve
usûl takip edilmelidir?

Cevap: Ellerindeki maddî imkân ve gücü esas alıp kendinden başka kimseyi
görmeyen, dünyayı heva u heves ve nefsanîliklerine göre dizayn etmek isteyen
ve başkalarına da halâyık nazarıyla bakan bir anlayış, bugün, dünyanın
doğusunda-batısında var olduğu gibi ülkemizde de mevcuttur. Hatta bu anlayış,
insanlık tarihi boyunca hemen her zaman mevcudiyetini korumuştur ve belki
bundan sonra da varlığını sürdürmeye devam edecektir. Bununla beraber
bilinmesi gerekir ki, kast sistemi diyebileceğimiz bu zihniyet, insanlığın
kaderine her zaman hâkim olamamış, tarihin belli dönemlerinde güç kaybına
uğramış, dar bir alan içinde kalmış; kalmış ve toplumu halâyık yani boynu
tasmalı kapıkulları yapma imkânı bulamamıştır. İmkân bulamayınca da böyle
bir anlayışın tahripkâr tesirleri toplumun her yanına sirayet
etmemiş/edememiştir.

Bu arada şunu ifade edeyim ki, meydana gelen bu olumsuzlukları, sadece
oligarşik zihniyetin temerrüt ve inatlarına, zulüm ve kaba kuvvet
kullanmalarına, ellerine fırsat geçtiğinde bütün alanları işgal etmelerine
vermemeliyiz. Beri taraftan, hakka sahip çıkması gereken insanların gaflet,
zühul, hesapsızlık ve plansızlığının da böyle bir sonucun ortaya çıkmasına
sebebiyet verdiğini bir realite olarak kabul etmemiz gerekir. Çünkü istihkak
kesb etmeden hiç kimse o zalimlerin tahakkümü altında ezilmez. Kur’ân-ı
Mu’cizü’l-Beyan: ْمُكيِدَْيأ ْتَبَس  اَمِبَف َك ٍَةبیِصُم  ْمَُكباََصأ ِمْن  اَۤمَو   “Başınıza
gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir.”1

buyurarak, başımıza gelen musibetlerin yine bizim yapıp ettiklerimizden
kaynaklandığını haber veriyor. Yani Kur’ân, bir mânâda bize, “başınıza
dolanan o dolapları, maruz kaldığınız o mekr ve hileleri siz kendi elinizle
kendiniz yaptınız” buyuruyor. İnsan hiç kendi eliyle kendisine zarar verir mi?
Evet, verir. Çünkü insan nefis sevdasına düşüp varlık gayesini unutmuş,
bugünü-yarını göremeyecek bir gaflete dalmışsa kendi eliyle kendine zarar
veriyor demektir. Dolayısıyla böyle olumsuz bir mesele –hâşâ– kader-i ilâhîye
değil ancak bize nispet edilir. Bütün bu ihmal ve gaflete rağmen bir kısım
güzellikler var ise, onlar da Allah’a aittir. Zannediyorum mebdede meseleyi bu



şekilde tespit edip ele almalıyız.

“Hakkımı Vermem” Diyen İrade Kahramanları
Asıl konumuza dönecek olursak, evet, bugün siz, dünyanın pek çok yerinde

aynı tabloyla karşı karşıya kalırsınız. Yani sermayeyi ellerinde tutan,
hâkimiyeti ele geçiren, halka bakarken yere bakıyor gibi küçümseyici ve tahkir
edici bir bakışla bakan, kendilerine ise göklere bakıyor gibi bir gurur ve kibirle
bakan sınıf ve zümreler toplumların kaderine hâkim gibi görünmektedir. Bu acı
tablo karşısında yapılması gereken ise, hak ve hakikat yolcularının, basiret ve
firasetle haksızlıklar karşısında iradelerinin hakkını vermeleridir. Merhum Âkif
bir yerde “Hakkımı vermem” diyenin hak sahibi olduğuna dikkat çeker. Bu,
haksızlıklar karşısında bağırıp çağırma ve yaygara koparma demek değildir.
Çünkü mücerret bağırıp çağırma hakkın istirdadı noktasında hiçbir şey ifade
etmez. Başta yapılması gereken, insanın hakkını muhafaza mevzuunda uyanık,
müteyakkız ve kararlı bir tavır ortaya koymasıdır. Eğer fert, her şeye rağmen
hakkını başkalarına kaptırmışsa, o zaman da onu istirdat yolunda her türlü
fedakârlığı göğüslemeli, basiret ve firasetle, adalet dairesi içinde ve hukuka
riayet çerçevesinde kararlı bir şekilde hakkını geri alma gayreti içinde
bulunmalıdır.

Ayrıca, bu mevzuda hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamak gerekir. Zira beşer
tarihi göz önünde bulundurulduğunda görülecektir ki, insanların sırtından
geçinen zümreler ilelebet aynı konumu muhafaza edememiş, hak ve hakikat
yolcularının güzel temsilleri neticesinde gün gelmiş ya gittikleri yolun
yanlışlığını anlayıp o yoldan geri dönmüş veya hak ve adalete teslim olmak
zorunda kalmışlardır. Meselâ, Devr-i Risalet-penahi’ye bakıldığında, bu tür bir
değişim ve dönüşümü müşâhede edebilirsiniz. Bildiğiniz gibi, İki Cihan
Serveri’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) inanan ilk insanlar arasında Bilal-i
Habeşî, Zeyd İbn Hârise, Ammar İbn Yasir gibi toplum tarafından küçük
görülüp tahkir edilen insanlar vardı. Ayrıca Kûfe Mektebi’nin müessisi
diyebileceğimiz, İbrahim en-Nehaî, Esved İbn Yezid, Alkame İbn Kays gibi
tâbiînin önde gelen imamlarına rehberlik yapan Abdullah İbn Mesud Hazretleri,
İslâmiyet’i tanıdığı esnada çobanlık yaparak geçimini temin ediyordu.2 İlk iman
edenlerden birisi olan Hazreti Ali3 de fakirlerden fakir bir insandı.4 Cafer İbn
Ebî Talib’in (radıyallahu anh) durumu da Hazreti Ali’den farklı değildi.
Görüldüğü üzere Allah Resûlü’ne ilk olarak iman eden o saff-ı evvel içinde,
fakr u zaruret içinde bulunan, ezilip hor görülen bir hayli insan vardı.

Nitekim hadis ve siyer kitaplarında geçtiği üzere, Hirakliyus Antakya’ya



geldiğinde Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm),
Hazreti Dıhye’yi namesiyle birlikte ona göndermişti. O esnada Ebû Süfyan da
orada bulunuyordu. Hirakliyus, Ebû Süfyan’a Resûl-i Ekrem Efendimiz’le
alâkalı birçok soru sormuştu. Bu sorulardan birisi de, Allah Resûlü’ne iman
edenlerin kimler olduğuydu. Ebû Süfyan, bu soruya, “O’na halkın fakirleri
iltihak ediyor.” şeklinde cevap verdi.5 Benî Ümeyye’den olan Ebû Süfyan, o
sırada Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) can alıcı hasmıydı. Buna
rağmen Ebû Süfyan, Hirakliyus’un sorduğu sorulara hakperestlikle cevap
vermişti.

Hüsrev Gibi Hanlar ve Yumuşayan Gönüller
Fakat ilerleyen zaman içinde görüleceği üzere, mebdede her ne kadar

merkezi tutanlar fakir fukara olsa da gün gelmiş, toplumun ileri gelen büyükleri,
senadîd dediğimiz şahıslar da Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi elfü elfi
salâtin ve selâm) etrafında bir halka teşkil etmeye başlamıştır. Meselâ çok
onurlu bir insan olan Hazreti Hamza, bir gün gelmiş, Peygamber Efendimiz’e
karşı söylenen nâsezâ, nâbecâ sözler karşısında gayret-i insaniyesi coşmuş ve
bir yönüyle haksızlığa karşı başkaldırmıştır.6 Demek ki, böyle bir istidat onun
cevher ve ruhunda varmış. Belki muvakkat bir tereddüt yaşamıştı. Ama zamanı
geldiğinde kendisini Allah davasına öyle bir bağladı ki, onun Uhud
Muharebesi’nde nasıl uçtuğunu biliyorsunuz. Öyle ki, Peygamber Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bize onun adının göklerde “Allah’ın Aslanı” diye
yazıldığını haber veriyor.7 Hatta Mekke’nin fethine kadar hep temerrüt içinde
bulunan Ebû Süfyan bile o günden sonra Allah Resûlü’nün yanında yerini
almıştır.8 Onun oğulları ve ahfadı da aynı şekilde İslâm davasına sahip
çıkmışlardır.

Bu açıdan kendilerini kast sisteminin en üst basamağında gören ve hakkı
ezmek haklarıymış gibi davranan o oligarşik azınlık içinden de “nice servi
revân canlar, nice gül yüzlü sultanlar ve nice Hüsrev gibi hanlar” çıkacak ve
insanlık davasına omuz vereceklerdir. Günümüzde de değişik vesilelerle bunun
emarelerini görebilirsiniz. Belki bir yağmur gibi olmasa da yapraklara konmuş
bir şebnem ve jale gibi bunun emareleri görülmektedir. Meselâ dünyevî
imkânları çok iyi olan, toplumun üst basamaklarında bulunan şahısların,
Anadolu insanının başlattığı eğitim hareketini takdir edip “Müsaade ederseniz,
bir yerde çağımıza uygun şöyle bir okul da ben yaptırmak istiyorum!” şeklinde
tekliflerde bulunduklarına sizler de şahit olmuşsunuzdur.

Evet, siz İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirleri gözden geçirin, Gaziantep’e



uzanın, oradan Adana ve Antalya’ya geçin, ülkemizin farklı beldelerinde çok
farklı kesimlerden insanların eğitim hizmetine sahip çıktığını göreceksiniz.
Meselâ, yakın bir zaman önce, arkadaşlar, Akdeniz bölgesinde bir vilâyette bir
zatın tek başına bir üniversite yaptırdığını, onu gören başka bir şahsın da, “Bir
üniversite de ben yaptırmak istiyorum.” teklifinde bulunduğunu nakletmişlerdi.
Öyle anlaşılıyor ki, bugüne kadar ciddî bir şekilde eğitim meselesine sahip
çıkılmadığını gören insanlar, günümüzde eğitime yapılan yatırımların yerinde
kullanıldığını, çarçur edilmediğini, cevher gibi, sevgi ve hoşgörüyle, ilim ve
irfanla mücehhez bir nesl-i cedidin yetiştirildiğini görünce işin hakkaniyetine
kanaat getirdi, ona gönülden teveccühte bulundu ve o işi sahiplendiler.

Bütün bunları söylememdeki maksadım şudur: Dünyevî imkânlara sahip,
dünyevîliklerle âdeta ihata edilmiş insanlar hakkında olumsuz önyargılar
taşımak ve bundan dolayı onlarla münasebet tesis etmemek doğru bir bakış
açısının ürünü değildir. Başka bir ifadeyle, bütün bir toplumu ilgilendiren
eğitim gibi önemli bir meseleyi, sadece Anadolu’daki fakir fukaraya veya orta
tabakada bulunan insanlara arz etme düşüncesi yanlıştır. Belki bir dönem bu bir
mecburi istikametti, öyle olması gerekiyordu. “Anadolu insanı” dediğimiz o
fakir fukara, işin başlangıcında her türlü fedakârlık ve hasbiliği yaptı, ilim ve
irfan hareketine evvelemirde onlar hüsnükabul gösterdi, onlar sahip çıktı. Fakat
kanaatimce günümüzde himmeti âli tutup milletimizin ana davası
diyebileceğimiz eğitim meselesini her yere, herkese ulaştırmak gerekir.

Ebû Cehil Kurtulamasa da İkrime Kurtuldu
Bir misal olması açısından ifade edeyim: Kim bilir İnsanlığın İftihar Tablosu

(aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) cehlin babası dediğimiz Ebû Cehil’in
kapısının tokmağına kaç defa dokunmuş ve bütün olumsuzluklara rağmen kaç
defa mesajını ona sunmuştur. Çünkü Ebû Cehil, Benî Mahzum’un önde
gelenlerinden birisiydi.9 O, İslâmiyet’e girdiği takdirde bütün kabilesi onun
arkasından gelebilirdi. Bunun için Allah Resûlü (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ) ona
da diğer müşriklere de, mefkûresi uğruna hiçbir zaman kırılmamış, gönül
koymamış ve her fırsatı değerlendirerek sürekli onların kapılarının eşiklerini
aşındırmıştı. Evet, yıldızların ayaklarının altında kaldırım taşı gibi serileceği
Âlemlerin Sultanı, İki Cihan Serveri, gelmiş gitmiş ve sürekli onlara mesajını
sunmuştu. İman, Ebû Cehil’e nasip olmasa da Efendiler Efendisi’nin (aleyhi
salavâtullahi ve selâmuh) o inceliği, şefkat ve re’feti oğlu İkrime’ye tesir etmiş
ve o, bir gün gelip iman etmişti.10 Sonra da fevt ettiği, vaktine kavuşup da eda
edemediği o civanmertliğin kazasını yapmak istemişti. Âdeta geçmişte bıraktığı
bütün kirlerin zail olması için gayret göstermiş, belki de elli yerinden yara



aldığı Yermük Savaşı’nda şehit olmuştu. 11 Ben hayret ediyorum, bir insan iki
üç senede nasıl böyle bir evc-i kemalât-ı insaniyeye çıkabilir? Bildiğiniz üzere
Hazreti İkrime’yi şehit olmadan evvel çadırına getirip yatırıyorlar. Hidayetine
vesile olan, onu tutup Resûl-i Ekrem Efendimiz’e teslim eden hanımı da
başında bekliyor. Hazreti İkrime bir aralık doğruluyor, başını kaldırıyor ve:
“Sen mi geldin yâ Resûlallah? Vazifemi yaptım mı?” diyor. Çünkü o, kılıcıyla
gelip Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) teslim olduğunda,
sahip olduğu kılıcın hakkını vereceğine dair O’na söz vermişti.

Senadîd diyebileceğimiz toplumun ileri gelen insanlarının İslâmiyet’e iltihak
etmeleri, diğer insanlar üzerinde de tesir icra etmiş ve bu durum onların da
fevç fevç İslâmiyet’e dehalet etmelerine vesile olmuştur. Nitekim Mekke fethini
müteakip bütün taife ve kabilelerin Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi
efdalu’t-tahiyyât ve ekmelü’t-teslîmât) etrafında farklı bir hale teşkil ettiğini
gören uzaktaki kabileler: “Mekke’nin ileri gelenleri, rehber, pişuva ve
pişdarlarımız İslâmiyet’e iltihak ettiklerine göre bize de iltihak sırası geldi.”
demiş ve Müslüman olmuşlardır.12 Bu açıdan bütün vesileleri değerlendirerek
çok alternatifli yürümek ve hiç bıkmadan, usanmadan, darılmadan ve gönül
koymadan herkesin kapısının tokmağına dokunmak mü’min fert üzerine düşen
bir vecibedir. Siz bunu yaparken belki size gerici ve yobaz diyecek, belki de
daha farklı hakaretlerde bulunacaklardır. Fakat bu öyle bir mesele ki, bir
insanın ebedî, sonsuz bir hayatı kazanması veya kaybetmesi bu işe bağlı.

İşte şayet sizin mesajınız, onların ebedî Cennet hayatını kazanmasının sırlı ve
sihirli bir vesilesi, bir anahtarıysa bu anahtarı onların eline tutuşturmak için
kanaatimce elli defa el ve etek öpülse değer. Bu açıdan Kur’ân hadimleri,
“dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüz gerek” diyerek bu türlü şeylere
takılmamalıdır. İnanan gönüllerin, Allah’a veya Efendiler Efendisi’ne
(aleyhissalâtü vesselâm) hakaret edildiği zaman rahatsızlık duymamaları
düşünülemez. Fakat bu tür olumsuzlukları, bu tür hakaretleri Allah ve
Resûlü’nü bilmeyen o insanların gönüllerinden söküp atmak için bu mevzuda
da azm u cehde ve hep kararlı durmaya ihtiyaç vardır. Siz bıkma ve usanma
bilmeden bu konuda o kadar ısrarcı olacaksınız ki, belki muhataplarınız “Yine
mi siz?” diyecekler. Siz de, gülümseyecek ve “Yine biz geldik!” diyeceksiniz.
Her defasında farklı bir şeyle onların kapılarına gideceksiniz. Daha önceki
gidişinizde bir çorba götürmüşseniz, şimdi aşureyle gideceksiniz. Bir başka
seferinde su böreğiyle kapının tokmağına dokunacaksınız. Başka bir zaman ise
kapısına gidip: “Senin hakkında güzel bir şey duydum. Onu sana haber vereyim
de gönlün rahat etsin diye geldim.” diyeceksiniz. Hâsılı, her seferinde farklı bir
argüman kullanarak, o insanların kurtuluşuna vesile olmak ve böylece Hakk’ın



hoşnutluğunu kazanabilmek için bıkmadan, usanmadan eşik aşındırmaya devam
edeceksiniz.
1 Şûrâ sûresi, 42/30.
2 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/379; İbn Hibbân, es-Sahîh 15-536.
3 Tirmizî, menâkıb 20; el-Bezzâr, el-Müsned 9/322; İbn İshak, es-Sîre 2/118.
4 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 7/174.
5 Buhârî, bed’ü’l-vahy 6; Müslim, cihâd 74.
6 Bkz.: İbn İshak, es-Sîre 2/151-152; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/129.
7 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 3/149; el-Hâkim, el-Müstedrek  3/149.
8 Bkz.: el-Beyhakî, Delâilü’n-nübüvve 5/102; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  23/458.
9 Bkz.: İbn İshak, es-Sîre 4/191; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/255-256.
10 Bkz.: İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  41/55-56.
11 Bkz.: İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 4/227; el-Hâkim, el-Müstedrek  3/270; İbn Abdilberr, el-İstîâb

3/1084.
12 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 5/248-249; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târîh 2/157-161.



Kirli Oyunlar ve Mü’min Firaseti
Soru: İster ülke içinde, isterse ülke dışında ortaya çıkan şiddet ve terör

hâdiseleri bahane edilerek Müslümanların toptancı bir yaklaşımla zaman zaman
kamuoyu nazarında maznun durumuna düşürülmek istendiği görülüyor. Bu tür
hâdiseleri nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu hâdiseler karşısında mü’mince
tavır nasıl olmalıdır?

Cevap: Hemen başta ifade edeyim ki, ben, bu tür hâdiselerin, Müslümanların
oluşturduğu bir organizasyon tarafından planlanıp tasarlanarak
gerçekleştirildiğine hiçbir zaman inanmadım. Zannediyorum hâdiseleri bir
bütün hâlinde, başı-sonu, önü-arkasıyla, önyargısız ve insaflı bir şekilde tahlile
tâbi tutan her akl-ı selim sahibi kişi de benim bu inancımı paylaşacaktır. Zira
doğudan batıya, kuzeyden güneye dünyanın değişik bölgelerinde gerçekleşen ve
Müslümanlarla irtibatlı gibi gösterilmeye çalışılan hâdiselerin figüranlarına
bakıldığında, bu figüranların, her ne kadar isimleri Müslüman ismi olsa da,
dünyayı kendi zihniyetlerine göre şekillendirmek isteyen şer şebekelerinin,
belli güç odakları ve servislerin, oynadıkları satranç oyununda kiraladıkları
kanlı katil veya ilâç içirip iradelerini ellerinden aldıkları, düşüncelerini felç
ettikleri robotlaştırılmış hasta ruhlar oldukları görülür.

İslâm Asla Teröre Cevaz Vermez
Meselenin İslâm’la irtibatlandırılmasına gelince, bilinmesi gerekir ki, daha

baştan İslâmî esaslar bu tür hâdiselerin yapılmasına asla müsaade etmez. Evet,
Müslümanlık hakkında sathî seviyede, şöyle böyle malûmatı olan bir insan dahi
bilir ki, hiçbir Müslüman, ülkesi işgal edildi veya hürriyeti elinden alındı diye
kalkıp tek başına savaş ilan edemez, hürriyet mücadelesi deyip masum
insanları hedef alamaz. Böyle bir anlayışı, Müslüman mantığı ile telif etmek
mümkün değildir. Dinimizde harp, ülke çapında, bütün bir milletin
organizasyonu ile ve ancak belli kurallara bağlı kalarak gerçekleştirilebilir.
Hiç kimse, kafasına estiği gibi, ulu orta, dinin koyduğu esas ve disiplinlere
muhalif bir şekilde bir mücadele şekli ortaya koyamaz. Bu açıdan daha önce
nice kere ifade ettiğim hususu müsaadenizle bir kez daha ifade edeceğim:
Terörist, Müslüman olamayacağı gibi, Müslüman da terörist olamaz. Mutlak
zikir kemaline masruf olduğundan, biz burada, “terörist Müslüman, Müslüman
terörist olamaz” derken, Müslümanlığın özüne ve ruhuna açık olan bir insanın,
böyle bir işi yapmasının mümkün olmadığını anlatmak istiyoruz.

Eğer bir insan Müslüman olduğunu söylediği hâlde bu işi yapıyorsa, onun



Müslümanlığında İslâm’ın esas ve prensipleriyle telifi mümkün olmayan bir
eksik ve gediği var demektir. Maksadımı ifade adına, Peygamber Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) başka bir konuyla alâkalı beyan buyurduğu bir
hadis-i şerifi nakledeyim. İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhissalâtü vesselâm)
buyuruyor ki: َ رْمَخْلا ُبَرَْشي  وََال  ٌنِمْؤُم ، َوُھَو  ِين  ْ زَي َنیِح  ِيناَّزلا  ِينْز  َال يَ

ٌنِمْؤُم َوُھ  ُقِرَْـسي وَ َنیِح  ُقِراَّسلا   ُ قِرَْسي َالَو  ٌنِمْؤ ، َوُھَو مُ ُبَرَْـشي  َنیِح 
“Zina eden mü’min olduğu sürece zina etmez, içki içen mü’min olduğu
sürece içki içmez, hırsızlık yapan mü’min olduğu sürece hırsızlık yapmaz.”1

Bu hadis, inanan bir insanın, imanın şuurunda iken zina, hırsızlık
yapmayacağını, içki içmeyeceğini anlatıyor. Başka bir ifadeyle, hadis-i şerif;
zina eden, hırsızlık yapan, içki içenin en azından bu günahları irtikâp ettiği
esnada hakikî mü’min olmadığına dikkat çekiyor.

Bu hadis-i şerifi izah adına kelâm kitaplarında, bazı tekellüflü yorumlara
gidildiğini görüyoruz. Ben burada onlara girmeyeceğim. Fakat kanaatimce
meseleyi şu şekilde anlayabiliriz: Allah’a (celle celâluhu) inanması gerektiği
şekilde inanan, işlediği günahların hesabını ahirette Allah’a vereceğine iman
eden, Cennet, Cehennem ve haşr u neşrin varlığını kabul eden bir insanın, bu
duygular kendisine hükmettiği sürece bu günahları işlemesi düşünülemez. İşte
bu mânâda, bir terörist, teröristlik yaptığı esnada mü’min değildir. Evet, bir
insan hâlis ve kâmil mânâda mü’min olduğu sürece asla terörizme
girmez/giremez.

Dolayısıyla ben, ne Turan’da ne Fizan’da yapılan terör eylemlerinin şuurlu
Müslümanların organizasyonu ile yapıldığına hiçbir zaman inanmadım. Hatta
bu olayların mevhum figüranlarının şu an hayatta olmadıkları kanaatindeyim.
Zira birilerinin ısıtıp ısıtıp önümüze sürdüğü, internette görüntü ve videolarını
yayınladıkları bazı isimlerin gerçekte şu an var olup olmadıklarını dahi
bilmiyoruz.

Bilgi Kirliliği ve Safderûn İnsanlar
Diğer taraftan, dünden bugüne, dünyadaki şer şebekeleri, karanlık odaklar,

hususiyle de Müslümanlığa karşı belli bir tavrı olanlar hep aynı silâhı
kullanmış ve hep aynı oyunu oynamışlardır. Bunlar paranoya ihtiyaçlarını
karşılama adına toplumda oluşturdukları korku ve panik havasıyla insanların
vehimlerini tetiklemiş ve insanların yüreklerini ağızlarına getirmişlerdir.
Diyelim ki, onlar kendi karakterlerinin gereğini yapıyorlar ama beri tarafta ne
acıdır ki, kendi ülkemizde de hâdiseleri basiret ve firasetle tetkike tâbi
tutmadığından, dünyadaki belli güç odaklarının ve merkezlerin üretip



yaydıkları haber ve sözlere hemen inanıveren safderûn diyebileceğimiz
insanlar var.

Geçmişte bu tür bir hâdise gerçekleştiğinde çevremdeki insanlara şöyle
demiştim: “Hâdisenin failleriyle alâkalı yüzlerce ihtimal varken, hâdisenin oluş
keyfiyeti üzerinde derin bir sis perdesi bulunuyorken, bazı insanlar, meseleleri
niçin hemen internet siteleri veya gazetelere düşen şekliyle okuyup
değerlendiriyor ve ona göre hüküm veriyorlar. Allah aşkına, bu insanlar,
söylenen şeylerin bir de aksinin olabileceğine niçin hiç ihtimal vermezler?”
Zira güç, kuvvet ve menfaatten başka herhangi bir değer ölçüsü kabul etmeyen
zalim insanların dünyasında, onların düşünce ve akide hayatlarında yalan diye
bir mefhum yok ki! Aksine onlar, yalan ve aldatmayı bir akıllılık olarak
görüyor ve hayatlarını buna göre yaşıyorlar. İnanan insanlar olarak biz, bir
cemaatin huzurunda “şu insan yalan söyler” derken bile, yani başkasının
yalanını anlatırken dahi hicap duyar, bu durumu ifade etme mecburiyetinde
kalmışsak, “Kusura bakmayın, yalan gibi çirkin bir lafı huzurunuzda ağzıma
aldım.” deyip özür dileyerek söyleriz. Bu, İslâm’ın bize verdiği terbiyenin ve
İslâm’dan kaynaklanan kültürün gereğidir. Evet, bizim kültürümüzde yalan
söyleyen bir insana doğrudan doğruya “yalancı” demekten hicap duyulduğu için
“hilâf-ı vâki beyanda bulunuyor” diyerek mesele ortaya konur. Fakat –
bağışlayın– yalan ve aldatmayı hayat tarzı hâline getirmiş kişilerin
söylediklerine niçin hemencecik inanıyor ve onların yalan söyleyebileceklerini
göz önünde bulundurmuyoruz. Bu şahısların şimdiye kadar ortaya çıkan
yalanlarından ve bu yalanların bize gösterdiği karakterlerinden her şey
bekleneceğinden dolayı ihtiyatlı olmamız gerekmez mi? Fakat maalesef,
söylenen sözlere, okuduğumuz haberlere mutlak doğruymuş gibi hemen inanıyor
ve meseleleri buna göre yorumluyor, buna göre değerlendiriyoruz. Hiç
unutmuyorum, bir zaman bir yerde büyükelçilik yapmış olan bir zat, meydana
gelen bir fecâi ve fezâiden sonra, aradan daha bir iki saat geçmeden kalkmış ve
“bu meseleyi falan yapmıştır” demişti. O zat, suçlu olarak gördüğü şahsın
ismini dahi yanlış telaffuz edecek ölçüde meselenin cahili olduğu hâlde
hükmünü vermekte hiç tereddüt göstermemişti.

İşte bilgi kirliliği ve yanlış yönlendirmeler sebebiyle maalesef her bir hâdise
sonucunda Müslümanlığın tertemiz imajı kirletilmiş, onun dırahşan çehresine
zift atılmıştır ve hâlâ atılmaya devam edilmektedir. Hani, halk arasında,
“Çamur at izi kalsın.” diye bir söz vardır. Ne acıdır ki günümüzde Müslüman
imajına böyle bir çamur atılmış ve maalesef o çamurun izi kalmıştır.

Bu, bir vâkıadır. Bu vâkıa karşısında yapılması gereken ise, bütün
dezenformasyon ve iftiralara rağmen, İslâm’ın gerçek mânâ ve hüviyetiyle her



yerde anlatılması, güzel temsille her yerde gösterilmesidir. Fail-i meçhul bu
hâdiselerin, İslâm’ın özünü temsil eden insanların işi olmadığını bıkıp
usanmadan dile getirmeliyiz. Gerçek bir Müslümanın herkese el uzatıp, herkese
sinesini açabileceğini göstermeliyiz. Silm u selâmetten gelen Müslümanlığın
sevgi, barış ve merhamet çağrısını Amerika’dan Avrupa’ya, Uzak Doğu’dan
Afrika’ya bütün insanlığa duyurmalıyız.

Diyalog Köprüleri ve Vehimlerin İzalesi
Takdir edersiniz ki, bu hakikatin bütün gönüllere duyurulması birdenbire

olacak bir iş değildir, uzun bir zamana vâbestedir. Senelerden beri ister bir
kısım din mensuplarının, isterse oryantalistlerin Müslümanlığın aleyhine yazıp
çizdikleri şeyler, öyle korkunç bir şekilde zihin ve düşünceleri kirletmiştir ki
birdenbire bunu silip temizleyemezsiniz. Zaten siz, İslâm’ın bütün güzelliklerini
birdenbire meşherde teşhir ediyor gibi ortaya koysanız, insanlar bunu
hazmedemezler. Uzun zaman onların içinde kalacak ve sizi tanıyıp
öğrenmelerine fırsat vereceksiniz. Akıllarındaki, “Şimdi böyle diyorlar ama
acaba biraz güçlenip bazı imkânları elde ettiklerinde de aynı şeyleri
söyleyecekler mi?” türünden istifhamlarını fiilî tavır ve davranışlarınızla izale
edeceksiniz. On sene boyunca sizin nabzınızı tutacak, kalbinizin nasıl attığına
bakacaklar. Bir on sene geçecek, bir kere daha nabzınızın aynı atıp atmadığını
kontrol edecekler. Böylece on, yirmi, otuz sene sizi test edecekler. İşte sizin bu
süreçte hep aynı yerde durduğunuzu, ifade tarzınızı hiç değiştirmediğinizi
görecek ve sizin hakkınızda ona göre bir hükme varacaklar.

Evet, siz bir taraftan İslâm’ı gerçek esas ve prensipleriyle anlatacak; diğer
taraftan da onların sizi dinlemelerine, görmelerine ve test etmelerine imkân
vereceksiniz. Belki sizin evlerinize, müesseselerinize, iş yerlerinize gelecek,
kendi dünyanızda sizi tanıyıp sizin hakkınızda bir kanaate varacaklar. Eğer
yıllar boyunca kafalarda oluşmuş/oluşturulmuş bir olumsuz imajı gidermeyi
düşünüyorsanız, bence takip edilmesi gereken yol budur.

Bir misal olması açısından arz edeyim: Ben bir karınca öldürmediğimi nice
kereler ifade ettim. Evet, hayatımda tek bir karınca dahi öldürmedim. Hatta bir
zaman yanımdaki bir arkadaş, bana eziyet ediyor diye eliyle üzerimdeki bir
karıncayı süpürmüştü. Seneler geçmesine rağmen bu hâdiseyi unutamadım.
Kendi kendime, nasıl oldu da o canlıya kıydı, diyorum. Başka bir zaman bir
arkadaşımız bir kampta su içmeye giderken gördüğü bir yılanı yakalayıp
kuyruğundan silkerek belini koparmış. Ben bir-iki ay o arkadaşla konuşmadım.
Senin ne hakkın var ki, onun yaşama hakkının önüne geçiyorsun? Hayvan seni
sokmaya gelmiyordu ki, su içmeye gidiyordu. Eğer hakikaten ağzını açar ve bir



kobra gibi sana doğru gelirse, o zaman nefsi müdafaa meselesi söz konusu olur.
Kaldı ki ben böyle bir durumda bile onu öldürmek yerine kaçmayı tercih
ederim. Çünkü onun da ekosistem içinde bir yeri var. Dinimizde mecbur
kalındığında öldürmeye cevaz verilmiştir ancak bunun sevap olduğu
söylenmemiştir.

Şimdi kalbi bu türlü mülâhazalara kilitli bir insanın herhangi bir insana
kıyması hiç mümkün olur mu? Yanlış anlaşılmasın, ben burada kendimi
anlatmıyor, sadece sizin hissiyatınıza, inanan gönüllerin duygu ve düşüncesine
tercüman olmaya çalışıyorum. Fakat bütün bunlara rağmen, bazı insanlar hâlâ
sizin hakkınızda değişik vehimlere giriyorlarsa, bu durum karşısında yapılması
gereken aktif bekleyiş içinde sabır göstermektir. Karakterinizi, ruh yapınızı,
hissiyatınızı, iç dünyanızı bir “showroom”da, bir galeride teşhir ediyor gibi
teşhir edeceksiniz. El âlem gelecek, girecek, gezecek, görecek, bakacak ve sizin
hakkınızdaki vehimlerinden kurtulacak. Siz belki de bu süreci fark
edemeyeceksiniz. Onlar gelecek, sizin üzerinize bir işaret koyacak ve daha
sonra geldiğinde bu işaretin yerinde durup durmadığını kontrol edecekler. Daha
sonra bir kere daha gelecek ve aynı desen ve şivenin olup olmadığına
bakacaklar ve böylece hakikî Müslümanlığı gerçek derinlik ve enginliğiyle
görecekler.

Netice itibarıyla, Müslümanlar hakkında oluşturulmak istenen günümüzdeki
bu olumsuz imajı gidermek belli bir zamana vâbestedir. Mesele bir takvime
bağlanarak çok iyi tanzim edilmeli, süreklilik ve ciddiyet içinde olumsuzluklar
birer birer izale edilmeye çalışılmalıdır. Eğer günümüzün inanan gönülleri
belli bir zaman isteyen bu meselede, aktif bir sabırla hareket eder, meselenin
ciddiyeti ölçüsünde ceht ve gayrette bulunurlarsa, gün gelir, hasımlarının,
İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhissalâtü vesselâm) ve O’nun güzide ashabı
hakkında dedikleri “Bu insanlar emindir, emniyet ve güvenin temsilcileridir.”
sözünün kendileri hakkında da ifade edildiğini göreceklerdir.
1 Buhârî, mezâlim 30, eşribe 1, hudûd 1, 6, 20; Müslim, îmân 100.



Basiret Üzere Davet
Soru: Farklı kültür ve anlayışların iç içe girdiği, dünyanın âdeta bir köy

hâline geldiği günümüzde, ruhumuzun ilhamlarını başkalarına duyurmaya
çalışırken, yanlış anlama ve olumsuz tepkilere sebebiyet vermemek için hangi
hususlara dikkat edilmelidir? İzah eder misiniz?

Cevap: Kur’ân-ı Kerim, Yûsuf sûresinde geçen, وُۤعَْدأ ِلِیبَس  يۤ ِهِذٰـھ  ْلُق 
يِنََعبَّتا ِنَم  اـََنأ وَ ٍةَریـِصَب  ىٰل  عَ ِهللا  َىِلإ   “De ki: İşte benim yolum! Ben

Allah’a –körü körüne değil– basiret üzere  davet ediyorum.. bana tâbi olanlar
da öyle...”1 âyetiyle Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
irşad ve tebliğ vazifesini basiret üzere gerçekleştirdiğine dikkatleri çeker.
Âyette; يِلِیبَس ِه  ِذٰھ  “İşte benim yolum budur!” dendikten sonra, َىِلإ وُۤعَْدأ 

ٍةَریــــِصَب ىٰلَع  ِه  للا  “Ben, Allah’a basiret üzere davet ediyorum.”
buyrulmaktadır. Bu ifadeyi, “Benim hakka davetim, irşad ve tebliğim, iyilik ve
güzellikleri teşvik ve telkin adına ortaya koyduğum vesileler insan aklına, insan
mantığına, insanın anlayış ve idrakine zıt değildir.” şeklinde anlayabiliriz.
Demek ki, insanlara hitap edilirken, onların idrak seviyeleri, anlayış
kabiliyetleri, neş’et ettikleri kültür ortamları, tarz-ı telâkkileri hiçbir zaman
nazardan dûr edilmemelidir. Diğer bir ifadeyle, muhatap olunan toplumun genel
karakterini doğru okuma ve anlatılacak hususları onların hususî durumlarına ve
kültür seviyelerine uygun olarak anlatma irşad ve tebliğde çok önemlidir.

Üstad Hazretleri, Kur’ân için, ِرََـشبْلا ِلو  ُقُع َىِلإ  ُةَّیِھٰلِــإلْا  ُتَالُّزَنَّتَلا 
ifadesini kullanmak suretiyle, ilâhî kelâmın beşer seviyesini nazar-ı itibara
alarak insanlara hitap ettiğine dikkatleri çeker.2 Yani Kur’ân-ı Kerim’de bizim
onu anlayabilmemiz için öyle bir üslûp kullanılmıştır ki, mütebahhir
mütefekkirler ve derin araştırmacılar ondan çok şey anladığı ve aynı zamanda
anladıklarının ötesinde Kur’ân’ı kendi seviyelerinin çok çok üstünde
gördükleri gibi, bizim gibi mübtedî insanlar da şöyle böyle kendi seviyesine
göre ondan bir şeyler anlar; anlar ve dünyevî-uhrevî saadetleri adına ondan
istifade ederler. Dolayısıyla seviyesi ne olursa olsun önyargısı olmayan herkes
Kur’ân’dan istifade eder ve onun hakaikine ulaşmak için sürekli daha ileri bir
seviyeye sıçrama lüzumunu duyar.

Âyetin devamında, يِنَع َ بَّتا ِنَمَو  اـََنأ   buyruluyor. Bir tevcihe göre bunun
mânâsı şudur: “Ben nasıl basiret üzerine davet ediyorsam, bana tâbi olanlar
da basiret üzerine davet ederler.”  Bu tevcihten hareketle diyebiliriz ki,
kıyamete kadar gelecek ne kadar dava-i nübüvvet vârisi, hak ve hakikate



tercüman olacak insan varsa, bunların hepsinin, davetlerini, basiret üzere
yapmaları gerekir.

Sineler Neye “Evet”, Neye “Hayır” Der
Günümüzde dünyanın dört bir yanına açılan insanlar, hakikaten çok farklı

kültür ortamlarında yetişen insanlarla karşılaşıyorlar. Hatta geçmişte uzun
dönem, aynı kaderi, aynı hakikati paylaştığımız toplumlarla münasebete
geçtiğimizde de bazı farklılıkların olduğunu/olabileceğini göz ardı edemeyiz.
Meselâ bugün Orta Doğu coğrafyasında evrensel insanî değerler, eğitim ve
diyalog hizmetleri açısından çok güzel açılımlar, çok güzel teşebbüsler var.
İnsanın içine inşirah salan bu tablo karşısında fakirin düşünceleri sorulduğunda
şu mülâhazamı dile getirdim: Her bünyede yabancıya karşı bir tepki hissi
vardır. Ben günde iki, üç defa vücuduma iğne yapıyorum. Buna rağmen iğneyi
her soktuğumda vücudum tepki veriyor ve “giremezsin” diyor. Girdikten sonra
iki dakika orada tutunca, bu defa da onu bırakmıyor ve “ben onu hallederim,
sen çıkarma” diyor. Bu mesele bir insanın fizikî yapısında böyle olduğu gibi,
toplumlarda da aynı şekildedir. Yani bir toplumun içine başka bir toplumdan
bir düşünce ve anlayış girdiğinde, ister istemez belli bir tepkinin olması
kaçınılmazdır. Ancak fasl-ı müşterekler ortaya konup, ortak akla hitap edilerek
mutabakat sağlandığı ölçüde bu tepki asgari seviyede gerçekleşir. Şimdi size
çok yakın, yakınlardan daha yakın toplumlarda mesele bu türlü ihtimallere
açıksa, kanaatimce, uzak coğrafya ve kültürlerde daha farklı bir kısım
tepkilerle karşılaşmanız kuvvetle muhtemeldir. Bu açıdan evrensel insanî
değerler saikiyle hareket edip gittiğiniz farklı toplumlarda müşterek nokta ve
sahalarda mutabakat arayışı içinde olmanız gerekir. Meselâ açtığınız okul,
üniversite, kültür lokali vb. müesseselerin sevk ve idaresini ilk fırsatta oradaki
insanların uhdesine bırakabilirsiniz. Evet, hangi topluma hizmet götürmüşseniz
bırakın o toplumun kendi insanı o işi götürsün. Böylece yaptığınız işlerde
dünyevî olarak telâkki edilebilecek herhangi bir hırs ve iddianızın olmadığını
ortaya koymuş ve yanlış anlama ve yanlış algıların önüne geçmiş olursunuz.
Kanaatimce bu hareket tarzı, tepkiye sebebiyet vermemenin önemli bir
vesilesidir.

Evet, bugün “Gönüllüler Hareketi” Afrika’nın derinliklerinden Uzak
Doğu’nun en uç sınırındaki ülkelere, Güney Amerika’dan Kanada’ya kadar
dilleri, dinleri, kültürleri farklı olan değişik toplumlarla beraber olmaktadır. O
hâlde bu tablo karşısında dikkat edilmesi gereken husus, meseleleri sunuşta
üslûp kusuruna düşmemektir. Muhatap olunan toplum iyi okunmalı; tek tip
yaklaşımla değil de, farklı coğrafya ve kültür ortamlarında bulunan insanların



hissiyatları hesaba katılmalı ve ona göre hareket edilmelidir. Muhatap olunan
bu insanlar neye “evet”, neye “hayır” derler; neye sinelerini açar, neye
kapatırlar, bütün bunları hesaba katarak meseleleri sunma basiretle hareket
etmenin ifadesidir.

“Ün Görmüşüm Gün Görmüşüm
Baştan Gelsin Baklava”
Kırklareli’nde vazife yaparken Fırıncı Ahmet Efendi’den bir hikâye

dinlemiştim: Yemeği ağzınıza götürdüğünüzde parmaklarınızı bile
yiyebileceğiniz kadar enfes yemekler yapan bir aşçı varmış. Fakat bu aşçı
hayatında hiç servis yapmamış. Bir gün garson gelmediği için servis yapma
vazifesi ona düşmüş. O da ellerini arkasına koyup “Arkadaş, ün görmüşüm, gün
görmüşüm; baştan gelsin baklava!” demiş. Bir hikâye olsa da, bu kıssanın bize
ifade ettiği çok mânâ var. Evet, sizin sunduğunuz, baklava gibi leziz bir yiyecek
olabilir ve siz o baklavayı gönlünüzden kopup gelen bir insanlık ve iyi niyetle
sunabilirsiniz. Ancak her şeyin bir sırası bulunduğunu ve karşınızdaki
insanların belli alışkanlıklarının olduğunu asla unutmamalısınız.
Söylediklerinizin ve yaptıklarınızın zamanlamasını ayarlamanız bu açıdan çok
önemlidir. İşte işin önünü-sonunu hesap etme, meseleleri arka planıyla görme,
onlara mahrutî ve bütüncül bir nazarla bakma ve mebdeden müntehaya hep
tenasüb-i illiyet prensibine göre hareket etme basiret dediğimiz o âlî vasfa ait
hususlardandır.

Ayrıca, eğitim, diyalog gibi insanlık için çok önemli olan bu faaliyetleri
yaparken her zaman A planına mukabil bir B planınızın olması; beklenmedik ve
sürpriz bir şekilde ortaya çıkan olumsuzluklar karşısında alternatif yollarınızın
bulunması da basiretle hareket etmenin gereğidir. Bugün insanımız gönüllere
inşirah salacak ölçüde çok farklı coğrafyalarda hüsnükabul gördü. Fakat bu
güzel tablo karşısında rahatsızlık duyup kötülük yapabilecek bir kısım huysuz
ruhların ortaya çıkması da mümkündür. Ortaya çıkabilecek böyle bir muhalif
rüzgâr karşısında bu güzel faaliyetleri nasıl koruyabiliriz? Oluşmuş bu
harmanın savrulmasına nasıl engel olabiliriz? Bazen siz, gayret eder, çalışır ve
neticesinde tınazlar, tığlar ve çeçler oluşturursunuz. Fakat esen bir muhalif
rüzgâr sizin ortaya koyduğunuz bütün semereyi alır, bir tarafa savuruverir. Veya
maruz kaldığınız bir dolu bütün başaklarınızı döküverir. Böyle bir suiakıbete
maruz kalmamak için her şeyi çok engince düşünerek ele almalı, kendi
hissiyatınızın yanında başkalarının hissiyatını da doğru okuyabilmelisiniz. İşte
bunların hepsini ٍةَریِصَب ىٰلَع   kategorisi içinde mütalâa edebilirsiniz. Meselâ



bir yerde belli bir alanda bir açılım niyetiniz varsa, öncelikle zemin etüdü
yapmanız ve ona göre hareket etmeniz gerekir. Ticaret yapmak isteyen
arkadaşlara bile ben öncelikle gidecekleri yerle alâkalı zemin yoklaması yapıp
yapmadıklarını soruyorum: “Sizin orada satmayı düşündüğünüz ürün ve mala
ne ölçüde talep var? Acaba yatırım yapmayı düşündüğünüz sahayla alâkalı
gideceğiniz yerde çok güçlü rakipler var mı? Eğer bunları hesaba katmadan işe
koyulacak olursanız, emeğiniz bad-ı heva gidebilir!” diyorum. Ben böyle bir
zemin yoklamasını hizmet-i imaniye ve Kur’âniye adına da çok önemli
görüyorum. İşte zeminin güven altına alınması, insanları endişelendirecek,
onlarda bir şey dayatılıyor hissini uyaracak yanlışlıklara girilmemesi basiretle
hareketin bir neticesidir.

Yersiz Endişelere Sebebiyet Vermemek İçin
Alabildiğine Temkin
Son bir husus olarak şunu ifade edeyim: Beşer, asırlardır, dünyanın değişik

bölgelerinde bazen doğrudan doğruya, bazen dolambaçlı yollarla istismar ve
sömürü hareketlerine şahit oldu, derinden derine onların acısını yaşadı.
Yaşanan bu hâdiselerin, basiretle hareket etmenin ehemmiyetini daha bir
artırdığı kanaatindeyim. Zira bu üzücü hâdiselere sebebiyet verenler, kendileri
nasıl bir yolda yürüdülerse, sizin bu masumane yürüyüşünüzü de aynı şekilde
yorumlayabilirler. “Galiba bunlar da bizim yaptığımızı yapmak istiyorlar?”
diyebilirler. Daha önce arz ettiğim bir misali müsaadenizle tekrar arz edeyim:
Kepenklerin önünde gezen bir hırsız, hep kilitlerin durumuna bakar ve: “Acaba
bunların hangisi gevşek, hangisi tam kilitlenmemiş, ben bunlardan hangisini
daha kolay açarak dükkâna girer ve onun içini boşaltırım?” diye düşünür.
Dükkân sahibi de oradan geçerken “Acaba dükkânımın kapısını kilitledim mi?”
der, masumane kendi dükkânına bakar. Fakat dükkân sahibinin bu bakışını
gören hırsız hemen: “Galiba bu da bizden!” der ve onun da bir hırsız olduğuna
hükmeder. Şimdi bir dönemde birileri haramîlik yapmış, insanların duygu ve
düşünceleri üzerine gelip oturmuş ve onların tepesine bir balyoz gibi inmişse;
sizin çok masumane düşüncelerle insanların ayaklarına gitmenizi aynı şekilde
değerlendirir ve sizi rakip olarak görürler. Tabiî bunun neticesinde masumane
yapmak istediğiniz her türlü hayır ve güzelliği engellemeye çalışırlar. Bu
açıdan günümüzün adanmış ruhları, olabildiğince temkin, teemmül ve basiretle
hareket etme mecburiyetindedir. Bu hassasiyet gösterilmediği takdirde, Rabbim
muhafaza buyursun, sırttaki yumurta küfesine zarar verilmiş ve emanete hıyanet
edilmiş olur.
1 Yûsuf sûresi, 12/108.



2 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.419 (Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şu’le, Biirinci Şuâ).



Evlilik ve Aile Hayatı
Soru: Günümüzde aile içi huzursuzluk ve boşanmaların endişe verecek

ölçüde arttığı görülmektedir. Evliliklerin sağlam bir temele oturması ve
ailelerde mutluluğun devamlı ve kalıcı bir hâle gelmesi adına neler tavsiye
edersiniz?

Cevap: Günümüzde pek çok konuda olduğu gibi maalesef aile müessesesinde
de kendimizden, kendi değerlerimizden bir kaçış var. Hâlbuki her şeyin
bizcesini yaşadığımız dönemlerde bizim bu mevzuda ciddî bir problemimiz
yoktu. Fakat daha sonra, ne olduysa oldu ve biz, bize ait değerleri “gelenek”
diyerek, partal bir eşya gibi, kaldırıp bir köşeye attık. İşte bundan sonradır ki,
başka sahalarda olduğu gibi aile müessesesinde de ciddî sıkıntılar baş
göstermeye başladı.

Müşterek Değerler Zemininde Mutabakat
Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i

şeriflerinde: ، اَھِنيِدـِلَو َا  ِهلاَمَجِلَو اَھِبَـس  َ ِحلَو اـَھِلاَِمل  ٍعـَب : ْ َرِـأل َُةأْرَمْلا  ُحـَك  ْ نُت
َكاَدَي  ْ تَبَِرت ِنيِّدـلا  ِتاَذـِب  َْر  فْظاَف  “Kadın dört şeyden dolayı nikâhlanır:

Malı, soyu sopu, güzelliği ve dindarlığı; sen dindar olanını seç ki huzur
bulasın.”1 buyurmak suretiyle, evlenilecek kadının diğer vasıfları yanında
bilhassa dinî yönüne ağırlık verilmesini tavsiye ediyor. O hâlde evlenmeyi
düşünen bir mü’min için göz önüne alınması gereken en hayatî değer, sözleri lâl
u güher Peygamber beyanındaki bu ölçü olmalıdır. Aynı şekilde kadın da eş
tercihinde bulunurken Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm)
tavsiyesindeki bu kıstası göz önünde bulundurmalıdır. Zira sadece makam,
mansıp, para, maaş, güzellik gibi dünyevî değerlere bağlı gerçekleştirilen bir
evlilik kazanma kuşağında kaybetme demektir. Evet, Cennet bahçelerinden bir
bahçe olabilecek yuva, sadece fâni ve geçici değerler esas alınarak tesis
edilirse, o yuva Cehennem çukurlarından bir çukur hâline dönüşebilir. Bu
sebeple denilebilir ki, aile içi huzurun devam etmesi, eşler arasında tam bir
mutabakatın bulunmasına bağlıdır. Yani mütemâdi bir huzur için, öncelikle
eşleri mütemâdi bir arada tutacak ciddî bağlara, müşterek değerlere ihtiyaç
vardır.

İkinci olarak, izdivaç meselesi, akıl, mantık ve muhakeme gibi sağlam
esaslar üzerine tesis edilmesi gereken bir müessesedir. Bundan dolayı evliliği
düşünen kişi bu mevzuda kendi fikrini ortaya koymanın yanında, anne-
babasının, itimat ettiği, ehliyet ve tecrübe sahibi büyüklerinin düşüncesini de



almalıdır. Yoksa insan, “Bu mesele benimle alâkalı olduğundan sadece beni
ilzam eder.” der ve ona göre hareket ederse telâfisi çok zor yanlışlıklar içine
girebilir. Hâlbuki dünyevî-uhrevî saadete vesile olacak böyle önemli bir
meselede, ehliyet sahibi ne kadar çok insanın fikir ve tavsiyesi işin içine
girerse, o ölçüde sağlam bir neticeye varılmış olur.

İnsan sadece ceset ve cisimden ibaret bir varlık değildir. Onun aynı zamanda
ruhu, kalbi, hissi, şuuru, mantığı, muhakemesi, ideali ve gelecek adına
beklentileri vardır. Ayrıca evlilikten bir nesil meydana gelecektir. Dolayısıyla
evlilik sürecinde olan bir kişinin bütün bunları hesaba katarak ona göre karar
vermesi gerekir. Teenni Rahman’dandır. 2 Cenâb-ı Hak her şeyi imhal ile
yaratır. Mükâfatlandırırken de, cezalandırırken de insana mehil verir. Diğer
yandan acele ise şeytandandır.3 Acelecinin yaptığı iş çok kere gelir başına
dolanır. Bu açıdan izdivacın da aceleye getirilecek bir iş olmadığı
unutulmamalı ve hissiyattan uzak, akl-ı selimle ve üzerinde durulup
düşünüldükten sonra karar verilmelidir.

Çevremdekilere hep şunu söylemişimdir: Ben bir iş yaparken, beni seven,
beni gözü kadar aziz bilen insanların mülâhazalarına çok önem veririm. Zira
yapmayı planladığım işte, ben meseleye dar bir açıdan bakıyor, bir anlık
hissiyatla hareket ediyor olabilirim. Hâlbuki o insanlar, beni benden daha iyi
düşünür ve dolayısıyla benim hakkımda daha sağlam ve daha sıhhatli bir
tercihte bulunurlar. Aynı mülâhaza evlilik hususunda da geçerlidir. Zira evlilik
bütün bir hayatı kuşattığından geçici hissiyatla karar verilmemeli; mutlaka
mantıkî bir esasa dayandırılmalıdır. Bir ömür boyu beraber olacak, beraber el
ele tutacak, bir hayatı beraber paylaşacaksınız. Hayatınızı yaşarken dininizi
yaşayacak, çocuklarınıza miras olarak dininizi bırakacaksınız. Böyle önemli bir
meselede ben kendi isteklerimden sarf-ı nazar eder, güvenip itimat ettiğim
büyüklerimin bakış, görüş, takdir ve değerlendirmelerini tercih ederim.

“İlmihâli Üç Defa Okudum” Diyecek
Kaç İnsan Vardır?
Maalesef bugün Müslümanlar, İslâm’ı ve onun hayatımızı tanzim eden

esaslarını, bilinmesi gerektiği ölçüde bilmiyorlar. Kaldı ki, Müslümanlığı
gerçek mânâda duyup hissedebilmek için sadece nazarî bilgi de yeterli değildir.
Dinin hayata hayat kılınması, yaşanarak tabiat hâline getirilmesi gerekir. İşte
Müslümanlık gerçek derinlik ve enginliğiyle bilinmediğinden ve ona göre bir
hayat yaşanmadığından dolayı, insanlar kendi iradeleriyle sorumluluk altına
girdikleri hususlarda dahi bazı sıkıntılara katlanmaları gerektiğini



bilmiyor/bilemiyorlar. Diyelim ki, aile içi münasebetlerde eşlerden birinin bir
eksiği, bir gediği var. Böyle bir problem karşısında şahsın kendisine “Acaba
ben bu eksiği nasıl giderebilirim; hangi yolla, bu problemin altından
kalkabilirim?” sorularını sorması ve bu noktada dinin emir, tavsiye ve
nasihatlerini araştırması gerekir. Ne var ki, bu mevzuda ciddî bir i’mal-i fikir
olduğu kanaatinde değilim. Evet, maalesef günümüzde kimse ciddî mânâda
kendi dinini öğrenmeyi düşünmüyor. Acaba içimizde, “Dinimi öğrenme adına
bir ilmihâli üç defa okudum.” diyecek kaç insan çıkar? Arapçaya âşina olup da
“Ben Nimet-i İslâm’ın veya Mültekâ’nın izdivaçla alâkalı bahislerini okudum.”
diyecek kaç insan vardır?

Evet, maalesef kendi temel değerlerimizden bîhaberiz. Bunun neticesinde
değerlerimize yabancı bir ahlâk anlayışı gelip ruhumuza hâkim olmuştur. Bir
dönem “Avrupa Birliği’ne girersek, bozulur muyuz, bozulmaz mıyız?” şeklinde
münakaşalar yapılıyordu. Oysaki biz çok daha erken bir dönemde bozulmuşuz.
Ve günümüzde mesele öyle bir noktaya gelmiş ki, erkek de, kadın da serazat bir
hayat yaşıyor. Evler aşhaneye dönmüş. Evlerde baba kavas, anne aşçı, çocuklar
da yemekhanedeki insanlar konumunda. Elbette ki, böyle bir yuvada sorumluluk
şuuru, sabır, tahammül, birbirine katlanma, birbiri için fedakârlıkta bulunma,
birbiri için yaşama gibi ahlâkî ve mânevî değerler ve bunlardan neş’et edecek
sevgi, saygı ve hürmet bulunmaz. Bütün bunlar bulunmayınca da o yuvada
kalıcı ve mütemâdi huzur da olmaz.

Farklı Fıtratlardaki Eşlerin İmtizâcı
Ben, geçmiş dönemde kadınıyla erkeğiyle yuvasına gerçekten bağlı aile

fertlerine şahit olmuşumdur. Müsaadenizle burada bir-iki misal arz edeyim:
Dedem şedit ve oldukça sert denebilecek bir insandı. Dedemin güldüğünü hiç
görmedim, çok ciddiydi. Evden çıkıp camiye giderken herkes “Şamil Ağa
geliyor!” diye teyakkuza geçer, onun heybetinden ürperirdi. Zâhidâne bir hayat
yaşıyordu. Belki her gece 50-100 rekât namaz kılardı. Ninem ise adı gibi
Mûnise bir hanımdı. Allah haşyetiyle doluydu. Bir kere yanında, gönülden
“Allah!” dediğinizde, etekleri gözyaşlarıyla dolardı. İşte fıtrat itibarıyla farklı
denebilecek bu iki insan meğer birbiriyle öyle imtizâç edip öyle kaynaşmış ki
annemin anlattığına göre ninem her zaman: “Allah’ım! Beni bu adamdan bir
saat geri bırakma. Bahtına düştüm, ben onsuz yapamam.” diye dua edermiş.

Ölümüne yakın ninem hastalanmıştı. On ayı aşkın bir süre hasta yatmıştı. O
durumda dahi hiçbir zaman namazını terk etmemişti. Annemin anlattığına göre
vefatından az bir zaman önce abdest için annemden su getirmesini ister. Abdest
aldıktan sonra bir kahkaha atar ve sonra dedeme hitaben şöyle der: “Dünyadan



murat almamışız. İkimizin de cenazesi bu gece evde kalacak.” O gün itibarıyla
dedemin herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra
ninem vefat eder. Annem, ninemin gözlerini kapatırken o esnada diğer odadan
“Dede öldü!” diye bir feryat kopar. İşte dedem ile ninem arasında böylesine bir
imtizâç vardı.

Müsaadenizle ayrı bir misal daha vereyim: Bir gün babam, anneme bir
meseleden dolayı sinirlenmişti. Hayatımda belki bir kez babamın böyle bir
hâline şahit olmuşumdur. O esnada ninem de oradaydı. Babam kaşlarını çattı ve
anneme tavır aldı. Fakat annem, kayınvalidesine öyle nüfuz etmiş, gönlüne öyle
girmiş ki, ninem hemen araya girdi ve babama şöyle seslendi: “Ramiz! Ona
dokunursan, sana sütümü, emeğimi haram ederim.”

İşte bu, bizim genel kültürümüzdür ve bu kültürde eşler, birbirine emanettir.
Her iki taraf da bunun şuurunda olmalıdır. Bu ise sağlam bir eğitime bağlıdır.
Bugün bu eğitim, sokakta ve mektepte verilmiyor. Bu sebeple evlenecek bazı
delikanlı ve hemşirelerin evlenme rüştünü idrak etmeden bu önemli işe
teşebbüs ettikleri görülüyor. Bundan dolayı fakir, öteden beri iki mevzuda
insanların eğitime tâbi tutulup diploma/sertifika almaları gerektiği hususunda
ısrarcı oldum. Bunlardan biri hac, diğeri de nikâh mevzuu.

Evet, hacca gidecek veya evlenecek kişiler için “Bu kişi hacca gidebilir.”
veya “Bu kişi evlenebilir.” şeklinde bir diploma / bir sertifika verilmeden
hacca gitmeye veya evlenmeye müsaade edilmemesi gerektiği kanaatindeyim.
Belki, bu teklife, “şekil ve usûl itibarıyla dinde böyle bir şey yoktur.” denilerek
itiraz edilebilir. Fakat bilinmesi gerekir ki dinde cehalete de, cahil olarak
hayatını sürdürmeye de cevaz yoktur.

Anne-Baba Hayattayken Yetim Kalan Çocuklar
Bu sebeple, bir kez daha ifade etmek istiyorum ki, bir insan, evliliğin

getirdiği sorumluluk ve mükellefiyetlerini, hiç olmazsa asgari seviyede bilecek
ve uygulayabilecek ölçüde donanıma sahip olmalı; böyle bir donanıma sahip
değilse evlenmemelidir. Aksi takdirde evlilik müessesesinde daha başta
kırılma ve çatlamalar oluyor. Çünkü yapı, zaten kırılmaya müsait bir temel
üzerine bina ediliyor. Neticede, olan çocuklara oluyor ve onlar derin bir ikilem
içinde ortada kalıyorlar.

Bir evde kavga eden bir anne ve baba varsa, onlar, teâruz ve tesâkut ağında,
sürekli kendi değerlerini, kendi itibar ve kredilerini aşındırıp yıpratıyorlar
demektir. Çocuklar, hayatı bizden öğrendikleri gibi ahlâkı da bizden öğrenirler.
Bir tartışma esnasında, anne-babanın ağzından çıkan kırıcı sözler, çocukların



ruhlarında çok olumsuz tesirler meydana getirir. Böyle bir manzara karşısında
çocuk, anne ve babasına değersiz bir insan nazarıyla bakar. Bunun neticesinde
de ikilem içinde ortada kalmış, anne ve babası daha hayattayken onları yitirmiş,
anneli babalı bir sürü yetim çocuk ortaya çıkar.

Son bir husus olarak şunu ifade edeyim: Evlilik gibi önemli bir mesele, daha
başta dinin vaz’ ettiği esaslara, aklî ve mantıkî temellere bina edilmelidir.
Fakat fert, her şeye rağmen bazı hususlarda yanılmış olabilir. O zaman da kişi
firaset ve kiyasetini kullanıp meseleyi yumuşatmaya çalışmalı ve “Acaba ben
nerede hata ettim?” diyerek kendi boşluklarına, eksik yanlarına bakmalı,
kırılma noktalarını tespit etmeli, daha sonra da ehil ve tecrübeli büyüklerinin
rehberliğinde problemlerini çözmeye çalışmalıdır.

Yaşanan ailevî sıkıntıları, bilhassa kadınların maruz kaldıkları
mağduriyetleri görüp duyduğumda çok üzülüyorum. Günümüzde kadın,
maalesef bir yandan bir kısım feministler tarafından putlaştırılmak isteniyor ve
bunun getirdiği fıtrata zıt bir kısım handikaplarla boğuşuyor. Öte yandan, bazı
kimseler kadına hoyratça davranıyor; kendi bilgisizliklerini, boşluk ve
zaaflarını bir hınç ve hışma çevirerek onun başına boşaltıyorlar. Bu durum öyle
rikkatime dokunuyor ki, onların o rakik hâllerini görünce ağlayasım geliyor.
Annem gadre uğramış bu türlü mazlum ve mağdurlar için “kanayak” derdi.
Eşinin kanına gireceksin, ondan sonra da tehdit edeceksin. Bu olacak, kabul
edilecek bir şey değildir. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu zulmü irtikâp
edenler Allah’tan korkup tevbeye yönelmeli, başıını yere koyup af
dilemelidirler. Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Veda
Hutbesi”nde hanımlar için: “Onlar sizin nezdinizde emanettir.”4 buyurur.
Onlara karşı söylenecek her türlü çirkin söz, yapılacak her türlü çirkin
muamele ise emanete hıyanettir. O hâlde insan, doğru dürüst düşünmeli, doğru
dürüst davranmalı ve emanetullaha hıyanet etmemelidir.
1 Buhârî, nikâh 15; Müslim, radâ’ 53.
2 Bkz.: Tirmizî, birr 66; er-Rûyânî, el-Müsned 2/227; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 6/122.
3 Bkz.: Tirmizî, birr 66; er-Rûyânî, el-Müsned 2/227; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 6/122.
4 Ebû Dâvûd, menâsik  56; İbn Mâce, menâsik  84.



Namaz ve Niyet
Soru: Namaza başlarken nasıl niyet etmeliyiz? İslâm âlimlerinin bu konudaki

görüşleri nelerdir? İzah eder misiniz?
Cevap: Cibril hadisinde ifade edildiği üzere namaz, İslâm’ın beş temel

esasından biridir.1 Evet, o, dinin direği,2 ibadetlerin özü ve esası,3 bir ucu
miraca dayanan4 ve insanı Allah’a yaklaştıran en önemli bir vesiledir.5 Bu
denli önemli bir ibadet, elbette mü’min için dünyevî meşgaleler arasında
geçiştiriliverecek bir iş değildir/olmamalıdır. Değil başka bir iş yüzünden onun
ihmale uğratılması veya aceleye getirilmesi, gerektiğinde her şey ona feda
edilmelidir.

Doyulmaz Bir Neşve
Namazın muhtevası, insanın Rabbiyle münasebetine, kalb ve ruh ufkuna göre

farklı derece ve keyfiyetlerde kendini hissettirir. Hüşyar bir gönülle ve aşk u
şevk içinde Allah’ın huzurunda bulunuyor olmaktan kendini meleklerin safları
arasında görmeye kadar, ondan, Efendiler Efendisi’nin (aleyhissalâtü
vesselâm) arkasında saf tutmuş bir fert olarak kendini hissetmekten doğrudan
doğruya bir hamlede ulvî âlemlere yükselmişçesine Arş’ın örtüsüne alnını
koyuyormuş gibi eda keyfiyetine kadar namazı değişik şekillerde duyup
hissetme mertebeleri vardır. İnsanın böyle bir mazhariyete muvaffak olmasının
ilk şartı; namazı tıpkı bir miraç veya miracın gölgesi bilmektir. Haddizatında
her namaz mü’min için bir miraç vesilesidir. Dolayısıyla bu hususta mü’mine
düşen vazife, her namazında, farklı farklı buudlarda da olsa, miracını
tamamlamak olmalıdır. Bu sebeple namazda gönlün her teli, tıpkı bamteli gibi
ses vermelidir. Öyle ki, secde, doyulmaz bir neşveye; dualar, insana bıkkınlık
vermeyen gıdaya; rükû ayrı bir edaya; kıraat da dâne dâne canlı kelimeler
armonisine dönüşmelidir. “O ki, (gece namaza) kalktığın zaman seni görüyor.
Secde edenler arasında kıvrım kıvrım kıvrandığını da.”6 âyetleri, Resûl-i
Ekrem Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm) namazını tasvirle beraber, bize,
nasıl namaz kılmamız gerektiğini de öğretmektedir.

Bir dönemde ben, namazda kalbi ifrağ adına birinden bir hakikat
öğrenmiştim. Daha sonra o güne kadar kıldığım bütün namazlarımı ahirette
yüzüme vurulur endişesiyle kaza ettim. Çünkü bir hadis-i şeriflerinde
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), namazın kabir hayatında
tecessüm edeceğini ve şayet kişi namazlarını arızalı kılmışsa bu namazların
kusurlu ve mefluç bir refik şeklinde onun karşısına çıkacağını ve bu kişinin



berzah hayatını bu mefluç refikle birlikte geçireceğini ifade etmiştir.
Dolayısıyla eksik ve noksan kılınan namazların kazasını eda, bir mânâda
meziyet değildir. Ona isterseniz cebren li’n-noksan diyebilirsiniz. Yani o, bir
mânâda kırığı, çatlağı sargıya alma demektir.

Bir Kasıtta İki Maksut Olmaz
Biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi, herkesin niyeti Cenâb-ı Hak’la

münasebeti ölçüsünde farklı farklıdır. Niyet temelde fukahânın icmaına göre
kalbin kastıdır. Yani niyet, 7 ...ُتْيََون ...ُتْيََون  ...ُتْيََون   şeklinde sadece lafızdan
ibaret bir şey değildir. Vâkıa fukahâ, bu mevzu üzerinde farklı mütalâalar
beyan etmişlerdir. Bazıları niyetin lisanla söylenmesini daha evlâ görmüşler,
bazıları ise söylememenin daha evlâ olduğunu ifade etmişlerdir. İkincilere
göre, lisanla söyleme meselesi kalbin konsantrasyonuna mâni olmaktadır.
Hanefî fıkhında fakih olmamakla beraber ikinci bin yılın müceddidi ve bir
kutup olarak kabul edilen İmam Rabbânî Hazretleri’nin lisanla niyet etmeyi
mahzurlu görmesi de zannediyorum bu mevzuda bize önemli bir fikir verir.8

Fakat kanaatimce bazı mü’minler niyetlerini dil ile yapıyorlarsa “fukahâdan
bazılarının kavline binaen yapıyorlar” deyip ihtilâfa yol açacak şekilde
meselenin üzerinde durulmaması gerekir.

Farklı derecelerdeki niyetin ilk basamağı, bizim gibi avam, babadan tevarüs
eden taklidî iman ve İslâm telâkkisiyle yaşayan müptediler için kastü’l-kalbdir.
Yani kişinin, namaz kılacağını, zihin ve kalbinden geçirmesidir. Havassa göre
niyet ise insanın yapacağı işe kilitlenmesi, münhasıran o mülâhazaya bağlı
kalması ve bütün duygu ve düşünceyle ona konsantre olması demektir. Bunun
üstünde hasların hassı diyebileceğimiz insanların niyetine gelince; onların
niyeti, namazın içinde de devamını sağlamak üzere kalbi bütün mâsivâdan ifrağ
etme demektir. Çünkü maksut O ise, bir kasıtta iki maksut olamaz. Yani kişi,
O’nu kastetmiş, maksut olarak sadece ve sadece O’nu hedeflemişse, O’nun
dışındaki izafî ve hakikî ne kadar maksut varsa hepsini kalb ve kafasından
söküp atması gerekir. Bu esnada akla başka bir mülâhaza gelirse, o seviyenin
insanları döner yeniden tekbir alırlar ve kalblerini ifrağ edecekleri ana kadar
kendilerini zorlarlar. Bediüzzaman Hazretleri ve onun ilk saftaki talebelerinde
böylesi bir gayret görülür. Fakat unutulmamalı ki bu gayret, şeklî ve surî
olmamalıdır. Eğer taklitle, şekil ve suret itibarıyla böyle bir tavır içine
girilirse, bunun o şahsa kazandıracağı hiçbir şey yoktur.

Niyet mertebeleri içinde, daha üst bir seviye olan fenâfillâh ve bekâbillâh
mertebesinde kendini dahi unutma hâli vardır. Evet, esmâ ve sıfât dairesini aşıp



sübühât-ı vech karşısında erimiş insanların niyetleri belki de böyle bir ufukta
kendini bile görmeme, duymama, hissetmeme şeklindedir. Bu ufku paylaşanlara
göre namazda iken kendini hissediyorsan hâlâ bir alâik ve avâikle meşgulsün
demektir. Ben “şirktir” dememeye çok dikkat etsem de, onlar kendi
seviyelerine göre bunu şirk endişesiyle karşılarlar. Hâsılı niyet enginliği,
derece derece ve mertebe mertebedir. Kim Allah’ı ne ölçüde biliyor, ne ölçüde
bir mârifetullah ufkuna sahipse, namaza başlarken de kalbî alâkasını, ona göre
temin ve tesis edecek, ona göre namaza duracaktır.

Niyet Amelin Ruhu
Üstad Hazretleri, Yirmi İkinci Mektub’un Hâtimesi’nde َْنأ ْم  ُكُدََحأ ُّبِحَُيأ 

ُهوُمُتْھ ِرَكَف اـًتْیَم  ِهـیَِخأ  َمَْحل  َلـُكْأَي   “Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin
cesedini dişlemekten hoşlanır mı? İşte bundan hemen tiksindiniz!”9 âyeti
ışığında kelime kelime, gıybetin ne kadar çirkin bir fiil olduğunu izah ederken,
âyetin başındaki soru mânâsı veren “hemze”nin âyetin bütün kelimelerine bir su
gibi sirayet ettiğinden bahseder. Belki de bir nur ve ruh gibi. İşte niyet de aynen
böyledir. Mü’min, niyetiyle Cenâb-ı Hakk’a teveccühünü, O’nun ، ُدوُصْقَمْلا هَُو 
10 ُدوـُبْعَمْلا َوـُھ  ُبوـُبْحَم ، ْ لا َوـُھ   olduğunu âdeta namazın her rüknüne
yayar/yaymalıdır. O, namazdaki her kıraatte bu niyetine sadık kalmalıdır.
Bilhassa ferdî olarak eda edilen nafile namazlarda tekellüf denebilecek ölçüde
bu hususa dikkat edilebilir. Cemaatle kılınan farz namazlarda böyle bir tavır
içine girmek doğru olmaz. Zira bu, dinde külfet mânâsına gelir ve teklif-i
mâlâyutak olur. Ama kendi kendimize kıldığımız nafile namazlarda başından
sonuna kadar meseleyi elden geldiğince huzur-u ilâhî mülâhazasına bağlı
götürmek için böyle bir niyet gayreti ve arayışı içinde bulunmakta mahzur
olmasa gerek. Namaz, mü’minin miracıdır.11 Cenâb-ı Hak miracı anlattığı
yerde ُري ِ صَبْلا ُعیِمَّسلا  َوُھ  ُهَّن  Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla“ إِ
görendir.”12 buyurur. Buradaki “ُه” (hû) zamirinin ircaında iki tevcih vardır.
Bu tevcihlerden birine göre zamir Cenâb-ı Hakk’a irca edilir. Fakat diğer
tevcihe göre semî’ ve basîr sıfatları Resûl-i Ekrem Efendimiz’in hâlini ifade
eder. Şimdi semî’ ve basîr gibi esmâ-i hüsnadan olan iki isimle Hazreti Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm (aleyhissalâtü vesselâm) tavsif buyrulmuşsa burada önemli bir
hakikate dikkat çekiliyor demektir. Demek ki Peygamber Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem), miraç esnasında gözüne, kulağına arz edilen her şeyi o
sapasağlam ihsas ve ihtisas kabiliyetiyle emip massetmiştir. Başka bir ifadeyle
miracı çok iyi sağıp çok iyi doymuştur. Miracın saniyesini, sâlisesini, âşiresini



fevt etmemiştir. Mebdeinden müntehasına kadar, her şey âdeta O’nun şuur
süzgecinden, filtresinden gelip geçmiştir.

Süleyman Çelebi, “Ümmetin miracını kıldım namaz.” der. Alvar İmamı ise,
“Sefine-i dini namaz yürütür, namaz cümle ibadetin pîridir.” buyurur. Namaz,
mü’minin miracı olduğuna göre mü’min, orada kulağına ve gözüne hâkim olmak
durumundadır. O kulak ve göz sadece duyulması gerekli olanı duymalı,
görülmesi gerekli olanı görmelidir. Üstad Hazretleri bunu On Yedinci Söz’de
Mevlâna Câmî’nin şu ifadeleriyle anlatır:

يَِكي ْناَد ، يَِكي  ْنــي ، ِب يَِكي  ْيوـــُج ، يَِكي  ْناو ، يَِكي َخ ْهاوــَخ ، يَِكي 
ْيو Sadece Bir’i iste, Bir’i çağır, Bir’i talep et, Bir’i gör, Bir’i bil, Bir’i“ ُگ

söyle.”13 Buna göre mü’min sadece Bir’i görmeli, Bir’i bilmeli, Bir’i duymalı,
Bir’i aramalı, Bir’i çağırmalı, Bir’i hissetmeli, Bir’in dışında her şeye karşı
kapalı kalmalı ve namazın bütün erkânında bunu yakalamaya çalışmalıdır.
Yakaladığı zaman da, “Bu böyle yakalanmazdı. Kendimi unutacak şekilde
yakalamalı ve kendimi duymamalıydım. Ben var mıyım yok muyum
unutmalıydım.” demeli ve bu ölçüde âdeta kendinden geçmelidir.

Temrin, Tekellüf ve Teklif
Bir kez daha ifade edeyim ki, bütün bunlar, birer seviye meselesidir. Temrin

olmadan bu seviyelerin yakalanması ise mümkün değildir. Yani başta tekellüf
olmazsa daha sonra teklif olmaz. İşin başında zorlama olmazsa daha sonra
nefse öyle bir şey teklif edemezsiniz. Bu açıdan gözünü bu seviyelere dikmiş
bir insanın kendisini ölesiye bir gayretle zorlaması gerekir. Cüneyd-i Bağdadî
Hazretleri bir yerde, “Ben altmış sene kendimi zorladım. Altmış sene sonra
Allah lütfetti, namaz kılmaya başladım.” mânâsına gelecek bir ifadede
bulunuyor. O hâlde bizim gibi hayatında hakikî namazı tatmayanlar, hiç olmazsa
beş on sene kendilerini namaz kılmaya zorlamalıdırlar.

Bu arada istidradi bir hususu da arz edeyim. İfade edilen bu hususlardan
dolayı, bizim yarım yamalak da olsa kıldığımız namazların Allah (celle
celâluhu) tarafından kabul edilmediği/edilmeyeceği zannedilmesin. Öyle ümit
ediyoruz ki, sonsuz lütuf ve merhamet sahibi Rabbimiz, bu seviyede kılınan
namazları da kabul buyurur. Öyle ki bu namazlarımızla dahi bizi Cennet’ine
kor, onları berzahta bizim için bir refik, sıratta bir Burak hâline getirir, belki de
bir berk yapıp ufkumuzu aydınlatır. Bu açıdan hiçbir zaman namazdan geri
durmamalı, namaz asla hafife alınmamalıdır. Fakat diğer taraftan himmetler de
her zaman âlî tutulmalıdır. Celâl ve azamet sahibi Rabb-i Kerimimiz’e karşı
eda edeceğimiz ibadet O’nun büyüklüğü ile mepsuten mütenasip olmalıdır.



Yapacağımız ibadet O’nun bize sayamayacağımız ölçüde çok ve bol olan lütuf
ve ihsanlarına karşı bir şükür gaye ve mânâsı taşımalıdır. Dolayısıyla bir ömür
boyu mü’min hep hakikat-i namazı bulmaya çalışmalıdır.

Niyette önemli bir husus da, ibadetin bütün erkân ve eczasında onun canlı ve
hüşyar bir hâlde varlığını hissettirmesidir. Mü’min, tam bir konsantrasyonla
başladığı niyetini, yani o mutlak kast, mutlak teveccüh ve mutlak nazarını
namazın her rüknünde vicdanında duymalı ve bunların dışında kalan şeylere
karşı da isyan etmelidir. Evet, mü’min namazında, O’ndan başka her türlü
mülâhazaya ve düşünceye karşı rahatsızlık duymalı ve bu rahatsızlığını iç
dünyasında bir tepki şeklinde göstermelidir. Meselâ bir insan, ِنٰمْحَّرَلا
14 ِمیِح ّ َ رلا  derken O’nun sonsuz rahmetinin değişik tecellî dalga boyunun
kendisine kadar gelip her şeyi kuşatmasını vicdanında duyamıyorsa içten içe
kendi kendine “Tuh sana namert!” diyebilmelidir.

Bunların hiçbiri gerçekleşmesi imkânsız şeyler değildir. Zira bütün bunları,
binler ve milyonlar yaşamışlardır. Binler ve milyonlar da aynı şekilde
yaşamaya namzettir. َد َجَو َّدَجَو  ََبَلط  ْنَم   “Bir kimse bir şeyin arkasına düşer,
o mevzuda ciddiyet gösterirse mutlaka aradığını bulur.”15 Bu sözün mefhum-u
muhalifi ise; “Şayet bulmamışsa arkasına düşmemiş, düşmüşse ciddiyet
göstermemiş.” demektir.
1 Buhârî, îmân 37, tefsîru sûre (31) 2; Müslim, îmân 5, 7.
2 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 3/39; el-Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl 3/135, 136.
3 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.132 (On Birinci Söz).
4 Bkz.: Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 1/214; es-Suyûtî, Şerhu Süneni İbn Mâce s.313.
5 Bkz.: Müslim, salât 215; Ebû Dâvûd, salât 148; Nesâî, mevâkît 35, tatbîk  78.
6 Şuarâ sûresi, 26/218-219.
7 Niyet ettim... Niyet ettim... Niyet ettim...
8 Bkz.: İmam Rabbânî, el-Mektûbât 1/160 (186. Mektup).
9 Hucurât sûresi, 49/12.
10 “Hakikî Maksud, Hakikî Mahbub, Hakikî Mâbud yalnız O’dur!..”
11 Bkz.: Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 1/214; es-Suyûtî, Şerhu Süneni İbn Mâce s.313.
12 İsrâ sûresi, 17/1.
13 Bediüzzaman, Sözler s.231 (On Yedinci Söz, İkinci Makam).
14 “O, Rahman’dır, Rahîm’dir.” (Fâtiha sûresi, 1/3)
15 Bkz.: İbnü’l-Cevzî, el-Müdhiş s.490; İbn Hacer, Mukaddimetü Fethu’l-bârî s.14.



İman Huzuru ve Akıbet Endişesi
Soru: İmanın mânevî bir tûbâ-i Cennet çekirdeği taşıdığına inanıyoruz. Diğer

taraftan akıbet endişesi dinimizde çok önemli bir husus. İnanan bir gönlün, hem
imanın vaat ettiği huzuru, hem de akıbet endişesini aynı anda duyup hissetmesi
nasıl anlaşılmalıdır? İzah eder misiniz?

Cevap: “İman, bir mânevî tûbâ-i Cennet çekirdeğini taşıyor.”1 cümlesindeki
iman kelimesi, mutlak zikir kemaline masruf olduğundan kâmil imanı ifade
eder. Fakat unutulmaması gerekir ki, seviyesi ne olursa olsun insanın içindeki
iman, bir cevher kıymetindedir. Zira iman, insana, varlığı okunması gerektiği
şekilde okutur. Evet, insan, imanla, varlığa arka planı itibarıyla bakar, onu
perde önü ve perde arkasıyla beraber değerlendirir. Bu bakış açısı ve
değerlendirme sonucunda, varlığın mutlak kudret ve sonsuz merhamet sahibi bir
Zât’ın tasarrufu altında olduğunu, O’nun izni olmaksızın hiçbir kimse ve hiçbir
şeyin kendisine herhangi bir zarar veremeyeceğini bilir. Aynı zamanda ahirete
iman sayesinde o, dünya hayatı ne kadar sıkıntılı ve meşakkatli de olsa, bu
dünyayı Cennet’in bir bekleme salonu mahiyetinde gördüğünden her şeyi hoş
karşılar, her şeye katlanır, şükreder. Bir başka ifadeyle mü’min, imandan
tevhide, tevhidden teslime, teslimden tevekküle, tevekkülden de saadet-i dâreyn
dediğimiz dünya-ahiret mutluluğuna ulaşır.2 İmandan mahrum bir nazar ise,
mevcudatı sanki yerden fışkırmış, sonra da gidip bir çukur veya yokluğa
dökülmüş, karanlık ve mânâsız birer varlık şeklinde görür. Bu açıdan iman,
insana mebde ve müntehayı gösterdiği gibi, ona güzergâh emniyetini de vaat
eder. Evet, iman öyle bir cevherdir ki, iman edilmesi gereken mevzuları
derinlemesine tahlil ve tetkike tâbi tutmaksızın onlara iman eden ümmî bir insan
bile, daha başta ilmihâllerden öğrendiği bilgilere istinaden vicdanında, imanın
hakikaten, insan kalbinde mânevî bir tûbâ-i Cennet çekirdeği;3 küfrün de,
mânevî bir zakkum-u Cehennem tohumu sakladığını4 duyup hissedebilir. Fakat
bir de bu iman, kâmil mânâda olursa, o insan âdeta Cennet koridorunda yürüyor
gibi bir hâl kesbeder.

İmanla Doğru Orantılı Akıbet Endişesi
İmanın vaat ettiği bu huzuru kevser yudumluyor gibi duyup hisseden hakikî

mü’minler aynı zamanda, “Ben ölünce hesabımı nasıl vereceğim, ötelere nasıl
bir keyfiyette gideceğim?” endişesiyle de tir tir titremişlerdir. Zira akıbetinden
endişe etmeyenin, akıbetinden endişe edilir. Dini çok iyi anlayan ve onu
hayatlarına hayat kılan sahabe-i kiram efendilerimizin, iman atmosferinde huzur



ve itminan solukladıkları aynı anda akıbet-endiş olduklarını da görüyoruz.
Meselâ Hazreti Ebû Bekir es-Sıddık Efendimiz’in Cenâb-ı Hakk’a tazarru ve
niyazda bulunurken kullandığı şu ifadeler bunun güzel ve çarpıcı bir misalini
teşkil eder:

ـْل ِیل ٌداَز َقـ َلـُه  يِھِٰلإ َمـْن  َيـا  َكِفْطُِلب  ْدُج 

ْلِیلَج اَي  ـَك  ِباَب َدْنِع  ـي  ِتْأَي ّصلِاب  ِقْدِ ـٌس  ِلْفُم

ـْم یِظَعْلا ـَب  ْنَّذ ـ لا ِرِفْغاَف  ٌمیِظَع  ٌبْنَذ  ُهُبْنَذ 

ـْل ِیلَذ ـٌد  ْبَع ـٌب  ِنْذٌم ٌبيِرَغ  ـٌص  ْخَش ُهَِّنإ 

ـْو ْھَس َدَْعب  ـٌو  ْھَسَو ٌنا  ـ َیِْسنَو ٌنا  ـ َیْصِع ُهْنِم 

ـْل يِزَجْلا ِءَاط  ـ ِْعإ ـَد  َْعب ٌلْضَفَو  ٌناَسِْحإ  َكْنِم 
“ Lütfunu esirgeme ey Rab bu kuluna ki, azığı pek kalîl,
İflâs etmiş olsa da sadakatle yine kapına geldi ey Celîl!
Günahı pek büyük; Sen o günahları yarlığa ne olur,
Hâli de pek acip, hem günahkâr bir abd-i zelîl.
Onunki isyan, onunki nisyan ve hata üstüne hata,
Senden ihsan üstüne ihsan, hem de atâ-yı cezîl.”
Eğer Hazreti Ebû Bekir Efendimiz, her şeyini bitirmiş bir insansa, o zaman

biz daha baştan bitmişiz demektir. Hazreti Ömer, muhtemelen Resûl-i Ekrem
Efendimiz’den (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) duyduğu bir müjdeye binaen5

onun hakkında şöyle buyurur: ِضْرَْألا ِلْھ  ِناــَميِإب أَ ٍرَْكب  ِيَبأ   ُ ناـَمِيإ َنِزُو  َْول 
ْمِھِب  َ حَجََرل  “Şayet Ebû Bekir’in imanı bütün insanların imanı ile tartılsa,

muhakkak onun imanı diğerlerinden ağır gelirdi.”6 İşte Hazreti Ebû Bekir
Efendimiz, kalbinde böyle bir iman bulunduğu hâlde, Allah karşısında hep
akıbetinden endişe etmiştir. Zira İnsanlığın İftihar Tablosu’nun dizinin dibinde
oturma mazhariyetine erip de daha sonra Müseylimetü’l-kezzâb’ın safları
içinde Cehennem’e yuvarlanıp giden insanlar vardır.7 Bu açıdan hiç kimsenin
mutlak garantisi yoktur, Allah’ın huzuruna nasıl çıkacağı belli değildir.

Sahabe-i kiram efendilerimiz gibi, tâbiîn-i kiram efendilerimiz arasında da
kılı kırk yararcasına bir hayat yaşadıkları hâlde akıbet-endiş olan çok büyük
insanlar vardı. Meseleyi çok tekerrür eden bir misalle arz etmeye çalışayım:
Tâbiîni, tebe-i tâbiîne bağlayan bir dönemde yaşayan İbrahim İbn Ethem
Hazretleri, hükümdarken, taç ve tahtını terk ederek Mekke-i Mükerreme’ye
mücavir olmuş ve kendisini Allah yoluna adamıştır. Yaşadığı hayat itibarıyla



baş döndürücü bir manzara arz eden bu büyük insanın dualarına baktığımızda
havf u haşyetle dopdolu ayrı bir derinlikle karşılaşırız. Meselâ o, bir duasında
Cenâb-ı Hakk’a şöyle yalvarır:

َكَاَتأ يِصاَعْلا  َكُدْبَع  يِھِٰلإ 

َكاَعَد ْدَقَو  ِبوُنُّذلِاب  ّرِقُم  اً

َكاَصَع ْدَق  ُنِمْیَھُم  اَي  َُكي  ِْنإَو 

َكاَوِس ٍدوُبْعَِمل  ْدُجَْسي  َْملَف 
“Allah’ım! Senin bu asi, mücrim ve günahkâr kulun günahlarını itiraf ederek

Sana döndü. Ellerini Sana açıyor ve Senden af dileniyor. Ey her şeyi görüp
gözeten Allah’ım! Bu kul pek çok isyanda bulunsa da, Senden başkasına secde
etmedi.”

Konuyla ilgili bir misal de, Nehaî ailesinin serkâr ve pişuvası olan Esved
İbn Yezid en-Nehaî’den verelim: O, vefat ederken öyle kıvranır, öyle ızdırap
çeker ve yüzünde öyle takallüsler oluşur ki, Hazreti Alkame yanına gelir ve
ona: “Günahlarından mı korkuyorsun?” diye sorar. Esved İbn Yezid’in cevabı
oldukça dikkat çekicidir. O: “Nasıl korkmayayım! Allah’tan korkmaya benden
daha müstahak kim var? Hem, Cenâb-ı Hak yaptıklarımı mağfiret buyursa da,
hayâ duygusu, beni hep endişeye sevk eder.” diye cevap vermiştir.8 Bu ölçüde
bir endişeyle kıvrım kıvrım kıvranan Esved İbn Yezid Hazretleri, Resûl-i
Ekrem Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) önceki dönemlerde
yaşasaydı, ihtimal, peygamberlik mazhariyetiyle şereflendirilirdi. Bu yücelikte
olduğu hâlde, görüldüğü üzere o, çok ciddî bir havf u haşyet duygusu içindedir.
Bu açıdan diyebiliriz ki, bir insanın akıbetinden tir tir titreyecek ölçüde endişe
etmesi, onun imanının kemaline delâlet eder. İman öyle bir cevherdir ki, hakikî
mü’min onun gerçek ve zatî değerini çok iyi bildiğinden, sürçerek, düşerek
veya kapaklanarak, sırtında taşıdığı bu kıymetli cevheri kaybetmekten korkar.
Üstad Hazretleri: “Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir
kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir öpmekte batma.”9 diyerek bu
önemli hususa dikkat çeker. Yani sayılan bu hususlardan bir tanesi bile, insanı
sel gibi alıp götürebileceğinden, inanan bir insan, imanını kaybetmeme adına
her zaman böyle bir korku ve endişe içinde olmalıdır.

“Korkma, Tir Tir Titre!”
Bildiğiniz üzere Devlet-i Âliye bir dönem koskocaman bir coğrafyada

İslâm’ın müdafii ve son karakolu olmuştur. Evet, o, çok uzun bir dönem, İslâm



dünyasının namus, şeref ve haysiyetini koruma vazifesi görmüştür. Fakat daha
sonra ne olmuşsa olmuş ve öyle bir dönem gelmiştir ki, onun bulunduğu
coğrafyada, Kur’ân’la, Peygamber’le ve Kâbe’yle alay edildiği hâlde kulaklar
küfrü netice veren bu hakaretleri duymazlıktan gelmiştir. Evet, öyle bir dönem
yaşanmıştır ki, insanı imanından edecek bu tür mülâhazalara tepki bile
verilmemiş; verilmemiş ve bu dönemde nice insan iman dairesinden çıkıp
dinini kaybetmiştir. Demek ki hiçbir insan ve hiçbir toplum için mutlak emniyet
yoktur.

Havf u recâ mevzuunda Hazreti Ömer Efendimiz’e nispet edilen güzel bir söz
vardır: “Bana deseler ki, bütün insanlar Cennet’e, tek bir insan Cehennem’e
gidecek. ‘Acaba o ben miyim?’ diye endişe ederim. Ve yine bana deseler ki,
peygamberlerin dışında bütün insanlar Cehennem’e, tek bir insan Cennet’e
gidecek. Allah’ın rahmetinin enginliğinden ‘Acaba o insan ben miyim?’ diye
ümit ederim.” İşte böyle bir havf u recâ dengesi çok önemlidir.

Burada istidradi olarak Hazreti Gazzâlî’nin mülâhazasını da arz edeyim:
İmam Gazzâlî, ihtiyarlıktan önce, ölümün keşif kolları henüz vücudu istilâ
etmemişken daha ziyade havfın; ihtiyarlık döneminde ise recânın ağır basması
gerektiğini ifade eder. Yani insan sağlığı, sıhhati yerindeyken Allah’tan çok
korkmalı ve tir tir titremelidir. Ölümün soluklarını hissettiği günlerde ise,
ümitsizliğe düşmemek için recâ duygusu ağır basmalıdır.10

Bir gün Zübeyir Ağabey, Üstad Hazretleri’ne: “Üstadım, akıbetimden çok
korkuyorum!” deyince aldığı cevap şu olur: “Korkma! Tir tir titre!” Yani o
kadar endişe içinde ol ki, âdeta yiyeceğin yemekler boğazında düğümlensin
kalsın. Buna karşılık insan vefat edeceği esnada: “Allah’ım ben Sana
geliyorum. Sen şimdiye kadar Sana ümitle gelen insanların hiçbirisini o
kapıdan boş çevirmedin. Sen, kapının tokmağına dokunan hiç kimseye ‘hayır’
demedin. Hiç kimsenin ayıbını yüzüne vurmadın. Çok küçük sermayelerle bile
Sana teveccüh eden insanları, çok âlî sermayelerle gelmiş ziyaretçiler gibi
kabul buyurdun ve onlara iltifat ettin.” mülâhazalarıyla dolup taşmalıdır. Üstad
Hazretleri’nin Lem’alar isimli eserinde, yaşlılıkla alâkalı bahislere “recâ”
ismini vermesi de böyle bir mülâhazayla alâkalı olabilir.

Büyük Sermaye ve Gasp Endişesi
Evet, imanın mânevî bir tûbâ-i Cennet çekirdeği taşıdığı doğrudur. Bununla

birlikte bir insanın “bu büyük sermayeyi kaybedebilirim” endişesini taşıması
da çok önemlidir. Bunu bir misalle şöyle izah edebiliriz: Beş-on görevlinin,
Merkez Bankası’nın bir trilyon lirasını arabayla bir yerden bir yere



götürdüklerini düşünelim. Bu insanlar, “Aman bir başkası bu ölçüde para
taşıdığımızı duymasın!”, “Ya bir yerde önümüz kesilirse!”, “Ya bir yerde trafik
probleminden dolayı bizi durdurup bu paraları alıp kaçırırlarsa?” endişe ve
mülâhazalarıyla vazifelerini nasıl yürekleri ağızlarında yerine getirirler! Ebedî
saadetin vesilesi olması dolayısıyla iman sermayesinin yanında trilyonların,
katrilyonların ne ehemmiyeti olabilir ki! Evet, iman ebedî saadeti
peyleyeceğimiz eşsiz bir sermayedir. Bu yönüyle o bir tûbâ-i Cennet çekirdeği
taşır. Yani Cennet, o iman çekirdeğinden neşv ü nema bulacak, bir ağaç hâline
gelecek, sonsuzluğa doğru ser çekip sizin ferih ve fahur bir şekilde ebediyetlere
kadar gölgesinde yaşamanıza imkân sağlayacak. Şimdi insan bu kadar büyük bir
sermayeye sahipse ve o insanın şeytan, şeytanın avenesi, nefs-i emmare ve
cismaniyet gibi düşmanları varsa ve aynı zamanda bu düşmanlar tarafından her
an bir çelmeye maruz kalıp o sermayeyi kaybetme tehlikesi bulunuyorsa, böyle
bir insan korkmalı mıdır, korkmamalı mıdır? İşte akıbet endişesi dediğimiz
korku böyle bir korkudur. Burada misal olması kabilinden zikrettiğimiz Hazreti
Ebû Bekir (radıyallâhu anh) gibi sahabe efendilerimizin, İbrahim İbn Ethem,
Esved İbn Yezid Hazretleri gibi Allah dostlarının korkusu budur.
1 Bediüzzaman, Sözler s.16 (İkinci Söz).
2 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.335 (Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas).
3 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.16 (İkinci Söz).
4 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.16 (İkinci Söz).
5 Bkz.: Tirmizî, rüyâ 10; Ebû Dâvûd, sünnet 8.
6 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/69; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  30/127.
7 Bkz.: İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/377-378.
8 Bkz.: Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 2/103-104; ez-Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ 4/52.
9 Bediüzzaman, Lem’alar s.169-170 (On Yedinci Lem’a).
10 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/142.



Günahların En Münafığı: Gıybet
Soru: Muhterem Efendim! Gıybetin topluma musallat olmuş sinsi bir kurt ve

insanlar arası ilişkileri bozan çirkin bir günah olduğu herkesçe iyi bilinen bir
husus. Buna rağmen toplumda hâlâ var olması nasıl izah edilebilir?

Cevap: Gıybet büyük günahlardan biridir.1 Öyle ki Resûl-i Ekrem Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde gıybet hakkında şöyle
buyurur: ِينْزَي ْدَق  َلُجَّرلا  َِّنإَف  اـَِنّزلا ، ُّدَشَأ ِمْن  َةـَبیِغْلا  َِّنإ  َف ََةبیِغْلاَو  ْمُكاَِّيإ 
َُهل َرِفَْغي  ى  َّتَح َُهل  ُرَفْغُي  َِةبیِغْلا َـال  َبِحاـَص  َِّنإَو   ، ِهَْیلَع ُبوـَُتیَف ُهللا  ُبوَُتيَو 

ُه ُبِحاَص  “Gıybetten sakının! Çünkü gıybet zinadan daha şiddetlidir. Kişi
zina eder, sonra tevbe ederse, Allah onun tevbesini kabul buyurur . Ancak
gıybet eden, gıybet edilen affetmedikçe, mağfiret olunmaz.”2 Meseleye Üstad
Hazretleri’nin yaklaşımı içinde bakılacak olursa, gıybetin öyle nevi vardır ki,
o, zinadan daha büyüktür.3 Meselâ bir zümre-i sâlihînin veya belli bir cemaati
temsil eden bir şahsın ya da helâllik alma imkânı kalmadığından dolayı vefat
etmiş kimselerin gıybetini yapmak bu nevi gıybete girebilir.

Külliyet Kesbeden Bir Cürüm
Bazı ulema elfâz-ı küfürle alâkalı olarak diyorlar ki, Resûl-i Ekrem

Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) zemmeden veya O’nun hakkında
olumsuz şeyler konuşan bir insan tevbe etse bile tevbesi kabul edilmez.4 Niçin?
Çünkü Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) irtihal-i dar-ı bekâ
buyurup ruhunun ufkuna yürüdüğünden O’nun gıybetini yapan bir insan için
Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ı (sallallâhu aleyhi ve sellem) bulup: “Hakkını
bana helâl et.” deme imkânı ortadan kalkmıştır.

Aynı şekilde Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Âişe
(radıyallahu anhüm) gibi nice sahabe-i kiram efendilerimizi hilâfet
meselelerinden dolayı –hâşâ– merdut sayacak ölçüde o müstesna kametler
hakkında ileri geri konuşanların hâlleri ağlanacak durumdadır. Çünkü bu azim
günahı irtikâp edenler, büyük bir zümre-i salihînin gıybetini yapıyor ve onlar
hakkında suizanda bulunuyorlar. Artık gıybetini yaptıkları o zatlara gidip:
“Hakkınızda nâsezâ, nâbecâ sözler söylediğimiz için hakkınızı helâl edin!”
deme imkânı da olmadığından dolayı, bu büyük cürmü işleyenlerin
suiakıbetlerinden korkulur. Bilemeyiz, belki Cenâb-ı Hakk’ın ekstradan bir
lütfu olabilir. Fakat biraz önce zikrettiğimiz hadis-i şerif ve benzer nassları göz
önünde bulundurduğumuzda –Allahu âlem– onların affa mazhar olma



ihtimalinin uzak olduğu görülür.
Aynı şekilde gıybet, iftira, bühtan, töhmet ve benzeri günahlar, ferdî

olmaktan çıkıp bir cemaat hakkında işlenirse, söz konusu cemaatin tek tek bütün
fertlerinden helâllik alınmadıkça bu günahlar affedilmezler. Meselâ Kadirîler
veya Şâzilîler hakkında onların bütününü itham edecek şekilde aleyhte konuşan
bir insan koskocaman bir cemaat hakkında öyle korkunç bir gıybet etmiş olur ki,
o şahsın affedilebilmesi için Abdülkadir Geylânî’den veya Ebû Hasan
Şâzilî’den günümüze kadar gelmiş geçmiş binlerce belki milyonlarca insanın
bütününden helâllik istenmesi gerekir. Biraz daha açacak olursak, bir cemaatin
bütünü hakkında söz söyleyen insan şayet gidip teker teker o fertlerin hepsini
bularak onlar hakkında her ne dediyse onu şerh edip, “Ben, senin de içinde
bulunduğun cemaat hakkında şöyle dedim. Senin de bu işin içinde hakkın var.
Hakkını bana helâl et!” diyemezse –hafizanallah– kurtulamaz. Nasıl ki dua
külliyet kesbettiğinde kabul ediliyor. Aynen öyle de gıybet de külliyet
kesbederek küllî bir gıybet olduğunda, hak sahiplerinin tamamından helâllik
istenmeyince insanın o işin içinden sıyrılması mümkün değildir. Rabbim
muhafaza buyursun, onca insanın vebalini alır, gıybet eden o şahsın sırtına
yüklerler. Bu da, denilebilir ki, küfre denk bir günahtır.

Ayrıca bilinmesi gerekir ki, bir topluluk veya cemaati temsil eden şahısların
gıybetinin yapılması da bütün bir cemaatin gıybetinin yapılması gibidir. Meselâ
birisi kalkıp, benim gibi basit ve sıradan bir insan için, “Bu adam şöyledir,
böyledir.” deyip aleyhte konuşsa bu ifade ferdî bir gıybet olur. Ancak öyle
zatlar vardır ki, onlar külliyet kesbetmişlerdir. Evet, onlar âdeta bir kutup gibi
bütün bir cemaati temsil ederler. O zatların haysiyet ve şerefleri temsil ettikleri
cemaatin haysiyet ve şerefiyle bütünleşmiştir. Siz onların adını andığınız zaman
o çizgide düşünen insanların hepsi birden hatıra gelir. İşte bu gibi zatlar
aleyhinde söz söylendiğinde bütün bir cemaatin gıybeti yapılmış olur. Meselâ
birisi kalkıp böyle bir insan hakkında, “onun aklı ermiyor” dese, bu mülâhazaya
binaen –neûzü billâh– zinadan daha şedit bir günah işlemiş olur.5

Gıybet veya Leş Kargalığı
Gıybetten uzak kalabilmek için evvelâ gıybetin dindeki yerini çok iyi

belirlemek lazımdır. Kur’ân-ı Kerim bu konuda: َمَْحل َلُكْأَي  َْنأ  ْم  ُكُدََحأ ُّبِحَُيأ 
اًتْیَم ِهیَِخأ   “Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesedini yemekten hoşlanır

mı?”6 buyurarak, lisan-ı nezîhisine rağmen bu meseleyi ölü kardeşinin etini
yemeye benzeterek, “leş yemeyin” diyor. Bunun bir diğer mânâsı, “leş kargalığı
yapmayın” demektir. Üstad’ın enfes tespitleri içinde meseleye yaklaşacak



olursak şöyle diyebiliriz: “Sizin vicdanınıza ne olmuş ki, insanken böyle leş
kargalığı yapıyorsunuz! Hayat-ı içtimaiyeden nasibini alan heyet-i içtimaiyenize
ve umumî ruhunuza ne olmuş ki kendi heyetinizi yaralıyorsunuz!”7

Kur’ân, gıybet etmeyi ölü eti yemeye benzettiği gibi, rüya tabircileri de
rüyasında et yediğini gören bir insanın bu hâlini, gıybet olarak tevil ederler.
Yani her ne eti olursa olsun rüyasında ağzına et alıp geveleyen bir insanın,
birisini çekiştirmiş, onun etini çiğnemiş olduğu şeklinde tabir ederler. Demek
ki, gıybet etme meselesi misal âleminden onun rüyasına bu şekliyle intikal
etmektedir. Buradan hareketle şöyle diyebiliriz: Dünya hayatında gıybet eden
kimse, ihtimal, berzahta ve kabir âleminde vahşi bir hayvan gibi temessül
edecektir. Çünkü ancak vahşi hayvanlar ısırıp leşleri dişlerler.

Gıybet, bazen bir adamı ısırma şeklinde olurken bazen de kudurmuş kurtlar
gibi, koskocaman bir cemaate saldırmak suretiyle olur. Bilmiyorum bir sürünün
içine dalan kurtları hiç gördünüz mü? Onlar sürüye daldıklarında bir tanesiyle
karınlarını doyurmak yerine, birinin kuyruğunu koparır, öbürünün ayağını ısırır,
bir diğerinin de gırtlağını delerler ve böylece bu meret hayvanlar o sürüden elli
tanesini yaralarlar. Aynen bunun gibi, bazı kendini bilmez densiz gıybetçiler
ağızlarını her açtıklarında öyle ulu orta konuşurlar ki, dilleriyle sayısız insanı
yaralar ve neticede esasen kendi hayat-ı mâneviyelerini mahveder ve kendi
ahiret yıldızlarını karartmış olurlar.

Hazreti Pîr’in has talebelerini tanıdığımda onlardan çok şey öğrendim.
Meselâ onlarda çok ciddî bir istibra hassasiyeti gördüm. Aynı şekilde elbise
temizliği hususunda da çok hassas olduklarını müşâhede ettim. Az yiyip, az
içip, az uyuyup hayrete varmayı da onlarda gördüm. Kısaca Hacı Bayram ve
Süleymaniye gibi kaldığım güzel mekânlarda Müslümanca bir hayata şahit
oldum. Onları tanıyınca kendi kendime şöyle demiştim: “Hayata yeniden
uyanıyor, ruhta yeniden bir diriliş yaşıyorum.” Onlar, çevrelerindeki insanlara
bu güzel hasletleri kazandırmışlardı. Ben kendi kabiliyetime göre o güzel
hasletlerden bazılarını alabildim. Fakat kim bilir, Allah’ın inayet ve keremiyle,
bu kıymetli zatlardan çok daha derince istifade eden ve onlar vesilesiyle daha
derince bir dirilişe mazhar olan niceleri vardır.

İşte o zatlarda dikkatimi çeken önemli bir husus da, gıybetten sakınma
mevzuunda gösterdikleri âzami hassasiyetti. Meselâ siz Tahir Ağabey’in
yanında: “Filânca konuşurken boynunu eğerek konuşuyordu” veya “konuşurken
durgun durgun bakıyordu” gibi gıyabında konuştuğunuz o şahsın duyduğunda
rahatsız olabileceği bir laf etseydiniz, hemen “Niye gıybet ediyorsun? Senin
dilini kökünden kesmek lâzım.” cevabını alırdınız. Bu zatlar çevrelerini
gıybetten sakındırdıkları gibi elbette kendileri de gıybetten hep uzak dururlardı.



Meselâ ben ne Tahir Ağabey’den, ne Hulûsi Efendi’den, ne Mustafa Gül, ne de
Sungur Ağabeylerden gıybetin çok küçüğünü dahi duymamışımdır. Size
tanıdığım insanların hâlini arz ediyorum. Ancak maalesef şu anki hâlimiz
itibarıyla bizim için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim.

Kuzu Postuna Bürünmüş Hınzır Kurt
Günümüzde ilim, iman ve irfan hareketleri içinde, belli ölçüde iman-ı

tahkike ulaşılmış ve Allah’ın izniyle iman ve imanın hayata hayat kılınması
hususunda bir mesafe alınmıştır. Meselâ belli ölçüde zinadan uzaklaşılmıştır.
Belli ölçüde diyorum çünkü göz, kulak gibi organlarla bu çirkin günahtan ne
kadar uzak kalındı bilemiyorum. Bu sebeple meseleyi kestirip atamıyorum.
Ancak umumî mânâda böyle azim bir günahtan uzak kalındığı söylenebilir. Aynı
şekilde bu insanlar, aç kalsalar da kimsenin malına el uzatmayacak ölçüde
haram lokmadan uzak kalmışlardır. Başkasının can emniyetini ihlâl gibi
fiillerden ise fersah fersah uzaktırlar. Evet, çok defa deme damara
dokunduracak ölçüde hâdiselere maruz kalmalarına rağmen tek bir insanın
kılına dahi dokunmamışlardır. İbadetlerini yerine getirdikleri, belli bir
seviyede temkinle kulluklarını eda ettikleri de söylenebilir. Ama gel gör ki,
gıybet için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Zira bir mevzu açıldığında
bakıyorsunuz sanki hakkımızmış gibi hemen birini çekiştirmeye başlıyoruz.
Meselâ, bir arkadaş birisi hakkında konuşurken, “bırak onu” diyebiliyor.
Hâlbuki sen kardeşin için “bırak onu” dediğinde ahirette senin için de en kritik
bir durumda “bırak onu” derler. Evet, burada dilini kirleten bir insana, ahirette
pis ve kirli insan muamelesi yaparlar. Sen burada birisi hakkında “at onu”
dersen seni de ötede atarlar. Veya sen burada birisi hakkında “kötü adam”
dersen, orada senin hakkında aynı şeyi söyler ve kötü adam diye daimî bir
hükme varırlar.

Size daha önce bahsetmiştim. Anneannem, ölmüş gibi bir hâl yaşıyor. Öyle
ki, öldüğüne hükmedip kendisini uzatıyor, gözlerini dahi kapatıyorlar. O hâl ne
kadar sürmüş bilemiyorum fakat bir müddet sonra âdeta yeniden diriliyor ve
sonra senelerce yaşıyor. Kendisi çok nezih ve mübarek bir kadındı. Diyor ki:
“Öbür âlemde gibiydim. İki melek geldi ve benim için ‘Bu dilini kirli
kullanıyor, bunun dilinin derisini yüzmek lâzım.’ dediler ve dilimin derisini
yüzdüler.” Demek ki mesele çok hassas ve cezası da çok ağır.

Evet, şimdilerde önünü alamadığımız ve masum bir kılıf içinde
mevcudiyetini devam ettiren sinsi bir günah varsa o da gıybettir. O hınzır kurt,
âdeta kuzu postuna bürünmüş bir vaziyette bizi kemirmeye devam ediyor.
Dolayısıyla gıybet günümüzde zinadan daha tehlikeli bir hâl almıştır. Çünkü



inanan gönüller arasında büyük günah diye zinadan uzak duruluyor –ve elbette
uzak durulması gerekir; evet, inanan insanlar içinde, toplumun temelini
dinamitleyen böyle çirkin bir fiilden uzak duruluyor, çünkü onun ne denli büyük
bir günah olduğu ve onu irtikâp edenin nasıl bir zemme müstahak hâle
geldiği/geleceği biliniyor– fakat ne yazık ki, âdeta herkes alıştığı, normal
gördüğü ve bir yönüyle şöyle böyle herkes ondan nasibini aldığından dolayı
gıybet denilen o gâvur günaha karşı aynı tavır alınmıyor ve sanki basit bir
günahmış gibi muamele görüyor. Öyle ki, insanlar hiç yüzleri kızarmadan ve
utanmadan bu şeytanî günahı irtikâp edebiliyorlar. Bundan dolayı denilebilir ki
gıybet günümüzde günahların en münafığı hâline gelmiştir ve bu nifak yanıyla
bizim aramızda hayatiyetini devam ettirmektedir.

Kur’ân-ı Kerim, kaş göz işaretiyle başkalarını levmeden insanlar hakkında
şöyle buyuruyor: ٍ ةَزَمُل ٍةَزَمُھ  ِّلُك  ٌلْيَو لِ  “Ağzını gözünü eğerek şunu bunu
kınayan insanların canı Cehennem’e!”8 Fakat nasılsa, Kur’ân-ı Kerim’in
yürekleri hoplatacak bu ikazlarına rağmen, bu meret günah, bizim aramızda
masumiyet kesbetmiş ve çok rahat meclislerimizde iltifat görmekte. Aynı
şekilde bir arkadaşımızın gıyabında da çok rahat konuşabiliyoruz. Meselâ, “Bu
arkadaş çalışmanın hakkını vermiyor.”, “Bu arkadaş tembel.”, “Bu arkadaş bu
meseleyi anlamıyor.”, “Bu arkadaşın hakâik-i imaniyeye dair eserlerden nasibi
yok.” ve benzeri ifadelerle çok rahat, birini gıyabında çekiştirebiliyoruz. İmana
dair eserleri okumak çok güzel bir meziyettir. Bundan dolayı, “Bu arkadaşlar
Risaleler’i doğru dürüst okumuyorlar.” diyerek tahassürünüzü ifade etmiş
olabilirsiniz. Fakat bu öyle bir gıybet ve öyle bir reziledir ki, imana dair
eserleri okumanın insana kazandırdığı meziyeti elli defa alır götürür.

Evet, öyle anlaşılıyor ki, masum görünen yanları itibarıyla bu kâfir günah
mevcudiyetini hâlâ içimizde devam ettirmektedir. En temiz gibi görünen
insanlar bile ağızlarını açtıkları zaman bakıyorsunuz hemen gıybete
giriveriyorlar. Maalesef, gıybet günümüzde serbest dolaşıma sahip olmuş,
âdeta her kapıdan vize almış gibi her yere girebiliyor. İnsanlar ondan tiksinti
duymuyor, ürpermiyorlar. Gıybet yaparken “ayıp bir şey yaptım” hâlet-i
ruhiyesine girmiyorlar. Herkes bu günaha iştirak ediyor ve bu yönüyle o, diğer
günahlardan daha melun ve zinadan daha eşed hâle geliyor.

Gıybete Karşı Cesaret-i Diniye
Hazreti Âişe Validemiz, gıyabında bir kadının boynunun kısa olduğunu

söyleyince Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhissalâtü vesselâm): “Onun
gıybetini yaptın!”9 buyuruyor. Bu ve benzer nasslardan anlıyoruz ki, bir insan



bir başkasının gıyabında, meselâ “başörtüsünü biraz sıkıca bağlamış” veya
“yakası azıcık açık” ve benzeri laflar etse gıybet etmiş oluyor. Zira İnsanlığın
İftihar Tablosu (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) gıybetin tarifini yaparken
şöyle buyuruyor: ُهَرَْكي ا  َِمب َكاـََخأ  َكُركِذ   “Kardeşin duyduğu veya yüzüne
söylendiği zaman şöyle böyle kendisini rahatsız edebilecek her söz
gıybettir.”10

Bu ölçülere göre kendi aramızda gıybet ifade eden bir söz konuşulduğunda
sahabilerin bazılarının yaptığı gibi, “Bu mecliste oturulmaz artık. Zira burada
günah işlendi, Allah’a isyan edildi!” deyip, o meclisi boykot edip terk
etmeliyiz. Evet, gıybeti yapan kim olursa olsun, orada oturanlara düşen hemen
kalkıp o meclisi terk etmektir. Bunun tek istisnası vardır: Eğer cemaat içinde
gıybete karşı nasıl tavır alınacağına dair usûl, âdap ve erkân bilmeyenler varsa,
bu müptedilere meseleyi anlatma adına o meclis terk edilmeyebilir. İşte gıybete
karşı herkes hep beraber böyle bir tavır sergileyebilirse zannediyorum ancak o
zaman meselenin önü alınabilir.

Bir kez daha ifade edeyim ki, böyle bir neticeye ulaşabilmek için öncelikle
hepimizin vicdanında gıybetin ne denli korkunç ve çirkin bir günah olduğunun
kabul edilmesi gerekir. Evet, gıybeti tiksinti duyulacak, çirkin bir günah olarak
kabul edeceğimiz âna kadar, o, bizden aldığı masumiyet vizesiyle aramızda her
zaman dolaşma imkânı bulacak ve bizim tarafımızdan iltifat görecektir.

Gıybetin kabirde bir lâşe şeklinde hemen başımızın ucunda, kabir ufkumuzu
kirletmemesini ve onun pis rayihası ve çirkin görüntüsüyle bize bir azap
vesilesi11 olmamasını istiyorsak ona karşı şimdiden hep beraber ciddî bir tavır
almamız gerekiyor.

Bu sebeple çevremdeki insanlara diyorum ki, ağzımı açtığımda yarım
kelimelik bir gıybete şahit olursanız hemen buna karşı tavır alın ve sözü
değiştirip sohbet-i cânana getirmeye çalışın. Ne olur, bu konuda geri durmayın
ve o çirkin fiilin önünü almak için cesaret-i medeniyenizi, daha doğrusu
cesaret-i diniyenizi ortaya koyun!
1 Bkz.: Ebû Dâvûd, edeb 35; el-Bezzâr, el-Müsned 4/93; Abdurrezzak, el-Musannef 11/176.
2 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/348; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 5/306.
3 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.371 (Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal).
4 İbn Kudâme, el-Kâfî 4/159; İbn Âbidîn, Hâşiye 4/232.
5 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/348; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 5/306.
6 Hucurât sûresi, 49/12.
7 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.312-313 (Yirmi İkinci Mektup, Hâtime).
8 Hümeze sûresi, 104/1.
9 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/136, 206; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 5/303.
10 Müslim, birr 70; Tirmizî, birr 23; Ebû Dâvûd, edeb 35.



11 Bkz.: Buhârî, cenâiz 89; Müslim, tahâret 111.



Laubalilik, Şathiyat, Ciddiyet ve Vakar
Soru: Laubalilik ve şathiyâttan uzak kalarak mü’mince tavır sayılan ciddiyet

ve vakar sahibi olabilmek adına dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? İzah
eder misiniz?

Cevap: Laubalilik veya tasavvuftaki ifadesiyle şathiyat, kişinin iman ve
mârifet ufkuna, Allah’la irtibat seviyesine göre farklılık arz eder. Bazılarının
akıllarına şimşek gibi anlık dahi olsa, küfür ve dalâletle alâkalı bir şey
geldiğinde, bu durum onların âdeta ödünü koparır, çatlatır onları. Bizim gibi
mübtedîler ise ancak Zât-ı Ulûhiyet’le, peygamberlikle alâkalı kullandıkları
ifadelerden dolayı “Acaba küfre, dalâlete düşmüş olabilir miyim?” endişesi
taşır.

Bir başka ifadeyle, laubalilik ve şathiyatın sınırları çok geniştir. Meselâ
Allah’a karşı saygısızlık ifade eden öyle münasebetsiz laubalilikler vardır ki,
bunlar, küfür işmam ederler. Bu tür münasebetsizce laflar neticesinde insan, hiç
farkına varmaksızın küfre sürüklenir. Bu açıdan mübtedî seviyede de olsa
inanan bir insan, Cenâb-ı Hakk’ın her yerde hazır ve nazır olduğu hakikatini
vicdanında duymaya çalışmalı ve bu duyuş onun davranışlarına aksetmelidir.
Diğer taraftan, tanıdığım öyle isimler vardır ki, ben onların dudaklarının geriye
gittiğini hiç görmemişimdir. Bu insanlar, hayatları boyunca, başları hep
önlerinde sürekli murakabe hâlindeydiler. Onların, bu derince bakış ve mehip
hâlleriydi ki gönüllerde çok ciddî tesir meydana getirirdi.

Kahkahalarla Soldurulan Kalbî Hayatlar
Hiç şüphesiz herkes böyle bir ufku paylaşamaz. Meselâ bizler, neş’et

ettiğimiz ortam itibarıyla beyâbandaki çobanlar gibiyiz. Ufkumuz yok, kalbimiz
inkişaf etmemiş, dimağ ve düşüncelerimiz de zayıf kalmış. Fakat her şeye
rağmen yine de insan, meâliye talip olmalıdır. Şu an donanımımız, kabiliyet ve
ufkumuz itibarıyla harem dairesinin kapısının önünde duracak bir yer bizim için
mukadder gibi görünüyor olabilir. Fakat insan asla buna kanaat etmemelidir.
Aksine o, Âyetü’l-Kübrâ’daki hakikat yolcusu gibi hep 1 ٍديِزَم ْنـِم  ْلـَھ 
demelidir.2 Hatta harem dairesine bile girse, orada da, “Acaba O’nunla
münasebetimi nasıl daha kavî hâle getirebilirim?” arayışı içinde olmalı ve
sürekli “Daha yok mu?” talebinin peşinde koşmalıdır. Evet, mü’min, “Lâ ilâhe
illallah” ile adımını içeriye attığı andan itibaren hep maiyyet ufkunu aramalıdır.
Yani dudaklarının hiç geriye gitmeyeceği, çehresinin bembeyaz kesileceği,
mehâbet ve mehâfet içinde yüreğinin ağzına geleceği ufuk hangi ufuksa onu



yakalamaya çalışmalıdır. Belki yer yer recâ kaynaklı bir tebessüm dudağında
belirse de çok geçmeden bir mehâfet ve mehâbet atmosferine bürünmeli ve
benliğini havf u haşyet duygusu sarmalıdır. İşte gerçek kurbet kahramanları
bunlardır. Zira mübarek ve nurlu çehresi recânın bir ifadesi olarak mütebessim
bulunsa da, kaynaklarda Fahr-i Kâinat Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) hayatı boyunca üç defa güldüğü kaydedilir.3 Sahabe-i kiram ve tâbiîn-i
izam arasında da bu hâl ile serfiraz nice insan vardır. Hatta bazıları bu vasıfları
ile tanınıyor ve biliniyorlardı. Öyleyse insan temelde laubalilikle arasına
mesafe koymalı ve egzersiz yapa yapa kendini ciddiyet ve temkine
alıştırmalıdır. Bu yapılabildiği takdirde, zamanla bu hâl onun her davranışına
sirayet eder.

Siz, Üstad Hazretleri’nin On Yedinci Söz’de Mevlâna Câmî’den naklettiği:

ْيوُگ يَِكي  ْناَد ، يَِكي  ْنِیب ، يَِكي  ْيوُج ، يَِكي  ْناوَخ ، يَِكي  ْهاوَخ ، يَِكي 
“Sadece Bir’i iste, Bir’i çağır, Bir’i talep et, Bir’i gör, Bir’i bil, Bir’i

söyle.”4 ifadelerinden ne anlıyorsunuz? İşte insan bu hakikatlerin mânâsına iner,
onlara nüfuz eder, hep o ufukta yaşama, hep O’nu görme, O’nu bilme, O’nu
çağırma ve O’nu isteme sevdasıyla hareket ederse, zamanla bu hâl onun tabiatı
hâline gelir.

Biraz önce ifade edildiği üzere, bizim gibi mübtedîler için böyle bir hâl,
uzak görülebilir. Fakat bizler de, hiç olmazsa, münasebetsizce, yerli yersiz
kahkaha atmaktan uzak durmalı, tavır ve davranışlarımızda sululuğa
girmemeliyiz. Hele, bir şekilde dini temsil konumunda bulunuyorsak, mesele
çok daha hassasiyet ister. Zira çevrenizdeki insanlar sizden böyle bir hâl ve
tavır bekler. Mademki mü’minsiniz, bu mevzuda başkalarından bir farkınız
olmalı, bir farklılık ortaya koymalısınız ki, insanlar size baktıklarında dininize
ve dinî değerlerinize imrenerek baksınlar. Şayet siz de başkaları gibi davranır,
başkaları gibi hareket eder, başkaları gibi konuşur, başkaları gibi güler ve
başkaları gibi eğlenirseniz muhataplarınız iman ve imana ait güzellikleri sizde
göremez. Farklılık olarak geriye sadece bir kısım nazarî malûmat kalır ki, o da
hakikî iman demek değildir. Evet, nazarî bilgilerin, bir yönüyle küfrün önünü
kesme gibi bir fonksiyonu vardır, fakat unutulmaması gerekir ki, imanın, insanın
sinesine oturması amelle olur.

Hayatı Kuşatan İhsan Şuuru
Seyr u sülûk-i ruhanî neticesinde bir noktaya gelmiş insan, orada kendini

temkin ve teyakkuza hazırlar/hazırlaması gerekir. Böyle bir hak yolcusunda,
sekr u mahv hâlinde bile daima bir teyakkuz ve temkin emaresi görülür. O,



“Allah var!” diyerek ulu orta hareket etmekten kaçınır ve her davranışında
temkin soluklar. Hatta ıtrahatta bulunurken dahi kulaklarına kadar kızarır.
Çünkü melekler oraya giremeseler de insan, her zaman ihsan şuuru5 içinde
olmalıdır. Dolayısıyla bu mülâhaza, onun bütün hâl, tavır ve davranışlarına
sirayet eder.

Size daha önce de arz etmişimdir. Alvar İmamı ötelere göçtüğünde henüz on
altı yaş civarındaydım. Bu sebeple onu ve onun ağzından dökülen mânâ
derinlikli sözleri idrak ettiğimi söyleyemem. Fakat onun oturuşunda, kalkışında,
hâl ve hareketinde öyle bir tesir vardı ki, en beliğ sözlerden daha müessirdi.
Doksana merdiven dayamış olmasına rağmen sekiz saat dizleri üzerinde
otururdu. Ayakları uyuşmaz mıydı bilemiyorum. Üstelik prostatı da vardı. Buna
rağmen o, hiç tavrını değiştirmezdi. Hiçbir şey söylemese sadece bir kere
yanınızda “Allah!” dese yüreğinizi ağzınıza getirmeye yeterdi. Bazen elektrik
verilmiş gibi birdenbire titrerdi. İşte onun bu derûnî, ciddî ve vakûr hâli, tavır
ve davranışları, bakışları ve yüz çizgileri sizin ruhunuza aksederdi.

Hâl ve tavrıyla, oturuş ve kalkışıyla insana tesir eden insanlardan birisi de
Salih Efendi’ydi. Ben onun dudağının geriye gittiğini hiç görmedim. Onu
tanıdığım dönemde, çocuklarının en küçüğü yaşındaydım. Fakat buna rağmen
ziyarete geldiğinde ben onu bir kanepeye oturtamazdım. Hep dizleri üzerinde
otururdu. İşte bu ölçüde bir temkin ve teyakkuz insanıydı. Zannediyorum, siz
böyle bir insanı alıp Allah’ın huzuruna götürseniz, doğrudan doğruya, bîkem u
keyf Cenâb-ı Hakk’ın kelâmını işitse, doğrudan doğruya O’ndan emirler alsa
yine de o insan diyecektir ki: “Yâ Rabbi! Acaba bunlar nefsimden kaynaklanan
şeyler midir? Eğer öyleyse bunlardan Sana sığınırım. Sen büyüksün. Benim
gibi günahkâr, asi, küçük bir kul böyle bir iltifata lâyık olamaz. O zaman bu hâl
nedir Allah’ım?” İşte bu anlayıştaki bir insan, temkine alıştığından dolayı, hep
temkin soluklar, temkinle hareket eder, temkinle oturur kalkar ve hiçbir zaman
tavrını değiştirmez. Dolayısıyla böyle bir insandan hiçbir zaman şathiyat da
sadır olmaz.

Diğer taraftan bazıları, kendilerine verilen bir kısım mevhibeler karşısında
veya varidat yollarının azıcık onlara açılması neticesinde mal bulmuş Mağribî
gibi sevinip kendilerini kaybedebilirler. Ancak Şâh-ı Geylânî, Muhammed
Bahauddin Nakşibend veya İmam Rabbânî gibi zatlardır ki, bir an olsun
temkinden ayrılmamışlardır. İmam Rabbânî Hazretleri Mektubat adlı eserinde,
“Öyle bir noktada bulunuyorum ki, ayağım yere değiyor mu değmiyor mu
farkında değilim.” mealinde ifadeler kullanır. Ama o, ulaştığı bu mertebelere
rağmen ısrarla Sünnet-i Seniyye minhâcına ve sahabe-i kiramın yoluna vurgu
yapar ve her ne seviyede olursa olsun zâhir-i şeriata milimi milimine uyma



tavsiyesinde bulunur.6

Fakat günümüz Müslümanları olarak bizim, en ciddî eksiklerimizden biri
Allah’ın her yerde hazır ve nazır olduğuna gönülden inanmayışımızdır. Bu
konudaki malûmatımız daha çok nazarî bilgiden ibaret. Dolayısıyla nazarî
malûmat hayata hayat kılınmayınca hâl ve tavırlarımızdan laubalilik ve gayr-i
ciddîlik dökülüyor. Evet, maalesef tavırlarımız mü’mince değil; bu sebeple
ruhlara nüfuz edemiyoruz. Hâlbuki ben bu daire içinde, o sâbikûn u evvelûnu
hep ciddî ve vakur gördüm. Onlar nerede durduklarının farkındaydılar. Harem
dairesinin önünde el pençe divan duruyor gibi hayatlarını yaşıyorlardı. Bu
itibarla bilmemiz gerekir ki, laubalilik, gayr-i ciddîlik ve şathiyatın
mesleğimizde yeri yoktur. Bir an önce bu kötü haslete karşı tavır almalı,
aramıza mesafe koymalı ve onun rüyalarımıza dahi girmesine fırsat
vermemeliyiz.

İbadet hayatımızda şathiyattan uzak kalıp temkine ulaşma meselesine gelince:
Eğer mü’min bütün hayatında ciddiyetin talibi olursa, ibadet ü taatinde de o
hâli kolaylıkla yakalar. Bu sebeple ciddiyet, temkin ve vakar mü’minin bütün
hayatına sirayet etmelidir. Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi
salâtin ve selâm) yatakta yatarken bile, sağ ellerini başlarının altına kor,
ayaklarını göğsüne çeker, kıvrılır ve öyle istirahat buyururlardı. Siyere
bakıldığında görülecektir ki, O’nun hayat-ı seniyyelerinin her damlasında, her
santiminde böyle bir temkin ve teyakkuz vardır.

Eğer siz de hayatınızın bütün safahatında böyle bir ciddiyet peşinde
olursanız, namaz ve diğer ibadet u taatinizde de şathiyattan uzak kalarak temkin,
huşu ve hürmeti yakalayabilirsiniz. Evet, şayet siz de her yerde elinizden
geldiği kadar O’nun huzurunda bulunuyor olma şuuruyla hareket eder ve
tavırlarınızı ona göre planlarsanız, sun’iliğe ve yapmacık tavırlara girmeden
hâl ve hareketlerinizden tevazu, mahviyet ve hacalet damlar. Unutmayın ki,
sun’iliğe girerseniz, insanlar, sizin tavırlarınızın yapmacık olduğunu sezer ve
onu istiskal ederler. Böylece tabiî mütevaziler ile sun’î mütevaziler birbirinden
ayrılmış olur. Aynı durum temkinli olan insanlarla temkinli gibi davranan veya
teyakkuz içinde bulunanlarla, müteyakkız gibi davranan insanlar için de
geçerlidir. Laubalilik ve şathiyattan uzak duruyor gibi hareket eden ve burada
ciddiymiş gibi görünen insan, dışarı çıktığı zaman öyle uygunsuz harekette
bulunur, öyle pespaye şaka ve laubalilikler içine girer, öyle münasebetsiz
sözler sarf eder ki, onun bu hâl, hareket ve sözlerine şahit olduğunuzda
kulaklarınıza kadar kızarırsınız. Çünkü ciddiyet onun henüz tabiatına mâl
olmamıştır. İşte bizim böyle bir ikileme düşmememiz için inandığımız
değerlerin hayatın her noktasında pratiğe dökülmesi ve böylece onların



tabiatımızın bir derinliği hâline getirilmesi gerekir.

“Ne olur Allah’ım! Huzur ve mehâbetini
benliğimize duyur”
Cenâb-ı Hak’tan ciddî olmayı talep etmek lâzım. “Talep ediyorum ancak

tabiatımın bir derinliği hâline gelmiyor. Yine gayr-i ciddî, yine laubali, Allah’a
karşı yine gaflet içinde bulunuyorum.” düşüncesi doğru değildir. Allah aşkına,
biz bu hâl-i pürmelâlimizi düzeltme adına haftanın kaç gecesinde kalktık ve
sabaha kadar yüreğimizi yırtarak: “Ne olur Allah’ım! Huzur ve mehâbetini
benliğimize duyur!” diye yalvardık da O vermedi! Hayır, biz böyle bir iddiada
bulunursak yalan söylemiş oluruz. Şayet O vermiyor ve biz de hâlâ olduğumuz
yerde bulunuyorsak, kalb ve ruh hayatımız için olmazsa olmaz, hayatî
derecedeki bu hususa önem vermemişiz/vermiyoruz demektir.

Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim, ciddîlerden ciddî bir üslûpla, yeryüzünün
en ciddî insanına, yeryüzünde ciddiyeti tesis için gelmiş bir kitab-ı semaviye-i
arziye-i mukaddesedir. Yoksa Kur’ân, ِْل زَھْلِاب َوُھ  اَمَو   “O bir şaka değildir.”7

âyet-i kerimesinde de ifade edildiği gibi, bir hezl ve lehv ü laib değildir.
Kaybettiğimiz bu ciddiyeti yeniden kazanabilmek adına, birbirimize sürekli

telkinde bulunmalıyız. Bunun için, içtimaî mukavele yapıyor gibi birbirimize
söz ve yetki verebiliriz. Meselâ, gayr-i ciddîliğe dalmış bir kardeşimizi
gördüğümüzde: “Bu ne hâl kardeşim, yoksa ahiretten müjde mi geldi? Yoksa
Cennet’le mi tebşir edildin?” diye birbirimize ikazda bulunabilmeliyiz. Kaldı
ki, Cennet’ten müjde almış bir insan bile içeriye adımını atacağı ana kadar
ciddiyetini muhafaza etmelidir. Zira oraya gireceğimiz ana kadar hiç kimse
teminat altında değildir. Fahr-i Kâinat Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) bize
temkin dersi verme adına “Ben de amelimle Cennet’e giremem!”8

buyuruyorsa, o zaman herkesin, başını iki elinin arasına alıp düşünmesi
gerekmez mi? Namazın bir rekâtında Bakara, Âl-i İmrân, Mâide ve Nisâ sûre-i
celilelerini okuyan Efendiler Efendisi (sallallâhu aleyhi ve sellem) bile
ameliyle Cennet’e giremeyeceğini ifade buyuruyorsa, insana, “Sen hâlâ neyin
laubaliliğini yaşıyorsun?” diye sormazlar mı?
1 “Daha yok mu?”
2 Bkz.: Bediüzzaman, Şuâlar s.101 (Yedinci Şuâ, Birinci Şuâ).
3 Buhârî, tefsîru sûre (39) 2, tevhîd 19, 36, rikak 44, 51; Müslim, îmân 308-310, sıfâtü’l-münâfikîn 19, 30.
4 Bediüzzaman, Sözler s.231 (On Yedinci Söz, İkinci Makam).
5 Bkz.: Buhârî, îmân 37, tefsîru sûre (31) 2; Müslim, îmân 1.
6 Bkz.: İmam Rabbânî, el-Mektûbât 1/15 (9. Mektup), 1/34 (25. Mektup), 1/134 (255. Mektup)…
7 Târık sûresi, 86/14.
8 Buhârî, merdâ 19, rikak  18 ; Müslim, sıfâtü’l-münâfikîn 71-78.





Yol Yorgunluğuna Düşmemenin Çaresi:
Yenilenme Cehdi

Soru: Mefkûre muhacirlerinin, zamanla gelen durgunluk, ülfet ve matlaşmaya
yenik düşmemeleri için dikkat etmeleri gereken hususlar nelerdir? İzahını
lutfeder misiniz?

Cevap: Öncelikle bilinmesi gerekir ki, insanın belli bir dönem elde ettiği
mânevî kazanımlarını, canlılık ve revnaktarlığını bir ömür boyu muhafaza
edebilmesi kolay bir iş değildir, hatta onları ilk defa elde etmekten daha
zordur. Evet, ilk duyulduğu an ruhlarda ihtizaz meydana getiren, şok tesiri hâsıl
eden söz ve hâdiselerin, terütaze hissiyatın, metafizik gerilimin bir ömür boyu
devam ettirilmesi zorlardan zor bir meseledir. Onun için hemen her yeni
başlangıçta saff-ı evveli teşkil eden insanlar çok canlı ve dinamik olsalar da
daha sonraki dönemlerde aynı canlılığı devam ettirememişlerdir. Öyle ki,
başlangıç itibarıyla inandıkları değerler uğrunda hırz-ı can edip kahramanlık
sergileyen ilklerde bile üzerlerinden geçen zamanla birlikte aşınma ve
yorgunluk emareleri görülmeye başlanmıştır. Cenâb-ı Hakk’ın insanoğluna
büyük bir nimeti olan zamanın kendisi aşınmasa da, onun kadr u kıymeti
bilinmeyince; bilinmeyip canlılık ve taze kalma adına o hakkıyla
değerlendirilmeyince, her geçen gün, duygu ve düşüncelerdeki taravet, halâvet,
canlılık ve cazibedarlık belli bir aşınma ve yıpranmaya maruz kalmıştır.
Meselâ kılınan namazlarda, Allah huzurunda bulunuyor olma şuurundan
uzaklaşılmış, gönüller ihtizaz ve iç titremelere hasret kalmıştır. Aynı şekilde,
insanı Reyyan kapısından geçirmeye ve ona Cennet koridorunda yürüyor olma
ruh hâletini kazandırmaya namzet olan oruçlar,1 akşam yemeğinin beklendiği bir
açlık hâline dönüşmüştür. Bu sebeple, bir kez daha ifade edelim ki, mebdede
elde edilen kazanımları; kıymet-i harbiyeleriyle, derinlik, revnaktarlık ve
cazibedar buudlarıyla koruyabilme, onları ilk defa elde etmekten daha zordur.

Kesintisiz Yenilenme Cehdi
Her fert ve toplum için mukadder gibi görünen bu durum karşısında

yapılması gereken, insanın sürekli yenilenme ceht ve gayreti içinde olması, bu
şuurla hayatını örgülemesidir. Zira sizin gözünüz ve gönlünüz bir dönem, belli
güzelliklere açılmış olabilir ve siz o güzellikleri samimî ve yürekten bir
şekilde bağrınıza basmış olabilirsiniz. Fakat daha sonra o güzellikleri
soldurmadan, öldürmeden, ruh ve düşünce dünyanızda partallaştırmadan bütün
parlaklığıyla muhafaza edebilmeniz çok ciddî bir ceht ve gayrete vâbestedir.



Bu durumu şöyle bir misalle de izah edebiliriz: Bir insan halata tutunarak,
ayağına kancalar takarak, ellerine eldiven giyerek ve benzeri yollarla uğraşıp
çabalayarak bir yolunu bulup zirveye tırmanabilir. Fakat daha sonra, tırmandığı
bu zirvede tutunabilmesi, mevcudiyetini orada devam ettirebilmesi, o zirvenin
şartlarına, atmosferine ayak uydurabilmesi ve aynı zamanda o mekânı
kendileştirmesi, kendisine benzetmesi zirveye tırmanmaktan daha zor bir iştir.
Bunun için asıl mesele zirvede durabilmek, kazanımları kaybetmemek bir yana
belki onları katlayarak devam ettirebilmektir. Bu da ancak sürekli bir
yenilenme ceht ve gayretiyle mümkündür.

Bir hadis-i şerifte geçtiği üzere Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
sahabe-i kiram efendilerimize: ْ مَُكناَمِيإ اوُدِّدـَج   “İmanınızı yenileyiniz!”
tavsiyesinde bulunur. Bunun üzerine kendisine; “Yâ Resûlallah! İmanımızı
nasıl yenileyelim?” diye sorulduğunda, İnsanlığın İftihar Tablosu
(aleyhissalâtü vesselâm): ُه للا َِّالإ  َهِٰلإ  ِل َـال  ْوَق ْنِم  اوُرِثَْكأ  “Lâ ilâhe illallah”
sözünü (zihnen, kalben, lisanen) çokça yâd edin.” buyurur.2 O hâlde siz bilgi
havuzunuza sürekli bir şeyler akıtarak imanınızı, İslâmî düşüncenizi ve ihsan
mülâhazanızı yenilemeye çalışacaksınız. Böylece, gönül dünyanızda tebahhur
edip uçan, dışarıya kaçan bilgilerin birkaç katı malûmatı farklı kanallardan
tekrar oraya akıtacak; akıtıp meydana gelen boşluğu yeniden dolduracaksınız.
Tekvînî emirleri tetkik edecek, tefekkür vadilerinde dolaşacak, geçmiş
bilgilerinizi bugünkü bilgilerinizle mezcedip sürekli yeni tahlil ve terkiplere
ulaşacak, analiz ve sentezler yapacak ve böylece her gün elde ettiğiniz
bilgilerle imanınızı bir kere daha yenileyeceksiniz.

İnsanın bedeninde her an değişme ve başkalaşmalar meydana geliyor.
Vücuttaki bütün hücreler, hücrelerdeki bütün atomlar, atomlardaki bütün
elektronlar değişikliğe maruz kalıyor. O hâlde sürekli başkalaşan ve önceki
günden farklı bir bedene sahip olan insanın, kendini mamur hâle getirecek ve
ona gerçek donanımını kazandıracak imanını yeniden, bir kere daha elde etmesi
gerekir. Böyle yapabildiği takdirde insan, durgunluk ve ölgünlüğe
başkaldırmış, savaş açmış ve kendini bir kez daha ifade ve ispat etmiş
olacaktır.

Canlılığın Âb-ı Hayatı: Sohbet-i Cânan
Ferdî tefekkür, tedebbür ve tezekkürün yanında insanın zirvelerde

tutunmasını ve kazandıklarını kaybetmeksizin yoluna devam etmesini sağlayan
önemli bir diğer vesile de sohbet-i cânandır. Bu öyle bir sevgi, öyle bir aşk ve
öyle bir iştiyaktır ki, bir hak dostu heyecan dolu ifadeleriyle bu hissiyatını



şöyle seslendirir:
“ Keşke sevdiğimi sevse kamu halk-ı cihan!
Sözümüz cümle heman kıssa-i cânan olsa..!”
(Taşlıcalı Yahya)
Evet, fâni bir varlığa gönlünü kaptıran, mecazî bir aşka dilbeste olan

insanlar dahi, mahbubundan başka hiç kimseyi görmez, tanımaz olur. Bizim
sevdiğimiz, iştiyak duyduğumuz ve âşık olduğumuz ise Allah’tır, Resûlüllah’tır.
İşte bundan dolayı biz arzu ederiz ki, bütün dünya bu hakikatlere dilbeste olsun.
Herkes benim Allah’ımın adını ansın; benim Efendim’in (aleyhi elfü elfi salâtin
ve selâm) nam-ı celîlini yâd etsin. Bu açıdan bizler, beraberliklerimizde, bir
araya gelişlerimizde sözü evirip çevirip mutlaka sohbet-i cânana getirmeliyiz.
Eğer siz Allah’a karşı derin bir kalbî alâka duyuyor, herkesin O’nu tanımasını
arzu ediyor ve O’nu her yâd edişinizde menhelü’l-azbi’l-mevrûd’dan çektiğiniz
bir kova suyu yudumluyor gibi zevk alıyorsanız zaten sohbetlerinizi “Lâ ilâhe
illallah Muhammedün Resûlüllah” hakikati etrafında döndürürsünüz.

İnsan, gençlik döneminde çelik çavak ve zinde bir hayat yaşar. Olgunluk
dönemine geldiğinde ise her şey yerli yerine oturur ve o, mantık ve muhakeme
insanlarının hayatını yaşamaya başlar. Fakat bir dönem de gelir ki, duygu ve
düşünceler solmaya, sönmeye ve partallaşmaya başlar. Bu, olgunluk ve ruhta
oturaklaşma demek değildir. Aksine bu durum, daha önce size çok şey ifade
eden çizgilerin matlaşması, renk atmasıdır. İşte siz böyle bir durumda sohbet-i
cânanla veya tefekkür, tedebbür ve tezekkürle oksijen çadırında bir kez daha
hayata uyanabilir, bir kez daha dirilişe yürüyebilir ve böylece ömrünüzün geri
kalanını O’nu yâd etmekle şereflendirir, derinleştirir ve taçlandırabilirsiniz.
Bilinmesi gerekir ki, böylesi bir yenilenme ceht ve gayretinin ahirette insana
dönüşü çok farklı olacaktır.

Canlı İradeler ve Osmanlı Devleti
Dünyada en uzun ömürlü devletlerden biri Devlet-i Âliye’dir. Emevî ve

Abbasilerden daha sağlam temeller üzerine bina edilen Osmanlı Devleti’nin
blokajına baktığımızda, orada yatan mânâ ve muhtevanın iman-ı billâh,
mârifetullah, muhabbetullah ve zevk-i ruhanî olduğu görülür. Siz bu devletin
mebdede hangi duygu ve düşüncelere sahip olduğunu öğrenmek istiyorsanız,
Murat Hüdavendigâr Hazretleri’nin Kosova Muharebesi’nde şehit edilmeden
önce Allah’a nasıl teveccüh ettiğine bakabilirsiniz. Savaş öncesi akşamleyin
çadırına çekilen Murat Hüdavendigâr ibadet ü taatle geceyi ihya ettikten sonra
seccadesinden kalkmadan önce ellerini kaldırıp Cenâb-ı Hakk’a şöyle niyaz



eder: “Ey Rabbim! Bu fırtına, şu âciz Murat kulunun günahları yüzünden
çıktıysa, masum askerlerimi cezalandırma. Onları bağışla. Allah’ım! Onlar ki,
buraya kadar, sadece Senin adını yüceltmek ve İslâm dinini insanlara duyurmak
için geldiler. Bu fırtına afetini, onların üzerinden def’eyle. Senin şanına lâyık
bir zafer kazandır ki, bütün Müslümanlar bayram ede. Müslümanları mansûr ve
muzaffer eyle. Ve dilersen o bayram gününde şu Murat kulun sana kurban olsun.
Önce beni gazi kıldın, sonra şehit et.” Bu duayı yapan nasıl bir ağızdır ki,
arzusu hemen hüsnükabul görmüş ve o şehitlik mertebesine ermiştir.

Allah’a bu kadar gönül vermiş, Allah için işlemiş ve O’nun rızası dairesinde
hareket etmiş bu insanlar ömürlerinin saniyelerini seneler hükmüne
getirmişlerdir. Onların sahip olduğu bu yüksek kıvam ve İslâm’ı yüksek
seviyede temsil etmeleri uzun süre devam etmiştir. Zira onların gözleri sürekli
cephede yani i’lâ-yı kelimetullah yolunda olmuştur. Yahya Kemal, Ezan
şiirinde Yavuz Sultan Selim için der ki:

“ Sultan Selim-i Evvel’i râm etmeyip ecel,
Fethetmeliydi âlemi şân-ı Muhammedî.
Gök nûra gark olur nice yüz bin minareden,
Şehbal açınca ruh-i revân-i Muhammedî.”
Bu insanlar ömürlerini bunun sevdalısı olarak geçirince, aşk ve

heyecanlarını derinleştirmişler ve böylelikle solmanın, sönmenin ve
partallaşmanın önünü almışlar ve Allah’ın izniyle uzun ömürlü olmuşlardır.
Yoksa sosyal ve felsefî tarihçilerin dedikleri üzere, tıpkı fertler gibi toplumlar
da doğar, gençlikten geçer, bir olgunluk dönemi yaşar, ardından yaşlanır ve
nihayet yuvarlanarak bir çukura giderler. Toplumlar için bu durum
kaçınılmazdır. Yani, ِلَـالَجْلا وُذ  َكـِّبَر  ُه  ْجَو ىٰقَْبيَو   ٍناـَف ا  َهَْیلَع ْنَم  ُّلـُك 

ِماَرْكِْإلاَو  “Artık yeryüzünde olan her nefis fenâ bulmuş ve sadece senin
Rabbinin Zâtı, bekâsını devam ettirmektedir.”3 hakikati her millet hakkında
caridir. İsterseniz, ِتْو َمْلا ُةــَقِئاَۤذ  ٍسَْفن  ُّل  Her nefis, her lâhza ölümü“ ُك
tatmaktadır.”4 hakikatinden yola çıkarak, “Her millet ölümü tadıcıdır.”
diyebilirsiniz. Evet, milletler de tıpkı fertler gibi doğar, büyür ve ölürler.
Ancak sahip oldukları kıvamı koruma adına ortaya konan bir kısım gayretler
neticesinde Allah’ın izni ve inayetiyle belki yoğun bakımda, belki koltuk
değneğiyle, belki oksijen çadırında ama bir yolunu bularak ömürlerini
uzatabilir; uzatıp daha nice hizmetlere vesile olabilirler. İşte bize düşen de her
şeye rağmen ruh ve mânâda diri kalmak; diri kalıp heyecansızlık, durağanlık ve
ölgünlüğe direnmek olmalıdır.
1 Bkz.: Buhârî, savm 4; Müslim, zekât 85.



2 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/359; Abd İbn Humeyd, el-Müsned s.417.
3 Rahman sûresi, 55/26-27.
4 Âl-i İmrân sûresi, 3/185; Enbiyâ sûresi, 21/35; Ankebût sûresi, 29/57.
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Takdim Yerine

Salih amel ve faydalı işlerdeki her güzel başlangıç, neticeye ermenin ilk şartı
ve ilk sebebi olması itibarıyla çok önemlidir; fakat bu durum, o güzelliğin
sürekliliği ve devamı adına yeter şart değildir. Zira nice güzel başlangıç vardır
ki, “baharı görmeden hazana” ermiş ve geride bir sürü yıkık rüya bırakarak
tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolup gitmiştir.

O hâlde bir “rüşeym” gibi varlık sahnesine çıkıp hayata göz kırpan her hamle
ve aksiyon, kendi olarak geleceğe yürüyebilmesi, meyve verecek bir ağaç
hâline gelmesi ve bu keyfiyette hayat ve canlılığını koruyabilmesi adına daha
başka dinamiklere ihtiyaç duyacaktır. Kanaatimizce bu dinamiklerin en
önemlisi kendini yenileyebilme irade ve cehdidir.  Zira kendini yenileme,
devamlı var olabilmenin ilk şartı ve en mühim esasıdır. Evet, her şey, kendini
yenileyerek canlı kalır ve varlığını sürdürür; yenileme durunca da canı
çekilmiş ceset gibi, çürümeye, hebâ olup dağılmaya terk edilmiş olur.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus yenilenmenin doğru
anlaşılmasıdır. Kendini yenileme, kesinlikle yenilik hayranlığı ve yenilenme
fantezisi ile karıştırılmamalıdır. Zira gerçek yenilenme, kök ve çekirdekteki
safvet korunarak, verâset yoluyla geçmişten süzülüp gelen bütün kıymetlerin
hâlihazırdaki düşünce ve irfan buğularıyla sentezleri yapılarak daha yeni, daha
berrak tefekkür iklimlerine ulaşmaktır. Evet, kendini yenileme, tamamen
metafizik çizgide cereyan eden bir hâdise ve ruh plânında bir diriliştir;
mukaddeslerine, tarihine sımsıkı bağlılık içinde bir diriliş... Başka bir ifadeyle,
eksiksiz tam bir yenileşme, ancak, ruh, zekâ, his ve iradenin müşterek
gayretleriyle mümkündür. Ruh gücünü, bütünüyle kullanmak, geçmişten gelen
bilgileri eksiksiz değerlendirmek, sürekli olarak ilham ve mâneviyat
esintilerine açık kalabilmek, körü körüne taklitlere takılıp kalmamak ve her
zaman nizamiliği takip etmek... İşte mantıkî yenileşmenin birkaç dinamiği
bunlardır.

İnsan, gençlik döneminde çelik çavak ve zinde bir hayat yaşar. Olgunluk
dönemine geldiğinde ise her şey yerli yerine oturur ve o, mantık ve muhakeme
insanlarının hayatını yaşamaya durur. Fakat bir dönem de gelir ki, duygu ve
düşünceler solmaya, sönmeye ve partallaşmaya başlar. Bu, olgunluk ve ruhta
oturaklaşma demek değildir. Aksine bu durum, daha önce size çok şey ifade
eden çizgilerin matlaşması, renk atmasıdır.

Esasında, insanın yaşadığı bu değişim ve dönüşümler şahs-ı manevî ve



toplumlar için de geçerlidir; onlar da gürül gürüldürler hayatlarının baharında;
çevrelerine güller gibi gülücükler salarlar gençliklerinde ve olgunluk
çağlarında; renk atar ve sararıp solarlar kendi hazanlarında. Kendi iç
dinamiklerini iyi kullanmak suretiyle, kimileri uzun ömürlü kimileri de kısa,
yürürler mukadder akıbetlerine..

Bu itibarla, ister ferdî, ister içtimaî hayatta, gözler hep zirveleri kollamalı,
kanatlar “daha yukarılar” deyip her zaman gergin bulunmalı, himmetler “ulü’l-
azmâne” bir çizgi takip etmelidir ki, zirvelere ulaşma, şahikalarda dolaşabilme
mazhariyeti de gerçekleşebilsin. Yoksa, duraklama ve çözülüp dağılma
mukadder demektir. Kur’ân, kendi eser-i mucizesi sayılan aydınlık çağın o
güzidelerden güzide topluluğuna: “Mü’minlerin kalblerinin, Allah’ı ve O’nun
tarafından indirilen hakikatleri duyarak haşyet hissedip, yumuşayıp daha
derin bir dirilişe erme vakti hâlâ gelmedi mi..!”1 diyerek onları çerçevesi
verilmeye çalışılan böyle bir “ba’sü ba’de’l-mevt”e çağırmaktadır. Bu çağrıya
uyarak mü’min, canlılığını korumak için her zaman yükselip derinleşme aşk u
heyecanı içinde bulunmalı, mefkûresi adına hep yüksekleri kollamalı ve
tamamiyet peşinde olmalıdır ki sıyanet görsün, devrilmesin ve yaşadığı sürece
de hep taze kalabilsin...

Ayrıca, tekarub-u zaman ve tekarub-u mekânın hayatımıza hükmetmeye
başladığı, dolayısıyla yeryüzünde herhangi bir yerde ortaya çıkan bir değişim
ve dönüşümün baş döndürücü bir hızla her tarafa ulaştığı bugünkü dünyada, öze
bağlılık ve sadakat içinde, değişen şartları ve konjonktürü sürekli takip etmek,
ciddî bir kritiğe tâbi tutmak ve değişen şartlara göre kendini tekrar ber tekrar
gözden geçirip yenilemek daha bir ehemmiyet arz etmektedir. Bu itibarla da
geleceğin vaat ettikleri, zaruretleri ve kendine has kuralları bizi, belli noktalara
zorlayıp, belli hususlara yönlendirip; mukavemet edilmez, karşı durulmaz, söz
dinletilmez sürpriz hâdiselerin şaşkınlığına düşürmeden; düşürüp
sendeletmeden, sersemleştirmeden kendimiz olarak yerimizi almamız lâzımdır
ki, zamanın dişleri ve hâdiselerin insafsız dişlileri arasında kalıp ezilmeyelim..
ezilmeyelim ve gönüllerimiz imanla dopdolu, gözlerimiz de ümitle pırıl pırıl,
takılıp yollarda kalmadan hep istikbale yürüyelim.. evet yürüyelim ki,
mevcudiyet ve bekâmız adına karşı koymaya çalıştığımız bugünkü olumsuz
istihâleleri unutturacak daha büyük “değişim” ve “dönüşüm” dalgalarına
kapılıp çer çöp gibi şuraya-buraya sürüklenmeyelim.

Esasında içinde bulunduğumuz çağın şartları ne olursa olsun, elimizde,
ezelden gelip ebede giden, zamanüstü olan, dolayısıyla kendisi için eskiyip
partallaşmanın, sararıp solmanın söz konusu olmadığı her daim terutaze Kur’ân
hakikatleri bulunmaktadır. Bu sebeple o yüce beyanın müntesipleri olarak



bizler, elimizdeki hazinenin kıymetini bilip zinde ruh, aktif sabır, canlı dimağ
ve sağlam iradelerle yola koyulduğumuzda, Allah’ın izni ve inayetiyle, bir
baştan bir başta bütün yeryüzüne yeni bir ses, yeni bir soluk olarak yepyeni bir
medeniyet tasavvuru sunabiliriz.

Evet, vahyin ışıktan tayfları altında, bunalımdan bunalıma sürüklenen beşer
coğrafyasına, her zaman ve her mekânda, her sınıf insanın ihtiyacını
karşılayacak ve bütün hayatı kucaklayacak olan böyle bir medeniyet telakkisini
sunmamız her an için mümkündür. Ancak hiçbir zaman unutulmamalıdır ki,
böyle büyük bir projeyi hayata taşıyacak olan da insan unsurudur. Bu insan,
düşünen, muhakeme eden, akıl kadar tecrübeye, tecrübe kadar akla ve ikisi
kadar da ilhama ve vicdana açık bir anlayışta olmalıdır. O, ilimden sanata,
teknolojiden metafiziğe, her sahada söz sahibi ve kendini alâkadar eden her
mesele ile içli-dışlı olma yollarını araştırmalıdır. Aynı zamanda o, öze saygısı
içinde kendini yenilemesini bilen, inşa ruhuna sahip ve her türlü şablonculuğun
da karşısında bulunmalıdır. Çelik iradeli ve aşk u heyecanla dopdolu bu yeni
insan, doyma bilmeyen ilim aşkı, her gün daha bir başkalaşan mârifet tutkusu ve
idrak üstü ledünnî derinlikleriyle, ak devrin aydınlık insanlarıyla omuz omuza
ve her gün yeni bir miracın süvarisi olarak da ruhanîlerle atbaşı, insanlık
yolunda koşturup durmalıdır.

İşte kanaatimizce, Kırık Testi Serisi’nin on ikinci kitabı “Yenilenme Cehdi” ,
böyle bir insan modelinin tekevvünü adına bir ömür boyu çırpınıp duran dertli
bir dimağ ve muzdarip bir gönlün duygu ve düşüncelerini ifade etmektedir. Bu
vesileyle, yayınevi olarak, Muhterem Hocamıza gönül dolusu şükranlarımızı
sunar; sıhhat ve afiyet içerisinde daha nice eserlere vesile olmasını
Rabbimiz’den niyaz ederiz. Hayırlı okumalar!

Nil Yayınları
1 Hadîd sûresi, 57/16.



Dindarlık ve Dinî Hassasiyet

Soru: Dindarlık ve dinî hassasiyet tabirlerinin ifade ettikleri mânâlar
nelerdir? İzah eder misiniz?

Cevap: Dindarlığın, nazarî planda, dinî düsturlara şu veya bu ölçüde saygılı
olmaktan dini kabullenip ona sahip çıkmaya; amelî planda da dini yaşamaktan
onu hayata hayat kılmaya kadar değişik mertebe ve dereceleri vardır. Mesela
bazıları bir ilmihal bilgisi seviyesinde inanılması gerekli olan hususlara inanır
ve o ölçüde ibadet ü taatlerini yerine getirirler. Kimileri ise, hem nazarî hem
de amelî planda dini daha engince ele alır, bu yaklaşımla onun emrettiklerine
ittiba edip nehyettiklerinden uzak dururlar. Öyle ki bunlar haramlardan içtinap
etme ve farzları edanın yanında, harama düşme endişesiyle şüpheli şeylere
karşı dahi tavır alır, hayatlarını sürekli takva mülâhazasına bağlı götürmeye
çalışırlar. Dini daha şuurluca yaşayanlar ise ibadet ü taatlerini her zaman
Cenâb-ı Hakk’ın teftiş ve takdirine sunuyor gibi eda eder, hayatlarını hep ihsan
şuuru içinde yaşarlar. Bu açıdan dindarlığın seradan Süreyya’ya kadar çok
farklı mertebeleri vardır. Bu arada şunu ifade edelim ki, dindarlık ilk
mertebesiyle dahi kesinlikle hafife alınmayacak ölçüde insan için hayatî
derecede bir kıymete sahiptir.

Dinî hassasiyet ise, başta şahsî hayatını milimi milimine dinin ölçülerine
muvafık yaşamak, daha sonra da yakın daireden uzak daireye doğru aile efradı,
yakın çevresi içinde, gözünün içine bakan ve etrafında halkalanan insanların
dini yaşamaları mevzuunda fevkalâde hassasiyet göstermek, duyarlı olmak ve
ölesiye bir titizlik sergilemek demektir. Başka bir ifadeyle dinî hassasiyet, bir
Hak dostunun:

“Keşke sevdiğimi sevse kamu halk-ı cihan!
Sözümüz cümle heman kıssa-i cânan olsa..!”
(Taşlıcalı Yahya)

mısralarıyla seslendirdiği arzu ve iştiyakla hayatını sürdürmektir.

“Keşke Gönüllerde Allah Sevgisini
Tutuşturabilsem!”
Dinî hassasiyet sahibi bir mü’minin diğer insanlar hakkındaki duygu ve

düşüncesi şudur: Keşke şu kardeşlerime Allah’ı anlatıp onların gönüllerinde
Allah sevgisini tutuşturabilsem! Keşke onlarda maiyyet arzusu uyarabilsem!



Keşke onlar ellerini her kaldırdıklarında: َكاـَضِرَو َكـََتِیفاَعَو  َكَوْفَع  ّلَلا  َّمُھٰ
َكَزْرِحَو ََكظْفِحَو  َكَت  ـ َّیِعَمَو ـَتـَك  َّبَحَمَو َكـَبْرُقَو  َكَـسْنُأَو  َكـِتاَحََفنَو  َكـَھُّجََوتَو 
َكََتياَنِعَو َكََتياَمِحَو  َكََتياَقِوَو  ََكتَرـْصُنَو  َكـَت  ـ َئَِـالكَو  “Allah’ım! Senden, Senin

yüce affını, afiyet vermeni, hoşnutluğunu, teveccühünü, ilâhî nefhalarını,
dostluğunu, yakınlığını, yüce şanına yaraşır şekildeki muhabbetini, maiyyetini,
hıfz u sıyanetini, koruyup kollamanı, yardımınla zaferler nasip etmeni, himaye
edip gözetmeni… istiyorum!” diye Cenâb-ı Hakk’a yalvarıp yakaracak ölçüde
O’na yakın olsalar.

Böyle bir hassasiyete sahip olan bir mü’min derecesine göre sadece yakın
çevresine değil, belki bütün bir ülke halkına, hatta bütün bir insanlığa bu ufku
taşıyabilmenin, herkeste böyle bir heyecan uyarabilmenin hesabını yapacaktır.
Onun derdi ve davası, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın nâm-ı celîli anıldığı
zaman burunların kemikleri sızlayacak ölçüde herkesin delice Efendiler
Efendisi’ni (aleyhissalâtü vesselâm) sevmesini sağlamaktır. Diğer yandan o,
insanların kaymaları, düşmeleri ve sürçmeleri karşısında ızdıraptan iki büklüm
hâle gelir ve “Acaba, insanları mezelle-i akdam noktalardan uzak tutabilmek
adına daha ne yapabilirim, ne yapmam gerekir?” diyerek oturup kalkıp bu
mevzuda stratejiler üretme gayreti içinde olur. Hâsılı o, toplumu irşad etme,
kaymaları önleme, dinden kopup gitmelerin önüne geçme istikametinde
fevkalâde hassas ve duyarlı bir hayat yaşar.

Başkalarını Diriltme Hassasiyeti
Bu istikamette o, ruh u revan-ı Muhammedî’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem)

sadece kendi ülkesinin minarelerinde şehbal açmasını yeterli bulmaz; bunun
ötesinde “Benim adım Güneş’in doğup battığı her yere ulaşacaktır.” 2 hadis-i
şerifini kendisi için bir hedef, bir ufuk olarak görür ve hayatını bu gayeye bağlı
götürmeye çalışır. Bu ufkun peşinden koşarken de o, hiçbir zaman kendi
darlığına takılmaz, “Benim gibi bir adam ne yapabilir ki?” demez; “Allah
küçüklere büyük işler gördürür.” mülâhazasıyla her zaman azimli, her zaman
gayretli davranır ve hep sorumluluk ruhuyla hareket eder. O, “Bir yerde imanla
dolu bir sine varsa, o sine, bir yolunu bulup oradaki bütün gönüllere ruhunun
ilhamlarını duyurabilir.” anlayışına sahiptir. Evet, bilinmesi gerekir ki, eğer bir
insanın himmeti bütün bir millet olursa, Allah, bütün bir milletin yapabileceği
işi o şahsa yaptırır.3 Hazreti İbrahim’e ve İnsanlığın İftihar Tablosu’na (aleyhi
elfü elfi salâtin ve selâm) yaptırdığı gibi böyle ulvî bir misyonu o insana da
müyesser kılar.

İşte bütün bunlar, dindar olmanın ötesinde dinî hayatta fevkalâde hassas



olmanın ifadesidir. Diğer bir tabirle buna, başkalarını diriltme ve ihya etme
hassasiyeti de diyebilirsiniz. Bu açıdan denilebilir ki, dindarlıkla dinî
hassasiyet birbirinden farklıdır. Ancak bunların hemhudut oldukları yerler de
vardır. Dindarlığın son hududu olan, şüpheli şeylerden sakınma,4 kaçırdığı bir
namazdan dolayı kendini âdeta cinayet işlemiş bir mücrim gibi görme ve böyle
bir hassasiyet ufkunda memur olduğu şeyleri kusursuz bir şekilde kemal-i
hassasiyetle yerine getirme, aynı zamanda; Allah’ın emrettiği fiilleri işlediği
zaman tahdis-i nimet mülâhazasıyla bundan inşirah duymanın yanında, “İnşallah
işin içine riya karıştırmamışımdır, inşallah onu süm’a ile kirletmemişimdir!”
endişesini taşıma gibi hususlar, dinî hassasiyetin de başlangıcı demektir. Çünkü
bu enginlik ve derinlikte hassasiyete sahip olan bir mü’min, böyle bir
hassasiyetin gereği olarak duyup hissettiklerini başkalarına da duyurmak,
mazhar olduğu nimetleri başkalarına da ulaştırmak ister.

Öncelikle Benlik Âbidelerimizi
Yerle Bir Edelim
Bu ufkun insanları, daha ziyade muzdarip dimağlardır. Bunlar otururken

kalkarken hep mefkûrelerini düşünür, onun fikir çilesini çekerler. Hatta –
bağışlayın– ıtrahat esnasında bile, zihnî aksiyonlarını devam ettirir, yeni yeni
düşünceler üretir ve akıllarına gelen bu düşünceleri ilk fırsatta hemen bir yere
kaydeder, kaydetme fırsatı bulamadıklarında ise, daha sonra değerlendirmek
üzere onları kafalarının nöronlarına yerleştirirler. Dava ızdırabı, bu muzdarip
ruhları, bazen namazda sehiv yaşatacak ölçüde sarar. Terminolojide böyle bir
kavram olmasa da, biz mukarrabînin sehivlerini işte böyle bir yüksek
mülâhazaya bağlıyoruz. Mesela biz, Fahr-i Kâinat Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) namazlarındaki birkaç sehvi5 hakkında şöyle düşünürüz:
“Maalîye açık olan Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve
selâm) kim bilir ne tür yüksek mülâhazalar arkasında koşuyordu ki, namaz bir
mânâda o hâle göre küçük kaldı.” Zaten O (aleyhissalâtü vesselâm), vazifesine
göre Mirac’ı bile küçük görmüş, ulaşılmazlara ulaştıktan sonra vazifesi icabı
geriye dönmüştü.6 Nitekim Abdülkuddûs’ün Miraç hakkındaki sözleri bu
hakikati izah eder gibidir. O der ki: “Vallahi Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü
vesselâm) erişilmezlere erdi, görülmezleri gördü. Öyle yerlere ulaştı ki, oraya
giden bir insanın geriye dönmesi mümkün değildir. Vallahi ben oralara
gitseydim geriye dönmezdim!” Bu iki mülâhazayı değerlendiren bir başka Allah
dostu ise şöyle der: “İşte veli ile Peygamber arasındaki fark!” Yani veli, fenâ
fillâh, beka billâh, maallah, yolunda yükselir gider; fakat Peygamber,



yükseldiği en yüksek zirvelerden sonra insanların elinden tutarak onları da
oralara götürme adına geriye, onların arasına döner.

Hazreti Ömer Efendimiz’in namazındaki sehvi de aynı mülâhazaya
bağlayabiliriz. Hazreti Ömer (radıyallâhu anh) namazını bitirdikten sonra
sahabe efendilerimiz namazı yanlış kıldığını hatırlattıklarında, O, Irak’a i’lâ-yı
kelimetullah için asker sevk ettiğini söylemişti.7 Görüldüğü üzere bu büyük
kametlerin hayatlarının her alanında hâkim olan i’lâ-yı kelimetullah vazifesi,
namazın boşluklarında bile onların kafasına girmiştir. Bu, kendi dinine sahip
çıkma mevzuunda fevkalâde bir hassasiyetin ifadesidir. Din konusunda bu
derece hassas olan bir insanın, ne haramlara açık durması ne de farzlarda kusur
ve çatlama meydana getirmesi mümkün değildir.

Hâsılı, pörsümüş duygularla ve aradan çıkarma mülâhazasıyla ibadetlerini
yerine getiren bir topluluğun ruhumuzun heykelini dikmesi ve yeniden bir diriliş
kahramanı olması mümkün değildir. Şayet biz milletçe göz alıcı, inşirah verici
ve insanı büyüleyen bir ruh âbidesi ikame etmek istiyorsak, öncelikle elimize
bir balta alarak kendi benlik âbidemizi yıkmalıyız. Daha sonra da taşı ve
toprağı dinin emir ve nehiyleri, harcı da Cenâb-ı Hakk’ın rızası olan bir âbide
ikame etmeliyiz ki bir daha yıkılmasın. Dolayısıyla “Kıl namazını, tut orucunu,
karışma kimsenin işine!..” düşüncesine sahip bir anlayış kesinlikle tasvip
edilemez ve böyle bir anlayışın i’lâ-yı kelimetullah vazifesi yerine getirmesi de
mümkün değildir.
2 Bkz.: Müslim, fiten 19; Tirmizî, fiten 14; Ebû Dâvûd, fiten 1.
3 Bkz.: Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.95 (İlk Hayatı).
4 Bkz.: Tirmizî, kıyâmet 19; İbn Mâce, zühd 24.
5 Birincisi için bkz.: Buhârî, salât 88, ezân 69; Müslim, mesâcid 97-99. İkincisi için bkz.: Buhârî, sehv 1;

Nesâî, sehv 21.
6 Bkz.: İsrâ sûresi, 17/1; Buhârî, bed’ü’l-halk  6, menâkıbü’l-ensâr 42; Müslim, îmân 264.
7 Buhârî, amel fi’s-salât 18 (bâb başlığında); İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 2/186.



Mefkûre Muhacirleri ve Onlara
Sahip Çıkan Civanmert Gönüller

Soru: Hazreti Lût’tan sonra peygamberlerin, güçlü aileler arasından
gönderilmesi8 esprisine bağlı olarak, bütün sermayeleri ihlâs ve
samimiyetten ibaret bulunan günümüzün hicret kahramanları için, hizmetin
şahs-ı mânevîsi bir rükn-ü şedid sayılır mı? İzah eder misiniz?

Cevap: Hazreti İbrahim’in yeğeni olan Hazreti Lût (aleyhisselâm),9 bugünkü
Lût Gölü havzasında yer alan ve içlerinde Sodom ve Gomore’nin de bulunduğu
muhite peygamber olarak gönderilmişti. Çağımızda bazı ülkelerde tecviz edilen
hatta insan haklarını korumanın bir gereği gibi algılanarak hakkında kanunlar
vaz’ edilen bir fiil-i müstehcen o muhitte çok yaygınca irtikâp ediliyordu.
Kur’ân-ı Kerim siyak ve sibak esprisine bağlı olarak değişik âyet-i kerimelerde
farklı versiyonlarıyla bu hususu anlatmıştır.10 Cenâb-ı Hak, onların helâk
edilmesinden önce bir mucize olarak Hazreti Lût’a (alâ nebiyyinâ ve
aleyhissalâtü vesselâm) melekleri göndermiştir. Melekler de bütün görkem ve
çalımlarıyla gökçek yüzlü birer insan şeklinde son bir imtihan unsuru olmak
üzere Hazreti Lût’un yanına gelmiştir. Bu duruma şahit olan Hazreti Lût’un
kavmi, onlara karşı da saldırganlık tavrına girince artık söz ve nasihat bitmiş, o
azgın topluluk bütün bütün imtihanı kaybetmiş ve yerin dibine batırılmışlardır.
Cenâb-ı Hak gök taşlarıyla veya gökten gelen meteorlarla recm ederek onları
cezalandırmıştır.11

İşte bu kavim içindeki o tefessüh etmiş fertler, Hazreti Lût’un yanına gelen
melekleri görünce, o müstehcen fiili işlemek için ağızlarında salya, harıl harıl
koşarak geldiklerinde Hazreti Lût (aleyhisselâm) bu manzara karşısında şöyle
demiştir: ٍديِدَـش ٍنْكُر  ىِٰلإ  يِۤوٰا  ْوَأ  ًةَّوُق  ْمُِكب  ِيل  ََّنأ  َْول   “Ah keşke size karşı
yetecek bir gücüm olsaydı veya sağlam bir rükne dayansaydım.”12 Her hâlde
o büyük peygamberin yerinde kim olsa böyle söylerdi. Fakat hiç kimse bir
peygamber gibi bu meseleyi bu ölçüde gayet mevzun bir şekilde vaz’ edemezdi.
Bu münasebetle Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Hazreti
Lût’un orada mütecavizlere karşı acz u fakrının bir dua gibi kabul edildiğini
ifade sadedinde şöyle buyurmuştur: َِّالإ ًاِّیَبن  ِهِدَْـعب  ْنِم  َىلاـََعت  َثََعب ُهللا  اـَمَف 

ِهِمْوــَق ْنــِم  ٍةَوَْرث  ِيف   “Allah ondan sonra her peygamberi kavminden
kalabalık bir cemaat içinde gönderdi.”13 Yani Cenâb-ı Hak, Hazreti Lût’tan



(alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm) sonraki peygamberleri bir kabile ve
aşiret içinde göndererek, kavmi kendisine hücum ve saldırıda bulunduğu zaman,
mütecaviz ve saldırganların hemen ona ulaşmasına imkân vermemiş, kabile ve
aşiretiyle o peygamberi koruma altına almıştır.

Esbabın Perdedarlığı ve İnayet-i İlâhî
Mesela İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhissalâtü vesselâm) Mekke’de çok

güçlü olan Benî Haşim’dendi. Dedesi, Abdülmuttalib, Mekke’de müşarun bi’l-
benan yani parmakla gösterilen bir insandı. Abdülmuttalib’in vefatından sonra
onun yerine Resûl-i Ekrem Efendimiz’in amcası Ebû Talib geçmişti. Allah
Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ) çocukluk ve gençliğini onun vesâyetinde
geçirmişti. Dolayısıyla Efendimiz’e bir fiske vurma meselesi dahi bütün Benî
Haşim’i ayaklandırmaya yeterdi. Bunun için Mekke müşrikleri, Peygamber
Efendimiz’e (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) saldırmaktan korkuyorlardı. İşte
Allah (celle celâluhu) sebepler âlemi içinde icraat-ı sübhaniyesine esbabı bu
şekilde perde kılıyor ve böylece Habib-i Edib’ini himaye ve sıyanet
buyuruyordu.

Yâsîn Sûre-i Celilesi’nin ikinci sayfasında anlatılan hâdiseyi de bu mevzu
ile ilgili düşünebiliriz. Burada Cenâb-ı Hak, tefsirlerin çoğuna göre Antakya
olduğu ifade edilen şehre14 iki elçi gönderdiğini ancak belde halkının bu
elçileri yalanladıklarını ifade ettikten sonra şöyle buyuruyor: ٍثِلاَِثب َانْزَّزَعَف 
“(Onları) bir üçüncü ile destekledik.”15 Cenâb-ı Hak üçüncü bir elçi
göndermekle, onların kuvve-i mâneviyelerini takviye ediyor ve onlara yalnız
olmadıklarını göstermiş oluyor. Zira ikiye üçüncünün eklenmesi, gerektiğinde
bir dördüncüsünün de gelebileceğini gösterir. Böylece onlar bu tâziz sayesinde
tebliğ vazifelerini daha rahat yapma imkânına kavuşmuş olurlar ki, bu da onlar
için bir rükn-ü şedid sayılır. Peygamberler tarihine bakıldığında söylediğimiz
bu hususa delil olabilecek daha başka misaller de zikredilebilir. Biz bu
misalleri o sahanın mütehassıslarına havale edip sorunun ikinci kısmına
geçmek istiyoruz.

Evet, günümüzün karasevdalıları, adanmış ruhlar da yüreklerinde insanlık
aşk u muhabbetiyle dünyanın dört bir yanına seferler tertip ediyorlar. Bazen
oluyor ki, bir ülkeye birkaç kişi hatta bazen tek başına bir insan gidiyor. Bunlar
gittikleri ülkelerde çok farklı kültürlerin çocuklarıyla karşı karşıya kalıyorlar.
Muhatapları farklı ortamlarda yetişmiş ve farklı değerleri olan insanlar. Farklı
dili konuşuyor, farklı dinlere inanıyor, farklı değerleri öne çıkarıyorlar.
Dolayısıyla bu insanlar farklı ortam ve farklı coğrafyalarda değişik zorluk,



sıkıntı ve meşakkatlere maruz kalabilirler. İşte bu noktada soruda dikkat
çekildiği üzere hizmetin şahs-ı mânevîsi onlar için bir rükn-ü şedid yani
yıkılmaz, sağlam bir dayanak, güvenilir bir liman olabilir. Zaten bu harekete
destek veren Anadolu insanı, hatta siyasî inisiyatifi elinde bulunduran bir kısım
devlet ricali gittikleri her yerde hizmet etmeye çalışan bu arkadaşlara sahip
çıkmışlardır. Aynı şekilde yatırım için oralara giden, oralarda iş yapan insanlar
da bu arkadaşların yalnız olmadıklarını gösterecek ölçüde onlara destek
olmuştur. Böylece bu arkadaşlar, bize sahip çıkılıyor duygu ve düşüncesi
içerisinde, gittikleri yerlerde kendilerini yalnız hissetmemiş, bu durum da
muhatap oldukları insanlar üzerinde çok olumlu tesirler meydana getirmiştir.

Gönüllere İnşirah Salan Dil Olimpiyatları
Bu açıdan bakıldığında her yıl ülkemizde tertip edilen dil olimpiyatları da

dünyanın dört bir yanında hizmet eden hizmet erleri için bir rükn-ü şedid
sayılabilir. Çünkü çok farklı ülkelerden gelen öğrenciler Türkçe konuşuyor,
konuştukları bu dille sevgi, barış ve hoşgörü adına insanlığın özlediği ve
beklediği bir manzara ortaya koyuyorlar. Halkı ve devlet ricaliyle ülkemizin
insanı da bu öğrencilere ve onlara vesile olanlara yürekten sahip çıkıyorlar.
Her sene daha da genişleyen bir daire içinde icra edilen bu aktivitelere eskiden
sadece İstanbul ve Ankara ev sahipliği yaparken, şimdilerde Bursa, Balıkesir,
Edirne, Kayseri, Konya, Van, Sivas, Denizli, Trabzon, Adana, Erzurum, İzmir,
Kırklareli, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Karaman, Afyon, Samsun, Mersin,
Antalya, Sakarya ve daha başka iller de bu Olimpiyatlara sahip çıkıyorlar.
Önümüzdeki yıllarda kim bilir daha kaç vilâyet bu aktivitelere kucak açacak ve
böylece dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler, gelecek adına ümit vaat
eden şiir, türkü ve şarkılarıyla içlere inşirah salmaya devam edecek. İşte
içlerinde idarecilerin de bulunduğu bütün bir milletin bu işin arkasında durup
ona alkış tutması dünyanın değişik yerlerinde hizmet veren arkadaşların kuvve-i
mâneviyesini takviye edecek ve onlar için bir moral ve güç kaynağı olacaktır.

Mevzu ile alâkalı ayrı bir husus olarak şunu da ifade etmek istiyorum:
Seyyidina Hazreti Lût’un ٍديِدـَـش ٍنـْكُر  ىِٰلإ  يِۤوٰا  ْوَأ  ًةَّوـُق  ْمـُِكب  ِيل  ََّنأ  ْوــَل 
sözünden hareketle şöyle bir sonuca ulaşabiliriz: Allah yolunda mücahede ve
mücadelede bulunan herkes mutlaka arkasını sağlam bir dayanağa dayamalıdır.
Zira kuvve-i mâneviyenin takviye edilmesi ve muhatapların güveninin
kazanılması adına bu güveni verebilecek bir kuvvet kaynağının, bir dinamonun
bulunması çok önemlidir. Mesela dünyanın dört bir yanında hizmet veren eğitim
müesseselerini Türkiye’deki idarecilerin samimî ve gönülden ziyaret ve
destekleri, bu fedakâr insanların her zaman arkalarında olduklarını ifade



etmeleri, aktivitelerine iştirak etmeleri şimdilerde zılliyet planında bir dünya
hâdisesi hâline gelmiş bu hareket için çok önemli bir takviyedir. Hiç şüphesiz
bir mü’min için en büyük dayanak Cenâb-ı Hakk’ın havl ve kuvveti, kudret ve
inayeti, riayet ve kilâetidir. Fakat unutulmaması gerekir ki, esbap dairesi içinde
bulunuyoruz ve sebeplere riayetle mükellefiz. Dolayısıyla esbabı görmezlikten
gelemeyiz.

Bu arada şunu ifade edeyim ki, her ne olursa olsun, biz kendi duygu ve
düşüncemizi, ruhumuzun ilhamlarını başka gönüllere duyurmaya çalışırken
kesinlikle iddiadan içtinap etmeli, dayatma arzu ve temayülünden mutlaka
kaçınmalı ve hatta dayatma gibi algılanabilecek tavır ve davranışlardan uzak
durmalıyız. Fevkalâde yumuşak bir üslûpla, duygu ve düşüncelerimizi
muhataplar tarafından hüsnükabul görecek tarzda sunmaya dikkat etmeliyiz.
Hatta bizim onlara vereceğimiz güzel ve faydalı şeyler yanında onlardan da
alacağımız, istifade edeceğimiz bir kısım güzel ve faydalı şeylerin
olduğunu/olacağını unutmamalıyız. Zira günümüzde küreselleşen dünyada
değişik coğrafyalarda çok önemli şeyler inkişaf etmiş ve gelişmiş olabilir.
Başkalarından alacağımız farklı fikir ve değerlendirmeler, duygu ve düşünce
dünyamızda bizi yeni terkiplere götürebilir. O hâlde bize düşen insanlığa
faydalı olabilecek her türlü güzelliği alıp onlardan istifade etmeye çalışmak
olmalıdır.

Gül Alınıp Gül Satılan Pazar Yerleri
Kendi güzelliklerimizi gönüllere duyurma meselesine gelince, bu güzellikleri

hâlimizle, eğitim sistemimizle, kültür lokallerimizle ve varsa yayın
organlarımızla arz edip ortaya koymaya çalışırız. Güzellik teatisinde
bulunurken bu durumu âdeta herkesin elindekini teşhir edebileceği bir pazar
yeri hâline getirme gayreti içinde oluruz. Böylece müşterisini bulan kıymet ve
değerler, talebe bağlı olarak insanlara ulaşmış olur. Yoksa geçmişten tevarüs
edilen değerler mecmuasını başkalarına dayatma, dayatıp tepeden bakma
mülâhazasıyla meseleleri sunma kat’iyen doğru değildir. Hiçbir zaman hatırdan
çıkarılmaması gerekir ki, sizin değerleriniz muhataplarınızın çok ciddî ihtiyaç
duyduğu bir keyfiyette olsa da, üslûp hatası yapıldığı takdirde, dıştan gelen her
türlü güzelliğe karşı insanlar tepki verir, tepki gösterir. İşte böyle bir tepkiye
sebebiyet vermemek için karşılıklı alışverişte bulunuyor gibi, bir taraftan
başkalarından alacağımız güzel ve faydalı şeyler olduğunu unutmamalı, diğer
taraftan da teşhir edeceğimiz güzellikleri muhatabın hoşnutluk ve kabulüne
bağlı sunmalıyız.

Aslında küreselleşen bir dünyanın böyle bir etkileşime çok ciddî ihtiyacı



vardır. Zira neticesi gidip kavgaya dönüşebilecek anlaşmazlık ve
uzlaşmazlıkları ancak karşılıklı kültür alışverişinde bulunmak suretiyle
engelleyebilir; engelleyip insanlık çapında bir sulh atmosferi oluşturabiliriz.
Farklı kültür ve medeniyetler arasında bu türlü diyalog köprüleri ve sıcak bir
ortam oluşturulmadığı takdirde, farklılık ve uyuşmazlıklar insanlığı, telâfisi
mümkün olmayan kavga ve savaşlara sürükleyebilir. Günümüzde ortaya
çıkacak böyle bir kavga ve vuruşma ise, ne Birinci ne de İkinci Cihan Harbi’ne
benzer. Hiç şüphesiz böyle bir savaş, çok daha öldürücü ve tahrip edici olur.
Zira atom bombası veya hidrojen bombasıyla yapılan bir harbin galibi olmaz.
Böyle bir savaş bütün bir insanlığın sonu demektir.

İşte böyle bir tehlikeye karşı insanlığı korumak için; farklı anlayış ve
kültürler arasında barış köprüleri oluşturmak, bazı şeyleri onlara ulaştırmanın
yanında onlardan da bazı şeyleri almak ve böylece farklı toplum ve kültürlerin
birbirine karşı yabancı ve vahşi olmadıklarını göstermek gerekir. Bu
yapılabildiği takdirde farklı kültür ve anlayışlar arasında kavgaya götürücü ve
ciddî anlaşmazlıklara sebebiyet verici farklılıkların bulunmadığı ortaya
konmuş, yumuşama ve uzlaşmaya çok ciddî ihtiyaç duyulduğu bir dönemde
insanlık adına çok önemli ve hayatî bir hizmet gerçekleştirilmiş olacaktır.
8 Bkz.: Tirmizî, tefsîru sîre (12) 1; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/533
9 es-Sa’lebî, el-Keşf ve’l-beyân 6/283; el-Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl 3/251; el-Kurtubî, el-Câmi’ li

ahkâmi’l-Kur’ân 13/339.
10 Bkz..: Hicr sûresi, 15/51-77; Şuarâ sûresi, 26/160-175; Neml sûresi, 27/53-58; Kamer sûresi, 54/33-39.
11 Bkz.: Hûd sûresi, 11/69-83.
12 Hûd sûresi, 11/80.
13 Tirmizî, tefsîru sûre (12) 1; el-Buhârî, el-Edebü’l-müfred s.212.
14 Bkz.: ez-Zemahşerî, el-Keşşâf 4/10; er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 26/45.
15 Yâsîn sûresi, 36/13.



Kirlenen Şuuraltı Müktesebatıyla Mücadele

Soru: Zihin ve kalbimizde önceden yer etmiş bulunan menfî şuuraltı
müktesebatın kötü tesirlerinden nasıl kurtulabiliriz?

Zihnimizi, ruhumuzu, his dünyamızı, mantık ve muhakememizi kirleten veya
bir yönüyle mantık-muhakeme mekanizmamızı engelleyici bir malzeme, bir
dolgu gibi karşımıza çıkan, dolayısıyla bizi rahatsız edebilecek sonuçlar
doğurabilen müktesebat, sevimsiz müktesebattır. Bu tür müktesebat, insanın
mânevî duygularını dumura uğratır, letâifini kirletir. Bu sebeple insan,
iradesinin hakkını vererek, elden geldiğince onlardan sıyrılıp kurtulmaya
çalışmalıdır. Bu tür çirkin ve zararlı müktesebat, kastımızın olmadığı, kasta
iktiran etmeyen bir durum ve manzaranın sonucu da ortaya çıkmış olabilir.
Fakat unutulmaması gerekir ki, o menfi şuuraltı müktesebat artık bizim için bir
imtihan vesilesidir. Dolayısıyla bunlar, günahı çağrıştıran, ona sevk eden, hata
ve günah duygusunu tetikleyen bir saik olarak görülmeli ve ona göre tedbir
alınmalıdır. Mesela göz, bir yerde, olumsuz bir manzarayla karşı karşıya
kalmıştır ve hafıza merkezlerinden biri o fotoğrafı kaydetmiştir. Şuuraltına
atılan o fotoğraf zamanla şuur üstüne çıkabilir. Bu durum insanı fasit hayallere,
çirkin hatıralara, kaygan zeminlere çekip sürükleyebilir. O hâlde insan –biraz
önce ifade edildiği gibi– elden geldiğince bu tür menfi müktesebata karşı
iradesinin hakkını verip onları kontrol altında tutmaya çalışmalıdır. Nitekim
Kur’ân-ı Kerim, böylesine çirkin hatıralar insanın içinde uyanıp canlandığında
hemen o atmosferden sıyrılıp uzaklaşılmasını tavsiye buyurmuştur.16

Ölümcül Virüsler ve Koruyucu Hekimlik
Mesela haram bir manzarayla karşı karşıya kalmanın zihinde hâsıl ettiği bir

fotoğraf veya kulaklara çarpıp içeriye girmiş ve hafızada iz bırakmış çirkin bir
söz her an insanı bir kötülüğe çağırabileceğinden insan bu duruma hiç hayat
hakkı tanımaksızın hemen ondan sıyrılmaya bakmalıdır. Çünkü geçen zamanla
birlikte onlar mevcudiyetlerini hissettirir ve tabir caizse insana bazı şeyleri
dayatırlar. Tıpkı virüs gibidir onlar. Nasıl ki fizikî bünye zayıf düştüğü an
mikroplar, insan bedeni üzerinde hemen hükmünü icra etmeye başlar; aynen
öyle de, insanın mâneviyat adına zayıf düştüğü, mâneviyattan uzak kaldığı
durumlarda, şuuraltı zemininde üreme imkânı bulan virüsler hemen harekete
geçer, hücuma başlar ve insanı esir almaya çalışırlar. Onun için bazı mâneviyat
büyükleri hayatlarını, herhangi bir fenalığa niyet olsa dahi, o fenalığı icra



imkânı bulamayacakları şekilde planlamışlardır. Başka bir ifadeyle, bu büyük
insanlar, baştan aldıkları tedbirlerle öyle bir yerde durmuşlardır ki, bir anlık
bir gafletle fenalık yapma niyeti olsa dahi, onlar onu yapamaz olmuşlardır.
Mesela günah ortamından uzak kalabilmek için, halvet ve uzlette yaşamayı
tercih etmişlerdir. Onlar kötülüklerin gelip kendilerine zarar vermemesi için
inzivayı bir set ve serhat gibi görmüş ve böylece günahlardan korunmak
istemişlerdir. Ne var ki, dini yaşamakla beraber onu anlatma vazifesiyle
mükellef bulunan inanan insanlar ve bilhassa dava-yı nübüvvetin vârisleri için,
takip edilmesi gereken esas yol, esas mükemmellik halk içinde Hak’la beraber
olmaktır. Tasavvufta buna celvet denilmiştir. Evet, halkın içinde Hak’la
beraber olmak, peygamberane bir tavırdır. Bulunduğu yeri elden geldiğince
kendisine benzetmesi bir mü’minin temel görevidir. Mü’min, gönlünün nasıl
olmasını arzu ediyorsa içinde yaşadığı atmosferi de öyle temiz hâle getirmeli,
orada fenalık faktörlerini bütünüyle izale etmeye çalışmalıdır.

Sinsi Düşmanlara Karşı Kapatılan Delikler
Hani, Hicret esnasında, Sevr Mağarası’nda Hazreti Ebû Bekir Efendimiz

için anlatılan bir menkıbe vardır. Bu menkıbeye göre, Allah Resûlü
(aleyhissalâtü vesselâm) ve Hazreti Ebû Bekir (radıyallâhu anh) Sevr
Mağarası’na ulaştıklarında, önce, Hazreti Ebû Bekir, zararlı hayvan olup
olmadığını araştırmak ve içerisini temizlemek için mağaraya girer; girer ve
akrep, yılan ve benzeri hayvanların zarar vermesine engel olmak için, yırttığı
cübbenin parçalarıyla oradaki delikleri tıkar. Peygamber Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem), mağaraya girer ve bir müddet istirahate çekilir. Ne var ki,
Hazreti Ebû Bekir’in delikleri kapamada kullandığı bez, son deliği kapatmaya
yetmemiştir. Bunun üzerine o, o son deliği de ayak topuğu ile kapatır. İşte bu
sırada bir yılan gelir ve Hazreti Ebû Bekir’in ayak topuğunu ısırır.

Sahih kaynaklarda aslı olmayan bu meselenin faslının bize ifade ettiği bazı
hakikatler vardır. Bunlardan birisi Hazreti Ebû Bekir Efendimiz’in sadakatidir.
Zira hakikaten bir yılanın saldırma tehlikesi bulunsaydı, Hazreti Ebû Bekir
(radıyallâhu anh), ne yapar eder, her türlü tehlike ve meşakkati göze alır, İki
Cihan Serveri’ne zarar gelmesin düşüncesiyle yılanın ağzına ayağını basardı.
Bu yönüyle burada Hazreti Sıddîk’in sadakati vurgulanmaktadır.

Menkıbeden çıkarabileceğimiz ikinci bir mânâ ve mesaj ise şudur: Mü’min
bulunduğu atmosferde Allah’la irtibatına, dinî ve mânevî hayatına zarar
verebilecek her türlü tehlikeye karşı bütün menfezleri kapamalıdır. Buna
muhtemel tehlike menfezleri de dahildir. Mü’min, icabında kendi varlığıyla o
deliği tıkamalı ve Allah’a şöyle yalvarmalıdır: “Allah’ım! Ben bu noktada



dünyevî hayatım itibarıyla her şeyimi kaybedebilirim ama ne olur yâ Rabbi,
Seninle irtibatıma, kulluk şuuruma zarar verebilecek her türlü tehlikeden beni
koru, muhafaza buyur; buyur da ruhumun âbidesi daima dimdik dursun,
eğilecekse sadece ve sadece Senin karşında eğilsin.”

Biraz önce ifade edildiği üzere bu vak’anın aslının her zaman münakaşası
yapılabilir, fakat faslından istinbat edeceğimiz mânâlar itibarıyla mezkûr
hâdise, bize örnek bir sadakat modeli sergilemenin yanında, temkin ve tedbir
adına da önemli bir ders vermektedir. O ders de şudur: “Mü’min bulunduğu yer
ve muhiti kendi rengine boyar ve o muhitte, kendi duygu ve düşüncesini
yaşayabileceği bir atmosfer oluşturur.”

Kötü Arkadaş ve Karayılan
Şimdi asıl konumuza dönecek olursak çirkin hayal ve hatıralardan sıyrılma

adına yapılabilecek bazı hususları şu şekilde hulâsa edip maddeleştirebiliriz:
1. Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), öfke gibi insanı

helâke sürükleyecek müfsit bir duygu ve düşünce insanı sardığı zaman, onu
izale adına bir çare olarak şöyle buyurmuştur: َِّنإَو ِنَاطْیَّشلا  َنِم  َبَضَغْلا  َِّنإ 

ْمُكُدـََحأ َبـِضَغ  اَذإـَف  ِءاـَمْلِاب  ُراَّنلا  ُأـَفْطُت  اـَمَِّنإَو  ِراَّنلا  َنـِم  َقـِلُخ  َناـَطْیَّشلا 
ْأَّضَوََتیْلَف  “Öfke şeytandandır, şeytan da ateşten yaratılmıştır, ateş ise su ile

söndürülmektedir; öyleyse biriniz öfkelenince hemen kalkıp abdest alsın.”17

Burada Efendimiz, bir hâl ve tavır değişikliğinden bahsetmektedir. İnsan
psikolojisi açısından mesele tahlil edildiği zaman hadis-i şerifte tavsiye edilen
bu hususun, öfkeyi kontrol adına başvurulabilecek müessir bir yol ve çare
olduğu görülecektir. Bu hadis-i şeriften hareketle biz de diyebiliriz ki, insan
günah atmosferinden sıyrılmak için mutlaka hâl, tavır, zemin ve ortam
değişikliğine gitmelidir. Böylece o, öncelikle kafasındaki fâsit hatıra ve
hayallerin dayatmasından sıyrılacak, daha sonra da farklı ortam ve farklı
ahvalde farklı duygu ve düşünceler içine girerek o menfiliklerin iz ve tesirini
zihin ve kalbinden silip atabilecektir.

2. Mü’min, her zaman salih arkadaşlara sahip olmalı, onlarla beraber
bulunmalı, onlarla oturup kalkmalıdır. Hep arz etmişimdir, dinî ilimleri tedris
edecek talebeye henüz Arapça eğitimine başlanmadan önce, “Kötü arkadaş
karayılandan daha kötüdür. Onun tesirine girersen seni Cehennem’e sürükler.
İyi arkadaş ise seni alır Cennet’e götürür.” şeklinde ifade edebileceğimiz
Farsça bir beyit öğretilirdi.

Evet, iyi arkadaş edinme çok önemlidir. Çünkü insan her zaman kendi
kendine ayakta duramaz. İnsanı çadıra benzetecek olursak, o, varlık çadırının



hem orta direği, hem de çevre kazıkları olamaz. Kişi, bir orta direk gibi kendi
varlık çadırını omuzlarına aldığı zaman bir iki arkadaşının da o çadırın
çevresini tutan kazıklar gibi olmasını istemelidir. Zira ancak böyle bir yapı
ayakta durabilir. Kubbedeki taşlar baş başa verince dökülmez. Bu açıdan
Efendimiz (aleyhissalâtü vesselam), ِنَانَاطْیَـش ِناَِبكاَّرلاَو  ٌنَاطْیَـش  ُبِكاَّرل  اَ

ٌبْكَر َُةثَالَّثلاَو   “Bir yolcu şeytandır, iki yolcu da iki şeytandır. (Çünkü bir
fenalıkta ittifak etme imkânı vardır.) üç yolcu ise rekbdir, cemaattir.”
buyurur.18 Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ), bize böyle bir
atmosfer tavsiye ettiğine göre, mü’min, atmosferini o hâle getirmelidir. O
zaman bize düşen, her zaman salih ve sadık arkadaşlarla beraber olmaktır.19

Böylece biz, bir hataya meylettiğimizde onlar hemen bizi ikaz edecek, bir
yanlış karşısında bizi düzeltme gayreti içinde olacaklardır. Kim bilir belki de
çok defa sevdiğimiz o arkadaşlardan hicap edip fena his ve heveslerimizi baskı
altına alacak, kötü duygu ve mülâhazalardan uzak duracağız.

Müsaadenizle burada iç dünyamla alâkalı bir hususu antrparantez arz etmek
istiyorum. Bazı hatalarımdan dolayı salih arkadaşlarım beni ikaz ettiklerinde,
belki biraz utanmış, biraz hicap duymuşumdur. Belki nefsime ağır gelmiş de
olabilir. Fakat hâsıl ettiği netice açısından meseleye baktığımda hep Rabbime
hamdetmiş, o arkadaşlarıma karşı da gönlüm teşekkür duygularıyla dolmuştur.
Zaten Üstad Hazretleri de “Benim boynumda veya koynumda bir akrep
bulunduğunu biri söylese veya gösterse, ondan darılmak değil, belki memnun
olmak lâzım gelir.”20 diye ikazda bulunmuyor mu? Salih bir mü’min, diğer
mü’min kardeşine “Gözlerine, kulaklarına çok dikkat etmiyorsun!” diye ikazda
bulunursa, o mü’min, belki yokuş aşağı giden bir arabanın fren yemesi gibi bir
hayli sarsılır, bir sağa bir sola yalpalar ama ebedî hayat açısından meseleye
baktığında esasen bu durumun hiç de önemli olmadığını görür. Çünkü aldığı bu
tembihle, kendisine gelmiş ve fâsit bir daire içine düşmekten kurtulmuş
olacaktır. İşte bu, salih arkadaşlarla beraber olmanın mükâfatıdır.

3. Mü’min bir ömür boyu hep inandığı değerlere ait duygu ve düşüncelerle
oturup kalkmalı, onlarla dolup taşmalı, sürekli okuyup düşünmeli, hayatında
hiçbir boşluğa fırsat vermeksizin her zaman temel kaynaklardan beslenmesini
bilmelidir. Ayrıca bu istikamette ciddî bir teveccüh ve dua ile her zaman;
“Allah’ım! Ne olur, günah ve isyandan bizi muhafaza buyur! Bizi gör ve gözet!
Tut elimizden tut ki edemeyiz Sensiz!” itirafında bulunarak, Cenâb-ı Hak’tan
sıyanet, inayet, kilâet, vekâlet ve riayet istemelidir. Nitekim Hazreti Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm (aleyhi ekmelüttehâyâ), ُثیِغَتْـسَأ َِكتَمْحَرِب  ُموُّیَق  اَي  ُّيَح  اـَي 

ٍنْیَع َةـَفَْرط  يـِسَْفن  َىِلإ  يِنِْلَكت  َالَو  ُهَّلُك  ِينْأَـش  ِيل  ِْحلـَْصأ   “Ey Hayy u



Kayyum! Rahmetine iltica edip yardımı Senden istiyorum. Her türlü hâlimi
ıslah eyle ve beni göz açıp kapayıncaya kadar olsun nefsimle baş başa
bırakma!”21 diye dua buyurarak bize bu mevzuda takip edilmesi gereken ufku
göstermektedir.

Son bir husus olarak şunu ifade edeyim ki, böylesine yürekten ve samimî bir
şekilde Allah’a teveccühte bulunanlar şimdiye kadar takılıp yollarda
kalmadıkları gibi, salih ve sağlam refik edinenler de Allah’ın inayetiyle hiçbir
zaman zayi olmamışlardır.
16 Bkz.: A’râf sûresi, 7/200-201; Fussilet sûresi, 41/36.
17 Ebû Dâvûd, edeb 4; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/226.
18 Tirmizî, cihâd 4; Ebû Dâvûd, cihâd 86.
19 Bkz.: Tevbe sûresi, 9/119.
20 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.66 (On Altıncı Mektup, Üçüncü Nokta).
21 en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/147; el-Bezzâr, el-Müsned 13/49.



Küsme Hastalığı ve Çaresi

Soru: Günümüzde insanların birbirlerine küsmeleri ve bu küskünlüklerini
uzun süre devam ettirmeleri çok yaygın bir hastalık hâlinde. Şahsî, ailevî ve
içtimaî problemlere yol açan böyle bir hastalığın tedavisi adına neler
yapılabilir? İzah eder misiniz?

Cevap: Küsme; birisine karşı kırılma, araya mesafe koyma, ona karşı tavır
alma, kalben, ruhen ve hissen onunla irtibatını kesme, alâkadar olması gerektiği
yerde alâkadar olmama hâlidir. Küskünlük çoğu zaman daha başka olumsuz
davranışları da beraberinde getirir. Mesela arkadaşına küsen bir insan sadece
küs durmakla kalmaz, bu ruh hâli içinde zamanla o arkadaşı hakkında verip
veriştirmeye başlar. Hatta bu durum bazen gıybete, iftiraya kadar gider. Küs
durduğu insanın, ayağının kaymasından, kapaklanıp düşmesinden memnun olur.
İşin daha da vahim yanı, kişi bütün bu olumsuzlukları irtikâp ederken, nefsinin
avukatlığını yüklenip kendisini haklı görme ve gösterme yolunda olduğundan
nasıl azim bir hata ve günah içinde bulunduğunun farkında değildir. Oysaki
bütün bunlar Allah nezdinde çok mahzurlu ve ahiret hayatı adına da insanın
kayıp gitmesine sebep olacak mezmum fiillerdir.

Bu mevzuda Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ikaz
ve tavsiyeleri çok önemlidir. Mesela bir hadis-i şeriflerinde O şöyle buyurur:

ٍماََّيأ ِةــَثََالث  َقْوـَف  ُهاـََخأ  َرُجْھَي  َْنأ  ٍمِلـْـسُِمل  ُّلــِحَي  ـَـال   “Bir Müslüman’a,
kardeşine üç günden fazla küsmesi helâl değildir.” 22 Demek ki, bir mü’min,
ne olursa olsun küslüğünü, dargınlığını en fazla üç gün devam ettirebilir. Bu
arada hemen şunu ifade edelim ki, eğer dargınlık meşru bir esas ve mesnede,
Fıkıh Usûlü’ndeki ifadesiyle sağlam bir menata dayanmıyorsa üç gün bile küs
durmak helâl olmaz. Evet, insan, küsmeyi gerektiren sebepler hakikî ve meşru
olduğu takdirde –ancak o zaman– üç gün küs durabilir. Böyle bir küskünlüğü
de Sahib-i Şeriat üç günle sınırlamıştır. Zira bu süre içinde sizin hafakanlarınız
dinecek, köpüren hissiyatınız yatışacak, kırgınlığınız zayıflayacak ve sakin bir
ruh hâli içinde, küstüğünüz kişinin haklarını yeniden mülâhazaya alacaksınız.
Bunun neticesinde kardeşlik duygu ve düşüncesi ruhunuzda bir kere daha
canlanacak, açtığınız mesafeyi kapatacak ve o kardeşinizle yeniden sarmaş
dolaş olacaksınız. İşte hadis-i şerif, belli ölçüler vermek suretiyle bize
küskünlük ruh hâlinden kurtulmak için böyle bir yolu talim etmektedir.

Hakikî ve Mecazî Küslük



Her ne kadar şimdiye dek hakikî ve mecazî diye bir tabir ve tasnifle
meselenin üzerinde durulmamış olsa da, şahsın niyet ve maksadına göre biz
küsmeyi böyle bir tasnif içinde ele alabiliriz. Buna göre, hakikî mânâda küsme
mezmum bir hâl olsa da, mecazî mânâda küsme yer yer başvurulabilecek
stratejik bir yol, stratejik bir hamledir. Mesela bir insanın kendi evlatlarına
karşı, “Senden böyle bir şey beklemiyordum!” diyerek muvakkaten bir tavır
alması mecazî bir küsmedir. Asr-ı Saadet’te yaşanan Îlâ Hâdisesi’ne23 de bu
nazarla bakabilirsiniz. Bu noktada daha önce mükerreren arz ettiğim bir
hatıramı müsaadenizle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İlkokul öğretmenim
bir kere bir hâdiseden dolayı kulağımdan tutup, “Sen de mi?” demişti.
Zannediyorum bana otuz tane değnek vursaydı bu kadar müessir olmazdı.
Çünkü onun bu sözünde hem takdir, hem bir alâkayı hatırlatma, hem de benim o
alâkayı kopardığıma/koparacağıma dair bir tembih vardı. Muallimimin bu
davranışı, belki bir tavır almaydı ama onun bu tavrı, olumsuz bir yolda
olduğumu hatırlatıp benim o yoldan dönmemi sağlayacaktı. İşte mecazî
küsmeden kastımız budur. Yani ikaz edilecek şahsa karşı ölçülü bir tavır ve
mesafeli bir duruş sergilemenin olumlu ve pozitif bir hedefe varma
istikametinde bir metot olarak kullanılmasıdır.

Anne-Baba Hakkı ve Mecazî Küsme
Ancak, anne baba bundan istisna edilmelidir. Zira Cenâb-ı Hak onlar

hakkında şöyle buyurmaktadır: ِنْيَدـِلاَوْلِابَو ُهاَِّيإ  َِّالإ  ـۤ اوُۤدـُبَْعت  ََّالأ  َكُّبَر  ىٰـضَقَو 
َالَو ٍّفُأ  اَۤمَُھل  ْلَُقت  َالَف  اَمُھَِالك  ْوَأ  اَۤمُھُدـََحأ  َرَِبكْلا  َكَدْـنِع  َّنَغُلَْبي  اَِّمإ  ًاناَسِْحإ 

اًميِرَك ًـالْوَق  اــَمَُھل  ْلــُقَو  اــَمُھْرَھَْنت   “Rabbin, O’ndan başkasına ibadet
etmemenize; anneye-babaya ihsanda bulunmanıza hükmetti; şayet onlardan
biri veya her ikisi birden senin bakım ve görümünde yaşlılığa ererlerse,
sakın onlara ‘öff’ bile deme ve (hele asla) onları azarlama; onlara hep gönül
alıcı sözler söyle!”24 Bu âyet-i kerimeyi namazda her okuyuşumda içime bir
hançer saplanmış gibi oluyor. Çünkü kim bilir bilemediğimiz hangi tavırlarımız
onları rencide etti. Üzerimde onca hakları olan, babam, annem, dedem, ninem,
ablam, halam kim bilir benim hangi kaba ve nezaketsiz tavırlarımdan dolayı
rencide oldular. Bütün bunları mülâhazaya alınca her defasında sineme bir
zıpkın saplanmış gibi hissederim. Bu sebeple, büyüklerim aklıma geldiğinde,

َّيَدـِلاَِولَو ِيل  ْرِفْغا  اَنَّبَر   “Rabbimiz! Beni, anne-babamı affeyle!”25 diye dua
ediyor, ayrıca acaba bana geçmiş olan üzerimdeki haklarını telâfi ettirebilir
miyim diye, Cenâb-ı Hak imkân verdiği ölçüde birilerini onlar adına umreye,
hacca gönderiyorum.



Dolayısıyla anne-baba ve büyüklerimize karşı küsmenin mecazîsi bile
kullanılmamalıdır. Evet, insan onlara karşı kesinlikle gönül koymamalı;
kırgınlığına sebebiyet verecek çok ciddî hususlar olsa bile yine de onlara karşı
kırılmamalı; kendisi çok rencide edilse dahi kat’iyen onları rencide
etmemelidir. Bilâkis her zaman onların gönülleri hoş tutulmalıdır. Yoksa bir
gün gelir, insan yaptığı hataların farkına varır, ama iş işten geçmiş olur. Zira o
gün itibarıyla artık o, hatalarını telâfi edemeyeceği bir noktada bulunuyordur.
Bu açıdan insan hayatını öyle tanzim etmeli ki, zikzaklar yapmak suretiyle
sonunda, “Keşke şöyle yapmasaydım da böyle yapsaydım!” demesin. Çünkü
İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhissalâtü vesselâm) “keşke” demenin mahzurlu
olduğunu ifade ediyor.26 “Keşke” bir yönüyle kadere taş atma demektir. Bu
sebeple gerekirse insanın yanında bir menajeri olmalı ve onu daha sonra
“keşke” diyebileceği yanlışlıklar hususunda ikaz etmeli, yönlendirmelidir. Hani
eskiden büyük hükümdarlar, yanlarında bazı insanlar bulundururlarmış. Bu
şahıslar, çok ölçü ve endaze bilmediğinden padişaha karşı rahatlıkla ulu orta
konuşurlarmış. Fakat padişah kendilerine bu konuda ruhsat verdiğinden dolayı
bundan rahatsızlık duymaz, bilâkis onların bu tembihinden hizaya gelir ve
yeniden kendi frekansına girermiş. Aynen bunun gibi günümüzde de insanlar
yanlarında sürekli kendilerine tembihte bulunacak, onlara doğruyu gösterecek
ve bir ibre vazifesi görecek bazı kimseler bulundurmalı ve netice itibarıyla
keşke diyeceği eğriliklere girmemeli, yanlışlıklara düşmemelidir. Çünkü bu tür
eğrilikler vicdan azabı şeklinde kendilerini hissettirseler bile bu, telâfi
edilmesi gerekli olan şeyi telâfi edemez.

Asıl konumuza dönecek olursak, hayrı netice verecek, bizi veya
karşımızdakini hayırlı bir yöne yönlendirebilecek hususlarda yumuşak bir
nazlanma makbul olabilir ve mecazî küsme kategorisi içinde
değerlendirilebilir. Bu hâli şefkat tokadına da benzetebilirsiniz. Mesela bir
anne veya baba, evladını bir yanlışlıktan döndürmek için, onun kulağını hafifçe
çekmek, sırtına hafif bir şekilde dokunmak suretiyle bir taraftan çocuğunun hâl
ve hareketinden, gidişatından memnun olmadığını ifade ederken, diğer taraftan
da yaptığı bu ikaz ve tembihi bir şefkat ambalajı içinde sunmaya çalışır. Fakat
bilinmesi gerekir ki, bunlar epey bir mümarese gerektiren tavır ve davranışlar,
yol ve metotlardır. İzdivaç yapacak insanlara evlenmeden önce iyi ve yeterli
bir eğitim verilmediğinden dolayı maalesef bu tür konularda çok ciddî
yanlışlıkların yapıldığını görüyoruz. Evet, eş hukuku, çoluk çocuk hukuku, anne-
baba hukuku nedir, bunlar bilinmiyor. Bilinmeyince de çok ciddî hatalar irtikâp
ediliyor. Bundan dolayı ben, evlenme mevzuunda insanların iyi bir eğitime tâbi
tutulması ve ancak bunun akabinde kendilerine bir belge verildikten sonra



evlenmelerine müsaade edilmesi gerektiği kanaatindeyim.

İbadet Sevabı Kazandıran Amel
Bir nebze de hakikî küsme üzerinde duralım: Bazen etrafımızdaki insanlar

hakikaten bizi küstürecek davranışlar ortaya koyabilirler. Ama bu tür
durumlarda bile Allah’a ve ahirete imanın gereği; kendimize, kendi
hissiyatımıza rağmen küsmeme istikametinde bir cehd ve gayret içinde
olmalıyız. Unutulmamalı ki, bir insanın küsebileceği bir yerde küsmemesi ona
ibadet sevabı kazandırır. Çünkü o kişi orada nefsiyle yaka paça oluyor, iç
tuğyanlarına ve taşkınlıklarına karşı başkaldırıyor ve neticede iradesinin
hakkını veriyor demektir. Hazreti Pîr’in üçlü sabır tasnifini hatırlayacak
olursak, bunlardan bir tanesi de belâ ve musibetlere karşı dişini sıkıp
sabretmektir.27 İşte böyle bir mevzuda sabretme, bir yönüyle bu kategoriye
gireceğinden insana ibadet sevabı kazandıracağı rahatlıkla söylenebilir. Evet,
bazen küsmeyi gerektirecek elli türlü sebeple karşı karşıya kalabiliriz. Fakat
biz bütün bunları birer musibet olarak görüp onlara karşı dişimizi sıkıp
sabretmesini bilmeliyiz. Bize küsseler bile biz küsmemeli; incitseler bile biz
başkasını incitmemeliyiz. Zira bizi kırıp incittiklerinde, onlara karşı aynıyla
mukabelede bulunmayıp belli bir esneklikle hareket ederek, kalkıp bir yolunu
bularak o insanlara sarılabilirsek, din ve insanlık adına çok önemli bir
fedakârlık yapmış, çok önemli bir fazileti yerine getirmiş oluruz.

Küsmenin içtimaî hayata bakan yönüne gelince; farklı dünya görüşüne sahip
insanlar arasında ve bilhassa bunun siyasî hayata yansıması noktasında
günümüzde ciddî küskünlükler, kırgınlıklar, gönül koymalar yaşanabiliyor.
Siyasî âlemdeki bu tavırları, makam, mansıp, paye ve ikbal hesapları daha bir
tetikliyor. Öyle ki, muhalifini yıpratma adına, söylenmemesi gereken sözler
söyleniyor, hilâf-ı vâki beyanlara giriliyor, neticede ciddî küskünlük ve
dargınlıklar yaşanıyor. Hâlbuki makam-mansıp arzusuyla hareket edilmediği
takdirde, milletimize, insanlığa hizmet adına herkesin iş ve vazife yapabileceği
bir yol ve saha olduğu, herkesin koşabileceği bir kulvar bulunduğu
görülecektir. Evet, bir toplumun mensubu olarak hepimiz, bu toplumun menfaat
ve maslahatı adına, farklı farklı kulvarda olsa da netice itibarıyla aynı
istikamete yönelip her zaman el ele olabilir, omuz omuza verebilir ve aynı
hedefe doğru koşabiliriz. Bu koşuda rekabet hissi ve falanları geçelim
mülâhazası da olmaz/olmaması gerekir. Belki cereyan eden bu yarış tenafüs
dediğimiz, “Bu güzelliklerden ben de geri kalmayayım, en azından ben de
koşturan şu insanlar kadar bir performans sergileyeyim.” mülâhazasına bağlı
olmalıdır. Dolayısıyla yol böyle geniş olunca burada sürtünme, kırılma, küsme



de olmaz.
İman ve Kur’ân’ın güzelliklerini gönüllere duyurma niyet ve amelinde de

aynı husus geçerlidir. Zira, Cenâb-ı Hak: ْمُھََّنيِدْـھََنل اَنِیف  اوُدـَھاَج  َنيِذَّلاَو 
اََنلُبُس  “Şayet onlar insanların gönülleri ile Benim aramdaki engelleri

bertaraf ederek gönülleri Allah’la buluşturma mücahedesi içinde
bulunurlarsa, Ben de tek yolla değil, pek çok yolla onları Kendime
ulaştırırım.”28 buyuruyor. Hazreti Pîr, bir yerde ِدَدـــَِعب َىِلإ ِهللا  ُقُرُّطَلا 

ِِقئَـالَخْلا ِساـَفَْنأ   “Allah Teâlâ’ya giden yollar mahlûkatın solukları
sayısıncadır.”29 hakikatini nazara veriyor.30 Evet, Allah’a ulaştıran yollar pek
çok olduğuna göre insan biriyle olmazsa öbür yolla Allah’a ulaşabilir.
Meseleyi sofî bakış açısına göre misallendirecek olursak şöyle de diyebiliriz:
Nakşî yolu da, Kadirî yolu da, Şâzilî, Rufaî, Bedeviye, Halidî ve Melâmî yolu
da hepsi O’na ulaşır. Bu açıdan, farklılıklar küsme mevzuu yapılmamalı, bu tür
mevzularda kıskançlık ve rekabete girilmemeli ve aynı zamanda, “alan ihlâl
edildi”, “alanımıza girildi” gibi mülâhazalara prim verilmemelidir.

Evet, inanan gönüller olarak biz, kardeşlerimize karşı olabildiğince yumuşak
ve mülâyim olmalı, yutağı incitmeden gırtlaktan aşağı akabilecek duygu ve
düşüncelere sahip bulunmalı ve bu duygu ve düşünceleri de aynı yumuşaklık ve
mülâyemet içinde sunmasını bilmeliyiz.

“Allah’ın Eli Cemaatle Beraberdir”
Her ne kadar küsme çok çirkin, çok mezmum bir fiil ise de, kendini ilme,

insanlığa adamış fedakâr ruhlar arasında da bazen vuku bulabilir. Bundan
dolayı topluma ve hayata dair değişik branşlarda dargınlık ve küskünlükleri
gidermeye matuf ekipler oluşturulmasında ciddî yarar görüyorum. Zira Hazreti
Pîr’in ifadesiyle vifak ve ittifak, yani insanların anlaşıp uzlaşmaları tevfik-i
ilâhînin en önemli bir vesilesidir.31 Bunu teyit eden bir âyet-i kerimede şöyle
buyruluyor: ْمِھيِدــَْيأ َقْوــَف  ُدـــَي ِهللا   “Allah’ın eli onların ellerinin
üzerindedir.”32 Yani Allah’ın himayesi, inayeti, riayeti, kilâeti, lütfu, ihsanı
onların üzerindedir. Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu
âyet-i kerimeyle alâkalı buyuruyor ki: ِةَعاـَمَجْلا َعَم  ُدـَي ِهللا   “Allah’ın eli
cemaatle beraberdir.” 33 Bir başka hadis-i şerifte ise Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-
Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) şöyle buyuruyor: َةَحوـُبْحُب َداََرأ  ْنَم 

َةَعاــَمَجْلا ِمَزَْلیْلَف  ِةَّنَجْلا   “Her kim Cennet’in göbeğine otağını kurmak
isterse, toplumdan ayrılmasın.”34 Yani ihtilâf ve iftiraklara düşmesin. Zira
toplumdan, heyetten kopan aynı zamanda Allah’ın inayetinden de uzaklaşmış



olur. Evet, küskünlük, dargınlık, hazımsızlık, çekememezlik veya bazı şeyleri
içine sindiremediğinden dolayı bir heyetten cüda düşen aynı zamanda Allah’ın
inayetinden de cüda düşmüş demektir.

Küçük Diye Bir Şey Yoktur
Bütün bunların hepsini birden mütalâaya alacak olursak, kırgınlık, dargınlık

ve küsmelerin ne kadar büyük bir felâket olduğu; insanları barıştırma ve
uzlaştırmanın ise o ölçüde ne büyük sevaplı bir iş olduğu anlaşılır. Zaten
dinimizde temelde hiçbir hayrı, hiçbir iyiliği hafife almamak esastır. Zira Allah
(celle celâluhu) insanları bazen yapmış oldukları küçük amellerle Cennet’in
göbeğinde rü’yet yamaçlarında bir yere oturtarak onlara duyulmadık şeyleri
duyurabilir, görülmedik şeyleri gördürebilir. Mevzu ile alâkalı bir hadis-i
şerifte buyruluyor ki: اًئْیـَـش ِفوُرْعَمْلا  ْنـِم  َّنَرِقَْحت  َـالَو  َّلـَجَو  َّزَع  ِقَِّتا َهللا 
“Takva dairesi içinde ol ve mâruftan yani Allah’ın hoş gördüğü şeylerden
hiçbir şeyi hafife alma!”35 Hâdiselere bu bakış açısıyla baktığımızda aslında
küçük diye bir şey olmadığını anlarız. İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhissalâtü
vesselâm), aynı hususu anlattığı değişik hadis-i şeriflerinde ise, insanın
kardeşinin yüzüne gülümsemesinin,36 ona güzel bir söz söylemesinin,37 eşinin
ağzına koyduğu lokmanın,38 insanların gelip geçtiği yoldan onlara eziyet
verebilecek bir engeli kaldırıp atmanın39 sadaka olduğunu ifade buyuruyor.
Yani şayet yolda bir hendek varsa, siz bir arabanın tekerleği o hendeğin içine
girmesin diye oraya bir taş koymak veya insanların ayağına batmasın diye bir
dikeni yoldan kaldırıp atmak suretiyle ibadet yapmış oluyorsunuz. İşte bu türlü
basit gibi görülebilecek amellerin hangisiyle insanın Cennet’in göbeğinde
otağını kuracağı belli değildir.

Konuyla ilgili bir menkıbe arz edeyim: Harun Reşid’in zevcesi Zübeyde
Hanım önemli hizmetler yapmış büyük bir kadındır. Bir dönem hacılar Arafat
ve Müzdelife’ye giderken suları Mekke’den sırtlarına alıp öyle gidiyorlarmış.
O anamız o günün şartlarında Mekke’den Mina, Müzdelife ve Arafat’a kadar su
yolları ve çeşmeler yaptırarak çok önemli bir hayra vesile olmuştur.40

Milyonlarca insanın o sudan içmesine ve abdest almasına imkân hazırlamıştır.
Elbette Cenâb-ı Hak böyle önemli bir hizmeti boşa çıkarmaz. Ben altmış
sekizde hacca gittiğimde o büyük kadının yaptırdığı bu çeşmeleri görmüştüm.
Osmanlılar bu su yolunu takviye ederek onu çok uzun bir dönem koruma altına
almışlardır.

İşte bu kadar büyük bir hizmet yapan anamızı rüyada görünce, kendisine:
“Cenâb-ı Hak sana nasıl muamele yaptı?” diye soruyorlar. O da şöyle cevap



veriyor: “Ben şöyle şöyle ameller yapmıştım. Fakat benim kurtulmama vesile
olan amelim şu oldu. Bir gün ezan-ı Muhammedî minarelerde çınlayınca, o
esnada ‘Ezanı dinleyelim!’ deyip yanımdakileri susturdum. İşte öbür âleme
gittiğimde bana: ‘Allah bundan dolayı seni bağışladı.’ dediler.”41

Evet, bu dünyada bize çok küçük ve basit gibi gelen bir meselenin Cenâb-ı
Hak katında nasıl bir kıymeti olduğunu biz bilemiyoruz. Allah’ın (celle
celâluhu) hangi amelle bizden hoşnut olacağını, hangi amelle rıdvanıyla serfiraz
kılacağını, hangi vesileyle Cennetiyle bizi sevindireceğini bilemeyiz. Bu açıdan
büyük-küçük demeden O’nun emrettiği her şeyi yerine getirmeye çalışmalıyız.

Barış Heyetleri
Bütün bunları küsleri barıştırma mevzuunun önemine dikkat çekmek için size

arz ettim. Fakat bir kez daha ifade edeyim ki, mesele çok önemli olduğundan
dar alanlı bırakmayarak bu iş için ekipler oluşturulması gerekir. Bu konuda
tecrübe sahibi, muhataplarının karakterlerini doğru okuyabilecek ölçüde insan
psikolojisine vâkıf, mantık, muhakeme ve ifade kabiliyetleri güçlü insanlardan
heyetler oluşturup küskünlük ve dargınlığın pençesinde bulunan insanlara
yardımcı olunmalıdır. Her ne kadar toplumda din, diyanet noktasında belli bir
boşluk, belli bir cehalet yaşansa da, insanımız Allah’a ve Peygamber’e bağlı,
dinine, diyanetine saygılıdır. Bu sebeple herkese hitap eden dinimizin evrensel
prensip ve dinamikleri kullanılarak aradaki küskünlükler giderilebilir,
kırgınlıklar telâfi edilebilir ve yeniden insanların birbiriyle kucaklaşmaları
sağlanabilir.

Arabuluculuk diyebileceğimiz bu misyon, bu vazife mahallî olabileceği gibi
daha geniş dairede de yapılabilir. Yani böyle güzel bir vazifeyi mahallede,
köyde, şehirde yapabileceğiniz gibi, meseleyi daha geniş daireye taşıyarak ülke
çapında da yerine getirebilirsiniz. Hatta meseleyi daha da ileriye götürerek
uluslararası münasebetler açısından da değerlendirebilirsiniz. Bu konuya
katkısı olanlar için Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) vaat ettiği
fazilet ve sevap şu şekildedir: ِةَالَّصلاَو ّصلا  ِماَیِ ِةَجَرَد  ْنِم  َلَضَْفِأب  ْمُكُرِبْخُأ  ََالأ 

ُةَقِلاـَحْلا ِنَْیبْلا  ِتاَذ  ُداَـسَفَو  ِنَْیبْلا  ِتاَذ  َُحالـِْصإ  َلاـَق  َىَلب  اوُلاـَق  ِةـَقَدَّصلاَو 
“Size oruç, namaz ve sadakanın derecesinden daha üstün olan şeyi haber
vermeyeyim mi? Evet (Ey Allah’ın Resûlü, söyleyin!) dediler. İnsanların
arasını düzeltmektir. Çünkü insanların arasındaki fesat bozukluk (dini
kökünden) kazır.”42

Esasında, günümüzde Anadolu insanının dünya çapında gerçekleştirmeye
çalıştığı diyalog faaliyetlerini bu kategoride değerlendirebilirsiniz. Evet,



“diyalog” deyip dünyanın dört bir yanına açılma, küs milletleri birbiriyle
barıştırma, bu mevzuda sürekli strateji oluşturma, taktik geliştirme ortaya
çıkabilecek ihtilâfların, savaşların, hercümerçlerin önünü alma adına çok
önemlidir. Günümüzde ihtilâf ve tefrikaya karşı mücadelenin en önemli yolu ise
eğitim faaliyetleridir. Yani siz barış, hoşgörü, diyalog gibi insanî fazilet ve
evrensel değerler noktasında mükemmel fertler yetiştireceksiniz. Öyle ki onlar,
birkaç dil bilmenin yanında değişik fenlerde ihtisas sahibi olacak ama aynı
zamanda insanî değer ve faziletlerle meşbu, yaşatma idealiyle dopdolu hâle
gelecekler. Bulundukları her yerde insanlığa faydalı olmak için doktoralar, post
doktoralar yapacaklar. İşte her yerde parmakla gösterilecek bu insanlar ortaya
çıkan fitne ve azgınlıkların önüne geçmede frenleyici unsurlar olacak ve bu
konuda önemli bir misyon eda edecekler. Bu, bir yönüyle küresel çapta bir
barıştırma ve uzlaştırma meselesidir. Dolayısıyla mikro planda veya lokal
olarak ele alınan bu meselenin uluslararası çapta da ele alınması gerekir.

Devlet ricali, farklılıkların bir kavga vesilesi olmaması için, medeniyetler
ittifakı düşüncesiyle bir araya gelerek belli konularda anlaşıp müşterek hareket
edebilirler. Elbette ki böyle bir hareket, insanlık adına çok önemlidir, takdir
edilmesi ve alkışlanması gereken bir faaliyettir. Fakat böyle bir anlayış,
toplumların kılcal damarlarına kadar inmemişse yani toplum tabanında
benimsenmemiş, sindirilmemiş, içselleştirilmemişse bu tür ceht ve gayretler bir
mânâda havada kalır. O sebeple meseleyi halklara mâl etmenin yollarını
aramak gerekir. İsterseniz siz buna devlet ricalinin başlattıkları hareketi halka
mâl etmek suretiyle rical-i devlete yardımcı olma gözüyle de bakabilirsiniz.
Meselenin kalıcılığı da ancak buna bağlıdır.

Soğuk harp döneminde uzun zaman komünist dünya ile kapitalist dünya kavga
ettiler. Aradaki küçük ülkelerden bazıları o pakta, bazıları da diğer pakta dahil
oldular. Bu ülkelerin her biri, böyle bir ayrışma ve kutuplaşma neticesinde
yıllar boyu çok değişik sıkıntı ve zorluklar yaşadılar. İnsanın aklına geliyor ki,
acaba o günlerde fikir adamı, feylesof veya düşünürler tarafından bu meselenin
kavgasız da olabileceği gür bir sesle ifade edilebildi mi? Acaba böyle bir
uzlaştırma iradesi ortaya kondu mu; böyle bir uzlaştırma tavrı oldu mu? Olmadı
gibi geliyor bana. Aksine devletlerin birbirini yemesi mevzuunda farklı
kışkırtmalar yaşandı. Birileri kendi adamlarını kışkırtırken öbürleri de yine
kendi adamlarını kışkırttı ve böylece bir silâh yarışına girildi. Her bir pakt bir
yeri işgal ederek oraya nüfuz etti ve insanlara yıllar boyu sürecek korku ve
dehşet yaşattılar. Muhabere ve muvasala imkânlarının geliştiği, öldürücü
silâhların daha güçlü hâle geldiği bir dönemde bence bu meseleyi uluslararası
platforma taşımak suretiyle milletleri birbiriyle barıştırma yollarını araştırmak



önemli bir ibadettir.

Tertemiz Kalble Ötelere Yürümek
Küsleri birbiriyle barıştırmak suretiyle arabuluculuk yapmak aynı zamanda

Allah ahlâkı ile ahlâklanma43 demektir. Zira bir kısım hadis-i şeriflerde Cenâb-
ı Hakk’ın bazı kulları arasında tabir caizse arabuluculuk diyebileceğimiz bir
icraat-ı sübhaniyesi ifade ediliyor. Mesela bu dünyada bir insan bir başkasının
hakkını yemiş olarak ahirete intikal etti diyelim. Fakat hak yiyen bu insan nezd-i
ulûhiyette değerli bir insan. Ahirette Cenâb-ı Hak, hak sahibine diyor ki:
“Senin bu kulumdan alacağın var. Ama sen Benim bu kuluma hakkını helâl
edersen Ben de sana şunları şunları vereceğim.” İşte böyle bir davranışı biz
dünyadaki ferdî, ailevî ve içtimaî hayatımıza alıp uygulayarak o ahlâk-ı ilâhî
ile ahlâklanabiliriz. Evet, eğer Allah (celle celâluhu) ahirette insanlar arasında
böyle bir muamelede bulunuyorsa, bu bizim için de çok önemli bir referanstır.
Kanaatimce biz, bu ilâhî ahlâkı değerlendirmeli ve her zaman içimizdeki
küsleri barıştırma gayreti içinde olmalıyız.

Ben kimseye küstüğümü hatırlamıyorum. Kırk, elli senedir aleyhimde yazı
yazan insanlar var. Bu insanlar, gülsem de aleyhimde yazıyorlar, ağlasam da
aleyhimde yazıyorlar. İkisinin ortasında duruyor olsam, muhakkak onunla da
alâkalı bir şey bulup yazıyorlar. Ben bu insanlara küsmedim/küsmem, bilâkis
onların hâline acırım. Demek ki yazacak başka mevzu bulmada zorluk
çekiyorlar, diye düşünürüm. Tabiatımda olmadığı için böyle insanlar hakkında
hiçbir zaman, “Yuvarlansın ve Cehennem’e gitsinler.” demedim. Hatta bir
zamanlar yakın birisi, olmadık gadr u cefada bulunduğunda bir ara aklımdan
Allah’ın onu cezalandırması geçti. Çünkü yakının gadr u cefası insana çok daha
fazla dokunur. Fakat buna rağmen ben odama girdim ve “Yahu ne hakla!”
dedim. Allah şahit, hıçkıra hıçkıra ağladım. Çünkü bir insanı Cehennem’e
mahkûm etmek kolay bir şey değildir. Onun sana yaptığı kötülük seni
Cehennem’e mahkûm etme değil ki! Kaldı ki öyle bile olsa o seni Cehennem’e
attı diye sen de onu Cehennem’e atamazsın. Bu açıdan bence küsmenin,
darılmanın, birilerine karşı hınç duymanın bir anlamı yoktur. Allah huzuruna
kalbimiz temiz ve hiçbir kimseye karşı içimizde gıll u gış olmadan gitmeliyiz.
Biz, Arapçadan dilimize geçen bu ifadeyi, içimizde kıl kadar bir şey olmadan
şeklinde anlarız. Fakat bunun mânâsı esasen içimizde hiç kimseye karşı
olumsuz, negatif bir şeyin olmaması demektir. Canın cânana koşması gibi,
Allah’ın sizi beklemesine cevap olarak siz de O’na tertemiz bir gönülle
gitmelisiniz.44 Fuzulî ne hoş söyler:



“Canımı cânan eğer isterse minnet cânıma
Can nedir kim, ânı kurban etmeyem cânânıma...”

Bence, “Sen hep böyle arınmış olarak yaşadın, gel artık!” davetine saf, duru
ve tertemiz bir hâlde gitmek lâzım. Rabbim, hepimize ötelere yürürken, böyle
bir ufuk, böyle bir anlayış nasip eylesin. Âmin!
22 Buhârî, edeb 57, 62, istîzân 9; Müslim, birr 23, 25, 26.
23 Bkz.: Tahrîm sûresi, 66/1-5; Buhârî, ilim 27, savm 11, mezâlim 25, nikâh 83, 91, 92, talâk  21, eymân 20;
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27 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.287 (Yirmi Birinci Söz, Birinci Makam).
28 Ankebût sûresi, 29/69.
29 Bkz.: İbn Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye 3/549; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 1/396, 6/165, 14/160.
30 Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.229 (Nokta, İkinci Burhan).
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Büyük Bir Günah: Gulûl

Soru: Âl-i İmrân Sûresi’ndeki;

ِةَمَایِقْلا َمَْوي  َّلَغ  اَِمب  ِتَْأي  ْلُلْغَي  ْنَمَو  َّلُغَي  ْنَأ  ٍيِبَِنل  ّ َناَك  اَمَو 
َنوَُملْظُي ْمُھَو َال  َْتبَسَك  اَم  ٍسَْفن  ُّلُك  ّفَوُت  ىٰ َّمُث 

“Emanete hıyanet etmek, bir peygamberin yapacağı iş değildir. Her kim
hıyanet edip de ganimetten veya kamuya ait hâsılattan bir şey aşırır, bunu da
gizlerse, kıyamet gününe o vebalini aldığı şeyler, boynuna asılı olarak gelir.
Sonra her kişiye kazandığı şeylerin mükâfatı veya cezası eksiksiz verilir. Ve
onlar asla haksızlığa uğratılmazlar.”45 âyet-i kerimesiyle çirkinliği anlatılan ve
kebâirden kabul edilen “gulûl”46 ne demektir? “Gulûl”ün çerçevesini ve
günümüz insanının söz konusu âyet-i kerimeden alması gereken mesajları
lütfeder misiniz?

Cevap: Umumî mânâsıyla gulûl, hakkı olmayan bir şeye el uzatma, ondan
yararlanma, emanete hıyanet etme demektir. Daha hususî çerçevede ise,
taksimat yapılmadan önce ganimet malından bir şeyler aşırma, kamu malından
gizlice bir şeyler alma, devlet malında suistimalde bulunma mânâlarına gelir.

İffetin Eşsiz Kahramanı
Âyet-i kerimenin başında ٍّيِبَِنل َناَك  اـَمَو   buyrulmuş, bütün peygamberleri

içine alan umumî bir ifade kullanılmıştır. Böyle bir üslûbun tercih edilmesiyle
şu iki önemli hususa dikkat çekilmiştir:

Bir; sadece Hazreti Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) değil,
hiçbir nebi gulûle girmemiştir. Evet, ne Hazreti Âdem, ne Hazreti Nuh, ne
Hazreti Hud, ne Hazreti Salih, ne Hazreti Musa, ne Hazreti İsa ne de diğer
peygamberler (aleyhimüsselâm), içinde umumun hakkı bulunan hiçbir şeye el
uzatmamışlardır. Onlar ancak yüzde yüz hakları olduğuna inandıkları şeyleri
almışlardır.

İki; peygamberlerden hiçbirisi gulûle girmediğine göre, bütün bu şecere-i
mübarekenin en münevver meyvesi olan Hazreti Muhammed Mustafa’nın
(sallallâhu aleyhi ve sellem) gulûle girmesinin söz konusu olamayacağı
evleviyetle anlaşılır. Zira peygamberlik halkası bir tesbihin taneleri
konumundaysa, İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhissalâtü vesselâm) o tesbihin
imamesidir. Tesbih ancak O’nunla tesbih olmuş, O’nunla tamamlanmıştır. Zira
varlık O’nunla başlamış,47 O’nunla kemale ermiştir. Neyin nerede başlayıp



nerede bittiği O’nunla anlaşılmıştır. Eşya ve hâdiseler O’nunla şerh edilmiş,
O’nun sayesinde doğru okunabilmiş ve mârifet adına değerlendirilerek
onlardan doğru mânâlar çıkarılabilmiştir. O hâlde her güzel hasleti zirvede
temsil eden İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) iffetin
de serdarı, sernüması, serkârı, pîşuvası ve rehnümasıdır.

Âyet-i kerime için muhtelif nüzul sebepleri rivayet edilmiştir. Bunlardan biri
de, bu âyetin Uhud muharebesi münasebetiyle nazil olduğu şeklindedir. Buna
göre bir kısım toy insanlar, belki ekseriyeti itibarıyla da münafıklar –hâşâ ve
kellâ– Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) savaşta elde
edilen ganimetleri alarak kendi hesabına değerlendireceği şeklinde uygunsuz
düşüncelere kapılmışlardı.48 İşte âyet-i kerime beliğ bir ifadeyle daha başta
bütün hayatını kemal-i hassasiyetle yaşayan O Kâmet-i Bâlâ için gulûlün asla
söz konusu olamayacağını ifade ediyor. Esasında sadece şu vak’a dahi O’nun o
baş döndüren iffetini gösterme adına yeterlidir: Düşünün ki, Aleyhissalâtü
Vesselâm Efendimiz ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman mübarek kalkanı bir
Yahudi’nin elinde rehin bulunuyordu. Evet, O, eşlerinin nafakalarını temin
edebilmek için kalkanını bir Yahudi’ye vermiş, ondan borç para almıştı. 49 Zira
O, kendi iç dünyasında hayat-ı seniyyelerini çok engin ve derince yaşadığı gibi,
hakkında en küçük bir şüphenin meydana gelmemesine de kemal-i hassasiyetle
dikkat ediyordu.

Gayr-i Meşru Harcamalara
Meşru Görünen Kılıflar
Âyet-i celilenin devamında ِةَماـَیِقْلا َمْوـَي  َّلَـغ  اـَِمب  ِتْأــَي  ْلــُلَْغي  ْنـَمَو 

buyruluyor. Gulûl, ganimet mallarından gizlice bir şeyler alma mânâsına
geldiği gibi, insanın hakkı olmadığı hâlde el uzattığı her şey gulûl kategorisine
girer. Mesela insanın, iş başına geçtiği zaman bir kısım spekülasyonlarla mal
edinmesi, tahsisât-ı mestureden (örtülü ödenek) kendi hesabına bir şeyler
kaydırması ve bu tür haksızlıkları irtikâp ederken, bir de kılıf bularak, “Ben de
burada çalışıp çabalıyorum. Ben olmasaydım bunca birikim yapılamazdı.” gibi
ifadelerle gayr-i meşru fiilleri meşru gibi göstererek kendi hesabına bazı
şeylerden istifade etmesi gibi hususların hepsi gulûl kategorisi içine girer.
Hatta hakkı ve liyakati olmadığı hâlde milletin idaresine talip olan bir insan da
milletin hukukunu gallediyor, onların hukukuna tecavüz ediyor demektir.

“Vaz-ı hâs, mevzûun leh âmm” şeklinde anlaşılması gereken bu âyet-i
kerimeye göre madem peygamberler bunu yapmamışlardır, o hâlde ümmetleri
de yapmamalıdırlar. Bu mevzuda onlar, hep kararlı olmalı ve hep doğru çizgiyi



takip etmelidirler. Aksi takdirde âyet-i kerime onların gallettikleri şeylerle
birlikte kıyamet gününde Allah’ın huzuruna getirileceklerini haber veriyor.
Dolayısıyla âyet-i kerimeye, Allah (celle celâluhu) enbiya-i izâmın şahsında
ümmet-i Muhammed’i talim buyuruyor, şeklinde bakabiliriz. Nitekim Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu âyet-i kerimenin tefsiri, tebyini
sayabileceğimiz bir hadis-i şeriflerinde bir gün sahabe-i kirama gulûlden
bahsetmiş, onun ne kadar büyük bir günah olduğunu ifade etmiş ve sonra da
şöyle buyurmuştur: ٌءاَغُر َُهل  ٌریَِعب  ِِهَتبَقَر  َىلَع  ِةَماَیِقْلا  َمَْوي  ْمُكَدـََحأ  ََّنیِفْلُأ  َال 

َكُتَْغلَْبأ ْدـَق  اًئْیَـش  َكـَل  ُكـِلَْمأ  ُلوَُقأ َـال  يِنْثِغَأ  َلوُسَر ِهللا  اـَي  ُلوـُقَي   “Sakın
sizden birini, kıyamet günü, boynunda böğürmekte olan bir deve olduğu
hâlde Bana gelmiş: ‘Ey Allah’ın Resûlü, bana yardım et!’ diye yalvarıyor ve
kendimi de cevaben: ‘Senin için hiçbir şey yapamam, Ben sana tebliğ
etmiştim!’ der bulmayayım...”  Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi
salâtin ve selâm) hadis-i şerifin devamında bu tarz hayvanları ve ganimet
mallarını tek tek zikrederek onlar için de aynı hususları dile getirmiştir.50

Âyet-i kerimenin sonunda ise şöyle buyruluyor: اَم ٍسَْفن  ُّلـُك  ىَّفَوـُت  َّمُث 
َنوَُملْظُي ْمُھَو َال  ْتَبَـسَك   “Sonra her nefse kazandığı şeyler (kazanılan bu

şeyler, seyyie veya hasene, kötülük veya iyilik, güzellik veya çirkinlik
olabilir) tastamam verilir. Ve onlar asla haksızlığa uğratılmazlar.”  Cenâb-ı
Hak hepimizi gulûl gibi bir çirkinlikle öbür tarafa gitmekten, hakkı olmayan
şeylere el uzatmaktan muhafaza buyursun. Bazı dönemlerde bankaların
boşaltılması, milletin malının çarçur edilmesi, devletin sırtına yüklenen
borçlarla insanların fakr u zaruret içine itilmesi gibi hâdiselere bakılacak
olursa, gulûlün uzak durulması gereken nasıl büyük bir günah olduğu daha iyi
anlaşılır, zannediyorum.

Gulûle Düşmemek İçin Her Daim Muhasebe
Esasında bu mevzuda adanmış ruhların daha bir hassas, daha bir dikkatli

olması gerekir. Mesela, hizmet veya ibadet ü taat için bile bir araya gelinmiş
olsa, oturulan şu halının üzerinde oturma hakkımızın olup olmadığını içten içe
alıp vermiyorsak, bunun hesap ve muhasebesini yapmıyorsak, bu mevzudaki
hassasiyetimiz sönmüş demektir. Ben size “böyle bir hakkınız yok” demek
istemiyorum. Çünkü bu müesseseleri yapanlar, buralarda hizmet edilmesi niyet
ve mülâhazasıyla yaptılar ve yine aynı düşünceye binaen bu halıları aldılar. Bu
ayrı bir meseledir. Fakat biz muhasebemizi yaparken şu soruları kendimize
sormamız gerekiyor: “Acaba bizim bu halılar üzerinde secde etme hakkımız var
mı? Acaba bunların aşınması bizim için bir vebal olur mu? Acaba çanağına



kaşık çaldığımız bu yemekler bizim için meşru mudur, onları hak ediyor
muyuz?” İşte bu mevzudaki endişe, tereddüt ve hassasiyet çok önemlidir. Zira
ağzına koyduğu bir lokmanın nereden geldiğini, kime ait olduğunu, bunun,
kendisi için meşru olup olmadığını araştırması ve bu konuda kılı kırk
yararcasına kemal-i hassasiyetle yaşaması bir mü’mine düşen çok önemli bir
vazifedir.

Siz dinimize, milletimize hizmet adına değişik hizmet sahaları içinde
bulunabilirsiniz. Fakat ben, şu an aklıma “Kimse Yok mu Derneği” geldiği için
onu misal vereyim. Bilindiği ve görüldüğü üzere “Kimse Yok mu”, günümüzde
çok önemli bir hizmet îfa ediyor. Dünyanın her neresinde bir kırılma ve çatlama
olsa hemen onu tamir etmek ve ona bir sargı sarmak için bütün imkânlarıyla
seferber oluyor. Ancak unutulmamalıdır ki, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan
insanların yardımına koşan bu kurumun arkasında milletin himmeti vardır.
Çünkü televizyonlar bu konuda reklam yapıyor, telefonlarla yardımın önü
açılıyor ve böylece falan 3 kuruş, filan 5 kuruş vererek yardıma koşuyor.
Derken yapılan bu yardımlar teraküm edip birikiyor, belli bir yekûn teşkil
ediyor. Şimdi aslında böyle bir yerde çalışan bir insanın şayet imkânı varsa bu
çalışmayı, herhangi bir ücret talep etmeksizin, herhangi bir karşılık
beklemeksizin sırf Allah rızası için yapması gerekir. Fakat burada vazifeli olan
bir şahsın başka bir geliri yoksa ona belli ölçüde bir maaş takdir edilebilir.
Ancak takdir edilen bu maaşın da mukannen (miktarı belirlenmiş ödenek,
tahsisat) olması gerekir. Yoksa, “Nasıl olsa burada böyle bir imkân var. O
hâlde biz de, çalışanlara üst seviyede bir gazetecinin aldığı kadar maaş
verelim. Çünkü biz dünyanın birçok farklı ülkesine giderek ciddî fedakârlıklara
katlanıyoruz. Dolayısıyla alacağımız bu yüksek maaş bizim hakkımızdır!”
şeklindeki bir düşünce gulûlün bir başka şeklidir.

Burada yapılması gereken bu organizasyonu yöneten ekip veya kurulun tespit
ettikleri belli kurallar çerçevesinde, “Senin hakkın budur. Ancak bu kadar
maaş; şu kadar harcırah alabilirsin” vs. demeleridir. Artık bunun dışında
ekstradan bir şey alınması caiz değildir. Aksi takdirde insan, hak yolunda
bulunuyorken kaybeder, Allah’a doğru giderken –hafizanallah– şeytanın
çelmesine hedef olur ve netice itibarıyla doğru yolda yürüme imkân ve fırsatı
yakalamışken dökülüp yollarda kalır.

Topluma Hesap Verme Ahlâk ve Disiplini
Okul, üniversiteye hazırlık kursu, kültür lokali vs. daha başka kurumların

başındaki sorumlu kişiler de aynı şekilde hassas davranmalıdır. Zira insanımız,
bir gün bir yerde bir cana ihtiyaç olsa çok rahatlıkla, “benim canımı



alabilirsiniz” diyecek kadar bu insanlara güven duymaktadır.
Bir yerde bir arpanın yedide biri kadar bile olsa bir gulûl yaşandığında

ahirette onun hesabı sorulur. Nitekim Kur’ân-ı Kerim, ٍةَّرَذ َلاَقْثِم  ْلَمَْعي  ْنَمَو 
ُهَرَي ّرَش  اً  “Kim zerre ağırlığınca bir şer irtikâp etmişse mutlaka onun

karşılığını görür.”51 buyurarak arpanın yedide birinden daha küçük günahların
bile hesabının sorulacağını ifade ediyor. Çünkü zerre maddenin en küçük
parçası demektir. Eskiden buna molekül deniyordu. Sonra atom oldu. Sonra da
atom parçaları oldu. Hatta siz buna iyon ya da eter de diyebilirsiniz. İşte âyet-i
kerimeye göre sizin mikroskop veya “X” ışınlarıyla göremeyeceğiniz kadar
küçük olan kötülüklerin hesabını da Allah (celle celâluhu) soracaktır.

Asrımızın başında hayatını iman hizmetine vakfetmiş olan o büyük zat da,
ömrünü böyle bir hassasiyet içinde geçirmiştir. Toplumdaki güveni sarsmama
adına çok defa topluma hesap vermiştir. Mesela bir yerde, “Şu üstümdeki
sakoyu, yedi sene evvel eski olarak almıştım. Beş senedir elbise, çamaşır,
pabuç, çorap için dört buçuk lira ile idare ettim.” diyerek hakkında şüphe ve
töhmetlerin oluşmasına fırsat vermemiştir. Ardından bir tavuğu olduğunu, kış
olmasına rağmen onun her gün yumurta verdiğini, tavuğun yazın kuluçkadan
çıkan küçük yavrusunun da yumurtlamaya başladığını anlatmıştır.52 Bütün
bunlar basit bir hikâye anlatımından ibaret değildir. Esasında Üstad Hazretleri
bu ifadeleriyle topluma hesap vermiştir.

Ben, bizim köyün eşrafından birisi olan Hacı Münir Bey’den dinlemiştim.
Üstad Hazretleri Erek Dağı’ndan derdest edilip götürülürken kıtmirin köyüne
getiriliyor ve orada dedemin hanında misafir kalıyor. Hacı Münir Bey,
Üstad’ın o anki durumunu şu ifadeleriyle anlatıyor: “Onun hâlini görünce
gözlerim doldu. Çünkü ayakkabıları yırtılmış olduğundan ayakları ve çorapları
su içindeydi. Ben o lastik ayakkabıları alıp eve gittim ve evden ona yeni bir çift
ayakkabı getirdim. –Kim bilir onu da ne zorluklarla kabul ettirdi.– Daha sonra
ona bir iftar vaktinde çorba ve komposto getirdim. O, çorbadan birkaç kaşık
aldı ve sonra, ‘İsraf olmasın bu kompostoyu da sahurda yeriz.’ dedi.” Demek
ki, Üstad’ın o günkü imkânları itibarıyla yeni bir çift lastik ayakkabı alacak
durumu bile yoktu. İşte Hazreti Pîr, kemal-i hassasiyetle böyle bir hayat
yaşamış, halkın güven ve itimadını sarsmamak için elinden gelen her şeyi
yapmış ve bize de bu konuda örnek olmuştu.

Topluma ait değişik ünitelerde belli konumu olan insanların hayatlarını böyle
bir hassasiyet içinde yaşamaları gerekir. İnanan insan olarak bizim en büyük
kredimiz, halkın güvenidir. Değirmenin suyu halktan geliyor. Halk, “bunların
hayatında spekülasyonun zerresi dahi yoktur” inancında olduğu için bu işe sahip



çıkıyor. Dolayısıyla eğer siz hakkınız olmayan şeylere el uzatmak suretiyle bir
gulûle girerseniz, öncelikle bu güveni yıkmış olursunuz. Diğer yandan, halk size
güvenecek, siz ise onlara hıyanet edeceksiniz. Böyle bir hıyanetin hesabını
Allah insana sorar. Ama bu öyle bir hesap sormadır ki, insan onun hesabını
verebilir mi, veremez mi veya nasıl verir bilemiyoruz? Mahşerdeki bu hâl, hiç
şüphesiz Efendiler Efendisi’ni de mahzun, mükedder ve mahcup edecek bir
durumdur.

Bu mevzuda dinimizin bize sunduğu öyle temel değer ve disiplinler vardır ki,
bu da ayrıca üzerinde durulması gereken bir husustur. Evet, Cenâb-ı Hak bize
Kur’ân-ı Kerim, Sünnet-i Sahiha, Din-i Mübin-i İslâm ve onun hayata hayat
olması gibi çok büyük nimetler ihsan etmiştir. Eğer biz başımızın üzerinden
sağanak sağanak boşalan bunca nimetten sonra hâlâ kendi ruhumuzun heykelini
ikame edemiyorsak, hayatımızı boşa geçirmiş ve onu heder etmişiz demektir.
Dolayısıyla ahirette Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ı (aleyhi ekmelüttehâyâ)
mahcup etmek istemiyor, dünyada da güzel işler adına akıp gelen ihsan ve
bereketin devam etmesini arzuluyorsak, bu mevzuda fevkalâde hassas
davranmak mecburiyetindeyiz.

Bunun için ben 40-45 senelik arkadaşlarıma, “Sizin şahsî bir eviniz ve
arabanız dahi olmasın!” demiştim. Ben o ölçüde hassas bir insan değilim. Fakat
size bir hâlimi arz edeyim. Nice defa ellerimi açıp Rabbime şöyle
yalvarmışımdır: “Allah’ım bahtına düştüm. Sana kurban olayım. Benim
kardeşlerime dünyevî imkân verme.” Çünkü bir yerde onlarda az bir fazlalık
görülse derler ki: “Demek ki bu, bir yerlerden bir şeyler alıyor.” Rabbime
hamdolsun, şu anda onların her biri, bir yerde bir işçi olarak çalışıyor. Ve ben
–yedi cihan şahit– bu durumdan hiç rahatsız değilim. Çalışsınlar ve çalışırken
de o çalışmanın ağırlığı altında kalsınlar ve sonra da –Allah uzun ömür versin–
bu hâl üzere vefat etsinler. Ben buna hiç üzülmem. Ben onların –Rabbim
muhafaza buyursun– kirli bir şekilde ölüp gitmelerine, arkalarından dedikodu
yapılmasına üzülürüm. Çünkü bu, milletimizin gönülden sahip çıktığı bir
mefkûrenin itibar ve kredisini yeme demektir.

Muvaffakiyet Hırsızları
Son bir husus olarak şunu ifade edeyim ki, gulûl sadece maddî değil, mânevî

bir kısım hususlarda da ortaya çıkabilir. Mesela Üstad Hazretleri, bir yerde,
bir taburun zaferine terettüp eden ganimetin o birliğin komutanına
verilemeyeceğini, bunun ordunun bütün efradına taksim edilmesi gerektiğini,
aynı şekilde zafere terettüp eden mânevî ganimet ve şerefin de komutana değil,
bütün orduya ait olduğunu ifade eder.53 Bu açıdan bir heyetin ortaya koyduğu



başarıları sahiplenmek de bir taraftan şirk, diğer taraftan gulûldür. Yani bir
insanın, “benim plan ve projelerim, benim firaset ve düşüncelerim” diyerek
milyonların cehd ve gayretiyle ortaya çıkan başarıları sahiplenmesi, “ben
yaptım” mülâhazasıyla bu başarılara yöneltilen teveccühleri ve halkın itibarını
galletmesi büyük bir tehlikedir. Hele onun bu sahiplenmesine binaen başkaları
da onun yüzüne karşı, “Maşallah, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah
size çok uzun ömürler ihsan eylesin. Allah size, daha nice zaferlere imza atma
imkânı bahşeylesin!” gibi pohpohlamalarda bulunuyor; bunun üzerine o da
bütün bunlara sahip çıkıyorsa, bu da ayrı bir saygısızlık ve terbiyesizliktir.
Dolayısıyla hiç kimsenin milyonlarca insanın göbeğini çatlatırcasına ortaya
koyduğu gayretlere terettüp eden semereyi sanki kendi yapmış gibi
sahiplenmesi ve ona gösterilen teveccühleri hakkıymış gibi görerek kabul
etmesi doğru değildir. Böyle bir tavır gulûldür, azim bir günahtır, emanete
hıyanettir.
45 Âl-i İmrân sûresi, 3/161.
46 Bkz.: Buhârî, cihâd 189, hums 8; Müslim, îmân 182, cihâd 32.
47 Bkz.: es-Suyûtî, el-Hâvî 1/325; el-Halebî, es-Sîratü’l-Halebiyye 1/240.
48 Bkz.: es-Sa’lebî, el-Keşf ve’l-beyân 3/196; el-Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl 1/366; ez-Zemahşerî, el-Keşşâf

1/461;
49 Buhârî, cihâd 89; Tirmizî, büyû’ 7; İbn Mâce, rühûn 1.
50 Buhârî, cihâd 189; Müslim, imâret 24.
51 Zilzâl sûresi, 99/8.
52 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.70 (On Altıncı Mektup).
53 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.167 (On Yedinci Lem’a, On Üçüncü Nota).



Adanmış Ruhların
Aşkın Mesai Anlayışı

Soru: Hakka adanmış bir gönlün mesai anlayışı nasıl olmalıdır?
Fedakârlığın mesaiye bakan yanı hakkındaki mülâhazalarınızı lütfeder
misiniz?

Cevap: Hak ve hakikat yolunda ortaya konan mesai ile bu yolda kullanılması
için sarf edilen mal, mülk ve serveti, daha umumî bir ifadeyle infakı, temel
felsefeleri itibarıyla aynı kategoride mütalâa edebiliriz. Nasıl ki Mekkî anlayış
ve telakki içinde infak mevzuu, mutlak ifade edilmiş, mesele ıtlaka
bağlanmıştır. Yani, َنوُقِفْنُي ْمُھاـَنْقَزَر  اَّمِمَو   “Kendilerine rızık olarak ne
lütfetmişsek ondan infak ederler.”54 âyet-i kerimesinde de görüldüğü üzere,
Cenâb-ı Hakk’ın bize lütfettiği nimetlerden verebildiğimiz kadar verme bir ufuk
ve hedef olarak gösterilmiştir. Aynı şekilde tam bir adanmışlık ruhuyla hareket
edip hakka hizmet yolundaki mesaimizi Mekkî anlayış ve telakki içindeki ıtlaka
bağlayarak harcama da böyle bir fedakârlık ufkunun neticesidir. Ancak bu
noktada şu önemli hususun göz ardı edilmemesi gerekir: Biz terğip ve teşvik
adına adanmış bir ruh için bazen, “verebildiği kadar vermeli”, “bir küheylan
gibi kalbi duruncaya kadar koşmalı” deriz. Terğip için böyle bir üslûp tercih
edildiği/edilebileceği gibi, hakikaten bazı ahvalde insanın elinde avucunda ne
varsa hepsini verme gayreti içinde olması, bir küheylan gibi çatlayıncaya kadar
koşması gerekebilir. Fakat umumiyet itibarıyla gerek infakta gerekse mesai
tanziminde tabiat-ı beşeriye nazar-ı itibara alınmalıdır. Yani bizim bir insan
olduğumuz, evimizin barkımızın bulunduğu, çoluk-çocuğun medar-ı maişetlerini
temin etmek zorunda olduğumuz ve benzeri mukteza-i beşeriyet unutulmamalı,
teklif edilen hususların götürülür olmasına dikkat edilmelidir. Evet, hakikaten
küheylanlar gibi çatlayıncaya kadar koşan; koşarken bir yerde farkına
varmaksızın kalbi duran müstesna bazı kametler de olabilir. Fakat herkesten
böyle bir fedakârlık beklenmemeli ve herkes böyle bir performans ve böyle bir
programa tâbi tutulmamalıdır. Biz umumun durumunu nazar-ı itibara alarak
işlerimizi programlamalı ve ona göre meselelerimizi takdim etmeliyiz.

Hayatı Programlamada
Veraset-i Nübüvvet Yolu
Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) mevzu ile



irtibatlandırabileceğimiz bir beyanında şöyle buyuruyor: َْنلَو ٌرْـسُي  َنيِّدلا  َِّنإ 
َُهَبلَغ َِّالإ  ٌدـََحأ  َنيِّدـلا  َّداَشُي   “Şüphesiz ki bu din kolaylıktır. Kim bu dini

zorlaştırırsa din ona galip gelir.”55 Yani din temelde bir insanın
götüremeyeceği kadar ağır ve zor değildir. Mesai tanzimiyle, a’malin
taksimiyle, birbirimizden destek alarak rahatlıkla onun altından kalkabiliriz.
Ama bir insan şayet dini altından kalkılmaz bir hâle getirirse unutmamalıdır ki
yenik düşen kendisi olacaktır. İnsan meseleyi öyle ele almalı ki, gençliğinde de,
olgun yaşında da, ihtiyarlığında da, o meseleyi götürebilsin; götürebilsin ve
aynı zamanda sadece fert olarak değil; aile ve cemiyet olarak da dinini
yaşayabilsin.

Hayatını bütünüyle hak ve hakikate hizmet yoluna vakfeden, gözü dine
hizmetten başka hiçbir şeyi görmeyen, dünyadan tamamen tecerrüt etmiş
insanlar her zaman bulunabilir. Şayet bu insanlar, bu sübjektif hâllerini
başkalarına tâmim etmez, herkesi böyle bir mükellefiyet altına sokma
teşebbüsünde bulunmazlarsa, yaptıkları bu tercihte bir mahzur olmayabilir.
Sofiler arasında da dünyadan el etek çekerek hayatlarını inzivada geçirmiş
Halvetîler vardır. Onlar göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa, gözlerinin içine
başka hayal girmesin diye dünyaya bütünüyle kapılarını kapatmışlardır. Fakat
unutulmamalıdır ki, veraset-i nübüvvet yolu bu değildir. Biz o büyük insanların
büyüklüklerini takdirle karşılar ve öper başımıza koyarız. Fakat Hazreti Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm), kendi çizgisindeki insanlara
mesajını duyururken halk içinde bulunup onlardan gelen sıkıntılara katlanmanın,
tek başına inzivaya çekilmekten daha hayırlı olduğunu ifade buyurmuştur.56 Bu
açıdan herkesin milletini yükseltme istikametinde bir kısım vazife ve
sorumlulukları olacaktır ve kişiye düşen bu sorumluluğu en güzel şekilde yerine
getirmek olmalıdır. Hem insanın kendisinin yükselmesi bir yönüyle milletinin
ve gelecek nesillerin de yükselmesine bağlıdır. Dolayısıyla insan, toplumu
nazar-ı itibara alacak büyük ve küllî projeler geliştirmeli ve bu projeleri
gerçekleştirmeye matuf bir gayret içinde olmalıdır. Fakat bütün bunları
yapmanın yanında öyle bir mesai tanzimine gitmeli ki, din ve diyanet, kalb ve
ruh hayatı adına eksik ve noksanlıklara düşmesin, Allah yolunda gücünün
yettiğince koşturmaktan geri kalmasın. O hâlde hayatın hiçbir safha ve hiçbir
ünitesinde boşluk bırakmayacak ölçüde herkes kendine düşen vazifeyi yapmalı,
iyi bir mesai tanzimine ve iş bölümüne gidilerek kim neyi, en mükemmel
şekilde yapabiliyorsa orada rantabl olmaya çalışmalıdır.

Abdullah İbn Amr İbni’l-Âs Hazretleri, sahabe-i kiram arasında zühd ve
takvada çok ileri gidenlerden birisi olduğu gibi aynı zamanda Resûl-i Ekrem



Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) çok iyi dinleyen ve doğru
okuyanlardan birisidir. Bu büyük sahabî, gecelerini kıyamda gündüzlerini ise
oruç tutarak geçirir. Belki kimi zaman savm-i visal dediğimiz iki üç gün yemek
yemeden oruç tutar. Peki, böyle bir ibadet hayatı insanı ne hâle getirir?
Evlenmişse aile hukukunu ihmale bâdi olur. Mesela sabaha kadar kendisini
namaz kılmaya veren bir insan, çocuklarını görme, oturup onlarla sohbet
imkânını bulamayabilir. Sorumlu olduğu daha başka vazifelerde de kusurları
olabilir. Nitekim Hazreti Abdullah’ın bu hâli Allah Resûlü’ne (aleyhi
ekmelüttehâyâ) ulaştığında, ona gecenin bir kısmında uyuyup bir kısmında
namaz kılmasını, bazen oruç tutup bazen tutmamasını, zira Allah’ın onun
üzerindeki hakkının yanında, nefsinin, ehlinin, misafirinin de hakkı bulunduğunu
ifade ederek her hak sahibine hakkını vermesi gerektiğini ihtar eder.57

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu uyarısıyla objektif olan
ve insanın götürebileceği mükellefiyete dikkat çekmenin yanında aynı zamanda
iyi bir mesai tanzimi ve a’mal taksimi yapılması gerektiğine de işaret
buyurmaktadır.

Tekrar başa dönecek olursak; gerek hizmet anlayışımızda gerekse infak
telakkimizde dengeli olmalıyız. Mesela bir fabrikatör düşünelim ki, bir yardım
kuruluşuna geldi ve oradaki görevlilere, “Ben bu sene fabrikamı bütünüyle
bağışlamak istiyorum. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz.” dedi. Hatta onun
yanında beş-on fabrikatörün de aynı şekilde fabrikasını getirip ortaya
koyduğunu düşünelim. Böyle bir durumda istihdam açısından nasıl bir boşluk
meydana gelir? O yardım kuruluşu tarafından bu fabrikalar tam olarak
işletilebilir mi, işletilemez mi? Fabrikalarını bağışlayan bu insanlar bundan
sonra her sene yapmayı düşündükleri hayrı yapabilirler mi? İşte bütün bunları
hesaba katmalısınız. Siz öyle bir talepte bulunacaksınız ki, iş sahibinin kurduğu
o sistem ve fabrika işlemeye devam edecek. O şahıs her sene hayır
faaliyetlerine omuz verebilecek, hayır faaliyetlerinin sponsor ve finansörü
olmayı sürdürebilecek. Aksi takdirde yani elindekinin tamamını birden
verdiğinde bir sonraki sene herkes verirken o sadece bakmakla yetinmek
durumunda kalacaktır.

İyi Bir Mesai Tanziminin Vaat Ettikleri
Hakka hizmet yolundaki mesai anlayışında fedakârlık ruhunun yanı sıra mesai

tanzimi de çok önemlidir. İnşirah Sûresi’nin sonunda işaret buyrulduğu gibi
ibadet ü taat ve Allah’la münasebetten dünya işlerine, dünya işlerinden
Allah’la münasebete geçmek suretiyle iş farklılığıyla dinlenebiliriz.58 Bir
yerdeki ruhî yorgunluğu bedenî hareketle savmaya, bedenî yorgunluğu da ruhî



konsantrasyonla gidermeye çalışmalıyız. Böylece sürekli güçlü, mukavemetli
ve dinamik bir bünye ve ruhî yapıya sahip olabiliriz.

İster yurt içinde, isterse yurt dışında, milletimiz ve topyekün insanlık için,
okullar, kültür lokalleri vb. kurumlarda vazife yapan hasbî ruhlu fedakâr
öğretmen ve rehberler var. Bu kurumlarda vazife yapan insanlar, ister “kût-u lâ
yemût”la geçinsin, ister bir burs ölçüsünde maaş alsın, isterse kendilerine
normal bir maaş takdir edilsin, aldıkları maaş her ne olursa olsun, onlardan
beklenen, düz bir mesai anlayışının ötesinde, çoluk çocuklarının medar-ı
maişetlerini temin ettikten sonra, gerektiğinde otuz-kırk saat derse girmeleri,
gece-gündüz talebelerin başında bulunmaları, hatta imkânları varsa cumartesi,
pazar da talebelerine rehberlik yapmalarıdır.

Evet, keşke bu hasbî ruhlar, peygamberâne bir azim ve gayretle,
öğrencilerinin derslerinde onlara yardımcı olsa, her türlü dertlerini dinlese ve
duruma göre geceleri de bir anne şefkat ve merhametiyle onların üzerine
titreseler. Ancak böyle bir mesai anlayışıyla çoktan beri kırılmış, yamuk yumuk
hâle gelmiş ilim, irfan hayatımızı düzeltme imkânı bulabiliriz. Fakat bu
seviyedeki bir fedakârlık ufkunu insanlara teklif etmeden önce, öncelikle böyle
bir mesai anlayışının gerekliliği anlatılmalı, bu konuda rehabilite yapılmalı,
insanlar buna alıştırılmalı, bütün bunlardan sonra bu fedakârlık telakkisi
onların iradelerine emanet edilmelidir. Bu arada hemen şunu ifade edelim ki,
bütün bunlar yapılırken, fedakârlığın insanlardan zorla istenecek bir husus
olmadığı hiçbir zaman hatırdan çıkarılmamalıdır.

Dil Olimpiyatları ve Mesai Faktörü
Evet, eğer biz yaptığımız hizmetlerden güzel neticeler almak istiyorsak bu

konuda ciddî zaman harcamalıyız. Diyelim ki siz bir yerde talebenin başında
rehber veya idarecisiniz. Gündüz okulda idareciye düşen vazifeleri yapmanın
yanında okul saatleri dışında da onları kontrol etmeli, gitmeleri gerekli olan
yerlere gitmeleri, gitmemeleri gerekli olan yerlere de gitmemeleri konusunda
üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmelisiniz. Siz bu işe ne kadar zaman
ayırmış, ne ölçüde o işin içinde bulunmuşsanız, Allah’ın izni ve inayetiyle, o
ölçüde verim alırsınız. Zannediyorum şimdiye kadar gönüllüler hareketinin
yaptıkları işlerde Cenâb-ı Hakk’ın ihsan buyurduğu bereket, bir yönüyle onların
zaman mefhumunu aşıp mesaide böylesine ölesiye bir cehd ve gayretin içinde
olmalarındandır. Mesela dil olimpiyatları… Dil ve kültürümüzün
tercümanlığının yapıldığı bu güzel faaliyete, âdeta destanlar kesilmekte, herkes
hayranlığını, takdir duygularını “maşallah, barekâllah” sözleriyle ifade etmekte,
bazıları da gözyaşlarıyla ortaya koymaktadır. Fakat unutulmamalı ki, bütün bu



muvaffakiyetler, gece-gündüz demeden aşkın bir mesai anlayışı içinde, çok
ciddî gayretler sonucunda Cenâb-ı Hakk’ın bahşettiği lütuf ve ihsanlardır.
Rabbim, milletimiz ve insanlık için çok şey ifade eden bu ve benzeri faaliyetler
içinde bulunan arkadaşları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da, hem
mesai aşkı, hem de işlerini akıllıca planlama düsturuyla serfiraz kılsın ve
üzerimize sağanak sağanak boşalan nimetlerini devam ettirsin!

Tekvînî Emirleri Doğru Okuma
ve Mesai Tanzimi
Üstad Hazretleri bir yerde terakkinin önemli esaslarından birisi olarak mesai

tanzimini gösterdikten sonra, bunun da dinin evâmir-i kudsiyesi, takva ve
salâbet-i diniye ile olacağını ifade ediyor.59 Takva ise, haramlardan içtinap
etmek, farzları yerine getirmek, vaciplerde kusur etmemek, şüpheli şeylerden
tevakki etmektir. Bu yönüyle insanın, neyin hakkı ve vazifesi olup olmadığına
dikkat etmesi doğrudan takva ile ilgilidir. Bu sebeple kendisine bir vazife tevdi
edilen kişi, zamanını çok iyi değerlendirmiyor, mesaisine yoğunlaşmıyor ve
kendisine tevdi edilen vazifeyi bihakkın yerine getirmiyorsa Allah indinde
mesul olacağı gibi, bağlı bulunduğu müessese açısından da sorumlu olur.

Bildiğiniz üzere takvanın diğer bir buudu daha vardır ki, o da teşriî emirlerin
yanında tekvînî emirlere de riayet etmektir.60 Mesela zamanı çok iyi
değerlendirme, yaşadığınız dünyada olup biten şeyleri nazar-ı itibara alma,
yaptığınız işlerde akıllıca davranarak mütedahil daireler gibi etrafınızı sarmış
hazımsız kimselerin mevcudiyetini hesaba katma ve problem çıkarmadan
işlerinizi dosdoğru yürütmeye çalışma tekvînî emirlere riayettir. Dolayısıyla
bir insan bunlara riayet etmemek suretiyle şahsına, içinde bulunduğu hizmete ve
milletine zarar veriyorsa, Allah aşkına, bu haram mıdır değil midir?

Evet, mesainin çok iyi tanzim edilmesi dinin bir emridir ki, bizi başarılı
olmaya götürecek çok önemli bir vesiledir. Yani ne zaman dinleneceksin, ne
zaman iş yapacaksın, neyi ne ile kazanacaksın, ne zaman şarj olacak ne zaman
deşarj olacaksın, bunların çok iyi planlanması gerekir. Bu konuda çok dakik
olunmalı ve her şey saati saatine ele alınmalıdır.

İş Bölümü ve Zamana Riayet
Diğer taraftan mesai tanziminin yanında a’malin taksimi de çok önemlidir.

Yani kim ne iş yapacak ve nerede başarılı olacaksa onun doğru seçilmesi
gerekir. Bu da kâmil mânâda işin başındaki insanlar tarafından isabetli bir
şekilde gerçekleştirilebilir. Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve



sellem) fetanetinin farklı bir derinliği de kimi nerede istihdam ettiyse o
mevzuda milimi milimine isabet buyurmasıdır. Evet, O, tayin ve tavzifte
bulunduğu insanlardan hiçbirini değiştirme lüzumu duymamıştır. Çünkü kimi
nereye tayin etmişse o orada başarılı olmuştur. Bu da vazife verirken insanları
çok iyi okumaya, çok iyi test etmeye ve karakterlerini çok iyi keşfetmeye
bağlıdır. Günümüz şartları içinde kabiliyetlerin doğru okunması ve onların
yerli yerinde istihdam edilmesi ise bir yönüyle müşterek akla ve kolektif şuura
vâbeste bir durumdur.

Burada son bir hususa işaret etmekte fayda var. Devlet bünyesindeki
kurumlarda veya özel kuruluşlarda belli aralıklarla program ve toplantılar
yapılıyor. Bu tür toplantı ve programlar için belirlenen zamana mutlaka riayet
edilmelidir. Çünkü zaman çok kıymetlidir. Kimsenin bir başkasının zamanını
israf etmeye ve onun o kıymetli vaktini öldürmeye hakkı yoktur. Bu, Allah
indinde mesuliyeti mucip bir davranıştır. Özellikle bazı işler vardır ki, sizin
orada yarım saatlik bir gecikmeniz, yapılması gereken işin fevtine sebebiyet
verir, küçük bir rötar çok ciddî zayiat ve olumsuzluklara yol açar.

Diğer yandan bir toplantı için sözleşmek, belli bir saatte toplantı yerinde
olacağını söylemek zımnî bir taahhüttür. Buna riayet etmeyen insanın, َِمل

َنوُلَعَْفت اـَم َـال  َنوـُلوَُقت   “Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?”61

tokadını yemesinden korkulur. Âyetin mânâ ve muhtevası sebeb-i nüzulün
ötesinde çok geniş bir alana taalluk etse de söz konusu âyetin sebeb-i nüzulüne
baktığımızda, verdiği sözü tutmama meselesinin olduğu da görülür.62 Bundan
dolayı herhangi bir toplantıya katılma konusunda söz vermiş bir insan ne yapıp
edip söz verdiği vakitte orada olmaya çalışmalıdır. Hatta gerektiğinde,
görüşme saatinden bir müddet önce oraya gidip kapının önünde beklemelidir.
Başkaları bizi bekleyeceğine biz onları bekleyelim. Şayet insan, gecikmesini
gerektirecek bir problemle karşılaşırsa, bu durumda hemen telefon edip özür
dilemeli ve arkadaşlarının erkenden oraya gidip zamanlarını israf etmelerine
sebebiyet vermemelidir.

Ayrıca toplantılarda görüşülecek mevzular önceden tanzim edilmeli, kemal-i
ciddiyetle bir yere not edilmeli ve mesele, irticalinin dağınıklığına
bırakılmamalıdır. Akl-ı selim, hiss-i selim ve kalb-i selimle not ettiğimiz
mevzular bizim için çok önemlidir. Çünkü bu sayede görüştüğümüz meseleler
belli bir çerçeve içinde kalır. Aksi takdirde birisi bir şey söyler, diğeri ona
cevap verir, bir başkası başka bir şey söyler ve derken hisler devreye girerek
meseleler dağılır gider. Oysaki biz önceden aldığımız notlarla kendimizi
bağlamış oluruz. Salim bir akılla tespit ettiğimiz notlar, salim bir aklın sesi



soluğu olması itibarıyla bizi çerçevenin dışına çıkarmaz ve böylece zaman israf
edilmemiş olur.

Değişik vesilelerle arkadaşlara anlatmaya çalıştığım bir diğer husus da
telefon görüşmelerinin gereksiz yere uzatılmamasıdır. Bazen telefonla
konuşulurken meseleler o kadar uzatılıyor ki, görüşmenin önemli bir kısmını
“yaniler”, “şeyler” teşkil ediyor. Hâlbuki konuşulacak mevzular daha önce not
edilse ve oradan okunsa hem telefon adına israf edilmemiş, hem boş yere karşı
tarafın zamanı alınmamış olur. Bazen bakıyorsunuz iki dakikada anlatılabilecek
bir mevzu önceden hazırlanılmadığı, not alınmadığı için ancak yarım saatte
anlatılıyor. Hâlbuki hekimler uzun süre telefonla konuşmanın beyin tümörüne
sebebiyet verebileceğini söylüyor. Hekimlik mevzuunda onlara inanmak vacip
olduğuna göre bizim de bu konuda dikkatli olmamız icap eder; aksi hâlde
günaha girmiş oluruz.

Hâsılı, inanan insanlar olarak bizlerin bütün hâl ve hareketlerinde belli bir
nizam ve ölçü olmalı; disiplinli oturup disiplinli kalkmalı, disiplinli hareket
edip disiplinli konuşmalı ve hayatımızı hep semavî disiplin ve kurallara bağlı
sürdürmeliyiz.
54 Bakara sûresi, 2/3.
55 Buhârî, îmân 29; Nesâî, îmân 28.
56 Bkz.: Tirmizî, kıyâmet 55 (2507); İbn Mâce, fiten 23.
57 Buhârî, teheccüd 20, savm 54-57, ehâdîsü’l-enbiyâ 37, nikâh 89, edeb 68; Müslim, sıyâm 181.
58 Bkz.: İnşirâh sûresi, 94/7-8.
59 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.153 (On Yedinci Lem’a, Yedinci Nota).
60 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.792-793 (Lemaât); Mektubat s.537-538 (Hakikat Çekirdekleri).
61 Saf sûresi, 61/2.
62 Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 29/270; el-Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl 4/337.



Hakk’a ve İnsanlara Yakınlaşmanın Vesilesi:
Kurban

Soru: Adanmış ruhlar, Allah’a yaklaşmaya vesile olan kurbanı, gönüllerin
birbirine yaklaşmasına da vesile kılmak için hem ülkemizin doğusundan
batısına her bölgesine, hem de bilhassa Afrika kıtasındaki gibi fakr u zaruret
içinde bulunan dünyanın değişik ülkelerine giderek gönül köprüleri
kuruyorlar. Kurbanın bu şekilde bayramlaşmaya vesile yapılması hakkındaki
mülâhazalarınızı ve bu işin daha güzel olması yönündeki tavsiyelerinizi
lütfeder misiniz?

Cevap: Mebdede her şey küçük bir açıyla başlar. Daha sonra arkadan
gelenler o işe sahip çıkar, omuz verir, yeni yol ve metotlar geliştirir, farklı
alternatifler ortaya koyarlar. İşte kurban da, bir dönem ülkemizde insanların
sadece ferdî olarak yerine getirdikleri ve kestikleri kurbanın etini, konu
komşuya dağıttıkları bir ibadet iken zamanla gerek ülke içinde, gerekse
dünyanın değişik yerlerinde gönüllere ulaşma adına önemli bir vesile hâline
gelmiştir.

Kurban ve Îsâr Hasleti
Cenâb-ı Hak ikinci sûre-i celilenin hemen başında: َنوُقِفْنُي ْمُھاَنْقَزَر  اَّمِمَو 

“Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.” 63 buyurarak mülk
sahibinin Kendisi olduğuna, bizim ise birer emanetçi konumunda
bulunduğumuza işaret ediyor. Yani bizim verdiklerimiz esasen Cenâb-ı Hakk’ın
bize ihsan ettiği nimetlerdir. Allah Teâlâ, “Rızkı veren Biziz.” buyurarak, biter,
tükenir endişesine kapılmamamız gerektiğini hatırlatıyor. Bu husus başka bir
âyet-i kerimede daha sarih olarak şu şekilde ifade edilir: ُقاَّزَّرلا َوـُھ  َِّنإ َهللا 

ُنِیتَمْلا ِةَّوُقْلا  وُذ   “Bütün mahlûkların rızkını veren Rezzak-ı Âlem, her şeye
güç yetiren kuvvet sahibi Hazreti Allah’tır.”64

Aslında bir insanın, ister zekât, ister fıtır sadakası, isterse kurban olsun sahip
bulunduğu imkânlardan başkalarına vermesi, meselenin minimum yanını ifade
eder. Yani bunun mânâsı, “Eğer bunu da yapmazsanız kendinize bir yer arayın!”
demek gibidir. Meselenin maksimumu ise şu âyet-i kerimeyle hedef
gösterilmiştir: ٓىَلَع َنوُرِثْؤُيَو  اوُتوُأ  آَّمِم  ًةـَجاَح  ْمِھِروُدـُص  ِيف  َنوُدـِجَي  َـالَو 

ٌةـَصاَصَخ ْمِھِب  َناـَك  ْوـَلَو  ْمِھـِسُفَْنأ   “Onlar, mü’minlere verilen şeylerden



nefislerinde herhangi bir sıkıntı duymaz ve muhtaç olsalar bile onları
kendilerine tercih ederler.” 65 Bu ruhla hareket eden insan, zamanını,
imkânlarını, ilmini, irfanını, servetini, düşünce ufkunu, kısaca Allah’ın
kendisine vermiş olduğu her şeyi son kertesine kadar insanların istifadesine
sunacak, günümüzdeki yaygın kullanımıyla elindekileri başkalarıyla
paylaşacaktır.

İşte kurban mevsiminde de, Müslümanlar lâakal bir kurbanla hiss-i
semahatlerini ortaya koyacak, gönülleri fethedecek ve kestikleri kurbanların
etlerinden tatmayanlara tattıracaklardır. Bir hadis-i şerifte ifade edildiği gibi,
Cenâb-ı Hak da kesilen kurbanları sahipleri için öbür tarafta en çok ihtiyaç
duyacakları yerde bir binek yapacaktır.66 Bu durum karşısında insan orada bir
taraftan takdir duyguları, diğer taraftan da taaccüp hisleriyle “Acaba şu
kurbanlardan hangisine binsem?” diyecektir.

Resûl-i Ekrem Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ vetteslimât) bir hadis-i
şeriflerinde: َانَّالـَصُم ََّنبَرْقَي  َالَف  ِّحَضُي  َْملَو  ٌةَعَـس  َُهل  َناَك  ْنَم   “İmkânı olup
da kurban kesmeyen bizim namazgâhımıza yaklaşmasın!”67 buyurarak imkânı
olan herkesin kurban kesmesini istemiştir. Bu hadis-i şerifte kurban kesmeme
fiili çok ağır bir tehdide bağlandığından dolayı, Hanefî fukahası hadis lafzının
lâakal vücuba delâlet edeceğini söylemiştir.68 Yani nasıl ki, zekât için gereken
nisap miktarı mala sahip olan herkesin, zekât vermesi farz ise, aynı şekilde
kurban kesme imkânına sahip olanların da kurban kesmeleri vaciptir. Kurban
vacip bir ibadet olduğuna göre imkânı olan herkesin kurban kesmesi gerekir.
Zira hiç kimse Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Bizim
namazgâhımıza yaklaşmasın!” tehdidine muhatap olmayı istemez. َُهل َناَك  ْنَم 

ٌةَعَس  “imkânı olan” ifadesinden şöyle bir mânâ da anlaşılıyor. Demek ki
toplumda imkânı olanların yanında imkânı olmayan insanlar da bulunacak. İşte
bu durumda imkân sahiplerinin Cenâb-ı Hakk’ın kendilerine ihsan ettiği
nimetlerde fakir fukaranın da hakkı olduğunu unutmayarak onları görüp
gözetmesi gerekiyor. Yani kurban kesen insanlar, kestikleri kurbandan,
kendilerinden düşük seviyede olan kimseleri de istifade ettirmelidirler.

Bir âyet-i kerimede ise, َنوُّبِحُت اَّمِم  اوــُقِفْنُت  ّتــَح  ىٰ َّرِبــْلا  اوُلاــََنت  ْنـَل 
“Sevdiğiniz mallarınızdan infak etmedikçe birr u takvaya ulaşamazsınız.”69

buyrularak sevilen malların infak edilmesi teşvik ediliyor. O hâlde insan
ahirette sırtına bineceği kurbanlığını semiz hayvanlardan seçmelidir. Zaten bir
hayvanın kurban olabilmesi için kör, sakat, aksak olmama gibi belirli şartları
haiz olması gerekir. Çünkü yapılan her şey âlem-i misaldeki şekilleriyle öbür
tarafta insana dönecektir. Ahiret âlemini bilemediğimizden, oradaki şeyleri bir



kalıp içine koymamız mümkün olmadığından, bunların bize dönüşünün nasıl
olacağını bilemiyoruz. Ama bunlar belki bir uçak, belki bir gemi, belki bir
sandal, belki de yağız bir at gibi önümüzde temessül edecektir. Cenâb-ı
Hakk’ın rahmetinin enginliği ve vaatlerinin doğruluğu zaviyesinden meseleye
bakacak olursak, bunların mutlaka bir şekilde bize geri döneceğini
söyleyebiliriz.

Hazreti Âişe Validemiz’in rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre, Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) kestiği kurbanın üçte ikisini dağıtmış ve
evdekileri mahrum etmeme adına üçte birini de bırakmıştır.70 Kestiği
kurbanının etini sünnete uygun olarak değerlendirmek isteyen bir insan için ölçü
budur. Fakat bir ailede bütün aile fertleri adına kurban kesiliyorsa, bu durumda
daha farklı bir taksime de gidilebilir. Mesela böyle bir durumda kesilen
kurbanlardan birisini veya onun yarısını ya da üçte birini eve bırakıp diğerleri
tevzi edilebilir. Bu şekildeki bir taksimatla insan, hem yakınındakileri kurban
etinden mahrum etmemiş, onlara bu etten tattırmış veya onların göz hakkını eda
etmiş olur, hem de fakr u zaruret içinde bulunan diğer insanlara el uzatmış,
onların temel bir ihtiyacını gidermiş, farklı kesim ve topluluklar arasında sevgi
ve şefkat köprüleri kurmuş olur.

Civanmertliğin Tabiat Hâline Gelmesi
Başta da ifade edildiği gibi bir dönem ülkemizde, herkes kurbanlarını

kesiyor, bir miktarını kendi evinde bırakıyor, kalan kısmı da konu komşuya
dağıtıyordu. Fakat bir gün geldi ki, kurban, sadece kendi mahalle ve köyümüzde
değil, daha geniş bir dairede muhtaç insanlara ulaşmak için bir vesile hâline
geldi ve imkânı olanlar, bu istikamette taahhütlerde bulundu. Bundan sonra
bazıları bir taneyle iktifa etmeyerek iki tane, üç tane, hatta on tane, yirmi tane,
otuz tane kurban vermeye başladılar. Bu, aynı zamanda civanmertliğin
gelişmesinin ve verme duygu ve düşüncesinin tabiatlara mâl olmasının bir
ifadesiydi. Ayrıca işin açıktan açığa yapılması insanların ruhunda bir teşvik
tesiri meydana getiriyordu. Böylece verilen kurbanlarla ülkemizin dört bir
tarafındaki fakir fukaraya sahip çıkılmaya başlandı. Yakın dairede bu işin
oturduğunu görenler bu sefer, “Haydi, şimdi biz bu işi Allah’ın izni ve
inayetiyle daha geniş bir dairede yapmaya çalışalım.” dediler ve mebdede
küçük bir açıyla başlayan bu kurban hizmeti günümüzde muhit hattına ulaşınca
kocaman bir açı teşkil etti. Bu fedakâr ruhlar, neredeyse Afrika’da gidilmedik
ülke bırakmadılar. Zira ciddî derecedeki fakirlik daha çok bu kıtadaki
ülkelerde bulunuyor. Oralarda yaşayan insanların birçoğu belki senede bir kere
bile et yiyemiyorlar. İşte bunu bilen îsâr ruhlu arkadaşlar kurban taahhüdünde



bulunmaya ve bu kurbanları oralara kadar ulaştırmaya başladılar.
Tabiî sadece Afrika’da değil, ülkemizin fedakâr insanları yeryüzü

coğrafyasında, bulunduğu hemen her yerde kurbanlar kesip çevresindeki
insanlara dağıtmaya başladı. Böyle bir hizmet farklı kültür ve anlayıştaki
insanlara çok cazip geldi. Kestiğiniz bir kurbanın etini pişirerek veya
pişirmeden götürüp o insanlara ikram etmeniz onların daha önce hiç
görmedikleri, duymadıkları yeni bir şeydi. Kendi dünyalarında böyle bir
uygulama yoktu. Evet, iki bardak çayı garanti altına almadan bir bardak çay
ikram etmeme ahlâkının hâkim olduğu beldelerde, sizin bu tavrınız yeni bir ses
ve soluktu. Bu vesileyle o insanlar, sizdeki bu güzel değerleri fark etti, İslâm’ın
sehavetini, Müslümanların semahatini, îsâr ruhunu, kendi yemediği hâlde
başkalarına yedirme duygusunu gördü ve neticede sizin temel dinamiklerinize
karşı ciddî bir alâka ve sevgi duymaya başladılar. Kanaatimce, küreselleşen
bir dünyada bu tür faaliyetler farklı kültürler arasında sevgi ve diyalog
köprülerinin kurulması adına önemli bir vesiledir. Bu istikamette yapılan
faaliyetler belli bir kerteye ulaşmıştır. Fakat mevcutla iktifa dûn himmetlik
olduğundan71 sürekli çıtayı yükselterek koşmak hedefimiz olmalıdır.

Meselenin bir diğer yanı da şudur: Siz her sene formatla oynayarak
yaptığınız işlere yeni bir renk, yeni bir desen ilâve etmek suretiyle onu hep
cazip göstermeye çalışmalısınız. Mesela kurban eti dağıtmanın yanında, hangar
gibi depolar oluşturabilir, buralarda insanların kullanmadıkları eşyaları,
elbiseleri toplar, sonra da bunları götürür fakir insanlara dağıtırsınız. Çünkü
gidilen ülkelerde öyle yerler var ki, oralarda insanların üstlerine
giyebilecekleri doğru dürüst bir elbiseleri dahi yok. Bakıyorsunuz, bir tarafta
büyük gökdelenler var, fakat öbür yanda sizin varoş dediğiniz muhitlerden daha
beter durumda olan insanlar. Hele Afrika’da öyle fakir ülkeler var ki, oralara
yapılacak bir damlacık yardım dahi oradaki muhtaçlar için çok şey ifade
edecektir. Dolayısıyla her defasında yaptığımız işlere yeni renkler, derinlikler
ilâve ederek insanların yüzünü güldürmeye çalışmalıyız. Zira onların yüzünün
gülmesi bizim de yüzümüzün gülmesine vesile olacaktır.

Bizim bu gayretlerimiz neticesinde Cenâb-ı Hak nasıl inayet eder, önümüze
hayır adına daha başka hangi kapılar açar, bilemiyoruz. Bu sebeple her
seferinde formatla biraz oynamalı, değişikliğe gitmeli, bazı orijinal katkılar
yapmalı ve sürekli o insanların gönüllerini imar ve ihya etmeye çalışmalıyız.
Sonra Cenâb-ı Hak ne yapar onu da Kendisi bilir. Hazreti Pîr’in yaklaşımıyla
biz vazifemizi yapar, şe’n-i rubûbiyetin gereğine karışmayız.72

Kurbanla Gelen Sürprizler



Aslında bütün ibadet ü taatlerde Allah’a kurbeti hedefleme, “Allah’ım, ben
bu ibadetimi Senin için yaptım.” deme ve bunu içten içe duyma esas olmalıdır.
İnsan, hayatını âdeta bu düşünceye kilitli olarak götürmelidir. Bu açıdan kurban
ibadetini eda ederken de kasdü’l-kalb olarak tarif ettiğimiz niyeti çok sağlam
tutmak gerekir. İnsan, “Allah’ım, Sen hayvan boğazlamamı istedin, ben de bu
emri yerine getiriyorum. Eğer kendimi boğazlamamı emretseydin ben seve seve
bu emri de tatbik ederdim. Eğer dinimi, namusumu, nefsimi, malımı veya
ülkemi müdafaa adına bir cephe teşkil etmek icap ediyorsa ben ona da amade
ve teşneyim.” diyecek kadar samimî olmalıdır. Yani insan canın yongası olan
malını verirken aynı zamanda verebileceği şeyleri de hatırlamalı ve emre
amade olduğunu göstermelidir. Nitekim Hazreti İbrahim ve İsmail’in durumu
anlatılırken, ِنِیبَجِْلل ُهََّلتَو  اََملْسَأ  اََّۤملَف   “İkisi de Hakk’a inkıyat edip teslim
olunca O, kurban etmek üzere oğlunu yere serdi.” 73 buyrularak, onların
ubûdiyetteki sırrı ve emre itaatteki inceliği kavradıklarına ve ona göre bir tavır
aldıklarına işaret edilmiştir.

Eğer bir insan kurban ibadetini baştan böyle sağlam bir niyete bağlarsa, onun
kurbanla ilgili bütün fiilleri ibadet hükmüne geçecek, böyle hayırlı bir iş
yolunda yapılan diğer ameller de o hayırlı iş gibi sevap olarak geriye
dönecektir. Yani kişinin pazara gidip kurban alması, boynuna ip geçirip onu bir
yere bağlaması, sonra onu bir arabaya yükleyip mezbahaya götürmesi, belki
birkaç gün onun başında durması, beklemesi veya evine getirip onu yemlemesi,
ardından götürüp kesmesi, kestikten sonra etini tevzi etmesi gibi ucu size
dokunan ne kadar iş varsa bunların hepsi birer sevap olarak amel defterine
kaydedilecektir. Diğer yandan hayvanın boğazına bıçağı çalma, onun
çırpınması, kanının akması… gibi rikkat-i kalbiye ve şefkat hislerinize rağmen
emre itaatteki inceliğe bağlı olarak yerine getirdiğiniz ameller de ayrı bir sevap
olarak hasenat defterinize yazılacaktır.

Burada yapılan bütün bu amelleri, bir yönüyle basit ve küçük görebilirsiniz.
Fakat öte tarafta bunlar geriye döndüğünde hayret ve şaşkınlık içerisinde,
“Allah’ım, Sen ne ganiymişsin. Bu küçük şeyleri aldın, nemalandırdın,
büyüttün, genişlettin, farklılaştırdın, ebedileştirdin ve şimdi de bize
sunuyorsun.” diyeceksiniz. Bu açıdan insan burada kurban ibadetini bir iç
zenginliği ve kalb itminanıyla yerine getirmelidir. َالَو اـَھُموُحُل  َلاـََني َهللا  َْنل 

ْمُكْنِم ىَوْقَّتلا  ُهُلاََني  ِْنكٰلَو  اـَھُؤاَمِد   “Fakat onların ne etleri, ne de kanları
Allah’a ulaşır. Lâkin O’na ulaşan tek şey, kalblerinizde beslediğiniz
takvadır, Allah saygısıdır.” 74 âyet-i kerimesinde de bu hususa işaret
edilmektedir. Evet, eğer insan Allah’la irtibat, Allah’la münasebete geçme



veya Allah’ın muamelesine bir vesile olması gibi mülâhazalara gönlünü
bağlayarak bu ibadeti îfa ederse, öbür tarafta çok farklı zenginlik ve
sürprizlerle karşı karşıya kalacaktır.
63 Bakara sûresi, 2/3.
64 Zâriyât sûresi, 51/58.
65 Haşir sûresi, 59/9.
66 Bkz.: ed-Deylemî, el-Müsned 1/85; es-Sehâvî, el-Mekâsıd s.114; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 1/133.
67 İbn Mâce, edâhî 2; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/321.
68 Bkz.: es-Serahsî, el-Mebsût 12/8; el-Merğînânî, el-Hidâye 4/70; İbn Nüceym, el-Bahru’r-râik  8/197.
69 Âl-i İmrân sûresi, 3/92.
70 Bkz.: Müslim, edâhî 28; Ebû Dâvûd, dahâyâ 9, 10.
71 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.791 (Lemaât).
72 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.163 (On Yedinci Lem’a, On Üçüncü Nota, Birinci Mesele).
73 Sâffât sûresi, 37/103.
74 Hac sûresi, 22/37.



Mukaddes Değerler
ve Uyku Bilmeyen Gözler

Soru: Bir hadis-i şerifte, Cehennem ateşinin dokunmayacağı iki gözden
bahsedilirken, bunlardan birinin hudut boylarında göz kırpmadan nöbet
bekleyen göz olduğu ifade edilir. Günümüz şartları açısından hadis-i şerifte
nazara verilen uyûn-u sâhireyi nasıl anlamalıyız?

Cevap: Uyûn-u sâhire lugat mânâsı itibarıyla uyku bilmeyen ve her zaman
uyanık duran gözler demektir. Bu tabir, sınır boylarında, sızmalara karşı titiz
bir şekilde ve uyanık bir vaziyette pürdikkat nöbet bekleyen er oğlu erler için
kullanılır. Onlar “Aman ülkeme, dinime, neslime, nefsime, geleceğime,
toprağıma, bayrağıma… bir zarar gelmesin!” diye gözlerini kırpmaksızın
sabaha kadar nöbet tutarlar. Sizin de soruda belirttiğiniz gibi Resûl-i Ekrem
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu uyûn-u sâhireyi şöyle müjdelemiştir:

ُسُرَْحت َْتتاَب  ٌنْیَعَو  َِةیْـشَخ ِهللا  ْنِم  ْتََكب  ٌنْیَع  ُراَّنلا  اـَمُھُّسََمت  ِناـَنْیَع َـال 
ِلِیبَس ِهللا ِيف   “İki göz vardır ki onlara ateş dokunmaz: Allah haşyetinden
gözyaşı döken göz ile Allah yolunda nöbet tutarak gecelerini uyanık geçiren
göz.”75

İçteki Tehlike ve Erken Teşhis
Efendimiz’in bu ifadeleri o günün şartlarında sınırları bekleyen bir insan için

hakikaten önemli bir avans ve mükâfattır. Böyle bir iltifat karşısında o insanlar
ülkelerini ve dinlerini koruma adına gözlerini kırpmadan beklemişlerdir. Fakat
günümüzde dinimize, gençliğimize, ülkemize, ülkümüze yönelik tehlikeler daha
farklı bir boyut kazanmıştır. Asrımızda, bir çaşıt (casus) gibi içimize girmiş
öyle tehdit ve tehlikeler vardır ki, âdeta onlarla iç içe yaşıyoruz. Evet,
dinimize, diyanetimize, mâziden tevârüs ettiğimiz değerlerimize yönelik öyle
projeler, alternatif planlar nifak perdesi altında içimize girmiştir ki, her an çok
ciddî tahribatla karşı karşıya bulunuyoruz. Bütün bunlara karşı sürekli ızdırap
hâlinde olma, “Amanın, ülkemiz, ülkümüz, milletimiz, dinimiz, diyanetimiz bir
kere daha payimal olmasın!” deyip inleme, “Ruhumuzun âbidesi bir kere daha
yerle bir edilmesin!” mülâhazasıyla gözünü kırpmadan hep teyakkuz hâlinde
bulunma, sınır boylarında nöbet bekleyen uyanık gözler gibi, uyûn-u sâhire
kategorisi içine girer.

Bu gözler, sürekli dikkat ve temkin hâlinde bulunduklarından nereden bir



tehlike gelecekse onu çok erkenden görüp önlemeye çalışır, muhtemel
tehlikeleri engellemek için o eski kaleler gibi bir sur değil, alternatif pek çok
surlar oluştururlar. Evet, onlar tehlikelere karşı öyle surlar inşa ederler ki,
hücum edenler birini yıktıklarında diğer bir sur karşılarına çıkar, onu da
yıkacak olurlarsa bir başka aşılmaz surla karşılaşırlar.

Kapalı Gözler ve Güdülen Toplum
Atalarımızı ta’n u teşni etmekten Allah’a sığınırım. Çünkü Peygamber

Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) ölüp gitmiş insanları kötü yönleriyle değil,
güzel yanlarıyla anmamızı tavsiye buyurmuştur.76 Biz de elden geldiğince
onları hep iyi yanlarıyla anmaya çalışırız. Bununla birlikte bir hakikati ifade
etmeden de geçemeyeceğim. Ne acıdır ki, bir dönemde dünyaya karşı
kapandığımızdan dolayı bir yönüyle güdülür hâle gelmişiz. Uyanık olmayıp
kendimizi gaflet ve rehavete saldığımızdan başkaları tarafından sevk ve idare
edilme durumuna düşmüşüz. Dünyaya açılma gibi plan ve projelerimiz
olmamış. Bu konuda iddialı olan ve milletimiz için hamasî destanlar kesenlerin
bile ciddî, kalıcı, uzun soluklu tek bir projelerinden bahsedilemez. Bir
kapalılık dönemine girmişiz ki, bu dönemde yiyip içip, yan gelip kulaklarımız
üzerine yatmışız. Bu durum aynı zamanda bizi heyecanlarımız, hislerimiz ve
gerçek hamaset duygularımız açısından da felç etmiştir. Eğer erken bir
dönemde bu tehlikeleri görüp fark edecek uyanık gözlere sahip olsaydık, her
şeyi yeniden tecdide tâbi tutabilir, gerekli tedbirleri alarak içimize giren
tehlikelerin önüne setler çekebilirdik. Bu yapılabilseydi, neticede bu ölçüde
kötü bir akıbete maruz kalmazdık. Evet, çevremizi ve içinde bulunduğumuz
dünyayı çok iyi görüp doğru okuyabilsek, zuhur eden tehlikeleri erken dönemde
teşhis edebilsek ve en önemlisi bunlara karşı engelleyici alternatif bariyerler
oluşturabilseydik durum şimdikinden çok daha farklı olabilirdi.

Günümüzde ruh ve mânâ köklerimizden süzülüp gelen değerleri bütün
insanlığa duyurma adına bir kısım gayretler mevcut olsa da diğer yandan
kötülük düşünen, kötülük tasarlayan şahıs ve şebekelerin boş durmadığı da bir
vakıadır. Âdeta koca bir dünya kaynıyor. Bu arada bazı yerlerde insanlar
başlarındaki tiranları devirmeye çalışıyor. Fakat unutulmamalıdır ki, eğer bir
toplumda bir kısım dejenerasyon ve deformasyonlar yaşanmışsa, bunları
yeniden formuna sokmak için hangi yol ve usûllerin takip edilmesi gerektiği çok
iyi hesaplanmalıdır. Siz insanları birdenbire düzeltemezsiniz. Uzun zaman
dinden uzak kalmış ve seküler bir hayat tarzına âdeta inhimak etmiş insanları
yeniden kendilerini doğru okuyabilecekleri bir konuma ulaştırmak belli bir
zamana vâbestedir. Bu açıdan ıslah adına ortaya konacak bütün plan ve



projelerin baştan sona çok iyi hesaplanması gerekir. Hele mesele bir iman
meselesiyse, sağlam bir düşünce ve ahlâk blokajına oturmuş insan yetiştirme
mevzuu ise ve siz bu problemleri çözemediyseniz, Mefisto bir kez daha
oyununu oynayacak ve insanlık bir kez daha ona yenik düşecektir.

Kaos ve Kargaşadan Nizama Yürünmez
Evet, yapılması gerekenler yapılmadıktan sonra bir toplum içindeki

başkaldırmalar çok defa karambole olur. Belki işin içinde hüsnüniyetle hareket
eden pek çok insan vardır. Ancak karambol hâdiselerden nasıl bir sonuç
çıkacağını kestirmeniz mümkün değildir. Bu sebeple karambolün hâkim olduğu
hamle ve hareketler hakkında benim hep endişelerim olmuştur. Asıl konumuza
dönecek olursak, bütün bunlar uyurgezerliğin, hâdiseleri doğru okuyamamanın,
onları gözü kapalı bir şekilde değerlendirmenin sonucudur. İşte bir toplum
içindeki uyûn-u sâhire sahipleri, bütün bunları önceden görüp ona göre tedbir
almasını bilen gözlerdir. Mesela, Seyyid Kutup hayatı boyunca çok samimane
mücadele etmiştir. Zaten o, mücadele duygu ve düşüncesinin var olduğu bir
hanede neşet etmiştir. Babası, annesi, kardeşi hep aynı düşüncenin insanlarıdır.
“Fî Zılâli’l-Kur’ân” veya “el-Adâletü’l-İçtimâiyye” gibi eserlerine bakacak
olursanız kendisinin de pürheyecan, hiç tereddüt etmeden ölümü
göğüsleyebilecek bir insan olduğunu görürsünüz. Nitekim vefatından önce
Nasır’ın adamları kendisine gelerek Nasır’dan özür dilemesi hâlinde
affedileceğini ve asılmaktan kurtulacağını söylemişler ancak o, bir müminin
asla bir kâfirden özür dilemeyeceğini söyleyerek bu teklifi kabul etmemiş ve
ölürken bile kendisine yakışır şekilde vefat etmiş, şehitlik unvanıyla ötelere
yürümüştür. Fakat bu zat onca mücadelesine rağmen hapishanede yazdığı son
hatıralarında “Biz iman meselesinde zühul etmişiz. Toplumun dertlerine esas
derman iman reçetesiymiş. İşte biz bunu görememişiz.” şeklindeki ifadelerle bir
hakikate dikkat çekmiştir. Öyleyse bir toplumun ıslahı için, ferdi kendi ruhuyla
yeniden ikame etme ve onu yeniden inşa etme öncelikle halledilmesi gereken en
önemli meseledir. Başka bir ifadeyle, eğer bir değişim gerçekleşecekse
meselenin bütün yönleriyle ele alınması gerekir. Nasıl ki, bir vücudun, bütün
fonksiyonlarını tastamam eda edebilmesi için o vücudun uzuvlarının bütününün
canlı olması gerekir. Aynen öyle de, içtimaî hayatın ıslahı da onun bütün
birimleriyle ele alınmasını gerektirir. Bir yerde boşluk bırakacak olursanız hiç
farkına varmaksızın felçli bir uzuv gibi orada küt diye devrilirsiniz. Evet, eğer
siz sağlam bir mantık ve muhakemeyle, hüşyar bir gönül ve basiretle hâdiseleri
değerlendirmiyor, hamle ve hareketlerinizi ona göre planlamıyorsanız, ortaya
koyduğunuz hamle ve aksiyonlar gider keşmekeş ve kargaşaya teslim olur. Bu



sebeple, “ne”, “nasıl” yapılacak? Dinimize, diyanetimize, neslimize ve
geleceğimize yönelen tehlikeler nelerdir? Güzergâh emniyeti sağlanmış mıdır?
Yoksa yürüdüğümüz yolda bir kısım trafik problemleriyle karşılaşma ihtimali
var mıdır? deyip bütün bunlar üzerinde derinlemesine düşünmek gerekir. İşte
“uyûn-u sâhire”yi bütün bunların hepsine tâmim ederek daha kapsamlı ele
alabiliriz. Dolayısıyla denilebilir ki, gece gündüz hiç durmadan Allah için
ağlayan gözler Cehennem’i görmeyeceği gibi, topluma, onun dinine, diyanetine,
geleneklerinden süzülüp gelen değerlerine yönelik bir kısım hücumlar
karşısında, yapılması gerekli olan şeyleri yapma adına muzdarip ve müteyakkız
bir hâlde bulunan uyanık gözlere de Cehennem ateşi dokunmayacaktır.

Soru: Uyûn-u sâhire ile ızdırap arasında nasıl bir alâka vardır?
Bir insanın şahsî dertleriyle veya ailevî problemleriyle ya da daha geniş

dairede mahallesiyle, kasabasıyla hatta ülkesiyle ilgili ızdırapları olabilir.
İnsanın, bu ızdırapları vicdanında duyup hissetmesi onun insanlığının bir
gereğidir. Fakat esas ızdırap, bütün insanlığın problemleriyle meşgul olma,
onlara çareler arama, bütün insanlığa karşı bağrını, kucağını ve kalbini açma
mânâsını ihtiva eden daha yüksek bir duygudur. Eğer siz bütün insanlığın
maddî-mânevî, dünyevî-uhrevî huzur ve saadete ermesini gerekli görüyor, hep
bu mülâhazalarla oturup kalkıyor ve bunun ızdırabını çekiyorsanız,
zannediyorum uykularınız kaçacak ve geceleyin yatakta yatarken bile rahat
edemeyeceksiniz. Hele bir de yaşanan problemlere çareler bulamıyor, onların
çözümü adına alternatif yollar ortaya koyamıyorsanız ihtimal işte o zaman
yorganınızı bir kenara atıp deli divane gibi koridorlarda dolaşmaya
başlayacaksınız. Evet, böyle bir ızdırap sizi uyutmayacak ve sizi uyûn-u sâhire
olmaya sevk eden bir sebep olacaktır.

Fakat ızdırabın asıl kaynağının Allah’a iman olduğunu bir kez daha
hatırlatmakta fayda var. Yani bir insanın böyle bir ızdırabı vicdanında
duyabilmesi için hakikî mânâda Cennet ve Cehennem’in ne ifade ettiğini
vicdanında duyup hissetmesi, Peygamber yolunu bilmesi gerekir.

“Keşke bütün insanlığı kucaklayabilsem! Keşke onlara hangi seviyede olursa
olsun sahip olduğum değerleri üfleyebilsem! Keşke ruhumun ilhamlarını onların
sinelerine boşaltabilsem!” diyen ve sinesi ızdırapla dolu olan bir insanın
gözüne uyku girmeyecek ve böyle birisi oturup kalkıp plan üstüne plan yapacak
ve stratejiler üretecektir. O, –bağışlayın– istibra yaparken bile kafasındaki
problemlerin çözümüyle meşgul olacaktır. Aklına güzel bir düşünce gelse
hemen onu not edecek veya derhal konuyla ilgilenen insanlara telefon açarak
bulmuş olduğu çözümü onlarla paylaşacaktır. Hatta bazen aklına gelen bir fikir
ona abdestini veya nafile namazını yarıda kestirecektir. Çünkü o, toplumun



değişik yaralarına karşı, bir hekim-i hâzık gibi hareket etmekte ve oturup
kalkarken zihni sürekli isabetli bir mülâhaza yakalama peşinde koşmaktadır.
Karşısındaki yaralı, bereli insanları iyileştirmek için kullandığı elli türlü
reçetenin fayda etmediğini gören ve “acaba daha başka ne yapabilirim?” diye
düşünen muzdarip bir insan, aklına bir çözüm geldiğinde, “acaba bu, onların
derdine derman olur mu?” diyerek hemen onu tatbike koyulacaktır. İşte böyle
bir ızdırap, insanı uyutmaz ve onu deli gibi dolaştırır.
75 Tirmizî, cihâd 12; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 7/307.
76 Bkz.: Tirmizî, cenâiz 34; Ebû Dâvûd, edeb 42.



Mescidin Fonksiyonları

Soru: Asr-ı Saadet’te mescidin fonksiyonları nelerdi? Günümüz
şartlarında camilerimizin hem mimarî hem de içtimaî hayattaki yeri
zaviyesinden Asr-ı Saadet’teki ruhla yeniden şekillendirilmesi hangi
hususlara bağlıdır?

Cevap: Bu mübarek mekânlar için, biz, “bir araya getiren, cem eden”
mânâsındaki “cami” ifadesini kullandığımız gibi, “secde edilen yer, secdegâh”
mânâsındaki “mescid” kelimesini de kullanırız. Mescide, rükû edilen yer
mânâsında “merka” veya ayakta durulan yer mânâsında “makam”
denilmemiştir. Çünkü bu iki husus, her ne kadar namazın çok önemli iki rüknü
olsa da, bunlardan hiçbiri insanın Allah’a o en yakın hâlini ifade eden secde
hâliyle mukayese edilemez. Resûl-i Ekrem Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm)
bu yakınlığı ifade etme adına ٌدِجاَـس َوُھَو  ِِهّبَر  ْنِم  ُدـْبَعْلا  ُنوـَُكي  اـَم  ُبَرَْقأ 
“Kulun Rabbisine en yakın olduğu an secde hâlidir.”77 buyurur. Zira secdede,
Allah’ın büyüklüğünü ifadenin yanında insanın kendi küçüklüğünü ortaya
koyma gibi iki mülâhaza bir araya gelir; gelir ve bu iki mülâhaza bir araya
gelip örtüşünce Allah’a en yakın olma hâli zuhur eder. Evet, kul, tevazu,
mahviyet ve hacâlet içinde başını yere koyduğunda ve hatta mümkün olsa başını
topraktan daha aşağı götürme azmiyle secdeye kapandığında Allah’a kurbet
hâsıl olur. Bir yerde secdenin bu hâli şu sözlerle ifade edilmişti:

“Baş-ayak aynı yerde, öper alnı seccade;
İşte, insanı yakınlığa taşıyan cadde..!”78

Bu noktadan hareketle diyebiliriz ki, mescit, kendi gurbetlerinden sıyrılıp
Allah’a yakınlık peşinde koşanların ve bu kurbeti, iksir gibi bilenlerin sık sık
koşup boşaldıkları, deşarj oldukları, belki diğer bir mânâda şarj oldukları
mübarek mekânın adıdır.

Caminin Kuşatıcı İkliminde
Hall u Fasl Edilen Meseleler
Başta ifade edildiği gibi, “cem eden, toplayan” sözlük mânâsından hareketle

cami kelimesini “insanların bir araya gelip toplandığı mekân” mânâsında
kullanıyoruz. Fakat insanların bir araya gelip toplanmasını sadece cemaatle
namaz eda etme şeklinde anlamak meseleyi daraltma olur. Caminin bu cem
etme özelliğini daha geniş çerçevede ele almalıyız. Tabiî, onun bu özellik ve



fonksiyonlarını en güzel şekilde anlayabilmek için de öncelikle devr-i risalet-
penahiye bakmamız gerekir. İşte bu açıdan o altın çağa baktığımızda, Resûl-i
Ekrem Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm) mesajını sunma, bazı meseleleri
istişare etme, aldığı kararları infaz etme, bir problem karşısında alternatif
çözümler üretme gibi değişik maksatlarla sahabe-i kiramı mescitte topladığını
görüyoruz. Dolayısıyla caminin, namaz için insanları cem eden bir yer
olmasının yanı başında, aynı zamanda Müslümanlığa ait pek çok meselenin
halledildiği bir mekân olduğu anlaşılmaktadır. Evet, o kutlu mekân, yerine göre
bir mektep, yerine göre bir medrese, yerine göre bir tekye, yerine göre de bir
ibadethane vazifesi görür. Ayrıca cami, insanların bir araya gelerek itikâf
yaptıkları, nefsaniyet ve cismaniyetten tecerrüt ettikleri, Hazreti Pîr’in enfes
ifadesiyle hayvaniyetten çıkıp cismaniyeti bıraktıkları, kalb ve ruhun derece-i
hayatına yükselip seyahatlerini o yörüngede sürdürdükleri mübarek mekânın
adıdır. Bu yönüyle o, sadece erkeklere mahsus bir mekân da değildir. Usûl ve
şartlarına riayet edildiği, genel hava bozulmadığı sürece camiler, kadınlar için
de bir araya gelip ibadet edecekleri kutlu mekânlardır. Çünkü Asr-ı Saadet’te
mescit, erkeğe açık olduğu gibi kadına da açıktı.

Söylenilen bu hususları biraz daha açacak olursak; Mescid-i Nebevî’de
halka-i zikirler teşekkül eder, değişik ad ve unvanlarla Zat-ı Vacibü’l-Vücud
anılırdı. Aynı zamanda orada sohbet halkaları oluşur ve Hazreti Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) o mübarek mekânda sohbet
ederlerdi. Dışarıdan yeni gelen bir şahıs da hemen o halkaya dâhil olurdu.
Allah Resûlü de, herkesin kendisini rahatlıkla görebileceği bir yerde dururdu.
Zaten O’nu görme bile başlı başına ruhlarda inşirah hâsıl etmeye yetiyordu.
Çünkü O’nu görmede insibağ vardır. Evet, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun
(aleyhissalâtü vesselâm) öyle bir ciddiyeti, Allah karşısında öyle bir duruşu
vardı ki, garazsız bir insan O’nu görür görmez hemen çok rahatlıkla dize gelir
ve “Sen Allah’ın Resûlü’sün” derdi. Bunun farkında olan sahabe efendilerimiz
de, O’nu temaşaya, gözlerinin mimiklerine varıncaya kadar O’nu yakından
takibe can atarlardı. Resûl-i Ekrem Efendimiz de (sallallâhu aleyhi ve sellem)
kendisine teveccüh etmiş o insanlara, gönlünün o apak ilhamlarını boşaltırdı.
Allah Resûlü, sohbete o kadar önem veriyordu ki, bir gün bir sahabi
efendimizin şartları zorlayarak o halkanın içine girmeye çalışmasını takdir
etmiş; halkanın arkasında oturmanın dûnhimmetlik olduğunu ifade buyurmuş;
halkada yer bulamadığından dolayı ayrılıp giden birisi için ise َضَرْعَأَف

ُهْنَع َىلاـََعت  َضَرْعَأـَف ُهللا   “O geri döndü, Allah da ondan yüz çevirdi.”
ikazında bulunmuştu.79



Mescid-i Nebevî’de Kabul Edilen
Yabancı Heyetler
Bütün bunların yanında Allah Resûlü (aleyhi salavâtullahi ve selâmuh)

mescitte elçileri kabul buyuruyordu. O’nu görmek, dinlemek, doğru okumak ve
O’nun ahval-i şahsiye-i âliyesini temaşa etmek üzere dört bir taraftan heyetler
geliyordu. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’yi harem bölgesi
ilan etmiş olmasına rağmen, orada yabancı elçi ve heyetleri de kabul ediyordu.
En sahih hadis kaynaklarında geçtiği üzere Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ)
Necran Hıristiyanlarını Mescid-i Nebevî’de kabul etmiş ve onlar orada
günlerce kalmıştı. Evet, Necran Hıristiyanları Mescid-i Nebevî’de yiyip
içmişler, orada yatıp kalkmış, aynı zamanda orada kendi ibadetlerini
yapmışlardı.80 Böylece O Zât’ın (aleyhissalâtü vesselâm), gece ve gündüzünü
okuma ve O’nu (sallallâhu aleyhi ve sellem) daha iyi tanıma imkânını
bulmuşlardı. Her ne kadar onlar, önyargı ve sabit mülâhazalarından tamamen
sıyrılamasalar da, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm bu imkânı çok iyi
değerlendirmiş, onların gönüllerine girmesini bilmiş ve İslâm’a karşı belli
ölçüde kalblerinin yumuşamasını temin etmişti. Zira netice itibarıyla görüyoruz
ki, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) onları ibtihale çağırdığında, yani
“kimin hak kimin bâtıl üzere olduğunu anlamak için çoluk çocuğumuzu getirip
‘yalancı isek Allah’ın lâneti üzerimize olsun’ diye yemin edelim” teklifinde
bulunduğunda, böyle bir şeye teşebbüs edememiş, Efendimiz’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem) karşı çıkmama sözü vererek oradan ayrılmayı tercih
etmişlerdi.81 Daha sonra ise onlar, Hazreti Pîr’in bir yerdeki ifadesiyle,
İslâm’ın havz-ı kebiri içinde eriyip gitmişlerdir.

Görüldüğü üzere mescit, devr-i risalet-penahide çok engin bir vazife
görüyordu. Orada Kur’ân ve Sünnet talim ediliyor, içtihat ve istinbatlar
yapılarak fıkıh mülâhazasının temelleri atılıyor ve gelecekte inkişaf edecek
İslâm düşüncesi mayalanıyordu. Damla orada derya oluyor, zerre de güneşe
dönüşüyordu. Maalesef biz zamanla o camilerin kapılarını kapadık ve sadece
beş vakit namazda açtık.

Kadın-Erkek Herkese Açık Mimarî Anlayış
Ben şahsen ecdadımızın yaptığı her şeyi takdir ve tebcille karşılarım. Onlar

çağlar boyu İslâm ve Müslümanlar için çok güzel hizmetler yapmışlardır. Fakat
camileri, çoluk çocuk, kadın erkek herkesin rahatlıkla içine girip her türlü
ibadetlerini yapabilecekleri bir mimarî felsefeye tâbi tutmamalarını bir eksiklik
olarak görüyorum. Neden bizim camilerimizde, sırf kadınlar için, erkeklerin



müşâhedesi altında ezilmeden, harama girme durumuna düşmeden, rahat hareket
edebilecekleri, kendi mahremiyetlerine muvafık bir kısım ihtiyaç yerleri
düşünülmemiştir? Neden o camilerin bir kenarında mahremiyetle muhat,
kadınların da itikâf yapabilecekleri, hususi bir kısım itikâfhaneler inşa
edilmemiştir? Evet, bu ve benzeri imkânlardan kadınlar niçin mahrum
bırakılmıştır? Devr-i risalet-penahide kadınlar erkeklerin arkasında namaza
duruyorlardı. Zannediyorum, hiçbirimiz dini yaşama mevzuunda o nezihlerden
nezih Asr-ı Saadet insanlarından daha hassas ve daha titiz olduğumuz
iddiasında değiliz. Çünkü levsiyat akan sokak ve çarşılarımız ve buralarda
kirlenen, kararan kalb ve ruh dünyamız bizim nasıl bir hâlde olduğumuzu
göstermeye yeter.

Evet, kadınlara yönelik ihtiyaçların bütün yönleriyle ele alınmamasını,
caminin tamamiyeti adına bir eksiklik ve gedik olarak görüyorum.

Bu sebeple, camilerimizin kendine has o büyüleyen güzellikleri, yabancılar
da dâhil, herkesin temaşasına açık hâle getirilmelidir. Evet, herkes, o kutlu
mekânların maddî-mânevî baş döndüren güzelliklerini, estetik yönünü, mimarî
fevkalâdeliğini temaşa edebilmelidir. Bu maksadın tahakkuku için de
camilerimizin hangi mimarî felsefenin tesirinde kalınarak inşa edildiğinin,
kubbelerin, mukarnasların, nakış ve çizgilerin hangi mânâya geldiğinin
düşünülüp müzakere edilebileceği zemin ve ortam oluşturulmalıdır.

Mescide Gidiş ve Orada Bulunma Adabı
Esasında A’râf Sûresi’ndeki bir âyet-i kerimede cami ve mescitlerin

kapısının herkese açık tutulması gerektiğine işaret edilmektedir. Söz konusu
âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: ْمُكَتَنيِز اوُذـُخ  َمَدٰا  َِنب  يٓ اَي 

َنِیفِرْسُمْلا ُّبِحُي  ُهَِّنإ َال  اوُۤفِرْسُت  َالَو  اوُبَرْشاَو  اوُلُكَو  ٍدِجْـسَم  ِّلُك  َدْنِع   “Ey
Âdem’in evladı! Her namaz vaktinde mescide giderken, süsünüz olan
elbisenizi giyinin. Yiyin, için fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri
asla sevmez.”82 Dikkat edildiğinde görüleceği üzere burada muhataplara اَي

َمَدٰا َِنب  يٓ  “Ey insanoğulları!” diye seslenilmekte; “Ey Müslümanlar!”, “Ey
mü’minler!” veya “Ey namaz kılanlar!” gibi bir hitap ifadesi
kullanılmamaktadır. Böyle bir üslûbun tercih edilmesi, yani Hazreti Âdem’e
izafe etmek suretiyle hitapta bulunulması, Müslüman olmayan insanlara da
camilerin kapılarını açmamız gerektiğine bir işaret olarak anlaşılabilir.
Böylece dine, dindara, cami ve mescitlere karşı belli bir önyargı içinde
bulunan kimi insanlar, mescide geldiklerinde, o mescidin imrendiriciliği
karşısında zamanla önyargılardan sıyrılabilir, o güzel mekânı sevip onun o



sıcak ve kucaklayıcı ikliminde eriyebilirler.
Âyetin devamında mahall-i içtima olan mescitlerimize giderken kılık

kıyafetimize dikkat etmemiz isteniyor. Günümüz anlayışı içinde de insanlar bir
toplantıya gidecekleri zaman günlük iş güç elbiseleriyle oraya gitmiyor, hususî
hazırlık yapıp öyle gidiyorlar. Bilhassa cuma namazıyla ilgili varit olan
hadislere baktığımızda meselenin daha titiz ele alındığını görürüz. Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) cuma namazına gidecek Müslümanlara, gusül
abdesti almalarını, misvak kullanmalarını, güzel koku sürünmelerini, cuma için
ayrı bir elbise edinmelerini tavsiye buyurmuştur.83

Başka bir hadis zaviyesinden meseleye bakacak olursak, Mudar kabilesinden
bazı insanlar Mescid-i Nebevî’ye gelmişlerdi. Bunlar imkânsızlıktan dolayı
yünden elbiseler giymişlerdi. Fakat sıcak olunca terlemişlerdi ve bunun
sonucunda yün kokusu mescidin içine yayılmaya başlamıştı. Bunun üzerine
Allah Resûlü’nün (aleyhissalâtü vesselâm) gözleri dolmuş ve onları o türlü
urbalardan kurtarmak ve daha rahat elbise giymelerini temin etmek için sahabe-
i kirama himmet teklifinde bulunmuştu.84

Evet, mescitler birer toplantı yeri olması itibarıyla oraya başkalarını
tiksindirecek bir keyfiyette gitmekten uzak durulmalıdır. Mü’minlere düşen, ter,
ağız kokusu gibi rahatsız edici bir kısım olumsuzluklar olsa da onlara
katlanmak olmalıdır. Fakat diğer taraftan insanları öyle bir katlanma
mecburiyetinde bırakmamak gerekir. Bu mevzuda ne kadar hassas olunmalıdır?
Bağışlayın, mesela kronik bir boğaz faranjiti veya reflüsü olduğundan dolayı
başkalarını rahatsız edici bir koku söz konusu ise, vakit geçirmeksizin tedavi
yollarına başvurup o hâlin çaresine bakılmalıdır. Hiç kimsenin yanındaki bir
mü’mini rahatsız etmeye hakkı yoktur. Bu tür rahatsız edici hususlar Kur’ân’a,
ibadet ü taate kendini salmış bir insanın dikkat ve konsantrasyonunu dağıtabilir.

Bu açıdan mescide giden bir insan en temiz, en güzel elbiselerini giyerek,
imkânı varsa güzel kokular sürünerek, imrenilir bir hâl ve vaziyette oraya
gitmeye çalışmalıdır. Böyle bir davranış aynı zamanda mü’minlere karşı saygılı
olmanın ifadesidir. Diğer yandan insanın, Allah’a en yakın olduğu secdegâha,
orayı hafife alıyormuşçasına çirkin kokularla, kirli bir hâlde girmesi uygun
değildir. Siz bir büyüğün karşısına çıkarken bile kendinize çekidüzen
verirsiniz. Namaz ise Allah’ın huzuruna çıkmaktır. O, hadd-i zatında bir
miraçtır.85 Şimdi böyle bir yolculuğa çıkan kimsenin Allah’a karşı saygının
gereği olarak azami derecede temkin ve tedbirli olması gerekmez mi?

Âyetin devamında ayrı bir hususa daha dikkat çekme adına şöyle buyruluyor:
اوُفِرْسُت َالَو  اوُبَرْشاَو  اوُلُكَو   Yani; ey insanlar! Mescide gittiğiniz zaman temiz



ve güzel elbiselerinizi giyin, en güzel heyet ve surette bulunun. Ne var ki, ne
giymede, ne yemede, ne de içmede israfa gitmeyin ve hadd-i itidali koruyun.
Zira Allah, diğer yerlerde olduğu gibi burada da israf edenleri sevmez. Mesela
“Ben her gün yeni bir cübbe giyeceğim.”, “Mescide gitmek için her gün
elbisemi ütüleyeceğim.” gibi düşünceler bu mevzuda israf sayılabilir. İşte âyet-
i kerime, yeme içme hususunu da hatırlatarak cami bir emirle bize her yerde ve
her işte hadd-i vasatı takip etmeyi, hiçbir zaman itidali elden bırakmamayı ve
her zaman sırat-ı müstakîm üzere olmayı tavsiye buyurmaktadır.
77 Müslim, salât 215; Ebû Dâvûd, salât 148; Nesâî, mevâkît 35, tatbîk  78.
78 M. F. Gülen, Kırık Mızrap s.382 (Hülyalı Mavilikleriye Geceler).
79 Buhârî, ilim 8, salât 84; Müslim, selâm 26.
80 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 3/112-114.
81 Bkz.: Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 8/71; ez-Zemahşerî, el-Keşşâf 1/396.
82 A’râf sûresi, 7/31.
83 Bkz.: Buhârî, cuma 2-5, 12, 26; Müslim, cuma 1-12.
84 Müslim, zekât 69; Nesâî, zekât 64; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/358.
85 Bkz.: Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 1/214; es-Suyûtî, Şerhu Süneni İbn Mâce s.313.



Hizmet Eden İnsanların Amansız Düşmanı:
Şeytan

Soru: Şeytanın herkese kendi sıkletine göre musallat olmasından
bahsediliyor. Bu hususu nasıl anlamalıyız?

Cevap: Şeytan, bir parça dahi olsun iyilik düşünmeyen, tamamen fesada
kilitlenmiş ve kötülük duygularıyla dopdolu bir varlıktır. Cenâb-ı Hakk’a
başkaldırdığı andan itibaren o, insanın en büyük düşmanı olmuştur. Şeytanın bu
hâlini anlama adına –her ne kadar insan bütün bütün şeytan gibi olmasa da–
fitili çekilmiş bir bomba gibi patlamaya hazır bir insanı düşünebilirsiniz. Bazen
çevrenizde bu tür insanları görürsünüz. Böyle bir kişinin arzu ettiği şeyler
olmayınca ne yapacağı belli olmaz. Mesela yemek masasının üzerindeki örtüyü
çekerek çatal, kaşık, tabak, bardak ne varsa hepsini yere serer; önündeki
sandalyeye bir tekme atar; gözü duvardaki levhalara ilişecek olsa, onları da
kaldırıp yere çalar. Hatta o esnada ona hilm u silmden bahsedecek olsanız bir
yumruk da size vurabilir. Çünkü onun hafakanları beynine vurmuştur. Böyle bir
öfke muvakkat bir cinnettir ve bu cinnetin akıbeti de felâket üstüne felâkettir.

Şeytan ise insana karşı, sadece öfkeyle değil, haset, hazımsızlık, kin, nefret
gibi bütün mesâvi-i ahlâkla dopdolu bir varlıktır. O, insana karşı öyle bir
hınçla dopdoludur ki, Hazreti Âdem’in bütün evlâtlarını yoldan çıkarsa yine de
hıncını tam alamaz. Nitekim Hazreti Âdem’in yaratılmasıyla birlikte ona karşı
olan hazımsızlık ve kıskançlığını açıkça ortaya koymuştur. ْمُھََّنيِوْغَُأل َِكتَّزِِعبَف 

َنیِعَمَْجأ  ifadeleriyle o, inanmadığı, başkaldırdığı ve karşı çıktığı Allah’a
karşı, “Senin izzet ve ululuğuna yemin ediyorum ki, onların hepsini baştan
çıkaracağım.”86 der küstahça. Başka bir âyet-i kerimede buyurulduğu üzere;
“Kâh önlerinden, kâh arkalarından, kâh sağlarından, kâh sollarından,
onlara yaklaşacağım.”87 diyerek nefret ve düşmanlığını ilan eder. Bu
ifadelerinden onun, insanı farklı yollarla kandırmak istediği, kimisini
bohemlikle, kimisini okşayıp pohpohlayarak, kimisini istikbali bir mezar-ı
ekber şeklinde kara göstermekle, kimisini de açıktan açığa küfrünü ortaya
koydurmak suretiyle vurmaya çalıştığı anlaşılıyor. Bundan dolayıdır ki, Resûl-i
Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) sabah-akşam yaptığı dualarında
bu cihetlerden gelebilecek tehlikelere karşı şu ifadeleriyle Cenâb-ı Hakk’a
sığınıyordu: ْنَعَو يِنیَِمي  ْنَعَو  يِفْلَخ  ْنِمَو  َّيَدَي  ِنَْیب  ْنِم  يِنْظَفْحا  ّلَلا  َّمُھٰ

يِتَْـحت ْنِم  َلا  ـ َتْغُأ َْنأ  َكـِتََمظَِعب  ُذوُـعَأَو  ِيقْوـَف  ْنِمَو  ِيلاـَمِش   “Allah’ım,



önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gelecek bütün
tehlikelerden) beni koru. (Yere batırılmak suretiyle) ayağımın altından helâk
edilmekten de Senin azametine sığınırım.”88

İşte şeytan bu ölçüde düşmanlık beslediği insan nevine karşı en büyük zararı
verebilmek için, öncelikle insanlara en faydalı olan şahısları hedef alır ve
onlara hücum eder. Bu açıdan bakınca, mâric nârdan (hâlis ateşten) yaratılmış
şeytan gibi bir habisin,89 Hazreti Âdem gibi “Safiyullah” ve “Müstafeyne’l-
ahyar”dan olan bir zata90 düşmanlık beslemesi insana neredeyse mâkul gibi
görünüyor. Evet, şeytanın büyük zatlara karşı ortaya koyduğu düşmanlık
diğerlerinden çok daha büyüktür. Onun Hazreti Musa veya Hazreti Harun’a
olan düşmanlığı, Sâmirî’ye ya da Karun’a düşman olmasından çok daha
farklıdır. Kısaca kim Allah’a daha yakınsa ve Allah adına hayırlı işler
yapıyorsa hiç şüphesiz şeytan onun amansız bir düşmanıdır.

Şeytanın Gemi ve Başıboş İnsanlar
Hanefî fıkhına dair kitabı da bulunan Ebu’l-Leys es-Semerkandî

Hazretleri’nin rekaikle alâkalı Tenbihü’l-Gâfilîn isminde bir eseri vardır. Bu
eseri 15-16 yaşlarındayken Korucuk köyünün halkına, yarım yamalak
Arapçamla bir ders gibi takrir etmiştim. Bu eserin ilk bahsi ihlâsla ilgilidir.
Daha sonra Cennet ve Cehennem’le ilgili bahisler gelir. Ardından rekaikle
alâkalı daha başka mevzuları ele aldıktan sonra, hazret, kitabın son bahsinde
şeytanla Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) karşılaşmasını anlatır.
Muteber hadis kitaplarında böyle bir vak’a anlatılmasa da, Ebu’l-Leys es-
Semerkandî gibi önemli bir zatın böyle bir hâdiseden bahsetmesi, vereceği
mesaj açısından kanaatimce önem arz eder. İşte o bahiste, konumuz açısından
şöyle önemli bir husus yer alır. Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm):
“Senin en büyük hasmın kimdir?” diye şeytana sorduğunda, şeytan hiç tereddüt
etmeksizin: “Sen.” der.91 Bir yönüyle karanlığın tanrısı olduğunu iddia eden o
melun, bir hamlede insanlığı kurtaran, bir nefhada kayserleri, kisraları yere
seren ve insanların kapkaranlık dünyalarını aydınlatan O Masum’a düşman
olmayacak da ya kime düşman olacak!

Bu açıdan derecesine göre Allah’ın dinine sahip çıkan ve onu kıvamında
temsil eden insanlar, şeytanın en baş hasımlarıdır. Konuyla ilgili olarak Hazreti
Pîr de: “Şeytanlar bu hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır.” diyor. Yani kim
gönülden dine kendisini vermişse, kim o işin tiryakisi ve bağımlısı hâline
gelmişse şeytan en çok onunla uğraşacaktır.

Mevzuu tenvir için, aklıma gelen bir menkıbeyi arz edeyim: Ehl-i dünya veya



bînamaz bir insan camiin bahçesinden geçiyormuş. O esnada elinde bir sürü
gem olan birisini görmüş. Yanına sokularak kim olduğunu sormuş. O da: “Ben
şeytanım!” diye cevap vermiş. Bu sefer elindeki gemlerin ne işe yaradığını
sormuş. Bunun üzerine şeytan: “Şu camide gönlünü Allah’a vermiş âbid
insanlar var. Dışarıya çıktıklarında, onları o atmosferden uzaklaştırıp kendi
peşimden sürüklemek için bu gemleri elimde tutuyorum.” demiş. Adam kendisi
için de bir gemin olup olmadığını merak etmiş ve şeytana: “Benim gemim
hangisi?” diye sormuş. Şeytan: “Senin için geme lüzum yok ki, sen zaten küçük
bir işaretle arkamdan koştura koştura geliyorsun!” demiş.

Bu açıdan kim gönlünü Allah’a vermiş, kim dinini ihyaya azmetmiş ve kim
hayatını hizmete vakfetmişse şeytan mesaisini daha çok onunla uğraşmaya
harcayacaktır. Şeytan, Alvar İmamı’nın ifadesiyle, orucu demhanede, iftarı
meyhanede, bayramı puthanede olan zavallı insanlarla niye uğraşsın ki! Böyle
yapmakla enerjisini kendi adına boşa harcamış olur. Hâlbuki şeytan
profesyonel bir müfsit, bir müzeyyin ve bir müsevvildir.

Şeytan ve Yuva
Evet, şeytan herkese sıkletine göre musallat olur. O, öncelikle gözünün içine

bakılan, bir toplum, bir heyet için bir mânâ ifade eden, belli bir konumu olan
insanlarla uğraşır. Evvelâ başa güreşir ve o kemeri kapmaya çalışır.
Maksadına ulaşınca da sevinir. Çünkü onun sevinci, kötülük ve fenalıkların
yeryüzüne yayılmasındadır. Meseleye ışık tutacak bir hadis-i şeriflerinde
Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) şöyle buyurur: “İblis tahtını su üzerine
kurar. Sonra yapacakları kötülükleri yapmak üzere avanesini sağa sola
gönderir. (Bunlardan kimisi insana faiz yedirtir, kimisi göze hükmederek
harama baktırır, bohemlik duygularını tetikleyerek onu şehevanî hisleri
arkasında koşturur; kimisi de ağza hükmederek yalan söyletir, gıybet ettirir
veya iftiraya sevk eder. Belki de onlardan her birisi kabiliyet ve o mevzudaki
mümaresesine göre günah adına yapacağını yapar.) Makam ve mevkice ona en
yakın olan, fitnenin en büyüğünü yapandır. Hepsi yaptıklarını anlatmak
üzere İblis’in huzuruna gelir ve içlerinden birisi: ‘Ben şunu, şunu yaptım.’
der. Ancak İblis, ona hiç de iltifat etmez. Sonra bir başkası gelir  (burada
günümüzde çok yaygın olan bir hâdiseye işaret vardır) ve ‘Falan adamı,
karısından boşayıncaya kadar peşini bırakmadım.’ der. İblis bundan o kadar
memnun olur ki, hemen onu yanına çağırır ve ‘Sen ne kadar şirinsin!’
diyerek iltifat eder.” 92 Şeytan niçin bu ölçüde sevinmiş ve bu kötülüğü yapan
çırağına niye böyle bir iltifatta bulunmuştur? Çünkü yuva toplumun
molekülüdür. Çözülme orada başlar. Orada bozulan bir şeyi toplumda tashih



etmeye sizin gücünüz yetmez.
Bütün bunlara bakıldığında, şeytanın yapacağı kötülükleri kendince önem

sırasına göre sıraladığını görüyoruz. Bu stratejiye göre o, öncelikle baştakileri,
ağır sıklet insanları yere sermeye çalışır. Onları yere serdiğinde destede (yağlı
güreşte pehlivanların ayrıldığı beş dereceden en küçüğü) güreşenlerin birer
çelmelik hâli var demektir. Zaten onların bir kısmı bir işaretle onun arkasından
koşup gideceklerdir. Bu açıdan şeytan, başta enbiya-i izâma sonra da, asfiya-i
kiram, evliya-i fihâm ve müctehidin-i izâm efendilerimize musallat olacaktır.
Kendilerini i’lâ-yı kelimetullaha adamış insanlar da onun öncelikle musallat
olacağı kişilerdendir. O, dini i’lâ etmeye adanmış bu işin tiryakilerini boş
bırakmayacak ve onların başlarını döndürme, bakışlarını bulandırma ve onları
mâlâyâniyata sevk etme istikametinde koşturup duracaktır.

Hücuma Uğrayan Tarihî Şahsiyetler
Tıpkı şeytanlar gibi, insanlar arasında onların çırakları olan fesada açık

ruhlar da, vefat edip gitmiş olsa dahi, en çok, Allah dostlarına saldırırlar.
Mesela bakıyorsunuz ömrünü at üstünde geçirmiş ve cephede ruhunun ufkuna
yürümüş Kanuni gibi büyük bir kâmete saldırıyorlar. Hangi kaynağa dayanarak
onun içki içtiğini söylüyorlar, hangi kaynağa dayanarak ona bohemlik isnadında
bulunuyorlar, bilemiyor ve “tevbeler tevbesi” diyoruz. Merhum Mağripli büyük
filozof Malik İbn Nebi diyor ki: “Eğer İslâm dünyasının şimalinde Türk
toplumu olmasaydı, bugün İslâm dünyası da olmazdı. Türkler olmasaydı, bugün
yeryüzünde Müslümanlık da kalmazdı.”

O büyük şahsiyet hakkında ileri geri konuşanlar bilmiyorlar ki, o, yarım asır
koskocaman bir coğrafyada insanların mutluluk ve huzur içinde yaşamalarını
temin etmiş, emniyet ve asayişin bekçiliğini yapmıştır. Günümüzde olduğu gibi
fesat, terör ve şekavet o gün de vardı. Hem de etrafı çepeçevre sarmıştı. Ancak
o insanlar, rahatlarını terk etmiş, tehlikelere karşı göğüslerini germiş ve bütün
bu problemlerin üstesinden gelmişlerdi. Ben şu dar dairede gelip bana toslayan
gaileler karşısında, Kanuni ve Yavuz’un başına gelenleri düşünüyor ve biraz
olsun o büyük şahsiyetlerin hâlini tahmin etmeye çalışıyorum. Zannediyorum
benim ömür boyu başıma gelen sıkıntıları onlar bir gecede yaşıyorlardı.

Evet, biz onların bir günde çektikleri sıkıntıyı ömür boyu çekmiyoruz. Bazı
şeyleri anlatmak dile kolay geliyor, ancak çekilen o sıkıntılar bizim başımıza
gelseydi zannediyorum altında kalır ezilirdik.

Onların bu hususiyetinden olsa gerek, onlar daha dünyaya gelmeden evvel
bazı ehlullah Osmanlı Devleti’ni nazara vermiş ve Râşit Halifelerden sonra



onları zikretmiştir.93 Ama neylersiniz ki, onlardaki bu enginlik, derinlik,
hasbîlik ve ihlâsı görememiş, ecdadından bîhaber tâli’sizler, o büyük insanları
farklı kalıplar içinde sunuyor, yalan yanlış isnatlarla zihinleri bulandırıyor ve
böylece büyük bir zulüm ve haksızlık yapıyorlar. Rabbim, hak ve hakikate
gözlerimizi açsın ve böyle azim bir zulüm ve haksızlığı irtikâp etmekten
hepimizi muhafaza buyursun!
86 Sâd sûresi, 38/82.
87 A’râf sûresi, 7/17.
88 Ebû Dâvûd, edeb 100; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/25.
89 Bkz.: Rahman sûresi, 55/15.
90 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/33.
91 Bkz.: es-Semerkandî, Tenbîhü’l-gâfilîn s.763.
92 Müslim, münâfıkîn 67; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/314.
93 Bkz.: İbn Arabî, eş-Şeceretü’n-Nu’mâniyye bi Şerhi Sadriddin el-Konevî s.37.



Bir Kez Daha İlim ve Araştırma Aşkı

Soru: Bilim ve araştırma sahasında istenen seviyeye ulaşabilmek için
bilginin transferi zaruri midir? Kendi temel dinamiklerimiz üzerine kurulu
bir bilim anlayışının tesisi adına yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap: Bilginin asıl kaynağı Cenâb-ı Hakk’ın âsârıdır. O âsârın kavl-i
şârihi, burhân-ı vâzıhı, delil-i sâtıı ise Kur’ân-ı Mûcizu’l-Beyân’dır.94 Kur’ân-ı
Kerim’in müfessir ve mübeyyini de Sünnet-i Sahiha’dır. Sahabe-i kiram ve
tabiîn-i izâm efendilerimizin anlayışları da Kur’ân’ı anlama mevzuunda bizim
için önemli birer mercek konumundadır. Çünkü Kur’ân onların anlayacağı bir
dille nazil olmuş, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de
tenezzülât-ı nebeviyesiyle onların anlayacağı bir dil kullanmıştır. İşte başta
Kur’ân-ı Kerim, sonra da Sünnet-i Sahiha ve selef-i salihînin rehberliğinde
tekvînî emirlerin doğru okunması, iyi görülmesi ve onlarla dinde vaz’edilen
esasların birleşik noktasının ufkuna ulaşılması çok önemlidir. Ne var ki,
asırların ihmaline uğramış böyle bir meselede istenen seviye ve hedeflenen
ufka bir anda ulaşılmasının mümkün olmadığı da hatırdan çıkarılmamalıdır.
İlim ve araştırma aşkı, henüz hicrî beşinci asırda yani yaklaşık dokuz asır evvel
bizden bir darbe yemiştir. Bunun yanında bilginin ruhlarda birer ifazası olan
Zât-ı Ulûhiyet’e ulaştıracak yüksek mânâlar ve hakâik de tedris âleminden kapı
dışarı edilmiştir. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi medrese fünûn-u
müsbeteyi kapı dışarı etmekle kalmamış, aynı zamanda İslâm’ın ruhî hayatına
karşı da kapılarını kapamış ve sonra da arkasına sürgü vurmuştur.

Zaferlerle Gelen Baş Dönmesi
Bu dönemde, İslâm’ın bayraktarlığını yaptığımız, ciddî bir cehd ve gayret

sergilediğimiz ve neticede siyasî ve askerî sahada zaferler peşinde koştuğumuz
bir gerçektir. Elbette ki Âlem-i İslâm’ın koruyucusu olmanın Allah nezdindeki
kıymet ve değeri çok yüksektir. Düşmanlığa kilitli saldırgan ve mütecavizler
karşısında, dinin ve namusun haysiyetini koruma mevzuu takdire şayan bir iştir.
Bütün bunları gerçekleştirenler takdir ve tebcil edilmelidir. Evet,
Selçuklulardan İlhanlılara, Eyyûbilerden bu işi zirvede temsil eden
Osmanlılara kadar atalarımız İslâm’ın bayraktarlığını bihakkın temsil
etmişlerdir. Onlar âdeta burçtan burca bayrak taşımış ve her yerde haysiyet,
şeref ve namusumuzun remzi olarak hilâli dalgalandırmışlardır. Ne var ki, bir
konuya inhimak edip onun üzerinde yoğunlaşan bir insanın başka meselelerde



aynı ölçüde derinleşememesi gibi, onlar da, bayraktarlık vazifesini yerine
getirmiş fakat bu arada laboratuvar ve araştırma merkezlerini ihmal etmişlerdir.

Oysaki daha önceki asırlarda ilim meselesi zirvelerde ele alınmış ve bu
alanda çok başarılı insanlar yetişmiştir. Mesela bir İbn Sina’ya baktığınızda
onun birçok ilim dalında uzman olduğunu görürsünüz. Felsefe ve düşünce
sahasında olduğu gibi, fizyoloji, anatomi ve tıp alanında da söz sahibi. Tâ o
dönemde virüslere karşı belli çareler üretmiş. Kur’ân’ı anlama mevzuunda da
mütalâa ve mülâhazalarda bulunmuş. Bunun yanında sofliğe de eğilmiş. Sadece
bir İbn Sina değil; o dönemde Muhammed İbn Zekeriyya er-Râzî’den Câbir’e,
Fezârî’den Zehrâvî’ye, Harizmî’den Bîrunî’ye nice büyük insan yetişmiştir. Bu
zatlar, ilim adına alacakları şeyleri dinden almış, tekvînî ve teşriî emirlerin
birleşik noktasında onu çok iyi okumuş, kavramış ve bütün bunların sonucunda
başkaları karşısında ezilmemiş, aşağılık kompleksine kapılmamışlardır. Diğer
insanlar açısından meseleye bakıldığında da, onlar, inanan insanların sahip
olduğu bu faikiyet ve üstünlüğün mensup bulundukları dine ait olduğunu
anlamış ve onların şahsında dine saygı duymuşlardır.

Ne var ki, hicrî beşinci asra kadar gelen bu ilim ve araştırma aşkı, bu ani’l-
merkez hareket bize doğru geldikçe hız kesmiş, zamanla kıvam kaybına maruz
kalmış ve kendinden beklenen fonksiyonu tam olarak eda edememiştir. İhtimal,
İstanbul’un fethiyle gerçekleşen muzafferiyet bizim biraz başımızı döndürmüş,
hilâfetin bize geçmesiyle baş dönmesi biraz daha artmıştır. Bu ifadelerimizden
“o dönemde hiçbir şey yapılmadı” gibi bir düşünceye sahip olduğumuz
anlaşılmamalıdır. Fatih ve Süleymaniye medreseleri, Enderun gibi kurumlar
ilme önemli katkılarda bulunmuşlardır. Fakat hicrî beşinci asra kadar devam
edegelen ilmî sahadaki o inkişaf ve gelişmenin daha sonraki dönemlerde
görülmediği de inkâr edilemez bir vâkıadır.

Didik Didik Edilen Tabiat Kitabı
Batı’nın eşya ve hâdiseleri didik didik ederek ciddî bir araştırma aşkıyla

ilim ve fende belli bir noktaya ulaştığı bir gerçektir. Belgesellerde görüyoruz.
Mesela Güney Kutup’taki penguenlerin, bilmem neredeki vahşi balinaların
hayatı günlerce takibe alınıyor. Bir araştırmacı: “25 senedir kobraların hayatını
izliyorum” diyor. Bu insanlar, bu kadar emek ve gayret sonucunda ileride ne
elde edeceklerini bile belki tam olarak bilmiyorlar. Fakat merak duygusu ve
araştırma iştiyakıyla vahşi dedikleri tabiatı didik didik ediyor; söküyor,
bozuyor sonra yeniden örgülüyor; örgünün keyfiyetine bakıyor; oradan
atkılarına ulaşıyor; atkıların üzerindeki dantelâyı değerlendiriyor ve bütün
bunlarla bir yere varmaya çalışıyorlar.



Bu arada istidradî olarak şu hususu ifade edeyim: Bu insanlar ilim adına bir
yere kadar gitmiş ama neticede bütün bunları insiyaklara, sevk-i tabiîlere
vermişlerdir. Maalesef bir adım daha atmak suretiyle meseleyi Hakikî
Sahibi’ne bağlayamamışlardır. Her canlının âdeta bir insan gibi hareket ettiğini
hatta hayatını idame noktasında bazı davranışlarda insanın önünde başarılar
sergilediğini görmüş; ancak böyle muhteşem bir nizam ve ahengin arkasındaki
Nâzım’ı, O’nun vaz’ettiği kanunları görememişlerdir. Onlar, insan, eşya ve
hâdiselerden yola çıkarak Allah’a yürüme esprisini tam kavrayamadıkları,
böyle bir ufka kapı aralayacak bakış açısına sahip bulunmadıklarından ötürü
hepsi için diyemesek de pek çoğu itibarıyla gidip natüralizme, pozitivizme veya
materyalizme saplanıp kalmışlardır. Evet, onlar bütün bu çalışmalarına rağmen,
kitab-ı kebir-i kâinatın her harfinin, her kelime ve paragrafının Allah’ı
anlattığını görememişlerdir.

Hakikate Ulaştıran Güvenli Güzergâhlar
Asıl konumuza dönecek olursak, Batılı bilim adamlarının eşyayı didik didik

etme istikametindeki araştırma ve çalışmalarını maalesef hicrî beşinci asırdan
sonra bizdeki ilim adamı ve araştırmacılarda göremiyoruz. Şimdi eğer biz de
en azından onlar kadar bu işe eğilmez, kendimizi bu türlü araştırmalara
vermezsek istenen seviyede bir başarıya ulaşmamız mümkün değildir. Bunun
için de öncelikle çok ciddî bir hakikat aşkına sahip olmamız gerekiyor.
Allah’tan daha büyük bir hakikat olmadığı gibi, Allah’ın büyük gördüğü
şeylerden daha büyük bir hakikat de olamaz. O hâlde öncelikle O’na ulaşma
aşkı olacak. İnsandaki Hakikatü’l-Hakâik’e duyulan bu aşk, ondaki ilim aşkını
tetikleyecek; ilim aşkı ise onu araştırmaya sevk edecek ve bin yerde bin türlü
araştırmayla hep O’na ulaşma adına yollar araştıracak, yollar bulacaktır.

“Allah’a giden yollar mahlûkatın solukları sayısıncadır.”95 sözünü sadece
meşrep ve mizaçlar açısından anlamak eksik bir değerlendirme olur. Esasen
çok küçük mini varlıklardan makro âlemlere kadar her bir varlıkta Allah’a
giden yollar vardır. İşte biz onları bulacak ve insanların dalâlet vadilerine
düşmemeleri, dalâlet trafiği ile karşı karşıya kalmamaları için güvenli
güzergâhlar oluşturacağız. Onların bu emniyetli güzergâhta yürüyüp Allah’a
ulaşabilmeleri için tabanlarımızdan ter çıkarcasına koşturacak, çırpınıp
duracak, ölüp ölüp dirileceğiz. Bu uğurda yaşatmak için kendi hesabımıza
yaşamaktan vazgeçeceğiz. Diğer yandan Batılıların natüralizme saplandığı
yerlerde biz meseleyi alıp Allah’a bağlayacak, her şeyde O’nun yed-i kudret,
ilm-i muhit ve iradeyi muhitesinin tasarrufunu görmeye çalışacağız.

İlim taliplerinde böyle bir ruhu hâsıl etmek için ise çok ciddî bir



rehabilitasyona ihtiyaç vardır. Eğer siz ilk mektepten başlayarak, orta mektepte,
lisede, üniversitede ve daha sonra kariyer yaparken ilim yolcularını bu duygu
etrafında rehabilite etmezseniz, onların içinden böyle bir ekip çıkaramazsınız.
Bunun için icap ederse onlara ödüller vereceksiniz. Her ne kadar bizim
felsefemize göre iltifat mârifete tabi olsa da, herkeste bu duygunun temsil
edildiğini/edileceğini beklememek gerekir. Mârifetin ortaya çıkmasını temin
için daha başta iltifata başvuracak ve maddî-mânevî ilim ehlinin hayatını
teminat altına alacaksınız. Mesela diyebilirsiniz ki: “Şayet sen şu mevzuda bir
araştırma yapar, şu meselenin künhüne vâkıf olursan, biz de geçim noktasında
senin hayatını teminat altına alacağız. Akıl ve kalbinin ilim ve araştırma
dışında maddî meselelerle meşgul olmaması için sana iki ev tahsis edecek,
şöyle bir maaş bağlayacağız.” Esasında ilmî araştırmalar bir aşk meselesi,
kendini ölesiye o işe adama ameliyesidir. Ancak insanlardaki o aşk duygusunun
hâsıl olması da, onları rehabiliteye bağlı bir husustur.

Bilginin Transferi ve Asıl Mesele
İşte bu hedefe doğru yürürken, bu güzergâhta ilk olarak halledilmesi gerekli

olan husus transfer mevzuudur. Bu açıdan ilk başta, şu an Japonların, Çinlilerin
takip ettiği gibi bir yol takip edilebilir. Bildiğiniz üzere onlar, Batı’da oluşan
ilimleri almış, ilave ve ekler yapmak suretiyle, kendi dünya görüşlerine göre
farklılaştırıp o ilimlerden istifade yoluna gitmişlerdir. Mesela Çin, transfer
ettiği bilgi ve teknolojiyi daha ucuza mal etmek suretiyle, bir mânâda bugün bir
dünya devi hâline gelmiştir. Japonya ise İkinci Cihan Harbi’nde atom
bombasıyla yerle bir edilmiş, sonra bir devletin vesayeti altına girmiş ama
bütün bunlara rağmen şu anda ilim ve araştırma sahasında bizim önümüzde
yürümektedir. Almanya da İkinci Cihan Harbi’nde yerle bir edilmiş, güçlü
devletler tarafından paylaşılmış, Doğu Almanya Rusya’nın, beri taraf da
Amerika’nın vesayeti altında kalmış, fakat bütün bu olumsuz şartlara rağmen
kısa sürede derlenip toparlanmış ve bizden işçi transfer etmeye başlamıştır. Bu
açıdan bizim de bir transfer dönemi yaşamamız mümkündür. Öncelikle
dışarıdan alınanlar iyi değerlendirilir, daha sonra insanımız çok daha yüksek
gaye-i hayallere tevcih edilir. Bazıları buna “ilmin İslâmlaştırılması” diyor.
Bence öyle demektense, meseleye, “ilmin kaynağı olan tekvînî emirlerin teşriî
emirlerle birleşik noktasının yakalanması” şeklinde bakmak daha doğru
olacaktır. Tabiî ki, bir hamlede, bir nefhada böyle bir noktaya ulaşmak mümkün
değildir. Bu sebeple, bir yandan, eli kulağında bir müezzin gibi her yerde
hakikati haykıran araştırma âşığı insanlar yetiştirecek, diğer yandan da sizin
dünyanız dışında ortaya çıkan ilim ve teknolojileri takip etmek suretiyle çağı



okumadan geri kalmayacaksınız.
Hâsılı kendi düşünce dinamiklerimiz üzerine kurulu bir ilim zihniyeti için,

birinci istasyonda bilgiyi transfer edecek, değerlendirecek ve insanlarda eşya
ve hâdiseleri çözme, anlama ve yorumlama aşk u iştiyakını oluşturacaksınız.
Sonra da onu kendi değerlerinizle buluşturarak bir mânâda bizleştireceksiniz.
Daha sonra onların bugüne kadar ortaya koydukları birikime bakıp “yahu biz
niye bunları yapmayalım ki?” diyecek ve aynı araştırmaları siz yapacaksınız.
Yani bilginin transferini bir fasıl hâlinde, onun bizleştirilmesini de ayrı bir
fasıl hâlinde ele alacaksınız. Sonra da her şeyin mahiyet-i nefsü’l-emriyesine
göre ele alınması, Allah’ın bu kitab-ı kebir-i kâinatı vaz’etmedeki murad-ı
ilâhîsinin takip edilmesi, Kur’ân’ın onun nasıl kavl-i şârihi, burhân-ı vâzıhı ve
delil-i sâtıı olduğu hakikatinin araştırılması hususlarına yöneleceksiniz.
Ayakları, sağlam yere basan belli bir bakış açısı kazandıktan sonra, Cenâb-ı
Hakk’ın bu iki kitabına bakınca aynı hakikati görmeye başlayacaksınız. Kur’ân
âdeta bir kâinat, kâinat da bir Kur’ân gibi size görünmeye başlayacak. Diğer
yandan sizin nazarınızda insan kâinatın bir fihristi, kâinat da inkişaf etmiş bir
insan hâline gelecek. Bütün bu meselelere bizzat vicdanınızın şehadetiyle
“evet” diyecek, “evet” diye haykıracaksınız.
94 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.393 (Yirmi Beşinci Söz, Mukaddime).
95 Bkz.: İbn Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye 3/549; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 1/396, 6/165, 14/160.



Sıradanlık Duygusu ve Tasrif Üslûbu

Soru: Yaptığımız iş ve vazifelerde, zamanla, sıradan bir iş yapıyor olma
duygusu ağır basabiliyor. Böyle bir duygunun menfî tesirlerinden korunma
adına neler tavsiye edersiniz?

Cevap: Mebdede en derin aşk u heyecanla başlayan aksiyon ve hizmetlerde
bile eğer yapılan iş ve faaliyetler standart hâle getirilmiş, yeni renk, desen ve
nakışlarla onlara ayrı bir farklılık ve derinlik kazandırılmamışsa insanın bir
müddet sonra, ülfet ve alışkanlığın boğucu atmosferi altında bir kadavra hâline
gelmesi mukadderdir. Çünkü böyle bir durumda meşgul olduğunuz işler, çok
önemli ve hayatî olsa da, onlar size muttarid hâdiselerden bir hâdise gibi
görünecek, nazarınızda sıradanlaşmaya başlayacak ve hatta “bir an önce
yapayım da aradan çıksın” anlayışı hâkim olacaktır. Bu açıdan şayet biz
Allah’ı, Peygamber’i gönüllere duyurup sevdirme gibi çok ulvî bir iş peşinde
bulunuyorsak sürekli formatla oynamalı, farklı formatlar bulmalıyız ki, hem
muhatabımız olan kimselerde bir bıkkınlık hâsıl olmasın, hem de biz,
yaptığımız işlere karşı bir kanıksama duygusu içine girmeyelim.

Farklı Şive Farklı Neşve Doğurur
İsterseniz siz bu meseleyi Kur’ân-ı Kerim’in tenzil ve tebliğde takip ettiği

tasrif esprisiyle irtibatlandırabilirsiniz. Kur’ân-ı Mu’ciz’ül-Beyan’a bu nazarla
bakıldığında, aynı mazmun ve aynı mefhumun, farklı yerlerde, farklı üslûp ve
formatlarla sunulduğunu görürsünüz. Mesela bir kıssa-yı Musa, değişik
problemlere misal teşkil etmesi, o problemlerden sıyrılma yollarını göstermesi
ve o problemler karşısında peygamberane bir azim ve cehde vurguda bulunması
adına birçok yerde tekerrür ediyor. Buna rağmen bir yerdeki kıssa hiçbir zaman
başka bir yerdeki kıssanın tekrarı şeklinde ortaya konmuyor. Her seferinde aynı
kıssa farklı ifadelerle karşımıza çıkıyor. Diğer yandan Allah (celle celâluhû)
aynı hakikati farklı ifadelerle dile getirme adına bazen Hazreti Musa’yı, bazen
Hazreti İsa’yı, bazen de İnsanlığın İftihar Tablosu’nu (Allah’ın salât ve selâmı
onların üzerine olsun) konuşturuyor. İşte bunun adı tasriftir.

Meseleler her defasında böyle bir format değişikliği ve farklı bir şive ile
sunulabildiği takdirde, bu durum beraberinde farklı bir neşve getirir; o da
insanda farklı bir inşiraha sebebiyet verir. Evet, eğer siz meselelerinizi hep bir
farklılık içinde sunabilirseniz, onları sürekli kendi derinlik ve enginliğiyle
sunmuş ve dikkatleri de bu hakikatlere çekmiş olursunuz. Bu da temsil ettiğiniz



meselelere karşı gönüllerde saygı uyarır. Bizim sahip olduğumuz değerler,
bizatihi kıymetli ve değerlidir. Bu sebeple onlar bakırcılar çarşısında değil;
altın, gümüş, zebercet veya yakut ticaretinin yapıldığı bir çarşıda piyasaya
sürülmelidir. Fakat nice güzel hakikat vardır ki, bunlar, meseleleri usûlünce
takdim edemeyen kimselerin ağzında değer ve kıymetini kaybedebilir. Nice
sönük hakikatler vardır ki, onlar, meseleyi çok iyi kompoze ve ifade eden
insanların dilinde ayrı bir güce ulaşır ve âdeta karşı tarafı büyüler. Bazen bâtıl;
cerbeze, mugalata, demagoji ve diyalektikle revaç bulurken, hak ve hakikat,
güzel bir takdimle muhataplara sunulmadığından hakkı olan revaçtan mahrum
kalabilir. Bu açıdan eğer sizin temsil ettiğiniz, sahip çıktığınız ve başkalarına
anlatmaya çalıştığınız meseleler hakikatse –ki öyle olduğu muhakkaktır– tasrif
üslûbuyla başkalarında da o hakikatlere karşı gerekli saygıyı uyarmalısınız.

İçinde Bulunulan Zamanın Farkında Olmak
Eskimemenin, başka bir ifadeyle sürekli yeni kalabilmenin önemli bir

vesilesi de insanın yaşadığı zamanın farkında ve şuurunda olmasıdır. Biz,
ibnü’l-vakt yani zamanın çocukları olduğumuza göre, içinde yaşadığımız
zamanı iyi bilmemiz ve zamanın gereklerine göre bir usûl takip etmemiz
gerekiyor. Mesela benim bugün kalkıp, İzmir veyahut Edremit’te vaaz ettiğim
otuz-kırk sene evvelki yol ve usûlle insanlara bir şeyler anlatmam doğru olmaz.
Çünkü bugünün insanları o günün insanlarından farklıdır. Belki bugün birçoğu
o günkü söylenenleri ezbere bilmektedir. Bugün yapılması gereken ise,
anlatılan hususları felsefî derinlikleriyle ele alma ve meselelerin mâkuliyeti
üzerinde durmaktır.

Mesela bugün anlatacağınız bir konunun fıkhî veçhesi varsa, o meseleye
Şâtıbî’nin açtığı pencereden bakabilmeli veya Teftâzânî’nin Telvîh’i
çerçevesinde o meseleyi ele alabilmelisiniz. Eğer siz bunu yapabilirseniz,
insanlar, anlatılanları dinlemeye değer bulacaktır. Yoksa hakikat aynı hakikat
olmasına rağmen muhataplar hakikate karşı müstağni davranabilirler. Madem
Muallim-i Ezelî ve Ebedî, Kur’ân’da tasrif yaparak bize bir kapı aralıyor,
yapmamız gerekli olan vazifeler hususunda bize bir yol gösteriyor, o hâlde
bizim de bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekir.

Yukarıda zamanın çocuğu olma esprisini kavramanın önemine işaret ettik.
Ancak bu noktada durup yanlış anlaşılabilecek bir hususa dikkatlerinizi çekmek
istiyorum. Yaşadığı zamanın şartlarından gafil bulunmak doğru olmadığı gibi,
meseleyi tamamen zamana bağlayarak tarihsellik mülâhazasına girmek de doğru
değildir. Ben yukarıda anlatılanlardan, böyle bir mülâhazam olduğu hissini
uyarmışsam, bundan Allah’a sığınırım. Çünkü ezelî oldukları gibi ebedî olan



Kur’ânî hakikatler kat’iyen değişmezler.
Ancak ister Kitap’ta isterse Sünnet-i Sahiha’da sarih olarak yer almamış,

zamanın idrakine göre açık bırakılmış alanlar vardır. İşte zamanın çocukları
içtihat ve istinbatlarıyla bu alanları dolduracaklardır. Ayrıca değişik
zamanlarda yapılan içtihat ve istinbatların hangisinin günümüz ihtiyaçları
zaviyesinden tercih edilerek insanlara sunulacağı da üzerinde durulması
gereken diğer önemli bir husustur. İşte zamanın müessir olduğu alanlar
bunlardır. Üstad Hazretleri’nin: “Zaman bir büyük müfessirdir; kaydını izhar
etse, itiraz olunmaz.”96 ifadesi de bu hakikati veciz bir şekilde dile
getirmektedir.

Kendini Muhasebe ve Yeniden Diriliş
Kendini yenilemenin diğer önemli bir vesilesi de belli aralıklarla iş ve

faaliyetlerin muhasebe ve değerlendirmeye tâbi tutulmasıdır. Ben, Japonların
senede bir iki ay, asude bir yere çekilip, yaptıkları veya yapacakları işleri
görüştüklerini duymuştum. Bu toplantılarda, geçmişte yapılanlar tecrübe adına
bir kere daha zihinlerde canlandırılıyor, yeniden formüle ediliyor, bunun yanı
sıra geleceğe hazırlanma ve böylece metafizik gerilimi muhafaza adına yeni
hedefler belirleniyormuş. Sınâî ve ticarî hayat adına bile bu şekilde seminerler
tertip ediliyorsa, irşad ve tebliğ gibi insanların ebedî hayatını ilgilendiren bir
meselede sürekli rehabilitasyona ihtiyaç duyulacağı zannediyorum izahtan
vârestedir. Evet, dünyevî ve maddî işlerde bile bu mesele bir zaruret olarak
görülüyorsa, irşad ve tebliğ açısından buna zaruret der zaruret (zaruret üstü
zaruret) olarak bakmak icap eder. Bu açıdan diyebiliriz ki, bir irşad yolcusu,
her sene kendi donanımını zenginleştirecek bir seminere katılmaz, bir yerde
zihnini arındırmaz, geçmiş seneki falsolarını gözden geçirip istikbal adına
alınması gereken tedbirleri almazsa aynı hataları, aynı yanlışlıkları tekrar eder
durur ve yaptığı işlerde başarılı olamaz.

İşte bizim böyle bir rehabilitasyona ihtiyacımız vardır. Çünkü altına
girdiğimiz sorumluluk çok ciddî ve çok büyüktür. Biz, Allah’a ve Resûlullah’a
ait bir hukuku, bir yönüyle Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bize tevdi
buyurduğu emaneti temsil etmeye çalışıyoruz. Bir misal olması açısından ifade
edeyim. İbn Mes’ud Hazretleri on defa oturup kalkmadan, “lâ havle” çekmeden,
kasıklarını tutmadan, şakaklarına elini götürmeden Efendimiz’den bir meseleyi
ifade etmeye cesaret edememiştir. Zira o, aktaracağı mevzuun temel esprisine
aykırı bir şey dile getirmekten korkmuştur. İşte bu, bir yönüyle mesuliyetinin
farkında olma demektir. Çünkü bazen bir kelime her şeyi yıkabilir. Büyüklerin
konuşmalarında görüyorsunuz, şeker şerbet gibi laflar ediyorlar. Fakat bazen



bülbül nağmeleri içine bir saksağan sesi karıştırdıkları an her şey altüst
oluveriyor.

Sorumluluk altında bulunan insanlar hiçbir zaman ulu orta konuşamazlar. Bir
hasta, sadece kendi hastalığı ile ilgili bazı mülâhazalar serdedebilir. Ama
tabiplik disiplinini benimseyen bir tabip, şayet yaptığı yeminin hakkını vermeyi
düşünüyorsa ve meslek ahlâkını benimsemişse hiçbir zaman kulaktan dolma
malumatla konuşmaz/konuşamaz. Aksi takdirde yanlış bir ifadeyle, tedavi
etmesi gereken bir hastayı çok daha ciddî komplikasyonlara sevk edebilir.
Şimdi mesele, sizin dünyevî hayatınızı tanzim eden, uhrevî hayatınızda size
ebedî saadetin yollarını gösteren, size sağlam bir ulûhiyet ve nübüvvet telakkisi
kazandıran din meselesi olunca, bunun ne kadar ciddiyet isteyeceği açıktır.
Böyle bir mesele, senede bir iki defa rehabilitasyon görmeden eski bilgilerle
götürülemez.

En Çok Yanlış Yapanlar
Bazıları yirmi-otuz senedir insanlık yolunda koşturan bir dairenin içinde

bulunabilir. Fakat beslenme mekanizması sağlam işletilmemişse turnikeye önce
girenlerin bilgileri diğerlerinin on sene gerisinde kalabilir. Daha da acısı
turnikeye önce girenlerin bunun farkında olmamalarıdır. Bu açıdan bir kere
daha kefeni yırtıp, bir kere daha yeniden gömlek giyip, bir kere daha “vira
bismillâh” diyerek meseleyi yeniden ele alma, yeniden anlama ve yeniden tahlil
etmeye koyulmamız iktiza ediyor. Yoksa hiç farkına varmaksızın pek çok
yanlışlık içine girilir. En çok yanlış yapanlar da kıdemine güvenenlerdir.
Mübtediler onlara göre daha az yanlış yaparlar. Çünkü onlar bir gözüyle
yapacağı işe odaklanırken diğer gözüyle de önlerindeki rehberlere bakarlar.
Fakat ne zaman ki, insanın zihninde “Bunca yıldır işin içindeyim. Ben de bir
şeyler biliyorum…” mülâhazası oluşmaya başlarsa, bilmelidir ki, o çoktan işin
dışına çıkmıştır, olup bitenlerin farkında değildir. İşte böyle bir duruma
düşmemek için herkesin her sene bir iki defa bir araya gelerek, müktesebatını,
işin neresinde durduğunu, ne tür hatalar yaptığını gözden geçirmesi, aynı
hataları bir daha yapmamak için alınması gereken tedbirleri ve gelecekte
yapılması düşünülen iş ve projeleri müzakere masasına yatırması gerekir.
96 Bediüzzaman, Münazarat s.73 (Metin, sadeleştirme, açıklama: Abdullah Aymaz).



Hayatın Gayesi

Soru: Hakk’ın rızasını elde edebilme istikametinde yapılan bir hizmeti
hayatın gayesi olarak görebilmek için neler tavsiye edersiniz?

Cevap: İnsanın, yaptığı işi, hayatının gayesi ölçüsünde benimsemesi,
öncelikle o işin zatî değerini, önem ve kıymetini bilmesiyle mümkündür.
Mesela bir insan, iman mevzuuna, “ebedî hayatın kurtuluşu için çok önemli,
olmazsa olmaz bir mesele” şeklinde bakıyorsa, o, hayatını bu gaye-i hayale
bağlı götürecek, buna göre örgüleyecektir.

Cenâb-ı Hak, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) için –meâlen– “Ey
Resûl! Rabbinden Sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun
elçiliğini yapmamış olursun.”97 buyuruyor. Resûl-i Ekrem Efendimiz’e
yapılan bu ikaz elbette ümmet-i Muhammed için de geçerlidir. Yani nasıl ki,
Nebi (aleyhisselâm) kendisine yüklenen vazifeden kaçamıyorsa, siz de size
tevdi edilen emanetten kaçamazsınız.

Mukaddes Hüsnüzan
Allah (celle celâluhu) emanetini, emanette emin emanetçilere tevdi ettiğine

göre, aynı zamanda burada bir hüsnüzan olduğunu görmezlikten gelmemek
gerekir. Evet, bir insanın başka birisine hüsnüzan etmesi gibi, Zât-ı Ulûhiyet’in
de, insanlara öyle bir mübeccel, münezzeh ve mukaddes bir hüsnüzannı vardır.
Yani Allah (celle celâluhu) bizi emanette emin bilmiş ve bu emaneti bizlere
tevdi etmiştir. O hâlde hiç kimse, “Benim bu işe liyakatim yok.” diyerek
vazifeden kaçamaz. Yoksa ne deriz Allah huzuruna vardığımızda? Ötede bize
denmez mi, “Size itimat edilip bir vazife verildi, adam gibi doğru dürüst bir
şekilde bu işi götüreceğiniz beklendi. Fakat siz bu işi yarı yolda bırakıp –
Erzurumluların tabiriyle– boncukladınız.” İşte inanan bir gönül, öte dünyada
kendisine bu tür soruların tevcih edilebileceğini hesaba katmalı ve ona göre
vazifeye sahip çıkmalıdır.

Ayrıca bizim için böyle bir daire içinde, böyle bir konumda bulunuyor
olmanın hususî bir lütuf ve ihsan olduğu da hatırdan çıkarılmamalıdır.
Zannediyorum bu durumu şöyle bir misalle ifade edebiliriz. Sanki bir yerde çok
geniş bir kapı bulunuyor ve kapının önünden binlerce insan geçiyor. Kapı ara
sıra aralanıyor. Oradan geçen insanlardan her kim kapının aralandığı ana denk
geliyorsa ona, “Buyur, içeriye gir.” deniyor. Evet, herkes hayatına baktığında
böyle aralanmış bir kapıdan içeriye davet edilmiş olduğunu görebilir.



Ne var ki insan o kapıdan içeriye alınmasına rağmen orada bulunmanın
bahtiyarlığından mahrum kalabilir. Erzurum’da bulunduğum dönemde, –Allah
sa’yini meşkûr etsin!– Kırkıncı Hoca, “Isparta’dan, Hazreti Üstad’ın yanından
birisi gelmiş, neler anlatıyor gidip bir dinleyelim, anlatacakları arasında belki
sizin de beğeneceğiniz şeyler olabilir.” diyerek, bir sürü insanı toplamış ve
alıp o şahsın yanına götürmüştü. Ancak ben Erzurum’dan ayrıldığım vakit
Kırkıncı Hoca’nın o gün toplayıp götürdüğü insanlardan bir ikisi ya vardı ya da
yoktu. Bu açıdan içeriye girdikten sonra orada sabitkadem durma meselesi,
insanın iradesini bu istikamette sarfetmesi mahfuz yine Allah’ın tutmasına
bağlıdır. Demek ki, bu, Cenâb-ı Hakk’ın özel bir ihsanı ve özel bir lütfudur.
Öyleyse insan bu lütf u ihsana lâyık olmaya çalışmalıdır.

Diğer yandan Allah yolunda yapılan hizmet ve amellerin kendisine göre bir
hazzı vardır. Ben bu işi bütün zevk ve lezzetiyle duymuş insanlardan değilim.
Bezginliğin her yanımdan döküldüğünü söyleyebilirim. Belki de içten içe, bir
yolunu bulsam da bu işin içinden sıyrılsam mülâhazalarım vardır. İyi ve yararlı
bir insan olmadığım mevzuunda ise kanaatim tamdır. Hayatım boyunca değişik
tazyik ve tecritlere maruz kaldım. Seksen sonrası neler yaşayıp neler çektiğimi
Allah bilir. Şu anda da yaşadığım şartlar itibarıyla kendimi iğneli bir fıçı
içinde gibi hissediyorum. Fakat bütün bunlara rağmen diyorum ki: “Ben bu işi
ne kadar kavramış olursam olayım, böyle büyük bir mesele için bu
çektiklerimin on katını çeksem değer.”

Tek Başımıza Kalsak da
Bildiğiniz gibi hadislerde geçen bir kahramanlık, bir yiğitlik tablosu vardır.

İmanla dopdolu bir sine, cephede mücadele içinde iken, etrafındaki insanların
hepsi birer birer budanır gibi devrilince, sağına bakmış, soluna bakmış sonra
hiç kimsenin kalmadığını görünce atını mahmuzlayıp ileriye atılmış ve bir daha
da geriye dönmemiştir.98 İşte böyle bir anlayışa, böyle bir mantığa bağlı
hareket etmek gerekir. Yani siz tek başınıza kalsanız, bütün dünya da mekanize
birlikleriyle karşınıza dikilse, siz yine de aynı yolda inat ve sebatla devam
etmelisiniz. İnadın bir hikmet-i vücudu vardır ki, o da hakta sebat etmektir. İşte
meseleye bu perspektiften bakan bir insan, “İslâm ve iman hak olduğu gibi,
bunların dünyaya duyurulması da çok önemli ve olmazsa olmaz bir meseledir.
O olmayacaksa benim de varlığımın bir kıymeti yoktur.” der ve hayatını ona
göre tanzim eder.

Evet, bu meseleyi benimseme ve hayatın gayesi hâline getirme çok
önemlidir. Öyle ki insan yatarken, kalkarken, “Vazifem olmazsa, benim
varlığımın da bir anlamı yok. Ben bu işi yapamıyorsam, dünyada durmamın ne



mânâsı olabilir ki!” demelidir. Hele bunu beş-on sene tekrar edin. Hatta
gelecekte, bağlayıcı olması açısından, bu ahdinizi evinizdeki eşinize ve
çocuklarınıza ifade edin. Onlara otuz defa kırk defa, “Eğer ben bu vazifeyi
yapamayacaksam Allah emanetini alsın!” deyin. Eğer siz bir gün ordu bozanlık
yapacak olursanız, evden yükselen bir ses, “Yahu sen bir zaman şöyle şöyle
demiyor muydun?” diyecek ve size verdiğiniz sözü hatırlatacaktır. Böylece siz
bu ahdinizle elinizi, kolunuzu bağlamış ve aynı zamanda tek başınıza ayakta
duramayacağınız, tek başınıza yürüyemeyeceğiniz bir yolda, başkalarının da
destek ve enerjilerini arkanıza almış olacaksınız. Zira söylediğiniz şeylerden
dönme sizin için bir ar ve ayıp olacak ve en azından bir vicdan meselesiyle
yola devam edeceksiniz.

Bu açıdan her mü’min Allah’ı anlatma sevdirme adına kendini alternatif elli
kementle yüce bir mefkûreye bağlamalı ve hayatını noktalayacağı ana kadar
bütün gücüyle bu işin içinde olmaya çalışmalıdır.

Kadrim Bilinmedi Deyip Darılma!
Ayrıca yüce bir mefkûrenin gönüllerde her zaman ter u taze ve canlılık

içinde duyulabilmesi için mutlaka bir sorumluluk yüklenilmesi gerektiği de
unutulmamalıdır. Vâkıa, bazen kişiye, kendine biçtiği, kendini layık gördüğü bir
vazife verilmeyebilir. Mesela filân şahsın hakkı bir alayı sevk u idare etmektir.
Fakat onu bir taburun başında istihdam edebilirler. Onun kıymet-i harbiyesi
hakikaten bundan daha yüksek seviyede olsa bile, o şahıs, “kadrim, kıymetim
bilinmedi, tabura veya bölüğe düştüm” demeksizin, darılma, gönül koyma gibi
tavırlar içine girmeksizin üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmaya
çalışmalıdır.

Bu arada hemen şunu da ifade edelim ki, idareci konumunda bulunan kişi,
vazife vereceği şahsı, istidat ve kabiliyetleri ile çok iyi keşfetmeli, bilhassa
başarılı olabileceği sahalarda ona istihdam imkânı sağlamalıdır. Yani kişinin,
başarılarıyla Allah’a hamd edeceği, sevineceği, şükürle gerileceği, hizmet
ederken şevkleneceği işler ona tahmil edilmeli; başarısız olduğu durumda ise,
yeniden bazı kaynaklara başvurarak yanlışlıklarını düzeltebileceği bir zemin ve
imkân kendisine sunulmalıdır.

“Mutlaka Bana Sorulmalı” Anlayışı
Maalesef bizim milletimizde bu disiplinler henüz tam olarak yerleşmemiştir.

Evet, ne yazık ki, iş ve faaliyetlerimizde inhisar-ı fikir hâkimdir. “Mutlaka
benim gözümün içine bakılmalı, meseleler mutlaka bana sorulmalı” gibi bir
mülâhaza ve idarecilik anlayışı vardır. Hâlbuki başarılı bir idareciye düşen



beraber çalıştığı insanlara önce belli vazife ve sorumluluklar vererek onları
test etmek ve başarılı olacakları sahalarda kabiliyetlerinin inkişafını
sağlamaktır.

Resûl-i Ekrem Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) gizli kabiliyetleri
keşfetmiş, onlara belli sorumluluklar yükleyerek hiç tahmin edilemeyecek
yerlerde onları istihdam etmiştir. Mesela Zeyd İbn Hârise’yi (radıyallâhu anh)
Mute gibi çok önemli bir savaşta, üç-dört bin kişilik bir ordunun başına
kumandan tayin etmiş ve o da o işin hakkını vermiştir.99 O günün toplumu
açısından ordunun başına azatlı bir insanın getirilmesi çok önemli bir
hâdiseydi. Allah Resûlü (aleyhissalâtü vesselâm) hem o işi layıkıyla yerine
getirecek bir cevheri keşfetmiş, ona vazife vermiş, hem de bu vesileyle
toplumdaki yanlış bir telakkiyi izale etmiştir. Hayat-ı seniyyelerinin bütününe
bakıldığında Resul-i Ekrem Efendimiz’in (aleyhi ekmelüttehaya) her insanı
istidat ve kabiliyetini sonuna kadar inkişaf ettirebileceği bir konumda istihdam
ettiği görülecektir.

Bu açıdan herkese seviyesine göre bir iş teklif edilmeli ve o şahıs da, ona
göre bir sorumluluk yüklenmelidir. Unutulmamalı ki eğer insanların ellerini
taşın altına sokmalarını sağlayamaz, onlara önemli mesuliyetler veremezseniz
onların kabiliyetleri hiçbir zaman inkişaf etmeyecektir. Dolayısıyla yapılacak
işler aşkla şevkle yapılmayacak, zamanla insanlarda bir kanıksama ve bıkkınlık
hasıl olacak, bu ise hak ve hakikatin saygısızlığa maruz kalmasını netice
verecektir.

Bizim ikbal dönemlerimizin arkasındaki en önemli dinamiklerden biri de
herkesin en verimli olabileceği alanlarda istihdam edilmesidir. Bu açıdan
günümüzde de bu espirinin kavranması milletimizin ikbali adına çok önemlidir.
97 Mâide sûresi, 5/67.
98 Bkz.: İbn Hibbân, es-Sahîh 6/298.
99 Bkz.: Buhârî, meğâzî 44; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/256, 5/299, 300.



Kalb ve Ruh Kahramanları

Soru: Değişik vesilelerle, İslâm’ı en güzel şekilde yaşayan kimselerin
sofîler olduğu ifade edilmişti. Bu sözden maksat nedir ve bu ifadede nazara
verilen kalb ve ruh kahramanlarının genel özellikleri nelerdir?

Cevap: Soruya geçmeden önce önemli bir hususu hatırlatmakta fayda var.
Kim olursa olsun, hiç kimsenin Müslümanlığı asla hafife alınmamalıdır.
Mebdeden müntehaya kadar herkesin, İslâm adına ortaya koyduğu ameller nezd-
i ulûhiyette makbul olabilir. Daha başta kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet
Cennet’in kapısını açan sırlı birer anahtar gibidir. Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem): َةَّنَجْلا َلَخَد  َِّالإ ُهللا  َهِٰلإ  َلاَق َال  ْنَم   buyurmak suretiyle, “Lâ
ilâhe illallah” diyen herkesin Cennet’e gireceğini müjdelemiştir.100 Daha önce
bu hadis söz konusu olduğunda bir arkadaş, “Ya amel olmazsa!” demişti. Biz
kimsenin kalbini, niyet ve iç mülâhazalarını bilemeyeceğimize göre, bu konuda
kat’î bir şey söylememiz doğru olmaz. ِرِھاَّظلِاب ُمُكَْحن  ُنَْحن   kaidesince,101 biz
zâhire göre hüküm verir ve kelime-i tevhidi söyleyen bir kimse hakkında
hüsnüzanda bulunuruz.

Bir savaşta Üsame İbn Zeyd Hazretleri, düşman saflarında bulunan birisiyle
savaşırken, tam onu öldüreceği esnada o kişi, kelime-i şehadet getirir. Ancak
Hazreti Üsame, adamın içinden gelerek değil de kılıç korkusuyla bunu
söylediğini düşünerek onu öldürür. Hazreti Üsame gibi büyük bir sahabînin
hislerine kapılıp gayz ve nefretle bir insanı öldüreceğine ihtimal verilemez.
Demek ki, meselenin temel esprisini bilemiyordu. Çünkü o dönemde her şey ter
ü taze olarak bildiriliyor ve sahabe tarafından da hemen hayata geçiriliyordu.
Allah Resûlü (aleyhissalâtü vesselâm) bildirmeyince onlar nereden
bileceklerdi ki! İşte bu durum, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) haber
verildiğinde, O: ِِهبْلَق ْنَع  َتْقَقَش  َالََفأ   “Yarıp kalbine mi baktın?”  diyerek
Hazreti Üsame’ye öyle itap ediyor ki, Allah Resûlü’nün bu cesur komutanı ve
Zeyd İbn Hârise’nin mahdum-i âlisi olan Hazreti Üsame: “Keşke şu ana kadar
Müslüman olmasaydım.” diyecekti.102 Bunun mânâsı şudur: “Keşke bu
hâdiseden sonra Müslüman olsaydım da Efendim’in bu itabına maruz
kalmasaydım.”

Başkalarına Hüsnüzan Nazarıyla Bakmak
Meseleyi bu kriterlere göre değerlendirdiğimizde şunu söyleyebiliriz: İbadet



ü taatini şöyle böyle yerine getiren insanlar da inşaallah râh-ı felâhta ve
selâmettedirler. Zira Resûl-i Ekrem Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) şöyle
buyuruyor: َِكلٰذـَف اـَنَتَحِیبَذ  َلـََكأَو  اـَنََتلِْبق  َلَبْقَتْـساَو  اََنتَالــَص  ىَّلــَص  ْنـَم 

ِِهتَّمِذ ِيف  اوُرِفْخُت َهللا  َالَف  ِِهلوُسَر  ُةَّمِذَو  ُةَّمِذ ِهللا  َُهل  يِذَّلا  ُمِلْـسُمْلا   “Her
kim bizim namazımızı kılar, kıblemize yönelir ve kestiğimizi de yerse, işte o,
Allah ve Resûlü’nün ahd ü emânını hak eden bir Müslüman’dır. Artık
Allah’ın ahd ü emanına hıyanet etmeyiniz.”103 Evet, hadiste belirtilen
amelleri yerine getiren bir insan, asla hafife alınacak birisi değildir.

Vâkıa, bazı âlimler, mukallidin imanının makbul olup olmadığı meselesi
üzerinde uzun uzadıya durmuşlardır.104 Onlara göre muhakkik, vicdanının ses
ve soluğunu duyarak meselelere yaklaşan, delillere dayanan, Hazreti Pîr’in
yaklaşımıyla hadsin gözüyle bakan, hadsin kulağıyla dinleyen ve hadsin hâsıl
ettiği hislerle hareket eden; hareket edip imana müteallik meseleleri bu ufukta
değerlendirebilen insandır. Mukallit ise sadece taklitle yetinen kişidir. Bu
sebeple bazen bu insanlar hakkında: “Bunlar amelî yanı olmayan nazarî
Müslümanlardır.” şeklinde konuşmuş olabiliriz. Fakat böyle bir durumda bile
hüsnüzan cihetini tercih etmek gerekir. Mesela namazını eda eden bir adamın,
namazdayken başını kaşıdığını veya amel-i kesîr yaptığını gördük. Burada bile,
“Belki bana öyle göründü.” demeliyiz. Çünkü Allah bizi onunla imtihan ediyor
veya hüsnüzannımızın seviyesini bize göstermek için, bizi bizle test ediyor
olabilir. Evet, acaba biz, falanın pantolonu çekmesiyle mi, takkesini kafasında
oynatmasıyla mı yoksa başka bir amel-i kesîriyle mi imtihan ediliyoruz,
bilemiyoruz. Bu açıdan her zaman hüsnüzannı esas almalı ve çevremize bu
nazarla bakmalıyız.

Sofîlikte Farklı Çizgiler
Şimdi asıl konumuza dönecek olursak; sofîliğin de farklı yol ve çizgileri,

çeşitli makam ve mertebeleri vardır. Mesela bir sofî, seyr u sulûk-i ruhânîde
kalb ve ruh hayatındaki basamakları kat ede ede belli bir noktaya ulaşabilir.
Bazen olur ki İmam Rabbânî, Muhyiddin İbn Arabî ve Şâh-ı Geylânî gibi zatlar
ulaştıkları bu noktada kendilerinin de, kendi konumlarının da farkına varırlar.
Bu sebeple nefis muhasebesinde bulunurken kendilerini çok ağır bir şekilde
sorgulamalarının yanında aynı zamanda: “Benim ayağım bütün evliyanın
omzundadır.” diyebilirler. İşte bu gibi sözler o zatın kendi konumunun farkına
varmasını ifade eder. Hatta bazen bizim gibi avam insanlarda bile bu durum
yaşanabilir. Ancak bu gibi hâllerde insan, Allah’la münasebetini kavi
tutmuyorsa –hafizanallah– böyle bir farkına varma onu egoizme veya



egosantrizme sevk edebilir.
Evet, büyük zatlardan bazıları kendilerinin farkında olarak zirvelere

çıkabilir ve çıktıkları zirvelerde sahip oldukları farkındalığı yaşayabilirler.
Eğer onlar başkaları hakkında suizanna girmez, başkalarını hafife alma gibi bir
yanlışlığa düşmezlerse ulaştıkları zirvelerdeki durumlarını koruyabilirler;
koruyabilir, kalbî ve ruhî hayatta zirveleşerek birer âbide şahsiyet hâline
gelebilirler.

Hiç Kimse Teminat Altında Değildir
Fakat zirvede de olsa, hiç kimsenin elinde “Sen artık korkmayabilirsin.”

şeklinde bir teminat ve bir beraat yoktur. Hâl böyle olunca insan nasıl
korkmayacak ki? Kaldı ki bir kutsî hadis-i şerifte Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor:

ِنْیَنَْمأَو ِنْیَفْوَخ  يِدـْبَع  َىلَع  ُعـَمَْجأ  Ben kuluma iki emniyeti de iki“ َـال 
korkuyu da birden vermem.”105 Dolayısıyla unutulmamalı ki, burada kendini
emin bilen bir insanın akıbetinden korkulur. Diğer bir tabirle, akıbetinden
korkmayanın akıbetinden endişe edilir.

Bakmaz mısınız, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (aleyhi elfü elfi salâtin ve
selâm) ahval ve etvarına! O, insanlığın kurtulması ve yeniden doğuşuna vesile
olması için gönderilmiştir. Evet, insanlığın yeniden var olması ve ufkunun
açılması, O’nun dünyayı teşrifi ve mesajı sayesinde mümkün olmuştur. O
(aleyhi ekmelüttehâyâ), insanlığın mânevî babasıdır. Kim bilir belki de
Efendimiz’in bu mevzuda ifade buyurduğu: ِحوُّرلا َنــَْیب  ُم  َدٰاَو ِّیَبن  اـً ُتـْن  كُ

ِدَسَجْلاَو  “Âdem (aleyhisselâm) ruhla ceset arasında iken ben nebi idim.”106

hadis-i şerifi de bununla ilgilidir. Yani Âdem’in evladı, Âdem’in önünde bir
varlıktır. Fakat O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) dua ve münacatlarına
bakacak olursak, Allah’tan nasıl korktuğunu görebiliriz. Teminat altında
olmasına rağmen birçok şeyden Allah’a sığınmıştır. Biz Allah Resûlü’nün bu
tavrını, saygımızın gereği O’nun rehberliğine verebiliriz. Yani “Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bütün bu dualarıyla bize nasıl dua edeceğimizi
gösteriyor.” diyebiliriz. Fakat bununla birlikte O’nun bu mülâhazalarda
hissesinin az olmadığını da görmek gerekir.

Zirvelere Rağmen
İnsanlardan Bir İnsan Olmak
İşte vilâyetin bir diğer çeşidinde zirvelerde dolaşma ve baş döndürücü

noktalara ulaşmaya rağmen kendini âhâd-i nâstan birisi gibi görme çok önemli



bir esas ve prensiptir. Böyle bir vilâyete ulaşan insanlar, hiç kimseyi hafife
almazlar. Başkalarını hafife alma bir yana onlar sürekli kendileriyle yüzleşir,
kendileriyle hesaplaşır ve kendileriyle yaka paça olurlar. Bu yönüyle böyle bir
vilâyet önceki vilâyetten daha kıymetli ve daha değerlidir.

Hazreti Ömer Efendimiz: اوُبَساَحُت َْنأ  َلْبَق  ْمُكَـسُفَْنأ  اوُبـِساَح   “Hesaba
çekilmezden evvel sürekli kendi kendinizle hesaplaşın.”107 buyurmuştur.
Esasen herkesin kendisiyle böyle bir hesaplaşması olmalıdır. Aklından geçen,
hayalini kirleten, bir zıpkın gibi tasavvurlarına saplanan çirkin ve sevimsiz
mülâhazaları hafıza defterine kaydederek, yatmadan evvel onları gözden
geçirmeli ve kendi kendine demelidir ki: “Allah’ım ben ne kadar pespaye bir
insanmışım. Nasıl oldu da bu çirkin mülâhazalar, temiz bir güzergâh olması
gerekli olan zihnime misafir oldular.”

Evet, herkes kendisine bakmalı ve başkalarını kendisinden âlî görmelidir.
“Şu şahıs meselelerin nazarîsinde kalmış, Mızraklı İlmihal’i dahi aşamamış.”
diyerek kimse hakkında suizan etmemelidir. Zira Hazreti Pîr’in ifadesiyle,
“nefis cümleden ednâ, vazife ise cümleden âlâdır.”108 Başka bir Hak dostu ise
aynı hakikati şöyle dile getirmiştir:

“Herkes yahşi, men yaman;
Herkes buğday men saman.”

Evet, kendi hatalarıyla uğraşan bir insan, başkalarını hafife almayacak ve
kimse hakkında suizanna girmeyecektir. Başkalarına bakarken, “Niye başını
yere koyduğu zaman kalkmayı unutacak kadar namazlaşmıyor; iftar vakti geldiği
zaman niye iftar edeceğini unutmuyor?” gibi düşüncelere kapılmayacaktır.

Dini yaşamada kılı kırk yararcasına hassasiyet sahibi olan insanların,
kendileri adına mülâhazaları belki şöyle olmalıdır: “Doğrusu, sahip olduğum
bu imkânlarla, bulmam gerekenleri bulmam, benim için bir vecibeydi. Fakat
falan kişi bu imkânlara sahip olamadı ki! Kur’ân’la sağlam tanışamadı, âb-ı
hayat çeşmesine veya menhelü’l-azbi’l-mevrûda ulaşamadı, elimizdeki
nurefşân kitaplara sahip olamadı, Abdülkadir Geylânî, Şâzilî ve Mustafa el-
Bekrî gibi büyük zatları tanıyamadı. Dolayısıyla Cenâb-ı Hakk’ın, hakkım ve
liyakatim olmadığı hâlde bütün bu nimetleri bana ikram ve ihsan etmesi
karşısında benim de ona göre bir tarz-ı ubûdiyet sergilemem gerekir. Ben başka
türlü davranırsam tepetaklak giderim!”

Zira Cenâb-ı Hak, bir insanı eğer harem odasının kapısının önüne almışsa,
sübjektif mükellefiyet adına ona yüklediği bazı sorumluluklar var demektir.
Hazreti Pîr, İhlâs Risalesi’nde: “Samimî ihlâsı kıran adam, bu hılletin gayet
yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali



var; ortada tutunacak yer bulamaz.” diyor.109 Yani mazhariyete göre bir cereme
vardır. Harem odasına alınan, orayla alâkalı gönlüne bir kısım şeyler duyurulan
insan, oranın hakkını veremediği takdirde, koridordaki veya umumî kabul
salonundaki insanların muamelesine tâbi tutulmaz; tutulmaz ve belki de sokağa
atılır. Bu açıdan ismet sıfatına sahip olan ve masuniyetle mahfuz bulunan
enbiyâ-i izâm hakkında Cenâb-ı Hakk’ın ağır ifadeleri vardır. Çünkü onların
sahip oldukları mazhariyetler çok büyüktür.

İbadete Karşı İştiha
Bu itibarla sofîlik önemli bir yoldur. Onlar meselenin amelîsini

duymuşlardır. Amelîden kastımız da yapılan amellerin kalb ve ruh hayatına
bağlı götürülmesidir. Mesela ibadet ü taat tabiatınızın bir yanı hâline gelirse,
yeme ve içmeye duyduğunuz arzu kadar ibadete de arzu duyarsınız. İmanda
derinleşme dediğimiz husus da işte ancak o zaman gerçekleşir. Evet, imana
müteallik meseleler tabiatınızın bir derinliği hâline gelmişse, içinizde O’na
karşı bir iştiha oluşur ki, işin hakikati de budur.

Hazreti Pîr; “Hayvâniyetten çık, cismâniyeti bırak, kalb ve ruhun derece-i
hayatına gir.” diyor.110 Demek ki, kalb ve ruhun; cismaniyet, beden ve
nefsânilik üzerinde bir derece-i hayatı var. Şayet böyle bir derece-i hayat;
tedebbür, tezekkür, tefekkür ve amelle ihraz edilecekse, bu ihmal
edilmemelidir.

Şimdiye kadar milyonlarca asfiya, evliya, ebrar ve mukarrabîn
peygamberane bir azim ve kararlılıkla bu mevzuda çok ciddî gayret göstermiş
ve kat-ı merâtip etmişlerdir. Allah’ın izni ve inayetiyle –İmam Rabbânî
Hazretleri’nin bu konuda farklı bir mülâhazası mahfuz–111 hakka’l-yakîn
mertebesine ulaşmışlardır. Nazarîyi amelîye çevirmiş ve “bal”ın sadece ismini
duymakla kalmamış, tatmış ve onun ne olduğunu anlamışlardır. Size bal veya
kaymağı ne kadar mükemmel ve baş döndürücü tasvir ederlerse etsinler, onları
ağzınıza alıp, dil ve damağınız arasında gezdirmedikten sonra hakikî mânâda
onların tatlarının nasıl olduğunu asla anlayamazsınız. Mesela şu an size başınızı
döndürecek ölçüde Cennet tasvir edilse, “Bir dakika rü’yet-i cemal, binlerce
sene Cennet hayatına mukabildir.”112 denilse bile, bunlar yaşanmadıktan
sonra ne kadar anlaşılabilir ki!

İşte kalb ve ruh hayatıyla ilgili meseleler de aynen bunun gibidir. Onlar
ancak yaşanınca anlaşılır. Arapçadan dilimize geçmiş bir atasözü vardır: ْنَم

ْفِرَْعي َْمل  ْقُذَي  َْمل   “Tatmayan bilmez.”113 Yani bir insanın kalb ve ruh hayatını
bizzat tatması ve onunla içli dışlı olması lazım ki, ne olduğunu anlayabilsin. Bu



açıdan hakiki mânâda inananlar kalb ve ruh kahramanları olmuştur. Bir kez
daha belirtelim ki, bu ifadelerimizle onların dışındaki inanan insanların imanını
hafife aldığımız zannedilmesin. Hiçbir mü’min, asla kendi imanıyla alâkalı şek
ve şüpheye düşmemelidir. Burada anlatılmak istenen kalb ve ruh
kahramanlarının ufkundaki iman derinliği, iman enginliğidir.
100 Tirmizî, îmân 37; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 7/9, 34; İbn Huzeyme, es-Sahîh 3/304.
101 er-Râzî, el-Mahsûl 5/538; el-Âmidî, el-İhkâm 1/343; İbn Kesîr, Tuhfetü’t-tâlib 1/174; İbn Hacer,

Telhîsu’l-habîr 4/192.
102 Müslim, îmân 158; Ebû Dâvûd, cihâd 95; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/207.
103 Buhârî, salât 28, edâhî 14; Tirmizî, îmân 2; Nesâî, îmân 9.
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Gönüllerin Sultanı

Soru: Mesnevî-i Nuriye’de: “O Zât’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) şu
kadar geniş ve azîm saltanatı, yalnız zâhirî bir saltanat değildir. Daha geniş
ve daha derin yerde saltanat-ı bâtıniyesi vardır ki, bütün kalbleri ve akılları
kendisine cezb ve celb etmiştir.” deniliyor. 114 Sultan-ı Rusül Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) saltanat-ı bâtınıyesinin izahını lütfeder misiniz?

Cevap: Cenâb-ı Hakk’ın emri, tavzifi ve mesajıyla Resûl-i Ekrem
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yeryüzünde muvazene unsuru olacak
bir sistem kurması ve kurduğu bu sistemle insanların ferdî, ailevî, iktisadî,
idarî… bütün ihtiyaçlarını karşılaması O’nun zâhirî saltanatının bir
tezahürüdür. Bir de bu zâhirî saltanatın üzerine kurulduğu mânevî asıl ve
derinlikler vardır ki, Cenâb-ı Hak, makam-ı cem’in sahibi bulunan Hazreti
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ı (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) işte böyle bir
donanımla dünyaya göndermiştir; göndermiş ve O’nun eliyle, insanların
hayalleriyle bile ulaşamayacakları, ütopyalarda aranan bir sistemi yeryüzünde
vaz’ etmiştir.

İsm-i Bâtın’ın Tecellîsi
Rehber-i Ekmel Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) zâhire bakan bu

icraatları ism-i Zâhir’in bir tezâhürüdür. “Zâhir” isminin yanında Cenâb-ı
Hakk’ın bir de “Bâtın” ismi vardır. (Esasında Evvel u Âhir, Zâhir u Bâtın
isimleri bir mânâda, bütün Esmâ-i Hüsnâ’nın hulâsası gibidir. Başka bir
ifadeyle, Cenâb-ı Hakk’ın bütün isimleri, bu dört isme râcidir.) İnsanlığın
İftihar Tablosu Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) gökteki melekleri
imrendirecek ölçüde yeryüzünde tesis buyurduğu sistemin “Bâtın” isminin bir
tecellîsi olarak, mânevî esas ve derinlikleri vardır. Bu sistemin her zaman
dimdik ayakta kalması, her an ter u taze varlığını devam ettirmesi, imanî ve
İslâmî esasların sağlamlığına ve ihsan şuuruna bağlıdır. Bu esasları ihmal eden,
insanların mânevî yönlerini görmezlikten gelen ve onları sadece cismanî
yönleriyle ele alan hukukî ve idarî hiçbir sistem, vaz’ ettiği kanunlarla başarıya
ulaşamaz, hırsızlıktan haramiliğe, ondan kapkaççılığa kadar toplumun huzur ve
sükûnunu alt üst eden suçların önüne geçemez, insanların ferdî, ailevî, içtimaî
ihtiyaçlarına cevap veremez.

Evet, Allah’a inancın olmadığı, meleklere inanılmadığı, haşr u neşrin
reddedildiği bir sistemde insanların gerçek huzuru yakalamaları mümkün



değildir. Çünkü hassas ve duyarlı hissiyatıyla çocuklar, beşerî garîzelerinin
feveranda olduğu bir dönemi yaşayan gençler, değişik illetlerle mâlûl hastalar
ve ölüm sath-ı mailinde bulunan yaşlılar için imanın akıl ve kalblere ifade
ettiği, gönüllere duyurduğu ayrı ayrı mânâlar vardır. Hırslarımızı, kin ve
nefretlerimizi iman sayesinde frenleyebildiğimiz gibi, fena ve zeval karşısında
ümitsizlik bataklığına düşmeden sonsuzluk yolunda huzur ve itminan içinde
yürüyebilmemiz de iman sayesindedir. İşte bütün iman esasları ve onların ihsan
şuuru içerisinde, ihsan ufkunda hayata hayat kılınması, Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem) getirip vaz’ ettiği o mübarek sistemin bâtın yanını
teşkil eden hususlardır.

Hazreti Fahr-i Âlem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu sultanlığı,
sözün başında da dikkat çekmeye çalıştığımız gibi, ilâhî teyide dayanmaktadır.
Yani Allah (celle celâluhu) bildiğimiz veya bilemediğimiz birçok sebepten
dolayı kalbleri Efendiler Efendisi’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem)
yönlendirmiş, ardından da bu tevcihte devam ve temâdî murat buyurmuştur.
Asr-ı Saadet’te, Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti
Ali... (radıyallâhu anhüm ecmaîn) gibi sahabe-i kiram efendilerimizin o aşkın
muhabbet ve bağlılıkları, daha sonraki dönemlerde de onca imansız ve amansız
hücum ve tahribata rağmen mü’minlerin hâlâ o Zât’a teveccüh etmeleri ancak
ilâhî bir teyit ve tevcih ile mümkündür. Öyle ki, şu felâket ve helâket asrında
bile birçoğumuz daha neyin ne olduğunu bilmeden Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-
Enâm’a (aleyhissalâtü vesselâm) dilbeste olmuş, O’na bağlanmışızdır.

Kalblerin Sevgilisi
Burada istidrâdî olarak, yaşadığım bir hâdiseyi anlatmak istiyorum. Henüz

yedi-sekiz yaşlarındayken bir gün babam: “Şayet Perşembe günü bin İhlâs-ı
Şerif okursan Allah Resûlü’nü (sallallâhu aleyhi ve sellem) rüyanda görürsün.”
demişti. Ben hangi mülâhazayla, hangi duygularla öyle hareket ettiğimi
bilemeyeceğim ama Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) nur cemâlini
görebilmek için sabaha kadar bin İhlâs’ı okuduğumu hatırlıyorum. O gün
olmadıysa bir sonraki gün, o gün de olmadıysa bir gün daha, İhlâs Sûresi’ni
okumaya devam ettim. Şimdi, O’nu (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendi
enginlikleriyle tanımadıkları, âsârını tam takdir edemedikleri ve çok bozuk bir
muhitte neş’et ettikleri hâlde, eğer bir kısım insanların içinde hâlâ böyle bir
heyecan varsa bunun sebebi, O’nun saltanatının günümüze kadar uzanması ve
temâdî etmesinden başka ne olabilir ki! Evet, Allah (celle celâluhu), hiçbir
beşere nasip olmayacak, hiçbir beşerle kıyaslanmayacak ölçüde O’nu
(sallallâhu aleyhi ve sellem), ümmet-i Muhammed’e sevdirmiş, kalblerin



sevgilisi, gönüllerin sultanı kılmıştır.
Bu açıdan İki Cihan Serveri, sadece Habibullah yani Mahbubullah değil, O

(aleyhissalâtü vesselâm) aynı zamanda mahbubu’l-ibâddır. İnsanlar farkına
vararak veya varmayarak kalben O’na karşı ciddî bir aşk u alâka
duymaktadırlar. Hatta insî ve cinnî şeytanların ortaya attıkları nâsezâ, nâbecâ
sözler dolayısıyla insanın zihin ve kalbinde oluşabilecek muhtemel tahribat
bile, O’na olan sevgi selinin önüne geçememekte, inanan gönüller bütün bu
söylenenlere aldırmaksızın içlerinde O’na karşı ciddî alâka duymaktadırlar.
Zira Ferîd-i Kevn ü Zaman, iman ve amel-i salihi kâmil ve kusursuz mânâda
ortaya koymuş, tam bir ihsan kahramanı olarak bütün hayatını ihsan ufkunda
yaşamış; Cenâb-ı Hak da, yerde ve gökte O’nun için tam bir vüdd vaz’ etmiştir.
Yeryüzünde bu saltanata denk ikinci bir saltanat yoktur. İşte bilmemiz gerekir
ki, bu hâl ve keyfiyet, Cenâb-ı Hakk’ın hususî teyidi sayesindedir.

İlâhî teyitten mahrum insanların kurdukları saltanatlar ise onlarla beraber
yıkılır gider. Nitekim Sezarların, Napolyonların, Hitlerin… saltanatları
kendileriyle beraber yıkılıp gitmiştir. İslâm dünyası içinde ortaya çıkan
münafıkların saltanatları da, belli bir süre devam etse de, neticede bunlar da
bir mum gibi sönüp gitmiştir. Ancak Fahr-i Kâinat’ın (aleyhi elfü elfi salâtin ve
selâm) nurudur ki, asırlardır halâ, bir projektör gibi ışık saçıp etrafını
aydınlatmaktadır ve aydınlatmaya da devam edecektir. Evet, O’na karşı duyulan
alâkayı, Allah’ın izni ve inayetiyle hiçbir muhalif rüzgâr söndüremeyecektir.

Hayatın Her Sahasında Rehber-i Ekmel
Soru: Âl-i İmrân Sûre-i Celilesi’nde –meâlen– “İçlerinden, kendilerine

Allah’ın âyetlerini okuyan, onları tezkiye eden ve onlara Kitap ve hikmeti
öğreten bir peygamber göndermekle Allah, mü’minlere büyük bir lütufta
bulunmuştur.”115 buyrulmaktadır. Âyet-i kerimede, Peygamber Efendimiz’e
ait zikredilen hususiyetler nasıl anlaşılmalıdır?

Cevap: Cenâb-ı Hak, âyet-i kerimenin başında; َىلَع َّنــَم ُهللا  ْدــََقل 
َنِینِمْؤُمْلا  buyurarak öncelikle önemli bir ihsan ve lütfa dikkatleri çekmiştir.

Şöyle ki, gökten bir melek değil, bizzat içimizden olan ve bizim gibi bir anne
babadan dünyaya gelen birisinin Peygamber olarak gönderildiğinin beyan
edilmesi, Cenâb-ı Hakk’ın insanlara karşı minnetinin, lütuf ve ihsanının bir
ifadesidir. Zira Allah (celle celâluhu) böyle bir takdirle öyle bir lütf u keremde
bulunmuştur ki, insanlara kendi içlerinden, özlerinden, onlarla aynı duygu ve
aynı düşünceyi paylaşan; Hakk’a giden yolda onlara pişdarlıkta bulunan; imama
ihtiyaçları olduğunda önlerine geçebilen, kumandana ihtiyaç duyduklarında en



mükemmel şekilde onlara kumandanlığın nasıl olması gerektiğini gösteren,
hâsılı hayatın her noktasında, ihtiyaç duydukları her anda onlara rehberlikte
bulunan bir Peygamber göndermiştir. Böyle bir Peygamber’in içimizden bir
insan olarak gönderilmesi bizim için ne büyük bir şereftir! Mü’minler böyle
ilâhî bir nimete karşı nasıl alâkasız kalabilirler? Bu, basite irca edilecek bir
nimet değildir. O hâlde bu nimetin şükrü hakkıyla eda edilmelidir.

Âyetin devamında, ِِهتاـَيٰا ْمـِھَْیلَع  وـُلَْتي   buyrularak, Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem) mü’minlere Allah’ın ayetlerini tilâvet ettiği ifade
ediliyor. Burada “kıraat”, “arz” veya “takdim” kelimelerinin kullanılmayıp,
meselenin tilâvet kelimesiyle ifade edilmesi önemlidir. Tilâvetin mânâsı, peşi
peşine ve sürekli okuma demektir. Hele bir de kelimenin muzari fiil kalıbıyla
gelerek وُلَْتي  şeklinde ifade edilmesi, sürekliliği vurgulama adına daha bir
dikkat çekicidir. Zira Arapçada muzari fiil kalıbı geniş zamana delâlet eder.
Buna göre meseleyi O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayat-ı seniyyesi
itibarıyla ele alacak olursanız şöyle bir mânâ anlaşılabilir: O, ülfet ve ünsiyete
düşmemeniz ve bıkkınlık yaşamamanız için, Kur’ân-ı Kerim’deki tasrif
üslûbuyla size sürekli âyât-ı ilâhiyeyi okuyor. Sizin diri ve canlı kalmanız için
meseleleri her seferinde farklı şekillerde bir kere daha, bir kere daha, bir kere
daha ifade ediyor. Aynı zamanda buradan şöyle bir mânâ da anlaşılabilir: İki
Cihan Serveri Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Allah’ın âyetlerini, kendi
hayat-ı seniyyelerinde tilâvet buyurduğu gibi, ruhunun ufkuna yürüdükten sonra
da tilâvet etmeye devam edecektir. Dolayısıyla burada aynı zamanda Kur’ân-ı
Kerim’in mahfuziyetine de bir işaret olduğu söylenebilir.

Bu hususu baştaki minnetle irtibatlandırabilirsiniz. Allah size bu şekilde
sürekli tilâvette bulunacak bir peygamber göndermekle minnet ediyor. Bu da
yetmiyor, ْمِھّیِكَزُيَو  aynı zamanda sizi tezkiye ediyor. Sizin aklanmanız, paka
çıkmanız, nefsinizi tezkiye etmemek suretiyle tezkiyeniz, kalbinizdeki tasfiyeniz,
kalbin zümrüt tepelerinde rahat dolaşmanız… hep onun tezkiyesine vâbestedir.
Çünkü bütün bunlar O’nun mesajı sayesinde mümkün olmaktadır.

Hikmet Ufkundan Varlığın Temaşası
Aynı zamanda O (sallallâhu aleyhi ve sellem), َةَمْكِحْلاَو َباَِتكْلا  ُمُھُّمِلَعُيَو 

size Kitap ve hikmeti öğretiyor. Evvelen ve bizzat Kur’ân-ı Mu’cizu’l-Beyan’ı
size talim ediyor. Âyât-ı beyyinât, tekvinî emirlerin kavl-i şârihi, burhân-ı
vâzıhı ve tefsir-i kâtı’ıdır. İşte Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
sürekli onları tekrar etmek suretiyle –Hazreti Pîr’in yaklaşımıyla– ülfet ve
ünsiyet perdelerini paramparça edip dağıtıyor.116 Eşya ve hâdiselere, arka



planları, metafizik yanları ve ruhî derinlikleri itibarıyla baktırıyor. Aynı
zamanda O (sallallâhu aleyhi ve sellem), size hikmeti öğretiyor.

Hikmetin, değişik mânâları vardır. Bir yönüyle o, eşyanın bâtınına ve arka
planına muttali olma demektir. Diğer yandan hikmet, Cenâb-ı Hakk’ın kâinat ve
insanı yaratmasındaki maslahat ve maksatlara vâkıf olma ve kâinattaki her şeyin
yerli yerinde olduğunu ve onda abes denilebilecek hiçbir şeyin bulunmadığını
görmedir. Hikmetin mânâlarından bir diğeri de Sâdık u Masdûk Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) sünnet-i seniyyeleridir. Zira akıllara “evet”
dedirtecek ve akılları dize getirecek hikmetlerle dolu olan Kur’ân-ı
Kerim’deki117 –ister şahsî hayatımız, ister içtimaî hayatımız, isterse ukba
hayatımız itibarıyla– bütün icmâlî mevzular Sünnet’le tafsile ulaştırılmıştır.
Fazilet Güneşi Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) âyât-ı beyyinatın,
icmalini tafsil, mutlakını takyid ve âmmını da tahsis ederek onda kapalı bir yan
bırakmadığından dolayı bazıları bu âyetteki Kitab’ı, Kur’ân, hikmeti de Sünnet
olarak açıklamışlardır.118

Âyetin sonunda ise şöyle buyruluyor: ٍنِیبُم ٍلَالَض  يَِفل  ُلْبَق  ْنِم  اوُناَك  ِْنإَو 
Allah’ın size minnet ettiği bu nimetler sağanak sağanak üzerinize geleceği ana
kadar siz, apaçık bir dalâlet içindeydiniz. Buna, Kur’ânsızlık dalâleti,
tezkiyeden, âyât-ı beyyinattan, hikmetten mahrumiyet dalâleti, kâinata pozitivist
ve natüralist mülâhazalarla bakıp her şeyi tabiata irca etme dalâleti de
diyebilirsiniz. Hikmetten mahrum bu tâli’sizler, her şeyi maddede
aradıklarından akılları gözlerine inmiştir. Göz ise mânâya karşı kördür. İşte
Kur’ân-ı Hakîm o perdeyi yırtıyor. Bir yönüyle size her şeyin hakikatini
gösteriyor. Tabir-i diğerle meseleyi basara bırakmıyor, basirete havale ediyor;
akılla yetinmiyor, aklı kalbin emrine vererek, onu kalbin kadirşinas terazilerine
emanet ediyor. Böylece siz her şeyi mahiyet-i nefsü’l-emriyesiyle görme ve
anlama imkânına kavuşuyor; bir başka ifadeyle, eşya ve hâdiseleri hikmet
ufkundan temâşâ mazhariyetine eriyorsunuz.

İşte bütün bunlar O’nun mânevî saltanatından sadece bazı damlalardır. O’na
akıllarımızın derinliği ve kalblerimizin enginliğince salât u selâm olsun! Allah,
hem burada hem de ötede O’nun daire-i saltanatından bizi cüda kılmasın!
114 Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.21 (Reşhalar, Yedinci Reşha).
115 Âl-i İmrân sûresi, 3/164.
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118 et-Taberî, Câmiu’l-beyân 1/557; el-Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl 1/116-117.



Güzergâh Emniyeti

Soru: Güzergâh emniyeti ne demektir? Hem şahsımız, hem de şahs-ı
mânevî açısından, güzergâh emniyetinin esasları nelerdir?

Cevap: Farsçadan dilimize girmiş olan güzergâh kelimesi, yol ve şehrah
mânâlarına gelir. Fakat güzergâh, daha ziyade bir insanın gitmesi gerekli olan
yere, varması icap eden hedefe onu ulaştıran yol demektir. Bu hedefler bazen
dünyevî, bazen de uhrevî olur. Ancak, dünyevî hedefler, inanmış bir insan için
asıl gaye ve maksat olamayacağından, o, bu hedef ve gayeleri dahi sonsuzluk
yolunda uhrevîlik hesabına değerlendirir.

Rıza Tek Hedef
Mesela inanan bir gönül, bir köyün sorumluluğunu deruhte ettiğinde, onun

böyle bir işten maksadı, sırf maddî imkân elde etme, makam mansıp duygusunun
tatmini gibi basit heves ve arzular değildir/olmamalıdır. Aksine o, rıza-i ilâhî
için, köydeki insanların dünyevî-uhrevî mutluluğunu temin adına çalışıp
çabalar. Mesela gecesini gündüzüne katıp köy halkının istifade edeceği okul,
cami, kütüphane vs. müesseseler yaptırır, insanları yüce ve yüksek hedeflere
yönlendirir; onların başta kendi milleti olmak üzere bütün insanlığa faydalı
fertler olmalarını temin eder. Alanın biraz daha genişlediği nahiyede de o,
bulunduğu konumunun hakkını verip muhatap olduğu insanları yüce ve yüksek
ideallerle buluşturmaya gayret eder. Aksi takdirde, amirlik, müdürlük gibi
makam ve mansıpların inanan bir fert için ne ehemmiyeti olabilir ki! Çünkü
dünyanın dünyaya bakan yönü itibarıyla sinek kanadı kadar dahi bir kıymeti
yoktur. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyuruyor ki: اَیْنُّدلا َِتناَك  َْول 

ٍءاَم ََةبْرَـش  اَھْنِم  اًرفاَك  ىَقَـس  اـَم  ٍةـَضوَُعب  َحاـَنَج  َدْـنِع ِهللا  ُلِدَْـعت   “Şayet
dünyanın Allah katında, sinek kanadı kadar bir değeri olsaydı, kâfire ondan
bir yudum su içirmezdi.”119 Ancak dünyanın; esma-i ilâhiyeye, ahirete,
Cennet’e, Cenâb-ı Hakk’ın cemaline ve “Ben sizden razıyım” ufkuna yürümenin
güzergâhı olması itibarıyla ehemmiyeti çok büyüktür.

Bu açıdan inanan bir gönlün her türlü iş ve gayretinde hedeflerin en büyüğü
olan rıza-i ilâhî esas gaye olarak yer alır. Onun berisinde de gaye ölçüsünde
bir vesile olan İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem)
insanlığa tanıtılması, din-i mübin-i İslâm’ın sevdirilmesi vardır. Ancak bunlar
bile O’nun rızasını kazanma istikametinde birer vesiledir. Gayeye yakın birer
vesile olmaları itibarıyla onlarsız olunamasa da, esas olan Cenâb-ı Hakk’ın



rızasıdır. Bu istikamette gösterilen bütün cehd u gayretler hedefini bulmuş
sayılır. İşte, güzergâh, insanı böyle yüce bir hedefe götüren yol demektir. İnsan
bu güzergâhta engel ve mânialara takılıp kalmaksızın yol yürüyebilmek için,
mebdeden müntehaya kadar her şeye bütüncül ve mahrutî bir nazarla bakmalı,
tehlike ve riskleri önceden tespit edebilmelidir. Böylece kişi hedefe varma
istikametinde yürüdüğü şehrahı teminat altına almış ve herhangi bir trafik
sıkışıklığına sebebiyet vermemiş olur.

Şeytanla Başlayan Hazımsızlık Problemi
Hele bu insan yaptığı hayır ve faaliyetlerle insanlığa faydalı, ciddî,

imrendirici, göz alıcı güzellikler sergiliyorsa o, daha bir dikkatli olmalıdır. Bu
durum karşısında, onu çekemeyen, istemeyen hatta ona karşı gayz ve nefretle
magmalar gibi köpürüp duran hazımsızların her zaman var olabileceğini göz
önünde bulundurmalıdır. Hatta aynı yolda beraber koştukları bir şahsın, “Niye
o da, ben değilim.” diye içten içe söylenip durarak hazımsızlık
gösterebileceğini nazardan dûr etmemelidir. Evet, uzun zaman aynı kulvarda
koşmuş ve aynı gaye için koşturup durmuş insanlar arasında bile yer yer
şeytanın dürtüleriyle başarıları hazmedemeyen, alan paylaşması mülâhazası ve
rekabet hissiyle hareket eden, takdir görüp alkışlanan işlere kendinin daha lâyık
olduğunu düşünen fertler çıkabilir.

Esasında iyilik ve güzellik sahiplerine karşı ilk kıskançlık, Hazreti Âdem’e
karşı, gayz, nefret, haset ve hazımsızlığını ortaya koyan şeytanla başlamıştır.
Goethe de, bu Mefisto-Faust oyununun bitmediğini söyler. Yani bir tarafta
şeytan diğer tarafta ise insan vardır. Hatta cinnî şeytanlara tamamen teslim
olmuş insî şeytanlar vardır. Bu hususa işaret eden Kur’ân-ı Kerim, “insî ve
cinnî şeytanlar”120 ifadesini kullanmıştır. Bunun mânâsı, “tamamen cinnî
şeytanların dürtüleriyle hareket eden, o dürtülere göre hayatlarını tanzim eden
insanlar” demektir.

Şimdi, en şedidinden en hafifine, bu kadar hain göz, hayırda koşturan bir
insanın üzerindeyse, o zaman bu konumdaki bir insana düşen vazife, yol
güzergâhını tekrar ber tekrar gözden geçirmektir. Başka bir ifadeyle, bu,
insanın, yürüdüğü yolda, herhangi bir arızaya sebebiyet vermemek için, önüne
çıkması muhtemel bir kısım hâdiseleri doğru görüp doğru okumasıdır. Neyle
yürüdüğüne ve nasıl yürüdüğüne dikkat ederek yaptığı/yapacağı güzel işleri
teminat altına almasıdır. İşte bu, güzergâh emniyetini sağlama demektir.

Emanetin En Büyüğü



Hazreti Sâdık u Masdûk: “Benim adım Güneş’in doğup battığı her yere
ulaşacaktır.”121 buyuruyorsa, bu inanan gönüllere önemli bir sorumluluk
yüklüyor demektir. Böyle bir hedef ve sorumluluğun yanında, –Resûl-i Ekrem
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) müjdelediği ve bizim de mâzideki bu
muhteşem fethin neşvesini yaşatmak ve onu bir kere daha milletimize göstermek
için her sene mehterlerle, köslerle kutladığımız– İstanbul’un fethi dahi deryada
damla kalır. Hakeza Belgrad’ın fethi de onun yanında deryada damla gibidir.
İşte böyle bir emaneti götüren insanlar, güzergâh emniyetini hiç düşünmeden
hareket ettiklerinde bu emanete ihanet etmiş olabilecekleri gibi, “bana zarar
gelmesin ve ben günümü kurtarayım” mülâhazasıyla meseleyi sadece kendi
maslahat ve menfaatlerine bağladıkları durumda da, –güzergâh emin olsa bile–
hiç farkına varmaksızın o emaneti zayi etmiş olacaklardır.

Bazen bir haksızlık karşısında imanınızın gereği dolu dolu gürlersiniz. Bu
gürlemeniz samimî ve halisane olabilir. Fakat yaptığınız işler gürültü ihtiva
ediyor ve çevrede fitne uyarıyorsa siz hiç farkına varmaksızın emanete zarar
vermiş olursunuz. Zira Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir
hadis-i şeriflerinde: اََھظَقَْيأ ْنَم  َنََعل ُهللا  ٌةـَِمئَان  ُةـَنْتِفَْلا   “Fitne uykudadır.
Onu uyandırana Allah lânet etsin.”122 buyuruyor.

Bu sebeple, hizmet-i imaniye ve Kur’âniye’ye bazı yönleri itibarıyla zarar
geldiğinde, sadece zarar veren insanların durumuna bakıp, “Onlar zulmetti,
haksızlık etti, zarar verdiler.” deme yerine, bağışlayın, “Acaba biz ne tür bir
yanlışlık yaptık? Acaba sesimizle, sözümüzle, tavırlarımızla bu insanları yersiz
endişelere mi sevk ettik?” diyerek kendimizi hesaba çekmeli, kendi
muhasebemizi yapmalıyız. Bu açıdan günümüzün karasevdalıları, saff-ı evveli
teşkil eden sahabe-i kiram efendilerimiz gibi, İslâm’ı en güzel şekilde temsil
ederek, nasıl mükemmel bir hakikatin temsilcileri olduklarını sergilemeli,
gönüllerini âleme açmalı ve böylece kalbleri fethedip gönüllere tahtlar
kurmalıdırlar. Aksi takdirde, şiddetle, sertlikle hak arama peşine düşülürse
iyilik yapıyorum derken insan hiç farkına varmaksızın kötü bir yol içine düşmüş
olur. Rica ederim, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mekke’de ezim
ezim ezildiği hâlde kalkmış bir insana bir fiske vurmuş mudur? Dile kolay, kırk
yaşından elli üç yaşına kadar tam on üç sene Mekke’de preslenir gibi bir hayat
yaşamasına rağmen, bütün bu eza ve cefalara katlanmıştır. Öyle ki birisinin
kalkıp da, “Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir karıncaya ayağını
bastı.” demesi mümkün değildir. Evet, O, en yakınından en uzaktaki insana
kadar herkese emniyet ve güven telkin etmiş, asla fitneyi uyarmamıştır.

Farz Ölçüsünde Bir Sorumluluk



İşte bütün bunları hesaba kattığımızda –belki günümüzün fukaha-i kiramı
itiraz edebilir ama– güzergâh emniyetini sağlamak bana farz-ı ayn gibi geliyor.
Yani o emaneti emniyet ve güven içerisinde varması gerekli olan yere
ulaştırma, öyle mühim bir vazifedir ki, şayet her şeyi kılı kırk yararcasına
düşünmez, güzergâhın her noktasında karşılaşabileceğiniz muhtemel tehlikeleri
hesaba katmaz ve çevreden size bakan nazarların bakışlarındaki mânâyı
okuyamazsanız emanetin sorumluluğunu yerine getirmemiş olursunuz. Evet, bu
mesele bu seviyede bir hassasiyet ister. Onun, popülizme, kendini ifade etmeye
ve dünyalık adına beklenti içinde bulunmaya asla tahammülü yoktur.

Hazreti Pîr-i Mugân, Şem-i Tâban’ın: “Said yoktur. Said’in kudret ve
ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattir, hakikat-i imaniyedir.” 123 dediği
gibi, herkes demeli ki: “Ben yokum, benim şahsiyetim de yok. Eğer benim
mevcudiyetim, mülâhazalarım, dünya görüşüm, benlik iddiam bir arpa tanesi
kadar bu mefkûreye zarar verecekse, Allah, emanetini alsın. Fakat bir arpa
boyu din-i mübin-i İslâm’a hizmet edecek ve o yüce mefkûreyi realize
edebileceksem o arpa boyu hizmeti gerçekleştireceğim ana kadar da Rabbim
bana yaşama lütfunda bulunsun.” Evet, böyle diyecek kadar bu konuda mert
olmak lâzım. Adanmış bir gönül tamamen bu mülâhazaya bağlanmalı ve kendini
bütün bütün nefyederek fevkalâde tevazu, fevkalâde mahviyet ve fevkalâde
hacalet içinde hareket etmelidir.

Şurası bir gerçek ki, sürekli “ben, ben” deyip ramazan davulu gibi öten, hep
müşârun bi’l-benân olmayı arzulayan, kendisinden bahsedilmesini isteyen,
kendi dünya görüşünü ve hayat felsefesini nazara veren bir insanın yapacağı bir
şey yoktur. Böyleleri bugün itibarıyla işe gürül gürül başlasalar bile, yaptıkları
bu işin yarın akamete uğraması kaçınılmazdır. Bu açıdan muvakkat bir zaman
için değil, mebdeden müntehaya kadar hemen her fasılda meseleyi kendini
nefye bağlı götürme esastır.

Eğer bu konuda yanlış bir iş yaparsak, emanete hıyanet etmiş olacağımızdan,
hem bu dünyada hem de ahirette pişman ve mahcup oluruz. Hakkım ve haddim
olmadığı hâlde çok erken bir dönemde daha askere gitmeden imamlık vazifesi
yaptım. Daha sonra ise Cenâb-ı Hak vaizlik mesleğini nasip etti. Şu an geriye
dönüp baktığımda, her gün olmasa bile belki haftada bir iki defa geçtiğim
güzergâh ve o güzergâhta yaptığım hatalar aklıma geliyor ve kendi kendime,
“Yazıklar olsun sana! İnsanlar kürsünün dibine kadar geliyor, orada oturuyor
ve seni dinliyorlardı. Niye empati yaparak o insanların hissiyatını hesaba
katmadın? Neden Hazreti Mevlâna ve Hazreti Yunus üslûbuyla o insanların
ruhlarına girme yollarını araştırmadın? Niye balyoz ve tokmak gibi milletin
kafasına inip kalktın? Sen sözlerinle olmasa bile vurgulamalarınla böyle bir



algı oluşturdun.” deyip kendimi kınıyorum. Bu mevzuda kendimi o kadar
sorguluyor ve kendime o kadar “yazıklar olsun” çekiyorum ki, bilemezsiniz.
Zira bütün bunların hepsini Allah bana sorar. Der ki: “Ben, sana mihrap, kürsü
imkânı verdim. Gelip saf saf önünde oturan insanların kalblerini sana
yönlendirdim. Neden gönüllerine girmedin? Neden onlara İslâm’ı sevdirmedin?
Neden onları Allah delisi, Peygamber mecnunu hâline getirmedin?”

Evet, ben şahsımdan misal verdim fakat böyle bir emaneti taşıyan her
mü’min yarın “keşke” dememek için mesuliyet ve taşıdığı emanet açısından çok
hassas hareket etmek zorundadır. İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve
sellem), “keşke”nin bir felâket olduğunu ifade buyuruyor.124 “Keşke”, falsolar
yaşamış ve yaşatmış insanların teselli adına başvurdukları bir laf-ı güzaftır. Bu
yönüyle “keşke”, memnu olan ve mü’mine yakışmayan yakışıksız bir kelimedir.

Bir de alkışlanacak “keşke”ler vardır ki, bunlar birbiriyle
karıştırılmamalıdır. Mesela Hazreti Ebû Bekir Efendimiz der ki: “Keşke
Halid’i falan yere tevcih ettiğimde, Ömer’i de falan yere tevcih etseydim.
Böylece bu iki problemi birden halletseydim!”125 Bazı sahabîlerin de: “Keşke
Efendimiz’e şunu sorsaydım!” mealinde ifadeleri vardır. Bunlar, âlâya, aksa’l-
gâyâta müteveccih “keşke”lerdir. Bunlar bir niyettir ve Allah onlara sevap
yazar. Evet, bu ifadeler, daha mükemmele talip olan bir kişinin, onu
yapamadığından dolayı “keşke” demesidir. Ancak falsolarımızın üstünü örtme
ve nefis müdafaası adına “keşke” demek mezmumdur. Bunlar bir dönemde
şeytanın yanlış yaptırdığı işler karşısında yine şeytanın dürtüleriyle söylenilen
sözlerdir.

İşte bu açıdan bugün yaptığımız hataların günahı yanında, yarın da “keşkeler”
çekmek suretiyle, günahı katlamamak için temkinli hareket etmeliyiz. Her
adımda, “Bismillâh, temkin ve teyakkuz” diyerek, Allah adına başlamalı, Allah
adına işlemeli ve hep O’nun rızasına doğru yol aldığımız mülâhazasıyla hareket
etmeliyiz.
119 Tirmizî, zühd 13; İbn Mâce, zühd 3.
120 En’âm sûresi, 6/112.
121 Bkz.: Müslim, fiten 19; Tirmizî, fiten 14; Ebû Dâvûd, fiten 1.
122 es-Serahsî, el-Mebsût 10/124; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/108.
123 Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası-2  s.72 (Konuşan Yalnız Hakikattir); Tarihçe-i Hayat s.669

(Konuşan Yalnız Hakikattir).
124 Bkz.: Müslim, kader 34; İbn Mâce, muladdime 10.
125 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 1/62; Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm, el-Emvâl s.175; ez-Zehebî,

Târîhu’l-İslâm 3/118.



Siyer Felsefesi
ve Hudeybiye Sulhü

Soru: Siyer-i seniyye ile günümüz arasındaki iltisak noktalarının
tespitinin zaruret ölçüsünde bir gereklilik olduğu ifade ediliyor. Bu açıdan,
günümüze bakan yönü itibarıyla Hudeybiye Sulhü’nü değerlendirir misiniz?

Cevap: Siyer-i seniyye, Kur’ân-ı Kerim’in nasıl anlaşılması gerektiğini
gösteren, nassların müfessir bir mümessili konumunda bulunan ve sürekli
başvurulması gereken önemli bir kaynaktır. Resûl-i Ekrem Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek hayatıyla, sözleri, tavır, davranış ve
takrirleriyle vahye uygun bir hayatın nasıl yaşanacağını göstermiştir. Her birisi
birer dil erbabı olan sahabe-i kiram efendilerimiz de, bu iki kutsî kaynağı doğru
okumuş, doğru anlamış, doğru yorumlamış, doğru ifade etmiş ve kendilerinden
sonraki nesillere ittiba edilmesi gereken bir yol bırakmışlardır. Zannediyorum
bizim kurtuluşumuz da, ْمُتْيَدَتِْھا ْمُتْيَدَتِْقا  َّيأِبَف  ْمِھِ ِموُجُّنلاَك  ِيباَحَْصأ   “Benim
ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız, hidayeti bulursunuz.”126

mübarek sözüyle serfiraz olan sahabe-i kirama iktidaya bağlıdır.

Bir Büyük Müfessir: Zaman
Asr-ı Saadet’te meydana gelen hâdiseler, cüz’î birer hâdise olsa da, onlarda,

kıyamete kadar gelecek bütün küllî hâdiselere işaret vardır. O dönemde vuku
bulan her hâdisede, âdeta, daha sonraki devirlerde yaşanacak meseleleri çözme
adına bir kısım uçlar bırakılmıştır. İşte kendi dönemlerinin şartlarını ve o
dönemde yaşayan insanların kültür seviyelerini nazar-ı itibara alarak, bu
uçlardan hareket ederek yürüyen insanlar, içinde yaşadıkları dönemde ortaya
çıkan problemleri çözüme kavuşturabilirler. Aynı şekilde ulaşım ve
telekomünikasyon vasıtalarıyla hızla küreselleşen bir dünyada yaşayan
günümüz insanı da, karşı karşıya kaldığı problemlerin halli için siyer-i
seniyyede bırakılan o uçlardan hareket ederek alternatif çözümlere yürüyebilir.
Fakat bunun kâmil mânâda yapılabilmesi için, hem siyer-i seniyyenin iyi
okunup iyi bilinmesi, hem de çağın iyi okunup iyi tahlil edilmesi gerekir. Siz,
siyere ait eserleri önünüze koyup baştan sona okuyabilir, okuduklarınızı
başkalarına da aktarabilirsiniz. Elde ettiğiniz malumatla o dönemin
hâdiselerine çok iyi nüfuz etmiş de olabilirsiniz. Öyle ki, o dönemi anlatırken,
vicdanlarınızda âdeta o dönemin kahramanlarından biri olmayı duyabilir,



duyabilir de müteessir eden hâdiseler karşısında dolup boşalır, sevindiren
hâdiseler karşısında da sevince gark olabilirsiniz. Fakat sadece bununla yetinir
ve o hâdiselerde bırakılan açık uçlardan çıkışlar yaparak çağa göre bazı
boşlukları doldurma gayreti içinde olmazsanız, tarihî hâdiseleri güzel bir
şekilde hikâye ve nakletmekten başka bir sonuç elde edemezsiniz.

Elbette ki, 14 asırlık İslâm tarihi boyunca farklı zaman dilimlerinde siyer
felsefesine dair bazı hususlar üzerinde durulmuş ve sosyal tarih açısından Asr-ı
Saadet’teki bazı hâdiseler yorumlanmıştır. Fakat o dönemlerdeki şartlarla
bugünkü şartlar arasında sosyolojik açıdan çok ciddî değişimlerin yaşandığı da
bir gerçektir. Geçmişte, değişik dönemlerde ortaya çıkan felsefî telakkilerin
bazıları zamanla rafa kaldırılmış, bir kısmının modası geçmiş ve onların yerine
yeni düşünce tarzları gelişmiştir. Bu açıdan daha önceki dönemlere ait siyer
yorumlarından istifade etsek de, onların günümüze tam olarak ayna tuttuğunu
söyleyemeyiz. Dolayısıyla günümüz şartları açısından siyer felsefesini ancak,
en büyük müfessir olan zamanın tefsirini göz önünde bulunduranlar, onun ortaya
koyduğu tevil ve tefsirleri nazar-ı itibara alanlar, yani ibnü’z-zaman veya
ibnü’l-vakt olanlar yapabilir.

İşte bu perspektiften siyere bakılacak olursa, onun başvurulması gerekli bir
menhelü’l-azbi’l-mevrûd olduğu görülecektir. Evet, siyer, düşünce hayatımız
adına bitip tükenme bilmeyen dupduru bir kaynaktır. İstifade etmesini bilenler
ondan çok şey elde edeceklerdir. Soruda ifade ettiğiniz Hudeybiye
Musalahası’na bu gözle baktığımızda da, onun, günümüz adına çok hikmetler
ifade ettiği görülecektir.

Nefret Buzlarını Eriten Hilm Güneşi
Hicretin altıncı senesi Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),

ashabına, umre sözü vermiş, İslâm esasları ve İslâm ruhuna göre onlara
umrenin nasıl yapılacağını göstermek için Kâbe’ye doğru yola çıkmıştı. Ne var
ki, Kureyş bütün sertliği ve katılığıyla bunu engellemek istiyordu. Mekke’ye
yaklaşıldığı bir yerde, Allah Resûlü, gayesinin sadece umre olduğunu ifade için
Mekke’ye bir elçi göndermişti. Fakat Kureyş bu elçiyi öldürmek istedi.
Akabinde Hazreti Osman elçi olarak gönderildi. Ama onu da yakalayıp
hapsettiler.127 Bunun üzerine, Allah Resûlü (aleyhissalâtü vesselâm),
Müslümanları biata çağırdı.128 Bütün bu hâdiseler neticesinde tansiyon
yükseldikçe yükselmiş, gerginlik had safhaya ulaşmıştı. Ashab-ı kiram
efendilerimiz, kılıçlarını yarıya kadar kınlarından çıkarmış ve bir karşı koyma
hissiyle gerilmişlerdi. Çünkü Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kâbe’yi
tavaf edeceklerine dair onlara söz vermişti. Onlar da dört yüz kilometrelik yolu



o günün şartlarında deve ve at sırtında kat etmiş, Cidde’ye yakın bir yere kadar
gelmiş, fakat müşriklerin engellemesiyle karşılaşmışlardı. Şayet o anda
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) onurunu düşünerek bir işarette
bulunsaydı, ashab, ne Halid İbn Velid’den, ne Amr İbnü’l-Âs’tan, ne de on bin
kişilik silâhlı Mekke ordusundan korkup geri dururdu. Hepsini yere serer ve
gider Kâbe’ye ulaşırdı. Fakat böyle bir hareket, onların yüce ve yüksek
mefkûreleri adına bir kazanç sağlamazdı. Çünkü karşı tarafta ihtida edecek nice
insan vardı.

İşte bir temkin ve teyakkuz insanı olan Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) hangi hareketin nasıl geriye döneceğini çok iyi hesap etmiş ve
neticede Mekkeli müşriklerle Hudeybiye Sulhü’nü imzalamıştı. Ashab-ı
kiramın biat etmelerini, ölene kadar savaşacaklarına ve asla
ayrılmayacaklarına dair söz vermelerini, muahede ile değerlendirmişti.129

Çünkü böyle zor bir meselede biat eden ashabın, geriye dönüp gitme
mevzuunda Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) itaat etmeleri çok
daha kolaydı. Efendimiz’in fetanet ve basiret kaynaklı bu eşsiz tavrı, gayr-i
metluv vahyin neticesi olarak görülebileceği gibi, tabiatının gereğini ortaya
koymanın bir sonucu olarak da görülebilir.

Hudeybiye Muahedesi’nin maddeleri zâhiren Müslümanların aleyhinde gibi
görünüyordu.130 En başta, kalbleri, Kâbe aşk u iştiyakıyla yanıp tutuşan bin beş
yüz insan, o sene, Kâbe’yi tavaf edemeden Hudeybiye’den geri döneceklerdi.
Zâhiren bu durum onlar için bir kayıptı. Fakat Hudeybiye Muahedesi’yle
kendilerini emniyete alan bu insanlar, dağ-dere, ova-oba, köy ve kasaba
demeden her yerde değişik kabileler ve taifeler arasında yayılarak, insanları
Kur’ân’ın âyetlerine, İslâm’ın güzelliklerine davet etme imkânı bulmuşlardı.
Aynı zamanda muahedenin getirmiş olduğu yumuşak atmosfer neticesinde
Mekkeli müşriklerin sertlikleri de yumuşamaya durmuştu. Nitekim çok
geçmeden bir iki sene sonra Halid İbn Velid, Osman İbn Talha, Amr İbnü’l-Âs
gibi131 müşârun bi’l-benân olan çok önemli simalar, bulundukları saflardaki o
boşluğu hissetmiş, beri tarafta sürekli gelişen gücün farkına varmış, zorla değil,
kendi istekleri ve gönülleriyle gidip Müslüman olmuşlardı. İslâm’ı tercih
noktasında herhangi bir ikrahla karşılaşmadıklarından dolayı da gönülleri
kırılmamıştı.

Sadece zikrettiğimiz bu üç zat değil, o gün itibarıyla bu şekilde yüzlerce
belki binlerce insan vardı. İşte Efendimiz’in (aleyhi ekmelüttehâyâ) hilm ü
silmi sayesinde, Hudeybiye Muahedesi’yle oluşan bu sulh atmosferi içinde,
muhalif cepheler bir bir çözülmüş ve o cephedeki insanlar da zamanla gelip
teslim olmuşlardı. Sadece teslim olma da değil, o insanlar isteyerek gelip



İslâm’a girmişlerdi. Bütün bu hâdiseleri, ufkî bir bakışla önceden gören ve
bütüncül bir nazarla değerlendiren Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
sadece Kâbe’ye gidip tavaf etmeyi hatta orayı fethetmeyi değil, bunun da
ötesinde gönüllere girmeyi, insan kazanmayı hedeflediğinden, Hudeybiye’de
zâhiren şartlar aleyhte olsa da böyle bir anlaşma yolunu tercih etmişti. Aynı
zamanda O (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu hareketiyle çevredeki kabilelerin,
“Bunlar Kâbe’ye kan dökerek girdiler.” demelerine de meydan ve fırsat
vermemişti. Mekke kısa bir müddet sonra, Harem-i Şerif’e saygıda kusur
edilmeden ve kan dökülmeden fethedilmişti.132 Vâkıa Mekke’ye girilirken
birkaç insan mukabelede bulunmuş, meselenin temel esprisini kavrayamamış
bazı kimseler de onlara müdahale etmişti.133 Fakat bu, çok cüz’î ve istisnaî bir
durumdu.

Sulh Atmosferi İçinde Açılan Gönül Kapıları
Şimdi isterseniz, kuşbakışı naklettiğimiz bu hâdisenin günümüz insanına

ilham edeceği hususlar üzerinde duralım: Ulaşım ve iletişim vasıtalarıyla
mesafelerin büzüştüğü, farklı kültür ve anlayışların iç içe girdiği günümüz
dünyasında farklı dinlere, farklı kültürlere sahip insanlar aynı mekânı
paylaşıyor, birlikte yaşıyorlar. Mesela Afrika’daki bir ülkeye gittiğinizde, hâlâ
kabile dinlerini yaşayan insanlar olduğu gibi, Hıristiyanlaştırılmış insanların
olduğunu da görüyorsunuz. Hatta bazıları itibarıyla bu insanlar, Batı’daki
Hıristiyanlardan daha mutaassıplar. Aynı zamanda bunlar arasında İslâm’a
karşı olumsuz bir tavır ve önyargı içinde olanlar da var. Şimdi bu insanlarla bir
münasebet kurulacaksa mevcut tablo çok iyi okunmalı ve her mesele inceden
inceye düşünülerek hareket edilmelidir. Zira meselenin kabalığa tahammülü
yoktur. Siz hiçbir zaman tepelerine vuruyor gibi bir yaklaşımla insanlarla
münasebet tesis edemezsiniz. Bilâkis diyalogla, hoşgörüyle, konuma saygıyla,
onları ahsen-i takvîme mazhar görmekle, mahiyet ve donanımları itibarıyla bir
mir’at-ı mücellâ olduklarını kabul ederek onlarla sıcak bir münasebet
kurabilirsiniz.

İşte bütün bunlar çok iyi okunduktan ve “ben bu zamanın çocuğuyum ve şöyle
bir toplum içinde yaşıyorum” dedikten sonra, bir üslûp belirlenmelidir.
Zannediyorum günümüzde, bizim en büyük eksiklerimizden birisi, herkesi
kucaklayıcı ve âlemşümul böyle bir söylem geliştirememiş olmamızdır. Keşke
çağımız insanına böyle yüksek bir üslûbu kazandıracak, diyalog merkezleri
gibi, –tabir caizse– söylem geliştirme merkezleri de olsaydı. Bu müesseselerde
“tepki almadan, reaksiyona sebebiyet vermeden farklı kültür ve anlayışlara
sahip insanlarla nasıl diyalog kurulup nasıl konuşulacağı” izah edilebilseydi.



Elimizde Kur’ân ve Sünnet gibi her çağın problemlerine çözüm sunacak engin
iki kaynak mevcut. Fakat kanaatimce bunların değişik toplumlara ve farklı
kültür çocuklarına en uygun bir tarzda takdimi için müşterek bir beyan diline
ihtiyaç var.

O hâlde her toplumun kendi dili, kültürü vb. konularda çok hassas olduğu bir
dönemde, adımınızı atmadan önce, muhatabınızı tanımalı ve onun genel
hissiyatını hesaba katmalısınız. Bunları görmezlikten gelerek meseleleri sadece
kendi doğrularınıza bağlı götürürseniz, yanılırsınız. Trafikte karşı tarafı hesaba
katmayan, sadece içinde bulunduğu arabayı iyi kullanmaya odaklanmış bir kişi,
iyi bir şoför olamaz. Bunun yerine sağdan ve soldan çıkacak, karşıdan gelecek,
şaşkınca şerit değiştirecek insanları da nazar-ı itibara almalı ve ona göre
direksiyonda oturmalısınız. Ceffelkalem konuşulduğu, meseleler irticalinin
esnekliğine bağlı götürüldüğü ve heyecan tufanlarının muhatabın düşüncesinde
ne tür bir saygısızlığa sebebiyet verdiği/vereceği hesaba katılmadığı takdirde
insan hiç farkına varmaksızın nice çamlar devirebilir.

Asıl konumuza dönecek olursak, siz de Hudeybiye Musalahası’ndaki o uçtan
hareket ederek meseleyi günümüze getirmeli ve küçülüp büzüşen dünyamızda
hangi dine mensup olursa olsun insanlarla sulh yolları aramalısınız. Bu
istikamette, sivil toplum kuruluşları olarak, toplumlar arası münasebetlerde,
mesela bir Afrika anlaşması, Uzak Doğu anlaşması, Kanada anlaşması gibi
anlaşmalar yapabilirsiniz. Böylece önünüzü kesebilecek muhtemel taarruz ve
önyargılara karşı, “Bizden size bir zarar gelmez.” deme fırsatını yakalamış
olursunuz. Bu sayede kendinizi başkalarına daha rahat anlatma fırsatı
bulursunuz. Aslında sizden, hiçbir kimseye, evvel ve ahir bir kötülük gelmez.
Fakat bunu gösterme adına karakterinizi tam ortaya koyabilecek, onlara, sizi
dinleme imkânını verecek zeminler oluşturmalısınız. Zira bilmelisiniz ki, diğer
insanlar ancak, iç âleminizle, gönül dünyanızla sizi tanıdıkları ölçüde size
güven duyacaklardır.

Hâsılı günümüz şartları içinde sizin hesabınıza olumlu bir şeylerin olmasını
arzu ediyorsanız, bunun, dostluk, taraftarlık ve sempatizanlık atmosferi içinde
olacağını asla unutmamalısınız. Eğer farklı kültür ve anlayıştaki insanlarla
görüşür, yüzleşir, el ele tutuşur, bir masa etrafında yemek yer ve aynı servisten
çay isterseniz, işte o zaman birbirinizi daha iyi tanıma imkânı bulursunuz.
Başkalarının sizi, kendi derinliklerinizle ve kendi kültür enginliklerinizle
tanımaları da ancak bu sayede gerçekleşir. Ve yine ancak bu sayede günümüzün
farklı kültür ve coğrafyalarda yaşayan insanları sizinle ilgili şartlanmışlık ve
önyargılardan kurtulabilirler.
126 Aliyyülkârî, el-Esrâru’l-merfûa s.388. Ayrıca bkz.: el-Humeydî, el-Müsned s.250; el-Hakîm et-
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Yeraltı Zenginliklerimiz
ve Bize Düşen Sorumluluklar

Soru: “Rızkı, yerin derinliklerinde arayın!” hadis-i şerifi mü’minlere ne
türlü vazifeler yüklemektedir?

Cevap: Allah (celle celâluhu) insanı yarattıktan sonra, ona, “Git, yeryüzünde
başının çaresine bak!” dememiştir. Aksine onu öyle bir zemin ve talimgâha
göndermiştir ki, sanki her şey başının ucunda duruyor gibidir. Ne var ki bizim,
evimizde otururken “bütün bunlar gelsin ve burnumuzun dibinde sarksın” diye
beklememiz doğru değildir. Çünkü dâr-ı hikmet olan bu dünyadaki hâdiseler,
esbap dairesi içerisinde cereyan eder ve biz de esbaba riayetle mükellef ve
memur kılınmışız. Ahirete gelince, orası kudret yurdudur. Orada hikmet bir
adım geride, kudret ise bir adım öndedir. Orada akıldan, hatta hayalden geçen
şeyler bile insanın önünde hazır olabilir. Esasında Cenâb-ı Hak, kabul
buyurduğu dualarla, dünyada da bunun bazı örneklerini bize göstermektedir.
Bazen bakarsınız duada istediğiniz şey, hemen aynıyla size lütfedilir. Kabul
olan bu dualar gibi ahirette henüz dudaklarınızı kıpırdatır kıpırdatmaz veya bir
şeyi aklınızdan geçirir geçirmez hemen oluverdiğini görürsünüz. Çünkü orada
kudret-i kâhire açıktan açığa tasarruflarıyla kendini gösterecektir.

Henüz Bilinmeyen Maden ve Rızıklar
Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de birçok âyette göklerin ve yerin insanın

emrine musahhar kılındığını beyan buyurmaktadır. Sağımızda ve solumuzda dal
budak salan ağaçlara, şakır şakır akan sulara, emrimize amade olan denizlere,
denizlerin altındaki canlı varlıklara, Güneş’in ziyasına vs. baktığımız zaman,
bütün bunların nimetlerle tüllendiğini görürüz. Arzı ve denizleri az kurcalayıp
karıştırdığımızda ne nimetlerle ne nimetlerle karşılaşırız. Ancak bir yönüyle
bütün bu nimetler esbapla izole edilmiş gibidir. Yani Allah (celle celâluhu)
umur-i hasise ile kudretin mübaşereti görülmesin diye bütün bu nimetleri bize
perdeli vermektedir.134 İşte bu perdeli gelen nimetlere ulaşmak için bir yönüyle
o perdeleri delmek ve yırtmak gerekir. Mesela siz, bir ağacın meyvelerini
devşirmek istiyorsanız, öncelikle çekirdeği toprağa atacak veya fideyi alıp
dikecek ve ardından da onun büyümesi için müsait ortamı hazırlayacaksınız.
İşte Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): اَياـَبَخ ِيف  َقِْزّرلا  اوـُبُلْطُا 

ِضْرَْألا  “Rızkı, yerin derinliklerinde arayın.”135 buyurarak, bize, Allah



Teâlâ’nın yerin derinliklerinde yaratmış olduğu rızık ve nimetlere ulaşma adına
gayret göstermemizi tavsiye ediyor. Nitekim bugün altın, gümüş, bakır, fosfat,
uranyum… gibi madenlerin, petrol, doğalgaz… gibi enerji kaynaklarının dünya
ekonomisindeki yeri herkesin malumudur. Günümüzde bu maden ve enerji
kaynaklarının rezervleri hakkında bir kısım tahminler yapılmaktadır. Ancak
bunlar şu an itibarıyla ulaşılabilen rezervlerdir. Yani günümüz şartları altında,
bir arıza ve tehlikeye sebebiyet vermeden, insanlar tarafından arzın ne kadar
derinliklerine inilebiliyor ve nereleri tetkik edilebiliyorsa, yerin altındaki
stoklarla ilgili bilinenler de o kadardır. Fakat jeolojik olarak öyle yerler vardır
ki, henüz oralara girilememiştir. Ben meseleyi iptidaî bir âlete bağlayarak ifade
edeyim. Eğer siz kazmayı vurduğunuz zaman üzerinize mağmaları
fışkırtacaksanız, oralarda bir şey aramaya cesaret edemez ve bu kadar
derinliklere giremezsiniz.

Diğer yandan, bazı canlıların mutasyon geçirmeleri gibi, küre-i arzda sürekli
bir istihale vardır. Bu istihaleleri yaratan Allah (celle celâluhu) arzın altında
sürekli yeni yeni rızıklar da yaratabilir. Bizim bitip tükeneceğini sandığımız bir
kısım şeyleri, Allah’ın tekrar tekrar yaratmayacağını kim söyleyebilir? Zira kim
bilir, şimdiye kadar küre-i arzda ne değişimler olmuştur, kim bilir kaç defa
kutuplar yer değiştirmiş, kaç defa dağlar yerini denizlere, denizler de dağlara
terk etmiştir. Bu açıdan yerin altındaki maden ve enerji kaynaklarının
rezervleriyle ilgili ortaya atılan iddiaların, spekülasyon ve göz bağcılık
maksadına matuf yapılabileceğini de bir ihtimal olarak göz ardı etmemek
gerekir. Böyle yapmakla bazı güç odakları, kendi çıkarları doğrultusunda diğer
insanları uyutup aldatmak isteyebilirler.

İnsanı Anne Şefkatiyle Kucaklayan Arz
اًداَھِم َضْرْـَألا  ِلـَعَْجن  َْمَلأ   “Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?”136

buyurmak suretiyle, arzın, insan için ehemmiyetine dikkat çekmektedir. Bu âyet-
i kerimede, Allah Teâlâ, sanki annesinden henüz dünyaya gelmiş bir bebek gibi
aciz ve zayıf durumda olan insanoğlunu, yeryüzünde merhametsizliğe terk
etmediğini, arzı onun için âdeta annenin elleriyle ırgalanan ve maması başının
ucunda bulunan bir beşik şekline koyduğunu ifade ediyor. Şimdi böyle bir
rahatlık içinde bulunan ve kendisine bu şekilde nazar-ı merhametle bakılan
insanoğlu, iradesinin hakkını verdiği takdirde, Cenâb-ı Hakk’ın yeryüzündeki
bütün nimetlerinden istifade edebilir. Ne var ki, mevcut imkânlar, insanın
gözünü kör ettiğinden dolayı, o, küre-i arzda sergilenen nimetleri tam olarak
göremiyor. Oysaki çok ciddî bir acz u fakr duygusuyla, ihtiyaç ve ızdırar ruh
hâletiyle, insan gözlerini açıp etrafına bakabildiği takdirde, çevresinde daha



önce göremediği nice nimetlerin var olduğunu ve o nimetlerde daha önce
farkına varamadığı nice buud ve derinliklerin bulunduğunu görecektir.

Enbiya-i izâm, kâinatta mevcut olan nimetlere ulaşma adına, “bunların şifreli
anahtarını bulun, onunla bu nimetlerin kapısını açın ve onlardan istifade edin!”
demiş ve aynı zamanda Kur’ân, Tevrat ve İncil gibi ilâhî mesajları göstererek
“anahtar olarak bunları kullanın” diye bize yol göstermiştir. Dolayısıyla
yeryüzünde bulunan nimetlerden istifade etme adına bizim de elimize Kur’ân-ı
Mu’cizü’l-Beyan gibi bir anahtar verilmiştir. Fakat ne acıdır ki biz bu anahtarı
bilhassa son asırlar itibarıyla kullanamamış ve bu nimetlerden istifade etme
yolunu bulamamışız. Bunun yerine fâikiyet mülâhazası, zafer sarhoşluğu,
cismanî arzuların peşinde zevk u safa düşüncesi, ferdî menfaat ve çıkar
mülâhazası gibi insan iradesini felç eden hastalıklara tutulmuşuz.

Bu arada dünyaya hükmetme arzusu, ekonomik güce ulaşma isteği gibi
dürtüler başkalarının arzularını tetiklemiş ve onları harekete geçirmiştir.
Bunlar bir madeni arıyorken zamanla karşılarına bir başka unsur çıkmış ve
böylece araştırma, tetkik ve tecrübe aşkıyla tabiatı kurcaladıkça yeni yeni
şeyler bulmuşlardır. Bunun neticesinde dünyanın değişik bölgelerinde petrol
rezervlerinin, önemli maden yataklarının bulunduğu yerleri keşfederek oraları
ele geçirme planları yapmışlardır. Daha sonra bu mütegallip güçler, Devlet-i
Âliye’nin parçalanmasını kararlaştırmış ve, “Biz Osmanlı’yı parçalarsak, her
birimiz onun bir yerine konarız. Bazılarımız Bingazi’ye, bazılarımız Irak’a,
bazılarımız da Arap Yarımadası’na konar ve böylece önemli bir servet
üzerinde oturan Osmanlıların bu topraklarını ellerinden alır ve
değerlendiririz.” demişlerdir. O dönemde Devlet-i Âliye bu meseleyi ne kadar
hissetmişti, ne derece bunun farkındaydı ve ne derece bunları
değerlendiriyordu, bütün bunların münakaşası yapılabilir. Fakat inkâr edilemez
bir vak’a var ki, bir dönemde bizim dünyamızda, düşünce ve aksiyon insanı
adına ciddî bir kaht-ı rical yaşanmıştı ve bütün bunlara karşı koyacak bir
entelektüel kadro yoktu. Batı ise, o dönemde bir Rönesans ve sanayi inkılâbı
yaşıyordu. Büyük değişimler geçiren Batı, dünyayı keşfetme yoluna girmiş ve
ciddî bir araştırma aşkıyla eşya ve hâdiseleri didik didik etmeye başlamıştı.
Tabiî bu arada Batılılar, “min gayr-i kastin” hiç ummadıkları şekilde bazı
yeniliklerle de karşılaşmışlardı. Gümüş ararken altın bulmuş, altın ararken
zebercede ulaşmış ve zebercet ararken de yakutla buluşmuşlardı. Bütün bunlar
onlarda yeni oluşum ve mülâhazalar hâsıl etmişti.

Hakikat Âşıklarına Muhtacız
Geçmişte olduğu gibi bugün de, dünyaya hükmetme, sözünü dinletme,



gözünün içine baktırma gibi mütehakkimane bir anlayışa sahip olanlar vardır ve
bunlar dünyanın değişik bölgelerinde yer altı, yer üstü zenginliklerine
bütünüyle sahip olabilmek için meşru-gayr-i meşru her türlü vasıtayı mubah
görmektedir. Mesela ülkemizde petrol, altın, gümüş ve daha başka madenlerin
bulunduğu tahmin edilen bazı yerlerde kapatılmış arazilerin var olduğu o
sahanın uzmanları tarafından ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu mevzuda
irademizin hakkını verip kendi zenginliklerimize sahip çıkmazsak bir kez daha
hasret ve hicran yaşamamız kaçınılmazdır.

Hususiyle günümüzde yemenin, içmenin, hayatı rahat bir şekilde yaşamanın,
değişik seyahat vasıtalarında kullanılacak malzemeler üretmenin yanı başında
enerji kaynakları çok önemli bir faktör haline gelmiştir. Bir yönüyle her şey
dönüyor, dolaşıyor ve geliyor enerjiye dayanıyor. Zira aydınlatmadan
yollardaki vasıtalara, ondan havadaki uçaklara kadar pek çok şey enerjiye
muhtaçtır. Enerji bu derece önem arz ettiğinden dolayı, bu mevzuda hemen her
yerde ciddî bir yoğunlaşmanın olduğunu söyleyebiliriz.

Bugün bizim insanımız da, Allah’ın izni ve inayetiyle, yeniden kendi
bölgesinde imrenilen, takdir edilen bir konum ihraz etmeye başladı. Anadolu
insanı şimdilerde çok farklı coğrafyalarda farklı ülkelerle dostluk köprüleri
kuruyor, ticarî, iktisadî münasebetler tesis ediyor. Bu noktada bizim en çok
ihtiyaç duyacağımız şey, araştırma aşk u iştiyakıyla dopdolu ve aynı zamanda
araştırmalarıyla hakikati bulmaya ve onları sonsuza bağlamaya azmetmiş ilim
adamları ve hakikat âşıklarıdır. Natüralizm ve materyalizm, insanı ancak belli
bir yere kadar götürebilir. Evet, bu telakkiler, nereye kadar gitmesine müsaade
ediyorsa, insan ancak oraya kadar gidebilir. Zira bu sistemler maddenin
sınırlarıyla muhattır. Dolayısıyla araştırmacının araştırmaları da o noktada son
bulacaktır. Fakat namütenahinin talibi ve bir 137 ٍديِزَم ْنِم  ْلَھ   ferdi olarak siz,
“daha, daha” diyerek meseleyi sonsuza kadar götürebilirsiniz. İşte bu engin
anlayışla, bizim ilim adamlarımız ve araştırmacılarımız, kendilerine tahsis
edilen laboratuvar ve araştırma merkezleriyle arzın derinliklerini âdeta delik
deşik edecek, tâ magmalara kadar inecek, yer altının katmanları arasında
insanlığa yararlı ne varsa bulup çıkaracak, yeryüzünü çok iyi sağacak ve her
gün kotaracakları yeni yeni şeylerle insanımıza ve insanlığa faydalı olmaya
çalışacaklardır.
134 Bkz.: Bediüzzaman, İşârâtü’l-İ’câz s.181; Muhâkemât s.43.
135 Ebû Ya’lâ, el-Müsned 7/347; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 1/274.
136 Nebe sûresi, 78/6.
137 “Daha yok mu?”



Gafleti Dağıtacak İksir: Zikir

Soru: Gaflet nedir, gaflet perdesini yırtacak farklı zikir türlerinden
bahsedilebilir mi?

Cevap: Gaflet; dalgınlık, dikkatsizlik, insanın çevresinde olup bitenleri fark
edememesi, eşyayı mahiyet-i nefsü’l-emriyesiyle bilememesi, görememesi,
hissedememesi gibi mânâlara gelir. Başka bir ifadeyle gaflet; insanın yürüdüğü
yolda yapması gerekli olan şeyleri tam olarak sezememesi, akıbetinden
habersiz ve endişesiz yaşaması demektir.

Gafleti dağıtacak birçok önemli iksirden bahsedilebilir. Mesela tedebbür,
tezekkür, tefekkür ve teemmül gibi hususlar gafleti dağıtacak önemli birer
vesiledir. Hazreti Pîr’in âsâr-ı bergüzidesine bakacak olursanız, onların gafleti
dağıtmaya matuf bu tür dinamiklerle dolu olduğunu görürsünüz. Evet, onun
eserlerinden hangi birine el atsanız, sizi farklı tefekkür vadilerinde
dolaştırdığına şahit olursunuz. Okuduklarınızla basar ve basiret ufkunuz açılır;
açılır da gördüklerinizi doğru görüp doğru değerlendirmeye başlarsınız. İhsas
ve ihtisaslarınız, kalbinizin derinliklerine kadar nüfûz eder, uyuyan
duygularınız âdeta yeniden dirilir ve vicdan mekanizmanız birdenbire harekete
geçer.

İçten ve samimî bir şekilde eda edilen ibadetler de gafleti dağıtacak önemli
bir vesiledir. Mesela kalbin sesi olarak okunan bir ezan, gafletinizi dağıtıp
nazarlarınızı semaya çevirir ve sizi namaza hazırlar. Böylece siz, mescide
doğru giderken heyecanla dopdolu bir hâlde oraya yürürsünüz. Bazen şadırvan
başında aldığınız bir abdest, bazen dinlediğiniz yürekten bir kamet, bazen içten
getirilen bir tekbir, bazen de namaz kıldıran imamın gönlünün sesiyle okuduğu
bir Fâtiha, sizi heyecana gark ederek farklı bir dünyanın içine çekebilir. Öyle ki
yaşadığınız âlemde sanki farklı bir buudda dolaşıyor gibi olursunuz.
Dolayısıyla bunların hepsi belli ölçüde insanın gözündeki ve gönlündeki gaflet
perdelerini kaldırır ve onu kendi özüyle buluşturur.

Uyuyan Duygular ve Heyecan Paylaşması
Bütün bunların yanında gafleti dağıtan en önemli vesilelerden biri de

zikrullahtır. Sofîler, daha ziyade hatm-i hâcegânlar tertip ederek, zikir halkaları
oluşturarak Allah’ın (celle celâluhu) değişik isim ve unvanlarını teker teker
veya birkaçını bir arada tekrar etmek suretiyle zikrullahı eda
ederler/etmişlerdir. Her bir tarikin kendine mahsus takip ettiği bazı usûl ve



formatlar vardır. Bu usûl ve formatların da farklı insanlar üzerinde kendine
göre ayrı bir tesirinin olduğu söylenebilir. Mesela kimileri, omuzları birbirine
temas edecek şekilde el ele tutar ve bir halka teşkil ederler. Serzakir de
aralarına girer ve böylece zikre başlarlar. Kimileri ise, benzer zikir halkaları
oluştursalar da, daha çok hafîliği esas alırlar. Bu halka teşekküllerinde, lisan
bir taraftan “Lâ ilâhe illallah”, “Sübhânallah”, “Elhamdülillâh”, “Allahu
ekber” derken, diğer taraftan insanların el ele tutmalarıyla bir yönüyle bir
heyecan paylaşması gerçekleşir. Değişik vesilelerle namazla ilgili üzerinde
durduğumuz bir hususu bu noktada bir kez daha hatırlamakta fayda var: Eğer
imam, namazda Kur’ân okurken, bütün mâsivâ gözünden silinip gidecek şekilde
gönlünü Allah’a verir ve bir aşk u heyecan çağlayanına kendini salıverirse,
ondaki bu heyecan belli ölçüde arkadaki insanlara da intikal eder. Aynı şekilde
safların içinde kalbi Allah’la irtibata geçmiş bir insandan yükselen bir hıçkırık,
birdenbire saflara sirayet edip herkesi teyakkuza geçirir. Böylesine heyecanlı
bir ruhun ağlaması, bir mânâda, “Uyanın, aklınızı başınıza alın ve sıyrılın şu
gafletten!” demek gibidir.

Dolayısıyla asıl önemli olan, zikrin hangi keyfiyet ve derinlikte icra
edildiğidir. Evet, zikrullah içten ve samimî bir şekilde gerçekleştirildiğinde bu
durum diğer fertlere de sirayet eder. Oradaki insanları yaşadığımız üç buudlu
âlemden alır ve ayrı bir âleme götürür. Onlar hiç farkına varmaksızın Cennet
sokaklarında geziyor, Firdevs yamaçlarında tenezzühte bulunuyor, Cuma
tepelerinde Cenâb-ı Hakk’ı müşâhede ediyor ve “Ben sizden razıyım.”138

sözüyle ifade edilen rıdvan-ı ekbere mazhar olduklarını hissediyor gibi olurlar.
İşte bütün bunlar o gaflet perdelerini paramparça ederek, görülmesi gerekli
olan şeyleri gösterir, duyulması gerekli olan şeyleri duyurur ve insanın kendini
bilip özüne ermesine kapı aralar.

Tabiî zikir sadece bazı şeyleri dille vird-i zeban etmek demek değildir; aynı
zamanda o, bazı şeyleri anmak ve hatırlamak suretiyle tefekkür etme
ameliyesidir. Bu açıdan, mesela, Mus’ab İbn Umeyr ve Sa’d İbn Muaz gibi
zatları, kahramanlıkları ve hakka yürüyüşleriyle hatırlamak da bir zikirdir.
Böyle bir hatırlama, gaflet içinde bulunan insanın gafletini dağıtacak, yeniden
kendine gelip kendini keşfetmesine, konumu itibarıyla kendini doğru okuyup
doğru yorumlamasına ve böylece Cenâb-ı Hakk’ın mârifetine doğru yürümesine
vesile olacaktır. Evet, insanın kendini doğru okuması, konumunu belirlemesi,
durduğu yer ile durması gerekli olan yere bakması ve aradaki mesafeyi ölçmesi
gibi enfüste yapacağı bütün tefekkür, tedebbür ve tezekkürler zikir kategorisi
içinde mütalâa edilebilir.



Tezkir veya Sohbet-i Cânan
Bir misal olması açısından ifade edeyim. Nebiyy-i Ekrem Efendimiz

(sallallâhu aleyhi ve sellem) Ebû Zerr Hazretleri’ne hitaben şöyle buyurur:

ٌقیِمَع َرَْحبْلا  َّنِإَف  َةَنیِفَّسلا  ِدِّدَج 
ٌدیِعَب َرَفَّسلا  َّنِإَف  ًالَِماك  َداَّزلا  ِذُخَو 
ٌدوُئَك ََةبَقَعلْا  َّنِإَف  َلْمِحْلا  ِفِّفَخَو 
ٌریَِصب َِدقاَّنلا  َّنِإَف  َلَمَعْلا  ْصِلَْخأَو 

“Gemini bir kere daha elden geçirerek yenile, çünkü deniz çok derin.
Azığını tastamam al, şüphesiz yolculuk pek uzun. Sırtındaki yükünü hafif tut,
çünkü tırmanacağın yokuş sarp mı sarp. Amelinde ihlâslı ol, zira her şeyi
görüp gözeten ve hakkıyla değerlendiren Rabb’in senin yapıp ettiklerinden
haberdardır.”139 Allah Teâlâ bizi gördüğüne ve her hâlimize nigehbân
olduğuna göre insana düşen de her şeyi Allah için yapmasıdır.

Evet, her davranışı Cenâb-ı Hak tarafından görülen ve ahirette de buna göre
muamele görecek olan bir insanın böyle önemli bir mevzuda gaflete düşmemesi
çok önemlidir. İnsan hiçbir zaman unutmamalı ki, herkes için ölüm
mukadderdir. Hiç kimseyi burada tutmak mümkün değildir. İnsanın önünde,
anne karnından başlayarak çocukluktan, gençlikten, olgunluktan, yaşlılıktan,
kabirden, berzahtan, sırattan geçen ve derken Cennet –Allah idhal buyursun–
veya Cehennem ile –Allah muhafaza eylesin– neticelenecek upuzun bir yolculuk
vardır. Önünde böyle çetin bir yolculuk bulunan bir insanın gaflete düşmesi
anlaşılır gibi değildir.

Bu hususla alâkalı Kur’ân-ı Kerim’de, Resûl-i Ekrem Efendimiz’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) hitaben şöyle buyrulmaktadır: ىٰرْكِّذلا َِّنإَف  ْرِّكَذَو 

َنِینِمْؤُمْلا ُعَفَْنت   “Habibim! Tekrar tekrar hatırlat; çünkü zikir ve hatırlatma
mü’minler için mutlaka yararlıdır.”140 Burada bahsi geçen zikir, sadece
lisanla yapılan zikir değildir. Yani burada, “Lâ ilâhe illallah” demekten ziyade,
bu hakikatin mü’minlere değişik üslûp ve versiyonlarıyla, tasrif yoluyla
hatırlatılması emredilmektedir. Daha sonra da böyle bir hatırlatmanın
mü’minlere faydalı olacağı bildirilmektedir. Demek ki, bizim böyle bir
hatırlatmaya her zaman ihtiyacımız vardır. İsterseniz konuyu sohbet-i cânan
meselesine irca edebilir ve birbirimize karşı devamlı bazı hakikatleri
hatırlatma gibi bir sorumluluğumuz olduğu ve bu sorumluluk yerine getirildiği
takdirde çok önemli neticelerin hâsıl olacağı sonucuna ulaşabilirsiniz. Evet,
laubalilik ve mâlâyaniyâta karşı kapalı kalma ve aktüaliteye girmeme adına



böyle bir hatırlatma çok faydalı ve çok önemlidir. Zira nefsin hoşuna giden
aktüel konular, mâlâyanî mevzular girdap gibidirler. Eğer kendinizi onlara
kaptırırsanız, alır ve sizi sizden uzaklaştırırlar. Siz, sizden uzaklaşınca da:

ْمُھَـسُفَْنأ ْمُھاَسَْنأَف  اوَُسن َهللا   “Onlar Allah’ı unuttular, Allah da onlara
kendilerini unutturdu.”141 âyet-i kerimesinin tehdidine maruz kalırsınız. Bir
mânâda âyet-i kerime diyor ki, onların nefisleri kendileri için bir mirsattı, bir
temâşâ yeriydi, bir müşâhede merkeziydi. Onu bir dürbün ve teleskop gibi
kullanarak Cenâb-ı Hakk’a ait âsâr-ı bergüzideyi, esmaya ait mecâlîyi ve O’nun
tecellîlerine ait mezâhiri temâşâ edeceklerdi. Fakat onlar gaflete daldılar da,
Allah’ı unuttular. Allah da onlara kendilerini unutturdu ve onları kendi
darlıklarına, düşünce, mantık, cismaniyet ve beden darlıklarına mahkûm etti.

Bu sebeple mü’minler tezkiri bir vazife bilerek sürekli birbirlerine
hatırlatmada bulunmalıdırlar. ْرِّكَذَو  âyetinden sonra, َِّنجْلا ُتَْـقلَخ  اــَمَو 

ِنوُدـُبَْعِیل َِّالإ  َسْنِْإلاَو   “Ben cinleri ve insanları, başka değil, sadece Beni
bilip Bana kulluk yapsınlar diye yarattım.”142 âyet-i kerimesinin geldiğini
düşünecek olursak, esas hatırlatılması gerekli olan hususun ne olduğunu da
anlamış oluruz. Yani nazarlar hep kulluk ve mârifete doğru çevrilmelidir.
Kabiliyet ve istidadı ölçüsünde her bir ferdin önüne ârif-i billâh olma yolu
açılmalı, derecesine göre herkesin eşya ve hâdiselere farklı bakması, onları
farklı görmesi ve onlar hakkında farklı düşünmesi temin edilmelidir. Daha
doğrusu teker teker her bir ferde, kendi darlıklarını bir kenara bırakıp O’nun
gördürmesiyle görme, O’nun işittirmesiyle işitme, O’nun tutturmasıyla tutma ve
O’nun hissettirmesiyle hissetme ufku gösterilmelidir.
138 Bkz.: Buhârî, rikak  51, tevhid 38; Müslim, îmân 302, cennet 9.
139 ed-Deylemî, el-Müsned 5/339.
140 Zâriyât sûresi, 51/55.
141 Haşir sûresi, 59/19.
142 Zâriyât sûresi, 51/56.



Hakka Hizmete Engel Olan
Gaflet Türleri

Soru: Hakka hizmet yolunda bulunan bir insanı, yapabileceği
hizmetlerden alıkoyacak gaflet türleri nelerdir? İzah eder misiniz?

Hak ve hakikati gönüllere duyurma, ruh-u revân-i Muhammedî’nin dört bir
yanda şehbal açmasını sağlama, bilhassa günümüz itibarıyla bazılarının yanlış
anlatıp yanlış tanıttığı Müslümanlığın doğru anlaşılması istikametinde gayret
sarf etme, onun dırahşan çehresine saçılan ziftleri silme ve yıkama, mü’min
olmamızın gereği, müntesip bulunduğumuz dine vefa borcumuz ve en büyük
sorumluluğumuzdur. Başka bir ifadeyle devr-i risalet penahide yaşanan
Müslümanlığı mükemmel bir temsille mahiyet-i nefsü’l-emriyesine uygun
olarak ortaya koyma, onu Allah ve Resûlü’nden geldiği ve sahabe tarafından
yaşandığı şekliyle insanlığa yeniden ve bir kere daha armağan etme bizim
hayatımızın gayesi olmalıdır. Zira günümüzde hakikaten dünyanın dört bir
tarafında yangın var. Sûzî gibi diyecek olursak:

“Sefine-i kalbime alevli bir kor attın ey dost
Bülend âvâz ile dersin, bakın deryada yangın var!”

Eğer derya yanıyorsa, o zaman yanmadık yer yok demektir. Fertler yanıyor,
yuva yanıyor, bir mânâda mâbed yanıyor, mektep yanıyor, idare yanıyor…
hâsılı topyekûn âlem-i İslâm ve dünya cayır cayır yanıyor. İşte bir baştan bir
başa alevler içinde yanıp duran insanlığın bu perişan hâlini görmeme, bu
perişaniyeti kendi nefsinde hissetmeme, meseleyi böyle bir hassasiyet ve
duyarlılık içinde ele almama, hak ve hakikat yolunda koşturan insanlar için bir
gaflettir. Oysaki hizmet erlerinin, dünyanın her neresine bir ateş düşerse
düşsün, nerede bir perişaniyet yaşanırsa yaşansın, sanki kendi çoluk çocuğunun
içine o ateş düşmüş, kendi evlâd u iyali o perişaniyet içinde bulunuyormuş gibi
bir hassasiyet ve duyarlılıkla hareket etmesi gerekir. Bu da peygamberane bir
ruh taşımaya, peygamberane bir azim, kararlılık, ızdırap ve diğergâmlıkla
meseleye sahip çıkmaya bağlıdır. Elbette ki peygamberlik sona erdiğine göre
artık bu vasıflara sahip olan bir kimse peygamber olamaz. Peygamberler bizi
merkûp kabul etseler, onu başımıza taç yaparız. Fakat onların sahip olduğu o
evsaf-ı âliyeye her zaman talip olunabilir. Allah (celle celâluhu) insanlar
içinde peygamberlere teveccüh buyurduğuna göre, peygamberane vasıflara
sahip olmaya çalışan o yolun yolcularını da perişan etmez ve hezimete



uğratmaz. Bu açıdan evsaf-ı nebevî ile donanarak O’na yaklaşma yolunu
araştırmak gerekir. Çünkü İnsanlığın İftihar Tablosu’nun sıfatları huluk-u
âzamdır143 ve aynı zamanda Kur’ân ahlâkıdır;144 dolayısıyla Allah ahlâkıdır.
Siz de ancak bu sayede kendi gerçek değerinizi bulmuş, kendi derinliklerinize
açılmış ve gerçekten kendinizi duymuş olursunuz.

Zannediyorum ancak bu evsaf-ı âliyeye sahip olanlar Resûl-i Ekrem
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bulunduğu ufka yelken açabilir ve
kendi seviyesine göre o ufukta O’nunla aynı duyguları paylaşabilirler. Dine
hizmet yolunda bu duyguları paylaşanları ise O (aleyhissalâtü vesselâm) yarı
yolda bırakmaz. Evet, âlem-i İslâm’ın derdiyle kıvranan, oturup kalkıp bir
şeyler yapabilmek için beyin sancısıyla iki büklüm olan, ulaşılmadık hiçbir
gönül kalmasın diye sürekli plan ve projeler üreten hizmet yolcularını, Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacaktır.
Siz, “yolda kaldık” dediğiniz an, yemin edebilirim, vallahi O, size, o ışıktan
elini uzatacaktır. Belki rüyanıza girerek size, “yürüyün” diyecek, belki mübarek
ruhaniyetiyle temessül ederek aranızda dolaşacak ve bir vesileyle kuvve-i
mâneviyenizi takviye buyuracaktır. Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem) sizin yanınızda olunca, Allah’ın izni ve inayetiyle O’nun arkasında
yer alan ve başta Ehl-i Beyt olmak üzere tasarrufu devam eden diğer zatlar da
sizinle beraber olacaktır.

Maceraperestlik Gafleti
Asıl konumuza dönecek olursak, günümüzde hak ve hakikat yolcuları için

tehlike arz eden bir diğer gaflet çeşidi ise vazifede dikkatsiz davranmaktır.
Bunun da değişik türleri vardır. Mesela karambole hareket etmek, diplomasinin
gerektiği yerde diplomasiyi kullanmamak, kötülüğe kilitli menfî oluşumları
hesaba katmaksızın sadece kendi durumumuzu nazar-ı itibara alarak adım
atmak, macera adına yanlış işlere girmek, popülizm mülâhazasına takılmak,
“kredimizi yükseltelim” anlayışının peşinde koşmak, değişik testlere tâbi
tutarak başarılı bir sonuç elde edileceğini garanti altına almaksızın bir işe
teşebbüs etmek… gibi yanlışlıklar vazifede dikkatsiz davranmanın çeşitleridir.
Esasında bu gafletlerin her biri insanı yerin dibine batırmaya yetebilir. Hatta bu
tür gafletlere düşen insanlar sadece kendileri batmaz, aynı zamanda gafil bir
kaptan gibi, arkalarına takılan insanları da beraberlerinde batırırlar. Çünkü
gafil bir kaptanın emrindeki geminin rotası, denizin dibidir.

Diğer yandan bir iş yaparken, bir hakikate tercüman olurken, muhataplarımızı
rencide etmeme, kimseyi kırıp geçirmeme, şefkatle herkesin üzerine eğilme,
tulumbası elinde bir itfaiyeci gibi sürekli insanların imdadına koşma, celâlden



gelen cefa ile cemalden gelen vefayı bir görüp insanlara karşı sürekli cemalî
bir tavırla muamelede bulunma, acz u fakrımızı bilme, şevk ü şükürle metafizik
gerilim içinde bulunma ve sürekli tefekkürle beslenme mesleğimiz açısından
çok önemli esaslardır. Bizim bu esaslara bağlı kalarak, fetanetle hareket
etmemiz gerekir. Her teşebbüsümüzde, netice mutlaka hesap edilmelidir. Acaba
attığımız bir adımla geriye, kin, nefret ve öfke mi kalacak; yoksa sevgi,
muhabbet ve alâka mı? İşte önceden mutlaka bunun değerlendirilmesi gerekir.
Hulâsa, yapılan bütün işlerde öyle dikkatli davranıp öyle basiretli hareket
etmemiz gerekir ki, ümitli gözlerle bizden bir şeyler bekleyen insanlar
karşısında mahcubiyet yaşamayalım.

Neticeyi Sebeplere Bağlama Gafleti
Sebeplere çok önem verme, her şeyi sebeplere bağlayarak Müsebbibü’l-

Esbab’ı hatırdan uzak tutma veya O’nu görememe ya da görmezden gelme de
ayrı bir gaflettir. Hazreti Pîr umum Risalelerde esbap perdesini sıyırmak
suretiyle Müsebbibü’l-Esbab’a kapılar aralamaya ve O’na baktırmaya
çalışmıştır. Mesela bir yerde sebeplerin hikmet-i vücuduyla ilgili olarak şöyle
demiştir: “İzzet ve azamet ister ki, esbap, perdedar-ı dest-i kudret ola aklın
nazarında. Tevhid ve celâl ister ki, esbap ellerini çeksinler tesir-i
hakikîden.”145 Başka bir yerde de kudretin, ümur-u hasise ile mübaşeretinin
görünmemesi için sebeplerin vaz’ edildiğine dikkat çeker.146 Demek ki
sebepler, müessir-i hakikî değildir. Belki esbabın kıymet-i harbiyesi şudur:
Onlar Cenâb-ı Hakk’ın esmasının çok perdelerden geçmiş cilvesinin cilvesidir.
Bu açıdan sebeplere bir kıymet verilecekse O’nun hatırına bir değer vermek
gerekir. Ama onları bütün bütün değerden düşürmek de cebrîlik olur. Fakat
sebepleri her şey gören bir insan da hiç farkına varmaksızın Müsebbibü’l-
Esbap’tan gaflette bulunuyor demektir.

Bir misal olması açısından ifade edeyim. Diyelim ki bir arkadaşınız ilk defa
bir yere gitti ve orada birdenbire çok semeredâr oldu. Öyle ki bütün diken
tarlalarında güller açmaya, bülbüller de şakımaya başladı. Orası âdeta
Cennet’e döndü. İşte böyle bir durumda onun bir arkadaşı, “falan olmasaydı
bütün bunlar olmazdı” diyerek meydana gelen bütün güzellikleri ona atfetmeye
başladığında kendisi bir gaflet içinde bulunduğu gibi, bu sözleriyle arkadaşını
da gaflete sürükleyebilir. Çünkü bu tür ifadeler karşısında, eğer arkadaşı bu
ağır yükü taşıyabilecek durumda değilse, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) beyanlarına göre, arkadaşının boynunu kırmış olur.147

Bir heyet tarafından yapılan hizmetlerin sadece önde görünen bir insana izafe



edilmesi de bu gafletin bir çeşididir. Hâlbuki bir ordunun ganimetini sadece
komutanına vermek, umum askerin hakkını yeme demektir.148 Evet, birçok
insanın himmet ve gayretiyle elde edilen semereler, sadece işin başındaki
insana verilemez. Ayrıca unutmamalıdır ki, Allah’ın tevfikine vesile olan
husus, o insanların vifak ve ittifaklarıdır. Yani Cenâb-ı Hak, her birinin kendine
göre bir enaniyet ve gururu olan o insanların, kendi aralarında problem
çıkarmaksızın ittifak ve ittihat edebilmelerine lütufta bulunup onları muvaffak
kılmaktadır. Şimdi bütün bunları görmezlikten gelerek, başarı ve
muvaffakiyetleri tutup da baştaki bir veya birkaç insana verme, “falan yaptı,
filân etti” deme, sebepleri görüp de Müsebbibü’l-Esbap’tan gaflet etme
demektir.

Kendini Bilmeme Küstahlığı
Meseleyi daha geniş bir dairede düşündüğünüzde, aynı tehlikenin bir heyet,

bir topluluk için de söz konusu olduğunu görürsünüz. Mesela dine ve insanlığa
hizmet adına yapılan işlerin neticelerini bir camia, kendi gayretine terettüp
eden semereler olarak gördüğü takdirde yine gaflete düşmüş demektir. Zira
mevcut pozisyonun hâsıl olabilmesi için, ortamın müsait olması, ehl-i dalâlet
ve ehl-i gafletin kıskançlık, çekememezlik ve gayz gibi engelleyici duygularla
sizi takip etmelerine karşılık kimsenin size bir zarar verememesi, gönüllerin
muhabbetle size açılması, gidilen yerlerde umulmadık ve beklenmedik ölçüde
alâka gösterilmesi, dünyadaki genel atmosferin bu işe müsait olması… gibi,
belki elli tane unsurun bir araya gelmesi gerekiyor. Bu ise, ihtimal hesaplarına
göre ancak milyonda bir olabilecek bir şeydir. Hâl böyleyken nasıl olur da,
hâlihazırdaki bunca güzelliği basit birkaç sebebe irca edebilirsiniz. Böyle bir
düşünce şimşek gibi aklınızdan gelip geçtiğinde dahi hemen istiğfara
yönelmelisiniz. Sızıntı mecmuasının kapaklarına bir iki satırlık nazım gibi bir
şey yazarken, bir seferinde içime, “Bu buraya iyi düştü.” gibi bir düşünce
gelmişti. Hemen şirke girmiş gibi, “Estağfirullah yâ Rabbi! Bu eşeğin canını al
ve yaptığı işi ona beğendirme!” diye tevbe ve istiğfarda bulundum. Bu açıdan,
mesela “Yaptığım konuşma gönüllere tesir etti ve insanları harekete geçirdi.”
gibi bir düşünce şahsın kendini bilmemesidir, daha doğrusu kendini bilmeme
küstahlığıdır. Çünkü böyle bir mülâhazayla o, bin ihtimalle ancak hâsıl
olabilecek bir tabloyu basit bir sebebe veriyor demektir.

Meselenin bir diğer yanı da şudur: Yapılan hizmetlerde Müsebbibü’l-
Esbab’ı görmemek bir gaflettir. Fakat o yolda koşturan insanların kuvve-i
mâneviyelerini takviye etmemek, aşk u şevklerinin kırılmasına sebep olmak da
ayrı bir yanlışlıktır. Bunun yerine, hizmet eden insanlara, “Allah sizden ebeden



razı olsun. Cenâb-ı Hak size böyle bir iş gördürüyor. Eğer size değer
atfetmeseydi, böyle bir kaderî senaryoda size bu rolü vermez ve sizi birer
figüran olarak kullanmazdı. Demek ki Allah’ın size bir teveccühü var. Rabbim,
size olan bu teveccühünü devam ettirsin.” diyerek duada bulunmalı ve şirke
kapı aralamaksızın onların kuvve-i mâneviyelerini takviye etmeliyiz. Bu
noktada göz önünde bulundurulması gereken ölçü şudur: Otuz kırk senedir
değişik hizmet faaliyetlerinin içinde olup da önde görünen insanlara
boylarından aşkın payeler vereceğimize, onları kutbiyet ve gavsiyetlerle takdir
edeceğimize, çok ciddî inhirafı görülmemiş olan bu insanlara olan muhabbet ve
hüsnüzannımızı fevkalâde sadakat ve fevkalâde vefa ile ortaya koymalıyız.
Hatta onların düşmüş olduklarını görsek bile, hemen tutup kucaklamalı, düştüğü
yerden kaldırmalı, çamurlarını silmeli ve bağrımıza basmalıyız. Dolayısıyla
Müsebbibü’l-Esbab’a bakma demek, hizmet için canla başla koşturan insanları
bütün bütün görmezlikten gelme demek değildir. Ancak bu görme sadakat ve
vefa çerçevesi içinde olmalıdır.

Tekvînî emirlere bakıp da onları okuyamama, onlardan mânâlar çıkaramama,
onlar vasıtasıyla Allah’a yürüyememe de önemli bir gaflettir. Konuyla ilgili bir
âyet-i kerimede şöyle buyrulur: ِضْرْـَألاَو ِتاَو  ٰ مَّسلا ِيف  ٍةــَيٰا  ْنـِم  ّْنَِيأـَكَو 

َنوُضِرْعُم اَھْنَع  ْمُھَو  اَھَْیلَع  َنوُّرَُمي   “Göklerde ve yerde nice deliller vardır
ki, inanmayan insanlar gelip geçerken (onları kasdî tetkike almadıklarından
dolayı) yüz çevirmiş olurlar da farkına varamazlar.”149

Baştan beri ele aldığımız bütün bu gafletlerin biri diğerine göre nispeten
daha önemli olabilir. Başka bir ifadeyle bu gafletlerin önem derecesi şahsın
istidat ve kabiliyetine göre değişiklik arz eder. Kimisi için biri, bir başkası için
ise diğeri daha ciddî bir imtihan unsuru olarak insanın karşısına çıkabilir. Fakat
dinimiz ve Müslümanlığımız açısından meseleye bakılacak olursa çok
rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki, her gaflet def edilmesi gereken şeytanî bir fikir
ve şeytanî bir histir. Bundan kurtulmak ise, her zaman basiretle hareket etme,
hassas ve duyarlı olma, eşya ve hâdiseleri mahiyet-i nefsü’l-emriyesine uygun
görmeye çalışma, her zaman gönül gözlerini açık tutma, bakarken görme, kulak
kabartırken dinleme, temas ederken hissetme ve bütün bunları vicdana
duyurma… gibi kalbî, ruhî, fikrî amel ve aksiyonlara bağlıdır.
143 Bkz.: Kalem sûresi, 68/4.
144 Bkz.: Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 139; Ebû Dâvûd, tatavvu’ 26; Nesâî, kıyâmü’l-leyl 2.
145 Bediüzzaman, Sözler s.552 (Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksat), s.574 (Yirmi Dokuzuncu Söz,

İkinci Maksat), s.759 (Lemeât)
146 Bkz.: Bediüzzaman, İşârâtü’l-İ’câz s.181; Muhâkemât s.43
147 Bkz.: Buhârî, şehâdât 16, edeb 54, 95; Müslim, zühd 65.
148 Bkz.: Bediüzzaman, Şuâlar s.349 (On Dördüncü Şuâ).



149 Yûsuf sûresi, 12/105.



İçtimaî Değişimler Karşısında Kıvamın
Korunması

Soru: Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı Devleti’nin Kanuni Sultan Süleyman’a
kadar olan yükselme ve büyüme dönemini bedevîlik, daha sonraki dönemi ise
hadarîlik ya da medenîlik devri olarak görüyor. Ayrıca Osmanlı’nın son
dönemindeki bozulma ve çözülmeyi de bir toplumun geçirmesi gereken tabiî
bir süreç şeklinde değerlendiriyor. Onun bu taksim ve mülâhazaları nasıl
anlaşılmalıdır?

Cevap: Esasında Ahmet Cevdet Paşa’nın bu yaklaşımı, tarihçi, sosyolog ve
tarih felsefecilerinin genel mütalâası gibidir. Yakın zamanda yaşayan Gibb ve
Renan gibi araştırmacılar da bu düşünceyi dile getirmişlerdir. Zannediyorum
bu mülâhazaları ilk defa seslendiren de İbn Haldun olmuştur. Bütün bunların
icmalî mânâda ifade ettikleri husus ise şudur: Tıpkı fertler gibi toplumlar da
dünyaya gelir, olgunluk çağına erer, ardından yaşlanır ve sonra da ölürler. Yani
bütün toplumların önlerinde, kendilerini bekleyen bir çukur vardır ve onların
bu çukura düşmeleri mukadderdir.

İşte bu yaklaşımı biraz daha açarak Osmanlılar hakkında düşündüğümüzde,
onların ilk dönemine bir mânâda “bedeviyet devri” denilebilir. Fakat
Osmanlı’nın kendine ait hususiyetleri göz önünde bulundurulduğunda, bu
döneme, olumsuz mânâda “bedeviyet devri” demekten ziyade “nim-medeniyet”
devri denilmesi herhâlde daha uygun olur. Bu ifadeyle kastettiğimiz mânâ ise
şudur: Bu dönem saf inanç dönemidir ve bu dönemde insanlara hâkim olan
duygu ve düşünce safvet, duruluk ve sadeliktir. Yapılan işlerin arkasında
herhangi bir beklenti yoktur. Onlar, sadece mefkûrelerinin kendilerine
gösterdiği yolda yürümüş, azim ve gayretle hedeflerine ulaşmaya
çalışmışlardır. Böyle bir safvet ve sadelik içinde bulunan, içlerine dünyevîlik
mülâhazası girmeyen ve tamamen Allah’ın rızasına kilitlenen bu insanlar, hangi
mefkûreye dilbeste olmuş ve nasıl bir gaye-i hayale bağlanmışlarsa, onu
gerçekleştirmek için harıl harıl koşmuşlardır.

Kıvamı Koruma İradesi
Değişik milletlerin farklı zaman dilimlerinde yaşadıkları şanlı dönemler

vardır. Türk milletinin hayatında da Osmanlı dönemi dillere destan böyle bir
devrin adıdır. Onun özellikle ilk yüz elli senelik faslı muhteşem bir döneme



tekabül eder. Osman Gazi Hazretleri, Söğüt’ün bağrından çıkmış, hayatını
çadırda geçirmiş ve yine bir çadırda ruhunu Allah’a teslim etmiştir. O, elde
ettiği zafer ve galibiyetlerle, rahat imkânlar içinde yaşayabilecekken hep basit
ve sade bir hayatı tercih etmiştir. Denilebilir ki, o, bir mânâda, Hazreti Ebû
Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali efendilerimizle aynı
çizgide bir hayat yaşamıştır. Demek ki gidilen yol aynı olunca, sonuç da aynı
oluyor. Orhan Gazi Hazretleri’nin hak ve hakikate hizmet aşkı, cihad ruhu,
bunun yanında sadelik ve duruluğu da babasından farklı değildir. Neredeyse
bütün hayatını at üzerinde geçirmiştir. Birinci Kosova Muharebesi’nde şehit
edilen Murat Hüdavendigâr’ın Hakk’a yürürken dile getirdiği, “Attan
inmeyesüz!” sözü ise bu duygu ve düşüncenin tarihe nakşolmuş ses ve
soluğudur. İyi bir devlet adamı ve iyi bir erkân-ı harp olan bu koca Hünkâr aynı
zamanda gözü mânâ âlemine açık bir mâneviyat büyüğüdür.

Sadece bazılarına bir iki cümleyle işaret edip geçtiğimiz bu büyük kâmetler
döneminde Osmanlı, insanlık tarihi açısından parlak ve göz alıcı bir tablo
ortaya koymuştur. Şebâbet dönemi de diyebileceğimiz bu dönem İstanbul’un
fethine kadar sürmüştür. İstanbul’un fethiyle birlikte ona, Batılılar tarafından
“imparatorluk” denmeye başlamıştır. Bu tarihten itibaren “başlangıçtaki safvet
ve sadelik, kıvam ve iç duruluk bütün bütün kaybedildi” denemez. Fakat elde
edilen zafer ve galibiyetlerle başların dönmediği, bakışların bulanmadığı da
söylenemez. Gerçi İstanbul’un fethinden sonraki dönemde de meseleyi ilk
dönemin safvet ve samimiyeti içinde götürme adına gayret gösteren ve bir tekke
ve zaviye insanı gibi yaşayan İkinci Bayezid Han Hazretleri vardır. Daha sonra,
hak ve hakikati ikâme, yeryüzünde muvazene unsuru olma gayreti içinde
bulunan, böyle ulvî bir mefkûrenin gerektirdiği azim, kararlılık, hasbîlik ve
fedakârlığı temsil eden Yavuz Cennetmekân gelmiştir. Bu büyük kahramanın
akabinde, onun ortaya koyduğu anilmerkez hareketin gücünden aldığı bir hızla
kırk altı sene ne ölçüde korunması mümkünse o ölçüde Devlet-i Âliye’yi
koruyan Kanuni Sultan Süleyman gibi önemli bir zat vardır. Fakat içtimaî hayat
açısından bütün bu dönemler daha yakından tetkike tâbi tutulduğunda, bu
safahatta bir kıvam kaybının yaşanmaya başladığı da görülecektir.

Belki başlangıç dönemindeki safvet ve duruluğun anilmerkez gücüyle devlet
daha muhteşem bir hâle gelmiştir. Krallar onun kapısında halâyık gibi diz
çöküp gözünün içine bakmaya başlamıştır. Fakat bir yönüyle içten içe, yavaş
yavaş bir karbonlaşmanın başladığı da muhakkaktır. Nitekim Kanuni
Cennetmekân’dan sonra ne Sarı Selim ne Üçüncü Murat ne de –bazı istisnaları
hariç– ondan sonraki hükümdarlar ordunun başında sefere çıkmamışlardır.
Düşünün ki, Sultan Reşad Balkanlar’a ziyarette bulunduğunda, halk Padişah’ın



bu ziyaretini harikulâde bir hâdiseymiş gibi büyük bir sevinçle karşılamıştır.
Hâlbuki padişahların halkın içinde olmaları, ordularının başında bulunmaları
kuvve-i mâneviyeleri açısından çok önemlidir. Aynı zamanda böyle bir
davranış, kötülük ve düşmanlık planlayan düşman cephenin yüreğine de korku
salma demektir.

Ne var ki, uykusu gelir gelmez hemen yatağa koşan, başını yastığa koyan,
sabah kalktığında kahvaltısını yapan, sonra bir ara öğün yiyen, ardından öğle
yemeği diyen, sürekli çoluk-çocuğuyla beraber olmak isteyen bir insan için atın
üzerinde sefere çıkmak çok zor bir iştir. Çünkü insan zamanla bu tür
alışkanlıkların esiri ve bağımlısı olur. Atın üzerinde koşturup dururken bunları
yapamayacağından tercihini de o istikamette kullanır. Dolayısıyla bütün bunlar
peyderpey bir gevşeme dönemine girme demektir. İşin doğrusu dünyanın
cazibedâr güzelliklerinin insan yüzüne tebessüm ettiği böyle bir dönemde
kıvamı korumak hakikaten oldukça zordur. Belki Osmanlı’nın bu kıvamı koruma
adına gösterdiği en yüksek performans, tekke ve zaviyelerde ruh ve mânâ
insanları yetiştirmek olmuştur. Aynı zamanda yetiştirdiği güçlü
Şeyhülislâmlarla bu kıvamı korumaya çalışmıştır. Demek ki bunlar da
olmasaydı, karbonlaşma faslı daha önceden başlayacaktı.

Ömrü Uzatma Adına Yapılan Gayretler
Bu mülâhazalarımızdan, onları suçlama gibi bir niyet ve kastımızın olduğu

anlaşılmamalıdır. Zira yaşanan böyle bir süreç, bir yönüyle bizim de kabul
etmemizde mahzur olmayacak “belli bir yere kadar muayyeniyet” veya başka
bir ifadeyle “şartlı determinizm” olarak değerlendirilebilir. Tabiî bir süreç
olan bu tür bir karbonlaşma toplumlar için kaçınılmaz gibi görülmektedir. Fakat
hâzık hekimlerin elinde bir ömür uzatma meselesi her zaman için mümkündür.
Bu takdirde Allah’ın bu mevzudaki kazası da muâlecelere bağlı olarak
değişebilir. Belki de, İbn Haldun ve diğer bazı Batılı sosyal tarihçilerin gözden
kaçırdıkları nokta burasıdır.

Şimdi söylediğimiz bu hususu biraz daha açmaya çalışalım: Cenâb-ı Hak
tarafından toplumların diriliş, yükseliş ve çözülüş dönemleri için kaderî planda
belli bir zaman takdir edilmiştir. Fakat biz takdir edilen bu zamanın süresini
bilemeyiz. Mesela, hayatlarını başkalarını diriltmeye vakfeden, “âlemi
diriltmezsek bizim de dirilmeden nasibimiz olamaz” mülâhazasına kilitli
bulunan iman ve aşk u şevk kahramanlarının yaşadığı dönemi birinci fasıl
olarak ele alalım. Şimdi biz, kaderî planda bu fasıl için takdir edilen zamanı
bilemediğimizden dolayı, “bu faslın ömrü elli senedir; yüz senedir” gibi bir
değerlendirmede bulunamayız. Çünkü kader, ilm-i ilâhînin bir tezahürüdür. Biz



ise bu ilmî programı bilemeyiz. O hâlde bize düşen, ister birinci, ister ikinci,
isterse üçüncü fasıl olsun, hangi dönemde bulunursak bulunalım, irademizin
hakkını vererek o dönemdeki hayır ve güzelliklerin ömrünü uzatmaya çalışmak
olmalıdır.

Mesela hakkınızda, “Şayet şöyle davranırsanız, çok ciddî bir kırılmaya
maruz kalır ve bir daha asla belinizi doğrultamazsınız.” şeklinde hüküm takdir
buyruldu ve bu takdirin emareleri görülmeye başladı. Fakat siz her şeye rağmen
bu mevzuda çok ciddî bir kıvam sergilediniz. Mesela dünya ayağınızın dibine
kadar geldiği, müsteşarlıklar, genel müdürlükler, bakanlıklar… size tebessüm
ettiği hâlde siz, “Ben Allah’ın rızasına kilitlenmiş ve onu bir âbide halinde
ikâme etmeye çalışırken bu insanların bana teklif ettikleri şeye bak!” dediniz,
ihlâs ve samimiyetinizin gereği olarak bütün bunlara karşı müstağni
davrandınız. İşte ihtimal ortaya koyduğunuz bu kıvamı koruma cehdi sayesinde,
hakkınızdaki kaza atâya çevrilir ve siz çözülüş sürecinde yeni bir diriliş faslı
yaşarsınız. Bir misal olması açısından dile getirdiğim bu ifadelerimle
yukarıdaki vazifeleri hafife aldığım zannedilmesin. Elbette ki bunlar toplum
hayatı açısından önemli makamlardır. Bir milletin devlet hayatında bunlara
mutlaka ihtiyaç duyulur. Ne var ki çok önemli bir mefkûreye dilbeste olmuş
insanlar yaptıkları hizmetler karşılığında hiçbir zaman makam ve mansıp
arzusunda olmamalı, dünyevî-uhrevî herhangi bir beklentiye girmemeli ve asla
bu tür arzular karşısında bir kırılma yaşamamalıdırlar.

Evet, insanlar, kıvamlarını koruduğu sürece hayat ve canlılıklarını muhafaza
edebilir ve toplumların ömrü olan bu zamanı uzatabilirler. Mesela adanmış
ruhların, yerlerinden fırlayıp maratona başladıkları döneme şahit olup,
“Allah’ın izniyle, bu insanlar, bu performansla elli sene bu işi sürdürürler”
diye bir tespitte bulundunuz. Fakat onlar, kıvamlarını korur, iyi ve doğru
beslenir, oturup kalkıp hayatlarını sohbet-i cânana bağlı götürür, Allah rızasına
kilitlenir ve yürekten Allah’a bağlılıklarını korurlarsa, bakarsınız elli sene gibi
görünen bu süre, yüz sene olur. Hatta heyecan devam eder ve onların hayatına
alabildiğine bir metafizik gerilim hâkim olursa, bakarsınız bu süre yüz elli
seneye çıkar. Bundan da öte, iktisadî, siyasî ve kültürel hayatın içine girildiği,
değişik yönleriyle dünyevîliğin hâkim olduğu, bir mânâda sanat vb.
aktivitelerle teselli olunduğu yani kültür faslının yaşandığı dönemde bile
insanlar, belli ölçüde hâlâ kıvamlarını koruyorlarsa –ama düşerek ama
kalkarak, ama oksijen çadırında ama yoğun bakımda– bakarsınız yüz elli sene
daha yaşayabilirler. Bu fasıldaki yeni bir hamle ve yeni bir teveccüh, Cenâb-ı
Hakk’ın ayrı bir atâsı ve ekstra bir lütfuna vesile olabilir.

Asıl konumuz olan Osmanlı Devleti’ne dönecek olursak, esasında bu kadar



çok hasımlarla muhat olan bir devletin yıkılmasına değil, nasıl bu kadar uzun
ömürlü bir hayat sürebildiğine hayret etmek lazım. Çünkü biz, yirmi beş
senedir dağdaki bir avuç eşkiya ile başa çıkamadık. Düşünün ki, koskocaman
hasım bir cephe, denizler de dahil, dört bir taraftan Osmanlı’yı çepeçevre
sarmışlardı. Bu hasımlarla mücadele ederken onun yeniden kendi olarak ayağa
kalkması, derlenip toparlanması oldukça zordu. Fakat o, her şeye rağmen
varlığını sürdürdü ve belli ölçüde tarihî misyonunu eda etti. Bütün bunları göz
önünde bulundurarak Osmanlı’nın faziletlerini ilân ve itiraf etmek,
mehâsinlerini hayırla yâd etmek ve Allah’tan onlar için mağfiret dilemek
gerekir. Altı asır ayakta durabilmek dünyada başka hiçbir “imparatorluğa”
nasip olmamıştır. –Roma İmparatorluğu’nun da böyle uzun bir dönem varlığını
sürdürdüğü iddia edilebilir. Ancak bildiğiniz üzere Roma’nın başına altı-yedi
sülâle gelmiş ve farklı süreçler yaşanmıştır. Mısır’daki Firavunlar da tek
sülâle değildir; onlar da iki, üç asırda bir değişmişlerdir.– Dolayısıyla bir
taraftan Doğu’dan-Batı’dan büyük bir hasım cephenin sürekli hücum ve
taarruzlarına maruz kalmalarına, diğer taraftan memerr-i akdâm olan çok
tehlikeli bir noktada bulunuyor olmalarına rağmen Osmanlı Devleti’nin altı asır
payidâr olması kanaat-i acizanemce hayret edilmesi gereken bir husustur.



Beşerî Münasebetlerde Nezaket ve Zarafet

Soru: Oturuş-kalkışımızdan hitap şeklimize kadar günümüzde pek
çoğumuzun âdâb-ı muaşeretten mahrum olduğu görülüyor. Âdâb-ı muaşeret
kitaplardan öğrenilebilir mi? Âdâb-ı muaşerete ait güzelliklerle donanmak
ve onları tabiatımıza mâl etmek için neler tavsiye edersiniz?

Cevap: Âdâb-ı muaşeret, insanın, diğer insanlarla münasebetlerinde, iffetli,
hayâlı, nazik ve saygılı olması, kötü muamele ve acı hâdiseler karşısında bile
elinden geldiğince, kırıcı ve incitici tavırlar içine girmemesi, söz ve
davranışlarını hep zarafet, incelik ve içtenlik esaslarına bağlı sürdürmesi
demektir.

Melekleri imrendirecek bir edep ve nezaket medeniyeti inşa eden İslâm
dünyası, maalesef, belli bir dönemden sonra bu hususiyetini kaybetmiş ve âdeta
Asr-ı Saadet öncesi cahiliye dönemi gibi, yeni bir cahiliye devri yaşamaya
başlamıştır. Muhammed Kutup, bu hakikati ifade için yazdığı bir eserine,
“yirminci asrın cahiliyesi” mânâsına, َنيِرـْـشِعْلا ِنْرَقْلا  ُةَِّیلِھاـَج   ismini
vermişti. Zira bu dönemde, sahip olduğumuz bütün değerler, Necip Fazıl’ın
ifadesiyle, künde künde üstüne devrilip gitmiştir. Evet, yirminci asır, ruh ve
mânâ köklerimizin üzerinde neşv ü nema bulduğu inanç sistemimizden ibadet ü
taat hayatımıza, ondan, sizin de soruda ifade ettiğiniz âdâb-ı muaşeret
anlayışımıza kadar bize ait bütün değerlerin yıkılışına şahit olmuş bir asırdır.
Dinle irtibatımız kopunca, âdâb-ı muaşeretle ilgili değerleri, disiplin ve
terminolojiyi de kaybettik; kaybettik ve oturup kalkışımızdan konuşma ve hitap
tarzımıza kadar insanlarla münasebetlerimizde kendi düşünce ve kültür
dünyamıza yabancı hâle geldik.

Mesela geçmiş dönemde bir insan, erkek evlâdını muhatabına takdim edeceği
zaman, “mahdumunuz” demeye özen gösterirdi. Şayet takdim etmek istediği kız
çocuğuysa o zaman da “kerimeniz” diye ifade ederdi. Kişi, kendinden bahsetme
mecburiyetinde kaldığında “bendeniz”le söze başlardı, fertler birbirine hitap
etmek istedikleri zaman ise, “zat-ı âliniz”, “efendim” gibi saygı ifadeleri
kullanırlardı. Böyle bir üslûp sun’î ve yapmacık da değildi, aksine sahip
olduğumuz terbiyenin bir gereğiydi. Günümüzde ise, geçmişteki o tabirleri,
“benim mahdumum”, “benim kerimem” şeklinde kullananlara şahit oluyoruz.
Hatta hiç unutmuyorum, yüksek eğitim görmüş ve profesör olmuş bir zatın,
“Ben, zat-ı âlileri bu meseleyi şöyle düşünüyorum.” dediğini işittiğimde ne
diyeceğimi şaşırmıştım. Alçakgönüllülük ve ruh inceliğinin yansıması bu



tabirler nasıl olup da bu tür ifade yanlışlıklarına maruz kalmıştır? Çünkü biz,
birkaç asırdan beri, âdâb-ı muaşeretle alâkalı meseleleri yaşamamış ve
hayatımıza mâl etmemiştik. Eğer siz âdâba ait bu meseleleri, onların dayandığı
ahlâk ve değerleri silip hayatın dışına atarsanız, o mevzuda kullanılmayan
kelimeler de zamanla bayatlar, partal bir eşya hâline gelir ve unutulur gider.
Daha sonra siz, mânâ ve muhteva olarak kaldırıp bir kenara attığınız bu
kelimeleri bir lüks ve fantezi olarak kullanmaya kalktığınızda da bu gibi
falsolara girmeniz kaçınılmaz olur.

Meselenin Özü İnsana Saygı
O hâlde yapılması gereken nedir? Bizim öncelikle insanın zatına mahsus olan

saygıyı ortaya koymamız gerekir. Çünkü insan, saygı gösterilmesi gereken
kerim bir varlıktır. Allah (celle celâluhu): ِنَـسَْحأ ِف  يۤ َناَسْنِْإلا  اَنَْقلَخ  ْدََقل 

ٍميِوَْقت  “Muhakkak biz insanı ahsen-i takvîme mazhar yarattık.”150 buyurarak,
kasemle insanın kerim ve kıymetler üstü kıymete mazhar bir varlık olduğunu
beyan buyuruyor. İşte potansiyel olarak insan, bu ölçüde bir kıymet ifade eder.
Malûmunuz bir Yahudi cenazesi geçerken Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) toparlanmış ve ayağa kalkmıştır. Kendisine onun bir Yahudi olduğu
hatırlatıldığında ise, fazla bir şey konuşmadan, “Ama insandı.” buyurmuştur.151

Bu sebeple birisi size karşı saygısızlık yapsa bile, sizin mükerrem olarak
yaratılan insana karşı saygıyı hiçbir zaman elden bırakmamanız gerekir. Şayet
bazıları sizin sahip olduğunuz değerleri hafife alıyor, Allah ve Resûlü’ne karşı
saygısızlık yapıyorlarsa, onlara da ancak namusunuz saydığınız kendi âdâp ve
üslûbunuza göre cevap vermelisiniz. Unutmamalısınız ki, siz Müslümansınız,
edeb-i Muhammedî ve Kur’ân ahlâkı ile donanmışsınız. Yani sizin benimsemiş
olduğunuz ahlâk, Kur’ân ahlâkıdır. O hâlde nasıl olur da başkaları gibi
davranabilirsiniz? Elin âlemin ağzı, dili bozuk olabilir; bazıları geçtikleri yeri
kirletebilir ve herkese –kusura bakmazsanız o kelimeyle ifade edeceğim– diş
gösterebilirler. Fakat siz asla böyle davranamazsınız. En kötü durumlarda bile
siz kendi hususiyet ve farklılığınızı ortaya koyma mecburiyetindesiniz.

Aslında –hâşâ ve kellâ– Zât-ı Ulûhiyet’e veya Resûl-i Ekrem Efendimiz’e
(aleyhissalâtü vesselâm) dil uzatıldığı zaman, insan, hakikaten kâmil bir
mü’minse, orada kalbi duracak hâle gelmelidir. Fakat mü’min-i kâmil, her şeye
rağmen, edeple ve nezaketle muamelede bulunur; “Benim Allah ve Resûlü’nden
aldığım edep gereği burada şöyle davranmam, onlara şu çerçevede mukabelede
bulunmam lâzım!” der ve başka değil sadece Allah ve Resûlü’nün hatırına bu
tür olumsuzluklara katlanır. Katlanır ama sevgi ve şefkat edalı yumuşak ve



nazik bir üslûpla meselenin hakikatini muhatabına anlatmayı da ihmal etmez.
Evet, temel espri olarak öncelikle işe “insana saygı”dan başlamalı ve

derecesine göre, bütün insanlara sahip oldukları hususiyetlere göre saygı
gösterilmelidir. Mesela siz, birine, inanmasa da Allah’ın bir kulu olduğu,
diğerine, Allah’a inanan bir kul olduğu, öbürüne Allah’ı doğru kabul eden bir
kul olduğu, bir diğerine ise sizinle aynı kaderi paylaşan ve aynı hedefe doğru
koşan bir kul olduğu hakikatinden hareket ederek, derecesine göre her birine
saygı gösterirsiniz. Böylece sizin insanlara karşı gösterdiğiniz saygı, her birinin
konumuna göre katlana katlana değerler üstü değere ulaşır. Evet, öncelikle
böyle bir saygı duygusunun bizim içimizde belirmesi gerekir. Daha sonra
sesimiz soluğumuz bu duygunun sesi ve soluğu olmalı, bu mesele işlene işlene
tabiatımızın bir derinliği hâline getirilmelidir. Ben, aile içinde oturmuş bir
terbiyenin gereği olarak, kardeşlerin bile birbirine, “falan efendi”, “filân
efendi” diye hitap ettiği aileler biliyorum. Söz konusu fert ister ağabey, isterse
küçük kardeş olsun, insana saygının gereği, onların bu türlü unvanlarla yâd
edilmeye hakkı vardır. İşte siz öncelikle bu hakikati kabul etmelisiniz ki, daha
sonra bunu telaffuz edesiniz.

Mesela bir televizyon kanalında çalışanlar, günümüzde benimsenen genel
üslûptan farklı olarak, birbirine hitap ederken, “bey” diye hitap etmeye
başlıyorlar ve zamanla bu mesele aralarında oturuyor ve bir müddet sonra artık
yadırganmayacak hâle geliyor. Belki böyle bir üslûp ilk başta bazılarına sun’î
gelmiş olabilir. Fakat zamanla bu mülâhaza da izale oluyor. Bu açıdan bize ait
saygı ifade eden ne kadar değer varsa, bunları birer birer ihya ederek yeniden
hayatımızda canlandırmaya çalışmalıyız. İşte asıl o zaman kendimizi, kendimiz
olarak hissedecek ve saygı atmosferi içinde rahatça kendimizi ifade
edebileceğiz. Dolayısıyla hiç kimse de, birilerini rencide eden, inciten, kulak
tırmalayan nâsezâ, nâbecâ sözlerle karşılaşmayacaktır.

Üç-Beş İnsanla Dahi Olsa
Vira Bismillâh Demeli
Bu ahlâk ve âdâbın kabul edilip benimsenmesi ise belli bir zamana bağlıdır.

Zira toplumumuz uzun zamandan beri çok ciddî bir saygısızlık tufanına maruz
kalmıştır. Günümüzde umumiyet itibarıyla ölçüsüz ve nizamsız bir şekilde
konuşulmaktadır. Denilebilir ki, bütün topluma yayılmış bir “argo” lisanı
hâkimdir. Medyanın hâli ise toplumdaki bu durumu bile aratacak seviyededir.
Öyle ki, medyada dile getirilen bazı kelimelerin mânâlarını bulmak için
sözlüklere müracaat etseniz, kelimenin başında, “külhanbeylerin kullandığı



ağız, kaba konuşma” mânâsını ifade eden “argo” kaydıyla karşılaşırsınız. Bu
açıdan işe bir kenarından başlayarak saygı duygusunu yeniden ihya etmeye
çalışmalıyız. Belki başta bu hassasiyete özen gösteren üç-beş insan olacak,
bunlar dar dairede de olsa üslûplarıyla, tavır ve davranışlarıyla bu
farklılıklarını her platformda ortaya koyacak ve başkalarına da numune-i
imtisal olacaklardır.

Aslında bizde edebe dair yazılmış pek çok kitap vardır. Elbette ki bunlara
bakılmalı ve bunlardan istifade edilmelidir. Fakat unutulmaması gerekir ki,
kitaplarda yer alan bu mevzuların kabul edilmesi, bunların hususî mahfillerde
işlenip hayata geçirilmesine bağlıdır. Bir dönem, camilerimizdeki imam ve
müezzinlerimizin kürsü ve minberdeki tavır ve davranışları, yaptıkları
konuşmalar insanlara çok şey kazandırıyordu. Toplumun camiden aldığı pek
çok güzellik vardı. Caminin yanında tekye ve zaviyelerdeki insanlar da ayrı bir
edep dersi veriyordu. Oradaki münasebetler hep saygı ve hürmet ufkunda
cereyan ediyordu. Hayat hep saygıyla götürüldüğünden dolayı da, saygı tabiatın
bir derinliği hâline gelirdi. Dolayısıyla insanlar konuşmalarında ve
davranışlarında zorlanmadan, tekellüf ve sun’îliğe girmeden çok tabiî olarak
saygılı ve edepli davranırlardı. Geçmişte bir sokakta ilerlerken bu türlü
nurefşân ocakların belki elli tanesiyle karşılaşırdınız. Elli yerde elli tane
bilgenin oturduğunu ve çevresine bize ait güzellikleri neşrettiğini görürdünüz.
Oraya uğrayan insanlar da mutlaka böyle bir insibağla farklılaşır ve öyle geriye
dönerlerdi.

Şimdi ise sokak korkunç bir yokluk ve kıtlık yaşıyor. Bazı müesseseler bu
mevzuda bir kısırlaşma dönemi içindeler. Birçoğundan da mahrumuz.
Müesseseler olmadığı gibi, ahlâk-ı âliye-i İslâmiyeyi talim edebilecek şahıslar
da yok. O hâlde böyle bir durumda yapılması gereken, dar alanlı, hususî
mahfillerde üç-beş insanla da olsa âdâb-ı muaşerete ait bu değerleri yeniden
diriltmeye çalışmak olmalıdır. Siz bir evde iki, üç arkadaş bir arada
kalıyorsanız, vira bismillâh deyip bu edep ve saygıyı orada yeniden ihya
etmeye bakacaksınız. Israrla bu mevzuun üzerinde duracak ve bunu tabiatınız
hâline getireceksiniz. Zira âdâba dair bu hususlar, Allah’a, Peygamber’e, haşr ü
neşre iman, namazın ciddî eda edilmesi gibi dünya ve ukbamızı mamur hâle
getirecek önemli ve hayatî meselelerin yanında tali gibi görünse de ihmal
edilmemesi gereken disiplinlerdir. İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhissalâtü
vesselâm) imanın yetmiş küsur şube olduğunu, bunun en başının iman-ı billâh,
en küçüğünün ise yollardaki eziyet verici şeyleri bertaraf etmek olduğunu ifade
buyuruyor ki, en küçük şube sayılan bu davranış da bir edeptir. Evet, birinin
ayağına diken batmasın, birisi yola atılan bir nesneyle zarardîde olmasın diye



çeri çöpü kaldırıp bir tarafa atma imana bağlı şubelerden bir şube olarak
sayılmaktadır. Aynı şekilde, mü’min kardeşinle karşılaştığın zaman tebessüm
etmen, kuyudan doldurduğun bir kovanın suyunu oraya gelen birinin kovasına
boşaltman gibi hususlar da imanın şubeleri içinde gösterilmiştir. Bu açıdan bu
gibi hususları asla hafife almamak gerekir.

Son bir husus olarak şunu ifade edeyim ki, imana ait bütün bu şubeler ve
onlara bağlı ameller birbirini tamamlayıcı unsurlardır. Eğer siz Allah rızası
için, âdâba dair bir meseleyi eda ediyorsanız, bu aynı zamanda size Allah’ı,
Peygamber’i, haşr ü neşri hatırlatır. Bir an O’nu hatırlama, bir an-ı seyyale
O’nunla beraber olma ise binlerce sene O’nsuzluğa denktir. O hâlde küçük gibi
görünse de, bu gibi mevzular, çağrıştırdığı mânâlar itibarıyla çok büyüktür. Bu
açıdan başkaları ne yaparsa yapsın, bizim eskilerin âdâb-ı İslâmiye ve âdâb-ı
Kur’âniye dedikleri meseleleri kendi aramızda ihya etmemiz, kendi terbiye
anlayışımızı, kendi nezaket ve zarafetimizi ortaya koymamız gerekir.
150 Tîn sûresi, 95/4.
151 Buhârî, cenâiz 50; Müslim, cenâiz 81.



İnayet Çağrısı

Soru: Mü’mince bakış açısına göre, peygamberâne bir cehd ve gayret
ortaya koymakla beraber, bu cehd ve gayreti, Allah’ın rızası ve hizmette
muvaffakiyet için izafî gayret, nisbî çırpınış ve bir inayet çağrısından ibaret
görmek gerektiği ifade ediliyor. İzafî gayret, nisbî çırpınış ve inayet çağrısı
kayıtlarının ardındaki mülâhazaları lütfeder misiniz?

Cevap: İnsan, niyetiyle, cehd ü gayretiyle, plan ve projeleriyle yüksek bir
mefkûreye dilbeste olmalı, yüce bir gaye-i hayal takip etmeli ve gerekirse bu
mevzuda her şeyini feda etmeye âmâde bulunmalıdır. İsterseniz böyle bir yolda
ortaya konulması gereken performansa, peygamberâne bir cehd de
diyebilirsiniz. Zira gönüllerde kalıcı müessiriyetin yolu, hakikî mürşid olan
enbiya-i izâmın muttasıf bulunduğu evsaf-ı âliyeye sahip olmaktan geçer.
Onların sahip oldukları ismet, sıdk, emanet, sadakat, fetanet, tebliğ gibi sıfatlar,
insanlık semasının yıldızları o zatların kalbî ve ruhî hayatlarının farklı buud ve
derinlikleridir. Bu yüce sıfatların bütünü onların mânevî mahiyetlerini meydana
getirir. Allah (celle celâluhu) bütün bu vasıflarla, onları etemmiyet ve
ekmeliyete mazhar kılmıştır. Zira etemm ve ekmel olan bir din, öyle olmayan
insanların eliyle yeryüzünde tesis edilemez. Mademki, Allah (celle celâluhu)

يِتـَمِْعن ْمُكَْیلَع  ُتـْمَمَْتأَو  ْمـُكَنيِد  ْمـَُكل  ُتـْلَمَْكأ  َمْوـَیَْلا   “İşte bugün sizin
dininizi kemâle erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım.”152

fermanıyla anlattığı bu dini, tabir caizse, resûllerinin eliyle tesis buyurmuş; o
hâlde, peygamber yolunun yolcuları da imanda, İslâmiyet’te, ihlâsta, aşk u
şevkte bu etemmiyet ve ekmeliyetin talibi olmalıdır.

“Enaniyet Hesabına Hareket Edeceksem…”
Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), ruhunun ufkuna

yürümeden önceki son gecesinde Hazreti Ebû Bekir’i imam tayin
buyurmuştu.153 Hazreti Ebû Bekir’in böyle bir göreve tayin edilmesi önemli bir
mazhariyet olduğu gibi, cemaatin o imamın imamlığını kabul etmesi de ayrı bir
mazhariyettir. Evet, sahabe-i kiram engin havsalasıyla bu durumu kabullenmiş
ve iktida edilmesi gereken o zata iktida etmişti. Bu esnada Peygamber
Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) mübarek sütresini sıyırıp, cemaatin o
mübarek mukteda bihin arkasında huzur içinde ubûdiyetlerini ifa ettiklerini
görmüş, vazifesini yapmış olmanın süruruyla tebessüm buyurmuş ve perdeyi
indirmişti.154 O perde aynı zamanda dünyaya karşı da inmişti; fakat Kâinatın



İftihar Tablosu ruhunun ufkuna yürürken mesrurdu. Çünkü iman davasını
omuzlayacak o güzide topluluk, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde Allah
huzurunda el pençe divan durmuştu. Zaten İki Cihan Serveri’nin hayatının
gayesi de buydu. Bundan dolayıdır ki, mübarek sütresini huzur ve itminan
içerisinde indiriyordu. Aynı ulvî yaklaşımı, aynı duygu ve düşünceyi Resûl-i
Ekrem Efendimiz’in cin taifesiyle görüşüp onlara dini tebliğ etmesi hâdisesinin
akabinde de görüyoruz. Bir rivayette, Abdullah İbn Mesud Hazretleri, Allah
Resûlü’nün, bu görüşmeden sonra, “ins ve cinnin iman edeceklerinin kendisine
vaat edildiğini, insanların inandığını, şimdi de cinlerin iman ettiğini, böylece
bu vaadin gerçekleştiğini, dolayısıyla vazifesinin bittiğini ve ölüm vaktinin
yaklaştığını” iş’arda bulunduğunu nakleder. Evet, İki Cihan Serveri, dünyada
bulunuyor olma gayesini, vazifesine bağlamıştı. Vazifesi biter bitmez de bu ten
cenderesinden kurtulup bir an önce Hakikî Dost’a kavuşma arzusundaydı.155

Aslında böyle bir düşünce, Kur’ân’a dilbeste olmuş ve insanlık çapında
yeniden bir “ba’sü ba’de’l-mevt”i gerçekleştirmeye çalışan her bir ferdin
mefkûresi olmalıdır. Evet, bir diriliş kahramanı, hayatını bu yüce mefkûreyi
ikameye bağlamalıdır. Hatta yeri geldiğinde; “Allah’ım, bugüne kadar vifak ve
ittifaka vesile kıldığın ve hak yolunda istihdam buyurduğun bu ‘bende’n, eğer
bugünden sonra, enaniyet hesabına hareket edecek, benliğini işin içine katarak
ihtilâf ve iftirak çıkmasına sebebiyet verecekse, ne olur, onu, nezd-i ulûhiyetine
al; al da onu baş aşağı yuvarlanıp gitmekten ve mahv u perişan olmaktan
kurtar!” demesini bilmelidir. İnsan bu konuda hep yiğitçe davranmalı ve her
gece yatağa girdiğinde, “Eğer dinim adına bir şey ifade ediyorsam dünyada
kalmamın bir mânâsı vardır. Dinim adına bir şey ifade etmiyorsam burada
kalmanın da bir anlamı yoktur.” mülâhazalarıyla başını yastığa koymalıdır.

İnsan bütün bu mülâhazalarla peygamberâne bir azim ve cehd içinde olmalı,
bu konuda himmetini âli tutmalı ve onların sahip oldukları sıfatlara talip
bulunmalıdır. Demelidir ki: “Allah’ım, Sen istidatları daha da inkişaf
ettirebilirsin. Senin ‘kader’inin yanında ‘kaza’n ‘kaza’nın yanında da ‘atâ’n
vardır. Kaza buyuracağın şeyleri atânla değiştirebilirsin. Bize nâmütenâhî
istidatlar bahşeyle! İstidatlarımıza yeni yeni inkişaflar lütfeyle! Bizi her şeyi
daha doğru okumaya, daha doğru değerlendirmeye muvaffak eyle!”

Kendisine peygamberlik payesi verilmeyen hiçbir insan, elbette ki enbiyanın
ufkunu yakalayamaz. Çünkü onlar insanlığı irşad için, hususî bir donanımla
gönderilmişlerdir. Hatta insanın, İmam Âzam Ebû Hanife, İmam Malik, İmam
Şafiî, İmam Ahmed İbn Hanbel, İmam Evzaî, İmam Sevrî gibi insanların ufkunu
bile yakalaması çok zordur. Hususiyle dört mezhep imamı, kutuplardan bile
daha büyük bir ufkun insanıdır. Çünkü onlar ortaya koydukları kitaplar ve



yetiştirdikleri talebelerle hayatî ve çok önemli bir ihya hareketini
gerçekleştirmenin yanı başında, o ihya duygu ve düşüncesinin istikamet içinde
devamı adına da çok önemli vazife görmüşlerdir.

Yeter ki Kendimizi Sıfırlayabilelim!
Evet, peygamberlerin ihraz ettikleri konumun zılliyet planındaki seviyesi bile

bizim boyumuzu aşkındır. Fakat insan bütün bunlara rağmen Cenâb-ı Hak’la
münasebet ve O’nun dinine hizmet noktasında himmetini hep âli tutmalı ve her
zaman çok yüksek hedeflere talip olmalıdır. Bir taraftan Allah’tan bu yüce
evsafı dilerken, diğer taraftan alabildiğine safvet, samimiyet ve vefa içinde
meseleye sahip çıkmalıdır.

İşte başta peygamberler ve onları takip eden âbide şahsiyetlerin akabinde,
onlardan sonra gelen insanlar bu yolda ortaya koydukları cehd u gayrete, izafî
ceht, izafî gayret, nisbî çırpınış veyahut inayet çağrısı diyebilir. Bir misalle bu
durumu ifade edecek olursak, bizim bu mevzuda göstereceğimiz gayret, yüzme
bilmediği hâlde kendisini denize atan ve yüzebilmek için çırpınıp duran bir
kimsenin hâline benzer. Nasıl ki, denize düşmüş ve orada çırpınıp duran böyle
bir insana şahit olanlar, “Bu adam yüzme bilmiyor, onu kurtaralım.” derler.
Aynen bunun gibi, büyüklerin takip ettiği yolda ilerlemeye çalışan birinin,
“Allah’ım bu yolda yürümek benim haddim değil ama ben kendimi bu işe
verdim. Enbiya-yı izâma, evliya-i fihâma, ebrar-ı kirama baktım, hepsi bu
deryada yüzüyorlar. Ben de her ne kadar yüzmeyi beceremesem de onların
yolundan gitme arzu ve niyetindeyim.” deyip o deryaya atlaması bir inayet
çağrısı olur. Allah (celle celâluhu) Kendisine teveccüh etmiş böyle bir kulun
boğulmasına fırsat vermez ve elinden tutup onu oradan çıkarır. Daha sonra ona
yeni yeni ufuklar açar. Zerreyi Güneş, damlayı derya, hiç ender hiçi de her şey
yapar onun için. Yeter ki biz bu anlayışla kendimizi sıfırlayabilelim. Yeter ki
biz, varlık iddiasından, benlik davasından sıyrılabilelim. Bildiğiniz gibi sıfırın
hiç değeri yoktur fakat bakarsınız yanına bir rakam konur ve birdenbire, onun
değeri on kat artar.

Bu açıdan insan bir taraftan ölesiye bir cehd göstermeli, ölesiye çırpınmalı
ama diğer yandan da her zaman haddini bilmeli, konumunun farkında olmalı,
temkin ve teyakkuz içinde bulunmalıdır. Kendi üzerinde görünen güzelliklere
asla sahip çıkmamalı, hatta mazhar dahi olmadığını, olsa olsa bir memerr
olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Çünkü bizim üzerimizde görülen
güzellikler bizim zatımızın lâzım-ı gayr-i mufarıkı değildir. Suyun üzerinde
Güneş’in aksini alan kabarcıklar gibi bu güzellikler de bizim üzerimizde bazen
görünüyor, bazen de görünmüyor. Öyleyse bütün bu güzellikler, O Güzeller



Güzeli’ne mahsustur. Evet, bu güzellikler bize ait değil ve bizden
kaynaklanmıyor. İşte kendisine bu mülâhazalarla bakan bir insan, iş ve
gayretlerine bereket kazandırır, ْمُكَّنَديِزََأل ْمُتْرَكَش  ِْنَئل   “Eğer şükrederseniz
nimetimi artırırım.”156 âyetinin kahramanı hâline gelir; gelir de Allah (celle
celâluhu) onun üzerindeki nimetlerini artırdıkça artırır.
152 Mâide sûresi, 5/3.
153 Bkz. Buhârî, ezan 51; Müslim, salât 90-97.
154 Bkz. Buhârî, ezan 94, amel fi’s-salât 6, meğâzî 83; Müslim, salât 98.
155 Bkz.: Buhârî, fezâilü’s-sahâbe 5, meğâzî 83-84; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 85, selâm 46.
156 İbrahim sûresi, 14/7.



Suizan ve Haset

Soru: Suizan ve hasedin birer ruhî hastalık olduğu ifade ediliyor. Bu tür
rahatsızlıkların oluşumuna sebebiyet veren hususlar nelerdir? Tedavisi
adına neler yapılabilir?

Cevap: Her ikisi de başlı başına birer büyük günah olan suizan ve haset
arasında telâzum vardır. Yani birinin olması diğerinin olmasını netice verir;
biri, diğerini gerektirir. Mesela, çevresine suizan merceğiyle bakan kişi, suizan
ettiği kişinin tavır ve davranışlarında hep bir kötülük düşündüğünden hiç
farkına varmaksızın o insana karşı içten içe düşmanlık duyguları beslemeye
başlar. Aynı şekilde kişi, haset ve düşmanlık beslediği insanın en masumane
tavır ve davranışlarında bile suizanna girebilir. Mesela haset ettiği kişi,
hakikatte Allah rızası için koşturup duran bir insandır. Fakat hâsit adam, onu,
kendini gösterme ve duyurma peşinde koşan biri olarak görür ve o şahıs
hakkında hep bu tür zanlarda bulunur. Hâsılı, bazen suizan hasede, bazen de
haset suizanna sebebiyet verir. Bu yönüyle neseb-i gayr-i sahih olan bu iki
günahın her biri, insanı fasit bir daire içine sokar. Mü’min ise, fasit değil, salih
dairenin peşinde olmalıdır. Yani mü’min, öyle işlere talip olmalıdır ki, yaptığı
her iş, başka hayırlı işlerin referansı olsun. Böylece o, hayırlı bir işi bitirir
bitirmez hemen başka bir hayrın peşine düşsün.

Kıvılcım ve Yangın
Suizan ve haset, esasında mebdede, küçük bir inhiraf olarak başlar. Fakat

iradenin hakkı verilip gerekli tedbirler alınmazsa bu meyiller zamanla ruhî
birer hastalığa dönüşür. Başka bir ifadeyle, merkezdeki küçük bir inhiraf, muhit
hattında kocaman bir açı meydana getirir. Mesela, haset eden bir kimse, haset
duyduğu kimsenin namaz, hac gibi tamamen ahirete müteveccih ibadetlerini
dahi çekememeye başlar. Hatta zamanla iş öyle bir noktaya gelir ki, bu
hastalıklı ruh hâli, küfür ölçüsünde bir çekememezliğe inkılâp eder; eder de
hâsit, haset ettiği mü’min kardeşi hakkında: “Keşke onun ayağı kırılsa veya
bindiği uçak düşse de hacca gidemese!” türünden imanla telifi zor sözler
söylemeye başlar. Bu açıdan kalbde çok küçük olarak beliren bu tür duygulara
karşı insan, daha başta hayat hakkı tanımamalı ve onların daha büyük günahlara
davetiye çıkarmasına fırsat vermemelidir. Zira insan küçükken bu tür
günahların hakkından daha kolay gelebilir. Fakat bu marazlar, ilk başını
çıkardığında tevbe ve istiğfarla temizlenmezse, temizlenmeyip büyümelerine



fırsat verilirse, zamanla kalbin bütün bütün kararmasına veya onun
mühürlenmesine sebebiyet verebilir. Hatırlayacağınız üzere Hazreti Pîr,
Lem’alar’da günahların bu hususiyetini şöyle ifade eder: “Her bir günah içinde
küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil,
belki küçük bir mânevî yılan olarak kalbi ısırıyor.”157 Resûl-i Ekrem
Efendimiz de (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu hakikati bir hadis-i şeriflerinde
şöyle dile getirir: اَذِإَف ُهَو ُءاَدْوَس  ٌة  َتْكُن ِِهبْلَق  ِيف  ْت  َتِكُن ًةَئیِطَخ  ََأطْخ  َأ اَِذإ 

َوُھَو ُه  َبْلَق َوُلَْعت  ىَّتَح  اَھِیف  َديِز  َداَع  ِْنإَو  ُهُبْلَق  َلِقُس  َبَاتَو  َرَفْغَتْساَو  َعََزن 
َنوُبِسَْكي اوُناَك  ْمِھِبوُلُق َما  َىلَع  َنا  ْلَب َر َّالَك  َرَك ُهللا  يِذَّلا َذ ُناَّرلا   “Kul bir

günah işlediği vakit kalbine siyah bir nokta konulur. Şayet  o günahtan
vazgeçer, avf diler, tevbe edip Allah’a dönerse  kalbi yine parlar. Eğer
bunları yapmaz günah ve hataya devam ederse siyah nokta artırılır ve
neticede bütün kalbini kaplar. Yüce  Allah’ın: ‘Yapmaya alıştıkları kötü işler,
gitgide kalblerini paslandırdı.’ âyetinde zikrettiği pas işte budur.”158 Hadis-i
şerifte de görüldüğü üzere işlenen her günah, sadrımızdaki kalbde değil, kalbî
hayatımızda bir leke bırakır. Her bir leke ise, bir başka lekeye davetiye çıkarır.
Nasıl ki dişinizin dibinde bir mikrop ortaya çıktığı zaman o, hemen diğer
mikropları; “Gelin burası müsait bir zemin. Beraber bu dişin dibini oyalım ve
diş etinde bir yara meydana getirelim.” diyerek çağırır. Aynen öyle de, kalbde
oluşan bir leke, “Beni yalnız bırakmayın.” diyerek diğer lekelere çağrıda
bulunur. Böylece bir lekeyi başka bir leke takip etmeye başlar. Bir leke,
ardından başka bir leke, birbirini takip edip dururken, Kur’ân-ı Kerim’deki:

َنوُبـِسَْكي اوُناَك  ْمِھِبوــُلُق َما  َىلَع  َنا  ْلـَب َر َّالَك   “Yapmaya alıştıkları kötü
işler, gitgide kalblerini paslandırdı.” 159 hakikati tecellî eder. Bunun
neticesinde kalbde, öyle simsiyah bir atmosfer oluşur ki, artık insanın böyle bir
atmosferde doğruyu “doğru” olarak, eğriyi de “eğri” olarak görmesi mümkün
değildir. Neyin doğru neyin eğri olduğunu tam kestiremediğinden dolayı da
insan doğru zannettiği eğri yollarda yürür durur.

Sohbet-i Cânandan Sohbet-i Cânana Koşmalı
Böyle bir tehlikeden kurtulmanın en önemli ve en etkili yolu ise, üç-beş

insanla da olsa her gün sürekli sohbet-i cânan meclisleri oluşturarak imanı
yenilemektir. Evet, bu tür hastalıklar ancak vicdanda her zaman ter u taze
duyulabilen iman hakikatleriyle tedavi edilebilir. Bu sebeple insan, her gün
imana başka bir zaviyeden bakabilmeli, her yeni güne girerken, “Allah’ım dün
Seni böyle tanımamıştım. Meğer ben neleri fevt etmiş bir insanmışım. Bugün
ise vicdanımda Seni, çok daha farklı duyuyor, çok daha farklı tanıyorum.”



diyerek yepyeni bir iman ve mârifet ufkuna uyanmalıdır. Aynı mülâhazalarla
haşr u neşr akidesi üzerinde durulmalı, ahiret endişesi ve hesap korkusu tavır
ve davranışlarımız üzerinde belirleyici rol oynamalıdır. Bizim ebedî saadet
yurdu olan Cennet’e kavuşabilmemiz, kabirden, sırattan, mizandan sıyrılmamıza
bağlıdır. Eğer sıyrılamazsak –hafizanallah– akıbet çok kötü ve çok karanlık
demektir. Bu açıdan ahirete iman mevzularını “elif-be”yi bildiğimiz gibi
bilmemiz ve her gün yeni bir renk, yeni bir desen ve yeni bir şive ile onu ele
alarak bir kere daha vicdanlarımızda duymaya çalışmamız gerekir. Ahirete
imanın yanında nübüvvete iman meselesi de öyle ele alınmalı ve öyle bir
üslûpla sunulmalıdır ki, İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhi elfü elfi salâtin ve
selâm) akıllara geldiği zaman insanların burunlarının kemikleri sızlamalı. Keza
kadere öyle inanmalıyız ki, en büyük musibetlere maruz kaldığımızda bile,
ُهَرَّدَق ُهللا اَمِیف  ُرْیَخَْلا   “Hayır, Allah’ın takdir ettiğindedir.”160 Veya ِهِلل ُدْمَحَْلا 

ِلَالَّضلاو ِرْفُكْلا  ىَوِس  ٍلاـَح  ِّلـُك  َىلَع   “Küfür ve dalâlet dışında her türlü
hâlimiz için Allah’a hamd olsun.”161 diyebilmeliyiz. Belâ ve musibetlerle, çetin
imtihan ve zorluklarla karşılaştığımızda hemen doğrulup, “Vardır bunda da bir
hayır. Demek ki Cenâb-ı Hak bizi ikaz ediyor.” mukabelesinde
bulunabilmeliyiz. İman hakikatleri üzerinde yoğunlaşmak çok önemli olduğu
gibi, İslâmî esasları, milimi milimine, arızasız kusursuz ve ciddî bir taabbudîlik
ruhuyla yerine getirmek de çok önemlidir. Zira emre itaatteki inceliği
kavramak, bin aklın bin muhakemesinden çok daha önemlidir. Şeytan muhteşem
aklını kullanmış ve kaybetmiştir. Hazreti Âdem (alâ nebiyyinâ ve aleyhisselâm)
ise bir yönüyle sürçtükten sonra emre itaatteki inceliği kavramış ve yeniden bir
kavis çizerek amudî yükselişle meleklerin bile önüne geçmiştir.

Bütün bunların gerçekleştirilebilmesi adına, kafasında şöyle böyle malûmatı
bulunan ve dili dönen herkes seferber olmalı, bu işi hızlandırmalı, dersten
derse koşmalı ve meseleleri hep sohbet-i cânan etrafında ele almalıdır. Nasıl ki
sonbahar döneminde insana musallat olan gribal enfeksiyonların önüne geçme
adına mebdede bazı tedbirler alınıyor, cismanî ve bedenî marazlardan çok daha
büyük olan ruhî hastalıkların önüne geçme adına da mutlaka tedbirler alınmalı,
plan ve projeler geliştirilmelidir. Çünkü mânevî hastalıklar, maddî hastalık ve
musibetlerden kıyas kabul etmeyecek ölçüde çok daha büyük ve daha
tehlikelidir. Bedenî hastalıklar insana biraz çektirir ve en fazla onun fani
hayatına mal olur. Ruhî hastalıklara gelince, onlar bu dünyada kalbî ve ruhî
hayatı öldürdükleri gibi, ötede de insanın ebedî hayatının mahvolmasına sebep
olurlar. Bu açıdan problemin büyümesine fırsat verilmeksizin daha başlangıçta
onun üzerine gidilip halledilmelidir. Vakıa, mürşid konumunda bulunanlar
haset, çekememezlik ve kıskançlık gibi ruhî hastalıkların tedavisinde her zaman



başarılı olabilirler mi olamazlar mı, bilemiyorum. Zira insanların kalbindeki,
kirin, pasın, mührün silinmesi veya silinmemesi Allah’ın bileceği bir iştir.
Fakat her halükârda, َفْوَس َُهیْعَس  ََّنأَو   ىَعَس اَم  َِّالإ  ِناَسْنِِْإلل  َسَْیل  َْنأَو 

ىَرُي  “İnsan için ancak çalıştığı vardır. Onun çalışmasının semeresi şüphesiz
görülecektir.”162 âyet-i kerimesi gereğince bize düşen sa’yetmektir. Evet,
inanan bir gönül, fert ve toplum hayatında oluşan çatlakları tamir etmeye, yaralı
insanları iyileştirmeye, sarsılan ve sendeleyen insanların elinden tutmaya,
zihinlere hatta hayallere gelip çarparak tasavvurları kirleten olumsuz
mülâhazaları gidermeye çalışmalıdır. Mü’minden beklenen vefa, mü’minden
beklenen insanlık işte budur. Aksi ise ciddî bir vefasızlık ve insanî duyarlılığın
kaybedilişi demektir.
157 Bediüzzaman, Lem’alar s.9 (İkinci Lem’a, Birinci Nükte).
158 Tirmizî, tefsîru sûre (83) 1; İbn Mâce, zühd 29; Muvatta, kelâm 18.
159 Mutaffifîn sûresi, 83/14.
160 Aliyyü’l-Kârî, el-Esrâru’l-merfûa s. 196; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 1/478.
161 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.12 (İkinci Lem’a, Üçüncü Nükte).
162 Necm sûresi, 53/39-40.



Sohbet ve Nasihatten İstifade

Soru: Yapılan nasihatten kâmil mânâda istifade hangi esaslara bağlıdır?
Hem konuşan, hem de dinleyen açısından verimli ve faydalı bir sohbet için
dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap: Nasihat, başkaları için iyilik düşüncesi içinde bulunmak, iyilik
mülâhazasıyla oturup kalkmak, hayırhahlık yapmak demektir. Bu işin usûl ve
tarzı, diyen ve denilen arasındaki münasebete göre şahıstan şahsa, toplumdan
topluma farklı farklı olabilir. Bazıları mev’izelerle, bazıları kitap yazmak
suretiyle, bazıları broşürler hazırlayarak, bazıları da vazife ve misyonlarının
müsaadesi ölçüsünde değişik yollar bularak, aynı atmosferi paylaştığı
insanların ruhlarına girme ameliyesiyle, onlar için hayırlı olma işini eda
edebilirler. Nasihat, her konumdaki insan için, her zaman gerekli olan çok
önemli bir ihtiyaçtır.

Kur’ân-ı Kerim;

َنیِنِمْؤُمْلا ُعَفَْنت  ىَرْكِّذلا  َّنِإَف  ْرِّكَذَو 
“Onlara hatırlat; çünkü zikir ve hatırlatma mü’minler için mutlaka

yararlıdır.”163 beyanıyla, bu önemli hususa dikkatlerimizi çeker. Âyet-i
kerimede geçen “hatırlatma”nın, imana, İslâm’a, ihsana, imanda derinleşmeye,
İslâm’ı bir bütün olarak kavramaya çağırma gibi kendine göre farklı dereceleri
vardır. Buradaki ْرِّكَذَو  kelimesinin tef’îl babında gelmesi de hatırlatmanın
önemini ve sürekliliğini göstermesi açısından ayrıca dikkat çekicidir. Zira bu
babın özelliği teksir (çokluk) ifade etmesidir. Buna göre âyet-i kerimenin
mânâsı, “Sürekli ve sonsuza kadar hatırlatmaya ve nasihat etmeye devam et.”
demektir. Yani âyet-i kerime, “Denmesi gerekli olan hususları ben bir kere, iki
kere, üç kere dedim. Fakat bu insanlar, temerrüt ve inat içinde olduklarından
yine de bildikleri gibi yaşamaya devam ediyorlar.” anlayışıyla nasihatin
kesilmemesi ve hatırlatmanın süreklilik arz etmesi gerektiğini, zira bunun
mü’minlere mutlaka faydalı olacağını ifade buyurmaktadır. Resûl-i Ekrem
Efendimiz de (sallallâhu aleyhi ve sellem) ُةَحیِصَّنلا ُنيِّدَلا   “Din bütünüyle
nasihattir.”164 lâl ü güher sözüyle bize bu hakikati ferman buyurmuştur. Evet,
dinin ruhu nasihattir, ferdî ve içtimaî plânda dinin yaşanıp yaşatılması için o,
zaruret ölçüsünde bir ihtiyaçtır. Bu vazife yapılmadığı takdirde, İslâm binasının
er veya geç yıkılması mukadderdir. Zaten Resûl-i Ekrem Efendimiz’in
(aleyhissalâtü vesselâm) mübarek hayatı da hep nasihat ekseninde cereyan



etmiştir. O (aleyhi ekmelü’t-tahâyâ) günün belli vakitlerinde Mescid-i
Nebevî’de oturur, sahabe-i kiram efendilerimiz de gelir ve O’nun etrafında
halka teşkil ederlerdi. Bazıları ibadetlerle ilgili neyin nasıl yapılacağını,
bazıları Efendimiz’in beyanından anlamadıkları sözlerinin izahını, bazıları da
Kur’ân’dan bazı âyetlerin mânâsını sorarlardı. Bütün bunlar karşısında Allah
Resûlü’nün (aleyhissalâtü vesselâm), “Ben artık bugün konuşmayacağım,
sorularınıza da cevap vermeyeceğim.” şeklinde hiçbir sözünü hatırlamıyorum.
O, hayatı boyunca sadece bir kere hanımlarına îlâ yapmış ve bir hücrede
inzivaya çekilmişti. Siyerde bunun dışında başka bir halvetten
bahsedilmiyor.165 Evet, İnsanlığın İftihar Tablosu, devamlı ashab-ı kiram
efendilerimizin içinde bulunur, Kur’ân âyetlerini tefsir eder, onların sorularına
cevap verir, müşkillerini çözerdi. Hadis külliyatı içinde yer alan sünnet-i
sahihanın kavlî kısmı böyle oluşmuştu. O’nun ef’âl-i nebevî dediğimiz mübarek
davranışları ise Sünnet-i Sahiha’nın fiilî kısmını oluşturuyordu. Bir de O’nun,
mübarek gözü önünde yapılan amellere sükût buyurması vardı ki, bu da Sünnet-
i Sahiha’nın takrirî kısmını teşkil ediyordu. Çünkü O’nun bir sahabînin bir
davranışı karşısında sükûtu, bu davranışta bir mahzur olmadığının
göstergesiydi. Diğer bir ifadeyle Resûl-i Ekrem’in sükûtu, dinin sınırları içine
alınabilecek hâl ve hareketlerin tespitinde bir filtre vazifesi görüyordu.
Sahabe-i kiram da o filtreye göre, “Tamam, bu içeriye alınabilir.” diyorlardı.
İşte Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) her üç yolla da tâlim edilmesi
gerekli olan hususları sürekli tâlim buyuruyordu.

İhtiyaca Göre Konuşmak
Konuşan ve dinleyenlerin samimî olması şartıyla, sohbetlerin bu şekilde

soru-cevap tarzında cereyanı, onun daha verimli ve daha faydalı olmasını temin
edebilir. Yani insanların kafalarına takılan problemleri getirip sormaları,
konuşanın da bu problemlere cevap teşkil edebilecek mevzuları anlatması
sohbeti daha verimli hâle getirecektir. Yoksa dinleyicilerin hissiyatını hesaba
katmayan, onların neye ihtiyaç duyduklarını nazar-ı itibara almayan bir
konuşmacı, kürsüde, kendisine göre hamasî destanlar kesebilir, dinleyicilere
hoş dakikalar geçirtebilir fakat anlattığı mevzuların kalıcı olarak kimseye bir
faydası olmaz. Bundan dolayı bir muallimin mektepte öğreteceği konuları,
talebelerin seviyesine göre haftalara, aylara, yıllara yayarak, adım adım onlara
hazmettirmesi gibi, bir nâsih veya vaiz de muhataplarının ufuk, idrak ve
müktesebatını hesaba katarak, anlatacaklarını tedricî bir plan çerçevesinde ele
almalı ve böylece muhatapların, anlatılan mevzuları sindirmelerini ve
içselleştirmelerini sağlamalıdır. Ne var ki, böyle bir takdim şekli, meseleye



ancak mahrutî bakanların yapabileceği bir iştir. Günü kurtarma derdinde
olanların anlatacağı mevzular ise bir bütünlük teşkil etmeyeceğinden
muhataplar üzerinde gerekli istifadeyi sağlamayacaktır. Bu açıdan öncelikle
toplumun neye ihtiyacı olduğu iyi tespit edilmelidir. Mesela, namaz hakkıyla
eda edilmiyorsa, namaz hakikati, onun ruhu, özü, esası dile getirilmelidir.
Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) kamet-i kıymeti
ölçüsünde tanınmıyor ve bilinmiyorsa, bütün yönleriyle İnsanlığın İftihar
Tablosu anlatılmalı, ruhlara O’nun sevgisi nakşedilmelidir. Bu arada, daha
derin açılımların gerçekleştirilmesi için konuşma esnasında dinleyenlerin
zihinlerine takılabilecek soruları sorma imkânı oluşturulabilir. Böylece tıpkı su
potansiyeli olan bir kuyuya kova salma ve çektikçe suyun kaynağının açılması
gibi, onlar da sordukları sorularla anlatılan mevzuun daha da açılması
istikametinde konuşmacıya yardımcı olmuş olurlar. Evet, dinleyenlerin,
sordukları sorularla, konuşan zatı sağmaları sohbetin verimliliği adına çok
önemlidir.

Sohbet ve Nasihatte Fâni Olmak
Diğer yandan nasihatin faydalı olması, her şeyden önce, konuşanın

samimiyetine ve dinleyenlerin de anlatılanlardan istifadeye açık bulunmalarına
bağlıdır. Evet, konuşan çok samimî olmalıdır; dinleyen de istifade niyeti içinde
bulunmalıdır. Ayrıca din, Allah tarafından gönderilen ilâhî bir sistem olduğu
için, onun mutlaka Allah ile münasebet içinde anlatılması gerekir. Bunun
yanında sohbet eden kimse, anlattığı konuların içine girebilmelidir. Öyle ki,
oturduğu yerde, âdeta kendini unutmalı, anlattığı hâdisenin aktör veya
figüranlarından birisi hâline gelmelidir. Mesela o, Hazreti Hamza’yı veya Enes
İbn Nadr’ı anlatıyorsa, orada anlattığı kahraman hâline gelmeli, kendinden
geçmeli ve tamamen konunun güdümüne girmelidir. İsterseniz buna “fenâ fi’s-
sohbet” veya “fenâ fi’l-vaaz” hâline gelme de diyebilirsiniz. Anlattığı konuyla
bütünleşmiş böyle bir insanın ağlaması, tebessüm etmesi, kimi zaman coşkun
bir ruh hâliyle sesini yükseltmesi tamamen konunun yönlendirmesine göre
olacaktır. Böyle bir ufku yakalama da, insanın söylediği hususlara yürekten
inanmasına bağlıdır. İki taraflı bu faaliyetin öbür ucunda sohbeti dinleyen
insanlar da, sohbet eden zatın anlattığı mevzular içinde onunla beraber
dolaşabilmelidir. Mesela sohbet eden zat, bir cenk meydanında dolaşıyor veya
kanat açmış miraca doğru uçuyor ya da seyr ilallah istikametinde bir seyr u
sülûk yapıyorsa onlar da kendi tahayyül ve tasavvurları içinde onu takip ve ona
refakat etmelidir.



Önyargılar Birer Perdedir
Sohbete kulak veren insanların sohbet eden zat hakkında olumsuz

düşüncelere girmemeleri ve söylenilen sözleri kabule açık bulunmaları da
sohbetten istifade adına çok önemlidir. Konuşulan sözlerin, sadece kulağa
girmesi değil, kalbe de tesir ederek değişik değerlendirme mekanizmalarında
hazmedilebilmesi, ancak dinleyenin önyargılardan uzak bulunmasına bağlıdır.
Ayrıca bir kişinin sohbetten istifade edebilmesi için, kat’iyen herhangi bir
kıskançlık ve çekememezlik içine girmemesi, “ben” dememesi ve anlatılan
mevzular hakkında malûmatfuruşluk yapmaması gerekir. Hatta konuşulan
mevzuların içinde tam olarak kabul edilemeyecek bir kısım hususlar bulunsa
bile, dinleyen kişi; “Bu konuyu sohbetten sonra görüşür ve tashih ederiz.”
diyerek her şeye rağmen söylenenlere kulak vermeli, zihin ve kalbini sürekli
konuşulanlara açık tutmalıdır. Eğer bunlardan herhangi birinde bir eksiklik
olursa, sohbet edenle sohbet dinleyen arasında bir husuf ve küsufun (Ay ve
Güneş tutulması) yaşanması mukadderdir. Evet, sohbet veya vaaz u nasihat
dinlerken, eğer onların içine garazlarımızı, kinlerimizi, nefretlerimizi,
bencilliklerimizi, enaniyetimizi, bilgimizi katıyorsak, iki ene olamayacağından,
kendi içimizde bir müsademe başlar ve bu da istifadenin önüne set çeker. Bu
hâlet-i ruhiye içinde olan insanlar, İmam Gazzâlî, İmam Rabbânî, Alvar İmamı
veya Hazreti Pîr-i Mugan gibi büyük zatları dinleseler, hatta İki Cihan
Serveri’nin sohbetiyle müşerref olsalar, O’nun huzurunda bulunsalar bile yine
de istifade edemezler. Nitekim Ebû Leheb, Ebû Cehil gibi niceleri O’nu
dinlemiş, fakat istifade edememişlerdir. Günümüzde de görüldüğü üzere, nice
Ebû Lehebler, Kur’ân ve Sünnet’i dinliyor, büyük zatların sohbetlerine muttali
oluyor fakat onlardan hiç mi hiç istifade edemiyorlar. Son bir husus olarak şunu
ifade edeyim ki, başarı, muvaffakiyet, makam, mansıp bir imtihan olduğu gibi
ilim de bir imtihandır ve çokları böyle bir imtihanda kaybeder. Evet,
“biliyorum” düşüncesi insan için öyle bir perdedir ki, insanın, bir nâsih veya
vaizden istifadesine engel olduğu gibi, aynı zamanda onu dinden, diyanetten,
Allah’tan, Peygamber’den de uzaklaştırabilir. Cenâb-ı Hak, Zümer Sûresi’nde

ُهُتِیتوُأ اَۤمَِّنإ  َلاَق  اَّنِم  ًةـَمِْعن  ُهاـَنْلَّوَخ  اَِذإ  َّمُث  اـَناَعَد  ٌّرـُض  َناَـسْنِْإلا  َّسَم  اَذِإـَف 
َنوـَُملَْعي ْمُھَرَثـَْكأ َـال  َِّنكٰلَو  ٌةـَنِْتف  َيِھ  ْلـَب  ٍمـْلِع  َىلَع   “İnsana bir zarar

isabet ettiği zaman, Biz’e yalvarır, ama sonra onu tarafımızdan bir nimet ile
serfiraz kıldığımız zaman: ‹Ben bilgi ve becerim sayesinde bunu elde ettim.’
der. Hayır! İşin doğrusu bu bir imtihan unsurudur, ama çokları bunu
anlamazlar.”166 buyurarak bu hususa dikkat çeker ve bize ikaz ve tembihte
bulunur. Esasında insanı Allah’tan uzaklaştıran nimet, nimet görünümlü



musibetten başka bir şey değildir. Evet, makam, mansıp, paye, değişik
üniversitelerde veya idarî sistemlerde elde edilen ad ve unvan gibi Allah’ın
bize ihsan ettiği nimetler, şayet bize O’nu unutturuyor ve içimizde gaflet hissi
hâsıl ediyorsa, bütün bunlar bizim için nimet suretine girmiş Allah belâsı birer
nikmettir. Böyle bir tehlikeden korunmanın yolu ise, hem söyleyenin hem de
dinleyenin meseleyi sadece Allah rızasına bağlı götürmesi, kalb ibresinin hep
O’nun hoşnutluğunu göstermesidir. Gerek sohbet yapacak insanın gerekse onu
dinleyenlerin daha başta kendi içlerinde böyle bir hazırlığa girmeleri, tezkiye-i
nefis etmemek suretiyle tezkiye-i nefis etmeleri,167 nefislerinin tepesine elli
tane balyoz indirmeleri gerekir. Temelde böyle bir hazırlık yapılır, halis niyet,
kalb safveti ve iç duruluğuyla meselenin içine girilirse, Allah’ın izniyle, işte o
zaman nasihat ve sohbetler daha verimli, daha bereketli ve daha yararlı olur.
163 Zâriyât sûresi, 51/55.
164 Buhârî, îmân 42 (bâb başlığında); Müslim, îmân 95.
165 Bkz.: Tahrîm sûresi, 66/1-5; Buhârî, ilim 27, savm 11, mezâlim 25, nikâh 83, 91, 92, talâk  21, eymân

20; Müslim, talâk  30.
166 Zümer sûresi, 39/49.
167 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.519 (Yirmi Altıncı Söz, Zeyl); Mektubat s.516 (Yirmi Dokuzuncu

Mektup, Zeyl).



En Yüce Gaye ve Merak Duygusu

Soru: Günümüzde, insandaki merak duygusu daha çok günlük haberler,
siyasî polemikler, meşhurların hayatları gibi konulara yönlendiriliyor.
Merak duygusunun, insana veriliş hikmeti nedir? Bu duygu, yaratılış gayesi
istikametinde nasıl kullanılabilir?

Cevap: Merak duygusu, insanın içinde gerçeğe ulaşma arzusunu, hakikat
aşkını, araştırma iştiyakını tetikleyen önemli bir faktördür. İnsan bu denli
önemli bir dinamiği, yüce ve yüksek bir gaye hesabına kullanmalıdır. Peki,
insan için yüceler yücesi en yüksek gaye nedir, ne olmalıdır? Bence, insan için
en önemli gaye; kendisini yoktan var eden, varlık içinde mahlûkatın eşrefi
kılan, bu dünyayı Cennet’in koridoru şeklinde onun önüne seren, esmâ-i
ilâhiyesiyle kâinatı süsleyip ahiretin bir mezrası hâline getiren, hiç yanıltmayan
rehberler göndermek suretiyle gözündeki perdeyi açan ve her şeyi dosdoğru
görmesini sağlayan Zât-ı Ecell-i Âlâ’yı tanıyıp bilmektir. Bu sebeple insan, bir
ömür boyu, sürekli içindeki merak duygusunu tetikleyip harekete geçirerek, ne
kadar tanıması mümkünse o ölçüde, bî-kem u keyf (kemmiyetsiz, keyfiyetsiz)
Zât-ı Ulûhiyet’i tanıyıp bilme peşinde koşmalıdır.

Zât-ı Bârî İdrak Edilemez
Bu noktada, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) şu

beyanı bizim için önemli bir ölçüdür: “Cenâb-ı Hakk’ın nimet ve kudret
eserlerini tefekkür edin! Ama zinhâr Zât-ı Bârî’yi tefekküre kalkışmayın; zira
o, insan düşüncesini aşan bir mevzudur.”168 Belki bazıları vicdan enginliği,
ihsas ve ihtisas derinlikleriyle Zât-ı Baht’la alâkalı bî-kem u keyf bazı şeyler
duyup hissetmiş olabilirler. Fakat duyulup hissedilen bu hakikatler, herkese
müyesser olacak türden değildir. Bu açıdan bize düşen vazife, İnsanlığın İftihar
Tablosu’nun belirlediği sınıra riayet edip esmâ ve sıfât dairesi içinde cevelân
edip durmaktır. Zira َراَصْبَْألا ُكِرْدُي  َوُھَو  ُراَصْبَْألا  ُهُكِرْدُت  Gözler O’nu ihata“ َال 
edemez, O ise basar ve basîret her şeyi kuşatır/kuşatandır.” 169 âyet-i
kerimesinde de ifade edildiği üzere Zât-ı Bârî idrak edilemez. O, her şeyi
aşkındır. Çünkü O, muhittir. Muhit ise, muhit olduğu aynı anda idrak edilmek
suretiyle muhat olamaz. Şayet her şeyi kuşatan ve ihata eden O ise, ihata
edilenler ihata edeni ihata edemezler. Bu açıdan insanın nereye kadar, neyi,
nasıl bileceğinin farkında olması ve herkese açık olan alanlar içinde
bilebileceği şeyleri öğrenmeye çalışması gerekir.



İnsan Tanıdıkça Sever,
Sevdikçe Daha Çok Tanımak İster
İnsanın hayatının gayesi olan bu yüce hakikate Bediüzzaman Hazretleri de şu

ifadeleriyle dikkat çeker: “Kat’iyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın
en yüce neticesi, iman-ı billâhtır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin
en büyük makamı, iman-ı billâh içindeki mârifetullahtır. Cin ve insin en parlak
saadeti ve en tatlı nimeti, o mârifetullah içindeki muhabbetullahtır. Ve ruh-u
beşer için en hâlis sürur ve kalb-i insan için en sâfi sevinç, o muhabbetullah
içindeki lezzet-i ruhaniyedir.”170 Hazreti Pîr, burada iman-ı billâh, mârifetullah
ve muhabbetullahı talep etmenin yanında lezzet-i ruhaniyeyi de bir hedef olarak
göstermiştir. Ancak siz isterseniz bunu dünyada talep edersiniz, isterseniz
“Allah’ım bunu ahirete sakla!” diyerek öteye bırakılmasını arzu edersiniz.
Fakat bilinmesi gerekir ki, her hâlükârda zevk-i ruhanî hafife alınacak bir şey
değildir. Kim bilir zevk-i ruhanî içinizde tecellî ettiğinde ٍديِزَم ْنِم  ْلَھ   “Daha
yok mu?” diyerek daha ne türlü yeni yeni araştırmaların arkasına düşeceksiniz.

Bilinmesi gerektiği ölçüde Cenâb-ı Hakk’ı böyle bir mârifet enginliğiyle
bilebilsek, zannediyorum, hayatımızı ona göre planlayacak, hep bu istikamette
yürümeye çalışacak ve bilip duyduğumuz şeyleri başkalarına da duyurma
heyecanıyla oturup kalkacağız. Herhâlde sahabe-i kiram ve havari-i fihâm
efendilerimizin bu mevzudaki aşk ve heyecanlarının arka planında da
mârifetullah mevzuundaki böyle bir enginlik ve derinlik vardı. Evet, onlar
Allah’ı çok iyi biliyor, vicdanlarında O’nu çok iyi duyup çok iyi hissediyor ve
böylece imanda derinleştikçe derinleşiyorlardı. Bunun neticesinde iman
onlarda öyle bir heyecan uyarıyordu ki, “İçimizde değişik tecellîleriyle tecellî
eden ve yankılanıp duran bir Zât’ı nasıl olur da başkalarına anlatmayız!”
mülâhazalarıyla hep metafizik gerilim içinde bulunuyorlardı.

Allah’a imanın yanında diğer erkân-ı imaniye ve esasat-ı İslâmiye de aynı
şekilde mahiyet-i nefsü’l-emriyeleriyle kavrandıkça onlara karşı ciddî bir
alâka duyulmaya başlanacaktır. Mesela insan, İki Cihan Serveri’nin
(aleyhissalâtü vesselâm) nezd-i ulûhiyetteki kıymetinin ne olduğunu ve O’nun
getirdiği mesajın insanlık için ne ifade ettiğini merak ettiğinde O’nu mahiyet-i
nefsü’l-emriyesine uygun tanıma cehdi içine girer. Böylece O’nu tanıdıkça,
O’na olan muhabbet ve saygısı daha da artar. Zamanla insan, her türlü hâl ve
hareketinde, O’nun, kendisini yönlendiren bir rehber hâline geldiğini müşâhede
eder.

Evet, iman ve İslâm esasları bilindiği ölçüde, onların güzellikleri ve
tabiatımızla olan uyumları daha iyi anlaşılır. Bütün bunları vicdanında duyup



hisseden insan, “Allah’ım sana kurban olayım! İyi ki bize Kendini ve Efendiler
Efendisi’ni bu ölçüde bile olsa tanıtıp duyurmuşsun. Hayatımız için hayatî
derecede lüzumlu ve bizi Sana yakınlaştırıcı olan İslâmiyet’i bize nasip
etmişsin. Allah’ım bütün bunlardan dolayı Sana binlerce hamd ü senâ olsun!”
diyecek ve sonra da Pîr-i Mûgân’ın Âyetü’l-Kübra’da ifade ettiği gibi ْنِم ْلَھ 

ٍديِزَم  deyip mârifetini daha da artırmak için mârifet zeminini biraz daha
kazmaya çalışacaktır.171 Şayet siz elinizde bir kovayla bir kuyunun başında
durur ve kendinizi su çekmeye verirseniz, zannediyorum çektikçe kuyunun
suyunu coşturursunuz. Kuyunun suyu coştukça, sizde de çekme heyecanı coşar.
Böylece siz doyma bilmeyen bir aşk u iştiyakla her defasında daha bir şahlanır
ve bir ٍديِزَم ْنِم  ْلَھ   ferdi olursunuz.

Merak İlmin Hocasıdır
Kâinat kitabını okuma mevzuunda da merak çok önemli bir unsurdur. Hazreti

Pîr’in ifadesiyle merak, ilmin hocasıdır.172 Buradaki ilimden maksat,
günümüzde kullanılan şekliyle dar anlamdaki bilim değil; zâhiri bilgi, bâtını
mârifet, daha ötesi muhabbet ve onun da ötesi aşk u iştiyak olan ilimdir.
Dolayısıyla Cenâb-ı Hakk’ın Nebiyy-i Ekrem’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
hitaben buyurduğu: اًمْلِع ِينْدِز  ِبَر  ّ ْلــُقَو   “Yâ Rabbi! Benim ilmimi artır,
de!”173 ifadesinde geçen ilim, mücerret olarak mahiyet-i eşyayı bilme değil,
irfana dönüşen, vicdan kültürüne uzanan, muhabbetullahı netice veren, aşk u
şevk derinliğine ulaşan bir kavramdır. İşte merakın ilmin hocası olmasını bu
mânâda anlamak gerekir.

Vâkıa, bir kısım ehl-i dünyanın da kâinat kitabını okumada belli ölçüde
merakı vardır. Onların bu merakını bir yönüyle takdirle karşılamak gerekir.
Fakat onlar, meseleye sadece tabiat kuralları çerçevesi içinde, naturalist ve
materyalist mülâhazalarla baktıklarından metafizik mülâhazalara açılma imkânı
bulamıyorlar. Belki bu insanların içinde ruh ve mânâya açık duran insanlar da
vardır. Hatta onların bir kısmı kendilerini parapsikolojinin enginliklerine
salmışlardır. Mesela Batı’da materyalizmin gemi azıya alıp gittiği dönemde
bile ruh ve cin çağırmanın oldukça yaygın olduğu görülür. Meşhur Victor Hugo
bile bu meseleye ciddî düşkünlük gösterir. Zannediyorum Sefiller’i inceden
inceye tetkik ettiğinizde satır aralarında bu tür temayülleri sezebilirsiniz.
Sadece Victor Hugo değil, materyalist düşünceye sahip daha pek çok insan bu
tür faaliyetlerle teselli olmaya çalışmıştır. Ne var ki fünun-u müspete ile
meşgul olan bu insanlar, pek çoğu itibarıyla ya rehbersizlikten veya bağlı
bulundukları din telakkileri bu mevzuda yeterli olmadığından bir yere kadar



gitmiş, orada takılıp kalmış ve daha ötesine geçememişlerdir.
Her şeye rağmen, kâinat kitabını didik didik etmede, gidebildikleri yere

kadar gittikleri için bu insanların gayretlerini takdir etmemek mümkün değildir.
Daha önce de arz etmiştim; içlerinde bütün hayatını sadece bir hayvanın
yaşayışını öğrenmeye adayan bir hayli insan vardır. Mesela bir tanesi,
akreplerin hayatıyla yirmi sene uğraştığını ifade ediyor. Bir başkası, bir
kobranın hayatına ömrünü adadığını belirtiyor. İşte bütün bunlar, merakın bir
neticesidir. Ama biraz önce de ifade ettiğimiz gibi metafizik mülâhazalar onlara
bir şey ilham etmediğinden, onların bu çalışmaları gitmiş gitmiş, nihayette
tabiat serhaddine dayanmış ve orada kalmıştır. Onlar hiçbir zaman eşyanın
verasına geçememiş, metafizik mülâhazalara açılamamışlardır. Kalb ve ruha
inememiş, içlerine dönüp, “Acaba bütün bunlar kendi kendine nasıl böyle
mükemmel cereyan ediyor?” diyerek Hakikî Fâil ve Hakikî Müessir’e
ulaşamamışlardır. Ayrıca insana verilen sonsuzluk arzusunu, onun ebediyete
uzanan emellerini ve diğer insanî enginliklerini maddî âlem içinde müşahede
etmek mümkün değildir. Demek ki bütün bunlar ona başka bir âlemden gelmiş
ve başka bir âlem için ona verilmiştir. İşte metafiziğe kapalı bilim adamları ve
araştırmacılar, bütün bunları görememe gibi bir körlük, bunlarla ilgili
mesajları duyamama gibi bir sağırlık yaşamış ve böylece tefekkür, tezekkür ve
tedebbürden uzak bir donukluğun esiri olmuşlardır.

Onlar pozitivist ve materyalist mülâhazalarıyla bir yerde takılıp kalsalar da,
mü’min böyle yapmamalıdır. Çünkü o, iman hakikatlerine dair kendisine
verilen doneler sayesinde her zaman insan, kâinat, eşya ve hâdiselerle alâkalı
mülâhazalarını derinleştirebilir; derinleştirip tefekkür, tedebbür, tezekkür ve
tefakkuhla farklı düşüncelere yelken açabilir.

Elbette ki her bir insanın, kendine göre bir ihata, bir anlayış ve bir bilgi ufku
vardır. Sofîler, ilme’l-yakîn, ayne’l-yakîn ve hakka’l-yakîn kavramlarıyla
insanlar arasındaki bu farklılığa dikkat çekmişlerdir. Ne var ki insan, ilmin
ayağıyla yürüyerek tekvînî emirleri okuyup, onları yorumlamaya çalışırken, yol
boyu, kâinatın tercüme-i ezeliyesi, kavl-i şârihi ve burhan-ı vazıhı olan
Kur’ân’a174 sürekli müracaat etmelidir. Böylece tekvînî emirlerdeki muğlâk ve
müphem gibi görünen yerleri doğru okuyup doğru yorumlayabilecektir. Evet,
insan, fizik, kimya, astronomi, antropoloji, zooloji gibi ilimlerle iştigal
ederken, yanlış yorumlara düşmeme adına, yanıltmayan rehber konumunda
bulunan Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan’a her zaman müracaat etmelidir. Böylece
ilimlerin dili doğru anlaşılabilecek, o ilimlerin ifade ve işaret ettiği Zât da
daha iyi tanınıp daha çok sevilecektir.
168 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/250; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/136; Ebu’ş-Şeyh, el-Azame



1/220.
169 En’âm sûresi, 6/103.
170 Bediüzzaman, Mektubat s.253 (Yirminci Metup, Mukaddime).
171 Bkz.: Bediüzzaman, Şuâlar s.101 (Yedinci Şuâ, Birinci Bâb).
172 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.537 (Hakikat Çekirdekleri).
173 Tâhâ sûresi, 20/114.
174 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.393 (Yirmi Beşinci Söz, Mukaddime).



Mü’minin Mü’mine Karşı En Büyük Yardımı:
Dua

Soru: Aramızda birbirimizden dua talebi çok yaygınlaştı. Fakat kimi
zaman bu isteğin sıradan bir talep hâlinde dile getirildiği görülüyor. Dua
isteyen ve böyle bir talebe muhatap olan insanların ruh hâli ve yapması
gerekenler hakkında mütalâalarınızı lütfeder misiniz?

Cevap: Dua, hem kulun Allah’la arasındaki alâka ve münasebet adına, hem
de Allah’ın (celle celâluhu) kula muamelesi açısından çok önemlidir. Dua eden
bir insan, her şeyden önce, Allah ile münasebet ve alâkasının şuurunda
demektir. Evet, dua mülâhazasıyla ellerini kaldıran insan, yüceler yücesi bir
dergâhla münasebet içinde olduğunun şuuruna erer. İnsanın Cenâb-ı Hak’la
kuracağı böyle bir münasebet ve alâka, Allah’ın da ona olan muamelesinin
farklı bir şekilde cereyan etmesine vesile olur. Bazı yerlerde “Bahane Tanrısı”
dedikleri gibi, Cenâb-ı Hak, insanın bu kadarcık olsun kendisine yönelmesini
bir vesile kabul buyurur; buyurur da o insana, Kendi azamet ve ululuğuna
yakışır şekilde muamelede bulunur.

Sırlı ve Safî Bir Ubûdiyet
Diğer yandan dua, sebepler üstü Cenâb-ı Hakk’a yalvarmanın bir unvanıdır.

Bu yönüyle o, sırlı ve safî bir ubûdiyettir. Diğer ibadet ü taatlerin mânevî de
olsa sebepler kategorisi içerisinde bir izahı vardır. Mesela, abdest almanın
veya namaz kılmanın kendine göre bir külfeti vardır. Aynı şekilde oruç tutma
veya hacca gitme gibi ibadetlerin içinde de bir kısım mekârih mündemiçtir.
Dolayısıyla bu ibadetleri yerine getirirken çekilen meşakkat, Cenâb-ı Hakk’a
karşı bir sebep olarak sunularak, bunun karşısında O’ndan bir şeyler talep etme
düşüncesi içine girilebilir. Fakat insanın acz u fakr şuuru içinde ihtiyaç
tezkeresiyle ellerini açıp bütün samimiyetiyle O’na yönelmesi, O’ndan bir
şeyler beklemesi öyle sırlı bir kulluk ameliyesidir ki, bu, hâlis bir ubûdiyete
tekabül eder. Bu yönüyle duanın ibadetler içinde apayrı bir hususiyeti vardır.
İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayat-ı
seniyyelerine baktığımızda da, O’nun bütün hayatını duayla geçirdiğini, duayla
oturup duayla kalktığını, gece-gündüz hep Cenâb-ı Hakk’a yalvarıp yakardığını
görürüz. O (aleyhissalâtü vesselâm), yatarken,175 kalkarken,176 bir bineğe
binerken,177 cihada giderken,178 insanları karşılarken,179 bir sıkıntıya maruz



kaldığında…180 hep dua etmiş ve hayatının her anını âdeta bir dantelâ gibi
duayla örgülemiştir. O’nun duaya dair nurlu beyanlarına bakıldığında da,
onların tam yerli yerinde ve Cenâb-ı Hak’la münasebet açısından çok yakışıklı
düşen sözler olduğu görülür. Temkin ve tedbir abidesi olan Nebiler Sultanı,
Allah’ı en iyi bilen zât olduğundan, Cenâb-ı Hak’tan neyin nasıl isteneceğini de
en güzel ve en mükemmel şekilde bilen ve ifade eden O’dur. Evet, O,
dualarında nüanslarına dikkat ederek öyle enteresan kelimeler seçmiştir ki,
O’nun ifade ettiği sözlerin hiçbirisini sorgulamak mümkün değildir. Cenâb-ı
Hakk’ın Zât’ına yaraşır yerli yerinde sözlerle O’na teveccühte bulunma çok
önemli bir husus olduğuna göre, biz de Efendiler Efendisi’nin nurlu
beyanlarıyla Rabbimiz’e teveccüh edebiliriz. Bu açıdan bir insan dualarında
bin defa:

ِهَْیلَع ىَّلَص ُهللا  ٌدَّمَحُم  َكُِّیَبن  ُهْنِم  ََكَلأَس  اَم  ِرْیَخ  ْنِم  َكَُلأَْسن  اَِّنإ  ّلَلا  َّمُھٰ
ِهَْیلَع ىَّلَص ُهللا  ٌدَّمَحُم  َكُِّیَبن  ُهْنِم  َذاَعَتْسا  اَم  ِّرَش  ْنِم  َِكب  ُذوَُعنَو  َمَّلَسَو 

َمَّلَسَو
“Allah’ım, nebin Hazreti Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)

Senden istediği her hayrı Senden istiyor, yine nebin Hazreti Muhammed’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem), şerrinden Sana sığındığı şeylerden de yine
Sana sığınıyoruz.”181 dese, yine de şahsı adına bunu az görüp “daha çok
olabilir” demelidir. Çünkü Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehâyâ) Allah’ın
sevmediği, O’nun razı olmadığı bir şeyi O’ndan istememiştir.

Efendiler Efendisi’nin Sahabîden Dua Talebi
Soruda ifade edilen “dua talebi” mevzuu da bizim için çok önemlidir. Bakın,

İki Cihan Serveri’nin kendisi kim bilir kaç sahabîden dua talebinde
bulunmuştur. Mesela rahatsızlandığı zaman Hazreti Âişe Validemiz’den dua
talep etmiştir.182 Allah Resûlü (aleyhissalâtü vesselâm), ruhunun ufkuna
yürümeden önce, derecesinin yükselmesi, Makam-ı Mahmud’un inkişafı, şefaat
alanının genişlemesi, bütün ümmetini kucaklayabilecek imkân ve salahiyetin
kendisine bahşedilmesi için ümmetine çektirilecek sıkıntılar, âdeta O’na da
çektiriliyordu. Zaten, bir hadis-i şerifte de ifade buyrulduğu üzere, belâya en
çok maruz kalanlar enbiya-i izâmdır.183 Bu açıdan hastalık, bütün nebilerin
sultanı olan Efendimiz’i hususiyle son zamanlarında, demir pençesine almıştı.
Öyle ki, mübarek başının ağrısının dinmesi için, başına sımsıkı sargı sarıyordu.
İşte Hazreti Âişe Validemiz, bu durumdan kurtulması için Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem) elinden tutuyor ve O’na dua ediyordu. Ancak son
zamanlarda Hazreti Âişe Validemiz, yine O’na dua etmek üzere elinden tutmak



istediğinde, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) elini çekmiş ve ّلَلا َّمُھٰ
َىلْعَْألا َقِیفَّرلا   “Allah’ım yüce dostluğunu istiyorum.” demiştir.184 Yani

Allah Resûlü, artık murad-ı ilâhînin öteye müteveccih bir istikamette olduğunu
anlamış ve kendi ruh ufkuna seyahatin söz konusu olduğu bir yerde elini çekmiş
ve dua talebinde bulunmamıştır.

Başka bir zaman Hazreti Ömer (radıyallâhu anh) umreye gitmek üzere Allah
Resûlü’nden izin istediğinde ona izin verdikten sonra şöyle buyurmuştur: َال

َِكئاَعُد ْنِم  َّيَخُأ  اَي  اَنَـسَْنت   “Ey kardeşçeğizim, duanda bizi de unutma.”185

Allah’ın himayesinde istiğna-i mukayyet içinde bir hayat geçirmesine ve
Cenâb-ı Hakk’ın, kendisinin bütün dualarına icabet buyurmasına rağmen
Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm) Hazreti Ömer’den veya diğer
sahabîlerden dua talep etmesi, bu meselenin hafife alınmayacak derecede
önemli bir mesele olduğunu gösterir.

En Hızlı Kabul Olunan Dua
Konuyla ilgili bir hadis-i şerifte Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)

şöyle buyurmuştur: ٍبِئاَِغل ٍبِئاَغ  ُةَوْعَد  ًَةباَِجإ  ِءاَعُّدلا  َعَرْـسَأ  َِّنإ   “En süratle
kabule karin olan dua, gâibin gâibe duasıdır.”186 Hazreti Pîr de 23.
Mektup’ta duanın kabulünün hangi şartlara müstenit olduğunu anlatırken, diğer
şartların yanında bu hususu da zikrederek bizahri’l-gayb (gıyaben) yapılan
duanın kabule karin olacağının rahmet-i ilâhiyeden kaviyyen ümit edileceğine
dikkat çeker.187 Ayrıca Üstad Hazretleri, eserlerinin birçok yerinde, “Sabah ve
akşam duamda dâhilsiniz. Siz dahi beni duanızda dâhil ediniz. Şu âlemde
mü’minin mü’mine karşı en büyük yardımı dua iledir.”188, “Ahiret kardeşiniz
olan Said ise, her sabah- akşam dergâh-ı ilâhîde dua vasıtasıyla sizinle
beraberdir.”189, “…Senden ve ahiret hemşirem yani ikinci validem ve
kardeşimin muhterem validesinden duanızı istiyorum. Madem duada sizi şerik
ediyorum; siz de benim duama âmin hükmünde olarak dua ediniz.”190, “Ben
onları duama dâhil ediyorum; onlar da bana dua etsinler.”191 gibi ifadelerle bu
meselenin hafife alınmaması gerektiğini göstermiştir. Bu noktada soruda dikkat
çekilen husus üzerinde durmak istiyorum: Bu meselenin aramızda
yaygınlaşması ölçüsünde işin ruhu ve mânâsı göz ardı edildiğinde, bazen dua
talebi beylik bir söz hâlinde dile getirilebilir. Dolayısıyla bu talep, ruhsuz,
şuursuz, tabir caizse tadı tuzu kaçmış bir hâlde ifade edilebilir. Mesela,
“Kardeşim bize dua et!” ifadesi, ayağa düşürülen sözler kabîlinden bir söz
hâline gelebilir. Bu açıdan evvelâ dua talep eden insan bu mevzuda çok samimî



olmalı ve hakikaten yürekten dua talebinde bulunmalıdır. Yani, şuurun taalluk
etmediği, sırf ağızdan çıkan beylik bir laf hâlinde değil; hüsnüzannımızın bir
neticesi olarak, ciddî bir arzu ve iştiyakla dua talep edilmelidir. Dua isterken
de, her zaman; “İnşallah bana dua eder ve inşallah onun duası kabul buyrulur.”
diye düşünmeli ve halisane bizahri’l-gayb yapılan duayı Allah’ın kabul
buyuracağına inanmalıyız. Bu açıdan dua talebinde bulunurken iç dünyamıza
hâkim olan mülâhazalar şöyle olmalıdır: “Allah’ın inayeti ve bir yönüyle o
inayetin tecellîsine vesile olacak salih mü’minlerin duası olmasa, kendimi
hatar-ı azimle karşı karşıya görüyorum. Hafizanallah, dalâlet içine devrilip
gideceğimden çok korkuyorum.” İşte bu duygu ve düşüncelerle, “Kardeşim,
şayet size külfet olmayacaksa rica ediyorum, ne olur, Allah aşkına mü’min
kardeşlerin hepsine dua ederken, hatırlayabilirseniz dualarınızda beni de anın!”
diyerek dua talebinde bulunmalıdır. Evet, başkasından dua isteyen bir insan
acz, fakr ve zaafının farkında olmalı, Allah’ın inayeti olmazsa ayakta
durmasının mümkün olmayacağına inanmalı ve kendisi için yapılacak duayı
Allah’ın inayeti adına en büyük bir vesile bilmelidir.

Dua ve Vefa
Dua isteyen bu düşüncelerle isterken, kendisine dua emanet edilen insan da,

vefanın gereği olarak dua etmeyi ihmal etmemelidir. O, böyle bir talep
karşısında, gerektiğinde geceleyin kalkmalı, teheccüt mü, vitr-i vacip mi, yoksa
hacet namazı mı, hangi namazı kılacaksa kılmalı sonra da ellerini açıp başka
dua edilecek isimlere dua ettikten sonra hiç olmazsa birkaç dakikasını da dua
isteyen arkadaşına ayırmalıdır. Böylece kardeşine karşı vefa ve civanmertliğini
ortaya koymuş olur. Çünkü o, bu dakikalarını kendisine ayırabilirdi. Sadece bir
kere “Allah’ım beni Cennet-i Firdevsinle sevindir!” diyeceğine, bunu beş kere
söyleyebilirdi. Fakat o, kendisi hakkında sadece bir defa bunu istedikten sonra
Ali, Veli, Bekir, Osman, falan sınıf, filân zümre için de istemektedir. Böylece
kardeşlerine karşı vefa borcunu, onları duasında yâd etmek suretiyle yerine
getirmiş oluyor. Aslında bunun mânâsı: “Allah’ım ben, Sana inanan, benimle
aynı safta duran bir mü’min kardeşim için içimi döküp Senin vefana
sığınıyorum!” demektir. Zira unutmamak lâzım ki, hiç kimse Allah kadar vefalı
olamaz. Aynı şekilde diyelim ki size yüz kişilik bir liste getirip dediler ki:
“Bunlar, dünyanın dört bir yanına seyahat eden, gittikleri yerlerde bursla
çalışan, örneği kendinden bir hareketin bizi utandırmayan temsilcilerinden. Bu
arkadaşlarımızın, gittikleri yerde dimdik durabilmesi, hizmetlerinin müessir
olması ve orada herhangi bir gâileyle karşı karşıya kalmamaları için dua talep
ediyoruz.” Hakkınızda bu kadar hüsnüzan eden insanlara karşı siz de vefanın



gereği olarak, Cenâb-ı Hakk’ın, rahmet ve lütfuyla dünya semasına nüzûl
buyurduğu, buyurup, “Dua eden yok mu, duasını kabul edeyim?”192 dediği
eşref saatlerini değerlendirerek ellerinizi açmalı ve ister tanıyın ister tanımayın
gelen listedeki isimleri okuyup onlara dua etmelisiniz.

Şuur Vizeli Dualar
Tabiî bütün bu dualar yapılırken, dua eden kimsenin, söylediği her bir

kelimeyi şuuruyla vizelendirerek söylemesi çok önemlidir. Evet, insanın
ağzından çıkan her bir kelimenin üzerinde şuurunun mührü bulunmalıdır. Zira
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem); ٍبْلَق ْنـِم  ًءاَـعُد  ُلـَبْقَي  َِّنإ َهللا َـال 
ٍهَال ٍلـِفاَغ   buyurmak suretiyle, Cenâb-ı Hakk’ın ne dediğini bilmeyen,

söylediğinden habersiz olan kimselerin duasını kabul etmeyeceğini ifade
buyurmuştur.193 Bu açıdan insan, duada her bir kelimeyi vicdanında
derinlemesine duyarak söylemeli ve ne istediğinin farkında olmalıdır. Bu
arada, kendisinden dua talep edilen için şöyle bir tehlike ihtimalinin
bulunduğunu da ifade etmemiz gerekir: Bir insan, kırk-elli sene Allah yolunda
çalışıp çabalayan bir daire içinde bulunduğundan, bazıları ciddî hüsnüzan
beslediği bu zattan dua talebinde bulunabilirler. Haddizatında kırk-elli sene
müstakim bir çizgide yaşayan böyle sâdık bir insana karşı hüsnüzanda
bulunulması tabiîdir ve bunun asla hafife alınmaması gerekir. Böyle bir vefa ve
sadakati hafife alma, bir mânâda Allah’ın hoşnutluğunu hafife alma ve Allah’a
karşı bir saygısızlık demektir. Hatta ben, böyle bir zatın mefkûreyi ne denli
derin bir düşünceyle ele aldığına, temel çerçevesiyle ne kadar onu kavrayıp
ihata ettiğine ve yapması gerekli olan şeyleri ne ölçüde yapmış olduğuna bile
bakmam. Meseleyi bütün bunlardan tecrit ederek onun sadece durması gerekli
olan bir kapının önünde durması ve o eşiğe bir ömür boyu başını koyması
açısından bakar ve bunu çok önemli görürüm. Mesela Hazreti Pîr’in mebde-i
hayatından, münteha-yı hayatına kadar geçen sürede hiç tavır değiştirmeksizin o
sağlam ve dimdik duruşu, sizin kitaplar dolusu dua döktürmenizden çok daha
önemli olabilir. Bu açıdan bazıları gözüne kestirdiği böyle bir kimseye gelerek
ondan dua talep edebilirler. Fakat böyle bir durumda o şahsın da kulluk
konumunun farkında bulunması ve haddini bilmesi gerekir. Evet, diğer insanlar
kendilerine düşeni yaparak böyle bir zata gelip ondan dua talebinde
bulunabilirler. Bu durum karşısında ise o insanın, fevkalâde mahviyet ve tevazu
içinde, haddini bilerek; “Allah’ım bunlar hüsnüzan edip benden dua talebinde
bulunuyorlar. Onları bu zanlarında yalancı çıkarma. Bu insanlara karşı alâkasız
kalmaktan utanıyor ve onları geri çevirmekten hicap duyuyorum.” deyip



isteyeceğini Cenâb-ı Hak’tan istemesi gerekir. Duasına icabet buyrulduğu
takdirde de böyle bir neticenin Allah’tan olduğunu hiçbir zaman unutmamalı;
bunu, bir ölçüde dua isteyenlerin hüsnüzannına ve onların Cenâb-ı Hakk’a
samimi teveccühlerine bağlamalıdır. Bu mülâhazalarla meseleye yaklaşılırsa,
hem şirke girilmemiş hem de dua istenilen insanın enaniyeti beslenmemiş olur.
Bu mevzuda herkesin temkinli hareket etmesi gerekir. Eğer Allah (celle
celâluhu) birinin eliyle bir başkasına şifa verdiyse, bu, her zaman ve her
hâlükârda Allah’tan bilinmelidir. Mesela, dua edecek kimse elini hastanın
üzerine koyarken; “Yâ Rabbi! Ne olur Efendiler Efendisi’nin mübarek eli de
elimin üzerinde olsun ve bu insan bu rahatsızlığından sıyrılsın. Ben biliyorum
ki, böyle bir netice benim elimle hâsıl olacak bir şey değildir. Fakat madem bu
insanı, hüsnüzannı buraya kadar getirmiş, Sen onu geriye boş çevirme.
Riayetinle, kilâetinle, inayetinle ona şifa ihsan eyle!” diyerek meseleyi gerçek
Sahibine vermeli; verip kendisi o işin içinden sıyrılmalıdır. Ayrıca günümüzde
bazılarının yaptıkları gibi, hususî ocaklar, dua ve kehanet evleri açma, oralarda
gelene gidene muska yazma, bu işi bir meslek ve sanat hâline getirme gibi
uygulamaların din-i mübîn-i İslâm’da yerinin olmadığını ifade etmemiz gerekir.
Duanın yapılacağı yerler ve yapılma mülâhazası vardır. Ancak bu işin bir sanat
hâline getirilerek şifanın ille de bu yolla oluyormuş gibi gösterilmesi dua
edenin kendisine bir şeyler izafe etmesi mânâsına geleceğinden dolayı çok
tehlikeli ve çok hatarlıdır. İnanan mü’minler olarak biz, her zaman temkinli
olmalı, kendimizi düz insan olarak görmeli, düz insan nazarıyla dua etmeli ve
bütün hayatımızı böyle bir şuur ve hassasiyet içinde geçirmeliyiz.
175 Bkz.: Müslim, zikir 60; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/79.
176 Bkz.: Buhârî, daavât 7, 8, 16, tevhîd 13; Müslim, zikir 59.
177 Bkz.: Müslim, hac 425; Tirmizî, daavât 46; Ebû Dâvûd, cihâd 72.
178 Bkz.: Tirmizî, daavât 41; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/83.
179 en-Nevevî, el-Ezkâr s.180.
180 Bkz.: Ebû Dâvûd, vitr 26; İbn Mâce, duâ 17; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/369.
181 Tirmizî, daavât 88.
182 Bkz.: Buhârî, fezâilü’s-sahâbe 5, meğâzî 83-84; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 85, selâm 46.
183 Bkz.: Buhârî, merdâ 3 (bâb başlığında); Tirmizî, zühd 57; İbn Mâce, fiten 23.
184 Buhârî, meğâzî 83, fezâilu ashâbi’n-nebî 5; Müslim, selâm 46, fezâilu’s-sahâbe 85.
185 Ebû Dâvud, vitr 23; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/29, 2/59.
186 Ebû Dâvud, vitr 29; Abd İbn Humeyd, el-Müsned s.134.
187 Bediüzzaman, Mektubat s.316 (Yirmi Üçüncü Mektup, Birinci Sual).
188 Bediüzzaman, Barla Lâhikası s.234.
189 Bediüzzaman, Barla Lâhikası s.324.
190 Bediüzzaman, Barla Lâhikası s.267.
191 Bediüzzaman, Barla Lâhikası s.306.
192 Buhârî, tevhîd 35, teheccüd 14; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 166.
193 Tirmizî, daavât 65; el-Hâkim, el-Müstedrek  1/670.



Beşerî Zaaflardan İnsanın Terakkisine Vesile
Olması

Soru: “Fıtratımda hırs, adavet, inat gibi kötü ahlâk ve fena hasletler var
ve bunlardan bir türlü kurtulamıyorum.” diyen bir insana tavsiye adına neler
söylenebilir?

Cevap: İnsan câmi bir varlık olması itibarıyla, hem âlem-i ulvî hem de âlem-
i süflîye ait bir kısım istidatlarla donatılmıştır. Yani onun, hem mülk hem
melekût, hem cismanî hem ruhanî, hem bedenî hem de kalbî hususiyetleri
vardır. Dolayısıyla insanın yükselip kurtuluşa ermesi, mahiyetine konulan bütün
bu nüveleri yaratılış gayesi istikametinde kullanmasına bağlıdır. Evet, ahsen-i
takvîme mazhar yaratılan insanoğlu,194 melekûtî ve ruhanî keyfiyetini tam
olarak ortaya koyabildiği ve değişik hikmetlere binaen mahiyetine konulan
menfî duygulara karşı da iradesinin hakkını verip meşru daire içinde hayatını
sürdürebildiği takdirde, meleklerle atbaşı hâle gelebilir. Hazreti Mevlâna’nın
da ifade ettiği gibi, insan öyle bir noktada durmaktadır ki, mahiyetinde cismanî,
nefsanî ve şehevanî hisler bulunmasına rağmen ortaya koyduğu güzel işlerden
dolayı kimi zaman melekleri hâline imrendirir, kimi zaman da şeytanları bile
utandıracak duruma düşebilir.

Ey İnsan! Kendini Oku!
Bu açıdan insan öncelikle kabiliyet ve zaaflarıyla, meziyet ve boşluklarıyla

kendini çok iyi okuyup tanımalı ve sahip olduğu bir kısım menfî duyguları
terakkisi adına bir yükselme rampası olarak görmelidir. Zira insan sahip olduğu
bu kötü duyguları kontrol altına alıp aştığı ve onların yüzünü hayra
çevirebildiği takdirde, içindeki Cennet çekirdeği neşv ü nema bulmaya
başlayacaktır. Kalbde kurulan o Cennet-misal hayat ise, bu dünyayı Cennet’e
uzanan bir koridor hâline getirecektir. Artık siz böyle bir dünyanın her faslında,
her lahzasında ve her maktaında bir kere daha Cennet’i duyabilir; duyup onun
sonsuz güzelliklerini daha buradayken zevk ve müşahede edebilirsiniz. Bu
hakikati şu şekilde de ifade edebiliriz: İnsanın mahiyetinde bulunan müspet
duygular işlettirildiği takdirde doğrudan doğruya onun terakkisine vesiledir.
Negatif gibi görünen nüveler ise teyakkuz, temkin ve Allah’ın emir ve
yasaklarına riayet etmek suretiyle baskı altına alındığı ve negatif tesirlerinden
uzak durulduğu takdirde, onlar da Allah’ın ayrı bir ihsanına vesile olur. Başka



bir ifadeyle, sizin onlara karşı tavır almanız, kararlı ve dik duruşunuz Allah
indinde ibadet hâlini alacaktır. Mesela namaz, insanı yükselten, onu arş-ı
kemalât-ı insaniyeye îlâ eden çok önemli bir ibadettir. Aynı şekilde cismanî
arzular karşısında başkaldırma da en azından onun kadar önemli bir ibadettir.
Cenâb-ı Hak: َِّنإَف  ىٰوَھ ْ لا ِنَـع  َسْفَّنلا  ىََھنَو   ِ ّهِبَر َماَقَم  َفاـَخ  ْنَم  اََّمأَو 

ىٰوْأـــَمْلا َيِھ   َ ةَّنَجْلا  “Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü
arzulardan uzaklaştırmış bulunan kimsenin varacağı yer, şüphesiz
Cennet’tir.”195 buyurmak suretiyle bu hakikate işarette bulunmuştur. Bu açıdan
bir kez daha ifade edelim ki, zâhirî yönleri itibarıyla negatif gibi görünen bu
duygular, zapturapt altına alınır ve hayra tevcih edilirse insanın Cennet’e
girmesinin en önemli vesilelerinden biri olabilir.

İnsan İradesiyle İnsandır
Allah, insanı hayvan gibi belli sınırlar içinde yaratmamıştır. Tabir-i diğerle

o, insiyaklarının kulu-kölesi değildir. Allah insana irade vermiş ve lütfedeceği
nimetleri de şart-ı adi planında iradesinin hakkını vermesine bağlamıştır. Gerçi
insanın yaptığı amellerle Cenâb-ı Hakk’ın ona lütfedeceği nimetler arasında
tenasüb-i illiyet prensibine göre bir münasebet yoktur. Fakat Allah (celle
celâluhu), lütuflarını ona bağlamıştır. Mesela Cenâb-ı Hak, “Elinizi
kaldırdığınız zaman, gökteki yıldızları başınıza dökerim.” diyebilirdi. Böyle bir
durumda elin yukarı kalkmasıyla gökteki yıldızların aşağı dökülmesi arasında
herhangi bir münasebet aramamak gerekirdi. Aynen öyle de, insanın yapmış
olduğu ibadetler ve hak yolunda katlandığı bazı mekârih neticesinde Cenâb-ı
Hakk’ın ona bahşettiği mükâfat ve lütuf çok büyük olduğundan arada tenasüb-i
illiyet çerçevesinde bir münasebet aranmamalıdır. Demek ki Allah (celle
celâluhu) şart-ı adi planında insanın yapmış olduğu amelleri âdeta bir nüve gibi
kabul ediyor ve bunları ileride cennetin ebedî ağaçları, bağları, bahçeleri
hâlinde ona geri iade ediyor.

Sağ ve Soldan Gelen Hücumlar
İnsanın mahiyetinde bulunan ve onun terakkisinde önemli bir yeri olan

müspet duyguları insanın sağ tarafına, menfî duyguları da onun sol tarafına
benzetebiliriz. Zannediyorum Kur’ân-ı Kerim’de yer alan: ْنِم ْمُھََّنِیتَـٰال  َّمُث 

ْمُھَرَثَْكأ ُدَِجت  َالَو  ْمِھِِلئاَۤمَش  ْنَعَو  ْمِھِناَمَْيأ  ْنَعَو  ْمِھِفْلَخ  ْنِمَو  ْمِھيِدَْيأ  ِنَْیب 
َنيِرِكاَش  “Sonra elbette önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından,

geleceğim ve onların çoğunu, şükredenler olarak bulmayacaksın.”196 âyet-i
kerimesinde de bu hususa işaret edilmektedir. Evet, şeytan, insanın



mahiyetindeki boşluklara bakınca ellerini ovuşturup âdeta şöyle demektedir:
Onların önlerinden gelerek, ileriye matuf ümitlerini, Cennet’e giden yollardaki
köprülerini yıkabilir ve onların yönlerini Cehennem’e çevirebilirim.
Arkalarından gelerek geçmişlerini hep bir mezar-ı ekber suretinde gösterip
onlara baba ve dedelerini inkâr ettirerek hayatlarının sanki kendileriyle
başladığı kuruntusunu verebilirim. Sağdan yaklaşarak hayırlı işler yaparken
bile onları aldatır, yapmış oldukları amellerini riya ve süm’a ile kirletirim.
Allah’ı, Peygamber’i anlatırken veya ellerine kalemi aldıkları zaman onlara
kendilerini ifade ettirir, kendilerini nazara verdirir ve sürekli “ben”
mülâhazalarıyla temiz ve güzel işlerini kirletmek suretiyle onların canlarına
okurum. Ve nihayet onların sollarından gelerek haramları güzel gösterir, altın
tepsiler içinde onlara zehirli bal sunar ve yoldan çıkarırım.

Konuyla alâkalı bir hadis-i şeriflerinde de Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) şöyle buyurur: ِتاَوَھَّشلاـــِب ُراَّنلا  ِتَّفُحَو  ِهِراـــَكَمْلِاب  ُةَّنَجْلا  ِتَّفُح 
“Cennet çepeçevre nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle sarılmış, Cehennem de
(bedenî arzu ve iştihâları kabartan) şehevâtla...”197 Buna göre Cennet nefse
ağır gelen, insanın zor yapabileceği şeylerle kuşatılmıştır. İnsan, onları aşa aşa,
atlaya atlaya, derelere ine ine, yokuşlara tırmana tırmana, kandan irinden
deryaları geçe geçe Cennet’e girecektir. Cehennem’e götüren yol ise, insanın
cismanî, nefsanî ve şehevanî duygularıyla muhattır. Bu açıdan şeytan insanı en
çok, yeme, içme, yan gelip kulağı üzerine yatma gibi cismanî ve bedenî
arzularının arkasında koşturarak vurabilir.

Hazreti Pîr de insan mahiyetinde bulunan ve bilhassa günümüzde çok öne
çıkan bu boşluklara Hücümat-ı Sitte’de dikkat çekmiştir. Orada sayılan zaaflar,
makam sevgisi, korku, tamah, menfî milliyetçilik, enaniyet ve tenperverliktir.198

Bunları daha da çoğaltmanız mümkündür. Mesela hırs, başkalarını çekememe,
şunun bunun ırz ve namusuna göz dikme, millete caka yapma, sürekli davul gibi
ötme gibi zaaflar da şeytanın içimize nüfuz edeceği boşluklardır.

Duayla Etrafınızda Surlar Oluşturun
Şeytanın bu boşlukları değerlendirmesi onun soldan gelmesi demektir. Onun

َنیِعَمَْجأ ْمُھََّنيِوْغَـُأل  َكـِتَّزِِعبَف   “Senin izzetine yemin ediyorum ki, onların
hepsini baştan çıkaracağım.”199 demesine karşılık İnsanlığın İftihar Tablosu
da bizlere: “Allah’ım, ayıplarımı ört ve beni korkularımdan emin kıl.
Allah’ım, önümden-arkamdan, sağımdan-solumdan ve üstümden (gelecek
tehlikelerden) beni koru. (Yere batırılarak) altımdan helâk edilmekten de
azametine sığınırım.” duasını öğreterek, sabah akşam bu duayı okumayı çok



görmeden bizi şeytandan Allah’a sığınmaya davet etmiştir.200 Zira şeytan çok
profesyonel bir varlıktır. O, öyle fentler, öyle oyunlar biliyor ki, bu oyunlarını
kullanarak şimdiye kadar nice devleri devirmiştir. Mesela şeytan, teheccüde
kalkmak isteyen insanın kalkmaması için gece boyu elli türlü oyun oynar, çeşitli
telkinlerde bulunur. Bunda başarısız olduğu ve o insan her şeye rağmen sıcak
yatağını terk edip teheccüde kalktığında şeytan yine boş durmaz; kul, abdest
almaya doğru giderken ayrı bir oyun oynar, namaza durduğunda ise daha farklı
bir oyunla onun karşısına çıkar. Mesela, o ferdin sesini bir başkasına
duyurmaya çalışır ya da alt kattaki insanların, “Maşallah adam gece yarısı
kalkmış ibadet ediyor.” demeleri için zeminin üzerinde gezinirken ona ses
çıkartır. Evet, şeytanın o kadar çok farklı farklı fendi vardır ki, onlarla başa
çıkmak bir hayli zordur, ciddî bir azim ve irade ister ve her zaman Cenâb-ı
Hakk’ın inayet ve sıyanetine sığınmak gerekir. Bu açıdan bize düşen, şeytanın
bu oyunlarına karşı bir surla yetinmeyerek o surun kenarına bir sur daha, bir sur
daha… yapmaktır. Hiçbir zaman inşa edilen bu surları çok görmemek gerekir.
Bakın İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhissalâtü vesselâm) istirahat buyurmadan
önce, Kur’ân-ı Kerim’den Mülk Sûresi,201 Yâsîn Sûresi,202 Secde Sûresi,203

Muavvizeteyn sûreleri,204 Bakara sûresi’nin son iki âyeti205 gibi yerleri
okumanın yanı başında; َكَْیِلإ يِھْجَو  ُتْھَّجَوَو  َكَْیِلإ  يِسَْفن  ُتَْملْسَأ  ّلَلا  َّمُھٰ
َالَو َأَجْلَم  َكَْیِلإ َال  ًةـَبْھَرَو  ًةـَبْغَر  َكَْیِلإ  يِرَْھظ  ُتْأَجَْلأَو  َكـَْیِلإ  يِرَْمأ  ُتْضَّوَفَو 

َتْلَـسَْرأ يِذَّلا  ِّیبَِنبو  َكـِ َتْلَزَْنأ  يِذَّلا  َكـِباَِتِكب  ُتْنَمٰا  َكـَْیِلإ  َِّالإ  َكْـنِم  ىَجْنَم 
“Allah’ım! Hem ümit ederek hem de korkarak kendimi Sana teslim ettim,
yüzümü Sana çevirdim, işimi Sana ısmarladım, sırtımı Sana dayadım. Sana
karşı yine Senden başka sığınak, Senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin
kitabına, gönderdiğin Peygamberine iman ettim.”206 gibi dualarla Cenâb-ı
Hakk’a sığınmış ve bize, “Zinhar, kendinizi gaflete salmayın, şeytandan her
zaman Allah’a sığının!” ikazında bulunmuştur. O hâlde inanan fertler olarak
bizim yapmamız gereken de, beşerî boşluk ve zaaflarımızı insan olmamızın bir
gereği şeklinde görmek, onlara karşı sürekli Cenâb-ı Hakk’a iltica etmek,
irademizin hakkını vermek ve böylece o menfî unsurları bir yükselme basamağı
hâline dönüştürmek; aynı zamanda hakikî mürşidlerin rehberliğinde kalb ve
ruhun derece-i hayatına ulaşma ve o yörüngede seyahatimizi sürdürme gayreti
içinde bulunmak olmalıdır.
194 Bkz.: Tîn sûresi, 95/4.
195 Nâziât sûresi, 79/40-41.
196 A’râf sûresi, 7/17.
197 Buhârî, rikak  28; Müslim, cennet 1.
198 Bediüzzaman, Mektubat s.465 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı kısım).



199 Sâd sûresi, 38/82.
200 Ebû Dâvûd, edeb 100; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/25.
201 Bkz.: en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/535.
202 Bkz.: Dârimî, fezâilü’l-Kur’ân 21; İbn Hibbân, es-Sahîh 6/312.
203 Bkz.: ed-Deylemî, el-Müsned 5/411.
204 Bkz.: Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 15, tıb 39; Tirmizî, daavât 22; Ebû Dâvûd, edeb 108.
205 Bkz.: Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 10; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 256.
206 Buhârî, daavât 6, tevhîd 34; Müslim, zikir 56.



Çaresizlerin Duası ve Ardına Kadar Açılan
Rahmet Kapıları

Soru: Neml Sûresi’nde geçen, ُفـِشَْكيَو ُهاَعَد  اَِذإ  ََّرطـْضُمْلا  ُبِیجُي  ْنََّمأ 
َنوُرَّكََذت اَم  ًالِیلَق  َعَم ِهللا  ٌهِٰلإَء  ِضْرَْألا  َءاََۤفلُخ  ْمُكُلَعْجَيَو  َءو  ُۤ ّسلا  “(Ona ortak

koştukları şeyler mi üstün) yoksa muztar dua ettiği zaman, onun duasına
icabet eden, başındaki sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan
Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz! Ne de az
düşünüyorsunuz!”207 âyet-i kerimesini fert ve toplum hayatına bakan yönü
itibarıyla izah eder misiniz?

Cevap: Cenâb-ı Hak bu sûrede, َنوُكِرْـشُي اََّمأ  ٌرْیَخ  ُٰۤا   “Allah mı yoksa
O’na koştukları ortaklar mı daha hayırlıdır?”208 buyurduktan sonra, peşi sıra
gelen iki âyette kâinattaki icraat-ı sübhaniyesi ve onlardaki tevhit delillerini
nazara vermiş ve ardından da, ُهاَـعَد اَِذإ  ََّرطـْضُمْلا  ُبـِیجُي  ْنََّمأ   buyurmak
suretiyle, muztarın duasına icabet etmesini de bir tevhit delili olarak
zikretmiştir. İlk bakışta muztarın duası ve o duaya icabet buyrulması, insan
hayatında ender bir durum olarak görülebilir. Hâlbuki eşya ve hâdiseleri
süzerek ve tecessüs ederek yaşayan bir insan, hayatında bu mülâhazaya açılmış
pek çok pencere müşâhede eder. Ne var ki, bazı insanlar dikkatsiz yaşadığı,
başından geçen hâdiseleri hassasiyetle takip etmediği, hayatını bir filtreden
geçirmediği ve çevresini doğru okuyamadığından dolayı, çoğu zaman Cenâb-ı
Hakk’ın kendisine olan bu tür hususî teveccühlerini göremeyebilir. Oysaki
insan, geçmişe bakıp hayatını süzdüğünde, nice kereler, nâçâr kaldığı
demlerde, Allah’ı birlediği, O’nu tam duyup tam hissettiği ve sadece O’na
dayanıp O’ndan yardım dilediğinde, nur-u tevhit içinde sırr-ı ehadiyetin zuhur
ettiğini yani kendi donanımına göre hususî bir ilâhî teveccühe mazhar olduğunu
anlar. Evet, nice zamanlar sıkışmışızdır, iki ayağımız bir pabuç içine girmiştir
de, bu ıztırar ruh hâliyle Cenâb-ı Hakk’a yönelmişizdir; bunun mukabilinde ise
O, elimizden tutmuş, sıkıntımızı gidermiş ve bizi inşiraha kavuşturmuştur. Fakat
yaşadığımız bu hâdiseleri ciddî bir tecessüs içinde ele almadığımızdan,
ihsaslarımızın yanında ihtisaslarımızı da harekete geçirmediğimizden ve onları
sebep-sonuç münasebeti içinde ciddî bir analize tâbi tutamadığımızdan dolayı
bu fevkalâdelikleri unutup gitmişizdir.

Tükenen Sebepler ve Fevkalâde İnayetler



İnsan hemen her zaman samimiyet ve içtenlikle Rabbine el açıp
yöneldiğinde, teveccühüne teveccühle karşılık verildiğini vicdanında duyabilir.
Fakat Cenâb-ı Hakk’ın muztar durumdaki insanlara yardımı çok daha açıktan
cereyan eder. Mesela Seyyidina Hazreti Yusuf’un kıssasına baktığımızda, onun
bir kuyunun dibine atılarak ölüme terk edildiğini görürüz. Zâhirî şartlara
bakıldığında Hazreti Yusuf’un atıldığı o kuyudan kurtulma imkânı yok gibidir.
Ancak Allah (celle celâluhu) hususî teveccühüyle tam vaktinde bir kervan
göndermiş ve kervandakilerin eliyle onu oradan çekip almıştır. Müteakiben o,
başka bir yere götürülüp saray ahalisinden birisine satılmış ve orada ihtimam
görmüştür. Daha sonra, farklı bir belâya maruz kalmış, bu imtihan karşısında da
o, iradesinin hakkını vermiş ve bir iffet kahramanı olarak zindanı saraya tercih
etmiştir. Hazreti Yusuf (alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm), Cenâb-ı
Hakk’a olan teveccüh-ü tammı sayesinde hapishanede de fevkalâde inayetlere
mazhar kılınmış, oradan çıkarılmış, anne-babasına kavuşmuş ve neticede
Mısır’da gönüllerin sultanı olmuştur.209

Allah’ın (celle celâluhu), Firavun’un ordularından kaçan Hazreti Musa’ya
yardımı da bundan farklı değildir. Kur’ân-ı Kerim’in: َلاَق ِناَعْمَجْلا  َءاََۤرت  اََّملَف 

ِنيِدْھَیـَـس ّيِبَر  َيِعَم  َِّنإ  ّا  َلَك َلاَق   َنوُكَرْدَُمل اَِّنإ  ىٰۤـسوُم  ُباَحـَْصأ   “İki
topluluk birbirini görecek kadar yaklaşınca Musa’nın arkadaşları: ‘Eyvah!
Bize yetiştiler!’ dediler. Hazreti Musa; ‘Hayır, asla! Rabbim benimledir ve O
muhakkak ki bana kurtuluş yolunu gösterecektir.’ dedi.” 210 ifadeleriyle tasvir
ettiği o anda Hazreti Musa ve beraberindekiler bütün bütün çaresiz kalmıştır.
Öyle ki, önlerinde Kızıl Deniz, arkalarında ise Firavun ve askerleri vardır.
Tarık İbn Ziyad’ın ifadesindeki gibi, önlerinde düşman gibi bir derya,
arkalarında ise deniz gibi bir düşman bulunmaktadır. İşte böyle bir anda
Hazreti Musa: ِنيِدْھَیَس ّيِبَر  َيِعَم  َِّنإ   “Rabbim benimledir ve O muhakkak
ki bana kurtuluş yolunu gösterecektir.”  diyerek Allah’a yönelmiş ve bunun
üzerine Cenâb-ı Hak da: َرْحَبْلا َكاَصَِعب  ْبِرْضا  َِنأ  ىٰۤسوُم  َىِلإ  اَۤنْیَحْوَأَف   “Biz
Musa’ya: ‘Asânı denize vur!’ diye vahyettik.”211 buyurmuştur. Hazreti Musa,
asâsını yere vurunca deniz ikiye ayrılmış, o ve beraberindekiler denizin
ortasından geçip gitmiş ve fevkalâde bir lütuf ve ihsanla sahil-i selâmete
ermişlerdir.

Evet, çarelerin bütün bütün tükendiği, sözün bittiği, yapılacak hiçbir şeyin
kalmadığı bir yerde kalb her şeyden tamamen sıyrılarak Allah’a öyle bir
teveccüh ediyor ki, Allah (celle celâluhu) orada hiç beklenmedik şekilde
yepyeni bir kapı açıveriyor. Siz nur-u tevhide bir kapı aralayıp onu görünce, bu
defa sizin hususî durumunuza, hususî keyfiyetinize ve maruz kaldığınız hususî



sıkıntıya göre sırr-ı ehadiyet tecellî ediyor ki, Hazreti Pîr bu tecellîye, cemalî
tecellî diyor.

Muztarlara Bahşedilen Yeryüzü Mirasçılığı
Cenâb-ı Hak, mezkûr âyetin devamında ِضْرَْألا َءاََۤـفلُخ  ْمُكُلَعْجَيَو   “Ve sizi

yeryüzünde halifeler kılan kimdir?” buyuruyor. Bununla ilgili olarak Hazreti
Davud’un (aleyhisselâm) durumuna bakacak olursanız o, Filistin’e hâkim olan
Amalikalılarla savaşta, Frenklerin Golyat dedikleri Câlût’u öldürmeye
muvaffak olmuştur. Eski Ahit Hazreti Davud’un o dönemde keçileri güden
küçük bir çocuk olduğunu ve sapanına koyduğu bir taşı fırlatarak o kocaman
Golyat’ı alnından vurup devirdiğini ifade ediyor.212 Kur’ân-ı Kerim ise bu
konuda tafsilata girmeksizin şöyle buyuruyor: ُهَاتٰاَو ُهللا َتوُلاَج  ُدوُواَد  َلـَتَقَو 

ُءاََۤـشي اَّمِم  ُهَمَّلَعَو  َةـَمْكِحْلاَو  َكـْلُمْلا   “Davud Câlût’u öldürdü, Allah ona
hükümdarlık ve hikmet verdi ve dilediği birçok şey öğretti.”213 İşte böyle bir
anda Hazreti Davud’un Cenâb-ı Hakk’a karşı teveccühü tam olunca, kendisine
nur-u tevhit içinde sırr-ı ehadiyet tecellî etmiş ve sonra da Cenâb-ı Hak
kendisine hükümdarlık ve hikmet vermiştir.

Aynı şekilde, Medine’ye hicretten önce Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) hane-i saadetlerinde istirahat buyururken müşrikler tarafından
evi kuşatılmış ve o esnada sebepler açısından her şey tükenmişti; tükenmişti de
ْمُھَف َال ْمُھاَنْیَـشْغَأَف  اًّدَـس  ْمِھِفْلَخ  ْنِمَو  اًّدَـس  ْمِھيِدـَْيأ  ِنَْیب  ْنِم  اـَنْلَعَجَو 

َنوُرِصْبُي  “Hem önlerinden hem de arkalarından bir set yaparak, onları
öylesine çepeçevre sardık ki, artık onlar hiç göremezler.” 214 âyet-i
kerimesinde de ifade edildiği üzere o anda âdeta farklı bir buud açılmış ve
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) o buud içinden süzülüp çıkmıştı.
Mekkeli müşrikler, içeriye girdiklerinde karşılarında Efendimiz yerine Hazreti
Ali’yi bulmuşlardı. İşte sermuvahhit olan Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın
(aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Mekke’de yaşadığı ıztırar hâli ve O’nun bu
ıztırar hâli karşısında en hâlis bir tevhitle Cenâb-ı Hakk’a teveccühü sayesinde,
fevkalâde inayet ve lütuflarla Medine’ye giden yollar açılmış, Âlemlerin
Sultanı Medine’ye ulaşınca da orada güller açmıştır. Güllerin Sultanı, o güller
içinde yeni bir gül devri başlatmış ve İslâm kısa bir zaman içinde yeryüzünde
bir muvazene unsuru hâline gelmiştir.

Osmanlı Devleti’nin ortaya çıkışını da bu açıdan mülâhazaya alabilirsiniz.
Haçlı seferleri neticesinde Selçuklular yavaş yavaş bitme noktasına gelmişti ki,
Allah (celle celâluhu) ıztırar içinde kıvranan inanan gönüllere lütufta bulunmuş
ve Söğüt’ün bağrında âdeta bir tırtılın metamorfoz geçirerek kelebeğe



dönüşmesi gibi yeni bir oluşuma giden yolları açmıştı. Böyle bir inkişaf ve
gelişmenin devam edeceğine o bölgedeki tekfurlar bile ihtimal vermiyordu.
Fakat neticede ıztırarın doğurduğu bir hâdise olarak Devlet-i Âliye ortaya
çıkmış ve asırlar boyu yeryüzü muvazenesinde bir denge unsuru olmuştu.

Izdırap: En Makbul Dua
İster ferdî isterse içtimaî planda olsun ıztırar hâli ızdıraplı bir dönemdir.

Izdırap ise en makbul bir duadır. Bazen öyle ızdıraplı dönemler yaşanır ki,
millet fertleri çaresizlik içinde dört bir taraftan kuşatıldığını hisseder, içten içe
sürekli kıvranır durur. İşte böyle bir hâlde insanlar şikâyet etmez, durumlarını
sadece Allah’a arz eder, O’na el açar, yalvarıp yakarırlarsa, bu, onlar için en
makbul bir dua hükmüne geçer. Esasen, içtimaî ahvalin boz bulanık bir hâl
aldığı, dünyanın dört bir yanında zalimlerin “hayhuy”unun duyulduğu,
mazlumların iniltilerinin ney gibi dinlendiği ve yığınların çaresizlik içinde
kıvranıp durduğu şu günlerde Cenâb-ı Hak inanan gönülleri içine düştükleri bu
zilletten kurtaracak ve onlara yeryüzü mirasçılığına giden yolları açacaksa, her
hâlde bu, ızdırap içinde yaşadıktan ve ıztırar duasıyla215 Cenâb-ı Hakk’a tam
teveccüh ettikten sonra olacaktır. Zaten tam bir tevhit içinde O’na
yönelmeyenlerin, verilecek emanete hıyanet etme ihtimali vardır. Zira o emanet
ancak imtihanlardan geçmiş, ıztırar hâliyle ızdırap çekmiş insanlara devredilir.
Rahat içinde elde edilen nimetleri korumak oldukça zordur. Toplum arasında
yaygın olan, “haydan gelen huya gider” sözü de bu hakikati ifade etmektedir.
Mesela miras yoluyla elde edilen mallar genellikle kıymeti bilinemediğinden
mirasyediler tarafından saçılıp savrulmaktadır.

Öyleyse emanette emin olmak ve hak yolunda hizmete sahip çıkmak isteyen
günümüz Müslümanlarının da, َنوــُحِلاَّصلا َيِداــَبِع  اــَھُثِرَي  َضْرَــْـألا  ََّنأ 
“Yeryüzüne mutlaka sâlih kullarım vâris olacaktır.” 216 âyet-i kerimesinde
işaret edildiği üzere, his, duygu, düşünce, tavır ve davranışlarıyla salaha
kilitlenip acz u fakr duygusu içinde, kendilerine yetmediklerinin şuurunda
olarak, hâlis bir tevhit ve ıztırar ruh hâliyle Cenâb-ı Hakk’a yalvarıp
yakarmaları gerekir.
207 Neml sûresi, 27/62.
208 Neml sûresi, 27/59.
209 Bkz.: Yûsuf sûresi, 12/1-111.
210 Şuarâ sûresi, 26/61-62.
211 Şuarâ sûresi, 26/63.
212 Bkz.: Kitab-ı Mukaddes (Türkçe tercüme), Eski Ahit, 1. Samuel, Bâb: 16-18.
213 Bakara Sûresi, 2/251.
214 Yâsîn sûresi, 36/9.



215 Bkz.: Neml sûresi, 27/62.
216 Enbiyâ sûresi, 21/105.



Adanmışlık Ruhu ve Hayat Standardı

Soru: Adanmışlık düşüncesi üzerine kurulu müesseselerin bünyesinde bile
kimi zaman mesainin yoğunluğu ve ortaya konan işin keyfiyetine göre daha
farklı bir maaş ve hayat standardı beklentisi içine girilebiliyor. Bu konudaki
mülâhazalarınızı lütfeder misiniz?

Cevap: Öncelikle şunu ifade edelim ki, diğer ahlâkî vasıflarda olduğu gibi
adanmışlık mevzuunda da insanların hepsi aynı seviyede olmaz. Hatta mürşid
en katı kalblere bile tesir eden baş döndürücü bir müessiriyete sahip bulunsa,
yine de onun, irşad ettiği insanların hepsini aynı seviyeye çıkarması mümkün
değildir. Çünkü verenin çok mükemmel vermesinin yanında, alanın da istidat ve
kabiliyetleriyle verilenleri almaya müsait olması gerekir. Diyelim ki siz
kocaman bir su tankeriyle muhatabınızın imdadına koştunuz, fakat onun elinde
sadece bir kova var. Siz bütün tankeri boşaltsanız da kova dolduktan sonra
geriye kalan su dışarıya dökülecektir. Bir şair bu durumu ne güzel ifade eder:
“Herkesin istidadına vâbestedir âsâr-ı feyzi” Yani ahz ü atâ, alıp verme
kabiliyetlere göre cereyan eder.

Asr-ı Saadet’e bakıldığında da, müessiriyet mevzuunda zirveleri tutan ve her
şeyiyle nur ve nuranî olan Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve
sellem) etrafında yer alan sahabe-i kiram efendilerimiz arasında bile ciddî
seviye farklarının olduğu görülür. Gerçi bizim gibi sıradan insanların, her
birisi birer yıldız olan ve hangisinin arkasına düşersek düşelim hidayeti
bulacağımız o nuranî zatları belli basamaklara yerleştirmesi ve
seviyelendirmesi mümkün değildir. Bununla birlikte bir Hazreti Ebû Bekir
veya bir Hazreti Ömer’le bir başka sahabînin aynı mertebede olmadığı da
muhakkaktır. O hâlde diyebiliriz ki, sahabe-i kiram efendilerimizden her biri,
ilâhî tecellîlerin nokta-i mihrakiyesi olan Habib-i Kibriya Efendimiz’den kendi
istidat ve kabiliyetlerine göre istifade etmişlerdir.

Böyle bir seviye farklılığı günümüz adanmış ruhları için de geçerlidir.
Mesela onlardan bazıları, ölmeyecek kadar bir gıda ile hayatlarını devam
ettirebilecek durumda bulunsalar, hatta bazen aç ve susuz kalsalar bile, yine de
kimseden bir şey istemez, hiç kimseye el açmaz ve yüzsuyu dökmezler. Ancak
kimileri de bu seviyede bir fedakârlığa katlanamaz; yeme, içme ve rahat
yaşama gibi zaaflardan dolayı istiğna düsturunu ihlâl edecek tavır ve beklenti
içine girebilirler. Keza bazı insanlar hayatlarını ciddî bir râbıta-i mevt şuuruyla
geçirirken, daha başkalarında tul-i emel ve tevehhüm-i ebediyet duygusu



hâkimdir. Geçen gün, halk ifadesiyle bir ayağı çukurda, yaşını başını almış
birinin bir doktora giderek, “Kulağımıza bazı söylentiler geliyor. Acaba
hakikaten ölümsüzlük iksiri diye bir şey var mı?” dediğinden bahsettiler.
Hâlbuki bu yaşa gelmiş bir insanın tevehhüm-i ebediyete girerek bir süre daha
yaşamayı arzulaması, kanaatimce rezalete talip olması demektir. Tûl-i emel
duygusunun yani sonsuz arzu ve emellerle beraber hiç bitmeyen uzun bir ömür
isteğinin insan tabiatında bulunduğu bir hakikattir. Fakat unutulmamalıdır ki, bu
duygu öbür âlem için insana verilmiştir.

İşte diğer vasıflarda olduğu gibi adanmışlık mevzuunda da bazıları sürekli
sizinle oturup kalktıkları hâlde yine de ruh dünyaları itibarıyla sizinle aynı ufku
paylaşamayabilirler. Bazılarının gözü dünyevî menfaatler açısından hep
yukarıdadır. Bu sebeple onlar verilen maaş, paye veya mansıba kanaat etmez;
etmez de belli aralıklarla maaşlarında farklılık, daha yüksek bir makam ve daha
geniş dünyevî imkân isterler. İstedikleri makama ulaştıklarında da, bu sefer
daha üstte bir makam araştırmaya başlarlar. Kanaatsiz olduklarından dolayı da
bulundukları durumdan sürekli şikâyet ederler. Bu açıdan daha başta,
adanmışlık dairesinde de olsa her zaman bu tür insanların bulunabileceğini bir
realite olarak kabul etmek gerekir.

Emanet Ehline Tevdi Edilmeli
Bu realite karşısında yapılması gereken hususlara gelince; öncelikle

insanları belli yerlerde belli vazifelerle tavzifle sorumlu kişiler, mesul
oldukları insanların karakter ve tabiatlarını çok iyi okumalı, bu mevzuda
mümkün olduğunca müşterek akla müracaat etmelidirler. Bu ortak akıl,
basiretle hareket edip hayat basamaklarında yukarı doğru tırmanan insanları her
safhada test etmeli ve onlar için, “Bu, şu seviyenin insanıdır.” diyebilmelidir.
Eğer bu yapılabilirse, daha başta bazı insanların belli konumlara ulaşıp da aşırı
isteklerde bulunarak istiğna düsturuna muhalif davranmalarına fırsat
verilmemiş olur.

Vakıa, bazen önemli bir yerde istihdam edilmesi gereken bir insana ihtiyaç
duyarsınız da kendi kriterlerinize uygun birini bulamayabilirsiniz. Çevrenizde o
vazifeyi yapabilecek bir-iki insan vardır, ancak onların da hırs ve kıskançlık
gibi zaafları bulunmaktadır. Bununla birlikte bu makamı dolduracak onlardan
başka kimse de mevcut değildir. İşte o zaman sizin ölçüleriniz çizgisinde iffetli,
müstağni ve fedakâr olmayan birine de, “Ehven-i şerreyn ihtiyâr olunur.”217

diyerek muvakkaten o önemli işi emanet edersiniz. Yani söz konusu boşluğu
dolduracak ehil insan bulamadığınızdan dolayı, mutlaka yapılması gerekli o işi
ihmal etmeme adına bir başkasıyla o vazifeyi yerine getirmeye çalışırsınız.



Fakat işin ehlini bulduğunuzda, ehil olmayan şahsa daha muvafık bir yer işaret
eder, onu başka bir yerde istihdam eder, o emaneti de hemen gerçek sahibine
devredersiniz. Çünkü emanet, ehli dururken bir başkasına tevdi edilmez. Yoksa
söz konusu vazifeye ihanet edilmiş olur.

Habib-i Kibriya Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), kıyametin ne zaman
kopacağını soran birisine: َةَعاَّسلا ِرِظَتْناَف  َُةناَمَْألا  ِتَّعِیُض  اَذِإَف   “Emanet zayî
edildiği zaman kıyameti bekle!” şeklinde cevap vermiştir. Soru sahibi bu kez
emanetin nasıl zayi edileceğini sorduğunda ise şöyle buyurmuştur: َدِّسُو اَِذإ 

َةَعاَّسلا ِرِظَتْناَف  ِِهلَْھأ  ِرْیَغ  َىِلإ  ُرْمَْألا   “Bir iş, nâehline tevdi edildiği zaman
kıyameti bekle!”218

Buna göre siz, ehil olmadığı hâlde birisine bir iş tevdi ettiğiniz takdirde o
işte kıyamet kopmuş demektir. Eğer bu iş hep nâehillerin elinde kalmaya devam
edip durursa o zaman umumî kıyamet kopabilir. İhtimal ki, dünyanın ömrünün
vakt-i merhunu geldiğinde, emanette hıyanet meselesi çok ciddî boyutlara
ulaşacak ve âlemşümul bir hâl alacaktır.

İmkânların Genişlemesi ve Gerçek İktisat
Elindekine kanaat etmeyip gözlerini hep daha yukarılara diken insanlarla

alâkalı yapılabilecek diğer bir şey, fedakârlık yapma ve elindeki imkânlarla
yetinmenin sadece zor şartlarda riayet edilmesi gereken esaslar olmadığı
üzerinde durmak ve her halükarda iktisat ve istiğna düsturlarıyla yaşamanın
tabiatları hâline gelmesini sağlamaktır. Evet, imkânların genişlemesi, servetin
çoğalması bizim genel disiplinimizi değiştirmemelidir. Zira Efendimiz
(sallallahu aleyhi ve sellem) nehrin kenarında abdest alan bir insanın bile
israftan sakınmasını ifade buyurmuştur.219 Buna göre nehrin kenarında da olsa
abdest alan bir insanın kolunu suyun içine sokup iki üç dakika orada tutması
israf olduğu gibi, uzuvlarını dört veya beş kere yıkaması da israftır. Onun orada
da yapması gereken yine avucuna suyu alıp üçer kere uzuvlarını yıkamasıdır.
Temeli bu ölçüde iktisatlı davranmaya dayanan bir din, diğer meselelerde de
aynı hassasiyeti ister. Yani denizin kenarındaki bir insanın iktisatlı davranması
gerekiyorsa, deniz gibi bir servetin kenarında duran bir insan da muktesit
olmalı, müstağni yaşamalı ve hayat tarzını hiçbir zaman değiştirmemelidir.
Mesela yeme-içme mevzuunda İslâm’ın koyduğu ölçülere her zaman riayet
etmeli ve asla israfa girmemelidir. Bildiğiniz üzere Hazreti Pîr tenevvü-ü
et’imenin sunî bir iştah oluşturacağına dikkat çekmiştir.220 Demek ki insanın,
bir çeşit yemekle doyacakken, mükellef sofralar hazırlatarak bir lokma ondan,
bir kaşık şundan, bir parça da diğerinden alması onda sunî iştihayı



tetiklemektedir. İşte bu durum, mahzurlu bir hâl teşkil eder. Dolayısıyla Cenâb-
ı Hak ne kadar servet verirse versin, insanın ihtiyacı ölçüsünde yiyip içmesi,
hiçbir zaman aşırıya kaçmaması gerekir.

Sahabe-i kiram efendilerimizden bazıları çok büyük servetlere sahip
olmalarına rağmen çok basit bir hayat yaşamışlardı. Mesela Hazreti Osman,
Tebük Seferi öncesinde üç yüz deveyi vermenin yanında on bin tane de askeri
teçhiz edecek kadar imkâna sahipti.221 Fakat buna rağmen Hazret, yaşama
standartlarını hiç değiştirmemişti. Çok defa hayatını Mescid-i Nebevî’de
kumlar üzerinde geçiriyordu. Kumdan yastık yapıyor ve kıvrılıp kumların
üzerine yatıyordu. Diğer insanlarla aynı yemeği yiyordu.222 Hayatını aynı
basitlik içinde götüren Hazreti Ali’nin de sadece bir kat elbisesi vardı. Hem
yaz hem de kış onu giyiyordu.223 Hâlbuki o, Türkiye’nin yirmi katı
büyüklüğünde bir devletin halifesiydi ve o gün için bu devlete dört bir yandan
ganimet akıyordu. Buna rağmen o ve diğer büyükler, Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) yaşadığı hayatı tercih ederek hayatlarını hiç değiştirmemiş ve
sade bir hayat sürmeye devam etmişlerdi. Bunlar bizim için de çok önemli
misallerdir. Eğer bizim imkânlarımız genişlediğinde, hayatımız da değişecekse
hafizanallah namütenahi bir değişmenin fasit dairesine girmişiz demektir.

Bohemce Yaşamanın Sınırı Yoktur
Bu konuda o kadar sâbitkadem olmalısınız ki, Cenâb-ı Hak gökten şakır şakır

para yağdırsa ve onlar önünüzde bir tepe oluştursa, siz yine de, “Ne kadar çok
gelirsen gel, benden nasibini alamazsın, kalbime giremezsin. Ben seni
kullanacağım yeri biliyorum.” diyebilmelisiniz. Bazı ehlullah, Allah’ın
kendilerine verdiği malların hepsini ertesi güne bir dirhem bile bırakmadan
Allah yolunda harcamışlardır. Buhârî’de geçen bir hadis-i şerif de dünyevi
imkânlar karşısında nasıl bir tavır takınmamız gerektiği hususunda bize yol
göstermektedir. Buna göre bir gün Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem)
Mescid-i Nebevî’de tam namaza durmak üzereyken, heyecanla birden
mihraptan ayrılarak hücre-i saadetlerine girmiş ve bir süre sonra tekrar çıkıp
gelerek cemaate namaz kıldırmıştır. Namazı bitirdikten sonra hayret içinde
bekleyen cemaate dönerek şöyle demiştir: “Tam namaza duracağım esnada,
eve gelen bir hediyeyi hatırladım. Evimdeki bu dünya malı kafamı meşgul
eder diye Âişe’ye onu başkasına vermesini söyledim. Ta ki kalbim fâriğ
olarak Allah’ın huzurunda durayım.”224 Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve
sellem) bu mükemmel yaşayışı, nuraniyeti ve insibağı etrafındakilerde öyle bir
tesir icra ediyordu ki, sahip oldukları imkânlar sahabe efendilerimizin tavır ve



davranışlarını hiçbir zaman değiştirmiyordu.
İktisat Risalesi bu konuda çok önemli bir rehberdir. Kanaate ve iktisatlı

yaşamaya alışmak için zaman zaman onu okumak çok faydalı olacaktır.225

Yoksa refah içinde, çakırkeyif ve bohemce bir hayat yaşamanın bir sınırı
yoktur. İnsan kendisini böyle bir hayata salarsa, hafizanallah koca bir ömrü
cismaniyetin güdümünde tüketir. Bu açıdan ister fakir isterse zengin olsun
herkes için iktisat ve kanaat çok önemli birer değerdir.

Hususiyle Kur’an ve iman hizmetine gönül vermiş inananlar için kanaat daha
bir ehemmiyet arz eder. Onlara, çoluk çocuğunu ve kendisini geçindirecek
miktarda bir maaş takdir edilmesi, onları istihdam edenlerin vazifesidir. Ancak
adanmışlık yoluna baş koyanların da bir ömür boyu hep muktesit ve kanaatkâr
olmaları ve kendi hayatlarını dışarıdaki insanların hayatlarıyla mukayeseye
girişmemeleri gerekir. İster yurt içinde isterse yurt dışında, nerede olursa olsun
adanmış ruhlar burs ölçüsünde bir maaşla çalışmaya kendilerini
alıştırmalıdırlar. Dışarıdaki insanların çok yüksek maaşlarla çalışmaları
fedakârlık ufkunda pervaz edenler için örnek teşkil etmez. Onlar ev-bark sahibi
olmayı düşünmez, başını sokacakları kiralık bir ev bulur ve çoluk çocuklarının
geçimini temin edecek miktarda Cenâb-ı Hakk’ın lütfettiği şeylerle geçinir
giderler.

Adanmışlığın temel disiplini budur. Maaş, kıdem peşinde koşanlara imrenip
onların durumunu esas almak bu disiplini bozmak demektir. Bazıları yiyip içip,
yan gelip yatarak hayatlarını gaflet içinde geçirebilirler. Fakat bu, adanmış bir
ruh için ölçü değildir. Cenâb-ı Hak, hak yolunda koşturanlardan bazılarına
meşru yollardan bazı imkânlar bahşedebilir. Bu ayrı bir meseledir. Fakat hakka
hizmet yolunun imkânlarından istifade eden insanların bu konuda çok dikkatli
olmaları gerekir. Hiç kimse hak ettiğinin üstünde bir şey almamalıdır. Hazreti
Ebû Bekir, hilâfeti süresince maişeti için gerekli miktarın üzerinde bir maaş
verildiğinde çoluk çocuğunun geçiminin dışında kalanını bir testinin içine atmış
ve vefat ederken de bu testinin kendisinden sonraki halifeye verilmesini vasiyet
etmiştir. Bu durum karşısında Hazreti Ömer gözyaşlarını tutamamış ve,
“Kendinden sonra başkalarına âdeta hak ve mesuliyet hassasiyetiyle yaşama
imkânlarının yolunu kestin.”226 ifadeleriyle o büyük zatın büyüklüğünü dile
getirmiştir. Esasen günümüzün adanmış ruhları da böyle olma
mecburiyetindedir.

Eğer onlar, başkalarının sahip oldukları imkânlara veya aldıkları maaşa
bakarak, “Herhâlde bu makamın, bu konumun hakkı buymuş.” deme gibi bir
zehaba kapılırlarsa, bilmelidirler ki Allah yolunda soluk soluğa koşsalar bile,
bu düşüncelerinden dolayı onlar ahirete ait nimetleri dünyada yiyip bitiriyorlar.



Sürekli Muhasebe
Konuyla ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer mesele de, “Acaba ben

aldığım bu maaşı hak ediyor muyum?” muhasebesi içinde olmaktır. Hatta
umuma açık bir yerde namaz kılarken, bir kurumun yemeğini yerken bile her
zaman onu hak edip etmediğimizin muhasebesini yapmalıyız. Mesela biz,
burada namaz kılıyor, buranın sularıyla abdest alıyor ve buranın yemeğini
yiyoruz. Kendimizi hizmete vakfetmiş bulunsak da, biz yine de “acaba” deyip iç
dünyamızda bu tür meselelerin endişesiyle kıvrım kıvrım kıvranmalıyız.

Allah’ın nâm-ı celilinin yüceliğinin herkes tarafından bilinmesi için verilen
mücadelede elde edilen ganimet bile, belli kurallara bağlı olarak meşru ve
mübah kılınmıştır. Mesela bir muharebede, Resûl-i Ekrem Efendimiz
(sallallahu aleyhi ve sellem): ُهَُبلَـس َُهلَف  ٌةـَّنَِیب  ِهَْیلَع  ُهـَل  ًـالِیتَق  َلـَتَق  ْنـَم 
“(Savaş esnasında) Kim bir düşmanı öldürür ve bunu ispatlarsa, maktûlün
üzerindeki mallar kendisinin olur.”227 buyurmuştur. Fakat ismini
bilemediğimiz bir sahabîye ganimet verilmek istendiğinde: “Ben bunun için
Müslüman olmadım. Ben, (boğazını göstererek) şuradan bir ok yiyeyim diye
Müslüman oldum.” demiş ve ganimeti elinin tersiyle geriye itmiştir.228 İşte ben,
bizim hak yolunda hizmet mesleğimizi bu düşünceye bağlıyorum. Bu meslek
içinde bulunanlar hep müstağni yaşamalıdırlar. Böyle insanlar halk nazarında
da makbul hâle gelirler. Onlar, tavır ve davranışlarıyla müessir olurlar. Onlar
görüldüğünde Allah hatırlanır. Onların çok fazla bir şey anlatmalarına gerek
yoktur. Çünkü onların tavırları fasih bir lisan ve talâkatli bir hitabedir. Yoksa
bu kıvamı yakalayamayan insanların bağırıp çağırmaları insanlara çok fazla bir
şey ifade etmez. Muvakkaten onları meşgul etse de, Allah’a doğru yürüme
istikametinde kat’iyen onlara mesafe aldıramaz.

Belki bazılarımız bu ölçüde bir hayat yaşamayı çok zor görebilirler. Fakat
biz, zora talip olmuşuz. Unutmamalıyız ki Cenâb-ı Hakk’ın Efendimiz’e hitaben
ifade buyurduğu: ىٰلوْـُألا َنـِم  َكـَل  ٌرْیَخ  ُةَرِخَْـٰاللَو   “Ahiret, öncü olan bu
dünyadan senin için daha hayırlıdır.”229 âyet-i kerimesi bizim için de
geçerlidir. Başka bir âyet-i kerimede de Allah Teâlâ, bunun aksini düşünenleri
şu ifadeleriyle tevbih etmiştir: َةَرِخْـٰالا َنوُرَذـَتَو  َةــَلِجاَعْلا  َنوُّبِحُت  ْلـَب  َّالَك 
“Gerçek şu ki: Siz bu peşin dünya hayatına çok düşkünsünüz. Onun için
âhireti terk edip durursunuz.”230

Hazreti Pîr de: “Evet 231 ِةَرِخْـٰالا َىلَع  اَیْنُّدـلا  َةوٰیَحْلا  َنوُّبِحَتَْـسي   âyet-i
kerimesinin işaretiyle, bu asır, hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı uhreviyeye, ehl-i
İslâm’a da bilerek, severek tercih ettirdi.” demiştir.232 Yani o, ahir zamandaki



en büyük bir felâket olarak dünya sevgisinin ahiretin önüne geçmesini
göstermiş ve yukarıdaki âyetin asrımıza baktığını söylemiştir. َنوُّبِحَتَْسي
fiilinin muzari sigasıyla geldiğini göz önüne alacak olursak, bu durumun uzun
bir süre devam edeceğini anlayabiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda da
dünya hayatını, bilerek ahiret hayatına tercih etme anlayışının devam edeceği
söylenebilir. Seyyid Kutup herhâlde bu gibi hususları göz önünde bulundurarak,
bir kitabına, َنوُمِلْـسُم ُنَْحن  ْلَھ   “Biz Müslüman mıyız?” ismini vermiştir.
Gerçi Ebû Hanife’nin Fıkh-ı Ekber’deki ifadelerine göre böyle bir tereddüt
insanı küfre düşürür.233 Fakat, “Biz nasıl Müslümanız!” mânâsında bunu
kullanmada bir mahzur yoktur. Veya bu anlayışa, “Nerede İslâmiyet, nerede
biz” bakış açısı da diyebilirsiniz. İstiklâl Şairimiz de:

“Müslümanlık nerede, bizden geçmiş insanlık bile;
Âlem aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile!
Kaç hakikî Müslüman gördümse, hep makberdedir,
Müslümanlık, bilmem amma, galiba göklerdedir!”

mısralarıyla aynı derde işaret etmiştir.
Evet, bu asrın ifritten bir çağ olduğu muhakkak. Bol bol tüketen, yiyip içip

yan gelip yatan insanların neş’et ettiği bir çağda yaşıyoruz. Ahiret duygusu
katledilmiş ve üzerine kocaman kocaman taşlar konularak kalkmamak üzere
yerin altına gömülmüş. O hâlde asla unutulmamalı ki, böyle bir zamanda
başkaları üzerindeki müessiriyetimiz yere düşen gölgemizle çok alâkalıdır. Biz
ne kadar doğru isek, gölgemiz de yere o kadar doğru düşecek ve hâlimiz
gönüllerde o ölçüde müessir olacaktır.
217 Mecelle-i Ahkâm-i Adliye, mad.: 29.
218 Buhârî, ilim 2, rikak  35; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/361.
219 Bkz.: İbn Mâce, tahâret 45; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/221.
220 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.175 (On Dokuzuncu Lem’a, İkinci Nükte).
221 Bkz.: Tirmizî, menâkıb 18; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/75.
222 Bkz.: Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/60; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 2/446.
223 Bkz.: İbn Mâce, mukaddime 11; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/99.
224 Buhârî, amel fi’s-salât 18; Nesâî, sehv 104; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/7, 384.
225 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.174-183 (On Dokuzuncu Lem’a).
226 Bkz.: İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/186; et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  2/354.
227 Buharî, hums 18, meğâzî 54; Müslim, cihâd 41.
228 Nesâî, cenâiz 61; Abdurrezzak, el-Musannef 7/271; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/271.
229 Duhâ sûresi, 93/4.
230 Kıyâmet sûresi, 75/20-21.
231 “Bile bile dünyayı (âhirete) tercih ederler.” (İbrahim sûresi, 14/3)
232 Bkz.: Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.82.
233 Bkz.: Aliyyülkârî, Şerhu’l-Fıkhi’l-ekber s.241-242.



Mükemmellik Düşüncesi ve Tevazu

Soru: Bir yandan çeşit çeşit beklentilerimize cevap verebilecek
kahramanlarımızın halktan birer insan olmaları ifade edilirken, diğer
yandan da sürekli seviyeli ve donanımlı insan olma nazara veriliyor. Zâhiren
birbirine zıt gibi görünen bu iki husus nasıl cem edilebilir?

Cevap: Peygamberlik mesleği olan irşad ve tebliğ vazifesi açısından
meselenin değerlendirmesini yapacak olursak; insanda, hem mükemmeliyet
ufkunu yakalama, hem de kendini sıfırlama anlayışının bir arada bulunması,
öncelikle, her iki vasfın da irşad ve tebliğ adına olmazsa olmaz birer esas
olduklarına inanmaya bağlıdır. Evet, anlatılması gerekli olan hususları
başkalarına anlatabilmek ve Allah’ın izniyle, vicdanlarda tesir uyarabilmek
için hem mükemmel bir donanıma sahip olma gayreti, hem de mahviyet ve
tevazuyla kendini insanlardan bir insan olarak görme hasleti şarttır. Zira ilme
ve irfana dayanmayan irşad ve tebliğ muhatapta güven bunalımına sebebiyet
vereceği gibi, kibir ve gururla kirlenmiş ağızlardan çıkan sözler de kesinlikle
kalblere nüfûz etmeyecek, etse bile orada kalıcı olmayacaktır. Hazreti Pîr de
eserlerinde bir taraftan cehaletin bizim için çok ciddî bir belâ olduğu üzerinde
durmuş, diğer taraftan da çağımızda benliğin çok ileriye gittiğine vurguda
bulunarak onun da ayrı bir afet olduğuna dikkatleri çekmiştir.

Mârifet ve Mahviyetle Çift Kanatlı İrşad Ruhu
Şimdi isterseniz irşad ve tebliğ insanı için bir çift kanat konumunda bulunan

bu iki hususiyeti bir nebze açmaya çalışalım:
Çağımızda mü’minin, temsil etmesi gereken hakikatleri hakkıyla temsil

edebilmesi için, bir taraftan yaşadığı çağı, sosyal yapıyı, dünyadaki hâdiseleri
ve tekvînî emirleri çok iyi okuması, okuyup anlaması ve doğru değerlendirmesi;
diğer yandan da özellikle günümüze bakan yönüyle teşriî emirleri bilmesi ve
böylece ibnü’z-zaman veya ibnü’l-vakt olması gerekir. Yoksa çok hakikatler
onun seviyesizliğine takılır kalır; kalır da sahip olunan değerler muhataplar
nazarında değersizliğe mahkûm olur. Evet, her şey netice itibarıyla ilme bağlı
olduğu gibi bizim de kendi değerlerimizi ifade edebilmemiz için ilim, çok
önemli bir faktördür. Buradaki ilimden kastımız günümüzde anlaşılan şekliyle
bilim değil, eşya ve hâdiseleri ön ve arka planlarıyla beraber değerlendirmek
suretiyle bizi bir sonuca götürecek ve gidip mârifetle neticelenecek bilgidir.

Aslında bir insanın böyle bir ilme sahip olmadan bırakın başkalarına



anlatmayı, kendisine bile bir şey anlatması mümkün değildir. O, ilim ve
mârifetle donanacağı ana kadar nefsinin bir kısım itirazlarının önüne
geçemeyecek, fikrî kargaşa ve gelgitlerden kurtulamayacaktır. Kendi içinde,
kendi kafasında ve kendi kalbinde problemlerini çözememiş böyle biri,
başkasına bir şey anlatmaya çalıştığında ciddî zorlanacak ve belki de farkına
varmaksızın demagojiye girecek, diyalektiğe başvuracaktır. O, kendi içindeki
tereddüt ve şüpheleri aşacağı ana kadar da bu türlü ifade falsolarından
kurtulamayacaktır.

Bu açıdan bizim öncelikle arka planları ve dayanaklarıyla, ruh ve özüne de
vâkıf olarak kendi meselelerimizi bilmemiz, sonra da ilimle varılacak mârifeti,
mârifetle ulaşılacak muhabbeti, bunlarla Allah’a karşı duyulacak aşk u iştiyakı
vicdanımızda duyup hissetmemiz gerekir. Eğer bunları kendimize mâl edebilir
ve ağzımıza dökülen kelimelerin fotoğraflarını kalb ve kafamızda görebilirsek,
kendi içimizde çelişki yaşamaz ve tenakuzlara düşmekten kurtulmuş oluruz.

Bundan dolayı mürşid ve mübelliğ, ne yapıp edip mutlaka Allah’ı hoşnut
edecek, derince ve çok buudlu ilme sahip olmaya çalışmalıdır. Fakat irşad ve
tebliğ için sadece ilim ve mârifet yeterli değildir. Aynı zamanda insanoğlunun,
bu çok önemli varidat ve mevhibelerin tamamen Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve
ihsanı olduğunun şuurunda bulunması gerekir. Üstad’ın Mektubat’ta dikkat
çektiği üzere aslında bütün bu nimetler Sultan tarafından insana giydirilen bir
kürk gibidir.234 Dolayısıyla bu nimetler görmezden gelinemez. Fakat onların
bize ait olmadıkları mülâhazasını da hiçbir zaman unutmamalıyız. Yani bizim
yapmamız gereken, güzelliği inkâr etmeyerek onu asıl sahibine vermektir. İşte
bu bakış açısını yakalayabildiğimiz takdirde, tevazu, mahviyet ve hacâletin
kapılarını aralamış ve Hazreti Ali’nin ِساَّنلا َنـِم  اًدْرَف  ِساَّنلا  َدـْـنِع  ْنـُك 
“İnsanlar nezdinde onlardan bir fert ol.” sözünün mâsadakı hâline gelmiş
oluruz. Bu da mutlak küçüklükle mükemmeliyet ufkunu cem etme demektir.

Bu duygu ve düşüncenin kalıcı hâle gelmesi ise, insanın, sahip olduğu her
şeyi gerçek sahibine vermesi ve kendisinin bir hiç olduğunu vicdanına kabul
ettirmesiyle mümkündür. Daha önce bir espriye bağlı olarak ifade ettiğim
mülâhazamı müsaadenizle bir kere daha tekrarlamak istiyorum: Eğer bize;
“Allah’a ait olan şeyleri bir kenara koyarak, O’na karşı bir tekmil verin.”
deseler, herhâlde ortada bize ait bir şey kalmayacaktır. Bu açıdan bize düşen,
her zaman mahviyet, tevazu ve hacâletle iki büklüm hâlde Rabbimize teveccüh
etmektir.

Esasen günde beş vakit namazın teşriînde bu hakikate ait hikmetlerin olduğu
söylenebilir. Çünkü insanın günde beş defa Allah’ın huzuruna koşarak el pençe



divan durması bir inkıyat ifadesidir. Onun rükûa gitmesi bir tevazu, yüzünü
yerlere koyarak secde etmesi ise mahviyet ifadesidir. İşte siz mahvolduğunuz
zaman hadisin ifadesiyle Allah’a en yakın hâle geliyorsunuz.235 Esasında secde
anı, insanın kendisinden sıyrıldığı ve O’na ait tecellîlerin rengine boyandığı
anın unvanıdır. Yani siz secde hâlindeyken, sizden içeri öyle bir “ben”e
ulaşıyorsunuz ki, o “ben” O’ndan gelen tecellîlerden ibarettir. Demek ki,
insanın Allah’a en yakın olma hâli, insanın kendisini nefyetmesine bağlıdır.

En Mütevazı İnsan, İnsanların En Kâmili
ٌةَنَـسَح ٌةَوْس  ِلوــُـسَر ِهللا أُ ِيف  ْمــُك  َناـَك لَ ْدـََقل   “Şânım hakkı için

Resûlullah’ta size örneğin en güzeli vardır.” 236 âyet-i kerimesinde ifade
edildiği gibi, oturuşuyla, kalkışıyla, konuşmasıyla kısacası her türlü tavır ve
davranışıyla bizlere hüsnümisal olan Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bu mevzuda da bizim için en güzel bir örnek olmuştur. İki Cihan
Serveri , “Eğer sen olmasaydın varlığı yaratmayacaktım.”237 sözünün
muhatabıdır. Üstad Necip Fazıl’ın dediği gibi: “O ki, O yüzden varız.” Varlık
âleminde ilk taayyün eden O’nun nuru olduğu gibi,238 O aynı zamanda varlık
ağacının en mükemmel meyvesidir. Başka bir ifade ile nur-i Muhammedî bu
kâinat ağacının bir çekirdeği ve kâinat kitabını yazan kalemin de mürekkebidir.
Ve yine O, bu kâinat meşherinde bir teşrifatçıdır. Muhakkikînin ifadesiyle
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), ulûm-i evvelîn ve ahirîni câmi bir
Zât’tır. Her türlü müşkil, Allah’ın izni ve inayetiyle o Mülkilküşâ’nın elinde
hemen çözülüvermiştir. Herkes dünya ve mâfîhâyı hikmet nazarıyla
değerlendirmeyi O’ndan öğrenmiştir.

İşte böyle bir Zât-ı Mümtaz olan Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) aynı
zamanda bir tevazu ve mahviyet âbidesidir. Huzur-u risalet penahide birisi
O’na, “Seyyidimiz.” dediğinde –hakikatte O, öyle olsa bile– o sahabîye bu
ifadesinden dolayı itapta bulunmuştur.239

ِتوُحْلا ِبِحاَصَك  ْنَُكت  َالَو  َكـِّبَر  ِمْكُحِل  ْرِبْصاـَف   “Rabbinin hükmüne sabret
ve balığın yoldaşı zât (Hazreti Yunus) gibi olma!”240 âyet-i kerimesi nazil
olduğunda da, Ashab-ı kiramdan bazılarının aklına farklı bir düşünce gelebilir
diye: “Beni, Yunus İbn Metta’ya tercih etmeyin!”241 buyurmuştur. Başka bir
zaman kendisinin mehabet ve heybetinden titreyen birine: “Korkma! Ben
kurutulmuş et yiyen bir kadının çocuğuyum.”242 ifadesini kullanmıştır.
Mescid-i Nebevî’nin inşası esnasında herkes sırtında kerpiç taşırken, O
(aleyhissalâtü vesselâm) da taşımıştır.243 Ashabıyla birlikte çıktığı bir
yolculukta yemek pişirmek gerektiğinde ise, herkes işin bir ucundan tutarken, O



da odun toplama vazifesini üstlenmiştir.244 Zira O arkadaşlarının ortaya
koyduğu işlerde, hiçbir zaman onlardan ayrı düşmeme gayreti içinde olmuştur.

İşte yıldızların kaldırım taşı gibi ayaklarının altına serildiği Hazreti Ekmel-i
Kümmelîn (Kâmillerin En Kâmili) hem bütün yönleriyle kâmil-i mükemmel,
hem de tevazu ve mahviyet âbidesi olarak zıtları kendisinde toplamış ve
böylece en mükemmel ve en inandırıcı bir temsille ruhlara nüfûz etmiştir. O
hâlde bize düşen de hakikî mânâsıyla o Rehber-i Ekmel’i adım adım takip
etmek olmalıdır.
234 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.416-417 (Yirmi Sekizinci Mektup, Yedinci Mesele).
235 Bkz.: Müslim, salât 215; Ebû Dâvûd, salât 148; Nesâî, tatbîk  78.
236 Ahzâb sûresi, 33/21.
237 Aliyyülkârî, el-Masnû’ s.150; el-Esrâru’l-merfûa s.295; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/214.
238 Bkz.: es-Suyûtî, el-Hâvî 1/325; el-Halebî, es-Sîratü’l-Halebiyye 1/240.
239 Bkz.: Ebû Dâvûd, edeb 9; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/70.
240 Kalem sûresi, 68/48.
241 Buhârî, enbiyâ 35; Müslim, fezâil 166-167.
242 İbn Mâce, et’ime 30; Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 2/64.
243 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/381; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/66
244 Bkz.: et-Taberî, Hülâsatü siyeri Seyyidi’l-beşer s.87; es-Safedî, el-Vâfî bi’l-vefeyât 1/72.



Heyecan ve Mantık Buudlu Adanmış Ruhlar

Soru: Bir mü’minin adanmışlığının tezahürleri nelerdir? Yeni nesillerde
aşk u heyecan uyarmak ve bu heyecanı kalıcı kılmak için neler yapılmalıdır?

Cevap: Adanmışlık ruhunun geliştirilmesi öncelikle insanların, temsil
ettikleri dine sağlam inanmalarına bağlıdır. İman olmadan, insanlarda
adanmışlık ruhu hâsıl etmek mümkün değildir. Böyle bir imanın oluşma süresi
ise istidat ve kabiliyetlere göre farklılaşabilir. Bazı kimseler için çok kısa
rehabiliteler yeterli olur; kimi insan kırk saatte duyacağını duyar, göreceğini
görür ve anlayacağını anlar. Ancak aynı ufka ulaşabilmek için bir başkası kırk
güne, kırk aya, hatta kırk seneye ihtiyaç duyabilir. Mesela Cüneyd-i Bağdadî
Hazretleri gibi inkişafa açık müstait bir fıtrat bile bazı şeyleri altmış yaşından
sonra duyup hissettiğini ifade etmiştir. Hazreti Cüneyd’in bu sözünü, onun
altmış yaşına kadar ciddî bir şey duymadığı, görmediği, tatmadığı şeklinde
anlamak elbette ki doğru değildir ve böyle bir anlayış o mümtaz ruha karşı
saygısızlık olur. O hâlde nasıl anlamalıyız onun bu sözünü? O büyük insan,
gözünü insan-ı kâmil ufkuna dikmiş hep oraya bakıyordu. Demek ki o ufka dair
bir kısım esintileri duymak belli bir zamana vâbesteydi. Belki de o, bu sözüyle
insanlardaki istidat farklılıklarına dikkat çekmek istemişti. Hâsılı, niyet ve
maksat ne olursa olsun, bizler, o büyük zatlar hakkında konuşurken dikkatli
olmalı, olumsuz mülâhazalardan sakınmalı ve yanlış bir söz söylemekten
Allah’a sığınmalıyız. Yoksa gayretullaha dokunacak bir hata irtikâp etmiş
oluruz.

Günümüz Nesillerine Yapılabilecek
En Büyük İyilik
Asıl konumuza dönecek olursak, gönüllerde adanmışlık duygu ve düşüncesini

tutuşturmak günümüzde biraz daha zor hâle gelmiştir. Yuvanın insanın metafizik
enginliklerine dair ciddî bir şey ifade etmediği, sokağın aleyhte işlediği, maarif
yuvalarında bu duygu ve düşüncenin sunulmadığı, camilerde bu aşk u heyecanın
gönüllere üflenmediği, kalb ve ruh ufkuna yöneltecek müesseselerin de
bulunmadığı böyle bir dönemde sinelere adanmışlık ruhunu duyurmak hususî bir
kısım gayretlere bağlıdır. Evet, insanları bedenin tesirinden sıyırma,
cismaniyetin esiri olmaktan kurtarma, kalb ve ruhun derece-i hayatına
yönlendirme, rıza-i ilâhîyi tahsili hayatlarının gayesi hâline getirme, onların
oturup kalkıp َكاَضِرَو َكََتِیفاَعَو  َكَوْفَع  ّلَلا  َّمُھٰ  “Allah’ım Senden afv u afiyet ve



rızanı istiyorum.” demelerini temin etme çok ciddî gayret ister.
İnsan, tabiatı icabı dünyaya, dünyanın cazibedar güzelliklerine düşkündür.

Hele günümüzde dünyevî hedef ve gayeler daha bir öne çıkarıldığından dolayı,
insanların dünyaya ait işlerde neredeyse mükemmel denecek bir seviyede
yetiştirildikleri söylenebilir. Bu açıdan kanaatimce günümüz nesillerine
yapılabilecek en güzel iyilik, onların gönüllerine başkaları için yaşama arzu ve
heyecanını duyurmaktır.

Esasen böyle bir aşk u heyecan, İslâm’ın özüne ait çok önemli bir rükündür.
O, namaza aksettiğinde, hudû ve huşû şeklinde kendisini hissettireceği gibi i’lâ-
yı kelimetullah mevzuunda da size adanmışlık ruhuyla dur durak bilmeden
sürekli koşmayı telkin eder. İslâm’ın ruhuyla irtibatlı böyle bir aşk u
heyecandan mahrum gönüllere ise siz ne anlatırsanız anlatın onlardan fedakârlık
ve hasbîlik adına ciddî bir gayret göremezsiniz.

Heyecansızlık Kalbin Ölümü Demektir
Dolayısıyla insanda, evvela, ızdıraptan iki büklüm olup kendini yerden yere

vuracak şekilde delice bir heyecan olmalıdır. Öyle ki, imandan mahrum
gönüller karşısında, “Şu insanlar niye inanmıyorlar!” diye onun şakakları
zonklamalı, kalbi duracak ve kafası çatlayacak hâle gelmelidir. Eğer insanda
böyle delice bir heyecan varsa siz, “Heyecanına kurban olayım senin. Onun
başımın, gözümün üstünde yeri vardır.” der; der ve onun bu heyecanını,
İslâm’ın akıl ve mantığıyla tadil edebilirsiniz. Başka bir ifadeyle onun
taşkınlığa ulaşabilecek bu coşkunluğunu hayra yönlendirebilirsiniz. Mesela o
aşk u heyecanı hakta sebat ve süreklilik istikametinde kullanmasını
sağlayabilirsiniz. Demek ki evvela insanlarda aşk u heyecanla doludizgin bir
ruh hâlini temin etmelisiniz. Zira heyecanın olmadığı yerde, sırf kuru bir akıl ve
mantıkla kalıcı ve uzun soluklu herhangi bir iş yapılması mümkün değildir.
Evet, öncelikle insanlar gönülden bir aşk u heyecanla yüce bir mefkûreye
inanıp sahip çıkmalıdırlar ki, bütün engelleme ve zorluklara rağmen bir ömür
boyu durmaları gerektiği yerde dimdik ve kararlı durabilsin, koşmaları
gerektiği yerde de küheylanlar gibi çatlayıncaya kadar koşabilsinler.

Her güzel sıfatta olduğu gibi Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bu mevzuda da bizim için en güzel misaldir. Bakın, Cenâb-ı Hak, Yüce
Kitabı’nda O’nun bu vasfıyla alâkalı ne buyuruyor: ىٰلَع َكَسَْفن  ٌعِخاَب  َكَّلََعلَف 

اًفَـسَأ ِثيِدَحْلا  اَذٰـھِب  اوُنِمْؤُي  َْمل  ِْنإ  ْمِھِرَاثٰا   “Bu Kur’ân’a inanmazlar diye
neredeyse arkalarından kendini harap edeceksin.”245 Başka bir yerde ise:

َنِینِمْؤُم اوـُنوَُكي  ََّالأ  َكَـسَْفن  ٌعِخاـَب  َكَّلََعل   “Resûlüm! Onlar iman etmiyorlar



diye âdeta kendine kıyacaksın.”246 buyruluyor. İşte bu âyetler, İnsanlığın
İftihar Tablosu’nun (aleyhissalâtü vesselâm) nasıl bir İslâmî heyecana sahip
olduğunu gösteriyor. Cenâb-ı Hak, O’nun bu heyecanını: ْنَم يِدَْـھت  َكَِّنإ َال 

ُءاََۤشي ْنَم  يِدْـھَي  َِّنكٰلَو َهللا  َتَْببَْحأ   “Sen istediğini hidayete erdiremezsin.
Ancak Allah istediğini hidayet eder.”247 buyurmak suretiyle tadil ediyor.
Dolayısıyla insanda böyle bir İslâmî heyecan olursa, biz onu Kur’ân’ın
muhkematıyla tadil edebiliriz. Ona, doludizgin hareket etmenin ne getirip ne
götüreceğini nazar-ı itibara almasını ve zamanı, konjonktürü, muhatapların
hissiyatını, nasıl bir mukabelede bulunacaklarını hesap etmesini söyleyebiliriz.
Fakat başta böyle bir heyecan yoksa siz neyi tadil edeceksiniz ki?

Devamlılık ve kararlılık için bu denli heyecanla dopdolu ruh hali gereklidir;
ancak akıl ve mantık hiçbir zaman his ve heyecana feda edilmemelidir. Çünkü
bu durumda dengesizlik ve aşırılıklar ortaya çıkar. Bu sebeple bir yandan
yürekler heyecanla çırpınır dururken diğer yandan da akıl ve mantık her zaman
heyecanın önünde bulunmalı ve o heyecan hep müspet yola kanalize
edilmelidir.

Mantık ve Heyecan
Birbirinin Destekleyicisi Olmalı
Ayrıca bizim talip olduğumuz ve gerçekleştirmeye çalıştığımız yüce bir

mefkûremiz varsa, bir yerde yolların tıkanıp kalması bizi yolumuzdan
alıkoymamalıdır. İnanan gönüller olarak biz, yürüdüğümüz bir yol tıkandığında,
alternatif başka bir yol bulur ve oradan yolumuza devam ederiz; o da tıkanacak
olursa yeni bir yol araştırmaya koyuluruz. Yollar büsbütün yürünmez hâle gelse
bile, “Biz yapamazsak bizden sonraki nesil, onlar da yapamazsa onlardan
sonraki nesil Allah’ın izni ve inayetiyle mutlaka bu gaye-i hayali
gerçekleştirecektir.” der ve hayatımız boyunca ümidimizden hiçbir şey
kaybetmeden çalışıp çabalamaya devam ederiz. Gerekirse yıldızları gökten
aşağı çekip, onlarla bir kısım oyunlar oynayacak kadar âlî himmetle yüksek
gayeler peşinde koşar, dûn himmetliğin insanı öldüreceği mülâhazasıyla çıtayı
hep yüksek tutmaya çalışırız. Fakat bunun yanında aklî ve mantıkî ölçülere
riayet edip planlarımızın realize edilebilirliğine de ihtimam gösteririz. Yani
mü’minin mantık ve heyecanı arasında hiçbir zaman tenakuz
yaşanmaz/yaşanmamalıdır. Bilâkis bunlar birbirini destekleyici ve besleyici
olmalıdır. Bugüne kadar niceleri doğruluk adına bile olsa sırf heyecanlarıyla
hareket ettiklerinden dolayı Müslümanlara zarar vermişlerdir. Bazıları da kuru
bir mantıkla, lafazanlık, demagoji ve diyalektikle başkalarına bir şey



anlatacaklarını zannetmiş; ancak kimseye kalıcı ve uzun soluklu bir şey ifade
edememiş ve yorulup yollarda kalmışlardır.

Dolayısıyla dolu dizgin bir heyecanın yanında, Kur’ân’ın muhkematıyla test
edilmiş çok sağlam kurallara ihtiyacımız vardır. Öyle ki, bütün tavır ve
davranışlarımızın Kur’ân ve Sünnet zaviyesinden doğru olup olmadığı her
zaman teste tâbi tutulmalıdır. Ayrıca Habib-i Kibriya Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem): َنيِدِشاَّرلا َنِیّيِدْھَمْلا  ِءاََفلُخْلا  ِةَّنُـسَو  يِتَّنُِـسب  ْمُكَْیلَعَف 

ِذِجاَوَّنلِاب اَھَْیلَع  اوُّضَعَو  اـَھِب  اوُكَّسََمت   “Size gereken, sünnetime ve hidayet
üzere olan Râşit Halifelerin sünnetine uymaktır. Bunlara sımsıkı sarılın ve
azı dişlerinizle tutunun.”248 buyurduğuna göre, Kur’ân ve Sünnet’in yanında
Râşit Halifelerin anlayışları da davranışlarımızı test etme açısından çok
önemlidir. Zira biz nasıl ki kilitlendiğimiz hedef ve gayenin doğruluğuna
inanıyorsak, aynı zamanda o hedefe ulaşmak için yürüdüğümüz yolun da
gönüllere emniyet ve güven vaat etmesi gerekir. Bu da ancak Kur’ân ve Sünnet
yolunun yanında, sahabe efendilerimizin, hususiyle de Hulefa-i Râşidîn’in
yoluna uymakla gerçekleşebilir.

Böyle bir aşk u şevkin uyarılmasının en önemli vesilelerinden biri ise
insanlarda tefekkür mekanizmasının harekete geçirilmesi, düşünce sisteminin
derinleştirilmesidir. Tefekkür kelimesi, tekellüf ifade eder. Dolayısıyla
tefekkür, insanın şakaklarını zonklatırcasına temrinle kendisini düşünmeye
alıştırması neticesinde kazanılacak bir ameliyedir. Tefekkür, insanın oturup
kara kara düşünmesi veya görüp duydukları karşısında sathî ve küçük
münasebetler kurması demek değildir. Bilâkis o, mebde ve müntehayı beraber
değerlendirme; aklı, sebep-sonuç arasında âdeta bir mekik gibi getirip
götürerek düşündüklerinden bir şeyler sağma, belki ruhuyla onları massetme,
aynı zamanda düşündüklerini ihsaslarına mâl etme, hatta ihtisas imbikleriyle
onlardan yeni bir şeyler çıkarmanın ad ve unvanıdır. Bu açıdan aşk u iştiyak
kazandırma adına öncelikle insanları düşünmeye, mantıklarını işletmeye
alıştırmak ve onları iyi ve kötüyü doğru görecek hâle getirmek gerekir.

Hep Hakk’ı Hecelemeli, O’nunla Gecelemeli
Böyle bir düşünce ameliyesinde devamlılık da çok önemlidir. Öyle ki,

beraber olduğumuz insanların ُبوُلُقْلا ُِّنئَمَْطت  ِرْكِذِب ِهللا  ََالأ   “Biliniz ki kalbler
ancak Allah’ı anmakla huzur ve itminana kavuşur.”249 ufkunda seyahat ettiğini
düşünsek dahi, bu durumları itibarıyla onları yeterli görmek, daha doğrusu
bizim birbirimizi yeterli görmemiz kesinlikle doğru değildir. Bu konuda
birbirimize sürekli destek olmalıyız. Çağımızın büyük Mütefekkirinin



ifadesiyle, kubbedeki taşlar gibi düşmemek için baş başa vermeliyiz. Onun bu
sözünü sadece içtimaî yapı adına iftirak ve ihtilâflara girmeme, vifak ve ittifak
içinde bulunma mânâsına anlamak eksik bir anlayış olur. Belki bu sözü, dine
hizmeti hayatımızın gayesi bilme ve bu gaye-i hayalimizi gerçekleştirme
yolunda hep canlı kalma mevzuunda birbirimizin destekçisi olma şeklinde
anlamamız gerekir. Öyleyse yüce bir mefkûre için bir araya geldiğimiz
meclislerde asla laubaliliğe girmemeli ve oraları hep sohbet-i cânanla
süslemeliyiz. Evet, bir araya gelişlerimiz neticesinde: اًمْلِع َانْدِز  اـَنَّبَر  ّلَلا  َّمُھٰ

اًقـْـشِعَو ًةَّبَحَمَو  ًةــَفِرْعَمَو  اـًضيِوَْفتَو  اًمِیلـَْـستَو  ـًـالُّكََوتَو  اــًنیِقَيَو  اــًناَمِيإَو 
ًةَمْكِحَو ًَةنَاطَفَو  ًةَمـْصِعَو  ًةَّفِعَو  َِكئاَقِل  َىِلإ  اًقاَِیتْشاَو   duasında arzu edilen

hususlardan acaba ne elde ettik, diye kendimizi sorgulamalıyız. Hatta dünyevî
bir mesele için bir araya geldiğimiz beraberliklerde bile elimize bir fırsat
geçtiğinde bir yolunu bulup sohbet-i cânan çerçevesinde değerlendirilebilecek
mevzulardan bir fasıl açmalı; açıp gönüllere imanın güzelliklerinden bazı
şeyler fısıldamaya çalışmalıyız.

Günümüzde olup biten hâdiseleri bilmek, bir kısım aktüel meselelere vukuf
peyda etmek elbette ki her vatandaşın hakkıdır. Fakat bugün zaten bu
meselelerle ilgilenen bir hayli insan varsa, zannediyorum kendisini Kur’ân’a
adamış insanlar, istidatlarını, Kur’ân’a hizmeti en iyi şekilde yerine getirme
istikametinde inkişaf ettirmeli ve asıl bu noktada derinleşmelidirler. Onlar için
başka düşünceler tâli olmalı ve onlar başka mülâhazalarla yorulmamalıdırlar.
Bunun için oturup kalktıkları her yerde Hakk’ı hecelemeli ve hep O’nunla
gecelemelidirler. Hulâsa, insanları delice Allah’a âşık hâle getirme ve
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) anıldığı zaman burnunun kemikleri
sızlayacak ölçüde bir muhibb-i Habibullah ufkuna yükseltme yolunda ne
yapılması lâzım geliyorsa onu yapmalıyız.

Evet, hizmet heyecanımızın ve adanmışlık ruhunun canlı kalabilmesi için
bizim sürekli rehabiliteye ihtiyacımız var. Aslında insanın fizikî hayatında da
durum bundan farklı değildir. Mesela bir uzuv, uzun süre çalışmadığında,
zamanla adaleler erir ve bir süre sonra uzuv hiçbir şey yapamaz hâle gelir.
Ruhî ve kalbî hayatımız için de aynı husus geçerlidir. Günde beş vakit namazın
veya her sene bir ay Ramazan-ı Şerif orucunun teşri kılınmasında böyle bir
hikmeti görmezlikten gelemeyiz. İnanan gönüller, günde beş defa İslâm
dediğimiz o menhelü’l-azbi’l-mevruda kovalarını salıyor, oradan bir şey
çıkarıyor ve onunla yıkanıp arınıyorlar. Yani günde beş defa O’nu duymaya,
O’nu hissetmeye ve O’nu bilmeye çalışıyorlar. İşte bizim de ibadetlerdeki bu
temel espriyi kavrayarak, oturup kalkmamızı, gece ve gündüzümüzü hep O’na



bağlamamız gerekiyor ki, İslâmî aşk u heyecanımız da sürekli olsun.

Kırık-Dökük Gemiyle Bu Denizler Aşılmaz
Sürekli rehabilite adına, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve

sellem) Hazreti Ebû Zerr’e tavsiye ettiği şu hususlar bana çok önemli geliyor:

ٌقیِمَع َرَْحبْلا  َّنِإَف  َةَنیِفَّسلا  ِدِّدَج 
ٌدیِعَب َرَفَّسلا  َّنِإَف  ًالِماَك  َداَّزلا  ِذُخَو 
ٌدوُئَك ََةبَقَعلْا  َّنِإَف  َلْمِحْلا  ِفِّفَخَو 
ٌریَِصب َِدقاَّنلا  َّنِإَف  َلَمَعْلا  ِصِلَْخأَو 

“Gemini bir kere daha elden geçirerek yenile, çünkü deniz çok derin.
Azığını tastamam al, şüphesiz yolculuk pek uzun. Sırtındaki yükünü hafif tut,
çünkü tırmanacağın yokuş sarp mı sarp. Amelinde de ihlâslı ol, zira her şeyi
görüp gözeten ve hakkıyla değerlendiren Rabb’in senin yapıp ettiklerinden
haberdardır.”250

Evet, alınacak mesafe çok uzun, üzerinden yüzülerek geçilecek deniz çok
derin olduğundan meselenin küçük bir arızaya dahi tahammülü yoktur. Zira bu
yolculukta insan için her zaman batma tehlikesi vardır. Allah korusun, insan bir
mâsiyet veya bir gaflet karşısında Titanik gibi paramparça bir hâlde, avam
ifadesiyle denizin dibini boylayabilir. Eğer sefine bizim ruhî hayatımız ve
kalbimizin Allah’la münasebeti ise, o hâlde onu, doğan her güneşle birlikte bir
kere daha gözden geçirip yenilemeli ve sapasağlam hâle getirmeliyiz. Zira kırık
dökük sefineyle, yarım yamalak bir kalble, zedelenmiş bir akıl ve mantıkla
upuzun bir yolculuk yapılabilmesi mümkün değildir.

Bu lâl u güher sözün devamında, “Azığını tastamam al, çünkü sefer çok
uzun.” buyruluyor. Burada alınması tavsiye edilen azık, ne yiyecek, ne içecek
ne de silâhtır. Bilâkis o, insanın ibadet ü taatidir. Dünyada başlayıp ahirete
uzanan yolculuk çok uzun olduğuna göre, burada azığın tastamam alınması
gerekir. Mesela namazımız, bize berzah hayatında refakat edeceği gibi
orucumuz da Reyyan kapısından aşıp Cennet’e girmemize vesile olacaktır. Eğer
bunlar burada bir azık olarak edinilmemişse, orada fakr u zaruret içinde
kalınacaktır.

Daha sonra yokuşun çok sarp olduğu hatırlatılarak yükün hafif tutulması
tavsiye ediliyor. Demek ki, altından kalkamayacağımız şekilde dünyevîliğe
dalmaktan kaçınmalı, o sarp yokuşu aşacak şekilde sırtımızdaki yükü hafif
tutmalıyız. Son olarak da, Hazreti Nâkid’in her an bizi gördüğü hatırlatılarak



amelimizde ihlâslı olma tavsiye ediliyor.
Bu ölçüde bir hazırlık, bizim dünyada hakkı tutup kaldırma, adaleti ikame

etme, milletimiz için mukadder veya muhtemel gibi gördüğümüz zirveye ulaşma
istikametinde ortaya koyacağımız hizmetlerin devam ve temadisi adına önemli
olduğu gibi, ahiret hayatımız adına da çok önem arz eder.

Cenâb-ı Hak da, Kur’ân’da iki yerde: ٍديِدَج ٍقْلَخِب  ِتْأَيَو  ْمُكْبِھْذُي  ْأََشي  ِْنإ 
“Eğer isterse sizi götürür ve cedid bir kavim getirir.”251 buyuruyor. Burada
“cedid bir kavim”den kastedilen hususu, dini i’lâ adına tarih sahnesine ilk defa
çıkartılan yeni bir kavim olarak anlamanın yanında; eskimemiş, partallaşmamış,
ülfet ve ünsiyete yenik düşmemiş, dini bütün derinliğiyle ter ü taze ruhunda
duyan Hakk’a adanmış ruhlar ve heyecan insanları şeklinde de anlayabiliriz.
Fâtır sûresi’ndeki âyeti müteakip: ٍزيِزَِعب َىلَع ِهللا  َِكلٰذ  اـَمَو   “Bunu yapmak,
Allah’a ağır gelmez.”252 buyruluyor. Çünkü O, murat buyurduğu zaman “Ol”
der, hemen oluverir.253 Şimdiye kadar da hep böyle olmuştur. Evet, eski eşya
hâline gelen, partallaşan, dinî heyecanını kaybedenler, ister enbiya-i izâmın
hayat-ı seniyyeleriyle, ister müçtehidîn-i kiram efendilerimizin ortaya
koydukları faaliyetleriyle, isterse müceddidîn-i izâm efendilerimizin
tecditleriyle götürülüp onların yerine ter ü taze yeni bir kavim getirilmiştir.

İlâhî lütuf sağanakları altında dirilişe mazhar olanların aidiyet müâhazasına
bağlı olarak “Biz, o kavm-i cedidiz.” demeleri gurur olur. Bu ise rahmet-i
ilâhiyeden mahrumiyete sebebiyet verir ve Cenâb-ı Hakk’ın teyidini keser. İlâhî
inayetin devamı, iddialı olmaktan kaçınarak mahviyet ve tevazu içinde gayrete
bağlıdır. Öyleyse, bize bir sorumluluk verildiğinde bir yandan “vazife
cümleden âlâ” diyerek ona sahip çıkıp hakkını vermeye çalışmalı, diğer yandan
da “nefis cümleden edna” diyerek her zaman kulluğumuzun farkında
bulunmalıyız.254 İşte ancak böyle bir anlayışla bir yerde aktif bekleyiş içinde
bulunurken, üç yüz sene, dört yüz sene, beş yüz sene bile geçse yine de
mesafelere meydan okuyup yepyeni bir heyecan ve ter ü taze bir adanmışlık
ruhuyla geleceğe yürüyebiliriz.
245 Kehf sûresi, 18/6.
246 Şuarâ sûresi, 26/3.
247 Kasas sûresi, 28/56.
248 Tirmizî, ilim 16; Ebû Dâvûd, sünnet 5; İbn Mâce, mukaddime 6.
249 Ra’d sûresi, 13/28.
250 ed-Deylemî, el-Müsned 5/339.
251 İbrahim sûresi, 14/19; Fâtır sûresi, 35/16.
252 Fâtır sûresi, 35/17.
253 Bkz.: Bakara sûresi, 2/117; Âl-i İmrân sûresi, 3/47; Meryem sûresi, 19/35; Yâsîn sûresi, 36/83; Mü’min

sûresi, 40/68.



254 Bkz.: Bediüzzaman, Şuâlar s.424 (On Dördüncü Şuâ).



Emanette Emin miyiz?

Soru: Büyüklerimizin, “Yâ Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul
et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.”255 şeklinde
dua ettiklerini görüyoruz. Emanetten maksat sadece can mıdır; vazife ve
sorumluluklarımız açısından “emanet” tabirini değerlendirir misiniz?

Cevap: Allah Teâlâ’nın insana bahşettiği ilk ihsanlar birer emanet olduğu
gibi, insanın, iradesinin hakkını verip bu ilk mevhibeleri değerlendirmek
suretiyle kazandıkları da birer emanettir. Aslında insanın kazandıklarının fâil-i
hakikîsi de Allah’tır. Ne var ki, hukuk disiplinleri içerisinde ifade edilen, “Bir
şeyin hakikî fâili görünmüyorsa, o fiil, en yakın sebebe nispet edilir.” kaide-i
külliyesinden hareketle, insanın iradesini kullanarak kazandığı bazı şeyleri –her
ne kadar iradeye terettüp eden işlerle onun arasında tenasüb-i illiyet prensibine
göre bir münasebet bulunmasa da– biz insana nispet ediyoruz. Dolayısıyla
Allah tarafından insana meccânen verilenler birer nimet olduğu gibi, insanın
iradesinin hakkını vererek kazandıkları da nimet kategorisi içinde
değerlendirilmelidir. İnsan, bu bakış açısını yakalayabildiği takdirde, hem
kendisine bahşedilen hem de iradesinin hakkını vererek mazhar olduğu bütün bu
nimetlerin evvel ve ahirinde, zâhir ve bâtınında kudret-i nâmütenahinin elini
görecek, bu nimetleri kendisine ihsan eden Zât’a karşı sinesi hamd u sena
duygularıyla dolup taşacaktır. Evet, insan bütün bu nimetleri düşündüğü zaman,
çok ciddî bir metafizik gerilim içinde minnet ve şükran hisleriyle oturup
kalkacak, “elhamdülillâh”la soluklanacak ve bu mübarek kelimeyi, tepeden
tırnağa kadar vücudunun her yanında ihtizaz meydana getirecek şekilde
duyacaktır.

İman En Büyük Emanet
Görüldüğü üzere bu perspektiften bakıldığında emanetin çerçevesi çok

geniştir. Mesela hayatımız bize bir emanet olduğu gibi, onun üstünde ebedî
hayatın nüvesini taşıyan iman, ihsan, mârifetullah, muhabbetullah da önemli
birer emanettirler. İman olmayınca, insan, bu dünyada diğer mahlûklar gibi çok
dar bir zaman dilimi içinde yaşayıp sonra da kendini yokluğa mahkûm etmiş
olur. Onun ebediyete mazhar olması ise imana bağlıdır. Bu sebepledir ki insan,
kendisine tevdi edilen iman gibi çok önemli bir emaneti korumak için etrafında
ne kadar surlar oluştursa, bu hedef doğrultusunda, bütün cehdini ortaya koyup
ne kadar araştırmalar yapsa, deliller getirse, tahşidatta bulunsa, yine de işin



hakkını vermiş olamaz. Böyle değerli bir emanet karşısında ona düşen vazife,
ٍديِزَم ْنِم  ْلـَھ   ferdi olarak, hep “Daha yok mu, daha yok mu?” deyip yola

devam etmektir. Diyelim ki size çok değerli mücevherlerin bulunduğu bir
kutuyu emanet olarak verip sonra da “Bunu korumazsan kellen gider.” dediler.
Şimdi bu emaneti korumak adına sizin ne denli büyük bir hassasiyet
göstereceğiniz âşikardır. Hâlbuki imanın yanında, onun kıymeti bir hiç
hükmündedir. Bu açıdan insanın, “Aman, şuradan şeytan girebilir.”, “Aman
nefs-i emmârem şu boşluğu değerlendirebilir.” diyerek sürekli imanının
etrafında surlar oluşturmaya çalışması, bu denli büyük bir emanete karşı emin
olma mülâhazasının bir ifadesidir.

İmanda sabitkadem olmanın yanında, ibadet ü taatte mütemâdi olma da bu
iman emanetini koruma adına çok önemlidir. İnsanın bu mevzuda sürekli
Cenâb-ı Hakk’a tazarru ve niyazda bulunması ve O’nun himaye ve inayetine
sığınması gerekir. Nitekim Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ),

َِكنيِد َىلَع  يِبْلَق  َّبث  ْتِ ِبوُلُقْلا  ّلَقُم  َبِ اَي  ّلَلا  َّمُھٰ  “Ey kalbleri evirip çeviren
Allah’ım! Benim kalbimi dininde sabitleyip perçinle!”256, َفِّرـَصُم اَي  ّلَلا  َّمُھٰ

َِكتَعَاط َىِلإ  اََنبوُلُق  ْفِّرَص  ِبوُلُقْلا   “Ey kalbleri hâlden hâle koyan Allah’ım,
kalblerimizi ibadet ü tâatine yönlendir!”257 dualarını dilinden hiç
düşürmemiştir.

İslâm Kime Emanet?
Başlarımızın tacı olan Kur’ân-ı Kerim de bize bir emanettir. Onun hem

hafızların zihinlerinde hem de mânâ ve muhtevasına sahip çıkılarak korunup
muhafaza edilmesi gerekir. Şayet Kur’ân-ı Kerim, mânâ ve muhtevasıyla
bilinmiyorsa, onun kadr ü kıymeti de bilinmiyor demektir. Unutulmamalı ki,
gırtlak ağalarına emanet ederek sadece dinleyip teselli bulmakla Kur’ân’a
sahip çıkmış olmayız. Asıl, renk atmasına ve solmasına meydan vermeksizin
Kur’ân’ın toplum içinde hep canlı kalmasını sağlamalı, onu dünyanın biricik
kitabı haline getirme adına çalışıp çabalamalı ve onun ruhunu, ruhlara üfleyerek
bu emanete sahip çıkmalıyız. Eğer arz ettiğim çerçevede ona sahip
çıkamıyorsak, kadife kılıflar içine koyup yatak odalarında başlarımızın üzerine
assak da, o emanete ihanet ediyoruz demektir.

Hayata taşınması gereken bütün esas ve prensipleriyle Müslümanlık da,
başta Allah (celle celâluhu) sonra da Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
tarafından ümmet-i Muhammed’e bir emanettir.258 İnsanlığın İftihar Tablosu
(aleyhissalâtü vesselâm) Müslümanlığın çerçevesini belirlemiş, neyin ne
olduğunu açık seçik ortaya koymuş ve bizlere dünyevî-uhrevî mutlu olma



yollarını göstermiştir. Dolayısıyla Rasûl-i Ekrem Efendimiz, İslâm’ı, başta
sahabe-i kiram efendilerimiz, sonra da arkadan gelen nesillere emanet etmiştir.
Daha sonraki asırlarda gelen müceddit, müçtehit, evliya, asfiya ve ebrardan her
birisi kendi dönemlerinde dini yaşanır kılma adına bir kısım kapalı noktaları
vuzuha kavuşturmuş, içtihat ve istinbatlarıyla İslâm’ın her devirde terütaze
yaşanabilirliğini ortaya koymuş, böylece üzerlerine düşen vazifeyi yerine
getirmiş, sonra da onu arkadan gelen nesillere emanet etmişlerdir. Dün
seleflerimizin omuzlarına konulan bu emanet bugün bizim omuzlarımızın
üzerinde bulunuyor, yarın da sonraki nesillere aktarılacak. O hâlde bu emaneti
deformasyon görmüş bir hâlde devretmek büyük bir vebaldir. Evet, biz bu
emanete sahip çıkmaz, onu gereğince korumaz ve sağlam bir şekilde
haleflerimize teslim etmezsek, bir taraftan bu emanete ihanet etmiş, diğer
yandan da yarının insanlarına karşı büyük bir haksızlık yapmış oluruz.

İhmale uğradığından dolayı bilhassa günümüzde, imana ve Kur’ân’a hizmet
mevzuu daha bir önem kazanmıştır. Geçmiş dönemlerde, çok sıkıntılı şartlarda
bile bu yüce mefkûre uğrunda insanlar hırz-ı can etmiş, yapmaları gerekli olan
işleri arızasız kusursuz yerine getirmiş ve bu emaneti günümüze kadar taşıyıp
bize ulaştırmışlardır. O halde bize düşen vazife de, bu hizmet-i imaniyeyi arıza
ve kusura maruz bırakmaksızın geldiği şekliyle muhafaza etme, hız kesmeden
devam etmesini sağlama ve onu ulaştırılması gerekli olan yerlere ulaştırmaktır.
Yani biz ömrümüz olduğu sürece bu emanetin emanetçileri olarak, zerresini
zayi etmeksizin, onu götürülmesi gerekli olan yere götürmekle mükellefiz. Eğer
hakkıyla yerine getirilemediğinden dolayı bu hizmette kırılma, çatlama,
duraklama ve hatta geriye gitme olursa, emanete hıyanet etmiş sayılırız ki,
Cenâb-ı Hak bunun hesabını ahirette bize sorar. Bir misal olması açısından
ifade edeyim: Bu yola baş koymuş bir insan, vazife yaptığı bir yerde on altı saat
mesai yapmaksızın, gelip de işlerin aksadığını söyleyerek yardımcı talebinde
bulunuyorsa, bu şahsa kendini tembelliğe salmış biri nazarıyla bakılabilir. Zira
adanmış bir ruh on altı saat mesai yaptıktan sonra hâlâ yapılması gerekenler
adına belli boşluklar hissediyorsa ancak o zaman işlerin üstesinden
gelemediğini ifade ederek yeni bir yardımcı talebinde bulunabilir. Evet, nezd-i
ulûhiyette hainlik damgası yemekten ve emanete hıyanet etmekten endişe
ediyorsak, meseleyi bu çerçevede ele almalı, sonra da “Allah’ım! Bir an önce
emin insanları gönder de, üzerimizdeki bu emanetleri zayi etmeden onlara
teslim edebilelim.” dua ve mülâhazalarıyla Cenâb-ı Hakk’ın kudret ve
rahmetine sığınmalıyız.

Emanetin Zayi Edilmesi Bir Nifak Sıfatı



Rasûl-i Ekrem Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) bir hadis-i şeriflerinde:
َْتناَك َّنُھْنِم  ٌَةلـْصَخ  ِهِیف  َْتناَك  ْنَمَو  اًصِلاَخ  اـًقِفاَنُم  َناـَك  ِهِیف  َّنُك  ْنَم  ٌَعبَْرأ 

اَِذإَو َبَذَك  َثَّدَح  اَِذإَو  َناَخ  َنِمُتْئا  اَِذإ  اَھَعَدَي  ىَّتَح  ِقاَفِّنلا  ْنِم  ٌَةلـْصَخ  ِهِیف 
َرَجَف َمَصاَخ  اَِذإَو  َرَدَغ  َدَھاَع   “Dört huy kimde bulunursa, o adam katıksız bir

münafık olur. Hatta bunlardan biri dahi bulunsa, ondan vazgeçinceye kadar
o kişi münafık özelliği taşıyor demektir. Kendisine bir şey emanet edilince
hıyanet eder.. konuşunca yalan söyler.. verdiği sözde durmaz.. düşmanlık
yapınca da sınır tanımaz.”259 buyurmak suretiyle emanete sahip çıkmamayı bir
nifak alameti olarak zikretmiştir. Siz bu hadis-i şerifte ifade edilen emaneti,
yukarıda sayılan silsile içindeki bütün hususları kafanızda canlandırarak ele
alabilirsiniz. Bu itibarla denilebilir ki, bütün bu emanetleri muhafaza
mevzuunda tam bir hassasiyet göstermez ve bunun için gerekli tedbirleri
almazsak sırtımızda bir nifak sıfatıyla hayatımızı sürdürmüş oluruz. Bu, aynı
zamanda bir peygamber sıfatı olan emniyet vasfını da kaybetme demektir.
Hâlbuki insanlar enbiya-i izâmın sıfatlarıyla ittisaf etmeleri ölçüsünde bir
değer ifade eder; bunları kaybetmeleri ölçüsünde de değerlerini yitirirler.
Ayrıca son bir husus olarak şunu ifade edeyim ki, hukuk-u âmmeye taalluk eden
böyle bir meselede, aklına estiği gibi hareket eden insanlar, bu tavırlarıyla, hiç
farkına varmaksızın gidip emanete ihanet gibi büyük bir vebalin altına girmiş
olurlar. Bundan dolayı ihsan-ı ilâhî olarak omuzlarımıza konulmuş bu emaneti
zayi ederiz endişesiyle hepimiz tir tir titremeli ve ellerimizi açıp “Yâ Rab!
Emanete ihanet gibi bir sukuttan bizi muhafaza buyur ve bizi emanetini alacağın
güne kadar emanette emin kıl!” diye sürekli birbirimizi de mülâhazaya alarak
dua etmeliyiz.
255 Bediüzzaman, Sözler s.29 (Altıncı Söz).
256 Tirmizî, kader 7, daavât 89, 124; İbn mâce, duâ 2.
257 Müslim, kader 17; Abd İbn Humeyd, el-Müsned s.137.
258 Bkz.: Tirmizî, menâkıb 77; Muvatta, kader 3.
259 Buharî, îmân 24, mezâlim 17; Müslim, îmân 106.



Kendini İfade Etme Arzusu

Soru: İnsanın içinde, yapıp ettiklerinden memnuniyet duyma ve bunları
nazara verme temayülü var. Bu tür arzu ve heveslere karşı mü’mince duruş
nasıl olmalıdır?

Cevap: İnsan, Cenâb-ı Hakk’ın inayet ve tevfikiyle, kimi zaman, bazı güzel
işler ortaya koyabilir. Fakat ortaya konan bu amellerin, o ameller için gerekli
olan evsafa uygun yerine getirilip getirilmediğine dair elde bir garanti
bulunmamaktadır. Kim bilir belki de mevcut imkânlarla daha sağlam ve daha
güzel bir amel gerçekleştirilebilirdi. Bu açıdan insanın, büyük bir başarı gibi
görülen muvaffakiyetler karşısında bile, kendi kendine “acaba ben, bana
verilen bu imkânları tam olarak kullanabildim mi? Daha iyi bir sonuca ulaşma
adına gerekli performansı ortaya koyabildim mi?” sorularıyla kendini ve yapıp
ettiklerini kritiğe tâbi tutması gerekir. Bu yapılabildiği takdirde zannediyorum
insan, en büyük muvaffakiyetler karşısında bile, “Öyle görülüyor ki, ben bu işi
tam beceremedim. Onu, murad-ı ilâhîye uygun ve beni tatmin eder şekilde
yerine getiremedim.” diyecek; diyecek ve kendini beğenmek bir yana, muhasebe
duyguları içinde kendini levmetmeye duracaktır.

Namazı Kılmak mı, İkame Etmek mi?
Bir misal olması açısından ifade edeyim: Milletimiz namazın eda edilmesini,

“namaz kıldım” tabiriyle dile getirir. Hâlbuki Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i
Sahiha’da namazın bize bir vazife olarak verilmesinde kullanılan kelime
“ikame”dir. Bunun manası ise bütün mâsivâdan sıyrılarak namazı, iç ve dış
şartlarıyla tastamam yerine getirme, Allah’ın bize tahmil ettiği bu emanetin
hukukuna kemal-i hassasiyetle riayet etme ve o âbideyi kendine has renk, desen
ve çizgileriyle arızasız ve kusursuz bir şekilde ortaya koyma demektir. Bu
açıdan, “Namazı ikame ettim.” diyen bir insana, “Sen hakikaten namazı, erkân-ı
zâhiriye ve bâtıniyesiyle tastamam ortaya koydun mu?” diye sorabilirler. Kılma
kelimesine gelince, onda, bir mânâda aradan çıkarma ve geçiştirme gibi bir
sun’îlik vardır.

İşte ben, milletimizin namaz vazifesinin edası için “kılma” tabirini
kullanmasını, onun edep ve terbiyesinin bir gereği olarak görüyorum. İhtimal ki
insanımız şöyle düşünmektedir: “Eğer kıldığım namazın iç veya dış yapısında
bir arıza varsa, ben bu namazı ikâme ettim diyemem. Bilâkis onu, gücümün
yettiğince şeklen eda ettim. Ancak Cenâb-ı Hakk’ın engin rahmetinden ümit



ederim ki, O, benim gibi namazını yarım-yamalak eda eden bir insanı da
affeder.” Mahviyet, hacalet ve tevazu mülâhazasının bir sonucu olarak ortaya
çıktığına inandığım böyle bir ifadeye bayıldığımı söyleyebilirim.

Şimdi mesele böyle olunca, insanın yaptığı iş ve amellerine güvenmesinin
tehlikeli bir yanı var demektir. Bunun yerine insan, bir yandan “tam yerine
getiremedim” diyerek daha mükemmelin peşinde olmalı, diğer yandan da,
Allah’ın (celle celâluhu) şeklî amellerle bile kullarını affedeceğine ve onları
dergâh-ı ulûhiyetinde kabul buyuracağına inanmalıdır. İhtimal ki, Cenâb-ı Hak,
bu mülâhazalara sahip olan bir insanın amellerindeki boşluklarını onun
niyetiyle doldurur ve ona göre muamelede bulunur.

İnsanın ortaya koyduğu güzel işleri düşünmesi, kendisini onlarla ifadeye
kalkması, onlardan bahsedilmesini istemesi mahzurlu olduğu gibi, başkalarının
kendisine yönelttiği takdirleri sahiplenmesi de aynı şekilde mahzurludur.
Bazıları onun hakkında, “Falan şunu yaptı, bunu yaptı.” diyebilirler. O bütün
bunları onların hüsnüzannına vermeli ve hatta bunları bir içtihat hatası olarak
görmelidir. Vakıa insanların, hüsnüzanlarında yanılmış olmalarını bir günah
olarak değerlendirmek doğru değildir. Zira bir insanın suizan edip isabet
etmesindense hüsnüzan edip yanılması daha ehvendir. Bu itibarla hüsnüzannı
tercih etmek daha doğrudur. Elverir ki, hüsnüzanda bulunan kişi, dengeyi
kaçırmasın, çerçevenin dışına çıkmasın ve takdir serhaddini aşmasın. Aksi
takdirde hakkında medh ü senada bulunduğu kardeşinin boynunu kırmış olur.

Amellerin Mükâfatını Kendi Darlığımıza
Hapsetmeyelim!
İnanmış bir gönlün, Allah’ı ve Resûlullah’ı başkalarına sevdirme mevzuunda

doyma bilmeyen bir hırsla gayret etmesi çok önemlidir. Fakat insan, baştan
sona bütün yeryüzünde ruh-i revan-i Muhammedî’nin (aleyhissalâtü vesselâm)
gönüllerde bir bayrak hâlinde dalgalanmasına vesile olsa bile, yine de yaptığı
bu işi yetersiz görmeli; yetersiz görüp ortaya koyduğu güzel işleri kendisini
ifade etmeye bağlamak suretiyle, kendi darlığına hapsetmemelidir. Hatta yaptığı
işlerle ilgili başkalarının takdiri de onun bu konudaki duygu ve düşüncesini
değiştirmemelidir. Zira yaptıklarını anlatmak için fırsat kollayan ve sürekli bu
duygularla oturup kalkan bir insan, gerçekten hecelemesi gerekli olan şeyleri
hecelemeye imkân ve vakit bulamaz. Oysaki bizim derdimiz ve davamız hep
Allah ve Habibullah olmalıdır. O’nunla oturmalı, O’nunla kalkmalı ve O’nu
başkalarına sevdirmeyi en büyük gaye olarak görmeliyiz. İnsanlar tarafından
O’nun sevilmesi O’nun hakkı olduğu gibi, bu işi yapmak da bizim vazife ve



sorumluluğumuzdur. İşte böyle yüce bir vazifede, o insanı hizmetten alıkoyacak
en tehlikeli hususlardan biri, ferdin yaptığı bazı işlerle kendini ifade ve ispat
etmeye çalışmasıdır. Hele bir de bazen kaleminden, bazen fikir, teklif ve
projelerinden, bazen organize kabiliyetinden, bazen de insanlara güçlü
nüfuzundan dolayı çevresinde bulunanlar, boynunun kırılacağını hesaba
katmaksızın onun alkışçılığını yapıyorlarsa durum daha da tehlikeli bir hâl
almış demektir. Biz parmakla gösterilme gibi bir hevese talip olduğumuzda,
belki bu talebimize bu dünyada erişebiliriz. Fakat meseleyi çok küçük
hesaplara bağladığımızdan dolayı öte dünya hesabına ne kayıplar ne kayıplar
yaşarız. Bu sebeple, inanan bir gönül bence, Allah’ın rahmetinin enginliği
içinde meseleye bakmalı, hep rıza ve rıdvana talip olmalı ve asla yaptığı
amelleri küçük mülâhazalara bağlamak suretiyle onları
değersizleştirmemelidir.

İnsanın yaptığı iyiliklerin hafızı olması mârifet değildir. Bu mânâ ve mazmun
bir atasözümüzde ne hoş ifade edilir: “İyilik yap denize at, balık bilmezse
Halık bilir.” İnsan, bir iyilik yaptığı zaman, ona o iyiliği yapma fırsatı veren
Allah’a minnet ve şükranını sunma adına, tahdis-i nimet nevinden ُدْمَحَْلا
261 ِهِلل ُرْكُّشَلا  , 260 ِهِلل  diyebilir. Bu ayrı bir meseledir. Fakat bir insanın, “Ben
falan zamanda şu işi göğüslemiş, şunun elinden tutmuş, şu işleri başarmış bir
insanım.” diyerek yaptığı iyilikleri sayıp dökmesi o iyiliklerin daha
dünyadayken heba olup gitmesine yol açma demektir. Bu hususta insan o kadar
hassas davranmalıdır ki, birisi kendisine gelip, daha önce yaptıklarından
bahsettiğinde, “hatırlamıyorum” demesini bilmeli ve hakikaten yaptığı o
iyiliklere hafızasında yer vermemelidir. Bu istikamette gerekirse tekellüflü
gayretlerle onları hafızasından silmeye çalışmalıdır.

En Büyük Kusur: Kusurunu Görmemek
İnanmış bir gönül, yetmiş sene önce bir kötülük yapmış ve sırf bu

kötülüğünden dolayı yetmiş bin defa istiğfar etmiş olsa dahi, bu kötülüğünü
daha dün işlemiş gibi vicdanında ter ü taze duymalı, onun hacaletiyle iki
büklüm olmalı ve Allah’tan af dilemeye devam etmelidir. Belki taakkulî,
tasavvurî ve tahayyülî hatalar kulun amel defterine hiç yazılmayacaktır. Fakat
insan bu seviyede dahi bir hata irtikâp ettiğinde, “Rabbim! Ben nasıl oldu da
Sana karşı bu türlü şeyler düşündüm. Nasıl oldu da hayal dünyamda böyle bir
münasebetsizlikte bulundum. Meğer ben ne kadar saygısız bir insanmışım!”
diyerek yaptığı hatalardan dolayı sürekli iki büklüm olmalıdır. İnanın, böyle
davranan bir insanın hiçbir kaybı olmaz. Bilâkis ömrünü bu çizgide geçiren



kişi, çokça tevbe ve istiğfar etmenin sevabıyla serfiraz olur. Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), amel defterinde çok istiğfarı olan kimse için
“müjdeler olsun”262 ifadesini kullanmıştır. Ayrıca o Rehber-i Ekmel, bir
hadis-i şerifte her gün yetmiş defa,263 başka bir hadiste ise yüz defa istiğfar
ettiğini264 ifade buyurmuştur. Hâlbuki biz biliyoruz ki, hayatı boyunca Cenâb-ı
Hak O’na hiçbir günah işletmemiştir. O (aleyhi ekmelüttehâyâ), masum doğmuş
ve hep masum yaşamıştır. Evet, O, hayatını vahyin teminatı altında
sürdürmüştür. Ama bütün bunlara rağmen Nebiler Serveri (aleyhissalâtü
vesselâm) her gün yetmiş veya yüz defa istiğfar ediyordu.

Sözün özü, insanın bir günah karşısında geceleyin kalkıp seccadesine
kapanması, gözyaşlarını ceyhun ederek 265ُرِفَْغت َهللا ْ َسأ ِفَْلأ  ُفَْلأ   demesi, onun
için büyük bir kazançtır. Kendisini hiçbir hata yapmamış gibi gören, kendi
faziletlerinin büyülü ikliminde yaşayan, başarılarıyla başı dönmüş, bakışı
bulanmış mahmur kimselere gelince, onların mahviyet ve hacalet içinde Allah’a
yönelmeleri çok zordur. En küçük hata karşısında bile kendini büyük bir
cinayet işlemiş gibi görenlerdir ki, bütün samimiyetleriyle Cenâb-ı Hakk’a
teveccüh eder, içlerini O’na döker ve yakarışa geçerler. Dolayısıyla bir insanın
kendisinin methedilmesini istemesi ne kadar mezmum bir duygu ve düşünceyse,
kendini sorgulaması da o ölçüde faziletli bir ameldir. Rabbim bizi, hakikî
mânâda kendini sorgulayabilen tali’li kullarından eylesin!
260 “Bütün hamdler, övgüler Allah’adır.”
261 “Her türlü şükran ve minnet Allah’adır.”
262 İbnü’s-Sirrî, ez-Zühd 2/462; ed-Deylemî, el-Müsned 2/448.
263 Buhârî, daavât 3; Tirmizî, tefsîru sûre  (47) 1; Ebû Dâvûd, vitr 26; İbn Mâce, edeb 57; Ahmed İbn

Hanbel, el-Müsned 2/282.
264 Müslim, zikr 41; Tirmizî, tefsîru sûre (47) 1; İbn Mâce, edeb 57; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned

4/211, 260.
265 “Milyon kere estağfirullah.”



Kendi Kaynaklarımızdan Âzamî Derecede
İstifade

Soru: Hakiki Kur’an talebesinin iç kaynaklardan doğrudan doğruya, dış
kaynaklardan ise süzerek istifade etmesi gerektiği belirtiliyor. İç
kaynaklardan âzamî derecede istifade adına dikkat edilmesi gereken
hususlar nelerdir?

Cevap: İnsanları temel kaynaklara yönlendirmeden önce, onlarda merak
duygusu ve öğrenme aşkı uyarılması gerekir. Bir başka ifadeyle, toplum
vicdanında evvelâ hakikat aşkı ve o hakikate ulaşmak için de ilim ve araştırma
iştiyakı tetiklenmelidir. Öyle ki insanlar, dur-durak demeden, yorgunluk nedir
bilmeden eşya ve hâdiseleri didik didik etmeye ve hakikat-i eşyayı öğrenmeye
teşne bulunmalıdır. Böyle bir aşk u heyecan uyarıldığı takdirde, bizi biz yapan
temel kaynakları öğrenme arzusu da gönüllerde oluşmaya başlayacaktır. Evet,
sineler delice bir öğrenme heyecanına tutulduğunda, işte o zaman insanımız da
ciddî bir arzu ve iştiyakla kendi kaynaklarımıza yönelecek; yönelip onlardan
kana kana içmek isteyecektir.

Durgun Suyu Hiçbir Yere Yönlendiremezsiniz
Başka bir mevzuyla alâkalı ortaya konan bir yaklaşımı, misal olması

açısından burada da ifade etmek istiyorum: Kendi düşüncesini ihya veya kendi
düşünce çizgisinde bir dirilişi temin etme adına insanlarda öncelikle cinnet
derecesinde bir heyecan olmalıdır. İnsanı yerinde durdurmayan, onu deli-
divane gibi sağa-sola salacak bir heyecan! Eğer böyle bir heyecan yok ise
insanları ülfetten, ünsiyetten, yol yorgunluğundan kurtarıp bir yere tevcih etmek
oldukça zordur. Heyecanla dopdolu bir insanın durumuna gelince, bazı
aşırılıkları olsa bile bu insanı, saygı duyduğu dininin disiplinleriyle tadil etmek
daha kolaydır. Mesela ona, “Sen pür heyecansın. Ancak böyle bir heyecan
inşadan daha çok yıkmayı netice verir. Bu ise, gönülden bağlı bulunduğun
değerlere, dininin esaslarına göre doğru değildir. İyisi mi gel, böyle bir
heyecanı biz müspet yolda kullanalım. Gerekirse onu, birkaç yüz sene
beklemenin tohumu ve bu yolda sabitkadem olmanın temel sâiki yapalım.
Asırlar sürse de öz beynimizi burnumuzdan kusarcasına düşünüp taşınalım,
güzel projeler ortaya koyalım.” denilerek onun bu heyecanını doğru yerde
kullanması sağlanabilir.



İşte aynı husus ilim öğrenme ve kitap okuma için de geçerlidir. Yani ilim,
hakikat ve araştırma aşkı uyarılmadan insanları belli kaynaklara yönlendirmek
oldukça zor bir meseledir. Siz, böyle bir heyecandan mahrum insanlara belli
kaynakların ne kadar tahşidâtını yaparsanız yapın, onlar belki yine de bir
ilmihalle iktifa etmeyi yeterli görecektir. Bu açıdan insanımıza öncelikli olarak
böyle bir heyecan kazandırılmalı, sonra da bu heyecana bir yol ve yön
belirlenmelidir. Zira durgun ve durağan bir suyu herhangi bir yöne sevketmek
mümkün değildir.

Önce Muhkemât Bilinmeli
İkinci olarak dikkat edilecek husus, kendi düşünce dünyamız itibarıyla

önceliklerimizi belirlemektir. Yani biz öncelikli olarak neleri bellemeli, hangi
ölçüleri esas almalı, hangi kıstaslara sâdık kalmalıyız? Başka bir ifadeyle,
öğrendiğimiz malumatı kendisiyle test edeceğimiz muhkemâtımız nelerdir ve
bunlar hangi kaynaklarda yer alır? Bu soruların cevabı, yani bizim duygu ve
düşüncemizi içinde okuyabileceğimiz kültürümüzün temel kaynakları başta
Kur’ân, Sünnet, icma ve kıyastan oluşan edille-i şer’iye-i asliye;266 sonra da
örf, âdet, maslahat, istihsan gibi delillerden oluşan edille-i şer’iye-i
fer’iyedir.267 İşte bu kaynakları öğrenmeden, onlardaki muhkemâtı tespit
etmeden başka kaynaklara açılmak, çok defa kafa karışıklıklarını da
beraberinde getirir. İsterseniz siz, Tanzimat’tan evvel başlayan, Meşrutiyet
yıllarında devam eden ve daha sonra da sürüp giden kafa karışıklıklarını,
metodolojiye sadık kalamayışımızı, elimize geçen yalan-yanlış her şeyi
hemencecik doğru kabul edip peşlerinden sürüklenip gidişimizi ve böylece
değişik fantezi ve lükslere takılmamızı bu hususa bağlayabilirsiniz.

Mesela günümüzde insan kaynakları ve kişisel gelişimle ilgili bir hayli
malumatın konuşulup durduğu bir gerçektir. Ne var ki, biz insan yetiştirme gibi
önemli bir mevzuda, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
lâl u güher beyanlarına müracaat etmiyor ve sadece metafizikten mahrum
kişisel gelişim teorilerini okumakla iktifa ediyorsak çok şeyi eksik bırakıyoruz
demektir. Zira biz talim ve terbiye gibi temel bir meselede, Rehber-i
Ekmel’imizin vaz ettiği esaslar çerçevesinde insanları insan-ı kâmil olmaya
sevk edemiyorsak, o zaman sanki –hâşâ ve kellâ– “O’nun getirdiği sistemde bir
eksiklik ve noksanlık var, Kur’ân çok şeyi eksik bırakmış ve bin dört yüz yıl
boyunca selef-i salihîn de bazı mevzuları hiç anlayamamış.” gibi bir anlayışı
kabulleniyoruz demektir ki, bu da apaçık bir dalâlettir. O hâlde, biz, körü
körüne niye başkalarının arkasından sürüklenip gidelim ki! Onların yazıp
söylediklerinin, kendi terminolojileri ve kendi sistemleri içinde belli bir



mantığı olabilir. Fakat biz aynı meseleleri öncelikle kendi değerlerimiz ve
kendi temel kaynaklarımız açısından ele almalıyız; almalıyız ki, kendi
kendimizle çelişmeyelim, pedagojiye, psikolojiye dair bir şey söylerken iman
esaslarımızla tenakuz arz edecek bir çarpıklık ve inhirafın içine düşmeyelim.
Evet, eğer başta kıbleyi tayin etmeden yola çıkmışsak, şurada burada şaşkın
şaşkın dolaşır durur da bir türlü yolumuzu/yönümüzü bulamayız.

Bu yapılabildiği takdirde, yani bir insan, kendi kaynaklarını okuyup
öğrendikten ve onlardaki muhkemâtı özümseyip bir kriter olarak eline aldıktan
sonra, istediği kitabı okuyabilir. Ben size, düşüncelerine değersiz nazarıyla
baktığım ve hatta hususiyle gençler için çok tehlikeli bulduğum Sartre ve
Marcus’u bile okumayın demem. Çünkü bunlardan bile alacağınız bazı güzel
şeyler olabilir. Fakat bunları okurken sizin almanız gerekenleri doğru bir
şekilde alabilmeniz için mutlaka elde bir kıstasınızın olması gerekir. Evet,
öncelikle bir kanaviçeniz olmalı ki, örgüleyeceğiniz şeyleri ona göre
örgüleyebilesiniz. Eğer sizin oturmuş bir değer yapınız yoksa bugün şu akım,
yarın başka bir akım derken değişik akımlar arkasından sürüklenir gidersiniz de
neticede hiçbir şey elde edemezsiniz. Maalesef bizim aydınlarımızın birkaç
asırdan beri hal-i pür melali işte budur.

Üçlü Sacayağı
Temel kaynaklarını çok iyi bilen bir insanın diğer kaynaklardan elde ettiği

bilgilere gelince, onlar insanı ayrı bir zenginliğe ulaştırır. Mesela hicrî 5. asra,
bir yönüyle de 11. ve 12. asra kadar atalarımız dıştan alacakları şeyleri almış,
onlardan istifade etmiş ve bu mevzuda ciddî bir problemle de
karşılaşmamışlardır. Çünkü onlar aldıkları şeyleri filtreden geçirmiş, revize
etmiş ve neyi alıp neyi dışarıda bırakacaklarını çok iyi tespit etmişlerdir. Eğer
biz de bugün bunu gerçekleştirebilirsek işte o zaman çok ciddî bir zenginliğe
ulaşabiliriz.

Diğer yandan bir hazine değerinde bulunan temel kaynaklarımızdan hakkıyla
istifade edebilmek için, hem kalb ve ruh ufkunda seyahat edebilecek, o ufka
dair bilmesi gerekli olan şeyleri bilecek vicdan enginliğine; hem de kâinat
kitabının mânâlarına açık duran, onlardan istifade eden ve onları
yorumlayabilen bir bakış açısına ihtiyacımız vardır. Fakat günümüzde böyle bir
ufka sahip kaç insan gösterebiliriz bilemiyorum. Çünkü insan yetiştirirken onun
maddî-mânevî, kalbî-ruhî, aklî-fikrî… her yönünü ele alıp bütününe hitap eden
müesseselerden bir hayli zamandır mahrum bulunuyoruz.

Evet, belli bir dönemde, nice büyük zatları yetiştiren ilim ve irfan yuvası
medreselerimiz –istifade edilecek bazı yönleri bulunsa da– ne yazık ki,



veludiyetini kaybetmişti. Eskinin tekrarını yapıp duruyordu. Çağını yaşamadığı
için toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktan da uzaklaşmıştı. İslâmî bünyede
gelişen tekke ve zaviye de aynı şekilde veludiyetini yitirmişti. Usûlüddinin ilke
ve prensipleriyle fıkıh metodolojisi esas alınmadığı için din, hislere, duyuşlara,
sezişlere ve şahsî bir kısım mevâhib-i ilâhiyeye göre yorumlanıyor, bir kısım
sübjektif mülâhazalara bina ediliyor ve böylece o, mistisizm çerçevesinde bir
kalıp içine sokuluyordu. Durum böyle olunca beri tarafta ona karşı oluşan tepki
hareketleri de meseleyi tamamen natüralizm ve materyalizme götürüyordu.
Dolayısıyla iç içe bulunması ve birbirinin destekçisi olması gereken bu iki
kurum arasında çok ciddî bir ayrışma baş göstermişti. Hatta bazıları Batı’yı
taklit ederek hiç farkına varmaksızın meseleyi din ve ilim alanını birbirinden
tamamen ayırmaya kadar götürmüşlerdi. Neticede olan yine bize oldu. Dünyaya
kapandığımız, İslâm’ın ruh ve kalb hayatıyla ilim hayatını birbirinden
ayırdığımız ve zaman gibi önemli bir müfessirin tevil ve tefsirini arkamıza
almadığımız için kendimizi belli bir darlığa hapsettik ve neticede din
parçalanıp tanınmaz bir hâle geldi. Bu itibarla denilebilir ki, mektep
medreseyle, medrese tekke ve zaviye ile bunların bütünü de kışla terbiye ve
disipliniyle birleşip bir sacayağı oluşturmadan bizim yeniden kendimiz
olmamız, kendimiz gibi düşünmemiz ve meseleleri kendimiz gibi tahlil etmemiz
mümkün değildir.

Burada son bir hususa daha değinmek istiyorum. Eğer bizde ciddî bir hakikat
ve ilim aşkı olur ve bu da temsile aksederse zannediyorum biz gönüllere
sunacağımız mesajı hakikî çerçevede sunmuş oluruz. Zira en müessir, en kalıcı
ve en tutarlı ders insanın tavır ve davranışlarıdır. Evet, gönüllere bir gerçeği
duyurmanın en önemli dinamiği, inanılan ve arkasından koşulan hakikatlerin
yaşanan bir örnek hâlinde canlı olarak ortaya konulmasıdır. Kitapların ve
beyanın esas vazifesi, temsilde muğlâk ve kapalı kalan noktaları gidermek
olmalıdır. Ne var ki biz, sanki onlar her şeyi ifade edecekmiş gibi sadece kitap
ve beyanla yetiniyoruz. Hâlbuki kitapların en mukaddesi olan Kur’ân-ı Kerim,
üç asırdan beri kadife kılıflar içinde evlerimizin en mutena köşelerinde
bulunmasına rağmen, kendini ifade edememe ve bize bir yol gösterememe
ızdırabı içindedir. Eğer Kur’ân-ı Hakîm, ihtiva ettiği mânâ ve muhtevasıyla
yaşanmaya başlanır ve hayata hayat yapılırsa işte o zaman o, kitaplar kitabı
olur. Evet, işte o zaman, siz onda mâverâ-i tabiatın ses ve soluğunu dinlemeye
başlayabilir, meleklerin ses ve soluğunu duyabilirsiniz. Hatta biraz daha
azmetseniz onu Efendiler Efendisi’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) fem-i
güher-i nebevîsinden dökülüyor gibi dinleyebilirsiniz. Ama yaşanmayan ve dili
bilinmeyen bir kitap, yüceler yücesi bir kitap da olsa, size çok fazla bir şey



anlatmayacaktır. Bu itibarla dil-dudak, söz-beyan, kalem-kelâm her zaman
kalble irtibatlı ve kalbin emrinde olmalıdır.
266 Bkz.: el-Pezdevî, el-Usûl 1/221; es-Serahsî, el-Usûl 1/279.
267 Bkz.: Mehmed Seyyid, Medhal s.323.



Dengeki Bir Aşk u Heyecan İnsanı: Hazreti
Mevlâna

Soru: Hazreti Mevlâna’nın günümüzde bazı kimseler tarafından yanlış
anlaşıldığı ve mesleği açısından tenkitlere uğradığı görülüyor. Hazreti
Mevlâna ve mesleğini İslâmî esaslara mutabakat açısından değerlendirir
misiniz?

Cevap: İslâm tarihi boyunca, ilim, irfan, aşk ve heyecanıyla sesi soluğu
asırlar ötesine ulaşan nice büyük insan yetişmiştir. Özellikle İmam Gazzâlî,
İmam Rabbânî, Mevlâna Halid Bağdadî gibi engin şahsiyete sahip bir kısım
nadide fıtratlar vardır ki, bunların durumu daha bir farklılık arz eder. İşte
Hazreti Mevlâna böyle bir ufkun âbide şahsiyetlerinden biridir. Karanlık
dönemlere ışık salmış, çağları aydınlatan bu büyük zatlar, kendi devirlerini çok
iyi okumuş, analiz etmiş ve insanların ihtiyaç duydukları mevzular neler ise
daha ziyade onlar üzerine hasr-ı himmet etmişlerdir. Evet, onlar, malumât-ı
sâbıkayı fişleyip işlemek suretiyle kitap telif etme yerine; insan, kâinat ve Allah
münasebetini doğru okuyup doğru değerlendirerek yaşadıkları dönemin
şartlarına göre hutbeler irad etmiş, mesajlar sunmuş ve sesi soluğu asırlar
sonrasına ulaşacak kıymetli eserler ortaya koymuşlardır. Bu itibarla Mevlâna
Hazretleri’ni öncelikle bu özellikleriyle ele almak gerekir. Zira onun öne
çıkardığı meseleler, yaşadığı dönemdeki zehirlenme ve negatif tesirlere karşı
üretilmiş bir panzehir ve en kötü hastalıkları bile tedavi edecek bir iksir
gibidir.

Hazreti Mevlâna
ve Söğüt’ün Bağrındaki Diriliş
Yaşadığı devre kuşbakışı bir göz attığımızda, bu dönemde; Haçlı ordularının

İslâm dünyasına yaptıkları saldırı ve hücumlar neticesinde geride pek çok
levsiyat bıraktıklarını.. Moğolların İslâm dünyasını işgal edip değişik
parçalanma, bölünme ve tefrikalara zemin hazırladığını.. fitne ve isyan
ateşlerinin her tarafı sardığını.. bütün bunlar neticesinde Selçuklu devlet
adamlarının ciddî bir zafiyet yaşadığını.. sarayın halk üzerindeki nüfuzunu
büyük ölçüde kaybettiğini ve bütün bu olumsuz cereyanların tâ Anadolu’nun
içlerine kadar ulaştığını görürüz. İşte böyle bir dönemde Hazreti Mevlâna,
engin hoşgörü ve müsamaha anlayışıyla herkese kucak açmış; açmış ve böylece



kargaşa, fitne ve tefrika ortamı için âdeta bir iksir vazifesi görmüştür. Hazret’in
de temsilcileri arasında olduğu bu engin anlayış ve ufuk, İslâmî değerlerle
serfiraz milletimiz için yeni bir neşv ü nema zemini hazırlamış; bunun
neticesinde Osmanlılar, Anadolu’nun küçük bir köşesinde yeniden derlenip
toparlanma imkânı bulmuştur.

Esasında bu dönemde her şeyden daha fazla böyle bir vifak ve ittifak
anlayışına ihtiyaç vardı. İşte Hazreti Mevlâna bu ihtiyacı görmüş, Anadolu’nun
paramparça olduğu, farklı beyliklerin oluştuğu, efkârın dağıldığı, kafaların
karıştığı, herkesin ayrı bir telden çaldığı böyle bir dönemde, insanları belli bir
anlayış etrafında toplamak suretiyle Osmanlı’nın ilk açılımına zemin
hazırlamıştır. Devlet-i Âliye’nin kısa bir zaman içerisinde elde ettiği
başarılarda, kanaatimce Mevlâna ruhu diyebileceğimiz böyle bir anlayışın
önemli tesiri vardır. Zira Osmanlılar gittikleri yerlerde re’fet ve şefkatle değil
de sertlikle muamelede bulunsalardı, çok geçmeden bir yerde takılır kalır ve
cihana açılımlarını iki adım daha ileriye götüremezlerdi. Bu itibarla, Devlet-i
Âliye’nin, insanlık tarihinde hiçbir aileye nasip olmayacak şekilde altı asır
ayakta kalmasında, devleti idare eden insanların mümeyyiz vasıf ve
hususiyetleri yanında, Hazreti Mevlâna gibi dervişlerin katkı ve gayretleri de
göz ardı edilmemelidir.

Netice itibarıyla, mârifet ufkuna açılmış, aşk u şevkle kanatlanmış engin bir
gönül insanı olarak Hazreti Mevlâna, kendi döneminde öyle bir atmosfer
oluşturmuştur ki, çokları bu atmosferin tesirinde kalmış ve gelip onun halkasına
dahil olmuştur. Hatta bir dönemde Yunus Emre bile uzaklardan gelip onun
halka-i tedrisine girmiştir. Bütün bunlar karşısında o yüce kamet de, ruhunun
ilhamlarını etrafına toplanan bu insanların içine boşaltmak suretiyle çağları
aydınlatacak örnek tipler yetiştirmiştir.

İman ve Mârifet Endeksli Cezb u İncizab
Fakat Hazreti Mevlâna’nın sadece bu yönü, yani herkese el uzatan engin

müsamaha ve şefkat anlayışı nazar-ı itibara alınıp onun o derin ibadet ü taati,
Kur’ân ve Sünnet’e bağlılığı görülmezse hakkında bazı yanlış kanaatlere
girilmiş olur. Öncelikle şunu ifade edelim ki, bazılarının iddia ettiği gibi, şayet
o, dinin muhkemâtına bağlı kalmasaydı, ne Konya halkı onu bünyesinde
barındırır ne de dinine bağlı hükümdarlar onun orada nurunu neşretmesine
imkân ve zemin hazırlarlardı. Ayrıca onunla muasır olan ulema-i kiramdan
hiçbiri, Hazreti Mevlâna aleyhinde konuşmamıştır. Mesela onunla aynı dönemi
paylaşan Sadreddin Konevî Hazretleri, Şecere-i Numaniye’yi şerh edip
Beyzâvî’nin tefsirine de geniş bir hâşiye yazmış büyük bir âlimdir. Hayatına ve



eserlerine baktığımızda bu büyük âlimin, Hazreti Mevlâna aleyhinde tek bir söz
söylediğini bilmiyoruz. Zira Hazreti Mevlâna, bir taraftan başkalarını
kucaklama mevzuunda engin bir şefkat ve re’fet ortaya koyarken, diğer taraftan
da İslâm’ın esaslarına sımsıkı bağlı kalmış, zâhir-i şeriata muhalif herhangi bir
tavır ve davranış içine girmemiştir.

Fakat ne acıdır ki, bugün bazıları Hazreti Mevlâna’yı sadece bir anlık
hissiyatla cûş u huruşa gelip kıyam eden, tennuresini giyerek dönmeye başlayan,
dönerken de bu dönmenin keyfini çıkaran, sonra da başkalarının kalkıp onunla
birlikte dönmeye başladığı biri olarak görüyor. Hâlbuki mesele, mücerred bir
dönme meselesi değildir. Hazreti Mevlâna, insan, kâinat ve Allah arasında
mekiğini sürekli gezdirmek suretiyle çok ciddî bir mârifet örgüsü ortaya
koymuş, mârifet-i ilâhî adına doymuş ve onunla insanlarda bir aşk u şevk
uyarmıştır. Hazreti Pîr de bu mevzuda düşünce açısından bir güzergâh takip
ederken, önce iman-ı billâh, sonra mârifetullah, sonra muhabbetullah ve son
olarak da zevk-i ruhanî diyor.268 Demek ki, insan önce kâmil bir imana sahip
olmalı, ardından arızasız kusursuz İslâmiyet’i yaşamalı, daha sonra bütün
derinliğiyle ihlâsı vicdanında duymaya, ihsan şuuruna ulaşmaya çalışmalı,
vicdan bilgisiyle Allah’ı tam bilme yolunda olmalı, yaptığı amelleri tabiatının
bir derinliği haline getirmeli ki zevk-i ruhanîye, şevk-i ilâhîye ulaşsın. Yani
sağlam bir iman, sağlam bir İslâmiyet, sağlam bir ihsan şuuru, derin bir
mârifetullah ve muhabbetullah olmadan aşk u şevke ulaşmak mümkün değildir.
İşte Hazreti Mevlâna’nın cezbeye gelip, aşk u şevkle gerilip kendinden
geçmesini bu zaviyeden ele almak gerekir.

Temel Disiplinlere Bağlı Engin Hoşgörü
Diğer yandan Hazreti Mevlâna’nın gerek şathiyat nev’inden söylediği bazı

sözler gerekse cezbeye gelerek dönmesi tamamen hâlî ve zevkîdir. Bunlar, onun
duyup hissettiği hayret, dehşet, heyman ve kalak hâllerinden kaynaklanmaktadır.
Uyanık bulunan bir insanın temkin ve teyakkuzla hareket etmesi esas olsa da,
kendinden geçmiş sekr hâlindeki bir insanın söylediği söz ve ortaya koyduğu
davranışlardan ötürü onun hakkında mülâhaza dairesi her zaman açık
tutulmalıdır. Bu açıdan bize düşen Hazreti Mevlâna gibi büyük zatların
hususiyetlerini nazar-ı itibara alarak, onların iltibasa açık bu gibi söz ve
davranışlarına makul bir mahmil bulup onları izah etmektir.

Mesela Hazreti Mevlâna’nın en çok sorgulanan ve tenkit edilen ifadelerinden
birisi; “Gel, gel, ne olursan ol yine gel, ister kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan
ol yine gel. Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, yüz kere tevbeni
bozmuş olsan da yine gel.” sözüdür. Bu söz aynıyla kendisine ait mi değil mi



bilemiyoruz. Fakat bu söz onun olmasa bile, Hazreti Mevlâna’nın bu mefhum ve
mazmunu aksettirici birçok sözü vardır. Onun bu sözünü tenkit edenler,
zannediyorum maksat ve niyetini tam olarak bilemediklerinden dolayı tenkit
ediyorlar. Kanaatimce böyle bir söz söylemede mahzur yoktur. Çünkü hayatı ve
eserlerine bir bütün olarak bakıldığında, Hazreti Mevlâna’nın bu sözünün, “Ne
olursan ol, gel, bizim dünyamızdaki güzellikleri keşfet ve kendi özünü bul.”
mânâsında olduğu anlaşılır.

Diğer yandan Hazreti Mevlâna, kendisinin de ifade ettiği gibi, bir ayağıyla
yetmiş iki millet içinde dolaşan, diğer ayağıyla da İslâm’ın tam merkezinde
durup dinin hükümlerine hiçbir zaman muhalefet etmeyi düşünmeyen bir
insandır. O, usûl ve ümmehâta milimi milimine uyduğu ve sımsıkı sarıldığı için,
onun ne bir farzı, ne bir vacibi, ne de bir sünneti terk ettiğine ihtimal verilemez.
İşte Allah’la irtibatı açısından hayatındaki bu fevkalâde derinliği görmeden onu
sadece başkalarıyla münasebetleri açısından ele almak doğru değildir. Zira
Hazreti Mevlâna’nın iki yanı vardır. Bir yanıyla o, din-i mübin-i İslâm’ın
ümmehâtına sımsıkı bağlılık içinde hayatını yaşar; diğer yanıyla da halk içinde
bulunur, onlara dini, severek ve içten kabullenerek benimseyecekleri bir
keyfiyette sunar. İşte zannediyorum onu tenkit edenler sadece ikinci şıkka
bakıyor ve onun iç dünyasındaki derinliğini ya görmüyor ya da görmezlikten
geliyorlar.

Nitekim günümüzde de, gönülleri Allah ve insan sevgisiyle mamur bir kısım
insanların, ibadet ü taat ve dinin temel disiplinlerine uymada fevkalâde hassas
yaşama gayretlerinin yanında, bütün âleme açılmak istemeleri, bazıları
tarafından tenkit edilmektedir. Evet, bazıları, evrad u ezkârları, duaları,
gecelerini ihya gayretleri yönüyle değil de sadece başkalarıyla kurdukları
diyalog faaliyetleri zaviyesinden onlara bakıyor, bu bakışa göre yorumlarda
bulunuyor ve neticede onlar hakkında olumsuz şeyler söylüyorlar. Oysaki
dünyanın birbirini yemek için diş bilediği ve çok korkunç öldürücü silâhlara
sahip olunduğu günümüzde sevgi, saygı, şefkat ve müsamaha buudlu diyalog
faaliyetleri çok önemlidir. Zira ciddî bir feveranda ve olumsuz bir gerilim
içinde bulunan insanlığın bu feveranını bastırmak ve gerilimini kırmak
istiyorsanız, sevginin sırlı anahtarını kullanmalısınız. Esasen onun sihirli
anahtarının açamayacağı kapı, giremeyeceği gönül, tebessüm ettiremeyeceği
çehre yoktur. Ayrıca unutulmamalıdır ki, siz duygu ve düşüncelerinizi
insanların ruhlarına, abus bir çehre ve hiddete bağlı olarak değil, ancak sıcak
bir tebessümle duyurabilirsiniz. Bu açıdan insanlar sizin gönlünüze girdiği
zaman, hiç kimse ayakta kalma endişesine kapılmayacak ölçüde engin bir
vicdanla karşılaşmalıdır. Bunun için de, Hazreti Mevlâna, İmam Rabbânî,



Mevlâna Halid Bağdadî ve Hazreti Pîr gibi, rehberleri Kur’ân ve Sünnet olan
irşad kahramanlarının ortaya koydukları yol ve metot takip edilmelidir.
Bunların arasında konjonktürün müessiriyetinden kaynaklanan tâlî derecede bir
kısım farklılıklar bulunsa da, engin bir vicdan sahibi bu büyük zatların hepsinin
sevgiyle oturup sevgiyle kalktıkları, merhametle dolup şefkatle çevrelerine
boşaldıkları, herkese bağrını açıp dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönül kırana
da gönülsüz muamelede bulundukları görür. O hâlde günümüzde bize düşen
vazife de, bu tarihî şahsiyetleri örnek alarak, el ele verip sevginin bu sırlı ve
sihirli gücünü insanlık yararına kullanmak olmalıdır.
268 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.253 (Yirminci Mektup, Mukaddime).



Huneyn Gazvesi’nin Hatırlattıkları

Soru: Tarihî bir hâdiseyi nazara veren, َنِطاَوـَم ِيف  ُمُكَرـََصن ُهللا  ْدـََقل 
ْتَقاـَضَو اًئْیَـش  ْمُكْنَع  ِنْغُت  َْملَف  ْمُكُتَرْثـَك  ْمُكَْتبَجْعَأ  ِْذإ  ٍنْیَنُح  َمْوـَيَو  ٍةَرِیثـَك 
َنيِرِبْدـُم ْمُتْیَّلَو  َّمُث  ْتَبُحَر  اَِمب  ُضْرْـَألا  ُمُكَْیلَع   “Andolsun Allah size birçok

yerde ve Huneyn gününde yardım etmişti. Hani (o gün) çokluğunuz, içinizde
bir beğenme hissi hâsıl etmişti; ama bu, size hiçbir yarar sağlamamıştı.
Derken bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelivermişti.. nihayet
geriye çekilmeye başlamıştınız.”269 âyet-i kerimesinden alınması gereken
mesajlar nelerdir?

Cevap: Mekke’nin fethini müteakip Sakîf ve Hevâzin kabileleri, bir kısım
çapulcu kabileleri de yanlarına alarak, Müslümanlara saldırmak üzere hazırlığa
başlamışlardı. Mükemmel bir devlet başkanı olmanın yanında eşi menendi
olmayan bir erkân-ı harp olan Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) henüz derlenip toparlanmadan onları kıskıvrak yakalayıp etkisiz hale
getirmek için hemen harekete geçmişti. Böylece hem daha az zayiatla netice
elde edilmiş, hem de onların gönülleri çok fazla kırılmamış olacaktı. Nitekim
daha sonra o kabilelerden pek çok insan Müslüman olmuştu. Esasında
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu uygulama ve stratejisini,
Hudeybiye Antlaşması’yla başlayıp Mekke’nin fethiyle sonuçlanan süreçte de
görebilirsiniz. Düşünün ki, göklerin üstünde yüksek bir onur ve izzeti olan
Allah Resûlü (aleyhissalâtü vesselâm), Hudeybiye’de izzet ve onur meselesi
yapılabilecek ağır anlaşma şartları ileri sürülmüş olmasına rağmen, sulh ve
sükun ortamında o insanların gönüllerini kazanma adına teklif edilen bu
anlaşma maddelerini kabul etmişti.270 Daha sonra Mekkeliler kendi elleriyle bu
antlaşmayı bozmuş, bunun üzerine İnsanlığın İftihar Tablosu da teşkil ettiği
ordusuyla Mekke’nin önlerine kadar gelmişti. İşte bu esnada, eğer O isteseydi
“kuvvetin hakkı budur” deyip çok rahatlıkla onların tepesine binebilirdi. Fakat
Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm hiçbir zaman böyle yapmadı ve yapmayacaktı.
Zira kan dökerek, insan öldürerek Mekke’ye girilseydi, bu, oradaki insanların
kalblerinde bir yara olacak ve ihtimal içlerinde hep bir ukde olarak kalacaktı.

Huneyn: Çetin Bir İmtihan
Asıl konumuza dönecek olursak, Mekke’yi fetheden on bin sahabîye yeni

Müslüman olan Mekkelilerden de iki bin insan eklenmiş ve 12 bin kişiyle



Huneyn’e hareket edilmişti. Dolayısıyla orduyu oluşturanlar, bir tarafta
Mekke’yi fethetmekle zaferyab olmuş ve çoğu da gençlerden oluşan askerlerle,
henüz yeni Müslümanlığa adım atmış kimselerdi. İşte böyle bir halet-i ruhiye
içinde, bazılarının aklına, “Bu orduyla kimse başa çıkamaz. Allah’ın izniyle
Mekke’yi fethettiğimiz gibi, Sakîf ve Hevâzin’in de tepesine bineriz.” gibi bir
düşünce gelmiş olabilir.

Bu noktada hemen şunu ifade edeyim ki, bende hep, sahabe-i kiramı tezkiye
etme, onlara laf etmeme ve ettirmeme, onları muallâ, müberra ve müzekka
görme gibi bir ruh haleti vardır. Öyle ki onlar hakkında sorgulayıcı en küçük
bir ifade bile kullanmamaya dikkat ederim. Fakat bu hâdisede, sahabe-i kiram
efendilerimizden bazıları, kendi konum ve seviyelerine uygun, Allah’ın
kendilerinden beklediği kıvamı tam olarak ortaya koyamamış olabilirler.
Cenâb-ı Hak da, mukarrabînden olan bu zatları, mukarrabîn seviyesinin
gerektirdiği ahkâma göre ikaz buyurmuş olabilir. Fakat bu, onlarla Cenâb-ı Hak
arasındaki bir meseledir. Bizim, bu mevzuda ileri geri konuşmamız, saygısızlık
ve haddi aşmışlık olur.

Şimdi, bu bakış açısını ve ölçüyü göz önünde bulundurarak, sahabe
efendilerimizin Huneyn’e giderken sahip oldukları ruh haletini daha yakından
anlamaya çalışalım. Evvela, onlar, Huneyn’e giderken o güne kadar sahip
oldukları en büyük orduyu oluşturmuşlardı. Ayrıca, şimdiye kadar, kuvvet
dengesinin olmadığı pek çok savaşta -Allah’ın izni ve inayetiyle- onlar galip
gelmiş, şartlar aleyhlerinde olmasına rağmen hep zaferden zafere koşmuşlardı.
Şimdi de önlerinde İnsanlığın İftihar Tablosu; atlarına, develerine binmiş,
düşmanın üzerine yürüyorlardı ve giderken de çok ümitliydiler. Ruhlarımız
onlara feda olsun ve Rabbim bizi de onların yolunda daim ve kaim eylesin. İşte
Kur’ân-ı Kerim onların bu hâlini anlatırken öncelikle, ِيف ُمُكَرـََصن ُهللا  ْدََقل 

ٍةَرِیثـَك َنِطاَوَم   “Andolsun ki Allah birçok yerde size yardım etmişti.”
buyurarak, onlara Bedir, Uhud ve Mekke’nin fethi gibi muharebelerde Allah’ın
nusretine mazhar olduklarını ifade ediyor. Sonra ٍنْیَنُح َمْوـَيَو   buyurarak,
Huneyn gününde de Allah’ın onlara yardım ettiğini hatırlatıyor. Burada, Cenâb-
ı Hakk’ın beraat-i istihlal nevinden öncelikle onların Huneyn Günü’nde de
iltifata mazhar olduklarını ifade buyurduğunu, daha sonra mukarrabîn ufkuna
göre değerlendirilmesi gereken o günkü durumlarını ifade ettiğini görüyoruz.
Fakat bir kere daha hatırlatmak gerekir ki, onların bu hatalarına ُتاَنَسَح

َنِیبَّرَقُمْلا ُتاَِئّیَس  ِراَرْبَْألا   “Ebrârın öyle iyilikleri vardır ki, onlar mukarrebîn
için günah sayılır.”271 fehvasınca yaklaşmak gerekir. Mesela sizin, taakkul
seviyesinde yaptığınız hatalardan dolayı tecziye görmenize mukabil, onlar



hayallerine gelip çarpan şeylerden bile tecziye görebilirler.
Daha sonra Allah Teâlâ, اًئْیَش ْمُكْنَع  ِنْغُت  َْملَف  ْمُكُتَرْثَك  ْمُكَْتبَجْعَأ  ِْذإ   Hani

(o gün) çokluğunuz, içinizde bir beğenme hissi hâsıl etmişti; ama bu, size
hiçbir yarar sağlamamıştı.” buyuruyor. Öyle ki, o gün, ُمُكَْیلَع ْتَقاـَضَو 

ْتَبُحَر اَِمب  ُضْرْـَألا   “Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti.”
Aynı ifade başka bir âyet-i kerimede Ka’b İbn Mâlik ve arkadaşları için
kullanılmıştır.272 Esasen bu bir idyumdur ve bizim edebiyatımıza da girmiştir.
Mesela bir beldede duygu ve düşünceleriniz açısından görmek istediğinizi
göremeyip beklediklerinizi bulamayınca, “Burası bana dar geldi.” dersiniz. İşte
sahabe-i kiram efendilerimizin Huneyn’deki muvakkat bir sarsıntı anındaki
halet-i ruhiyeleri “bütün genişliğine rağmen yeryüzünün onlara dar gelmesi”
şeklinde bir ifadeyle anlatılıyor. Ayrıca َنيِرِبْدُم ْمُتْیَّلَو  َّمُث   “Sonra da arkanızı
dönüp kaçmaya başlamıştınız.” buyrularak işin geldiği noktaya dikkat
çekiliyor.

Fakat bütün bunlara rağmen bir sonraki âyette ifade edildiği üzere Cenâb-ı
Hak, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve sahabe-i kiramın üzerine
sekine indiriyor. Bunun üzerine onlar, gönülden bir nedamet yaşıyor, yeniden
derlenip toparlanıyor ve Allah’ın izni ve inayetiyle muzaffer oluyorlardı.

Zafer Sarhoşluğuyla Gelen Baş Dönmeleri
Soruda ifade edilen, Asr-ı Saadet’teki bu tarihî hâdiseden alınması gereken

mesaja gelince: Cenâb-ı Hak, sahabe-i kiram efendilerimizi, ilâhî inayet ve
riayetle teyit buyurup muzaffer kıldığı gibi, günümüz Müslümanlarını da
değişik ikram ve mazhariyetlerle zaferyâb kılabilir. İşte önemli olan bu esnada
kıvamı korumak ve olup biten hadiseleri hep O’ndan bilmektir. Hatta irademize
terettüp eden en büyük başarılar karşısında bile, sebepleri yırtmalı,
ayaklarımızın altına almalı ve sebepler arkasındaki Müsebbibü’l-Esbab’ı
görerek, “Her şey Senden” demesini bilmeliyiz. Başarı ve muvaffakiyetler, ehl-
i dünya, ehl-i gaflet ve ehl-i dalâlet tarafından alkışlanacak, takdir ve tebcil
edilecek güzel hadiseler olabilir. Fakat bunlar hiçbir zaman inanan bir insanın
başını döndürmemeli, bakışını bulandırmamalı ve asla ona kulluğunu
unutturmamalıdır. Evet, biz ne tür başarılara imza atarsak atalım kendimizi hep
O’nun boynu tasmalı kapı kulları görmeliyiz. Zaten kendimizi O’nun halâiki
görürsek, diğer bütün kulluklardan kurtulmuş oluruz. Bu aynı zamanda,
başkalarının kendilerine göre oluşturdukları kast sistemlerinde bizi halaik gibi
kullanmalarından kurtulma, kula kul olma gibi bir esaretten sıyrılma demektir.
Zira Allah’a kul olmayanlar, çok değişik şeylerin kulu-kölesi haline gelirler.



Bazıları şehvete, bazıları bohemliğe, bazıları menfaate, bazıları şöhrete;
bazıları da güç ve kuvvete kul olur ve her şeyi kuvvetle halledeceklerini
zannederek çeşit çeşit zulümlere girerler. Bu insanların hepsine siz esir gözüyle
bakabilirsiniz. Hatta Allah’a kul olmayan bu kişilerin esir olduğuna dair yemin
etseniz, yemininizde hânis (yalancı) olmazsınız. Çünkü bu şahıslardan
kimilerinin boynunda on, kimilerinin beş, kimilerinin ise iki tane esaret zinciri
vardır.

Evet, gafil insanlar, meydana gelen güzelliklerin arkasında fert veya
heyetleri görerek onları alkışlayıp göklere çıkarabilirler. Böyle bir alkış
karşısında, kendisinde şöhret hissi ve alkışlanma arzusu bulunan zayıf
karakterli insanlar da çok defa şımarıklaşıp küstahlaşabilir. Hakkı olmayan
şeyleri kendi hakkıymış gibi görme derekesine sukut edebilir. İnsanın, nail
olduğu mazhariyetlerin Cenâb-ı Hak’tan gelen birer lütuf olduğunu unutarak,
onlara sahip çıkıp kendinden bilmesi bir düşüştür. Mesela, yaptığı sohbet veya
vaazla insanların coşmasını, heyecana gelip hıçkırıklara boğulmasını kendi
konuşmalarına bağlayan insan, yaptığı işi kirletmiş demektir. Hâlbuki gönüller
Allah’ın elindedir. İnsana söz ve beyan nimetinin verilmesi ise hem bir lütuf
hem de bir imtihandır. İnsanın bunlara sahip çıkmaya kalkması, hakkı olmayan
şeylere sahip çıkması demektir. Unutmayın ki, şöhret hissi öyle bir beladır ki,
ona sahip olan insan takdir edilip alkışlandıkça, Allah’a, Peygamber’e ve
Kur’an’a ait şeylere bile sahip çıkmaya kalkar. Rabbim hepimizi böyle bir
beladan muhafaza buyursun!

Hâsılı, eğer siz bir kere daha ruhunuzun âbidesini ikâme etmeyi
düşünüyorsanız, bunun ne dünyevî imkânlarla ne de değişik güç ve kuvvetlerle
halledilemeyeceğini bilmelisiniz. Akif’in ifadesiyle insan hep Allah’a
dayanmalı, saye sarılmalı ve hikmete ram olmalıdır. Bu anlayışla siz, Kur’an
aklîliğini esas alarak diyalektiğe girmeden hep hakkı konuşmaya, hakkı
seslendirmeye çalışırsanız, Allah da size hep doğruyu gördürür, doğruyu
konuşturur; neticede sizin için olmazları oldurur ve yürüdüğünüz yolda sizleri
muvaffak kılar.
269 Tevbe sûresi, 9/25.
270 Bkz.: Buhârî, şurût 15; Müslim, cihâd 90-92.
271 Bkz.: Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd 4/276; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  5/137.
272 Bkz.: Tevbe sûresi, 9/118.



İntihar

Soru: Günümüzde sosyal bir afet halini alan intihara karşı İslâm’ın bakış
açısı nasıldır? İnsanı, dünyevî-uhrevî felâkete sürükleyen intiharın ardındaki
sebep ve sâikler nelerdir?

Cevap: Kur’ân-ı Kerim’de intihar hakkında sarih bir beyan bulunmasa da,
bir başkasının canına kıymayla ilgili âyetlerin hükmünün, insanın kendisini
öldürmesi için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü başkasının canına
kıymak nasıl bir cinayetse, bir insanın kendi canına kıyması da öyle bir
cinayettir. Yüce Allah (celle celâluhu), ٍداَسَف ْوَأ  ٍسَْفن  ِرْیَِغب  اًسَْفن  َلـَتَق  ْنَم 

اًعیِمَج َساَّنلا  َلـَتَق  اــَمََّنأَكَف  ِضْرَـْـألا  ِيف   “Kim bir kimseyi, kısas veya
yeryüzünde bir fesada mukabil olmanın dışında öldürürse, bütün insanları
öldürmüş gibidir.”273 buyurarak bir cana kıymayı, bütün insanlığı öldürmeye
denk bir cinayet saymıştır.

Öte yandan bir insanın korumakla mükellef olduğu beş esastan biri de nefsin
korunmasıdır. Hatta denebilir ki, – Şâtıbî’nin de Muvafakat’ında belli bir
sistem içinde ele aldığı gibi– bütün hukuk sistemi, usûl-i hamse dediğimiz
nefis, din, mal, akıl ve neslin korunması esası üzerine müessestir.274 Dahası
nefsin korunması, bu esasların en başında yer alan bir meseledir. Bu zaviyeden
insan, dinini, ülkesinin sınırlarını, ırz ve namusunu, istiklalini, malını koruduğu
gibi canını da korumakla mükelleftir. Nefis korunmaya o kadar liyakatli ve
onun korunması o kadar önemlidir ki, ona karşı bir tecavüz vuku bulduğu
zaman, belli şartlarda nefis müdafaası adına karşı tarafın nefsine müdahaleye
bile cevaz verilmiştir.

Emanete İhanet
Ayrıca nefis, Allah’ın insana önemli bir emanetidir. Yani nasıl ki iman,

diyanet, dine hizmet etme insana verilmiş birer emanettir; bütün bunların
matiyyesi (bineği) sayılan nefis de insan için öyle bir emanettir. Çünkü hayat
olmayınca bunların hiçbirisini hayata tatbik mümkün olmayacaktır. Bu açıdan
bir insanın kendi iradesiyle hayatına son vermesi, Cenâb-ı Hakk’ın nefse ait bir
kısım emanetleri taşımakla vazifeli kıldığı matiyyeye kıyma demektir.

Hem insan, tıpkı bir asker gibi dünyaya gelir, silâh altına alınır ve bir
vazifeyle tavzif edilir. Bu açıdan insana düşen, kendisine “gel” çağrısında
bulunulacağı ana kadar sabretmesini bilmektir. Nasıl ki bir asker, terhis belgesi



henüz komutanı tarafından imzalanmadan bölüğünden ayrılıp giderse
askerlikten firar etmiş sayılır, aynı şekilde sahibi tarafından terhisi
imzalanmadan hayat vazifesini terk eden bir insan da firarî sayılır ve böyle
birinin ömür boyu yaptığı bütün ameller yanar. Hatta intiharın daha berisinde,
bir insanın yaşadığı bazı sıkıntılardan dolayı Cenâb-ı Hakk’ın canını almasını
arzu etmesi bile günahtır. Çünkü böyle bir istekte bulunmak, Allah Teâlâ’nın
kaza ve kaderine bir başkaldırma ve isyandır. Bu sebepledir ki, ağzından
ezkaza böyle bir isyan sözü çıkan kimsenin, odasına çekilerek başını yere
koyup büyük bir günah işlemiş gibi, “Allah’ım beni affet. Çünkü Sana karşı bir
cinayet işledim.” demesi gerekir. Hayata kıymanın çok daha berisindeki böyle
bir mülâhaza bile mahzurluysa, Allah’ın bu dünya askerliğinden terhis etmesini
beklemeden, terhise müdahale etmeye kalkma Allah’a karşı çok daha büyük bir
saygısızlık demektir. Çünkü bu mevzuda söz, O’na aittir. Dünyaya gönderen O
olduğuna göre, buradan ahirete gönderecek olan da yine O’dur. Bu mevzuda
hiçbir beşere müdahale hakkı verilmemiştir.

Vakıa insan, nefsini, dinini ve malını koruma gibi, müdafaa etmesi gereken
değerleri müdafaa ederken vefat edebilir. Böyle bir neticede insan müdahalesi
var gibi görünse de esasında bu, Cenâb-ı Hakk’ın emirleri çerçevesinde ötelere
yürümenin ad ve unvanıdır. Zira bir hadis-i şeriflerinde Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: َوُھَف ِِهلاـَم  َنوُد  َلـِتُق  ْنـَم 

ٌدیِھَـش َوُھَف  ِهِمَد  َنوُد  َلِتُق  ْنَمَو  ٌدیِھَـش  َوُھَف  ِِهنيِد  َنوُد  َلِتُق  ْنَمَو  ٌدـیِھَش 
ٌدیِھَش َوُھَف  ِِهلَْھأ  َنوُد  َلِتُق  ْنَمَو   “Kim malı uğrunda öldürülürse o şehittir,

kim dini uğrunda öldürülürse o şehittir, kim nefsi uğrunda öldürülürse o
şehittir ve kim ailesi uğrunda öldürülürse o da şehittir.”275 Dolayısıyla bu
gibi durumlarda ölme, bir yönüyle yine terhis ve tezkerenin O’nun tarafından
doldurulması demektir.

Fukahadan bazıları, intihar eden bir insanı, mürted gibi farz ederek, onun
namazının kılınmayacağına hükmetmiştir. Fakat muvakkat cinnet geçiren bir
insanın bu cinnet esnasında intihara kalkışmış olabileceği mülâhazası da vardır.
Bu durumda bulunan insan ise, aklî dengesini yitirdiğinden dolayı ne yaptığının
şuurunda olmaz. Bu sebeple, intihar eden bir kimsenin hangi saikle canına
kıydığını ve yaşadığı hadisenin arka planının ne olduğunu tam olarak
bilemediğimizden, bizim bu gibi insanlar hakkında hüsnüzan ederek dinimizin
emrettiği şekilde onların techiz ü tekfinini yapmamızda, cenaze namazlarını
kılıp haklarında hüsn-ü şehadette bulunmamızda mahzur görülmemiştir.

Bazen de tahammülfersa hale gelen bir kısım acı ve ızdıraplar insanı intihara
sürükleyebilir. Nitekim devr-i risalet-penahide böyle bir hadise yaşanmıştır.



Kuzman isminde bir şahıs Uhud Savaşı’nda aldığı ağır yaraların ızdırabına
dayanamayarak ölümünü hızlandırmak için kılıcının keskin tarafını göğsüne
dayamış ve üzerine yüklenerek intihar etmiştir. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem
Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) onun hakkında, “O, ateş ehlindendir!”
buyurmuştur.276 Düşünün ki, Peygamber önünde savaşmış, savaşırken şehit
olacak derecede yaralanmıştır. Ama ağrı ve sızısına dayanamayarak kendisini
öldürdüğünden dolayı bu tali’siz insan kazanma kuşağında kaybetmiştir. Evet,
o, Allah’ın kararından evvel kendisi hakkında kendi karar vermiş, terhis
tezkeresini vaktinden evvel alarak kendisi doldurmuş ve neticede, “O,
cehennemliktir.” beyanına müstahak olmuştur.

Hâlbuki inanmış bir insana düşen, karşı karşıya kaldığı bu gibi durumlarda
dişini sıkıp sabretmektir. İnsan, her ne olursa olsun Allah’ın “gel” diyeceği ana
kadar katlanmasını bilmeli ve Cenâb-ı Hakk’ın muradına göre ölmelidir. Diğer
bir ifadeyle insan ölürken bile murad-ı ilahîyi takip etmelidir. Kur’ân-ı
Kerim’de geçen: َِّالإ َّنُتوَُمت  َـالَو  ِِهتاـَقُت  َّقَح  اوـُقَّتا َهللا  اوـُنَمٰا  َنيِذَّلا  اـَھَُّيأ  َي  اـۤ

َنوُمِلْسُم ْمُتَْنأَو   “Ey iman edenler, Allah’tan korkulması gerektiği şekilde
korkun, Allah’ın istediği ölçüler içinde takva dairesi içinde yaşayın ve zinhar
Müslüman olmanın dışında ölmemeye çalışın.”277 mealindeki âyet-i kerime,
işarî mânâda insanın kendi hayatına kıymaması gerektiğini de ifade etmektedir.
Zira intihar, Allah’a teslim olamamanın bir neticesidir. Oysaki âyet, “Allah’a
teslim olma hâli dışında bir hâl üzere ölmeyin!” buyuruyor. Ayrıca bir insanın
kendi hayatına kıyması, bütün geçmişini heder etme demek olduğundan, o, çok
tehlikeli bir iş üzerinde hayatını sonlandırma demektir.

Katmerli Cinayet: İntihar Saldırıları
Günümüzde, önce Batı’da başlayıp daha sonra maalesef İslâm

coğrafyasındaki bazı ülkelerde de görülen ve adına intihar saldırısı dedikleri
bir intihar şekli daha vardır. Hâdisenin failleri, bu tür saldırıları “anlamlı
intihar” olarak nitelendirip kendilerince ona bir misyon yüklüyorlar. Başka bir
ifadeyle ideolojileri uğruna gerçekleştirdikleri bu intiharlarla, sözde ona bir
anlam ve bir değer kazandırmaya çalışıyor ve bununla kendi din ve
diyanetlerini korumayı düşünüyorlar. Oysaki hakikati itibarıyla meseleye
bakıldığında, bu tür canlı bombaların biraz evvel ele aldığımız intihardan bir
farkı olmadığı görülür. Hatta bu tür intiharların muzaaf bir cinayet olduğu dahi
söylenebilir. Çünkü insanlıkla alâkaları bulunmayan ve dinin ruhundan habersiz
olan bu gafil caniler, kendilerini öldürmek suretiyle tepetaklak Cehennem’e
yuvarlanmanın yanı başında, bir de bir sürü masum insanın canına kıyıyorlar.



Dolayısıyla onlar, kendi hesaplarını Allah’a vermenin yanında çoluk çocuk,
kadın erkek, Müslim gayrimüslim demeden kanına girdikleri insanların da teker
teker hepsinin hesabını Allah’a verme durumunda kalacaklardır. Çünkü
İslâm’da gerek sulh gerekse savaş hâlinde yapılması gerekenler belli kanun ve
disiplinlere bağlanmıştır. Sulh hâlinde kimse kendi kendine harp ilân edip bir
insanı öldürme kararı alamayacağı gibi, sıcak savaş esnasında da karşı cephede
bulunan çocuk, kadın ve yaşlıları öldürme hakkına sahip değildir.

Bu itibarla, hangi açıdan ele alınırsa alınsın, intihar saldırıları ve benzeri
terör hâdiselerini Müslümanlıkla telif etmek asla mümkün değildir. Bu hususa
ışık tutacak bir hadis-i şeriflerinde Resûl-i Ekrem Efendimiz şöyle
buyurmuştur: َنیِح َرْمَخْلا  ُبَرَْشي  َالَو  ٌنِمْؤُم  َوُھَو  ِينْزَي  َنیِح  ُدْبَعْلا  ِينْزَي  َال 

ٌنِمْؤُم َوُھَو  ُلـُتْقَي  َـالَو  ٌنِمْؤُم  َوُھَو  ُقِرَْـسي  َـالَو  ٌنِمْؤُم  َوُھَو  اَھُبَرَْـشي   “Kul,
mü’min olduğu hâlde zina etmez, mü’min olduğu hâlde içki içmez, mü’min
olduğu hâlde hırsızlık yapmaz, mü’min olduğu hâlde insan öldürmez.”278

Buradan anlıyoruz ki, bir katil, kıtal esnasında mü’min değildir. Diğer bir
ifadeyle bu günahları irtikâp eden bir insana, o anki hâli, kurguları, plan ve
projeleri itibarıyla “Müslüman” denemez. Evet, o esnada onun üzerine bir
mercek koyup baktığınızda, karşınıza bir Müslüman portresinin çıkmadığını ve
böyle bir karakterin İslâmî çerçeveye uymadığını görürsünüz. Bu açıdan bir kez
daha ifade edelim ki, canlı bomba olmak suretiyle masum insanların canına
kıyan kişi hangi ülke ve hangi hizipten olursa olsun, onun işlediği bu cinayet
kesinlikle Müslümanlıkla telif edilemez. Onca insanın canına kıyan bir insan,
öbür tarafta iflâh olmaz. Elbette ki, büyük günahlardan sayılan bu cürümleri279

işleyen bir insanın tevbe ve istiğfarla Allah’a yönelmesi ve Cenâb-ı Hakk’ın da
onun günahlarını affetmesi her zaman için mümkündür.280 Bu takdirde ona
ahirette nasıl bir muamelede bulunacağını ise ancak Cenâb-ı Hak bilir.

Diğer yandan bu tür cinayetlerin İslâm’ın dırahşan çehresini kararttığı,
İslâm’ın pırıl pırıl çehresine bir zift atma mânâsına geldiği de bir gerçektir.
Çünkü Müslüman görüntüsüyle ve din adına hareket ediliyor izlenimiyle
işlenen cinayetler, İslâm’ın aslından ve usulünden habersizler nazarında
İslâm’a mal edilmektedir. Dolayısıyla inanan insanlar böyle bir yanlış algıyı
temizlemek istediğinde bir hayli zorlanacaktır. Evet, İslâm adına zihinlerdeki
bu kötü algıyı temizlemek için yıllarca çalışmak icap edecektir. Bu açıdan da
söz konusu intiharları kim gerçekleştirirse gerçekleştirsin bunların muzaaf hatta
mük’ab bir cinayet olduğu söylenebilir. İslâm’ın gerçek veçhesini bilmeyen bir
iki insan burada bana, “Müslümanları intihar komandosu olmaya sevk eden
Cennet’e gitme sevdası mıdır?” diye bir soru sormuşlardı. Onlara şöyle cevap



vermiştim: “Şayet bu insanlar böyle bir mülâhazayla hareket ediyorlarsa yanlış
bir mülâhaza içindeler demektir. Çünkü böyle bir cinayete teşebbüs eden kimse
Cennet’e değil, ‘cup’ diye Cehennem’e düşer.”

Hâsılı, intihar saldırıları adı altında işlenen bu korkunç cinayetlerin din
temelli gibi gösterilmesi meseleyi daha tehlikeli boyutlara taşımaktadır. Bu
açıdan bir kez daha ifade edelim ki, böyle bir vahşet hangi maksatla ve hangi
şekliyle işlenirse işlensin, o, Allah’ın sevmediği ve razı olmadığı münker bir
fiildir ve İslâm’la telif edilmesi de asla mümkün değildir.
273 Mâide sûresi, 5/32.
274 Bkz.: eş-Şâtıbî, el-Muvâfakât 1/38, 2/10.
275 Tirmizî, diyât 22; Nesâî, tahrîmu’d-dem 23.
276 et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  2/73.
277 Âl-i İmrân sûresi, 3/102.
278 Nesâî, kasâme 48, 49, kat’u’s-sârik  1; Abdurrezzak, el-Musannef 7/415; İbn Ebî Şeybe, el-

Musannef 6/169.
279 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/93; Mâide sûresi, 5/32.; Buhârî, tefsîru sûre (24) 5; Müslim, tefsîr 16.
280 Bkz.: Furkan sûresi, 25/68-70.



Nazarî ve Amelî Milliyetperverlik

Soru: Nazarî ve amelî milliyetperverlikten bahsediyorsunuz. Bu ifadelere
yüklediğiniz mânâları lütfeder misiniz?

Cevap: Dünden bugüne milliyetçilik kelimesine çok farklı anlamlar
yükleyenler olmuştur. Bununla birlikte ben milliyetperverlikten, kaderde,
tasada, sevinçte, kıvançta ortak olmuş, tarih boyu aynı değerler manzumesini
paylaşmış, aynı ruh ve mana köklerinden beslenmiş, düşünce dünyaları bu
değerlerden süzülüp gelen usarelerden oluşmuş ve temeli iki, üç, belki de dört
bin yıla dayanan aynı kaderin çocukları olma şuurunu anlıyorum. Şu kadar var
ki, üç-dört bin yıla uzanan bu vetirede milletimiz esasen aradığını İslâmiyet’te
bulmuş, onda ruhunun, kalbinin sesini duyar hâle gelmiş, ebediyet mülâhazasını
keşfetmiş, dünya ve ukba muvazenesini kurmuş ve değişik buudlara açılma
imkânına kavuşmuştur. Diğer bir ifadeyle tarih boyu birçok devlet kuran
milletimiz, aradığını İslâmiyet’te bularak arayışına son noktayı koymuş ve
gerçek kıvamına ermiştir. Zaten Allah Teâlâ da, “Ben bugün sizin dininizi
kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak da
İslâm’dan hoşnut oldum.”281 beyan-ı sübhanisiyle hakikî kemalin İslâm’la
ortaya konduğunu ifade buyurmuyor mu? Yani din; Kur’an ve Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem) temsil ve mesajlarıyla gerçek kemaline kavuştuğu
gibi, milletimiz de, İslâm’la şerefyâb olduğunda gerçek kıvamını bulmuştur.

Din Eleğinden Geçen Değerler Manzumesi
Ayrıca çok eski tarihlerden günümüze kadar ulaşan gelenek, âdet ve töreler

de ilâhî muhkemat ve ilâhî kıstaslarla filtre edile edile, süzüle süzüle bize
kadar gelmiş ve milletimize mal olmuştur. Bütün bunlar din eleğinden geçtiği
için, onlara dinin müsaade ettiği değerler olarak bakılması gerekir. Bilindiği
üzere İslâm’da bir edille-i şer’iye-i asliye diye isimlendirilen, Kitap, Sünnet,
icma-i ümmet ve kıyas-ı fukaha vardır;282 bir de yine bunlara bağlı olan
istishab, istihsan, maslahat, sedd-i zerâi gibi edille-i şer’iye-i fer’iye denilen
deliller vardır.283 İşte bazıları örfü de ikinci derecede yer alan fer’î delillerden
birisi olarak mütalâa etmişlerdir. Çünkü Kur’ân-ı Kerim’e göre örf, Cenâb-ı
Hakk’ın ma’ruf saydığı şeyler olup, Allah Teâlâ onlara da riayet edilmesini
emretmiştir.284 Bu açıdan bakıldığında örf, temel kaynaklarla çelişmeyen
değerler manzumesi demektir. İşte milletimizin mayesini teşkil eden ve onu
yönlendiren temel unsurlar, ruh ve mânâ köklerimizden süzülüp gelen bütün bu



usarelerdir.

Irkçılık ve Nifak
Aynı kültür, aynı inanç, aynı sevinç, aynı tasa, aynı mağduriyet ve aynı

mazlumiyetin çocukları olan bu millet, asırlardan beri bir arada yaşamıştır.
Fakat ne acıdır ki, son birkaç asırdan beri, İslâm dünyasında, daha doğrusu
Müslümanların yaşadığı ülkeler diyebileceğimiz bahtsız bir coğrafyada bir
kısım münafıkça düşünce ve davranışlar toplumların kaderine hükmetmeye
başlamıştır. Ağızlarından çıkan sözle, yaptıkları iş tamamen tenakuz arz eden
bir kısım insanlar, menşei dışarıda bazı farklı mülâhazalarla millet fertlerini
bölüp parçalamaya çalışarak, bu millete en büyük kötülüğü yapmış ve bir
yönüyle Müslümanlar için küfr-ü mutlaktan daha tehlikeli olmuşlardır. Çünkü
küfr-ü mutlakı temsil eden ve hâşâ, “Allah yoktur.” dedikten sonra her şeyi
götürüp tabiat ve natüralizme ya da materyalizme irca edenler, yalancı
ışıklarıyla parladıktan bir müddet sonra milletin nazarında sönüp gitmişlerdir.
Fakat değişik kılıflar altında varlığını sürdüren nifak düşüncesinin sönüp
gitmesi çok daha zordur. Bu açıdan denilebilir ki, birkaç asırdan beri İslâm
dünyasına musallat olan asıl felç edici güve, nifak güvesidir. Kurt, gövdenin
içine girdiği için toplumun kanını emmekte ve damarlarını kesmektedir. İşte
milliyetçilik mefhumu da bu tür şebekelerin istismar ettiği kavramlardan biri
olmuştur. İnsanların sadece hissiyat ve heyecanlarına hitap edilerek, şatafatlı ve
debdebeli sözler altında bu kavram, toplumu parçalama ve millet fertlerini
karşı karşıya getirme adına kullanılmıştır. Öyle ki, hemen herkes tavır ve
davranışlarıyla içinde bulunduğu toplumun geleceği adına mücadele veriyor
gibi görünse de, bir anda ortalık kanlı bıçaklı insanlarla doluvermiştir. Bir
misal olması açısından ifade edeyim: Yetmişli ve seksenli yıllarda farklı
cephelerde birbiriyle mücadele eden insanlarla bir nezaret veya hapishane
hücresinde kader birliğimiz olduğunda, her iki cephenin içinde de samimi ve
tepeden tırnağa Anadolu insanı olduğuna şahit olduğum gençlerle tanışmıştım.
Kendilerince farklı cephelerin mücadelesini veren bu gençler, bir şekilde iğfal
edilmiş, ellerine silâh verilmiş ve sokağa dökülmüş insanlardı. Maalesef bu
gençlerin her birine kan gösterilmiş, kan düşündürülmüş ve neticede hepsi
kanlı katiller haline getirilmişti. Hâlbuki psikanaliz yaparcasına bu gençlerin
biraz iç dünyalarına girip ruhlarını şerh ettiğinizde sinelerinin tepeden tırnağa
bu millet için çarptığına şahit olurdunuz. Ne var ki, menşei farklı ideoloji ve
akımlara dayanan nifak şebekeleri bu samimi insanları birbirine düşman hâline
getirmişti.

Esasında İslâm tarihinde nifak şebekesinin menşei Pers kültürüne dayanır.



Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti Ömer düşmanlığı, İslâm’ın içinde ilk nifak
şebekesinin oluşmasına ve ilk nifak tohumlarının İslâm toprağına atılmasına
sebep olmuştur. Ondan sonra nifak düşüncesi değişik zamanlarda, farklı boyut,
farklı renk, farklı desen ve farklı şivelerle muhtelif eşrar ve füccar tarafından
hep temsil edilegelmiştir. Irkçılık düşüncesi de böyle bir nifak anlayışının
ürünüdür. Yıkılış dönemimizde –bir şairin dikkat çektiği gibi– işin içine
ırkçılık mülâhazaları sokularak milliyet dâvâsı fıska bürünmüş, ridâ-yı diyanet
yerde sürünmüş ve Türk’ün ruhu hem peygamberine hem de Allah’ına zorla âsi
gösterilmeye çalışılmıştır. Sizin de çok iyi bildiğiniz bu filozof şair, işlediği
günahları itiraf sadedinde, “Sultan Abdülhamid Han’ın Ruhâniyetinden
İstimdat” başlıklı şiirini kaleme almış ve bu şiirinde hem bize nelerin nasıl
yanlış gösterildiğini ifade etmiş hem de günahlarına tevbe sadedinde kendi
mazeretini serdetmiştir. Bu açıdan bizim, milliyetperverlik düşüncemizden
Allah, Peygamber ve Kur’an mülâhazasını çıkarıp atmamız mümkün değildir.
Hatta bırakın onları bir kenara atmayı, onları hafife alacak tavır ve davranışları
bile milliyetperverlik mülâhazamızla telif edemeyiz. Bu müteal mazmunları,
konuşma ve tartışmalarımızda sıradan objeler gibi kullanamayız. Onlara karşı
sadece saygı duyar, tazimde bulunuruz. İşte biz böyle bir çerçevenin
millileriyiz.

Millet Sevgisinin Ete-Kemiğe Büründürülmesi
Biz inanıyoruz ki, milletimizin beka ve devamı bu değerlere sahip çıkmaya

bağlı olduğu gibi, milletimizin bir gün yeniden sıçrayıp devletler
muvazenesinde yerini alması, insanî faziletlerin bayraktarlığını yaparak
insanlık gemisinin dümenine oturması da sahip olduğumuz bu değerler
manzumesine bağlıdır. Evet, biz inanıyoruz ki, bu değerler manzumesi
sayesinde, hak ve hukuk gerçek mânâsını bulacak, kan ve gözyaşı dinecek, ama
hakikî ama izafî adalet gerçekleşecek ve insanlık ehil insanların elinde yeniden
gerçek huzura kavuşacaktır. Şimdi bu düşünceye inanan bir insan, niye bu
değerler manzumesini bütün dünyaya duyurmayı düşünmesin ki!

İşte bu noktada nazarî ve amelî milliyetperverlik meselesi ortaya çıkıyor.
İnancın, amelle insan tabiatına mal edilmesi yaklaşımımızı biliyorsunuz. Alman
filozofu Kant da, saf aklın kritiğini yaparken, Allah’ın nazarî akılla değil amelî
akılla bilinebileceğini söyler. Bu düşünceyi Bergson’un entüvisyonuyla da telif
edebilirsiniz. Hazreti Pîr de vicdanın sezisi üzerinde durmuş ve insanın acz ve
fakrını hissederek Allah’a yönelmesi ve işlerini Allah sayesinde çözmesi
gerektiğine vurguda bulunmuştur.285

İşte aynen bunun gibi, amelden uzak nazarî milliyetçilik, onun sadece lafını



etme ve hamasî destanlarla müteselli olma demektir. Hâlbuki önemli olan o
istikamette dur-durak bilmeden, herhangi bir beklentiye girmeden koşturup
durmak, yapılması gerekeni yapmaktır. Mesela neden ben, dilimi bir dünya dili
hâline getirmeyeyim? İngilizce dünya dili olsun da, Türkçe niye insanların
birbiriyle konuşup anlaştığı, kaynaştığı bir dünya dili olmasın? Ali Şeriati,
bugünkü Arapça, Türkçe ve Farsça için, “Bu kadar daraltılmış, fakirleştirilmiş
ve sığlaştırılmış bir dille ilim yapılmaz.” demiştir. O hâlde niye Asya’daki
Türk menşeli dillere müracaat edilerek, mahalli kelimeler değerlendirilerek,
hikâye ve romanlardan faydalanılarak, lugatlerin sayfaları arasında kalmış
kelimeler yeniden hayata mal edilerek dilimiz bir dünya dili haline getirilecek
seviyede geliştirilip zenginleştirilmesin? Şayet bizim amelî milliliğimiz varsa,
hem dünden bugüne konuşulan bu güzel dilimizi geliştirmeye ve bir dünya dili
hâline getirmeye gayret eder hem de milli hislerimizi ve tarihten tevarüs
ettiğimiz değerlerimizi bütün dünyaya tanıtma peşinde oluruz.

Türkiye’yi dünyaya tanıtma, pek çok insanın ideal ve hedefidir. Peki, neyle
tanıtacağız ülkemizi? Acaba şimdiye kadar büyük paralar verilerek kurulan
lobilerle bu ülke, dünya insanına ne kadar tanıtılmıştır? Bir programda
seyretmiştim. Sunucu, elinde mikrofonuyla, New York’un göbeğinde sokakta
yürüyen insanlara, “Türkiye diye bir ülke duydunuz mu?” diye sorduğunda, pek
çoğu cevap verememiş hatta bazıları, “Galiba Afrika’da bir ülke.” demişlerdi.
Bu da gösteriyor ki, maalesef Türkiye’yi tanıtma yolunda gösterilen gayretler
yetersiz kalmıştır.

Şimdi ise küreselleşen dünyada, küreselleşmenin hakkını vermeye azmetmiş
bazı arkadaşlar, Allah’ın izni ve inayetiyle, dünyanın değişik yerlerine giderek
böyle bir gaye-i hayali gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Keşke Türkiye’nin
ekonomik durumu daha iyi, imkânları daha elverişli olsaydı da, vefalı Anadolu
insanının açtığı okulların sayısı bugün bin değil iki bine ulaşmış bulunsaydı. O
zaman bu okullarda milyonlara varan insan Türkçe öğrenecek, milletimizin
sevgisiyle oturup kalkacak ve ülkemize saygı duyacaktı. Herhangi bir yerden
Türkiye’ye bir fiske gelecek olsa, dünyanın değişik yerlerinde iniltiler
duyulacak, sesler yükselecekti. Bu arada hemen şunu ifade edelim ki, her şeye
rağmen insanımız, vefa hissini sonuna kadar işleterek eldeki imkânlarla gerek
yurtiçinde gerekse yurtdışında çok güzel işler yaptı. Ortaya konan faaliyetleri
görmezden gelirsek, vefasızlık yapmış oluruz. Evet, mâşerî vicdanın bu olumlu
faaliyetler üzerine tir tir titrediği, ciddî bir heyecan duyup sevinç yaşadığı
görülüyor. Cenâb-ı Hak bir mâni ve keder vermez, bir muhalif rüzgâr esmezse,
öyle ümit ediyoruz ki, bugün olmasa da yarın, bu milletin harcını atıp blokajını
ortaya koyduğu müesseseler katlanarak artacak ve inşallah bulunduğumuz



coğrafya herkes tarafından imrenilen bir rüya ve hülya âlemi hâline gelecektir.
İşte böyle yüce bir mefkûre istikametinde yüksek bir performans ortaya koyma
ve aşkın bir gayret sergilemeye biz amelî milliyetperverlik diyoruz.

Hâsılı, eğer siz kendi değerlerinizin ilâhî kaynaklı olduğuna inanıyor ve
ezelden gelip ebede gitmesi itibarıyla onları çok önemli ve çok hayatî
buluyorsanız, bu değerleri bütün insanlığa duyurma arzusuyla oturup
kalkarsınız. Muhataplarınız sunduğunuz bu değerlerin hepsini kabul etmeyebilir
ama en azından gerçek veçheniz ve iç güzelliklerinizle sizi tanımış olurlar.
Böylece çevrenizde dost, taraftar, sempatizan halkaları meydana gelmiş; siz de
küçülüp büzüşen dünyada kendi darlığınız içinde kalmamış ve kendinizi
dünyada yalnızlığa salmamış olursunuz.
281 Mâide sûresi, 5/3.
282 Bkz.: el-Pezdevî, el-Usûl 1/221; es-Serahsî, el-Usûl 1/279
283 Bkz.: Mehmed Seyyid, Medhal s.323.
284 Bkz.: A’râf sûresi, 7/199; Tevbe sûresi, 9/71.
285 Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.100 (Zeylü’l-Hubab); Mektubat s.475 (Yirmi Dokuzuncu

Mektup, Altıncı Risale).
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Soru: Niyet-i tâmme ne demektir; mü’minin amelinden daha hayırlı
olduğu ifade edilen niyetin hususiyetleri nelerdir?

Cevap: Gerek fakihler gerekse hadis şârihleri niyeti “kalbin kastı” olarak
tarif etmişlerdir.286 Kalbin kastından beklenen kâmil niyet ise, insanın bütün
amellerinde, Maksudu bi’z-Zât ve Mâbudu bi’l-İstihkak olan Cenâb-ı Hakk’a
yönelmesi, O’na teveccüh etmesi ve O’nun muradını araştırması demektir.
Bildiğiniz üzere niyetle ilgili üzerinde durulan en meşhur hadis, İmam Buhârî
Hazretleri’nin de Sahih’inde ilk hadis olarak rivayet ettiği şu mübarek
beyandır: َْتناـَك ْنَمَف  ىَوـَن  اـَم  ٍئِرْما  ِّلـُِكل  اـَمَِّنإَو  ِتاَِّیّنلاـِب  ُلاـَمَْعالْا  اـَمَِّنإ 

ُهُتَرْجِھ َْتناـَك  ْنَم  ِِهلوُسَرَو َو  َىِلإ ِهللا  ُهُتَرْجِھَف  ِِهلوُـسَرَو  َىِلإ ِهللا  ُهُتَرْجِھ 
ِهَْیِلإ َرَجاَھ  اَم  َىِلإ  ُهُتَرْجِھَف  اَھُحِكَْني  ٍَةأَرْما  ِوَأ  اَھُبیِصُي  اَیْنُدِل   “Ameller (başka

değil) ancak niyetlere göredir ve kişinin niyeti ne idiyse, karşılık olarak onu
bulur. Dolayısıyla kimin hicreti, Allah ve Resûlü’nün rızasını kazanma
istikametindeyse, onun hicreti Allah ve Resûlü’ne olmuş demektir. Yine kim
nâil olacağı bir dünyalık veya nikahlanacağı bir kadına ulaşma uğruna
hicret etmişse, onun hicreti de hedeflediği şeye olmuştur.” 287 Bu hadis-i
şerife göre; şayet bir insan, âlemi aldatmak ve Müslüman görünmek için abdest
alıp namaz kılıyorsa, ahirette bu amellerin hiçbir karşılığını göremez. Çünkü
onun kalbi Allah’a değil, insanların teveccühüne yönelmiştir. Aslında böyle bir
tavır münafıkların işidir. Zira onlar inanarak abdest almaz, inanarak namaz
kılmaz, inanarak irşad yoluna çıkmaz ve inanarak hayır mülâhazasıyla insanlığa
ve milletlerine hizmet etmezler. İşte bu hadis-i şerif, her bir amelin niyete göre
değerlendirileceğini beyan etmek suretiyle, farklı mülâhaza ve beklentilerle eda
edilen amellerin, Allah katında bir değerinin olmadığını ifade etmektedir.

Mârifet Ufkuna Göre Niyetin Dereceleri
Öte yandan herkesin niyetinin aynı seviyede olmayacağını da kabul etmek

gerekir. Çünkü kişinin niyeti, mârifet ufkuyla doğru orantılıdır. Yani bir insan
Allah’a ne kadar inanmış, mârifetullahta ne kadar derinleşmiş ve ihsan
mülâhazası gönlünde ne ölçüde inkişaf etmişse niyeti de ona göre
farklılaşacaktır. Bu açıdan mârifet ufukları engin olan insanların, ibadetin ilk
başlangıcı diyebileceğimiz niyet mevzuunda çıtayı yüksek tutmaları gerekir.
Zira eda edilen ibadetlerin besmelesi diyebileceğimiz niyeti sağlam yapan bir



kimse, namaz, oruç ve zekât gibi ibadetlerini duyarak ve daha şuurluca eda
edecektir.

Hanefî fıkhında, namaza başlarken niyetin ağızla söylenmesi müstehap
görülmüştür.288 Fakat fakîh olarak meşhur olmasa da, mânâ erlerinin abidevî
şahsiyetlerinden biri olan İmam Rabbânî Hazretleri, ağızla niyeti mahzurlu
görmüştür.289 Zira ona göre niyet kalbin kastı olduğundan, insanın bütün
mâsivâyı gönlünden silip, maksut olarak sadece ve sadece O’na yönelmesi ve
O’nu düşünmesi gerekir. Niyetin ağızla telaffuz edilmesi ise insanın zihnini
meşgul edebilir. Dolayısıyla onun böyle bir ikilemden sıyrılarak tam olarak
Allah’a teveccüh etmesi zor olur. İşte hazretin namaza niyet mevzuunda böyle
derin ve engin bir mülâhazası vardır.

Şahsen, namaza dururken dille niyette bulunsam bile, onun bu görüşünü
tercih ederim. Çünkü niyeti ağızla söyleme, bazen insanı aldatabilir. İnsan bu
durumda dille niyeti yeterli bulup hem zâhir hem de bâtın letâifiyle birlikte
Cenâb-ı Hakk’a yönelemediğinden dolayı, tam bir kalbî konsantrasyonu
yakalayamayabilir. Kalbinin ses ve solukları, ağzından çıkan kelimelere eşlik
etmemiş olabilir. Hâlbuki sadece ağızdan çıkan sözler, niyet için muteber
değildir. Onlar, ancak kalbin ses ve soluğu olurlarsa, bir değer ifade ederler.

Ne var ki, herkesi böyle bir seviyeye mecbur tutmak, insanların hepsinin aynı
kalb ve ruh ufkunda olmasını isteme mânâsına gelir ki, bu da objektif bir talep
olmasa gerek. Bu açıdan hâlis bir niyetle Allah’a teveccüh eden bir insanın
namazının da, zekâtının da, orucunun da, haccının da kabul olacağına inanmak
en doğrusudur. Aynı zamanda böyle bir yaklaşım hem Cenâb-ı Hakk’ın
rahmetinin kuluna teveccüh edeceğini hesaba katmanın, hem dinin ruhundaki
kolaylık prensibinin, hem de insanlar hakkında hüsnüzanda bulunmanın bir
ifadesidir. Unutulmamalıdır ki, hüsnüzan da ibadet şubelerinden bir şubedir.

Halis Niyetin Amelle İrtibatı
Niyetin tarifinde ifade edilen “kalbin kastı” meselesinin doğru anlaşılması

için konuyu biraz daha açmamız gerekir. Şöyle ki, niyetteki kasdü’l-kalb
meselesi, bir şeyi sadece akıl ve kalbden geçirme demek değildir. Bilâkis o,
insanın niyet ettiği hususta azimli ve kararlı olması ve niyetini hemen amele
dönüştürme cehdi içinde bulunması demektir. Diğer bir ifadeyle Allah’a
teveccüh, niyetin nazarî yanını oluştururken, onun pratiğe dökülmesi amelî
buudunu teşkil eder. Bu açıdan niyet edilen meselenin realize edilmesi ve onun
pratiğe taşınmasında kararlı olmak gerekir. Şöyle de diyebiliriz: Niyet, din
içinde mütalâa edilmesi gereken bir mesele olmasına karşılık, onun realize



edilmesi diyanete müteallik bir meseledir. İşte niyetteki ciddîlik de, niyet
edilen meselenin nazarî ve amelî yanının birlikte ele alınmasıyla anlaşılır.
Binaenaleyh insanın bir şeye sadece niyet etmekle kalmayarak, niyet ettiği
ameli gerçekleştirme azim ve gayreti içinde bulunması gerekir. İfade etmeye
çalıştığımız bu husus, sadece namaz, oruç ve zekât gibi ibadetlerde değil,
hasenat kategorisine giren bütün amellerde geçerlidir.

Niyetin pratikle bir değer kazandığı Hazreti Pîr’in şu ifadesinden de
anlaşılabilir: “Tevazua niyet onu ifsad eder; tekebbüre niyet onu izâle eder.”290

Tevazu kanatlarını yere kadar indirme, ahlâk-ı âliye-i İslâmiye’den kabul
edilen önemli bir özelliktir. Fakat, “Ben, biraz mütevazi görüneyim.”
düşüncesi, onu değersizleştirir. Çünkü bu durumda, o kişinin takdir edilme,
alkışlanma, parmakla gösterilen bir insan olma gibi arzu ve heveslerin peşinde
koştuğu ve niyetinin de tevazudan başka bir maksada yöneldiği anlaşılmış olur.
Tekebbüre niyet de onu izale eder. Mesela mütekebbir bir adamın karşısında
izhar edilen tekebbür, tekebbür değildir. Çünkü o kişinin buradaki maksadı
farklıdır. Demek ki, niyet pratikle değer kazandığından, ondaki asıl maksat,
amelî buudu itibarıyla ortaya çıkmaktadır.

Niyete Terettüp Eden Sevap
Bir hadis-i şerifte Allah Resûlü (aleyhissalâtü vesselâm), niyetin önemini

anlatma sadedinde niyetin amelden daha hayırlı olduğunu beyan ederken,291

başka bir hadislerinde de, menfi bir işe niyet edip onu yapmaktan vazgeçen
kişiyle, bir iyiliğe niyet edip de onu yapma fırsatı bulamayan kimsenin de sevap
kazanacağını ifade buyurmuştur.292 Buna göre kötü bir fiil irtikâp etmeye niyet
eden ve onu yapma azim ve kararlılığı içinde bulunan bir kimse, Allah için onu
gerçekleştirmekten vazgeçerse kendisi için bir hasene yazılır. Ve yine bir iyilik
yapmaya niyet ettiği hâlde, onu yapma imkânı bulamayan kimse için de bu
niyetine binaen sevap yazılır.

Örnek vermek gerekirse, siz, Allah’ın izni ve inayetiyle dünyanın dört bir
yanına açılarak, Nâm-ı Celîl-i İlâhî’yi bayraklaştırma, ruh-i revan-ı
Muhammedî’nin dört bir yanda şehbal açmasını sağlama, ruh ve mânâ
köklerimizden süzülüp gelen değerleri bütün dünyaya duyurma karar ve azmi
içinde bulunur ve bu konuda samimî davranırsınız. Hatta böyle bir şey aklınıza
geldiği an gözleriniz dolar ve yüreğiniz çatlayacak hâle gelir. Aynı zamanda bu
mefkûrenizi gerçekleştirme adına elinize geçen bütün fırsatları
değerlendirirsiniz. Fakat şartlar müsait olmadığından, baştaki niyetinizi
gerçekleştiremezsiniz. İşte böyle bir durumdaki mü’min için Resûl-i Ekrem



Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm), onun niyetinin amelinden daha hayırlı
olduğunu ve bu niyeti sayesinde o kişinin bu ameli yapmış gibi sevaba nail
olacağını ifade buyurmaktadır.
286 Bkz.: el-Gazzâlî, el-Vasît 2/519.
287 Buhârî, bed’ü’l-vahy 1, îmân 41, ıtk  6, menâkıbü’l-ensâr 45, eymân 23, hiyel 1; Müslim, imâret 155.
288 el-Merğînânî, el-Hidâye 1/45; İbn Âbidîn, Hâşiye 1/108.
289 Bkz.: İmam Rabbânî, el-Mektûbât 1/160 (186. Mektup).
290 Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.185 (Şemme).
291 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 6/185-186; el-Beyhakî, es-Sünenü’s-suğrâ s.20.
292 Bkz.: Buhârî, rikak  31, tevhîd 35; Müslim îmân 203, 206, 207, 259.
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Niyet, insanın ebedî saadeti adına çok önemlidir. Ancak necat vesilesi olan
niyet, amele sevk eden niyettir. Başka bir ifadeyle kâmil niyet, ameli ikmal
eden bir unsurdur ve bu hâliyle o, sınırlı dünya hayatında sınırsızlığa kapılar
açan esrarlı bir anahtar gibidir. Mesela bir insan, Cenâb-ı Hakk’ın mü’minleri
mükellef tuttuğu namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmeye çalışıyor ve O’nun izni
ve inayetiyle bu ibadetleri elinden geldiğince yerine getiriyorsa, onun yaptığı
bütün bu ibadetleri ona, yirmiye, hatta yüze katlasanız Cenâb-ı Hakk’ın
Cennet’te lütfedeceği nimetlerin öşrüne bile tekabül etmeyecektir. Çünkü
Cennet, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan aklının tahayyül
edemeyeceği nimetlerle donatılmış bir mekândır.293 Hazreti Pîr de, dünya
hayatının binlerce senesinin Cennet’in bir saatine mukabil gelmeyeceğini ifade
etmiştir.294 Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i Sahiha’da anlatılan Cennet nimetleri
de, üzerinde az buçuk düşünebilmesi ve bize bir fikir vermesi açısından bir
vahid-i kıyasî ve mikyas nevindendir.295 Yoksa oradaki nimetler tasavvur ve
tahayyülleri çok aşkındır. İşte sizin yaptığınız ibadet ü taatinizle böyle bir
Cennet’i peylemeniz, ona istihkak kesbetmeniz mümkün değildir. Fakat diyelim
ki siz dünyada ömrünüz vefa ettiği sürece Allah’ın emirlerini yerine getirip
nehiylerinden içtinap etmeye çalışıyor; namaz kılıyor, oruç tutuyor, doğru
söylüyor, istikamet içinde bulunuyor, zekât veriyor, hacca gidiyor ve din-i
mübin-i İslâm’ın i’lâsı istikametinde elinizden gelen gayreti ortaya
koyuyorsunuz. Cennet’in kıymeti açısından bakıldığında, bütün bunlar Cennet’i
kazanma yolunda çok küçük amellerdir. Fakat siz niyet ve tavırlarınızla âdeta
diyorsunuz ki, “Yâ Rabbi! Sultana sultanlık, gedaya da gedalık yaraşır. Âciz bir
kul olarak benim elimden gelen budur.” İşte sizin bu engin niyetinize mukabil
Allah da (celle celâluhu) sizin için âdeta şöyle diyecektir: “Benim bu kulum
altmış sene yaşadı ve ömrünü Bana itaat yolunda geçirdi. Eğer o, bin sene, bir
milyon sene yaşasaydı yine hayatını aynı istikamette sürdürecekti. Ben de onu
bu kadar süre bana ibadet etmiş gibi kabul ediyorum.” Yani Cenâb-ı Hak,
insanın niyetini ameli yerine koyacak ve onun niyetini amelinden daha hayırlı
sayacaktır.

Başlangıçtaki Halis Niyetin Muhafazası
Niyetin amelden daha hayırlı olmasının bir diğer sebebi de şudur: Kişi başta

niyetinde samimi ve halis olabilir. Fakat o niyet, amele dökülürken, bazen işin



içine riya, ucb ve kibir karışabilir. Niyet için ise bu mevzuda amelde olduğu
ölçüde bir risk söz konusu değildir. Çünkü niyette, kalbin kastı vardır. Buna da
kimsenin muttali olması mümkün değildir. Mesela bir insan, “Cenâb-ı Hakk’ın
bin kere canımı almasına razıyım, yeter ki, şu beldelerde nâm-ı celîl-i
Muhammedî dalgalansın.” diyebilir. Fakat onun en yakın arkadaşları bile
kalbdeki bu hissiyat ve heyecanı tam olarak bilemezler. Evet, O’nsuz dünyanın
her yerini karanlık görme, her yerin O’nunla aydınlanacağına inanma, âdeta
sinesine bir hançer saplanmış gibi bunun ızdırabıyla kıvranıp durma, “Sana
karşı vefalı davranamadım Yâ Resûlallah!” deyip inleme ve sürekli bunun
derdiyle dertlenme… İşte kalbdeki ihlâs mahfazasıyla örtülü bu niyet ve
mülâhazaların içine riya, süm’a, ucb, fahir ve kibir giremeyeceğinden dolayı,
Allah katında bunların değeri çok büyüktür. Bu itibarla denebilir ki, içteki bu
duygu ve düşünceler, kendisini delecek, kıracak ve parçalayacak olumsuz
mülâhazalardan uzak oldukları için, Allah onları yerine getirilmiş birer amel
gibi kabul buyuracak, amelle doldurulamayan boşlukları onlarla dolduracak ve
onlar karşılığında kişiye ebedî saadeti ihsan edecektir.

İnsan, tevbe ve inabe ile hata ve günahlarını silebilir. Fakat günahlar
silinmiş olsa da, insanın amel defterinde bazı boşluklar meydana gelir. Bu
boşlukları dolduracak olan sırlı sermaye ise insanın halis niyetleri, önemli
teveccühleri ve pratiğe geçmeye müheyya gibi görünen azim ve cehdleridir.
Evet, öyle ümit ediyoruz ki, Allah (celle celâluhu) bütün bunları bir amel gibi
kabul buyurup defterin boş kalan hanelerini bunlarla dolduracak, böylece
kulunu ötede utandırıp mahcup etmeyecektir. Bu açıdan büyükler niyete çok
önem vermişlerdir.

İlâhî İnayete Sunulan En Beliğ Bir Davetiye
Bir de eğer niyet, niyet edilen meseleyi realize etme istikametinde Cenâb-ı

Hakk’ın meşiet ve teveccühüne sunulan bir çağrı ve davet ise, insan hiçbir
zaman onu ortaya koymaktan dûr olmamalıdır. Evet, insanın, yapılacak işlerin
çokluğu karşısında, ümitsizlik içinde veya miskin miskin bir kenara çekilip
oturması yerine, niyet ederek bir yerden başlaması ve yapabileceği kadarını
yapması, Allah Teâlâ’nın nâmütenâhî kudret ve meşietiyle tecellî buyurup
insanın gerçekleşmesini arzu ettiği işleri gerçekleştirmesi istikametinde çok
önemli bir çağrı ve davettir. Öyleyse insanın şart-ı adî planında malik olduğu
bu kadar küçük bir işi ihmal etmesi doğru değildir. Evet, insan, hiç olmazsa
niyetinde büyüklük yolunda olmalı ve çıtayı hep yüksek tutmalıdır. Bunun
yanında arzu edilen şeylerin hepsinin birden realize edilememesi karşısında da,
inkisara düşmemeli, âdet-i ilâhînin cereyanına saygılı olmalı ve yapılması



gerekenler yapıldıktan sonra yapılamayanlar için de vakt-i merhunu
beklemelidir.

İmkânları Aşan Niyetler
Tasarladığı işleri, aşamayacağı meşru bir kısım mazeretlerden dolayı

gerçekleştiremeyenlere gelince onlar niyetlerinin enginliğine göre muamele
göreceklerdir. Mesela Kur’ân-ı Kerim, imkân bulamadıklarından dolayı Tebük
Seferi için infakta bulunamayan sahabî efendilerimizin durumlarını şu
ifadelerle takdir ve tebcil buyurur: ََّالأ ًانَزَح  ِعْمَّدلا  َنِم  ُضیَِفت  ْمُھُنُیْعَأَو  اْوَّلََوت 

َنوُقِفْنُي اَم  اوُدـِجَي   “İnfak edecek bir şey bulamamaları sebebiyle gözyaşı
döke döke dönüp gittiler.”296 Bir yönüyle verenler verdiklerinden dolayı
takdir edilirken, bunlar da niyetlerinin safveti, gönüllerinin derinliği ve
hislerinin enginliğiyle takdir edilmiştir. Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) de, ya özürlü olduğundan ya bineği bulunmadığından ya da
geride bakıma muhtaç yakınları olduğundan dolayı kendisiyle sefere iştirak
edemeyenler için, “Medine’de geride kalan öyle kimseler var ki, siz hangi
yolu geçseniz, hangi vadiyi aşsanız onlar da (niyetleri sebebiyle) sizinle
birlikte gibidirler.”297 buyurarak, geride kalanların da sevap, mükâfat ve ilahî
teveccühte sefere çıkanlarla müşterek olduğunu müjdelemiştir. Diğer bir
ifadeyle, hadis-i şerifte geride kalanlar için şöyle bir kanaat serdedilmiştir:
Sizin sahip olduğunuz imkânlara sahip olsa ve sizinle aynı şartları
paylaşsalardı, onlar da sizinle beraber koşturacak ve pratikte sizin elde
ettiğiniz şeyleri elde edeceklerdi. Hatta bu açıdan Asr-ı Saadet’e bakıldığında
şöyle bir uygulamayla karşılaşıyoruz: Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi
elfü elfi salâtin ve selâm), bir mazeretinden dolayı Bedir Gazvesi’ne
katılamayarak Medine’de kalan Hazreti Osman için ganimetten pay ayırmış ve
böylece onun nâm-ı celîli de Ashab-ı Bedir arasına girmiştir.298

Görüldüğü gibi, maruz kaldığı bir kısım mazeretler ve aşamayacağı
engellerden dolayı istediklerini yapamayan, arzu ettiği işi tam olarak
gerçekleştiremeyen kişinin hâli Kur’ân ve Sünnet nazarında mazur görülmüş ve
böyle bir kimse niyet ettiklerini îfa etmiş gibi kabul edilmiştir. Günümüzde de,
dünyanın değişik yerlerinde, hayatın değişik birimlerinde vazife yapan öyle
insanlar vardır ki, bunlar, tepeden tırnağa pür heyecandırlar. Onlar, her gün
heyecanla oturup heyecanla kalkmakta, kendilerine düşen vazifeyi yerine
getirmeye her an âmâde bulunmaktadırlar. İşte bu kişiler Allah’ın izniyle her
gün mücahede ediyor gibi sevap kazanırlar. Onların niyetleri, azim, gayret ve
kararlılıkları öbür tarafta öyle sürprizler şeklinde karşılarına çıkar ki, çokları



Allah’ın onlara lütfettiği nimetler karşısında imrenmekten kendilerini
alamazlar. Bu itibarla niyet ve himmetler her zaman âli tutulmalı ve asla
unutulmamalıdır ki, kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millet,299 hatta
daha ötesinde kimin himmeti bütün insanlık ise o kocaman bir insanlıktır.
293 Buhârî, bed’ü’l-halk  8, tefsîru sûre (32) 1, tevhîd 35; Müslim, îmân 312, cennet 2-5.
294 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.260 (Yirminci Mektup, Birinci Makam, On Birinci Kelime).
295 Bkz.: Bakara sûresi, 2/25; Âl-i İmrân sûresi, 3/198; Kehf sûresi, 18/31…
296 Tevbe sûresi, 9/92.
297 Buhârî, meğâzî 81; Müslim, imâret 159.
298 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 6/361; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/56; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-

kübrâ 9/174.
299 Bkz.: Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.95 (İlk Hayatı).



Hazımsızlık

Soru: Hazımsızlık ve çekememezlik gibi tavırlar karşısında üslubumuz
nasıl olmalıdır?

Cevap: Öncelikle hazımsızlığın, halledilmesi çok zor ruhî bir maraz
olduğunun bilinmesi gerekir. Şeytanın insan karşısındaki hazımsızlığı ve bu
sebeple tepetaklak yuvarlanıp gitmesi bu hakikatin en çarpıcı bir misalini teşkil
eder. Kur’ân-ı Kerim’de değişik yerlerde geçen şeytanın konuşmalarına
bakılacak olursa, onun, Allah’ı bilen bir varlık olduğu anlaşılır. Fakat buna
rağmen o, göz göre göre, sırf kıskançlık ve hazımsızlığından dolayı Hazreti
Âdem’e secde etmemişti. Kur’ân-ı Kerim onun, secde mevzuundaki
muhalefetini anlatırken hep 300 َىَبأ  fiilini kullanır ki, bu da onun bu konudaki
ısrarını ifade eder. Yani şeytan kat’iyen ve katıbeten Hazreti Âdem’e secde
etmeme inat ve temerrüdü içindeydi. Mahiyeti kin ve nefretle dopdolu
olduğundan, bu durum onun olumlu ve güzel şeyleri görmesine, düşünmesine
fırsat vermiyordu. Kıskançlık ve hazımsızlığın yenilmesi, ortadan kaldırılması
kolayca mümkün olsaydı, belki de şeytan böyle feci bir akıbete maruz
kalmayacaktı. İhtimal, Hazreti Âdem’in Allah’la münasebeti ve melâike-i
kiramın onu tazimi, şeytan için bir mânâ ifade eder ve böylece o, bu tablo
karşısında dersini alır ve yola girerdi. Fakat kıskançlık ve hasedin kurbanı bu
zavallı varlık, tepetaklak yuvarlanıp gitmiştir ve hâlâ da yuvarlanmaya devam
etmektedir. Bir menkıbede şöyle anlatılır: Şeytan, Cenâb-ı Hakk’a: “Bu kadar
çok insanı affediyorsun. Benim ceza ve çilem –sanki çile çekiyormuş gibi–
daha bitmedi mi?” diye sorar. Cenâb-ı Hak da ona: “Senin ilk imtihan olduğun
hususu bir kere daha hatırlatıyorum. Git ve Hazreti Âdem’in mezarına secde et.
Ben de seni bağışlayayım.” der. Fakat şeytan nasıl bir haset ve hazımsızlığa
kilitlenmiş ki, yine de red ve inkârına devam eder. Demek ki, hasedin öyle
muzaaf ve mük’ab bir kısmı var ki, bunun sonucunda şeytan kendisini göz göre
göre balıklamasına küfrün içine atmıştır.

Hazımsızlıktan Kardeş Katline
Öte yandan Cenâb-ı Hak, Mâide Sûresi’nde, kıskançlık ve hazımsızlığın

insanı nasıl bir akıbete sürüklediğini gösterme adına Hazreti Âdem’in iki
evladının kıssasını anlatır.301 Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i Sahiha’da Hazreti
Âdem’in bu iki oğlunun isimleri tasrih edilmese de, kütüb-ü sâlifede bunların
isimlerinin Habil ve Kâbil olduğu ifade edilir.302 Evet, sağanak sağanak vahyin



yağdığı bir evde neş’et eden, bir yönüyle Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) nüvesi olan ve Safiyullah unvanıyla yâd edilen Hazreti Âdem’in bu iki
evladından birisi diğerini hazmedememiş, kardeşinin hayatına kıyacak kadar
gözü dönmüş ve neticede onun kanına girmiştir.

Tarih süzüldüğünde onun usaresinden buna benzer daha pek çok hadiseyi
müşahede etmek mümkündür. Bütün bu hadiselerde karşımıza çıkan netice ise,
hasedin nicelerini tepetaklak baş aşağı getirdiğidir. Hatta kimseyi gül kadar
incitmeyen ve sorgulanacak hiçbir yanı olmayan İnsanlığın İftihar Tablosu bile
bazı insanlar tarafından kin ve haset kaynaklı tavırlara maruz kalmıştır. Mesela
bir seferinde Ebû Cehil’in Muğîre İbn Şu’be’ye şu sözleriyle açıktan açığa bu
hazımsızlığını ifade ettiğini görüyoruz: “O’nun getirdiği haberlerin hepsi doğru.
O yalan söylemez. Çünkü şimdiye kadar hiç yalanına şahit olmadık. Fakat
Abdülmuttaliboğulları: ‘Sikâye (Hacılara zemzem dağıtma hizmeti) bizden,
sidâne (Kâbe’nin kilitlerini muhafaza hizmeti) bizden, rifâde (Hacılara yemek
dağıtma hizmeti) bizden’ diyorlar; bir de kalkıp ‘Peygamber de bizden.’
derlerse ben bunu içime sindiremem.”303 Bedir’de devrileceği304 ana kadar her
gününü Allah Resûlü’ne düşmanlıkla geçiren bu bedbaht insan, haset ve
hazımsızlık duygusunun cenderesinde ebedî felâkete sürüklenmiştir. Vefatından
birkaç dakika önce, “Ben şu ana kadar kıskançlık ve hasedimden dolayı hep
Senin yaptığın işleri yıkmaya çalıştım. Şimdi özür diliyorum.” diyerek kelime-i
şehadet getirseydi belki de ilâhî affa mazhar olacaktı. Fakat o, öylesine haset ve
hazımsızlığa kilitlenmişti ki, ölüm hırıltıları esnasında dahi gurur, kibir ve
hasetle dopdoluydu.

Şimdi düşünelim; eğer Efendiler Efendisi’nin büyüleyici atmosferinde bile
buz dağı mesabesindeki bu hazımsızlık duygusu erimiyor, kırılmıyor ve
parçalanmıyorsa, kanaatimce kimilerinin size olan hasetlerinin kırılmaması ve
erimemesi çok zorunuza gitmemeli ve bir mânâda bu hâli tabiî ve normal
görmelisiniz.

Cennet’e Merdiven Dayasanız Dahi…
Bazıları, hayırlı bir faaliyetin başlatılması, planlanması, realize edilmesi

gibi aşamalarda kendisi olmadığı için, o iş, ne kadar önemli, faydalı ve güzel
olursa olsun, onun yıkılmasını isteyebilir. Mesela, son yıllarda ülkemizde
dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencilerin katılımıyla dil olimpiyatları
yapılmaktadır. Böyle bir organizasyonun arkasında kendini eğitime adamış
öğretmenler, civanmert rehberler ve fedakâr mütevellîleriyle Anadolu insanı
bulunmaktadır. Yani dil olimpiyatları ülkemizdeki pek çok fedakâr insanın cehd
ve gayretinin bir ürünüdür. Hatta bu vesileyle, dünyanın dört bir yanındaki



talebelere sadece dil öğretilmekle kalmıyor, bunun yanında, kendi kültür ve
değerlerimiz de onların beğenilerine sunuluyor. Misyonerlik yapılmaksızın,
dayatma olmaksızın kendi ruh ve mânâ köklerimizden süzülüp gelen değerler
manzumesi onların nazarına takdim ediliyor. Çünkü her dil, siz farkına varsanız
da varmasanız da, dayandığı kültür ve düşünce dünyasını yanında beraber
götürür. Tarihimizde çok güçlü olduğumuz dönemlerde bile bu çapta bir
faaliyet gerçekleştirmeye muvaffak olamamışken, ekonomik krizlerin yaşandığı
bir dönemde sizin civanmert insanınız bu yolda bütün zorluklara göğüs germiş,
değişik yerlerdeki eksik ve gediği gidererek Allah’ın izni ve inayetiyle bu çok
önemli misyonu eda etmiştir/etmektedir. Ne var ki, bakıyorsunuz aynı hava ve
atmosferi paylaştığınız bir insan bile kalkıp, “Siz de bu meseleyi çok
büyütüyorsunuz.” diyerek rahatsızlığını dile getirebiliyor. Bir başkası,
gazetedeki köşesinde, yapılan bütün bu hizmetleri “şov” olarak nitelendirerek
ayrı bir ithamda bulunuyor.

Görüldüğü gibi gözyaşları ve çilelerle ortaya konulan bütün bu faaliyetleri
kimi insanlar içlerine sindiremiyor ve farklı şekillerde karalamalara gidiyorlar.
Hatta bazen, yapılan bütün güzel işlerin yıkılıp gitmesini arzu edecek derecede
haset ve hazımsızlığa giriyorlar. Kimi zaman içlerindeki bu hazımsızlık hissi
fiiliyata dökülüyor ve sizi, asılsız itham ve isnatlarla sağa sola gammazlıyorlar.
Öyle ki, gidilen değişik ülkelerdeki hizmetlerin oradan sökülüp atılması için
ellerinden geleni yapmaya başlıyorlar. Gayz ve kinin bu dereceye ulaşmış
hâline herhâlde haset demek bile yetersiz kalır. Evet, zannediyorum haset bile,
“ben bu kategoriye girmiyorum” diyecektir. Çünkü böyle bir tahribat ancak bir
kâfir sıfatı olabilir. Gerçi bu insanlara kâfir denemez. Münafık demeye de
bizim dilimiz varmaz. Fakat onların ruhlarını öyle bir hazımsızlık ve
çekememezlik hissi sarmıştır ki, siz bir merdiven koyup onları Cennet’e
ulaştırsanız dahi, onlar yine de bu nuranî merdiveni yıkmak için ellerinden
gelen her şeyi yapacaklardır.

Hazımsızlığı Hazmetmek
Öyleyse bu tür haset ve hazımsızlıkların her zaman yaşanabileceğini hesaba

katmamız gerekir. Nasıl ki uzaktakiler küfürlerinin muktezasını yerine
getiriyorlarsa, yakında duran, sizinle aynı duygu ve düşünceyi paylaşan, hatta
ellerinde aynı eserleri dolaştıran insanlar da yer yer hazımsızlık ve
çekememezliklerini ortaya koyacaklardır. Bu durumda size düşen vazife, bütün
bunları beşer tabiatının muktezası görerek hazmetmek ve herkesi bağrınıza
basmaktır. ِساَّنلا ِنـَـع  َنِیفاــَعْلاَو  َظــْیَغْلا  َنیِمِظاـــَكْلاَو   “Kızdıklarında
öfkelerini yutar, insanların kusurlarını affederler.” 305 âyet-i kerimesi



gereğince, gayzınızı yutacak, insanları affedecek ve karşı taraftan kötülük gelse
bile, siz, bu kötülüğü tek taraflı bırakacaksınız. Zira duran bir vasıtaya, başka
bir vasıta gelip çarptığı zaman tahribat yarıya iner. Fakat iki vasıta da süratle
birbirine çarptıklarında ikisi de orada preslenirler. Aynen bunun gibi siz de
kötülükleri tek başına bırakmak suretiyle, tahribatı yarıya indirmeli ve karşı
tarafın haset ve hazımsızlığını erimeye mahkûm etmelisiniz.

Öte yandan bu tür problemlerin üstesinden gelme adına, sürekli çevrenizdeki
insanlara imanda derinleşme yollarını göstermeli, ihlâs ve uhuvveti nazara
vermeli, onları sürekli sohbet-i cânanla rehabilite etmeli ve böylece onların
nefis ve enaniyet cihetiyle fena bularak kalbî ve ruhî hayatları itibarıyla
yeniden bekâ billâha mazhar olmaları istikametinde cehd ve gayret
göstermelisiniz. Sohbetlerinizin birinci gündem maddesi, Allah’la
münasebetlerimizi, durmamız gereken yerde tam durup durmadığımızı, düşünce
dünyamız itibarıyla Kur’ânî çizgide olup olmadığımızı bir kere daha gözden
geçirme olmalıdır. Her seferinde sohbet-i cânanla yeniden canlanmalı, bir kere
daha dolmalı ve tekrar şarj olmalıyız. Böyle büyük bir mesele karşısında falan
yerde okul açma, filân yerde üniversite açma gibi işler çok küçük kalır. İşte bu
zaviyeden meseleye bakınca, nerede eksiğimiz olduğunu görmek mümkündür.
Biz oturup kalkıp sürekli sohbet-i cânan demediğimizden, sözleri evirip çevirip
Allah ve Resûlullah’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) getiremediğimizden, sürekli
tahkikî iman etrafında tahşidatta bulunamadığımızdan haset ve hazımsızlık
denilen o canavarın ağzına fermuar vuramıyoruz. Ağzına fermuar
vuramadığımız için de bu canavar Müslümanları yamuk yumuk konuşturuyor ve
yamuk yumuk davranışlar içine itiyor.
300 “Dayattı, kaçındı, emre itaatsizlikte diretti.”  (Bkz.: Bakara sûresi, 2/34; Hicr sûresi, 15/31; Tâhâ

sûresi, 20/116)
301 Bkz.: Mâide sûresi, 5/27-31.
302 Bkz.: Kitab-ı Mukaddes (Türkçe tercüme), Eski Ahit, Yaratılış, Bâb: 4, Cümle: 1-2.
303 İbn İshak, es-Sîre 4/191; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/255-256.
304 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 3/183; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye 3/287-289.
305 Âl-i İmrân sûresi, 3/131.
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1407/1987.
ed-Deylemî, Ebû Şucâ’ Şîreveyh b. Şehredâr (445-509 h.); el-Müsnedü’l-firdevs bi me’sûri’l-hitâb, I-

V, [Tahkîk: Muhammed es-Saîd Besyûnî ez-Zağlûl], Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1406/1986.
Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş’as es-Sicistânî (202-275 h.); es-Sünen, I-V, Çağrı Yayınları, 2. baskı,

İstanbul, 1413/1992.
Ebû Nuaym, Ahmed b. Abdillah el-İsbehânî (v. 430 h.); Hilyetü’l-evliyâ ve tabakâtü’l-asfiyâ, I-X,

Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1405 h.
Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm, el-Herevî el-Ezdî (v. 224/838); el-Emvâl, Dâru’l-fikr, Beyrut, 1408/1998.
Ebû Ya’lâ, Ahmed b. Ali b. Müsennâ el-Mevsılî et-Temîmî (v. 307 h.); el-Müsned, I-XIII, [Tahkîk:

Hüseyin Selim Esed], Dâru’l-Me’mun li’t-türâs, Dimaşk, 1404/1984.
el-Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed (450-505 h.); İhyâu ulûmi’d-dîn, I-IV, Dâru’l-ma’rife,

Beyrut, tsz.

__________; el-Vasît fi’l-mezheb, I-VII, [Tahkîk: Ahmed Mahmud İbrahim, Muhammed Muhammed
Tamir], Dâru’s-selâm, Kahire, 1417/ 1997.

Gülen, M. Fethullah; Kırık Mızrap, Nil Yayınları, İstanbul, 2011.

el-Hakîm et-Tirmizî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ali b. Hasan (v. 360 h.), Nevâdiru’l-usûl fî ehâdîsi’r-
Resûl, I-IV, Dâru’l-Cîl, 1. baskı, [Tahkik: D. Abdurrahman Umeyre], Beyrut, 1992.

el-Halebî, Ali b. Burhaneddin (v.1044 h.); İnsanü’l-uyûn fî sîreti’l-Emîni’l-Me’mûn (Sîret-i
Halebiyye), I-III, Dâru’l-ma’rife, Beyrut, 1400.

el-Humeydî, Ebû Bekr Abdullah İbnu’z-Zübeyr (v. 219 h.); el-Müsned, I-II, [Tahkik: Habîburrrahman
el-A’zamî], Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye-Mektebetü’l-Mütenebbî, Beyrut-Kahire, tsz.

İbn Arabî,  Muhammed b. Ali Muhyiddîn (v. 638/1240); el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, I-VIII, el-Meclisü’l-a’lâ
li’s-sekâfe, Kahire, 1403/1983.

__________; eş-Şeceretü’n-Nu’mâniyye bi Şerhi Sadriddin el-Konevî Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut,
1425/2004.

İbnü’l-Cevzî, Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed (508-597 h.); el-Muntazam fî târîhi’l-
mülûki ve’l-ümem, Dâru sâdir, Beyrut, 1358 h.

İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed (v. 235 h.); el-Musannef fi’l-ehâdîs ve’l-âsâr, I-VII,
[Tahkîk: Kemal Yusuf el-Hût], Mektebetü’r-Rüşd, Riyad, 1409 h.

İbn Hacer,  Ebu’l-Fazl Şehabeddin Ahmed b. Ali el-Askalanî (773-852 h.); Telhîsu’l-habîr, [Tahkik:
Abdullah Hâşim el-Yemânî], Medine, 1384/1964.

İbn Hallikan, Ebu’l-Abbas Şemsüddin Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekir b. Hallikan (v. 681 h.);



Vefeyâtü’l-a’yân ve enbâi ebnâi’z-zaman, I-VIII, [Tahkik: İhsan  Abbas], Dâru’s-sekâfe,
Beyrut, tsz.

İbn Hibbân, Ebû Hâtim Muhammed b. Hibban b. Ahmed et-Temîmî el-Bustî (v. 354 h.); Sahîhu İbn
Hibbân, I-XVI, [Tahkîk: Şuayb el-Arnavut], Müessesetü’r-risale, Beyrut, 1414/1993.

İbn Hişâm, Abdülmelik b. Hişâm b. Eyyûb el-Himyerî (v. 213/828); es-Sîratü’n-nebeviyye, I-VI,
[Tahkîk: Tâhâ Abdurrauf Sa’d], Dâru’l-cîl, Beyrut, 1411.

İbn Huzeyme, Ebû Bekir Muhammed İbn İshak es-Sülemî en-Neysabûrî (223-311 h.); es-Sahîh, I-IV,
[Tahkik: Muhammed Mustafa el-A’zamî], el-Mektebu’l-İslâmî, Beyrut, 1390/1970.

İbn İshak, Muhammed İbn İshâk İbn Yesâr; Sîretü İbn İshâk, I-III, [Tahkîk: Muhammed
Hamîdullah], Ma’hedü dirâsât ve’l-ebhâs li’t-ta’rîf, Beyrut, tsz.

İbn Kesîr,  Ebu’l-Fidâ İsmail b. Ömer b. Kesîr ed-Dimaşkî (v. 774 h.); el-Bidâye ve’n-nihâye, I-XIV,
Mektebetü’l-meârif, Beyrut, tsz.

_________; Tuhfetü’t-tâlib, Dâru Hirâ, Mekke, 1406 h.

İbn Mâce, Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî (207-275 h.); es-Sünen, I-II, Çağrı Yayınları, 2. baskı,
İstanbul, 1413/1992.

İbnü’l-Mübârek, Ebû Abdirrahman Abdullah İbnü’l-Mübârek (v. 181/797); Kitâbü’z-Zühd ve’r-rekâik,
[Tahkîk: Habîb el-A’zamî], Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, tsz.

İbn Nüceym, Zeynüddin Zeyn b. İbrahim b. Muhammed el-Mısrî el-Hanefî (v. 970/1563); el-Bahru’r-
râik şerhu Kenzi’d-dekâik, I-VIII, Dâru’l-ma’rife, Beyrut, tsz.

İmam Rabbânî, Ahmed İbn Abdilahad İbn Zeynilâbidîn Serhendî (1034/1624); el-Mektûbât, I-II, Fazilet
Neşriyat, İstanbul, tsz.

İbn Sa’d, Ebû Abdillah Muhammed b. Sa’d ez-Zührî (v. 230 h.), et-Tabakâtü’l-Kübrâ, I-VIII, Dâru sâdır,
Beyrut, tsz.

el-Kelâbâzî, Ebû Bekir Muhammed b. İbrahim (v. 380/990); et-Taarruf li mezhebi ehli’t-tasavvuf,
Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1400 h.

el-Kurtubî, Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekir b. Ferah (v. 670 h.); el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân, I-XX,
Dâru’ş-şa’b, Kahire, 1372 h.

Mâlik b. Enes, Ebû Abdillah el-Esbahî (93-179 h.); el-Muvatta, I-II, Dâru’l-hadis, Kahire, 1993.

el-Merğînânî, Ebu’l-Hüseyin Ali b. Ebî Bekir b. Abdilcelîl (v. 593 h.); el-Hidâye şerhu’l-Bidâye, I-IV,
el-Mektebetü’l-İslâmiyye, Beyrut, tsz.

Müslim, Ebu’l-Hüseyn el-Haccâc en-Neysâbûrî (206-261 h.); Sahîhu Müslim, I-V, [Tahkîk:
Muhammed Fuad Abdulbakî], Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, Beyrut, tsz.

el-Hâkim, Ebû Abdillah Muhammed b. Abdillah en-Neysâbûrî (v. 405 h.); el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn,
I-IV, [Tahkîk: Mustafa Abdülkadir Atâ], Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1990.

en-Nesâî, Ebû Abdirrahman Ahmed b. Şuayb (215-303 h.); es-Sünen, I-VIII, Çağrı Yayınları, 2. baskı,
İstanbul, 1413/1992.

__________; es-Sünenü’l-kübrâ, I-VI, [Tahkîk: Abdulğaffâr  Süleyman el-Bündârî], Dâru’l-kütübi’l-
ilmiyye, Beyrut, 1411/1991.

er-Râzî, Ebû Abdillah Fahruddin Muhammed b. Ömer b. Hüseyin (v. 606/1210);

er-Râzî, Muhammed b. Ömer b. el-Hüseyin (544-606 h.); el-Mahsûl, I-V, Câmiatü’l-İmam Muhammed b.



Suûd el-İslâmiyye, Riyad, 1400 h.

__________; Mefâtîhu’l-gayb, I-XXXII, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1421/2000.

es-Safedî, Ebu’s-Safâ Salahuddin Halil b. Aybek b. Abdillah (764/1363); el-Vâfî bi’l-vefeyât, XXIX,
[Tahkîk: Ahmed el-Arnavut], Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, Beyrut, 1420/2000.

es-Sa’lebî, Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrahim en-Neysâbûrî (427/1035), el-Keşf ve’l-beyân fî
tefsîri’l-Kur’ân; I-X, [Tahkîk: Muhammed İbn Âşûr],  Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, Beyrut,
1422/2002.

es-Sehâvî, Ebu’l-Hayr Şemsüddin Muhammed b. Abdurrahman (v. 902/ 1497); el-Makâsıdü’l-hasene,
[Tahkik: Muhammed Osman] Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1405/1985.

es-Semerkandî, Ebü’l-Leys İmamü’l-hüdâ Nasr b. Muhammed b. Ahmed (373/983); Tenbîhü’l-gâfilîn
fi’l-mev’izeti bi ehâdîsi Seyyidi’l-enbiyâ, Müessesetü’l-kütübi’s-sekâfiyye, Beyrut, 1409/1988.

es-Serahsî, Ebû Bekir Muhammed b. Sehl (v. 483/1090); el-Mebsût, I-XXX, Dâru’l-ma’rife, Beyrut, tsz.

s-Süyûtî, Abdurrahman b. el-Kemal Celâleddîn (849-911 h.); el-Hâvî li’l-fetâvâ fi’l-fıkh ve ulûmî’t-
tefsîr, I-II, [Tahkik: Abdüllatif Hasan Abdurrahman], Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1421/ 200.

__________; (Abdulğani ve Fahru’l-Hüsn ed-Dehlevî ile birlikte) Şerhu Süneni İbni Mâce, Kadîm-i
kütüphane, Karaçi, tsz.

et-Taberânî, Ebu’l-Kasım Süleyman b. Ahmed (260-360 h.); el-Mu’cemü’l-evsat, I-IX, Tahkik: Tarık
b. Ivazillah b. Muhammed, Abdülmuhsin b. İbrahim el-Huseynî], Dâru’l-Harameyn, Kahire,
1415.

__________; el-Mu’cemü’l-kebîr, I-XXV, [Tahkîk: Hamdi b. Abdülmecîd es-Selefî],  Mektebetü’z-
Zehra, Musul, 1404/1983.

et-Taberî, Muhammed İbn Cerir İbn Yezid İbn Halid (224-310 h.); Câmiu’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân, I-
XXX, Dâru’l-fikr, Beyrut, 1405 h.

__________; Hülâsatü siyeri Seyyidi’l-beşer, Mekbetü nizâr Mustafâ el-Bâz, Mekke, 1418/1997.

__________; Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk (Tarîhu’t-Taberî), I-V, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1407
h.

et-Tayâlisî, Ebû Dâvûd Süleymân b. Dâvûd (v. 204 h.); el-Müsned, Dâru’l-ma’rife, Beyrut, tsz.

et-Teftâzânî, Sa’düddin Mesud İbn Ömer İbn Abdillah, (v. 792/1390); Şerhu’l-Mekâsıd, Dâru’l-
meârifi’n-nu’mâniyye, Pakistan, 1041/1981.

et-Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (209-279 h.); el-Câmiu’s-Sahîh, I-V, Çağrı Yayınları, 2.
baskı, İstanbul, 1413/1992.

el-Vâkıdî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer b. Vâkıd el-Eslemî (v. 207/823); Kitâbü’l-megâzî, I-III,
[Tahkîk: Marsden Jones], Âlemü’l-kütüb, Beyrut, 1966.

ez-Zehebî, Şemsüddîn Muhammed Ahmed (v. 748/1347); Târîhu’l-İslâm, [Tahkîk: Ömer Abdüsselâm],
Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1407/ 1987.

ez-Zemahşerî, Ebu’l-Kasım Cârullah Mahmud b. Ömer b. Muhammed (v. 538/1144); el-Keşşâf an
hakâiki gavâmizi’t-tenzîl ve uyûni’l-ekâvil fî vücûhi’t-te’vîl,  I-IV, [Tahkîk: Abdürrezzâk el-
Mehdî], Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, Beyrut, tsz.
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Takdim Yerine

Mefkûresi olmayanın ne kat edeceği bir yolu, ne kendisini harekete geçirecek bir enerjisi, ne de
ulaşmak istediği bir hedefi vardır. O, iradesinin üstüne yatıp kendisini durgunluğa saldığı andan
itibaren âdeta cansız varlıklar gibi kımıldayamayacak hâle gelmiş, heva ve hevesinin tasallutu altında
boynu tasmalı, ayağı prangalı bir mahkûma dönüşüvermiştir. Bu ise kaçınılmaz olarak kokuşma, içten
içe çürüme ve kadavralaşmayı netice verir. Esasında son birkaç asırdan beri yaşadığımız ferdî,
ailevî, iktisadî ve idarî iç içe buhranların temelinde yüksek düşünce ve ulvî gayelerden mahrum
böyle bir mefkûresizlik vardır.

O hâlde günümüz nesillerine yapılabilecek en büyük iyilik, insanı potansiyel insanlıktan hakiki
insan olma seviyesine çıkaran böyle yüksek bir mefkûre düşüncesiyle onu yeniden buluşturmak
olacaktır. Evet, böyle yüksek bir mefkûre, ideal nesilleri harekete geçiren bir marş, onların bitmeyen
enerjilerini besleyen bir dinamo, aşk u heyecanları için de dupduru bir kaynak vazifesi görecektir.
Düşünün ki, insanlığın karanlıklar içinde bocaladığı bir dönemde, çölün bağrından fışkırıp çıkan ve
üç kıtada ümidin sesi-soluğu olup inleyen mefkûre muhacirlerinin en önemli güç kaynakları, imanları
ve o imanla, her zaman gönüllerinde köpürüp duran ilhamları başkalarının sinelerine boşaltabilme
idealleriydi. Asya steplerinden kalkıp Anadolu’ya yürüyen ve Allah’ın inayetiyle bir aşiretten
koskoca bir cihan devleti çıkaran Osmanlı serencâmesinin arkasında da aynı dinamikler vardı; tabiî,
Millî Mücadele’yi gerçekleştiren kahramanların dimağlarında da.

Bu itibarla denilebilir ki, bugün bizim şuna-buna değil, her şeyden evvel yaşama arzusunu
dizginleyip yaşatma sevdasıyla yollara dökülmüş, engin vicdanlı karasevdalı mefkûre kahramanlarına
ihtiyacımız var. Bu kahramanlar Allah’ın izni ve inayetiyle hiç durmadan soluk soluğa önce kendi
milletleri, sonra da bütün bir insanlık için merhamet duygusuyla koşturup duracak ve ellerini
Rabbilerine her kaldırışlarında öncelikle kendilerini değil, başkalarını dileyeceklerdir. Kimi zaman
toprak gibi, başkalarının mutluluğu adına kendi ikbal ve geleceklerini ayaklar altına serecek, kimi
zaman da başını taştan taşa vurup safileşen bir ırmak gibi sürekli ızdırap ve çileyle durulacak ve hep
hasret ve hararetlerin üzerine bir hayat gibi akıp duracaktır. Evet, onlar yeri gelecek “Beni şehit eyle,
milletimi aziz eyle.” deyip yüksek bir millî mefkûreyi seslendirecek; kimi zaman “Milletimin
imanını selâmette görürsem Cehennem’in alevleri içinde yanmaya razıyım.” ifadeleriyle aşkın bir
mefkûrenin peşinden koşacak; kimi zaman da hayatına kastedenlere karşı bile; “Allah’ım, ümmetimi
bağışla, onlar beni bilmiyorlar.”1 kelimeleriyle ifade edilen âlemşümul şefkatin izinde mesuliyet
eksenli, merhamet derinlikli kuşatan bir mefkûreyi hayatlarına yansıtmaya çalışacaklardır.

İşte Mefkûre Yolculuğu  adıyla elinizde tuttuğunuz bu eseri tetkik ettiğinizde, böyle yüksek bir
mefkûrenin gönüllerde neşv ü nema bulması ve aynı zamanda kalblerde yeşeren o düşüncenin sürekli
canlılığını koruyabilmesi adına Kur’ânî/Nebevî tebşir ve inzar üslubunun gölgesinde yapılan tavsiye,
teşvik, tenvir, nasihat, irşad, tenbih, ikaz ve ihtarlara şahit olacaksınız.

Mesela “Fütüvvet Ruhunun Temsilcileri” adlı bölümde Muhterem Hocaefendi şunları ifade eder:
“Fütüvvetin en önemli faktörlerinden biri de adanmışlık ruhuna sahip olmadır. Yani insanın
kendisini gaye-i hayaline adaması ve onun dışındaki bütün mülâhazaları aradan çıkarmasıdır.
Adanmış bir ruh demelidir ki, “Benim aslî vazifem ne yapıp edip yeryüzünde Nâm-ı Celîl-i
Sübhânî’yi îlâ etmektir. Mefkûresine adanmış bir insan bütün duyguları, düşünceleri, yaptığı



hamle ve hareketleriyle bu gaye peşinde koşmalı ve kendisini bu istikamette istikrara mazhar
kılması için Cenâb-ı Hakk’a dua dua yalvarmalıdır. Öyle ki, insan, evinin yolunu ve çocuklarının
çehresini bile unutacak kadar yaşatma arzusuyla dopdolu olmalıdır.”

“İmtihan Çeşitleri” adlı sohbette ise mefkûrenin büyüklüğü ölçüsünde insanın değişik imtihanlara
müptela kılınacağına şu ifadelerle dikkat çeker Hocaefendi: “‘Mağnem’ ölçüsünde ‘mağrem’e
maruz kalınması yani neticedeki mükâfat ve sevap nispetinde meşakkat ve zorluk çekilmesi önemli
bir düstur olduğuna göre, insanın varacağı hedefin büyüklük ve kıymetine göre maruz kalınan
imtihanın şiddeti de farklı olacaktır. Mesela şehit olup farklı bir  hayat mertebesine uçma çok
önemli bir mazhariyettir. Fakat böyle bir  mazhariyetin elde edilmesi Allah yolunda savaşmaya,
yaralanmaya ve O’nun yolunda canın feda edilmesine bağlıdır. Bu sebepledir ki, yüksek bir
mefkûreye gönül veren ve bu yüksek mefkûrenin gereklerini yerine getirmeye  çalışan bir insan,
karşısına çıkan belâ ve musibet her ne olursa olsun, katlanmasını bilmeli, dişini sıkıp sabretmeli
ve çok defa kendisine rağmen yaşayabilmelidir.”

Hakk’ın rızasını kazanmaya matuf bir “mefkûre yolculuğu” aslında sonsuzluk yolundaki bir
ebediyet yolculuğudur. Bu itibarla da, uhrevî zevk televvünlü ve ümit vericidir. Ama aynı zamanda
bu yolun, bir çok inişi, çıkışı; deresi, tepesi; insanın başını döndüren, bakışını bulandıran tuzakları
vardır. Bu sebeple bu yolun yolcusu, nefsine hâkim, hakikate mahkûm, makama-mansıba karşı
alâkasız ve şöhret, tama, tenperverlik, rahat tutkusu gibi şeyleri öldürücü birer zehir kabul etme
esprisiyle gönlünün derinliklerinde sürekli bir mücadele içinde olmalıdır. “Dünyevî İmkânlar ve
Geleceği Plânlamada Ölçü” adlı musahabesinde Hocaefendi bu hususa dikkat çekip hayatın mefkûre
eksenli plânlanmasına dair şu önemli ölçüyü ifade eder: “Mü’min hiçbir zaman el âlemden
“barekâllah, maaşallah” almak için ya da sadece dünyevî hesaplarla iş yapmaz/yapmamalıdır. O
her zaman, kendi ruh ve mânâ köklerinden süzülüp gelen semavî değerleri başkalarına duyurma
istikametinde koşturur durur ve bu değerlerin yeryüzü muvazenesinde söz sahibi olması için
sürekli gayret içinde bulunur. Bu uğurda, kimi zaman zorluklarla karşılaşır, sancı üstüne sancı
çeker ve ızdırapla iki büklüm olur. Ama o bilir ki, belli bir gaye-i hayal ekseninde hareket eden
insanın yaşadığı sıkıntı ve meşakkatler ona öyle sevap kazandırır ki, seyr u sülûk-i ruhanîyle bile
o seviye elde edilemez.”

Hayatını yeme-içme-ıtrahta bulunma gayesine bağlamış kişilerin ne böyle yüce ve yüksek bir
mefkûreyi ne de o yolun yolcularını anlayabilmesi mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki, fedakârlık
nedir bilmez bencil ve bağnazlar menfaat ve çıkarlarına dokunabilecekleri vehmiyle bazen bu yolun
yolcularına âdeta hayatı zindan eder, insafsızca saldırı ve karalamalarda bulunur, “harp hiledir”
mülâhazasıyla entrikalar çevirir, komplodan komploya koşar, rakip ve düşman ilan ettiği kimseleri
aldatmaya çalışır, yalan, gıybet, iftira gibi gayriinsanî her yola başvururlar. Bütün bunlar karşısında
mefkûre yolcularına düşen ise “Allah Bize Yeter” deyip O’nun havl ve kuvvetine sığınmak; sığınıp
her türlü tehdit ve baskıya rağmen, müfterinin iftirasına, kınayanın kınamasına aldırmadan, bildiği
yolda hiç durmadan, hız kesmeden yürümeye devam etmektir. Zira mefkûre yolcuları, bütün bunları
daha yolun başında kabul edip yola öyle çıkmışlardır. Dolayısıyla onlar yolun başında verdikleri şu
söze yol boyu hep sadık kalırlar: “Hep yürüyeceğiz, günümüzde bütün bütün durgunlaşmış ve
hantal yığınlar hâline gelmiş şimdilerin insanından, dünyaya yepyeni şeyler vaad eden aydınlık
nesilleri bulup çıkarmaya doğru.. şunu-bunu karalamadan, kimseye çamur atmadan; daha çok
düşüncelerimizi aksiyona göre plânlayarak, aksiyonlarımızı da cankurtaran ekiplerin üslûbuyla
sürdürerek.. kansız-irinsiz, kinsiz-nefretsiz yolcuların da bulunduğunu göstermek için, yollara da,



yollardaki tersliklere de takılmadan hep yürüyeceğiz…”
Sözün özü; “mefkûre yolculuğu” sonsuzluğa uzanan yolda kıvrım kıvrım bir çile ve ızdırap

yoludur ama aynı zamanda o, mutluluğunu başkalarının mutluluğunda görme gibi engin bir vicdan,
derin bir iç huzur ve saadet mesleğidir. Elinizdeki eserin bu ebedî mutluluk yolunda zâd u zahireniz
olmasını umarken bu nimetin şükrünü müzakereli okumalarla edaya muvaffak kılmasını da Cenâb-ı
Hakk’tan dilerim.

Hamdi İşcan
1 Buhârî, enbiyâ 54; Müslim, cihâd 104-105.



Allah Bize Yeter

Soru: Bütün peygamberler başlarına gelen musibetler karşısında Allah’ın havl ve kuvvetine
sığınmış ve muvaffakiyetin yalnız Allah’tan olduğunu ifade buyurmuşlardır. Pek çok sıkıntıyla ve
yer yer başarısızlıklarla karşılaşan hizmet yolcularının hayatında “hasbiyelerin” yeri ne
olmalıdır?

Cevap: Âciz, fakir ve muhtaç durumda bulunan bir insan, ancak Kadîr-i Mutlak ve Ganiyy-i ale’l-
Itlak olan Allah’a sığınmak suretiyle her türlü sıkıntının üstesinden gelebilir. Bu açıdan insanın maruz
kaldığı belâ ve musibetler karşısında ُلِیكَوْلا َمِْعنَو  اَنُبْـسَح ُهللا   “Allah bize yeter. O, ne güzel
vekildir.”2 diyerek Allah’a sığınması çok önemlidir. Haddizatında ُلِیكَوْلا َمِْعنَو  اَنُبْسَح ُهللا   diyen
bir insan şuna inanmaktadır: İşimizi O’na havale ettik. Vekilimiz yalnız O’dur. Kendisine teveccüh
ettiğimizde O, asla bizi kendimizle baş başa bırakmayacak ve bizi yalnızlığa terk etmeyecektir.

Sika Ufkunun Eşsiz Kahramanı
Cenâb-ı Hak, Tevbe Sûre-i Celîlesi’nde insanların kendisinden yüz çevirmeleri karşısında Resûl-i

Ekrem Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) hitaben şöyle buyurmuştur:

ِشْرَعْلا ُّبَر  َوُھَو  ُتْلَّكََوت  ِهَْیلَع  َۘوُھ  َِّالإ  َهِٰلإ  َيِبْسَح ُ۟هللا َۤال  ْلُقَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف 
ِمیِظَعْلا

“Eğer yüz çevirir, Seni dinlemezlerse ey Resûlüm de ki : Allah bana yeter. O’ndan başka ilâh
yoktur. Ben yalnız  O’na dayanıp O’na güvendim. Çünkü O, büyük Arş’ın, muazzam hükümranlığın
sahibidir.”3 Hz. Pîr de bu âyeti izah ederken şöyle der: “Eğer ehl-i dalâlet arka verip senin şeriat
ve sünnetinden i’râz edip Kur’ân’ı dinlemeseler, merak etme. Ve de ki : Cenâb-ı Hak bana kâfidir.
Ona tevekkül ediyorum. Sizin yerlerinize, ittiba edecekleri yetiştirir. Taht-ı saltanatı her şeyi
muhittir; ne asiler hududundan kaçabilirler ve ne de istimdat edenler medetsiz kalırlar.”4

Konuyla alâkalı, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sabah akşam yapılmasını tavsiye
buyurduğu bir dua da şu şekildedir:

َىِلإ يِنْلَِكت  َالَو  ُهَّلُك  ِينْأَش  ِيل  ْحِلَْصأ  ُثیِغَتَْسأ  َِكتَمْحَِرب  ُموُّیَق  َاي  ُّيَح  َاي 
ٍنْیَع َةَفَْرط  يِسَْفن 

“Yâ Hayy u yâ Kayyûm! Rahmetin hürmetine Senden yardım diliyorum; her hâlimi ıslah et ve
göz açıp kapayıncaya kadar olsun beni nefsimle baş başa bırakma!”5 Bunu biraz daha açacak
olursak şöyle de diyebiliriz: “Allah’ım! Ne olur, Senin yolunda bulunurken, meselenin ruhuna
dokunacak, tadını tuzunu karıştıracak fısk u fücûr gibi şeyler işin içine hiçbir zaman girmesin! Göz
açıp kapayıncaya kadar bile olsa beni nefsin ve şeytanın vekâletine bırakma! Zira vekâleti onlar
alırlarsa, beni hangi gayyaya sürükleyecekleri belli olmaz. Nefs-i emmâreye itimat
edilmeyeceğinden, işe onun vaziyet ettiği bir yerde ben yenilmiş sayılırım. Vekilim Sen olursan,
ancak o zaman doğru yolu bulur ve o yolda yürüyebilirim. Çünkü Senin havl ve kuvvetinin olduğu
yerde, işin içine ne nefsin ne de şeytanın parmağı karışabilir.”

Nur-u Tevhid İçinde Sırr-ı Ehadiyet



Kavminin kendisinden yüz çevirmesi karşısında Seyyidina Hz. İbrahim ve ona inananların da
Allah’a dayandıklarını görüyoruz. Onlar öncelikle, ِنوُد ِهللا ْنـِم  َنوُدــُبَْعت  اَّمِمَو  ْم  ُكْنِم ُءٰۤاَرُب  اَّن  إِ
“Sizden ve Allah’ı bırakıp tapageldiğiniz şeylerden biz fersah fersah uzağız.”6 diyerek, kâfirlere
karşı dimdik bir duruş sergilemiş ve âdeta bütün tehditlere meydan okumuşlardır. Aynı zamanda
onlar, bu ifadeleriyle, Allah’tan başka tapılan şeylerin bir kıymet-i harbiyelerinin olmadığını,
kendilerine atfedilen değeri hak etmediklerini ve herhangi bir teveccühe de asla lâyık olmadıklarını
ilan etmişlerdir. Daha sonra ise çaresiz bir insan hâliyle nur-u tevhid içinde sırr-ı ehadiyetin
tecellisini seslendirmek suretiyle şöyle demişlerdir:

َنيِذَِّلل ًةَنِْتف  اَنْلَعَْجت  اَنَّبَر َال   ُریِصَمْلا َكَْیِلإَو  اَنَْبَنأ  َكَْیِلإَو  اَنْلَّكََوت  َكَْیلَع  اَنَّبَر 
ُمیِكَحْلا ُزيِزَعْلا  َتَْنأ  َكَِّنإ  اَۤنَّبَر  اََنل  ْرِفْغاَو  اوُرَفَك 

“Ey Yüce Rabbimiz, biz yalnız Sana güvenip Sana dayandık. Bütün ruh-u canımızla Sana
yöneldik ve sonunda Senin huzuruna varacağız. Ey ulu Rabbimiz, bizi kâfirlerin imtihanına (baskı,
zulüm ve işkencelerine) maruz bırakma, affet bizi; şüphesiz Sen Azîz ve Hakîm’sin.”7

Burada istidradi olarak bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Efendimiz’in (aleyhissalâtü
vesselâm) o müstesna konumunu anlama adına diğer peygamberlerle mukayeseli bir şekilde O’nun
ahval ve beyanlarını okuduğunuzda, Cenâb-ı Hakk’ın Efendimiz’e tevcih buyurduğu tebcilât ve
takdiratın diğer peygamberlerin dilinde bir istek konumunda olduğunu görürsünüz. Mesela Hz.
Musa’nın يِرْدَص ِيل   ْ حَرْشا ِّبَر   “Yâ Rabbi, genişlet göğsümü!”8 duasıyla Cenâb-ı Hak’tan isteme
konumunda bulunduğu inşirah-ı sadr, َكَرْدَص ََكل  ْحَرْش  َْمَلأ َن  “Biz, Senin sadrına inşirah vermedik
mi?”9 âyetinden anlaşılacağı üzere Efendimiz’e (aleyhissalâtü vesselâm) minnet makamında
verilmiştir. İşte yukarıdaki âyetlerde de Efendimiz’e yapılan iltifatta Allah’ın kendisine kâfi olduğu
ifade edilirken, Seyyidina Hz. İbrahim ve beraberindekiler o makamda Allah’tan isteme konumunda
bulunmaktadır.

Başka bir âyet-i kerimede ise sahabe-i kiram efendilerimizin düşman karşısında Allah’a dayanıp
güvenmeleri şu ifadelerle anlatılmıştır:

ًاناَمِيإ ْمُھَداَزَف  ْمُھْوَشْخاَف  ْمَُكل  اوُعَمَج  ْدَق  َساَّنلا  َِّنإ  ُساَّنلا  ُمَُھل  َلاَق  َنيِذََّلا 
ُلیِكَوْلا َمْعِنَو  اَنُبْسَح ُهللا  اوُلاَقَو 

“İnsanlar onlara: ‘Düşmanınız olan kimseler size karşı bir ordu topladılar, onlardan korkun!’
dediler. Bu onların imanını artırdı da: ‘Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir!’ dediler.”10

Evet, görüldüğü üzere, sahabe efendilerimiz, normal şartlarda bir insanın ürkeceği, korkacağı,
telaşa kapılarak ne yapacağını şaşıracağı bir yerde bile ُلِیكَوْلا َمِْعنَو  اَنُبْسَح ُهللا   demiş; demiş ve
düşmanla karşılaşmayı metafizik gerilim içinde beklemeye durmuşlardır.

Hasbiye Risalesi
Hz. Pîr de, ehl-i dünyanın kendisini her şeyden tecrit ettikleri bir vakit iç içe beş çeşit gurbete

düştüğünü, ümit meşalesinin sönmeye yüz tuttuğu bir hâlde başını önüne eğmişken َم ِْعنَو اَنُبْسَح ُهللا 
ُلِیكَوْلا  âyetinin birden imdadına yetişerek, “Beni oku!” dediğini, müteakiben bu âyeti günde beş yüz

defa okumaya başladığını ve neticede iç dünyasında çok farklı inkişaflar yaşadığını ifade etmiştir.
Öyle ki, o, bu âyetten aldığı dersle elde ettiği kuvve-i mâneviyeyi, “Değil şimdiki düşmanlarıma,



belki dünyaya meydan okuyabilir bir iktidar-ı imanî hissettim.”11 ifadeleriyle dile getirmiştir. Zaten
kalbi böyle bir inşiraha kavuşan bir insana, ne gam ne keder tesir eder, ne zindanlar ne de tazyikler
onu yolundan alıkoyar. Artık onun için zindanlar bir Medrese-i Yusufiye hâlini alır ve o da vazifesini
orada yapmaya başlar. Hatta zindandan çıkması bahis mevzuu olduğunda, o, yaptığı bereketli işi
yarıda bırakmama ve orada bulunan insanlara faydalı olma adına zindanda kalmayı bile tercih
edebilir.

İşte asıl inşirah, asıl enginlik ve genişlik de budur. Yoksa kalb ve ruh dünyasında bir darlığa maruz
kalan kişi, öyle stresler, öyle hafakanlar yaşar ve öyle anguazdan anguaza sürüklenir ki, bütün dünya
kendisinin olsa yine de derdine çare bulamaz. Evet, iç dünyası itibarıyla inkişafa eremeyen bir insan,
her gün fabrikalarından bin tane yat, bin tane ferrari çıkarsa, dünyevî her türlü imkâna kavuşsa, yine
de, yaşadığı sıkıntı ve kalb darlığından kurtulamaz. Asıl rahatlık ve mutluluk ise Allah’ın insan
kalbine verdiği inşirahtır. Böyle bir inşiraha eren insanın başına dağlar cesametinde belâlar gelse, o,
bunları kalbinde eriterek maytaplar hâline getirir ve etrafındaki insanlara da maytap zevki yaşatır.

Aslında yaşadığımız sıkıntıların sarsıntı emareleri hayal ufkumuza çarptığı, tasavvur ve
taakkullerimizi hırpaladığı esnada, Hz. Pîr’in kalbine ilka buyurulan tecellîler bizim kalbimize de
gelebilir. Bilhassa iman-ı kâmil ve ihlâs-ı etemm peşinde koşan ve her zaman Allah’la sağlam bir
irtibat gayreti içinde bulunan bir insan, daha çok bu türlü tecellîlere mazhar olabilir. Fakat çoğumuz
içimizin sesini dinlemediğimiz veya aklımıza gelen bu tür mevâridi her insanın aklına gelen sıradan
şeyler gibi algılayarak önemsemediğimizden dolayı bu türlü tecelliyatı görmezden gelebiliyoruz.
Büyük zatlar ise kendilerine gelen değişik tecellî dalga boyundaki mevâridin başıboş ve sıradan
olmadığını görmüş, “Bunların mutlaka bir mânâsı ve bir hikmeti vardır.” diyerek onları önemli birer
ihtar ve ikaz kabul etmişlerdir. İşte Hazreti Pîr de kalbine ilka buyurulan o cevheri çok kıymetli
bularak hemen o mevzua yoğunlaşmış ve günde beş yüz defa hasbiye çekmeye başlamıştır.

Hz. Pîr, günde beş yüz defa bu âyeti okuduysa, demek ki o meseleyi derinden derine duyma adına
tekrarın kendine göre bir kerameti vardır. O hâlde, biz de, düşmanların şerrinden muhafaza adına
Allah’ın havl ve kuvvetine iltica ederek, himmetimizi âli tutup günde beş yüz, belki bin defa َيِبْسَح

ِمیِظَعْلا ِشْرَعْلا  ُّبَر  َوُھَو  ُتْلَّكَوـَت  ِهَْیلَع  َۘوـُھ  َِّالإ  َه  ِٰلإ demeliyiz. Bu hedefi gerçekleştirme ُ۟هللا َۤـال 
adına şöyle bir usûl de takip edebiliriz: Nasıl ki, Tefriciye Duası’nı, Âyete’l-Kürsî’yi, Nasr, Fetih ve
İnşirah Sûresi gibi sûreleri iştirak-ı a’mal-i uhreviye esprisini tahakkuk ettirme adına, aramızda
bölüştürerek okuyoruz; aynı şekilde hasbiye duasını da aramızda paylaşarak okuyabiliriz. Mesela on
arkadaş aramızda bölüşerek yüzer hasbiye okuduğumuzda, her birimizin amel defterine bin
“hasbiyallah” akacaktır.

Muvaffakiyetler Karşısında da “Hasbiyallah”
Öte yandan sadece başa gelen belâ ve musibetler karşısında değil, inanan bir gönül başarı ve

muvaffakiyet durumlarında da Allah’a sığınır/sığınması gerekir. Bu açıdan hasbiye meselesinin
kemmiyet ve keyfiyet derinliği şahıstan şahısa değişebilir. Bazıları sadece musibetler veya
halledilmesi müşkil problemler karşısında ُلِیكَو ْلا َمِْـعنَو  اــَنُب ُهللا  ْسَح  der, Cenâb-ı Hakk’a
teveccüh eder ve neticede, Allah’ın izni ve inayetiyle, problemlerinin ekstra lütuf ve inayetlerle
halledildiğine şahit olur. Bu, darda kalmış ve başı sıkışmış olan insanların teveccühüdür. Bazıları ise
hasbiyeleri sürekli vird-i zeban eder ve sabah-akşam dualarında Allah’ın havl ve kuvvetine
sığınırlar. Özellikle ufukları inkişaf etmiş, ruh ve sır ufkuna yükselebilmiş insanlar şahsî hayatlarına



ait en küçük meselelerde bile Cenâb-ı Hakk’ın tasarrufunu duyar gibi olurlar. Evet, onlar bir iğneye
ip takma veya bir lokmayı ağza götürme gibi zâhirde iradenin halledebileceği düşünülen en basit
meselelerde bile ُلِیك َوْلا َمِْـعنَو  اــَن ُهللا  ُبْسَح  ufkunu yaşarlar. Hatta bazen onlar birer cebr-i
mutevassıt insanı gibi hareket ederek yaptıklarını istitaat mea’l-fiil mülâhazasına bağlar, yapıp
ettiklerinin bir temayülden veya temayüldeki tasarruftan ibaret olduğunu düşünür ve her zaman
“Yaratan O!” derler. İşte bu, hâlis tevhid ifadesidir. Esasen biz de, sünnet-i seniyyeye ittiba edip,
sabah dualarında yedi defa ِمیِظَعْلا ِشْرَعْلا  ُّبَر  َوُھَو  ُتْلَّكَوـَت  ِهَْیلَع  َۘوـُھ  َِّالإ  َه  ِٰلإ َيِبْسَح ُ۟هللا َۤـال 
dediğimizde gündüz karşımıza çıkacak problemleri halledecek vekiller vekilinin O olduğunu ilan
etmiş; geceye girerken de bir kere daha aynı ifadeleri tekrar etmek suretiyle gecemizi de Rahmeti
Sonsuz’a emanet etmiş oluruz.

Rabbim, hayatımızın her ânını, sünnet-i seniyyenin nurdan atkılarıyla örgülememizi nasip eylesin!
2 Âl-i İmrân sûresi, 3/173.
3 Tevbe sûresi, 9/129.
4 Bediüzzaman, Lem’alar s. 66 (On Birinci Lem’a, Dördüncü Nükte).
5 en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/147; el-Bezzâr, el-Müsned 13/49.
6 Mümtahine sûresi, 60/4.
7 Mümtahine sûresi, 60/4-5.
8 Tâhâ sûresi, 20/25.
9 İnşirâh sûresi, 94/1.
10 Âl-i İmrân sûresi, 3/173.
11 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s. 311 (Yirmi Altınca Lem’a, On Dördüncü Rica); Şuâlar s. 55 (Dördüncü Şuâ).



Ruhumuzu Dinleme Zamanı: 
Üç Aylar

Soru: Kutlu zaman dilimi üç ayların heyecanını içimizde duyabilme ve onların ruhanî ve mânevî
atmosferlerinden âzamî derecede istifade edebilme adına neler tavsiye edersiniz?

Cevap: Öncelikle ifade etmek gerekir ki üç aylar, insanın, Allah’a en yakın olabileceği, O’nun
engin rahmetine liyakat kesbedebileceği; günahlarından sıyrılıp kalb ve ruh ufkunda seyahat
edebileceği en önemli kutlu zaman dilimleridir. Zaten nefsin tezkiyesi, ruhun terbiyesi ve kalbin
tasfiyesi açısından insanın her sene mutlaka böyle semavî bir rehabilite sürecine ihtiyacı vardır. Bu
mübarek zaman dilimleri ise böyle bir rehabiliteyi gerçekleştirme adına çok önemli bir vesiledir.

Şüphesiz insanın bu mübarek zaman dilimlerinde bedenî ve nefsanî ağırlıklardan sıyrılıp belli bir
ufka yükselebilmesi, belli bir seviyeyi yakalayabilmesi en başta ciddi bir tefekkür ve tezekkür
ameliyesini gerektirir. Ancak bunu yaparken o, kalb ve ruhunu da sürekli mâneviyata açık tutmalıdır.
Yani o, bir taraftan, bu aylarda, iman ve Kur’ân’a dair meseleleri, akıl ve zihin melekeleriyle,
müzakere yoluyla anlamaya çalışırken, diğer yandan da, üzerine sağanak sağanak yağan mâneviyat ve
ışık yağmurunu yudum yudum içine çekmeye çalışmalıdır.

Teveccühe Teveccühle Mukabele Edilir
Şimdiye kadar pek çok insan, kendi zaviye ve kendi ufku itibarıyla bu zaman dilimleriyle alâkalı

nice güzel söz söylemiş, nice güzel beyanda bulunmuş, gündüz ve gecesiyle bu ayların mü’min
hayatına kazandıracağı nice güzelliklere dikkat çekmiştir. Hazine kıymetindeki bu eserlerin karşılıklı
okuma yoluyla kelime kelime üzerinde durulup tahlil edilmesi, müzakere metoduyla sindirilip
içselleştirilmesi, bu ayların insana kazandıracağı varidat ve füyuzatı anlama ve duyma adına çok
önemlidir. Evet, üç aylarla alâkalı yazılanlardan tam istifade edebilmek için sığ ve sathî bir okuyuş
tarzından uzaklaşıp, meselenin derinliklerine açılmasını bilmek gerekir. Aksi hâlde, bu duygu ve
düşünce geliştirilmediği sürece insanın üç aylarla alâkalı okuyup dinlediklerinden hakkıyla istifade
edebilmesi mümkün olmayacaktır.

Ayrıca, bu kutlu zaman dilimlerinin kendine mahsus güzelliklerini ve insan gönlüne akseden zevk
ve lezzetlerini kâmil mânâda duyup tadabilmek için daha baştan bu zaman dilimlerinin “ganimet
ayları” olduğunun bilinip takdir edilmesi, arkasından da saniyesi zayi edilmeksizin gece ve
gündüzüyle bu ayların ciddi şekilde değerlendirilmesi gerekir. Mesela, azim ve kararlılıkla geceleri
kalkıp Cenâb-ı Hakk’a teveccüh etmeyen ve gece varidatını yudumlamayan bir insanın bu aylarla
ilgili dile getirilen güzellikleri derinliğiyle hissetmesi, tatması ve zevk etmesi mümkün değildir. Evet,
insan ciddi bir metafizik gerilim içinde bu aylara girmez, ciddi bir kulluk şuuruyla kendisini ibadete
vermez ve kendisini işin içine salmazsa, bu ayların ifade ettiği mânâlar bardaktan boşalırcasına yağıp
dursa da o, bunları duyup hissedemez. Hatta o, başkalarının bu zaman dilimleriyle ilgili ifadelerini
kendi idrak ve istidadının mihengine vurur ve onları bir lüks ve fantezi olarak değerlendirebilir.

Evet, bu mübarek günlerin tepemizden aşağıya sağanak sağanak boşalttığı varidatı duyabilmek,
öncelikle ona inanıp teveccüh etmeye bağlıdır. Zira teveccühe teveccühle mukabele edilir. Siz bu
ayların ruh ve mânâsına teveccüh etmezseniz, onlar da size kapılarını açmaz. Hatta bu aylarla ilgili



söylenen çok canlı ve parlak sözler bile sizin nazarınızda cansız bir ceset gibi sönük kalır. Öyle ki bu
mevzuda ne İbn Recep el-Hanbelî’nin bam teline dokunan ifadeleri ne de İmam Gazzâlî
Hazretleri’nin yüreklere aşk u heyecan salan sözleri sizin gönlünüzde bir aks-i seda bulur. “Acaba bu
adamlar ne söylüyor ki!” der, geçer gidersiniz. Çünkü bir sözün tesiri adına, söylenilen sözün kıymeti
kadar, muhatapların bakış açısı, niyeti, idrak ve sinelerinin bu meseleye açık oluşu da önem arz eder.

Bu itibarla insan meseleyi öyle sahiplenmeli ki, âdeta Recepleşmeli, Şabanlaşmalı ve
Ramazanlaşmalıdır. Evet, insan, onlarla öyle bütünleşmeli ki, bu kutlu ayların insan ruhuna neler
söylediğini duyup hissedebilsin. Yoksa siz, siz olarak kaldığınız, sathîlikten kurtulamadığınız ve bu
ayların hakikatini araştırmadığınız sürece bu aylarla ilgili söylenilen çok güzel sözler bile bir
kulağınızdan girer, öbür kulağınızdan çıkar. Bu açıdan, laubaliliğe açık duran, böyle bir ganimet
mevsiminde kendini yenileme gibi bir gayret içinde olmayan, hâl ve hareketlerinde ciddiyeti
yakalayamayan insanların bu aylardan istifadeleri çok zordur.

Kutlu Zaman Dilimine Uygun Programlar
Öte taraftan meselenin içtimaî ruha, toplumdaki genel kabule bakan yönü de vardır. Vâkıa bu

mübarek ayların ifade ettiği gerçek derinlik ve enginliğin duyulup hissedilmesi kalb ve ruh ufku
itibarıyla derin insanlara mahsus bir mazhariyettir. Fakat şu anda umumi mânâda toplumumuzun da
belli ölçüde bu ayların kıymet ve bereketini takdir ettiği, camilere yöneldiği ve Cenâb-ı Hakk’a
teveccüh ettiği de bir gerçektir. İşte bu durum önemli bir vesile olarak değerlendirilip bu kutlu
zamanda farklı program ve aktivitelerle insanların ruhuna belli mesajlar duyurulabilir. Aynı şekilde
üç ayların içinde yer alan Regâib, Miraç, Beraat ve Kadir gecelerinde de dinin ruhuna sadık
kalınarak çağımızın insanına hitap edecek daha hususi programlar tertip edilebilir. Böylece bu kutlu
geceleri, insanları Allah’a yaklaştırma ve dinin hakikatini gönüllere duyurma adına değerlendirmiş
oluruz. Camiye gelen insanların gönüllerine bu istikamette bazı hakikatler duyurulabileceği gibi,
farklı meclislerde bir araya gelişler de müzakere ve sohbetlerle değerlendirilebilir. Böylece bu
ayların kendileri için bir şey ifade ettiğine inanan insanların bu teveccüh ve beklentileri de doğru
değerlendirilmiş olur.

Yalnız müsaadenizle burada bu tür programlarla alâkalı önemli gördüğüm bir hususa dikkatlerinizi
çekmek istiyorum: Bizim, farklı vesileleri değerlendirerek yapacağımız bütün faaliyetlerdeki
gayemiz, insanları düşünce ve his dünyaları itibarıyla bir adım daha Allah’a yaklaştırmak olmalıdır.
Şayet meşgul olduğumuz program ve aktiviteler bizi bizliğimize götürmüyor ve kendimizi bulma
istikametinde bize rehberlik etmiyorsa boş şeylerle uğraşıyoruz demektir. Evet, düzenlediğimiz
programlarda Rabbimize ait bir kısım hakikatleri seslendiremiyor, insanları bir adım daha Efendiler
Efendisi’ne yaklaştıramıyorsak; hatta sırf insanların heva ve heveslerine hitap eden programlar
düzenliyor ve neticede onlara sadece “Hoş dakikalar geçirdik.” dedirtiyorsak, zaman israfına, belki
de günaha giriyoruz demektir. Zira Allah’a (celle celâluhu) götürmeyen ve Efendimiz’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ulaştırmayan her yol bir aldanmışlıktır. Hem zaten insanları eğlendirme, şölen ve
karnavallar düzenleme hak ve hakikate tercüman olmayı isteyen inanan gönüllerin işi ve vazifesi
değildir.

Ayrıca bilinmesi gerekir ki, günümüzde insanların genel durumları itibarıyla eğlenceye açık bir
hayat tarzları vardır. Dolayısıyla onların bu mevzuda gösterecekleri alâka sizi aldatabilir. Öyle ki
onların memnuniyetine bakarak iyi bir iş yaptığınızı zannedebilirsiniz. Oysaki önemli olan onların
alâkasından ziyade, yapılan işin Kur’ân ve Sünnet’in kıstaslarına göre doğru olup olmadığıdır. Bu



itibarla ortaya konulan faaliyete alâka gösterilmese ve katılım az olsa bile, siz her zaman doğrunun
peşinde koşmalısınız. Diğer bir ifadeyle mühim olan, insanların takdir ve alkışı değil, yapmış
olduğunuz programın kalbî ve ruhî hayatımız adına bir mânâ ifade etmesidir.

Bu itibarladır ki, göklerin nura gark olduğu, zeminin semavî sofralarla bezendiği böyle bereketli
bir zaman diliminde, biz, insanları kalbî ve ruhî hayatları itibarıyla hep derinleşmeye yönlendirmeli
ve yapacağımız her işi mutlaka yüksek hedeflere, engin mülâhazalara bağlamalıyız. Öyle ki muhatap
olduğumuz insanların gönüllerine her seferinde yeni bir mânâ, yeni bir ruh aşılamalı ve onları,
mâneviyat adına doymazlığa doğru yelken açtırmalıyız. Bunu gerçekleştirmek için ister eskiden beri
bilinen ilâhîler, naatlar, münacatlar okunsun; isterse de yeni beste ve güftelerle bu mânâlar ifade
edilsin ama her ne olursa olsun biz mutlaka her faaliyetimizle insanlarda ebed arzusunu tetiklemeli,
gönüllerde sonsuz saadeti kazanma iştiyakını ve kaybetme endişesini harekete geçirmeli ve netice
itibarıyla muhatap olduğumuz insanları dinin ruhuna uyarmaya çalışmalıyız.

Hâsılı, camiler, cemaatler, Cumalar, Recepler, Şabanlar, Ramazanlar, Regâibler, Miraçlar,
Beraatlar ve Kadirler mutlaka insanları Cenâb-ı Hakk’a yönlendirmeye vesile yapılmalı ve her ânı
sonsuzluğu peylemeye açık bu kutlu zaman dilimlerinde tertip edilen bütün aktiviteler, yüce ve yüksek
gayeleri gerçekleştirmeye matuf olmalıdır.



İlâhî İnayete Sunulan 
En Beliğ Davetiye

Soru: İhlâsın esaslarından biri olarak zikredilen “Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda
ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şâkirâne iftihar etmek” düsturunu
nasıl anlamalıyız? İnsan tabiatında bulunan kıskançlık ve çekememezlik duygusu nazar-ı itibara
alındığında, kardeşlerin şerefiyle şâkirâne iftihar etme ufkuna ulaşma adına neler tavsiye
edersiniz?

Cevap: Kur’ân-ı Kerim’de birçok yerde ibadetin yalnız Allah için yapılması gerektiği ifade
buyurulurken mesele ihlâs mefhumuyla irtibatlı olarak sunulmuştur. Mesela Zümer Sûresi’nin hemen
başında, َنيِّدلا َُهل  اًصِلْخُم  ِدـُبْعاَف َهللا   “O hâlde sen de ibadeti yalnız O’na tahsis ederek Allah’a
kullukta bulun!”12 denilerek ihlâs şuuru içinde kulluğun eda edilmesi emredilmiş; bir sonraki sayfada

َنيِّدـلا َُهل  اًصِلْخُم  َدـُبْعَأ َهللا  َأْن  ُتْرِمُأ  ّيِِنإ  Bana, din ve ibadetimi yalnız Allah’a (celle“ قُْل 
celâluhu) tahsis ederek gönülden O’na kullukta bulunmam emredildi.”13 ifadesiyle nazarlar tekrar
ihlâsa çekilmiş; bir-iki âyet sonra ise يِنيِد َُهل  اًصِلْخُم  ُدُبْعَأ  ِلُق َهللا   “De ki, ben ibadetimi yalnız
O’na has kılarak sadece Allah’a kulluk ederim.”14 beyanıyla bir kez daha ihlâsın önemine vurguda
bulunulmuştur.

Tevfik-i İlâhînin En Önemli Vesilesi
Hz. Pîr de ihlâsla ilgili iki farklı risale yazarak, mevzuyla alâkalı hususları hulâsa etmiştir. Onun

ihlâsı kazanmak için hedef olarak gösterdiği ilk düstur, yapılan amellerde rıza-i ilâhînin
gözetilmesidir.15 Yani kişinin emredilen hususları yerine getirirken ne dünyevî ne de uhrevî herhangi
bir beklenti içine girmemesi, sadece Cenâb-ı Hakk’ın rızasını esas maksat yapmasıdır. Talep
edilmediği hâlde sa’ye terettüp eden bir kısım semere ve mükâfatların gelişi ise şâkirâne
karşılanmalı, hamd ile onlara mukabelede bulunulmalı ve tahdis-i nimet mülâhazasıyla meseleye
yaklaşılmalıdır.

Ne var ki, enaniyetin çok ileri gittiği günümüzde, başımızdan aşağı sağanak sağanak boşalan
nimetler karşısında istidraç olabileceği endişesi de asla hatırdan çıkarılmamalıdır. Kazanma
kuşağında kayıplara düşmemek için, mazhar olunan nimetler karşısında;

“Değildir bu bana lâyık bu bende,
Bana bu lütf ile ihsan nedendir?”

demeli ve hep istidraç endişesiyle oturup kalkmalıyız. Zira liyakatimizin çok fevkinde, ilâhî sevk ve
inayet eseri olduğu aşikâr olan lütuflara mazharız. Bakıyorsunuz, meselelere aklı eren, dünyayı doğru
okuyan öyle büyük insanlar var ki, onlar, bizim gibi küçük insanların vesilesiyle Cenâb-ı Hakk’ın
lütfettiği böyle bir hizmete muvaffak olamamışlardır. Bu sebeple, başarılar karşısında ellerimizi açıp
“Ya Rabbi! Eğer nâil olduğumuz bu nimetler bizi küstahlaşma ve şımarıklaşma gibi bir sonuca
sürükleyecekse bundan Senin dergâh-ı ulûhiyetine sığınıyoruz! Ne olur bizi azdırma Allah’ım!”
diyerek O’na iltica etmemiz gerekir.

Dini hayatımızda bu denli ehemmiyet arz eden ihlâsın kazanılması ise esasında imanın gücüyle



mebsuten mütenasip yani doğru orantılıdır. Bu itibarla eğer siz tekvinî ve teşriî emirleri okur, taklidî
imandan tahkikî imana giden yolları açar ve aynı zamanda kavlî, fiilî ve hâlî olarak sürekli Cenâb-ı
Hakk’a müteveccih bulunursanız, Allah da (celle celâluhu) bir fasılda kalbinizde iman meş’alesini
yaktığı gibi, bir gün ihlâs meş’alesini de yakar. Böylece siz Allah’ın izni ve inayetiyle, inandığınız
mevzuları her zaman ihlâslı bir şekilde yaşamaya muvaffak olursunuz. Esasen insanın kendini ifade
etme duygularını baskı altına alması, kusurlarını görmesi, “ben” dediği yerde hemen “estağfirullah”
çekip hislerini tâdil etmesi ve belki de eline bir balyoz alıp egosunun başına indirmesi, imanda
yakînin artması yanında ihlâs düşüncesine kilitlenmeye bağlıdır. İşte bu iki dinamiğe sahip olan biri
aynı zamanda, kardeşleriyle beraber hareket etmeye de muvaffak olur. Çünkü o bilir ki, Cenâb-ı
Hakk’ın inayeti olmaksızın tek başına zerre miskal bir hayır yapabilmesi mümkün değildir. O’nun
inayetinin, muvaffak kılmasının en önemli vesilesi ise vifak ve ittifaktır.

Bundan dolayıdır ki, Hz. Pîr, farklı açılardan şahs-ı mânevînin önemi üzerinde durmuştur. O,
tahkikî imanı yakalama ve imanla kabre girme adına şahs-ı mânevîyi önemli gördüğü gibi,16 hey’et
içinde bulunan bir ferdin yaptığı amellerin, diğer bütün fertlerin de defter-i hasenatlarına yazılacağını
ifade etmiştir.17 Böylece bir insanın yaptığı bir amel, iştirak-ı â’mâl-i uhreviye sırrıyla bin olacaktır.
Mesela siz bir beldede irşad adına bir adım atmış olabilirsiniz. Fakat kardeşlik ruhu içinde o beldede
aynı adımı atan on insan daha varsa, onlardan her biri bin adım atmış gibi sevap kazanabilir. İnsan
hasenat defterine yazılan bu sevaplardan habersiz olduğundan onlara bel bağlamayı da pek düşünmez.
Dolayısıyla kendi malıymış gibi onlara sahip çıkarak yaptığı güzellikleri heba etmez. Bütün bunları
görüp bilen Alîm u Habîr ise, “Siz müşterek hareket ettiniz ve uygun adım yürüdünüz. Birbirinizin
ayağına çelme takmadınız. Ben de sizi dünyadaki ukba buudlu hizmetlerde muvaffak kıldığım gibi,
burada da, müşterek hareket etmenizin karşılığı olarak, her birinizin defterine, hey’etteki fertlerin
yaptığı sevabın aynısını kaydettim.” buyurur ve böylece onların yaptığı küçük ameller bile kocaman
bir yekûna ulaşır.

Sürpriz Mükâfatlar
Ayrıca bazı zaman ve hâllerde, Allah (celle celâluhu) içinde bulunulan şartlar sebebiyle bazı az

amellere kat be kat fazla değer verir. Mesela bir askerin hudut boyunda bir saat nöbet beklemesi, bir
sene ibadet hükmüne geçer. Allah yolunda şehit düşen bir kişi, rampaya binmiş gibi amudî olarak âlâ-
i illiyyîn-i kemalâta yükselir. Aynı şekilde iyi değerlendirilen bir Kadir Gecesi, seksen küsur senelik
bir ibadete denk gelir. Bütün bu örneklerde görüldüğü gibi Allah (celle celâluhu) bazı şartlarda
ortaya konan güzel amelleri, umulmadık ölçüde nemalandırıyor, çoğaltıyor ve âdeta bire bin veren bir
başak hâline getiriyor. İşte aynen bunlar gibi, ihlâsın farklı bir buudu olan şahs-ı mânevî içinde
hareket etmenin hatta bunun ötesinde o şahs-ı mânevî içinde bulunan kardeşlerinin yaptığı işlerden
dolayı tıpkı kendi yapmış gibi şâkirâne iftihar etmenin Allah katında apayrı bir değeri vardır.

Hz. Pîr, talebeleri arasında böyle bir uhuvvet ve ihlâsın bulunup bulunmadığını test etme adına bir
gün, bir talebesinin yanında, bir başka talebesinin yazısının onunkinden daha iyi olduğunu söyler.
Bunun karşılığında muhatap bu duruma sevinip mutlu olur, kardeşinin kendisinden daha iyi olmasıyla
iftihar eder. Hz. Pîr de, “Onun kalbine dikkat ettim, gösteriş değil, samimi olduğunu hissettim.
Cenâb-ı Allah’a şükrettim ki, kardeşlerim içinde bu âli hissi taşıyanlar var. İnşaallah bu his büyük
hizmet görecek.” diyerek, talebelerinde arzu ettiği uhuvvet ve ihlâs hissini gördüğü için Allah’a
şükreder.18



Zaten önemli olan, bir yazının yazılması, bir kitabın teksir edilmesi veya teksir edilen bir kitabın
dağıtılması ise bunu falan şahsın veya filân şahsın yapmış olmasının bir önemi yoktur. Hatta insan,
yapılması gereken bir işi kendisinin değil de bir başkasının yapmış olmasından mutluluk duymalı,
kalb ibresini koruma adına bunu tercih etmelidir. Zira bir işi başarmanın kendine göre riskli bir kısım
yönleri vardır. Mesela insan böyle bir başarıyı kendi aklına, kendi ilmine, kendi becerisine verebilir
veya başlangıç itibarıyla öyle düşünmese de çevresindeki insanların takdir ve taltifleri sonucunda
böyle bir duyguya kapılabilir. Dolayısıyla hem bu türlü risklerden korunma hem de o işin ortada
kalmaması, neticeye ulaştırılması adına, şahsa düşen, kardeşinin o işi yapmış olmasından mutluluk
duymak, onun meziyetiyle şâkirâne iftihar etmek ve şükrünün sevabını almaktır.

Hem böyle davranan bir insan bilmelidir ki, kardeşinin ortaya koyduğu amele terettüp eden
semerenin bir misli de onun hasenat defterine kaydedilecek ve böylece hey’et içinde yapılan ameller
katlanmış olarak karşısına çıkacaktır. Ayrıca bir insanın enaniyetini baskı altına alıp hazm-ı nefs
ederek kardeşini alkışlayabilmesi ona çok farklı bir bedel ve mükâfat olarak geri dönecektir. Diğer
taraftan bir insanın kardeşini alkışlaması ve onu takdir etmesi, kardeşinin kabiliyetlerinin inkişaf
etmesini sağlayacak, onun daha önemli işlerde daha yüksek bir performans ortaya koymasını temin
edecek, dolayısıyla bütün bunlara vesile olan kişi de, yapılan bu işlerden sevap adına hissesini
alacaktır.

Müzakere Yoluyla 
İhlâs-ı Etemme Açılan Kapılar
Daha önce de ifade edildiği üzere, ihlâs, samimiyet ve vefa, imanla mebsuten mütenasiptir. İnsan

ne kadar derince inanırsa o ölçüde ihlâsa muvaffak olur. O hâlde insan, iman meselesini hiçbir zaman
olduğu yerde bırakmamalı, “hel min mezîd” anlayışıyla sürekli tekvinî ve teşriî emirleri araştırmalı,
karıştırmalı, sorgulamalı ve böylece iman ve mârifet adına hep mesafe kat etme peşinde olmalıdır.
Evet, bu mevzuda kesintisiz bir sa’y u gayret içinde olmalı, yakînin mertebelerinde dolaşmalı ve hep
bir mertebeden başka bir mertebeye sıçramalıdır.

Öte yandan ihlâsla ilgili düsturları hayatımıza hayat kılmak için sürekli birbirimize destek
olmalıyız. Bir araya geldiğimizde mutlaka bu tür meselelerin müzakeresini yapmalıyız. Fakat bu,
falana filâna gidip “Sen biraz ihlâslı ol!” deme gibi bir basitlik ve çiğlik şeklinde olmamalıdır. Misal
olması açısından bir hatıramı nakledeyim: Talebelik dönemimde sadece bir pantolonum vardı ve onu
döşeğimin altına koyarak ütülü giymeye çalışıyordum. Fakir bir ailenin çocuğu olmam itibarıyla siz
bunu bir zaaf ve kompleks olarak da değerlendirebilirsiniz. Bir gün, sevdiğim güzel bir arkadaş,
fakire gelip pantolonun ütülü olmasını kastederek, “Yahu sen biraz takvalı olsan daha iyi olmaz mı?”
demişti. Ağzı şeker şerbet yesin o arkadaşımın, ama ben hâlâ pantolonun ütüsüyle takva arasındaki
münasebeti kavrayabilmiş değilim.

Evet, samimi de olsak bizim “dan” diye insanların kafalarına vuruyor gibi muhataplarımıza bir
şeyler anlatmaya çalışmamız doğru değildir. Hele bir de, kendimizi pir u pak görerek nefsimizi bir
kenara koyup başkalarına dikte ediyor gibi bir üslûp, hava ve edayla konuşmak apaçık haddi aşmışlık
demektir. Takip edilmesi gereken yol ve yöntem ise, meseleleri evirip çevirip, kimsenin demine
damarına dokundurmadan, hissiyatını rencide etmeden, en yumuşak ve en uygun üslûbu bularak
müzakere ve mütalâa etmektir.

Hz. Pîr ehemmiyetine binaen, en azından on beş günde bir, İhlâs Risalesi’nin okunmasını tavsiye



etmiştir.19 Belki bu önemli risaleyi elli defa, yüz defa okuyan kimseler vardır. Öyle ki, bu kişiler, siz
o fıkralardan bir tanesinin başından bir kelime söyleseniz gerisini getirebilir, ezbere okuyabilirler.
Fakat ihlâsın hayata hayat kılınması, kalb ve ruha mâl edilebilmesi için, düz bir okumadan ziyade, o
meselenin daha derinlikli ve daha engince ele alınması gerekir. Evet, formatla oynayarak meseleyi
monotonluktan kurtarıp o meseleye yeni bir derinlik ve canlılık katılmalıdır. Mesela konunun Kur’ân-
ı Kerim ve Sünnet-i Sahiha ile irtibatını etraflıca inceleyebilir, aynı zamanda bunu herkesin iştirak
ettiği müzakereli bir okuma tarzıyla tahlil ve değerlendirmeye tâbi tutabilirsiniz. Eğer bunu
gerçekleştirebilirseniz, “Elhamdülillah ben nasibimi aldım. Meğer bilemediğim daha ne kadar çok
şey varmış. Meğer bu zat çok önemli meseleleri ne kadar erken bir dönemde keşfetmiş. Ben şu hususu
elli defa okumama rağmen farklı yönleriyle meselenin ehemmiyetini henüz şimdi anladım.”
diyeceksiniz.

Evet, meseleleri müzakereyle ele almak çok önemlidir. Müzakereyle ilgili eskilerin şöyle bir sözü
vardır:

ٌوْلَد ُةَرَكاَذُمْلاَو  ٌرِْئب  ُمْلِعَْلا 
“İlim derince bir kuyu, müzakere de onun kovasıdır.”  Dolayısıyla kuyuda bulunan tatlı suyun

çekilebilmesi müzakereye bağlıdır. Resûl-i Ekrem Efendimiz de (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm)
ilmî meselelerin mütalâasında “tezâkür” kelimesini kullanmıştır.20 İştikak ilmine vâkıf olanların
bildiği üzere, tezâkür kelimesi tefâül babındandır. Bu babın ifade ettiği mânâ da, “Müşareketün
beyne’l-isneyni fesa’iden” tabiriyle anlatılır. Yani bu babda kullanılan bir kelime, bir işin iki veya
daha fazla insan arasında beraber yapıldığını anlatır. Buna göre tezâkür veya müzakere, iki veya daha
fazla insan arasında meselelerin beraber ele alınması ve bir halka içinde mütalâa edilmesi demektir.

Büyük bir zat olan merhum Alvar İmamı da halkanın önemini şu ifadelerle seslendirirdi:
“Ey tâlib-i feyz-i Hüdâ
Gel halkaya, gir halkaya
Ey âşık-ı nûr-ı Hüdâ
Gel halkaya, gir halkaya.”

Bir hadis-i şerifte ifade edildiği üzere bazı melâike-i kiram da sabah akşam ilim ve hakikat ehlinin
teşkil ettiği bu tür halkaları gezerek, onların meclislerini şereflendiriyor ve Cenâb-ı Hakk indinde
onlar lehine şahitlik ediyorlar.21

O hâlde bizler de; hakiki imanı elde etme ve ihlâsa erme adına, uhuvvet şuuruyla hareket etmeli ve
meseleleri müzakere zemininde müşterek ele alma disiplinini uygulamalıyız. Sebepler açısından
bunlara riayet ettiğimiz gibi; aynı zamanda duaya sarılarak ilâhî inayete de iltica etmeliyiz. Allah
(celle celâluhu), hepimize, enaniyetin çok ileri gittiği böyle çetin bir dönemde, tam bir uhuvvet ruhu
ve kâmil ihlâs lütfeylesin!
12 Zümer sûresi, 39/2.
13 Zümer sûresi, 39/11.
14 Zümer sûresi, 39/14.
15 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s. 200 (Yirmi Birinci Lem’a).
16 Bkz.: Bediüzzaman, Tahrihçe-i Hayat s. 309 (Kastamonu Hayatı).
17 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s. 206 (Yirmi Birinci Lem’a, Dördüncü Düstur).
18 Bkz.: Bediüzzaman, Barla Lâhikası s. 119.



19 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s. 199 (Yirmi Birinci Lem’a).
20 Bkz.: Müslim, zikir 38; Tirmizî, kıraat, 10; Ebû Dâvûd, vitr 14.
21 Bkz.: Buhârî, daavât 66; Tirmizî, daavât 129. Ayrıca bkz.: Müslim, zikr 25; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/251, 382.



Fütüvvet Ruhunun Temsilcileri

Soru: Fütüvvetin, geçmişten bugüne değişik tariflerle geniş bir çerçevede ele alındığını
görüyoruz. Günümüz şartları açısından fütüvvet nedir ve yiğit kime denir?

Cevap: Genç, yiğit ve delikanlı mânâlarına gelen “fetâ” kelimesinden türemiş olan fütüvvet,
tepeden tırnağa inançla dopdolu olmanın, herkese karşı güzel ahlâkla muamelede bulunmanın,
başkaları için yaşama anlayışına kilitlenmenin, farklılık mülâhazasına girmeden vazifeye sahip
çıkmanın, mukaddes değerler uğrunda her türlü fedakârlığa katlanmanın, bir kuluçka sabrıyla, vakt-i
merhunu beklemenin çıldırtıcılığına karşı dişini sıkıp sabretmenin, akıl ve mantığı ihmal etmeden,
aynı zamanda çağı ve zamanı da hesaba katarak bütün kötülüklere karşı başkaldırmanın ve bütün
bunlar neticesinde sinesine çarpan eza ve cefalar karşısında paniklememe ve sarsılmamanın unvanı
olagelmiştir.

Hadis-i şerif olarak rivayet edilen hoş bir sözde:

ِراَقِفْلا وُذ  َِّالإ  َفْیَس  َالَو  ٌّيِلَع  َِّالإ  ىٰتَف  َال 
“Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi de kılıç bulunmaz.”22 ifadeleriyle, Hazreti Ali’nin her hâliyle

fütüvvetin temsilcisi bir kahraman olduğuna dikkat çekilmiştir. Aslında fütüvvet Hazreti Ali’den çok
önceye dayanır. Enbiya-i izâm efendilerimizin her birisine fütüvvetin çok âli seviyede önemli birer
temsilcisi nazarıyla bakılabilir. Çünkü onlar kendileri için değil gaye ve mefkûreleri için
yaşamışlardır. Öyle peygamberler gelmiştir ki, kendisine tâbi olanlar birkaç kişiden ibarettir. Öylesi
de vardır ki, hiç ümmeti yoktur.23 Fakat böyle bir durum karşısında onlar hiç diriğ etmeden
vazifelerini yapmaya devam etmişlerdir.

Neticeyi Allah’tan Bilmek
Peygamberân-ı izâm’ın kendilerine verilen risalet vazifesini en güzel şekilde yerine getirmeleri,

tekvinî emirlere riayet ederek vazifelerini hep fetanet ufkunda sürdürmeleri, her durumda fevkalâde
stratejik hareket etmeleri, fakat bütün bunların yanında neticeyi Allah’tan beklemeleri fütüvvetin
önemli bir derinliğini teşkil eder. Evet, bidayette vazife aşkıyla yanıp tutuşma, neticede ise vazifeyi
yapmış olmanın itminanını yaşama fütüvvet ruhunun önemli bir göstergesidir. Diğer bir ifadeyle,
kişinin irşad ve tebliğ vazifesini yaparken, “Elhamdülillah, insanlar beni dinlemeseler bile ben
Rabbimin emrini yerine getirdim. Rabbim beni bu vazifeyi yerine getirmekten azletmedi.”
mülâhazalarına bağlı kalması ve inkisar yaşamadan, ümitsizliğe düşmeden vazifesine devam etmesi,
iman ve Kur’ân hizmeti adına çok önemli bir husustur.

Zaten tarih boyunca fütüvvet ruhunun hakiki temsilcileri, kendileri için dikilen çarmıhların
gölgesinde de olsa sürekli vazifelerini yapmış, baştakilerin baskı ve sindirmelerine aldırmamış,
hayatı istihkâr etmiş ve hep bildikleri yolda yürümeye devam etmişlerdir. Hazreti Mesih, Romalıların
bütün zulüm ve baskılarına ve aynı zamanda belli bir grubun Romalıları tahrik ederek onun üzerine
yürümelerini sağlamasına rağmen hiçbir zaman vazifesi uğruna hırz-ı can etmekten geri durmamış ve
neticede nazarlarını öbür âleme tevcih ederek farklı bir hayat mertebesine yürümüştür. Bu itibarla
denebilir ki, onun temsil ettiği fütüvvet, şu anda bulunduğu ufka yükselmesi için âdeta bir rampa
vazifesi görmüştür.



Kehf Sûresi’nde geçen, Hazreti Musa’nın fetâsıyla beraber yolculuğu ve onların Hazreti Hızır’la
buluşmalarının anlatıldığı kıssada ise fütüvvetin farklı bir buuduna dikkat çekilmektedir.24 Buna göre
fütüvvetin önemli derinliklerinden birisi de, fiziğin dar kalıplarına mahkûm kalmayarak metafiziğin
enginliklerine açılmak, böylece kalb ve ruhun derece-i hayatına yükselip sonra da seyahatini bu
yörüngede devam ettirmektir. Böyle bir hayat seviyesinde cismaniyet bütün bütün ortadan kalkmasa,
belli bir zaruret çizgisinde devam etse de, insanın arzu ve istekleri ikinci plâna çekilir. Bu açıdan
konumuzla alâkalı mezkûr kıssalardan anladığımız önemli bir husus da şudur: İnanan insanlar sadece
zâhirî ilimlerle yetinmemeli, kalb ve ruh dünyalarını işlettirerek ledün ilmine de vâkıf olmaya
çalışmalıdır.

Adanmışlık ve Fütüvvet
Fütüvvetin en önemli faktörlerinden biri de adanmışlık ruhuna sahip olmadır. Yani insanın

kendisini gaye-i hayaline adaması ve onun dışındaki bütün mülâhazaları aradan çıkarmasıdır.
Adanmış bir ruh demelidir ki, “Benim aslî vazifem ne yapıp edip yeryüzünde Nâm-ı Celîl-i
Sübhânî’yi îlâ etmektir.” Esasında, daha önce de değişik vesilelerle ifade edildiği gibi, Nâm-ı Celîl-i
Sübhânî zatında âlidir.25 Fakat onun âlem tarafından da duyulması için gayret sergilenmesi gerekir.
Mefkûresine adanmış bir insan bütün duyguları, düşünceleri, yaptığı hamle ve hareketleriyle bu gaye
peşinde koşmalı ve kendisini bu istikamette istikrara mazhar kılması için Cenâb-ı Hakk’a dua dua
yalvarmalıdır. Öyle ki, insan, evinin yolunu ve çocuklarının çehresini bile unutacak kadar yaşatma
arzusuyla dopdolu olmalıdır. Fakat şunu da hemen ifade edelim ki, kişinin eşi, çocuğu, annesi-
babası.. hâsılı hukukunun söz konusu olduğu her kim varsa, onlara karşı, kerhen ve zorlanarak bile
olsa yapması gereken vazifeleri, üzerine düşen sorumlulukları elden geldiğince yerine getirmeye
çalışması da bu yolun ayrı bir esasıdır.

Fütüvvet ve Dik Duruş
Adanmışlığın yanı başında fütüvvete ait çok önemli diğer bir husus da, sabitkadem yerinde

durabilmektir. İnsan, başına gelen bütün hâdiseler karşısında,
“Gelse celâlinden cefa, yahut cemalinden vefa;
İkisi de cana safa, lütfun da hoş, kahrın da hoş.”

(İbrahim Tennûrî)
diyerek durduğu yerde dimdik durabilmelidir. Dimdik durmaktan kastımız, insanın paniklememesi,
devrilmemesi ve ne olursa olsun yaptığı vazifeyi asla terk etmemesidir. Yoksa Allah karşısında bir
mü’mine yaraşan, soru işareti gibi hep iki büklüm olmaktır. Hatta bununla da yetinmeyerek bir halka
vaziyetini alarak yerlere kapanmaktır. Zira insan, Allah karşısında bir halka olduğu zaman O’na en
yakın hâle gelir. Dolayısıyla bu iki hususun birbirine karıştırılmaması gerekir.

Gerçek Yiğitlik Kendini Sıfırlayabilmektir
Gönüllüler hizmetine kendini adamış insanların bu ölçüde bir performans ve kıvam ortaya

koymalarının yanı başında onların en büyük farklılıkları, farklılık mülâhazasına girmemeleridir.
Dıştan onları fotoğraflayan insanlar, onların ortaya koydukları fedakârlık karşısında belki de,
“Prototip sözü, bu insanların hâlini ifade etmeye yetmez.” diyeceklerdir. Onların öyle bir mânevî
derinliği olacak ki, kıtır kıtır ellerini kollarını kesseler, başlarına testere koyup biçseler yine de



“Settâr senden dönmezem.” diyeceklerdir. Fakat bütün bu yiğitliklere rağmen onlara düşen, âlemden
farklı bir yanları olmadığı mülâhazasını ruhlarına işlemeleridir. Hatta farklılık mülâhazası onların
hayallerinden bile geçmemeli, ezkaza geçtiğinde de büyük bir günah işlemiş gibi hemen tevbe
seccadesine koşmalıdırlar. Sa’y ve gayretlerine terettüp eden güzellikler hakkında ise onlar şöyle
düşünürler: “Bütün bunlar belli bir dönemde birilerinin attığı tohumların neşv ü nema bulması, neşv
ü nema bulan o çemenlerin başağa yürümesi, her bir başağın da binler mahsul vermesinin bir
neticesidir. Bizden evvelkilerin hâlis ve samimane gayretleri bu güzellikleri netice vermiştir. Fakat
daha önce ekilen tohumlara nezaret etme, çapacılığını yapma, tımar etme ve o fidanların da ağaç olup
meyveye durması, içinde yaşadığımız bu döneme denk geldi. Bu itibarla, bize bir farklılık isnadı asla
doğru değildir.” Zaten meydana gelen bütün bu güzellikleri, insanın kendisine mâl etmesi hem
başkalarının hakkını yeme hem de Allah’a karşı bir saygısızlıktır.

Diğer taraftan fütüvvet; yaşı, başı, kıdemi ve tecrübeyi silmeyi gerektirir. İnsan bazen yaş-baş,
bazen kıdem, bazen de insanların kendisine teveccüh etmesi gibi sebeplerle kendisinde bir şeyin var
olduğu vehmine kapılabilir. Vâkıa, vilâdet itibarıyla turnikeye önce girmiş ve işi önde götüren
kimselere karşı “rehber, efendi, pîr…” gibi saygı belirten ifadeler kullanılması hem terbiyenin
gereğidir hem de bu üslûp, arkadakilerle öndekilerin imtizacını sağlar. Evet, mesih, mehdi gibi
galatlara, kutup ve gavs gibi abartmalara girmeden ve meseleyi başkalarını tenfir edecek şekilde
aidiyet mülâhazasına bağlamadan küçüklerin büyüklere karşı saygı duyup hüsnüzan beslemesi fertler
arasındaki ahengi temine vesile olur. Fakat kendisine saygı duyulan şahıslar, “sıfır olma”
mülâhazasını tabiatlarına mâl edememişlerse, hüsnüzannın verdiği makamlara dilbeste olup değişik
vehimlere kapılabilirler. Mesela onlardan bazıları şöyle düşünebilir, “Yaşım altmış olmuş. Dünden
bugüne pek çok insan bana “abi” diyor, beni hocası görerek gelip önümde diz çöküyor. Demek ki
bende bir şeyler var.” İşte bunlar aldatıcı ve insanın kayıp düşmesine hatta mahvolup gitmesine yol
açacak derecede tehlikeli düşüncelerdir. Tecrübenin gereklerini yerine getirmenin bir sorumluluk
mecburiyeti olması ayrı bir meseledir. Fakat insanın ister tecrübesine, ister zekâsına, isterse
fetanetine bağlı teveccühleri bir faikiyet mülâhazası hâline getirip başkaları üzerinde tahakkümde
bulunması apaçık bir haddini bilmezlik ve katmerli bir terbiyesizlikten başka bir şey değildir.

Fütüvvetin Olmazsa Olmaz Hususiyeti: Tevazu
Hazreti Ali Efendimiz’e nispet edilen, “İnsanlar içinde insanlardan bir insan ol.” sözü bizim için

de çok önemlidir. Eğer bir insan fütüvvetin temsilcisi olmak istiyorsa, kendisini fark edilmezliğe
salmalıdır ki, bilinmesin. Kanaat-i acizanemce bu, fütüvvete ait çok önemli bir derinlik ve çok
önemli bir disiplindir. Ben, Hazreti Pîr’in hayat-ı şahsiyelerine muttali olamadım. Fakat birinci saffı
teşkil eden talebelerinden dinlediğimiz kadarıyla, Hazreti Pîr, onların üstadı olmasına ve onlar da bir
yönüyle ona medyun bulunmalarına rağmen, o, hiçbir zaman onlar üzerinde bir faikiyet izhar
etmemiştir. Kendisini hep “kardeşiniz” ifadesiyle takdim etmiş ve bu hususa işaret ettiği bir yerde
şöyle demiştir: “Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlât, şeyh ile mürid mâbeynindeki
vasıta değildir. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa  olsa bir üstadlık ortaya girer.
Mesleğimiz halîliye olduğu için, meşrebimiz hıllettir. Hıllet ise, en yakın dost ve en fedakâr
arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş olmak iktiza eder.”26

Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile sahabe-i kiram arasındaki münasebet de
bize bu konuda çok önemli dersler vermektedir. Sahabe-i kiram efendilerimiz, Allah Resûlü’nü
tanıdıkça ve o makamın, o atmosferin hakkının ne olduğunu keşfettikçe Efendimiz’e karşı incelerden



ince bir edep ve nezaketle saygılı davranıyorlardı. Mesela, hutbe irad ettiği zaman insanları
büyüleyecek kadar güçlü konuşan, Kur’ân okuyuşuyla müşriklere bile tesir eden, Allah’ın kendisini
güzellikler âbidesi bir insan hâline getirdiği Hazreti Ebû Bekir (radıyallâhu anh), Allah Resûlü’nün
huzuruna omuzu düşük girer ve O’nun huzurunda hep başında bir kuş var gibi dururdu. Zannediyorum,
onun, Efendiler Efendisi’nin (aleyhissalâtü vesselâm) huzurunda söylediği sözlerin bütünü bir araya
getirilse iki yüz kelimeden fazla olmadığı görülecektir.

Peki, kendisine karşı bu derece saygı duyulan zat kimdir? Hadis kriterlerine takılsa da, bütün
velilerin altına mühür bastıkları bir sözde Allah (celle celâluhu), Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm)
için; “Sen olmasaydın bu eflâkı yaratmazdım.”27 buyuruyor. Çünkü gerek kâinat kitabının şerh
edilmesinde, gerekse teşriî emirler mecmuası olan Kur’ân-ı Kerim’in anlaşılmasında O, bizim için
eşsiz bir rehberdir. İşte böyle bir Rehber-i Ekmel’e karşı saygılı davranmak sahabenin vazifesi; öyle
bir saygı O’nun hakkıydı. Evet, O (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ), bir yere ayak bastığı zaman, değil orada
oturan insanlar, arzın altındaki çürümüş kemikler bile ayağa kalkmalıydı. Fakat kendisi için
toparlanılıp ayağa kalkılınca, “Acemlerin, büyüklerine ayağa kalktığı gibi ayağa kalkmayın.”28

diyordu. Aynı şekilde O, kendi işini kendisi görüyordu.  Belki gerektiğinde yemeğini kendisi yapıyor,
kapları kendisi yıkıyor,  yatağını da kendisi yapıyordu. Aslında azıcık kapıyı aralasa, gerek hanenin
içindekiler, gerekse dışarıdaki insanlar hemen koşar ve o işi asla O’na bırakmazlardı. Fakat Hazreti
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi efdalu’t-tahiyyât ve ekmelü’t-teslîmât) buna müsaade etmiyor ve kendi
tabiî işlerini kendisi görüyordu. Çünkü büyükte büyüklüğün alâmeti tevazu, mahviyet ve hacalettir.
Büyük görünmeye gelince o, küçük insanların bir kompleksidir. Başkalarının teveccühünü, payesine
paye ekleyerek onlara karşı bir tahakküm vesilesi yapmak büyüklere yakışmayan bir tavırdır. Allah
Resûlü (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) ise kendisine yakışmayan hiçbir şeyi hiçbir zaman iktisap
etmemiştir. Evet, yaptığı her şey O’na öyle yakışmıştır ki, mele-i âlânın sakinleri bile bu yapılanlara
imrenmiş ve hayranlık duymuşlardır. Hâsılı, bütün derinlik ve enginlikleriyle fütüvvetin de zirve
temsili, O’nun yaşayışında bize en güzel örnek olarak sunulmuştur
22 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  39/201, 42/71; ez-Zehebî, Mîzânü’l-i’tidâl 5/390; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/488.
23 Bkz.: Buhârî, tıb 17, 41, rikak  50; Müslim, îmân 374.
24 Bkz.: Kehf sûresi 18/60-82.
25 Bkz.: M. F. Gülen, Ümit Burcu s.131; Çekirdekten Çınara s. 187.
26 Bediüzzaman, Lem’alar s. 204 (Yirmi Birinci Lem’a).
27 Aliyyülkârî, el-Esrâru’l-merfûa s. 295; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/214.
28 Ebû Dâvûd, edeb 152; İbn Mâce, dua 2; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/253.



Geleceği İnşa Edecek 
Fikir Mimarları

Soru: Bazı öğretmenler, bir kısım maddî mahrumiyet ve zorlukların yanında, öğrencilerin
haylazlığı, okuma ve öğrenmeye meraklı olmamaları gibi hususların kendilerini zaman zaman
etkilediğini ifade ediyorlar. Bu konudaki düşüncelerinizi lütfeder misiniz?

Cevap: Dinî bir kısım esasları göz önünde bulundurarak diyebiliriz ki, öğrenme ve öğretme, ucu
gökler ötesine uzanan iki yüce vazifedir. Pek çok âyet-i kerime ve hadis-i şerifte ilmin önemine dikkat
çekilip insanlar ona teşvik edilmiştir. Mesela bir âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak, َنيِذَّلا يِوَتَْسي  هَْل 

َنوَُملَْعي َنيِذَّلاَو َـال  َنوـَُملَْعي   “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”29 beyan-ı sübhânisiyle,
bilenlerin bilmeyenlerden daha üstün olduğuna işaret ederken başka bir âyet-i kerimede ise هَْل

َنوُرَّكَفََتت َـالََفأ  ُریـِصَبْلاَو  ىٰم  ْعَْألا يِوَتَْسي   “Hiç körle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez
misiniz?”30 buyurmak suretiyle bilenleri görenlere, bilmeyenleri ise körlere benzetmiştir.

Peygamber Yolunun Mirasçıları
Seyyidina Hz. Âdem’in (aleyhisselâm) meleklere faikiyeti anlatılırken, onun potansiyel olarak ilme

açık bulunmasının öne çıkarılması da, Kur’ân-ı Kerim’in ilme verdiği önemi göstermesi açısından
mânidardır. Zira Allah Teâlâ, Hz. Âdem’e bütün isimleri öğrettikten sonra, bunları meleklere arz
etmiş, fakat onlar bilememiş; Hz. Âdem ise kendisine talim edilen esmâyı bildirmiştir.31 Buradan
anlaşılmaktadır ki, insana melekler üzerinde mevki kazandıran en önemli husus, ona “esmâ”nın talim
edilmesi yani onun potansiyel olarak ilme açık bulunmasıdır.

İlmi, bir yönüyle peygamberlik mirası olarak nazara veren Allah Resûlü de (aleyhissalâtü
vesselâm) şöyle buyurmuştur:

ٍِرفاَو ّظَِحب  ٍ َذََخأ  ُهَذََخأ  ْنَمَف  َمْلِعْلا  اوُثَّرَو  اًمَھْرِد  َالَو  اًراَنيِد  اوُثِّرَوُي  َْمل  َءَایِبْنَْألا  َِّنإ 
“Peygamberler, miras olarak ne dirhem ne de dinar bırakır. Onların bıraktıkları miras ancak

ilimdir. Kim o ilmi elde ederse, çok büyük bir nasip elde etmiş olur.”32 Başka bir beyanlarında ise
O; ّلَعُم اًمِ ُتْثِع  اَمَِّنإ بُ  “Ben ancak bir muallim olarak gönderildim.”33 ifadeleriyle ilmin ve ilmi
başkalarına öğretmenin ehemmiyetine dikkat çekmiştir.

İşte muallim böyle ulvî bir misyonun temsilcisi, fikir işçisi ve mimarıdır. Zannediyorum,
günümüzde derdi, davası olan bir muallim, çağımızın imkânlarını değerlendirip ilimlerin temel
esprilerine inerek matematik, biyoloji, fizik, kimya, anatomi, fizyoloji ve jeoloji gibi her bir ilim
dalından girizgâhlar bularak, öğrencilerinin hem akıllarını hem ruhlarını aydınlatabilir. Bu açıdan
denilebilir ki, insanları şekillendirerek onlarla âdeta bir âbide ve bir heykel ortaya koymanın en
elverişli yolu öğretmenliktir. Zaten böyle olduğundan dolayıdır ki, Kur’ân, öğrenmeye bu kadar önem
atfetmiş ve Efendimiz de (aleyhissalâtü vesselâm)ısrarla bu meselenin üzerinde durmuştur. Bu açıdan
ülkesine, milletine, insanlığa faydalı olmak isteyen bir fert, bütün zorluklara katlanarak her şeye
rağmen bu sahada hizmet vermeli ve böyle önemli bir enstrümanı mutlaka kullanmalıdır.



Bir Talebeden Oymağa Uzanan Tesir Sahası
Diğer taraftan her ne kadar çocukların dinen şehadetleri makbul olmasa da,34 aslında onlar insan

psikolojisi açısından dünyanın en güçlü şahitleridirler. Ne söylerlerse inanılır onlara. “Çocuktan al
haberi.” diye bir atasözümüz de vardır bizim. Bu açıdan öğretmenlerin tek muhatapları, karşılarındaki
talebeleri değildir. Çünkü her bir öğrencinin babası, annesi, dayısı, amcası, kardeşi gibi alâkadar
olduğu pek çok akrabası vardır. Çocuk eve geldiğinde okulda yaşadıklarını, öğretmeniyle olan
münasebetlerini çevresindekilere aktaracaktır. Öğretmen, çocuğa kendisini nasıl ifade ederse, çocuk
da ailesine onu o şekilde yansıtacaktır. Mesela kendisiyle alâkadar olan sevdiği bir öğretmenini, o,
“Öğretmenimiz bize şu centilmenlikte bulundu. Derdimizi dinledi. Şu problemimize çare buldu. Biz
üzüldüğümüz zaman gam ve kederimizi dağıtarak bize şöyle teselli verdi…” vb. ifadelerle ailesine
anlatacak ve öğretmeni hakkında hüsnüzanların oluşmasına vesile olacaktır. Hele bir de öğretmen,
aile ziyaretleri ve benzeri fırsatları değerlendirerek ailelerle sağlam bir diyalog tesis edebilmişse,
bazen bakarsınız bir talebe vasıtasıyla kocaman bir oymakla münasebete geçilmiş olur. Bu açıdan bir
talebeye sahip çıkan öğretmen aynı zamanda bir haneye hatta o aile ile şöyle böyle münasebeti olan
bütün akrabalara sahip çıkabilir. Bu sebepledir ki, öğretmenin tesir alanı çok geniştir.

Kanaatimce bu kadar getirisi olan bir meslek, meşakkati ne kadar çok olursa olsun mutlaka icra
edilmelidir. Gerekirse ölmeyecek kadar bir iaşeyle hayat idame edilmeli ve maaşın az olması gibi
maddî zorluklar problem yapılmamalıdır. Zira her şey para üzerinde dönmüyor. Belki dünyanın en
fakir insanları peygamberlerdir. Fakat insanların gönüllerine taht kuran, onları hayra yönlendiren ve
dünyaya yeni bir hayat bahşeden de yine onlar olmuştur. Bu ifadelerimle, öğretmenlerin ille de sunî
fakirliği seçmeleri gerektiğini kastetmiyorum. Sadece paranın her şey olmadığını, onun dışında,
gönüllerin kazanılması, ruhlara nüfuz edilmesi ve insanların ulvî gayelere yönlendirilmesi gibi çok
daha farklı zenginliklerin bulunduğunu anlatmak istiyorum.

Özellikle günümüzde eğitim faaliyetleri ile dünyanın küreselleştirildiği bir dönemde öğretmenlik
ayrı bir ehemmiyet kazanmıştır. Başkalarının, tepkilere aldırmaksızın zorla nüfuz etmeye çalışmasına
ve nefretle bu işi yürütmelerine mukabil siz, yumuşak ve sevecen hâlinizle insanların sinelerine doğru
gönül yolculukları gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. İşte bunun arkasındaki güç muallimliktir. Bu
açıdan kanaatimce, her seviyede öğrenciler bu istikamette motive edilmeli ve öğretmenliğe
yönlendirilmelidir. Yanlış anlaşılmasın, elbette ki toplumu ayakta tutan, onu ihya eden bütün
mesleklere sahip çıkılmalı, hayatın hiçbir noktasında boşluğa meydan verilmemelidir; fakat
öğretmenliğin toplumun ihyasında apayrı bir yerinin olduğu da unutulmamalıdır.

Ömür Boyu Dua Edecek İnsanlar Kazanmak
Talebelerin yaramazlıkları ve öğrenmeye karşı lakayt olmaları mevzuuna gelince; öncelikle bütün

öğrencilerde yaramazlık ve lakaytlık olabileceğini daha baştan kabul etmek gerekir. Zaten
öğretmenliğin önemli bir yanı da bu tür sıkıntıları kabullenip onlara katlanmaktır. Bir heykeltıraş bile
kupkuru bir mermerden bir heykel meydana getirebilmek adına nice emek harcar. O, ter döker,
yorulur ve neticede mermeri yontarak, şekillendirerek belli bir kalıba sokmaya çalışır. Muallimin işi
bundan daha kolay değildir ki! O, potansiyel insanı, onun sivri yanlarını yontup şekillendirerek,
hakiki insan olma seviyesine ulaştırmaya çalışır. Diğer bir ifadeyle insandaki bütün cevherleri bir
kuyumcu gibi işleyerek, onun, ruhunun âbidesini ikame etmesine yardımcı olur. Evet, o, bir sanatkâr
gibi insanı âdeta yeniden inşa eder. Bütün bunlara rağmen çok ciddi problem olan ve genel ahengi



bozan talebeler varsa, onlar için de, aileleriyle görüşmeler yaparak, alternatif rehberlik programları
tatbik ederek en azından onların çevrelerine verecekleri zararlar engellenebilir; engellenip belli bir
konumda onlar da muhafaza altına alınabilir. Mesela, gerekirse bu tür talebelerin aileleri okula
çağrılarak çocuklarının durumunu uzaktan seyretmeleri sağlanabilir ve öğretmen-veli istişaresi içinde
değişik çözüm yolları bulunmaya çalışılır.

Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) kan dökmek için bahane arayan, âdetlerinde
mutaassıp, en vahşi, en bedevî insanlardan medeniyet muallimi insanlar çıkarmış ve böylece
kalblerin sevgilisi olmuştur. Öyle ki, Kâinatın İftihar Tablosu’nun huzuruna girdiğinde “Bunların
içinde Abdulmuttalib’in oğlu Muhammed kim?” diye bağıran insanlar bir gün gelmiş, O’nun yanında
tek kelime etmeden başlarında kuş varmış gibi dinlemeye başlamışlardır. İşte en büyük muallimlik ve
mürşidlik de budur. Evet, enbiya-i izâm en vahşi insanlardan dosdoğru ve başımızın tacı olacak
insanlar çıkardıklarına göre demek ki, bu her zaman için mümkündür. O zaman, öğretmen, gerekirse
sancı çekecek, ızdırapla kıvranacak ama neticede kendisine ömür boyu dua edecek insanlar
kazanacaktır. Ayrıca onların iyiliklerinin bir miktarı da onun defter-i hasenatına kaydolacaktır. Böyle
bir netice için insan neye katlansa değer.

Öğretmen belki elinin altındaki bütün talebeleri istediği kıvama getiremeyebilir ve el attığı
talebelerin tamamını kazanamayabilir. Nitekim, en mükemmel rehberlerin huzurundan bile ayrılıp
giden ve zayi olan insanlar çıkmıştır. Bu açıdan muallime düşen, elinden gelen gayreti ortaya
koymaktır. Neticeyi yaratacak olan ise Allah Teâlâ’dır. Fakat asla unutulmamalı ki, bir öğretmen
yaptığı işi, birinci iş olarak kabul eder ve mesleğinin hakkını verebilmenin sancısıyla oturur kalkarsa,
Cenâb-ı Hak da onun sa’yini hiçbir zaman boşa çıkarmaz, ona nice lütuflarda bulunur ve ona nice
çözüm yolları ilham eder.

Hâl ile Halledilmedik Hiçbir Mesele Yoktur
Öğretmenlikte ihmal edilmemesi gereken önemli bir husus da, hâl dili ve temsil derinliğiyle

öğrencilere rehberlik yapabilmektir. Çünkü kötülüklere meyyal olan, kendisini esfel-i safilîne
götürebilecek şehvet, gazap, kin, nefret, başkalarının hukukuna tecavüz gibi pek çok mesâvi-i ahlâka
açık bulunan ve bunlarla baş başa bırakıldığında aşağılara doğru batması mukadder olan insandaki
kötü duyguları baskı altına alma ve ondaki iyi duyguların da neşv ü nema bulmasını sağlama ancak
tavır ve davranışlarıyla imrenilen, örnek alınan iyi bir rehber eliyle gerçekleştirilebilir.

Son olarak, bir hissimi ifade edeyim ve lütfen siz de bunu fahir saymayın. Ben şu anda yetmiş dört
yaşındayım. Ama bugün bile bana Kestanepazarı’ndaki Tahta Kulübe’de bir vazife verseler, koşa
koşa gider, o vazifeyi yapmaya çalışırım. Belki bazı arkadaşlar bu işi basit ve küçük görebilir. Fakat
ben hiçbir zaman bu vazifeyi küçük görmedim ve görmem. Hatta bugün de, bazıları burada
arkadaşlarla beraber ders müzakere etmemizi, benim talebelerle meşgul olmamı basit ve küçük bir iş
gibi görebilir. Hâlbuki bana göre bu, insanı alıp en yüksek seviyelere ulaştıracak en önemli
meşguliyettir.

Hâsılı, bence insan, öğretmenliği çok aziz bilmeli, onu bir peygamber mesleği olarak algılamalı ve
öyle değerlendirmelidir. Gerçek şu ki, millete hizmet eden insanlar arasında muallime denk bir insan
göstermek mümkün değildir. Çünkü insana yapılan hizmet ve yatırım her şeyden mukaddestir. Siz bir
baştan bir başa bütün dünyanın bağ ve bahçelerinin bahçıvanı olsanız, bunun, üç insana bir şey
anlatma kadar bir kıymeti yoktur. Hatta bırakın bunu, sultanlık bile, insanları insanlığa yükseltme
kıymetinde bir vazife değildir. Zaten büyük hükümdarlar da, muazzam muallimlerin elinde bir çırak



gibi yetişmiş insanlar değil midir? İşte bütün bunları göz önünde bulundurarak diyebiliriz ki, Allah’a
en yakın insanlar, hayatını başkalarına faydalı olmaya adamış öğretmenlerdir. Çünkü insanı inşa eden
onlardır; toplumu inşa eden onlardır; hâli inşa edecek olan ve geleceğe mührünü basacak olan da yine
onlardır.
29 Zümer sûresi, 39/9.
30 En’âm sûresi, 6/50.
31 Bkz.: Bakara sûresi, 2/31-32.
32 Tirmizî, ilim 19; Ebû Dâvûd, ilim 1; İbn Mâce, mukaddime 17.
33 İbn Mâce, mukaddime 17; Dârimî, mukaddime 32.
34 Bkz.: es-Serahsî, el-Mebsût 30/153.



Ömür Boyu İstiğna

Soru: İstiğna, adanmışlık ruhunun en önemli dinamiklerinden biri olarak zikrediliyor. İstiğna
ahlâkını, bir ömür boyu bulunduğumuz her konumda muhafaza edebilmek için hangi hususlara
dikkat edilmelidir?

Cevap: Öncelikle şunu ifade edelim; istiğnada öyle bir zenginlik vardır ki, müstağni bir insan o
hâliyle kâinata meydan okuyabilir. Çünkü istiğna ruhuyla kanatlı bir insan, maddî-mânevî her türlü
arzu ve beklentiye karşı panjurları indirip, kapıları kapayıp arkalarına da üst üste sürgüler
sürdüğünden onun Allah’tan başka minnet duyacağı, minnet altında kalıp ezileceği hiç kimse olmaz.

Makam İçin Bel Kırıp Boyun Bükenler
Fakat unutulmamalıdır ki, istiğna sadece mal, mülk, servet ü sâmân karşısında ortaya konan bir

tavır değildir. O; makam, mansıp, takdir, alkış.. her türlü nefsanî istek ve arzuya karşı kararlı ve
dimdik durmanın unvanıdır. Mesela bugün, on insan ısrarla “Müdür ol, müsteşar ol, milletvekili ol...”
diyerek sizi belli bir paye ve makama çekip sürüklemeye çalışsa, sizin yine de, “Acaba böyle bir
konumda istiğna ruhunu muhafaza edebilir miyim?” endişesiyle oturup bir kez daha iç dünyanızla
hesaplaşmanız gerekir. Başka bir ifadeyle, “Acaba böyle bir konumu elde etme isteği, nefsanî bir
arzudan mı kaynaklanıyor yoksa rıza hedefli millete hizmet düşüncesinden mi?” diyerek kendinizi
hesaba çekmeli ve eğer işin içine nefsanîlik karışmışsa o arzuya karşı direnmesini bilmelisiniz.

Belki burada insanın aklına, “Eğer herkes bazı konum ve makamlara karşı müstağni davranacak
olursa, bu işler sahipsiz kalmaz mı?” şeklinde bir soru gelebilir. Hâlbuki eğer o makamın gereğini
yerine getirecek birisi varsa, sizin öne atılmanız çoğu zaman sadece rekabet ve kıskançlık duygularını
tetikler, nizaa ve ihtilafa sebebiyet verir. Mesela namaz kılınacak bir mekânda/mescitte on tane
imamlık yapabilecek insan varsa, sizin hemen “Mihraba ben geçeyim.” diye öne atılmanız o vazifeye
faydadan daha çok zarar verir. Zira nasıl olsa, o on kişiden biri kalkıp mihraba geçecek ve o namazı
kıldıracaktır. Ayrıca Hazreti Pîr’in de dikkat çektiği üzere, tabiiyeti, sebeb-i mes’uliyet ve hatarlı
olan metbuiyete tercih etmek lazımdır.35 Evet, imamete geçme tehlikeli bir iştir. Çünkü imamın,
arkasındaki cemaat sayısınca mesuliyeti vardır. İmam, bir yanlışlık yaptığında, o, bütün cemaatin
mesuliyetini yüklenmiş olur. Aynı şekilde bir vali, vazifesinde bir kusur yaptığında, vilayet sınırları
içindeki bütün insanların vebalini yüklenmiş demektir. Keza devletin başındaki bir insan, ucu millete
dokunabilecek bir yanlışlık irtikâp ettiğinde, o, bütün halkın vebali sırtında olarak ötelere yürür.

O hâlde insan, seçilme sevdasına düşmek yerine, seçici pozisyonunda kalmayı tercih etmelidir.
Zira hırsla seçilme sevdasına tutulan ve “İlla ben olayım!” diyen insanlar arasında hata etmeyen tek
bir fert gösterilemez. Buna karşılık, “Bu işe ehil birisi olsun da, kim olursa olsun.” diyen insanlar
arasında hata eden insan sayısı azdır.

En Zor İstiğna
İstiğnanın zirvesi ise insanın kendini ifade etmemesi ve başkalarının takdirkâr ifadelerinden

rahatsızlık duymasıdır. Her ne kadar nefs-i emmâre, takdir u tebcillerden hoşlansa da kâmil mü’min
kendisine yöneltilen takdirleri vicdanında tahkir gibi duymalıdır. Hatta o, “Bu adamlar niye ötede
alınacak mükâfatı bana burada teklif ediyorlar ki? Acaba onları böyle bir mülâhazaya ben mi ittim?”



diyerek kendini sorgulamalı ve sonra da, “Allah’ım, beni bana unuttur ve kendimden bahsetmeyi de
bana kerih göster.” diyerek acz u fakr yolunu tercih etmelidir.

Bir insan, mal mülk karşısında müstağni davranabilir. Hatta kendisine verilmek istenen
kaymakamlık, valilik, müsteşarlık, milletvekilliği gibi payeleri de elinin tersiyle itebilir. Fakat takdir
ve tebcillere karşı istiğna bütün bunlardan daha zordur. Bu açıdan insanın daha baştan alkış ve
takdire karşı kararlı bir duruş sergilemesi, hiçbir zaman bu tür beklentilere kapı aralamaması, hatta
takdir edecek insanların ağzına fermuar vurarak bu yoldaki menfezleri kapaması çok önemlidir.

Sahne Arkasındaki Meçhul Öğretmenler
Türkçe olimpiyatlarına katkısı olan muallim arkadaşları bu açıdan çağımızın en fedakâr insanları

olarak görüyorum. Çünkü onlar çok zor şartlar altında dünyanın dört bir tarafına açılmış, sevgi ve
insanlık yolunda hizmet edecek talebeler yetiştirmişlerdir. Fakat onların yetiştirdiği bu talebeler her
sene milyonlarca insan tarafından ayakta alkışlanırken onlar hep sahnenin gerisinde durmayı tercih
ettiler. Rabbim bu hüsnüzannımızda bizi yalancı çıkarmasın. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi,
bundan sonra da o öğretmenler işlerini hep gönülden yapmaya devam ederler. Vâkıa, bazı kadirşinas
insanlar, kimi zaman “Esas işin mimarı onlardır.” diyerek o muallimlere teşekkür edilmesi gerektiğini
de hatırlattılar; fakat o öğretmenler hep sahnenin arkasında durarak bir bilinmezlik içerisinde kalmayı
tercih ettiler. Zaten, yapılması gereken asıl doğru davranış da işte budur. Evet, toprağa tohumu
attıktan sonra görünmeden, bilinmeden bir meçhul olarak ötelere yürüyüp gitmek lazım. Tohumu
attıktan sonra, ortaya çıkan başakları kim hasat eder, kim harmana götürür, kim döver, hâsıl olacak
ürünü kim ambara döker, bütün bunlara asla karışmamalı hatta bunları görme beklentisine dahi
girmemelidir.

Nâm-ı celîl-i Muhammedî’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem)dünyanın dört bir yanında şehbal
açması, bir bayrak gibi dalgalanması, “Muhammedun Resûlüllah” hakikatinin her yerde inanmış
gönüllerin sesi soluğu hâline gelmesi, inanan insanlar olarak hepimizin en büyük arzusudur. Bin
canımız olsa hepsini böyle bir mefkûrenin gerçekleşmesi uğruna kurban edebiliriz. Benim gibi bir
kıtmir bile bunu, hayatının en büyük gayesi ve arzusu bilir. Bazen gözlerim dolar ve “Keşke her
yerden ‘Muhammedun Resûlüllah’ sesi yükselse!” derim. İşte böyle bir arzu ve iştiyaka rağmen şayet
bu gaye-i hayalin gerçekleşmesi mevzuunda sizin azıcık bir katkınız olduysa, siz de o kervanın içinde
bulunduysanız kanaatimce şöyle demelisiniz: “Allah’ım! Ben böyle bir günün gelmesini çok arzu
ederim. Fakat o gün, bazılarının ‘Bu şahsın da bu işin içinde bir katkısı vardı.’ diyerek takdir u
tebcillerini, alkışlarını görmek istemem. O yüce gayenin dünyanın dört bir tarafında bir bayrak gibi
dalgalanmasını öbür taraftan seyretmeyi tercih ederim.” Hatta “Ben işin içinde olursam kim bilir
heyet adına ne aksama ve tökezlemeler olur. İyisi mi, ben toprağın altına çekilip gideyim ve icraat-ı
sübhâniyeyi öte taraftan temaşa edeyim.” diyecek kadar ciddi bir istiğna duygusu içinde bulunmalı,
böyle bir istiğna ufkunu yakalamaya çalışmalıyız.

Dünyaya Kapalı, Allah’a Açık
Esasında istiğna ruhunu muhafazanın en önemli vesilesi, hayatını îsâr ahlâkıyla sürdürmektir. Bu

açıdan gönüllüler hareketi içinde bulunan arkadaşlar öyle îsârlaşmalıdırlar ki, sadece yemek
yedirme, çay içirme, maaşını bir başkasına verme gibi fedakârlıklarla yetinmeyerek, maddî-mânevî
füyuzat hislerinde de başkalarını kendilerine tercih edebilmelidirler. Evet, onlar velilik, kutupluk,
gavslık gibi makamlar; havada uçma, namazlarını mânen Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)



arkasında kılma, “Allahu ekber” deyip namaza durunca kendisini Ravza-ı Tâhire’de veya Kâbe’de
müşâhede etme gibi kerametleri başkalarına lâyık görerek, “Bana Seni gerek Seni” deyip sadece
Cenâb-ı Hakk’a teveccüh etmeli ve O’nu tercih etmelidir. İşte gerçek mânâdaki îsâr ruhu ve aynı
zamanda istiğna tavrı da budur. Günümüzde her şeyden ziyade bizim böyle bir bakış açısına
ihtiyacımız vardır.

Hâsılı, makam, mansıp, takdir, tebcil ve alkışın dünyevî getirilerine kapanma bir yana, bir mânâda
bütün bunların uhrevî getirilerine bile kapanarak, ahirette nâil olacağı nimetleri Allah’ın fazlından,
kereminden ve rahmetinin enginliğinden beklemelidir. Çünkü Allah inayet etmezse insan değerli
hiçbir şeyi elde edemez. Ne Cennet’e girebilir ne de Cehennem’den âzâde kalabilir. Bütün bunlar
ancak O’nun rahmet, inayet ve keremiyle elde edilebilir. Hem, her şeye kapanan bir insana Allah elli
türlü kapı açar. Siz, dünyaya karşı kapılarınızı hele bir kapayın, göreceksiniz Hazreti Allah, sizin
kapadığınız bir kapıya mukabil bin kapı lütfedecektir. Çünkü O, Müfettihu’l-ebvâb’dır. Yani kapıları
açan yalnız O’dur. Evet, Allah’ın inayet, rıza ve teveccüh kapılarının size açılmasını istiyorsanız,
dünyevî her türlü beklentiye karşı bir ömür boyu kapılarınızı sürekli kapalı tutmanız gerekir.
35 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s. 192 (Yirminci Lem’a).



İstikameti Muhafaza 
ve Zulme Meyletmeme

Soru: Hûd Sûresi’nde istikameti emreden âyetten hemen sonra, en küçük meyille dahi olsa
zalimlere eğilim göstermemek gerektiğinin vurgulanmasında hangi mesajlar söz konusu olabilir?

Cevap: Soruda ifade edildiği üzere Cenâb-ı Hak âyet-i kerimede, َتْرِمُأ اَۤـمَك  ْمِقَتـْـساَف 
“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”36 buyurmak suretiyle Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
şahsında Müslümanları istikamete çağırmıştır. Dolayısıyla, bu âyet-i kerimeyi, bize bakan yönü
itibarıyla, “Ey mü’minler! Emrolunduğunuz gibi dosdoğru olun.” şeklinde anlamamız gerekir.

Tekil ve Çoğul Sigalardaki Hikmet
Aynı zamanda bu âyet-i kerimede Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtü vesselâm) için bir tebcil ve bir

iltifat vardır. Sanki Cenâb-ı Hak, kudret eliyle Resûl-i Ekrem’in ahlâk-ı âliyesini okşayıp ona
“dosdoğru ol” demektedir. Bu, olumlu ve güzel tavırlar ortaya koyan bir çocuğa, babasının, “Seni her
zaman böyle dosdoğru görmek isterim.” demesi gibidir. Yoksa Efendiler Efendisi’nde (sallallâhu
aleyhi ve sellem) –hâşâ ve kellâ– bir eğrilik varmış da, bu âyetle doğruluğa çağrılıyormuş şeklinde
bir mülâhazaya girmek kesinlikle doğru değildir. Kanaatimce âyet-i kerime, ne ibaresi, ne işareti, ne
delâleti, ne de iktizasıyla böyle bir mânâya hamledilmemelidir. Zira Efendiler Efendisi’nin duygu,
düşünce ve davranışları hep istikamet üzere olmuştur. Dolayısıyla mezkûr âyet, O’nun hakkında “Her
zaman bu güzel hâlinle kal!” mânâsına gelmektedir. Zaten, müfred olarak gelen istikamet emrinden
hemen sonra, âyetin devamında ٌریـِصَب َنوُلَمَْعت  اَِمب  ُه  َِّنإ اْوَغَْطت  İstikametten çıkıp taşkınlık“ وَـَال 
yapmayın. Muhakkak ki Allah yapageldiğiniz her şeyi görmektedir.” şeklinde taşkınlıktan nehyin
çoğul sigasıyla gelmesi de bu hususa işaret eder gibidir. Zira bu ve benzeri âyetlere dikkatle
bakıldığında görüleceği üzere “İstikamet üzere ol!” emrinde olduğu gibi, müspet fiillerde
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) doğrudan muhatap alınarak tekil sigası
kullanılmakta, fakat “Aşırı gitmeyin!” gibi nehiylerde çoğul sigasına geçilmektedir. Buradan
hareketle diyebiliriz ki, âyette ortaya konan bu üslûpla, asıl muhatabın ümmet olduğuna, Peygamber
Efendimiz’e ise, ümmet için en güzel örnek olması dolayısıyla hitap edildiğine ima ve işarette
bulunulmaktadır.

Ayrıca âyet-i kerimede, istikamet emredildikten hemen sonra taşkınlıktan sakındırmanın
zikredilmesinde şöyle bir nükte vardır: İstikametini kaybeden bir insan yavaş yavaş taşkınlık, tuğyan
ve dalâlete sürüklenir. Dolayısıyla imtihan yurdunda bulunan insanoğlu, her zaman bir taraftan
istikamete çağrılırken diğer yandan da “zinhar taşkınlığa girme!” denilerek ikaz edilmelidir.

Zulmün Her Çeşidinden Uzak Durulmalı
Soruda belirtildiği üzere, bir sonraki âyet-i kerimede ise, اوـَُمَلظ َنـيِذَّلا  ى  َِلإ اوُۤـنَكَْرت  وَـَال 

َنوُرـَصْنُت َّمُث َال  َِیلْو  َءاۤ َأ ْنِم  ِنوُد ِهللا  ْنـِم  ْمـُك  اـَمَو َل ُراَّنلا  ُمُكَّسَم  َتَف  “Zulmedenlere küçük bir
temayülle dahi olsa eğilim göstermeyin. Yoksa ateş size dokunur. Aslında sizin için Allah’tan
başka hiçbir yardımcı ve sizi sahiplenecek hiçbir güç yoktur. Sonra O ’ndan da yardım



görmezsiniz.”37 buyurularak, Müslümanlara, küçük bir meyille dahi olsa zalimlere asla
meyletmemeleri gerektiği vurgulanıp zulme girenlerin içinde yer almaları yasaklanıyor. Zira işlenen
zulümlere ve onların sahiplerine az dahi olsa meyleden bir insan hiç farkına varmaksızın yavaş yavaş
onların sürüklendiği levsiyatın içine düşebilir ki bu da bir yönüyle istikametten ayrılma demektir.

Esasında zulüm, Kur’ân-ı Kerim’de çok geniş olarak ele alınmıştır. Mesela bu kelime, kâfir ve
münafıkların yaptıkları haksızlık ve taşkınlıkları ifade için kullanıldığı gibi, bir kısım Müslümanların
yaptıkları yanlışlıklar için de kullanılmıştır. Nitekim bir âyet-i kerimede şöyle buyurulur:

َنوُدَتْھُم ْمُھَو  ُنْمَْألا  ُمَُھل  َِكئٰۤلوُۨأ  ٍمْلُِظب  ْمَُھناَمِيإ  اوُۤسِبْلَي  َْملَو  اوُنَمٰا  َنيِذََّلا 
“İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olma onların

hakkıdır, doğru yolda olanlar da onlardır.” 38 Bu âyet-i kerime nazil olduğunda sahabe-i kiram çok
korkmuş, âdeta canları dudaklarına gelmişti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem) Lokman Sûresi’nde geçen, ٌمیِظَع ٌمـْلَُظل  َكْرـِّـشلا  َِّنإ   “Muhakkak şirk, büyük bir
zulümdür.”39 âyet-i kerimesiyle onları teselli etmiş ve yukarıdaki âyette kastedilen zulmün şirk
olduğunu ifade buyurmuştur.40

Bu açıdan; Allah’ın yasaklarını çiğneme, emirlerine karşı lakayt kalma, insanları dinî vazifelerini
yerine getirmekten alıkoyma, fitne ve fesada sebebiyet verme birer zulüm olduğu gibi, hak ve hakikati
görmezden gelme, düşmanlık ve çekememezlik duygularıyla Müslümanlarla uğraşma, “adalet ve hak”
deyip bunları yerine getirmeme, halkın hukukuna tecavüz etme, idarenin başına geçtiğinde insanların
sırtından geçinmeyi bir hak olarak görme, milletin malını hortumlama gibi fiiller de zulüm kategorisi
içinde yer alır. İşte soruda işaret edilen âyette, bu zulüm çeşitlerinin tamamından uzak durulması
emredilmekte; dahası bunları işleyenlere meyil de nehyedilmektedir.

Bu noktada, gözden kaçırılmaması gereken önemli bir husus; zulmün sadece apaçık haksızlık ve
taşkınlıklar olarak anlaşılmaması gerektiğidir. Dolayısıyla bilinmelidir ki, mesela, herhangi bir
mevkide bulunan bir idarecinin kendi yakınlarını, taraftarlarını, kendisi gibi düşünen insanları
kayırması, kollaması zulüm olduğu gibi, milletin arpa kadar dahi olsa malını yeme de bir zulümdür.
İşte âyet-i kerimede, hangi seviyede olursa olsun zulmeden bir insana meyletme, ateşin insana
dokunması için yeterli bir sebep olarak gösteriliyor. Başka bir ifadeyle, yapılan zulmü görmezlikten
gelerek zalimlerle beraber oturup kalkma, onlara imrenme, onların yerinde olmayı isteme gibi fiiller
de “meyletmeyin” yasağına dâhildir. Nitekim En’âm Sûre-i Celîlesi’nde,

ِيف اوُضوَُخي  ّتَح  ىٰ ْمُھْنَع  ْضِرْعَأَف  اَِنتَايٰا  ِف  يۤ َنوُضوَُخي  َنيِذَّلا  َتَْيأَر  اَِذإَو 
۪هِرْیَغ ٍثيِدَح 

“Âyetlerimiz hakkında alaylı tavırla münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman, onlar başka
bir konuya dalıp gidinceye kadar kendilerinden yüz çevirip uzak dur!”41 buyurulmaktadır. Yani
Kur’ân-ı Kerim, takdis ve tebcil edilecek değerleri nâsezâ nâbecâ sözlerle hafife alıp zulüm irtikâp
eden insanların bulunduğu yeri terk etmemizi emretmektedir.

Evet, Cenâb-ı Hak bir taraftan istikameti hedef gösterip, taşkınlığa düşmekten Müslümanları men
ederken, diğer yandan da zulüm ve haksızlığa meyletmeyi nehyetmiştir. Aslında niyetinde,
yaşayışında, söz, tavır ve davranışlarında hep istikametin temsilcisi olan bir insan, zulüm ve
haksızlığa da başkaldıracaktır. Nitekim her çeşidiyle zulümden uzak durup istikamet üzere
bulunmanın mükâfatını anlatan bir âyet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır:



َالَو اوُفاََخت  ََّالأ  ُةَِكئَۤالَمْلا  ُمِھَْیلَع  ُلَّزَنََتت  اوُماَقَتْسا  َّمُث  اَنُّبَر ُهللا  اوُلاَق  َنيِذَّلا  َِّنإ 
َنوُدَعوُت ْمُتْنُك  يِتَّلا  ِةَّنَجْلِاب  اوُرِشَْبأَو  اوُنَزَْحت 

“‘Rabbimiz Allah’tır.’ deyip sonra da istikamet üzere doğru yolda yürüyenler yok mu; işte
onların üzerine ceste ceste melekler inip ‘Hiç endişe etmeyin, hiç üzülmeyin ve size vaad edilen
Cennetle sevinin!’ derler.”42

Soru: İnsan niçin zalimlere meyleder?
Cevap: Zulme/zalimlere meyletmenin muhtelif sebepleri olabilir. Bazen insan korkudan dolayı

zulmü hoş görüp zalimleri alkışlayabilir. İnsanlık tarihi boyunca, “bulunduğum makam ve konumu
kaybederim” endişesiyle zulmü alkışlayıp zalimlere yahşi çeken nice tâli’siz insan vardır. Gelecekte
de konumunu korumak ve bulunduğu makamın nimetlerinden yararlanmak maksadıyla zalimlere
takdirler yağdıran nice insan olacaktır. Evet, makam sevgisi, insanı zulme boyun eğdirecek Allah’ın
belâsı virüslerden biridir. Ayrıca alkışlanma arzusu, tenperverlik, yaşama tutkusu ve haneperestlik
gibi şeyler de insanın zalimlere meyletmesine birer sebeptir. Çoluk çocuğunu, torunlarını, torunlarının
torunlarını düşünen, dağ başlarına, deniz kenarlarına villa kondurup, kışın bir yerde, yazın da başka
bir yerde hayattan kâm alma mülâhazalarına giren bir insan da yol boyu bir sürü zalime temenna
çekmekten kurtulamayacaktır. Esasında böyle bir kişi, kendisini hak yolunda yürüyor zannetse de, o
her an kazanma kuşağında kayıp yaşayabilecek kaygan bir zeminde bulunmaktadır.

Bu mevzuda daha pek çok sebep/virüs zikretmek mümkündür. Bunların her biri bir yönüyle zulme
aralanmış birer kapı demektir. Bu kapılardan herhangi birini aralayan kimse, kendisini zulmün
kucağında bulacaktır. Bu sebepledir ki, insan hem zulümden hem de zulme götüren yollardan fersah
fersah uzak durmalıdır. Usûl-i fıkıhtaki tabirle ifade edecek olursak, bu mevzuda “sedd-i zerâi”
gereği, insan kendini zulme sürükleyebilecek makam sevgisi, alkışlanma tutkusu ve korku gibi bütün
zaafların kapılarını kapamalı ve arkalarına da sürgü üstüne sürgü sürmelidir. Nasıl ki, maddî
hastalıklarda, temas yoluyla bize bulaşabilecek virüslerden uzak duruyoruz, öyle de bizi zulme ve
zalimlere meyle sürükleyebilecek öldürücü virüslerden ta başta uzak durmak en selâmetli yoldur.
Aksi takdirde insan hiç farkına varmaksızın zulme ve haksızlığa girebilir ki, bu da onun çok ciddi
mahrumiyetlere maruz kalmasına sebep olur. Zira Cenâb-ı Hak âyet-i kerimenin sonunda zalimlere
meyleden insanların Allah’tan başka velileri olmadığını ve onların nusrete de mazhar
olmayacaklarını ifade ediyor. Çünkü onlar Allah’la münasebetlerini kaybetmiş kimselerdir.

Son bir husus olarak şunu ifade edeyim: Zalimlere meyletmeyi nehyeden âyet-i kerimeden hemen
sonra ىٰرْكِذ َِكلٰذ  ِتاَّئِیَّسلا  َنْبِھْذُي  ِتا  َنَسَحْلا َِّنإ  ِلْیَّللا  اًَفلُزَو ِمَن  ِراَھَّنلا  ِي  َفََرط َةَالَّصلا  ِِمَقأ  وَ

َنيِرِكاَّذِلل  “Gündüzün her iki tarafında ve gecenin saçaklarında (gündüze yakın olan saatlerinde)
namaz kıl! Muhakkak ki, iyilikler kötülükleri giderir. İşte bu, (Allah’ı) ananlar için bir
hatırlatmadır.”43 beyanıyla namazı ikâmenin emredilmesi oldukça mânidardır. Meseleye âyetler
arasındaki münasebet açısından bakıldığında şunu söyleyebiliriz: İnsan, şeklî ve nazarî
Müslümanlıktan kurtulup iç ve dış rükünleriyle namazı tastamam eda edebildiği ölçüde, zulmü hoş
görüp zalimlere meyletmekten kendini korumuş olacaktır.
36 Hûd sûresi, 11/112.
37 Hûd sûresi, 11/113.
38 En’âm sûresi, 6/82.
39 Lokman sûresi, 31/13.



40 Bkz.: Buhârî, enbiyâ 8, 41, tefsîru sûre (31) 1, istitâbe 1, 8; Müslim, îmân 197.
41 En’âm sûresi, 6/68.
42 Fussilet sûresi, 41/30.
43 Hûd sûresi, 11/114.



Gül Toprakta Biter

Soru: Farklı konum ve farklı statülerde istihdam edilen kişiler, zamanla kendilerinin de farklı
ve üstün olduğu gibi bir anlayışa kapılabiliyorlar. Böyle bir durum karşısında göz önünde
bulundurulması gereken esaslar nelerdir?

Cevap: Cenâb-ı Hakk’ın nimetleri sağanak sağanak üzerinden boşalırken, bir damla sudan yaratılan
insanoğluna düşen; şükür, minnet ve mahviyet hisleriyle dopdolu olmak, hangi konumda bulunursa
bulunsun, her zaman kendini başkalarından daha dûn seviyede görmek ve Alvar İmamı’nın ifadesiyle,

“Herkes yahşi men yaman,
Herkes buğday men saman.”

diyebilmektir. Siz böyle bir mülâhazaya ister tevazu, ister mahviyet, isterse kendini sıfırlama deyin;
fakat şurası muhakkak ki, varlık tıpkı bir filiz gibi bu mülâhazanın bağrında boy atıp gelişir.

Meteor da Düşebilirdi!
Şair ne güzel söyler:

“Mazhar-ı feyz olamaz düşmeyecek hâke nebat,
Mütevazi olanı rahmet-i Rahman büyütür.”

Yani, tohum toprağın bağrına düşüp kendisini çürümeye salmayınca, başağa yürüyemez. Başağa
yürümenin yolu, toprağın altında ezilmeden, topraklaşmadan ve şahsı itibarıyla orada yok olmadan
geçer. Evet, tohum yok olmalıdır ki, yokluktan fışkırarak ikinci bir varlığa yürüyebilsin. İşte içtimaî
hayatta hangi makamda bulunursa bulunsun, herkes kendisine böyle bakmalıdır.

Genel mülâhazaları bu istikamette olan bir insan kendini hazm-ı nefse hazırlamış olduğundan
dolayı, Allah’ın izniyle en çetin imtihanlar karşısında bile kaybetmez. Zaferler karşısında başı
dönmez; tazyik, hücum ve tahkirler karşısında da baş eğmez. Zira kendini toprağın altındaki bir tohum
gibi gören insan, üstünde gezinenlere aldırış etmez. Fakat kendisi için şöyle veya böyle bir varlık
takdir eden insan, hiç olmayacak meselelerden bile rahatsızlık duyabilir. O, insanların bakışlarından,
mimiklerinden, yüz işmizazlarından hatta tebessümlerinden bile kendine göre bir kısım mânâlar
çıkarabilir; çıkarıp kendisine lâyığınca saygı duyulmadığı, hafife alındığı gibi yorumlara girebilir.

Evet, iç dünyasında, kendini belli bir konuma yerleştiren insan, başkalarından beklediği muameleyi
görmeyince/göremeyince hiç olmayacak hâdiselerden bile olumsuz yorumlar çıkartabilir. Hâlbuki
mahviyet ile kendini bir çeper içine alan, tevazu ile kendine ayaklar altında bir konum belirleyen
insan, ne kendisine yöneltilen hakaretlerden ne de üzerine basılıp geçilmesinden rahatsız olur.
Rahatsız olmak bir yana, bütün bu olumsuzluklara müstahak olduğunu düşünür, bu durumu, yeni bir
nefis muhasebesi adına fırsat olarak değerlendirir. Mesela, başına bir ceviz düştüğünde “Şu anki
durumum itibarıyla başıma bir meteor da düşebilirdi!” der, her hâdisenin arkasında muhakkak pek
çok hikmet ve maslahatın bulunduğuna inanır. Çünkü “her işte bir hikmeti vardır, abes fiil işlemez
Allah.”

Bilhassa, enaniyetin azgınlaştırıldığı günümüzde, irşad mesleği açısından tevazu, mahviyet ve
hacalet daha bir önem arz etmektedir. Düşünün ki, ne zümrütte, ne mercanda, ne yakutta, ne altında, ne
de gümüşte gül bitmiyor. Evet, bu madenler, Allah’ın izniyle, toprağın bağrında veya denizlerin



dibinde oluşan en kıymetli cevherler olmasına rağmen üzerlerinde gül yetişmiyor. Gül, toprakta
bitiyor. O Güller Gülü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bile toprakta bitmiştir. Evet, O’nun mübarek
annesi de, babası da, ecdadı da topraktandır. Bu açıdan biz de üzerimizde gül bitmesini istiyorsak
toprak gibi olmak zorundayız.

Benlikten Sıyrılmak
İnsanlarla münasebetlerimizde sünnet-i seniyyenin ölçülerine riayet edilmesi de, farklılık

mülâhazasına girmeme ve mahviyet duygu ve düşüncesinin insan tabiatının bir derinliği hâline
getirilmesi adına çok önemlidir. Mesela, bir hadis-i şeriflerinde, İnsanlığın İftihar Tablosu
(sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur:

اًنِمْؤُم ْنَُكت  َكِسْفَِنل  ُّبِحُت  اَم  ِساَّنِلل  َّبَِحأ 
“Nefsin için ne istiyorsan, başkaları için de onu iste ki, mü’min olasın.”44 Buna göre kendi için

istediği ve sevdiği şeyleri başkaları için de isteyecek ve sevecek kadar engin düşünceli, hassas ve
geniş vicdan sahibi bir insan hakiki mü’min olma vasfını taşıyor demektir. Bunun mefhum-u muhalifi
ise şudur: Eğer bir insan nefsi için istediklerini başkaları için istemiyor ve kendisi için
istemediklerini de başkaları için arzuluyorsa, böyle bir insan, gerçek imanın koruyucu atmosferinden
uzaklaşmış, her zaman kayıp yuvarlanabileceği bir kaygan zeminde bulunuyor demektir.

Öte yandan başkalarının eğri büğrü olarak telakki ettiğimiz tavır ve davranışlarını bile hayra
yormalı ve şöyle düşünmeliyiz: “Acaba hangi maslahata binaen böyle davrandı? Acaba benim idrak
edemediğim nasıl bir mülâhazası vardı? Acaba hangi hikmet onu benim şu anda yanlış gördüğüm
böyle bir davranışa sevk etti?” Diğer bir ifadeyle başkalarının zâhirde yanlış gibi görünen fakat
kâbil-i tevil ve tefsir olan davranışlarına makul bir mahmil ve dayanak bularak onları olumlu
yorumlamaya çalışmalıyız. İşte başkaları hakkında böyle bir yaklaşım, suizanna karşı çok önemli bir
siper olduğu gibi, hüsnüzan etme adına da çok güçlü bir saiktir. Ayrıca her şeyi kendi benliğimize
bağlı götürmemenin yolu da bu tür mülâhazalara sahip olmaktan geçer.

Tevazuun İkinci Bir Fıtrat Hâline Gelmesi
Fakat bu hasletlerin tabiata mâl edilmesi adına herkesin ciddi bir rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu

bilmesi gerekir. Bu sebeple Cenâb-ı Hakk’ın “Rab” ism-i şerifine sığınarak, hayatımızı O’nun
vesayeti altında götürme, O’nun terbiyegerdesi olma azm u ikdamı içinde bulunmalı, dinin kuralları
açısından nerede durduğumuzu kontrol etme adına belki her gün birkaç defa kendimizle yüzleşmeliyiz.

Tabiî bu mevzuda sebat ve süreklilik de çok önemlidir. Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde:

َّلَق ِْنإَو  اَھُمَوَْدأ  َىلاََعت  َىِلإ ِهللا  ِلاَمْعَْألا  ُّبََحأ 
“Amellerin Allah’a en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır.”45 buyurur. Bildiğiniz gibi,

mütemadi damlayan su damlaları mermeri bile aşındırır. Evet, taşı aşındıran suyun gücü değil,
damlaların devamlılığıdır. Bu açıdan, rehabilite, terbiye ve sohbet-i cânanı sürekli hâle getirme,
belki de meselenin en önemli noktalarından birisidir.

Bir dönemde hayatın bütününü kucaklayan tekye ve medreseler, el ele böyle bir misyonu eda
ediyordu. Onların kucağına kendini salan insanlar, ciddi bir terbiyeden geçmek ve aklî, kalbî, ruhî
kabiliyetlerini inkişaf ettirmek suretiyle gerçek insanlık seviyesine yürüyorlardı. Evet, bu mübarek



mekânlar, kendi şartları içerisinde, aklı, ilmî meselelere açık tutmanın yanında, müntesiplerine, kalb,
ruh ve sır ufkunda dolaşma yollarını da gösteriyordu. Yoksa meseleler sadece aklın hareket alanı
içinde ele alınacak olursa, rasyonalist ve Mutezile telakkisinin dar kalıpları içine hapsolunur.
Nitekim günümüzde hayatlarını bu çizgide sürdürenlerin, çok geniş imkânlara rağmen, çevrelerine bir
şey ifade ettiklerini söylemek oldukça zordur. Hakiki mânâda insanların gönüllerine bir şeyler
fısıldayanlar ise, hayatlarını kalb ve ruh ufkunda sürdürenler olmuştur.
44 Tirmizi, zühd 2; İbn Mâce, zühd 24.
45 Buhârî, rikâk  18; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 216-218, salâtü’l-münâfikîn 78.



Mahzun Kalblerin Ağlaması

Soru: “Bazen mahzun bir kalbin ağlamasıyla Allah bütün bir ümmete merhamet buyurur.”46

deniliyor. Bugün itibarıyla vicdanlarımızda yeteri kadar ızdırap duyamıyor ve dertlenemiyoruz.
Bunun sebepleri nelerdir?

Cevap: Hazreti Âdem’den bugüne beşeriyetin yaşadığı ferdî, ailevî, içtimaî bütün problemlerin
temelinde insan vardır. Çağımızda yaşanan anarşi, zulüm, fitne ve buhranların temelinde de yine insan
unsuru bulunmaktadır. Bütün problemler gelip gelip insanda düğümleniyorsa, o hâlde bu
problemlerin çözümü de vahiy buudlu, vicdan eksenli bir terbiye sistemi ile insanın yeniden ele
alınmasıyla mümkündür. Aksi takdirde yeryüzündeki hiçbir şekavet, dalâlet, sefahet ve sefaletin önü
alınamaz.

Kuyunun Dibinde Olduğunu Fark Edebilmek
Evet, bugün beşeriyetin en büyük problemi, insanı ihmal problemidir. Fakat acaba kaçımız bu

problemi derinden derine yüreğimizde hissediyor ve içimizde bunun ızdırabını duyuyoruz? Maalesef
çoğumuz itibarıyla biz, aynı ortamı paylaştığımızdan dolayı, yeryüzünü kasıp kavuran bu sefahet ve
sefaletin, bu inhiraf ve düşüşün çap ve büyüklüğünü anlayabilmiş değiliz.

Maksadımı ifade adına size basit bir misal vereyim: Ben bir süre şehirde kaldıktan sonra köydeki
dayımların evine gitmiştim. Başımı kapıdan içeri uzatır uzatmaz yanan tezek kokusunu hissetmiş ve
“Ne fena kokuyor!” demiştim. Bunun üzerine dayımın torunları arkadan bana gülmeye başlamışlardı.
Çünkü ben çocukluğumda bir ay kadar bu evde kalmış, fakat hiçbir rahatsızlık duymamıştım.

Hazreti Mevlâna da Mesnevî’sinde, derici dükkânındaki pis kokuya alışıp daha sonra ıtriyat
çarşısına götürülen bir insanın, oradaki güzel kokular karşısında düşüp bayıldığından bahseder.47

Esasında Hazret bu hikâyesiyle bize bozulmuş tabiatların hâlini resmetmektedir. İşte çağımızın
insanları olarak biz, neş’et ettiğimiz ortama öyle alışmış ve öyle uyum sağlamışız ki, insanı
insanlığından utandıracak manzaralar karşısında dahi herhangi bir utanç ve acı duymuyoruz. Bütün
terslikleri ve yanlışlıkları âdeta normal görüyoruz. Bir şairin dediği gibi;

“Tok olan cümle âlemi hep tok sanır.
Aç olan âlemde ekmek yok sanır.”

Bunun gibi biz de acıyı hissedip farkına varmayınca, vicdanımızda ona karşı “yeter” deme ve
ardından silkinip doğrulma gayreti içinde olmuyoruz. Çünkü insanın yaşadığı ortam ve şartların
kendisine göre bir insibağı vardır. Bu insibağ, insanın kulağına, gözüne, burnuna, ağzına kısaca bütün
zevk sistemlerine tesir eder ve bir yönüyle onun korteksini etkisi altına alır. Böylece kişi, her şeyi
buna göre duyar, buna göre değerlendirir ve bir türlü bu çerçevenin dışına çıkamaz. Dolayısıyla da
Allah nezdinde durması gerekli olan farklı bir konum olduğunun, kendisinin bu konumun çok gerisinde
bulunduğunun farkına varamaz. Kuyunun dibinde durduğu hâlde kendisinin ferahfezâ bir iklimde
dolaştığını zanneder. Bu yüzden de onun kuyudan çıkma adına bir gayreti olmaz.

Evet insan, tabiatı icabı belli bir süre sonra yaşadığı ortama uyum sağlar. Mesela yüksek seslerin
olduğu bir ortamda bulunan bir insanın kulakları belli bir süre sonra kendini o sese göre ayarlar. Bu
defa o kulak, duyması gerekli olan frekanstaki sesleri duyamaz olur. Bunun gibi, biz de dünyaya



gözümüzü açtığımız andan itibaren hep hâllerinden memnun olan ve günlerini gün etme peşinde
koşturan insanlar gördük. Dolayısıyla da içler acısı perişan hâlimizin bir türlü farkına varamadık.

Hâlbuki ızdırap çok önemli bir ilham kaynağıdır. O, insana içinde bulunduğu sıkıntılı hâlden
kurtulma adına çok farklı yol ve yöntemler ilham eder. Mesela kuyuya düşen bir insan, kuyunun
dibinde bulunduğunun farkındaysa ve bunun ızdırabını duyuyorsa, kuyudan çıkma adına elli türlü yol
arar ve Allah’ın izni ve inayetiyle bir çaresini bulup oradan çıkar. Elinde kazma ve kürek olmasa
bile, ellerini âdeta pençe gibi kullanıp oradan çıkmaya çalışır. Didinir durur, tırnaklarıyla ayaklarını
koyabileceği iki oyuk açar. Daha sonra ayaklarını o oyuklara koyup daha yukarıda iki tane daha oyuk
açar ve böylece bir takvime bağlamak suretiyle belli bir müddet sonra oradan çıkmayı başarır. Fakat
kuyunun dibinde yaşadığının farkında olmayan ve hâlinden memnun olan birisinin hiçbir zaman böyle
bir ceht ve gayreti olmaz.

Merhameti Celbeden Mağduriyet Hâli
Ayrıca insan, yaşadığı düşüş ve inhiraf karşısında, onun ızdırabını derinden derine duyar ve

Cenâb-ı Hakk’a tam bir teveccühte bulunursa, Hazreti Üstad’ın Lem’alar isimli eserinde ifade ettiği
gibi, esbabın bi’l-külliye sukût ettiği böyle bir anda, nur-u tevhid içinde sırr-ı ehadiyetin zuhur
ettiğini görebilir.48 Bilindiği üzere Yunus İbn-i Metta (aleyhisselâm) balık tarafından yutulduğunda;
balık, denizin dalgaları ve gecenin karanlığı bir araya gelerek onu dört bir taraftan çepeçevre
kuşatmıştı. Fakat o büyük peygamber, üst üste bu karanlıklar içinde, ّيِِنإ ََكناَحْبُس  َت  َْنأ َِّالإ  َهِٰلإ  لَاۤ 

َنیِِملاَّظلا َنِم  ُتْـنُك   “Senden başka ilâh yoktur. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin;
doğrusu ben kendi kendime zulmettim (affını bekliyorum).”49 şeklinde niyaz ederek, Cenâb-ı
Hakk’ın nazar-ı merhametini celbetmiş ve karanlık karanlık üstüne bir hâlde bulunuyorken balığın
karnından kurtulmuştu. İsterseniz siz, burada İbrahim Hakkı Hazretleri’nin şu mısralarını
hatırlayabilirsiniz:

“Nâçâr kaldığın yerde,
Nâgâh açar ol perde,
Derman olur her derde,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.”

Şimdi bu açıdan bir bakın günümüzdeki derbeder hâlimize! Allah aşkına, bugün biz, Yunus İbn-i
Metta’nın (alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm) balığın karnına düşmesinden daha feci bir
durumda değil miyiz? Hazreti Pîr, bu konuyu ele aldığı yerde, “Hevâ-i nefsimiz, hûtumuzdur.”50

diyor. Yani bugün bizler, esasında nefislerimiz tarafından yutulmuş bir hâldeyiz. Varsa bu dünya,
yoksa bu dünya deyip, hevâ-i nefse esir olmuşuz; fakat en acısı bu durumun farkında bile değiliz.
Dolayısıyla günümüzde değişik coğrafyalarda yaşanan fevkalâde mazlumiyet, mağduriyet ve
mahkûmiyet karşısında da hissizler, kalbsizler gibi hareket ediyoruz. O hâlde evvelâ kendimize “Biz
ne idik, ne olduk?” sorusunu sormamız gerekir. Daha sonra da, yaşadığımız zamanla Devr-i Risalet-
penahi arasında irtibat kurup her iki dönem arasında mukayeseli okuma yapmamız lazım. Hatta
Eyyubilerin, Zengilerin, Selçukluların ve Osmanlıların yaşadıkları dönemlere giderek, bir Selahattin
Eyyubi, Nureddin Zengi, Alparslan, Melik Şah, Kılıç Arslan, Fatih Sultan Mehmet gibi iradeli ve
güçlü devlet adamlarının, amansız ve insafsız bir dünyanın taarruz ve hücumları karşısında nasıl
mukavemet ettiklerini, beyinlerini zonklatırcasına problemlere ne tür reçeteler sunduklarını



düşünmeli ve gül devri sayılabilecek o dönemleri günümüzle mukayese ederek içinde bulunduğumuz
derbeder hâlin büyüklük ve fecaatini anlamaya çalışmalıyız. Zannediyorum böyle bir fikir cehdi,
derdi anlayıp derman bulma adına bizi Cenâb-ı Hakk’ın kapısının tokmağına dokunmaya götürecek ve
O da bize bu meş’um durumdan sıyrılma adına alternatif çıkış yolları gösterecektir. Fakat biz
yaşadığımız bu feci hâli normal gördüğümüz takdirde ne alternatif yollar bulabilir ne de kurtuluş
adına yeni yöntemler keşfedebiliriz.

Yüreklere Saçılan Izdırap Tohumları
Evet, çile ve ızdırabın temelinde, öncelikle İslâm’ın hayata hayat kılındığı altın devirlerin

bilinmesi, daha sonra da, bugünkü Müslümanların maruz kaldığı zillet ve meskenetin farkına
varılması meselesi vardır. Hazreti Pîr böyle bir tablo karşısında, “Şahsımın maruz kaldığı zahmet
ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Keşke bunun bin misli meşakkate maruz kalsam da
iman kalesinin istikbali selâmette olsa!”51 gibi ifadelerle ızdırabını dile getirmiştir. Keza o,
milletinin imanını selâmette gördüğü takdirde, Cehennem’in alevleri içinde yanmaya bile razı
olduğunu ifade etmiştir.52 İşte bunlar gerçek insan olmanın gereği düşüncelerdir. Eğer insanlık başını
almış Cehennem’e doğru gidiyorsa ve sen insansan böyle bir tablo karşısında mutlaka ürpermen
gerekir. Fakat şurası da bir gerçek ki, herkes meseleleri bu ölçüde bir vicdan genişliğiyle duyup
hissedemeyebilir.

Vâkıa, herkesin her sıkıntı ve problemi bilmesi de doğru olmayabilir. Zira bazı insanlar, çok küçük
bir grip virüsü karşısında dahi dayanamayıp ölürler. Ama bağışıklık sistemi sağlam insanlar aynı
virüslerin hücumuna maruz kaldıklarında, bu durum, onlarda sadece muvakkat bir sarsıntı meydana
getirir. Bunun gibi hizmet-i imaniye ve Kur’âniye’de koşturan herkes, aynı seviyede bir mukavemet
sistemine sahip olmayabilir. Bu sebeple, onlara dert ve problemlerin bütününü aktarmanız, onların
kuvve-i mânevîyelerini kırabilir.

Evet, anlattığınız bazı büyük problemlerle onları sarsıp ye’se sürükleyebilirsiniz. Bu noktada
durup size bir hissiyatımı ifade edeyim: Bugün annem, babam, dedem, ninem hayatta olsalardı ve
hepsi de bir anda ölselerdi, yemin ederim, bu acı benim İslâm’ın kaderi adına duyduğum yarım
günlük ızdırabıma muadil gelmezdi. Öyle ki kimi zaman geceleri ızdıraptan iki büklüm odamdan
çıkıyor ve koridorda deli divane gibi dolaşıyorum. Fakat buna rağmen her biri ayrı bir komplo ve
tuzak peşinde koşan ve gulyabaniler gibi köşe başlarını tutmuş bulunan kötü niyetlilerden bahis
açmamaya çalışıyorum. Zira bu durum, insanları ye’se düşürüp kuvve-i mâneviyelerini kırabilir. Bu
itibarla gam izhar etmemeye, izhar edip ağyarı âhımdan âgâh eylememeye çalışıyorum.

Ancak dayanabileceklerini bilsem, elimin ulaştığı herkesin gönlüne, insanlığın dertleriyle alâkadar
olmaları için korlar saçar, ızdırap tohumları ekerdim. Ta ki uykuları kaçsın ve çare bulma adına deli
divane gibi dolaşıp dursunlar. Zaten bir insana dininden dolayı deli denmeyince onun imanda kemale
erdiğini söylemek zordur. Yani başkaları sizin hâlinize bakıp diyecekler ki: “Bağları, bahçeleri,
revnaktar çiçekleri ve ferahfezâ iklimiyle bu cazip dünyanın keyfini çıkarmak varken, şu insanlar niye
bu işlerle meşgul oluyor ki?” İşte bu, deli görülmenin, Yunus’un ifadesiyle, varını yoğunu Allah
yolunda yağma etmenin ifadesidir.

Böyle olmayan insanlar batmış ve bitmiş midir? Hâşâ ve kellâ! Zira Sahib-i Şeriat, imanla ahirete
yürüyenin Cennet’e gireceğini haber vermiştir.53 Biz, bu konuda kimsenin savcısı olamaz ve kimsenin
Cennet’e girmesine haciz koyamayız. Dolayısıyla bu, ayrı bir meseledir. Fakat insanlığın dertlerine



çare bulma adına, şakakları zonklatırcasına ızdırapla iki büklüm olup peygamberane bir tavırla
insanlığı kucaklama ise tamamen ayrı bir meseledir.
46 el-Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye s. 139.
47 Mevlâna, Mesnevî 4/204-206.
48 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s. 4 (Birinci Lem’a).
49 Enbiyâ sûresi, 21/87.
50 Bediüzzaman, Lem’alar s. 5 (Birinci Lem’a).
51 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s. 615 (Tahliller).
52 Bkz.: Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s. 610 (Tahliller).
53 Bkz.: En’âm sûresi, 6/82; Buhârî, cenâiz 1, istikrâd 3, bed’ü’l-halk  6, istizân 30, rikâk  13; Müslim, îman 150, 151, 152, 153, zekât

32, 33.



Denge ve İtidâl

Soru: Hayatın hemen her sahasında ciddi düşünce kaymalarının yaşandığı, aşırılıklara prim
verildiği günümüzde, ifrat veya tefritlere girmeme adına dikkat edilmesi gereken hususlar
nelerdir, izah eder misiniz?

Cevap: Dini, murad-ı ilâhîde mahiyeti ne ise o şekilde yaşayıp hayatımıza hayat kılabilmek için
dengeli olma ve itidâli koruma çok önemlidir. Zira denge kaçırıldığı zaman ya ifrata ya da tefrite
düşülür ki, ifrat tefriti, tefrit de ifratı doğuracağı için neticede fasit bir daire oluşur. Esasen ifrat ve
tefritlerden salim kalmanın yolu, ümmetine daima itidâli tavsiye buyuran sırat-ı müstakim rehberi
İnsanlığın İftihar Tablosu’nun sünnetine uymaktır.

Sırat-ı Müstakim
İslâm düşünce sisteminde sırat-ı müstakim tarif edilirken, dünden bugüne mesele genellikle kuvve-

i şeheviye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliyeye irca edilmiş ve bunların itidâl hâlleri sırat-ı
müstakim olarak ifade edilmiştir. Fakat rekabet, tenafüs, niyet ve nazar gibi daha başka hususları da
bu çerçevede değerlendirmek mümkündür. Daha doğru bir tabirle insan tabiatında mündemiç olan iyi
ve kötü bütün duygu ve düşünceler için bir sırat-ı müstakimden bahsedilebilir.

Mesela, eşya ve hâdiseleri okuma, değerlendirmeye tâbi tutma mânâsında “nazar”ı ele alacak
olursak, nikbin onun ifrat, bedbin tefrit hâlini; hakikatbin ise orta hâlini temsil eder. Bildiğiniz üzere
nikbin, kötü ve çirkinliklere gözlerini kapatıp her şeyi sadece iyi ve güzel yönleriyle ele alan, bedbin
ise her şeyi kötü ve kapkara gören kişi demektir. Hakikatbin veya hüdabine gelince, o, her şeyi
kâmet-i kıymetine ve keyfiyetine uygun olarak görmeye çalışan kişidir. Vâkıa, Hz. Pîr’in de Hakikat
Çekirdekleri’nde ifade ettiği üzere “Güzel gören, güzel düşünür; güzel düşünen, hayatından lezzet
alır.”54 Ayrıca güzel olmayan şeylerde bile, kâbil-i tevil olduğu sürece iyi düşüncelere, güzel
değerlendirmelere gitmek gerekir. Fakat bu, realiteyi görmezlikten gelme, sadece hayal ve hülya
dünyasında yaşama demek değildir. O hâlde yapılması gereken; gerçeklerden kaçmadan, realitelere
gözünü kapamadan ama aynı zamanda karamsarlığa, ümitsizliğe de düşmeden her şeyi olduğu gibi
görmektir ki, işte bu, “nazarda denge” demektir.

Esasında sırat-ı müstakimde hareket edildiği takdirde insan mahiyetine yerleştirilmiş olan ve zâhirî
yönü itibarıyla şer gibi görünen nefis bile insan için hayırlı hâle gelebilir. Hatta “iğvâ” ve
“tesvilâtıyla” insanları saptırıp baştan çıkaran şeytan dahi, yaratılış hikmeti ve konumu doğru
anlaşıldığı takdirde insanın Cenâb-ı Hakk’a teveccüh etmesine ve sık sık O’na sığınmasına sebep
olabilir. Fakat –hâşâ– ona müstakil bir güçmüş gibi bakıldığında vehmî bir kuvvet ve iktidar izafe
edilmiş olur ki, bu da, ışık ve zulmette bir güç, kuvvet ve iktidar vehmedenlerin hâli gibi, insanı alır,
dalâlete sürükler. Bildiğiniz gibi bu inançta olanlar, ışık ve karanlığın ayrı birer güç kaynağı
olduğuna inanır, ışıktan bir zarar gelmeyeceği ama karanlığı temsil edenlerin mutlaka memnun
edilmesi gerektiğini düşünür ve böylece bu çarpık telakkinin peşinde akla, hayale gelmedik
kötülükler irtikâp ederler.

Aynı felsefeyle hareket eden Satanistler de şeytanın şerrinden korunabilme adına kendilerince onu
memnun etme yoluna gitmişlerdir. İşte insana karşı “tesvil” ve “tezyinden” başka herhangi bir silah ve
kozu olmayan âciz bir mahlûku –hâşâ– Yaratıcı’ya ait bazı güç ve kuvvetlere sahip bir varlık gibi



düşünmek, onun hakkında dalâlet ölçüsünde bir ifrat olduğu gibi; onun tesvil ve tezyinini, “hemz” ve
“lemzini” görmezden gelmek, hafife almak, böylece Kur’ân ve Sünnet’in beyanlarına göz kapamak ve
kulak tıkamak da onun hakkındaki değerlendirmede bir tefrittir. Zira o, insanın apaçık bir düşmanıdır
ve insan, iradesinin hakkını vermeyip gaflette bulunduğu takdirde o amansız ve imansız düşmanının
eliyle ebedî saadetini kaybedebilir.

Muvaffakiyet Kurbanları
Helâka sürükleyebilecek menfi hususlarda insanın dengeyi bulması çok önemli olduğu gibi, pozitif

sahada, hayır istikametinde kendisine verilen hususlarda da dengeli olması çok önemlidir. Yani bir
kısım menfiliğe açık duyguları, hayır istikametinde kullanma adına dengeli olmak gerektiği gibi, iman,
ibadet ve ahlâk adına ortaya konulan kalbî ve bedenî amellerde de ifrat ve tefritten uzak durulmalı ve
sırat-ı müstakimin dışına çıkılmamalıdır. Mesela insan, namaz kılma, zekât verme, hacca gitme, oruç
tutma, dua etme, hatta tefekkür, tezekkür ve tedebbürde bulunma gibi bütün ibadet ve amellerini
özenerek, mükemmelliği yakalama peşinde ortaya koymalıdır. Zira Yüce Allah, Kitab-ı Mübîn’inde

َنوُنِمْؤُمْلاَو ُهُلوُسَرَو  ْمَُكلَمَع  ىَرَیَسَف ُهللا  اوُلَمِْعا 
“Amel edin! Yaptıklarınızı Allah da, Resûlü de, mü’minler de görecekler.” 55 ferman-ı

sübhânisiyle, amellerin Allah’ın, Peygamber’in ve basiret erbabı mü’minlerin teftişine arz ediliyor
gibi arızasız ve kusursuz ortaya konulmasını emretmektedir. Kısaca, insan bütün ibadetlerinde
“Acaba oldu mu?!” endişesini taşımalı ve hep kemal peşinde koşmalıdır. Fakat Allah’a kulluk adına
ortaya konulan böyle bir performansta mükemmel denecek bir çizgi yakalansa dahi, insan hiçbir
zaman elde edilen neticeyi kendinden bilmemeli, muvaffakiyet ve zaferi kendine izafe etme gibi bir
küstahlığa girmemelidir. Zira neticeyi yaratan Allah’tır (celle celâluhu).

İşte ibadet ve amellerin başını gözünü yararak, onları üstünkörü, gevşeklik ve gaflet içerisinde
yerine getirme durumuna tefrit diyecek olursak, çok ciddi bir performans ortaya koyup Cenâb-ı
Hakk’ın tevfikine mazhar olduktan sonra neticeyi kendinden bilme gibi Hakk’a karşı küstahlık tavrı
da ifrattır. Zira her ne kadar işin başında ciddi bir ceht ve gayret ortaya konulup mükemmellik
peşinde koşulsa da, netice itibarıyla başarılara sahip çıkılıp, onlar şan ve şöhret hesabına
değerlendirilmektedir. Bu ise insanın başının dönüp bakışının bulanmasına, şirk ve nifak vadilerinde
helâk olmasına yol açar.

O hâlde, Allah yolunda belli başarı ve muvaffakiyetlere nâil olan insana yaraşan; tevazu, mahviyet
ve hacalettir. O, her zaman;

“Değildir bu bana lâyık bu bende,
Bana bu lütf ile ihsan nedendir?” demelidir.

Evet, insan bir taraftan yapabileceği şeyleri en mükemmel şekilde yapmaya çalışmalı, diğer yandan
da debbağın deriyi yerden yere vurduğu gibi kendisini yerden yere vurmasını bilmelidir. Hatta nâil
olduğu başarı ve muvaffakiyetlerin kendisi için bir imtihan unsuru olabileceğini hiçbir zaman
aklından çıkarmamalı, bunların istidraç olabileceği endişesiyle oturup kalkmalı ve kayıp gitmekten
çok korkmalıdır.

Düşünün ki, hakiki nurun her yeri aydınlattığı, ayların ve güneşlerin bile kararıp gittiği bir
dönemde Esvedü’l-Ansî, Müseylimetü’l-Kezzâb gibi peygamberlik iddiasında bulunan kişiler zuhur
etmiştir. Bu zavallılar kendilerinde gördükleri bazı kabiliyet ve becerilerin kurbanı olmuş, kibir ve
bencilliğin pençesi altında mahvolup gitmişlerdir.



Enaniyet Çağında Mehdi Enflasyonu
Elbette ki, yaşanan bu tür inhiraf ve dalâletler sadece belli bir döneme mahsus değildir. Hemen her

dönemde benzer hâdiselere şahit olunmuştur. Günümüzde de, azıcık ağzı laf yapan, bir iki satır bir
şey karalayan, mâneviyatta birazcık yol kat eden bazı insanların dengeyi kaçırarak kendilerini bir
mihrap veya bir kıblenümâ hâline getirmeye çalıştıklarını ve benlik iddialarıyla oturup kalktıklarını
görmek mümkündür. Bunlar, azıcık bir şey ortaya koydukları ve etraflarında da safderun insanlardan
müteşekkil bir halka oluştuğu zaman, hemen kendilerini bir kamer gibi görmeye başlıyorlar. Bundan
dolayı olsa gerek, günümüzde ciddi bir mehdi enflasyonu var. Fakir bile, şimdiye kadar sadece bizim
toplumumuz içinden çıkmış beş altı tane “mehdi” (!) tanıdım. Hatta bunlardan üç tanesi benimle
irtibata geçmek istedi.

Mesela, geçenlerde biri buraya geldi. Yirmi iki yaşında olduğunu ifade etti. Daha sonra, “Hocam,
ben kendimi sadece Hüseynî biliyordum. Son zamanlardaki derin tahkikatımla Hasenî olduğumu da
tespit ettim.” dedi. Ben ona mahviyet ve tevazu adına bazı hususları hatırlattım. Küçüklerde
küçüklüğün emaresinin tekebbür olduğunu, onların pencereden görünmek için ayakları üzerine
dikileceklerini, büyüklerde büyüklüğün emaresinin ise asa gibi iki büklüm olmak olduğunu anlatmaya
çalıştım. Söyleyeceklerimi söyledikten sonra, ayrılırken ben zannettim ki ikna oldu. Kapıyı açtım, tam
dışarı çıkarken, aynen şöyle dedi: “Pekâlâ hocam, size bu mevzuda seçme hakkı vermemişlerse ne
yapacaksınız!” Hâlbuki peygamberliğin dışında insanlara ilân ve tebliğ edilme mecburiyeti olan
hiçbir makam ve unvan yoktur. Buna Ebû Hanifelik, Şafiîlik, Malikîlik ve Hanbelîlik dâhil olduğu
gibi, mehdilik de dâhildir. Ne var ki, böyle bir anlayışa kilitlenmiş insanlara bir şey anlatabilmek
oldukça zordur. Rabbim, mehdilik iddiasında bulunan bütün bencil ve mütekebbirleri doğru yola
hidayet eylesin!

Son bir husus olarak şunu ifade edeyim ki, mahviyet, tevazu, ihlâs ve iddiasızlık anlayışı üzerine
kurulu salih bir daire içinde dahi benzer iddiaları seslendiren şahısların olabileceği hiçbir zaman göz
ardı edilmemelidir. Hatta bu kişiler, enaniyetlerini aidiyet mülâhazasına dayandırdıklarından, onlara
laf anlatmak belki çok daha zordur. Mesela birisi kalkar der ki, “Ben bugüne kadar çıraktım,
tilmizdim. Falan kişi şimdiye kadar bin tane melekle veya ruhaniyle destekleniyordu. Fakat şimdi
onlardan dokuz yüzü onu bırakıp bana geldi.” Her dönemde başka örnekleriyle görüldüğü üzere insan
çok değişik aldanmalarla nefis ve şeytanın esiri olabiliyor.

O hâlde, ekilen tohumların neşv ü nema bulduğu, gül bahçelerini güllerin sardığı bir dönemde de
olsa, diken istilasının her zaman için muhtemel olduğu hatırdan çıkarılmamalı ve yürünen yolda hep
basiretli ve gözü açık yürünmelidir. Evet, her zaman bazı mudiller çıkabilir; çıkıp safderun insanları
arkalarından sürükleyip götürebilirler. Zira güllerin yanında dikenler olabileceği gibi bülbüllerin
yanında saksağanlar da ötebilir. Bülbülün o güzel sesini duymamış ve kulakları ona alışmamış bazı
kimseler de saksağan sesine kapılıp gidebilirler. Bu itibarla insanların bu tür iddialara kanıp
aldanmalarına meydan vermeme adına her zaman bir Hazreti Ebû Bekir, bir Hazreti Ömer (elfü elfi
merratin radıyallâhu anhümâ) firasetiyle hâdiseler görülüp gözetilmeli, sürekli teyakkuz hâlinde
olunmalı ve temkinli hareket edilmelidir.
54 Bediüzzaman, Mektubat s. 532 (Hakikat Çekirdekleri).
55 Tevbe sûresi, 9/105.



Övgüde Mübalâğa 
ve Zararları

Soru: Bir insan, takdir ve tebcil edilecek güzel bir işe vesile olduğunda, o insanın alkışlanıp
takdir edilmesinin teşvik adına fayda getireceğini umuyoruz. Fakat bu tür takdir ve tebciller gurur
ve fahre de sebebiyet verebiliyor. Bu mevzuda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap: Hakikaten bazen, başarı ve muvaffakiyetler karşısında yapılan takdir, tebcil ve senalarda
denge korunamayıp mübalâğalara giriliyor. Hâlbuki ilâhî âdettir; birisini kâmet-i kıymetinin üstünde
takdir ve tebcil ettiğinizde maksadınızın aksiyle tokat yersiniz. Hatta sevmenin sizin için bir vazife,
sevilmenin de belli bir ölçüde onun hakkı olduğu bir insan hakkında bile methetmede mübalâğaya
kaçarsanız kader-i ilâhî tarafından tokatlanabilirsiniz. Çünkü bu, Allah’ın sevmediği bir davranıştır.

Bu itibarla sevdiğiniz insanlara karşı muhabbet ve hayranlığınızı dile getirirken, onlara değişik
kıymetler atfederken öyle dengeli hareket etmelisiniz ki, nezd-i ulûhiyette ifratlara girilmemiş olsun.
Zira siz havada uçurma, batmadan suda yürütme veya tayy-ı mekân yaptırma gibi bir insan hakkında
türlü türlü aşırılıklara girdiğinizde, Cenâb-ı Hak da, “Bu insan, dediğiniz gibi değildi. Onu çok fazla
büyüttünüz.” diyerek sizi maksadınızın aksiyle cezalandırabilir.

Hâsidlerin Hedefi Hâline Getirilen Şahıslar
Öte yandan sizin böyle bir tutumunuzun diğer insanlara bakan yanıyla da şöyle yanlış bir tarafı

vardır: Siz bir insanı göklere çıkarır gibi konuşup anlattığınızda, sizin bu tavrınız başkalarının
damarına dokunur ve onlar da aynı şahsı yerin dibine batırmak ister. Böylece siz o zat hakkında farklı
bir kısım cephelerin oluşmasına bizzat kendiniz sebebiyet vermiş olursunuz. Bu açıdan bir taraftan
sevdiğiniz bir insan hakkında ifrata girmemeye çalışmalı, diğer yandan da onun hakkındaki duygu ve
düşüncelerinizi başkalarının yanında ifade etmek suretiyle onlarda rekabet ve haset hislerini
tetiklememeye dikkat etmelisiniz.

Mesela, iman ve İslâm hakikatlerine Hazreti Pîr-i Mugân’ın vesilesiyle ulaşmış bir insan onu çok
sevebilir. Öyle ki onu andığı zaman burnunun kemikleri sızlayabilir. “Sen bize çok şey kazandırdın,
ufkumuzu açtın, İnsanlığın İftihar Tablosu’nu (sallallâhu aleyhi ve sellem) doğru tanımamıza vesile
oldun.” diyerek tepeden tırnağa ona karşı minnet hisleriyle dolu olabilir. Fakat o insanın bu hisleri,
hiçbir zaman onu, “nebi, resûl” deme gibi dalâlet ve küfre; o büyük zatın kendisi için asla
düşünmediği, hayalinden bile geçirmediği makam ve payelerle onu serfiraz kılma gibi hatalara
düşürmemelidir. Ayrıca o büyük zat hakkındaki ulvî mülâhaza ve kanaatler, başka büyük bir zatın
etrafında kümelenmiş insanların yanında dile getirilirse, hiç farkına varmaksızın o insana karşı
başkalarının rekabet ve kıskançlık hisleri tetiklenmiş ve reaksiyona sebebiyet verilmiş olur.

Dahası bir insan, canların kendisi için feda olacağı İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve
sellem) hakkında konuşurken bile dikkatli olmak zorundadır. O ki, bizim dünya ve ahiret
kurtuluşumuz, iki cihan saadetimizin vesilesidir. Zira, varlığın çehresindeki perdeyi kaldıran; eşyanın
ruhunda saklı bulunan sırları gün yüzüne çıkaran, kaos ve keşmekeş içinde gibi görünen şu dünyayı
cennetlerin koridoru hâline getiren O’dur. Eğer bugün, inancın büyülü ikliminde, imanımızın derinliği
ölçüsünde, şöyle-böyle, itminan ve huzur soluklayabiliyorsak bunlar hep O’nun sayesindedir. Fakat



bütün bunlara rağmen siz –haşa ve kella– ulûhiyet isnadı olarak anlaşılabilecek bir vasfı asla O’na
isnat edemezsiniz.

Bütün Hamd u Senalar O’na Aittir
Zât-ı Ulûhiyet’i takdir u tebcil etmeye gelince, o mevzuda istediğinizi diyebilirsiniz. Çünkü Cenâb-

ı Hakk’ın zıddı ve niddi olmadığı gibi, O’nun rakibi de olamaz. Kimse, “Niye O’nu methediyorlar da
benim efendimi methetmiyorlar?” diyemez. Çünkü O, senin de benim de Efendim olduğu gibi, senin
efendinin de benim efendimin de Efendisi’dir. Evet, O, Efendiler Efendisi’nin de (sallallâhu aleyhi
ve sellem) Efendisi’dir. Peygamberimizin de ifade buyurduğu gibi, “Asıl seyyid Allah’tır.” 56 O,
herkesin Seyyidi’dir. Bu açıdan takdir ve tebcil adına O’nun hakkında diyebileceğiniz her şeyi deyin.
Hatta o Şemsu’ş-Şumus (Güneşler Güneşi) karşısında ziyası kaybolmuş bir ateş böceği gibi sönün
gidin. Zaten öyle olmayınca O’nu tam duymanız mümkün değildir. O’nun görülüp bilinmesi, azamet ü
ihtişamıyla kendini göstermesi, insanın yok olmasına bağlıdır. Şair ne güzel söylemiştir:

“Sen tecellî eylemezsin perdede ben var iken,
Şart-ı izhar-ı vücudundur adîm olmak bana…”

Bir perdede iki şey birden olmayacağına göre, ma’dum olmak lazım ki, mevcut duyulabilsin,
mütalâa ve müşâhede edilebilsin. İnsanın, vücudunun zılliyetini kabul etmesi gerekir ki, aslı
görebilsin. Enbiya-i izâm, asfiya-i fihâm, evliya-i kirâm gibi gölge olmaya koşan o kadar çok kul var
ki, bize çok beride, berinin de berisinde, onun da berisinde… bir gölgelik düşer. Kim bilir, belki de
ahirette zıllullahla müşerref olacaklar da, burada gölge gibi yaşayanlar olacaktır. Allah onlara
diyecektir ki, “Madem siz dünyada hep gölge gibi yaşadınız. Şimdi gelin hiçbir gölgenin olmadığı
günde Benim gölgeme sığının.” Evet, Hazreti Allah hakkında böyle düşünsek de, O’nun berisindeki
varlıklar hakkında temkin, dikkat ve teyakkuzu hiçbir zaman elden bırakmamalıyız.

Aslında sizin başkaları için döktüreceğiniz medh u senaların hepsi O’nun hakkıdır. Zira kimden
kime, ne zaman, nasıl ve hangi şartlar altında olursa olsun, dil dudak arasında şekillenen ve dışarıya
dökülen bütün hamd u senalar O’na mahsustur. Zaten günde kırk defa okuduğumuz ِبَر ّ ِهِلل  ُدْمَحَْلا 
57 َۙنیَِملاَعْلا  âyet-i kerimesinde de bu hususu dile getirmiyor muyuz? ُْد مَحَْلا  kelimesindeki “elif lam”
istiğrak ifade ettiği için, “hamd” hangi hâmidden hangi mahmuda yönelirse yönelsin bunların hepsi
O’na mahsustur. Bu açıdan bizi de sevdiğimiz insanları da yaratan O olduğu için, onlara yaptığımız
senalar bile esasında O’na gider.

Mazluma Benzeyen Büyük Bir Zalim
Hâsılı, övülme, takdir ve tebcil edilme hakları olan büyük zatlar hakkında konuşurken dahi temkin

ve tedbir esaslı hareket etmemiz gerektiği gibi, onlar hakkındaki ulvî mülâhaza ve kanaatlerimizi
reaksiyon gösterebilecek insanların yanında dile getirmekten de uzak durmalıyız. Çünkü başka
insanların içinde, haset ve rekabet hislerini tetiklediğinizde, hem kendinize karşı husumet
cephelerinin sayısını çoğaltmış hem de o masum insanları günaha sevk etmiş olursunuz. Çünkü haset
eden bir insan günaha girer ve böylece amellerini yok eder. Hasan Basrî Hazretleri, “Haset eden bir
insan kadar, mazluma benzeyen daha büyük bir zalim görmedim.”58 demiştir. Yani haset eden bir
insan öyle bir zalim ki, bulunduğu hâl itibarıyla o, acınacak duruma düşüyor. Bizim hiçbir kimseyi
böyle bir hâle düşürmeye hakkımız yoktur. Herkesin, böyle nazik bir konuda dikkatli hareket etmesi
beklenmese de, hususiyle belli bir konumda bulunan insanların bu mevzuda daha bir hassas ve duyarlı



olması gerekir.
56 Ebû Dâvûd, edeb 9; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/24, 25.
57 Fâtiha sûresi, 1/2.
58 İbn Abdi Rabbih, el-Ikdü’l-ferîd 2/158; el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 5/251.



Mutlu Bir Yuvanın Düşmanları

Soru: Bir hadis-i şerifte, eşlerin arasını açmak ve yuva yıkmak şeytanın en sevdiği işler
arasında zikrediliyor. Eşlerin, böyle bir tuzağa düşmemeleri ve evliliklerini, Hak katında
helâllerin en çirkini olarak ifade edilen talakla noktalamamaları adına neler tavsiye edersiniz?

Cevap: Bütün şerli işlerin müsebbibi ve güzel işlerin tahripçisi şeytandır. Kur’ân-ı Kerim’de de,
ْمَُھلاـَمْعَأ ُناـَطْیَّشلا  ُمَُھل  َنَّيَزَف   “Şeytan onların batıl işlerini kendilerine süslü gösterdi.”59,
ُناـَطْیَّشلا اـَمَُھل  َسَوْسَوَف   “Şeytan onlara vesvese verdi.”60 vb. âyet-i kerimelerde olumsuz

şeylerin şeytana izafe edildiğini görüyoruz.

Azılı ve Sinsi Düşman
Öte yandan Kur’ân-ı Kerim’de, şeytanın “garûr” vasfıyla zikredildiğini görmekteyiz. Mesela

Cenâb-ı Hak bir âyet-i kerimede şöyle buyuruyor:

ُروُرَغْلا ِِاب  ْمُكَّنَّرُغَي  َالَو 
“Çok hilekâr şeytan sizi Allah hakkında (yanlış bilgi, yanlış inanç ve yanlış yaklaşımlarla)

aldatmasın.”61 Garûr kelimesi mübalâğa kipinde olduğu için ‘çok aldatan’ demektir. Demek ki,
şeytanın çok müthiş ve baş döndüren bir aldatması vardır. O, Âdemoğlunun niyet ve düşünceleri
içine, sürekli, kendi çarpık düşünce, entrika ve hilelerini karıştırmak suretiyle onu yoldan çıkarmaya
çalışır.

Başka bir âyet-i kerimede ise şeytan “hannâs” olarak nitelendiriliyor.62 Çünkü şeytan kerr ü fer
yapan, yani geriye çekilip fırsatını bulduğunda saldırıya geçen, sûret-i haktan görünüp insana sağdan
yaklaşan, yapılan kötü ve çirkin işleri güzel gösteren ve her fırsatta insanın ayağını kaydırmak isteyen
sinsi bir varlıktır. Hz. Pîr’in ifadesiyle şeytanın en önemli desiselerinden bir tanesi de, insana kendi
mevcudiyetini inkâr ettirmesidir.63 Öyle ki insan kimi zaman tamamen şeytanın güdümüne girip onun
dürtüleriyle hareket ettiği hâlde, sanki bütün bunları kendi başına yapıyormuş gibi, “ben düşündüm,
ben karar verdim, ben plânladım, ben yaptım” türü ifadelerle yaptığı her işin mimar ve bânisi olarak
kendini görür.

İnsan mahiyetine yerleştirilen nefis de şeytana santrallik vazifesi yapar. Kur’ân’ın beyanına göre
insanın yakasını bırakmayan nefs-i emmâre, sürekli ona fenalığı emretmektedir.64 Bir misalle
anlatacak olursak, şeytan sanki mors alfabesiyle kodlanmış kodlar gibi sürekli insan nefsine farklı
kodlar gönderir. Nefis de bu kodları çözerek insana onları dikte eder. Bu durum karşısında insanoğlu
da, ister şeytandan ister nefs-i emmâreden aldığı bu dürtülerle hareket ederek onlara râm olur ve pek
çok münkerat irtikâp eder. İşte yuvanın yıkılması, çocukların aileden kopması ve neticede onların
maddî-mânevî perişan bir hâle düşmesi de işlenen bu büyük günahlardan biridir.

Tahribatın Çapı
Soruda da dikkat çekildiği üzere, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem); şeytanın, eşlerin

arasının açılması ve bir yuvanın yıkılmasına sevindiği kadar başka hiçbir şeye sevinmediğini ifade
buyuruyor. Söz konusu hadis-i şerif şu şekildedir: “İblis tahtını su üzerine kurar.  (Bu ifadeden



şeytanların daha çok nerelerde kuyruklarını dikip cirit attıkları ve hangi mekânlarda daha fazla
insanların ayaklarını kaydırdıklarını da öğrenmiş oluyoruz. Diğer bir ifadeyle şeytanın postunu
serdiği yerler, sefahat adına kullanılan ve her türlü fenalığa açık sahiller vb. mekânlardır.) Sonra
yapacakları kötülükleri yapmak üzere avenesini sağa sola gönderir. (Bu avenelerden kimisi insana
faiz yedirtir, kimisi göze hükmederek harama baktırır, böylece bohemlik duygularını tetikleyerek onu
şehevanî hisleri arkasında koşturur; kimisi de ağza hükmederek yalan söyletir, gıybet ettirir veya
iftiraya sevk eder. Belki de onlardan her birisi kabiliyet ve o mevzudaki mümaresesine göre günah
adına yapacağını yapar.) Makam ve mevkice ona en yakın olan, fitnenin en büyüğünü yapandır.
Hepsi yaptıklarını anlatmak üzere İblis’in yanına gelir ve içlerinden birisi: ‘Ben şunu, şunu
yaptım.’ der.  Ancak İblis, ona: ‘Senin yaptığın da bir şey mi?’ der. (Aslında şeytan işlenilen
günahların her birinden memnun olur. Çünkü her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır. Her bir
günah kalbde siyah bir nokta oluşturur. Aynı zamanda günah işleyen bir insan Allah’tan bir adım
uzaklaşmış olur. Ancak şeytan avenesinden daha fazlasını beklemektedir.) Sonra bir başkası gelir ve
‘Falan adamı, karısından boşayıncaya kadar onun yakasını bırakmadım.’ der. İblis bundan o
kadar memnun olur ki, hemen onu yanına çağırır ve ‘Sen ne kadar şirinsin!’ diyerek ona iltifat
eder.”65 (İşte burada günümüzde çok yaygın olan içtimaî bir hâdiseye, bir musibete işaret vardır.)

Demek ki şeytan açısından bir yuvanın dağılması o denli önemli bir mesele ki, o, insanları, diğer
kötülüklere sürükleyen avenesine iltifat etmezken, karı-kocayı birbirinden ayıran yardımcısına iltifat
etmekte, kim bilir belki de onu ödüllendirmektedir.

Peki ama şeytan için, bu mesele niçin, bu kadar önemlidir? Çünkü o, esasında, bir yuvanın canına
okumakla sadece iki insanın canına okumuş olmuyor. Bir yuvayı yıkmakla o, aynı zamanda çoluk
çocuğun, ayrılan eşlerin anne babalarının, yakınlarının, sevenlerinin, hatta diyebiliriz ki, bir mânâda,
bütün bir toplumun canına okumuş oluyor. Zira toplumun molekülü konumunda bulunan aile dağılınca,
toplumda da çatlaklar meydana gelmekte ve toplum çok ciddi deformasyonlara maruz kalmaktadır.
Ayrıca birbirinden ayrılan eşler, başkaları için de kötü örnek oluşturmakta, bu durum bulaşıcı bir
virüs gibi diğer yuvalara da sirayet etmektedir. Görüldüğü gibi şeytan zâhiren belki küçük gibi
görünen bir iş çevirmekte, fakat esasında o, yaptığı bu kötülükle çok şeyin altını üstüne getirmektedir.

Bu itibarla asla unutulmamalı ki, şeytan, Cennet köşesi olmaya namzet bir yuvayı bir Cehennem
çukuru hâline getirebilmek için, hiçbir zaman boş durmayacak, eşleri birbirine düşürmek için elinden
gelen her şeyi yapacaktır. Ayrıca bu hedef istikametinde, avucunun içine alıp istediği gibi
yönlendirdiği şeytanlaşmış insanlar vasıtasıyla da aile müessesesine sürekli zarar vermek
isteyecektir. Hiç şüphesiz tearuz ve tesakutlar ağına giren böyle bir yuvada en çok zarar gören de
çocuklar olacaktır. Zira kavga, cidal, niza, nifak ve şikakın yaşandığı bir ailede çocukların sağlam bir
ruhî yapıyla yetişmeleri mümkün değildir.

Evet, anne babanın sürekli birbiriyle sürtüşüp durduğu bir yuvada çocuk, sürekli ikilem yaşayacak,
anne babanın birbirine karşı sarf ettiği her kötü söz o çocuğun korteksine yerleşecek, “Meğer benim
anne ve babam neymiş!” deyip inkisar üstüne inkisar yaşayacak ve zamanla ebeveyn, çocuk nazarında
bütün bütün itibar ve kredi kaybedecektir. Şimdi düşünün, böyle bir tablo karşısında insanın ezelî
düşmanı şeytan niçin zil takıp oynamasın ki?

Boşanma En Son Tercih
Allah Resûlü (aleyhissalâtü vesselâm), ُقَالَّطلا َىلاََعت  َىِلإ ِهللا  ِلَـالَحْلا  ُض  َغَْبأ  “Allah katında



helâllerin en menfuru boşanmadır.”66 buyurmak suretiyle, karı-kocanın birbirinden ayrılmasının
Allah nezdinde mahz-ı buğz bir davranış olduğunu beyan etmiştir. Dolayısıyla böyle bir yola
girmemek için daha başta tarafların evlilik hakkında gerekli bilgileri edinmeleri çok faydalı olacaktır.
Şahsen bana kalsa, evlenmeyi düşünen insanlara, evlilik hakkında birkaç seminer vermeden, birkaç
kitap okutmadan onların evlenmelerine müsaade etmezdim. En azından evlenecek insanları bir iki
aylık bir eğitime tâbi tutar ve bu eğitimde, “evlilik hayatının önemi, eşlerin karşılıklı hak ve
vazifeleri, birbiriyle münasebetleri, çocuk yetiştirme” gibi konularda onların bilgilendirilmelerini
sağlardım. Çünkü bir evin erkeği olmanın getirdiği mesuliyetlerden habersiz olan, o evin
hanımefendisi olmanın ne demek olduğunu bilmeyen kimselerin kurdukları bir yuvanın sağlıklı olması
çok zordur.

Öte yandan boşanmaya doğru giden bir sürece girmemek için daha baştan evliliğin akıl ve mantık
blokajı üzerine oturtulması gerekir. Zira evliliğin hissîliğe tahammülü yoktur. Hissî temayüllerin
yanında mutlaka mantığın da son kertesine kadar çalıştırılması icap eder. Evet, sadece eda, endam ve
melâhat-i veçhiyeye bağlı tahakkuk ettirilen evliliklerin huzurlu bir şekilde uzun soluklu devam
edebilmesi çok zordur. Çünkü bunların kaybolduğu bir dönemde evlilik hayatı da yıkılıp gidecektir.
Dolayısıyla hisler nazar-ı itibara alınıp saygıyla karşılansa da, akıl, mantık ve muhakeme katiyen
ihmale uğratılmamalı, evlilik öncesinde ciddi düşünülüp taşınılmalıdır. Hatta evlenmeyi düşünen bir
insan sadece kendi düşünceleriyle iktifa etmemeli, mutlaka çevresindeki ehil insanların mülâhaza ve
görüşlerine de müracaat etmelidir. Bu arada şunu da ifade edeyim ki, milletimizin geleneklerine
yerleşmiş nişanlılık dönemi de ihmal edilmemeli, bu süreçte tarafların arasında imtizaç ve uyum olup
olmadığı meşru dairede anlaşılmaya çalışılmalıdır.

Ayrıca evlendikten sonraki dönemde dinin, ailenin muhafazası adına ortaya koyduğu hükümlere
sımsıkı sarılmalı, aile mahremiyeti ve aile sırlarını korumada âzamî hassasiyet gösterilmelidir. Bu
yapılabildiği takdirde şeytanın avenesi ve şeytanlaşmış insanlar, yuvanın içine nüfuz edip onu içten
içe tahrip etme fırsatı bulamayacaktır. Bu şekilde koruyucu ve önleyici maddî-mânevî tedbirler
almanın yanı başında, dualarla mânevî bir kalkan edinerek sürekli ilâhî himayeye sığınma da mutlu
bir yuvanın devamı adına çok önemlidir.

Fakat bazen gerekli bütün tedbirlerin alınmasına, evlilikle ilgili akla, mantığa ve muhakemeye ait
herhangi bir boşluk bırakılmamasına rağmen, yine de eşler arasında geçim sağlanamayabilir ya da
zaman içerisinde çok ciddi geçimsizlikler ortaya çıkabilir. Şeytan insî-cinnî yardımcılarıyla bu
durumu değerlendirip belli dürtülerle karı ve kocayı birbirine karşı sürekli fitler. Bütün bunların
neticesinde, zâhirî şartlar açısından o evliliğin artık sürdürülemeyeceği kanaati oluşabilir. İşte
eşlerin birbirini idare edebilme adına ümidin kalmadığı, huzur atmosferinin bir türlü
oluşturulamadığı böyle bir evlilikte son çare olarak boşanma düşünülebilir.

Kur’ân-ı Kerim böyle hassas bir sürece giren eşlerin nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlatma
sadedinde bu konuya sayfalar ayırmıştır. Hatta bir sûre, Talak Sûresi olarak isimlendirilmiştir.
İnsanlığın İftihar Tablosu da (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ) sünnet-i seniyyeleriyle Kur’ân’ın bu mevzudaki
hükümlerini tafsil ve tebyin etmiştir. Sahabe-i kiram ve daha sonraki fukaha-i izâm da konuyla ilgili
kafa yormuş, farklı içtihat ve istinbatlarda bulunmuşlardır. Eğer talak üzerinde bu kadar hassasiyetle
duruluyorsa demek ki o basit bir mesele değildir ve çaresiz kalındığında bir tercih unsuru olarak onun
da, göz önünde bulundurulması gereken yerler vardır. Bu itibarla evliliği sürdürme adına
yapılabilecek her şey yapıldıktan, her türlü çareye başvurulduktan sonra, o yuvada hâlâ evliliği
sürdürme adına bir ümit ışığı görülmüyorsa, hak ve hukuk çerçevesi içinde, hissîlik ve nefsanîlikten



uzak bir hâlde, akıl, mantık, muhakeme ve vicdanın rehberliği altında boşanmanın düşünülmesi de söz
konusu olabilir.
59 Nahl sûresi, 16/63.
60 A’râf sûresi, 7/20.
61 Lokman sûresi, 31/33.
62 Bkz.: Nâs sûresi, 114/4.
63 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.103 (On üçüncü Lem’a).
64 Bkz.: Yûsuf sûresi, 12/53.
65 Müslim, münafıkûn 67; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/314.
66 Ebû Dâvûd, talâk  3; İbn Mâce, talâk  1; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 7/322.



Muhasebe ve İstiğfar

Soru: Değişik belâ ve musibetlere maruz kalındığında, imtihan sürecinin mü’mine yakışır bir
şekilde atlatılabilmesi adına hangi ölçülere dikkat edilmelidir?

Cevap: “Sana gelen her iyilik Allah’tandır. Başına gelen her fenalık ise nefsindendir.” 67

fermanına inanan bir insan, karşısına çıkan her belâ ve musibeti öncelikle kendi işlediği hata ve
günahlara vermelidir. Mesela, yürürken elindeki bardak veya tabak yere düşse, bunu kendinden
bilmeli, o andaki tahayyül, tasavvur veya taakkul dünyasındaki bir inhirafa vermeli ve şöyle
demelidir: “Acaba ben huzur-u kibriyaya yakışmayan ne gibi bir halt karıştırdım ki böyle bir sıkıntıya
maruz kaldım?” Çünkü kâinattaki hiçbir hâdisede rastlantı yoktur. Dikkatli bir nazarla hayat
süzüldüğünde görülecektir ki, esasında çok küçük musibetler bile birer ikazdır ve her hâdisenin bir
sinyal yanı vardır. İnsan o ikazı anlayabilir, Allah’a teveccüh eder ve o belâya kefaret olabilecek bir
hayır ortaya koyarsa, bunlar, Allah’ın inayetiyle daha büyük kaza ve belâların def edilmesine vesile
olur. Evet, o türlü musibetler hem birer sinyaldir hem de aynı zamanda birer kefarettir. Mesela,
kırılan bir bardak, bir belâ ve musibet zincirini kırmış ve günahları da temizlemiş olabilir. Nitekim
bir hadis-i şerifte, “Müslüman’ın başına gelen hiçbir yorgunluk, hastalık, keder, üzüntü, eziyet,
gam ve hatta ayağına batan diken yoktur ki Allah onunla günahlarından bir kısmını
bağışlamasın.”68 buyurulmaktadır.

Hakiki Suçluyu Bulma Yolunda
Vâkıa biz, meydana gelen hâdiselerin arkasındaki sebepleri her zaman açık ve net bir şekilde

göremeyiz. Fakat inanan bir gönül, kapalı bir kutu hâlinde ansızın önüne çıkan hâdiselerde bile,
öncelikle kendi hata ve kusurlarını araştırmalıdır. Zira suçu kendinde arayan bir insan, hakiki suçluyu
bulma adına çok önemli bir adım atmış olur. Yoksa suçluyu hep dışta arayanlar, ömür boyu bu
aramalarını sürdürseler dahi yine de hakiki suçluyu bulamaz, başkalarını tecrim etmekle ömürlerini
tüketirler.

Konuyla alâkalı bir ifadesinde Hazreti Pîr şöyle diyor: “Bana zulüm ve işkence yaptıklarının
hakiki sebebini şimdi anladım. Ben kemal-i teessürle söylüyorum ki, benim suçum, hizmet-i
Kur’âniyemi maddî ve mânevî terakkiyatıma, kemalâtıma alet yapmakmış.”69 Kemal insanının sarf
ettiği bu sözler, onun muhasebe derinliğini göstermektedir. Bununla birlikte onun bu sözlerinden
anlıyoruz ki, iman ve Kur’ân’a yapılan hizmet, varidat ve mevhibelere mazhar olma, velilik
mertebesine erme gibi maksatlara alet yapılmamalı; hatta Cennet’e girme, Cehennem’den uzak kalma
gibi ulvî gayelere dahi vasıta kılınmamalıdır. Şayet bunlar gaye-i hayal hâline getirilirse, yapılan iş
dinamitlenmiş olur.

Bizim evvelen ve bizzat talebimiz ihlâs ve rıza-i ilâhî olmalıdır. Ne Cennet sevdası ne de
Cehennem korkusu hakiki ubudiyetin önüne geçmemelidir. İhlâslı yapılan amellerin karşılığını zaten
Allah fazlasıyla verecektir. Allah nezdindeki nimetler sayılamayacak kadar çok, bizim ibadet ü
taatimiz ise sınırlıdır. Cihan hükümdarı olsanız ve trilyonlarınız bulunsa bile verirken yine de
korkarsınız. Çünkü verdiğiniz ölçüde elinizdeki eksilecektir. Fakat Allah’ın niam-ı sübhâniyesi o
kadar çoktur ki, nimetlerin bir istatistiğini çıkarmaya çalışsanız katiyen bu işin altından
kalkamazsınız. Bu açıdan sizin istedikleriniz, O’nun lütfedeceklerinin yanında çok küçük kalacaktır.



Şikâyetin Her Türlüsünden Sakınmalı
Başlarına gelen belâ ve musibetlerin gerçek sebeplerini göremeyenler, Allah’ı insanlara şikâyet

etme mânâsına gelecek sözler sarf etmeye başlarlar. İnsanın, ihkak-ı hak mülâhazasıyla, kendisini
haksızlığa uğratanları, yetkili mercilere veya kamuoyuna şikâyet etme hakkından bahsedilebilir.
Başka bir ifadeyle, kendisine zulmedildiğini düşünen bir insan, o zulmü yapanları Hakk’ın ve halkın
re’yine şikâyet ederek, Hakk’ın hükmünü vermesini ve halkın da diyeceğini demesini bekleyebilir.
Fakat bir insanın hiçbir şekilde, hiçbir zaman Allah’ı başkasına şikâyet etmeye hakkı olamaz. Değil
sarih beyan, insanın başına gelen belâ ve musibetlerden dolayı oflayıp puflaması dahi Allah’ı şikâyet
sayılır. Dolayısıyla şikâyet mânâsına gelecek sarih/zımnî her türlü söz ve tavırdan uzak durmak
gerekir.

Maruz kalınan belâ ve musibetleri insanın kendinden bilmesi ise ciddi bir muhasebe duygusuna; bu
ise gönülde oturaklaşmış sağlam bir iman-ı billah ve ahiret inancına bağlıdır. Hazreti Ömer’e nispet
edilen bir sözde اوُبَـساَحُت َْنأ   َ لْبَق ْمُكَـسُفَْنأ  او  ُ بِساَح  “Hesaba çekilmeden önce kendinizi
hesaba çekiniz.”70 buyurulmaktadır ki, bu da nefis muhasebesinin öte dünyadaki hesaba çekilme
inancıyla doğrudan doğruya irtibatlı olduğunu göstermektedir. Zaten büyük zatların evrad ve ezkârına
bakıldığında, mahkeme-i kübrada hesap verme endişesinden kaynaklanan ciddi bir nefis
muhasebesiyle hayatlarını geçirdikleri görülür. Mesela Hazreti Şah-ı Geylânî’nin sadece tek bir virdi
içinde kendini yerden yere vurup nefsiyle hesaplaşmasını belki biz bir ömür boyu yapmamışızdır.
Ebu’l-Hasan eş-Şâzilî Hazretleri, “Sen şusun, sen busun” diyerek ciddi şekilde kendisini levmettikten
sonra “Sen’in kapına benim gibi daha niceleri geldi ve boş dönmediler.” ifadeleriyle recâ kapısını da
kapatmayarak Allah’tan af ve mağfiret diler.71

Hasan Basrî Hazretleri’nin Kulûbu’d-dâria’da yer alan üsbûiyesi de bu konuda örnek alınması
gereken önemli bir virddir.72 Haftanın her günü için hususi bir vird ayıran bu âbide şahsiyet, orada
kusurlarını sayıp dökmede âdeta biri bin yapar. Sahabî memesinden süt emmiş, tabiînin serdar-ı
ekberlerinden birisi olan, Basra’da değişik batıl mezheplere karşı göğsünü gererek “Burası çıkmaz
sokak!” diyen, denilebilir ki, rüya ve hayallerine bile günah girmemiş olan ve Ebû Hanife’nin
kendisinden çok istifade ettiği bu kahraman-ı zîşân, günah ve kusurlarını öyle büyüterek ifade eder ki,
bu ifadelerine bakınca siz onu dünyada günah işleyen insanların en kötüsü zannedersiniz. Âdeta
batmış, iflas etmiş bir insanın ses ve soluğuyla Cenâb-ı Hakk’a teveccüh eder, sanki sürekli günah
işleyen biriymiş gibi, her gün bir kez daha nefsiyle hesaplaşmaya durur.

İstiğfarı Netice Veren Muhasebe Duygusu
Muhasebe şuuruyla hata ve kusurlarının farkında olan bir insan netice itibarıyla tevbe ve istiğfara

yönelir. Cenâb-ı Hak, Furkân Sûresi’nde, birçok mesâvii sayıp, bunları irtikâp edenlerin azaba
müstahak olacağını beyan buyurduktan sonra, bu tür kötülükleri işlemiş olsalar dahi, yeniden Allah’a
teveccüh eden tevbe kahramanlarının mazhar olacağı muameleyi şu âyetle müjdeler:

ٍتاَنَسَح ْمِِھتاَّئِیَس  ُلَِّدبُي ُهللا  َِكئٰۤلوُۨأَف  اًِحلاَص  ًالَمَع  َلِمَعَو  َنَمٰاَو  َبَات  ْنَم  َِّالإ 
اًمیِحَر اًروُفَغ  َناَكَو ُهللا 

“Günahlardan vazgeçip Hakk’a yönelen, gönülden iman eden, sonra da salih amel işleyenler
bundan müstesnadır. Allah onların seyyiâtını hasenâta tebdil eder. Çünkü Allah gafûrdur,
rahîmdir.”73 Bu âyet-i kerimeye göre günah ve hatalarla ruhen deformasyona uğrayan bir insan,



hemen tevbe ve istiğfar eder, ciddi bir arınma gayreti gösterir, imanını yeniler ve salih amele
yönelirse, Allah Teâlâ onun seyyiâtını hasenâta çevirecektir. Evet, Cenâb-ı Hak, insanın eliyle,
ayağıyla, gözüyle, kulağıyla, yüz işmizazları ve mimikleriyle vs. ne kadar işlediği günah varsa onları
silecek ve onların yerine hasene yazacaktır. Bu âyet-i kerimeye Hazreti Pîr farklı bir şekilde
yaklaşarak, insandaki sonsuz şer kabiliyetlerinin hayır kabiliyetlerine tebdil edileceğini ifade
etmiştir.74 Demek ki, tevbe, inabe ve evbe ile Allah’a teveccüh etme, insan tabiatındaki masiyete açık
yanların iyilik ve güzellik istikametinde tebeddüle uğramasını netice vermektedir.

İstiğfar: Yeniden Dirilişin Âb-ı Hayatı
Allah Resûlü (aleyhissalâtü vesselâm) istiğfarın ehemmiyetini, ُهُتَفیِحَص ُهَّرـِسُت  َأْن  َّبََحأ  ْنـَم 

ِراَفِْغتْـسِْالا اـَھِیف ِمَن  ْرِثـْكُیْلَف   “Kim amel defteriyle mutlu olmak isterse, oraya çok istiğfar
yazdırsın.”75 ifadeleriyle açıklamıştır. Kendisi de o ufkun en zirvede kahraman-ı zîşânı olan Hazreti
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi efdaluttahiyyât ve ekmelütteslîmât), günde yüz defa istiğfar ettiğini
beyan buyurmuştur.76 Bu durumu, O’nun mârifet ufku itibarıyla sürekli terakkisine verebileceğiniz
gibi, rehberliğine de bağlayabilirsiniz. Zira bir toplumun, bir heyetin önünde bulunan insan, iyi veya
kötü, bütün tavır ve davranışlarıyla arkasındakilere örnek teşkil eder. Mesela, bir kurumun başında
bulunan bir idareci, kurduğu menfaat çarkıyla sürekli kendi menfaatlerini takip edip durduğunda,
arkasındaki insanları da haramiliğe sürükler. Aynen öyle de, sürekli hayır ve hasenat peşinde koşan
bir rehber, arkasındaki insanların hayra yönlendirilmesinde çok önemli bir müşevvik olur. İşte bu
açıdan bakıldığında denilebilir ki, kendisine tâbi olanları meleklerin pervaz ettiği ufuklara yükselten
Allah Resûlü (aleyhissalâtü vesselâm) günde yüz defa istiğfar ediyordu.

Esasında, hangi seviyede olursa olsun, sorgulayıcı bir nazarla sergüzeşt-i hayatına bakan bir insan,
orada “estağfirullah” diyeceği pek çok hata ve kusur bulabilir. Mesela, bir yerden bir yere giderken
gözüne bir haram ilişmiş olabilir. Kendisine, birisinin güzel sıfatlarından bahsedildiğinde bundan
rahatsızlık duyarak ona bir laf çarpmış olabilir. Başka bir zaman gıybet bataklığına düşmüştür de
belki farkında bile değildir. İşte insan bu gibi günahların her birinin tek başına insanı batırabileceğini
düşünmeli ve derhal istiğfara yönelmelidir. Hazreti Pîr, “Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork.
Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük
letâiflerini onda batırma!”77 diyerek, küçük gibi algılanan günahların bile insanı batırabileceğine
dikkatleri çekmiştir.

İnsanlar dünya işlerini bile ciddi bir hesaba bağlı götürüyorlar. Mesela, yeni bir iş kuracakları
zaman ciddi araştırmalar yapıyor, ona göre yatırımda bulunuyorlar. Daha sonra yaptıkları işin aylık
hesabını tutarak girdi ve çıktılarını kontrol ediyor ve böylece işlerinin rantabl gidip gitmediğinin
takibini yapıyorlar. Şimdi, gelip geçici olan dünya işleri bile bu kadar hesap kitap istiyorsa, ebedî
hayatın çok daha ciddi bir hesaba bağlı götürülmesi gerekmez mi?

Burada konuyla alâkalı bir hususu daha hatırlatmakta fayda mülâhaza ediyorum. Hazreti Pîr “Dua
ve tevekkül meyelan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi, istiğfar ve tevbe dahi meyelan-ı şerri
keser, tecavüzatını kırar.” 78 der. Yani tevbe ve istiğfar insandaki olumsuzluğa açık olan eğilimlerin
önüne geçeceği, ondaki hata ve günahların başına bir balyoz gibi inip onların iflahını keseceği gibi,
dua da insandaki hayır eğilimlerini güçlendirecektir. Bu açıdan bir taraftan tevbe ve istiğfar ile, diğer
yandan da dua kanadıyla hareket eden bir insan, Allah’ın izni ve inayetiyle, amudî olarak evc-i
kemalât-ı insaniyeye çıkarak kendisini İnsanlığın İftihar Tablosu’nun ayaklarının dibinde bulabilir.



Fakat şunu da ifade edelim ki, keşke insan kalbî ve ruhî hayatın restorasyonuyla uğraşacağına daha
baştan bunların tahribatını engelleyecek setler teşkil etse! Çünkü tahrip olan bir şeyin sonradan
restorasyonu çok zordur. Daha önce de arz etmişimdir. Edirne’ye gittiğimde Selimiye Camii’nin
restorasyon çalışmaları başlamıştı. Edirne’de kaldığım altı yedi senelik süre içerisinde Sarı Selim’in
altı senede yaptırdığı bu camiin restorasyonu bitirilememişti. Çünkü bozulan bir şeyi hüviyet-i
asliyesine irca etmek, onu yeniden inşa etmekten çok daha zordur. Evet, günahlarla deformasyona
uğrayan bir insanın tekrar formunu yakalayabilmesi zannedildiği kadar kolay değildir. O hâlde insan
daha başta tahribata karşı kapalı bir hayat yaşamaya çalışmalı ve günahlara karşı sürekli teyakkuz
hâlinde bulunmalıdır.
67 Nisâ sûresi, 4/79.
68 Buhârî, merdâ 1; Müslim, birr 51; Tirmizî, cenâiz 1.
69 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s. 667 (Konuşan Yalnız Hakikattir).
70 Tirmizî, kıyâmet 25; İbnü’l-Mübârek, ez-Zühd 1/103; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/96.
71 Bkz.: M. F. Gülen, Kulûbu’d-dâria s. 297-353.
72 Bkz.: M. F. Gülen, Kulûbu’d-dâria s. 138-156.
73 Furkan sûresi, 25/70.
74 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s. 342 (Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas).
75 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 1/256; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/441; el-Heysemî, Mecmeu’z-zevâid 10/208.
76 Bkz.: Müslim, zikr 41; Tirmizî, tefsîru sûre (47) 1; İbn Mâce, edeb 57; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/211, 260.
77 Bediüzzaman, Lem’alar s. 169-170 (On Yedinci Lem’a, On Üçüncü Nota).
78 Bediüzzaman, Sözler s. 509 (Yirmi Altıncı Söz, İkinci Mebhas).



Varlığı Yorumlamada 
Anahtar Kavramlar

Soru: Hazreti Üstad, kırk senelik ömründe, otuz senelik tahsil hayatında dört kelimeyle dört
kelam öğrendiğini, “nazar”ın da bu kelimelerden birisi olduğunu ifade etmiştir. Burada
“nazar”dan anlaşılması gereken mânâyı ve mü’mince bir “nazar”ın nasıl olması gerektiğini
lütfeder misiniz?

Cevap: Hazreti Pîr, Mesnevî-i Nuriye isimli eserinde icmalî olarak dört kelimenin ehemmiyetine
dikkat çekmiştir. Bunlar; mânâ-yı ismî, mânâ-yı harfî, niyet ve nazardır.79 Birbiriyle irtibatlı
olduğundan nazara geçmeden önce, kısaca ilk üç kelimenin üzerinde duralım.

Mânâ-yı İsmî ve Mânâ-yı Harfî
Mânâ-yı ismî ve mânâ-yı harfî kelimeleri nahiv ilmine ait birer kavramdır. İsim, müstakil bi’l-

mânâdır. Yani söylendiği zaman karşı taraftaki insan onunla ne kastedildiğini anlar. Harf ise kendi
kendine anlaşılmaz. Çünkü onun müstakil bir mânâsı yoktur. Mesela Arapçadaki “ ىِٰلإ ”, “ ْنِم ”, “ ”َب
ve “ ِيف ” gibi harf-i cerler işitildiğinde, zihinde bir mânâ oluşmaz. Bunlarla ne kastedildiğinin
anlaşılması için harf-i cerrin taalluk edeceği başka bir kelimeye ihtiyaç duyulur. İşte Hazreti Pîr,
mantığa ait birer kavram olan küll ve cüz tabirlerini, onlara kendine göre farklı mânâlar yükleyerek
kullandığı gibi, nahivcilerin ıstılahında yer alan mânâ-yı ismî ve mânâ-yı harfî kavramlarına da farklı
anlamlar yükleyerek onları varlığı yorumlamada anahtar birer kavram olarak kullanmıştır. Buna göre
kâinata mânâ-yı ismî ile yani bizzat kâinat ve esbâb hesabına bakmayı hatalı bulmuş; bunun yerine
kâinata mânâ-yı harfî nazarıyla bakarak nimete bakıldığı zaman Mün’im’in, sanata bakıldığı zaman
Sâni’in, sebeplere bakıldığı zaman da, Müessir-i Hakiki’nin zihne gelmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Amellerin Mahiyetini Değiştiren Niyet
Niyete gelince, Hazreti Pîr onun âdetleri ve hareketleri ibadete çeviren bir iksir, ölü hâletleri ihya

eden ve onları hayatlı ibadetlere dönüştüren bir ruh olduğunu ve insanın niyet sayesinde günahlarını
sevaba çevirebileceğini ifade etmiştir.80 Denilebilir ki, içtihatta hata yapıldığı hâlde sevap
kazanılmasının sebebi de hâlis niyettir. İçtihat, Şarî’in, doldurulmasını zaman ve konjonktüre bıraktığı
bazı boşlukların, dinin ruhuna uygun bir kısım disiplin ve prensipler vaz’ edilerek doldurulması
olduğuna göre, müçtehit de, böyle bir boşluğu doldurma adına ceht ve gayret gösteren kişi demektir.
Dolayısıyla o, içtihadında isabet edemese bile, niyetinin sevabını kazanacaktır.

Diğer yandan Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanmayı hedefleyeceği yerde, kendi şöhretini artırma,
kendi cesaret, cömertlik veya ilmini ortaya koyma niyeti içinde olan bir insanın hayır hasenat
yapıyorum zannıyla ortaya koyduğu fiiller ona sevap değil günah kazandıracaktır.

Burada cephede düşmanla yaka paça olan, elinde hiçbir şey kalmayacak şekilde malını bezleden
ve ilmiyle başkalarına faydalı olan üç insanın Allah huzurunda nasıl hesap verdiklerinin anlatıldığı
hadisi hatırlayabilirsiniz. Bunların ilki, “Falan ne cesur adammış.” desinler diye savaştığından;
diğeri, “Filân ne cömert, ne civanmert insanmış.” desinler diye malını mülkünü verdiğinden; öbürü



de, “Maşallah, ulemânın büyüklerinden bir zat imiş. Dilinden, kaleminden ne cevherler dökülüyor.”
desinler diye gayret gösterdiğinden dolayı kazanma kuşağında kayıp üstüne kayıp yaşamıştır.81 Evet,
makale ve kitaplar yazan veya vaaz u nasihat yapıyorum diye halkın karşısına çıkıp belagat nükteleri
döktüren biri, rıza-i ilâhîye karşı gözünü yumuyor ve bu gayretlerini, başkalarının kendisinden
bahsetmesi gibi basit ve kirli bir mülâhazaya bağlıyorsa, elindeki mücevherleri demirciler çarşısında
satan adam gibi küçük bir mükâfata talip olmuş demektir. Hâlbuki o, rıza-i ilâhîyi elde etmek gibi
nâmütenâhî bir enginliğe talip olsaydı, ceht ve gayretiyle ulaştığı netice çok farklı olacaktı.

Nazar veya Bakarken Görebilmek
Nazar meselesine gelince, insanın öncelikle görmeyi bilmesi lazımdır. Malum olduğu üzere bakma

başka, görme başkadır. Gözleri açık olan bir insan eğer görme niyet ve şuuruyla bakmıyorsa
karşısındaki eşyayı birbirinden tefrik edemez. Mesela, insan karşısındaki kitaplığa bakarken
iradesinin hakkını verip görme niyetiyle oraya bakmıyorsa, baktığı yerdeki kitapları, yazıları,
renkleri, desenleri vs. fark etmesi mümkün değildir. Evet, görme, bakmanın ötesinde bir şeydir. O,
bakılan nesnelerin tayin ve tespit edilmesi ve onlarla ilgili bir teşhiste bulunulması demektir.

Nazarın diğer bir yanı ise, neye nasıl bakılacağını belirlemeyle ilgilidir. Mesela bir insan her şeye
fizikî âlemin üç buudlu mekân kriterlerine göre bakacak olursa, o, çok şeyi göremeyecek,
duyamayacak ve hissedemeyecektir. Rusya’da Gagarin ismindeki bir astronotun, “Ben küre-i arzın
etrafında tur attım, döndüm, geldim ama Allah’a rastlamadım.” –hâşâ ve kellâ– şeklindeki bir sözü
medyaya intikal etmişti. Üstad Necip Fazıl onun bakış zaviyesindeki bu inhirafını ifade etme adına,
kendine mahsus bir ses tonuyla şöyle derdi: “A be ahmak! Allah’ın fezada bir balon olduğunu sana
kim söyledi!”

Evet, insan, her şeyi yoktan var eden, zaman ve mekândan münezzeh ve müberra Zât-ı Ulûhiyet’i
fizikî âlemin üç buudlu mekân kriterlerine göre, –haşa ve kella– gökteki bir cisim gibi görmeye
çalışırsa, o, hiçbir zaman hakikati göremez ve bu tür inhiraflara düşmekten de kurtulamaz. Bu açıdan
bir kez daha ifade edelim ki, kibir, zulüm ve âbâ u ecdadı taklit gibi faktörler yanında bakış
zaviyesini ayarlayamama, inanmaya mani olan engel ve sütrelerden birisidir. Oysaki bütün varlık her
yönüyle Allah’ın varlık ve birliğine şehadet etmektedir. Bu hakikat, Hazreti Pîr’in Mesnevî’de nazara
verdiği veciz bir ifadeyle şöyle dile getirilmiştir:

ُِلئاَسَر َكَْیِلإ  َىلْعَْألا  َِالَمْلا  نِم  اَھَّنِإَف  ِتاَِنئاَكْلا  َروُطُس  ْلََّمَأت 
“Kâinat satırlarını/sayfalarını derinden derine teemmül et. Bir neticeye varabilme ümidiyle

onlar üzerinde derinleş ha derinleş. Çünkü onlar Mele-i Âlâ’dan sana indirilmiş Allah’ın
mesajlarıdır.”82 Ne var ki, kâinata materyalist, natüralist veya pozitivist bir mülâhazayla
bakıldığında, binlerce belki milyonlarca dille Allah’ı ilan eden varlığın sesi duyulmayacaktır.
Böyleleri kâinatı didik didik etmelerine rağmen, baktıkları hâlde göremediklerinden veya
gördüklerinin ötesine geçemediklerinden ötürü, her meseleyi getirip natüralizme bağlayacaklardır.
Başka bir ifadeyle onlar, neye nasıl bakacaklarını bilmediklerinden, meşgul oldukları eşya ve
hâdiseleri Zât-ı Ulûhiyet’e götürecek şekilde değerlendiremeyeceklerdir.

Hazreti Pîr’in, Kur’ân hakkındaki şeytanla münazarasında ortaya koyduğu bakış açısı da konumuz
zaviyesinden önemlidir. Üstad Hazretleri, bu münazarada, Kur’ân’a bakan bir insanın, ona Allah’ın
kelamı olarak bakması gerektiğine dikkat çekmiştir.83 Zira Kur’ân, insan kelamı farz edildiğinde o,
gökten aşağı çekilmiş ve beşer kelamı seviyesine düşürülmüş olacaktır. Kur’ân’ın, tenezzülât-ı



ilâhiye ile beşer aklı gözetilerek nazil olduğu bir hakikattir. Fakat insanın, başta, doğru bir nazarla
ona bakması gerekir ki, o, veraların verasından gelen bu ilâhî kelamı gerçek derinlik ve enginliğiyle
duyabilsin.

Küllî Nazar
Nazarla ilgili üzerinde durulması gereken diğer bir husus da, eşya ve hâdiselere bütüncül bir

nazarla bakılmasıdır. İsterseniz siz buna kâmil nazar da diyebilirsiniz. Fakat hemen şunu ifade edelim
ki, bilhassa âfâka bakarken, küllî nazarı elde etmek kolay değildir, böyle bir bakış açısı herkese
müyesser olmayabilir. Bu itibarladır ki, Hazreti Pîr bu mevzuda, takip edilmesi gereken yol ve
yöntem olarak “enfüste derinlemesine düşünme, âfâka ise icmalî bir nazarla bakma” ölçüsünü
vermektedir.84 Yani insan, hekimlerin ortaya koyduğu mütalâa ve mülâhazalar ışığında kendi anatomi
ve fizyolojisine baktığında, diğer varlıklara nispetle kendi varlığını daha rahat tanıyabilir ve onda
daha rahat derinleşebilir. Mesela, şuurlu bir nazarla bünyesinde işleyen sistemleri takip ettiğinde, o
müthiş nizam ve baş döndürücü ahenk arkasındaki mutlak kudret ve nâmütenâhî ilmi görebilir. Aynı
şekilde kalb, ruh, sır, hafî ve ahfâ gibi mânevî yapısını oluşturan iç dünyasındaki derinliklere nazar
edecek olursa, kalbinin sesini duyabilir, hislerini anlayabilir, şuurun ne demek olduğunu idrak
edebilir ve iradesinin farkına varabilir. İşte bir insan mülk-melekût, fizik-metafizik her iki yönüyle de
kendisi hakkında teemmül, tedebbür, tezekkür ve tefekkürde bulunarak nice derinlik ve enginliklere
ulaşabilir.

Kâinata ise insan, icmalî bir nazarla bakmalıdır. Zira, Üstad Hazretleri’nin ifadeleri içinde “âfâkî
malûmat, yani hariçten, uzaklardan alınan mâlûmat, evham ve vesveselerden hâlî olamıyor . Amma
bizzat vicdanî bir şuura mahal olan enfüsî ve dâhilî malûmat ise evham ve ihtimallerden temizdir.
Binaenaleyh merkezden muhite, dâhilden harice bakmak lâzımdır.”85 Evet, insan kâinata bakarken
enfüs dürbünüyle bakmalı, yani enfüsü gez-göz-arpacık hâline getirmeli ve o adeseden kâinata
bakmalıdır. Çünkü enfüste cereyan eden kanunları, âfâkta da görmek mümkündür. İşte bu silsileyi
takip edebildiği takdirde insan, önce enfüste derinleşebilecek, enfüsteki bütün sistemlerin, O’nun
nâmütenâhî kudretiyle cereyan ettiğini müşâhede edecek, daha sonra kâinat kitabında da aynı
kanunların işlediğini görecek ve böylece küllî bir nazarla âfâkı okuyabilecektir.
79 Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevî-i Nûriye s. 44 (Katre).
80 Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevî-i Nûriye s. 42 (Katre).
81 Bkz.: Müslim, imâret 152; Tirmizî, zühd 48 ; Nesâî, cihâd 22.
82 Bediüzzaman, Mesnevî-i Nûriye s. 112 (Habbe), 229 (Nokta).
83 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler, 195-202 (On Beşinci Söz, Yedinci Basamak).
84 Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevî-i Nûriye s. 133 (Habbe).
85 Bediüzzaman, Mesnevî-i Nûriye s. 111 (Habbe).



İrfan Ufku

Soru: Niyazî-i Mısrî, “Savm u salât u hac ile sanma biter zâhid işin / İnsan-ı kâmil olmaya
lâzım olan irfan imiş.” diyerek irfanı nazara vermiştir. İrfan sahibi olmak için şer’î
mükellefiyetleri yerine getirmenin yanında başka hangi vesilelerden söz edilebilir?

Cevap: Namaz, oruç, zekât ve hac mükellefiyetleri, ibadetlerin temelini oluştursa da, insanın iman
erkânıyla ve ibadet ü taatle tanışmasına vesile olacak kapıyı açan sırlı anahtar, kelime-i şehadettir.
Bu yönüyle o, mebde ile müntehayı cem eden mübarek bir cümledir. Diğer bir ifadeyle kelime-i
şehadet, hem bir başlangıç hem de son noktadır. O olmadan ne meleklere, ne kitaplara, ne resûllere,
ne ahirete ve ne de kadere imanın bir anlamı kalır. Aynı şekilde ibadetlerin bir mânâ ve kıymet
kazanması da onun açtığı bu kapıdan içeri girilmesiyle mümkündür. Cibril hadisinde de ifade edildiği
gibi, en başta iman gelir. Onu İslâm takip eder ve neticede ihsana ulaşılır.86 Başka bir ifadeyle dinin
temel ve mebdei iman, münteha ve semeresi de ihsandır.

Şuurla Taçlandırılan İbadetler
İrfana gelince, o, ihsan mülâhazası içinde mütalâa edilebilecek bir mefhumdur. Bu açıdan irfan

ufkuna ulaşmak isteyen bir insanın önce sağlam bir şekilde iman etmesi, ardından amel-i salih
yapması ve bunu da zamanla bir vicdan kültürü hâline getirmesi gerekir. Evet, irfana ulaşmanın en
önemli yolu, ibadet ü taati titizlikle ve şuurlu bir şekilde yerine getirmektir. İbadet ü taatte şuur
olmayınca irfana ulaşılamaz. İrfana ulaşamayan bir insanın ise Allah sevgisine, peygamber
muhabbetine ermesi mümkün değildir. Unutulmamalıdır ki, bunlar iç içe derinlikler olduğundan,
ancak biri aşıldığı takdirde diğerine ulaşılır. İşte bu perspektiften meseleye bakıldığında Hazret’in;

“Savm u salât u hac ile sanma biter zahid işin.
İnsan-ı kâmil olmaya lâzım olan irfan imiş.”

ifadelerinde, her şeyin çok güzel bir şekilde yerli yerine yerleştirildiği görülmektedir. Çünkü ihsan
şuuru ve irfan nurundan mahrum bir fert için, yapılan ibadetler, öteden beri yapılagelen bir formalite
ve kültürden öteye geçmeyebilir. Herkes oruç tuttuğu için o da oruç tutmuş, anne babasında öyle
gördüğü için namaz kılmış, başkaları hacca gittiği için hacca gitmiştir. Dolayısıyla böylelerinde
ibadetler çok defa suretten öteye geçmediğinden onların ruh ve mânâsı yakalanamaz. Zaten bu durumu
ifade sadedinde Resûl-i Ekrem Efendimiz de (sallallâhu aleyhi ve sellem);

َِّالإ ِهِمَاِیق  ْنِم  َُهل  َسَْیل  ٍِمئاَق  َّبُرَو  ُعوُجْلا  َِّالإ  ِهِمَایِص  ْنِم  َُهل  َسَْیل  ٍِمئاَص  َّبُر 
ُرَھَّسلا

“Nice oruç tutanlar vardır ki, nasipleri sadece açlık ve susuzluktur. Nice namaz kılanlar da
vardır ki, nasipleri sadece yorgunluk ve zahmettir.” 87 buyurmuyor mu? Demek ki, ibadet ü taatin
değer kazanması onun, ne ölçüde irfana iktiran ettiğine bağlıdır.

Mesela irfan ufkunda ihsan şuuruyla eda edilen öyle bir namaz vardır ki, böyle bir namaz sahibi
kendini o esnada huzur-u kibriyada görebilir. Öyle ki el ve ayaklarını hareket ettirirken kendini
Arş’ın örtülerine dokunuyor gibi hisseder. Hisseder de el ve ayak hareketi gibi yakışıksız tavır ve
davranışların, huzur-u kibriyada saygısızlık kategorisi içinde mütalâa edileceğini düşünerek tir tir



titrer. Nitekim Cenâb-ı Hak, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) namazdaki
durumunu anlatırken;

َنيِدِجاَّسلا ِيف  ََكبُّلََقتَو   ُموَُقت َنیِح  َكاَرَي  يِذََّلا 
“ O ki, (gece namaza) kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında kıvrım kıvrım

kıvrandığını da.”88 buyurmaktadır.
Bu seviyeyi yakalayamayan kimse en azından iradî olarak, Cenâb-ı Hakk’ın daima kendisini

gördüğünü düşünmeli ve namazdaki her bir hareketini böyle bir şuurla yerine getirmeye çalışmalıdır.
Bir insanın el ve ayaklarını yerli yerinde tutması, namazda nereye bakacağını bilmesi, başını yere
koyduğu zaman hangi mülâhazalara açılması gerektiğinin farkında olması gibi hususlar Cenâb-ı Hak
tarafından görülüyor olma şuurunun insanın tavır ve davranışlarına aksettiğini gösterir.

Evet, irfana ulaşmak için ibadetler mutlaka şuurla taçlandırılmalıdır. Mesela namazda olan bir
insan, namazın başından sonuna kadar ne yaptığının farkında olarak namazını eda etmelidir. Niyeti
sadece, namaza başlarken söylenilen, َّيِل َ صُأ َْنا  ُتْيَوـــَن   “Niyet ettim namazı eda etmeye”
ifadelerinden ibaret görmek doğru değildir. O, kasdü’l-kalb’dir. Yani mâsivâyı bütün ruhundan,
bütün duygularından silip atmak, Allah karşısında kemer-beste-i ubûdiyet içinde bulunduğunu
derinden derine hissetmek ve hatta kendini de unutarak bütünüyle silinip gitmektir. Dahası o, silinip
gitmeyi de hissetmemek ve namazın başından sonuna kadar bu hissi devam ettirmeye çalışmaktır.
Belki yer yer insan bir kısım olumsuz esintilere maruz kalabilir. Fakat o, her defasında iradesinin
hakkını vererek onların üstesinden gelmeye çalışmalıdır. Ayrıca namazda okuduğu âyet ve duaların
taalluk ettiği mânâları iyi bilmeli, onların kalbine duyurmak istediği hakikatlerin farkında olmalı ve
namazın sonuna kadar şuurluca bunları takip etmelidir. İşte ibadeti şuurlu bir şekilde eda etme adına
ortaya konan bu ceht ve gayret, irfana giden yolda yanıltmayan önemli referanslardır.

İstikamet ve Sürekliliğin Kerameti
Cenâb-ı Hak’la münasebetlerimizin ciddi, kararlı ve şuurlu olmasının yanında o mevzuda temadi

içinde bulunma da irfan adına çok önemlidir. Allah’ın size olan muamelesi, sizin Allah’la
münasebetlerinizdeki kıvam ve temadi ölçüsünde olacaktır. İrfan ufkunun zirvesindeki Zât’ın
beyanları içinde “Amellerin Allah’a en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır.”89 Unutmamak
gerekir ki, mermeri delen suyun damlaları değil, damlaların temadisidir. Evet, su çok yumuşak ve
latîf bir madde olmasına rağmen ondaki devamlılık mermeri bile aşındırmaktadır. Bu açıdan insanın
ibadet ü taate sabır, sebat, azim ve kararlılıkla devam etmesi mârifete açılma adına çok önemlidir.

Bu itibarla Ebû Hanife’nin (rahmetullahi aleyh) Kadir Gecesi’ni senenin bütün gecelerine yayılmış
olarak görmesi90 bana çok latîf gelir. Çünkü Allah (celle celâluhu) bazı şeyleri bazı şeyler içinde
gizlediği gibi, Kadir Gecesi’ni de senenin içinde gizlemiş olabilir. Elbette ki, sadece Ramazan’ın 27.
gecesini değerlendirip ihya edenler de takdir edilip alkışlanmalıdır. Bu ayrı meseledir. Fakat esas
olan Hazreti İmam-ı Hümam’ın yaklaşımı gereğince her geceyi Kadir bilmektir. İnsan bu niyet ve
mülâhazayla her gece kalkmalı ve lâakal bir teheccüt namazı kılmak suretiyle berzah hayatını
aydınlatmaya matuf, Cenâb-ı Hak karşısında kemer-beste-i ubûdiyet içinde sadakatini ortaya
koymalıdır. Allah’ın misafiri olmak varken, döşeğe misafir olmanın ne kıymeti olabilir ki! İbrahim
Hakkı Hazretleri bu düşünceyi ne güzel seslendirir:

“Ey dîde nedir uyku gel uyan gecelerde,



Kevkeblerin et seyrini seyrân gecelerde.
Bak hey’et-i âlemde bu hikmetleri seyret,
Bul Sâni’ini ol âna mihman gecelerde.”

Her Türlü Hayrın Sırlı Anahtarı: Tevazu
İrfana ulaşmada takip edilmesi gereken bir yol olarak seyr u sülûk-i ruhanî basamakları da

kullanılabilir. Aynı şekilde Hz. Pîr’in farklı bir yol olarak ortaya koyduğu acz u fakr ile şevk ü şükür
de, irfan ufkunu yakalamada önemli bir disiplindir.91 Yani insan, Allah’ın inayeti olmadan elinden
hiçbir şey gelmeyeceğini, kendisine ait hiçbir sermayesi olmadığı hâlde âdeta sultanlar gibi
yaşadığını, dolayısıyla sahip olduğu bütün sermayenin Ganiyy-i Mutlak’tan geldiğini zihninde hep
canlı tutmak suretiyle şevk ile coşup ciddi bir metafizik gerilime geçebilir.

Teemmül ile Kur’ân okumak da mârifet yolundaki çok önemli vesilelerden biridir. Bir Allâme
Muhammed Hamdi Yazır, bir Beyzâvî, bir Ebu’s-Suud veya bir Âlûsî’nin ufkundan Kur’ân’ın kendine
mahsus derinliklerine açılmak, onu yeniden nazil oluyor gibi duymak, insanı irfan ufkuna üveyk gibi
uçurur ve onu sürekli metafizik gerilimde tutar.

Vicdanında mârifet inkişaflarına erebilmek için insanın, tevazu, mahviyet ve hacalet içinde hayatını
sürdürmesi de bu yolun esaslarındandır. Zira mâneviyat büyüklerinden biri olan Yusuf ibn Hüseyin
er-Râzî’nin ifade ettiği gibi her türlü hayrın sırlı anahtarı tevazu, her türlü şerrin anahtarı da kibir ve
bencilliktir. Mağrur ve bencil insanlar başlarını hiç yerden kaldırmadan ömür boyu secdede dursalar
yine de ulaşmaları gereken hedefe ulaşamazlar. Nitekim kudsî bir hadis-i şerifte Cenâb-ı Hak şöyle
buyurmuştur:

ِراَّنلا ِيف  ُهُتْفَذَق  اَمُھْنِم  اًدِحاَو  يِنَعَزَان  ْنَمَف  يِراَِزإ  ُةََمظَعْلاَو  ِيئاَدِر  ُءَايِرْبِكَْلا 
“Kibriya, Benim ridâm, azamet ise Benim izârımdır. Kim Benimle bu mevzuda yarışa kalkışır ve

bunları paylaşmaya yeltenirse, onu derdest eder Cehennem’e atarım.”92

Hâsılı, görüldüğü üzere, irfan ufkuna ulaşma adına pek çok vesileye başvurulabilir. Zira Allah’a
götüren yollar mahlûkatın solukları sayısıncadır.



86 Bkz.: Buhârî, îmân 37, tefsîru sûre (31) 2; Müslim, îmân 5, 7.
87 İbn Mâce, sıyâm 21; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/373.
88 Şuarâ sûresi, 26/218-219.
89 Buhârî, rikâk  18; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 218.
90 Bkz.: İbn Abdilberr, et-Temhîd 2/208; en-Nevevî, Şerhu Sahîhi Müslim 8/57.
91 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s. 518 (Yirmi Altıncı Söz, Zeyl).
92 Müslim, birr 136; Ebû Dâvûd, libâs 26.



Yaşama Zevkiyle Başı Dönüp Geride Kalanlar

Soru: Tevbe Sûre-i Celîlesi’nde yer alan: “Cihad için sefere çıkmayıp geride kalanlar,
Resûlullah’a uymayarak yerlerinde oturup kalmalarından dolayı sevince gark oldular. Mal ve
canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi kerih görerek ‘Bu sıcakta sefere çıkmayın!’ dediler. De
ki: ‘Cehennem ateşi, bundan çok daha fazla sıcaktır.’ Ne olurdu, Cehennem ateşinin daha sıcak
olduğunu anlayabilselerdi!”93 âyet-i kerimesi, günümüzün hizmet yolcularına ne gibi mesajlar
vermektedir?

Cevap: Rivayet tefsirlerinde, bu âyet-i kerimenin münafıklar hakkında nazil olduğu ve âyette daha
ziyade ehl-i nifakın cihad karşısındaki tavır ve davranışlarının zemmedildiği ifade edilir.94 Bununla
beraber, i’lâ-i kelimetullah yolunda tekâsül gösteren ve kendisini rahata salan her mü’min için bu
âyet-i kerime çok önemli ikaz ve dersler ihtiva etmektedir. Zaten Hazreti Âişe, Hazreti Ebû Zer ve
Ömer İbn Abdülaziz gibi büyükler başta olmak üzere sahabe, tabiîn ve tebe-i tabiîn dönemlerinde
yaşamış birçok kâmet-i bâlâ, münafıklarla ilgili nazil olan âyet-i kerimeleri bile bir şekilde
kendileriyle alâkalı görmüş ve onlarda anlatılan hususlardan kendilerine nice dersler çıkarmışlardır.
Elbette ki, bir mü’minin, itikadî mânâda kendini münafık görmesi doğru değildir. Çünkü hakiki
mânâda münafıklık, kâfirlik demektir. Bir Müslümanın ise kâfir olmaya –hâşâ– rıza göstermesi
mümkün değildir. Onun için Hz. Pîr’in İkinci Lem’a’da ifade ettiği gibi, mü’min her zaman, ُدْمَحَْلا

ِلَالَّضلاَو ِرْف  ُ كْلا ىَوِس  ٍلاـَح  ِّلـُك  ٰى  لَع ِهِلل   “Küfür ve dalâlet dışında her türlü hâlimiz için
Allah’a hamdolsun.”95 demelidir. Evet, küfre rıza göstermek insanı küfre düşürür. Bu sebepledir ki,
bir Müslümanın yılandan çıyandan kaçar gibi nifak ve küfür mülâhazasından kaçması gerekir.

Her Şeye Açık Âdemoğlu
Ne var ki beşer olması hasebiyle insanın belli zaaf ve boşlukları vardır. Nitekim şeytan da, Hazreti

Âdem’in (alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm) heykelinde –mahiyetinde değil– insana ait heva-i
nefse uyma, şöhretperestlik, alkışlanma tutkusu, rahat düşkünlüğü, yuvaperestlik, Allah’tan başka
varlıklardan korkma ve başkalarının malını hortumlama gibi pek çok zaaf ve boşluğu görmüş ve “Sen
beni lanetlediğin için ben de Senin kullarının yolunu keserek sürekli onları gözlemeye
koyulacağım; onlara pusular kuracak, sonra da kâh önlerinden, kâh arkalarından, kâh
sağlarından, kâh sollarından gelerek onları ifsat edeceğim.”96 demişti. Çünkü insanda mevcut olan
bütün bu boşluklar, şeytanın cirit atabileceği, at oynatabileceği yerlerdi. Bu itibarla diyebiliriz ki,
potansiyel olarak insan, dalâlet, nifak ve küfre açık bir varlıktır.

Bu hususu farklı bir şekilde şöyle de ifade edebiliriz: Bir insan Müslüman olsa bile onda dalâlet,
nifak ve küfre ait sıfatlar bulunabilir. Fakat bu sıfatlara dayanarak böyle bir insanın dalâlette
olduğunu söylemek doğru olmadığı gibi onun hakkında “münafık” veya “kâfir” hükmünü vermek de
kesinlikle doğru değildir. Ancak ferde düşen, iç dünyasını sürekli kontrol ederek, kendisinde bu tür
mezmum sıfatlar olup olmadığının muhasebesini yapmak ve varsa onlardan bir an önce kurtulmaya
çalışmaktır.

Hüsranlarına Sevinen Tâli’sizler



Sadede dönecek olursak, sorunuzdaki âyet-i kerimenin başında Cenâb-ı Hak, َنوُفَّلَخُمْلا َحِرَف 
ْمِھِدَعْقَِمب  buyurmak suretiyle, Tebük Seferi’ne iştirak etmeyen münafıkların nasıl mutlu olduklarını

ifade etmiştir. Kim bilir onlar kendilerince akıllıca hareket ettiklerini düşünüyor ve belki de şöyle
diyorlardı: “Şunlara bakın! Koskocaman Roma İmparatorluğu’yla savaşmaya gidiyorlar. Çöl
sıcağında kavrulmakla kalmayacak, aynı zamanda büyük bir güce toslayacak ve gerisin geriye
dönecekler.” Onlar bu ve benzeri ifadelerle sefere katılan Müslümanlar hakkında ileri geri
konuşuyor, böyle bir meseleyi birbirlerine hikâye etmek suretiyle onları alaya alıyor ve kendilerince
mutlu oluyorlardı.

Bilindiği üzere Tebük Seferi, havaların çok sıcak olduğu, çöl sıcaklığının 50-60 dereceyi bulduğu
Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşmişti. Öte yandan bu mevsimde ağaçlar meyve verdiğinden
onların gölgeleri nefs-i emmâre için terk edilmeyecek kadar latîf bir hâl alıyordu. Dolayısıyla tatlı su
kaynaklarını, ağaç gölgelerini, olgunlaşmış meyveleri terk edip sıcaklığın oldukça fazla olduğu
şartlarda sefere çıkmak bir hayli zordu. Üstelik böyle bir sefer, Ürdün’e kadar gelen Romalılara karşı
yapılacaktı. Nebiler Sultanı (aleyhissalâtü vesselâm), şartların aleyhte olduğu böyle bir dönemde
Romalılara karşı sefere çıkmakla, Medine’de bağımsız bir güç olduğu gerçeğini herkese duyurmak ve
çölde emniyet ve asayişi temin etmek istiyordu. Netice itibarıyla İnsanlığın İftihar Tablosu, bütün
olumsuz şartlara rağmen, arkasına aldığı ordusuyla Romalıları karşılamak için sefere çıkmış ve
Allah’ın izni ve inayetiyle onları geriye püskürtmüştü. İşte şartların hayli ağır olduğu böyle bir
ortamda seksen civarında münafık, sefere çıkmak istememiş, çeşitli bahaneler ileri sürerek evlerinde
oturmayı tercih etmişlerdi.

Münafıklar haricinde, emre itaatteki inceliği kavrayamayan mü’minlerden üç kişi de sefere
çıkamayıp geride kalmışlardı. Kim bilir belki de onlar, herkesin böyle bir sefere çıkmaya mecbur
tutulmadığı şeklinde yanlış bir içtihatta bulunmuşlardı. Fakat Allah Teâlâ, َنيِذَّلا ِةـَثَالَّثلا  َىلَعَو 
97 اوُّفِلُخ  buyurarak, onların yapmış olduğu fiili “tahallüf” olarak nitelendirmişti. Tahallüf, bir nifak
sıfatı olduğundan dolayı da onlar, muvakkat bir süre semavî bir cezalandırmayla tecziye edilmişlerdi.
Fakat o yiğitler, imtihanlarını en güzel şekilde vermiş ve netice itibarıyla semavî affa mazhar
olmuşlardı.98

Sorudaki âyette Cenâb-ı Hak, ِلوُسَر ِهللا َفَـالِخ   beyanıyla, münafıkların bu davranışlarının,
Resûlullah’a (aleyhissalâtü vesselâm) muhalefet çerçevesinde gerçekleştiğini ifade buyurmuştur.
Demek ki, Allah Resûlü’nün yolundan ayrılmak, insanı helâke sürükleyebilecek çok ciddi bir hatadır.
Bu itibarla insan, ne olursa olsun asla O’nun izinden ayrılmamalıdır.

Virüsün Çevredekilere Bulaştırılması
Âyet-i kerimede sıfatları nazara verilen bu münafıklar, kendileri Allah yolunda mal infak etmekten,

zahmet ve meşakkate katlanmaktan geri durdukları gibi; ِ ِّرَحْلا ِيف  اوُرِفَْنت  ـَـال   “Bu sıcakta sefere
çıkmayın!” diyerek diğer insanları da etkilemeye ve çevrelerine fitne ve fesat tohumları ekmeye
başlamışlardı. Bazı insanlar vardır ki, onların dağarcıklarında her zaman fitne ve fesat sermayesi
bulunur. Evet, onların yayları da okları da fitnedir. Gererler yaylarını ve sürekli fitne okları salarlar
etraflarına. Habbeyi kubbe yapar, küçücük hâdiseleri büyütür ve sürekli hayırlı faaliyetlerin önüne
geçmeye çalışırlar. İşte fitne ve fesada kilitli bu kişiler, Ensar ve Muhacirler arasında dolaşıp
duruyor ve “Bu sıcakta harbe mi çıkılır; siz başınıza belâ mı açmak istiyorsunuz?” diyerek onları



Bizans’a karşı yapılacak seferden vazgeçirmeye çalışıyorlardı.
Onların bu sözlerine karşı Cenâb-ı Hak, َنوُھَقْفَي اوُناـَك  َْول  ّرَح  اً ُّد  ََشأ َمَّنَھَج  ُراـَن  :De ki“ قُْل 

‘Cehennem ateşi, bundan çok daha fazla sıcaktır.’ Keşke bunu anlasalardı!” sözleriyle mukabelede
bulunmuştur. Burada, zâhirî nazarla bakıldığında veya sathî olarak düşünüldüğünde anlaşılabilecek
mevzuları idrak adına kullanılan َنوَُملَْعي  veya َنوُل ِ قَْعي  kelimeleri yerine, daha derince düşünme,
sebep sonuç münasebeti çerçevesinde meseleyi ele alma ve bir işi hem ön hem de arka plânıyla
birlikte değerlendirme mânâlarına gelen َنوُھ َ قْفَي  kelimesinin tercih edilmesi mânidardır. Bu
tercihte: “Keşke onların azıcık fıkıh ufukları olsaydı; olsaydı da, sebep ve sonuç arasındaki bu
münasebeti kavrayabilselerdi! Heyhat ki, bütün ikazlara rağmen onlar bir türlü bu hakikati
anlayamadı!” mânâsı sezilmektedir.

“Hiç İbret Alınsaydı Tekerrür mü Ederdi?”
Aslında o günün hâdiseleriyle günümüz hâdiselerini yan yana getirdiğimizde değişen fazla bir şey

olmadığını görürüz. O günün münafıkları bunu kavrayamadıkları gibi, bugün de Allah yolunda
bulunuyor olmanın ehemmiyet ve gerekliliğini kavrayamayanlar vardır. O gün olduğu gibi bugün de
hicreti hafife alan, Allah yolunda mücahedeyi küçük gören, ruh-ı revan-ı Muhammedî’nin dört bir
yanda şehbal açmasını önemsemeyen kimseler vardır. Hâlbuki o hakikatin şehbal açmadığı yerin
zindandan farkı yoktur. İşte zindanda yaşamaya mahkûm edilmiş insanların farkına varmak ve bir
yönüyle onları ferahfezâ iklimlere ulaştırmak için her türlü zorluğu göğüsleyebilmek fıkha bağlıdır.
Çünkü bu sathî bir nazarla anlaşılacak mesele değildir.

Hulâsa, günümüzde bir kere daha Nâm-ı Celîl-i İlâhî’yi dünyanın dört bir yanına duyurma ve
kalblerle Allah arasındaki engellerin bertaraf edilerek kalblerin bir kere daha Allah’la
buluşturulması adına her türlü zorluk ve meşakkate katlanılması gerekmektedir. Ruhumuzun
ilhamlarını gönüllere boşaltma, bin küsur senelik semavî müktesebatımızdan başkalarını da haberdar
etme adına hız kesmeden sürekli koşturup durmalı ve bu konuda zinhar ahesterevlik edilmemelidir.
Ayrıca asla unutulmamalı ki, öbür tarafta Cehennem ateşinden korunmanın yolu, burada sıcağa
katlanmaktan geçer. Evet, burada çekilen sıkıntılar orada rahata ermenin yolu, burada katlanılan
meşakkatler orada yüsre açılmanın vesilesidir.
93 Tevbe sûresi, 9/81.
94 Bkz.: et-Taberî, Câmiu’l-beyân 10/204-205; el-Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl 2/317; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 2/379.
95 Bediüzzaman, Lem’alar s. 12 (İkinci Lem’a).
96 A’râf sûresi, 7/16-17.
97 Tevbe sûresi, 9/118.
98 Bkz.: Müslim, tevbe 53; Abdurrezzak, el-Musannef 5/400; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 6/31.



Kur’ân ve İlmî Keşifler

Soru: Herhangi bir ilmî keşif veya icattan hemen sonra, ona dair Kur’ân’da bir kısım
işaretlerin mevcut olduğu dillendiriliyor. Bu zaviyeden araştırmacıların Kur’ân’daki fennî
hakikatler karşısındaki genel tavrı nasıl olmalıdır? Bu tür âyetlerin özellikle fen bilimlerinde
çalışanlara verdiği mesajlar nelerdir?

Cevap: Kur’ân ve kâinat, Cenâb-ı Hakk’ın iki farklı kitabıdır. Dolayısıyla onların birbirine münafi
olması düşünülemez. Evet, Cenâb-ı Hakk’ın kelam sıfatından gelen Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, O’nun
kudret sıfatından gelen şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi, bir kavl-i şarihi ve bir
burhan-ı vazıhıdır. Kur’ân, kâinat kitabını şerh etmekte ve böylece kâinat O’nunla aydınlanmaktadır.
Farklı bir ifadeyle Kur’ân-ı Kerim; tekvinî emirleri, esrar-ı ilâhiyi ve tasarrufat-ı rabbâniyi beyan
etmektedir.

Kâinatı şerh ve tefsir ettiğinden dolayı da, o Furkân-ı Azîmüşşân’da kâinatta cereyan eden
hâdiseleri araştıran bir kısım ilim ve fenlere işaretler vardır. Bundan dolayıdır ki, çok erken
dönemden itibaren iman, ibadet ve ahlâka dair mevzuların yer aldığı âyet-i kerimeler yanında, ilmî
hakikatlere işaret eden âyetler üzerinde de durulmuş ve bu âyetlerin tevil ve tefsirine dair farklı
mülâhazalar seslendirilmiştir. Mesela hicrî 310 yılında vefat eden İbn Cerir et-Taberî Hazretleri’nin
bazı âyetlerin tefsiriyle ilgili söylediklerine bakılacak olursa, bu tefsir ve yorumların, günümüzdeki
ilmî tespitlere yakın olduğu görülecektir. Evet, bin yüz sene önce yaşamış olmasına rağmen bu büyük
müfessir, yaşadığı devrin ilmî seviyesinin çok üstünde tespit ve yorumlarda bulunmuştur. Mesela o,

َِحقاََول َحاَّيِرلا  اَنْلَـسَْرأَو   “Rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik.”99 âyet-i kerimesinin tefsirinde,
rüzgârlar vasıtasıyla tohumların aşılanmasından bahsetmektedir. Daha da enteresanı henüz bulutların
pozitif ve negatif yüklere sahip olduğunun bilinmediği çok erken bir dönemde o, bu âyet-i kerimenin,
rüzgâr vasıtasıyla bulutların aşılanmasına ve böylece yağmur yağmasına işaret ettiğini ifade
etmiştir.100

Sadece İbn Cerir Hazretleri değil, daha başka müfessirler de tekvinî emirleri ifade eden âyetlerle
alâkalı nice dikkat çekici tefsir ve tespitlerde bulunmuştur. Ne var ki, son bir-iki asra gelinceye kadar
bu mesele müstakil ve hususi bir ilim dalı olarak ele alınmamıştır.

Çağımıza doğru gelindiğinde ise Kur’ân’da yer alan fennî meseleler üzerinde –biraz da çağın
pozitivist anlayışının gölgesi altında– daha fazla durulmaya başlanmıştır. Mesela Kur’ân-ı Kerim’i
Nîsâ Sûre’sinin 125. âyetine kadar tefsir eden ve böylece on iki ciltlik bir tefsir vücuda getiren
Muhammed Abduh, fennî hakikatlerden bahseden âyetlerle ilgili modern bazı yorumlarda
bulunmuştur. Onun önde gelen talebelerinden biri olan Reşit Rıza da, bu tefsirindeki bazı yerleri
tashih etmiş ve Yusuf Sûresi’nin sonuna kadar olan kısmı tefsir etmiştir. Fakat Abduh, ehl-i sünnet
ve’l-cemaatin dünden bugüne kabul edegeldikleri genel tefsir teamüllerine aykırı bir kısım
yorumlarda da bulunmuştur. Mesela, Fil Sûresi’nde yer alan, ٍلوُكْأـَم ٍفْصَعَك  ْمَُھلَعَجَف   “Derken
onları kurt yeniği ekin yaprağına çeviriverdi.”101 âyet-i kerimesinin tefsiri yapılırken, Ebrehe’nin
ordusunun kuşların bıraktıkları mikroplar yüzünden “cüderî” yani çiçek hastalığına yakalanarak helâk
oldukları şeklinde bir yoruma gidilmiştir.102 Hâlbuki burada istiare-i temsiliye yoluyla, kuşların
bıraktıkları taşlarla, askerlerin, böcekler tarafından yenilmiş yapraklar gibi delik deşik oldukları



anlatılmaktadır.
Bu tefsirin yazılmasından kısa bir müddet sonra, Tantavî Cevherî, el-Cevâhir isminde bir tefsir

yazarak Kur’ân’daki fennî âyetleri, ilim ve fen sahasındaki gelişmeler zaviyesinden tefsir etmiştir.
Bazı yerlerde, arzu edilen seviyede ciddi bir derinlik olmasa da, Cevherî, pek çok âyet-i kerimeyi
modern bilimin verilerine göre izah etmeye çalışmıştır. Ama tefsir yorumcuları onun bu eserini,
tefsirden daha ziyade bir ansiklopedi olarak görmüşlerdir. Merhum Said Havva’nın da bu istikamette
gayretleri olmuştur. Netice itibarıyla, yakın dönemde birçok âlimin ceht ve gayretleri neticesinde,
fennî tefsir adına yeni bir çığır açılmış ve gerek ülkemizde gerekse Arap dünyasında fennî tefsir
adına bir hayli çalışma yapılmıştır. Mesela benim de uzun zaman Suudî Arabistan televizyonundan
takip ettiğim Zağlul en-Neccâr bu alanda önemli çalışmalar yapan bir zattır. Bu kıymetli âlim, hem
Kur’ân’a derinlemesine vâkıf hem de alanıyla ilgili rahat konuşabilen, ele aldığı meseleleri santimi
santimine ölçüp biçerek ifade edebilen, ilmî seviyesi yüksek bir akademisyendir.

Hazreti Üstad’a gelince o, eserlerinde bu konuyla ilgili çok fazla tafsilata girmemiş; ancak Hz.
Musa’nın (aleyhisselâm) asasını taşa vurarak su çıkarması103 veya Hz. Süleyman’ın (aleyhisselâm)
Belkıs’ın tahtını getirtmesi104 gibi, o dönem itibarıyla itiraza uğrayan bazı âyetlerin izahını yapmakla
iktifa etmiştir. Fakat o, peygamber mucizelerinin çehresinde ortaya konulan ilmî hakikatlerin, dünden
bugüne o alanda zirveyi tuttuğuna ve insanları araştırmaya teşvik ettiğine işaret etmiştir ki,
kanaatimce bu, üzerinde durulması gereken çok önemli bir tespit ve yaklaşımdır.

İlmî İcatların Kur’ân’ın Genel Maksatları İçindeki Yeri
Kur’ân-ı Kerim’de ilmî keşif ve icatların ne ölçüde yer aldığı mevzuuna gelince, Hz. Pîr’in

yaklaşımıyla, ilmî keşiflerin Kur’ân-ı Kerim’in genel maksatları içindeki yeri ne kadarsa, âyet-i
kerimelerde de onlara o kadar temas edilmiştir.105 Küllî bir nazarla Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’a
bakıldığında, onun öncelikli olarak erkân-ı imaniye ve erkân-ı İslâmiyeyi şerh etmek suretiyle insana
ahiret saadetine giden yolları gösterdiği anlaşılır. Aynı zamanda o, fert, aile ve toplumla alâkalı
gerekli düzenlemeleri yaparak insanın dünya saadetini de tekeffül etmektedir. Diğer bir ifadeyle
Kur’ân-ı Kerim, insanın gerek dünyada gerekse ukbada huzurlu ve mutlu olabilmesi için gerekli olan
hayatî meselelere öncelik vermektedir.

İşte konuya bu ölçüler içinde bakıldığında görülecektir ki, Kur’ân’da yer alan hayatî mevzuların
yanında ilmî keşif ve icatlara ait meseleler insanın dünya ve ukba mutluluğunu temin adına daha talî
derecede kalmaktadır. Hem Kur’ân-ı Kerim sadece erbab-ı fenne hitap eden bir kitap değildir.
Bilakis o, insanların tamamına hitap etmektedir. Dolayısıyla muhteviyatı itibarıyla umuma hitap ettiği
gibi; kullandığı üslûp da çoğunluğun anlayışına göredir. Şayet Kur’ân-ı Kerim, meseleleri sadece,
sayıları yüzde beşi bile bulmayan erbab-ı fennin ufukları açısından beyan ve izah etseydi, insanlığın
yüzde doksan beşi ondan istifade edemezdi.

Aşağılık Kompleksi ve Tekellüflü Yorumlar
Öte yandan bir kısım ilmî hakikatlerden bahseden âyet-i kerimeleri yorumlarken tekellüflere

girerek, lüks peşinde koşarak ve fantezilere saparak, ille de fennî yorum yapacağım düşüncesiyle
olmayacak şeyleri Kur’ân’a nispet etme de yakışıksız bir tavırdır. Hele Kur’ân-ı Kerim’i pozitif
ilimlerin ortaya koydukları bilgilerle test etmeye kalkışma, Kelamullah’a karşı çok büyük bir
saygısızlıktır. Evet, sanki ilim ve fenne dair meseleler asılmışçasına, Kur’ân’ın tefsirini bir şekilde



ona uydurmaya çalışma, nassların sınırlarını zorlayarak fenne dair her buluş ve gelişmeyi esas alıp
âyetleri onlara dayanak yapmaya kalkışma, beyan-ı ilâhiye karşı fevkalâde hürmetsizce bir
yaklaşımdır.

Ayrıca Kur’ân-ı Kerim’in, değişik ilmî meselelere temasta bulunması, kendine has üslûbuyla
olmuştur. O öyle bir üslûp kullanmıştır ki, hem o günkü muhatapların hem de ilim ve fenlerin bir hayli
mesafe kat ettiği günümüz insanının anlayışına hitap etmiştir. Diğer bir ifadeyle, o günkü insanların
anlayışına göre nazil olan Kur’ân’ın âyât-ı beyyinatıyla günümüzün ilmî hakikatleri arasında bir
tenakuz ve zıddiyet bulunmamaktadır. Mesela Kur’ân-ı Kerim, Hac, Mü’minûn ve Mürselât gibi
sûrelerde açıktan açığa anne karnındaki ceninin geçirdiği safhalardan bahseder. Bu âyet-i kerimeleri
o günkü muhataplar okuyup, anlayıp kendi idrak ufuklarına göre istifade ettikleri gibi, günümüz
jinekologlarının da Kur’ân’ın kendine has üslûbu içinde icmalen beyan buyurduğu bu hakikatler
karşısında hayret ve hayranlıktan kendilerini alamadıkları görülmektedir.

Konuyla ilgili dikkat edilmesi gereken diğer bir mevzu da, ilim ve fen alanındaki gelişmeler
ışığında âyet ve hadislerin tevil ve tefsirini yaparken, her zaman meseleleri alternatifli sunmak, en
azından âyet-i kerimelerin delâlet ve işaret ettiği daha başka mânâlar olabileceğini akıldan
çıkarmayıp ihtimal kapılarını açık bırakmak ve kesinlikle meseleyi kestirip atmamaktır. Özellikle de,
yeni bir alanda ve farklı bir konuda çalışma yapılıyorsa henüz meseleler netlik kazanmadan, âyetlerin
yorumuyla ilgili kesin hükümler vermek ciddi yanlışlıklara yol açabilir. Ayrıca tefsir alanında daha
önce yapılmış çalışmalara mutlaka başvurulmalı ve mevzuyla alâkalı ilk günden bugüne temel
kaynakların ne dediğinden haberdar olunmalıdır.

Burada bir hususa daha temas etmek faydalı olacaktır: Tefsirle meşgul olacak bir ilâhiyatçı
öncelikle kendi sahasını çok iyi bilmelidir. Mesela dil esprisi ve temel kaideleri itibarıyla Arapçayı
çok iyi bilmeli, bunun yanında tefsir, hadis, fıkıh, usûl-i tefsir, usûlüddin gibi ilimlere de vâkıf
olmalıdır. Bunlara vâkıf olmanın yanında onun fen bilimlerine dair söylenilen sözleri anlayacak kadar
da fünûn-ı müspete sahasında malûmat sahibi olması gerekir. Diğer taraftan pozitif ilimlerle meşgul
olan bir araştırmacı da aynı şekilde, meşgul olduğu alanı derinlemesine bilmenin yanında, doğruya
ulaşma adına dinî ilimler mevzuunda da ansiklopedik bir bilgiye sahip olmalıdır. Maalesef
günümüzde bu iki ilim, birbirinden farklı yollarda ilerliyor. Bakıyorsun, bir tarafta müspet ilimler
alanındaki bir uzman, o sahada almış başını gidiyor; fakat din adına pek bir şey bilmiyor. “Bilmiyor”
derken şunu kastediyorum: İlmihal seviyesinde malûmata sahip olmak, dini bilmek demek değildir.
Hatta bir insan Buhârî’yi ezberlese onun da dini bildiği söylenemez. Kur’ân-ı Kerim’i baştan sona
ezberlemek de bu konuda söz söylemek için yeterli değildir. Zira Kur’ân ve hadisi ezberleyip
hafızaya almanın yanı başında, makasıd-ı ilâhiyeyi doğru anlayabilmek için usûl ilimlerinin de
bilinmesi gerekir.

Keşif Aşığı İmanlı Gönüller
Bugün Batı, pozitif bilimler alanında yaptığı araştırmalarla varlık ve hâdiseleri didik didik

etmektedir. Onların araştırma mevzuundaki cesaret ve gayretlerini görüp de hayran olmamak mümkün
değildir. Fakat onlar, Allah’ı (celle celâluhu) ve Efendimiz’i (aleyhissalâtü vesselâm)
tanımadıklarından dolayı her şeyi varlık ve eşyanın madde boyutundaki dar kalıpları içinde
yorumluyorlar. Bu sebeple, kurdukları sistemler gidip ya materyalizm ya pozitivizm ya da natüralizme
dayanıp kalıyor. Başka bir ifadeyle, maddeyi her şey gören bu sistemler neye, ne ölçüde elveriyorsa,
Batılı bir araştırmacının ufku da o sınırla mahdut kalmaktadır.



İlim ve felsefe tarihi araştırmacılarının da ısrarla üzerinde durduğu gibi, kendi rönesansımızı
yaşadığımız hicrî beşinci asra kadar Müslüman âlimler fen ve ilim sahasında da baş döndürücü
çalışmalar yapmışlardı. Evet, Batı’da henüz bu tür meselelerin mülâhazaya bile alınmadığı dönemde
Müslüman ilim adamları tıp, hendese, astronomi gibi sahalarda çok ciddi araştırma ve buluşlar
ortaya koymuşlardı. Ama ne acıdır ki biz hicrî beşinci asırdan sonra yani yaklaşık on asır evvel bu işi
olduğu yerde bıraktık ve Batılılar bu bayrağı alıp daha ileriye götürdü. Öyle olunca da, müspet
ilimlerle ilgili şu andaki sistemin blokajını onlar kurdu ve işin statiğini onlar yaptılar. Sistemi
kendilerine göre kurdukları için de, eşya ve hâdiseleri kendilerine göre değerlendirdiler. Hâlbuki
mücerret aklın, hakikati idrakte, belli bir sınırı vardır. İnsan akılla ancak bir yere kadar gidebilir ve
araştırdığı hususlara ancak bir yere kadar vuzuh kazandırabilir. Öyle meseleler vardır ki, bunlar
vahiyle test edilmeden anlaşılamaz; o alanda son sözü vahyin söylemesi gerekir.

O hâlde bugün bir kere daha fiziğin yanında ruh ve metafiziği de mülâhazaya alarak böyle bir
denge üzerine ilim ve araştırma sisteminin bina edilmesi gerekir. İşte o zaman teleskop, mikroskop
veya x ışınlarıyla incelediğiniz eşyayı doğru görüp doğru değerlendirebilirsiniz. Bu ifadelerimizden
“Batılıların ortaya koydukları her şey yanlıştır.” gibi bir yaklaşım içinde olduğumuz
anlaşılmamalıdır. Çünkü aklın da bir hikmet-i vücudu olduğundan, ona dayanarak ortaya konulmuş
nice doğrular vardır. Fakat son birkaç asırdan beri sadece maddeyi esas alarak ortaya atılan bütün
nazariyelerin yeniden kritiğe tâbi tutulması, doğru ve yanlış olarak tefrik edilmesi gerekir. Bu ise,
pozitif bilimlerin bir kere daha Kur’ân-ı Kerim ekseninde, akidemiz çerçevesinde ele alınmasına
bağlıdır. Bunu da ancak Kur’ân’ı doğru anlayan insanlar başaracaktır.

Bu safhada bazıları ilmin transfer edilerek İslâmlaştırılmasından bahsetmektedir.  Bence bu
yaklaşım, insanın üzerine emanet bir gömlek giymesi gibi, neticeye ulaştırmayacak eksik bir
teşebbüstür. Bunun yerine meseleleri temel dinamikleriyle ele almalı, mevcut ilimleri bir kere daha
akl-ı selim, havass-ı selime ve haber-i mütevatir birleşik noktasından kritiğe tâbi tutmalı ve bu
ölçüler perspektifinden kendi doğrularımızı ortaya koymalıyız. Bu ise hakikat aşığı, ilim aşığı ve
keşif aşığı insanların yetiştirilmesine bağlıdır.

Şayet günümüz insanının idrakine hitap eden hakiki bir tefsir yazılması isteniyorsa, öncelikle,
bütün ilim sahalarında engin bilgiye sahip olan uzman kişilerden müteşekkil bir heyet
oluşturulmalıdır. Bu heyet, meseleleri evvelâ kendi içinde müzakere etmeli, usûl-i tefsir ve usûlüddin
kıstaslarına göre neyin doğru neyin yanlış olduğunu kritiğe tâbi tutmalı ve ancak böyle bir kolektif
şuurun onayı alındıktan sonra ortaya konan tefsir ve yorumlar kayda geçirilmelidir. İşte hem İslâmî
ilimlere hem de pozitif bilimlere vâkıf uzman kişilerden oluşan böyle bir heyet teşkil edilebildiği
takdirde, Allah’ın izni ve inayetiyle, yapılan bu tefsir çalışmasında fantezi ve lükslere girilmeyecek,
sunî ve calî yorumlara gidilmeyecektir. Ümidimiz ve beklentimiz odur ki, gönülleri imanla dopdolu
çağımızın ilim adamları bütün birikimlerini bir araya getirerek beklenen tefsir adına denmesi gerekli
olan şeyi desin ve böylece günümüz Müslümanları olarak yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim’e karşı
göstermemiz gereken sadakat ve vefa da bir nebze ortaya konulmuş olsun.



99 Hicr sûresi, 15/22.
100 Bkz.: et-Taberî, Câmiu’l-beyân 14/20.
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104 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s. 272-273 (Yirminci Söz, İkinci Makam).
105 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s. 268 (Yirminci Söz, İkinci Makam).



Bilginin Amele Dönüşmesi

Soru: Bir âyet veya sûre nazil olur olmaz, sahabe-i kiram efendilerimizin onu hemen
hayatlarına tatbik ettiklerini görüyoruz. Biz ise bilip öğrendiğimiz hususlarda aynı tavrı ortaya
koyamıyoruz. Bildiklerimizi amele dökemeyişimizin sebepleri nelerdir, bilginin amele dönüşmesi
nasıl sağlanabilir?

Cevap: Bilginin amele dönüştürülebilmesi için, öncelikle bu bilginin, düz ve sathî bir malûmat
konumundan çıkarılıp; “bir meseleyi mahiyet-i nefs’ül-emriyesiyle bilme, şuur ve sistemli düşünce
ile o meseleyi kavrama” mânâsında ilme dönüştürülmesi gerekir. Aksine sahip olduğumuz bilgiler
sadece yüzeysel malûmat ise, böyle bir bilgi kalbe nüfuz etmediğinden, o, herhangi bir kıpırdanma ve
harekete sebebiyet vermez. Bu itibarla, bilginin amele dönüşmesi için ilk olarak yapılması gereken,
doyma bilmeyen bir arzu ve iştiyakla hakiki ilme ve oradan da yakîne ulaşmaya çalışmaktır. Zira
Cenâb-ı Hak, Tâhâ Sûresi’nde Resûl-i Ekrem Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) hitaben şöyle
buyuruyor:

اًمْلِع ِينْدِز  ِبَر  ّ ْلُقَو 
“De ki; Rabbim, ilmimi artır benim.”106 O hâlde her birimiz, ilim talebi adına, peygamberâne bir

iştiyakla “hel min mezîd” mülâhazasına bağlanmalı, hiçbir zaman sahip olduklarımızı yeterli
görmemeli, “Acaba bunun ötesinde, arka plânında daha başka bir şey var mı?” demeli ve sürekli
derinleşme peşinde koşmalıyız.

Mesela bize mutlak mânâda Kur’ân-ı Kerim okumamız emredilmiştir. Ancak biz hafız olsak,
Kur’ân’ı baştan sona ezberlemiş bulunsak dahi, onu anlama ve onda derinleşme hedefine bağlı bir
okuma gayreti içinde olmadığımız takdirde, Kur’ân’ın hazineleri bize kapanır, cihanları aydınlatan o
ışık kaynağından istifade edemeyiz. Zira im’an-ı nazarla, üzerine yoğunlaşarak gerçekleştirilen bir
okuma gayretinin insanın gönlüne ifade ve ifaza edeceği öyle mânâlar vardır ki, onun başka bir yolla
elde edilebilmesi mümkün değildir.

İlmin Şükrünü Eda
Bilginin ilme dönüştürülmesi diyebileceğimiz ilk safhadan sonra ise şu hususların göz önünde

bulundurulması gerekir: Siz, nazarî plânda muhteşem bir ilmî derinliğe ulaşabilir, oradan ilme’l-
yakîn mertebesine ve hatta ayne’l-yakîn ufkuna vasıl olabilirsiniz. Fakat ilmî plânda böyle bir ufku
yakaladıktan sonra şayet bu malûmatınızı amele çevirmezseniz, esmâ, sıfât ve şuunâtıyla ulûhiyet
hakikatini dosdoğru bilemez ve Allah kapısının sadık bir bendesi olamazsınız. Ayrıca “Kim
bildiğiyle amel ederse, Allah ona bilmediklerinin ilmini de ihsan eder.”107 hadisiyle müjdelenen
ilimlerin mirasına nâil olmanın yolu da kişinin ilmiyle amel etmesidir. O hâlde, Cenâb-ı Hak sizi
ilimde belli bir noktaya ulaştırmışsa, siz de sahip olduğunuz ilmin şükrü olarak, farklılık
mülâhazasına girmeden bu farklılığın hakkını vermeye çalışmalısınız. Mesela, başkaları bir günde
nafilelerle birlikte 40 rekât namaz kılıyorsa, siz “Üzerimde Cenâb-ı Hakk’ın bunca nimeti olduğuna
göre ben niye 80 rekât namaz kılmayayım!” demeli, sübjektif mükellefiyetin enginliklerine
açılmalısınız.

Burada istidradi olarak, bana çok önemli gelen bir hatıramı arz edeyim. Merhum validemin yanına



ancak ara sıra uğrayabiliyordum. Bana bir defasında şöyle demişti: “Hacı Efendi, ben Büyük
Cevşen’i her gün baştan sona kadar okuyorum, acaba okumamı tavsiye edeceğin başka bir şey var
mı?” İşte bu, “hel min mezîd” ufkunun bir sesi ve soluğudur. Evet, Allah’ın lütfuna mazhar olan bir
insan, o lütuf ölçüsünde Cenâb-ı Hakk’a teveccühte bulunmalıdır.

Âişe Validemiz, Allah Resûlü’nün (aleyhissalâtü vesselâm)ibadetini anlatırken, mübarek ayakları
şişinceye kadar O’nun namaz kıldığını söylüyor. Busîrî de bu durumu kasidesinde şöyle ifade eder:

َىِلإ َمَالَّظلا  َایَْحأ  ْنَم  َةَّنُس  ُتَْمَلظ 
ٍمَرَو ْنِم  َّرُّضلا  ُهاَمَدَق  ْتَكَتْشا  ِنَأ 

Yani, “Ben o Peygamberin sünnetine zulmettim, haksızlık yaptım ki, O, ayakları şişmeden
istirahat buyurmuyordu (ama ben yatıp uyuyorum).”

Hz. Âişe Validemiz gördüğü bu tablo karşısında, Allah Resûlü’ne: “Ya Resûlallah! Cenâb-ı Hak,
geçmiş ve gelecek günahlarını affettiği hâlde, neden bu kadar kendine eziyet ediyorsun?” dediğinde
İnsanlığın İftihar Tablosu, ona şu cevabı vermişti:

اًروُكَش اًدْب  ُنوَُكأ عَ َالََفأ   “(Rabbimin bunca nimetleri karşısında ben de o ölçüde O’na) şükreden
bir kul olmayayım mı?”108

Esasen burada kulluk şuuru adına çok önemli bir mesaj verilmektedir: Her bir kul, Cenâb-ı
Hakk’ın kendisine bahşettiği ihsan ve lütuflar ölçüsünde şükür ve minnetle O’na hamd ü senada
bulunmakla mükelleftir. Bundan dolayı sahip olunan ilmî mazhariyetler ölçüsünde bir amel ortaya
konmalıdır.

Amelî Akıl
İsterseniz bu noktada, Kant’ın Saf Aklın Kritiği isimli eserinde ele aldığı mülâhazayı

hatırlayabilirsiniz. Kant bu eserinde, nazarî akılla Allah’ın bilinemeyeceğini, Allah bilgisine yani
mârifet ufkuna ancak amel ile ulaşılabileceğini ifade eder. İşte bu gerçekleştirilebildiği, yani ilim
amele dönüştürülebildiği takdirde insanın içinde derinlemesine bir mârifet-i ilâhî ve bunun
neticesinde engin bir muhabbet-i ilâhî oluşacaktır. Öyle ki, o, Zât-ı Ulûhiyet’i hatırladığı an, burnunun
kemikleri sızlayacak, sonra da derin bir aşk u iştiyak içinde “Likân (vuslatın) Allah’ım, likân!” deyip
şu dünya kasvetinden sıyrılacağı, Allah’a mülâki olacağı ânı can u gönülden arzulamaya
başlayacaktır.

Hz. Pîr, ubûdiyetin gayesi olarak iman-ı billâhı gösterir; sonra mârifetullah, daha sonra
muhabbetullah ve ondan sonra da Cenâb-ı Hak tarafından ekstradan ihsan edilen zevk-i ruhaniye
işaret eder.109 İşte böyle bir zevk-i ruhanî hâsıl olduğunda, bütün güzellikler cilve-i cemalinin
gölgesinin gölgesinin gölgesi… olan Zât-ı Ulûhiyet’i görme iştiyakı da herhalde içimizde bir
çağlayan hâlinde kendini hissettirecektir. Eğer iç dünyamızda böyle bir aşk u iştiyak duymuyorsak o
zaman, bu süreci henüz tamamlamamış ve hâlâ koridorda dolaşıyoruz demektir. Bu sözlerimle
kimseyi ümitsizliğe düşürmek ve ye’se sokmak istemem; fakat yürüdüğümüz güzergâhın hakkının bu
olduğunun da bilinmesi gerekir. Bu açıdan bir kez daha ifade edelim ki, nazarîyi ne kadar
derinleştirirseniz derinleştirin eğer amelîye sıçramıyorsanız olduğunuz yerde kalırsınız. Amelîye
gelir ancak amelde derinleşerek mârifete sıçramazsanız yine olduğunuz yerde kalır, şekil ve suretten
öteye geçemezsiniz. Öyle ki, ibadet ü taati sadece aradan çıkarma nevinden yerine getirir, yatıp
kalkar, fakat mârifetullaha ulaşamaz, muhabbetullahı duyamaz ve zevk-i ruhaniye eremezsiniz.



Kur’ân-ı Kerim, elde ettiği bilgileri hayatına yansıtmayan kişileri “sırtlarında yük taşıyan
merkebe” benzetmektedir.110 Bu duruma düşmemek için insan, bu meselede dikkatli ve gayretli
olmalıdır. Evet, insan bildiği şeyleri, pratiğe döküp ferdî ve içtimaî hayatta kullanmadığı zaman o
bilgi, sahibi için taşınmaz bir yük hâline gelir. Bu, aynı zamanda faydasız ve semeresiz ilim
kategorisi içinde değerlendirilecek bir bilgi yığını demektir. İşte bu noktada Peygamber Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) sadece nazarîde kalan ilimden Allah’a sığınarak “Allahım! Fayda
vermeyen ilimden sana sığınırım.”111 diye dua etmesi, bu meselede duaya sarılarak bilginin amele
dönüşmesinde duanın gücünden de istifade etmemiz açısından bizlere örnek teşkil etmektedir.

Müşterek Okumalarla Açılan Ufuklar
Bu mevzuda, ferdî okumalar, düşünmeler, araştırmalar, eşya ve hâdiseleri hallaç etmeler, insan,

kâinat ve Allah münasebetini tekrar ber tekrar gözden geçirmeler güzel ve faydalı faaliyetler olsa da,
mülâhaza ve düşünceleri hep bu istikamette olan âlî bir heyetin hazırladığı elverişli bir ortam ve
uygun bir atmosferde bulunmanın insana kazandırdığı mazhariyetler çok daha farklıdır. Böyle bir
atmosfere giren insan, heyetteki diğer fertlerle baş başa verecek ve ayrı bir insibağla farklı ufuklara
açılacaktır. Çünkü Cenâb-ı Hak, Fetih Sûresi’nde, ْمِھيِدَْيأ َقْوَف  ُدـَي ِهللا   “Allah’ın (inayet, kudret,
riayet, kilâet, vekâlet, necat, fevz ve hıfz) eli onların ellerinin üzerindedir.”112 buyururken, Allah
Resûlü de ِةَعاـَمَجْلا َعَم  ُدَي ِهللا   “Allah’ın inayet ve kilâeti cemaatle beraberdir.” 113 buyurarak
cemaat içinde bulunmanın faziletine dikkat çekmiştir.

Başka bir hadislerinde de yalnız kalmanın nasıl bir tehlike oluşturduğuna işaret sadedinde, اَمَّن ِ إَف
114 ََةیِصاَقْلا  ُ بْئِّذلا ُلُكْأَي   ifadeleriyle, kolektif şuurun hilafına hareket eden, halkadan ayrılan, heyetle
müşterek uygun adım atmayan, onun adımlarına ayaklarını uydurmayan kimseyi kurt yiyeceğini ifade
buyurmaktadır. Bundan dolayı, ne yapıp edip mutlaka heyet içinde olmaya çalışmalı, birbirimize
destek olmalı ve münferit hareket etmekten kaçınmalıyız.

Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, meclislerimizi lağviyat ve lehviyattan
uzak tutmak ve saniyesini dahi zayi etmeksizin oraları ilim ve mârifette derinleşme adına
değerlendirmektir. Maalesef bu mevzuda gerekli hassasiyeti gösterdiğimiz söylenemez. Evet, ne yazık
ki, din, iman, hizmet adına bir araya geldiğimiz meclislerimizde bile dünyevî ve uhrevî hayatımız
hesabına hiçbir faydası olmayan gereksiz meseleleri konuşabiliyor, insanı gaflete sürükleyecek şen
şakrak ve laubalice tavırlara girebiliyoruz. Bence inanan bir gönül, bunlara meydan vermeyecek
şekilde hayatını bir tekke ve zaviye disiplini içinde geçirmeye çalışmalıdır. Sahih bir hadis-i şerifte,
İnsanlığın İftihar Tablosu’nun hayatında üç defa kahkaha ile güldüğü ifade edilir.115 Bildiğiniz üzere,
O’nun mübarek çehresinden tebessüm hiç eksik olmuyordu; fakat O, ciddiyetinden de asla taviz
vermiyordu. Evet, O’nun (aleyhissalâtü vesselâm) öyle bir duruşu vardı ki, her an Cenâb-ı Hakk’ın
huzurunda olduğu bütün varlığına aksediyordu ve O görüldüğünde hâliyle, tavırlarıyla, hatta
bakışlarının derinlikleriyle hep Allah’ı hatırlatıyordu.

Sözün özü, ilim adına gerekli donanımı elde edebilmek ve sonra onu hayatımıza hayat kılabilmek
için meclislerimizi, oturup kalktığımız ve bir araya geldiğimiz yerleri kalb ve ruh ufkumuzu ihya
adına rantabl bir şekilde değerlendirmeye çalışmalıyız. Evet, hiçbir yere toslamadan, sağa sola
çarpmadan, yanlış yollara sapmadan, patikalara kaymadan dosdoğru yürüyebilmek için duygu,
düşünce, his, muhavere ve müzakerelerimizin hepsi dosdoğru olmalı, kalb ve ruh ufkunda derinleşme



ve zenginleşmemize matuf bulunmalıdır.
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Komşuluk Hakkı

Soru: Günümüzde pek çok hakla beraber, komşuluk hakkının da ihmal edildiği görülmektedir.
İslâm’a göre komşuluk hakkına riayetin önemi nedir? Sağlıklı bir toplumun oluşumunda bu hakka
riayetin sağlayacağı faydalar nelerdir?

Cevap: Kur’ân ve Sünnet’te, anne-babaya iyi davranma, akrabalara karşı sıla-i rahimde bulunma,
yetimlere sahip çıkma gibi mevzuların yanı başında hassasiyetle üzerinde durulan diğer bir mesele de
komşuluk haklarını gözetmedir. Bununla ilgili Cenâb-ı Hak, Nisâ Sûre-i Celîlesi’nde şöyle
buyurmaktadır:

ىٰبْرُقْلا يِِذبَو  ًاناَسِْحإ  ِنْيَِدلاَوْلِابَو  اًئْیَش  ِ۪هب  اوُكِرْشُت  َالَو  اوُدُبْعاَو َهللا 
ِبْنَجْلِاب ِبِحاَّصلاَو  ِبُنُجْلا  ِراَجْلاَو  ىٰبْرُقْلا  يِذ  ِراَجْلاَو  ِنیِكاَسَمْلاَو  ىٰماَتَیْلاَو 
اًروُخَف ًالاَتْخُم  َناَك  ْنَم  ُّبِحُي  َِّنإ َهللا َال  ْمُكُناَمَْيأ  ْتََكلَم  اَمَو  ِلیِبَّسلا  ِنْباَو 

“Allah’a kulluk edin, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabalara, yetimlere,
düşkünlere, yakın ve uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunup size
hizmet eden kimselere ihsanla muamele edin. Allah, kendini beğenip övünenleri elbette
sevmez.”116

Burada Allah’a ubûdiyette bulunma ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmama emredildikten hemen sonra
anne-babaya iyi davranma emredilmektedir. Esasında nazarî plânda, sevme, sayma, aşk u alâka
duyma gibi mevzularda Allah hakkından hemen sonra gelen hak, Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) hakkıdır. Çünkü biz Rabbimizi O’nun sayesinde tanıdık, O’nunla varlığı doğru
okuyup, doğru yorumlama imkânına kavuştuk, O’nun sunduğu mesajlarla ebed için yaratıldığımızı,
ebede meb’ûs olduğumuzu anladık. Evet, biz hakikat adına ne öğrendiysek O’ndan öğrendik. Bu
itibarla biz, her şeyimizi O’na borçluyuz. Fakat âyet-i kerimede mesele, nazarî plân değil de amelî
plân esas alınarak beyan buyurulduğundan anne-baba hakkı ikinci sırada zikredilmiştir. Âyet-i
kerimenin başında Allah’a iman etmenin değil de, O’na ubûdiyette bulunmanın emredilmiş olması da
bu hususa işaret etmektedir.

Âyet-i kerimede daha sonra, sırasıyla akrabalara, yetimlere, düşkünlere ihsanda bulunma
emredilmiş ve arkasından da, ِبُنُج ْلا ِراَجْلاَو  ىٰبْرُقْلا  يِذ  ِراَجْلاَو   ifadeleriyle akrabadan olan veya
olmayan ya da yakın veya uzak olan komşulara iyilikte bulunma emredilerek komşuluk haklarına
dikkat çekilmiştir. Şu hâlde insanın yakın veya uzağında bulunan, sağında solunda, önünde arkasında
mücavir olan herkes, onun içine girer ve iyiliği hak eder.

Kâmil İmana Ulaşmanın Bir Vesilesi
Komşuluk hakkına riayetin ehemmiyetini anlama adına, Buhârî ve Müslim başta olmak üzere

muteber hadis kitaplarında yer alan şu hadis-i şerif de çok önemlidir:

ُهُثِّرَوُیَس ُهََّنأ  ُتْنََنظ  ىَّتَح  ِراَجْلِاب  يِنیِصوُي  ُليِرْبِج  َلاَز  اَم 
“Cibril bana komşu hakkında öylesine ısrarlı tavsiyede bulundu ki, neredeyse komşuyu komşuya

mirasçı kılacak zannettim.”117 Bir insanın mirasçısı; annesi, babası, çocukları, eşi gibi yakınları
olduğuna göre Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) vahy-i gayr-i metluv sayılan bu sözünden,



komşu hakkının ne denli büyük olduğu anlaşılmaktadır. Esasında, biz, komşuluk hukukuyla ilgili
Cebrail’in (aleyhisselâm) Efendimiz’e ne tür tavsiyelerde bulunduğunu bütünüyle bilemiyoruz. Çünkü
Allah Resûlü (aleyhissalâtü vesselâm) mevzuun detayına girmiyor. Fakat demek ki, Cibril
(aleyhisselâm) bu konu üzerinde öylesine tahşidatta bulunmuştur ki, Efendimiz (aleyhi ekmelü’t-
tehâyâ) “Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.” ifadeleriyle meselenin azametine
ve önemine dikkat çekmiştir.

Başka bir hadis-i şerifte ise mesele imanla irtibatlandırılarak şöyle nazara verilmektedir:

ِِاب ُنِمْؤُي  َناَك  ْنَمَو  ِهِراَج  َىِلإ  ْنِسْحُیْلَف  ِرِخْآلا  ِمَْویْلاَو  ِِاب  ُنِمْؤُي  َناَك  ْنَم 
َْوأ اًرْیَخ  ْلَُقیْلَف  ِرِخْآلا  ِمَْویْلاَو  ِِاب  ُنِمْؤُي  َناَك  ْنَمَو  ُهَفْیَض  ْمِرْكُیْلَف  ِرِخْآلا  ِمَْویْلاَو 

ْتُكْسَِیل
“Her kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna ihsanda bulunsun. Kim Allah’a ve

ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman
ediyorsa ya hayır söylesin ya da sükût etsin.”118

Görüldüğü üzere burada, kâmil mü’min olmanın bir şartı olarak da komşulara iyilikte bulunma
gösterilmektedir. Hadis-i şerifte üzerinde durulması gereken ayrı bir husus da şudur: Esasında,
Allah’a iman meselesi, diğer iman esaslarını da tazammun etmektedir, dolayısıyla ahirete imanı da
içine almaktadır. Fakat burada betahsis ahirete iman mevzuu zikredilmiştir. Çünkü yapılan hayr u
hasenatın insana geriye dönüşü orada olacaktır. Burada yapılan her bir iyilik, ahirette katlanarak
insana geriye dönecektir. İşte yapılan iyiliklerin aktığı bir havuz olması ve ekilen tohumların semere
vermesi itibarıyla hadis-i şerifte ayrıca ahirete iman mevzuuna dikkat çekilmiştir.

Ebedî Mutluluğun Anahtarını Sunan 
Hayırlı Komşular
Öte yandan Allah Resûlü (aleyhi efdalu’t-tahiyyât ve ekmelü’t-teslîmât) komşusu aç olduğu hâlde

tok olarak geceleyen kimsenin hakiki mü’min olamayacağı119 ve komşusunun, zararlarından emin
olmadığı kimsenin de Cennet’e giremeyeceği120 ihtar ve ikazında bulunmuştur.

Komşuluk hakkı, Kur’ân ve Sünnet’te bu kadar çok nazara veriliyorsa, demek ki o, çok önemli bir
meseledir. Bu itibarla, bir Müslüman uzak yakın bütün komşularını civanmertlikle kucaklamalıdır.
Evet, Allah’a inanmış bir gönül, sahip olduğu bütün güzellikleri komşularıyla paylaşmasını bilir. Zira
bu, Müslüman ahlâkının bir gereğidir.

Komşuluk hakkı denilince ilk olarak, yedirme, içirme, giydirme gibi maddî yardımlar akla
gelmektedir. Bilindiği üzere zekât sadece Müslümanlara verilir.  Fakat zekâtın dışındaki teberrular,
gayrimüslimlere de verilebilir.  Bu itibarla Müslüman olmasa bile uzak ve yakın komşulara maddî
yardımda bulunulabilir. Çünkü bu, insanların öncelikli ihtiyaçlarındandır. Hele fakr u zaruretin
olduğu durumlarda, kim olursa olsun, komşuların açlık içinde kıvranmalarına asla meydan
verilmemeli ve mutlaka onlara yardımda bulunulmalıdır. Öte yandan gerektiğinde komşuların elinden
tutup rehberlikte bulunarak iş bulmalarını temin etme de çok önemli bir iyilik vesilesidir.

Fakat komşuluk hakkını sadece maddî yardımlara inhisar ettirmek doğru bir yaklaşım değildir.
Bunun yanında, karşılaşıldığında selâm verip hâl ve hatırlarını sormak, karşılıklı ziyaret ve
davetlerle tanışma ortamı oluşturmak, insanlar arasında sevgiye giden yolları açmak, eğer varsa
olumsuz duyguları izale istikametinde gayret sarf etmek gibi hususlar da çok önemlidir.



Hususiyle yurtdışında bulunan bir mü’minin sağındaki, solundaki, altındaki, üstündeki komşularla
değişik vesileleri değerlendirerek münasebete geçmesi, mesela bazı özel günleri fırsat bilerek
hediyelerle onları sevindirmesi ve ziyarette bulunması çok önemlidir. Zira bu vesileyle inanan
gönüller, komşularının gönüllerini fethetme, Müslümanlığa karşı olumsuz duyguları izale etme ve
onlara kendi değerlerini tanıtma imkânına kavuşacaktır. Zannediyorum meseleye bu açıdan
bakıldığında, komşuluk hakkının, sadece maddî yardımda bulunma gibi dar bir dairede ele
alınmaması gerektiği daha iyi anlaşılır.

Afet Hâline Gelen Günah Zeminleri
Bir de hadis-i şeriflerde, zaten kat’î haram kılınan fuhşiyatın komşuyla işlenmesi durumunda

günahın katlanarak artacağı ifade edilir121 ki, bu da üzerinde durulmaya değer ayrı bir husustur.
Malûmdur ki, muharremat ve münkeratın da kendi içinde dereceleri vardır. Mesela Zât-ı Ulûhiyet’e
olumsuz bir kısım şeyler isnat etme öyle bir münkerdir ki, Kur’ân-ı Kerim’de bu günahın büyüklüğü
şu ifadelerle anlatılmıştır:

اًّدَھ ُلَابِجْلا  ُّرَِختَو  ُضْرَْألا  ُّقَشَْنتَو  ُهْنِم  َنْرَّطَفَتَي  ُتاَوَمَّسلا  ُداََكت 
“Bundan dolayı neredeyse gökler paramparça olup dağılacak, yer parça parça yarılacak ve

dağlar da yıkılıp çökecekti!”122 Aynen bunun gibi muharremattan öyleleri vardır ki, böyle bir günah
karşısında gökler ve yer parça parça olur. Akrabalar arasında işlenen fuhşiyat bu kategoride
değerlendirildiği gibi, hadis-i şeriflerde, komşular arasında işlenen günahın da aynı şekilde muzaaf
ve belki mük’ab bir kötülük olduğuna dikkat çekilmiştir. Çünkü akrabalar ve komşular arasında
hâkim olması gereken duygu, güven ve emniyettir. Bu açıdan kendisine itimat edilen ve güven duyulan
bir insan tarafından ortaya konulan bir kötülük, sıradan bir kötülük gibi olmaz. Bilakis o katlanır,
büyür ve çok buudlu bir kötülük hâline gelir.

Bir Tas Aşureyle Kurulan Dostluk Köprüleri
Maalesef günümüzde komşuluk ilişkilerinde ciddi bir kopukluk yaşadığımız ve kendi değerlerimiz

açısından dağınıklığa düştüğümüz inkâr edilemez bir gerçektir. Öyle ki Müslüman coğrafyasında bile
kutu gibi apartman dairelerinde kendi âlemini yaşayan toplumlar bulunmaktadır. Komşular ancak bir
gürültü-patırtı olduğunda, kendi rahatsızlığını bildirmek ve uyarıda bulunmak için birbirinin kapısını
çalmaktadır. Bundan dolayı elden geldiğince bütün imkânları değerlendirerek kronik hâle gelmiş bu
problemin giderilmesi adına gayret sarf edilmelidir. Fakat unutulmamalıdır ki, insanların oturmuş
olan anlayış ve telakkilerinin değiştirilmesi, sırttaki bir elbisenin çıkartılıp bir kenara atılması gibi
çarçabuk gerçekleşecek kolay ve basit bir hâdise değildir.

Bu itibarla, ısrarla bu mevzuun üzerinde durulmalı ve yılmadan gayret gösterilmelidir. Bazen bir
aşure gününü değerlendirerek elinize bir tas aşure alır yukarı daireye çıkarsınız, bazen bir vilâdet
günü vesilesiyle komşunuzla irtibata geçersiniz, bazen de onlar için önemli kabul edilen bir günü
değerlendirirsiniz. Unutulmamalıdır ki, insan kerim bir varlık olarak yaratılmıştır ve o, iyiliğin
kölesidir. Dolayısıyla yapılan iyilikler er geç mutlaka bir gün tesirini gösterecektir. Onlar belki sizi
uzun süre test edecek ama neticede sizin herhangi bir çıkar peşinde olmadığınızı gördükten sonra
kapılarını yavaş yavaş size aralayacak ve böylece gelip gitmeler başlayacaktır.

Allah Resûlü (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm), mü’minlerin birbirleri karşısındaki durumlarını,
tuğlaları birbirine kenetlenmiş sağlam bir binaya benzetmiştir ki,123 böyle bir toplumun vücut



bulmasında, baştaki âyet-i kerimede yer alan anne baba hakkının gözetilmesi, akrabalık bağlarının
güçlendirilmesi, düşkünlere sahip çıkılması ve komşuluk hukukuna riayet edilmesi gibi hususlar önem
arz etmektedir. Modern hayat içerisinde komşuluk ilişkileri ciddi tahribata uğradığından dolayı bu
mevzuda ilişkileri iyileştirme adına yapılan teşebbüsler belki başlangıçta karşılık görmeyebilir.
Ancak mücerret bir gönül alma dahi olsa azim ve sebatla sürdürülen iyi davranışlar bir müddet sonra
insanlar arasındaki buz dağlarını eriterek gönüllerde bir alâka uyaracak ve bu alâka zamanla öyle
güçlü bir irtibata dönüşecektir ki, toplum fertleri arasında kopması çok zor, sağlam zincirler
oluşacaktır. Böylece fertler karşılıksız, beklentisiz bir şekilde birbirine destek olacak, birisi
düştüğünde diğeri onun elinden tutacak, âdeta birbirlerine iyilik yapma yarışına gireceklerdir. Zaten,
birbiriyle vuruşmayan, boğuşmayan, yaka-paça olmayan ideal bir toplum da ancak bu türlü fertlerden
teşekkül eder.

Ayrıca Hazreti Pîr’in ifadesiyle, eczası ve molekülleri günahlardan mürekkep bir toplumun sıhhatli
bir toplum olması mümkün değildir.124 Öyleyse sıhhatli bir toplum olabilmek için fertlerin
günahlardan korunma ve hatalardan uzaklaşma adına birbirlerine yardımcı ve destekçi olmaları çok
önemli bir vazifedir. Nitekim Cenâb-ı Hak, mü’minlerin birbirlerine karşı sorumluluklarını anlatma
sadedinde onlara şöyle emir buyurmuştur:

ِناَوْدُعْلاَو ِمْثِْإلا  َىلَع  اوُنَواََعت  َالَو  ىٰوْقَّتلاَو  ِّرِبْلا  َىلَع  اوُنَواََعتَو 
“Sizler, iyilik  etme ve fenalıklardan sakınma hususunda birbirinizle yardımlaşın, günah ve

düşmanlık edip saldırmak hususunda birbirinize destek olmayın.”125 İşte Kur’ân-ı Kerim’in
emrettiği böyle bir yardımlaşma ve dayanışma duygusunu temin adına, komşuluk münasebetleri
kanaatimce mutlaka değerlendirilmesi gereken çok önemli bir zemin ve fırsat, zayi edilmemesi
gereken bir sorumluluktur.



116 Nisâ sûresi, 4/36.
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123 Bkz.: Buharî, salât 88, mezâlim 5, edeb 36; Müslim, birr 65; Tirmizî, birr 18; Nesâî, zekât 67.
124 Bkz.: Bediüzzaman, Münazarât s. 52.
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Akl-ı Selimi Felce Uğratan 
İçtimaî Bir Hastalık: Taassup

Soru: Taassup ne demektir? Salâbet-i diniye ile taassubu birbirinden ayıran hususlar nelerdir?
Cevap: Arapça bir kelime olan taassup, işin önünü arkasını hesap etmeden sadece kendi anlayış ve

kendi beğenisine göre meseleleri değerlendirme, akla uymayan ve dinin ruhuna ters düşen hususlarda
bile inat ve temerrüt içinde bulunma ve Türkçemizde “dediğim dedik” sözüyle ifade edebileceğimiz
tavır ve davranışlar sergileme demektir. Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bazı
hadis-i şeriflerde bu tutumu, lügat itibarıyla “sinirlilik” mânâsına gelen “asabiyye” sözcüğüyle ifade
etmiştir.126 Çünkü taassup, tamamen sinir ve hisler üzerine kurulan bir davranış şeklidir, dem ve
damara dayanan, cismaniyet ve hayvaniyetten beslenen bir his ve duyuşun dışarıya vurmasıdır.
“Tefe’ul” babından gelen bu kelime, türediği kip itibarıyla da tekellüf mânâsı ihtiva etmektedir. Bu
yönüyle o, bir mevzuda ifrat derecede haksız yere inatta bulunma, ayak diretme, kendisi dışındakileri
hiç sayarak kendi bildiğine gitme, mubsarât ve mesmûât âlemini görmezden ve duymazdan gelerek her
şeyi kendi nefsine bağlama gibi mânâlara gelmektedir. Görüldüğü gibi taassup; mantık ve
muhakemeden uzak, ihsas ve ihtisastan mahrum bir davranıştır. Bundan dolayıdır ki, mutaassıp birinin
düşünce ve muhakemeyle hareket etmesi mümkün olmadığı gibi, vicdan mekanizmasının bir iç duyuşu
olan ihtisaslara açılması da mümkün değildir. Türkçemizde, –nüansları bulunmakla beraber– taassup
kelimesi yerine yobazlık, bağnazlık ve fanatizm kelimeleri de kullanılmaktadır.

İmana Engel Bir Faktör
Ehl-i inkâr ve ehl-i ilhad öteden beri inananlara karşı hep taassup göstere gelmişlerdir. Mesela

Asr-ı Saadet’teki kâfir ve münafıklar İslâm’a ve Müslümanlara karşı taassup göstermişler; göstermiş
ve yıldızların kaldırım taşı gibi ayaklarının altına serildiği Kâinatın İftihar Tablosu’na karşı dahi
körler ve sağırlar gibi davranmışlardır. Oysaki O Ferîd-i Kevn u Mekân’a (aleyhi milyon milyon
essalâtü vesselâm) doğru baksalardı, doğru bakanların gördüğünü onlar da görecek; O’nun lâl u güher
sözlerine azıcık kulak verselerdi, doğru duyanların duyduğunu onlar da duyacaktı. Evet, münkir ve
mülhidler, O’nun (aleyhissalâtü vesselâm) tebliğ ettiği hakikatler karşısında az bir teemmül ve
tedebbürde bulunsalardı, doğru görecek, doğruyu anlayacak ve o dosdoğru yola tâbi olacaklardı.
Fakat ne yazık ki, taassup, garaz, kin ve nefret onların gözünü kör etti, bütün güzelliklerin üstünü örttü
ve onları inkâra sürükledi.

Zaten kibir, zulüm, bakış zaviyesini ayarlayamamanın yanında imana girmeye mâni olan veya
insanın, iman dairesinden çıkmasına sebep olan faktörlerden biri de doğru olup olmadığını
değerlendirmeksizin körü körüne ataları taklit etmedir ki, esasında böyle kör bir taklit, taassubun
farklı bir şeklidir. Nitekim Cahiliye dönemi insanları sırf atalarından tevarüs ettikleri cahiliye
argümanlarıyla İslâm’a karşı çıkmışlardı. Hudeybiye Musalahası öncesinde Medine’den ayrılarak
Kâbe’yi tavaf etmeye gelen mü’minleri engellemeleri de yine aynı taassubun neticesiydi. Kur’ân-ı
Kerim, onların bu tutumlarını, hamiyyet-i cahiliye olarak isimlendirmiştir.127 Onlar, kendi âdetlerinin
delinmemesi, o güne kadar uygulaya geldikleri teamüllerde kırılmalar olmaması ve diğer Arap
kabilelerine karşı gururlarının zedelenmemesi uğruna böyle bir taassup yoluna girmiş ve



Müslümanların Mekke’ye girmesine engel olmuşlardı.
Aslında buna benzer hâdiseler yer yer günümüz dünyasında da yaşanmaktadır. Mesela siz, dininize,

semavî değerlerinize ait hususiyetlerle kendinizi ifade etmek istediğinizde, bazıları hemen harekete
geçer ve anlam veremediğiniz bir sertlik ve huşunetle sizi engellemeye çalışırlar. Hatta siz
devletinizi, yeryüzünde muvazene unsuru olabilecek bir konuma ulaştırma adına plân ve projeler
ortaya koysanız; ülkenizi, dünyanın en itibarlı, en müreffeh, en güçlü bir ülkesi durumuna getirme
adına didinip dursanız; buna rağmen bir kısım insanlar, o güne kadar alışa geldikleri âdetlerine
dokunduğunuzdan dolayı size engel olmaya çalışacak ve hakkınızda şöyle diyecektir: “Bunlar iktisadî
faikiyet, ekonomik refah veya bu milleti zirveye taşıma bahanesiyle esasında bizim değerlerimize
zarar vermek istiyorlar.”

Siz onların Marksist, Leninist, Stalinist vs. telakkilerine hiçbir şey demeseniz, onların ikonlarına
ilişmeseniz dahi, sizin anlayış ve mülâhazalarınız toplum tarafından kabul gördüğünden, onlar
kendilerini ihmale uğramış hissedecek ve sizin ortaya koyduğunuz bu faaliyetlerle kastî olarak onları
ve onların benimsedikleri değerleri unutturduğunuzu düşüneceklerdir. Dahası, muhalfarz, siz bir
merdiven bulup doğrudan doğruya Cennet’e ulaştıracak yollar açsanız; bir kısım insanlar yine de
“Onlar bunu yapmakla bize ideolojimizi unutturmaya çalışıyorlar.” diyeceklerdir. İşte bu tavır ve
davranışlar hamiyet-i cahiliyeden beslenen bir taassubun neticesidir.

Her Yere Sirayet Eden Korkunç Hastalık
Böyle bir cahiliye âdeti sizin ülkenizde olabileceği gibi, çevrenizdeki diğer ülkelerde de olabilir.

Hatta denilebilir ki, taassubun belli bir yeri ve yurdu yoktur. Bu mezmum vasıf, değişik anlayış ve
düşüncelere sahip her türlü insana sirayet edebilir. Hatta bazen dindar görünümlü insanlarda bile
böyle bir taassubun tesiri görülebilir. Öyle ki, bazıları Allah rızası için değil de, sırf sahip oldukları
iptidaî bilgilerin doğruluğundan hareket ederek her şeyi kendi dar görüş ve dar düşünceleri
zaviyesinden ele alıp değerlendirir; dolayısıyla teferruata ait çok meselelerde katı, müsamahasız ve
hoşgörüsüz bir tutum sergileyebilirler.

Günümüzde, güya din adına, canlı bomba olmak suretiyle işlenen cinayetler de –şayet bu işin
görünür failleri, birileri tarafından ilaçlarla veya illüzyonla uyutulmuyor, beyinleri kontrol altına
alınmıyor, iradeleri felç edilmiyor ve robotlaştırılmıyorlarsa– böyle kör bir taassubun sonucudur.
Evet, bu öyle bir marazdır ki, insanlar, hak zannettikleri bir meseleyi ikame etmek için farkına
varmaksızın kendi mânevî hayatlarını mahvediyorlar. Zira bellerine bağladıkları bombalarla intihar
edip çoluk çocuk, yaşlı, kadın demeden masum insanların canına kıyan kişiler, yaptıkları bu amelle,
Cennet’e değil, Cehennem’e kesb-i istihkak ederler. Bir insanın, Cennet yolunda yürüyebilecek ve
başkalarını da Cennet yoluna yönlendirebilecek iken gidip Cehennem’e yuvarlanması ne acı ve ne
hazin bir âkıbettir!

Hakta Sebat veya Salâbet-i Diniye
Aslında mü’minde taassup olmamalıdır. Çünkü mü’min hakperesttir. Onun vazifesi hakkı tutup

kaldırmaktır. Bu açıdan hakka gönül vermiş bir insanın hakka karşı çıkması, hakkın karşısında ayak
diretmesi, onu görmezlikten gelmesi düşünülemez. Aksi takdirde o, hakka karşı saygısızlık yapmış
olur. Bu yüzden mü’minde taassup değil, salâbet-i diniye olmalıdır.

Salâbet, bir mevzuda pek ve sağlam olma, ayağını yere sağlam basma ve böylece kavlî, fiilî ve hâlî



olarak kaymama kararlılığı içinde bulunma demektir.  Sertlik, katılık ve müsamahasızlık ise salâbet-i
diniye demek değildir. Salâbet-i diniye; şartlar ve hâdiseler ne kadar değişirse değişsin, bir insanın
İslâm’ın vaz’ ettiği bütün hükümleri yaşama mevzuunda tam bir kararlılık ve samimiyet ortaya
koyması demektir. Başka bir ifadeyle o; âlem değişse, herkes başkalaşsa, kitleler dünyanın cazibedar
güzelliklerine kapılıp gitse bile, insanın bütün tavır ve davranışlarında Allah’ın rızasını takip etmesi,
dinin hiçbir emrinde gevşeklik göstermemesi ve her şeye rağmen, her türlü şartta kendi olarak kalma
mevzuunda kararlı durmasının ad ve unvanıdır.

Salâbet-i diniye çizgisine erişebilmek için mü’minin, taklidî imandan tahkikî imana ulaşmaya
çalışması, sonra da iman hakikatleri mevzuunda sürekli derinleşme peşinde koşması ve ele aldığı her
meseleyi akl-ı selim ve muhakemeden geçirerek ilim blokajı üzerine oturtması gerekir. İşte böyle bir
mârifet yolcusu karşılaştığı her hâdisede Allah’a dayanır, takvaya sarılır, sebeplere riayet eder, her
adımını temkinle atar, oyuna gelmez ve asla hisleriyle hareket etmez. Zira onun ruhunda oluşturduğu
mârifet, muhabbet ve aşk u iştiyak peteği her konuda ona yol gösterir. Bu açıdan taassup daha ziyade,
mukallitlerin ve kulaktan dolma bilgilerle hayatını idare eden insanların tavır ve davranışlarında
kendini gösterir. Evet, bir mü’minin taassuba düşmeden salâbet-i diniye çizgisinde hayatını
sürdürebilmesi için, öncelikle Kur’ân ve Sünnet’teki temel esasları çok iyi bilip hazmetmesi, sonra
da sahip olduğu malûmatı bu iki kutsî kaynakla test etmesi, Kitap ve Sünnet’ten anladıklarını da selef-
i salihînin safiyâne içtihat ve istinbatlarına vurması, farklı bir tabirle bugüne kadar gelen fuhûl-i
ulemanın mânevî icma olarak isimlendirebileceğimiz ortak mütalâalarını nazar-ı itibara alması
gerekir. Bütün bunları sağladıktan sonra da o, ellerini yüce dergâha açıp:

ًةَمْحَر َكْنَُدل  ْنِم  اََنل  ْبَھَو  اَنَتْيَدَھ  ِْذإ  َدْعَب  اَنَبوُلُق  ْغِزُت  اَنَّبَر َال 
“Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalblerimizi zeyğe uğratıp kaydırma ve nezd-i

ulûhiyetinden bizlere hususi rahmette bulun.”128 duasıyla her türlü tercih ve kararında Cenâb-ı
Hakk’a sığınmalıdır.

Taassup ne kadar mezmum bir sıfatsa, dinde salâbet göstermek de o kadar memduhtur. Çünkü
salâbet, dini yaşama mevzuunda kırılmama, çatlamama, sarsılmama, devrilmeme ve âdeta bir âbide
gibi dimdik yerinde durma demektir. Esasında taassup sahibi bir insanın salâbet-i diniyede olduğu
gibi kararlılık sergilemesi, bulunduğu yerde sabitkadem kalabilmesi çok zordur. Zira o, mantık ve
muhakeme ışığında değil, hislerinin güdümünde hareket etmektedir. Dolayısıyla bugün bir ideoloji
uğruna taassup izhar edenler, başka bir gün başka bir ideoloji uğruna taassuba girebilirler. Mesela
bakarsınız onlar bir dönem, cismaniyet ve hayvaniyeti her şey gören bir ideolojinin mutaassıp birer
mümessili olmuş, başka bir dönem ise spiritüalizmin tesirinde kalarak onun propagandasını yapmaya
başlamışlardır. Fakat Asr-ı Saadet’teki bir mü’min temel değerler itibarıyla nerede duruyorsa, ondan
dört asır sonra gelen bir mü’min de, on dört asır sonra gelen bir mü’min de aynı konumu muhafaza
eder.

Zaman ve şartların ortaya koyduğu ihtiyaçlara göre istinbat ve içtihatlarda bulunmaya gelince, o,
ayrı bir meseledir ve salâbet-i diniyeye aykırı değildir. Zaten bizzat Kur’ân-ı Kerim, ehl-i ilmin,
istinbatta bulunduğunu haber vermiştir.129 Dolayısıyla Kur’ân ve Sünnet’i referans alarak, selef-i
salihînin kullandığı yol ve metodu kullanarak zamanın ve şartların getirdiği boşlukların doldurulması
tekâmüle doğru bir gelişmenin göstergesidir. Hiç şüphesiz böyle bir gelişme de başkalaşma, kendini
beğendirme adına fantezilere girme, makul olup olmadığına bakmadan bir mesele üzerinde taassup
gösterme gibi hususlardan tamamen farklıdır; o, sınırlı nasslarla sınırsızlığa ulaşmanın, İslâm’ın



evrensellik ve kuşatıcılığının bir ifadesidir.
126 Bkz.: Müslim, imâre 57; Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 2/314.
127 Bkz.: Fetih sûresi, 48/26.
128 Âl-i İmrân sûresi, 3/8.
129 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/83.



Fısk ve Fısktan Korunma Yolları

Soru: Fısk ne demektir? İnanan bir insanda fâsıka dair sıfatların bulunmaması adına dikkat
edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap: İhtiva ettiği mânâ tabakaları itibarıyla şümullü bir kelime olan fısk, kısaca; “insanın, dinin
vaz’ ettiği sınırlar içinde kalmaması; büyük günahları işlemek veya küçük günahlarda devam etmek
suretiyle başını Allah’a itaat dairesinin dışına çıkarması” mânâsına gelmektedir. Resûl-i Ekrem
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde, “Helâl olan şeyler de haram olan
şeyler de (herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde) bellidir. Fakat bu ikisinin arasında,
şüpheli alanlar vardır ki, insanların çoğu bunları bilmez. Her kim ki bu şüpheli şeylerden
sakınırsa, dinini ve ırzını korumuş olur.”130 buyuruyor. Yani, nasıl ki, devletlerin, girilmesine izin
verilmeyen mayın tarlaları veya tel örgülerle çevrili yasak bölgeleri vardır, aynen öyle de insanı,
dünyevî-uhrevî helâk edici unsurlardan koruma adına ahkâm-ı ilâhî bazı sınırlar koymuştur. İşte bu
sınırları tanımayıp bariyerleri aşan ve şehrahtan çıkıp patikaya sapan insanlar fıska girmiş olur.
Mâide Sûresi’ndeki bir âyet-i kerimede de doğru yolu bulduktan sonra her nasılsa bazı zaafların
peşine takılıp sınırı aşan ve dairenin dışına çıkan insanlar için şöyle buyuruluyor:

َنوُقِساَفْلا ُمُھ  َِكئٰۤلوُۨأَف  َلَزَْنأ ُهللا  اَِۤمب  ْمُكَْحي  َْمل  ْنَمَو 
“Kim Allah’ın inzâl buyurduğu ahkâmla hükmetmezse, işte onlar fâsıklardır.”131

Arap dilinde, durması gerekli olan yerde durmayıp deliklerinden dışarı çıkan, evin içinde cirit atıp
eşya ve insanlara zarar veren fare, akrep ve yılan gibi hayvanlar için evlere ait fâsıklar mânâsına
gelen “fevâsiku’l-büyût” tabiri kullanılır. Çünkü bunlar, kalmaları gereken dairenin dışına çıkmak
suretiyle alan ihlâli yapmış oluyorlar. Bir hadis-i şerifte de, ِّلِحْلا ِىف  َنـْلَتْقُي  ُقـِساَوَف  ٌسْمَخ 

ِمَرَحْلاَو  “Beş fâsık vardır ki, bunlar Hill ve Harem bölgesinde öldürülürler.”  buyurulduktan sonra,
fare, akrep, yılan, alacakarga ve kudurmuş köpek sayılmaktadır.132

Hadis-i şerifin mânâsı, bu hayvanları bulduğunuz yerde öldürün, demek değildir. Burada ifade
buyurulan husus, zarar verme ihtimali bulunan hayvanların öldürülebileceğine dair cevazdır. Aslında
Harem bölgesinde hayvan öldürmek yasaktır. Bir çekirge bile öldürüldüğü takdirde diyet verilmesi
gerekir. Fakat sayılan bu hayvanlar, hudut tanımayıp alan ihlâli yaptıkları için insanlara zarar verme
ihtimali bulunduğundan dolayı “fısk” sıfatıyla nitelendirilmiş ve öldürülmeleri mubah kılınmıştır.
Başka bir ifadeyle bu hadis-i şerifte, tabiatları icabı fâsıklık yapan bu hayvanlara karşı korunma
ruhsat ve imkânı verilmiştir.

Mü’minde Fısk Sıfatı
Kur’ân-ı Kerim’de, kâfir, münafık veya müşriklerin anlatıldığı âyet-i kerimelerde şahıslardan

ziyade, sahip oldukları sıfatlar zikredilmekte ve böylece onlardaki mezmum sıfatlara dikkat çekildiği
görülmektedir. Çünkü irşad ve tebliğ açısından önemli olan şahıslar değil, onların sahip oldukları
sıfatların ele alınması ve böylece onların bu kötü sıfatlardan kurtulmalarını temin etmektir.

Ayrıca böyle bir üslûp inanan gönüller için de çok önemli bir hatırlatma ve ikazdır. Zira Hz. Pîr’in
ifadesiyle, her kâfirin her sıfatı kâfir olmadığı gibi, her mü’minin her sıfatı da mü’mince



olmayabilir.133 Bazen bakarsınız, bir mü’min, hayatının bir döneminde bir fısk veya küfür sıfatını
takınmıştır. Bu itibarladır ki, bir mü’minin, münafık veya kâfirlerin anlatıldığı âyetlerden alacağı nice
dersler vardır.

Evet, bir insan mü’min olabilir ve mü’min olmasının bir gereği olarak namaz kılabilir, oruç
tutabilir, zekât verebilir ve hacca gidebilir. Fakat o, kendisine belirlenen alan içinde kalmayarak
başını dışarı çıkarıyorsa, farkına varmaksızın bazen küfür, bazen de nifak sahası içine girmiş olur.
Hafizanallah, yalan söyleme, gıybet etme, iftirada bulunma gibi büyük günahlardan birini işleyen
insan, bariyerleri aşmış, şehrahta yürümeyi bırakarak patikaya girmiş, dolayısıyla da birtakım trafik
problemlerine sebebiyet vermiş demektir. Böyle birisi imanında ne kadar güçlü olduğunu iddia
ederse etsin, esasında onda fâsıklığa dair bir sıfat var demektir. Bu fısk sıfatıyla yaşadığı sürece de,
onun irşad ve tebliğ vazifesinde başarılı olması ve hedefine varması mümkün değildir. Zira Allah’ın
(celle celâluhu) teveccühü sıfatlara ve dolayısıyla o sıfatlarla donanmış kişileredir.

İman etme, imanını izan seviyesine getirme, sonra onu irfan ufkuna yükseltme, irfanını muhabbetle,
muhabbetini de Allah’a aşk u iştiyak ile taçlandırma ve aynı zamanda böyle bir imanı ibadet ü taatle
derinleştirme ve ibadet ü taatini de ihsan şuuruyla bezeme gibi hususlar mü’min sıfatıdır. İşte bir
insan bu evsafa sahip olduğu takdirde i’lâ-i kelimetullah istikametindeki hedefine ulaşabilir.
Ulaşamasa bile o, Allah’ın inayet ve lütfuyla, hedefine varmış gibi mükâfat görür. Çünkü asıl olan,
insanın vazifesini yapmış olmasıdır. Mesela öyle peygamberler gelmiştir ki, hiç ümmeti olmamıştır.
Bazı peygamberlere tâbi olanların sayısı ise üç-beş kişiyi geçmemiştir. Ancak siz bütün insanlığı
toplasanız bir peygambere denk gelemez. Diğer bir ifadeyle siz bütün insanları süzerek onlardaki
insanî değerlerin bir hulasasını çıkarsanız ve ondan bir tane âbide yapsanız, yine de ortaya
koyduğunuz bu âbide bir peygamber âbidesi olmayacaktır. Çünkü onlar Allah tarafından hususi bir
intihapla seçilmiş mustafeyne’l-ahyar olan seçkin ve özel donanıma sahip insanlardır. Buna rağmen
bazı peygamberler sadece iki üç insana ulaşabilmiş, ancak onlar hiçbir zaman bunu problem hâline
getirmemiş ve asla eda ettikleri vazifeden dûr olmamışlardır.

Belki bu noktada, sadece iki üç müntesibi bulunan bir peygamberin gönderiliş gayesi hakkında
insanın aklına bazı sorular gelebilir. Öncelikle şunu ifade edelim ki, bu durumdaki bir peygamber,
verilen vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğinden dolayı, peygamberliğe mahsus sevabı ve Allah
tarafından verilecek fazl u ikramı zaten ihraz etmiştir. Öte yandan eğer o, kendine tâbi olan iki üç
insanla beraber arkadan gelenlere bir mesaj ve bir referans olmuş ve böylece onların işini
kolaylaştırmış ve arkadan gelenler de onun izini takip etmek suretiyle bir toplumun ıslahına vesile
olmuşlarsa, o peygamberin gönderiliş gayesi de tahakkuk etmiş demektir. Ayrıca arkadan gelenlerin
kazandıkları sevap, önden gidenlerin defter-i hasenatına da kaydedilecektir.

Aslında aynı mükâfat diğer insanlar için de geçerlidir. Mesela, asrımızda iman hakikatlerinin
gönüllere duyurulması adına canhıraşane bir gayret ortaya koyan Hz. Pîr, eğer yüz, iki yüz veya üç
yüz insanla Anadolu’nun bağrında böyle bir iman şehrahı açmış olmasaydı, Anadolu insanı
günümüzde bu ölçüde bir iman ve Kur’ân hizmetine bağrını açmaz, dünyanın dört bir tarafına seyr ü
seferler tertip ederek kendilerine işaret edilen yerlere gitmezlerdi. Bu açıdan bir kere daha ifade
edelim ki, önemli olan, bir insanın netice ve semere mülâhazasına girmeksizin sahip olduğu mü’min
sıfatlarıyla hedefe yürümesidir.

Fâsıkın Önündeki Çıkmaz Sokak



Fâsık olan kimseye gelince o; hasbelkader hayat çizgisi böyle güzel bir daire ile kesişse bile, çok
defa heva u hevesine uymayan şeyleri beğenmeyerek kendine göre bir kısım arayışlara girer. Esasında
açıktan açığa söylemese de böyle birinin şahsı adına bitmek bilmeyen beklentileri vardır. Ne var ki,
o, çok defa, arzu ve heveslerinin karşılığını bulamaz. Bulamadığından dolayı da kendi kendine
çevresindekilere darılır ve küser. Sanki millet onun iç dünyasını okumakla mükellefmiş gibi, “Niye
benim gibi bir dâhinin, bir ferd-i feridin içini okuyup isteklerini yerine getirmediler?” der ve bir
dönem aynı duygu ve düşünceleri paylaştığı, aynı recâda müttefik olduğu arkadaşlarından ayrılır,
sudan bahanelerle başını alır gider ve kendine göre bazı şeyler yapmaya kalkışır. İşte bu da ayrı bir
fısktır.

Elbette böyle bir ayrılıp gitme, dinden çıkma demek değildir. Fakat böyle bir kişi, heva u hevesini
esas alarak bir hayr u hasenat çizgisinden ayrıldığı, kader-i ilâhî tarafından kendisine bahşedilen
konum ve çerçeveyi koruyamadığı için, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
halkadan ayrılmakla alâkalı ifade buyurduğu tehdit edici beyanındaki kategori içine girer. Malum
olduğu üzere Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) ashabıyla oluşturduğu
halkaya dâhil olmayarak dönüp giden bir kişi için “O yüz çevirdi, Allah da (Zât’ına has bir
mahiyette) ondan yüz çevirdi.”134 buyurarak meselenin ehemmiyetine dikkatleri çekmiştir.

Evet, farklı beklentilere girme, kadr u kıymetinin bilinmediğini düşünme, sahip olduğu donanım,
kabiliyet ve kapasitesi itibarıyla başkalarından daha fazla mükâfat ve ücrete lâyık olduğuna inanma
ve böylece elde ettikleriyle tatmin olmayarak başka arayışlar içine girme bir fısktır. Böyle bir fısk
sıfatı, çoğu zaman dünyada insanı maksadının aksi bir sonuca götürür. Ahirette ise ona, “Niye
heyetten ayrılıp kurtlara yem olabilecek bir zemine kaydın?” denilerek bunun hesabı sorulur.

Eğer kişi bütün bunlarla beraber bir de, kibirli bir edâ ile orada burada birilerini çekiştiriyor,
onun bunun aleyhinde konuşuyor ve bütün bunlarla fitne ve fesada sebebiyet veriyorsa, bir mânâda,
onca insanın sa’y u gayretine terettüp eden güzel faaliyetlere zift çalıyor demektir.

Makam Düşkünlüğü ve Fıska Açılan Kapılar
Bu fitne ortamında en büyük imtihan vesilesi ise insanın tabiatında bulunan makam ve mansıp

arzusudur. Evet, kimi zaman kaderin bir cilvesi olarak, sizden belki yirmi yaş daha küçük bir insan
gelip bir işin sorumluluğunu üstlenebilir. Mesela siz bir okulda kıdemlisinizdir. Fakat kader bir
başkasını sizin başınıza getirmiştir. Belki o amire düşen; yaş, kıdem ve tecrübe açısından kendinden
daha büyük insanların fikrine müracaat etmek, onların tecrübe ve yüksek düşüncelerinden istifade
etmek ve böylece hatırlarına toz kondurmamaktır. Fakat alttakilere düşen de, hangi yaş ve tecrübeye
sahip olursa olsun, sevk ve idarenin başında bulunan insanı dinlemektir. Aksi bir davranış fısk olur.
Hatta bunun tahayyül, tasavvur ve taakkulü bile bir nevi fısktır. Bu itibarla insan temrinatla kendini
sürekli rehabilite etmeli ve tahayyül dünyasında dahi fıska hayat hakkı tanımamalıdır.

Söz buraya gelmişken Üsame İbn Zeyd (radıyallâhu anhumâ) Hazretleri’ni hatırlayabilirsiniz.
Bildiğiniz üzere, İnsanlığın İftihar Tablosu (aleyhissalâtü vesselâm) ruhunun ufkuna yürümeden az
evvel, Romalılara karşı bir ordu teşkil etmiş ve başına da o gün itibarıyla henüz on sekiz yaşlarında
bulunan Hz. Üsame’yi komutan tayin etmişti. Düşünün ki, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer (radıyallâhu
anh) gibi sahabenin en büyükleri bu orduda birer asker olarak bulunuyorlardı. Fakat ordu Medine’den
bir konak mesafesi ayrıldıktan sonra Resûl-i Ekrem Efendimiz’in ruhunun ufkuna uçtuğu haberi gelmiş
ve Hz. Üsame de geri dönerek bayrağı Allah Resûlü’nün kapısının önüne saplayıp beklemeye



koyulmuştu. Allah Resûlü’nün ruhunun ufkuna yürümesinin hemen akabinde Benî Sâide Sakîfesi’nde
(Sâide oğulları çardağında/gölgeliğinde) intihap yapılmış ve Hz. Ebû Bekir halife seçilmişti. O,
halife seçilir seçilmez ilk işi olarak Efendimiz’in (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) başlattığı bu işi
icra etmeye koyulmuş ve orduyu Medine’nin dışına kadar teşyi’ etmişti. Bu arada, Hz. Ebû Bekir
Efendimiz, evlâdı hatta torunu yaşında olan Hz. Üsame’nin yanına sokulmuş, kolundan tutmuş ve
“Ömer’i, bana yardım etmesi için yanıma almama müsaade eder misin?” demişti.135 İşte mü’min,
böyle bir terbiye ufkunu yakalamaya çalışmalıdır.

Evet, her kim olursa olsun şayet bir insan bir vazifenin başına konulmuşsa, bu konudaki mü’mince
davranış, –uygulamada hata yapılırsa usûl ve üslûbunca uyarı hakkı ve sorumluluğu mahfuz– artık o
konuda sorgulamaya gitmemek, karşı çıkmamak ve asla onun aleyhinde olmamaktır. Yoksa hey’et-i
içtimaiye-i İslâmiye’ye zarar verilmiş olur. Nitekim Allah Resûlü (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ) bunu teyit
sadedinde şöyle buyurmuştur:

ٌَةبِیبَز ُهَسْأَر  َّنَأَك  ٌّيِشَبَح  ٌدْبَع  ْمُكَْیلَع  َلِمْعُتْسا  ِِنإَو  اوُعیَِطأَو  اوُعَمِْسا 
“Size idareci olarak tayin edilen insan, saçları üzüm gibi kıvırcık siyahî bir köle dahi olsa, yine

de dinleyin ve itaat edin.”136 Zira muvaffakiyet, zafer, necat ve necah bundadır. Yoksa herkes kendi
heva u hevesine göre bir beklentiye girerse, fesat ve bozguna sebebiyet verilmiş olur. O hâlde insan,
fısk u fesada kapı açmama adına, içindeki makam ve mansıp sevdasına âdeta savaş açmalı ve kendisi
için takdir edilen vazife ve konum her ne ise, ona kanaat etmesini bilmelidir.
130 Buhârî, îmân 39; Müslim, müsâkât 107.
131 Mâide sûresi, 5/47.
132 Bkz.: Buhârî, bed’ü’l-halk 16; Müslim, hacc 67, 68, 69, 70.
133 Bkz.: Bediüzzaman, İşârâtü’l-İ’câz s. 166.
134 Buhârî, ilim 8, salât 84; Müslim, selâm 26.
135 Bkz.: et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk 2/246; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk 2/50; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl 10/258.
136 Buhârî, ahkâm 4; Müslim, imâret 37.



Sünnetin Arzu ve Heveslere Göre Yorumlanması

Soru: Bazı kimseler, hoşlarına giden meselelerde, “Bugün Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) olsaydı, O da böyle yapardı.” diyorlar. Bazen de, hoşnut olmadıkları mevzularda, “Benim
Peygamberim böyle demez.” diyerek hemen o mevzuyla alâkalı hüküm veriyorlar. Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) hakkındaki bu tür yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şayet bu
türlü sözler söylenebilirse, onu dile getirecek kimselerde hangi evsaf aranmalıdır?

Cevap: Bu tür sözleri, şahısların durumu ve onların hangi mülâhazayla bunları söylediklerine göre
farklı değerlendirmelere tâbi tutmak mümkündür. Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), Allah’tan aldığı mesajları insanlığa getiren bir resûl/elçi olmasının yanında, aynı zamanda,
kavlî, fiilî ve takrirî sünnetiyle meseleleri tavzih ve tespit buyuran bir müçtehitti. İşte zaman ve
şartlara göre belli problemlere çare bulma mevzuuna Efendimiz’in müçtehit olması çerçevesinde
yaklaşarak, “Şayet bugün Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) olsaydı bu mevzuda şöyle yapar ve
bu boşluğu şu şekilde doldururdu.” deme mahzursuz bir yaklaşım olabilir. Hem böyle bir söze makul
bir mahmil de bulunabilir. Şöyle ki, zaman önemli bir müfessirdir. Şartlara ve konjonktüre göre bazı
hususların tevil ve tefsirinde o, bir ibre vazifesi görür. Diğer bir ifadeyle Kitap ve Sünnet’te bazı
alanlar içtihat ve istinbata emanet edilmiş, tevil ve tefsiri de zaman müftüsüne bırakılmıştır. Fakat
içinde bulundukları zaman ve şartlara göre, bu tür hususları yorumlayacak insanların, öncelikle ele
aldıkları mevzular hakkında Kitap ve Sünnet’in sarih bir beyanı olup olmadığını bilmeleri, araştırıp
tetkik etmeleri gerekir. Çünkü Kur’ân-ı Kerim veya Sünnet-i Sahiha’da yer alan nassların aksine bir
şey söylenemez.

Aynı şekilde aslî delilleriyle meseleleri tespit edip değerlendiren müctehidîn-i izâmın bir mevzuda
icmaı vaki olmuşsa bunun aksine bir yorum da kabul edilemez. Her ne kadar bazıları icmaın bir
hüccet olmadığını iddia etse de, o, “Ümmetim, dalâlet üzerinde ittifak etmez.”,137 “Allah’ın inayet
ve kudreti cemaatle beraberdir.” 138 ve “Allah’tan, ümmetimin sapıklıkta içtima etmemesini
istedim, O da bu isteğimi kabul buyurdu.”139 gibi nurlu beyanlarda görüldüğü üzere oldukça güçlü
bir hüccettir. Ayrıca kalbi, ruhu, aklı, vicdanı, havass-ı zâhire ve bâtınesi selim olan insanların
garazsız, ivazsız, bir mevzuda ittifak etmeleri aklen, icmaın hüccet oluşuna çok önemli bir delildir.

Şu hâlde, içtihat adına Kitap ve Sünnet’e muhalefet edilemeyeceği gibi; Kitap ve Sünnet’te yer alan
nassların nasıl anlaşılacağı, ne şekilde tevil ve tefsir edileceğini bizlere gösteren icma deliline de
muhalefet edilemez. Bu açıdan, temel kaynakları görmezden gelerek heva ve hevese göre bazı şeyler
söylemek başka; aslî kaynaklar ve muhkemata bağlılık, vukufiyet ve ıttıla içinde bir konuyla ilgili
düşünce beyan etmek başkadır. Dolayısıyla ister ferdî, ister ailevî, isterse siyasî, içtimaî, iktisadî
problemlere çare bulma mevzuunda öncelikle Kitap, Sünnet ve icmaa müracaat edilmelidir. Eğer bu
kaynaklarda bir çözüm bulunamazsa, o zaman da bu boşluğu doldurma adına ortaya konulan fikirlerin,
muhkemat dediğimiz temel disiplinlere muhalif düşmemesine dikkat edilmelidir.

Bir Hüküm Verirken Kalbler Titremeli
Öte yandan bilinmesi gerekir ki, hayatın değişik birimlerinde zuhur eden problemlere, içtihat ve

istinbatlarla çözüm üretebilmek için, uzman ve ihtisas sahibi olmanın yanı başında, insanın içinde,
Allah’ın kelamına veya murad-ı ilâhîye muhalif bir söz söyleme endişesinin olması, bu endişeyle



yüreklerin hoplaması, kalblerin tir tir titremesi gerekir. Yoksa dini yaşamada laubali ve mütesahil,
hep işin kolayına kaçan, sürekli işine geldiği gibi konuşan veya müşarun bi’l-benan olma arzusuna
kapılıp başkalarına şirin görünme mülâhazasıyla hareket eden ve sürekli kendinden söz ettirme
maksadına matuf beyanda bulunan insanların, “Peygamberimiz olsaydı O da bu mevzuda böyle
yapardı.” demeleri veya kendilerine ağır gelen meselelerde, “Efendimiz olsaydı O böyle yapmazdı.”
diye iddiada bulunmaları ve böylece güya kendi görüşlerine Allah Resûlü’nü hüccet göstermeleri
elbette kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Esasında bu insanlar, işlerine gelmeyen mevzularda,
“Efendimiz bu zamanda olsaydı, O böyle yapardı.” derken, –hâşâ ve kellâ– sanki farazî bir
peygamber takdirinde bulunuyor, arzularına göre o farazî peygamberi konuşturuyor ve kendi heva u
heveslerine göre ona fetva verdiriyorlar, demektir.

Hâlbuki insanların dünya-ukba saadetini ilgilendiren dine ait meselelerin hiçbir şekilde laubaliliğe
tahammülü yoktur. Selef-i salihîn içtihat mevzuunda öyle hassas ve titiz hareket etmiştir ki, bir mesele
hakkında kendilerine soru sorulduğu zaman yerine göre sırf o meseleye cevap verebilmek için
Kur’ân-ı Kerim’i baştan sona birkaç kez hatmetmişlerdir. Ayrıca İmam Âzam Ebû Hanife Hazretleri
gibi büyük kâmetler, bir meseleyi çözmek için belki birkaç gün talebeleriyle münazara ve
müzakerede bulunmuştur.

Münazarayı, günümüzde televizyonlarda yapılan cedel ve tartışmalarla karıştırmamak gerekir. Zira
münazara zıtlaşma ve birinin dediğinin tersini söyleme değil, ele alınan bir meseleyle ilgili o
meselenin nazir ve şebihini ortaya koyma demektir. Yani dinî bir hususta münazara “Bu mesele şu
nassın zâhirine daha uygun düşüyor, falan âyet-i kerimeye daha muvafık...” vs. diyerek, o konunun
benzerini ortaya koyma ve ona göre bir çözüm bulma demektir. Bazen böyle bir münazaradan sonra
talebeleri, Ebû Hanife Hazretleri’nin söylediği görüşe kanaat edip “Bu mesele senin dediğin gibidir.”
diyorlar. Fakat Hazret, sabaha kadar nassları yeniden gözden geçiriyor, onları bir kere daha
mütalâaya alıyor, bir kere daha kendisiyle yüzleşiyor, sonra sabah kalkıyor, talebelerinin yanına
geliyor ve “Akşam şu mevzuda siz bana muvafakat ettiniz. Fakat ben şu nassları göremediğimden
yanılmışım. Bu mesele sizin dediğiniz gibiymiş.” diyor; diyor ve ciddi bir hakperestlik mülâhazasıyla
kendi görüşünden vazgeçip talebelerinin görüşünü tercih ediyor.

Konuyla ilgili bir hakperestlik örneği de Ebu’l-Hasen el-Eş’arî Hazretleri’nden verelim: Kur’ân
ve Sünnet’e çok iyi vâkıf olan, ciddi bir beyan gücü bulunan ve güçlü bir hatip olan Eş’arî Hazretleri
bir dönem ehl-i i’tizalin içinde yer alıyor. Fakat ihtimal ki birisinin iş’arıyla bakış zaviyesini
birdenbire değiştiriyor ve günümüzde çokça kullanılan “Herkes fiilinin yaratıcısıdır.” düşüncesinden
vazgeçiyor. O güne kadar, ilimde zirveyi tutmuş, en yüksek basamağa kadar yükselmiş ve şöhreti her
tarafa yayılmış İmam Eş’arî Hazretleri toplayabildiği herkesi topluyor ve “Ben bugüne kadar, şu
konularda her ne dedimse, onların hepsi yanlıştır. Doğrusu ise şudur.” diyerek ehl-i sünnet ve’l-
cemaatin mülâhazasına yöneliyor.140

Hevalarını İlâh Edinenler
Maalesef günümüzde konuyla ilgili öyle gayr-i ciddi yaklaşımlar görülmektedir ki, bazıları tesettür

gibi açıktan açığa değişik sûrelerde emredilen141 ve aynı zamanda sahabe ve tabiîn büyükleri
tarafından da meselenin teferruatı ve uygulaması ortaya konulan hususların bile Kur’ân-ı Kerim’de
yer almadığını iddia ederek inkâr edebiliyorlar. Biz bugüne kadar selef-i salihînin üzerinde icma
ettiği bu gibi meseleleri inkâr edenler için tedbir ve temkinimizden dolayı dilimizi tutup bir şey
söylemesek de, hakkında sarih âyet bulunan bu gibi hususların inkâr edilmesinin hükmü bellidir.



O hâlde ferdî, ailevî, içtimaî, iktisadî, siyasî ve idarî problemler karşısında bir içtihatta
bulunulacaksa, öncelikle Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i Sahiha çok iyi bilinmeli, selef-i salihînin
mevzuyla alâkalı safiyane içtihat ve mütalâaları gözden geçirilmelidir. Daha sonra ele alınan
meseleyle ilgili aslî kaynaklarda bir nazîrin olup olmadığı araştırılmalı, akabinde de zaman ve şartlar
göz önünde bulundurularak üzerinde durulan problemle ilgili bir çözüm ortaya konmalıdır.

Mesela Kur’ân-ı Kerim, araları bozulan eşlerin tekrar arasını bulma adına hakem tayin edilmesini
tavsiye ediyor; tavsiye ederken de ٌرْیَخ ُحْلُّصلاَو   “Sulh daha hayırlıdır.”142 buyurmak suretiyle
muhatapların eline üzerinde durup düşünmeleri gerekli olan bir disiplin veriyor. Aynı şekilde
Hucurât Sûresi’nde birbiriyle vuruşan iki grubun aralarının ıslah edilmesi emrediliyor.143 İşte bu
nasslardan yola çıkarak, daha büyük topluluklar arasında hatta devletlerarası münasebetlerde ortaya
çıkan problemlerde de, böyle bir prensip işletilebilir. Çünkü toplumu meydana getiren en küçük
molekül olan aile içindeki karı-koca arasında sulh hayırlıysa, değişik kesimler, farklı kültürler,
akımlar veya milletler arasında sulh, evleviyetle hayırlı olacaktır. Meselenin büyüklüğü ölçüsünde
sulhun önemi daha bir artacaktır. Çünkü mesela karı-kocanın birbiri arasında münasebetin bozulması
durumunda, kadın bir tarafa, erkek bir tarafa savrulacak, varsa çocuklar bir çeşit yetim kalacaktır.
Fakat iki toplum birbiriyle vuruştuğunda ve sulh yoluyla bunların arası bulunmadığı takdirde meydana
gelecek olan yıkım çok daha ciddi boyutlarda olacaktır. Bu itibarla günümüzün inanan gönülleri de,
hangi çapta olursa olsun bu tür içtimaî problemleri çözebilmek adına, içinde bulunulan şartların
imkân ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, sulh yolları araştırmalı, diyalog zeminleri tesis
etmeli, anlaşma platformları oluşturmalı ve gerekirse hakem heyetleri kurmalıdır.

Esasında ifade etmeye çalıştığımız bu husus bir mânâda usûl-i fıkıhtaki kıyas disiplini içinde
mütalâa edilebilir. Bildiğiniz üzere, ıstılahta kıyas, bir konu ve bir amel ile alâkalı hükmü, onun
dengi, benzeri başka bir konuda da ortaya koyma, benzerlerden yola çıkarak hüküm verme metoduna
denir.144 Böyle bir faaliyet hakperestlik ve din adına yapıldığı takdirde, hata edilse bile insana sevap
kazandırır. Çünkü içtihat eden isabet ettiğinde en az iki olmak üzere niyetinin derinliği ve hâllettiği
meselenin ehemmiyetine göre yüz belki daha fazla sevap kazanabilir. Hata ettiğinde ise ortaya
koyduğu performansın ve cehdinin sevabını alır. Ancak meseleleri hep kendi heva u hevesine göre ele
alan kimselere gelince onlar hakkında Kur’ân, ٍمْلِع ىٰلَع  ُهَّلَض ُهللا  َأَو ُهاَوَھ  ُهَھِٰلإ  َذ  َخَّتا ِنَم  َتَْيأَرَف  أَ
“Görmedin mi o hevâsını ilâh edinip de Allah’ın da kendisini ilmine rağmen saptırdığı
kimseyi?”145 buyuruyor.

Hâsılı, ferdî, ailevî ve içtimaî bütün meselelerde söz Allah’a ve sonra da Efendimiz’e aittir.
Onların beyanlarının olduğu yerde insana düşen vazife, sükût etmektir. Dolayısıyla bir insan Allah ve
Resûlü’ne ait beyanın olduğu bir yerde, heva, heves ve arzularına uyarak söz söylüyorsa bilmesi
gerekir ki, o, hevasını ilâh edinmiş demektir.
137 İbn Mâce, fiten 8; Abd İbn Humeyd, el-Müsned s. 367.
138 Tirmizî, fiten 7; İbn Hibbân, es-Sahîh 10/438.
139 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/396; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/280.
140 Bkz.: el-Hüseyn, İmâmu ehli’l-hak Ebu’l-Hasen el-Eş’arî s. 35.
141 Bkz.: Nûr sûresi, 24/31, 60; Ahzâb sûresi, 33/59.
142 Nisâ sûresi, 4/128.
143 Bkz.: Hucurât sûresi, 49/9.
144 Bkz.: el-Cürcânî, et-Ta’rifât s. 230.



145 Câsiye sûresi, 45/23.



Kalb ve Ruh Hayatında 
Mürşidin Rolü

Soru: Bazıları bir mürşide bağlanmayı zorunlu görüyor ve ondan el almadan kurtulmanın
mümkün olamayacağını iddia ediyor. Bu konudaki mülâhazalarınızı lütfeder misiniz?

Cevap: Mürşid kelimesinin bir umumi, bir de tasavvuf ıstılahı çerçevesinde daha hususi mânâda
kullanımı vardır. Umumi mânâda mürşid, insanı eğri yollardan sakındırıp ona doğru yolu gösteren,
gönülleri Hakk’a uyaran, muhatabın aklını, hissini, gözünü, kulağını bazı hakikatlere açan ve böylece
onu kalb ve ruh ufkuna yönlendiren insan demektir. Bu itibarla camide vaaz veren veya bir mecliste
sohbet eden insana mürşid denebileceği gibi dükkânına gelen bir insana hak ve hakikati anlatmak
suretiyle ruhunun ilhamlarını onun gönlüne boşaltan esnafa da bir mânâda mürşid denebilir.

Tasavvuf ıstılahı içinde yer alan daha hususi mânâdaki mürşid mefhumuna gelince o; kendisi de
öncelikle bir mürşide intisap eden, erbainler çıkaran, çileden geçen, seyr u sülûk-i ruhanîde
mertebeler kat eden, yani az yiyip, az içip, az uyuyup, hayrete varıp fani olan ve böylece O’nu bulma
istikametinde belli bir paye ihraz eden ve netice itibarıyla da mürşidi tarafından irşada mezun kılınan
zat demektir. Bir insana böyle bir ameliyenin verilmesine hilafet ve hilafet verilen zata da halife
denmektedir. Soruda ifade edilen husus da zannediyorum, has mânâdaki mürşid mefhumuyla alâkalı;
dolayısıyla özellikle bu konu üzerinde biraz daha durmak istiyorum.

Mürşidin Firaseti, Müridin Kabiliyeti
Dünden bugüne Nakşî, Kadirî, Şâzilî, Rifaî, Bedevî… gibi hak ve hakikate ulaştıran değişik

tariklerden herhangi birine intisap etmek suretiyle yetişen pek çok büyük zat vardır. Özellikle istidat
ve kabiliyet sahibi bazı kimseler bir mürşid-i kâmili bulunca birdenbire şûlefeşân olmuş ve
etraflarını aydınlatmaya başlamışlardır. Mesela her ikisi de seyyid olan Alvar İmamı ile babası
Hüseyin Kındığî Efendi, Pîr-i Küfrevî Hazretleri’ne intisap etmek üzere Bitlis’teki dergâhına
vardıklarında, Hazret, muhtemelen onlardaki istidadı keşfettiğinden dolayı, kendilerine hususi
teveccühte bulunmuş, çok ihtimam göstermiş ve her ikisine birden hilafet vermiştir. Bu durum
karşısında, o güne kadar Küfrevî Hazretleri’ne hizmet eden müritler, gece yarısı baba ve oğluna
tazyik edici bir üslûpla konuşmaya başlayınca birdenbire kapı ardına kadar açılmış ve içeriye giren
Küfrevî Hazretleri onlara şöyle hitap etmiştir: “Mollalar! Mollalar! Hüseyin ve Muhammed Lütfi
Efendi’nin bana ihtiyaçları yoktu. Onları kemalâtı buraya getirdi.” Evet, bazı kişilerde meknî öyle bir
kabiliyet ve istidat vardır ki, 146 ٍروُن ىٰلَع  ٌروُن  ٌراـَن  ُهْسَـسَْمت  َْمل  َْولَو   âyetinin işaretiyle onlar, ateş
dokunmasa da tutuşabilecek ve şûlefeşân olacak bir mahiyete sahiptirler ve bir hamlede, bir nefhada
belli makamlara sıçrayabilirler.

Fakat bazı müridler de vardır ki, istidatça inkişafa açık bir insan oldukları hâlde, uzun zaman
sadıkane şeyhlerine hizmet etmeyi tercih ederler. Mesela Mevlâna Halid Bağdâdî Hazretleri, ulûm-i
âliye-i İslâmiye’den icazet almış olmasına rağmen Abdullah Dehlevî Hazretleri’nin yanına gitmiş ve
yirmi sene onun tekkesinde süpürgecilik yapmış, daha sonra yeniden Bağdat’a dönmüştür. Bildiğiniz
üzere Halid Bağdadî Hazretleri, kendi zamanının müceddidi kabul edilmektedir. O, tabiat ve irşad
mesleği açısından Üstad Hazretleri’ne çok benzer. Şöyle ki, onun müridlerine gönderdiği



mektuplarda yer alan, hiçbir zaman diyet ödemeye mecbur kalacağınız işlere talip olmayın, hükema
ve ruesa ile münasebete geçmeyin; kimsenin elindekine göz dikmeyin, dünyaya karşı müstağni
davranın; hizmet edebilmek için, bir tane eşiniz varsa ikinci eş düşünmeyin... gibi ihlâs, samimiyet,
kardeşlik ve istiğnaya davet eden ifadelerine baktığınızda, bunların temel yaklaşım itibarıyla İhlâs ve
Uhuvvet risalelerinde anlatılan hususlarla aynı olduğunu görürsünüz. İşte böyle önemli bir zat yirmi
sene bir tekkede süpürgecilik yapmayı tercih etmiştir.

Mürşid, Mürşid-i Kâmil Bile Olsa
Asıl konumuza dönecek olursak, evet, sofilik geleneğinde has mânâsıyla bir mürşidlik makamı

olmuştur. Bu makamı ihraz eden önemli zatlar, kendilerine intisap eden insanları, firasetleriyle çok
iyi okumuş, bazen yüzlerinden, bazen bakışlarından, bazen de gözlerinin iris’inden onların istidat ve
kabiliyetlerini keşfetmiş; buna göre onları inkişafa sevk etmiş ve zamanı gelince değişik yerlerde
irşadla vazifelendirmişlerdir. Bu açıdan eğer günümüzde de Hazreti Şah-ı Geylânî, Mevlâna Halid
Bağdâdî, Muhammed Bahauddin Nakşibend, Alaaddin Attar ve Ebu’l-Hasan eş-Şâzilî gibi hakiki
mânâda her yönüyle derin mürşidler varsa, onların rahle-i tedrisinde bulunma, istidat ve
kabiliyetlerin inkişafı adına çok önemlidir. Fakat şurası unutulmamalıdır ki, Cenâb-ı Hak içinde
bulunulan zamanın ihtiyaç ve şartlarına göre farklı zamanlarda farklı şahısları, farklı metotlarla irşad
vazifesiyle serfiraz kılmıştır.

Bu itibarla, denilebilir ki, şayet bugün Abdülkadir Geylânî Hazretleri olsaydı ve o, Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) aslî mesajından mülhem olarak alıp o günün şartları ve ihtiyacına göre
ortaya koyduğu irşad yol ve yöntemini günümüzde de aynen uygulamak isteseydi, bu durum
günümüzün dertlerine çok fazla derman olmayacaktı. Aynı şekilde İmam Gazzâlî Hazretleri gibi
kendisine Hüccetü’l-İslâm dedirtmiş yani İslâm’ın hakkaniyetine en büyük şahit olan zirve bir insan,
o gün itibarıyla İslâm’ın karşısında yer alan batıl cereyanlara karşı mücadele adına kullandığı
argümanları, bugün alıp günümüzün dertlerine bir reçete olarak yazsaydı, bu reçete, girift hâle gelmiş
günümüz problemlerinin çözümü adına yeterli olmayacaktı.

Bunları söylerken büyük laf ettiğim ve –hâşâ– o büyük zatlar hakkında olumsuz bir kanaat
serdettiğim zannedilmemelidir. Zira o yüce kâmetler zamanlarının hakkını vermiş ve hatta
aşmışlardır. Ancak bu sözlerle dikkat çekmek istediğim husus şudur; semavî mesaj hep muhatapların
düşünce, idrak, seviye ve ihtiyaçlarına göre nazil olmuştur. Dolayısıyla bu sözler bir realitenin
ifadesidir. Elbette ki günümüz insanlarının, düşünce ve irfan hayatları adına, bu önemli zatlardan ve
onların o çok kıymetli eserlerinden istifade edeceği pek çok husus vardır. Fakat günümüzde fen ve
felsefeden gelen küfre ve küfrün ötesinde korkunç ve gizli bir küfür olan ve temerrüde dayanan nifaka
karşı mücadele şekli daha farklı donanım ve argümanlar gerektirir.

Evet, günümüzü doğru görebilen, doğru okuyan, laboratuarlarını bu döneme göre çalıştıran,
elindeki imkân imbiklerini bu döneme göre işlettiren ve buna göre reçeteler yazabilen bir mürşid
olması gerekir ki, günümüzün dertlerine derman olabilsin. İşte böyle biri bulunduğu takdirde onun
elinden tutmak kalb ve ruh ufkuna doğru kanat çırpma adına çok önemlidir. Elinden tutulduğu takdirde
böyle bir mürşid-i kâmil, ufkunuzu açar, önünüzdeki engel ve problemleri giderir ve böylece siz daha
hızlı ve daha emniyetli bir şekilde yol kat edersiniz.

Fakat kanaatimce, günümüzü doğru okuyan, çağın dertlerine önemli reçeteler sunan mükemmel bir
mürşid-i kâmil bile olsa, insan asla inhisara gitmemeli, darlığa düşmemelidir. Evet, böyle bir zatı
bulmuş olsanız dahi, siz kalkıp başka insanlara; “Eğer siz bu zata bağlanmaz, onun dediklerini



dinlemez ve yazdıklarını da okumazsanız dalâlettesiniz.” gibi bir yaklaşım içine girerseniz aidiyet
mülâhazasına sapmış, meseleyi bir darlığa mahkûm etmiş ve diğer mü’minlere karşı korkunç bir
suizan içine girmişsiniz demektir. Çünkü pekâlâ sizin gibi düşünmeyen ve farklı bir seyr u sülûk
çizgisini benimseyen bir insan da Allah’ın izni ve inayeti ile Mürşitler Mürşidi, kemal ehlinin en
kâmili Efendiler Efendisi’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) ardından yürüyebilir ve hâlisane Cennet’e
girebilir. Bu açıdan mesleğinin muhabbeti ile yaşamak önemli bir düstur olsa da, başkalarını
çekememezliğe girme ve hele işi adavete götürme asla doğru değildir.

Birlik ve Beraberlik Ruhuna Vurulan Balta
Fakirin çocukluğu da değişik tekke ve zaviyelerde geçtiğinden dolayı, yer yer bazı kimselerin bu

tür sözler söylediğine şahit olmuşumdur. Mesela bazıları, Bayezid-i Bistâmî Hazretleri’ne ait olduğu
ifade edilen “Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır.”/“Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır.”147 sözünü
yanlış ve dar bir yoruma tâbi tutarak bu sözle, hususi mânâda tarikat silsilesi içinde bir
mürşide/şeyhe intisap etmenin mecburi olduğunu ifade ederlerdi. Kanaatimce, kâmil bir üstadın önem
ve gereğini ifade eden geniş mânâlı bu sözü böylesine dar bir çerçevede yorumlamak, onu suizanna
ve aidiyet mülâhazasına açık, İslâm’ın evrensellik ve kuşatıcılığına muhalif nahoş bir ifade hâline
getirmek demektir. Zira elimizde Kur’ân ve Sünnet’in temel disiplinleri var ve o disiplinler kendisine
inanan bütün gönülleri kucaklayacak bir enginlik ve kuşatıcılığa sahiptir.

Hz. Pîr, inhisar-ı fikrin, nefis sevgisinden kaynaklandığını ifade etmiştir.148 Yani bir insanın her
şeyi kendi fikirlerine bağlı götürmesi, bir nevi bencillik ve egoizmadır. İşte bunun farklı bir çeşidi
de, aidiyet mülâhazasına girmektir. Yani mutlak doğruyu, sadece mensup olduğu tarikat, cemaat veya
hareketin düşünceleri içinde görmek, bunun haricinde bulunan kişilerin ise havanda su dövdüğüne
inanmaktır. Fakat bilinmelidir ki böyle bir yaklaşım, maddî-mânevî sukûta sebebiyet verebilecek
korkunç bir suizandır.

Evet, şahsî enaniyetler cemaat enaniyetine dayandığı takdirde daha bir kuvvet kazanır. Bu açıdan
geleneksel olarak turuk-ı âliye içinde yer alan bir tarikata veya bir cemaat ve harekete mensup olan
kişiler, bir taraftan gittikleri yol veya mensup oldukları zatı isabetli görmenin ve ona derin bir
muhabbet duymanın yanı başında diğer yandan başkalarını haksızlığa mahkûm etme gibi bir haksızlığa
düşmemelidir. Yoksa hak yolda giderken hiç farkına varılmaksızın şeytanî bir yola sapılmış olur.
Böyle bir tehlike herkes için muhtemeldir. Şayet kendilerine fevkalâde hayranlık duyduğum Hz.
Gazzâlî, İzz İbn Abdisselâm, Fahreddin er-Râzî, Necmeddin-i Kübrâ gibi çok büyük kâmetlerden biri
bugün yaşasa ve etrafındaki insanlara böyle bir mülâhaza ifade etmiş olsaydı, ben başımı onun
ayaklarının altına koyar, ayaklarının altını öper; ama “Hazret, bu mevzuda yanılıyorsunuz.” derdim.

Hâsılı, kurtuluşun ille de bir tarikat, cemaat veya harekete intisapla mümkün olacağını düşünmek,
tarikat silsilesi ile gelen bir mürşidin arkasından gitmeyi zaruri görmek ve hatta o zata intisap
etmeyenleri dalâlette görüp onların kurtulamayacağına inanmak asla doğru değildir; kazanma
kuşağında kaybetme demektir. Rabbim, vifak ve ittifaka eşedd-i ihtiyaçla muhtaç olduğumuz şu
günlerde ümmet-i Muhammed’i bu türlü inhiraf ve âfetlerden muhafaza buyursun.
146 Nûr sûresi, 24/35.
147 el-Makdisî, el-Ukûdu’d-Dürriyye s. 76.
148 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s. 784 (Lemeât).



Hakk’a Ulaştıran Yollar 
ve Çağımız

Soru: Allah’la insanlar arasındaki engelleri kaldırıp gönülleri Hak’la buluşturma vazifesi
yerine getirilmeye çalışılırken bilhassa birlik ve beraberlik ruhu açısından günümüz itibarıyla
dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap: Bugüne kadar değişik ameliyelerle din-i mübin-i İslâm’ın ruh ve özünü aksettirmeye matuf
çeşitli yol ve yöntemler ortaya konmuştur. Mesela Nakşîlikte takip edilen yol şu ifadelerle hulâsa
edilir:

“Der tarîk-i Nakş-bendî lâzım âmed çâr terk:
Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî, terk-i terk.”149

Bunun mânâsı şudur: Nakşibendî Tarikatı’nda dört şeyi terk etmek gerekir. Bunlardan ilk ikisi
dünyanın ve ukbanın terkidir. Yani kişi dünyanın cazibedar güzelliklerini elinin tersiyle ittiği gibi,
kulluğunu, “ben ‘Cennet’e gideyim” gibi bir mülâhazaya da bağlamamalıdır. Zira “ubûdiyetin dâîsi
(asıl sebep ve illeti) emr-i ilâhî, neticesi de rıza-i haktır.”150 Bu itibarla kul, mekiğini emr-i ilâhî ile
rıza-i ilâhî arasında hareket ettirmeli ve hayat dantelâsını buna göre örgüleyerek ortaya öyle bir nakış
çıkarmalıdır ki, melekler bile buna hayranlık duymalıdır.

Bu yolun yolcusu ayrıca nefsini de terk etmeli, onun doyma bilmez arzu ve heveslerine karşı tavır
almalı ve herkese karşı istiğna-i mutlak içinde hareket etmelidir. Nihayetinde ise bütün bu terkleri de
terk etmeli, terk mülâhazasını da kafasından silip atmalıdır. Yani “Ben şunu terk ettim, bunu terk
ettim.” şeklinde bir düşünceye kapılmamalı, “terk” adına yaptığı bu fedakârlıklardan dolayı kendi
kendini takdir ve beğeniye girmemelidir. “Ben şöyle şöyle terklerin kahramanıyım.” şeklinde bir
düşünce aklına hatta hayaline geldiği zaman dahi hemen istiğfar kurnasına koşmalıdır.

Enaniyet Çağının Hususiyetleri
Ancak günümüzde enaniyet çok ileri gittiği, insanlar bencilliğin tesiriyle oturup kalktığı ve

dolayısıyla günümüzde bu ölçüde bir “terk mülâhazası” mümkün olmayacağı düşüncesinden hareketle
olsa gerek, Hz. Pîr, farklı bir yaklaşımla, Dördüncü Mektup’ta;

“Der tarîk-i acz-mendî, lâzım âmed çâr çiz:
Fakr-ı mutlak, acz-i mutlak, şükr-i mutlak, şevk-i mutlak, ey aziz!”151

der ve günümüzde bu dört esasa sımsıkı sarılmak gerektiğini ifade eder. Yani, insan öncelikle
kendinin mutlak âciz olduğunu idrak ve kabul edip “Allah dilemediği sürece ben hiçbir şey
yapamam.” anlayışı içinde olmalı. Aynı şekilde kendini öyle fakir bilmeli ki, elindeki sermayenin
hepsinin O’nun bahşettiği imkânlar olduğunun farkında bulunmalı. Âcizlik ve fakirliğine rağmen
Cenâb-ı Hakk’ın bahşettiği lütuf ve imkânlar karşısında da şükürle gerilip şevkle coşmalı, oturup
kalkıp sürekli Allah’a şükretmeli ve doyma bilmez bir aşk u heyecan, bir şevk u iştiyakla O’nu
gönüllere duyurma adına koşturup durmalıdır. Hz. Pîr, Yirmi Altıncı Söz’ün Zeyl’inde de, yolunun
dört esasını “acz, fakr, şefkat ve tefekkür” olarak ifade eder152 ki, bu da ortaya konan sistemin farklı
altı derinliğinin bulunduğuna işaret eder.



Kanaatimce, Hz. Pîr’in çağımızın insanının aklını ikna, kalbini tatmin eden bu mülâhazaları,
üzerinde durulup değerlendirilmesi gereken çok önemli tespitlerdir. Zaten onun eserlerinden istifade
eden nice insan, günümüzde, dinsizlik ve imansızlık fırtınaları karşısında kalblere ulûhiyet hakikatini
duyurduğu, nâm-ı celîl-i nebevîyi bir kere daha gönül burçlarında dalgalandırdığı ve Allah’ın izni ve
inayetiyle haşr ü neşri âdeta gözle görüyor gibi idraklere sunduğundan dolayı kendisine minnettarlık
duymaktadır.

Esasen, çeşitli söz ve beyanlarla seslendirilmekte olan bu şükran duygusunun ifadesi bir vazifedir.
Zira hadis-i şerifte, insanlara teşekkür etmeyenin Allah’a da şükretmeyeceği ifade buyuruluyor.153

Demek ki insanda evvelâ şükür karakterinin ve minnet hissinin olması lazımdır. Dolayısıyla, o zat
sayesinde Allah’ı, Peygamber’i ve haşr ü neşri tanıma gibi bir nimete mazhar olan insanın, elbette
başkalarına nispeten o şahsa daha faik bir teveccüh ile teveccühte bulunması tabiîdir. Fakat böyle bir
teveccüh asla, aidiyet mülâhazası ve cemaat enaniyetine bağlanmamalı ve o zat hakkında ifratkâr
yaklaşımlara meydan verilmemelidir. Çünkü İslâmiyet cadde-i kübrası içinde başka şeritlerde
yürüyen daha nice insan vardır ki, yürüdüğü şerit vasıtasıyla imana ermiş, Allah’ın izni ve inayetiyle
sahil-i selâmete ulaşmış ve O’nun rızasına mazhar olmuştur. Bu itibarla minnet ve şükran hislerini
ifade etmenin yanında mesele, katiyen reklam ve şova dönüştürülmemeli, tahabbüb-i nefisten
kaynaklanan inhisar-ı fikre girilmemelidir. Evet, vesileler ile maksatlar birbirine karıştırılmamalı ve
asıl maksadın hangi yolda olursa olsun, Allah’ın rızasını elde etmek olduğu unutulmamalıdır.

Hicretle Vuslata Eren Ruhlar
Nâm-ı Celîl-i İlâhî’yi dünyanın dört bir tarafına duyurma gayesiyle evini-barkını, yurdunu-yuvasını

terk edip yollara dökülen insanlar da, esasında i’lâ-i kelimetullah vesilesiyle ayrı bir çizgide Hak
rızasını elde etme yolunda bulunmaktadır. Hak yolunda olunduğunun mânen teyidi sayılabilecek bir
emare olarak ifade etmek isterim ki; bu istikamette yürürken, şimdiye kadar yüzlerce, belki binlerce,
bazen rüyada bazen de yakazaten Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) müşâhede edilmiş ve O’nun
müjdesine mazhar olunmuştur. Mesela birisi diyor ki, mübarek bir gecede oturduk, sabaha kadar
birkaç bin tane salât u selâm okuduk. Daha sonra Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi
ekmelüttehâyâ ve ekmelütteslîmât) temessül etti ve “Ben bu hizmette sizin arkanızdayım.” dedi.

Başka bir arkadaş da yakazaten müşâhede ettiği şu hâdiseyi anlatıyor: “Kobralar arkadaşlara
saldırıyordu ve arkadaşlar bir türlü onlarla başa çıkamıyordu. Fakat birdenbire kapı açıldı ve bazı
nuranî insanlar içeriye girdiler. Başlarında da mübarek asasıyla Efendimiz vardı. O, kobraların
başına bir darbe indirdikten sonra, ‘Korkmayın, biz sizin arkanızdayız.’ dedi.”

Aslında sübjektif olan bu türlü şeyleri anlatmaktan hicap duyuyor ve sıkılıyorum. Fakat meselenin
benimle alâkası olmadığından, kimi zaman bu türlü müşâhedeleri ifadede de fayda mülâhaza
ediyorum. İşin doğrusu ilâhî sevk ve inayet ile içinde bulunduğumuz hizmet dairesi açısından ben
kendime hep şöyle baktım: “Şayet ben durduğum yerin hakkını tam olarak verebilse ve Cenâb-ı
Hakk’ın lütfettiği imkân ve fırsatları değerlendirebilseydim, bu hizmet daha hızlı yürürdü. Daha
hâlisane insanların elleriyle daha önemli işler yapılabilirdi.”

Ayrıca bu tür hâdiseleri, çocuklara verilen şekerleme nevinden, ümit ve şevki kamçılama adına bir
tür şekerleme olarak kabul etmek gerekir. Yoksa sadık bir hakikat eri, bunların hiçbirine talip
olmamalıdır. En mücriminiz olan ben bile şöyle diyorum: “Allah’ım! Dünyada bazı şeyler vermek
suretiyle ahirette lütfedeceğin nimetleri burada kullandırma! Bizleri, ِيف ْمـُك  ِتاـَّبَِیط ْمُتْبَھْذ  أَ



اَیْنُّدلا ُمُِكتاَیَح   ‘Bütün zevklerinizi dünya hayatınızda kullanıp tükettiniz.’154 âyetinin tokadıyla
tokatlama!” Fakat her şeye rağmen bazı insanlar, çetin ve sıkıntılı dönemlerde, bu türlü hâdiseleri,
kuvve-i mâneviyeyi takviye adına önemli görüyor ve bir Peygamber referansı şeklinde
değerlendiriyorlarsa anlatılmasında mahzur olmasa gerek.

Öte yandan din-i mübin-i İslâm’ın gönüllere duyurulmasını engellemek isteyen onca hasım daire
olmasına rağmen, bu insanlar, bu mefkûre muhacirleri gittikleri yerlerde hüsnükabul görüyorlarsa
bunu da, Allah’ın bir inayet ve teyidi olarak görmek gerekir. Aynı şekilde bu insanların, yaptıkları
işlerle alâkalı, bilhassa küreselleşen dünyada farklı kültür ve telakkilerin mensuplarıyla birlikte
yaşama adına ciddi bir seminer alma imkânları olmadığı hâlde, çok farklı kültürlerin bulunduğu
coğrafyalarda bozgun yaşamayıp dikiş tutturabilmeleri de, te’yid-i ilâhî ve te’yid-i nebevinin ayrı bir
göstergesi sayılabilir ve yapılan bu hizmetlerin murad-ı ilâhîye muvafık düştüğü söylenebilir. Zira
sahabe efendilerimizden (radıyallâhu anhüm) sonraki dönemlerde bu ölçüde bir açılımdan
bahsedebilmek oldukça zordur.

Evet, acz, fakr, şükr, şevk, tefekkür ve şefkat esaslarına dayanarak, tevazu, hacalet ve mahviyetle
yüce bir mefkûre uğruna yollara dökülen bu insanların, dünyanın dört bir yanında –tabir caizse– nim-
mürşid (bir nevi mürşid) mahiyetinde el ele tutuşup hak ve hakikate tercüman olmaya çalışmaları ayrı
bir Hakk’a yürüme limanı ve ayrı bir inşirah vesilesidir.

Hâsılı, inanan bütün gönüller için Allah gaye, insan yolcu ve yollar da mahlûkatın solukları
sayısıncadır. Bu itibarla bize düşen, rıza-i ilâhî istikametinde hizmet eden herkesi alkışlamak ve
onların hepsinin muvaffak olması için ellerimizi açıp dua dua yalvarmaktır.



149 Bediüzzaman, Mektubat s. 17 (Dördüncü Mektup).
150 Bediüzzaman, Lem’alar s. 164 (On Yedinci Lem’a, On Üçüncü Nota).
151 Bediüzzaman, Mektubat s. 17 (Dördüncü Mektup), s. 414 (Yirmi Sekizinci Mektup, Beşinci Risale).
152 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s. 518 (Yirmi Altıncı Söz, Zeyl).
153 Bkz.: Tirmizî, birr 35; Ebû Davud, edeb 11.
154 Ahkaf sûresi, 46/20.



Dünyevî İmkânlar 
ve Geleceği Plânlamada Ölçü

Soru: Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) dünyada bir garip ya da bir yolcu gibi
olmayı tavsiye buyurmuş, seleften bazıları da bir kişinin ertesi gün ne yiyip içeceğini düşünmesini
bile tûl-i emel ve tevehhüm-i ebediyet saymışlardır.  Fakat günümüz şartlarında belli okulların
bitirilmesi ve bir meslek sahibi olunması gibi düşüncelerle gelecek adına plân yapılması gerekli
görülüyor. Bu durumda yarınları düşünmede ölçü ne olmalıdır?

Cevap: Soruda da işaret edildiği üzere Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir
hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor:

ٍلیِبَس ُِرباَع  َْوأ  ٌبيِرَغ  َكَّنَأَك  َایْنُّدلا  ِيف  ْنُك 
“Dünyada bir garip yahut bir yolcu gibi ol!”155

Garip; yurdundan-yuvasından ayrılıp bir yere göç etmek durumunda kalan, muvakkaten orada
misafir olarak bulunan, çevresindeki eşya ve insanlarla derin bir münasebeti olmayan kimse
demektir. Hadiste geçen “âbiru sebîl” terkibi ise yolcu demektir. “Âbir” kelimesinin türediği
“abera” fiilinin masdarı olan “ubûr” ise yolun bir tarafından diğer tarafına geçişi ifade için
kullanılır. Esasen insan da, rahm-ı mâderden çocukluğa, oradan gençliğe, olgunluğa, yaşlılığa intikal
eden, oradan da kabre, berzaha ve mahşere uzanan bir yolcudur. İşte Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bu yolculukta, dünya hayatının, sadece yolun bir kenarından diğer kenarına geçme gibi kabul
edilmesini tavsiye buyuruyor.

Başka bir hadis-i şerifte ise, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hasır
üzerinde istirahat buyurması ve hasırın da vücudunda iz bırakması sebebiyle Hz. Ömer’in
(radıyallâhu anh) gözleri dolu dolu, “Yâ Resûlallah! Sasaniler şöyle, Romalılar böyle…” diyerek
O’nun da dünya nimetlerinden biraz istifade etmesi gerektiğini ima etmesi üzerine Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğu rivayet edilir:

َحاَر َّمُث  ٍةَرَجَش  َتَْحت  ََّلظَتْسا  ٍِبكاَرَك  َِّالإ  َایْنُّدلا  ِيف  َاَنأ  اَم  َایْنُّدِلل  اَمَو  ِيل  اَم 
اَھَكََرتَو

“Benim dünya ile ne alâkam olabilir ki! Benim dünyadaki hâlim, bir ağacın altında gölgelenip
azıcık dinlendikten sonra yoluna devam eden bir yolcunun hâline benzer.”156

Hepimiz biliyoruz ki, O (sallallâhu aleyhi ve sellem) isteseydi, ashab evinde barkında ne varsa
getirir ve O’nun altına sererlerdi. Fakat İnsanlığın İftihar Tablosu, kendisini, bir yerden bir yere
giderken muvakkaten bir ağacın altında ârâm eden ve sonra da çekip giden bir yolcuya benzetip
dünyayla olan münasebetinin bundan ibaret olduğunu ifade ediyor ve ruhunun ufkuna yürüyeceği âna
kadar da hep bu ölçüye göre hayatını yaşıyor.

Hak Yolunda Tüketilen Servetler
Fakat meseleye küllî bir nazarla bakılıp, dinin emir ve yasakları bir bütün olarak ele alındığında,

Resûl-i Ekrem Efendimiz’in bu ifadelerinden, dünyanın bütün bütün ihmal edilmesi gerektiği değil,



şahsî haz ve zevkler adına dünyaya dalınmaması gerektiği anlaşılır. Mesela, Enfal Sûresi’ndeki bir
âyet-i kerimede; “Eğer, hakkı bâtıldan ayıran, iki topluluğun karşılaştığı  o günde (Bedir’de)
Allah’a ve kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız, bilin ki, ele geçirdiğiniz ganimetin beşte biri
Allah’ın, Peygamberin ve yakınlarının, yetimlerin, düşkünlerin ve yolcularındır. Allah her şeye
kadirdir.”157 buyurulduğu üzere ganimetlerin beşte birlik kısmının Allah Resûlü’ne ve âyette
zikredilen şahıslara verilmek üzere O’nun tasarrufuna ait olduğu ifade ediliyor.

Şayet Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendisine ganimetten ayrılan payın tamamını değil,
öşrünü bile değerlendirseydi çok müreffeh bir hayat yaşayabilir, saraylarda oturabilirdi. Fakat O,
hayat-ı seniyyelerini küçük bir odacık olan hücre-i saadetlerinde sürdürmeyi tercih etmişti. Öyle ki,
Âişe Validemiz’in naklettiğine göre, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) gece namaza
durduğunda, secde edeceği zaman eliyle Hz. Âişe’nin ayaklarına dokunuyor ve ancak o mübarek
Validemiz ayaklarını çektikten sonra oraya secde edebiliyordu.158 Demek ki, kaldığı hücrenin içinde
–o hücreye canlarımız kurban olsun– secde edecek kadar bile yer bulamıyordu. Ancak Allah’ın
emriyle kendisine tahsis edilen ve tasarrufu kendisine bırakılan ganimetleri göz önünde
bulundurduğumuzda, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) bir taraftan
bir orduyu teçhiz edebilecek imkânlara sahipken, bütün bunları Allah yolunda kullanarak çok sade bir
hayat yaşamayı tercih ettiğini görüyoruz.

Evet, O, şahsî ve cismanî hayatı, hazları ve zevkleri mevzuunda öyle temkinli, öyle tedbirli ve öyle
ölçülü hareket ediyordu ki, Cenâb-ı Hakk’ın َتْرِمُأ اَۤمَك  ْمِقَتْساَف   “Emrolunduğun gibi dosdoğru
ol.”159 talebinin kendisinden istediği istikameti hakkıyla izhar ediyordu.

İstiğna Ruhunun Vârisleri
Şüphesiz Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) Allah’la münasebeti, konumu, durumu,

enginliği ve derinliği itibarıyla faik ve aşkın birisiydi. Evet, O (aleyhissalâtü vesselâm) öyle yüksek
ve farklı bir tabiata sahipti ki, bizim yemeden, içmeden ve cismanî zevklerden aldığımız haz gibi,
ibadet ü taatten zevk duyduğunu ifade ediyordu. Bundan dolayı Rabb’e karşı yanmışlığını giderme
adına geceleyin eşlerinden müsaade istiyor ve kalkıp ubûdiyet çeşmesine ağzını yanaştırıyordu. Bu
itibarla, O’nu, değil bizimle, ashab-ı kirâmla mukayese etmek dahi doğru değildir.

Evet, O’nunla hiç kimse mukayese edilemez. Hatta küstahlık sayılmazsa, daha da ileri giderek
diyebilirim ki, Cebrail’i (aleyhisselâm) bile O’nunla mukayeseye kalkarsanız hata etmiş olursunuz.
Çünkü Cebrail (aleyhisselâm) sırtında cismaniyet ve nefsaniyetle alâkalı yükleri taşımıyordu.
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ise bunları taşımakla birlikte aynı zamanda meleklerin
önünde at koşturuyordu. İşte bu sebepledir ki O (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm), Miraç’tan dönüp
içimize geldiği gibi, mesajlarını sunma ve bizlere rehberlik yapma adına kendi ufkundan bizim
seviyemize tenezzül buyuruyor ve bizim anlayışımız ve yaşayışımızla alâkalı objektif şeyler
söylüyordu.

Bu ölçüler içinde meseleye baktığımızda, her ne kadar hiç kimse O’nunla mukayese edilemese de,
O’nun ümmetine talim buyurduğu mesajlar açısından insanların şahsî hayatları adına müstağni
yaşamaları gerektiğini söyleyebiliriz. Zaten O’nun yolunu takip eden bütün büyük insanlar müstağni
yaşamayı tercih etmişlerdir. Mesela Hz. Pîr’in hayat tarzına bakacak olursanız, onun bütün hayatında
istiğnayı önemli bir düstur olarak kabul ettiğini görürsünüz. O, bazen bir ağacın başında günlerini
geçirmiş, bazen aylarca dağın başında kalmış, bazen de oturmaya çok müsait olmayan tahtadan bir



evde kalmış; hâsılı ömrünün sonuna kadar çok basit bir hayat yaşamayı tercih etmiştir. Aslında
sadece sizin dininizi yaşayan insanlar değil, farklı din ve kültürlerin müntesiplerinden, içinde
bulundukları toplumun kaderini değiştiren insanlar da aynı şekilde müstağniyane yaşamışlardır.

Bu açıdan diyebiliriz ki, evrensel insanî değerler itibarıyla büyüklüğün emaresi sayılan bu
hususiyetler, bir yönüyle hemen herkeste aynıdır. Şu farkla ki, iman eden gönüllerde bu mesele hem
daha sağlamdır hem de kalıcılık vaad eder. Çünkü onlar ilâhî teyidi arkalarına almışlardır.
Diğerlerinde ise kimi zaman istiğna, fedakârlık, hasbilik gibi mü’min sıfatları bulunsa da bunlar
süreklilik ve kalıcılık vaad etmez. Fakat şurasının da bilinmesi gerekir ki, Allah (celle celâluhu),
mü’min sıfatına sahip olan kişileri, dünyada, yürüdükleri yolda muvaffak kılar. Zira Allah’ın (celle
celâluhu) muamelesi sıfatlara göredir. Dolayısıyla bir insan gökte uçan bir veli bile olsa şayet miskin
ve tembelse veya dünyayı toplama peşinde koşan, şahsî hayatı adına yaşayan haris ve bencil birisi
ise, Allah tarafından inanmışlara has bir muamele görmeyecektir. Çünkü o, hakiki insan olma
keyfiyetinden uzaklaşmıştır. Esasen, insan-ı kâmil olma yolunda ilerlemesi gereken bir mü’minin
şahsî hayatı adına dünyaya dalması, cismaniyet yörüngeli yaşaması, hayvanî hisleriyle hareket etmesi
katiyen tasvip edilemez. Böyle bir hayat tarzının peygamber yolu olmadığı da muhakkaktır.

Geçici İmkânları Ebedîleştirmenin Yolu
Elbette söylenen bu sözlerin mânâsı, insanın bir kısım dervişler gibi, dünya adına her şeyi elinin

tersiyle iterek, onu bütün bütün terk edip bir köşeye çekilmesi değildir. Çünkü bu, güçlü bir millet
olmaya münafidir. Bu açıdan Müslümanlar elden geldiğince dünyevî imkânlara sahip olmalıdır. Fakat
onlar, dünyaya ait bu imkânları, bitmezlik ve tükenmezlik yörüngesinde değerlendirmelidir. Bu
noktada size bir hissimi ifade edeyim: Bazen hayalimden geçiyor ki, keşke odaya girdiğimde
birdenbire karşımda üç beş trilyon para bulsam, arkasından arkadaşlara dünyanın değişik yerlerinde
okullar ve kültür lokalleri açmaları, insanların gönüllerini fethetmeleri için bu parayı dağıtsam.

Tabiî bu bir hayal, hayal olduğundan dolayı da ben boşa adım atmış oluyorum. Fakat şunu ifade
edeyim: Şayet böyle bir hayal bana ait değil de size ait olsa ve siz böyle bir hayalden bana bahis
açmış olsaydınız, ben size, böyle bir hayal ameliyesinin bile insana ibadet sevabı kazandıracağını
söylerdim. Çünkü kendi ruhumuzun ilhamlarını başkalarına duyurma, elimizdeki meşaleyle cihanları
aydınlatma, Efendimiz’in işaret buyurduğu üzere güneşin doğup battığı her yere nâm-ı celîl-i
Muhammedî’yi (sallallâhu aleyhi ve sellem) götürme160 istikametinde sancıyla oturup kalkma ve
hayalleri bile böyle bir gayeye bağlama çok önemlidir.

Asıl konumuza dönecek olursak, bir kez daha ifade edelim ki, sahip olunan güç ve imkânlar doğru
değerlendirildiği takdirde bunların bir mahzuru yoktur. Fakat malperestlik, makamperestlik,
yuvaperestlik, evlatperestlik, tenperverlik gibi dünyaya taparcasına bir muhabbet ve düşkünlük,
insanı dünyevî-uhrevî felâkete sürükler. İnsan sadece hakperest olmalı, Hakk’a kul olmalı ve O’nun
dışındaki her şeye O’nun hatırına alâka duymalıdır. Evet, her şeyin başında, sonunda, evvelinde,
ahirinde O hatırlanmalı ve her şey O’na bağlanmalıdır. Yoksa cismaniyet ve nefsaniyet hesabına
hareket edildiği takdirde her şey kendi darlığımız içinde kalacağı için küçülecek ve hem bize hem de
o imkânlara yazık olacaktır.

Cihanlar değerinde olan, cihanları peyleyecek potansiyele sahip bulunan ve öbür âlemde de arz ve
sema genişliğindeki makamları elde etmeye müsait olarak yaratılan insan bence böyle bir darlığın
mahkûmu olmamalı; aksine sonsuzluk peşinde koşmalı ve hep O’nun rızasına talip bulunmalıdır. Öyle
ki, O’na götürmedikten sonra mücerret bir İstanbul’un fatihi olmayı bile arzu etmemelidir. Çünkü



münferit olarak böyle bir hâdisenin kıymet-i harbiyesi yoktur. Ona kıymet kazandıran niyetin
enginliğidir. Yani Efendimiz’in bişaretine nâil olma, İslâm’ın itibarını koruma, nâm-ı celîl-i
Muhammedî’yi (sallallâhu aleyhi ve sellem) dünyaya duyurma gibi bir gayeye bağlandığı takdirde,
işte ancak o zaman İstanbul’un fethi, bir değer kazanacaktır.

Niyetin Belirleyiciliği
Aslında aynı husus günümüzde bazı okulları bitirme, belli meslekleri icra etme adına ortaya

konulan cehd ve gayretler için de geçerlidir. Diğer bir ifadeyle bir insan ülkesi ve ülküsü adına bir
şeyler yapmak istiyor, fakat onları yapabilmesi için de belli yollardan geçmesi gerekiyorsa elbette
bunun gereğini yerine getirecektir. Mesela güzel bir okula gitmek isteyen talebe, “Ben bu okulu
bitirmeden üniversiteye giremem. Üniversiteyi okumadan milletime hizmet edecek yerlere gelme
imkânını elde edemem. Bu imkânı elde edemeyince itibar göremem. İtibar göremeyince de, milletim,
ülkem, gaye-i hayalim ve ideallerim adına bir şey yapamam.” demeli ve başta niyetini böyle yüce bir
gayeye bağlamalıdır.

Evet, biz yer yer “Neden bazı şeyleri göremediler, neden bazı alanlarda boşluklar bıraktılar, neden
hep gol yediler?” gibi ifadeler kullanıyor ve maalesef bizden öncekileri sorgulamadan kendimizi
kurtaramıyoruz. Dolayısıyla bizden sonrakilerin de bizi sorgulamaması adına bizden öncekilerin
bıraktığı boşlukların doldurulması için ölesiye gayret sarf etmeli ve yeni bir kısım boşlukların
oluşmasına meydan vermemeliyiz. Evet, çocuklarımız ve torunlarımız tarafından levm edilmemek için
bazı süreçlerden ve güzergâhlardan geçmek iktiza etmektedir. Şu hâlde yapılması gereken başta güçlü
bir imana sahip olma ve ibadet ü taatte kusur göstermeme, sonra da yapılan her şeyi sağlam bir niyete
bağlamadır. Bu yapılabildiği takdirde insanın lise okuması, üniversiteyi bitirmesi ve buralarda ortaya
koyacağı her türlü performansı çok iyi plânlaması bir nevi ibadet ü taat yerine geçecek ve ona sevap
kazandıracaktır. Çünkü bir işte niyet ve maksat neyse, kullanılan vasıtalar da o niyetin rengini alır. Bu
itibarla da yapılan bütün işler niyet kanaviçesine göre işlenmelidir.

Hâsılı, mü’min hiçbir zaman el âlemden “barekâllah, maaşallah” almak için ya da sadece
dünyevî hesaplarla iş yapmaz/yapmamalıdır. O her zaman, kendi ruh ve mânâ köklerinden süzülüp
gelen semavî değerleri başkalarına duyurma istikametinde koşturur durur ve bu değerlerin yeryüzü
muvazenesinde söz sahibi olması için sürekli gayret içinde bulunur. Bu uğurda, kimi zaman
zorluklarla karşılaşır, sancı üstüne sancı çeker ve ızdırapla iki büklüm olur. Ama o bilir ki, belli bir
gaye-i hayal ekseninde hareket eden insanın yaşadığı sıkıntı ve meşakkatler ona öyle sevap kazandırır
ki, seyr u sülûk-i ruhanîyle bile o seviye elde edilemez.



155 Buhârî, rikâk  3; Tirmizî, zühd 25.
156 Tirmizî, zühd 44; İbn Mâce, zühd 3; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/301, 391.
157 Enfâl sûresi, 8/41.
158 Bkz.: Buhârî, salât 22, 104, el-amel fi’s-salât 10; Müslim, salât 272.
159 Hûd sûresi, 11/112.
160 Bkz.: Müslim, fiten 19; Tirmizî, fiten 14; Ebû Dâvûd, fiten 1.



Fikir İffeti

Soru: Zaman zaman dikkat çekilen “fikir iffeti” ya da “düşünce namusu” ifadelerini açabilir
misiniz?

Cevap: Düşünce ile birlikte aksiyon, bize, hakiki var olmanın yolunu gösteren, şiddetli fırtınalar
karşısında kendimiz olarak kalmamızı temin eden ve aynı zamanda kendimizi müspet mânâda
değiştirebilmemizi sağlayan en önemli iki dinamiktir. İcmalî mânâdaki bir düşünce, aksiyondan önce
gelse de, tafsilî mânâdaki düşünce, aksiyonun içinde gelişir. Yani her ne kadar kişi, önce belli bir
konunun üzerinde yoğunlaşıp onun hakkında i’mal-i fikirde bulunsa ve o mevzuu doğru okumaya
çalışsa da, meselenin hazmedilmesi, kabullenilmesi ve sağlam temellere oturtulması, plânlanan
mevzuların hayata geçirilip yaşanmaya başlanmasından sonra gerçekleşir. Çünkü düşünülen
mevzuların hayata taşınması ve bu arada zaruri olarak bir kısım açılımlarla karşı karşıya kalınması,
işin içindekileri daha derin düşüncelere çekip götürecek ve böylece başlangıçtaki icmalî düşünceler,
sarsılmayan blokajlara oturacaktır. İşte gerek icmalî gerek tafsilî olsun, aksiyona dâyelik yapan bütün
niyet ve düşüncelerimizde bağlı kalmamız gereken en önemli esas, fikir iffetidir. Bu itibarladır ki,
fikir iffetine sadık kalmayı karakterimizin bir gereği gibi görmeli ve şartlar ne olursa olsun onu
gözümüz gibi korumalıyız.

Müstakim Düşünceler 
Müstakim Davranışlar Doğurur
Bu konuda başkaları bize karşı farklı farklı tavırlar sergileyebilirler. Fakat el âlemin yanlışlığı bizi

hiçbir zaman başka bir yanlışlığa sevk etmemelidir. Evet, biz temel değerlerimiz itibarıyla başta
nerede duruyorsak, şartlar ne olursa olsun hep o temel düşünceye bağlı kalmalıyız. Yoksa bir kere,
şunun bunun tavır ve davranışlarına göre duygu ve düşüncelerimizde bir kısım inhiraflar yaşayacak
olursak bunun devamı gelir ve sonunda doğru yoldan ayrılmış oluruz. Oysaki biz, başkalarının, bizi
değil saptırmasına, meşgul etmesine bile meydan vermemeli ve kendi düşünce dünyamız, düşünce
seyrimiz ve düşünce çağlayanımız adına provokasyon sayılabilecek her türlü tesirden uzak kalmaya
çalışmalıyız. Zira provokasyonların esas hedefi, iyilik yolunda bulunan insanları gaye-i hayallerinden
alıkoyma ve onlara başka bir yön ve şekil vermeye çalışmaktır. Farklı bir tabirle provokasyonlardaki
asıl maksat, bir hedefe varmaktan ziyade hedefe doğru giden insanları alıkoyup onları başka bir yöne
doğru saptırmaktır.

Bu sebepledir ki, müstakim düşünceyi temsil eden insanlar, başkalarının ortaya attıkları tutarsız ve
asılsız isnatlar karşısında asla değişmemeli –elbette ki iftiralar karşısında, tavzih, tashih, tekzip ve
hatta tazminat hakkını kullanma her zaman için mahfuz– ve hep iffet ve ismetlerini muhafaza gayreti
içinde olmalıdırlar. Evet, biz sürekli müstakim düşünmeliyiz ki, bu nazarî düşünce üzerine bina
edeceğimiz amel ve fiiller de müstakim olsun. Yoksa esen her fırtınayla birlikte biz de başımızı alır
bir tarafa savrulursak, yürüdüğümüz güzergâhı kaybeder, patikalara düşer ve neticede yolunu yitirmiş
insanlar gibi yol kaybına maruz kalırız.

Güzel Düşünen Hayatından Lezzet Alır



Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde mü’minin sükûtunun
tefekkür, konuşmasının ise hikmet olması gerektiğini ifade buyuruyor.161 Bu nurlu beyanı nazar-ı
itibara alarak diyebiliriz ki, insanın güzel şeyler düşünüp güzel şeyler kurgulaması onun için bir
ibadet olur. Hatta gerçekleştirilmesi çok mümkün görünmeyen düşüncelerle meşgul olma, enerjimizi
boşa sarf etmek anlamına gelse de, yine de insan, “İmkânım olsa da, şu dünyanın renk ve desenini
daha güzel ve daha canlı bir hâle dönüştürebilsem” diye bir düşünce ve mülâhaza içinde bulunursa,
zannediyorum o insanın hayal ve tasavvurları bile ibadet rengine bürünür. Şu hâlde mü’mine düşen
vazife, oturup kalkıp kendini bu tür güzel mülâhazalara bağlamak ve hayatını hep bu mülâhazalar
çerçevesinde sürdürmektir. Hz. Bediüzzaman da, Mektubat’ta; “Güzel gören, güzel düşünür. Güzel
düşünen, hayatından lezzet alır.”162 diyor. Demek ki, insanın, hayatını bir lezzet zemzemesi hâline
getirmesi ve Cennet koridorlarında yürüyor gibi bir hayat yaşaması onun güzel düşünmesine bağlıdır.

Ayrıca, insanda bir düşünce kabiliyeti bulunduğundan dolayı, şayet o, bu kabiliyetini müspet yola
kanalize etmezse, bu kabiliyet onu, nefsanîlik ve bohemlik gibi negatif yollara çekebilir. Hatta
düşüncenin de berisinde, hayır istikametinde kullanılmayan tasavvur ve tahayyüller bile insanı bu
türlü olumsuzluklarla karşı karşıya getirebilir. Bundan dolayıdır ki, mü’min bir ömür boyu hep
inandığı değerlere ait duygu ve düşüncelerle oturup kalkmalı, onlarla dolup taşmalı, sürekli okuyup
düşünmeli, hayatında hiçbir boşluğa fırsat vermeksizin her zaman temel kaynaklardan beslenmesini
bilmelidir. Aynı zamanda vicdan mekanizmasından vize almayan duygu ve düşüncelere kapalı
duracak kadar iradesinin hakkını vermelidir. O bütün gayretine rağmen olumsuz esintilere maruz
kalırsa, bu durumda da, bir hadis-i şerifte tavsiye buyurulduğu üzere hemen o atmosferden kurtulmaya
çalışmalıdır. Zira düşünce iffetine dokunabilecek hayallere açılan bir insan öyle bir noktaya ulaşır ki,
sahilden çok uzaklara açılmış biri gibi, içine daldığı olumsuzluklardan bir daha geriye dönme
fırsatını bulamayabilir. Evet, insan, içinde beliren kin, nefret, gayz, şehvet gibi duyguların önünü
hemen kesmezse, bunlar bentleri yıkarak insana belli kararlar aldırabilir ve belli fiilleri irtikâp
ettirebilir.

İnsan bu mevzuda bir taraftan iradesinin hakkını vermeli diğer yandan da Allah’tan sıyanet
dilemelidir. Bunu yapabildiği takdirde o, Allah’ın inayetiyle, hayatını, sıyanet serası altında
sürdürecektir. Fakat yine de en müstakim insanların bile devrilebileceği asla unutulmamalı ve hep
teyakkuzda olunmalıdır. Sendeleyip düşeceğimiz durumda yapılması gereken ise, ceddimiz Hz.
Âdem’in (aleyhisselâm) yaptığı gibi hemen; “Rabbimiz, nefsimize zulmettik, şayet kusurumuzu
bağışlayıp bize merhamet buyurmazsan apaçık maruz-u hüsran oluruz.”163 diyerek belimizi
doğrultmak ve yeniden O’na yönelmektir.

Fikir Suretini Giymiş Heva ve Hevesler
Düşünce namusu adına dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de, heva u heveslerin fikir suretine

girerek insanı yoldan çıkarma ihtimalidir. Bu durumda, neyin heva u heves, neyin fikir olduğunu tespit
edebilmek için kullanılacak ölçü ise, şer’î kıstaslardır. Mesela bir kişi, seni üzecek, canını sıkacak
söz ve tavırlar sergilediğinde ona karşı öfkeleniyorsan, burada öncelikle, hak ve hakikatin zarar
görüp görmediğine bakman gerekir. Şayet böyle bir durum yoksa, sen nefsin adına öfkeleniyorsun
demektir ki, bu da gösterilen tepkinin heva ve heves kaynaklı olduğu mânâsına gelir. Kötülüklere
maruz kalındığında Kur’ân’ın vaz’ ettiği ölçü ise şudur:

ُنَسَْحأ َيِھ  يِتَّلِاب  ْعَفِْدا  ُةَّئِیَّسلا  َالَو  ُةَنَسَحْلا  يِوَتَْست  َالَو 



“İyilikle kötülük bir olmaz. O hâlde sen kötülüğü en güzel tarzda savmaya bak.”164 Buna göre
bir insan size karşı kötülük yaptıysa, öncelikle ona karşı yapılacak muamele, tebessüm ve güler yüzle
onun şiddet ve hiddetini kırmaya çalışmak olmalıdır. Fakat bu kötülük, mukaddesata ve umumun
hukukuna dair bir mesele ise insanın bu noktada affetme hakkı olmaz. Çünkü insan sadece kendisine
ait haklarda hakkından feragat edip müsamahalı davranabilir. Allah kimseyi Kendisine ait hakların
affedilmesi mevzuunda vekil tayin etmemiştir. Dolayısıyla kimse Allah’a ait haklarda vekâlete
teşebbüs edemez. Aksi takdirde hukukullaha karşı saygısızlık yapılmış olur.

Asıl konumuza dönecek olursak, evet, sağlam bir dayanağı olmayan heva ve hevesler bazen fikir
suretine girerek şeytanın ve nefs-i emmârenin de dürtüsüyle kendisini insana bir fikir gibi gösterebilir
ve insan da bunun tesirinde kalarak bir kısım yanlışlıklara girebilir. Bunu birbirine veryansın eden
insanların yer aldığı bazı tartışma programlarında görebilirsiniz. Onlar âdeta muhalefete kilitlenmiş
gibi, karşı taraf doğru-yanlış ne derse desin, hep bunun aksini söylerler. Muhalfarz, tartıştığı
insanlardan birisi onlara “Ben Allah’ın izni ve inayetiyle şimdi size Cennet’e ulaştıracak bir yol
göstereceğim.” dese, akabinde o kişinin bir el işaretiyle Cennet’in kapıları ardına kadar açılsa ve
onlar da bütün çarpıcılığıyla oradaki güzellikleri görse yine de, “Hayır, biz bu Cennet’e girmek
istemiyoruz. Burada daha çok şeyler kazanmamız gerekiyor. Sen bunu yapmakla bizi atalet ve
meskenete sevk ediyorsun.” diyebilirler. Yani onlar en makul söz ve düşüncelere bile mutlaka
demagoji yaparak karşılık vermeye çalışırlar. İşte bu türlü sözler, şeytanın dürtüleriyle söylenmiş
olan heva ve heves kaynaklı sözlerdir. Fakat insan bir yanılgı eseri olarak bütün bunları kendisinin
düşünüp kurguladığını zanneder.

Bazen mü’minler içinde de şeytanın ve nefs-i emmârenin bu tuzağına düşenler olabilir. Mesela
böyle bir kişiye ölüm hatırlatıldığında, dünyada yaşama, çoluk çocuk tutkusu, hayattan zevk alma gibi
istek ve arzularını hizmet kılıfına bürüyüp heva ve hevesin dürtüsüyle, “Benim burada kalıp daha pek
çok kişiye hak ve hakikati duyurmam lazım.” diyebilir. Hâlbuki samimi bir mü’minin bir taraftan
Rabbisine duyduğu iştiyaktan dolayı burnunun kemiklerinin sızlaması, Efendimiz’e kavuşma arzusuyla
dopdolu olması, Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh), Hz. Ömer (radıyallâhu anh), Hz. Osman
(radıyallâhu anh) ve Hz. Ali’nin (radıyallâhu anh) oturduğu sofrada oturarak onlarla aynı atmosferi
paylaşmayı istemesi ama diğer yandan da “Rabbim, tezkeremi doldurup doldurmadığımı
bilemediğimden dolayı acele edip Sana karşı saygısızlıkta bulunmaktan korkuyorum.” deyip temkinli
hareket etmesi gerekir. Bu noktada vicdan çok önemli bir hakemdir. Dolayısıyla insan, ağzından çıkan
sözleri vicdanına mutlaka test ettirmeli, her türlü tercih ve kararında onun kadirşinas ölçülerine
başvurmalıdır. Bunu yapabildiği takdirde o, heva ile hüdayı, arzu ve heveslerle aklîlik ve mantıkîliği
birbirine karıştırmaktan korunmuş olacaktır.
161 Bkz.: ed-Deylemî, el-Müsned 1/421.
162 Bediüzzaman, Mektubat s. 532 (Hakikat Çekirdekleri).
163 A’râf sûresi, 7/23.
164 Fussilet sûresi, 41/34.



Niyet İbresi 
ve Muhasebe Şuuru

Soru: Niyet ibresinin sürekli ihlâs ufkunu göstermesi adına dikkat edilmesi gereken hususlar
nelerdir?

Cevap: Cenâb-ı Hakk’ın rızasına ulaşabilmek için, insanın söylediklerini hâlisane söylemesi,
yaptıklarını hâlisane yapması çok önemlidir. Zira amel bir cesetse ihlâs onda can, amel bir kanatsa
ihlâs da diğer kanattır. Ne ceset cansız olabilir ne de tek kanatla bir yere varılabilir. Hâlisane
söylenilen bir söz, yapılan bir amel Hak katında o kadar kıymetlidir ki, melekler onu ağızlarına alır,
vird-i zeban ederler; ruhaniler de onu bir tesbih gibi çeker dururlar. Evet, ağızdan çıkan ifadeler,
heyecan mızrabı yemiş gibi, kalbin bamtelinin sesi ve soluğuysa onlar dilden dile dolaşır ve hatta
gider ta Hazîretü’l-Kuds’e ulaşır. Ayrıca bilinmesi gerekir ki, samimane ifade edilen bu türlü sözler,
hafızalarda kaldığı sürece, o sözü söyleyen insanın amel defterine sürekli hasenat akar durur, böylece
ağızdan çıkan her bir kelime kopyalarıyla nâmütenâhî hâle gelir.

Duyurma Mülâhazasıyla 
Canına Okunan Ameller
Ne var ki insan, sesiyle, soluğuyla, ses tonuyla, burun çekmesiyle, mimikleriyle vs. işin içine kendi

mülâhazalarını karıştırır, kendini ifade etmeye çalışır ve kendini ispat gayreti içinde olursa kazanma
kuşağında kaybeder ve neticede böyle bereketli bir mükâfattan mahrum kalır.

Mesela insanı, sonsuzluğun semalarında dolaştıran ve onu götürüp ta melekler âlemine ulaştıran
namaz gibi ulvî bir ibadette, “Sübhâne Rabbiye’l-azîm”, “Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ”, “Rabbenâ
leke’l-hamd” denmesi ne kadar enfestir ve ne kadar şâyân-ı takdir bir ameldir. Fakat bunları
söyleyen kişinin, aklının köşesinden azıcık, “Ben bunları söylüyorum, başkaları da duysun.”
düşüncesi geçerse, bu tesbihlerin kolu-kanadı kırılmış, geride bir kısım ölü kelimeler bırakılmış ve o
güzel namaz ibadeti de ruhsuz bir kalıp ve müsemmâsız bir isim hâline getirilmiş demektir. Evet,
insan bu tesbihleri yüzde bir bile olsa iradî olarak başkalarına duyurma mülâhazasına girerse, o
kelimelerin ruhunu o ölçüde kaçırmış ve uçurmuş olur.

Tesbihat gibi, ezan okuma, kamet getirme ve namazda kıraatte bulunma vb. diğer bütün uhrevî
amelleri bu çerçevede değerlendirebilirsiniz. Mesela bir insanın namaz esnasında kıraatin iç
musikisine tâbi olarak kendini o çağlayanın içine salması başka bir şeydir, gırtlak ağalığı yaparak
namazda kendini ifadeye kalkışması ise tamamen başkadır. Bilinmelidir ki, işin içine kendini katan
bir insan yaptığı ibadetlerden kendisine ne kadar hisse ayırıyorsa, Allah’a ait hisseden o ölçüde
eksiltmiş ve tıpkı kanatları kırpılan bir kuş hâline getirdiği o amelin uçup ötelere yükselmesini
engellemiş olur.

O hâlde insan, yaptığı bütün amellerde ihlâs mülâhazasına kilitlenmeli; kilitlenip kötü örnek
olmamak kaydıyla, dıştan bakıldığında hep mukassî görünmelidir. Yani dışarıdan ona bakan bir insan
onu sıradan ve basit bir kulübecik gibi görmeli; fakat o, Dolmabahçe Sarayı’ndan daha göz
kamaştırıcı, Topkapı Sarayı’ndan daha asaletli bir iç dünyaya sahip olmalıdır.



Muhasebe Serası
Diğer taraftan insan, aynanın karşısına geçip kendisine baktığında, “Allah Allah! Ben iç dünyamı

temaşa ettiğimde kendimi insanlık seviyesinden hayvanlık mertebesine sukût etmiş gibi görüyorum.
Fakat Allah’ın lütfuna bak ki, benim hâlâ insan suretinde yaşamama müsaade ediyor.” diyecek ölçüde
kendini küçük ve hakir görmelidir. Hak yolunda vesile olduğu hizmetler karşısında da, “Esasında
Cenâb-ı Hakk’ın bahşettiği bu imkânları sonuna kadar kullanarak çatlayasıya, ölesiye hak ve hakikati
anlatabilirdim. Ama ben bu imkânları hak yolunda kâmil mânâda kullanamadım, heba ettim. Bu
yüzden de İslâm’a ve Kur’ân’a karşı vefasız bir namerdin tekiyim. Nasıl oldu da bugüne kadar Odetta
gibi taş kesilmedim diye hayret ediyorum.” mülâhazalarıyla dolmalı, nefsiyle cedelleşmeli ve onunla
yaka paça olmalıdır.

İnsanın kendisini böyle bir konumda görmesi aynı zamanda onda yükselme arzusunu tetikleyecektir.
Zira mükemmeliyete talip olan bir insan, durduğu yerden daha yükseklere ulaşmak istiyorsa, önce
olması gereken yerin aşağısında bulunduğuna inanmalıdır.

Hem nâmütenâhiye yolculuk nâmütenâhidir. Cenâb-ı Hak, ُتْم َمَْتأَو ْمُكَنيِد  ْمُك  ُتْلَمَْكأ َل َمَْوي  ْ َلا
يِتـَمِْعن ْمُكَْیلَع   “İşte bugün sizin için dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi

tamamladım.”165 kavl-i kerimiyle bize, ekmeliyet ve etemmiyet ufkunu gösteriyor. O hâlde sonsuzluk
yolunda biz, doyma bilmeyen öyle bir yolcu olmalıyız ki, bir gün doğrudan doğruya bî kem u keyf Zât-
ı Ulûhiyet’in elinden aşk u muhabbet kâsesi içsek, yine de, “Daha yok mu?” mülâhazasıyla bir kâse
daha, bir kâse daha.. istemeliyiz. İşte böyle bir ekmeliyet ve etemmiyete ulaşmanın yolu insanın
sürekli kendisiyle hesaplaşmasından geçer. Yoksa durduğu yeri mükemmeliyetin bir remzi gibi gören,
“Dahası yok ki!” mülâhazasıyla hareket eden ve buna bağlı olarak da kendisiyle hesaplaşmayan,
kusurlarıyla yüzleşmeyen insan ömür boyu hep olduğu yerde kalmaya mahkûmdur ve böyle birinin
mükemmeliyeti tatması da katiyen mümkün değildir.

Muhasebenin Başka Bir Buudu
Ayrıca insanın kendisiyle yüzleşmemesinin negatif şöyle bir yanı daha vardır: Kendisiyle

hesaplaşmayan, kendini yerden yere vurmayan bir insan hiç farkına varmaksızın beyhude başkalarıyla
meşgul olur durur. Hele şahsî enaniyete bir de aidiyet mülâhazası eklenirse, kişinin kaybetme ihtimali
daha fazla büyür. Çünkü Hz. Bediüzzaman’ın yaklaşımıyla, cemaat enaniyeti ferdî enaniyeti takviye
eder.166 Dolayısıyla denilebilir ki, cemaat enaniyeti, öldüren, kahreden çok tehlikeli bir Allah
belâsıdır. İşte bütün bu tehlikelerden korunmanın yolu, insanın kendisiyle sürekli yüzleşmesi, sürekli
kendisiyle yaka paça olmasıdır.

Mesela, bir kimseye Cenâb-ı Hak, dünyanın değişik yerlerinde çok önemli hizmetler yapma imkânı
bahşedebilir. Öyle ki, bu insan, tek başına bir beldedeki insanların bütününün gönlünü fethetmiş, ilim
ve irfan hayatı adına orada âdeta bir çığır açmış olabilir. Fakat bu tür başarılar karşısında mülâhaza
hep şu olmalıdır: “İhtimal ki, bu işin temsilcisi konumunda ben olduğumdan dolayı yapılması gereken
daha nice iş burada eksik kaldı. Şayet benim yerimde hakikaten ehl-i kalb ve ehl-i fikir bir başka
arkadaş olsaydı, kim bilir burada yapılan hizmetler kat be kat artarak nasıl büyüyecekti. Keşke bu iş
bana takılmış olmasaydı!” İşte Allah yolunun yolcularında bulunması gereken gerçek muhasebe ruhu
bu olmalıdır.

Başkalarının şişirmesi, pohpohlaması karşısında kündeye gelmemenin yolu da esasında böyle bir



muhasebe duygusundan geçer. Yani insan, günde birkaç defa kendisini kritiğe tâbi tutar, gözden
geçirir ve Rabbisiyle münasebetini buna göre ayarlarsa, başkaları onun hakkında ne derlerse
desinler, isterse onu göklerde uçursunlar yine de o, “Ben, beni biliyorum. Burada şeytanın bir
parmağı olabilir.” diyerek, kendini gurur ve kibre kaptırmaktan korumuş olur.

Rabbim, hepimizin gönlünü, böyle bir muhasebe şuuruyla doldursun. Bir lütuf olarak omuzlarımıza
yüklediği vazifeleri bihakkın edaya muvaffak eylesin! Âmin!
165 Mâide sûresi, 5/3.
166 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s. 586 (Otuzuncu Söz, Birinci Maksad).



Asude Mekânlar 
ve Okuma Programları

Soru: Günlük hayatın bin bir gürültü ve koşuşturmacası içinde bunalan günümüz insanı, fırsat
buldukça sessiz bir bucak, tenha bir koy arama ihtiyacı duyuyor. İnanan gönüller de bu tür asude
mekânları kalb ve ruh hayatları adına değerlendirmek istiyor. Bu gaye istikametinde
gerçekleştirilen programlardan kâmil mânâda istifade edebilmek için hangi hususlara dikkat
edilmelidir?

Cevap: Her birimizin sosyal hayat içinde yerine getirmesi gereken bir kısım vazifeleri
bulunmaktadır. Zaten inanan bir gönül, eğer topluma faydalı olmak, muhataplarını belli bir ufka
yönlendirmek ve kendi değerlerini onların ruhlarına duyurmak istiyorsa, insanların içinde olmaya
mecburdur. Evet, hakkıyla Allah’a ve ahiret gününe inanan bir insanın, toplum içinde bulunarak bir
kıblenümâ gibi çevresindekilere hep hak ve hakikat kıblesini göstermesi gerekmektedir. İnsanlığın
İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem), toplumun içinde durup insanlardan gelen eziyetlere
katlanmanın, tecerrüt ve halvetten daha hayırlı olduğunu beyan buyurmaktadır.167 Bu sebepledir ki,
bize göre daimî halvet ve uzlet, toplumdan ve toplum içinde eda edilecek vazifelerden kaçma
demektir. Bu itibarla, şahsî kemalât ve şahsî füyuzat hisleri adına dahi olsa bu vazifelerden kaçan bir
insan zannediyorum günaha girmiş olur. Zira İslâm’da aslolan halk içinde Hak’la beraber olma ve
insanlığın hizmetine koşmaktır.

Ne var ki, ulvî bir gaye için toplum içinde bulunurken istemediğimiz bazı durumlarla da karşı
karşıya kalabiliriz. Öyle ki farkına varmaksızın çamurlara adımımızı atıp belvâ-i âmm nev’inden
paçalarımıza çamur sıçratabiliriz. Evet, hiç farkında olmadan, sosyal hayat içinde, gözlerimiz
kirlenmiş, kulaklarımızdan içeriye kirler akmış ve böylece bir kısım levsiyat iç dünyamızı
bulandırmış olabilir.

İşte yüce bir mefkûre uğruna bütün bu olumsuzluklara katlanan insanların, maruz kaldıkları
kirlerden arınmaları ve üzerlerindeki pislikleri atmaları adına havası temiz bir mekâna çekilme ve
orada doya doya oksijen soluklama ve böylece yeniden şarj olmaya ihtiyaçları vardır. Kanaatimce
böyle bir gaye etrafında gerçekleştirilen bütün müzakere ve okuma faaliyetleri bir nevi ibadet sayılır.

Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken husus şudur: Bir kısım zahmet ve masraflara katlanarak
ulaşılan o asude mekân ve tenha koylar, santimi zayi edilmeksizin değerlendirilmeli, disiplinli okuma
faaliyetleriyle mamur hâle getirilmeli ve evrad ü ezkârla ihya edilmelidir. Evet, kolektif şuur
içerisinde, yüreklerden kopup gelen evrad ü ezkârla öyle korolar, arz u semayı velveleye verecek
öyle senfoniler oluşturulmalıdır ki, mele-i âlânın sakinleri bile yeryüzündeki o koroya iştirak etme
arzusu duymalıdır.

Ruhanîliklere Açık İklim
Yaz günlerinde yapılan o eski kamplarda, her gece sağda solda bir köşeye çekilen arkadaşların

okudukları Kur’ân ve dualar beni çok duygulandırırdı. Aynı zamanda onlar bu kamplarda her gün
200-300 sayfa iman hakikatlerine dair eserler okur ve değişik mevzuları müzakere ederlerdi.
Kamplardaki hayat şartları da çok basitti. Mesela insanlar, yerde hasırların üzerinde yatarlardı.



Yemeği fakir pişiriyor ve servisini de fakir yapıyordu. Gelen önemli bir misafirimiz, çok basit
şartlarda ve imkânsızlıklar içinde yaşananlara şahit olunca, “Şu anda, yeryüzünde bu kadar
ruhaniyatın hâkim olduğu bir yer yoktur.” demiş ve ertesi sene tekrar gelmişti.

Aynı zamanda bu nezih ortamlarda, bir taraftan kendimizle yüzleşip kendimizi hesaba çekerek
hizmet düşüncesiyle yaptığımız işlerdeki kusurlarımızı görmeli, durduğumuz yerle durmamız gerekli
olan yer arasındaki mesafenin muhasebesini yapmalı; diğer yandan da cismaniyeti bırakıp,
hayvaniyetten tecerrüt edip, kazurat-ı beşeriyeyi bir tarafa atıp, kalb ve ruhun hayat yörüngesinde
seyahate azmetmeli, ruhanîliklere açılmaya çalışmalıyız.

Bu noktada bir fikir vermesi adına bir mülâhazamı nakledeyim: Yaptığımız kamplarda beraber
olduğumuz arkadaşlara her gece yüz rekât namaz kılmalarını söylemek aklıma geliyordu. Fakat bu,
onlar için teklif-i mâlâyutak yani güç yetiremeyecekleri bir teklif olur mu diye de düşünüyordum.
Ancak büyük zatların hayatlarına bakıldığında, onların küçük yaşlarında dahi her gün yüz rekât namaz
kıldığı görülür. Bu açıdan bu tür programlarda kılabilecek durumda olanlar, mümkünse her gece yüz
rekât namaz kılmalı; gecelerin o sırlı, o hüzünlü saatleri dua, istiğfar, evrad ü ezkârla
değerlendirilmelidir.

Ülfete Kurban Edilen Eserler 
ve Müzakereli Okuma
Öte yandan muvakkat bir halvet diyebileceğimiz dinlenme programlarını iyi değerlendirme adına,

imkânı varsa her gün 300 sayfa kitap okunmalıdır. Bu hedef gerçekleştirilebildiği takdirde 15 gün
program yapan bir insan 4500 sayfa kitap okuyabilecektir. Senede bu şekilde iki kere program
yapıldığında ise kendi değerlerimize ait bir hayli eser bitirilmiş olacaktır.

Ayrıca tekdüzelik ve monotonluktan sıyrılarak bu parlak eserleri başka eserlerle de mukayese
yaparak okuma çok faydalı olacaktır. Bunun gerçekleştirilmesi ise umumun kabulüne bağlıdır. Bu
açıdan eski tarz ve alışkanlıklardan sıyrılacağımız âna kadar, müzakereli okuma işini deruhte edecek
insanların biraz zorlanacaklarını bilmeleri gerekir. Fakat şu husus da unutulmamalı ki, insanlar
rehberlerine göre vaziyet alırlar. Eğer önde görünen insanlar bu meseleyi dert edinir ve uygulamada
ısrarcı olurlarsa arkadan gelenler de onları örnek alır. Maalesef, bu kıymetli eserleri, gerçek
derinliğiyle anlama cehdi olmaksızın sadece okuyup geçme gibi kısır bir mülâhaza bizi pençesine
aldı ve esir etti. Çünkü mukayese ve muhakemeye bağlı bir okuma tarzı geliştirilememişti.
Dolayısıyla da o cevher, yakut ve zeberced hazineler ülfet ve ünsiyete kurban edildi. Zannediyorum
bundan dolayı, o kıymetli eserlerin müellifleri bize gönül koyuyordur.

Hıfz u Himaye ve İnayet Seraları
Son bir husus olarak şunu ifade edeyim: Sessiz, sakin bir mekânda, muvakkat bir süre de olsa,

böyle bir safvet ve duruluğa ulaşılması, daha sonraki toplum hayatı itibarıyla da koruyucu bir sera
olacaktır. Şurası bir gerçek ki, İslâm ile müşerref olduğundan bu yana bizim toplumumuz bugün
olduğu kadar hiçbir zaman kirlenmemiştir. Sokak kirlidir, çarşı kirlidir, mabedin avlusu kirlidir... İşte
bütün bu kirlerden sıyrılarak temiz bir yerde temizliğe açılma, temizliği bir kere daha duyma, bir kere
daha temizlikle şahlanma, zannediyorum insanın daha sonraki hayatının temiz ve nezih bir çizgide
sürdürülmesi adına çok önemlidir.

Ayrıca evrad ü ezkârla ilâhî inayete sığınma da insanı koruma altına alacak sırlı bir güç



kaynağıdır. “Siz Beni anın ki, Ben de sizi anayım.”168 âyet-i kerimesinde de ifade edildiği üzere,
şayet biz Allah’ı tesbih, tahmid ve tekbirlerle yâd edersek, problemlerle yüz yüze gelip
sıkıştığımızda, O da bizi inayetiyle yâd edecektir. Bu âyet-i kerimeyi şöyle de anlayabiliriz: “Siz acz
ve fakrınızla bana yönelin ki, Ben de güç ve kuvvetimle sizi destekleyeyim.” Mukavele şeklindeki bu
sözleşmede, Cenâb-ı Hakk’ın teveccühlerinde, bir lütuf tecelli dalga boyu sezilmektedir. Yani Allah
(celle celâluhu) âdeta bizi anlaşmanın bir tarafı kabul ediyor ve “Siz Bana bunları yapın, Ben de size
bunları yapayım.” buyuruyor.

Hâsılı, göz, kulak, dil gibi uzuvları günahlardan temizleme, kalbleri arındırma ve şarj olma adına
herkesin böyle muvakkat bir tecrit hayatına ihtiyacı vardır. Fakat bu tür beraberliklerde zihinler kitap
okumaya, kalbler evrad ü ezkâra kilitlenmeli; ulvî meseleler dışında laubali şeyler konuşulmamalı,
lağv u lehve girilmemelidir.
167 Bkz.: Tirmizî, kıyâmet 56; İbn Mâce, fiten 23.
168 Bakara sûresi, 2/152.



Hamaset ve Sadakat

Soru: Hak ve hakikatle tanışmamıza vesile olan ve bundan dolayı kendilerine karşı derin bir
sevgi ve saygı duyduğumuz büyük zatlar hakkında konuşurken dikkat edilmesi gereken hususlar
nelerdir, izah eder misiniz?

Cevap: İnanan gönüller, ruhlarının ilhamlarını muhataplarının sinelerine boşaltma istikametinde
koşturup dururken kimi zaman içinde bulundukları daireye ait bir kısım güzellikleri seslendirme
mecburiyetinde kalabilirler. Fakat böyle bir durumda farklı bir çizgide teşekkül etmiş bulunan yakın
ve uzak dairedeki insanların genel hissiyatı da mutlaka hesaba katılmalıdır. Başkaları bu konuda şahit
oldukları güzellikleri kendi anlayış ve kendi üslûplarına göre anlatabilir veya yazabilirler. Ancak
inanan bir gönül, hiçbir zaman hamasete girmemeli, aşk derecesinde sevdiği, ciddi mânâda saygı
duyduğu insanlar hakkında bile asla mübalâğalı ifadeler kullanmamalıdır. Hele ifade edilecek bu
hususlar, doğrudan doğruya dinin ruhuyla alâkalı değil de detaya ait talî meselelerse ve bunlar ifade
edildiği takdirde ihtilafa düşme söz konusuysa, bu tür mevzulara girmeme konusunda âzamî derecede
hassasiyet gösterilmelidir.

Mesela bir insan Muhammed Bahauddin Nakşibend Hazretleri’ne sımsıkı bağlı olabilir. Öyle ki
kendi ruh haleti itibarıyla bin canı olsa, seve seve bunların hepsini onun uğrunda feda edebilir. Fakat
diğer yol ve yöntemlerin yanında Nakşîliğin bile kendi içinde Müceddidiye, Hâlidî, Küfrevî, Tâğî
gibi değişik kolları vardır ve bütün bunlar arasında şöyle böyle bir tenafüs olabilir.

Aslında tenafüs, başkalarıyla rekabet etme değil, “kardeşlerimden geri kalmayayım” mülâhazasıyla
hakta yarış yapma demektir. Farklı bir tabirle, tenafüs; “Kardeşlerim Cennet’e girerken ben dışarıda
kalmayayım. Onlarla beraber ben de Cennet’e gireyim.” mülâhazasına bağlı bir hareket tarzı ve bir
müsabaka anlayışıdır. Fakat bu his, dengeli ele alınamadığı, korunamadığı ve bir yönüyle suistimale
uğradığı zaman rekabete girmeler olabilir. Hatta bununla da kalmaz, rekabet hissi, haset ve
çekememezliğe dönüşebilir. Bu ise ehl-i iman için çok tehlikelidir. Bu itibarla inanan gönüller, başka
kulvarlarda koşturup duran kardeşlerinin gıpta damarını tahrik etmeme adına kesinlikle meseleyi
“cı’ya, cu’ya” bağlamamalı, ehl-i iman arasında vifak ve ittifakın sağlanması hatırına hissiyatını
kontrol altında tutmasını bilmelidir.

En Yüksek Paye
Esasında önemli olan, şahısları göklere çıkarmak değil, o şahısların hayatlarını ortaya koyarak

mayalamaya çalıştıkları mefkûreye sadakattir. Zira şahıslar fâni; mefkûre ise bâkidir. Hem sadakatten
daha yüksek bir paye yoktur. Bir âyet-i kerimede işaret edildiği üzere sadakat; şehitlik ve veliliğin
bile üstündedir.169 Peygamberlerden sonra en büyük insan olarak kabul edilen Hazreti Ebû Bekir
Efendimiz, Sıddık-ı Ekber unvanıyla serfirazdır. Bu itibarla asıl mârifet; sevip saygı duyduğunuz
insanlar hakkında “Mehdi”, “Mesih” gibi abartılı ifadeler kullanmak değil; elden geldiğince o
insanların gittiği yolda, adım adım onları takip edebilmektir.

Hem, bir zata karşı aşk derecesinde alâka ve sevgisi bulunduğunu iddia eden birisi, şayet o zatı
hatırladığı zaman burnunun kemikleri sızlamıyor, birkaç dakika gözyaşı dökmüyor; gece yüz rekât
namaz kıldıktan sonra ellerini açıp, “Allah’ım, beni onunla haşret!” diye dua etmiyor ve en önemlisi
onun yürüdüğü yolda varını-yoğunu feda etmiyorsa, bana göre bu kişi iddia ettiği mevzuda çok



samimi değil demektir. Elbette ki söylediğimiz bu ölçü, şahsın kendi iç muhasebesinde kendini kritiğe
tâbi tutarken riayet etmesi gereken bir ölçüdür. Yoksa biz hiç kimseyi samimiyetsizlikle itham
edemeyiz/etmemeliyiz.

Ayrıca şunun da bilinmesi gerekir ki, şayet siz birini hamasî destanlarla anlatmaya durursanız, hiç
farkına varmaksızın başkalarını tahrik etmiş ve o zat hakkında elli farklı cephenin oluşumuna
sebebiyet vermiş olursunuz. Hatta sizin abartılı söz, tavır ve davranışlarınız sadece din düşmanı
kesimleri tahrik etmekle kalmaz, ehl-i iman arasında da şu veya bu seviyede tahriklere sebebiyet
verebilir. Evet, meseleyi şahıslara indirgeyip daralttığınız zaman, din-i mübin-i İslâm’a hizmet eden
insanları dahi rekabete sevk etmiş ve belki de haset günahıyla onların mahvolmalarına sebebiyet
vermiş olursunuz. Bu itibarla, bir kez daha ifade edelim ki, önemli olan şu ad veya bu unvanla
sevdiğiniz zatları yâd etmek değil, onların davalarına karşı fevkalâde sadık olmaktır.

İhanet Ölçüsünde Zarar Veren 
Mübalâğalı İfadeler
Hem ortaya konulan güzelliklerin sadece önde görünen insanlara nispet edilmesi ve bundan dolayı

onlar hakkında mübalâğalı ifadelere girilmesi apaçık bir haksızlık ve zulümdür. Zira ortada bir
muvaffakiyet ve zafer varsa, o muvaffakiyet ve zafer birlik ve beraberlik ruhuna Cenâb-ı Hakk’ın
bahşettiği bir lütuftur. Dolayısıyla, yapılan hizmetleri sadece önde görünen şahıslara mâl etmek, hem
Allah’a karşı şirke varabilecek bir saygısızlık hem de o iş için didinip duran insanların ceht ve
gayretlerine yapılmış bir zulüm ve haksızlıktır.

Önde görünme meselesine gelince; öncelikle hepimizin kardeş olduğu unutulmamalıdır. Bazıları
cebr-i lütfî olarak elinde olmadan turnikeye daha önce girmiş olabilir. Yani Allah (celle celâluhu)
kader plânında evvelâ onun dünyaya gelmesini murat buyurmuştur. Belli bir tarihte doğmak kimsenin
elinde değildir; dolayısıyla turnikeye önce veya sonra girme meselesi mutlak bir değer ölçüsü
olamaz. Elbette biz, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Küçüklerimize
şefkat etmeyen, büyüklerimize saygı duymayan bizden değildir!”170 beyanı gereğince her zaman
büyüklerimize saygı duyarız. Fakat bu, onlara taşıyamayacakları payeler yükleme ve mübalâğalı
ifadelerle onları başkalarına anlatmaya çalışma demek değildir. Mesela iman hakikatlerini kendileri
vesilesiyle tanımış olanlar, bir Hulusî Efendi’yi, bir Tahirî Mutlu’yu (makamları Cennet olsun) kutup
gibi görebilirler. Fakat onlar bu hissiyatlarını sağda solda hamasi destanlarla anlatma yolunu tercih
ederlerse, esasında yaptıkları bu işle, o büyük zatların mefkûresine ihanet etmiş olurlar.

Günümüzde de, yeryüzünün değişik coğrafyalarına göç edip giden hicret kahramanları arasında çok
önemli işler başarmış arkadaşlarınız olabilir. Fakat birilerinin kalkıp da safiyane düşüncelerle dahi
olsa falan zata, filân kişiye değişik namlar, nişanlar takması, onlara farklı payeler yüklemesi,
Gönüllüler Hareketi’ne yapılmış bir ihanet sayılır. Çünkü bu, yeni yeni hazımsızlık cephelerinin
oluşumuna sebebiyet verme demektir. Sizin ölçülerinizden haberdar olmayan insanlar, bu mevzuda
bâlâ-pervâzâne iddialarda bulunabilirler. Bu durum karşısında sizin kalkıp el âlemin ağzına fermuar
vuracak hâliniz yok! Fakat siz iradenizle, kendi ağzınızı mübalâğalı ifadelerden, kendi dilinizi hamasi
destanlardan koruyabilirsiniz. Bu mevzu, Gönüllüler Hareketi’nin geleceği adına bana çok önemli
geliyor. Bu sebeple, umumi mânâda bu mevzuda sürekli tahşidat yapılması gerektiğine inanıyorum.
Siz isterseniz buna bir “hizmet vecibesi” olarak da bakabilirsiniz.



“Hiç Ender Hiç” İmzası
Diğer yandan başka şeritlerde hizmet eden insanlarla bir araya gelip konuştuğunuzda, onların saygı

duydukları insanlarla söze başlama, onların faziletlerini dile getirme ve onları takdirle yâd etme çok
önemlidir. Çünkü siz saygı gösterirseniz, saygı görürsünüz. Fakat siz inhisar-ı fikre girer, sadece
kendi mesleğinizin muhabbetiyle konuşup durursanız, muhatabınızla aradaki mesafeyi açmış ve
bulunduğunuz daireyle alâkalı olumsuz tepkilere sebebiyet vermiş olursunuz. Oysaki mesleğinin
sevgisiyle yaşayan, derin bir muhabbet ve aşkla ona bağlı olan ve içinde bulunduğu daireye karşı
başkalarında da saygı ve alâka uyarmak isteyen bir insan, bunun, kendi dairesindeki insanları öne
çıkarmakla mı yoksa başkalarını kabul etmek ve onlara saygı duymakla mı gerçekleşeceğini iyi hesap
etmek zorundadır.

Hâsılı, hakka hizmet yollarında farklı kulvarlarda bulunuyor olsak da inanan gönüller olarak
hepimiz ulvî ve kıymetli bir hazineyi taşımak üzere bir kenarından ona el atmışız. “Bu hazinenin en
ağır yanını filân zat veya falan şahıs taşıyor.” demek, rekabet ve haset hislerini uyarabileceğinden,
doğru değildir. Zaten eğer hakikat bu şekildeyse, o zata öbür tarafta sevabın en büyüğü verilecektir.
Fakat biz burada, mübalâğalı ifadelerle kendi çizgimizde bulunan bazı şahısları öne çıkartırsak, hem
ilâhî icraatı şahıslara mâl etmek suretiyle şirke düşmüş hem de vifak ve ittifak ruhunu baltalamış
oluruz. Hâlbuki temel davası tevhid olan ve şirke karşı ilân-ı harp etmiş bulunan insanların şirkin
zerresine bile meydan vermemeleri gerekir. Zira her şeyi var eden Allah’tır (celle celâluhu). O,
Kur’ân-ı Kerim’de, bizi de fiillerimizi de Kendisinin yarattığını beyan buyuruyor.171 O hâlde,
“Fiillerim bana aittir.” düşüncesinden hareketle, “Ben yaptım.” mülâhazasının, Grek felsefesinin
âlem-i İslâm’a armağan (!) ettiği bir Allah belâsı olduğunu bilmemiz ve bütün bunlardan sıyrılarak
bizim tam bir tevhid mülâhazasına bağlanmamız gerekir.

İnsanın Allah karşısında nefsine bakışını ayarlaması tevhide ulaşmada önemli bir ölçüdür. İşte bu
noktada, “Sen, ey riyakâr nefsim! ‘Dine hizmet ettim.’ diye gururlanma, ‘Muhakkak ki Allah, bu dini
fâcir bir adamla da teyid ve takviye eder.’ 172 sırrınca, müzekkâ olmadığın için, belki sen kendini o
racül-i fâcir bilmelisin.”173 ifadeleriyle kendi konumuna vurguda bulunan, mazhar değil memer
olduğunu ifade eden174 ve kendisini hiç gören zat,175 rehberliği açısından bize de bir ders veriyor.
Eğer o, kendisi hakkında “hiç” imzasını atıyorsa, zannediyorum bize de “hiç ender hiç” imzasını
atmak düşer.
169 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/69.
170 Tirmizî, birr 15; Ebû Dâvûd, edeb 58; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/185, 222, 4/358.
171 Bkz.: Sâffât sûresi, 37/96.
172 Buhari, cihad 182; Müslim, îmân 178.
173 Bediüzzaman, Sözler s. 515 (Yirmi Altıncı Söz, Hâtime).
174 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s. 244 (On Sekizinci Söz).
175 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s. 235 (On Yedinci Söz, İkinci Makam).



Nuranî Kardeşlik Bağları

Soru: Hutbe-i Şâmiye’de terakkimize mâni olan hastalıklar sayılırken, “Ehl-i imanı birbirine
bağlayan nuranî rabıtaları bilmeme”nin de önemli bir sebep olduğu zikrediliyor. Mü’minleri
birbirine bağlayan nuranî rabıtalar nelerdir, izah eder misiniz?

Cevap: Bediüzzaman Hazretleri, Şam’da Hutbe-i Şâmiye’yi verdiği dönemde İslâm âlemi,
tarihinin hiçbir döneminde yaşamadığı ölçüde felaketlerle karşı karşıya bulunuyordu. İşte böyle bir
ortamda Hazreti Üstad, yıllardan beri dura dura âdeta paslanmış ve işe yaramaz hâle gelmiş, bütün
nöronları körelmiş, harekete geçme imkân ve kabiliyetleri kalmamış insanları bir kere daha maddî
mânevî bütün havâss-ı zâhire ve bâtıneleriyle harekete geçirme yollarını araştırmıştır. Chopin’in
cenaze marşı gibi marşlarla, ümit kırıcı sözlerle insanlara ölüm havası telkin etmek yerine o, bizim
mehterlerimiz gibi gürül gürül, “Ümitvâr olunuz. Şu istikbal inkılâbâtı içinde en yüksek ve gür
sadâ, İslâm’ın sadâsı olacaktır.”176 ifadeleriyle, ölmüş iradeler için ümit kaynağı olmaya
çalışmıştır. Zannediyorum, tan yeri ağarırken ümit adına bazı hususları mırıldanmak mârifetsizlik
olmasa da çok büyük bir mârifet değildir; asıl mârifet, yalancı bir şafağın bile çakmadığı bir
dönemde iradelere fer verecek bu sözleri söyleyebilmektir.

İlâhî İsimler Sayısınca Uhuvvet Rabıtaları
Evet, Hazreti Üstad yaklaşık bir asır önce Şam’ın Emeviye Camii’nde verdiği bu hutbede,

öncelikle ilerleyip yükselmemize mâni olan hastalıkların teşhisinde bulunmuş; sonra da, âlem-i
İslâm’ın yeniden dirilmesi adına gerekli olan reçeteleri sunmuştur. İşte onun teşhis ettiği en önemli
hastalıklardan biri ehl-i imanı birbirine bağlayan nuranî rabıtaların bilinmemesi; tedavi adına ortaya
koyduğu reçete de meşveret ruhuyla vifak ve ittifak anlayışının yeniden diriltilmesidir.177 Esasında
Hz. Pîr, Hutbe-i Şâmiye’de icmalen ifade ettiği bu hususu, daha sonra Lâhikalarda, İhlâs ve Uhuvvet
risalelerinde tafsil etmiştir. Mesela o, Uhuvvet Risalesi’nde, Müslümanlar arasında esmâ-i ilâhiye
adedince vahdet alâkaları, ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri bulunduğunu belirttikten sonra,
Allah, Peygamber, din, kıble, vatan gibi diğer birlik rabıtalarından bazılarını saymış ve bunların ona,
yüze, bine kadar sayılabileceğini ifade etmek suretiyle de meselenin azamet ve önemine dikkat
çekmiştir.178

Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde imanın altmış veya
yetmiş küsur şubesi olduğunu ifade etmiştir.179 Bu beyanı çokluktan kinaye olarak da anlayabiliriz.
İşte bu şubelerden her birisi bizi birbirimize bağlayan kopmaz birer bağdır. Aynı şekilde Kur’ân-ı
Kerim’in ifade buyurduğu hakikatlerin her biri bizi birbirimize bağlayan çok güçlü rabıtalardır.

Diğer taraftan mesele bir millet çapında ele alındığı zaman da, müşterek pek çok bağın olduğu
görülecektir. Zira aynı vatanı ve aynı toprakları paylaşmamız münasebetiyle uzun zaman beraber
yaşamışız. Bu itibarla aynı kaderin, aynı kültürün, aynı terbiyenin çocuklarıyız. Bu aynılıklar içinde
mazlumiyette, mağduriyette ve mahkûmiyette ortak olmuşuz. Bu sebepledir ki Hz. Pîr, bu kadar vifak
ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti gerektiren ortak paydalar olduğu hâlde, şikak, nifak, kin ve
düşmanlığa sebebiyet verecek tavır ve davranışlar sergilemenin büyük bir zulüm olduğuna dikkatleri
çekmiştir.180



Kendi Doğrularından Vazgeçebilme İradesi
Ehl-i iman arasındaki bu nuranî bağların zedelenmeden mevcudiyetini devam ettirebilmesi, her bir

ferdin, yeri geldiğinde, kendi doğrularından, kendi içtihat ve tercihlerinden vazgeçebilmesine; ortak
bir noktada buluşabilme adına kendine rağmen yaşamasına bağlıdır. Bu hususu yine Hz. Pîr’in
yaklaşımıyla ifade edecek olursak, bir meselede hasende ittifak sağlanabiliyorsa, ahsende ihtilâfa
düşülmemelidir.181 Farklı bir tabirle, şayet “daha güzel”in peşinde olmak bizi birbirimize
düşürecekse, işte orada sükût etmek ve “güzel”le yetinmek gerekir. Bu açıdan bence, sıradan bir
güzellik etrafında birlik ve beraberlik tesis edilebiliyorsa, “daha güzel”, “daha daha güzel” demek
suretiyle kardeşler arasında ayrışmaya gidilmemeli, ihtilaf ve iftirak vesileleri ortaya atılmamalıdır.
Zira Cenâb-ı Hak tevfikat-ı sübhâniyesini vifak ve ittifaka bağlı olarak gönderdiğine göre, kendisinde
ittifak edilen bir şey zâhiren “hasen” bile olsa, gerçekte o, en güzellerden daha güzeldir. İşte bu
sebepledir ki, eften püften bir kısım meseleleri ayrıştırıcı unsur olarak kullanmaktan kaçınmak
kardeşlik ruhunun korunması adına son derece ehemmiyet arz etmektedir. Evet, gerekirse insan
başkalarının hissiyatını hesaba katarak kendi içtihat ve istinbatlarından vazgeçmesini bilmeli ve
böylece teferruata ait bir kısım mülâhazaların ihtilaf vesilesi yapılmasına fırsat vermemelidir.

Mesela namazı hakikatine uygun bir şekilde eda etmek çok önemlidir. Alvar İmamı’nın ifadesiyle,
“Namaz dinin direğidir, nurudur, sefine-i dini namaz yürütür, cümle ibadetin namaz piridir…”
Namazın hakikati, insanın kendinden sıyrılması ve miraç yapıyor gibi kendisini Cenâb-ı Hakk’ın
karşısında hissetmesi demektir. İnsan, irfan ufkunun açıklığı ölçüsünde daha niyet ederken kalbini
bütün mâsivâdan temizlemeli, gözü başka hiçbir şey görmez olmalı, sonra da farklı bir buutta, farklı
tecelliler müşâhede ediyor gibi mest ve sermest bir hâlde namazını ikame etmelidir. Fakat genellikle
biz, ümmî insanlarız. Dolayısıyla bizim gibi sıradan insanların kılacağı namaz da çok defa şeklî ve
suri olur. Ancak hiçbir zaman unutulmaması gerekir ki, şeklî bile olsa, şayet bir insan rükün ve
şartlarına riayet ederek namazını kılıyorsa, o artık, zâhire bakan yönü itibarıyla vazifesini yerine
getirmiş demektir.

Bu noktada, namazı gerçek mânâ ve muhtevasıyla eda etmiyor diye, insanları itham edici bir dil ve
üslûp kullanmak kesinlikle doğru değildir. Yapılması gereken, şeklî ve suri de olsa meseleyi öylece
kabul etmek, bunda vifak ve ittifak sağlandıktan sonra meseleyi aksa’l-gâyâta, encebü’l-gâyâta,
efdalü’l-gayâtâ bağlamak suretiyle yani en üstün dereceye ulaşmak arzusuyla ihtilafa düşmemektir.
Yoksa daha güzeli ararken insan hiç farkına varmaksızın değişik çirkinlikler içine düşebilir. Bu ise
Allah’ın teveccüh, nazar, tevfik ve inayetinin kesilmesine sebebiyet verme demektir.

Aynı mülâhazalar zekât için de geçerlidir. Mesela siz insanları infaka teşvik etmek, gönüllerde
“verme duygusu”nu harekete geçirebilmek için kırkta bir oranında verilen zekâtı “cimri zekâtı” olarak
nitelendirebilir ve insanlardan yirmide bir, onda bir, beşte bir zekât vermelerini isteyebilirsiniz. Her
ne kadar tergip üslûbu açısından bu caiz olsa da, şayet sizin bu tavrınız bir ihtilaf kapısı aralayacak,
niza ve tartışmalara sebebiyet verecekse, asla buna girmemeli ve dinin objektif hükümlerini esas
almalısınız.

Aslında Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) dinini öğrenmek için dışarıdan gelen bir kişiye,
beş vakit namazı, bir ay orucu ve (kırkta bir) zekâtı talim buyurması, o kişinin bu miktarları ne azaltıp
ne de arttıracağını söylemesi ve bunun üzerine Allah Resûlü’nün de (sallallâhu aleyhi ve sellem),
“Eğer doğru söylüyorsa kurtuldu.”182 buyurması bu hususa işaret etmektedir. Bu itibarla siz şayet
kendi sübjektif hükümlerinizle aksa’l-gâyâtı kurtulmanın eşiği olarak sayarsanız, muhataplarınızı



kendinizden uzaklaştırmış, onları yapabilecekleri bazı güzel amellerden mahrum bırakmış ve belki de
onlarda size karşı bir kıskançlık ve haset duygusu uyarmış olursunuz. Diğer ibadet ve sorumlulukları
da söylenen bu hususlara kıyas edebilirsiniz.

Netice itibarıyla, insanları belli bir ufku yakalamaya teşvik etmek başka; meseleyi sadece belli bir
seviye ve daireyle sınırlandırmak ise tamamen başkadır. Eğer sizin kalb ve ruh hayatı itibarıyla bir
ufkunuz varsa, insanları o ufka çağırırsınız. Fakat ihtilafın ortaya çıkacağı yerlerde mutabakat
sağlamayı esas almak, ittifak edilebilecek noktada durmak daha önemlidir. Bu açıdan biz, her yerde
ve her zaman birlik vesileleri araştırmalı, vifak ve ittifak üzerinde durmalı, birlik ve beraberlik
ruhunu koruma adına elimizden gelen her türlü fedakârlığı yapmalıyız.
176 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.126 (İlk Hayatı).
177 Bkz.: Bediüzzaman, Tahrihçe-i Hayat s. 86-93 (İlk Hayatı).
178 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s. 298 (Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas).
179 Bkz.: Buhârî, îmân 3; Müslim, îmân 57.
180 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s. 296 (Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas).
181 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s. 784 (Lemeât).
182 Buhârî, ilim 6; Nesâî, sıyâm 1.



Nefiste Çözülen Problemler 
ve Toplumun Islahı

Soru: “Nefsiyle problemlerini çözememiş bir insanın çevresi ve toplumla alâkalı problemleri de
çözemeyeceği” ifade ediliyor. Nefsin ıslahıyla toplumun ıslahı arasında nasıl bir münasebet
vardır, izah eder misiniz?

Cevap: Lügat mânâsı itibarıyla nefis; bir şeyin özü, esası, kendi demektir. Istılahta ise o, belli
hikmet ve maslahatlara binaen insan mahiyetine yerleştirilmiş kin, nefret, şehvet, gazap.. gibi zâhiren
muzır unsurların esası ve merkezi; şeytanın vesvese ve telkinlerine açık, âdeta ona santrallik vazifesi
yapan bir mekanizmanın adıdır. Fakat bilinmesi gerekir ki, bu mekanizma aynı zamanda tahavvül ve
terakkiye de açıktır; insanın mânevî âlemlere yükselmesinin önemli bir vesilesidir. Ancak onun bu
olumlu misyonu eda edebilmesi, serkeş bir atın ağzına gem vurulup binit olarak kullanılması gibi,
semavî disiplinlerin kontrolü altında terbiye ve tezkiye edilmesine bağlıdır. Aksi takdirde kendi
hâline bırakıldığında o, sürekli heva ve hevesin peşinden koşacak, hayvanî ve cismanî arzuların esiri
olup fenalıkları kovalayacak ve neticede bir yerde, insanın baş aşağı uçurumdan yuvarlanıp gitmesine
sebep olacaktır.

Sütten Kesilmeyen Çocuk
İmam Bûsîrî meşhur kasidesinde terbiye görmemiş nefsin hâlini şöyle bir teşbihle dile getirir:

َىلَع َّبَش  ُهْلِمْھُت  ِْنا  ّطلاَك  ِلْفِ ُسْفَّنلاَو 
ِمِطَفْنَي ُهْمِطَْفت  ِْناَو  ِعاَضَّرلا  ِّبُح 

“Nefis tıpkı süt emen bir çocuk gibidir. Şayet (vakti geldiği hâlde onu sütten kesmez de) kendi
hâline bırakırsan, süt emme arzusu gittikçe kuvvetlenir. Bir kere sütten kesme iradesini
gösterebilirsen, o zaman da sütten kesiliverir.”

Evet, nefis önemli ve ikna edici deliller kullanılarak zamanında ve mevsiminde sütten kesilecek
olursa onun sınır tanımaz arzularına gem vurulmuş olur. Fakat –hafizanallah– nefis, bohemliğe açık
hâlde bırakılır ve menfi duygu ve düşüncelerin tesirinde büyürse, daha sonra hiç söz dinlemez bir
hâle gelir; gelir de insana sürekli kendi arzularını, kendi heveslerini, kendi kaprislerini dayatır. Bu
ise hakikatle kişi arasında bir kısım mânia ve perdelerin meydana gelmesine, hüsuf ve küsuf
yaşanmasına sebep olur. İşte bu itibarladır ki, nefsinin esiri, nefsine ait problemlerin hamallığını
yapan böyle bir kişinin başkalarına örnek olması ve onları hayra yönlendirebilmesi mümkün değildir.

O hâlde insana düşen vazife, öncelikle problemi kendi içinde, nefsinde çözmesidir. Bunun yolu ise,
iradenin hakkını verip nefsin sınırsız arzu ve isteklerine karşı bir yerde “dur” deyip önüne geçmek,
meşru dairedeki zevk ve lezzetlerle iktifa edip onun harama adım atmasına fırsat vermemektir.
Böylece o, sürekli kötülükleri emredip duran “emmâre” mertebesinden kurtarılıp tavır ve
davranışlarını sorgulayan ve kendini levm eden “levvâme” mertebesine yönlendirilmiş, hatta
Rabbisiyle münasebeti açısından vicdanı tam oturaklaşmış hâlde “mutmainne” ufkuna yükseltilmiş
olacaktır. Ayrıca insan pek çok zararlı unsurdan Allah’a sığındığı gibi, şeytanın, insan mahiyetindeki
santrali olarak vazife yapan kendi nefsinden ve kendi benliğinden de sabah akşam Allah’a



sığınmalıdır. Yoksa nefis, problem üretmekten vazgeçmeyeceği gibi, insan da sırtında nefse ait pek
çok problemi taşımaktan kurtulamayacaktır.

Cihadın En Büyüğü
Esasında Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir savaştan dönerken, “Küçük cihaddan

büyük cihada dönüyoruz.”183 ifadesiyle insanın nefsiyle olan mücadelesini ‘en büyük cihad’ olarak
beyan buyurması meselenin ehemmiyetini göstermesi açısından dikkat çekicidir. Bu ürpertici beyanın,
Müslümanlar açısından çok önemli ve kritik olan büyük bir savaşın dönüşünde söylenmesi de, nefisle
mücadele etme ile düşmanla yaka paça olma arasında bize bir mukayese imkânı vermektedir.

Bir de böyle bir sözün, zaferin tam hissedilip duyulduğu bir zamanda söylenmesi çok mânidardır.
Çünkü bazen çok önemli bir söz söylenir, fakat insanların ruh hâletleri nazar-ı itibara alınmaz.
Dolayısıyla muhatapların ruh hâletleri hesap edilmeden ifade edilen böyle bir söz istenen seviyede
gönüllerde tesir meydana getirmez. Bu açıdan bakıldığında söz konusu mübarek beyanın böyle bir
makamda söylenmesi, Müslümanları zafer sarhoşluğundan kurtarması adına çok önemlidir. Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu ifadeleriyle, zaferyâb olduktan sonra fatih bir ordu olarak
Medine’ye giren ashabının içlerine gelebilecek olumsuz düşünceleri bertaraf etmek istemiştir.

Gerçi biz َانوُقَب َنيِذَّلا َس اـَِنناَوِْخإ  ِلَو اـََنل  ْرِفْغا  اـَن  َّبَر َنوُلوُقَي  ْمِھِدْـع  ْنِم َب اوُءاَۤـج  َنـيِذَّلا  وَ
اوـُنَمٰا َنيِذَِّلل  ًّـالِغ  اـَِنبو  ُلُق ِيف  ْلـَعَْجت  ـَـال  ِناـَميِْإلِاب َو  “Onlardan sonra gelenler şöyle derler:

‘Rabbimiz, bizi ve imanda bizi geçen, bizden önce gelip de iman etmiş bulunan kardeşlerimizi
yarlıga ve iman edenler için kalblerimizde en ufak bir gıll u gış bırakma!”184 âyet-i kerimesinin
hükmüne bağlılığımızın ifadesi olarak sahabe efendilerimiz hakkında hep hüsnüzan ederiz. Fakat
İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem) onları terbiye ve tezkiyeyle vazifeli
olduğundan, bir beşer olmaları itibarıyla onların ruhlarını nazar-ı itibara almış, ikaz ve tavsiyeleriyle
içlerine gelebilecek bazı negatif düşüncelerin daha baştan önüne geçmeyi murad buyurmuş olabilir.
Nitekim Huneyn’e giderken, bazılarının aklına, “Artık bu ordunun önünde kimse duramaz.”
mülâhazası gelmiş, savaşın bidayeti itibarıyla muvakkat bir hezimet yaşanmış, fakat İnsanlığın İftihar
Tablosu’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) fevkalâde gayretiyle, yaşanan idbar yeniden ikbale
dönmüştür.

Bunun konumuzla irtibatına bakacak olursak, evet, bazen insanlar, hak yolunda çetin bir mücadele
vermiş, ciddi sıkıntılara maruz kalmış ve hatta mal ve canlarını bu uğurda feda etmiş olabilirler.
Bütün bunların neticesinde Cenâb-ı Hak da, onları muzaffer kılıp kendilerine maddî mânevî fütuhât
ihsan etmiş olabilir. İşte başarı ve zaferle geriye dönüldüğü böyle bir anda, insanın içinde
kıpırdanmaya başlaması muhtemel bazı olumsuz duygu ve düşüncelerin daha baştan önünün alınması
çok önemlidir. Hazreti Pîr’in, “Dine hizmet ettim, diye gururlanma. Müzekkâ olmadığın için, belki
sen kendini o racül-i fâcir bilmelisin.”185 ifadeleri bu konuda önemli bir ölçüdür. Çünkü böyle bir
muvaffakiyet esnasında bırakın sıradan insanları, sarsılan, başı dönen, bakışı bulanan veliler bile
olmuştur.

Esasında terbiye mülâhazasıyla nefsine yönelip onun faziletlerini ikmal edememiş bir insan, dünya
ve ukba saadeti adına çok şey kaybetmiş demektir. Çünkü insan, cismiyle değil nefsiyle yani
kendisiyle insandır. Konuyla ilgili bir hadis-i şerifte Nebiyy-i Ekrem (aleyhi ekmelüttahâyâ) şöyle
buyurmuştur:



ْمُِكبوُلُق َىِلإ  ُرُظْنَي  ِْنَكلَو  ْمُكِرَوُص  َىِلإ  َالَو  ْمُكِماَسَْجأ  َىِلإ  ُرُظْنَي  َِّنإ َهللا َال 
ْمُِكلاَمَْعأَو

“Allah Teâlâ, sizin şekillerinize ve suretlerinize bakmaz; sizin kalbinize ve (kalbden fışkırıp
çıkan) amellerinize bakar.”186

Şayet insanın içinde saygı hissi, kalbinde huşû ve hürmet varsa, bu, onun bütün tavır ve
davranışlarına akseder. Nitekim Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem);

ُهُحِراَوَج ْتَعَشَخ  ُهُبْلَق  َعَشَخ  َْول 
“Şayet onun kalbinde huşû olsaydı, organları da haşyet içinde olurdu.”187 ifadeleriyle buna

dikkat çekmiştir. Bu açıdan insanın kendi insanlığına yönelmesi, nefsiyle mücahedeye girişmesi ve
böylece nefsiyle arasındaki problemleri halletmesi çok önemlidir. Bu önemine binaendir ki, Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) onu “en büyük cihad” olarak nitelemiştir.

Belâ Hâline Gelen Nimetler
Nefis, insanı günahlarla aldatabileceği gibi, bazen şahsın üzerine sağanak sağanak boşalan

nimetlerle de onu tepetaklak hâle getirebilir. Mesela Kur’ân-ı Kerim;

ْمِھَْیلَع ىٰغَبَف  ىٰسوُم  ِمْوَق  ْنِم  َناَك  َنوُراَق  َِّنإ 
“Karun, Musa’nın kavminden idiydi de, onlara karşı azgınlık etmişti.”188 ifadeleriyle Seyyidina

Hazreti Musa’nın (alâ nebiyyinâ ve aleyhisselâm) kavmine mensup olduğu hâlde Karun’un, elde ettiği
servet ve imkânlarla tepetaklak hâle geldiğini bildirmektedir. Çünkü o, Allah’a dosdoğru inanamamış
ve problemi nefsinde çözememişti. İnanıyor göründüğü hâlde, imanını, yakîne çevirememiş ve bir
iz’an ufkuna teveccüh edememişti. Yani kuru bilgiyi amelle mârifete dönüştürememiş, ilme’l-yakîne
ulaşamamış ve hele ayne’l-yakîne hiç yaklaşamamıştı. Dolayısıyla bir gün gelmiş ve ُهُتِیتوُأ اَۤمَِّنإ 

يِدْنِع ٍمْلِع  ىٰلَع   “O (servet) bana, bendeki bilgi ve mârifet sayesinde verildi.”189 deyivermişti.
O, Hazreti Musa’nın yanında, yakınında olmasına ve onun kavminin içinde hayatını sürdürmesine
rağmen dünyevî imkânlarla şımarmasından dolayı kaybedenlerden olmuştu.

Aynı şekilde Hazreti Musa’nın kavminden olan Sâmirî de aklı eren, konuşmasını bilen, el ve ayak
hareketleriyle değişik beceriler sergileyebilen bir insandı. Fakat o da kendisine bahşedilen bu mârifet
ve kabiliyetleri bir buzağı heykeli, putu yapmada kullanmış ve bu sebeple tepetaklak devrilip gitmişti.
Öyle ki, yine Kur’ân’ın ifadesiyle “Aman bana dokunmayın, aman bana ilişmeyin.”190 diyerek
hayatının sonuna kadar sürüm sürüm yaşamıştı.

Görünen o ki, problem, insanın kendisinde çözülmeyince, Allah’ın nimetleri bile insan için bir
belâ hâline geliveriyor. Farklı bir tabirle, nimet gibi görünen şeyler, hiç farkına varmaksızın insan
için bir nikmet hâline gelebiliyor. Öyle ki, mârifet bir nikmet oluyor, hâkimiyet bir nikmet oluyor,
idare etme imkân ve fırsatı bir nikmet oluyor, halkın teveccühü bir nikmet oluyor, belli makamları
ihraz etme bir nikmet oluyor… Evet, kişi bu türlü imkânları elde edince, hiç farkına varmaksızın
Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) yolundan ayrılıp Ramseslerin,
Amnofislerin, İbnü’ş-Şemslerin yoluna sülûk edebiliyor.

Hazreti Musa zamanında vuku bulduğu rivayet edilen bir menkıbeyle mevzuu biraz daha açmak
istiyorum. Vâkıa bu tür menkıbelerin aslı her zaman sorgulanabilir. Fakat menkıbelerde asla değil
fasla bakılır. Yani önemli olan anlatılan bir menkıbenin bizim için ifade ettiği mânâ ve bizim ondan



alacağımız derstir. İşte böyle bir menkıbeye göre, Seyyidina Hazreti Musa, Tur Dağı’na giderken
yolda üzerinde elbise olmadığından dolayı kumların içine girmiş birisini görür. Bu zat Hazreti
Musa’dan, mal sahibi olabilmesi için Cenâb-ı Hakk’a dua etmesini rica eder. Hazreti Musa onun bu
ricasını Cenâb-ı Hakk’a arz edince, bu hâlin o şahıs için daha hayırlı olduğu bildirilir. Bunun üzerine
Hazreti Musa, Cenâb-ı Hakk’ın bu mesajını adama iletir. Fakat o, daha başka şeylerin de hayırlı
olabileceği mülâhazasıyla isteğinde ısrarcı olur. Neticede Allah Teâlâ, Hazreti Musa’ya o adama
yardım etmesini emir buyurur. Hz. Musa’nın yardımı vesilesiyle adam bir müddet sonra elde ettiği
imkânla bir koyun alır. Derken kısa zamanda geometrik bir artış meydana gelir ve adam sürülere
sahip olur.

Gel zaman git zaman Seyyidina Hazreti Musa yine Tur’a giderken bir yerde bir kalabalık görür.
Yanlarına sokulup hâdiseyle ilgili soru sorduğunda kendisine şöyle derler: “Burada çok fakir bir
adam vardı. Belli bir süre sonra Cenâb-ı Hak kendisine geniş imkânlar verdi. Fakat bu zenginlik ona
yaramadı. İçki içmeye başladı. Derken bir gün içki içip kendini kaybetti, kavgaya girişti, birisini
öldürdü. Şimdi de bu şahsa kısas uygulanıyor.”

Hâsılı, tarihte ve günümüzde nice örneklerde görüldüğü üzere problemlerini nefsinde halletmeyen
bir insan, maddî ve mânevî mazhariyetleri dahi çok defa kendi helâketine birer sebep hâline
getirebiliyor. Esasında bir nimet, insanı Allah’tan uzaklaştırıyor ve onu gaflete sevk ediyorsa o, nimet
değil; nimet görünümünde bir nikmettir. Evet, insanı Allah’tan uzaklaştıran şey İstanbul’un fethi bile
olsa, bilinmesi gerekir ki, bu da Allah’ın insana musallat ettiği bir musibettir ve insana kazanma
kuşağında en büyük hüsranı yaşatır. İşte bütün bu tehlikelerden korunmanın yolu cihad-ı ekberi yani
nefisle mücahedeyi hiçbir zaman terk etmemek, nefsin hile ve tuzakları karşısında sürekli teyakkuz
hâlinde bulunmaktır.
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Kutsala Saygı

Soru: Dine ve mukaddes değerlere yapılan hakaret ve saygısızlıklar karşısında mü’mince duruş
ve tavır nasıl olmalıdır?

Cevap: İnsanın, şahsına karşı yapılan hakaret ve saygısızlıklar karşısında dişini sıkıp sabretmesi,
elden geldiğince mukabelede bulunmaması; başına atılan taşları dahi atmosfere çarpıp eriyen
meteorlar gibi müsamaha atmosferi içinde eritip yok etmesi dinimizde çok önemli bir fazilet olarak
görülmüştür. Ne var ki, “Allah hakkı”, “Peygamber hakkı”, “Kur’ân hakkı” dediğimiz öyle haklar
vardır ki, bu haklara karşı hakaret ve saygısızlık irtikâp edildiğinde, bu mesele şahsî bir mesele
olmadığından dolayı ferdin bu mevzuda affetme yetkisi yoktur. Mü’min böyle bir durum karşısında,
onları görmezlikten gelemez, sineye çekemez, tepkisiz kalamaz. Ancak her işte olduğu gibi bu
meselede de o, hep kendine yaraşır ve yakışır şekilde hareket eder, Müslüman karakterinin
gereklerini yerine getirir, tepkisini mü’mince ortaya koyar, üslûbunu namusu bilir ve asla ondan taviz
vermez.

Saygı Görmek İsteyen Saygılı Olmalı
Maalesef günümüzde çok farklı dengesizliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Her gün kin, nefret ve

gayz kaynaklı pek çok hâdise vuku buluyor. Sağdan, soldan, alttan, üstten gelen bir sürü yakışıksız
söz, yakışıksız tavır var. Bazen bir yerde tali’siz bir hâdise meydana geliyor. Henüz bu hâdiseyi
kimin yaptığı ortaya çıkmadan birisi kalkıyor –korkunç bir kin ve nefretle– “Bütün Müslümanları
öldürmek lâzım.” diyor. Bir başkası kalkıyor ve o da farklı bir hakarette bulunuyor. Başka bir yerde
ise afişler asılarak insanlar tahrik ediliyor.

Ne var ki bunca karmaşa içinde şu düşünülmüyor; Zât-ı Ulûhiyet’e, O’nun esmâ ve sıfatlarına,
peygamberlere, melâike-i kirama dil uzatan biri, bu değerlerle irtibatı olan bütün insanlara dil
uzatmış, onları rencide etmiş olur. Hatta öldükten sonra dirilme ve uhrevî saadet gibi kutsala ait bazı
hususlara ilişilmesi sadece İslâm dünyasını değil, diğer din mensuplarını da rahatsız eder. Zira özü
itibarıyla, inanca dair bu tür meseleler başka dinler tarafından da kabul edilmektedir. Bu açıdan,
dünyada bir buçuk milyara yakın Müslüman’ın yanında, ahiret inancına sahip diğer din mensuplarını
da işin içine dâhil ettiğiniz zaman, toplam sayının dört-beş milyar insana ulaştığı görülür.

Şimdi dört-beş milyar insanın saygı duyduğu, değer atfettiği, sinelerinde önemli bir yer verdiği bir
kutsala karşı, birisi kalkar da nâsezâ, nâbecâ sözler söyler ve saygısızca davranışlarda bulunursa, bir
yönüyle beş milyar insana saygısızca dil uzatmış, hakarette bulunmuş olur. Dolayısıyla böyle birinin,
kendisine dil uzatılması ve hakaret edilmesini de göze alması gerekir. Evet, bir insan, dört-beş milyar
insanın kutsalıyla oynamak suretiyle onlara mızrak saplıyorsa, kendisine batırılan iğneden de
rahatsızlık duymamalıdır. Zira kim olursa olsun, siz bir başkasını tahkir ettiğinizde kendinize karşı
ondaki tahkir duygusunu tetiklemiş; onun konumuna saygılı davrandığınızda ise onda kendinize karşı
saygı hissini harekete geçirmiş olursunuz.

Hem zaten, bir insanın ehli olmadığı bir alanla alâkalı ulu orta söz söylemesi kesinlikle doğru
değildir. Mesela hiç felsefe okumamış bir insan, kalkıp bir felsefî ekolü tenkit etse, yerden yere vursa
hem kendini gülünç duruma düşürür hem de ilme ve ilmî usûllere karşı saygısızlık irtikâp etmiş olur.
Belki siz, temelde Kur’ân’ın sabit disiplinleriyle test edilmemiş felsefî bilgilerin çoğuna düşüncenin



falsosu nazarıyla bakabilirsiniz. Fakat siz hiçbir felsefe kitabı okumadığınız ve en azından tenkit
ettiğiniz o felsefî ekolle alâkalı herhangi bir tetkik ve araştırma gayreti ortaya koymadığınız hâlde,
kalkıp o felsefî akımla alâkalı hakarete varan sorgulayıcı bir tavır içine girerseniz, sadece kendinizi
gülünç duruma düşürmüş olursunuz. Aynı şekilde musikiyle hiçbir alâkası olmayan bir insanın, kalkıp
makamlar hakkında ileri geri konuşması, âdeta bir musikişinas gibi yorum yapması da böyle gülünç
bir durumdur. Keza gazetecilikle ilgisi olmayan bir insan, kalkar da bu alanla ilgili ahkâm keser bir
tavır içinde yorumlarda bulunursa hem gazetecilik ruhuna hem de o meslek sahiplerine saygısızlık
yapmış olur. Kaldı ki, sayılan bu hususlar, belli bir gayret ve çalışma sonucunda, birçok insanın
uzmanlaşıp başarabileceği türden işlerdir.

Fakat bugün bakıyorsunuz, Kur’ân ve Sünnet’i bilmeyen, cihan tarihinde değişik inkılâplara imza
atmış ve aynı zamanda beşinci asra gelinceye kadar geniş bir coğrafyada baş döndürücü bir rönesans
yaşanmasına vesile olmuş bir dinden haberi olmayan bir insan, hakarete varan ifadelerle o din ve o
dinin müntesipleri hakkında ulu orta konuşuyor, sonra da bunun adına “düşünce ve ifade özgürlüğü”
diyor. Hâlbuki uzmanlaşmanın öne çıktığı günümüzde, bir insanın uzmanı olmadığı bir alanda ulu orta
konuşması hem o alana, hem kendisine, hem de selim akla, selim mantığa, selim muhakemeye ve
selim vicdana yapılmış bir saygısızlıktır. Böyle bir saygısızlıkta bulunan kişinin, neticede bir kısım
heyecan insanları tarafından maruz kalacağı mukabele karşısında da “of”, “puf” etmemesi, ileri geri
konuşmaması gerekir. Zira başlangıçta yakışıksız söz, yakışıksız tavır sergileyen kendisidir.
Saygısızlıkta bulunduğu insanlar ise dört-beş milyara ulaşan çok geniş bir topluluktur. Bu ölçüde
geniş bir toplulukta ise hisleriyle hareket edecek bir kısım heyecan insanlarının bulunması her zaman
ihtimal dâhilindedir.

Eviniz Kristalden İse…
Öte yandan inanan gönüller olarak bizim de söz, tavır ve davranışlarımızda her zaman çok hassas

olmamız, bir söz söylemeden önce bu sözün nasıl geriye dönebileceğini çok iyi hesap etmemiz ve
kalbimizin en mahrem noktasına ait hususları hemen dile dökmememiz gerekir. Evet, ağızdan çıkan
sözlerin, art niyetli bazı kimselerce farklı yönlere çekilebileceği hiçbir zaman unutulmamalı ve hep
muhatapların hisleri hesaba katılarak konuşulmalıdır. Zira eviniz kristalden ise başkasının evine zarar
verebilecek hiçbir nesne atmamalısınız. Yoksa kendi elinizle kendi binanızın tahrip edilmesine
sebebiyet vermiş olursunuz.

Kur’ân-ı Kerim’de bu hususa, şu ifadelerle dikkat çekilir:

ٍمْلِع ِرْیَغِب  اًوْدَع  اوُّبُسَیَف َهللا  ِنوُد ِهللا  ْنِم  َنوُعَْدي  َنيِذَّلا  اوُّبَُست  َالَو 
“Onların Allah’tan başka yalvardıkları tanrılarına hakaret etmeyin ki, onlar da cahillik ederek

hadlerini aşıp Allah’a hakarette bulunmasınlar.”191

Evet, eğer siz başkalarının Lât’ına, Menât’ına, Uzzâ’sına, İsaf’ına, Naile’sine söverseniz, onlar da
sizin Kutsal’ınıza sövmeye başlar. Hâlbuki ne Kitap’ta ne Sünnet’te ne de selef-i salihînin
içtihatlarında putperestlerin taptıkları putlara sövülmesi gerektiğine dair bir emir veya tavsiye yer
almamaktadır. Siz her zaman doğruyu ifade edersiniz; tevhidi dile getirir, sürekli onu seslendirirsiniz;
bu ayrı bir meseledir. Fakat bir mü’minin, kendi nazarında zatî kıymet ve değeri olmayan şeyleri
yerin dibine batırma gibi bir sorumluluğu yoktur. Bu açıdan keşke hep Kur’ân ve Sünnet’in
kıstaslarına göre diyeceklerimizi desek, yazacaklarımızı yazsak ve yapacaklarımızı yapsak! Zira hissî
boşluklarda ortaya çıkan bazı tavır ve davranışların değerlerimiz adına geriye dönüşü çok ağır



olabiliyor.
Hatırlanacağı üzere yakın bir tarihte bir yerde Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerim’e bir hakaret oldu.

Bunun akabinde hemen başka bir yerde kiliselere saldırıldı, binalar tahrip edildi. Elbette ki, Kur’ân’a
hücum bir kendini bilmezlik ve densizliğin ifadesidir. Fakat böyle bir küstahlığa tepki olarak da
kiliseleri tahrip gibi bir yolun seçilmesi başka bir dengesizliğin ifadesidir.

Bu sebepledir ki, kim olursa olsun, bir insanın başkalarını rencide ve tahrik edecek tavır ve
davranışlara başvurmadan önce, bunun nasıl geriye döneceğini çok iyi hesap etmesi ve ondan sonra
diyeceklerini demesi, yapacaklarını yapması gerekmektedir. Saygısızlığa maruz kalan insanlar
tepkilerini hep müspet çizgide ortaya koymalı, ilmî, hukukî yolları kullanarak çirkinlikleri izale
yolunu tercih etmeli, karakterlerinden asla fedakârlıkta bulunmamalı ve üslûpta hataya
düşmemelidirler. Evet, medeni bir insan tavrıyla bu tür saldırılar nasıl savılacaksa öyle savmaya
çalışılmalıdır. Yoksa daha sonra âh u vâh etmenin bir faydası olmaz.

Ne kadar isterdim, kutsala saygı mevzuunda keşke uluslararası bir mutabakat sağlanabilseydi! Bu
hususta bazı mercilere sesimi duyurmaya çalıştım, ama galiba derdimi tam olarak anlatamadım.
Günümüz dünyasında düşünce ve ifade hürriyeti, üzerinde çok durulan önemli kavramlar. Fakat
maalesef dine, diyanete, kutsala hakaret etme ve sövme bazı kesimlerce düşünce ve ifade hürriyeti
olarak görülürken başka sahalar için bu türlü çirkin söz ve beyanlar düşünce ve ifade hürriyeti olarak
görülmüyor, aksine nefret suçu olarak kabul ediliyor. Esasen yeryüzünde emniyet ve güvenin
temsilcisi olan hakiki bir mü’min, hiçbir zaman durduk yere başkasının aleyhinde söz söylemez, hele
tahkir ve tezyife girme niyeti içinde hiçbir zaman olmaz, olmamalıdır. Ne var ki, düşünce ve ifade
hürriyeti adına bazı alanlarda gezme ve dolaşmanın serbest bırakılıp, bazı alanlarda yasaklanması
apaçık bir çifte standart, bir tersliktir. Bunun da inanan gönülleri derinden derine rencide ettiği bir
gerçektir.

Hâsılı, bugün, kutsala saygı düşüncesinin bütün insanlığa mâl edilmesine ve insanlık adına
herkeste bu duygunun uyarılmasına ciddi ihtiyaç var. Bu mesele, artık bütün milletlerin iştirak ettiği
uluslararası kuruluşlar tarafından, üzerinde idare-i kelamda bulunmaya meydan verilmeyecek şekilde
bir esasa bağlanmalı ve bu konuda söz kesen belli disiplinler vaz’ edilmelidir. Keşke bütün insanlık
bu konuda anlaşabilse! Keşke herkes haddini bilse! Zira barış içinde birlikte yaşamanın önemli bir
unsuru olan başkasının kutsalına saygı prensibine riayet edilmediği takdirde, küçülen ve büzüşen
günümüz dünyasında bu tür saygısızlıklardan kaynaklanan meseleler daha korkunç ve daha büyük
problemler hâlinde kendini gösterecektir.



191 En’âm sûresi, 6/108.



Bir Gönül Mimarı: 
Alvarlı Efe Hazretleri

Soru: Şahsiyeti, aile fertleri, iç derinliği, topluma yönelik mesajları ve üzerinizdeki tesirleri
zaviyesinden, Alvarlı Efe Hazretleri ile alâkalı duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşır mısınız?

Cevap: İşin doğrusu böyle büyük bir zatı resmetmek ve onun tam bir fotoğrafını ortaya koymak beni
aşan bir konudur. Bu itibarla, onun hayatını, düşünce dünyasını, kalb ve ruh ufkunu derinlemesine ve
arka plânıyla kavrayabilecek bir idrake sahip olmadığımı daha başta ifade ve itiraf etmeliyim. Ayrıca
o büyük zat, ruhunun ufkuna yürüdüğünde ben henüz on altı-on yedi yaşındaydım. Her ne kadar hayata
gözlerimi açar açmaz kendimi o dupduru kaynağın başında bulmuş olsam da, o yaşta olan birinin,
engin ufku olan böyle büyük bir insandan kâmil mânâda istifade edemeyeceği aşikârdır. Bu açıdan
anlatacağım hususların, o zamanki idrak ufkum ve çocukluk mülâhazalarım da nazar-ı itibara alınarak
değerlendirilmesi gerekir.

Nurlu ve Bereketli Bir Yuva
Efe Hazretleri’nin neşet ettiği yuva, mübarek ve feyizli bir kaynak gibiydi. Mesela babası Hüseyin

Efendi ve öz kardeşi Vehbi Efendi çok büyük insanlardı. Ben babası Hüseyin Kındığî Efendi’yi
görmedim; ancak şu tek vaka dahi o mübarek zatın fazilet ve kemalâtını ifade adına yeter derecede bir
fikir verir zannediyorum: Evlâd-ı Resûl’den olan Alvar İmamı ile babası Hüseyin Kındığî Efendi,
Pîr-i Küfrevî Hazretleri’ne intisap etmek üzere Bitlis’teki dergâhına giderler. Pîr-i Küfrevî
Hazretleri, muhtemelen, görür görmez onlardaki istidadı hemen keşfettiğinden kendilerine hususi
teveccühte bulunur ve ciddi ihtimam gösterir. Daha sonra da erbain çıkartma, seyr u sülûk-i ruhanîden
geçirme, herhangi bir teste tâbi tutma, endazeye vurma ihtiyacı duymaksızın her ikisine birden hilafet
verir.

Cevahir kadrini cevher-fürûşân olmayan bilmez, sarraf değilse bir insan altın ve gümüşten
anlamaz. İşte Pîr-i Küfrevî Hazretleri, cevahir kadrini bilen bir cevher-fürûşân olarak görür görmez
onların kıymetini anlıyor ve halkı irşad edebileceklerine dair kendilerine hilafet veriyor. Ani gelişen
bu durum karşısında, o güne kadar Küfrevî Hazretleri’ne hizmet eden müritleri geceleyin ileri geri
konuşmaya başlıyor ve sonra da hilafet konumunu ihraz edip etmediklerini anlama adına onları
imtihana tâbi tutuyor. O esnada birden kapı ardına kadar açılıyor ve içeriye giren Küfrevî Hazretleri
onlara şöyle sesleniyor: “Mollalar! Mollalar! Hüseyin ve Muhammed Lütfi Efendi’nin bana
ihtiyaçları yoktu. Onları kemalâtı buraya getirdi.”

“Kemal ehli kemalâtı kemal ile buldu hep,
Bîfaidedir kemalâtsız fıdda u zeheb.”

Bir insan kemal sahibi değilse, Karun’un hazineleri ölçüsünde altını ve gümüşü olsa ne ifade eder
ki!

Kardeşi Vehbi Efendi de derya gibi bir insandı. Onda sükûtilik daha hâkimdi; fakat bu sükûtilik,
insan ruhunda değişik dalgalanmalar meydana getiren bir müessiriyete sahipti. Gerek annem gerekse
babam, her ikisine de derin bir hürmet ve sadakatle bağlıydı. Bu büyük zatlar bazen gelir, handa
dedemin misafiri olurlardı. Dedem de onlara karşı derin bir saygı duyardı. Vehbi Efendi, Alvar



İmamı’ndan büyüktü ve ben henüz beş yaşlarındayken vefat etmişti. Vefat ettiğinde;
“Cüda düştüm güzellerden,
Derem vâ-hasretâ şimdi!”

mısralarını zannediyorum Efe Hazretleri onun için yazmıştı.

Ruhlarda Heyecan Tutuşturan 
Sûzişî Nağmeler
Alvar İmamı iç dünyası itibarıyla derin, aşk u heyecanıyla coşkundu. Zikir meclislerindeki hâli, bu

gönül zenginliğinin canlı bir misali gibiydi. O, hem Nakşî hem de Kadirîydi. Bundan dolayı olsa
gerek, caminin içinde onun nezaretinde bazen hatme-i hacegan bazen de halka-i zikir icra edilirdi.
Caminin içinde kalabalık bir halka olurdu. Tasavvuf geleneğinde serzakir, zikrin nasıl söyleneceğini
göstermek için halkanın içinde dolaşır; fakat o dönem itibarıyla Hazret çok yaşlı olduğundan halka
içinde dolaşmaz, âdeta halkanın bir imamesi gibi yerde oturur ve halkadakilere göz ucuyla birer
nigah-ı aşina kılardı. Zaten bir süre sonra halkadakiler kendilerinden geçer ve çevrelerini görmez
hâle gelirlerdi. Hatta ağlamaya boğulanlar ve bayılıp yere düşenler olurdu.

Hazret, ciddi sağlık problemleri olmasına rağmen, minderin üstünde iki üç saat dizleri üzerinde
otururdu. Orada Hulâsatü’l-hakâik isimli eserinden gazeller, naatlar ve münacatlar okunur ve daire
vurulurdu. Köyde, sesi çok güzel bir Hafız Efendi vardı, daireyi o vururdu. Hazret, o esnada bütün
benliğiyle Cenâb-ı Hakk’a yönelir, bazen o muhrik ve sûzişî nağmeleriyle kendinden geçer, çevrede
bir insibağ ruh hâleti hâsıl eder ve gönüllere bir aşk ateşi salardı. Zaten orada bir iki insan
heyecandan kendinden geçince, birisi azıcık gözyaşlarıyla coşunca, bu durum hemen diğer zâkirlere
de sirayet eder, herkeste bir aşk u heyecan atmosferi oluştururdu. Hem öyle bir aşk u heyecan
oluşurdu ki, bütün bunlara çocukluğumda şahit olmama rağmen, hâlâ onların tesirinde olduğumu
söyleyebilirim.

Hazret, aynı zamanda tam bir Peygamber âşığıydı. Fakir de Ravza-i Tâhire’yi ilk gördüğümde
orası için, “Bir avuç toprağını, cihanlara değiştirmeyeceğim buk’alar buk’ası!” sözleri
dudaklarımdan dökülmüştü. Fakat, Hazret’in aşkı bambaşkaydı. Birisi ona gelip, “Orada, sokaklarda
çok uyuzlu mahlûklar gördüm.” dediğinde tepkisi şu olmuştur: “Sus! Medine’nin sokak köpekleri için
dahi öyle söyleme! Ben Peygamber hatırına oranın uyuzlusuna bile kurban olurum.” O, bu ve benzeri
ifadeleri, yüreğinden kopup gelen bir içtenlikle, bütün benliğiyle söylerdi. Öyle ki, bunu söylerken
âdeta Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) şahsiyet-i mâneviyesinde erir ve fenâ fi’r-resûl
olurdu. Onun şu naatında da bu derin Peygamber sevgisini görebilirsiniz:

“Ey Şâhid-i Mukaddes Hûrşid-i âlem-ârâ,
Geysülerin muhammes ebrûlerin dilârâ.
Zülfün teline kıymet olmaz cihân serâser,
Neşreylemiş dû-kevne mûyin anber-i sârâ.”

İşte onun bulunduğu meclislerde bu naatlar okunur ve başta kendisi olmak üzere oradakiler coşardı.
Bazen, o;

“Sana cânan gönül hayran nedendir,
Cemâlin gün gibi rahşan nedendir,
Kaşındır kâb-ı kavseyni ev ednâ,



Yüzündür sûre-i Rahman nedendir.”
mısralarıyla öyle bir feryat eder, öyle bir sesini yükseltirdi ki, bulunduğu yer âdeta lerzeye gelir ve
halkadaki herkeste bir titreme olurdu.

Fazilet Sahibi Herkesi Takdir Ederdi
O, bir söz sultanıydı. Hem aruzla hem de hecenin değişik kalıplarıyla ruhunun ilhamlarını

seslendirirdi. Fakat o, büyük bir söz üstadı olmasıyla beraber aynı zamanda, huzurunda başka
büyüklerin söz ve nazımlarının dile getirilmesinden de kesinlikle rahatsız olmaz, hatta o türlü söz ve
şiirlerin söylenmesini teşvik ederdi. Mesela Pîr-i Küfrevî Hazretleri’nden hilafet almış bir zat olan
Ketencizâde’nin Divan’ında şeyhi için söylediği,

“Azîzim, rehberim, pîrim, efendim, şem’-i tâbânım,
Ziya-i himmetimdir her iki âlemde devrânım;
Benimle müttefiktir bu recâda cümle ihvanım.
Aman ey kutb-ı ekrem, gavs-ı âzam, şah-ı devranım,
Nazardan dûr kılma bendegânı, gözde sultanım.”

sözlerini ben, onun huzurunda dinlemişimdir. Ketencizâde, Erzurum’da onunla aynı dönemde yaşamış
bir zattır. Emsal arasında tenafüs olabilir. Fakat o, tenafüsü ayaklarının altına almış ve âdeta onun
üzerinde raks ediyor gibiydi. Evet, kim söylerse söylesin, şayet söylenen söz hak ise, o bu söze selâm
dururdu. Aynı şekilde, Seyyid Nigarî Hazretleri’ne ait olan,

“Cânan dileyen dağdağa-i cana düşer mi;
Can isteyen endişe-i cânana düşer mi?
Girdik reh-i sevdaya, cünunuz, bize namus lazım değil.
Ey dil ki bu iş şâna düşer mi?” mısraları,

Bayburtlu Zihnî’nin;
“Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş,
Cânan göçmüş ıssız kalmış otağı,
Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş,
Sakiler meclisten çekmiş ayağı.”

* * *

“Hangi dağda bulsam ben o maralı,
Hangi çölde soram çeşm-i gazalı,
Yavrusunu yitirmiş ceylan misali,
Gezer çölden çöle yoktur kararı.” sözleri,

Fuzûlî’nin;
“Beni candan usandırdı cefadan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı
Kamu bîmârına cânan deva-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı
Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım



Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı
Gâmım pinhan tutardım ben dediler yâre kıl rûşen
Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı
Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvadır
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı”

mısraları benim hep o meclislerden aklımda kalan şiirlerdir. Bütün bunlar orada terennüm edilirdi
ama bu tür şiirlerin huzurunda okunmasında, onun herhangi fiilî ve hissî bir tepkisi olmazdı. Hatta o,
bunları kendi muhassala-i efkârı gibi görür, hepsini takdirle karşılardı. Zannediyorum bu durum onun
ufkunu, düşünce ve his dünyasını, olgunluk ve büyüklüğünü anlama adına önemli bir ölçüdür.

Salih Özcan Abi’den dinlediğim şu hatıra da onun kemal ve istiğnasını göstermesi adına bana çok
önemli geliyor. Salih Abi, 1950’li yılların başında Erzurum’a gelerek Hazret’in elini öpmüş ve ona
demiş ki, “Efe Hazretleri! Üstad Bediüzzaman diye birisi var. Onun din ve imana dair yazdığı
risaleler var. Biz de onun yolundayız. Onun bu risalelerini âleme duyurmaya çalışıyor, bunlarla
hususiyle genç nesillerin imdadına koşuyoruz.” Bunun üzerine Hazret şöyle mukabelede bulunmuş:
“Ah şu gözlerim görseydi de, ben de size yardımcı olabilseydim.” Evet, fazilet odur ki, başka fazilet-
meab insanların faziletini de kabul etsin ve onlara karşı saygılı olsun.

Tın Tın Kulağımda Yankılanan Sözler
Şimdi de müsaadenizle, kendisini tanımış olma bahtiyarlığını ruhumda derinlemesine hissettiğim o

büyük zatla alâkalı unutamadığım bir-iki hatıramı nakletmek istiyorum. Unutamadığım hatıralardan
biri şudur: Henüz on dört, on beş yaşlarındaydım. Çok sevdiğim güzel bir arkadaşım vardı. Bana bir
gün dedi ki, “İstanbul’da öyle dergâhlar, öyle medreseler var ki, Allah’ın izniyle altı ayda insanı evc-
i kemalâta çıkarıyor ve onu vaaz u nasihat yapmaya ehil hâle getiriyor.”

Arkadaşım, bu sözleriyle beni ikna etti. Ben de hocama ve başımın bağlı bulunduğu o Hazret’e
sormadan eşyalarımı bir küçük sandığa koyup arkadaşımla birlikte istasyona doğru hareket ettim. Bu
arada benim başka bir talebe arkadaşım –ki bu arkadaşım Vehbi Efendi’nin torunuydu– bu durumu
bizim akrabalara haber vermiş. İstasyonda tam gişeye yanaşıp bileti alacağım esnada birdenbire biri
bileğimden tuttu. Bileğimi tutan, babamın teyzesinin oğluydu. Bilet alamadan beni geriye getirdi.
Ertesi gün hocam, bana Hazret’in beni çağırdığını haber verdi. Ben, titreye titreye onun yanına gittim.
Onun bu ölçüde celallendiğini hiç görmemiştim. Bana “Vallahi, billahi, tallahi gitseydin paramparça
olurdun.” dedi. Onun bu sözleri hâlâ tın tın kulağımdadır.

Ben senelerce, “Yaptığım şey o kadar kötü müydü ki, gidince paramparça olayım?” diye düşündüm
ve Hazret’in niye böyle dediğini anlayamadım. Fakat zamanla onun itabının mânâsını biraz anlar gibi
oldum. İhtimal o, tek başıma bir çocuk olarak benim İstanbul gibi engin bir deryada eriyip
gidebileceğim endişesini taşıyordu. Bunun yanında, Hazret’in nur hâlesinden izinsiz ayrılma, o
iklimden kopup gitme bir kaybetme vesilesi olabilirdi. Ayrıca şayet o, kendi ufku itibarıyla size
başka bir vazife hazırlamışsa, siz başka bir tarafa gittiğinizde şimdi olmak istediğiniz yerde
olamazdınız. Dolayısıyla, ben şimdi onun itabındaki sertliği ve hışım gibi tavrını daha iyi anlıyor ve
“İyi ki öyle yapmış ve beni kendi serasına alarak sıyanet etmiş.” diyorum.

O, bu ikazları yaptıktan sonra gönlümün kırılabileceğini düşünerek hemen akabinde bana, değişik
iltifatlarda bulundu. Bu iltifatlar karşısında ben de, sanki cepleri çerezle doldurulmuş bir çocuk gibi
sevinçle geriye döndüm ve ne olursa olsun o medresede kalmaya karar verdim. Kâmil insanların



insanlarla muamelesi bir başkadır. O büyük zat da, muhatabını çok iyi okuyan ve ona göre muamelede
bulunan biriydi.

Bir başka hatıram da şudur: Molla Câmi’ye yeni geçtiğimiz bir gün, talebe arkadaşlarla birlikte
onun yanına gitmiştik. Erzurum’un beş on tane zengini de onunla birlikte oturuyordu. O, “Ben şimdi
talebeme bir soru soracağım. Bilirse hepiniz ona şu kadar para vereceksiniz.” dedi. Ben Molla
Câmi’de nereleri en iyi biliyorsam, o, bana onları sordu. Ben de bildiğim yerler olduğundan hepsine
cevap verdim. O zengin kişiler de bana Efe Hazretleri’nin dediği miktarda para verdiler.
Zannediyorum toplam miktar, o günün parasıyla iki yüz lira kadar oldu. Belki de bir insanın hacca
gidebileceği kadar bir paraydı bu. Efe Hazretleri’nin gözlerinde katarakt rahatsızlığı olduğundan
bende ne kadar para biriktiğini görememişti. Bu sebeple bana ne kadar para biriktiğini sordu. Ben de
cevap verdim. Sonra, “Bu kadar para sana çok. Ben onu Demirci Osman Efendi’ye vereyim de,
onunla medreselerin ihtiyacını karşılasın.” dedi.

Erzurum’da medresede okurken ciddi bir fakr u zaruret içinde olduğumuzdan bazen üç dört gün
ekmek, peynir bulamadığımız zamanlar olurdu. Babam imamlıktan aldığı paradan üç beş lira verirdi;
fakat bunun ihtiyaçları karşılaması mümkün değildi. Ekmek alacak paraya muhtaç kaldığımız günler
çoktu. İşte açlığın bizi kıvrandırdığı böyle bir günde, üç dört arkadaş tekkeye gittik. Hazret’in
kardeşinin torunu Tayyib Efendi de bizimle birlikteydi. Tekkenin yanında bir samanlık vardı, orası
kiler olarak kullanılırdı. Gözümüz kilerin deliğinden içerideki karpuzlara ilişti. Hazret içeride namaz
kılıyordu. Biraz sonra kapı açıldı ve “Çocuklar, buraya gelin. Ben size getirip bir karpuz keseyim.”
dedi. Evet, nice hâdiselerle müşâhede ettiğimiz üzere o, insanın hâlinden anlayan, içini okuyan, ufku
ve kalb gözü açık, engin bir insandı.

Hâsılı, her ne kadar istifade edemesem de, eğer sırf onu tanımış olma bir şey ifade edecekse,
kendimi bununla bahtiyar sayıyor ve böyle bir mazhariyetten dolayı Rabbime şükrediyorum. Hakk’a
yürüdüğü güne gelince; bir gün rahmetlik pederim Erzurum’a gelmişti. Teyzesinin evinde, pederim
de, ben de istirahat ediyorduk. Birdenbire “Efe vefat etti!” diye bir ses duyar gibi oldum. Hemen
yerimden fırlayıp Kurşunlu Camii medreselerine doğru koştum. Oraya vardığımda baktım arkadaşlar
ağlıyorlar. Oradan da Efe Hazretleri’nin (rahmetullâhi aleyh) evine gittim. Mumcu mahallesinde bir
evde oturuyordu. Kırkıncı Hoca’nın “Teftâzânî” dediği Erzurum Müftüsü Sadık Efendi ve Allâme
Sakıp Efendi de oraya gelmiş, mübarek naaşını kimseye bırakmayarak bizzat kendileri yıkamışlardı.
Cenazesi orada yıkandıktan sonra bir kış günü Alvar Köyü’ne götürüldü ve oraya defnedildi. Karda
kışta bütün millet oraya akın ederek defin hâdisesinde de yanında oldular. Cenâb-ı Hak o büyük zatı,
Habib-i Edibi’yle beraber haşr u neşr edip Firdevsiyle âbâd eylesin! Âmin!



Faydasız ve Faydalı “Keşke”ler

Soru: Furkan Sûresi’nde yer alan, َعَم ُت  ْذَخَّتا يِنَتَْیل  اَي  ُلوُقَي  ِهْيَدَي  ىٰلَع  ُِملاَّظلا  ُّضََعي  َمَْوي  وَ
ًالِیلَخ اـًنَالُف  ْذـِخََّتأ  َْمل  ي  ِنَتَْیل ىٰتـَلْيَو  َيا  ًالِیبَس ِلوُسَّرلا   “İşte o gün zalim, parmaklarını

ısırır ve şöyle der: ‘Keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım! Eyvah! Keşke falanı dost
edinmeseydim!”192 şeklindeki hayıflanma, ağlayıp sızlanma hâli hangi yanlışlıkların ahirete
yansımasıdır? Ötede faydasız “keşke”lerin ağına düşmemek için burada dikkat edilmesi gereken
hususlar nelerdir?

Cevap: Âyet-i kerime َمَْويَو  “İşte o gün” ifadesiyle dehşet verici bir günden haber vererek
başlıyor ve akabinde, yüz ekşiten böyle bir günde zalim kişinin esef ve pişmanlık duyguları içinde
parmaklarını ısıracağını bildiriyor. Arapçada bir idyum olan “parmak ısırma” tabiri, insanın telehhüf
(esefle hayıflanma, ağlayıp sızlanma), teessür (üzüntü ve kederle iki büklüm olma) ve tahassür
(hasretle yanıp yakılma) duyguları içindeki pişmanlık hâlini ifade etmek için kullanılır.

Âyetin devamında, zalimin pişmanlık duygusu şu ifadelerle dile getirilir:

ًالیِبَس ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَخَّتا  يِنَتَْیل  َاي 
“Keşke o şanı yüce peygamberle beraber aynı yolu tutup gitseydim.” Zalimin duyduğu pişmanlık

sadece bununla sınırlı değildir. O, hasret ve keder içindeki pişmanlık hâlini bir de şu ifadelerle dile
getirir:

ًالیِلَخ ًانَالُف  ْذِخََّتأ  َْمل  يِنَتَْیل  ىَٰتلْيَو  َاي 
“Eyvah! Keşke falanı dost edinmeseydim!” Yani “Keşke falan haini, densizi dost edinip, onun

alkışçısı olmasaydım! Keşke sapıkların yoluna gitmeseydim!”
Ne var ki onun ahiretteki bu “keşke”leri kendisine hiçbir fayda vermeyecek, bilakis nedametini

ikileştirecektir. Farklı bir tabirle orada “keşke” demek, beyhude enerji sarf etmek olacağından,
sadece insanın musibetini katlayacaktır. Vâkıa, pişmanlık ifade eden bu sözler ahirette
söylenebileceği gibi, belki can hulkuma gelip, el el ile, ayak ayak ile “elveda”, “elfirak” ettiği veya
ahiret âlemine ilk adım sayılan berzah hayatına girildiği zaman da söyleniyor olabilir. Ancak her ne
zaman söylenirse söylensin şurası muhakkak ki, bu ifadeler, eldeki fırsatları göz göre göre kaçırıp
zayi eden bir insanın esef, hasret ve hicran dolu sözleridir.

“Keşke”lerin En Büyüğü
Ahirette insanı, üzüntü ve pişmanlıkla iki büklüm hâle getirecek, onu içten içe yakıp kavuracak ve

esefle “keşke” dedirtecek pek çok günah ve yanlışlık olsa da, bunların en başta geleni küfürdür.
Çünkü baştan başa bütün kâinat cümle cümle, kelime kelime, harf harf Allah’ı ilân etmektedir. Evet,
insan önyargısız ve insaflı bir şekilde kâinat kitabına kulak verdiğinde, ondaki hangi kelime, hatta
hangi harfi dinlese hepsinden “Lâ ilâhe illallah” sesini işitecektir. Bu apaçık gerçekten dolayıdır ki,
İmam Maturîdî Hazretleri, kendilerine peygamber gönderilmemiş insanların bile Allah’ı bilmekle
mükellef olduklarını ifade etmiştir.193

Vâkıa, kendilerine peygamber gönderilmeyen kişiler, her ne kadar Allah’ı (celle celâluhu) yüce
vasıfları ve esmâ-i hüsnası ile tanıyamasa ve Zât-ı Baht’ı nübüvvet ve vahiy ölçüleri içinde



bilemeseler de, onlar kâinat kitabına baktıklarında mutlaka bir yaratıcı olduğuna hükmedeceklerdir.
Nitekim Cahiliye döneminde Hazreti Ömer Efendimiz’in amcası Hazreti Zeyd, böyle bir düşünceyi;
“Bir yaratıcı olduğunu biliyorum. Ama benden istediği nedir, onu bilemiyorum. Ah keşke benden
isteği nedir, onu bilsem ve ölesiye yerine getirseydim.”194 meâlindeki ifadelerle dile getirmiştir.
Hâsılı, insanı ötede pişmanlıkla kıvrandıracak, içten içe yakıp kavuracak en büyük “keşke”, imandan
mahrum bir hâlde ruhunu teslim etmektir.

Hidayete erdikten sonra tekrar dalâlete düşme de ötede insana “keşke” dedirtecek büyük
günahlardan bir diğeridir. Zira imanla küfür, hidayetle dalâlet arasında ince bir perde vardır ve insan
küçük bir hareketle kendini hemen öbür tarafta bulabilir. Bundan dolayıdır ki, inanan insanlar olarak
biz, sünnetleriyle beraber kıldığımız beş vakit namazda günde kırk defa Cenâb-ı Hak’tan sırat-ı
müstakim talebinde bulunuyor; daha sonra da 195 ْۙمِھَْیلَع َتـْمَعَْنأ  َنـيِذَّلا  َطاَرِص   diyerek, Allah’ın
nimetleriyle donattığı insanların yoluna tâbi olmayı istiyoruz. Başka bir âyette Allah Teâlâ’nın
nimetlerine mazhar olan kimselerin, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salih kimseler olduğu ifade
ediliyor.196

İşte biz her gün namazlarımızda kırk defa Cenâb-ı Hak’tan bizi bu dört zümrenin yoluna hidayet
eylemesini diliyoruz. Arkasından da, 197 َنّیِلاَّضلا َـالَو  ْمـِھَْیلَع  ِبوـُضْغَمْلا  ِرْیَغ   demek suretiyle,
Allah’ın azamet ve rahmetine sığınıyor ve böyle bir hidayetten sonra, “Allah’ım bizi gazaba uğramış
ve sapmışlar güruhundan olmaya mahkûm eyleme!” diyoruz.

Demek ki, “Artık biz yolumuzu bulduk. Bu vakitten sonra bu yolda hiç kaymadan, düşmeden,
sürçmeden, devrilmeden, kündeye gelmeden, şeytanın oyunlarına takılmadan hedefimize varırız.”
şeklindeki düşünce sadece bir kuruntudur. Zira hiç kimsenin, bulunduğu yolda son nefesini teslim
edinceye kadar yürüme teminatı yoktur. Hatta bu konuda emniyete kapılan bir insan, kendi emniyetini
tehlikeye atmış demektir. Zira akıbetinden emin olan bir kimsenin, akıbetinden endişe edilir. Bu
itibarla insan her an, hidayetten sonra tekrar dalâlete düşebileceği endişesiyle tir tir titremeli ve bu
konuda sürekli ciddi bir metafizik gerilim içinde bulunmalıdır.

Evet, insan, göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa kendisini nefsiyle baş başa bırakmaması ve
şeytanların “hemz ü lemzinden” sıyanet buyurması için sürekli Cenâb-ı Hakk’a yalvarmalıdır. Çünkü
kendisiyle cennetler peylenen, rıdvan kazanılan ve Cenâb-ı Hakk’ın cemaline namzet olunan iman
hakikati çok kıymetli bir cevherdir. Bu kıymetli cevheri çalmak isteyen, ağını kurmuş bekleyen insî ve
cinnî şeytanlar vardır. O hâlde insana düşen vazife, bu kıymetli cevhere sahip çıkmak, insî ve cinnî
şeytanların saldırılarına karşı onu koruyup kollamak ve bu mevzuda sürekli teyakkuz hâlinde
bulunmaktır.

İnsanı Yerin Dibine Batırabilecek Zaaflar
Hazreti Pîr’in Hücumat-ı Sitte’de saydığı virüslere198 yakalanma da, sırat-ı müstakimden bir

sapma olduğundan, insana ötede çok acı “keşke”ler çektirtebilir. Esasında orada anlatılan altı
virüsten her biri, insanı tek başına yere serebilir. Yani makam arzusu, şöhret düşkünlüğü insanı tek
başına kündeye getirdiği gibi korku da tek başına onu kündeye getirebilir. Aynı şekilde açgözlülük,
ırkçılık düşüncesi, bencillik, tembellik ve rahata düşkünlük de tek başına insanı ölüm yatağına
düşürebilir. Bunların her biri tek başına insanı yere serdiğine göre, bir de bu mel’un zaafların hepsi
aynı anda bir insanda toplanmışsa, bunlar o insanı sadece yere sermez, –hafizanallah– yerin dibine
batırır.



Evet, iman ve İslâm dairesi içinde bulunsa da, insanın her an, bu tür virüslere yakalanma ihtimali
vardır. Mesela salih bir daire içinde bulunduğu hâlde bir insan, şöhret duygusuna kapılarak din adına
ortaya koyduğu amellerin çehresini kirletebilir. Bir başkası ise ortaya koyduğu seçkin eserler ile
kendisinden bahsedilmesini ve parmakla gösterilen bir insan olmayı arzu edebilir; arzu eder de bu
durum onu yerin dibine batırabilir. Ayrıca insanın maruz kaldığı böyle olumsuz bir duygu, daha başka
negatifliklere de bir çağrıdır. Mesela şöhret duygusu gelip bir kere insanın sırtına bindi mi, onun
insana daha başka ne türlü kötülükler yaptırabileceğini kestiremezsiniz.

İşte bütün bunlar Müslüman bir daire içinde bulunduğu hâlde, her inanan gönlün karşı karşıya
kalabileceği tehlikelerdir ve –Allah korusun– öbür dünyada insana “keşke” dedirtir. Evet, ihlâs
düsturlarını kendisine rehber edinmediğinden ötürü, ortaya koyduğu başarıları kendine bağlayan,
şöhret uğruna kullanan ve tebcil ü takdir peşinde koşan kişi, ahirette, “Keşke bir takdir, bir alkış
uğruna bütün bu amelleri kendi elimle kendim zayi etmeseydim, boşa çıkarmasaydım! Bir hiç uğruna
boşluğa yelken açmasaydım! Keşke sonucu ölüm olan akıntılara kapılmasaydım!” gibi kuru telehhüf,
teessüf ve tahassürlerle kıvranacak ve hep pişmanlık soluklayacaktır. Fakat ne acıdır ki, onun bütün
bu sızlanışlarının kendisine hiçbir yararı olmayacak, bilakis onun ızdırabını katlayacak ve musibetini
ikileştirecektir.

Faydasız “Keşke”lerden Koruyacak Kalkanlar
İşte bu sebepledir ki, mü’minler burada akıllıca davranmalı, bir taraftan küfür ve dalâletten

kurtulmayı Cenâb-ı Hakk’ın en büyük lütfu saymalı, diğer yandan da küfür ve dalâlete götürücü
yollardan uzak durmalıdır. Zira Hz. Pîr’in de dikkat çektiği üzere, her bir günah içinde küfre giden bir
yol vardır.199 Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de her bir günahın kalbde bir
leke meydana getireceğini ve bunların zamanla kalbi kaplayacağını beyan buyurmuştur.200 Çünkü
kalbde oluşan her bir leke, başka bir lekeye çağrıdır.

Cenâb-ı Hak günah, isyan ve kötülüklerle kirlenen ve zamanla kararan kalbler için, َناَر ْلَب  َّال  كَ
َنوُبـِسَْكي اوُناَك  اَم  ْمِھِبوُلُق  ىٰلَع   “Hayır hayır! Gerçek şu ki, onlar yapa geldikleri o kötü işler

yüzünden kalblerini is-pas sardı da (ondan dolayı inkâr yaşıyorlar.)”201 buyurmuştur. Eğer kalbi
karartan günahlar tevbe ve istiğfarla temizlenmezse, ْمِھِبوــُلُق ىٰلَع  َمـَتَخ ُهللا   “Allah onların
kalblerini mühürledi.”,202 ْمِھِبوـُلُق ىٰلَع  َعــِبُطَو   “Onların kalbleri mühürlendi.”203 âyet-i
kerimelerinde ifade edildiği üzere zamanla kalbin mühürlenmesi de gerçekleşebilir ki, artık bu
kalbler, gökten inen dupduru mesajdan bile bir şey anlamaz hâle gelir ve neticede öte tarafta “keşke,
keşke” der dururlar.

Ahirette bu tür faydasız “keşke”lerin ağına düşmemek için, burada yapılması gerekene gelince; o
da hayat boyu, kulluk mükellefiyetlerini ciddi bir havf ve recâ dengesi içinde arızasız ve kusursuz bir
şekilde yerine getirmeye çalışmaktır. Bunu gerçekleştirmek de haşyet duyan bir kalbe bağlıdır. Zira
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), ُهُحِراَوَج ْتَعَش  ُهُبْلَق خَ َعَشَخ  َْول   “Şayet onun
kalbinde huşû olsaydı, organları da haşyet içinde olurdu.”204 buyurmuştur. Zira bir insanın
kalbindeki haşyet, onun tavır ve davranışlarına da akseder ve zamanla onun aza ve cevârihi de
haşyetle tir tir titrer hâle gelir. Öyle ki, böyle bir insanın gözünün iris’inde bile, bir havf titreyişinin
bulunduğu görülür. İşte insan, bir taraftan Allah’ın azamet ve ululuğu karşısında hicap duygusuyla iki
büklüm olur; diğer taraftan O’nun rahmetinin enginliğine güvenir ve hayatını böyle bir hassasiyet ve



denge içinde sürdürürse, ötede de “ah-vah”larla, “keşke”lerle nedamet yaşama durumuna düşmekten
kendini korumuş olur.

Aynı zamanda insan, sohbet-i cânanla da, ahirette “keşke”lerle inleyebileceği feci bir akıbete
sürükleyecek olumsuzlukların önüne daha baştan geçebilir. Süleyman Çelebi’nin ifadesiyle;

“Her nefeste Allah adın de müdâm,
Allah adıyla olur her iş tamam.”

Aynı hakikati başka bir hak dostu da şöyle dile getirir:
“Keşke sevdiğimi sevse kamu halk-ı cihan;
Sözümüz cümle hemân kıssa-i cânan olsa..!”

Evet, eğer biz oturup kalktığımız her yerde hep O’ndan bahseder, meclislerimizi O’nunla
nurlandırır ve zamanımızı O’nunla âdeta buutlara sığmayan bir derinliğe ulaştırabilirsek, ötede bize
“keşke” dedirtecek pek çok olumsuzluğun da önünü almış oluruz.

İstiğfar Edalı “Keşke”ler
Soru: Faydasız “keşke”ler yanında, faydalı “keşke”lerden de bahsedilebilir mi? Bu mevzuda

ölçü ne olmalıdır?
Cevap: Ötede insana hiçbir yararı olmayacak, bilakis onun ızdırabını katlayacak ve musibetini

ikileştirecek “keşke”ler olduğu gibi, niyetin belirleyiciliğine göre, dinimiz tarafından tasvip ve hatta
takdir edilen “pozitif keşke”ler de vardır. Mesela Seyyidina Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh)
dediği “keşke”ler bu türdendir. Bilindiği gibi o bir yerde şöyle der: “Keşke ‘kelâle’ âyetinin ne ifade
ettiğini Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) sorsaydım; sorsaydım da, bu konuyu insanların
içtihadına bırakmasaydım!” Yine o, mirasta ninenin hakkının ne olacağı hususunda aynı pişmanlığını
dile getirir. Çünkü bu konu Kur’ân’da tasrih edilmemiştir. Aynı şekilde onun başka bir keşkesi de:
“Keşke, Halid’i Şam diyarına Romalıların üzerine gönderdiğim zaman, Ömer’i de Irak diyarına
Perslerin üzerine gönderseydim de, bu iki gailenin hakkından birden gelseydim.”dir205 Kanaatimce,
dini doğru anlama ve onu dosdoğru bir şekilde hayata hayat kılma adına derinden derine duyulan bir
ızdırap ve muhasebe duygusunun sonucu olan bu tür “keşke”ler Sıddık-ı Ekber’e öyle sevap
kazandırmış ve onu öyle bir mertebeye çıkarmıştır ki, bunu bizim anlayabilmemiz mümkün değildir.
Düşünün ki,onun ağırlığı bir yerde şöyle dile getiriliyor:

ْمِِھب َحَجََرل  ِضْرَْألا  ِلَْھأ  ِناَميِِإب  ٍرَْكب  ِيَبأ  ُناَمِيإ  َنِزُو  َْول 
“Şayet Ebû Bekir’in imanı bütün insanların imanı ile tartılsa, muhakkak onun imanı

diğerlerinden ağır gelirdi.”206 O ki, Sıddık-ı Âzam’dır. O ki, Allah’ın izniyle, iki sene, üç ay, on
küsur gün içinde, Devlet-i Âliye’nin 150 senede yapamadığını yapmıştır. O, tiranların yaptığı gibi
değişik devletlerin tepesine binmemiş, bilakis fethettiği yerlere ruhunun ilhamlarını boşaltmıştır. Evet
o, adımını attığı, nazarını tevcih buyurduğu her yerde ruh-ı revan-ı Muhammedî’nin (sallallâhu aleyhi
ve sellem) şehbal açmasını temin etmiştir. Esasında, Hazreti Ömer döneminde gerçekleşen büyük
fetih ve inkişaflara zemin hazırlayan da o olmuştur. Dolayısıyla bu “keşke”ler, zaten kâmet-i kıymeti
bütün insanlardan daha büyük olan o zatın kıymetine daha bir ağırlık katmıştır.

Aynı şekilde her bir mü’min için, o mü’minin derecesini yükseltecek bu tür “pozitif keşke”ler
vardır. Mesela, “Keşke gençliğimi daha iyi değerlendirebilseydim! Keşke her gece iki saatimi ayırıp,
yüz rekât namaz kılabilseydim! Keşke kendimi nefsanî arzulardan koruyabilseydim! Keşke gençliğin



feveranı anında, beşerî garizelerin sürekli şehevî duyguları kamçıladığı hengâmda dahi elime,
ayağıma, gözüme, kulağıma tam mânâsıyla sahip çıkabilseydim! Keşke hiç ağyara bakmasaydım da
gözümün içine hiçbir yabancı hayal girmeseydi!”

İşte şimdiye kadar olmasa da bundan sonra amele dökme niyet ve düşüncesiyle ya da pişmanlık
duygusu içinde ağızdan dökülen bütün bu “keşke”ler insanın derecesini yükselten “keşke”lerdir.
Fakat öbür tarafa bırakılan ve orada seslendirilen “keşke”ler, sadece bir teessüf ve tahassürden
ibarettir. Burada dile getirilen pişmanlıklar ise, bir mânâda istiğfardır. İnsan, onları her hatırlayışında
“estağfirullah” der. Hatta edip eyledikleri karşısında bir kere “estağfirullah” demeden hicap duyar;
duyar da, “elfü elfi estağfirullah” diyerek, tevbe, inabe ve evbe ruhuyla sürekli Cenâb-ı Hakk’a
sığınır. İşte, insan bütün bunlarla rahmet kapısının tokmağına dokunursa, öyle ümit edilir ki, Allah da
(celle celâluhu) onun bu sızlanışlarını cevapsız bırakmaz, engin rahmet ve lütfuyla ona muamelede
bulunur.
192 Furkan sûresi, 25/27-28.
193 Bkz.: el-Mâtüridî, et-Tevhîd s. 176.
194 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/54; ez-Zehebî, Târîhu’l-İslâm 1/91.
195 Fâtiha sûresi, 1/7.
196 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/69.
197 Fâtiha sûresi, 1/7.
198 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s. 465 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Hücumât-ı Sitte).
199 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s. 9 (İkinci Lem’a).
200 Bkz.: Tirmizî, tefsîru sûre (83) 1; İbn Mâce, zühd 29.
201 Mutaffifîn sûresi, 83/14.
202 Bakara sûresi, 2/7.
203 Tevbe sûresi, 9/87, 93.
204 Abdurrezzak, el-Musannef 2/266; Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl, 2/172.
205 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 1/62, et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  2/354; Ebû Ubeyd Kasım İbn Sellâm, el-Emvâl s. 175;

ez-Zehebî, Târîhu’l-İslâm 3/118.
206 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/69; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  30/127.



İstiğfar

Soru: Günahların bulaşıcı bir hastalık gibi dört bir yanı sardığı günümüzde istiğfarın inanan
gönüllere vaad ettikleri nelerdir? İstiğfar için özellikle tercih edilmesi gereken belirli vakitler var
mıdır?

Cevap: Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) beyanlarına göre her doğan çocuk İslâm
fıtratı üzerine doğar.207 Esasen insanın yükümlü kılındığı mükellefiyetlerdeki temel espri de doğuştan
insana verilen bu aslî fıtratı korumaktır. Yani insan, Cenâb-ı Hakk’ın kendisine ihsan ettiği fıtrat-ı
asliyeyi vefat edinceye kadar korumakla mükelleftir. Zaten münciyât (insanı sahil-i selâmete
ulaştıracak ameller) kategorisinde ele alınabilecek bütün emirler fıtrat-ı asliyeyi korumaya matuf
olduğu gibi, mühlikât (helâk eden, felâkete sürükleyen hususlar) olarak isimlendirilen bütün haramlar
da fıtrat-ı asliyeyi bozmaya sebeptir. O hâlde insan bir taraftan helâk edici günahlara karşı sağlam
seralar oluştururken diğer taraftan da sürekli, salih amellerin peşinden koşmalı; fıtrat-ı asliyesini,
kirletmeden ve deformasyona maruz bırakmadan, muhafaza etmenin yollarını aramalıdır.

İşlenen her bir günah insan tabiatı açısından bir deformasyondur. Böyle bir deformasyon yaşayan
insanın yeniden formuna girebilmesi yani tabiat-ı asliyesine dönebilmesi ise ancak istiğfarla
mümkündür. Diğer bir ifadeyle, günahlar insan mahiyetinde olumsuz bir kısım değişiklikler meydana
getirir. Öyle ki, günah ile kirlenen bir kalb zamanla kendi fonksiyonunu dahi eda edemez hâle
gelebilir. Ayrıca her bir günah, insanı Allah’tan uzaklaştırır ve onu küfre yaklaştırır. İşte insanı küfre
yaklaştıracak günahlardan kurtulma ve kalbde oluşan lekeleri silme ancak istiğfarla mümkün olur.208

Koruyucu Hekimlik
Esasında insan daha baştan günahın en küçüğüne bile adım atmama mevzuunda kararlı bir duruş

sergilemelidir. Bu istikamette o, günaha düşmeyeceği temiz ve nezih ortam oluşturma gayreti içinde
olmalı ve kendisini günaha sürükleyebilecek zeminlerden yılandan çıyandan kaçar gibi kaçmalıdır.
Bu ise ancak her günahta Cehennem’e yuvarlanıyor olma hissini vicdanında derinden derine duyan
mü’min bir gönüle müyesser olacaktır. Zaten günaha karşı kalbde bir tiksinti hâsıl olmuyorsa, o
kalbin ölmüş olduğuna hükmedilebilir. Evet, hata ve mâsiyetlere karşı tepki vermeyen, günahtan
rahatsızlık duymayan, yaptığı yanlışlıklardan dolayı uykuları kaçmayan bir gönül, ölmüş bir bünye
gibidir. Bütün bu sebeplerden dolayı, inanan bir gönül, günaha karşı mutlaka bir tepki gösterir.
Gösterilmesi gereken tepkilerin en başta geleni ise istiğfardır.

Mü’min “estağfirullah” derken, esasında muzarî kipinin genişlik ve enginliği içinde “Allah’ım, ben
Sen’den yarlığanma talep ediyorum/ederim/edeceğim!” demektedir. Evet, burada geçmiş zaman
kipinin yerine şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zaman ifade eden muzarî kipinin kullanılması
mânidardır. Zira bununla insan geçmişte işlediği bir günahın affedilmesi talebini bütün bir geleceğe
yaymış olmaktadır.

Aslında Cenâb-ı Hak, kulun bir kere yaptığı tevbe ve istiğfarı da kabul ederek onun günahlarını
bağışlayabilir. Fakat insana düşen vazife, elinin, ayağının, gözünün veya kulağının kayması karşısında
bir kere mağfiret talebini yeterli bulmayıp “Allah’ım, Sen’den yarlığanma diliyorum; ömrüm vefa
ettiği sürece de bu talebime devam edeceğim. Bir kere af dilemeyi yeterli bulmuyorum; şu anda beni
bağışlamanı istediğim gibi, bu hatamdan dolayı bir ömür boyu pişmanlık duyacak ve affedilip



bağışlanma dileneceğim. Yarlığa beni Rabbim!..” diyerek, işlediği tek bir günahın dahi bir ömür boyu
nedametini içinde duymasıdır. Evet, mü’min işlediği günah karşısında, kendisine sevap yolu
gösterildiği hâlde günah yoluna girmesinin ne kadar ayıp olduğunu düşünmeli, Cennet gibi bir nimet
vaadi karşısında günahlara dalarak onu görmezlikten gelmenin bir küstahlık olduğunu bilmeli, içten
içe hep o günahın hacaletini duymalı ve böylece sürekli istiğfara yönelmelidir. Öyle ki, bazen tek bir
günah için bile on bin defa istiğfar çekmelidir. Hatta kimi zaman bunu bile yeterli görmemeli, “Elfü
elfi estağfirullah!” demeli ve bir milyon istiğfarı içinde birden duymaya çalışmalıdır.

Şer Eğilimlerinin Kökünü Kesen İksir
İstiğfar, tahrip edilen mahiyeti yeniden restore ettiği gibi, aynı zamanda şerre karşı eğilim gücünün

de kökünü keser. Zira sürekli istiğfar eden ve sürekli arınan bir insan, yeni bir günaha davetiye
çıkaracak günah zeminini de ortadan kaldırıyor demektir. Yani böyle bir kimsenin kalbinde başka
mikroplara çağrıda bulunacak bir virüs yoktur. Ayrıca bilemediğimiz şekilde Cenâb-ı Hak sürekli
istiğfarda bulunan bir insanın, kötülüklere karşı eğilim hissini köreltebilir.

Diğer yandan Allah Teâlâ Furkan Sûre-i Celîlesi’nde;

ٍتاَنَسَح ْمِِھتاَّئِیَس  ُلَِّدبُي ُهللا  َِكئٰۤلوُۨأَف 
“Allah onların kötülüklerini iyiliklere, günahlarını sevaplara çevirir.” 209 buyurmak suretiyle

iman, salih amel, istiğfar ve tevbeyle kendisine yönelenlerin kötülüklerini iyiliklere çevireceği
müjdesini vermiştir. Evet, Cenâb-ı Hak, işlenen günahlarla kirlenen sayfa ve satırları Kendisine
teveccüh edilmesi vesilesiyle silebilir; boş kalan o sayfa ve satırları da, boş kalmasın diye, engin
rahmetiyle güzelliklerle doldurabilir. Bu da Allah’ın rahmetinin gazabının önünde olmasının ayrı bir
tecellisidir.210

Üstad Hazretleri bu âyet-i kerimeyi, daha farklı bir yaklaşımla, tevbe ve istiğfar neticesinde
insanın şer kabiliyetlerinin hayır kabiliyetine değiştirileceği şeklinde yorumlar.211 Buna göre kul,
günahtan sonra sadakat izhar ederek tevbeyle yeniden Allah’a teveccüh ettiğinde Cenâb-ı Hak da,
“Mademki sen Bana döndün. Öyleyse Ben de sendeki şer kabiliyetlerini hayır kabiliyetine
çeviriyorum.” şeklinde mukabelede bulunabilir.

İstiğfar İçin Önemli Zaman Dilimleri
Farz namazların arkasından üç kere af talebinde bulunmak sünnettir. İnsanın, Allah’a en yakın bir

konuma ulaştıktan ve O’nun en sevdiği bir ibadeti icra ettikten sonra istiğfar etmesi şu iki hususla
açıklanabilir: Birincisi, insanın kendisini namaza verememesi, ilâhî huzurun atmosferine giremeyerek
hâlâ kendi dünyasında dolaşması, kendi hesaplarının arkasından koşması ki, miraç sayılan bir
ibadette ortaya konulan bu tür tavırlar Allah’a karşı bir saygısızlıktır. Dolayısıyla Allah’ın
huzurunda, Efendiler Efendisi’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) Miraç’ta duyduğu mânâları duyma
peşinde koşması gereken bir insanın, kendisine takılması, laubali tavırlar takınması istiğfar etmeyi
gerektirir.

İkinci olarak, namaz, Cenâb-ı Hakk’a yapılan tazarru ve niyazların hora geçtiği bir mevki
olduğundan, onun ardından yapılan duaların ayrı bir kıymet ve makbuliyeti vardır. Dolayısıyla böyle
bir makamda Cenâb-ı Hakk’a teveccüh edilip günahlardan arınma ihtiyacının O’na arz edilmesi adına
üç defa “Estağfirullah” denilmesi Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafından tavsiye
edilmiştir.212 Bu yönüyle beş vakit namaz, istiğfar için önemli bir zemin ve fırsattır.



Kur’ân-ı Kerim’de beyan buyurulan; ْمُھ ِراَحَْسألْا  ِبَو  َنوُعَجْھَي اَم  ِلـْي  َّللا َنِم  ًـالِیلَق  اوُنا  كَ
َنوُرِفْغَتَْسي  “Onlar geceleri az uyurlar ve seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi.”213 âyet-i

kerimesi, istiğfar için çok önemli ayrı bir zaman dilimine dikkat çekmektedir. Bu âyet-i kerimede, bir
taraftan, seherlerde kalkıp istiğfar eden, yana yakıla Allah’a içini döken, seccadeye başını koyduktan
sonra bir daha başını kaldırmayı âdeta unutan mü’minler takdir ediliyor ve bu takdir de gök ehline,
ruhanîlere ve bütün mü’minlere duyuruluyor. Diğer taraftan da bu beyanla, mü’minlere bir hedef
gösteriliyor. Zira Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i Sahiha’da mü’minlerin bazı vasıfları vakayı rapor
şeklinde anlatılırken, hem bu vasıflara sahip olanlar takdir edilmiş hem de henüz bu niteliklere sahip
olmayanlar için ulaşılması gereken bir hedef gösterilmiş olur. Öyleyse insanların uykuda olduğu seher
vakitlerinde hiç olmazsa iki rekât teheccüt namazıyla Rabb-i Kerîm’e karşı kulluğunu arz etme, hiç
kimsenin haberdar olmadığı o dakikalarda kalkıp istiğfar etme çok önemlidir.

Öte yandan insanın kalbinin yumuşadığı, günahlarının ağırlığını içinde hissettiği ve heyecanlarının
köpürdüğü zamanlar da istiğfar adına çok iyi değerlendirilmelidir. Çünkü bu anlarda kurbet esintileri
var demektir.

Hata ve günahların arkasından hiç zaman kaybetmeksizin hemen Cenâb-ı Hakk’a yönelmek de
istiğfar için önemli vakitlerden biri olan “hata ve günaha adım atıldığının fark edildiği ilk ân”ı
değerlendirmek olacaktır. Zira günah bir girdap gibidir ve aynı zamanda o, insanda bağımlılık
meydana getirir. Dolayısıyla günaha dalan bir insanın ondan kurtulması kolay olmaz. Hatta gırtlağına
kadar değişik kötülüklere batan bir kişi, eğer ciddi bir azim ortaya koyarak oradan çıkma hususunda
iradesinin hakkını vermezse, zamanla o günahın yasaklanmamış olmasını temenni etmeye başlayabilir
ki, bu da o insanı itikadî noktada felâkete sürükleyebilir. Batanlar genellikle bu tür düşüncelerle
batmıştır. İşte bu sebepledir ki, daha başta “Bu yol bataklığa gidiyor. Birkaç adım sonra ben de
geriye dönülemeyecek bir noktaya savrulabilirim.” deyip hiç vakit kaybetmeksizin içine düşülen hata
ve günahtan geriye dönmek çok önemlidir.

Son bir husus olarak şunu ifade edeyim ki, mağfiret talebi adına yukarıda belirtilen zaman dilimleri
önemli bir fırsat aralığı oluştursa da, istiğfar için ille de hususi bir zaman tahsis etmek şart değildir.
İstiğfarı bu vakitlerle sınırlandırmak ise kesinlikle doğru değildir. Zira insan sabah akşam, gece
gündüz her zaman af talebinde bulunabilir, ömrünün her ânını istiğfar adına bir fırsat olarak
değerlendirebilir. Evet insan, fırsatını bulduğunda hemen bir kenara çekilip, ister diz çökerek isterse
başını yere koyarak istiğfar ve tevbeyle Cenâb-ı Hakk’a yönelebilir. Hatta bir yerden bir yere
giderken, araba kullanırken, birisini beklerken insan boş duracağına, farklı farklı istiğfarlarla Allah’a
içini dökebilir. Aslında insanın her ânını bu istikamette değerlendirmesi gerekir. Zira ölüm, ansızın
karşımıza çıkabilir. İstiğfarla mırıldanan dudaklarla ölümü karşılamak ise, tertemiz bir hâlde ötelere
yürümek adına çok önemli bir vesiledir.

***

Soru: İnanan gönüller için bir arınma kurnası olan istiğfarın usûl ve âdabına dair neler tavsiye
edersiniz?

Cevap: İnsan istiğfara başlarken, öncelikle, Cenâb-ı Hakk’ın azamet ve ululuğunu hatırlamalı,
tazim, tekbir ve tesbihte bulunmalıdır. Bu hususla alâkalı, Resûl-i Ekrem Efendimiz’den (sallallâhu
aleyhi ve sellem) şeref-sudûr olmuş pek çok beyan bulunmaktadır. Bu rivayetlerden ilham alarak



istiğfara şu ifadelerle başlanabilir:

ًالیَِصأَو  ًةَرْكُب  َناَحْبُسَف ِهللا  اًریِثَك  ِهِلل  ُدْمَحْلاَو  اًریِبَك  ُرَبَْكأ  َُا 
َُهل َكيِرَش  ُهَدْحَو َال  َباَزْحَْألا  َمَزَھَو  ُهَدْبَع  َرََصن  ُهَدْحَو  َِّالإ ُهللا  ـَه  ِٰلإ َال 

“Büyük Allah’tır, her türlü hamd ü senâ O Yüceler Yücesi’nin hakkıdır ve sabah-akşam tesbîh ile
anılmaya lâyık yalnız O’dur. Allah’tan başka ilâh yoktur. O tektir. O kuluna yardım etmiş, tek başına
bütün düşman ordularını hezimete uğratmıştır. O’nun eşi ve ortağı yoktur.”

Allah’ın yüceliğini ve büyüklüğünü ifadeden sonra Efendiler Efendisi’ne (aleyhissalâtü vesselâm)
salât u selâm getirme de yapılacak istiğfarın kabulü adına çok önemlidir. Çünkü salât u selâm
Allah’ın kabul buyurduğu bir duadır. Bilindiği gibi salât u selâmla insan, Kâinatın İftihar Tablosu’yla
irtibat kurabilme adına çok önemli bir vesile elde etmiş olmaktadır. Dolayısıyla insanın daha
istiğfara başlarken Hz. Seyyidü’l-Evvâbîn’i şefaatçi yaparak Cenâb-ı Hakk’a teveccüh etmesi ayrı
bir kurbet vesilesi olacaktır.

Bir de hacet namazlarında olduğu gibi istiğfardan önce, ümmet-i Muhammed adına mağfiret
talebinde bulunulabilir. Ebdalin sabah ve akşam virdleri arasında yer aldığı üzere,

ٍدَّمَحُم َةَّمُأ  ْمَحْرا  ّلَلا  َّمُھٰ ٍدَّمَحُم  ِةَُّمِأل  ْرِفْغا  ّلَلا  َّمُھٰ
“Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’i mağfiret eyle! Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’e merhamet

eyle!” diyebilirsiniz. Böylece ümmet-i Muhammed hakkında hayırlı bir dilekte bulunmuş olursunuz ki,
yapacağınız istiğfarın makbul olması adına bunların hepsini birer mukaddime sayabilirsiniz. Hatta
isterseniz kendinizi ümmet-i Muhammed’in en mücrim fertlerinden biri olarak görüp

ٍدَّمَحُم َةَّمُأ  ْمَحْراَو  يِنْمَحْرا  ّلَلا  َّمُھٰ ٍدَّمَحُم  ِةَُّمِأل  ْرِفْغاَو  ِيل  ْرِفْغا  ّلَلا  َّمُھٰ
“Allah’ım! Beni ve ümmet-i Muhammed’i mağfiret eyle! Allah’ım! Bana ve ümmet-i Muhammed’e

merhamet eyle!” diyerek bu mevzuda kendinizi öne çıkarabilirsiniz.

Sözlerin En Güzeliyle Mağfiret Talebi
Kişi böyle bir dîbâceden sonra hata ve günahlarının affedilmesi adına Kur’ân-ı Kerim’de dua

şeklinde şeref-nüzul olan şu âyetlerle Cenâb-ı Hakk’a teveccüh edebilir:

َنیِِملاَّظلا َنِم  ُتْنُك  ّيِِنإ  ََكناَحْبُس  َتَْنأ  َِّالإ  َهِٰلإ  َۤال 
“Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin; doğrusu ben zalimlerden oldum (affını

bekliyorum)214;

َنیِمِحاَّرلا ُمَحَْرأ  َتَْنأَو  ُّرُّضلا  َيِنَّسَم  ّيَِنأ 
“Bana ciddi bir zarar dokundu, Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”215;

َنیِمِحاَّرلا ُرْیَخ  َتَْنأَو  ْمَحْراَو  ْرِفْغا  ِبَر  ّ
“Yarlığa Rabbim ve merhamet buyur; buyur ki, Sen merhameti en hayırlı olansın.”216;

ِيل ْرِفْغاَف  يِسَْفن  ُتَْمَلظ  ّيِِنإ  ِبَر  ّ
“Ya Rabbî, ben kendime yazık ettim, affeyle beni!”217;

ُباَسِحْلا ُموَُقي  َمَْوي  َنیِنِمْؤُمِْللَو  َّيَِدلاَِولَو  ِيل  ْرِفْغا  اَنَّبَر 
“Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve mü’minleri bağışla!”218;



ِمْوَقْلا َىلَع  َانْرُصْناَو  اَنَماَدَْقأ  ّْتَِبثَو  َانِرَْمأ  ِف  يۤ اَنَفاَرِْسإَو  اَنَبوُنُذ  اََنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر 
َنيِِرفاَكْلا

“Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve bilmeyerek içine düştüğümüz aşırılıklarımızı affeyle; doğru
yolda ayaklarımızı sabit kıl ve küfr ü küfran içindekilere karşı bize yardımcı ol.”219

Kur’ân-ı Kerim’deki duaların yanında, Sünnet-i Sahiha’da da istiğfar makamında okunabilecek çok
güzel dualar yer almaktadır. Mesela Hazreti Ebû Bekir Efendimiz, namazlarda okumak üzere Allah
Resûlü’nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir dua talebinde bulunmuş, Fahr-i Kâinat Efendimiz de
ona şu duayı talim etmiştir:

ِيل ْرِفْغاَف  َتَْنأ  َِّالإ  َبوُنُّذلا  ُرِفْغَي  َالَو  اًریِثَك  اًمْلُظ  يِسَْفن  ُتَْمَلظ  ِـي  ِّنإ َّمُّھٰلَلا 
ُمیِحَّرلا ُروُفَغْلا  َتَْنأ  َكَِّنإ  يِنْمَحْراَو  َكِدْنِع  ْنِم  ًةَرِفْغَم 

“Allahım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız Sensin. Öyleyse
katından hususi ve sürpriz bir mağfiretle beni mağfiret eyle ve bana merhamette bulun! Zira
yegâne Gafûr (günahları yarlığayan) ve yegâne Rahîm (merhamet eden) Sensin.”220 Namazların
secdesinde ve tahiyyattan sonra okunabilecek olan bu duanın istiğfar gibi önemli bir makamda
okunması çok yerindedir.

Resûl-i Ekrem Efendimiz’den şeref-sudûr olmuş, seyyidü’l-istiğfar ismindeki şu dua da istiğfar
adına çok önemli bir duadır ve sabah akşam okunabilir:

َكِدْعَوَو َكِدْھَع  َىلَع  َاَنأَو  َكُدْبَع  َاَنأَو  يِنَتَْقلَخ  َتَْنأ  َِّالإ  َهِٰلإ  ِيّبَر َال  َتَْنأ  َّمُّھٰلَلا 
ََكل ُءوَُبأَو  ََّيلَع  َِكتَمْعِِنب  ََكل  ُءوَُبأ  ُتْعَنَص  اَم  ِّرَش  ْنِم  َِكب  ُذوَُعأ  ُتَْعطَتْسا  اَم 

َتَْنأ َِّالإ  َبوُنُّذلا  ُرِفْغَي  ُهَّنِإَف َال  ِيل  ْرِفْغاَف  يِبْنَِذب 
“Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. İbadete lâyık Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben

Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım.
İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle
anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet; şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.”
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu duayla ilgili şöyle buyurmuştur: “Bu duayı her
kim sevap ve faziletine gönülden inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse, o kimse
Cennet ehlinden olur. Her  kim de sevap ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah
olmazdan önce ölürse, o kimse de Cennet ehlinden olur.”221

Arındığını Hissedinceye Dek Yalvar!
Ayrıca kişi, başını yere koyarak yoruluncaya, içinde bir itminan hâsıl oluncaya ve arındığını

hissedinceye kadar,

َىِلإ يِنْلَِكت  َالَو  ُهَّلُك  ِينْأَش  ِيل  ْحِلَْصأ  ُثیِغَتَْسأ  َِكتَمْحَِرب  ُموُّیَق  َاي  ُّيَح  َاي 
ٍنْیَع َةَفَْرط  يِسَْفن 

“Yâ Hayyu, yâ Kayyûm (gerçek hayat sahibi ve kâinatı ayakta tutan), rahmetin hürmetine
Senden yardım diliyorum; her hâlimi ıslah et ve göz açıp kapayıncaya kadar olsun beni nefsimle
baş başa bırakma!” diyebilir. Bazıları bu duaya şu ilaveyi de yapmışlardır: َك ِلٰذ ْنِم  َّلََقأ  َـالَو 
Bunun mânâsı da, “Göz açıp kapamadan daha az bir süre bile beni benimle baş başa bırakma!”



demektir.
Peygamber Efendimiz’in uykudan uyanınca okudukları şu dua da bu makamda kalbin sesi olarak

dile dökülebilir:

َالَو اًمْلِع  ِينْدِز  ّلَلا  َّمُھٰ َكَتَمْحَر ، َكُلَأَْسأَو  يِبْنَِذل  َكُرِفْغَتَْسأ  ّللا  َّمُھٰ ََكناَحْبُس 
ُباَّھَوْلا َتَْنأ  َكَِّنإ  ًةَمْحَر  َكْنَُدل  ْنِم  ِيل  ْبَھَو  يِنَتْيَدَھ  ِْذإ  َدْعَب  يِبْلَق  ْغِزُت 

“Sübhânsın yâ Rab; Senin şanın ne yücedir. Allahım, Senden bütün günahlarımı bağışlamanı
istiyor, Senden rahmetini diliyor ve dileniyorum. Allahım, ilmimi artır, bana ihsan ettiğin
hidayetten sonra kalbimi haktan saptırma, bana yüce katından meccanen aşkın mı aşkın rahmet
ihsan eyle. Doğrusu lütfen, keremen, karşılıksız bol bol ihsanda bulunan sadece Sensin.”222

Diğer taraftan herkes kendi konumu itibarıyla hata, kusur ve günahlarını mülâhazaya alarak her gün
binlerce kere estağfirullah/sübhânallah çekmelidir. Mesela Ebû Hüreyre Hazretleri’nin her gün on iki
bin defa sübhânallah dediği rivayet edilmiştir. Ona, “Bu çok değil mi?” diye sorduklarında;
“Günahlarım sayısınca söylüyorum.” şeklinde cevap vermiştir.223 Devs’ten gelip ashab-ı suffe
arasına giren, uzun süre İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) huzurunda
bulunan, O’ndan en fazla hadis rivayet eden ve Allah Resûlü’nden sonra herkesin kendisine
başvurduğu bir menhelü’l-azbi’l-mevrûd hâline gelen o Devs’in aslanının bir günahı olacağını
zannetmiyorum. Ama o kendi ufku itibarıyla bunu gerekli görüyordu. O hâlde günahlarla delik deşik
olmuş bizim bugünkü hayatımızı göz önünde bulundurunca, her gün otuz bin defa istiğfar etsek yine de
az sayılır.

Bütün bunların yanında el-Kulûbu’d-dâria’ya da giren, büyük zatların istiğfarları da okunabilir.
Mesela Hasan Basrî Hazretleri, baş döndürücü bir iç derinliğine sahip olan ve ciddi şekilde
kendisiyle yüzleşen bir insandır. İmkânınız varsa, onun günlere dağıtarak okuduğu istiğfarı siz de
günlere tahsis ederek okuyabilirsiniz. O, istiğfarlarına salât u selâmla başladıktan sonra kendince
günahlarını sayıp döküyor ve sonra yine salât u selâmla duasını bitiriyor.224 Aslında ne onun yaşadığı
dönem ne de onun tabiatı, zikredilen o türlü mesâvii işlemeye müsait değildir. Evet, sabah-akşam
Hakk’a kullukta bulunan ve hayatını hak yolunda mücadeleye adayan bir insanın bu türlü günahlara
düşmesi mümkün değildir. Fakat bununla birlikte o, belki de aklından geçen, hayaline uğrayan
şeylerden dahi yana yakıla Allah’a tevbe ve istiğfarda bulunuyordu. Biz dinî yaşantımızda Hasan
Basrî’den ileri olmadığımız gibi, hatalarımızda da ondan geri değiliz. Dolayısıyla onun her gece
okuduğu bu duaları biz her gece iki defa tekrar etsek yine de az sayılır.

İnsan istiğfar makamında gönlünden diline dökülen tazarru ve niyazlarını bitirirken, başlarken
yaptığı gibi yine Efendiler Efendisi’ne (aleyhissalâtü vesselâm) salât u selâm getirmelidir. Zira iki
makbul dua arasında yapılan duanın kabul edileceği müjdelendiği225 için, insan duasının sonunda
tekrar Resûl-i Ekrem Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) salât u selâm getirmelidir ki istiğfarı
iki makbul dua ile kanatlanıp makbuliyet ufkuna yükselsin.

Son bir husus olarak da şunu ifade edeyim ki, istiğfar makamında söylenilen her kelime mutlaka
şuurluca söylenmelidir. Zira gafilâne, şuursuzca söylenilen sözler, hem Cenâb-ı Hakk’a karşı
saygısızlıktır hem de yalan olma ihtimali vardır. Bu itibarladır ki söylenen her bir kelime, kalbin
derinliklerinden kopup gelmeli ve onların her biri geçtiği yerde mutlaka iz bırakmalıdır. Öyle ki,
insan bu şuurla Cenâb-ı Hakk’a içini döküp mağfiret talebinde bulunurken günahlarının hacaletinden
kıvrım kıvrım kıvranmalı, nedametle ürpermeli ve âdeta kalbi duracak hâle gelmelidir.
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İmtihan Çeşitleri

Soru: İnsan için pek çok imtihan unsurunun olduğu bir gerçek. Bunlar arasında özellikle
günümüzde inanan gönüller için en tehlikeli gördüğünüz imtihan unsurları nelerdir?

Cevap: Cenâb-ı Hak, ilâhî âdeti gereğince insanları hayatları boyunca çeşit çeşit imtihanlara tâbi
tutar. Böylece tıpkı elmasın kömürden, altının da taş ve topraktan ayrılması gibi onların hasını
hamından, saf olanını olmayanından ayırır. Aynı zamanda her bir imtihan, bir yönüyle bize kendimizi
gösterme tecrübesidir. Yani ezelde kâmet-i kıymetimizi bilen Yüce Allah, bizi imtihan etmek
suretiyle, neye ne kadar mukavemet edebileceğimizi, belâ ve musibetler karşısında nasıl bir tavır
alacağımızı, nerede sabredip nerede yan çizeceğimizi, nerede dişimizi sıkıp dayanacağımızı, nerede
kaderi tenkit mânâsına gelebilecek itirazvari tavırlara girebileceğimizi bizzat bize gösterir. Bu
yönüyle maruz kalınan imtihanlar, “İşte Halep, işte arşın. Alın boyunuzun ölçüsünü!” demek gibidir.
Yunus Emre de,

“Bu yol uzaktır,
Menzili çoktur,
Geçidi yoktur,
Derin sular var.”

ifadeleriyle insanların dünya hayatında hırpalanacakları, değişik haddelerden geçirilecekleri, demir
ocaklarında eritilir gibi eritilecekleri hakikatini dile getirmiştir.

Hedefin Büyüklüğü Ölçüsünde 
İmtihanın Zorluğu
Bakara Sûre-i Celîlesi’nde,

ِلاَوْمَْألا َنِم  ٍصَْقنَو  ِعوُجْلاَو  ِفْوَخْلا  َنِم  ٍءْيَِشب  ْمُكَّنَوُلْبََنلَو 
َنيِِرباَّصلا ِرِّشَبَو  ِتاَرَمَّثلاَو  ِسُفْنَْألاَو 

“Andolsun ki, sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz  azalma
(fakirlik) ile imtihan eder, deneriz. (Ey Peygamber) sen sabredenleri  müjdele!”226 buyurulmak
suretiyle, insanın çok farklı imtihanlara maruz bırakılacağı ifade edilmiş, daha sonra da, bu belâ ve
mihnetlere sabredenler müjdelenmiştir. Buna göre tıpkı ibadetlerin insanın derecesini yükselttiği gibi,
menfi ibadet sayılan imtihanlar da sabredildiği takdirde insanı günahlarından arındırır ve onu en yüce
ve yüksek makamlara çıkarır. O hâlde Allah’ın insanları imtihandan imtihana sürüklemesi ve onları
farklı imtihan unsurlarıyla test etmesi karşısında mü’mine düşen vazife, maruz kaldığı her imtihanda
dişini sıkıp sabretmesi; ayrıca bu durumu kendisiyle yüzleşme, kendini bir kere daha gözden geçirme
ve iyi bir kıvam sergileyip sergileyemediğinin muhasebesini yapma adına bir fırsat bilmesidir.

“Mağnem” ölçüsünde “mağrem”e maruz kalınması yani neticedeki mükâfat ve sevap nispetinde
meşakkat ve zorluk çekilmesi önemli bir düstur olduğuna göre, insanın varacağı hedefin büyüklük ve
kıymetine göre maruz kalınan imtihanın şiddeti de farklı olacaktır. Mesela şehit olup farklı bir hayat
mertebesine uçma çok önemli bir mazhariyettir. Fakat böyle bir mazhariyetin elde edilmesi Allah
yolunda savaşmaya, yaralanmaya ve O’nun yolunda canın feda edilmesine bağlıdır. Bu sebepledir ki,



yüksek bir mefkûreye gönül veren ve bu yüksek mefkûrenin gereklerini yerine getirmeye çalışan bir
insan, karşısına çıkan belâ ve musibet her ne olursa olsun, katlanmasını bilmeli, dişini sıkıp
sabretmeli ve çok defa kendisine rağmen yaşayabilmelidir.

İsterseniz bu noktada durup Hazreti Pîr’in şu sözlerine kulak verebilirsiniz: “Seksen küsur senelik
hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum; ömrüm hep, harp meydanlarında, esaret
zindanlarında ve çeşitli çilehanelerde geçti. Çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. Divan-ı
harplerde bir câni gibi muamele gördüm; bir serseri  gibi memleket memleket sürgüne yollandım.
Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan (insanlarla görüşmekten) men edildim. Defalarca
zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki, hayattan bin defa ziyade ölümü
tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar altında
çürümüş gitmişti.”227 O Hazret’in maruz kaldığı imtihanlar bu denli ağır olunca, Allah (celle
celâluhu) da onu, insanî kemalâtın zirvesine çıkarmıştır. Bilemiyoruz belki de çektiği sıkıntılar ve
onlara sabretmesi sebebiyle, Cenâb-ı Hak izni, inayeti, keremi ve lütfuyla onu arkada kalanlar için
yol gösterici bir rehber kılmıştır.

Yolda Kalanlar da Var!
Hayatı, bir baştan bir başa imtihanlar zinciri olan insan bu dünyada sadece belâ ve musibetlerle

imtihan olmaz. Aynı zamanda o, maddî mânevî başarı ve ihsanlarla da imtihana tâbi tutulur. Evet,
insan, hayatında öyle yerlere uğrayacak ve öyle menzillerden geçecektir ki, bazı yerler onun başını
döndürecek, bazı makam ve payeler –Allah korusun– onun ayağını kaydıracak, geçip gittiği yerlerdeki
bazı virüs ve mikroplar onun mânevî hayatına musallat olacaktır. Kısaca insan, uğrayıp geçtiği
yerlerde bazen rahatla, bazen şan u şöhretle, bazen makam ve mansıpla, bazen de alkış ve âlâyişle
imtihana maruz kalacaktır.

İmam Gazzâlî Hazretleri, insanın karşılaştığı bu imtihanları şöyle bir misalle anlatır: İnsan Cennet
gibi bir yere gitmek üzere ciddi bir azim ve kararlılıkla yola çıkar. Çünkü gideceği yerin baş
döndüren cazibedar güzellikleri daha önce kendisine anlatılmıştır. Fakat yolda suların şakır şakır
aktığı, ağaçların üfül üfül estiği, kuşların ötüştüğü, gölgelerin insanı rahata çağırdığı serin ve rahat
bir yer bulunca birden gideceği yeri unutarak orada yerleşmeye karar verir. Hemen orada bir
kulübecik yapar ve içinde kalmaya başlar.

Esasında verilen bu misal, insanın hayat macerasını çok çarpıcı ve veciz bir şekilde ifade
etmektedir. İsterseniz siz insanın takılıp kalacağı bu tür menzillerin farklı şekillerini de
düşünebilirsiniz. Yani yol boyunca insan, tenperverlik ve rahat düşkünlüğünün yanında daha pek çok
şeye takılıp kalabilir. Hâlbuki bu menziller aşılmadan Cennet’e ve Zât-ı Ulûhiyet’e ulaşılması
mümkün değildir.

Servet Hırsı
Dünya hayatında maruz kalınan bu tür imtihanların en önemlilerinden biri, mal, mülk arzusu, para

hırsıdır. Hatta denilebilir ki, tarih boyu insanların büyük çoğunluğunun en büyük zaafı bu olmuştur.
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde bu hakikati şu ifadeleriyle beyan
buyurur:

َِّالإ ُهاَف  ََألَْمي  َْنلَو  ِنَايِداَو  َُهل  َنوَُكي  ْنَأ  َّبََحأ  ٍبَھَذ  ْنِم  ًايِداَو  َمَدٰا  ِنْبِال  َّنَأ  َْول 
َبَات ْنَم  َىلَع  ُبوُتَيَو ُهللا  ُباَرُّتلا 



“Âdemoğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir vadi daha ister, onun ağzını  topraktan başka bir
şey doldurmaz. Şu kadar var ki, Allah tevbe edenin tevbesini kabul buyurur.”228 Evet, doyma
bilmeyen bir hırsla sürekli daha fazlasını isteme, daha büyük şirket ve holdinglere sahip olmaya
çalışma, her şeyi ele geçirme gayreti içine girme çoğunluğun zaafı olan bir husustur. Esasında
toplumdaki pek çok kavga ve çatışmanın arkasında da böyle bir menfaat yarışı yer almaktadır.

Muhyiddin İbn Arabî Hazretleri, Şam’da baskıya uğradığı bir zaman ayağını yere vurur ve “Sizin
taptığınız tanrı, benim ayaklarımın altındadır.” der. Bazıları onun bu sözlerini ilhadına bir sebep
sayarlar. Hâlbuki Hazret, muhataplarının Karun gibi gönüllerini paraya kaptırdıklarını ve âdeta ona
tapmaya başladıklarını düşünmektedir. Onların taptıkları bu tanrının, ayaklarının altında olduğunu
ifade etmesinin ise, ayaklarının altında gömülü bulunan büyük bir hazineye işaret olduğu nice zaman
sonra anlaşılmıştır.

Maalesef günümüzde çoklarının bu uğurda ölüp ölüp dirildikleri bir gerçektir. “Bir evim olsun”la
başlayıp; “oğluma da bir ev alayım, kızım için de bir ev edineyim, torunumun da bir villası olması
lazım…” mülâhazalarıyla yaşayan dünya kadar dünyaperest görebilirsiniz. Hatta Allah’a hizmet için
yola çıkıp da daha sonra paraya taparcasına bu tür arzuların peşinde koşan insanlarla
karşılaşabilirsiniz. Öyle ki, bunlardan bazıları kendilerine verilen maaşı yeterli bulmaz, daha fazla
kazanmak için din ve millet adına çok hayatî hizmetleri terk eder ve böylece selef-i salihînin
yürüdüğü yolu bırakarak ehl-i dünyanın yoluna girerler.

Şehvet Tutkusu
Hususiyle günümüzde önemli ve zor imtihanlardan bir diğeri de şehvet tutkusudur. Şehvet belâsı

insanlık tarihi boyunca zor bir imtihan unsuru olmakla beraber bugün çok daha tehlikeli bir imtihana
dönüşmüştür.

Hazreti Mevlâna, Mesnevî’sinde şehvet zaafıyla alâkalı bir hikâye anlatır ve bu hikâyede şeytanın
Cenâb-ı Hak’la konuşmasına, daha doğrusu O’na karşı küstahça bir dil kullanmasına yer verir.
Kur’ân-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde şeytanın demagoji adına serdettiği küstahça ifadeler vardır.
Fakat Hazreti Mevlâna burada farklı olarak şöyle bir hâdise anlatır: Şeytan, Cenâb-ı Hakk’a
kendisini rezil ettiğini ve hüsrana uğrattığını ifade eder. Daha sonra da, insanlara karşı
kullanabileceği, onları saptırabileceği, onları baştan çıkarabileceği bazı şeyler ister. Cenâb-ı Hak
ona, servet, makam, şöhret gibi şeyler verir. Fakat o, bunların hiçbirisinden hoşnut olmaz. Sonunda
kendisine, ‘Sana erkek için kadını, kadın için erkeği kullanma imkânı vereyim.’ denilince, şeytan çok
memnun olur ve zil takıp oynamaya başlar.229

Aslî kaynaklarda geçmese de, burada bizim için esas önemli olan, bu hikâyenin ifade ettiği
hakikattir. Evet, bilhassa bazı fıtratlar için bu dünyada en önemli imtihan unsuru, şehvettir. Bu
hakikati şu hadis-i şerifle irtibatlandırmak da mümkündür:

ِهِراَكَمْلِاب ُةَّنَجْلا  َِتبِجُحَو  ِتاَوَھَّشلِاب  ُراَّنلا  َِتبِجُح 
“Cehennem şehvetle kuşatılıp örtülmüştür. Cennet ise zorluklar ve nefsin istemediği şeylerle

çepeçevre sarılmıştır.” 230 Evet, Cennet istikametinde uzun yollar, çok menziller, geçit vermeyen
sular ve kandan irinden deryalar bulunmasına mukabil, Cehennem yolunda yeme, içme, yan gelip
yatma, nefsin istekleri arkasında koşma gibi nefsin hoşuna giden şeyler vardır. Bunlara tutulan bir
insan, hiç farkına varmaksızın adım adım aşağıların aşağısına sürüklenir gider.



Şöhret Arzusu
İtibar, makam ve mansıp peşinde koşma, yapılan işleri takdir edilmeye bağlama da çoklarının

kaybettiği imtihanlardandır. Hazreti Pîr’in Hücumat-ı Sitte’de hubb-u câh231 ismiyle zikrettiği ve
Mesnevî-i Nuriye’de zehirli bir bala benzettiği şöhret,232 bazı insanların takılacağı önemli zaaflardan
birisidir ve asla unutulmaması gerekir ki, şöhret budalalığını (cenazem kalabalık olsun türünden
mülâhazalarla) öbür tarafa taşıyacak kadar zaafı olan bir insanın, şöhreti uğruna dünyada
yapmayacağı şey yoktur.

Rabbim hepimizi bu öldürücü boşluklara düşmekten muhafaza buyursun, iman vizesi ve ihsan şuuru
içinde ötelere yürümeyi nasip eylesin!
226 Bakara sûresi, 2/155.
227 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s. 610 (Tahliller).
228 Buhârî, rikâk  10; Müslim, zekât 116, 119.
229 Bkz.: Mevlâna, Mesnevî 5/47.
230 Buhârî, rikâk  28; Müslim, cennet 1.
231 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s. 465 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Hücumât-ı Sitte).
232 Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevî-i Nûriye s.73 (Katre’nin Zeyli).



Nefis, Şeytan ve A’râftakiler

Soru: Kur’ân-ı Kerim’de, kendisine hak ve hakikati bulma yolunda âyetler verildiği hâlde,
onlara sırtını dönüp şeytana tâbi olan ve neticede azgınlardan biri hâline gelen tâli’siz bir kişiden
bahsedilmektedir.233 Hakka giden yolda bulunuyorken insanın hayatını böyle hazin bir akıbetle
noktalamasının sebepleri nelerdir?

Cevap: Hak yolunda giderken başka yollara sapma sebeplerinin başında insanın bu hayatın imtihan
için var edildiği ve her an her şeyle imtihana tâbi tutulduğu gerçeğini unutması; unutup da nefsin ve
şeytanın aldatmalarına kanması gelmektedir. Esasen insan, bir taraftan nefis mekanizması, diğer
taraftan da nerede, ne zaman ve ne şekilde karşısına çıkıp kendisini aldatacağı belli olmayan şeytan
unsuruyla her zaman karşı karşıyadır. Çoğu zaman bu düşmanlar, insana dost suretinde yaklaşarak
doğruyu yanlış, çirkini güzel, bâtılı hak gösterir ve insanı idlâl edebilirler. Bu aldatmalara kanmamak
için insan, nefsin ve şeytanın vesveselerine karşı daima uyanık olmak zorundadır. Yoksa bir anlık
gaflet bile bazen insanı telâfisi zor veya imkânsız aldanmalara sürükleyebilir.

Nefsimize ve cismaniyetimize bakan yanı itibarıyla dünyanın cazibedar güzelliklerini, o çok
aldatıcı şeytanın illüzyon için kullandığı birer malzeme olarak düşünebilirsiniz. Evet, şeytan, amansız
bir düşman gibi, hiç olmayacak yerde, olmayacak şeyleri insana çok cazip gösterir. Ne var ki;

ٌّرَش َوُھَو  اًئْیَش  اوُّبِحُت  ْنَأ  ىٰۤسَعَو  ْمَُكل  ٌرْیَخ  َوُھَو  اًئْیَش  اوُھَرَْكت  ْنَأ  ىٰۤسَعَو 
َنوَُملَْعت ْمُتَْنأَو َال  َُملْعَي  ُهللاَو  ْمَُكل 

“Nice sevmediğiniz şeyler vardır ki, o sizin için hayırlı olabilir. Ve nice sevdiğiniz şeyler de
vardır ki, sizin için şerli olabilir. Allah bilir, hâlbuki siz bilmezsiniz.”234 âyet-i kerimesine göre,
hoşumuza giden bazı şeyler, neticesi itibarıyla bizim için zehir zemberektir. Farklı bir tabirle,
ağzımıza aldığımız zehirli bal başlangıçta çok cazip, tatlı gelse de, arkasından bize şiddetli bir karın
ağrısı çektirir.

Aynı şekilde insanın karşı karşıya kaldığı bazı hâdiseler vardır ki, dış yüzü itibarıyla acı ve sıkıntı
verici görünürler, fakat onların bu acılığına ve sıkıntısına katlandığınızda, âdeta onlarla kanatlanır ve
revh u reyhana ulaşırsınız. Mesela şeytan, evinizin önünde bulunan ve içine girip temizleneceğiniz bir
akarsuyu size çok korkunç ve çok derin göstermek ister. Fakat siz, meseleyi akl-ı selim, hiss-i selim
ve kalb-i selimle tetkik edip işin iç yüzünü öğrendiğinizde; öğrenip onun içine girdiğinizde,
bakarsınız ki, su topuğunuza bile çıkmıyor ve aynı zamanda bu su sizi arındırıp temizliyor. İşte şeytan
bir taraftan negatif illüzyonuyla sizi olumsuzlukların içine çekmeye çalışırken, diğer taraftan da
pozitif gibi görünen bir illüzyonla sizi hayırlı işlerden alıkoymak ister. Zira o, Kur’ân’ın ifadesiyle
müsevvil235 ve müzeyyindir.236 Yani insanlara günahları süslü gösterir.

Gaflet Ânını Kollayan Fırsatçı
Evet, insanın en amansız düşmanı olan şeytan, sürekli insanın boşluklarını araştırır, onu hangi

noktadan vurabileceğinin hesaplarını yapar; şehvet, korku, makam sevgisi, rahat, menfaat düşkünlüğü
gibi zaafları değerlendirir ve fırsatını bulduğu anda insanı tepetaklak yere serer.

Kur’ân-ı Kerim, şeytanın insana karşı nasıl bir hınç taşıdığını, nasıl bir kin ve nefretle dolu
olduğunu şu ifadelerle dile getirir:



ِنْیَب ْنِم  ْمُھَّنَِیتَٰال  َّمُث   َمیِقَتْسُمْلا ََكطاَرِص  ْمَُھل  َّنَدُعْقََأل  يِنَتْيَوَْغأ  اَۤمِبَف 
ْمُھَرَثَْكأ ُِدَجت  َالَو  ْمِِھِلئاَۤمَش  ْنَعَو  ْمِِھناَمَْيأ  ْنَعَو  ْمِھِفْلَخ  ْنِمَو  ْمِھيِدَْيأ 

َنيِرِكاَش
“Sen beni baştan çıkarıp azgınlığa mahkûm ettiğin için ben de Senin kullarının yolunu keserek

sürekli onları gözlemeye koyulacağım; onlara pusular kuracak, sonra da kâh önlerinden, kâh
arkalarından, kâh sağlarından, kâh sollarından gelerek onlara sokulacağım ve Sen çoklarını
şükreden kullar olarak bulamayacaksın.”237

Aynı şekilde, Sâd Sûresi’nde de َنیِعَمَْجأ ْمُھََّنيِوْغَُأل  َِكتَّزِِعبَف   “İzzetine yemin olsun ki, ben de
onların hepsini baştan çıkaracağım.”238 sözüyle şeytanın insana karşı doyma bilmez kin ve hasedi
ifade edilir. Bütün bunları ve Kur’ân’ın bu mevzudaki sair beyanlarını göz önünde bulundurarak
diyebiliriz ki, insanın bütün sürçmelerinin, kaymalarının, düşmelerinin, Allah’a karşı laubalice tavır
ve davranışlarının, gaflet içinde çakırkeyif oynayıp zıplamalarının arkasında şeytanın dürtü ve
vesveseleri vardır.

Mevcutla Yetinen Aldanır
Hiç şüphesiz böyle amansız bir hasım karşısında bulunan insanoğlunun, a’râfta duruyor gibi

durmaması ve inandığı bütün değerleri, aklıyla, mantığıyla, muhakemesiyle, Kur’ân ve Sünnet’in
muhkemâtıyla teyit etmesi, yani “Aslında iman edip Rabbilerine güvenen ve dayananlar üzerinde
şeytanın bir nüfuzu yoktur.”239 âyetinin müjdesine nâil olmak için iman ve tevekkül binasını muhkem
hâle getirip ilâhî sıyanete sığınması gerekmektedir. Farklı bir tabirle, yetiştiği kültür ortamının
kazanımlarıyla yetinen, inandığı değerleri benliğine mâl edemeyen ve imanını tahkike taşıyamayan
kimselerin şeytanın tuzaklarından korunmaları mümkün değildir. İşte soruda ifade edilen, yerini tam
belirleyememiş böyle kararsız birinin durumu Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’da şu ifadelerle anlatılır:

َنِم َناَكَف  ُنَاطْیَّشلا  ُهَعَبْتَأَف  اَھْنِم  ََخلَسْناَف  اَِنتَايٰا  ُهاَنَْیتٰا  يِۤذَّلا  ََأَبن  ْمِھَْیلَع  ُلْتاَو 
َنيِواَغْلا

“Onlara, kendisine âyetlerimizi verip duyurduğumuz densizin kıssasını da anlat; anlat ki o,
sahip olduğu bilgisine rağmen, sıyrılıp (tekvînî veya tenzîlî) âyetleri (idrak çerçevesinin) dışına
çıktı. Derken şeytan onu kendine uydurup kendine benzetti; o da onun arkasına takıldı ve
azgınlardan biri oldu.”240

Kur’ân, ibret alınması için burada bir insanın hayat macerasını anlatıyor. Öyle ki ona insanın
gözünü ve kulağını açacak, dilini doğru konuşturacak, kalbini müstakim düşünceye sevk edecek
âyetler yani apaçık mucizeler veya kerametler verildiğini, fakat onun bütün bunlardan sıyrılıverdiğini
ifade buyuruyor. Demek ki bu zavallı insan, belli mazhariyetlere sahip olsa da henüz yerini tam
olarak belirleyememiş, ayaklarını sağlam yere basamamış, a’râftan kurtulamamıştır. Farklı bir tabirle
o, müspet bir ortamda neş’et etmiş olsa da yetiştiği kültür ortamından elde ettiklerini tabiatına mâl
edememiştir.

Kültür ortamının mirasyedisi olan bu zavallı insan, sahip olduğu inanç ve malûmatını kendi ceht ve
gayretiyle teyit etmediği, bunlar üzerinde ciddi bir fikir sancısı çekmediği ve iradesinin hakkını
vermek suretiyle duygu, düşünce ve akide dünyasını yeniden bir kere daha inşa etmediği için takılıp
yollarda kalmış ve kaybedenlerden olmuştur. Bazı tefsircilerin ifadelerine göre, ism-i âzamı bilmesi,



esrar-ı ulûhiyet ve esrar-ı rubûbiyete vâkıf olması dahi ona bir fayda sağlamamıştı. Çünkü bu bilgiler
onun içine oturmadığından kendisine ait değildi. Bu açıdan eğer bir insan, atalarından kendisine
intikal eden düşüncelerini, restorasyona tâbi tutmuyor, sahip olduğu malûmatın her parçasının yerli
yerinde olup olmadığını bir kere daha gözden geçirmiyorsa, şeytan böyle bir insanın içine her zaman
vesvese ve tereddüt tohumları atabilir; atıp onun kalb ve kafasını bulandırabilir.

Kesintisiz Sohbet-i Cânan
Kur’ân-ı Kerim a’râftan kurtulamamış olan bu kişinin durumunu daha sonra şu şekilde beyan

ediyor:

ُهاَوَھ ََعبَّتاَو  ِضْرَْألا  َىِلإ  ََدلَْخأ  ُۤهَّنِكٰلَو  اَِھب  ُهاَنْعَفََرل  اَنْئِش  َْولَو 
“İsteseydik Biz onu o âyetler sayesinde düştüğü yerden çıkarır ve yükseltirdik. Fakat o, yere

saplanıp kaldı ve hevasına tâbi oldu.”241 Yani o, rahatına, cismaniyetine, şöhretine, taklide, alkışa,
heva ve heveslerine takılarak, üzerindeki mazhariyetlerin Allah’a ait olduğunu unuttu. O bütün bunları
unutunca, kendisi de unutulanlardan oldu.

Daha sonra ise onun hakkında şöyle buyuruluyor:

ْثَھْلَي ُهْكُرَْتت  َْوأ  ْثَھْلَي  ِهَْیلَع  ْلِمَْحت  ِْنإ  ِبْلَكْلا  ِلَثَمَك  ُهُلَثَمَف 
“Onun hâli tıpkı köpeğin durumuna benzer: Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur; kendi

hâline bıraksan da yine dilini salar solur!”242 Birkaç âyet sonrasında ise “onlar hayvanlar gibi,
hatta daha da şaşkındırlar.”243 buyurulmak suretiyle bu duruma düşenlerin hayvanlardan da aşağı
bir konuma yuvarlandıkları ifade ediliyor.

Görüldüğü gibi en şerefli bir varlık olarak yaratılan, yüceliklere aday olan, meleklerden bile daha
üstün bir mahiyete sahip bulunan insan, düştüğü zaman düz bir zemine değil, derin bir çukura
düşüyor. Yani o, heva ve heveslerinin tutsağı olduğu zaman düz insan seviyesini bile koruyamıyor ve
hayvan mertebesine iniyor. İşte böyle bir insanın durumu anlatılırken Allah kelâmında meselenin
ciddiyet ve dehşetinden dolayı ifade nezaheti (ifadedeki incelik ve yumuşaklık) bir derece geriye
çekiliyor ve böyle birisinin durumu bir hayvan davranışına benzetiliyor.

Hâsılı, şayet insan yürüdüğü yolda kararlı yürümüyor, donanımını bu yolda yürümeye müsait hâle
getirmiyor, sürekli kendini yenileme azim ve kararlılığı içinde bulunmuyor ve

َِّالإ ُهللا َهِٰلإ  َِالب  ْمَُكناَمِيإ  اوُدِّدَج 
“İmanınızı ‘Lâ ilâhe illâllah’ ile yenileyiniz.”244 hakikatine bağlı yaşamıyorsa her zaman için bu

engellerden birisine takılma ihtimali vardır. O hâlde, insan bütün bu engelleri aşıp hedefine
ulaşabilmek için ciddi bir azim ve kararlılıkla himmetini imanını korumaya yönlendirmeli, onun
etrafında âdeta aşılmaz surlar oluşturmalı, salih amel ve sohbet-i cânanla da sürekli kalb ve ruhunu
beslemelidir.
233 Bkz.: A’râf sûresi, 7/175.
234 Bakara sûresi, 2/216.
235 Bkz.: Muhammed sûresi, 47/25.
236 Bkz.: En’âm sûresi, 6/43, Enfâl sûresi, 8/48, Nahl sûresi, 16/63, Neml sûresi, 27/24, Ankebût sûresi, 29/38.
237 A’râf sûresi, 7/16-17.
238 Sâd sûresi, 38/82.
239 Nahl sûresi, 16/99.



240 A’râf sûresi, 7/175.
241 A’râf sûresi, 7/176.
242 A’râf sûresi, 7/176.
243 A’râf sûresi, 7/179.
244 el-Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl 2/204. Ayrıca benzer mânâdaki hadisler için bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/359; Abd

İbn Humeyd, el-Müsned 1/417.



Faydalı Tenkidin Esasları

Soru: Hemen her meselede daha iyiyi ve güzeli yakalamanın önemli bir vesilesi sayılan
“tenkit”in müspet ve faydalı olması hangi hususlara bağlıdır? Âdâp açısından, tenkit eden ve
edilen kimselerin gözetmeleri gereken esaslar nelerdir?

Cevap: Bir söz, fiil ve davranışı kritik etme, onun menfi ve müspet yanlarını ortaya koyma ve
olanla olması gereken arasında mukayese yapma mânâlarına gelen tenkit, ideale yürümek için
kullanılan önemli ilmî esaslardan biridir. Bu yönüyle o, selef-i salihîn döneminden itibaren
kullanılagelmiştir. Mesela, Allah Resûlü’nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) nakledilen rivayetlerin
sıhhatini tespit etmek için senet ve metin tenkidi yapılmıştır.

Esasında sadece hadis sahasında değil, umumi mânâda, nassların delâlet ettiği mânânın
anlaşılması, âyet ve hadislerin tevil ve tefsirinin yapılması gibi mevzularda hakikatin ortaya çıkması
adına tenkit metodu, ilk dönemden itibaren, kendisine başvurulan önemli bir disiplin olmuştur. Bu
ilmî disiplin sayesinde, çok sağlam bir filtre oluşturulmuş ve İslâm’ın içine karıştırılmak istenilen
yabancı fikirlerin önüne geçilmiştir. Münazara ilminin de geliştirilmesiyle birlikte yapılan
müzakerelerde müsademe-i efkâr ve müdavele-i efkâr sayesinde ortaya konulan yorum ve içtihatlar
değerlendirilmiş, kritiğe tâbi tutulmuş, muhkemâtla test edilmiş ve böylece bârika-i hakikatin ortaya
çıkması sağlanmıştır.

Hususiyle senet tenkidi alanında öyle ciddi bir birikim oluşmuştur ki, cerh ve tâdil açısından hadis
râvilerinin değerlendirilmesi ve kritiğe tâbi tutulmasıyla ilgili ciltlerce eser yazılmış ve böylece
Allah Resûlü’nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) nakledilen rivayetlerin doğruluğu tespit edilmiştir.
Ne var ki ulema böyle önemli bir mevzuda tenkitte bulunurken bile, maksadı aşan beyanlarda
bulunmamaya son derece önem vermiş ve hassasiyetle hareket etmişlerdir. Mesela, nakd mevzuunu
ilk defa sistemli olarak ortaya koyanlardan birisi olan Şu’be İbn Haccac Hazretleri, hadis ricâlinin
tenkidiyle alâkalı olarak, “Gel, Allah yolunda biraz gıybet edelim!”245 ifadesini kullanmış ve böylece
hem bu işin yapılmasının zaruretine hem de bunun sadece Allah rızası için yapılması gerektiğine
dikkatleri çekmiştir.

Evet, bizim dünyamızda, bilhassa hicrî ilk beş asır itibarıyla, gerek dinî, gerekse pozitif ilimler
sahasında, en güzele ulaşma adına tenkit metodu kullanılmıştır. Dolayısıyla günümüzde de her zaman
bu ilmî usûle müracaat edilebilir; yeter ki tenkit edilen konuda insaf elden bırakılmasın, edep
muhafaza edilsin ve mesele hep hassasiyetle ele alınıp takdim edilsin. Bu noktada tenkit âdâp ve
usûlü diyebileceğimiz bazı esaslar ortaya çıkmaktadır ki, onları şu şekilde hulasa edebiliriz:

İnsaf ve Yumuşak Üslûpla Çözülen Kilitler
Tenkide tâbi tutulan konu, çok sağlam bir üslûpla ortaya konulmalı ve sunuş esprisi açısından

konuşma tarzının insanî olmasına âzamî derecede dikkat edilmelidir. Yani tenkit, muhatabın tepki
vermeyeceği, rahat kabul edebileceği bir tarzda yapılmalıdır. Şayet siz, belli problemlerin çözümüyle
ilgili sahip olduğunuz alternatif düşüncelerinizi, makul yaklaşımlarınızı insaflı, yumuşak ve insanî bir
üslûpla ortaya koyarsanız, başkaları tarafından saygıyla karşılanırsınız ve fikirleriniz de kabul görür.

Mesela siz bir konuyla alâkalı fikrinizi beyan ediyorsunuz. Fakat muhatap olduğunuz kimse bunun
tam aksini düşünüyor. Böyle bir durumda şayet siz, “Efendim, ben bu meseleyi böyle biliyordum.



Fakat sizin ifadelerinize baktığımda meselenin farklı bir yanı olduğunu da gördüm.” şeklinde bir
mukabelede bulunursanız, belki de karşı taraftaki kişi bir süre sonra tekrar size gelecek ve “Daha
önce konuştuğumuz mesele, sizin dediğiniz gibiymiş.” diyecektir. Bu defa da siz, “Teşekkür ederim,
ne kadar da insaflısınız.” diyerek mukabelede bulunacaksınız. Bu itibarla insan, hakikatin saygıyla
kabullenilmesi ve sinelere mâl edilmesi adına gerekirse kendi benliğini, kendi tecrübe ve bilgi
birikimini biraz ayaklar altına almalı ama hakkın hatırını hep yüksekte tutmalıdır. Başka bir ifadeyle,
makulün makul karşılanması arzu ediliyorsa, başkalarının çok defa makul olmayan düşünceleri bile
kendi makuliyeti içinde değerlendirilmeli, onlara karşı sineler her zaman açık tutulmalı ve onların hak
ve hakikati kabullenebileceği bir samimiyet ortamı oluşturulmalıdır.

Umuma Konuşma ve Perdeyi Yırtmama
Tarih şahittir ki, hangi sahada olursa olsun, başkalarının düşüncelerine saygı duymayan, onları

sahte para gibi sürekli bir kenara atan ve “boş” olarak gören bir insan, hiç farkına varmaksızın,
kendisine faydalı olacak pek çok “dolu”yu da zayi edebilir. Bu açıdan sahte para da olsa, bakır,
demir, kurşun da olsa, hepsinin belli ölçüde saygıyla karşılanması bir prensip olarak
benimsenmelidir. Böyle hareket edilebildiği takdirde, ortaya konulan doğruların muhataplara kabul
ettirilmesi adına çok isabetli bir yol keşfedilmiş olacaktır. Aksi takdirde, ne kadar güzel fikir ve
projeler ortaya konursa konsun, insanların alnına tokmakla vuruyor gibi onların dem ve damarlarına
dokunduracak şekilde ifade edilen sözler asla hüsnükabul görmeyecektir. Hatta tenkit edilen mevzu,
sarih nasslarla çerçevesi belirlenmiş dinî konudaki bir yanlışlık olsa da, üslûba dikkat edilmediği
takdirde tepkiyle karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır.

Mesela siz bir arkadaşınızın harama baktığına şahit oldunuz. Şayet siz aranızdaki perdeyi yırtacak
bir üslûpla onun karşısına geçer ve “Sen şöyle şöyle yapıyorsun. Azıcık panjurlarını kapa da günaha
karşı böyle açık durma!” derseniz, bu tenkidiniz onu –Allah korusun– şeytanî mülâhazaların vekili
hâline getirebilir. Hususiyle muhatabınız, tavır ve davranışlarının tenkit edilmesine hazır değilse,
eleştirileri hazmedip sindiremiyorsa, sizin ona karşı yapacağınız her eleştiri tepkiye sebebiyet
verecek, onun içinde hakka karşı saygısızlık duygusunu uyaracak ve belki de onu kendi değerlerine
düşman hâle getirecektir. Böyle bir kişi kendisine anlatılanların hak olduğuna inansa bile, tepesine
vurulmasından kaynaklanan ruh travması sebebiyle bâtılı hak göstermek için kafasında ne felsefeler
ne felsefeler oluşturacak, yorganı başına çektiği anlarda bile kafasında sürekli kendisine yöneltilen
eleştirilere vereceği cevabı kurgulayacaktır.

Bu açıdan bir meselenin kritiği yapılırken, şahıslar doğrudan muhatap alınmadan dolaylı anlatım
yolu tercih edilmelidir. Nitekim Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir ferdin kusur veya
yanlışına muttali olduğunda, bunu onun yüzüne söylemiyor, insanları bir yerde topladıktan sonra
genele konuşuyor ve yarası olan o zatın da bu konuşmadan dersini almasını temin ediyordu. Mesela
Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) zekât memuru olarak bir bölgeye gönderdiği bir şahıs,
halktan topladığı vergileri teslim ederken, “Bunlar size aittir, bu da bana hediye edildi.” deyince,
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) minbere çıkmış, doğrudan o şahsı muhatap almadan şu ikazda
bulunmuştur: “Ben sizden birini Allah’ın bana tevdi ettiği bir işte istihdam ederim. Sonra o kişi
gelir, ‘Şu size aittir , bu da bana hediye edilendir.’ der. Eğer bu adam doğru  söylüyorsa, anasının
veya babasının evinde otursaydı da hediyesi ayağına gelseydi ya!”246

Bir de tenkidi kimin yaptığı çok önemlidir. Eğer birisine bir şey anlatılması gerekiyorsa, “illa ben
anlatacağım” dememeli, bu vazife o şahsın çok sevdiği başka bir insana bırakılmalıdır. Zira böyle bir



durumda o sevilen zatın tenkitleri bile iltifat kabul edilecektir. Evet, söylediğiniz sözün tepki
alacağını düşündüğünüzde, onu bizzat kendinizin söylemesi yerine sözü bir başkasına bırakmalısınız.
Zira önemli olan, hakikatin kimin tarafından ifade edildiği değil, onun sinelerce kabul edilmesidir.

Söz buraya gelmişken Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimizle ilgili anlatılan bir
menkıbeyi nakletmek faydalı olacaktır. Her ne kadar bu menkıbe sıhhatli hadis kitaplarında yer
almasa da, ibret alınması gereken önemli dersler ihtiva ettiği muhakkaktır. İşte bu menkıbeye göre;
Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimiz, abdest almak için bir yere geldiklerinde orada,
abdest alırken etrafa su sıçratan ve uzuvlarını tam yıkamayan bir zat görürler. Derin firaset sahibi bu
iki nadide fıtrat, kendi aralarında ne yapacaklarını kararlaştırdıktan sonra ona yaklaşır ve ondan
kendi aldıkları abdestlerini kontrol etmesini isterler. Daha sonra da Resûl-i Ekrem Efendimiz’den
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ve Hazreti Ali’den (radıyallâhu anh) nasıl görmüşlerse o şekilde
güzelce abdest alıp “Amca hangimizin abdesti daha güzel oldu?” derler. Aleyhinde herhangi bir tân u
teşnide bulunulmayan ve yanlışı yüzüne vurulmayan bu kişi de vicdanen çok rahat bir şekilde,
“Evladım, ikinizinki de güzel. Asıl benim abdestim güzel değilmiş.” der.247 Bu açıdan bir kez daha
ifade edelim ki, yanlışı düzeltme ve doğruyu göstermede kullanılan üslûp, sunuş tarzı ve kullanılacak
malzeme, tenkit edilen meselenin kabulü adına çok önemlidir.

Tenkide Tahammül Edebilen 
Bir Muhatap Yetiştirmek
Öte yandan, muhatapları, tenkitler karşısında tahammül edebilir bir seviyeye getirmek ve onlarda

hakka saygı düşüncesini uyarmak da meselenin ayrı bir yönünü teşkil eder. Bu ufku yakalayan sahabe-
i kirâm, gördükleri hataları çok rahat bir şekilde birbirlerine söylüyorlardı ve bu durum, onların
arasında herhangi olumsuz bir tepkiye de sebebiyet vermiyordu. Mesela Hazreti Ömer (radıyallâhu
anh) bir gün hutbe verirken evlilik meselesini kolaylaştırma adına bir kısım stratejilerden bahseder
ve bu arada mehrin de herkesin kaldırabileceği bir seviyede tutulması gerektiğini hatırlatarak
evliliklerde mehir olarak çok para istememeleri konusunda insanları ikaz eder. Aslında onun dile
getirdiği bu mesele, bir kısım suiistimallerin önünü alma adına oldukça makul bir çözümdür. Bugün
itibarıyla da bu meselede gösterilecek anlayış ve hassasiyetin içtimaî bir problemi çözme adına eda
edeceği fonksiyon açıktır. İşte Hazreti Ömer Efendimiz, bu duruma dikkat çekerken arkadaki
maksurede duran yaşlı bir kadın onun bu sözleri karşısında perdeyi sıyırır ve “Yâ Emire’l-Mü’minîn!
Bu konuda senin bildiğin, bizim bilmediğimiz bir âyet veya hadis mi var? Zira Kur’ân-ı Kerim,

ُهْنِم اوُذُخَْأت  َالَف  اًرَاطِْنق  َّنُھاَدِْحإ  ْمُتَْیتٰاَو  ٍجْوَز  َناَكَم  ٍجْوَز  َلاَدْبِتْسا  ُمُتْدََرأ  ِْنإَو 
اًئْیَش

‘Bir eşinizden ayrılıp da yerine başka bir eşle evlenmek isterseniz, ayrıldığınız hanıma yüklerle
mehir vermiş olsanız da, içinden ufak bir şey bile almayın.’248 buyurmak sûretiyle bu mevzuda bir
miktar tayin etmiyor.” der.

O gün itibarıyla, dünyanın iki süper gücüne kendisini dinlettiren, Türkiye’nin altı-yedi misli kadar
büyük bir devletin reisi olan halife-i ruy-i zemin, yaşlı bir kadının bu sözleri karşısında hemen durur
ve dudaklarından şu kelimeler dökülür: “Yâ Ömer! Yaşlı bir kadın kadar dahi dinini bilmiyorsun.” 249

Bildiğiniz üzere, Hazreti Ömer Efendimiz’in bu hususiyetinden dolayı kendisine “el-vakkâf ınde’l-
hak” demişlerdir. Yani o, hak söz konusu olduğu bir yerde, yokuş aşağı giden bir arabanın fren yemesi



gibi ânında durmasını bilen bir insandır. İşte insanlarda bu duygunun hâsıl edilmesi gerekmektedir.
Bunun için de herkes kendisine yönelecek tenkitlere hazır hâle gelmek için bir kardeş edinerek ve
onunla bir anlaşma yaparak ona, kendi tavır ve davranışlarında gördüğü her türlü aykırılığı ve kusuru
çok rahatlıkla kendisine söyleme salâhiyeti vermesi gerekir.

Netice itibarıyla bazı meseleleri tenkit etmeyi, daha doğrusu tashih etmeyi düşünen bir kişi,
öncelikle ifade edeceği mevzuları çok iyi araştırıp doğruyu söyleme adına ciddi bir ceht ve gayret
ortaya koymalıdır. İkinci olarak bir meseleyi kritiğe tâbi tutarken mutlaka karşı tarafın hissiyatını göz
önünde bulundurmalı ve onun söylenilenleri hazmetmeye hazır olup olmadığını hesaba katmalıdır.
Tepki alacağını bildiği yerlerde, bir hakikati “İlle de ben ifade edeyim.” dememeli ve hakikatin dile
getirilmesi işini, sözü daha tesirli olan insanlara bırakmalıdır. Bazı devirlere nispeten enaniyetin çok
öne çıktığı ve insanların eleştiriye tahammül edemedikleri günümüz şartlarında, bu hususlara dikkat
edilmesi daha bir önem kazanmaktadır. Tenkide uğrayan insanlar da, hakkın hatırını her şeyden âli
tutmalı ve eleştirilere tepkiyle karşılık vermek yerine teşekkürle mukabelede bulunmalıdır. Zira
Hazreti Pîr’in dediği gibi, sırtında akrep olduğunu haber veren yani ona kusurlarını gösteren bir
insana ancak rahmet okunur ki, bu da bir olgunluk ifadesidir.250



245 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 7/152; Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye s. 45; İbn Battal, Şerhu Sahihi’l-Buhârî 9/247.
246 Buhârî, eymân 3; Müslim, imâret 26, 27, 28, 29.
247 Mevlânâ, Fîhi mâ fîh s.135.
248 Nisâ sûresi, 4/20.
249 el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 7/233.
250 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s. 66-67 (On Altıncı Mektup, Üçüncü Nokta).



Helâl Rızık – Salih Amel Münasebeti

Soru: Bir âyet-i kerimede, “Siz ey peygamberler! Helâl ve temiz şeylerden yiyip için, salih amel
işleyin! Zira Ben yaptığınız her şeyi bilmekteyim.”251 buyuruluyor. Helâl rızık ile salih amel
arasında nasıl bir münasebet vardır, izah eder misiniz?

Cevap: Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i Sahiha helâl ve haram mevzuu üzerinde hassasiyetle durmuş;
Kur’ân ve Sünnet’i çok iyi bilen İslâm âlimleri de bu hassasiyeti ifade adına, Müslümanlığın helâl ve
haramı bilmekten ve ona göre yaşamaktan ibaret olduğunu söylemişlerdir. Veciz bir ifadeyle ُنيِّدَلا
َُةل َماَعُمَْلا  “Din/Müslümanlık muamelattan ibarettir.” Hazreti Ömer de (radıyallâhu anh) bu hususun

önemini şöyle ifade etmiştir: Bir kimsenin sadece kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız;
konuştuğunda doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete riayet ediyor mu,
dünya ile meşgul olurken helâl-haram gözetiyor mu, ona bakınız.

Elbette ki, namaz, oruç, zekât, hac gibi mükellefiyetler Allah nezdinde çok kıymetli ibadetlerdir ve
bunların pek çok fazileti vardır. Dolayısıyla hiç kimse bunları hafife alamaz. Fakat bir insanın
yiyeceğine, içeceğine, giyeceğine dikkat etmesi; gerek fert, gerekse umumun hukukuna tecavüzden
sakınması ve hayatını hep hakperestlik çizgisinde götürmesi yani helâl ve haramlar mevzuunda kılı
kırk yararcasına bir hayat yaşaması Müslümanlık adına olmazsa olmaz bir meseledir ve denilebilir ki
bunun lâyıkıyla hayata taşınması ferdî ibadetlerden daha zordur. O halde İslâm’ı hakkıyla
yaşayabilmek için insan hep helâli takip etmeli, helâli araştırmalı, haramlara karşı dik durmalı,
yılmamalı ve ne pahasına olursa olsun ağzından haram bir lokmanın geçmesine fırsat vermemelidir.

Büyük insanların hâl ve tavırlarına bakılacak olursa, onların bu konuda diğer insanlar için ciddi
bir rehber oldukları görülecektir. Onlar öyle hassas hareket etmiş ve öyle bir irade ortaya
koymuşlardır ki, Cenâb-ı Hak bilmedikleri durumlarda dahi onları haramlardan korumuştur. Evet,
onlar içinde öyle insanlar vardır ki, bilmeyerek harama el uzattığında, elinin titremesinden veya
nabzının atmasından onun haram olduğunu anlayıp elini geriye çekmişlerdir. Aynı şekilde bazıları
yanlışlıkla ağzına haram bir lokma götürdüğünde, uzun süre ağzında onu çevirip durmuş fakat bir
türlü yutamamıştır. Bilmeden midesine böyle bir haram girdiğini öğrenenler ise hemen istifrağ etmiş
ve onu çıkarmaya çalışmışlardır.

Son söylediğimiz hususa misal olarak, hizmetçisinin Cahiliye döneminde kâhinlikten kazandığı
parayla aldığı yiyeceği bilmeden yiyen Hz. Ebû Bekir Efendimizin252 ve yine zekât develerinin
sütünü bilmeden içen Hz. Ömer Efendimizin,253 bu ahvali öğrenir öğrenmez parmaklarını gırtlaklarına
götürüp midelerinde hiçbir şey kalmayacak şekilde istifrağ ettiklerini hatırlayabilirsiniz. Demek ki,
haram lokmaya karşı böyle bir hassasiyet ve dik duruş Müslümanlık adına çok önemli bir meseledir.

En Büyük Terakki Vesilesi
Diğer yandan helâl ve haramlara riayet etme mevzuu, Allah’ın emirlerine riayet etmenin ve O’na

karşı saygı duymanın bir ifadesi olması itibarıyla da çok önemlidir. Hem bir insanın helâli elde etme
ve haramlardan da uzak durma adına ortaya koyacağı her türlü ceht ve gayret onun için ayrı bir
ibadettir. Bir Müslüman’ın yasaklara karşı durması, belâ ve musibetleri sabırla göğüslemesi menfi
yönden bir ibadet sayıldığı gibi, onun helâl rızık istikametinde gayret sarf etmesi de böyle bir ibadet



sayılacaktır. Bunu, Cenâb-ı Hakk’ın ُهُعَفْرَي ُِحلاَّصلا  ُلَمَعْلاَو  ُّبِیَّطلا  ُِمل  َكْلا ُدَعْصَي  ِهَْیل  Sözlerin en“ إِ
temiz ve en güzel olanı O’na yükselir. Onu da amel-i salih yükseltir.”254 kavl-i kerimiyle
irtibatlandırmak da mümkündür. Burada hamd, tesbih, tekbir ve salavat gibi mübarek kelimelerin
ancak salih ameller vasıtasıyla Cenab-ı Hakk’a yükselecekleri ifade buyurulmaktadır.

Demek ki, ister namaz, zekât, oruç gibi müspet olsun, isterse haramlara karşı ciddi tavır alma ve bu
konuda ciddi bir gayret ortaya koyma gibi menfi olsun, her iki türüyle de ibadetler, Allah’a
yükselecek olan kelimât-ı tayyibenin kolu kanadı mesabesindedir. Bu açıdan meseleye basit bir
nazarla bakılmamalı, helâl ve haramlar mevzuunda çok hassas hareket edilmelidir.

Evet, yiyecekler mevzuunda kirli olanla temiz olanı birbirinden ayırma, temiz şeylerin içine kirli
olanları karıştırmama ve bu konuda olabildiğince hassasiyet gösterme insana ibadet sevabı
kazandıracaktır. Mesela, bir insanın kullandığı bir ilacın içinde ne olup olmadığına bakması,
marketten aldığı bir gıdanın içeriğinde dinin haram kıldığı bir maddenin bulunup bulunmadığını
araştırması, kasaptan aldığı etin İslâmî usullere göre kesilip kesilmediğine dikkat etmesi ve
kazancının tamamının helâlden olmasına ehemmiyet vermesi mânen onun terakkisine sebep olacağı
gibi; bu konuda iradesinin hakkını vermemesi, dikkatsiz ve laubali davranması da onun mânevî
hayatını dumura uğratacak, latifelerini öldürecek ve mânen batmasına sebep olacaktır.

Mâide Sûresi’nde, ِتْحُّسِلل َنوُلاََّكأ  ِبِذَكِْلل  َنوُعاَّمَس   “(Onlar), hep yalana kulak kabartırlar
ve aynı zamanda onların yedikleri de hep haramdır.”255 kavl-i kerimiyle, haram yeme, bir toplumun
en kirli hâli olarak resmedilmiştir. Âyet-i kerimede “suht” olarak ifade edilen haram rızık, insanın
damarlarında dolaştığı sürece, onun ibadet ü taat ve duasının bile kabul olmayacağı bazı hadis-i
şeriflerde ifade edilmektedir. Mesela Allah Resûlü’nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) rivayet edilen
bir hadis-i şerifte bu hususa şu ifadelerle dikkat çekilmiştir:

َُهل ْبَجَتْسُي  َْملَو  ًَةلَْیل  َنیِعَبَْرأ  ٌةَالَص  َُهل  َْلبْقُي  َْمل  ٍماَرَح  ْنِم  ًةَمْقُل  َلََكأ  ْنَم 
َةَمْقُّللا َِّنإَو  ِِهب  َىلَْوأ  ُراَّنلاَف  ُماَرَحْلا  ُهُتِبْنُي  ٍمَْحل  ُّلُكَو  اًحَابَص  َنیِعَبَْرأ  ٌةَوْعَد 

َمْحَّللا ُِتبْنَُتل  ِماَرَحْلا  َنِم  َةَدِحاَوْلا 
“Kim haram bir lokma yerse, onun kırk gece namazı ve kırk sabah da duası kabul edilmez.

Haramın besleyip büyüttüğü her et için en lâyık olan yer Cehennem’dir. İyi bilinmelidir ki
haramdan bir lokma bile eti besleyip büyütür.”256

Kursağında Haram Bulunanın Acı Akıbeti
Müslim ve Tirmizî’nin Ebû Hüreyre’den rivayet etmiş olduğu başka bir hadis-i şerifte ise haramın

olumsuz tesiri şu şekilde anlatılmıştır: Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) yolculuğu uzayan,
üstü başı tozlanan, saçı başı dağılan ve bu haldeyken ellerini semaya kaldırıp, “Ya Rabbi! Ya
Rabbi!” diye dua eden bir insanın hâlini şu ifadelerle anlatmıştır:

ىَّنَأَف ِماَرَحْلِاب  َيِّذُغَو  ٌماَرَح  ُهُسَبْلَمَو  ٌماَرَح  ُهُبَرْشَمَو  ٌماَرَح  ُهُمَعْطَمَو 
َِكلَِذل ُباَجَتْسُي 

“Bu yolcunun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdır ve (netice itibarıyla) haramla
beslenmektedir. Peki, bu hâldeki bir kimsenin duasına nasıl icabet edilir ki!”257

Başka bir hadiste ise helâl ve temiz bir nafakayla hacceden kimsenin, َكْیََّبل ّللا  َّمُھٰ َكْیَّب  Emret“ َل



ya Rabbi, buyur ya Rabbi!.. Çağırdın, biz de geldik yâ Rabbi!..” şeklindeki nidasına, semadan bir
münadinin de, ٍروُزْأَم ُرْیَغ  ٌروُر  ْبَم َكُّجَحَو  ٌلَـالَح  َك  َُتلِحاَرَو ٌلَالَح  َكُدا  َكْيَدْعَـسَو َز َكْیَّب  Hoş“ َل
geldin, ne mutlu sana! Senin yiyeceğin helâl, bineğin helâl, haccın da günahsız bir şekilde
makbuldür.” sözleriyle mukabele edeceği; fakat pis ve haram bir nafakayla hacca giden ve َكْي ََّبل
diye nida eden bir kimsenin de bu nidasına semadan bir münadinin, َ كُداَز َكْيَدْعَـس  َكْیََّبل وََال  َـال 

ٍروُرْب مَ ُرْیَغ  َكُّجَحَو  ٌماَر  َكـُتَقََفنَو حَ ٌماَرَح   “Lebbeyk’in de sa’deyk’in de senin olsun; sen hoş
gelmedin, safalar getirmedin! Senin yiyeceğin haram, nafakan haram ve haccın da makbul
değildir.” sözleriyle karşılık vereceği ifade buyurulmuştur.258

Evet, yiyip içtiği haram olan, kursağında haram bulunan, giydikleri ve bineği haram olan bir
insanın, bunca haram içinde duası ve haccı nasıl kabul olur ki! Bunca haram içindeki bir insan nasıl
olur da, “Rabbim! Senin emrine uyarak buraya geldim. Emrine âmâdeyim. Rahmet ve mağfiretini ümit
ediyorum. Lütuf ve keremini bekliyorum.” diyebilir ki! Dese bile onun bu sözleri yağlı bir paçavra
gibi yüzüne çarpılmaz mı? İşte bu açıdan yapılan ibadetlerin Allah’a yükselmesi adına helâl dairede
yaşama ve helâl rızıklarla beslenmenin ehemmiyeti çok büyüktür.

Soruda ifade edilen, َنوُلَمَْعت اَِمب  ّيِِنإ  اـًحِلاَص  اوُلَم  ْعاَو ِتاـَّبِیَّطلا  َنِم  اوُل  ُلُسُّرلا ُك اـَھَُّيأ  يَاۤ 
ٌمِیلَع  “Siz ey peygamberler! Helâl ve temiz şeylerden yiyip için, salih amel işleyin! Zira Ben

yaptığınız her şeyi bilmekteyim.” âyet-i kerimesinde de bu hususa işaret edilmektedir. Yani bir
insanın helâl rızıklarla beslenmesinin, onun Allah’a karşı yapageldiği ibadet ü taatin kabul olması
adına ciddi tesiri vardır.

Burada bir hususa daha temas etmek faydalı olacaktır. Kur’ân-ı Kerim’de birçok âyet-i kerimede
helâl ve temiz rızıklardan yeme emredilmiştir.259 Bu ise daha başta insanın helâli araştırma
istikametinde ortaya koyacağı bir ceht ve gayrete bağlıdır. Esasen her haramın başka haramlara bir
çağrı olması gibi, her sevap da aynı zamanda daha başka sevaplara davettir. Çünkü her şey kendi
cinsinden olan şeyleri talep eder ki, bunlar ona benzesin, onunla aynı karaktere sahip olsun ve ona
arkadaş olsunlar. İnsanlar böyle olduğu gibi, davranışlarımız, işlerimiz, hareketlerimiz de kendilerine
benzeyen şeylerin arkasından koşarlar. Bir âyette de işaret edildiği gibi, tabiatı itibarıyla kirli olan
insanlar kirli şeyleri takip ederler; tabiatı itibarıyla temiz olan insanlar temiz şeyleri takip ederler.260

Şöyle de diyebilirsiniz: Temizlik, güzellik ve tayyibat, başka güzelliklere çağrıdır; pislikler, levsiyat
ve habaset de hep pis şeyleri davet eder. Dolayısıyla insan, helâlin peşinden gittiğinde ve bu konuda
gayret gösterdiğinde zamanla hayır adına salih bir daire oluşacak ve o da hayatını bu istikamette
sürdürecektir. Bu açıdan daha baştan helâl ve haram ayrımının iyi yapılması gerekmektedir.

Haramın Yaygınlaşması Bahane Olamaz
Maalesef günümüzde genel itibarıyla helâl-haramın birbirine karıştığı ve insanların bu konudaki

hassasiyetinin zayıfladığı bir gerçektir. Fakat insanın, bir başkasının bu konudaki ihmalinin, kendisine
hiçbir fayda getirmeyeceğini bilmesi gerekir. Hz. Pîr’in ifade ettiği gibi, “Herkesle musibette
beraber olmak demek olan teselli ise, kabrin öbür tarafında pek esassızdır.”261 Bu açıdan, âlemin
haram yemesi, âlemin harama bakması, âlemin haram konuşması, âlemin israf-ı kelamda bulunması,
burada insan için bir teselli gibi görülse bile, ötede bunun insana hiçbir faydası olmayacaktır.
Musibette başkalarıyla birlikte olmak, ötede insanın musibetini hafifletmez. O hâlde mü’mine düşen
vazife, ağzına koyacağı her lokmanın nereden geldiğini, nereye gideceğini ve başına neler açacağını



iyi hesap etmesidir.
Unutmamak gerekir ki, insanın bu mevzudaki dikkatsizliği ve laubalice yaşaması, ötede onun başına

çok ciddi işler açacaktır. Orada insana arpanın yedide birinin dahi hesabı sorulacaktır. Vakıa biz
arpanın yedide biri diyoruz ama Kur’ân-ı Kerim, ْلَمَْعي ْنَمَو  ُه َرَي اًرْیَخ  ٍةَّرَذ  َلا  َقْثِم ْلَمَْعي  ْنَم  فَ

ُهَرَي ّرَش  اً ٍةَّرَذ  َلاَق  ْثِم  “Kim zerre ağırlığınca hayır yaparsa onu görecek, kim de zerre ağırlığınca
şer yaparsa onu görecektir.”262 ifadeleriyle meseleyi atom ağırlığına bağlıyor.

Buna göre atom ağırlığı bir hayrı olan, onun karşılığını göreceği gibi, bu ölçüde bir şerri olan da
yaptığının karşılığını mutlaka görecektir. Evet, ağızdan çıkan kelimelerin, mideye inen yiyecek ve
içeceklerin, kulağa giren sözlerin, göze takılan görüntülerin vs. hepsinin hesabı ötede birer birer
verilecektir. Burada insan ince hesaplara bağlı bir hayat yaşamazsa, ahirette çok ince hesaplar
üzerinde durulur ve –Allah korusun– orada insanın iflahını keserler. O hâlde günümüzde bu konudaki
hassasiyetini kaybedenler yiyip içtiklerini, kazanıp harcadıklarını yeniden gözden geçirmeli ve
kendileriyle yeniden yüzleşmelidirler.

Son bir husus olarak şunu ifade edeyim ki, sadece bir kısım laubali insanların gayr-i ciddi
tavırlarına bakarak meseleyi karamsar bir tablo içinde ortaya koymanın da gereği yoktur. Bilhassa
önde görünenler bu konuda kılı kırk yararcasına bir hassasiyet sergiler ve hayatlarını bu çizgide
sürdürürlerse onların bu hâli, mutlaka dalga dalga çevrelerine yayılacak ve zamanla bu şuur ve
hassasiyet bütün topluma mâl olacaktır. Yeter ki biz, şeklî ve surî Müslümanlıktan kurtulup
düşünerek, taşınarak, engin derinliklere dalarak, her şeyin akını-karasını, helâlini-haramını, güzelini-
çirkinini birbirinden tefrik etme azim, niyet ve kararlılığı içinde olalım!



251 Mü’minûn sûresi, 23/51.
252 Bkz.: Buhârî, menâkıbü’l-ensâr 26; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/97.
253 Bkz.: Muvatta, zekât 31; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 7/14.
254 Fâtır sûresi, 35/10.
255 Mâide sûresi, 5/42.
256 Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl 4/8.
257 Müslim, zekât 65; Tirmizî, tefsir (2) 37.
258 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, 5/251.

259 Bkz.: Bakara sûresi, 2/57, 60, 168, 172; En’âm sûresi, 6/118; A’râf sûresi, 7/160; Enfâl sûresi, 8/ 69; Nahl sûresi, 16/114; Tâhâ sûresi,
20/181; Hac sûresi, 22/ 28, 36; Mü’minûn sûresi, 23/ 51.
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261 Bediüzzaman, Sözler s. 181 (On Dördüncü Söz, Hâtime).
262 Zilzâl sûresi, 99/7-8.



Bayram Mülâhazaları

Soru: Sürur ve neşe günleri olan bayramların hakkıyla duyulup hissedilebilmesi ve dinin
muhkemâtına uygun bir şekilde değerlendirilmesi adına neler tavsiye edersiniz?

Cevap: İslâm’da her ibadet ve emrin kendine mahsus ifade ettiği bir mânâ vardır. İşte bu mânânın
derinlemesine duyulması öncelikle imana, sonra da ülfet ve matlaşmaya karşı iradenin hakkını
vererek yenilenme düşüncesine bağlıdır. Çünkü ancak inanç ve düşünceleri itibarıyla sürekli
kendisini yenileyebilen insanlar her şeyi terütaze duyabilirler.

Diğer bir ifadeyle bir şeyin cedit olarak duyulabilmesi, cedit olmaya bağlıdır. Cenâb-ı Hak, إِْن
ٍديِدـَج ٍقـْلَخِب  ِتْأـَيَو  ْم  ُكْبِھْذـُي ْأََشي   “O dilerse sizi alır götürür ve yerinize cedit bir halk

getirir.”263 kavl-i sübhânisiyle matlaşmayan, eskimeyen, ülfet ve ünsiyete yenik düşmeyen ve dini
her zaman bütün derinliğiyle terütaze ruhunda duyabilecek insanlara dikkatleri çekmiştir. Bu
sebepledir ki ister Ramazan’ın isterse bayramın değerini kavrama ve onları hakkıyla
değerlendirebilme öncelikle güçlü bir imana ve inancında sürekli kendini yenilemeye bağlıdır. Ülfet
ve ünsiyete yenilmiş insanların veya belli formatlar hâlinde, sadece atalarından gördüğü şekliyle
dinini yaşayan kültür Müslümanlarının bayramları terütaze duymaları oldukça zordur.

Ramazan – Bayram Münasebeti
Hadis kriterleri açısından tenkidi yapılsa da, bir hadis-i şerifte Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi

ve sellem) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

َِّالإ ُهللا َهِٰلإ  َِالب  ْمَُكناَمِيإ  اوُدِّدَج 
“İmanınızı ‘Lâ ilâhe illâllah’ ile yenileyiniz.”264 Bunun mânâsı şudur: Kendi konumunuzu, Zât-ı

Ulûhiyet’le münasebetinizi, tekvinî ve teşriî emirlere bakışınızı sık sık gözden geçirin ve sürekli
kendinizle yüzleşerek, her gün bir kere daha “vira bismillah” diyerek yepyeni bir imanla hayatınızı
devam ettirmeye çalışın. Bunu Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm)şu mübarek
sözüyle de irtibatlandırmak mümkündür: “İki günü eşit olan aldanmıştır.”265 Buna göre insanın her
gün, bir önceki güne göre kıvam adına biraz daha mesafe alması ve dine ait güzellikleri daha iyi
duyup hissetmesi çok önemlidir. İşte Ramazan’ı Ramazan olarak, bayramı da bayram olarak duyacak
insanlar bu hedef ve gaye peşinde koşanlardır.

Öte yandan bayram, bütün bir Ramazan’ın özünü, usaresini ihtiva ettiğinden, bayramın bütün
güzellikleriyle duyulup hissedilmesi, Ramazanlaşmaya bağlıdır. Bu açıdan denilebilir ki,
Ramazanlaşan insanlar ancak hakiki mânâsıyla bayramlaşabilirler. Evet, Ramazan’la sıcak alâka
kurabilmiş inanan gönüller, sırf Allah’a inandıklarından dolayı iman ve ihtisap ufkunda Ramazan
ayını ihya eder, orucu, teravihi ve sair ibadetleri taabbudî çerçevede ve vazife şuuruyla yerine getirir,
sonra da: “Allah’ım Ramazan ayının hakkını verdik mi yoksa onu zayi mi ettik bilemiyoruz? Acaba
Habib-i Ekrem’inin (sallallâhu aleyhi ve sellem) ‘kalkan’266 dediği orucu, fenalıklara karşı bir siper
edinerek, o siperin arkasında bir ayı geçirebildik mi?” diyerek bir taraftan Ramazan’ın gitmesine ve
hakkıyla onu eda edemedikleri mülâhazasına karşı bir burukluk yaşar; diğer yandan da bayramı
mağfiret-i ilâhiyeye mazhar olma adına bir referans görerek recâ hisleriyle dolarlar.



Bayram: Zikir ve Şükür Zemini
Bayramlar semavî lütuf ve ihsanların, kullar üzerine sağanak sağanak boşaldığı büyülü bir zaman

dilimidir. Bu ilâhî lütuf ve hediyeler karşısında yapılması gereken ise hamd ü senâ ve şevk ü şükür
duygularıyla dolup dolup boşalmaktır. Yoksa bayram günlerini, sadece eğlenilen, hoplanıp zıplanılan
günler olarak telakki etmek doğru değildir. Evet, bayram günleri, Cenâb-ı Hakk’ın insanları affetme
adına onlara lütfettiği birer mağfiret referansıdır. O hâlde insanın, elden geldiğince bu kutlu zaman
dilimlerini kalb ve his uyanıklığı içinde, uhrevî derinlik ve metafizik enginliğiyle yaşayarak
geçirmesi gerekir. Hazreti Pîr-i Mugân da bir yerde bu hususa şu ifadeleriyle dikkat çekmiştir:
“Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istila edip gayr-ı meşru daireye sapmamak için,
rivayetlerde, zikrullaha ve şükre çok  azîm tergibat vardır. 267 Tâ ki, bayramlarda o sevinç ve sürur
nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir,
gaflet ise kaçırır.”268

Din Eleğinden Geçmiş Bayram Gelenekleri
Aslında ne Devr-i Risalet-penahide ne de ondan sonraki nur asırlarında bu mübarek bayram

günleriyle alâkalı kütüb-i fıkhiyede ifade edilen hususların dışında günümüzdekine benzer faaliyet ve
aktivitelerde bulunulmamıştır. Yani İslâm’ın ilk asırlarında bayram günlerinde seyahatler tertip etme,
şölenler yapma, maytaplar altında günü geçirme, ev ev dolaşıp el öpme, çocuklar için arafalık
toplama gibi bir kısım uygulamalara rastlamıyoruz. Fakat Türkler İslâm’a girerken kendilerine ait
âdetlerini dinin muhkemâtıyla test etmiş ve sonra şer’î delillerin filtresinden geçen bazı âdetleriyle
beraber Müslüman olmuşlardır. İşte milletimiz, bayramlarda el öpme, akrabaları ziyaret etme,
insanları neşe ve tebessümle karşılama gibi bir kısım âdetlerin devam etmesinde dinin temel
disiplinleri açısından bir mahzur görmemiş ve böylece bunlar, gelenek ve âdet şeklinde dünden
bugüne devam edegelmiştir.

Sımsıcak ve Herkesi Kucaklayan 
Müsamaha Atmosferi
Bayram günleri, yapılan amellerin katbekat karşılığının verildiği mübarek ve feyizli bir zaman

dilimi olduğundan, onun bu fevkalâde bereketinden istifade için her ânının sevgi, dostluk, kardeşlik
ve hayr u hasenat adına dolu dolu geçirilmesi gerekir. Mesela bayramların herkesi kucaklayan,
herkese açık o yumuşak ve müsamahalı atmosferi içinde küskünlükler giderilebilir, insanlar arasında
kaynaşma sağlayacak faaliyetlerde bulunulabilir, gerçekleştirilen ziyaretlerle büyüklerin gönülleri
alınabilir, iltifat ve hediyelerle küçüklerin gönülleri sevinçlere gark edilebilir ve hatta Müslüman
olmayan insanlarla bile değişik diyalog köprüleri temin edilerek bir sulh atmosferi oluşturulup onlara
karşı önyargıya sahip bulunmadığımız ortaya konabilir.

Şüphesiz dine, imana, hakikat-i Ahmediye’ye saygının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Fakat ahsen-i
takvime mazhar olarak yaratılan zat-ı insan da saygı duyulması gereken kerim bir varlıktır. Özellikle
vahşetin katlanarak cereyan ettiği, çeşit çeşit bombaların insanlığa karşı kullanıldığı, biyolojik silah
olarak sunî virüslerin insanlara bulaştırıldığı bir dönemde, dünyanın böyle bir sulh-u umumiye
ihtiyacı vardır. Evet, korkunç derecede öldürücü dalgaların çarpışıp vuruşması içinde insanlığın
helâk olup gitmemesi adına belli dalgakıranlarla bu dalgaların kırılması gerekir.



Bayramlarda, Devr-i Risalet-penahide ve daha sonraki asırlarda bu türlü aktivitelerin
yapılmaması, fıkıh kitaplarında bunların yer almaması, bizim kalblerin yumuşadığı bu mübarek zaman
dilimlerini vesile ittihaz ederek ve önemli bir fırsat aralığı görerek hayırlı bir kısım faaliyetler
yapmamıza mani değildir. Nitekim kandil gecelerinin mübarekliği mahfuz, İslâm’ın ilk asırlarında bu
geceleri değerlendirme adına günümüzdekine benzer aktiviteler yapılmamıştır. Zaten temel
kaynaklara bakıldığında sırf bu gecelere mahsus belirlenmiş bir kısım ibadetlerden bahsetmek de
zordur. Bununla birlikte bu gecelerde çokça namaz kılınması, Kur’ân okunması, tesbih çekilmesi, dua
edilmesi gibi ibadet ü taat adına bazı şeyleri tavsiye etmede de hiçbir mahzur yoktur. Zira bu kıymetli
zaman dilimleri birer zarf olması yönüyle, o zarf, içinde yapılan amellere değerler üstü değer katar.

Mekân açısından da aynı durum geçerlidir. Siz her yerde dua edebilirsiniz; fakat Arafat’taki dua,
diğerlerinden farklı olarak insanı öyle bir arındırır ki, o insan, anasından doğmuş gibi tertemiz olur.
Eğer orada kalan leke ve yaralar varsa onları da Müzdelife alır götürür. Aynı şekilde Kâbe’yi tavafla
ayrı bir arınmaya mazhar olursunuz. Görüldüğü üzere bu durum, mekân zarfının, amellere değerler
üstü değer kazandırmasıyla gerçekleşmektedir. Bu açıdan gerek mübarek bazı mekânlarda, gerekse
Vilâdet, Regâib, Miraç, Beraat, Kadir geceleri, Ramazan ayı ve bayram günleri gibi kıymetli zaman
dilimlerinde Cenâb-ı Hakk’a teveccühte bulunma ve O’nun rızasına ulaşma adına sevgi, kardeşlik ve
insanlık için koşturup durma çok önemlidir.
263 İbrâhim sûresi, 14/19.
264 el-Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl 2/204. Ayrıca benzer mânâdaki hadisler için bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/359; Abd

İbn Humeyd, el-Müsned 1/417.
265 ed-Deylemî, el-Müsned 3/611; es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene s. 631.
266 Bkz.: Nesâî, sıyâm 43; Dârimî, savm 27; Abdurrezzak, el-Musannef 4/307.
267 Allah’ı çokça zikretmeye teşvik eden âyet-i kerîmeler ve hadis-i şerifler için bkz.: Cum’a sûresi, 62/10; Dehr sûresi, 76/25; Enfâl

sûresi, 8/45; Müslim, zikir 2, 3, 4; Tirmizî, zühd 63; Ebû Dâvûd, cihâd 14. Şükre teşvik eden rivâyetler için bkz.: Bakara sûresi, 2/152,
172; Nahl sûresi, 16/114; Müslim, münâfikîn 79, 80, 81, Ebû Dâvûd, edeb 110.

268 Bediüzzaman, Lem’alar s. 335 (Yirmi Sekizinci Lem’a).



Kaynakların Tespitinde Faydalanılan Eserler

Abd İbn Humeyd, Ebû Muhammed Muhammed b. Fütûh b. Abdillah el-Mayurkî el-Ezdî (v. 249 h.); el-Müsned, [Tahkîk: Subhî el-
Bedrî es-Sâmerrâî, Mahmud Muhammed Halil es-Saîdî], Mektebetü’s-sünne, Kahire, 1408/ 1988.

Abdurrezzak, Ebû Bekir Abdurrezzak b. Hemmam (v. 211 h.); el-Musannef, I-XI, [Tahkîk: Habiburrahman el-Âzamî],  el-
Mektebü’l-İslâmî, Beyrut, 1403 h.

el-Aclûnî, İsmail b. Muhammed (1087-1162 h.); Keşfü’l-hafâ ve müzîlü’l-ilbâs, I-II, Müessesetü’r-risale, Beyrut, 1405 h.

Ahmed İbn Hanbel, Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybanî (164-241 h.); el-Müsned, I-VI, Müessesetü Kurtuba, Mısır, tsz.

Ali el-Müttakî, Alâüddin Ali b. Abdülmelik b. Kadı Han el-Hindî (v. 975/156) Kenzü’l-ummâl fî süneni’l-akvâl ve’l-ef’âl, I-XVI,
[Tahkîk: Mahmud Ömer ed-Dimyâtî], Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1419/ 1998.

Aliyyülkârî, Ebu’l-Hasan Nureddin Ali b. Sultan Muhammed (v. 1014/1606); el-Esrâru’l-merfûa fi’l-ahbâri’l-mevdûa, [Tahkîk:
Muhammed b. Lütfi Sabbâğ], el-Mektebü’l-İslâmî, Beyrut, 1406 h.

___________, Mirkâtü’l-mefâtîh şerhu Mişkâti’l-mesâbih, I-XI, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1422/2001.

Bediüzzaman, Said Nursî (1877-1960); Emirdağ Lâhikası, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.

___________, İşarâtül-İ’câz, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.

___________, Lem’alar, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.

___________, Mektubat, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.

___________, Mesnevî-i Nuriye, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.

___________, Münazarat, [Sadeleştirme ve açıklama: Abdullah Aymaz], Şahdamar Yay., İstanbul, 2006.

___________, Sözler, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.

___________, Şuâlar, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.

___________, Tarihçe-i Hayat, Şahdamar Yay., İstanbul, 2010.

el-Beğavî, Ebû Muhammed Muhyissünne Hüseyin İbn Mes’ud, (v. 516/1122); Meâlimü’t-tenzîl, I-IIX, [Tahkîk: Hâlid Abdurrahman
el-Ak], Dâru’l-ma’rife, Beyrut, 1407/1987.

el-Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed İbnu’l-Hüseyin (384-458 h.); es-Sünenü’l-kübrâ, I-X, [Tahkîk: Muhammed Abdülkadir Ata],
Mektebetü dâri’l-bâz, Mekke, 1414/1994.

___________, Şuabü’l-îmân, I-IX, [Tahkîk: Muhammed es-Saîd Besyûnî ez-Zağlûl], Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1410/1990.

___________, ez-Zühdü’l-kebîr, [Tahkîk: Âmir Ahmed Haydar], Müessesetü’lkütübi’s-sekâfiyye, Beyrut, 1996.

el-Bezzâr, Ebû Bekir Ahmed b. Amr b. Abdilhâlık (215-292 h.); el-Müsned, I-IX, [Tahkîk: Mahfûzurrahman Zeynullah],
Müessesetü ulûmi’l-Kur’ân/Müessesetü’l-ulûmi ve’l-hikem, Beyrut-Medine, 1409 h.

el-Buhârî, Ebû Abdillah, Muhammed İbn İsmail (v. 256 h.); Sahîhu’l-Buhârî, I-VIII, el-Mektebetü’l-İslâmiyye, İstanbul, 1979.

el-Cürcânî, Ali b. Muhammed es-Seyyid eş-Şerîf (v. 816 h.); et-Ta’rîfât, [Tahkik: İbrahim el-Ebyârî], Dâru’l-kitabi’l-Arabî, Beyrut,
1405 h.

ed-Deylemî, Ebû Şucâ’ Şîreveyh b. Şehredâr (445-509 h.); el-Müsnedü’l-firdevs bi me’sûri’l-hitâb, I-V, [Tahkîk: Muhammed es-
Saîd Besyûnî ez-Zağlûl], Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1406/1986.

Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş’as es-Sicistânî (202-275 h.); es-Sünen, I-V, Çağrı Yayınları, 2. baskı, İstanbul (1413/1992).

Ebû Nuaym, Ahmed b. Abdillah el-İsbehânî (v. 430 h.); Hilyetü’l-evliyâ ve tabakâtü’l-asfiyâ, I-X, Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1405
h.

el-Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed (450-505 h.); İhyâu ulûmi’d-dîn, I-IV, Dâru’l-ma’rife, Beyrut, tsz.

Gülen, M. Fethullah, Çekirdekten Çınara, Nil Yayınları, İstanbul, 2013.

___________, Kulûbu’d-dâria, Nil Yayınları, İstanbul, 2011.

___________, Ümit Burcu, Nil Yayınları, İstanbul, 2013.



el-Hâkim, Ebû Abdillah Muhammed b. Abdillah en-Neysâbûrî (v. 405 h.); el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn,  I-IV, [Tahkîk: Mustafa
Abdülkadir Atâ], Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1990.

el-Hakîm et-Tirmizî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ali b. Hasan (v. 360 h.), Nevâdiru’l-usûl fî ehâdîsi’r-Resûl, I-IV, Dâru’l-cîl, 1.
baskı, [Tahkîk: D. Abdurrahman Umeyre], Beyrut, 1992.

Hatîb el-Bağdâdî, Ahmed b. Ali Ebû Bekr (393-463 h.); el-Kifâye fî ilmi’r-rivaye, el-Mektebetü’l-ilmiyye, Medine, tsz.

________, Târîhu Bağdâd, I-XIV, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, tsz.

el-Heysemî, Nureddin Ali b. Ebî Bekr (v. 807 h.), Mecmeu’z-zevâid ve menbeu’l-fevâid, I-X, Dâru’r-reyyân li’t-turâs, Kahire, 1407.

el-Hüseyn, Abdulkadir Muhammed, İmâmu ehli’l-hak Ebu’l-Hasen el-Eş’arî, el-Meşriku li’l-kitab, Şam, 2001.

İbn Abdi Rabbih, Ahmed İbn Muhammed (v. 328), el-Ikdü’l-ferîd, I-VII, Dâru ihyai turâsi’l-Arabî, Beyrut, 1999.

İbn Abdilberr,  Ebû Ömer Yusuf b. Abdillah en-Nemirî (v. 463 h.); et-Temhîd, I-XXIV, Vizâratü’l-evkâf ve’ş-şuûni’l-İslâmiyye,
Mağrib, 1387 h.

İbn Asâkir, Ebu’l-Kâsım Sikatüddîn Ali b. Hasan b. Hibetillah (v. 571/ 1176); Târîhu Dimaşk, I-LXX, Dâru’l-fikr, Beyrut, 1417/1996.

İbn Battal, Ebu’l-Hasen Ali İbn Halef İbn Abdi’l-Melik (v. 449), Şerhu Sahihi’l-Buhârî I-X, Mektebetü’-rüşd, Riyat, 2003.

İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed (v. 235 h.); el-Musannef fi’l-ehâdîs ve’l-âsâr,  I-VII, [Tahkîk: Kemal Yusuf el-
Hût], Mektebetü’r-Rüşd, Riyad, 1409 h.

İbn Hibbân, Ebû Hâtim Muhammed b. Hibban b. Ahmed et-Temîmî el-Bustî (v. 354 h.); Sahîhu İbn Hibbân, I-XVI, [Tahkîk: Şuayb
el-Arnavut], Müessesetü’r-risale, Beyrut, 1414/1993.

İbn Hişâm, Abdülmelik b. Hişâm b. Eyyûb el-Himyerî (v. 213/828); es-Sîratü’n-nebeviyye, I-VI, [Tahkik: Tâhâ Abdurrauf Sa’d],
Dâru’l-cîl, Beyrut, 1411.

İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ İsmail b. Ömer b. Kesîr ed-Dimaşkî (v. 774 h.); Tefsîru’l-Kur’âni’l-azîm, I-IV, Dâru’l-fikr, Beyrut, 1401 h.

İbn Mâce, Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî (207-275 h.); es-Sünen, I-II, Çağrı Yayınları, 2. baskı, İstanbul, 1413/1992.

İbnü’l-Mübarek, Abdullah İbnü’l-Mübarek el-Mervezî (118-181); ez-Zühd li’bni’l-Mübarek, (Tahkik: Habiburrahman el-A’zamî),
Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, tsz.

el-Kurtubî, Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekir b. Ferah (v. 670 h.); el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân, I-XX, Dâru’ş-şa’b, Kahire, 1372 h.

el-Kuşeyrî, Ebu’l-Kasım Zeynülislâm Abdülkerim b. Hevâzin (v. 465/ 1072); er-Risâletü’l-Kuşeyriyye fî ilmi’t-tasavvuf, [Tahkik:
Mustafa Züreyk], el-Mektebetü’l-asriyye, Beyrut, 1421/2001.

el-Makdisî, Muhammed b. Ahmed b. Abdilhâdi b. Kudâme (v. 744) el-Ukudu’d-Dürriyye, Dâru’l-kitabi’l-arabî, Beyrut, tsz.

Mâlik b. Enes, Ebû Abdillah el-Esbahî (93-179 h.); el-Muvatta, I-II, Dâru’l-hadis, Kahire, 1993.

el-Mâtüridî, Ebû Mansur Muhammed b. Muhammed (v. 333/944); Kitabu’t-tevhîd, Dâru’l-Câmiati’l-Mısriyye, İskenderiyye, tsz.

Mevlâna, Celâleddin-i Rumî Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin (v. 672/ 1273); Mesnevi: konularına göre açıklamalı, I-VI,
[Tercüme: Şefik Can], Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2001.

Muhammed Abduh, el-A’mâlu’l-kâmile, I-V, [Tahkîk: Muhammed Imâra] Dâru’ş-şurûk, Beyrut-Kahire, 1993.

el-Münâvî, Zeynüddin Muhammed Abdürraûf b. Tacilârifîn b. Ali (v. 1031/ 1622); Feyzu’l-Kadîr şerhu Câmii’s-sağîr,  I-VI, el-
Mektebetü’t-ticâriyyetü’l-kübrâ, Mısır, 1356 h.

Müslim, Ebu’l-Hüseyin el-Haccâc en-Neysâbûrî (206-261 h.); Sahîhu Müslim, I-V, [Tahkîk: Muhammed Fuad Abdulbakî], Dâru
ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, Beyrut, tsz.

en-Nesâî, Ebû Abdirrahman Ahmed b. Şuayb (215-303 h.); es-Sünen, I-VIII, Çağrı Yayınları, 2. baskı, İstanbul, 1413/1992.

___________, es-Sünenü’l-kübrâ, I-VI, [Tahkîk: Abdulğaffâr Süleyman el-Bündârî], Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1411/1991.

en-Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref (631-676 h.); Şerhu Sahîhi Müslim (Şerhu’n-Nevevî alâ Sahîhi Müslim), I-XVIII, Dâru
ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, Beyrut, 1392 h.

es-Sehâvî, Ebu’l-Hayr Şemseddin Muhammed b. Abdurrahman (v. 902/1497); el-Makâsıdü’l-hasene, [Tahkik: Muhammed Osman]
Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1405/1985.

es-Serahsî, Ebû Bekr Muhammed b. Sehl (v. 483/1090); el-Mebsût, I-XXX, Dâru’l-ma’rife, Beyrut, 1406 h.



et-Taberânî, Ebu’l-Kasım Süleyman b. Ahmed (260-360 h.); el-Mu’cemü’l-evsat, I-IX, [Tahkik: Tarık b. Ivazillah b. Muhammed,
Abdülmuhsin b. İbrahim el-Huseynî], Dâru’l-Harameyn, Kahire, 1415 h.

___________, el-Mu’cemü’l-kebîr, I-XXV, [Tahkîk: Hamdi b. Abdülmecîd es-Selefî], Mektebetü’z-Zehra, Musul, 1404/1983.

et-Taberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr (v. 310 h.); Câmiu’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân, I-XXX, Dâru’l-fikr, Beyrut, 1405.

___________, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk (Tarîhu’t-Taberî), I-V, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1407 h.

et-Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (209-279 h.); el-Câmiu’s-Sahîh, I-V, Çağrı Yayınları, 2. baskı, İstanbul, 1413/1992.

ez-Zehebî, Şemsüddîn Muhammed Ahmed (v. 748 h.); Mîzânü’l-i’tidâl fî nakdi’r-ricâl, I-VIII, [Tahkik: Ali Muhammed Muavvaz -
Âdil Ahmed Abdülmevcûd.] Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1995.

___________, Târîhu’l-İslâm, [Tahkîk: Ömer Abdüsselâm], Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1407/ 1987.
538001-20140513





BUHRANLI GÜNLER 
VE ÜMİT ATLASIMIZ

KIRIK TESTİ – 14

M. Fethullah Gülen



BUHRANLI GÜNLER VE ÜMİT ATLASIMIZ
KIRIK TESTİ – 14

Copyright © Nil Yayınları, 2015
Bu eserin tüm yayın hakları Işık Yayıncılık Ticaret A.Ş.’ne aittir.

Eserde yer alan metin ve resimlerin, Işık Yayıncılık Ticaret A.Ş.’nin önceden
yazılı izni olmaksızın, elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt

sistemi ile çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır.

DİJİTAL ISBN
978-975-315-695-0

Yayın Numarası
562

Nil Yayınları
Bulgurlu Mahallesi Bağcılar Caddesi No:1

Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 522 11 44 Faks: (0216) 522 11 78

www.nil.com.tr

http://www.nil.com.tr


Takdim Yerine

İçinden geçmekte olduğumuz bunalımlı günler ve yine bu günlerde en çok muhtaç
bulunduğumuz kalbî, fikrî ve hissî ihtiyaçlarımız bir kitabın isminde herhalde ancak bu
kadar güzel toplanabilirdi: Buhranlı Günler ve Ümit Atlasımız.

Buhran fertlerin, ailelerin, cemaat ve cemiyetlerin, milletlerin ve nihayet topyekün
insanlığın içine düşebileceği kriz ve bunalım hâlini anlatan bir kelime. Ete kemiğe
bürünmüş böyle bir buhran vaziyetini, M. Fethullah Gülen Hocaefendi, 1982 yılında
kaleme aldığı bir makalesinde şöyle resmediyor: “Dünya, bir baştan bir başa kasvetli
bulutlarla sarıldı. Göz gözü görmeyecek kadar karanlık her taraf.. her gün yeni bir
buhran beliriyor ufkumuzda.. her gün taze bir mesaj alıyoruz kıyametten... Ümit ve
düşüncelerimizin üstüne gelip gelip yıkılan korkulu rüyalar ve kâbuslar, dünyamızı
gulyabanîler ülkesi hâline getirdi.” (“Buhran ve Gerilim”, Buhranlar Anaforunda
İnsan, s.17)

Yine 2005 yılında yazdığı bir başyazısında Muhterem Hocaefendi, aslında bizim ve
bizimle irtibatlı sayılabilecek toplumların günümüzde de bir kere daha karşı karşıya
kaldığı bunalımlı durumu şöyle tasvir ediyor: “… Şu anda, bizim de içinde
bulunduğumuz coğrafyanın yürekler acısı hâl-i pürmelâli böyle bir buhranın çeşitli
derinlikleriyle en canlı misali.

…
Denebilir ki, şimdilerde bu coğrafyanın insanı cahiliye döneminde olduğundan da

beter buhranlar içinde kıvranmakta, âdeta fevkalâdeden kurtarıcı bir el beklemekte,
çeşit çeşit yalanlara aldanmakta, yalancı mumlar arkasında koşmakta ve böylece
çare olarak başvurduğu her yol ve yöntemle bunalımlarını daha da
derinleştirmektedir.” (“Buhranlar Çağı”, Sükutun Çığlıkları, s.127)

Diğer yandan elimizde tuttuğumuz bu kitabın ya da yazıldığı tarih itibariyle aynı adı
taşıyan makalenin isminin sadece “Buhranlı Günler” değil de “Buhranlı Günler ve
Ümit Atlasımız” olması, fikir ve düşünceleriyle yakından tanıyanlar için Muhterem
Hocaefendi’yi çok güzel aksettirmektedir. Evet, o Kur’ânî bir üslubu hemen her makale
ve sohbetinde uygulamakta; sadece problemleri teşhis etmekle yetinmemekte, aynı
zamanda çözüm yollarını göstermekte, bunlara teşebbüs edilmediği takdirde işin
encâmında ne türden olumsuzlukların yaşanabileceğini ve ümitle çözüm yollarına
tevessül edildiğinde ne kadar güzel neticelerin elde edilebileceğini ayrı ayrı izah
etmektedir. “Kaos, İmtihan ve Ümit”, “Kaos ve İnancın Sihirli Dünyası”, “Kaos
İçindeki Işık” ve “Kaos ve Yeşeren Ümitler” gibi makale başlıklarını hatırlamak bile
bizim bu mülâhazamızı fazlasıyla desteklemektedir.



Muhterem F. Gülen Hocaefendi 1983 yılında yazmış olduğu “Buhranlarımız” adlı bir
yazısını şu ümit dolu cümlelerle bitirmektedir: “Cemiyetin baş ağrılarının had safhaya
vardığı, gerçek düşmanlık ve düşmanlarımızın apaçık ortaya çıktığı, bağlı
bulunduğumuz dünya ile aramızdaki diyaloğun her gün biraz daha kuvvet kazandığı
bugünlerde, milletçe fevkalâde ümitliyiz ve dirileceğimiz inancını taşımaktayız.”
(Buhranlar Anaforunda İnsan, s.77) Yine 1997 yılında yayınlanan “Buhran ve
Kahramanlar” başlıklı bir makalesini şöyle bitirmektedir: “Bugüne kadar her
medeniyet birkaç düzine kahramanın eseri olmuştur. Bundan sonra hep böyle
olacaktır. Günümüzde, değişik fırtınalar ve türlü türlü illetlerle sarsık bulunan bu
dünyanın, o eski tül pembe günlere, mehtaplı gecelere, buğu buğu sevgiyle köpüren
geleceklere ve dirilişleri dirilişlerin takip edeceği çağlara ulaşması da bu
kahramanlar sayesinde gerçekleşecektir.”  (Işığın Göründüğü Ufuk, s.94) Bütün
bunların berisinde çok yakın bir tarihte yaptığı bir sohbet “Hal ve Ümit” başlığını
taşımakta ve o sohbetini Muhterem Müellifimiz şu cümlelerle tamamlamaktadır.
“İnşaallah, siz Kur’ân’ın ve evrensel insanî değerlerin elmas düsturlarına sarılarak,
insanların gönüllerini fethetme mevzuunda sarsılmayan bir ümitle, hep ileriye doğru
yürüyeceksiniz. Allah’ın izni ve inayetiyle, içteki hasetçileri aşacaksınız; dıştaki
muhtemel tehlikelere ve badirelere de takılmadan yol alacaksınız.”

Buhranlı Günler ve Ümit Atlasımız, Muhterem Hocamız’ın Amerika’da yapmış
olduğu sohbetlerden oluşan Kırık Testi serisinin son kitabı. Kitap, o eskimeyen güzel
kelime ile ifade edecek olursak müteferrik (farklı farklı) konuları bizim kalb ve
kafalarımıza, nazarlarımıza sunuyor. Kur’an-ı Kerîm tefsirinden hadis-i şerif şerhlerine,
kalb ve ruh hayatından aile hayatına, ondan içtimaî hayata, yine hizmet hayatında
karşılaşılan zorluklara karşı ortaya konması gereken halden, eğitimle ilgili meselelere,
gaflet ve ülfete yenik düşmemiş duadan amelin özü olan ihlâsa, ihlâsla i’lâ-yı
kelimetullah arasındaki münasebete, kine doymayan nifak şebekesi karşısında mü’mince
duruşa ve elbette buhranlardan onlar karşısında sergilenmesi lüzumlu olan ümit tavrına
kadar farklı konularda gönüllerimizin bamteline dokunuyor, zihinlerimize yüksek ufuklar
gösteriyor.

Bir fikir vereceği düşüncesiyle kitaptan birkaç bölümü burada sizlerle paylaşmak
yerinde olacaktır. İsterseniz en önemli olandan başlayalım. Muhterem Hocaefendi,
Allah’ın en büyük ihsanı olan rızayı talep konusunda şu tavsiyede bulunuyor: “Rıza,
Cennet ve Cennet’teki nimetlerden daha büyük bir nimet ise o zaman bizim de
ellerimizi açıp sürekli ‘Allah’ım beni rıza ufkuna ulaştır.’ diye dua dua yalvarmamız
gerekir. Evet,

ىَضَْرتَو ُّبِحُت  اَم  َىِلإ  َّمُھّٰلَلا 
‘Allah’ım! Sevdiğin ve hoşnut olduğun şeye beni ulaştır!’ diyerek nefes alıp



vermeli;

َكاَضِرَو َكََتِیفاَعَو  َكَوْفَع  َّمُھّٰلَلا 
‘Allah’ım! Senden af, afiyet ve rıza istiyorum!’ diyerek oturup kalkmalıyız. Çünkü

Cenâb-ı Hak, insanın samimi olarak kalbden istediği şeyleri kendisine lütfedeceğini
vaat ediyor. Fakat bu konuda ısrarcı olmak gerekir.” (Sayfa, 267)

Münafıklar karşısında mü’mince bir duruşun nasıl olması gerektiğini söylerken de
şöyle der: “…Evet, bu onulmaz gibi görünen dertler, onarılmaz zannedilen
harabeler, insanın içinde ümitsizlik hâsıl etmemeli, onu panikletmemelidir. Fakat bu
demek değildir ki, yaşanan tahribata karşı gözlerimizi kapatalım. Bilakis bu müthiş
tahribatın görülmesi çok önemlidir. Zira tahribatı görme, insana sorumluğunu ve
yapması gerekli olan vazifeleri hatırlatacaktır. Böylece sorumluluk şuuruna sahip
mefkûre insanı, bu tablo karşısında Allah’ın, sadık kullarından ne isteyeceğini
düşünecek, ‘Acaba bir peygamber olsaydı, böyle bir tablo karşısında nasıl hareket
ederdi?’ diyecek, yapılması gerekenlere odaklanacaktır.” (Sayfa, 52)

Kitabın 174. sayfasında Muhterem Hocamız ciddi bir sosyal probleme şu ifadelerle
neşter vuruyor: “Daha sonra gelen yöneticilerden bazıları da Râşid Halifeler
dönemindeki adaleti muhafaza edememiş ve adam kayırmışlardır. Mesela onlar, bir
yere bir idareci tayini veya ganimet taksimi söz konusu olduğunda hemen kendi
yakınlarını tercih etmişlerdir. Hâlbuki Râşid Halifelerden hiçbirisi sırf kendilerine
yakın oldukları gerekçesiyle akrabalarını belli makamlara getirmemiş, çevrelerine
ayrıcalık tanımamış ve adam kayırmaya gitmemişlerdir. Çünkü bir ümmet içinde
emanet, ehline verilmediği ve yakınlara iltimas geçilmeye başlandığında, o ümmetin
işi bitmiş demektir.”

Bu faslı son bir iktibas (alıntı) ile noktalayalım: “Maalesef her dönemde, nâm-ı
celîl-i Muhammedî’nin şehbal açmasından rahatsız olan insanlar olmuştur. Fakat
iman ve Kur’ân hizmetine gönül vermiş insanlar vazifelerini yaparken başkalarının
haksızca kınamalarına aldırış etmezler, tehditler karşısında korkup geri durmazlar,
hak bildikleri yolda önlerine çıkan engellere takılıp kalmadan hep yürürler.”  (Sayfa,
183)

Son olarak konumuzla yakından alâkalı önemli bir hususa temas edelim. Düşünce
tarihimizin çok kıymetli mütefekkirlerinden biri şöyle der: “İnsanı birçok şey doğruya
sevk edebilir, fakat bunların en sıhhatlisi insanın irşadıdır. Mürşid en ileri rahmet
kapısıdır.” Buna ilave olarak biz de diyoruz ki, mürşid ve rehberin kıymeti ve onun
irşad ve rehberliğine duyulan ihtiyaç buhranlı, çalkantılı kriz ve bunalım dönemlerinde
daha da artar, daha da görünür olur. Bununla beraber, o rehberlikten herkesin değil de
sadece onu almasını bilen veya en azından o irşada açık duran insanların istifade
edebileceği de apaçık bir hakikattir. İşte bu mülâhazalarla biz kitabımızın müellifi



Muhterem M. Fethullah Gülen Hocaefendi’ye irşad ve rehberliğinden dolayı bir kez
daha şükranlarımızı sunuyor, Cenab-ı Allah’tan, inayet ve sıyanetiyle her zaman
Hocamız’ın yanında olmasını ve onun, duruşu ve eserleriyle ortaya koyduğu
rehberliğinden bizi azami şekilde istifade ettirmesini niyaz ediyoruz.

Her şeyin doğrusunu Allah (celle celâluhu) bilir; bütün güzelliklerle O’ndan, bütün
noksanlıklar bizdendir.

Nil Yayınları



S
Selâm Ruhu

oru: “Selâm” filmi münasebetiyle bir kere daha “selâmla gidilen beldelerde
kalıcı olunduğu ama kılıçla girilen yerlerde uzun süre durulsa bile müessir

bir iz bırakılamadığını” ifade buyurdunuz. Selâmla gitmekten maksat nedir? Selâm
ruhu nasıl anlaşılmalıdır?

Cevap: Öncelikle bilinmesi gerekir ki, İslâm’da aslolan barıştır, savaş arızî ve
istisnaî bir durumdur. Dinimizde savaşa izin verilmesi din, akıl, mal, can, nesil gibi
mutlaka korunması gereken değerlerin müdafaası içindir. Zaten kötülük ve şirretliğe
kilitlenmiş insanlar gelip kapınıza dayandıklarında, tehdit edip üzerinize
yürüdüklerinde onları güllerle, çiçeklerle karşılama gibi bir lüksünüz olamaz. Bu tür
saldırılara maruz kalındığında yapılması gereken, Çanakkale’de olduğu gibi topyekûn
milletçe seferber olmak ve mücadele meydanında ne yapılması gerekiyorsa onu
yapmaktır. Ayrıca, dünyanın neresinde olursa olsun ve kime karşı yapılırsa yapılsın
ortaya konan zulmü durdurmak, haksızlığa uğrayan insanlara yardım etmek, düşünce ve
ifade hürriyetini engellemek isteyenlere fırsat vermemek de savaşın meşru
sebeplerindendir.

Hedef Caydırıcılık Olmalı
Kur’ân-ı Kerim, sulh ve sükûnun temini için öncelikle caydırıcılık esası üzerinde

durur. Konuyla alâkalı âyet-i kerimede şöyle buyrulmaktadır:

ِ۪هب َنوُبِھْرُت  ِلْیَخْلا  ِطَابِر  ْنِمَو  ٍةَّوُق  ْنِم  ْمُتَْعطَتْسا  اَم  ْمَُھل  اوُّدَِعأَو 
ْمُھَُملْعَي ُمَُھنوَُملَْعت ُهللا  ْمِِھنوُد َال  ْنِم  َنيِرَخٰاَو  ْمُكَّوُدَعَو  َّوُدَع ِهللا 

“(Ey inananlar!) Onlara karşı, Allah’ın düşmanı ve sizin düşmanlarınızı ve
bunların dışında Allah’ın bilip sizin bilmediklerinizi korkutup yıldırmak üzere,
gücünüzün yettiğince kuvvet ve savaş atları hazırlayın.”1

Görüldüğü üzere Kur’ân-ı Kerim bize, muhtemel tehlikelere karşı her türlü tedbiri
alıp caydırıcı bir güç hâline gelmeyi, düşmanın içine korku salıp daha baştan savaşı
önlemeyi emretmektedir.

İslâm tarihi boyunca inanan insanlar, savaşı meşru kılacak şartlar oluştuğunda bazı
dönemler itibarıyla kılıç kullanma mecburiyetinde kalmışlardır. Fakat büyük çoğunluğu
itibarıyla bu hak, saldırgan güç ve kuvvetleri sindirmek, dünyadaki genel ahenk ve
huzuru bozan tiranları hizaya getirmek, belli yerlerdeki herc ü mercin (kargaşa) önüne
geçmek ve yeryüzünde hakkaniyet ve adaleti ikame etmek maksadını gerçekleştirme



istikametinde kullanılmıştır. Bu noktada akla şöyle bir soru gelebilir: İslâm tarihi
boyunca bu hassasiyetlere tam olarak riayet edilmiş midir? Genel tabloya bakıldığında
çok rahatlıkla diyebiliriz ki, Müslümanlar bu mevzuda istikametlerini muhafaza
etmişlerdir. Fakat belli fasıllarda, belli dönemlerde içtihat hatasına düşenlerin olduğu
da bir vâkıadır. Farklı bir ifadeyle ihkak-ı hak etme (hakkı gerçekleştirme) adına yola
çıkılmış olsa da, bazı dönemler mutlak adalet yerine izafî adalet tercih edilerek
hakkaniyet, kılı kırk yararcasına korunamamış olabilir. Mesela maddî kılıca müracaata
gerek olmadan, Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i Sahiha’nın elmas kılıç gibi düsturlarıyla
problemlerin halledilebileceği yerlerde bu esasa tam olarak riayet edilememiş olabilir.
İşte tarihin değişik dönemlerinde bazı coğrafyalarda daimî kalamayışımızın
sebeplerinden biri kanaatimce bu tür içtihat hatalarıdır.

Selâm: İnsanî ve Evrensel Bir Değer
Günümüze gelince, bugün şartlar geçmişe göre daha farklıdır. Umum yeryüzünde

belli ölçüde demokratik bir kültür oluşmuş, ilim ve beyanın önemi daha bir artmıştır.
Medenîlere galebenin ancak ikna ile mümkün olduğu böyle bir ortamda hak ve hakikati
müdafaa ve onu gönüllere duyurmada Kur’ân ve Sünnet’in elmas düsturlarının ayrı bir
ehemmiyet ve tesiri vardır. Dolayısıyla, inanan gönüllerin ruhlarının derinliklerinde
yoğurup şekillendirdikleri fedakârlık, adanmışlık, başkaları için yaşama gibi evrensel
ve insanî değerleri ilim, beyan ve sanat vasıtalarıyla dile getirmeleri çok önemlidir. İşte
Selâm filmi, böyle bir düşünceyle ortaya çıkmış, adanmış ruhların dünyaya açılmalarını
anlatmak maksadıyla yapılmış. Film yayımlanmadan önce, bazı bölümlerini bana da
göstermiş ve filmle ilgili mülâhazalarımı almak istemişlerdi. Her ne kadar filmden,
senaryodan ve yapımdan anlamasam da, kendi dar mantığımla icmâlen bazı yönlerini
değerlendirmeye çalışmıştım. Umumiyet itibarıyla takdir ettiğim yanları oldu. Zira bu
filmde, Anadolu insanının kendisine çok yakışan, numara ve drobu kendisine tam uyan
düşünce, anlayış, feragat ve hasbiliği vardı; onun sadece dünyanın bir yerine değil
Afrika’dan Uzak Doğu’ya, oradan Balkanlar’a kadar pek çok coğrafyaya açılması
anlatılıyordu. Evet, öğretmenlerimizin farklı coğrafyalarda yaşayan, farklı anlayış ve
farklı kültürlerde yetişmiş insanlarla ilgilenmeleri, onlar için ızdırap duymaları,
yaşatmak için yaşamaları ve onları sevgiyle, insanî değerlerle yumuşatıp belli bir
kıvama getirmeleri çok önemliydi ve işte Selâm filminde bu gösterilmeye çalışıldı.

Bildiğiniz üzere insan fıtratında yabancıya karşı tepki verme ve reaksiyon gösterme
hissi vardır. Hele daha önce başkaları tarafından asimile edilmiş, ezilmiş ve sürgünlere
tâbi tutulmuş kişilerin dışarıdan gelmiş insanları kabullenmeleri çok daha zordur. İşte
bu olumsuz faktörlere rağmen Türkiye’den kalkıp farklı ülkelere giden eğitim
gönüllülerinin, o insanların gönüllerine girmeleri, farklı toplum ve kültürler arasında
sevgi, diyalog ve barış köprüleri kurmaları takdir edilmesi gereken bir davranıştır.



Ayakları Öpülesi Öğretmenler
Kur’ân ve Sünnet’in elmas düsturlarını kendilerine rehber edinen, içine girdiğinde

herkesin oturabileceği şekilde bir gönül enginliğine sahip bulunan Anadolu insanı,
yepyeni bir dünya ve sevgi adına dünyanın dört bir yanında âdeta mesaj olmuş
inlemiştir.

Hatırlayacağınız üzere, filmin bir sahnesinde tarihî bir köprü üzerinde kavga edip
nehre düşen iki çocuğu kurtarmak için, onların peşi sıra kendisi de nehre atlayan ve
neticede o iki çocuğu kurtarmak için kendisini feda eden bir öğretmen anlatılmaktaydı.
Fedakâr öğretmenin bu tavrı karşısında, daha önce kavga eden öğrenciler, birbirlerine
sarılıp ağlamaya başladılar. Bu sahneyi seyrederken, –belki pek çoğunuz gibi–
gözyaşlarımı tutamadım. Afrika’da, Afganistan’da canlandırılan sahneler de bundan
farklı değildi. Tabi en önemlisi filmde canlandırılan bu sahnelerin gerçek hayatta
yaşanan birer vak’a olmasıydı. Bundan dolayıdır ki, filmde rol alan oyuncular, çekim
için gittikleri yerlerde realitenin ifadesi bu tabloyu görünce, öğretmenlerin
fedakârlıkları karşısında âdeta büyülendiklerini ifade ettiler.

Bu fedakâr öğretmenler, kimi zaman, gittikleri yerlerde savaşın ortasında kalmış,
bulundukları şehir kuşatma altına alınmış olmasına rağmen orayı terk etmemiş, engin bir
vefa hissiyle öğrencilerine sahip çıkmışlardır. Öğretmenlerin ölümü göze alarak
eğitimlerine devam etmeleri, gönül kapılarının kendilerine açılması için de bir vesile
olmuştur.

Mefkûre muhaciri bu yiğitler, Çanakkale’ye gidiyor gibi, dünyanın değişik yerlerine
seyahatler tertip ettiler. Kimi zaman evlerinde duvaklı gelinleri bırakıp gittiler. Kimi
zaman parmaklarında nişan yüzüğüyle yollara döküldüler. Kimi zaman da gözü yaşlı
anne-babalarının ellerini öptü, onları Allah’a emanet etti ve öylece yola koyuldular. İşte
bütün bu fedakârlıklar karşısında bence onların alnı değil ayakları bile öpülür.

Yürüdükleri yolun felsefesini belki de derinlemesine bilmeyen o insanlar, “yürü”
denildiğinde hiç diriğ etmeden yüreklerindeki teslimiyet duygusuna sarılarak
yürümüşlerdi. Allah onları sevk ediyor ve onlar da mübarek bir insiyak içinde
gidiyorlardı. Ben, gidenler arasından şikâyet edip de geriye dönene rastlamadım. Böyle
bir şey vuku bulduysa bile ben bilmiyorum. Ülkemizin en prestijli üniversitelerinden
mezun olmuş, diplomasını eline almış çiçeği burnunda binlerce genç, anne-babasının ve
çevresindeki insanların beklentilerine rağmen sadece “ülkem, ülküm, mefkurem...”
deyip;

“ Cânân dileyen dağdağa-i câna düşer mi,
Cân isteyen endişe-i cânana düşer mi;
Girdik reh-i sevdaya cünûnuz...
Bize namus lâzım değil,



Ey dil ki bu iş şâne düşer mi!..”
anlayışıyla seve seve yollara dökülmüşlerdi.

Selâmı Gönüllere Yazdılar
Kitaplara, dergilere, değişik televizyon programlarına yansıdığı üzere bu arkadaşlar

gittikleri yerlere hep selâmla gitmiş, yazı tahtalarına yazdıkları gibi gönüllere de selâm
yazmışlardır. Bunun esenlik demek olduğunu öğretmişlerdir. Kendilerine laf atanlara
dahi “Selâm size, esenlik içinde kalın.” deyip geçmişlerdir.

İşte siz gittiğiniz yerlere böyle giderseniz, orada kalıcı olursunuz. Selâm mesajınız da
vicdanlarda yer bulur, gönüllerde yankılanır durur. Cenab-ı Hak, atılan bu adımları
boşa çıkarmaz. Çünkü kudsî bir hadis-i şerifte de beyan buyrulduğu gibi, siz O’na doğru
bir karış giderseniz, O bir adım gelir; siz bir adım giderseniz, O yürüyerek gelir; siz
yürüyerek giderseniz O koşarak gelir ve sizin gören gözünüz, işiten kulağınız ve
konuşan diliniz olur.2 Cenab-ı Hakk’ın bu engin lütfu olunca, siz niye müessir
olmayasınız ki!

Hâsılı, maddî kılıcın kınına girdiği günümüzde selâm bizim tek sermayemizdir.
Selâm; dövene elsiz, sövene dilsiz ve kalb kırana karşı da gönülsüz olmayı gerektirir.
Bu açıdan yürüdüğümüz yolda, kınamalara aldırmamalı, her zaman durduğumuz yerde
dimdik durmalı, “Bu dünya dayanma dünyası, darılma dünyası değil.” deyip hep müspet
hareket peşinde koşmalı ve sadece kendi yapacağımız işlere kilitlenmeliyiz.



S

Dünyada Rıza, 
Ötede Rıdvan

oru: Rıza ve rıdvan arasında fark var mıdır? Rıdvana ulaşmanın en önemli
vesileleri nelerdir?

Cevap: Rıza, insanın Allah’tan (celle celâluhu) ve O’nun gönderdiği din-i mübin-i
İslâm’dan hoşnut olması, Cenab-ı Hakk’ın her türlü takdirine gönülden boyun eğmesi,
maruz kaldığı bela ve musibetleri de itminan ile karşılaması demektir. Peygamber
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), ٍّد َ مَحُِمبَو اًنيِد  ِمَـال  ْ سِْـإلِابَو ابَر  ِاـِب  اَنیِضَر 

ًالوُسَر  “Rab olarak Allah’tan, din olarak İslâm’dan, peygamber olarak da Hazreti
Muhammed’den (aleyhissalâtü vesselâm) razı olduk.”3 sözleriyle böyle bir rıza ufkuna
dikkat çekmiştir.

Mü’minlere bakan yönüyle, Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu
mübarek beyanı, bir yandan kulun Rabbisiyle olan münasebetini gösterirken diğer
yandan da bizim için bir hedef belirlemektedir. Kur’ân-ı Kerim’de muhtelif âyet-i
kerimelerde, ُهْنَع او  ُضَرَو ْمُھْنَع  َيِض ُهللا  Allah onlardan, onlar da Allah’tan razı“ َر
oldu.”4 buyrulması da rıza ufkunu yakalamanın mü’minler için ulaşılması gereken en
büyük gaye olduğunu göstermektedir.

Ayrıca bir insan, rızaya kilitlenir, hep rıza deyip oturur kalkar, sürekli rızayı hedefler
ve bu konuda ölesiye bir gayret içinde bulunursa bu, aynı zamanda Cenab-ı Hakk’ın da
ondan razı olduğunu gösterir. Çünkü Allah (celle celâluhu) bir insandan razı değilse,
onun içinde böyle bir rıza duygusu hâsıl etmez. Bu açıdan denilebilir ki, Allah’tan
hoşnut olmayan, O’nun kazasına rıza göstermeyen, başına gelen olumsuz hâdiseleri
gönül rahatlığıyla karşılamayan bir insan için Allah (celle celâluhu) katında bir rıza söz
konusu değildir.

Rıdvan: Ebedî Hoşnutluk Müjdesi
Rıdvan ise, rızayı elde etme adına bu dünyada gösterilen cehd ü gayretlerin ahiretteki

karşılığıdır. Zaten bilindiği üzere burada eda edilen ibadet ü taatların her biri, ahirette
farklı bir Cennet nimeti olarak insanların karşısına çıkacaktır. Hazreti Pîr’in ifadesiyle
burada “Sübhanallah” diyen bir insan, orada bir Cennet meyvesi yiyecektir.5 Burada
oruç tuttuğu için aç susuz kalan bir insan orada Reyyan’a nail olacak, yani insan içtiği
zaman artık bir daha susamayacağı bir kaynağın başına ulaşacaktır.6 Kısacası insanın
buradaki inanç ve davranışları öbür tarafta farklı mânâlara bürünecek; bazen gözle



görülür, elle tutulur bir nimet olarak bazen de bir iç inşirahı ya da hoşnutluk esintileri
meydana getirecek dalgalar hâlinde onun karşısına çıkacaktır. Dolayısıyla rıdvan bu
açıdan rızadan farklıdır. Rıza, dünyada insanın iradesinin hakkını vermesiyle mazhar
olduğu bir lütuf ve ihsan ise; rıdvan öte dünyada Cenab-ı Hakk’ın tecessüm ettirip
mü’min kullarına sunduğu sonsuz bir lütuf ve ihsandır. Başka bir ifadeyle rıdvan, ebedî
saadet yurdunda ruhlara işleyip onlarda bir zevk-i ruhanî hâsıl edecek şekilde Cenab-ı
Hakk’ın kullarına ihsan edeceği, tasavvurları aşkın bir nimettir. Hem öyle bir nimet ki,
ona nail olan mü’minler Cennet nimetlerini dahi unutacak şekilde mânevî bir haz ile
dolacaklardır.

Rıdvan mı Yoksa Rü’yet-i İlâhî mi 
En Büyük Lütuf?
Bu noktada rü’yet-i ilâhî ve rıdvandan hangisinin daha büyük bir ilâhî lütuf olduğu

konusu akla gelebilir. Zira Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i Sahiha’yı çok iyi bilen
usûlüddin ulemasının ifadelerinden Cemalullah’ı yani Allah’ın (celle celâluhu)
cemalini müşahedenin en büyük Cennet nimeti olduğu sonucu çıkartılabilir. Mesela
Sirâceddin Ali İbn Osman el-Ûşî, Ehl-i Sünnet itikadını mısralara döktüğü bir şiirinde
bu hakikati şu ifadelerle dile getirir:

ِلاَثِم ْنِم  ٍبْرَضَو  ٍكاَرِْدإَو  ٍفْیَك ...  ِرْیَغِب  َنوُنِمْؤُمْلا  ُهاَرَي 
ِلاَزِتْعِْالا َلَْھأ  َناَرْسُخ  َایَف  ُهَْوأَر ...  اَِذإ  َمیِعَّنلا  َنْوَسْنَیَف 

“Mü’minler, O’nu keyfiyetsiz ve kemmiyetsiz olarak görürler. Buna bir misal de
getirilemez. O’nu gördükleri zaman da bütün Cennet nimetlerini unuturlar. ‘Allah
görülmez!’ diyen Ehl-i İtizâl’e hüsran olsun!”7

Hazreti Üstad’ın ifadesiyle de, binlerce sene mesudane yaşanan dünya hayatı
Cennet’in bir saatine mukabil gelmediği gibi, Cennet’in de binlerce sene hayatı
Cemalullah’ı rü’yetin bir dakikasına mukabil gelmeyecektir.8

Bu ifadelerden rü’yet-i ilâhînin, diğer Cennet nimetlerinin çok daha üzerinde, büyük
bir ilâhî lütuf olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Cenab-ı Hakk’ın Cennet’e giren
kullarına, اًدََبأ ُهَدَْعب  ْمُك  ْ َيلَع ُطَخْسَأ  َالَف  ِي  ناَوْضِر ْمُكَْیلَع  ُّل  ِ حُأ  “Ben sizden ebedî
olarak razıyım. Bundan sonra size hiç gazap etmeyeceğim.”9 buyurması, bunu da
unutturacak ve insanın içine inşirah salacak en büyük bir lütuftur. Bu, öyle bir lütuf ve
ihsandır ki, insana nasıl bir zevk ve haz zemzemesi hâli yaşatır, bunu kestirmek mümkün
değildir. Nitekim Cennet nimetlerinin en büyüğünün rıdvan olduğu Tevbe Sûresi’nde;

ُرَبَْكأ َنِم ِهللا  ٌناَوْضِرَو   “Hepsinden âlâsı ise Hakk’ın kendilerinden razı olmasıdır.”10

ifadesiyle sarih olarak beyan buyrulmuştur.



Rızaya Talip Olanlar Rıdvana Mazhar Olurlar
Netice itibarıyla rıza ve rıdvan, dünya ve ahirete bakan yönleri itibarıyla farklı birer

hakikat olsa da birbiriyle irtibatlıdır. Bu irtibat, sebep-sonuç veya illet-malûl irtibatı
gibi bir münasebete benzetilebilir. Siz, dünyada cüz’î iradenizin hakkını vererek bu
konudaki talebinizi ortaya koyar, gayret gösterirsiniz, Cenab-ı Hak da bu gayretinizin
mükâfatı olarak sizi rıdvanla şereflendirir.

Ancak burada yanlış anlaşılmaması ve gözden kaçırılmaması gereken bir husus
vardır: Rıza ve rıdvan arasındaki “sebep-sonuç”, “illet-malûl” münasebeti maddî
âlemdeki tenâsüb-ü illiyet yani belli sebeplerin belli sonuçları doğurması prensibine
uygun değildir. Zira siz, âdeta burada bir damla atıyorsunuz; daha sonra o damla
birdenbire buharlaşıyor, büyüyor, ötede büyük bir derya hâlinde karşınıza çıkıyor.
Hâlbuki tenâsüb-ü illiyet açısından bir damla bir deryayı netice vermez. Ancak sonsuz
lütuf ve engin rahmetiyle Cenab-ı Hak, sizin burada bir damla mahiyetinde Kendisinden
hoşnut olmanızı, ahirette bir okyanus şeklinde karşınıza çıkarmaktadır.

Rıdvana Ulaştıracak İki Kanat: 
İ’lâ-yı Kelimetullah ve İhlâs
Rıza ve rıdvanı elde etmenin vesilelerine gelince, insanı bu hedefe ulaştıran en

kestirme yollardan, en büyük vesilelerden biri i’lâ-yı kelimetullahtır. Evet, Nâm-ı
Celîl-i İlâhî’yi dünyanın bütün karanlık noktalarına kadar götürüp duyurma, ruh-ı revân-
ı Muhammedî’nin dünyanın dört bir yanında şehbal açması istikametinde yorulma
bilmeden küheylan gibi koşma, insanı Cenab-ı Hakk’ın rızasına en hızlı götüren
vesilelerden biridir. Bu açıdan esasında her ne kadar i’lâ-yı kelimetullah (Allah’ın
adının yüceltilmesi), rızaya erme adına bir vesile olarak tarif edilse de, onun gaye
ölçüsünde bir vesile olduğu da söylenebilir.

Öyleyse insan, hep yaşatma duygusuyla oturup kalkmalı, insanlığın yeni bir âdâb u
erkân öğrenmesine vesile olma adına cehd ü gayrette bulunmalı, bunun için de çevresini
her fırsatta Allah’a (celle celâluhu) yönlendirmeye çalışmalıdır. İnsan, bu vazifeye
öylesine dilbeste olmalıdır ki onu yapamadığı takdirde yaşadığı hayatı kendisi için abes
görmelidir.

Tabi, i’lâ-yı kelimetullah vazifesini yerine getirirken insanın muhlis olması gerekir
ki , kazanma kuşağında kayıplar yaşamasın. Muhlis, ihlâsı temsil eden kişi demektir.
Fakat insan bu konuda ihlâs şuuruna öyle bir kilitlenmelidir ki, ihlâsa ermeyi bile az
görerek “muhlasîn”den olma peşinde koşmalıdır. Muhlas ise Allah (celle celâluhu)
tarafından safvete ulaştırılma ve böylece mahz-ı ihlâs kesilme, ihlâslaşma, tamamen
durulma, berraklaşma demektir. Bu, başta Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem) olmak üzere, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İdris (aleyhimüsselâm)



gibi “mustafeyne’l-ahyâr”a mahsus bir mazhariyettir. Fakat asliyet plânında olmasa bile
zılliyet plânında bu hedefe ulaşmak için peygamberlerin dışındaki mü’minler de
gözlerini bu yüce ufka dikmeli, sürekli murad-ı ilâhîyi takip etmeli, bütün ibadetlerini
sadece emredildiği için yapmalı, ubûdiyetlerini/kulluklarını dünyevî hiçbir gayeye
bağlamamalı, hatta rıdvan dışındaki uhrevî beklentilerden sıyrılmalı, neticeyi de Cenab-
ı Hakk’a bırakmalıdırlar.

Böyle bir şuura ulaşan insanın tabiatı, ihlâsın dışında kalan her şeye tepki vermeye
başlayacaktır. Mesela böyle birisi, göz kamaştırıcı bir başarıya imza attığında,
söylediği sözlerle kalblerde bir heyecan meydana getirdiğinde veya kalemini
oynatmasıyla etkileyici mısralar döktürdüğünde, asla başkalarından takdir ve istihsan
gibi bir beklentiye girmez. Sadece tasavvur veya taakkulüne değil, hayaline bile
Allah’tan başka bir mülâhaza geldiğinde o hemen bir kenara çekilip “Estağfirullah yâ
Rabbi, şirke girdim!” der, kendini yerden yere vurur, tevbe, inâbe ve evbe kurnalarıyla
onu tertemiz hâle getirir.

Ahirette rıdvana nail olmanın en önemli yollarından biri de işte bu ölçüdeki bir ihlâs
mülâhazasıdır. Bu açıdan denilebilir ki, insan ihlas ve samimiyette ne kadar
derinleşirse, rıdvana da o ölçüde hızlı ulaşacaktır. Belki de böyle biri, kabrin dehşetini
hiç görmeyecek, berzah zahmetini hiç çekmeyecektir. O, kendisi için açılmış çukura
konulduğu andan itibaren “vücud-u mevhibe-i rabbâniye”si ile dikey bir sıçrayışla
yükselecek, o ufukta salına salına gezinmeye başlayacaktır. O hâlde her mü’min, hem
i’lâ-yı kelimetullah vazifesine talip olmalı hem de bu vazifeyi yerine getirirken ihlâsı
yakalama ve onu muhafaza adına olabildiğince hassas davranmalıdır.



S

Musibetler Karşısında 
Mü’min ve Münafık

oru: Bir hadis-i şerifte Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallâllahu aleyhi ve sellem)
mü’mini ekine, münafığı ise sedir ağacına benzetmiştir. Bu hadisi nasıl

anlamalıyız?
Cevap: Söz konusu hadis-i şerif mânâsıyla rivayet edildiği için, rivayetler arasında

bazı lafız farklılıkları bulunmaktadır. Hadisin Müslim’de geçen lafzı şu şekildedir:

ُنِمْؤُمْلا ُلاَزَي  َالَو  ُهُلیِمُت  ُحيِّرلا  ُلاََزت  ِعْرَّزلا َال  ِلَثَمَك  ِنِمْؤُمْلا  ُلَثَم 
ىَّتَح ُّزَتَْھت  ِزْرَْألا َال  ِةَرَجَش  ِلَثَمَك  ِِقفاَنُمْلا  ُلَثَمَو  ُءََالبْلا  ُهُبیِصُي 

َدِصْحَتَْست
“Mü’minin misali ekin gibidir. Ekini rüzgâr sallar durur. Mü’min de sürekli bela

ve musibetlere maruz kalır. Münafık ise sarsılmaz (gibi duran) ‘ erze’ ağacı gibidir.
O, bir kere sarsıldığında kökünden sökülür, (bir daha da doğrulamaz).”11

Burada ilk olarak, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), mü’mini ekine
benzetmesinden mü’minin bela ve musibetler karşısındaki hâlini anlatabilmek için
verilebilecek en güzel misalin ekin olabileceğini anlıyoruz. Bildiğiniz gibi rüzgâr, ekini
bir o yana, bir bu yana sallar durur. Bu durum karşısında ekin yere doğru yatar ama
rüzgâr, fırtına dindiğinde tekrar ayağa kalkar. İşte mü’min de bela ve musibetlerle
sürekli ırgalanır, hayat boyu çeşit çeşit imtihanlara maruz kalır ama o, bütün bunlar
karşısında, sarsılsa bile Allah’ın (celle celâluhu) izni ve inayetiyle, asla devrilmez.
Evet, mü’min mânen yülselmesi, saflaşıp özüne ermesi, kötülüklerle mücadelede
metafizik gerilimini sürekli canlı tutması ve daha bildiğimiz/bilemediğimiz nice
hikmetlere binaen bu dünyada sürekli imtihanlara maruz kalır. Arapçaya uydurulan bir
sözde de “el-Mü’minü beleviyyun.” denilerek bu hakikate dikkat çekilmiştir ki, bunun
mânâsı; “Mü’min, sürekli belaya maruz kalan ve her zaman başına bela yağan insandır.”
demektir. Arapça dil yapısı itibarıyla bu cümle yanlış olsa da mânâsı doğrudur. Nitekim
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur:
“Belanın en şiddetlisi, en çetini, en başa çıkılmazı peygamberlere, sonra da sırasıyla
yakın olan insanlara gelir.”12

Bu hadis zaviyesinden meseleye baktığımızda mesela Ehl-i Beyt’in maruz kaldıkları
bela ve musibetlerin başkalarına göre çok daha fazla olduğunu görürüz. Onlar türlü
türlü işkencelere maruz bırakılmış; değişik iktidar ve güç odakları tarafından âdeta



kolları kanatları koparılmış, hatta kimileri asılmış, kesilmiş ve şehadet şerbetini içerek
Hakk’a yürümüştür. Fakat bununla beraber onların başına gelenler, sâbikûn-u evvelûn
dediğimiz İslam davasına omuz veren ilklerin başına gelenlerin yanında çok küçük
kalır. Sâbikûn-u evvelûnun başına gelenler de İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (sallallâhu
aleyhi ve sellem) başına gelenlerin yanında çok küçük kalır. Çünkü herkes seviyesine
ve kâmet-i kıymetine göre belalara maruz kalmıştır.

Kar, Bora, Fırtına Zirvelerde Olur!
Yüksek ruhlar hep zirvelerde olduklarından dolayı, kar çarpacaksa ilk defa onlara

çarpar, dolu vuracaksa ilk defa onları vurur ve aynı şekilde öncelikle onların tepesi buz
bağlar. Bir yönüyle her şey ilk soluğunu onların tepesinde alır. Mesela bir Hazreti
Gazzâlî’yi düşünecek olursanız o, içinde bulunduğu toplum açısından belli bir dönem
anlaşılmadığından, tehcire maruz bırakılmış, o da başını alıp gitmiş, ıssız yerlere
çekilmiş, mezarlarda tek başına dolaşmak zorunda kalmıştır. Abdülkadir Geylânî
Hazretleri’nin münacatlarındaki serzeniş ve şikâyetlerine bakacak olursanız, nelere
maruz kaldığını çok daha iyi anlarsınız. Aynı şekilde Ebu’l-Hasan eş-Şâzilî
Hazretleri’nin maruz kaldıkları da diğerlerinden farklı değildir.

Günümüze gelip Çağın Fikir Mimarı’nın çektiği sıkıntılara baktığınızda da, hayatında
âdeta ona gülmenin hiç nasip olmadığını görürsünüz. O, çok genç yaşta bugün bile
rüyasının görülemediği çok önemli projelerle İstanbul’a gelmiş; fakat bugün özel kalem
de denen mabeyn-i hümâyûn, bu yüksek projelere aklı ermediği için, onu, delice
konuştuğu gerekçesiyle tımarhaneye attırmışlardır. O güzel proje ve teklifler gelip
mabeyn-i hümâyûna takıldığından dolayı, o günün basiretli insanları bile onun sözlerini
anlayamamışlardır. Esasında bir mü’mine imanından dolayı ‘deli’ denilmedikçe, o kişi
imanda kemale ermiş sayılmaz.13 İşte o kâmet-i bâlâya da imanda kemale erdiğinden
dolayı “deli” denilmiştir. Arkasından harbe iştirak etmiş, çok ağır şartlar altında
günlerini geçirmiş, esir düşmüş ve esarette yine cefa görmüştür. Sonra sefa bulacağım
diye kendi memleketine dönmüş fakat bu defa da ayrı bir cefayla karşılaşmıştır. Van’da
mağaraya çekildiğinde bile rahat bırakılmamış, orada tek başına yaşarken derdest
edilerek batıya sürülmüştür. Bundan sonraki otuz beş senelik hayatında da kimi din
düşmanlığından, kimi de kıskançlık ve hasedinden hep onun üzerine gitmiş; gitmiş ve
sürgünler, zindanlar, tecritler, zehirlemeler, hapisler, idam hükümleriyle yargılamalar
hep birbirini takip edip durmuştur.

“İnsanlar neler çekmiş! 
Bizimkine de çekmek mi denir?”
Hâsılı, bela ve musibetlerin en ağırı peygamberlere ve ardından da derecelerine göre



diğer insanlara isabet etmiştir. Bunun en önemli hikmetlerinden birisi ise şudur: Şayet
bir davayı omuzlayan ve önde yürüyen insanlar bu tür büyük musibetlere maruz
kalmazlarsa, arkadan gelen ve onları takip edenler başlarına gelen çok küçük
sıkıntılardan bile şikâyet ederler. Bir sinek ısırması, bir arı sokması bile onlara ağır
gelir. Akrep veya yılan gördüklerinde ise daha ısırılmadan feryat etmeye başlarlar.
Fakat böyle durumlarda öndekilere bakar ve onların çok daha büyük sıkıntılara
katlandıklarını görürlerse, bununla teselli olur ve “Yahu o insanlar neler çekmişler.
Bizimkine de çekmek mi denir? Onların çektiklerine bakınca bizimkinin sözünü etmek
bile ayıp olur!” derler. Bu itibarladır ki, temsil konumunda bulunan insanların hâlleri,
arkadan gelenler için çok şey ifade eder. Onlara bakan insanlar, hayatlarını zehir
zemberek hâle getirecek hâdiseleri farklı görmeye, farklı duymaya, farklı okumaya
başlar ve netice itibarıyla yaşadıkları acıların bile tatlılaştığını görürler.

Münafığa gelince o; ِزْرَْألا ِةَرَجَش   ِ لَثَمَك ِِقفاَنُمْلا  َُل  ثَمَو  ifadeleriyle erze ağacına
benzetiliyor. Söz konusu ağaç, ister selvi, ister çam, ister sedir, isterse çınar ağacı
olsun, önemli değildir. Önemli olan, hadis-i şerifte münafığın َدِصْحَتَْست ىَّت  ُّزَتَْھت حَ َال 
vasfıyla anlatılmasıdır. Yani sarsılmaz gibi görünen o ağaç bir kere şiddetli bir
fırtınaya maruz kalınca kökünden sökülür, devrilir ve bir daha doğrulamaz hâle gelir.
Evet, münafık, çalımlı çalımlı salınıp hiç devrilmez zannedildiği anda şiddetli bir
rüzgâra maruz kalınca öyle bir devrilir ki, bir daha ayağa kalkamaz. Ekin ise rüzgâr ne
kadar şiddetli eserse essin, yattıktan sonra tekrar doğrulur, ayağa kalkar.

İşarî olarak hadis-i şerifle ilgili şöyle bir mülâhaza da akla gelmektedir: Bazen tek
bir fert olarak mü’mini sarsan, onun başını döndüren, bakışını bulandıran hâdiseler
olabilir. Mesela böyle bir fert kendini günaha salmış ya da muvakkat bir sarsıntıya
maruz kalmıştır. Siz de bu şahsın elinden tutar, ona nasihat eder, doğru yolu gösterir ve
böylece onu düştüğü yerden kaldırırsınız. Fert için bunu yapmak kolaydır. Fakat bir de
umumi bir bela olarak bir toplumun kendini günaha salması, içten içe karbonlaşması ve
devrilmesi vardır ki, işte bu, o koca çınarların devrilmesi gibi bir devrilmedir.
Dolayısıyla onu tutup kaldırmanız, ona yeniden hayatiyet kazandırmanız ferde nispetle
çok daha zordur.

Fakat günümüzde kendilerini din-i mübin-i İslâm’ı ikame etmeye adamış ruhların
gayesi işte bu yüce ve yüksek ufuk olmalıdır. Yani onlar toplumun her kesimine kucak
açmalı, her yerde bir nabız gibi atmalı ve içinde bulundukları topluma yeniden diriliş
yollarını göstermelidir. Zira asıl büyük vazife, adanmışlara düşen asıl sorumluluk,
devrilmiş olan böyle bir çınarı yeniden ayağa kaldırma ve bir kere daha ona canlılık
kazandırmadır.



S
Bir Ömür Boyu Adanmışlık Ruhu

oru: Adanmışlık ruhunun gönüllerde canlılığını sürekli koruyabilmesi için göz
önünde bulundurulması gereken temel disiplinler nelerdir?

Cevap: Her şeyden evvel adanmış gönüllerin güven kredilerini zedeleyebilecek her
türlü tavır ve davranıştan uzak durmaları gerekir. Samimi hislerle, herhangi bir beklenti
içine girmeksizin bir mefkûreye gönül vermiş, bir davaya kendini vakfetmiş insanların,
içinde bulundukları daireye bilerek zarar vereceklerini, beraber oldukları insanların
lekelenmesine yol açacak davranışlar sergileyeceklerini zannetmiyorum. Fakat bazen
düşünülmeden atılan adımlar, iyi hesap edilmeden girişilen işler, bir kısım falsoların
yaşanmasına, dolayısıyla itibar yıpranmasına yol açabilir. Böyle bir durumda yapılması
gereken, aynı duygu ve düşünceye sahip insanların ortak akıl ve müşterek hareketle
hemen o yanlışlık ve falsoyu telafi edecek bir ceht ve gayret ortaya koymalarıdır. Böyle
yapıldığı takdirde hata yapan insan mahcubiyetten kurtarılmış olacağı gibi, içinde
bulunulan daire adına da bazı olumsuz düşüncelerin zihinlerde yer etmesine fırsat
verilmemiş olur.

“Allah’ım, arkadaşlarımı benimle mahcup etme!”
Mevlâna Halid Bağdâdî’nin dikkatli yaşama konusundaki hassasiyeti bizim için çok

güzel bir örnek teşkil eder. O, kendi döneminde, olumsuz bir kısım mülâhazaların önüne
geçme adına talebe ve müritlerine daha baştan şu mânâda ikazlarda bulunur: “Sakın
zenginlerle, hükümdarlarla, idarecilerle senli benli olmayın. Onlar yemek yedirmeyi,
iltifat-ı şahanede bulunmayı, hatta tebessümlerini bile rüşvet vasıtası olarak kullanmak
isteyebilir. Eğer onların tesiri altına girerseniz ömür boyu diyet ödeme mecburiyetinde
kalırsınız. Bu itibarla elinizdeki imkânlarla yetinin, hiç kimseye el açmayın. Şayet
evliyseniz, ikinci evliliğinizi yapmayın. Unutmayın, hükümdar ve idareciler elinize ve
kolunuza vuracakları prangalarla sizi kontrol altında tutmak ister.”

Bu açıdan, hayatını hizmet önceliğine bağlamış insanlar bence haklarında suizan
oluşmasına sebebiyet verebilecek her türlü muameleden uzak durmalı ve töhmet
mahallerine hiç mi hiç yaklaşmamalıdır. Mesela “Acaba oradan mı çıktı?” dedirtmemek
için bir meyhanenin önünden bile geçmemeye dikkat etmelidir. Hususiyle birisinin
ayıbının başkalarına mâl edilmesi söz konusuysa, fevkalâde hassas hareket edilmelidir.

Fakat ne kadar hassas davranılırsa davranılsın, her zaman eleştiri ve tenkit oklarına
maruz kalınabileceği de unutulmamalıdır. Hep birlik ve beraberlik solukladığınız, hep
sevgi deyip inlediğiniz, herkese bağrınızı açtığınız ve kimseyi karşı cephe kabul
etmediğiniz hâlde şayet hınçla gerilmiş, gayzla köpüren insanlar varsa, onlar size el



uzatmayacak, bağrını açmayacak, tebessümünüze yüz ekşiterek karşılık vereceklerdir.
Bu takdirde hâlinizi Allah’a arz etmekten, el açıp O’na dua dua yalvarmaktan başka
yapacağınız bir şey yoktur. Unutulmamalı ki, Hazreti Âdem’den (aleyhisselâm) bugüne
bütün bunlar hep olmuştur ve olmaya da devam edecektir.

Burada önemli olan, hak erlerinin gerek şahsî, gerek ailevî, gerekse içtimaî
hayatlarında içinde bulundukları hareketi mahcup edecek hâl ve hareketten uzak
durmalarıdır. İrademizin hakkını vermekle beraber dualarımızda her zaman, “Allah’ım,
bizimle arkadaşlarımızı, arkadaşlarımızla da bizi mahcup etme!” demeli, Allah’ın
himayesine sığınıp inayetinden yardım istemeliyiz. Yoksa insan için her zaman bir yerde
nefsine yenik düşme ihtimali vardır. Çünkü mühlikât denilen ve neticede insanı helâke
götürebilecek heva ve heves kaynaklı yüzlerce zaaf ve günah vardır. Ayrıca şeytan,
sürekli bunları süsleyip püsleyip insanın karşısına çıkarmakta, her zaman günahları
insan için cazip göstermektedir. Bütün bu tehlikelere karşı uyanık ve teyakkuz hâlinde
olmayan bir insan hiç farkına varmadan kendini bu tür felâketlerden birisinin içine
salarak –hafizanallah– bir yüz karası hâline gelebilir.

Bu sebepledir ki, milyonların gözünün içine baktığı bir harekete mensup olan
insanlar, iffet ve ismetine dokunacak şeylerden fevkalâde uzak kalmalı, şeytan ve nefsin
zorlamalarına karşı sağlam durmalı, sadakat ve emanetinden de asla ödün
vermemelidir. Beraber yürüdükleri arkadaşlarının hukuklarına tecavüz etmiş olmaktan
öyle korkmalıdır ki, çok rahatlıkla ellerini kaldırıp, “Allah’ım, ben arkadaşlarımın
yüzünü yere baktıracaksam, bin can ile yerin dibine batmayı arzu ederim.”
diyebilmelidir. İşte bu, davaya vefanın ve sadakatin ifadesidir. Aleyhte bir söz
söyletmemek ve en küçük bir yanlışlığa meydan vermemek için adanmış her ruh daima
birer güven, sadakat ve ismet memuru gibi gayret göstermelidir. Evet, her zaman
müstağni olmalı, kimseye el açmamalı, yüzsuyu dökmemeli, açgözlü olmamalı, Allah’ın
(celle celâluhu) verdiğine kanaat etmeli ve itibara dokunacak her türlü işten uzak
durulmalıdır.

Temsil, Tebliğin Önünde Olmalı
Ayrıca hak ve hakikatin sesi olmaya çalışan bir insan, söylenilen sözlerden ziyade

samimi tavır ve davranışlarıyla inandırıcı olabileceğini unutmamalıdır. Zira hakikatin
ifadesi olmayan veya maksadı aşan, mübalağaya giren bir sözün geçici bir süre
muhatabı büyüleme ihtimali vardır. Fakat bu türden şeyler kalblerde kalıcı bir tesir
bırakma bir yana, neticesi itibarıyla inandırıcılığın önüne geçen engellerdir. Mütemadi
davranışlarda ise yalan olmaz. Onlar sürekli doğru bir mecrada akıp durur. Daima
sadakat sergileyen, her zaman vefalı davranan, asla iffetinden taviz vermeyen, sürekli
çevresine emniyet ve güven vaat eden bir insan inandırıcı olur. Bu açıdan rahatlıkla
diyebiliriz ki Müslümanlıkta temsil, tebliğin önündedir.



Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberlik vasıflarından
birisi de başımızın tacı olan tebliğdir; yani Allah’tan (celle celâluhu) aldığı mesajı
ümmetine bildirmektir. Fakat Allah’ın bir vahyi olan Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) gibi bir temsilcisi olmasaydı o, asrımıza
kadar kulaklarımızda gürül gürül kendisini hissettiren bir beyan olmaz ve bu ölçüde
gönüllerde mâkes bulmazdı. Dolayısıyla evlerimizde, yatak odalarımızın başucunda
asılı bulunan ve kadife kaplamalar içinde muhafaza edilen Kur’ân-ı Kerim’in
müessiriyeti onu temsil eden insanlarla olmuştur/olacaktır. Bu açıdan Efendimiz’in
temsil derinliği, tebliğ derinliğinin önündedir. O (sallallâhu aleyhi ve sellem) sadece
Kur’ân’ı tebliğ ettiği için değil, aynı zamanda onu hakkıyla temsil ettiği için miraç
unvanıyla semalara davet edilmiştir.

Alçakgönüllülük ve Gıpta Damarını Tahrik Etmeme
Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde, ّیَس ُدِ
ْمُھُم ِ داَخ ِمْوَقْلا   “Bir kavmin efendisi, onların hizmetçisidir.”14 buyurmuştur. Bu ruhun

önemli bir temsilcisi, İslâm kahramanı Selahaddin Eyyûbî, “Hâdimü’l-Harameyn” yani
“Mekke ve Medine’nin Hizmetkârı” unvanını ilk kullanan hükümdar olmuştur. Aynı
ruhla Yavuz Selim Hazretleri (cennet-mekân aleyhi’r-rahmetü ve’l-gufran) hutbede,
kendisi için Hâkimu’l-Harameyn denilmesinden rahatsızlık duymuş ve hemen dizleri
üzerine doğrularak, “Hayır hayır, Hâdimü’l-Harameyn” demiştir. Daha sonra arkadan
gelenler de kendilerine Hâdimü’l-Harameyn demişlerdir. Bu açıdan adanmış ruhlar,
toplumun hangi kademesinde bulunurlarsa bulunsunlar, başkalarına hizmet etmeyi en
büyük pâye bilmelidirler. Onlar, gerektiğinde “Bir işe gönül vermiş, belli bir düşünce,
mefkûre ve mantık birliği etrafında bir araya gelmiş insanlara bir de su dağıtan, hizmet
eden insan lazımdı.” demeli ve başkalarına hizmetkârlıkta hep önde koşmalıdırlar.

Öte yandan insanların belli alanlardaki başarıları, başkalarını gıptaya sevk edebilir.
Hatta bazı zayıf karakterler rekabet duygusuna kapılıp hasede girebilirler. İşte bu
konuda da İslâm’ın nefisleri terbiye adına getirdiği ilâhî prensiplere riayet edilmelidir.
O prensipler ışığında bir düstur ortaya koyan Üstad Bediüzzaman, hakiki Kur’ân
talebelerinin, kardeşlerinin gıpta hislerini tahrik etmemeleri gerektiğini ifade etmiştir.15

Oysaki gıpta, İslâm’a göre mahzuru olmayan bir duygudur. Fakat gıptanın hasetle
hemhudut olduğu nazara alınacak olursa, gıpta hislerine sahip olan bir insan hiç farkına
varmadan sınırın öbür tarafına geçebilir. İşte bu sebepledir ki Hazreti Pîr, gıpta
damarını tahrik etmemeyi Kur’ân talebelerinin bir sorumluluğu olarak ifade etmiştir.
Bunun yolu ise, hizmet eden herkesi alkışlamak ve yerinde başkalarını kendisine tercih
etmektir. Ayrıca insanlarda takdir edilme, alkışlanma, beğenilme, makam mansıp arzusu
gibi değişik zaaflar olabilir. Bu açıdan herkese kendisine göre bir alan tahsis edilmeli,
geniş dairede hareket etme zeminleri oluşturulmalı ve bu alan farklılığı içinde fertlerin



verimli hizmet etmeleri ve aynı zamanda yaptıkları işle tatmin olmaları sağlanmalıdır.
Bunun yanında insanların iman ve ahlâkla mücehhez olmaları temin edilmeli, Allah’la
irtibatları güçlü tutulmalı ve sahip olunan her şey Allah’tan (celle celâluhu)
bilinmelidir.

Zirve Tehlikesi
Dikkat edilmesi gerekli olan hususlardan bir diğeri de istikamette sebattır. Cenab-ı

Hak (celle celâluhu) bizi hayırlı bir yola sokmuş olabilir. Fakat sadece doğru yolu
bulmak yeterli olmuyor; bu yolun sonuna kadar gözleri açık bir şekilde doğru yürümek
de gerekiyor. Konuyla ilgili Allah Resûlü’nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle bir
hadis rivayet edilmektedir:

“İnsanların hepsi potansiyel olarak helâke maruzdur, ancak âlimler bundan
müstesnadır; alimler de helâke gidebilirler, ancak ilmiyle amel eden aksiyon
insanları değil; onlar da helâke sürüklenebilirler, ancak ilmiyle amel etmeyi sırf
Allah’ın rızasına ulaşmak için yapanlar değil. Fakat onlar da çok ciddi bir tehlikeyle
karşı karşıyadır.”16

Bu büyük tehlikeye bir ad koyacak olursak bunun adı “zirve tehlikesi”dir. Dolayısıyla
Allah bizi hangi noktaya yükseltirse yükseltsin, her zaman baş aşağı gelebileceğimiz
endişesiyle tir tir titremeliyiz. Allah (celle celâluhu) daha önceki semavî din
mensuplarını doğru yola hidayet etmiş, fakat onlar merkezde belli esaslara dikkat
etmediklerinden dolayı muhit hattında telafisi imkânsız büyük kaymalar yaşamışlardır.
Onlardan birisi “dâllîn/dalâlete düşenler” damgasını yerken, öbürü de
“mağdûbîn/gazaba uğrayanlar” mührüyle mahkûm olmuştur. Bu itibarla doğru yolu
bulmak zor ve önemli bir iş olsa da, sürekli doğru yolda yürümek ondan daha da zordur.
Evet, zirvelere çıkmak zordur ama ondan daha zor olanı zirvedeki durumu muhafaza
etmektir. Bunun için Hazreti Bediüzzaman, ihlâs kulesinin başından düşen bir insanın,
derin bir çukura düşme ihtimali olduğunu ifade etmiştir.17

Kabiliyete Göre İstihdam
Adanmış ruhların uzun soluklu hizmet yapabilmeleri için göz önünde bulundurmaları

gereken önemli bir husus da eşya ve hâdiseleri doğru okumak, fıtratla savaşmamaktır.
Cenab-ı Hak insanları farklı farklı tabiatlarda yaratmış ve onlara farklı farklı
kabiliyetler ihsan etmiştir. Bazı insanlar vardır ki, onların sosyal yönleri zayıf
olduğundan çevrelerine doğrudan doğruya çok müessir olamayabilirler. Mesela, kalemi
eline aldığı zaman hak ve hakikate tercüman olan, yazılarıyla pek çok kişiye tesir eden,
gönüllerde diriliş duygusunu uyaran öyle insanlar vardır ki, kendisine bir yerde bir
konuşma teklif edildiğinde, kitaplarıyla kazandığı bütün krediyi ilk konferansta
kaybedebilir. Çünkü Allah, ona yazma ölçüsünde bir konuşma kabiliyeti vermemiştir.



Fakat aynı insan inandığı değerleri kitap, makale ve benzeri vasıtalarla seslendirmede
çok başarılıdır. İşte insanları sevk ve idare konumunda bulunan yöneticilerin bu hususun
farkında olması ve herkese istidat ve kabiliyetlerine göre bir iş teklif etmesi gerekir.

Bilindiği üzere Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Halid’i (radıyallâhu
anh), kendi arzusuna binaen irşad ve tebliğ vazifesiyle Yemen’e gönderiyor. Berâ İbn
Âzib’in (radıyallâhu anh) bildirdiğine göre aradan iki gün, üç gün, iki hafta, üç hafta
geçiyor, ne gelen var ne de giden. Aslında Halid İbn Velid, konuşmasını bilmeyen bir
insan değildi. Fakat Cenab-ı Hak onu irşad âlemi itibarıyla “mercûh”, ordu komutanı
olması yönüyle “râcih” kılmıştı. Yani onun üstünlüğünü başka bir yöne bağlamıştı.
Hikmet-i ilâhiyeye akıl ermez. Eğer Hazreti Halid de tarihte emsaline az rastlanır bazı
sahabî efendilerimiz ölçüsünde ayrı bir söz sultanı olsaydı, Bizans’ın başına balyoz gibi
kim inecek, Sasanileri kim yerle bir edecekti! İşte Hazreti Halid Yemen’de bir müddet
durduktan sonra Medine’ye dönüyor ve bunun üzerine Efendimiz de (sallallâhu aleyhi
ve sellem) Hazreti Ali’yi (radıyallâhu anh) onun yerine Yemen’e gönderiyor. Sözüyle
ruhlarda ciddi heyecan uyaran; sesini çağlar ötesine ulaştıran; bir hatip, bir vaiz ve bir
nasihatçı olarak Allah’ın (celle celâluhu) kendisine ayrı bir hususiyet ve imtiyaz
bahşeylediği Hazreti Ali oraya ulaştıktan birkaç gün sonra, inanan insanların sayısı
dalga dalga genişlemeye başlıyor. Çünkü o, konuşurken ruhlara girmesini, nerede ne
zaman ne söylemesi lazım geldiğini çok iyi bilen bir yüce kâmetti.

İşte idarecilere düşen vazife de çevresindeki kabiliyetleri farklı farklı mütalâa etmek
ve onlardan en verimli şekilde istifade etmek için herkesi yerinde değerlendirmektir.
Karıncaya fil vazifesi yüklemek, onu bu işin altında bırakıp ezeceği gibi, ormanı söküp
götürebilecek bir fili de karıncanın işinde kullanmak ona yazık etmek olur.

Önemli bir husus da şudur: Vazife taksiminde şahısların kabiliyet ve karakterlerinin
hesaba katılması çok önemli olmakla birlikte, asıl tesirin Allah’a ait olduğu da asla
hatırdan çıkarılmamalıdır. Mesela, konuşma kabiliyeti zayıf olan, maksadını ifade etme
adına üç beş cümleyi bir araya getirmekte zorlanan öyle insanlar tanıdım ki, birisine iki
laf ettiklerinde muhatapta hemen bir yumuşama görülüyordu. Bu tesiri, orada söz
söyleyen insanın şekline, şemâiline, kapasitesine, düşünce ufkuna, konuşma kabiliyetine
vererek izah edemezsiniz. Demek ki, kalbler Allah’ın (celle celâluhu) elinde.
Dilediğine hidayet nasip eden O’dur. Dolayısıyla gönül erleri, Allah yolunda yapılacak
hiçbir işi hafife almamalıdır. Onlar bazen bir çay içirerek, bazen bir yemek yedirerek,
bazen ziyarette bulunarak, kısaca gönüllere girme istikametinde her vesileyi
değerlendirerek sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmalıdır.

Adanmış Gönüllerde İdeal-Realite Dengesi
Diğer taraftan ideallerle realiteler birbirine karıştırılmamalıdır. Evet, himmetler âli

tutulmalı, insan yüksek hedeflerin peşinden koşmalıdır. Öyle ki, mefkûre muhacirleri bir



anda dünyanın çehresini değiştirebilecek kadar çok yüksek gaye-i hayaller peşinde
olmalıdır. Zira himmetler âli ise davranışlarla ona yetişilemediği durumlarda bile Allah
(celle celâluhu), niyetlerle o boşluğu doldurur ve kişiyi hayalinde kurguladığı hedefe
göre mükâfatlandırır. Yani insan, realize edilemeyen güzel niyetlerinin bile sevabını
alır.

Bu açıdan insan, çıtayı hep yükseğe koymalı, gaye-i hayallerini çok engin tutmalıdır.
Fakat bütün bunların yanında, zaman, mekân, imkân ve insan unsurunun hesaba katılarak
meselelerin realize edilmesi gerekir. Güzel düşüncelerin mevcut şartlar açısından
gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği iyi hesap edilmelidir ki, atılan adımlar hüsran
ve fiyasko ile neticelenmesin.

Bazen dünyanın rengini değiştirmek için yola çıkılır; fakat Fârâbî’nin Medinetü’l-
Fazıla’sı ya da Campanella’nın Güneş Ülkesi gibi ütopyalara girilir. Onların tasavvur
ettiği bu dünyada, insanlar karşılaştıkları her yerde birbiriyle kucaklaşırlar. Aslanlar ve
kurtlar koyunlara gelerek helâllik isterler. Çarşı-pazar o kadar mükemmeldir ki, alış-
veriş yapan insanlar âdeta melekleşmiştir. Bu dünyada hiç kimse zerre kadar
istikametten şaşmaz, inhiraf etmez. Ciddi bir talim ve terbiyeye ihtiyaç duyulmaksızın
çocuklar hemen bir gelişme ve olgunlaşma sürecine girer ve on beş yaşına gelince de
âdeta melek gibi olurlar. Evet, bütün bunları düşünmek ve hayal etmek mümkündür.
Fakat bunların realize edilmesi ayrı bir meseledir.

İşte burada insan tabiatını, insanların birbiriyle münasebetlerini hesap etmek
zorundasınız. Peygamberlerin çevresinde bile bu ölçüde bir hayat yaşanmamış, çarşı-
pazar hiçbir zaman bu ölçüde müstakim olmamış, kurtlar ve koyunlar arasında hiçbir
zaman böyle bir kardeşlik gerçekleşmemiş ve aslanlar et yemeyi bırakıp ota
yönelmemişlerdir.

Kanaatimce realiteler bunu gösteriyorsa, dilbeste olunan hakikatlerin realize edilip
edilmeyeceği nazardan uzak tutulmamalıdır. Eğer biz beraber olduğumuz insanlardan
dünyanın çehresini değiştirecek ve ona yeni bir yüz kazandıracak işler bekliyorsak,
hükümleri hayale bina ettiğimizden ve gerçekleşmeyecek şeylerin arkasına takılıp
kaldığımızdan dolayı hem kendimiz hayal kırıklığına uğrar hem de bize ümit bağlayan
insanların ümitlerini kırmış oluruz. Böyle bir vebalin altına girmemek için fertlerin
istidat ve kabiliyetleri teker teker hesaba katılmalı, ona göre bir iş taksimi yapılmalı ve
güzel düşüncelerimiz zaman, mekân, insan ve imkân unsurları göz önünde
bulundurularak realize edilmeye çalışılmalıdır.



S

Kine Doymayan Nifak Şebekesi Karşısında
Mü’mince Duruş

oru: Çevremizde olup biten münasebetsiz ve olumsuz bir kısım hâdiseler
karşısında inanan gönüller nasıl bir duruş sergilemelidir?

Cevap: Öncelikle bilinmesi gerekir ki, menfi bir kısım hâdiselerin cereyan etmesi ilk
olmadığı gibi son da olmayacaktır. Bu hakikati canlı tablolar hâlinde önümüze seren
Kur’ân-ı Kerim, bir taraftan değişik renk ve desendeki enbiya kıssalarını zikrederken
diğer taraftan da her biri başlı başına hayret verici hâdise olan muhtelif vakalardan
bahsetmiştir. Bunlarla bir yandan Peygamber Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem)
teselli ederken, diğer yandan tarihî tekerrürler devr-i daimine dikkat çekmiştir. Bütün
b u tarihî hâdiseleri süzdüğümüzde karşımıza şu tablo çıkmaktadır: Cenab-ı Hak,
bozulan ve şirazeden çıkan toplumu her seferinde göndermiş olduğu peygamberlerle
yeniden ıslah etmiştir.

Hatemü’l-Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa’dan (sallallâhu aleyhi ve sellem) sonra
toplumda yeni bir tecdit ruhunun hâsıl edilmesi ve yaşanan tahriplerin tamir edilmesi ise
mücedditler eliyle gerçekleşmiştir.

Zulmün Zevali Aklına Gelmezdi Amma…
Hususiyle Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) döneminde beşerin maruz kaldığı

olumsuzluklara tarihin hiçbir döneminde hiçbir toplum maruz kalmamıştır. Mehmet
Akif,

“ Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta,
Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi.
Fevzâ bütün âfâkını sarmıştı zeminin,
Salgındı, bugün Şark’ı yıkan tefrika derdi.”

ifadeleriyle o dönemin tüyler ürpertici hâlini resmettikten sonra,
“ Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi,
Bir nefhada insanlığı kurtardı o Mâsum,
Bir hamlede kayserleri, kisrâları serdi!
Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı, dirildi,
Zulmün ki, zevâl aklına gelmezdi, geberdi.”

mısralarıyla sosyal hayatta cereyan eden bu “sünnetullah”a işaret etmiştir.
Evet, bugün ve bugünden sonra da, “aczin” aklına dirilmek, “zulmün” de aklına



ezilmek gelmeyebilir. Fakat bu, Allah’ın (celle celâluhu) izni ve inayetiyle, tarihte elli
defa gerçekleşmiştir. Olanlar ise olacakların en büyük referansıdır. Bizim geçmişe
bakmamızın, mâziyle irtibat kurmamızın faydalarından birisi de işte bu hakikati
anlayabilmektir. Bugüne kadar tahrip-tamir vetiresinin sürekli birbirini takip etmesi,
gece-gündüz münavebesinin hiç kesilmeden devam edip durması, Allah’ın izni ve
inayetiyle, bundan sonra da tahripleri tamirlerin, geceleri de gündüzlerin izleyeceğinin
en büyük referansıdır.

Hayat Boyu Tazyik Gördüm Fakat Ümidimi Hiç
Kaybetmedim
Biraz daha açacak olursak, beşer, elli defa yoldan çıkabilir, elli defa şirazeyi

koruyamayabilir, elli defa bağı kopmuş tespih taneleri gibi sağa sola saçılabilir.
Başkalaşmaları başkalaşmalar takip edebilir. Toplumda ciddi bir deformasyon
yaşanabilir. Fakat hiçbir zaman unutulmamalı ki, yeni bir nur ve yeni bir irfanla
insanları derleyip toparlama ve kıvamına koyma Allah’ın (celle celâluhu) elindedir.

Şahsen, imanı güçlü bir insan olduğumu iddia edemem. Bununla birlikte yirmi
yaşımdan bu yana hayatım hep baskı ve tazyik altında geçmesine rağmen hiç ümidimi
kaybetmedim. Daha askere gitmeden cami penceresinden alınıp karakola götürüldüm,
hakarete uğradım, tehdit edildim. Fakat bütün bunların menfi mânâda bana hiçbir tesiri
olmadı. Bir an bile yürüdüğüm yoldan geriye dönmeyi düşünmedim. Alınıp götürülme,
bir yere atılma gibi tehdit ve tazyikleri hiç mi hiç önemsemedim. İki tane insan
bulduğumda hemen cami içinde oturup onlarla ders okumaya koyuldum. Yaşadığım
sıkıntılar askerlikten sonra da devam edip gitti. Fakat ben, hiçbir zaman ye’se
düşmedim. Hayatım boyunca hep,

“ Doğacaktır sana vaat ettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.”

mülâhazalarına bağlı kaldım. Zira Cenab-ı Hak, َال ُهَّن  ِحْوَر ِهللا إِ ْنـِم  اوَُـسئ  ْ َيت َالَو 
18 َنوُرِفاَكْلا ُْم  وَقْلا َِّالإ  ِهللا  ِحْوَر   ْ نِم ُسَئَْیي   kavl-i kerimiyle Allah’ın rahmetinden
ümidin kesilmemesi gerektiğini ve kâfirlerden başka hiçbir kimsenin O’nun rahmetinden
ümidini kesmeyeceğini ifade buyurmuştur.

Aslında ben bu sözlerimle, zannediyorum adanmışların hissiyatına tercüman
oluyorum. Çünkü onların her birisi maruz kaldıkları sıkıntılar karşısında, Nesimî’nin
ifadesiyle,

“ Bir cefâkeş âşıkem ey Yâr Senden dönmezem,
Hançer ile yüreğimi yar Senden dönmezem;
Ger Zekeriyya tek beni baştan ayağa yarsalar,



Başıma koy erre Neccâr Senden dönmezem;
Ger beni yandırsalar, toprağımı savursalar,
Külüm oddan çağırsalar Settâr Senden dönmezem.”

diyeceklerdir. Çünkü onlara göre önemli olan O’nun rızasıdır ve o rızanın vesilesi
hizmet kervanının yürümesidir. Kervan yoluna devam ettikten sonra bizim bir kısım
ciğersûz hâdiselere maruz kalmamızın ne önemi olabilir ki! Hem zaten yapılan
hizmetlerin hiçbiri bizimle kâim değildir. İronik bir dille ifade edecek olursak, “arzın
altındaki öküz” değiliz ki, öldüğümüz zaman yer yıkılsın!

Korkusuzluk ve Kararlılık, Kötü Niyetlilerin Oyununu
Bozar
O hâlde ümit kırıcı, şevk söndürücü ve iç bulandırıcı ne tür hâdiselere maruz

kalınırsa kalınsın, ne paniklemeli ne de her kemale mâni olan ye’se düşülmelidir.
Bilakis, dikleşmeden ve diş göstermeden her zaman dimdik durmaya çalışılmalıdır.
İnanan gönüllerin bu korkusuzluk ve kararlılığı, kötü niyetli bir kısım cephelerin de
sesini kesecektir. Zira ölüm tehditlerini gülerek karşılamak, “öldürürüz” dediklerinde,
“Kurban olayım, ben de biri eliyle şehadet şerbetini içip bir an evvel Rabbime
kavuşmayı bekliyordum.” demek, karşı tarafı şaşırtır, onları çaresizliğe mahkûm kılar.
Evet, mü’minlerin kararlı duruşları ve sarsılmamaları onların Allah’a (celle celâluhu)
itimat ve güveninin önemli bir ifadesi olduğu gibi karşı tarafın oyunlarını alt üst edip
onları paniğe sevk edecek bir dinamiktir.

Sabır ve Zafer
Öte yandan sabır, necata ermenin biricik sırlı ve sihirli anahtarıdır. Cennet saadetine

ulaşmak, Cemalullah’ı müşahedeye kavuşmak, rıdvana ermek ve ebediyetle serfiraz
olmak sabırla elde edildiği gibi, bunların aşağısında yer alan dünyevî sıkıntılardan
kurtulmanın ve dünyevî zaferler elde etmenin en önemli vesilelerinden biri de sabırdır.
İbadet ü taatı aksatmama, günahlara karşı koyma, musibetlere katlanma, zulümler
karşısında eğilmeme, zamana bağlı hususlarda acele etmeme, dünyanın cazibedâr
güzellikleri karşısında yol-yön değiştirmeme ve Cemalullah aşk u iştiyakını hizmet
mülâhazalarıyla tadil etme gibi hususların tamamı sabır kategorisi içinde mütalâa
edilebilir.

Sabrın türleri diyebileceğimiz bu hususların hiçbirisi ihmal edilmezse şayet, bu sırlı
anahtarla nice kapılar açılabilir. Fakat sabırla hareket edilmeyip acele edildiği zaman
ise tökezleme mukadderdir. Zira,

“ Tîz reftâr olanın pâyine dâmen dolaşır,
Erişir menzil-i maksuda aheste giden.”



Acele edenin eteği ayağına dolaşır; fakat temkinli hareket eden insan maksadına
erişir. Bu açıdan mü’minlerin hesaplı yürümeleri gerekir. Hesaplı yürüme veya sabırlı
hareket, âtıl durmakla karıştırılmamalıdır. Bilakis insan, sürekli aktif olmalı, hedefine
yürümeli fakat yürürken de tedebbür, tezekkür, teemmül ve temkinle yol almalıdır. İşin
önü ve sonunu düşünmeli, hazımsızlık ve çekememezlikleri hesaba katmalı, karşı tarafın
kin ve nefretini asla göz ardı etmemelidir.

Kurbağa Ötmesi Temiz Suya Zarar Vermez
Bu arada zalim ve mütecaviz bir kısım kimselerin aleyhinizde yürüttükleri bir kısım

komplolara, iftira ve tezvirlere de takılmamak gerekir. Bir Türk atasözünde geçtiği
üzere, “Âb-ı pâke ne zarar vakvaka-i kurbağadan!” Yani kurbağa ötmesinin temiz suya
hiçbir zararı olmaz. Önemli olan suyun, pak ve temiz olmasıdır. Siz doğru bir yolda, iyi
bir güzergâhta yürüdükten sonra, fitne ve fesada kilitlenmiş bir kısım kirli ağızların
aleyhinizde söyleyeceği lafların hiçbir önemi yoktur. Burada Hazreti Üstad’ın, Kur’ân-ı
Kerim’e dil uzatanlar hakkında naklettiği şu mısraı hatırlatmakta fayda mülâhaza
ediyoruz: “Her üren (havlayan) kelbin ağzına bir taş atacak olsan dünyada taş
kalmaz.”19

Bu açıdan da, havlayan, havlayıp dursun. Fakat salya atanlara takılıp kalmamalı asla.
Bu arada şunu ifade edeyim ki, genel tavrımız itibarıyla bu tür ifadeler bizim karakter
ve üslubumuz olmasa da unutulmamalı ki, Kur’ân-ı Kerim’de bile bazı hakikatleri
anlatma adına, merkep ve köpekten misaller verilmiştir.20 Kur’ân-ı Kerim’in
mukaddeslerden mukaddes nezih üslubu göz önünde bulundurulduğunda, demek ki
hakikate saygının gereği, o mesele, o şekilde ifade edilmelidir.

Evet, kendinizi milletinizin kendi ruhuyla, kendi aklıyla ve kendi kalbiyle
bütünleşmesi, vesayetten sıyrılması, devletler muvazenesindeki o muhteşem yerini
alması için programlamışsanız eğer, sağdan soldan gelen çirkin ve nahoş söz ve
tavırlara aldırmamalısınız. Şayet siz yürüdüğünüz yolun doğruluğundan, bu yolda
Hakk’ın rızasını tahsilden başka bir hedef peşinde olmadığınızdan eminseniz,
aleyhinizde yürütülen faaliyetleri kâle almamalı, bunlar üzerinde durmamalı, bunlara
takılmamalısınız.

Yanlış Yolda Gidenler Korksun Âkıbetlerinden
Asıl endişeye kapılması, paniklemesi, ne yapacağını şaşırması ve paranoyalar

yaşaması gereken birileri varsa onlar da yanlış yolda yürüyenlerdir. Nitekim bu şekilde
hareket eden insanlar, tamire göre çok kolay olan tahribatı temsil ettikleri hâlde yine de
zikzaklar çizmekten kurtulamıyor, bir arpa boyu yol alamıyorlar. Sindirme, tepeye
binme, değerleri yıkma, sizin değerler sisteminize hücum etme gibi her türlü menfi ve
yıkıcı yöntemi kullanmalarına rağmen bu tür insanların bugüne kadar bir çuvaldız boyu



yol aldıkları söylenemez.
Evet, bu onulmaz gibi görünen dertler, onarılmaz zannedilen harabeler, insanın içinde

ümitsizlik hâsıl etmemeli, onu panikletmemelidir. Fakat bu demek değildir ki, yaşanan
tahribata karşı gözlerimizi kapatalım. Bilakis bu müthiş tahribatın görülmesi çok
önemlidir. Zira tahribatı görme, insana sorumluğunu ve yapması gerekli olan vazifeleri
hatırlatacaktır. Böylece sorumluluk şuuruna sahip mefkûre insanı, bu tablo karşısında
Allah’ın, sadık kullarından ne isteyeceğini düşünecek, “Acaba bir peygamber olsaydı,
böyle bir tablo karşısında nasıl hareket ederdi?” diyecek, yapılması gerekenlere
odaklanacaktır.

Fakat tablo tam olarak görülemez de yaşananlar bütün derinliğiyle hissedilemezse, ne
yapılması gerektiği de tam olarak bilinemez. Ve bunun sonucunda, Allah korusun,
yaşanan bunca felâkete rağmen bazıları kendini rahata salabilir; toplumun yaşadığı alt
üst oluşlara, harabelere, yıkılmış hanlara, hânumânlara, kimsesiz çöllere aldırmadan
kendi işleriyle meşgul olmayı yeterli görebilir. Bu da bir yönüyle bencilliktir,
vurdumduymazlıktır, hissizliktir. Bu açıdan tevekkül ve ümitle dopdolu olup çirkin söz
ve çirkin tavırlara aldırmamayı, “Ateş nereye düşerse düşsün beni de yakar.”
anlayışıyla ızdırapla inleyip, yapılması gerekenleri yapmayı birbirine zıt görmemelidir.
O hâlde bir taraftan mevcut tablo genel çizgileriyle çok iyi görülüp analiz edilirken
diğer yandan da sarsılmaz bir iman, ümit ve azimle hâlihazırdaki tahribatın, geçmişten
tevarüs ettiğimiz statiğe göre yeniden restore edilmesi adına ölesiye bir gayret
sergilenmelidir.



S
İrşad Mesleği ve İffet Surları

oru: Peygamber yolunun temsilcilerinde bulunması gereken iffet anlayışı
nasıl olmalıdır?

Cevap: Bütün peygamberler, ömürlerini gökler ötesinin mesajlarını insanlığa sunma
istikametinde sürdürmüş, bunun karşılığında kimseden bir beklentiye girmemiş, israftan
uzak durmuş, kanaatten ayrılmamış, tevazu, mahviyet ve zühd içerisinde basit ve sade
bir hayat yaşamışlardır. Vâkıa, Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman (aleyhimesselâm)
gibi bazı peygamberlere saltanat da verilmiştir. Fakat onlar asla mütevazi hayatı terk
etmemiş, sahip oldukları bütün imkân ve gücü, o gün için hak olan dini bayraklaştırma
istikametinde kullanmışlardır. Cenab-ı Hakk’ın lütfettiği saltanat, onların ne başlarını
döndürmüş ne de bakışlarını bulandırmıştır. Evet, onlar, hiçbir zaman iffet ve
ismetlerine toz kondurmamış, çevrelerine hep güven telkin etmiş, hayatları boyunca
peygamberlik sıfatlarına sadık kalmışlardır. Bu açıdan peygamber yolunda yürüyen
insanların o yolun hakkını vermelerinin şartı da peygamberlerin ayrılmaz vasfı olan bu
sıfatlarla donanmaktır. Bu yolda yürümeyenlerin ise irşad ve tebliğ vazifelerini yerine
getirmeleri bir yana, Müslüman olsalar dahi yer yer şeytan güzergâhına girme
ihtimalleri vardır.

Kirlenen Sadece Senin Adın Olmaz
İrşad yolunda koşturanlar, bilhassa âli bir heyet içinde yer alıyorlarsa, işledikleri

günahlar, hatta iffet ve sadakatlerine dokunacak küçük hatalar bile içinde bulundukları
heyetin bütününü mahcup duruma düşürebilir. Çünkü böyle bir heyet, tıpkı bir vücut
gibidir. Onun herhangi bir uzvuna çamur sıçradığında, netice itibarıyla bütün bünye
bundan rahatsızlık duyar. Dolayısıyla, paçasına çamur sıçrayan bir insan, “Yüzüme,
elime, gözüme sıçramadığı için bir mahzuru yok.” diyemez. Aynı şekilde herhangi bir
camiaya mensup olup gözünü, kulağını, elini, ayağını, dilini kontrol edemeyen, meşru
dairedeki zevk ve lezzetlerle iktifa etmeyerek, kenarından köşesinden bile olsa, gayri
meşru daire etrafında gezen bir kişinin, “Ben, topuktum, ayaktım, dizdim... Bana
sıçrayan levsiyattan başkalarına bir zarar gelmez sandım.” demesi kabul edilemez.

Bu açıdan hakka hizmet yolunda koşturanlara düşen vazife, üzerlerine çamur
sıçratmama konusunda fevkalâde hassas yaşamak, hep tertemiz kalmaya dikkat etmek;
yerken içerken, otururken kalkarken, el, ayak, dil ve göz gibi uzuvlarını kullanırken hep
iffet dairesi içinde kalmaktır. Hak ve hakikate tercüman olmaya çalışan hakiki bir
mürşid, iffet mevzuunda ellerini kaldırıp çok rahat, “Allah’ım! Eğer Senin sevmediğin
bir şeye göz dikecek, kulak kabartacaksam, canımı al!” diyecek kadar mefkûresine sadık



kalmalı, kararlı durmalı, yiğitçe davranmalı ve asla İslâm’ın çehresini kirletmemeli,
üzerine bir şey bulaştırmamalıdır. Zira irşad yolunun gerçek temsilcileri olan
peygamberler ismet ve iffetlerini muhafaza konusunda o kadar hassas hareket
etmişlerdir ki, belvâ-i âmm (herkesin karşı karşıya kaldığı, kaçınılması pek mümkün
olmayan sıkıntı ve zorluk) nevinden dahi olsa eteklerine zerre kadar çamur sıçratmamış,
namuslarına zerre kadar toz kondurmamışlardır.

Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeyen bir insan umumun hukukuna tecavüz
ediyor ve onlara tıpkı bir şeytan gibi zarar veriyor demektir. Dolayısıyla da, camianın
bütün fertleri, “Hakkımı helâl ettim.” demedikten sonra böyle bir kişinin Cennet’e
girmesi şüphelidir. Bu sebeple biz dualarımızda sürekli, “Allah’ım, benimle
arkadaşlarımı, arkadaşlarımla da beni ve arkadaşlarımı mahcup etme!” diye yalvarıp
yakarmalıyız.

Maalesef günümüz dünyasında Müslüman geçinen öyle insanlar öyle günahlara
girdiler ki, bunlar karşısında bir asâ gibi iki büklüm oluyor ve “Keşke nefislerine uyup
bunu yapmasalardı! Keşke iffet ve sadakat mevzuunda ölüp ölüp dirilselerdi ama bu
türden pisliklerin içine girmeselerdi!” diye kıvrım kıvrım kıvranıyorsunuz.

Konuşmada İffet
Öte yandan bizim gibi sıradan insanlar için geçerli olmasa da, belirli konumda

bulunan insanların, konuşacağı şeyleri gözlerinin içine bakan insanların hatırına on defa
düşündükten sonra konuşmaları gerekir. Onlar, konumlarının gereği, ağızlarından
çıkmadan önce her bir sözü on defa düşünmeli, hecelemeli ve daha sonrasında bir şiir
mısraı gibi halka sunmalıdır. Çünkü muhataplar tarafından nasıl algılanacağı, ne türlü
tepkilere sebebiyet vereceği hesaba katılmadan söylenen sözler, bazen sinelerde bir
mızrak gibi yara açar ve çoğu zaman bu yaraların tedavisi çok zor olur. Hatta bazen
düşünülmeden söylenilen sözler ihtilaf ve iftiraklara da sebebiyet verebilir. Zira kimi
zaman tek bir söz iki topluluğu karşı karşıya getirir ve vuruşturur; kimi zaman bir cümle
bir milleti batırabilir.

Cennet’in Temel Unsurları Olan 
Yitik Değerlerimiz
İffet, ismet, sadakat ve vefa maalesef bizim yitirdiğimiz değerlerimizdir. Bunlar yitik

cennetimizin temel unsurlarıdır. Şayet siz yeniden bir cennet kurmayı düşünüyorsanız,
kuracağınız bu cennetin temel malzemesini bunlar oluşturmalıdır. Zaten bu medeniyet
binasının mimarisi çok önceden peygamberler tarafından çizilmiştir. Daha sonraki
zamanlarda, çağın ihtiyacına göre tecdit ve yenilenme gerektiğinde, müçtehit, müceddit,
evliya ve asfiya tarafından farklı resim kareleriyle bir kere daha bu mimari, nazarlara



arz edilmiş ve âdeta muhataplara şu mesaj verilmiştir: “Eda ve endamınızı bir kere
daha bu çizgilere göre ayarlayın. Çünkü gerçek kulluk anlayışı bu mimariye uymaktan
geçer.”

Merhum Kutup, işte bu yitirilmiş cennetimize değinirken, “Nerede biz, nerede hakiki
Müslümanlık?” demişti. Mehmet Akif’in konuyla ilgili sözleri ise daha ağırdır:

“ Müslümanlık nerede, bizden geçmiş insanlık bile;
Âlem aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile,
Kaç hakiki Müslüman gördümse, hep makberdedir,
Müslümanlık, bilmem amma, galiba göklerdedir!”

Bunları söyleyerek kimseyi ümitsizliğe düşürmek istemem. İnsan daha baştan yeis
kapılarını arkasına kadar sürgülemeli ve asla ümitsizliğe düşmemelidir. Fakat bunun
yanında insan, sık sık kendini murakabeye tâbi tutmaktan da geri durmamalıdır. Çünkü
burada hesaplı yaşarsanız, öbür tarafta altından kalkamayacağınız hesaplarla karşı
karşıya kalmazsınız. Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem),
“Benden sonra peygamber gelseydi bu, Ömer olurdu.”21 buyurduğu o büyük insan,
“Hesaba çekilmeden evvel, kendinizi hesaba çekiniz.”22 mülâhazasıyla hayatını hep
muhasebe şuuru içinde geçirmiştir.

Bu itibarla insan, ciddi bir matematik mantığına göre hayatını tanzim etmelidir.
Çünkü bir tarafta, birleri on, onları yüz, yüzleri de bin yapma imkânı varken, diğer
yandan yapılan küçük bir hata ile bütün bunların heba edilmesi ihtimal dâhilindedir.
Başka bir ifadeyle insan, hayatını ciddi bir hesaba bağlı yaşadığı takdirde birleri bin
yapabilecekken, hesapsız yaşadığı takdirde, çok küçük hatalarla yıkılabilir. Bundan
dolayıdır ki ruhlarımıza ışık saçan Hazreti Pîr-i Mugân, “Hazer et, dikkatle bas,
batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dâne, bir lem’a, bir işaret ve bir öpmekle
batma! Dünyayı yutan büyük letâifini onda batırma!”23 diye ikazda bulunmuştur.

İnsanlığın İftihar Tablosu da (sallallâhu aleyhi ve sellem), harama bakmanın, şeytanın
zehirli oklarından bir ok olduğunu ifade buyurmuştur.24 Çünkü bazen göz bakar, ayak
ona doğru adım atar, el uzanır ve neticede bohemliğin en utandırıcısı yaşanabilir. Şayet
o kişi bir camiaya mensup ise onun işlediği münkerat, bütün camiaya mâl edilebilir.
Günümüzde bu tür düşmeler gerçekleşsin ve bununla koskocaman bir heyeti suçlama
imkânı doğsun diye fırsat kollayan insanların varlığını da hesaba katacak olursak, bu
konuda çok daha dikkatli olunması gerektiği anlaşılacaktır.

Emaneti Muhafaza
O hâlde gelin Allah aşkına, bütün bir heyeti mahcup edecek bu türlü densizliklere

girmemek için sur üstüne surlar, kale üstüne kaleler oluşturalım. Bununla yetinmeyip üst
üste kapılar koyalım. Şeytanın aveneleri geldiği zaman da, “Beyhude yorulma, kapılar



sürmelidir.” diyelim. Böylece bulunduğumuz konumda, Allah’ın (celle celâluhu) izniyle,
emn ü eman içinde irşad ve tebliğ vazifesini yerine getirelim.

Allah’ın (celle celâluhu) bize lütfetmiş olduğu dünyayı ve onun içindeki bir kısım
güzellikleri nefsimize uyarak yıkmayalım. Hakikaten Cenab-ı Hak, bugün birbirini bile
tanımayan inanan gönüllere, süper güçlerin bile elde edemediği, Devlet-i Âliye-i
Osmaniye’ye bile müyesser olmayan nice inkişaflar lütfetti. Mazhar olduğumuz bu kadar
nimet için başka hiçbir şey söylemeden oturup kalkıp “Elhamdülillâh” desek, yine de
bunların karşılığını vermiş olmayız. Kaldı ki Sadi, her nefeste iki şükrün vacip
olduğunu söylüyor. Bahsettiğimiz lütuf ise, bir nefesin çok ötesinde bir mazhariyettir.

Hâsılı yük ağır, emanet çok muhterem. Bu emaneti elli koruma ekibiyle götürseniz,
yine de yeterli olmaz. Zira bu emanet, Allah’ın emaneti, Resûlullah’ın emaneti,
mücedditlerin ve selef-i salihînin emaneti. O hâlde gelin, Allah aşkına, insanımızı
mahcup etmeyelim bu mevzuda! İffetimizle yaşayalım, geçici arzularımızı gömelim,
gömmekle de yetinmeyelim, üzerine kayalar koyalım. Böylece imanımızı muhafaza
altına alalım, ahiretimizi mahvetmeyelim. Fırsat doğunca –meşru-gayri meşru demeden–
keselerini, cüzdanlarını, çantalarını doldurmak suretiyle ahiretlerini mahvedenler gibi
olmayalım. Dünyayı her şey sananların aldandığı gibi biz de aldanmayalım.
Karunlaşanlar gibi karunlaşmayalım; firavunlaşanlar gibi firavunlaşmayalım. Bilakis
Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (sallallâhu aleyhi ve sellem) gibi, Ebû Bekir, Ömer,
Osman ve Ali (radıyallâhu anhüm ecmaîn) gibi hareket edelim!
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Tevhid-i Kıble Et, 
Himmetini Dağıtma!

oru: Hazreti Üstad, yapmış olduğu hâlis bir tefe’ülde İmam Rabbânî
Hazretleri’nin kendisine “Tevhid-i kıble et!” tavsiyesinde bulunduğunu ve

bunun üzerine tek mürşid olarak Kur’ân-ı Kerim’e sarıldığını ifade buyuruyor.25 Bu
mesele nasıl anlaşılmalıdır ve günümüz şartları içinde bize neler ifade etmektedir?

Cevap: Öncelikle yanlış anlamaların önüne geçmek için bir iki hususa dikkatlerinizi
çekmek istiyorum.

Birincisi; Hazreti Pîr’in, tefe’ülde bulunmanın ve rüyalarla amel etmenin genel bir
uygulama hâline getirilmesini tasvip etmediğinin bilinmesi gerekir. Çünkü bunların her
ikisinin neticesinde elde edilen bilgi de objektif değildir. Ayrıca hem tefe’ülle elde
edilen bilgi hem de rüyada görülenlerin doğru te’vil edilmesi çok önemlidir. Rüyanın
te’vili, belli sembolleri değerlendirerek bir neticeye varma demektir. Bu açıdan rüyada
görülenle, o rüyanın ifade ettiği hakikat birbirinden farklıdır. Rüya ve tefe’ülle alâkalı
bu esaslar müsellem, Üstad Hazretleri, bir tefe’ülde bulunmuş ve o tefe’ülün neticesi
aklına yatmış, kalbinden tasvip görmüş, kendi tecrübelerine de mutabık düşmüş olmalı
ki, buna ehemmiyet vermiş ve bize de bunu nakletmiştir.

İkinci olarak; tefe’ülde karşısına çıkan “Tevhid-i kıble et!” ifadesinden, Hazreti
Pîr’in Kur’ân’dan ayrı kaldığı, cüdâ düştüğü ve onu bırakarak başka şeyler arkasında
koştuğu gibi bir mânâ anlaşılmamalıdır. Hazreti Üstad’ın hayatı ortadadır. Onun, Kur’ân
hakikatleri dışında başka bir şeyin peşinde koştuğu hiçbir dönemi olmamıştır. O hâlde
burada “Tevhid-i kıble et!” ifadesinden anlaşılması gereken farklı bir ufukta Üstad
Hazretleri’ne gösterilen hedeftir. Vâkıa onun hayatının ilk dönemleri itibarıyla çağın
ruhuna uygun olarak hak ve hakikatin ikame ve ifade edilmesi hususunda bir arayışı
olmuştur. Bu istikamette o, değişik tekke ve zaviyeleri gezmiş, farklı kişilerle
karşılaşmış fakat bunlar içinde, kendi ufku açısından, çağın asıl üzerinde durulması
gereken problemlerinin farkına varan, bunları dert edinen ve zamanın ruhuna uygun
çözümler getiren kimseyle karşılaşmamıştır. İşte bu durum karşısında Hazreti Üstad,
tahribatın farkına vardığından ve aynı zamanda Müslümanların karşı karşıya bulunduğu
problemlerin farklı bir usûl ve üslupla ele alınması gerektiğini düşündüğünden, doğru
yol ve yöntemi bulma adına tefe’ülde bulunmuş ve neticede tek mürşid olarak Kur’ân’a
müracaat etmesi gerektiğini anlamıştır.

Hakikaten Hazreti Bediüzzaman’ın yaşadığı döneme bakacak olursanız, her şeyin
gümbür gümbür yıkıldığını ve bütün değerlerin alt üst olduğunu görürsünüz. Nitekim



Mehmet Akif o günleri;
“ Harap eller, yıkılmış hânumanlar, kimsesiz çöller
Emek mahrumu günler, fikr-i ferdâ bilmez akşamlar.”

ifadeleriyle resmetmiştir. İşte Üstad Hazretleri bütün bunları gördüğünde derdin çok
büyük olduğunu anlamış ve buna derman olabilecek bir çözüm arayışına girmiştir.
Kendi döneminde görüştüğü bazı insanlara, tahribatın çok büyük olduğunu, meselenin
yeniden dipten ele alınması ve bunun için de iman mevzuuna ehemmiyet verilmesi
gerektiğini anlatmaya çalışsa da maalesef derdini anlayan pek olmamıştır. Bunun
üzerine o da yüzünü Kur’ân’a çevirmiştir. Fakat o, Kur’ân’a yönelirken, ne sadece İbn
Cerîr et-Taberî Hazretleri gibi rivâyet açısından Kur’ân-ı Kerim’i ele alıp tefsirini
yapmış ne de Fahreddin Râzî Hazretleri gibi bir dirayet tefsirine başlamıştır. O, yine
Kur’ân-ı Kerim’den almış olduğu farklı bir tefsir usûlüyle günümüzün dertlerine
derman olacak Kur’ân’ın elmas düsturlarından reçeteler sunmuştur.

Önce Çağın Problemlerini Tespit
Aslında farklı asırlarda farklı zatlar kendi dönemleri içinde yaşadıkları çağın ihtiyaç

ve şartlarına göre çözüm arayışlarına girişmiş ve buna göre eserler ortaya
koymuşlardır. Mesela bir İmam Gazzâlî Hazretleri döneminde, Grek felsefesinin İslâm
dünyasının içine girmesi, İtizâl ve Cebriye düşüncelerinin yayılması, Karmatîlik ve
Bâtınîlik’in ortaya çıkması gibi farklı farklı problemler yaşanmıştır. Hususiyle Grek
felsefesinin bâtınî yönünün Müslümanlara şırınga edilmesiyle birlikte çokları onun
tesirinde kalmıştır. Mesela Fârâbî ve bidayetteki mülâhazaları itibarıyla İbn Sina,
temeli Sokrat’a dayanan, daha sonra da Eflatun ve Aristo’nun eserlerinin tercümesiyle
bize gelen felsefî bir düşüncenin içine girmişlerdir. İşte İmam Gazzâlî Hazretleri,
bulunduğu dönem itibarıyla yeniden Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve O’nun
güzide ashabının (radıyallâhu anhüm) yolunu bulma cehd ü gayreti içine girmiş ve
Allah’ın (celle celâluhu) izniyle de onu bulmuştur; bulmuş ve o dönem itibarıyla Grek
felsefesinin dışında farklı bir yol ve yöntem tesis etmiş, İşrâkiye’ye farklı bir renk
kazandırmıştır.

Aynı şekilde İmam Rabbânî Hazretleri de kendi döneminde ortaya çıkan problemlerle
uğraşmıştır. Bildiğiniz gibi İmam Rabbânî Hazretleri’nin yaşadığı dönemde
Hindistan’ın kaderine hâkim olan Ali Ekber Şah, günümüzdeki tarihselciler gibi,
Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i Sahiha’nın o dönem itibarıyla mahiyet-i nefsü’l-emriyesine
uygun yani özüne tatbik edilemeyeceği mülâhazasına kapılarak Sanskritçe gibi bir din
teklif etmiştir. Yani biraz Yahudilikten, biraz Hristiyanlıktan, biraz Budizm’den, biraz
Hinduizm’den, biraz da İslâm’dan bir şeyler alarak yeni bir din oluşumuna gitmek
istemiştir. İşte böyle bir dönemde neş’et eden İmam Rabbânî, bu inhiraf ve sapık



düşünceye karşı İslâm etrafında surlar oluşturarak tecdit ruhuyla bir kere daha İslâm
dünyasının ruh âbidesini ikame etmiştir.

Aslında Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) vahiyden altı ay
kadar önce Hira Sultanlığı’na çekilmesinde de benzer bir gayreti görebilirsiniz. Hatta
öyle muhteşem bir dimağın, hususi donanıma sahip bir insanın Hira Sultanlığı’na
çekilmeden önce de cahiliyede yaşanan problemleri düşünmemesi mümkün değildir.
Kim bilir o müstesna ruh, Hira’yı şereflendirmeden önce de kaç defa, “Acaba ben ne
yapsam da bu insanları Allah’a, tevhid yoluna yönlendirsem!” mülâhazalarıyla yatıp
kalkmıştır. Neticede Cenab-ı Hak, inzâl buyurduğu vahiy sağanaklarıyla O’nun yüzünü
Kendisine çevirmiş ve O’na, o günün problemlerine çözüm olacak yeni bir din
göndermiştir.

Hasta Bir Asrın Reçetesi ya da Kur’ân’ın Elmas
Düsturları
İşte Hazreti Pîr de, İmam Rabbânî’nin Mektubat’ını açarak onunla tefe’ül ettiğinde,

Kur’ân’ın nüzulünün üzerinden on üç asır geçtikten sonra yeniden bütünüyle Kur’ân’a
teveccüh edilmesi, çağın dertlerine dermanın başka şeylerde değil Kur’ân’ın elmas
hakikatleri içinde aranması gerektiği tavsiyesini almıştır. Demek ki, Hazreti
Bediüzzaman’ın içinde yer eden duygu ve düşüncelerle tefe’ülde karşısına çıkan netice
aynı istikametteydi. Bunun üzerine o, her şeyden alâkasını keserek tek bir noktaya
konsantre olmuştur. Bütün himmetiyle bu konuya öylesine kilitlenmiştir ki, ne tazyikler,
ne tecritler, ne hapishaneler ne de zindanlar onu asla sindirememiş ve bir adım geriye
döndürememiştir. Zira o, çağın insanının kurtuluşunun Kur’ân’ın elmas düsturlarıyla
gerçekleşeceğine ve bu kurtuluşun başkaları için de ümit kaynağı olacağına gönülden
inanmaktaydı.

Günümüzden bakarak, o dönemde işlenen şenaat ve denaet ölçüsündeki çirkinlikleri
bütün açıklığıyla göremez ve resmin bütün detaylarına vâkıf olamazsınız. Öyle ki, o
dönemde yaşamış büyük allâmelerden bazıları bile zikzak çizmişlerdir. Mesela sizin de
saygı duyduğunuz büyük âlimlerden bazılarının eserlerine baktığınızda, evolüsyon ve
transformizme mümâşat yaptıklarını görürsünüz. Hatta bazıları, evolüsyonun nazariye
olduğunu, bir gün pozitif ilim tarafından bunun ortaya konulması durumunda Kur’ân
âyetleriyle bunun telif edilebileceğini söylemişlerdir.

Evet, toplumun temel dinamikleriyle temelden sarsıldığı, kırılmaları kırılmaların,
çatlamaları çatlamaların takip ettiği böyle bir dönemde, hâdiselere bütüncül bir nazarla
bakmasını bilen, sebep ve sonuçları birden gören üstün bir dimağ, İmam Rabbânî’ye
çok güveni olduğundan onun bu tavsiyesini dikkate alıyor. Farklı bir ifadeyle, onun bu
tefe’ülü kendi iç tefe’üllerine denk geldiğinden, o da bu iktiranı değerlendiriyor ve bu
yolda yürümeye devam ediyor.



Yeni Bir Bakış Açısıyla Yepyeni Ufuklar
Günümüzde de, Hazreti Bediüzzaman’ın açık bıraktığı uçlardan hareket ederek, onun

ele aldığı meselelere yeni bir çehre vermek, insanlara yeni bir heyecan kazandırmak
mümkündür. Siz, onun ele aldığı hakikatleri farklı bir üslup ve yöntemle öyle bir ortaya
koymalısınız ki onu okuyanlar, “Biz, bu meseleyi yıllardır okuyorduk fakat hiç böyle
anlamamıştık.” desin ve ruhlarında yeni bir heyecan duysunlar. Esasında onun sözlerinin
pek çoğu, müstakil bir risale olacak ölçüde derin ve muhtevalıdır. Fakat o derinliği
görebilmek için şekliliği aşan bir okuma gayretinin içinde olunması gerekir. Bildiğiniz
gibi Faslı âlim merhum Feridü’l-Ensarî, Risale-i Nur’un anahtar kavramlarıyla ilgili
Mefâtihu’n-Nur isimli güzel bir çalışma ortaya koymuştu. Peki, neden bizim ülkemizde
Feridü’l-Ensarî Hoca’nın ufku ve seviyesi ölçüsünde o zatın eserleri üzerine bir
çalışma yapılmadı? Niye o devasa kâmetin âsâr-ı bergüzidesini/seçkin eserlerini farklı
zaviyelerden değerlendiremedik? Doğrusu insan bütün bunları düşününce
hayıflanmaktan kendini alamıyor.

Ne var ki, hayıflanmaktan öte, kanaatimce, günümüzün aydınlık dimağlarına düşen
vazife yeni bir bakış açısıyla o kıymetli eserleri yeniden mütalâaya almak olmalıdır.
Bilhassa ilim ufku itibarıyla engin, ilâhiyat sahasında uzmanlaşmış olan ulema,
mukayeseli okuma şekliyle o eserleri ele alıp onları İmam Mâturîdî, İmam Gazzâlî, İzz
İbn Abdüsselâm, İbn Sina ve Fahreddin Râzî gibi allâmelerin eserleriyle birlikte
mütalâa ederek vicdanlarda onlara karşı yeni bir heyecan uyarabilirler. Hatta bununla
da yetinmeyerek bu âsâr-ı bergüzideyi yeni bir okuma şekliyle tahlile tâbi tutup, Hazreti
Pîr’in bıraktığı uçlardan hareketle geleceğin ilim düşüncesini inşa edecek, fıkıh
metodolojisini ortaya koyacak, fıkıh, hadis ve tefsir gibi ilimlere ait çalışmalar
yapabilecek âlimler yetiştirebilirler.



S

Metafizik Âlemin Üveykleri 
ve Beklenen Diriliş

oru: İnsanın mâneviyata ve metafizik âlemlere açılabilmesi hangi hususlara
bağlıdır?

Cevap: Bazı insanlar, maddiyatı her şey gördüklerinden dolayı mânâya ve metafiziğe
karşı kapalı bir hayat yaşarlar. Bu kişilerin mâneviyata kapalı kalmasında fıtratlarının
belli bir tesiri olsa da asıl üzerinde durulması gereken husus onların bu konuda ciddi
bir azm ü ceht ortaya koymamaları, iradelerinin hakkını vermemeleridir. Esasında
“inanıyorum” dese de maddiyata gömülmüş, aklı gözüne inmiş insanlar, düşünceleri ve
kanaatleri itibarıyla kendi elleriyle kendilerini ciddi bir darlığa mahkûm etmiş olurlar.
Mesela onlar, değişik asırlarda yalan söylemeleri ihtimalinin olmadığı güvenilir
insanlar tarafından nakledilen binlerce diyebileceğimiz keramet türü hâdiselere
inanmazlar. Hatta bazıları, rivayetlerin sağlamlığından dolayı kabul etmeye mecbur
kalsalar da mucizeleri bile kabul etmek istemez, onları kendilerince değişik şekillerde
tevil ederek maddî sebeplerle izah etmeye çalışırlar. Düşünce dünyalarını maddiyatla
sınırlandırmış bu kişiler zamanla eşya ve hâdiselerin metafizik yönünü anlama istidat ve
kabiliyetlerini de köreltmiş olurlar. Bunun neticesinde eşya ve hâdiselerin arka yüzünü
göremez, şer gibi görünen hâdiselerin ihtiva ettiği hikmetleri kavrayamaz ve te’vil-i
ehâdise vâkıf olamadıklarından dolayı da hâdiselerin cereyanındaki değişik mânâları
anlayamazlar.

Hâdiselerin Arka Yüzü ve Hikmetin Dili
Hâlbuki hâdiseler, meydana geliş keyfiyetleri itibarıyla, tıpkı birer âyât-ı beyyinât

(apaçık âyetler) gibi insanlar için farklı farklı mânâlar ihtiva eder. Fakat bunu
görebilmek için insanın, evvela hâdiselere latîfe-i Rabbâniye ile yani kalb gözüyle
bakması ve terkipçi bir kabiliyete sahip olması gerekir. Başka bir ifadeyle insan, şer’î
emirleri olduğu gibi tekvinî emirleri de bir kitap gibi okumalı, bütüncül bir nazarla
hâdiseler arasındaki irtibatı yakalamaya gayret etmeli, sebep-sonuç münasebetlerini
görmeye çalışmalıdır. İşte o zaman, Recaizade Mahmut Ekrem’in ifadesiyle,
görülecektir ki:

“ Bir kitabullah-ı âzamdır serâser kâinat,
Hangi harfi yoklasan mânâsı hep Allah çıkar.”

Bazı hâdiseler rastlantıya verilecek olsa ve bunların meydana gelme ihtimalinin
yüzde bir olduğu söylense bile, bu tür hâdiselerin alâkalı olduğu daha başka hâdiseler



de işin içine dâhil edildiğinde ihtimal hesapları binde bire, milyonda bire ve milyarda
bire doğru düşmeye başlayacaktır. Şayet insan, hayatını süzerek yaşasa, zihnine gelen,
gözüne takılan, ihsas ve ihtisaslarına çarpan hâdiseleri bütüncül bir nazarla
değerlendirmeye tâbi tutsa bu hâdiselerden ve bunlar arasındaki bağlantılardan çok
derin mânâlar çıkarabilecektir. Aynı şekilde insan, kâinatta zerre kadar tesadüfe tesadüf
edilmediğini her bir hâdiseyle bir kez daha ayne’l-yakîn müşahede edecektir. Fakat bazı
felsefecilerin yaptığı gibi hâdiseleri tek başlarına mütalâaya alacak olursa, o zaman da
kâinattaki her bir harfin altında yatan Allah’a (celle celâluhu) iman mefhum ve
mazmununu göremeyecektir.

Bu açıdan mâneviyata açılması için insanın, iradesinin hakkını vermesi, hâdiseleri iyi
süzmesi ve daha baştan hiçbir şeyin mânâsız olmadığına inanması gerekir. Öyle ki insan
elinden düşen ve kırılan bir bardağın bile “te’vil-i ehâdis” açısından mutlaka bir
mânâsının olduğunu bilmeli ve o bardağın kırılmasının ifade ettiği mânâ ve mesajı
anlamak için üzerinde düşünmelidir. Fakat yanlış anlaşılmasın, bu bakış açısı, hâdiseler
karşısında iyi veya kötüye yorarak biriyle şımarma, diğeriyle de ümitsizliğe kapılma
demek değildir. Bilakis her bir hâdisenin kendi diliyle anlatmak istediği bir mânânın
olduğunu kavrama demektir.

Metafizik Âlemlere Açılmanın Sırlı Anahtarı: Dua
Varlığın metafizik buudunu görebilmek için ikinci olarak insanın, ibadet ü taat

yoluyla nazarî olan bilgilerini derinleştirmeye çalışması gerekir. Hiç şüphesiz en
önemli ibadetlerin başında dua gelir. Çünkü o, Allah’a (celle celâluhu) karşı hâlis bir
ubûdiyetin ad ve unvanıdır. Dua, sebepler üstü bir ibadet olduğu için, insanı sebepler
üstü ufka ulaştırmada en önemli merdivendir.

Peki, insanın duada Allah’tan isteyeceği en önemli ve en büyük talebi ne olmalıdır?
Mesela biz, sabah akşam dualarımızda, َعَم َةَّنَجْلا  اَنْل  ِ خَْداَو ِراَّنلا  َنِم  اـَن  ْ رَِجا َّمُھلََّلا 
ِراَرَْبا ْ لا  diyor ve Cehennem’den âzât olma, Cennet’e kavuşma arzumuzu dile getiriyoruz.

Cehennem’den uzak kalma ve Cennet’e girme hakikaten bir insan için çok önemli
hâdiselerdir. Fakat işin doğrusu, insanın bunlardan daha öte, istemesi gereken bir talebi
olmalıdır: O da, Allah’ı doğru bilmeyi ve hiçbir zaman O’ndan gafil olmamayı taleptir.

Evet, insanın derin bir konsantrasyon ve şuurla dualarında elde etmek istediği en
yüksek gaye bu olmalıdır. Öyle ki insan ellerini kaldırdığında her defasında öncelikle
O’nun mârifet ve rızasını istemeli ve bu isteğinde öyle ısrarcı olmalıdır ki, O’ndan
gelen letaifin, ellerinin içinde karıncalanma meydana getirdiğini duymalı ve âdeta
yukarıdan bir şeylerin yağdığını hissetmelidir. Tepeden tırnağa böyle bir gerilimi
yakaladığında insan gönlünü yırtarcasına, şakaklarını zonklatırcasına, “Allah’ım,
imanımı, mârifetimi, muhabbetimi arttır. İştiyakınla beni mest et. İçimi aşkınla doldur.



Beni yolunun delisi eyle.” demelidir.
Siz hele geceleri bir kalkın ve samimi bir kalble bin defa Allah’tan (celle celâluhu)

bunları isteyin. Bakın o zaman Allah (celle celâluhu) nasıl fizik perdelerini yırtıyor,
size yeni metafizik ufuklar açıyor ve siz de Allah’ın izni ve inayetiyle ruh ötesi âlemlere
muttali oluyorsunuz. Unutmamak gerekir ki, kim bir şeyin arkasına düşer ve bu mevzuda
ciddiyet gösterirse, arzuladığı şey kendisine lütfedilir. Ellerini arkasına bağlayıp
müstağni bir tavırla “Veriyor musun, vermiyor musun!” diyen bir dilenciye kimse iltifat
etmez ve bir şey vermez. Aynen öyle de insanın duasının kabul edilmesi; Allah’a (celle
celâluhu) tam bir teveccühle yönelmesine, başını O’nun eşiğine koymasına, ısrarla
kapının tokmağına dokunmasına ve dualarına icabet edileceğine inanmasına bağlıdır.

Fakat dua, mü’min için bu kadar önemli olmasına rağmen, üzülerek ifade etmek
gerekir ki, günümüzde millet-i İslâmiyede en az alâka gören ibadet duadır. Maalesef o,
çoktan şekil ve formatlara feda edilmiş durumdadır. Hatta camilerdeki dualar bile, ülfet
ve gaflet ağında, şekle kurban edilmiştir.

Bu ifadelerimizden, camileri ağzına kadar dolduran insanların yaptıkları ibadetlerin,
ettikleri duaların kabul edilmediği mânâsı çıkarılmamalıdır. Hâşâ ve kellâ! Allah (celle
celâluhu) en küçük ameli bile bir mü’minin lehinde değerlendirir ve zerre miktar dahi
olsa onu mükâfatlandırır. Fakat unutmamak gerekir ki, bir insan değer verdiği şeyin
kıymetiyle doğru orantılı olarak bir değer ifade eder. Siz dünyalık bir mala, bir köşke,
bir villaya değer veriyorsanız, kendi değerinizi ona bağlamış olursunuz. Cennet’e değer
veriyorsanız, Cennet kadar bir değeriniz olur. Fakat siz kulluğunuzu ve isteklerinizi,
Allah’ın (celle celâluhu) aşk u iştiyakına bağlamışsanız, O, nâmütenâhî olduğu için, siz
de nâmütenâhî bir enginliğe ulaşırsınız.

Şayet siz, tesbih, tahmid ve tekbirlerinizle O’nu yüceltiyor, “Allah’ım, kâinatın
zerreleri adedince Sana hamd ü senalar olsun.” diyerek bunu içinizde duyabiliyor ve
O’nu her anışınızda ürperiyorsanız, Allah (celle celâluhu) nezdinde de yeriniz odur.
Zira hadis-i şerifin ifadesiyle, nezdinizde Allah’ın yeri ne ise, Allah nezdindeki yeriniz
de odur.26 Bu açıdan, sizin O’na ne kadar kıymet atfettiğiniz, O’nu ne kadar
düşündüğünüz, O’nunla ne kadar oturup kalktığınız, O’nu ne kadar hecelediğiniz ve
O’nunla ne kadar alâkadar olduğunuz çok önemlidir.

Metafiziğe Kapalı Değil, Kendini Metafiziğe Kapatan
İnsan Vardır
Bir insan, bu ölçüde bir cehd ü gayret göstermeden de Allah ona ekstradan değişik

mazhariyetlerde bulunabilir. Bu ayrı bir meseledir. Fakat objektif ve esas olan ölçü,
insanın iradesinin hakkını vermesidir. Zira Cenab-ı Hak; اَم َِّالإ  ِناَسِْنإ  ْلِل َسَْیل  َْنأَو 

ىٰع ”.İnsan için ancak sa’y u gayreti vardır“ َس 27 buyurmuştur. Mefhum-u



muhalifiyle ifade edecek olursak âyetin mânâsı, “İnsana çalışmasının, iradesinin hakkını
vermesinin ve Allah yolunda koşmasının karşılığından başka bir şey yoktur.” demektir.

Bu açıdan, “Ben, metafizik mülâhazalara açılamıyorum. Misal âlemini bilmiyorum.
Hâdiseleri bütüncül bir nazarla göremiyor, onlar arasında bir irtibat kuramıyor ve bir
senteze ulaşamıyorum.” diyen bir insan öncelikle, bu konuda yapılması gerekli olan
şeyleri yapıp yapmadığına bakmalıdır. Acaba böyle bir insan, farzları edadaki
dikkatinin yanında peşi peşine hiç aksatmadan kırk gün teheccüd namazına kalkmış ve
ardından alnını yere koyarak istenilmesi gereken hususları O’ndan istemiş midir? Bunu
yapmayan bir insanın, mâneviyata verdiği değer de o kadar demektir. Dolayısıyla bu
şahsın mâneviyat ufku da ona göre olacaktır. Öyleyse bazı kimselerin mâneviyata kapalı
oldukları doğru olsa bile, onları bu kapalılığa Allah (celle celâluhu) mahkûm
etmemiştir. Bilakis onlar kendi kendilerini mâneviyata kapamışlardır. Daha doğrusu,
metafizik âlemlere açılma adına yapılması gerekenleri yapmadıklarından, bu mevzuda
iradelerinin hakkını vermediklerinden ötürü mâneviyata kapalı kalmışlardır.

Soruda yer almasa da, son olarak, konuyla alâkalı bir hususu ifade etmek istiyorum:
Başlamış olan ve şu an itibarıyla bütün yeryüzüne ümit vaat eden bu diriliş bezminin
devam etmesi ve oturtulacağı zemine oturtulması, maddî ve şer’î ilimlerle beraber
mâneviyata ve metafiziğe açık yetkin insanların eliyle gerçekleşecektir. Evet, fizik ve
metafiziğin birleşik noktasında, bu âlemlerin gereklerini de yerine getirebilecek
donanımda irade insanları yetiştirebildiğiniz takdirde, Allah dostu olan ve O’nu her
şeye tercih eden o mâneviyat kahramanlarının eliyle insanlık yeni bir bahara uyanacak,
dünyanın çehresi bir kez daha gülecek ve yeryüzü bir baştan bir başa yeni bir dirilişe
şahitlik edecektir.
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Aktif ve Canlı Hizmet Hayatı

oru: Dinimizin ister fert, isterse toplum hayatında hedeflediği sürekli canlı
kalma ve aktif olma ufkunu nasıl yakalayabiliriz?

Cevap: İslâm’ın ortaya koyduğu dünya görüşü ve hayat anlayışında durağanlığa yer
yoktur; insandan toprağa, eşyadan zamana her şey aktiftir. Mesela İslâm, ferdin salih
amel yapma konusunda sürekli canlı ve aktif olması gerektiğini emir buyurduğu gibi,
paranın, toprağın, zamanın vb. rantabl değerlendirilmelerini; onlardan en fazla verim
alacak şekilde kullanılmalarını da emreder.

Bir Müslümanın canlı ve aktif olması gereken en önemli konular ise imana ait
esaslardır. Bunun için biz, dualarımızda her zaman, اًنیِقَيَو ًاناَمِيإ  َو اًمْلِع  َانْدِز  َاـن  َّبَر
“Rabbimiz! İlmimizi, imanımızı ve yakînimizi ziyadeleştir.”  diyoruz. Bu itibarla bir
mü’min, bazen kitaplara müracaat ederek, bazen selef-i salihînin bereketli hayatlarını
mütalâa ederek, bazen tefekkürle, bazen sohbet-i cânanla, bazen de evrad ü ezkârla
sürekli imanını canlı tutma ve yakînini arttırma peşinde olmalıdır. Mesela el-Kulûbu’d-
dâria’daki dualara yoğunlaşma, onların derinliğine birazcık vâkıf olma bile insana çok
farklı ufuklar açacaktır.

Esasında canlı, zinde ve aktif olma, İslâm âleminin son birkaç asırdan beri maruz
kaldığı asırlık problemlerin çözülebilmesi, onlarla hesaplaşılması ve inanan gönüllerin
ezilmeden, vesayete girmeden mevcudiyetlerini devam ettirebilmeleri adına çok
önemlidir. Maalesef Müslümanlar, birkaç asırdan beri bu heyecan ve canlılığı
kaybettiğinden, daha önce sahip oldukları dünya muvazenesindeki denge unsuru olma
konumunu koruyamamış, dolayısıyla önce zimamdarlığı yitirmiş, sonra da siyasî,
kültürel, iktisadî vb. değişik vesayetler altına girmiştir.

Kürek Mahkûmu Bir Toplum
Hazreti Pîr, “İşte ey iki hayatın ruhu hükmünde olan İslâmiyet’i bırakan iki ayaklı

mezar-ı müteharrik bedbahtlar! Gelen neslin kapısında durmayınız. Mezar sizi
bekliyor, çekiliniz. Tâ ki, hakikat-i İslâmiye’yi hakkıyla kâinat üzerinde temevvüc-sâz
edecek (dalgalandıracak) olan nesl-i cedit gelsin!”28 sözleriyle bu hakikate dikkat
çekmiştir. Zira bu son ve evrensel din; partal insan, bayat düşünce ve dûn himmetle
temsil edilemez. Bundan dolayıdır ki Hazreti Bediüzzaman, gelecek nesle kötü örnek
olacak heyecan fakiri, uyuşuk ruhların kenara çekilmelerini istemiştir. Tâ ki onlardan
sonra gelecek olan aktif ve canlı nesil, almaları gerekli olan şekli alsın ve yapmaları
gerekli olan işleri yapsınlar.

Evet, kötü örnek olmama çok önemlidir. Ben, burada atalarımızı mesâvileriyle yâd



etme günahına girmek istemem. Fakat müsaadenizle bir hakikati dillendirme zaruretine
binaen şu hususu ifade edeyim: Bizim bugünkü durağan ve pasif hâlimizin arkasında bir
yönüyle babalarımız, analarımız, dedelerimiz ve ninelerimiz vardır. Onların hatalarının
arkasında da onlardan önceki büyüklerin vebali vardır. Vâkıa onlar, Allah’a (celle
celâluhu) inanmaları ve ibadetlerini eda etmeleri açısından üzerlerine düşeni
yapmışlardır. Fakat hâdiseleri değerlendirmede basit düşünce kalıplarını aşamadıkları
ve çağı yorumlamada asrın idrak ufkunu yakalayamadıklarından ötürü hem düşünce hem
de aksiyon hayatımız adına kupkuru ve kurak bir dönemin yaşanmasına sebep
olmuşlardır.

Bu açıdan biz, kendimize bir yönüyle zayi olmuş nesiller nazarıyla bakabiliriz. Zira
kendi çağımızın idrak ufkuna göre yetiştirilmediğimizden, geleceğin emanetçileri olma
vasfını kazanamadık, dümende olamadık. Dolayısıyla da bize hep kürek çektirdiler.
Sosyolojik olarak meseleye bakıldığında, siz, devletler muvazenesinde ya dümende
olursunuz ya da kürek mahkûmu olarak yaşarsınız. Ortası yoktur bu meselenin. Evet,
hâkim değilseniz, mahkûm olarak hayatınızı sürdürmek zorunda kalırsınız. Farklı bir
ifadeyle söyleyecek olursak, siz ya yeryüzünde muvazene unsuru olursunuz ya da
başkalarının çizdiği sınırlar içinde hayatınızı sürdürürsünüz. Muvazeneyi belirleyen siz
olursanız, belirleyici olursunuz; aksi hâlde ise “belirlenen” damgasını yersiniz.
Belirlenmek ise esaret demektir; yani boynu tasmalı, ayağı prangalı bir köle durumuna
düşmek demektir. Esasında bu hâlin, Afrika’da derdest edilip Batı’ya götürülen
kölelerin hâlinden bir farkı yoktur. Maalesef birkaç asırdan beri biz Müslümanların hâli
işte budur.

Yeterli temsil ortaya konulamadığından ötürü böyle bir duruma dûçâr olma ise,
esasında İslâm’ın itibar ve şerefini koruyamama ve Müslümanlığın küçük görülmesine
yol açma demektir. Denilebilir ki, bu hâl-i pürmelâliniz yüzünden İslâm hor ve hakir
görülüyorsa, böyle bir hakarete sebebiyet verdiğinizden dolayı siz de Allah (celle
celâluhu) nezdinde o ölçüde hakir sayılırsınız. Bu itibarladır ki, ne yapıp edip yeniden
layık olduğunuz makamı elde etmeniz gerekir. Bunun için de insan hep şahikaları
hedeflemeli, âlî himmet olmalı ve sürekli çıtayı yüksek tutmaya çalışmalıdır.

İrade Kahramanları ve İslâm’ın İtibarı
Allah (celle celâluhu), insana bir irade vermiştir. İnsan, ne hayvandır ne de camit,

cansız bir varlık. İnsan, şart-ı âdi plânında iradesinin hakkını verdiği ve Allah’ın
kendisine bahşetmiş olduğu güç ve kuvveti randımanlı olarak kullandığı vakit, –Allah’ın
izniyle– bütün yeryüzüne diriliş solukları üfleyebilir. Nasrettin Hoca misali, iradesiyle
bütün denizleri mayalayıp yoğurt hâline getirebilir. İradeler bilendiği ve başkalarının
meşaleleri tutuşturulduğu zaman bütün dünya bir şölen yeri gibi aydınlatılabilir.
İsterseniz Asr-ı Saadet’e bir de bu açıdan bakın: Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu



aleyhi ve sellem) birkaç asra sığmayacak işleri yirmi üç yıla sığdırmamış mıdır?
Seyyidina Hazreti Ebû Bekir (radıyallâhu anh), yirmi bin insanla iki tane süper devletin
hakkından gelmemiş midir? Ayrıca o, bu süre zarfında on bir tane irtidat hâdisesiyle
yaka paça olmuştur. Öyle ki bunlardan sadece birisi olan Müseylimetü’l-Kezzab,
ülkemizde senelerdir halledilemeyen bir terör örgütünün gücünün on katına sahiptir. İşte
Hazreti Ebû Bekir, iradesinin hakkını vererek –Allah’ın (celle celâluhu) izni ve
inayetiyle– bütün bu problemlerin üstesinden gelmiştir ki, onun bu durumu, canlı ve
aktif olmaya çarpıcı bir misaldir.

Zinde Kalmanın Esasları
Aktif ve zinde kalmanın esaslarıyla alâkalı olarak özetle şu hususlar da zikredilebilir:
Herkese yürüyebileceği bir yol gösterilmesi, bir alan tanınması ve “Senin işin

şudur.” denilmesi, insanları aktif tutma adına önemli faktörlerden birisidir. İnsan,
enaniyetten sıyrılsa ve umum heyet adına hareket etse bile yine de psikolojik olarak
kendi yaptığı işin çerçevesini ve ulaştığı noktayı bilmek ister. Ortaya koyduğu sa’y u
gayretle takdir edilme de insandaki aşk u şevki kamçılar. Bazıları değişik başarılar elde
ettikçe işin içine enaniyetlerini karıştırsalar bile burada yapılması gereken, usûlü ve
üslubunca onları ihlâs düşüncesine yönlendirmek olmalıdır.

Öte yandan başkalarının dirilişine yardım ederseniz, aynı zamanda diri kalmanıza da
yardım etmiş olursunuz. Âlemi dirilten bir insanın, kendisinin ölü kalması düşünülemez.
Çünkü siz, birilerini ayağa kaldırır, onlara start verir ve bir maratoncu gibi koşmalarını
sağlarsanız, onlar koşarken siz geride durup onlara bakmazsınız.

İtibarî bir hattan ibaret olan zamanın gerçek kıymetinin bilinmesi de aktif ve canlı
kalma adına çok önemlidir. Biz, uzun bir süre, zamanın kendisinin de bir kıymete
tekabül ettiğinin farkına varamamışız. Fakat esasında o, iyi değerlendirilebildiği
takdirde kendisiyle Cennet’in kazanıldığı eşsiz bir hazinedir. Evet, iyi
değerlendirilebildiği takdirde kısa ve dar bir zaman aralığı içinde insan, zamansızlığa
açılır ve onunla ebediyeti kazanır. Bu açıdan zamanın zatî değerinin bilinmesi; bilinip
onun her “ân”ına salih amel ve aksiyonla hayat üflenmesi aktif ve canlı bir hizmet hayatı
için “olmazsa olmaz” bir esastır.



S

Fâni İmkânları Ebedî Güzelliğe Dönüştürmenin
Yolu

oru: Dünya hayatının fâni imkânlarını ebedî hayatın sonsuz güzelliklerine
dönüştürebilmek için mü’minin dünyaya bakış açısı nasıl olmalıdır?

Cevap: Ebed için yaratılan, ebede namzet bulunan ve sonsuz saadet hülyalarıyla
oturup kalkan insanoğlu, dünyaya dünyanın fâniliği kadar, ahirete ise ahiretin sonsuzluğu
ölçüsünde kıymet vermelidir. Şayet mukteza-i beşeriyet müsait olsa ve dinî hükümler de
buna “evet” deseydi, zannediyorum öte dünyanın sonsuzluğunu düşündüğümüzde kendi
kendimize şöyle diyecektik: “Dünya ile bütün bağlarımızı koparıp yüzümüzü sadece
ahirete döndürelim.” Ne var ki, insanın sahip olduğu fıtratı, cismanî arzuları, beşerî
zaafları ve nefsanî boşlukları böyle bir söz söylemeye cevaz vermediği gibi, insan
fıtratını nazar-ı itibara alarak hükümler vaz’ eden Kur’ân ve Sünnet de böyle bir yaşam
tarzını tasvip etmemiştir. Bu açıdan insan, bir taraftan Sahib-i Şeriat’ın insan tabiatına
yerleştirdiği kanunları görmezden gelmemeli, diğer yandan da neye namzet olduğunun ve
ötede kendisini ne gibi sürprizlerin beklediğinin farkında olmalıdır. Yani o, Kur’ân’ın
kendisine gösterdiği istikamette Allah’ın (celle celâluhu) ona verdiği her şeyle ahiretin
arkasında olmalı, onu yakın takibe almalı; ama dünyadan da nasibini unutmamalıdır.

İşte bu noktada insan dünyaya ait istek ve arzularını, –söyleyeceğim yakışıksız bir
ifade olsa bile– nefsinin önüne atılan bir kemik veya bir lokma ekmek şeklinde görmeli
ve böylece dünyanın cazibedâr güzelliklerine takılıp kalmadan yoluna devam etmesini
bilmelidir. Ne var ki, insanoğlu için dünya ve ukbanın kendine has renk ve deseniyle
tam olarak duyulup sezilmesi, çok ciddi bir mârifet duygusuna bağlıdır. İmanını
mârifetle bezeyemeyen bir insan, Müslüman da olsa, ebediyeti kazandıracak yolun
zorluklarındaki güzellikleri duyamaz ve dolayısıyla yürüdüğü yolda yol yorgunluğundan
kurtulamaz.

Mârifet, kendi bağrında, engin deryaların birbirine çarpışan dalgaları gibi
muhabbetler oluşturur. Muhabbet ise insanın nazarını Hazreti Mahbûb-u Hakiki’ye
(Gerçek Sevgili) yönlendirir ki, işte bu sayede insan cismaniyetin dağdağasından
sıyrılır, nefsin isteklerine ve dayatmalarına karşı bir kemik atar ve yoluna devam eder.
Ne kadar cazibedâr görünse de o, dünyaya bel bağlamaz. Böyle bir insana göre dünyada
önem verilecek tek şey, dünyanın dört bir yanında nâm-ı celîl-i Muhammedî’nin şehbal
açması, yitirilmiş ve pâyimâl olmuş İslâmî itibarın yeniden yüksek burçlarda bayraklar
gibi dalgalanmasıdır.

Böyle yüce bir mefkûreye dilbeste olduktan sonra, dünyada kalmanın bir değeri olur.



Allah’ın (celle celâluhu) adını her yere duyurma, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın
(sallallâhu aleyhi ve sellem) insanlığa yeniden ruh olmasını sağlama ve O’nu bütün
gönüllere duyurma istikametinde yürüdükten sonra, insan dünyada Hazreti Nuh
(aleyhisselâm) gibi dokuz yüz elli sene yaşasa, değer. Çünkü bu takdirde dünya çok
verimli bir şekilde değerlendirilmiş olur. Böyle bir gaye-i hayal bulunmadan geçirilen
bir hayat ise, iflasla burun buruna götürülen bir aldanmışlığın ifadesidir.

Eyvah Aldandık! Gösteriş ve Alkışa Kandık!
Maalesef çoklarının bu dünyada aldandığı bir gerçektir. Esasen neye ne kadar önem

verileceği belirlenmediği takdirde isabetli karar verilemez. Dolayısıyla insan son
noktaya gelindiğinde umduğunu bulamayabilir. O zaman Şeyh Galip gibi,

“ Vardık der-i saâdetine yâri görmedik
Girdik behişte, hayfâ ki dîldârı görmedik.”

(Saadet yurduna vardık, Cennet’e erdik ama heyhat ki sevgili yâri göremedik) der.
Yani dünya ukba dengesini kuramamış bir insan bazen burada din adına bir şey
yapıyorum zannederek bir ömür boyu didinir durur. Fakat öte tarafa gittiğinde insan
orada yâri bulamaz, dildârla hemdem olamaz, gönüllerin etrafında pervaz ettiği Hazreti
Mahbûb’u göremez.

Bazen de yapılan iyi işler riyaya, süm’aya, ucba, fahre, takdire ve alkışa
bağlandığından aldanmalar olur. Böylelikle insan ömür boyu ortaya koyduğu pozitif
işlerini negatif hâle getirir. Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i
şeriflerinde şöyle buyurmuştur:

ْنِم َُهل  َسَْیل  ٍِمئاَق  َّبُرَو  ُعوُجْلا  َِّالإ  ِهِمَایِص  ْنِم  َُهل  َسَْیل  ٍِمئاَص  َّبُر 
ُرَھَّسلا َِّالإ  ِهِمَاِیق 

“Nice oruç tutanlar vardır ki, yanlarına kâr kalan sadece açlık ve susuzluktur.
N i c e namaz kılanlar da vardır ki, yanlarına kâr kalan sadece yorgunluk ve
zahmettir.”29

Bu örnekleri çoğaltabilir, mesela şöyle diyebilirsiniz: Hak yolunda koşan niceleri
vardır ki; yolun öbür ucuna gittikleri zaman ne yâri ne de dildârı görebilirler. Çünkü
onlar yolda yapmaları gerekli olan işleri kirletmişlerdir. Onlar yolda yürümenin
adabına riayet etmemiş, istikameti bulamamış ve hep düşe kalka yürümüşlerdir. Burada
düşe kalka yürüyenlerin, yani istikametsiz yaşayanların orada başlarına gelecek şey de,
–hafizanallah– bütün bütün kapaklanmadır. Nitekim Yüce Allah, ِيف َنـیِمِرْجُمْلا  َّن  ِإ

َرَقَس َّسَم  اوـُقوُذ  ْمِھِھوـُجُو  ىٰل  ِراَّنلا َع ِيف  َنوُبَحـْـسُي  َمْوـَي  ٍرُعُـسَو   ٍلَـال  َض
“Mücrimler tam bir sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün onlar yüz üstü



Cehennem’e sürüklenir ve kendilerine, ‘Tadın Cehennem’in dokunmasını!’ denilir.” 30

ferman-ı sübhanisiyle, burada heva ve heveslerine takılarak sürüm sürüm bir hayat
yaşayanların, öbür tarafta yüzleri üstüne sürüm sürüm Cehennem’e gireceklerini haber
vermiştir. Evet, burada heva ve heveslerine esir olmuş, nefsin tasmalı köleleri hâline
gelmiş kimseler öbür tarafta öyle bir kapaklanırlar ki, hiçbir şefaat onlara kâr etmez.
Nitekim Cenab-ı Hakk’ın, 

َنیِِعفا ّ َ شلا ُةَعاَفَـش  ْمُـھُعَفْن  اـَمَف تَ  “Artık onlara, şefaat edenin şefaati fayda
vermez.”31 kavl-i kerimi de böyleleri içindir.

İşte böyle bir kötü âkıbete maruz kalmamak için, Allah’a (celle celâluhu) müteveccih
yaşamak gerekir. İnsandan Allah’a giden bir şey olması lazım ki, O’ndan da insana bir
şey gelsin. Eğer burada Allah’a karşı saygı, tazim ve tebcil duygularıyla dopdolu bir
hayat yaşanırsa, orada da insana Allah’tan inayet adına uzanan bir el olur ve en muhtaç
olduğu bir zamanda onu sürüm sürüm olmaktan kurtarır.

Bu açıdan elden geldiğince hayat dolu dolu yaşanmalı, boş bırakılan yerler de niyetin
enginlik ve duruluğuyla doldurulmalıdır. Zira niyetin boşlukları doldurmada öyle bir
sırlı genişliği vardır ki, onun bir damlası deryaları doldurabilir. Bundan dolayı insan,
niyetlerini çok geniş ve engin tutmalıdır. Mesela demelidir ki, “Allah’ım, bana öyle bir
fırsat ve imkân ver ki, şu küre-i arzın yörüngesini değiştireyim; değiştireyim de nâm-ı
celîl-i Muhammedî bütün yeryüzünde dalgalansın.” İşte insanın bu mevzudaki bir damla
niyeti ona deryalara denk sevap kazandırabilir. Yani insan bir taraftan yapması gereken
işleri şakakları zonklayasıya, göbeği çatlayasıya yapacak, takatini aşan bir yere
geldiğinde de, “Allah’ım! Ben bu işi yapmaya kararlıydım. Fakat gücüm buraya kadar
yetti. Bundan fazlasını götüremiyorum.” deyip niyetini şefaatçi kılacaktır. İşte o zaman
Sonsuz Kudret, Sonsuz Meşiet ve Sonsuz İrade “Kulum! Senin götüremediğini Ben
götürürüm.” diyecektir.

Meseleyi Alvar İmamı’nın sözlerine bağlayarak şöyle diyebiliriz:
“ Sen Mevlâ’yı seven de, Mevlâ seni sevmez mi?
Rızasına iven de, Hak rızasın vermez mi?
Sen Hakk’ın kapısında canlar feda eylesen,
Emrince hizmet etsen, Allah ecrin vermez mi?
…………
Sular gibi çağlasan, Eyyub gibi ağlasan,
Ciğergâhı dağlasan, ahvalini sormaz mı?
Derde dermandır bu dert, dertliyi sever Samed,
Derde dermandır Ehad, fazlı seni bulmaz mı?”

Evet, sözün özü budur.



“Dünya Seven, Ahireti Bulamaz”
İnsanın ruhen, hissen ve fikren duyduğu buradaki beraberlik, orada realite plânındaki

beraberliği netice verecektir. Burada beraber yaşayanlar, orada beraber olacaklardır.
Bu sebeple de, sürekli maiyyete dilbeste bulunun. Dualarınızda, tazarrularınızda ve
niyazlarınızda sürekli, ِه َْيلَع يَّلـَص ُهللا  َكـِبِیب  َح َةَّیِعَم  َّمـُھ  ّ ٰ للا ََكت  َّيِعَم َّمـُھ  ّ ٰ لَلا

َمَّلَسَو  “Allah’ım, ne olur maiyyetin, Allah’ım, ne olur Habibinin maiyyeti!” deyin.
Hep O’nunla oturun kalkın, hep O’nu heceleyin ve hep O’nu sayıklayın. Ta ki oraya
gittiğiniz zaman bu maiyyet karşınıza çıksın. Eğer burada O’nunla olursanız, oraya
gittiğinizde karşınıza çıkan sürprizler karşısında arkada bıraktığınız bu yalan ve aldatan
dünyayı unutursunuz. Fakat ne acıdır ki, günümüzde kafalar bozulmuş, duygu ve
düşünceler dağılmış, insanlar sonsuz hayat ve Ebedî Zât’tan daha çok dünyayı
düşünüyorlar.

Esasında büyük insanların sözlerine baktığınızda onların bile dünyadan ne kadar
şikâyet ettiklerini görürsünüz. Mesela Yunus Emre şöyle der:

“ Aciz kaldım zalim nefsin elinden
Şol dünyanın lezzetinden doyamaz.
Aynını (gözünü) almıştır gaflet gömleğin
Ömrünün gelip geçtiğini bilemez.
İlâhî, gaflet gömleğin giyene,
“ Müslüman” der misin nefse uyana?
Kazanıp kazanıp verir ziyana
Hak yoluna bir pulunu kıyamaz.
İlâhî, gafletten uyar gözümü,
Dergâhında kara etme yüzümü
Yunus eydür, gelin tutun sözümü
Dünya seven, ahireti bulamaz.”

Evet, yâri görmeye, dildârla hemdem olmaya hazır olmak lazım. Burada hep aşk
mektupları yazmışsanız, orada bunların hiçbirisi zayi olmaz. Oraya gittiğinizde, “Bu
mektup senden gelmişti.” derler. Orada insanın muhatap olacağı,

“ Bana Hak’tan nida geldi
Gel ey âşık ki, mahremsin
Bura mahrem makamıdır
Seni ehl-i vefa gördüm.”

türünden iltifatlar yanında, dünyevilerin iltifatlarının ne ehemmiyeti olur ki! Allah’ın
(celle celâluhu) bahşettiği sultanlığın yanında, “Bin canım olsa, ona kurban olsun.”



dediğim Fatihlik ne olur ki! Bunlar güneşin yanındaki zerreler bile olamazlar.
Hulâsa, ellerindeki sermaye ile burada dünyayı peyleyen insanların, öbür tarafı

peylemeye sermayeleri kalmayacak ve oraya eli boş olarak gideceklerdir. Fakat
ellerindeki imkânları orayı peyleme istikametinde kullanan kimseler, oraya gittiklerinde
çok farklı sürprizlerle karşılaşacaklardır. Yüce Allah, Kıyâmet Sûresi’nde insan
tabiatına işarette bulunduktan sonra her iki grubun ahirette karşılaşacağı âkıbeti şu
şekilde beyan etmiştir:

ٌةَرِضَان ٍِذئَمَْوي  ٌهوُجُو  َةَرِخْٰالا   َنوُرََذتَو  ََةلِجاَعْلا  َنوُّبِحُت  َْلب  َّالَك 
َلَعْفُي ْنَأ  ُّنَُظت  ٌةَرِسَاب   ٍِذئَمَْوي  ٌهوُجُوَو  ٌةَرِظَان   اَّھِبَر  ىِٰلإ   

ٌةَِرقاَف اَِھب 
“Gerçek şu ki, siz bu peşin dünya hayatına çok düşkünsünüz. Onun için ahireti terk

edip durursunuz. Yüzler vardır o gün pırıl pırıl.. O güzel ve Yüce Rabbilerine
bakakalır.. bir  kısım yüzler de o gün pek ekşi bir hâldedir. Belini kıran darbeyi
yediğini hisseder.”32

Rabbim hepimizi, o dehşetli günde yüzleri pırıl pırıl, apak olanlardan eylesin! Amin!



S
Bir Dua Dört Esas

oru: Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) çokça tekrar
ettiği: ىَنِغْلا َفاـَفَعْلاَو َو ىَقُّتلاَو  ىَدُـھْلا  َكـَُلأْسَأ  ي  ِِّنإ َّمُھّٰلَلا   “Allah’ım,

Senden hidayet, takva, iffet ve gınâ istiyorum.”33 duasında yer alan dört hususu izah
eder misiniz?

Cevap: Öncelikle ifade etmek gerekir ki, bu duada yer alan hususların her biri,
enbiya-i izâmın önemli birer sıfatıdır. Hatta denilebilir ki bu sıfatlar, onların lazım-ı
gayr-i mufarıkı yani ayrılmaz birer vasfıdır. Onlar her yönüyle bütün mü’minler için
rehber olduğuna göre, kendilerini insanlığa, hak ve hakikati anlatmaya adamış irşad ve
tebliğ kahramanları da bu yüce vasıflara uygun hareket etmeli, dillerinin yanı sıra, hâl,
tavır ve davranışlarıyla da, َى نِغْلاَو َفاَفَعْلاَو  َى  قُّتلاَو ىَدُھْلا  َكَُلأ  ْ َسأ ِيِّنإ  َّمُھّٰلَلا 
demelidir.

1.Hidayet
Nebiler Serveri Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) diline vird-i zebân ettiği

bu duada talep edilen ilk husus olan hidayet; doğruyu görme, doğruyu duyma, doğruyu
bulma ve doğruda sabitkadem olma demektir. Bu açıdan Allah Resûlü’nün (sallallâhu
aleyhi ve sellem) duada ilk olarak hidayete yer vermesi çok önemlidir. Çünkü hidayet
olmadan bir insanın doğruyu görmesi, hayatını doğruya göre programlaması mümkün
değildir. Bu mümkün olmayınca da takva, iffet ve gınâdan bahsedilemez. Duada yer alan
daha sonraki üç talebin elde edilmesi bir yönüyle hidayete bağlıdır.

Her şeyin başı ve esası olan “hidayet”in kaynağı, başta Kur’ân-ı Kerim, sonra da
Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) söz, fiil ve davranışlarını
ihtiva eden Sünnet-i Sahiha’dır. Nitekim Bakara Sûresi’nin ikinci âyetinde, َِكلٰذ

َنیِقَّتُمِْلل ى  ًدُھ ِهـِیف  َبـْيَر  ُبا َـال  َتِكْلا  “İşte Kitap! Şüphe yoktur onda. Hidayet
rehberidir müttakilere.” 34 beyanıyla Kur’ân’ın potansiyel olarak müttakiler için bir
hidayet kaynağı olduğuna dikkat çekilmiştir. Üçüncü ve dördüncü âyetlerde müttakilerin
özellikleri sayıldıktan sonra beşinci âyette ْمِّھِبَر ْنــِم  ىًدـُھ  ىٰلَع  ُأ 

ۨ
َكـِئٰۤلو  “İşte

bunlardır Rabbileri tarafından doğru yola ulaştırılıp hidayet üzere olanlar.” 35

buyrulmak suretiyle tekrar hidayete vurgu yapılmıştır. Ayrıca burada Kur’ân-ı
Mu’cizü’l-Beyan’dan hakkıyla istifade etmenin temel şartı olarak takva sahibi olma
zikredilmiştir ki, hidayet ve takva arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından dikkat
çekicidir.

Başta da ifade etmeye çalıştığımız gibi hidayet, peygamberlerin doğuştan mazhar



oldukları temel karakterleridir. Çünkü Allah Teâlâ, çok önemli bir misyonla göndermiş
olduğu o mualla zatların ileride bir kısım kendini bilmez densizler tarafından serrişte
(bahane) edilecek davranışlarda bulunmalarına fırsat vermez. Bu açıdan Hazreti Davud
ve Hazreti Süleyman (alâ nebiyyinâ ve aleyhimesselâm) aleyhinde söylenilen sözler
İsrailoğulları’nın bir iftirası olduğu gibi, Hazreti Nuh ve Hazreti Hûd (alâ nebiyyinâ ve
aleyhimesselâm) gibi peygamberler aleyhinde söylenilen sözler de kavimlerinin birer
iftirasından ibarettir. Aynı şekilde İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve
sellem) hakkında hidayet dairesi dışında söylenilen uygunsuz sözler hem kendini
bilmezliğin bir ifadesi hem de Arş’ı titretecek büyük bir iftiradır.

Söz buraya gelmişken, 36 ىٰدَھَف الاَۤض  َكَدَجَوَو   âyet-i kerimesiyle ilgili bir kısım
teologlar tarafından dile getirilen bir yorumun yanlışlığını ifade etmek istiyorum. Onlar
bu âyet-i kerimeyi, “Allah, Seni dalâlet içinde buldu ve hidayete erdirdi.” şeklinde izah
ediyor, burada yer alan الاَۤض  lafzına, hidayetin zıddı bir mânâ veriyorlar. Buradan yola
çıkarak da peygamberlik nuruyla serfiraz kılınıp ufkunun aydınlanacağı âna kadar –hâşâ
ve kellâ– İki Cihan Serveri Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) dalâlet içinde yaşadığını iddia ediyorlar. İşin doğrusu, O’na böyle bir
dalâlet nispetinde bulunan bir insan, –Allah hidayet buyursun– kendisi dalâlet içinde
demektir.

Kur’ân-ı Kerim, Necm Sûresi’nde, ىٰوَغ اَم  ْمُكُبِحاَص وَ َّلَض  اَم   “Sahibiniz (Hazreti
Muhammed Mustafa aleyhi ekmelü’t-tehâyâ), hiçbir zaman dalâlet ve sapıklığa
düşmedi, hiçbir zaman aşırılık, taşkınlık ve ölçüsüzlüğe girmedi.”37 buyurmuştur.
Âyet-i kerimede geçen ve Allah Resûlü’nün dalâlete düşmediğini bildiren َّلَض اَم   fiili,
mâzi sigasıyla geldiği için, O’nun hayat-ı seniyyelerinin hep hidayet üzerine geçtiği
ifade edilmiş oluyor.

O hâlde zahiren birbirine zıt gibi görünen bu iki âyet-i kerimenin arasını telif etmek
için “dalâlet” kelimesinin farklı anlamlarına bakmak gerekmektedir. Dalâletin bir
anlamı, “yürünen doğru yoldan ayrılma, sapma” olsa da, onun diğer anlamı, “değişik
yollar karşısında doğru yolun ne olduğunu kestirememe ve bu konuda tereddüt yaşama
demektir”. İşte “dalâlet” kelimesi, Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) nispet
edildiğinde anlaşılması gereken bu ikinci mânâdır. Semavî nurun ulaşacağı âna kadar O
(sallallâhu aleyhi ve sellem), farklı yollar karşısında tereddüt yaşamış, doğru yolu
bulma adına cehd ü gayret sarf etmiş, bununla da bir yönüyle geleceğine ait çok önemli
blokajlar oluşturmuştur.

Ayrıca ىٰدَھَف الاۤ  ضَ َكَدَجَوَو   âyet-i kerimesinden Nebiler Nebisi’nin (sallallâhu
aleyhi ve sellem) vahiy esnasında yaşamış olduğu dehşet, kalak ve heymân da
kastedilmiş olabilir. Zira O (sallallâhu aleyhi ve sellem), böyle semavî bir sürprizle
karşılaşınca, ciddi bir şok yaşamış, ne yapması gerektiğini anlayamamış olabilir. Buna



rağmen o muhteşem fetanet, dengeli ve oturaklaşmış bir kadın olan Hazreti Hatice
Validemiz’e (radıyallâhu anhâ) gelip içini dökmüştür. O da öncelikle genel karakteri
itibarıyla Allah Resûlü’nü değerlendirmiş, O’nun yüce ahlâkını ifade etmiş, sonra
Allah’ın O’nu yalnız bırakmayacağını söylemiş, ardından da O’nu (sallallâhu aleyhi ve
sellem) alıp bir Hıristiyan âlimi olan amcazadesi Varaka İbn Nevfel’e götürmüştür.

Öyleyse Duhâ Sûresi’nde yer alan bu âyet-i kerimenin mânâsını şu şekilde
anlayabiliriz: “Sen belli dönemde Cennet nedir, Cehennem nedir bilmiyordun.
İnsanların genel ahvali karşısında kıvranıp duruyordun fakat onlar için ne yapacağını
bilemiyordun. Hazreti İbrahim’in (aleyhisselâm) dininden geriye kalan şeylerin Sana
ifade ve ifâza ettiği bazı mânâlarla bir kısım şeyler sezsen bile, her şeyi yerli yerine
koyma mevzuunda kesin bir karar verecek durumda değildin. Allah (celle celâluhu),
göndermiş olduğu semavî vahiy ile Senin bu hayret ve tereddüdünü izale etti ve Sana
doğru yolu gösterdi.”

Peygamberlerin sahip olduğu hidayet sıfatıyla alâkalı üzerinde durulması gereken
ayrı bir husus da şudur: Şûra Sûresi’nde, ٍمِیق َتْسُم ٍطاَرِص  ىِٰلإ  ي  ِۤدْھََتل َكَِّنإَو   “Sen
gerçekten insanları doğru yola hidayet edersin.”38 buyrulmak suretiyle, kendisi
hidayet üzere olan Allah Resûlü’nün, aynı zamanda bu konuda bir rehber olduğu ifade
buyrulmuştur. Hidayette olan peygamberler, Allah’ın (celle celâluhu) izniyle, aynı
zamanda insanları da hidayete sevk eder, bu konuda insanlara rehberlik yapar, yol
gösterir, onların önünü açar ve onları hidayetle tanıştırırlar. Cihad ve irşad konusundaki
genel tariflerimiz çerçevesinde ifade edecek olursak onlar, insanlarla Allah arasındaki
engelleri bertaraf ederek kalblerin Allah’la buluşmasını sağlarlar. Elbette ki ilâhî nurun,
muhatapların içinde bir meşale hâlinde yanması Allah’a ait bir icraat-ı sübhaniyedir.

2.Takva
Rehber-i Ekmel Efendimiz’in (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) duasında ikinci husus

olarak zikredilen “takva”yı, “Allah’ın (celle celâluhu) emirlerini yerine getirip
haramları ve kebâiri (büyük günahlar) terk ederek O’nun gazabı ve azabından korunma
cehdi” olarak tarif edebiliriz. Vâkıa, hidayette dereceler olduğu gibi takvada da
dereceler vardır. Başta, farzları yapıp, haramlar ve kebâirden kaçınmak ile girilen yer,
takvanın koridorudur. Daha sonra şüpheli şeylerden uzak durup haramların semtine
sokulmamakla takva kapısından içeriye adım atılır. Ardından bir kısım mubahları,
“şüphelidir” mülâhazasıyla terk etmek suretiyle de asıl takvaya ulaşılmış olunur. Ayrıca
kâmil mânâda takvanın ancak şeriat prensiplerini kemal-i hassasiyetle yerine getirme
gayretiyle beraber şeriat-ı fıtriye kanunları dediğimiz Cenab-ı Hakk’ın kâinatta koymuş
olduğu kanunlara riayetle elde edileceğinin de unutulmaması gerekir.

Bir mü’minin, hidayetten ve hidayet rehberi sayılan Kur’ân ve Sünnet’ten tam
istifadesi işte bu seviyedeki bir takvaya bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında hidayet ile



takva âdeta ikiz kardeş gibidir. Takvaya ulaşma hidayete bağlı olduğu gibi, Kur’ân ve
Sünnet’in ortaya koyduğu sistemi doğru anlama, onun ruhunu, ulviyet ve azametini
kavrama da takvada derinleşmekle mümkündür.

3.İffet
Duada üçüncü olarak zikredilen iffet ise, insanın namusunu koruma konusunda hassas

yaşaması, gözünün bağını iyi kullanması, kulağına mukayyet olması, dilini gerektiği
yerde kullanması, kimseye el açmaması, hâsılı her hâlinde ve fiilinde haya ve edep
dairesinde bulunması demektir. Eğer fertler iffetli olursa, toplum da iffetli olacaktır.
Yoksa fertleri günahkârlardan oluşan bir toplum iffetli olamaz. İffetini kaybeden bir
toplumda ise hırsızlık, kapkaç, rüşvet, yalan ve hortumlama gibi türlü türlü mefsedet ve
mesâviler baş gösterir. Küçükler küçükçe, büyükler de büyükçe çalıp çırpmaya,
hırsızlık ve yolsuzluk yapmaya başlar.

Kur’ân-ı Kerim, bir âyet-i kerimede iffet kahramanlarını َِینْغَأ َءاۤ ُلِھاَج  ْ لا ُمُھُبَسْحَي 
اًفاـَحِْلإ َساَّنلا  َنوـُل  َ أَْـسي ْمُھاَمیـِِسب َـال   ْ مُھُفِرَْعت ِفُّفَعَّتلا   َ نِم  “İffet konusunda

olabildiğine hassas hareket ettiklerinden ötürü, onların gerçek hâllerini bilmeyenler,
onları zengin sanırlar. Ey Resûlüm! Sen onları simalarından tanırsın. Onlar
yüzsüzlük ederek halktan bir şey istemezler.” 39 ifadeleriyle onların, aç-susuz, yurtsuz-
yuvasız kalma pahasına yine de tekeffüf ve tese’ülde (el açıp dilencilik yapma)
bulunmadıklarını haber vermiştir ki, hakikaten alınlarından öpülesi insanlardır onlar.
Bununla beraber şunu da ifade etmeliyiz ki İslâm, muhtaç durumda bulunan insanların,
bellerini doğrultacak kadar başkalarından bir şey istemelerine cevaz vermiştir.

4.Gınâ
Allah Resûlü’nün duasında yer alan dördüncü husus ise gınâdır ki, bunun da iki

mânâsı vardır. Bunlardan birincisi gönül zenginliği, istiğna; diğeri de helâlinden
kazanarak maddeten zengin olma demektir. Bunların ikincisini istemede de bir mahzur
yoktur. Çünkü dünya nimetleri yerli yerinde kullanılabildiği takdirde, imanı, ibadet ü
taat düşüncesini destekleyici önemli birer faktör olabilir. Fakat maddî zenginlik
istenirken bunun helâlinden olmasına âzamî dikkat edilmeli, böyle bir zenginliğin
hakkını verme konusunda asla cimriliğe düşülmemeli, gönlün mala mülke kapılmasına
müsaade edilmemeli, mal ve servetin Allah’ın (celle celâluhu) bir lütfu olduğu
unutulmamalı, elde edilen imkânlara bakıp “Bunu ben kendi bilgi ve maharetimle elde
ettim.” demek suretiyle Karun’un düştüğü çukura yuvarlanmamaya dikkat edilmelidir.40

Bu hususlara riayet edildiği takdirde Cenab-ı Hak’tan servet istemekte bir mahzur
yoktur. Ayrıca Nebiler Serveri Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) dualarında,
başka bir kısım hususların yanında açlık41 ve fakirlikten42 de Allah’a sığınmıştır. Çünkü



böyle bir duruma maruz kalan insan, hâlinden şikâyet edebilir veya dilenciliğe
düşebilir.

Bu açıdan denilebilir ki zenginlik talebi karşısında İslâm dininin olumsuz, yasaklayıcı
bir tavrı olmamıştır. Belki burada dikkat edilmesi gereken mesele, kenz yapmamak,
şahsî servet ve istikbal için para ve mal stoklamamaktır. Zira kenz yapıp da ondan
infakta bulunmayan insanların su-i âkıbetleri Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’da şöyle gözler
önüne serilmiştir: ِلِیبَس ِهللا اََھنوُقِفْنُي ِفي  َةَّضِفْلاَو َوَـال  َبَھَّذـلا  َنو  ُزِنَْكي َنيِذَّلاَو 

ٍمِیَلأ ٍباَذَِعب  ْم  ُهْرَِّشبَف  “Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda infak etmeyenlere
can yakıcı bir azabı müjdele!”43 Evet, burada hazineler oluşturan, stok üstüne stoklar
yapan, çok defa bu stoklarını tefecilikte kullanan, hatta fırsat kollayarak yerine göre
ekonomiyle oynayan, bütün bunları yaparken Allah korkusu, ahiret düşüncesi olmayan
insanlar, canlarını yakacak bir azapla müjdelenmiştir. Aslında insan, elindeki servetini
yerli yerinde kullansa, gerçek bir müjdeye mazhar olabilir. Fakat onlar ellerindeki
serveti yanlış yerde kullanmalarından ötürü bu müjdeyi, kendi elleriyle acıklı bir azap
müjdesine çevirmişlerdir.

Müteakip âyet-i kerimede ise onların Cehennem’de maruz kalacakları azap şekli
detaylandırılarak haber verilmiştir: اَھِب ىٰوـْكُتَف  َمَّن  َهَج ِراـَن  ِيف  اـَھَْیل  ىٰمْحُي َع َمْوـَي 

َنوُزِنَْكت ْمُتْنُك  اَم  اوُقوُذَف  ْمُكِسُف  َْنِأل ْمُتْزَنَك  اَم  اَذٰھ  ْمُھُروُھُظَو  ْم  ُهُبوُنُجَو ْمُھُھاَبِج 
“O azap günü, dünyada iken biriktirilip yığılan altın ve gümüşler, Cehennem
ateşinde kızdırılır kızdırılmaz sahiplerinin alınları, yanları ve sırtları bunlarla
dağlanır: ‘İşte’ denir kendilerine, ‘bunlar, nefisleriniz için yığıp biriktirdiğiniz altın
ve gümüşlerdir. Şimdi tadın bakalım o durmadan yığıp biriktirdiğiniz şeyleri!’”44

Allah yolunda harcamak için biriktirilen servet ise böyle bir kenzden farklıdır. Evet,
i’lâ-yı kelimetullah yolunda kullanmak, dünyanın farklı yerlerinde okullar, üniversiteler
açmak, kendi değerlerimizi insanlığa duyurmak gibi hayırlı niyetlerle kazanılan servet
farklı değerlendirilmelidir. Hatta insanlar bu gaye-i hayali gerçekleştirmek için servet
sahibi olmaya teşvik edilmelidir.

İffetli ve müstağni yaşamayla Cenab-ı Hakk’ın nimetlerinden istifade etme, Kur’ân-ı
Kerim’in emirleriyle de telif ve tevfik edilebilir. Mesela َراَّدلا َكَات ُهللا  اَۤـمِیف اٰ ِغَتْباَو 

اَیْنُّدلا َنِم   َ َكبیَِصن َسَْنت  َالَو   َ ةَرِخْٰالا  “Allah’ın Sana verdiği her şeyde ahiret yurdunu
ara, onu izle ve sürekli o yolda yürü; bu arada dünyadan da nasibini unutma!”45 âyet-
i kerimesinde, ahiretin yanında dünyaya ne kadar teveccüh edilmesi gerektiğine de
işaret edilmektedir.

Bütün bunların yanında asıl önemli olan husus, insanın kendi ruhunda müstağni
olmasıdır. Enbiya-i izâm hep bu istiğna duygusuyla yaşamışlardır. Onlar, yaptıkları
tebliğ vazifesi karşılığında bir beklentiye girmemiş, insanlardan hiçbir şey
istememişlerdir. Onlar, mesajlarını kavimlerine ulaştırma adına onca meşakkat ve



sıkıntıya katlanmış fakat bunun karşılığında kimseden bir ücret ve mükâfat talebinde
bulunmamışlardır. Zira onlar, bütün beklentilerini Allah’a (celle celâluhu)
bağlamışlardır. Bu açıdan onların kavimlerine karşı kullandıkları en önemli ve en
müessir dinamiğin istiğna olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü böyle bir duruş, muhataplar
açısından oldukça inandırıcıdır. İşte bir insanın yapmış olduğu vazife karşılığında
dünyevî bir beklentiye girmemesi, makam ve mansıp gibi taleplerde bulunmaması ve
mükâfatını sadece Allah’tan beklemesi gınânın (gönül zenginliği) farklı bir derinliğidir.

Bununla birlikte herkes, Cenab-ı Hakk’ın kendisi hakkındaki takdirine razı olmalı ve
maddî konularda, dünyevî meselelerde asla hırs göstermemelidir. Zira bazı kişiler
hakkında kader-i ilâhî tarafından takdir edilen fakirlik daha hayırlı olabilir. Kim bilir
onların servete karşı zaafı olduğundan, elde edecekleri böyle bir servet Karun gibi
kendilerini baş aşağı Cehennem’e yuvarlayabilir. Bu açıdan da her zaman hakkımızdaki
takdir-i ilâhîye rıza göstermemiz gerekir.



S

Gaflet ve Ülfete 
Yenik Düşmemiş Dua

oru: Duada ülfet ve ünsiyet perdesini yırtma adına neler tavsiye edersiniz?
Cevap: Dua etmek isteyen bir insanın, huzur-u ilâhîde bulunuyor olma

şuuruyla ellerini kaldırması, ağzından çıkan kelimeleri şuurluca telaffuz etmesi ve lağv
u lehvden uzak durması çok önemlidir. Zira Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
bir hadis-i şeriflerinde, ٍها ٍلـِفاَغ لَ ٍبـْلَق  ْنـِم  ًءا  َ عُد ُلـَبْقَي  ـَـال  َّن َهللا  Allah, ne“ إِ
dediğini bilmeyen, söylediğinden habersiz olan bir kalbin duasını kabul etmez.”46

buyurmak suretiyle, gaflet hâlinde ve şuursuzca yapılan duaların Cenab-ı Hak katında
makbul olmadığı uyarısında bulunmuştur. Bu açıdan ülfet ve ünsiyetin duanın taravet ve
halâvetini alıp götürmemesi ve ağızdan çıkan kelimelerin partal bir söz hâline
gelmemesi için öncelikle duanın dindeki yeri ve öneminin iyi bilinmesi gerekir.

Dua: İbadetin Omuriliği
İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem), ِةَدا َ بِعلْا ُّخُم  ُءاَعُّدَلا   “Dua,

ibadetin omuriliğidir, özüdür.” 47 buyuruyor. Nasıl ki omurilik, bünye için hayatî bir
öneme sahiptir; onda bir sakatlık meydana geldiği zaman insan felç olur ve yatağa
düşer; hatta bazen de ölür. Aynen öyle de dua, Allah’la insan arasındaki kulluk
münasebetini ayakta tutan bir omurilik gibidir. İnsan, Allah’a (celle celâluhu) hakiki kul
olup olmadığını ancak dua ile ortaya koyar.

Dua, aynı zamanda Cenab-ı Hak’tan sebepler üstü talepte bulunma demektir. Bu da
hakiki tevhid şuuruna erme adına çok önemlidir. Zira bir insan ellerini kaldırıp Allah’a
teveccüh ettiği zaman, artık onunla Allah arasında herhangi bir sebep yoktur. Sebepler
Cenab-ı Hakk’ın izzet ve azametine bir perdedir. Fakat dua eden bir insan, bütün bu
perdeleri aşarak doğrudan doğruya Hazreti Azîz ü Cebbâr’ın kapısının tokmağına
dokunur, isteyeceğini yalnız O’ndan ister ve böylece hâlis tevhid ufkuna yelken açmış
olur.

İşte sebepleri arkada bırakıp Allah’ın (celle celâluhu) huzurunda bulunuyor olma
şuuruyla dua eden bir mü’min, dilinden dökülen bütün sözlerin kalbinden de vize almış
olmasına dikkat etmeli; ağzından çıkan her bir kelimeyi kalbin ifadesi hâline
getirmelidir. Diğer bir tabirle o, gönlüyle dili arasında bir çelişkinin yaşanmasına
meydan vermemelidir. Dili ne söylüyorsa, kalbi de aynı mânâyı tefekkür etmelidir.
Mesela o, “Allah’ım, ne olur beni rıdvanına ulaştır ve rızanla serfiraz kıl!” dediği
zaman, kalbin ritmi de bu sözlere ayak uydurmalı ve kalb ona göre atmaya başlamalıdır.



Şayet bu ikisi arasında bir tenakuz meydana gelir de dil başka söyler, kalb de başka
düşünürse, bunlardan hangisine cevap verileceği mevzuu muallakta kalır. Bu itibarla
insan, Allah huzurunda dururken düalistçe hareket etmekten kaçınmalı ve dil ile kalbinin
ikilem yaşamasına meydan vermemelidir. Aslında insan, sadece duada değil, diğer
ibadetlerini eda ederken de hep şuurlu hareket etmelidir. Mesela namaz kılan bir insan,
kalbin kastı olan niyetiyle amelin içine girmeli ve elden geldiğince bu ibadetini kalbî
amel hâline getirmelidir. Çünkü insanın ortaya koyduğu ameller, kalbindeki iz’an ile
yakînin ve Allah’a (celle celâluhu) bağlılığın dışa vurması ölçüsünde O’nun nezdinde
bir mânâ ifade eder.

İman ve Dua
Esasında böyle bir şuur derinliği, her meselede olduğu gibi duada da, öncelikle

Allah’a (celle celâluhu) sağlam inanmaya bağlıdır. Bir insan Allah’a ne ölçüde
inanıyorsa, yapmış olduğu dua da o ölçüde derin ve keyfiyetlidir. İnanmada problemi
olan ve yakîn zaafı yaşayan bir insan ise kalb ve dil bütünlüğüne asla ulaşamaz. Bu
açıdan diyebiliriz ki, eğer bir insan söylediklerini içten söyleyemiyor, duanın
heyecanını dolu dolu gönlünde duyamıyorsa, ortada önce iman, yakîn ve mârifet
problemi var demektir. Dahası bir insan, küfür seylaplarını umursamıyor; insanların
dalâlet ve tuğyanı karşısında rahatsızlık duymuyor; onların iman etmesini, en az bir
yuvaya kavuşma veya bir çocuk sahibi olma ölçüsünde önemsemiyor; ellerini kaldırıp,
“Allah’ım! Ne olur yeryüzündeki bütün insanların kalblerini İslâmiyet’e karşı feth u
neşr eyle! Bahtına düştüm Allah’ım! Gerekirse benim canımı al ama insanların kalbine
imanı koy!” demiyorsa, bir açıdan o, iman problemi yaşıyor demektir. Böyle bir insanın
evvela iman esasları hususunda ciddi bir rehabiliteye ihtiyacı vardır.

Vâkıa, hepimizin iman esasları konusunda ciddi rehabiliteye ihtiyacı vardır; zira biz
farkına varsak da varmasak da, Hazreti Pîr’in ifadesiyle –maalesef günümüzde– fen ve
felsefeden gelen dalâlet ve küfür, zihinleri ciddi ifsat etmekte;48 işlenen her bir günah,
kalbe giren her bir şüphe ve tereddüt kalb ve ruhta yaralar açmaktadır.49 Nifak, cehalet
ve enaniyet çağında tahkik bütün bütün yıkılıp gittiği gibi, taklit bağları da çözülmüş
durumdadır. Evet, eskiden insanlar, önlerindeki bir rehberi veya kanaat önderini
görüyor, onun yaptığını yapıyor ve böylece hiç olmazsa taklitle iman serasının içine
giriyor, kendilerini muhafaza altına alıyorlardı. Maalesef günümüzde insanların pek
çoğu böyle bir imkândan dahi mahrum bulunmaktadır.

Aslında bir insan, kendisini dinlese, çevresinde cereyan eden hâdiselerin çehrelerine
baksa sonra da onları doğru okusa, her şeyde O’nu duyacak-hissedecek ve Cenap
Şehabettin gibi;

“ Varsın İlâhî! Yine varsın, yine varsın!



Aklımda, hayalimde, hissimde hep varsın!” diyecektir.
Her aynada O’nun cemalini müşahede eden bir insan yeri geldiğinde ağaca koşup onu

öpecek, çemenlere sarılacak, toprağa yüzünü gözünü sürecek, bazen O’nun Nur isminin
kesif bir gölgesi olan Güneş’e teveccüh edecek ve bir yönüyle deli gibi yaşayacaktır.
Böyle bir insan ise O’nun varlığı karşısında ihsan şuuruna sahip olacak, O’nu görüyor
gibi davranacak ve O’nun tarafından görülüyor olma mülâhazasıyla hareket edecektir.
İşte ancak böyle bir yakîn ufkuna ulaşan insan, ellerini kaldırdığında, ülfet ve ünsiyetin
hakkından gelecek, sebepleri aşacak, O’nun tarafından görülüyor olma şuuruyla Cenab-ı
Hakk’a yalvarıp yakaracaktır.

İç Heyecan ve Titreyişlerin Sesi
Evet, ihsan şuuru içinde duada huzur, hudû ve huşû çok önemlidir. Öyle ki insan,

derin bir konsantrasyonla Allah’a (celle celâluhu) yönelmeli ve dua ederken
kendisinden geçmelidir. Ben, Hazreti Pîr’in talebelerinden Tahiri Mutlu Ağabey ve
Ahmed Feyzi Ağabey’i gördüm. Onlar, dua ederken iç heyecanlarını dile getirir, âdeta
kıvranır ve kendilerinden geçerlerdi. Aslında onlar, Üstadlarından gördükleri tavrı
sergiliyorlardı.

Burada sizin için de mazeret sayılabilecek bir hususa bir kez daha dikkatlerinizi
çekmek istiyorum. Maalesef biz, doğru dürüst namaz kılan, samimi dua eden, gönülden
Cenab-ı Hakk’a teveccühte bulunan insanları tekyede de, medresede de, camide de
görmedik. Bu konuda bize öncülük yapacak, ufkumuzu açacak, kapıyı aralayarak
hakikatin dırahşan çehresini gösterecek rehberlerimiz olmadı. Her birimiz birer ümmi
olarak kaldığımız yerde kalakaldık. Merhum Kutup, bu türlü mülâhazalara girdiğinde,
“Biz, Müslüman mıyız?” diyerek hâl-i pürmelâlimizi ifade ederdi.

Fakat her şeye rağmen, hakiki imanı elde etmeyi ağır bulmayın ve elde edilmez
sanmayın. Siz, hele bir dertlenin ve ızdırapla O’na yönelin. İşte o zaman bakın, Mevlâ
görelim neyler, neylerse güzel eyler ve size ne tür sürpriz kapılar açar.

Öyleyse gelin, içimizdeki katılıkların izale olması, kulluğun içimizde bir inşirah hâsıl
etmesi ve imanda derinleşebilme adına gece kalkalım, dört rekâtlık bir hacet namazı
kılalım; ardından da, “Allah’ım! Senden bu gece beni ihsan şuuruna ulaştırmanı
istiyorum. Senden ne keramet, ne ikram ne şu ne de bu, başka bir şey istemiyorum. Tek
isteğim, Seninle münasebette derinleşebilmek. Sen aklıma geldiğinde başka şeylerin
gözümden silinip gitmesi ve Senin mârifetinle meşbû yaşamaktan başka bir şey
istemiyorum!” diyelim. Bunu derken de ağzımızdan çıkan her bir kelimenin şuur
damgası taşımasına dikkat edelim. Israrla geceleri Allah’tan (celle celâluhu) bunu
isteyelim. Bir gece, iki gece, üç gece... kalkalım, delice Allah’a yalvaralım. Ben,
burada sizi itham edercesine bir tavırla, “İçinizde, Allah’tan mârifet, muhabbet ve aşk u



iştiyak isteme adına hayatında bir hafta peşi peşine gece kalkıp hacet namazı kılıp
arkasından da böyle bir istekte bulunmuş olan var mı?” diye sormak istemem. Çünkü
böyle bir soru karşısında olumlu cevap alacağım insanın çok fazla olmayacağı kanaatini
taşıyorum. Bu da bizim, meseleye verdiğimiz önemi gösteriyor. Fakat unutmamak
gerekir ki, َدَج َّدَجَو َو ََبَلط  ْنَم   “Bir şeyi talep eden, talebinde ciddi olur ve gereken
gayreti de gösterirse istediğini elde eder.”50

Bazen hac için Kâbe, Arafat, Müzdelife ve Mina’da bulunan insanların hâline bakıyor
ve uzaktan bu şuuru arıyorum. İçlerinde delice Allah’a (celle celâluhu) dua eden,
heyecanla köpüren birileri olup olmadığına bakıyorum. Eğer orada bin tane insan
samimi olarak elini açsa ve bin ağızdan âli mülâhazalar Cenab-ı Hakk’a yükselse,
külliyet kesbeden böyle bir duanın geriye çevrilmesi mümkün değildir. Hatta benim bu
konudaki inancım şudur: Şayet orada bulunan üç milyon insan ellerini kaldırsa ve
“Allah’ım, bu arzı değiştir!” deseler, ayaklarının altındaki arz birden bire değişikliğe
uğrar ve farklı bir âlem olur. Heyhat! Âlem-i İslâm’ın var olduğu günden bu yana
günümüzde olduğu kadar derbeder ve perişan olduğuna, bu kadar dağıldığına şahit
olunmamıştır. Ama demek ki insanlar bu felâketleri, bu zillet hâlini bütün fecaatiyle
duyamıyorlar. Şayet duysalardı, en azından bir dua ölçüsünde bundan kurtulma cehtleri
olurdu. İnsanlar bu ızdırabı hissetmedikleri gibi etraflarındaki küfür dalgalarının
darbelerinden rahatsızlık da duymuyorlar. Dolayısıyla da küllî bir duaya yönelme
lüzumunu hissetmiyorlar.

Son bir husus olarak şunu ifade edeyim: Böyle bir ızdırap ufkuna bir anda
ulaşılmazsa da insanın kendini zorlaması, bu istikamette ciddi bir ceht ve gayret ortaya
koyması gerekir. Ellerini kaldırdığında, “Verirsen verirsin, vermezsen vermezsin.”
tavrıyla dua etmesi ise Allah karşısında küstahlık ve terbiyesizliğin ifadesidir. Hâlbuki
insan, dua ederken âdeta bir dilenci gibi olmalı, hâli ve tavrıyla, “İstiyorum Allah’ım,
bahtına düştüm, kurban olayım istiyorum! Lütfet Allah’ım! Öldür beni ama isteklerimi
kabul et!” demelidir. Evet, mü’min, nazarını hep yüksek zirvelere dikmeli ve bu
isteklerini içinden gelerek dillendirmelidir ki, Cenab-ı Hak da ona lütfuyla cevapta
bulunsun. Çünkü bir insanın teveccühü ne kadarsa ona o kadar teveccüh edilir; nazarı ne
ölçüde ise ona o ölçüde nazar edilir.



S
Miskinliğin Doğru Anlaşılması

oru: Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir duasında şöyle
buyuruyor: ِةَرْم ِيف زُ ِينْرُشْحاَو  ًا  نِیكْسِم يِنْتَِمأَو  اًنِیكْسِم  يِِنیَْحأ  ّ مُھّٰلَلا َ

ِنِیكاَسَمْلا  “Allah’ım, beni miskin olarak yaşat, miskin olarak öldür ve miskinler
zümresi içinde haşreyle!” 51 Efendimiz’in bu isteği nasıl anlaşılmalı ve bundan ne tür
dersler çıkarılmalıdır?

Cevap: Arapça bir kelime olan “miskin”, “َس-َك-َن - se-ke-ne” kökünden gelir ve
lügavî mânâsı itibarıyla kendisini durgunluğa salmış, aktivitesini yitirmiş, çalışmayan,
üretmeyen insan anlamına gelir. Şer’î ıstılahta ise “miskin” denildiğinde, hiçbir malı
olmayan, bir yönüyle yatağı kum, yorganı da gök kubbe olan kimse demektir. Bu açıdan
miskinin maddî durumu, fakirin daha altındadır. Zira fakir nisap miktarına (80 gram
altın değeri) ulaşacak ölçüde malı olmayan kimse demektir. Yani fakirin az da olsa bir
miktar malı vardır. “Miskin” ise buna dahi sahip değildir. Dolayısıyla miskin, zekât
kabul eden, sadaka alan, ancak başkalarının yardımıyla geçinebilen insan demektir.

Kınanan ve Sakınılması Gereken Miskinlik
Öncelikle ifade etmek gerekir ki Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), durağanlığı,

pasif bir hayat yaşamayı, amelmanda olmayı ve elin-âlemin eline bakmayı asla istemez,
böyle bir duruma rıza göstermez. Çünkü O (sallallâhu aleyhi ve sellem), dilenciliğe
savaş açmış, pek çok hadis-i şerifte onu zemmetmiş, ümmetini de dilencilik yapmaktan
sakındırmıştır. Mesela bir gün fakir bir adam Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve
sellem) gelerek bir şeyler istediğinde, o adama evindeki bazı eşyaları sattırmış, sonra
bu parayla bir balta satın aldırarak onu ormana göndermiş, kesip topladığı odunları
satmasını istemiştir. Adam, bir süre sonra alma durumundan verme durumuna yükselip
kazandığı paralarla Efendimiz’in huzuruna geldiğinde, ona şöyle demiştir: “Bu, senin
için kıyamet günü yüzünde bir dilencilik lekesi ile gelmenden daha hayırlıdır.”52

Aynı şekilde Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), اَیْلُع ْلا ُدَیَْلا 
َىلْفُّسلا ِدـَي  ْلا َنــِم  ٌرْیَخ   “Yüksek el, aşağı elden daha hayırlıdır.” 53 buyurmak

suretiyle kinayeli bir tabir kullanmış, bununla veren elin alan elden daha hayırlı
olduğuna işaret etmiş, “Başkalarına temennada bulunmak suretiyle insanî şeref ve
haysiyetinizi aşağı düşürmeyin. Eliniz, ayağınız tuttuğu sürece çalışarak kendi
maişetinizi kendiniz temin etmeye çalışın ve kimsenin eline bakmayın.” imasında
bulunmuş, mü’minleri “üst el” olmaya teşvik etmiştir. Bununla birlikte insan hayatını
tehlikeye atacak ölçüde açlık, susuzluk gibi bir zaruret durumunda ise dilenmeye cevaz



verilmiştir. Zira Kur’ân-ı Kerim, hayatî tehlikeye maruz kalan kimsenin, hayatını devam
ettirecek kadar domuz eti yemesine bile müsaade etmiştir.54

Hadis-i şerifte anlatılan bu espriyi iyi kavrayan seleflerimiz, başkalarına zekât veya
sadaka verirken ellerini aşağıda tutmak suretiyle, fakirin onurunu zedelememeye dikkat
etmişlerdir. Osmanlı devletinde ortaya çıkan sadaka taşları da fakirlerin izzet ve
onurunu koruması açısından çok önemlidir. Zenginler, vereceği sadakayı bu taşlara
koymuşlar, fakirler de sadece ihtiyacı olan miktarı buradan almışlardır. Bu uygulama
aynı zamanda toplumun nasıl bir gönül saffetine sahip olduğunu, insanlar arasında ne
ölçüde yardımlaşma ve dayanışma duygusunun hâkim bulunduğunu göstermektedir.
Denilebilir ki, o dönemde âdeta gökteki meleklere eş bir toplum vücuda gelmiştir.
Günümüzde onca polis, jandarma ve zabıta güçlerine rağmen bir yerde bile bu ölçüde
bir asayiş temin edilemediğini acı acı müşahede ediyoruz. Çünkü kalblerde olması
gereken yasakçı yok, ahiret nazarlardan silinmiş, hesap verme duygusu insanların içinde
öldürülmüştür. Tabi bu arada asıl ölen de insanın kalbi ve vicdanı olmuştur.

İradî Miskinlik veya “Kul Peygamber” İsteği
Bütün bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)

başkalarına el açıp dilenme mânâsında bir miskinliği istememiştir. O hâlde burada
miskinlikten kastedilen, mütevazi bir hayat yaşamak veya acz u fakr şuuruna sahip
olmaktır. Hazreti Bediüzzaman’ın da mesleğinin esası olarak zikrettiği55 fakr, hakikatte
hiçbir şeye malik olmadığının farkına varma, Allah’a (celle celâluhu) karşı ihtiyacını
hissetme demektir. Bu duyguya sahip olan insan,

َالَو ُهَّلُك  ِينْأَش  ِيل  ْحِلَْصأ  ُثیِغَتَْسأ  َِكتَمْحَِرب  ُموُّیَق  َاي  ُّيَح  َاي 
ٍنْیَع َةَفَْرط  يِسَْفن  َىِلإ  يِنْلَِكت 

“Yâ Hayyu, yâ Kayyûm! (Ey gerçek hayat sahibi ve kâinatı ayakta tutan Yüceler
Yücesi Zât), rahmetin hürmetine Senden yardım diliyorum; her hâlimi ıslah et ve göz
açıp kapayıncaya kadar olsun beni nefsimle baş başa bırakma!”56 diyerek sürekli
Allah’ın (celle celâluhu) himaye ve görüp gözetmesine sığınır.

İşte Nebiler Sultanı (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu duygularla yaşamayı, bu
duygularla ruhunun ufkuna yürümeyi ve ötede de acz ve fakr kanatlarıyla kanatlanan,
sürekli Allah’a iltica eden insanların içinde haşrolmayı diliyor. Bir başka ifadeyle,
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), ahirette de bu duyguya sahip olan insanların
rehber ve öncüsü olacaktır; olacaktır çünkü O (aleyhissalâtü vesselâm), hayatı boyunca
hep insanlardan bir insan olarak yaşamış, hiçbir zaman mahviyet ve tevazudan
ayrılmamıştır. Hazreti Âişe Validemiz’in (radıyallâhu anhâ) ifadesiyle, bazen o kutlu
hanenin üzerinden iki ay geçmiş, üçüncü ay girmiştir de hâlâ orada ocak yanmamış, bir



çorba bile pişmemiştir.57 Kim bilir belki de bir ara Resûl-i Ekrem Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) içinden biraz da sorumlu olduğu kişilerin hukukunu koruma
endişesiyle, bu konuda bazı mülâhazalar geçmiş olabilir. İhtimal ki işte böyle bir
zamanda O (sallallâhu aleyhi ve sellem), Hazreti Cebrail’in (aleyhisselâm) yanında
bulunurken bir ses duyulmuş, yanlarına farklı bir melek inmiş ve şöyle demiştir: “Allah
sormaktadır: Melik bir peygamber mi, yoksa kul bir peygamber mi olmak istersin?”
Böyle bir sual karşısında Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) zaten tercihini doğru
yapacaktır. Fakat Hazreti Cebrail, meselenin yanılmaya hiç tahammülü olmadığından,
“Ey Allah’ın Resûlü! Rabbine karşı mütevazi ol!” demiştir. Bunun üzerine Efendimiz
de, “Kul bir peygamber olmayı isterim!” buyurmuştur.58

Nitekim Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), fakir olarak yaşamış ve ruhunun
ufkuna yürüdüğü esnada da arkasında hesabını veremeyeceği bir mal bırakmamıştır. O,
elde ettiği bütün nimetlerin hakkını vermiş, Allah’ın (celle celâluhu) kendisine ihsan
buyurduğu malları yine O’nun yolunda harcamış, böylece de alnı açık, yüzü ak olarak
huzur-u kibriyaya yürümüştür.

İffet Âbidesi ve İffet Kahramanları
Bununla birlikte Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), hayatı boyunca kendini hiç

atalete salmamış, yaşadığı sıkıntılarla ilgili kimseye dert yanmamış, kimsenin eline
bakmamış, dilenmemiş, kimseden sadaka ve zekât kabul etmemiştir. Zaten O’nun sadaka
v e zekât alması haram kılınmıştı.59 O (sallallâhu aleyhi ve sellem), kendisine gelen
hediyeleri de hep başkalarına dağıtmıştır.60 Efendimiz, aile fertlerinin iaşesini
karşılayabilmek için bir Yahudiden veresiye yiyecek satın almış, karşılığında da ona
mübarek kalkanını rehin bırakmıştı. O, kalkanı rehin olduğu hâlde ruhunun ufkuna
yürümüştür.61 Muhtemelen böyle bir hâdiseden sahabe-i kiramın haberi bile olmamıştır;
olsaydı onlar bu konuda ne yapacaklarını çok iyi bilirlerdi. İşte Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem), sürekli infakta bulunarak elinde avucunda ne varsa Allah yolunda
harcamış, iradî olarak ümmetinin en fakiri gibi hayatını yaşamış ama asla kimseye el
açmamış, bu konuda en küçük imada dahi bulunmamıştır. İşte O’nun talep ettiği
miskinliği, bir taraftan cömertlik ve civanmertlik sergileyerek en basit ve sade bir
hayatı tercih etmek, diğer taraftan da bir iffet âbidesi olarak başkalarından en küçük bir
beklentiye girmemek şeklinde anlamak gerekir.

O (aleyhissalâtü vesselâm) eşsiz bir iffet âbidesi olduğu gibi, adım adım O’nu takip
eden ashab-ı kiram efendilerimiz de iffet kahramanları olarak hayatlarını geçirmişlerdir.
Kur’ân-ı Kerim, fakirlik ve zaruret içinde kıvranıp durdukları hâlde tekeffüf ve
tese’ülde bulunmayan, yani elin âlemin eline bakmayan ve kendini dilenmeye salmayan
İslâm’ın o ilk kahramanlarını;



ْمُھاَمیِِسب َال ْمُھُفِرَْعت  ِفُّفَعَّتلا  َنِم  َیِنَْغأ  َءاۤ ُلِھاَجْلا  ُمُھُبَسَْحي 
اًفاَحِْلإ َساَّنلا  َنوُلَأْسَي 

“Halktan istemekten geri durmaları sebebiyle, onların gerçek hâllerini
bilmeyenler, onları zengin sanırlar. Ey Resûlüm, Sen onları simalarından tanırsın.
Onlar yüzsüzlük ederek halktan bir şey istemezler.”62 buyurmak suretiyle takdir ve
tebcil etmiştir.

Evet, sahabe-i kiramın hayatlarına baktığımızda onların, ciddi bir hassasiyet içinde
başkalarından bir şey istemekten kaçındıklarını ve geçimlerini kendi el emekleriyle
çalışarak karşıladıklarını görürüz. Mesela Aşere-i Mübeşşere’den Abdurrahman İbn
Avf (radıyallâhu anh) bütün servetini Mekke’de bırakmak zorunda kalarak Medine’ye
hicret etmiştir. Fakat Medine’ye geldiğinde, eline bir ip alıp pazarın yolunu tutmuş, işe
hamallıkla başlamış63 ama Allah’ın (celle celâluhu) izni ve inayetiyle bir süre sonra
yedi yüz deveyi infak edebilecek bir zenginliğe ulaşmıştır.64 Evet, dilenmenin çok ayıp
bir davranış olduğunu bilen sahabe-i kiram efendilerimiz, ciddi fakr u zarurete rağmen
hep kendi el emekleriyle geçinme ve helâlinden kazanma yollarını aramışlardır. Bu
açıdan vaktini Allah yolunda harcayan, Allah yolunda hizmet eden insanların bile
kanaatimce, başkalarından burs ve yardım beklemesi ayıptır. Keşke imkân olsa taş
kırsak, apartmanlarda temizlik yapsak ama her zaman alnımızın teriyle kazandığımız
parayı yesek. Fakat bazı konumlar, meşgul olunan bazı hizmetler vardır ki, insanın başka
bir iş yapmasına müsaade etmez. İşte ancak bu durumlarda, o konumda bulunan insanın
zaruret ölçüsündeki ihtiyaçlarının karşılanabileceği ruhsatı verilebilir.

Şahsen, kendi hayatımı da bu konuda sürekli sorgulama lüzumu duyuyorum. Mesela
askerlikten önce üç sene imamlık yaptım ve maaş aldım. Gerçi aldığım maaşla –çoğunu
kitaplara ve hizmetlere harcadığımdan– günde bir öğün karnımı ancak
doyurabiliyordum. Daha sonra vaizlik görevi söz konusu olduğunda, emr-i bi’l-mâruf
nehy-i ani’l-münker (iyiliği yaygınlaştırıp kötülüğü engellemeye çalışma) vazifesini
para karşılığında yapmanın caiz olup olmadığını birine sorma ihtiyacı duydum. Hazreti
Pîr’in en yakın talebelerinden birine bu meseleyi sordum. O büyük zat, aynı sorunun
Hazreti Pîr’e sorulduğunu, onun da, “Eğer seni vaiz tayin etmediklerinde sana vaaz
ettirmeyeceklerse, bu vazifeyi kabul et. Eğer bu paraya ihtiyacın yoksa onu birisine
verirsin. Fakat ihtiyacın varsa, ihtiyaç ölçüsünde onu kendin kullanırsın.” şeklinde
cevap verdiğini nakletti. Ben de bunun üzerine vaizliğe intisap ettim. Vaizlik dolayısıyla
takdir edilen maaştan ise sadece zaruri ihtiyaçlarımı karşılayacak ölçüdeki kısmını
aldım, geri kalanını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine verdim. Kitaplardan gelen telif
ücreti söz konusu olunca da maaşa elimi sürmeden bir ihtiyaç sahibine verilmesini
istedim.

Günümüzün hizmet erleri de başkalarına el açmaktan kaçınmalıdırlar. Öyle ki, zaruri



ihtiyaçlarının karşılanması için başkaları onların arkasından koşturmalı ve “Sizin başka
alanlarda inkişaf etmeniz ve toplum için yararlı birer unsur hâline gelebilmeniz için
buna ihtiyaç var.” demeliler. İşte böyle bir durumda siz de onların takdir ettiği burs
ölçüsündeki meblağı kerhen kabul edebilirsiniz. Bunun dışında, bir kişinin insanlardan
gelenlere bağlı olarak hayatını sürdürmesi kanaatimce, Kur’ân ve Sünnet’te ayıplanan
miskinlik kategorisine girer.

İnsan Parayla Alınıp Satılacak 
Hakir Bir Varlık Değildir
Çağımızın inanan gönülleri bu konuda daha bir hassas olmalı ve hayatları boyunca

onurlu ve izzetli yaşamaya çok dikkat etmelidirler. Onlar, hiç kimseden tek bir kuruş
dahi olsa beklenti içine girmemeli ve hiç kimseye karşı diyet ödeme mecburiyetinde
kalmamalıdırlar. Evet, onlar, iffet kahramanları olarak her zaman dimdik durmasını
bilmelidirler. Aksi takdirde değişik menfaat şebekeleri, din yolunda koşturan bu
insanları kendilerine kul köle hâline getirirler ve gün gelir onları dininden taviz vermek
zorunda bırakırlar.

Maalesef günümüzde bunun çok acı misallerini müşahede ediyoruz. Evet, acı acı
görüyoruz ki niceleri satın alınıyor, sonra da onlar değişik şekilde kullanılıyor. Hâlbuki
insan, asla parayla alınıp satılacak bir varlık değildir, olmamalıdır. Onun fiyatı,
Cennet’tir, Cemalullah’tır, Allah’ın (celle celâluhu) rızasıdır. Bunların dışında kalan
hiçbir şey insana bedel olamaz. Evet, bedel olarak İstanbul’un fethi bile takdir edilse,
insanın kendisini satması konusunda bu bir bedel olamaz. Yani birisi satıldığında
İstanbul fethedilecek olsa, insan yine de buna razı olmamalıdır. Çünkü insanın izzet,
haysiyet ve şerefi onların hepsinden daha yüksektir.

Bu kudsî daire içinde bazı kimselerin bu ölçüde bir ruh saffetine ulaştıklarını
söylemezsek, nankörlük olur. Fakat biz, herkesi böyle bir ruh hâletine ulaştırmaya
çalışmalıyız. İnsanlara, el emeğiyle geçinmenin, itibarı korumanın, izzetli yaşamanın
değerini anlatmalıyız. Çünkü Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), kul bir
peygamber olmayı seçmesi, peygamberlik mesleğinin temsili olan bir hizmet yolunun
her zaman aynı ruh hâletiyle temsil edilebileceğini gösterir.

Dar-ı bekâya irtihalinden sonraki dönemde, Hazreti Pîr’in öndeki talebelerinin
çoğunu gördüm. O günlerde Türkiye genelinde sadece birkaç ev vardı. Bu evlerde,
sadelik hâkimdi. Oralarda çoğu zaman çorba pişerdi, onun da yağı olmazdı. Çayın
yanında bir ekmek ve peynirle iktifa edilirdi. Fakat onlar, hakka hizmet adına ciddi bir
şevk u târâb içindeydiler. Onların her biri hizmet aşkıyla bir küheylan gibi şahlanmıştı.
Bu açıdan denilebilir ki, asıl hizmeti onlar yaptı, bugünkü zemini size onlar hazırladı.
Toprağı sürdüler, tohumu saçtılar, sonra da onu tımar ettiler. Ardından hasat
mevsiminde iş size düştü.



Bu ölçüde bir istiğna ve iffet içinde yaşamak bazıları için ağır gelebilir. Fakat ulvi
bir düşünceye gönül vermiş mefkûre muhacirleri hep bu ufku yakalama gayreti içinde
olmalıdır.

Asla unutulmamalı ki, bu yüce mefkûre devam ederse, ancak bu ahlâkla devam eder.
Çünkü –Allah korusun– şatafatlı bir hayat içine girerseniz insanların size olan güvenleri
sarsılır; sarsılır da sizi himaye eden ellerini üzerinizden çekerler. O zaman da geniş bir
coğrafyaya yayılmış çok güzel faaliyetler –Allah korusun– durur. Evet, bütün insanlığa
öyle hizmetler sunuluyor ki, sayısız gönüllünün sayısız fedakârlıkları olmasa bu
faaliyetlerin devam etmesi söz konusu olmaz. Günümüzde kimisi cehaletten, kimisi de
çok iyi bildiği hâlde sırf kıskançlık ve hasedinden dolayı “Bu değirmenin suyu nereden
geliyor?” diye itham edici sorular ortaya atabilir. Şurası muhakkak ki, bu değirmenin
çarkları suyla veya rüzgârla değil; İstiklâl mücadelesinde baş döndürücü bir fedakârlık
ortaya koyan civanmert Anadolu insanının bir kez daha fedakârlıkla şahlanmasıyla
dönüyor. O hâlde bu civanmert insanların zihnini bulandıracak, onları suizanna sevk
edecek en küçük bir yanlışlık içine girilmemelidir. Bu, altından kalkılamayacak bir
vebaldir ve Allah (celle celâluhu) bunun hesabını sorar.

Elbette ki bir iş adamı, bir tüccar ticarî hayata atılacak, çalışıp kazanacaktır. Rabbim
onların ticaretlerine bin bereket versin, onlar da çalışıp kazanmaya devam etsinler.
Ancak konumu itibarıyla sade bir hayat yaşama mecburiyetinde olan hakka adanmış
ruhlar, mefkûre muhacirleri son nefeslerini verinceye dek zâhidâne hayatı tercih etmeli,
dünyaya karşı müstağni davranmalı ve duyguları, düşünceleri, akılları ve kalbleriyle
kendilerini tamamen iman ve Kur’ân hizmetine adamalıdırlar.



S

Gerçek Dindarlık 
ve Karakter Sahibi Olma

oru: Bir mü’minin, kötü söz ve muamele karşısında karakterinde çatlama ve
kırılma yaşamaması için dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap: Kendi düşünce dünyamız ve terminolojimiz açısından karakter, İslâm’ın
emretmiş olduğu amel ve ibadetlerin, ihsan şuuruyla yani Allah’ı (celle celâluhu)
görüyor ve O’nun tarafından görülüyor olma mülâhazasıyla yerine getirile getirile
insanda bir tabiat hâline getirilmesidir ki siz buna İslâmî karakter de diyebilirsiniz.
Buna göre mü’minin karakterli olması derken bizim anladığımız, onun Allah’la
münasebetlerini sağlam tutması; İnsanlığın İftihar Tablosu’na (sallallâhu aleyhi ve
sellem) –konumuna yakışır şekilde– fevkalâde saygılı olması; gerek şahsî, gerek ailevî,
gerekse sosyal hayattaki vazifelerini tastamam yerine getirmesi ve bütün hayatını bu
istikamette dosdoğru sürdürme gayreti içinde bulunmasıdır.

Nafile İbadetlerle Temrinat
Bir insanın böyle bir karaktere sahip olması ciddi bir cehd ü gayrete bağlı olduğu

gibi, bir ömür boyu onu muhafaza etmesi de oldukça zordur. Fakat mü’min, böyle bir
zora talip olmalıdır. Rehber-i Ekmel Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), ْ مِقَتْساَف

َتْرِمُأ اَۤمَك   “Sana nasıl emredilmişse öyle dosdoğru hareket et.”65 âyet-i kerimesini de
ihtiva eden Hûd Sûresi’nin kendisini ihtiyarlattığını ifade buyuruyor.66 O hâlde hakiki
mü’minin gaye-i hayali, Efendiler Efendisi’nin yaşadığı bu ufka yaklaşabildiği kadar
yaklaşmak olmalıdır. İşte zorlardan zor bu mesele, çok ibadet ve amelle tabiat hâline
getirilebilirse, iradenin üzerindeki yük kısmen hafifleyecek ve insan yapması gerekli
olan mükellefiyetleri daha rahat yerine getirecektir.

Aslında nafile ibadetlerin böyle bir fonksiyonu bulunduğu söylenebilir. Mesela uzun,
sıcak ve bunaltıcı yaz günlerinde bir ay boyunca oruç tutması insanın nefsine ağır
gelebilir. Fakat bildiğiniz gibi Sahib-i Şeriat, mü’minlere haftanın pazartesi ve
perşembe günlerinin67 yanı sıra her ayın on üç, on dört ve on beşinci günleri oruç
tutmayı68 nafile bir ibadet olarak tavsiye buyurmuştur. İşte kısa ve serin günlerde bu
nafile oruçları tutan bir insan oruç tutmaya alışacağı için, uzun ve sıcak yaz günlerinde
açlık ve susuzluk karşısında daha mukavemetli olacak ve Allah’ın (celle celâluhu)
izniyle daha kolay bir şekilde bu farz vazifeyi eda edecektir.

Zekât ibadeti için de aynı husus geçerlidir. İslâm, yerine göre kırkta bir, yirmide bir,
onda bir veya beşte bir oranında, sahip olunan malların zekâtının verilmesini farz



kılmıştır. Eğer insan az bir miktar dahi olsa sadaka nevinden kendisini vermeye
alıştırmadıysa, İslâm’ın farz kılmış olduğu zekât mükellefiyetini yerine getirmekte
zorlanabilir. Fakat o, az da olsa tasaddukta buluna buluna nefsini buna alıştırmış ve
zamanla vermeyi tabiat hâline getirmişse, zekâtı ödeme konusunda iradesi çok fazla
zorlanmayacaktır.

Aynı şekilde vaktinin müsait olduğu daha rahat bir vakitte nafile namaz kılmayı
tabiatına mâl eden bir kimsenin, şartların daha ağır olduğu sabah namazı veya diğer farz
namazları eda etme konusunda nefis ve hevanın, onun önüne çıkarttığı engelleri aşması
daha kolay olacaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir
hadislerinde:

ِمَاِیق ِيف  ِيتَوْھَش  َِّنإَو  ًةَوْھَش ، ٍّيَبن  ِّلُِكل  َلَعَج  َىلاََعت  َِّنإ َهللا 
ِلْیَّللا

“Allah her nebiye bir arzu, istek ve şehvet vermiştir. Bana gelince, benim şehvetim,
gece namaz kılmaktadır.”69 buyurarak, bir mânâda, “Sizin cismanî ve bedenî şeylerden
lezzet aldığınız gibi, Ben de Rabbime ibadet etmekten lezzet alıyorum” demek istemiş;
tabiat hâline gelmiş ibadet ü taat düşüncesini nazara vermiştir. İşte her bir Müslümanın
hedefi, böyle bir ufku yakalamaya çalışmak olmalıdır. Vâkıa herkes böyle bir zirveyi
ihraz edemeyebilir fakat bu yolda olmak ve onu talep etmek de çok büyük bir fazilettir.
Allah (celle celâluhu) bu konuda gösterilen cehd ü gayretleri ibadet sayacak ve bununla
o kişinin derecesini yükseltecektir.

Kaçınılması gereken negatif ameller için de aynı bakış açısını göz önünde
bulundurabilirsiniz. Mesela bir insan; nefsinin aldanabileceği baş döndüren günahlarla
karşı karşıya kaldığında o esnada tam olarak iradesinin hakkını vermekte zorlanabilir.
Fakat o, hayat çizgisi itibarıyla küçük büyük demeden her türlü haram fiile karşı kapalı
bir hayat yaşamaya çalışır ve bunu tabiatının bir derinliği hâline getirirse, Allah’ın izni
ve inayetiyle baş döndürecek, bakış bulandıracak münkerat ve fuhşiyatla karşılaştığında
bile, kirlenmeden, herhangi bir çirkefe bulaşmadan o badireyi aşabilir.

Tavır ve Davranışlarda İstikamet
Bahsedilen bütün bu hususlar, mü’minin diğer insanlarla kurduğu münasebetler

konusunda da geçerlidir. Evet, bir mü’min, Rabbisiyle münasebetleri yanında insanlarla
olan muamelelerinde de dinin emirleri istikametinde hareket etmeyi karakter hâline
getirmelidir. Biraz daha açacak olursak, şayet bir insan, kim olduğuna bakmadan herkesi
sevgiyle kucaklama, karşılaştığı herkese tebessüm yağdırma, muhtaçlara yardım etme,
çevresindekilere izzet ü ikramda bulunma gibi güzel sıfatları tabiat ve karakter hâline
getirememişse, bir gün beklemediği çirkin bir muameleyle karşılaştığında farkına



varmaksızın hırçın ve haşin bir tavır sergileyebilir. Böyle biri karşılaştığı her kötü
muamele karşısında mü’mine yakışır şekilde mukabelede bulunmayı iradesine havale
edeceğinden ciddi mânâda zorlanacak ve bazen falso yaşamaktan kurtulamayacaktır.
Tavır ve davranışlarındaki bu zikzaklar ise onun inanılırlık ve güvenilirliğini
zedeleyecektir. İnanan gönüller olarak eğer biz çevremizde inandırıcı ve güven vaat
eden biri olmak istiyorsak, gerek ibadetleri, gerek haramlardan sakınmayı ve gerekse de
muamelata ait hususları tabiatımızın bir buudu hâline getirmeliyiz.

Her şeye rağmen, kimi zaman insanın karakterinde, hâdisenin şiddetine göre çatlama
ve kırılmalar meydana gelebilir. Karakterindeki kırılma, o insanın gayret-i diniyesinden
kaynaklanabileceği gibi bazen de birilerinin hiçbir insaf ölçüsü tanımayan iftira ve
hakaretlerinden, onun dem ve damarına dokundurmasından da kaynaklanabilir. Bu
durum karşısında insan hiç farkına varmaksızın bir anda olumsuz bir havaya girebilir.
Karşılıklı atışmalar ve tartışmalar yaşanabilir; kalbler kırılabilir. Fakat unutmamak
gerekir ki, ne olursa olsun, karakterinize uymayan bir tepki verdiğinizde
inandırıcılığınızı zedelemiş olursunuz. Bu itibarladır ki hakiki bir mü’min, en alçakça
saldırı ve tecavüzler karşısında bile karakterinden taviz vermemelidir. Mukabele
edecekse bile, bu, edep ve ahlâk âbidesi bir mü’mine yakışır şekilde olmalıdır.

Yüksek Karakterli Sabır Kahramanları
Aslında Kur’ân-ı Kerim, ِ۪هب ْمُتِْبقوُـع  اـَم  ِلْـثِِمب  اوُِبقاــَعَف  ْم  ُتْبَقاَـع ِْنإَو   “Ceza

verecek olursanız, size yapılan muamelenin misliyle cezalandırın.”70 âyet-i
kerimesiyle mü’minlere, saldırılara misliyle karşılık vermeye ruhsat vermiştir. Bununla
birlikte Cenab-ı Hak, âyet-i kerimenin devamında yüksek karakter sahiplerine şöyle
seslenmiştir: َنيِرِبا ّ َ صِلل ٌرْیَخ  َوَُـھل  ْمُت  ْ رَبَص ِْنَئلَو   “Eğer sabrederseniz bilmelisiniz ki,
hiç şüphesiz sabretme, dişini sıkıp katlanma, sizin için daha hayırlıdır.”  Çünkü bir
kere bile olsa karakter kırılması yaşayan bir insan, hem muhataplarına karşı güvenini
sarsmış hem de daha başka yanlışlara kapı aralamış olur. Karakterinde böyle bir çatlak
meydana gelen kişi ise, hiç olmayacak yerde falsolar yaşayabilir. Bu sebeple şartlar ne
olursa olsun her yerde karakteri korumak ve onu hiç deldirmemek ve kırmamak gerekir.

Hususiyle iman ve Kur’ân hizmetine gönül veren adanmış ruhlar, sevgi ve müsamaha
ufuklarını her yerde korumalıdırlar. Maruz kaldıkları en alçakça saldırılar karşısında
bile onlar yol ve yön değiştirmemelidirler. Yunus Emre, “Dövene elsiz, sövene dilsiz,
derviş gönülsüz gerek.” diyor. Son kısmı biraz değiştirerek, isterseniz siz “Kur’ân
talebeleri gönülsüz gerek.” diyebilirsiniz. Evet onlar, kırılsalar da kırmamalı, incinseler
de incitmemelidirler. Çünkü netice itibarıyla, incitilen bir gönüldür. Gönül ise, realite
plânında olmasa bile, potansiyel olarak arş-ı Rahman’dır.71 Başka bir ifadeyle gönül,
bir ağacı meydana getirecek çekirdek konumundadır. Vâkıa bazıları itibarıyla çekirdek



konumundaki bu yüksek değer, kuvve-i inbâtiyesi (bitirme gücü) olan bir toprağa
yerleşmediğinden, uygun atmosferi bulamadığından, nemle bütünleşemediğinden, güneş
şualarıyla kucaklaşamadığından ötürü inkişaf edememiş olabilir. Ama siz, potansiyel
olarak Arş-ı Rahman’ın izdüşümü olarak yaratılan yüce bir varlığa karşı saygısızlık
yapamazsınız.

Bu noktada zihne hemen, “Peki mü’min kötülükler karşısında sessiz mi kalmalı,
onları engellemek için bir tavır sergilememeli mi?” sorusu gelebilir. Öncelikle
bilinmesi gerekir ki, mü’min, şahıslara değil kötü sıfatlara karşı tavır almalıdır. O,
cehalet, ilhad, nifak ve temerrüt gibi sıfatlara karşı gösterdiği tavrı, insanın mânevî
değerini öldürücü ve kahredici olan bu sıfatları gidermeye matuf kullanmalıdır. Başka
bir ifadeyle mü’min, ateşe doğru giden veya uçurumun kenarına doğru sürüklenen evladı
karşısında nasıl bir korku ve ızdırapla çırpınıp duruyorsa, olumsuz sıfatlara sahip olan
insanlar karşısında da aynı ızdırabı duymalı, tavsiye ve ikazlarıyla onlara yol
göstermeye çalışmalıdır. Bu durumu, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bir temsille tasvir etmektedir. O, şöyle buyuruyor: “Benimle sizin misaliniz
ancak ve ancak ateş yakan ve o ateşe haşerat ve pervaneler düşmeye başlayınca da
onları ateşten uzaklaştırmaya çalışan adamın misaline benzer. Ben sizin
eteklerinizden tutup çekiyorum. Siz ise Benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.”72

Evet, hakiki mü’min, bir rahmet ve şefkat âbidesidir. Şimdi siz, şefkat ve merhametin
yeryüzündeki temsilcileri olarak, Cehennem’e doğru sürüklenip giden bir insana,
“Canın Cehennem’e! Madem oraya gitmek istiyorsun, hadi git o zaman!” mı dersiniz;
yoksa Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yaptığı gibi onu gittiği bu
kötü yoldan geri çevirip, içinde bulunduğu atmosferden uzaklaştırmaya mı çalışırsınız?
Bunlardan birincisi vicdanı kararmış insanın vasfı, diğeri ise gerçek mü’min sıfatıdır.
Bu açıdan kötü evsafa karşı tavır almak Allah (celle celâluhu) hatırına çok önemli
olduğu gibi, insanlık adına da çok yararlı bir davranıştır.

Rabbim, hepimizi en olumsuz hâdiseler karşısında bile yüksek karakterli bir insan
tavrını sergileyen, İslâm’ı özümsemiş hakiki dindarlardan eylesin!..



S
Üç Büyük Tehlike

oru: İnsanlığa hizmet yolunda koşturanların; “gıpta damarıyla kardeşlerini,
aidiyet mülâhazasıyla diğer mü’minleri, gelecek vaat ediyor görünmekle de

düşmanlığa kilitli hasım cepheyi tahrik etme” tehlikesiyle karşı karşıya gelebileceği
ifade ediliyor. Bu üç tehlikeden emin olabilmek için hangi hususlara dikkat
edilmelidir?

Cevap: Gıpta, şer’an mubah ve mahzursuz görünse de bu, mutlak mânâda değildir,
belli ölçü ve esaslara bağlıdır. Mesela kişi, kardeşinin güzel bir meziyetini görür, ona
gıptada bulunur ve aynı meziyetin kendisinde de olmasını ister. Böyle bir istek
başlangıçta mahzursuz sayılabilir. Fakat zaman geçtikçe “Niçin ben de aynı meziyete
sahip olamıyorum?” şeklinde zımnî olarak kaderi tenkit eder ve bunun neticesinde gıpta
ettiği şahsa karşı içinde kıskançlık ve rekabet duyguları uyanmaya başlarsa artık o,
mubah alandan çıkmış, mahzurlu ve şüpheli alanda dolaşıyor demektir. İşte bu tür bir
gıpta mahzurlu olduğu gibi, kişinin çevresindeki insanların gıpta damarını tahrik edecek
davranışlar içinde bulunması da mahzurludur ve şüpheli sahada dolaşmak gibidir.
Hâlbuki Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem);

َّنُھَُملْعَي ٌتاَِھبَتْشُم َال  اَمُھَنْیَبَو  ٌِنّیَب  َماَرَحْلا  َِّنإَو  ٌِنّیَب  َلَالَحْلا  َِّنإ 
ِهِضْرِعَو ِِهنيِِدل  َأَرْبَتْسا  ِتاَھُبُّشلا  ىَقَّتا  ِنَمَف  ِساَّنلا  ْنِم  ٌریِثَك 

“Şüphesiz ki haramlar da, helâller de apaçık bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli
olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez. Bu durumda, kim şüpheli şeylerden
kaçınırsa, dinini de, ırzını da korumuş olur.”73 buyurmak suretiyle şüpheli alanlardan
uzak durulmasını istemiştir. Hasede dönüşebilecek gıpta hissi de helâl ve haram
arasında böyle bir sınırda durmak gibidir ki, insan her an azıcık sola kaydığı zaman
haset ve çekememezliğe girebilir. Dolayısıyla bu bir tür gıpta hissidir ve onu tahrik
edebilecek tavır ve davranışlar da kendisinden uzak durulması gereken amellerdir.
Üstad Hazretleri de İhlâs Risalesi’nde, kardeşler arasında gıpta damarının tahrik
edilmemesini tavsiye etmek suretiyle bu hususa dikkatleri çekmiştir.74

Tenâfüs: Hayırda Yarış
Bir yönüyle gıptaya benzeyen tenâfüs, masum bir ameldir. Tenâfüs, hak ve hakikat

istikametinde yarış yapma, Allah’ın (celle celâluhu) adını yüceltme yolunda
kardeşlerinden geri kalmama niyet ve gayreti içinde olma demektir. Nitekim Cenab-ı
Hak, َنوُِسفَان َ تُمْلا ِسَفاَنََتیْلَف   َ ِكلٰذ ِيفَو   “İşte yarışacaklarsa insanlar, bu Cennet



devletine konmak için yarışsınlar!”75 âyet-i kerimesiyle mü’minleri ahiret amelleri
konusunda böyle bir yarışa davet etmiştir.

Dünyevî yarışlarda birinin ipi göğüsleyip başarılı olmasına mukabil diğerleri
kaybeder; dolayısıyla bu durum onların içinde bir rahatsızlık meydana getirir. Fakat
ahirete yürekten inanan bir gönlün, Allah rızası hedefli tenâfüs konusundaki mülâhazası
şudur: “Dünyanın dört bir yanında, Allah’ın (celle celâluhu) yüce adını duyurma
istikametinde cehd ü gayret gösteren kardeşlerim, inşâallah, ahirette Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) kevserinin başına koşacak ve doğrudan O’nun elinden
kevser içecekler. Onlar bunu içerken onlardan geri kalmamam için benim de bu yarışta
yer almam gerekir.” İşte kaybedeni olmayan böyle bir yarış mülâhazası tenâfüse irca
edilebileceği gibi, gıptanın masum neticesi olarak da görülebilir.

Esasında hak adına yapılan böyle bir yarışta; takdir edilme, alkışlanma, belli
makamlara layık görülme… gibi adanmış bir ruhun –o, böyle bir beklenti içinde olmasa
da– nail olacağı mükâfatlarda fedakârlık ruhu ve başkalarını kendine tercih etme
arzusuyla “Yarışı kazanan, ipi göğüsleyen varsın başkaları olsun!” demesi gerekir.
Bildiğiniz üzere Üstad Hazretleri’nin idareciliğe talip olma mevzuunda verdiği ölçü,
tâbiiyetin, sebeb-i mesuliyet ve hatarlı olan metbuiyete tercih edilmesi gerektiğidir.76

Yani sorumluluk gerektiren ve pek çok tehlikesi bulunan idarecilik ve amirliği
istemektense bir idarecinin altında fert olmak daha uygundur. Zira önde bulunmak,
imamete geçmek insanın içindeki değişik nefsanî arzuları uyandırır ve tetikler,
dolayısıyla insan onlara karşı çok dikkatli ve temkinli olmalıdır. Bu açıdan en çok hak
sahibi siz olsanız yani ahseni temsil etseniz bile, bir başkasını öne geçirme ve ona tâbi
olma tercih edilmelidir.

Ötelere Uzanan Civanmertlik Ruhu
Bırakın bu dünyada alkışlanmayı, takdir edilmeyi, parmakla gösterilmeyi, mü’min

öyle bir vicdan enginliğine sahip olmalıdır ki o, öte dünyada ahiret nimetlerinden
faydalanma mevzuunda bile kardeşini tercih civanmertliğini ortaya koyabilmelidir.
Nitekim Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde
âlimler ile zenginlerin Cennet kapısına geleceklerini ve her birinin diğerine öncelik
vermek isteyeceğini haber vermiştir. Belki de bilemiyoruz böyle bir fedakârlık ve
civanmertlikte Cennet-nümûn bir zevk ve haz vardır. Evet, belki de bir insanın, imamın
arkasında saf bağlayan bir cemaat gibi geriye çekilip önceliği başkasına vermesinde
öyle ledünnî ve ruhanî bir zevk vardır ki o, imamete tereccüh eder, ağır basar.

Esasında îsâr ruhunu yani başkalarını kendine tercih etme hasletini dar bir alana
hasretmemek lazım. Evet, îsârı sadece yeme, içme, giyme meselesine indirgerseniz, çok
geniş alanlı fedakârlık mülâhazasını daraltmış ve onun ruhunu öldürmüş olursunuz.
Hâlbuki adanmış ruhlar olarak siz, “Gözümde ne Cennet sevdası ne de Cehennem



korkusu var; milletimin imanını selâmette görürsem Cehennem’in alevleri içinde
yanmaya razıyım.”77 diyecek kadar bu konuda yiğitçe ve dik bir duruş sergilemeli;
kurtuluşunuzu başkalarını kurtarmaya bağlamalı ve böylece bu kısa hayatı başkaları için
yaşamak suretiyle değerlendirmeye ve derinleştirmeye çalışmalısınız. Öyle ki, elinden
tutup bataklıktan çıkmalarına vesile olduğunuz bin tane insanla öbür tarafta Cennet’in
kapısı önünde karşılaşsanız, “Yâ Rabbi! Ben nail olduğum nimetlerin şükrünü tam
olarak eda edebildim mi, yaptığım amellerde ihlâslı olabildim mi, bilemiyorum. Önce
bu kardeşlerim Cennet’e girsinler.” diyecek kadar merdane davranmalısınız. Yani hem
bu dünyada hem de ötede, her hâdisede kendi üzerinize bir çarpı çekmeli ve sürekli
başkasını nazara verebilmelisiniz.

Aidiyet Mülâhazası veya Cemaat Enaniyeti
Aidiyet mülâhazasına gelince o, insanların nefis ve enaniyetlerinden beslenir.

Kendini ifade etmeye çalışan bazı insanlara ferdî enaniyet yetersiz gelir; gelir de onlar,
bir heyetin içine karışıp onun gücünü arkalarına alarak o heyet içinde bir atkı, bir tel ve
bir nakış olmak suretiyle kendilerini daha güçlü ifade etmek ister. Onlar, içine
girdikleri cemaat, hareket veya cereyanın gücünü kendi adlarına bir propaganda vasıtası
gibi kullanır; arkaya aldıkları cemaatle, enaniyetlerini daha bir pekiştirir; farklı tavır ve
davranışlarla kendilerini göstermeye çalışır da böylece ferdî enaniyetten daha kuvvetli
bir enaniyetle nefis ve şeytanın esiri hâline gelirler.

Her ne kadar bazıları tevazu ve mahviyet ambalajı içinde asıl niyetlerini gizlemeye
çalışsa da insan fıtratı, belli ölçüde enaniyetli insanları sezer. Bu açıdan enaniyet, bir
taraftan insanın itibarını yer bitirir, diğer yandan da o insan, çevresi tarafından tahkir
edilip dışlanır.

İşte yakın daireden geniş daireye kadar cemaat enaniyeti diyebileceğimiz aidiyet
mülâhazasıyla hareket eden insanlar çevrelerindeki başka cemaat ve harekete mensup
insanların ya gıpta damarlarını tahrik eder ya da onlardaki haset duygularını harekete
geçirirler. Maalesef günümüzde bunlardan her birinin örneğine rastlamak mümkündür.

Hele bazı muvaffakiyetlere ermiş belli bir harekete mensup olan insanların,
kendilerini merkeze oturtmaları, bütün güzelliklere sahip çıkmaları, hep kendilerinin
parmakla işaret edilmelerini istemeleri ve bu arada başkalarının hizmetlerini görmezden
gelmeleri, söz konusu heyet, hareket veya cereyana karşı çok ciddi bir cephenin
oluşmasına sebebiyet verir. Zira toplumun değişik kesimlerinde, farklı cemaat ve
hareketler içinde öyle samimi, öyle akıllı, öyle gayretli Müslümanlar vardır ki, onlar
öteden beri hak ve hakikati duyurma istikametinde çırpınıp durmalarına rağmen
başkalarının yaptığı hizmetlerin öşr-ü mişarını (yüzde birini) ortaya koyamamış
olabilirler. Dolayısıyla bu insanlar, değişik muvaffakiyetlere mazhar olmuş bir
hareketin mensuplarının her yerde gürül gürül kendilerinden bahsetmesinden rahatsızlık



duyarlar. Bu açıdan değişik başarılara mazhar olmuş bir hareketin mensupları, farklı
hizmet şeritlerinde hareket eden insanların içinde oluşabilecek olumsuz duyguları
aşağıya çekmek için fevkalâde temkinli ve tedbirli olmalı, yapılan hizmetleri mümkün
olduğu ölçüde geniş dairelere mâl ederek anlatmaya çalışmalıdırlar.

Mesela başka cemaatlerden insaflı ve kadirşinas insanlar gelip onların yapmış olduğu
hizmetleri takdir ettiğinde bile onlara düşen şunu ifade etmektir: “Aslında ortaya çıkan
bütün bu güzellikler sizin hülyalarınızdı, sizin gaye-i hayalinizdi. Siz, yıllar boyu hep
bunların türküsünü söylediniz, destanını kestiniz ve bu uğurda ciddi gayret gösterdiniz.
Bu hizmetleri ilk olarak başlatan da sizlersiniz. Fakat kader, sürecin belli bir kısmında
bazı arkadaşları devreye soktu ve Allah (celle celâluhu) sizin gayretlerinizle başlamış
bu mefkûrenin gerçekleştirilmesini şu an itibarıyla, bir ölçüde, onlara tahakkuk ettirdi.”

Zaten, insaf ve vicdan sahibi her insan şunu kabul eder: Bu ülkede toplumun yeniden
dirilişinde her bir cemaat, hareket ve cereyanın çok ciddi gayreti vardır. Onlardan
bazıları, ülkeyi bir uçtan diğer bir uca Kur’ân kurslarıyla donattı. Evet, onlar Kur’ân’ın
öğretilmediği bir dönemde köy köy, kasaba kasaba dolaştı ve her yerde insanlara
Kur’ân öğretmeye çalıştı. Bazıları imkân ve fırsat buldukları her yerde imam-hatip
okulları açarak gençliğe sahip çıktı. Bazıları da İslâm enstitüleri, ilâhiyatlar, yurtlar,
kurslar vs. açarak millete karşı sorumluluklarını yerine getirme gayreti içinde oldu. O
hâlde bugün ülkemizde şu veya bu çapta bir diriliş yaşandıysa bu, saydığımız veya
sayamadığımız cemaat, hareket veya cereyanların bütününün gayreti sayesinde
gerçekleşmiştir.

Zannediyorum siz, meseleyi bu üslupla ele aldığınız takdirde, insaf sahibi hiçbir
kimse, kendisinin ademe mahkûm edildiğini, görmezden gelindiğini, yok sayıldığını
düşünmeyecek ve böylece suizan, haset ve çekememezlik gibi günahlara girmemiş
olacaktır.

Düşmanlık Duygularını Tetikleyen Vehim 
ve Endişeler
Günümüzde basiretle hizmet etmeye çalışan adanmış bir ruh, sadece dost çevresine

karşı değil, sırf aynı duygu ve düşünceyi paylaşmadığından dolayı ona karşı düşmanca
tavır ve davranışlar içerisine giren insanlara karşı da onların vehim, korku ve
endişelerini giderecek civanmertlikler sergileyebilmelidir. Hazreti Pîr, konuyla ilgili
olarak Hafız-ı Şirazî’nin şu sözünü nakleder: “İki cihanın rahat ve selâmetini iki harf
tefsir eder, kazandırır: Dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret ve düşmanlarına
sulhkârâne muamele etmektir.” 78 Eğer biz, mü’min isek ve bizim temel
disiplinlerimizden birisi de şefkat ise, bizim herkese karşı merhamet ve mülâyemetle
davranmamız gerekir. Ayrıca geleceğe dair korku ve endişelere kapılan insanların



vehimlerini izale için, ileriye matuf hiçbir hesabınızın olmadığını ve rıza-i ilâhîden
başka hiçbir gayenizin bulunmadığını değişik vesilelerle ifade etmelisiniz. Öyle ki, yedi
cihanın duyacağı şekilde gür bir sesle ve net bir dille şu hakikatler tekrar ber tekrar dile
getirilmelidir:

Bizim, bırakın falan ülkenin filan beldenin idaresine talip olmayı, bir köyün
muhtarlığına talip olma gibi bir mülâhazamız bile yoktur. Bizim tek bir hesabımız var:
Nâm-ı celîl-i Muhammedî’nin dünyanın dört bir yanında duyulması; eşref-i mahlûkat
olarak yaratılan insanın, Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) alabileceği bütün
faziletleri alması ve Nâm-ı Celîl-i İlâhî’nin gönüllere duyurulup o gönüllerde bir
bayrak gibi dalgalanması. Biz, bunun dışındaki bütün düşünceleri kafamızdan yedi köy
öteye kovarız. Ayağımızın ucuna kadar dünya saltanatı gelse, Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem), karşısında temessül eden dünyayı elinin tersiyle ittiği ve “Sen, bana
kendini kabul ettiremezsin.”79 dediği gibi, biz de Efendiler Efendisi’ni adım adım takip
etmeye çalışan fertler olarak ayağımızın ucuyla o dünyevî saltanatı bir tarafa iteriz.
Çünkü biz, bu yalancı ve fâni dünyanın cazibedâr güzelliklerinden çok daha büyük olan
Allah’ın (celle celâluhu) rızasına talibiz. Zaten bugüne kadar çok farklı kültür ve farklı
coğrafyalarda bazı kesimlerin endişe duydukları falan makama, filan konuma talip olma
gibi hususlarda en küçük bir emare ve işaretin bulunmaması da bizim bu düşüncemizi
teyit etmektedir.

Fakat gerçek bu olmakla beraber, her fırsatta bu samimi mülâhazaların vurgulanması
gerekir. Yoksa hiçbir şey söylemediğiniz ve bu konuda sessiz kaldığınız takdirde, kötü
niyet taşımayan en samimi insanlar bile, eğitim ve diyalog hizmetlerinin inkişaf ve
büyümesine bakarak kendilerine göre yanlış bir kısım kanaatlere sahip olabilir ve
endişeye kapılabilirler. Bırakın uzaktaki insanları, namazda sizin sağ veya sol
tarafınızda duran insanlar bile kendilerine göre yanlış bir kısım düşüncelere
kapılabiliyorlarsa sizin iç dünyanızı, rıza-i ilâhî mülâhazasını bilmediğinden dolayı size
cephe alan insanların ne ölçüde endişeye kapılacaklarını tahmin edebilirsiniz. Bu
açıdan yedi yaşındaki çocuğundan yetmiş yaşına gelmiş, yaşını başını almış büyüğüne
varıncaya kadar adanmış gönüller, dünyevî saltanat ve onun sağlayacağı imkânlara dair
ileriye matuf herhangi bir hesaplarının bulunmadığını sık sık, sesli olarak dile getirmeli;
dünyayı her şey gören ve hayatlarını sırf dünyaya bağlamış bulunan kimselerin dünyevî
imkânlarını kaybetme korkusunu tetikleyecek söz ve beyanlardan, tavır ve
davranışlardan uzak durmalıdırlar.



S
Teyakkuz

oru: Hakka hizmet yolunda nelere karşı teyakkuz hâlinde olmalı ve nasıl bir
teyakkuz tavrı sergilenmelidir?

Cevap: “Uyanma, uyanık durma, gözünü dört açma” gibi mânâlara gelen “yakaza”
kelimesinden türeyen “teyakkuz”, “tefe’ul” kipinden geldiğinden dolayı tekellüf ifade
eder. Dolayısıyla teyakkuz, daha bir dikkat, daha bir temkin, daha bir derinlik ve
hassasiyetle uyanık olma ve gözünü dört açma demektir. Bu açıdan teyakkuzu,
“hâdiseleri doğru tespit ve teşhis etme mevzuunda gözlerin yanında bütün his ve
düşünce melekelerimizi de uyanık tutma; sadece bir görüş veya duyuşun ilham ettiği
değerlendirmelerle yetinmeyip karar ve kanaatlerimizi tekrar ber tekrar gözden geçirip
kontrol etme” şeklinde de tarif edebiliriz. Buna göre müteyakkız insan, çok küçük bir
hata ve arızanın bile kendisiyle beraber nicelerini baş aşağı götüreceğinin farkında olan
bir pilot gibi görür kendisini. Görür de baş aşağı yere çakılmaya sebebiyet vermemek
için sürekli teyakkuz hâlinde bulunur.

Nifak Çağında Teyakkuz
Çağ, nifak çağı olduğundan dolayı günümüzde, iman ve Kur’ân hizmetine gönül

vermiş adanmış ruhlar için teyakkuz daha bir önem arz etmektedir. Bu açıdan onlar
öncelikle içinde bulundukları zamanı çok iyi okumalı, konjonktürü çok iyi tahlil etmeli;
aynı zamanda karşılarında olduğu hâlde bazen yanlarında görünen, nifak perdesi altında
iç içe daireler hâlinde düşmanlığa kilitli husumet cephesini de çok iyi tanımalıdırlar.
Zira adanmış ruhlar cephe olmama adına ellerinden gelen her türlü gayreti ortaya koysa
da kıskançlık ve hasetle gözü dönmüş kimseler en yakın daireden başlayarak en uzak
daireye kadar iç içe hasım cepheler hâlinde onları kuşatma altına alabilirler. Öyle ki
hasetten gözü dönmüş, kin ve nefretinin esiri bu kişiler, ellerinden gelse bir bardak suda
onları boğmak isteyebilirler. Bu açıdan sırtlarında taşıdıkları yumurta küfesinin
şuurunda olarak onlar, attıkları her adımda, yapacakları her hamlede sarsılmaz
inançları, medenî cesaretleri ve yürüdükleri yolun hakkaniyeti yanında karşı cephenin
gayz, kin ve nefretle yapacakları tahribatı da mutlaka hesap etmelidirler. Aksi takdirde,
mensup oldukları hareket itibarıyla falso ve fiyaskoya sebebiyet verebilirler ki, işte bu
mevzuda hassaslardan daha hassas hareket etmeyi teyakkuzun bir derinliği ve buudu
olarak ele alabilirsiniz.

Zaten inanan bir gönül, bugünle beraber her zaman yarını da göz önünde bulundurur
ve asla günübirlikçi hareket etmez, etmemelidir de. Zira şimdiye kadar günübirlikçi
düşüncelerle herhangi bir problem halledilemediği gibi bundan sonra da halledilemez.



Ne var ki son birkaç asırdan beri İslâm dünyasının problemleri temelinden görülememiş
ve günübirlikçi politikalarla devasa problemler halledilmeye çalışılmıştır. Günü
kurtarmaya matuf bu türlü politikalarla memleketimizin ve İslâm dünyasının
problemlerinin halledileceğini, ülkemizin yeryüzünde muvazene unsuru olabileceğini ve
gözünün içine bakılacağını zannedenler hem kendilerini hem de insanımızı aldatmış
oldular. Evet, bugün toplum olarak kendimizi objektif bir nazarla değerlendirmeye tâbi
tuttuğumuzda asırlık dertlerimizin illetinin tam olarak tespit edilemediği, teşhisin doğru
olarak konulamadığı, tedavi yollarına usûlünce başvurulmadığı, dolayısıyla da asırlık
hastalıklarımızın şifa bulmadığı anlaşılıyor.

Bu açıdan günümüzde inanan gönüller, yürüdükleri yolu uyurgezer gibi değil, birer
uyûn-u sâhire (uyanık gözler) olarak müteyakkız bir hâlde yürümelidirler. Hâdiseleri
şümullü görmeli, attıkları her adımı bir kere daha kontrol etmeli, yaptıkları her işi
yeniden gözden geçirmeli, duygu ve düşünce melekeleri bütünüyle uyanık bir insan gibi
meselelere yaklaşmalıdırlar. Dahası onlar, sınırda nöbet tutan bir asker gibi en küçük
bir tıkırtı karşısında hemen teyakkuza geçmeli, tehlike ihtimaline karşı her an tetikte
bulunmalı, olumsuzluklar karşısında da ellerinde alternatif çözüm yollarıyla her daim
mücadeleye hazır olmalıdırlar.

Muvaffakiyetler Karşısında Teyakkuz
Öte yandan Cenab-ı Hak, günümüzde kendi rızası için insanlık yolunda koşturup

duranlara, dünyanın dört bir yanında hak ve hakikate tercüman olma imkân ve fırsatı
vermiştir. Şimdi böyle bir meselede –hafizanallah– teyakkuz olmazsa, Zât-ı Ulûhiyet’e
verilmesi gereken başarıları kendimize verme gafletine düşebiliriz. Hâlbuki biz, sadece
şart-ı âdi plânında irademizin hakkını vermeye çalışıyoruz. Yapan O, eden O, eyleyen
O, kışta baharlar yaratan O ve bütün bu güzelliklere bizi sevk eden de yine O’dur (celle
celâluhu). Bu açıdan “Biz yaptık, biz ettik.” gibi mülâhazalar hayalimizden dahi
geçmemeli, gördüğümüz her güzelliği Cenab-ı Hakk’ın hep bir lütfu olarak bilmeli ve
onları tahdis-i nimet mülâhazasıyla asıl sahibine vermeliyiz. Esasında böyle temkinli
bir yaklaşım, yeni nimetlerin gelmesi için de çok önemli bir vesiledir. Zira Cenab-ı
Hak, ْمُكَّنَديِزََأل ْمُت  ْ رَكَش ِْنَئل   “Eğer şükrederseniz, Ben de (nimetlerimi) arttırırım.”
buyuruyor.80

Ayrıca, beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlar hakkında abartılı sıfatlar kullanmaktan
da elimizden geldiğince uzak durmalıyız. Zira Hazreti Pîr’in ifadesiyle, insanlar
hüsnüzannın verdiği makamlara dilbeste olabilirler ve böylece biz farkına varmaksızın
kendi elimizle kendi arkadaşlarımızın boyunlarını kırmış oluruz.81 Hem, hüsnüzan
ettiğiniz kişiler hakkında kullandığınız medh u sena ifadeleri, size yakın olan yanı
başınızdaki şeritte sizinle aynı yolu paylaşan insanlarda rekabet duygusunu tetikleyerek
onları kıskançlığa sevk edebilir. Öyle ki siz, sevdiğiniz zat hakkında övgü dolu sözler
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sarf ettikçe onlarda ona karşı inkâr duygusunu tetiklemiş olursunuz. Bu da esasında, o
sevdiğiniz zata kötülük yapma demektir. Bu açıdan sevdiğimiz insanları övgü dolu
sözlerle şişirmek, balonlaştırmak yerine birbirimize karşı fevkalâde sadakatle
muamelede bulunmalı, birbirimize karşı çok sadık ve vefalı olmaya çalışmalıyız.
“Falanca, velidir; filanca da kutuptur.” vs. diyeceğimize, “Allah’ım! Bizi bu
kardeşlerimize karşı sadakatten ayırma!” diye dua etmeliyiz.

Şayet belli bir zata karşı yürekten, içten, burnunuzun kemiklerini sızlatacak ölçüde bir
muhabbetiniz varsa, bunu, onun Kur’ân ve Sünnet çerçevesinde önünüze koyduğu gaye-i
hayali gerçekleştirme yolunda çalışarak ortaya koymalısınız. O zatı övgü dolu sözlerle
falana filana karşı anlatma ise başkalarının ona karşı kin ve nefretini köpürtmek,
dolayısıyla ona kötülük etmek demektir. İşte sevgi ve saygı duyduğumuz büyüklerimize
karşı muhabbet ve hürmet ifadelerinde göstereceğimiz hassasiyet de hakka hizmet
yolundaki teyakkuzun ayrı bir derinliğidir.

***

oru: Kalb ve ruh ufkunda seyahat etmek isteyenler için teyakkuz ne mânâ
ifade etmektedir? İzah eder misiniz?

Cevap: Bazen hak yolcusu, belli hâl ve makamlarda, akıp gelen bir kısım vâridât ve
mevhibeler veya umumi tecelli sağanakları karşısında kendisini çok fazla ümide salıp
şathiyat ve laubaliliğe girebilir. İşte sâlik için bir imtihan ve iptila olan bu türlü
hâllerde temkin ve teyakkuza çok ciddi ihtiyaç vardır. Allah (celle celâluhu), bazı
durumlarda size ekstra bir kısım ihsanlarda bulunur, eteğinize mücevher kıymetinde bazı
şeyler atar. Şayet siz, bir çocuk gibi o ihsanlarla sevinip oynar da ihsan sahibini
unutursanız, işte orada imtihanı kaybedersiniz. Dolayısıyla nimetlerin sağanak sağanak
tepenizden yağdığı bu tür durumlarda gözler Nimet Sahibi’ni görmeli, gönüller de
sadece tahdis-i nimet mülâhazasıyla gürlemelidir. Hazreti Pîr’in ifadesiyle, bize
ihsanda bulunan tablacıya teşekkür ederken, o tablacıyı bize gönderen Zât’tan gaflet
edilmemelidir.82 Evet, kalb ve ruh ufkunda seyahate azmetmiş bir insanın, mazhar
olduğu bazı mevhibe ve vâridâtlar karşısında dengeyi koruyabilmesi için onun her
zaman ciddi bir temkin ve teyakkuz anlayışına ihtiyacı vardır.

“Rızandan Başka Bir Şeye Talip Değilim!”
Bu meselenin, günümüzdeki adanmış ruhlara bakan yönü biraz daha farklıdır. Zira

onlar, mesleklerinin gereği olarak zaten bu türlü mânevî makamlara talip değillerdir.
Vâkıa Üstad Hazretleri’nin, ulaşılması gereken bir hedef olarak, iman-ı billâh,
mârifetullah ve muhabbetullah dedikten sonra zevk-i ruhaniyi/lezzet-i ruhaniyeyi de
eklediği söylenebilir.83 Fakat burada dikkat edilmesi gereken şöyle bir incelik vardır:
Sayılanların ilk üçü iradeye bakan hususlardır. Yani iman-ı billâhın da, mârifetullahın



da, muhabbetullahın da arkasında şart-ı âdi plânında insanın iradesi vardır. Başka bir
ifadeyle, siz iman-ı billâh, mârifetullah ve muhabbetullah hususunda iradenizin hakkını
verip dileyecek, isteyecek, okuyacak, araştıracak, tekvinî emirler âleminde dolaşacak,
teşriî emirlere riayet edecek, zikr u fikirde bulunacak ve bu konuda hırz-ı can
edeceksiniz. Zevk-i ruhanî meselesine gelince o, iradî olarak istenilmez fakat Allah
(celle celâluhu), mârifet ve muhabbet yolunda bulunanlara böyle bir lütufta bulunabilir.
Ama siz, başta bunu talep eder, iman-ı billâh, mârifetullah ve muhabbetullahı ona
bağlarsanız, çok küçük bir neticeye talip olmuşsunuz demektir. Çünkü kulluğunuzu
sadece O’nun rıza ve teveccühüne bağlamanız öyle bir değere tekabül eder ki, dünyada
bunu tartacak bir kantar yoktur. Zevk-i ruhanî ise bunun yanında çok küçük kalır. Bu
açıdan iradî olanla gayr-i iradî olan birbirine karıştırılmamalıdır. Biz, hep iradînin
arkasından koşmalı ve bu konuda iradenin hakkını vermeliyiz. Gayr-i iradî, isteğimizin
dışında bize lütfedildiğinde ise bunu hamd ve şükürle karşılamalı, tahdis-i nimetle
minnet ve şükran duygularımızı dile getirmeliyiz.

Sofilerin duydukları ve hissettikleri ilham, keşif, insanların içini okuma, hiss-i
kable’l-vukularla hâdiseleri önceden sezme, rüyalarda farklı âlemlere açılma gibi
mânevî hâller ve makamlar, bizim mesleğimizde esas değildir. Zira bu meslek, sahabî
mesleğidir. Onlar ise nefsin de işin içine karışabileceği bu türlü olağanüstülüklere
iltifat etmemişlerdir. Vâkıa bazı sahabe efendilerimizin hayatında da hiss-i kable’l-
vuku, intak-ı bi’l-hak nevinden bir kısım kerametler görülmüştür. Fakat onlar, hiçbir
zaman bu tür keşif ve kerametlere talip olmamışlardır. Onların tek maksadı vardı, o da
rıza-i ilâhîyi elde etmekti. Dolayısıyla bizim de asıl bu yörüngede hareket etmemiz
gerekir. Şayet biz de talepte bulunmadan bazı mevhibe ve vâridâta mazhar oluyorsak bu
durumda onları “Yâ Rabbi! Değildir bu bana layık bu bende / Bana bu lütf ile ihsan
nedendir?” mülâhazasıyla karşılamalı ve onların istidraç olmasından endişe etmeli,
korkudan tir tir titremeliyiz. Belki ardından da şöyle demeliyiz: “Yâ Rab! Ben
istiyordum ki, delice sadece Seni seveyim, deli gibi Sana mülaki olmayı isteyeyim.
Şayet bunları, beni şahlandırmak için verdinse, Sana binlerce hamd ü sena olsun! Ama
ben, Senin rızandan başka bir şeye talip değilim.”
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Mükemmel Dinin Mensupları Mükemmelliğe Talip
Olmalı

oru: Cenab-ı Hak, ِي تَمِْعن ْمُكَْیلَع  ُْت  مَمَْتأَو ْمُكَنيِد  ُْم  َكل ُتْلَمَْكأ  َمَْوي  ْ َلا
اًنيِد َمَالْس  ِ ْإلا ُمَُكل  ُتیـِضَرَو   “İşte bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve

üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin hakkınızda hoşnutluğumu din olarak
İslâm’a bağladım.”84 buyurmak suretiyle, rızasını ekmeliyet ve etemmiyete
bağladığını ifade buyuruyor. Bizim için bir hedef olan ekmeliyet ve etemmiyetin
gerçekleştirilmesi hangi hususlara vâbestedir?

Cevap: İslâm, kıyamete kadar gelecek bütün toplumların her türlü ihtiyacına cevap
verecek şekilde eksiksiz, kusursuz, mükemmel ve tastamam bir değerler mecmuasının ad
ve unvanıdır. Dolayısıyla bu dinin müntesipleri ekmeliyet ve etemmiyete yani en
mükemmel ve tastamam olana talip olmalıdır. Daha basit bir ifadeyle söyleyecek
olursak, kemale ve tamama erdirilmiş son dinin müntesipleri, onun vaat ettiği güzellik
ve hayırlı neticeleri kâmil mânâda elde edebilmek için vazife ve sorumluluklarını en
mükemmel ve tastamam bir şekilde eda etme peşinde koşmalıdır. Âyetin sarih
mânâsından anlaşıldığına göre, rıza ufkuna yürüyebilmenin yolu da işte budur.

“Yaşanan Falso ve Fiyaskolar Benim Yüzümden”
Bu ufka ulaşabilmenin şartlarına gelince; âyet-i kerimenin gösterdiği hedefi realize

edebilmenin ilk şartı, insanın, Cenab-ı Hakk’ın kendisine ihsan ettiği bütün imkân ve
kabiliyetleri rantabl şekilde kullanma niyet ve azmi içinde olmasıdır. Mesela kiminin
sesi güzeldir; kiminin iş becerisi, insanları sevk ve idare etme yeteneği vardır; kiminin
kalemi iyidir; kiminin de güzel konuşma kabiliyeti vardır. Herkes neye sahipse, sahip
olduğu imkânları hak ve hakikati ifade etme adına son damlasına kadar en verimli
şekilde kullanmaya çalışmalı; bu arada bazı hata ve kusurlar ortaya çıktığında da
dışarıda suçlu aramak yerine bu hata ve yanlışlıkları kendinden bilerek telafi yollarını
araştırmalıdır.

Hususiyle kendini iman ve Kur’ân hizmetine adamış insan, hayatın hangi biriminde
vazife yaparsa yapsın, ekmeliyet ve etemmiyetin yakalanamaması karşısında kendini
sorumlu görmeli, yaşanan problemleri kendinden bilmelidir. Esasında onun,
“Omuzlarıma yüklenen vazifenin sorumluluğunu hakkıyla yerine getiremedim, semere
ala ala bu vazifeyi sonuna kadar götüremedim; bu iş, bana ait bir kusurdan dolayı
sekteye uğradı.” şeklindeki mülâhazaları, zımnî bir tevbe hatta kalbin enginliğine göre



bir inâbe veya evbe sayılır. Cenab-ı Hak, böyle ızdıraplı bir kalbe lütf u inayetiyle
cevap verir ve inşâallah o şahsın fevt ettiklerini ekstra inayetiyle telafi buyurur. Yoksa
bir insanın, yaptığı işleri, sürekli mükemmel görmesi; kendi icraatlarında bir kusur
bulunmadığına inanması; plân ve projelerinin gökleri bile fethedebilecek ölçüde
kusursuz olduğunu düşünmesi; ortaya çıkan falsoları da kendisini dinlemeyen,
anlamayan ve itaat etmeyen insanlara bağlaması Firavun’un, ٰى لْعَْألا ُمُكُّبَر  َۨان  Ben“ أَ
sizin en yüce Rabbinizim!”85 hezeyanının farklı bir ifadesinden ibarettir.

Hatta insan, maruz kaldığı sürçme ve tökezlemelerdeki nefis muhasebesini biraz da
başında bulunduğu işle mebsûten mütenasip (doğru orantılı) ele almalıdır. Dolayısıyla
vazifesinin ağırlığı arttıkça muhasebesi de daha derince olmalıdır. Yani iç içe sorumlu
olduğu daireler çoğaldıkça insan, sorumlu olduğu dairelerin her birinin yaşadığı falso
ve fiyaskoları kendinden bilmelidir. O, bütün bu olumsuzlukların, sürçmelerin, Allah’la
irtibatını sağlam tutamama, İslâmiyet’i derince duyup hissedememe, Hazreti Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) düsturlarını güzel bir şekilde
yorumlayamama, içinde bulunduğu şartları doğru okuyamama, hasım cepheyi iyi
tanıyamama vs. gibi kendine ait boşluklardan kaynaklandığını düşünmelidir.

Güzellikler O’ndan, Eksik ve Kusurlar Bizden
Aslında Kur’ân-ı Kerîm’in bu konudaki şu açık düsturu fazla söze ihtiyaç

bırakmamaktadır:

ٍریِثَك ْنَع  وُفْعَيَو  ْمُكيِدَْيأ  َْتبَسَك  اَمِبَف  ٍَةبیِصُم  ْنِم  ْمَُكباََصأ  اَۤمَو 
“Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir.

Çoğunu da Allah affeder.”86

Meydana gelen hata ve gediklerin, yaratılış gayesine muhalif bir şekilde gözün
bakmasından, kulağın duymasından, zihnin değerlendirmesinden, ağzın konuşmasından,
elin tutmasından, ayağın adım atmasından, hislerin ortaya konulmasından vs.
kaynaklandığı ve bunların pek çoğunu da Allah’ın (celle celâluhu) affettiği bizzat
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın nassıyla ifade edilmektedir.

Resûl-i Ekrem Efendimiz de (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde,
َنوُباَّو َّتلا َنـِیئاَّطَخْلا  ُرْیَخَو  ٌءاَّطَخ  َمَدٰا  ِنـْبا  ُّلـُك   “Her âdemoğlu hata yapar. Hata

edenlerin en hayırlıları ise çokça tevbe edenlerdir.” 87 buyurmak suretiyle, insan
tabiatında hata yapma his ve duygusunun, daha doğrusu donanımının bulunduğuna dikkat
çekmiştir. İşte burada önemli olan, insanın, hatasının farkına varması ve onu telafi
etmeye çalışmasıdır. Râşit Halifeler bile yer yer “Keşke şu işi şöyle değil de böyle
yapsaydım.” demek suretiyle kendilerini sorgulamış; bazı icraatlarında –kendi ufukları
açısından– yanıldıklarını ifade etmişlerdir.



Hâdiselerin Dilini Doğru Okuma
Hatta insan, başına gelen bela ve musibetleri, meydana gelmesi açısından kendi irade

ve kastına bağlı olmasa bile, kendinden bilmelidir. Mesela ayağına batan iğneyi bile
tesadüf eseri görmemeli, onun kendi kusurlarının bir sonucu olduğunu düşünmelidir. Bu
duruma bir misal olması açısından şu hâdiseyi ifade edebilirim: “Bir arkadaşınız
kendine günde bazen iki bazen de üç defa insülin iğnesi vuruyor. Eğer bu sırada iğnenin
mahfazası elinden düşse bunu, ‘Bismillâh’ dememeye bağlıyor ve ‘Allah’ım! Eğer
Senin adınla bunu taksaydım, elimden düşmeyecekti.’ diyor. Aynı şekilde bazen iğneyi
vururken bir sinire veya kılcala rastlıyor ve kan çıkıyor. Bunu da iç inhiraflarına,
düşüncede istikamete erememeye, O’nunla münasebeti tam sağlayamamaya vs. veriyor.”
Bence bela ve musibetler karşısında ortaya konması gereken tavır işte bu şekilde
olmalıdır. Zira insan, ortaya çıkan bir kusuru, bir eksiği, bir gediği kendinden bilmediği
ve kendisini sorgulamadığı takdirde, ömür boyu suizanda bulunmaktan ve başkalarını
suçlamaktan bir türlü kurtulamaz. Hatta o, sürekli çevresindeki insanların, kendi pozitif
tavır ve davranışlarını negatif hâle getirdiğini ve işlerini riske attığını düşünür. Tabi,
kendi kusurlarını göremediğinden ötürü de onları telafi etme adına herhangi bir
teşebbüste bulunmaz.

Hâlbuki hatalarını gören ve bunların farkında olan insan, ortaya çıkan her bir olumsuz
hâdise karşısında oturup düşünecek ve bir daha aynı hatayı yapmama adına alternatif
çare arayışlarına girecektir. Evet, falso ve fiyaskoyu kendinden bilen insan bir daha
aynı vartaya düşmemek için makuliyet ve mantıkıyet içinde hareket edecek ve gerekli
olan bütün tedbirleri almaya çalışacaktır. Mesela insanları sevk ve idare konumunda
bulunan bir yönetici, mesul olduğu insanların arasında uyuşmazlıklar ortaya çıktığında
bundan ders ve ibret alacak, aynı huzursuzlukların bir daha tekrarlanmaması adına bütün
ihtimalleri gözden geçirip her bir ihtimal için birkaç çözüm yolu üretecektir. Yani daha
baştan ortaya koyduğu plân ve projelerde muhtemel problemlerin farklı farklı alternatif
çözümleri olacaktır.

Ortak Akla Müracaat
Ortaya konulan işlerin ekmeliyet ve etemmiyet içinde yapılmasını sağlayan ve insanı

hata ve yanlışlardan koruyan önemli bir disiplin de ortak akla müracaat edilmesidir.
Söz Sultanı (sallallâhu aleyhi ve sellem), istişare eden kimsenin kayıp yaşamayacağını
ifade buyuruyor.88 Düşünün ki, Efendimiz vahiy ile müeyyet olduğu ve gökler ötesi
âlemlerle irtibata geçtiği hâlde her meseleyi meşverete arz ediyor. Hem de dini, hak ve
hakikati, meşveretin ne demek olduğunu kendilerine öğrettiği insanlarla istişarede
bulunuyor. Evet, kendi mutlak üstünlüğünü bir mânâda bir kenara bırakıyor ve
insanlardan bir insan olarak karşılaştığı problemler hakkında ashabıyla görüşüyor.



Kaldı ki Efendiler Efendisi (sallallâhu aleyhi ve sellem) için yanılma ihtimali söz
konusu değildir. O hâlde yanılmaya, hem de pek çok yanılmaya açık bizim gibi insanlar
için yanılma ihtimalini en aza düşürmenin yolu da meseleleri ortak akla havale etmek
olacaktır.

Günümüzde hem fert, hem toplum olarak pek çok problem sarmalıyla karşı karşıya
bulunuyoruz. Eğer bugün siz en muğlak problemleri bile çözebilecek istişare
mekanizmasını işletmez, ortak akla başvurmazsanız ortaya çıkan zincirleme yanlışlar
karşısında ezilir kalır, daha sonra da suçluluk psikolojisine girer, etrafınızda suçlular
arar ve neticede çevrenizde yıkmadık gönül, küstürmedik insan bırakmazsınız. Suç da,
kabahat de sizde olduğu hâlde sürekli etrafınızdakileri suçlayarak kendinize olan güveni
sarsar, onları kendinizden uzaklaştırır ve kaçırırsınız. Hâlbuki bir şairin ifadesiyle,

“ Kimseye bâki değil mülk ü devlet, sim ü zer;
Bir harap olmuş gönül tamir etmektir hüner!”

Eğer altın ve gümüş birisi için bâki olsaydı, onlar Karun’un işine yarardı. Oysaki o,
hazineleriyle birlikte yerin dibine batırıldı. Bununla da kalmadı, Kur’ân’da lanetlenmek
suretiyle mânen de insanlar tarafından sürekli yerin dibine batırılmaya mahkûm edildi.89

Bu açıdan yıkılmış bir gönül varsa, asıl hüner onu tamir etmektir. Yunus Emre de “Biz,
gönül yıkmaya değil, gönül yapmaya geldik.” diyor. Bizim de vazifemiz kalbleri tamir
etmektir. Hâl böyleyken bir insanın, kendi yaptığı hataları kalkıp başkalarına mâl
etmesi, onları suçlaması ve böylece pek çok gönlü yıkması olacak iş değildir.



S

Melek Edalı Nefis: 
Nefs-i Mutmainne

oru: Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) okunmasını tavsiye buyurduğu
duaların birisinde, َِكئا َ ِقِلب ُنِمْؤـُت  ًةَِّنئ  َ مْطُم َِكب  اًـسَْفن  َُك  لَأْـسَأ ِيِّنإ  َّمُھّٰلل  اَ

َِكئا َ طَِعب ُعَنَْقتَو  َِكئا  َ ضَقِب ىَضَْرتَو   “Allah’ım! Senden, Seninle itminana ermiş, Sana
kavuşacağına inanan, hükmüne razı olan, verdiklerine kanaat eden bir nefis
istiyorum”90 buyurmuştur. Bu yüce ve yüksek duadaki “itminana ermiş nefis”
ifadesinden anlaşılması gereken nedir, izah eder misiniz?

Cevap: Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde,
َكَْیبْنَج  َ نَْیب يِتَّلا  َكُسَْفن   َ َكل ٍّوُدَع  ىَدْعَأ   “Senin en büyük düşmanın, mahiyetindeki

nefsindir.”91 buyurmak suretiyle kendisine karşı asıl tavır alınması ve mücadele
edilmesi gereken en çetin düşmanın nefis olduğuna dikkat çekmiştir. Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) başka bir zaman düşmanla yaka paça olduktan sonra
Medine’ye dönerken, “Şimdi küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz.” buyurmuş,
büyük cihadın ne olduğu sorulduğunda ise O, “Nefisle cihad.” cevabını vermiştir.92

Çünkü insanın, karşısında açıkça gördüğü düşmanla mücadelesine nispetle, iki kaşı
arasına gizlenmiş, her an hücum fırsatı kollayan sinsi bir düşmanla mücadelesi daha
zordur. Hem düşmanla yapılan cihadda, her ne kadar savaşma, vuruşma gibi maddî
zorluklar olsa da muzaffer olma neticesinde ganimet ve benzeri kazançların peşin olarak
dünyada elde edilme ihtimali vardır. Fakat nefisle mücadele etme, onu yenme, aşma ve
bertaraf etme neticesinde insana vaat edilen mükâfatlar büyük çoğunluğu itibarıyla
hâlihazırda mevcut olmayıp ahirete bağlanmıştır. İnsan tabiatı ise, َنوُّبِحُت َبْل  َّالَك 
َة َرِخْٰالا َنوُرَذـَتَو  َةـَلِجاَعْلا    “Hayır, doğrusu siz şu peşin dünya hayatına çok
düşkünsünüz, onun için ahireti terk edip durursunuz.”93 âyet-i kerimesinde ifade
buyrulduğu üzere peşin ve günübirlikçi mükâfatlara perestiş eder. Evet, insan sa’y u
gayretinin neticesini hemen elde etmek, çalışmasının ücretini çarçabuk almak ister. Bu
açıdan i’lâ-yı kelimetullah adına yapılan cihad, gerçekte küçük olmasa da, büyük cihada
nispeten küçük kalmaktadır.

Nefis Mertebeleri ve Nefs-i Levvâme
Bilindiği üzere, insanın amansız düşmanı olan nefis, potansiyel olarak insan için çok

zararlı olsa da, değişim ve yükselmeye açıktır, terbiye edilebildiği takdirde insanı
Allah’tan (celle celâluhu) uzaklaştıran değil, onu Allah’a (celle celâluhu) yaklaştıran



bir bineğe dönüşür. Mesela; ِةَماَّوَّللا ِسْفَّنلِاب   ُ مِسْقُأ َۤالَو   “Hayır hayır, kasem ederim
sürekli kendini kınayan o nefse!”94 âyet-i kerimesinde beyan buyrulan nefis, böyle bir
değişim ve terakkinin ilk adımını atmış, ilk açılımını gerçekleştirmiş nefsi ifade eder.
Bu nefis, her ne kadar, zaman zaman hata ve günahlara girse de yaptığı kötülük ve
günahtan dolayı kendini kınar, sorgular, içine düştüğü levsiyattan çıkma yolları
araştırır, tevbe ve istiğfara yönelir ve bir daha da aynı hata ve günahlara düşmemek için
alternatif mücadele şekilleri geliştirir. İnsanın, “nefs-i emmâre”nin sultasından kurtulup
hata ve günahları karşısında kendisini kınayan “nefs-i levvâme” mertebesine geçmesi
nefsin tezkiye ve terakkisi adına çok önemlidir. Çünkü bu ilk adım, nefsin diğer
mertebelerine ulaşma adına bir açılma noktasıdır. İnsan nefsinin mertebe mertebe “nefs-
i mutmainne”ye yükselmesi, nefs-i mutmainnenin, nefs-i râdiye (Hakk’ın takdir ve
hükümleri karşısında hep rıza soluklayan nefis), nefs-i mardiyye (kendisinden razı
olunan nefis) ve –eğer bu dünyada mümkünse– nefs-i sâfiye veya nefs-i zekiyyeye
ulaşması da ilk olarak “nefs-i emmâre”nin “nefs-i levvâme”ye açılmasından
geçmektedir. Nasıl ki, merkezdeki küçük bir açı muhit hattında kocaman bir açı
meydana getiriyorsa, nefis adına küçük de olsa merkezdeki böyle bir açılım çok
önemlidir ve bir o kadar da zordur. Çünkü bunun sağlanması için bir değişimin
gerçekleştirilmesi; bir diğer ifadeyle eskinin silinmesi, geçmişe veda edilmesi, o güne
kadar alışılagelen şeylerin elin tersiyle itilip yeni bir yola girilmesi gerekmektedir.

İşte günah ve hatalar karşısında kendini kınayan, sorgulayan ve bir daha da o
günahlara düşmeme konusunda mücadele azmi ve iradesi sergileyen nefis, bu
mücadelesini sürdürdüğü takdirde, kalb ve ruh ufku semasında pervaz edip kanat
çırpabilecek “nefs-i mutmainne” mertebesine yükselmiş olur.

İtminana Ermiş Nefsin Vasıfları
Nefs-i mutmainne, itminana ermiş, iman ve irfan ufku açısından tam oturaklaşmış,

Allah’ın (celle celâluhu) rıza ve hoşnutluğundan başka her şeye kapılarını kapatmış,
farklı alternatif arayışlardan da kesilmiş nefis demektir. Beyhude arayışlardan kurtulmuş
böyle bir nefis artık hep O’na müteveccih yaşar, ömrünün dakika ve saniyelerini bile
O’nun rızası istikametinde değerlendirir ve hep O’nun takdir ve hükümleri karşısında
rıza soluklar. Bir insanın içinde Cenab-ı Hakk’ın icraat-ı sübhaniyesi karşısında razı
olma duygusu varsa bu aynı zamanda Allah’ın (celle celâluhu) ondan razı olduğunun da
bir göstergesidir. Bu açıdan bazı muhakkiklere göre nefs-i râdiye ve mardiyye, nefs-i
mutmainnenin açılmış iki kanadı mesabesindedir. Allah’tan razı olan ve Allah’ın da
kendisinden razı olduğu böyle bir insan için artık ister celâlden cefa gelsin isterse de
cemalden vefa gelsin fark etmez. O, her ikisini de safa diye bağrına basar. Ayrıca o,
“Hel min mezîd – Daha yok mu?” yolcusu olması itibarıyla sürekli mârifetini
arttırmaya ve kendisine ait farklı uzaklıkları aşarak O’na karşı yakınlık mukabelesinde



bulunmaya çalışır.

Allah’a Kavuşacağına İman, Rıza Ufku 
ve Kanaat
Bu açıdan Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) mezkûr duasında, başta

itminana ermiş nefis istedikten sonra duanın devamında O’nun böyle bir nefsin
derinlikleri veya kanatları diyebileceğimiz bazı vasıfları da talep ettiğini görmekteyiz.

Şöyle ki Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), duada nefs-i mutmainne istedikten
hemen sonra َِكئاَقِِلب ُنِمْؤ  ifadeleriyle bu nefsin er geç Allah’a (celle celâluhu) تُ
kavuşacağına inanan bir nefis olmasını talep ediyor. Çünkü yürüdüğü yolun, aksine
ihtimal vermeyecek şekilde Ebedî Zât’a ulaştıracağına inanması, likâullah arzu ve
iştiyakıyla yanıp tutuşması, oturup kalkması insanın içinde derin ve sarsılmaz bir
itminan hâsıl edecektir.

Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ikinci olarak ىَضَْرتَو
َِكئاَض َِقب  sözleriyle itminana ermiş bu nefsin aynı zamanda Allah’ın (celle celâluhu)

kazasına rıza göstermesini istiyor. Bazı âlimler kazayı, Cenab-ı Hakk’ın ezelde ilm-i
ilâhîsinde taayyünat çerçevesinde bazı şeyleri belirlemesi olarak tarif etseler de
usûlüddin ulemasının çoğunluğuna göre o, levh-i mahv ve ispatta takdir edilmiş ve
yazılmış olan kaderin, mevsimi gelince infaz edilmesi demektir. İnsanın sergüzeşt-i
hayatında maruz kaldığı hâdiseler, zahirî yüzleri itibarıyla bazen iyi bazen de kötü
olabilir. Fakat insan, niyetiyle Allah’ın kaza buyurduğu şeylerin tamamını hayra
çevirebilir. Mesela maruz kaldığı bela ve musibetleri, sabır ve rıza duygusuyla; nail
olduğu nimet ve başarıları da şükür ve hamd duygusuyla karşılayan bir insan bunları
kendisi hakkında hayra çevirmiş olur. Fakat insan, celâlinden cefa geldiği zaman şikâyet
eder ve kadere taş atar, cemalinden vefa geldiği zaman da nankörleşir ve bunu
kendisinden bilirse, bu sefer de bu onun hakkında şer olur. Yani nimet ve nikmetin insan
hakkında şer veya hayır olması, biraz da insanın bunlar karşısındaki duruşuyla ilgilidir.
Dolayısıyla insanın, Allah’ın (celle celâluhu) kendisi hakkında takdir ve kaza buyurduğu
her şeyden razı olması çok önemlidir.

Son olarak Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) َِكئاـَطَِعب ُعَنْق  َتَو
sözleriyle, Allah’tan (celle celâluhu), kendisi hakkında takdir buyurmuş olduğu,
kendisine ihsan ettiği her şeye karşı kanaat hissi vermesini istiyor. İnsanın kanaat
etmeyip hırs göstereceği yer de vardır. Ama bu, sadece Allah’a iman ve O’nun rızası ile
alâkalıdır. Bu açıdan insan, Allah’ın rızasını talep konusunda delice davranmalı ve bu
konuda asla kanaat etmemelidir. Farklı bir ifadeyle, hırsın mahz-ı ibadet olduğu bir yer
varsa o da, Allah’ı (celle celâluhu) ve O’nun Resûlü’nü sevme mevzuudur. Evet, insan
rıza-i ilâhîye uygun bir çizgi takip etme konusunda elde ettiği şeyleri asla yeterli



görmemeli ve sürekli “Daha yok mu, daha yok mu?” demelidir. Fakat dünyaya, bedene
ve cismaniyete hitap eden hususlarla alâkalı asıl olan, Cenab-ı Hakk’ın takdirine kanaat
etmektir. İşte bu da “nefs-i mutmainne”ye yelken açmış kâmil insanların sıfatlarından bir
diğeridir.

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu duasında sabah akşam bütün
bu önemli hususları Cenab-ı Hak’tan talep ediyor. Elbette ki O, bütün bunları kendi
engin ufku ve kendi yüksek taleplerine bağlı olarak istiyordu. O’nun bu isteklerini biz,
kendi darlığımız, kendi hedeflerimiz zaviyesinden değerlendirirsek, O’nu kendi
seviyemize indirmeye çalışma gibi bir saygısızlığa düşmüş oluruz. Fakat Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bu duasındaki isteklerini, bize rehberlik yapması açısından
değerlendirip ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Mademki O (sallallâhu aleyhi ve
sellem), bu duasında çıtayı çok yüksek bir noktaya koyarak bize hep yükseklere talip
olmayı öğretiyor, o hâlde biz de hiçbir zaman dûnhimmet olmamalı, sürekli
iradelerimizi kamçılamalı ve son nefesimize kadar iman ve itminan içinde Allah’ın
(celle celâluhu) rıza ve hoşnutluğunu yakalama peşinde koşmalıyız.



S

İrşad Ruhu 
ve Hakperestçe Duruş

oru: Üstad Hazretleri “Hakikat Çekirdekleri” ve “Sünûhât” isimli
eserlerinde, “Cumhur-u avamı burhandan ziyade me’hazdaki kutsiyet imtisale

sevk eder.”95 diyor. Bu sözün izahını lütfeder misiniz?
Cevap: “Avam halk” mânâsına gelen “cumhur-u avam” ifadesiyle burada kastedilen;

İslâmî ilimlere vâkıf olmayan, dinî hayatını taklide bağlı olarak yaşayan ve dinin ruhuna
nüfuz edemeyen kişilerdir. Bu tür insanlar genel itibarıyla aklî, mantıkî ve felsefî
delilleri pek bilmezler/bilemezler; ilmî istidlâller de onlara çok ağır gelir. Aynı şekilde
pozitif bilimlerin verilerini de anlamakta zorlanırlar. Bu açıdan aklî, felsefî istidlâlleri
kullanarak onlara hitap etmenin pek bir faydası olmayabilir. Bunun yerine farzdan
harama, mubahtan âdâba kadar herhangi bir şer’î meseleyi onlara anlatırken, “Kur’ân,
bu konuda kat’î olarak şöyle ferman ediyor.” veya “Sünnet-i Sahiha’da konuyla ilgili
olarak şöyle buyrulmaktadır.” dediğinizde bu, onlar için daha bağlayıcı ve etkili bir
beyan olacaktır. Çünkü Kur’ân ve Sünnet, –hakikatte öyle olduğu gibi– onlar nazarında
da itimat ve ittiba edilmesi gereken çok sağlam iki kudsî kaynaktır.

Bu açıdan bazı hakikatleri avam halka anlatırken fıkhî tahliller, küllî kaideler yerine
öncelikli olarak âyet-i kerimelerle Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) söz ve uygulamaları öne çıkarılmalıdır. Farklı bir ifadeyle, anlatılmak istenilen
meseleler, “Efendiler Efendisi (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) şöyle davranıyordu;
şöyle oturuyor, böyle kalkıyordu; şöyle yiyor, böyle içiyordu.” gibi ifadelerle bizzat
Efendimiz’in hayatına bağlanarak anlatıldığında bunun muhataplarda çok daha inandırıcı
ve yönlendirici bir etkisi olacaktır.

Buraya kadarki izahlardan anlaşılacağı üzere “aslî kaynak” diye ifade edebileceğimiz
“me’haz” dediğimizde ilk anlaşılması gereken Kur’ân ve Sünnet’tir. Bununla birlikte
bazı büyük şahsiyetler hayatlarını milimi milimine Kur’ân ve Sünnet yörüngeli
yaşadıklarından ötürü halkın sevgi ve güvenini kazanmışlar ve bir mânâda izafî bir
me’haz hâline gelmişlerdir.

Hakperest Âlimlerin Dimdik Duruşu
Mesela İmam Ebû Hanife’nin (rahmetullahi aleyh rahmeten vâsiaten) binlerce

talebesi olduğu ifade ediliyor. Bunların bir kısmı İmam Ebû Yusuf, İmam Muhammed ve
İmam Züfer gibi ulemadan olsa da, halk arasından da o halkaya dâhil olan ve gelip onu
–belki tam olarak anlayamasa da– kenarından, köşesinden dinleyen çok sayıda insan



olmuştur. Avamdan olan insanların bu halkada konuşulan derin ilmî meseleleri, onların
menatlarını, konuyla ilgili usûl-i fıkıh disiplinlerini, içtihat sistematiğini anlamaları çok
zordur. Fakat Hazret’in öyle bir Allah’a (celle celâluhu) teveccühü, Peygamberimiz’e
bağlılığı ve din yolunda dimdik duruşu vardır ki işte bu duruş, o insanların gönlünde bin
tane delilden daha güçlü tesir meydana getirmiştir.

İmam Şâfiî, İmam Mâlik ve İmam Ahmed İbn Hanbel gibi fakihler de hak yolunda dik
duruşlarından hiç taviz vermemiş ve ömürlerinin sonuna kadar sahip oldukları
kıvamları korumuşlardır. İmam Şâfiî, Müslüman idareciler tarafından zincirlere
bağlanarak Bağdat’a celp edilmiş ve orada istintaka tâbi tutulmuştur. Fakat
çevresindekiler onun enginliğini gördüklerinde eziyeti bırakmış ve ona hürmet etmeye
başlamışlardır. Aynı şekilde İmam Ahmed İbn Hanbel, zindanlara atılmış, kırbaçlanmış,
işkence görmüş fakat duruşunu hiç değiştirmemiştir. Daha sonraki dönemlerde yaşamış
olan İmam Gazzâlî Hazretleri’nin duruşuna bakacak olursanız, onun da istikametini hiç
kaybetmediğini, hep dimdik durduğunu ve muhataplarına tecdit mülâhazasıyla hak dini
yeniden ifade ettiğini görürsünüz. İşte avam halk onların bu dik duruşlarına bakmış ve
onları arkasından gidilecek birer rehber olarak kabul etmiştir.

Hakka Çağrıda Dosdoğru Bir Duruş
Aynı şekilde Hazreti Pîr de çağımızın sesi soluğu olmaya, fen ve felsefeden gelen

dalâletlere karşı aklî, mantıkî ve ilmî bir kısım delillerle imanı yeniden inşa etmeye,
İslâmiyet’i akılların, ruhların ve hislerin kabul edeceği şekilde yeniden insanlara
sunmaya çalışmıştır. Onun ortaya koyduğu düşüncelere açılabilirseniz, onların
derinliklerinde çok cevherlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca yazmış olduğu Lahikalar’a
baktığınız zaman, iman ve Kur’ân’a hizmet etmek isteyen insanlar için nasıl hizmet
etmeleri lazım geldiği hususunda yanıltmayacak ve şaşırtmayacak çok önemli düsturlar
ortaya koyduğunu görürsünüz. Fakat denilebilir ki onun yazdığı bu baş döndürücü
eserlerin hiçbiri olmasaydı, o zatın seksen küsur senelik hayatındaki dimdik duruşu
yeterdi. Evet, sizin mücelletlerle ifade etmek istediğiniz hakikatleri o zat elif gibi
dimdik duruşuyla ifade etmiştir.

İşte bir realite olarak diyebiliriz ki avam-ı mü’minîn öteden beri aklî istidlâllerden,
mantıkî kıyaslardan daha ziyade Hakk’a müteveccih olan bu ufuktaki insanların söz ve
tavırlarına itimat etmiş ve onların arkasından gitmişlerdir. Bu tür insanların durduğu
yeri, durulması gerekli olan yer; yöneldikleri ciheti de yönelinmesi gerekli olan cihet
olarak görmüşlerdir.

Kalb ve Ruh Ufkunda Diriliş
Farklı zamanlarda ortaya çıkan diriliş hareketlerinde de kalb ve ruh ufkunu ihmâl

ederek sadece aklını ve mantığını kullanan, amel buudu noksan bir ilimle başkalarına



bir şey anlatmak isteyen insanlardan daha ziyade, iç dünyasına yönelmiş, ciddi bir
murakabeye dalmış, kendi ruhunun ufkuna göre yaşayan, ömrünü kalbî ve ruhî hayat
yörüngesinde sürdüren insanlar toplumdaki yenilenmeyi sağlamışlardır. Yaşanan ba’sü
ba’de’l-mevtlerin, diriliş hareketlerinin arkasında bu tür ruh ve kalb kahramanları
vardır. Bu diriltici solukları Hazreti Pîr’den Mevlâna Halid Bağdâdî’ye, Alvar
İmamı’ndan kardeşi Vehbi Efendi’ye, İhramcızade Hazretleri’nden halifesi Hulusi
Efendi’ye muhtelif meşreplerden sayısız gönül erleriyle misallendirebilirsiniz.
Herhangi bir beklenti içine girmeden, işin sonundaki semereyi hiç mi hiç düşünmeden,
kendilerini delice hak yoluna adamış bu büyük zatlar, çevrelerinde oluşturdukları
atmosfer içinde, sizin bin tane mektebinizde yetiştirdiğiniz insandan daha büyük ruh ve
kalb insanları yetiştirmişlerdir.

Bu ifadelerimizden bütün bütün ilme ve ilmî hakikatlere kapanılması gerektiği,
onların bir işe yaramadığı anlaşılmamalıdır. Elbette ki ilim, ilmi elde etme yolları ve
ilmî hakikatler dirilişimiz adına çok önemli dinamiklerdir. Bizim burada üzerinde
durduğumuz mevzu ise me’hazın kudsiyetinin çok önemli bir tesirinin olduğudur. Çünkü
onda samimiyet, Allah’a (celle celâluhu) yakınlık, Allah’la irtibat ve Allah’a nisbet
vardır ki, muhataplar üzerinde derinden derine tesir hasıl eden faktörler de işte
bunlardır.



S
Heyetin Sevabına Nail Olmanın Şartları

oru: Bediüzzaman Hazretleri, müşterek yapılan ahirete yönelik iş ve
amellerde elde edilen sevapların bütününün, onlara ortak olan her bir ferdin

hasenat defterine eksiksiz bir şekilde kaydedileceği hususu üzerinde duruyor. Bu
mükâfat ve müjdeye nail olmanın şartları nelerdir, izah eder misiniz?

Cevap: Hazreti Pîr, Risale-i Nur’un değişik yerlerinde iştirak-i a’mâl-i uhreviye
meselesini net bir şekilde ortaya koymuş; hizmet-i imaniye ve Kur’âniye dairesi içinde
yer alan kişilerin her birinin, umumun kazandığı sevaplara ortak olacağını da ifade
etmiştir.96 Hazreti Üstad’dan önce bu meselenin ne tasavvuf, ne tefsir ne de diğer İslâmî
eserlerde bu ölçüde açık ve sarih şekilde ele alındığını hatırlamıyorum. Her ne kadar
geçmişten bugüne bazı büyük zatlar bu hususa değişik ima ve işaretlerde bulunmuş
olsalar da Üstad’ın konuyla ilgili yaklaşımları çok açık ve nettir.

Esasında onun bu yaklaşımı nuranî olan metafizik âlemin letafetine de çok uygun
düşmektedir. Çünkü nuranî şeyler, aynıyla akseder. Mesela, dört duvarında ayna olan
bir odada bulunan lambanın sureti, aynı anda hepsinde aynıyla tezahür eder. Aynen onun
gibi uhrevî ve nuranî işlerdeki sevaplar da bölünmeksizin o işe iştirak eden her bir
şahsın amel defterine fazl-ı ilâhî olarak kaydedilir.

Kur’ân ve Sünnet Temelli Bakış Açısı
Hazreti Pîr’in bu yaklaşımının Kur’ân ve Sünnet’in temel düsturlarından süzülmüş bir

tespit olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan ve Sünnet-i
Sahiha’ya bakıldığı zaman pek çok yerde Cenab-ı Hakk’ın muvaffakiyet lütfetmesinin
vifak ve ittifaka vâbeste olduğu; birlik ve beraberlik ruhu içinde gerçekleştirilen
amellere apayrı bir bereket ve mükâfat vaat edildiği görülecektir. Mesela Kur’ân-ı
Kerim’de yer alan,

ْمُكَْیلَع َةَمْعِن ِهللا  اوُرُكْذاَو  اوُقَّرََفت  َالَو  اًعیِمَج  ِلْبَِحب ِهللا  اوُمِصَتْعاَو 
ْمُتْنُكَو ًاناَوِْخإ  ِ۪ۤهتَمْعِِنب  ْمُتَْحبَْصأَف  ْمُِكبوُلُق  َنْیَب  َفَّلَأَف  ًءاَۤدَْعأ  ْمُتْنُك  ِْذإ 
ْمَُكل ُّنِیَبُي ُهللا  َِكلٰذَك  اَھْنِم  ْمُكَذَقْنَأَف  ِراَّنلا  َنِم  ٍةَرْفُح  اَفَش  ىٰلَع 

َنوُدَتَْھت ْمُكَّلََعل  ِ۪هتَايٰا 
“Ve topluca Allah’ın ipine yapışın, (yapışın, sonra da) ayrılmayın; Allah’ın size

olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman idiniz, (Allah) kalblerinizi
birleştirdi de, O’nun nimetiyle kardeşler hâline geldiniz. Siz ateşten bir çukurun



kenarında bulunuyordunuz, (Allah) sizi ondan kurtardı. Allah, size âyetlerini böyle
açıklıyor ki, yola gelesiniz.”97 kavl-i kerimiyle;

َنْیَب َتْفََّلأ  اَۤم  اًعیِمَج  ِضْرَْألا  ِيف  اَم  َتْقَفَْنأ  َْول  ْمِِھبوُلُق  َنْیَب  َفََّلأَو 
ٌمیِكَح ٌزيِزَع  ُهَِّنإ  ْمُھَنْیَب  َفََّلأ  َِّنكٰلَو َهللا  ْمِِھبوُلُق 

“Ve onların kalblerini birbiriyle te’lif edip uzlaştırdı. Sen yeryüzünde bulunan her
şeyi verseydin, yine de onların kalblerinin arasını uzlaştıramazdın; ancak Allah’tır
ki, onların arasını buldu ve uzlaştırdı. Çünkü O, daima üstündür, hüküm ve hikmet
sahibidir.”98 âyet-i kerimesi bu hususa işaret etmekte; bir yönüyle umumun menfaatine
bakan zafer, hâkimiyet ve muvaffakiyetlerin Müslümanların vifak ve ittifakına
bağlandığını göstermektedir.

Bir işte ortak hareket etme, dünyevî işlerde büyük başarılara vesile olmaktadır.
Hazreti Üstad’ın verdiği misalle meseleye bakılacak olursa, on kişi ayrı ayrı dikiş
iğnesi üretimi yapmaya çalıştıklarında günde ancak üç iğne yapabilirken, teşrik-i mesai
ve taksim-i a’mâl (birlikte işbölümü yapma) düsturuyla hareket edip her birisi iğnenin
imalatı adına gerekli olan ocak yakma, demir getirme, delik açma ve uç sivriltme gibi
bir işi yaptığında her birine günlük üç yüz iğne düştüğü görülür.99 Yine Üstad
Hazretleri’nin verdiği bir misalle, dört beş kişiden birisi lamba, birisi gazyağı, birisi
fitil, birisi şişe, bir diğeri de kibrit getirip lambayı yaksalar, onlardan her birisi ondan
çıkan ışıktan tamamıyla istifade ederler.100 İştirak-i a’mâlin maddî olan dünyevî işleri
bu ölçüde kolaylaştırdığını ve ona bereket kazandırdığını gören bir insan, zannederim
ortaklık düsturunun şeffaf ve nuranî olan uhrevî işlerde nasıl bir feyiz ve bereket
kazandıracağını daha iyi anlar.

Bu açıdan meseleye bakıldığında şunu söyleyebiliriz: Günümüzde Cenab-ı Hakk’ın
inayet ve lütfuyla dünyanın dört bir yanında ve hayatın değişik katmanlarında
gerçekleştirilen güzel hizmetlerden hâsıl olan sevabın bütünü, iştirak-i a’mâl-i uhreviye
sırrıyla bu uğurda koşturan her bir ferdin amel defterine eksiksiz bir şekilde
aksedecektir. Yani bu geniş daire içinde bulunan her bir fert, milyonların sa’y u
gayretinin neticesinden istifade edecektir. Her birinin amel defterine yazılan sevaplar,
diğerlerine de yazılacaktır. Durum böyleyken bir insanın böyle küllî bir mükâfatı
bırakarak, ferdî mülâhazalara takılıp kalması, bencilliğinin altında ezilip “Ben, kendi
kendime bir şeyler yapabilirim.” demesi o engin mükâfattan mahrum kalması demektir.
Çünkü insan ne kadar kabiliyetli ve istidatlı olursa olsun, isterse elli tane deha çapında
kabiliyete sahip bulunsun, yine de tek başına ne dünyada insanlığa faydalı ve kalıcı bir
hizmet ortaya koyabilir ne de ahirete müteveccih böyle büyük bir mükâfata nail olabilir.

Amelin Özü: İhlâs



Hazreti Pîr’in konuyla ilgili açıklamalarına bir bütün hâlinde baktığımızda böylesine
büyük ve küllî bir semereye mazhariyetin kendine göre bir kısım şartlarının
bulunduğunu görmekteyiz. O hâlde kendimize sormamız gereken soru şudur: Biz, sahip
çıkmaya çalıştığımız bir hareket içerisinde nasıl bir duruş ortaya koymalıyız, birlikte
nasıl yol yürümeliyiz ve nasıl kaynaşıp bütünleşmeliyiz ki söz konusu mazhariyetleri
elde edebilelim? İşte böyle bir mazhariyeti elde etme adına Hazreti Pîr ilk şart olarak
“sırr-ı ihlâs ile iştirak” esasını zikrediyor.

İhlâs, bir ameli sırf Allah (celle celâluhu) emrettiği için yapmak, neticesini rıza-i
ilâhîye bağlamak, semerelerini de ahirete bırakmak demektir. Bu açıdan ahirete
müteveccih her türlü iş ve amelde ihlâsı esas alan bir kimseye göre önemli olan, bir
kısım hayırlı hizmetlerin yerine getirilmesidir; bunları falan veya filanın yapması
değildir. Farklı bir ifadeyle söyleyecek olursak, asıl olan, kimi zaman toplu çarpan
dertli yüreklerle bir ney sesi gibi inleyip insanları mest etmek; kimi zaman da koro
hâlinde gür bir sesle insanlara hak ve hakikati duyurmak, onlara Kalbin Zümrüt
Tepeleri’ndeki ifadesiyle, hayret, kalak ve heymân yaşatmak ve böylece onları huzur-u
kibriyaya ulaştırmaktır. Hedef ve maksat bu ise, böyle bir gayeyi kim gerçekleştirirse
gerçekleştirsin, insan, kendisi yapmış gibi bundan memnuniyet duymalıdır. Üstad
Hazretleri, bu konuya misal verirken, talebelerinden birisine, “Falanın hattı senin
hattından daha güzel.” dediğini, o talebesinin bu sözden memnun olduğunu ifade
ediyor. Hatta Üstad Hazretleri o talebesinin kalbine baktığını, kalbinin de aynı
duygularla çarptığını belirtiyor.101 İşte bu, sırr-ı ihlâs ile iştirake çok çarpıcı ve güzel
bir misaldir.

Aynı şekilde Hazreti Pîr, bu meseleyi ağır bir defineyi taşıma ve muhâfaza etmeye
benzetmiş, defineyi omuzunda taşıyanların kendilerine yardıma koşan kuvvetli ellerin
iştirakinden sevinmesi ve memnun olması gerektiğini ifade etmiştir.102 Evet, bu taşınan
definenin bir ucundan ben tutacağım, bir ucundan sen tutacaksın, bir ucundan da öbürü
tutacak ve hiç kimse kendisine hangi ucun rast geldiğine bakmayacak. Madem götürülen
definede, ona iştirak eden herkese ait bir hisse vardır; herkesin kendi payına düşen işi
hakkıyla yerine getirmesi ve bunu yaparken de kimseyle rekabet ve münakaşaya
girmemesi gerekir.

Bir insanın bu ölçüde ihlâs sırrına muvaffak olabilmesi ise, kendi renginden sıyrılıp
heyetin rengini alabilmesi ve kardeşlerinin meziyetleriyle iftihar etmesiyle mümkündür.
Zaten hizmet-i imaniye ve Kur’âniye’ye gönül vermiş bir insanın, değişik nam u
nişanları, ad ve unvanları geride bırakacak şekilde çok önemli bir vazife ve
sorumluluğa talip olduğunu asla unutmaması gerekir. Bu açıdan yürüdüğü yolun
şuurunda olan bir insana, “Sen, şunu yaptın, bunu yaptın.” dense onun vereceği cevap şu
şekilde olacaktır: “Hatırlamıyorum, çok ihtimal de vermiyorum. Arkadaşlar çalıştı,
gayret ettiler. Belki o esnada ben de aralarında bulunmuş olabilirim.” İşte Üstad



Hazretleri’nin ifade ettiği sırr-ı ihlâs ile iştirakin ölçüsü budur.

Tam Bir Kardeşlik ve Dayanışma Ruhu
Üstad Hazretleri, iştirak-i a’mâl-i uhreviyeden istifade edebilmenin ikinci şartı

olarak ise “sırr-ı uhuvvet ile tesanüd”ü nazara vermiştir.103 Uhuvvet, kardeşlik
demektir. Bir yerde kardeşlik varsa, orada birbirine dayanma ve dayanışma da olur.
Nitekim Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) mü’minler arasındaki kardeşliği
anlatırken, bir vücudun uzuvları arasındaki münasebete dikkat çekmiştir.104 Nasıl ki bu
uzuvların birinde rahatsızlık hâsıl olduğunda, diğer uzuvlar da ateş ve uykusuzluk ile
buna ortak olurlar. Aynen öyle de mü’minler kendi aralarında öyle samimi ve ciddi bir
uhuvvet bağı tesis etmelidirler ki, heyet-i İslâmiye’de bir arıza olduğu zaman her biri
bundan üzüntü duyup ızdırabını çekmelidir. Evet, kendini hakka adamış inanan gönüller
kubbedeki taşlar gibi düşmemek için baş başa vermeli, birbirlerine destek olmalı ve yol
boyu hiçbir arkadaşının yolda takılıp kalmasına meydan vermemelidir. Eğer hizmet
erleri bu anlayış çerçevesinde yekvücut olur, böyle bir ruh hâletini paylaşır, hakiki
birlik ve beraberliğe ererlerse, milyonların hasenatı ayrı ayrı her birinin defterine
noksansız bir şekilde akacaktır.

Ortak Akılla Uyum İçinde Hareket Etme
Bu konuda ileri sürülen üçüncü şart ise “sırr-ı ittihat ile teşrikü’l-mesai”dir.105 Yani

birlik ve beraberlik ruhuyla mesailerin, yapılacak işlerin, vazife ve sorumlulukların
taksim edilmesidir. Başka bir ifadeyle münferit hareket etmekten sakınarak müşterek
mesai yapma ve birlikte hareket etme alışkanlığının kazanılmasıdır. Bunun için de
herhangi bir işe başlarken öncelikle vazife taksimi yapılmalıdır. Herkes elinden ne
geliyorsa, neyi güzel yapıyorsa onu yapma gayreti içinde olmalıdır.

İfade ve izah etmeye çalıştığımız bu üç şart yerine getirildikten sonra, hizmet erleri
kafa kafaya vererek meseleleri müşterek akla emanet ederlerse –Allah’ın izni ve
inayetiyle– ferdî aklın düştüğü hatalara düşmeyeceklerdir. Çünkü ihtimal hesapları
içinde bir araya gelmiş on tane aklın bir meselede yanlış bir neticeye varması belki
milyonda bir ihtimaldir. Baş başa vermiş akıl sayısı yirmi olduğu takdirde ise ihtimal
oranı o ölçüde düşecektir.

Bu açıdan meselelerin kolektif şuura bağlı götürülmesi çok önemlidir. Öyle ki, bir
insan dâhiyane fikirlere, tedbirlere sahip olsa bile, umum heyetle alâkalı meselelerde
tek başına asla karar vermemelidir. Şimdiye kadar insanlık tarihi boyunca tek başına
hareket edip, tek başına karar verip de kalıcı bir muvaffakiyet ortaya koyan tek bir kişi
dahi bilmiyorum. Evet, ne Sezar’ın, ne Napolyon’un, ne Hitler’in, ne Mussolini’nin ne
de ondan sonra gelen diğer tiranların muvaffakiyetleri kalıcı olmamış, başta saman alevi
gibi parlamış ama kısa bir zaman sonra sönmüş ve hazin bir enkaz yığını hâlinde orta



yerde kalakalmıştır. Kolektif şuura müracaat eden gerçek liderler ise, meseleleri
meşverete bağladıkları ölçüde muvaffak olmuş, ortaya koydukları hizmetlerle içinde
bulundukları toplumun geleceğini inşa etmişlerdir.

Hâsılı, hem dünya hem de ukbada iştirak-i a’mâl-i uhreviyenin vaat ettiklerine nail
olabilmek için dupduru bir niyet ve samimiyete, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla ortak
akıl ve kolektif şuura ihtiyaç vardır.



S
İdeal İstişare

oru: İslâm’da istişarenin usûl ve âdâbı nedir?
Cevap: Kur’ân-ı Kerim, herhangi bir tevil ve yoruma ihtiyaç bırakmayacak

şekilde, açık ve net olarak, istişareyi Müslümanların zaruri vasfı olarak zikretmiş ve
onun, hayatın bütün birimlerinde vazgeçilmez bir esas olarak uygulanmasını inananlara
emretmiştir. Mesela, Şûrâ Sûre-i Celîlesi’nde, اوُما َ َقأَو ْمِّھِبَرِل  اوـُبا  َ جَتْـسا َنيِذَّلاَو 

َنوُقِفْن ْمُھاَنْقَزَر يُ اَّمِم  ْمُھَنَْیب وَ ىٰروُـش  ُْم  هُرَْمأَو َةَالَّصلا   “Onlar (öyle kimselerdir)
ki, Rabbilerinin çağrısına icabet eder ve namazı dosdoğru kılarlar; onların işleri
kendi aralarında şûrâ iledir; kendilerine rızık olarak verdiğimizden de infakta
bulunurlar.”106 beyan-ı sübhanisinde, meşvereti namaz ve infakla birlikte zikretmek
suretiyle onun, mü’min bir toplum için en hayatî bir vasıf ve ibadet ölçüsünde bir
muamele olduğunu hatırlatmıştır. Şûrâyla alâkalı beyanı ihtiva etmesi itibarıyla, bu
sûreye “Şûrâ” isminin verilmesi de gayet mânidârdır!

Şûrânın sarahaten emredildiği diğer bir âyet-i kerime ise şu şekildedir:

اوُّضَفْنَال ِبْلَقْلا  َظیِلَغ  اظَف  َتْنُك  َْولَو  ْمَُھل  َتِْنل  َنِم ِهللا  ٍةَمْحَر  اَمِبَف 
اَِذإَف ِرْمَْألا  ِيف  ْمُھْرِواَشَو  ْمَُھل  ْرِفْغَتْساَو  ْمُھْنَع  ُفْعاَف  َِكلْوَح  ْنِم 

َنیِّلِكَوَتُمْلا ُّبِحُي  َِّنإ َهللا  َىلَع ِهللا  ْلَّكَوَتَف  َتْمَزَع 
“Allah’ın rahmeti sebebiyledir ki, Sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı

kalbli olsaydın –ki değilsin–, çevrenden dağılır giderlerdi. Öyle ise onların
kusurlarını affet; onlar için mağfiret dile. Yapacağın işleri onlara danış, karar
verince de artık Allah’a dayan; çünkü Allah Kendine güvenip dayananları sever.”107

Rencide Edildiğiniz Anda Bile İstişare!
Bildiğiniz üzere bu âyet-i kerime Uhud savaşı esnasında yaşanan geçici bir sarsıntı

sonrası en kritik bir anda şeref-nüzul olmuştur. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
savaştan önce harekat tarzıyla ilgili ashabıyla istişare etmiş ve onların hissiyatlarını
nazar-ı itibara alarak meydan savaşına karar vermişti. Fakat sahabe-i kiramdan
(radıyallâhu anhüm) bazıları emre itaatteki inceliği kavrayamadıklarından dolayı
farkına varamadıkları bir muhalefete düşmüşler ve orada muvakkat bir sarsıntı –hezimet
demekten özellikle kaçınıyorum– yaşanmıştı. İşte Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi
ve sellem) yaralandığı, yüzünden mübarek kanlarının aktığı, pek çok sahabe-i kiramın
şehit edildiği böyle bir zamanda Cenab-ı Hak bu âyet-i kerimeyi indirmiştir.



Bu âyet-i kerimede Cenab-ı Hak ilk olarak, َْولَو ْمَُھل  َتِْـنل  َنِم هللاِ  ٍةـَمْحَر  اَِمب  فَ
َِكلْو ْنِم حَ اوُّضَفْنَال  ِبْل  َ قْلا َظِیلَغ  اظَف  َتْن  Allah’ın rahmeti sebebiyledir ki, Sen“ كُ

onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalbli olsaydın –ki değilsin–, çevrenden
dağılır giderlerdi.” kavl-i kerimiyle Efendiler Efendisi’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem)
iltifat edalı bir hitapta bulunmuştu. Âyet-i kerimeyi biraz daha açacak olursak şöyle
diyebiliriz: Habib-i Edibim! Sen zaten katı kalbli, hırçın ve haşin olamazsın, değilsin.
Öyle olsaydın bu insanlar zaten Senin etrafında kümelenip savaş meydanına kadar
gelmez, etrafında hiç toplanmaz ve dağılır giderlerdi. Ey Habib-i Edibim! Bir de
onların içtihat hataları oldu. Dolayısıyla ْمُھْنَع ُف  ْعاَف  Sen affet onları! ْمَُھل ْرِفَْغت  ْساَو
ve onların affedilmeleri için Allah’tan mağfiret dile! Sonra ِرْمْـَألا ِيف  ْمُھ  ْ رِواَشَو
meseleyi bir kere daha meşveret masasına yatır, müzakereye arz et ve yapılması
gerekeni etrafındaki insanlarla bir kere daha görüş!

Evet, izafî bir sarsıntının her şeyi allak bullak ettiği, bir insan olması yönüyle kalb-i
nebevînin inkisara uğrayabileceği, pek çok gönlün de rencide olduğu esnada Allah
(celle celâluhu) çok yumuşak bir emirle meselenin yeniden meşveret edilmesini
emrediyor. Oysaki Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) meşverete hiç ihtiyacı
yoktur. O (sallallâhu aleyhi ve sellem), Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh)
ifadesiyle sabah akşam göklerle münasebet içindedir. Söyleyeceği sözleri, atacağı
adımları, yapacağı icraatları Allah (celle celâluhu) O’na bizzat bildirir. O (sallallâhu
aleyhi ve sellem) hayatında hiç tıkanıklık yaşamamıştır. Tıkanacağı yerde Cenab-ı Hak
önünü açmış, patikaları şehrah hâline getirmiş ve “Yürü, yol Senin devran Senindir!”
demiştir. Fakat sadece kendi dönemi itibarıyla değil, bütün zamanlar itibarıyla Rehber-i
Ekmel olan Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) meseleleri ashabıyla meşveret
etmek suretiyle, O’nu taklitle mükellef olan ümmetine yol gösteriyor ve lisan-ı hâliyle
diyor ki: “İster kaymakam, ister vali, isterse devlet başkanı... her kim olursanız olunuz.
S i z l e r indî mülâhazalarla hareket etmeyin. Vereceğiniz hükümleri şahsî
mülâhazalarınıza bağlı götürmeyin. Mutlaka her meselenizi istişare edin.”

Meşveret, Yapılacak İşlere 
Herkesin İştirakini Sağlar
Umumu ilgilendiren karar ve faaliyetlerde meselenin umuma mâl edilmesi adına

meşveret çok önemlidir. İnsanlar bir mevzuun içine kendi fikirlerini kattıklarında –bu,
minnacık bir fikir de olsa– kendilerini o işin içinde görür ve o yük ağır da olsa ellerini
o yükün altına sokarlar. Fakat bir mevzu ile ilgili alınan kararların içinde kendi fikir ve
teklifleri yok ise, kendi akıl ve düşünceleriyle o meseleye bir katkıda bulunmadılarsa
işin içine girmez ve ellerini de taşın altına sokmazlar. O hâlde yapılması gereken,
yapılacak işlerin ağır bir defineyi taşımak gibi düşünülmesini sağlamak ve pek çok



omuzun işin altına girerek yükü hafifletmesi için fikir plânında insanların meseleye
iştiraklerini temin etmektir. Bu açıdan diyebiliriz ki meşveret, aile içinde ihmal edildiği
takdirde aile çerçevesinde huzursuzluk ve arızalara sebebiyet verir; bir heyet ve
topluluk içinde ihmal edilirse o heyet ve topluluk zarar görür; devlet plânında ihmal
edildiğinde ise devlet çapında çok ciddi huzursuzluk, arıza ve problemlere yol açar.
Evet, Hazreti Sadık u Masduk (sallallâhu aleyhi ve sellem), mutlak mânâda “İstişare
eden haybet yaşamaz, hüsrana düşmez.”108 buyurduğuna göre, demek ki en küçük
daireden başlamak üzere hayatın bütün birimlerinde bu esasın uygulanması
gerekmektedir.

İstişarede Münazara ve Müzakere Ahlâkı
İstişarenin gerekliliğine kısaca değindikten sonra şimdi isterseniz ideal bir istişarenin

nasıl olması gerektiği konusuna geçelim.
Öncelikle bir ferdin kendi kafasına göre karar alması, aldığı bu kararı bir sabite

hâline getirmesi ve daha sonra da meşverette görüşülecek bütün meseleleri bu
sabitelere göre örgülemeye çalışması meşveretin ruhunu bilmeme demektir. Bunun
yerine insan, işin içine hislerinin karışmaması, heva ve hevesini akıl ve mantık
zannetmemesi için meşverette görüşülecek mevzularla ilgili aklına gelen mülâhazaları,
akl-ı selim, hiss-i selim ve kalb-i selimin yanı sıra bâtınî hasseleriyle de değerlendirip
bir yere not etmeli, görüşülecek mevzuların çerçevesini belirlemeli, daha sonra
meseleyi meşverete sunmalıdır. Ayrıca, kendimizce çok orijinal fikir ve teklifler olsa
da, meşverette ortaya konulan düşüncelerin her zaman hüsnükabulle karşılanmasını
beklemek doğru değildir. Bu açıdan, meşveret meclisine sunulan teklif ve fikirler
hüsnükabul görmezse, insan “Demek ki ben bu meseleyi tam olarak bilmiyor veya yanlış
biliyormuşum.” diyebilmeli ve kendi sabit fikrinde ısrar ve inatta bulunmamalıdır.

Esasında meşverette izlenmesi gereken usûl, münazara ve müzakeredir. Münazara ve
müzakere ise kesinlikle tartışma ve didişme demek değildir. Şimdiye kadar münazara
âdâbıyla ilgili çok farklı eserler yazılmış ve münazaranın Kitap ve Sünnet yörüngeli
olması için belli prensipler vaz’ edilmiştir. Esasen münazara, görüşülen mevzu ile ilgili
olarak karşılıklı nazir (benzer) ortaya koyma demektir. Mesela ekonomiyle ilgili bir
meselenin görüşüldüğü yerde, bütün görüşler ekonomi etrafında döneceği için elbette
bunlar birbirine benzeyecektir. İşte birbirine benzeyen bu nazirlerin karşılaşmasına
münazara denir. Buradaki asıl hedef, hakikatin tebellür etmesi, billurlaşıp ortaya
çıkmasıdır. Zira müsademe-i efkârdan bârika-i hakikat tecelli eder. Tartışmadan ise
hakikat parıltıları değil, parçalanmalar, bölünmeler doğar. Çünkü münazarada insaflı
olmak ve karşı tarafın düşüncesine saygılı kalmak asıl iken, tartışmada “dediğim dedik”
mülâhazasıyla hareket etmek ve karşı tarafı mahcup düşürmek de vardır.

Aslında bir meselenin karşılıklı olarak görüşüldüğü yerde, haksız çıkan bir insanın



kaybı yoktur. Çünkü o, kendi görüşünün hatalı olduğunu görmüş ve daha önce bilmediği
yeni bir şeyi de öğrenmiş olur. Haklı çıkan ise sadece kendi düşüncesini tekrar etmiş
demektir. Hatta böyle bir kişinin “Bak işte, benim dediğim doğruymuş!” gibi bir
düşünceyle gurur ve kibre girme ihtimali de vardır.

***

İstişare Kendi Fikirlerimizi Dayatma Yeri Olmamalı
İstişare esnasında insaf ve vicdan kriterleriyle meseleleri değerlendirmenin önemli

bir ölçüsü de Kur’ân-ı Kerim’in amellerin tartılmasıyla ilgili beyan buyurduğu şu
ölçüdür:

ارَش ٍةَّرَذ  َلاَقْثِم  ْلَمْعَي  ْنَمَو  ُهَرَي   اًرْیَخ  ٍةَّرَذ  َلاَقْثِم  ْلَمْعَي  ْنَمَف 
ُهَرَي

“Her kim zerre miktarı hayır işlerse, karşılığını görür; her kim de zerre miktarı
şer işlerse o da karşılığını görür.”109

Yani herhangi bir meseleyle ilgili karşılıklı ortaya konulan donelerden şer yönü hayır
cihetine zerre kadar ağır gelen görüş bir kenara konulmalı ve bunun yerine hayır yönü
zerre kadar bile olsa ağır basan görüş esas alınmalıdır. Yani amellerin tartılmasında
nasıl ki, hayır şerre tercih edilebiliyorsa ve Cenab-ı Hak da kulları hakkında buna göre
hüküm veriyorsa, bu düstur bizim istişarelerimize de hâkim olmalıdır. O hâlde dile
getirilen görüşlerden birisinin zerre kadar hayır ağırlığının söz konusu olduğu bir yerde;
ne kıdemin, ne unvanın, ne makamın ne de parmakla gösterilen biri olmanın etkisi söz
konusu olamaz. Aksine hakikat orta yerde dururken bütün bunları bir kredi olarak görme
ve baskı unsuru yapma meşveretin ruhunu tahrip etme demektir.

Evet, meşverette kat’iyen dayatma olmamalıdır. İslâm’a göre en makbul insan, yarım
saatlik bir meşveret içinde karşı tarafı dinlerken on defa “Siz bu konuda çok haklısınız.
Söylediğiniz her sözün altına imzamı atarım. Fakat bunların yanında benim de aklıma
şöyle bir düşünce gelmişti. Buna ne buyurursunuz?” diyen kimsedir. İşte meşveretin
şerefini koruyan, şeref âbidesi insan budur. Yoksa karşı tarafı dinleme saygısını
gösteremeyen ve sürekli kendi düşüncelerini doğru gören kimse esasında nefsini put
hâline getirmiş bir zavallıdır. Nefsi karşısında rükû ve secdeye varan böyle bir zavallı
ise din ve hizmet adına konuştuğunu zannetse de hakikatte nefsi hesabına konuşuyor
demektir. Dolayısıyla onun ortaya koyduğu düşünceler hep reaksiyona sebebiyet
verecek, tepkiyle karşılanacaktır.

Bu sebepledir ki insan, istişaredeki hâl, hareket ve konuşmalarında sertliğini kırmalı,
fikirlerinin sivri yanlarını törpülemeli ve böylece hüsnükabulle karşılanmasını
sağlamalıdır. Meselelerin sertliğinin kırılmadığı, düşüncelerin yumuşak bir üslupla



seslendirilmediği ve sertliklerin bulunduğu bir meşverette ise kırılıp dökülmeler olur.

Kıdem ve Makam Üstünlüğü Değil 
Hakk’ın Hatırı
Bazen istişarelerde zaafı olan kimseler kıdem ve kredilerini kullanmaya çalışır,

dayatmalarda bulunur. Böylece onlar bilmeyerek de olsa, kıdemleri ve makamları
uğruna, din adına yaptıkları hizmetlerini açıktan açığa istismar etmiş olur. Ancak hiç
kimsenin egoist ve bencilce tavırlarla istişarenin yümün ve bereketini alıp götürmeye
hakkı yoktur.

Konuyla ilgili bir misal arz etmek istiyorum. Hasan Basrî Hazretleri bazı sahabe
efendilerimizle birlikte bir mecliste sohbet halkasında bulunuyor. Bu meclise uğrayan
insanlar sorularını sahabilere soruyor ve onlara danışıyorlar. Zaten olması gereken de
budur. Çünkü sahabe-i kiram, Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
huzurunda bulunmuş ve o huzurun boyasıyla boyanmış insanlardır. Zannediyorum Allah
Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) huzurunda bir kere bile bulunmak, Kur’ân-ı
Kerim’i baştan sona on kere okumak kadar feyz ve bereket vesilesidir. Çünkü O’nun her
tavrında Hak bütün parlaklığıyla görünüyordu. Bakışlarında, kulak kabartışında, ağzını
açışında, mübarek dilini ve dudaklarını hareket ettirişinde dahi hep Allah’a (celle
celâluhu) inanmışlığın hakikatleri görülürdü.

Bir şair bu durumu, ِهِیف ّي ُهللا  َ لََجت َدَجَس  اَمَّلُك   “Her secde ettiğinde onda Allah
mütecelli olurdu.” sözleriyle ifade etmiştir. Yani O’na bakan bir insan, O’nun silinip
gitmesi karşısında âdeta Allah’la (celle celâluhu) karşı karşıya kalıyordu. Hâşâ bunun
mânâsı, zat-ı nübüvvette, Zât-ı Ulûhiyet tasavvur etme değildir. Bilakis O’nun her tavır
ve davranışıyla Allah’ı ifade ettiğini vurgulamaktır. Dolayısıyla böyle bir Nebiyy-i
Muhterem’in huzurunda bulunan sahabiler hiç şüphesiz ayrı bir insibağ yaşıyorlardı.
Hele O’na (sallallâhu aleyhi ve sellem) yürekten bağlı bulunan insanların hayatları
boyunca en az her gün birkaç defa O’nun huzuruna çıkmayı ihmal etmemeye çalıştıkları
düşünülecek olursa, elbette onların sözleri dinlenilmesi ve düşüncelerine müracaat
edilmesi gereken insanlar oldukları anlaşılmış olur. Ayrıca o dönem itibarıyla
ekonomik, idarî ve sosyal hayat bütünüyle din ekseni etrafında dönüyor ve dinin
nasslarına bağlı götürülüyordu. Dolayısıyla insanlar, hayata ait problemleri çözme
mevzuunda dinin sarsılmaz ve sabit kurallarına başvuruyorlardı. Hasan Basrî
Hazretleri’nin döneminde yaşayan insanların dinin kaynağından beslenen ve henüz
hayatta olan sahabe efendilerimize başvurmaları buradan kaynaklanıyordu.

İ ş te Hasan Basrî Hazretleri’nin bulunduğu böyle bir mecliste yine bir sahabî
efendimize (radıyallâhu anh) soru sorulmuş, o da cevabını vermişti. Sahabî efendimizin
konuşması bittikten sonra bir ara söz sırası henüz 25-30 yaşlarında olan ve arka tarafta



bir yere oturmuş bulunan Hasan Basrî’ye geliyor. O, ağzını açıp konuşmaya başlayınca
sahabî efendimiz hayran kalıyor. Peygamber Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve
sellem) öğrendiği ahlâkla çok hakperest ve çok insaflı olan o sahabî efendimiz,
etrafındakilere, “Bu adam varken ne diye bize soru soruyorsunuz?” diyor. Bu misalde
de görüldüğü gibi sahabe-i kiram, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) nispeti, o
münasebetin kazandırdığı kredi ve pâyeyi bile dayatma unsuru olarak kullanmıyordu.
Sözünün daha tesirli ve muhakemesinin daha güçlü olduğuna inandıkları bir gencin
yanında nazarları o gence yönlendiriyor ve onun konuşmasının daha yararlı olduğuna
inanıyorlardı. Bence meşveretin ruhunu kavrama mevzuunda böyle bir yaklaşım çok
önemlidir.

Maalesef günümüzde bu ölçüde bir hakperestlik ortaya konulamıyor. Şöyle böyle bir
kıdemi olan insan, hep kendisinin konuşmasını ve o konuşurken de başkalarının mum
kesilip onu dinlemesini istiyor. Ayrıca istişare meclisini teşkil eden fertler, başkaları
konuşurken muhatabını dinlemek yerine, karşıdakinin sözüne mukabele adına kafada bir
kısım cevaplar hazırlıyorlar. Bazen de gereksiz yere inatlara giriliyor ve karşı tarafın
söylediğini reddetme adına ille de bir şey deme zorunluluğu hissediliyor. Hatta bazen
karşı tarafı ilzam etme adına şeytanî bir kısım kurgulara girildiği bile oluyor.
Dolayısıyla, istişare meclisinde konuşulan sözler hakikat bile olsa, onlardan istifade
edilmesi mümkün olmuyor.

Hâlbuki hakkın hatırı âlidir ve o, hiçbir hatıra feda edilemez. Dolayısıyla bütün söz
ve tavırların hak istikametinde örgülenmesi gerekir. O devasa kâmet Hazreti Pîr de
talebelerine bir şeyi sadece kendisi söylediği için kabul etmemeleri gerektiğini, zira
kendisinin de yanılabileceğini ifade etmiştir. İşte bu enginliğe sahip olunmalıdır. Kimse
vahiyle müeyyet bir peygamber olmadığına göre herkes hata edebilir, yanılabilir; bunu
asla hatırdan çıkarmamalı.

Yeter ki Konuşan Hakikat Olsun!
Öte yandan hakikatin başkalarının beyanıyla ortaya çıkmasından, başkalarının eliyle

ortaya konulmasından rahatsız olmamak gerekir. Şayet makul ve makbul bir mülâhazayı
ifade edebilecek başka biri varsa, orada ille de “Ben konuşayım, bu güzel fikirleri ifade
etmekle takdir ve beğeni alayım.” düşüncesi içine girmek mü’mince bir tavır değildir.
Ancak mutlaka konuşulması gerekli olan bir mevzu hakkında başkalarının söyleyeceği
bir söz yoksa ve bu husus dile getirilmediği takdirde o insanların bir mahrumiyet
yaşaması söz konusu ise işte o zaman hakkın hatırına konuşmak gerekir. Böyle bir
durumda da umumun hissiyatının söylenilen sözleri kabule müsait olup olmadığı iyi
hesap edilmelidir ki, olumsuz bir tepkiye sebebiyet verilmiş olmasın. Söze saygı
gösterilmeyen bir yerde susmak daha makul ve insanın beyan edeceği kendi düşüncesine
saygının gereğidir. Çünkü konuşulan söz hak bile olsa, muhataplar baştan tepki verince



sonradan onu kabul etmeleri çok zor olur. Hatta böyle bir durum karşısında oradan
ayrılıp giden insanlar sonradan oturur kalkar ve kendi aralarında o düşüncenin
uygulanmaması için yeni yeni bahaneler uydurabilirler. Bu açıdan genel hissiyatın
hakikate saygı duyacağı sezildiği an konuşulmalıdır ki, herkes ondan istifade etsin.

Aynı zamanda istişareye katılan herkes, çok hakperest olmalıdır. Özellikle sözü
dinlenen büyük insanların bu konuda çok hassas hareket etmeleri gerekir. Zira bu tür
insanlar ne derlerse desinler, onların sözleri saygı görür. Hâlbuki onların söylediği
sözler içerisinde de hata ve yanlışlar olabilir. İşte bu noktada hakperestlik adına
büyüklerin yapması gereken şudur: Söyledikleri sözün yanlış olduğunu anladıkları an
hemen hatalarından dönmesini bilmeli ve bu konuda çok rahat olmalıdırlar. Ayrıca
konuşması gereken bir insanın konuşacağı yerde, konuşmaması gereken insanların
konuşması hem istifade edilecek sözün arka plâna itilmesine hem de gereksiz bir kısım
dedikodulara girilmesine sebebiyet vermiş olur.

Yılandan Çıyandan Kaçar Gibi 
Gıybetten Uzak Durulmalı
Meşverette dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de, istişare esnasında

gıybete düşmeme konusunda hassas davranmak ve gereksiz yere başkalarını
çekiştirmemektir. Yoksa kazanma kuşağında kaybetmiş, hak yolunda hizmet ettiğimizi
zannettiğimiz anda kalbimizden daha büyük hâle getirdiğimiz dilimizi kirletmiş, mânevî
v e ruhî hayatımızı söndürmüş oluruz. Bu açıdan gıybete girmeme konusunda
hassaslardan daha hassas olmalı, şayet ezkaza gıybet yapıldıysa, o zaman da söz konusu
şahsa gidilerek ondan helâllik istenmelidir. Hatta belli mevzular konuşulurken çerçeve
çok iyi belirlenmelidir ki, insanlar yanlış bir yöne sevk edilmesin ve suizanna kapı
aralanmasın. Bu tür durumlara meydan verilmemesi için gerektiğinde sözü mahz-ı
hakikat olan insanlar bile susmasını bilmelidir. Onlar önce susmalı ve “Acaba bu
hakikati kimseyi rencide etmeden nasıl ifade edebilirim?” diyerek daha derince
düşündükten sonra söyleyeceklerini söylemelidirler.

Evet, mü’minin sükûtu tefekkür, konuşması ise hikmet olmalıdır. Yani sözlerinde bir
hikmet varsa konuşmalı, yoksa susmalıdır. Şairin dediği gibi “Leylî sözü söyle yoksa
hâmûş!” Yani konuşacaksan sevgiliden söz et, aksi hâlde sus! İnsanları Allah’a giden
yollara ulaştırmayan, onlara Peygamber’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) giden yolları
açmayan ve İslâmî hakikatler adına bir şey ifade etmeyen konularda gevezelik yapma
ihtimali belirdiğinde, kalbten daha büyük hâle getirilen o yaramaz dil ısırılmalı ve sükût
edilmelidir. İnsan ısırması gereken yerde onu ısırmazsa, o başkalarını ısırmaya devam
edecektir. Asla unutulmamalıdır ki süngü yaraları tedavi edilir ve şifayâb olur; fakat
sözlerle yaralanmış sinelerin tamiri çok zordur.



S

Kulluktaki Zaafiyet 
ve Kabaran Enaniyet

oru: Enaniyet ve benliğin kuvvet bulmasının en önemli sebeplerinden biri
olarak ubûdiyet zaafiyetine vurguda bulunuluyor. Ubûdiyet zaafiyetiyle

enaniyetin kuvvet bulması arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Arapça “َع-َب-َد–a-b-d” kökünden türeyen ubûdiyet, insanın Cenab-ı Hakk’a
karşı sorumluluklarını yerine getirip kulluk şuuru içinde olması demektir. İbadet
kelimesi de aynı kökten gelir; ancak bu iki kelime arasında bazı mânâ farklılıkları
vardır. Kısaca ifade edecek olursak ibadet; imana ait nazarî bilgilerin belli bir disiplin
ve sistem içinde amelîye dönüşmesinin ad ve unvanıdır. Ubûdiyet ise insanın, hayatını
kulluk şuuru içinde yaşaması demektir. Başka bir ifadeyle ibadet; emredildiği şekliyle
kulluk sorumluluklarının yerine getirilmesi; ubûdiyet ise kullukta derinleşe derinleşe
hayatın ihsan mülâhazası içinde, hep O’nun tarafından görülüyor olma şuuruyla
yaşanması mânâsına gelir.

İbadetlerini vicdanında derinlemesine duyarak yerine getiren, temrin yapa yapa
kullukta derinleşen, ubûdiyet mülâhazasına kilitli bir kul başka kulluklardan sıyrılmış
olur. Zaten başkalarına kulluktan sıyrılmanın tek yolu, Allah’a (celle celâluhu) hakiki
mânâda kul olmaktan geçer. O’na kul olmayanlar ise mahlûkatın sayısınca değişik güç
ve kuvvet sahiplerine, totem, ikon ve putlara kul, köle olur.

Esasında kendisine karşı ibadet edilmeye layık olan tek varlık Allah’tır (celle
celâluhu). Tasavvuftaki ifadesiyle O, Mâbud-u Mutlak ve Maksûd-u bi’l-İstihkak’tır.
Yani ibadet edip hayatımızın her anında O’na karşı kulluk şuuruyla hareket etmemiz
O’nun hakkı, bizim de vazife ve sorumluluğumuzdur. Farklı bir ifadeyle Allah, Allah
olduğu için maksuttur; Allah, Allah olduğu için mahbuptur ve Allah, Allah olduğu için
mâbuttur. Dolayısıyla hiçbir şekilde hakkı olmadığı ve layık bulunmadığı hâlde değişik
inhiraf ve sapıklıklar neticesinde kendisine tapılan totem, mit, ikon, put gibi şeyler
apaçık küfür ve dalâlettir. Mâbud-u Hakiki ise tektir, o da Allah’tır (celle celâluhu).

İşte böyle bir ubûdiyet mülâhazasına kilitli kul, Allah’tan başka hiç kimse karşısında
bel kırmayı, boyun bükmeyi, baş eğmeyi düşünmediği gibi, kendisini de hiçbir zaman
diğer insanlardan üstün ve farklı görmez, kul olmaktan öte kendine bir yer ve konum
belirlemez. O, her zaman kendisinin Mâbud-u Mutlak karşısında boynu tasmalı, kulağı
küpeli ve ayağı prangalı bir köle olduğunun idrakindedir. Böyle birisi nefsini,
enaniyetini ve benliğini kulluk potası içinde erittiğinden, mazhar olduğu bütün
güzellikleri ve elde ettiği bütün başarıları da hep O’na bağlar. Belki nefsinin



aldatmasıyla bazen boyunu aşkın muvaffakiyetler karşısında bir baş dönmesi, bir bakış
bulanması yaşayabilir; ama o, hemen her zaman ruhunda mündemiç bulunan ubûdiyet
duygusuyla, içinde kabarabilecek bu tür menfi duyguları baskı altına alır.

Ters Orantı
Görüldüğü gibi kulluktaki derinleşme ile enaniyet ve benliğin kuvvetlenmesi arasında

makûsen mütenasip (ters orantılı) bir durum vardır. Yani bir insan, Allah’a (celle
celâluhu) karşı kullukta ne kadar derinleşirse nefis, enaniyet ve bencilliğine karşı o
kadar temkinli davranıp içindeki menfi duyguları o ölçüde kontrol altına alabilir.
Allah’a ubûdiyetten uzak duran kişi ise kulluktan uzaklaşmanın derecesine göre
bencilleşir, egoist ve hatta egosantrist olur. Çünkü o, kendini kendine hatırlatacak kulluk
vazifesinden uzak bulunduğundan zamanla kim olduğunu unutur da elde ettiği bütün
başarıları kendine mâl eder. Hatta başkalarının yaptığı güzel işlerin bile bir yönüyle
kendisiyle irtibatlandırılmasını arzu eder. Dolayısıyla başarı, alkış ve takdirler bir
girdap gibi sürekli onu kendi içine doğru çeker.

Hâlbuki Hak karşısında el pençe divan duran, hayatının her karesini böyle bir şuurla
geçiren insan kim olduğunu hiçbir zaman unutmaz. O her zaman, boynu tasmalı, ayağı
prangalı, âciz, zayıf, fâni bir varlık olduğu şuuruyla hareket eder; böyle bir acz u fakr
duygusu onda ibadet ve ubûdiyet için sürekli “Daha yok mu?” arzusunu tetikler. Ne
kadar ibadet yaparsa yapsın, isterse her gün bin rekât namaz kılsın, yine de onun
ağzından sürekli “Allah’ım! Sana hakkıyla ibadet yapamadım! Ey her şeyden daha açık,
daha seçik bilinen Zât! Seni hakkıyla bilemedim. Bilseydim zaten erir giderdim. Ey
şükür hakkı olan Allah’ım! Sana hakkıyla şükredemedim.” cümleleri dökülür. Zira
böyle bir kul bilir ki, yapmış olduğu ibadetler, mazhar olduğu nimetlerin yanında bir hiç
hükmündedir.

Sınırsız Nimetler Sonsuz Şükür İster
Hakikaten bir insanın, cansız görülen varlıklar seviyesinde kalmayıp hayata mazhar

olması, bitki ve hayvan değil de şuurlu bir varlık mazhariyetine ermesi, bunun da
ötesinde Allah’ı (celle celâluhu) bilip tanıması, iman gibi sırlı bir anahtarla ebediyetin
kapılarını açma fırsatını elde etmesi ve Cennet’e liyakat yolunu takip etmesi öyle büyük
nimetlerdir ki, bunların dünyada bir bedeli yoktur. Bu sonsuz nimetleri ihsan eden ise
Cenab-ı Hak’tır.

Eğer bir insan bütün bu nimetlerin farkında olur, O’na teveccüh eder, kullukta
derinleşir, “Hel min mezîd/Dahası yok mu?” kahramanı kesilir, sürekli mârifet,
muhabbet ve aşk u iştiyakını arttırmaya çalışırsa Allah da lütuf ve keremiyle onu
enaniyet ve bencillik girdabından kurtarır. Alvar İmamı’nın ifadeleriyle;



“ Sen Mevlâ’yı seven de, Mevlâ seni sevmez mi?
Rızasına iven de, Hak rızasın vermez mi?
Sen Hakk’ın kapısında canlar feda eylesen,
Emrince hizmet etsen, Allah ecrin vermez mi?”

Aslında Allah (celle celâluhu), bin bir hâdise ile her an bize Kendini ifade
buyuruyor. Buna mukabil biz de bu hâdiseleri sistemli ve disiplinli bir tefekkürle,
dikkat ve teyakkuzla takip etmeye çalışır, ayrı ayrı kareleri yan yana getirerek
bütününün birden ifade ettiği mânâyı anlamaya çabalar ve farklı farklı yollar araştırarak
hep O’na yürüme gayreti içinde olursak, O da bizi yarı yolda bırakmayacaktır. Zira O,
bugüne kadar Kendisine yürüyen hiç kimseyi yolda bırakmamıştır.

Enaniyet Çağında Ubûdiyet İksiri
Tarih boyu gündüzler geceleri, geceler gündüzleri takip edip durmuştur. Kimi zaman

toprak semaya inat; sema, “gözlerin kuruması murad” demiş, zemin bir baştan bir başa
çöle dönmüştür. Ama kimi zaman da semadan sağanak sağanak rahmet yağmış, yer
yediveren, yedi yüz veren başaklara beşiklik etmiştir. Evet, kimi zaman aydınlık
karanlığa galebe çalmış, karanlık ise iyice büzüşmüştür. Ruhanîlerin ve meleklerin
atmosferi, şeytanların atmosferini hâkimiyet altına almış, farklı bir ifadeyle melekûtî
durum, mülkî durum üzerinde hâkimiyet tesis etmiştir. Devr-i Risalet-penahiyi bu
aydınlık dönemlere birinci derecede örnek gösterebilirsiniz. O dönemde, âdeta
şeytanların gezecekleri, oturup kalkacakları, yiyip içecekleri, yatacakları müsait bir
zemin ve atmosfer kalmamıştır. Daha sonraki dönemlerde de buna benzer parlak
dönemler olmuştur.

Günümüzde de vücudunun bütün zerreleriyle Allah’a (celle celâluhu) kul olduğunu
duyan, hisseden, ihsaslarını aşkın ihtisaslarıyla sürekli O’nunla beraber olduğu şuuruyla
yaşayan insanların sayısı az değildir. Zaten öyle olmasaydı, bu arz, yörüngesinde
durmazdı. Zira Allah (celle celâluhu) kendisine hâlis kulluk yapan insanların adesesiyle
yeryüzüne bakar; bizim gibi mücrim, günahkâr, düşe kalka yürüyen insanları da mânen
görkemli olan o insanların hürmetine bağışlar; onların yüzü suyu hürmetine kâinata bir
ömür daha biçer ve onlar hatırına onu yerle bir etmez.

Her ne kadar günümüz enaniyet çağı olsa da inşâallah ibadet ve ubûdiyet adına güzel
bir dönem başlamıştır. Zaten karanlığın son noktası, aydınlığın başlamasına işaret eder.
Şafaktan evvel ufukta bir kararma olur. Fakat bu, son kararmadır. Tabir caizse, gecenin
kendisine has hususiyetlerinin son kez püskürmesi demektir. Evet, son hıncıyla
karanlıklar bir kere daha bütün ufku sarar; fakat bir de bakarsınız, arkadan bir yalancı
şafak zuhur eder. O, her ne kadar yalancı bir fecir olsa da aynı zamanda fecr-i sadıkın
en doğru şahididir. Zira o, şimdiye kadar hiç yanıltmamış, ne zaman fecr-i kâzip
doğmuşsa kısa bir zaman sonra ardından fecr-i sadık zuhur etmiştir.



Hâsılı, enaniyet çağında bile olsa insan, Cenab-ı Hakk’a karşı ibadet ve ubûdiyette
ne kadar derinleşirse, enaniyet o ölçüde ondan elini eteğini çekecek ve bencilliğin alanı
yavaş yavaş daralacaktır. Nasıl ki, ışık dairesi genişledikçe zulmet dairesi daralıyor;
aynen öyle de, ubûdiyetle enaniyet arasında böyle bir zıtlık vardır. Birisi, diğerinin
rağmına gelişir. Bir insan ubûdiyette ne kadar derinleşirse, o ölçüde enaniyette sığlaşır.
Zamanla o insan her şeyi kudret-i ilâhiyeye bağlar, ortaya koyduğu başarıların kıymetini
ise O’nun rıza ve teveccühünün bulunup bulunmamasına göre değerlendirir ve neticede
enaniyet ve benlik itibarıyla tamamen erir, kendini görmez olur, hep O’nu söyler,
gezdiği her yerde O’nu haykırır.



S
Efendimiz’in Kuşatıcı Bir Duası

oru: Mü’minûn Sûresi’nin ilk âyetleri nâzil olduktan sonra Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) اَّنِھُت َالَو  اـَن  ْ مِرَْكأَو اَنْصُقْن  َـالَو تَ اـَنْدِز  َّمُھ  ّ ٰ لَلا

اَنِضْر َ أَو اَّنَع  َضْراَو  َان  ْ َيلَع ْرِثْؤُت  َالَو  َانْرِثٰاَو  اَنْمِر  ْ َحت َالَو  اَنِطْعَأ  ,Allah’ım! Bizi arttır“ وَ
noksanlığa maruz bırakma; ikramlarınla değerimizi yükselt, bizi zillete düşürme; bol
bol vererek bize ihsanda bulun, mahrumiyet yüzü gösterme; bizi tercih et, başkalarını
üzerimize tercih eyleme; bizden razı ol ve bizi icraat-ı sübhaniyeden razı olan
kullarından eyle!”110 şeklinde dua yapıyor. Bu dua, bilhassa günümüzdeki inanan
gönüllere ne gibi mesajlar vermektedir?

Cevap: Öncelikle şunu ifade edelim ki, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) vahye
bizzat muhatap olduğundan, bir başkasının bu yüce hakikatleri O’nun ufku seviyesinde
duyup anlayabilmesi mümkün değildir. Bu sebeple, söz konusu duanın mânâ ve
muhtevasına dair burada ifade edilenlerin, onun gerçek derinlik ve enginliğini
yansıtmaktan âciz kalacağının daha baştan bilinmesi gerekir.

Soruda da ifade edildiği üzere, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu
mübarek duayı, Mü’minûn Sûresi’nin ilk âyetlerinin nâzil olmasından sonra yapmıştır.
Söz konusu âyetlerin meâl-i münifi şu şekildedir: “Muhakkak ki mü’minler felâha
erdiler. Onlar namazlarında tam bir huşû, saygı ve tevazu içindedirler. Onlar boş
şeylerden uzak dururlar. Onlar zekâtı ifa ederler (hatta zekât vermek için çalışırlar.)
Onlar ırzlarını, mahrem yerlerini muhafaza ederler. Yalnız eşleri ve sahip  oldukları
(cariyeleri) müstesna; çünkü bunu yapanlar ayıplanamazlar. Ama bu sınırın ötesine
geçmek peşinde olanlar, işte onlardır haddi aşanlar! O mü’minler üzerlerindeki
emanetleri gözetirler, verdikleri sözleri tam tamına tutarlar. Onlar  namazlarını
vaktinde eda edip zayi etmekten korurlar. İşte vâris olanlar, ebedî kalacakları
Firdevs cennetine vâris olanlar onlardır onlar!”111

Allah’ın (celle celâluhu) Peygamber Efendimiz’e ve O’nun ümmetine bir armağanı
olan bu âyet-i kerimeler nâzil olduktan sonra, burada sayılan vasıfları haiz olan
mü’minlerin kurtuluşa erecekleri müjdesini bütün derinliğiyle duyan Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), değişik zamanlarda vahiy sağanağı karşısında ellerini açıp
Cenab-ı Hakk’a hissiyatını ifade ettiği gibi –sahabe efendilerimizin rivayetine göre–
yukarıda zikredilen duayı yapmıştır.

İlk Talep: Bizi Artır, 
Noksanlığa Maruz Bırakma!



Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu duada ilk olarak, َ الَو َاـنْدِز  َّمُھَّلَلا 
َانْصُقَْنت  “Allah’ım! Bizi arttır, noksanlığa maruz bırakma!” demiştir. Akla gelen ilk

ihtimal olarak Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu ifadeleriyle Cenab-ı Hak’tan
ümmet-i Muhammed’in sayısını arttırmasını talep etmiş olabileceğidir. Zira ümmet-i
Muhammed’in çokluğu her zaman O’nun gaye-i hayali olmuştur. Nitekim konuyla ilgili
rivayet edilen bazı hadislerde şu bilgiyle karşılaşıyoruz: O’na (sallallâhu aleyhi ve
sellem) değişik topluluklar gösterilmiş, onlar arasında büyük bir karaltı gördüğünde,
hemen onların kendi ümmeti olması ümidine girmiştir. Kendisine onların Hazreti
Musa’nın (aleyhisselâm) kavmi olduğu ifade edildikten sonra kendi ümmetini görmesi
için ufka bakması söylenmiştir. Ufka baktığında ise daha önce gördüğü karaltıdan daha
büyük bir karaltının bütün ufku kapladığını görmüştür. İşte böyle bir manzaradan kalb-i
Nebevî son derece memnun, mesrur ve mutmain olmuştur.112

Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ümmetinin çokluğu
konusundaki tehâlükünü (şiddetli talep), evlenme konusundaki tahşidatlarında da
görebiliriz. Mesela O (aleyhi ekmelüttehâyâ), bir hadis-i şeriflerinde şöyle
buyurmuştur:

ِةَمَایِقْلا َمَْوي  َمَمُْألا  ُمُِكب  يِھَابُأ  ِيّنِإَف  اوُرُثَْكت  اوُحَكاََنت 
“Evlenin, çoğalın; zira ben, kıyamet gününde sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere

karşı iftihar ederim.”113

Aslında evlenme bir açıdan, ferdî ve ailevî bir konu olması itibarıyla, dine ait büyük
meselelerin yanında basit kalır ve denilebilir ki o büyük meselelere göre evliliğin izafî
bir değeri vardır. Bununla birlikte Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), ümmetinin
evlenmesini ve çoğalmasını tavsiye etmiş ve bununla iftihar edeceğini beyan
buyurmuştur. Antrparantez, ifade edelim ki buradaki iftihar, övünç duyma anlamındadır
ve Cenab-ı Hakk’ın lütufları karşısında minnet hisleriyle şahlanma demektir.

Sayıca Çokluk Esas Hedef Olmamalı
“Allah’ım! Bizi arttır, noksanlığa maruz bırakma!” talebinde ikinci ihtimal olarak

Cenab-ı Hak’tan keyfiyet yönüyle bir artma ve çoğalma isteğinin olduğu söylenebilir.
Zira kemmiyete kıymet kazandıran keyfiyettir. Keyfiyet bulunmadıktan sonra tek başına
sayıca çokluğun bir önemi yoktur. Nice büyük topluluklar, on bin veya yirmi bin
sahabenin yaptığını yapamamıştır. İslâm’ın o ilk ve eşsiz kahramanları, o gün itibarıyla
dünyanın iki süper gücü olan Sasani ve Bizans imparatorluklarının oyunlarını alt üst
etmiş, onları dize getirmiş ve böylece dünyanın kaderini değiştirmişlerdir.

Bugün dünyada yaşayan Müslüman nüfusunun bir buçuk milyar civarında olduğu
söylenmesine rağmen Müslümanların, nüfusları oranında bir fonksiyon eda ettikleri



söylenemez. Çünkü onlar bugün Kur’ân’ın istediği seviye ve kıvamda değiller. Ayrıca
birbirine düşmüş hâldeler; birbiriyle uğraşıyor, tearuz ve tesâkutlar fâsit dairesinde
birbirini yiyip bitiriyorlar. Evet, Müslümanlar tam bir vifak ve ittifak ortaya
koyamadıklarından enerjilerini birbirleriyle çatışarak yiyip bitiriyor, inayet-i ilâhiyeye
mazhar olamıyor, sıçrayıp devletler muvazenesinde yerlerini alamıyorlar. Onların
sayıca çokluğu devletler muvazenesinde gerçekleştirilmesi gereken bu azim misyonu
eda etmeye yetmiyor.

Esasında tarihe bu gözle baktığınızda kemmiyet karşısında keyfiyetin ehemmiyetini
çok açık ve net bir şekilde, çarpıcı misalleriyle görebilirsiniz. Mesela tarihin belli bir
döneminde samimiyetle yollara dökülmüş nice insan, çalımlı hamleler gerçekleştirmiş,
doludizgin hareketler sergilemiş ve çok bereketli muvaffakiyetlere mazhar olmuştur.
Fakat aynı insanlar ruhta, mânâda, duyguda, düşüncede, kalbî ve ruhî hayatta kıvam
kaybetmeye başlayınca eskiye nazaran sayıca daha fazla oldukları hâlde ilerleme ve
inkişaf bir yana elde ettikleri konumu bile koruyamamıştır. Evet onlar, kendilerini
rehavete, tembelliğe, makam sevgisine ve korkuya salıp hicret ve i’lâ-yı kelimetullah
mülâhazasını unutunca sayılarının çokluğu kendilerine bir fayda vermemiş, güç, tesir ve
ağırlıklarını kaybetmişlerdir. Bu açıdan Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
َان ْ صُقَْنت َالَو  َانْدِز  َّم  ُ ََّا  derken, kıvam, kredi ve kıymet-i harbiye açısından bir çoğalma

isteğinde bulunduğu ve bu konuda nakîse yaşatmaması adına Allah’a (celle celâluhu)
dua dua yalvardığı söylenebilir.

Nimeti Nimet Olarak Bilme En Büyük Nimet
Duanın devamında اَّنِھُت َالَو  َاـن  ْمِرَْكأَو  buyruluyor ki, bunun mânâsı “İkramlarınla

değerimizi yükselt ve bizi zillete düşürme!” demektir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) burada, dünyevî imkânlar, güç ve kuvvet veya keşf u keramet değil de, ilâhî
ikramlara mazhar olmayı istiyor. Demek ki, ikram-ı ilâhî, talip olunması gereken çok
önemli bir lütuf. Ayrıca bu ifade “if’âl” babından geldiği için mânâsı şöyle de olabilir:
“Allah’ım, bize ikramda bulun ve bu lütufların birer ikram olduğunu da bize her daim
hissettir.”

İlâhî ikramın farkında ve şuurunda olması, insanın kayıp düşmekten korunmasına
vesile olur. Çünkü ikramın farkında olan insan, sahip olduğu güzelliklerin O’ndan
olduğunu, O’ndan geldiğini bilir. Eğer kişi, bunları kendi istidat ve kabiliyetlerinden
bilir ve Karun gibi يِۤدْنِع ٍمْلِع  ىٰلَع  ُهُتِیتوُأ  اَۤمَِّنإ   “O (servet) bana, sadece bendeki
bilgi ve mârifet sayesinde verildi.”114 derse, zillete maruz kalmaya bir davetiye
çıkarmış olur. Bu açıdan insan ellerini açmalı ve sürekli “Allah’ım! Beni ne kendi
elimle yaptığım kötülükler sebebiyle ne de Senin bir imtihanın olarak, herhangi bir
zillete maruz bırakma!” diye sürekli yalvarıp yakarmalıdır.



Yâ Rab! Bizi Mahrumiyetle Cezalandırma!
Duanın devamında َانْمِرَْحت َالَو  َانِط  ْ َعأَو  kısmı geliyor. Bunun mânâsı da, “Allah’ım!

Bize sürekli, bol bol ihsanda bulun ve bize mahrumiyet yaşatma!” demektir.
İnsan, kendisini baştan çıkarmayacak dünyevî bazı nimetler isteyebilir. Hatta insanın

istediği her şeyi Cenab-ı Hak’tan istemesi çok önemlidir. Peygamber Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) “Sizden herkes, ihtiyaçlarının tamamını Rabbisinden
istesin, hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar istesin.” buyurmuştur.115 Bu
açıdan insan, ister cennet köşesi gibi sımsıcak bir yuva, isterse salih bir çocuk, her ne
isterse istesin, isteyeceğini Allah’tan (celle celâluhu) istemelidir.

Bununla birlikte istenilecek şeylerin kıymetini belirleyecek olan esasen insanın ufku,
konumu ve gaye-i hayalidir. Elbette huzurlu bir aileye, salih evlatlara, kimseye muhtaç
bırakmayacak geçim imkânlarına vs. sahip olma Allah’tan istenmesi gereken
nimetlerdir. Fakat yaşamadan ziyade yaşatma sevdasıyla oturup kalkan, ihya
düşüncesine kendisini adayan ve bütün insanlığa karşı çok ciddi bir şefkat hissiyle dolu
olan birisinin gözü, bunların hiçbirisini görmeyebilir. Onun ufkunu dolduran şudur:
“Rabbim! Ben hayattayken vesile olduğum veya vesile olduğum zannedilen herhangi bir
fütuhat ve inşirahı görmek istemem. Fakat ne olur yâ Rabbi! Öldükten sonra kabrimin
bir köşesinden din-i mübin-i İslâm’ın fütuhat ve inkişafını, her tarafta şehbal açan ruh-ı
revân-ı Muhammedî’yi, her yanda okunan ezanları, bütün kalblerin Seninle alâkalı
olarak çarpmasını temaşa etmeyi bana lütfeyle!”

Bu açıdan denilebilir ki, َانْمِرْح َالَو َت َاـنِطْعَأَو   “Allah’ım! Bize sürekli, bol bol
ihsanda bulun ve bize mahrumiyet yaşatma!”derken herkes kendi himmetine göre
Cenab-ı Allah’tan bir şeyler ister. Birinin istediği beş kuruşla sınırlı kalırken bir diğeri
milyonları isteyebilir. Bir başkası ise bununla da yetinmez ve nâmütenâhîye, sonsuzluğa
talip olur. Bazıları dünyevî nimetlere kavuşmayı isterken, Hazreti Gazzâlî, İmam
Rabbânî ve Pîr-i Mugân gibi engin ufuklu insanlar sürekli O’nun rızasına ermeyi ve
insanlara Cennet’e giden yolu açmayı dilerler. Evet, onlar her zaman, “Allah’m benim
günde elli defa canımı al! Ama ne olur bahtına düştüm Rabbim! Var olduğu günden bu
yana hiç bu kadar derbeder ve perişan vaziyete düşmeyen ümmet-i Muhammed’i bu
sefalet ve rezaletten kurtar!” mülâhazalarıyla oturur kalkarlar. Bu açıdan denilebilir ki,
ellerini açıp duaya duran insanlar biraz da bulundukları basamağın kendilerine ilham
ettiği mülâhazaları seslendirirler.

Müslümanların Vesayet Altına Girmesi 
En Büyük Âfet
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) duanın devamında, َانَْیلَع ْرِثْؤُت  َـال  وَ َانْرِثآَو 



diyor. Bunun mânâsı da, “Allah’ım! Tercih edeceksen bizi tercih buyur ve kimseyi
bizim üzerimize tercih etme!” demektir. Bu ifadeyi biraz daha açacak olursak Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Cenab-ı Hak’tan, başkalarının gelip ümmet-i
Muhammed’in üzerine hâkim olmasına, onu gütmesine, vesayeti altına almasına fırsat
vermemesini istiyor.

Allah’ın (celle celâluhu) başkalarını bize tercih etmesi değişik şekillerde olabilir.
Mesela biz, kulluğun hakkını veremez, emanete riayet edemez ve dinden gerisin geriye
dönersek Allah da devletler muvazenesinde bizi götürüp yerimize başkalarını
getirebilir. Bu yüzden Allah’tan (celle celâluhu) O’nun nezd-i ulûhiyetinde makbul olan
insanların vasıflarına sahip olmayı istemeliyiz. “Allah’ım, bize bedel başkalarını
getirme! Burada neyin yapılmasını murad buyuruyorsan, bizimle yap!” demeliyiz. Çünkü
O’nun bizi kaldırıp partal bir eşya gibi bir yere atması ve bizim yerimize başkalarını
getirmesi, bizi kendi kıymetsizliğimize mahkûm etme demektir.

İmtihanın Diğer Bir Nevi: Adam Kayırmacılık
Öte yandan tercih edilmenin olumsuz bir şekli olan adam kayırma hakkında Allah

Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde,

ِضْوَحْلا َىلع  ِينْوَقَْلت  ىَّتَح  اوُرِبْصاَف  ًةََرَثأ  يِدْعَب  َنْوَقْلَتَس  ْمُكَّنإ 
“Sizler benden sonra adam kayırmalara rastlayacaksınız. (Kabullenmesi çok zor

olan bu tür tavırlar karşısında) sabredin ki Cennet’te havzımın başında bana
kavuşabilesiniz.”116 buyurduğu gibi farklı bir hakikate dikkatlerimizi çekmiştir. Nitekim
O’nun ruhunun ufkuna yürümesinden sonra bu tür hâdiseler ortaya çıkmıştır. Kur’ân-ı
Kerim “sâbikûn-u evvelûn” yani “önden giden ilkler”den olan sahabe-i kiram hakkında
âdeta başlarımızı döndürecek ölçüde takdirler üstü takdirlerde bulunduğu117 hâlde,
arkadan gelen insanlardan bazıları bunu anlayamamış; anlayamamış ve Allah ve
Peygamber nezdinde çok kıymetli olan bu kahramanlardan bazılarına apaçık zulmetmiş,
haksızlıkta bulunmuştur. Mesela Hariciler, Damad-ı Nebî, Şah-ı Merdan ve Haydar-i
Kerrar unvanlarına layık olan Seyyidina Hazreti Ali’nin kıymetini bilememişlerdir.
Aynı şekilde yaşadıkları dönem itibarıyla çokları tarafından Hazreti Hasan ve Hazreti
Hüseyin’in kıymeti takdir edilememiştir.

Daha sonra gelen yöneticilerden bazıları da Râşit Halifeler dönemindeki adaleti
muhafaza edememiş ve adam kayırmışlardır. Mesela onlar, bir yere bir idareci tayini
veya ganimet taksimi söz konusu olduğunda hemen kendi yakınlarını tercih etmişlerdir.
Hâlbuki Râşid Halifelerden hiçbirisi sırf kendilerine yakın oldukları gerekçesiyle
akrabalarını belli makamlara getirmemiş, çevrelerine ayrıcalık tanımamış ve adam
kayırmaya gitmemişlerdir. Çünkü bir ümmet içinde emanet, ehline verilmediği ve
yakınlara iltimas geçilmeye başlandığında o ümmetin işi bitmiş demektir.



Evet, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendisinden sonra kayırmaların
olacağını ifade ediyor ve ümmetine kendisine kavuşuncaya kadar sabretmelerini tavsiye
buyuruyor. Çünkü sabrın sonu selâmettir. Böyle bir tavsiye çağımız mü’minleri için de
çok önemli bir mesajdır. Zira bugün de zimamı elinde tutan ve işe vaziyet edenler
değişik engellemelerle işin ehli insanlara haksızlıkta bulunabilirler. Varsın onlar
zulmetsin! Önemli olan sizin bütün bunlara aldırmadan hak bildiğiniz istikamette, Allah
yolunda hizmetinize devam etmenizdir. Evet, adanmış ruhlar günümüzdeki bu tür adam
kayırmalar karşısında istiğna felsefelerini korumalı, Cenab-ı Hakk’ın bu mevzudaki
takdirini intizar etmelidirler. Çünkü O, bugüne kadar hep güzel şeyler eyledi.
Eyledikleri, eyleyeceklerinin en inandırıcı referansı olduğuna göre, bundan sonra da
güzel şeyler eyleyecek demektir. Yeter ki biz, O’na karşı sadakat, emniyet ve bağlılıkta
kusur göstermeyelim.

Kullukta Zirve: Rıza Ufku
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) duasının sonunda ise َانـِضَْرأَو اَّنَع  َض  ْراَو

“Bizden razı ol ve bizi Senden razı olan kullarından eyle!” ifadeleriyle, Cenab-ı
Hak’tan razı olmayı ve O’nun da bizden razı olmasını istiyor. Bu ikisi birbirinden hiç
ayrı düşmemiştir. Zira Allah (celle celâluhu), bir insandan razı ise insan da O’ndan razı
olur. Aynı şekilde kulun, Rabbisinden gelen şeylere karşı rıza göstermesi, Rabbisinin de
ondan razı olması demektir. Bunlardan hangisinin sebep, hangisinin sonuç olduğu
hakkında ehlullahın farklı mütalâaları vardır. Bazıları insanın iradesinin hakkını verip
rıza yoluna talip olmasının rıza-i ilâhiye vesile olacağını söylemiş ve bunu Efendimiz’in
şu hadis-i şerifleriyle irtibatlandırmışlardır: “Cenab-ı Hakk’ın nezdindeki yerinizi
bilmek istiyorsanız, Allah’ın nezdinizdeki yerine bakın!”118 Yani siz O’na ne kadar
değer veriyorsanız, nezd-i ulûhiyetteki değeriniz de odur. O’nu her şeyden daha çok
seviyor, dünya ve içindeki her şeyden daha çok O’na değer veriyorsanız, nezd-i
ulûhiyette ve mele-i âlânın sakinleri nezdinde de 
o ölçüde değer görürsünüz. Bazıları ise Allah (celle celâluhu) razı olmayınca kulların
da O’ndan razı olamayacağını ifade etmiş ve bunu âyet-i kerimelerde “Allah onlardan
razı oldu, onlar da O’ndan razı oldu.”119 denilerek önce Allah’ın hoşnutluğunun
zikredilmiş olmasıyla açıklamışlardır. İmam Kuşeyrî’nin de içinde bulunduğu diğer bir
kısım kimseler ise onun, başlangıç itibarıyla iradî ve kulun kesbine bağlı olduğunu,
nihayeti itibarıyla da bir tecelli ve hâlden ibaret bulunduğunu söylemişlerdir.

Meseleye Mâturîdî akidesi açısından bakılacak olursa Allah’ın (celle celâluhu)
rızasını elde edebilme adına, şart-ı âdi plânında insanın iradî olarak rıza istikametinde
bir gayretinin olması gerekir. Bu da insanın kendisini ve varlığı doğru okumasına,
hakaik-i hâkka-i İslâmiye’yi doğru yorumlamasına bağlıdır. Evet, insan, Allah’tan razı
olunca, Allah da (celle celâluhu) Kendisine mahsus engin rızasıyla o kuluna teveccühte



bulunacaktır.
Son bir husus olarak şunu ifade edeyim: Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu

aleyhi ve sellem) bu mübarek duasında talep ettiği hususların her birisinin inananların
hayatında tesirlerinin ehemmiyetinin farkında olarak bizim de dualarımızda sürekli bu
hususları Cenab-ı Hak’tan istememiz gerekmektedir.



S
Liyakat ve İstihkak

oru: İman hizmetinin gerektirdiği sorumluluk ve liyakati ortaya
koyamayanların âdet-i ilâhiye açısından dairenin dışına itilmeye müstahak

hâle geldikleri ifade ediliyor. Bu kötü âkıbete müstahak olmamak, diğer taraftan
liyakat sahibi olabilmek için gerekli vasıfları izah eder misiniz?

Cevap: Liyakat, insanın üzerine aldığı vazifeye ehil olması ve o işi hakkıyla yerine
getirmesi; istihkak ise, insanın yaptığı olumsuz ve kötü işlerden dolayı cezayı hak etmesi
ve buna maruz kalması demektir. Fakat hemen ifade edelim ki, insan liyakat sahibi olsa
da, Cenab-ı Hakk’ın fazl u rahmeti herkes için ve her zaman çok önemlidir. Bu açıdan
yüksek istidat ve kabiliyetlere sahip olan insanlar, üzerlerine aldıkları vazifeye layık
olduklarını ortaya koysalar bile, yine de onların bu muvaffakiyetlerinde fazl-ı ilâhî
esastır. Bununla birlikte meseleye âdet-i ilâhiye açısından bakıldığında liyakatin, çok
önemli kazanımların vesilesi, istihkakın ise bunların kesilmesinin önemli bir sebebi
olduğu görülür.

Nifak Şebekeleri ve İstihkak
Öteden beri ehl-i dalâlet ve nifak şebekeleri, inanmış gönüller tarafından tesis edilen

bir kısım olumlu ve faydalı hizmetleri tersyüz etmek için hemen her dönemde akla
hayale gelmedik değişik komplolar kurmuş, entrikalar çevirmişlerdir. Bu komplo ve
entrikalarda sadece zaman ve şartlara göre değişen renk ve desen farklılığı vardır. Hatta
aynı nifak şebekesi, belli bir dönemde kullandığı argümanla hâl-i hazırda arzu ettiği
neticeye ulaşamayacağını anladığında, bu sefer daha başka argümanlar geliştirmiş ve o
argümanlarla bu hayırlı faaliyetlerin önünü kesmeye çalışmıştır.

İşte bu nifak şebekelerinin maksatlarına ulaşıp ulaşamayacakları biraz da mefkûre
yolcularının bulundukları konumun hakkını verip vermediklerine, sorumluluklarını
yerine getirip getirmediklerine ve bu konuda ortaya koydukları liyakate bağlıdır. Eğer
onlar emanette emin emanetçiler olarak vazifelerini layıkıyla yerine getiriyor ve birer
uyûn-u sâhire (uyanık gözler) olarak değişik menfezlerden, boşluklardan gelebilecek
tehlikelere karşı vazifelerini hakkıyla ifa ediyorlarsa Allah (celle celâluhu), nifak
ehlinin bu tuzaklarını boşa çıkaracaktır. Ama eğer onlar liyakat keyfiyetinde sürekli kan
kaybı yaşıyor, renk atıyor ve matlaşıyorlarsa –hafizanallah– o ölçüde istihkaka doğru
kayıyorlar demektir. İstihkak gerçekleştiğinde ise Allah (celle celâluhu) o emaneti alır
ve onu emanette emin kimselere verir. Bu açıdan iman ve Kur’ân hizmetine gönül
vermiş insanlar, kendilerine kurulan komplolardan salim olmak ve bulundukları konumu
muhafaza etmek istiyorlarsa, durdukları yerin hakkını vermeli ve sürekli liyakat peşinde



koşmalıdırlar.

Liyakatin Önemli Bir Şartı: Yenilenme Cehdi
Kur’ân-ı Kerim’de yer alan bazı âyet-i kerimelerden yola çıkarak liyakate vesile ve

istihkaka sebep olan vasıfların neler olduğunu anlayabiliriz. Mesela Cenab-ı Hak bir
âyet-i kerimede şöyle buyuruyor:

ٍديِدَج ٍقْلَِخب  ِتَْأيَو  ْمُكْبِھْذُي  ْأَشَي  ِْنإ 
“Eğer isterse sizi götürür ve cedit (yeni) bir kavim getirir.”120

Burada seçilen “cedit” kelimesinden anlaşılıyor ki Allah (celle celâluhu) yoluna
omuz veren insanlar, duydukları her şeyi taptaze, gökten inen semavî bir sofra veya
turfanda bir Cennet hurması gibi duymalıdır. Evet onlar, Kur’ân âyetlerini ağızlarına
alıp okumaya başladıklarında, henüz o an inmiş gibi, şimdiye kadar duyduklarının çok
ötesinde bir zevk ve lezzetle kendilerinden geçmelidir. Aynı şekilde onlar, içinde
bulundukları çağı çok iyi okumalı ve Müslümanlığa hizmeti de kendi yeniliği içinde
yapmalıdırlar. Hatta onların ruhî hayatları da bu yenilikten payını almalıdır. Zaman akıp
gitse, yıllar geçse bile onlar ülfet ve ünsiyete yenik düşmemeli, eskimemeli ve
partallaşmamalıdır. Çünkü “cedit” olma, liyakatin olmazsa olmaz bir vasfı olduğundan,
eğer bir topluluk bu özelliğini kaybederse, değiştirilmeye müstahak hâle gelir demektir.

Hizmet Mürtedlerinin Âkıbeti
Konuyla alâkalı üzerinde durulması gereken bir başka ilâhî beyan ise Mâide Sûre-i

Celîlesi’nde yer alan şu âyettir:

ِيتَْأي ُهللا َفْوَسَف  ِ۪هنيِد  ْنَع  ْمُكْنِم  ََّدتْرَي  ْنَم  اوُنَمٰا  َنيِذَّلا  اَھَُّيأ  َي  اۤ
َنيِِرفاَكْلا َىلَع  ٍةَّزَِعأ  َنیِنِمْؤُمْلا  َىلَع  ٍةَّلَِذأ  َُۤهنوُّبِحُيَو  ْمُھُّبِحُي  ٍمْوَِقب 

ُلْضَف ِهللا َِكلٰذ  ٍِمئَۤال  َةَمَْول  َنوُفاََخي  َالَو  ِلیِبَس ِهللا  ِيف  َنوُدِھاَجُي 
ٌمیِلَع ٌعِساَو  ُهللاَو  ُءاَۤشَي  ْنَم  ِهِیتْؤُي 

“Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse, (bilin ki), Allah öyle bir kavim
getirecek ki O, bu kavmi sever, onlar da O’nu severler. Mü’minlere karşı  başları
yerde, kâfirlere karşı ise onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler ve kınayanın
kınamasından korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah,
atâsı, ihsanı çok bol olandır ve her şeyi en iyi şekilde bilendir.”121

Âyet-i kerimede öncelikle “irtidat” tehlikesine dikkat çekilmektedir. İrtidat, bir
insanın içinde bulunduğu önemli konumdan sıyrılıp tekrar geldiği yere dönmesi
demektir. Böyle bir kişiye “mürted” denilir. Mürted denildiğinde ilk akla gelen ise



itikadî mürteddir. Böyle biri İslâm dinini bırakıp gerisin geriye döndüğünden küfre
düşmüş olur. Bunun yanında bir de dine hizmet mürtedleri vardır. Bunlar bir mefkûreye,
belli bir dönem gönül vermiş olsalar da bir müddet sonra sinek kanadı kadar küçük
şeylere takılır kalır; kalır da hizmet aşk u şevkini, eski heyecan ve aktivitesini kaybeder
ve ardından da içinde bulunduğu dairenin dışına çıkarlar. Esasında bu tür insanlar
genelde bütün işlerin kendi heva ve heveslerine göre yapılmasını isteyen, böyle
olmadığını gördüğünde bulundukları yerde ihtilaf ve iftirakların oluşmasına sebebiyet
veren ve bunun neticesinde de gerisin geriye dönen akılzede ve kalbzede bir kısım
zavallılardır.

Cenab-ı Hak bu tür insanları önce şefkat tokadıyla uyarır fakat onlar ihtilaf ve iftirak
ateşini körüklemeye devam ederse bu sefer nikmet tokadına müstahak hâle gelirler.
Bunun üzerine de Allah (celle celâluhu) “Madem siz ihtilaf ve iftiraktan medet umar
hâle geldiniz, Ben de sizi götürüp birlik ve beraberliği esas alanları, vifak ve ittifak
ruhuyla hareket edenleri getireceğim.” diyerek onların bulundukları alanı başkalarına
bırakır. Bu açından din-i mübin-i İslâm’a hizmet etmeye dilbeste olmuş (gönül vermiş)
mü’minlerin hizmet mürtedi olmaktan çok endişe duymaları ve böyle bir duruma
düşmemeleri adına pek çok şahsî haklarından feragatte bulunabilmeleri gerekir. İşte bu
bir liyakat arayışı olduğu gibi aynı zamanda kötü âkıbete müstahak olmaktan da sıyrılma
yol ve yöntemidir.

Liyakatin Esası Allah Sevgisi
Âyette Allah (celle celâluhu) ُمْوَِقب ُهللا  يِْتأَی  َفْوَسَف   “Allah öyle bir kavim getirecek ki…”

ifadesiyle konumunun hakkını vermeyen insanların yerine başka bir topluluk getireceğini
ifade buyuruyor. Bilindiği üzere fiilin başında gelen “ َ َفْوَس ” edatı, uzak geleceğe
işaret eder. Bunun anlamı şudur: Cenab-ı Hak, iman eden insanları yapmış oldukları bir
kısım olumsuzluklardan dolayı hemen cezalandırmaz. Onların imanlarına bir değer
atfettiğinden ötürü, öncelikle onlara mehil üstüne mehil verir. Eğer onlar hata ve
yanlışlarında ısrar ederlerse, bu defa Allah onları götürerek yerlerine başka bir kavim
getirir. ٍمْوَق  kelimesinin nekre olmasından, bu kavmin hem meçhul bir topluluk hem de
kıymet-i harbiyesi yüksek bir topluluk olduğunu anlıyoruz.

Evet, o topluluğun şanı o kadar yücedir ki, siz bunu tasavvur ve tahayyül edemezsiniz.
Bununla birlikte âyet-i kerime diyor ki, onları tanımanız için size bir kısım ipuçları
vereyim: ْمُھ ُّبِحُي  “Allah (celle celâluhu), kıymetini ihata edemeyeceğiniz kadar
belirsiz olan o kavmi sever.”  Yani şanına yakışır şekilde, rahmetinin enginliği ve
muhabbetinin enginliği nispetinde onlara teveccüh eder ve sevmenin lazımını onlara
ihsan eder. Daha sonra bu ilâhî sevgi onların kalblerinde Allah (celle celâluhu)
sevgisine inkılap eder ve َُهنوُّبِح ُ يَو  “Onlar da Allah’ı severler.” Bu fiil “if’al”



bâbında gelmiştir. Bilindiği üzere bu bâbın ifade ettiği mânâlardan birisi de kesrettir.
Bu açıdan şöyle denilebilir: “Onlar da Allah’ı delice severler.”

Âyetin devamında َنِینِم ْ ؤُمْلا َىلَع  ٍةَّلَِذأ   buyrulmaktadır. Yani onlar, mü’minlere
karşı “zillet” denecek ölçüde tevazu kanatlarını yerlere kadar indirmişlerdir. Fakat
yanlış anlaşılmasın, onların bu tevazuu kesinlikle aşağılık kompleksi değildir. Çünkü
onlar َني ِ رِفاــَكْلا َىلَع  ٍةَّزِع  Kendi değerlerine sımsıkı bağlı olduklarından o“ أَ
değerleri inkâr edenlere karşı fevkalâde aziz ve onurludurlar.”  Yani onlar, kibir,
gurur, zulüm, bakış açısındaki inhiraf yüzünden veya körü körüne atalarına bağlılığını
ileri sürmek suretiyle inkâra saplananlar karşısında el etek öpmezler. Yine onlar,
mü’minlerin ortaya koyduğu mesajlara karşı kat’î tavır alan inatçı ve mütemerritler
karşısında asla bel kırmaz, boyun bükmez, temennada bulunmaz, el ve etek öpmezler.

Allah Uğrunda Mücadele Ruhu
Onların diğer bir vasıfları da ِلِیبَس ِهللا ِيف  َنوُدِھاَجُي   “Allah yolunda mücahede

ederler.” ifadesiyle anlatılmıştır ki, bunun mânâsı da Allah (celle celâluhu) yolunda
mücadele etmektir. Mücahedenin keyfiyet ve kapsamı çok geniştir. Tarifler
çerçevesinde mücahede; insanlarla Allah arasındaki, imana mâni olan nefsanî, cismanî
ve hayvanî bir kısım engellerin bertaraf edilip kalblerin Allah’la buluşmasının
sağlanmasıdır. Bu tarife göre, çağın hayat felsefesi, idrak ve ilim seviyesi nazar-ı
itibara alınarak ve buna uygun argümanlar kullanılarak insanlara el uzatılmalı; zulüm,
kibir, bakış zaviyesindeki inhiraf ve ataları taklit gibi Cenab-ı Allah’la insanlar
arasındaki engeller de bertaraf edilmelidir.

Mücahedenin diğer bir şekli ise dur-durak bilmeden emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-
münker vazifesini yerine getirmektir. Gerek cami kürsülerinde, gerek konferans
salonlarında, gerek seminerlerde, gerek meclis kürsülerinde ve gerekse mekteplerde,
her nerede size hak ve hakikate tercüman olma imkânı verilirse orada hak ve hakikati
dile getirmektir.

Fakat bir gün gelir de düşmanlığa kilitli mütecavizler –değişik zamanlarda olduğu
gibi– kapınıza dayanır, ülkenize saldırır, ırz ve namusunuza göz diker ve sizi ayaklar
altına almaya çalışırlarsa, elbette o zaman mücadelenin şekli değişecektir. Bu durumda
kınına girmiş maddî kılıç kınından sıyrılıp devreye girecek ve Çanakkale’de,
Sırpsındığı’nda, Yemen’de, Bingazi’de olduğu gibi yeniden cepheye koşulacak ve orada
verilmesi gereken mücadelenin hakkı verilecektir. Tabi ki milletçe yapılacak böyle bir
mücadele de ancak devletin karar vermesiyle ve onun gözetiminde yapılabilir. Bu da
cihadın maddî türlerinden bir türüdür. Fakat çok yerde ifade ettiğimiz hakikati bir kez
daha ifade etmek gerekirse, “cihad” denildiğinde mücahedenin sadece bir yönünü teşkil
eden maddî cihadın türlerinden biri olan “sıcak savaş”ın anlaşılması kesinlikle doğru



değildir. Çünkü hak ve hakikatin insanlarla buluşturulması adına veya zulüm ve
haksızlıkları engelleme adına mücadele ve mücahedenin pek çok değişik şekli vardır.
Ayrıca ِلـِیبَس ِهللا ِيف   “Allah yolunda Allah için” kaydının da ifade ettiği üzere
yapılacak “eylem” tamamen ve hâlisen Allah (celle celâluhu) için olmalı; Resûl-i
Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ortaya koyduğu kural ve disiplinler
gözetilerek hakperestçe yapılmalı; asla cihad kılıfıyla şahıs veya grup menfaati ya da
gazabı uğruna hareket edilmemelidir.

Hâsılı, Cenab-ı Hak, her ne şekliyle olursa olsun burada ِلِیبَس ِهللا ِيف  َنوُدِھاَجُي 
buyurmak suretiyle umumi mânâda Allah yolunda mücadele etmeyi, İslâm dinine sahip
çıkan insanların önemli bir vasfı, liyakatin de önemli bir esası olarak zikretmiştir.

Kınayanın Kınamasından Korkmama
Âyet-i kerimede son olarak ٍِمئَۤـال َةـَمَْول  َنوُفا  َ َخي َـالَو   “Kınayanın kınamasından

korkmazlar.” buyrulmak suretiyle i’lâ-yı kelimetullah ve ruh-ı revân-ı Muhammedî’nin
dünyanın dört bir yanında şehbal açması için mücadele eden insanların, başkalarının
kınamasından da korkmayacakları ifade ediliyor. Evet, mefkûre yolcuları, hayatı,
yaşadıkları dünyadan ibaret gören ve onun keyfini sürmek isteyen insanlar tarafından
her zaman kınanabilirler. Mesela onlar, hizmet yolcularına “Bu dünyanın tadını
çıkarmak varken ne diye kendinize hayatı zehir ediyorsunuz? Niye ehl-i dalâlet ve ehl-i
dünyayı tahrik edip arkanıza takıyorsunuz?” şeklinde güya akıl verebilirler. Maalesef
her dönemde, nâm-ı celîl-i Muhammedî’nin şehbal açmasından rahatsız olan insanlar
olmuştur. Fakat iman ve Kur’ân hizmetine gönül vermiş insanlar vazifelerini yaparken
başkalarının haksızca kınamalarına aldırış etmezler, tehditler karşısında korkup geri
durmazlar, hak bildikleri yolda önlerine çıkan engellere takılıp kalmadan hep yürürler.

İstihdam Allah’ın Fazl u İhsanı
Âyetin sonunda, ُءاََۤشي  ْ نَم ِهِیتْؤُي  ُلْضَف ِهللا   َ ِكلٰذ  “İşte bu, Allah’ın bir fazlıdır, onu

dilediğine verir.” buyrulmak suretiyle, bütün bu vasıfların çok önemli olduğu ve onları
Allah’ın (celle celâluhu) herkese değil, dilediği seçkin kullarına vereceği ifade
ediliyor. Yani Allah sırf unvan ve kariyer için doktora yapan, post-doktora yapan, post-
der-post-doktora yapan hatta mük’ab doktoralar yapan insanlara değil, gönlünü Allah’a
vermiş samimi mü’minlere hizmet etmeyi nasip etmiştir/edecektir. Bakıyorsunuz bir
dönemde şarkın yalçın kayaları arasından bir zat çıkıyor, altı ay veya bir sene gibi kısa
bir süre medrese eğitimi görüyor ve ardından dini, diyaneti ve Kur’ân’ı anlatma adına
insanlığa bir ders veriyor ve düşüncede yeniliğe giden kapıları aralıyor. Ama o, böyle
bir misyonu eda ederken, hiçbir zaman iddiada bulunmuyor ve bütün bunları sadece
Allah’ın (celle celâluhu) fazl u ihsanına bağlıyor. İşte âyetin sonundaki ُلْضَف ِهللا  َ ِكلٰذ



ُءاََۤشي  ْ نَم ِهِیتْؤُي   “İşte bu, Allah’ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir.”  fezlekesi
liyakatin bir başka olmazsa olmaz vasfını ifade ediyor ki, o da; hiçbir zaman iddialı
olmamak, hangi büyük vazife eda edilirse edilsin bütün bunları hep Allah’ın fazl u
ihsanı olarak bilmektir.



S

Yenilenme Ruhu 
ve İlâhî İnayet

oru: Dinî duygu ve düşüncede yenilenme cehdi içinde bulunan insanların
belirgin özellikleri nelerdir?

Cevap: Yıllardır Müslümanların yaşadığı coğrafyada ruhî hayatın büyük ölçüde
söndürülmesi, aşk u vecdin bütün bütün unutturulup gönüllerin diline zincir vurulması,
düşünen ve okuyan aydınların gidip kaskatı bir pozitivizme aborde olmaları, tastamam
dindarlık ve hakta sebat yerine kaba softalığın ikame edilmesi; hatta ahiret ve Cennet
istenirken bile, dünyada alışılagelen mutluluğun devamı mülâhazasıyla istenmesi gibi
pek çok tahribatı onarma cehdi ortaya koymadan, çarpık düşünce ve telakkileri tashih
etmeden toplum olarak ruhta ve mânâda dirilmemiz mümkün değildir.

Tabi ki, son birkaç asırdan beri ruhlarımızı saran levsiyat Allah’ın (celle celâluhu)
izni ve inayetiyle sökülüp atılabilir. Ne var ki, öncelikle milletçe çöküntü ve
çözülmelerimizin gerçek sebep ve sâikleri sayılan ihtiras, tembellik, şöhret arzusu,
makam sevgisi, bencillik ve dünyaperestlik gibi his ve duygulardan sıyrılmamız; sonra
da İslâm’ın özü ve hakikati olan istiğna, cesaret, mahviyet, diğergâmlık, ruhanîlik ve
rabbânîlik ruhuyla hakka yönelmemiz ve gönüllerimizi hak duygusuyla arıtıp
şekillendirmemiz gerekmektedir. İşte bu anlayışla işe koyulmadan ve ona muvafık bir
gayretle çalışıp çabalamadan düze çıkmamız imkânsızlık ölçüsünde zor demektir.
Bununla beraber, eğer içimizde, öze sadık kalmanın yanı sıra çağı da kucaklayabilecek
tecdit ve ıslah iradesine sahip bir kısım yiğitler varsa –ki vardır– bu tamir ve yenilenme
mutlaka gerçekleşecektir.

Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Dahi Olsa
Bir misal olması açısından, kendisine Hüccetü’l-İslâm denilen İmam Gazzâlî’nin

hayatına bu perspektiften bakabilirsiniz. O, öncelikle ilm-i zahirde yüksek bir ufku
yakalamıştır. Öyle ki, kendi dönemi itibarıyla ulaşılabilecek bütün kaynak eserlere
ulaşmış, kütüphaneler dolusu kitabı hallaç etmiş ve neticede daha sonraki nesillere çok
bereketli eserler bırakmıştır. Zaten yetiştiği dönem olan beşinci asır, bir açıdan, bizim
rönesansımızın zirveye ulaştığı bereketli bir çağdır. İşte İmam Gazzâlî zahirî ilimlerde
zirveleri tuttuktan sonra o ilimlerin dar kalıpları içine sıkışıp kalmamış, onlara ayrı bir
kıymet ve derinlik kazandıran rabbânîlik ve ruhanîlik ufkuna yönelmiştir. Zira ona göre
mânevî ve metafizik buudu olmadığı takdirde âlimlerin kitaplarda söyledikleri sözler,
nazarînin ötesine geçmemektedir. Hakikat bilgisine ulaşılması nazarînin amelîye



çevrilmesi ve kalb ufkunda yaşanan bir hayat tecrübesiyle mümkündür. Dolayısıyla kalb
ve ruh yörüngesinde bir hayat yaşayanlar diğer ilim ehline göre kırılma ve dökülmelere
daha az maruz kalmaktadırlar.

İşte kalb ve ruhun derece-i hayatına yükselen, nefsî arzularından sıyrılan, kendinde
fena bulup Allah’ta (celle celâluhu) bakî olan bir insanı, rahmet-i ilâhîyenin,
düşüncelerinde, mülâhazalarında ve hissiyatında kendisiyle baş başa bırakması
düşünülemez. Evet, göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa, Allah bu tür insanları
nefisleriyle baş başa bırakıp yanlışlığa kaymalarına müsaade etmez.

Bildiğiniz gibi Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem); ُموُّیَق اـــَي  ُّيَح  َيا 
ٍنْیَع َة  َفَْرط يِسَْفن  َىِلإ  يِنِْلَكت  َـالَو  ُهَّل  ِينْأَش ُك ِيل  ْحـِلْص  َأ ُثیِغَتْسَأ  َِكتَمْح  َرِب

“Yâ Hayyu, yâ Kayyûm! Rahmetin hürmetine Senden yardım diliyorum; her hâlimi
ıslah buyur ve göz açıp kapayıncaya kadar olsun beni nefsimle baş başa bırakma!”122

duasını ümmetine bir hedef olarak talim buyurmuştur. Efendiler Efendisi’nin dualarını
kendilerine en yüksek hedef olarak belirleyen ve o istikamette cehd ü gayret içinde
bulunan ıslah erleri de, Allah’ın (celle celâluhu) izni ve inayetiyle, hep maiyyet-i
ilâhiyenin nurdan tayfları altında yol almışlardır.

Cenab-ı Hak, Hiçbir Emeği Zayi Etmez
Bu itibarla denilebilir ki asırlara damgasını vurmuş bu büyüklerin içtihat, istinbat ve

tecdit mülâhazalarını Cenab-ı Hak onların içine atmıştır. İsmail Hakkı Bursevî’nin
Kitâbü’n-Netice’sine bakacak olursanız onun, “Sabah vakti kalbime şöyle tulû etti;
içime şöyle geldi.” gibi sözlerine şahit olursunuz. Bu ifadelerden anlaşılıyor ki Cenab-ı
Hak, bu büyük zatların yollarını aydınlatıyor ve önlerini açıyor, böylece onlar da her
şeyi doğru görüp doğru yorumluyorlar. Sonra da zamanın şartlarına, toplumun
karakterine ve sahip oldukları vazifeye göre yapılması gerekli olan işleri yapıyorlar.

Cenab-ı Hak, Zilzâl Sûre-i Celîlesi’nde:

ارَش ٍةَّرَذ  َلاَقْثِم  ْلَمْعَي  ْنَمَو  ُهَرَي   اًرْیَخ  ٍةَّرَذ  َلاَقْثِم  ْلَمْعَي  ْنَمَف 
ُهَرَي

“Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlemişse mutlaka onun karşılığını görür; kim de
zerre ağırlığınca bir şer irtikâp etmişse mutlaka onun karşılığını görür.” 123

buyuruyor. Bu âyet-i kerimenin mânâsını, sadece “insanın burada işlediği iyilik ve
kötülüklerin karşılığını ahirette alması” şeklinde anlamak eksik olur. Kanaatimce
konuya şöyle bakmak gerekir: Atom ağırlığınca bile olsa yapılan iyilik ve kötülüklerin
karşılığı belli ölçüde dünyada da görülecektir. Zerre ağırlığı kadar küçük hayırların
bile karşılığı görülecekse şayet, mefkûre uğrunda, küre-i arz ağırlığında yapılan
hayırların karşılığı öncelikle görülecek, çok defa ilâhî inayet şeklinde tecelli edecek,



demektir.
Bu açıdan Cenab-ı Hakk’ın, himmeti milleti olan, kendisini insanların dirilişine

adayan, şahsî zevklerinden fedakârlıkta bulunup hiçbir şekilde kendi ikbal ve istikbalini
düşünmeyen bir ihya erini kendi nefsiyle baş başa bırakması düşünülemez! Allah (celle
celâluhu) kim bilir bazen açıktan açığa, bazen de şahsın hiç farkına varmayacağı şekilde
onu sevk-i ilâhî ve insiyaklarla yönlendirir. İşte böyle bir diriliş kahramanı ne kadar
dolambaçlı yollara girerse girsin, hangi derin vadilerde dolaşırsa dolaşsın, Allah’ın
izni ve inayetiyle, hep doğru yolda yürümeye devam eder.

Allah (celle celâluhu) tarafından ufukları açılan bu tür hakikat kahramanları kimi
zaman daha işin başında her şeyi ayan beyan o kadar net bir şekilde görürler ki
karşılaştıkları hâdise ve problemler karşısında hemen çok rahat, َِّالإ ِق  ّ َحْلا َدَْعب  اَذاَمَف 

ُلَالَّضلا  “Hakkın ötesinde ancak dalâlet vardır.”124 deyip doğruyu işaret eder, hakikati
seslendirirler. Kimi zaman da karşılaştıkları hâdisenin muğlaklığı ve müphemliği
karşısında, “Allah’ım, sadece Senin rızanı diliyor, bu insanların Sana yönelmesi için
rızana en muvafık tercih ne ise beni ona muvaffak kılmanı istiyorum.” diyerek
samimiyet, ihlâs ve gayretle O’na sığınırlar. Neticede onlar, Allah’ın (celle celâluhu)
izniyle doğruyu görür, doğruyu seslendirir ve insanları doğru yola yönlendirirler.

Hiç Kimse O Kapıdan Eli Boş Dönmemiştir
Eğer siz sürekli dualarınızda, “Allah’ım! Dayanamayacağım, güç yetiremeyeceğim

musibet ve belalar karşısında Senin kapının tokmağına dokunuyor ve ‘Lâ havle ve lâ
kuvvete illâ billâh’ diyorum. Allah’ım! Hata ve günahların ağır baskılarından kurtulma
hatta tasavvur ve tahayyüllerimin kirlenmesi karşısında tertemiz bir hayat yaşayabilme
adına yine Senin kapının tokmağına dokunuyor ve bir kere daha ‘Lâ havle ve lâ kuvvete
illâ billâh’ talebinde bulunuyorum. Allah’ım! İnsanların dirilmeleri adına ortaya
koyduğum bütün söz ve fiillerimde beni benimle baş başa bırakma! İrşad tecellilerini
benim üzerimden hiçbir zaman eksik etme! Beni her daim doğru yola hidayet buyur!
Bütün tavır ve davranışlarımda beni samimiyet ve ihlâsla serfiraz kıl! Sazımın sözümün
insanlara tesir etmesi için inayetini, görüp gözetmeni üzerimden eksik etme! Allah’ım!
İrşad ve tebliğ yolunda mücadele ederken biliyorum ki ehl-i dalâlet beni rahat
bırakmayacak; çok küçük şeyleri dahi bahane ederek üzerime gelecek. Onlardan gelecek
her türlü bela ve musibet karşısında eğilmeden, bükülmeden, kırılmadan, taviz
vermeden dimdik ayakta durabilmek ve sadece Senin karşında eğilebilmek için yine
Senin inayetine, koruyup kollamana sığınıyor, bir kere daha kapının tokmağına
dokunuyor ve ‘Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh’ diyorum. Allah’ım! Kalbimi duru
tutamıyor ve hakkıyla hukukullaha riayet edemiyorum. Kalbimin, yarattığın günkü gibi
dupduru olabilmesi adına tekrar Senin kapının tokmağına dokunuyor ve bir kez daha ‘Lâ
havle ve lâ kuvvete illâ billâh’ diyorum.” şeklinde sadakat ve samimiyetinizi ortaya



koyarsanız Cenab-ı Hak sizin bu teveccüh ve yakarışlarınızı boş çevirmez; sizi içtihat,
istinbat ve tercihlerinizde göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa nefsinizle baş başa
bırakmaz.

Evet, eğer siz hayatınızı bu mülâhazalara bağlı götürüyor, sabah-akşam hep O’nun
kapısının tokmağına dokunuyor ve isteklerinizi birer dilekçe gibi hep o kapıya arz
ediyorsanız, arz-ı hâlinizi duyan, bilen, gören Allah (celle celâluhu) mutlaka icabet
edecek ve sizi asla karşılıksız bırakmayacaktır. Hak dostlarının yürekleri yakan o derin
ve dokunaklı virdlerinde çok defa ifade edildiği gibi, şimdiye kadar O’nun kapısına
gidenlerden hiç kimse eli boş dönmemiştir. Hata ve günahlar içinde düşe kalka
yürüdükleri hâlde niceleri o kapının tokmağına dokunmuş, O’nun afv u mağfiretine
sığınmış ve neticede O’nun rahmet, lütuf, ihsan ve inayetiyle sarılıp sarmalanmışlardır.

Hâsılı, Cenab-ı Hak, fenâ fillah, bekâ billâh ve maallah’a mazhar olamamış, ilme’l-
yakîn, ayne’l-yakîn ve hakka’l-yakîn mertebelerinden geçerek Zât-ı Baht’a ulaşamamış,
bu yolda ciddi bir sermayesi bulunmayan; fakat son derece samimi ve ihlâslı olan,
sürekli “Allah’ım! İman-ı kâmil!” “Allah’ım! İslâm-ı etemm!” “Allah’ım! İhlâs-ı tam!”
“Allah’ım! Samimiyet!” diyerek Allah’a (celle celâluhu) teveccüh eden ve tam bir
sadakatle o kapının tokmağına dokunan tamir, ıslah ve tecdit yolcularını yalnız
bırakmamış; ilâhî koruma, görüp gözetme ve kollamasıyla onları hep muhafaza altına
almıştır.



S
Kötülüklerden Sakındırmada Denge

oru: Topluma zarar vermeyen çirkinliklere göz yumma, adanmışların önemli
bir vasfı olarak zikrediliyor. İslâm’da nehy-i ani’l-münkerin (kötülüklerden

sakındırma) önemli bir esas olduğu zaviyesinden meseleye bakılacak olursa,
günahlara göz yumma ve yapılan kötülükleri affetmenin sınırları nelerdir?

Cevap: Öncelikle ferdî kusur ve günahlarla, toplum hukukuna tecavüz sayılan suç ve
kötülüklerin birbirinden ayrılması gerekir. Çünkü bunların her birine karşı alınması
gereken tavır farklıdır. Şahsın kendisiyle sınırlı kalan günahların görmezden gelinmesi
ve bu tür günah işleyen kişilere karşı mümkün olduğunca afv u safh ile muamele
edilmesi esas iken, başka bir şahsa veya kamu hukukuna zarar veren kötülüklerin ise
imkânı varsa elle, elle mümkün değilse dille ortadan kaldırılması, hiç olmazsa o
kötülüklere karşı kalbî bir tavır ortaya konulması gerekir.

Ferdî Haklarda Afv u Safh Yolu
Şahsın sadece kendisini ilgilendiren günahların neler olduğunu tek tek saymaya gerek

yoktur. Zira bâtılın tasfilatıyla anlatılması, safi zihinleri bulandırır; dolayısıyla
faydadan daha çok zarara yol açar. Umumi mânâda İslâm’ın yasaklamış olduğu bütün
söz ve fiilleri bu kategoride düşünebilirsiniz. Bir insan bunlardan birini, ikisini veya
daha fazlasını irtikâp etmiş olabilir. Eğer böyle birisi, başkalarına kötü örnek olmuyor,
dinin emirlerini hafife almıyor, dinî değerlerle alay etmiyor ve umumun hukukunu
çiğnemiyorsa, böyle bir kişiye karşı afv u safh ile muamele edilebilir.

Zira Kur’ân-ı Kerim’de birçok âyet-i kerimede insanlara müsamaha göstermenin ve
onlardan kötülük görülse de onlara karşı iyilikle muamelede bulunmanın önemi
üzerinde durulmuştur. Mesela bir âyet-i kerimede, ِنَع َنِیفاَعْلاَو  َظ  ْيَغْلا َنیِمِظاَكْلاَو 

َني ِنـِسْحُمْلا ُّبِحُي  ُهللاَو  ِساَّنلا   “Kızdıklarında öfkelerini yutkunurlar, insanların
kusurlarını affederler. Allah, böyle iyi davranan ihsan ehlini sever.” 125 buyrulmak
suretiyle, öfkeyi yutma, affetme ve iyilik yapma takva sahiplerinin önemli vasıfları
arasında sayılmıştır. Bu sebeple mü’minlerin, başkalarının ferdî hata ve günahları
karşısında ilk olarak bu Kur’ânî düsturlara uygun şekilde hareket etmeleri ve mümkün
olduğunca bunlara göz yummaları bir esastır.

Bununla birlikte hususiyle cahil kişilerin ortaya koyduğu bazı muamele ve davranışlar
karşısında alınması gereken tavır ise, yüz çevirme ve onlardan uzak durmadır. Çünkü
Kur’ân-ı Kerim, 

َني ِ لِھاـَجْلا ِنَع  ْضِرْعَأ  ِفْرُعْلاــِب وَ ْرُمْأَو   َ وْفَعْلا ِذُخ   “Sen her zaman af yolunu tut,



iyiliği emret ve cahillerle uğraşmaktan uzak dur!”;126 اوُلاَق  َ نوُلِھاَجْلا ُمُھََبطاَخ  اَِذإَو 
اًمَالَس  “(Rahmân’ın has kulları), cahiller kendilerine sataşınca ‘selâm’ der

geçerler.”;127 َنوُضِرْع ِوْـغَّللا مُ ِنَع  ْمـُھ  َنـيِذ  ّ َ لاَو  “(O mü’minler), her türlü boş,
faydasız ve mânâsız söz ve davranışlardan yüz çevirir ve uzak dururlar.”128 gibi âyet-
i kerimeleriyle mü’minlere bu şekilde davranmayı emretmektedir.

Kötülükten Sakındırırken Günahı Fâş Etmeme
Bununla birlikte eğer bir insan, hata ve günahlarında ısrar ediyor, onları hafife alıyor,

işlediği çirkinliklerle başkalarına kötü örnek oluyor veya toplum hukukuna tecavüz
ediyorsa, bu durumda usûlünce bu kötülüğe mâni olunması gerekir. Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) karşılaşılan bu tür fenalıklar karşısında takip edilmesi
gereken nehy-i ani’l-münker yöntemini şu ifadeleriyle beyan buyurmuştur:

ْنِإَف ِِهناَسِلِبف  ْعِطَتْسَي  َْمل  ْنِإَف  ِهَِدِیب  ّیَغُیْلَف  ُهْرِ اًرَكْنُم  ْمُكْنِم  َىأَر  ْنَم 
ِناَميِْإلا ُفَعَْضأ  َِكلٰذَو  ِِهبْلَِقبَف  ْعِطَتْسَي  َْمل 

“Sizden kim bir münker görürse, onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse dil ile
irşad ve ikazda bulunsun. Buna da gücü yetmezse kalbiyle ona tavır alsın. Bu
sonuncusu imanın en zayıf mertebesidir.”129

Buna göre bataklığın içine düşmüş bir insana karşı yapılması gereken ilk iş, elinden
tutup onu bir kenara çıkarmaktır. Eğer sizin onun elinden tutup kenara çekecek bir
gücünüz yoksa, bunu yapmaya gücü yeten birisinden yardım almalısınız. Fakat bunu
yaparken de hata ve günah fâş edilmemeli, yayılmamalı, bir kusur tellalı kesilmemeli,
söz konusu kişi mahcup edilmemeli ve toplum içinde onun yüzü yere baktırılmamalıdır.
Çünkü burada asıl gaye, onun içine düştüğü fenalıktan kurtarılmasıdır.

Elle müdahalenin mümkün olmadığı durumlarda yapılması gereken ise, nasihat
etmektir. Burada nasihatin üslubu çok önemlidir. Mesela ikazda bulunurken, bütün
alternatifler hesaba katılmalı ve reaksiyona sebebiyet vermeyecek bir üslup tercih
edilmelidir. Bunun için de kardeşini o kötülükten kurtarmak isteyen kişi, bir sözü on
defa düşündükten sonra ifade etmelidir. Hatta kendisinin konuşması muhatapta tepki
uyandıracaksa, konuşmasından rahatsızlık duymayacağı birisinin ona nasihat etmesi
temin edilmelidir. Dahası bazı hassas durumlarda ikazda bulunacak kişinin tamamen
devre dışı kalması, yüz yüze gelmeden muhatabını uyarması gerekebilir. Mesela siz,
gördüğünüz bir yanlışı düzeltme adına iki satırlık bir yazı yazar, yazdığınız bu yazıyı
halim ve selim mülâhazalarınızla elli defa gözden geçirir, sonra da bunu muhatabınızın
kapısının altından atar veya onun posta kutusuna bırakırsınız. Böylece hatasını doğrudan
yüzüne söyleyerek onu utandırmamış, dolayısıyla da onun itibarını korumuş olursunuz.



Burada asıl gaye bir insanı bir fenalıktan vazgeçirmektir. O hâlde atılacak adımlar da
çok iyi hesap edilmeli, söylenilen sözle kesinlikle muhatabın başına vurulmamalıdır.
Mârifet, ne kötülüğün kötülük olduğunu söylemek ne de suç ve günaha bulaşmış kişiyi
mahcup etmektir. Mârifet, bir şekilde o insanı kötülükten uzaklaştıracak en tesirli ve en
yumuşak yolu bulmaktır.

Bir Acı Tebessümle İrşad ve İkaz
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) kötülük ve çirkinlikleri dil ile izale

etmenin mümkün olmadığı durumlarda, kalbî tavır ortaya koymak suretiyle bunun
değiştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Hadisçiler genel itibarıyla bu ifadeden,
münkere karşı kalb ile buğz edilmesi gerektiğini anlamışlardır. Bununla birlikte daha
farklı yorumlara da gidilebilir. Mesela bu ifadeden, kötülükleri işleyip duran insana
karşı kalbî alâkanın kesilmesi gerektiği anlaşılabilir. Öyle ki siz böyle bir kişiyle
karşılaştığınızda, yüz ekşitmeniz, acı bir tebessümünüz veya ondan yüz çevirmenizle
onun, yanlışının farkına varmasına ve bundan vazgeçmesine vesile olabilirsiniz.

Ayrıca tavrınız şahsa değil onun kötü davranışlarına olduğundan dolayı ellerinizi
açar, “Allah’ım! Ne olur benim bu kardeşimi içine düştüğü bu fenalıktan kurtar ve onu
bu günahtan tiksindir!” diyebilirsiniz. Hatta bununla da yetinmez ve kardeşlik hukukunun
bir gereği olarak onun fenalıktan sıyrılabilmesi adına dualarınızda bin defa, اَنْیَِلإ ِْبّبَح  َمُھَّلَلا 

َنیِدِشاَّرلا َنِم  اَنَْلعْجاَو  َناَیْصِعْلاَو  َقوُسُفْلاَو  َرْفُكْلا  اَنْیَِلإ  ْهِّرَكَو  اَنِبوُُلق  يِف  ُھْنِّیَزَو  َناَمیِْإلا   “Allah’ım! İmanı bize
sevdir, onunla kalblerimizi tezyin et; küfrü, fıskı ve isyanı bize  çirkin göster. Bizleri
rüşde erenlerden eyle!”130 dersiniz. Zira Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), gaibin
gaibe yaptığı duanın kabul buyrulacağını haber vermiştir.131

Geçmiş dönemde bir arkadaşın bir inhirafından bahsetmişlerdi. O günden beri onun
adını anarak dua etmediğim bir gün olmadı. Aynı şekilde önceki yıllarda sağlam
karakterli bir arkadaş itikadî bir probleme maruz kalmıştı. Rabbim şahit, kendime
yaptığım her duada muhakkak ona da dua ettim. Bu konuda ihmalkârlık göstermeyi
kardeşlik hakkına, hukukuna karşı bir saygısızlık ve vefasızlık olarak gördüm. Bu
şekilde kalben dua da hadisin ifadesinden anlaşılan bir mânâdır. Dolayısıyla hadis-i
şerifte geçen ِه ِبْلَقِبَف  lafzını, sadece kalben buğz etme, alâkayı kesme ve sırtını dönüp
gitme şeklinde anlamak eksik olacaktır. Burada önemli olan Allah’ın (celle celâluhu)
sevmediği kötü vasfa karşı bir çeşit tavır alma, onun izalesi için elinden gelen her şeyi
yapma ve böylece kardeşini o kötülükten kurtarmadır.

Kamu Hakkı Allah Hakkıdır
İster geniş, isterse dar dairede şöyle böyle topluma zarar verebilecek fuhşiyat ve

münkerata karşı ciddi tavır alınması ve böylece onun izalesine çalışılması millî ve dinî



bir vazife olduğu gibi aynı zamanda Allah hakkına saygının bir gereğidir. Zira bilindiği
üzere İslâm’da kamu hakları aynı zamanda Allah hakkı kabul edilmiştir. Yani verdiği
zarar ve neticesi itibarıyla bir güve gibi içten içe toplumu çürütecek fenalıklar, ferdin
kendisiyle sınırlı kalan günahlar gibi değildir. Dolayısıyla bu tür fenalıklara göz
yumulamaz ve onlar karşısında sükût geçilemez. Kanun gücünü uygulamakla vazifeli
kişiler kendilerine verilen yetkiyle kötülükleri önlemeye çalışmalı, mü’minler de
yerinde ilgili mercilere müracaat ederek, yerinde bu mevzuda yetkilileri
yüreklendirerek, kimi zaman da şahitlik hakkını kullanarak onlara yardımcı olmalıdır.
Bir kez daha ifade edelim ki, bütün bunlardan maksat kötülüğe düşmüş bir insanı
mahcup etmek değildir. Bilakis bu, toplumu içten içe yiyip bitirecek fenalıklara karşı
tavır alma, toplumu bu fenalıklardan sıyanet etme ceht ve gayretidir.

Konumuzla irtibatlı olarak, Benî İsrâil’den bir grupla alâkalı kınama makamında inen
fakat bizim için de önemli bir disiplin olan şu âyet-i kerimeyi hatırlayabilirsiniz. Allah
(celle celâluhu) buyuruyor ki:

َنوُلَعَْفي اوُناَك  اَم  َسْئَِبل  ُهوُلَعَف  ٍرَكْنُم  ْنَع  َنْوَھاَنَتَي  اوُناَك َال 
“Onlar kötülük yaptıkları zaman, birbirlerini kötülükten vazgeçirmeye

çalışmazlardı. Ne çirkin davranıştı bu tutumları!”132

Burada geçen َنْوَھاَنََتي fiil kipinin ifade ettiği mânâyı biraz daha açacak olursak َال 
şunları söyleyebiliriz: Bu âyete konu olan insanlar, işlenen kötülüklere engel olacak
müşterek bir akıl geliştirmemişlerdi. Bu konuda kolektif şuura müracaat edilmiyordu.
Aralarında bir koordinasyon yoktu. Bu yüzden kötülükten nehyetmeyen bu kişiler
lânetlenmiş, meshe maruz kalmışlardı.

O hâlde kötülüğe şahit olan insanın vazifesinin ne olduğu, gücü elinde
bulunduranların bu konuda ne yapması gerektiği ve bu mevzuda umumi olarak topluma
ne gibi sorumlulukların düştüğü konularında ortak bir aklın geliştirilmesine ihtiyaç
vardır.

Hâsılı insan, kendisine karşı söylenen ve sadece kendisini alâkadar eden uygunsuz ve
incitici sözleri affetmeye çalışmalıdır. Nasıl ki bir insanın mide ve bağırsaklarında,
yenilen gıdaları sindiren sıvılar ve asitler varsa mü’minlerin de kalb ve ruh dünyasında
bu tür mesâvileri, kötülük ve haksızlıkları hazmedip eritebilecek sistemleri olmalı ve
böylece onlar kendilerine yapılan kötü muameleleri rahatlıkla hazmedebilmelidir. Fakat
bir kişinin şahsında bir grup veya bir cemaat hedef alınıyor ve onlar karalanıyorsa,
mesele ferdî olmaktan çıkmış demektir. Böyle bir zulüm karşısında kişinin hazm-ı nefs
etmesi doğru değildir. Bilakis orada yapılması gereken, tavzih, tashih ve tekzip gibi
yollarla zulmü savmaya çalışmaktır. Hatta zulüm ve haksızlıkta temerrüdün devam
etmesi durumunda mütecavizlerin seslerini kesme ve zulümlerine engel olma adına daha



başka hukukî yollara başvurulmalı, tazminat davaları açılmalıdır. Nitekim Hazreti Pîr
de kendisini hapishane hapishane gezdiren, tecrid-i mutlaklara mahkûm eden, zindan
zindan dolaştıran, defalarca zehirleyen insanlara hakkını helâl ettiğini söylemesine
rağmen, hizmet-i imaniye ve Kur’âniye söz konusu olduğunda asla susmuyor, gürül
gürül konuşmalarıyla zalimlerin sesini kesiyor ve böylece hakkın, Kur’ân’ın ve umumun
hukukunun müdafaasını yapıyor.



S

Ahirete Ait Zevk ve Lezzetleri de 
Feda Etme Ufku

oru: Hazreti Üstad’ın, “Ben, cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı
da feda ettim, ahiretimi de!”133 cümlesini nasıl anlamalıyız?

Cevap: Çağın devasa kâmetinden önce yaşayan Hazreti Ebû Bekir Efendimiz
(radıyallâhu anh), Hallac-ı Mansûr, İmam Rabbânî ve daha başka Hak dostları da buna
benzer sözler söylemişlerdir. Onlar, âdeta Cehennem kapısında duran sıyanet meleği
gibi davranmış ve insanların oraya yuvarlanmaması adına sürekli çırpınıp durmuşlardır.
Necip Fazıl’ın ifadesiyle, kollarını makas gibi açmış ve “Burası çıkmaz sokak!”
demişlerdir.

O, En Başta Dünyasını Feda Etti
Hazreti Pîr, bu sözünde ilk olarak başkalarının imanını kurtarmak için dünyayı terk

ettiğinden bahsediyor. Hakikaten onun hayatına göz atan bir insan, baştan sona bütün bir
ömrün bu sözü tasdik ettiğini görecektir. Zira onun seçmiş olduğu hayat tarzı normal bir
insan için yaşanabilecek, dayanılabilecek gibi değildir. Onun bütün hayatı sürgünler,
hapishaneler, zindanlar, baskılar ve mağduriyetlerle doludur. Kimi zaman hapishane
hücresini bile yeterli bulmamış ve onu –o pak ruh beni mazur görsün– kendilerince helâ
gibi bir yere tıkmışlardır. Üstelik soğuk ve dondurucu kış günlerinde bu hücrenin
pencerelerini de açmış ve âdeta onu ölüme terk etmek istemişlerdir. Hatta bunlarla da
yetinmeyerek onu tam on dokuz defa zehirlemişlerdir.134 Hapishanelerdeki maddî
işkence ve zulümler bir yana, bu devasa kâmet, dışarıda da peşine takılan mahalle
bekçileri tarafından takip edilmiştir.

Hâlbuki Hazreti Pîr, eğer isteseydi, başkaları gibi makam ve mevki sahibi olabilir,
herkes gibi rahat ve lüks içinde yaşayabilir ve dünya zevklerinden faydalanabilirdi.
Zira o, çok erken dönemden itibaren büyük plân ve projeler üretebilen sağlam bir kafa
yapısına sahipti. Konuştukları ve yazdıklarıyla kitlelere tesir ediyordu. Daha Meşrutiyet
yıllarındayken yaşanan kargaşalarla ilgili Sünûhât isimli eserini yazmış ve bu eserinde
problemlere çözüm olabilecek pek çok disiplin ortaya koymuştu. Aynı şekilde
Muhâkemât isimli eserini yazdığında ulemanın bile ezberini bozmuştu. Anadolu’yu
gezerek isyana hazırlanan aşiretleri ikna etmiş; meydanlarda yaptığı konuşmalarla da asi
zümreleri yatıştırmıştı. Divan-ı Harp’te yargılandıktan sonra duygu ve düşüncelerinden
hiç taviz vermeyerek avazı çıktığı kadar, “Zalimler için yaşasın Cehennem!”135 diye
bağırabilecek ölçüde de bir cesarete sahipti.



Eğer böyle muhteşem bir dimağ azıcık dünyayı düşünseydi ve çevresindekilere
yaranmak için azıcık bir taviz verseydi gül gibi yaşardı. İstiklâl mücadelesini takip eden
yıllarda Meclis’te bir koltuk da o kapar, orada uslu uslu oturur ve böylece sürekli iltifat
görürdü. Kendisine aidât-ı mestûre yani günümüz ifadesiyle “örtülü ödenek”ten bir
kısım servetler, imkânlar tahsis edilirdi. Başkaları gibi onun da bağları, bahçeleri,
yalıları, villaları olurdu ve böylece refah içinde, dünyevî hayat itibarıyla bir şekilde gül
gibi yaşayıp giderdi. Fakat o, davası uğruna bunların hepsini elinin tersiyle itmesini
bildi ve başkalarının imanını kurtarma adına kendisi katlanılmaz bir hayata talip oldu.

Ahireti Feda Ne Demek?
Öte yandan Hazreti Bediüzzaman, milletin imanını kurtarmak için ahiretini de feda

ettiğini ifade ediyor. Bu hususta bile nefsini düşünmüyor. Yani o, Allah’la (celle
celâluhu) münasebetini güçlendirme adına bir köşeye çekilerek inziva hayatı yaşama,
erbaînlere girme, şahsî terakkisini gerçekleştirme, zevk-i ruhaniye açılma, keşif ve
kerametler izhar etme, el ve etek öptürme gibi yollara da girmiyor. Milletinin imanını
selâmette görme meselesi onun biricik gaye-i hayali hâline geldiğinden, dünyeviliğe
talip olmadığı gibi uhreviliğe de talip olmuyordu. Peki, onun ahirette Allah’tan bir
beklentisi yok muydu? Vardı elbette. Fakat bunu Allah’ın fazlından, kereminden, hususi
rahmetinden bekliyordu.

Burada şunu da hemen belirtmek gerekir ki Hazreti Pîr ve onunla aynı duygu ve
düşünce çizgisini paylaşan insanlar, milletiyle bütünleşmiş ve umumi bünyenin bir
parçası hâline gelmişlerdir. Onlar âdeta o bünyenin kafasının içinde yer alan
nöronlardan bir tanesi olmuşlardır. Dolayısıyla onlar, acısıyla tatlısıyla bünyede olup
biten her şeyi derinden derine duyar ve bundan çok ciddi mânâda etkilenirler. İşte böyle
bir insan Hazreti Ebû Bekir (radıyallâhu anh) gibi, “Vücudumu öyle büyüt ki,
Cehennem’i ben doldurayım ve oraya başkaları girmesin!”136 diyebileceği gibi
“Milletimin imanını selâmette görürsem, Cehennem’in alevleri içinde yanmaya
razıyım.”137 da diyebilir.

Fakat Üstad’ın sahip olduğu bu vicdan enginliğine sahip olmayan birinin bu sözleri
hakiki mânâda anlaması mümkün değildir. Evet, bir insanın bu fedakârlık ufkunu
anlayabilmesi için, insanların bugün çektikleri muhakkak azabın yanı sıra daha sonra
çekecekleri mukadder ve muhtemel azabı da kendi içinde bir yangın gibi hissedebilmesi
gerekir. Bu ise bütün insanlığı kucaklayan engin bir vicdana sahip olmaya bağlıdır. Siz
isterseniz buna evrensel vicdan da diyebilirsiniz. İşte böyle bir vicdana sahip insanlar,
başkalarının elemleriyle üzülür, lezzetleriyle de sevinirler. Öyle ki dünyanın neresine
ateş düşerse düşsün, onları da yakar. Zira onlar bu ateşin acısını vicdanlarında
duyarlar.

Bu itibarladır ki, herkes için diyemesek de bizim gibi sıradan insanların bu engin



mülâhazaları tam mânâsıyla anlayabilmeleri mümkün değildir. Biz, belli ölçüde, varsa
çocuğumuzun, eşimizin, arkadaşımızın elemlerini duyabilsek de bütün insanlığı
kucaklayabilecek bir engin vicdana sahip değiliz. Böyle bir mârifet ufkuna ve vicdan
enginliğine açılmadığımız için de çok defa o büyük zatların çektikleri ızdırabı
anlamakta güçlük çekiyoruz.

Bir zaman tanıdığım birisini Yaşar Hoca’nın bir vaazına götürmüşlerdi. Merhum her
zamanki gibi vaazında derin bir heyecanla ve gözyaşlarıyla konuşmuştu. Ben, misafir
arkadaşın bundan etkilendiğini düşünürken onun, “Bu adam niye böyle pis pis hıçkırıp
duruyor!” dediğini işitmiş, hayret etmiş ve çok üzülmüştüm. Bir tarafta anlama ve
hissetme kabiliyetinden mahrum kaba bir düşünce, öbür yanda ise dışa akseden
inceliğin numunesi engin bir vicdan vardı. Böyle engin bir vicdanın duyup
hissettiklerini anlamak ise onunla aynı ufku paylaşmakla mümkündü.

Allah Hakkı Her Şeyin Önünde Olmalı
İşte Şah-ı Geylânî, Hazreti Gazzâlî, İmam Rabbânî ve Hazreti Bediüzzaman gibi

zatlar çok geniş bir daireye kilitlendiklerinden ve çok geniş bir alanla alâkadar
olduklarından dolayı kendilerini düşünmemişlerdir. Böyle bir âbide şahsiyeti tanıma
bahtiyarlığına ermiş olanlara gelince, onlar da aynı fedakârlık ufkunu paylaşma peşinde
koşmalıdır. Evet, adanmış ruhlar hiçbir zaman, hayatın tadını çıkarmak için, yaz
günlerinde dağların tepelerine çıkıp kış bastırdığı zaman sahile inerek yalılarda keyif
sürme gibi düşünceler arkasında koşmamalıdır. Onlar akıllarına gelebilecek bu tür
mülâhazaları çok rahatlıkla ayaklarının ucuyla itmesini bilmelidir. Ama bunun yanında
onlar keşif ve keramet gösterme, insanların içini okuma, metapsişik mülâhazalar içinde
dolaşma, ruhanilerle beraber kanat çırpma gibi mânevî füyûzat hislerinden de fedakârlık
göstermeli ve kendilerini sadece milletin imanını kurtarmaya adamalıdırlar. Talip
olunmadığı hâlde gelen bu tür mânevî füyûzat hisleri karşısında ise “Acaba Allah beni
bununla imtihan mı ediyor?” endişesini taşımalı ve aynı zamanda “Allah’ım, eğer bunlar
istidraç değil de Senin birer lütfun ise Sana hamd ederim. Fakat ben bunlara talip
değilim.” diyecek kadar da bu konuda mert bir duruş sergilemelidirler. Esasında böyle
temkinli bir yaklaşım aynı zamanda Allah hakkını her şeyin önünde görme demektir.

Burada yanlış anlaşılabilecek bir noktaya dikkat çekmekte fayda olabilir: Ahiretini
feda veya mânevî füyûzat hislerinden fedakârlık, ibadet ü taatı, evrad u ezkârı terk veya
ihmal etmek demek değildir. Bilakis bunları mümkün mertebe en üst seviyede yerine
getirmekle beraber, hedefte keşf u keramet, ruhanî zevk ve lezzetler değil, kulluk
vazifesini yerine getirme ve duyup tattıklarını başkalarına da duyurup tattırma vardır.
Hem zaten ibadet ü taat, evrad u ezkâr ile kendi imanını muhafaza altına almayan birinin
başkasının imanını kurtarması mümkün değildir.

Son bir husus olarak şunu ifade edeyim ki, insanın kendisini düşünmeyerek sürekli



yaşatma duygusuyla oturup kalkması, hep O’nu hecelemesi, insanlığı düşünerek
gecelemesi bir peygamber vasfıdır. Ötede insanlar belirli kategorilere ayrılırken din,
iman, Allah, Kur’ân ve insanlık için çırpınıp duranlar da inşâallah peygamberlerle
birlikte haşr olacaktır. Bu yüzden himmetler âli tutulmalı, yaşama duygusu bir kenara
bırakılıp hep yaşatma ideali peşinde koşulmalıdır.



S

Başarıyla Gelen İmtihan: 
Zafer Sarhoşluğu

oru: Güzel bir netice veya başarı elde edildiğinde mü’mince mülâhaza nasıl
olmalıdır?

Cevap: Hakiki bir mü’min, bütün iyilik, güzellik ve başarıların Allah’tan (celle
celâluhu) geldiğini, kötülük ve başarısızlıkların ise nefsinden kaynaklandığını bilir. Zira
çok açık ve net bir şekilde Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:

ْنِمَف ٍةَّئِیَس  ْنِم  ََكباََصأ  اَۤمَو  َنِمَف ِهللا  ٍةَنَسَح  ْنِم  ََكباََصأ  اَۤم 
َكِسَْفن

“Sana gelen her iyilik Allah’tandır. Başına gelen her fenalık ise nefsindendir.”138

Öyleyse inanan insan hiçbir zaman vesile olduğu iyilik ve güzelliklere, yaptığı iş ve
hizmetlere sahip çıkmamalıdır. Aslında biz, bütün namazlarımızda Allah’ı (celle
celâluhu) tesbih etmek suretiyle O’nun icraatında, şuûnâtında, rubûbiyetinde eşi,
menendi, naziri, zıddı ve niddi olmadığını söylemiş oluyoruz. İşte dilimizle
söylediğimiz bu hakikati bütün derinliğiyle içimizde de duyar ve onu düşüncelerimize
hâkim kılabilirsek, Allah’ın izniyle, vesile olunan iyilik, güzellik ve başarıları, yapılan
hizmetleri kendimize mâl etme gibi büyük bir günah içine düşmemiş oluruz.

Ne Mutlu O İnsana ki Haddini Bilir
Allah’a (celle celâluhu) inanan bir insanın, ne tür başarılara imza atarsa atsın,

haddini bilmesi gerekir. Hazreti Pîr, eserlerinde,139 ْ َملَو ُهَّدــَح  َفَرَع  َْن  ِمل َىبوـُط 
ُهَرَْوط ْزَواَجََتي   “Ne mutlu o adama ki, kendini bilir ve haddini aşmaz.”140 hakikatine

dikkat çeker. İnsanın haddini bilmesi ve kendi çerçevesini aşmaması ise, etten kemikten
yaratıldığının ve mahiyetinin acz u fakr ile yoğrulduğunun idrakinde olmasına bağlıdır.
Dahası insan, mülâhazalarını biraz daha derinleştirerek, kirli bir toplum içinde neş’et
ettiği için çoğu zaman belvâ-i âmm sayılabilecek kirlere bulaştığını hatta bazen
gırtlağına kadar günahlara daldığını göz önünde bulundurmalı ve demeli ki, “Esasında
benden hiçbir şey olmazdı. Demek ki Allah, engin rahmetiyle muamelede
bulunduğundan mazhar olduğum ihsan ve lütuflar O’ndan geliyor.” Eğer insan böyle
düşünür ve hâlis bir tevhid ile Cenab-ı Hakk’a teveccüh ederse bâlâpervazâne
iddialara girmez. Bütün güzellikleri O’ndan bildiğinden dolayı da Allah (celle
celâluhu) ona olan nimetlerini devam ettirir.



İnsanın, nefsine itimat edilemeyeceğini anlaması adına günahlarını hatırda tutması da
çok önemlidir. Zira insan, cürmünün farkında olduğu müddetçe, iddiaya girmez. İddialı
olmak bir yana, kendisine hep günahkâr bir insan nazarıyla bakar, başarılı görünen
faaliyetler karşısında da Cenab-ı Hakk’ın bazen mücrimlere de iş yaptırabileceğini
düşünür; “Benden bir şey olmazdı ama Allah (celle celâluhu) yoklukta varlık cilvesi
gösteriyor.” der; değişik vesilelerle sürekli kendini hesaba çeker.

Bununla birlikte insan, bu tür iddialardan kaçınmak için ille de günah işlemesi
gerektiği şeklinde bir mülâhazaya girmemelidir. Çünkü bir bakıma, bir günaha kulak
kabartma, bir yanlışa doğru adım atma gibi hiç farkına varmadan işlediğimiz hatalar
bile, nefse itimat edilemeyeceğini anlamamız adına yeterli bir sermayedir. Önemli olan
bunları çok iyi değerlendirebilmektir. İnsan bir hatanın akabinde bin kere tevbe etmiş
olsa dahi, o yanlışını sürekli mülâhazasında canlı tutabilirse ancak o zaman Cenab-ı
Hakk’ın sa’y ve gayrete lütfettiği neticeleri kendinden bilmez ve bunların Allah’ın
(celle celâluhu) birer lütfu olduğunu gönlünde derinlemesine hissedebilir.

Böyle ulvi bir nefis muhasebesinde dikkat edilmesi gereken husus ise şudur: Kimi
zaman şeytan, insana günahlarını bahane olarak gösterir ve “Bu günahkâr hâlinle
Allah’a yönelemezsin!” diyerek onu aldatmaya çalışır. İnsan, böyle durumlarda bir
taraftan arınma yollarına tevessül ederken diğer yandan da Allah’ın rahmetini
düşünmeli ve “Gerçi cürmüm çok ama gönlüm Sana hayran.” demelidir. İşlenen
günahlar, Cenab-ı Hakk’ın icraat-ı sübhaniyesine, lütuf, inayet ve ihsanlarına hayranlığa
ve teveccühe mâni olmamalıdır. İşlemiş olduğu cürümler insana kendini Cenab-ı
Hak’tan çok uzakta gösterse de o, duygu ve düşünceleri itibarıyla hep yakınlarda
dolaşmaya çalışmalıdır. Bir insan, bırakalım paçalarına veya dizlerine kadar
kirlenmeyi, gırtlağına kadar levsiyat içine batsa bile yine ulûhiyet ve rubûbiyet
dairesinin biricik sultanı olan Allah’a (celle celâluhu) ve o dairenin en büyük davetçisi
olan Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) teveccüh etmeli, onları deli gibi
sevmeli ve asla bu kapıdan ayrılmamalıdır. Bu, bir yönüyle çelişki sayılır. Fakat
mü’min, hayatını bu zıtlıkların ve çelişkilerin ahengi içinde götürmek zorundadır.

Şeyh Uçmaz, Mürid Uçuruma Yuvarlar
Asıl konumuza dönecek olursak; başarılar karşısında insanın düşebileceği en önemli

tehlikelerden birisi muvaffakiyet neticesinde kendisine yönelen teveccüh ve iltifatlara
layık olduğunu düşünmesidir. Oysaki Allah (celle celâluhu), imtihan unsuru olarak
liyakatin çok üstünde lütuflarda bulunabilir. O hâlde insan bir taraftan mazhariyetleri
karşısında Allah’a şükürde kusur etmemeli, diğer yandan da bunları sahiplenmemelidir.
Zaten cürmünün farkında olan insan, Cenab-ı Hakk’ın teveccühlerini kendisinden
bilmez. O, bir taraftan ortaya çıkan gülistana, diğer yandan da kendisine bakar,
kendisiyle yüzleşir ve çorak bir arazide güllerin neşv ü nema bulması karşısında sadece



şaşkınlık ve hayretini dile getirir. Hakikaten Cenab-ı Hak, bazen çok kırılmış, dökülmüş
ve çatlaklar yaşamış insanların sa’yine bile ekstra teveccühlerde bulunabilir. Bunu
gören bazı insanlar da o şahsın etrafında toplanarak takdirlerini ifade edebilirler. Hatta
birisi kalkıp onun veli bir zat olduğunu söyleyebilir. Bir başkası bunu bile az görüp;
“Ne velisi? O, ortaya koyduğu âsâr-ı bergüzidesiyle gavs gibi görünüyor.” diyebilir.
Başka biri ise daha ileri gidip onun kutbiyet ve gavsiyeti cem ettiğini iddia edebilir. Bu
kadar iltifat ve teveccüh karşısında o kişi de hüsnüzannın verdiği bu makamlara gönlünü
kaptırıp “Acaba ben hakikaten gavs veya kutup muyum?” şeklinde düşünebilir.

Bazen içinde bulunduğu bu duruma makul mahmiller de bulabilir. Mesela der ki,
“Allah’ın insana en büyük ikramı, ikramını hissettirmemesidir. Demek ki ben bugüne
kadar bu durumun farkına varamamışım. Etrafımda halkalanan bunca insan yalan
söyleyecek değil ya!” Hani halk arasında, “Şeyh uçmaz, mürid uçurur.” şeklinde bir
söz vardır ya, işte etrafındaki insanlar, o kişi uçmasa da, onu uçurmaya başlar. Aslında
bu bir uçurma değil, –hafizanallah– o kişiyi uçuruma yuvarlama demektir. Çünkü bir
zaman gelir ki, karşı tarafın aşırı teveccüh ve medh u senalarını gören böyle biri
gavsiyet ve kutbiyetle de yetinmez ve gözünü mehdilik ve mesihlik gibi makamlara
dikmeye başlar. Hele bir de çevresindekiler onun Mehdi veya Mesih olduğuna dair ima
ve işaretlerde bulunursa bu sefer o zavallı, hüsnüzannın verdiği makamlara dilbeste olur
(gönlünü kaptırır) ve kendisini buna iyice inandırmaya başlar. Bazen yapmacık
tevazularla bu düşüncesini izhar ederken bazen de konuyla ilgili bazı âyet ve hadisler
okuyarak bunlardan kendisine pay çıkarır. O, belki de isyan ve günahlarıyla düz yolda
bile yürüyemiyor iken, kendisini göklerde uçuyor görür. İşte böyle biri, kendini uçuruma
sürükleyecek çok tehlikeli bir yola girmiş demektir. Hâlbuki Hazreti Pîr-i Mugân’ın
mülâhazasıyla, insan sevdiklerine fevkalâde makamlar vereceğine, davada fevkalâde
sadakat göstermelidir. Kardeşlerini, dünyaya değiştirmeyecek ölçüde çok sevmeli fakat
onların boynunu kıracak mübalağalı övgülerden de her zaman kaçınmalıdır.

Dericinin Elindeki Deri Misali
Tarihimize baktığımızda, sultanlardan Hak dostlarına kadar pek çok büyük zatın

kendilerini hep yerden yere vurduklarını görürüz. Her biri ayrı bir yüce kâmet olmasına
rağmen onlar kendilerine hiçbir zaman bir kıymet-i harbiye takdir etmemişlerdir. Zaten
iddiada bulunan bencil insanların bir şey olması da mümkün değildir. Zira onlar,
fantezilerden bir türlü sıyrılamazlar ve sürekli kendilerini ifade etme lüzumunu
duyarlar. Bunu gerçekleştirebilmek için de hakikatleri yeterli görmez, fantezilere girer,
riya ve süm’a (başkasına gösterme ve duyurma) gibi daha başka yollara tevessül
ederler.

Mesela bir gün birisi kalkar, İmam Buhârî üzerine konuşmaya başlar. Fakat bakar ki,
söylediklerine çok da iltifat edilmiyor. Zira bunlar, bütün hadisçilerin bildikleri



bilgilerdir. O, sözleriyle dikkatleri kendi üzerine çekemediğini görünce daha orijinal
bir şeyler söyleme ihtiyacı duyar; ardından ahiretin varlığıyla ilgili farklı bir
mülâhazada bulunur ve klasik bir monist gibi ifadeler kullanarak dikkat çekmeye çalışır.
Esasında o söylediklerinin de, Şeyh Bedrettin Simavi’nin Vâridât isimli eserinde
söylediklerinden bir farkı yoktur. Hatta Aristo’nun öteki âleme ve ruha dair ileri
sürdüğü düşüncelere baktığınızda da benzer tenakuzlarla karşılaşabilirsiniz. Yine o
insan orijinal diye ortaya koyduğu bu telakkilerin kendisinden önce nice insan tarafından
seslendirildiğini anlayınca bu sefer ne diyeceğini düşünmeye başlar ve farklı bir fantezi
adına ruhların devr-i daiminden bahisler açar. Ne var ki o şahıs, hakikatleri bulma ve
duyurma arayışında olmadığı için nefsini tatmin adına sahnelediği orijinallik gösterileri
hep hüsranla neticelenir.

Oysaki Allah (celle celâluhu), bizi kul yaratmıştır ve insan için kulluk pâyesinden
daha büyük bir pâye yoktur. Neden Cenab-ı Hakk’ın bizi kul olarak yaratmasıyla iktifa
etmeyelim, bunu yeterli bulmayalım? Bize düşen vazife, O’na gönülden teveccüh etmek
ve O’nun rubûbiyet ve ulûhiyetine karşı ciddi bir ubûdiyetle mukabelede bulunmaktır.
Kaldı ki Hazreti Pîr’in yaklaşımıyla ubûdiyet, bize daha önce lütfedilen nimetlere karşı
bir şükürdür; daha sonra verilecek nimetler için bir mukaddime değildir.141 Bundan
dolayıdır ki sırf belli mazhariyetlere ulaşmak niyetiyle Allah’a kullukta bulunmak doğru
değildir. Allah (celle celâluhu) dilerse karşılıksız lütuflarda bulunduğu gibi kulluk
karşılığı olarak da engin rahmetinden lütuf ve ihsanlarda bulunabilir. Fakat bu,
beklenmez. Ücret ve mükâfatını baştan almış bir kul olarak bize düşen, Allah’a karşı
sürekli hamd ve şükür duyguları içinde olmaktır.

Allah’a (celle celâluhu) kul olmayan bir insan nefsine kul olur. Nefsine kul olan insan
ise sadece kendisi için yaşar ve kendini dünyanın merkezi olarak görür. Böyle bir
insana egosantrist denir. Sürekli kendisiyle meşgul olan, kendi ufku, kendi düşünceleri,
kendi mülâhazaları hatta kendi kâmet-i bâlâsı, edası ve endamı karşısında hayranlık
duyan bir insana da narsist denir. Böyleleri sadece kendi yaptıklarını ve ortaya koyduğu
başarıları beğenir ve bunlarla övünür, başkalarını beğenmesi ise mümkün değildir. Bu
tür insanların övgü ve senalarla tatmin oldukları da görülmemiştir. Onlar sürekli hep
daha fazlasını ister. Tabi böyle bencil ve narsist kişiliklerin, insanlığa faydalı herhangi
bir iş ve icraatları da olmaz.

Mütevazi insanlardır ki, Allah (celle celâluhu) onları nice hayırlı işlere vesile kılar.
Şairin dediği gibi,

“ Mazhar-ı feyz olamaz düşmeyecek hâke nebat.
Mütevazi olanı rahmet-i Rahman büyütür.”

Yani tohum toprağın bağrına düşmeyince feyze mazhar olamaz. Yüzü yerde olanları
da Allah (celle celâluhu) ekstra lütuflarla kâmet-i bâlâ hâline getirir. İşte Şah-ı Geylânî,



işte Muhammed Bahauddin Nakşibend, işte Ebu’l-Hasan eş-Şâzilî, işte Hazreti Pîr-i
Mugân. Aradan asırlar geçmesine rağmen hâlâ onların evradını okuyor ve eserlerinden
istifade ediyoruz. Onların her birisi unutulmayan simalar hâline gelmişler. Çünkü onlar,
mahviyet, tevazu, hacalet ve kendini nefyetmenin kahramanları olmuşlar. Kendilerini
yok sayıp bütün himmetlerini Yüce Allah’ı (celle celâluhu) ispata vermişler. O’nun
varlığını nazara verip, kendilerini sıfırlamışlar. Başka bir ifadeyle onlar kendilerini
vücud-u ilâhinin gölgesinin gölgesi olarak görmeye hasretmiş, Allah da onlara öyle bir
vücud-u câvidânî vermiş ki, hâlâ içimizde yaşamaya devam ediyorlar. Hem içimizde
öyle bir yaşıyorlar ki, bazen odama girdiğimde, mesela bir Ebu’l-Hasan eş-Şâzilî
Hazretleri veya bir Abdülkadir Geylânî Hazretleri’yle karşılaşacağım gibi geliyor bana.
Gönlümde o kadar canlı yaşıyorlar. Evet, onlar Allah’ı (celle celâluhu) ispata koşmuş,
Allah da onları öyle bir tespit buyurmuş ki, onların her biri, asırlar geçmiş olmasına
rağmen, bize yol gösteren birer rehber gibi vazife görüyor. Yedi sekiz asır sonra bile
biz hâlâ onların evradına müracaat etmek suretiyle günümüzün problemlerine çare
arıyoruz. Bundan daha güzel tespit mi olur?

Hâsılı, tekebbür, büyüklenme, maalesef günümüzün en yaygın hastalıklarından
biridir. Zafer ve muvaffakiyet neticesinde ise bu hastalık insanı helâke sürükleyecek
ölçüde tehlikelidir. O hâlde başarı ve güzel neticeler karşısında bize düşen, bütün
bunları Rabbimizden bilmek ve O’na karşı hep hamd u sena duyguları içinde iki büklüm
olmaktır.



S

Kötülüklerden Sakındırma 
ve Bâtılı Tasvir

oru: Bâtılı tasvirin safi zihinleri idlâl edeceği ifade ediliyor. Fakat bâtıldan
insanları uzak tutma adına onun kötülüğünün de anlatılması gerekiyor. Bu iki

husus arasındaki denge nasıl kurulmalıdır?
Cevap: Öncelikle bir şeye “kötü” diyerek onun kötülüğünü anlatmakla, onun

detaylarıyla tasvirini yapmanın birbirinden farklı olduğunun bilinmesi gerekir. Fert ve
topluma zarar veren tavır ve davranışlardan insanları uzaklaştırmak, soğutmak ve bu tür
kötülüklere karşı onlarda bir tiksinti hissi uyandırmak için elbette onların kötü
olduğunun söylenilmesi, onlar hakkında uyarıda bulunulması gerekir. Fakat bu
yapılırken, o kötü fiil ve davranışlar renk renk, çizgi çizgi resmedilip zihinlerde somut
fotoğraf oluşturacak şekilde ortaya konulmamalıdır. Zira meselenin tam bir fotoğrafı
çekilerek ortaya konulması, bazılarında söz konusu fiillere karşı arzu ve temayül
oluşturabilir.

Bu itibarla, yapılan işin maksadının aksiyle neticelenmemesi için bâtıl olarak
isimlendirilen kötülük ve günahlar tafsile girilmeden icmalen zikredilmeli, akabinde
onların zararları anlatılmalı, gerek dünyada gerekse ahirette insanın başına getireceği
olumsuz âkıbet ifade edilmelidir. Mesela sürekli günah işleyip kötülük peşinde koşan
birine, mânevî füyûzat hislerini yitireceği, ibadet ü taatından zevk alamayacağı,
basiretinin köreleceği, ihsaslarını harekete geçiremeyeceği, ihtisas dünyasından
habersiz yaşayacağı, şeklî Müslümanlıktan kurtulamayacağı, Allah’ı (celle celâluhu)
sadece nazarî olarak bileceği, O’nun huzurunda bulunuyor olma şuuruna ulaşamayacağı
gibi hususlar hatırlatılabilir. Yani bir günahı tasvirden daha ziyade o günahın sebebiyet
vereceği kötü âkıbete dikkat çekilebilir.

Negatif Çağrışımların Yıkıcı Tesiri
Bilindiği üzere şeytan, insanı günaha sürükleme adına ondaki bazı negatif duyguları

çok iyi değerlendirir. Dolayısıyla bu duyguların uyanmaması ve uyarılmaması çok
önemlidir. Bâtılı tasvir adına ifade edilen şeyler ise, bu duyguların uyanması adına
birer sevk edici saik ve çağrışım gibidir. Bunlar insandaki bu potansiyel duyguları
harekete geçirir. Şeytan da bu durumu fırsat bilir, negatif çağrışımları kullanarak
insanları tesiri altına almaya çalışır ve onları fenalıklara sevk eder.

Bâtılı tasvir dediğimizde daha çok beşerî garizeleri harekete geçirecek mevzular akla
gelir. Fakat meseleyi sadece şehevanî hislere bağlamak da doğru değildir.



Anlatıldığında insanlarda onu yapmaya karşı bir arzu ve istek oluşturabilecek her türlü
kötülük için aynı husus geçerlidir. Mesela siz ikiyüzlülüğün nasıl bir kötülük olduğunu
anlatmak istiyorsunuz. Şayet siz meseleyi detaylandırırken onu artistik bir maharet
olarak algılanacak şekilde insanlara takdim ederseniz, bazı zihinlerde o kötü sıfata karşı
bir beğeni duygusunun oluşmasına sebebiyet verirsiniz. O hâlde mesâvi çerçevesi
içinde yer alan bütün tavır ve davranışlarda terhip (korkutma) edalı bir üslup takip
edilmeli ve bunları işleyen insanların hesap gününde nasıl bir cezayla karşı karşıya
kalacakları anlatılmalıdır.

Hatta şirki tasvir ederken bile çok hassas davranılmalıdır. Mesela, Cenab-ı Hakk’a
şerik koşulan ve –hâşâ ve kellâ– sanki birer mâbud ve maksutmuş gibi kendilerine
teveccüh edilen bir kısım cisim ve objelerin isimlerini tekrar edip durmaya, hatta
herhangi bir zaruret yoksa tasrih etmeye gerek yoktur. Bu tür şeyler icmal edilmeli ve
daha çok Allah’a (celle celâluhu) şirk koşan bir insanın ebedî saadet yurdunu
kaybedeceği, ebedî bir Cehennem hayatıyla karşı karşıya kalacağı üzerinde
durulmalıdır.

Aynı şekilde anne-babaya karşı gelme, yalan yere şahitlikte bulunma, hırsızlık yapma,
iftira etme, gıybet yapma gibi meseleler arz edilirken, bu günahlara karşı muhataplarda
imrenme duygusu hâsıl edecek tafsilattan kaçınılmalı, icmalî bir üslup takip edilmeli ve
asıl olarak bütün bu günahların âkıbetlerine dikkatler çekilerek insanlarda bunları
işlemeye karşı bir mukavemet hissi oluşturulmalıdır.

Aslında bu metot, peygamber üslubudur. Mesela Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) dil âfetlerinden ve zinadan uzak durmanın insan için nasıl bir kazanç
vesilesi olduğunu anlatma adına şöyle buyurmuştur: “İki çene arasını ve apış arasını
koruma hususunda bana teminat verin, Cennet’e gireceğinize teminat vereyim.” 142

Görüldüğü üzere burada mesele muğlak ve müphem bir şekilde icmalen muhataplara
sunulmuş, bu iki hususta sağlam durulduğu takdirde elde edilecek mükâfat nazara
verilmiştir.

Ayrıca bilinmesi gerekir ki, bâtılı tasvire maruz kalan insanın zihin kirliliği günlerce
belki haftalarca devam edebilir. Hatta olumsuz bir kısım şeyler ibadet ü taat esnasında
bile onun zihnini meşgul edebilir. Bu açıdan insan bu tür menfiliklere karşı mesafeli
durma hususunda daha başta güçlü ve kararlı olmalıdır. Bütün bunlardan uzak durup
kaçınmanın yanında, aynı zamanda o, sürekli zihnini iyi ve güzel şeylerle doldurmaya
çalışmalıdır. Öyle ki insan, korteksindeki hangi dosyaya el atarsa atsın karşısına hep
güzel sözler, güzel düşünceler ve güzel tablolar çıkmalıdır. Ezkaza bir şekilde gözü,
kulağı, zihni kirlendiğinde veya kalbine olumsuz bir şey girdiğinde ise ona uzun ömür
tanımadan, hiç vakit kaybetmeksizin hemen en yakın seccadeye koşmalı ve o arınma
kurnasının altında kirlerinden temizlenmeye çalışmalıdır.



Temiz Bir Zihin ve Güzel Âkıbet
Hususiyle günümüzde çarşıda, pazarda hatta bizim için en korunaklı mekânlar olan

evlerimizde dahi zihinlerin çok ciddi bir kirliliğe maruz kaldığı bir gerçektir. Bu gibi
negatif tasvir ve görüntüler ise zamanla insanın kuvve-i hafızasını ve korteksini kirletir.
Oraya yığılan bu kirli bilgiler daha sonra insanı ciddi mânâda meşgul eder ve ondaki
bir kısım kötü duyguları tetikler. İnsan zihnindeki bu türlü resimler, onun his ve düşünce
dünyasını baskı altına alarak kendi arzu ve isteklerini dayatır. Hatta fırsatını bulduğunda
insanın iradesini felç eder ve onu, ahiret hayatını mahvedecek haram ve günahlara
sürükler.

Evet, bütün bu olumsuz tasvir ve görüntüler zamanla insanda bir şuuraltı müktesebatı
oluşturur ve onun rüyalarını bile kirletmeye başlar. Oysaki insan, rüyalarında bile nezih
olma azmi içinde bulunmalıdır. Aslında biz, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) dualarını rehber edindiğimizde, akşam yatarken okuduğumuz dualarla,
“Ey emanette emin olan Allah’ım! Ben duygu, düşünce ve hayallerimi Sana emanet
ediyorum. Onların kirlenmesine fırsat verme ki, ben uykudan uyandığım zaman bir kısım
kirli duygularla uyanmış olmayayım!” mülâhazalarıyla Allah’a (celle celâluhu)
sığınıyor ve böylece gece ufkumuzu da Cenab-ı Hakk’ın sıyanetine emanet ediyoruz. Bir
insanın bu kadar hassas hareket etmesi, hiç şüphesiz onun ahiret hayatı hesabına çok
önemlidir. Bilinmesi gerekir ki, onun bu mevzudaki her türlü niyeti, duası ve cehdi
sevap defterine yazılır. Hatta yerine göre insanın hayallerinin kirlenmemesi, şuuraltı
müktesebatının duygularını baskı altına almaması, ihsas ve ihtisaslarının temiz kalması
adına göstereceği böyle bir ceht, onun yüz rekât namaz kılmasından daha önemli
olabilir. Ne var ki, insanın rüyalarında bile temiz âlemlerde gezmesi, bağ ve
bahçelerde, yaseminlikte yürüyor gibi salına salına dolaşması ciddi bir azim ve
kararlılıkla iradenin hakkının verilmesine bağlıdır.

Esasında bir insan hataya sevk edecek sebeplerden ve hata düşüncesinden ne kadar
uzak durursa, günaha girmeme adına o kadar selâmette demektir. Peygamber Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde, َنَْیبَو ِين  ْ َيب ـْد  ِعا َبـ َّمـُـھّٰلَلا 
ِب ِ رْغَمْلاَو ِقِر  ـ ْشَمْلا  َ نَْیب َتْدَعاَب  اَمَك   َ ياَيَاطَخ  “Allah’ım, doğu ile batının arasını
birbirinden uzak tuttuğun gibi, benimle hatalarımın arasını da uzak tut.”143 diye dua
etmek suretiyle, hatadan uzak durmanın ehemmiyetine işaret etmiştir. Çünkü kendisini
kenardan köşeden de olsa işin içine salan bir insan, belli bir zaman sonra akıntıya
kapılacak ve bir daha da kenara çıkmaya imkân bulamayacaktır. Evet, eğer insan bir
kere isyan deryasına açılırsa, daha sonra bir daha kenara çıkamayabilir. Bu sebeple o,
sürekli zihnini, fikrini, hissiyatını temiz tutma gayreti içinde olmalı, nefsanî ve şeytanî
tuzaklara karşı da sürekli tetikte ve teyakkuzda bulunmalıdır.



S

Hizmetlerin Anlatılmasında 
Makul ve Objektif Çizgi

oru: Yapılan hizmetlerin hissilikten uzak, makul ve objektif bir şekilde
anlatılması gerektiği üzerinde duruyorsunuz. Bu hususu izah eder misiniz?

Cevap: Öncelikle ifade etmek gerekir ki, insan, hakkında yapılan eleştiri ve tenkitlere
açık olmalı ve yapılan hizmetleri anlatırken iddiadan uzak durmalıdır. Zira insan,
mahiyeti itibarıyla kusura açık bir varlıktır. Onun en doğru zannettiği iş ve amellerinde
bile bir kısım yanlışlıklar bulunabilir. Mesela insan, ilmihallerde anlatılan hüküm ve
şartlara riayet ederek kıldığı namazında bile dünya kadar kusuru bulunabileceğini hiçbir
zaman nazardan uzak tutmamalıdır. Aynı şekilde oruç, zekât, hac gibi ibadetlerin
kendilerine göre o kadar çok esası vardır ki, mü’minin bunların tamamını arızasız ve
kusursuz ortaya koyması çok zordur. Hele yapılan amellerin içselleştirilmesi, ihlâs ve
samimiyete bağlı eda edilmesi, riya ve süm’adan (başkasına gösterme ve duyurma)
ayıklanması gibi meselenin içe bakan yönleri göz önünde bulundurulacak olursa
meselenin zorluğu daha iyi anlaşılmış olur.

İnsan, Hata ve Kusurlara Açık Bir Varlıktır
Şayet her zaman yapageldiğimiz ibadet ü taatta bile bu kadar kusur ihtimal

dâhilindeyse, çok farklı buutları ve derinlikleri olan insanlık yolundaki hizmete ait
işlerde hata yapmak kaçınılmaz olacaktır. Vakıa Hak yolunda yapılacak hizmetlere dair
Kur’ân ve Sünnet-i Sahiha’nın bize bildirdiği temel disiplinler elimizdedir ve bunlar
zaman ve mekân üstüdür. Ancak bu disiplinlerin sabit düsturları yanında farklı zaman
ve mekânlara bakan değişik yönleri de vardır. İşte bu noktada insanın her zaman tam bir
isabetle tercihte bulunması bir hayli zordur. Bununla beraber ortaya konulan açılımlar
bir taraftan temel disiplinlere bağlı olmalı, diğer yandan da zaman, mekân ve
konjonktüre uygun bir şekilde hayata taşınmalıdır. Bu ölçüde zor ve çetrefilli bir işte ise
her zaman hata yapma ihtimali bulunduğundan daha baştan bunun kabullenilmesi bir
hakşinaslıktır.

Aksi ise insanın, yaptıklarının hepsini doğru görmesi, eleştiri ve tenkitlerden rahatsız
olması, sürekli takdir beklentileriyle yaşaması hatta yapmadığı işlerden dolayı bile
övülmekten hoşlanır hâle gelmesidir. Bunların her biri birer münafık sıfatıdır. Mesela
Kur’ân-ı Kerim’de Âl-i İmrân Sûre-i Celîlesi’nde, Cenab-ı Hak münafıklarla ilgili
şöyle buyurur:



اوُلَعَْفي َْمل  اَِمب  اوُدَمْحُي  ْنَأ  َنوُّبِحُيَو 
“...Onlar yapmadıkları işlerden dolayı bile övülmek isterler.”144

Bu açıdan insan, hata ve kusurlara açık bir varlık olduğunu asla unutmamalı, daha
baştan eksikliklerinin farkında olmalı ve bunların dile getirilmesinden rahatsızlık
duymamalıdır. Bilakis kusurlarının hatırlatılıp onlardan kurtuluş yolu gösterildiği için
memnun olmalıdır.

Tenkide açık olma ve eleştirilerden rahatsızlık duymamanın gerekliliğini kısaca ifade
ettikten sonra makul ve objektif bir çizgide hizmetlerin anlatılması adına şu ölçüleri
sıralayabiliriz:

Temel Disiplinlere Bağlı Hizmet Etme Gayreti
Muhataplara, yapılan hizmetlerin dinin ortaya koyduğu disiplinlere ve evrensel insanî

değerlere bağlı götürülmeye çalışıldığı ifade edilmelidir. Zira Kur’ân ve Sünnet
nasslarıyla telif edilmeyen ve yüzüp gezen düşüncelere bağlı götürülen meselelerin
kalıcı olması mümkün değildir. Evet, küllî kaidelere bağlı olmayan insanlar sürekli
zikzak çizer. Onların bugünkü davranışları öncekilerden farklı olduğu gibi, yarın ortaya
koyacağı davranışların da bugünkülerle çelişmesi kaçınılmazdır. Bu açıdan insanın
düşüncelerinin, hislerinin, beyninin bütün nöronlarının dinin temel disiplinlerine ve
evrensel ahlâkî değerlere bağlı kalması lazımdır ki, tavır ve davranışlarında da
istikamet olsun.

Esasında evrensel bir dinin müntesipleri olarak bizim temel disiplinlerimiz herkesi
kucaklamaya açıktır. Önemli olan, kendimiz olarak kalınması gereken çizginin doğru
tespit edilmesidir. Bunu yapabildikten sonra çok rahatlıkla muhataplarımıza “Biz,
vermeyi vazife bildiğimiz gibi, sizin vereceklerinizi almayı da tamamiyet adına çok
önemli görüyoruz. Eğer gördüğünüz bir eksiğimiz ve yanlışımız varsa, onları lütfen
ifade edin, biz de oturup müzakeresini yapalım.” demek suretiyle, sorgulama ve tenkite
açık olduğumuzu göstermeliyiz.

Şayet siz, açılımlarınızı temel disiplinlere bağlı gerçekleştiriyorsanız, zamanlar,
mekânlar, şahıslar değişse de, Allah’ın (celle celâluhu) izniyle, siz merkezle irtibatınızı
hiçbir zaman kaybetmezsiniz. Hazreti Mevlâna’nın ifadesiyle, bir ayağınız yetmiş iki
millet içinde olsa bile, diğer ayağınız merkezde ise ve siz bütün açılımlarınızı sabit
olan ayağınıza göre test ediyorsanız istikametinizi muhafaza edersiniz.

Hiçbir Fert veya Grup Yapılan Hizmetlere “Benimdir”
Diyemez
İkinci olarak üzerinde durulması gereken husus, yapılan hizmetlerin içinde



başkalarının da hakkı olduğunu unutmamak ve onu sadece belli bir kesime ait bir mesele
gibi ele almamaktır. Dünden bugüne gerek bizim toplumumuzda gerekse değişik İslâm
toplumlarında hizmet eden farklı grup ve hareketler olmuş ve bunlar size ışık tutacak,
sizi yüreklendirecek, size rahat hareket etme zemini hazırlayacak çok önemli gayretler
ortaya koymuşlardır. Onlar meseleyi bir yere kadar getirmişler ve âdeta “Bu işi biraz da
siz devam ettirin.” demişlerdir. Şöyle de düşünebilirsiniz: Siz kendi imkânlarınızla
devreye girdiğiniz zaman bu iş tam semere verecek hâle gelmiştir. Şöyle ki, birileri
zemini hazırlamış, birileri tohum ekmiş, birileri onun filizlenip bir ağaç hâline gelmesi
adına gerekli olan hizmetleri görmüş ve daha sonra kaderin sevkiyle sizlere de çiçek
açacak, meyve verecek mevsimde hizmet etme imkânı doğmuş. O hâlde işin sadece sizin
sa’y u gayretinize terettüp eden kısmını görüp diğerlerinin hakkını yemek apaçık
nankörlük olacaktır.

Evet, Anadolu insanının ruhunda, cevherinde fedakârlık ve diğergamlık duyguları
bulunduğundan, şimdiye kadar çokları bu cevheri değerlendirmişlerdir. Fakat öyle bir
devre gelmiştir ki, bu devrede artık toplumun bütün katmanları kendisini ifade edecek
insanlar yetiştirmiş ve dünyanın dört bir yanına açılmıştır. Yapılan hizmetlerin faydalı
olduğuna inanan esnaflar, rehberler, muallimler bir yerde bir dikiş tutturduklarında,
başkalarını da çağırmış “Gelin, bir dikiş de siz tutturun.” demiş ve böylece yapılan
hizmetler katlanarak büyümüştür. Bu da tamamen Cenab-ı Hakk’ın inayet ve keremiyle
gerçekleşmiştir. Yoksa bunları sebeplere bağlayıp değerlendirdiğinizde, yapılan
hizmetlerin ortaya çıkması ihtimal hesapları içinde milyonda bir ihtimal bile değildir.

Hizmet adına yapılan açılımları belli bir grubun sa’y u gayretine bağlamak doğru
olmadığı gibi onu, şahıslara mâl etmek de doğru değildir. Bazı arkadaşların önde
bulunmaları tamamen kaderin bir cilvesidir. Bu açıdan mesele ele alınırken şahısların
adlarının öne çıkarılmaması gerekir. Bunun yerine yapılan hizmetler, hareketin
kendisine, milletin bu konudaki müstakim heyecanına, tükenmeyen azmine, sağlam
iradesine ve insan sevgisine bağlanmalı ve bunların topyekûn bir milletin eseri olduğu
izah edilmelidir. Milletin bu gayreti neticesinde, Cenab-ı Hak da insanımıza kendi
kültür değerlerini bütün dünyaya gösterme ve tanıtma imkânını bahşetmiştir. Tabi bu
arada sahip olduğumuz güzellikleri dünyanın farklı yerlerinde başkalarına aktarırken,
onlardan da bazı güzellikleri almış ve böylece zenginliğimize zenginlik katmışızdır.

Biz inanıyoruz ki yapılan işler, Allah’ın (celle celâluhu) sağanak sağanak üzerimize
yağan lütuflarına karşı bir mukabelede bulunma cehdinden ibarettir. Eğer bu mesele
doğru bir şekilde muhataplara izah edilebilirse, ehl-i gafletin yaptığı gibi, koskocaman
bir milletin mücadele ve mücahedesi neticesinde elde edilen başarıları, önde görülen
birkaç kişiye mâl etme zulmü irtikâp edilmemiş olacaktır. Savaşta bile elde edilen
ganimet, ona iştirak eden bütün fertler arasında eşit olarak taksim edilir. Bunun aksi bir
davranış şahısları putlaştıracağından onlar açısından da çok tehlikeli olacaktır. Zira bu



takdirde onlar, yapılan hizmetleri kendilerinden bilmeye başlayacak, alkış ve takdir
beklentilerine girecek ve böylece ahirete ait meyveleri burada tüketeceklerdir.

Yılandan Çıyandan Kaçar Gibi Gıpta Damarını
Tahrikten Kaçınma
Meselenin bundan daha tehlikeli yönü ise şudur: Belli şahısların öne çıkarılması

başkalarının kıskançlık hislerini tahrik edecektir. Herkesin tabiatında kıskançlık ve
haset duygusu vardır. Hususiyle siz, akademisyenlerin, teologların, yüksek ilim
adamlarının yanında kalkıp da bir iki adamı öne çıkarırsanız, hiç farkına varmadan
onlardaki bu damarı tetiklemiş olursunuz. Bu defa kendi elinizle dostlarınızı düşman
hâline getirirsiniz. Öyle ki onca gayret ve çabasına rağmen böyle bir muvaffakiyeti elde
edemeyen bir kısım ehl-i iman bile haset duygusuna kapılabilir. Bu defa siz, dolaylı
yoldan dahi olsa, günaha sebebiyet vermiş olursunuz. Ayrıca sizin böyle bir kıskançlık
ve haset hissine kilitlenmiş bir insana daha sonra bir şeyler anlatmanız da çok zor
olacaktır. Bu açıdan şahıslar öne çıkarılmadan hareketin kendisi nazara verilmek
suretiyle kısmen de olsa bu tür menfi duyguların önüne geçilmeye çalışılmalıdır. Yani
bir taraftan yapılan hizmetler arka plânıyla birlikte anlatılarak muhatapların hissiyatları
yatıştırılmalı; diğer yandan da kullanılan üslup itibarıyla kimsenin gıpta damarı tahrik
edilmemeli, yeni rakip ve hasetçiler icat edilmemelidir.

Yapılan Hizmetler ve Sorumluluk Şuuru
Bazıları bu hizmeti, ehl-i dünyanın farklı hedefleri gerçekleştirmek için bir araya

gelerek kurdukları bir organizasyon şeklinde düşünebilir. Hatta hareketin belli siyasi
hedeflere yöneldiğini de tevehhüm edebilir. Hâlbuki yapılan bütün hizmetler kültür
mirasımızın temel disiplinlerinden kaynaklanmakta ve bununla Allah’ın (celle celâluhu)
bize yüklediği bir vazife eda edilmektedir. Diğer bir ifadeyle bu, insanlığa ait
sorumluluklarımızı yerine getirme çabasıdır. Hatta biraz daha derinlemesine meseleye
bakıldığında, bunların insana artı değer kazandıran birer amel olmadığı, bilakis temel
kulluk görevi ve önceden verilmiş nimetlere karşı bir şükür ve hamd vazifesi olduğu
anlaşılacaktır. İşte insanlar yapılan bu hizmetleri, dinin kendilerine yüklediği
sorumluluklar çerçevesi içinde gördüğünden ve aynı zamanda takip edilen metodun
mantık ve makuliyet çizgisinde birleştiğinden ötürü bu iş katlanarak büyümeye devam
etmektedir.

Hizmeti, hak ve hakikatin anlatılması mevzuunda ortaya konulan bir tenâfüs
mülâhazasına bağlamak da mümkündür. Zira yapılan iş, Cenab-ı Hakk’ın, اوُقِبَتْساَف

ِتاَر ْ يَخْلا  “Hayırlı işlerde yarışınız.”145 beyan-ı sübhanisi gereğince, hayırda
yarışmaktan ibarettir. Hizmette önde koşan adanmışları gören insanlar, onlardan geri



kalmama düşüncesiyle üzerlerine düşen hizmetleri yapmaya çalışıyorlar.

Niyette Masumiyet, Faaliyetlerde Makuliyet
Her şeye rağmen bazıları yapılan hizmetlerden rahatsız olabilir ya da endişeye

kapılabilirler. Bu durumda bize düşen vazife, şüpheye sebebiyet teşkil edecek hususları
birer birer izah etmek, yani niyetimizdeki masumiyeti ve faaliyetlerdeki makuliyeti
göstermektir. Zira biz biliyoruz ki, ortaya konulan hizmetler Cenab-ı Hakk’ın
milletimizin himmetine bir teveccühünün ifadesidir. Hizmet erleri vifak ve ittifak
düşüncesiyle belli fedakârlıklara katlandıklarından dolayı Allah da inayetini sağanak
sağanak onların üzerine yağdırıyor. Yoksa ortaya konulan bunca faaliyet, pek çoğu
itibarıyla birbirinden habersiz olan insanların yapacağı bir iş değildir.

Bazıları, yapılan hizmetlere bir türlü akıl erdiremediklerinden dolayı daha da ileri
gidip “gizli ajanda” türü vehimlere kapılabilir. Onlara da şu hususun ifade edilmesi
gerekir: Biz, Allah rızasından başka herhangi bir mülâhazaya bağlı davranmayı şahsî
hayatımız adına haram sayıyor; insanî değerlerle bütün insanlığı kucaklamayı dünyanın
bütün güzelliklerine tercih ediyoruz. Zira ahirette Cenab-ı Hakk’ın bize karşı, “Siz, bir
insanın elinden tutup onun hakikatle tanışmasına vesile oldunuz. Ben de sizi
mükâfatlandırıyorum.” demesini bütün dünyalara bedel sayıyoruz. Bunun dışında daha
başka mülâhazalara açılmayı ise, kuyumcular çarşısında altın alışverişi yapan bir
tüccarın, bakırcılar çarşısına gidip bakırlara talip olması olarak değerlendiriyoruz.

İşte bu düşüncelerle dolup boşalmalı, rencide edici söz ve tavırlar karşısında bile
darılmamalı, küsmemeli, sabır ve sükûnetle vehim ve kuruntuları izale etmeye
çalışmalıyız.



S

İnsanı Hakikate Ulaştıran 
Nurdan Helezon: Tefekkür

oru: Mesleğimizin çok önemli bir esası olan tefekkür ameliyesinin istenen
seviyede gerçekleştirilebilmesi hangi esaslara bağlıdır?

Cevap: Tefekkür, insanın kendi iç dünyası hakkında kendini düşünmeye zorlaması,
eşya ve hâdiseleri sürekli hallaç etmesi ve bütün bunları tekrar ber tekrar mütalâaya
alarak engin ve derin düşüncelere açılması demektir. Aslı itibarıyla Arapça bir kelime
olan tefekkür, “tefe’ul” babından gelir. Bu babın özelliği ise, tekellüftür. Yani insanın
bir işi gerçekleştirmek için ciddi bir gayret ortaya koyup kendini zorlaması, bu
istikamette iradesinin hakkını vermesidir. Dolayısıyla rahatlıkla diyebiliriz ki tefekkür
kelimesi, türediği kip itibarıyla, basit bir düşünce ameliyesinden ziyade, sistemli, derin
ve süreklilik arz eden bir düşünme faaliyetini ifade etmektedir.

Kur’ân Aktif Aklı Nazara Veriyor
Mesleğimizin önemli bir esası olan tefekkür aynı zamanda Müslümanlığın da temel

disiplinlerinden birisidir. Zira Kur’ân-ı Kerim pek çok âyet-i kerimede semalardan,
yağmurun yağışından, bitkilerden, bulutlardan, rüzgârdan, yıldızlardan, atmosferden,
canlıların yaratılışından, insanların rızıklarından… kısaca âfâk ve enfüse (dış ve iç
âlemler) dair nice delillerden bahsettikten sonra meseleyi hep tefekküre bağlamıştır.
Mesela Cenab-ı Hak, yer ve göklerin yaratılışını, gece ve gündüz sürelerinin
değişmesini, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin yüzdürülmesini,
semadan indirilen yağmurla ölmüş yeryüzünün diriltilmesini ve orada pek çok canlı
yaratılmasını, rüzgârların hareketini, yeryüzü ve sema arasında emre âmâde duran
bulutları zikrettikten sonra َنوُلِقْع ٍمْوَقِل يَ ٍتاَيَٰال   buyurmak suretiyle, bütün bunlarda
tefekkür eden insanlar için Allah’ın (celle celâluhu) varlık ve birliğine âyetler
bulunduğunu zikretmiştir.146

Kur’ân-ı Kerim’de buna benzer çok sayıda âyet bulunmaktadır. Bu âyetlerin bazısı
meseleyi akla, bazısı fikre, bazısı ise ilme bağlıyor. Bunların arasında nüans bulunsa da
temelde hepsinin aynı noktaya işaret ettiği görülecektir ki bu da Allah’ın (celle
celâluhu) âfâk ve enfüste yaratmış olduğu deliller üzerinde insanın düşünmesi, aklını
kullanması ve tefekküre dalmasıdır.

Pek çok âyet-i kerimenin sonunun, َنوُِلق َْعي ٍمْوَقِل  ٍتاَيَٰال   şeklinde hitama ermesi bize
şu hususu da hatırlatmaktadır: Kur’ân-ı Kerim tefekkürü geniş zamana delâlet eden bir
kiple ifade ederek nazarlarımızı sürekli aktif akla çevirmektedir. Evet, Kur’ân-ı Kerim,



bir tek defa bile pasif akıldan bahsetmediği gibi, sadece maziye yönelik bir aklî
ameliyeden de bahsetmez. Bilakis Kur’ân-ı Kerim, geniş zamanda sürdürülecek bir
tefekkürden bahsetmek suretiyle, geçmişin yanında bugünün ve yarınların da tefekkür
edilmesini ister. Dolayısıyla insan, geçmişle aklî ve mantıkî irtibatlar kurmanın yanında,
yaşadığı çağı ve gelecek zamanı da tefekkür imbiklerinden geçirmeli ve her adımını
makuliyet zemininde atmalıdır. Ayrıca söz konusu âyet-i kerimelerin aktif akla işaret
etmesi, tefekkürdeki sürekliliği vurgulaması açısından da çok önemlidir.

Burada istidradî olarak bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Kur’ân’da yer alan
bu tür âyet-i kerimelere meal verirken, genellikle “akletme” kelimesinin kullanıldığını
görüyoruz. Fakat bu kelime, َنوُلِقَْعي  lafzının mânâsını tam olarak ifade etmemektedir.
Her ne kadar alternatif başka bir tabir bulunamadığından dolayı bu kelime ile iktifa
edilse de bunun zayıf bir karşılık olduğunu da belirtmek gerekir. Belki bunun yerine,
“aklı yürüterek eşya ve hâdiseleri okuma”, “tefekkür yoluyla akıldan hâsıl olabilecek
ürünlere ulaşma”, “aklı değerlendirmek suretiyle varlığı sağma” vs. denilebilir.

İnsan Ancak Tefekkürle Kendini Keşfeder
Allah (celle celâluhu) pek çok yerde dikkatleri aklı kullanmaya ve tefekkür etmeye

çektiğine göre, mü’minlerin de gerek âfâkî gerekse enfüsî tefekkürde derinleşmeleri
gerekmektedir.

Enfüsî tefekkür mevzuu olarak insanı, –Alexis Carrel’in de İnsan Denen Meçhul
isimli kitabında tahlil ettiği üzere– sadece fizyolojisi ve anatomisi itibarıyla ele alacak
olsanız bile o, hakikaten saygı duyulması gerekli olan bir âbide şeklinde karşınıza
çıkacaktır. Evet, insan iç-dış yapısıyla o kadar mükemmeldir ki, muhalfarz eğer
Allah’tan (celle celâluhu) başka birisine secde etmek caiz olsaydı, insana secde
edilirdi. Fakat Allah (celle celâluhu) kendisinden başka hiç kimseye secde edilmesine
müsaade etmemiştir. Meleklerin Hazreti Âdem’e (aleyhisselâm) secdeleri ise emre
itaatteki inceliğin anlaşılması adına bir imtihan ve iptilanın gereğidir.

Bununla birlikte Allah’a (celle celâluhu) yapılan secdede Hazreti Âdem’in
(aleyhisselâm) bir mihrap olması, böyle bir konum, faikiyet (üstünlük) ve hususiyeti
ihraz eden başka bir varlık olmadığını göstermektedir. Zira Hazreti Âdem, bir yönüyle
madde ve mânânın, fizikî ve ruhanî âlemlerin birleşik noktası gibidir. Farklı bir ifadeyle
o, Cenab-ı Hakk’ın bütün esma-i hüsnasının cami bir aynasıdır. İşte böylesine
mükemmel bir varlık olan insanı, maddî ve mânevî buutlarıyla okumaya başladığınızda,
derin derin tefekküre dalmamanız mümkün değildir. Evet, insanı ister el, ayak, göz,
kulak, burun, dil, dudak gibi maddî yanıyla ele alın, isterseniz mahiyet-i nefsü’l-
emriyesi (hakiki mahiyeti) itibarıyla ele alın, doğru okunabildiği takdirde o, insanı derin
derin düşünceye sevk edecek mükemmel bir kitap gibidir.

Hususiyle nefsi, kalbi, duyguları, şuurunun şuurunda olması, iradesini yönlendirmesi



itibarıyla insana bakıldığında, onun hiçbir boşluğa rastlanmayacak nasıl muhteşem bir
mekanizmaya sahip olduğu görülecektir. İnsan, böyle bir sistemin dümeninde bulunması,
onu işletmesi ve onun merkez noktasına tahtını kurması itibarıyla onun en yakınında
durduğundan dolayı, onu en iyi anlayan da kendisidir. Eğer insan enfüse açılabilir, onun
maddî ve mânevî yanı üzerinde düşüncelerini derinleştirebilirse, tıpkı yeryüzünde
başarılar elde ettikten sonra uzaya açılan insanlar gibi, âfâka da açılabilir. Farklı bir
ifadeyle, enfüs üzerinde iç âlemlerde gerçekleştirdiği sistemli bir tefekkürle, Allah’ın
(celle celâluhu) abes bir şeyi yaratmadığının farkına varan bir insan, nazarlarını dış
âlemlere tevcih ettiğinde de, tıpkı çiçeklere konan bir arı gibi farklı bal özleriyle geriye
dönecektir.

Sohbet Mekânları Tefekkür Meclisleri Olmalı
Evet, bize düşen vazife, âfâkî ve enfüsî olmak üzere her iki tefekkür kanadını da çok

iyi değerlendirerek oturup kalktığı meclisleri derinlemesine Allah’ın teşriî ve tekvinî
âyetleri üzerinde durulan ve kalbin zümrüt tepelerinde dolaşılan yerler hâline
getirmektir. Bu yapılmadığı takdirde meclisler laubaliliklerden kurtulamayacaktır.
Laubaliliğin hüküm sürdüğü yerlerde ise insanlar sürekli –bağışlayın– dudu nineler gibi
falanı filanı eleştirmekten, başkalarının kabahatleriyle meşgul olmaktan ve onun bunun
gıybetini yapmaktan kurtulamazlar. Bu tür dedikodularla meşguliyet ise hem zamanı,
hem mekânı hem de atmosferi kirletir. Böyle kirli bir atmosferde ise tefekkür
çimlenmesi gerçekleşmez. Esasen nefis ve hevasının akıntılarına kendisini kaptıran bir
insan, varlığı doğru okuyup doğru yorumlamasını sağlayacak tefekkür mekanizmasının
eline kement vurmuş ve onu felç etmiş demektir.

Söz buraya gelmişken, Medet Efendi’den bahsetmek istiyorum. Kendisi, İkinci
Abdülhamit’in yaveri bir binbaşı imiş. Bir zaman kendisiyle aynı yerde bulunmuştuk. O
zaman ben on iki-on üç yaşlarında idim. O da yetmiş beş yaşında idi. İbadet ü taatında
çok hassas, sakallı, nuranî bir zat idi. Ayrıca tam bir Osmanlı beyefendisiydi. 1908
yılında Sultan Abdülhamit (cennetmekân) hal’ edilince, ittihatçılar başkaları gibi onu da
tımarhaneye atmışlar. Delilerin içinde kala kala kendisi de bir nebze aklî dengesini
yitirmişti. Zaten mecnunlarla aynı mekânı paylaşmak zorunda kalan biri onlarla aynı
çizgiyi paylaşmaz ve onlara uyum sağlamazsa, problem hâline gelir ve oradaki deliler
tarafından “deli” ilan edilir. İşte, bir süre delilerin içinde kalan Medet Efendi, zaman
zaman onların hâl ve tavırlarını naklederdi. Onlardan kimi eline bir ayna alıp Erzurum’u
sel bastığından bahsedermiş, bir başkası soba deliğinde hazine yer aldığını anlatırmış,
bir başkası da gazetede çıkan yazılara küfreder dururmuş.

Delilere dair Medet Efendi’nin naklettiklerinden bu hâdiseden şu noktaya gelmek
istiyorum: Şayet biz de oturup kalktığımız yerleri nuranî birer meclis hâline getirmezsek
dünyevî-uhrevî faydası olmayan mevzuları konuşur durur ve sürekli gevezelikle



zamanımızı heba ederiz. Tıpkı tımarhanedeki insanlar gibi, birisi kalkar gereksiz bir söz
eder, öbürü başka bir boş mevzuu dillendirir, başka birisi de kalkar bir başkasına verir
veriştirir. Bunun sonucunda meclislerimizi verimsiz, bereketsiz çorak bir arazi hâline
getirmiş, isyan deryasına yelken açmış ve –halk ifadesiyle söyleyecek olursak– eften
püften meselelerle vaktimizi israf etmiş oluruz. Meclislerimizi iman meclisi hâline
getirme dururken niye onu ruhtan, mânâdan yoksun bir kabristana çevirelim ki! İtaat
vadilerinde dolaşma varken niye geriye dönüşü zor bir isyan deryasına açılalım ki!
Niye meclislerimizde fırsatları değerlendirip değişik menfezler bularak oradan
Kur’ân’ın değişik enginliklerine açılmayalım ki!

İşte meclislerimizi bereketli kılmanın yolu sözlerin hep Allah (celle celâluhu) ve
Resûlü’nü (sallallâhu aleyhi ve sellem) düşüneceğimiz tefekkür zeminine çekilmesi,
muhavere ve müzakerelerin hep sohbet-i cânana getirilmesidir. Gevezeliğe dalmak
isteyen olursa, usûlünce ona da müdahale edilmeli ve “Kardeşim! Allah adına,
Efendimiz adına söyleyeceğin bir söz varsa söyle, dinleyelim; yoksa bir kitap getir, onu
okuyalım.” demeli ve yürekleri hoplatacak, gözleri yaşartacak ve bize yeniden
insanlığımızı hatırlatacak bir konu müzakere edilmelidir. Mesela orada bulunanların
birisinden Kur’ân okumasını ister, şayet okunan âyetleri izah edecek birisi varsa ondan
da okunan kısmın tefsirini yapmasını rica eder ve böylece içimize inşirah salmış oluruz.
Tefsir yapabilecek selâhiyette birisi yoksa getireceğimiz bir meal ve tefsirle okunan
âyetleri anlamaya çalışırız. Zira anladıkça, tefekkür ettikçe, seviyesizlikten, düşüncede
sığlıktan kurtulacak ve engince mülâhazalara açılacağız.

Hasılı, tefekkür dinamiği sayesinde aczimizi, fakrımızı ve şükre ihtiyacımızı daha
derinden anlayacak, mahlûkatı daha engin bir şefkatle kucaklayacak ve Allah’ın (celle
celâluhu) izniyle şevk içinde hizmetimize devam edeceğiz.



S
Sabır Çeşitleri Arasındaki Münasebet

oru: Eserlerde ibadete, günahlara ve musibete karşı üç tür sabırdan
bahsediliyor. Bu sabır çeşitleri arasında nasıl bir münasebet vardır?

Cevap: İnsanları, kalb ve ruh ufkuna yönlendiren geçmiş asırlardaki büyük zatlar gibi
Hazreti Pîr de, eserlerinde bu üç sabır çeşidi üzerinde durmuştur.147 Bu sabır türlerinin
arasında ciddi bir münasebetin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi isterseniz ana hatlarıyla
aralarındaki bu münasebeti görmeye çalışalım:

İbadette İstikamet, 
İnsanı Günaha Düşmekten Korur
İnsanın ibadetlerini arızasız ve kusursuz bir şekilde yerine getirmesi ve özellikle bu

konuda devamlılık peşinde olması ciddi bir sabrı gerektirir. Çünkü insanın bir işi hiç
aksatmadan başlangıcından sonucuna kadar götürmesi çok zordur. Ancak insan, bu sabrı
sayesinde Allah’ın (celle celâluhu) sevgisine mazhar olabilecektir. Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur:

َّلَق ِْنإَو  اَھُمَوَْدأ  َىلاََعت  َىِلإ ِهللا  ِلاَمْعَْألا  ُّبََحأ 
“Amellerin Allah’a en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır.”148

Nafileler bir yana, insanın, Allah’ın (celle celâluhu) takdir buyurduğu farz ibadetleri
kesintisiz olarak yerine getirmesi bile, tam bir kulluk ortaya koyması açısından çok
kıymetlidir. Bu itibarla Üstad Hazretleri’nin “makam-ı mahbubiyete kadar
çıkarıyor”149 ifadesiyle nazara verdiği ibadete karşı sabır ile insan nezd-i ulûhiyette
apayrı bir kıymet kazanır.

Eğer siz, farz olduğu andan itibaren, hatta alıştırma faslını da düşünecek olursak
yedi-sekiz yaşından itibaren vefat edeceğiniz âna kadar hayatınızın her faslında
namazınızı, orucunuzu, zekâtınızı ve diğer ibadetlerinizi hiç aksatmadan yerine
getirebilmişseniz, rıza-i ilâhîye nail olma adına çok ciddi bir kulluk ortaya koymuşsunuz
demektir. İşte bir insan, bu ölçüde ibadet ü taata kilitlenmişse, onun kıldığı namazlar,
tuttuğu oruçlar, verdiği zekâtlar vs. bir yönüyle masiyete karşı bir kalkan vazifesi
görecek ve onu büyük günahların ağına düşmekten koruyacaktır.

Mesela, günümüzde bazı geceler bahane edilerek zararlı meşrubatın çokça
kullanıldığını, hatta bu yüzden bazılarının komaya girdiğini ve neticede bu insanların
dünya ve ahiret hayatlarını karartacak şekilde kötü duygu ve tutkuların esiri olduğunu
görüyoruz. Şimdi hiçbir zaman ibadetini aksatmayan bir insanın böyle bir gecede, yine



camiye gideceğini ve ibadet ü taatını yerine getireceğini düşünecek olursak, onun
camiden çıktıktan sonra –çevresindeki insanların teşvik ve baskısı olsa da– dinin açıkça
yasakladığı böyle büyük bir günahı irtikâp etmesi pek düşünülemez. Çünkü kıldığı
namaz, okuduğu evrad u ezkâr Allah’ın lütuf ve inayetiyle onun için bir sütre ve bariyer
vazifesi görecek ve hayat güzergâhında onun herhangi bir trafik problemi yaşamadan sağ
salim yoluna devam etmesini temin edecektir. Ayrı bir husus olarak şunu da
söyleyebiliriz: Sürekli akan suyun mermerleri aşındırması ve eritmesi gibi, böyle bir
insanın da ibadet ü taatta sebatı nefsinin günaha meyillerini eritecektir.

İbadet, Düşüncede İstikameti Sağlar
Bir insanın, ibadetlerini hassasiyetle yerine getirmesi, aynı zamanda, bela ve

musibetler karşısında takınması gereken tavır konusunda da ona yardımcı olacaktır. Zira
ibadet ü taat, insana her zaman Cenab-ı Hakk’ın rızasını, kaza ve kaderini hatırlatır.
Dolayısıyla böyle bir mü’min müptela olduğu sıkıntılar karşısında müstakim düşünür ve
Allah’ın (celle celâluhu) izniyle isyana düşmez, kaderi tenkit etmez. Bilakis Allah’la
irtibatı kavi olduğundan dolayı, “Bütün bunlar, benim kemerbeste-i ubûdiyet içinde
karşısında el pençe divan durduğum Zât tarafından geliyor.” şeklinde düşünerek kadere
rıza gösterir. Başkalarının sarsıldığı hatta devrildiği zamanlarda bile o sürekli;

“ Hoştur bana Senden gelen,
Ya hıl’atü yahut kefen;
Ya taze gül, yahut diken,
Lütfun da hoş, kahrın da hoş”

diyerek sürekli rıza ufkunda yaşar.
Evet, ibadet, ubûdiyet ve ubûdetle Mâbud-u bi’l-Hak ve Maksud-u bi’l-İstihkâk’a

yönelip O’na karşı tam bir kulluk ortaya koymanın hem bir sera gibi insanı koruyucu
yönü vardır hem de insanı bela ve musibetler karşısında düşüncede istikamete çeker.
İşte bütün bunları nazar-ı itibara alacak olursak, sabır çeşitleri arasında ciddi bir
münasebetin olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

Öte yandan bu sabır çeşitleri arasında zorluk ve kolaylık açısından da bir sıralamanın
bulunduğu söylenebilir. Zira bir insanın ömür boyu arızasız ve kusursuz bir kulluk tavrı
ortaya koyabilmesi çok zordur. İşte bu zorluğu aşabilen bir insanın diğer sabır
çeşitlerini aşması daha kolay olur. Çünkü kandan irinden deryaları geçmiş bir insanın
önüne bir ırmak çıktığında, o, Allah’ın (celle celâluhu) izni ve inayetiyle orayı daha
kolay bir şekilde aşıp karşı tarafa geçebilir. Dolayısıyla burada öne alınan sabır
çeşitleri bir yönüyle sonrakileri kolaylaştırmakta ve desteklemektedir.

***



S oru: Bu üç sabır türüne ilave edilebilecek daha başka sabır çeşitleri var
mıdır?

Cevap: Hazreti Bediüzzaman’ın ifade ettiği bu sabır çeşitlerine yenilerini eklemek
mümkündür. Mesela belirli bir vakte bağlı bulunan hususlar karşısında zamanın
çıldırtıcılığına karşı dişini sıkıp sabretmek çok önemlidir. Yine siz herkesin inanmasını,
sevgi dalgalarının bütün insanların içinde yayılmasını, her yerde sulh ve huzurun hüküm
sürmesini, herkesin birbiriyle sarmaş dolaş olmasını, bütün ırkî mülâhazaların
ayakaltına alınmasını vs. düşünebilir ve bu istikamette soluk soluğa gayret
gösterebilirsiniz. Fakat bilinmelidir ki, bütün bu güzelliklerin yaşanması adına yeni bir
neslin yetiştirilmesi ve meselenin dipten ele alınması gerekir. Hiç şüphesiz bunun
gerçekleşmesi de en az çeyrek, hatta bazen belki yarım asır ister. Bu da aceleci ruhların
sabr u sebat gösterebileceği bir iş değildir. Zira şairin dediği gibi, bu konuda acele
edenin pâyine dâmen (ayağına etek) dolaşır, temkinli bir şekilde aheste yürüyen ise
menzile ulaşır.

Ayrıca idareye talip olup dinamik gücü ele geçirenler çoğu zaman birden bire hemen
toplumun rengini, şeklini, desenini ve şivesini değiştirebileceğini düşünür ve bu
anlayışa göre toplumu dizayn etmeye kalkışır. Hâlbuki meseleyi dipten ele almaz,
insanların hür iradelerine saygı duymaz ve güzel bir ortamın oluşması adına gerekli
olan sabrı göstermeyip acele ederseniz, hiç farkına varmadan zaman ve hâdiseleri kendi
aleyhinize çevirmiş olursunuz. Başardığınızı zannettiğiniz bir kısım işlerde bile
kurduğunuz temelsiz bina bir anda başınıza yıkılıverir. Çünkü acelecilik ve tepeden
inmecilik insanî ve içtimaî tekâmül sürecine terstir. Bu itibarla kendi toplumuna ve hatta
bütün insanlığa barış ve sevgi iklimi getirmeye çalışan karasevdalılar şuna hazır olmalı;
belki siz bu konuda göbek çatlatıp ölesiye gayret ettiğiniz hâlde görmek istediğiniz bir
kısım güzellikleri hiçbir zaman göremeyeceksiniz. Onları görmek arkadan gelen
nesillere nasip olacak. Esasen “vazifemizi yapıp şe’n-i rubûbiyetin gereğine
karışmama” prensibi hayat boyu bağlı kalmamız gereken temel bir disiplin olmalıdır.

Bir diğer sabır çeşidi de, mubah çerçevede görünse de, dünyanın cazibedâr
güzelliklerine karşı sabırdır. Evet, dünya göz kamaştırıcı şualarıyla gözümüzün içine
yöneldiği zaman, ona karşı kararlı ve dimdik durabilme de çetin sabırlardan bir
tanesidir. Hazreti Pîr’in de bahsettiği üzere birisi, “sanki yedim” diyerek bir camiyi
yememiştir. Yani canının çektiği bir kısım yiyecek ve içecekler karşısında dişini sıkıp
sabretmiş, “sanki yedim” diyerek onlara vereceği parayı bir yerde biriktirmiş ve
neticede biriken bu paralarla çok güzel bir cami yaptırmıştır.150

Bu sabırlardan daha öte bir sabır da mukarrabînin, Cenab-ı Hakk’ın cemal-i bâ
kemaline ve Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’a kavuşma adına iştiyakla yanıp
kavrulmalarına karşı, ruhlarının ufkuna yürüyecekleri âna kadar dünyada kalmaya



sabretmeleridir. Bu ufkun önemli temsilcilerinden Mevlâna;

ِدرَد ِحر  َميوُِگبا َشـ َتـ قاَِرف ...  َزا  هَحرَش  هَحرَش  مَھاوَخ  هَنیِس 
قَایِت ـ شا

“Parça parça olmuş bir sine isterim ki, bu iftirak derdini ona anlatayım.” der.
Yani bir insanın dertli olması lazımdır ki, dertten anlasın. Dertten anlamayanlara
derdinizi anlatamazsınız. Esasen Hazreti Mevlâna, bir insan olarak yitirilmiş bir
cennetin çocuğu olduğu ve Allah’tan (celle celâluhu) gelmiş ve buraya atılmış bir
zavallı konumunda bulunduğunu söylüyor ve sürekli iştiyak ateşiyle yanıp tutuşuyor. O,
vefat edeceği âna kadar “şeb-i arûs” diyor. Fakat o, “Vuslat ne zaman?” diyerek yanıp
kavrulsa, burnunun kemikleri sızlasa da hiçbir zaman, “Allah’ım, bir an evvel canımı al
ki, Sana kavuşayım.” şeklinde bir hissiyatı seslendirmiyor, iradesinin hakkını verip
vuslat iştiyakına karşı sabrediyor.

Çünkü bizi buraya gönderen O’dur. Emir edebin hatta aşkın da üstündedir. Aşk,
insanı çıldırtsa da O, “gel” demeden gelme talebinde bulunma, O’na karşı saygısızlıktır.
Bizi burada asker yapan O olduğuna göre, terhis tezkeremizi dolduracak da O’dur. O
hâlde bize düşen, O’nun bu tezkereyi dolduracağı âna kadar dişimizi sıkıp burada
kalmaya katlanmaktır. İşte bu da aşk u iştiyak karşısında sabırdır. Ne var ki, böyle bir
sabır gerçekten inanmış, inanmanın ötesinde mârifette derinleşmiş; derinleşip mârifetten
muhabbete, muhabbetten aşk u iştiyaka kanat açmış çok büyük zatların işi olduğundan
bizim boyumuzu aşkındır.



S

Cins Dimağlar 
ve Kabiliyetlerin İnkişafı

oru: Yazı ve sohbetlerde cins dimağlardan bahsediliyor. Cins dimağdan
maksat nedir? Bu tür insanların kabiliyetlerinin inkişafı adına dikkat edilmesi

gereken hususlar nelerdir?
Cevap: Cins dimağ dediğimizde, içinde yaşadığı çağı, toplumu, insanı, kâinatı, eşya

ve hâdiseleri, kısaca her şeyi anlamaya çalışan, anladığı nazarî bilgileri pratiğe dökme
gayreti içinde olan ve bu istikamette sürekli düşünen, sorgulayan, araştıran dimağları
kastediyoruz. Bu tür insanlar, hakikat aşkına, ilim sevdasına ve araştırma tutkusuna
kilitlendikleri için arkasına düştükleri problemleri, Allah’ın (celle celâluhu) izniyle
çözebilir, çok sürpriz başarılar ortaya koyabilir, düşüncelerdeki tıkanıklıkları açabilir
ve böylece içinde yaşadıkları toplumun aydınlanmasına vesile olabilirler.

Kabiliyetler Bir İmtihan Vesilesidir
Ne var ki, böyle bir seviyeyi elde etmiş insanların potansiyel bir kısım tehlikelerle

karşı karşıya olduklarını da ifade etmek gerekir. Mesela onlar, yeteneklerini göz önünde
bulundurarak farklılık mülâhazasına girip karşılaştıkları her problemi kendi zekâ ve
kabiliyetleriyle çözebilecekleri ve her sorunun üstesinden gelebilecekleri vehmine
kapılabilirler. Böyle bir psikoloji içinde “dediğim dedik” mülâhazasıyla hareket
edebilir veya kendi üstünlüklerini vurgulamak istediklerinden ötürü farklı düşünce ve
kanaatlere karşı müstağni ve katı bir tavır sergileyebilirler. Başka bir ifadeyle bazı
konularda yüksek ufuklara açılmaları, çevrelerindeki insanlara tepeden bakmaya ve
onların mülâhazalarını hafife almaya sebebiyet verebilir. Hatta zamanla kendilerince bir
isyan ahlâkı geliştirerek, ciddi bir tefekkür ürünü olan çok makul düşüncelere bile
hemen itiraz etme yoluna girebilir ve Hakk’ın hatırının âli olduğunu unutabilirler.

Bu tür inhirafların temelinde esasında terbiye eksikliği vardır. Eskiden talimde
bulunan yani öğreten insanlar aynı zamanda çok iyi eğitimciydiler. Hakiki mürebbiler,
oturuşları, kalkışları, duruşları, inanç, düşünce ve dünya görüşleriyle çevrelerindeki
insanlara her yönüyle örnek oluyor ve onları hâl diliyle terbiye ediyorlardı. Fakat
bugünkü tedrisat sisteminde eğitim ve öğretimin at başı gittiğini söylemek oldukça
zordur. Öğretimde çok ileri noktalara gidildiğini düşünsek bile bu durum, eğitimdeki
boşluğu doldurmayacaktır. Eğitim, potansiyel insanın hakiki insanlığa yükseltilmesi
demektir. İdeal eğitimciler ise, mahir bir heykeltıraş gibi insan âbidesini ortaya
koyabilecek kabiliyette olmak zorundadır. Eğer cins dimağlar, iyi eğitimcilerin elinden



geçmiyor ve onların tesirinde yetişmiyorlarsa, “Her şeyi en iyi ben bilirim.”
psikozundan sıyrılmaları ve başka insanlardan istifade edecek bir anlayışa kavuşmaları
oldukça zordur.

Benliğinin Altında Kalıp Ezilenler
Bu konuyla irtibatlı olarak, Hazreti Pîr’e ömür boyu hizmet etmiş ilk saffı teşkil eden

kahramanlardan birisinin bir tavrını daha önce size birkaç defa nakletmiştim. Bir
müzakere esnasında bu kahraman zatın yanında bulunanlardan birisi onun düşüncesine
muhalif bir beyanda bulunuyor. Fakat o büyük insan ona karşı “Öyledir kardeşim. Belki
de doğru söylüyorsun.” deyip tebessümle mukabele ediyor. Çünkü o, muhatabının o anki
hâlet-i ruhiyesi itibarıyla, hakikati kabullenip söylediklerini anlayacak durumda birisi
olmadığını hissediyor. Fakat itiraz eden kişi bir süre sonra kendi mülâhazalarının
falsosunu birkaç yerde yaşayınca tekrar o büyük insanın yanına geliyor ve bu sefer,
“Efendim! Ben şu düşüncemde yanılmışım. Sizin söylediğiniz doğruymuş.” diyor.
Hazret, tavrını hiç değiştirmeden yine, “Öyledir kardeşim.” diyor.

Ben de belki yüz defa benzer hâdiseler yaşadığımı ve her defasında bunları
geçiştirdiğimi söyleyebilirim. Geçiştirmişimdir çünkü bu tür insanlar kendi akıllarının
her meseleye erdiğini zannedip her söze itiraz edebilirler. Bu durumda siz, problemin
büyümemesi adına meseleyi zamana bırakırsınız. Aksi takdirde bu insanlar çok farklı
noktalara savrulabilirler. İnsanlık tarihi boyunca bunun pek çok acı örneği vardır.
Mesela Hitler, bir kısım kabiliyetleri olmakla birlikte, kendisini hep üstün görme gibi
bir hastalığa tutulduğundan hiçbir kalıba girmemiş, hiçbir söze kulak asmamış ve
neticede koskocaman bir milleti bir macera uğruna hezimete uğratmıştır. Öyle ki
günümüzde bile hâlâ kendi toplumu içinde ona lanet okunmaktadır.

Cins Dimağların Topluma Kazandırılması Ayrı Bir
İhtimam İster
İnsanları böyle yanlış bir isyan ahlâkından korumanın tek çaresi, terbiye ve rehabilite

etmek suretiyle onların heyete uyumlarını sağlamaktır. Değişik üslup ve metotlarla ama
mutlaka bir yolu bulunup onlara vifak ve ittifakın önemi anlatılmalıdır. Cenab-ı Hakk’ın
ekstradan gelecek teveccüh ve inayetinin buna bağlı olduğu ifade edilmeli; insanın şahsî
düşüncesi ne kadar isabetli olursa olsun, genel ahengi bozmama adına onlardan
vazgeçebilmenin bir fazilet olduğu vurgulanmalıdır.

Umumun hukukunu ilgilendirmeyen şahsî meselelerde, terbiye maksadıyla, kimi
zaman, bu tür insanları kendi falsolarıyla baş başa bırakma da faydalı bir yol olabilir.
Gidebildiği kadar bir yere gitsin, toslasın ve sonra gelip “Sizin dediğiniz doğruymuş.”
desinler. Çünkü kişilerin kendi tercih ve hür iradeleriyle yanlışlıklarını görmesini temin



etme, insanın yetiştirilmesi adına çok önemlidir.
Benlik uğrunda, heva ve heves peşinde ömür tüketen kabiliyetli insanları görünce

insan bir “keşke” çekmekten kendini alamıyor: Keşke kapasitesi yüksek, aklı farklı
meselelere eren, problem çözme yeteneği olan, cesur ve atılgan insanlar, bu güç ve
potansiyellerini kendilerini ispat etmeye, şuna buna itiraz etmeye kullanacaklarına din-i
mübin-i İslâm’ı i’lâ etme, milli kültürümüzü anlatma yolunda kullansalardı. Çünkü
Cenab-ı Hakk’ın kendilerine bahşettiği kabiliyetleri, içinde bulunduğu heyetle uyumlu
hâlde, yüce bir mefkûre istikametinde kullanabilen cins dimağlar pek çok yararlı iş ve
faaliyete vesile olabilirler.

Bu noktada onları sevk ve idare etme konumunda bulunan insanlara çok ciddi
sorumluluk düşmektedir. Evet, idarî konumda bulunanlar, bu tür insanları kazanma,
onların içinde bulundukları toplumla uyumlu çalışmasını sağlama ve böylece onların
kabiliyetlerinden istifade etme adına ciddi gayret göstermelidir. Eğer bu tür insanlar on
kişinin yaptığı hizmeti yapacaklarsa, baştakiler de gerekirse on kişiye ayıracakları
zaman ve emeği böyle bir kişiye harcamalıdır. Zira bilindiği gibi Peygamber Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Halid İbn Velid, Amr İbnü’l-Âs, Muğîre İbn Şu’be
(radıyallâhu anhüm) gibi müstesna fıtratların Müslüman olması adına ciddi gayret
göstermiştir. Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) cahiliye toplumu arasında yer
alan bu tür kabiliyetleri ayrı bir ihtimamla yoğurmuş, şekillendirmiş ve sonra da dinin
emrine vermiştir. Tabi, netice itibarıyla bu sahabe efendilerimizin her biri İslâm adına
çok büyük hizmetlere vesile olmuştur.

Osmanlı tarihine baktığınızda da sultanların, deha seviyesinde bir kabiliyet sezdikleri
an hemen onu kazanma adına ciddi gayret içine girdiklerini görürsünüz. O devrin
idarecileri, firaset ve sezgileriyle, farklı din ve kültürlerden bile olsa bu kabiliyetleri
keşfetmiş ve onları kazanmanın yollarını aramışlardır. Bu sayede Zağanoslar,
Evrenoslar, Gazi Mihaller, Mimar Sinanlar, Sokullular (Allah hepsinden razı olsun)
Müslüman olmuş, Osmanlı devletinin emrine girmiş ve hayatları boyunca insanlığa
hizmet etmişlerdir. Bunların içinde kimisi komutan, kimisi sadrazam, kimisi de mimar
olmuş ve neticede milletimiz adına çok yararlı hizmetler yapmışlardır.

Netice itibarıyla, dengesizlik ve aşırılığa girmeden, yerinde gönüllerini alarak,
yerinde alkışlayarak, yerinde de ödüllendirerek cins dimağları kazanmanın yolları
aranmalıdır. Esasında böyle davranmak ilâhî bir ahlâktır. Zira icraat-ı sübhaniyesinde
görüyoruz ki O (celle celâluhu), hiçbir başarıyı mükâfatsız bırakmıyor. Bu açıdan
yapılması gereken, bir taraftan farklı kabiliyet ve istidatların inkişafı adına cins
dimağları takdir edip mükâfatlandırmak, diğer taraftan da onların ruhunda insanlığa
faydalı olma duygu ve düşüncesini uyarmaktır.



S

Mesai Tanzimi 
ve Aile Hayatımız

oru: Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberlik ve devlet
başkanlığı vazifesinin yanı sıra aynı zamanda bir baba, bir eş ve ashabının da

en yakın dostuydu. O, zamanını öyle tanzim ediyordu ki, bunların hiçbirisinin hakkını
ihlal etmiyordu. Buna göre bir mefkûre insanı, üzerindeki haklarda dengeyi kurma
adına nasıl bir zaman tanzimi yapmalıdır?

Cevap: Zamanın tanzimi, yapılması gerekli bütün işleri nazar-ı itibara alıp önem
sırasını belirleyerek hayatın ona göre plânlanması demektir. Öyle ki, bu plân içerisinde
namaz, zikir, dua gibi ibadet hayatımız da olmalı; aile, çoluk-çocuk gibi bire bir mesul
olduğumuz insanlara karşı yapmamız gereken sorumluluklar da yer almalıdır.

Mesela mü’min, hizmet ediyorum diye gece ibadetini terk edemez, etmemelidir. Evet,
inanan bir gönül iki rekâtlık namazla da olsa gecenin ihyasına mutlaka katkıda
bulunmalıdır. Esasında geceleyin kalkıp 10-15 dakikasını teheccüd namazına ve duaya
ayıran bir insan hizmet hayatından hiçbir şey kaybetmez; bilakis çok şey kazanır. Zira
geceyi değerlendiren bir insan, bir diriliş yoluna girmiş demektir. Gece ibadeti, mele-i
âlânın sakinlerinin alkış tutacağı bir ameldir. Orada yapılan dua, başka dualarla kıyas
edilemeyeceği gibi, gecenin derin sessizliği içinde alnı yere koyma, seccadeyle
buluşma, Rabbin huzurunda iki büklüm olma, iki damla gözyaşı dökme de başka
zamanlarda yapılan ibadetlerle kıyas edilemeyecek kadar büyüktür. Bu açıdan, bir gün
tanzim edilirken gece ibadeti asla ihmal edilmemelidir.

Her Hak Sahibine Hakkını Verin!
İnsan, kalbî ve ruhî hayatını besleyen ibadetleri asla ihmal etmemesi gerektiği gibi,

sosyal hayatındaki umum hakları birden nazara alarak bunları ağırlıkları ölçüsünde
sıraya koymalı ve her birisinin hakkını vermeye çalışmalıdır. Bilindiği üzere Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), kendilerini ibadete adadıklarından ötürü ailelerini
ihmal eden sahabilere hitaben şöyle buyurmuştur: “Nefsinizin sizin üzerinizde hakkı
var, ailenizin sizin üzerinizde hakkı var, Allah’ın sizin üzerinizde hakkı var.. her hak
sahibine hakkını veriniz.”151 Hadis-i şeriften de anlaşılacağı üzere, ibadetle meşgul
olma dahi insanın; nefsinin, eşinin, çocuklarının vs. kendisi üzerindeki haklarını ihmal
etmesine yol açmamalıdır.

Esasında namazın beş vakte tahsis ve tayini, mü’minlere zamanın tanzimi konusunda
önemli dersler verdiği gibi, gece ve gündüzün yaratılış hikmetlerinin anlatıldığı âyet-i



kerimeler de onlara bu konuda bir kısım doneler vermektedir. Mesela Kasas Sûresi’nde
şöyle buyrulmuştur:

ْنِم اوُغَتْبَِتلَو  ِهِیف  اوُنُكْسَِتل  َراَھَّنلاَو  َلْیَّللا  ُمَُكل  َلَعَج  ِ۪هتَمْحَر  ْنِمَو 
َنوُرُكَْشت ْمُكَّلََعلَو  ِ۪هلْضَف 

“O, rahmetinin eseri olarak gece ile gündüzü var etti ki, geceleyin istirahat
edesiniz, gündüzün de hayatınız için çalışıp Allah’ın lütfundan nasibinizi arayasınız
ve O’nun nimetlerine şükredesiniz.”152

Bu ve benzeri âyet-i kerimelerle Kur’ân-ı Kerim zaman tanzimi konusunda
rehberlikte bulunup bize şu mesajı vermektedir: Eğer hayatınızı tanzim eder, gündüz,
gündüz yapılması gerekenleri, gece de gece yapılması gerekenleri yapar; geceyi ayrı bir
derinlikte, gündüzü de ayrı bir ufukta değerlendirirseniz karışık yaşamaktan kurtulur,
plânsızlık ve programsızlıktan kaynaklanan engellere takılmaz ve çok daha bereketli bir
hayat yaşarsınız.

Yirmi Dört Saatin Plânlanması
Disiplinli ve verimli bir zaman tanzimi için yirmi dört saatlik zaman dilimini yazıya

dökebilirsiniz. Bu yapılabildiği takdirde sohbet-i cânan yörüngesinde arkadaşlarla bir
araya gelmeden kitap okumaya; odamızı düzenlemeden evrad u ezkârla meşgul olmaya;
eş ve çocuklarımızla belli meseleleri meşveretten istirahat etmeye kadar günün hangi
saatinde hangi işin yapılacağı net bir şekilde tespit edilmiş olacaktır. Hatta oturup
içilecek bir çaya, yenilecek bir yemeğe ayrılacak süre bile bu tanzimin içinde mütalâa
edilebilir. Mesela yemek için yirmi dakika yeterliyse bununla iktifa etmeli ve yemek
sonrası yapılacak lakırdılarla zaman israf edilmemelidir. Hatta mesai tanzimi
yapılırken, ekstra ortaya çıkabilecek meşguliyetlerin programımızı aksatmaması için
ihtiyatî zaman dilimleri de 24 saatlik plânlamanın içine konulmalıdır.

Usûlünden fürûuna yapılacak bütün işler bu şekilde detaylandırılmak suretiyle tanzim
edilebilirse, zamanın ayrı bir berekete ulaştığı ve yapılan işlerde ortaya çıkan neticenin
birden ona yükseldiği görülecektir. Zira hayat böyle muntazam bir hâle getirildiği
takdirde, insan zaman içerisinde tam disiplinli olacak, belli bir program dâhilinde
hareket etmeye alışacak ve sahip olduğu motivasyonla yapacağı işleri zorlanmadan
yapacaktır. Yanlış anlaşılmasın, böyle bir hareket tarzı, makineleşme demek değildir.
Bilakis bu, disiplin insanı olma ve hayatı disiplin içinde götürme demektir. Böyle
disiplinli bir insan ise ne ibadet ü taatında boşluk yaşar, ne evrad u ezkârından taviz
verir, ne üzerine düşen vazifeleri aksatır ne de aile fertlerinin haklarını ihlal eder.

Beraber Yol Yürünen İnsanları İkna



Zaman tanziminde dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise şudur: İnsan,
uygulamayı düşündüğü zaman tanzimini öncelikle hayatını paylaştığı insanlara açmalı,
onların düşünce ve görüşlerini almalı, sonra da yapması gereken vazifelerin
ehemmiyetini onlara anlatıp aklen ve kalben onları ikna etmelidir. Yani eşinin, çoluk-
çocuğunun, anne-babasının hakları yanında kendisi üzerinde Allah’ın (celle celâluhu),
dinin, Kur’ân’ın hakkı olduğunu ve her hak sahibine hakkının verilmesi gerektiğini dili
döndüğünce izah etmeye çalışmalıdır. İnsan, aynı haneyi paylaştığı kişilerle bu konuda
bir mutabakata varabilirse, üzerine terettüp eden işleri aile çevresinin olumsuz söz ve
tavırlarına takılmadan, daha rahat ve kolaylıkla yapabilir.

Bir insan düşünün ki, zamanının önemli bir kısmını i’lâ-yı kelimetullah yolunda
kullanması gerektiği hususunda nefsini ikna etmiştir ve buna yürekten inanmaktadır. O,
bu vazifeyi, hiçbir fedakârlıktan çekinmeden yerine getirebilecek şekilde içine
sindirmiş ve içselleştirmiştir. Fakat hayatı beraber paylaştığı insanlar, Allah hakkının
büyüklüğünü, O’nun adının âfâk-ı âlemde (dünyanın dört bir tarafında) şehbal
açmasının önemini, bu dinin bir emanet olduğunu ve bu emanete karşı sürekli metafizik
gerilim içinde bulunulması gerektiğini, asırlardan beri rahnedâr olmuş bir kalenin
usûlünden fürûuna kadar restorasyon görmesinin çok hayati bir vazife olduğunu
bilmiyorlarsa, onun yanında beraber yol yürümek istemezler. Dolayısıyla onlarla
beraber yol yürüyebilmek için ekstra gayret ortaya koyması gerekir. Bu ise bir müddet
sonra o kişide yol yorgunluğu hâsıl edecektir.

Hâlbuki insan, sahip olduğu inanç ve mefkûreyi hayatı paylaştığı insanlara
inandırabilir, onlarla aynı duygu ve düşünceyi soluklar ve yapmış olduğu hizmetlere
sahip çıkma duygusunu onların gönüllerinde uyarabilirse işlerini tanzim etme
mevzuunda işini ciddi mânâda kolaylaştırmış olacaktır. Hatta yapması gereken
vazifeleri aksattığında, mesela gitmesi gereken toplantıya gitmediği veya katılması
gereken bir okuma programına katılmadığında ilk tepkiyi hayatı birlikte paylaştığı
insanlardan alacaktır. Bu da kendisi için teşvik edici bir unsur olacaktır.

Aksi takdirde eğer eşiniz, çocuklarınız veya birlikte yaşadığınız diğer insanlar sizin
kafanızda kurguladığınız mesai tanziminden ve bunu uygulamanın öneminden habersizse,
bir süre sonra duygu ve düşüncede bir kısım ihtilaf ve iftirakların yaşanması kaçınılmaz
olacaktır. Bu da ilâhî inayetin kesilmesine yol açar. Zira Allah’ın (celle celâluhu)
tevfik-i sübhanisi vifak ve ittifaka gelir. Şayet siz Allah’ın muvaffak kılmasına namzet
olmak istiyorsanız, hangi dairede olursa olsun, öncelikle aranızdaki vifak ve ittifakı
temin etmeniz gerekir.

Mesai Himmeti
Burada üzerinde durulması gereken diğer bir mevzu da, yüce bir mefkûre

istikametinde harcayacağımız mesaiye ayrılacak zamanın süresidir. Bir memur veya işçi



mantığıyla sadece günün yedi sekiz saatlik bir kısmını mesaiye ayıran bir insanın
mefkûre adına yapacağı iş, o mantığın darlığıyla sınırlı olacaktır. Eğer insan yüce bir
mefkûre istikametinde üzerine 3-4 iş aldıysa ve bunların yapılması 13-15 saatlik bir
zamanı gerektiriyorsa, insan iyi bir mesai tanzimiyle bunu yerine getirmeye çalışmalıdır.
Yani bir taraftan saniyesini boşa geçirmeksizin harcayabildiği kadar zamanını Allah
yolunda harcamalı, diğer yandan da işlerini düzene koymak suretiyle bu zamanını en
verimli bir şekilde değerlendirmeye gayret göstermelidir.

Özellikle günümüzde asırlardan beri rahnedâr olan mânevî bir kalenin tamiri
mevzubahis olduğundan, Kur’ân ve iman hizmetine gönül vermiş insanlar şimdiye kadar
gösterilen fedakârlıktan daha fazlasını gösterme ve bu konuda daha hassas hareket etme
mecburiyetindedirler. Bunu sağlama adına aralarında “mesai himmeti”nde
bulunabilirler. Mesela birisi gününün on iki saatini milletine hizmet yolunda
ayırabileceğini söyler, bir başkası on üç saatlik bir sorumluluğun altına girer, bir diğeri
ise on dört saat Allah yolunda çalışma vaadinde bulunur. Hâsılı herkes gönüllü olarak
ne kadar mesai himmetinde bulunmuşsa, o vakti hizmet yörüngeli tanzim edip
değerlendirmeye çalışır. Hakiki bir mü’mine düşen mesai anlayışı işte budur.
Günümüzde mesai kavramı böyle anlaşılmıyorsa Müslümanlığın bu yönü anlaşılamıyor
demektir.

Eğer bazıları, imkânı olmasına rağmen beklenilen ölçüde mesai himmetinde
bulunmuyorsa zihinlerin bu mevzuda ikna edilmesine ihtiyaç var demektir. Bu konuda
muhataplarla bir mutabakata varma çok önemlidir. Fakat böyle bir mutabakattan sonra
da hiç kimsenin hak ihlali yapmaması gerekir. Herkes sahip olduğu sorumluluğu yerine
getirme konusunda o kadar titiz olmalıdır ki, ne eşler birbirinin hukukuna tecavüz
etmeli, ne çoluk çocuğun hakkına girilmeli, ne amir memur arasında bir haksızlık
yaşanmalı ne de işyerindeki sorumluluklar ihlal edilmelidir.

Yoksa biz mesai derken, bir memur mantığıyla hareket etmeyi, yedi sekiz saat
çalıştıktan sonra yan gelip yatmayı, yiyip içmeyi, keyfimizce gezmeyi, miskin insanların
otağı sayılan kahvehanelerde oturmayı, oyun oynamayı, cismanî ve şeytanî bir kısım
aktivitelere katılmayı vs. anlıyorsak, meseleyi yanlış anlıyoruz demektir. Bu zihniyetle
hareket eden birisi, günümüzde insanlık için yapılması gereken işlerin onda birini bile
yapamayacaktır. Hatta böyle sakat bir mesai anlayışına sahip insan, kendisine en çok
ihtiyaç duyulan bir zamanda tatile gitmekten çekinmeyecek, çok önemli meselelerin
yapılması gerektiği bir yerde izin alacak ve böylece yapılması gereken hayatî işleri
aksatacaktır.

Hizmet ehlinin mesai anlayışı ise böyle değildir. Onlar hakka hizmet için üzerlerine
aldıkları sorumluluğu mutlaka yerine getirmeye çalışır ve başladıkları bir işi asla yarım
bırakmazlar. Bu arada eşlerine, çocuklarına, ailelerine karşı ihlal ettikleri haklar
olduğunda da onları telafi etmek için gayret gösterir, hakkına girdiğini düşündüğü



insanların gönüllerini almaya çalışırlar. Mesela yeri gelir, bir buket gülle onların
karşısına çıkar, geç kaldıkları için özür beyan eder ve sonra da ilk fırsatta, onlara
verdikleri sözü yerine getirir, kastî olmayan hata ve ihmallerini telafi ederler.

Bu arada mutlaka yapılması gerekli olan bir işten dolayı meydana gelen gecikmeler
karşısında da eşler birbirine müsamahalı davranmalıdır. Asla unutulmamalı ki, böyle
bir bekleme süresindeki saatler, dakikalar, hatta saniyeler bile bekleyenler açısından
ibadet hükmüne geçer. Çünkü böyle bir bekleyiş ciddi bir fedakârlık sayılır. Bir yuvayı
paylaşan eşlerden her birisinin diğerine ihtiyacı vardır. Onunla paylaşması, dertleşmesi
gereken belli meseleler vardır. İşte kendi ihtiyacı olduğu hâlde, hizmet adına bir yerde
koşturan hayat arkadaşını bekleyen bir insanın saniyeleri hiç farkına varmadan seneler
hükmünde ibadet şeklinde kabul edilebilir. Zira mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır.
Eğer eşlerden biri hayır peşinde koşarken diğeri de maddî-mânevî ona destek oluyorsa,
Allah’ın (celle celâluhu) izniyle, her ikisi de o salih amelden hâsıl olan sevabı
paylaşırlar.



S
Evlatperestlik

oru: A’râf Sûresi’nde yer alan, اَۤمِیف َءاَۤكَرُش  َالَعَج َلُه  اًحِلاَص  ا  َمُھَاتٰا اََّملَف 
َنوُكِرْشُي اَّم  َىلاَعَتَف ُهللا َع اـَمُھا  َتٰا  “Allah kendilerine kusursuz bir çocuk

verince, annesi de babası da ölçüyü kaçırıp verdiği çocuk sebebiyle şirke bulaştılar.
Tuttular, Allah’a birtakım şerikler yakıştırdılar. Hâlbuki Allah onların yakıştırdıkları
her türlü ortaktan münezzehtir.” 153 âyet-i kerimesinden çıkarılması gereken dersler
nelerdir?

Cevap: Cenab-ı Hak, bir önceki âyet-i kerimede insanlığı tek bir nefisten yarattığını,
sükûn bulsun diye ondan da eşini yarattığını ifade buyurduktan sonra eşinin hafif bir yük
yüklendiğini ve hamileliği biraz ağırlaştığında ise her ikisinin ellerini kaldırıp, ِْنَئل

َنيِرِكاَّشلا َنِم  ََّننوُك  َ َنل اًحِلاَص  اَنَتْي  َ تٰا  “Eğer bize salih bir evlat verirsen mutlaka
Sana şükreden kullardan oluruz.”154 şeklinde dua ettiklerini haber vermiştir. “Salih”
kelimesi, hem bedenen sağlıklı ve kusursuz insanlar hem de imanında derin, ibadet ü
taatında dikkatli, ihsan şuurunda engin insanlar için kullanılır.

Esasen doğacak çocuğun hem sağlıklı hem de müttaki olmasını istemek Allah’a (celle
celâluhu) ve ahirete imanın bir gereğidir. Çocuk bekleyen inanan bir insan, ellerini açıp,
“Allah’ım! Salih bir evlat ver! Onun eli ayağı, gözü kulağı, dili dudağı, bütün âzâ ve
cevârihi salih olsun! Onu imanda, İslâmiyet’te ve ihlâsta da salih eyle! Bedenî
sağlığının yanında amelî yapısını, kalbî ve ruhî hayatını da arızasız ve kusursuz ihsan
eyle!” diye dua eder.

Fakat bazen imtihan gereği insanın sakat ve engelli bir çocuğu dünyaya gelebilir. Bu
durumda yapılması gereken sabretmek ve onun sıkıntılarına katlanmaktır. Zira engelli
bir çocuğun dünyaya gelmesinde ne tür hikmetler olduğunu biz bilemeyiz. Cenab-ı Hak,
böyle bir hâdiseyle insanın hem değişik günah ve hatalardan arınmasını hem de o
çocuğun bakım ve görümüne katlanmak suretiyle mânevî olarak derecesinin
yükselmesini murad buyurmuş olabilir.

Hitap, Peygamberlerin Zatlarında 
Onların Ümmetlerine
Önceki âyet-i kerimede ilk insanın yaratılışı anlatıldığı için, ilk bakışta burada söz

konusu edilen kişilerin Hazreti Âdem ve Hazreti Havva oldukları anlaşılabilir. Fakat
Allah’tan (celle celâluhu) salih bir evlat isteğinde bulunanlar onlar olsa da,
peygamberlerin ismet sıfatı göz önünde bulundurulduğunda bu âyette “şirke düşenler”



olarak ifade edilenlerin peygamberler değil de onların dışındaki bir kısım benî Âdem
olduğunun bilinmesi gerekir. Elbette ki peygamberler kendi muhasebe ufukları açısından
bu tür ikazları kendilerine hitap ediyormuş gibi değerlendirip istifade edebilirler, bu
ayrı bir konudur. Ama asıl ikaz, peygamberlerin zatında onların ümmetlerinedir.
Bildiğiniz gibi ümmetlerine ait bir kısım hususiyetlerin, peygamberlerin şahsına hitap
edilerek ifade edilmesi Kur’ân’da değişik yerlerde karşımıza çıkan bir üslup tarzıdır.

Mesela Zümer Sûresi’nde Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
hitaben, َُك لَمَع ََّنَطبْحََیل  َْت  كَرْشَأ ِْنَئل  َِكلْب  ْنِم قَ َنيِذَّلا  َىِلإَو   َ كَْیِلإ َيِحوُأ  ْدََقل  وَ

َنيِرِساَخ ْ لا َنِم  ََّننوُكََتلَو   “…Şirke girersen, amellerin boşa gider.” 155 buyrulmuştur.
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) şirke bulaşmayacağı müsellem olduğuna göre
bu âyetin mânâsı, O’nun zatında bütün insanlığa, “Eğer şirke girerseniz, amelleriniz
boşa gider.” demektir. Zira Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) için Cenab-ı
Hakk’ın hıfzı, inayeti ve riayeti söz konusudur. O (sallallâhu aleyhi ve sellem) masûn ve
masumdur. Evet, İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem), hayat-ı
seniyyelerinin bidayetinde dahi, insanların gırtlaklarına kadar cahiliye günahlarına
bulaştıkları bir dönemde bile zerre kadar şirk kirine bulaşmamıştır. Hatta bırakın şirki,
âdâba ait meselelerde dahi O, kusur etmemiş, kimseye bir fiske vurmamış ve kıl kadar
dahi incitmemiştir.

Bu açıdan hangi meseleyi ele alırsak alalım, en başta, peygamberlerin ismet sıfatına
sahip olduklarını ve müzekkâ bulunduklarını kabul ve teslim etmek gerekir. O hâlde
peygamberlere hitaben nâzil olan bu ve benzeri âyet-i kerimelerin hükmünün,
evleviyetle onların ümmetleri hakkında olduğunun bilinmesi gerekir. İşte bu temel
prensibi göz önünde bulundurduğumuzda buradaki hitap tarzını şu şekilde anlamak daha
doğru olur: “Dikkat edin! Bu kadar masûn ve masum olan bir zat hakkında böyle bir
tembih geliyorsa, ismet, iffet ve sıyanet teminatı olmayan insanların evleviyetle bu
konuda dikkatli olmaları gerekir.”

İ ş te Hazreti Âdem’in (aleyhisselâm) bu âyette yer alan hitaptaki hissesine bu
zaviyeden bakılmalıdır. Aksi takdirde –hafizanallah– Allah’ın (celle celâluhu) bütün
insanlar, bütün milletler üzerine seçip tercih ettiği bir zat156 hakkında uygunsuz
mülâhazalara girmiş olursunuz. Hâlbuki bize düşen, bütün enbiya-i izâm efendilerimiz
hakkında düşüncelerimizi her zaman temiz tutmaktır. Bu açıdan bir kez daha ifade
edelim ki, salih evlat talebi Hazreti Âdem’e (aleyhisselâm) ait olsa bile, evlat
sebebiyle şirke bulaşma durumu onunla irtibatlı değildir; hitap bizedir.

Şirke Kapı Aralayan Evlatperestlik
Evet, salih bir evlada sahip olduktan sonra çocuk sevgisinde dengeyi koruyamayıp

şirke düşme tehlikesi Hazreti Âdem’in (aleyhisselâm) evlatları için her zaman söz



konusudur. Bazı insanlarda bu duygu öylesine kuvvetlidir ki, onlar varsa da yoksa da
“çocuğum” diyebilir. Mesela bir mecliste biri, başka bir konuyu dile getirmek üzere
onların çocuklarının adının ilk hecesiyle başlayan bir söz söyleyecek olsa, onlar bunu
fırsat bilip hemen kendi çocuklarından bahsetmeye başlayabilirler. Diyelim ki
çocuklarının ismi Musa’dır. Birisi konuşurken söze “mu” diye başlar başlamaz onlar
hemen, “Bizim Musa’nın başarıları da bizi öyle mutlu ediyor ki… O öyle başarılı bir
çocuk ki...” şeklinde söze başlayarak, çocukları adına methiyeler düzebilirler. Evet,
bazı insanlarda bu zaaf öylesine güçlüdür ki, her hâdiseden, her sözden, her beyandan
mutlaka bir girizgâh bulup meseleyi kendi oğullarına, kızlarına çekmeye çalışırlar. Siz
isterseniz bu tür insanlara, Farsçadan gelmiş bir kelimeyle “evlatperest” diyebilirsiniz.

Çocuğa Düşkünlük Onun Ebedî Mutluluğuna Vesile
Olmalı
Hâlbuki biz biliyoruz ki, ahsen-i takvîmin küçük birer aynası olan çocuklar Allah’ın

(celle celâluhu) bize birer emanetidir. Eğer onları seveceksek Sahib’inden,
Sanatkâr’ından ötürü sevmeli ve bağrımıza basmalıyız. Daha da önemlisi bu sevgi ve
şefkatimizi, potansiyel olarak ahsen-i takvîme mazhar yaratılmış çocukların İslâmî
terbiyeyi kazanmaları yolunda kullanmalıyız. Farklı bir ifadeyle, bu sevgi, onların
istikamet içinde yetişmesini, istikamet içinde yaşamasını, istikametin timsali birer insan
olmasını sağlamalıdır. Anne baba, çocuklarını severken, kâkül-ü gülberlerini okşarken
onların kulağına hep bu hakikatleri fısıldamalıdır ki, çocuklar Allah’a (celle celâluhu)
başkaldırmasın, din tanımazlığa dûçâr olmasın ve neticede ebedî hayatlarını
kaybetmelerine yol açacak isyan ve taşkınlığa girmesinler. Zira ebeveynler, tertemiz
olarak dünyaya gelen bu çocukların, dünyaya geldiği gibi yine tertemiz bir şekilde
Rabbilerine yürümesi adına lazım gelen her şeyi tedarik etmekle ve uygun bir yetişme
zemini hazırlamakla sorumludur. İşte bütün bunları yerine getirmek de onlara karşı
duyulan sevginin farklı bir tezahürüdür ki bunda hiçbir mahzur yoktur.

Fakat bir insanın ajandasında bunların hiçbiri yoksa, o kişi sırf evladı olduğu için
tapınırcasına ona bağlanmışsa, her mülâhazayı getirip ona dayandırıyor ve sürekli
ondan bahsetmek istiyorsa, Allah’a ve Peygamber’e iman ettiğini söyleyen böyle bir
kişi hiç farkına varmadan bir şirk davranışının içine girmiş demektir. Kelime-i tevhidi
ُلوُس ِهللا ٌدَّمَحُم رَ َِّالإ ُهللا  َٰه  ِلإ Allah’tan başka ilâh yoktur. Hazreti“ َال   Muhammed
de (aleyhissalâtü vesselâm) Allah’ın elçisidir.” diyen bir insan müşrik olmaz. Fakat bu
kişi, çocuğuyla ilgili tutumundan ötürü üzerinde bir müşrik sıfatı taşıyor demektir. Bu
hususa dikkat çeken bir beyanında Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),

ُرَغَْصألْا ُكْرِّشَلا  ْمُكَْیلَع  ُفا  ََخأ اَم  َفَوَْخأ  َِّنإ   “Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey,
küçük şirktir.”  buyurmuş, sahabe-i kiramın ُرَغـَْصألْا ُكْرـِّشلا  َا  مَو  “Küçük şirk ne



demektir?” sorusuna da ُ ءاَِيّرَلا  “O, riyadır; görünme arzusudur.”157 şeklinde cevap
vermiştir. İnsan, çocuğu üzerinden kendini gösterme, duyurma gibi bir zaafa kapılabilir.
İnsan kendi şekli, şemâili, güzelliği, malı ve servetiyle küçük şirk olan riyaya
düşebileceği gibi, içindeki bu görünme arzusunu çocukları üzerinden de tatmin edebilir.

Söylediğimiz bu hususu somut misallerle ifade edecek olursak, mesela bir insanın
mimikleriyle kendisini ifade etmesi bir görünmedir. Başkalarının yanında ibadet
yaparken, kendi başına yaptığı ibadetlere göre daha bir hassasiyet göstermesi bir
görünmedir. Yazma, çizme, konuşma gibi yaptığı bir kısım güzel işleri başkalarına
duyurmaya çalışması bir görünmedir. Hele bir de sözlerine “âcizane, fakirane” şeklinde
başlayarak bu görünme isteğini kadifeden kılıflara bürüyor ve kendisini bu şekilde ifade
ediyorsa, bu, çok daha korkunç bir riyadır. Esasında bir insanın çocukları üzerinden
kendini ifade etmeye çalışmasının da bunlardan bir farkı yoktur. Böyle bir kişi, ister kız
ister erkek olsun, evlat sevgisini bir şirk sıfatıyla kirletiyor demektir. Bence bir
mü’min, mü’minlik sıfatlarını koruma mevzuunda, namusunu koruma mevzuunda
gösterdiği hassasiyet ölçüsünde bir hassasiyet göstermelidir. İster riya, ister süm’a,
ister ucb, ister fahr, isterse de kibir adına olsun, duygu ve düşüncelerini her türlü şirk
şaibesinden uzak tutmalıdır. Zira bunların her biri, birer müşrik sıfatıdır. Şirke ait bir
sıfatın insanda bulunması ise sağlıklı bir insanda bir virüsün bulunması gibidir. Bu
virüslerin bazısı grip, bazısı kanser, bazısı da AIDS hastalığına sebebiyet verir. Bu
açıdan insan, küfür ve şirk sıfatlarının hiçbirini küçük görmemeli, bu tür sıfatların, ruh
ve kalbinde hayat bulmasına asla fırsat vermemelidir.

Tabi ki çoluk çocuğuna, yuvasına aşırı muhabbet gösteren bir insan her ne kadar
üzerinde bir müşrik sıfatı taşıyor olsa da bu, onun müşrik olduğu anlamına gelmez.
Böyle birisi imanıyla öldüğünde netice itibarıyla Cennet’e girer. Cenab-ı Hak da –
Allahu a’lem bissavab (işin doğrusunu Allah bilir)– ona müşrik muamelesi yapmaz.
Ancak neticede bu müşrik sıfatı, bir virüs gibi olduğundan, onun çaresine bakılmalı ve
bu konuda temkinli olunmalıdır. Çünkü bazen çaresine bakılmayan bir grip virüsü bile
insanı yere serebilir, öldürebilir. Öyleyse insan, fıtrat-ı asliyesine ve ahsen-i takvîm
keyfiyetine zıt olan hiçbir virüsün, bünyesinde barınmasına meydan vermemelidir.
Virüsler kapıyı çaldığı zaman, “Beyhude yorulma, kapılar sürmelidir.”  deyip kapıyı
onun yüzüne kapatmalıdır.

İnsan şirke karşı niçin bu ölçüde hassas ve tetikte olmalıdır? Çünkü bazen olur ki şirk
çok gizli veya çok küçük olduğundan insan bunun farkına varamaz veya onu önemsemez.
Fakat unutmamak gerekir ki, bazen önemsenmeyen, küçük görülen, sürekli tekrar edilen
küçük günahlar, büyük günahlardan daha büyük olur. Ehemmiyet verilmeyen küçük
günahlar, bilinen büyük günahlardan daha tehlikeli olur. Bunun yanında kişi büyük
günahlarını biliyor ve ciddiye alıyorsa, hemen iki büklüm bir hâlde tevbe, inâbe ve
evbe ile Allah’a (celle celâluhu) döner. Bu da onda daha sonra, günahlara karşı



mücadele etme duygusunu tetikler ve neticede günahlara karşı temkinli ve dikkatli bir
hayat yaşar.

İşte anne babanın çocuklarına karşı alâka ve düşkünlüğü, başlangıçta çok küçük
olarak başlasa da, denge ve ölçüyü koruyamadıkları takdirde, zamanla büyüyerek çok
ciddi bir problem hâline gelebilir. Burada konunun daha iyi anlaşılması adına Seyyidinâ
Hazreti Nuh’un (aleyhisselâm) irşadıyla mükellef olduğu kavimden önce yaşayan
insanların içine düştükleri bir hatayı misal olarak verebiliriz. Bildiğiniz gibi o kavim
içinde bir dönem Vedd, Yağûs, Yeûk ve Nesr gibi büyük zatlar yaşamıştır. Bir kısım
fertler, tavır ve davranışlarıyla dillere destan olmuş bu insanların arkasından
gitmişlerdir. Fakat onlardan sonra gelen insanlar, onların güzel hâllerini hatırlamak ve
böylece çizgilerini bulmak için evlerine onların resimlerini asmışlardır. Başlangıçta
masum gibi görünen bu düşünce, zaman içinde onlara karşı temenna durulmasına sebep
olmuş, ardından da onların birer tanrı şeklinde algılanmasını netice vermiştir.
Başlangıçtaki küçük bir açı, muhit hattında geniş bir sahaya tekabül eder. Bu itibarla da
insan, ne evlatları ne de daha başka sevdiği insanlar hakkında aşırıya gitmemeli, haddi
aşmamalıdır.

Evlat Sevgisinde Denge
Günümüzde bazıları ailelerin çocuk merkezli olduğunu ifade ediyor. İşin doğrusu,

yuva çocuk merkezli mi, yoksa heva ve heves merkezli mi, nefis merkezli mi, enaniyet
merkezli mi bilemiyorum; böyle olduğu da söylenebilir. Fakat bilinen bir şey var, o da
insanların, dinin açık emir ve yasaklarının dışında bir hayat tarzını tercih ettiğinde çok
merkezli hâle geldikleri, neticede de tevhide zıt değişik şirk türlerine kapı
aralandığıdır.

Ayrıca evlilik ve ailenin, çocuk üzerine bina edilmesi, çocuk olduğunda ailenin
mutlu, –elde olmayan değişik sebeplerle– çocuk olmadığında ise mutsuz olması, hatta
bu yüzden çatışmaların, ayrılmaların yaşanması mü’min ahlâkı açısından doğru değildir.
Çünkü böyle bir tavır –hafizanallah– Cenab-ı Hakk’ın kaza ve kaderine rıza
göstermemenin, kadere taş atmanın, Allah’a isyan etmenin bir ifadesidir. Evet, kaderin
bir hükmü olarak çocuk olmaması yüzünden yaşanan bu tür sıkıntılar, Allah’ın (celle
celâluhu) sevmediği fiillerdir. Dolayısıyla unutulmamalı ki, çocuk olması bir imtihan
olduğu gibi, olmaması da bir imtihandır.

Çocuğu her şey görüp ona karşı aşırı muhabbet göstermenin ve onu ailenin merkezine
oturtmanın bir zararı da, onun olumsuz bir kısım davranışlarını bile müsamahayla
karşılayıp, herhangi bir çözüm arayışına girmeme şeklinde ortaya çıkar. Bu şekildeki
bir davranış ise zamanla problemli çocukların yetişmesine sebebiyet verecektir.
Hâlbuki bu konuda asıl hedef, ileride çocuğun salih, ahlâklı, temiz, dürüst ve iyi bir
insan olmasıdır. Anne-babalar bu hedefe ulaşma adına ne gerekliyse onu yerine



getirmeye çalışmalıdırlar. Fakat günümüzde maalesef büyük çoğunluğu itibarıyla ev
cahil, sokak insafsız, mabet heyecansız, okul yetersiz olduğundan böyle bir atmosferde
yetişen çocukların da heder olup gittiği acı bir gerçektir.

Salih Bir Çocuk İçin Öncelikle Anne-Baba Eğitimi
Bu açıdan iyi ve salih bir evlat için öncelikle yapılması gereken, anne-babaların iyi

yetiştirilmesidir. En başta ebeveyne nasıl mükemmel birer anne-baba olacakları, çocuğa
nasıl davranacakları öğretilmelidir. Hatta evlenecek çiftler evlilik öncesinde bir kısım
kurslardan geçirilmeli ve bu kurslarda başarılı bir şekilde diplomasını/sertifikasını
alanlar evlendirilmelidir. Bu eğitim sürecinde, evlenmekten maksadın ne olduğu, eşler
arasında sağlıklı bir ilişkinin nasıl kurulması gerektiği, onların birbirini nasıl idare
edeceği ve çocuk eğitimi gibi konular sağlam bir blokaj üzerine oturtulmalıdır. Zira
evlenecek insanlar bu konuda sağlam bir donanıma sahip olurlarsa, bir araya gelerek
oluşturacakları bu kutsal müessese de bir Cennet yuvası hâline gelecektir. Hiç şüphesiz
böyle bir ailede yetişen çocuklar da, salih birer evlat olacaktır. Fakat anne-babalar,
anne-baba olma liyakatine sahip değillerse, çocuklar da ârâfta kalacaklardır. Maalesef
günümüz nesillerinin pek çoğu bu şekilde ârâfta yetişmektedir. Her ne kadar bazıları
temiz bir cereyana katılarak özlerini bulup ahlâk ve karakter sahibi olsalar da,
çoğunluğu böyle bir imkânı elde edemiyor.

Kime ve neye olursa olsun, gayri meşru muhabbetlere tevessül eden insanlar çok defa
maksatlarının aksiyle tokat yerler. Bu açıdan ebeveynler, çocuklarını Allah’ın (celle
celâluhu) birer emaneti olarak görmeyip de sadece kendilerinin bir parçası olarak
görüp bencilce severlerse, taparcasına onlara karşı düşkünlük sergilerlerse gelecekte
onların eliyle imtihan olurlar, onlardan tahkir, tezyif ve nefret görürler. Zira her ifrat,
başka bir tefrite sebebiyet verdiği gibi, her tefrit de bağrında bir ifratı geliştirir. Bu,
anne-baba ile çocuk arasındaki münasebet açısından böyle olduğu gibi, başka
muhabbetler için de aynıyla geçerlidir. Evet, kim olursa olsun, eğer bir insanı olduğunun
üstünde makamlara koyar ve ona duyduğunuz sevgide aşırıya kaçarsanız, maksadınızın
aksiyle tokat yersiniz. Bir gün gelir, deli gibi sevdiğiniz o insandan en olumsuz sözleri
duyar ve karşılığında siz de onun hakkında en olumsuz beyanlarda bulunursunuz.



S
İslâm’ın İnsan Tabiatı İle Bütünleşmesi

oru: İslâm’ın, insan tabiatının bir yanı ve derinliği hâline gelmesi hangi
hususlara bağlıdır?

Cevap: İslâm’a ait nazarî bilgilerin, insan vicdanında mahiyet-i nefsü’l-emriyesine
(gerçek mahiyetlerine) uygun şekilde duyulup hissedilebilmesi ve onların zamanla insan
tabiatının bir derinliği hâline gelmesi öncelikle nazarî bilginin amele dökülmesinin
olmazsa olmaz bir şart olduğunun bilinmesine bağlıdır. Bazı felsefeciler “amelî akıl” ve
benzeri mefhumlarla esasında bu meseleye dikkat çekmiş, sofiler de “seyr u sülûk-i
ruhanî” gibi yol ve sistemlerle bu konu üzerinde durmuşlardır.

Mesela felsefecilerden Bergson, hakikatin ancak vicdanî duyuş ve sezişle
bulunabileceğini ifade ederken; Kant da Allah’ın amelî akılla bilinebileceği üzerinde
durmuştur. Batı kültürü içinde yetişmiş bu filozofların hakikate ne kadar âşina
olduğunun ve bizi ne ölçüde hakikate âşina kılacağının münakaşası her zaman
yapılabilir. Bu, ayrı bir meseledir. Fakat şurası bir gerçek ki, Allah’ın (celle celâluhu)
bilinmesi mevzuunda çoğu zaman sizin ortaya döktüğünüz deliller sadece nazarî bilgi
olarak kaldığında iman ve İslâm’a ait esasların koruma altına alınmasında bu durum
yeterli olmayabilir. Evet, nazariyatta kalmış her türlü bilgiyi ve delili bir muhalif rüzgâr
alıp götürebilir. Bu açıdan nazarî bilgilerin mutlaka amel blokajı üzerine oturtulması
gerekir.

Kurtuluş Yolu: İman ve Salih Amel
Aslında Kur’ân-ı Kerim, ُهَانْدَدَر َّم  ُث ٍميِوَْقت   ِنَسَْحأ  ِف  يۤ َناَسْنِْإلا  اَنْق  َلَخ ْدََقل 

ِتاَحِلاَّصلا اوُلِمَعَو  اوُنَمٰا  َني  ِذَّلا َِّالإ  َنِیِلفاَس   َلَفْسَأ   “Andolsun biz insanı ahsen-
i takvîme mazhar olarak yarattık. Sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük. Ancak
iman edip salih amel işleyenler müstesna…”158 ifadeleriyle insanın hüsrandan ve
esfel-i sâfilîne gitmekten kurtuluşunu, iman ve salih amele bağlamıştır.

Âyette hem iman hem de amel için fiil kalıbının kullanılması, kurtuluş için iman ve
ameldeki sürekliliğe işaret etmektedir. Bu açıdan insan hiçbir zaman dünkü imanını
yeterli görmemeli ve tıpkı sahabe efendilerimiz gibi yanındakilere, “Hele bir gelin de
Allah’a yeniden iman edelim.”159 diyerek imanını sürekli yenileme gayreti içinde
olmalıdır. Siz, daha önce imansızlığa ait bütün problemleri halletmiş ve onları idama
mahkûm etmiş olabilirsiniz. Fakat iman adına elde ettiğiniz bu kazanımları
kaybetmemek için hiçbir zaman ulaştığınız noktayı yeterli görmemeli ve imanınızı her
gün bir kere daha yenilemenin yollarını aramalısınız.



İmanın ardından, arızasız, kusursuz, riyasız, süm’asız, süreklilik arz eden salih amel
üzerinde durulmuştur. Salih amelin kapsamı çok geniştir. Allah’a (celle celâluhu)
imandan ibadet ü taata, ondan anne baba hukukuna riayete, ondan da mü’minlerin
haklarının korunmasına kadar yapılması gereken bütün ameller, salihât kategorisi içinde
mütalâa edilir. Salih amel için de fiil kipinin kullanılması, insanın bir kere salih amel
yapmakla yetinmemesi, âdeta kendisini salih amel çağlayanına salması ve hayatını hep
bu akıntı içinde sürdürmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Aynı mazmunu Asr Sûresi’nde de görebilirsiniz. Bu sûrede de insanın hüsranda
olduğu ifade edildikten hemen sonra, bundan kurtuluş, iman ve salih amele bağlanmıştır.
İnsan mahiyetinde “kuvve-i şeheviye”, “kuvve-i gadabiye” ve “kuvve-i akliye” gibi
menfiliğe de açık bir kısım güç ve duygular bulunmaktadır ki, bunlar her zaman insanı
hüsrana sürükleyip batırabilir. İşte zikredilen bu iki sûrede Cenab-ı Hak, insanı
zehirleyecek bu tehlikelere karşı panzehir olabilecek reçeteyi bizlere göstermiştir. Bu
hakikati anlatma sadedinde İmam Şâfiî, “İnsanlar, Asr Sûresi’nin önünü, arkasını
düşünüp değerlendirerek ‘tedebbür’ etseler bu, onlara yeterdi.”160 demiştir.

Acz u Fakr, Şevk u Şükür
Sofiler de Müslüman şahsiyetinin oluşması ve insanın yeni bir fıtrat kazanması adına

seyr u sülûk-i ruhaniyi tavsiye etmişlerdir. Fakat bunun da kendine göre değişik yol ve
yöntemleri vardır. Büyük zatlar, biraz da kendi yaşadıkları dönemde Müslümanları
baskı altına alan faktörleri göz önünde bulundurmuş ve bunlara karşı mücadele etmeye
müsait sistemler kurmuşlardır. Kimisi sistemini nüfus-u seb’a (yedi nefis) mertebesine
bağlarken kimisi de sistemini letâif-i aşere (on latîfe) üzerine tesis etmiştir.

Hazreti Pîr ise vaz’ ettiği sistemi, acz-i mutlak, fakr-ı mutlak, şevk-i mutlak ve şükr-ü
mutlak olmak üzere dört esasa bağlamış ve bir de bunların mütemmimi olabilecek iki
esastan bahsetmiştir ki, bunlar da şefkat ve tefekkürdür.161 Bu sistem, potansiyel insanın
hakiki insan olabilmesi ve kemale erebilmesi için takip edilmesi gereken bir yoldur.
Fakat bir insanın bu esasları kabullenmesi ve içine sindirmesi ciddi bir cehd ü gayrete
vâbestedir.

Bu esasların birincisi olan acz-i mutlak, insanın arzu ettiği her şeyi yapamamasının
şuurunda olması demektir. Hâdiseler, Cenab-ı Hakk’ın belirlemiş olduğu plân ve
programa göre meydana geliyor ve biz çoğu zaman bunlara müdahale edemiyoruz. Bu
konuda iradenin fonksiyonunu inkâr etmesek de neticeleri yaratanın Allah (celle
celâluhu) olduğu da muhakkak. Öyleyse insan, Sonsuz Kudret ve Sonsuz İrade
karşısında kendisini deryada damla gibi görmeli ve O’nun karşısındaki yerini ve
konumunu kabul etmelidir.

Fakr-ı mutlak ise insanın, her nesne ve her varlığın hakiki sahibi, maliki Allah (celle
celâluhu) olduğu gerçeğini kavraması demektir. Sahip olduğumuz her şey O’ndan. Bizi



varlığa erdiren, belli imkânlara mazhar kılan, Müslüman yapan, Nebiler Sultanı’nı
(sallallâhu aleyhi ve sellem) tanıtan, hiçbir liyakatimiz olmadığı hâlde bize yüksek
ufukları gösteren, bizi yüksek ideallere bağlayan ve bunları realize etmeye bizi sevk
eden O’dur. Biz, Rabbimizin üzerimizdeki nimetlerini bir kenara bırakarak kendimiz
adına bir tekmil vermeye kalksak, elimizde hiçbir şey kalmayacaktır. O hâlde
bedenimiz, aklımız, hissimiz, fikrimiz ve sahip olduğumuz daha başka şeylerin hepsi
O’ndansa, biz neyiz? Biz, Hazreti Pîr’in ifadesiyle, O’nun varlığının ziyasının
gölgesinin gölgesinin gölgesi, zıllî birer varlığız. O’nun karşısında bize, deryada damla
bile denemez.162

Tefekkür ve Şefkat
Zikredilen bu esaslar çok önemli olsa da onlar sadece birkaç kez okuma ve üzerinde

düşünmekle tam mânâsıyla insan tabiatıyla bütünleşemez. Bunların insanın tabiatının bir
derinliği hâline gelmesi, ciddi bir teemmül, tedebbür ve tezekküre bağlıdır. İnsan,
Kur’ân ve kâinat üzerinde derinlemesine düşünmeli ve her sohbeti evirip çevirip bu
mülâhazaların açılımına bağlamalıdır. O, neye malik olduğunu, ne kadar sermayesinin
bulunduğunu ve ne kadar gücünün var olduğunu sürekli düşünmelidir. Esasında insanın
şevk ü şükür mülâhazalarına ulaşması böyle bir aktif düşünce sistemine bağlıdır.

Mesleğimizin esaslarından bir diğeri olan şefkat ise, insanlığa karşı merhametli
olmak ve ölesiye başkalarını kurtarma gayreti içinde bulunmak demektir. Hatta insan,
sahip olduğu şefkat duygusunu sadece insanlıkla da sınırlı tutmayarak onu bütün bir
varlığa yaymalı ve hemen her fırsatta bu duyguyu derince sergilemelidir. Öyle ki o,
yerde çırpınan bir arının karşısında ağlayacak ölçüde engince bir şefkate sahip
olmalıdır.

Hiç şüphesiz böyle bir şefkat duygusunun kazanılması da, tefekkür ve tedebbürün
yanında, güçlü bir ahiret inancına sahip olmaya bağlıdır. Zannediyorum enbiya-i
izâmdaki o fevkalâde heyecan ve helecan da, suiâkıbet endişesiyle, hüsnüâkıbet
iştiyakından kaynaklanmaktadır. Çünkü onlar, başıboş bırakılan insanların Cehennem’e
yuvarlanacağını bilmekte ve öbür tarafta bütün debdebe ve ihtişamıyla salınıp duran bir
Cennet’in varlığına da kesin olarak inanmaktadırlar. İşte bu sebepledir ki onlar,
insanları böyle bir Cennet’e sevk edebilme adına bütün ceht ve gayretlerini ortaya
koymuşlardır. Kur’ân-ı Kerim’de iki âyet-i kerimede az farkla, “İnanmıyorlar diye,
neredeyse kendini öldüreceksin.” 163 hitabına muhatap olan İnsanlığın İftihar
Tablosu’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu hâli de O’ndaki bu engin mülâhazalardan
kaynaklanmaktadır.

Evet insan, gerek Hazreti Pîr’in ortaya koyduğu bu yolla gerekse daha başka yol ve
yöntemlerle âdeta bir helezonda yükseliyor gibi yukarılara çıkmaya çalışmalıdır. O, bir
taraftan bulunduğu makamın hakkını verirken diğer yandan da sürekli nazarlarını daha



yüksek makamlara dikmeli ve doyma bilmeyen bir mârifetullah yolcusu gibi her zaman,
“Daha yok mu?” demelidir. Eğer, bulunduğu makamda mazhar olduğu vârid ve
mevhibeleri iyi değerlendirebilirse bu, onun içinde yeni şeylere karşı iştiyak uyaracak
ve böyle bir yolcu sürekli değişik kapıları çalacaktır.

İstikamet ve Kesintisiz Gayret
İçinde uyanan iştiyaklar istikametinde hareket eden böyle bir hak yolcusu sürekli

çıtayı yükseltmeye çalışacak ve yükselttikçe de buna göre hareket etme imkânı
doğacaktır. Böylece o, salih bir dairenin içine gireceğinden, sürekli içinde yeni
iştiyaklar oluşacak ve bu iştiyaklarla da yeni mertebelere talip olacaktır. Yani insan
şart-ı adi plânında gayretini ortaya koyduğu zaman, asıl şart olarak ilâhî meşiet taalluk
edecek ve onu arzu ettiği mertebelere ulaştıracaktır.

Elbette bütün bunların birdenbire içselleştirilmesi ve insanın tabiatı hâline gelmesi
mümkün olmayacaktır. Bu, ciddi bir gayrete vâbestedir. Gerçi bazı hususi durumlarda
harikulâdelikler gerçekleşebilir ve insanlar birdenbire insanî kemalâtın zirvesine
ulaşabilirler. Mesela Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) huzurunda
kısa bir süre kalan insanlar sahabî olma ufkuna ulaşmıştır. Çünkü O’nun huzuru,
muhataplarını derinden derine etkileyen bir insibağ atmosferidir. O’nun hâli, tavrı,
oturuşu kalkışı, sükûtu, konuşması, yüzündeki yer yer ürperti, zaman zaman da sevinç
ifade eden çizgileriyle hep Allah’ı (celle celâluhu) hatırlatır. O, yanındakilere her
hâliyle Allah’ın huzurunda olduğunu hissettirir.

Aynı şekilde Nebiler Serveri’nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) sonra gelen bazı
Allah dostları da, atmosferlerine giren insanları bazen bir nefhada insan-ı kâmil olma
ufkuna ulaştırabilirler. Mesela Hazreti Pîr-i Mugân’ın etrafında yer alan Tahiri Mutlu,
Hasan Feyzi, Hafız Ali ve Hulusi Efendi gibi yüksek istidatlarda bu dikey yükselişi
görebilirsiniz.

Fakat bütün bunlar ender-i nadirattandır, süreklilik arz etmez. Çünkü o, bir ikram-ı
ilâhîdir. Bu ikram-ı ilâhî, enbiya-i izâmda bir mu’cize şeklinde tezahür ederken, evliya-
i kiramda ise bir keramet şeklinde ortaya çıkar. Bu meselenin objektif olanı yani herkes
için her zaman başvurulabilecek şekli ise, bu konuda iradenin hakkını vermekten
geçmektedir.

Biz, kendi değerlerimizi tabiatımızın bir derinliği hâline getirmek istiyorsak,
beslenme kaynaklarımızla aralıksız bir iştigal içinde bulunmaya çalışmalı, oturup
kalktığımız her yerde sohbet-i cânan demeli ve bütün konuşma ve sohbetlerimizi bunlar
üzerinde örgülemeliyiz.

Bir de unutulmamalıdır ki, insan Allah’a (celle celâluhu) kulluk konusunda ciddi cehd
ü gayret sarf ederse, Allah da ona yardımcı olacaktır.



“ Sen Mevlâ’yı seven de, Mevlâ seni sevmez mi?
Rızasına iven de, Hak rızasın vermez mi?
Sen Hakk’ın kapısında canlar feda eylesen,
Emrince hizmet etsen, Allah ecrin vermez mi?”

Siz Allah’a (celle celâluhu) teveccüh ederseniz, O da size teveccüh muamelesinde
bulunur; siz nazarlarınızı O’na yöneltirseniz, O da size bakar; siz kalbinizi O’na
açarsanız, O da bu kalbi boş bırakmaz.

Son bir husus olarak şunu ifade edeyim ki insan, İslâm’ı yaşamayı tabiatı hâline
getirebilirse bir kısım ibadet ve mükellefiyetleri yerine getirme hususunda çok fazla
zorlanmayacaktır. Mesela uykuyu bölerek gecenin bir vaktinde kalkma ve teheccüd
namazını kılma, nefse ağır gelen bir ameldir. Fakat insan, bunu âdet hâline getirmiş,
tabiatına mâl etmiş ve âdeta Allah’la gizli bir vicdanî mukavele yapmışsa, yataktan
kalkma konusunda çok rahatsızlık duymayacaktır. Belki ilk anda uykunun verdiği
mahmurluğun etkisiyle bir sarsıntı yaşayacaktır ama kendisini namaza salıp da namazını
duayla taçlandırdığı ve içini Allah’a (celle celâluhu) dökmeye başladığı zaman kendi
içinden, “Ne iyi ettim de uyandım ve gecenin bu tenha saatlerini Rabbimle münasebetim
adına değerlendirdim!” diyecektir.



S
Rıza Ufkunu Talep

oru: ًالوُسَر ٍّد  َ مَحُِمبَو اًنيِد  ِمَال  ْ سِْإلِابَو ابَر  ِِاب  اَنیِضَر   “Rab olarak Allah’tan,
din olarak İslâm’dan, resûl olarak da Hazreti Muhammed’den (sallallâhu

aleyhi ve sellem) razı olduk.” beyanı, bir mü’min için ne ifade etmektedir? Bu
mübarek sözü söyleme keyfiyeti nasıl olmalıdır?

Cevap: Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (sallallâhu aleyhi ve sellem), sabah ve akşama
ulaştığında, ًالوُسَر ٍّد  َ مَحُِمبَو اًنيِد  ِمَال  ْ سِْإلِابَو ابَر  ِاـِب  اَنیِضَر   diyen bir Müslümanın
ötede, Cenab-ı Hak tarafından razı ve hoşnut kılınacağını müjdelemiştir.164 Demek ki bu
kutlu beyan, sabah ve akşam mü’minlerin vird-i zebânı olması gereken mübarek bir
sözdür. Zira burada kişi evvela Allah’tan (celle celâluhu) ve dolayısıyla O’nun bütün
tasarruflarından razı olduğunu, ilâhî bir sistem olarak İslâm’ı kabul ettiğini ve ondan
hoşnut bulunduğunu ve peygamber olarak da Nebiler Serveri’nden razı olup O’nun
rehberliğine teslimiyetini ifade etmektedir ki, hakiki imana ermenin yolu da esasen
böyle bir duygu ve düşünceden, böyle bir iman ve iz’andan geçer.

Ayrıca Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu lâl u güher beyanıyla bize
önemli bir hakikati talim buyurmakta ve işarî olarak da Müslümanları, dilleriyle ikrar
ettikleri bu rıza ufkuna ulaştıracak ve bu hissi içlerinde geliştirecek, kök saldıracak ve
derinleştirecek amellerde bulunmaya teşvik etmektedir.

Rıza Mertebesinin Kutup Yıldızı
Allah Resûlü (aleyhissalâtü vesselâm) daha başta, ابَر ِبِهللا  اَنیـِضَر   buyurmak

suretiyle ve bu hakikate bağlı yaşadığı hayat-ı seniyyeleriyle rıza mertebesinin kutup
yıldızı olduğunu ortaya koymuştur. Evet, O, rıza mertebesinin merkez noktasını tutar.
Dolayısıyla bizim her ابَر ِِاب  اَنیـِضَر   deyişimizde O’nu önümüzde bilmemiz, O’nu
önümüzde görmemiz gerekir. Öyle ki, bir insan Allah’a (celle celâluhu) doğru uçup
kanatlansa ve doğrudan doğruya O’ndan “Ben senden hoşnudum.” kelâmını işitse, hatta
–muhalfarz–Cenab-ı Hak, o kişiyi Efendiler Efendisi’yle yan yana aynı rahleye oturtsa
ve Efendimiz’e vahyetmesine mukabil ona da ilham, vâridât ve mevhibe lütfederek her
ikisine de aynı dersi verse yine de o kişiye düşen, önünde hep Resûl-i Ekrem
Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) rehber olarak görmektir. Çünkü o kişi, sahip
olduğu bu duygu ve düşünceye, bu mantık ve felsefeye, bu anlayış ve tefekküre O’nun
sayesinde, O’nun rehberliğinde ermiştir. O olmasaydı, dünyası da, ahireti de
kapkaranlık bir zindan olacaktı. Bu sebepledir ki, insanın iradî ve kasti olarak her
zaman Efendiler Efendisi’ni (aleyhi ekmelüttahâyâ) bir rehber ve muallim olarak tanıyıp



önünde görmesi rıza ufku adına çok önemlidir.
Bazılarının seyr u sülûk-i ruhanide belli bir noktaya gelmeleri O’na karşı alâkayı

arttırma vesilesi olurken, her şeyi mizan-ı şeriatla tartmayan bazıları için de –Allah
korusun– şatahat ve laubaliliğe girme sebebi olabilmekte ve bu duruma düşenler kimi
zaman “Benim nurum da O’nun nuru kadardır.” diyebilmektedirler. Hâlbuki O
(sallallâhu aleyhi ve sellem), hem nur-u evvel, hem nur-u evsat, hem de nur-u âhirdir.
Hiç kimsenin o nura ulaşabilmesi ve O’nun ihraz ettiği seviyeyi ihraz edebilmesi
mümkün değildir.

Bu mübarek beyanda Allah Resûlü (aleyhissalâtü vesselâm) daha sonra ِمَالْسِْإلِابَو
اًنيِد  ifadeleriyle ilâhî bir sistem olarak İslâm’dan razı olduğunu ifade etmiştir. Evet,

İslâm’ı O’nun kadar kavrayan, bu ilâhî sistemden O’nun kadar hoşnut olan, bu sisteme
hayatını vakfeden ve onu ikame etmeden başka hiçbir şey düşünmeyen ikinci bir insan
yoktur. Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) sıddıkiyetini, Hazreti Ömer’in
(radıyallâhu anh) hakkı bâtıldan ayırma noktasındaki gayretini, Hazreti Osman’ın
(radıyallâhu anh) Kur’ân’a karşı duyduğu alâkayı, Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) ruh
ve kalb kahramanı olmasını bir yerde toplayıp hallaç etseniz, yine de Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) İslâm’a karşı olan rıza mertebesinin yanında bunların,
onda biri bile teşkil etmediğini görürsünüz. Bu ifadelerimle kat’iyen bu büyük zatları
hafife aldığım anlaşılmasın. Ben burada bunları büyüğün büyüklüğünü vurgulama ve
O’nun İslâm mevzuunda nasıl bir rıza kahramanı olduğunu ifade etme adına söylüyorum.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) son olarak ًالوُسَر ٍدَّم  َحُِمبَو  diyerek, kendi
peygamberliğine de razı olduğunu ifade etmiştir. Aslında Habib-i Ekrem (aleyhissalâtü
vesselâm) kendisini tevazu ve mahviyete kilitlemiş öyle bir insandı ki, sürekli Allah’ın
(celle celâluhu) bir kulu olduğu mülâhazasıyla hareket ediyor, mesela hizmetçisiyle
beraber sofraya oturuyor, o yemeden yemiyor ve kendini en küçük bir insandan farklı
görmüyordu. Fakat bütün bunların yanında O, kendisine çok “ağır gelen” peygamberlik
vazifesiyle serfiraz idi. Şöyle ki bir insan “Lâ ilâhe illallah” demesinin yanında,
“Muhammedün Resûlullah” demediği sürece Müslüman olamıyor. Zira O’nun
peygamberliğini kabul etmek, İslâm’ın ve imanın aslî bir rüknüdür. Efendiler
Efendisi’nin o eşsiz mahviyetiyle peygamberlik misyonunu ilan arasında zahiren bir
çelişki vardır. İşte bu sebepledir ki O’nun, fevkalâde tevazuuyla beraber ٍدَّمَحُِمبَو

ًالوُسَر  demek suretiyle, Hazreti Muhammed’in resûl olmasından da hoşnut bulunduğunu
ifade buyurmasının ayrı bir kıymeti vardır. Çünkü bu, Allah’ın bir takdir ve tayinidir.

Mârifet Ölçüsünde Rıza Şuuru
Bu kutlu sözü söyleme keyfiyetine gelince; gaflet ve ülfetten âzâde olarak kalbin

derinliklerinden kopup gelen bir aşk u heyecanla onun dile getirilmesi çok önemlidir.



Esasen Allah’tan (celle celâluhu), Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve
İslâm’dan razı ve hoşnut olma öncelikle onları çok iyi tanımaya vâbestedir. Çünkü bilen
bildiği ölçüde sever, bilmeyen de bilmediği şeye karşı alâkasız kalır. Bu itibarla
Cenab-ı Hakk’ı azamet ve ululuğuyla, esrar-ı rubûbiyet ve esrar-ı ulûhiyetiyle
bilmeyince rıza ufkuna eremezsiniz. İnsanlığın İftihar Tablosu’nu kendi hususiyetleriyle
tanımadıkça peygamberliğine lâyıkıyla rıza gösteremezsiniz. Aynı şekilde İslâm dinini
kendi enginlik ve derinliğiyle, usûl ve fürûuyla bilmeyince de ondan razı olamazsınız.

Günümüzde çoklarının İnsanlığın İftihar Tablosu’na (sallallâhu aleyhi ve sellem)
karşı alâkasızlığının sebebi, O’nu bilememeleri ve O’na yabancı kalmalarıdır. Şayet bu
insanların içlerinde Efendimiz’e karşı bir çerağ tutuşturulabilse, bir meşale ucu
gösterilebilseydi, onlar da merak gösterecek ve tanıma fırsatı bulacaklardı. Fakat sokak
bu fırsatı vermediği gibi okullar ve hatta camiler bile O’nu lâyıkıyla tanıma imkânı
sunmadı. Evde de böyle bir atmosfer oluşmadı. Dolayısıyla bu insanlar, Kâinatın İftihar
Tablosu’nu (sallallâhu aleyhi ve sellem) tanımadan mahrum yetiştiler. Eğer bunca ihmal
edilmişlik ve bunca zayi olmuşluğa rağmen hâlâ insanımızın gönlünde O’na ait mânâlar
parıldıyorsa, hâlâ onlar “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” diyorlarsa, bunu
Cenab-ı Hakk’ın ekstra bir lütfu olarak görmek gerekir.

En Büyük Nimet İçin Sürekli Dua
Rıza, Cennet ve Cennet’teki nimetlerden daha büyük bir nimet ise o zaman bizim de

ellerimizi açıp sürekli “Allah’ım, beni rıza ufkuna ulaştır.” diye dua dua yalvarmamız
gerekir. Evet, ىَضَْرتَو ُّب  ِحُت اـَم  َىِلإ  َّمُھّٰلل  َا  “Allah’ım! Sevdiğin ve hoşnut olduğun
şeye beni ulaştır!” diyerek nefes alıp vermeli; َكاَضِرَو َكـََتي  ِ فاَـعَو َكَوْـفَع  َّمُھّٰلل  اَ
“Allah’ım! Senden af, afiyet ve rıza istiyorum!” diyerek oturup kalkmalıyız. Çünkü
Cenab-ı Hak, insanın samimi olarak kalbden istediği şeyleri kendisine lütfedeceğini
vaat ediyor. Fakat bu konuda ısrarcı olmak gerekir. Zira bazen istenilen şeylerin
verilmesi, beş, on, belki de yirmi sene sonrasına bırakılmış olabilir. Bu açıdan Cenab-ı
Hakk’ın bizden hoşnut olmasını istiyor, O’nun her bir icraatı karşısında nabızlarımızın
hep rızayla atmasını, kalbimizin hep rıza sesi vermesini arzu ediyorsak on sene, yirmi
sene bunun için yalvarıp yakarmalıyız.

Bence bunun için uzun bir dua maratonuna girilebilir. Zira Cenab-ı Hak, َنِم ٌناَوْضِرَو 
ُرَبَْكأ ”.Allah’ın rızası ise her şeyin üstündedir“ هللاِ  165 buyurmak suretiyle rıza-i

ilâhînin; Cennet’e girmenin, Firdevs’e ermenin, Hazreti Muhammed Mustafa’yı
(sallallâhu aleyhi ve sellem) görmenin ötesinde olduğunu beyan etmiştir. Fakat
zannediyorum hiçbirimiz bu kadar uzun zaman rıza için dua etmedik. Yirmi beş sene
boyunca “Allah’ım, rızan, rızan, rızan…” deyip içimizi dökmedik. Hâlbuki değil yirmi
beş sene, o kadar ömrümüz olsaydı, bunun için iki yüz elli sene yalvarıp yakarmamız



gerekirdi.
Hâsılı Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu ifadeleriyle

Müslümanlara çok ulvî bir hedef göstermiştir. O hâlde Müslümanlara düşen vazife de
ne yapıp edip bu hedefi yakalamaya çalışmak olmalıdır. Bunun için inanan her fert o
hedefi benimsemeli ve onunla dertlenmelidir. Zaten kendisine hedef belirleyen insan,
oturup kalkıp sürekli bu hedefi gerçekleştirmenin hülyasıyla yaşar. Öyle ki abdest
alırken, namaza giderken hatta namaz kılarken bile zihni çok defa bununla meşgul olur.
Neticede onun sürekli zihninde evirip çevirdiği ve her daim meşgul olduğu bu
düşünceler nezd-i ulûhiyette birer dua şeklinde kabule karin olur ve Allah onları boşa
çıkarmaz. Bu itibarladır ki biz Allah Resûlü’nün bir hedef olarak önümüze koyduğu rıza
ufkunu yakalama adına sürekli gayret göstermeli, hep onu hecelemeli, hep onunla
gecelemeli, bir yerden gelirken bir yere giderken hep onu düşünmeli ve hep onunla
oturup kalkmalıyız.



S
Ramazan ve Yumuşayan Kalbler

oru: Her sene, gökten inen bir sekîne gibi gelip gönüllerimizi yumuşatan,
eriten ve belli bir kıvama ulaştıran Ramazan ayını fert ve toplum hayatımız

adına kâmil mânâda değerlendirebilmek için neler tavsiye edersiniz?
Cevap: Oruç, iftar, sahur, teravih gibi büyüleyici güzellikleriyle ufkumuzda beliren

ve kendine mahsus kudsî bir atmosfer oluşturan Ramazan ayının; gerilimlerin gerilimleri
takip ettiği, şiddet ve hiddetin aşırı bir hâl aldığı, zıtlaşmaların mârifet görüldüğü ve
kitleler arasında ciddi soğukluğun yaşandığı dönemlerde bile ruhların yeniden salâha
kavuşması, kalblerin, hislerin ve düşüncelerin selimleşmesi ve her türlü sertliğin,
huşûnetin yatışması adına apayrı bir tesiri vardır. Zaten sükûnet, yumuşaklık ve letafetin
belirgin bir şekilde kendini hissettirdiği bu mübarek aya karşı insanımızın içinde ciddi
bir saygı hissinin olduğu bir gerçektir. Bu açıdan şu an biz değişik olumsuzluklarla
çepeçevre kuşatılmış olsak da, eğer irademizin hakkını verip gönlümüzü bu kutlu zaman
dilimine açabilir, onun bereketine yürekten inanıp tazim ve saygı hisleriyle ona
yönelebilirsek; o da bizi kucaklayacak, sağanak sağanak başımızdan aşağı rahmetini
boşaltacak, hiddet, şiddet ve öfkelerin önüne geçecek ve böylece toplumda yeniden bir
huzur ve sükûnet havası hâkim olacaktır.

Yemek Çeşitliliği Değil, Misafir Zenginliği
Bu istikamette yapılması gerekenlere gelince, mesela bir apartman dairesinde ikamet

eden insan, komşuları hangi kültür ve anlayışta olursa olsun, birkaç gün öncesinden
haber vermek suretiyle onları iftar sofrasına davet edip elinden geldiği ölçüde
centilmenlik ve civanmertliğini sergileyebilir. Hatta yemek yedirdikten sonra bir de,
“Siz buraya gelerek yemeğimizi yeme zahmetine katlandınız. Kabul buyurursanız bu da
diş kiranız.” diyerek öncesinde onlar için hazırladığı küçük bir hediye takdim edebilir.
İmkân varsa, çocuklarına değişik hediyeler vermek suretiyle o masum yavruların
gönülleri hoş edilebilir. Aynı şekilde bir devlet okulunda öğretmen olan, bir
üniversitede hocalık yapan veya daha başka bir kurumda çalışan insan da kesim farkı
gözetmeksizin herkese evini açıp iftar sofrasını paylaşmak suretiyle içtimaî barışa
katkıda bulunabilir.

Biz bu bereketli ve nurlu ayı öyle değerlendirmeliyiz ki, misafirin bulunmadığı hiçbir
iftar soframız olmamalıdır. Evet, iftar sofraları yemek zenginliğinden daha ziyade
misafir çokluğu ve çeşitliliğiyle zenginleştirilmelidir. Bildiğiniz üzere Resûl-i Ekrem
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), َِةثَالَّثلا ُماََعطَو  ِةـَثَالَّثلا  ِىفاَك  ِنْیَنْثِْالا  ُماََعط 

ِةََعبْرَْألا ِىفاَك   “İki kişilik yemek üç kişiye, üç kişilik yemek de dört kişiye yeter.”



buyuruyor.166 Bu açıdan, kendine mahsus apayrı bir bereketi bulunan Ramazan ayında
misafirin çokluğundan endişe edilmemelidir.

Böyle bir hareket tarzı farklı kesimler arasındaki uçurumların kapanması,
önyargıların aşılması adına önemli bir diplomasi yoludur. Hakikaten güç ve kuvvetle
halledilemeyen, mekanize birliklerle başa çıkılamayan pek çok problem bu yolla
çözülebilir. Evet, siz gönlünüzü herkese açar, insanlığınızla muhataplarınızın kalbine
girer, gönlünüzde herkesin oturabileceği bir yer hazırlar ve böylece gönülleri arkanıza
alırsanız, hakkından gelinemeyen kinlerin, nefretlerin, gayz ve öfkelerin, kan
dökmelerin, cana kıymaların da önü alınmış olacaktır. Hem insanlık tarihi boyunca
hiçbir zaman tehditle problemlerin çözüldüğü, sıkıntıların hallolduğu görülmemiştir.
Bilakis tehditler karşısında insanların hışımları daha bir artmış ve kendilerince daha bir
hararetle tahrip eksenli yapılanmaya gitmişlerdir.

Bir atasözünde ifade edildiği gibi bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır. Dolayısıyla
bizim vereceğimiz bir iftarın da kırk yıl hatırı olacaktır. Bu açıdan geriye dönüşü çok
farklı olan böyle bir civanmertlik mutlaka yerine getirilmelidir. Bilemiyoruz, belki de
Ramazan’ın ayrı bir bereketi de işte buradadır. Yani biz oruç tutarak, teravih kılarak
uhrevî mükâfatlar elde edebileceğimiz gibi, bir de insanların gönlüne girmek suretiyle
apayrı bir kazanç yaşarız.

Gönüllerde Yankılanan Gökler Ötesinin Sesi
Öte yandan dünyanın dört bir bucağında insanlığa hizmet etme yolunda koşturan

hizmet erleri de gönüllere girme adına Ramazan’ı çok önemli bir vesile olarak
değerlendirebilirler. Nasıl ki Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanlar ülkemizdeki fakir
insanlardan başlamak üzere, Asya’dan Afrika’ya dünyanın dört bir bucağına götürülmek
suretiyle milletimizin civanmertliği ve hiss-i semahati ortaya konuldu ve böylece kurban
vasıtasıyla gönüller fethedilmeye başlandı ve aynı zamanda bununla güven kaynağı bir
milletin var olduğuna dair onlardaki güven duygusu harekete geçirilmiş oldu. Aynen
öyle de, Ramazan ayında iftar ve sahur kapıları herkese açılmak suretiyle bir Ramazan
seferberliği başlatılıp nice gönüller kazanılarak bu mübarek ay Allah’ın (celle celâluhu)
hoşnut olacağı bir keyfiyete ulaştırılabilir. Zira özellikle yurtdışında iftar veya sahura
davet edilen misafirler, bu türlü faaliyetlerden öyle etkileniyorlar ki, onların intibalarını
dinlediğinizde yapılan işin ehemmiyetini daha iyi anlıyorsunuz. Mesela iftar öncesi
okunan ezanlar onlara sürpriz bir ses olarak oldukça orijinal geliyor ve onu çok cazip
buluyorlar. Dolayısıyla da muhataplarımızı kendi güzelliklerimiz ve kendi
zenginliklerimizle tanıştırma adına böyle bir imkânın en iyi şekilde değerlendirilmesi
gerekir.

Yapılan bütün bu faaliyetler muhatapların gönüllerinde belki sadece Müslümanlığa
sempatiyle bakmalarını netice verecektir. Fakat bu durum bile, kanaatimce kesinlikle



hafife alınmamalıdır. Kim bilir belki de her şeyi ter ü taze duyan o insanlar, zamanla
İslâm’ın güzelliklerini daha farklı hissedecek ve birdenbire dikey olarak kendi arş-ı
kemalâtlarına yükseleceklerdir. Bu açıdan böyle bir neticenin hâsıl olması adına bir
kere iftar verme değil, onların önüne günde üç dört defa sofralar serilse değer,
zannediyorum.

Çağımızın insanı maalesef Müslümanlığın güzelliklerinden mahrum yaşadı.
Görmediler Müslümanca tavır ve davranışları. İşte bizim en önemli vazifemiz aile
yapımızla, anne, baba ve evlat münasebetlerimizle, davetlerimizle, centilmenliğimizle
onlara hakiki Müslümanlığı göstermektir. Eğer birileri Müslümanları “öcü” gibi
görüyorlarsa, bunu izale etmenin yolu, onlarla içli dışlı olmaktan geçer. Bu sebeple de
Ramazan-ı Şerif’te Müslümanlar, bulundukları konum neyi gerektiriyorsa, akıl, mantık,
muhakeme ve istişareyle hareket ederek makul bir şekilde bu işi gerçekleştirmeye
çalışmalıdırlar.

Hiçbir Amel Ramazan’daki Amelin Boşluğunu
Dolduramaz!
Cenab-ı Hakk’ın (celle celâluhu) birer mükellefiyet olarak bize farz kıldığı ibadetler,

eda keyfiyetimize göre farklı birer mahiyet kazanarak, Allah nezdinde bizim için şahitlik
yapacaktır. Biz bu gufran ayını ne kadar memnun edersek onun şahadeti de o istikamette
gürül gürül olacaktır. İyi değerlendirilebildiği takdirde Ramazan-ı Şerif bizden ayrılıp
gittiği zaman lehimize şehadet edecek, belki bizim Reyyan kapısından Cennet’e girmeye
namzet olduğumuzu ifade edecektir. Bu açıdan biz Allah’ın (celle celâluhu) hakkımızda
takdir buyurduğu ibadetlere saygı göstermeli, onları aziz bilmeli ve azami derecede
onları değerlendirme gayreti içinde olmalıyız.

Ayrıca insan ahirette Allah’ın (celle celâluhu) kendisine ihsan ettiği nimetlerin hangi
amellerinin mükâfatı olduğunu bilecektir ki, bu da o insana, nimetin kendisi kadar haz
verecektir. Belki de mazhar olduğu bu nimetler karşısında şöyle diyecektir: “Çok şükür
Rabbime! Evvela beni amelle şereflendirdi, şimdi de onun mükâfatıyla şereflendiriyor.”
Evet, insan orada, tuttuğu oruçlarını ağzıyla, burnuyla, kulağıyla tanıyacak. Aynı şekilde
aç ve susuz kalmasını, teravihteki yorulmalarını, sahura kalkma heyecanlarını, iftardaki
izaz ve ikramlarını öbür âlemin hususiyetleri içinde tanıyacak ve bunların hazzını
yaşayacaktır.

Bazı ibadetler, derinliğini bilhassa zarfından alır. Ramazan ayında yapılan ibadet ü
taat da böyledir. Bu itibarla Ramazan ayında yapılan ameller ayrı bir kıymete
ulaşacaktır. Bu ayda insanlar çok farklı şekilde Allah’a (celle celâluhu) yaklaşırlar. Bu
ayda tutulan orucun sevabına hiçbir oruç yetişemez. Başka gecelerde kılınacak yirmi
rekât namaz da, teravihin yerini tutamaz. Aynı şekilde Ramazan’ın dışındaki gecelerde
yapılan sahurlardan da Ramazan’daki sahurun sevabını alamazsınız. Keza Ramazan



dışında iftar vaktindeki ezan bekleyişleriniz de Ramazan’a denk olmaz. Kısaca başka
zamanlarda yaptığınız amellerle, kesinlikle Ramazan’da ulaştığınız mükâfata
ulaşamazsınız. Hiçbir amel onun geride bıraktığı boşluğu dolduramaz. İşte bu
sebepledir ki bu hakikati vicdanında derinlemesine duyan samimi mü’minler bu ayın
gitmesiyle birlikte ciddi bir hicran duyar ve bir sonraki Ramazan’a kadar da onun
hasretini çekerler. Bilemeyiz, belki de onların bu hasreti onlara ayrı bir Ramazan
sevabı kazandırır.
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Takdim
Öteden beri “kader meselesi” ayakların kaydığı bir zemin telakki edildiği

için İslâm büyükleri, âyet ve hadislerle icmalen en temel ölçüyü tespit etmişler
fakat halkın, anlayamayacakları ayrıntılarda tereddüde düşüp boğulmalarını
önlemek gayesiyle de derin ve teferruatlı yönleri ulu orta mevzuubahis
etmemişlerdir. Böyle yapmakla da bilhassa avam halkı bilmedikleri vadilerde
kaybolma tehlikesinden korumuşlardır.

Fakat zamanla dünya çapında gelişen materyalist anlayış, bazı rejimlerin
esası hâline gelip, bütün dünyadaki eğitim sistemlerinin de temelini
oluşturunca, tehlike çanları bizde de çalmaya başlamıştı. Çünkü ürettiği şüphe
ve tereddütlerle tenkit gücünü geliştiren materyalizm, artık İslâm ülkelerindeki
eğitim yuvalarında da bir moda gibi yayılma istidadı göstermişti.
Müslümanların, ele alırken hassasiyet gösterdikleri kader meselesinin, bilhassa
üzerinde duran materyalistler, bu noktayı, hücum edecek yumuşak bir karın
saymışlar ve var güçleriyle yüklenmişlerdir.

Dinî eğitimden tecrit edilen yeni nesiller teksif edilen bu hücumlar
karşısında zayıf ve korumasız kaldıkları için, –tabir mazur görülsün–
sersemleştiler. Pek çokları, inkâr girdabına kapılmaktan kurtulamadılar. Bu
konuda bizim düşünürlerimiz de hazırlıksızlığın şokunu yaşıyordu. Asırlar önce
yapılmış olan yığınaklar ise bugünün tarz-ı telakkisine göre değildi. Çünkü
inanca karşı tavır alan bir kısım insanlar, evvelâ bir şahs-ı mânevî hâlinde
beynelmilel çalışıyordu. İkinci olarak sadece yıkmayı hedefliyordu. Hâlbuki
tamir zordu. Üçüncü olarak sarî bir hastalık gibi üniversite ve liselerde inkâr
modası başını almış gidiyordu. Güç dengesi olarak da onlar ağır basıyordu...
Kahvelere kadar yayılan bu korkunç gelişme, vicdan ehli herkesi dehşete
düşürüyordu.

İşte böyle bir zamanda M. Fethullah Gülen Hocaefendi, cami kürsülerinden
kahvehanelere, bilhassa üniversite muhitlerine kadar geniş bir alanda
sohbetlerini, soru-cevap şeklinde sürdürmeye başladı. Bu hizmetlerin pek
çoğuna bizim kuşak bizzat şahitti. Her yerde her seviyeden insan, kafasına
takılan veya birileri tarafından üflenen soruları çekinmeden kendisine soruyor
ve cevabını alıyordu. Bilhassa kader üzerine en muğlak ve mudill sorulara
verilen açık ve parlak cevaplar, kalb ve kafaları her türlü fikrî teşviş ve
teşevvüşten halas ediyordu. Biz geliş ve gidişlerdeki farklılığı yani karşılaşma



öncesi kayıtsızlık hatta zaman zaman şımarıklığın, neticede saygı ve hayranlığa
döndüğünü bizzat görüyorduk.

Verilen cevaplar, yapılan sohbetler teyp kasetlerinde tespit ediliyor, tekrar
tekrar dinleniyor, sonra çözülüp kâğıda aktarılıyordu. Pek çok genç bunlardan
elde ettikleri donelere dayanarak yine kendi arkadaş çevrelerinin inkâr
bataklığından kurtuluşuna vesile oluyorlardı.

Çünkü söylenenler bir kuru mantığın ifadeleri değildi. Bilakis bunlar,
teslimiyeti kırılıp saygısı berhava olmuş bedbaht bir neslin, inkâr girdabında
boğuluşunu seyreden yaşlı gözlerin ve hüzün dolu bir kalbin dualarının
meyveleriydi. Onun için niceleri, bu sımsıcak sözlerle kendine geliyor, alması
gereken yeri alıyor ve şaşkınlık içinde kalmış arkadaşları için “Ben de onların
elinden nasıl tutabilirim?” diye düşünmeye başlıyorlardı. Evet, soru sorma
nezaketini bile bilmeyen gençlerin hâlini gördükçe derin bir ızdırapla kıvranan
ve Kur’ân-ı Kerim’in her derde deva olan atmosferinde çare arayan bir
vicdanın ihtizazlarına ilâhî mesaj, feyizleriyle cevap yağdırıyor ve vâridât bir
hekim-i hâzık dikkat ve ihtimamıyla ifadelere dökülüyordu. Allah’ın izniyle
bunların gönül dünyalarındaki yankıları da güzel oluyordu.

Kader konusu, tarif ve tanıtılma şekliyle çok genişçe ele alınıyor hatta
Marks’ın bile tasdike mecbur olduğu noktalar muhataplara gösteriliyordu.
Geniş mânâsı ile atom ve kâinat nizamından çekirdek ve tohuma, hatta
spermlere varıncaya kadar, kader gerçeğinin cereyan sahası gözler önüne
seriliyordu. Jean’ın haklılığı tespit edildikten sonra “Kompüterlerin keşfiyle de
anlaşılmıştır ki, kâinatta yaradılan her varlık yaratılışı ile birlikte
programlanmıştır.” hükmü veriliyordu.

Bütün bunların yanında aslında kader sırrının insanın vicdanında adım adım
çözülme bahtiyarlığının meselenin en mühim noktasını teşkil ettiği de ihtar
ediliyordu. Bu yüzden işin başındaki mübtedi ile, iman, ihlâs ve ubûdiyetteki
derinliği ile ilerleyip intihaya ulaşmış kişilerin kader mevzuunu anlama ve
kavrama farklarına da dikkat çekiliyordu. İlm-i simanın inceliklerine vâkıf
olma ve ruhun mahiyet ve fonksiyonlarına muttali olmakla keşfedilen bazı
sırların yine kadere düğümlendikleri de ifade ediliyordu. Öbür taraftan nisbî ve
izafî bir varlığa sahip olan çelimsiz iradenin de hakkı veriliyordu. İnsanın
mesuliyetini kabulle birlikte gurur hakkı olmama mevzuunda vicdanın ele
alınışındaki ölçüden, Elest bezminde dudağı “Bela” şerbetiyle ıslanmasına
kadar yine vicdanın şahitliğinin gerçekliği basiret ehline tefhime çalışılıyor,



sorulan bazı sorulara verilen cevapların enfesliği de ayrı bir güzellik arz
ediyordu.

Şu anda derli toplu bir kitap olarak istifademize sunulan bu eserin ilk üç
bölümü Muhterem Hocaefendi’nin “Kader” adı altında yapmış olduğu seri
vaazları ihtiva etmektedir. Bu vaazlar, önce dökümü yapılmış, sonra yazı diline
çevrilerek, Hocamızın tashihine sunulmuş, tashih sonrası da âyet ve hadis
tahriçleri yapılmıştır. Kitabın dördüncü bölümü ise yine Hocaefendi’nin kader
hakkında kendisine muhtelif vesilelerle sorulan sorulara verdiği cevaplardır.
Kitabın sonuna okuyucuların istifadesi adına karma indeks ilave edilmiştir.

Evet, “Kitap ve Sünnet Perspektifinde Kader” kitabı aynı zamanda bir
müracaat kaynağımızdır. Günümüzde o sistemli hücumlar durmuş gibi
görünüyor ama; nefis ve şeytanımızdan gelen ve iç dünyamızı zaman zaman
karmakarışık hâle sokan bazı ilkaat için bu şifabahş cevaplara şiddetle ihtiyaç
hâsıl oluyor. Aslında bütünüyle bu eser sadece bazı soruların cevaplarından
ibaret de değil. Evet, bu hakikatler kalb, kafa ve vicdan itminanımız için sık sık
başvuracağımız nur hüzmeleridir.

Ama esas hizmet, daha doğrusu cihanşümul hizmet bundan sonra
başlayacaktır. Çünkü bunlardan hiç haberi olmayan başta Batı ve Amerika
olmak üzere bütün dünya, ekmek-su gibi bu çeşit şifabahş eserlere muhtaçtır.
Onun için inşâallah çok kısa bir zamanda başta İngilizce olmak üzere, diğer
dünya dillerine tercüme edilecektir.

Bu vesile ile Hocamıza teşekkür eder, bu hayırlı hizmete emeği geçen
bahtiyarları da tebrik ederiz. Cenâb-ı Hak, Hocaefendi’yi hizmetlerinin
itmamına muvaffak kılsın ve hayırlı ömürlerle muammer eylesin.

Safvet SENİH



Birinci Bölüm 
FARKLI YÖNLERİYLE KADER

Giriş
Kader, sonsuz ilme sahip, geçmiş, hâl ve geleceği bir nokta gibi görüp bilen

ve esasen Kendisi için geçmiş, hâl ve gelecek diye hiçbir şey mevzuubahis
olmayan Cenâb-ı Hakk’ın mikro âlemden makro âleme, zerrelerden sistemlere
ve gelecekteki bütün hayatıyla normo âlem insana kadar en küçükten en büyüğe,
bütün kâinatı ilmî planda, ilmî vücudlarıyla planlayıp programlaması, tayin,
tesbit, tasnif, takdir etmesi ve bütün bunları tasarı ve ilmî plandan alıp, irade,
kudret ve meşîet planına geçirmesi, haricî ve varlık âleminde göstermesi adına
olup bitecek her şeyi daha olmadan evvel Kitab-ı Mübîn’de tesbit ve takdir
etmesidir.

İmanın altı rüknü vardır. Bunlardan biri de kadere imandır. İnsan nasıl
Allah’a (celle celâluhu), meleklere, kitaplara, peygamberlere ve öldükten sonra
dirilmeye inanmak zorunda ise, kadere de aynı şekilde inanmak zorundadır.
Kadere imanı, imanın diğer rükünlerinden ayrı düşünmek mümkün değildir.

Yalnız insana ait, düşünce, davranış ve hareketlerdir ki, onlarda bir irade
söz konusudur. Zaten kader ile alâkalı bütün meseleler, insanın iradesinin söz
konusu olduğu yerde bir kıymet ve değer ifade etmektedir. Aksi hâlde kader
hakkında konuşulan her şey malumu ilamdan öte bir şey ifade etmezdi. Yani
insanı ve insanın iradesini düşünmediğimiz zaman kaderi düşünmemiz âdeta
yersiz ve abes ile uğraşmak olurdu. İnsan, varlığı ile kâinata ayrı bir renk
kattığı gibi, cüz’î irade de kader meselesini ehemmiyetli bir konu hâline
getirmiş, âdeta meseleye ayrı bir renk katmıştır.

Onun için biz bu kitapta, insan iradesinin söz konusu olduğu kaderden
bahsetmiş olacağız. Netice itibarıyla da, cüz-i ihtiyarî hakkında eskiden beri
zihinlere takılan bazı sorulara cevap arayacağız. Sözün başında Rabbimiz’den



niyazımız, bizi Ehl-i Sünnet anlayışı içinde bir kader anlayış ve anlatışına
muvaffak kılmasıdır. Zira bizi böyle bir mevzuda muvaffak kılacak olan sadece
O’dur. Vesilemiz ise ancak aczimiz ve ihtiyacımızdır.

1. KADERİN LÜGAT VE ISTILAH MÂNÂLARI
Kader, kelime olarak, ölçme, takdir etme, biçime koyma ve şekillendirme

gibi mânâlara gelir. Arapçada َرَدَق  (Ka-de-ra), takdir etti, hisselere ayırdı ve
herkese payını bölüştürdü mânâsına gelirken bir de aynı kelimenin, “güç
yetirdi, muktedir oldu” gibi mânâları vardır. Kelime “Tef’il” babına
nakledilince َرَّدَق  (Kad-de-ra) olur ki o zaman mânâsı “hükmetti, hükmünü
geçirdi ve kazada bulundu” şeklinde olur. İşte kelimenin bu lügat manasından
çıkış yaparak “Kader”e ıstılah olarak şöyle bir tarif getirilebilir:

“Kader, Allah’ın (celle celâluhu) kaza olarak takdir ve hükmettiği şeydir.”
Aşağıda kaydettiğimiz âyet-i kerimeler de bu tarifi teyit eder mahiyettedir:

اَمَو ِۘرْحَبْلاَو  ِّرَبْلا  ِيف  اَم  َُملَْعيَو  َۘوُھ  َِّالإ  اَھَُملَْعي  ِبْیَغْلا َال  ُِحتاَفَم  ُهَدْنِعَو 
َالَو ٍبْطَر  َالَو  ِضْرَْألا  ِتاَمُلُظ  ي۪ف  ٍةَّبَح  َالَو  اَھَُملَْعي  َِّالإ  ٍةَقَرَو  ْنِم  ُطُقَْست 

ٍنی۪بُم ٍباَِتك  ي۪ف  َِّالإ  ٍِسباَي 
“Gaybın anahtarları O’nun katındadır, onları ancak O bilir. Karada ve

denizde olan her şeyi bilir. Düşen yaprağı, yerin karanlıklarında olan taneyi
O bilir. Yaş kuru ne varsa hepsi “Kitab-ı Mübîn”dedir.”1

َءاَۤج اَِذإ  ٌۘلََجأ  ٍةَّمُأ  ِّلُِكل  ّللا  ُۘهٰ َءاَۤش  اَم  َِّالإ  اًعَْفن  َالَو  ّرَض  اً ي۪سْفَِنل  ُِكلَْمأ  ْلُق َۤال 
َنوُمِدْقَتَْسي َالَو  ًةَعاَس  َنوُرِخْأَتَْسي  َالَف  ْمُھُلََجأ 

“De ki: ‘Allah’ın dilemesi dışında ben kendime bir zarar ve fayda verecek
durumda değilim. Her ümmet için bir süre vardır; süreleri sona erince bir
saat bile geciktirilmezler ve öne de alınmazlar.’ ”2

ٍنی۪بُم ٍباَِتك  ي۪ف  َِّالإ  ِضْرَْألاَو  ِءاَۤمَّسلا  ِيف  ٍَةِبئاَۤغ  ْنِم  اَمَو 

“Gökte ve yerde, görülmeyen her şey şüphesiz Kitab-ı Mübîn’dedir.”3

ُهاَنْیَصَْحأ ٍءْيَش  َّلُكَو  ْۘمُھَرَاثٰاَو  اوُمَّدَق  اَم  ُبُتَْكنَو  ىٰتْوَمْلا  يِیْحُن  ُنَْحن  اَِّنإ 
ٍ۟نی۪بُم ٍماَِمإ  ۤي۪ف 

“Şüphesiz ölüleri dirilten, işlediklerini ve eserlerini yazan Biz’iz. Her şeyi



apaçık bir kitapta saymışızdır.”4

ٍظوُفْحَم ٍحَْول  ي۪ف  ٌۙدی۪جَم   ٌنٰاْرُق  َوُھ  ْلَب 
“(Ey şanı yüce Nebi!) Doğrusu sana vahyedilen bu Kitap Levh-i

Mahfuz’da bulunan şanlı bir Kur’ân’dır.”5

َنی۪قِداَص   ْمُتْنُك  ِْنإ  ُدْعَوْلا  اَذَھ  ىٰتَم  َنوُلوُقَيَو 
ٌنی۪بُم ٌريَ۪ذن  َۨاَنأ  اَۤمَِّنإَو  ّللا ۞  ِهٰ َدْنِع  ُمْلِعْلا  اَمَِّنإ  ْلُق 

“ ‘Doğru sözlü iseniz bildirin, bu azap sözü ne zamandır?’ derler . De ki:
‘Onu bilmek ancak Allah’a mahsustur. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.’ ”6

Kaza ile kader bir yönüyle aynıdır. Diğer mânâda ise kader, Allah’ın (celle
celâluhu) takdiri, kaza ise, bu takdiri infaz ve yapılacak şeyi eda etmesi ve
hükmü yerine getirmesi demektir.

Kader, her şeyi daha olmadan evvel ilmî planda ve ilmî vücuduyla Allah’a
(celle celâluhu) vermektir. Olma havası içine girmiş ve olma silsilesi arasında
yerini almaya çalışan eşya, Levh-i Mahfuz’un istinsahları hâlinde, Levh-i Mahv
ve İsbat’ta, yine Allah’ın (celle celâluhu) ilmi dahilinde olmak şartıyla,
mükerrem melekler vasıtasıyla yazılıp kaydedilmektedir.

Kader, insanın kesbiyle Allah’ın (celle celâluhu) yaratmasının mukarenet ve
beraberliğidir. Yani insan, bir işe mübaşeret edip, iradesiyle o işin içinde
bulunur ve Allah (celle celâluhu) dilerse o işi yaratır. İşte kader, ezelî ve
sonsuz ilmiyle eşyayı olmadan evvel bilen Allah’ın (celle celâluhu) yine
olacakları daha olmadan evvel tesbit buyurmasıdır.

Demek oluyor ki, kaderi, ilm-i ilâhînin bir unvanı olmasını nazara alarak,
sadece bundan ibaret saymak doğru değildir. Saha olarak kader, Cenâb-ı
Hakk’ın ilmi ile tayin ve takdiri demek ise de, aynı zamanda o, Cenâb-ı
Hakk’ın Sem’i, Basar’ı, İrade ve Meşîet’i de demektir.

Durum böyle olunca, kaderi inkâr, Cenâb-ı Hakk’ın bütün sıfatlarını inkâr ile
aynı mânâya gelir. Onun için pek çok ehl-i tahkik kader meselesini Cenâb-ı
Hakk’ın Zât-ı Ulûhiyetini mütalâa içinde ele almışlardır. Onlar: “Kader için
hususî bir bahis açmaya lüzum yoktur. Zat-ı Ulûhiyetin ele alındığı yerde kader
de ele alınmak zorundadır.” demişlerdir.

Bu düşünce, bir yönüyle kaderi, iman rükünleri arasında kabul etmemeyi
işmam ettiğinden biz onlar gibi demiyoruz. Biz, nasıl Allah’a (celle celâluhu),



meleklere, kitaplara, peygamberlere ve haşre iman var, kadere de aynı şekilde
iman var, diyoruz. Ta ki, icmalî veya tafsilî, şöyle veya böyle kaderi inkâr
mânâsına gelebilecek bir söz söylemiş olmayalım. Ama meselenin aslına
gelince, İmam Ahmed İbn Hanbel, “Kader, kudretten gelir.” diyor. Binaenaleyh,
kaderi inkâr eden, Zât-ı Ulûhiyete ait pek çok şeyi de inkâr eder. Ulûhiyet
akidesi sarsık hâle gelir ve bütün düşünce sistemi ters yüz olur. Onun için
kader çok önemli bir mevzudur. Bu mevzuu, Ehl-i Sünnet düşüncesi içinde ele
almayanlar hep sapıtmışlardır. Mutezile’nin rasyonalizması da, Cebriye’nin
cebrî determinizması da hep bu sapıtma cümlesindendir.

2. KÂİNATTA HÂKİM OLAN CEBRÎ KADER
Kâinatta, kader, plan, program, ölçü ve denge hâkimdir.

ٍءْيَش ُّلُكَو  ُۘداَدَْزت  اَمَو  ُماَحْرَْألا  ُضیَ۪غت  اَمَو  ىٰثْنُأ  ُّلُك  ُلِمَْحت  اَم  َُملَْعي  ّلَلا  ُهٰ
ْمُكْنِم ٌءاَۤوَس  ِلاَعَتُمْلا   ُری۪بَكْلا  ِةَداَھَّشلاَو  ِبْیَغْلا  ُِملاَع  ٍراَدْقِِمب   ُهَدْنِع 

ِراَھَّنلِاب ٌبِراَسَو  ِلْیَّلِاب  ٍفْخَتْسُم  َوُھ  ْنَمَو  ِ۪هب  َرَھَج  ْنَمَو  َلْوَقْلا  َّرَسَأ  ْنَم 
“Allah her dişinin rahminde taşıdığını, rahimlerin düşürdüğünü ve

alıkoyduğunu bilir. O’nun katında her şey bir  ölçüye göredir. Görüleni de
görülmeyeni de bilir; büyüktür, yücedir. O ’na göre, aranızdan sözü gizleyen
ile açığa vuran ve geceye bürünerek gizlenip gündüzün ortaya çıkan
arasında fark yoktur.”7

ٍموُلْعَم ٍرَدَقِب  َِّالإ  ُۤهُّلِزَنُن  اَمَو  ُ۟هُِنئاَۤزَخ  َانَدْنِع  َِّالإ  ٍءْيَش  ْنِم  ِْنإَو 
“Hazinesi Bizim katımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Biz onu ancak belli

bir takdire göre indiririz.”8

َۙناَزی۪مْلا َعَضَوَو  اَھَعَفَر  َءاَۤمَّسلاَو 

“O göğü yükseltmiş ve mizanı vaz’etmiştir.”9 âyetleri bize, plan, program,
ölçü ve dengeyi anlatmaktadır.

Kâinatta öyle şamil ve geniş dairede bir kader vardır ki, onun dışında hiçbir
şey tasavvur edilemez. Kâinatı yaratan Allah (celle celâluhu), çekirdeğin
çatlamasından bahara, insanın doğuşundan yıldız ve galaksilerin doğuşuna
kadar her şeyde muhit ilmiyle bir plan ve program tesbit buyurmuş ve bir kader
tayin etmiştir ki, dünyanın dört bir yanındaki ilim adamları ve araştırmacılar,
yüz binlere ulaşan eserleriyle bu nizam, bu âhenk ve bu takdire tercüman



olmaya çalışmaktadırlar. Marks’ın bile cebrî bir determinizmden bahsettiği
yerde, kâinatta bir plan ve kaderin bulunduğunu dost-düşman, inanmış-
inanmamış herkes kabul edecektir ve etmektedir. Gerçi, İbn Haldun gibi bir
kısım İslâm müellifleri de bir nevi determinizmden bahsederler ve hatta bunu
son dönemlerin batı düşüncesinde, meselâ “Historizm”de olduğu gibi, toplum
hayatına da teşmil ederler ama, biz Ehl-i Sünnet düşüncesi içinde bunu belli
şartlara bağlar ve ancak bu şartlarla alıp değerlendirebilir, kabul edebiliriz.
Bununla birlikte, insan iradesinin de dahil olduğu küllî bir kaderin her şeyde
hâkim bulunduğunu da söyleriz.

Bir saat veya bir bina yaparken dahi, önce bir plan ve proje çizer, fizibilite
çalışmasında bulunur ve hassas ölçüler ve çizgilerle ilerde ortaya çıkacak
şeyin takdiratını yaparız. Öyle de, şu baş döndürücü sistemleri, atom âlemiyle
insanların kendi aralarında ve kendi içlerindeki şu ölçü ve dengeyi plansız,
programsız ve ölçüsüz olarak düşünmek nasıl mümkün olabilir? Gördüğümüz
bu baş döndürücü âhenk ve nizam bir saat veya binada gördüğümüzden daha
aşağı mıdır ki, onlar hakkında kabul ettiğimiz plan ve projeyi diğerleri
hakkında kabul etmeyelim?

Çekirdek ve tohumlar kader yüklü sandukçalardır. Geçireceği her bir safha
ve ağacın bütün hayatı çekirdekte kaydedilmiştir. Yapı itibarıyla birbirinin aynı
görünen ve aynı basit maddelerden meydana gelen pek çok çekirdek toprağa
düştüğünde çeşit çeşit çiçekler, binler türde bitkiler ve ağaçlar meydana
gelmektedir. Her bir çekirdek, kaderin kendine biçtiği ya da kendine kader
yapılan ölçü içinde ilmî, mânevî bir suret ve şekil alıp, kendine has biçim ve
elbiseyle toprak üstünde, gören gözlere kendini arz eder. Binlerce terzi,
yıllarca çalışsa, bir tek ağaca dahi böyle kusursuz bir elbise dikmeye muvaffak
olamazlar. Hâlbuki dünya kurulduğu günden beri bütün ağaçlar, kendi
elbiselerini kendileri yapmaktalar. Bu yapılışı belli bir kadere vermeden izah
etmek asla mümkün olamaz.

Şu muhteşem kâinat sarayına bak! Teleskopun başına oturan bir insan 5
milyon ışık yılı öteleri görüyor. Yani, bir nebülöz sönse, sen ancak onun
söndüğünü 5 milyon ışık yılı sonra anlayabilirsin. Veya sen ışık olup o yıldıza
gitmeye kalksan oraya ancak 5 milyon sene sonra varabilirsin. İşte bu koskoca
kâinat, bu baş döndürücü nizam, insanı hayrete sevk eden bir âhenk içinde
seyrinde devam edip durmaktadır.

Ayrıca bu makro âlem ile insan denen yeryüzünün halifesi normo âlem



arasında da çok ciddî bir münasebet vardır ki, bu münasebet her iki âlem
arasındaki dengeyi en hassas ölçülerle ayakta tutan Zât ve O’nun sonsuz ilim ve
takdirini göstermektedir. İnsanın uzuvları arasındaki tenasübü bütün kâinatta
müşâhede etmek mümkündür. Jean haklıdır: Atomlar âlemini, insanlık âlemini
ve diğer bütün âlemleri kuran Zât, bunların hepsini hendesî ölçülere göre
kurmuştur. Kâinatta gözle görülür bir hendese hâkimdir. Acaba bu hassas
hendese, kâinatı en hassas ölçülere göre kuran bir Ezelî İlâhı ispata yeterli
değil midir?

İsterseniz meseleyi biraz daha avamîleştirip anlatalım:
Siz, basit dahi olsa bir bina yaptıracak olsanız, evvelâ bu mevzuda

salâhiyetli olduğunu kabul ettiğiniz birisine müracaat eder ve onun
düşüncelerini alırsınız. Zira statik adına yapacağınız en küçük bir yanlışlık
bazen daha bina yapılır yapılmaz yıkılmasına sebep olabilir. Onun için
yapacağınız binanın statik hesabını yaptırmanız gerekecektir. Bu basit bina
kendine göre bir plan ve bir proje istemektedir. Siz bina yapımına ancak bir
sürü ön hazırlıktan sonra başlayabilirsiniz. Yapacağınız binanın, bulunduğunuz
belde ile münasebetini koruyabilmeniz için de imar planına dikkat etmeniz ve
binayı gösterilen yerde ve gösterilen şekilde yapmanız icap eder.

Bütün bu hassasiyet sadece basit bir bina içindir. Hâlbuki bütün kâinatta
incelerden ince bir ölçü söz konusudur. Misal mi istiyorsunuz: Ağzınıza
aldığınız bir parça elma ile sizin aranızdaki münasebetteki hassasiyete
bakıveriniz. Elmanın tadı ile ağzınız, elmanın ihtiva ettiği vitaminlerle
vücudunuz hatta, ağacın gölgesi ile sizin gölgeye olan ihtiyacınız ve sizin
dışarıya çıkardığınız zehirli gazı onun yutması ve onun temizlediği havayı sizin
ciğerinize doldurmanız, bu münasebetten sadece birkaçıdır. Hâlbuki böyle
yüzlerce münasebet bulmak mümkündür.

Meseleyi isterseniz bu kadar küçük dairede ele alın, isterseniz yıldızlar ve
galaksiler çapında değerlendirin; her yerde en hassas ölçülerle ölçülmüş bir
denge ve ölçü göreceksiniz.

Bir sperm asla yalan söylemez. Zira belli bir plan ve programa göre hareket
etmektedir. Kromozomların dili, RNA ve DNA’nın şaşmaz vazifesi ve
hücrelerin beyanıyla, ağzı, dili, dudağı, gözü, kaşı, kulağı, siması, duygu ve
kabiliyetleriyle pek çok safhalardan geçip “İnsan olacağım” der ve olur.

Astrofizikçilere göre, kâinatın her noktasında hangi buudların var olduğu ve



bu noktalarda hangi manyetik etkinin ne tarzda bulunduğu bellidir. Çünkü
geometrik yerler ve kuvvetlerin şiddeti önceden vardır. Kompüterlerin keşfiyle
de anlaşılmıştır ki, kâinatta yaratılan her varlık yaratılışıyla birlikte
programlanmaktadır. Bu, atomlardan yıldızlara kadar böyledir. Levh-i
Mahfuz’da her şey tayin ve tesbit edilmiştir. İşte biz buna kader diyoruz.

Ancak burada bir hususu belirtmekte fayda var: Baştan buraya kadar
söylediklerimiz cebrî kader ile alâkalıdır. Yani insan iradesinin söz konusu
olmadığı, kâinatın umumunda carî olan kaderdir. Bu kader âlemşümuldür.
Orada insanın iradesi asla nazara alınmaz. Allah (celle celâluhu) yaratır ve
yaratacağı şeyi hiç kimseye sormaz. O, Cebbar’dır. Şu kadar var ki, her
yaratmasında bir de hikmet vardır. Fakat hikmet bağlayıcı değildir. Zira Allah

(celle celâluhu) ُۘدي۪رُي اــَِمل  ٌلاَّعَف   “O, her istediğini yapandır.”10 Dünya,
yaratıldığı günden beri hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında bu cebrî
kaderin sevkiyle dönüp durmaktadır. Bu dönüşe hiç kimse “Dur!” diyemez.
Güneş ile ay, amansız bir yarışa girmiştir. Bu yarışa hiç kimse set çekemez.
Çünkü bu hareket ve bu yarışta tamamen cebrî bir kaderin hâkimiyeti vardır.
Her şey o kadere boyun eğmek zorundadır.

3. KADER VİCDANÎ BİR MESELEDİR
Cenâb-ı Hakk’ın varlığını, Peygamberimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)

peygamber oluşunu çeşitli ilmî delillerle ispat etmek mümkündür. Hatta
öldükten sonra dirilme meselesini dahi ilmî delillerle ispat edebiliriz. Fakat
kader öyle değildir. O hâlî ve vicdanî bir meseledir. İlmî ve nazarî değildir.

İnsan kadere, imandaki derecesine göre inanır ve kader meselesini kendi
istiab ve kapasitesi ölçüsünde kabullenir, idrak eder. Nice insanlar vardır ki,
bütün bir hayat boyu çok şey görüp geçirmişlerdir ama, kadere ait en küçük bir
meseleyi dahi kavrayamadan çekip gitmişlerdir. Vicdanlarında kader sırrını
anlamaya hiç yer ayırmamış bu kişiler cidden kemtâli’ insanlardır. Onlara
acımamak elde değildir. Fakat “Zarara kendi iradesiyle razı olan da acımaya
müstahak değildir.” Bunlar, icraatlarının verâsında, Cenâb-ı Hakk’ın icraatının
mevcudiyetini sezememişlerdir. Gözleri fersizdir, bakışları, yapacakları işlerin
daha önce ilmî planda Cenâb-ı Hak tarafından tesbit edilmiş olduğu hakikatine
ulaşamamış kimselerdir. Bunların hayatları iptidaîlik içinde geçer gider. Böyle
insanların i’tizalî düşüncelere düşmemesi de çok zordur.



4. KADER İNANCININ GETİRDİKLERİ
Kader meselesine vâkıf olan ve merhale merhale vicdanında kadere ait

sırları düğüm çözüyor gibi çözen bir insan ise, neticede bütün her şeyi Cenâb-ı
Hakk’a verir ve: َنوُلَمَْعت اَمَو  ْمُك  ََقلَخ ّللاَو  ُهٰ  âyetinin anlattığı hakikate ulaşır.

Âyet: “Sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı.”11 buyurmaktadır.
Bizim her türlü fiilimizi yaratan Allah’tır. Yememiz, içmemiz, yatmamız,

kalkmamız, düşünmemiz ve konuşmamız hep Allah tarafından yaratılmaktadır.
Aslında yaratılmış olarak ne varsa hepsi Allah’ın mahlukudur. İşte müntehî, bu
hakikati çok çıplak olarak görür. Bir başkasının gün ortasında güneşi görmesi
ne ise, müntehînin vicdanî sülûkuyla elde ettiği görüş berraklığı da aynı
şekildedir. Durum böyle olunca, müntehînin de cebre düşmemesi oldukça
zordur.

İş, Cenâb-ı Hakk’a verile verile, neticede teklif ve mesuliyet ortadan
kalkmasın diye irade devreye girer. İnsana “Sen mesulsün!” der, ona
mesuliyetini hatırlatır. Yapılan güzel işler karşısında gurura düşmemek için de
kader devreye girer. “Mağrur olma yapan sen değilsin!” diyerek insanı gurura
düşmekten kurtarır. Böylece insan dengeyi kurar.. ve böyle yaşadığı müddetçe
de dengeli kalabilir.

İnsan kendisinden sâdır olan güzellikleri sahiplenemez. Çünkü bütün o
güzellikler Cenâb-ı Hakk’ın planıdır. Aksi hâlde, gizli bir şirk içine girilmiş
olunur. Çünkü güzellikleri veren doğrudan doğruya Allah’tır. İnsanın nefsi
hiçbir zaman güzeli ve güzel şeyleri istemez. Elbette ki burada “güzel”den
kastımız, bizatihi güzel olan şeylerdir. Yoksa biz, nefsin hoşuna gidecek şeyleri
güzel olarak kabul etmiyoruz. Evet, nefis hakikî güzelin ve güzelliğin daima
düşmanı olagelmiştir, her zaman da düşmanı olacaktır. Çünkü nefsin yapısı
budur.

Kötülüğü isteyen ise nefistir. Öyleyse kötülüğe ait mesuliyet tamamen nefse
aittir. İşte âyet, bu iki ana esası birleştirir ve şöyle buyurur:

َۘكِسَْفن ْنِمَف  ٍةَّئِیَس  ْنِم  ََكباََصأ  اَۤمَو  ّللا  ِ۟هٰ َنِمَف  ٍةَنَسَح  ْنِم  ََكباََصأ  اَۤم 

“Sana gelen her iyilik Allah’tandır, her kötülük de nefsindendir.”12

Sen, sana ait mehasin ile mağrur olamazsın. Çünkü o mehasin bizzat senin
değildir. Güzellik adına ne varsa hepsi Cenâb-ı Hakk’ın sana ihsanıdır. İhsan
ise şükür ve mahviyet ister. Günahlara gelince, onların yaratılmasında senin



cüz’î ihtiyarın bir şart-ı âdidir. Öyle ise mesuliyet senin nefsine aittir. Zira sen
neye meyletmiş, ne yapmayı düşünmüş veya meylinde nasıl tasarruf yapmışsan
Cenâb-ı Hak da onu yaratmıştır. Ancak bütün bu anlattıklarımız da yine hâl ve
vicdanla anlaşılacak hususlardandır. Yani, içinden geçen meyile veya
meyildeki tasarrufa tek şahit vardır; o da vicdandır. Cenâb-ı Hak, Kendi ilmine
ve Kendi bildiğine senin vicdanını şahit tutmuştur.

Mübtedî, yani işin daha başında olan bir insan da kadere inanır, ama o,
maziye ve başa gelen musibetlere kader açısından bakar ve binlerce belâ ve
musibetle çepeçevre kuşatılmış olduğu bir hengâmda, “Cenâb-ı Hakk’ın benim
hakkımdaki takdiri budur.” der ve ümitsizliğe düşmekten kurtulur. İstikbal ve
mâsiyete bakarken de irade açısından bakar. “Nasıl olsa elde edeceğim her şey
kaderimde varsa olacaktır.” deyip tembel tembel oturamaz veya niyetlendiği
günaha karşı kaderi, kendisi için bir teselli vasıtası olarak kullanamaz. Zira
Cenâb-ı Hak: ۙىٰعَـس اـَم  َِّالإ  ِناَـس  ْنِـِْـإلل َسَْیل  َْنأ  Doğrusu insan için“ وَ
çalıştığından başkası yoktur.”13 buyurmaktadır.

Evet, iyiyi de kötüyü de Allah yaratır. Çünkü yaratma sadece O’na
mahsustur. Fakat kötülüğü kim isterse cezayı da o çeker. Bu şekilde inanma,
işin başındakiler için bir esastır. Bunun ötesinde bir mübtedînin daha da ileri
gidip, kader meselesini kurcalaması, teferruata ait meseleleri dile dolaması
tecviz edilemez. Zira kader, çok hassas ve ayakların kayabileceği bir
meseledir. İmam Âzam, talebelerini bu gibi meseleleri münakaşa etmekten men
ederdi. Kendisine “Sen niçin konuşuyorsun?” dediklerinde “Ben, başımda bir
kuş var da onu uçururum endişesiyle tir tir titreyerek konuşuyorum.”
buyururlarmış. Yani demek istiyor ki, “Sizler konuşurken hasmınıza  galip
gelmek için konuşuyorsunuz. Hasmınızın yanılmaları sizi sevindiriyor. Onun
için de sizi böyle meseleleri konuşmaktan men ediyorum.”

Bu mevzudaki hassasiyet, anlatılan meselenin mantıkî oluşuna gölge
düşürmez. Fakat bazı meseleleri konuşurken ulu orta konuşmak doğru değildir.
Bilhassa kader meselesi, mahir bir kuyumcu veya bir kimyager titizliği
istemektedir.

5. KADER İLE İRADE 
BİRBİRİNE ZIT DEĞİLDİR

Esas itibarıyla, insan iradesiyle kader arasında bir zıddiyet ve münâfât



yoktur. İnsan iradesiyle kader, omuz omuzadır. İnsanlar  işledikleri sevaplarla
Cennet’e, günahlarla da Cehennem’e gitmeleri bir vak’a ise, bunların kader
dilinde, Cenâb-ı Hak tarafından tasdik edilmesi, bir bakıma iradelerinin teyit
edilmesidir. Demek insanda, onu hayra, sevaba ve Cennet’e sevk eden veya
tamamen tersine, kötüye, günaha ve Cehennem’e yuvarlanmasına sebep olan bir
güç var ki, takdire esas teşkil ediyor. İşte bu güç iradedir ve bu iradenin var
olması Allah’ın takdirine mâni değildir.

Esasen bütün fiillerimiz için de böyle düşünebiliriz. Meselâ, elimizi
kaldırmak istediğimizde, fizikî bir arıza söz konusu değilse, elimizi
kaldırabilir; konuşmak istediğimizde de konuşabiliriz. Bu fiilleri işlemeye
muktedir oluşumuz bize bir şeyi, yani bizde bir iradenin oluşunu ispat eder.
İster buna irade, ister cüz-i ihtiyarî, isterse meşîet veya dileme deyin, netice
değişmeyecektir. Mahiyetini bilmediğimiz bu şeyin varlığı her türlü ispat
gayretinin üstünde, gün gibi ayândır.

İlâhî takdirin mânâsına gelince; sanki Cenâb-ı Hak, insana şöyle demektedir:
“Ben, şu zamanda, iradeni şu istikamette kullanacağını biliyorum. Onun için de
senin hakkında bu işi o şekilde takdir buyuruyorum.” İşte bu, iradeyi teyit etmek
demektir.

Evet, eşyayı yaratan Allah’tır. Ancak insan iradesinin söz konusu olduğu
yerde, yapılan takdirde, insan iradesinin hangi tarafa sarf edileceği Cenâb-ı
Hak tarafından bilinmekte ve takdir ona göre yapılmaktadır. Öyle ise kader,
insan iradesini teyit ediyor, iptal etmiyor. Yani, bir bakıma kader, insan
iradesini de içine alıp kuşatıyor, ihata ediyor. Bu ise iradeyi teyit etmek
demektir; iptal etmek, nefyetmek değildir...

6. KADER İLİM NEV’İNDENDİR
Kader, Cenâb-ı Hakk’ın ilminde eşyaya biçilen bir plan ve projedir. Bir şeyi

bilmek ise o şeyi vücuda getirmek demek değildir. Meselâ, siz kafanızda bin
tane binanın planını tutsanız, yüzlerce fabrikanın fizibilitesini tasarlasanız,
bunlardan hiçbiri sırf kafanızda tuttuğunuzdan dolayı vücuda gelmez. Onların
vücuda gelmesi için, irade ve kudrete ihtiyaç vardır. Aksi hâlde , kafanızda
tasarladığınız bina veya fabrikayı sadece siz bilirsiniz. Hayalen onun içinde
dolaşır durursunuz ve hayalinizdeki en küçük bir kesinti de o fabrika veya o
binayı ortadan kaldırıverir. Hatta muhayyileniz yardımını kestiğinden dolayı hiç
düşünmemiş ve tasarlamamış gibi olursunuz.



Bir kere daha hatırlatalım ki, kader ilim nev’indendir. İlim ise daima maluma
tâbidir. Yani bir şey nasılsa ve nasıl olacaksa öyle  bilinir. Yoksa, malum ilme
tâbi değildir. Durum böyle olunca, bizim ne yapacağımızı, iradelerimizi nasıl
kullanacağımızı Cenâb-ı Hak biliyor ve takdirini de bildiği istikamette yapıyor.
O’nun ilmi muhittir, her şeyi kuşatmıştır. –“Cenâb-ı Hakk’ın ilmine tâbidir.”
şeklinde bir ifade kullanmak suiedeptir. Biz bu tabiri sadece meseleyi akla ve
anlayışımıza yaklaştırmak için kullanıyoruz.–

Bir tren düşünelim. Bu trenin iki istasyon arasında katedeceği mesafe,
zamanlama açısından bellidir. İnce hesaplarla hesaplanmış bu netice, trenin
hareketinden çok önce bilinir ve bazen de bu malumat matbû hâle getirilir. İşte
bu bilinen netice bir plan ve projedir. Meseleyi, mevzumuza teşmil ve kıyas
edecek olursak biz buna “Kader” deriz. Şu kadar var ki, elimizdeki bu malumat
ve kader, treni harekete geçiren cebrî bir güç değildir. Yani tren bu plan ve
projeden dolayı, denilen saatte, denilen istasyona gitmiyor, belki tren o
vakitlerde oralara gideceği için bu plan ve projede, yani trenin kaderinde bu
böyle yazılıp kaydediliyor. Çünkü ilim maluma tâbidir. Nasıl olacaksa öyle
bilinmekte ve hakkındaki takdir ona göre yapılmaktadır.

Cenâb-ı Hakk’ın ilmi, manzar-ı a’lâdan (çok yüksek bir nokta) olmuş ve
olacak bütün eşyaya bir anda ve bir noktaya baktığı gibi bakar. O’nun ilminde,
sebep-netice, illet-malul, başlangıç ve sonuç iç içedir ve hepsi tek noktanın
içine sıkıştırılmıştır. O’nun için orada evvel-âhir, önce ve sonra diye bir şey
yoktur. Yani Cenâb-ı Hakk’ın ilmi her şeyi, bütün yönleriyle kuşatmıştır.
Takdirini de bu ilmiyle yapmaktadır. Öyleyse bu takdir, iradî fiillerde, irade
devre dışı tutularak yapılmamıştır.

İnsanın bütün yaptıkları, daha önce Levh-i Mahfuz’a kaydedilmiş şeylerdir.
Daha sonra onun boynuna takılan kader bu Levh-i Mahfuz’dan istinsah
edilmiştir.

۪ۘهِقُنُع ي۪ف  َط  ُهَرِئاۤ ُهاَنْمَزَْلأ  ٍناَسِْنإ  َّلُكَو 
“Her insanın amelini boynuna doladık.”14 âyeti de bize bu hakikati

anlatmaktadır.
Evet, insanın yapacağı her şey önceden yazılmıştır. İnsan yaptıklarıyla

sadece kendi hakkında yazılmış olanı yerine getirmektedir. İnsanın boynuna
asılan bu defterle, insanın fiillerinin melekler tarafından yazıldığı defter yan
yana getirildiğinde görülecektir ki, insan teker teker kendisi için daha önce



yazılandan başka bir şey yapmamıştır. Sonra Cenâb-ı Hak, bu defteri insana
okutacak ve hesabı da bu deftere göre görecektir. Ancak bir kere daha ifade
edelim ki bu yazılma, insanın yapacakları önceden bilindiği içindir. Yoksa
insanı zorlayıcı bir güç ve kuvvet değildir.

Burada, dolayısıyla şu hususa da işaret etmek istiyorum: Ruh meselesiyle
ciddî meşgul olan kimseler, ruhun aynı zamanda insan dublesi olduğunu
söylerler. Yani misalî bedenin yanı başında, insanın sergüzeşt-i hayatına dair
takdir ve tayinlerin yazıldığı ikinci bir yönü bulunduğuna dikkat çekerler.
Dolayısıyla ruhun belli mahiyet ve fonksiyonlarına muttali olunduğu zaman,
başından geçenlere de belirli oranda vâkıf olunabileceğini ileri sürmektedirler.
Zaten, ilm-i kıyafet ile, yani, maddî yapının ifade ettiği mânâlarla uğraşanlar,
elin içindeki çizgilerden, kaderin cisme aksedişinin bir ifadesi olarak kişinin
başından geçecek şeyleri kısmen de olsa söyleyebilmektedirler. Hatta basiret
ve firaseti açık kimseler, çehresine baktıkları insanın simasında, onun bir kısım
mukadderatını sezebilirler. Bunlar gaybı bilmek değildir. Çünkü onlara göre
kadere ait sırlar, işaretler şeklinde insan vücudunda şekillenmiş durumdadır.
Bu işaretleri bilmeyenlere göre, söylenenler gaybî olsa dahi, hakikî mânâda
gayb bu kabîl malumatla sınırlı tutulamaz. Yani bu söylediklerimiz, “Gaybı
ancak Allah bilir.” hükmüne zıt değildir.

Allah’ın cismaniyetimize yerleştirdiği işaret ve alâmetlere bakarak, kaderi
okumaya çalışmak, Saadet Asrı’nda da rastladığımız bir ilimdir. O zaman bunu
yapanlara “Kâif” denirdi.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu ilmin karşısına çıkmadığı gibi, bir
defasında kendisi de bir kâif getirtmiş ve haklarında dedikodu yapılan Üsame
b. Zeyd ile, Zeyd b. Hârise’ye baktırmıştı. Zeyd, Efendimiz’in azadlısıydı.
Üsame de onun oğluydu. Ancak Zeyd’in aksine Üsame beyaz tenliydi. Bunun
için de halk arasında bu meselenin kritiği yapılıyordu. Efendimiz, bir gün her
ikisi de uyurken üstlerini örttürdü sadece ayakları görünüyordu. Getirdiği kâif
de uyuyanları tanımıyordu. Ayaklarına bakarak: “Bu ayaklar birbiriyle alâkalı.”
dedi. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de sevinçle Hz. Âişe’nin
(radıyallâhu anhâ) yanına giderek bu durumu haber verdi: “Üsame Zeyd’dendir
yâ Âişe!” dedi.15 Fakat burada bir kâif getirmekle, halka mâl olmuş bulunan ve
içtimaî hayatta bir yeri olan bu müesseseyi halkın bakış açısına uygun bir delil
olarak kullanmak istemişti. Kâifin söylediği ile kendi bildiği arasında da bir
zıtlık yoktu. Onun için de kâifin söylediğinin halka mâl olmasını arzu ediyordu.



7. İRADENİN FONKSİYONU
Biz, insan iradesine mevcud nazarıyla bakmıyoruz. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat

dediğimiz ve Müslümanların, itikadî meselelerde ekseriyetini temsil eden
görüşe göre bu böyledir.

Varlığımızı meydana getiren bütün uzuvları teker teker sayarak onların
mevcud olduğunu ve Allah tarafından yaratılmış bulunduklarını kabul ederiz.
Meselâ, benim bir başım vardır, bu bir mevcuddur ve Allah tarafından
yaratılmıştır. Bir burnum var, o da Allah tarafından yaratılmıştır . Ayaklarım
var, kollarım var, gözlerim var ve bütün bunlar Allah tarafından yaratılmıştır.
Ancak irade için aynı cümleyi tekrar edemeyiz. İrademiz vardır; fakat haricî bir
vücudu olmadığı için yaratılmış değildir. Onun için biz irademize mevcud
nazarıyla bakamayız. Mevcud olmayan şeyler yaratılmayan şeylerdir ama bütün
bunlar da Allah tarafından bilinir. Yani ilmî  planda onların da bir vücudu
vardır. Fakat onlara irade ve kudret taalluk etmemiştir. Eğer aksi bahis mevzuu
olsaydı, yani irademiz de diğer uzviyatımız gibi haricî vücud noktasında var ve
yaratılmış olsaydı işte o zaman araya cebir girerdi.

Nasıl Cenâb-ı Hak bizi yaratırken cebrî olarak yarattı. Bizi bize sormadı.
Onun gibi irademiz de böyle yaratılmış olsaydı, işlenenlerin hiçbirinden mesul
olma gibi bir durum söz konusu edilemezdi. Tabiî ki hiç kimse yaptığı hasenata
mukabil mükâfat da talep edemezdi. Çünkü ne iyiliği ne de kötülüğü yapan
başka türlü yapmaya muktedir olamazdı. Hâlbuki burada durum böyle değildir.
İnsan iradesi bizzat mevcud olarak yaratılmamıştır. Belki ona itibarî bir vücud
verilmiştir. Hendesedeki itibarî ve farazî hatlar gibi, irade ve cüz-i ihtiyarînin
de itibarî ve farazî bir vücudu vardır. Böyle bir varlığı ve böyle bir vücudu da
herhangi bir tartı ve ölçü ile değerlendirmek mümkün değildir.

İşte irade, hiçbir ağırlığı olmayan böyle izafî bir vücuda sahiptir. Şu kadar
var ki o, Cenâb-ı Hakk’ın icraat ve yaratmasına bir şart-ı âdidir. Yani o
kendine düşeni yaptığı zaman –ki bu ya meyelandır ya da meyelandaki
tasarruftur– Cenâb-ı Hak onun istediği fiili yaratır. Demek oluyor ki, ister
meyelan, isterse meyelandaki tasarruf, haddizatında haricî bir vücuda sahip
olmamakla beraber, yaratma işi bu meyelan veya meyelandaki tasarrufa bağlı
kılındığı içindir ki, irade apayrı bir değer ve kıymet kazanmaktadır.

İsterseniz bunu da avamca bir misalle müşahhaslaştıralım. Elimizdeki plan
ve projenin, binanın yapılması adına hiçbir tesir ve müdahalesi yoktur. Bu plan



ve projeyi isterseniz her gün yanınızda taşıyın ve gözünüzü ondan hiç
ayırmayın, binanın yapımı adına bir milim mesafe alamazsınız. Bu yönüyle plan
ve projenin hiçbir değer ve kıymeti yoktur. Ama siz ne zaman binanın yapımı
işine mübaşeret ederseniz, işte o zaman bu plan ve proje apayrı bir değer ve
kıymet kazanacaktır. Çünkü o olmadan sizin böyle bir bina yapmanız mümkün
değildir.

İnsanın iradesi de böyle bir plan ve proje gibidir. Aynen o da farazî
hatlardan ve çizgilerden ibarettir. “Cüz-i ihtiyarî” veya “irade-i cüz’iye”
dediğimiz bu planın ifade ettiği mânâyı vücuda getirecek şey ise Cenâb-ı
Hakk’ın yaratmasıdır. Fakat dikkat edilecek olursa, Allah’ın yaratması bu plana
göre olmaktadır. Zaten mesuliyetin kaynağı da iradeye ait bu fonksiyondur.

Bizim irademiz, zatında kıymet ve ağırlığı olmayan bir şey olsa bile,
işlerimizi yaratacak olan Allah, bu plan üzerine yaratacağı için, biz bu
yaratılacak şeye sebebiyet vermekteyiz. Yaratılmasına sebep olduğumuz
ameller “hasenat” nevinden ise mükâfat kazanırız; yok eğer “seyyiat” türünden
ise cezaya çarptırılırız. Görülüyor ki, çok mühim ve büyük neticeler hep bu
farazî, nazarî ve şart-ı âdi olan irade üzerinde dönüp durmaktadır. Öyle ise
mutlak cebir yoktur; ancak şartlı cebir vardır. Yaratan Allah’tır; ama insanın
iradesini Kendi yaratmasına âdi bir şart yapmıştır. İnsan bu noktada iyi
düşünmeli ve kader ile irade arasındaki dengeyi korumalıdır. Esasen kader
mevzuunun en mu’dil meselelerinden birine girmiş olduk. Onun için mevzuu
birkaç misalle anlatmaya çalışalım:

Siz büyük bir elektrik mekanizmasının düğmesine dokunuyorsunuz. Hâlbuki
bu büyük mekanizmayı hazırlayan başkasıdır. O, öyle bir sistem kurmuştur ki,
siz düğmeye dokunur dokunmaz âdeta bütün cihanı ışığa boğuyorsunuz.
Yaptığınız bu küçük işle, meydana gelen bu büyük netice arasında mâkul bir
münasebet görülmüyor. Sebep ve netice arasında hiçbir tenasüp ve uygunluk
yok. Bu bir bakıma peygamberlerin mucizeleri gibi...

Diğer taraftan fizik dünyamızla alâkalı olan işlere de bunu kıyas edebiliriz.
İşte size yediğiniz bir lokmanın serencamesi: Siz diyorsunuz ki “Yemek yedik.”
Ben de diyorum ki, “Hayır, yemek yemedik. Allah bize yemek yedirdi.” Belki
benim bu sözümü siz, evvelâ, bir saygı ifadesi olarak kabulleneceksiniz. Fakat
meselenin tetkikini yaptığınızda göreceksiniz ki, esas doğru olan benim
söylediğim imiş. Nasıl mı? İşte bakın:

Lokmayı ağzımıza götürüyoruz. O lokmayı bize kim verdi? O lokma o hâle



gelinceye kadar hangi devrelerden geçti? Güneş ona nasıl ocaklık yaptı? Zemin
onu hangi şartlarda yetiştirdi? Kimin suyu ile suladınız ve ona kimin havasını
teneffüs ettirdiniz?

Daha sonra ağzınıza götürdüğünüz o lokmayı başka bir mekanizma devralır.
Ondan sonra olup bitenlerden ise, ne bir haberiniz ne de müdahaleniz olur.
Yemek yemeyi ve yenileni hazmetmeyi kendi iradenizle yapmaya çalışsanız,
bazen dilinizi çiğnersiniz, bazen mideyi çalıştırmayı unutursunuz, bazen de
mideyi çalıştırmaktan usanır ve bağırsaklara öğütülmemiş şeyler gönderirsiniz.
Hâlbuki lokma ağzımıza girdiği anda, hatta bazen onu sadece görmekle ağzımız
sulanmaya başlar. Ağzımıza aldığımız lokmanın çeşidine göre bir kısım asitler
ifraz edilir. İfraz edilen asidin miktarı ağzımızdaki lokmanın durumuna göre
değişir. Miktar ve çeşit ne olursa olsun aynı asitler salgılanacak olsaydı hiçbir
zaman istenen netice hâsıl olmazdı. Demek ki salgı bezleri faaliyete geçerken
ağzımıza aldığımız lokmanın hazmının güçlük veya kolaylığına göre bir
fonksiyon icra ediyor.

Midenin faaliyeti çok daha komplekstir. O da vazifesini en küçük teferruatına
kadar yerine getirir. Sonra on iki parmak bağırsağı ve karaciğer de kendilerine
ait vazifeyi yerine getirirler. Sadece karaciğer –bugünkü bilgilerimize göre– üç
yüze yakın iş görmektedir. Fakat harıl harıl çalışan içimizdeki bu fabrikadan
hiçbirimizin haberi yoktur. Orada her şey alabildiğine sessizdir. Daha sonra
bağırsaklar faaliyete geçer. Kılcalları vasıtasıyla besinleri emmek ve
damarlara aktarmak, bağırsakların vazifeleri arasındadır. Böbrekte süzülme
olur. Zararlı maddelerin idrar yollarını tıkamasına meydan verilmez. Böbrek
faaliyetini sürdürürken, çalıştırdığı işçilerin yarısına iş gördürür, diğer yarısını
ise ihtiyat kuvveti olarak yedekte bekletir. Sonra da ifrazat anındaki
kolaylıkları hâsıl edecek faaliyet seyri içine girilir.

Şimdi lokmayı ağzımıza koyduk, bu andan son neticeye kadar bütün olup
bitenleri, birer malumat olarak bilsek bile, faaliyette hiçbir dahlimiz ve
müdahalemiz olmaz. Bütün bu faaliyetleri yaratan doğrudan doğruya Allah’tır.
Öyleyse meseleyi tekrar edelim, “Yemek yedim.” demek mi doğrudur yoksa
“Allah yedirdi.” demek mi? Ama biz mecazî bir ifade yolunu seçiyor ve
“Yemek yedik.” diyoruz. Kelimeyi hakikî mânâsında kullanmamız gerekirse
“Allah yedirdi.” dememiz icap eder.

İşte meseleye bu noktadan baktığımızda, irademizle yaptığımız işlerde de
durumun çok farklı olmadığını görürüz. Onun için bir teşbihle meseleyi



mucizeye benzetmiş olduk. Bu benzetişteki ortak benzerlik (vech-i şebeh) her
ikisinde de tenasüb-ü illiyet prensibinin olmayışıdır. Bu şuna benzer:

Koskocaman bir saray düşünün ki yanında bir karınca duruyor. Kalkıp da
biri: “Bu sarayı bu karınca yaptı.” derse, işte bu söz, tenasüb-ü illiyet
prensibine göre inandırıcı olmaz. Peygamberlerin gösterdikleri mucizeler de
böyledir. Onun içindir ki bu mucizeler peygamberin peygamberliğine delil
oluyor. Yani, biz bir beşerin elinden böyle harikulâde şeylerin zuhurunu
imkânsız gördüğümüz için mecburen diyoruz ki, –aslında öyledir de– bu
mucizeler o peygambere Allah tarafından veriliyor. İşte, bu hususlara binaen,
bizim farazî bir hattan ibaret olan cüz’î iradelerimize bina edilmiş fiillerde de
durum aynıdır.

Meselâ, Efendimiz eliyle işaret ediyor ve ay iki parça oluyor.16 Aynı elin

parmakları bir başka zaman on musluklu çeşme hâline geliyor.17 Meydana
gelen bu neticeleri, zâhiren sebep gibi görünen eşyaya bina etmek mümkün
olmadığı gibi, iradelerimize bina edilen bütün fiilleri de kendimize isnat
etmemiz mümkün değildir. Her ikisini de yaratan Allah’tır. اَمَو ْمُك  ََقلَخ ّللاَو  ُهٰ

َنوُلَمَْعت  âyeti, “Sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı.”18 diyerek bize bu
hakikati ihtar ediyor. Bu meseleyi kabullenmek dinî bir zarurettir.

Peygamber Efendimiz bu zarurete işaret buyurmuş ve i’tizalî düşüncelere
düşenleri bu ümmetin Mecusileri olarak vasıflandırmış ve “Her ümmetin
Mecusileri vardır. Bu ümmetin Mecusileri ise ‘Kader yoktur.’
diyenlerdir.”19 buyurmuştur. Zira onlar hayır ve şerri Allah’a vermemekte ve
kulu kendi fiilinin yaratıcısı kabul etmektedirler. Önceleri “Kaderiye” ismi
cebre kâil olanlara verilmişti. Ancak daha sonra hadisin mânâsına uygun olarak
bu isim kaderi inkâr edenlere verildi ve böylece isim hakikî sahibini bulmuş
oldu. Günümüzde “Kaderiye” yine Mutezile mezhebine denir ki, az farklılıkla
eski mevcudiyetini muhafaza etmektedir.

İnsanın yaptığı işlerde kendine ait hiçbir fonksiyon yoktur düşüncesi de
Cebriye mezhebine aittir. Hâlbuki yukarıda da ısrarla üzerinde durduğumuz
gibi, bu görüş de doğru değildir. Ehl-i Sünnet mezhebi ise her ikisinden aldığı
hakikatle orta yolu temsil eder. Bu yol ifrat ve tefritten korunmuş yoldur.
Fiilimizi yaratan Allah’tır, fakat isteyen, talep eden bizleriz. Öyle ise mesuliyet
bize aittir. İşte Ehl-i Sünnet görüşü de budur..!



8. İNSAN İRADESİ VE ALLAH’IN DİLEMESİ
İnsan her ne kadar ihtiyar sahibi ise de, emir ve irade Allah’a aittir. O’ndan

emir gelmeyince hiçbir şey olmaz.. O irade etmeyince hiçbir nesne vücuda
gelemez! O dilememiş olsaydı, ne zaman ne de mekân bulunurdu. O, var ettiği
şeyleri devam ettirmeseydi, her şey toz duman olur giderdi.

Yokluğun bağrına varlık incilerini saçan O, perde perde yokluk karanlıkları
içinde gök kapılarını açan O, kâinatları okunsun ve temâşâ edilsin diye bir
kitap, bir meşher gibi tanzim edip, sonra da çehresine ışık saçan yine O’dur.

Çeşmeler, çaylar O’ndan aldıkları emirlerle gürül gürül akarlar. Taşlar,
kayalar, O’nun emirleriyle parça parça olur, toprak kesilir ve bağırlarını
tohumlara açarlar... Ovalar, obalar, O’ndan aldıkları emirlerle en göz
kamaştırıcı fistanlara bürünür, yer ve gök ehline gamzeler çakarlar.

O’ndan gelen esintilerle, her sene yeryüzü bir baştan bir başa cennetlere
döner.. bağlar bahçeler birkaç kere meyvelerle kızarır.. kuşlar, kuşçuklar
coşar-oynar; canlı cansız her şey lisan kesilir ve yürekleri hoplatan bir
talâkatla O’nu haykırır…

Bu uçsuz bucaksız kâinatta hiç kimse O’na karşı mülk davasında bulunamaz.
Yeryüzü, çeşmeleri, çayları ve engin denizleriyle O’nun rahmetinden küçük
birer damla, canlı-cansız bütün varlık O’nun servetinden sadece birer zerredir.
O’nun nimetleri, iki kutup arasındaki rakamlarla ifade edilemeyecek kadar çok
ve bütün bu göz kamaştırıcı nimetlere karşı minnet ve şükran da O’na
mahsustur. Her yerde gördüğümüz kâinat çapındaki bu engin tasarruf ve
ihsanlar O’na ait olduğu gibi, insanoğlunun eliyle gerçekleştirilen bütün
hayırlar, bütün bereketler, feyizler de O’na aittir. İmanlı  gönülleri itminanla
donatan O, hakikat erlerine ahlâk ve hikmet öğreten O, secdeli başlara ışığa
giden yolları gösteren de yine O’dur. O’nun inayetini tanımayan sa’y ve
gayretler boş, O’nun korumadığı semereler de gelip geçici seraptan ibarettir.

Hizmetler, O’nun hoşnutluğu düşünülerek yapılırsa ibadet olur... Bu mübarek
ibadet de O’nun sahip çıkıp korumasıyla büyür, gelişir ve onu eda edip ortaya
koyanların kurtuluşuna vesile olur. Yoksa, yalınayak, başı açık hayallerle ne bir
yere varılabilir ne de onlarla sırat geçilir. “Ben yaptım, ben tertip ettim, ben
yol gösterdim…” gibi iddialı sözler, insanların dudakları arasından dökülse
bile, onların şeytana ait hırıltılar olduğunda şüphe yoktur.

En küçük şeylere en büyük işleri yaptırıp, karıncaya Firavun’un sarayını



harap ettiren Allah’tır! Kâinatın her yanında O’nun mülkünün bayrağı
dalgalanır. O bayrağın gölgesine sığınmayanlar –Gölgesi başımızdan eksik
olmasın!– kendilerine yazık etmiş olurlar. Yer-gök O’nun hükmü altındadır.
Elimiz-ayağımız, gözümüz-kulağımız, dilimiz-dudağımız, kalbimiz-vicdanımız
O’nun geniş mülkünde küçük birer et parçası ve minik birer duygu vasıtasından
ibarettir.

Bütün bunlar O’nun olduğu gibi onlardan elde edilen fayda ve semereler de
O’na aittir. O, bu duygu ve uzuvları bize vermeseydi, biz nasıl “ağzımız-
burnumuz, gözümüz-kulağımız” diyebilecektik! O, bunlara terettüp eden
meyveleri yaratmasaydı, kalkıp kendimize mâl ettiğimiz bu semerelerden kaçta
kaçına sahip olabilecektik! Dünya, O’nun buyruğuyla dönüp durmakta, yeryüzü
O’nun cömertliğiyle dolup taşmaktadır.

Bundan dolayıdır ki, varlığı, O’ndan başkasına isnat etmek, affedilmez kaba
bir nankörlük; nimet ve ihsanları arkasında O’nun elini görmemek de utandırıcı
bir şirktir.

Ey Rahmeti Sonsuz! Şeytanın bile ümit bağladığı, o engin rahmetin
hürmetine, “Ben, ben” diyen görgüsüz ve saygısızların gözlerinden perdeyi
kaldır.. teklif düğümünü azıcık çöz.. hayranlık duyulacak iş ve icraatını
şaşkınlıkla seyredenlere bir kısım cilveler göster ve boşlukta olan gönülleri
mârifetinle doyur.!

9. ÂYET VE HADİSLERİN AYDINLATICI 
TAYFLARI ALTINDA KADER

Kader meselesi, ancak aşağıda zikredeceğimiz âyet ve hadislerin ışığı
altında ele alınır ve işlenirse Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat anlayışına uygunluk
sağlanmış olur. Yoksa ya i’tizalî ya da cebrî düşüncelere kaymaktan
kurtulamayız. Onun için bu bölümde mevzu ile alâkalı âyet ve hadisleri ele alıp
tahlil etmeyi düşünüyoruz.

Bir âyette Allah (celle celâluhu) şöyle buyuruyor:

ِلْبَق ْنِم  ٍباَِتك  ي۪ف  َِّالإ  ْمُكِسُفَْنأ  ِۤيف  َالَو  ِضْرَْألا  ِيف  ٍَةبی۪صُم  ْنِم  َباََصأ  اَۤم 
ٌۚریَ۪سي ّللا  ِهٰ َىلَع  َِكلٰذ  َِّنإ  ۘاََھأَرَْبن  َْنأ 

“Yeryüzünde ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki Biz
onu yaratmadan önce o bir kitapta bulunmasın. Doğrusu bu, Allah’a



1.

2.

kolaydır.”20

Gökten, yerden ve nefsinizden size, ne zaman ve nasıl bir musibet isabet
ederse etsin, o musibet gök, yer ve nefsiniz yaratılmadan evvel takdir ve tayin
edilmiştir. Evet, her şey önceden yazılıp çizilmiştir ve olanların hepsi bu tesbit
çizgisi içinde cereyan etmektedir.

Meseleye bu şekilde inanma, bu şekilde yaklaşma Muhammedî yolda
yürümenin gereğidir. İnhiraflar ise, inhirafın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre
sapıklık ve dalâlettir.

Kader meselesine delâlet eden âyetlere kitabımızın başında işaret etmiştik.
Şimdi onları tefsir eden birçok hadis-i şeriften birkaç tanesini aktarmak
istiyoruz:

Abdullah b. Amr b. Âs rivayet ediyor: Efendimiz şöyle buyurdular:

َنی۪سْمَخِب َضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  َقُلْخَي  َْنا  َلْبَق  ِِقئَالَخْلا  َري۪داَقَم  ّللا  ُهٰ َبَتَك 
ِءاَمْلا َىلَع  ُهُشْرَعَو  ٍةَنَس  َفَْلأ 

“Allah, gökleri ve yeri yaratmadan elli bin sene evvel mahlukatın
kaderlerini tayin ve tesbit etmiştir. Ve Arş’ı su üzerindeydi.”21

Bu elli bin sene, hangi zaman kıstaslarına göredir, bilemiyoruz. Belki de
dünyamıza ait zaman ölçüsüne vurulursa bu, elli bin sene de olabilir, elli
milyon sene de... Hatta kesretten kinaye de söylenmiş olabilir.. kesin bir şey
söyleyemiyoruz.

Gök ve yer yaratılmadan, göklerin ve yerin semeresi beşer halkedilmeden
elli bin sene önce meşhergâh-ı âlemde teşhir edilecek olan her şey tayin ve
tesbit edilmiş bulunmaktadır.

Hadisin devamında “... ve Arş’ı mâ üzerindeydi.” denilmektedir ki, bu
meselenin derinlemesine tahlilini bir başka eserimizde yaptığımız için burada
onu söz konusu etmeyeceğiz. “Mâ” belki birçok muhaddisin dediği gibi “Amâ”
maddesidir. Belki de “Esîr”dir. Allah’ın Arş’ı, atomların, partiküllerin asıl
maddesi olan esîr üzerindeydi. Belki varlıklar o zaman esîrî vücudlarıyla
vardılar. Bunu bilmemiz hiçbir zaman mümkün değildir. Çünkü biz de babamız
Âdem de henüz yoktu. Kâinat da yoktu. Hilkatin semasında henüz bir şimşek
bile çakmamıştı.

Ubâde b. Sâmit vefat edeceği an etrafında toplanan çocuklarına şunları
anlatıyordu:



3.

َْمل ََكباََصأ  اَم  ََّنأ  ََملَْعت  ّتَح  ىٰ ِناَميْ۪إلا  ِةَقی۪قَح  َمَْعط  ُدَِجت  َكَِّنإ َال  َّيَنُب  اَي 
ّللا � ِهٰ َلوُسَر  ُتْعِمَس  ََكبی۪صُِیل ، ْنَُكي  َْمل  َكََأطَْخأ  اَمَو  َكَأِطْخُِیل  ْنَُكي 

ُبُتَْكأ اَذاَمَو  ِبَر  ّ َلاَق : .ْبُتْكُا  َلاَقَف : َُملَقْلا  ّللا  ُهٰ ََقلَخ  اَم  َلَّوَأ  َِّنإ  ُلوُقَي :
ُتْعِمَس ِّنإ  ي۪ َّيَنُب  اَي  ُةَعاَّسلا ، َموَُقت  ّتَح  ىٰ ٍءْيَش  ِّلُك  َري۪داَقَم  ْبُتْكُا  َلاَق :

ّنِم ي۪ َسَْیلَف  اَذٰھ  ِرْیَغ  ىٰلَع  َتاَم  ْنَم  ُلوُقَي : ّللا �  ِهٰ َلوُسَر 
“Evlâtçığım, sen, sana gelecek şeylerin gelmeden evvel tayin ve tesbit

edildiğini ve sonra da hiç şaşırmadan sana geldiğini kabul etmedikten sonra
imanın tadını tatmış olamazsın. (Vicdanında imanın zevkine ulaşmış
olamazsın. İmandan matlup neticeyi elde edemez ve zevk-i ruhanîyi
duyamazsın.) Ben Resûl-i Ekrem Aleyhisselâm’dan işittim. Buyurdular ki,
“Allah’ın ilk yarattığı kalemdir. Allah, kalemi yaratır yaratmaz ona ‘Yaz!’
emrini verdi. Kalem ‘Ey Rabbim neyi yazayım?’ dedi. Cenâb-ı Hak
‘Kıyamete kadar olan her şeyin kaderlerini yaz!’ buyurdu.” Ve sonra Allah
Resûlü sözlerine şöyle devam etti: Kim bunun aksine bir iman üzerine ölürse
benden değildir! (Onun intisab-ı Muhammediyesi ve İslâm’la ilgisi
yoktur).”22

İşte Ubâde b. Sâmit, ölümle burun buruna geldiği bu son anında, evlâtlarına
bu meseleyi anlatıyor ve onlara kadere imanı sanki bir emanet gibi teslim
ediyordu.

Yine yukarıdaki âyeti izah ve tefsir eder mahiyette Abdullah b. Abbas’ın
rivayet ettiği şu hadis de meselemize ışık tutması bakımından çok mühimdir:
Bir defasında Abdullah b. Abbas, Allah Resûlü’nün terkisinde bulunuyordu.
Efendimiz ona hitaben şöyle buyurdu:

َكَھاَجُت ُهْدَِجت  ّللا  َهٰ ِظَفِْحا  َكْظَفْحَي  ّللا  َهٰ ِظَفِْحا  ٍتاَمِلَك  َكُّمِلَعُأ  ِّنإ  ي۪ ُمَالُغ  اَي 
َِول َةَّمُْألا  ََّنأ  َْملْعاَو  ّللِاب  ِهٰ ْنِعَتْساَف  َتْنَعَتْسا  اَِذإَو  ّللا  َهٰ ِلَأْساَف  َتَْلأَس  اَِذإ 

ّللا ُهٰ َُهبَتَك  ْدَق  ٍءْيَِشب  َِّالإ  َكوُعَفَْني  َْمل  ٍءْيَِشب  َكوُعَفَْني  َْنأ  ىٰلَع  ْتَعَمَتْجا 
َُهبَتَك ْدَق  ٍءْيَِشب  َِّالإ  َكوُّرُضَي  َْمل  ٍءْيَِشب  َكوُّرُضَي  َْنأ  ىٰلَع  اوُعَمَتْجا  َِولَو  ََكل 

ُفُحُّصلا ِتَّفَجَو  ُمَالْقَْألا  ِتَِعفُر  َكَْیلَع  ّللا  ُهٰ
“Ey delikanlı, sana bir şeyler öğreteceğim! Allah’ın emir ve nehiylerini

gözet ki, Allah da seni gözetsin. Allah’ın hakkına riayet et ki, O’nu karşında
bulasın. İstediğini sadece Allah’tan iste. Yardım dilediğin zaman da sadece



O’ndan yardım dile. Kat’iyen bil ki, bütün insanlar toplanıp sana bir
yardımda bulunmak isteseler, Allah’ın senin için yazdığının dışında bir
yardımda bulunamazlar. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için bir
araya gelseler, Allah’ın senin aleyhine yazdığının ötesinde hiçbir şey
yapamazlar. Zira artık kalemler kaldırılmış, sahifeler kurumuştur.”23

Yani: Allah’ ın hakkına riayet et ki, ilerisi için bir şeyler göndermiş olasın.
İstediğin zaman sadece Allah’tan iste. Başkasına boyun büküp bel kırma.
Başkasının karşısında serfürû etme, başkasına müracaatta bulunma. Çünkü
senin işini halledecek sadece Allah’tır. Öyle ise isterken O’ndan iste. Zira
kimden istersen iste, neticede senin istediğini sana Allah verecektir. Öyleyse
aradaki vesile ve vasıtalara takılıp kalma. Bütün aracıları ortadan çıkar. Hem
söz olarak, hem de fiil olarak bunu böyle yap.. ve bil ki, bütün vesile ve
vasıtalar da aynen senin gibi âcizdirler. Senin her türlü arzu ve isteğini
yaratmaya muktedir olan bir tek Zât vardır, O da Allah’tır. Zira göklerin ve
yerin anahtarı O’nun elindedir. Takdir ve tayin eden O’dur. Yaratan O’dur.
Mesut eden, hüzne boğan yine O’dur. İstediğini aziz, istediğini zelil kılar.
Bütün insanlar sana hayırda bulunmak için birbiriyle yarışsalar ve içinde
bulunduğun kötü durumdan seni kurtarmaya çalışsalar; sana yapacakları iyilik
hiç şüphesiz Allah’ın takdiri çerçevesinde olacaktır. Yapılmak istenen
kötülüklerin durumu da aynıdır. Zira kalem yazacağını yazmış, sahifeler de
kurumuştur. Yani bundan öte onlarda zerre kadar bir değişiklik söz konusu
değildir.

Efendimiz, “Hıbrü’l-Ümme”, ümmetin allâmesi Hz. Abdullah b. Abbas’a,
cevâmiü’l-kelim kabul edilen bu sözleriyle kadere ait en derin meseleleri talim
buyuruyor. Müntehînin kader anlayışı işte bu olmalıdır.

Evet, kader vicdanî ve hâlî bir meseledir. İnsan, bütün bu anlatılanların
gerçeğini ve hakikatini vicdanında duyacak ve dolacaktır.

Denilebilir ki, Efendimiz’in en çok tahşidat yaptığı meselelerden biri kader
mevzuudur ve bu hadislerden ekserisi Kütüb-ü Sitte’de mevcuttur. Onun için de
kader meselesi üzerinde ne kadar durulsa yeridir ve lüzumludur.

Mecusiler iki ayrı kuvvete inanıyorlardı; hayır ve şer. Bunlar –hâşâ– Cenâb-
ı Hak’la şeytanı birbiriyle kavga ettiriyorlar ve birbirlerinin işlerine müdahale
etmediklerine inanıyorlardı.

İslâm bu düşüncenin tamamen karşısındadır. Ve bu tür zihniyetlere cihad ilân
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etmiştir. Biz, Cenâb-ı Hakk’ın zâtında şeriki olmadığı gibi fiillerinde de şeriki
olmadığına inanıyoruz. Rab O’dur; mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Sultan
birdir; güç ve kuvvet O’nun elindedir.

Sabah ve akşam onar defa okunması sünnet olan şu cümleler bize apaçık bu
hakikati anlatmaktadır:

ِّلُك ىٰلَع  َوُھَو  ُدْمَحْلا  َُهلَو  ُكْلُمْلا  َُهل  َُهل  َكي۪رَش  ُهَدْحَو َال  ّللا  ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  َال 
ٌري۪دَق ٍءْيَش 

“Allah’tan başka ilâh yoktur. O tektir, şeriki yoktur. Mülk O’ nundur.
Hamd O’na mahsustur. O her şeye kâdirdir.”24

Biz bu ifadede, tevhid-i ulûhiyet, tevhid-i sıfât ve tevhid-i ef’âl hakikatlerini
görüyor ve öğreniyoruz. Her şeyi Bir’e irca etme çok mühim bir meseledir ve
bu bizim iman anlayışımızın özünü teşkil etmektedir.

İsterseniz bu hususu Hz. Ali’nin (radıyallâhu anh) rivayet ettiği şu hadis-i
şerifin aydınlık ikliminde takip edelim:

Allah Resûlü bir sahabinin defni münasebetiyle Bakî-i Garkad’da mahzun ve
mükedder duruyordu. Elinde asâsı vardı. Oldukça mahzundu. Biz de etrafına
hâlelenmiş yüzündeki gam çizgilerini anlamaya çalışıyorduk. Elindeki asâ ile
yerde bazı şekiller çiziyordu. (Derin bir düşünceye dalmış insanın durumu
tasvir ediliyor.) Bu arada mübarek dudaklarından şu sözler döküldü:

ٍةَسوُفْنَم  ٍسَْفن  ْنِم  اَمَو  ٍدََحأ  ْنِم  ْمُكْنِم  اَم 
ِراَّنلاَو ِةَّنَجْلا  َنِم  اَھُناَكَم  َبِتُك  َِّالإ 

“İçinizde hiçbir fert yoktur ki Allah onun akıbetini Cennet veya Cehennem
olarak tayin buyurmuş olmasın!”

Bu sözü dinleyen sahabi hayretle sordu: “Yâ Resûlallah! Mademki durum
dediğiniz gibidir, niçin amel ediyor, niçin çalışıyoruz?”

Şöyle cevap verdiler:

ِلَْھأ ِلَمَِعل  َنوُرََّسیُیَف  ِةَداَعَّسلا  ُلَْھأ  اََّمأ  َُهل  َِقلُخ  اَِمل  ٌرََّسیُم  ٌّلُكَف  اوُلَمِْعا 
ِةَواَقَّشلا ِلَْھأ  ِلَمَِعل  َنوُرََّسیُیَف  ِةَواَقَّشلا  ُلَْھأ  اََّمأَو  ِةَداَعَّسلا 

“Amel edin, herkes için ne yaratılmışsa, kendisine o yönde bir kolaylık
vardır. Yani kim saadet ehlinden ise, o  yöne doğru yürür ve kim de şekavet
ehlinden ise yürüyüp gideceği yön o taraftır.”25



Ve ardından da şu âyetleri okudular:

ۘىٰرْسُیِْلل ُهُرَِّسیُنَسَف  ۙىٰنْسُحْلِاب   َقَّدَصَو  ۙىٰقَّتاَو   ىٰطْعَأ  ْنَم  اَّمَأَف 
ُهُرَِّسیُنَسَف ۙىٰنْسُحْلِاب   َبَّذَكَو  ۙىٰنْغَتْساَو   َلِخَب  ْنَم  اََّمأَو   

ۘىٰرْسُعِْلل
1.Ama kim (varını) Allah yolunda harcar ve Allah’tan korkar.. ve en güzel

kelimeyi (Lâ ilâhe illallah) tasdik ederse, Biz ona en kolay yolu hazırlarız.
2.Am a kim de cimrilik eder ve (Allah’a karşı) müstağni davranır ve

güzeller güzeli kelimeyi (tevhid) yalanlarsa, Biz de onu çetin bir yola
zorlarız.”26

Evet, Cennet için yaratılmış olan bir insan ibadet neşvesi içinde
bulunacaktır. Menhiyyata karşı içinde bir tiksinti duyacaktır. Onun için mescide
giden yol çok kolaylaşacak, meyhaneye götüren yol da gırtlağına oturmuş gibi
zorlaşacaktır.

Amel edin, herkes ne için yaratılmışsa onun yolundadır. Cennet’in yolu
mescitten ve Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) arkasında yürümekten
geçer. Alnı secde görmeyen, kalbini ve vicdanını Hakk’a mâkes yapmayan bir
insanın Cennet yolunda olduğu söylenemez.

Eğer insan saadet ehlindense, işin neticesinde saadet ehlinin amelini işler ve
saadet ehlinden olur. Ve yine insan netice itibarıyla şekavet ehlindense, er-geç
onlara ait amel işler ve şekavet ehlinden olur.

Onun içindir ki Allah Resûlü sabah-akşam şu duayı okurlardı:

اَّھِلُك  ِروُمُْألا  ِيف  اَنََتِبقاَع  ْنِسَْحأ  ّلَلا  َّمُھٰ
ِةَرِخْٰالا ِباَذَعَو  اَیْنُّدلا  ِيْزِخ  ْنِم  َانْرَِجأَو 

“Allahım, bütün işlerimizde akıbetimizi hayırlı kıl. Bizi dünyada rezil
olmaktan, ahirette de azap çekmekten koru.”27

Allah Resûlü bu ifadelerine yukarıda zikredilen Leyl sûresinin 5-10’nuncu
âyetlerini delil getiriyor. Bu âyetler mânâ olarak bizlere şunları hatırlatıyor:

Kim malını ve canını hak yolunda harcar, her şeyini o yolda feda eder, takva
dairesine girer, Allah’ın kanunlarından istifade eder, yani her zaman kalbi
saygıyla dolar taşar.. Allah’ın himayesine dehalet eder, gerçek kurtuluşu
Allah’ta bilir ve bulur.. böylece her işinde Allah’a güvenir, dayanırsa.. sonra
Esmâ-i Hüsnâ’yı tasdik eder ve inanılması gereken her şeyi doğrularsa; Biz de



ona doğru yolu kolaylaştırır ve onu çağlayan bir çay gibi akar hâle getirerek
hedefine ulaştırırız. Artık o, öyle namaz kılar, öyle oruç tutar, öyle hacca gider,
öyle cihad yapar ki, bu işin neşvesine akıl erdiremeyenler bakar da ona ya
hayran olur veya “Deli” derler. Evet, artık onun ölümü istihkarı bir destan,
yemeyi-içmeyi ve şahsî zevkleri terk etmesi akıl üstü bir efsane gibi görülmeye
başlar ve onun cömertliği bir nağme gibi dillerde dolaşır durur. Zira Allah
iyiye giden yolu ona kolaylaştırmıştır.

Durum aksi olursa, yani insan cimri kesilir ve hiç kimseye bir şey vermezse,
böyle bilmelidir ki, vermeyene verilmez. Verirse Allah da ona verir. Neyi
verir? Hüsnâyı, güzel âkıbeti... Ama, kim vermez, hem de müstağni davranırsa;
yani diğerinin ittika edip Cenâb-ı Hakk’ın himayesine girmesine mukabil bu,
kendinde bir varlık hissedip müstağni davranır Karun gibi, “Bütün bunlar
bana benim ilmim sayesinde verildi.”28 der, camiye gitmeyi gericilik sayar ve
camiye gidenleri hor ve hakir görür, hüsnâyı da tekzip eder, o Esmâ ile
müsemma olan Cenâb-ı Hakk’ı yalanlar, Esmâ-i Hüsnâ’nın nokta-i mihrakiyesi
olan Resûl-i Ekrem’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) kabul etmez, Esmâ-i
İlâhiye’nin cilvelerinin ezelî bir tercümesi olan Kur’ân’ı tanımazsa, o da zora
koşulur. Belki bazen o da dinî bir hayatın içinde bulunur. Fakat kıldığı namazı,
gırtlağı sıkılıyor gibi kılar, sabah namazına kalkarken tembel tembel, uyuşuk
uyuşuk kalkar ve döşekten bir türlü ayrılmak istemez. Zamanla cemaati de,
ibadeti de terk eder. Başka bir âyetin ifade ettiği gibi, dinî bir teklifle
karşılaştığında ölüm baygınlığına bürünür, bakışları bulanır ve söylenenin
aksine sürüklenir. En ufak dinî teklifler karşısında dahi bir bezginlik ve bir

tedirginlik gösterir.29 Çünkü o, zora koşulmuştur. Ağır bir yük altında tepeye
tırmanıyor gibi bir tavır sergilemektedir… ۘاًدوُعَص ُهُقِھْرُأَس   “Ben onu dimdik
bir yokuşa sardıracağım..”30

Evet, insanların kimisi bir kömür damarı bulmuş ve durmadan o kanalda
kömür aramakta, kimisi gümüş, kimisi bakır, kimisi de altın... Ve niceleri de
var ki kanalizasyonlarda dolaşmaktadır.

Kalbi sağlam tutmak, sıdkı bütün olmak, teveccühü tam etmek, Allah için
vermek, bekleneni Allah’tan beklemek, Esmâ’yı tasdik etmek, Allah’a karşı
istiğna göstermemek, kendi cılız iradesine ve kendi zayıf ilmine itimat
etmemek, her şeyi Allah’tan bilmek ve başını O’nun eşiğine koymak, evet bütün
bunlar, yolu kolaylaştıracak hususlardır. Aksini yapmak ise, yolu sarpa
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sardırmak ve aşılmaz bir yokuş hâline getirmek demektir.
Yukarıda zikrettiğimiz hadisin râvisi Hz. Ali diyor ki: “Sahabe,

Efendimiz’den bunları duyduktan sonra öyle derin bir ibadet anlayış ve şuuruna
erdiler ki, ibadet için paçaları sıvadılar ve gece-gündüz Allah’a ibadete
koyuldular.” Demek hepsi de, ben hangi yoldaysam neticede oraya varacağım,
diye düşünüyordu…

İşte sahabenin kader anlayışı buydu. Kadere iman onlarda tembelliğe
sebebiyet vermiyor, aksine daha çok çalışmaya vesile oluyordu.

Evet, onlar: “Biz hangi yolda yürüyorsak, demek ki, o yolun neticesi bizler
için takdir edilmiştir.” diye düşünüyor ve durmadan o yolun nihayetine
erebilmek için gayret gösteriyorlardı.

Öyle ise, vay hâline cami yolunda olmayanların, secdesiz başların, Allah’ın
yolunu bırakıp başka yolların ardına düşenlerin! Ve yine öyle ise vay hâline,
bayramı puthanede, orucu demhanede, iftarı meyhanede olanların!.. Gittikleri

yol sarpa sarmıştır. Neticesi ise “Sakar”dır.31

Allah’a hamdolsun ki bize İslâm yolunu kolaylaştırdı. Şebnemler gibi bizi
cami denen yapraklar üzerine yerleştirdi, kalbimizi güneşler güneşinden gelen
şualara mâkes eyledi. Hz. Muhammed Aleyhisselâm’a bağlılık nimetiyle bizi
serfiraz kıldı. O’ndan, bu nimetlerinin ikmal ve itmamını talep ve niyaz
ediyoruz..!

Abdullah b. Amr b. Âs rivayet ediyor: “Bir gün Allah Resûlü elinde iki
kitap olduğu hâlde yanımıza geldi.

–Bu kitaplar nedir, biliyor musunuz, diye sordu.
– Hayır bilmiyoruz. Haber verirsen biliriz yâ Resûlallah dedik. Şöyle

buyurdular:
– Bu sağ elimdeki kitap, Cennet ehli olanların isimlerinin yazılı olduğu

kitaptır. Burada onların, babalarının ve kabilelerinin ismi yazılıdır.”
Burada Allah Resûlü konuşmayı kesti. (Yani kitapta, o insanın kabilesi

nereye kadar uzanıyorsa hepsi yazılıdır. Melekler o insanın ismini hiç
şaşırmadan tespit edebilecektir. Çünkü en küçük teferruata kadar o kitapta
tespit yapılmıştır...). Devam eder:

“Bu sol elimdeki kitaba gelince, onda da bütün Cehennem ehlinin isim
listesi vardır. Onlar da orada baba ve kabile isimleriyle kaydedilmiştir... Bu
her iki kitaptaki isimler, ebedî olarak ne artar ne de eksilir.”



Allah Resûlü böyle deyince sahabi sordu: “Yâ Resûlallah! Mademki iş
neticelenmiş, kitaplar dürülmüş, kalem kaldırılmış, biz niçin amel ediyoruz?”

Efendimiz şu cevabı verdi: “İstikametten ve itidalden ayrılmayın. Cennet
ehlinden olan, hayatı boyunca ne yapmış olursa olsun, Cennet ehline ait
ameli işlemeden defteri kapanmayacaktır.”

Ve Allah Resûlü sözlerine şöyle devam buyurdular: “Eğer kişi Cehennem
ehliyse, daha önce ne yapmış olursa olsun, Cehennem ehline ait bir amel
işler ve defteri öyle kapanır.”32

Yaşadığım bir hâdise ile bunu tenvir etmeye çalışayım: Sevdiğim bir insanın
ölümüne yakın başında bulunmuştum. Siroz onu kıskıvrak yakalamış ve yatağa
sermişti. Dili de büyümüştü ve ağzında dönmüyordu. Fakat onun dili durmadan
kıpırdıyor ve bir şeyler söylüyordu. Kulağımı ona verdim ve dinledim.. sanki
diline bedel kalbi “Lâ ilâhe illallah” diyordu.

Temiz ve nezih bir hayat yaşamıştı. O esnada gurbetteydi. Ona şehadet
kazandıracak bir hastalığa dûçâr olmuştu. Son anında sevdiği, ağzı dualı
insanlar yanındaydı. Sanki Cenâb-ı Hak, onu Cennet ehli kılmak için bütün
şartları hazırlamıştı.

Zaten hacca gitmiş ve orada hastalanmıştı. Türkiye’ye döndüğünde
yakınlarının yüzünü göremeden İzmir’de hastaneye yatırılmıştı. Zâhiren
mağduriyet içindeydi; ama çok büyük bir kazanç onu bekliyordu. (Ben şahsen,
zâhir hâli itibarıyla, onun imanına şehadet ederim... Ahirette de onun imanına
şehadet etmeye hazırım.. tabiî o fırsatı verirlerse…) Eğer kişi Cennet ehliyse,
Allah onun son amelini Cennet ehlinin ameli kılacak ve amel defterini öyle
kapatacaktır. Ama durum bunun aksine ise, netice de aksine olacaktır. Cenâb-ı
Hak, bizi kötü yolun encamından muhafaza buyursun ve bizleri Cennet ehlinin
amellerine muvaffak eylesin.. teçhiz buyursun. Âmin!

İnsan iradesi ile Cenâb-ı Hakk’ın yaratması hususuna yukarıda kısaca temas
etmiştik. İrade dediğimiz şey, keyfiyeti bizce meçhul, izafî bir varlık. Bu
mânâdaki irade, Allah’ın yaratmasına şart-ı âdi kılınmış ve bu yönüyle de o bir
değer ve kıymet kazanmıştır. Ama iradenin, meydana gelen fiillerde fonksiyonu
nedir?

İşte bu husus hiçbir zaman tam ve kesin hatlarıyla tespit edilememiştir.
Anladığımız ve tespit ettiğimiz husus şudur: Allah (celle celâluhu) bizi iyi
amellerimizle Cennet’e, kötülüklerimiz neticesinde de –Allah korusun!–



Cehennem’e sevk edecektir. Ebrar Cennet’e ehil hâle gelirken, füccar da kendi

iradeleriyle Cehennem’e müstehak olacaklardır.33 Ama bu noktada insan ne
yapar? İnsanın, iyi ve kötü şeyler üzerinde müdahalesi ne kadardır? Yaratan
Allah olduğuna göre, insanın sebebiyet vermesine hangi ölçüde itibar edilir?
Bütün bunların bilinmesini biz, “Allâmü’l-Guyûb” olan Allah’a havale etmek
zorundayız...

Sebkat etmiş bir kitap vardır. Ve bu kitabet meselesi çeşitli devir ve
dönemlerde değişik şekillerde yapılmıştır. Semavat ve arz yaratılmadan önce
umumî bir plan tesbit edilmiştir. Daha sonra da fertlere ait planlar bu umumî
kitaptan istinsah edilmiş ve fertlerin kaderleri olarak boyunlarına asılmıştır.
Biz kendimizi ve iradelerimizi eşya ve hâdiselerin dışında düşünemeyiz. Öyle
ise “kader” denince biz de irade ve isteklerimiz de o dairede çalkalanıp duran
eşya ve hâdiselerin içinde bulunuyoruz.. ve bu hâdiseler içinde bizimle alâkalı
işler, bizim iradelerimizle irtibatlı olarak meydana gelmektedir. O iradeye biz
bir ölçü koyamıyoruz; ama varlığından da şüphe etmiyoruz.

İşte, bizim irademizin de dahil olduğu her şeye, Cenâb-ı Hakk’ın manzar-ı
a’lâdan bakması, başlangıç ve neticeyi hâl gibi görüp bilmesi bir kaderdir. Ve
böyle bir kader anlayışında ne cebrin ne de Mutezilî düşüncenin yeri yoktur.
Yani, irademizi  alâkadar eden bütün fiiller, aynen bizim irademizle hiçbir
yakınlığı olmayan diğer fiiller gibi doğrudan doğruya Cenâb-ı Hak tarafından
bilinip takdir ve tayin edilmiştir. Ama iradî fiillerde, –çapı ne olursa  olsun–
mutlaka irade veya meyelan hesaba katılmış ve yapılan takdirler ona göre
yapılmıştır.

Allah’ın çeşitli kitabetleri var, dedik. Kader kaleminin Levh-i Mahfuz’a
yazıp kaydettiği şeyleri, daha sonra ellerinde kalem, mükerrem melekler
istinsah etmektedirler. Meleklerin yazdıkları bu kitaplar, her ferdin boynuna
idamlık yaftası gibi asılmakta, yani henüz işleyeceklerini işlemeden evvel
bütün sergüzeşt-i hayatları bu kitaplarda mevcut bulunmaktadır. Nerede, nasıl
ve ne yapılacaksa, her şey orada yazılıdır. Ancak bu yazılma, insan iradesi
hariç tutularak yapılmamıştır. Belki bütün orada yazılı bulunan fiilleri insanlar,
kendi iradeleriyle yapacaklardır. Sonra da insanların yaptıklarını melekler

tekrar yazacaklardır34.. ve bu iki kitap yan yana getirildiğinde birbirinin aynı
olacaktır.

İlmi her şeyi kuşatan Cenâb-ı Hakk’ın bu muhit ilmiyle yazdığı kitap, daha



sonra meleklerin yazdığı kitapla elbette tenakuz içinde olmayacaktır. Çünkü
birinci yazılan kitap, biz ne yapacaksak, daha önceden bilindiği için öyle
yazılmıştır. İkinci kitap ise bizler o işleri yaparken yazılmıştır. Her iki kitap da,
en küçük bir harf değişikliği söz konusu olmaksızın aynıdır. Bu husus üzerinde
ısrarla duruyoruz ki, herhangi bir yanlış anlamaya sebebiyet vermiş olmayalım.

Bu kitabetin bir yönü, ruhlar âleminde, misal âleminde veya zerreler
âleminde bizden söz ve misak almak suretiyle yapılmıştır. Biz bu kitabet ve
yazılışın akislerini devamlı surette vicdanımızda duyarız. Allah (celle
celâluhu) zaman üstü bir hükmü tescil buyurmak istemiştir. Biz de bu hükmü
“Belâ” diyerek cevaplamışızdır.

Âyet bize bu kaderî kitabeti anlatıyor:

ىٰۤلَع ْمُھَدَھْشَأَو  ْمُھَتَّّيِرُذ  ْمِھِروُھُظ  ْنِم  َمَدٰا  ۤيَ۪نب  ْنِم  َكُّبَر  َذََخأ  ِْذإَو 
اَّنُك اَِّنإ  ِةَمٰیِقْلا  َمَْوي  اوُلوَُقت  َْنأ   ۚۛ َنْدِھَش اۤ  ۚۛ ىَٰلب اوُلاَق  ْۘمُّكِبَرِب  ُتَْسَلأ  ْۚمِھِسُفَْنأ 
ْنِم ًةَّّيِرُذ  اَّنُكَو  ُلْبَق  ْنِم  َبٰا  َانُۨؤاۤ َكَرْشَأ  اَۤمَِّنإ  ۤاوُلوَُقت  ْوَأ  َۙنیِ۪لفاَغ   اَذٰھ  ْنَع 

َنوُلِطْبُمْلا َلَعَف  اَِمب  اَنُِكلْھُتََفأ  ْۚمِھِدَْعب 
“Rabbin insanoğlunun sulbünden soyunu alıp devam ettirmiş, onlara ‘Ben

sizin Rabbiniz değil miyim?’ demiş ve buna kendilerini şahit tutmuştu. Onlar
da: ‘Evet, şahidiz.’ demişlerdi; ta kıyamet günü, ‘Bizim bundan haberimiz
yoktu!’ demeyesiniz veya ‘Daha önce atalarımız Allah’a ortak koşmuşlardı,
b i z de onlardan sonra gelen bir soyuz, bizi, her işi boş olanların
yaptıklarından ötürü yok eder misin?’ dememeniz için (böyle yaptık).”35

Hani o zamanı hatırlayın ki, Rabbiniz, insanoğlundan bir söz almıştı. Hâlbuki
insanoğlu o sırada babalarının sulbünde, sırtında ve babalarının
kromozomlarında genler hâlinde yaşıyordu veya insanoğlu o devrede, ruhlar
âlemindeki seyahatini sürdürüyordu. Daha henüz sperm âlemine, zerreler
âlemine intikal etmemişti. Belki de bu söz ve misak alış, sperm bir tohum gibi
rahm-i mâdere ekildiği ve orada her safhasıyla cenin teşekkül etmeye başladığı
zaman, meleğin üflemesiyle olmaktadır. İnsanın mutlaka uğramak zorunda
olduğu bu menzillerden birinde veya teker teker her birinde böyle bir söz alma-
verme gerçeği bahis mevzuu olabilir ve bunun insandaki şahidi de vicdandır.

Âyette “Rabbin” denmesi ve burada özellikle “Rab” kelimesinin
zikredilmesi çeşitli mânâları telmih içindir.

Seni terbiye eden, kemale doğru sevk eden, esîr maddesinden atomlarını,



atomlarından moleküllerini, moleküllerinden büyük mürekkepleri, hususiyle
seni meydana getiren; anneden yumurtayı, babadan spermi halk eden.. ve sana,
perde perde karanlıklar içinde yetişmen için zemin hazırlayan; havasız bir
muhitte annenin solunumuyla sana hava aldıran, annenin aldığı besinlerle seni
besleyen.. ve vücudunun artıklarını yine annenin kanıyla dışarıya atan; belli bir
devreden sonra seni hayvanlardan ayırıp a’lâ-yı illiyyîn yoluna sevk eden.. ve
hayvanları fıtratlarının hudutları içinde bırakan.. ve bunların verâsında umumî
terbiyesiyle sana miraç yaptıran, maddî ve mânevî olgunluğa medar olsun diye
İslâmî akidelerle kalbini mamur kılan; salih ameller ile de zâhir ve bâtınını
nurlandıran; sana Hz. Muhammed Aleyhisselâm’a giden yolu gösterip O’nun
terbiyesi altına girmeni temin eden; bunlardan da öte, sana O’nun zılli altında
arşiyeler çizmeyi ihsan buyurup seni vilâyetin doruk noktasına çıkaran ve
böylece seni terbiye etmek suretiyle sana Rab olduğunu gösteren Allah, daha
işin başında senden söz aldı ve seni kendi nefsine şahit tuttu. “Siz şahit
misiniz?” dedi.

“Benim Rab olduğuma, bu karmakarışık işleri Benden başkasının
yapamayacağına, mebde ve münteha arasındaki dengeyi Benim kurup Benim
koruduğuma, toprak gibi kesif bir maddeden, insan gibi, melekleri çok geride
bırakabilecek Cennet sakinlerini ancak Benim yaratacağıma şahit misiniz?

Yani, kendinize şöyle tepeden tırnağa bir bakıverin. Benden başkası sizi
yaratabilir mi? Benden başkası size parmak karıştırabilir mi? Bu kemali, bu
ahsen-i takvîm kıvamını size Benden başkası verebilir mi? Şu yüzünüze bir
bakıverin. Avuç içi kadar küçücük bir yere milyarlarca insanı birbirinden
ayıracak alâmet-i fârikalar yerleştirilmiştir. Böyle bir mucizeye Benden başka
kim güç yetirebilir? Milyarlarca insanın parmak izleri birbirinden ayrıdır. Bunu
birbirinden tefrik edip ayırmaya Benden başka kimin gücü yetebilir?”

İşte Allah (celle celâluhu) evvelâ Kendisinin Rab olduğunu hatırlattıktan
sonra, insanları buna şahit tutuyor ve ْمُّكِب َرِب ُتَْسَلأ   “Ben sizin Rabbiniz değil
miyim?”36 diye soruyor.

Bu soruya muhatap olan bir kimse, ister ruh, ister zerreler, ister sperm, ister
anne karnında teşekkül etme devresindeki cenin ve isterse esîrî madde olsun,

ىَٰلب  “Evet, Rabbimizsin.”37 diye cevap veriyor.
“Evet, bizi terbiye eden, bizi kemale erdiren ve bize hakkıyla Rab olan

Sensin ve biz buna şehadet ediyoruz...”



Ve işte bu şehadetin kitabeti yapılıyor ve vicdanda hiç silinmeyecek bir
şekilde yazılıyor. Allah Resûlü:

ِجَمُي ِ۪هناَسّ ْوَأ  ِ۪هناَرِّصَنُي  ْوَأ  ِ۪هناَّدِوَھُي  ُهاََوَبأ  َّمُث  ِةَرْطِفْلا  َىلَع  َُدلوُي  ٍدوُلْوَم  ُّلُك 
“Her doğan çocuk İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra ana babası onu

Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi yapar.”38 diyerek bu kitabete işaret
buyurmuştur.

Her çocuk fıtrat üzere, vicdanında Allah’a iman etmeye müsait olarak doğar.
O bu hâliyle, üzerine hiçbir yazı yazılmamış tertemiz bir kâğıt gibidir. Üzerine
en baş döndürücü şiirler yazılmaya hazır ve en mübarek bir kitabete de
müstaittir...

O böyle doğar ama, ya sonra ne olur? Anası, babası, amcası, dayısı, evet, en
yakın daireden en uzak daireye kadar ona tesir edenler, onu Yahudileştirir,
Hıristiyanlaştırır veya Mecusileştirirler. Meseleyi günümüze göre
ifadelendirecek olursak; komünistleştirir, masonlaştırır, kapitalistleştirir...
Yani onu Allah’ın dininin dışında birçok yollara sokar ve kirletirler.

Her selim fıtrat, vicdanında bu şehadetin sesini duyar. Bu misak, varlığın
hangi safhasında olursa olsun, onu her zaman ruhumuzun derinliklerinde
hissederiz. Onun için biz, Rabbimiz’i bize tarif eden dört küllî esastan biri
olarak vicdanı sayıyor ve vicdanı tek başına Cenâb-ı Hakk’ın varlığına
delillerden biri kabul ediyoruz.

Kâinat bir kitaptır; bize Allah’ı anlatır.
Kur’ân bir kitaptır; bize Allah’ı anlatır.
Peygamberimiz bir kitaptır; konuşan bir delil olarak bize Allah’ı anlatır.
Ama bir de sessiz bir kitap var; Kant gibi, Bergson gibi filozofların;

kitapların, düşüncelerin, tabiatın verâsında Allah’ı bilmeyi ona bağladıkları,
sessiz, derin, yalan söylemeyen bir kitap: Vicdan. Elest bezminde, dudağı
“Belâ” şerbetiyle ıslanan bu şahit, Allah’ın varlığına öyle bir delildir ki,
esasen onu yakalayabilen için artık başka hiçbir delile ihtiyaç yoktur. Vicdan
ki, Allah’tan başka hiçbir şey ile tatmini mümkün değildir. Vicdan ki, bulmak
mânâsına gelir ve ancak Allah’ı bulduğu zaman huzura erer. Ve işte her doğan
çocuk dünyaya böyle bir şahit ile gelir.

Biz, ُهَّبَر َفَرَع  ْدـَقَف  ُهَسَْفن  َفَرَع  ْنـَم   “Nefsini bilen, Rabbini bilen de
odur.”39 ifadesini bu şekilde anlamaya meyyaliz. Vicdanının dilinden anlayan
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da Rabbini tanıyan da odur.
“Mâverâdan bekliyorken bir haber,
Perde kalktı öyle gördüm ben beni.”
mısralarında doruk noktaya ulaşan bu düşünce, Niyazi Mısrî’nin:
“Ben taşrada arar iken
O can içinde can imiş.”
düşüncesiyle âdeta sistemleştirilmiştir. Milyonlarca evliyâ da işte bu sırlı
kitabın rehberliğinde nice uçsuz bucaksız yollar katetmiş ve aynı düşünceyi
seslendirmişlerdir:

“Ben, dışta dolaşıyordum.. başı açık, yalınayak hayallerle hep O’nu
arıyordum. Mâverâ perdesi kalkınca, her şeyin düğüm düğüm benim
vicdanımda meknî olduğunu müşâhede ettim.”

Latîfe-i Rabbaniyenin bu büyük rüknü, her müşkili çözen hüviyetiyle
kalbimize doğduğu zaman orada Cennet’in cilve cilve açıldığını bizzat görürüz.
Orada temessül eden şeyin tecellî-i hazret olduğunu anlarız. Günden güne orada
Cehennem’den ve Cehennem’e sebep olan fiillerden nefretin kabardığını,
vicdanın bir rehber gibi elimizden tuttuğunu ve bütün kevn ü mekânları, onlarda
hâsıl olan mânâları gözümüzün önüne seriyor gibi olduğunu hissederiz.

Evet, her insan, dünyaya gelirken, kendisini böyle zirvelere ulaştıracak bir
rehberle dünyaya gelir. Ama maddeye inhimak eden ve Allah’ı, laboratuvarda
arayan nâdân, vicdanının sesine kulak tıkadığı, onu hiç çalıştırmadığı, hatta
körelttiği, paslandırdığı için bu rehberi gerçek yüzüyle tanıyamayacak ve bu
rehberden faydalanılması gereken ölçüde faydalanamayacaktır.

Elest bezmi, birçok hadis-i şerifte de ele alınıp izah edilir. Bilhassa, 30’a
yakın sahabinin –ki, içlerinde Hz. Ali, Ebû Said el-Hudrî, Sürâka b. Malik, Hz.
Âişe, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Mesud, Abdullah b.
Amr gibi seçkin sahabiler de vardır– rivayet ettikleri şu hadis, yukarıda
zikrettiğimiz âyetin tefsirini şöyle yapar: “Allah (celle celâluhu), Âdem’in
sırtını sıvazlayıverdi. Bütün Âdem zürriyeti döküldü. Ve Allah (celle
celâluhu) onlardan misak aldı.”40

Yine aynı kadronun rivayet ettiği başka bir hadiste Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

۪هِّمُأ ِنَْطب  ي۪ف  َدِعَس  ْنَم  ُدی۪عَّسلاَو  ۪هِّمُأ  ِنَْطب  ي۪ف  َيِقَش  ْنَم  ُّيِقَّشَلا 
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“Şakî daha annesinin karnında iken şakîdir, saîd de daha annesinin
karnında iken saîddir.”41

Evet, Marks, daha annesinin karnında iken, “Beşeri idlal edecek, beşer
suretinde bir şeytandır.” damgasını yemiştir. 20. asırda bize ışık tutan Hasan el-
Benna, Seyyid Kutub, Nedvî ve emsali; Türkiye’de de adıyla sanıyla, yoluyla
yöntemiyle bu işi temsil eden Büyük Rehber gibi daha niceleri ta annelerinin
karnındayken saîd damgasıyla şereflendirilmişlerdir.

Evet, saîd ve şakî daha annelerinin karnında iken tesbit edilir. Ama bu
kitabet ve yazılış, o insanın iradesi, o insanın kini, nefreti veya tam tersine
şefkat ve mürüvveti hesaba katılmadan yapılmaz.

Ve yine “müttefekun aleyh” bir hadiste, Efendimiz, Hz. Âdem ile Hz. Musa
arasında cereyan eden bir konuşmayı bize şu şekilde nakleder. Nakledilen bu
hâdise, kitabet meselesini izah etmesi bakımından mevzuumuzla yakından
alâkalıdır:

“Hz. Âdem ile Hz. Musa (aleyhimesselâm) Efendilerimiz karşılaştılar, yüz
yüze geldiler. (Bu karşılaşma misal âlemine ait bir tablodur.) Hz. Musa
(aleyhisselâm), Hz. Âdem’e dedi ki: Sen bizim babamız Âdem’sin. Bizi haybet
ve hüsrana uğrattın; Cennet’ten çıkmamıza sebep oldun!”

Bunun üzerine Hz. Âdem ona şu karşılığı verdi: “Sen ki Musa’sın. Allah seni
seçti, üstün kıldı ve sana Tevrat’ı verdi. Buna rağmen sen beni, ben
yaratılmadan kırk sene evvel hakkımda verilmiş olan bir hükümden dolayı mı
kınıyorsun?!”

Allah Resûlü sözünün burasında durdu ve üç defa “Âdem, Musa’ya galebe
çaldı.” buyurdu. 42

Âdem’in Musa’ya galebe çalması hususunu selef öteden beri bir hayli izah
ve tefsire tâbi tutmuşlardır. Söylenenlerin hulâsası şudur:

– Hz. Âdem, Musa’nın babası olduğu için galebe Hz. Âdem’e verildi.
– Hz. Âdem ile Hz. Musa ayrı şeriatların sahibidir. Birine göre suç olan

diğerine göre suç olmayabilir. Onun için Hz. Âdem galebe çalmıştır.
– Cennet teklif yeri değildir. Dünya ise teklif yeridir. Hz. Âdem Cennet’te

mükellef değildi. Hâlbuki Hz. Musa dünyaya ait bir prensiple konuştu. Onun
için de Hz. Âdem galip kabul edildi.

– Hz. Âdem, hayır ve şerrin Allah’tan olduğunu anlatmak istedi ki; doğrusu



da budur. Onun için galip sayıldı... vs.43

Bütün bu tevcihler mizan ve ölçüye gelir cinsten şeyler değildir. Ancak biz
selefe olan saygımızdan dolayı bu sözlerin kritiğini yapmayacağız. Fakat
Efendimiz’in mübarek beyanlarındaki ince bir hikmete işaret etmeden de
geçemeyeceğiz.

Bir kere bu hadis, bizlere kadere ait sırlı bir meseleyi anlatıyor. Her şeyin
kitabeti, daha o şeyler olmadan önce yapılmıştır.

İkinci olarak, Hz. Âdem’in söyledikleriyle, Hz. Musa’nın söylediklerinin bir
mukayesesini yapıyor ve ardından da Hz. Âdem’in galebesine işaret ediyor.

Efendimiz, “Âdem, Musa’ya galebe çaldı.” derken Hz. Musa’nın
düşüncesinin yanlış olduğunu söylemiş olmuyor. Belki Hz. Âdem’in görüşünün
daha şümullü olduğuna dikkati çekiyor.

Kaderde iki yön vardır. Birincisi, her şeyin Cenâb-ı Hak tarafından bilinip
tesbit edildiği, tayin ve takdirlerinin yapıldığı yöndür ki bu, kaderin Cenâb-ı
Hakk’a bakan yönüdür. İkincisi ise insan iradesini ilgilendiren yöndür.

İşte Hz. Musa, Hz. Âdem’in Cennet’ten çıkarılması hâdisesini, kaderin
sadece insan iradesini ilgilendiren yönünü esas alarak değerlendirmiş ve
söylediklerini bu açıdan söylemişti. Hâlbuki Hz. Âdem meseleye hem Cenâb-ı
Hakk’ın tesbit ve takdiri açısından hem de kulun iradesi açısından bakmış ve
bir yönüyle makam-ı cem’e göre konuşmuştu. Meseleye böyle bakması
sebebiyle de bu mevzuda Hz. Âdem, Hz. Musa’ya üstün gelmişti.

İnsan iradesi, haricî vücudu olmamasına rağmen, Cenâb-ı Hakk’ın
yaratmasına bir şart olması dolayısıyla işlenen hatalara mercidir.

َۘكِسَْفن ْنِمَف  ٍةَّئِیَس  ْنِم  ََكباََصأ  اَۤمَو  ّللا  ِ۟هٰ َنِمَف  ٍةَنَسَح  ْنِم  ََكباََصأ  اَۤم 
“Sana isabet eden bütün hayırlar Allah’tan; bütün şerler ise senin

nefsindendir.”44 âyeti bize bu ölçüyü veriyor. Fakat meselenin diğer tarafında
da “Meşîet-i İlâhiye” vardır. İnsan Allah’ın dilediğinden başka hiçbir şey
dileyemez. İşte: ّللا ُۘهٰ َءاََۤشي  َْنأ  َِّالإ  َنُۧؤاََۤشت  اَمَو   “Siz ancak Allah’ın dilediğini
dileyebilirsiniz.”45 âyeti de bize bu dersi vermektedir.

Allah öyle bir Hâkim-i Mutlak’tır ki, bütün iradeleri ters yüz eder ve Kendi
vereceği hükmü verir.

Sizin irade dediğiniz şey, bir kaşık sudan ibarettir ki, ancak ummana katıldığı
zaman neye yaradığı ortaya çıkar. Zâtında o bir hiçtir. Ama Allah (celle
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celâluhu) cihanı bu hiç üzerine kurmuştur. O zaman da bu hiç olan irade cihan
kadar bir kıymet kazanmıştır.

Kader meselesine böyle ihatalı bakmak gerekir. Bu bakış, cem makamını
temsil eden bir bakış keyfiyetidir.

Şu âyetler bu davayı tenvir eder mahiyettedir:

َوُھ ّللا  ُۘهٰ َءاََۤشي  َْنأ  َِّالإ  َنوُرُكْذَي  اَمَو  ُۘهَرَكَذ   َءاَۤش  ْنَمَف  ٌۚةَرِكَْذت   ُهَِّنإ  َّالَك 
ِةَرِفْغَمْلا ُلَْھأَو  ىٰوْقَّتلا  ُلَْھأ 

“Hayır, şüphesiz bu Kur’ân bir öğüttür. Dileyen kimse öğüt alır. Allah
dilemeksizin öğüt alamazlar. O, kendisinden korkulmaya daha layıktır ve
bağışlamaya da daha ehildir.”46

İmam Gazzâlî, “Ben yapmıyorum; fakat diliyorum.” diyenlere şu cevabı
verir: “Peki, dilemeyi veren kim?”

Biz mükellefiz, iş yapıyor gibiyiz. Fakat bu mükellefiyetimizin sınırını ancak
bize bu mükellefiyeti veren Allah bilir.

O bize, hayır ve şerre medar olabilecek bir şey vermiş. Ama bu şey, yüz
müdür, astar mıdır belli değil... Fakat görülüyor ki, bu şey üzerinde göz
kamaştırıcı atlaslar dokunuyor ve bu şeye sahip olana krallık taçları takılıyor.
Evet, bu şey bir yönüyle hiçbir şey, bir yönüyle de çok şey... Böyle düşünmek
düşüncede cem’in gereğidir. Meseleyi her iki yönüyle ele alan kader mevzuunu
cem etmiştir. Meseleyi bu şekliyle ele almayanlar ise ya Cebrî ya da Mutezilî
olmuştur.

Sebkat etmiş bir kitap vardır. Keyfiyeti bizce meçhul olan bu kitabın
yanında, bir de yine keyfiyeti bizce meçhul boynumuza takılmış bir kitap daha
vardır. Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır. Fakat O’nun hayra rızası var, şerre
rızası yoktur. Şerri isteyen, insandır. Allah, insanın şer işlemesini istemez.
Fakat insan şerri isteyince, O da yaratır.

İsterseniz şimdi de bu hususu müşahhaslaştıracak bazı misaller arz edelim:

َنوُدِراَو اََھل  ْمُتَْنأ  َۘمَّنَھَج  ُبَصَح  ّللا  ِهٰ ِنوُد  ْنِم  َنوُدُبَْعت  اَمَو  ْمُكَِّنإ 
“Siz ve Allah’tan başka taptıklarınız, Cehennem’in yakıtısınız, oraya

gireceksiniz.”47

Bu âyet nazil olunca müşriklerin beyni döndü. Çünkü âyet onlara hitaben
şöyle diyordu: Siz ve ululadığınız bütün putlarınız, muvaffakiyetler isnat
ettiğiniz ve böylece şımartıp şişirdiğiniz ne kadar toteminiz varsa hepsi,
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Cehennem yakıtından başka bir şey değildir.
Bu ifadeler doğrudan doğruya, müşriklerin Kâbe’yi dolduran 360 putunu

birden hedef alıyordu. Oysaki bu putlar onların şeref ve namuslarıydı. Kur’ân,
onları Cehennem ateşiyle tehdit ediyordu. Suskun davranamazlardı. Muhakkak
bu tehdide ve meydan okumaya karşı bir şeyler demeleri gerekiyordu. Fakat
çaresiz idiler. Çünkü kendilerinde Kur’ân’a cevap verecek güç bulamıyorlardı.

Daha sonra akıllarına İbn Zibe’ra geldi. İkna gücü çok kuvvetli olan bu kuru
mantık insanını, Allah Resûlü’ne gönderdiler. Sıkı sıkı da tenbih ettiler;
“Muhakkak O’nu susturmalısın, şeref ve namusumuz senin elinde…” dediler.

Zavallı İbn Zibe’ra, aklınca mantık oyunu yapacaktı. Allah Resûlü’ne hitaben
“Sen, ‘Putlarınız ve siz, Cehennem’in yakıtısınız.’ derken bütün putları mı
kasdettin?” diye sordu. Allah Resûlü “Evet!” cevabını verdi. Bunun üzerine
İbn Zibe’ra sözüne şöyle devam etti: “O zaman, Hıristiyanlar Hz. İsa’ya,
Yahudiler Hz. Üzeyr’e Allah’ın oğlu diyor ve onlara mâbud nazarıyla
bakıyorlar. Ayrıca  meleklere Allah’ın kızları diyenler var. Şimdi senin

dediğine göre onlar da mı Cehennem’e gidecekler?”48

O, aklınca Allah Resûlü’nü ilzam edip susturmak istiyordu. Ancak ona cevap
olarak derhal şu âyet nazil oldu:

َۙنوُدَعْبُم اَھْنَع  َِكئٰۤلوُۨأ  ۙىٰۤنْسُحْلا  اَّنِم  ْمَُھل  ْتَقَبَس  َني۪ذَّلا  َِّنإ 
“Yaptıklarına karşılık katımızdan kendileri için hüsnâ (iyi şeyler) yazılmış

olanlar, işte onlar Cehennem’den uzak tutulanlardır.”49

Eteklerini dünyanın tozuna toprağına bulaştırmamış o insanlar,
Cehennem’den uzaktırlar. Allah’a kulluktan göz açıp kapayıncaya kadar dahi
gafil olmayan melekler, Cehennem’den uzaktırlar.

Evet, nefha-i ilâhî olarak “Ruhullah” unvanıyla dünyaya gelen, beşere hayat
üfleyip ölü gönülleri dirilten Hz. Mesih ve Allah’ın yüce bir nebisi olan Hz.
Üzeyr ezel-ebed arasındaki mesafe kadar Cehennem’den uzaktırlar...

Onlar hakkında yanlış itikad ve yanlış düşüncelere sapanlar sadece kendi
başlarını yiyeceklerdir. Çünkü nebiler ve melekler, haklarında hüsnâ (iyi
akıbet) hükmü sebkat etmiş seçkinlerdir. Ve zaten meselenin bizim
mevzuumuzla alâkalı yönü de âyetteki bu ifadedir.

Abdurrahman b. Avf anlatıyor:
“Bir defasında bayılmış ve kendimden geçmiştim. Birden, vaziyet ve



10

durumları dehşet veren iki şahıs yanımda görünüverdi. Elimden tutup beni bir
tarafa doğru sürüklemeye başladılar. ‘Beni nereye götürüyorsunuz?’ diye
sordum. ‘Aziz ve emin olan Zât’ın huzuruna götürüyoruz, hesap vereceksin!’
dediler. Onlar beni bu vaziyette götürürlerken birden karşıdan bir adam
çıkageldi. Onlara beni kastederek ‘Bunu nereye götürüyorsunuz?’ diye sordu.
Ona da aynı cevabı vererek ‘Aziz ve Emin olana götürüyoruz.’ dediler. O,
‘Hayır onu götüremezsiniz. Çünkü o daha annesinin karnında iken hakkında
‘hüsnâ’ sebkat etmiş bir kişidir. O Aziz ve Emin’in huzuruna çıkarılmaz.’ dedi.

Bunun üzerine ayıldım…”50

Efendimiz, –ileride tafsilatıyla izah etmeye çalışacağımız– bir hadislerinde:
“Kulun Cehennem’e girmesine bir karış kalır; fakat kitap sebkat ettiği için
Cennet ehlinin amelini işler ve Cennet’e gider.”51 buyurarak Abdurrahman b.
Avf’ın anlattığı hâdiseye ışık tutar. Zaten Abdurrahman b. Avf Cennetle
müjdelenmiş on kişiden biriydi. Bizim burada üzerinde durduğumuz husus ise,
kitabın sebkat etmesi meselesidir.

. Âmir b. Sa’d, babası Sa’d b. Ebî Vakkas ile alâkalı bir hâdiseyi bize
şöyle naklediyor:

Babam, Kûfe sokaklarından birinden geçerken bir kısım insanların, bir
insanın başına toplanıp onu dinlediklerini görür. Merak edip yanlarına varır.
Bakar ki, adam durmadan, Hz. Ali’ye, Zübeyr b. Avvam’a ve Talha b .
Ubeydullah’a (radıyallâhu anhüm) sövüp sayıyor. Tabiî yanındakiler de durmuş
onu dinliyorlar. Babam, adama: “Sesini kesiyor musun, yoksa beddua edeyim
mi?” der. Adam, küstahlaşır ve “Yoksa beni tehdit mi ediyorsun ?” karşılığını
verir.

Babam canı çok sıkılmış olduğu hâlde oradan ayrılır. Sonra eve gelerek
abdest alır ve iki rekât namaz kılar. Namazdan sonra da ellerini kaldırır ve
şöyle dua eder:

“Allahım, biraz evvel konuşan adamın sövüp saydığı bu insanlar, eğer
haklarında ‘hüsnâ’ sebkat etmiş insanlarsa, Sen bir delil ve âlamet göster. Ta ki
böyle insanların aleyhine ulu orta konuşmalar olmasın. Diğerleri de bundan
ibret alsın!”

Daha aradan iki dakika geçmemişti ki, nereden çıktığı bilinmeyen bir deve
cemaate doğru ilerledi. Birden, o konuşup duran adamın üzerine saldırdı.
Duyanlar sadece acı bir feryat duyabildiler. Biraz sonra adam, paramparça,



cansız, yerde yatıyordu. Herkes, olup bitenlerin şokuyla: “Yâ Ebâ İshak! Yâ
Ebâ İshak!” diyerek Hz. Sa’d’ın evine koşmaya başladılar. O ise herhalde “İyi
mi ettim, kötü mü ettim?” diye düşünüyordu.

Evet, onlar hakkında ‘hüsnâ’ sebkat etmişti. Hz. Ali hakkında, Haydar-ı
Kerrar, Şâh-ı Merdân, Damad-ı Nebi denmiş ve hakkında güzel hüküm
verilmişti.

Hz. Talha, Uhud’da kırık koluyla Allah Resûlü’nü müdafaa etmiş ve Allah

Resûlü’nün “Talha’nın imdadına koşun!”52 iltifatına mazhar olmuştu.
Hz. Zübeyr, “Her nebinin bir havarisi vardır. Benim havarim ise Zübeyr b.

Avvam’dır.”53 denilerek Allah Resûlü tarafından havariliği bütün cihana ilan
edilen bir yiğitti.

Ya bunlar hakkında duyduğu kötü sözlere dayanamayıp dua eden Sa’d b. Ebî
Vakkas, o da Allah Resûlü’nün dayısının oğluydu. Allah Resûlü, Uhud’da ona

ok atmasını söylerken “At, anam babam sana feda olsun!”54 demişti. Yaptığı
her dua mutlaka kabul oluyordu. Onun için herkes Sa’d’ın bedduasından tir tir

titrerdi.55 İşte bunların hepsi, haklarında ‘hüsnâ’ sebkat etmiş insanlardı.
Yani, kapıyı çalmadan rahmet kapısından içeriye girecek, ilâhî iltifatın

eteklerini öpecek, dudakları o bezm ile mütebessim Cennet’e alınacaklardı.
Hâsılı, insan ne yaparsa yapsın, daha önce kendisi için yazılandan öte bir şey

yapamayacaktır. Ancak bu yazma, onu yapmaya mecbur kılan bir haricî zorlama
olarak değerlendirilmemelidir. Yukarıda da ısrarla söylediğimiz gibi, Cenâb-ı
Hak, ezelî ilmiyle kulun ne yapacağını önceden bildiği için, kader defterini ona
göre yazmıştır. Haklarında hüsnâ ve güzel netice hükmü verilenler için de
durum daha farklı değildir. Allah (celle celâluhu), onların iradeleriyle
yapacakları güzel ve iyi işleri bildiği için onlar hakkında böyle güzel bir
neticeyi tayin ve takdir buyurmuştur. Çünkü O, Allâmü’l-Guyûb’dur. Bütün
gizli-âşikâr her şeyi sadece O bilir. Hem de O, varlık henüz yaratılmadan önce
bilir. Ve bildiğini kader defterinde yazdıklarıyla gösterir. Sonra da kul, teker
teker Cenâb-ı Hakk’ın bildiği üzere işleyeceklerini işler. Bunları da melekler
amel defterlerine kaydederler. Her iki defter de birbirinin aynısı olarak tecellî
eder. Cenâb-ı Hak, bizleri de haklarında ‘hüsnâ’ sebkat etmiş kulları zümresine
ilhak eylesin! Âmin.
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İkinci Bölüm 
KAZA - KADER 
MÜNASEBETİ

Kaza ve kaderin çeşitli yönleri vardır. Bunları dört ana grupta toplamak
mümkündür:

İlm-i İlâhî’ye bakan yönüyle kaza ve kader.
Kitabete bakan yönüyle kaza ve kader.

3.Meşîet-i İlâhiye (Allah’ın dilemesi) açısından kaza ve kader.
Yaratma açısından kaza ve kader.

Bu dört esasa teferru eden birbiri içine girmiş birçok mesele daha vardır.
Ancak mevzuu şematiğe boğmamak için onları da ayrı maddeler hâlinde
sıralamaktan sarf-ı nazar ediyoruz. Şimdi sırasıyla bu dört ana esası ele alıp
kaza ve kader meselesini tahlil etmeye çalışalım:

1. İLM-İ İLÂHÎ AÇISINDAN KAZA VE KADER
Bu mevzua bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. Yukarıda da geçen bu

hadiste Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Sizden hiç kimse yoktur ki,
Cennet ve Cehennem’deki yeri bilinmiş olmasın.”1 buyuruyor.

Demek oluyor ki, daha insan yaratılmadan, Cenâb-ı Hak, insanın Cennetlik
mi, yoksa Cehennemlik mi olduğunu biliyor. Şimdi ilim açısından kaza ve kader
meselesinin farklı bir açıklamasını arz edelim:

Allah (celle celâluhu), her şeyi bilir. Bildiğini tayin ve takdir eder. Bir kısım
meseleler de vardır ki, bu meselelerde Allah (celle celâluhu) atâda bulunur.
Hakkımızda hükümler verir. Hususiyle Kur’ân-ı Kerim ile bizi mükellef kılar.
Mükellef kıldığı şeyler ise çok defa bize nâhoş gelir. Nefislerimiz onları
sevimli bulmaz. Ama Allah (celle celâluhu), her şeyi bilen Allah’tır.
Hakkımızda böyle bir hüküm ve takdirde bulunurken, bizim için bir kısım fayda
ve maslahatlar vaz’eder. İşte O’nun takdir ve tayinlerinde bu maslahatlar da
nazara alınmıştır. Fakat biz bütün bunlardan habersizizdir. Biz bilmiyoruz ama
Allah (celle celâluhu) biliyor. Allah’ın bilmesi ve aynı zamanda bu
bildiklerinin bir hikmete yakın ve mukarin olması, evet bunlar, birbirinden



ayrılmayan hakikatlerdir. Her zaman Cenâb-ı Hakk’ın ilmini, hikmetler ve
maslahatlar takip eder. Allah (celle celâluhu) hikmet ve maslahata göre iş
yapma mecburiyetinde değildir. Ancak, O’nun ilmi nasıl her şeyi kuşatmışsa,
hikmeti de aynı şekilde her şeyi kuşatmıştır. O hem Alîm’dir, hem de
Hakîm’dir. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir.
“Her işte hikmeti vardır,
Abes iş işlemez Allah.”

Hikmet daima O’nun ilmine râmdır. Nerede ilim tecellî eder, kudret ve irade
iç içe çiçek gibi açarsa hemen ardından bir hikmet ışıldamaya başlar. Hâlbuki
biz, bu maslahat ve hikmetleri bilmediğimiz için çok kere mükellefiyetleri kerih
görürüz. Bunların, –fıkıh ıstılahıyla ifade edecek olursak– hüsün ligayrihi, yani
neticeleri itibarıyla güzel olduğunu idrak edemeyiz. Meseleye bu açıdan
bakılabilse, hilkatin netice itibarıyla çok hikmetli ve çok güzel olduğu ortaya
çıkacaktır.. şerlere gelince onlar bizim hususî kesbimize bağlıdır...

Şu âyet-i kerime, bu hususu gayet açık bir şekilde izah etmektedir:

ٌرْیَخ َوُھَو  اًئْیَش  اوُھَرَْكت  َْنأ  ىٰۤسَعَو  ْۚمَُكل  ٌهْرُك  َوُھَو  ُلاَتِقْلا  ُمُكَْیلَع  َبِتُك 
َ۟نوَُملَْعت ْمُتَْنأَو َال  َُملَْعي  ّللاَو  ُهٰ ْۚمَُكل  ٌّرَش  َوُھَو  اًئْیَش  اوُّبِحُت  َْنأ  ىٰۤسَعَو  ْۚمَُكل 

“Hoşunuza gitmese bile, savaş size farz kılındı. İhtimal ki,
hoşlanmadığınız şey sizin lehinizedir ve ihtimal ki sevdiğiniz şey sizin
aleyhinizedir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir.”2

Allah yolunda kıtal, muharebe; İslâm’ın izzet ve haysiyeti uğruna cihad
olarak size farz kılındı. Kitab’ı kafanıza, silahı belinize koyup sınırlarınızı bir
nefer gibi korumak, devlet, millet, şeref ve haysiyetine bekçilik yapmak sizin
için mukaddes bir sorumluluktur. Mülk yönüyle ve dışa bakan cihetiyle bu size
kerih gelebilir. Ama size bir kanun söylüyorum: Nice kerih görüp
hoşlanmadığınız şeyler vardır ki, onlar sizin için hayırdır. Nice sevdiğiniz
şeyler de var ki onlar sizin için şerdir.

Demek oluyor ki, dış yüzüyle çirkin görünen nice şeyler var ki bizim için
onlarda çok büyük hayırlar vardır. İşte soğukta alınan abdest, işte uzun
mesafeler kat’edip mescitlere gitmek ve işte namazdan sonra diğer namazı
beklemek, bunlar zâhiren çok zordur; fakat bu zorluğun verâsında adım adım
Cennet’e yaklaşmak ve merhale merhale Cenâb-ı Hakk’ın rahmetine yanaşmak
vardır. Nefse hoş gelen, insanı şehvet âlemlerine iten nice iç gıcıklayıcı şeyler



de var ki, onların da neticesi adım adım Cehennem’e yuvarlanmak ve Cenâb-ı
Hakk’ın rahmetinden uzaklaşmaktır.

Hz. Ömer (radıyallahu anh) bu meseleyi ne güzel yakalamıştır. Şöyle der:
“Hayırla mı, yoksa şerle mi sabahladım, hiç aldırış etmeyeceğim: Çünkü benim
hayır zannettiğim esasen benim için şer; şer zannettiğim de benim için hayır
olabilir.”

Esas olan, bizim için meçhul sayılan bu sahaya dair hüküm vermekten
kaçınmak ve Allah’ın hükümlerine inkıyat etmektir. Evet, bize vacip olan hayra
niyet etmek ve hayır istikametinde koşmaktır. Öyle ise dikkat edelim, emir ve
nehiylerde Allah’a itaatimiz tam olsun, emir ve yasakların dış yüzlerine bakıp
aldanmayalım.

Bu konuda Hudeybiye Anlaşması, meselemiz için çok çarpıcı bir misaldir.
O, mülk yönüyle ve hâdiselerin dış yönündeki akışıyla ele alındığı zaman
nefsin hoşuna gitmeyen tablolarla doludur. Fakat aynı Hudeybiye, melekût
yönüyle ve ledünnî derinliği ile ele alındığı zaman, Kur’ân’ın ifadesi içinde bir
“Feth-i Karîb - Yakın Fetih” olarak karşımıza çıkar.

Hakikaten Hudeybiye’nin mülk yönü dayanılacak gibi değildir. Sanki aleyhte
olabilecek ne varsa hepsi toparlanmış ve Müslümanların karşısına dikilmiştir...

Hak uğrunda bir bardak suda fırtına koparacak kadar Hakk’a bağlılıkları
müsellem ancak bir o kadar da müteheyyiç sahabenin Kâbe’yi tavaf için, evet,
bunca yılın verdiği hasretle kavrulup duran bu insanların, Kâbe ile aralarına
giren düşman hâili sebebiyle, geldikleri yere dönmeye zorlanmaları, o yapıdaki
insanların katlanabilecekleri şey değildi... Hele, elinde ayağında kalın zincirler
olduğu hâlde Allah Resûlü’ne sığınan Ebû Cendel’in geriye döndürülmesini

kabul etmek onlar için ızdırabın en elem vericisiydi.3

İşte bütün bunlar meselenin dışa bakan yönüydü. O yönüyle bütün hâdiseler
aleyhte cereyan ediyordu. Heyecanın doruk noktaya ulaştığı bu hengâmede dahi,
Allah Resûlü, iç âlemi itibarıyla nice burkuntular geçirmesine rağmen,
sükûnetini muhafaza ediyor, akıbetin mutlaka hayırlı olacağına inanıyordu ve
acı bakışlarının altındaki gizli, tatlı tebessümün mânâsı da buydu. Hz. Ömer’in
dahi ilk anda kavrayamadığı ve kavradığı zaman da hayatının sonuna kadar
sadaka ve istiğfar ile hatasına keffaret aradığı böyle bir meseleyi anlayıp
kavramak cidden müşkül ve oldukça zordu.. neden sonra nazil olacak âyet,
müşkülü çözmüş ve ashabın, meselenin bâtınî ve ledünnî yönüne bakmalarını



temin etmişti. Evet, Hudeybiye bir fetihti. Zira Kureyş, Müslümanların
karşısına oturup anlaşma teklifi yapmakla onların varlığını resmen kabul
etmişti.

Müslümanlar, ertesi sene Umre yapabilme garantisini almışlardı ki, bu da
resmen, Kâbe’nin sadece Mekkelilere ait olmadığı hükmünü kabul etmek
anlamına geliyordu. Bu düşünce diğer kabilelerin de cesaretini artırdı.

Hudeybiye’de varılan anlaşmaya göre her iki taraf on sene birbirine harp
ilân etmeyecekti. Bu kadar uzun bir süre Müslümanların dinlerini yayma
çalışmaları için çok büyük bir fırsat demekti. Nitekim bu zaman zarfında
yapılan tebliğlerle, kabileler akın akın İslâm’a girdiler. Bu yönüyle de

Hudeybiye bir fetih oldu.4

Hâdiselerin melekût cihetini, meselenin tatlı yüzünü gösteren bir başka misal
de Hz. Yusuf’dan (aleyhisselâm): Mısır’a aziz olmak için, evvelâ kuyuya
atılmak, sonra köle gibi satılmak, ardından zindana tıkılmak gerekiyormuş. Hz.
Yusuf (aleyhisselâm) da bunların hepsini görmüş ve çekmişti. O bütün bu

imtihanları bir nebiye yakışır şekilde başarıyla atlatmıştı.5 Zâhiren zor ve çetin
görünen bu hâdiselerin verâsında, bütün milletin kaderine hâkim olma gibi bir
pâye vardı ve o bunlara erişti.

Allah Resûlü de miraca böyle sıkıntılı bir anda çıkmıştı. Hâdiseler hep
aleyhindeydi. Müslümanlar muhasara altına alınmışlardı. Kendisini en çok
destekleyen iki insan vefat etmişti. Artık Hz. Hatice ve Ebû Talib cismanî
hayatta Allah Resûlü’nün yanında olmayacaklardı. Taif’e gitmiş fakat kabul

görmemişti.6 İşte tam bu esnada Allah Resûlü’ne gökten bir davet geldi.
Derken imkân ve vücub arası bir makama erdi. Evet, bir yere ulaştı ki, orada
Cibril sadece O’nu seyretmekle yetindi. Çünkü parmak ucu kadar dahi

ilerlemesi mümkün değildi.7

Hz. Musa’nın (aleyhisselâm) çilesi daha doğar doğmaz başlamıştı. Bir
sepete konulup nehre bırakılmıştı. Sonra Allah (celle celâluhu) onu, hem
kendisine hem de Musa’ya en büyük düşman olan Firavun’un sarayına
yerleştiriyordu. Bir Kıptiye vurduğu öldürücü bir tokat yüzünden senelerce

sürgün hayatı yaşadı.8 Zira İsrailoğulları gibi bir kavmi melekleştirmek için,
böyle bir hazırlık safhası geçirmesi gerekiyordu. Neticesi çok güzel ve hayırlı
olan böyle düzine düzine hâdiseler zincirinin varsın başlangıcı zâhiren kerih



görülecek şeylerle dolu olsun; Allah, bütün bu hâdiselerde mutlak hayırlar
yaratıyordu.

Hz. Mesih (aleyhisselâm) göğe nasıl yükseldi. Ortada onu asmak için
hazırlanan bir çarmıh vardı. O, korkunç bir tarassut altında sıkışıp kalmıştı. İşte
o anda ona gökten bir el uzandı ve doğuşu mucize olan bu zâtın, dönüşü de

mucize ile noktalandı.9

Ümmet-i Muhammed için de durum farklı değildir. O da geçmiş ümmetlerin
çektiklerini çekecek ve Cenâb-ı Hak, dışa bakan yönüyle zor ve kerih gibi
görünen bu hâdiselerden bol bol hayırlar yaratacak ve ona fereçler, kurtuluşlar
ihsan edecektir.

İşte ilm-i ilâhîde her hâdise başlangıç ve neticeleriyle böyle sırdan bir
yumaktır. Yani, Allah (celle celâluhu) hem Zâhir hem de Bâtın olması
hasebiyle, hâdiselerin hem mülk hem de melekût cihetini bilmektedir. Ve kader
de O’nun bu ilminin sırlı bir unvanı demektir. Bu keyfiyetiyle de kader Levh-i
Mahfuz hakikatinin bir başka adıdır.

2. KİTABET AÇISINDAN KAZA VE KADER
İlim açısından, gelecekte olacakların geçmişte tayin ve takdir edilmesi ve

bunların vakti gelince ortaya çıkması kaza ve kadere ait ilâhî bir tesbit, eşya ve
hâdiselerin vukuu anında yazılmış olması da insanın muhasebe-i a’mâliyle
alâkalı bir kitabettir. Gece gündüz şeridine takılmış gibi her an olup bitenler ve
bizim hayat serüvenlerimiz her an yazılıp durmaktadır. Biz buna da “yevmî
tayin ve takdir” diyoruz.

İmam-ı Mübîn’den (kaderî levhalar) istinsah edilerek, Kitab-ı Mübîn’e
kaydedilen ve Kur’ân-ı Kerim’de:

َنوُلَعَْفت اَم  َنوَُملَْعي  َۙنیِ۪بتاَك   اًماَرِك 

“Yaptıklarınızı bilen mükerrem melekler.”10 şeklinde anlatılan meleklerin
yazdığı bir tayin ve takdir de vardır.

ُهیٰقَْلي اًباَِتك  ِةَمٰیِقْلا  َمَْوي  َُهل  ُجِرْخُنَو  ۪ۘهِقُنُع  ي۪ف  َط  ُهَرِئاۤ ُهاَنْمَزَْلأ  ٍناَسِْنإ  َّلُكَو 
اًروُشْنَم

âyeti bize bunu anlatmaktadır: “Her insanın işlediklerini boynuna sararız.
Kıyamet günü açılmış bulacağı bu kitabını önüne çıkarırız.”11 fehvâsınca



ötedeki muamele de bu kitabet üzerine cereyan edecektir.
Demek oluyor ki, önce haricî vücudu olmayan bir ilmî kitabet vardır ki, biz

ona Levh-i Mahfuz diyoruz. Bir de daha sonra meleklerin yazdığı ve haricî bir
vücudu olan kitap var ki bunda da insanların yaptıkları tesbit edilip
kaydedilmiştir. Aslında bu iki kitap karşılaştırıldığında en küçük bir harf
değişikliğinin dahi olmadığı müşâhede edilecektir. Yani insan, daha önce
kendisi için ne tayin, takdir ve tesbit edilmişse hep onu yapmıştır. Ancak, daha
önce ilmî vücuduyla var olan kitabın, haricî vücud giymesine sebep bizim
irademizdir. Çünkü ikinci kitabet bizim irademiz nazara alınarak yapılmaktadır.

Mahkeme-i Kübra’da hüküm verilirken bu her iki kitabın mukabelesine göre
hüküm verilecektir. Bu mukabelede melek “Ben şunları yazdım.” diyecek,
Cenâb-ı Hak da bir kitap gösterecek ve “Ben de bütün onun yapacaklarını
bildiğim için şunu yazmıştım.” diyecek ve orada görülecek ki, her iki kitap da
birbirinin aynı... Yani bu kitaplardan birini elinde tutan melek, diğeri ise
Allah’tır (celle celâluhu). O melekler ki, adı Cenâb-ı Hak tarafından “Kirâmen
Kâtibîn” olarak tesbit edilmiştir. Şanı çok yüce meleklerdir. Pes ve düşük
şeylerden muallâ ve yücedirler. Kötülük semt-i melekiyetlerine asla
sokulamayan bu meleklerin kaydettikleri de kaza ve kadere ait ikinci yöndür.

Evet, Allah (celle celâluhu), evvelâ bütün hâdiselerin planını çizer; ilmî bir
vücud verir. Sonra da bu ilmî vücud üzerinde kudret ve iradesini taalluk
ettirmek suretiyle bunlara haricî vücud bahşeder. Binaenaleyh, evvelâ her şey
ilmî vücuddaki durumuna göre yazılır. Sonra da insan tamamen o yazılanlara
uygun ve mutabık hareket eder. Bu defa da onları melekler yazar.

Şimdi bu meseleyi bir âyetin ışığı altında izaha çalışalım:

َنوُحِلاَّصلا َيِداَبِع  اَھُثِرَي  َضْرَْألا  ََّنأ  ِرْكِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِروُبَّزلا  ِيف  اَنْبَتَك  ْدََقلَو 
“Kasem olsun Biz, Zikir’den sonra Zebur’da da şunu yazdık: ‘Yeryüzüne

Benim salih kullarım vâris olacaktır.”12

Zikir, öğüt ve nasihat demektir. Burada Tevrat mânâsına gelir. Ya da daha
şümullü bir mânâ ile “Levh-i Mahfuz” demektir. Bu takdirde âyeti şöyle izah
etmek mümkündür: Biz, Levh-i Mahfuz’a yazdıktan sonra, diğer peygamberlere
gönderdiğimiz kitaplarda da, Levh-i Mahfuz’dan istinsah ile şöyle yazdık ki,
yeryüzüne ancak Benim salih kullarım vâris olacaktır.

Yerin hakikî ve uzun süreli hâkimi sadece salih kullardır. Diğerlerinin
hâkimiyeti bir şimşeğin çakıp sönmesi gibi geçicidir. Yeryüzünde, daimî bir



yenilenme ve teceddüt ile hâkimiyeti devam eden ancak salih kullar ve salih
kullar tarafından teşekkül ettirilmiş salih milletler ve salih topluluklar
olacaktır. Levh-i Mahfuz’da bu bir kanun olarak tesbit edilmiş, sonra da oradan
alınarak Zebur’a kaydedilmiştir. Evet, Hz. Davud’un eline verilen tahrif
olmamış Zebur’da böyle ilâhî bir kanun vardır.

Cihanın şarkında ve garbında, Allah’ın istediğinin dışında zuhur eden
sistemler, her yerde boy gösteren Firavun ve mütemerrit insanlar belli bir süre
ve geçici bir dönem için hükümfermâ olabilirler. Bu, Levh-i Mahfuz’da ve
Zebur’da yazılı olan ve Kur’ân’da da haber verilen ve kaydedilen kanuna
muhalif değildir. Zira söz konusu olan miras devamlı ve uzun süreli olan
hâkimiyettir. Diğerlerinin geçici galebe ve hâkimiyeti ise sadece
Müslümanların kendilerine gelip toparlanmalarına sürat kazandırmak hikmetine
mebnidir. Bu, ilahî bir kanundur.. ve bu kanunu değiştirmeye de hiç kimsenin
gücü yetmeyecektir.

Yaşadıkları devirde kimde salih ahlâk varsa veya diğerlerine göre salih
ahlâk kimde daha fazla ise, yeryüzünün hâkimi onlar olacaktır. Ancak bu
mevzudaki nokta-i nazarımız şudur: Salih ahlâkı sadece ara sıra mescide
gelmek şeklinde anlarsanız aldanırsınız. O bütün bir hayat itibarıyla nebi
ahlâkıyla ahlâklanma demektir. Bu ahlâkta, eşya ve hâdiseleri anlama, insan ve
kâinat arasındaki münasebeti kavrama vardır. Ve yine bu ahlâkta, iç derinliği
ile dış tefekkürü aynı ölçüde koruma kabiliyet ve meziyeti vardır. Böylece
sonsuzu yakalayabilen insan, hakikî mânâda salahı da yakalamış olandır.

Yeryüzünde anarşi çıkaranlar, cinayete cinayetle karşılık verenler, siyasî ve
politik meselelerle halkı ve bilhassa gençleri iğfal edenler, umumun efkârını
kendi istikametlerine meylettirebilmek için durmadan slogan üretenler,
meşvereti bırakıp akıllarına güvenenler hakikî mânâda aslâ bu hâkimiyeti
kuramayacaklardır. Bir gün güneşin doğmasıyla onlar da nasıl bir zifiri
karanlık içinde yol almaya çalıştıklarını mutlaka anlayacak ve hatalarını itiraf
edeceklerdir, evet insan kerim olarak yaratılmıştır.. ve bir gün mutlaka çizgisini
bulacaktır. Aksine bu, şu ilâhî kanunun doğru olmadığı mânâsına gelir. Hâlbuki
Allah (celle celâluhu):

ْۘمِھِسُفَْنِأب اَم  اوُّرِیَغُي  ّتَح  ىٰ ٍمْوَقِب  اَم  ُّرِیَغُي  ّللا َال  َهٰ َِّنإ 

“Bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah da onları değiştirmeyecektir.”13

buyurmaktadır.



Ve diğer ilâhî bir kanunla da bu husus perçinlenmiştir:

ّللا ِهٰ ِقْلَخِل  َلي۪دَْبت  Allah’ın yarattığında değişiklik yoktur.”14“ َال 

Bir millet azizken, Allah onları zelil kılmaz. Bir millet başlara taç iken,
Allah onları ayaklar altında çiğnetmez. Ama millet kendi özünde değişikliğe
uğrarsa, Allah da onları değiştirir. Bu, müsbet mânâda da, menfi mânâda da
böyledir. Öyle ise evvelâ “Nefsinizi koruyun!” Nefsinizde derinleşin. İçinizi
fethetmeye çalışın. Eğer fatih olmak istiyorsanız, evvelâ nefis kalesini
fethetmekle işe başlayın. İç dünyasında fatih olmayanın hariçte yapacağı hiçbir
şey yoktur.

Allah, ittika eden ve ihsan sırrını kavrayanlarla beraberdir. Bu sırrı
kavrayanlar, maiyyet-i ilâhiyeye girmiş demektir. Nedir ihsan sırrı? O,
Mevlâ’yı görüyor gibi kulluk yapma şuurudur. O, iç aydınlığıdır, duyguların
derinleşmesidir, ummanlaşmasıdır.. ve ferdin, benliğinin esiri olmaktan
kurtulup içe nüfuz etme melekesini kazanmasıdır.. dış fethi içten başlatmak ve
fethin her merhalesinde bu keyfiyeti korumaktır. Bir diğer mânâda o, bütünüyle
salaha ermektir…

Bu uzun mevzua, kitabetten intikal etmiştik. Asıl meselemiz, Cenâb-ı Hakk’ın
bu ve benzeri bazı kanunları, Levh-i Mahfuz’da değişmeyen, sabit bir yazı ile
tesbit etmiş olmasıdır. Ancak bu meselenin ehemmiyetinden ötürü, kader ile
münasebet çerçevesini aşmamak kaydıyla, mevzu ile alâkalı şu âyeti de
nakletmeden geçemeyeceğim. Bu âyette de Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır:

ِضْرَْألا ِيف  ْمُھَّنَفِلْخَتَْسَیل  ِتاَحِلاَّصلا  اوُلِمَعَو  ْمُكْنِم  اوُنَمٰا  َني۪ذَّلا  ّللا  ُهٰ َدَعَو 
ىَٰضتْرا يِذَّلا  ُمُھَني۪د  ْمَُھل  َّنَّنِكَمَُیلَو  ۞ْمِھِلْبَق  ْنِم  َني۪ذَّلا  ََفلْخَتْسا  اَمَك 

ۘاًئْیَش ي۪ب  َنوُكِرْشُي  يَ۪ننوُدُبَْعي َال  ۘاًنَْمأ  ْمِھِفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُھََّنلِّدَبَُیلَو  ْمَُھل 
َنوُقِساَفْلا ُمُھ  َِكئٰۤلۨوُأَف  َِكلٰذ  َدَْعب  َرَفَك  ْنَمَو 

“Allah, içinizden inanıp salih amel işleyenlere, onlardan öncekileri halife
kıldığı gibi onları da halife kılacağına, onlar için seçtiği dini bütünüyle
yaşanır ve tatbik edilir hâle getireceğine ve korkularını emniyete
döndüreceğine söz vermiştir. Çünkü onlar Bana kulluk eder ve hiçbir şeyi
Bana ortak koşmazlar. Bundan sonra inkâr eden kimseler, işte onlar
fasıkların ta kendisidir.”15

Allah (celle celâluhu), iman edip salih amel işleyenlere vaad ediyor. Bu
vaad, sözünden dönmesi muhal olan Allah’ın vaadidir. O verdiği sözü yerine



getirmeye muktedirdir. Ve O, her şeyin yegâne hâkimidir. Öyle ise, iman edip
salih amel işleyenleri yeryüzünün halifesi yapacağını vaad eden Allah (celle
celâluhu), mutlaka bu sözünü yerine getirecektir.

Demek oluyor ki, iki ayrı yazılış söz konusu: Birincisi, Levh-i Mahfuz’a
kaydedilip yazılanlardır ki, her şey orada ilmî vücuduyla kayıtlıdır. İkincisi ise,
teker teker vücuda gelen hâdiselerin yazılıp kaydedilmesidir. Burada ise eşya
ve hâdiseler haricî vücud noktasında ortaya çıkmaktadır. Bunlardan iradî olan
fiillerin sorumluluğu da tamamen iradenin kendisine aittir.

Şu âyet her iki yazılışı da birden zikretmekte ve bir bakıma anlatılanların
esasına parmak basmaktadır:

ُهاَنْیَصَْحأ ٍءْيَش  َّلُكَو  ْۘمُھَرَاثٰاَو  اوُمَّدَق  اَم  ُبُتَْكنَو  ىٰتْوَمْلا  يِیْحُن  ُنَْحن  اَِّنإ 
ٍ۟نی۪بُم ٍماَِمإ  ۤي۪ف 

“Muhakkak ki, ölüleri dirilten, işlediklerini ve geride bıraktıklarını yazan
Biziz. Her şeyi apaçık bir kitapta saymışızdır.”16

İnsanın yaptığı bütün ameller ve geride bıraktığı sadaka-i cariyeler hep bir
bir yazılır. İşte bu ikinci yazılıştır. Fakat her şey daha önce ilmî vücuduyla
yazılmıştır. İşte: ُهاَنْیَصَْحأ ٍء  ْيَش َّلُكَو   âyeti de bize bunu anlatmaktadır.

Levh-i Mahfuz’da her şeyin yazılmış olduğunu ve hiçbir şeyin ihmale
uğramadığını şu âyet de gayet açık bir şekilde izah etmektedir:

اَم ۘمُكُلاَثَْمأ  ٌمَمُأ  َِّالإ  ِهْیَحاَنَجِب  ُریَ۪طي  َط  ٍرِئاۤ َالَو  ِضْرَْألا  ِيف  ٍةَّباَۤد  ْنِم  اَمَو 
َنوُرَشْحُي ْمِّھِبَر  ىِٰلإ  َّمُث  ٍءْيَش  ْنِم  ِباَِتكْلا  ِيف  اَنْطَّرَف 

“Yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi
birer ümmettir. Kitap’ ta Biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Onlar sonra
Rabbilerine toplanacaklardır.”17

Müfessirlerin bir kısmı bu âyette geçen Kitab’ı, Kur’ân şeklinde
anlamışlarsa da büyük ekseriyeti, Levh-i Mahfuz mânâsını vermişlerdir.

ِيف َبَتَكَو  ِءاَمْلا  َىلَع  ُهُشْرَع  َناَكَو  ُهَرْیَغ  ٌءْيَش  ْنَُكي  َْملَو  ّللا  ُهٰ َناَك 
ٍءْيَش َّلُك  ِرْكِّذلا 

“Allah vardı ve hiçbir şey yoktu. Tasavvur ve düşünce olmadığı için,
yokluğu düşünmek de yoktu. Arşı ‘mâ’ üzerindeydi. (–Allahu a’lem–
Rahmân’ın Arşı esîr maddesi üzerindeydi). Ve Allah Zikir’de her şeyi yazdı,
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tesbit etti. Sonra o program üzerine de kâinatı yarattı…”18

Bu birinci kitabeti, iradî fiillerde ikinci bir kitabet takip ediyor. Her şey oluş
sırasına göre yazılıyor. Bu kitabet de kaderin ikinci veçhesini meydana
getiriyor.

3. MEŞÎET-İ İLÂHİYE AÇISINDAN KAZA VE
KADER

A. Âyet-i Kerimelerde Meşîet-i İlâhiye
ًةَئی۪ـشَم ُءاََشي -  َءاَش –   (Şâe-Yeşâü-Meşîeten) “dilemek” mânâsına gelen

bir kelimedir. Kur’ân’da en çok geçen kelimelerden biri de budur. Meşîet,
Cenâb-ı Hakk’ın dilemesi bakımından kader mevzuu ile alâkalıdır. Bu alâka
sebebiyle de kaderin ayrı bir buudunu meydana getirmektedir.

Eşya ve hâdiselerin zuhur ve vukuunda meşîet-i ilâhiye esastır. Kur’ân
birçok âyetiyle bize bu hakikati anlatır. Şimdi meşîet-i ilâhiyeye delâlet eden
âyetlerden bazılarını ele alalım:

ْرُكْذاَو ّللا  ُ۟هٰ َءاَۤش  َْنأ َي َِّالإ  ۙاًدَغ   َِكلٰذ  ٌلِعاَف  ِّنإ  ي۪ ٍء  ْيَِشل ََّنلوَُقت  وََال 
اًدَشَر اَذٰھ  ْنِم  َبَرَْقِأل  ّبَر  ي۪ ِن  َيِدْھَي َْنأ  ىٰۤسَع  ْل  ُقَو َتیَ۪سن  اَِذإ  َكَّب  َر

“Herhangi bir şey için ‘Ben onu yarın yapacağım.’ deme. ‘Ancak Allah
dilerse…’ de. Unuttuğun zaman hemen Rabbini an ve şöyle de: ‘Umulur ki
Rabbim, beni doğruya daha yakın olana eriştirir.’ ”19

Öyle ise, yapmak istediğin hemen her işinde, evvelâ meşîet-i ilâhiyeyi esas
tutmalı ve yapacağın işi, Cenâb-ı Hakk’ın dilemesine bağlamalısın. Zaten O
dilemedikten sonra senin bir şey yapman da mümkün değildir. İnsan bu
düşünceyi kendinde bir ahlâk hâline getirmeli ve teşebbüs edeceği hemen her
işine de böyle başlamalıdır.

Bu âyet münasebetiyle Allah Resûlü bize şöyle bir şey anlatır: “Hz.
Süleyman, ‘Bu gece yüz cariyemle mübaşerette bulunacak, bunların her biri
de Allah yolunda savaş eden bir erkek çocuk doğuracak.’ diye yemin eder.
Fakat ‘İnşâallah’ demeyi unutur. Neticede sadece bir kadın düşük meydana
getirir.” Ve Allah Resûlü ilave olarak şöyle der: “Eğer ‘inşâallah’ deseydi
yemininde hânis olmaz ve her bir kadın Allah yolunda savaşan bir çocuk
meydana getirirdi.”20

Evet, insan kat’iyen inanmalıdır ki, Allah dilemedikten sonra hiç kimse
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hiçbir şey yapma güç ve kuvvetine malik değildir. Eşya ve hâdiselerin
ledünniyatına vâkıf olan ve kendi iç âlemini dinlemesini bilen bir insan bu
gerçeğe, hem de aksine zerre kadar ihtimal vermeyecek şekilde inanır,
inanmalıdır da.

Evet, eşya ve hâdiselere ve kendimizin bunlarla olan münasebetlerine
baktığımız zaman kat’î bir yakîn ile görür ve biliriz ki, Allah dilemedikçe
bizler yerden bir çöp kaldırmaya dahi muktedir olamayız. Hatta bazen bir iş
için bütün mukaddemeleri hazırlar, enine boyuna etraflıca düşünür, planlar ve
bize göre bütün şartlar tamam deriz; ama bir de bakarız ki, belirli-belirsiz bir
yerde küçük bir ihtimal, bir sızıntı her şeyi berbat edivermiş. Hatta her şey
tamam. Ancak meşîet-i ilâhiye bizim istediğimiz gibi taalluk etmediği için veya
Allah (celle celâluhu) o işi bizim istediğimiz istikamette dilemediği için, o iş
tahakkuk etmemiş ve böylece bizim planlarımız altüst olmuştur. Zaten âyet de
bunu anlatmıyor mu?

ّللا ُۘهٰ َءاََۤشي  َْنأ  َِّالإ  َنُۧؤاََۤشت  اَمَو 

“Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz.”21 Dileseniz de O
istemezse, sizin gayretleriniz bir şey ifade etmez. O dilemedikçe, her türlü sa’y
ve gayret boşunadır. Ne var ki, O çok defa âdet-i sübhaniyesiyle esbap ve sizin
iradelerinizi birer dua kabul edip lütufta bulunabilir. İşte meşîet-i ilâhiyenin
eşya ve hâdiselere taalluku her şeyle bu kadar iç içedir.

Evet, meşîet hayatın bütün cephelerinde ve insanın hayatının hemen her
safhasında kendini gösterir. Bunu ifade eden ikinci âyet ise şöyle:

ّللا ُهٰ َم  َّلَك ْنَم  ْمُـھْنِم  ٍضْع  ۢ ىٰلَع َب ْمُھـَضَْعب  ا  َنْلَّضَف ُلُسُّرلا  َكـْل  تِ
ِحوُرِب ُهَان  ْدََّيأَو ِتاَّنَِیبْلا  َم  َيْرَم َنْبا  ىَـسی۪ع  َان  َْيتٰاَو ٍتاَجَرَد  ۘ ْمُھ  َضَْعب َعَفَرَو 

ُمُھْتَءاَۤج اَم  ِدَْـعب  ْنِم  ْمِھِد  َْعب ْنِم  َني۪ذَّلا  َلـََتت  ْقا اَم  ّللا  ُهٰ َءاَۤـش  َْول  َو ِسُدُقْلا  ۘ
ّللا ُهٰ َءاَۤش  َْولَو  َۘرَفَك  ْنَم  ْمُـھْنِمَو  َنَمٰا  ْنَم  ْمُـھْنِمَف  اوـَُفلَتْخا  ِِنك  ـ ٰلَو ُتا  َّنَِیبْلا
ُ۟دي۪رُي اَم  ُلَعْفَي  َه  ّٰللا َِّنكٰلَو  اوُلَتَتْقا  اَم 

“İşte bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık.
Onlardan, Allah’ın kendilerine hitap ettiği, derecelerle yükselttikleri vardır.
Meryem oğlu İsa’ya belgeler verdik. Onu Ruhü’l-Kudüs ile destekledik. Allah
dileseydi, belgeler kendilerine geldikten sonra, peygamberlerin ardından
birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler, kimi inandı, kimi inkâr
etti. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah istediğini
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yapar.”22

Allah’ın meşîeti olmasaydı siz hiçbir şey yapamayacaktınız. Meselâ, eğer
Allah dileseydi, siz aranızda mukatele yapmayacaktınız. Ama yapıyorsunuz.
Öyle ise sizin müsbet veya menfî mukatele hayatınız, sizin leh veya aleyhinize
olması yönüyle tamamen Allah’ın dileme ve meşîetine bağlıdır. Allah neyi
murad buyurursa onu yapar. O yaptığını ve yapacağını hiç kimseye sormaz.
Zaten: ْنَُكي َْمل  ْأََـشي  ْمـَل  ا  َمَو َناـَك  ّللا  ُهٰ َءاَـش  .Allah ne dilerse o olur“ مَا 
O’nun dilemediği ise asla olmaz.”23 hadisi bir kaide-i mukarreredir.

Allah neyi dilerse o keynûnet kazanır, oluverir. Neyi dilemezse, yani neyin
olmamasını dilerse o da olmaz. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var.
O da Cenâb-ı Hakk’ın meşîetinin adem ve yok’a da taalluk etmesi meselesidir.
Durum böyle olunca, Allah (celle celâluhu) neyin olmasını murad eder ve
dilerse o olur. Neyin de olmamasını dilerse o da olmaz. Evet, meşîet-i ilâhiye
yok’a da var’a da taalluk eder.

Yoksa, bazılarının dediği  gibi, “Meşîet-i ilâhiye taalluk ederse o şey olur,
taalluk etmezse olmaz.” gibi bir düşünce doğru değildir. Yani meşîet-i
ilâhiyenin taalluk etmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü yokluk da
aynen varlık gibi meşîetin elinde yoğrulmaktadır.

Mutezile ve Cebriye Allah Resûlü’nün ifadesindeki bu inceliği kavrasalardı,
düştükleri vartaya düşmeyeceklerdi. Zira her iki durumu da Efendimiz
“Keynûnet” ile anlatmaktadır.

İman ve hidayet hususunda da meşîet her şeydir. Meseleyi bu zaviyeden ele
alanlar imanı tarif ederken şöyle derler: “İman, insanın iradesini kullanmasıyla,

Allah’ın onun içinde yaktığı bir ışıktır.”24 Sen çalışacaksın, Allah da onu
yaratacak. Evet, o ışığı sen yakamaz ve kalbinde sonsuza dek tutamazsın. O ışık
ancak Allah dilerse yanar ve içteki aydınlık da ancak Allah dilerse hâsıl olur.
İşte delili:

َساَّنلا ُهِرْكُت  َتَْنأَف  َأ ۘاًعی۪مَج  ْمُھُّلُك  ِض  ْرَْألا ِيف  ْنَم  َنَمٰا  َكُّبَر َل َءاَۤش  َْول  َ
َنی۪نِمْؤُم اوُنوَُكي  ّتَح  ىٰ

“Ey Habibim! Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi inanırdı.
Öyle iken insanları inanmaya sen mi zorlayacaksın?”25

Eğer Rabbin, yani seni terbiye eden, kemale erdiren ve bütünüyle her şeye
hâkim olan Allah dileseydi, insanların hepsi hidayete ererdi. Ve  bu konuda bir
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diğer âyet:
ِيف اًقََفن  َيَِغت  َْبت َْنأ  َتَْعطَتْسا  ِن  ِإَف ْمُھُضاَرِْعإ  َكْي  َلَع َرُبَك  َناَك  ِْنإ  وَ

ْمُھَعَمََجل ّللا  ُهٰ َءاۤ  َْولَو َش ٍۘةـَيِٰاب  ْمُھ  َِيتْأَتَف ِءاَۤـمَّسلا  اًمَّلُـس ِفي  ْوَأ  ِضَْرأ  ْلا
َنی۪لِھاَجْلا َنِم  ََّننوَُكت  َالَف  ىٰدُھْلا  َىلَع 

“Onların yüz çevirmesi sana ağır geldiğinde, eğer gücün yeri delmeye
veya göğe merdiven dayamaya yetmiş olsaydı, onlara bir mucize göstermek
isterdin. Allah dileseydi onları doğru yolda toplardı. Sen cahillerden
olamazsın!”26

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) şahsına yapılan bu tenbih, bütün
kader tarikindeki inhiraflara karşı bir tenbihtir. Evet, eğer Rabbin dileseydi
onların hepsini hidayete erdirirdi ve herkes de secdeli olurdu. Vicdanı apaydın
olan bu insanlar iman ve İslâm’la huzur bulur ve kulluk şuuruna ererlerdi. Ama
meşîet bu istikamette taalluk etmediği için böyle olmadı.

ِباَِتكْلا َنِم  ِهْيَدـَي  َنَْیب  اـَِمل  اًقِّدـَص  ُم ِقَحْلاـِب  ّ َباـَِتكْلا  َك  َْيِلإ اَۤـنْلَزَْنأ  وَ
اَّمَع ْمُھَء  اَۤوَْھأ ِْعبََّتت  ّللا َوَـال  ُهـٰ َلَزَْنأ  اَِۤـمب  ْمُـھَنَْیب  ْمُكْحاـَف  ِه  َْيلَع اـًنِمْیَھُمَو 
ّللا ُهٰ َءاَۤـش  ْوـَلَو  ۘاــًجاَھْنِمَو  ًة  َعْرـِش ْمُكْنِم  اـَنْل  َعَج ٍّلـُِكل  ِقـَحْلا  ّ ۘ َنـِم  َكَءاَۤـج 

ِتاَرْیَخْلا ۘ اوُقِب  َتْساَف ْمُكَاتٰا  اَۤم  ْمُكَوُلَْبِیل ۪في  ِْنك  ـ ٰلَو ًةَدِحاَو  ًةَّمُأ  ْم  َُكلَعََجل
َۙنوُفِلَتَْخت ِهی۪ف  ْمُتْنُك  اَِمب  مُكُّئِبَنُیَف  اًعی۪م  ْمُكُعِجْرَم َج ّللا  ِهٰ ى  َِلإ

“Ey Habibim! Kur’ân’ı önce gelen kitabı tasdik ederek ve ona şahit olarak
gerçekle sana indirdik. Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet. Gerçek olan
sana gelmiş bulunduğuna göre, onların heveslerine uyma. Her biriniz için
bir yol ve yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı.
Fakat O’nun size verdiği sizi denemek içindir. O hâlde  hayırda yarışın.
Hepinizin dönüşü Allah’adır. O ayrılığa düştüğünüz şeyleri size bildirir.”27

Evet, eğer Rabbimiz dilemiş olsaydı insanların hepsini tek millet ve tek
ümmet kılardı. Fakat meşîet-i ilâhiye bunun böyle olmasını değil de, insanların
ayrı ayrı milletler olmasını diledi. Onun için de insanlar ayrı ayrı milletler ve
ümmetler hâlinde zuhur ettiler...

Devletlerin hâkimiyeti, hâkimiyetlerinin devamı ve bu devletlere hâkim olan
ve onları temsil eden şahısların el değiştirip durması da tamamen ilâhî
dilemeye ve meşîete bağlıdır. Bunu gösteren âyet ise şöyle:

ا َهُلِواَدُن ُماَّيَْألا  َك  ْلِتَو ُۘهُلْثِم  ٌحْرَق  َمْوَقْلا  َّسَم  ْدَقَف  ٌح  ْرَق ْمُكْسَسَْمي  إِْن 
ُّبِحُي ّللاَو َال  ُهٰ َۘءاَۤدَھُش  ْمُكْنِم  َذِخََّتيَو  او  ُنَمٰا َني۪ذَّلا  ّللا  ُهٰ ََمل  َْعِیلَو ِساَّنلا  ۚ َنَْیب 
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َۙنیِ۪ملاَّظلا
“Eğer siz (Uhud’da) bir yara almışsanız, (size düşman olan) o topluluk da

(Bedir’de) benzeri bir yara almıştı. Böylece Biz, Allah’ın gerçek mü’minleri
ortaya çıkarması ve içinizden şahitler edinmesi için, bu günleri bazen lehe,
bazen de aleyhe döndürüp duruyoruz. Allah zulmedenleri sevmez.”28 âyeti de
bize bu hakikati anlatmaktadır.

Her ne kadar bu âyette, meşîet ifade eden kelime yoksa da, yine de meşîeti
ifade ediyor. Çünkü “Biz bu günleri evirir çeviririz.” diyor. İnsanların değişip
duran çeşitli durum ve hâlleri doğrudan doğruya Cenâb-ı Hakk’ın elindedir.
Günler O’nun kudret elinde tesbih taneleri gibi evrilip çevrilmektedir.

Şimdi bütün bunları söylerken insan iradesi nefyedilmiş mi oluyor? Hayır!
Fakat şimdilik o hususa temas etmeyeceğiz; zira burada sadece kaderin meşîet-i
ilâhiye ile alâkalı yönünü inceliyoruz. Meşîet-i ilâhiye hakkında bir başka âyet:

َِكلٰذ ىٰلَع  ُه  ّٰللا َناَكَو  َۘني۪رَخِٰاب  ِت  ْأَيَو ُساَّنلا  اـَھَُّيأ  ْم  ُكْبِھْذُي ْأََشي  إِْن 
اًري۪دَق

“Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allah buna
kadirdir.”29

Ey insanlar! Eğer Allah dilerse sizi götürür ve yerinize başka bir cemaat
getirir. Allah buna muktedirdir. Sahabeyi götürdükten sonra Emevi’yi, onu
götürdükten sonra Abbasi’yi, onu götürdükten sonra Selçuklu’yu, onları da
götürdükten sonra Osmanlı’yı getirdiği gibi... Onları da götürüp, şimdilerde
mukaddes mirası, yeni emanetçiler geleceği ana kadar ortada bıraktığı gibi.
Bunlarda kimin ne kadar dahli olmuştur? Aklın, dehanın burada rolü ne
kadardır? Bunlar yıkılmaya, yok olmaya ne kadar mâni olmuştur? Meşîet-i
ilâhiyenin vaz’ettiği şart-ı âdilere riayet nispetinde var olma, hâkim olma ve
dine sahip çıkıp onu baş tâcı etme önemli esaslar olmuşlardır. Bu da değişmez
ilâhî bir kanundur.

Tarihin seyri ve milletlerin iniş ve çıkışlarında bunu pek çok misaliyle görüp
göstermek mümkündür. Ancak mevzuumuzu aşması itibarıyla o hususa temas
etmeyeceğiz.

Evet, yeryüzünde dinin korunup gözetilmesi en ulvî bir düşüncedir. Çünkü
hayatın gayesi ve neticesi din tarafından belirlenmiştir. İnsanlar arası
münasebetlerde en âdil ve hakkaniyet ölçüleri içinde en mükemmel esaslar yine
din tarafından getirilip tesis edilmiştir. Dolayısıyla bunların muhafaza edilmesi,
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fertlerin ve cemiyetlerin sadece varlıkları değil, âdil ve mükemmel bir şekilde
yaşamalarının da teminatıdır.

İnsanların, hakikî ve tabiî mahiyetlerinden, özlerinden uzaklaştırılarak,
yabancı kültür ve sistemler içinde asimile edilmeleri, onları ebediyen kendi
güç kaynaklarından mahrum eder ve sürekli dilenciliğe iter. Oysa bütün
güzelliklerin kaynağı dindir. İnsanlar ondan ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın,
içlerinde daima onun boşluğunu hissederler.

Dinden yüz çevirmiş kavimler mânevî yapılarıyla darmadağınık, maddî
yapıları itibarıyla da altüst olmuşlardır. Kâfir bir devlet için güçlü bir ekonomi
ve iktisada sahip olma mümkün olabilir. Ama dinden yüz çevirmiş inançlı
kavimler için bu mümkün olmaz. Zira meşîet-i ilâhiyenin takdir ettiği bir kısım
esbaba riayet mecburiyeti söz konusu iken, onlar hayatlarının birinci şartı olan
bu sebeplere riayet etmemişlerdir. İşte aşağıdaki âyet, bu noktayı daha açık bir
şekilde izah etmektedir:

ّللا ُهٰ ِيتْأَي  َفْو  َسَف ِ۪هني۪د  ْنَع  ْمـُكْن  َّدـَتْرَي ِم ْنَم  اوُنَم  َني۪ذَّلا ٰا اـَھَُّيأ  يَاۤ 
َ۟ني۪رِفاـَكْلا َىلَع  ٍةَّزِعَأ  َنی۪نِمْؤـــُمْلا  َىلَع  ٍةَّلَِذأ  ُۤهــــَنوُّب  ِحُيَو ْمــُـھُّبِحُي  ٍمْو  َِقب

ِهی۪تْؤُي ّللا  ِهٰ ُل  ْضَف َِكلٰذ  ٍِۘمئَۤـال  َة  َمَْول َنوُفاَخَي  َالَو  ّللا  ِهٰ ِلی۪بَس  ي۪ف  َنوُدـِھا  َجُي
ٌمی۪لَع ٌعِساَو  ّللاَو  ُهٰ ُءاَۤش  ْنَم َي

“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki), Allah öyle bir
kavim getirir ki, onlar Allah’ı sever, Allah da onları sever. Onlar mü’minlere
karşı alabildiğine mütevazi, kâfirlere karşı ise aşırı derecede azizdirler.
Allah yolunda cihad ederler ve kınayanların kınamasına da aldırış etmezler.
Bu, Allah’ın bir ihsanıdır, onu dilediğine verir. Allah Vâsi (her şeyi
kuşatan)dir ve Alîm’dir.”30

Ayette geçen َُّدتْرَي ّ َدتِْرا - َ  (İrtedde-Yerteddu) fiili, geriye dönmek, dinden
rücu etmek mânâsına gelir. Bu duruma göre Kur’ân’ın bu hitabına muhatap olan
her mü’min için, itikatta geriye dönme, amelde geriye dönme, hatta tasavvurda,
düşüncede geriye dönme gibi ayrı ayrı mânâlara gelir.

Dinî hayatında belli bir seviyeye ulaşmış ve dinî hizmetlerle bütünleşmiş bir
insan veya topluluk bu âyete muhatap olduğu zaman “önceki hâl”e dönme
mânâsının bir tehdit olarak yüzlerine vurulduğunu hisseder. Çünkü dine hizmet
mazhariyeti Cenâb-ı Hakk’ın bir lütfu, bir ihsanıdır. Eğer o şahıs veya topluluk
şimdi işi gevşetmişler ve metafizik gerilimlerini koruyamamışlarsa, Allah
onların elinden bu hizmeti alır ve o işi bir başka şahıs veya şahs-ı mâneviye



gördürür.
Dini, hayata hayat kılan ve bu işin temsilciliğini yapan eğer bir devletse, o

zaman muhatap topyekün bir millet olur ve bu tehdit bütün bir milleti alâkadar
eder. Dinî hayatına destek olunmakla elinden tutulup aziz kılınmış bir millet,
kendisini aziz kılan esaslardan elini çekerse, baş aşağı, geldiği yere ve
mezellete düşüverir. Bu sefer de Allah başka bir millete el uzatır ve onları aziz
kılar...

“Kavm” kelimesinde nekrelik ve meçhullük ifade eden bir tenvin vardır.
Yani bu kavim bilinmeyen ve belki de hiç ümit edilmeyen bir kavimdir. Ne
zaman ve hangi şartlarda ortaya çıkacağı da belli değildir. Ancak onların belli
vasıfları vardır. Öyle ise her millet Cenâb-ı Hakk’ın tebcil ettiği bu meçhul
kavim olmak için yarışmalıdır. Zira hiçbir kavim doğrudan doğruya, âyette
kastedilenin kendisi olduğunu iddia edemeyeceği gibi, hiçbir kavim de bu
mevzuda bütün bütün ümidini yitirmemelidir. O kavmin vasıfları şunlardır:

Birinci vasıf: “Allah onları sever.”  Yeryüzünde onlar için hüsnü kabul
va’zeder. Allah, Cibril’e, “Ben onları seviyorum, sen de sev!” demiştir. Cibril
de bütün meleklere: “Allah şu kavmi seviyor, siz de sevin!”  diye nida etmiştir.
Ve melekler de insanların gönlüne aynı ilhamda bulunmuştur. Hadisin

ifadesiyle artık onlara yeryüzünde sevgi konulmuştur.31 Artık herkes onların
gözünün içine bakmaya başlar... Söyledikleri tesir eder ve hemen yerine
getirilir. Teklifleri emir kabul edilir. Emir verdikleri zaman da hemen
gönüllerde ve vicdanlarda mâkes bulur.

İkinci vasıf: “Onlar da Allah’ı sever.”  Zaten Allah tarafından sevilmenin
ölçü ve alâmeti de Allah’ı sevmektir. Kim Allah’ı ne kadar seviyorsa, Allah
tarafından da o kadar seviliyor demektir. İşte bu kavmin ikinci vasfı onların,
Allah âşıkı insanlar olmalarıdır.

Üçüncü vasıf: “Onlar mü’minlere karşı alabildiğine tevazu içindedirler.”
Yani bütün mü’minleri kendilerinden üstün görürler ve başlarını onların
ayakları altına koymaktan çekinmezler. Onlar böyle mütevazi davrandıkça,
Allah da onları yüceltir.

Dördüncü vasıf: “Kâfirlere karşı olabildiğince onurlu ve azizdirler; aslâ
onlar karşısında bel kırıp boyun bükmezler ve onlarla devamlı bir mücadele
içindedirler.” Mü’minlere karşı ne derece mütevazi iseler, kâfirlere karşı da o
derece onurludurlar.
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Beşinci vasıf: “Allah yolunda mücadele ederler.”  Burada meselenin fiil
cümlesiyle anlatılmasında –Allahu a’lem– şöyle bir nükte var: Onlar bu
cihadlarını her zaman değişik bir buudda ve yenileyerek sürdürürler. Evet,
Arapça’da fiil cümleleri daima teceddüt ve yenilenme ifade etmesi itibarıyla,
onların cihadları da daima yenilenme içinde ve günün şartlarına, zaman ve
zeminin durumuna göre cereyan eder, yani onlar basiretli ve firasetli
davranırlar, demektir.

Altıncı vasıf: “Kınayanların kınamasına aldırış etmezler.”  Çünkü onlar,
sadece Allah’tan korkarlar. Başkalarının onlar hakkında diyecekleri, onların
hiç umurunda değildir. Onlar, her zaman Allah’ın emir ve hoşnutluğunu
düşünürler.

İşte ideal cemaatin altı vasfı bunlardır. Kim bu vasıflarla vasıflanırsa Allah
kudsî emaneti onlara verecektir. Bu ilâhî bir kanundur, hiç değişmemiştir ve
değişmeyecektir.

Arap sahip çıkarsa bu emanet onundur. Türk sahip çıkarsa bu emanet ona
verilir. Kürt, Boşnak, Arnavut, kim sahip çıkarsa bu emanet onlarındır. Sahip
çıkmanın ilk şartı da yukarıda sayılan altı vasıfla vasıflanmaktır.

Bu konuda çok umumî kaideleri ve evrensel prensipleri ihtiva eden bir diğer
âyet-i kerime:

ْنَّمِم َكْلُمْلا  ُع  ِزَْنتَو ُءاََۤشت  ْنَم  َكْلُمْلا  ِيتْؤُت  ِكْل  ُمْلا َِكلاَم  ّللا  َّمُھٰ قُِل 
ٍءْيَش ِّلُك  ىٰلَع  َكَِّنإ  ُۘرْیَخْلا  َكِدَِیب  ُۘءاۤ  ََشت ْنَم  ُّلِذُتَو  ُءاۤ  ََشت ْنَم  ُّزِعُتَو  ُ۟ءاۤ  ََشت
ٌري۪دَق

“Ey Habibim de ki: ‘Mülkün sahibi olan Allahım! Mülkü dilediğine
verirsin, dilediğinden çekip alırsın; dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın.
Bütün hayır, Senin elindedir. Doğrusu Sen her şeye kadirsin.”32

Bir milletin, onları temsil edebilecek melikleri yok ise, o millet dağılmaya
mahkûmdur. Melikler kalblerini, Mâlikleri olan Allah’a bağlamamışlarsa yine
o millet uzun süre ayakta duramaz. Burada, sanki, bir taraftan irade göstermeme
zilleti, diğer taraftan da sadece iradeyle ortada kalma gibi bir mahrumiyet ifade
edilmiş oluyor. Öyleyse gösterilen irade, hâkimiyetimizin simgesi olacak ve her
işte Cenâb-ı Hakk’a iltica ile de hâkimiyetimiz korunacak. İşte bu dengeyi
bulma, kader ve irade meselesini ve bilhassa kaderin üçüncü buudu olarak
söylediğimiz meşîet-i ilâhiye meselesini tam anlayıp kavramaya bağlıdır.

Buraya kadar naklettiğimiz âyetlerde gördük ve anladık ki, meşîet bütün
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hayatı çepeçevre sarmış ve ihata etmiştir. Evet, O’nun dilemesi ve meşîeti her
şeyi kuşatmıştır. Yokluk dahi O’nun meşîetinin, o  yönde tecellî etmesine

bağlıdır. O 33 ُۘدي۪رُي اــَِمل  ٌلاَّعَف   yani istediğini yapan tek hâkimdir. O’nun
dilemesi olmadan hiçbir şey olamaz.

Meşîet bazen merhamet, bazen de azap istikametinde tecellî eder. İşte şu âyet
bize bu hakikati ders veriyor:

َكاَنْلَس َْرأ اَۤمَو  ْۘمُكْبِّذَع  ْأََشي ُي ِْنإ  ْوَأ  ْمُك  ْمَحْرَي ْأََشي  ِْنإ  ْۘم  ُِكب َُملْعَأ  ْمُكُّب  َ
ًالی۪كَو ْمِھَْیلَع 

“Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder veya dilerse  size
azap eder. (Ey Habibim) Biz seni onlara vekil olarak göndermedik.”34

“Rabbiniz sizi herkesten daha iyi bilir. Çünkü insanı O yaratmıştır.. ve O,
insana şah damarından daha yakındır.”35 “Kalbî meyilleriniz ve
başkasından gizlemeye muvaffak olduğunuz düşünceleriniz Allah katında
malumların en malumudur. Sizin arzu ve isteklerinizi bildiği için  O, zâhire
göre değil sizin bu durumunuza göre muamele eder . Bu durumda da isterse
size azap eder isterse sizi rahmetiyle yarlığar.”36

Nebiler, hep meşîet-i ilâhiyeyi terennüm edip dile getirmişlerdir. Kur’ân-ı
Kerim, nebilerin bu terennüm ve şehadetlerine şöyle şahitlik etmektedir:

َُملْع َأ ُتْنُك  َْولَو  ّللا  ُۘهٰ َء  اَۤش اَم  َِّالإ  ّرَض  اً َالَو  اًعَْفن  ي۪سْف  َِنل ُِكلَْمأ  قُْل َۤال 
ٌریَ۪شبَو ٌري  َ۪ذن َِّالإ  َۨاَنأ  ِْنإ  ُءۤوُّسلا  َيِنَّسَم  اَمَو  ِۚرْیَخْلا  َنِم  ُتْرَثْك  َتْسَال َبْیَغْلا 
َ۟نوُنِمْؤُي ٍمْوَقِل 

“De ki: Allah’ın dilemesi dışında ben kendime bir fayda ve zarar verecek
durumda değilim. Görülmeyeni bilseydim, daha çok iyilik yapardım ve bana
kötülük de gelmezdi. Ben sadece inanan bir milleti uyaran ve müjdeleyen bir
peygamberim.”37

Ben kendime ne zarar ne de fayda getirebilirim. Değil başkasına faydalı veya
zararlı olmak, kendi öz nefsime dahi fayda veya zararım söz konusu değildir.
Ancak Cenâb-ı Hakk’ın dilediği müstesna. Yani  her işte olduğu gibi, benim
kendime fayda veya zarar getirmemde de esas olan, Allah’ın meşîetidir...

Allah Resûlü, meşîet-i ilâhiyeye o kadar teslimdir ki, bir gün şöyle buyurur:
“Hiç kimse kendi ameliyle kurtulamaz.” Sahabi sorar: “Sen de mi yâ
Resûlallah!” Cevap verir: “Evet, ben de; ancak; Rabbim’in beni rahmetiyle
kucaklaması ve her tarafımı rahmet ve fazlıyla sarması neticesinde
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kurtulabilirim.”38

İşte Allah Resûlü’nün ölçüsü ve bize öğrettiği budur. Herkes kendi mânevî
enini ve boyunu bu ölçüye göre değerlendirmelidir.

Evet, bir peygamber dahi “meşîet” karşısında böyle olursa, diğer insanlar
nasıl olmalıdır, düşünülsün... Bu anlayış ve teslimiyet iledir ki insan, a’lâ-yı
illiyyîne çıkar ve başı semanın ufuklarında dolaşır.

Şimdi “Dünya kadar hayır işledim. Yerim herhâlde Cennet’tir.”, “Cennet’ e
bizim gibiler girmeyecek de kimler girecek?”… gibi kibir ve gurur ifadelerini
tekrar edip duranlara, yukarıdaki hadisi ve Peygamberimiz’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) bir peygamber olduğu hâlde sergilediği tavrı örnek almalarını
tavsiye ederiz. Demek ki meşîete gösterilen teslimiyet, insanı kibir ve gururdan
da kurtarmaktadır. Öyleyse mü’min, bütün işlerini meşîet ağırlıklı, meşîet
yörüngeli kabul etme mecburiyetindedir.

Zira Cenâb-ı Hakk’ın meşîeti, her şeyi zâhir ve bâtınıyla kuşatıp içine
almıştır. O’nun meşîeti haricinde bir şey düşünmek imkânsızdır.

Evet, ilâhî meşîeti, istenen ölçüde anlamak da belli bir seviye işidir. Bu
seviyeyi yakalayamayanların “meşîet” meselesini anlayıp idrak etmeleri
imkânsız denecek kadar zordur. Zaten bütün peygamberlerin, içinde yaşadıkları
toplumlarla çatışmaya düştükleri hususlardan birisi de bu meseleyi o
toplumların anlayamamaları değil mi?

Kur’ân-ı Kerim’de yüzlerce âyet, “meşîet”i değişik vecheleriyle
peygamberler ve kavimlerden misaller vererek izah etmektedir. Kur’ân’a göre
bu konunun itikadî, tasavvurî ve amelî pek çok buudları vardır. Hz. Nuh
(aleyhisselâm) da bu konuda ayrı bir misaldir. Kur’ân Hz. Nuh’a başkaldırmış
bir cemaati, onun tehditlerini hafife alanları bizlere anlatırken der ki:

َنِم َتْنُك  ِإْن  َنُدَِعت  اۤ اَِمب  ا  َِنتْأَف اََنلاَدِج  َت  ْرَثَْكأَف اَنَتْلَدا  ْدَق َج ُحوُن  اَي  اوُلا  قَ
َنی۪قِداَّصلا

“Dediler ki: ‘Ey Nuh, bizimle mücadele ettin. Hem bizimle mücadelede çok
ileri gittin. Eğer doğrulardan isen, haydi bizi tehdit ettiğin şeyi getir!”39

Bunun üzerine Hz. Nuh onlara şu karşılığı verdi:

ْمُكُعَفَْني َالَو  َني۪زِجْعُِمب   ْمُتَْنأ  اَۤمَو  َءاَۤش  ِْنإ  ّللا  ُهٰ ِِهب  ْمُكی۪تْأَي  اَمَِّنإ  َلاَق 
ْمُكُّبَر َوُھ  ْۘمَُكيِوْغُي  َْنأ  ُدي۪رُي  ّللا  ُهٰ َناَك  ِْنإ  ْمَُكل  َحَصَْنأ  َْنأ  ُّتدََرأ  ِْنإ  ۤي۪حْصُن 
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َۘنوُعَجْرُت ِهَْیِلإَو 
“Ancak Allah dilerse onu başınıza getirir, siz O’nu âciz bırakamazsınız.

Allah sizi azdırmak isterse ben size öğüt vermek istesem de faydası olmaz. O
sizin Rabbinizdir. O’na döndürüleceksiniz.”40

İşte bu ifadeleriyle Hz. Nuh, Cenâb-ı Hakk’ın dilemesinin her şeyin üstünde
olduğu hakikatine işaret ediyor ve kavmine şöyle demek istiyordu:

O azabı, başınıza musallat edecek ben değilim. Zaten ben dilediğime azap
edebilseydim –ki bu elimden gelmez– hiç kimsenin itiraza takati kalmaz ve
imtihan sırrı yok olurdu. Hâlbuki siz, Allah’ın verdiği cüz’î iradenizi
kullanarak ya teslim-i silah edecek veya yüz çevireceksiniz. Ayrıca, eğer O sizi
imtihan ederek saptırırsa, benim sözlerim birer cevher olsa da –ki aslında her
nebinin sözleri birer cevherdir– yine de size faydası olmayacaktır. Çünkü
O’nun meşîeti bütün takdir ve tekliflerin üstündedir. O, Rabbinizdir.
Dilediğini, dilediği gibi evirir çevirir. Siz istemeseniz de neticede O’na
döneceksiniz. Bana gelince, benim tebliğ ve irşaddan öte elimden bir şey
gelmez. Meşîet karşısında ben de sizler gibiyim...

Bu ve benzeri âyetler, peygamberlerin meşîet ufkunu elvan elvan
resmetmektedir.

Hz. İbrahim (aleyhisselâm) de kavmine tevhid dersi verirken meşîet-i
ilâhiyeyi talim ediyordu:

اَم ُفاََخأ  َۤالَو  ِۘنيٰدـَھ  ْدـَقَو  ِه  ّٰللا ِيف  ّي۪نوُّجاَۤـحَُتأ  َلاَق  ُۘهُمْوَق  ُهَّجاَۤـح  وَ
َالََفأ ۘاًمْل  ِع ٍءْيَـش  َّلـُك  ّي۪بَر  َع  ِسَو ۘاًئْیَـش  ّبَر  ي۪ َء  اََۤـشي َْنأ  َِّالإ  ِ۪ۤهب  َنوُكِرْشُت 

َنوُرَّكَذََتت
“Kavmi onunla tartışmaya girişti. (O onlara) dedi ki: Beni doğru yola

eriştirmişken, Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? O’na ortak
koştuklarınızdan korkmuyorum; meğerki Rabbim bir şeyi dilemiş ola. Rabbim
ilimce her şeyi kuşatmıştır. Hâlâ öğüt kabul etmez misiniz?”41

Ben sizin şirk koştuğunuz şeylerden endişe edici değilim. Ben ancak
Rabbimin dilediği şeylerden korkarım. Yani ben O’nun, hakkımda korkulacak
bir hüküm vermesinden korkarım. Yoksa, bütün kâinat belâ olsa başımda
patlasa beni zerre kadar korkutamaz. Çünkü biliyorum ki, Rabbim dilemedikçe
bana zerre kadar dahi olsa hiç kimse zarar veremez.

Hz. İbrahim de verdiği bu tevhid dersinde meşîet-i ilâhiyeye parmak
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basmaktadır.

Hz. İsmail, babasının teklifine karşı: ُ۟رَمْؤُت اَم  ْلَعْفا  ِتََبأ  َي  اۤ  “Babacığım,
emrolunduğun şeyi hemen yerine getir!”42 dedikten sonra, yine meşîet-i
ilâhiyeye dikkat çekiyor ve şöyle diyordu: َنِم ّللا  ُهـٰ َءاَۤـش  ِْنإ  ۤي۪نُدـِجَتَس 

َني۪رِباَّصلا  “İnşâallah beni sabredenlerden bulacaksın.”43 Yani Hz. İsmail de
sabredebilmeyi, Cenâb-ı Hakk’ın meşîetine bağlıyor. Ancak O dilerse ve ancak
O’nun dilediği ölçüde sabredebiliriz demek istiyor.

Hz. Musa, Hz. Hızır ile seyahate çıkarken, Hz. Hızır’ın: َعیَ۪طت َْست َْنل  َكَِّنإ 
اًرْبَص َيِعَم   “Sen benimle seyahate güç yetiremezsin!”44 demesine mukabil

hemen meşîet-i ilâhiyeyi dile getiriyor ve şöyle diyordu:

اًرَْمأ ََكل  ي۪صْعَأ  َۤالَو  اًرِباَص  ّللا  ُهٰ َءاَۤش  ِْنإ  ۤي۪نُدِجَتَس 
“İnşâallah beni sabredenlerden bulacaksın ve sana hiçbir işte karşı

gelmeyeceğim.”45

Görüldüğü gibi peygamberlerin ifadeleri ne kadar da birbirine benziyor.
Hemen hepsi de aynı duygu ve düşünceyi paylaşıyor, aynı şeyleri dile getiriyor
ve her şeyi aynı ritimden söylüyorlar. Çünkü onların meşîet-i ilâhiyeye karşı
tavır ve teslimiyetleri aynıdır.

Ve Hz. Yusuf (aleyhisselâm) senelerden sonra kavuştuğu anne ve babasını
şehre davet ederken, şöyle demiş ve meşîet-i ilâhiyeyi nazardan uzak
tutmamıştı:

َۘنی۪نِمٰا ّللا  ُهٰ َءاَۤش  ِْنإ  َرْصِم  اوُلُخْدُا 

“Allah’ın dileğince güven içinde Mısır’da yerleşin.”46

Nebilerden hangisine baksanız, onun itikat ve düşünce silsilesi içinde
meşîetin gergef işlenir gibi ele alındığını ve işlendiğini görürsünüz. Tabiî bunu
nebilere de Cenâb-ı Hak talim etmiştir.

İlâhî meşîet her şeydir ve insan iradesine göre esastır. Onu kabul etmemek
Allah’ın Rubûbiyetine şerik kabul etmekten farksızdır ve bir kısım icraatı
Allah’tan başkasına vermek demektir.

B. Hadis-i Şeriflerde Meşîet-i İlâhiye
Ahmed İbn Hanbel’in, Hz. Âişe’nin ana bir kardeşi Tufeyl’den naklettiği

şöyle bir hâdise var. Tufeyl diyor ki:



b.

c.

“Rüyamda kalabalık bir cemaat gördüm ve yanlarına sokuldum. Onlara: ‘Siz
kimsiniz?’ diye sordum. Onlar da ‘Biz Yahudi cemaatiyiz.’ dediler. Ben de ‘Siz
ne güzel bir cemaatsiniz. Keşke Üzeyr Allah’ın oğlu, demeseydiniz!’ dedim.
Bunun üzerine onlar da: ‘Siz de ne güzel cemaatsiniz. Keşke ِْنإَو ّللا  ُهٰ َءاَش  ِْنإ 

ٌدَّمَحُم َءاَش   (Allah ve Muhammed dilerse) demeseydiniz.’ cevabını verdiler.
Daha sonra başka bir kalabalık cemaat gördüm. Onların yanına gittim. Kim

olduklarını sordum. Nasârâ olduklarını söylediler. Ben de yine: ‘Siz ne güzel
cemaatsiniz. Keşke Mesih Allah’ın oğlu, demeseydiniz!’ dedim. Onlar da biraz
evvelki cemaat gibi, ‘Siz de ne güzel cemaatsiniz. Keşke Allah ve Muhammed
dilerse, demeseydiniz.’ dediler.

Bunun üzerine uyandım ve gelip rüyamı Hz. Âişe’ye naklettim. O da bu
rüyayı Efendimiz’e anlatmış. Efendimiz beni çağırarak, ‘Bu rüyayı kimseye
anlattın mı?’ diye sordu. Ben de anlattığımı söyledim. Bunun üzerine
Efendimiz herkesin mescitte toparlanmasını emir buyurdu; daha sonra da
oradakilere şöyle bir konuşma yaptı: ‘Ey insanlar, şimdiye kadar size bir
meseleyi hayâ ifadesi olarak söylememiştim. Sizin bu sözünüz beni mesul
etmese de sizi sorumlu hâle getirir. Sakın bundan böyle, ‘Allah ve
Muhammed dilerse.’ demeyin. Belki ‘Allah dilerse’, deyin. ‘O tektir ve O’nun
şeriki yoktur.’ dedi.”47

Bu hâdise ve hadisten de anlıyoruz ki, meşîet-i ilâhiye esastır ve bu mevzuda
ona hiç kimse ortak tutulamaz. Hatta bunu kasıtlı yapmak küfürdür ve şirktir.

Bu konuda bir başka misal: Bir adam gelerek Efendimiz’e hitaben: “Allah
ve sen dilersen” dedi. Efendimiz hemen ona: “Böyle deme. Belki Allah dilerse
ve O’nun şeriki yoktur, de!” diye ferman etti.48

İşte Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Allah’ın tasarruf dairesi
içinde öyle bir tevhid anlayışına sahipti ki, muhatabını, hiçbir art niyet taşımasa
da söylediği hatalı bir sözden dolayı ikaz ediyor ve ona böyle söylemesinin
yanlış olduğunu hatırlatıyordu.

Hiç şüphesiz Allah Resûlü’nün en çok okuduğu dualardan biri de şu
duadır: َِكني۪د َىلَع  ي۪بْلَق  ّْتَِبث  ِبوُلُقْلا  َّبِلَقُم  اَي  ّلل  َّمُھٰ Ey kalbleri evirip“ اَ
çeviren Allahım. Kalbimi dininde sabit kıl.”49

Ümmü Seleme Validemiz, Allah Resûlü’ne, bu duayı niçin bu kadar çok
okuduğunu soruyor. Aldığı cevap aynen şu oluyor: ْنِم ِنْیََعبِْصإ  َنْي  ُبْلَقَْلا بَ



ُءاََشي َفْیَك  ُِب 
ّ

لَقُي ِنٰمْحَّرلا  ِِعباَص  .Kalb Allah’ın iki parmağı arasındadır“ أَ
Nasıl isterse onu o tarafa çevirir.”50

Nevvas b. Sem’an’ın rivayetinde ise şöyle denildiği nakledilmektedir:

َءاَش ِْنإَو  ُهَماََقأ  َءاَش  ِْنإ  ِنٰمْحَّرلا  ِِعباََصأ  ْنِم  ِنْیََعبِْصإ  َنَْیب  َِّالإ  ٍبْلَق  ْنِم  اَم 
ُهَغاََزأ

“Kulların kalbleri Allah’ın iki parmağı arasındadır. Dilediğini düz tutar,
dilediğini kaydırır.”51

Zaten Cenâb-ı Hak da bizzat bizlere böyle bir duayı talim etmekte ve şöyle
dememizi istemektedir:

َتَْنأ َكَِّنإ  ًۚةَمْحَر  َكْنَُدل  ْنِم  اََنل  ْبَھَو  اَنَتْيَدَھ  ِْذإ  َدَْعب  اََنبوُلُق  ْغِزُت  اَنَّبَر َال 
ُباَّھَوْلا

“Rabbimiz, bizi doğru yola erdirdikten sonra kalblerimizi eğriltme,
katından bize rahmet bağışla; şüphesiz Sen sonsuz bağışta bulunansın.”52

Esasen, bütün dualar Cenâb-ı Hakk’ın meşîetini ispat eder. Yani biz daha
işin başında dualarımızla, Cenâb-ı Hakk’ın, istediklerimizi vermeye muktedir
olduğunu kabul ettiğimiz gibi, talebimizi de eğer dilerse vereceğini kabul etmiş
oluyoruz. Böylece yapılan her dua, Cenâb-ı Hakk’ın meşîetini itiraf mânâsına
gelmektedir ki, kaderin bir buudu da işte bu meşîettir. Biz bu meselenin
tevhidle de çok yakından irtibatı olması dolayısıyla, üzerinde ısrarla
duruyoruz...

C. Emr-i Cebrî ve Emr-i Şer’î Meselesi
Aynı konuyla ilgili ayrı bir hususa daha temas etmek istiyoruz. Böyle bir

televvünle yorucu bu mevzuu da mümkün mertebe avamîleştirip bir kere daha
anlatmak niyetindeyiz. Anlatmak istediğimiz hususa şu âyet bir mukaddime
olabilir. Âyette şöyle denilmektedir:

َنیَ۪ملاَعْلا ُّبَر  ّللا  ُهٰ َكَراََبت  ُۘرْمَْألاَو  ُقْلَخْلا  َُهل  ََالأ 
“Dikkat edin, yaratma da emir de O’na aittir. Âlemlerin Rabbi olan Allah

ne yücedir.”53

Emir ve yaratma Allah’a aittir. Evet, hükmü veren de yaratan da O’dur.
Cenâb-ı Hakk’ın emri iki kısımdır.



Birincisi: Emr-i kevnî, emr-i cebrî veya emr-i takdîrî.
İkincisi: Emr-i dinî veya emr-i şer’î.
Kâinatta cebrî emir hâkimdir. Cenâb-ı Hak yarattığını hep cebrî olarak

yaratır. Hiç kimse bu cebir karşısında bir şey diyemez. Herkes bu emre karşı
ister istemez itaat etmek mecburiyetindedir.

Cenâb-ı Hak, Mâlikü’l-Mülk’tür. Mülkünde istediği gibi tasarrufta bulunur.
O’nun bu tasarrufu, bizim elimizi, dilimizi ve irademizi bağlar.

Emr-i dinî ve şer’îde ise, yine Cenâb-ı Hakk’ın emirleriyle karşı
karşıyayızdır ama, onları yapıp yapmamada, zâti hiçbir varlığı olmayan
iradeye, izafî bir yetki ve salâhiyet verilmiştir. Bu iki emri tam anladığımız
zaman, Kur’ân-ı Kerim’de zâhir nazara göre birbirine zıt gibi görünen emirlerin
mânâ ve muhtevasını da anlamış oluruz.

Âyât-ı tekvîniye dediğimiz kevnî kanunlarda Cenâb-ı Hakk’ın meşîet ve
dilemesi nasıl taalluk ederse, eşya ve hâdiseler o şekil ve o istikamette varlık
sahasına çıkarlar. Emr-i şer’îde ise, Cenâb-ı Hak, yapılmasını istediği ve
yapılmasından hoşlandığı şeyleri emretmiştir. Her iki emirde de hem O’nun
meşîeti hem de rızası ve hoşnutluğu söz konusudur.

Meleklerin ibadetleri, amelleri, Cenâb-ı Hakk’ın emir ve dilemesiyledir.
Peygamberlerin yaptıkları da öyledir. Salih kulların salihât dediğimiz amelleri
de aynı şekildedir. Ve bütün bunlardan Cenâb-ı Hak, hoşnuttur, razıdır.

Fakat öyle işler de vardır ki, temellerinde Cenâb-ı Hakk’ın meşîet ve
dilemesi olmasına rağmen onlara rızası yoktur. Küfür, isyan ve günahın her
çeşidi bu cümledendir.

َۚرْفُكْلا ِهِداـَبِِعل  ىـٰـضْرَي  ـَـالَو   “Allah, kullarının küfre girmesine razı
değildir.”54

َني۪دِسْفُمْلا ُّبِحُي  ّللا َال  َهٰ َِّنإ   “Allah, fesat çıkaranları sevmez.”55

َۙنی۪فِرْسُمْلا ُّبِحُي  ُهَِّنإ َال   “Allah, müsrifleri sevmez.”56

َني۪دَتْعُمْلا ُّبِحُي  ّللا َال  َهٰ َِّنإ   “Allah, haddi aşanları sevmez.”57

ۙاًروُخَف ًـالاَتْخُم  َناـَك  ُّبـِحُي َمْن  ّللا َـال  َهـٰ َّن  Allah, cimri ve kibirlileri“ إِ
sevmez.”58 gibi âyetler bu hususa işaret etmektedir.

Allah (celle celâluhu) fesadı yaratır. Yaratması meşîetinin taalluku ile olur.
Fakat O’nun fesada rızası yoktur. Diğer bütün günah çeşitlerinde de durum



aynıdır. Zannediyorum meseleye bu açıdan bakınca bazı âyetleri daha iyi
anlayacağız. Meselâ, şu âyete bir de dediğimiz zaviyeden bakalım:

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

ُلْوَقْلا اَھَْیلَع  َّقَحَف  اَھی۪ف  اوُقَسَفَف  اَھی۪فَرْتُم  َانْرََمأ  ًَةيْرَق  َِكلْھُن  َْنأ  َنْدََرأ  اۤ اَِۤذإَو 
اًری۪مَْدت اَھَانْرَّمَدَف 

“Biz bir beldeyi helâk etmek istediğimizde, onların şımarık sınıfına
emrederiz ve onlar kötülük işleyip yoldan çıkarlar. Böylece o ülkeye (azap
edeceğimiz hakkındaki) söz(ümüz) hak olur, biz de orayı darmadağın
ederiz.”59

Yani, Biz bir beldeyi veya bir medeniyeti helâk etmek istediğimizde, sefih ve
ayak takımını, hatta onların içlerindeki en zalimleri onların başlarına musallat
ederiz. Ağızlarındaki lokmayı alır, yer ve onlara sefaletin en acısını tattırırlar.
Onlar da her türlü mezellete alışmış insanlar olarak yine onları başlarında
görmek isterler. Sözde onları iradeleriyle seçip başlarına geçirmişlerdir. Ama
acaba gerçekten öyle midir?

Mütrefîn, ruhta, mânâda ayak takımıdır. Ama başlara taç edilmiş ayak
takımıdır ve onların başa geçmeleri, idareyi ele almaları sebebiyle sefahat
onların, sefalet de milletin değişmeyen kaderi olmuştur. İşte bu mütrefîn sınıfı,
halkı iğfal edip yoldan çıkarmışlardır. Durum bu kerteye gelince de o millet
veya medeniyetin sonu gelmiş demektir.

Görülüyor ki, burada verilen emir, tekvînî emirdir. Yoksa şer’î emir
değildir. Zira Cenâb-ı Hak hiçbir zaman emr-i teşriî ile mütrefîne günah
işlemelerini emretmez.

ِۘءاَۤشْحَفْلِاب ُرُمْأَي  ّللا َال  َهٰ َِّنإ 

“Allah fuhşiyatı emretmez.”60 âyeti bunun en açık delilidir. Her iki âyetin
birbiriyle olan telifi ise, birinin emr-i şer’î, diğerinin ise emr-i tekvînî olması
keyfiyetinde gizlidir.

ْۘمِھِسُفَْنِأب اَم  اوُّرِیَغُي  ّتَح  ىٰ ٍمْوَقِب  اَم  ُّرِیَغُي  ّللا َال  َهٰ َِّنإ 

“Bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez.”61

mealindeki âyet nasıl tekvînî bir kanunu söylüyorsa, söz konusu ettiğimiz âyet
de aynı şekilde tekvînî bir emri dile getirmektedir.

İç bünyede bir bozulma söz konusu olur ve ruh semasının yıldızları



dökülürse, içtimaî hayat ve medeniyet dünyasının da tali’i tersine döner ve göz
kamaştırıcı bütün nurlar geldikleri yere gerisin geriye döner ve söner giderler.

Onun için her iki emri de çok iyi anlamak gerekiyor. Cebriye mezhebi, bu iki
emri, yani emr-i tekvînî ile emr-i şer’îyi birbirine karıştırdığı için iradeyi inkâr
etmiş ve sapık bir yola düşmüştür. Mutezile de iradeyi esas alarak, “Kul kendi
fiilini kendisi yaratır.” dediği için ayrı bir yanılgı ile sapıtmıştır. Biz, her iki
tarafın da doğru yanlarını bir araya getirerek müstakim bir rota çiziyor ve
diyoruz ki:

Emr-i tekvînîde de emr-i şer’îde de esas olan, meşîet-i ilâhiyedir. Fakat
emr-i şer’îde kulun iradesine, şart-ı âdi olmak gibi bir pâye verilmiştir. Ona
meşîet taalluk etmezse hiçbir şey olmaz fakat, hariçte vücudu olan şeyler öyle
değildir. Hatta kötü ve çirkin olan şeylere de Cenâb-ı Hakk’ın meşîeti taalluk
eder. Fakat Cenâb-ı Hakk’ın bunlara rızası yoktur. Onun için de kul, yaptığı
kötülüğün cezasını çeker.

Hidayet ve dalâlet de Cenâb-ı Hakk’ın meşîetine bağlıdır. Kur’ân-ı Kerim
birçok âyetiyle bu hususu tavzih etmektedir:

ْلَعْجَي ُهَّلِضُي  َْنأ  ْدِرُي  ْنَمَو  ِۚمَالْسِِْإلل  ُهَرْدَص  ْحَرَْشي  َُهيِدْھَي  َْنأ  ّللا  ُهٰ ِدِرُي  ْنَمَف 
َسّْجِرلا ّللا  ُهٰ ُلَعْجَي  َِكلٰذَك  ِۘءاَۤمَّسلا  ِيف  ُدَّعَّصَي  اَمََّنأَك  اًجَرَح  اًّقِیَض  ُهَرْدَص 

َنوُنِمْؤُي َني۪ذَّلا َال  َىلَع 
“Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslâmiyet’e açar. Kimi

de sapıttırmak isterse, göğe yükseliyormuş gibi, kalbini dar ve sıkıntılı kılar.
Allah böylece kâfirleri küfür bataklığı içinde bırakır.”62

İman insanın gönlüne ılık ve tatlı bir esintiyle giriverir. İnsan böylece huzur
ve saadeti tadar. Bu da ona, doyumu mümkün olmayan bir haz verir.. ve sadrı
genişledikçe genişler. O bu imanı sayesinde, insanlığın kemal noktasını yakalar
da bütünüyle bir iyilik ve mürüvvet âbidesi hâline gelir. İnsanı elinden tutup bu
hâle getiren asla kendisi değildir. Belki gücü her şeye yeten Allah’tır ki, onu
elinden tutmuş ve merdiven merdiven hidayetin doruk noktasına çıkarmıştır.
Zira akıl ve zekâca çok daha ileri seviyede olan niceleri var ki, onlar hidayete
erememekte ve behimî arzularıyla dört ayaklı varlıkların hayatını
yaşamaktadırlar. Demek ki, hidayet meselesi veya dalâlet mezelleti sebebiyet
noktasında istidat ve kabiliyetle veya irade gücüyle çok da alâkalı değil.
Bunlar, doğrudan doğruya ilâhî meşîetin hikmet yüklü bir eseridir.



Şimdi kat’iyen tebeyyün etmiş oluyor ki, bizler eşya ve hâdiselere müdahale
edecek durumda değiliz. Bu itibarla diyebiliriz ki biz, hilkatte sadece bir sebep
ve bir vesileden ibaretiz. Evet, Cenâb-ı Hak bir şeyi dilemeden onu meydana
getirmek bizim için mümkün değildir. Mümkün görünen şeyleri bazen gayri
mümkün kılan; gayri mümkün görünenleri de imkân sahasına sokan yegâne
kuvvet O’dur. O’nun güç ve kuvveti zâtındandır. Onun için de biz O’na,
kuvvetin ta kendisi olarak bakıyoruz. Bize iş yapma gücünü O verdiği gibi,
irademizi o yönde kullanma meylini de veren O’dur. Evet, gerçi bize bir irade
vermiştir; ancak meşîet ve dileme sadece O’nun hakkıdır. Hidayet ve dalâlet
hususunda da durum aynıdır. Hâdi ve Mudill sadece ve sadece Allah’tır.

O’dur ki, bir zaman Ömer’in içine Allah Resûlü’nü öldürme duygusunu
vermiş sonra da onu yola salıvermiştir ve dıştan dalâlete gidiş gibi görünen bu

yolculuk Hz. Ömer’i hidayetin kucağına çekmiştir.63

Ve yine O’dur ki, Mekke’ye kadar gelip hidayet arayan A’şâ gibi güçlü bir

şaire içkiyi perde yapmış ve onu dalâlette bırakmıştır.64 Aslında böyle
yüzlerce, binlerce hâdise müşâhede eden bir insanın, hidayet ve dalâletin
Allah’ın elinde olduğunu itiraftan başka yapacağı bir şey kalır mı? Evet,
hidayet de dalâlet de Allah’ın elindedir.

Bütün bunları kabulle beraber, O, bizim mahiyetimize, mahiyeti meçhul bir
irade koymuştur. Çünkü O’nun icraatında abesiyet yoktur. Bu mahiyeti meçhul
iradenin üzerine, O, bizim geçmiş ve geleceğe ait bütün yapacaklarımızı ve
yaptıklarımızı bina etmiştir ve etmektedir. Ayrıca, bu binanın planını da daha
insan yaratılmadan yapmış ve bu planı Levh-i Mahfuz’a kaydetmiştir. Öyle ise
bize düşen O’ndan hidayet talep etmektir. Çünkü O, yukarıda zikrettiğimiz
âyette de denildiği gibi, Allah kimin hidayetini murad buyurursa onun kalbine
inşirah verir, onun gönlünü İslâmiyet’e ısındırır ve hakikatin tatlı yüzü ona
olduğu gibi görünür. Görünür de hakikate karşı hâhişkârlık duyar. Allah kimin
de dalâletini murad buyurmuşsa, onun kalbini daracık ve sımsıkı kılıverir. Artık
o, İslâmî hiçbir teklife evet diyemez. Nasihatten, aslandan kaçan yaban eşekleri

gibi kaçar65 ve her adımı onu İslâm’dan daha da uzaklaştırır.
Ancak, bütün bunların üzerinde kesilip biçildiği bir şart-ı âdi vardır. O da

insanın iradesi yani bir şey yapma veya yapmamaya karar verme duygusudur.
Esasen insanın kendisini vicdanen hür kabul etmesi de bunu gösterir.
Dolayısıyla da vicdanen kendisini mesul sayar. Evet, irade, yapılan şeylere



temel taşı vazifesi görmektedir. Cenâb-ı Hak yaratacağı her şeyi bu temel
üzerinde yaratmaktadır.

Meselâ, diyelim ki siz, şu eğri dünya düzenini değiştirmek istiyorsunuz. Onu
değiştirme istikametinde, vicdanınızda mevcudiyetini duyduğunuz iradenizi bir
yere kadar kullandınız, servet ve sâmânınızı o istikamette harcadınız. Her
şeyinizi o yolda sarf ettiniz ve sizi hedefe ulaştıracak bütün yolları denediniz,
öyle ki dizinizin dermanı kesildi ve imkânlarınızın dibi göründü.. ve daha
bunlar gibi bir sürü esbabı kurcaladınız.. yani iradeden beklenen her şeyi
ortaya koydunuz. İşte o zaman Cenâb-ı Hakk’ın irade ve meşîeti imdadınıza
yetişecek ve size arzu ettiğiniz imkânları bahşedecektir. Evet, sizin o mahiyeti
meçhul iradenize daha nice büyük neticeler lütfedecektir. Bu ilâhî bir kanundur
ve asla değişmeyecektir.

Siz, size ait iş yapma gücünü böyle anlayacak ve Allah’tan bekleyeceğiniz
şeyleri de bu anlayışla bekleyeceksiniz. Eğer O, siz hiç liyakat kazanmadan
bazı keremlerde bulunursa, bu sadece O’nun lütuf ve ihsanıdır. Hiç kimse de
O’na bir şey sorma hakkına sahip değildir. Ne var ki, lütuflara iş bina
edilemez. Evet, sebepler dairesi içinde, siz, size ve iradenize düşen vazifeyi
bütünüyle yerine getirecek sonra da ellerinizi açıp isteyeceğiniz şeyi Cenâb-ı
Hak’tan isteyeceksiniz. Meseleyi başlattığımız noktaya çekecek olursak, siz,
size ait her şeyi yerine getirdikten sonradır ki, Allah (celle celâluhu), sizin
mâkus tali’inizi değiştirecek ve eğri dünya düzeni de gidip rayına oturacaktır.

Zaten öyle olmuyor mu? Kişi canını veriyor, Cenâb-ı Hak da ona şehitlik
bahşediyor. Bu pâyeyi verdikten sonra da nimetleri birbirini takip ediyor:
Cennet veriyor, Cemalullah’ı müşâhede imkânı veriyor ve daha nice nimetlerle
onu serfiraz kılıyor. Yani tenezzülen insanla mukavele yapılıyor.

Öyle ise, rica ederim, siz, size ait malzemeleri kullanmadan önce,
harikulâdeden ne Heraklit ne Mesih ne de Mehdi beklemeyin. Cenâb-ı Hak,
peygamberleri için dahi değiştirmediği âdet-i sübhanîsini sizler için
değiştirecek değildir. Evet, kadimden beri devam edegelen yol ve yöntem
budur.

Nebi, aç kalmış, susuz kalmış, harpte dişi kırılmış, yanağı yaralanmış,
ayakları kan revan içinde bırakılmış ve çilelerin her türlüsünü görmüştür.
O’nun etrafındaki halkalar için de durum aynıdır. Öyle sarsılmış ve öyle
ırgalanmışlardır ki, hepsi birlikte “Allah’ın yardımı ne zaman?” diye
inlemişlerdir... Ve işte o zaman ilâhî yardım yetişmiş ve “Allah’ın yardımı çok



yakındır.” denmiştir. Aşağıdaki âyet bize bu gerçeği anlatmaktadır:

ْمُِكلْبَق ْنِم  اَْولَخ  َني۪ذَّلا  ُلَثَم  ْمُِكتْأَي  اََّملَو  َةَّنَجْلا  اوُلُخَْدت  َْنأ  ْمُتْبِسَح  ْمَأ 
ُهَعَم اوُنَمٰا  َني۪ذَّلاَو  ُلوُسَّرلا  َلوُقَي  ّتَح  ىٰ اوُلِزْلُزَو  ُءاَّرَّضلاَو  ُءاَۤسْأَبْلا  ُمُھْتَّسَم 

ٌبي۪رَق ّللا  ِهٰ َرَْصن  َِّنإ  ََۤالأ  ّللا  ِۘهٰ ُرَْصن  ىٰتَم 
“Sizden önce gelenlerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden

Cennet’e gireceğinizi mi zannettiniz? Peygamber ve O’nunla beraber
mü’minler: ‘Allah’ın yardımı ne zaman?’ diyecek kadar  darlığa ve zorluğa
uğramışlar ve sarsılmışlardı; iyi bilin ki Allah’ın yardımı yakındır.”66

Bir lokma ekmek bulunamadığı, bir yudum suya hasret gidildiği, üzerinde
istirahat edilecek bir hasırdan dahi mahrum olunduğu bir devrede.. evet, işin
bitme ve tükenme kertesinde, hâdiseler diliyle, gaipten gelen bir ses “Dikkat
edin, Allah’ın yardımı çok yakındır.”  diyecek ve bu sesi duyuncaya kadar siz
hep iradenizi kullanacaksınız. Mum kendine düşeni yapacak ve yanacaktır.
Sonra iş gidip o mumun altındaki tahtaya dayanınca ilâhî imdat yetişecek ve
size mededresân olacaktır. Siz cüz’î iradenizi en son noktasına kadar
kullanacaksınız; işte o zaman küllî irade kendine düşeni yapacaktır. Yani
idbarınız ikbale, zillet içindeki durumunuz da izzet ve şerefe dönecektir.

Şimdi acaba iradenizi sonuna kadar kullandığınızdan emin misiniz? Eğer
“Evet” diyebiliyorsanız, ben de sizlere şu müjdeyi verebilirim: Emin olun,
gökleri ve yerleri tesbih tanesi gibi elinde evirip çeviren Allah sizin
imdadınıza koşacaktır. O sonsuz kudret yine sonsuz iradesiyle, karşınızda cephe
teşkil edenlerin bütün oyunlarını, tuzaklarını ters yüz edecek ve sizi koruyup
muhafaza buyuracaktır. Mademki siz, size ait vazifeleri yaptığınızdan eminsiniz,
o zaman benim verdiğim müjdelerden de emin olabilirsiniz. Zira ilâhî âdet
bunun böyle olacağını söylemektedir…

Kaderin meşîet-i ilâhiye açısından tahlilini yaptığımız bu hususu tek bir
cümle ile şöyle noktalayabiliriz:

Cenâb-ı Hak, her şeyi kuşatan ilmiyle, ileride bizim iradelerimizle
yapacağımız her şeyi biliyor ve bildiklerini de tayin ve takdir ediyor.. sonra da
bunları birer plan hâlinde Levh-i Mahfuz’a kaydediyor, daha sonra da melekler
bizim hakkımızda bir defter tutup bütün amellerimizi yazıyor, böylece her iki
defter de birbirinin aynı oluyor. Tabiî bunların hepsinde Cenâb-ı Hakk’ın
dilemesi esas oluyor. Zira biz Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat olarak, “Allah dilerse



bir şey olur, Allah bir şeyin olmamasını murad buyurursa o şey de olmaz.”
kanaat ve inancını taşıyoruz.

4. YARATMA AÇISINDAN KAZA VE KADER
Her şeyi yaratan Allah’tır. “Şey” dediğimiz ne varsa hepsi O’nun

mahlukudur. Biz de amellerimiz de buna dahiliz. Onun içindir ki Kur’ân-ı
Kerim’de: َنو ُ لَمَْعت اـَمَو  ْمـُكَق  َ لَخ ّللاَو  ُهـٰ  “Sizi ve amellerinizi yaratan
Allah’tır.”67 buyrulmaktadır.

Efendimiz de bir hadislerinde: ِ۪هتَعْنـَصَو ٍِعناَص  َّلـُك  ُعَنـْصَي  ّللا  َهٰ َِّنإ   “Her
sanatkârı ve sanatını yaratan Allah’tır.”68 ihtarında bulunmaktadır.

Bir taş veya bir mermer mi yontuyorsunuz? Sizi de yaptığınız o işi de yaratan
Allah’tır. Size düşünme melekesini veren, sonra sizi düşündüren ve bir
merhale ötede, düşündüklerinizi ifade ettiren yine Allah’tır. Öyle ise bizim
irademize düşen nedir? Böyle bir meselede irade nasıl bir paya sahiptir?

İrade dediğimiz şey o kadar küçüktür ki, bakışlarınız ne kadar derin ve görüş
ufkunuz ne kadar geniş olursa olsun yine onu göremez ve onu belirleyemezsiniz;
çünkü onun hariçte hiçbir vücudu yoktur. O kadar küçüktür ki, ona terettüp eden
işlerle onun arasında “tenasüb-ü illiyet” prensibine göre bir nisbet bulmak
mümkün değildir. Evet, irademiz ne ölçüde küçük ise, yanı başımızda duran
ilâhî lütuflar da o kadar büyüktür.

Yaratan, Allah’tır. Kur’ân, Sünnet ve inkişaf etmiş vicdanlar, bunun böyle
olduğuna şahitlik etmektedir. Bu sebepledir ki, Allah Resûlü ve O’nun ümmeti
olarak bizler, Cenâb-ı Hakk’ın bizim için iyi şeyler yaratmasını, kendi
irademize dayalı olarak değil de rahmet kaynaklı olmasını isteriz.. sadece bir
fikir vermek için burada bir iki duayı zikretmek istiyorum:

Buhârî’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz, istihare duası olarak
bize şu duayı talim etmektedir:

َِكلْضَف ْنِم  َكُلَئْسَأَو  َِكتَرْدُقِب  َكُرِدْقَتْسَأَو  َكِمْلِِعب  َكُری۪خَتْسَأ  ّيِ۪نإ  ّلَلا  َّمُھٰ
ّلَلا َّمُھٰ .ِبوُیُغْلا  ُمَّالَع  َتَْنأَو  َُملْعَأ  َالَو  َُملَْعتَو  ُرِدَْقأ  َالَو  ُرِدَْقت  َكَِّنإَف  .ِمی۪ظَعْلا 

ي۪شاَعَمَو َياَیْنُدَو  ي۪ني۪د  ي۪ف  ي۪ل  ٌرْیَخ  َرْمَْألا  اَذٰھ  ََّنأ  َُملَْعت  َتْنُك  ِْنإ 
ي۪ل ْكِراَب  َّمُث  ي۪ل  ُهْرَِّسيَو  ي۪ل  ُهْرُدْقاَف  ِ۪هلِجٰاَو  ي۪رَْمأ  ِلِجاَع  ْوَأ  ي۪رَْمأ  َِةِبقاَعَو 

ي۪شاَعَمَو َياَیْنُدَو  ِي۪ني۪د  ِي۪ف  ي۪ل  ٌّرَش  َرْمَْألا  اَذٰھ  ََّنأ  َُملَْعت  َتْنُك  ِْنإَو  ِهی۪ف 



ْرُدْقاَو ُهْنَع  ي۪نْفِرْصاَو  ّي۪نَع  ُهْفِرْصاَف  ِ۪هلِجٰاَو  ي۪رَْمأ  ِلِجاَع  ْوَأ  ي۪رَْمأ  َِةِبقاَعَو 
ِ۪هب يّ۪نِضَر  َّمُث  َناَك  ُثْیَح  َرْیَخْلا  َِيل 

“Allahım, Senin ilmine danışıyor ve Senin kudretinden yardım diliyorum..
istediğimi de Senin büyük fazlından istiyorum.

Senin her şeye gücün yeter, benim ise hiçbir şeye  gücüm yetmez. Sen her
şeyi bilirsin, ben ise hiçbir şey bilmem. Sen “Allâmü’l-Guyûb” (Bütün
gizlilikleri bilen)sin.

Allahım, eğer bu iş (burada işini zikreder) benim dünya ve ahiret kazancım
adına, başlangıcı ve neticesi itibarıyla hayırlı ise ve Sen bunu böyle
biliyorsan, o işi benim için takdir buyur, kolaylaştır  ve sonra da onda, benim
için bereket kıl. Ve yine Sen biliyorsun ki, bu iş benim din, dünya ve ahiretim
hesabına başında veya sonunda hayırsızdır, onu benden uzaklaştır, beni de
ondan uzak tut. Hakkımda ne hayırlıysa bana onu takdir et. Sonra da
takdirine beni hoşnut eyle...”69

Efendimiz bu dualarıyla bize, kadere ait bazı sırları öğretmenin yanında bizi
hayra kavuşturacak ve yine bizi şerden uzak tutacak yegâne güç ve kuvvet
sahibinin Allah (celle celâluhu) olduğunu gösteriyor. O’dur ki, şerrin
kötülüğünü vicdanımıza acı acı duyurur ve bizi ondan uzaklaştırır. Hayır
hakkında da içimize bir inşirah, bir meltem salar ve vicdanımız bu inşirahla
dolar taşar ve biz de bütün benliğimizle o hayrı kucaklamaya çalışırız. Zaten

ُرْي َ خْلا ِهِدَِیب   “Hayır O’nun elindedir.”70 Başkasının bize hayır vermesine veya
gelmekte olan hayrı bizden uzaklaştırmasına imkân ve ihtimal de yoktur.

Hz. Yusuf’a musallat olan belâyı Allah defetmiştir. Gördüğü burhan nedir?
Burada onun münakaşasını yapacak değiliz. Ancak ihlâsın özü hâline gelmiş bir
peygamberi Cenâb-ı Hak, bir kadının şerrinden korumuş ve muhafaza
buyurmuştur. Onun içindir ki, Kur’ân-ı Kerim’de meselenin bu yönü
anlatılırken şöyle denmektedir:

َنیَ۪صلْخُمْلا َانِداَبِع  ْنِم  ُهَِّنإ  َۘءاَۤشْحَفْلاَو  َءۤوُّسلا  ُهْنَع  َفِرْصَِنل  َِكلٰذَك 
“İşte ondan kötülüğü ve fenalığı böylece def ediverdik. Doğrusu o bizim

muhlasîn (ihlâsa erdirilmiş) kullarımızdandı.”71

İşte burada, kötülükle, iradenin meyli arasına Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve
ihsanı giriyor ve ferdi, kötülüğe meyletmekten kurtarıyor. Şu kadar var ki, Hz.



Yusuf hakkında söylenen “O bizim ihlâs sahibi kullarımızdandı.”72 ifadesi,
gösteriyor ki, Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve ihsanını celbeden Hz. Yusuf’un
ihlâsıdır. Bu mânâyla irtibatı bakımından Efendimiz’in şu mübarek sözleri de
çok mânidar ve çok mühimdir; O, şöyle buyurmaktadır:

ْتَدَسَف اَِذإَو  ُهُّلُك  ُدَسَجْلا  ََحلَص  ْتََحلَص  اَِذإ  ًةَغْضُم  ِدَسَجْلا  ِيف  َِّنإَو  ََالأ 
ُبْلَقْلا َيِھَو  ََالأ  ُهُّلُك  ُدَسَجْلا  َدَسَف 

“Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır; o iyi olduğunda bütün beden
iyidir. O bozulduğunda da, bütün beden bozulur. Dikkat edin, o kalbtir.”73

Evet, kalbin ihlâsa ermesi ve Cenâb-ı Hakk’a karşı muhabbetle, saygıyla
dolup taşması, üst üste kavisler hâlinde gelen belâları defetmeye bir vesile ve
vasıta sayılmaktadır.

Yine Buhârî’nin rivayet ettiği bir hadiste, Efendimiz, bir dualarıyla, her şey
gibi fiilleri yaratanın da Allah olduğu hususunu dikkatle hatırlatır. Bilhassa
sabah namazlarında bazı imamların iftitah duası olarak okudukları bu duanın bir
bölümü şöyledir:

َكْنِم ِّدَجْلا  اَذ  ُعَفَْني  َالَو  َتْعَنَم  اَِمل  َيِطْعُم  َالَو  َتَْیطْعَأ  اَِمل  َِعناَم  ّلَلا َال  َّمُھٰ
ُّدَجْلا

“Allahım, Senin verdiğini geri çevirecek yoktur; Senin menettiğini de
verecek.. Senin yanında iltimas olmaz. Bütün şeref Senindir ve Sendendir.”74

Görüldüğü gibi, Allah’ın verdiği hükmü ve Allah’ın kazasını hiç kimsenin
geriye çeviremeyeceği, bu duada talim edilmiş bulunuyor. Öyle ise, bize düşen
sadece bir meyildir ve bir yöneliştir.

Esasen bizim fiillerimizin de Allah tarafından yaratılmış olması bizlere
apayrı bir duygu ve güven aşılamaktadır. Bu öyle müjde dolu bir inanç ve bir
düşüncedir ki, bizi yaratan Rabbimiz, bizi ef’âlimizle baş başa bırakmamakta,
kudret ve ilmiyle her an ve her zaman bize bizden daha yakın bulunmaktadır.
İnsan için bundan daha sevindirici ne olabilir? Biz bu duygularla kendimizi
rahmetin kucağına salıveriyor ve bütün ef’âlimizi Cenâb-ı Hakk’ın yaratmasına
havale ediyoruz. İşte bizdeki bu teslimiyet, meşîet-i ilâhiyenin bir rahmet
dalgası gibi gelip bizleri önüne katıp sürüklemesine ve mârifet ummanının
ortasına atıvermesine sebep oluyor. Bu ümit ve bu dileklerle O’nun dileme ve
meşîetini bekliyoruz. Cenâb-ı Hak, bu beklentimizde bizleri haybet ve hüsrana



uğratmasın! Âmin.
Sözün başında da dediğimiz gibi, hidayet de dalâlet de Allah’ın elindedir ve

bunların vücud bulmaları Cenâb-ı Hakk’ın meşîet ve yaratmasına bağlıdır.
Kur’ân-ı Kerim’de bu husus tafsilatıyla ele alınmıştır. Biz sadece misal

olması bakımından bir iki âyete temas edeceğiz:

۟اًدِشْرُم ًاِّیلَو  َُهل  َدَِجت  َْنلَف  ْلِلْضُي  ْنَمَو  ِۚدَتْھُمْلا  َوُھَف  ّللا  ُهٰ ِدْھَي  ْنَم 
“Kimi Allah hidayete erdirirse o hidayete erer. Kimi de dalâlette

bırakırsa, artık onu irşad edecek bir mürşid bulamazsın.”75

ِۚدَتْھُمْلا َوُـھَف  ّللا  ُهـٰ ِدـْـھَي  ْنـَم   “Allah kimi hidayete erdirirse ancak o
hidayettedir.”76

ٍماَقِتْنا يِذ  ٍزي۪زَِعب  ّللا  ُهٰ َسَْیَلأ  ٍّۘلِضُم  ْنِم  َُهل  اَمَف  ّللا  ُهٰ ِدْھَي  ْنَمَو 
“Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Allah aziz ve intikam

alıcı değil midir!”77

Allah kime hidayet murad ederse, onun gönlüne hidayet şuaları akar ve sonra
da o gönülde karar kılar. Kimi de sapıklığa sürüklemek murad ederse, bütün
vaiz ve hatipler onu kurtarmak için bir araya gelseler, onun imdadına koşsalar,
ona anlatılacak her şeyi anlatsalar, tebliğ sevabını alsalar bile, o şahsın
sapıtmasını önleme adına hiçbir şey yapamazlar. Çünkü onun hidayete erme
liyakati selbolmuştur. Artık ne yapılırsa yapılsın hiçbir faydası yoktur.
Günümüzün umumî manzarası, bunu göstermeye yeter ve artar zannediyorum.

Ancak burada şu hususu da nazardan uzak tutmamak gerekmektedir. Hidayet
ve dalâleti Allah yaratır; ancak itibarî dahi olsa, onları mevcut iradenin istek
ve talebi üzerine yaratır. Kul ister, Hâdi ve Mudill isimleriyle müsemma olan
Allah (celle celâluhu) da, hidayet ve dalâleti yaratıverir. Dolayısıyla sapıtanın
kendisi yine bizzat kul olur. Onun içindir ki biz, kıldığımız her namazda, Fatiha
sûresini okurken Cenâb-ı Hakk’a dua edip yalvarır ve: ِبوـُضْغَمْلا ِرْي  غَ

َنّی۪لاَّضلا ـَـالَو  ْمــِھْي  َلَع  “Allahım, bizi mağdub ve dâllînin yoluna
sürükleme!”78 deriz. Efendimiz de bir hadislerinde “Üzerlerine Allah’ın
gadabı olanlar Yahudilerdir, dâllîn de Hıristiyanlardır.”79 buyurmuşlardır.

Mevzuu bu noktaya getirdikten sonra, burada hidayetin mertebeleri üzerinde
durmak icap etmektedir. Ta ki, çeşitli yanlış anlamalara meydan verilmiş



olmasın!
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Üçüncü Bölüm 
KADER - İRADE 

VE 
HİDAYET İLİŞKİSİ

Bizim tespit edebildiğimiz şekliyle hidayetin iki mertebesi veya çeşidi
vardır:

Birincisi: Şeriat-ı fıtriye şartları içinde cereyan eden, cebrî hidayet.
İkincisi: İnsan iradesinin nazara alındığı hidayet.

1. ŞERİAT-I FITRİYE ŞARTLARI İÇİNDE
CEREYAN EDEN HİDAYET

Her varlık, yaratılış ve fıtrat kanunlarına göre kendisi için takdir edilen
hedef ve gayeye doğru giderken cebrî bir istikamet takip etmektedir. Buna ilâhî
sevk demek daha uygundur.

İnsanın ilk yaratılışı, anne karnındaki ceninin bir rüşeym hâlinde gelişmesi
ve embriyolojik safhalardan geçmesi işte hep böyle bir sevk ile cereyan
etmektedir.

Umum mahlukat için de, maslahatları istikametinde devam edip duran böyle
bir sevk ve insiyak günümüzde herkes tarafından bilinen bir mevzu. Buna
tabiatperest ve maddeci zihniyet “İçgüdü” veya “Sevk-i Tabiî” diyedursun,
bunun ilâhî bir sevk olduğuna vicdan dünyası ittifak hâlindedir. Zaten tevhid
delilleri arasında saydığımız “Hidayet Delili” de –başlı başına müstakil bir
mevzu olarak– bu şekilde cereyan eden sevk ve hidayetleri, doğrudan doğruya
Cenâb-ı Hakk’ın varlık ve birliğiyle irtibatlandırmaktadır.

Zerrelerden kürelere kadar yani, atom çekirdeği etrafında dönen
elektronlardan, gökyüzünde Mevlevî gibi dönen yıldızlara, galaksilere ve bütün
gök cisimlerine kadar her şey bu sevk sayesinde kendisine düşen vazifeyi
yerine getirmeye çalışmaktadır. Her şey, Allah karşısında matlup hâli
alabilmek için, çizilen istikametten zerrece inhiraf etmeden varmak istediği
hedefe doğru süratle koşar.



a.

Tavuk yumurtaların üzerine yatar ve bütün bir kuluçka devresinde sabırla
bekler. Aç durur, susuz kalır, kendisi ateşler içinde yanar ama, nöbetini terk
etmez. Tavuk, çıkacak civcivlerden acaba haberdar mıdır? Daha sonra
başlarına vurarak ellerindeki taneyi alacak olan bu tavuk, niçin onlar için böyle
bir çileye katlanmaktadır?.. Cevabı bizce bellidir: Cenâb-ı Hak onu, o
istikamete sevk etmektedir.

Ya o civcive ne demeli.. miadı dolup belli gün gelip çattığında, yumuşacık
gagasıyla kabuğunu kırıp dışarıya çıkan bu civciv, evet, yumurtanın dışında,
yumurtaya göre çok daha mükemmel ve geniş olan bir hayatın varlığını acaba
nereden bilmektedir ki, oradan çıkmak için büyük bir gayret sarf etme ihtiyacını
duymaktadır.

Dünyaya yeni gelen bir çocuk, hemen annesinin memesine sarılır ve emmeye
başlar. Evvelâ, çocuğun doğumuna yakın anne memesine süt stoku yapan kim?
İkinci olarak çocuğa orada süt olduğunu ve süt emme tekniğini öğreten ve
rehberlik yapan kim? İşte bu ve benzeri bütün sorulara verilecek tek cevap
vardır: O da bunların hepsi ilâhî bir sevk ile olmaktadır.

Kur’ân-ı Kerim yer yer bize, bu ilâhî sevkleri hatırlatır. İşte onlardan
birkaçı:

ِرَجَّشلا َنِمَو  ًاتوُیُب  ِلاَِبجْلا  َنِم  ي۪ذِخَّتا  َِنأ  ِلْحَّنلا  ى  َِلإ َكُّبَر  ىَحْوَأ  وَ
ًۘالُلُذ ِّكِبَر  َلُبُس  ي۪كُلْسا  ِتاَرَمَّثلا َف ِّلُك  ْنِم  ي  ۪لُك َّمُث  َۙنوُشِرَْعي   اَّمِمَو 
“Rabbin, bal arısına şöyle ilham etti: Dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış

kovanlarda yuva edin; sonra her çeşit üründen ye, sonra da Rabbinin
gösterip müyesser kıldığı yollara koyul.”1

Evet, arı, bal yapma tekniğini işte böyle bir irşad, talim ve hidayetle
öğrenmiştir.

Allah arıya bal yapmasını, dağlarda, ağaçların kovuklarında ve kovanlarda
barınmasını vahyediyor. Arı da bu vahiy ile petek yapmasını öğreniyor. Petek
yapımında kullandığı hendese, hiç de arının bilebileceği ölçülerle olacak gibi
değil. Demek petek yapımında kullanılan hendese de arıya vahiy ile öğretiliyor.
Sonra arı kendisine has bir uçuşla çiçekten çiçeğe konuyor ve onlardan çeşitli
hüzmeler alıyor. Bu arada gidiş gelişlerinde yolu kaybetmemek için belli bir
metot kullanıyor. Geçtiği yerlere âdeta kendisine has izler bırakıyor ve
dönüşünü de aynı izler üzerinden yapıyor. Nihayet, çiçeklerden topladığı
hüzmeleri getirip peteklere koyuyor.



Kovanda da fevkalâde bir idare görüyoruz. Evet, burada da açık bir sevk-i
ilâhî müşâhede ediliyor. Öyle ki, sistemini kurmuş güçlü bir devlet
mekanizması ancak kovandaki kadar düzgün çalışabilir.

Kovana hâkim bir ana arı vardır, bir de vazifeleri sadece telkîh olan sayısı
çok az erkek arı. Diğer arılar ise durma ve dinlenme bilmeden çalışan arılardır.
Bunlar ise bir sistem içinde kendilerine düşen vazifeyi aksatmadan yerine
getiren işçi arılardır.

Yumurta bırakma mevsimi gelince ana arı bütün peteklerin ağzına
yumurtalarını bırakır. Tabiî kovanda bulunan az sayıdaki erkek arılar da fıtrî
vazifelerini ifa ederler. Bunlar vazifelerini yaptıktan sonra artık işleri
kalmamıştır. Dolayısıyla, kovanda tufeylî olarak sadece bal yemekle meşgul
olurlar. Ana arı bunlardan birkaçını bırakarak diğerlerinin hepsini ifnâ eder,
öldürür. Bıraktığı erkek arılar ise gelecek sene işe yarayacaklardır.

Erkek arıların, tufeylî olarak yaşamalarına müsaade edilmediği gibi, yabancı
bir arının da kovana girip yerleşmesine müsaade edilmemektedir. Bu fevkalâde
idarî ciddiyetin yanında bir de aynı oranda temizlik görürüz. Öyle ki, çiçeklerin
özünü ve hüzmesini alan arı, peteğe döndüğünde şayet temizlik kurallarına
uygun olmayan bir kılıkla dönmüşse, meselâ vücudunun bir yerinde çamur
varsa, o hâliyle peteğe kabul edilmez. Veya bir arı yapısı itibarıyla kanun ve
kurallara başkaldırıp anarşistlik yapıyorsa, o da derhal petekten uzaklaştırılır.

Acaba minnacık bir kafa taşıyan arıya bunları öğreten kimdir? Öğreten
kimdir ki, elli milyon sene evvel yaşamış arıların yaptığı balla, bugünkü
arıların yaptığı bal, terkip ve hendesî ölçü bakımından hiçbir farklılık
göstermemektedir. Arı tekâmül etmemiş. Yaratıldığı andan itibaren yaptığı işin
âlimi olarak yaratılmış, öyle de devam etmektedir. Peteğinin deliklerini altıgen
olarak hazırlaması, üçgen veya dörtgen olarak hazırlamaması hikmetinden alın
da, bal yapış keyfiyetine kadar, evet, önümüze nefis bir yiyecek ve aynı
zamanda şifa kaynağı olarak gelen balın her safhasında biz, bir vahiy ve ilham
esintilerini duyar gibi olmaktayız. Biz duyar gibi olmaktayız ama, ihtimal arı,
bu ilham esintilerini kat’iyen duymakta ve yaptıklarını, gayr-i şuurî sevklerle
yapmaktadır. Evet, arının bu icraatını sevk-i ilâhîye vermeden izah etmeniz
mümkün değildir.

Hâsılı, arıya bal yapma sanatını Allah öğretti. Ana arıya, erkek arılara ve
diğerlerine ayrı ayrı vazife görmeyi yine Allah talim etti. Allah’tır ki, ana arıyı
orada hâkim, diğerlerini de ona itaatkâr kıldı...



b. Karınca da Cenâb-ı Hakk’ın ilhamına mazhardır:

اوُلُخْدا ُلْمَّنلا  اَھَُّيأ  َي  اۤ ٌَةلَْمن  َْتلاَق  ِۙلْمَّنلا  ِداَو  ىٰلَع  اَْوَتأ  اَِۤذإ  ّتَح  ىٰ
َنوُرُعَْشي ْمُھَو َال  ُهُدوُنُجَو  ُنٰمَْیلُس  ْمُكَّنَمِطْحَي  ْۚمُكَِنكاَسَم َال 

“Sonunda karıncaların bulunduğu vadiye geldiklerinde bir karınca ‘Ey
karıncalar! Yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu bilmeden sizi ezmesin.’
dedi.”2 âyeti bize bunu anlatmaktadır.

Karınca bu sözü nasıl söyledi? Elbette onun kendine göre bir dili ve
karıncaların birbirleriyle görüşebilmelerinin bir şekli vardır. Şimdilerde
zoologlar şunları heceliyorlar:

Mevcut iki karınca yuvası var. Bunlardan biri küçük bir hendeğin öbür
tarafında bulunmaktadır. Yuvalardan birinden alınan bir karınca diğer yuvaya
bırakılır. Çok kısa süren bir sessizlikten sonra, arkadaşlarını kaybetmiş yuvanın
karıncaları, arıların kovandan boşaldıkları gibi yuvalarından boşalır, diğer
yuvaya doğru ilerlemeye başlar ve üzerine çubuk uzatılmış hendekten geçerek
diğer yuvaya hücum ederler. Şimdi bu karıncanın kaybolduğunu ve diğer
yuvada bulunduğunu, arkadaşlarına kim haber vermiştir? İşin mütehassısları
meseleyi şöyle izah etmektedirler:

Diğer yuvaya bırakılan karınca elektromanyetik dalgalar hâlinde çıkardığı
şerarelerle, arkadaşı olan karıncalara gizli bir mesaj göndermiş ve başına gelen
hâdiseyi ve nerede bulunduğunu koordinatlarıyla onlara haber vermiştir. Gayet
gizlilik içinde cereyan eden bu muhavereden sonra da arkadaşları bu karıncayı
kurtarmak için seferber olmuşlardır.

Demek ki, karınca da konuşuyor.. Cenâb-ı Hak, ona öğrettiği dili hususî bir
ihsan olarak Hz. Süleyman’a da talim buyurmuştu. Onun için Hz. Süleyman
âyette anlatılan şekliyle, karınca arkadaşlarını uyarınca tebessüm etmiş ve
mazhariyetinin buudlarını “tahdis-i nimet” suretinde ilan ederek Rabbine

yönelmişti.3

Karıncalar, cumhuriyet sistemi gibi bir sistemle idare edilmektedir. Bütün
karıncalar çalışır ve yuvaya gıda stoku yapma işinde aktif görev alırlar. Tembel
hiçbir karınca yoktur. Taşıdığı yük bazen kendisine ağır gelince, hemen
arkadaşlarını çağırır ve bu ağır yükü birkaç karınca omuzlayarak yuvaya
taşırlar. Onlar yaz boyu durup dinlenme bilmeyen bir gayret içindedirler.
Sonunda yaptıkları stok kışı idare edecek duruma gelince, yuvalarına sığınır ve



kapıları da kapatırlar.
Ancak bazen onlara göre bir terslik olur. Nemli toprakta stok edilmiş buğday

veya arpalarda nemlenme görülür. Bu durumda yapılacak şey, buğdayı veya
arpaları dışarıya taşıyıp güneşlendirmektir; karıncalar da işte bunu yapar. Tahıl
kuruduktan sonra da, tekrar içeriye taşırlar. Ancak, bazen bu taneler
çimlenmeye başlayabilir... Bu durumda hemen taneyi ikiye böler ve ayırırlar.
Şayet parçalardan birisi yine çimlenecek olsa, onu da tekrar ikiye bölerler.
Böylece taneyi kendi istifadeleri çerçevesinde tutmuş olurlar. Şayet
çimlenmesine göz yumsalar o tane onların işine yaramaz.

Karıncaya bütün bunları kim öğretmiştir? Bizim hafıza kuvvemiz kadar bir
bünyeye sahip olmayan bu varlığa bütün bu girift meseleleri acaba kim talim
etmiştir?

Her zaman olduğu gibi cevabımız yine bellidir. Karıncaya bütün bu hayat
serüvenini ilham eden Allah’tır. Ve onlar böyle bir ilhamla sevkolunmaktadır.

Ebû Hüreyre’nin (radıyallahu anh) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Allah
Resûlü bize şöyle bir hâdiseyi nakletmektedir:

“Peygamberlerden biri, bir vadiden geçerken, gölgelenmek için bir ağacın
altına oturmuştu. Oturduğu yerde de bir karınca yuvası bulunmaktaydı.
Karıncanın birisi bu peygamberi ısırdı. O da kendisini ısıranın ne olduğunu
bilmediği için yuvayı yaktırdı. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak’tan ona şöyle bir
ikaz geldi:

“Bir karınca seni ısırdı diye, durmadan Allah’ı tesbih eden bir ümmeti mi
yakıyorsun?”4

Görülüyor ki, karıncalar da bir ümmettir ve bizim bilmediğimiz bir dille,
onlar da Cenâb-ı Hakk’ı tesbih etmektedir.

Hâkim’in Müstedrek’inde rivayet ettiği bir diğer hadiste de Efendimiz şöyle
buyurmaktadır:

“Hz. Süleyman yağmur duasına çıkmıştı. Giderken de çoluk çocuk kim
varsa hepsini götürmüştü. Ayrıca herkes evindeki davar ve hayvanlarını da
yanlarına almışlardı. (Orada herkes yalvaracak, koyun ve kuzular meleşecek
ve Cenâb-ı Hakk’ın rahmetini celbetmek için herkes kendi diliyle tazarru ve
niyazda bulunacaktı.)

Hz. Süleyman ve yanındakiler yolda giderken, bir manzara Nebi’nin
dikkatini çekti: Sırtüstü yatmış, büyükçe bir karınca, antenlerini el gibi



c.

kullanarak havaya kaldırmış ve kendi diliyle bir şeyler söylüyordu. Hz.
Süleyman dikkat kesildi ve karıncanın şu şekilde dua etmekte olduğunu
duydu: ‘Allahım, ben Senin mahlukatından bir mahlukum. Senin vereceğin
rızıktan müstağni olamam. Eğer bize su gönderirsen sulanırız, rızka mazhar
oluruz. Gayrı ne diyeyim. Bundan böyle ya su gönderir bizi yaşatırsın ya da
biz böyle helâk olur gideriz.’

Hz. Süleyman, karıncanın bu içli feryadını duyunca etrafındakilere şöyle
dedi: ‘Artık geriye dönün. Sizin duanızdan başka bir dua sebebiyle Allah
yağmur gönderecektir...’ ”5

Karınca bütün bunları sevk-i ilâhî ile, Cenâb-ı Hakk’ın ilham ve irşadıyla
yapıyordu.

Kur’ân-ı Kerim, bütün hayvanat cinsinin kendileri arasında bir ümmet
olduğunu ifade ederek şöyle buyurmakta ve kaderin bu yönüne dikkat
çekmektedir:

اَم ۘمُكُلاَثَْمأ  ٌمَمُأ  َِّالإ  ِهْیَحاَنَجِب  ُریَ۪طي  َط  ٍرِئاۤ َالَو  ِضْرَْألا  ِيف  ٍةَّباَۤد  ْنِم  اَمَو 
َنوُرَشْحُي ْمِّھِبَر  ىِٰلإ  َّمُث  ٍءْيَش  ْنِم  ِباَِتكْلا  ِيف  اَنْطَّرَف 

“Yerde yürüyen hayvanlar ve kanat çırpıp uçan kuşlar da ancak sizin gibi
bir ümmettir. Kitap’ ta Biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Onlar sonra
Rabbilerinin huzurunda toplanacaklardır.”6

Ebû Dâvûd’un rivayet ettiği bir hadiste de Efendimiz: “Eğer köpekler bir
ümmet olmasalardı öldürülmelerini emrederdim.” 7 buyurmaktadırlar. Evet,
onlar da kendilerine göre bir millet teşkil etmektedirler.

Kelaynakların nesli tükeniyor diye ilim adamları telaşa kapılmışlardı. Zira
her varlığın, ekolojik dengede bir yeri vardır. Onun tükenmesi ise, dengeden
bir gedik açılması demekti. Şimdi her varlığa böyle ekolojik dengede bir yer
tutmayı kim öğretmiş ve kim talim etmiştir? İşte biz bu meseleye cebrî hidayet
veya şeriat-ı fıtriye şartları içinde cereyan eden hidayet nazarıyla bakıyor ve
bütün bu sevklere ve insiyaklara da bu zaviyeden yaklaşıyoruz.

2. İNSAN İRADESİNİN NAZARA ALINDIĞI
HİDAYET

Allah (celle celâluhu), çeşitli vesileler göndererek insanları hidayete erdirir.



.

b.

Peygamberler insanların hidayetine vesile olduğu gibi gönderilen kitaplar da
yine aynı şekilde insanların hidayetine vesiledir. Tebliğ yapan insanların
yaptıkları tebliğ ve irşad faaliyetleri de bu mânâda birer vesile ve vasıta kabul
edilebilir. Ancak burada unutulmaması gereken bir nokta vardır; o da şudur:
Cenâb-ı Hak, böyle çeşitli vesileler gönderir, ama hiç kimseyi bu vesile ve
vasıtaları kabullenmeye zorlamaz.

Durum böyle olunca da peygamber hanesindeki bir insan bile bazen hidayete
eremez. Bazen de tam tersi olur; Firavun sarayında bir mü’min-i âl-i Firavun ve
Âsiye yetişir. Tabiî bu çeşit hidayette daima beşer iradesi devreye girmektedir.
Allah (celle celâluhu), hidayete götürücü bütün vesileleri yaratır. Hidayeti
yaratmasına gelince o, insan iradesine bağlıdır. İrade dediğimiz mahiyet ve
hüviyeti meçhul bu izafî varlık, burada da bir âdi şart olmaktadır.

Kur’ân-ı Kerim’in birçok âyetinde bu tür hidayet ele alınmaktadır. Biz,
bunlardan bir ikisini zikretmiş olacağız:

a ْمُھْتَذََخأَف ى  ٰدُھْلا َىلَع  ىٰمَعْلا  اوُّبَحَتْـساَف  ْمُھاَنْي  َدَھَف ُدوـَُمث  اََّمأ  وَ
َۚنوُبِسَْكي اوُناَك  اَم  ِب ِنوُھْلا  ِباَذَعْلا  ُةَق  ِعاَص

“Semud milletine doğru yolu göstermiştik, ama onlar körlüğü doğru yolda
gitmeye tercih ettiler. Kazandıklarının karşılığı olarak onları alçaltıcı
azabın yıldırımı çarptı.”8

Demek oluyor ki, esasen Semud kavmine hidayet vesilesi ulaşmıştır. Bu Hz.
Salih’tir (aleyhisselâm). Fakat onlar kendi irade ve ihtiyarlarıyla körlüğü tercih
etmişler ve temerrütle burunlarının doğrultusunda giderek gayyaya
yuvarlanmışlardır.

Allah (celle celâluhu), hidayete vesile olmaları için nice peygamberler
göndermiştir. Ta ki, kendi iradeleriyle sapıtanlar, hiçbir mazeret ileriye
süremesinler:

ِۘلُسُّرلا َدَْعب  ٌةَّجُح  ّللا  ِهٰ َىلَع  ِساَّنِلل  َنوَُكي  َّالَِئل  َني۪رِذْنُمَو  َني۪رَِّشبُم  ًالُسُر 
اًمی۪كَح اًزي۪زَع  ّللا  ُهٰ َناَكَو 

“Peygamberlerden sonra, insanların Allah’a karşı bir hüccetleri olmaması
için, müjdeleyen ve korkutan peygamberler gönderdik. Allah Aziz’dir,
Hakim’dir.”9

İnsanlar sapıklıklarına karşı hiçbir mazeret ileri sürecek durumda değildir.
Çünkü ard arda gelen peygamberler, insanlara hakikatleri bütün çıplaklığı ile



anlatmışlardır. Kötülüklerin encamını ve iyiliklerin insanı hangi zirvelere
ulaştıracağını bir bir söylemişlerdir.

ٌريَ۪ذن اَھی۪ف  َالَخ  َِّالإ  ٍةَّمُأ  ْنِم  ِْنإَو  ۘاًريَ۪ذنَو  اًریَ۪شب  ِقَحْلِاب  ّ َكاَنْلَسَْرأ  اَِّنإ 
“Biz seni hak ile müjdeleyici ve inzar edici bir peygamber olarak

gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı (peygamber)
bulunagelmiştir.”10

Evet, hiçbir ümmet yoktur ki, içinde bir nebi zuhur etmiş olmasın. Bu itibarla
her ümmete mutlaka nebi gelecek, mübeşşir ve münzir olarak onlara hakikatleri
tebliğ edecek ve ardından da iradeleriyle onları dinleyenler hakkında Allah
(celle celâluhu) hidayetini yaratacaktır. Sapıklığı tercih edenler ise dalâlette
kalacaktır ki, bu da onlar için de Cenâb-ı Hak, dalâlet murad etmiş olacaktır.

ًالوُسَر َثَعَْبن  ّتـَح  ىٰ َني  ۪بِّذَعُم اَّنُك  اَم  Biz peygamber göndermedikçe hiç“ وَ
kimseye azap etmeyiz.”11 âyeti bu hakikati ifade etmektedir.

Allah (celle celâluhu), herkese hakkı-hakikati öğretmek ve işin neticesinde
itiraza hiçbir mahal bırakmamak için peygamberler gönderdi. Onlar da birer
hidayet meşalesi gibi ümmetleri arasında yol gösterici oldular. Bizim payımıza
düşen ise bir meşale değil bir hidayet güneşiydi. Zira bize gelen Hz.
Muhammed Aleyhisselâm’dı, Nebiler Sultanı’ydı.

Dolayısıyla bizler için de hiçbir mazeret söz konusu olamaz. Çünkü
Efendimiz’in mübarek sesini soluğunu duyduğumuz gibi, o günden bu güne
Kur’ân’ın füsunkâr ifadeleri her an içimizi okşayıp durmaktadır.

Bununla beraber, Cenâb-ı Hak, ayrıca kemal-i kereminden her asrın başında

birer müceddit gönderdi.12 Onlarla içimizi saran toz ve dumandan
gönüllerimizi temizledi. Evet, onlar vasıtasıyla her asrın insanı, dinî hayatına
yeniden bir canlılık getirdi. Fakat bütün bunlar olurken insanın iradesi nazardan
uzak tutulmadı. Yani, Cenâb-ı Hak, hidayete götürücü vesile ve vasıtaları
yaratarak hidayeti yaratmayı kulun istemesine bağladı. Bu bölümde cebrî bir
hidayet söz konusu değildir.

Bazen de Allah (celle celâluhu), insanların liyakatini nazara alarak, hidayet
ve dalâleti doğrudan doğruya yaratır.

Allah (celle celâluhu), Nebi’sini gönderir. O Nebi, Hz. Ebû Bekir’e dini
tebliğ eder. O da hiç duraklamadan tebliğ edilen mesajı kabul eder ve hakikat
karşısında birden eriyiverir. Gönlü hidayetle apaydın olur, derken gider
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“Sıddîkıyet”in zirvesine yükselir.
Yine Allah (celle celâluhu), Nebi’sini gönderir. Bu sefer de karşısına Ebû

Cehil gibi biri çıkar. Cenâb-ı Hak, ezelî ilmiyle onun hidayete liyakatinin
olmayacağını bildiğinden onun hakkında dalâleti yaratır. O da hakkındaki bu
hükmü fiilleriyle tasdik eder. Her geçen gün küfür ve küfranını artırır. Baş
aşağı gider. Sonunda hayatını, Bedir’de Allah Resûlü’ne karşı kılıç kullanırken

noktalayarak bir çukura, hem de ebedî olarak yuvarlanır.13

Zaten Kur’ân-ı Kerim her iki hidayet şeklini şu âyette bir arada toplamış ve
her iki hidayet şekline de dikkati çekmiştir:

ٍمی۪قَتْسُم ٍطاَرِص  ىِٰلإ  ُءاََۤشي  ْنَم  ي۪دْھَيَو  ِۘمَالَّسلا  ِراَد  ىِٰلإ  ۤوُعْدَي  ّللاَو  ُهٰ

“Allah Dârüsselâm’a çağırır. Dilediğini de doğru yola eriştirir.”14

Cenâb-ı Hak, çeşitli vesileleri kullanarak insanları hidayete, sırat-ı
müstakîme davet eder. Ancak, hidayete gelince, onu bizzat Kendi meşîetine
bağlar. Dilediğini hidayete erdirir, dilediğini de dalâlette bırakır.

Meselenin bir küçük yönü insana aittir. O, Allah’ın davetine icabet eder ve
hidayet vesilelerinden istifadeye çalışırsa, Allah da meşîetiyle tecellî eder ve
onu hidayete erdirir.

Kur’ân-ı Kerim bir hidayet kaynağıdır. Ondan ancak Allah’ın diledikleri
istifade edebilir ve Kur’ân sadece onlar için bir hidayet vesilesi olur. ىًدُھ

َۙنی۪قَّتُمِْلل  “Müttakiler için bir hidayet kaynağıdır.”15 denilmekle bu hakikate
işaret edilmektedir. Kelimenin mânâ-i masdarî olmasından anlıyoruz ki, kul
evvelâ müttaki olmaya çalışacak ve Kur’ân’dan istifade etme liyakatini ortaya
koyacaktır ki, bu kula ait yöndür. Bu hususun Cenâb-ı Hakk’ın meşîetine bakan
tarafı ise birkaç âyet aşağıda anlatılmakta ve şöyle denmektedir:

ّبَر ْمِھِ ْنِم  ىًدُھ  ىٰلَع  َِكئٰۤلوُۨأ 

“İşte onlar Rabbilerinden bir hidayet üzeredirler.”16

Onlar ki gaybe inanmışlar, namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar, zekât vermişler
ve kendilerine gelen kitaba da kendilerinden öncekilere gelen kitaplara da
inanmışlar ve ahireti tasdik etmişlerdir. Bu davranış onları müttaki olma
seviyesine çıkarmış ve Allah (celle celâluhu) da onlar için hidayet dilemiş ve
hidayet yaratmıştır.

Ve yine Allah (celle celâluhu), Peygamberine hitaben şöyle buyurur:



ُناَميْ۪إلا َالَو  ُباَِتكْلا  اَم  ي۪رَْدت  َتْنُك  اَم  َۘانِرَْمأ  ْنِم  اًحوُر  َكَْیِلإ  اَۤنْیَحْوَأ  َِكلٰذَكَو 
ىِٰلإ ۤي۪دْھََتل  َكَِّنإَو  َۘانِداَبِع  ْنِم  ُءاََۤشن  ْنَم  ِ۪هب  ي۪دَْھن  اًروُن  ُهاَنْلَعَج  ِْنكٰلَو 
ِيف اَمَو  ِتاَوٰمَّسلا  ِيف  اَم  َُهل  ي۪ذَّلا  ّللا  ِهٰ ِطاَرِص  ٍۙمی۪قَتْسُم   ٍطاَرِص 

ُروُمُْألا ُریَ۪صت  ّللا  ِهٰ َىِلإ  ََۤالأ  ِضْرَْألا  ۘ
“Ey Habibim! İşte sana da buyruğumuzla Cebrail’i gönderdik. Sen kitap

nedir, iman nedir, bilmezdin. Fakat Biz onu, kullarımızdan dilediğimizi
onunla doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz sen de insanlara
göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın yolunu, doğru yolu göstermektesin. İyi
bilin ki, işler sonunda Allah’a döner.”17

İşte bu âyette de anlatıldığı gibi, hidayette iki mertebe görüyoruz. Birinci
mertebede sadece vesile ve vasıtalık var ki, Kur’ân-ı Kerim bu vesile ve
vasıtalığı da bazen hidayete erdirme olarak vasıflandırmaktadır. Esasen bu tür
hidayete erdirme vesilelikten öteye de geçmez. Hidayetin ikinci mertebesine
gelince bu, Cenâb-ı Hakk’ın insan gönlünde hidayeti yaratmasıdır. Bu
yaratmayı Cenâb-ı Hak, vesilelerle yaptığı gibi bazen de doğrudan doğruya
yapmaktadır. O’nun bu şekilde hidayete erdirmesi ise, sırf bir lütuftur.
Büyüklerimiz buna “Cebr-i Lütfî” demişlerdir. Rabbimiz’den niyazımız, bizleri
de böyle cebrî bir lütuf ile hidayete erdirmesidir.

Neticede bir kere daha ifade edelim ki, hem hidayet hem de dalâlet doğrudan
doğruya Cenâb-ı Hakk’ın yaratmasıyla vücuda gelir. Bu mânâyı ifade eden şu
hadis-i şerif de bu hakikati tam tenvir eder:

ُسی۪لِْبإ َِقلُخَو  ٌءْيَش  ىٰدُھْلا  َنِم  ََّيِلإ  َسَْیلَو  اًیِعاَدَو  َاَنأ  اًّغَِلبُم  ُتْثِعُب 
ٌءْيَش َِةلَالَّضلا  َنِم  ِهَیِلإ  َسَْیلَو  اًیِغْبُمَو  اًّنِيَزُم 

“Ben tebliğ ve davet edici olarak gönderildim. Hidayet meselesinde benim
hiçbir müdahalem ve salâhiyetim söz konusu değildir. Şeytan da bâtılı süslü
göstermek ve sizi azdırmak için gönderilmiştir. Onun da dalâlet hakkında bir
söz ve salâhiyeti yoktur.”18

İnsan, iradesiyle talepte bulunur. Sonra da Cenâb-ı Hak talep edilen şeyi
yaratır. Şu kadar var ki, insanın sevap cihetine iktidarı çok az olmasına rağmen,
günah ve şer cihetine surî bir iktidarı vardır. Zira şer ve günahlar tahrip
nevindendir. İnsan bir kibritle bir evi yakabildiği gibi, çok küçük bir iradeyle
de şer ve günah işlemeye güç yetirebilir. Hâlbuki ona isabet eden bütün sevap



ve hayırlar Cenâb-ı Hak’tan gelmektedir. Kula düşen ise bu sevap ve hayır
kapısında sebat edebilmektir. Onun kasdı ve azmi hayır olduğu müddetçe de
Allah (celle celâluhu), ona hayır ve sevabı nasip edecek ve onun için bütün
hayır yollarını kolaylaştıracaktır. Hidayet, bu zaviyeden bakılacak olursa
herkes için ve her zaman ve zeminde lâzımdır.

1 Nahl sûresi, 16/68-69.

2 Neml sûresi, 27/18.

3 Bkz.: Neml sûresi, 27/19.

4 Buhârî, cihâd 153; Müslim, selâm 148.

5 ed-Dârakutnî, es-Sünen 2/66; el-Hâkim, el-Müstedrek  1/473.

6 En’âm sûresi, 6/38.

7 Tirmizî, sayd 16, 17; Ebû Dâvûd, edâhî 22; Nesâî, sayd 10.

8 Fussilet sûresi, 41/17.

9 Nisâ sûresi, 4/165.

10 Fâtır sûresi, 35/24.

11 İsrâ sûresi, 17/15.

12 Bkz.: Ebû Dâvûd, melâhim 1; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/324.

13 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 4/33; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/46.

14 Yûnus sûresi, 10/25.

15 Bakara sûresi, 2/2.

16 Bakara sûresi, 2/5.

17 Şûrâ sûresi, 42/52-53.

18 ed-Deylemî, el-Müsned 2/11; el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 3/204.
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Dördüncü Bölüm 
KADERLE İLGİLİ 

SORU VE CEVAPLAR
Soru 1: Elestü: Kâlû-belâ ne demektir?
Cevap: Bu sözler, Yaradan’ın yarattıklarıyla, hususiyle insanla olan

mukavelesine ait bir kısım sözlerdir ki bu mukavelede: ْۘمُّكِبَرِب ُتَْسَلأ   “Ben
sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sorulur. Karşılığında da: ىَٰلب  “Evet,
Rabbimizsin!”1 cevabı alınır.

Bu meselenin iki yönü vardır:
Bu soru kime ve nasıl sorulmuştur?
Ne zaman sorulmuştur?

Birinci şık itibarıyla, birkaç mülâhaza arz edilebilir.
İnsan henüz hiçbir şey değilken “var olma” emrini alması ve onun da bu

emre, “evet” demesi ki; tekvînî mahiyette bir soru-cevap ve bir mukavele
sayılır.

İnsan atomlar âleminde, hatta bu âlemin de ötesinde parçacıklardan ibaret
iken, her şeyi bir kemale doğru sevk edip terbiyeye tâbi tutan Rabbülâlemîn, bu
parçacıklara insan olma şevkini duyurarak, o istikamette onlardan bir söz ve
misak almasıdır ki, bu da, her zerrenin kendi takatinin çok üstünde,
Kafdağı’ndan ağır yükleri omuzlayarak, Rabbin “var etme” teklifine “evet”
demesinden ibaret sayılabilir…

Bu iki şekilde cereyan eden “soru-cevap” veya “teklif ve kabul” söz ve
beyanla değil gibidir. Buna binaen bir kısım tefsirciler bu mukaveleye istiare-i
temsiliye tarikiyle yapılmış bir mukavele nazarıyla bakmışlardır. Yani, sanki
öyle denilmiş, öyle cevap verilmiş ve öylece hukukî kıymeti haiz bir sözleşme
kabul edilmiş; yoksa, beyanla ve yazışma ile yapılmış bir akit değildir.

Aslında, bin bir çeşit hitap ve bin bir çeşit cevap sahibi Rabbin, “hitap ve
cevap” indeksini (fihristini) nazara almadan böyle bir hükme varmak,
tekellüften salim olamaz. Buna da yeri gelince temas edeceğiz.

Bu türlü bir ikrar isteği ve şehadette bulunma sözleşmesi insanın kendini
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duyması ve kendinin, kendinden başka bir şey olmadığını anlamasından ibaret,

bir nefis mârifeti, bir “Nefsini bilen Rabbini bilir.”2 hakikatini temsil; bir
mahiyet âyinesini seyre koyulma ve bu yolla şuuruna akseden rengârenk
hakikatlerin petekleşmesine şahit olma ve bu şehadeti ilân etmektir. Ne var ki,
bu icap ve kabul, bu duyma ve uyanma, çok açık ve hemen sezilecek gibi de
değildir. Belki, çok ikaz ve tembihlerle duyulup hissedilebilecek şeylerdendir
ki; irşadın ehemmiyeti de, bu noktadan ileri gelmektedir.

İnsana emanet edilen nefis veya benlik (ego), Yaratıcı’nın yüce varlığını
bilmek ve itiraf etmek için ona verilmiştir. Zaten onun varlığının gayesi de bu
bilme ve itiraftan ibarettir. Binaenaleyh, insan, varlığıyla O’nun varlığını,
sıfatlarıyla O’nun servet ve gınasını, aczi ve fakrıyla O’nun iktidar ve
ihsanlarını gösterir. Bu bir ilk mevhibe ve ihsandır. Bu ilk ihsana terettüp eden
idrak ve irfan ise, her varlıkta O’nun varlığını; her ziyada O’nun nurunu
hissettiği yüce Yaratıcı’yı, ilan ve itiraftır. Bu ise “elestü” ve “belâ”
mukavelesi demektir.

Bu mukavele, kudret ve iradenin yazdığı muhteşem kitabın mânâsını anlama
ve hâdisat satırlarının esrarını kavrama neticesinde, âdeta bir “icap ve kabul”
gibidir.

Bu sözleşme ve sözleşme içindeki sual-cevap, cismaniyete göre
düşünülmemeli ve yine ona göre değerlendirilmemelidir. Hak (celle celâluhu)
bütün varlıklara, kendi mahiyetlerine göre emirler verir ve yine mahlukattan
yükselen sesleri, sadâları dinler, anlar ve yerine göre onlara cevap verir.
Kelâmî ıstılahla ifade edecek olursak; insan gibi ayrı ayrı dil ve lehçelerle
meramını ifade eden varlıkların her dediğini anlayan Hz. Allah (celle
celâluhu), aynı zamanda, öyle ayrı ayrı lisan ve lehçelerle, onlara emirler verir,
hakikatleri anlatır; insan ve kâinatı şerheder; yarattıklarından sözler alır,
misaklar yapar ve mukavelelerde bulunur ki, lafzî kelâm ve beyanla yapılan
bütün bu konuşmalar “kelâm-ı lafzî” cümlesindendir. Bir de, bize göre kelâm
ve beyan olduğu açık olmayan, hayvanlara olan ilhamdan, meleklerin mazhar
olduğu ilâhî hitap tarzına kadar, Hakk’ın bir çeşit konuşması vardır ki, o da,
“kelâm-ı nefsî”nin ayrı bir tezahür ve tecellîsidir.

Allah’ın, bu çeşit konuşması, insanın kalbine gelen esintilerden, melekler
âlemine kadar çok geniş bir dairede cereyan ediyor olmasına rağmen, her
dairenin “alma-verme” keyfiyeti başka başka olduğundan, bu dairelerden
herhangi birine, ne gelen mesajı, ne de ondan yükselen söz ve ifadeyi, bir başka



daireye göre ne duymak, ne de tespit etmek mümkün değildir.
Aslında bizlerin her şeyi duyabileceğini iddia etmek de çok yanlış bir

kanaattir. Zira bugün artık anlamış bulunuyoruz ki, bizler, duyulma cinsinden
olan şeylerin ancak, milyonda birkaçını duyabilmekte; görülebilecek şeylerden
de ancak, o kadarını görebilmekteyiz. Bu demektir ki, bizim duyduğumuz ve
gördüğümüz âlem, duymadığımız ve görmediğimiz âlemlere nispeten bir hiç
hükmündedir.

Bu itibarla, Cenâb-ı Hakk’ın zerrelerle konuşması, sistemlere emirler
vermesi, terkipler, tahliller yapması, çok yüce buudlarda cereyan edip
durduğundan, bütün bunların bizim küçük ölçücüklerimizle tespit edilmesi
mümkün değildir.

Allah (celle celâluhu), zerrelerle mukavele yapacak, moleküllerle mukavele
yapacak, hücrelerle mukavele yapacak; atomlar âleminde, anne karnında,
çocukluk devresinde mukavele yapacak, fakat biz bunları, kendi ölçücüklerimiz
içinde açık seçik olarak hiçbir zaman tespit edemeyeceğiz.

Hele bu görüşme, insan ruhu ve o ruhta bir mekanizma olan vicdanla
olmuşsa…

İnsan ruhu, müstakil bir varlıktır ve bu husus bugün artık münakaşa
götürmeyecek şekilde vuzuha kavuşmuştur. Çeşitli dallarıyla, bütün ilim
dünyasını saran parapsikoloji, günümüzde ruhu, mevcudiyetiyle,
fonksiyonlarıyla; düşleriyle, temennileriyle; ümitleriyle, emelleriyle öylesine
merak mevzuu hâline getirdi ki, âdeta ondan bahsedilmedik bir sosyete salonu
ve ilmî mahfil kalmadı... Tamamen ayrı ve müstakil bir mevzu teşkil eden ruhun
üzerinde başka bir yerde durduğumuz için, şimdilik sadece mevzuumuzla
alâkalı kısmına temas edeceğiz.

Ruh, insan bedeninden evvel yaratıldığından ve bir bakıma zaman üstü bir
mahiyete sahip bulunduğundan, misakla alâkalı icap ve kabul onunla
yapılmışsa, anlama ve anlatma kıstaslarımız içinde onu kavramamız kat’iyen
mümkün değildir. Şayet o, rüyalardaki diline ve duymasına benzer şekilde
konuşuyorsa; telepatide olduğu gibi, ses titreşimlerine ihtiyaç duymadan
muhabere temin edip anlayabiliyorsa ve hatta bu husus kendine has ağırlığıyla,
dağılan Sovyetler Birliği’nde dahi –materyalist bir dünya olması itibarıyla çok
mânidardır– alâka görmüşse, ruhun kendine mahsus konuşması kabul ediliyor
demektir. Bu farklı konuşma, farklı bantlara alınacak; farklı kasetlerde



korunacak ve yeri geldiğinde kendine has hitabetle ortaya çıkacak; kendi dilini
kullanarak konuşacak ve yine nev’i şahsına mahsus (orijinal) tedaileriyle
(çağrışım) ortaya çıkacaktır.

Binaenaleyh, “elest bezminde” de ruhlar Rab’le mukaveleye çağrıldılar.
Cismaniyet berzahı arada olmadığı için, her şeyi ayan beyan gördüler ve “evet”
diyerek böyle bir mukaveleye imza attılar. Ancak, günümüzde çokça bulunduğu
gibi bir kısım kimseler, ruh kitabının vicdan bölümünü hiç kurcalamadıkları
için böyle bir imzaya ve misaka rastlamadılar. Rastlamalarına da imkân yoktu;
çünkü o âleme ne bir bakışları, ne de araştırmaları olmamıştı. Aslında, Kant’ın,
Yaratıcı’yı tarif istikametinde yazılan bütün kitapları arkaya atarak,
Bergson’un, umum kâinata sırt çevirerek dinlemek istedikleri sessiz kitap da
işte bu idi... Ruh dinlenilecek; ruhun ilhamlarına kulak verilecek; vicdanın
dilini anlama laboratuvarları tesis edilecek ve şuura akseden indekste hakikatin
çehresi görülmeye çalışılacaktı...

Vicdan dediğimiz bu kitap başlı başına yüce hakikatin en yanılmaz şahidi ve
mukaveleye imza atan akittir ama, böyle bir dili öğrenme cehdinden mahrum
olanlara bunu anlatmak çok da kolay olmasa gerek…

Şayet kafalar, şartlanmışlıktan arınabilse, insan, vicdanının bu ilk misaka
“evet” dediğini duyacak ve görecektir. Aslında âfâkî ve enfüsî tefekkür ve
araştırmalardan maksat da işte budur. Zihin kendi saplantılarından kurtarılacak,
mefkûreye hürriyet kazandırılacak ve serbest düşünce adesesiyle vicdandaki bu
ince yazılar okunmaya çalışılacaktır. Bu yolla kalbin derinliklerine bakmaya
kendini alıştırmış nice kimseler vardır ki, iç müşâhede ve iç duygularıyla, elde
ettikleri vâridâtı, hiçbir kitapta görmeleri mümkün değildir. İlâhî kitapların
remiz ve işaretleri dahi, ancak bu adese altında kendilerine has renklilikleriyle
zuhur ederler. Bu ufku göremeyen kendini aşamamışlar ise, hiçbir zaman
bundan bir şey anlayamayacaklardır.

Şimdi, gelelim meselenin ikinci yönüne, acaba bu mukavele ne zaman
yapıldı? Hemen arz edeyim ki; bu mevzuda, nasslarda kat’î bir şeyin
gösterilmesi oldukça güçtür. Ancak bu hususta tefsircilerin bir kısım
beyanlarının bulunduğunu söyleyebiliriz: Bu icap ve kabul;

Spermin döl yatağına seyahati esnasında olmuştur.
Ceninin insan şeklini iktisap ettiği zaman olmuştur.
Veyahut çocuğun rüşde erdiği, kendini bildiği zaman olmuştur.
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Bütün bu mütalâaların kendilerine göre müdafaa yol ve usulleri de vardır.
Ne var ki, bunlardan birini diğerine tercih ettirecek; hatta bunlardan başka bir
diğer hususa râcih kılacak ciddî bir sebep göstermek de bir hayli zordur.

Bu misak ruhlar âleminde olabildiği gibi, ruhun kendi atomlarıyla
münasebete geçtiği başka bir âlemde de olabilir. Embriyolojik safhaların
herhangi bir devresinde olduğu gibi, rüşde erileceği âna kadar geçen herhangi
bir devrede de olabilir…

Düne, bugünle beraber seslenen ve dünü bugünle beraber duyan ve dinleyen
Allah (celle celâluhu), bütün bu devrelerin hepsinde de bu misakı almış
olabilir. Bizler, vicdanlarımızın derinliklerinden gelen böyle bir sesi duymakta
ve kalbimizin bu bezme şehadetine muttali bulunmaktayız.

Ne var ki, mide, açlığını kendine has diliyle anlattığı, vücud, elem ve
acılarını kendi kelimeleriyle dile getirdiği gibi, vicdan da kendi dilini
kullanarak, kendi terminolojisine sadık kalarak sözleşmelerden bahisler açıyor;
duyduğu acı ve ızdıraplar için inliyor; verdiği sözde sadık kalmak için
çırpınıyor ve muttasıl bir dalgalanma hâlinde heyecanlarını sürdürüyor. Bir
çocuk gibi, iniltileriyle dikkati çektiğinde, kendini mesut ve tali’li sayıyor;
hâlini anlatamadığı, derdine nigehbân bulamadığı zamanlarda da inkisar içinde
kıvranıp duruyor.

En yüce hakikate bir mir’ât-ı mücellâ olan gönül ne zengin bir kütüphane, ne
muhteşem bir kayıt defteri, ne âli bir mahfaza, ama, ondan anlayan mütalâacının
nazarında!...

Soru 2: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sualine “Evet, Rabbimizsin.”
ile cevap verildiğine aklî delil var mıdır?
Cevap: Bazı meseleler vardır ki, bunları aklen izah etmek çok zordur.

Anlatılabilirse de bu gibi şeylerin ancak mümkün olduğu anlatılabilir. Aslında,
Allah (celle celâluhu) böyle bir şeyden bahsediyorsa, artık meselenin itiraz
edilecek tarafı kalmamış demektir.

Bu soruyu iki cihetten ele alabiliriz:
Böyle bir şey vâki olmuş mudur? Olmuşsa, bunun isbatı nasıl yapılır?
Mü’min fert bu işten haberdar olmuş mudur?

Evvelâ, Cenâb-ı Hakk’ın, herhangi bir âlemde, ruhlara “Ben sizin Rabbiniz
değil miyim?” Onların da: “Evet, Rabbimizsin.” demesi, kat’î midir, suali
vârid oluyor. Bu mevzu Kur’ân-ı Kerim’de iki âyette ele alınmıştır. Birisinde:



ىٰۤلَع ْمُھَدَھْشَأَو  ْمُھَتَّّيِرُذ  ْمِھِروُھُظ  ْنِم  َمَدٰا  ۤيَ۪نب  ْنِم  َكُّبَر  َذََخأ  ِْذإَو 
ۚىَٰلب اوُلاَق  ْۘمُّكِبَرِب  ُتَْسَلأ  ْۚمِھِسُفَْنأ 

“Rabbin, Âdemoğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini almış ve
onları kendilerine şahit tutarak ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim.’
(demişti).”3 denilmekte ve böyle bir sözün alındığından bahsedilmektedir. Eski
ve yeni bütün tefsirciler bu söz alınma meselesi hakkında pek çok şey
söylemişlerdir.

Daha önce de kısmen arz edildiği gibi, bir kısmı “zerrât âleminde daha
atomlar hâlindeyken, ileride terkip hâline gelecek bu zerrelerden, ruhları ile
beraber söz alınmıştır.” demektedir. Bazı tefsirciler de, “Bu, çocuğun anne
karnına düştüğü zaman alınmış bir sözdür.” derler. Bir hadis-i şerifin de
teyidine dayanarak, bazı mudakkik müfessirler de derler ki, “Hayat nefhedildiği

anda o insandan alınmış bir sözdür.”4 kanaatini izhar ederler.
Esas itibarıyla Cenâb-ı Hakk’ın varlıklarla konuşması çeşit çeşit ve

değişiktir. Biz burada, belli bir şekil, belli bir stilde konuşuyoruz. Ama bundan
başka bizim iç dış duygularımız, zâhir ve bâtınımız, kafa ve ruhumuz, nefsî ve
lafzî konuşma tarzlarımız vardır... Zaman zaman bu dilleri de kullanır ve
onlardan anlayanlara yine onlarla bir şeyler anlatmaya çalışırız.

Kalbin kendine göre bir konuşması vardır ki, kalb konuşur ama bu konuşma
duyulmaz. Bize deseler: “Kendi içinizden ne konuştunuz öyle?” Biz de: “Şunu
şunu dedik.” diye anlatır ve bu husustaki kelimeleri de sırayla diziveririz. Bu,
nefsî bir konuşmadır.

Bazen olur ki, rüyalarımızda bir şeyler konuşuruz. Başkalarından da bir
şeyler duyarız. Ama yanımızda bulunan hiç kimse bunu duymamıştır. Sonra da
kalkar, kelimesi kelimesine, konuştuğumuz ve duyduğumuz şeyleri başkalarına
naklederiz. Bu da değişik stilde bir konuşma şeklidir.

Bazı kimseler uyanıkken dahi, misal âleminden nazarlarına arz edilen misalî
levhaları görür ve misalî şahıslarla konuşurlar. Belki bir kısım maddeciler
bunlara inanmaz ve “halüsinasyon” derler; varsın desinler... Resûl-i Ekrem’in
mazhariyetlerinden bir tanesi de bu idi: Âlem-i misale, âlem-i berzaha ait
misalî levhalar, O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) kudsî nazarına arz edilir, O
da gördüğünü, duyduğunu, anladığını başkalarına naklederdi. Bu da ayrı bir
konuşma şeklidir.



Vahiy ise, bambaşka bir konuşma tarzıdır. Hz. Peygamber’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem) vahiy geliyordu. Efendimiz dışında kimse hiçbir şey
duymuyor ve anlamıyordu. Eğer bu maddî kulağa gelecek bir şey idiyse,
yakınında bulunan kimselerin de duyması gerekirdi. Oysaki bazen
zevcelerinden birinin dizine başını koyup yatarken veya mübarek dizini birinin
dizine koyduğu hâlde vahiy gelirdi de, O (sallallâhu aleyhi ve sellem) duyardı
ama, öbürleri ne bir şey duyar ne de hissederlerdi. Resûl-i Ekrem ise, o vahyi
harfiyen beller ve onlara anlatırdı. Bu da başka bir ses, başka bir konuşma
tarzıdır...

Velinin kalbine ilham geliyor: Âdeta onun içine bir şeyler fısıldanıyor. Bu da
değişik stilde bir konuşma. Morsla konuşma gibi bir şey... Morsda nasıl “di..
di.. dâ..dit; dâ..dâ..dit” denir; operatör hemen maksadı anlar. Öyle de bir kısım
şeyler velinin kalbine dikte edilir, veli de onlardan bir kısım mânâlar çıkarır.
Meselâ veli: “Şu anda falan oğlu falan kapının önüne geldi.” der, açarlar kapıyı
ve bakarlar ki o adam karşılarında... Bu da ayrı bir konuşmadır.

Bir de telepati var… Şimdinin ilim adamları, bir gün o yolla mükemmel bir
muhabere gerçekleştirebileceklerini hesaplıyorlar. Bu da ayrı bir konuşma
şeklidir. Kalbin kalbe teveccühü, insanların birbiriyle içten muhaberesi. Bu da
bir başka beyan...

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, Allah (celle celâluhu), “lâ yuâd ve lâ yuhsâ”
(sayısız, pek çok) konuşma stilleri yaratmış.

Şimdi gelelim meselemize. Allah (celle celâluhu) bize ْۘمُّكِبَرِب ُتَْسَلأ   “Ben
sizin Rabbiniz değil miyim?”5 buyurdu; ama, bunu hangi konuşma stilinde
ifade etti bilemiyoruz. Şayet, velinin kalbine dikte edilen Mors alfabesi gibi bir
tarzla bildirmişse bunu, herhâlde kulaklarımızla duyacağımız bir sesle
beklememiz doğru olamaz. Bu bir ilham ise, vahiy değildir. Vahiy ise, ilham
değildir. Ruha bir konuşma ise, cesede bir konuşma değildir. Cesede bir hitap
ise, o zaman da ruha hitap nevinden değildir...

Şu nokta çok önemlidir: İnsanlar, misal âleminde, berzah âleminde veya
ervah âleminde gördükleri, duydukları şeyleri, bu âlemin mikyasları ile
değerlendirdikleri takdirde yanılırlar. Muhbir-i Sâdık (sallallâhu aleyhi ve

sellem) bize diyor ki: “Kabirde Münker-Nekir gelir, size soru sorar.”6 Acaba
adamın neyine soru soracaklar?

İster cesedine sorsunlar, ister ruhuna; netice değişmez. Sorduklarını ölü



duyar ama onun yanında bulunan kimseler kat’iyen duymazlar. Hatta bir teyp
koyup, mikrofonunu da kabrin içine sokuverseler, yine bir ses tespit edemezler.
Çünkü artık mükâleme başka buudlarda cereyan ediyor, sizin buudlarınızda
değil. Hani Einstein’in ve daha başkalarının ortaya attığı dördüncü, beşinci
buud var ya, işte onun gibi, mekân değişikliğine göre mesele değişecek, başka
bir hüviyetle karşınıza çıkacaktır.

Binaenaleyh, bu 7 ْۘمُّكِبَرِب ُتَْسَلأ   Allah’ın (celle celâluhu) ruhla olan, ruha
mahsus bir mükâlemesidir. Bunun tesirini ben duyayım, hıfz edeyim şeklinde
beklememek lâzımdır. Belki vicdandan bir his şeklinde aksedeceği intizar
edilmelidir. Biz vicdanla ve ona gelen ilhamlarda bunu hissedebiliriz.

Bir keresinde bu meselenin izahını yaparken birisi dedi ki: “Ben bunu
duymadım.” Ben de “Duydum!” dedim. “Sen duymamışsan başının çaresine
bak! Çünkü ben duyduğumuzu çok iyi hatırlıyorum.” Ne ile duyduğum sorulacak
olursa; içimdeki ebed arzusuyla, mütenâhî olduğum hâlde nâmütenâhî
arzularımla duydum bu sesi.

Evet, esasen ben Allah’ı da hakkıyla bilemem; çünkü sınırlıyım. Sınırsızı
nasıl idrak edeyim? İşte sınırsıza karşı içimdeki bu hâhişkârlık ve arzu ile onu
duyduğumu anlıyorum. Şu sınırlı âlemde benim gibi bir böcek, sınırlı âleminde,
sınırlı hayatını yaşayıp ölmesi gerekirken ve onun düşünce sahasına giren
şeyler de böyle sınırlı şeylerden ibaret olması gerekirken, ben sınırsızlık içinde
nâmütenâhîyi düşünüyorum. İçimde ebed arzusu var; ruhumda Cennet ve
Cemâlullah arzusunu taşıyorum. Bütün dünya benim olsa, gamım gitmiyor.
İçimde bu hâl var ki, bundan dolayı ben “Onu duydum.” diyorum.

Vicdan dediğimiz şey her ne ise, kendisine ait fakülteleriyle, bölümleriyle
daima Allah’ı terennüm eder ve o hiç yalan söylemez. Ona arzu ettiği, talep
ettiği şeyi verdiğiniz zaman, onu huzura kavuşturmuş olursunuz. Onun için
latîfe-i Rabbaniye olan kalbin ancak, vicdanın bu huzuru ile huzura
kavuşacağına işareten Kur’ân-ı Kerim:

ُۘبوُلُقْلا ُِّنئَمَْطت  ّللا  ِهٰ ِرْكِذِب  ََالأ  ّللا  ِۘهٰ ِرْكِذِب  ْمُھُبوُلُق  ُِّنئَمَْطتَو  اوُنَمٰا  َني۪ذََّلا 
“Dikkat edin! Kalbler, ancak Allah’ı zikir ve O’nu duyuşla mutmain olur,

oturaklaşır ve huzura kavuşur.”8 buyuruyor.
Bir diğer husus da şudur. Bergson gibi bir kısım feylesoflar bütün aklî, naklî

delilleri bir tarafa bırakarak, Allah’ın varlığı hususunda sadece vicdanlarını
delil olarak kullanmışlardır. Hatta bir keresinde Kant, “Ben, Allah’ı azametine



uygun anlayabilmek için bütün malumatımı arkaya attım!” der. Bergson sadece
“sezgi”siyle bu istikamette yol almak ister ve onun tek delili de vicdanıdır...
Vicdan, Allah’ı inkârdan muzdariptir. Vicdan Allah’a imanla huzura kavuşur.
İnsan vicdanın sesini derinden derine dinlediği zaman, ezelî ve ebedî bir
Mâbud arzusunu her zaman onun içinde duyacaktır.

İşte bu hâl, bu eda, insanın vicdanında sessiz kelimelerle ifadesini bulan ve

Allah Teâlâ’nın: ْۘمُّكِبَرِب ُتَْسَلأ   “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”9 hitabına
verilen: ىَٰلب  “Evet Rabbimizsin.” cevabıdır ki; dikkat etse herkes, ruhun
derinliklerinden kopup yükselen bu sesi duyabilir. Yoksa bu, kafada, cesette
aranırsa tenakuza düşülmüş olur. O, herkesin vicdanında meknî olarak vardır.
Ancak, isbatı, kendi sahasında yapılabilir bir husustur. Ehl-i tahkik, ehl-i şuhud,
asfiyâ, evliyâ ve enbiyâ, bunu açık seçik görmüş ve göstermişlerdir.

Ama aklî isbatına gelince, mahsusatı ispat ettiğimiz gibi, yani bir çınar
ağacını, bir çam ağacını göstermek gibi, bunu göstermemiz mümkün değildir.
Ne var ki vicdanını dinleyen, içinden geçenleri seyreden, bunu görecek, bilecek
ve duyacaktır.

Soru 3: İrade-i külliyenin yalnız ve yalnız Allah’a ait olduğu Kur’ân-ı
Kerim’de beyan olunmuştur. Bunun yanı sıra, cüz’î bir iradenin insana
verildiği de malumdur. Hâl böyle olunca, günah işleyen bir kişi kendi
iradesine uyarak mı günah işler, yoksa Cenâb-ı Hakk’ın irade-i külliyesi
mi günah işletir?
Cevap: Meselenin kısaca ifadesi şudur: İnsanın elinde irade vardır. Biz buna

ister cüz’î irade, ister meşîet-i beşeriye, isterse insanın kesb (kazanma) gücü
diyelim. Cenâb-ı Hakk’ın yaratmasına da, küllî irade, halketme kuvveti veya
kudret, irade ve tekvin diyelim. (Bunlar Allah’ın sıfatlarıdır.) Mesele, sadece
Cenâb-ı Hakk’a ait yönü ile ele alındığında, âdeta, Cenâb-ı Hak zorluyor da,
olacak şeyler öyle oluyor, şeklinde anlaşılır. Bu suretle de, işin içine cebr
girer. Mesele yalnızca insana ait yönüyle ele alındığı zaman ise insan kendi
işlerini kendi yapıyor, şeklinde anlaşılır. O zaman da işin içine “Herkes kendi
fiilinin hâlıkı” düşüncesinden ibaret olan “Kaderîlik” fikri girer.

Kâinatta olup biten her şeyi Allah yaratır. Bu soruda “küllî irade” diye geçen
şey de işte budur. Hatta َنوُلَمَْعت اَم  ْمُكََقلَخ َو ّللاَو  ُهٰ  “Sizi de, işinizi de, Allah
yarattı.”10 âyeti bunu ifade eder. Yani sizin de, sizden sâdır olan ef’âlin de
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hâlikı yalnız Allah’tır. Meselâ siz taksi yapsanız veya bir ev inşa etseniz, bu
işleri yaratan Allah’tır. Siz ve ef’âliniz, Allah’a aitsiniz. Ama ortaya gelen
bütün bu işlerde, size ait bir husus vardır ki, o da bir kesb ve bir beşerî
mübaşerettir. Bu ise âdi bir şart ve temayül gibi bir şeydir. Tıpkı dünyaları
aydınlatacak olan bir elektrik şebekesinin düğmesine dokunmak gibi…

B u durumda “Sizin hiçbir şeyiniz, hiçbir müdahaleniz yok.” denemeyeceği
gibi, işin tamamen size ait olduğu da söylenemez. İş tamamıyla Allah’a aittir.
Fakat Allah size ait bu işleri yaratırken, sizin cüz’î müdahalenizi de âdi şart
olarak kabul etmiş ve yapacağı her şeyi onun üzerine inşa buyurmuştur.

Meselâ şu caminin içindeki elektrik mekanizmasını, Allah kurmuş, işler ve
çalışır hâle getirmiştir. Yeniden bunu tenvir etme işi, ameliyesi de Allah’a
aittir. Elektron akımlarından bir ışık meydana getirme, camiyi tenvir etme birer
fiildir. Bunlar da “Nuru’n-Nur, Münevviru’n-Nur, Musavviru’n-Nur” olan Hz.
Allah’a (celle celâluhu) aittir. Ama bu caminin aydınlanması mevzuunda, sizin
de bir mübaşeretiniz vardır; o da, Allah’ın kurduğu bu mekanizmada, Allah’ın
ayarladığı düğmeye sadece dokunmanızdır. Kurulması, sizin irade ve
takatinizin çok fevkinde olan o mekanizmanın, tenvir vazifesini yapması ise
tamamen Allah’a aittir.

İsterseniz biraz daha açalım: Meselâ, hazırlanıp işler, çalışır, yürür hâle
getirilmiş bir makine düşünelim ki; sadece çalıştırmak için onun düğmesine
dokunma vazifesi, size verilmiş olsun. O makineyi harekete geçirme ise, onu
kuran ve inşa eden zata mahsustur. İşte, beşere ait bu küçük mübaşerete biz,
“kesb” veya “cüz’î irade” diyoruz. Allah’a ait olana ise “halk etme, yaratma”
diyoruz. Böylece bir irade inkısamı karşımıza çıkıyor:

Küllî İrade
Cüz’î İrade.

İrade dediğimiz; murad etme, dileme demektir ki tamamen Allah’a aittir.

ّللا ُۘهٰ َءاََۤشي  َْنأ  َِّالإ  َنُۧؤاََۤشت  اَمَو 

“Allah’ın dilediğinden başkasını dileyemezsiniz…”11

Bu husus, yanlış anlaşılmasın. Biz böyle düşünürken, “Kulun da bir parmak
dokundurma denecek kadar iradesi vardır.” diyerek, tamamen “cebrî
determinizma” diyeceğimiz çarpıklıktan uzaklaşmış bulunuyoruz. “İşi meydana
getiren Allah’tır.” derken de, Mutezile mezhebi ve rasyonalistler gibi
düşünmediğimizi gösteriyoruz. Bu suretle de ne Ulûhiyetinde, ne de



Rubûbiyetinde Allah’a eş ve ortak koşmuş oluyoruz. Allah (celle celâluhu)
nasıl ki, zâtında birdir; icraatında da birdir, işini başkasına yaptırtmaz. Allah
(celle celâluhu) her şeyi kendisi yaratmıştır. Fakat teklif, imtihan gibi birtakım
sırlar ve hikmetler için, beşerin mübaşeretini de şart-ı âdi olarak kabul
buyurmuştur.

Meseleyi daha fazla tenvir için, burada bir büyük zatın bu mevzuda irad
ettiği bir misali arz etmek istiyorum. Diyor ki: “Sen bir çocuğun isteğiyle, onu
kucağına alsan; sonra sana dese ki, beni falan yere götür; sen de onu oraya
götürsen; o da orada üşüyüp hastalansa; şimdi o çocuk sana: “Beni niye buraya
getirdin?” diye itirazda bulunabilir mi? Bulunamaz, çünkü kendisi istedi.
Üstelik ona: “Sen istedin!” diyerek iki de tokat vurursun.”

Şimdi bu hususta çocuğun iradesi inkâr edilebilir mi? Edilemez; zira o talep

etti ve istedi.12 Ama onu oraya getiren sensin... Hastalanma işini de, çocuk
kendisi yapmadı. Belki ondan sadece bir talep sâdır oldu. Binaenaleyh, burada
hastalığı verenle oraya götüren ve bu işi talep eden, birbirinden ayrılmış olur.
Biz kadere ve insanın iradesine bu mânâ ve anlayışla bakarız.

İşin doğrusunu, her şeyi takdir eden Allah bilir.

Soru 4: Kur’ân-ı Kerim’de, “Ben, kime dalâlet murad edersem,
dalâletten ayrılmaz; kime hidayet murad edersem hidayetten ayrılmaz.”
deniliyor. Hem de “İnsanoğluna akıl, fikir verdim, iradesini kendi eline
bıraktım, ayrıca doğru yolu da eğri yolu da gösterdim. Hangisinden
giderse gitsin.” deniliyor. Bunlar, nasıl telif edilir?
Cevap: Bu soruda iki şık var; birincisi: “İrade-i külliye ile Cenâb-ı Hak

nasıl diliyorsa, öyle mi oluyor; yoksa insan kendi iradesini mi kullanıyor?” Bu
sorudaki âyet şöyledir:

۟اًدِشْرُم ًاِّیلَو  َُهل  َدَِجت  َْنلَف  ْلِلْضُي  ْنَمَو  ِۚدَتْھُمْلا  َوُھَف  ّللا  ُهٰ ِدْھَي  ْنَم 
“Allah bir kimseyi hidayete erdirirse, kimse onu saptıramaz. O kimi de

dalâlete iterse, onu hidayete getirecek bir yardımcı bulamazsın.”13

Mânâ olarak hidayet, doğru yol, rüşd, nebilerin gittiği istikametli yoldur.
Dalâlet ise, sapıkların yolu; doğru yolu kaybetme ve umumî şehrahtan ayrılma
demektir.

Dikkat edilirse, bunların her ikisi de birer iş, birer fiildir ve beşere ait yönü
ile birer uf’ûle, birer fonksiyondur. Bu itibarla, bunların her ikisini de Allah’a



vermek iktiza eder. Arz ettiğimiz gibi, her fiil Allah’a râcidir. Ona râci
olmayan hiçbir iş gösterilemez. Dalâleti, Mudill isminin iktizasıyla yaratan,
hidayeti, Hâdi isminin tecellîsine bağlayan ancak Allah’tır (celle celâluhu).
Demek ki, ikisini veren de Hak’tır. Ama bu demek değildir ki; kulun hiçbir
dahli, mübaşereti olmadan, Allah tarafından cebren dalâlete itiliyor veya
hidayete sevk ediliyor da, o, ya dâll (sapık) veya râşid (dürüst) bir insan
oluyor.

Bu meseleyi kısaca şöyle anlamak da mümkündür: Hidayete ermede veya
dalâlete düşmede bu ameliye ne kadar olursa olsun meselâ: Bu iş on ton
ağırlığında bir iş ise, bunun aşr-ı mi’şarını (yüzde birini) dahi insana vermek
hatadır. Hakikî mülk sahibi Allah’tır ve o iş mülk sahibine verilmelidir.

Müsaade buyrulursa biraz daha açayım: Allah hidayet eder ve hidayetinin de
vesileleri vardır. Camiye gelme, nasihat dinleme, fikren tenevvür etme,
hidayetin yollarından bazılarıdır. Kur’ân-ı Kerim’i dinleme, mânâsını tetkik ve
derinliklerine nüfuz etme, hidayet yollarındandır. Aynı şekilde Resûl-i
Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) huzur-u risaletpenâhîlerine gitme, rahle-
i tedrisi önünde oturma, O’nu can kulağı ile dinleme, O’nun gönülden ifade
edilen sözlerine kulak verme ve O’ndan gelen tecellîlere gönlünü mâkes
yapma, hidayet yollarından birer yoldur. İnsan bu yollarla, hidayete mübaşeret
eder. Evet, camiye geliş, küçük bir mübaşerettir. Ama Allah (celle celâluhu),
camiye gelişi hidayete vesile kılar. Hidayet eden Allah’tır; fakat bu hidayete
ermede Allah’ın kapısını, “kesb” unvanıyla döven kuldur.

İnsan, demhaneye, meyhaneye, puthaneye gider; böylece “Mudill” isminin
kapısının tokmağına dokunmuş ve “Beni saptır!” demiş olur. Allah da murad
buyurursa onu saptırır. Ama dilerse engel çıkarır, saptırmaz. Dikkat buyrulursa,
insanın elinde o kadar cüz’î bir şey vardır ki, bu ne hidayeti ne de dalâleti asla
meydana getiremez.

Misal mi istiyorsunuz? Bakınız! Siz Kur’ân-ı Kerim’i ve va’z u nasihati
dinlediğiniz zaman; keza, ilmî bir eser okuduğunuz zaman, içiniz nura gark
oluyor. Hâlbuki bir başkası, minarenin gölgesinde ezan-ı Muhammedîyi
duyarken, va’z u nasihati işitirken, hatta en içten münacâtlara kulak verirken
rahatsızlık duyuyor ve tedirgin oluyor da; “Bu çatlak sesler de ne?” diye
ezanlar hakkında şikâyette bulunuyor.

Demek oluyor ki; hidayet eden de, dalâleti veren de Allah’tır (celle
celâluhu). Ama bir kimse dalâletin yoluna girdiyse, Allah (celle celâluhu) da



binde 999,9 ötesi kendisine ait işi yaratır; –tıpkı düğmeye dokunma gibi–, sonra
da insanı, dalâlete meylettirir. O arzusundan ötürü de ya cezalandırır veya
affeder.

Soru 5: Allah (celle celâluhu) çok insanlara, araba, apartman, mal,
mülk, itibar, arkadaş, şan, şöhret vermiş. Bazı insanlara da fakirlik, dert,
musibet, elem, keder, vermiş; sonraki insanlar çok mu kötü, yoksa Allah
öbürlerini çok mu seviyor? Uçmak için yaşayanla, sürünmek için
yaşayan arasındaki fark nedir?
Cevap: Böyle bir soru, ancak öğrenmek maksadı ile sorulabilir. Başka türlü

günaha girilmiş olur. Esasen, içinde böyle bir derdi olan insanın da, bunu
sorması lâzımdır.

Allah (celle celâluhu) dilediğine at, araba, han, hamam, taksi, apartman
verir; dilediğini de fakr u zaruret içinde kıvrandırır. Ancak bütün bunlarda, aile
v e saireden gelen bazı sebepler de inkâr edilmemelidir. Meselâ, bir insanın
mal kazanma dirayet ve kiyasetini inkâr etmek mümkün olmadığı gibi, kendi
devrinin şartları içinde kazanma yollarını bilmesi de, kazancına sebep olması
bakımından inkâr edilemez. Bununla beraber Allah, bazı kimselere, liyakat
izhar ettiği hâlde, yine onlara mal-menal vermemiştir. Mamafih, zayıf bir hadis-
i şerifte; Allah’ın, malı sevdiğine de sevmediğine de verdiği, din ve imanı ise

sadece sevdiğine verdiği ifade edilmektedir14 ki, mevzuumuz itibarıyla
oldukça mânidardır.

Bir de, mal-mülk mutlaka hayır sayılmamalıdır. Evet, bazen Allah (celle
celâluhu) mal-menal ve dünyevî huzur ve saadet isteyenlere, istediklerini verir;
bazen de vermez. Ama Allah’ın (celle celâluhu) hem vermesi, hem de
vermemesi hayırlıdır. Zira sen iyi bir insan ve verileni de yerinde kullanacak
isen, senin için hayırlıdır. İyi bir insan değil ve istikametten de ayrılmış isen,
Allah’ın vermesi de vermemesi de senin için hayırlı değildir.

Evet, istikametin yoksa, fakirlik de senin için küfre bir sebep olur. Çünkü o
seni Allah’a karşı isyana sevk eder de, her gün O’na karşı yeni bir isyan
bayrağı açarsın. Yine şayet sen istikamette değilsen; kalbî ve ruhî hayatın da
yoksa, senin zenginliğin de senin için bir belâ ve musibettir,

ۚاَیْنُّدلا ِةوٰیَحْلا  ُةَني۪ز  َنوَُنبْلاَو  ُلاَمَْلا 

“Mal ve evlât, dünya hayatının ziynetidir ve bir ibtilâdır.”15 Şimdiye



kadar çok kimseler bu imtihanı kaybetmiştir. Nice servet sahibi kimseler vardır
ki, servet içinde yüzdükleri hâlde, nankörlüklerinden ötürü, kalblerinde
tecellîden en ufak bir parıltı ve aydınlık yoktur.

Binaenaleyh, bunlara Cenâb-ı Hakk’ın mal ve menal vermesi bir istidraç ve
sapmalarına bir vesiledir. Ama bunlar her şeyden evvel ruhî ve kalbî
hayatlarını öldürdükleri ve Allah’ın verdiği fıtrî kabiliyetleri çürüttükleri için
buna müstahak olmuşlardır.

Bu arada, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) şu hadislerini
kaydetmek de yerinde olur: “İçinizde öyleleri vardır ki, ellerini kaldırıp
Allah’a kasem ettikleri zaman, Allah (celle celâluhu) onların yeminlerini
yerine getirir. Ve yeminlerinde hânis kılmaz. Berâ b. Mâlik, onlardan
birisidir.”16 Hâlbuki Enes’in kardeşi Berâ’nın ne yiyeceği ne de yatacak bir
yeri vardı. O âdeta, kût-u lâ yemûtla yaşıyordu.

İşte Berâ gibi saçı başı karışık, nice pejmürde görünüşlü ve perişan
sayılacak kimse vardır ki, onlara büyük insanlar nazarıyla bakılmış ve
kalblerinin büyüklüğü, içlerinin derinliğiyle değerlendirilmişlerdir. Resûl-i
Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) diliyle yemin etseler, Allah, yeminlerinde
yalan çıkarmayacağı kişiler olarak vasıflandırılmışlardır.

Onun için, ne müstakillen servet ne de fakirlik bir felakettir. Belki yerine
göre fakirlik de servet de Allah’ın en büyük nimetlerindendir. Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) iradesiyle fakirliği ihtiyar buyurmuştur. Hz.
Ömer’e hitaben,

ُةَرِخْٰالا اََنلَو  اَیْنُّدلا  ُمَُھل  َنوَُكت  َْنأ  ىٰضَْرت  اََمأ 

“İstemez misin dünya onların olsun, ahiret bizim.”17 buyurmuşlardır. Hz.
Ömer, dünya servetleri devlet hazinesine aktığı hâlde, bir fakir insan gibi kût-u
lâ yemûtla geçinmiş ve fazlasını istememiştir.

Ama öyle fakirlik de vardır ki, –Allah muhafaza buyursun!– küfür ve
dalâlettir. Meselâ, yukarıdaki sözler tahkik niyetiyle bir mü’minin ağzından
çıkmasaydı da, bir nankörün ağzından çıksaydı, Allah’ın nimetlerine karşı
şikâyet eden o kişi kâfir olurdu.

Demek ki, yerine göre fakirlik nimet, yerine göre de devlet. Asıl mesele,
kalbde musaddıkın bulunmasıdır. Yani:
“Yâ Rabbi, Senden ne gelirse gelsin makbulümdür.



1.

2.

Hoştur bana Senden gelen, ya hıl’at ü yahut kefen;
Ya taze gül, yahut diken, lütfun da hoş, kahrın da hoş.”
diyebilmektir.

Şarkî Anadolu’da da; “Senden, o hem hoş, hem bu hoş.” derler.
İnsan hil’at giyip servet içinde de yüzse, Allah’la beraber olduğu takdirde,

Abdülkadir Geylânî gibi, yine ayağı velilerin omuzunda ve mübarek başı da
Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) dâmenine dokunacaktır. Ama
Allah ile münasebeti yoksa, o fakirin dünyası da hüsran, ahireti de hüsran
demektir. Keza Allah ile beraber olmayan zengin, zâhiren dünyada mesut gibi
görünse de, neticede ağır bir hüsrana uğrayacaktır.

Soru 6: Allah niçin kullarını bir yaratmadı? Kimini kör, kimisini topal
olarak yarattı?
Cevap:

Allah mülk sahibidir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Kimse O’na
karışamaz ve O’nun icraatına müdahale edemez. Senin zerratını yaratan,
terkibini düzenleyen Allah’tır. İnsanî hüviyeti bahşeden de yine Allah’tır (celle
celâluhu). Sen bunları sana lütfeden Allah’a daha evvel bir şey vermemişsin ki,
O’nun karşısında bir hak iddia edebilesin. Eğer sen, sana verilenler
mukabilinde Allah’a bir şey vermiş olsaydın, “Bir göz verme, iki göz ver; bir
el verme, iki el ver!” gibi iddialarda bulunmaya.. “Niye iki tane değil de bir
ayak verdin?” diye itiraz etmeye belki hak kazanırdın. Hâlbuki sen Allah’a
(celle celâluhu) bir şey vermemişsin ki, –hâşâ ve kellâ– O’na adaletsizlik
isnadında bulunasın. Haksızlık, ödenmeyen bir haktan gelir. Senin O’na karşı ne
hakkın var ki, yerine getirilmedi de haksızlık irtikâp edildi!

Allah Teâlâ Hazretleri seni yokluktan çıkarıp var etmiş; hem de insan
olarak... Azıcık dikkat etsen; senin dûnunda birçok mahlukat var ki, onlara
bakıp nelere mazhar olduğunu düşünebilirsin.

Cenâb-ı Allah, bazen insanın ayağını alır; onun karşılığında ahirette pek
çok şey verir. Ayağını almakla o kimseye aczini, zaafını, fakrını hissettirir.
Kalbini Kendisine çevirtip, o insanın duygularında inkişaf başlatırsa çok az bir
şey almakla, pek çok şeyler vermiş olur. Demek ki zâhiren olmasa bile
hakikatte bu ona, Allah’ın lütfunun ifadesidir. Tıpkı şehit edip ona Cennet
vermek gibi...

Evet, bir insan, muharebede şehit olur. Bu şehadetle Mahkeme-i Kübra’da,



Allah’ın huzurunda, sıddîkların, salihlerin gıpta edeceği bir makama yükselir.
Onu gören başkaları “Keşke Allah bize de harp meydanında şehadet nasip
etseydi.” derler. Binaenaleyh, böyle bir insan parça parça da olsa çok şey
kaybetmiş sayılmaz. Belki aldığı şey ona nisbeten çok daha büyüktür.

Çok nadir olarak bazı kimseler bu mevzuda küskünlük, kırgınlık, bedbinlik
ve aşağılık duygusu ile inhiraf etseler bile, pek çok kimselerde bu kabîl
eksiklikler, daha fazla Allah’a teveccühe vesile olmuştur. Bu itibarla haşarat-ı
muzırra nevinden bir kısım kimselerin, bu meseledeki kayıplarının serrişte
edilmesi yerinde değildir. Bu mevzuda esas olan, ebede namzet insanların
ruhlarında, o âleme ait iştiyakı uyarmaktır. Bu arızalıda, arızaların itmesiyle
Hakk’a teveccühü, başkalarında da ondan ibret alarak kanatlanmalar şeklinde
kendini gösteriyorsa, maksada uygun ve hikmetlidir.

“Her işte hikmeti vardır, Abes fiil işlemez Allah...”18

Hz. İbrahim Hakkı

Soru 7: Bir tabiî afette ölenlerin hepsinin eceli birden mi gelmiştir?
Ecel, bir varlığın kendi şartları ve kendi buudları içinde geçireceği sürenin

sonu ve o varlığın hayat serencamesinin bitimi demektir. Sonradan var olan her
şey, aslında böyle bir “son” ve “bitim” yazısıyla dünyaya gelir.

Varlığın akıp gidişi içinde, başlangıçla bitimi birbirinden ayırmak mümkün
değildir. Her şey, bir damla gibi er geç toprağın bağrına düşer, erir. Ve bir
ırmak gibi er geç akar bir denize karışır.

Bu, hemen bütün varlıkların müşterek alın yazısıdır. Bu yazı ile her varlık
gün yüzüne çıkar ve yine bu yazı ile geldiği gibi ayrılır gider.

Başlangıçlar bitimin emaresi; sonradan meydana gelişler, sona erişin
esasıdır. Başlangıcı olmayanın sonu da yoktur. Ezelî olandır ki, ancak ebedî
olan da O’dur.

Sonradan meydana gelen her şeyin varlığına hükmeden, onu belli bir
programla bu âleme gönderen ve her şeyini görüp gözeten bir Yüce Varlık’tır
ki; bütün bu gelip gitmelerin, doğup-batmaların dışındadır. Olmuş, olacak
bütün müddetler ve süreler de, O’nun tasarrufu altındadır.

Bu itibarla da, ne gelmelere ne gitmelere “tabiî” demek doğru olmayacağı
gibi, afetler ve onlara bağlı hâdiselere de “tabiî” demek kat’iyen uygun
değildir. Eşyanın varlığa mazhariyeti, haricî bir emir ve irade ile ve aynı



zamanda bir vazife çizgisinde cereyan etmektedir.
İnsan, hayvan, nebat ve diğer bütün varlıklar, kendilerine hükmeden bir

kudretle gün yüzüne çıkar, teşhir ve âyinedarlık vazifelerini yerine getirir,
sonra yerlerini başkalarına bırakarak sahneden silinip giderler.

Bu âlemde, hem doğuşlar, hem de ölüşler birer teşhir, birer imtihan olarak
cereyan etmektedir. Her şeyin varlığa erişi, gizli bir Mevcud’un apaçık delil ve
tercümanı olduğu gibi, müddet hitamında ayrılıp gitmesi de, evveli olmayan o
Gizli Varlık’ın, ebediyet ve ölümsüzlüğüne delâlet etmektedir.

Evet, hiçten ve yoktan varlığa eren biz ve her şey, varlığımızla birinin
varlığını görmemiz, duymamız ve bilmemizle, gören, duyan, bilen birinin
mevcudiyetini gösterdiğimiz gibi, bir hayat boyu sırtımızda emanet olarak
taşıdığımız her şeyi terk edip gitmekle de, bir bir gelenlere; bir bir gidenlere,
gidip gelmeyenlere mukabil, sır olan bir “BİR”i göstermekteyiz. O,

ًۘالَمَع ُنَسَْحأ  ْمُكَُّيأ  ْمُكَوُلَْبِیل  َةوٰیَحْلاَو  َتْوَمْلا  ََقلَخ  ي۪ذََّلا 
“O’dur ki, hanginiz daha güzel iş yapacağınızın imtihanını vermek için,

hayatı ve ölümü yaratmıştır.”19

Gelişin sırrını kavrama, bulunuşun imtihanını verme ve gidişe hazır olma.
İşte insan için mühim olan da budur!.

Şimdi bu küçük hazırlıktan sonra, mevzuumuz olan “Bir anda ölenlerin
hepsinin eceli birden mi gelmiştir?” hususunu ele alalım:

Evet, hepsinin eceli birden gelmiştir. Ve böyle olması için de ciddî ve kayda
değer hiçbir mâni yoktur. Varlığı bütünüyle elinde tutan Yüce Zât, zerrelerden
sistemlere kadar her şeyi ve herkesi kendi kaderi içinde birden var ettiği gibi,
birden de öldürebilir. Ne ayrı ayrı yerlerde bulunmalar ne de vasıf ve keyfiyet
farklılığı bu mevzuda hiçbir mâni teşkil edemez.

Kudreti Sonsuz’un tasarrufunu göstermek için, tamı tamına o kudreti
aksettirecek misal bulamamakla beraber, yine de, O’na ayna olabilecek ve bir
fikir verebilecek pek çok şeyden bahsetmek mümkündür.

Ezcümle; güneşe yönelen değişik evsaf ve keyfiyetteki varlıklar, herhangi bir
karışıklığa sebebiyet vermeden, ona bakarak hayatlarını sürdürür; onun ziyası
altında renkten renge girer; onunla en revnektar hâle gelir ve onun doğuşu ve
batışıyla ölgünleşir, pörsür ve söner giderler. Aynen onun gibi, her şey, aynı
baharın kucağında döllenir; aynı yazda serpilir gelişir ve aynı sonbaharda



hazanla sararır; fakat hepsinin kaderi ayrı ayrıdır. Hepsi, o geniş ilmin plan ve
programıyla, o sonsuz irade ve meşîetin yönlendirmesiyle; evet, gelişigüzel ve
kendi isteklerine göre değil, o meşîet ve iradenin istediği istikamette varlık
gösterir ve mevcudiyetlerini sürdürürler.

ي۪ف ٍةَّبَح  َالَو  اَھَُملَْعي  َِّالإ  ٍةَقَرَو  ْنِم  ُطُقَْست  اَمَو  ِۘرْحَبْلاَو  ِّرَبْلا  ِيف  اَم  َُملَْعيَو 
ٍنی۪بُم ٍباَِتك  ي۪ف  َِّالإ  ٍِسباَي  َالَو  ٍبْطَر  َالَو  ِضْرَْألا  ِتاَمُلُظ 

“O, karada ve denizde olan her şeyi bilir... Düşen bir yaprak ve
karanlıklar içine gömülen hiçbir dâne yoktur ki, apaçık bir kitapta
bulunmasın.”20

Ağaçların, otların, tohumların, dânelerin hayat ve ölümleri, gelişme ve
semereleri bu kadar ciddî takip edilip de, insan gibi en ekmel bir varlık hiç
başıboş bırakılır mı? Bir şeyi görmesi diğer şeyi görmesine; bir şeyi işitmesi
diğer şeyi işitmesine mâni olmayan kâinatların Yüce Sahibi, elbette en aziz
mahluku, en değerli sanatı olan insanın, her hâline ehemmiyet verecek ve O’nun
bir ferdine, sair varlıkların cins ve nevinin mazhar oldukları şeyleri lütfederek,
âlemlerin fihristi olan insanı, hususî olarak ele alacak, hususî iltifatına mazhar
edecek, hususî sevkiyatıyla huzurunda şereflendirecektir.

Bu davet ve sevkiyat, bazen bir döşekte, bazen bir harp meydanında, bazen
de herhangi bir felaket ve afetle olabilir. Hatta ayrı ayrı mıntıkalarda toplu
olarak veya teker teker de meydana gelebilir. Yaratıcı’nın insana bakışı
zaviyesinden, bunlar, asla neticeye tesir etmezler. Her insanın zimamını elinde
bulunduran; her canlıyı istediği kadar hayatta tutup sonra da salıveren Sonsuz
İlim ve Kudret Sahibi, nezdindeki Kitab’a göre, belli fert ve kitlelerin ruhlarını
kabzetmesi gayet normal ve mâkuldür. Evvelce de temas edildiği gibi, bu,
önceden terhis edilmeleri tesbit edilmiş bir askerî birliğin, vakti gelince, en
büyük kumandan tarafından tezkere işleminin icra edilmesi gibi bir şeydir.

Ayrıca, ruhların kabziyle vazifeli meleğin vazifesinin şümulüne temas
edildiği yerde de belirtildiği gibi, ruhları kabzetme vazifesiyle mükellef o
kadar çok melek vardır ki; bir anda binlerce afetin kol gezdiği her yerde,
sahibinin irade ve takdiri altında, her vefat edenle bir değil birkaç melek
görüşebilir ve ellerindeki kitaplara göre, değişik takdirlerle kurbanlarını
istikbal edebilirler.

Bu türlü afetler, çok ciddî tetkiklere tâbi tutulduğu zaman, gerçekten, hem bir
ilk takdiri, hem de ölenlerin ecellerinin birden geldiğini görmemek mümkün



değildir. Bu husustaki enteresan ve harika hâdiselerin bütününü tespit etmek
için ciltler lâzımdır. Üstelik yazılanlar da ciltleri aşacak kadar çoktur. Gün
geçmiyor ki, kitaplara mevzu olacak, böyle fevkalâde hâdiselerden birkaçını
matbuatta görmüş olmayalım.

Meselâ, şehirlerin altını üstüne getiren korkunç bir zelzelede, binlerce insan
bütün gayretlere rağmen kurtarılamamalarına mukabil, zelzeleden günlerce
sonra, kendilerini korumaktan âciz yüzlerce çocuğun, hiçbir zarar ve ziyana
uğramadan toprağın altında istirahat ederken bulunmaları.. hem kanala
yuvarlanan bir römork içindeki bütün işçilerin boğulmalarına karşılık, çok
ötelerde hiçbir arızaya uğramadan, suyun üzerinde yüzüp duran kundakta bir
çocuğun bulunması.. hem bir uçak kazasında, en mahir ve tecrübeli kimselerin
kaçamayıp cayır cayır yanmalarının yanında, uçağın düşmesiyle iki yüz metre
öteye fırlayan mini mini bir yavrunun hiç arıza almadan kurtulması... gibi
yüzlerce hâdise ispat etmektedir ki; hayat da ölüm de, kendi kendine olmayıp,
aksine, bilen, gören ve idare eden birinin tedbiriyle meydana gelmektedir.

Hayata, birer birer veya toplu olarak gelen her varlık, kütük ve sicil
defterlerindeki vazife bitimi ve ecellerine kadar, fıtratın ince sırlarını kavrama,
tabiat ötesi gizlilikleri keşfetme, bizleri ve onları gönderen Zât’a âyine ve
tercüman olma mükellefiyetiyle ömürlerini doldurur, parça parça veya toplu
olarak terhis edilirler.

Bu bilme, tesbit ve sonra da vefat ettirme, yani aynı anda ecellerini getirme
ve işlerini bitirme, her şeyi baştan sona en iyi şekilde bilen Allah (celle
celâluhu) için, gayet kolaydır. Kaldı ki, her insanın etrafında bir yığın meleğin
bulunduğunu ve bundan başka pek çok can alan meleklerin de olduğunu, gizli
açık her şeyi Bilen’den öğreniyoruz. Bu bahiste ayrıca, şöyle küçük bir itiraz
da vârid olabilir: “Bu kabîl musibetlerde, müstahak olanlarla beraber, bir hayli
de masum telef olup gitmektedir. Acaba buna dair de bir şeyler söyleyebilir
misiniz?”

Hemen arz edeyim ki, bu istifham da yine, akide ve tasavvurdaki bir
yanlışlıktan doğmaktadır. Eğer hayat, sadece dünyevî hayattan ibaret bulunsaydı
ve insanın evvel ve âhir yeri burası olsaydı belki bu itirazın da mâkul bir yanı
ve bir mesnedi olduğu iddia edilebilirdi. Hâlbuki insan için burası bir ekim
yeri, bir gayret sahası ve bir bekleme salonu ise; öteki âlem, bir harman ve
hasat yeri, bir bağbozumu ve semere zamanı; nihayet sıkıntılardan kurtulup
saadetlere erme mekânıdır.



Bu itibarla da, burada iyinin kötüyle; mücrimin nezihle vefat etmesinde
hiçbir gayri tabiîlik yoktur. Bilakis, işin böyle cereyan etmesi en mâkul ve en
mantıkî olanıdır. Zira ikinci dirilişle, herkes niyet ve davranışlarına göre hususî
bir varlığa erecek, ona göre muamele görecek ve ona göre ya tekdire maruz
kalacak veya ulûfe alacaktır.

Hâsılı; ölüm ve ecel, bu dünyada bulunma ve hizmet etme süresinin
bitiminden ibarettir. Böyle bir süre, insanın iradesini nefyetmeme çizgisinde,
önceden hazırlanmış, tescil edilip kütüklere geçirilmiş bir plan keyfiyetinde
olup ve yine her şeyi bilip gören Zât’ın emir ve fermanıyla, mevsimi geldiğinde
infaz edilmesinden başka bir şey değildir. Bunun toplu olmasıyla, münferit
olması arasında da, mantıkî hiçbir fark yoktur.

Öyle zannediyorum ki, pek çok meselelerde olduğu gibi burada da, Yüce
Yaratıcı’nın sonsuz ilim, kudret ve iradesini bilememe; inhirafın başlıca
sebeplerinden birini teşkil etmektedir. Diğer bir sebep de, eşya ve hâdiselere
bakış zaviyesinin yanlışlığıdır. Olup biten şeyler muvacehesinde kafalarımızı
hatalı tabiat ve tesadüfler anlayışından sıyıramamış ve gönüllerde tecride
erememişsek; içimiz zayıf akidelerle, şeytanî vesveselerin muharebe meydanı
hâline gelecektir.

Bir de gönül dünyamızın fakirliği ve yeterince beslenememesine karşılık –
mesnetsiz dahi olsa– her gün kâse kâse şüphe ve tereddütlerin içirilmesi, öyle
korkunç bir felâkettir ki; nesillerin istikametinin bozulmasına değil de, hâlâ
istikametini muhafazada muvaffak olmalarına hayret edilmelidir.

Ehemmiyetsiz gibi görünen bu kabîl meselelerde, haddinden fazla tahşidat
yapıldığı iddia edilebilir. Ne var ki, imana taalluk eden hususların hiçbirinde
biz, böyle bir düşünceye katılmayacağız. Nazarımızda itikatla alâkalı en küçük
mesele, dağlar cesametinde ve cihanbahâdır. Bu itibarla da üzerinde ne kadar
titizlikle durulsa, değer ve yerindedir.

Bu hususu nazar-ı itibara alan arkadaşlarımızın sıkılmayacaklarını ve bizi
bağışlayacaklarını umarız.

Soru 8: İnsanın ne zaman ve nasıl öleceği önceden belirlendiğine göre,
onu öldürenin suçu nedir?
Cevap: Her şey gibi ölümün de zaman ve keyfiyeti, önceden tesbit edilmiştir.

Yani kâinat için vârid ve vâki olan her şey, insan, insanın hayatı ve ölümü için
de vârid ve vâkidir. Belli yollarla varlığa erme, belli esaslar içinde varlığını



sürdürme ve belli bir zamandan sonra da sahneden çekilme, her varlık için
kaçınılmaz bir hakikattir. Evet, her şey, çok geniş ve umumî bir kader dairesi
içinde ve kendisi için belirlenmiş bir çizgide doğar, gelişir, sonra da ölür
gider. Bu, ezelî, değişmez bir yol ve ebedlere kadar da devam edecek bir çark
ve düzendir.

Zerrelerden sistemlere kadar, hayret verici bir düzen ve baş döndürücü bir
âhenkle işleyen şu koca kâinatın bağrında doğan ve gelişen pozitif ilimler, o
ilimlere ait sabit prensipler ve âlemşümul kaidelerde, her şey için böyle bir ilk
belirleme, bir tayin ve takdir açıkça müşâhede edilmektedir. Böyle ilk bir
planlama olmadan, ne kâinattaki nizam ve âhengi izah etmek ne de onun
bağrında müsbet ilimlerden herhangi birini geliştirmek mümkün değildir.
Kâinatın olabildiğine hendesî, olabildiğine riyazî ve bir kısım tesbit ve
takdirlere göre hareket etmesi sayesindedir ki, fizik laboratuvarında belli
prensiplere göre araştırma yapmak, anatomiyi belli kaideler içinde mütalâa
etmek ve anlatmak ve yine sabit bir kısım kaidelerle fezanın derinliklerine
açılmak mümkün olabilmiştir.

Âhenksiz bir kâinatta, plansız programsız bir dünyada ve nizamsız işleyen
bir tabiat mecmuasında, pozitif ilimlerden hiçbirini düşünmeye imkân yoktur.
İlimler, aslında, varlık içinde mevcut olan bir kısım kaide ve prensiplere adese
olmuş, onları göstermiş ve onların birer unvanı olarak kitaplara geçmişlerdir.

Bu ifadelerle ilimleri ve keşifleri küçümsemek istemiyoruz; sadece onların
yer, önem ve ağırlıklarını hatırlatıyor ve onlardan çok daha mühim hususlara
dikkat edilmesi lâzım geldiğini belirtiyoruz ki, o da, ilimlerden ve keşiflerden
evvel kâinatın sinesinde bir kalb gibi atan nizam ve âhenktir. Bu nizam ve
âhengi, bir ilk belirleme ve kaderî bir programla bütün cihanlara esas yapan
kudret ne mübecceldir!

Bu, yukarıdan inme ve hâkim kanunları insan topluluklarına tatbik etmek
isteyen içtimaiyatçılar bile çıktı. Böyle koyu bir kadercilik, daha doğrusu aşırı
Cebriyecilik her zaman tenkide açık olsa da, böyle bir tespit âlemşümul bir
âhenk ve bu âhengin dayandığı ezelî programı itiraf bakımından, oldukça
mânidardır.

Aslında inanç ve itikada müteallik bir hakikat, kendi kendine vardır ve haricî
desteklere, tasdiklere dayanma ihtiyacından da çok muallâ ve müberrâdır. Ne
var ki, bakışları çeşitli haricîliklerle bulanmış, kalbi bunlara ait hezeyanlarla
yerinden oynamış tali’siz neslimize “Yerine dön!” çağrısında bulunurken, onu



baştan çıkaranların tenakuzlarına, işaret yoluyla dahi olsa temas etme faydalı
olacağı kanaatindeyiz. Ve işte bunun için sözü uzattık ve sadet harici
beyanlarda bulunduk. Yoksa bütün kâinatın fevkalâde bir tenasüp ve uyumluluk
içinde işlemesi, atomlardan, galaksilere kadar her şeyin göz doldurucu bir
nizam ve âhenkle hareketi, bütün eşyayı sımsıkı birbirine bağlayan bir tayin ve
takdire ve bir hâkimiyet ve cebre delâlet etmektedir. Kuruldu kurulalı bütün
dünyalar, bu mutlak hâkimiyete boyun eğmiş, O’nun iradesine ram ve O’na
inkıyat üzere, hâlden hâle dönerek devam edip durmaktadır.

Ancak, insan ve benzeri diğer irade ve hürriyete sahip varlıklar için de, ilk
yaratılış tamamen cebrî ve sair varlıklarla aynı çizgide olsa bile, daha sonra bu
iradeli varlıklar, iradeleri altına giren hususlarda, emsallerinden tamamen
ayrılırlar. Böyle bir farklılıktan ötürü de, “önceden belirlenme”nin mânâsı,
insan ve benzerleri için değişik bir hâl alır. Esasen, sorulan soru da, insanın bu
farklı yönünü sezememiş olmadan ve onu da tıpkı diğer eşya gibi mütalâa
etmekten doğmaktadır. Bu itibarla, insan ve sair varlıklar arasında mevcut
böyle bir farkı kavrama, kısmen dahi olsa, meseleyi halleder kanaatindeyiz.
Gerisi, ilm-i ilâhînin bütün eşyayı çepeçevre ihata etmesini kabullenmekten
ibarettir.

Evet, insanın diğer varlıklardan farklı olarak bir hürriyet ve iradesi, bir
meyil ve seçme istidadı vardır. Ve işte, o hürriyet ve irade, o meyil ve seçmeye
göre; iyi ve kötü, sevap ve günah insana nispet edilir. İnsan irade ve isteğinin,
meydana gelen o büyük neticeler karşısında, ağırlığı ne olursa olsun; o irade,
Yüce Yaratıcı tarafından bir şart ve sebep olarak kabul edilmişse, onu
hayırlara ve şerlere çevirmesine göre suçlu veya suçsuz olması; irade
dediğimiz cüz’î emrin hayra veya şerre meyil göstermesine dayanmaktadır.

Bu meylin neticesinde meydana gelen hâdise, insanoğlunun sırtına
yüklenemeyecek kadar ağır olsa da, o bu temayülle ona çağrıda bulunduğu için,
mesuliyet veya mükâfat da ona ait olacaktır. O mesuliyet ve cürümü önceden
tayin ve takdir eden, sonra da belirlediği zaman içinde onu yaratan Zât,
mesuliyet ve cürümden muallâ ve müberrâdır.

Meselâ, O yüce Zât, iklimlerin değişmesi gibi çok büyük bir hâdiseyi, bizim
nefes alıp vermemize bağlayıp sonra da dese ki: “Şu miktarın üstünde nefes
alıp verirseniz, bulunduğunuz yerin coğrafî durumunu değiştiririm.” Bizler,
tenasüb-ü illiyet prensibi açısından, nefes alıp verme ile, iklimlerin değişmesi
arasında bir münasebet görmediğimiz için, yasak edilen şeyi işlesek; o da, vaad



ettiği gibi iklimleri değiştirse, takatimizin çok fevkinde dahi olsa bu işe biz
sebebiyet verdiğimiz için sorumlu da biz oluruz.

İşte bunun gibi, herkes elindeki cüz’î irade ve ihtiyariyle, sebebiyet verdiği
şeylerin neticelerinden ötürü, ya suçlu sayılır ve muâheze görür veya vefalı
sayılır, mükâfata mazhar olur.

Şimdi, biraz da meselenin ikinci şıkkı üzerinde duralım. Yani, Yaratıcı’nın,
her şeyi çepeçevre içine alan ilmiyle, insan iradesinin tevfik edilmesi
keyfiyetini...

Allah’ın (celle celâluhu) ilmine göre, bütün varlık ve varlık ötesi her şey,
sebep ve neticeleriyle iç içe ve yan yanadır. Öyleki o noktada, önce-sonra,
sebep-netice, illet-mâlul, evlât-baba, bahar-yaz bir vâhidin iki yüzü hâline
gelir. Ve yine o ilme göre sonra önce gibi, netice sebep gibi, mâlul illet gibi,
bilinir ve hükmedilir.

Kimin, hangi istikamette, nasıl bir temayülü olacak ve kim âdi bir şart ve
sebepten ibaret olan iradesini, hangi yönde kullanacaksa, bütün bunlar, önceden
bilindiği için; o sebeplere göre meydana gelecek neticeleri takdir ve tesbit
etmek, insan iradesini ne bağlamakta ne de zorlamaktadır. Aksine, onun
meyilleri hesaba katılarak hakkında bu takdirler yapıldığı için, iradesi kabul
edilmekte ve ona değer verilmektedir. Nitekim bir büyük zat, hizmetçilerine;
“Sizler öksürüğünüzü tuttuğunuz zaman, şahane hediyeler elde edeceksiniz;
sebepsiz öksürdüğünüz takdirde de, hediyeleri kaybetmekle beraber, bir de itab
göreceksiniz!” dese, onların iradesini kabul etmiş ve desteklemiş olur. Aynen
öyle de, Yüce Yaratıcı kullarından birine: “Sen şu istikamette bir meyil
gösterecek olursan, ben de senin meyil gösterdiğin o şeyi yaratacağım. Ve işte
senin o temayülüne göre de, şimdiden onu belirlemiş bulunuyorum.” diye
ferman etse, onun iradesine ehemmiyet atfetmiş ve kıymet vermiş olur.

Binaenaleyh, ilk belirlemede iradeyi bağlama olmadığı gibi, insanı, rızası
hilâfına herhangi bir işe zorlama da yoktur.

Ayrıca kader ve ilk belirleme Allah’ın (celle celâluhu) ilmî programlarından
ibarettir. Yani kimlerin hangi istikametlerde meyilleri olacak, onu bilmesi ve
kendinin yapıp yaratacağı şeylerle, bir plan ve program hâline getirmesi
demektir. Bilmekse, hariçte olacak şeylerin şöyle veya böyle olmasını
gerektirmez. Hariçte olup biten şeylerin şöyle veya böyle olmasını insanın
temayüllerine göre, Yaratıcı’nın kudret ve iradesi icat eder.



Bu itibarla varlığa erip meydana gelen şeyler, öyle bilindikleri için var
olmuş değillerdir. Bilakis, var oldukları şekillerle bilinmektedirler ki, ilk
takdir ve tayin de işte budur. Kelâmcılar bunu, “İlim, mâluma tâbidir.” sözüyle
ifade ederler. Yani, bir şey nasıl olacak öyle biliniyor; yoksa öyle bilindiği için
meydana gelmiyor. Nasıl ki, bizim, ilmî tasarı ve planlarımız pratikte tasavvur
ettiğimiz şeylerin vücud bulmasını gerektirmiyor; öyle de, Yüce Yaratıcı’nın
tasarı ve planları sayabileceğimiz ilk belirlemeler de, hariçte, herhangi bir
şeyin var olmasını mecburî kılmayacağı bedihidir.

Hâsılı: Allah, olmuş-olacak her şeyi ihata eden geniş ilmiyle; sebepleri
neticeler gibi; neticeleri de sebepler gibi bilmektedir. Kimlerin iyi işler
yapmaya niyet edeceklerini ve kimlerin kötü şeylere teşebbüste bulunacaklarını
bilmiş ve işte bu teşebbüs ve niyetlere göre neler yaratacağını belirlemiş ve
takdir etmiştir. Zamanı gelince de, mükellefin meyil ve niyetlerine göre, takdir
buyurduğu şeyleri dilediği gibi yaratmıştır.

Onun için, bir insanın nasıl ve ne zaman öleceğinin ve bir başkasının da bu
fiile sebebiyet vereceğinin önceden tayin edilmiş olması, mesuliyeti giderici
değildir. Zira takdir, onun hürriyet ve  iradesi hesaba katılarak yapılmıştır. Bu
itibarla da, onun cürmü kendisine isnat edilecek ve ona göre de muâhezeye tâbi
tutulacaktır.

Kaderle alâkalı bu derin meselenin bilhassa kendi kaynaklarında tekrar
tekrar mütalâa edilmesi şarttır. Bizim yaptığımız şey, sadece selefin sağlam
prensipleri içinde meselenin avamî bir anlayışa intikal ettirilmesinden ibarettir.

Soru 9: İrade-i külliye ve irade-i cüz’iye ne demektir?
Cevap: İrade-i külliye, avam halk arasında, Cenâb-ı Hakk’ın iradesine

verilen bir isimdir. Fakat sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn döneminde bu ıstılah
söz konusu değildir. Yani, onlar Cenâb-ı Hakk’ın iradesine küllî irade; beşerin
iradesine cüz’î irade dememişlerdir. Ne var ki, halkın meseleyi anlayabilmesi
için böyle bir ıstılah vaz’etmede çok fazla zarar olmasa gerek. Tabiî, benim bu
sözüm de yine tenkide açıktır.

Esasen böyle bir ıstılah, vak’aların neticelerinden çıkarılmış tabiî bir
değerlendirme ifadesidir. Dolayısıyla da bu değerlendirmenin haklı bir
dayanak noktası var sayılabilir.

Aslında, Cenâb-ı Hakk’ın iradesine küllî irade denmekle şu mânâlar
kasdolunmuştur: Bütün irade Allah’a aittir. İrade, O’nun iradesine verilen bir



isimdir. O murad buyurduğu zaman, başkasının iradesine bakmaksızın, murad
buyurduğu şeyi yaratır. Burada, daha önce dikkatinizi çektiğimiz bir hususu
yeniden hatırlatmak istiyoruz. Bazıları yanlış olarak, “O dilediğini yaratır,
dilemediğini yaratmaz.” der. Bu söz yanlıştır. Doğrusu şu şekilde olmalıdır:
“Allah’ın (celle celâluhu) olmasını murad ettiği şey olur. Olmamasını murad
ettiği şey de olmaz.”

Kâinatta cebir hâkimdir. Allah (celle celâluhu), kâinatı yaratırken hiç
kimseye sormamış ve hiçbir iradeyi esas almamıştır. O, ُۘدي۪رُي اــَِمل  ٌلاَّعَف 
“Dilediğini yaratır.”21 Fakat insanlara da bir irade vermiştir. Bu irade, insan
için bir terakkî veya tedennî vasıtasıdır. İradenin verilişi, Cenâb-ı Hakk’ın
Rahmân ve Rahîm isimleriyle alâkalıdır. Yani, doğrudan doğruya Cenâb-ı
Hakk’ın bu isimlerin tecellîsiyle insana bir lütfudur. Yoksa, İsm-i Âzam ve
“Allah” lafzı hesabıyla eşyaya bakacak olursak tüm kâinat ciddî bir cebir
içinde çalkalanıp, durmaktadır.

Evet, “Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder.” kaidesi bütün
varlıklar için geçerlidir. Sadece insandır ki, ona mahiyeti meçhul bir irade
verilmiştir. O, bu iradesini hayra sarf ettiği zaman, Allah (celle celâluhu) hayrı
yaratacak, şerre sarf ettiği zaman da, eğer murad buyurursa, şerri yaratacaktır.
Burada bizi böyle bir hüküm verme cüretine sevk eden de yine Cenâb-ı
Hakk’ın Rahmâniyet ve Rahîmiyetine olan itimadımızdır.

Yani, biz hayrı istediğimiz zaman kat’iyen inanıyoruz ki, Cenâb-ı Hak o hayrı
yaratacaktır. Fakat, bazen insanın istediği şerri Allah (celle celâluhu), lütfu
olarak yaratmaz. Meselâ, birisi insanın kafasına girer, onu yoldan çıkarmak
ister, o da ona meyleder. Fakat Cenâb-ı Hak o insanın ya mazide işlediği güzel
bir ameli sebebiyle ya da istikbalde yapacağı iyi amelleri vesilesiyle onun
dalâletini murad etmez ve onun için o kötülüğü yaratmaz. Hatta bir engel çıkarır
ve onu öyle bir kötülükten alıkor, kötü yere gitmesine meydan vermez. Bu,
Cenâb-ı Hakk’ın atâsıdır. Ancak Cennet dahi bir bakıma insanın iradesini
kullanmasına bağlı olduğundan, Cenâb-ı Hak hayır adına istenen şeyleri yaratır.
Elverir ki insan bütün hayırları silip süpüren büyük bir günahla Cenâb-ı
Hak’tan gelecek atâ ve ihsana liyakatini ortadan kaldırmış olmasın.

Soru 10: Cenâb-ı Hakk’ın atâ kanununu izah eder misiniz?
Cevap: Atâ kelime olarak, lütuf, ihsan ve bahşiş demektir. İ’tâ da aynı kökten

gelir.



Mevzuumuzla alâkası ise atânın kaza ve kader ile alâkalı yönüdür. İnsan,
şerri talep ederse, Cenâb-ı Hak da onun için o şerri takdir buyurur. Zaten insan
hakkında yapılan takdirler, onun iradesi hesaba katılarak yapılmaktadır.
Meselâ: Benim elimi kaldırmam, daha ben elimi kaldırmadan önce hakkımda
takdir edilmişse; Cenâb-ı Hak bunu benim irademi veya meylimi o istikamette
sarf edeceğimi bildiğinden dolayı takdir etmiştir. Zira Cenâb-ı Hakk’ın ilim
sıfatı bütün eşyayı –olmuşu ve olmamışı–, Kendi zâtı da dahil her şeyi içine
almaktadır. Binaenaleyh O, benim yapacağım işleri de biliyor ve ona göre
takdirde bulunuyor; “Falan kulum elini kaldırmaya meyledecek, Ben de onu
yaratacağım.” veya “Ben bunu böyle yazdım.” diyor. İşte bu, kaderdir. Yani,
bunun böyle yazılması kaderdir. Vakti gelip de benim elimi kaldırmam ise
kazadır. O da hakkımda yapılan takdirin yerine getirilmesi demektir.

Atâyı ise şu şekilde anlayabiliriz: Meselâ kul, iradesini, meylini şer
istikametinde sarfeder. Fakat Cenâb-ı Hak o kulun güzel bir hâli, kalbinin güzel
bir durumu veya iyi bir davranışı sebebiyle ona hususî bir atâda bulunur ve şer
işlemesine meydan vermez. Böylece daha önce hakkında verilen takdir infaz
edilmemiş olur. Atâ kazaya, kaza da gidip kadere tesir eder. Fakat bütün bunlar
Levh-i Mahv ve İsbat’ta cereyan eden şeylerdir. Yoksa ilm-i ilâhîde herhangi
bir değişiklik söz konusu değildir. Levh-i Mahv ve İsbat, bir bakıma insanın
hususî defteridir. Buralarda değişiklik söz konusu olabilir; fakat Levh-i
Mahfuz-u Âzam’da değişiklik söz konusu olmaz.

Atâ bir lütuftur. Lütuflarda ise istihkak şart değildir. Esasen meseleye bu
zaviyeden baktığımızda bizim işlediğimiz bütün hasenelerin Cenâb-ı Hakk’ın
atâsı olduğunu görürüz.
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5 A’râf sûresi, 7/172.
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Takdim
“Nezdimizde, Müslüman kişiye ihsan edilen Kur’ân anlayışından başka şey

yok.”

Hz. Ali (radıyallâhu anh)1

Hamd Allah’a, salât ü selâm kendisine Kur’ân gönderilen Hz. Peygamber’e,
âl ve ashabına olsun. Mücerret ilim ve nazariye ile aksiyonu birleştirmek pek
enderdir. Hatta bazılarına göre imkânsızdır. Bu değerlendirmenin elbette
doğruluk payı büyüktür. Ama istisnaların olduğunu da unutmamak gerekir. İşte
daha çok, bir aksiyon adamı olarak bilinen Fethullah Gülen Hocaefendi elliden
fazla olan kitaplarına bir yenisini daha ilave ediyor.

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar” adını verdiği bu kitap, tefsire dair. Sûre ve
âyet sırası gözetilerek, Kur’ân-ı Kerim’in bazı âyetlerinin ilham ettiği nükteleri,
incelikleri ortaya koyuyor. Daha ilk nazarda, muhterem müellifin klasik tefsir
kitaplarına vukufu, onlara istinat ettiği belli oluyor. Fakat kendisini gösteren
hemen bir başka özelliği de tefsir ilminin ölçülerine aykırı olmaksızın yeni
açılımlar, sızıntılar ve pırıltılar ihtiva etmesidir. Zaten “İdrake Yansıyanlar”
vasfı ile müellif, âdeta bu hususiyetleri kasdetmiş olmalıdır.

Çağımızda uzmanlaşma artarken, diğer taraftan uzmanlar ihtisas alanlarının
neticelerini geniş kitlelere yayma ihtiyacını da hissetmekte ve buna gayret
etmektedirler. Batıda “vulgarisation” dedikleri bu tarz, ihtisasın neticelerini,
avamlaşmaksızın geniş kitlelere yayma çalışması olarak çağımızın
özelliklerinden olmuştur. Hele dinî ilimler gibi en geniş kitle ile doğrudan
alâkalı olan alanda bu ihtiyaç daha da şiddetli bir şekilde kendisini
hissettirmektedir. Şimdi bir âlim kalkıp Zemahşerî, Râzî, Beyzavî, Nesefî,
Ebussuud tarzında tefsir yazacak olsa pek okuyucu bulamayacağını bilir. Onun
içindir ki mevcut muhataplara hitap edecek tarzda, teknik terimleri asgari
nispette kullanarak konuları anlatmaya yönelir.

İşte elinizdeki kitapta da bu tarz göze çarpmaktadır. Muhterem
Hocaefendinin, orta seviyede bir aydına hitap edecek bir tarzda kaleme aldığı
anlaşılmaktadır. Fakat bazen, ister istemez teknik terimlerle anlatma ihtiyacı
kaçınılmaz olmaktadır. Bunları anlayamayan okuyucu da kendisini biraz daha
geliştirmeye yönelerek istifadesini artırma fırsatı bulacaktır. Meselâ Bakara
sûresinin 2. âyetindeki bazı incelikleri anlatan kısımda (s.39-40) Nahiv ve



Belâgat ilimlerinin terimleriyle anlatılan mânâları bilmese de Bakara sûresi 2.
ve 5. âyetlerindeki “Hidayet Rehberi” kavramının, bir önceki Fatiha sûresinde
yer alan hidayet isteğine cevap mahiyetinde olduğunu anlayacağı gibi, zihninden
ge ç e n şu sorunun cevabını da öğrenecektir: “Kur’ân bütün insanlara
gönderilmiş olduğu hâlde bu âyet neden muttakilere mahsus olduğunu
söylüyor?” Zira onlar reyb u şüpheden ayrı oldukları gibi hem şeriat-ı garranın
emirlerini yerine getirme konusunda hazır ve hakkı kabule teşne, dahası ön
yargılı olmadıklarından, böyle bir hidayetten istifade de ancak onlara müyesser
olmuştur (s.39). Yani netice itibarıyla bu hidayet rehberinden istifade edenler
onlar olduklarından, Kur’ân sanki yalnız onlara gelmiş olmaktadır. Hemen
burada kâfir ve münafıkların hâlet-i ruhiyelerine dair güzel bir tahlili
nakletmemiz iyi olacaktır: “Âyet-i kerimede münafıkların iç dünyaları bir
temsille müşahhaslaştırılarak gözler önüne seriliyor: Münafıklar,
Müslümanlarla içli-dışlı bir hayat sürdürdükleri için, ara sıra da olsa iman
nurunu göz ucuyla görebiliyorlardı. Ancak kalb ve kafalarındaki  o nifak,
iman nurundan tam anlamıyla istifade etmelerine mâni oluyordu. Evet,
bunlar ya Hz. Resûl-i Zîşân’ın tutuşturduğu meşaleyi hafife alıcı nazarların
matlaştırması veya fıtrî istidatlarını ifsatlarının köreltmiş olması sebebiyle
bakar-kör hâline gelmişlerdi ki, zâhiren bakıyorlardı ama  meşalenin göz
kamaştırıcılığı ile karşılaşıyor, ona im’ân-ı nazar  edeceklerine, ruhlarında
harekete geçen dinamizmi, şüphe ve tereddütleriyle nötralize ediyor  ve
tesirsiz hâle getiriyorlardı. Hatta ışıktan istifade edip yol alacaklarına,
ondan nasıl bir yangın unsuru elde edeceklerini plânlayıp duruyorlardı ki
âyetteki َدَقْوَتِْسا  kelimesi bu iki tevcihe de açık görünmektedir.

Kâfirlere gelince, onlar iman ve onun nurefşan ışıkları ile hiç tanışmamış,
onu hiç görmemiş ve onun büyüleyici, kudsî atmosferine hiç girmemişlerdi.
Bu sebeple kâfirler şu veya bu vesile ile iman nurunu bir defa vicdanlarında
duyup hissedince –küfre şartlanmışlar hariç– daha ondan vazgeçmiyor ve
hayatlarının geri kalan kısmını, samimî bir mü’min olarak geçirmeye
çalışıyorlardı. Şüphesiz bunda, ziya-zulmet ölçüsünde küfür-iman
farklılığının tesiri büyüktür. Daha önce başka şeyler görenler, bakıp onu
tanıyınca yeni bir dünyaya uyanıyor ve İslâm’ı bütün cazibedar güzellikleri
ile görebiliyorlardı. Zaten her zaman, İslâm’ı ilk defa duyup yaşayanlarla,
Müslüman ülkelerde doğan, büyüyen ve yaşayan –çok azı hariç– kimselerin
İslâmî hayatları mukayese edildiğinde, yukarıda bahsini ettiğimiz husus



daha açık olarak görülecektir.” (s.43-44)
Müellif dil ve belâgat yönünden nüktelere dikkat çekmekle beraber, daha

ziyade bunlardan gaye olan mânâlara yönelip pek güzel tespit ve yorumlar
getirmektedir. Buna misal olarak Cenâb-ı Allah’ın “Bedîu’s-semavati ve’l-
arz” isminin açıklamasını okuyalım: “Bedea Arapça’da, daha önceden örneği,
misli hiç olmaksızın var etme mânâsını taşır. Semavat ve arz da böyle
enginlikleri ihata edilemeyen, güzelliklerine doyum olmayan bir eşsizlik arz
ederler. Yani misli sebkat etmemiş, örneği  görülmemiş hilkat
acibelerindendirler. Bir taraftan misal, örnek ve şablonun bulunmaması ;
diğer taraftan da madde-i asliyesi ve heyet-i hâliyesi açısından daha cazibi
olmayacak ölçüde baş döndürücülüğü ile harikulâdedir. Ve milyarlarca
ışıktan işaretleriyle Hz. Mübdi’i göstermektedir.

Evet, yer ve gökler o büyüleyici güzellikleri, muhtevası, perde arkası
esrarıyla Hz. Hallak tarafından “Ol!” deyivermekle oluvermiş, hem de
eksiksiz, kusursuz, mükemmeliyet üstü bir mükemmeliyetle oluvermiştir.
Olanlar O’ndan ayrılıp gelen cüzler değil, O’nun zuhuru da değil; varlıkla
Hz. Mübdi arasındaki münasebet Hâlık-mahluk münasebetidir. Ne tevellüd,
ne sudûr, ne de gayri iradî bir zuhurdur. Muhalfarz  öyle olsaydı, asıl onca
sudûr, zuhur ve ayrılmalar karşısında, tıpkı  güneşin bir gün biteceği gibi
biter gider. Oysaki her şey  yaratılıp gelişmekte, geliştiği gibi bitip gitmekte,
bitip gidenleri de aynı cazibedar başka güzellikler takip etmektedir. Evet,
her şey bir bir gelmekte, bir bir gitmekte ve sadece O Bedîu’s-semavati  ve’l-
arz bâki kalmaktadır. İşte O (celle celâluhu) her  gelene vücut ve hayat
nurunu bahşetmekle şuur erbabına varlığını ifade ettiği gibi, gidenler
gittikten sonra arkadan gelenlerin aynı şeylere mazhariyetiyle de ebediyetini
anlatmaktadır.” (s.74-75)

Müslümanın, Kur’ân’dan en iyi şekilde istifade edebilmesi için onu nasıl
okuması gerektiği üzerinde düşünmesi gerekir. Bunun üzerinde düşünen az
olduğu gibi, tavsiye edileni tatbik edenler ise daha da azdır. Bir İmam
Gazzâlî’nin İhyâ-yı Ulûm’da, bir Bediüzzaman’ın Mektubat’ta bu konuda
oldukça derin tefekkürleri yer almaktadır. Değerli Fethullah Gülen Hocaefendi
de bu hususu vurgulama ihtiyacını duymuş olup, Kur’ân’ı nasıl okuyup anlamak
gerektiğine dair bir metot vermektedir. Şöyle diyor: “Hz. Nuh’un
(aleyhisselâm) “Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma.”2 diye
bedduada bulunması, her ne kadar yukarıda anlattığımız hususlara ters gelse



veya öyle gözükse de, kat’iyen öyle değildir. Zira “itibar-ı mâyekûn”
kaidesince, yıllarca içinde peygamberlik vazifesini eda ettiği o toplumu çok
iyi tanıyan Hz. Nuh, ihtimal, bu konuda ilâhî muradı sezdikten veya murad-ı
ilâhî kendisine bildirildikten sonra böyle bir duada bulunmuştu ki enbiyâ-i
izâmın genel ahlâkı bakımından bunun böyle yorumlanması daha uygun
olacaktır.

Ayrıca bu ve bunun gibi kıssaların, hakikatlerine hamledilip edilmemesi
açısından da üzerinde durulması icap ediyor. Evet, bazılarının zannettiği
gibi bu kıssalar, kat’iyen sembol değildirler. Bunlar, aynıyla gerçekleşmiş
olaylardır ve Kur’ân, olduğu gibi hikâye etmektedir.

İkinci olarak; Allah (celle celâluhu) bu vak’aları bize anlatmakla,
kıyamete kadar devam edecek olan küllî bir kısım kanunların ucunu
göstermektedir. Yani böylesi hâdiseler, Hz. Âdem ile başlamış ve dünyada
insanoğlu adına tek bir fert kalıncaya kadar devam edecektir. Zaten
Kur’ân’ın kullanmış olduğu malzemeye bakarsak, bunların hiçbir zaman ve
mekâna tahsis edilmediğini görürüz.

Zaten evrensel bir kitaptan beklenen de budur. Yalnız Kur’ân’a bu gözle
bakabilmek için âyetleri hususî bir çerçevede izleyebilmeye ihtiyaç vardır.
Hatta diyebiliriz ki Kur’ân’dan hakkıyla istifade edebilmenin yegâne şartı da
işte budur. Bir diğer husus da, âyetler ister kâfir, ister münafık ya da Yahudi
veya Hıristiyan hakkında inmiş olsun, esbab-ı nüzul şunu veya bunu
göstersin, her fert kendi şahsıyla, çevresiyle, şöyle böyle içinde bulunduğu
zaman ya da mekânla bir çeşit aklî, mantıkî, hissî, vicdanî münasebetler tesis
ederek her zaman ona muhatap olabilir ve onun tazelerden taze mesajlarını
gönlünde duyabilir. Bir diğer ifade ile fert “Ben, sadece peygamber değilim.
Ama onun dışında Kur’ân bütün emir ve yasakları ile ve altı bin küsur âyeti
ile her zaman bana nazil oluyor gibi...” demelidir. Zaten işin ruhu da, esası
da bu değil mi? Rica ederim, Allah’ı zaman ve mekânla kayıtlayabilir
misiniz? Öyleyse O, kelâm sıfatının tecellîsi olan Kur’ân-ı Kerim ile,
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) konuştuğu aynı anda sanki seninle,
benimle de konuşmaktadır.. bizden sonra gelecek tüm insanlıkla da. Aslında
Kur’ân’ın evrenselliği ve zaman üstü olması açısından da bu yaklaşım çok
önemlidir. Aksi hâlde fert Kur’ân’da zikri geçen bu olaylara gelmiş geçmiş
kıssalar nazarıyla bakar, öyle okur ve geçerse, ondan istifade de o nisbette
olur.” (s.353-354)



Dikkatli bir gözlemci bu pasajda belâgat ilminin, tefekkürün, esbab-ı nüzul
hakkında değerlendirmenin, Kur’ân kıssalarına bakış açısının, Kur’ân’ın
şümulünün yani kıyamete kadar gelecek nesillere ders verme özelliğinin
mükemmel tarzda mezcedildiğini görecektir. Konunun uzmanı, burada kendisini
tatmin edecek bütün unsurları bulduğu gibi, sıradan bir okuyucu da
yararlanacak birçok taraf bulmaktadır.

Muhterem müellif, Kur’ân’ı anlamada önemli bir kaynağı olan Risale-i Nur
Külliyatı’na sık sık açıkça, bazen de zımnî olarak atıfta bulunmaktadır (Meselâ:
s.259, 266, 285, 330).

Klasik tefsirlerden istifadesinin yanında yeni açılımlar göstermesine, Vâkıa

sûresinde3 yer alan mevâkiinnücûm’a ayırdığı uzun pasajı (s.101, 117, 140,
143, 147, 212, 214, 237, 318, 323, 351, 358) örnek verebiliriz. Burada tefsir
yönünden muhtemel vecihleri güzelce açıklar: Maksadın Hz. Peygamber
(sallallâhu aleyhi ve sellem), diğer peygamberler (aleyhimüsselâm), yıldızlar,
Hz. Cibril’in emin sinesine âyetlerin tevdi edilmesi, Kur’ân nücumları yani
vahiy parçaları, Kur’ân âyetlerinden her birinin tam yerli yerinde olması, hatta
mü’minlerin pak sinelerinin Kur’ân necimlerine mekân olması gibi tefsirlere
yer veren sözler nücum misali parlaktır. Konuya başlarken ise, asıl başka bir
yöne parmak basmaktadır: “Ah kalbi kasvet bağlamış insan.! Cenâb-ı Hak
ezelî ilmiyle senin bu durumunu biliyor ve sana anlatacağı şeyi yeminle teyit
ederek anlatıyor. İnsan bundan utanmalı, hicap etmeli, terlemeli, dudakları
titremeli ve bu gibi âyetleri okurken ürpermelidir. Rabbi ona, Kur’ân’ın
şerefli bir kitap olduğunu söylemek ve kabul ettirmek için tahşidat üstü
tahşidatta bulunuyor ve sözlerine büyük bir yeminle başlıyor.”  Bu uzun pasaj
şöyle sona ermektedir: “Bütün bu ve bizim bilemediğimiz nice mânâlar
içindir ki Cenâb-ı Hak, mevâkiinnücûm’a kasem etmiştir. Ve bu kasemin
hakikaten büyük bir kasem ve yemin olduğunu da yine Kendisi bildirmiştir.
Biz bilemediğimiz sırlara da en az bildiklerimiz kadar inanıyor ve “Bilseniz,
bu çok büyük bir yemindir.” ifadesini bütün vicdanımızla tasdik ediyoruz.”
(s.388-398)

Değerli müellifimiz, Kur’ân-ı Kerim’in kâfirler ve münafıklar konusunda
mü’minleri uyaran âyetlerini yorumlarken de dikkate değer tahliller yapar ve
kendilerini bekleyen hilelere, tuzaklara karşı mü’minleri dikkatli olmaya
çağırır. “Kendini ilhada kaptırmış ve küfür, tabiatının bir derinliği hâline
gelmiş inkârcılar ve münafıklar da tıpkı şeytan gibidirler. Yerinde, takiyye ve



iğfal mülâhazasıyla “Allah, din ve diyanet” derler, çok defa suret-i haktan
görünürler, ama her zaman mü’minlere karşı kin ve nefretle  oturur kalkar,
her zaman gayzlarını icra yollarını araştırırlar. Düşmanlıklarını tenfize
güçleri yetmediği dönemlerde kinlerini ve nefretlerini tebessüm ve yumuşak
beyanlarla örtmeye çalışır, demokrat davranırlar. İstedikleri her şeyi
yapacak güce ulaştıklarına inanınca da “Hak kuvvettedir.”, “Demokrasi bir
fantezidir.” der ve küfür  yobazlığı adına akla hayale gelmedik mesâvii
irtikâp ederler. Böylelerine güvenmek, güven duygusuna karşı saygısızlık,
bunlardan endişe duymak da Allah’a karşı itimatsızlıktır. Mü’min,
muhabbetle herkese açık olma duygusuyla oturup kalkmalı, sırtını
dönemeyeceği bu gibilerin şerlerinden de her zaman Allah’a sığınmalıdır.”
(s.404-405)

Bu konudaki tahlillerini sürdürdükten sonra konuyu şöyle bitirir: “Kendileri
yalancı, ikiyüzlü ve takiyyeci olduklarından en masum hareketlerden bile
işkillenir, en nezih duygu ve düşünceye dayanan hamle ve hareketleri bile
hep aleyhlerinde sanır ve temiz insanları, gönüllerindeki akreplerin
mülâhazalarıyla değerlendirirler. ٌِفئاَخ ُِنئاـَخَْلا   fehvâsınca sineleri hep
hıyanetle inip kalkmaktadır ve nabızları da korkuyla atmaktadır. İman ehli
için gerçek düşman bunlardır ve mü’minler, kendi üslûplarını korumada
kusur etmeden, bunlardan sakınmalıdırlar.” (s.408)

Mürtetlerden bahseden şu âyet-i kerimeye getirdiği yorum ise pek enfes
tahliller ihtiva eden önemli yerlerdendir. Âyeti sathî olarak okuyan kimse, ilk
bakışta mânâyı açık olarak anladığını düşünebilir. Fakat Hocaefendinin
tahlillerini okuduktan sonra, âyetin derinlemesine ihtiva ettiği birçok mânâyı
ondan öğrendiğini itiraf edecektir. “İman edip Resûl’ün hak olduğuna şehadet
getirdikten ve kendilerine apaçık deliller geldikten sonra inkârcılığa sapan
bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder ki? Allah zalimler topluluğunu
doğru yola hidayet etmez.”4 “İyiyi bütün güzellikleri ile görüp kötüyü bütün
şenaatleriyle müşâhede ettikleri hâlde kötüye, çirkine ve küfre taraftar olan
zalimlerin ve inkârcıların yanında yerlerini alan insanlar, haddini bilmez,
inhiraf içinde zalim insanlardır. Bunlar cibilliyetleri bozulmuş, hidayet
kabiliyetlerini köreltmiş öyle tali’sizlerdir ki, âdet-i sübhaniyesince artık
Allah, bu türlü kimselere hidayet nasip etmez, onları asla ve kat’a doğru yola
iletmez.. etmez, çünkü bunlar İslâm’ın cazibe-i kudsiyesinden anilmerkez bir



hareketle uzaklaşma sürecine girdikleri için, hep uzaklaşmanın gerektirdiği
ruh hâleti içinde olacak ve hep ayrıldıkları merkezi suçlayacak, karalayacak
ve dolayısıyla da kendi tabiî renklerini aşkın şekilde kararacaklardır. Böyle
yapmakla güya tanıdıkları ehl-i imanı, onları bilen içlerinden birileri gibi
olumsuz şekilde deşifre ederek ilhad ve küfür cephesinin moralini yükseltip
onları sevindirecek, mü’minleri de inkisar ve kedere gark  edeceklerdir.
Ayrıca Allah nezdinde, diğer dinlere nispeten ışığı, vâridâtı ve  vaad ettikleri
güneşler mesabesinde olan İslâm’dan ayrılmakla, hep arayış içinde
olacaklar; ama daha parlağını bulamadıklarından dolayı da ömürleri bir
bulunmazın arayışında tükenip gidecek, yol ve erkân bilmeyen şaşkın
kitlelere de fena bir örnek teşkil edeceklerdir.” (s. 124-125)

Müellifimiz bazen, yanlış anlaşılabilecek bir hususa, asıl maksadı bildirmek
suretiyle açıklama getirir. Meselâ hakikati tebliğ ve nasihat dinde esastır. Fakat

bazıları “O hâlde öğüt fayda verecekse, sen de nasihat et.”5 âyetini şöyle
anlarlar: “Defalarca anlattım, ama anlamadılar. Zaten liyakatleri de yok.
Demek ki öğütlerim fayda vermiyor. Âyet de fayda verme kaydı ile  kayıtlıyor.
Öyle ise artık yapılacak şey kalmamıştır.”  Hocaefendi mezkur âyete şu
yorumu getirerek, ondan asıl maksadı açıklar, hizmet ve tebliğde sebatın esas
olduğunu bildirir: “Evet, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bilâ kayd u
şart tezkir ve ihtar vazifesiyle muvazzaf bulunduğundan “Va’z u nasihat
fayda verirse” şeklindeki şartlı ifade, bir kayıtlama mülâhazasından daha
çok, sorumluluğu pekiştirme mânâsını müfiddir. Şöyle  ki, faydalı olmak için
şerefnüzul olmuş beliğ ve güçlü bir beyan, bilkuvve mutlaka faydalı olma
konumundadır. Onu dinleyenlerin bilfiil ondan istifade edip etmemeleri ayrı
bir mevzudur. Öyleyse burada kelâmın vaz’edilmesi esprisine dayanarak
diyebiliriz ki, bu cümleyi “Nasihat et, zira nasihatin faydalı olacağı
muhakkaktır.” şeklinde anlamamız gerekir.” (s.418)

Hele Müslümanın hayat, çalışma veya dinleme anlayışlarının hem
çerçevesini çizen, hem de muhtevasına işaret eden şu âyet-i kerimeye getirdiği
yorumu nakletmeden geçemeyiz: “(O hâlde) bir işten boşalınca, hemen
(başka) bir işe koyul.”6 Bu âyet-i kerime, Müslümana önemli bir hareket
felsefesi ve bir hayat düsturu sunuyor. Evet, mü’min her zaman hareket
hâlinde olmalıdır; çalışırken hareket, dinlenirken de hareket.. bir diğer
ifadeyle o, mesaisini öyle tanzim etmelidir ki, hayatında boşluğa hiç yer



kalmamalıdır. Gerçi mukteza-i beşeriyet olarak, dinlenmeye ihtiyaç
duyduğunda dinlenecektir ama, böyle bir dinlenme de yine aktif dinlenme
şeklinde gerçekleşmelidir. Meselâ, dimağı okuma ve yazma ile meşgul olan
ve yorulan biri, dinlenirken yan gelip yatabileceği gibi, pekâlâ meşguliyet
değiştirerek dinlenebilir; Kur’ân okuyabilir, namaz kılabilir, kültür-fizik
yapabilir, musahabe ve mülâtafede bulunabilir  ve hâkeza. Bunlarla
yorulduğunda da döner, tekrar kitabın mütalâasına başlar. Kısaca, sürekli
hareket; mesaisini, sürekli bir meşgaleyi bırakıp diğerine geçme şeklinde
sürdürme.. böylece “çalışarak dinlenme, dinlenirken çalışma” metoduyla
hareket etme, mü’mince bir davranış olsa gerek.

Bu meseleyi genel hizmet çerçevesinde değerlendirecek olursak, denebilir
ki, mü’minler olarak, hemen her zaman ifade edildiği üzere, âdeta cebrî
lütuflar cereyanı içinde bulunuyoruz. Öteden beri kabul edilen ve
uygulanagelen hizmet üslûbu içinde, istesek de istemesek de, mü’min olmanın
gereği, Kur’ân’ın bu düsturunun farkına varmadan hayatımıza hep
yansıdığını görmüşüzdür. Bir zaman Allah’ın rızası peşinde koşan bazı
zenginlerimiz, millete ve ülkeye hizmet adına fakir ve istidatlı talebeler için
evler tutmuş; daha sonra “vazifemiz bitti” diye ülfet ve ünsiyete takılıp
gevşemeye girilebileceği bir anda geniş hizmet daireleri açılmış ve yepyeni,
terütaze hizmetlerin en erişilmez zevkleri tadılmıştır. Samimî yüreklerin, “Bu
çizgide sürdürülen çalışmalar akamete mi uğrayacak, daha fazla hizmet
sahaları yok mu?” endişeleriyle hopladığı bir anda ise, çok daha geniş bir
coğrafyada Hak yolunda koşturmanın bütün zevkleri bir defa daha dolu dolu
tadılmıştır (...) İşin aslına bakılacak olursa, bir mü’minin bunun dışında bir
alternatifi yoktur. Bir kere, Cenâb -ı Hakk’ın mü’minlere ihsan buyurduğu
her nimet çok büyüktür. İnsan olmamız bir nimet; sağlık, sıhhat, afiyet ve
hele imanla bu nimetleri duymak bambaşka bir nimet; yeme-içme, ebediyeti
ve ebedî nimetleri bekleme, her şey ama her şey nimet. Fakat ülfet ve
ünsiyetin çocukları olarak, çok defa bunların gerçek kadr ü kıymetlerini
bilemiyor ve dolayısıyla da bir türlü şükürlerini eda edemiyoruz. Bütün bu
nimetler bir yana, başımızı kaldırıp etrafımıza baktığımızda, pek çok yerde
sıcak savaşların cereyan ettiğini ve her gün on binlerce insanın kan
ağladığını göreceğiz. Dünyanın her yerinde Müslümanlar zulüm görmekte,
Müslüman ülkelerdeki despot idareciler, inanan insanlara ne  zulümler
yapmakta. Şimdi etrafımızda hâdiseler bütün dehşet ve ürperticiliği ile böyle



cereyan ederken, bizim hidayet üzerinde bulunmamız, mükellefiyetlerimizi
yerine getirebilecek müsait ortamı bulmamız, inancımızdan dolayı türlü türlü
zulüm ve hakaretlere  –eskiye ve başka ülkelere nispetle– maruz kalmamamız
birer nimet değil midir? Ve bütün bunlar şükür istemez mi? Öyleyse her
zaman bir işten diğerine koşmalı (.....) ve hayatında boşluk olmayan bir insan
gibi yaşamalıdır.” (s.424-426)

Bu iktibaslardan anlaşılacağı üzere bu kitap, mü’minlerin hayatlarını
faaliyetlerle dolduracak yönlendirmeler ihtiva etmektedir. Zaten Kur’ân-ı
Kerim’in tefsirinde önemli esaslardan biri de “dinamik tefsir” anlayışı
diyebileceğimiz bir anlayıştır ki Seyyid Kutub ve Mevdudî gibi zatlar
tefsirlerinde bu hususa, vazgeçilmez bir şart nazarıyla bakarlar. Zira Kur’ân,
hayattan ve faaliyetten uzak bir dini inceleme kitabı değildir. Aksine tatbikat
isteyen bir hitaptır, hayat ve hâdiselerle karşılıklı tecavüb hâlinde, hâdiseleri
yönlendirerek tedricî tarzda nazil olmuştur.

Bu değerli kitabı tanıtma gayesiyle yaptığımız nakilleri artık ister istemez
durdurmak zorundayız. Aksi hâlde nerdeyse kitabın tamamını aktarmak
gerekecektir. Bu sunuşu bitirmeden şunu da ifade edelim ki müellifimiz, her ne
kadar geniş kitlenin anlayabileceği tarzda sade yazmaya çalışsa da, Tefsir
Usulü ilminin teknik terimlerini pek kullanmasa da, yine de bir kısım
okuyucular bazı yerleri anlamakta zorluk duyacaklardır. Böyle yerlerde
okuyucu tekrar daha dikkatli şekilde okumasından istifade edebilir. Yahut bilen
birine veya sözlüğe başvurarak bilgi seviyesini yükseltmeye çalışabilir. Yine
olmazsa, çeşitli meyvelerle dolu bir bahçeye giren kimse, ihtiyacını giderecek
kadar yedikten sonra, “Hepsine ulaşmam şart değil, onlardan da ulaşabilenler
yararlanır.” diyerek onları erbabına bırakır. “Ve fevka kulli zî ilmin alîm”
“Vallahu a’lem”

Muhterem hocamız bu kitabında iddiasızdır. “Kur’ân’ı örneklerle anlatmak
ciltler ister. Hâlbuki bizim sunmaya çalıştığımız bu kitapçık, değişik
sohbetlerde ve münasebet geldikçe, hem de irticalî ifadenin darlığı, sığlığı
içinde sadece birkaç soluktur. Bir de bu soluklar duyguları, düşünceleri
itibarıyla en revnaktar hakikatlere dahi renk attırıp solduran birine
aitse.”(s. 31) Fakat biz onun tevazuuna müdahale etme hakkına sahip
olmamakla birlikte, bu sözlerini kabul edemeyiz. Hz. Ali’nin (radıyallâhu anh)
meşhur sözünde beyan edildiği gibi, aslında her mü’minin hakkı ve vazifesi
olan hususî Kur’ân anlayışı yani bir başka tabirle “Kur’ân’dan onun idrakine



yansımalar” hususundaki bu muvaffakiyetinden dolayı kendilerine
tebriklerimizi sunuyor, sıhhat ve afiyetle dolu nice İslâmî ve ilmî hizmetlere
muvaffak olmasını ve keremi bol Rabbimizin, bu eseriyle kendisine büyük
mükâfat ve Müslümanlara da geniş istifade ihsan etmesini niyaz ediyoruz.

Prof. Dr. Suat YILDIRIM

1 Hz. Ali’ye: “Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) siz Âl-i Beyte mahsus bir şey bıraktı mı?” diye
sorulduğunda o şu cevabı vermişti: “Hayır, daneleri ve çekirdekleri yarıp ağaçları çıkaran,
insanları ve canlıları düzgünce yaratan Zât’a kasem ederim ki, müslüman kişiye ihsan edilen
Kur’ân anlayışı ve şu sahifedeki (birkaç hadis) dışında bize has olan bir şey bırakmadı.” (Suyûtî,
el-İtkan fi ulûmi’l-Kur’ân 2/179, Kahire, 1368).

2 Nuh sûresi, 71/26.

3 Bkz.: Vâkıa sûresi, 56/75.

4 Âl-i İmrân sûresi, 3/86.

5 A’lâ sûresi, 87/9.

6 İnşirah sûresi, 94/7.



Önsöz
Sonsuzun, kelime ve harfler dünyasında parıldayan ışığıdır Kur’ân. İns u

cinnin duygu, düşünce ve his atlasında melekûtun sesi-soluğudur Kur’ân. Gün
gelip de o, en müstesna bir sadef içinde inciye dönüşünce, işte o zaman, söz
sarraflarının gözleri de, sararıp solmayan ve renk atmayan bir güzellikle
buluştu. Kur’ân, ziya olup varlığın çehresine yağacağı güne kadar, her yanıyla
ayrı bir renk, desen ve âhenk meşheri olan şu koca kâinat bir gulyabanîler
ülkesi; her satırı, ‘Mele-i A’lâ’nın farklı bir sırrına sadef sayılan bu varlık
kitabı da bir kısım evrak-ı perişandan ibaretti. Kur’ân bir güneş gibi doğunca –
hiç olmazsa olumsuz ön yargıları olmayanların nazarında– o güne kadar bütün
ufukları karartan küme küme bulutlar dağılıp gitti ve varlığın o güzellerden
güzel endamı ortaya çıktı; çıktı ve bütün eşya, okunup zevk alınan bir kitabın
paragraf, cümle ve kelimelerine dönüştü.. onun sesinin duyulmasıyla gönül
gözlerine nurlar indi.. ve ruhlarda köpüren duygular da, o duygulara tercüman
olan diller de, ışık türküleri söylemeye başladı.

Evet, gözlerin, gönüllerin onunla aydınlandığı günden itibaren, kâinat ile
alâkalı nice bin seneden beri çözüm bekleyen bilmeceler, iç içe problemler,
birer birer çözülür hâle geldi ve insan-varlık-Yaratıcı münasebeti ayın on
dördü gibi ortaya çıktı; derken, bütün muammalar mânâ urbaları giyerek hikmet
yörüngelerine oturdular.

Sağlam bilgi ve sağlam düşüncenin başı Kur’ân, doğru ifadenin, mantıkî
beyanın esası da yine Kur’ân’dır. Onun ilk muhatab-ı zîşânı, bütün
peygamberlerin efendisi, o Furkân-ı Zîşân da bütün semavî, gayri semavî
kitapların sultanıdır.. öncekiler, onun gelip geçeceği yollara işaretler koymak
ya da bayraklar dikmek için gelmişlerdir; sonrakiler de –biraz da kendi
ruhlarının desenine göre– ona şerh, haşiye ve dipnot düşmek için.. eskiler,
misalî fotoğraflarında, yeniler de, onun vücudî resimlerinde, meydana getirdiği
büyük tesir ve inkılâplarda onu görmüş, onu tanımış ve ona “Söz Sultanı”
diyerek saygıyla dillerini yutmuş ve karşısında el pençe divan durmuşlardır.
Kur’ân, değişik dalga boyundaki ışık ve renklerini yeryüzüne salarken,
kadirşinas ruhlar da gözlerini ondan hiç ayırmamış ve bütün gönülleri ile ona
yönelmişlerdir.. evet o, bir çağlayan gibi göklerden gönüllere boşalırken,
hüşyar sineler de, bağırlarını ona açıp, damlasını bile zayi etmemeye
çalışmışlardır.



O, bir hamlede en kuytu yerlere bile sesini duyurmuş ve şerare yapan bütün
uğursuz hırıltıları bastırmış.. ön yargılı olmayan her düşüncede Kevser
çağıltıları duygusu uyarmış.. ve fethettiği sinelerde hicran ateşlerini
söndürerek, bütün ruhlarda vuslat arzu ve ümidini coşturmuştur. Sopsoğuk
tabiatlar onunla hararetlenmiş, ebed arzusuyla yanıp tutuşan gönüller de onunla
serinlemişlerdir.

Her yeninin eskiyip partallaştığı, her tazenin sararıp renk attığı şu fâni
dünyada, her zaman rengârenk ve taptaze kalabilen bir şey varsa, o da
Kur’ân’dır. Evet o, indiği günden beri, onca muhalif rüzgâra, beklenmedik
soğuğa, buza ve vakitsiz yağan kara, yer yer sertleşen atmosfere, değişen
şartlara rağmen hep orijinini koruyup semavî kalabilmiş tek kitaptır. Bundan
dolayıdır ki Kur’ân, ne zaman kendi lisanıyla heyecan köpüren sinelerden
yükseliverse, ruhlarımızda âdeta semadan henüz inmiş bir ilâhî sofra ve
Cennet’ten gelmiş bir demet turfanda hurma hissini uyarır; ne zaman o,
özündeki cevherleri etrafa saçsa, inanmış gönülleri bütün dünyevî servetlere
karşı istiğna ufkuna yükseltir. Kur’ân, ilâhî sözlerden nazmedilmiş bir beyan
gerdanlığı, ilim feyezanlı beşer idrakinin son durağı ve lâhûtî ibrişimlerden
örülmüş bütün varlığın haritasını resmeden incelerden ince bir dantelâdır.
Onun sesinin duyulduğu bucaklarda söz şeklindeki bütün ifadeler birer hırıltıya
dönüşür; onun bayrağının dalgalandığı burçlarda inananların ruhlarına ışık,
şeytanların başlarına da taşlar yağar ve oralarda ruhanîler iç içe şehrayinler
yaşarlar.

Kudreti Sonsuz, iki cihan mutluluğunu onun kılavuzluğuna bağlamıştır. Onun
rehberliğine başvurulmadan kat’iyen hedefe ulaşılamaz; onun vesayetine
sığınmayan yolcular da dökülür, yollarda kalırlar. Arkasına aldıklarını,
şaşırtmadan, yanıltmadan maksada ulaştıran en son, en kâmil söz odur.. her
zaman, herkes tarafından gayet kolaylıkla tilâvet edildiği hâlde, söylenmesi
imkânsız olan da yine odur. Onu kendi derinlikleriyle sinelerinde duyanlar,
duyulması gereken her şeyi duyup hissetmiş olurlar. Onu tam tadıp zevk edenler
de, birer “Arş-ı Rahmân” sayılırlar. Ve onların sesleri, her zaman meleklerin
solukları ile iç içedir.

Kur’ân’ın yeryüzünü şereflendireceği güne kadar, gelmiş-geçmiş her nebi,
kendi çağını aydınlatacak çerağı onun ışık kaynağından tutuşturmuş ve
çevresindeki amansız çölleri ondan birkaç damla ile Cennetlere çevirmiştir.

Hatta onun gölgesinin gezindiği en karanlık devirler bile, birer altın çağ



hâline gelmiştir. Aslını duyup yaşayanların dönemleri ise  Cennet sabahlarından
farksızdır. Onun eşiğine baş koymuş olanlar meleklere eş, onun aydınlık
ikliminde canlı-cansız her varlık da kardeştir.

Kur’ân’ı tam duyabilmiş bir sinenin ilhamları karşısında koca deryalar
damla gibi kalır ve onun nuruyla aydınlanmış bir dimağ yanında güneş bir mum
ışığına dönüşür. Onun gönüllerimizde duyulan nefesi canlarımıza can ve
eşyanın yüzüne çaldığı ziyâ ile bütün varlık da iç içe Hakk’a burhandır. Onun
soluklarının duyulduğu en kuytu yerler bile İsrafil’den sur sesi almış gibi
birdenbire dirilir; onu kendi şivesiyle duyan gönüller Cebrail’den nağmeler
duymuş gibi gerilir; dirilir ve gerilir, zira “Bu Kitap, iman edenler için,
onların Rableri tarafından basiretleri açan bir hidayet ve burhandır...” 1

Evet o, insanî melekeleri ölmemiş kimseler için tam bir rahmet ve hikmet
kaynağıdır.

Kur’ân, kat’iyen beşeriyetin çocukluk dönemlerinde mahallî risaletler
çerçevesinde kalıp zaman ve mekân hudutlarını aşmayan, aşamayan diğer
beyanlar gibi değildir; o, bütün zamanları, mekânları aşan ve itikattan en küçük
âdâbına kadar, bütün insanlığın ihtiyaçlarını cevaplayan engin ve zengin bir
mucizedir ve o, bu derinliğiyle bugün dahi herkese ve her şeye meydan
okuyabilecek güçtedir.

Kur ’ân, indiği dönemdeki ilk muhatapları olan hedef kitlenin bütün
muarazalarını onların yüzlerine çalmış ve onlardan, benzer muhtevada bir
kitap, bir sûre, hiç olmazsa bir âyet getirmelerini istemişti. Bu ilk muarızlar
onun beyan gücüyle büyülenmiş yer yer ona sihir demişler; bedi’ üslûbuna
çarpılıp şiir demişler ve eşyanın perde arkasından verdiği haberler karşısında
aptallaşıp, onu kehanete bağlamak istemişlerdi ama, kat’iyen onun benzerini
getirememişlerdi.

Nazım, nesir sözün her türlüsünü konuşan, konuşmayı seven konuşma üstadı
o günkü muarızlar, dillerini yutup ve kuyruklarını kısıp inlerinin bir köşesinde
sessizlik ve hacalet murâkabesine daldıkları gibi, bu ifrit çağın inatçı
münkirleri de, eskilerden tevârüs ettikleri muaraza ruhunun yanında, onca
demagoji, diyalektik ve karşı çıkma taktiklerine rağmen, acz ve öfke içinde
yutkunup durmaktan başka hiçbir şey yapamamışlardır. Zaman değişip durmuş,
asırlar başkalaşmış, telakkiler farklılaşmış, muaraza ve mücadele hissi daha bir
hararetlenmiş ama, Kur’ân, bunca muaraza yolları ve muarızlar karşısında hâlâ



dağlar gibi metin, deryalar gibi zengin ve gökler gibi de derin o vakur ve
müessir hâliyle gönüllere ürpertiler salmakta ve başları döndürmektedir. O,
ruhlarımıza taht kurduğu günden bu yana geçen bin dört yüz küsur sene içinde,
değişik dönemler itibarıyla pek çok söz sultanları yetişmiş, beyan saltanatları
kurulmuş; farklı sistemler, farklı ekoller, farklı fikir cereyanları sözlerin en
sihirlileri, beyanların en büyüleyicileriyle kendilerini ifade etmek ve Kur’ân’ı
yıkmak için bütün cephanelerini kullanmış, her tabyaya başvurmuş ve sürekli
bu kitapla savaşmışlardır ama, onun kâinat, eşya ve insanla alâkalı ortaya
koyduğu esaslardaki tenasübü, izahlardaki derinlik ve inandırıcılığı, vâkî
istifhamları cevaplamadaki ilmîliği karşısında hep yenik düşmüşlerdir.

Evet Kur’ân, kâinata, eşya ve insan hakikatine fevkalâde çarpıcı bir üslûpla
farklı bir bakış ortaya koymuştur ki, bu bakışla o, topyekün varlığı ve varlık
içinde insanı bir bütün olarak ele alır ve tek bir noktayı bile ihmal etmeden her
şeyi yerli yerine oturtur. Parçaların bütünle münasebetlerini, bütünün kendi
cüzleri karşısındaki yerini en ince özellikleriyle sergiler.. ve bu koskoca
‘kitap’ ve muhteşem meşherle alâkalı insanın içinden geçen en küçük sorulara
dahi değişik cevaplar verir. O, varlığın perde önü ve perde arkası esrarını en
ince teferruatına kadar tahlil ederken, zihinlerde herhangi bir şüpheye kat’iyen
mahal bırakmaz; evet Kur’ân, o inceden inceye tafsillerinde, ne akıllarda, ne
mantıklarda, ne kalblerde ne de hislerde herhangi bir boşluğa meydan vermez;
o, insanın akıl, şuur, his ve idrakini öyle bir kuşatır ve dediklerini öyle bir
kabul ettirir ki, onun bu aşkın tesiri karşısında âdeta insan, sıfât dairesini aşmış
da Hazret-i Zât’a açılmış Hak yolcuları gibi hayretten dehşete, dehşetten kalaka
yürür, haşyetle iki büklüm olur ve kendi kendine, “Rabbin kelimelerini yazmak
için denizler mürekkep olsaydı, hatta ona bir misli daha ilâve edilseydi,
denizler bitip gidecekti ama, O’nun (teşriî ve tekvinî emirleriyle alâkalı)
kelimeleri bitmeyecekti.”2 diye mırıldanır. Kur’ân, işte bu tükenmez kelime
hazinelerinin altın anahtarı, iman da, bu esrarlı anahtarın dişleri ya da
şifreleridir. Ben, bu anahtar ve bu şifreleri elinde bulunduran birinin kâinat,
eşya ve insanla alâkalı temel meselelerde başka bir şeye ihtiyaç duyacağına
ihtimal vermiyorum.

Kimse, benim, bu perişan sözlerimle Kur’ân’a methiye düzdüğüm vehmine
kapılmamalıdır. Evvelâ, ben kim oluyorum ki, onu methedeyim.

Onu vasfederse vasfeder Hazreti Vassâf;



Dün ve bugün melekûtta rûhânîler sâf sâf.
Bir tâzim ederler ki onu, sanırsın tavâf.

Ondaki bu harikulâde mazhariyetleri mücerret söz cevherleri açısından
göremeyenler çıkabilir; ancak vicdanlarını kullananların, hiçbir zaman
yanılmadıkları da açıktır. Hele bir de şimdiye kadar onun cihan çapındaki o
müthiş tesirine bakabilmişlerse…

Evet Kur’ân, yeryüzünü şereflendirdiği o ilk dönemde, hem ruhlarda, hem
akıllarda, hem de gönüllerde tasavvuru imkânsız öyle bir tesir icra etmiştir ki,
onun o ışıktan atmosferinde, yeniden hayata uyanan nesillerin mükemmeliyeti,
onun hakkında başka mucizeye ihtiyaç bırakmayacak ölçüde bir harikadır ve bu
insanların, dinleri, diyanetleri, düşünce ufukları, ahlâkları, kulluk esrarına
vukufları ve mârifetleri açısından benzerlerini göstermek de mümkün değildir.
Doğrusu Kur’ân, o çağda, sahabe unvanıyla öyle bir nesil yetiştirmiştir ki, bu
nesil meleklerle eş değerdedir dense mübalâğa edilmiş sayılmaz. Aslında o,
bugün bile, yürekten kendine yönelenlerin gönüllerini aydınlatmakta ve ona
ruhunu açabilenlere varlığın en mahrem sırlarını fısıldamaktadır. Öyle ki, kalb,
şuur, his ve idrakleriyle onun atmosferine girenlerin birdenbire duyguları,
düşünceleri değişmekte ve herkes belli ölçüde de olsa kendini, bir farklı
âlemde hissetmektedir... Evet, insan ona bir kere yürekten yönelebilse, bir daha
da tesirinden kurtulamaz. Kur’ân, atmosferine çekebildiği talebesini öyle
yumuşatır, öyle inceltir, öyle yoğurur ve şekillendirir ki, insan kendi kendine
bir şey olacaksa, ancak bunun sayesinde olur; hatta çok defa, olmazlar bile onun
gölgesinde tabiî bir oluşum sürecine girer; girer ve herkesi dehşete sevk eder.
Kur’ân; “Eğer dağlar yürütülecek olsaydı bu Kur’ân’la yürütülürdü, yeryüzü
paramparça olup ve ölüler konuşturulabilseydi, o da yine bu Kur’ân’la
olurdu.”3 der; der zira o, kalblerde, şuurlarda, hislerde, akıllarda öyle bir tesir
icra etmiştir ki, onun bu müessiriyeti, dağları yürütmekten, yerküreyi
paramparça etmekten, ölüleri konuşturmaktan ve nice bin seneden beri çürümüş
cesetlere can vermekten daha geri değildir.

Her biri birer kalb ve ruh kahramanı olan sahabi topluluğu, Kur’ân’ın feyyaz
ve bereketli ikliminde neş’et etmiş aşkın bir cemaattir. Onlar, arzın büyük bir
bölümünde ve insanlığın beşte biri üzerinde o denli derin bir tesir icra
etmişlerdir ki, dağları söküp atma, cansız cesetlere hayat olma ve arzı semaya
bağlama ölçüsündeki bu harika işte, onlarla boy ölçüşecek bir başka toplum



göstermek mümkün değildir. Kur’ân’a gönül veren, onun semavî disiplinleriyle
yoğrulup şekillenen; daha doğrusu, ruhta, mânâda Kur’ânlaşan bu insanlar, o
Furkan’la olmazları oldurmuş; ölü ruhlara ebedî var olmanın yollarını açmış;
arzın şeklini değiştirmiş; temas ettikleri toplumlara ötelerin zevkini duyurmuş;
düşünceler üzerindeki zincirleri kırmış; ağızlardaki fermuarları çözmüş;
hilkatteki müstesna yeri açısından insanoğlunu yeniden Allah’ın oturttuğu tahta
oturtmuş; ona yitirdiği itibarını iade etmiş; kâinat, eşya ve insanı yeni baştan
yorumlamış; tekvînî emirlerle teşriî kurallar arasındaki o derin ve sırlı
münasebeti bir kere daha vurgulamış; kalb, irade, his ve şuurun nihaî gayelerini
belirleyip ortaya koyarak, insan ruhundaki izafî, nisbî ve potansiyel değerlerin
inkişaf ettirilme usûl ve esaslarını harekete geçirip düz insanı, insan-ı kâmil
olmaya yönlendirmiş ve böylece ona, gözünün iliştiği, duygularının ulaştığı,
kalbinin hissettiği her şeyde Kudret ve İradesi Sonsuz’un mevcudiyetini
duyurmuş ve her şeyi götürüp, gerçek Sahibine bağlamıştır.

Bir mü’min, bu ölçüde gözü-gönlü açık, duyguları ve ruhu uyanık, düşünce
ve zihni de Allah’a bağlı ise, o kimse, cismaniyete ait bütün basitliklerden
uzaklaşmış; hayatı daha bir başka şekilde duymaya başlamış ve duygular
dünyasının sınır ötesine uyanmış sayılır ki, böyle bir hakikat eri, her nesnede,
varlığın her parçasında Allah’ın ilminin dalgalandığını, Kudret elinin işlediğini
hisseder ve bir ürperti duygusu, bir yakınlık şuuruyla ümit ve haşyeti iç içe
yaşar; dünyevîliği içinde öbür âlemin en son noktalarında dolaşır. Nefes
alırken ümit ve beklentilerle alır, verirken de mehâfet ve mehâbetle verir. Hep
Kur’ân’ın haritalandırdığı çerçeve içinde ve çizgiler arasında gezinir; gezinir
ve hayatını sürekli maiyyet televvünlü yaşar.

Bu çerçevede resmedilen Kur’ân’ı örneklerle anlatmak, müşahhaslaştırmak
ciltler ister. Hâlbuki, bizim sunmaya çalıştığımız bu kitapçık, değişik
sohbetlerde ve münasebet geldikçe, hem de irticalî ifadenin darlığı, sığlığı
içinde sadece birkaç soluktur. Bir de bu soluklar, duyguları, düşünceleri
itibarıyla en revnaktar hakikatlere dahi renk attırıp solduran birine aitse…

Zannediyorum pek çok semavî gerçeğin arzîleştirildiğini hemen tahmin
edeceksiniz. Bu açıdan, Kur’ân’la, şu birkaç saatlik seyahate karar verenler,
mütalâa edecekleri hususları mutlaka bu mülâhaza ile mütalâa etmelidirler ki;
zihinlerindeki Kur’ân mehâbeti sarsılmasın. Aslında böyle, hiç de seviyeli
sayılmayacak bir çalışma, damla ile deryayı gösterme, zerre ile güneşe
göndermelerde bulunma gibi bir olmazı ifadeye yeltense de, bazen, mûsıkî



adına bir çoban kavalının da değer ifade ettiği düşünülünce, bu tesdi’atın da
hoş görüleceği ümit edilebilir.

( اًدَشَر َانِرَْمأ  ْنِم  اََنل  ّْئِیَھَو  ًةَمْحَر  َكْنَُدل  ْنِم  اَِنتٰا  اَۤنَّبَر  )

ىٰقُّتلاَو ِرْدَقْلا  يِوَذ  ِ۪هباَحَْصأَو  ىٰدَتْقُمْلا  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  ُهٰ ىَّلَصَو 

1 Câsiye sûresi, 45/20.

2 Kehf sûresi, 18/109.

3 Ra’d sûresi, 13/31.



Giriş
Kur’ân, topyekün beşeri ve cinleri muhatap olarak ele alır; onlara emirler

verir, bazı yasaklar ortaya koyar; onların ve şeytanların sözlerini alır nakleder.
Bunların hepsinde o her zaman mucizevîdir. Ancak bu mucizevîlik, Kur’ân’ın
sadece bunları nakletmesi itbarıyla değil, aynı zamanda naklediş keyfiyeti,
kullandığı malzeme ve seçtiği motifler itibarıyladır. Ayrıca, verdiği haberlerin
gaybî olması yönüyle de diğer bir mucizevî durumun mevcudiyeti söz
konusudur.

Evet, her şeyden evvel, Kur’ân-ı Kerim’de kullanılan malzemenin seçilişi
harikulâdedir. Kur’ân, ele aldığı konuları, öyle bir malzeme ile ve öyle farklı
bir üslûpla ifade eder ki, daha ötesinde ifade olamaz.. ve böyle bir ifadeye ne
cin, ne insan, ne de melek güç yetiremez. Ancak bu mucizevî keyfiyeti görmek
için mutlaka Kur’ân âyetlerine ihatalı bir gözle bakmak icap eder. Bu hususu
daha bir müşahhaslaştırmak için biraz daha açabiliriz:

Bizler, bazen ruhumuzda öyle şeyler duyarız ki, bunları ifadeye kat’iyen güç
yetiremeyiz; yetiremeyiz de böyle durumlarda çok defa Âkif’in dediği gibi:

“Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem; 
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!”

der ve çaresizlikle inleriz.
Evet, konuşurken, yazarken kendini ve iç derinliklerini dinleyebilen pek çok

kimse, hep hissettiği şeyleri ifade edememenin çaresizliğini yaşar. İşte bu, bir
yönüyle âcizlik demektir. Her şeyi çok kolaylıkla ifade edebilene kıyasla,
böyle bir âcizlik, mutlak veya nisbî, diğerinin mucizeliğini netice verir. Mutlak
plânda, bu seviyede tek bir ifadeler mecmuası varsa, o da hiç şüphesiz, Kur’ân-
ı Kerim’dir.

Şimdi, Kur’ân’ın âyetleri bu zaviyeden ele alındığında, diyebiliriz ki;
Kur’ân’ın konuşturduğu, şeytan olsun, cin olsun, melek olsun ya da Firavun,
Nemrut, Şeddat olsun, maksadı ifadede kullanılan üslûp tamamen Kur’ân’a
aittir. Bu üslûp öylesine harikulâdedir ki, bütün işârî, remzî mânâlara açık
olduğu gibi, çok geniş yorumlara, tefsirlere de müsaittir.. ve onun dışında
hiçbir beyan, hiçbir kimse böyle bir maksadı, o türlü malzeme ve motiflerle
ifade edememiştir ve edemez de.

İsterseniz şimdi konuyu, daha farklı bir zaviyeden ele alalım: Her kelâmın,



kalb, sır, hafî, ahfâ gibi rabbanî latîfelere bakan yönleri vardır ve genel ifade
içinde bu latîfelerin de hedeflenmesi söz konusudur. Eğer kelâm, bu mertebeler
arasında mânâ yönüyle herhangi bir tenakuza, farklılığa, sebebiyet veriyorsa, o,
bu kelâmın eksikliğine delâlet eder. Hemen hemen bütün beşerî beyanlarda
böyle bir eksiklik –nisbet farkı mahfuz– vardır. Kur’ân ise böyle bir nakîseden
muallâ ve müberrâdır. Burada şöyle bir husus da söz konusudur; kalbe gelen
mânâlar tahayyül, tasavvur, taakkul gibi süzgeçlerden geçip de ayniyetini
koruyarak telaffuz seviyesine ulaşabilmişse, konuyla alâkalı mükemmel bir
beyan yakalanmış sayılır. Bazen de bir kelâm, bu kademeleri ayniyeti içinde
aşamaz; nefsî kelâm seviyesinde kalır ve telaffuz edilme şansını elde edemez.
İçin içini Bilen’in onları alıp seslendirmesi ayrı bir konu; bu seviyedeki beyan
türü idrakimizi aşkındır ve konumuz dışında kalır. Bu itibarla biz burada, sırf
telaffuz edilebilen kelâm üzerinde durmak istiyoruz:

Eğer kelâm, tahayyüldeki şekliyle ifade edilebilmişse, yani niyet ve ifade
azmi, ifadeyle uyum içinde ise, böyle bir kelâm tamdır. Aksine, tasavvur, tam
tahayyülü kucaklayamamışsa bu, bir evvelkine göre kusurlu bir ifadedir ve
eksik bir beyandır. Taakkul, kendine yüklenenleri ifadeye taşıyamamışsa,
tasarıdaki bir kısım derinlikler de orada elenmiş demektir. İşte bütün bu
süzgeçlerden süzüle süzüle tahayyül mertebesine göre pek çok şey kaybeden
kelâm eksik, tahayyüldeki derinlikleriyle ifade edilebilen mânâ, mefhum ve
niyet ise tamdır ve bu mükemmeliyetin biricik şaheseri de sadece ve sadece
Kur’ân-ı Kerim’dir. Ondaki bu mükemmeliyet, sözü, kimden naklederse etsin,
bir mânâda onun, tahayyül ve tasavvur ötesi derinlikleri korumasında
aranmalıdır. Bu yönüyle de, bir başkasının böyle bir kelâm ve beyana muvaffak
olması imkânsızdır.

Evet, beşer veya başka varlıkların –ki bunların başında cinler ve melekler
gelir– kelâmlarında niyet ve tahayyül mertebesinde mânâ ve mazmunun
yakalanıp ifade edilmesi mümkün değildir. Yani, bizlerin söylenilen ölçüler
içinde bir beyan ve bir kelâma muvaffak olabilmemiz kat’iyen söz konusu
değildir. Öyleyse bu mükemmeliyeti gösteren Kur’ân mucizedir ve onun beyanı,
başkalarının bir şeyi ifadede ilk harekete geçirdikleri tahayyül ve niyetlerinin
ifadesi olması itibarıyla da bir taraftan vâkıa mutabık, diğer taraftan da
mucizevî ve ilâhîdir.



FATİHA SÛRESİ
ُدُبَْعن َكاَِّيإ 

“Yalnız Sana ibadet ederiz...”
(Fatiha sûresi, 1/5)

Bu âyet-i kerimede hemen hepimizin bildiği ve bütün tefsir kitaplarında
zikredilen, mef’ulün takdimi nüktesinin yanında, –ki hulâsa olarak şu mazmunu
ifade eder: Allah’ım başkasına değil, sadece ve sadece ilan, ikrar ve itiraf
ederek ancak Sana yönelir, Sana boyun eğer, itminanı Sende arar ve Senin
nezdinde sekîne ve sükûna ereceğimize inanırız.– dikkate değer bir diğer nükte
de şudur: Burada fiil-i mazi olan َدَبَع  kalıbının yerine, aynı kökten gelen
muzari fiili getirilmiştir ki, ُدُبَْعن  ’dür. Böyle bir kalıbın tercih edilmesi, َدَبَع
mazi siğası olması itibarıyla, yaptık, ettik, kıldık.. vs. gibi mânâları da ihtiva
etmesindedir. Bu kabîl mânâlarda ise, şöyle-böyle ibadetin ruhuna ters ve bir
şey yapmış olma gururunu ihsas eden mülâhazalar söz konusudur.

ُدُبَْعن  kelimesinde ise böyle bir yanlış anlama söz konusu değildir; çünkü
“İbadet ederiz.” diye tercüme edebileceğimiz ُدُبَْعن  fiili, tamamıyla insana o
yüce dergâh önünde, aczini ve fakrını ve bunların sürekliliğine niyeti ve azmi
ima etmektedir ki bunu şöyle resmetmek de mümkündür: “Rabbim, ben Senden
başkasına hürriyetimi feda etmeme, hiç kimse ve hiçbir şey karşısında zillete
düşmeme kararındayım. Bunun için, dolu dolu kulluk ve ubûdiyet niyetiyle Sana
yönelir, Sana tahsis-i nazarda bulunur, itaat ve ibadet aşk u şevkiyle gerilir,
mâsiyetten içtinap kararlılığı ile Senin sevmediğin, istemediğin şeyler
karşısında tavır koymayı düşünürüm. Niyetim, en büyük amelim; niyetimi amel
kabul etmen de emelimdir. Yaptıklarım ölçüsünde değil, yapmaya niyet ettiğim
miktarda teveccühüne talibim…”

Ayrıca, bu engin mülâhazada tek başına olmadığını vurgulayarak “Benimle
bu recada müttefiktir cümle ihvanım.” der ki, herkesin de böyle deyip, böyle
düşüneceği mülâhazasıyla engin bir hüsnüzan sergiler.. ve aynı zamanda hem
onların, kendisine iştirakle teyit ve şehadetlerini yanına alarak, cerh
edilemeyen bir ittifakın vesayetinde kul, Hazreti Kâdiyu’l-Hâcât’ın dergâhına
teveccüh eder ki, ancak böyle bir mülâhaza ile hem şeytanî vesveselerden
sıyrılır, hem de ulûhiyet-i kâmileye karşı tam bir ubûdiyet tavrı ortaya koymuş
olur.



BAKARA SÛRESİ
َنی۪قَّتُمِْلل ىًدُھ  ِۚهی۪ف ۛ  َۚبْيَر ۛ  ُباَتِكْلا َال  َِكلٰذ 

“İşte o kitap, onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler için 
ayn-ı hidayet bir yol göstericidir.”

(Bakara sûresi, 2/2)

Bu âyet-i kerimedeki ىًدُھ  mânâ-yı masdarîdir. Bu ise, “Fert hidayeti bulma
adına kendi çabası, gayreti olmaksızın hidayete eremez ve onunla hedeflenen
noktaya ulaşamaz.” mânâsını taşır. Diğer bir ifadeyle, tenvin de nazara
alınarak, içinde şüphenin şemmesi olmayan bu kitapta müttakilere, aşkın bir
hidayet-i rabbaniye vardır.. muttakilere vardır, zira onlar reyb ü şüpheden ârî
oldukları gibi hem şeriat-ı garranın emirlerini yerine getirme konusunda, hem
de şeriat-ı fıtriyenin prensiplerine riayet bakımından hazır ve hakkı kabule
teşne, dahası ön yargılı olmadıklarından böyle bir hidayetten istifade de ancak
onlara müyesserdir.

Ancak sayfanın sonundaki ّبَر ْمِھِ ْنــِم  ًى  دُھ ىٰلَع  َكــِئٰۤلوُۨأ   cümlesindeki
ىًدُھ  hâsıl-ı bi’l-masdardır. Yâni Allah’ın, kullarını hidayete mazhar etme

adına yarattığı illet-malul münasebeti söz konusu olmaksızın dilediği kullarına
bahşettiği ve ىًدُھ  ile ifade edilen vâki bir hidayettir. Buna ulaşabilmenin, bu
kapıyı aralayabilmenin yolu ise, َنی۪قَّتُم ْلِل  kaydından anladığımız kadarıyla,
takva dairesi içinde bulunmaktır. Böyle bir takvanın ilk mertebesi iman ve
mârifet, son mertebesi ise Cenâb-ı Hakk’ın rıdvanına ulaşmaktır. Fezlekedeki
tasrihe göre de, takvayı bu seviyede temsil edenler ancak kurtuluşa
ereceklerdir.

Ayrıca, siyak-sibak itibarıyla âyetten, her ne kadar hidayetin, Allah’ın
yaratmasına bağlı olduğu anlaşılsa da, onun dünyada insanı emn ü eman ve
itminana ulaştırması, ahirette de vesile-i felah olması, muhatapların hür
iradeleriyle ortaya koyacakları tavır, davranış ve seçeneklere vâbestedir.

Özetle denebilir ki, ilk ىًدُھ  kelimesi bir sebep, ikincisi de lütuf dalga
boylu bir netice ve ikisi birden Fatiha’daki َانِدِْھِِِا  duasına hem bir cevap hem
de yoldakilere yol erkânını beyan gibidir.

اًضَرَم ّللا  ُهٰ ُمُھَداَزَف  ٌضَرَم  ْمِِھبوُلُق  ي۪ف 



“Onların kalb-i ruhanîlerinde hastalık var. Allah Teâlâ bunların
hastalıklarını daha da artırmıştır...”

(Bakara sûresi, 2/10)

Bazı tefsirler ا ًضَرَم ّللا  ُهٰ ُمُھَداَزَف   cümlesini açıklarken ِسْنِج ْنِم  ُءاَزَجَْلا 
ِلَمَعْلا  şeklinde bir yorum getirmişlerdir.1 Şöyle bir yaklaşım daha doğru olsa

gerek: Allah, onların kalblerindeki hastalığı artırdı; zira onların niyet plânında
kötülüklerle içli-dışlı olmaları, bununla da kalmayıp fırsat buldukça bu kötü
niyetlerini gerçekleştirmeleri, sebeplerin artışıyla neticenin katlanması
demektir ki, bu da tam bir fasit dairedir. Yani bir türlü kalbten sökülüp
atılamayan, hatta sökülüp atılması dahi düşünülmeyen kötü niyetler, başka kötü
niyetleri doğurmuş, bu kötü niyetler üzerine yapılan ameller, yeni kötü ameller
doğurmuş ve böyle bir fasit daire içinde münafık helâk olup gitmiştir. Bu
itibarla, ًا ضَرَم ّللا  ُهٰ ُمُھَداَزَف   cümlesi tefsir edilirken, “fasit dairenin tabiî ve
olağan neticesi” denilmesi her hâlde daha muvafık olacaktır.

Bir kere insan sağlığının tabiî, hastalığın tâli, fıtrat-ı selimenin esas, ruhî
rahatsızlığın arizî olmasına binaen, kalbin hıfz u sıhhatine bakmayanlar ve ona
mânevî karantina şartları hazırlamayanlar bu latîfe-i rabbaniyeye virüs
kaptırmış olurlar. Her bir hatadan başka bir hataya, her bir günahtan daha
büyük bir mâsiyete, hatta mâsiyetlerin en büyüğü olan küfre değişik yollar
bulunması itibarıyla, mebdede gayet küçük başlayan bir şey bazen tasavvurları
aşkın geniş bir açı ile noktalanabilir.

Münafıkların hastalığı, bir akide bozukluğu veya şüphe ve tereddüt ise, bu
aynı zamanda potansiyel bir küfür ve ilhad demektir ki, inayet-i ilâhî ile
günahtan küfre uzanan halkalar kırılmadığı takdirde, mâsiyet katlanarak inkârı
netice verebilir. Hatta bazen, Allah’tan nefsine uzanan çizgide her şeyden şüphe
eden bir reybî, başkalarını da kendine kıyas ederek o uğursuz düşüncesiyle,
herkesi ve her şeyi aynı marazın pençesinde kıvranıyor görür ve bu marazı
ruhunda kat katıyla yaşar. Dolayısıyla da şüphe, tereddüt ve ilhadının
katmerlenmesine denk hem kendi ruhundaki zikzaklarla kıvranır hem de
başkalarını kendisi gibi imansız, iz’ansız, itimat edilmez ve güvenilmez
insanlar olarak gördüğünden, kendi vehm ü hayalinde icat ettiği müterâkim bir
sürü hastalığın altında ezilir gider.

َبَھَذ َُهلْوَح  اَم  ْتَءاََۤضأ  اََّملَف  ۚاًرَان  َدَقْوَتْسا  يِذَّلا  ِلَثَمَك  ْمُھُلَثَم 



َنوُرِصْبُي ٍتاَمُلُظ َال  ي۪ف  ْمُھَكََرتَو  ْمِھِروُِنب  ُّهٰللا 
“Onların misali, tıpkı bir ateş yakmak isteyen veya ateş yakanlar kıssasına

benzer; o ateş yanıp da etrafını aydınlatınca, Allah hemen onların
aydınlığını veya göz nurlarını giderir; giderir ve onları karanlıklar içinde

bırakır (artık hiçbir şeyi) göremezler.”
(Bakara sûresi, 2/17)

Âyet-i kerimede, münafıkların iç dünyaları bir temsille müşahhaslaştırılarak
gözler önüne seriliyor.

Münafıklar, Müslümanlarla içli-dışlı bir hayat sürdürdükleri için, ara sıra
da olsa iman nurunu göz ucuyla görebiliyorlardı. Ancak, kalb ve kafalarındaki o
nifak, iman nurundan tam anlamıyla istifade etmelerine mâni oluyordu.

Evet, bunlar, ya Hz. Resûl-i Zîşân’ın tutuşturduğu meşaleyi hafife alıcı
nazarlarının matlaştırması veya fıtrî istidatlarını ifsatlarının köreltmiş olması
sebebiyle bakar-kör hâline gelmişlerdi ki, zâhiren bakıyorlardı, ama meşalenin
göz kamaştırıcılığıyla karşılaşıyor, ona im’ân-ı nazar edeceklerine, ruhlarında
harekete geçen dinamizmi şüphe ve tereddütleriyle nötralize ediyor ve tesirsiz
hâle getiriyorlardı. Hatta, ışıktan istifade edip yol alacaklarına ondan nasıl bir
yangın unsuru elde edeceklerini plânlayıp duruyorlardı ki, َدَقْوَتِْسا  kelimesi bu
iki tevcihe de açık görünmektedir.

Kâfirlere gelince, onlar iman ve onun nurefşân ışıkları ile hiç tanışmamış,
onu hiç görmemiş ve onun büyüleyici, kudsî atmosferine hiç girememişlerdir.
Bu sebeple, kâfirler şu ya da bu vesile ile iman nurunu bir defa vicdanlarında
duyup hissedince –küfre şartlanmışlar hariç– daha ondan vazgeçmiyor ve
hayatlarının geri kalan kısmını, samimî bir mü’min olarak geçirmeye
çalışıyorlardı. Şüphesiz bunda, ziya-zulmet ölçüsünde küfür-iman farklılığının
tesiri büyüktür. Daha önce başka şeyler görenler, bakıp onu tanıyınca yeni bir
dünyaya uyanıyor ve İslâm’ı bütün câzibedar güzellikleri ile görebiliyorlardı.
Zaten her zaman, İslâm’ı ilk defa duyup yaşayanlarla, Müslüman ülkelerde
doğan, büyüyen ve yaşayan –çok azı hariç– kimselerin İslâmî hayatları
mukayese edildiğinde, yukarıda bahsini ettiğimiz husus daha bir açık olarak
görülecektir.

َنوُعِجْرَي ْمُھَف َال  ٌيْمُع  ٌمْكُب  ٌّمُص 



“Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bu sebeple onlar (içinde
bulundukları hâlden) geri dönemezler.”

(Bakara sûresi, 2/18)

َنوُلِقْعَي ْمُھَف َال  ٌيْمُع  ٌمْكُب  ٌّمُص 
“Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple düşünmezler.”

(Bakara sûresi, 2/171)

Mealini verdiğimiz âyetlerin biri münafıklarla, diğeri de kâfirlerle
alâkalıdır. Görüldüğü gibi burada, hazımsızlık, bakış zaviyesi ve haksızlık
düşüncesinde münafıklar ve kâfirler sağır, dilsiz ve körlükle aynı çizgide
müşterek mütalâa ediliyorlar. Ancak âyetlerin fezlekeleri farklı; birinde fıtrat-ı
asliye ve eski hâllerini bulamama, diğerinde ise akıllarını kullanamama söz
konusu. Onları sağır, dilsiz, kör fasl-ı müşterekinde birleştiren unsur, Yüce
Yaratıcı’yı bulma adına önlerine bir meşher gibi serilmiş kâinat kitabını iyi
değerlendirememe, varlığı hallaç edememe, hâdiseleri iyi yorumlayamama,
kitaplara kulak asmama ve vicdanının sesini dinleyememe gibi hususlardır.
Eğer onlar bu unsurları iyi değerlendirebilselerdi, tıpkı mü’minler gibi
gönüllerinden gele gele “Lâ ilâhe illallah” diyecek, akıllarını kullanmış olacak,
fıtrat-ı asliyelerine dönecek ve hayatlarını Hakk’ın düsturları, emir ve yasakları
çizgisinde sürdüreceklerdi. Evet, onlar sağırdırlar; çünkü kâinattaki her şey
kendi lisan-ı mahsusuyla Allah’ı haykırırken, onlar bunları duyamamaktadırlar.
Dilsizdirler; zira vicdanlarının hissettiklerini bir türlü ikrar edememektedirler.
Kördürler; çünkü Allah’ın varlığına ve birliğine giden yolları
görememektedirler.

Fezlekelere gelince; kâfirler için َنوُلِقَْعي Akıl etmez, akıllarını“ َـال 
kullanmaz ve düşünmezler.” deniyor ki, zaten eğer düşünselerdi,
düşünebilselerdi imana giden yolları rahatlıkla bulabileceklerdi demektir.
Nitekim Mekke’nin o mütemerrit ve muannit kâfirleri, evet Efendimiz ve
ashabına yıllarca kan kusturan o insanlar, Hudeybiye Sulhü sonrası o yumuşak
ortamda, Müslümanları kendilerine has çizgileriyle tam tanıyınca, o eski
şartlanmışlıklarını bir kenara bırakarak, “Tarihî bir yanılgı içindeymişiz.” dedi
ve hakka yöneldiler. Evet, kâfirlerin bu noktayı yakalamaları, büyük ölçüde
düşünmelerine ve değerlendirmelerine bağlıdır. Onun için Kur’ân onlarla
alâkalı hususu َنوُلِقَْعي .sözüyle noktalıyor َال 



Münafıklar ise; Kur’ân’ın ifadeleri içinde

ِءَۤالُۨؤۤ ىِٰلإ هٰ َۤالَو  ِءَۤالُۨؤٰۤھ  ىِٰلإ  َِ۠كلٰذ َۤال  َنَْیب  َنی۪بَذْبَذُم 

“(Kâfirler ile mü’minler) arasında gidip-gelmekte, ne tam onlardan
olabilmekte ne de bunlardan.”2 Yani zıp zıp orada, zıp zıp burada dolaşıp
durmakta ve göz nurlarıyla beraber şuur ve idrak ziyasını kaybetmenin
mahrumiyetini sergilemekteler. Ayrıca onlar, hayatı hep dünya yörüngeli
yaşadıklarından hep günlerini gün etme sevdasındadırlar. İman veya küfür
onlar için pek fark etmez; hayat standartları nerede yüksek, nerede daha rahat
ve rehavet içinde olabileceklerse, hemen orayı tercih ederler. Onun için,
gerekli görünce mescide bile gelebilir, namaz kılabilirler ama; َىِلإ اوُۤماَق  اَِذإ  وَ

ًالی۪لَق َِّالإ  ّللا  َهـٰ َنوُرُكْذـَي  َالَو  َساَّنلا  َنُۧؤاَۤرُي  ۙىٰلاَـسُك  اوُماـَق  ِةوٰلَّصلا   “Onlar
namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar; sırf insanlara gösteriş
yaparlar, yoksa aslında Allah’ı pek az hatırlarlar.”3 fehvâsınca, namazlarını
tembel tembel ve gösteriş mülâhazasıyla kılarlar. Demek ki onlar bir mânâda
İslâmî çizgide hayatlarını sürdürüyorlar; sürdürüyorlar ve Hz. Peygamber’in
arkasında yerlerini alıyorlar ama gözleri bakar-kör, vicdanları karanlık,
düşünceleri imansız ve hiç de samimî değiller. Öyleyse onların en büyük
tali’sizlikleri samimiyetsizliklerinde. İşte böylesi insanlar için Kur’ân, fezleke
olarak َنوُعِجْرَي Onlar hak ve hakikat çizgisine ve hilkatlerindeki safvete“ َال 
dönemezler.” diyor. Zaten Münâfikûn sûresinde de âyetlerin fezlekeleri ya َال

َنوَُملَْعي  “Bilmezler.” veya َنوُھَقْفَي .Anlamazlar.” şeklinde verilmektedir“ َال 
Bunlarla alâkalı َنوُرَّكَفََتي ـَـال   ، َنوُلِقَْعي ”.Akıl etmezler, düşünmezler“ َـال 
denmez; zira bu vasıflar inançsızlara ait vasıflardır.

ي۪رَْجت ٍتاَّنَج  ْمَُھل  َّنَأ  ِتاَِحلاَّصلا  اوُلِمَعَو  اوُنَمٰا  َني۪ذَّلا  ِرِّشَبَو 
اَذٰھ اوُلاَق  اًقْزِر  ٍةَرََمث  ْنِم  اَھْنِم  اوُقِزُر  اَمَّلُك  ُۘراَھْنَْألا  اَِھتَْحت  ْنِم 

ٌجاَوَْزأ اَۤھی۪ف  ْمَُھلَو  ۘاًِھباَشَتُم  ِ۪هب  اوُتُأَو  ُلْبَق  ْنِم  اَنْقِزُر  ي۪ذَّلا 
َنوُِدلاَخ اَھی۪ف  ْمُھَو  ٌةَرََّھطُم 

“O Cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe:
‘Bundan önce rızık olarak verilenlerden bu.’ derler. Bu rızıklar onlara (bazı

yönlerden dünyadakilerine) benzer olarak verilmiştir. Orada onların



tertemiz eşleri de olacak ve onlar orada devamlı kalacaklardır.”
(Bakara sûresi, 2/25)

Âyet-i kerimedeki اًھِباَش َتُم ۪هـِب  اوـُتُأَو   “Bunların benzerleri verildi.”
kaydı, nimetler, lütuflar ve mazhariyetler açısından benzerliği vurguluyor ki,
Bediüzzaman Hazretlerinin yaklaşımı ile, benzetilen nimetler bu dünyadaki
lütuflar da olabilir, ahiretteki lütuflar da. Meselâ insan burada “Elhamdülillah”
der, orada onu bir Cennet meyvesi şeklinde bulur. Yani buradaki her bir tekbir,
tehlil ve tesbih, tıpkı toprağa atılan bir tohum gibi, ahirette değişik Cennet
nimetlerini netice verir. Yalnız burada bir husus var ki, o da bizim bu iki şey
arasındaki münasebeti tam anlayamayışımızdır. Aslında biz, her şeyi sebepler
dairesi içinde mütalâa ettiğimizden, tahlil ve terkiplerimizde belli ölçüde
sebeplerin tesirinde kalmaktan kurtulamıyoruz. Hâlbuki, bu sebepler
dünyasında öyle şeyler cereyan ediyor ki bunlar, âyetin bahsettiği hakikati
âdeta gözlerimize sokacak şekilde. Meselâ bizim buğday ektiğimiz tarladan
arpa biçtiğimiz hiç olmamıştır. Oysaki bu ikisi neredeyse aynı cinsten sayılır.
Elma ağacından armut devşirdiğimiz de görülmemiştir.. keza üzüm bağlarından
i nc i r topladığımız da.. Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) vahiy
geliyordu, O, Cibril’in ne dediğini tam anlarken, etrafındakiler arı vızıltısı gibi
bir şey bile duymuyorlardı. Veya Cenâb-ı Hakk’ın gecenin üçte birinden sonra,
sema-i dünyaya nüzul etmesi.. ve daha yüzlerce hususu, sebepler çerçevesinde
ve tenasüb-ü illiyet prensiplerine göre anladığımızı söyleyebilir miyiz?

Evet, İmam Gazzâlî’nin deyimiyle bizler sahip olduğumuz “akl-ı meâş”la
ukbâ buudlu bu şeyleri dünyada çok iyi anlayamıyoruz. Fakat ahirette “akl-ı
meâd”la donatılacağımız ve her şey metafizik kanunlar çerçevesinde cereyan
edeceğinden, işte o zaman “Sübhanallah” deme ile Cennet meyvesi yeme
arasındaki münasebeti kavrayacak ve oradaki mükâfatlarla buradaki amelin

nasıl bir sebep-sonuç alâkasıyla irtibatlı olduğunu apaçık göreceğiz.4

Evet, o âlemde artık fiziğin kanunları geçerli değildir. Meselâ, Efendimiz’in
beyanlarına göre, namazımız kabirde bizim enîs ü celîsimiz, yoldaşımız,

arkadaşımız olacaktır.5 Keza bir kişi Cennet’in sekiz ayrı kapısından

girebilecek,6 Kur’ân temessül edip onu okuyanlara şefaatte bulunacaktır.
Gelelim âyete; Fahreddin Râzî’nin ifadesine göre Kur’ân-ı Kerim’de bu

misaller, meselelerin akılla daha iyi kavranabilmesi için verilmektedir.7



İstib’ad edecek bir şey yoktur. İşin asıl mahiyetine gelince, o gerçek
çizgileriyle ahirette zuhur edecektir; edecek ve amel-i salih işleyen mü’minler,
Cennet meyve ve nimetlerinden her rızıklanışlarında, “Bu, dünyada veya az
önce Cennet’te lütfedilen şeylerdendir.” diyecekler.

Evet her nimet, ya bir amelin sevabı ve o sevabın temessülü veya oradaki
sermedî lütuflar, amel, tohum ve çekirdeklerinin başak ve sünbül vermeleridir.
Bu itibarla da ikisi birbirine bir iç benzeyişle müteşabihtirler. Cennet buudları
itibarıyla ise, aralarında dünya kadar fark vardır; zira, biri hikmetin tohumu,
diğeri kudretin meyvesidir. Biri sermedî televvünlü ve dupduru, diğeri gelip
geçici ve küdûretli. Biri zevk-i mânevî derinlikli, diğeri cismanî haz buudludur.
Biri “ayne’l-yakîn” seviyesinde bir ihsan, diğeri “hakka’l-yakîn” zirvesinde bir
lütf-u Rahmân’dır.

اوُۤلاَق  ۘ ًةَفی۪لَخ ِضْرَْألا  ِيف  ٌلِعاَج  ِيِّنإ  ِةَكِئٰۤلَمِْلل  َكُّبَر  َلاَق  ِْذإَو 
َءاَۤمِّدلا ُكِفْسَيَو  اَھی۪ف  ُدِسْفُي  ْنَم  اَھی۪ف  ُلَعَْجَتأ 

“Bir zaman Rabbin meleklere ‘Şüphesiz Ben yeryüzünde birini halife
kılacağım.’ demişti. (Melekler) ‘Orada bozgunculuk yapacak, yeryüzünü

fesada verecek, kan dökecek birisini mi yaratacaksın?’ demişlerdi.”
(Bakara sûresi, 2/30)

Melekler bunu bir ilm-i hâs ile bilmişlerdir. Bu ise, onların bir ölçüde Levh-
i Mahv ve İsbat’a ıttılaları demektir. İlm-i ilâhîde evvel-âhir, cenin-tam insan,
iyon-çekirdek vs. hepsi aynı anda bilinir ve ihata edilir. Onun içindir ki, ahd-i
mîsak mevzuunda “Allah bunu âlem-i ervahta veya ana rahminde aldı.” demek
doğru olabilse de eksiktir ve bir daraltma vardır. Belki bütün bir “lâ yezâl”de
alıyor demek daha uygundur; çünkü bizim kayıtlı bulunduğumuz âlem her an
değişmektedir. İşin O’na ait yönünde ise değişme söz konusu değildir. Aslında,

ّللا ُهٰ َِّالإ  َهـِٰـلإ  ـَِـالب  ْمَُكناــَمي۪إ  اوُدِّدــَج   “İmanınızı ‘Lâ ilâhe illallah’ ile
yenileyiniz.”8 sözü de ancak böyle bir yaklaşımla tam anlaşılabilir.

Şimdi yeniden konumuza dönüyoruz: Melekler Levh-i Mahv ve İsbat’tan
insanların kan dökücü, fesat çıkarıcı özelliklerine muttali olmuş ve bu sebeple
böyle bir istifsarda bulunmuşlardır. Tıpkı bizim bugün çarşıya çıkıp da bir sürü
eracif karşısında “Allah bunları niye yarattı ki?” dememiz gibi... İhtimal onlar
aynı insanlar arasında zuhur edecek enbiyâ, asfiyâ ve evliyâ gibi insanlığın



ayları, güneşleri sayılan büyüklere tam muttali olamamışlardı. Zaten bundan
dolayı da Allah َنوـَملَْعت اـَم َـال  َُملْعَأ  ِّنإ  ي۪ َلاـَق   “Ben sizin bilmediğinizi
biliyorum.” diyerek onlara karşılık vermemiş miydi..!

Allah tarafından insana bahşedilen böyle bir hilâfet, belli ölçüde, bütün
varlık ve hâdiselere nisbî bir müdahale mânâsına hamledileceği gibi, Cenâb-ı
Hakk’ın irade ve kudretinden bir kısım tecellîlerle onları hem birbirleri
arasında hem de topyekün varlık karşısında hâkim duruma getirmesi şeklinde
de yorumlanabilir. Böyle bir imtiyaz ve hususiyet, her şeyi Allah’a nisbet etmek
ve O’ndan bilmek şartıyla, O’na niyabeten ellerinin ulaşabildiği her yerde bir
kısım tasarruflarda bulunabilme demektir ki, O’nun namına hareket edecek,
O’nun namına işleyecek, O’nun namına başlayacak ve her işinde O’nun nâibi,
varlık kitabının tezhibinde O’nun fırçası, küre-i arz bostanında O’nun bahçıvanı
ve bütün dünyevî işlerde O’nun çırağı gibi hareket edecek ve bundan öte
herhangi bir tesahüp düşüncesini de haddini bilmezlik kabul edecek.

Zaten, ٌِقلا َخ ّ۪ي  ِنإ  yerinde ٌلِعاـَج ّ۪ي  ِنإ  kullanılması da, halka ve ilk
yaratılışa göre, Zâtı itibarıyla değil de, evsâfı itibarıyla, ikinci derecede bir
yapma ve şekillendirme; asaleten değil de niyabeten bir gözcülük ve nezarete
delâlet etmektedir.

İhtimal, melâike-i kiramın istifsarlarının (işin aslını sorup öğrenme)
arkasındaki hususlardan biri de, niyabeten yapılacak şeylerin, asaleten yapılan
işlere karıştırılacağı endişesinden kaynaklanıyordu ki, onların bu zâhirî
mülâhazalarının; beşerin mâyesinde, hayrın yanında şerrin, iyinin nüveleri
yanında fenalık çekirdeklerinin; kalb, irade, his, şuur halitası vicdanî
mekanizma yanındaki, nefret, şehvet, öfke, hırs vs. gibi şeylerden mürekkep
nefsanî bir sistemin bulunması da oldukça müessirdi denebilir. Zaten
“Herhâlde Ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim.” şeklinde vâki olan ilâhî
cevap da hem bilinmesi gerekli olan şeyin çok derin olduğunu hem de
meleklerin mazeretinin kabul edileceğini iş’ar gibidir.

اَھَّلُك َءاَۤمْسَْألا  َمَدٰا  َمَّلَعَو 
“Âdem’e bütün isimleri öğretti.”

(Bakara sûresi, 2/31)

Talim-i esmâda muhatap sadece Hz. Âdem değil, belki evveliyle, âhiriyle
bütün insanoğludur. Hz. Âdem’e öğretilen şeylere gelince onların hepsi bir



nüve, birer çekirdek mahiyetindedir. Yani nasıl ki onun sulbünde bütün kan
grupları, bütün ırklar mündemiç idi; ona bildirilen ve öğretilen şeylerde de
bütün ilimlerin nüvesi, çekirdeği vardı. Onları geliştirme, onlarla yeni terkipler
meydana getirme ise daha sonra gelecek olan nesillerin vazifesiydi.

Hz. Âdem’e bu talim, vahiyle pek çok bilinmezin enbiyâ ve mürselîne
bildirilmesi gibi, Cenâb-ı Hakk’ın Hz. Âdem’in ruhuna işlemesi ve yüklemesi
şeklinde olabileceği gibi, onun özüne yerleştirdiği ihtiyaç ve zaruret hisleriyle,
yine onun benliğine dercettiği öğrenme arzusu ve istidadı sayesinde
peygamberane bir hızla, hem isimleri, hem de o isimlerin müsemmalarını
belleme şeklinde de olabilir.

Bunun ötesinde, Hz. Âdem’e belletilen şeyler, bugün de herhangi bir dille
hedeflenen şeyler mi..? İsimden müsemmaya, ondan da her şeyin sahibine
uzanan bir düşünce yolundaki yol mülâhazaları mı?.. Varlığın perde önü ve
perde arkası münasebetleri mi?.. Melekûtun bilgi örgüsü mü?.. Meleklerin
esâmisi mi veya insanoğlunun isim, müsemma ve serencamesi mi?.. Bütün
bunları teferruat sayıp üzerinde durmayacağım.

َۘباَتِكْلا َنوُلَْتت  ْمُتَْنأَو  ْمُكَسُفَْنأ  َنْوَسَْنتَو  ِّرِبْلِاب  َساَّنلا  َنوُرُمَْأَتأ 
َنوُلِقَْعت َالََفأ 

“(Çok garip) sizler Kitab’ı (Tevrat’ı) okuduğunuz (gerçekleri bildiğiniz)
hâlde, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Hâlâ aklınızı

başınıza almayacak mısınız?”
(Bakara sûresi, 2/44)

Bu âyet-i kerime doğrudan doğruya bir kısım İsrailoğullarını alâkadar
etmekle beraber, Müslümanlara da işârî olarak tenbihte bulunmaktadır. Burada
asıl anlatılmak istenen şey de hâl ile kâl birliğinin gerçekleştirilmesidir.
Nitekim bir başka âyet, bu hususu bir başka üslûpla ifade sadedinde:

َنوُلَع ْ َفت اـَم َـال  َنوُلوَُقت  Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz“ لَِم 
ki?”9 demektedir.

Evet, hâl ve kâl, hakkı tutup kaldırma, onu temsil edip anlatma adına çok
önemli iki cepheli bir dildir. Bu iki görünümlü tek dil hakikatle gürleyince,
onun tesiri müthiş olur. Evet, insan başkalarına söyleyeceği şeyleri önce kendi
nefsinde yaşamalı ki, iç-dış, beyan-hâl farklılığına düşmesin. Bir eserde,



Cenâb-ı Hak, Hz. İsa’ya “Yâ İsa, önce nefsine vaaz et. Eğer o kabul ederse,
sonra insanlara nasihatte bulun! Yoksa (nefsinin kabullenmediği şeyleri
başkalarına anlatma hususunda) Benden utan!”10 buyurur. O hâlde insan
önce inandığı şeyleri yaşamalı, kendinden tecrit mülâhazası içinde, kendi
duygu-düşünce ve iç derinliklerini seslendirmelidir. Gece hayatı olmayan biri,
teheccütten bahsederken utanmalı.. namazını huşû ve hudû ile kılamıyor,
Allah’a karşı saygılı davranıp gerekli mehâbet ve mehâfeti içinde duyamıyorsa,
kâmil namazdan dem vurmamalı.. hasbî ve diğergâm değilse, bir tek kelime ile
dahi başkaları için yaşamaktan kat’iyen bahis açmamalı; açmamalı zira
lihikmetin (bir hikmete binaen) Allah, anlatılan hususların tesir gücünü,
anlatanın yaşamasına bağlamıştır. Bakınız, İslâm’ı anlatma ve müdafaa etme
adına bazı kimselerin irşad, cevap ve reddiye gibi şeyleri hep havada
kalmaktadır. Hatta, samimî olunmadığından, yer yer daha önce söylenen
şeylerden vazgeçilmekte ve muhaliflerin anlayışlarına mümaşat edilmektedir.
Mustafa Sabri Efendi, bu durumu şöyle izah eder: “Bunlar, anlattıkları
şeylerde, başkalarına verdikleri cevaplarda, yazdıkları kitaplarda samimî
değiller. Eğer samimî olsalardı, dediklerini yaşar ve hayatlarında zikzak
çizmezlerdi.” Yaşamadı, zikzaklar çizdi ve arkalarındakileri tereddütlere
attılar.

Bu itibarla da, hizmet düşüncesi ile dahi yazılmış olsa, bu kitaplar, bu
reddiyeler yazıldıkları yerlerde teşettüt-ü efkâra (fikir dağınıklığına) sebebiyet
vermiş ve önü alınmaz ayrı kaosların doğmasına yol açmıştır. Öyle ise, önemli
olan, müessir olabilmenin yollarını araştırmaktır. O da, bilme, yaşama, metot,
muhatabı tanıma, neyi, nasıl, nerede anlatacağını iyi tespit etme gibi her biri
kendi çapında önemli hususların yanı başında, tebliğcinin yürekten ve samimî
olmasıdır.

Burada, hatırlatılmasında yarar olan bir diğer mesele de, اَم َال َنوُلوَُقت  َِمل 
َنوُل َعَْفت  “Niçin yaşamadığınız şeyleri anlatıyorsunuz?”11 âyetinin, yanlış

anlaşılma ihtimalidir. Zira âyet-i kerime, zemm makamında “niye-niçin”
diyerek bunları sorgularken, “Ha sakın yaşamadıklarınızı anlatmayın!”
demiyor. Zira yaşamak ayrı anlatmak da ayrı birer ibadettir. İkisini birden
yapmayan iki günah, birini yapmayan da bir günahla kendini tesirsizliğe
mahkûm etmiş olur. Evet, daha önce de ifade ettiğimiz gibi müessiriyet,
anlatılanların yaşanmasına bağlıdır.



Evet, insanlara iyiyi emredip, onları kötülükten vazgeçirmeye çalışırken
insanın kendini unutması açık bir tenakuzdur ve böyle bir yanlış, ifade, beyan
gücü, bilgi gibi pek çok doğruyu götürecek mahiyettedir ki, âyetin fezlekesi de,
aklı olan bir insanın böyle bir çelişkiye düşmemesi gerektiğini hatırlatarak,
“İnan, düşün, yaşa ve anlat!.. Aksi gevezeliktir, konuşanın kredi ve itibarını
götürür ki, bu da onun kendini katmerlice unutması mânâsına gelir.”
demektedir. Bu itibarla vâiz, nâsih, mürşit, mübelliğ, yazar ve programcı, yapıp
ettiği şeylerde ciddî olmalıdır ki kendisi de ciddiye alınsın ve bahse konu
hususların değerine toz kondurmasın. Dahası irşad için yamuk yumuk
davranmakla, idlal yolunda tutarlı konuşanların altında kalmasın…

ْمُكَسُفَْنأ ْمُتَْمَلظ  ْمُكَِّنإ  ِمْوَق  َاي  ۪هِمْوَِقل  ىٰسوُم  َلاَق  ِْذإَو 
ْمُكَسُفَْنأ اُوۤلُتْقاَف  ْمُِكئِرَاب  ىِٰلإ  او  ۤ ُبوُتَف َلْجِعْلا  ُمُكِذاَّخِتِاب 

“Musa kavmine: ‘Ey kavmim!’ demişti. ‘Sizler, buzağıyı (tanrı) edinmekle
şüphesiz kendinize zulüm (veya haksızlık) ettiniz, şimdi siz o pak ve temiz

Yaratıcınıza tevbe edip, nefislerinizi öldürünüz.’ ”
(Bakara sûresi, 2/54)

Bu âyet-i kerimede yer alan “Nefislerinizi öldürün!” kaydı, birbirinizi
öldürün veya buzağıya tapmayanlar, tapanları öldürsün vs. gibi tefsir
edilegelmiştir ama, şöyle de tefsir edilebilir: Siz, buzağıya tapmak, onu tanrı
edinmekle mademki kendi içinizdeki dinî, içtimaî, fikrî vahdet ve tevhidi
bozdunuz ve bir kavga zemini oluşturdunuz; öyle ise haydi birbirinizle kavga
edin bakalım.. veya nefis ve enaniyet cihetiyle ölün ki, ruh ve mâneviyat adına
dirilebilesiniz.. veya tasavvufî mânâda “İçinizdeki kuvve-i şeheviye, gadabiyye
vs. gibi kötü duyguları öldürerek nefis ve enaniyet cihetiyle fenâ bulunuz ki,
kalbî ve ruhî hayatınız itibarıyla bir “ba’sü ba’de’l-mevt” e mazhar
olabilesiniz...”

Ayrıca burada, buzağıya tapan tapmayan herkesin, kendi kendini
öldürmesiyle kastedilen ne ise, hemen her ferdin keffaret türü böyle bir
arınmaya davet edilmesi, mâsiyeti irtikâp edenlerin açık küfürlerini, sükut
edenlerin de zımnî günahlarını hatırlatması ve tevbeye yönlendirilmeleri
bakımından gayet mânidardır.

Bundan başka, bu kutlu tedmir veya ağır imtihanların tamamen dahilde
cereyan etmesini ve dolayısıyla daha acıklı olduğunu ifade sadedinde,



başkalarıyla savaşmayı anlatan اوُِلتاَق  yerinde اوُل ُتْقاَف  ’nun seçilmesi ve
bununla, onların maruz kalacakları iç ızdırap, iç çile ve iç çekişmelere işareti
bakımından o da çok anlamlıdır.

ْمَُھل اَنْلُقَف  ِتْبَّسلا  ِيف  ْمُكْنِم  اْوَدَتْعا  َني۪ذَّلا  ُمُتْمِلَع  ْدََقلَو 
َنی۪ئِساَخ ًةَدَِرق  اوُنوُك 

“İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine ‘Aşağılık
maymunlar olun!’ dediklerimizi sizler de elbette bilmektesiniz.”

(Bakara sûresi, 2/65)

Bu âyet-i kerimede beyan edilen mesh, –Allahu a’lem– Mücahid’in de dediği

gibi sûret meshinden ziyade sîret meshidir.12 Yani ahlâkî özellikler itibarıyla
aşağılık bir maymun gibi olmaları. Ayrıca  sîret meshi nesiller boyu devama da
müsaittir. Bu mesh hâdisesi şu anda da bazı toplumlar için söz konusudur.

Buradaki ُتْبَّسَلا  cumartesi mânâsına gün ismi olabileceği gibi,
şimdilerde daha çok, Museviler tarafından tâzim edilip ibadetle geçirilen
“dinlenme günü” anlamında masdar da olabilir ki son tevcih daha mâkul ve
daha şâyidir.

Bu tevcihe göre konu şöyle açıklanabilir: Onlar, bir tek günlerini Allah’a
tahsis etme gibi hafif bir sorumluluktan kaçtı ve Yaratıcılarına  karşı nakz-ı
ahdetmekle –ki, insan olarak yaratılmış olmanın gereği ve seçilmiş bir kavim
olmanın da lâzımıdır– böyle bir günahı irtikâp edip insaniyet mertebesinin
altına düştü ve seçilmişliğe karşı da nankörlükte bulundular, Allah da onları
duygu, düşünce, hayat felsefesi hatta cismaniyetleriyle maymun tabiatlı,
maymun kılıklı tali’sizler hâline getirdi.

ۘ ًةَرََقب اوَُحبَْذت  ْنَأ  ْمُكُرُمَْأي  ّللا  َهٰ َِّنإ  ۪ۤهِمْوَِقل  ىٰسوُم  َلاَق  ِْذإَو 
اًوُزُھ َانُذِخََّتَتأ  اوُۤلاَق 

“Ve yine bir zaman Musa kavmine ‘Allah bir sığır kesmenizi emrediyor.’
demişti de onlar da ‘Sen bizimle alay mı ediyorsun?’ deyivermişlerdi.”

(Bakara sûresi, 2/67)

Bu âyet-i kerimede, ilk plânda iki ana husus göze çarpıyor: Birincisi,
İsrailoğullarını imtihan etme ve onların gönüllerine işrâb edilmiş; edilmiş de



âdeta terk etmeleri imkânsız bir hâle gelmiş bir hususta Allah, o kavmin
sadakatlerini ortaya çıkarmak ve başkalarına bildirmek için onları böyle
imtihana tâbi tutmuş. İkincisi ise, o zaman itibarıyla, İsrailoğulları içinde
yaygınlaşmaya yüz tutmuş bakarperestliği tamamıyla yok etme adına böyle
emirde bulunmuş; bulunmuş, zira esas olan kulun hâlis tevhid akidesine bağlı
kalmasıdır ve ona muhalif her şeyi gönlünden, kalbinden, hayatından söküp
atmasıdır.

Ama İsrailoğulları, ilk plânda böyle bir emri ve bu emre itaatteki inceliği
kavrayamayarak, bir taraftan Mısır’da sığırın mukaddes sayılması, diğer
yandan da itaat temriniyle alâkalı espriyi, risaletle gelmesini bekledikleri
şeylerle –bu bekleme bazen bizde olduğu gibi onların vehm ü hayallerinden
kaynaklanabilir– telif edemediklerinden, emri behemehal yerine
getireceklerine, bahanelerle zaman kazanma, icrayı zamana yayma ve işin
içinden sıyrılma yollarını araştırmaya koyulmuşlardı. Daha sonraki “buzağı”
vak’asının da delâletiyle, eski Mısır halkından tevarüs ettikleri “bakar”
kutsallığını kafalarından tamamen söküp atamamalarının yanında, bölge
yerlilerinin mâbud telakki ettikleri bir hayvanın boğazlanmasını –Hz. Musa’nın
mesajı açısından bir esas olmakla beraber– firavunların saltanat ve dinî
anlayışlarına bir başkaldırma sayılacağının tesiri de büyük olmuştu; olmuştu da
teklif-i mâlâyutâk bir iş karşısında bulundukları mülâhazasıyla: “Yoksa sen
bizimle alay mı ediyorsun?” demişlerdi.

Siyak, böyle bir teklif karşısında onların mazeret veya bahaneleri ve bir yüce
nebinin de kararlı tavırlarının serencamesi mahiyetindedir.

ىٰتْوَمْلا ّللا  ُهٰ يِیْحُي  َِكلٰذَك  اَھِضْعَِبب  ُهوُبِرْضا  اَنْلُقَف 
“ ‘Haydi şimdi (öldürülen) adama (kesilen ineğin) bir parçasıyla vurun.’
dedik. İşte Allah böyle (akla hayale gelmeyen yollarla) ölüleri diriltir.”

(Bakara sûresi, 2/73)

Maktule, kesilen ineğin bir parçasıyla vurup, onun da bunu müteakip, gerçek
kâtile işaret etmesi bir mucizedir. Kendisiyle vurulan et parçası ise, işin sadece
esbap yanıdır. Bu hususun bize bakan yönü ise; bugünkü modern tıp veya
biyoloji ilimlerinin konusu. İnsan vefat ettikten sonra belli bir müddet beyin
hücrelerinin canlı kalması.. otopsilerle elde edilen tespitlere benzer bir tespitin
yapılması.. bunlar bizi ve konumuzu aşkın şeyler... İhtimal o müddet içinde,



ölüye mualecede bulunulabilirse, belki de şuuraltındaki birtakım bilgiler ortaya
çıkarılabilir. Meseleye sadece mucizevî yönüyle bakılabileceği gibi,
geliştirilmiş daha yüksek teknoloji ve ileri bir genetik bilimiyle, mucizelerle
son sınırı belirlenen bir yüce hedefe sırlı bir yönlendiriş söz konusu olabilir.

Neden sonra, emre itaat çizgisine gelen mâhut toplum, inkıyadın bereketini
kat kat görmüş, hem faili meçhul bir cinayetin gerçek kâtilini öğrenerek dahilî
didişmelerden kurtulmuş, hem de belli ölçüde ruhları tesiri altına almış olan
maddeci düşünce, haşre-neşre inanmama gibi telakkiler darmadağınık edilmiş
ve bakara parçasıyla “ba’sü ba’de’l-mevt”e geniş bir pencere açılmıştır.

َِّالإ ْمُھ  ِْنإَو  َِّيناََمأ  َّا  ِلإ َباَتِكْلا  َنوَُملْعَي  َنوُّیِّمُأ َال  ْمُھْنِمَو 
َنوُّنُظَي

“İçlerinden birtakım ümmîler vardır ki, Kitab’ı (Tevrat’ı) bilmezler. Bütün
bildikleri birtakım kuruntulardır (kulaktan dolma şeyler). Doğrusu onlar

sadece bir zan ve tahmin peşindedirler.”
(Bakara sûresi, 2/78)

Bu, günümüzde olduğu gibi, o dönemde de din hakikati yerine bir kısım
ümniyelere, ütopyalara gönül bağlayanları resmetmektedir. Aslında,
Marksizmin de, komünizmin de, kapitalizmin de temelinde, esası dinden kaçışa
dayanan hep bu kuruntu, ütopya ve kehanetler vardır. Ve acıdır; böyle bir
ümniyede tarihî tekerrürler devam edip durmuş; Yahudileri Hıristiyanlar,
onları da bir kısım Müslümanlar takip etmekten geri kalmamışlardır. Evet,
bugün daha öncekiler gibi Müslümanlar da, Kur’ân’ın ُِّيناََمأ  dediği ümniye ve
kuruntular içinde bocalayıp durmaktadır. Âlem-i İslâm çapında şu andaki
hâlimiz bunun en büyük şahididir. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem),
Buhârî, Müslim ve Ahmed İbn Hanbel’in Müsned’inde geçen bir hadis-i
şerifleriyle bize bu gerçeği açıklarken “Siz, sizden öncekilerin yollarına karış
karış, adım adım uyacaksınız, hatta onlar kelerin deliğine girseler, siz de
onlara tâbi olacaksınız. (Yani kelerin deliğine siz de gireceksiniz.) Sahabe:
“Yâ Resûlallah! Onlar Yahudi ve Hıristiyanlar mı?”  diye sorunca, Allah

Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Başka kim olacak?” buyurur.13

ُِّيناََمأ  kelimesi, ümniyenin çoğulu olması ve mânâsının da insanın kendi
hayalinde bir kısım düşlere dalması, realize edilmesi imkânsız hülyalar



peşinde koşmasıdır ki, bir mânâda idealizmle karşılansa da, temelde tahakkuku
imkânsız faraziye ve nazariye demektir. Bunlardan bazılarının tahakkuku
mümkün görünse de, umumiyet itibarıyla hemen hepsi havada şeylerdir ve
bunları kalıcı kılmak, hedeflenen noktaya ulaştırmak muhaldir.. ve netice
itibarıyla, ümniyeci için aldatan bir kehanet, aldanan kitleler için de öldüren
bir hasrettir.

Şimdi, eğer bir toplumda, aydın doğru tespitte bulunamıyor, yarı münevver
ve gafil kitleler de bu türlü tutarsız kehanetler arkasından koşuyorsa, topyekün
bir millet hiç olmazların ağında yok olmaya namzet demektir.

ِسُدُقْلا ِحوُِرب  ُهَانْدََّيأَو  ِتاَّنِیَبْلا  ََميْرَم  َنْبا  ىَسی۪ع  اَنَْیتٰاَو 
“Meryem oğlu İsa’ya da (gün gibi) açık deliller (mucizeler) verdik ve onu

Ruhü’l-Kudüs ile destekledik (teyit ettik).”
(Bakara sûresi, 2/87)

Bir hayli muhakkik, Ruhü’l-Kudüs’ün Cebrail (aleyhisselâm) olduğunu

söyler.. hemen pek çok tefsir kitabında bu böyledir.14 Ne var ki, Hassan b.
Sabit bir gün Efendimiz’in huzurunda:

ٌءاَفِك َُهل  َسَْیل  ِسُدُقْلا  ُحوُرَو  اَنی۪ف ّللا  ِهٰ ُلوُسَر  ٌلي۪رْبِجَو 

demiş.15 Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de bunu tahsin etmiştir. O
hâlde Cibril, Ruhü’l-Kudüs değildir; Hz. İsa da olamaz; zira ِحو ُ رِب ُهَانْدََّيأَو 

ِسُدُقْلا  deniliyor ki, desteklenenin, destekleyenin aynı olmadığı açıktır.
Kanaatime göre, Ruhü’l-Kudüs, lâhut âlemiyle doğrudan ilgili, Hakk’ın emriyle
ve yine O’nun istediklerini desteklemeye hazır melekûtî bir güç ve kuvvettir ki,
Hz. İsa’yı desteklerken İncil televvünlü olur, Efendimiz’i desteklerken de
Kur’ân televvünlü.

Seyyidina Hz. Mesih’in evvelâ, gün gibi açık delil, burhan; iman, ikna ve hiç
olmazsa ilzama götüren, kendileri açısından apaçık, başka bir şeye delâlet
bakımından da fevkalâde vâzıh mucizelerle gönderilmesi ki, Kur’ân-ı Kerim,
bunları değişik sûrelerde, çamurdan kuş biçiminde şekillendirilen şeylere,
Allah’ın izniyle hayat üflenmesi, yine Allah’ın izniyle gözsüzün, abraşın iyi
edilmesi ve ölülerin diriltilmesi, sonra gaybı ihbar nev’inden evlerde yenen ve

biriktirilen nesnelerin bilinip haber verilmesi şeklinde sıralar.16 Sonra da



Ruhü’l-Kudüs’le teyit buyurulmasında apaçık bir hususiyet sezilmekte.17 Bu da
onun misyonunun farklılığını göstermektedir. Yoksa bazı Nasârâ’nın
zannettikleri gibi, Ruhü’l-Kudüs Hz. İsa’nın şahsiyetinden bir parça değildir;
onu teyit eden has bir teveccüh ve tecellîdir. Bu tecellînin Hz. Cebrail veya
başka bir melekle temsil edilmesinde de beis yoktur.

Ruhü’l-Kudüs baştan itibaren değişik temessüllerle sürekli Hz. İsa’yı takip
eder. Hz. Meryem’in hamile kalışından hamlini vaz’etme ânına kadar hep bu
yüce peygamberin kaderiyle iç içedir. Hz. Kadir ve Mukaddir, onu, tamamen
maddeye ve materyalist düşünceye inhimak etmiş bir kavme peygamber olarak
göndermeyi murat buyurunca, onu bütünüyle ruha, metafiziğe açık ve maddeci
düşünceyi alt üst eden bir ortamda ve ona uygun şartlar içinde yetiştirmiş ve
teyit etmiştir.

Ayrıca, Seyyidetina Hz. Meryem ve mahdum-u mükerremleri hakkındaki
iftira ve isnatlara karşı da bir kudsînin kutsanması söz konusudur ki, hazımsız
müstenkif ve müfterîlere karşı Kur’ân mahkemesinin Hz. Mesih hakkında beraat
kararı sayılır. Allahu a’lemü bi’s-savâb…

ٍبَضَغ ىٰلَع  ٍبَضَغِب  َبَف  ُۧؤاۤ
“Nihayet onlar (serkeşlik yapan Yahudiler) gazap üstüne gazaba uğradılar.”

(Bakara sûresi, 2/90)

Yani daha önce maruz kaldıkları gazaptan kurtulma fırsatını yakalamışken
değerlendiremeyip ikinci bir gazaba çarpıldılar. Bu âyet-i kerimedeki َءاَب
fiilinde hem istihkak (hak kazanma) hem de istikrar mânâsı vardır. Ancak bu
kimselerin gazap üstüne gazaba uğramalarını, bu âyette geçen şeyler ki,
Tevrat’ı kabul etmeme veya bir tevcihe göre İncil’i, hatta Kur’ân’ı inkâr etmeye
bağlamak doğru olsa da tamamen değildir; zira bu kavimden bazıları, Zekeriya
ve Yahya’yı (aleyhimesselâm) ve onların getirdiklerini de kabul etmemişler,
dahası bu peygamberleri öldürmüşlerdir. Hepimizin bildiği gibi peygamberi
öldüren ise ebedî Cehennemliktir. Bu itibarla da, bilhassa şu hususu işaret
etmek yararlı olacaktır: Onlarda bazılarının kendi peygamberlerine, kendi
kitaplarına muhalefetleri eskiden beri devam edegelmesine ve Hz. Musa ve Hz.
İsa’ya yaptıkları şeylerin yanında, Efendimiz’e edip eyledikleri bardağı taşıran
son damla olmuş ve onların gazap üzerine gazaba dûçâr kılınmalarını netice
vermiştir.



Evet, onlar kendilerini, firavunun azabından kurtaran ve kemalât-ı insaniyeye
giden yolları gösteren enbiyâyı önce tekzip, sonra katl ve tedmir ede ede ciddî
bir gazaba, hatta iç içe gazaplara maruz kalmışlardı da müjdesi, bütün eski
kitapların sayfalarının ruhu, ahir zamanda gelecek Peygamberi (sallallâhu
aleyhi ve sellem) beklemeye koyulmuşlardı; koyulmuşlardı ama, gün gelip de o
şanı yüce Nebi zuhur edince, yine o bazıları, burunlarının dibine kadar gelen bu
fırsatı değerlendirememiş ve sırtlarında bir semer gibi taşıdıkları gazabın
üstüne bir gazaba daha çarpılmışlardı.

ُهُمْسا اَھی۪ف  َرَكْذُي  ْنَأ  ّللا  ِهٰ َدِجاَسَم  َعَنَم  ْنَّمِم  َُملَْظأ  ْنَمَو 
“Allah’ın mescitlerinde O’nun adının anılmasına engel olandan daha zalim

kim vardır!”
(Bakara sûresi, 2/114)

Âyet-i kerimenin mânâsını sebeb-i nüzuldeki meseleye hamlederek anlamak;
yani bunlar, insanların Beyt-i Makdis’e ulaşmasına mâni olan Hıristiyanlardır
deyip bundan hususî bir hüküm çıkarmak meseleyi daraltmak sayılır. Zira, çok
yerde olduğu gibi, burada da, sebeb-i nüzul hususî, hüküm umumîdir. Öyleyse,
gerek o devirde, gerekse sonraki devirlerde Hz. İsa’yı çarmıha germek
isteyenler, insanların en zalimidirler. Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) Kâbe’ye girmesine engel olmak için Hudeybiye’de karşısına çıkanlar
ve onların bu düşüncelerini takip edenler, yine insanların en zalimidirler.
Mescitleri, camileri muattal bırakanlar insanların en zalimidirler. Milletin dinî
hayatına, mescitlere kadar uzanan müdahaleleriyle hacir koyanlar, insanların en
zalimidir vs. Mademki Kur’ân evrensel bir kitap; öyleyse bu âyeti, böyle
değişik tevcihler içerisinde ele almak ve yorumlamak Kur’ân’ın ruhuna daha
uygun olsa gerek...

Her şeyi yerli yerine koyup kıymet-i zatiyesiyle değerlendirmek bir hak ve
hakkaniyet, bu espriye aykırı davranarak değişik şeyleri kıymet-i zatiyelerinin
altında veya üstünde değerlendirmek de bir zulümdür. Öyle ise, bir şey layık
olduğu yerin ne kadar daha altına çekilir ve ne kadar daha üste çıkarılırsa, o
ölçüde büyük bir zulüm irtikâp edilmiş olur. Bu itibarladır ki, Allah’a şirk gibi
en büyük çarpıklık en büyük zulüm sayılmış; tevhidi ilan ve şirk ü ilhadın
sesini bastırma mahalli sayılan veya şirkten uzaklaşıp tevhide ulaşma rampaları
kabul edilen mescitleri, bina edilme gayelerine muhalif olarak, içlerinde
Allah’ın anılmasına mâni olmak veya oralarda kulluk sınırlarını daraltmak,



dahası oraları kapamak veya yıkmak ya da yıkılmasına göz yummak, şirk
zulmünün arkasında yer alabilecek katmerli bir haksızlık ve tecavüzdür.

Elbette ki, Mescid-i Aksâ’ya bu ölçüde bir taarruz diğer mescitlere nisbeten
katmerli bir zulüm; Mescid-i Nebevî’nin aynı şeylere maruz kalması, muzaaf
bir haksızlık; Mescid-i Haram’ın böyle ürperten bir muameleye tâbi tutulması
ise tasavvurları aşan bir ilhad ve küfür olur. Meseleye böyle yaklaşınca,
Mescid-i Aksâ’nın nüzule sebep teşkil etmesine binaen seçilen kelimelerdeki
espri daha rahat kavranmış olacaktır. Zaten “mescid” değil de, çoğul sigasıyla
“mesacid” denmesi de konunun umumî olduğunu hatırlatır mahiyettedir.

Bu öyle bir yaklaşımdır ki, Mescid-i Aksâ’ya tecavüz açısından Şabur ve
Buhtunnasır bu zulümden nasiplerini aldıkları gibi, Ospasyonus ve Titos da
nasiplerini almışlardır. Dünyanın şarkında-garbında mâbetlere tavır alan bütün
mütecavizler bu haksızlıktan hissement oldukları ve olacakları gibi, ahir
zamanda, Kâbe’yi ve Ravza’yı tahrip edecek kaba kuvvet de bu katmerli
zulmün zalimleri olarak silinmez bir yazıyla kaydedilecektir.

ِضْرَْألاَو ِتاَوٰمَّسلا  ُعيَ۪دب 
“(O) göklerin ve yerin eşsiz, emsalsiz mübdiidir.”

(Bakara sûresi, 2/117)

َعَدَب  Arapça’da, daha önceden örneği, misli hiç olmaksızın var etme
mânâsını taşır. Semavat ve arz da böyle enginlikleri ihata edilemeyen,
güzelliklerine doyum olmayan bir eşsizlik arz ederler. Yani misli sebkat
etmemiş, örneği görülmemiş hilkat acibelerindendirler. Bir taraftan, misal,
örnek ve şablonun bulunmaması, diğer taraftan da madde-i asliyesi ve heyet-i
hâliyesi açısından daha cazibi olmayacak ölçüde baş döndürücülüğüyle
harikulâdedir. Ve milyarlarca ışıktan işaretleriyle Hz. Mübdi’i göstermektedir.

Evet, yer ve gökler o büyüleyici güzellikleri, muhtevası, perde arkası
esrarıyla Hz. Hallâk tarafından “Ol!” deyivermekle oluvermiş; hem de,
eksiksiz, kusursuz mükemmeliyet üstü bir mükemmeliyetle oluvermiştir.
Olanlar, O’ndan ayrılıp gelen cüzler değil, O’nun zuhuru da değil; varlıkla Hz.
Mübdi’ arasındaki münasebet Hâlik-mahluk münasebetidir. Ne tevellüd, ne
sudûr, ne de gayri iradî bir zuhurdur. Muhalfarz öyle olsaydı, asıl, onca sudûr,
zuhur ve ayrılmalar karşısında, tıpkı güneşin bir gün biteceği gibi biter gider.
Oysaki, her şey yaratılıp gelişmekte, geliştiği gibi bitip gitmekte, bitip gidenleri



de aynı cazibedar başka güzeller ve güzellikler takip etmektedir.. evet her şey,
bir bir gelmekte bir bir gitmekte ve sadece O “Bedîu’s-semavati ve’l-arz” bâki
kalmaktadır.

İşte O (celle celâluhu), her gelene vücud ve hayat nurunu bahşetmekle şuur
erbabına varlığı ifade ettiği gibi, gidenler gittikten sonra arkadan gelenlerin
aynı şeylere mazhariyetiyle de ebediyetini anlatmaktadır.

Bid’at kelimesi de aynı kökten gelir. Dinde olmayıp da sonradan ihdas
edilen düşünce ve amel mânâsına gelen bu kelime farklı farklı tarif edilmiştir.
Meselâ: “İbadet kasdıyla Efendimiz veya Hulefa-i Raşidin’in yapmadığını
yapmak” veya “Resûl-i Ekrem ve Raşid halifelerden sonra ortaya çıkan ve
Efendimiz’in herhangi bir sünnetini ortadan kaldırmayan ibadet ve iyi ameller”
bu cümledendir. Bid’at hususunda bazı ulema oldukça sert, bazıları da bir hayli
yumuşaktır. Üstad Bediüzzaman’ın tespiti itidal remzidir: Dinde ihdas edilen
şeyler, usûl itibarıyla herhangi bir disipline muhalif değilse o bid’at-ı hasene;
aslını da faslını da temel prensiplerle telif etme mümkün değilse o da bid’at-ı

seyyiedir.18

İşin doğrusunu Allah bilir.

َكُلِعاَج ِّنإ  ي۪ َلاَق  َّنُھََّمتَأَف  ۘ ٍتاَمِلَِكب  ُهُّبَر  َمی۪ھٰرِْبإ  ىٰۤلَتْبا  ِِذإَو 
ۘاًماَِمإ ِساَّنِلل 

“Ve şunu da hatırla ki, bir zamanlar Rabbi İbrahim’i birtakım kelimelerle
imtihana tâbi tutup da, o da onları tam olarak yerine getirince, Allah ona:

‘Ben seni insanlara mukteda bih bir imam yapacağım.’ buyurdu.”
(Bakara sûresi, 2/124)

Bu âyetin tefsiriyle alâkalı bazı rivayetlere dayanarak, Hz. İbrahim
yeryüzünde ilk defa sünnet olan, ilk defa misafir ağırlayan, ilk defa tırnaklarını

kesen, bıyıklarını kısaltan, ilk defa... vs. diyorlar.19 Bu hususlar, Allah
Resûlü’nün beyanı çerçevesinde, fıtratla alâkalı şeylerse –ki öyle olduğunda
şüphe yok– daha önce de var oldukları söylenebilir. Öyle ise buradaki
evveliyete izafî bir evveliyet nazarıyla bakmak uygun olacaktır. İhtimal bu
sözün mânâsı, sizin mensup olduğunuz halka itibarıyladır. Yoksa Hz. Âdem’den
bu yana gelen insanların ilk sünnet olanı, ilk tırnak keseni vs. değil. Nitekim,

Hz. Musa da, bir yerde َنی۪نِمْؤُمْلا ُل  َّوَأ َان  İman edenlerin ilkiyim.”20 diyor“ َوأَ



ki, onun da ilk mü’min olmadığı açıktır; öyle ise o da izafîdir. Bu açıdan,
İbrahim’in (aleyhisselâm) imtihanı meselesinde söylenebilecek en sahih söz,
ona imtihan adına ne verildiyse, onu en ekmel ve en etemm bir şekilde yapmış
olmasıdır ve şirke ait her şeyi mübtedilerin dahi anlayabileceği şekilde
reddetmesidir.

Zaten, “belâ” kelimesiyle aynı kökten gelen “ibtilâ” tecrübe ve imtihan
mânâlarına gelir. Türkçe’de sınama ve deneme sözcükleriyle de
karşılayabileceğimiz bu kelime ya test ederek bazı muzmeratı, iç muhtevayı ve
bâtınî müktesebatı ortaya koyma; ya da bir şeyin güzel-çirkin, iyi-kötü,
seviyeli-seviyesiz evsafını meydana çıkarma şeklinde anlaşılmıştır ki, insanın
kalbî ve ruhî hayatının yanında, bedenî ve cismanî bir mahiyeti de haiz olması,
birinci derinliği itibarıyla ötelere ve Hakk’a açık olması, ikinci yanı cihetiyle
de, yine onun insanî kemalâtının hedeflendiği ilâhî teklifler karşısında
insanoğlu hep bir ikilem içinde olacak, hep bir takdir ve tercih durumunda
bulunacak, bazen seçeneklerini isabetli kullanacak, bazen de sevap olanı
bulamayacaktır ki, işte bu da hem kazananı hem de kaybedeni olan apaçık bir
ibtilâ ve imtihandır.

اَھیٰضَْرت ًَةلِْبق  َكَّنَِیّلَوَُنلَف  ِۚءاَۤمَّسلا  ِيف  َكِھْجَو  َبُّلََقت  ىَٰرن  ْدَق 
“Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu görüyoruz. Artık seni,

râzı olacağın bir kıbleye döndüreceğiz…”
(Bakara sûresi, 2/144)

Âyette ilk göze çarpan husus, kıblenin Kâbe’ye tahvilinin rıza ile beraber
zikredilmiş olmasıdır. Bazılarının aklına gelebilir ki, tahvil-i kıble ile rıza
arasında acaba ne gibi bir münasebet var da böyle bir üslûp seçiliyor. Bakara
sûresi 150. âyetin nüktelerini izah ederken de kısacık değineceğimiz gibi;
tasavvufî bir yaklaşımla ifade edecek olursak, hakikat-i Ahmediye ile hakikat-i
Kâbe arasında çok sıkı bir münasebet vardır. Bunun en kestirmeden izahı ise,
Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile Kâbe hakikatinin, âdeta ikiz
olarak imkânın döl yatağında beraber yaratılmış olma esprisinde yatmaktadır..
ve tabiî acıdır; şimdilerde bu ikizler birbirlerinden ayrı düşmüşlerdir.

Belli bir dönemde, Kâbe’nin etrafında veya Medine’de bile olunsa, kıble,
pek çok hikmetlerden ötürü Mescid-i Aksâ idi. Bu sebeple Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) âşık-mâşuk ilişkisinin çok çok ötesinde, onunla



buluşacağı ânı dört gözle bekliyor ve zımnî bir vuslat iştiyakıyla içini Allah’a
açıyordu. Aslında O, sair peygamberler gibi –teşbihte hata olmasın– herhangi
bir çekime kapılmayan hatta öteler ötesi âlemde dahi bir şeylere takılıp
kalmayan uhrevî bir üveyik gibiydi. Meselâ, Hz. İbrahim (aleyhisselâm) amûdî
bir urûcla, yani dikey bir yükselişle yerçekiminden kurtulmuş, halilullah
makamına ulaşmış ve bir daha geriye dönmemişti. İhtimal bu kabîl sebeplerle
o, ahirette herkesin kendisinden şefaat dilediği ve dilendiği çetin bir anda,

kendi nefsinden endişe ederek, kapısına gelenleri bir başkasına gönderecekti.21

Efendimiz’e gelince, O, amûdî urûcuyla yükselecek, yükselip Sidretü’l-
Müntehâ’ya, Kâb-ı Kavseyn’e ulaşacak ama, hiçbir çekime takılmadan hep
öteler ötesi âlemlerde seyahat edecek; edecek ve başı dönmeden, bakışı
bulanmadan, büyüklüğünün ayrı bir derinliği sayılan bir ulu nüzulle bu gök
yolculuğunu tamamlayacaktı.

Evet, böylesi yüceler âleminde dolaşan, meleklerin kanatlarını ayaklarının
altında kaldırım taşıymışçasına kullanan bu Serdar-ı Âzam, Melikü’l-İns ve’l-
Cân, hakikat-i Kâbe ile buluşmak için, peygamberane nezahet ve nezaketle
başını göklere çeviriyor ve içini çekerek “Ne zaman Allah’ım?” diyordu. İşte
Cenâb-ı Hakk’ın bu çerçevede O’nu Kâbe ile buluşturması neticesi elbette
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) razı olacaktı. Onun için, “Seni razı
ve memnun olacağın kıbleye çevireceğiz.” buyuruyordu ki, bu aynı zamanda
Cenâb-ı Hakk’ın da O’ndan ve O’nun kıblesinden hoşnutluğu demekti.

Bu yeni mihrapla, kudsiyeti mahfuz iki adım geriye çekilecek, insanlığın
yepyeni duygu, düşünce, inanç ve telakkilerle yeniliklere açılmaya hazırlandığı
bir dönemde, bu eskilerden eski, fakat eskimeyip taptaze kalmış, Hakk’ın
matmah-ı nazarı kadim ev, bağrında sakladığı nuru, sırrı ve gizli vâridâtıyla
ikizine ve O’nun arkasındakilere açılacak, onları, hiç kimseyi kucaklamadığı
bir sıcaklıkla kucaklayacak, ilk ve son olarak, mebde ve müntehâyı birden
yaşayacaktır.

َكَھْجَو ِّلَوَف  ۞اَھیٰضَْرت  ًَةلِْبق  َكََّنِیّلَوَُنلَف  ِۚءاَۤمَّسلا  ِيف  َكِھْجَو  َبُّلََقت  ىَٰرن  ْدَق 

ُهَرْطَش ْمُكَھوُجُو  اوُّلَوَف  ْمُتْنُك  اَم  ُثْیَحَو  ِۘماَرَحْلا  ِدِجْسَمْلا  َرْطَش 

“(Ey Muhammed) Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu
(yücelerden haber beklediğini) görüyoruz. İşte şimdi, seni memnun olacağın
bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü, Mescid-i Haram tarafına çevir. (Ey



Müslümanlar) Siz de nerede olursanız olun (namazda) yüzlerinizi o tarafa
çevirin.”22

Bu âyetin bütünü itibarıyla farklı bir tevcih daha söz konusudur:
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) başlangıçta kıble olarak Mescid-i
Aksâ’ya dönmesi Medine Yahudileri için, O’nun peygamberliğini kabule bir
ihzariye tesiri icra etmişti. Yani onlarda, “Bu, peygamber olabilir.”
düşüncesini uyarmıştı. Daha sonra da mihrabın Kâbe’ye çevrilmesi, Mekke’de
Hz. İbrahim’in dinine bağlı gibi görünen ve karşı millet olarak alâka duyan
müşriklerin kalblerini yumuşatmış ve Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) peygamberliğini müzakere edilir bir konu hâline getirmişti. Yani, hem
Yahudilerin, hem de müşriklerin kudsiyet izafe ettikleri mekânlar, İslâm dinince
kabullenilmiş oluyor ve bu durum onların İslâm’a bakış açılarını etkiliyordu.
Zaten, bu âyette olduğu gibi, Kur’ân âyetlerinin, insanın ruh hâletini, onun
psikolojik cephesini nazara veren iç içe ayrı bir derinliği vardır ki, tefsir tarihi
boyunca belki de en az üzerinde durulan bir konu olmuştur.

Şatr ٌرْطَش  bir şeyin yarısı, bir parçası veya tarafı mânâlarına gelir ki, bu da
mehmâ emken (mümkün olduğunca) Harem-i Şerif içindeki Kâbetullah’a
yönelmenin farz ve zarurî olduğunu gösterir. Pek çok sahabi ve tâbiîn imamları
da âyetteki “her nerede” mânâsına gelen اَمُثْیَح  ’yı gayet isabetli olarak,
yeryüzünde, insanların bulundukları daireler itibarıyla mümkünün araştırılması
şeklinde anlamışlardır. Şöyle ki, Harem-i Şerif’in içinde bulunanlar, mevcut
ihtilaf çerçevesinde Kâbe’nin yarısına veya az dahi olsa küçük bir parçasına
tam olarak; uzakta bulunanlar da o tarafa yönelmekle bu teveccüh emrine riayet
etmiş sayılabilirler. Zaten, “Her nerede bulunursanız yüzlerinizi o yöne
çeviriniz.” fermanı da bu tevcihi desteklemektedir.

Ayrıca, “Her nerede bulunursanız” sözünden, namazda, muayyen bir kıbleye
teveccüh şart olsa da, onun için herhangi bir hususî mekâna gerek olmadığı
anlaşılır ki, 
23 اًدِجْـسَم ُضَْرألْا  َِيل  َْتلِعُجَو   beyan-ı Nebevîleri de bunu tefsir ve tafsil
sadedinde şerefsudur olmuştur.

ِۘماَرَحْلا ِِدجْسَمْلا  َرْطَش  َكَھْجَو  ِّلَوَف  َتْجَرَخ  ُثْیَح  ْنِمَو 
ِساَّنِلل َنوَُكي  َّالَِئل  ُۙهَرْطَش  ْمُكَھوُجُو  اوُّلَوَف  ْمُتْنُك  اَم  ُثْیَحَو 



ْمُھْوَشَْخت َالَف  ْمُھْنِم  اوَُمَلظ  َني۪ذَّلا  َِّالإ  ٌةَّجُح ۠  ْمُكَْیلَع 
َنوُدَتَْھت ْمُكَّلََعلَو  ْمُكَْیلَع  ي۪تَمْعِن  َِّمتُِألَو  ي۪نْوَشْخاَو 

“Nereden (sefere) çıkarsan çık (namazda) yüzünü Mescid-i Haram’a doğru
çevir. (Mü’minler, siz de) nerede olursanız olunuz, yüzünüzü o yöne çevirin

ki, aralarında haksızlık edenler müstesna, insanların aleyhinizde
(kullanabilecekleri) bir delili bulunmasın. Sakın onlardan korkmayın. Yalnız

Benden korkun. Bu, size olan nimetimi tamamlamam içindir. (Bu suretle)
umulur ki doğru yolu bulursunuz.”

(Bakara sûresi, 2/150)

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’ye teşrif ettikten sonra 16
veya 17 ay boyunca, namazlarını Mescid-i Aksâ’ya yönelerek kılmışlardı.
Tabiî o günlerde, Kâbe’nin içi putlarla doluydu. Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ise putlara en küçük bir teveccühte dahi bulunmama
mesajıyla gönderilmişti. Dolayısıyla belli bir süre kat’î tavrını ortaya koyma
adına O’nun Kâbe’ye yönelmesi, namazlarını o tarafa doğru kılması men
edilmişti.

Aslında hakikat-i Ahmediye ile hakikat-i Kâbe arasında çok ciddî bir alâka
vardır. Ezelî takdir gereği fıtratında bunu hisseden Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem), daima Kâbe’ye doğru yönelmek istemiştir ki, O’nun bu
kalbden yönelişini Kur’ân bize şöyle anlatır: ِيف َكـِھْجَو  َبُّلََقت  ىَٰرن  ْدــَق 

ِۚءاَۤمَّسلا  “Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu görüyoruz.”24
Efendimiz’in yüzünü göğe çevirmesindeki kastı ise, kıblenin tahvili konusunda,
Cenâb-ı Hakk’ın yeni bir hüküm vaz’etmesi arzusu idi. Evet O, âdeta ötelerden
bir haber bekliyordu. Nitekim âyetin devamı bu müjdeyi veriyor ve َكََّنِیّلَوَُنلَف

۞اَھیٰضَْرت ًَةلِْبق   “Şimdi seni memnun olacağın bir kıbleye döndüreceğiz.”
diyor ki, bu hakikati anlayabilmek biraz zor olsa gerek. Hakkıyla bunu anlamak,
ancak Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kâbe ile tev’em bir döl
yatağında yaratılmış olduğunu kavramaya vâbestedir.

İşte bu çerçeve içinde Efendimiz’in müşriklere müdârât ve mümâşât
sayılabilecek mevzularda kesin tavrını koyması gerekliydi. Evet, hakikat-i
Kâbe’nin kendisiyle ciddî bir alâkası vardı; vardı ama, O’nun bi’setinin sebebi
olan tevhid meselesi, Kâbe kudsiyetinin de, Kâbe’nin kıble olmasının da çok



çok önündeydi. Onun için Efendimiz Mekke’de yönelmeye başladığı Mescid-i
Aksâ mihrabına belli bir süre Medine’de de devam buyurdu.

Medine’deki Yahudiler ise, kıblenin Mescid-i Aksâ olmasından hareketle,
biz asıl, siz ise bize tâbisiniz demeye başlayarak bunu dinleri adına bir hüccet

olarak kullanmak istediler.25 Aslında Efendimiz arzu etseydi Medine’ye varır
varmaz, Kâbe’yi kıble edinebilirdi; ama O, kendi başına hareket etmiyordu ki!..
Evet O her davranışında Allah’a bağlı ve kendine rağmen yaşayan bir Ufuk
İnsan’dı.

Ayrıca, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mescid- i Aksâ’yı kıble
olarak kabul etmesi, Yahudiler içinde Abdullah b. Selâm gibi nicelerinin
gönlünde hidayet meşalesinin daha bir iştialini sağlamıştı. İhtimal, kitaplarında,
gelecek peygamberin bu hususiyeti de zikrediliyordu. Her ne ise...
Yahudilerden bazıları İslâm’a dehalet ediyorlardı ki, 16-17 ay süren bu
uygulamadan maksat hâsıl olmuş ve o insanların, Müslümanlar aleyhine
kullanabilecekleri delilleri kalmamıştı. Yani, müşrikler, siz içi putlarla dolu
Kâbe’ye yöneliyorsunuz, Yahudiler de, “Siz bizim kıblemize dönüyorsunuz;
demek ki asıl din, bizim dinimiz.” diyemeyeceklerdi. İşte tam bu ortamda Allah
(celle celâluhu), Resûlü’nü, hakikat-i Kâbe ile buluşturdu ve oraya yönelme
emrini verdi. Zaten, Ahd-i Kadim’de Eş’iyâ’ya (aleyhisselâm) ait bölümde de
bu hâdisenin böyle cereyan edeceğine dair bir kısım işaretler var ki,
Yahudilerden bazıları da buna binaen, Efendimiz’in Mescid-i Aksâ’ya doğru
namaz kılışını yadırgayarak “Gelecek peygamberin kıblesi Mekke olacaktı; bu
ise hâlâ Beyt-i Makdis’e doğru namaz kılıyor.” diyorlardı ki, bu da değişik bir

zaviyeden vak’aya ışık tutmaktadır.26

ْمُكْي َلَع ي۪تَمِْعن  َِّمُتِأل  Size nimetimi tamamlayayım.” Yani, sizin namaz“ َو
kılarken Mescid-i Aksâ’ya yönelmeniz bir nimettir. Ama asıl nimet, sevgililerin
buluşması ki, bu, Hz. Muhammed’in ve O’nun şahsında ümmet-i Muhammed’in
Kâbe ile buluşmasıdır. Dahası oradan da bir yol bulup Sidretü’l-Müntehâ’ya
çıkması ve ilâhî teveccühle yüz yüze gelmesidir. Bu ise ancak Kâbe’ye
yönelmekle olur. İşte bu mânâda Cenâb-ı Hak, nimetini tamamlamış oluyordu
ki, bu da bu ümmet-i merhumeye has bir mazhariyettir.

ِۘةوٰلَّصلاَو ِرْبَّصلِاب  اوُنی۪عَتْسا  اوُنَمٰا  َني۪ذَّلا  اَھَُّيأ  َي  اۤ

َنيِ۪رباَّصلا َعَم  ّللا  َهٰ َِّنإ 



“Ey iman edenler (ufuk insan hâline gelebilmek için), sabır ve namaz ile
Allah’tan yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah, sabredenlerle beraberdir.”

(Bakara sûresi, 2/153)

Sabır, musibetin, gelip çattığı, mâsiyet adına kötü duygu ve hislerin teşvikçi
rolünü oynadığı ve itaate ait emirlerin işitildiği, tebliğ edildiği ilk anda şekil,
hâl ve düşüncede sarsılmama, şoke olmama ve yer değiştirmeme demektir ki,

ىٰلوُألْا ِةـَم  ْدَّصلا َدـْـنِع  ُرْبَّصلا  اــَم  َِّنإ  “Sabır, hâdisenin ilk gelip çattığı
andadır.”27 hadisi bu mânâyı resmeder. Yoksa, alışıp şoku üzerinden attıktan
ve muafiyet zırhına büründükten sonra gösterilecek sabra kâmil mânâda sabır
denmez.

Bu arada bir hususa işaret etmekte yarar var; en büyük sabır, Allah’a itaat,
emirlerine riayet, yasaklarından içtinap adına gösterilecek olan sabırdır. Zira
insan, tevhid burcuna ve ubûdiyet ufkuna ancak itaat ile ulaşır. Bu mertebeden
sonradır ki, Allah’tan gelen her şeye râm olma ve boyun eğme keyfiyetine
bürünme gelir.

Burada, nâmütenâhîye doğru seyahate azmetmiş ilk azmin azimlilerine; eğer
siz, her yanıyla ebedîlik gamzeden bir gayeye yürüyecekseniz, böyle bir hedefe
ancak uzun ve meşakkatli bir yolla varılır. ي۪لاَعَمْلا ُبَس  َتْكُت ِّدَكْلا  ِرْدـَقِب 
fehvâsınca, zirvelerin yolu dağdan-tepeden, uçurumdan-dereden geçer.
Dolayısıyla da, bu yolda pek çok imtihan ve sıkıntılara maruz kalınır. Hususiyle
de, içte nefis ve şeytanın olumsuz telkin, vesvese ve iğfalleri, dışta da münkir,
mülhit ve insafsız mütecavizlerin baskı, saldırı, zulüm, gadir ve şaşırtmaları
her zaman söz konusu olabilir. Ve siz maddî-mânevî bir gerilim için dişinizi
sıkıp dayanmaya, her yandan gelen değişik şeylere cevap yetiştirme
mecburiyetinde bırakılabilirsiniz. Ruhî, bedenî yüksek bir donanım içinde
olmaz ve ciddî bir temrin ve riyazetle gerekli ölçüde metafizik gerilime
ulaşmazsanız takılıp yollarda kalabilir veya temel duygularınıza,
düşüncelerinize zıt bir mânevî uçuruma yuvarlanabilirsiniz.

Böylesi muhtemel tehlikelere karşı, sabretmeye şartlanmak bir ilk sığınak,
ayakların kaymasına karşı güven vaad eden bir zemindir. Muvaffakiyetlerin
kaderi sabır taşı altında plânlanır.. iyi yolun kötü yoldan ayrılma noktası sabır
levhasıyla belirlenir.. Hakk’a kulluğun ağır eforları sabır dopingiyle
gerçekleştirilebilir.. iman, islâm, ihsan hakikatine sabır helezonuyla yükselinir..



ve insanın, ömür boyu, imandan mârifete, mârifetten muhabbete, mehâfete,
ruhanî zevklere, hakikî vuslata ermek gibi bir gayesi ve derdi varsa; sabır onun
zâdı, zahîresi, güç kaynağı gibi hep mevcudiyetini hissettirir şekilde onun
yanında olmalıdır.

Sabır kendi içindeki çeşitleriyle düşünüldüğünde, insanoğlunun terakkisi
adına sunulan reçetenin bu birinci maddesinin önemi kendi kendine ortaya
çıkar.

İçinde sabır temrini de ihtiva eden namaz, imanın istikrarı, ruhun tasaffisi,
ruhî, bedenî sıhhatin en önemli esas ve vesilesi, içtimaî anlaşma, uzlaşma ve
kaynaşmanın en sıcak, en müessir zemini ve ümmet olmanın en açık
tezahürüdür. Namaz bütün ibadetlerin pîri ve din gemisinin rotası ve kalbde
miraca ulaşmanın da ışıktan merdivenidir. Namazla, imanını tabiatının bir yanı
hâline getiren, onunla ruhunu saflaştırabilen, yine onunla kalbî hayatın
enginliklerine açılabilen ve onun o yumuşaklardan yumuşak sıcak ikliminde
bünyan-ı mersus gibi bir ümmet olduğunu duyan herkes, kulluk yolunun
sıkıntılarını rahatlıkla aşabilir ve hedefine ulaşabilir.

ٌمی۪لَع ٌرِكاَش  ّللا  َهٰ َّنِإَف  ۙاًرْیَخ  َعََّوَطت  ْنَمَو 
“Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah şâkirdir (şükre

karşılık verir) ve (her şeyi) hakkıyla bilir.”
(Bakara sûresi, 2/158)

ّللا ُهٰ َناَكَو  ْۘمُت  ـ ْنَمٰاَو ْمُتْرَكَش  ِْنإ  ْمُِكباَذَعِب  ّللا  ُهٰ ُلَعَْفي  اَم 
اًمی۪لَع اًرِكاَش 

“Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size neden azap etsin! Allah
şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.”

(Nisâ sûresi, 4/147)

Bu iki âyet-i kerimede görüldüğü gibi, aslında Allah “Meşkûr” (kendisine
şükredilen) olmasına rağmen kendini “Şâkir” (şükre karşılık veren) olarak
zikrediyor. Kanaat-i âcizanemce burada anlatılmak istenen, mukabele esasıdır.
Yani Cenâb-ı Hak kullarına, onların kendisine yaptıkları şeyler cinsinden
mukabelede bulunur ki, bu bir ilâhî ahlâk gereğidir. Sadece şükür mevzuunda
değil, sair hususlarda da aynı mukabeleye, Kur’ân-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde



çokça rastlarız.Meselâ; ُبوَُتي ّللا  َهٰ َِّنإ  ََحلَْصأَو َف ۪هِمْلُظ  ِدَْـعب  ْنِم  َبَات  ْنَم  فَ
ِۘهَْیلَع  “Kim tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder.”28 veya “Kim

Bana bir karış yaklaşırsa Ben ona bir kulaç; bir kulaç yaklaşırsa Ben ona bir
arşın yaklaşırım. Kim Bana yürüyerek gelirse, Ben ona koşarak giderim...”29

hadis-i kudsîsinde olduğu gibi… Evet, bütün bunlarla anlatılmak veya
vurgulanmak istenen husus, nimet kimden gelirse gelsin ona mutlaka
mukabelede bulunulması gerektiğidir. Bediüzzaman Hazretlerinin Birinci
Söz’de ifade ettiği gerçeği hatırlayacak olursak, çarşı-pazardaki manava,
aldığımız şeyler karşılığında bir fiyat veriyoruz; pekâlâ bunların asıl sahibi, var

edeni, yaratıcısı Allah’a karşı ne yapıyoruz veya O bizden ne istiyor?30 Elbette
ki, Allah’ın verdiği nimetlere mukabele, O’nun istediği ve belirttiği tarz üzere
olacaktır.

Meseleyi azap açısından ele aldığımızda da durum değişmez. Meselâ, şu
âyet-i kerimelere bakın:

ْۚمُھُعِداـَخ َوُھَو  ّللا  َهٰ َنوُعِداـَخُي   “Şüphesiz münafıklar Allah’ı aldatmaya
kalkıyorlar, hâlbuki Allah onların aldatmalarını boşa çıkarıyor (ve
oyunlarını başlarına çeviriyor).”31 َ۟ني۪رِكاَمْلا ُرْیَخ  ّللاَو  ُهٰ ّلل  ُۘهٰ ا َرَكَمَو  اوُرَكَم  وَ
“(Düşmanlar) tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu (tuzaklarını başlarına
doladı). Allah, hileleri boşa çıkarmakta pek güçlüdür.”32

Evet, Cenâb-ı Hakk’ın bu âyetlerdeki mukabelesini, ُرْكَمْلا ُقـی۪حَي  وَـَال 
ِ۪ۘهلَْھأــِب َِّالإ  ّیَّسلا  ُئِ  “Hâlbuki kötü tuzak, sahibinin başına dolanır.”33

çerçevesinde anlamalı. Çünkü kötü fiillerin Allah’a isnadı münasip düşmez.
Evet, Allah (celle celâluhu), ne alan ve şükreden, ne veren ve O’nun rızasını

düşünenleri, ne de aldıklarına karşı nankörce davranan, vereceği yerde de ya
cimri kesilen veya verdiklerini çıkar mülâhazasıyla ve başa kakmakla
öldürenleri mukabelesiz bırakır. Ruhlarında mazhariyetlerini şükürle
seslendirenler, Allah’ın onlara bahşettiği şeyleri, ilâhî ahlâkın gereği deyip
başkalarına verenler bu tavırlarıyla yeni vâridâta davetiyeler çıkarmış olur ve
kurbete sıçramak için yeni bir rampaya binmiş sayılırlar. Böyle bir “salih
daire” (doğurgan döngü) de hayırlar, hep hayırlar doğurur.. ve nihayet gider
maiyyet ufkuna ulaşırlar ki;

ُتْنُك ُهُتَْببَْحأ  اَذِإَف  ُهَّبِحُأ  ّتَح  ىٰ ِلِفاَوَّنلِاب  ََّيِلإ  ُبَّرَقََتي  ي۪دْبَع  ُلاَزَي  اَمَو 



اَھِب ُشِطَْبي  ي۪تَّلا  ُهَدَيَو  ِ۪هب  ُرِصْبُي  ي۪ذَّلا  ُهَرَصَبَو  ِ۪هب  ُعَمَْسي  ي۪ذَّلا  ُهَعْمَس 

اَھِب ي۪شَْمي  ي۪تَّلا  َُهلْجِرَو 

hadisinin medlulünce34, ömrünü farz-nafile arası bir terakki kuşağında
geçirenlerin Cenâb-ı Hak, onun işittiği kulağı, gördüğü gözü ve idrak ettiği
kalbi olur; olur da, iyi şeyler işitir, iyi değerlendirmelerde bulunur.. hep iyi
şeyleri görür ve zaviye inhirafına girmeden her gördüğünde ayrı bir mârifet
dersi alır ve bütün bildiklerini kalbinde bir mârifet balı hâline getirebilir.

ِّبُحَك ْمَُھنوُّبِحُي  اًداَدَْنأ  ّللا  ِهٰ ِنوُد  ْنِم  ُذِخَّتَي  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَو 
ِّلل ِهٰ ًاّبُح  ُّدََشأ  اوُۤنَمٰا  َني۪ذَّلاَو  ّللا  ِۘهٰ

“İnsanlardan bazıları da Allah’tan başkasını eş, ortak edinir ve Allah’ı
seviyor gibi onları severler. İman edenlerin Allah’a muhabbeti ise daha

sağlam (ve daha fazladır).”
(Bakara sûresi, 2/165)

Zannediyorum bu âyet-i kerime de şu küllî hakikati anlatıyor: Bir mü’min
için iradî sevmelerde, Allah sevgisinin üstünde hiçbir şey olmamalıdır.
Sevginin, tabiat hâline gelip bütünüyle insan benliğini sarıp onu deliye
çevirmesi, zamanla hâsıl olur ve insanın mârifeti ölçüsündedir. İradî sevgi bir
alâka ve tercihtir ki;

َنی۪عَمَْجأ ِساَّنلاَو  ۪هِدِلاَوَو  ۪هَِدلَو  ْنِم  ِهَْیِلإ  َّبََحأ  َنوَُكأ  ّتَح  ىٰ ْمُكُدََحأ  ُنِمْؤُي  َال 

“Sizden biri, beni evlâdı, ana-babası ve bütün insanlardan daha fazla
sevmedikçe iman etmiş (imanın kemal mertebesine ulaşmış) olamaz.”35

hadisi bu kademeye işaret etmektedir. Aslında gerçek sevgi ve aşk da böyle bir
ilk adımla başlar. İnsan fıtrat ve tabiatı icabı sevmelere gelince, yani insanın
ana-babasını, çocuğunu, hanımını, malını vs. sevmesi, evet bunlara karşı sevgi
de, muhakkak Allah’ın emrettiği çerçeve içinde olması lâzımdır. Aksi hâlde,
Allah kulunu ya dünyada çeşitli vesilelerle imtihana tâbi tutar ve muaheze eder
ya da ahirette. Hâsılı, mü’min denge insanıdır. 
O bu dengeyi, hayatının her lahzasında, hem de bir sürü başka arzu ve
isteklerine rağmen korumak zorundadır.

Evet, insanların bir kısmı, gözünde büyüttüğü kimseleri açıktan açığa ilâh



kabul eder; “Rabbimiz, mâbudumuz, tanrımız!” der, onun yaratmasından, sevk
ve idaresinden dem vurur ve onu Hz. Mâbud-u Mutlak’ın yerine koymak
isterler.. kimileri de böyle bir duygu ve düşünceyi tasrih etmese de genel alâka,
münasebet, teveccüh ve bekleyişleriyle aynı şirki irtikâp ederler. Birincilerin
anlayış ve tavırlarına sarih şirk denecekse, ikincilerinki zımnî ve dolaylı
yoldan şirk kabul edilebilir ki, âyet bunlardan birinci kategoriye dahil olanları
şiddetle zecretmekte, diğerlerine de tenbihte bulunmaktadır.

Ayrıca, bu âyet, ulûhiyetle muhabbet arasında bir köprü kurarak, insanların,
tapageldikleri şeylere karşı sevgi ve alâka duyacaklarına dikkati çekiyor ki,
eğer mâbud zannedilen şeyler seviliyor, onlara itaatte bulunulup önlerinde
serfürû ediliyorsa, mü’min gönüller, sinelerinin vüsatini aşkın bir enginlik
içinde, delice O’nu sevmeli, O’na tahsis-i nazar etmeli, ömrünün gerçek
değerini O’nun emirlerini dinlemede aramalı ve O’nun hoşnutluğuna
kilitlenerek O’nu memnun etmeyi hayatının gayesi bilmelidir.

O’nu sevmeyenler, meçhul akıbetlerinin endişesi ve kendi kendilerine kalmış
olmanın ürperticiliğiyle titreyedursunlar, hakikî mü’minler, vesile-i iman,
vesile-i mârifet ve bir mânâda vesile-i necatları olan evliyâ, asfiyâ ve enbiyâyı
sevmede bile fevkalâde temkinli, ölçülü ve tevhit eksenlidirler. Allah’ı
evvelen ve bizzat, âşık-mâşuk münasebetini aşkın bir muhabbetle sever, O’ndan
ötürü de her şeye karşı nisbî bir alâka duyar ve bağırlarına basarlar. Onları,
Allah’ı seviyor gibi sevmez; kıymetlerinin izafîliğine göre Allah için severler.
Böyle bir muhabbet pâyidârdır, sarsılmaz; aklî, mantıkî ve kalbî alâkadan
kaynaklanmaktadır, şaşırtmaz...

َرْسُعْلا ُمُِكب  ُدي۪رُي  َالَو  َرْسُیْلا  ُمُِكب  ّللا  ُهٰ ُدي۪رُي 
“Allah sizin için kolaylık ister, (size) zorluk istemez.”

(Bakara sûresi, 2/185)

Dinde, esas itibarıyla zorlama yoktur. Zor görülen şeyler kolaylık
vesilesidir. Seferde namazın kasrı, Ramazan’da iftara ruhsat verilmesi,
teyemmümün teşrii gibi zarar ve sıkıntı olan hususlarda hep işin kolay tarafına
gidilerek ruhsat yolu intihap edilmiştir. Hatta nisyanla yapılan yanlışlıklar
affedilmiş, Ramazan’da unutularak yenen şeye orucu bozmamasının yanında
ziyafetullah nazarıyla bakılmıştır. İster aslî bir husus, ister arizî bir sebepten
ötürü bir kısım mükellefiyetler kaldırılmış ve hep kolaylık yolu takip
edilmiştir. Bu itibarla denebilir ki asıl ve umumî teşri açısından nice zor



görülen mükellefiyetler vardır ki, her biri ebedî saadetin birer temel taşı
sayılırlar. Meselâ, içinde nefisle mücadele, kalbî ve ruhî hayata yükselme,
sabra alışma, uhrevîleşme ve ahirete ehil hâle gelme gibi nice güzel ibadetler
vardır ki, meşakkat ve sıkıntı bahis mevzuu olduğu her yerde, ya yerlerini
küçük, kolay bir bedelle değiştirir geriye çekilirler veya bütün bütün silinir
gider sevap definelerini niyetin enginliğine emanet ederler. Sonradan kazalar
ve fidyeler birer küçük bedel, bütün bütün âcizin, takatsizin bazı
sorumluluklarının düşmesi ise niyete sığınma demektir.

Dinî emirlere uymaktaki zorluk veya kolaylık şahısların ruh hâleti, eğitimi,
alışkanlıkları vs. ile doğru orantılıdır. Zira din, ibtidâ ile intihâyı cem etmiş,
bünyesinde toplamıştır. Yani, bu dine mensup olan profesör de, onun kapıcısı
da, işçi de, onun patronu da, kadını da, erkeği de bu dinde doyum noktasına
ulaşabilir. Emir ve yasaklara uyma neticesi hâsıl olan halâveti herkes içinde
bulunduğu dereceye göre tadabilir. Fakat İslâm’ın emir ve nehiylerine zatî
değerler açısından baktığımızda, onların kolaylık ve müsamaha ile dopdolu
olduğu görülecektir.

اَِذإ ِعاَّدلا  َةَوْعَد  ُبی۪جُأ  ٌۘبي۪رَق  ّنِإَف  ي۪ ّنَع  ي۪ ي۪دَابِع  ََكلَأَس  اَِذإَو 
َنوُدُشْرَي ْمُھَّلََعل  ي۪ب  اوُنِمْؤُیْلَو  ي۪ل  اوُبی۪جَتْسَیْلَف  ِۙناَعَد 

“Kullarım sana, Beni sorduğunda (bilmeliler ki) Ben çok yakınım. Bana dua
ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O hâlde (kullarım da) Benim

davetime uysunlar ve Bana inansınlar ki doğru yolu bulabileler.”
(Bakara sûresi, 2/186)

Allah, değişik münasebetlerle kullarına olan yakınlığını ifade ettiği gibi
burada da: “Ben kullarıma çok yakınım.” buyuruyor. Evet, Allah kullarına çok
yakındır ama, kul O’nu ancak, amellerinde hulûsu, duygularında inkişafı vs. ile
ulaştığı mertebeye göre bilebilir. Takdir edersiniz ki, Hz. Muhammed’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Allah’ı tanıyıp vicdanında hissetmesiyle,
ümmetinden herhangi birisinin –velev ki evliyâ bile olsa– Allah’ı tanıması bir
değildir. Böyle bir konuda mühim olan, kişinin bir taraftan mârifetullah adına
derecesini artırması için çabalayıp gayret göstermesi; öte taraftan da
ulaşabildiği bu mertebelerin hakkını vermesi veya verebilmeye çalışmasıdır.
Yani fert, o  mertebede nasıl bir irtibat içinde bulunması, nasıl bir duygu ve
düşünce atmosferi içinde yaşaması, nasıl bir ameller kuşağında imrar-ı hayat



etmesi gerekiyorsa, onu mutlaka yapmalıdır. Aksi takdirde yüksek bir  kulenin
tepesinden düşüyor gibi derin bir çukura sukut edebilir.

Burada her şeyden önce Allah’ın yakınlığı, duaya süratle cevap verme
bişaretiyle irtibatlandırılmış ve bu yakınlık kemmî, keyfî buudların dışına
çekilerek o konudaki mülâhazaların menfezleri kapatılarak, inanarak yapılan
dua ile, böyle bir duaya icabet mantûkundan hâsıl olan netice-i kurbet nazara
verilmiştir.

Bundan başka, duanın esbap üstü tesirine dikkatler çekilerek, duanın bir
yararı olmadığı kanaatini taşıyan bütün natüralist, materyalist hatta monistlerin
ağzına birer ikaz şamarı vurarak, esbap ve tabiat kanunlarının Allah’ın
mahlukları olduğu ve onların Zât-ı Ulûhiyet’in irade ve meşîetini
bağlamadığını, bağlayamayacağını; tabiattaki ıttıradın yanında O istediğinde
her şeyi değiştirebileceğini, mucizeler, kerametler gibi harikulâde hâdiseleri
yaratmanın yanında, sırf dua ve yakarışlara da cevap vererek esbap üstü pek
çok şey yaratacağını ihtar etmektedir. Bunu ihtar ettiği gibi, bî kem ü keyf
yakınlığını da hatırlatarak, dua ederken bilmeyen, duymayan birine bir şeyler
anlatıyor gibi bağırıp çağırarak değil; en pes sesleri, en gizli kalbî mülâhaza ve
hatıraları da en gür sesler, soluklar gibi duyan ِل ْبَح ْنِم  ِهَْیِلإ  ُبَر  َْقأ ُنَْحنَو 
36 ِدي۪رَوْلا  Sultanı’na yalvarıp yakarma edebi içinde dua edilmesi gerektiği
vurgulanıyor ki, bir de َنوُدُشْرَي ْمُھ  ّ َ لََعل ي۪ب  اوُنِمْؤُي  ْ لَو ي۪ل  اوُبی۪جَتَْـسي  ْ لَف
“O hâlde (kullarım da) Benim davetime uysunlar ve Bana inansınlar ki doğru
yolu bulabileler.” muktezasınca, O’nun emirlerine yürekten imtisal eder ve her
işlerinde iman-ı kâmili hedeflerlerse, rüşdlerini ortaya koymuş ve maksatlarına
ermiş olurlar; olurlar zira kul, kendi tutku, zaaf ve garazlarından tecerrüt ederek
O’na sığındığı ölçüde Cenâb-ı Hakk’a tefvîz-i umûr etmiş olur. O da, hususî
teyidi, hususî muamelesiyle ekstradan lütufta bulunarak, binlerce sebebin,
binlerce tabiî kanunun, binlerce izafî gücün milyonlarca senede ortaya
koyamadıkları bir şeyin bin katını birden ihsan eder.

“Hak tecellî eyleyince her işi âsân eder,
Halk eder esbâbını bir lahzada ihsan eder.”

ِّلل ِهٰ ُنيّ۪دلا  َنوَُكيَو  ٌةَنِْتف  َنوَُكت  ّتَح َال  ىٰ ْمُھوُِلتاَقَو 
“Fitne tamamen yok edilinceye ve din de yalnız Allah için oluncaya kadar

savaşın.”



(Bakara sûresi, 2/193)

Bu âyetin yorumu adına söylenebilecek en güzel sözlerden biri İbn Ömer,
Abdullah b. Zübeyr ile Haccac-ı Zalim arasında cereyan eden hâdiseler
esnasında söylenmiştir. Şöyle ki, iki kişi İbn Ömer’e gelirler ve aralarında
şöyle bir konuşma cereyan eder:

–İnsanlar zayi oluyor, herkes ölüyor. Sana gelince; evet Allah Resûlü’ne
arkadaşlık etmiş olan sen, evinde oturuyor, bizimle beraber cihad etmiyorsun.

–Allah’ın kardeş kanı akıtmayı haram kılması, benim sizinle beraber olmama
mânidir.

–Ama Allah “Fitne yok edilinceye kadar onlarla savaşın.” buyuruyor.
Ve işte İbn Ömer’in dünya çapındaki değerlendirmesi:
–Biz, fitne olmayıp, din Allah için oluncaya kadar hep o kavgayı verdik. Size

gelince, din Allah’tan başkaları için olsun diye ve fitne çıkarmak için

çarpışıyorsunuz...37

Mekke dönemi ki, peygamberlik süresinin yarısından fazlasını teşkil eder.
Al lah Resûlü mücadelesini hep “Allah’ın yeni bir emri gelinceye kadar
bağışlayıcı olun ve hoşgörü ile davranın.” çizgisinde ve َِكّب ِلی۪بَس َر ىِٰلإ  ُعْد  اُ

ُنَـسَْحأ َيِھ  ي۪تَّلِاب  ْمُھْلِداَجَو  ِةَنَـسَحْلا  َِةظِعْوَم  ْلاَو ِةَمْكِحْلِاب   “İnsanları
Rabbinin yolu (olan İslâm)’a hikmet ve güzel öğütlerle çağır ve onlarla
tartışmalarını en güzel bir üslûp içinde sürdür.” 38 esprisine göre devam
ettirmiştir. 13-14 sene karşı tarafın kin, nefret, gayız; tecavüz, tehcir ve
baskılarına karşı Müslümanlar af, hoşgörü ve sevgiyle mukabelede
bulunmaktan asla geri kalmamışlardır. Bağışlamanın, iyi niyetin, şefkatle
kucaklamanın dahi yumuşatamadığı bu haşin fıtratlara karşı, temel esprisi, dine
tecavüz edilmemesi, insanların öldürülmemesi, nesillerin zebil olmaması
esasına dayanan, caydırıcılık ve dinin anlatılmasına zemin hazırlama
mülâhazasıyla kuvvet kullanma dönemine geçilmiştir.

Önceleri afv u safh, daha sonra tedafüî bir tavır, bilahare de hem
evrenselliğin gereği, koskocaman bir âlemde, sadece kuvvete hak tanıyan,
kuvvet kullanarak bâtılı hak gösteren ve çapulculuğa alışmış bulunan densizlere
haddini bildirmek, hem de insan tabiatında bulunan ve önü alınamayan kavga
duygusunu, tutkusunu zapturapt altına almak, disipline etmek, muhtemel
taşkınlıkları önlemek için, işareti geçmiş kitaplarda Hz. Sahibu’s-seyf maddî
cihada mezun ve memur kılınmıştır. Evet, önce sadece izin, sonra da harp ve



sulh meselelerini belirleyen bir sürü emir.. elbette ki öyle olacaktı; zira
şiddete, hiddete, katle, teşride açık olan insan tabiatı eğer böyle disipline
edilmeseydi, kavga başlayınca, işin hakemliğini duyguları kan, düşünceleri kan,
kan gölü içindeki harp kahramanları (!) yapacaktı ki, böyle hakemlerin
verecekleri kararların nasıl olacağı bellidir. Onun içindir ki Kur’ân ve Sünnet,
beşerî boşlukların sebebiyet vereceği noktaları tutmuş, nizam-intizam altına
almış ve insan hislerinden kaynaklanacak bütün muhtemel suiistimallerin
kapılarını kapamıştır; kapamış, önce tedafüî muharebe prensipleriyle, daha
sonra da şartlar gerektirdiğinde taarruz emirleriyle meselenin farklı buudlarının
da bulunduğunu ortaya koymuştur.

َني۪رِّشَبُم ّیِبَّنلا  َن۪ ّللا  ُهٰ َثَعَبَف  ًةَدِحاَو  ًةَّمُأ  ُساَّنلا  َناَك 
َني۪رِذْنُمَو

“İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak
peygamberleri gönderdi.”

(Bakara sûresi, 2/213)

Bazı yorumcular, “İnsanlar bir tek ümmet idi...” âyetinin tefsirinde,
Âdemoğullarının hepsi kâfir idi, Allah bunlara; “Hz. Nuh’u ve peşi sıra da
diğer peygamberleri gönderdi.” derler. Bu görüş kat’iyen doğru değildir.
Yeryüzünde Hz. Âdem’den bu yana her zaman insanlar bir nebinin vesayetinde
bulunma, gelişme, yetişme imkânını bulmuş; ama ya değerlendirmiş ya da
değerlendirememiş, olduğu gibi kalmıştır. Ne var ki baştan beri o, hiçbir zaman
başıboş bırakılmamıştır. Gerçi bazıları peygamberlerin yeni mesajı yüzünden
ihtilafa düşmüşlerdir ama, bi’set-i enbiyânın getirdiği kat kat fazladır.
Bediüzzaman yaklaşımıyla 100 çekirdeğin 80 tanesi çürüse, 20 tanesi ağaç
olsa, nasıl o çekirdek sahibi zarar etti denilmez; öyle de 100 insan içinde 20
tanesi inanıyor ve gaye-i hilkati istikametinde bir hayat yaşıyorsa, o yeter ve

umum mevcut abesiyetten kurtulmuş sayılır.39

Evet, ilk insanlar, ilk peygamberler sayesinde bir ümmet idi.. bir asıldan ve
tek bir kökten gelmiş olmanın onların vicdanlarında bıraktığı tesirle bir bütün
ve bir cemaatti. Onlar dinsiz, imansız, vahşi ve mütecaviz değillerdi. Sonradan
bir kısım arizî sebeplerle ihtilafa düştü ve birliklerini bozdular. İlk insan, ilk
peygamber birleştirici bir unsur olarak uzun zaman devam etti. Sonra insanların
tabiatlarına, bazı maslahatlar için aynı zamanda birer imtihan vesilesi olsun



diye dercedilen bazı duygular hükümlerini icra etmeye başladı; aklın, mantığın
yerini hisler, hevesler aldı.. hidayetin yerine gelip heva oturdu.. ve derken
ittifak ve vahdet ihtilafa yenik düştü.. ve Allah (celle celâluhu) temelde, safvet
ve istikamete programlanmış insan fıtratını bir kere daha özüne uyarmak ve
onun kalbiyle hakikatler arasındaki engelleri bertaraf etmek için, yeni yeni
peygamberler göndererek insanoğlunu hayrın neticesiyle ümitlendirip şerrin
akıbetini göstermekle de temkin ve teyakkuza çağırdı. Ne var ki, bazıları heva
ve heveslerine esaretten kurtulamadıkları, bazıları da kendilerini kibir, zulüm
ve taşkınlık akıntılarına saldıklarından, her yeni dönemde ihtilaflarını az
değiştirerek, ama mutlaka katmerleştirerek ayrı ayrı yollarda devam ettirdiler.

Aslında, bu insanların ilk ihtilafları, önceki gerçeklerin onların nazarında
matlaşmasından, silinip gitmesinden ve yerlerini başka şeylerin işgal
etmesindendi. İkinci ihtilafları ise, her şeyi yeniden netleştiren, kapalı noktaları
aydınlatan delil ve hüccetlere rağmen ya kıskançlık ve taşkınlıktan farklı
yorumlara girmelerinden veya onca ilâhî burhan ve hüccete rağmen indî
içtihatlara girmelerinden kaynaklanıyordu.

Oysaki Allah (celle celâluhu) içtihada ihtiyaç hissettikleri boşlukları âyât-ı
beyyinâtıyla doldurmuş, his ve heves kaynaklı yorumlara giden yolları
kapamıştı. Siz isterseniz bunu fukahâ ağzıyla: “Mevrid-i nassda içtihada mesağ

yoktur.”40 şeklinde de ifade edebilirsiniz. Evet onlar, ittifak vesilesi âyetleri
kabul etmeyip, ihtilaf sebebi hevâî içtihatlara saptıklarından ihtilaf ve sapıklık
gayyalarına yuvarlandılar.

ِهی۪ف ُتوُباَّتلا  ُمَُكِیتَْأي  ْنَأ   ۪ۤ ِهكْلُم ََةيٰا  َِّنإ  ْمُھُّیَِبن  ْمَُھل  َلاَقَو 
َنوُراَھ ُلٰاَو  ىٰسوُم  ُلٰا  َكََرت  اَّمِم  ٌةَّیَِقبَو  ْمُِكّبَر  ْنِم  ٌةَنی۪كَس 

َنی۪نِمْؤُم ْمُتْنُك  ِْنإ  ْمَُكل  ًَةيَٰال  َِكلٰذ  ي۪ف  َِّنإ  ُۘةَكِئٰۤلَمْلا  ُهُلِمَْحت 
“Peygamberleri onlara: Onun hükümdarlığının alâmeti, tabutun size

gelmesidir. Meleklerin taşıdığı o tabutun içinde Rabbinizden size bir sekîne,
Musa ve Harun hanedanının bıraktıklarından bir bakiye vardır. Eğer
inanmış kimseler iseniz, sizin için bunda şüphesiz bir alâmet (bir ilâhî

beyyine) vardır.”
(Bakara sûresi, 2/248)

Lügat mânâsı itibarıyla, ciddiyet, vakar, sebat, itminan veya rahatlatıp huzur



veren bir mucize, bir âyet mânâlarına gelmektedir ki, onu gözler görüp gönüller
hissedince, ruhlarda sükûnet hâsıl eden temessül kabiliyeti yüksek bir tecellî
türüdür ki, bazen yakut ve zebercet kanatlı inleyen bir kedi, bazen hoş bir
esinti, bazen de bişaret gamzeden bir nesne şeklinde resmedilmiştir.

Her ne olursa olsun bu, geçmişteki enbiyâ-i izâmdan geriye kalmış mübarek
bir bakiyedir ki, gönüller onunla sükûnet bulur.. ruhlar güven ve itminana erer..
sekîne, tabutun içinde 
olduğundan o aynen sekînenin kendisi kabul edilerek teberrük vesilesi sayılır.
Hem öyle bir sayılır ki, onu harikulâde hâdiselerin kahramanları olan melekler
taşır; taşır ve onu tazimle kıymetler üstü kıymete ulaşırlar.. ve aynı zamanda
ona bu denli tazimleri, tabutun ne mübarek bir nesne olduğunun ilanı sayılır.

Kur’ân ve Sünnet’te zikredilen sekîne; Cenâb-ı Hakk’ın insanlara gönderdiği
ukbâ buudlu ve metafizik âlemle alâkalı, indiği kimselerin kalblerine kût ve
kuvvet, iradelerine fer veren melekûtî bir nesne ve bir tecellîdir. Yerinde hak
dostları tarafından istenmiş, yerinde talepsiz, ama “hâl”e lütfedilmiş öyle sırlı
bir teveccühtür ki, onun atmosferine girenler oldukları yerden nâmütenâhîliği
duyarlar. Bu arada bazıları sekîneye, meleklerin inmesi, bazıları ruhanî
varlıkların gelmesi demişlerdir. Ne var ki, ister melekler, isterse melekler
haricindeki ruhanî varlıklar olsun, sekîne indiği yere itminan da iner.. iner ve
öyle bir atmosfer meydana getirir ki, artık orada bir doymuşluk ve itminan hâsıl
olur. Hem öyle bir hâsıl olur ki, o çerçevede her tarafa ölüm yağsa, ihtimal
sekîneye eren kılını bile kıpırdatmaz. İşte Hendek’in, اوُلِزْلُزَو  “Sarsıntıya
uğradılar.”41 ifadesiyle anlatılan, o günlerce muhasaranın demir pençesinde
kıvrandıkları hâlde dimdik ayakta durmasını bilen babayiğitleri.! Ve işte
Uhud’un her şeyi temelden sarsan depremleri karşısında ölüme meydan okuyan
leventleri..! Kolay değil; Hz. Hamza başta olmak üzere pek çok yiğit şehit
olmuş ve yetmişe yakın insan ukbâya göç etmişti. Bütün bunlardan sonra Allah,
sekîne ile onların imdadına yetişince, hepsi yeniden aslanlar gibi kükremiş ve
ertesi gün yaralı olanlar dahil herkes yeni bir seferberlik demiş ve
yürüyemeyecek derecede mecruh olanları sırtlarında, omuzlarında taşıyarak
düşmanı takibe koyulmuşlardı. 
Ebû Süfyan, kendilerini bu halleriyle bile Mekke’nin içine kadar kovalamaya
azimli bu insanları görünce “Uhud’da bir parça zafer kazandık. Onu da elden

kaçırmayalım..” diyerek ordusuna bir an evvel hızla kaçma emrini vermişti. 42



Onun için yukarıda belirttiğimiz gibi sekîne, bilinen bu özelliklerinden
dolayı öteden beri dualarda istenen bir husus olmuştur. Nitekim Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem), Hendek öncesi çukurları kazarken, sahabe-i
kiramla beraber, hep bir ağızdan اَنَْیلَع ًةَنی۪كَس   ْ َنلِزَْنأَف  “Sekîne indir bizim
üzerimize.” demişti.43

Yalnız; sekîne her kişi veya  her kavme aynı şekilde tecellî etmeyebilir.
Allah’ın lütfu, mevhibesi diye de nitelendirdiğimiz sekînenin inişinde, fertlerin
veya cemiyetlerin durumu hep söz konusu olagelmiştir. Meselâ; Bedir’de
sekîne, meleklerin harp meydanında, onların çelik çavak hareketleri ile temsil
edilmiştir; Üseyd b. Hudayr’a, hâlisâne Kur’ân okurken gelen sekîne, buğumsu

bir bulut şeklinde tecellî etmiştir.44 Hicret esnasında, Sevr mağarasında Hz.
Ebû Bekir’in Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) adına tüm çırpınmalarına
rağmen, Allah’a tevekkül ve itimadını koruyan Efendimiz’de o, kalbte
doymuşluk ve itminan şeklinde tecellî etmiştir. Yine hicrette kinle bilenen
kılıçlara hedef olacağını bile bile Efendimiz’in yatağına yatan Hz. Ali’de
itminan ve güven şeklinde belirmiştir.

İsrailoğulları’na gelince; onlar hakkında önce şu hakikati tespit ve teslim
etmeliyiz ki, bu tarihî kavim, karakteristik özelliği, duygu, düşünce, inanç ve
yaşayışındaki hususiyetleri 
itibarıyla sekîne onlara elle tutulur, gözle görülür bir nesne hâlinde
lütfedilmişti. ًَة رْھَج ّللا  َهـــٰ ىََرن  ّتـــَح  ىٰ  َ َكل َنِمْؤــُن  ْنـَل   “Allah’ı açıktan
görünceye kadar sana iman etmeyeceğiz.”45 demişler ve bu düşüncelerini َْنل
nefiy edatı ile ifade ederek, çok çabuk inanma niyetinde olmadıklarını açığa
vurmuşlardı. Burada istidradî bir hususu arz etmek yararlı olacak: Böyle her
şeyi gözle görmeye bağlayan bir topluma zannediyorum Hz. Mesih
peygamberlik yapamazdı. Zira o bir noktada ruhanîliği temsil ediyordu. Vâkıa,
bunun da bir hikmeti vardı. Yani Hz. Mesih, temsil ettiği bu ruhanîliği ile
Yahudilerin bazı katı ve sert pozitivist düşüncelerini tadil edecek ve bir ölçüde
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) zemin hazırlayacaktı.. ve ömrü
boyunca da hep öyle yapmaya çalıştı.. çalıştı ve mesajlarını da onların
seviyesine göre sundu. Hiçbir zaman onların yadırgayacakları ve
kabullenemeyecekleri şeyleri söylemedi. Hatta “Benim size diyecek daha çok
şeylerim var ama onu Faraklit geldiğinde söyleyecek.”46 diyerek, sözü
kendinden sonra gelecek Zat’a bıraktı. Demek ki Hz. Mesih, hiçbir zaman



onların idrak, tasavvur ve muhakemelerini aşan şeyler söylemiyordu. Ne var ki
buna bile katlanamayan, gözünü madde bürümüş bir kısım zayıflarla bazı Roma
sergerdanları bu yüce peygamberi öldürmeye teşebbüs ettiler.

Evet, işte bu vasıfları haiz toplumlara sekîne, Efendimiz’e, Hz. Ali’ye,
Üseyd b. Hudayr’a geldiği şekliyle tamamen mânâ ve ruh televvünlü olarak
gelseydi, bunlar ondan hiçbir şey anlayamazdı. Onun için böylelerine gelen
sekîne, maddî buudlu olup, onların kudsiyet atfettikleri bir türden geldi. O da
içinde Hz. Yusuf, Hz. Musa ve Hz. Harun’dan (aleyhimüsselâm) kalma kudsî
emanetlerin bulunduğu ve o güne kadar kaybolduğu bilinen bir tabutun içinde
veya ittisalinde memsus, meşhud bir nesne olarak gelmişti.

Burada sekînenin tabut içinde gelmesi zâhirî ve bâtınî açıdan
değerlendirilebilir. Zâhirî açıdan:

1.Allah’ın kudretini gösterir.
2.Bişareti veren peygambere güven ve itimadı artırır.
Bâtınî olarak: Yahudilerin böyle harikulâdeler ufkunda cereyan eden

olaylardan alacağı güç ve kuvvettir. Fakat, bizde de olduğu gibi, bu husus
herkesin almaçlarına göre değişkenlik arz eder. Almacı kuvvetli olup, ona
teveccüh eden insanın alacağı hisse ile, bunlara karşı kapalı yaşayan, her şeyi
tenkit mülâhazasıyla ele alan insanın alacağı hisse elbette ki değişik olacaktır.

Ayrıca tabut, belli bir dönem itibarıyla o kavmin duyguda, düşüncede,
inançta ölü olduklarının remzi de olabilir. Veya sekînenin tabutta tecessümü bu
cemaatin dirilişinin remzi olabilir. Bu sebeple Hz. Davud (aleyhisselâm) daha
sonraları o tabutu, hep ordunun önünde taşımış ve nereye giderse beraberinde
götürmüştür.

ُضْرَْألا ِتَدَسََفل  ٍضْعَِبب  ْمُھَضْعَب  َساَّنلا  ّللا  ِهٰ ُعْفَد  َالَْولَو 
َنیَ۪ملاَعْلا َىلَع  ٍلْضَف  وُذ  ّللا  َهٰ َِّنكٰلَو 

“Eğer Allah’ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğerleriyle savması
olmasaydı elbette yeryüzü fesada uğrar (ve altüst olurdu). Ne var ki Allah
bütün âlemlere (hususiyle de insanlığa) karşı lütuf ve kerem sahibidir.”

(Bakara sûresi, 2/251)

Allah’ın (celle celâluhu) buradaki tevcihi, pek çok hususa dikkatlerimizi
çekmenin yanında tıpkı hayvanlarda olduğu gibi, insanlık âleminde de ekolojik



denge misillü belli bir mizan ve ölçü vaz’edildiğini ve her şeyin, herkesin
zapturapt altına alındığını belirtiyor. İşte, netice itibarıyla böyle bir dengenin
sağlanması için, insanlık hesabına, insanlığa ait bir yola bizleri hidayet ediyor
ve bu hususla alâkalı olarak içlerimizde mücadele etme gerilimini yaratıyor.
Zira bu neticenin tahakkuku sebepler çerçevesinde ancak insan eliyle ve beşer
müdahalesiyle gerçekleşebilecektir. Aksi hâlde, âyette de belirtildiği gibi,
yeryüzü yaşanmaz bir hâle gelebilir.

Evet, insanlar belli maksat ve maslahat için, tabiatlarına yerleştirilen bir
kısım duygularını, dinin ehlileştirici disiplinlerine tâbi tutarak yararlı hâle
getirmezlerse, her zaman mütecaviz ve tahripkâr olabilirler. Böyle muhtemel
mütecaviz ve tahripkârlara karşı, imanla, İslâmiyet’le insanî duygularını
geliştirmiş, hakperest, nizam âşığı, huzur ve emniyet soluklayan müdafiler
bulunmazsa, yeryüzünde sürekli, bir yandan “tegallüpler, esaretler,
tahakkümler, mezelletler” yaşanır; diğer yandan da devletler arası muvazene,
toplumlar arası emniyet ve güven mütegalliplere ve müfsitlere kalır ki, bu da
insanlığın fesada ve kargaşaya yenik düşmesi demektir. Fitneye, fesada yenik
düşmüş bir ortamda ise, ne insanca yaşamaktan, ne ilim ve sanattan, ne din ve
imandan, ne de o millet ve topluma güven ve itimattan söz edilebilir. Böyle
kargaşanın hükümferma olduğu bir zeminde olsa olsa herkes birbirinin kurdu
olur ve kuvvetli kendini haklı görür.. gücü ölçüsünde hakk-ı temettu peşinde
koşar.. hukuku keyfileştirir.. ve çarpık felsefesinin, bencil duygularının harmanı
bir dünya kurmak ister.

İşte, bütün bu olumsuz şeylere fırsat vermemek ve tahdit edilmemiş iradeleri
tadil etmek için Allah, insafsız ve imansıza karşı inançlıyı, zalim düşünceye
karşı hakperest ruhları, mütecavizlere karşı adil insanları, baskıcı
mütegalliplere karşı da insanî sevgiyle dopdolu müdafileri yaratmıştır ki,
tabiattaki denge gibi, insanlar arasında da muvazene teessüs edebilsin.. ve
dünya kuvvetin, hissin, ihtirasın hâkim olduğu bir batakhaneye dönmesin.

Hatta, aklı, imanı, irfanı olan kimselerin, yeryüzü fesada teslim olmuşsa, onu
kurtarmaları, olmamışsa da böyle bir ihtimal söz konusu ise, salahın devamı
için, kargaşa yanlılarını ve bozguncuları zapturapt altına almaları bir vecibedir.
Bunun için ilim-irfan yuvaları tesis eder, insanları rehabilite edebilecek
merkezler açar, gerekirse lobiler oluşturur, birlikler kurar ve  çok alternatifli
halâs ve ıslah yolları belirler, fitne ve fesadın bütün menfezlerini tıkar ve
açılma istidadı gösteren fitne kapılarının açılmasına da fırsat vermezler.



Bunları yapabilme, yapanlara Allah’ın fazlı, keremi, yapanlar için de onları
değerler üstü değerlere ulaştıran birer fazilet nişanesidir.

ُموُّیَقْلا ُّيَحَْلا  َۚوُھ  َِّالإ  َهِٰلإ  ّلَلا َۤال  ُهٰ
“Allah, kendinden başka ilâh bulunmayandır. O, Hayy’dır, Kayyum’dur.”

(Bakara sûresi, 2/255)

Evet O yegâne Mâbud’dur ve O’ndan başka hak Mâbud da yoktur. Yoktur;
zira ezelden ebede varlık O’nun ziya-i vücudunun gölgesi, kâinatın her
köşesindeki hayat O’nun hayatının aks-i nuru, mevcudiyetini devam ettirmeye
çalışan her varlığın varlığını sürdürmesi de O’nun kayyumiyetinin, fâni
levhalara küçük bir cilvesidir. O’nun varlığı Kendinden, hayat ve kayyumiyeti
de zâtındandır. O’ndan başka kim ve ne varsa, hepsi O’ndan; O’nun tecellî-i
sıfât ve esmâsındandır.

O öyle bir Hayy u Kayyum’dur ki, O’nun varlık ve hayatının söz konusu
olmadığı bir yerde, ne var olmaya, ne de hayat muammasına herhangi bir izah
getirmek mümkün değildir; O’nun –O Kendi Kendine, her şey de O’nunla kâim–
mânâsındaki kayyumiyetini nazara almadan, varlığın devam ve temadisini
mâkul bir zemine oturtmak imkânsızdır. O zât biricik Zât-ı A’zam, bu iki isim
de birer ism-i a’zamdır. Bütün eşya ve hâdiseler, O’ndan birer tecellî ve
açılım; kâinat bu tecellînin bir kitap, bir meşher hâlinde tecessümü; insanoğlu
bu meşheri temâşâ eden bir seyyah ve bu kitabı okuyan mütalâacı; nebiler bu
konuda birer rehber; kitaplar, hususiyle de Kur’ân ise bu göz kamaştıran
muhtevanın en canlı, en renkli, en beliğ bir yorumcusudur.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) Âyetü’l-kürsi’den “Allah’ın
kitabındaki en büyük âyet.”47 diye bahseder. Şimdi bu büyüklük;

1.Muhteva bakımından bir büyüklüktür; zira bu âyet-i kerime hâlis tevhidi
anlatmakta ve Cenâb-ı Hakk’ın sıfatlarına tercüman olmaktadır. İcmal itibarıyla
tıpkı İhlâs sûresi gibi... Nitekim Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mekke
döneminde Allah (celle celâluhu) ile alâkalı suallere karşı, hep İhlâs sûresini
okumuştur. Evet, Kur’ân-ı Kerim içindeki her sûre, her âyet aşkındır; ne var ki
muhtevasının kıymeti nispetinde fazilet dereceleri her zaman değişik olabilir.

2.Bu kabîl âyetleri ve sûreleri okuyanlara verilecek fevkalâde sevaplarla
alâkalıdır ki, bu da okuyanın idrak ufku, şuuru ve iç derinliği ile doğru
orantılıdır. Evet bu konuda en belirleyici faktör engin bir imanla gönülde



yöneliştir. Allah Resûlü, bu ufku, Ramazanla alâkalı bir beyanlarında  şöyle
dile getirirler:

ِ۪هبْنَذ ْنِم  َمَّدََقت  اَم  َُهل  َر  ِفُغ اًباَِستْحاَو  ًانا  َمي۪إ َناَضَمَر  َماَص  مَْن 

“Kim Ramazan orucunu inanarak ve ihlâslıca (sevabını yalnız Allah’tan
umarak) tutsa, geçmiş günahları bağışlanır.”48 Buradan da anlaşıldığı gibi
ihlâs bütün amellerin özü, esası ve ruhu hükmündedir.

KAYYUM: Kayyum ismi, Cenâb-ı Hakk’ın hem zâtına hem de ef’âline bakar.
Zâtına bakan yönüyle, O’nun kıdem ve bekâsını ifade eder. Ef’âline bakan
yönüyle ise, mevcudatın devamını. Zira mevcudatın devamı O’nun devamına
bağlıdır. Mevcudatın devamında zikredilen kanun, nizam vs. bunların hepsi
itibarî şeylerdir; böyle itibarî kanunlarla eşyanın ayakta durması ise mümkün
değildir. Avamca bir yaklaşımla, bütün bunların bir uygulayıcısının, hayata
tatbik edicisinin bulunması lâzım gelir ki, O da Allah’tır. Söz buraya
gelmişken, bu mevzua farklı bir şekilde yaklaşan İbn Arabî’nin görüşünü ifade
etmekte yarar var. İbn Arabî diyor ki: “Hakâik-i eşya, esmâ-i ilâhiyenin
tecellîlerinden ibarettir. Bu sebeple varlık aslında bir “yok”tur. Fakat bu
tecellîler o kadar sık gelmektedir ki, biz onunla eşyanın var olduğunu görüyor
ve varlığına hükmediyoruz. Şayet Cenâb-ı Hak, bu tecellîlerini bir an
kesiverse, her şey mahvolur gider.” Evet Süleyman Çelebi’nin de dediği gibi:

“Ol dedi bir anda var oldu cihan,
Olma derse mahv olur ol dem heman…”
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ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ
ٍّقَح ۙ ِرْیَغِب  ّیِبَّنلا  َن۪ َنوُلُتَْقيَو  ّللا  ِهٰ ِتَايِٰاب  َنوُرُفَْكي  َني۪ذَّلا  َِّنإ 

ْمُھْرِّشَبَف ِساَّنلا  ۙ َنِم  ِطْسِقْلِاب  َنوُرُمَْأي  َني۪ذَّلا  َنوُلُتَْقيَو 
ٍمیَ۪لأ ٍباَذَعِب 

“Allah’ın âyetlerini inkâr edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına
kıyanlar ve adaleti emreden insanları öldürenler (yok mu), onları acı bir

azapla müjdele.”
(Âl-i İmrân sûresi, 3/21)

İslâm dönemine kadar, gerek hiçbir din kabul etmeyenler, gerek din adına
bazı şeylere inanıp Allah’ı inkâr edenler, Yüce Yaratıcı’nın varlığına ve
birliğine delâlet eden âyetleri, emareleri, işaretleri görmeyip inkâra sapanlar,
saptıranlar “Allah’ın âyetlerine karşı küfredenler…” sözleriyle; kitap inzali ve
peygamber irsaliyle şereflendirildikleri hâlde, vesile-i necatlarına karşı kıyam
edenler “nebileri öldürenler” unvan-ı kabîhiyle; hak ve adaleti ikame etmeye
çalışanlara başkaldırıp onları bertaraf edenler de “adalet ve istikameti
emredenleri öldürenler” sıfat-ı mezmûmesiyle yâd edilmektedir ki, bunların
hepsi için müşterek bir akıbet söz konusudur; o da, hepsinin elim bir azaba
dûçâr olmalarıdır.

Öyle ki bunlar, dünyayı tutup, durdurup yaşayamamış, onun için hiçbir
hazırlıkları olmayan bir başka âleme gitmeyi de önleyememiş; Hz.

Bediüzzaman’ın ifadesiyle ölümü öldürememiş, kabir kapısını kapayamamış,1

dolayısıyla ölmeden ölüm acısıyla kıvranıp durmuş, dünyayı bitirmiş; ahireti de
kendi boşluklarına kurban edip böylece iki dünyanın hüsranını birden yaşama
tali’sizliğine maruz kalmışlardır.

Ayrıca burada, âyetin fezlekesine dikkat edecek olursak, hiç de alışık
olmadığımız bir üslûpla karşılaşırız.. evet, acıklı bir azapla müjdeleme sözü,
alışık olmadığımız bir sözdür. Aslında müjde iyi, güzel ve insanı sevince,
neşeye boğacak şeylerde kullanılır; kötü, üzücü hususlarda kullanılmaz.
Meselâ, bir kimseye “Gözünüz aydın, babanız ölmüş.” veya “Müjde, iflas
etmişsin.” demezsiniz. Ama Kur’ân kâfirler hakkında bu ifadeyi kullanıyor.
Öyleyse, burada ayrı bir hikmet aranmalıdır. O da –Allahu a’lem– şu olsa
gerek: Burada kâfirlerle alay etme, Arapça ifadesiyle “tehekküm” söz



konusudur. Yani imana karşı kapalı bu insanlar veya Kur’ân’a karşı kin, gayız,
öfke ve nefretle dopdolu bu kişiler, bir de böylesi âyetlerle karşılaşınca,
öfkeden kuduracak hâle gelirler.

Âyet, sibakı ile birlikte değerlendirilecek olursa, şöyle bir nükte de
söylenebilir: Allah bu kimselere, iman etmenin yollarını açmış, peygamberler
göndermiş, sonraki dönemlerde aralarında adaletle hükmedecek peygamber
vârisleri yollamış, ama bunlar onca nimete karşı hep inkârla mukabelede
bulunmuş ve nankörlük etmişlerdir. Yani, iman etmemiş, peygamberleri
öldürmüş, adaletin temsilcilerini katletmişler. İşte böyleleri hakkında, “Azab-ı
elimle müjdele.” denmekle, bir taraftan su-i akıbetleri anlatılırken, öte yandan
da kaçırmış oldukları bir müjde vesilesi ihtar edilmektedir.

يَ۪تأَرْماَو ُرَبِكْلا  َيِنََغلَب  ْدَقَو  ٌمَالُغ  ي۪ل  ُنوَُكي  َّنأ  ىٰ ِّبَر  َلاَق 
ُءاَۤشَي اَم  ُلَعَْفي  ّللا  ُهٰ َِكلٰذَك  َلاَق  ٌِۘرقاَع 

“Zekeriya: ‘Rabbim! dedi, bana ihtiyarlık gelip çattığına, üstelik karım da
kısır olduğuna göre, benim nasıl oğlum olabilir..?’ Allah: ‘Böyle de olsa,

Allah dilediğini yapar.’ buyurdu.”
(Âl-i İmrân sûresi, 3/40)

Hz. Zekeriya (aleyhisselâm) ًَۚةِبَّیط ًةَِّيّرُذ  َكْنُدـَل  ْنـِم  ي۪ل  ْبــَھ  ِّبَر  َلا  قَ
“Rabbim, bana, tarafından hayırlı bir nesil bağışla...”2 diye dua etmişti;
etmişti ama, duanın kabul edildiğine dair haberi alınca da, sevinç ve hayret
karışımı bir ruh hâliyle “Nasıl olabilir ki!” deyivermişti. İlk bakışta bu iki
hâdise arasında bir münâfat var gibi gözükse de, aslında böyle bir münâfat söz
konusu değildir. Şöyle ki, Hz. Zekeriya, yönelip Rabbine dua ederken, tam bir
konsantre ve teveccüh içinde, sebepler dairesini aklına dahi getirmeyecek
ölçüde, dua makamının gereği, esbabı aşkınlığı sergilerken –ki, bunda
peygamberlik davasına bir vâris bekleme gibi tamamen uhrevî bir buudun
varlığı da bahis mevzuudur– öyle demiştir. Sonra, –tabir caizse– âlem-i
yakazaya gelip sebepler çerçevesinde meseleye baktığında, sevinmiş, şaşırmış,
“Ben yaşlı, karım da kısır iken” demiştir ki ikisi de ayn-ı hakikattir.

Burada önemli bir başka hususa daha işaret etmek yerinde olur. Klasik bazı
tefsir kitaplarında Hz. Zekeriya’nın, “Benim nasıl oğlum olabilir ki!” sözünü,
bir taaccüp ifadesi olarak ele alırlar. Bence –ki peygambere yakışan da odur–



bu söz taaccüp değil, Cenâb-ı Hakk’ın kudretini takdir makamında söylenmiş
bir hayret ifadesidir. Buna, İbn Arabî’nin vilâyette en yüksek makam hayret

makamıdır, mülâhazasıyla3 bakacak olursanız, pek de mansıb-ı nübüvvete
münafi olmadığı görülür. Evet, yaşlı bir nebi, kısır bir kadından dahi, çocuk
yaratmaya kâdir Allah’ın kudretini kabullenmiş olmanın verdiği mârifet buudlu
hayretle, takdir hislerini dışarı vurmuş ve bu hislerini, hislerimize uygun elfâz
ve kalıplarla ifade etmiştir.

Evet, bize göre, hayızdan nifastan kesilmiş; artık kısır denecek bir kadının
hamile kalması “âdetullah” kanunları içinde müteâref ve şâyi değildir. Böyle
hilâf-ı âdet bir şeyin ortaya konması, kadirşinas bir nebi sinesinde, bir teyakkuz
sinyali gibi duyulup takdir ve hayretle karşılanması, hatta böyle bir takdirin
sevincin önüne çıkması gayet normaldir ve mansıb-ı nübüvvete muvafıktır.

Dahası, ُءاََۤشي اَم   ُ لَعْفَي ّللا  ُهٰ َِكلٰذَك   fezlekesiyle, Cenâb-ı Hakk’ın arkadan
Hz. Meryem ve Mesih’le de bir hayli hilâf-ı âdet harikulâdelikler ortaya
koyacağına işaret buyrularak, kâinattaki âdât-ı müstemirresinin yanında, bir de
esbaba, vasıtalara takılanlara karşı teyakkuz sinyali mahiyetinde, meşîet-i
dâimesini ihtar eden âdât-ı muvakkatesi vardır.

ََّالأ ْمُكَنْیَبَو  اَنَنْیَب  ٍءاَۤوَس  ٍةَمِلَك  ىِٰلإ  اَْولاََعت  ِباَتِكْلا  َلَْھأ  َي  اۤ ْلُق 
اًضْعَب اَنُضْعَب  َذِخَّتَي  َالَو  اًئْیَش  ِ۪هب  َكِرْشُن  َالَو  ّللا  َهٰ َِّالإ  َدُبَْعن 

ِ ّللا هٰ ِنوُد  ْنِم  ًابَابَْرأ 
“De ki: ‘Ey Ehl-i Kitap, sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye gelin:
Allah’tan başkasına ibadet etmeyelim ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım;

Allah’ı bırakıp da, kimimiz kimimizi rabler de edinmesin.’ ”
(Âl-i İmrân sûresi, 3/64)

İslâmî tebliğde, bilhassa Ehl-i Kitab’a karşı yumuşak olmak Kur’ân’ın
emridir. Değil sadece Ehl-i Kitap, Cenâb-ı Allah, Hz. Musa’yı firavuna
gönderirken dahi, ىٰشْخَي ْوَأ  ُرَّكَذََتي  ُهَّلََعل  اًِنَّیل  ًالْوَق  َُهل  َالوُق  Ona yumuşak“ فَ
söz söyleyin; olur ki, öğüt alır, kendine gelir ve Allah’tan korkar.” 4 diye
mülâyemeti emreder. Galiz sözlerin, insanları kınamanın ve onlara karşı kaba
davranmanın İslâmî tebliğde hiç mi hiç yeri yoktur.

Bahis mevzuu âyet bize böyle yumuşak söz söyleme ve sevdirici, çekici



tebliğin mücessem bir örneğini vermektedir. İslâm’ı bütün bir kale ve
hudûdullah ile çevrilmiş geniş bir kasr-ı muallâ olarak düşünecek olursak, bu
sarayın müteaddit giriş kapıları olduğu gibi, bu kapılara ulaştıran ve içeri
girmeyi sağlayan mahlukatın nefesleri adedince yolların var olduğunu da
unutmamak icap eder. İslâm, kendine has üslûbuyla insanları bu yollardan
herhangi birinde ve yine yolun herhangi bir noktasında kucaklar ve usûlüne
göre onu kapıların birinden içeriye çeker. İşte böyle bir husus ve tedricîliğin
anlaşılamamış olması ya da tam idrak edilememesi, dün olduğu gibi bugün de
bazılarını belli yanlışlıklara sürüklemektedir.

İşte bu âyet, Ehl-i Kitab’ı, sözü edilen yollardan veya noktalardan birinde
yakalıyor; onlara güler bir yüz ve tatlı bir dille yaklaşıp, “Gelin!” diyor. Bu
“Gelin!” deyişte, “Sizi çağırdığım, davet ettiğim şeyler, sizin bilmediğiniz
şeyler değil; tam tersine, bildiğiniz, ünsiyet ettiğiniz ve bizden çok önce
karşılaşıp da şimdi unutmuş olabileceğiniz veya yanlış hatırladığınız şeyler
türündendir.” diyor ki, bu da Kur’ân’ın, Ehl-i Kitap’la aramıza bir köprü
kurarak onları gayet yumuşak bir şekilde, sıcak baktıkları bir noktadan
yakalamasıdır. Bu husus, İslâm’ın tebliğinde ve muhataplara yaklaşmada çok
önemlidir.. ve siz isterseniz buna, şimdilerin moda tabiriyle “diyalog”
diyebilirsiniz. Evet, Kur’ân’ın Ehl-i Kitab’ı çağırdığı o me’luf nokta tek bir
kelime ile hulâsa edilecek kadar kısadır; zira Kur’ân, onlardan sadece ve
sadece bir tek şey istemektedir ki, o da, şu görülen köprüden geçilip, şu kapıya
ulaşılmasıdır; her şey bir yana sadece ٌءاَۤوَس  kelimesinde bile bu inceliği, bu
yumuşaklığı ve arada kurulmaya çalışılan köprüyü görmek mümkündür. Nedir
bu köprünün hususiyetleri?

İşte Kur’ân, bu noktada müsbeti tariften ziyade, menfiyi nazara vererek
konuya şöyle giriyor. Bir kere Ehl-i Kitap, önceleri kendi çerçevesiyle Allah’ı
tanıyordu. Ne var ki böyle bir tanımanın üzerinden asırlar geçmiş ve
dolayısıyla onların o mârifetleri küllenmiş ve tazeliği de kalmamıştı. Öyleyse,
yapılması gereken bir “tahliye – َةِیلَْخت  ”, yani “arıtma” ameliyesi idi. Bu
yapıldığında, gerçekler ayan beyan ortaya çıkacaktı. Esasen, “Lâ ilâhe illallah”
cümlesinde de bu tahliyeyi görmek mümkündür. Yani İslâm, her işe bir tahliye
ile başlar; zihni yanlış kabullerden, saplantılardan; nazarları da şaşılıktan
kurtarma, “illallah”tan, yani müsbeti tariften önce gelen bir ameliye-i fikriye,
bir ameliye-i nazariye, belki de bir ameliyat-ı tecdîdiyyedir. Bu sebepledir ki,
âyette de, “şunları şunları yapalım” değil de, “şunu yapmayalım” ifadesi



kullanılmıştır.
Evet, bir kısım Ehl-i Kitap, zamanla Allah’a şirk koşar hâle gelmiş; O’na

vesenîler gibi oğullar, kızlar isnat etmeye başlamış, üç bir, bir üç gibi
anlaşılmaz yanlışlara girmiş ve bazı hahamlarına, papazlarına, Allah’a ait olan
tevbenin kabulü ve teşrî yetkisi gibi, ibadette Allah’a şirk koşma mânâsına
gelen fonksiyonlar atfeder olmuşlardır. Âyette bazı “hahamların ve papazların
rab edinilmesi” tabiri, daha çok gündelik hayatı alâkadar eden hususlarda ve
teşriî konularda merci kabul edilmeyeceğiyle alâkalıdır. Dolayısıyla da Kur’ân,
kalblerin ve zihinlerin şirkten tahliyesine oradan başlamamakta ve önce Cenâb-
ı Hakk’ın ulûhiyetine karşı şirk koşulmamasını, ibadetin O’na tahsisini nazara
vermektedir. Namaz, oruç, hac, zekât Allah için olmalı; kurban O’nun için
kesilmelidir. Burada Ehl-i Kitap, rahatlıkla “Biz zaten bunları Allah için
yapıyoruz.” diyebilir. Öyleyse, bu merhaleden sonra, Allah’a hiçbir şeyi şirk
koşmama merhalesi gelmektedir. Yani, Allah ’la beraber başka yaratıcı kabul
etmeme; “sebepler, tabiat veya birtakım başka güçler” dememe; yaratmayı,
ölümü, yaşatmayı, rızıklandırmayı, kâinatın idaresini tamamen O’na verme;
O’nu doğmadan-doğurmadan, üremekten ve başkalarına muhtaç olma gibi
noksanlıklardan berî görme.. evet imanın üzerindeki bu kara örtü kaldırılınca,
geriye sadece günlük hayatın, içtimaî, iktisadî sahalarının da tevhide göre
düzenlenmesi kalmaktadır ki, Allah’a iman ve ibadet yani her mânâda tevhid
tamamlanabilsin. İşte, İslâm’ın tebliğinde nasıl bir tedricîlik varsa, zihinleri ve
kalbleri, sonra da günlük hayatı tevhide raptetmede öyle bir tedricîlik söz
konusudur. Zaten, Hz. Üstad’ın ifade ettiği ve üzerinde hassasiyetle durduğu
üzere, İslâm, bir bakıma imanın tahsîl, tarsîn ve tahkîminden ibarettir. Evet,
neticede her şey, imana ve tevhide dayanmakta ve bir bakıma iman ve tevhid,
merkezi, hakikati oluşturduğu gibi, muhitle alâkalı meseleleri de tayin
etmektedir.

İslâm’da tebliğin ve tevhidin bu ölçüdeki enginliği, tedricîliği, yumuşaklığı
ve toplumun değişik kesimleri arasında köprüler kurma stratejisinin
bilinmemesi, hatta değişik ve yanlış anlaşılması bugüne kadar bir hayli insanı
ondan kaçırmış ve özelliği cezb u celb olan bir yüce câzibe merkezini, yüzde
yüz kendi ruhuna zıt görünümlere itmiştir. Bir yandan efkâr-ı âmme ve hissiyât-
ı umumiye çarpıtılarak beşerî acûliyet her şeye hükmetmeye başlamış ve
tedricîlik bir yana bırakılmış; hatta, çok önemlidir, bu âyet-i kerimede sıralanan
işaret taşları gözardı edilerek, işe sondan başlanılmış; neticede de saf kitlelerin



aşırı bulabileceği temayüllere girilmiş; diğer yandan da âyetlerin mazmunu,
muhtevası, çizdiği rota iyi kavranamayarak, tarik-i Ahmediye dışında
gidenlerin bile Cennet’e gireceği iddia edilmeye başlanmıştır. Hâlbuki, âyetler
dikkatlice tetkik edildiğinde anlaşılacaktır ki, –mevzumuz olan bu âyette de
görüldüğü üzere– Ehl-i Kitap’ın önüne köprüler konup, kapılar gösterilmekte,
kapıdan girildikten sonra neler yapılacağı ise burada değil, başka âyetlerde
tasrih edilmektedir. Siz bu âyete bakarak, Ehl-i Kitap, Allah’a ve
Peygamberimiz’e iman ettikten sonra, Hz. Ahmed’in yolunda gitmese “şöyle
olacak-böyle olacak” diyemezsiniz. Çünkü, bu nevi âyetler, onları Hz.
Ahmed’in yoluna davet içindir. O yola girildikten veya O’nun kasrının
kapısından içeri girildikten sonra, artık O’nun çizgisinin takip edileceği izahtan
vârestedir. İslâm’ı ve Kur’ân’ı iyi anlamak için, Kur’ân’a ve Sünnet’e bir
bütün olarak bakabilmek, parçaları bu bütünün içinde mütalâa edip, her birini
yerli yerine oturtmak şarttır. Nasıl insan vücudunun teşekkülünde, anne

karnındaki partiküller ve zerreler –30. Söz’de ifade edildiği üzere5–
şaşırmadan yerlerine gidiyor, göze gitmesi gereken bir zerre kulağa gitmiyor;
öyle de, İslâmî bir hayatın teşekkülünde de, böyle her parçanın yerli yerine
oturtulması elzemdir. Bu da, Kur’ân’ı ve Sünnet’i bütünlüğü içinde ve her
parçanın bütün fonksiyonlarını bilmeye bağlıdır. Yoksa ceninde anomali
oluşumlar ve sakat doğumlar ya da anne karnındaki teşekkül safhalarının
herhangi birinde boğulup gitmeler söz konusu olduğu gibi, bu mevzuda da
çarpık yorumlar, hatalı içtihatlar, hatta tenakuzlar-tesakutlar kaçınılmaz
olacaktır.

Hulâsa olarak diyebiliriz ki, burada, birbirinden farklı ruhların, ayrı ayrı
vicdanların, değişik telakkilerle meydana gelmiş değişik kültür ve değişik
medeniyetlerin, birbirinden farklı zamanlarda gelmiş farklı kitapların ve o
kitapların yoğurup şekillendirdiği ümmetlerin, her gönlün “evet” diyebileceği
bir çizgide –siz isterseniz buna “sulh çizgisi” diyebilirsiniz–
birleştirilebileceği, birleştirilirken de her meselenin, rahmetin enginliği
açısından ele alındığı ve her merhalede yaklaşımların evrensellik buudunun
korunduğu apaçık ortaya konmuştur ki; her düşünce ve her vicdan ancak böyle
bir hak hakemliği ile hallolabilir. Ruhlar, şahısların heva ve heveslerinin
baskısından kurtularak Mâbud-u Mutlak’a hakikî kulluğa erer ve dünya sahte
ilâhlara kulluktan kurtulur.



َّنَأ اوُۤدِھَشَو  ْمِِھناَمي۪إ  َدْعَب  اوُرَفَك  اًمْوَق  ّللا  ُهٰ يِدَْھي  َفْیَك 
ٌّقَح  َلوُسَّرلا 

َنیِ۪ملاَّظلا َمْوَقْلا  يِدَْھي  ّللاَو َال  ُهٰ ّیَبْلا  ُۘتاَنِ ُمُھَءاَۤجَو 
“İman edip Resûl’ün hak olduğuna şehadet getirdikten ve kendilerine apaçık

deliller geldikten sonra inkârcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet
nasip eder ki? Allah zalimler topluluğunu doğru yola hidayet etmez.”

(Âl-i İmrân sûresi, 3/86)

İyiyi bütün güzellikleri ile gördüğü, kötüyü bütün şenaatleri ile müşâhede
ettikleri hâlde kötüye, çirkine ve küfre taraftar olan zalimlerin ve inkârcıların
yanında yerlerini alan insanlar, haddini bilmez, inhiraf içinde zalim insanlardır.
Bunlar cibilliyetleri bozulmuş, hidayet kabiliyetlerini köreltmiş öyle
tali’sizlerdir ki, âdet-i sübhaniyesince artık Allah, bu türlü kimselere hidayet
nasip etmez, onları asla ve kat’a doğru yola iletmez.. etmez çünkü bunlar
İslâm’ın câzibe-i kudsiyesinden anilmerkez bir hareketle uzaklaşma sürecine
girdikleri için, hep uzaklaşmanın gerektirdiği ruh hâleti içinde olacak ve hep
ayrıldıkları merkezi suçlayacak, karalayacak ve dolayısıyla da kendi tabiî
renklerini aşkın şekilde kararacaklardır. Böyle yapmakla, güya tanıdıkları ehl-i
imanı, onları bilen içlerinden birileri gibi olumsuz şekilde deşifre ederek ilhad
ve küfür cephesinin moralini yükseltip onları sevindirecek; mü’minleri de
inkisar ve kedere gark edeceklerdir.

Ayrıca, Allah nezdinde, diğer dinlere nispeten ışığı, vâridâtı ve vaad
ettikleri güneşler mesabesinde olan İslâm’dan ayrılmakla, hep arayış içinde
olacaklar; ama daha parlağını bulamadıklarından dolayı da ömürleri bir
bulunmazın arayışında tükenip gidecek; yol ve erkân bilmeyen şaşkın kitlelere
de fena bir örnek teşkil edeceklerdir.

ًالی۪بَس ِهَْیِلإ  َعَاطَتْسا  ِنَم  ِتْیَبْلا  ُّجِح  ِساَّنلا  َىلَع  ِّللَو  ِهٰ
“Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir

hakkıdır.”
(Âl-i İmrân sûresi, 3/97)

Allah’a karşı yapılan her ibadet, O’nun bizlere ihsan buyurduğu nimetlere
karşı bir şükür ve belki bir nispette fiilî mukabeledir. Öyle bir mukabele ki



yalnız Allah’a karşı ve Allah için yapılır. İşte hac ibadeti de, hem bedenin
sıhhatine hem de lütfedilen mal nimetine karşı böyle bir şükrün ifadesidir.
Onun için hac yapan kişi niyetlenirken, ِّلل ِهٰ ُّج  َُحأ  “Allah için hac yapmaya” der.
İşte Kur’ân bunu ifade sadedinde ِساَّنلا َىلَع  ِّللَو  ِهٰ  diyor. Burada ِٰه ّلِل  ’daki
ِساَّنلا istihkak içindir. Öte yandan ل َىلَع   ’deki َىلَع  farziyet ifade eder.

ِساَّنَلا  ’deki lâm-ı tarif ise ahd için olur. Böylece beraat-ı istihlal nev’inden
daha başta َعَاطَتْسا ِنَم   kaydı ve onun müstetbeatına telmih yapılmıştır. Yani

ِساَّنلا َىلَع   “Bazı insanlar.” Kim onlar? Yol ve azık imkânına sahip  olanlar
ve kadın ise yanında mahremi bulunanlardır.

Ayrıca ِساَّنلا َىلَع   ’de َىلَع  harf-i cerrinin kullanılması bize şu nükteyi
de hatırlatıyor. Hac, aslında namaz ve oruçtan çok daha çetin bir ibadettir.
Onda sefer meşakkatinin yanında bir hayli de paranız gider; işinizden,
memleketinizden, yakınlarınızdan ayrı kalırsınız vs. İşte bütün bu zorluklara
işaret sadedinde Kur’ân َىلَع  harf-i cerrini kullanarak umumî mükellefiyetler
içinde hac ibadetinin hususî ağırlığını işmam etmiş olur.

Bundan başka َعَاَطت ِْسا  herhangi bir işin gönül rızasıyla ve tam bir inkıyat
düşüncesi içinde en mükemmel şekilde yerine getirilmesidir ki, bu da bir irade,
kudret ve imkâna vâbestedir. Bu açıdan َعَاطَتِْسا  kelimesi daha sonra mebâdisi
v e cüz’î fertleri sayılan güç, kuvvet ve imkân yerinde kullanılmıştır. Bu
kelimedeki genişlik, imamların içtihatlarında da farklı yorumlara bir kaynak
teşkil etmiş ve bir genişlik vesilesi olmuştur.

ِ۪هتاَقُت َّقَح  ّللا  َهٰ اوُقَّتا  اوُنَمٰا  َني۪ذَّلا  اَھَُّيأ  َي  اۤ
َنوُمِلْسُم ْمُتَْنأَو  َِّالإ  َّنُتوَُمت  َالَو 

“Ey iman edenler! Allah’tan O’na yaraşır şekilde, hakkıyla korkun ve ancak
Müslümanlar olarak can verin.”

(Âl-i İmrân sûresi, 3/102)

Allah’tan hakkıyla korkma, mârifetullah ile doğru orantılıdır. Bu itibarla da
denilebilir ki, mârifetimize yardım etmeyen bütün bilgiler, zâhirî mârifetle kîl ü
kâlden ibarettir. Yine bu mârifete yardım etmeyecek olan sohbetler,
müzakereler, sorular, cevaplar bir ölçüde israf-ı zaman ve israf-ı beyan sayılır.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Allah şu üç şeye gazap eder.”6



deyip, bunların içinde, çok sual sormayı da zikrederek bu hakikate işaret
etmiştir. Yine bu abes suallere misal olarak “Şunu Allah yarattı, bunu Allah
yarattı. Pekâlâ Allah’ı kim yarattı?”7 sözlerini zikreder. Bu son hususla
alâkalı şu mütalâaları serdetmekte yarar var: Zaman gelmiş bize esbap plânında
öyle şeyler anlatmışlar ki, herkes üzerinde sanki –hâşâ– Allah âciz, her şeyi
sebepler yapıyor ve yaratıyor gibi bir his uyarmışlardır. Kanser denince,
“tedavi olmaz” demişler. AIDS adı geçince, “çaresi yok” diye mırıldanmışlar.
Derken mü’mince bütün düşünce, tevekkül ve teslimiyeti yıkmışlardır. Bugün,
hemen herkeste, cüz’î-küllî vardır bu. Bence, tedellî yoluyla müessirden esere
giderek, kendimizi itminana kavuşturmalıyız. Müsebbibü’l-Esbâb’ın Allah
olduğunu, dolayısıyla da bütün sebeplere o hâsiyeti veren Cenâb-ı Hakk’ın,
sebepler dairesi dışında da halk ve icadda bulunabileceğini sık sık hatırlayarak
mü’mince düşüncelerimizi yenilemeliyiz.

Allah’a karşı, O’na yaraşır şekilde takva mülâhazası içinde bulunmak;
değişik bir ifadeyle, O’nun mehâfet ve mehâbetiyle oturup kalkmak, böyle bir
duyguda sadık olmanın gereği sayılan her sebep ve her vesileye fevkalâde
dikkat ederek hayatla hedef arasında boşluklara meydan vermemek; her hâdise,
her söz, her düşünceden bir girizgâh bularak düşünceyi O’na çekmek, sözü
O’na kaydırmak; saymakla bitmeyen nimetleriyle, o nimetlerin keyfiyet ve
gelişleri üzerinde durup şükürde şuur temadisini yakalamak hakikî takva yoluna
girmek demektir. Aynı zamanda Müslümanca ölmenin de yoluna girmek demek
olan böyle bir takva, enbiyâya ve has mânâda dava-yı nübüvvetin vârislerine
has bir hâlet-i marziyyedir. Böyle bir hâleti ihraz için ashab-ı kiram
efendilerimiz elleri ayakları nasır bağlayacak ve bîtap düşecek şekilde ibadete
koyulup bu hedefte günlerce koşmuş ve hayat-ı tabiînin hâsıl ettiği boşluklarını
niyetlerin safvet ve enginliğine emanet ederek seyr-i ruhanîlerini “Gücünüz
yettiği ölçüde Allah’tan ittika edin!”8 ufkunda devam ettirmişlerdi.

َنوُمِلْظَي ْمُھَسُفَْنأ  ِْنكٰلَو  ّللا  ُهٰ ُمُھََمَلظ  اَمَو 
“Onlara Allah zulmetmedi; fakat onlar kendilerine zulmediyorlar.”

(Âl-i İmrân sûresi, 3/117)

Bu mesele Kur’ân-ı Kerim’de çoğu yerde اوُۤناَك ِْنكٰلَو  ّللا  ُهٰ ُمُھََمَلظ  اـَم  وَ
9 َنوُمِلَْظي ْمُھَسُفَْنأ   şekliyle anlatılır. Görüldüğü gibi ikisi arasındaki fark,
sadece keynûnet ifade eden اوُناَك  fiilinin bulunup bulunmamasında. Evet, Âl-i



İmrân sûresi 117. âyeti ki yukarıdaki âyettir; onda keynûnet ifade eden اوُناَك
yoktur. Bu bize –Allahu a’lem– şu hususları hatırlatır:

1.Bunların nefislerine karşı zulümleri, gizli-kapalı olmayacak; olmayacak ve
o kadar açıktan cereyan edecek ki, bu kişilerin zalimlikleri ve hâssaten
nefislerine olan zulümlerini tasrihe gerek kalmayacak; herkes görecek ve
anlayacak…

2.Keynûnet; “Daha önceden yoktu da şimdi var.” mânâsını ihtiva eder.
Kâfirlere gelince, onlar kadimden bu yana nefislerine zulmetmekte ve bunu da
herkes müşâhede etmektedir. İşte onun için bu âyet-i kerimede sonradan oldu
mânâsını ifade eden اوُناَك  yoktur.

3.İkinci maddedeki hususu tavzih için denebilir ki; şöyle-böyle kendilerine
kitap verilenler, kendilerine gelen kitaba, o kitabın vaad ettiği hidayete bir süre
mazhar olup onun aydınlığında yaşadıktan sonra zeyğ, dalâl ve küfrana
düştüklerinden, “Onların zulümleri yoktu, sonradan oldu.” durumunu ifade için
keynûnet mânâsına gelen اوُناَك  ile tavzih edildi. Kadimden beri haksızlık içinde
bocalayıp duranların hâli ise “Hep böyleydi.” mülâhazasına işaret için herhangi
bir takyide ve tavzihe gerek görülmedi.

َط ًةَِفئاۤ ىٰشْغَي  اًساَعُن  ًةَنََمأ  ِّمَغْلا  ِدْعَب  ْنِم  ْمُكَْیلَع  َلَزَْنأ  َّمُث 
َرْیَغ ّللِاب  ِهٰ َنوُّنُظَي  ْمُھُسُفَْنأ  ْمُھْتَّمََھأ  ْدَق  َطَو  ٌةَِفئاۤ ْۙمُكْنِم 
ٍۘءْيَش ْنِم  ِرْمَْألا  َنِم  اََنل  ْلَھ  َنوُلوَُقي  ِۘةَّیِلِھاَجْلا  ََّنظ  ِّقَحْلا 

ۘ ََكل َنوُدْبُي  اَم َال  ْمِھِسُفَْنأ  ٓي۪ف  َنوُفْخُي   ۘ ِّلل ِهٰ ُهَّلُك  َرْمَْألا  َِّنإ  ْلُق 
َْول ْلُق   ۘ اَنُھاَھ اَنْلِتُق  اَم  ٌءْيَش  ِرْمَْألا  َنِم  اََنل  َناَك  َْول  َنوُلوَُقي 

ىِٰلإ ُلْتَقْلا  ُمِھَْیلَع  َِبتُك  َني۪ذَّلا  َزَرََبل  ْمُِكتوُیُب  ي۪ف  ْمُتْنُك 
ي۪ف اَم  َصِّحَمُِیلَو  ْمُكِروُدُص  ي۪ف  اَم  ّللا  ُهٰ َيِلَتْبَِیلَو  ْمِھِعِجاَضَم 

ِروُدُّصلا ِتاَِذب  ٌمی۪لَع  ّللاَو  ُهٰ  ۘ ْمُِكبوُلُق
“Sonra o kederin arkasından Allah size bir güven indirdi ki (bu güvenin yol
açtığı) uyuklama hâli bir kısmınızı kaplıyordu. Kendi canlarının kaygısına
düşmüş bir grup da Allah’a karşı haksız yere cahiliye devrindekine benzer
düşüncelere kapılıyorlar. ‘Bu işten bize ne?!’ diyorlardı. De ki: ‘İş (zafer,



yardım, her şeyin karar ve buyruğu) tamamen Allah’a aittir.’ Onlar, sana
açıklayamadıklarını içlerinde gizliyorlar. ‘Bu işten bize bir şey olsaydı,

burada öldürülmezdik.’ diyorlar. Şöyle de: ‘Evlerinizde kalmış olsaydınız
bile, öldürülmesi takdir edilmiş olanlar, öldürülüp düşecekleri yerlere

kendiliklerinden çıkıp giderlerdi. Allah, içinizdekileri yoklamak ve
kalblerinizdekileri temizlemek için (böyle yaptı). Allah, içinizde ne varsa

hepsini bilir.’”
(Âl-i İmrân sûresi, 3/154)

Risale-i Nur talebeleri saldırılara maruz kaldığında Üstad Bediüzzaman
Hazretleri, talebelerine, dostlarına hep bu mealini verdiğimiz âyet-i kerimeyi
nazara verir. Şimdi, Bediüzzaman’ın bu dersini almış birisi nazarıyla, âyetin
mealini bir kere daha okuyalım ve almamız gerekli dersi alalım.

Şiddetli bir korku, telaş ve endişe anında insanların uyuklaması; uyuklayıp
kalb ve ruhundaki endişe ve dağınıklığı aşması, sükûnet bulup tam itminana
ulaşması, Allah’tan o insanlara bir lütuf, onlardan da Allah’a karşı bir güven,
bir itimat hatta bir tevekkül, bir teslim ve bir tefviz tavrıdır. Hem Bedir’de,
hem Uhud’da böyle bir itminan, böyle bir teminat-ı ilâhiye ve böyle bir sekîne-i
rahmâniyenin vâki olması, onun, dine o ölçüde sahip çıkıldığı, gönüllerin o
heyecanla hakikî mihraplarına yöneldiği ve sadakatin ilâhî teveccühle buluştuğu
her durumda herkes için söz konusu olduğunu gösterir.

Evet, din hayatın ruhu, i’lâ-yı kelimetullah vazifelerin en yücesi; o yolda
tükenip gitme ebedî varoluş hamlesi ve Allah hoşnutluğu da gayeler gayesi
hâline getirilebildiği ölçüde, ne zaman, hangi şartlar altında olursa olsun, ilâhî
inayet, himaye, riayet ve vekalet ayniyete yakın bir misliyet içinde cereyan edip
duracaktır; cereyan edip duracak ve bu seviyedeki iman, teslim ve tevekkül
erleri nâr-ı Nemrutları göğüslerken bile fevkalâde rahat-ı kalb içinde
bulunacak; hatta imanlarıyla o ateşi berd ü selâma çevirip, Yunus diliyle varıp
ol gölgede yatabileceklerdir. Onların böyle sekîne ve itminan içinde cereyan
eden hayatlarına mukabil diğer bir zümre vardır ki bunlar aynı zeminde
olmalarına rağmen, aynı atmosferi paylaşamadıklarından ötürü nefislerinin
derdine düşecek; duygularında ve düşüncelerindeki tereddütler, hayatlarına
utandıran zikzaklar hâlinde aksedecek; ne itminan, ne uyku, ne de rahat yüzü
görmeyecek ve cahiliye kafasıyla terk edildikleri, ortada kaldıkları
mülâhazalarıyla gelgitler yaşayacak ve inansalar bile, Allah hakkında dahi



suizanda bulunacaklardır ki, ّللِاب ِهٰ َنوُّنُظ  ْمُھُـسُفَْنأ َي ْمُھْت  َّمََھأ ْدَق  ٌةـَفِئا  َطۤ وَ
ِةَِّیلِھاَجْلا ََّنظ  ِّقَح  ْلا َرْیَغ   “Kendi canlarının kaygısına düşmüş bir grup da

Allah’a karşı haksız yere cahiliye devrindekine benzer düşüncelere
kapılıyorlar.” ferman-ı sübhanisi, bu bulanık duyguların yeis, inkisar ve
kararsızlıklarını sergilemektedir.

ِلْیَّلا ِفَالِتْخاَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  ِقْلَخ  ي۪ف  َِّنإ 

ِبَابْلَْألا ۚ ِيلۨوُِأل  ٍتَايَٰال  ِراَھَّنلاَو 
“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip

gidişinde akl-ı selîm sahipleri için gerçekten açık ibretler (ve deliller)
vardır.”

(Âl-i İmrân sûresi, 3/190)

Bizim en büyük eksikliğimiz de işte böyle bir kapsamlı tefekkür!. Evet,
imanımızı yenileyecek, bizi daima canlı tutacak olan bir tefekkür.. nasıl
alışmamış vücuda bir damla soğuk su verdiğinizde şok tesir yapar; öyle de
bizler daima, imanımızda şok tesiri yapacak şeyler bulmalı, onları mirsad-ı
tefekkür yaparak, hakikî müessir, eşyanın hakikî sahibi ve mâliki olan Allah’ın
esmâ ve sıfatlarının cilvelerini müşâhede etmeliyiz. Böyle bir ameliyenin
vicdanlarımızda doğuracağı nur ile ve hep O’nun rızası dairesinde, dünya
hayatındaki sayılı günlerimizi geçirme gayreti içinde olacağız.

Ne var ki, yerleri ve gökleri ve ikisi arasındaki her şeyi sarıp kuşatan
ruhu-mânâyı, sesi-soluğu, rengi-deseni, şiveyi-neşveyi duyup anlamak, anlayıp
değerlendirmek de herkese müyesser değil; bu engin, rengin ve zengin armoniyi
kavrayıp yorumlamak için, yanlışlıklara şartlanmamış, hissîlik ve
nefsanîliklerle balans ayarı bozulmamış entelektüel akla (ulü’l-elbâb) ihtiyaç
var.. gökleri ve arzı, mekân mefhumunun hatırlattığı bütün özellikleriyle;
onlarda yaratılan şeyleri irade, ihtiyar ve hususî tevcih isteyen bütün
yönleriyle, tenasüb-ü illiyet prensibinden hareketle, bütün bunlara tam ve kâmil
illet olabilecek bir Kudret-i Kâmile’yi kavrayabilme mantık, muhakeme, tahlil
ve terkibine yetebilecek “ulü’l-elbâb”a ihtiyaç... Fıtrî olarak her insan ruhu ve
aklı bunu kavramaya müsait olarak yaratılmıştır, ama kibir, haddini bilmezlik,
bakış zaviyesi yanlışlığı gibi hususlar hedefi net görmeye mâni şeylerdir. İnsan
allâme de olsa, bunlardan kurtulamayınca yanlış kararlardan da kurtulamaz.
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NİSÂ SÛRESİ
َرَضَح اَِذإ   ٓ ّتَح ىٰ ِتِٰاّیَّسلا  ۚ َنوُلَمْعَي  َني۪ذَِّلل  َُةبْوَّتلا  ِتَسَْیلَو 

ْمُھَو َنوُتوَُمي  َني۪ذَّلا  َالَو  َنْٰالا  ُتْبُت  ِّنإ  ي۪ َلاَق  ُتْوَمْلا  ُمُھَدََحأ 
اًمیَ۪لأ ًاباَذَع  ْمَُھل  َانْدَتَْعأ  َِكئٰۤلۨوُأ   ۘ ٌراَّفُك

“Yoksa kötülükleri yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca, ‘Ben şimdi
tevbe ettim.’ diyenler ile kâfir olarak ölenler için (kabul edilecek) tevbe

yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır.”
(Nisâ sûresi, 4/18)

İmanın kabul edilmediği, insan hayatının o en son anına hâlet-i yeis denir. Ne
var ki bunun başlangıç anını çok iyi tespit etmek gerekir. Bu an, insanın dünya
hayatına geri dönmesi ve zamanın en dar bir dilimi de olsa, onun şuurluca
yaşanmasının mümkün olmadığı; bir ilave tevcihe göre de, bunun hem ölmek
üzere olan şahıs, hem de etraftakiler tarafından bilindiği andır.

Evet, insan, bir ân-ı seyyale bile olsa, yani aklı başındayken, en dar bir
zaman dilimi içinde bile inanabildiği takdirde, onun imanı geçerlidir. Nitekim
Ebû Talib’e, Efendimiz’in iman teklif ettiği an işte bu andır. Çünkü Ebû Talib,
bu tekliften sonra, belli dış zorlamalarla ِبِلَّطُمْلا ِدـْبَع  ِةَّلِم  ىٰلَع 
“Abdulmuttalip’in dini üzerine.”1 demiştir. Yine aynı çerçevede benzerlik arz
eden hasta bir Yahudi çocuğunun durumu da üzerinde durulmaya değer. Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) son anlarını yaşayan böyle bir çocuğu
ziyarete gider, ona “Lâ ilâhe illallah” demesini telkin eder. Çocuk da babasının
gözlerinin içine bakar ve babasından işareti alır almaz da gürül gürül kelime-i

şehadeti söyleyerek iman eder.2 Demek ki şuurun bütün bütün bulanıp muhtell
olmadığı sürece, gök kapıları o imana açık bulunuyor.

Evet, hâlet-i yeis yani imanın artık kabul edilmeyeceği an, bir ân-ı seyyale
dahi olsa, dünya hayatından şuurluca bir zamanın geçmeyeceği devrede başlar.
Fakat tersi olursa, o ân-ı seyyaledeki niyet, düşünce ve kanaat bir tohum gibi
mütalâa edilir ve daha sonraki berzah ve haşir hayatında da o tohum neşv ü
nema bularak, insanın karşısına bir mükâfatlar demeti hâlinde çıkabilir.

Öyleyse, hâlet-i nez’iden önce, henüz hayattan ümit kesmeden ve ondan
bütün bütün kopmadan küfürden dönmek ve imana yönelmek her zaman



makbuldür. Durum aksine ise, hüküm de farklı olacaktır. Yani bir  mânâda
gözler dünyaya kapanıp ukbâya aralanınca artık fırsat fevt edilmiş sayılır. Zira
imandan sonra, bir kelime-i tayyibe ile dahi olsa amel etme imkânı kalmamıştır.
İmandan sonra fısk u fücurla sürekli ufuklarını karartanlara َيِداَبِع اـَي  قُْل 
3 ّللا ِهٰ ِةـَمْحَر  ْنِم  اوـُط  َنَْقت ْمِھـِسُفْن َال  َأ ٓىٰلَع  اوُفَرْـسَأ  َنـي  ۪ذَّلا  fehvâsınca
hususî bir muamele ve bir himayenin olabileceği rahmet-i ilâhiyeden ümit
edilir.

ْنَأ َِّالإ  ِلِطَابْلِاب  ْمُكَنْیَب  ْمَُكلاَوَْمأ  اوُۤلُكَْأت  اوُنَمٰا َال  َني۪ذَّلا  اَھَُّيأ  َي  اۤ
ّللا َهٰ َِّنإ  ْۘمُكَسُفَْنأ  اوُۤلُتَْقت  َالَو  ْمُكْنِم  ٍضاََرت  ْنَع  ًةَراَِجت  َنوَُكت 

اًمی۪حَر ْمُِكب  َناَك 
“Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hâli müstesna,

mallarınızı, bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp-vererek)
yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı Rahîm’dir.”

(Nisâ sûresi, 4/29)

Kur’ân, “Mallarınızı aranızda bâtıl yollarla yemeyin.” derken şümullü bir
tabir kullanmakta. Bununla hem umumî malların hem de akraba ve yakınımız
olan kişilere ait emtianın rızaya dayanmadan kullanılmasının haram olduğuna
dikkati çeker ki; buna çalıp-çırpma girdiği ve gireceği gibi, gasp, tefecilik,
kumar, israf ve sefahat uğruna harcamalar ve daha değişik spekülasyonlarla mal
ve imkân elde etmeler de girer. Herkesin birbirinden hoşnut olduğu bir yolla
mal mübadelesinde elde edilen kazanç, gönül rızasıyla yapılan ticaret –ki
burada en önemli kazanç yolu olması itibarıyla bilhassa o zikrediliyor–
kazanmaya, yaşamaya yeter; haram ve şüpheli yollara girmeye, ne zaruret ne de
ihtiyaç vardır.

Bu âyet-i kerimede ifade edilen “Kendinizi öldürmeyin.” kaydını üç şekilde
anlamak mümkündür:

1.Faiz, kumar, rüşvet vs. haramın hangi çeşidi olursa olsun, bunları irtikâp
etmekle insan kendisini mânen öldürmüş sayılır.

2.İnsanlar arasında bâtıl, haram ve haksız yollarla mal kazanma ve yeme
mânâlarına gelen her türlü davranış veya kapitalizm, aşırı liberalizm hatta
pragmatizm ve makyavelizme girerseniz, komünizm gibi tepki sistemlerinin
doğmasına sebebiyet verir ve katillere, teşridlere yol açarsınız.. evet, daha



başta böyle sistemlerin içine girerseniz, neticede birbirinizle boğuşur, ölür ve
öldürürsünüz. Öyle ise İslâm’ı bırakıp da değişik yanlışlıkların arkasında
birbirinizi öldürmeyin! Evet, bugün bu sistemlerin uygulandığı dünyanın hâli,
âyet-i kerimenin en büyük tasdik edicisi olarak gözlerimizin önündedir.

3.İnsanın intihar ederek kendi kendini öldürmesi ki, âyetin siyakı zâhiren
buna pek muvafık düşmemektedir. Ancak böyle bir yaklaşımın bile kendine
göre bir kısım muvafık yanlarının var olduğu söylenebilir. Şöyle ki, toplumun
değişik kesimleri arasında dengeyi bozmanın bir iç bunalıma ve vuruşmaya
müncer olması; bazı cahillerin zühd telakkisine göre, meşru yolları işletip mal
kazanma yerine, fakr u zaruret içinde kalıp topyekün bir milletin ölümüne
sebebiyet verilmesi; meşru olmayan yollarla başkalarının malına el uzatmak
suretiyle öldürülmeye istihkak kesbetmesi veya başkalarını böyle bir şeye
tahrik etmesi, muvafakat noktalarından bazılarıdır.

Allah (celle celâluhu) bu emriyle size, yolun en selâmetlisini göstermek
suretiyle engin rahmetinin bir tecellîsini daha ortaya koyuyor ki, O Rahîm’den
beklenen de budur.

ْمُِكتِٰاّیَس ْمُكْنَع  ْرِّفَكُن  ُهْنَع  َنْوَھْنُت  اَم  َبَك  َِرئاۤ اوُبِنَتَْجت  ِْنإ 
اًمي۪رَك ًالَخْدُم  ْمُكْلِخْدُنَو 

“Eğer nehyolunduğunuz büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük
günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere koyarız.”

(Nisâ sûresi, 4/31)

Genellikle rivayet tefsirlerinde bu âyet-i kerime anlatılırken şu hadis-i şerife
yer verilir:

ُكْرِّشَلا َلاَق : َّنُھاَمَو ؟ ّللا  ِهٰ َلوُسَر  اَي  اوُلاَق : ِتاَقِبوُمْلا ، َعْبَّسلا  اوُِبنَتِْجا 

ُلَْكأَو اَّبِرلا  ُلَْكأَو  ِقَحْلِاب  ّ َِّالإ  ّللا  ُهٰ َمَّرَح  ي۪تَّلا  ِسْفَّنلا  ُلْتَقَو  ُرْحِّسلاَو  ّللِاب  ِهٰ

ِتَِالفاَغْلا ِتاَنِمْؤُمْلا  ِتاَنَصْحُمْلا  ُفْذَقَو  ِفْحَّزلا  َمَْوي  ّي۪لَوَّتلاَو  ِمیَ۪تیْلا  ِلاَم 

“Şu helâk edici yedi şeyden kaçının. ‘Nedir onlar yâ Resûlallah?’ denir de,
O da: ‘Allah’a şirk koşmak, haksız yere birisini öldürmek, sihir yapmak, faiz
yemek, yetim malı yemek, mücadele gününde arkasını dön(üp kaç)mak,
tertemiz mü’min kadınlara iftira atmak.’ buyurur.”4



Bu hadis-i şerifteki ِفْح ّ َ زلا َمَْوي  ّي۪لَوَّتلاَو   tabiri üzerinde durmak istiyorum.
Bu fıkranın tercümesi, “mücadele gününde arkasını dönme” demektir. Zaten
“zahf” kelimesinin kullanılması da bunu gösterir. Buna göre, küfür dünyası ile
sıcak savaş alanında olmasa bile, mücadelenin soğuk savaş plânında yani
kültür, eğitim, siyaset, sanat vs. gibi alanlarda devam ettiği günümüzde, bir
mü’min şahsî kemalât düşüncesi ile dahi olsa bir kenara çekilse, bu hadisin
ifade ettiği mânâya göre günah-ı kebâir işlemiş olur. Hele belli bir hizmet
düşüncesine uyanan insanlar, mücadele hangi türden olursa olsun, yarıda
bırakıp çeker giderlerse, böyle bir davranışın büyük günah olduğunda şüphe
yoktur. Ayrıca böyle bir davranış, Müslüman cephenin kuvve-i mâneviyesini
zedeleyip, düşmanları da sevince boğar ki, bu yönüyle de o, başka bir
ordubozanlık sayılır.

Sadece bir tanesi üzerinde durduğumuz bu helâk vesilesi günahlar terk
edilebildiği takdirde, Allah (celle celâluhu) irade ve kasta iktiran etmeyen veya
sayılan günahlar ölçüsünde büyük olmayan hatalara keffaret vaad ediyor ki, bu
dünya hayatı itibarıyla bir ilâhî arındırma, berzah ve ukbâ itibarıyla da ferah-
feza bir iklimde hayata mazhariyet demektir.

Evet, günahlara baş kaldırmasını bilen kahramanlar, muzaffer kumandanlar
gibi onlar için “müdhal-i kerîm” olan kabirlerine girerler; aynı rahatlık içinde
berzah yamaçlarında dolaşırlar ve aynı güven ve sevinç içinde Cennetlere
yürür ve Cemalullah’ı görürler.. yürür ve görürler; zira hasenât adına mücadele
ne ise, seyyiâta düşmeme yolunda verilen mücahede de odur. Amelin bu menfî-
müspet yanları birer derinlik ise, her iki cephede gösterilen sebat da ayrı bir
enginlik teşkil eder ve insanı o mukadder akıbetine füze hızıyla ulaştırır.

ْتَجَِضن اَمَّلُك  ۘاًرَان  ْمِھی۪لْصُن  َفْوَس  اَِنتَايِٰاب  اوُرَفَك  َني۪ذَّلا  َِّنإ 
ّللا َهٰ َِّنإ  َۘباَذَعْلا  اوُقوَُذِیل  اَھَرْیَغ  اًدوُلُج  ْمُھاَنْلََّدب  ْمُھُدوُلُج 

اًمی۪كَح اًزي۪زَع  َناَك 
“Şüphesiz âyetlerimizi inkâr edenleri, gün gelecek bir ateşe sokacağız;
onların derileri pişip acı duymaz hâle geldikçe, onların derilerini başka

derilerle değiştireceğiz ki, hep acıyı duysunlar! Allah yegâne galip ve
hakîmdir.”

(Nisâ sûresi, 4/56)



Müfessirlerin pek çoğu, bu âyetin tefsirinde, Cehennem’deki azabın
çokluğuna, büyüklüğüne işaret eden, İbn Ömer’in rivayet ettiği şu hadisi
zikrederler: Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyururlar ki:
“Cehennem ehli, Cehennem’de öyle büyüyecek ki, kulak memesi ile omuzu
arası yedi yüz yıllık yürüyüşle geçilebilecek uzunlukta olacak, cildinin
kalınlığı yetmiş zirâ ve bir azı dişi ise Uhud dağı büyüklüğünde olacak.”5

Evet, aslında bu hadiste anlatılmak istenen ana tema, Cehennem azabı ve ona
maruz kalacakların durumudur. Bence, bu hadisi şöyle anlamak da mümkündür:
İnsan ruh dünyası itibarıyla inkişaf eder. Meselâ, birisi namazdan sizin
aldığınız lezzetten on kat daha fazla lezzet alır. Demek ki onun zevk alma
kabiliyeti daha fazla inkişaf etmiş. Elem duyma da böyledir. Eğer insanın bu
yönü inkişaf ettiyse, en basit şeyler onu üzer, uykularını kaçırır, dişi ağrısa
bayılabilir. Nitekim Nebiler Serveri, “Ben sizin birkaçınız kadar acı
duyuyorum.”6 buyururlar. Öyleyse, ahirette cismin büyümesi, elemin, acının,
ızdırabın daha fazla duyulmasına sebep olabileceği gibi, Cehennem’de
duyulacak elemin, acının, ızdırabın büyüklüğü, çeşitli hikmetlere binaen böyle
ifade edilmiş de olabilir.

Aslında ne vücudun, günah ve mâsiyet cüz-i fertleriyle büyüyüp dağlar
cesametine ulaşması, ne de işlenen küfür ve isyanın, ruhun enginliği ölçüsünde
bir vüs’ate ulaşıp ona göre insanın cezaya çarptırılması, akıldan uzak şeyler
değillerdir. İlm-i ilâhînin vüs’ati, kudret ve iradenin baş döndüren ihatası, her
zaman her ikisini de gerçekleştirebilir. Biz, O’nun rahmetinin enginliğine
sığınarak dileriz ki, hepimize rahmetinin genişliğine göre muamele etsin..!

ٍفوُرْعَم َْوأ  ٍةَقَدَِصب  َرََمأ  ْنَم  َِّالإ  ْمُھيٰوَْجن  ْنِم  ٍری۪ثَك  ي۪ف  َرْیَخ  َال 
ّللا ِهٰ ِتاَضْرَم  َءاَۤغِتْبا  َِكلٰذ  ْلَعَْفي  ْنَمَو  ِساَّنلا  ۘ َنْیَب  ٍحَالِْصإ  َْوأ 

اًمی۪ظَع اًرَْجأ  ِهی۪تْؤُن  َفْوَسَف 
“Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka, yahut

bir iyilik, yahut da insanların arasını düzeltmeyi isteyen (insanların
fısıldaşması) müstesna. Kim Allah’ın rızasını elde etmek için onu yaparsa,

Biz ona yakında büyük bir mükâfat vereceğiz.”
(Nisâ sûresi, 4/114)



Bu âyet-i kerimede, bugünkü dinî hizmetlerle alâkalı önemli mesajlar var.
Şöyle ki, içinde bulunduğumuz dönem gibi –bilhassa yakın geçmişimizle daha
çok alâkalı– İslâm’ı anlatmanın ve onun, insanlığı düze çıkartacak mesajlarını
sunmanın olumsuz bir kısım sebepler nedeniyle çok zor olduğu dönemlerde,
elbette bu vazife gizli gizli, fısıldaşma ile yapılacaktı –ki, buna telattuf veya
“sırren tenevveret” de diyebilirsiniz– ve bunun karşılığında da, âyetin
fezlekesinde belirtildiği gibi, ecr-i azim alınacaktı. Görüldüğü gibi, Allah,
sevabı mutlak bırakarak, bizlerin aşk ve şevkini kamçılıyor. Tıpkı “Oruç
Benim içindir, onun sevabını Ben veririm.”7 kudsî hadisinde de belirtildiği
gibi.

Kötü duygu, kötü tutku ve karanlık düşüncelerin, ehl-i iman aleyhindeki gizli
gizli hile, komplo ve entrikaları, şer doğumlu, şer menşeli ve bütün bütün öyle
hayra kapalı şeylerdir ki, bu işin arkasındaki eşrar bile ondan hayır görmezler.
Sadakat duygusunun emaresi sadaka plânları, iyiliği ve güzelliği yaygınlaştırma
stratejileri ve insanların aralarını bulma, onları uzlaştırma gayretleri farklıdır..
ki m Allah’ın rızasını hedefleyerek bunları yaparsa, hem böyle güzel işler
yapmadan ötürü, hem de şartlar elvermediğinden dolayı gizliliğe dikkat
e d i l d i ğ i için normal sevapla değil, onlar ecr-i azimle
mükâfatlandırılacaklardır.

Evet, Allah rızası için bu üç hususu gerçekleştirme istikametinde değişik
organizasyonlar teşkil edilebilir; böyle bir organizasyon çerçevesinde
meselenin muhterem olma mahremiyeti korunabilir. Ve istişareler mümkün
olduğu ölçüde belli bir çerçeve içinde gerçekleştirilir; gerçekleştirilir ve
icabında bilgisi, görgüsü kıt ağyâra da kapalı kalınabilir. Zira bu üç mesele,
üçü de önemli içtimaî buudu olan meselelerdir. Toplumun hukukunu alâkadar
eden bu kabîl hususlarda, sırrın gücüne sığınma peygamberane bir tavır ve
akıllıca bir davranıştır.

Aksine, böyle umumî bir hayra esas teşkil etmeyen bir araya gelişler, gelip
şununla-bununla alâkalı fiskos edişler ve hele gizli cemiyetler.. mü’minler
bunlardan sakınmalı ve onların teşekküllerine de meydan vermemelidirler.

ًابیَ۪صن َكِدَابِع  ْنِم  َّنَذِخَّتََأل  َلاَقَو  ّللا  ُۢهٰ ُهَنََعل 
َناَذٰا َّنُكِّتَبَُیلَف  ْمُھَّنَرُمَٰالَو  ْمُھَّنَیِّنَمَُألَو  ْمُھَّنَّلِضَُألَو   ۙاًضوُرْفَم

َنَاطْیَّشلا ِذِخَّتَي  ْنَمَو  ّللا  ِۘهٰ َقْلَخ  ّیَغَُیلَف  َّنُرِ ْمُھَّنَرُمَٰالَو  ِماَعْنَْألا 



ۘاًنی۪بُم ًاناَرْسُخ  َرِسَخ  ْدَقَف  ّللا  ِهٰ ِنوُد  ْنِم  ًاِّیلَو 
“Allah onu (şeytanı) lânetlemiş; (buna karşılık) o da ‘Yemin ederim ki,

kullarından belli bir pay edineceğim (veya onlardan kâm alacağım), onları
saptıracağım, onları birtakım temennilerle oyalayacağım. Onlara

davarlarının kulaklarını yarmalarını emredeceğim de Allah’ın yaratışını
değiştirecekler.’ dedi. Her kim Şeytanı, Allah’tan başka dost edinirse,

şüphesiz besbelli bir ziyana girmiştir.”
(Nisâ sûresi, 4/118-119)

Bu âyet-i kerimede ve Kur’ân içinde birçok yerlerde belirtildiği üzere
şeytanın Cenâb-ı Hakk’a karşı, böyle cüretkâr konuşabilmesinde;

1.Ya Allah (celle celâluhu) ona izin vermiştir.
2.Veya birçok müfessirin beyan ettiği  gibi, bu sözler şeytanın fıtratının

homurtularıdır ki, Allah onları bize bildirmektedir.
Bu sözler ister şeytanın beyan-ı lisanı olsun, ister tabiatının homurtuları;

onun, Allah’ın ihlâsa ermemiş kullarından kâm almaya kararlı olduğu
muhakkaktır. Onunla arz-üstü başlayan bu ilk şeytanî oyun, bugün de hem o,
hem de onun yardımcıları, yine insanları baştan çıkarma, onları boş kuruntu ve
ümniyelere düşürme, diğer canlılar ve insanların fıtrat ve tabiatlarına olumsuz
şekilde müdahalelerde bulunarak, hem tabiat buudlu, hem de insan buudlu
dengeleri bozmaya devam etmektedirler. İnsanlığın ruhî dengesinin korunması,
bu İblis yolundan uzak kalmaya bağlı olduğu gibi, insanı içine alacak şekilde
genel tabiat dengesinin muhafazası da yine bu uzaklığa vâbestedir. Onun idlal
çizgisinde hareket edenler, apaçık ziyana uğramış tali’sizler; ondan uzak
kalmayı başaranlarsa Allah’a yakın bahtiyarlardır.
1 Buhârî, cenâiz 80; menâkıbü’l-ensar 40; tefsir (28) 1; Müslim, iman 39; Nesâî, cenâiz 102; Ahmed İbn

Hanbel, el-Müsned 5/433.

2 Buhârî, merdâ 11; Ebû Dâvûd, cenâiz 2.

3 “De ki: ‘Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah’ın
rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz.’” (Zümer sûresi, 39/53)

4 Buhârî, vesâyâ 23; hudud 44; Müslim, iman 145; Ebû Dâvûd, vesâyâ 10; Nesâî, vesâyâ 12.

5 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/26; Heysemî, Mecmau’z-zevâid 10/391-393.

6 Buhârî, merdâ 3, 13, 16; Müslim, birr 45.

7 Buhârî, savm 2, 9; libâs 78; tevhid 35, 50; Müslim, sıyâm 161, 163-165; Tirmizî, sıyâm 54; Nesâî, sıyâm
41, 42; İbn Mâce, edeb 58; sıyâm 1.



MÂİDE SÛRESİ
َِملَف ْلُق   ۘ ُهُۨؤاَّبَِحأَو ّللا  ِهٰ ُءاَۤنَْبأ  ُنَْحن  ىٰراَصَّنلاَو  ُدوَُھیْلا  َِتلاَقَو 

ْۘمُِكبوُنُِذب ْمُكُبِّذَعُي 
“Yahudiler ve Hıristiyanlar: ‘Biz, Allah’ın oğulları ve sevgilileriyiz.’

dediler. De ki: ‘Öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor?’ ”
(Mâide sûresi, 5/18)

Bu âyet-i kerimede belirtilen husus aynen bizim hayatımızda şöyle tezahür
etmektedir: Bizler, başkalarının isyanlarını değerlendirirken, kendimizi de o
işin içinde mütalâa edecek şekilde değerlendirmiyor ve aynı ölçülerle kritiğe
tâbi tutmuyoruz. Meselâ, herhangi bir insanı, şöyle-böyle bir seyyiesinden
dolayı “Allah neden yerin dibine batırmıyor, cezasını vermiyor?” dediğimiz
aynı anda kalkıp yaptığımız en küçük bir iyilikten dolayı affımızı bekliyoruz.
Aslında buradaki düşünce tarzımız, en azından seyyieler açısından kendimizi
de o sınıfa dahil kabul etmemiz veya haseneleri noktasından onların da,
yaptıkları iyiliklerle affedilebilecekleri şeklinde olmalıdır. Bundan bir kadem
daha ilerisi de, onların dağlar kadar cesametli kötülüklerini küçültüp bir
cevizin kabuğuna sokma, zerre kadar iyiliklerini kurtuluşlarına vesile olacak
ölçüde büyük görme; kendi durumumuzu da tam bunun aksine değerlendirme
şeklinde olmalıdır.

Şimdi bu kriterlerle, yukarıdaki âyette Ehl-i Kitab’ın iddialarına bakılacak
olursa, böyle bir iddianın Hak nezdinde de halk nezdinde de ne kadar çirkin ve
sevimsiz olduğu kendi kendine ortaya çıkar. Şöyle ki, bir kısım kimseler kalkıp,
insanlardan farklı olduklarını, onlara benzemediklerini, hatta “ebnâullah” ve
“Allah’ın ahbapları” olduklarını iddia edecek ve bunu birer gurur ve çalım
vesilesi yaparak Cenâb-ı Hakk’a karşı laubali bir tavır alacak, diğer insanları
da küçük görecek ve böyle bir ilk kabulün daha sonra getireceği bütün
tersliklere de ta baştan kapı aralamış olacaklar: “Allah’a bu kadar yakın
olduğumuza göre ne yapsak –hâşâ– O affedecektir.” şeklinde düşüneceklerdir.
Üzeyir hakikî mânâda ibnullah, Mesih de diğerlerine göre öyle; bu
peygamberlere intisabı olanları da, mecazî dahi olsa, aynı mânâ ile serfiraz
görüp “Ne korku ne de telaş, Allah (celle celâluhu) ebnâ ve ehibbâsını
koruyacak ve onlar için hiçbir tehdit söz konusu olmayacaktır. Aslında böyle
bir intisapla şereflendirilmeyenler başlarının çaresine baksınlar.. azap onlara,



ikap da onlaradır.” deyip, kitaplarında böyle bir şey olmasa da, azapla tehdit
edildikleri bir yerde, bu kabîl diyalektiklere girip, Hz. Sahib-i Risalet’i ve
O’nun temsilcilerini mat ettiklerini sanacak ve bu kabîl vehm ü hayallerle bir
yere varacaklarını sanacaklar.

Gerçi kütüb-ü sâbıkanın bazı nüshalarında “ibnullah” tabiri geçmektedir.
Evvelâ bu tabir, bir tercüme hatası olabileceği gibi, Allah’ın kendilerine
şefkatli baba gibi olduğunu ifade sadedinde kullanılmış bir mecaz da olabilir
ki; semavî dinlerde “raûf” ve “rahîm” mânâlarını ifade için Allah (celle
celâluhu) hakkında baba mânâsına “eb” kelimesinin kullanıldığı az değildir.

Ne var ki, Devr-i Risaletpenâhî’de bu tabirlerin kullanılması, evet hakikî
veya mecazî bir mahmili bulunsun bulunmasın, makam itibarıyla böyle bir
iddiada, cerbezenin olduğu açık ve diyalektik yapıldığı da bedihîdir. Onun için
konuyla alâkalı cevapta, iskat edici bir üslûpla; “Şimdi söyleyin bakalım;
madem ki siz Allah’ın ebnâ ve ehibbâsısınız, öyle ise neden O her fırsatta size
azap ediyor, sizi hırpalıyor.. yer yer katle maruz kalıyor.. zaman zaman esaret
yaşıyor ve bir türlü sürüm sürüm olmadan kurtulamıyorsunuz.” denerek bu
insanların cerbeze ve diyalektikleri yüzlerine çarpılmıştır.

ِيتَْأي َفْوَسَف  ِ۪هني۪د  ْنَع  ْمُكْنِم  ََّدتْرَي  ْنَم  اوُنَمٰا  َني۪ذَّلا  اَھَُّيأ  َي  اۤ
ٍةَّزَِعأ َنی۪نِمْؤُمْلا  َىلَع  ٍةَّلَِذأ  َهُۤ  نوُّبِحُيَو ْمُھُّبِحُي  ٍمْوَِقب  ّللا  ُهٰ

َةَمَْول َنوُفاََخي  َالَو  ّللا  ِهٰ ِلی۪بَس  ي۪ف  َنوُدِھاَجُي  َ۟نيِ۪رفاَكْلا  َىلَع 
ٌمی۪لَع ٌعِساَو  ّللا  ُهٰ ۘ َو  ُءاَۤشَي ْنَم  ِهی۪تْؤُي  ّللا  ِهٰ ُلْضَف  َِكلٰذ  ٍِۘمئَۤال 

“Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse, (bilin ki), Allah öyle bir
kavim getirecek ki, O, bu kavmi sever, onlar da O’nu severler. Mü’minlere
karşı başları yerde, kâfirlere karşı ise onurludurlar. Allah yolunda cihad

ederler ve kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir fazlıdır,
onu dilediğine verir. Allah, atâsı, ihsanı çok bol olandır ve her şeyi en iyi

şekilde bilendir.”
(Mâide sûresi, 5/54)

Doğrusu bu âyet-i kerime; pek çok önemli hususu ihtiva etmektedir ki,
bunların başında, mü’minler içinde irtidatlar olabileceği ve gelecekte İslâm’ı
temsil konumunda olan kimselerin, zamanla bu emanetin gerektirdiği hassasiyeti



yerine getirmede acze düşebilecekleri ihtarı gelmektedir. Nitekim, bir zaman
Emevilerin yüklendiği bu misyon, böyle bir acz ve zaaf sebebiyle Abbasilere
geçmiş.. bilâhare Selçuklulara ve ondan da Osmanlı’ya intikal etmiştir. Âyet-i
kerimede, Allah’ın getireceği topluluk, ٍمْوَق  denilerek nekre ile ifade
edilmektedir ki; bununla, âyetin indiği dönemde o kavmin sahabe tarafından
bilinmediği vurgulanmak istenmiştir. Dolayısıyla âyet-i kerime bir yönüyle
Selçuklularla başlayan Türklerin İslâmiyet’i temsiline parmak bastığı gibi, bir
başka dönem itibarıyla da, sahabenin iz düşümü olacak bir topluluğa işarette
bulunmaktadır, denebilir.

Burada, “Allah, bir topluluk getirecektir.” şeklinde, uzak gelecek için
kullanılan َفْوَس  ile, uzak istikbalde geleceği müjdelenen bu milletin ilk vasfı,
Allah’ın onları sevmiş olmasıdır. Burada büyük bir incelik vardır. Allah’la kul
arasındaki sevgi, kuldan Allah’a ve mukabilinde Allah’tan kula olabileceği gibi
–ki, bu müridin vasfıdır– önce Allah’tan kula ve sonra kuldan Allah’a şeklinde
de olabilir. Bu ikincilere bir mânâda murad da denilir. Evet, Allah, din-i
İslâm’ı i’zaz için, din-i İslâm’la da onları i’zaz için bazılarını bizzat seçer ki,
peygamberler bu bizzat seçilmişlerden olduğu gibi –Abdullah b. Mesud’dan
gelen bir hadiste de ifade buyrulduğu üzere– İslâm’a hizmet için

peygamberlerin ashabı da bu bizzat seçilmişlerdendir.1 Bunu şöyle açabiliriz:
Allah, “Ben, bu işi –meselâ– Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve
O’nun ashabına gördüreceğim.” der. Mezkur âyetin sonunda beyan buyurulduğu
gibi bu, “Allah’ın dilediğine verdiği bir fazl ve rahmetidir.”  Bir başka âyette
de ifade olunduğu üzere, O’nun bu şekildeki taksimine kimsenin itiraza hakkı
yoktur.

İşte Allah, nasıl Efendimiz ve ashabını, önemli bir zaman diliminde seçmiş;
öyle de, dine hizmet boyunduruğunun tamamen yere konduğu ve İslâm kalesinin
her yanıyla çepeçevre sarıldığı bir dönemde, bir başka topluluğu, dinini i’zaz
için seçecektir. Gerçi bu seçme işi, bir mânâda belki ta ruhlar âleminde
yapılmıştır. Öyle de olsa, Allah sevip seçtiği bazı insanlarla dinini bir defa
daha i’lâ edecektir. Öyleyse, bu seçilmiş topluluğun vasıfları önemli olmalıdır.
Bu açıdan, seçilmiş bu topluluğun hangi tür hususiyetleri haiz olduğu önem arz
etmektedir. İşte âyetin devamı da bu önemli hususu gözler önüne sermektedir.

Önce bu topluluk, öyle nezih bir cemaattir ki, Allah’ın tedelli yoluyla
kendilerini sevip seçmesine; yani cemaat hâlinde murad kılınmalarına mukabil,



onlar da gönülden Allah’ı severler. Hem öyle severler ki, bir başka âyette ifade
buyrulduğu üzere, bunlar babaları, dedeleri, oğulları, kardeşleri ve kabileleri
bile olsa, Allah’a düşmanlık yapan kimseye karşı kat’iyen hakikî mânâsıyla
alâka duymazlar. Onların bütün sevgileri yalnız ve yalnız Allah içindir: Allah
için sever, Allah için buğzeder, Allah için alır ve Allah için verirler. Onların
kalblerinde ve muamelelerinde hiçbir şey Allah sevgisinin yerine geçemez.
İşte, mevsimi gelince sahabenin iz düşümü olarak zuhur edecek topluluğun
birinci vasfı budur: Allah’ı sevmek ve O’nun muhabbet ve rızasını her şeyin
önünde tutmak...

İkinci olarak, bu cemaat, mü’minlere karşı tevazu kanatlarını yerlere
indirecek kadar mahviyet içindedirler ve her ferdiyle birer tevazu
kahramanıdırlar. Burada Hz. Üstad’ın, “Bedevilere karşı galebe cebr ile,

medenilere karşı ise ikna iledir.”2 tespitine dayanarak, farklı açıdan şöyle bir
değerlendirme yapmak da mümkündür:

Sahabe asrında, onların karşılarındaki düşman cephesi bedevilerden
müteşekkildi ve dolayısıyla, onlara karşı zafer, galebe ve caydırma bir bakıma
zoru gerektiriyordu. Ayrıca, iman ve İslâm’ın neticesinde ailelerde bile
bölünmeler meydana gelmişti ve “cahiliye asabiyeti” denilen kavim ve
kabilecilik, toplumu birleştirmede önemli bir unsurdu. İşte böyle bir zamanda,
ehl-i ilhad ve küfre karşı şiddetli olmak, kendi şartları içinde ehemmiyet arz
ediyordu. Hatta bu hususa ince bir remiz olarak, kaderî programın Hz. Ebû
Bekir’i öne çıkarmasının ardından, kâfire karşı şiddetiyle meşhur Hz. Ömer’in
ikincilik tahtına oturmasına bu işaret ve remiz açısından bakılabilir.

Ne var ki bugün dünya, eskisine nazaran kısmen medenileşmiş durumdadır;
dolayısıyla da bugünkü galebe şiddetten ziyade ikna ile, ilimle ve sözle
olacaktır. Buna karşılık, ferdiyetçilik çok ön plâna çıktığı ve insanlar
arasındaki birleştirici bağlar gevşediği ve artık devir, şahıslardan, ferd-i
feritlerden ziyade, cemaat ve kolektif şuur devri olduğu için, mü’minlere karşı
–merhametli olmanın da ötesinde– mütezellilâne davranma ve dövene elsiz,
sövene dilsiz olma; hatta mü’minlerin ayaklarının altına baş koyma; münkirlere,
mülhitlere karşı olması, bulunması düşünülen şiddetin çok çok önünde
olmalıdır. Zaten bu hizmet-i medeniyede vifak ve gelişmenin en birinci şartı da
–Allah rızası ve O’nun muhabbetinden sonra– aramızda tesis etmemiz gereken
böyle bir “tezellül” atmosferidir; yani birbirimize karşı mütevaziâne iki
büklüm olma hâlidir ki bu hususta ne kadar tahşidat yapılsa değer. İhlâs ve



Uhuvvet Risalelerinin ehemmiyetine ve neden lâakal on beş günde bir okunması
gerektiğine bu açıdan da bakabiliriz. İhtimal, bizim en büyük imtihanımız da,
kendi aramızda ve birbirimize karşı kardeşlik münasebetleriyle alâkalı
olacak…

Sonra, “Mülhit ve mütecavizlere karşı, çetin ve onurludurlar.”  deniliyor
ki, bu da bizim anladığımız şekliyle şiddetin altında bir şeydir. Yukarıda arz
edildiği gibi, günümüzde hasmâne düşüncelere karşı galebe, şiddetten ziyade
ikna ile olduğundan, onlar karşısında İslâm’ın izzet ve onurunu taşımak bize
kâfi gelecektir. Âyetin devamındaki, Allah yolunda cihad ve kınayanın
kınamasından korkmama vasıflarının da yine bu mülâhaza ile irtibatı vardır.
Hepinizin bildiği gibi, bir zaman mü’minler hep horlanmış ve hakir görülmüş
ve “Müslümanım” demek âdeta horlanma sebebi sayılmıştır. Bu yüzden,
dünden bugüne hizmette mesleği, makamı, malı, serveti değil de; ancak
Müslüman olmayı yegâne izzet sebebi saymak yeğlenmiştir. İzzet, Allah’ın,
O’nun Resûlü’nün ve mü’minlerindir. Şu hâlde, inanmayanlar karşısında
aşağılık duygusuna kapılmamak; aksine onların karşılarında iç âlemimiz
itibarıyla İslâm’ın izzetini duymak; dolayısıyla onlara karşı irşad vazifemizi
evde-mektepte, çarşı-pazarda, nerede olursak olalım her zaman dinimizi temsil
ve tebliğde, kınayanların kınamasından çekinmeme esasına göre sürdürmeliyiz.
Kur’ân, bu cemaatin vasıflarını sayarken, işarî olarak ve mefhum-u muhalifiyle,
günümüzde cereyan eden bir kısım hâdiseleri de mucizevî bir şekilde ortaya
koymaktadır. Evet, bu âyet, sadece bu noktadan ele alındığında dahi pek çok
mânâlara açık olduğu görülecektir.

Ayrıca bu âyet-i kerimenin bir de gaybı ihbar buudu var ki, başlı başına bir
konu teşkil eder. Âyet hangi hâdise münasebetiyle nazil olursa olsun, Kur’ân-ı
Kerim’de bulunan pek çok emsali âyetler gibi, bunun hükmü de umumîdir.. ve
mü’minlere, onlarda ürperti hâsıl eden bir üslûpla önemli bir mevzu ihtar
edilmek istenmiştir. İhtar edilen bu konu, dallı-budaklı, çok şubeli olmanın
yanında aynı zamanda her dönemin Müslümanlarını titretecek ölçüde yaygındır
da. Hem öyle bir yaygındır ki, Esved-i Ansî’nin başını çektiği Benî Müdlic
irtidadından, Müseylime’nin serkârlığında gerçekleştirilen Benî Hanife
ilhadına, Tuleyha İbn Huveylid’in azdırdığı Benî Esed’in tuğyanından Hz. Ebû
Bekir döneminde baş gösteren Fezâre, Gatafan, Benî Selim, Benî Yerbû’,
Temim’in bir bölümü, Kinde, Benî Bekir, Gassan’a kadar pek çok kabile ve

bölge bu tali’sizlikten nasibini almıştır.3 Hatta izafî plânda Emeviler de,



Abbasiler de, Osmanlılara kadar arkadan gelenler de ve daha sonraki dönemler
de bundan hisselerini almış ve belli ölçüde mutlaka onu tatmışlardır.

Bu itibarla âyet, İslâm ümmetinin başına geçen herkese: Ey iman topluluğu!
İçinden kim tamamen veya kısmen dinden dönerse, bilsin ki Allah onları geriye
çekip bugün sahnede olmayan, yerleri meçhul, zamanları meçhul; ama evsafı
malum öyle yüce bir topluluk getirecektir ki, Allah onları, onlar da Allah’ı,
hem de âşık-mâşuk münasebeti ölçüsünde sever; onlar mü’minlere karşı
fevkalâde tevazu, mahviyet ve hacalet içinde; mülhit, mütemerrit ve mütecaviz
inkârcılar karşısında ise olabildiğine izzetli, onurlu, kararlı ve muvazenede
hâkim bir unsur hâline gelme peşindedirler; rıza-yı ilâhî hedefleri, i’lâ-yı
kelimetullah vazifeleri Allah yolunda mücahede eder dururlar; eder dururlar
da, şunun bunun hatırına-gönlüne, kınamasına-ayıplamasına bakmaz, hep yüksek
bir performansla vazifelerini yerine getirmeye çalışırlar. Bu bir mazhariyettir
ve bu mazhariyet de Allah’ın onlara hususî bir fazlı ve ihsanıdır.

Bu umumî tevcihten anlaşılıyor ki, ne irtidat vak’aları ne de bu kabîl dinden
dönüşler veya daha başka saiklerle meydana gelen tarihî tekerrürler devr-i
daimi, olanlara münhasır kalmayacak; bir bir tarih sahnesinde yerlerini alanlar,
ettikleriyle bir bir silinip gidecek; geriye hep O ve O’nun tutup kaldırdığı
dostları kalacaktır.

ِساَّنِلل اًمَاِیق  َماَرَحْلا  َتْیَبْلا  ََةبْعَكْلا  ّللا  ُهٰ َلَعَج 
“Allah, Kâbe’yi (Beytü’l-Haram’ı) insanlar için (ona tutunup kalkındıkları)

bir (mahall-i kıyam ve mesned-i) kıyam kıldı.”
(Mâide sûresi, 5/97)

Bu âyet-i kerime değişik açılardan değerlendirilebilir:
1.Kâbe, yeryüzünün kalbi durumundadır. O, arzın merkezinden “Sidretü’l-

Müntehâ”ya kadar ins-cin ve meleğin her zaman çevresinde dönüp durduğu
öyle nurdan bir sütundur ki, her an, görünen görünmeyen milyarlarca temiz ruh,
onun harîmine ulaşmak için, ciddî bir vuslat arzusuyla can atıp durmaktadır.
İşte sadece bu yönüyle Kâbe’ye, yeryüzünde Sidre’nin iz düşümü dense yeridir.
Sanki Cenâb-ı Hak, umum insanlara ve hususiyle de peygamberlere bakarken,
bu ikiliği bizler için gez-göz-arpacık gibi kullanmakta ve değerlendirmelerini
ona göre yapmaktadır. Bu bakımdan çok rahatlıkla diyebiliriz ki, Kâbe’nin
durumu âdeta bir ölçü birimidir ve dünyanın varlığı dahil pek çok şey



mevcudiyetini onun varlığına göre programlamış gibidir.. evet Kâbe olmasa,
onların da bir anlamı kalmayacaktır. Nitekim birçok peygamber sözünde,
Kâbe’nin yıkılması, bu hususa işareti de ihtiva eder şekilde kıyamet alâmeti

olarak anlatılmıştır.4 Bunun mânâsı şudur: “Kâbe’nin yıkılması, yeryüzünün
gök ile olan irtibatının kesilmesi demektir. Gökten kopuk bir dünyanın
mevcudiyetinin ise hiçbir anlamı yoktur. Evet mademki dünya, onu varlığının
gayesine ulaştıracak hedef ölçüsünde bir vesilesini yitirmiştir. Öyleyse o
dünya, varlık sahnesinden de silinmelidir...

Görüldüğü gibi Kâbe, bu hüviyetiyle yeryüzünün ayakta kalabilmesinin tek
rüknüdür ve o, melekûtî yanıyla hep bu misyonu eda etmektedir. Demek ki, eğer
bir gün Kâbe, varlık gayesini yitirirse, gidip aslına avdet edecektir. Bu gerçeği
teyit eden bir müşâhedeyi bilhassa arz etmek istiyorum. Müşâhede, İmam
Rabbânî müntesiplerinden bir kutba aittir. O zat şöyle diyor: “Kâbe’yi tavaf
ediyordum. Birden Kâbe’nin göğe doğru yükseldiğini müşâhede ettim. Bir
taraftan yükseliyor, diğer taraftan da insanların lâyıkıyla kulluk
yapmamalarından şikâyetini dile getiriyordu. Eteklerinden tutup yalvardım ve
geri dönmesi için istirhamda bulundum...”

Ruhu ve sırrıyla gitmeyip yerinde kaldı mı, kalmadı mı?.. o ölçüde bir
müşahid olmadan bir şey söylemek çok zor…

Günümüzdeki durumun da ondan daha farklı olacağı kanaatinde değilim.
Ancak Allah’ın lütfunun enginliğine güveniyoruz. Kim bilir, belki de, inanan
insanların yürekler acısı hâli, öyle bir saygısızlığa maruz kalan Kâbe
intizarından kaynaklanmaktadır..!

2.İnsan, İslâmiyet’i ferdî olarak yaşayabilir ve şahsına ait mükellefiyetleri
bakımından bunda muvaffak da olabilir, ancak, umumî mânâda Cenâb-ı Hakk’ın
lütuflarına mazhariyet ve bu mazhariyeti kâmil mânâda temsil, ancak ve ancak
cemaatle mümkündür. İşte Kâbe böyle bir cemaatleşmenin kayyimi ve
koruyucusu durumundadır. Milyonlarca insanın ona yönelerek namaz
kılmasından alın da, hac ve umrede yine milyonlarca insanın onun harîminde
bir araya gelip onun etrafında kenetleşmesine kadar, pek çok vesile ve vasıta,
inanan insanlardaki cemaat şuurunu pekiştirmekte ve sürekliliğini de temin
etmektedir. Burada haccın evrensel bir kongre olma esprisini de unutmamak
gerekir. Evet, lâyıkıyla eda edilen bir hac, aynı zamanda bütün Müslümanlarca
yapılmış dünya çapında bir kongredir. Şuurunda olunabilse, İslâm âlemine ait



problemlere bu vesile ile bir kısım çareler bulmak mümkün olacaktır. Bugün
hac bu fonksiyonunu eda edemiyorsa, kusur Müslümanlardaki şuur
eksikliğindendir. Yoksa hacda, her zaman böyle bir potansiyel güç mevcuttur.
Görüldüğü gibi Kâbe, bu vasfı itibarıyla da her zaman insanlar için bir kıyam
ve onları ayakta tutan bir güç kaynağı durumunda.

3.Kâbe teker teker her mü’minin kuvve-i mâneviyesini takviye açısından da
bir kıyam ve destektir. Zira Kâbe’ye yönelen her mü’min, içinden geçen bazı
şüphe ve tereddütlere karşı, milyonlarca insanın –ki bunların arasında yüz
binlerce evliyâ, asfiyâ ve kalb gözü açılmış insan da vardır– Kâbe’ye
yönelmesini önemli bir hüccet olarak görür ve itminana ulaşır. Hatta insan,
Kâbe’nin de taştan topraktan bir bina olduğu ve hiçbir kudsiyetinin bulunmadığı
yolunda kalbine sürekli şüpheler atmak isteyen nefis ve şeytanı da bununla
susturabilir. Evet, “Eğer Kâbe’nin mahiyetinde böyle kudsî bir cazibe
olmasaydı, yüz binlerce deha çapında mâneviyata açık insan, hiç ona bu denli
yönelir ve alâka gösterir miydi?” der ve bununla bir ölçüde imanını takviye
eder.

4.Yeniden diriliş hareketinin de, Kâbe’nin insanlar için kıyam olma vasfıyla
ciddî bir alâka ve irtibatı vardır. Dirilişin hangi seviyede gerçekleştiğinin ölçü
birimi, Kâbe hakikatinin anlaşılması oranındadır. Bir gün bu oran en üst limite
ulaşırsa, diriliş de en üst seviyede gerçekleşmiş olacaktır.

Hâsılı, Kâbe, her zaman insanların gözlerinin nuru, dizlerinin dermanı,
hislerinin de güç ve heyecan kaynağı olagelmiştir. İnanan insanların din ve
dünyaları onunla âhengini korumuş ve o âdeta kalb-i umumî için her zaman bir
balans vazifesi görmüştür. Allah’a yönelenler onunla yönelmiş; namaz, hac
onunla sımsıkı irtibat içinde yerine getirilmiş; itminan arayanlar, onun ve
çevresinde olup bitenlerin mülâhazasıyla sükûnet ve doygunluğa ermiş; gurbet
hisleriyle inleyenler onun harîminde üns esintilerini duymuş ve vahşetlerinden
sıyrılabilmişlerdir. O, kalbden Sidretü’l-Müntehâ’ya uzanan çizgide hem bir
mihrap ve mihrap ötesi, hem de bütün kevn ü mekânların, arzın mübarek bir
buk’asında tahaccür etmiş en anlamlı sesidir.

Allah (celle celâluhu) onun vesayetini üzerimizden eksik etmesin!
1 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/375. Ureym b. Sâide’den gelen rivayetler için ayrıca bkz.: Hâkim,

Müstedrek  3/632; Heysemî, Mecmau’z-zevâid 10/17.

2 Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatı 2/1920, 1929, 1930.

3 İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-nihâye 6/324-336.



4 Buhârî, hac 47, 49; Müslim, fiten 57-59; Nesâî, hac 125; Ebû Dâvûd, melâhim 11; Ahmed İbn Hanbel,
el-Müsned 2/220, 328, 417; 5/371; Münâvî, Feyzu’l-kadîr 3/375; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 3/269;
7/461.



EN’ÂM SÛRESİ
ُهََتلاَسِر ُلَعَْجي  ُثْیَح  َُملَْعأ  ّلَلا  ُهٰ

“Allah risaletini kime (nerede, nasıl, hangi lisanla) vereceğini pek iyi bilir.”
(En’âm sûresi, 6/124)

İslâmiyet ve risaletin Mekke’de doğuşu ve dünyaya bu mübarek beldeden
yayılışı, birçok hikmetlere mebnîdir. “Allah, risaletini kime vereceğini en iyi
bilendir.” âyet-i kerimesi bu açıdan değerlendirilebileceği gibi, risaletin
jeoloji, antropoloji, tarih, insan, mesaj, mekân ve dil buudları gibi sair önemli
hususlar itibarıyla da değerlendirilebilir. Evet, Allah (celle celâluhu),
peygamberliği kime verecek ve hangi toplum içinde peygamber zuhur edecek,
onu en iyi bilendir: Ve yine , insanî ve dinî kavgalar, devletler arası
mücadeleler hangi kerteye geldiğinde bu yeni risalet, yeni din zuhur edecek,
onu da en iyi bilen O’dur. Şimdi, sırasıyla bunları gözden geçirmeye çalışalım:

1. Risaletin İnsanî Buudu
Buna göre âyet şu mânâyı ifade etmektedir: Allah (celle celâluhu),

peygamberliği, peygamberlere verdiği risaletini, onlar vasıtasıyla sunmak
istediği ilâhî mesajlarını kime vereceğini, kime tevcih edeceğini en iyi bilendir.

O dönemde bazı kimseler Velid İbn Muğire ve Urve b. Mesud es-Sekafî gibi

kendilerince takdir ettikleri zatları bu işe daha münasip görüyorlardı.1 Onların
bu iki zat hakkındaki mülâhazaları, Kur’ân’da başka bir âyette şöyle anlatılır.
Onlar: “Risalet veya peygamberlik (Kureyş’in fakirine ineceğine) bu iki
şehirden (Mekke veya Taif) şu (iki büyük insandan) birine inseydi ya!”2

demişlerdi. Kur’ân, onların bu anlayışlarına şu karşılığı verir:

اَیْنُّدلا ِةوٰیَحْلا  ِيف  ْمُھَتَشی۪عَم  ْمُھَنَْیب  اَنْمَسَق  ُنَْحن 

“Dünyadaki maişetlerini dahi aralarında Biz taksim ederiz.”3 Yani
insanların yeme ve içmelerine kadar her şey ilâhî taksime tâbi ise,
peygamberlik gibi en mühim bir mesele, elbette falanın-filanın takdirine
bırakılamaz. Eğer insanların ruhta, gönülde letâifte dirilmesini hedef alan Allah
(celle celâluhu), insanların ne ile dirileceğini biliyorsa, –ki mutlaka biliyor– o
meseleyi temsil edecek şahsı da en iyi bilen yine O’dur. Dolayısıyla
peygamberlik pâyesiyle kimi serfiraz kılmışsa, en münasip o demektir. Risalet



meselesinde ileri geri söz sarfedenler –Velid İbn Muğire vb.– Hz. Peygamber’i
küçük gördüklerinden ötürü, bilerek en büyük cinayeti işlemişlerdir.. ve
işledikleri bu cinayet, peygamberi tahkir ve tezyif etme mânâsına geldiğinden
dolayı da onlar, Allah nezdinde küçüklerden daha küçük olmaya mahkûm
edilmişlerdir. Nitekim âyetin devamında onların su-i akıbetlerine de işaret
edilir ve:

َنوُرُكَْمي اوُناَك  اَِمب  ٌدي۪دَش  ٌباَذَعَو  ّللا  ِهٰ َدْنِع  ٌراَغَص  اوُمَرَْجأ  َني۪ذَّلا  ُبی۪صُیَس 

“Düzenbazlık yapmaları sebebiyle, risalet hususunda cürüm işleyenlere
Allah tarafından (dünyada) bir zillet ve (ahirette de) şiddetli bir azap
dokunacaktır.”4 Bu böyledir, zira peygamber seçimi bizzat Allah’a (celle
celâluhu) aittir:

ِساَّنلا َنِمَو  ًالُسُر  ِةَِكئٰۤلَمْلا  َنِم  يَ۪فطْصَي  ّلَلا  ُهٰ

“Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer.”5 Allah seçip sonra
da takdir ve teşrifte bulunduysa bize, bu takdire saygı duyup itaat etmek düşer.
Aksi hâlde Allah’ın seçtiğine karşı en küçük vicdanî bir rahatsızlık bile, insanı
hor ve hakir kılar.. ve böyleleri, peygamberler veya evliyâ, asfiyâ, ebrar ve
mukarrabînle gelen feyiz ve bereketlerden mahrum kalırlar. Evet, böyle biri
kim olursa olsun âdeta küçüklüğe hapsolur ve bütün ilâhî mesajlara karşı
kapalı hâle gelir.

Kaldı ki Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) liyakat ve büyüklüğü, her
devirde hemen herkes tarafından kabullenilmiş bir olguydu. Ayrıca O’nun
geleceğine dair bir hayli işaret ve bişaretler de bulunmakta idi. Evet, bunca
tahrife rağmen, Üstad Allâme Hindî’den Hüseyin Cisrî’ye kadar niceleri eski
kitaplarda, Hz. Peygamber’e ait tam 114 işaret ve bişaret bulunduğunu tespit
edebiliyorlardı. Evet, ta Hz. Davud, Hz. Süleyman’dan, Hz. Musa, Hz. Yahya,
Hz. Zekeriya ve Hz. İsa’ya kadar bütün peygamberler (aleyhimüsselâm), o
sarsılmaz icmalarıyla Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) geleceğini
haber vermiş ve O Zât’ın, hepsinin büyüklüklerinin câmii olduğunu
ümmetlerine bildirmişlerdir. Bu yönüyle Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve
sellem), bu mânâdaki makam-ı cem’in sahibidir.

Evet enbiyâ-yı izamın cihet-i vahdeti bir cihette O’nda tecellî etmiştir. Yani
Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) âlemşümul risaletiyle, âdeta bütün
enbiyâ-yı izamın düşüncelerinin hulâsasını ve topyekün insanlığa sunulacak



mesajlarının esasını cem etmiştir. Böylece tesisi gerekli meseleleri tesis
ettiğinden ötürü bir müessis; tahrif edilen şeylerin hakikatini ortaya koymakla
musahhih; tecdit ve tekmil gereken şeyleri de tecdit etmekle O, bir Müceddid-i
Ekmel olmuştur. Artık O’ndan sonra resûl gelmeyecektir. Zira meseleler bu
kadar vahdete ulaşınca, O’ndan sonra kim gelirse gelsin bu vahdeti yeniden
parçalayıp dağıtacaktır. Bu yüzden O en sondur. İnsanlık O’nunla, duygu ve
düşüncede, din ve akidede, yol ve yöntemde hayatî bütün ünitelerin ana
başlıklarına ulaşmıştır ve artık yeni bir risalete ihtiyaç kalmamıştır. Evet,
bundan böyle bütün insanlık, bütün hayatî meselelerini bu son risaletin verdiği
en son şekle göre düzenleyip hayata geçirecektir.

Meselenin bir diğer yönü de şudur: Hz. Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) risalet ve nübüvveti temelde, diğer bütün peygamberlerden önce idi.
Nitekim O, bir hadislerinde: ۪ي روُن ّللا  ُهٰ ََقلَخ  اـَم  ُلَّو  Allah’ın ilk yarattığı“ أَ
şey, benim nurumdur.” 6 buyurmaktadır. Diğer bir hadislerinde de; “Hz. Âdem
henüz çamur ve balçık arasında debelenirken, ben peygamber idim.”7 ferman
etmektedir. Demek ki, O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamber olarak
plânlanması, herkesten önceydi. Bu mesele, tasavvufçularca “hakikat-i
Ahmediye” unvanıyla ele alınmış ve uzun uzun üzerinde durulmuştur. Onların
bu mevzudaki mülâhazalarında hakikat-i Ahmediye, aynı zamanda kâinatın da
hakikati olarak işlenmiştir ki, bununla da, Hz. Peygamber’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) büyüklüğü ve en büyük risalete mazhariyeti anlatılmak istenmiştir.

Burada şu husus üzerinde de durmakta yarar var: Peygamber Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) –neşrettiği nur itibarıyla– hem kemmiyet plânında
hem de keyfiyet plânında ulaştığı noktaya bir başkası ulaşamamıştır; ulaşamaz
da. Bu da pratik olarak O’nun ve sunduğu peygamberlik mesajının
büyüklüğünün en açık bir emaresidir. Zira bugün yeryüzünde Budizm’den
Brahmanizm’e, Taoizm’den Totemizm’e ve semavî dinlerden de Hıristiyanlık
ve Yahudilik’e kadar yüzlerce din bulunmaktadır ama, İslâmiyet hariç,
diğerlerinin hepsinde ilâhî mesaj istihâle görmüş ve belli ölçüde tahrife
uğramışlardır. Hıristiyanlık bugün İslâmiyet’e göre daha yaygın olabilir. Ne var
ki, gerçek Hz. Mesih’i ve Mesih anlayışını bugünkü Hıristiyanlığın o zor
anlaşılır yorumlarında bulmak mümkün değildir. Eğer biz Hz. Mesih’in hakikî
kimliğine Kur’ân sayesinde muttali olmasaydık, onu Kitab-ı Mukaddes içindeki
yeriyle kabullenecek ve binlerce çelişkiyle karşı karşıya kalacaktık. Çünkü,



gerek Yuhanna’da ve gerekse  Matta ve Luka’da karşımıza çıkan İsa’nın –hâşâ–
Allah’tan farkı yoktu. O, Arş’ın yanında O’nunla beraber oturmakta ve O’nun
rubûbiyetini paylaşmaktaydı. İnsanlık onun fıkdaniyle zenb-i aslî ağına
düşmüştü ve onun sayesinde yeniden yitirdiği Cennet’e ulaşacaktı. Evet,
maalesef Hz. Mesih’in kimliği Kitab-ı Mukaddes’in bugünkü metinlerinde bu
kadar karışık ve bu kadar tutarsızdır. Biz, her şeyin hakikati gibi Hz. İsa’yı da,
Hz. Peygamber’in risaleti sayesinde dahası olmaz ölçüleri içinde öğrenmiş
bulunuyoruz.

2. Risaletin Mekân Buudu

ُهََتلاَسِر ُلَعْجَي  ُثْیَح  َُملْعَأ  ّلَلا  ُهٰ

Allah peygamberliği nerede ve kime vaz’edeceğini en iyi bilendir.” : Hz.
Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mekke’de neş’et etmesi de risalet
cihetiyle tamamen yine hikmet ve gaye yüklüdür. Bilindiği gibi “Mekke-i
Mükerreme” âdeta yerin göbeğini çevreler. Kâbe, yerin göbeği, varlığın da
kalbidir. Ehl-i keşfe göre Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Kâbe ile
birlikte yaratılmıştır. Hakikat-i Kâbe ile Hakikat-i Ahmediye birbirine eştir.
Hakikat-i Muhammediye’deki tenezzülde bazı veliler yanılarak, “Hakikat-i
Kâbe, Hakikat-i Muhammediye’den öndedir.” demişlerdir. İşin doğrusu
Hakikat-i Muhammediye, Hakikat-i Kâbe’den asla geri değildir. Bu iki şey, bir
vâhidin iki yüzü gibidirler. Şimdi eğer yeryüzünde evrensel bir din, mekân
olarak herhangi bir yerde temsil edilecekse, herhâlde o yer Efendimiz’e analık

yapan Kâbe olmalıdır. Zaten Kur’ân da ona “Ümmü’l-Kurâ”8 demiyor mu?..
Evet, bütün köy ve şehirlerin anası olan Mekke; Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) neş’etine de dâyelik yapmış, hatta tıpkı bir ana rahmi gibi O’nu
bağrında besleyip geliştirmiştir. Hz. Musa’nın Benî İsrail’e ait mesajının
Eyke’de değil de Tûr-i Sina’da telakki edilmesi, dağıyla taşıyla mukaddes olan
Tur-i Sina’nın Museviyetle çınlaması, Hz. Musa ve İsrailoğullarının kendi
seviyelerine göre ilk mesajlarını bu mukaddes dağdan almaları gibi, bütün
insanlığı, bütün zaman ve mekânlarda ilgilendiren ve âlemşümul bir mesaj olan
Kur’ân da ancak Kâbe’nin bulunduğu beldeden yankılanabilirdi ve öyle oldu…

Meselenin bir diğer yanı da şudur: Mekke oldukça stratejik ehemmiyeti haiz
bir beldedir. O âdeta vahy-i semaviye açıldığı dönem itibarıyla, dünya
devletlerinin mültekâsı, yani gelip gelip dalgaların çarpıştığı, çarpışıp kırıldığı
ve buluştuğu bir yerdedir. Ayrıca Mekke, Medine bir kısım eski medeniyetlere



de beşiklik yapmış beldelerdendir: Sebe’, Hadramut ve San’a medeniyetleri
gibi –ki anlatılanlara bakılırsa– o gün bir insan Medine’den yola çıksa başı
güneş görmeden Hadramut’a ulaşabiliyordu. Zaten Kur’ân da, “Yeryüzünün
Cenneti”9 diye bu bahçelerden bahsetmiyor mu?

İşte Mekke ve Medine bir taraftan böyle kadim bir medeniyete beşiklik
yapmış, diğer taraftan da Roma ve Sasani imparatorlukları gibi iki büyük
medeniyete hep açık bulunmuştu. Roma kültürü, Antakya bağlantısı ile eski
Mısır kültürüyle buluşmuş ve tarihî İskenderiye’yi doğurmuştu. Roma, o günün
süper gücü sayılırdı ki; Kur’ân’daki Rum sûresi de bu hâkim güçler hakkında
nazil olmuştu. Vilâdet yıllarında, Sasani İmparatorluğu, Yemen’de belli bir
süre hâkimiyet kurmuş ve daha sonra da yer yer onları Mekkelilerin aleyhine
tahrik etmişti ki, Mekke’yi tahrip etme düşüncesiyle gelen Fil ordusu, Fil
ashabı, Sasanilerin tezgâhı ve tahrikleri sonucu meydana gelmiş bir olaydı.
Ancak, Allah’ın (celle celâluhu) o beldeyi emin kılması sebebiyle herhangi bir
zarar verememişlerdi.

Bu zaviyeden denebilir ki; Ceziretü’l-Arap, âlemşümul İslâm mesajının
sunulması için müsait bir yer idi. Evet, bütün dünyaya hitap edecek bir mesaj,
öyle bir yerden verilmeli idi ki, mevcudiyeti hissedilir edilmez hemen dünyaya
yayılabilsin. İşte Mekke ve Medine stratejik olarak bu şartları tam haizdi. Bu
mübarek yerde risalet hakikati, ayakları üzerine doğrulur doğrulmaz, hemen iki
büyük medeniyet ve kültürle karşılaştı. Dolayısıyla da bu iki kültür ve
medeniyet sayesinde, birdenbire onlarla alâkalı, dünya kadar milletlerle
münasebete geçiverdi. Derken kısa zamanda birisiyle Avrupa kapılarına ,
diğeriyle de Asya vadilerine ulaşarak evrensel çizgide ve en seri şekilde
misyonunu eda edebildi.

Mekke o gün için aynı zamanda büyük bir ticaret merkezi idi. Dünyanın
hemen her tarafından ticaret veya ihracat, ithalat yapmak üzere tüccarlar sık sık
Mekke’ye gelir-giderlerdi. Mekke, yaz-kış her zaman, Kur’ân’ın da ifade ettiği
gibi, Şam ve Yemen taraflarına ticaret kervanları  düzenlemeye oldukça müsait
bir yerdi. Dahası, Mekke o bölgenin ticaret merkezi ve kalbi gibiydi. Hatta
Mekke Müslümanları, Medine’ye hicret ettiklerinde, o güne kadar orada
ticareti elinde bulunduran Yahudiler bile  artık ticaret yapamaz olmuşlardı. Bu
da Mekkelilerin, dünya ile ticarî ilişkiler sayesinde, o günün süper
devletlerinin sosyal ve kültürel yapılarını çok iyi bildiklerini göstermektedir.



Bugün daha iyi anlıyoruz ki, bir milleti genel ve sosyal karakterleriyle tanımak,
onun ilgi odaklarına muttali olmak; onların ekonomik ve iktisadî yapılarını
teşhis etmek ve münasebete geçmek için çok önemli esaslardır. İşte Mekke
ahalisi, daha o dönemde kurdukları ticarî ilişkileri sayesinde, çevredeki devlet
ve milletlerin kültürlerini çok iyi tanımışlardı. Bu da daha sonra neş’et edecek
olan risalete, güzel ve uygun bir zemin teşkil ediyordu.

Evet, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) âlemşümul bir risaletle,
böyle zeminde, yani Sidretü’l-Müntehâ’nın yerdeki iz düşümü olan Kâbe ve
onun çevresi Mekke’de zuhur etmesi o kadar önemlidir ki, siz bu yeri
değiştirseniz; bu misyonu Mekke’den ve Medine’den alıp Taif, Riyad ya da
Amman’a yükleseniz, dengeyi bütün bütün bozar ve Mekke’ye ait avantajların
hiçbirini elde edemezsiniz ki, bu da risaletin, rahat boy atıp gelişmesini
engellemek demektir. Evet, Mekke ve Medine risalet adına çok önemli
yerlerdir.

Ayrıca burada şu hususu da ifade etmeliyim ki, risaletin böylesine kavurucu
bir çöl ortasında zuhuru da, bir avantaj sayılır. O çöl ki, nice Napolyonları,
Hitlerleri, Rommelleri yutmuş ve bitirmiştir. Bu çölün kavurucu sıcak ve
meşakkatlerine alışmış olan ilk İslâm mücahitleri, girdikleri her savaşı
kazanmış ve muzaffer olmuşlardı. İklimin müsaadesi ölçüsünde bu mücahitler,
başkalarının sürüne sürüne yol aldığı yerleri, koşarak geçmiş; rahatlıkla ve
lojistik avantajlarıyla hep önder olmuşlardı. Meselâ, bir Tebuk seferinde
Türkiye ve Şam iklimine alışmış insanlar mücadele verseydi, muhtemelen,
çölün o sıcaklığında nefes alamaz ve telef olur giderlerdi.

Bir diğer mesele de, Ceziretü’l-Arap kuru bir çöl olduğundan, o gün için
büyük devletlerin orada pek gözleri yoktu. Zaten o gün için petrol ve diğer
cevherler de henüz bilinmiyordu. Otu, ağacı ve yeşili de oldukça azdı. Bu
yönüyle Mekke ve Medine ticaret dışında, keşif ya da işgal için pek cazibesi
olan yerler değildi. Bu yüzden de başka devletlerin sömürüsünden hep emin
kalabilmişti. Vâkıa zaman zaman, bu mübarek yerlere de o günün süper güçleri
tarafından umumî valiler gönderilmişti ama, onlar adına buralarda ne
kaybedecek ne de kazanacak bir şey vardı. Dolayısıyla da, o milletlerin
kültürleri buralara girip o saf düşünceleri karıştırıp melezleştirememişti.
Böylece İslâm, kendi saf akidelerini, diğer medeniyet ve kültür
terâkümlerinden uzak tutarak dünyanın dört bir yanına yayma fırsatını
bulabilmişti. Aksine Mekke ve Medine mevcut kültür ve anlayışların işgaline



uğramış olsaydı, o zaman İslâm risaleti, epey zorluklarla karşılaşacaktı. Evet
İslâm kültürü bu emin merkezde yatağını bulan su gibi gelip kaynaklanmıştı;
kaynaklanmış ve bu berrak kaynağı, ona sonradan sokulan kovalar
bulandıramamışlardı. Evet, ne Sasani’nin ne de Roma’nın putperest akideleri,
bu tertemiz ve pırıl pırıl akan risalet kaynağına sızamamıştı. ُءَالِّدلا ُهُرِّدَكُت  َال 
fehvâsınca, ona dalan kovalar, feyz-i akdesten gelen ve her türlü emniyet ve
karantina altında muhafaza edilen, vahye sırtını vermiş bu kaynağı
bulandıramamıştı.

İşte hem mekân itibarıyla böyle Sidretü’l-Müntehâ’nın iz düşümü olan hem
de Eski Dünya karalarının coğrafî konumu itibarıyla hususiyet arz eden Mekke,
risalet adına bu kadar ehemmiyeti haiz bir mübarek mekândı. Daha sonraları
değişik yerlerin, dünya muvazenesinde stratejik hususiyet arz etmesi sebebiyle,
risalet emaneti başka başka yerlere taşınmıştı ama; biz meseleye sadece âyetin
işaret buyurduğu İslâm’ın zuhur ettiği dönem açısından bakıyoruz. Yoksa
İslâm’ın yayılışı ve gelişmesi adına bir zaman Bağdat, diğer bir dönemde Şam
ve uzun bir müddet de İstanbul merkezlik yapmıştır. Hatta İslâm risaletine
verâset adına İstanbul’un yüklendiği misyon, kendinden önceki medeniyet
merkezlerini geride bırakacak kadar engin ve derindir. Ancak, risalet,
İstanbul’dan temsil edildiği dönemlerde bile, Mekke, Medine başların tacı ve
birer mübarek mekân olarak semavîliklerini hep devam ettirmişlerdir.

3. Risaletin Lisana Ait Buudu

ُهََتلاَسِر ُلَعْجَي  ُثْیَح  َُملْعَأ  ّلَلا  ُهٰ

“Allah risaletini ne şekilde (hangi dille) göndereceğini en iyi bilendir.”:
Kur’ân-ı Kerim’in değişik yerlerde, O’nun Arapça indirilişiyle ilgili pek çok
âyet mevcuttur. Bu da, bilhassa o dönem itibarıyla, Arapça’nın mükemmelliğini
göstermektedir. Evet, Kur’ân’ın nazil olduğu dönemde Arapça altın çağını
yaşıyordu. Her lisanın bir altın çağı vardır. Meselâ Elizabet çağı –Bugünün
İngilizcesi öyle kabul edilebilir. İhtimal, bizim, dil adına düştüğümüz hatalara
onlar düşmediler. Ayrıca, teknolojik gelişme ve değişik kültürlere hem de
bilerek açık olma, ayrı bir zenginlik vesilesi kabul edilebilir.– Şekspir’le altın
çağını yaşamıştır. İngilizler bu çağa karşı hep saygılı davranırlar. Evet,
Kur’ân’ın nazil olduğu devre de, Arap dilinin altın çağı sayılır. O dönemde dil
o kadar oturaklaşmış, kaide ve prensipler o kadar dilin tabiatıyla
bütünleşmiştir ki, en basit beyanlar bile âdeta birer sanat harikasıdır. Kur’ân-ı



Kerim Mudar oymağı ve Kureyş’in diliyle nazil olmuştu. Ancak o, değişik
kıraat ve lehçelere de açıktı.

Kur’ân’ın edebî yönü üzerinde bugüne kadar bir hayli insan durmuştur.. ve
bu konuda pek çok edebî dâhi yetişmiştir. Abdülkâhir Cürcâniler, Sekkâkiler
ve Zemahşerilerden alın da asrımızın Muhammed Sâdık Râfiîleri, Seyyid
Kutupları, İşârâtü’l-İ’caz sahibi medar-ı iftiharımız Üstad Bediüzzaman sadece
bunlardan birkaçı...

Kur’ân, belâgat ve i’caz yönüyle, nazil olduğu günden bu yana, daima
muarızlarına meydan okuyagelmiştir. Nice edip ve beliğler, ona nazire yapmaya
kalkmışlardır ama, dökülüp hep yollarda kalmışlardır. Ve nice dostlar onun
âyetleriyle, beyan ve ifadelerini, şiir ve makalelerini süslemişlerdir. Ama asla
ona ulaşamamışlardır. Kur’ân, bugün de, hâlâ milyarların dilinde okunurken,
âdeta vahiy semasının zirvelerinden bize göz kırpan yıldızlar gibi tebessüm
ederek, ifade ve edasının erişilmezliğini fısıldamaktadır. Cahiliye döneminde
pek çok şair ve edip, sadece bir kez dinlemekle Kur’ân’ın büyüsüne kapılmış
ve ona teslim olmuşlardır. Hatta Velid İbn Muğire, her türlü düşmanca
duygularına rağmen, Kur’ân karşısında büyülenmiş ve diyecek bir şey
bulamamıştır. Utbe b. Velidler, Ebû Cehiller bile onunla büyülenmiş,
muarazada bulunmaya cesaret edememişlerdir. Bir Hz. Ömer ki, kendi
ifadesiyle “Gözümü yumsam hiç duraklamadan, cahiliye şiirinden bin beyit
okuyabilirim.” der. Evet o, cahiliye edebiyatına, cahiliye şiirine o kadar vâkıf
bir insandır. İşte bu parlak dimağ, Tâhâ sûresini dinlediğinde Peygamber
Efendimiz’i öldürmeye karar vermiş olmasına rağmen, onun o teshir ve tesir
edici cereyanına tutuluvermiş gibi sarsılır ve ona teslim olur. Evet,
nakledilenlere bakılınca o gün Mekke’nin sokaklarından geçerken herhangi bir
insanı rastgele çevirseniz ve ona şiirden bir şeyler sorsanız, hiç tökezlemeden
dört-beş saat şiir okuyabilecek kadar bir dil vukûfiyetiyle karşılaşırdınız.

İşte Kur’ân, yeni bir dinle gelirken, böylesine edebî zenginliğe malik bir
dille nazil oluyordu. Getirdiği esaslarla, sıradan herhangi bir bedevinin
anlayışına müraat ederken, edebiyat ve şiirde dâhi sayılan ve ufku
olabildiğince geniş bir edip, bir şairi de ihmal etmiyordu. Evet deve
arkasındaki bedevi, Kur’ân’ı vird edinip okurken, en büyük dâhiler dahi büyük
bir zevkle ve tarif edilmez bir şevkle Kur’ân âyetlerini dillerinden
düşürmüyorlardı.

İşte başta zikredilen âyette de ifade edildiği gibi



ُهََتلاَسِر ُلَعْجَي  ُثْیَح  َُملْعَأ  ّلَلا  ُهٰ

gerçekten de, Allah (celle celâluhu) risaletini nasıl ve hangi dille tesis
edeceğini en iyi bilendir. Kur’ân öyle bir dille nazil olmuştur ki; bir hukukçu
kendi hukuk diliyle ona müracaat ediverse, maksat ve meramına ulaşmada hiç
mi hiç zorlanmaz. Bir idareci, bir kelâmcı ve bir tefsirci de kendi sahalarına ait
incelikleri rahatlıkla onda bulabilir ve aydınlanırlar. Oysaki, çok iyi bilindiği
gibi, bir hukuk dili, bir edebiyat dili veya bir akide ya da tefsir dili birbirinden
tamamen farklı şeylerdir. Ne var ki, Kur’ân, bütün bunlara aynı anda, hem de en
küçük inceliklerine, kaide ve prensiplerine zerre miktar halel getirmeden
müraat etmiştir. İşte İslâm tarihi, işte şer’î ilimler, işte hukuk mektepleri, işte
binlerce edebiyat okulu ve bütün bunlar kadar muhakkik, müdakkik,
müfessirleri yetiştiren tefsir ekolleri... Hemen hepsi de mesleklerine,
meşreplerine ve mezaklarına onu birer kaynak kabul edip dünya kadar eser
meydana getirmişler...

Öyleyse Allah (celle celâluhu) gerçekten de risaletini, hangi insana nerede
ve hangi dille tebliğ edeceğini en iyi bilendir. Hatta bu hususta nisbetleri dahi
bir kenara bırakarak “En iyi bilen” değil; “Allah bu hususu yegâne bilen”dir
denilmelidir ve O’ndan başkasının da herhangi bir takdir hakkı söz konusu
değildir. Böyle bir iddiaya kalkışanları, âyetin ifadesiyle, dünyada horluk ve

hakaret, ahirette de şiddetli bir azap beklemektedir.10

1 Bkz.: Taberî, Câmiu’l-beyan 25/65.

2 Zuhruf sûresi, 43/31.

3 Zuhruf sûresi, 43/32.

4 En’âm sûresi, 6/124.

5 Hac sûresi, 22/75.

6 el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 1/265

7 el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/129-130, 132.

8 En’âm sûresi, 6/92; Şûrâ sûresi, 42/7.

9 Bkz.: Sebe sûresi, 34/15.

10 Bkz.: En’âm sûresi, 6/124.



A’RAF SÛRESİ
ُنَْحن َنوَُكن  ْنَأ  اَِّمإَو  َيِقْلُت  ْنَأ  اَِّمإ  ىٰۤسوُم  َاي  اوُلاَق 
ِساَّنلا َنُیَْعأ  او  ُۤ رَحَس اْوَقَْلأ  اََّملَف   ۚ اوُقَْلأ َلاَق   َنی۪قْلُمْلا

ٍمی۪ظَع ٍرْحِِسب  اوُۧءاَۤجَو  ْمُھوُبَھْرَتْساَو 
“(Sihirbazlar), ‘Ey Musa, sen mi (önce) atacaksın, yoksa atanlar biz mi
olalım?’ dediler. ‘Siz atın!’ dedi. Onlar (da ortaya atacaklarını) atınca,
insanların gözlerini büyülediler, onlara korku saldılar ve büyük bir sihir

sergilediler.”
(A’raf sûresi, 7/115– 116)

Zannediyorum burada, çoklarının gözünden kaçan bir husus var; o da, Hz.
Musa’ya tekaddüm eden yıllarda sihrin, halkın en çok alâka duyduğu bir hâdise
olduğudur. Evet, bir bayram günü herkesin toplandığı bir alanda sihir
gösterilerinin yapılması da bunu gösteriyordu. Musa (aleyhisselâm) onlara
sihirlerini gösterme ve ortaya koyma imkânını verdi. Firavun ülkesinin en ünlü
sihirbazları halkın bakış açısına göre en büyük, ulaşılmaz derecedeki sihirlerini
yapınca herkesin gözleri döndü, bakışları buğulandı. Arkasından da, Hz. Musa,
onların sihirlerini iptal ediverince, önce sihirbazlar sonra halk şaşakaldı.
Sihirbazlığın zirvesine oturan bu insanlar, Hz. Musa’nın yaptığının sihir
olmadığını anlayarak Firavun’a rağmen hemen iman ettiler. Böyle hemen iman
etmeleri ile de çok büyük bir hizmet yaptılar. Zira onlara güvenen ve onların
safında yer alan halk da onların peşi sıra hemen iman ediverdiler.

Evet, dünyaları yalan üzerine bina edilmiş gözbağcı bir yığın, sonra onları
bu işe sevk eden despot düşünce ve bu iki sınıfın arzularına göre gelgitler
yaşayan kalabalık, o kalın kalın halatları, koca koca sırıkları üst üste
müterâkim yılanlar, ejderhalar şeklinde gördükleri esnada –ki bunlar ister büyü
eseri olarak öyle görünsün, ister içleri civa doldurulmuş ağaç ve deri
parçalarının güneşin harareti karşısında o hâli almış olsun fark etmez– bir de ne
görsünler onca maskaralık, muvakkat bir harikulâdeliğe mazhar kuru ağaçtan
bir asâ, birer lokma gibi hepsini yutuverdi; yutuverdi de, biraz önce yalanın
yönlendirdiği sopalar karşısında başı dönen ve soğuk dakikalar yaşayan
kitleler, hakkın kendine has renk ve çizgileriyle ortaya çıkması ve bâtılın
tarumar olup gitmesi karşısında ıpılık bir rağbet ve rehbete uyandılar. Artık



1 َنیَ۪ملاَعْلا ِبَرِب  ّ اَّنَمٰا   deme zamanı gelmişti. Bâtılın açık temsilcileri oracıkta,
bu büyük itirafı gürül gürül haykırıp ötelere sürpriz şekilde açılacak,
arkadakiler de ara ara bu duyguya katılıp onlara yol arkadaşı olacaklardı.

Kur’ân, bu konuyu değişik yerlerde, o yerin hususiyetlerinin gerektirdiği bir
üslûpla tekrar tekrar anlatır ve tarihî tekerrürlerin kapı aralığından, alabilme
kapasitemize göre sürekli ibretler ve tenvirler ifâza eder.

اَھَجْوَز اَھْنِم  َلَعَجَو  ٍةَدِحاَو  ٍسَْفن  ْنِم  ْمُكََقلَخ  ي۪ذَّلا  َوُھ 
ۚ ِ۪هب ْتَّرَمَف  اًفی۪فَخ  ًالْمَح  َْتلَمَح  اَھیّٰشََغت  اََّملَف   ۚ اَھَْیِلإ َنُكْسَِیل 

َنِم ََّننوُكََنل  اًِحلاَص  اَنَتَْیتٰا  ِْنَئل  اَمُھَّبَر  ّللا  َهٰ اَوَعَد  َْتلَقَْثأ  اََّملَف 
اَۤمی۪ف َءاَۤكَرُش  َُهل  َالَعَج  اًِحلاَص  اَمُھَاتٰا  ۤا  ََّملَف  َني۪رِكاَّشلا

َنوُكِرْشُي اَّمَع  ّللا  ُهٰ َىلاَعَتَف   ۚ اَمُھَاتٰا
“Sizi bir tek candan (Âdem’den) yaratan, O’ndan da yanında huzur bulsun
diye eşini (Havva’yı) yaratan O’dur. İnsanoğlu eşi ile (birleşince) eşi hafif

bir yük yüklendi (hamile kaldı). Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği
ağırlaşınca, Rableri Allah’a: ‘Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen,
muhakkak şükredenlerden olacağız.’ diye dua ettiler. Fakat (Allah) onlara
kusursuz bir çocuk verince kendilerine verdiği bu çocuk hakkında Allah’a

ortak koştular. Allah ise onların ortak koştuğu şeyden yücedir.”
(A’raf sûresi, 7/189-190)

Şu bir gerçek ki, farkında olunsun olunmasın –müşrikler kat’iyetinde olmasa
dahi– ehl-i iman da bazen şirke girmektedir. Bu âyet-i kerimede de belirtildiği
gibi aşırı çocuk sevgisi de bu şirk yollarından biridir. Günümüzde,
çocuklarımıza, torunlarımıza Allah’ın birer emaneti, hediyesi, lütfu, ihsanı
nazarıyla bakmak yerine, sanki onlara sahip ve malikmişiz gibi bakıyoruz. Hatta
onlar uğrunda bazen namazı-niyazı bile terk edebiliyoruz. Öyle ki onlara karşı
olan sevgimiz, âdeta Allah’a olan sevgimizden daha fazla. Yani emanet
nazarıyla bakıp, Allah için seveceğimiz çocuklarımızla –tabir caizse– Allah’ı
düşünmeden öyle bir seviyede alâka ve irtibata giriyoruz ki, belki de farkına
varmadan o zımnî şirke yuvarlanıp gidiyoruz. Öyleyse, “Bir kalbte hakikî
mânâda iki muhabbet olmaz.” esasına göre hareket etmeli ve şirke karşı hep



belli bir tavır içinde olmalıyız. Tabiî bunu söylemek ve lafını etmek gayet
kolay; hayata tatbiki ise zorlardan zor. Öyle de olsa, ne yapıp yapıp, şirkten
arınmalı ve çok uzak mesafelerden de olsa, şirkin kokusu duyulan meselelere
kat’iyen yaklaşılmamalıdır. Bunlar yapıldıktan sonra da Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem) şu duası önemli bir reçete sayılır: ّيِ۪نإ َّمُھ  ٰ ّلَلا
ُم َلْعَأ اــَِمل َـال  َكُرِف  ْغَتْـسَأَو ُمـَلْعَأ  ا  ََنأَو اًئْیـَـش  َكـِب  َك  ِرْـشُأ َْنأ  َكـِب  ُذوُـعَأ 
“Allah’ım, bile bile herhangi bir şirke girmekten Sana sığınırım, bilmediğim
şeylerden de Senden mağfiret dilerim.”2

Evlât sevgisine farklı bir zaviyeden de şöyle yaklaşılabilir: Hissî olan
meselelerden dolayı insan muaheze olmayabilir. Ancak o, dinî duygu ve
düşüncesi ile fıtratındaki duygularını ta’dil etmekle mükelleftir. Meselâ insan,
aşırı yeme, içme arzusu duyabilir ve aristokrat bir yaşayış isteyebilir. Hatta bu
hususlarda şiddetli hırs gösterip, işin önünü-sonunu düşünmeden hareket de
edebilir. Zira insan, fıtratı itibarıyla arzularına düşkün, cimri ve aceleci olarak
halkedilmiştir. Yani bunlar onun fıtratında mevcuttur. Ayrıca onda hem kin,
nefret ve adavet gibi hususlar hem de sevgi, muhabbet ve insanlık gibi hasletler
vardır. İşte bunlar, insanda iyiye ve kötüye açılan birer koridor
hükmündedirler. Bu itibarla da o, mahiyetindeki kötülüklere açılan kapıları
kapamalı ve kötü duygularını, tutkularını mutlaka dinî düşünce ve dinî duygu ile
zapturapt altına almalıdır ki –biz buna dindeki ifadesiyle, fıtrat-ı sâniye
kazanma diyoruz– kendisi için mukadder olan kemalâtı idrak edebilsin. Yani
her şey olmaya müsait olan fıtratını, tek bir şey olmaya ve Allah’la münasebete
tevcih edebilsin.

İşte bunun gibi, evlât sevgisi de insanın fıtratında vardır. Bu sevgi olmazsa
çocuklara bakılmaz, okutulmaz ve neticede de ülke ve insanlık yükselemez.
Evet, etrafımızda bir sürü âsi evlât var; ama yine de ana-babaları onlara
bakıyor. İşte eğer bu tabiî sevgi ve alâka olmasaydı, sokaklar terk edilmiş
insanlarla dolar, taşardı. Ne var ki, diğer duygularda olduğu gibi bu alâkada da,
kalbler Allah sevgisiyle ta’dil edilmelidir ki, istikamet elde edilebilsin. Evet
hayat, Allah’la irtibat yörüngeli olmazsa inhiraf kaçınılmazdır. Onun için
evvelâ, her vicdanda Allah sevgisi gelişip kökleşmelidir. Bu ise bir egzersize
bağlıdır. Yani bir insan, ruhî hayatında hiç egzersiz yapmadan “Ben, mal ve
evlâdımı sana feda ediyorum Allah’ım!” dese, bu bazen riya, hatta yalan da
olabilir. Bütün kötü huyların ruhtan kovulması ve bütün güzel hasletlerin tekrar
ber tekrar yaşanması lâzımdır ki, İslâm, benliğimizin derinliklerine sinsin,



tabiatımızın bir parçası hâline gelsin ve davranışlarımızı tabiîleştirsin... Yoksa
düal düşünme ve düal yaşamaktan kurtulmamız mümkün olmayacaktır.

Yukarıdaki âyet, şahs-ı Âdem’den benîâdeme geçerek fert fert, cemaat
cemaat bir silsile hâlinde uzayıp giden, birliği içinde çok; nev’iyeti içinde
bütün bir varlık kadar muhtevalı; tutturabildiğinde sevaplarıyla meleklerin
önünde; kendini salınca veya tahribata dalınca, lânet ile anılan şeytanlara
rahmet okutturacak kadar rezil, muamma bir sülalenin fasit veya salih
halkalarından bahsederken aynı zamanda heyet-i umumiyesini de birden nazara
veren bir üslûp ihtiva etmektedir. Bu espri kavrandığı takdirde, artık kalkıp
“Acaba bu eşler Âdem ve Havva mı?.. Yoksa Kureyş’ten Kusay ve zevcesi mi?
Veya daha başkaları mı?” demeye ihtiyaç kalmayacak.

İnsanoğlu karakter, ruh, muhteva, istidat, zenginlik, ağırlık açısından eşiyle
özden veya ferd-i hakikî diyeceğimiz bir nefisten yaratılmış; sonra da ondan
veya onun cinsinden, muhtevasından bir ikinci varlıkla eşler hâline
getirilmiştir. Yani insanın eşini de yine insanın mâyesini teşkil eden temel
unsurlardan şekillendirerek birbirine muhtaç, birbirini tamamlayan, birbiriyle
huzur ve itminana eren, birbirini duyan, hisseden, anlayan, birbirine açılabilen
bir vâhidin iki yüzü gibi yaratarak, görünümdeki çoğu muhtevadaki vahdete
ircâ ederek, tevhid disiplinini hatırlatmış; böyle bir yaratılışa mazhariyetimizi
hatırlatarak sinelerimizi şükürle coşturduğu aynı anda idraklerimizde de hamd
hissini harekete geçirmiştir.
1 “İman ettik Âlemlerin Rabbine.” (A’raf sûresi, 7/121)

2 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 4/173; Kurtubî, el-Câmiu li ahkâmi’l-Kur’ân 11/72.



ENFÂL SÛRESİ
ْنَع ََكلَھ  ْنَم  َِكلَْھِیل   ۙ ًالوُعْفَم َناَك  اًرَْمأ  ّللا  ُهٰ َيِضَْقِیل  ِْنكٰلَو 

ٌمی۪لَع ٌعی۪مََسل  ّللا  َهٰ َِّنإَو   ۘ ّیَب ٍةَنِ ْنَع  َّيَح  ْنَم  ىٰیَْحيَو  ّیَب  ٍةَنِ
“Fakat, Allah gerekli olan emri yerine getirmesi, helâk olanın açık bir delille

(gözle görülür şekilde ve mazerete meydan vermeyecek biçimde) helâk
olması, yaşayanın da açık bir delille yaşaması için (böyle yaptı). Çünkü

Allah hakkıyla işitendir, bilendir.”
(Enfâl sûresi, 8/42)

اًعی۪مَج ْمُھُّلُك  ِضْرَْألا  ِيف  ْنَم  َنَمَٰال  َكُّبَر  َءاَۤش  َْولَو 

Aslında “Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi iman
ederdi.”1 âyetine göre dünyada bir düzenleme olabilirdi. Ne var ki ilâhî irade,
imanın veya küfrün varlığını, dünya hayatı boyunca devam edecek bir
mücadeleye bağlamıştır. Hz. Âdem’den bu yana insanlık tarihine baktığımızda
bu hakikati bütün çıplaklığıyla görmemiz mümkündür. O hâlde, iman dünyası
olarak yaşayacaksak, her zaman küfür dünyasının tecavüz, tasallut, hıyanet ve
düşmanlıklarını bir lahza hatırdan çıkarmamalıyız. Küfrün imana karşı cibillî
düşmanlığı, o cepheyi sürekli saldırganlığa iterken, onlarda, ölüler arasında
dolaşıyor olma hissi uyarılmamalıdır. Ölen, ta baştan apaçık ölümünü görerek
ölmeli, kalan da öyle kalmalıdır. Ta ki yarın Allah (celle celâluhu) karşısında
kimsenin ileriye sürecek ve “Neden, niçin?” diyecek bir mazeretleri kalmasın.

Bu şekliyle arz ettiğimiz şeyin tam tersi de olabilir. Yani iman edenler
mağlup, küfür dünyası galip. Ne var ki netice değişmez; bu durumda her iki
tarafın da Rabbilerine sunacak mazeretleri yoktur; yoktur çünkü bir mücadele
sonucu yaşayan yaşamış, helâk olan da helâk olup gitmiştir.

Biraz daha açalım; Allah, Bedir’de iki cepheyi, plânlasa ve
randevulaşsalardı bile gerçekleşmesi mukadder böyle bir mücadele zemini,
atmosferi, alt yapısı ve onu zarurî kılıcı şartları oluşmazdı. Hâdise, öylesine
insanî idraki aşkın plânlandı ki, ister istemez göğüs göğüse vuruşma durumuna
gelindi ve ondan sonra da, yaşayanın yaşamayı hak etmesi, ölenin de ölüme
müstehak olması ortaya çıktı. Zaafı, kininde, nefretinde, gayzında, istikamete
kapalı olmasında ve paylaşmayı bilememesinde bütün zayıflar, burada ve ötede



herhangi bir mazeret ileriye süremeden açık ve net suçluluklarıyla elenip
gittiler; hep yüce mefkûreler arkasından koşanlar da, Bedir’de ve Bedirlerde
cinayet işlemediklerini; aksine te’dibe müstahak olanlara hadlerini bildirmenin
inşirahı içinde kalbî, ruhî, vicdanî bütün bir hayatı gönüllerinde duyarak
yaşama ufkuna ulaştılar.

Hulâsa, Bedir’de ve bütün Bedirlerde, ne ölenin ne yaşayanın, ne kâfirin, ne
mü’minin, ne kazananın, ne kaybedenin, olanı yerinde ve isabetli görmenin
dışında diyeceği hiçbir şey yoktur; yoktur çünkü olanlar, her şeyi en iyi işiten
ve bilen bir Semî u Alîm’in plânına göre cereyan etmiştir.

ي۪ۤف ّلَقُيَو  ْمُكُلِ ًالی۪لَق  ْمُكِنُیَْعأ  ْمُتْیَقَتْلا ف۪ۤي  ِِذإ  ْمُھوُمُكي۪رُي  ِْذإَو 
ًالوُعْفَم َناَك  اًرَْمأ  ّللا  ُهٰ َيِضَْقِیل  ْمِِھنُیَْعأ 

“Allah, olacak bir işi yerine getirmek için (savaş alanında) karşılaştığınız
zaman onları sizin gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözünde

azaltıyordu.”
(Enfâl sûresi, 8/44)

Bu hâdise yine Bedir Savaşı’nda meydana gelmişti. Bedir’e Müslüman
saflarında katılan insanlar, o güne kadar ciddî hiçbir harp görmemişlerdi.
Ayrıca Medine’den çıkışta onların niyetlerinin savaş değil de kervanı takip
olduğu gözardı edilmemelidir. Şimdi tam bu safhada, eğer Müslümanlar karşı
cepheyi az olarak değil de, asıl güç ve kuvvetleriyle görselerdi endişe edip
paniğe kapılabilirlerdi. Ne var ki, savaş başlayıp da, artık geri dönülemez bir
yola girdiklerinde, Allah mü’minlere onların gerçek durumlarını gösterdi; ta ki
Allah’a tevekkül edip O’nun inayetine sığınsınlar. Eğer bu az görme işi devam
etseydi, ashab, düşmanlarının üzerine elini-kolunu sallaya sallaya giderdi. Zira
genellikle insan, rahat ve rehavet anında bazen inayet ve ikramı unutabilir.

Burada ayrı bir hususa daha temas etmek yararlı olacak: Bedir’de yardım
için gönderilen melekler, bizatihi insanlar gibi harp etmedi, kılıç kullanmadı ve
kâfir öldürmediler. Onlar sadece, karşı cephenin moralini bozmak, mü’minlerin
de kuvve-i mâneviyelerini takviye etmek için gelmişlerdi. Eğer, melekler de
savaşın içine katılsalardı, esbap perdesi aralanır, insanlar gazi unvanını alamaz
ve artık herkes bir inayet beklentisi içine girerdi. İnayetler ise, bu imtihan
dünyasında daha çok perdeli olarak gelmektedir.

Evet, Allah’ın başta müşrikleri az göstermesi, henüz harp psikolojisinin



kızıştırmadığı ruhlarda yılgınlık hâsıl olmaması, gözlerin korkmaması ve tam
bir metafizik gerilimin gerçekleşmesi için ilk inayet ve ilk rahmetti. Karşı
tarafın, Müslümanları az görmesi de o rahmet ve inayetin ayrı bir dalga
boyuydu.. ve ancak böyle olduğu takdirde ashabın istihdamıyla murad-ı ilâhî
tahakkuk edecekti. Sonra herkes herkesi gerçek kemmî ve keyfî buudlarıyla
görmüştü ama ilâhî kaza süreci de başlamış.. mü’minler kendilerini kavganın
göbeğinde bulmuş; ilâhî teyit ve iyi bir harp stratejisiyle kaderlerinin ikbaline
koşarken, mülhit ve mütecavizler de teyitsiz, desteksiz birer enkaz yığını
hâlinde dökülüp gitmenin en acısını yaşıyor ve idbarlarının ümitsiz
mırıltılarıyla akıbetlerinin çukurlarına yuvarlanıyorlardı.

اًری۪ثَك ّللا  َهٰ اوُرُكْذاَو  اوُتُبْثاَف  ًةَِئف  ْمُتیَ۪قل  اَِذإ  او  ۤ ُنَمٰا َني۪ذَّلا  اَھَُّيأ  َي  اۤ
َنوُِحلْفُت ْمُكَّلََعل 

“Ey iman edenler! Herhangi bir muharip topluluk ile karşılaştığınız zaman
sebat edin ve Allah’ı çok çok anın ki başarıya erişesiniz.”

(Enfâl sûresi, 8/45)

Evvelâ, buradaki “Allah’ı zikir” kaydından şunlar anlaşılabilir:
1.Normal gündelik hayatta, hususiyle de düşmanla mücadele anında kalben

hiç gafletin olmaması vurgulanmaktadır ki, kalben gaflet içine giren herkese bu
husus sık sık hatırlatılmalı ve uğrunda mücahede ettiği Rabbini hem kalben hem
lisanen anması sağlanarak, insanların ölüp öldürüldükleri yerler bile birer
kudsî mâbed hâline getirilmelidir.

2.Zikir, aynı zamanda savaş esnasında “ALLAH, ALLAH, ALLAH” diye bir
haykırmadır ve böyle bir tavır karşı tarafın moralini olumsuz olarak etkilemede
çok önemlidir.. ve tabiî Müslüman cephenin de moralini yükseltme, onlara aşk
u şevk pompalamada da... Rica ederim, günümüzde dilin ucuyla, mücerret
“Allah, Allah” deme, eğer bizde gerilim, düşmanda korku hâsıl ediyorsa –ki,
mutlaka hâsıl ediyor– kalbten coşup gelen ve şuurluca yapılabilen bir zikrin,
insana neler kazandıracağı düşünülsün…

3.Zafere ermenin Allah’ı zikir ve sebat u devama bağlanması hususuna
gelince, o ayrıca üzerinde ciddî olarak durulması gereken bir husustur.

Demek ki burada, düşmanla karşılaşan mü’minlere düşen, birbirinin
mütemmimi önemli iki husus var:



1.Kemmî ve keyfî buudları ne olursa olsun herhangi bir muharip güçle
karşılaşıldığında, evvelâ sabr u ikdam ve sebatla kendi cephemizin moralini
yükseltmek, kararlılığımızı göstermek. Sâniyen, akıllıca ama fevkalâde atak,
cesaretli ve azimli görünerek karşı tarafta psikolojik sarsıntı ve çözülmeler
meydana getirmek…

2.Allah’ı çok zikrederek kendi ruh kıvamımızı sağlamak, O’na güvenin hâsıl
ettiği görüntü ile karşı tarafı temelden sarsacak bir fütursuzluk sergilemek ve
kendi aramızda karşılıklı aynı şeyleri tekrar ederek davranışlarımızın ritmini
kalb balansına göre ayarlamak...

Evet bütün bunlar önemli birer başarı anahtarı olsa gerek. Aksine sabr u
sebat gösterilmeden, ilâhî âdete göre başarı elde edilemeyeceği gibi Allah
anılmadan gafilane vuruşmalarla da zafere erilemez; erilse bile sevaba nail
olunamaz. Dolayısıyla da böyleleri için uhrevî felah söz konusu olamaz.

Öyle ise hak yolundaki mücahit ve muharipler, şartlar nasıl olursa olsun bir
taraftan azm ü ikdam içinde olmalılar, diğer taraftan da hep Allah’a yönelip
O’nu anmalı, kalbinin bütün safvetiyle en güçlü olduğu zamanlarda bile kendi
havl ve kuvvetinden teberri ederek O’nu yâd edip O’nun havl ve kuvvetine
sığınmalıdır. Ve َِكلْوـــَح  ىِٰلإ  َانْأَجَتْلاَو  اـَِنت  ّ َ وُقَو اــَِنلْوَح  ْنــِم  َانْأَّرَبـَت  ّلَلا  َّمُھٰ
َِك2 تَّوُقَو  duası mü’minin ağzından düşmemelidir.

ٌةَنِْتف ْنَُكت  ُهوُلَعَْفت  َِّالإ  ٍضْعَب  ۘ ُءا  ۤ َِيلَْوأ ْمُھُضْعَب  اوُرَفَك  َني۪ذَّلاَو 
ٌری۪بَك ٌداَسَفَو  ِضْرَْألا  ِيف 

“Kâfir olanların da bir kısmı, bir kısmının yardımcılarıdır. Eğer siz onu
(Allah’ın istediği şekilde olmayı ve böyle olmanın size yüklediği

sorumluluğu) yerine getirmezseniz yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat
olur.”

(Enfâl sûresi, 8/73)

Bundan bir önceki âyet-i kerime,3 muhacir ve ensarın akraba olmadıkları
hâlde birbirlerine mirasçı olmalarını hükme bağlar. Onun arkasından gelen ve
şimdi mealini verdiğimiz âyette ise, Müslüman ile kâfirin birbirlerine mirasçı
olamayacağı, kâfirlerin ancak kendi aralarında birbirlerine mirasçı
olabilecekleri anlatılır. Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve  sellem) bu
âyetin tefsiriyle alâkalı beyan buyurdukları bir hadis vardır ki, cidden şayan-ı



dikkattir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyururlar ki: “Müşriklerin
ortasında oturup duran her Müslümandan ben uzağım. Onların ateşleri ışık
vermiyor.”4 Yani inançlarına rağmen tutuşturdukları ateş  aydınlık olarak
hissedilmiyor ve iki ayrı dünya birbirinden fark edilmiyor. Şöyle
değerlendirebiliriz:

1.Çölde ateşin, iz bulmak, yer belli etmek vs. gibi hususlarda çok
ehemmiyetli bir yeri vardır. Böyle bir misal, dost-düşman ateşinin tefrik
edilememesi açısından değerlendirilebilir.

2.Kâfir ve mü’min ocakları veya ışık kaynakları beraber olursa, birini
diğerinden ayırt etmek çok zordur. Hâlbuki mü’minin ocağı ayrı, kâfirin ocağı
da ayrı olmalıdır ki, talipler şaşırtılmasın.

3.Ki bu çok daha önemlidir. Mülhit ile mü’min kendi orijinlerini
koruyamayıp hoşgörü ve birbirlerini kabulün ötesinde, dinî, millî, ahlâkî, harsî
ihtilat içinde olurlarsa, aralarında bulunması gereken metafizik gerilimi
kaybederler. Bu hâl ise, zamanla her ikisini de çürütür. Daha çok da kendi
dünyasını, tarihî müktesebatı üzerinde inşa edip götürmek isteyeni.

Ayrıca miras hukuku açısından “ihtilaf-ı milleteyn” esasına binaen mü’min-
kâfir arasında miras cereyan etmez. Bunu fukahâ diliyle ifade edecek olursak;
ihtilaf-ı dâr ve ihtilaf-ı din verâsete mânidir. İnsanî sevgi, alâka ve
kucaklamanın yanında eğer çizgiler tam korunamaz, ölçüsüz ihtilatlara girilir ve
bir kısım hukukî disiplinler gözardı edilirse, ıslah ümit ettiğimiz iş ve
davranışlarda fitneye, fesada sebebiyet vermiş oluruz. Oysaki en büyük fitne ve
fesat da, iyilik mülâhazası ve ıslah düşüncesiyle irtikâp edilen fitne ve fesattır.
Zira, iyilik niyetiyle yapılan kötülükler sürekliliğe namzettirler.. ve şuursuz
kitleler bir kere o işin içine sürüklendikten sonra geriye dönmeleri de çok
zordur.
1 Yûnus sûresi, 10/99.

2 “Allahım, biz kendi havl ve kuvvetimizden teberri edip, Senin havl ve kuvvetine sığındık.”

3 Enfâl sûresi, 8/72.

4 Ebû Dâvûd, cihad 95; Tirmizî, siyer 42; Nesâî, kasâme 27.



TEVBE SÛRESİ
ْمِِھلاَوَْمِأب ّللا  ِهٰ ِلی۪بَس  ي۪ف  اوُدَھاَجَو  اوُرَجاَھَو  اوُنَمٰا  َني۪ذََّلا 
َنوُِزئاَۤفْلا ُمُھ  َِكئ  ٰٓ لۨوُأَو  ۘ ّللا ِهٰ َدْنِع  ًةَجَرَد  َُمظَْعأ   ْۙ مِھِسُفَْنأَو

“İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla
mücahedede bulunanlar, rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler.

Kurtuluşa erenler de işte onlardır.”
(Tevbe sûresi, 9/20)

Kur’ân-ı Kerim’de bir iki âyet hariç, cihad ve cihadda fedakârlık anlatılırken
hep mal, canın önünde zikredilmiştir. Evet, bana öyle geliyor ki, insan hayatta
olduğu müddetçe, her zaman malını canından daha aziz bilecektir. Zaten “Malı
yolunda öldürülen şehittir.”1 hadis-i şerifi de bir yandan hüküm bildirirken
öte yandan insanın, işte bu cibillî ruh hâletini ifade etmektedir. Zaten “Mal,
canın yongasıdır.” atasözümüz de, aynı hakikatin bir başka şekilde ifadesi değil
midir?

Ancak bu arada bazı insanlar da vardır ki, dünyayı kesben değil kalben terk
etmişlerdir.. Hz. Ebû Bekir, Hz. Osman, Hz. Abdurrahman b. Avf gibi. Veya
baştan, dünya mal ve mülkü adına onların ellerinde hiçbir şey yoktur. İşte bu
gibi kimseler için can önce gelebilir.. tabiî onun gerçek bedeline tam
uyanmamışsa…

Evet, iman etme, imanla yer değiştirme ve onun gereklerini yapma, öyle
zannedildiği kadar basit bir iş değildir. Yılların vermiş olduğu alışkanlık, o
duygu ve düşünce ile içli dışlı yetişme; bir de bunlara fıtrat eklenince, insanın
malını-canını bir çırpıda feda etmesi bir hayli zor olsa gerek. İşte Hz. Hamza,
Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) amcası, süt kardeşi; o bile bir
iki gün tereddüt geçiriyor. Belli ölçüde herkes için aynı olan bir meselede ve
böyle ağır bir imtihanda mala, cana takılıp kalanlara kızmak, öfkelenmek
yerine, onları yakın takibe alarak ilgilenmeli ve gıyabî dualarla imdatlarına
koşulmalıdır.

Evet, iman etme, şeytanın ilk engelini aşmak ise; kavim, kabile, hısım ve
akrabaları bırakarak başka bir diyara göç etmek, öncekine yakın güçlü bir
mâniayı daha aşmak demektir. Yurdunu-yuvasını terk etmekle de kalmayıp
gittiği yeni dünyada Cenâb-ı Hakk’ın namının bayraklaşması için mücahedede



bulunmak, aşılmaz bir seddi daha aşmak sayılır ki, bunları aşan kendini de
aşmış ve kurtuluşa ermiş sayılır.

اَِھتَْحت ْنِم  ي۪رَْجت  ٍتاَّنَج  ِتاَنِمْؤُمْلاَو  َنی۪نِمْؤُمْلا  ّللا  ُهٰ َدَعَو 
ۘ ٍنْدَع ِتاَّنَج  ي۪ف  َّیط  ًَةبِ َِنكاَسَمَو  اَھی۪ف  َنيِ۪دلاَخ  ُراَھْنَْألا 

ُمی۪ظَعْلا ُزْوَفْلا  َوُھ  َِكلٰذ   ۘ ُرَبَْكأ ّللا  ِهٰ َنِم  ٌناَوْضِرَو 
“Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, içinde ebedî kalmak üzere
altından ırmaklar akan Cennetler ve Adn Cennetlerinde güzel meskenler
vaad etti. Allah’ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da

budur.”
(Tevbe sûresi, 9/72)

Adn Cenneti, bu âyet-i kerimede görüldüğü ve birtakım hadis-i şeriflerde

anlatıldığı üzere2, kısmen ruhanî, daha çok cismanî Cennet nimetlerini câmî bir
yerdir. Evet, bazılarında cismanî arzular inkişaf eder ve bedenî istekler galebe
çalar. İşte böyle kimselere mükâfat adına “Adn Cenneti” gibi her şeyi câmî bir
yer, çok şey ifade eder. Bazılarında  da ruhî melekât o kadar gelişir ki, onların
nazarında yeme, içme, huri, gılman vs. pek fazla bir şey ifade etmez. Böyleleri
hep ruhun tatmin olacağı mânevî ezvak peşinde koşarlar. İşte böyleleri için de
Firdevs Cenneti hazırlanmıştır ki, âyetin devamında ifade edilen “Allah’ın
rıdvanı daha büyüktür.” bu hakikate işaret etse gerek.

Firdevs’in bu fâikiyetindendir ki Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem),
bir hadislerinde, “Cennet’i istediğinizde Firdevs’i isteyin, zira o Cennet
menzillerinin en üstünüdür.”3 buyurur. Öncelikle, Firdevs Cenneti, Cennet’in
mahrûtî yapısı içinde diğer bütün Cennetlerin müşâhede edilebileceği merkezî
bir müşâhede noktasıdır. Sâniyen: Geçmiş ümmetlerde “iman-ı bi’l-gayb” çok
inkişaf etmemiş, dolayısıyla onlar gaybe ve mânâya ait hususlarda çok
derinleşmemişlerdir. Ümmet-i Muhammed ise iman-ı bi’l-gayb ve ona taalluk
eden şeylerde, sair ümmetlere nispeten çok derinleştiğinden, cismanî
zevklerinden daha ziyade, ruhanî hazlarla tatmin olabileceklerdir ki, Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), ümmet-i Muhammed’e, ruhanî zevklerle
dolu olan Firdevs Cenneti’ni isteyin, buyurmuştur. Yani denilebilir ki, Adn
Cenneti umumiyet itibarıyla ve bir ölçüde sair ümmetlerin mazhariyet ve nimet
ufku, Firdevs ise ümmet-i Muhammed’in Cenneti’dir.



Vâkıa her Cennet’e girene Allah’ın hoşnutluğu söz konusudur ama, bütün
Cennet nimetlerinin en büyüğü sayılan “rıdvân-ı ekber” hususî bir enginlik, her
şeyden müstağni kılan öyle bir zenginliktir ki, o da, olsa olsa serkâr-ı hamdiyle
meşbû Makam-ı Mahmud’un sahibi Hz. Muhammed’in ümmetine müyesser
olur. Nâm-ı Celîli hamd ü senanın merkez-i nakşı O zâtın, Livâu’l-Hamd’le
yürümesi, övülme ve övgüye mazhar olma makamına ulaşması, duyduğu ve
duyurduğu her şeyin hamd ü senâ olması, Firdevslik ümmetinin, rıdvân-ı
ekberle teşrif ve tekrim edilmesiyle tam uyum içindedir.

ىٰضَْرتَو ُّبِحُت  اَم  ىِٰلإ  ّلَلا  َّمُھٰ َكاَضِرَو ، َكََتِیفاَعَو  َكَوْفَع  ّلَلا  َّمُھٰ

ُمَُھل َّنَِأب  ْمَُھلاَوَْمأَو  ْمُھَسُفَْنأ  َنی۪نِمْؤُمْلا  َنِم  ىٰرَتْشا  ّللا  َهٰ َِّنإ 
َةَّنَجلْا

“Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını kendilerine verilecek (Cennet)
karşılığında satın almıştır.”

(Tevbe sûresi, 9/111)

Bu âyetin ifade ettiği mânâya göre, Allah mü’minlerin fâni olan canlarına ve
mallarına, bâki bedelleriyle talip demektir. Evet, onların mallarına, canlarına
talip ama ahirette bunun karşılığında onlara Cennet’i verecektir. Ancak
görüldüğü gibi burada sıralamada can, malın önüne geçmiştir. Zira ahirette
öncelikle insanın nefsi önemlidir. Allah yolunda kullanılmış ve değer kazanmış
mal sonra gelir. Yani ben Cennet’e girmedikten, giremedikten sonra, Cennet’in
basit bir aksesuarı olan mal ne ifade eder ki? İşte bu hakikati ifade sadedinde
başka yerlerden farklı olarak can, malın önünde zikredilmiştir.

İnsanların canları dahil muvakkaten sahip göründükleri her şey, aslında
Allah’ın mülküdür. İlk varoluştan, onun devamı için gerekli olan vesilelerin
lütfedilmesine kadar her şey cebrî bir ihsan; bu ihsanların emanetçinin elinde
onun mülküymüş gibi kabul edilip ona göre bir kısım hukukî muamele
diyeceğimiz hususlara imkân verilmesinin iş’ârı ikinci bir ihsandır. Kendi
malını-mülkünü emanetçisinden, onun malıymış gibi gerçek bedelinin bin kat
fazlasıyla satın alma talebi –ki bu mal ve can aynı zamanda sonuna kadar sahip
olamayacağımız kadar kaypak, gelip-geçici ve fânidir– lütuflar, ihsanlar üstü
bir keremdir. Bu öyle bir keremdir ki, o yok farz edildiği takdirde, ya
emanetçiler ellerindeki vedîaları nefisleri, hevaları istikametinde harcayacak



ve gerçek mal sahibi, mülk sahibine hıyanet etmiş olacaklar veya uhdelerinde
bulunan şeyler mevsimi gelince yok olup gidecek, onlar da en kârlı
ticaretlerden daha kârlı bir kazancı ebediyen kaybedecekler.

Evet, böyle lütuf dalga boylu bir akit gerçekleştiği zaman, fâni canlar
yerlerini ebedî varoluşa bırakıp öyle gidecekler.. gelip-geçici dünya metaı
gidecek, ötede sonsuz nimetleri netice verecektir.. üç-beş günlük dünya, tohum
gibi toprağın altına atılarak feda edilecek, bâki bir âlemde ebedî Cennetleri
sünbül verecektir.. nefsin arzu, istek ve hoşlandığı şeyler ölçülü olarak terk
edilecek, karşılığında Allah’ın rızası kazanılacaktır. Bütün bu mübadeleler
gerçekleştirilirken iradî ve ihtiyarî olma çizgisinde gerçekleştirilerek, insanın
hür iradesine değerler üstü değerler bahşedip elinden alınan şeylerin, cebrî
alınmış gibi anlaşılmasına meydan vermemek için mesele, bir alışveriş esprisi
içinde sunulmuştur.

Böyle bir ezelî misakın “lâ yezâl”deki tenfiz ve icrası o kadar beşerî ve
evrenseldir ki, bu derinlikteki bir akit hem Tevrat’ta, hem İncil’de hem de
Kur’ân’da yenilenmiş durmuş ve farklı üslûplarla hep üzerinde durulagelmiştir.
1 Buhârî, mezâlim 33; Müslim, iman 226; Tirmizî, diyât 21; Ebû Dâvûd, sünnet 29; Nesâî, tahrim 22, 23,

24; İbn Mâce, hudûd 21.

2 Bkz.: Taberî, Câmiu’l-beyan 10/179-182.

3 Buhârî, cihad 4; tevhid 22; Tirmizî, cennet 4.



YUNUS SÛRESİ
َيِضَُقل ِرْیَخْلِاب  ْمَُھلاَجْعِتْسا  َّرَّشلا  ِساَّنِلل  ّللا  ُهٰ ُِلّجَعُي  َْولَو 
ْمِِھنَایْغُط ي۪ف  َانَءاَِۤقل  َنوُجْرَي  َني۪ذَّلا َال  ُرَذَنَف  ْۘمُھُلََجأ  ْمِھَْیِلإ 

َنوُھَمْعَي
“Eğer Allah, insanlara, hayrı çarçabuk istedikleri gibi, şerri de acele

verseydi, hemen onların ecelleri bitirilmiş olurdu. Fakat Bize kavuşmayı
beklemeyenleri Biz, azgınlıkları içinde bocalar bir hâlde (kendi başlarına)

bırakırız.”
(Yûnus sûresi, 10/11)

Şerre yapılan duaları, Cenâb-ı Hakk’ın anında hemen kabul etmemesi aslında
bizim için bir lütuftur. Yoksa her an ağzımızdan, bizim için veya bir başkası
için, “Allah canını alsın, belâsını versin...” gibi şer dualar çıkabilmektedir. Ne
var ki, Halîm olan Rabb-i Kerîmimiz, onları kabul etmede bizim gibi acele
etmiyor. Evet, şayet O da her edilen duaya icabet etse, anında herkesin işi
bitirilmiş olur. Kaldı ki bazen öyle bir zaman diliminde dua yapılmıştır ki, o
âna mahsus olmak üzere Cenâb-ı Hak, “Şu anda kim ne isterse vereceğim.”
demiş olabilir. Yani o saat, bir saat-i icabe olup da, o esnada kul ne isterse ona
icabet edilebilir.

Ayrıca bu, sadece kavlî duaya münhasır da değildir; bazen fiilî duayı da
içine alabilir. Öyleyse tam o saat-i icabede yapılan işler de dua kapsamı içinde
mütalâa edilebilir ki, her zaman dikkatli olmak icap eder. Zaten Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) de, şu hadisleri ile bu konuda sıkı sıkı tenbihte
bulunmaktadır:

“Nefislerinize, çocuklarınıza, mallarınıza beddua etmeyin. (Eğer) Allah’ın
saat-i icabesine tevafuk ederse, Allah da o duayı kabul buyurur.”1

Durum böyle olduğu hâlde, bazı kimseler nebi veya nebilerin vârislerine
karşı, inkâr ve meydan okuma sadedinde;

ًةَراَجِح اَنَْیلَع  ْرِطْمَأَف  َكِدْنِع  ْنِم  َّقَحْلا  َوُھ  اَذٰھ  َناَك  ِْنإ  ّللا  َّمُھٰ اوُلاَق  ِْذإَو 

ِءاَۤمَّسلا َنِم 

“Allah’ım, eğer bu, Senin nezd-i ulûhiyetinden gelmiş bir kitap ise, hemen



bizim üzerimize gökten taş yağdırıver...”2 veya ُدْعَوْلا اَذٰھ  ٰى  تَم َنوُلوُقَيَو 
۪يَن قِداَص ْم  ُتْنُك ِْنإ   “Eğer iddianızda doğru iseniz, bu söz ne zaman
gerçekleşecek, derler.”3 gibi sözler sarfedebilmektedirler.

Bazıları muvakkat bir can sıkıntısı esnasında; bazıları da hasımların saldırı
ve tecavüzleri anında sabredemeyip şer isteğinde bulunabilmektedirler. Oysaki
Allah, mevsimi gelince, mutlaka o münkirleri cezalandıracaktır. Öyle ise
mü’minler, muvakkat sıkıntılar karşısında dişlerini sıkıp sabretmeli; dua
ederken de belâların def ü ref’ine dua etmelidirler. Ayrıca din ve iman
düşmanlarının tecavüzlerini de Hz. Allâmü’l-Guyûb’a havale edip O’nun
bugün veya yarın vereceği ceza konusunda acele etmemelidirler. Zira O dilerse
hemen ceza verir; dilerse suçun büyüklüğüne göre erteler ve ahirette onları
daha elim bir azapla azaplandırır. Hatta dilerse onları da hidayete erdirir ve
sana kardeş yapar.

Bu itibarla da mü’min kat’iyen kötülüğe dua etmemeli; ihtiyatlı ve Allah’ın
hükümlerine karşı saygılı olmalı; maruz kaldığı şeyler tahammülfersâ bir hâl
alınca da:

4 اَيََالبْلا اَّنَع  ْعَفْداَو  اَنَجِياَوَح  ِضِْقا  ِتاَِّیَلبْلا ، َِعفاَد  اَيَو  ِتاَجاَحْلا  َيِضاَق  اَي 

demeli, sabr-ı cemil üslûbuyla hâlini ve tahammülsüzlüğünü Rabbine şikâyet
etmelidir.

ًاتوُیُب َرْصِِمب  اَمُكِمْوَِقل  ٰاََّوَبت  ْنَأ  ِهیَ۪خأَو  ىٰسوُم  ىِٰلإ  اَۤنْیَحَْوأَو 
َنی۪نِمْؤُمْلا ِرِّشَبَو   ۘ َةوٰلَّصلا اوُمیَ۪قأَو  ًَةلِْبق  ْمَُكتوُیُب  اوُلَعْجاَو 

“Biz de Musa ve kardeşine, ‘Kavminiz için Mısır’da evler hazırlayın ve
evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın, namazlarınızı da dosdoğru kılın. (Ey

Musa) Mü’minlere müjdele!’ diye vahyettik.”
(Yûnus sûresi, 10/87)

Bu âyet-i kerimedeki ًَةلِْبق ْمَُكتوُي  اوُلَعْجاَو ُب  emrinden şunlar anlaşılabilir:
1.Evler kıble cihetine yani güneye doğru yapılmalı ki, bunda aynı zamanda

güneşlenme problemi de çözülmüş olur.
2.Evlerin mescid misyonunu eda etmeye müsait hâle getirilmesi şeklinde

anlamak da mümkündür ki, bir taraftan



ِّوُدُغْلِاب اَھی۪ف  َُهل  ُح  ِّبَسُي ُۙهُمْسا  اَھی۪ف  َر  َكْذُيَو َعَفْرُت  َْنأ  ّللا  ُهٰ َنَِذأ  ٍتوُیُب  ف۪ي 

ِلاَصْٰالاَو

“O meşale o evlerde tutuşturulurken Allah onların tazim edilmelerine ve
içlerinde adının anılmasına izin vermiştir. Onların derûnunda sabah-akşam
O’nu tesbihlerle yâd eden (yiğit)ler vardır.” 5 hakikati vurgulanmış, diğer
taraftan da her dönemde önemli misyon eda eden evlere işaret edilmiştir.

3.Her evin namazgâh ve mescit ittihaz edilmesi emredilmiştir ki, siyak-sibak
bütünlüğü içinde âyeti ele aldığımızda; insan, bazı ahvalde içinde oturduğu
evini mâbed, kendini de bu evin müdavim âbidi hâline getirmelidir;
getirmelidir ve hanesini ibadetle ihya ederek orayı hayatsız bir mezar olmaktan
kurtarmalıdır.

Gerçi âyetin başında emir Hz. Musa ve Harun’a has olarak gelmiş gibi ama
daha sonra tavsiye genelleştirilerek “Hepiniz evlerinizi namazgâh yapınız!”
denmektedir ki, bu da, hemen herkese umumî bir yerde namaz kılmaya, zikre-
fikre şartlar elvermediği zaman, “Gizli gizli dahi olsa evlerinizi kullanınız!”
veya “Mâbetleriniz kapatıldığı zaman evlerinizin bazılarını o işe tahsis ediniz!”
ya da “Her şeye rağmen mescitler inşa ederek Rabbinizi anmaktan geri
durmayınız!” demektir.

ِيف ًالاَوَْمأَو  ًةَني۪ز  ُهََۨألَمَو  َنْوَعِْرف  َتَْیتٰا  َكَِّنإ  اَۤنَّبَر  ىٰسوُم  َلاَقَو 
ۤى ٰلَع ْسِمْطا  اَنَّبَر  َِكۚ  لی۪بَس ْنَع  اوُّلِضُِیل  اَنَّبَر   ۙ َایْنُّدلا ِةوٰیَحْلا 

َباَذَعْلا اُوَرَي  ّتَح  ىٰ اوُنِمْؤُي  َالَف  ْمِِھبوُلُق  ىٰلَع  ْدُدْشاَو  ْمِِھلاَوَْمأ 
َمی۪لَْألا

“Musa dedi ki: ‘Ey Rabbimiz! Gerçekten Sen Firavun ve kavmine dünya
hayatında ziynet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz! (Onlara bu nimetleri),

insanları (netice itibarıyla) Senin yolundan saptırsınlar diye mi? (verdin). Ey
Rabbimiz! Onların mallarını yok et, kalblerini de sıkıp daraltıver; çünkü

onlar, o acıklı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.’ ”
(Yûnus sûresi, 10/88)

Bu âyet-i kerimedeki َِكلی۪بَس ْنَع  اوُّلـِضُِیل   kaydından hareketle bazıları



şöyle bir mânâ vermişlerdir: “Sen Firavun ve kavmine dünya hayatında ziynet
ve servet verdin. Ey Rabbimiz! Senin yolundan saptırsınlar diye mi?”
Aslında bu mânâ tam değildir. َِكلی۪بَس ْنَع  اوُّلِضُِیل   deki “lâm”, lâm-ı akıbettir.
Ve Hz. Musa, Cenâb-ı Hakk’ın bu malı onlara vermesindeki makasıd-ı
sübhaniyesini çok iyi bilen birisi olarak böyle bir mal vermenin akıbetinin
nereye varacağının farkındadır. Bu açıdan, mealde de işaret ettiğimiz gibi,
“(Netice itibarıyla) insanları Senin yolundan saptırsınlar diye mi verdin.”
demeyi uygun buluyoruz. Gerçi Cenâb-ı Hak, küfür, dalâlet ve mâsiyeti sevmez
ve istemez, muhalfarz aksi düşünülecek olsa onlar, yaptıkları bu münasebetsiz
şeyleri yapmakla O’na itaat etmiş sayılırlardı. Hatta bi’set-i enbiyâ da bu iş
için gerçekleştirilmiş gibi olurdu. Ne var ki mesele hiç de sanıldığı gibi
değildir. Bir kere Kur’ân-ı Kerim’de ّوُدَع اً ْمَُھل  َنوَُكِیل  َنْوَع  ْرِف ُلٰا  َهُۤ  طَقَتْلا فَ

ًانَزَحَو  “Neticede kendilerine düşman ve içlerine tasa olsun diye Firavun’un
adamları onu bir buluntu olarak aldılar.”6 mealinde, lâm-ı akıbeti iş’âr eden
pek çok âyet vardır. Eğer böyle bir yaklaşıma gidilmese, “Âl-i Firavun onu
kendilerine düşman ve iç burukluğu olsun diye bulup aldılar.” olur ki, böyle bir
yorumu olumlu kabul etmek mümkün değildir.

Sâniyen; kader, sebebe-sonuca birden taalluk ettiğinden burada sadece
Allah’ın iradesinin taalluk ettiği netice zikredilip onların o istikametteki arzu,
istek ve azimleri nazara alınmamıştır. Oysaki meselenin aslı, onlar nisbî, kisbî
iradeleriyle mal ve evlâtlarını küfür ve dalâlet vesilesi yaptılar; demek ki
netice itibarıyla sahip oldukları şeyler, onların su-i akıbetlerini netice verdi.
Ne var ki başka şekilde de iradenin hakkı verilebilirdi. Yani onlar hidayet
isteyeceklerine kavlî, fiilî dalâlete talip oldular, Allah da onu yarattı. Veya mal
ve evlâtla hem Cennet hem de Cehennem peylenebilecekken, onlar birincisini
hiç düşünmediler; dolayısıyla da nimet ayn-ı nikmet oldu. Hususiyle de
muhatap Hz. Musa gibi fakir birinin karşısında Firavun gibi mal-menal, evlâd u
iyal sahibi biri olunca, imana girişi engelleyen kibir, inhiraf ve haddini
bilmezlik gibi bütün saikler birer birer tesirlerini icra edince, dalâlet yolu
âdeta mecburi istikamet hâline gelecektir ki, Hz. Musa da işte bu mülâhaza ile,
hususî bir muamele-i Rahmâniye olmazsa malla, evlâtla varılacak akıbet budur,
demek istemiştir.

Mallarının helâk edilmesine gelince;
1.Onların malik oldukları her şey hakikaten helâk olmuş olabilir.



2.Veya Allah onlara mal-mülk vermiştir de, istifade etme imkânını
vermemiştir. Meselâ; diyelim ki bir zengin şeker hastalığına mübtelâdır;
yiyemez, içemez, dolayısıyla da böyle bir insan için nimetlerin varlığı ile
yokluğu müsavidir. Böyle bir yaklaşımla da, mallarının helâk edilmesi dileği
hakikat değil mecazdır.

ۤي ۪ذَّلا َِّالإ  ـَه  ِٰلإ ُهََّنأ َۤال  ُتْنَمٰا  َلاَق  ُقَرَغْلا  ُهَكَرَْدأ  َاۤ  ِذإ ۤى  ّٰتَح
َنی۪مِلْسُمْلا َنِم  َۨاَنأَو  َلی۪ئاَۤرِْسإ  وُۤنَب  ِ۪هب  ْتَنَمٰا 

“Nihayet (denizde) boğulma hâline gelince (Firavun) ‘Ben de iman ettim
doğrusu, İsrailoğullarının iman ettiklerinden başka Mâbud yokmuş.’ dedi.”

(Yûnus sûresi, 10/90)

Bir kısım hadis-i şeriflerin ifade ettiğine göre; her insan, ölmeden az önce

hakikati mutlaka ayan beyan görürmüş.7 Bu itibarla da, ahiret âlemine intikal
ederken, inanmadan giden hiçbir insan yoktur, denebilir. Ne var ki, belli bir
dönemden sonra artık inanma fayda vermez. İşte Firavun’un imanı da böyle
fayda vermeyeceği bir esnada ifade edilmiştir. Evet o ُتْنَم ”.İman ettim“ اٰ
demiştir; demiştir ama, bu sözü imanın fayda vermeyeceği ve amelî hiçbir şeyi
gerçekleştiremeyeceği bir zaman diliminde söylemiştir. Zaten âyetin
devamındaki َنٰئْلٰۤا  yani “Şimdi mi?” ifadesi de gayet veciz olarak bu hususu
vurgulamaktadır. Evet, َنٰئْلٰۤا  “Şimdi mi aklına geldi?..” Hâlbuki َتْیَصَع  ْ دَقَو

ُلْبَق  “Sen biraz önce –hatta َنٰئْلٰۤا  ’den anladığımıza göre bir lahza öncesine
kadar– isyan içindeydin.” Evet, atını Musa (aleyhisselâm) ve ordusunu takip
için peşlerinden sürerken isyan içindeydin. Eğer o zaman “İman ettim.”
deseydin, atını geri döndürür ve salih bir amel yapma fırsatı bulabilirdin. Ama
şimdi artık vakit çok geç..!

Hâsılı, Cenâb-ı Hak imana teveccüh etmiş birisinin imanını engellemiş veya
kabul etmemiş değil; aksine artık o işin zamanı geçmiştir. Âyeti bu çerçevede
değerlendirme de eslem yollardan birisi olsa gerek.

Firavun boğulurken gerçekten “İman ettim.” dedi mi, yoksa onu kalbinden mi
geçirdi? Ehl-i Sünnet’in görüşü; mevsim tamam ve söz de tam ise, içinden
geçirme dahi telaffuz sayılır; hatta telaffuz içte ifadesini bulan o mazrufa ancak
zarf sayılabilir. Ne var ki Firavun’un bu mülâhaza veya ifadesi َُكي َْمل  فَ

اَنَسْأَب اْوَأَر  اََّمل  ْمُھُناَمي۪إ  ْم  ُهُعَفَْني  “Allah’ın hışmını açıktan gördükleri zaman



artık iman fayda vermez.”8 fehvâsınca, Firavun o esnada iman etme fırsatını
kaçırmıştı. Yahut o, böyle bir sözü, o durumdan cismaniyeti adına kurtulmak
için söylemişti ki, Allah da ibret olsun diye onun cesedine necat vermişti.
Bundan başka, Firavun o sıkışıklık anında bile, Musa ve Harun’un tavsif
ettikleri bir Zât-ı Ecell-i A’lâ değil de, şöyle-böyle dar bir telakki ve çarpık
bir anlayışın ifadesi olarak, “İsrailoğullarının iman ettiği Zât’a” diyerek
peygamber ufkuna değil de, bilhassa o dönem itibarıyla henüz sisli dumanlı
bulunan İsrailoğullarının idrak ufkuna yöneldi ve tevbe çıkışını telakki
yanlışlıklarıyla köreltti.

Zaten tarihin dediğine bakılacak olursa Firavun bir dehrî idi (materyalist de
diyebiliriz). Böyle birinin, hemen çarçabuk inanması zor olsa gerek. Kaldı ki
eğer iman, Allah’ın varlığının ve birliğinin kabulünün yanında Hz. Musa’nın da
nübüvvetini tasdikten geçiyorsa, Firavun o karışık sözleriyle “İman ettim.”
derken dahi ayrı bir küfrü irtikâp etmiştir.

اََّمل َۘسُنوُي  َمْوَق  َِّالإ  اَۤھُناَمي۪إ  اَۤھَعَفَنَف  ْتَنَمٰا  ٌَةيْرَق  َْتناَك  َالَْولَف 
َایْنُّدلا ِةوٰیَحْلا  ِيف  ِيْزِخْلا  َباَذَع  ْمُھْنَع  اَنْفَشَك  اوُنَمٰا 

ٍنی۪ح ىِٰلإ  ْمُھاَنْعَّتَمَو 
“Yunus’un kavmi müstesna (halkını yok ettiğimiz ülkelerden) herhangi bir

ülke halkı, keşke (kendilerine azap gelmeden) iman etse de bu imanları
kendilerine fayda verseydi..! Yunus’un kavmi iman edince, kendilerinden

dünya hayatındaki rezillik azabını kaldırdık ve onları bir süre daha (dünya
nimetlerinden) faydalandırdık.”

(Yûnus sûresi, 10/98)

Yunus’un (aleyhisselâm) kavmi hakkında takdir edilmiş azabın kaldırılması:
1.Allah’ın o kavme yaptığı hususî bir muamele olabilir ki, başkaları için ne

daha önce ne de daha sonra söz konusu olmamıştır.
2.Bazen belâlar, esbabının ortaya çıkmasıyla emareleri belirir ama tam o

esnada yapılan bir iyilik, bir güzellik Allah’ın atâsına ve azabın kaldırılmasına
sebep olur. Evet Yunus ’un (aleyhisselâm) kavmi, azap emarelerini görünce,
toplanmış, Allah’a yönelmiş ve O’na pişmanlık duygularını bildirmişlerdi ki;
bazı zayıf rivayetlere göre َنیِ۪ملاَّظلا َنـِم  اَّنُك  اَِّنإ  َتـَْنأ  َِّالإ  َهِٰلإ  َكـَناَحْب َال  سُ



demeye başlamışlar; rivayet yönüyle olmasa da keşif açısından bence mutemet
bir zatın beyanıyla: ُرَب َْكأ ّللاَو  ُهٰ ّللا  ُهـٰ َِّالإ  َهِٰلإ  َـالَو  ِّلل  ِهٰ ُد  ْمَحْلاَو ّللا  ِهٰ َناَحْب  سُ

ّللاـِب ِهٰ َِّالإ  َةَّوُق  ا  َلَو َلْوَح  َالَو   gibi tahmid, tekbir, tesbih ve havkaleyi câmi bir
vesile-i teveccühle Cenâb-ı Hakk’a yönelmişler; O da atâsıyla bu kazâyı def ü
ref etmiş ve onlara bir süre daha dünyevî ama uhrevî buudlu yaşama imkânı
bahşetmiş.

3.Âdet-i sübhaniyesine göre Allah, hangi kavme azap edecekse nebisine,
azap öncesi o beldeden ayrılmasını emir buyurmuştur. Yunus (aleyhisselâm)
ise, öyle bir emir gelmeden, kendi içtihadı ile kavminin beldesini terk etmiş.
Böyle olunca da ihtimal gelebilecek azap o kavimden kaldırılmış ve pâye-yi
nübüvvete muvafık bir itap şeklinde bir paratoner gibi O Nebiy-yi Celîl’e
verilmiştir ki, hepimizin bildiği o hâdiseler başına gelmiştir.

Kur’ân-ı Kerim’de geçen َالَْولَف  kelimesiyle alâkalı mülâhazalar onun َّالَھ
kelimesinin müteradifi “keşke” mânâsına olduğu şeklindedir ki, buna göre
meal: “İmha ettiğimiz o beldelerden bari bir teki, keşke azabı görmeden
küfürlerinden vazgeçip iman ve emana erselerdi!” biçiminde özetlenebilir ve
bunda, belâ ve musibetlerin şöyle veya böyle sezilişinde tevbe ve inâbeye
zımnî bir teşvik vardır.

Bu kavmin Musul civarında ve Ninova karyesinde veya bir başka yerde
bulunmaları neticeyi değiştirmez; mühim olan ilâhî ve nebevî tenbihleri
değerlendirip “tevil-i ehâdis”in aydınlattığı yollarda emarelere yorumlar
yükleyerek, kaderdenk noktaları iyi kullanıp muhtemel tehlikelere karşı
teyakkuz içinde ve teveccüh eksenli yaşamaktır.
1 Müslim, zühd 74; Ebû Dâvûd, vitr 27.

2 Enfâl sûresi, 8/32.

3 Yûnus sûresi, 10/48; Enbiyâ sûresi, 21/38; Neml sûresi, 27/71.

4 “Ey ihtiyaç ve hâcetleri gideren, belâları def u ref’ eden Allah’ım! Bizim ihtiyaçlarımızı gider, belâları
bizden uzaklaştır ve kaldır Yâ Rabbi!”

5 Nur sûresi, 24/36.

6 Kasas sûresi, 28/8.

7 Bkz.: Buhârî, rikak  41; Dârimî, rikak  43; İbn Mâce, zühd 31; Nesâî, cenâiz 9.

8 Mü’min sûresi, 40/85.



HÛD SÛRESİ
ًالِطَاب َلِطَابْلا  َانَِرأَو  ُهَعَاّبِتا ، اَنْقُزْراَو  اًّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  اَنَّبَر 

َُهباَنِتْجا اَنْقُزْراَو 

ًۘةَفی۪خ ْمُھْنِم  َسَجَْوأَو  ْمُھَرَِكن  ِهَْیِلإ  ُلَِصت  ْمَُھيِدَْيأ َال  ۤى  ٰأَر اََّملَف 
ٌةَِمئاۤ ُهَُتأَرْماَو قَ * ٍۘطوُل ِمْوَق  ىِٰلإ  اَۤنْلِسْرُأ  ِإنَّا  ْفََخت  اوُلاَق َال 
َبوُقْعَي َقٰحِْسإ  ِءاَۤرَو  ْنِمَو  َۙقٰحِْسِإب  اَھَانْرَّشَبَف  ْتَكِحَضَف 

“Ellerinin yemeğe uzanmadığını görünce, onları yadırgadı ve onlardan
dolayı içine bir korku düştü. Dediler ki: ‘Korkma! (biz melekleriz). Lut

kavmine gönderildik.’ O esnada hanımı ayakta idi ve (bu sözleri duyunca)
güldü. Biz de ona İshak’ı, İshak’ın ardından da Yakub’u müjdeledik...”

(Hûd sûresi, 11/70-71)

O dönemin törelerine göre misafir, misafir olduğu evde kendine ikram edilen
yemekten yemeyince, ziyaret sebebinin hayırlı olmadığı düşünülürdü.. ve
aslında bu elçilerin getirdikleri mesaj da, hele Hz. İbrahim gibi “Evvâh” ve
“Halîm” olan birisi için oldukça garip ve bir o kadar da ürperticiydi. Gerçi
elçi olarak gelenler melekti ve onlar için de, bizim anladığımız mânâda yeme-
içme söz konusu değildi ama Hz. İbrahim’e, ilk mesajı tabiatlarının o dalga
boyuyla arz etmeleri, halîm ve evvâh bir sineye meseleyi yumuşata yumuşata
sunma üslûbuyla izah edilebilir ki; karşılıklı selâmla başlamış bir mülâkatın
siyakı olarak da fevkalâde uygun düşmektedir.

Peygamberin, aldığı bazı sinyallerle korkulu dakikalar yaşaması, nübüvvet
firasetinin tevil-i ehâdisle vardığı bir neticedir ki, onun idrak ve mârifet ufkuna
göre, içinde bulunduğu atmosferde bazı garip olaylar cereyan edeceğini sezmiş,
korku-üstü ve mehâbet televvünlü bir mehâfetle ürpermiştir. Az sonra sadme-i
ûlânın şoku atlatılacak; his ve heyecanın yerini peygamber mantığı alacak; o da
hilm ü silmini bir kere de sözle ifade edecektir ama, mebdede duyulup
yaşananlar bunlardır.

Bu muhaverede Hz. Sâre Validemiz’in ayakta olması ile alâkalı şu hususlar
söylenebilir:

1.O, yemek esnasında misafirlere bizzat hizmet ettiği için ayaktadır. Veya



hizmetçileri olsa bile misafirlerine tazimen ayakta bulunmayı tercih etmiştir.
2.Misafirlerin davranışlarındaki gariplik onu da tedirginliğe sevk ettiğinden

ayakta tetikte bekliyor gibi bir hâl içindedir. Bu tedirginlik ya meleklerin
müjdesi veya kendinde sezebildiği değişikliğin ortaya çıkacağı âna kadar da
devam eder.

3.Hz. Meryem, ruhu veya Cebrail’i (aleyhisselâm) görünce hamile kaldığı
gibi, ihtimal, Hz. Sâre de bu melekleri görünce mucize kabîlinden hamile
kalmış ve bunu hissedince de biraz önceki telaşın yerini tebessümle ruhtan
fışkıran bir hayret almıştı.

4.En kuvvetli ihtimal, Hz. Sâre âyise idi. Yani hayızdan kesilmiş yaşlı  bir
kadındı. Âdet görmeyen bir kadının çocuğu olması ise, sebepler dairesinde
mümkün değildi. İşte tam o arada kan gelerek, hayız görmeye başlamış olabilir
ki, bunun anlaşılması da daha çok ayakta iken olabilir. İşte Hz. Sâre bunu
hissedince güldü ve arkasından da kendisine İshak müjdelenerek, bişaretin
hakkaniyeti ile bişaret aynı anda tezahür ediverdi. Arapça’da َُةأْر َ مْلا ِتَكِحَض 
sözünün “kadın hayız oldu” mânâsına gelmesi de bu mülâhazayı destekliyor

gibidir.1 Her şeyin en doğrusunu Allah bilir.
1 Bkz.: İbn Manzur, Lisanü’l-arab d-h-k maddesi.



YUSUF SÛRESİ
َنِم ِهی۪ف  اوُناَكَو   ۚ ٍةَدوُدْعَم َمِھاَرَد  ٍسَْخب  ٍنَمَِثب  ُهْوَرَشَو 

َني۪دِھاَّزلا
“Onu değersiz bir fiyatla, sayılı birkaç dirheme sattılar. Onlar zaten ona

değer vermemişlerdi.”
(Yûsuf sûresi, 12/20)

“Zühd” rağbet göstermeme, arzu etmeme, değer vermeme, terk etme
anlamlarına gelir. Bu mânâda dünyadan yüz çevirip ahiret arzusu ile kendini
ibadete salanlara zâhid dendiği de herkesçe bilinmektedir. Öyleyse, ِهی۪ف اوُناَكَو 

َني۪دِھاَّزلا َنِم   “Bu konuda zâhidçe hareket ettiler, müstağni davrandılar.”
demektir.

Yalnız, Yusuf’u değersiz birkaç kuruşa satan kimlerdi? Kardeşleri mi, yoksa
kervandakiler mi? Âyet mutlak olduğu için her ikisi de olabilir. Nitekim
müfessirler bu konuda hep farklı farklı görüşler beyan edegelmişlerdir. Yusuf’u
satan kardeşleriydi, dediğimiz takdirde, evvelâ onun gelecekte önemli bir zat,
hatta peygamber olacağını bilemedikleri ve yaptıkları işin yanlışlığı ruh hâleti
içinde bir an evvel ondan kurtulmayı düşündükleri için, maddî-mânevî
cihanpaha birini, hür olduğu için ٍسْخَب ٍنَمَِثب   haram paraya, kıymetler üstü
kıymeti haiz olduğu için de, ٍسْخَب ٍنَم  َ ثِب  değersiz üç-beş kuruş bir şeye sattı
ve nedamet gününe kadar haybet ruh hâleti yaşadılar. Bu işi yaparken
kardeşleri bunu düşünecek durumda değildi. O acelecilik ve telaş içinde
ayakları, elleri birbirine dolaşıyordu ki hemen zahidçe davranarak onu birkaç
dirheme satıverdiler. Görüldüğü gibi burada resmedilen böyle bir ruh hâleti
açısından bunlar, Yusuf’un kardeşlerinden başkası olamaz; zira köle
alışverişinin normal olduğu ve para vererek ticaret yapmak kastıyla satın
aldıkları köleyi, Mısır’da yeniden satarken, kervandakilerin böyle bir hâlette
olması çok muvafık düşmüyor. Bir vech-i muvafakatı var, o da, böyle garip bir
kuyudan garip ve oraya düşecek gibi görünmeyen bu çocuğun bir garip
maceranın kurbanı olarak buraya düşmüş olabileceği –ki, اَذٰھ ىٰرْشُب  اَي  َلاَق 
1 ٌمَالُغ  cümlesi bunu hem ses hem söz hem de mûsıkîsiyle ifade etmektedir– bu
buluntu çocuğu bir an evvel elden çıkarıp işlerine bakmalıdırlar. Böyle



yapmayıp da onun gerçek değerini aramaya kalkarlarsa ٍسْخَب ٍنَم  َثِب  ’i dahi
elden kaçırabilirler.

َِكلٰذَك ِ۪ۘهّبَر  َناَھْرُب  ىٰأَر  ْنَأ  َۤالَْول   ۠ اَِھب َّمَھَو  ِ۪هب  ْتَّمَھ  ْدََقلَو 
َنیَ۪صلْخُمْلا َانِدَابِع  ْنِم  ُهَِّنإ   ۘ َءاَۤشْحَفْلاَو َءو  ُۤ ّسلا ُهْنَع  َفِرْصَِنل 

“Andolsun ki, kadın ona meyletti. Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi –ki
gördü– o da (kadına) meyledecekti. (Fakat etmedi) işte böylece Biz, ondan
kötülük ve fuhşu uzaklaştırmak için (delilimizi gösterdik). Şüphesiz ki o,

ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandı.”
(Yûsuf sûresi, 12/24)

Gerek meallerde, gerekse tefsirlerde bu âyet incelenirken iki ayrı açıdan hata
edilmekte:

1.Hz. Yusuf gibi her hâliyle salih, muhlas bir peygamberi, normal, beşerî his
ve arzularının cenderesi içinde ezilen sıradan bir insan gibi görüyor, böyle bir
yaklaşımla âyete mânâ veriyor ve “Kadın ona meyletti, o da kadına meyletti;
ama o, Rabbinin burhanını gördü.” diyorlar. Hâlbuki gerek o güne kadarki
yaşamıyla Hz. Yusuf’un sıdk ve salah ile örülü hayatı ve gerekse bu âyetin
devamındaki ifadeler, yani fuhşun ve kötülüğün fevkalâdeden ondan
uzaklaştırılması, ism-i mef’ul sigasıyla muhlas yani vehbî ve cebr-i lütfî ile
ihlâsa erdirilen bir zat olması, âyete böyle mânâ vermeye ve onun hakkında
böyle düşünmeye mânidir.

2.Meseleye beşerî realitelere ters bir düşünce ile yaklaşanlar ise, “Hz.
Yusuf’un şehevî istek ve arzusu yoktu.” diyorlar.

Her iki düşünce tarzında da bir kısım eksikliklerin olduğu açıktır. Peygamber
de beşerdir ama masumiyeti ve masuniyeti itibarıyla beşer üstüdür. Şehevatı
vardır ama, Hakk’ın sıyanetiyle onun peygamberane azim ve iradesine tâbidir.
Burada anlatılmak istenen Hz. Yusuf’un beraatidir. Öyleyse mealde
belirttiğimiz gibi, şehevânî arzularına rağmen, Yusuf (aleyhisselâm) Hakk’ın
sıyanetine sığınıp o müthiş iradesini kullanarak kadına asla meyletmedi.

Kur’ân-ı Kerim orada olup bitenleri resmederken, “Düpedüz kadın ona
meyletmişti.” mânâsına ِ۪هب ْتَّمَھ  ْدـََقلَو   tabirini kullanmaktadır ki, böyle bir
yönelişin ne şaka ile ne de imtihanla yorumlanması söz konusu değildir. Yani
Yusuf’a bu kapalı atmosferde yollar sonuna kadar açıktır. Ama o, her zaman bir



“burhan” üzerinde oldu.. iman, mârifet, içten münasebet ve bütün benliğine
hâkim bir mehâfet ve mehâbetin yönlendirmesiyle iradeli olmanın en güzel
örneğini sergiledi; sergiledi de bulunduğu yerin bütün menfezleriyle beden ve
cismaniyete açık olmasına rağmen o, “maâzallah” diyerek bu atmosferi
paramparça edip ululara has bir buudda kendi çerçevesini ortaya koydu. Evet,
insanı, fenalığın gayyasına sürükleyecek böylesine iç ve dış şartların aleyhte
ittifak ettiği bir anda, onu şart-ı âdi plânında sıyanet ufkuna ulaştırıp ekstra
mazhariyetlerle serfiraz kılan şey, başka değil onun ismet, iffet, sadakat
düşüncesinin beslediği kâmil insan olma iradesiydi.

Zaten o, Allah’a itaat etme ve ettirme misyonu için seçilmiş bir imam, bir
aksiyon ve misyon adamıydı. Aslında mevsimi gelince Zeliha da bu iffet
âbidesinin iffetine:

َمَصْعَتْساَف ۪هِسَْفن  ْنَع  ُهُتْدَواَر  ْدََقلَو 

“Ben onun nefsinden kâm almak istedim ama o sımsıkı iffet ve ismetine
kilitli kaldı.”2 diyerek şehadet edecekti…3

۪هِسَْفن ْنَع  ُهُتْدَواَر  ْدََقلَو  ِۘهی۪ف  ي۪نَّنُتْمُل  ي۪ذَّلا  َّنُِكلٰذَف  َْتلاَق 
َمَصْعَتْساَف

“Kadın dedi ki: İşte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onun
nefsinden murad almak istedim; ama o şiddetle ismet savunmasında kaldı.”

(Yûsuf sûresi, 12/32)

Hz. Yusuf, tabir caizse, edası-endamıyla tam bir erkek güzeliydi. Öte yandan,
her peygamberde olduğu gibi, Hz. Yusuf ’ta da derin bir iç güzelliği söz
konusuydu. Evet, Hz. Yusuf’un dışı da iç güzelliğinin mütemmimi, tabir-i
diğerle, onun dışı, yani cismanî ve bedenî yapısı; iç derinlik ve muhtevasının
fevkalâde mütenasip bir zarfı gibiydi.

Zeliha’ya gelince, bütün nefsanî istek ve arzularına yenik düşen insanlarda
olduğu gibi, nazarını fâniden bâkiye çevirip işin uhrevîliğini bir türlü
kavrayamadı ve sinesini cayır cayır yakan o muhabbet tamamen cismaniyete
münhasır kaldı. Buna Hz. Yusuf’un belirttiğimiz iç ve dış güzelliği eklenince,
insanoğlunun Hz. Âdem’den bu yana devam edegelen hatası bir kere daha
tekerrür etti.. VE İNSANOĞLU BİR KERE DAHA ALDANDI…

Yukarıdaki âyet “İmreet-i aziz”in önce kendisini levmeden sonra da Hz.



Yusuf’u görünce ellerindeki bıçaklarla ellerini doğrayan kadınlara karşı
serzenişi ve kendi zaafının müdafaa mazmunu olarak ilâhî beyana girmiştir.. ve
o bu ifadeleriyle, bir kısım cismaniyetin kulu kölesi aristokrat arkadaşlarına:
İşte hakkında beni kınayıp, “Delice gönlünü kaptırmış; doğrusu bu kadın
çıldırmış!” dediğiniz genç! Bu, hâlleriyle şahitlik durumunda olan o kadınlara
karşı Yusuf’un cismaniyetinin çarpıcılığını itiraf ve kadınca ilk itiraf; ikinci
itiraf ise, onca baştan çıkarma esbabına rağmen ۪هِسَْفن ُهُتْدَواَر َعْن  ْدـََقل  وَ

َمَصْعَتْساَف  “Ben ondan kâm almak istedim ama o, şiddetli bir şekilde bir
iffet ve ismet savunmasına geçti.” sözleriyle vurgulanan bu yüce peygamberin
temkin ve rasânetidir.

ٍنی۪ح ّتَح  ىٰ ُهَّنُنُجْسََیل  ِتَايْٰالا  اَُۨوأَر  اَم  ِدْعَب  ْنِم  ْمَُھل  اََدب  َّمُث 
“Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen, onu belli bir müddet hapse

atmaları kendilerine uygun göründü. (Yani, Yusuf’u hapse atmada maslahat
gördüler.)”

(Yûsuf sûresi, 12/35)

Bu âyet birkaç açıdan yorumlanabilir:
1.O gün kadınlar arasında konuşulan bu mesele, Mısır’da çok şüyû bulmuştu.

Dolayısıyla da, toplumdaki dedikoduyu kesip atmak için Yusuf masum olsa da,
diğerlerinin zâhirî ismeti adına onun suçlu gösterilip hapse atılması
gerekiyordu. Her dönemde hâkim güçlerin hukuk anlayışları buna cevaz
veregelmiştir.

2.Hapse atılma esnasında Hz. Yusuf  (aleyhisselâm), kendini müdafaa
etmemektedir; zira, suçsuz olduğunu iddia ettiği an, karşı tarafın ırz, namus ve
iffeti tartışılır hâle gelecektir. Hâlbuki bir peygamber Cennet’e giden yolda
kendi iffet ve namusunu koruduğu gibi, muhatap ve hedef kitlenin itibar ve
şerefini düşünme mecburiyetindedir. Yani kendini zinadan uzak tuttuğu ölçüde
dilini de gıybetten muhafaza etmelidir. Nitekim o, etmiştir de. Derken o, beş-on
sene ömrünü hapishanede geçiredursun, Mısır’da bu şayia çoktan unutulmuş ve
hususiyle de yeni nesiller asla böyle bir şeyden haberdar olamamışlardır. Bu
itibarla da Yusuf (aleyhisselâm), hapishaneden çıktığında bir dönemde
dedikodusu yapılan konulardan en küçük bir iz dahi kalmamıştır. Tabir -i
diğerle, Hz. Yusuf, hedef ve muhatap kitlenin iffetini koruma  adına, beş-on
yıllık zindan hayatına razı olmuştur.



3.Neticede on yıl sonra da olsa Yusuf’a (aleyhisselâm) o isnadı  yakıştıranlar

bile ُّقَحْلا َصَحْصَح  َنَْٰالا   “Hak, gerçek şimdi açığa çıktı.”4 diyerek tebriede
bulunmuşlardır. Herkesçe müsellem olduğu gibi bir insanın kendini tenzih ve
tebrie etmesi ile bir başkasının tebrie etmesi arasında dağlar kadar fark vardır..
evet işte şimdi, Yusuf (aleyhisselâm) için de , halk arasında böyle daha tesirli
olan bir başkasının tenzihi söz konusudur.

Evet Yusuf’un gömleğinin önden veya arkadan yırtılması gibi –onların
kriterlerine göre– bir hâdise ve ellerini doğrayan kadınların vicdanî
şehadetlerine rağmen –ki günü gelince o şehadeti ilan edeceklerdir– yukarıda
bahsi geçen mülâhazalardan ötürü o yüce nebi, masumların da hapishanelere
düşeceğinin açık öncülerinden biri olarak oraya girecek, çile dolduracak, kendi
oluşumunu tamamlayacak; sonra zâhirî plânda kapıkulu olarak girdiği zindandan
düşüncelerin ve gönüllerin fatihi olarak çıkacak ve bütün bir Mısır halkının
sevgilisi hâline gelecekti. Aslında o, hürriyetini yitirdiği aynı anda ve aynı
noktada gönüllere hâkim olma sürecine de girmiş bulunuyordu. Nefis ve
enaniyeti adına yokluğa itilirken, kalbî ve ruhî hayatı itibarıyla yeni bir dirilişe
yürüyordu. Kendi kemalât-ı insaniyesini gerçekleştirmenin yanında ölü bir
topluma da yeni bir “ba’sü ba’de’l-mevt” üfleyecek.. ve Hz. Musa’ya, Hz.
Davud’a, Hz. Süleyman’a, Hz. Mesih’e... nihayet İnsanlığın İftihar Tablosu’na
uzanan yollara, Firavun ehramlarının tepesinden de bir ışık tutacaktı. Mevsimi
gelince bunların hepsi gerçekleşti ve Yusuf (aleyhisselâm), arkadan gelenler
için bir yâd-ı cemil oldu.

ٍباَوَْبأ ْنِم  اوُلُخْداَو  ٍدِحاَو  ٍبَاب  ْنِم  اوُلُخَْدت  َّيِنَب َال  َاي  َلاَقَو 
ٍةَِقّرَفَتُم

“Sonra şöyle dedi: Oğullarım, (şehre) hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı
ayrı kapılardan girin...”

(Yûsuf sûresi, 12/67)

Hz. Yakub’un (aleyhisselâm) oğullarına yaptığı bu tavsiye münasebetiyle ilk
akla gelenleri şöyle hulâsa edebiliriz:

1.Bazı yorumcuların da belirttiği gibi Hz. Yakub’un oğulları, hem şekil  ve
şemailleri hem de kılık ve kıyafetleri bakımından görkemli, gösterişli
olduklarından, daha önceki gelişlerinde, Melik’in de, Mısır halkının da
dikkatlerini çekmişlerdi. Bu sebeple halkın bunları tekrar gördüğünde, bilhassa



kıskanç nazarların isabeti, hatta çekememeleri söz konusu olabilirdi.
2.Keza, böyle kısa aralıklarla birkaç defa Mısır’a gelip gitmeleri ve Hz.

Yusuf ile yakınlık tesis etmeleri, Yusuf’un (aleyhisselâm) makamını
sarsabilirdi. “Böyle farklı bir muamele de neden?” veya “On kardeşler yine
gelmiş.” gibi sözler dedikodu hâlinde, her yanda şüyû bulabilirdi.

3.Ayrıca Hz. Yakup (aleyhisselâm), Bünyamin’e de Yusuf’a yaptıkları  gibi
yaparlar endişesi ile, bunları ikişer ikişer dağıtmayı, yeniden yanlış bir işte
ittifak etmelerine fırsat vermemeyi de düşünebilir.

4.İsrailoğulları Mısır’a girince orayı mânen ihya edecek ve orada bir kısım
yenilikler meydana getireceklerdi; böyle bir gaye-i hayalin en mâkul yolu da
“sırren tenevveret” esasına göre dağınık yürüme, dağınık yerleşme ve toplu
görünmeme mülâhazasına göre gerçekleştirilmeliydi.

Tabiî bütün bunlar birer tedbirdi; sebepler dünyasında bunlara riayet de
tekvinî bir vecibeydi; bir vecibeydi ama bu tedbir ve stratejilerin, tedbirleri,
stratejileri aşkın belâları, musibetleri önleyeceği anlamına gelmezdi.. gelmezdi
ki, sebeplere riayetle Müsebbibü’l-Esbâb’a itimadı ifade sadedinde, üstteki
âyeti müteakip hemen şu tamamlayıcı ifade gelir:

ۚ ُتْلَّكََوت ِهَْیلَع   ۘ ِّلل ِهٰ َِّالإ  ُمْكُحْلا  ِِنإ   ۘ ٍءْيَش ْنِم  ّللا  ِهٰ َنِم  ْمُكْنَع  ي۪نْغُأ  اَۤمَو 

َنوُِلّكَوَتُمْلا ِلَّكَوََتیْلَف  ِهَْیلَعَو 

“Ayrı ayrı kapılardan girin ama ne yapsam hiçbir hususta sizden Allah’ın
takdir ettiği şeyi defedemem; hüküm Allah’a aittir.. ben O’na tevekkül ettim
ve tevekkül edecekler de yalnız O’na tevekkül etmelidirler.”5

1 “Müjde! İşte bir çocuk!” (Yûsuf sûresi, 12/19)

2 Yûsuf sûresi, 12/32.

3 Bu konuyla ilgili olarak ayrıca bkz.: Sonsuz Nur 2/417-426.

4 Yûsuf sûresi, 12/51.

5 Yûsuf sûresi, 12/67.



1.

RA’D SÛRESİ
اَنْلَعَْجت اَنَّبَر َال  * ُری۪صَمْلا َكَْیِلإَو  اَنَْبَنأ  َكَْیِلإَو  اَنْلَّكََوت  َكَْیلَع  اَنَّبَر 

ُمی۪كَحْلا ُزي۪زَعْلا  َتَْنأ  َكَّنإ  اَۤنَّبَر   ۚ اََنلْرِفْغاَو اوُرَفَك  َني۪ذَِّلل  ًةَنِْتف 

َِمّلُك َْوأ  ُضْرَْألا  ِِهب  ّطُق  ْتَعِ َْوأ  ُلَابِجْلا  ِِهب  ّیُس  ْتَرِ ًانٰاْرُق  َّنَأ  َْولَو 
اًعی۪مَج ُرْمَْألا  ِّلل  ِهٰ َْلب  ۘىٰتْوَمْلا  ِِهب 

“Eğer okunan bir kitapla dağlar yürütülseydi veya onunla yer
parçalansaydı, yahut onunla ölüler konuşturulsaydı (o kitap yine bu Kur’ân

olacaktı.) Fakat bütün işler Allah’a aittir.”
(Ra’d sûresi, 13/31)

Mealde de belirtildiği gibi, dağların yürütülmesi, yerin parçalanması,
ölülerin konuşması bir kitap ile olacak olsaydı, bu, Tevrat, Zebur veya İncil
değil, muhakkak Kur’ân olurdu diyerek, Allah (celle celâluhu) dikkat
nazarlarını Kur’ân’a tevcih buyuruyor.

2.Eğer bu meseleler tahakkuk etseydi, mucize olacaktı. Kavimlerinin iman
etmeleri için peygamberler bunları istese bile, olmadığına göre, dava-yı
nübüvveti tasdik için olan mucizeler de, demek ki Allah’ın meşîet ve iznine
tâbi...

3.Kur’ân’ın ۘاًعی۪مَج ُرْمَْألا  ِّلل  ِهٰ ْلـَب   “Bütün işler Allah’a aittir.”  âyetinde,
düşüncedeki inhirafa dikkatler çekilerek, neyin kimlerden ve nereden istenmesi
gerektiği ihtar edilip, maddî-mânevî bütün kuvvet ve tesirin O’nun elinde
olduğu, dilediğinde bütün bunları yapabileceği; hatta harikulâde şeyler olmadan
dahi, kalblerin imana açılması, onların itminana ulaştırılması.. hepsi O’na aittir
ve asla zorluk da söz konusu değildir. O isterse, arzı paramparça eder, dağları
yürütür, nice bin seneden beri çürümüş canları konuşturur; haddizatında
bunların hiçbiri Kur’ân’ın, Allah’ın dilediği gönüllerde bıraktığı tesir
ölçüsünde kalıcı bir tesir icra etmezler. Bu açıdan sizin gözünüzde
büyüttüğünüz o şeyler, Kur’ân’ın meydana getirdiği âlemşümul inkılâbın
yanında çok önemsiz kalırlar. Eğer tahayyül ve tasavvurlarınıza göre çok büyük
gördüğünüz bu harikulâde hâdiseler için bir sebep düşünülecekse, umumî ve
köklü tesirleri açısından o Kur’ân olmalıdır. Ama Hak dileyince, dağlar gibi en
sağlam cisimleri sağa sola fırlatacak, yeri paramparça edip savuracak, ölüme



hayat soluklatacak ve ölüleri kendi hesabına birer enstrüman gibi konuşturacak
bu Kur’ân’ın iniş sebebi bunlar değildir. Onun hikmet-i tenzili –Allah’ın
izniyle– mevcut insanlardan yeni bir insan tipi inşa etmek; kimsenin nüfuz
edemediği kalblere girerek insanlar üzerinde iman gücünün hâkimiyetini
sağlamak; fâni insana bekâ yollarını göstererek onu bütün beklentilerine
ulaştıracağı sözünü vermek ve hatta, daha öbür âleme gitmeden insana
vicdanının menfeziyle ebediyeti ve ebedî saadeti temâşâ ettirmek gibi
şeylerdir. Asıl mârifet de onun hikmet- i tenzili sayılan bu gibi hususlara karşı
açık hâle gelmektir. Evet dağlar sağa sola savrulsa, yer parçalanıp didik didik
olsa, mezarlardaki kemikler dile gelip konuşsa, bunların gelip geçici o
muvakkat tesirleri, Kur’ân’ın insanlar üzerindeki kalıcı ve ebedî tesirinin
yanında çok sönük kalır.

ّللا ِهٰ َِةیْشَخ  ْنِم  اًعِّدَصَتُم  اًعِشاَخ  ُهَتَْيأََرل  ٍلَبَج  ىٰلَع  َنٰاْرُقْلا  اَذٰھ  اَنْلَزَْنأ  َْول 

“Eğer Biz bu Kur’ân’ı bir dağın tepesine indirseydik onun, Allah’a tazimi
sebebiyle başını eğip parçalandığını görürdün.”1

1 Haşir sûresi, 59/21.



İBRAHİM SÛRESİ
ٍروُكَش ٍراَّبَص  ِّلُِكل  ٍتَايَٰال  َِكلٰذ  ي۪ف  َِّنإ 

“Şüphesiz ki bunda çok sabırlı, çok şükreden herkes için ibretler vardır.”
(İbrahim sûresi, 14/5)

Hemen hemen yukarıda kaydettiğimiz şekilde fezleke ile biten dört âyet-i
kerime vardır Kur’ân-ı Kerim’de. Bunlar: İbrahim sûresi 5, Lokman sûresi 31,
Sebe sûresi 19 ve Şûrâ sûresi 33. Bu âyetlerin bütününe siyak-sibak itibarıyla
bakılabilse görülecektir ki, bu fezlekenin geçtiği hemen her yerde, Allah’ın o
insanlara ihsan ettiği nimetler anlatılmaktadır ki, ardından da, siga-i mübalağa
ile “Çok sabreden, çok şükredenler için bunlarda Allah’ın varlık ve birliğine
işaret eden deliller vardır.” deniyor.

Evet, yine Kur’ân’ın ifadesine göre, Allah’ın ihsan buyurduğu nimetler,
lütuflar sayılamayacak kadar çoktur; çoktur ama ülfet ve ünsiyet kucağında
büyüyen, gelişen ve cismaniyetine takılıp kalan insanoğlu, bunların kadr ü
kıymetini ancak elinden gittikten sonra anlar. Oysaki esas olan, o nimetlerin
varlığında kıymetlerini anlama; anlayıp bir şükür fabrikası gibi, bütün
fakültelerimizle Allah’a yönelmedir. Onlar çeşitli hikmetlere mebni, elimizden
alındığında da, yine kulluğumuzun gereği sabır fabrikası gibi çalışmalı. “Kahrın
da lütfun da birdir Allah’ım!” diyerek kulluğa münafi hiçbir davranış
gösterilmemelidir; gösterilmemeli ve şu hadise bir misal-i mücellâ
olunmalıdır: “Mü’min’in hâli taaccüp edilecek bir hâldir. Başına musibet
gelince, sabreder; bu onun için hayırlıdır. Nimet isabet eder, şükreder; bu da
onun için hayırlıdır.”1

Evet, mübalağa sigası ile zikretmiş Kur’ân “şekûr” ve “sabûr” kelimelerini
ve çok çok şükreden ve sabreden demiş; demiş ama neden? Zira, Allah’ın
bizlere sunmuş olduğu nimetlerin küçüğü yoktur.. evet hangi nimete küçük
diyebilirsiniz ki? Ellerinizde beş parmağın oluşuna mı? Ağzınızın içindeki
tükürük bezlerinin çalışmasına mı? Hususiyle bu fezlekelerle biten âyetleri ele
alarak, gemilerin denizde yüzmesine mi? Havaya mı, suya mı, hayata mı, imana
mı, hangisine..? Hayır, küçük diyebileceğimiz hiçbir nimet yoktur. Öyleyse, bu
nimetlere karşı mübalağalı bir şükür ister. Ve bir imtihan gereği bu nimetler
elden gittiğinde de mübalağalı bir sabır ister. İşte size bir sabır örneği! Hz.

Eyyub’un sabrı. “Sabır Kahramanı” diyor Üstad ona.2 Dünyaya ait varlığının



hepsi elinden alındığı hâlde, hiç mi hiç tavır değiştirmemişti...
Ayrıca imanı sabrı netice vermiş bir mârifet ve irade kahramanı, değişik

mihnet ve meşakkatlerin geliş esprisini kavradığı için en sabırsûz hâdiseler
karşısında bile ümitsizlik ve telaşa düşmeyecek, şerlerin dahi bir hayırlı yanı
olabileceği mülâhazasıyla sabrettiği aynı anda gönlü şükürle atacaktır.

Ne var ki böyle bir şükür ve sabrın duyularak eda edilmesi de, herkesin iman
ve irfan ufkuna göre, vazife ve sorumluluğunun çerçevesine göre olacaktır.
3 ِروُّنلا َىِلإ  ِتاـَمُلُّظلا  َنـِم  َكــَمْوَق  ْجِرَْخأ   hakikatinin muhatabı, sadece bir
toplumu karanlıklardan aydınlığa çıkarmanın, ِتاـَمُلُّظلا َنـِم  َساَّنلا  َجِرْخُِتل 
4 ِروُّنلا َىِلإ   fermanının müstesna mümessili ise, bütün insanlığı aydınlığa
çıkarmanın sabr u şükrünü birden yaşayacaktır.
1 Müslim, zühd 64; Dârimî, rikak  61; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/24.

2 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.6.

3 “Halkını karanlıklardan aydınlığa çıkar.” (İbrahim sûresi, 14/5)

4 “İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için...” (İbrahim sûresi, 14/1)



HİCR SÛRESİ
َنٖي۪رِخْأَتْسُمْلا اَنْمِلَع  ْدََقلَو  ْمُكْنِم  َنی۪مِدْقَتْسُمْلا  اَنْمِلَع  ْدََقلَو 

“Andolsun Biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da
biliriz.”

(Hicr sûresi, 15/24)

Önceden gelip-geçenleri bilme bir yandan kaderi gösterirken, öte yandan
tevhidi ifade eder. Zira geçmişi yaratan, geleceği de yaratan ya da yaratacak
olandır. Ayrıca önce ve sonra gelenlerin bilinmesi ile alâkalı şu tevcihler de
söz konusu olabilir.

1.Nispetler perspektifinde dünyaya önce gelenleri de meselâ, Hz. Âdem
zamanındakileri de, sonra gelenleri de biliriz.

2.İslâmiyet’e ilk girenleri de, sonradan dehalet edenleri de Biz biliriz.
3.Namaz saflarında tekaddüm edenleri, yani namaza erken koşanları da

arkadan gelenleri de biliriz.
4.Herkesin şahsî hayatına bağlı olarak, öncesini, sonrasını yani zerrelerini,

moleküllerini ve hâlihazırdaki durumunu da, kabirde çürümüş kemikler hâline
geleceğini de biliriz.

Daha şümullü bir ifade ile imanda, islâmda, ihsanda ilk safta yerini alıp
yarışı götüreni de biliriz, bu konuda takılıp yollarda kalanları da.

ٍنوُنْسَم ۨإٍ  َمَح ْنِم  ٍلاَصْلَص  ْنِم  َناَسْنِْإلا  اَنَْقلَخ  ْدََقلَو 
“Andolsun Biz insanı (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan

yarattık.”
(Hicr sûresi, 15/26)

İnsanın ilk yaratılışta üzerine bina edildiği çamurun kokuşması, ihtimal onun
içinde bulunan bakterilerdendir. Mebdei uzun süre sıvı kalmış, kokuşmuş,
değişerek başka hâl almış, üzerinden zamanın geçmesiyle hâlden hâle, şekilden
şekile girerek devam eden bir ٍنوُنْـسَم ۨإٍ  َمَح  den, müntehâsı da pişmiş,
kurumuş, kiremit ve tuğla hâline gelmiş ve vurulduğunda tıngırdayan bir

ٍلاَصْلَص  ’dendir. Bunun tersi de söz konusu olabilir ki, neticesi çok fazla
değişmez. Bir yönü itibarıyla, tebeddül ve tegayyüre maruz ve içinde sadece
mikroorganizmaların bulunabileceği bir çamur, yaklaşık olarak bir protein



çorbası; diğer yönü itibarıyla da mikroorganizmalara bile kapalı, tamtakır ve
mutasallıp kuru bir çamur.. üzerinde ilim şualarının plânlayıp şekillendirici,
kudret ve iradenin bir kalıba ifrağ edip insanî suret vereceği, hayatın bir ilâhî
nefha hâlinde onun içine üflenip bir hilkat mucizesi olarak, ilâhî isim ve
sıfatların nokta-i mihrakiyesi hâline geleceği ana kadar o, su-toprak arası bir
berzahta bütün bütün hayata kapalı bulunuyordu.

Sonra insan oldu ve o kökten gelen bazı fertleri itibarıyla melekleri de aştı
ama bir yanında o tamtakır olmayı ve potansiyel kokuşmuşluğu da bugünlere
kadar taşıyıp durdu. Yer yer ilâhî isim ve sıfatlarla münasebeti ölçüsünde
şekillenip bir kalıba girse de, böyle bir münasebetin söz konusu olmadığı
dönemlerde, menşeinin bütün hususiyetleri nüksedip ortaya çıktı.

Evet o, insanoğlunun yaratılışıyla hedeflenen gaye istikametindeki cehdi ve
gayretiyle a’lâ-yı illiyyîn-i kemalâta yükselmesinin yanında, beklenen
performansı gösteremediğinden ötürü hiçbir zaman kokuşmaktan da
kurtulamadı.



NAHL SÛRESİ
ىٰھْنَيَو  ىٰبْرُقْلا  يِذ  ِءاَۤتي۪إَو  ِناَسْحِْإلاَو  ِلْدَعْلِاب  ُرُمَْأي  ّللا  َهٰ َِّنإ 

َنوُرَّكََذت ْمُكَّلََعل  ْمُكُظِعَي  ِيْغَبْلاَو  ۚ ِرَكْنُمْلاَو  ِءاَۤشْحَفْلا  ِنَع 
“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin
şeyleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt

veriyor.”
(Nahl sûresi, 16/90)

Bu âyet-i kerime pozitif ve negatif altı önemli esası ihtiva eden câmi bir ilâhî
beyandır:

Adalet; dinde hayatî ehemmiyeti haiz bir disiplindir. Ve bazıları  onu, dinin

dört temel esasından biri kabul etmişlerdir.1 Bazen ubûdiyet, bazen adalet
şeklinde Kur’ân ve Sünnet-i sahihada geçen bu kavram, pek çok şeyin kendisine
irca edileceği genel bir kavramdır. Meselâ mealini sunduğumuz âyette, iyilik
yapma, akrabaya yardımda bulunma ve ihsan şuuruna ulaşma gibi hususların
hemen hepsi adalete irca edilebilir. Zaten ubûdiyet mânâsında adalet bir
insanda veya bir toplumda tam anlamıyla oturmamışsa, böyle birinden sair
hususların beklenmesi de beyhudedir. Evet, adaletsiz ihsan olmaz. Onsuz
yakınlara, akrabaya bakmak gerçekleşmez. Hele ihsanın bir hadis-i şerifte

beyan edilen o enfes mânâsı ki, “Allah’ı görüyor gibi kullukta bulunma.”2 hiç
mi hiç hayata geçirilemez.

İhsan; yukarıda ifade ettiğimiz gibi, “Allah’ı görüyor gibi” kulluk yapmaktır.
Ne var ki, bu duygu, bu düşünce ve bu tasavvurların, sağlam bir imana bina
edilmesi ve iman gerçeğinin de İslâmî esaslarla derinleştirilmesi icap eder ki,
ihsan şuuru kendinden bekleneni verebilsin.

Yakınlara yardım etme  veya daha geniş bir dairede herkese yardımda
bulunma, ihsan şuurunun yaygınlaştırılması ve intişarı demektir. Bu açıdan
âyetin mazmununu tahlil edecek olursak, adalet ihsanın, ihsan da iyilik etme
duygusunun hem temeli hem de kaynağıdır.

Negatif plânda esas alınan şeylere gelince; bu konuda önce fuhşiyat
zikredilmiş. İhtimal, hem ferdî plânda hem de toplum plânında bütün
münkeratın başlangıcını fuhşiyat teşkil ettiği için ona öncelik verilmiş.. zira
hemen herkesin bildiği gibi fuhşiyatın yaygın olduğu toplumlarda sair olumsuz



şeylerin hemen hepsi çorap söküğü gibi ard arda sökün eder gelir ve zamanla
toplumu bütün bütün şirazeden çıkarır. Bu açıdan da hiçbir zaman onun küçük
görülmemesi gerekir.

Münker; Allah’ın yasaklamış olduğu şeylerin açıktan açığa yapılması
mânâsına gelir. Diğer bir yaklaşımla o, evrensel doğrulara başkaldırma ve
isyan etme mânâlarına gelir ki her din ve her millette merduttur.

Bağy yani azgınlık ve taşkınlık. Bu olumsuz sıfat da ferdî ve içtimaî hayatta
değişik şekillerde kendini gösterir. İnsanın kendine zulmetmesinden, ana-
babasına isyanına, devlete başkaldırıp toplum huzurunu bozmadan, Allah’ı
inkâra kadar geniş bir taalluk sahasının olduğunu söylemek mümkündür.

Burada da tıpkı adalet, ihsan ve iyilikte bulunmada gördüğümüz gibi,
fuhşiyat münkerin, münker de azgınlık ve taşkınlığın hem temeli, hem de
kaynağıdır.

Yalnız Hanefi mezhebine göre و mutlak cem ifade eder. Âyet-i kerimede ise
pozitif ve negatif hususlar و harfi ile birbiri üzerine atfedilmiştir. Buna göre
tertip ve tasnif bahis mevzuu olmayabilir de. Ne var ki Şafiî mezhebinin nokta-i
nazarı esas alındığında و’da aynı zamanda bir tertip mânâsı da melhuzdur. Bu
açıdan arz etmeye çalıştığımız silsile içinde müspet ve menfî hususların
birbirlerine sebep-netice münasebeti içinde irtibatının olması akla uygun
gözükmektedir.

Hulâsa, İbn Mesud Hazretlerinin de ifade ettikleri gibi, Kur’ân-ı Kerim’de

hayrı-şerri bundan daha câmî bir âyet yok gibidir..3 ve tek başına mücelletlere
sığmayacak bir muhtevayı haizdir.
1 Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatı 2/1363 (Mesnevi-i Nuriye); 2/1167, 1231 (İşârâtü’l-İ’caz).

2 Buhârî, tefsir (31) 2; iman 37; Müslim, iman 57; Ebû Dâvûd, sünnet 16; Tirmizî, iman 4; İbn Mâce,
mukaddime 9.

3 Kurtubî, el-Câmiu liahkâmi’l-Kur’ân 10/165; İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’âni’l-azim 4/60.



İSRÂ SÛRESİ
ِةَمٰیِقْلا َمَْوي  َُهل  ُجِرْخُنَو  ۪ۘهِقُنُع  ي۪ف  ُهَِرئاۤ  ُهاَنْمَزَْلأ طَ ٍناَسِْنإ  َّلُكَو 

اًروُشْنَم ُهیٰقْلَي  ًاباَتِك 
“Her insanın amelini boynuna bağladık. İnsan için kıyamet gününde, açılmış

olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız.”
(İsrâ sûresi, 17/13)

Bu âyet, insana, idamlık birinin idama götürülürken cürümlerinin menşûru
bir levhanın onun boynuna asılmasını çağrıştırıyor. Bu hususu tefsir sadedinde
birkaç şey söylenebilir:

1.Bu, insanın amelidir; hadis-i şeriflerdeki ifadelere göre, iyi ise “hasenü’l-
vech”, çirkin ise “kabîhu’l-vech” şeklinde insanın karşısına dikilecek olan onun

iyi-kötü amelleridir.1

2.Şayet Allah, bir kulunu rüsva etmek isterse, yani onu yaptıklarından ötürü
adaletinin gereği olarak cezalandırmak dilerse, amel defterini onun boynuna
asar ve ettiklerini fâş eder; yok, affetmeyi murad buyurursa, onun kusurlarını
saklar ve kimseye göstermez.

3.Bir başka tevcih olarak da şu söylenebilir; insanın boynuna bağlanan bu
“tâir”, ondan hiç ayrılmayan vicdanın derinliklerinde daima kendini hissettiren
ve halk arasında sıkça kullanıldığı üzere, amele bağlı olarak “vicdan azabı”
veya “vicdan rahatlığı” demektir.

Hâsılı, her insanın nisbî-kisbî de olsa iradesi etrafında örgülenen bahtı,
kaderi, cesedin canla irtibatı, gölgenin bedenle münasebeti ölçüsünde hep onun
boynunda ve koynunda kendisini hissettirir de, ya bir sevinç ve inşirah olur
onun için akar, ya da bir hafakan ve gönül daralması şeklinde bir lahza onun
yakasını bırakmaz; bırakmaz ve kıyamet gününde bir hesap, bir kayıt defteri
gibi açılır ve onun önüne serilir.. serilir de ona “Oku kitabını; hesaba
çekilmene esas olarak bugün senin nefsin sana yeter.”2 denir. Dünyada her
gün kendini okuyan ve sorgulayan, o çetin günün hesabını daha önceden yapıp
kapadığı için emniyetle yürür Cennetlere ve Rıdvana; açıkları olanlar da apışır
kalırlar kalakaldıkları yerde…
1 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/287, 295.

2 İsrâ sûresi, 17/14.



KEHF SÛRESİ
ْمِِھّبَِرب اوُنَمٰا  ٌَةیِْتف  ْمُھَِّنإ  ِّقَحْلِاب  ۘ ََأَبن  ْمُھۨ َكَْیلَع  ُّصَُقن  ُنَْحن 

اَنُّبَر اوُلاَقَف  اوُماَق  ِْذإ  ْمِِھبوُلُق  ىٰلَع  اَنْطَبَرَو  * ۠ىًدُھ ْمُھَانْدِزَو 
اًِذإ ۤا  َنْلُق ْدََقل  اًھِٰلإ   ۤ ِ۪هنوُد ْنِم  َوُعَْدن  َْنل  ِضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  ُّبَر 

ًاَططَش
“Biz sana onların başından geçenleri gerçek olarak anlatıyoruz. Hakikaten

onlar, Rabbilerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırdık.
Onların kalblerini metin kıldık. O yiğitler (o yerin hükümdarı karşısında)

ayağa kalkarak dediler ki: ‘Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Biz,
O’ndan başkasına tanrı demeyiz. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz.’”

(Kehf sûresi, 18/13-14)

Ashab-ı Kehf, mağara ashabı ve mağara yârânı demektir. Bunların Hz. İsa ve
İncil’e ya da bir başka kitap ve peygambere tâbi oldukları söylense de Kur’ân-ı
Kerim’de zikredilmesinden hareketle diyebiliriz ki; Ashab-ı Kehf kıyamete
kadar bütün dirilişleri temsil eden bir cemaattir. Çünkü, bütün diriliş
hareketlerinin mutlaka bir tazyik ve bir de mağara dönemleri olmuştur ve
olacaktır.

Adetlerine gelince, Kur’ân üç kişiye hayır, beş kişiye “recmen bi’l-gayb”
diyor, yedi kişiye ise sükut edip, sekizincileri kelbleri diyerek yedi kişi

olmalarına kapı aralar gibi bir üslûp kullanıyor.1 Genelde tefsir ulemâsı da bu
kanaate sahiptir ve buradaki ifade tarzının karakteristik özelliği de bunu
müş’irdir. Ayrıca burada şöyle bir nükte de söz konusu; Kur’ân, Ashab-ı

Kehf’in sayısını yedi dedikten sonra, bir atıf vav’ıyla 2 ْمُھُبْلَك ْمُھُنِماـَث  َو
diyerek, insan ile köpeğin birlikte cem olmayacağına işaret ediyor. Demek ki
köpek, ahirette Ashab-ı Kehf’le beraber Cennet’e girse de –ki buna dair rivayet

var3– insanlar kendi hususiyetleriyle, köpek de kendi özellikleri ile girecektir.

Şimdi başa dönelim ve âyeti hep birlikte bir kere daha mütalâa edelim; ُنَْحن
ِّقَحْلاـِب َأــََبن 

ْمُھۨ َكــَْیلَع  ُّصَُقن   “Size onların haberlerini gerçek olarak
anlatıyor, hikâye ediyoruz.”  Onlar Rabbilerine gönülden inanmış bir fütüvvet
topluluğudur. Yürekleri ile yiğit, düşünceleriyle yiğit, davranışlarıyla yiğit,



vicdanlarıyla yiğit ve bâtıla karşı başkaldırmak üzere metafizik gerilimleri tam
bir yiğitler topluluğu.. işte bunlar çok az olmalarına rağmen, dinlerine sahip
çıkma adına böyle hidayetten kaynaklı bir hareketi başlatıp niyetlerini engin
tutunca Allah da onların hidayetlerine hidayet katar; cehd ve gayretlerine
terettüp eden kesbî hidayetlerine, rahmetinin enginliği ile daha derin bir hidayet
ilave ederek, onları tam anlamıyla bir fütüvvet topluluğu hâline getirir.. getirir
v e ْمِھِبوـُلُق ىٰلَع  ا  َنَْطبَرَو  fehvâsınca onların kalblerini nezdinden teyitlerle
metin kılar ve artık bu insanların davalarında sabitkadem olabilmeleri,
niyetlerinin derinliği ölçüsündedir ve hatta bazen apaçık Allah’tan destek
almaları bile söz konusudur ki bu da, kalbî itminana önemli bir vesile teşkil
eder.

Ribat; Allah ile irtibat demektir. Gözlerini açıp kapayıp her an O’nu duyma,
O’nu görme, O’nu hissetme, O’nun gücü ve kudretini sezme ve daima O’nu
arama, O’nu kollama... İşte bu mânâya işaret eden bir hadis-i şerifte Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem); zor şartlar altında abdest alma, uzak
mescitleri tercihle namaza giderken çok adım atma ve namazı kıldıktan sonra
diğer namaz vaktini beklemeyi zikreder ve ardından da üç defa: ُ طاَّبِرلا ُمُِكل  ٰ ذَف
der.4 Evet işte sınır boylarında nöbet tutma seviyesinde kendini Hak’la
irtibatlandırma budur. Çünkü ribat, aynı zamanda sınır karakolu demektir.
Öyleyse ْمِھِبوُلُق ىٰل  َع اَنَْطبَرَو   “Biz onların kalblerini ilâhî irtibatla teyit
ettik.” demektir. Elbette böylesi irtibat ve itminana ulaşan insanlar hakperest,
cesur ve fütursuz olacaklardır.

İşte bu donanımlı insanlar, اوُماَق ِْذإ   “Hakkı tutup kaldırmak için kıyam
ettiler, ayağa kalktılar ve kalbsizliğe, mantıksızlığa başkaldırdılar.”
Başkaldırmanın dünya literatürüne varoluş felsefecileri sayılan Sartre, Camus
ve Marcuse ile girdiği bilinir. Ama bu, toplumun bütün örf ve âdetlerine, dinî
ve ailevî telakki ve anlayışlarına saçma diyerek bir başkaldırmadır. Ancak
Ashab-ı Kehf’in başkaldırması hiç de öyle değildir. Onlar ِتاَوٰمَّسلا ُّبَر  اَنُّبَر 

ِضْرَْألاَو  “Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin rabbidir.”  deyip alternatif ikame
ve inşayı göstererek başkaldırıyorlar. Yani varoluşçuların yaptığı gibi bir
yıkma, bir kökten kazıma ameliyesi değil, Rable irtibatlandırılmış bir inşa ve
imar ameliyesidir. Evet “Gökleri ve yeri yaratan ve her şeyi tesbih taneleri
gibi evirip çeviren Allah’tır.”  diyerek, alternatif bir yenilenme hamlesiyle
ayağa kalkıyorlar. Ardından da biz اًھِٰلإ ۪ۤه  ِنوُد ْنـِم  َوُعْدــَن  O’ndan“ لَْن 



başkasına tanrı demeyiz.” diyerek inançlarını haykırıyorlar. اًِذإ اَۤـنْلُق  ْدـََقل 
ًاَططَش  “Aksi takdirde biz saçma sapan konuşmuş ve kendimizi Hak’tan

uzaklığa, şeytanî düşüncelere salmış oluruz.” deyip bir kutlu süreci
başlatıyorlar. Bu itibarla da:

1.Onların toplumdan ayrılmalarını ve bir mağaraya sığınmalarını bir kaçış
olarak değerlendirmemiz mümkün değildir. Evet, onların ayrılışı kat’iyen
korkakların ayrılışı gibi değildir; belki Hz. Ömer’in hicret ederken peşinden
gelme ihtimali olanlara, hem de güpegündüz, Kâbe’ye giderek “Ben Medine’ye
hicret ediyorum. Karısını dul, çoluk-çocuğunu yetim bırakmak isteyen peşimden

gelsin.”5 demesi ve ayrılması gibi bir ayrılıştır. Evet, onlarınki de bir firardır,

ama Kur’ân’ın ifadesiyle 6 ّللا ِهٰ َىِلإ  ّرِفَف  اوُۤ  mazmununca Allah’a firardır ve
Allah’a sığınmadır.

2.Böyle bir başkaldırma ve ardından kaybolma, onların temsil ettiği
düşüncenin o topluma zamanın yorumlarıyla farklılaşarak yeniden aksetmesine
vesile olmuştur. Bu yiğitçe ve yürekten kükreyiş, kim bilir o toplumun içinde
nicelerinin kafalarını allak-bullak etmiş ve nicelerinin gönüllerini
yumuşatmıştı. Tıpkı toprağa atılan bir tohum gibi bu düşünceler ve bu yiğitlerin
tavırları da ağızdan ağıza, dilden dile, gönülden gönüle nakledilerek, o topluma
mâl oldu ve zamanı geldiğinde de açan filizler, semere veren başaklar gibi
bütün bir toplumu çepeçevre kuşattı.

3.Ashab-ı Kehf’in saraya mensup insanlar olduğu rivayet edilir. O dönemde,
bir insanın saraydaki refah, saadet ve huzurunu terk ederek, başta kral ve bütün
bir toplumun reddeceği bir yola girmesi olacak şey değildir. Ashab-ı Kehf’in
böyle davranması elbette etrafın dikkatini çekmiş, onların bir din, bir düşünce
uğruna asla katlanılamaz veya yapılamaz gibi algılanan fedakârlıklara
katlanmaları, içinde neş’et ettikleri toplumda şok tesiri yapmıştır. Yapmış ve
milletin dikkat nazarlarını onların tebliğ ve temsil ettiği mesaja çevirmiştir.

4.Eğer onlar, “Mağaraya girelim, bugün-yarın bu kral öldükten ve devlet
terörü yok olduktan sonra halkın yeniden arasına girer ve dinimizi tebliğ
ederiz.” düşüncesi içinde idilerse, mağarada kaldıkları 310 yıl boyunca ibadet
sevabı almış, dolayısıyla da niyetlerinin derinliğine göre de hep kazanmış
sayılırlar. Zira, bir insanın “Şu yorgun hâlimde değil de, biraz dinlendikten
sonra gece kalkıp huzurluca ve istirahat etmiş olarak yatsı namazını kılarım.”
düşüncesiyle yatması, onun uykusunu bile ibadete çevirir. İşte Ashab-ı Kehf’in



düşüncelerini, “Şimdilik biraz saklanalım; daha sonra küfrün şok tesiri kırılır,
biz de döner, yeniden tebliğde bulunuruz.” şeklinde değerlendirmek lâzım. Rica
ederim, siz saraydaki yumuşak döşeklere mağaranın sert taşlarını tercih etseniz
ve müreffeh bir hayatı bırakıp mağarada kuru ekmeğe razı olsanız, dahası
birçok kadın-erkeğin önünüzde el-pençe divan durması, emirlerinizi
beklemesine mukabil, bir köpekle arkadaşlığa razı olsanız, böyle bir sevap
beklentisi içine girmez misiniz? Elbette girersiniz. İşte Allah (celle celâluhu)
elbette onların bu beklentilerine, niyetlerinin derinliğine göre mutlaka mükâfat
verecektir.

5.Mağara, aslında bir dolma, şarj olma yeri ve kendini, özünü keşfetme
mekânıdır. Neden mi? Zira küfürle yaka paça olma ve hele kuvvet dengesinin
olmadığı bir zamanda onu tutup sarsma, ırgalama ve nihayet mağlup etme,
ancak peygamberane bir güç ve azimle olur. Şimdi Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatına bakın! O da peygamberlik ufkuna ulaşmak
için, bi’setten önce altı ay mağara dönemi geçirmemiş midir? Daha sonra Hz.
Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) arkasında, ama mutlaka O’nun
çizgisinde mücadele edenlerin hayatında hep birer mağara dönemi olmuştur.
Evet İmam Gazzâlî’nin, İmam Rabbânî’nin, Mevlâna Halid’in ve Üstad
Bediüzzaman’ın hayatlarında da hep bu şarj olma, özünü ve kendini bulma,
ilhatla mücadele için gerekli olan enerjiyi toplama adına inzivaları olmuştur.
Süresine gelince, bu, Efendimiz için altı aydır da, diğer evliyâ, asfiyâ ve
mukarrabînden ise beş sene, on sene hatta altmış sene bile halvet yaşayanlar
olmuştur.

Aslında aynı şey, “tarihî devr-i daimler” içerisinde tarihi yeniden inşa
edecek, insanlığı yeniden mihverine oturtacak cemaatler ve toplumlar için de
geçerlidir. Evet, o fütüvvet ruhunu temsil eden insanların hemen hepsinin
hayatlarında bir mağara dönemi görmek mümkündür.

Evet, insanın bazı ledünnî hitaplara mazhar olabilmesi, ilhamlarla
şahlanabilmesi ve semavî vâridâta açık hâle gelebilmesi için bir mağara
dönemine ihtiyacı vardır.

Meselenin böyle önemli mesaj yönü alındıktan sonra, Kitap ve Sünnet-i
sahihada söz konusu edilmeyen hususlara dalarak ِبْیَغْلِاب اًمْجَر   vadilerinde
dolaşmak; Ashab-ı Kehf’e mağara tayin etmek, bölge belirlemek, onları ve
kavimlerini tazyik eden zalim hükümdarların isminden söz etmek nefse çerez
birer bilgi kırıntısından ibarettir ve ruha, iman, mârifet, muhabbet ve zevk-i



ruhanî adına bir şey vermemektedir.

( اًدَشَر َانِرَْمأ  ْنِم  اََنل  ّْئِیَھَو  ًةَمْحَر  َكْنَُدل  ْنِم  اَِنتٰا  اَۤنَّبَر  )

اًدََبأ ِ۪هباَحَْصأَو  ِ۪هلٰاَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع  ّللا  َّمُھٰ ِّلَصَو 

َتْیَّلََول ْمِھَْیلَع  َتَْعلَّطا  َِول  ِۘدی۪صَوْلِاب  ِهْیَعاَرِذ  ٌطِسَاب  ْمُھُبْلَكَو 
ًابْعُر ْمُھْنِم  َتْئِلَُملَو  اًراَِرف  ْمُھْنِم 

“Köpekleri de mağaranın ağzında ön ayaklarını sermiş yatmakta idi. Eğer
onların durumlarına muttali olsa idin dönüp onlardan kaçardın ve

gördüklerin yüzünden için korku ile dolardı.”
(Kehf sûresi, 18/18)

Ashab-ı Kehf, daha önce de geçtiği gibi, mağara ashabı demektir ve dinlerini
tebliğ adına o yola baş koymuş babayiğitlerdir. Kur’ân, bunların durumlarını o
kendine has üslûbuyla anlatarak, kıyamete kadar gelecek dava erlerine değişik
mesajlar sunmaktadır. Evet, tebliğ ve irşad insanları önce tıpkı Ashab-ı Kehf
gibi dolmalı ve ciddî bir metafizik gerilime geçmelidirler. Böyle bir kıvamı
yakalamak mağara hayatı ile olacağı gibi, ashab-ı kiram yolu takip edilerek de
olabilir ki, onlara böyle bir metafizik gerilime ulaşmak için Dâru’l-Erkam
yetmişti. Tabiî böyle bir ayniyet içinde olması da söz konusu edilmemelidir.
Çünkü tarihî hâdiseler ayniyet ölçüsünde bir misliyet içinde cereyan eder. Öyle
ise büyük ölçüde onlar için söz konusu olan şeyler bizim için de geçerlidir.
Anlatılacak şeyler çok çok iyi bilindikten sonra tecerrütle, halvetle, vahdetle ve
celvetle yakalanacak bir gerilim.. daha sonra da bir temsil ve temessül evi.

Âyete gelince; onların köpekleri, mağaranın girişinde, hem bir caydırıcı hem
de onları tehlikelerden korumak için bekleyen bir nöbetçi. Ama onlardan biri
değil. Kur’ân o karakteristik ifadesinde bu tabiî farklılığa işaret ediyor:

ْمُھُبْلَك ْمُھُنِماـَث  ٌةَعْبَـس َو َنوـُلوُقَي  Dediler ki, yedi kişidir. Sekizincisi“ وَ
köpekleridir.”7 Yani onların toplam adetlerini söylerken, köpeği ayrı olarak
ifade ediyor. Ayrıca, köpeğin hâli, vazife başındaki durumu anlatılırken de
onun, başkalarının ödlerini kopartacak mehib duruşu nazara veriliyor. Hatta
öyle ki, “Uzaktan onların durumlarına muttalli olsan, korku içinde dönüp
kaçardın.” deniyor ki, değişik durumlara göre vizyondaki çizgilerin
vurgulanması bakımından gayet mânidardır.



Şimdi de, âyetin ilham ettiği nüktelerin günümüzle alâkalı yönlerine bir
kuşbakışı bakmaya çalışalım:

1.Her devirde Ashab-ı Kehf konumunda olan alperenler olacak ve bunlara
başkaları da takılacak; duygu, düşünce ve inançta aynı çizgide olmasalar bile
aynı mülâhazalar etrafında bu yolculuğu sürdürmede kararlı olacaklar.

2.Her devirde böyle mağara hayatı yaşayan ya da yaşamaya mahkûm edilen
insanlar, nöbettarları da ihmal etmemelidirler; zira belli bir fasıldan sonra,
onlara, onların hizmet ettikleri müesseselere, hatta evlerine taarruzlar,
hücumlar söz konusu olabilir. Onun için tedbirlerini almalı, hatta kapı
önlerinde eğitilmiş köpekler bulundurmalıdırlar.

3.Bu köpekler sıradan olmamalı. Dıştan gelebilecek her türlü tehlikeye
göğüs gerecek, karşı koyacak ve duruşuyla kötü niyetlilerin içine korku salacak
ölçüde caydırıcı olmalıdırlar.

4.İnsan gerçek insanî değerlere sahip çıktığı ölçüde insandır. İnsanî değerleri
kaybettiği andan itibaren o ُّلـََضأ ْمُھ  ْلـَب  ِما  َعْنْألاَك  sırrınca “belki hayvan,
belki hayvandan da aşağıdır.”8 Bir başka âyet ise bu hususu daha net
vurgular:

ِهَْیلَع ْلِمَْحت  ِْنإ   ۚ ِبْلَكْلا ِلَثَمَك  ُهُلَثَمَف   ۚ ُهيٰوَھ ََعبَّتاَو  ِضْرَْألا  َىِلإ  ََدلَْخأ  َهُ ۤ ِّنكٰلَو

ْثَھَْلي ُهْكُرَْتت  ْوَأ  ْثَھَْلي 

“Fakat o, dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı
köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, bıraksan da
dilini çıkarıp solur.”9

Mevzumuzla bütünleştirerek, benim buradan anladığım şey, çeşitli
devirlerdeki Ashab-ı Kehf’i ve onların yaptığı vazifeyi yapanları; daha açık
ifade ile, tebliğ ve irşad erlerini, Allah (celle celâluhu), henüz vahşetini
atamamış ve insanî kemalât yoluna girememiş insanlara korutarak dini ve o dini
temsil edenleri facirlerle dahi teyit edecektir. Zaten, tarihî tekerrürler devr-i
daimine baktığımızda bunu ayan beyan görebiliriz. Hakikî dindar insanların
üzerine yer yer Avrupa’nın zalimleri, zaman zaman da Asya’nın münafıkları ve
daha nice azılı din düşmanları, “fundamentalizm, gericilik, yobazlık, irtica...”
diye saldırdıkları bir dönemde onları koruyan, onlara sahip çıkan, tam onlardan
olmasalar bile onları sıyanet kanatları altına alıp Hak inayetini ve himayesini



temsil eden dünya kadar insan çıkmıştır.
5.Öteden beri tebliğ ve irşad erlerinin içinde yaşadıkları toplumlar ve o

toplumların sistemlerinin onlar için koruyucu birer vazife gördükleri hiç de az
değildir. Tabiî bu biraz da temsilcinin basiretine bağlı. Evet bir yanda
Müslümanların can alıcı düşmanları aynı imkânlardan istifade ile, duygu,
düşünce ve inançları adına toplum bünyesine fesat tohumları ekerken,
Müslümanlar da aynı imkânlardan –eşit derecede olmasa bile– faydalanarak
davalarına hizmet etmelidirler. Demek ki, sistemler, ِهْیَعاَرِذ ٌطـِساَب  ْمُھُبْلَكَو 

ِدی۪صَوْلِاب  sırrınca, hizmet erlerine yerine göre şemsiye, yerine göre kalkan ve
zırh olabilecek. Yani dışarıdan onlara hücum etmek isteyenler, Ashab- ı Kehf’i
göremeyip sütreye takılıp kalacaklardır. Evet, herkes aynı ölçüde
inanmayabilir; ama inandığı nispette insanlığını ortaya koyacağı da göz ardı
edilmemelidir.

ْمَك ْمُھْنِم  ٌِلئا  َلاَق َقۤ ْۘمُھَنْیَب  اوُلَءاَۤسَتَِیل  ْمُھاَنْثَعَب  َِكلٰذَكَو 
اَِمب َُملَْعأ  ْمُكُّبَر  اوُلاَق  ٍۘمَْوي  َضْعَب  َْوأ  اًمَْوي  اَنْثَِبل  اوُلاَق  ْۘمُتْثَِبل 

اَۤھَُّيأ ْرُظْنَیْلَف  ِةَني۪دَمْلا  َىِلإ  ۪ۤهِذٰھ  ْمُِكقِرَِوب  ْمُكَدََحأ  اوُۤثَعْباَف  ْمُتْثَِبل 
ُهْنِم ٍقْزِِرب  ْمُِكتَْأیْلَف  اًماََعط  ىٰكَْزأ 

“Böylece Biz, aralarında birbirlerine sormaları için onları uyandırdık:
İçlerinden biri: ‘Ne kadar kaldınız?’ dedi. (Kimileri) ‘Bir gün ya da günün
bir parçası kadar kaldık.’ dediler; (kimileri de) şöyle dediler: ‘Rabbiniz,

kaldığınız müddeti daha iyi bilir. Şimdi siz, içinizden birini şu gümüş
paranızla şehre gönderin de, baksın (şehrin) hangi yiyeceği daha temiz ise

size ondan erzak getirsin.’”
(Kehf sûresi, 18/19)

Ashab-ı Kehf’in ilk kahramanlıklarını dört-beş madde içinde 14. âyeti ele
aldığımız zaman yapmıştık. Burada ise onların ikinci kahramanlıkları ele alınıp
üzerinde durulacaktır. Şöyle ki, mağara yârânından birisi çarşıda alışveriş
yaparken gerek giyim kuşamı gerekse kullandığı paradan fark edilince, şehir
halkı, –bir kısım kaynaklara göre– başta vali olmak üzere onu takip ederek,
Ashab-ı Kehf’i mağarada bulurlar. Daha önceden gerek vicahî kültür yani
dededen toruna intikal ile, gerekse kitapların kaydettiğinden hareketle, Ashab-ı



Kehf’i tanıyan binler-yüz binler imanlarını basitten mürekkebe, ilme’l-yakînden
ayne’l-yakîn’e, ondan da daha ötesine yükseltirler ve bu şok hâdise ile toplum
öylesine temelinden sarsılır ki herkes dine koşar ve işte ilâhî takdir gereği bu
kahramanlar ikinci kez de misyonlarını böyle eda eder ve çekilip kendi
âlemlerine dönerken arkalarından binlerce insanı alır kendi düşünce ufuklarına
yükseltirler.

Bu âyet-i kerimede dikkati çeken ikinci bir husus da paradır. Neticesi ne
olursa olsun dünya ve dünyalık onları ele vermiştir. Bakın, Yemliha’yı –eğer o
ise– şehir halkının fark etmesi para ile oluyor. Sonucun iyi olması bir lütuf;
ama para yakalatıyor. Öyleyse mefkûre insanı ele geçmeyi, dost-düşman çevre
tarafından yakalanmayı arzu etmiyorsa, kazanma değil, dünya zaafı bile
olmamalıdır. Evet, öteden beri nice serv-i revan canlar, nice muktedir sultanlar
hep bu gaddar-ı bîinsafın esiri olmuşlardır. İnsanın fıtratındaki bu zayıf nokta
kullanılarak nice milletler pâyimâl edilmiş ve nice toplumlar tarih olup
gitmiştir. Ne var ki dinin intişar etmesi ve etraf-ı âlemde şehbal açması da yine
paraya, yani maddî finansman gücüne bağlıdır. Dikkat edin, Ashab-ı Kehf o
birkaç dirhemle dışarı çıkınca o toplumda din adına hemen ikinci bir patlama
meydana gelmiştir. Bu itibarla işin bu yanı da ayrı bir önem arz etmektedir.

Evet, maddî finansman meselesi de kat’iyen göz ardı edilmemelidir. Yalnız,
bu konuda İslâmî nasslar, âyet ve hadisler, sonra da Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem) davranışları bize örnek olmalıdır. Evet,
Müslüman para kazanmalıdır, zengin olmalıdır; olmalıdır ama gönlünde de
zerre kadar ona yer ve değer vermemelidir. Onu koymak için hırsızların gelip
de çalamayacağı –fıkhî ifadesiyle muhrez hâle getirecek kadar– bir yer bulmalı
ve oraya koymalıdır. Sonra da onu millî hizmetlerde hızlıca yol alınabilecek
yollarda kullanmalıdır. Düşünün ki –Rabbimiz’in inayetiyle– tahakkuk eden
milletçe şu gelişmelerde maddî finans gücü olmasaydı, bu kadar büyük işler
nasıl gerçekleşebilirdi… Demek ki, maddî güç din-i mübin-i İslâm’ın
intişarında çok önemli dinamiklerden biri.. bu açıdan da onu elde etme cehdi de
bir ibadet sayılabilir.. sayılabilir ama kazanırken alın teri ve fikir sancısıyla
kazanılmış, harcanırken de heva ve heves istikametinde değil de, bir yüce
mefkûreyi ikame edebilme yolunda harcanabilmişse…

ّبَر ي۪ َِنيِدَْھي  ْنَأ  ۤى  ٰسَع ْلُقَو  َتیَ۪سن  اَِذإ  َكَّبَر  ْرُكْذاَو 



اًدَشَر اَذٰھ  ْنِم  َبَرَْقِأل 
“(Bunu) unuttuğun takdirde Allah’ı an ve: ‘Umarım Rabbim beni, bundan

daha yakın bir zamanda muvaffakiyete erdirir.’ de.”
(Kehf sûresi, 18/24)

Âyet-i kerimede belirtilen yola iletme, dinin insanların ruhunda hâkim olması
ve vicdanların onu bir bütün hâlinde kabullenmesi vs. ise, işte bu durum,
Yahudilik’te de, Hıristiyanlık’ta da, Müslümanlık’ta da farklı zaman aralıkları
ile tahakkuk edegelmiştir. Meselâ Yahudiler arz-ı mev’uda girebilmek için kırk
yıl Tih sahrasında ruhî kıvama yürümüşler.. Hıristiyanlık zuhurundan sonra ilk
üç asır baskı altında bulunmuş ama sonra kabul görmüş.. Müslümanlığa gelince
âyette de ifade edildiği gibi “daha yakın, daha az” bir zamanda yani yirmi üç
yıl gibi kısa bir zaman diliminde hüsnü kabule mazhar olmuştur. İhtimal âyet-i
kerime, ihbar-ı bi’l-gayb nev’inden işte buna işaret etmektedir.

Burada “Unuttuğun vakit Rabbini an.” emri, yukarıda geçen hasbelbeşer

“inşâallah” denecek yerde unutup diyememeden,10 değişik vesilelerle hep
O’nu anmamız icap ederken, gaflete gelip âyâtını düşünmeme, adını yâd
etmeme durumlarına kadar hemen her hâlde ْوَأ اَۤنیَ۪ـسن  ِْنإ  َن  اـۤ ْذِخاٰؤُت اـَنَّب َال  رَ
11 َانَْأطَْخأ  mülâhazalarıyla yeniden O’na yönelmeyi ihtar etmekte, nisyan ve
gaflet keffaretinin “zikrullah” olduğunu hatırlatmaktadır.

İşte böyle bir zikr ü fikr ve Ashab-ı Kehf gibi dolup yüksek bir metafizik
gerilim elde etme sayesinde, daha kestirme bir yoldan mâşerî vicdana ulaşma
lütfu zuhur edecek ve muvaffakiyetler salih dairesi içine girilecektir ki, âyetin
sonu da buna işaret etmektedir.

ِّيِشَعْلاَو ِةوٰدَغْلِاب  ْمُھَّبَر  َنوُعَْدي  َني۪ذَّلا  َعَم  َكَسَْفن  ْرِبْصاَو 
َایْنُّدلا ِةوٰیَحْلا  َةَني۪ز  ُدي۪رُت  ْۚمُھْنَع  َكاَنْیَع  ُدَْعت  َالَو  ُهَھْجَو  َنوُدي۪رُي 
ُهُرَْمأ َناَكَو  ُهيٰوَھ  ََعبَّتاَو  َانِرْكِذ  ْنَع  َُهبْلَق  اَنْلَفَْغأ  ْنَم  ْعِطُت  َالَو 

ًاطُرُف
“Sabah-akşam Rablerine, O’nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte
candan sabret. Sakın dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerin onlardan

başkasına kaymasın. Kalbini Bizi anmaktan gafil kıldığımız kötü arzularına



uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme.”
(Kehf sûresi, 18/28)

Kureyş’ten bazı ileri gelenler, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem),
ashab-ı kiramdan fakir olanları yanından kovmasını ve yanına gelip-gitme
mevzuunda kendilerine bir hususiyet tanınmasını teklif etmişlerdi. İçtimaî
yapının gereği, onların Müslüman olması ile çoklarının Müslüman olacağı
düşünülebilirdi ama Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) daha bu konuda
karara varmadan, semavî teyit imdada yetişti. Âyet, Nebi’ye tercihinde
yardımcı oluyor ve Allah’ın rızasının esas olduğunu bir kere daha vurguluyor,
kemmiyetin o kadar önemli olmadığını hatırlatarak peygamberin yanına belli
şartlar koşarak gelmek isteyen insanların dünya peşinde ve gaflet içinde
kimseler olduklarına dikkat çekiyordu. Zaten ayakta durmak için hiçbir kişiyi
veya sistemi koltuk değneği olarak kullanmaya ihtiyacı olmayan İslâm, falan
aristokratın, filan zenginin kendisine tâbi olmasıyla şeref ve itibar kazanacak,
güçlenecek değildir. O, hep kendi dinamikleri ile var olmuştu ve olmaya da
devam edecekti. O, yenilmez güç ve kuvvetini Allah’tan alıyordu. Bu itibarla
da ona tutunan aziz, ondan kopan da zelil olmaya mahkûmdu ki, İslâm tarihi
bunun örnekleri ile doludur.

Devr-i Risaletpenâhîleri itibarıyla kendi kibir, zulüm ve inhiraflarına yenik
düşüp de peygambere böyle bir teklif götüren Kureyş idi. Hz. Risaletmeab’ın
huzurundan uzaklaştırılması istenenler de, Suheyb, Bilâl, Ammar ve Yasir
(radıyallâhu anhüm) gibi fakir Müslümanlardı. Efendimiz bu fakir kimseleri
yanından uzaklaştırırsa Kureyş olarak O’nun yanına gelebileceklerini

söylüyorlardı.12 Ne münasebetsiz bir şart, ne saygısızca bir teklifti…
Müslümanları hor görme ta Hz. Nuh döneminde başlamış ve onlara

“erâzil”13 denerek peygamber huzurundan uzaklaştırılmaları istenmişti..
istenmişti ama peygamber: َنی۪نِمْؤُمْلا ِدِرَاِطب  َاَنأ  اَۤمَو   “Doğrusu ben mü’minleri
asla kovamam.”14 demişti. İnsanlığın İftihar Tablosu’nun da başka şekilde
davranması düşünülemezdi. Düşünmedi ve: “Hamdolsun Allah’a ki,
ümmetimden bir topluluğa karşı sabırlı olup onlarla beraber bulunmamı
emredip, emrini gerçekleştirmeden canımı almadı.. hayat sizinle, ölüm de
sizinle.” diyerek bu beraberlikten duyduğu hazzı ifade ede ede Refîk-i A’ lâ’ya
yürüdü.



َسِْئب  ۘ ٌّوُدَع ْمَُكل  ْمُھَو  ي۪نوُد  ْنِم  َءا  ۤ َِيلَْوأ ُهَتَّيِّرُذَو ۤ َُهنوُذِخَّتَتََفأ 
ًالََدب َنیِ۪ملاَّظِلل 

“Şimdi siz, Beni bırakıp da onu ve onun zürriyetini mi dost ediniyorsunuz?
Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir.”

(Kehf sûresi, 18/50)

Âyet-i kerimede zikri geçen “şeytanın zürriyeti” ibaresinden hareketle
bazıları şeytanın zevcesi, çoluk çocuğu vardır gibi fikirler ortaya atmışlardır.
Konuyla alâkalı bir fikir vermesi bakımından iki küçük hususu zikretmekte
yarar var:

1.Hakikaten şeytan evli ve karısı, çoluk-çocuğu olsa bile bu değişik bir buud
ve değişik bir âlemle alâkalıdır. Nasıl ki bizler rüyalarımızda yer, içer,
evlenir, hastalanırız; ama bütün bunlar değişik buudlarda cereyan eder.
Zannediyorum şeytanın zürriyetini de bu çerçevede değerlendirmek gerekecek..
bir yerde Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de: “Kemikler, cinlerin
azıklarıdır.”15 demiyor mu? İşte bir buud farkı..!

2.Buradaki “zürriyet” kelimesini ille de hakikate hamletmek şart değildir.
Bu, bizim anladığımız mânâda zürriyet olabileceği gibi, insî nesiller mânâsına
da gelebilir. Aslında bu düşünceyi destekleyecek hadis-i şerifler ve içtimaî,
tarihî gerçekler de yok değildir. Meselâ; Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) karı-kocanın mukarenet anında okuyacakları duayı talim buyururken, o

münasebetten çocuk olursa şeytan ona dokunmaz, der.16 Belli bir dönemde
ihtimal, mü’minler bu duayı okuduklarından hep iyi, tertemiz, İslâm ve
Kur’ân’a hâdim nesiller yetişiyordu. Daha sonraları ülfet ve ünsiyetten veya
İslâmî hayatın terki neticesi şeytanî nesiller zuhur etti. Hatta halka mâl olmuş
ifadesiyle “şeytana pabucunu ters giydirecek” nesiller zuhur etti.

Netice itibarıyla “şeytanın zürriyeti” ifadesini mecaza hamledip, insan
olduğu hâlde şeytan gibi düşünen, şeytan gibi hareket eden insanlar olarak
anlamak da mümkündür.. Kur’ân’ın ِنی۪طاَیَّشلا َناَوِْخإ  اوُۤناـَك   “Şeytanların
kardeşleri.”17 diye ifade buyurduğu da bunlar olsa gerek.

ًابَبَس ََعبْتَأَف 
“O da bir yol tutup gitti.”



(Kehf sûresi, 18/85)

1.Zülkarneyn’e kudret-i mümekkine de kudret-i müyessire de verildi. O,
karşı tarafın güç ve engellerini rahatlıkla aşabilecek imkânların bütünüyle
serfiraz kılınmıştı.

2.Zülkarneyn’den bahseden âyetlerden de anlaşıldığı üzere o zat, dünya
muvazenesinde İslâm’ı temsil eden, huzursuzluk ve keşmekeşlik olan yerlere
orduları ile gidip oralarda muvazene sağlayan, kargaşa ve fesada açık yerlerde
setler inşa ederek umumî muvazeneyi koruyan tam bir yeryüzü mirasçısı ve
devletler arası muvazene unsuru idi ki, Allah (celle celâluhu) onu, bu önemli
misyonu eda edebilmesi için gerekli olan esbap, âlât ü edevat ve her türlü
imkânla serfiraz kılmıştı. ۙاًَببَس ٍءْيَش  ِّلُك  ْنِم  ُهاَنَْیتٰاَو   “Ona her şeye ulaşma
vasıta ve vesilelerini bahşetmiştik.”18 mealindeki âyet bu mülâhazayı teyit
etmektedir.

Zülkarneyn, kendisine bahşedilen bu imkân ve bu kudret-i müyessirenin
veriliş hikmetini kavrayarak, o geniş imkân ve iktidarını murad-ı ilâhî
istikametinde ve yeryüzü muvazenesi adına son santimine kadar kullanan ve
memuriyetini mefkûre hâlinde yaşayan bir gaye insanıydı…

َْمل ٍمْوَق  ىٰلَع  ُعُلَْطت  اَھَدَجَو  ِسْمَّشلا  َِعلْطَم  ََغلَب  اَِذإ  ۤى  ّٰتَح
اًرْتِس اَِھنوُد  ْنِم  ْمَُھل  ْلَعَْجن 

“Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim üzerine doğuyor
buldu ki, Biz onlar için buna karşı bir örtü yapmamıştık.”

(Kehf sûresi, 18/90)

Hz. Zülkarneyn, batıdan doğuya giderken, Afrika’ya geçmiş olacak ki, âyet-i
kerimede tavsif edilen kavim, evleri yurtları olmayan hatta tesettür bilmeyen ve
çıplak dolaşan, medeniyetten mahrum, oldukça bedevi toplumlarla
karşılaştığına işaret buyuruluyor.

Bu âyette şu mülâhazalar da söz konusu olabilir: Zülkarneyn, doğuya doğru
seyahatinde öyle bir yere ulaştı ki, orada güneş ışınlarına engel olabilecek ne
bir dağ ne bir tepe ne de bir ağaç vardı. Bu itibarla da her güneş doğuşunda
güneşin tulû ve hararetiyle yüz yüze geliyorlardı.. ya da elbiseleri yoktu, –
bugün de Ekvator çevresinde ve çölün çok kızgın olduğu yerlerde çoğunluk
itibarıyla çıplak dolaştıkları gibi– örtüsüz ve üryan denecek hâlde idiler. Ne



tabiî sütreleri ne binaları ne de ciddî bir elbiseleri vardı.. ve tam bir bedeviyet
içinde yüzüyorlardı.

ِضْرَْألا ِيف  َنوُدِسْفُم  َجوُجْأَمَو  َجوُجَْأي  َِّنإ  ِنَْینْرَقْلا  اَذ  َاي  اوُلاَق 
اًّدَس ْمُھَنْیَبَو  اَنَنْیَب  َلَعَْجت  ْنَأ  ۤى  ٰلَع اًجْرَخ  ََكل  ُلَعَْجن  ْلَھَف 

“Dediler ki, Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Ye’cüc ve Me’cüc bozgunculuk
yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir vergi

verelim mi?”
(Kehf sûresi, 18/94)

Bu Çin Seddi veya Kafkasya’daki Demirkapı ya da daha başka bir yer
olabilir. Ancak daha sonraki âyetlerde tarifi yapılan şekliyle, muayyen bir
setten bahsetmek çok zor. Var olsa bile, tayini ciddî bir araştırma ister. Bu
sebeple sedden ziyade, seddin arkasındaki topluma dikkat etmek lâzım. Evet, o
toplum mânevî dinamikleriyle dimdik ayakta kaldığı müddetçe Ye’cüc-Me’cüc
kabilelerinin fitne ve fesatları önlenebilecek; hiç olmazsa zararsız hâle
getirilebilecektir.

Bence Zülkarneyn kıssasında küllî hükümler aramalı. Şöyle ki, devlet, devlet
başkanının özellikleri, devletin devamı için şartlar.. vs. Aksi takdirde, tarihin
derinliklerinde kalmış bir hâdiseyi hikâye etmiş oluruz ki, böyle bir yaklaşımla
da Kur’ân’dan istifademiz ya hiç olmayacak ya da fevkalâde az olacaktır.

Burada anlatılmak istenen bir diğer husus da, yeryüzünde adalet ve
istikametin temsilcisi olan Zülkarneyn’in, kendini ifade edemeyen veya ifade
etmekten çekinen âcizlere, ezilenlere mesnet olmasıdır. O günkü ezilenler
Türkler veya başka mazlum milletlerdi; ezenler de bölgeyi fesada veren Ye’cüc
ve Me’cüc’dü. Bu aslı, nesebi ve kimliği belirsiz; ırz, namus, din ve milliyet
tanımayan zorba kavmi, bir çılgınlığı esnasında Zülkarneyn durdurmuştu. Daha
sonra da her devirdeki yeryüzü mirasçıları durduracak ve bu tarihî tekerrürler
devr-i daimi

19 َنوُلِسَْني ٍبَدَح  ِّلُك  ْنِم  ْمُھَو  ُجوُجْأَمَو  ُجوُجْأَي  ْتَحِتُف  اَِذإ   ۤ ّتَح ىٰ

medlulünce Ye’cüc ve Me’cüc’ü tutan o sağlam “sed” ve o muhkem “redm”
parçalanıp da o mütecaviz, o saldırgan toplum farklı nesiller hâlinde dere tepe
aşıp her yanı istila edecekleri ana kadar da devam edecektir.



ٌدِحاَو ٌهِٰلإ  ْمُكُھِٰلإ  اَۤمََّنأ  ََّيِلإ  ىٰۤحوُي  ْمُكُلْثِم  ٌرَشَب  َۨاَنأ  ۤا  َمَِّنإ ْلُق 
“De ki; ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim. (Şu kadar var ki) bana,

ilâhınızın sadece bir ilâh olduğu vahyolunuyor.”
(Kehf sûresi, 18/110)

Yani hilkat ve Mâbud’a nispet açısından, tabir-i diğerle, Hz. Zât-ı
Ulûhiyet’in bize yakınlık ve hâkimiyeti, bizim de O’na uzaklığımız ve
mahkûmiyetimiz açısından aramızda herhangi bir fark söz konusu değildir. Evet
Cenâb-ı Hak’tan başka hiçbir kimse, ona kullukta bulunulacak kadar zatî bir
büyüklük ve istiğnaya sahip olmadığı gibi, kulluk mülâhazasıyla herhangi bir
kimse karşısında eğilip zillet gösterecek kadar da küçük ve değersiz değildir..
evet Bediüzzaman’ın o yerinde ifadesiyle: “Mahlukat, mâbudiyetten uzaklık

noktasında müsavi oldukları gibi, mahlûkiyet nisbetinde de birdirler.”20

Bu âyet aynı zamanda, Hz. Mesih, Hz. Üzeyir gibi büyük zatların
büyüklüğünü ifadede dengenin korunamayıp ulûhiyet pâyesine
yükseltilmelerine de bir reddir. Evet bir insanın, hele hele bir peygamberin,
elbette Allah’a kurbiyeti her zaman söz konusudur. Ne var ki böyle bir
münasebet ve kurbiyet, tutup onu Cenâb-ı Hakk’ın Arş’ının yanına oturtmayı
gerektirmez. Bu ince münasebeti ihtar içindir ki Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) onca kemalâtına rağmen “Ben de sizin gibi bir beşerim.” der. Evet
sizden farklı bir yanım var, o da bana: “Hepinizin ilâhı ancak bir ilâhtır.”
şeklinde vahyin gelmesidir. Yani farklılık içinde vurgulanan da yine mâbudiyet
telakkimiz ve Mâbud karşısındaki müsâvâtımızdır.

İşte böylece âyet hem Hz. Üzeyir ve hem de Hz. İsa hakkındaki ifratkâr
düşünceleri reddetmenin yanında, Müslümanların nazarlarını da Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) gerçek konumuna tevcih buyuruyor.
1 Bkz.: Kehf sûresi, 18/22.

2 “Sekizincileri de köpekleridir.” (Kehf sûresi, 18/22)

3 Münâvî, Feyzu’l-kadîr 5/315.

4 “İşte bunlar, sizin için ribattır.” (Müslim, taharet 41; Tirmizî, taharet 39; Nesâî, taharet 106; Muvatta,
sefer 55)

5 Halebî, İnsânü’l-uyûn 2/183-184.

6 “Kaçıp Allah’a sığının.” *Zâriyât sûresi, 51/50)

7 Kehf sûresi, 18/22.

8 A’raf sûresi, 7/179.



9 A’raf sûresi, 7/176.

10 Bkz.: Kehf sûresi, 18/23-24.

11 “Yâ Rabbenâ! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu
tutma.” (Bakara sûresi, 2/286)

12 Bkz.: Taberî, Câmiu’l-beyan 15/235.

13 Hûd sûresi, 11/27. Ayrıca bkz.: Hûd sûresi, 11/29.

14 Şuarâ sûresi, 26/114.

15 Müslim, salât 150; Tirmizî, taharet 14.

16 Buhârî, bed’ü’l-halk  11; vudû 8; nikâh 66; daavât 55; tevhid 13; Müslim, nikâh 116; Ebû Dâvûd,
nikâh 45; Tirmizî, nikâh 6; İbn Mâce, nikâh 27.

17 İsrâ sûresi, 17/27.

18 Kehf sûresi, 18/84.

19 “Nihayet Ye’cüc ve Me’cüc’ün sedleri açılıp her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları
(doğru vaadin vaktinin yaklaştığı) zaman.” (Enbiyâ sûresi, 21/96)

20 Bediüzzaman, Lem’alar s.178.



MERYEM SÛRESİ
اًِرقاَع ۪ي  َتأَرْما َِتناَكَو  ۪ي  ئاَۤرَو ْنِم  َِيلاَوَمْلا  ُتْفِخ  ّ۪ي  ِنإَو

ًاِّیلَو َكْنَُدل  ْنِم  ْبَھَف ل۪ي 
“Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe

ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli (oğul) ver.”
(Meryem sûresi, 19/5)

Hz. Zekeriya’nın (aleyhisselâm), Rabbisinden çocuk istemesini kadere razı
olmama şeklinde yorumlamak doğru değildir. Zira bu talebi üzerine bina
edebileceğimiz başka hususlar söz konusu. Bir kere Hz. Zekeriya
(aleyhisselâm), Benî İsrail’e gönderilen bir peygamberdir. Benî İsrail ise o
güne kadar hem dinî, hem de dünyevî işlerinde hep peygamberlerle temsil
edilegelmişlerdir. Talut’un Benî İsrail’e kumandan olarak seçilmesi karşısında

onların tavırları hatırlanabilir…1 İşte bu mülâhazayla, yaşlandığı hâlde çocuğu
olmayan Zekeriya (aleyhisselâm), kendisinden sonra başa geçecek insanı,
kavminin tanımayacağı, dolayısıyla da İsrailoğulları arasında birliğin
bozulacağı endişesiyle böyle dua etmiştir.

Bu âyete bir başka açıdan şöyle de bakılabilir:
İnsan dünyevî olan her şey ile imtihan olur. Örnek olarak Hz. İbrahim

(aleyhisselâm) ile Hz. Zekeriya’yı verebiliriz. Hz. İbrahim’in gizli bir arzu ve
isteği olmuştu ki bunu meleğin kendilerine çocuk müjdesini verdiği zaman
sevinmelerinden anlıyoruz. Hz. Zekeriya (aleyhisselâm) ise açıktan açığa çocuk
istemişti ki, bunu da Kur’ân tasrih etmektedir. İlâhî hikmet gereği her iki nebi
de çocukları ile imtihana tâbi tutulmuştur. Sanki gizli isteme daha hafif
olduğundan Hz. İbrahim (aleyhisselâm), çocuğunu kesme mükellefiyetiyle, Hz.
Zekeriya (aleyhisselâm) ise açıktan istediği için hem kendisi, hem çocuğu Hz.
Yahya’nın (aleyhisselâm) kavmi tarafından kesilmesiyle ağır ama encamı
hayırlar üstü hayır bir imtihana tâbi tutulmuşlardır. Evet, elbette ki herkesin
imtihanı kendi seviyesine göredir. Bunlar mukarrabîndendir ve mukarrabînin
imtihanı ise tahammülfersâ ve çetindir.

Yukarıdaki âyet, Hz. Zekeriya’nın çoluk çocuk, yakın akraba ve  yardımcıdan
mahrum olma endişesi, dinî ve dünyevî işlerinde kendisine halef olabilecek
birini henüz görememe ve bilememe endişesidir. Onun için duasının Âl-i



İmrân’daki ifadesiyle: ًَةِبَّیط ًةَِّيّرُذ  َكْنُدـَل  ْنـِم  ي۪ل  ْبـَھ  ِّبَر  َلا  ,Yâ Rab“ قَ
nezdinden bana tertemiz bir zürriyet ver.”2 Enbiyâ sûresindeki şekliyle de:

َنی۪ثِراَوْلا ُرْیَخ  َتَْنأَو  اًدْر  ي۪نْرََذت َف ِّب َال  Rabbim, beni yalnız bırakma, Sen“ رَ
vârislerin en hayırlısısın.”3 diyerek kendi sulbünden bir temsilci talebinde
bulunmuştur ki, bu ona hem nübüvvet mesleğinde hem de Yakup hanedanını
temsilde mirasçı olacaktır.

Zaten Hz. Muhbir-i Sadık’ın اَم ُثَرو  ِءاــَِیبْنَْألا َـال ُن َر  َشْعَم َرـَـشْعَم  اَّن  إِ
ٌةَقَدَص ُهاَنْكََرت   “Biz peygamberler topluluğu miras bırakmayız. Bizim geride

bıraktıklarımız sadakadır.”4 fehvâsınca nebilerin ne kendileri adına ne de
evlâtları ya da yakınları adına miras kaygısı taşımaları söz konusu değildir.

Bu itibarla buradaki talep, dava-yı nübüvvete mirasçı talebidir ve onu da
Hz. Hayru’l-Vârisîn önce duayı kabul buyurup ihsan etmiş; hem de Kendi
ihsanını tam hissettirmek için izzet ve azametine yaşlı bir erkekle âkır bir
kadını perde yaparak ihsan etmiş; sonra da hakikî mirasçı Kendi olduğunu ihtar
sadedinde onu farklı ve istisnaî bir yolla verdiği gibi farklı bir yolla da geri
istemiştir.

اََھل َلَّثَمَتَف  اَنَحوُر  اَھَْیِلإ  اَۤنْلَسَْرأَف  ًاباَجِح  ْمِِھنوُد  ْنِم  ْتَذَخَّتاَف 
ًاّيِوَس اًرَشَب 

“Meryem, onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, Biz ona
ruhumuzu gönderdik de o, kendisine tastamam bir insan şeklinde göründü.”

(Meryem sûresi, 19/17)

Hz. Meryem, ailesinden ayrılarak kaldığı yere nispeten daha bir doğuya
çekildi; çekilmekle de kalmadı, ailesi ile kendi arasına bir sütre ve perde
koydu. Bu asude ve kimsesiz yerde, insanlarla kendi arasına bir engel ve
perdenin yerleştirilmesi, onun kadınlık hâllerini hissettirmeme hassasiyetinden,
temizlenme ihtiyacından olabileceği gibi, sessiz bir ortamda ibadeti, teveccühü
ve en mükemmel şekilde bir konsantrasyon yakalama adına da olabilir ki,
siyakı bezeyen kelimeler bu mülâhazalara açık gibidir… Evet işte onun, bu
ölçüde bir cismanî ve ruhanî nezaheti benliğinin derinliklerinde tastamam

duyması sonucundadır ki, 5 َنیّ۪بِیَّطِلل ُتاَّبِیَّطلاَو   mantukunca, lebrîz edilmiş bu
ruh ve tertemiz bir hâl almış o atmosferde, yeni bir ruh mesajıyla gelen Hz. Ruh



temessül edivermiştir. Bununla insanlık yeniden dirilecek ve kıyamete kadar da
bu dirilişler birbirini takip edecekti.

Acaba ne idi bu ruh? Hemen büyük çoğunluğu itibarıyla bütün tefsirler, âyet-
i kerimedeki “...ruhumuzu gönderdik...” diye belirtilen ruh’un Cebrail
(aleyhisselâm) olduğunu ifade etmektedirler. Ne var ki burada Kur’ân “ruh”
tabiri kullanıyor; ruhun tayininde ise ihtilaf vardır. İhtimalin sınırları ise
ihtilafın çerçevesini aşkındır; hatta Efendimiz’in ruhunu içine alacak kadar da
geniştir. Evet bu da muhtemeldir; zira Hz. Meryem çok afife ve nezihe bir
kadındı. Bu itibarla da gözlerinin içine başka hayal girmemişti ve girmemeliydi
de. Ona sadece kendisine helâl olan biri bakmalıydı. O da olsa olsa Efendimiz
olabilirdi, zira O bir münasebetle Hz. Meryem’in kendisiyle nikâhlandığına

işaret buyuruyordu.6 Bu açıdan da “ruh”un Efendimiz’in ruhu olabileceği de
ihtimal dahilindedir. Ancak bu kat’î değildir, sadece bir ihtimaldir. İhtimaller
ise delillerle takviye edilecekleri ana kadar kat’iyet ifade etmezler.

ّاًیِسْنَم ًایَْسن  ُتْنُكَو  اَذٰھ  َلْبَق  ُّتِم  ي۪نَتَْیل  َاي 
“Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim.”

(Meryem sûresi, 19/23)

Her insanın kendi değerlendirmeleri içerisinde aşırı derecede ehemmiyet
verdiği ve büyük gördüğü meselelerden ötürü kullandığı bir kısım tabirler
vardır. Meselâ, Hz. Ebû Bekir’in –hadis kriterleri açısından zayıf dahi olsa,
söylediği muhtemel olan– “Yâ Rabbi, vücudumu o kadar büyüt o kadar büyüt
ki, Cehennem’i sadece ben doldurayım…” ve Bediüzzaman Hazretlerinin:
“Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennem’in alevleri içinde

yanmaya razıyım. Çünkü, vücudum yanarken gönlüm gül-gülistan olur.”7

demeleri gibi... Bu meseleler onlarda bir şuur hâline gelmiştir. Hz. Meryem’de
de iffet öylesine bir şuur hâline gelmiştir ki, hakkında düşünülen ve söylenilen
sözler onu fevkalâde rahatsız etmiş ve bu iffet âbidesi kahraman kadın, ölüp de
unutulup gitmeyi temenni edivermiştir.

Evet o, tam bir iffet âbidesiydi ve mahiyet-i nezîhanesinin değil bir iftiraya
maruz kalması, bir gül atılmaya dahi tahammülü yoktu. Bu itibarla da hâdisenin
şok tesiriyle, henüz o sadme-i ûlânın hâsıl ettiği hafakanları mantıken ta’dile
muvaffak olamadığı ilk saniyelerde, bir ucu da likâ-i ilâhî olan böyle bir
temennide bulunmuştu.



Aslında Hz. Ebû Bekir’in, ağacın başında gördüğü bir kuş karşısında, onun

gagaladığı meyve olmayı8, Hz. Ömer’in eline aldığı bir çöpe bakarak öyle bir

çöp olmayı9 ve başka birinin kesilip biçilen bir ağaç olmayı10 temennileri de
işte hep insanı böyle bir lahzaya sıkıştıran tahammülfersâ mülâhazalardandır.

ُنٰمْحَّرلا ُمَُھل  ُلَعَْجیَس  ِتاَِحلاَّصلا  اوُلِمَعَو  اوُنَمٰا  َني۪ذَّلا  َِّنإ 
ّدُو اً

“İman edip de salih amellerde bulunanlara gelince; onlar için çok
merhametli olan Allah (gönüllerde) bir sevgi yaratır.”

(Meryem sûresi, 19/96)

Evet onlar, iman edip salih amel yapmanın dışında insanların onları
sevmelerini temin edecek herhangi bir şey yapmadan büyük ölçüde ins, cin ve
meleklerin sevgilisi olacaklardır.

Arapça’da fiil teceddüde (sürekli yenilenme) delâlet eder. اوُنَمٰا  ise fiildir.
Öyleyse “iman edenler” bir kere iman ettikten sonra imanlarında duraklamaya
girmeden sürekli kendilerini yenileyerek her gün yeni bir keşif, yeni bir
düşünce ve yeni bir tespitle hep daha ileri ufukları takip ederler. Bununla da
yetinmeyip ardından او ُ لِمَعَو  “Amel edip imanlarının gereğine göre
yaşarlar.” Yani oturur kalkar  ömürlerini “salihat”la geçirirler. İşte böyle bir
iman ve o imanın mûcebini Hakk’ın istediği ölçülerde yerine getiren bu
insanlar, önce Hakk’ın sonra da halkın teveccühüne mazhar hâle gelmişlerdir ki

ّدُو اً ُنٰـمْحَّرلا  ُمَُـھل  ُلــَعْجَیَس   “Hz. Rahmân onlar için sinelere sevgi
vaz’edecek ve ins ü cinnin kalbini onlara olan alâka ile donatacaktır.”  Bu
konuya şu hadis daha bir netlik kazandırır: Allah Resûlü buyurur ki:

ُهُّبِحُیَف ُهِْببَْحأَف ” ًانَالُف  ُّبِحُي  ّللا  َهٰ َِّنإ  : “ َلي۪رْبِج ىٰدَان  َدْبَعلْا  ّللا  ُهٰ َّبََحأ  اَِذإ 

” ُهوُّبَِحأ ًانَالُف  ُّبِحُي  ّللا  َهٰ َِّنإ  : “ ِءاَمَّسلا ِلَْھأ  ي۪ف  ُلي۪رْبِج  ي۪داَنُیَف  ُلي۪رْبِج 

.ِءاَمَّسلا ُلَْھأ  ُهُّبِحُیَف 

“Allah bir kulu sevdiğinde, ‘Ben falan kimseyi sevdim siz de onu sevin.’
diye nida eder. Cibril de bunu göklere ve yere duyurur…”11

Aslında hemen her zaman muhabbet ve sevgi O’ndan başlamış ve tedelli



yoluyla gökleri ve yeri kuşatmıştır. Bu ya önce Allah’ın, muhabbet vesilelerini
yaratıp sevgiyi onun üzerine bina etmesi şeklinde, ya da istikbaldeki
kıvamlarına bir ücret-i âcile olarak önce onları sevip sonra da onların
vicdanlarını iyiye, güzele, hasenat ve salihata uyarma şeklinde olur. Her iki
mazhariyetin temel rengi de inayettir ve her ikisinde de temel kaynak ilâhî
meveddettir.

Bugün bazılarımız itibarıyla böyle bir mazhariyetten dem vurmak bir iddia
sayılsa da dünyanın değişik yörelerinde hizmet veren hizmet erleri için ayn-ı
hakikattir. Evet bu hizmet erlerinin hizmet ettikleri coğrafyaya ve gördükleri
hüsnü kabule bakılsa bana hak verilecektir. Nasıl olmasın ki, bugün Orta Asya
steplerinden Amerika içlerine, oradan Avrupa ortalarına, hatta Kuzey Afrika,
Pasifik ve Avustralya’ya uzanan çizgide hep onların sesleri ve solukları
işitiliyor. Bunların oralarda milletimiz namına gerçekleştirdikleri hizmetin
kemmiyet ve keyfiyetinin, yarınımız adına getireceği ve bu ülke insanına, hatta
insanlığa kazandıracağı şeyleri zaman gösterecektir. Siz onları sadece
yayıldıkları coğrafya açısından değerlendirdiğinizde, kendi kendinize: “Cenâb-
ı Hak, onların kalbine bu arkadaşlar hakkında sevgi koymasa, hüsnü kabul
vaz’etmeseydi, bunlar olur muydu?” diyeceksiniz.

Evet, sizin bu arkadaşlarınız 20. asırda, hem de felaketlerin felaketleri
kovaladığı bir dönemde dine sahip çıkıp ona hizmeti hayatlarının biricik gayesi
biliyor ve hayat tarzlarını ona göre ayarlıyorlar. Yatarken, kalkarken, gezerken,
yerken, içerken hep “Rabbim, Senin rızanı nasıl kazanabilirim?” diyor ve
sürekli O’nu düşünüyorlar. İşte böyle değişik seviye ve derecede pek çok
kimse, kadını ve erkeği, yaşlısı ve genciyle bu düşünce ve aksiyon etrafında
kenetlenince, yani âyetin ifadesine göre iman edip, o en yararlı işleri bu şekilde
gerçekleştirince, Allah da onlar için yeryüzünde hüsnü kabul vaz’ediyor.
Şahsen ben, onca tersliklere rağmen rızâ-i ilâhî hedefli bu gayretlerin bugün
ulaşmış olduğu bu seviyeyi ancak böyle açıklayabiliyor ve “Her şey Senden
Allah’ım.” deyip minnet ve şükran hislerimle iki büklüm oluyorum.

Bu âyetin devamında Allah (celle celâluhu)

اًّدُل اًمْوَق  ِ۪هب  َرِذْنُتَو  َنی۪قَّتُمْلا  ِِهب  َرَِّشبُِتل  َِكناَِسِلب  ُهَانْرََّسي  اَمَِّنإَف 

“Biz Kur’ân’ı sadece onunla Allah’tan sakınanları müjdeleyesin ve
şiddetle karşı çıkan bir topluluğu da uyarasın diye senin dilinle
kolaylaştırdık.”12 buyuruyor ve sırlı bir kolaylaştırmadan bahsediyor. Siyak-



sibak münasebeti içinde meseleyi değerlendirecek olursak; burada Kur’ân,
yapılması oldukça zor bir işten bahsediyor.. evet tebşir de zor, inzar da zor  ve
hele kalblere nüfuz ise zorlardan da zor.. bir de şartlar olumsuz, işten
anlayanlar az ise, işte o, imkânsız ölçüsünde zordur. Durgunlaşmış bir şeyi
harekete geçirmek, pasifi aktif hâle getirmek çok ciddî gayret ve enerji ister.
Uçak harekete geçirilmek istenirken, hareket tek hedef hâline getirilir.. arabalar
çalıştırılırken, lambalar, radyolar, teypler  kapatılır.. ta ki enerji kaybı
olmasın… Ama uçak havalandıktan, araba da yürüdükten sonra artık her şey
normale döner ve âdeta kendi kendine hareket eder. Aynen öyle de, imana
hizmet duygusu –hangi anlayışla olursa olsun– ilk aşamada ciddî zorluklarla
karşılaşsa da, işler yoluna girdiğinde artık “doğurgan döngü” diyebileceğimiz
bir “salih daire”nin meydana gelmesi de söz konusudur.. ve bugünkü hizmetler
içerisinde her gün defaatle müşâhede edilen şeylerdendir ki, bu da bir başka
âyetin ifadesine göre;

َني ۪ نِسْحُمْلا َعََمل  ّللا  َهٰ َِّنإَو   ۘ اََنلُبُس ْمُھََّنيِدْھََنل  اَنی۪ف  اوُدَھاَج  َني  ۪ ذَّلاَو

“Bizim yolumuzda mücahede edenleri, elbette (hayır yollarına) hidayet
edeceğiz. Allah şüphesiz ihsan sırrına ulaşmışlarla beraberdir.” 13 Evet,
bugün yapılan hizmetler ve bu hizmetler sayesinde hoşnutluğu ile maiyyet-i
ilâhiyeye girme şerefine nail olmuş kişiler, cemaatler, milletler ve devletler,
elbette bu kolaylıktan nasibini alacaklardır ve almışlardır da. Tarihi bir de bu
gözle inceleyebilsek bunun bin bir misalini görmemiz mümkündür. Ashab- ı
kiramdan Emevi, Abbasi ve Selçuklu’ya, ondan da Osmanlı’ya ve şimdilerde
ikbal vaad eden bu ikinci diriliş erlerinde bunu, örnekleri ile göstermek zor
olmasa gerek.

Ayrıca bu konuya şöyle bakmak da mümkündür; Cenâb-ı Hak Leyl sûresinde

ىٰرْسُیِْلل ُهُرَِّسیُنَسَف   ۙىٰنْسُحْلِاب َقَّدَصَو   ۙىٰقَّتاَو ىٰطْعَأ  ْنَم  اَّمَأَف 

“Artık kim verir, takva dairesi içine girer ve güzeli de tasdik ederse, Biz
de onu kolaya hazırlar (ona giden yolları gösterir)iz.”14

Demek ki; verme, takva dairesi içinde bulunma ve selim fıtrat sahibi olarak,
güzel kabul edilen her şeyi tasdik edip peşinden gitme –ki bunların hepsi
salihat dairesi içinde mütalâa edilen hususlardır– yapılan şeyleri kolay görme
gibi bir neticeye insanı ulaştırırlar. İşte, arkadaşların yaptıkları işler!.. Gece-



gündüz demeden çalışma, evini-barkını bırakıp Orta Asyalara veya daha başka
yerlere göç etmeler, maddî sıkıntılar içinde ve mânevî füyûzat hislerinden
fedakârlıkta bulunmalar..! Şimdi bütün bunları yapanlar “vüdd”e mazhar
görülüyorlarsa, bu bir mübalâğa kabul edilmemelidir. Evet, bunların
katlandıklarına katlanmak ve her şeyi eksiksiz yerine getirmek kolay şey
değildir. Ama zannediyorum arkadaşlarımız, o salih dairenin ürünü olarak
başkalarına çok zor gelen bu şeyleri hayatlarının ayrılmaz bir parçası kabul
ediyor ve onunla yatıp, onunla kalkıyorlar. Demek ki, zorlukların
kolaylaştırılması, bu ikinci diriliş erleri için böyle bir televvünde cereyan
ediyor; ettirene canlarımız kurban!
1 Bakara sûresi, 2/247.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/38.

3 Enbiyâ sûresi, 21/89.

4 Buhârî, i’tisam 5; humus 1; nafakat 3; fezâilü ashabi’n-nebi 12; ferâiz 3; Müslim, cihad 51, 52, 54, 56;
el-Esbehânî, Delâilü’n-nübüvve 1/138. (Lâfız el-Esbehânî’ye ait.)

5 “Temiz kadınlar temiz erkeklere yakışır.” (Nur sûresi, 24/26.)

6 Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebir 8/258.

7 Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatı 2/2206 (Tarihçe-i Hayat).

8 Beyhakî, Şuabü’l-iman 1/485.

9 Beyhakî, Şuabü’l-iman 1/486.

10 Tirmizî, zühd 9; İbn Mâce, zühd 19; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/173.

11 Buhârî, bed'ü’l-halk  6; edeb 41; tevhid 33; Müslim, birr 157; Tirmizî, tefsir (19) 6.

12 Meryem sûresi, 19/97.

13 Ankebût sûresi, 29/69.

14 Leyl sûresi, 92/5-7.



TÂHÂ SÛRESİ
ىٰحوُي اَِمل  ْعِمَتْساَف  َكُتْرَتْخا  َاَنأَو 

“Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver.”
(Tâhâ sûresi, 20/13)

Hz. Musa’nın Benî İsrail’e peygamber olarak seçilmesi hem ulaşılamayan
bir pâye hem de bir imtihandır; o bu yüce mansıbı istikbaldeki azm ü ikdamına
bir ücret-i âcile olarak almış; vazife şuuru, peygamberane azim, tevazu,
mahviyet ve hakperestliğiyle bu uhrevî sermayeyi ebedîleştirmiştir. Bir kere
Hz. Musa (aleyhisselâm), Firavun’un sarayında ihtimam içinde yetişmiş,
prensler gibi muamele görmüş ve hep aziz tutulmuştur. İşte böyle birinin,
Firavun’un hor gördüğü, öldürdüğü ve halâyıkı gibi kullandığı insanların
arasına dönmesi, onlarla haşir neşir olması hakikaten aşılması çok güç bir
problemdir. Ama Hz. Musa (aleyhisselâm) bunları aşmış, insanî değerler
açısından zirveye ulaşmış üç-beş müstesnadan biridir.. ve onun gerçek portresi
sayılan işte bu ince ve anlamlı çizgiler: “Şüphesiz Ben seni seçtim.” ilâhî
iltifatına cevap niteliğindedir.

Hz. Musa’nın saray çevresindeki insanlar veya İsrailoğulları tarafından değil
de; semavî bir intihapla Hak tarafından seçilmesi, evvelâ ilâhî kelâma muhatap
ve temsilci olması sonra da onu başkalarına tebliğ edip öteler buudlu
direktiflerle yeni bir dünya kurması içindir. Bu espriden dolayıdır ki Allah ona:
“Ben seni seçtim; şimdi sen de vahyolunacak şeyi iyi dinle!” diyerek iltifatın
şahsîliğinin ötesinde ona, tek bir fert iken himmetinin enginliği ölçüsünde koca
bir millet hâline gelme ufkunu göstermişti.

Böyle bir hitapta, intihapla beraber sorumluluk ihtarı, seçilme bişaretiyle
beraber mesuliyetin hatırlatılması iç içedir. Kelâm, Hak kelâmı, muhatap da
Hz. Kelîm olunca sözün böyle bir zarafete ulaşması normaldir.

ُهَّلََعل َّیل  اًنِ ًالْوَق  َُهل  َالوُقَف   ۚىَٰغط ُهَِّنإ  َنْوَعِْرف  ىِٰلإ  َبَھِْذا  اۤ
ىٰشَْخي َْوأ  ُرَّكَذَتَي 

“Firavun’a gidin. Çünkü o, iyiden iyiye azdı. Ona yumuşak söz söyleyin.
Belki o, aklını başına alır veya korkar.”

(Tâhâ sûresi, 20/43-44)



Burada peygambere, peygamberâne bir üslûpla anlatılıyor ki, tebliğ eri,
muhatapları Firavun, Nemrut, Şeddad gibi kalb ve kafaları imana kapalı, küfre
programlanmış insanlar bile olsa, anlatacağı şeyleri yine “kavl-i leyyin” ile
anlatmalıdır. Ayrıca burada, önemli  bir husus daha var ki, o da; eğer kavl-i
leyyin mürşid ve mübelliğin aslî vasfı hâline gelmişse, bu onun duygu ve
düşüncesi ile bütünleştiği için müessir olacaktır. Aksi hâlde , pek çok falsonun
yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Yani, kavl-i leyyin  mürşidin fıtratı ile
bütünleşmemişse ve içinden gele gele o hâli yaşayamıyorsa, er-geç damarına
basıldığında iç kimliği ortaya çıkacak ve tamiratı tahribata çevirecektir. Böyle
bir sertliğe toslayan muhataplar da onun temsil ettiği düşünceden de, davadan
da uzaklaşacaklardır.

Bu itibarla kavl-i leyyinin fıtrat hâline getirilmesi çok önemlidir. Bu ise
ancak hâl-i leyyin, tavr-ı leyyin, kalb-i leyyin ile mümkün olacaktır.

Eğer “küfre kızma” diyorsanız, onun hükmü bellidir: ّللا ِهٰ ِيف  ُضْغُب  ْ َلا
“Allah için gazap etme.” Hem siz birilerine karşı içinizde iğbirar duysanız
dahi, bunu sıfatlara incirar ettirmeli ve hususiyle de vazife esnasında ipek gibi
yumuşak olmalısınız. Aslında siz şayet bir mütemerridi hidayete çağırıyorsanız,
o kabul etse de, etmese de sizin kazandığınızda şüphe yoktur.

Ayrıca burada Cenâb-ı Hak, ısrarla Firavun’a iki kişi gidilmesini tavsiye
etmektedir ki, bu bazı işlerin kolektif yapılmasının daha müessir ve yararlı
olacağına bir irşattır. Hususiyle de büyükler veya büyüklük taslayanların
huzurunda, birbirine mânevî destek olunması, işhad görevinin yerine
getirilmesi, zâhirî yalnızlığın endişelerinden âzâde olunması bakımından çok
önemlidir.

Karşı taraf azgın bir insan olmasına rağmen, Nebi’ye yumuşak bir üslûp
kullanmasının tavsiye edilmesi; tabiatla bütünleşen bir üslûbun arizî sebeplerle
değiştirilmeyeceğini tenbih, onları kendi nezih üslûbuna fiilen çağrı, sert ve
haşin söz dinlemeye alışmamış kimseleri tenfir etmeme adına da bir irşaddır.
Ve hele Hz. Musa’nın içinde büyüyüp geliştiği, iyiliklerini görüp ruhunda
hissettiği kimselere karşı yumuşak davranması, yumuşak yaklaşıp yumuşak
konuşması, hususiyle onlara uhrevîliği duyurması, onları ebediyete uyarması ve
semavî vazifesinin yanında hiç olmazsa ilk mülâkatta bir kadirşinaslık
gereğiydi. Kim bilir belki de böyle davranmakla, âyetin sonunda da dendiği
gibi, öyleler “belki” nasihat dinleyip Allah’a karşı saygı duyabilecektir.
Bazıları ferden dinlemese bile, bu tür kimseler nev’en dinleyebilir.



ُهُِفلْخُن اًدِعْوَم َال  َكَنْیَبَو  اَنَنْیَب  ْلَعْجاَف  ِ۪هلْثِم  ٍرْحِِسب  َكَّنَِیتْأََنلَف 
ْنَأَو ّزلا  ِةَني۪ ُمَْوي  ْمُكُدِعْوَم  َلاَق   ىًوُس ًاناَكَم  َتَْنأ  َۤالَو  ُنَْحن 

ىًحُض ُساَّنلا  َرَشْحُي 
“Öyle ise, muhakkak surette biz de sana, aynen onun gibi bir büyü

getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda, ne senin ne de bizim
muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla. Musa:
‘Buluşma zamanımız, bayram günü, kuşluk vaktinde insanların toplanma

zamanı olsun.’ dedi.”
(Tâhâ sûresi, 20/58-59)

İlk muhatabı Hz. Kelîm olan bu âyetlerden ruhlarımıza ne nurlar ve ne sırlar
akıp gelmekte… Evet ilk önce sırlı bir Tûr hâdisesi yaşamış; yani asâsının
yılan olduğunu, elinin ışık saçan bir el hâline geldiğini görmüş, pratik yakîn
ufku, potansiyel yakîn ufkuyla aynı noktaya ulaşmış bu yüce Nebi’nin Rabbisine
itimat ve güveni tastamamdır. Artık Firavun’un sihirbazları ne yaparsa yapsın,
onları alt edeceğinden emindir. Onun için o, bir peygamber fetaneti ile
meseleyi şöyle çözümler:

1.Bu ihkak-ı hak ve koz paylaşma işi kapalı kapılar ardında olmamalı;
herkesin serbestçe ve kolayca gelebileceği düz, açık bir zeminde
gerçekleşmeli.. gerçekleşmeli ve bu düelloyu bütün Mısır halkı seyretmeli…

2.Bu iş için bir bayram günü seçilmeli. Böylece milletin işinin gücünün
olmadığı bu tatil gününde herkesin oraya gelmesi sağlanmalı.

3.Böyle bir karşılaşma için kuşluk vakti ideal bir zamandır. Milletin
üzerinden hem yorgunluğu hem de mahmurluğu attığı, kendini dinç hissettiği ve
dipdiri olduğu bir vakittir. Ve her şeyi en iyi muhakeme etme zamanıdır.

İşte bütün bu mülâhazalarla bir bayram günü, sabahın erken saatlerinde,
bütün Mısır halkı sihirbazlarla Hz. Musa arasındaki müsabakayı seyretmek için
akın akın böyle bir buluşma zeminine gelirler. O dönemde sihirbazlık, çok ileri
seviyede icra edilen bir meslektir.. hem de itibar gören bir meslektir. Bu
sihirbazlar, kat’iyen basit, alelâde insanlar değillerdir. Bunlar zaman zaman
cinlerden haber alan, ispirtizma bilen, belki ibtidaî şekliyle değişik
parapsikoloji kurallarına vâkıf bulunan, yani kendi dönemlerinin elit tabakası
sayılan insanlardır. Dolayısıyla bunların yenilip mağlup düşmeleri ve ardından



Hz. Musa’yı kabul edivermeleri, iman cephesi adına toplumda bir inkılâp
başlangıcı sayılacaktı.. ve neticede de böyle olmuştu. Hz. Musa’nın eliyle zuhur
eden harikaların sihir olmadığını anlayan sihirbazlar, herkesin gözü önünde

Firavun’un; “Asacağım, ellerinizi ayaklarınızı çaprazvâri keseceğim.”1
tehditlerine rağmen iman ediverdiler. Bu entel tabakanın Hz. Musa’ya
teslimiyetini gören avam halk da –şartlanmış olanlar hariç– iman edince,
diğerleri de tereddüde düştü ki, artık maksat hâsıl olmuştu. Bu olaydan sonra
artık “küfr-ü mutlak” kırılmıştı. Toplum da, Hz. Musa ile Firavun arasında
muhayyerlik yaşadıkları bir noktaya gelmişlerdi.

Bizim bu âyeti değerlendirmede esas üzerinde durmak istediğimiz husus, Hz.
Musa’nın bu önemli karşılaşma için seçtiği zaman ve yer meselesidir. Bu
hâdisede, günümüz Müslümanının da alacağı çok önemli dersler vardır. Bir
kere mü’min, şahsî imkânlarına bakarak kat’iyen karamsarlığa düşmemelidir.
O, Allah’ın kendisine ihsan ettiği krediyi çok iyi kullanmalı ve onu hesapsız
harcamamalıdır. Hani halk arasında derler: “Bir taşla iki kuş..” evet Müslüman
her zaman bir taş ile yüzlerce kuş vurmanın plânını, programını yapıp uygulama
yollarını araştırmalıdır. Tıpkı, Allah’ın icraatinde sık sık gördüğümüz gibi.
Evet nasıl âdiyât içinde tarlaya bir buğday tanesi atıyor, karşılığında yedi,
yetmiş, yedi yüz alıyoruz. Öyle de, bütün davranışlarımızla iman, hizmet ve
milletimiz adına yedi, yetmiş, yedi yüz alınması plânlanıp öyle hareket
edilmelidir. İşte Hz. Musa’nın yaptığı da budur. O, Allah’a tevekkül ve  itimadı
gereği, Firavun ve Hâmân’ın gözü önünde, saraylarda kapalı kapılar ardında
değil, münasip bir vakitte herkesin içinde kendini ifade edince, bir iş yaparken,
binleri, yüz binleri de arkasına takabiliyor.

Kur’ân, Hz. Musa vasıtasıyla bize bütün bunları hatırlatırken, Sünnet-i

sahiha da başka bir vak’a ile konuya ayrı bir derinlik kazandırır.2 Efendimiz’in
beyanlarına göre bir devlet reisinin dinine girmeyen mü’min bir delikanlı
öldürülmek istenir. Dağların tepesinden aşağılara atılır, o yürüyerek döner
gelir. Denizin azgın dalgaları içine bırakılır, o yine kurtulur ve geriye döner..
evet onu öldürmek için ne yaptılarsa hiçbiri fayda vermez. En sonunda çocuk
der ki: “Bütün halkı toplayıp, ‘Bu çocuğun Rabbi adıyla’ diyerek bana bir ok
atarsanız işte o zaman beni öldürebilirsiniz.”

Mü’min mantığı, kendi kendine nasıl olsa öleceksin; bu gözü dönmüş
insanlar seni yaşatmayacaklar. Öyleyse öteye giderken ucuza gitmemelisin..



evet işte hepsi bu kadar. Rabbi adına, davası adına son demde bile bir şeyler
yaparak Allah’a mülâki olma mantığı. Hâdise bu açıdan değerlendirildiğinde,
şehitlik arzu ve isteği bile –o, zatında çok büyük bir pâye ve mertebe olmasına
rağmen– böylesine mefkûrevî yaşama yanında çok sönük kalır. Yani insan,
şehitliğin ötesinde milletine, ülkesine, dinine hatta uhrevî derinliği adına daha
neler yapabilir, neler kazandırabilir.. bunları kazanmanın yolu nedir?.. gibi
hususları düşünmelidir. İşte bu mülâhaza –öyle zannediyorum ki– şehitliğin de
önüne geçer. Evet o çocuk, dağdan atıldığında veya denizde boğulduğunda şehit
olacaktı; olacaktı ama bire bir bir şey kazanacak ve sadece kendi uhrevî
hayatını mamur edecekti. Ama diğer türlü yani milletin gözü önünde
bahsettiğimiz şekliyle şehit olunca yüzlerce insanın imana gelmesine vesile
oluyordu.

O hâlde insan, bahusus Müslüman kendi kadrini bilmeli ve pahalı; pahalı
olduğu kadar kıymetli bir varlık olduğunu idrak etmelidir. Bu kâinatın, baştan
başa kendisi için yaratıldığını, içindeki her şeyin onun etrafında emirber
neferler gibi döndüğünü bilmeli ve buradan göçüp giderken de ucuza
gitmemelidir. Ben giderim ama arkamdan da bu dünya, mutlaka yaratılış
gayesine uygun bir çizgiye gelmeli, ölüm Cennet bahçelerinin kapılarını açan
bir sırlı anahtara dönüşmeli ve küçük bir ışık sönerken onun yerinde yüzlerce,
binlerce yıldız patlaması olmalıdır.
1 Tâhâ sûresi, 20/71.

2 Bkz.: Müslim, zühd 73; Tirmizî, tefsir (85) 2.



ENBİYÂ SÛRESİ
َنوُلِقَْعت َالََفأ  ْمُكُرْكِذ  ِهی۪ف  ًاباَتِك  ْمُكَْیِلإ  اَۤنْلَزَْنأ  ْدََقل 

“Andolsun, size içinde sizin için öğüt bulunan (size şan ve şeref sağlayan)
bir kitap indirdik. Hâlâ akıllanmaz mısınız?”

(Enbiyâ sûresi, 21/10)

Cenâb-ı Hak burada ilk muhataplarına açıktan açığa, daha sonrakilere de
delâlet, iktiza hiç olmassa işaret yoluyla, kendilerine verilen bu kitapla aynı
zamanda hem ilklere hem de sonradan gelenlere nam u nişan, şan ü şeref vaad
ettiğini, hatta mukaddimeleriyle bizzat verdiğini kasemli bir hatırlatmayla
belirterek, onların şuurlarını şükran ufuklarına yönlendirmektedir.

Bu önemli ve ukbâ buudlu nam u nişan ve şan ü şerefe gelince şunlar
düşünülebilir:

1.Hak hedefli, emir-nehiy gibi doğru vesilelerin hatırlatılması düşünülebilir
k i َكِمْوـَقِلَو ; َكــَل  ٌرْكِذــَل  ُهَِّنإَو   “O Kur’ân, senin ve kavmin için bir
hatırlatmadır.”1 âyeti bunu vurgulamış olsa gerek.

2.“Zikir”le va’z u nasihati hatırlamak da mümkündür ki, “Din nasihattir.”2

şümullü hadisi bu hususu öne çıkarır.. Zâriyât sûresindeki ى ٰرْكِّذلا َِّنإَف  ْرِّكَذ  وَ
َنی۪نِمْؤُمْلا ُعَفَْنت   “Onlara hatırlat; çünkü zikir ve hatırlatma mü’minler için

(mutlaka) yararlıdır.”3 âyeti de bu mülâhazayı teyit eder mahiyettedir.
3.Çevrenizdeki milletler ömr-ü tabiîlerini ve miadlarını bir bir doldurup bir

bir tarih sahnesinden silinmelerine karşılık siz, bu zikr-i mübarek sayesinde
ebed müddet var olmaya namzet sayılabilirsiniz.

َبِّقَعُم ُمُكْحَي َال  ّللاَو  ُهٰ ۘاَھِفاَرْطَأ  ْنِم  اَھُصُقَْنن  َضْرَْألا  ِيتَْأن  اََّنأ  اْوَرَي  َْملَوَأ 

۪هِمْكُحِل

“Onlar (kâfirler) görmüyorlar mı ki, Biz kudretimizle gelip onları dört bir
yandan daralttıkça daraltıyoruz.. hükmü yalnız Allah verir ve O’nun
hükmünü takibe alacak da yoktur.”4 âyeti işareten; اَنْلَعَج ا  ََّنأ اْوَرَي  ْمـَلَو  أَ

ْمِھِلْوَح ْنِم  ُساَّنلا  ُفَّطَخَتُيَو  اًنِمٰا  اًمَرَح   “Onlar (mü’minler) çevrelerinde
insanlar kapıp götürülürken (kırıp geçirilirken) Bizim bulundukları yeri



(Mekke) bir emniyet ve güven beldesi kıldığımızı görmüyorlar mı?”5 fermanı
da delâleten bu hususun birer teyidi kabul edilebilirler.

4.Ayrıca bu âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak o günkü muhataplara işarî olarak
ileride alacakları yeri belirtiyor ve diyor; sizler bu Kur’ân sayesinde gelecek
milletler arasında öyle bir yer alacak, öyle bir şan ve şerefe ereceksiniz ki, bu
başka hiçbir millet için söz konusu olmayacak. Zira bu Kur’ân, dilinizi
kaymalardan ve yozlaşmalardan koruyacak ve dinini öğrenmek isteyen herkesin
müracaat kaynağı hâline gelecek. İşte bu büyük bir nimettir ve hatırlanmak
ister. Bu nükteyi ْمُك ُرْكِذ  ’deki “zikr” kelimesine, öğüt mânâsından öte,
zikredilmeniz, yâd-ı cemil hâline gelip anlatılmanız.. vs. gibi mânâ vererek
anlayabiliriz.

۪ي ِّنإ  ۠ ََكناَحْبُس َتَْنأ  َِّالإ  َهِٰلإ  ْنَأ َلۤا  ِتاَم  ُ لُّظلا ِيف  ىٰداَنَف 
َنیِ۪ملاَّظلا َنِم  ُتْنُك 

“Nihayet karanlıklar içinde: ‘Senden başka hiçbir Tanrı yoktur. Seni tenzih
ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum.’ diye niyaz etti.”

(Enbiyâ sûresi, 21/87)

Hz. Yunus (aleyhisselâm) ile ilgili bu âyette önce şunun belirtilmesi lâzım.
Değişik rivayetlere göre o, kavminin kendisine inanmaması sonucu, geçmiş
kavimleri helâk eden bir kısım belâ emareleri zuhur edince, bulunduğu
beldeden, Allah’tan açık bir emir almadan ayrılması, Hz. Yunus’a
(aleyhisselâm) göre, yani mukarrabîne göre bir kayma ve sürçme
sayılacağından o kaderî bir plânla denize atılır ve bir balık tarafından yutulur.
İşte sebeplerin büsbütün devre dışı kaldığı bu esnada o, bir Nebi idrakiyle Hz.
Müsebbibü’l-Esbâb’ı duyar, O’na yönelir ve yakarışa geçer. Onun orada
yaptığı yakarışı Kur’ân bize şöyle anlatıyor: ِتاـــَمُلُّظلا ِيف  ىٰدا  َنَف
“Karanlıklar içinde niyaz etti.” Ve َتَْنأ َِّالإ  َهِٰلإ  Senden başka mâbud-u“ َۤـال 
bi’l-hak ve maksud-u bi’l-istihkak yoktur.” ََ۠كناَحْبُس   (fiili mahzuf masdar)
“Seni tesbih ü takdis ederim.” Zira Senin ne zâtında ne de icraatında eşin,
benzerin, ortağın yoktur. Olacak her şey Senin dilemenle olur, 
olmamasını dilediğin şeyler de olmaz. Yani benim denize atılmam Senin
dilemenle olmuştur. Kurtulmam da yine ancak Senin meşîetinle olacaktır. ّن ي۪ إِ

َن۪ي ِملاَّظلا َنِم  ُتْنُك   –burada da bir itiraf ve o itirafın içinde de bir tevbe var–



“Şüphesiz ki ben (nefsine) zulmedenlerden oldum.”
Aslında her peygamber yaptığı “zelle” karşılığında, durumuna muvafık bir

şekilde tevbe etmiştir. Meselâ, Hz. Âdem

َني ر۪ ِساَخْلا َنِم  ََّننوُكََنل  اَنْمَحَْرتَو  اََنل  ْرِفَْغت  َْمل  ِْنإَو  اَنَسُفَْنأ  اَۤنَْمَلظ  اَنَّبَر  َالاَق 

“‘Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik.. Sen kusurumuzu mağfiret buyurup, bize
merhamet etmezsen en büyük kayba uğrayanlardan oluruz.’ diye yalvarıp-
yakardılar.”6 demiş, Hz. Musa ي۪لْرِفْغاــَف يـ۪ـسَْفن  ُتــَْمَلظ  ّيِ۪نإ  ِبَر  ّ
“Rabbim, nefsime zulmettim, beni mağfiret buyur.” 7 diyerek yalvarmıştır.
Efendimiz’e gelince, bu mânâda bir duasını bilmiyorum ama, Hz. Ebû Bekir’e
öğrettiği اًری۪ثَك اـًمْلُظ  ي۪ـسَْفن  ُت  َْمَلظ ّيِ۪نإ  ّلل  َّمُـھٰ Allah’ım, nefsime çok“ اَ
zulmettim...”8 diye devam eden duada, aynı paralelde cümleler kullanmıştır.

Şimdi bu âyeti yeniden ele alacak olursak; َتَْنأ َِّالإ  َهِٰلإ  de evvelâ Allah’ın َۤال 
büyüklüğünü, ululuğunu gürül gürül bir ilan göze çarpar.

Esbabın bütün bütün sukut ettiği o esnada Hz. Yunus da esbabı tesirden
azleder ki, bu çok önemlidir. Aslında sebeplerin tamamen işe yaramaz hâle
geldiği anlarda hemen her insan, ister istemez Allah’a teveccüh eder. İşte

َنیِ۪ملاَّظلا َنِم  ُتْنُك  ّيِ۪نإ  ََ۠كناَحْبُس   bize bu mânâyı ifade eder.
Burada bir taraftan kendisinin sıfır olduğunu itiraf, diğer taraftan kendi

zulmünü ilan ile Allah’a teveccüh ve O’nun şefkatini celbetme söz konusudur.
Zaten Allah’ın rahmet ve mağfiretini celbetmede en etkili yollardan biri de
şahsın kendi kusurunu itiraf etmesidir ki, bu aynı zamanda enbiyâ-i izamın
yoludur.

Burada Bediüzzaman Hazretlerinin belirttiği bir husus daha var ki, o da َۤال
َتَْنأ َِّالإ  َهـِٰـلإ   cümlesinin istikbalimize bakıyor olmasıdır. Evet meseleyi,

belâgatteki “mukteza-i hâle mutabakat” kaidesi içinde ele alacak olursak ister
ferdî plânda, ister umum toplum çapında bizi karanlıklardan kurtarıp aydınlığa
kavuşturacak ve sahil-i selâmete çıkaracak sadece ve sadece Allah’tır. O da
tevhidin bütün çeşitlerini ilan adına َتَْنأ َِّالإ  َهِٰـلإ  .diye ifade edilmiştir َۤـال 
Yalnız, burada bir hususa daha işaret etmek icap edecek; Hz. Yunus
(aleyhisselâm) hususî durumu veya içinde bulunduğu hâl itibarıyla, “Senden
başka ilâh yoktur.” demiştir. Bizler de bu hâli veya makamı biraz da içinde
bulunduğumuz ahval mülâhazasıyla ele alıp َتَْنأ َِّالإ  َهِٰلإ  َِّالإ yerine َۤـال  َهِٰلإ  َـال 



ّللا ُهٰ  diyebiliriz ki hâlihazırdaki konumumuza bu daha muvafık düşer
zannediyorum.

Ayrıca burada şu hususlara işarette de yarar var. Hz. Yunus’un bu yalvarış
ve yakarışı bir gece vakti tahakkuk etmişse,

ِروُّنلا َىِلإ  ِتاَمُلُّظلا  َنِم  ْمُھُجِرْخُي   ۙ اوُنَمٰا َني۪ذَّلا  ُِّيلَو  ّلَلا  ُهٰ

“Allah iman edenlerin dostu ve yardımcısıdır; onları inkâr
karanlıklarından kurtarıp hidayetin biricik nuruna kavuşturur.”9 âyetiyle;

ٍتاـَمُلُظ ي۪ف  ْمُـھَك  َ َرتَو  “Allah onları karanlıklar içinde bırakmıştır.”10

âyetinde de ifade edildiği gibi, ışığın dışında kalınca pek çok karanlığın var
olduğu vurgulanmıştır. Hz. Yunus’un maruz kaldığı karanlıkların başında, kabul
ettiği “zelle”sinin içini buğulandırması, teveccüh ve duadaki hicabı, gecenin
gerçek karanlığı, denizin ve balığın karnının ürperten atmosferi gibi pek çok
zulmet söz konusudur.

Hz. Yunus böyle bir hâle giriftar olmadan önce de bu seviyede derin bir
tevhid ve tecridi duyacak kadar, hem de peygamber ufku itibarıyla bir Ârif-i
Zîşân’dı ve onun ََكناَحْبُس  sızlanışı da, “Ey Rab, Senin ulûhiyetinin hakkını ve
hikmetinin muktezasını itiraf ve ilan ederek Sana sığınır, ulûhiyetinin haşmetine
karşı aczimi haykırmak isterim.” mülâhazalarını ifade sadedindeki sözleri de
bunun açık delilidir.

َنیِ۪ملاَّظلا َنِم  ُتْـنُك  ِّنإ  ي۪  “Ben zalimlerden oldum.” sözü enbiyâ-i izama
mahsus küçük bir kaymayı bile büyük görme mülâhazasından başka bir şey
değildir. Böyle bir itirafta, “Hâlim budur; o da Sana ayandır.” Bir meşhur
şairin: “Benim pek çok ihtiyacım, senin de bilgi ve anlayışın var! Sükutum öyle
bir söz ki işte asıl hitap da odur.” işaret ettiği türden bir hâl arzı vardır.

…Ve bir seçkinin, seçkinlere yakışır seçkin üslûpla yaptığı böyle bir dua ve
yakarışa öteden gelen ses bellidir: ِمَغْلا َنِم  ُهاـَنْیََّجنَو   “Kendisini gam u
kederden kurtardık…”11

ًةَمْحَر ُهَتْلَسَْرأ  ْنَم  ِةَمْرُحِب  ِّمَغْلاَو  ِّمَھْلا  َنِم  اَِنّجَنَف  ُهَتْیََّجن  اَمَك  ّلَلا  َّمُھٰ

َنی۪عَمَْجأ ِ۪هلٰا  ىٰلَع  ِهَْیلَع َو  ّللا  ُهٰ ىَّلَصَو  َنیَ۪ملاَعِْلل 

اََھل ْمُتَْنأ  َۘمَّنَھَج  ُبَصَح  ّللا  ِهٰ ِنوُد  ْنِم  َنوُدُبَْعت  اَمَو  ْمُكَِّنإ 



َنوُدِراَو
“Siz ve Allah’ın dışında taptığınız şeyler Cehennem yakıtısınız. Siz oraya

gireceksiniz.”
(Enbiyâ sûresi, 21/98)

Evvelâ, müşriklerin tapageldikleri şeylerle beraber azaba dûçâr olmaları,
azabın içinde onlara, bu akıbete sebebiyet verenlerle beraber bulundurma
azabı, atf-ı cürüm ortamını hazırlayıp birbirini suçlama azabı, taptıkları
şeylerin aczi ve hiçbir yararları olmama azabı.. gibi pek çok vicdanî ızdırabı
birden duyurmak için; hususiyle de burada bu iç içe musibeti hissedebilecekleri
uyarmak içindir.

َمَّنَھَج ُبَصَح   “Cehennem’in odunu (yakıtı)” tabiri orada Allah’ı bırakıp
tapılan şeylerin burada birer yakıcı maddeye dönüşmesi, o Cehennem ateşinde
her şeyin cayır cayır yanabileceğine işaretin yanında, puta tapmanın affedilmez
bir yanlışlık olduğunu ifade sadedinde onların ayn-ı azap olduğu vurgulanıp, bu
sırnaşık azaptan kurtulamayacakları vurgulanmak istenmiştir.

Tapan, kör, sağır ve kalbsizle, tapılan, âciz, mendebur ve tutarsız cisim
yığınlarının aynı şartları paylaşması, aynı akıbete maruz kalması, ilk yaratılışı
ve ilk donanımı itibarıyla “ahsen-i takvîm”e mazhar bir eşref-i mahluk için ne
acı!

َدَرَو  fiili suyun başına gelmek için kullanılır. Yani bu kelime ellerinde kova,
bakraç gibi su kaplarıyla kuyu başlarına giden kimseleri düşündürür. Arap, su
ihtiyacını karşılamak için, bu mânâda su başına gideni َدَرَو  fiili ile anlatır.
Hâlbuki, fiilin karakteristik kullanılışı ile âyetin muhtevasını
karşılaştırdığımızda, o fiilin hiç de bu mânâ için kullanılmamış olduğu hemen
anlaşılır. Öyleyse burada bir tehekküm yani istihza ve alay söz konusu demek.

Tıpkı ٍمي َ۪لأ ٍباَذَِعب  ْمُھْرِّش  َبَف  “Onları elîm bir azapla müjdele.”12 âyetinde
olduğu gibi. Evet onlar dünyada ellerinde kovaları, iman adına dolmak ve
doldurmak için hakikat-i Muhammediye kaynağına müracaat etmeleri ve o
menhel-i azb-i mevruda uğramaları gerekirken bu fırsatı değerlendiremedikleri
için, yollar burada onları alıp Cehennem’e taşıdı. Aynı muhtevayı Allah (celle
celâluhu) Meryem sûresinde اَھُدِراَو َِّالإ  ْمـــــُكْنِم  ِْنإَو   “İçinizde oraya
(Cehennem’e) uğramayacak kimse yoktur.”13 âyetinde de ifade buyurur. İşte



böyle bir noktada َدَرَو  kelimesinin zikredilmesi, onlar için azbin azaba
inkılâbını ifade açısından ne büyük bir fırsatı kaçırdıklarını, sinelerde hasret
sesi veren bir kelime ile ifadesi gayet ciddî bir teessür ve tahassür içindir.

Âyetin başında da onların –ihtimal– bir zanlarına cevap vermektedir. ْمُكَّن إِ
َمَّنَھَج ُبــَصَح  ّللا  ِهــٰ ِنوُد  ْنــِم  َنوُد  ُبَْعت اـَمَو   “Siz ve Allah’ın dışında

taptığınız şeyler Cehennem yakıtısınız.” diyerek, belki onlar Cehennem’in
kendilerini yakmayacağını düşünüyorlardı. İşte buna da “Siz, sizi yakacak ateşe
nispetle odun gibisiniz.” buyurarak, onlara gerekli dersi vermekte ve
hasretlerini ikiye katlamaktadır.
1 Zuhruf sûresi, 43/44.

2 Buhârî, iman 42; Müslim, iman 95; Tirmizî, birr 17; Nesâî, bey’a 31; Dârimî, rikak  41.

3 Zâriyât sûresi, 51/55.

4 Ra’d sûresi, 13/41.

5 Ankebût sûresi, 29/67.

6 A’raf sûresi, 7/23.

7 Kasas sûresi, 28/16.

8 Buhârî, ezan 149; tevhid 9; daavât 16; Müslim, zikr 47, 48; İbn Mâce, dua 2; Tirmizî, daavât 96; Nesâî,
sehv 59.

9 Bakara sûresi, 2/257.

10 Bakara sûresi, 2/17.

11 Enbiyâ sûresi, 21/88.

12 Âl-i İmrân sûresi, 3/21; Tevbe sûresi 9/34; İnşikak sûresi 84/24.

13 Meryem sûresi, 19/71.



HAC SÛRESİ
۽ٌرْیَخ َُهباََصأ  ْنِإَف  ٍۚفْرَح  ىٰلَع  ّللا  َهٰ ُدُبْعَي  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَو 
َرِسَخ  ۗ ۪هِھْجَو ىٰلَع  ََبلَقْنا  ۽ٌةَنِْتف  ُهْتَباََصأ  ِْنإَو   ۚ ِ۪هب َّنَأَمْطا 

ُنی۪بُمْلا ُناَرْسُخْلا  َوُھ  َِكلٰذ   ۘ َةَرِخْٰالاَو َایْنُّدلا 
“İnsanlardan kimi Allah’a bir yönden, bir kıyıdan kulluk eder. Şöyle ki;
kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur, bir de musibete

uğrarsa yüzüstü dönüverir. O dünyasını da, ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu,
apaçık ziyanın ta kendisidir.”

(Hac sûresi, 22/11)

Kur’ân-ı Kerim’de bu konuyla alâkalı bir hayli âyet vardır. Evet, Allah,
mü’min, münafık ve kâfiri, iç dünyaları itibarıyla birbirlerinden farklılıklarını
ortaya koymak için, sık sık imtihana tâbi tutar. Çeşitli belâ ve musibetlerle hatta
hayra taalluk eden şeylerle onları vicdanî testlere tâbi tutar ve kendi değerlerini
kendilerine hatırlatır. Evet pek çok tecrübe ile sabittir ki, Allah için fedakârlık
eden ve hasbîlik gösteren insanların bile maddî durumları, ticaret hayatları yer
yer sekteye uğramış, işlerinin âhengi bozulmuş ve değişik sarsıntılara maruz
bırakılmışlardır. İşte bu, Cenâb-ı Hakk’ın o kulunu imtihan etmesinden başka
bir şey değildir. Bu, “Ganiyy-i ale’l-ıtlak” olan Allah, dinini i’lâ istikametinde
feragat ve fedakârlıkta bulunanları yalnız bırakacak, terk edecek ve onları
ezdirecek demek değildir; değildir ama her işinde binbir hikmet gizli olan ve
abes işten münezzeh bulunan O Zât-ı Bâri, kulunun samimiyetini, kendine
bağlılığını kulun davranışları ekseninde ve vicdanın hakemliğinde test
etmektedir. İhtimal bazıları böyle bir imtihanı, dolayısıyla da hem bu dünyayı
hem de öbür dünyayı kaybedeceklerdir ki, işte Kur’ân buna “Apaçık ziyanın ta
kendisidir!” diyerek, son noktayı koyacaktır.

Bu âyette, tâbi tutulduğu imtihanı kaybedip dünya ve ahiret hüsranına maruz
kalanlar daha ziyade münafıklardır. Bunlar kalb ve lisan bütünlüğüne,
dolayısıyla da kâmil imana ulaşamamış; imanı dil ucuyla geveleyen, olup
bitenleri göz ucuyla temâşâ eden, dinin de, din ile alâkalı amel ve muamelelerin
de merkezinde değil de kenarında, kıyısında durup vaziyeti idare etmeye
çalışan; imanın ve mü’min olmanın vaad ettiği avantajları kaçıracak kadar uzak
durmamanın yanında, yer yer bazı ağır sorumluluk, mükellefiyet ve zâhiren



dezavantaj gibi görünen ahval ve şeraite karşı da, kendince tedbirli, temkinli ve
bala konmaya niyet etmiş bir sinek misillü, ihtiyat sistemlerini uzaklaşmaya
açık tutarak hep kenarda, köşede bulunurlar.

Böyle bir konum ve mesafeli duruşla, Müslümanların elde edecekleri her
şeyden yararlanmayı plânlarlar; umduklarını bulunca ona yapışır ve itminan
soluklarlar, eğer bir imtihan ve ibtilâ söz konusu olursa bu kere de hemen
yüzgeri olurlar.

Her mü’minin her sıfatı mü’min olmayacağı –Keşke olsa!– esasına göre, bazı
mü’minler de böyle münafıkça mülâhazaların tesirinde kalabilirler; kalabilir ve
rüzgârların onun arzusu istikametinde esmesini, yağmurların onun hevesine göre
yağmasını, kâinat çapındaki geniş kader plânının onun hevesatına göre cereyan
etmesini isteyebilirler. İlk dönemde, bu kabîl heves çocuklarının bulunduğu,
bulunup da umduklarını elde edemeyince İslâm’dan yüz çevirdikleri gibi,
günümüzde de pek çok iç kaymasının, başların dönüp duyguların bulanmasının
bahis mevzuu olabileceği kaçınılmazdır.

َتَْنأ َكَِّنإ   ۚ ًةَمْحَر َكْنَُدل  ْنِم  اََنل  ْبَھَو  اَنَتْيَدَھ  ِْذإ  َدَْعب  اََنبوُلُق  ْغِزُت  اَنَّبَر َال  )

1( ُباَّھَوْلا

1 Âl-i İmrân sûresi, 3/8.



NUR SÛRESİ
ِضْرَْألاَو ِتاَوٰمَّسلا  ُروُن  ّلَلا  ُهٰ

“Allah semavat ve arzın nurudur.”
(Nur sûresi, 24/35)

Varlığı günyüzüne çıkaran, kâinatın bu yüzünü-öbür yüzünü ortaya çıkaran;
onu temâşâ edilen bir meşher ve okunan bir kitap hâline getiren, gözlere ışık,
gönüllere inşirah veren mânâlarla vicdanlarımızı besleyen O’dur. O’nun
nurunun olmadığı yerde göz görmez, basiret idrak etmez; ilimler evhama,
hakikatler farazî şeylere karışır ve mevcudat mânâsı anlaşılmayan bir kaosa
dönüşür; ne dimağlarda oturmuş bir ilim felsefesi, ne de sinelerde bir mârifet
ziyası hâsıl olur.

Âfâk ve enfüsün birleşik noktasında ilimden imana, imandan mârifete,
mârifetten daha derin bir kulluk şuuruna ulaşmak ancak göklerin ve yerin veya
göktekilerin ve yerdekilerin nuru ya da münevviri bulunan Hz. Münevvirü’l-
Envâr ile mümkün olacaktır.

Gökte güneş veya güneşler, yerde renkler ve güzellikler, gönüllerde basiret,
idrak ve bu çekirdekler üzerinde neşv ü nema bulan mârifet, muhabbet ve aşk u
şevkler; dimağda düşünme, muhakeme, mantık ve değişik istidlal yollarıyla
hakikate ermeler hep bu nur sayesinde gerçekleşmektedir.

İnsanın basarı, renkleri, renkler arasındaki tenasübü her şeydeki âhengi ve
umumî âhenk içindeki ezelî şiiri görür ve bir bilgi hâlinde kalbe havale eder;
basiret de bu parça bilgileri veya küllî malumatı yeniden tahlil ve terkibe tâbi
tutarak onları mârifete çevirir. Hakk’a intisap ve her şeye O’nun nur ve
mârifetiyle bakmak, bir damla olan insan hakikatini derya, bir zerre olan insan
mârifetini güneş, bir hiç olan insan kalbini kâinatın nabzı hâline getirir. İnsan,
basarıyla dünü, yarını, hatta her yanıyla bugünü bile görüp bilememesine
karşılık, basiretiyle hem kendini hem de diğer bütün duyulup hissedilebilecek
şeyleri; hem parçaları hem de bütünü; hem eşyayı hem onun hakikatini hem de
kâinat ve hâdiselerin delâlet, işaret ve iş’arda bulunduğu Hakikatler Hakikati’ni
duyar, hisseder ve derecesine göre yakînin bir mertebesiyle O’nunla
münasebete geçer.

Aklın idraki ve vicdanın sezisi de diyebileceğimiz böyle bir mârifette
iltibaslara girmemenin yolu deliller, işaretler ve işaretçiler arasında bir seyyah



gibi dolaşırken gözün bir ucuyla varlık ve hâdiseleri süzmeye mukabil,
basiretle de nura, Münevviru’n-Nur’a, Musavviru’n-Nur’a nazar edilmelidir ki,
ilimler mârifete dönüşsün ve insan, duygularıyla iltibaslara girmesin. Hz.
Nuru’l-Envâr’a göre varlığa bakmanın yolu da, nurlu beyanı güneşlerden daha

parlak ve 1 ْمُّكِبَر ْنِم  ٌناَھْرُب  ْمُكَءاَۤج  ْدـَق   ile gönüller tahtına kadem basması

ilan edilen, 2 اًری۪نُم اًرَمَقَو  اًجاَرـِس  ا  َهی۪ف َلَعَجَو   fermanı sübhanisiyle gökteki
aya ve güneşe mukabil, dimağlarımızın Kamer’i ve vicdanlarımızın Güneş’i
Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın mişkât-ı nübüvveti altında her şeyi görüp
değerlendirmektir.

Evet nur-u ilâhî nazara alınmadığı takdirde kâinat ve içindeki her şey birer
zulmetten ibarettir. Hz. Nuru’l-Envâr mülâhazaya alınarak bakıldığı takdirde
ise, görünür-görünmez bütün eşya aydınlanır ve hakikî mahiyetleriyle talâkatli
birer beyan hâline gelirler.

Netice, her şey O’nun nurundan, nurunun tecellîsinden meydana gelmiştir.
O’nun nuruyla tecellî ve inkişaf etmektedir. Mutlak ve asıl nur O’nundur.
O’ndan başkasına nur isnadı ya havassın mecazı ya da avamın cehaletidir.
Herkes bunu böyle bilmiyorsa, bu, O’nun zıddı ve niddi olmamakla beraber
şiddetli tecellî ve müzahemesiz vicdan ufuklarındaki kemmiyetsiz keyfiyetsiz
zuhurundandır. Evet bazen gayb, ihatanın önemli bir kapısı olduğu gibi şiddet-i
zuhur da bazen hafânın menfezi hâline gelir.

Evet Allah, göklerin ve yerin nurudur; 3 ي۪روُن ّللا  ُهٰ ََقلَخ  اـَم  ُلَّوَأ   ufkundan
başlayarak bütün eşya da o nurun değişik dalga boyundaki tecellîsi ve haricî
vücud nokta-i nazarından da zuhurudur.

Ayrıca bu âyetin diğer bazı yönlerine daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum.
Bazıları ışık ile nuru karıştırıyor; ardından da “Işığın hızı belli, nurun hızı ne
kadardır?” diyor. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, nur ile ışık birbirine
karıştırılmamalıdır. Bir kere Cenâb-ı Hak bu âyet-i kerimede, “Allah semavat
ve arzın ziyasıdır.” demiyor ki? Öyle ise nuru anlamak için nurun kaynağına
yaklaşmak lâzım. Nurun kaynağı Allah’tır. Allah ise zamandan ve mekândan
münezzehtir. O hâlde O’nun nuru da kısmen bu hususiyetler içinde
değerlendirilmelidir. Evet, nur ve nuranî şeyler bir anda, milyon yerde
bulunabilir ve bir ân-ı seyyâlede oradan oraya intikal edebilir. Nitekim
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) cism-i mübarekleri, tamamen
nuranîleşmiş bulunan ruhuna refakat edecek hâle geldiğinden dolayı, miraç



yolculuğunu birkaç dakikada tamamlayıp geriye döndü. Normal şartlar altında,
trilyon defa trilyon seneye ihtiyaç olan böyle bir yolculuk için, Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) hakkında, “Gitti-geldi, yatağı hâlâ sımsıcaktı.”
gibi ifadeler göstermektedir ki, sanki zaman bütünüyle aşılmış da, bu seyahat
öyle gerçekleşmiş.

Yalnız, bu ifadelerimizden, nurun mahluk olmadığı kanaatine de
varılmamalıdır. Böyle bir yanlış anlamayı önlemek için, “sanki” tabirini
bilhassa kullandım. Evet, nur mahluktur. O’nun hâlıkı Münevviru’n-Nur olan
Allah’tır. Bu cümleden olarak Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de
buyururlar ki; ي۪روُن ّللا  ُهٰ َقـَلَخ  اـَم  ُلَّوَأ   “Allah’ın ilk yarattığı şey, benim
nurumdur.”4 Yani varlığın bağrına bir tohum gibi atılan ilk nüve Hz.
Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) nurudur.

Hulâsa; nur ile ışığı birbirine karıştırmamalı. Belki ışığın kaynağı nurdur ve
ışık nurun yeryüzündeki tezahürlerinden ibarettir. O da daha önce de geçtiği
üzere, serâdan Süreyya’ya geniş bir tecellî alanına sahiptir.

اََنبوُلُق ّْرَِون  ِروُّنلا  َرِّدَقُم  اَي  ِروُّنلا  َّرِوَصُم  اَي  ِروُّنلا  َّرِوَنُم  اَي  ِروُّنلا  َروُن  اَي  ّلَلا  َّمُھٰ

َانِّدِیَس ىٰلَع  ّللا  َّمُھٰ ِّلَصَو  َكِدْنِع  ْنِم  ٍحوُرِب  َانّْدَِيأَو  َِكتَفِرْعَم  ِروُِنب  اَنَّساَوَحَو 

اًرْبِش ِ۪هب  اْوَدَتْقا  ِِهباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  اًری۪نُم  اًرَمَق  ُهَتْلَعَج  ي۪ذَّلا  ۽ٍدَّمَحُم 

اًرْبِشَو

1 “İşte size Rabbinizden kesin bir delil geldi.” (Nisâ sûresi, 4/174)

2 “(Gökte burçlar yaratan) onların içinde bir kandil (güneş) ve nurlu bir ay yerleştiren Allah,
yüceler yücesidir, hayır ve ihsanı sınırsızdır.” (Furkan sûresi, 25/61)

3 “Allah’ın ilk yarattığı şey, benim nurumdur.” el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 1/311-312.

4 el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 1/311-312.



ŞUARÂ SÛRESİ
*ۚ َنوُكَرْدَُمل اَِّنإ  ۤى  ٰسوُم ُباَحَْصأ  َلاَق  ِناَعْمَجْلا  َءاََۤرت  اََّملَف 

ِني۪دَْھیَس ّبَر  ي۪ َيِعَم  َِّنإ  َّالَك  َلاَق 
“İki topluluk birbirini görünce, Hz. Musa’nın adamları: ‘İşte yakalandık!’

dediler. Hz. Musa: ‘Asla!’ dedi. ‘Rabbim, şüphesiz benimledir, bana yol
gösterecektir.’ ”
(Şuarâ sûresi, 26/61-62)

Toplum maddeperest bir mülâhaza ile probleme bakıyor; Hz. Musa da onlara
yaklaşırken onların bu hususiyetlerini nazara alıyordu. Evet, bu cemaat büyük
ölçüde maddî yönleri galip, akılları gözlerine inmiş, metafizik âleme kapalı
olageldiklerinden, bu özelliklere sahip bir cemaatin eğitilmesi, peygamberlik
yolunu düşünüp benimsemeleri için uzun bir gayret gerekiyordu. Onun içindi ki,
Hz. Musa, hayatı boyunca öyle bir yolu seçti; durmadan-usanmadan hep bu
uğurda mücadele verdi. İşte mealini verdiğimiz âyet-i kerimede o günkü
Yahudilerin bu özelliğine dikkat çekiliyordu. Firavun orduları onları takip
ettiği esnada Kızıldeniz harikulâdeden, onların geçmesine imkân verecek tarzda
yarılmış. İşte tam bu sırada bile Yahudiler, bütün bunların Allah’ın kudretiyle
olagelen bir mucize olduğunu gözardı ederek, “Yakalandık!” deyivermişlerdi.
Bu maddeperest cemaat karşısında Hz. Musa, tekitli bir cümle ile onlara,
inandırmak için “Rabbim, şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir.”
diyordu.

Kâdı Beyzâvî, tefsirinde bu âyeti tahlil ederken, Hz. Musa (aleyhisselâm) ile
Hz. Muhammed’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) karşılaştırır. Böylesi bir tehlike
ortamında Hz. Musa’nın ِني۪دْھَیَس ي  ّ۪بَر َيِعَم  َِّنإ   gelecek zaman kipiyle
“Rabbim bana yol gösterecektir.”  sözü ile, hicret esnasında mağaraya
sığındıkları anda, müşriklerin kendilerini görüp yakalama ihtimalinin belirmesi
üzerine, Hz. Ebû Bekir’in endişelerine karşı اَنَعَم ّللا  َهـــٰ َِّنإ  ْنَزَْحت  ــَـال 
“Tasalanma, mahzun olma, Allah bizimle beraberdir.”1 diyen Hz.
Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sözlerini mukayese ederek,
Efendimiz’in Allah’a olan güveninin sınırsızlığıyla O’nun güveninin fâikiyetine

işaret eder.2



Hiç şüphesiz böyle bir üslûpta Hz. Musa’nın muhataplarıyla Efendimiz’in
muhatabının tevekkül, teslim ve tefviz farklılığı da önemli bir saiktir. Makam-ı
sıddîkiyetin zirvesini tutmuş, peygamberinin dudaklarından dökülen her şeyi
hiçbir tereddüde düşmeden kabul eden bir insana hitapla, elbetteki her
meselede peygamberlerini sorgulayan bir topluma hitap aynı seviyede
olmayacaktı ve olmadı da.

 َۙني۪رِخْٰالا ِيف  ٍقْدِص  َناَِسل  ي۪ل  ْلَعْجاَو 
ِمی۪عَّنلا ِةَّنَج  َِةثَرَو  ْنِم  ي۪نْلَعْجاَو 

“Bana, sonra gelecekler içinde, iyilikle anılmak nasip eyle. Beni, Naîm
Cenneti’nin vârislerinden kıl.”

(Şuarâ sûresi, 26/84-85)

Hz. İbrahim (aleyhisselâm) Rabbisinin kendisine ihsan ettiği nimetlerini ve
sonsuz lütuflarını hakkıyla idrak eden bir insandır. Evet bu seviyeli idrake göre
her şey Hak’tandır. Yediren O, içiren O, doyuran O, konuşturan O. Demek ki
mutlak hâkim de sadece ve sadece O’dur. İşte böyle bir idrak, “Beni arkadan
gelenler arasında yâd-ı cemil kıl.” diyorsa, bu duayı ona mutlaka Allah ilham
etmiştir. Diğer bir tabirle Allah onun konuşan dili olmuş, dua ettirmiş; sonra da
o duayı kabul etmiştir. Aslında kabul etmeyecek olsaydı, bu duayı ona ilham da
etmezdi. Evet, bu duayı kabul etmiştir diyoruz ve işte göstergesi; Müslümanlar
olarak bizler, namazlarımızda okuduğumuz her salavât-ı şerifede onu anıyor ve
dualarımıza dahil ediyoruz.

Burada önemli bir diğer husus da şudur: Bilindiği gibi peygamberler vefat
ettiklerinde mal-mülk gibi şeyler miras bırakmazlar. Onların mirası,
davalarıdır. İşte kendisine kadar gelen peygamberlik silsilesinde, kendi devri
itibarıyla çok şeyleri değiştiren ve bu yönüyle de bir müceddit, bir muslih
sayılabilecek olan Hz. İbrahim (aleyhisselâm), o engin himmetiyle bütün
insanlığa açılmak istiyordu. Nitekim kabul olan bu duanın gereği olarak da
Rabbim onun bu isteğini gerçekleştirmiştir. Yani Hz. İbrahim, iki önemli
sürgünle bütün insanlık için bir tubâ-i Cennet hâline gelmiştir: Oğullarından
biri olan Hz. İshak ile başlayan çizgide Hz. Mesih’e; Hz. İsmail ve onun
soyundan Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) kadar O hep örnek
olmuştur. Evet bu peygamberlerin her birinin dilinde Hz. İbrahim bir yâd-ı
cemildir. Ayrıca peygamberlik halkası Efendimiz ile son bulmasına rağmen Hz.



İbrahim’in anılması son bulmamıştır. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, ümmet-i
Muhammed, ruhlarına içirilen Hz. İbrahim sevgisi ve Hz. Muhammed’in
talimiyle namazlarda getirdikleri salavât-ı şerifelerle her zaman onu
anmaktadırlar ve ihtimal bu duaların neticesi olarak da Hz. İbrahim Naîm
Cenneti’nin vârislerinden olmuştur.

Son bir hususu hatırlatıp geçelim. Peygamberlerin eda ettikleri misyon ve
ortaya koydukları davaları bir mefkûre, bir ideal değildir hatta gaye de
değildir. Bunların yani mefkûre, ideal vs. onların temsil ettikleri davaların
büyüklüğünün yanında lafı bile edilemez. İşte ilâhî bir memur olan
peygamberler ve hassaten Hz. İbrahim, davasının kendi vefatıyla son
bulmaması; son bulmayıp ilelebet pâyidâr olmasının lâzımı olarak sonraki
nesiller içinde iyilikle anılmayı istemiş olabilir.

ِمی۪عَّنلا ِةَّنَج  َِةثَرَو  ْنِم  ي۪نْلَعْجاَو 

“Beni nimetlerinin nümayan olduğu Cennet’in vârislerinden kıl.” talebi,
soyundan gelen enbiyâ-i izamla dünyada yanıltmaz vesileler ve kadirşinas
vârisler talep ettikten sonra, bunca hayır vesilesine menşe ve peygamberlerin
yürüdüğü şehrahta pişdâr olmasına rağmen, maddî-mânevî bunca sebepten
sonra neticeyi Hz. Müsebbibü’l-Esbâb’dan bekleme, Cennet’in mahzâ bir lütuf
olduğunu, onun amellerle elde edilemeyeceğini, Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinin
enginliği sayesinde ve ısrarlı taleplerle nail olunabileceğini vurgulama
bakımından çok mânidardır.

َنوُقََّتت ََالأ  ٌِحلاَص  ْمُھوَُخأ  ْمَُھل  َلاَق  ِْذإ 
“Kardeşleri Salih, onlara: ‘Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?’

dedi.”
(Şuarâ sûresi, 26/142)

Kur’ân-ı Kerim’in kâfir ve inançsız olan kavimlere karşı, gönderilen
peygamberler için “kardeşleri” diye ifade etmesi sadece Hz. Salih
(aleyhisselâm) için bahis mevzuu değildir. Aynı ifade ve üslûp içerisinde Hud,

Şuayb, Nuh, Lut (aleyhimüsselâm) gibi peygamberler de zikredilir.3 Burada
gönderilen bu peygamberlerin o kabile içinden zuhur etmesine rağmen soy sop,
duygu, düşünce açısından onlardan biri olduğu anlatılmamaktadır.

İhtimal böyle bir ifade, o kavimdeki insanların, kendi içlerinden çıkan ve



âdeta kardeşleri olan peygambere karşı onların şefkat hislerini ve peygamberin
de onlara bakış tarzını ifade etmektedir. Yoksa, Hz. Salih nesep ya da din
kardeşliği bakımından o kâfirlerin kardeşi değildir.

Ama o, insan olarak onlardan biri, onların üzerlerine titremesi açısından
âdeta kardeşleri; sıdkı, emaneti, iffeti ve fikir istikameti bakımından da çok iyi
tanıdıkları bir yakın hemşehrileri idi ki, bu mülâhazaların herhangi biriyle
onların kardeşi sayılabilirdi.

Baba, dayı, amca, ata da denebilirdi ama bunların her biri birer vesile-i
teâzum sayılması açısından “kardeş” sözcüğündeki sıcaklığı ifade etmezdi.

َني۪دِجاَّسلا ِيف  ََكبُّلََقتَو  ۙ ُموَُقت َنی۪ح  َكيٰرَي  ي۪ذََّلا 
“O ki, (gece namaza) kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında

kıvrım kıvrım kıvrandığını da.”
(Şuarâ sûresi, 26/218-219)

َبَّل َ َقت  sigası, َلَّعََفت  babındandır ve bu kipte kendini zora koşma mânâsına
bir tekellüf vardır. Yani  insanın bir işte kendini olabildiğine zorlaması, ısrar
etmesi söz konusudur. İşte Allah (celle celâluhu), Resûlü’nün secdesini bize
böyle bir kiple tersim ediyor. Demek ki O, secdede, Rabbisine kulluk yaparken,
hem de O’na en yakın olduğu mekân ve zamanda, kulluğun hakkını tam
verebilmek için kıvrım kıvrım kıvranıyor, ısrar ediyor ve âdeta yaptığı iş
içinde eriyip gidiyordu. Yalnız bir hususu vurgulamakta yarar var; mâneviyat
olmadan, kat’iyen bu ufuk yakalanamaz ve bu zirveye ulaşılamaz. Bu zirveye
ulaşmayan insanların secdede böyle tavır içine girmeleri ise, riyadan başka bir
şey değildir.

Evet, bilhassa Hakk’a kullukta mâneviyat çok önemlidir. Âzamî zühd, âzamî
takva ve âzamî ihlâs yakalanarak her yerde ve her şeyde O’nu aramak, O’na
yönelmek bir mü’minin biricik gayesi olmalıdır; gayesi olmalıdır ama bu, bütün
bütün dünyanın terk edilmesi şeklinde de anlaşılmamalıdır. Evet bir yandan
dünya imar edilip Cennetlere çevrilirken diğer yandan da gönüller ilâhî aşka
yönlendirilerek iman hayata hayat kılınmalıdır. Yani bir yandan dünyaya çeki
düzen verilirken öte yandan daima O’nun rızası gözetilerek O’nunla münasebet
kapıları açık tutulmalıdır.

Zaten ّللا ِهٰ ُهْجَو  َّمَثَف  او  ّ ُ لَوُت اَمَنَْيأَف   “Nereye yönelirseniz yönelin, bî kem ü
keyf Allah oradadır.”4 âyetinin mazmunu da bu değil mi? Bence bu âyet, kâmil



bir mü’minin genel durumunu, karakterini, Allah ile münasebet ölçülerini
yansıtması bakımından fevkalâde mânidardır. Fıkıhçıların dediği gibi, kıblenin
bilinmediği yerlerde, sor soruştur, kendi imkânlarınla kıbleyi bulmaya çalış,
sonra tam ters tarafa yönelsen de yine isabet etmiş sayılırsın. Ne var ki mesele
sadece bununla kayıtlı değil.. yani âyeti sadece bu mânâya hasretmek doğru
değil. İnsan yerken, içerken, yatarken, gezerken ailesi ile birlikte olurken, hâsılı
yirmi dört saatlik günlük hayatı içinde, hemen her zaman O’nu gözetmesi, O’nu
araması ve O’na yönelmesi gerekir.. evet âyet bu mânâlara da işaret etmektedir.

Doğrusu insan her zaman kendini Rabbisi ile münasebeti adına yenilemeli ve
hep taze kalmaya çalışmalıdır. Gerçi O teceddütten, tegayyürden, tebeddülden
münezzehtir. Ancak bizler O’nu yeniden bir kere  daha duymamız ve O’nu
hissetmemiz adına kendimizi her zaman yenileyebiliriz. Yani eskilerin
“manzurun ileyh” dediği, bakılan zât adına değil de bakanlar adına bir yenilik.
Bu, her gün O Mâbud-u bi’l-hak ve maksud-u bi’l-istihkakın yeni bir tecellîsi
ile buluşmak, tanışmak ve böylece imanımız adına yeni derinliklere ulaşma
mânâsında bir yeniliktir. Biz mutlaka bunu yakalamak zorundayız. Yoksa
çürüyüp gitmemiz işten bile değildir.

Âyete dönecek olursak, “kıvrım kıvrım bir hâlde secde etme” Allah’ın
gönülde, kalbte duyulması ile doğru orantılıdır. Bin bir isminin bin bir tecellîsi
ile vicdanlarında Allah’ı duymayan, onca nimetler içinde yüzdükleri hâlde,
herhangi bir minnet hissi taşımayan ve vefa duygusundan uzak kişilerin
hayatlarında bir kere olsun, böyle secde edecekleri mümkün olsa da zordur.

Ayrıca burada Allah Resûlü’nün derin bir kulluk şuuruyla kıvrım kıvrım
olması ُموـَُقت َنـی۪ح  َكــيٰرَي  ي۪ذََّلا   “O, kıyam ettiğin vakit seni görür.”
mefhumunca, Allah’ın rü’yeti altında bütün benliğiyle bir kalkma, doğrulma,
derlenip toparlanma sonucudur. Evet O secdededir ama davranışlarını
belirleyen Hakk’ın emirlerini yerine getirme istikametinde kıyam ruhudur. O,
gecenin yarısında teheccüde kıyam eder; dini ikame adına elpençe emre âmâde
bulunur; mü’minlerin maddî-mânevî ihtiyaçları karşısında da hep divan durur;
böyle sürekli kulluk mülâhazasıyla emre hazır yaşamayı, baş ve ayaklarını aynı
noktada birleştirmek suretiyle daha bir derinleştirir ve ُدْبَع ْلا ُنوَُكي  اَم  ُبَرْق  أَ

ٌدِجاَس َوُھَف  ّ۪هِبَر  ْنِم   “Kişinin, Rabbine en yakın olduğu an secde hâlidir.”5

zirvesine ulaşır.

ٍداَو ِّلُك  ي۪ف  ْمُھََّنأ  ََرت  َْمَلأ   َۘنوُۧواَغْلا ُمُھُعِبَّتَي  ُءاَۤرَعُّشلاَو 



 َۙنوُمیَ۪ھي
اوُلِمَعَو اوُنَمٰا  َني۪ذَّلا  َِّالإ   َۙنوُلَعَْفي اَم َال  َنوُلوَُقي  ْمُھََّنأَو 

اوُمِلُظ اَم  ِدْعَب  ْنِم  اوُرَصَتْناَو  اًری۪ثَك  ّللا  َهٰ اوُرَكَذَو  ِتاَِحلاَّصلا 
“Şairler(e gelince) onlara da sapıklar uyarlar. Onların her vadide başıboş
dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi?

Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah’ı çok ananlar ve haksızlığa
uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır…”

(Şuarâ sûresi, 26/224-227)

Kur’ân âyetlerinin en önemli özelliklerinden biri, bu âyetlerin hedef olarak
ele aldığı kimselerle, bilvesile hitap ettiği kimselerin ayrı olması ve her iki
kesimin de âyetten alacakları derslerin farklı bulunmasıdır. Meselâ, bu âyet-i
kerimede, muhatap kitle cahiliye dönemi şairleridir. O dönemde şair, gaybten
haber aldığını iddia eden, secalı sözler söyleyerek etrafındakileri büyüleyen ve
bir ölçüde bugünkü medyumlar gibi cinlerle içli dışlı olan, dahası Kur’ân’a
muarız bulunan kişilere denirdi. İşte burada Kur’ân, şairler derken bunları
kastediyor. Zaten bu tip insanlara uyanların, Kur’ân’ın ifadesiyle sapık olması
da onların karakterleri hakkında bize yeterli ipuçları vermektedir.

Beri taraftan bu âyet, bilvesile cahiliye dönemindeki gibi olmasa bile, her
devirdeki bazı şairlere de hitap etmektedir. Âyeti bu çerçeveden
değerlendirecek olursak;

َنوُۧواَغْلا ُمُھُِعبََّتي  ُءاَۤرَعُّشلاَو   “Şairler(e gelince) onlara, sapıklar uyarlar.”
Yani din ve  dine ait her şeyi bir kenara itip hislerini, heveslerini put hâline
getiren insanlar, şairlere tâbi olurlar.

َنوُمی۪ھَي ٍداَو  ِّلـُك  ي۪ف  ْمُھََّنأ   “Onların her biri ayrı ayrı vadilerde dolaşır
durur.” Yani nazmın veya nesrin ayrı ayrı vadilerine dalarak, “romantizm,
realizm, rasyonalizm...” deyip, esas mevzu ve muhtevayı, mânâ ve gayeyi bir
tarafa bırakır, şaşkın şaşkın sağda-solda dolaşırlar.

َنوُلَعْفَي َنوـُلوُقَي مَا َـال  ْمُھََّنأَو   “Bunlar yapmadıkları şeyleri söyler.”  Ve
tıpkı sürekli yalan söyleyen avcılar gibi edebiyat der, roman der, şiir  der ama
hep yalan söylerler.

ِتاـَحِلاَّصلا اوـُلِمَعَو  اوـُنَمٰا  َني۪ذَّلا  َِّالإ   “Ancak iman eden ve salih amel



yapanlar hariç.” Onlar; şair olmanın yanıbaşında mü’mindirler. Dolayısıyla
onlara uyanlar da, aynı duygu ve düşünceyi paylaşan insanlardır. Onlar, Kur’ân
çizgisini hayatlarına hayat yaptıklarından dolayı, hiçbir zaman yoldan sapmaz
ve hele kat’iyen şaşkınlığa düşmezler.. evet onlar, yapmadıkları şeyleri
söylemeyi Allah katında en büyük günah saydıklarından hiç mi hiç yalan
söylemezler. İnandıkları değerleri, edebiyata, romana, şiire kat’iyen feda
etmezler. Çünkü onlar mü’mindirler. Yani emn ü emanın yeryüzündeki
temsilcisidirler ve her zaman çevrelerine emniyet telkin ederler. Zaten onlar
söz-amel bütünlüğü içinde daima bir salih daire içindedirler. Esasen sabah-
akşam Allah’ı zikreden, haksızlığa maruz kaldıklarında, haklarını müdafaa eden
bu insanlardan, başka bir şey de beklenemezdi.

Evet, görüldüğü gibi Kur’ân’dan istifadenin en önemli şartı, onun evrensel
olduğu nazara alınarak, her şahsın kendini ona muhatap kabul ederek
okumasıdır. Böyle yapıldığı takdirde, Kur’ân kendini ifade edecek, biz de
ondan istifade edebileceğiz.

Hâsılı pek çok iş ve meslek gibi şiir de, nesir de temsil edildikleri kimseler
itibarıyla farklılık arz ederler. İman edip salih amelde bulunan, her yerde iman
esaslarını şiirine ve nesrine konu edinip her yerde Hakk’ı haykıran, sanat
kabiliyetlerini fantastik mülâhazalarda harcamayıp onu hakikatin ikame ve
inşasına harç yapan, icabında çiğneyip ve çiğnenen ama hakkı tutup kaldıran,
Hansâ, Ka’b b. Züheyr, Ka’b b. Mâlik, Hassan b. Sabit, Abdullah b. Revâha…
gibi Ruhü’l-Kudüs’le desteklenen kimselerin elinde şiir ve iyi bir nesir,
yerinde müessir bir hitap, yerinde herkesi tesiri altına alan bir büyü, yerinde en
keskin kılıçlardan daha keskin bir silah, yerinde Hakk’ı haykıran bir ses ve
soluk, yerinde de hakikat adına gürleyen bir destan olmasına karşılık; heva ve
hevesin elinde onlar birer sapıklık, birer çarpıklık vesilesi olur ve hep
insanları yanıltırlar. Bugün cömertliği över, yarın ona savurganlık derler; bugün
göklere çıkardıklarını yarın yerin dibine batırırlar.. bazen birer sönük hayali
parlak birer hakikat gibi gösterirler; bazen de en parlak hakikatleri birer vehim
gibi resmederler.. güzellikten bahsederken cismanî iştihaları şahlandırır ve
hüsn-ü mücerredi görmezlikten gelirler.. tabiattan söz ederken onu bir mâbud
gibi gösterirler.. hep olmadık ve olmayacak şeyleri söyler, sanatı yalanın,
mübalâğanın, demagojinin bir vasıtası hâline getirirler.. ve bunlar her
hâlleriyle şeytânîdirler.
1 Tevbe sûresi, 9/40.



2 Bkz.: Kâdı Beyzâvî, Envâru’t-tenzîl ve esrâru’t-te’vîl 1/10.

3 Şuarâ sûresi, 26/106; 26/124; 26/161; A’raf sûresi, 7/85; Hûd sûresi, 11/84; Ankebût sûresi, 29/36.

4 Bakara sûresi, 2/115.

5 Müslim, salât 215; Ebû Dâvûd, salât 147, 148; Nesâî, tatbik  78.



NEML SÛRESİ
اَِھلْوَق ْنِم  اًكِحاَض  َمَّسَبَتَف 

“(Süleyman) onun (karıncanın) sözünden dolayı gülümsedi...”
(Neml sûresi, 27/19)

Âyet-i kerimedeki “dahk” tabiri kahkaha ile gülmeyi değil de tebessümü
ifade eder. Yani, dudaklarda, çok kısa bir süre için beliren birkaç tebessüm
çizgisi...

Evvelâ, Hz. Süleyman’la karınca arasında mucizevî bir muhavere geçmiştir
ki, bu, Cenâb-ı Hakk’ın ona bahşettiği yüksek bir pâye ve lütuftur. İşte bundan
dolayı o da, şükrün davranışlarla ifadesi sayılan “tebessüm”le, hatta sesli ve
hareketli tebessümle “tahdis-i nimet” duygusunu seslendirmiştir.

Sâniyen, karınca, bir kısım iş’ar ve işaretlerle Süleyman’a (aleyhisselâm)
adalet ve hakkaniyetle muamele etmenin nihâî sınırları hakkında fikir ve
düşüncelerini ifade etmek istemiş ve:

ْمُھَو َال  ۙ ُهُدوُنُجَو ُنٰمَْیلُس  ْمُكَّنَمِطْحَي  ۚ َال  ْمُكَِنكاَسَم اوُلُخْدا  ُلْمَّنلا  اَھَُّيأ  َي  اۤ

َنوُرُعَْشي

“Ey karıncalar! Yuvalarınıza giriniz ki, Süleyman ve orduları farkında
olmadan sizi ezmesinler.”1 Yani, bunlar insandır, mahiyetlerinin gereği olarak
bazen düşünmeden veya farkında olmadan size zarar verebilirler, demiş;
Allah’ın bu lütuf ka p ı s ı nı kendisine açmasından ötürü, Süleyman
(aleyhisselâm) da, tebessüm edivermiş. Zira bu onun peygamberliğine ait
hususî bir lütuf idi ve peygamberane hâlî ve kavlî bir şükür isterdi ve işte
Süleyman (aleyhisselâm) sesli tebessüm ve sözleriyle bunu ifade ediyordu.

Böyle bir memnuniyet ifadesi tebessüm de Peygamber Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) hayat-ı seniyyelerinde vâki olmuştu. Peygamber
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), minberde hutbe irad buyururken bir
bedevi mescitten içeriye girmiş ve “Yâ Resûlallah! Yağmursuzluktan her taraf
çoraklaştı, topraklarımız kuraklıktan çatladı. Çoktandır yağmur yağmıyor.
Allah’a dua ediniz de yağmur yağsın!” demişti. Efendimiz dua edince de,
bardaktan boşalırcasına şakır şakır yağmur yağmaya başlamıştı. Sokaklar ve
her taraf su altında kalmıştı ki, Efendimiz böyle harika bir ihsan karşısında,



şükranla gerilmiş ve cemaatine tebessümler yağdırmıştı.2

İşte böyle bir tebessüm, her iki hâdisede de “dahk” kelimesiyle ifade
edilmiştir. Kahkaha olmadığından Hz. Süleyman’ın (aleyhisselâm)
tebessümünü ihtimal melekler böyle kaydetmişlerdi ama raiyyeti dahi bunu fark
edememişti. Zaten dudaklarda beliren böyle birkaç çizgiyi çoğu kez fark etmek
de mümkün değildir.

“Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz ki , Süleyman ve orduları farkında
olmadan sizi ezmesinler.”3 âyeti, bir başka açıdan da şöyle
değerlendirilebilir:

Burada bir bakıma karınca, Süleyman’a (aleyhisselâm) işaretle, bu
seviyedeki bir insanın, değil insanlar arasındaki hukuka, hayvanat arasındaki
hukuka dahi riayet etmesi lâzım geldiğini ihtar ediyordu. Karınca kendi
tayfasına insanların adalet-i tâmmeyi gerçekleştirmelerinin zor olduğunu
vurgularken aynı zamanda ayaklar altında bulunmanın ezilme yolu olduğunu
hatırlatmasına karşı Hüdhüd de başlarda dolaşmanın gereği olarak Süleyman’a
(aleyhisselâm) gelip, güneşe tapan Sebe’ Melikesi Belkıs ve tebasını
anlatıyordu: “Şaşıyorum bu insanların hâline! Toprağın bağrında dâneyi
bitiren, göklerde ve  yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediklerini ve açığa
vurduklarını bilen Allah (celle celâluhu) varken, bunlar güneşe secde
ediyorlar.”4 diyordu. Hâlbuki güneş de Allah’ın bir memuruydu…

Yine buradaki bir nükte de, Hz. Süleyman’la muhavere eden karınca ile
Hüdhüd’ün mesajını getirdiği Sebe’ Melikesinin dişi olmalarıdır. Dişilik
velûdiyeti (doğurganlığı) temsil etmektedir. Yoldaki dişi karıncanın, Sebe’
Melikesine bir işaret olmasının yanında Hz. Süleyman’ın i’lâ-yı kelimetullah
hedefli çok izdivacı ve çok evlâdının olmasına işareti de ayrıca üzerinde
durulacak bir konu.

Bir de zannediyorum burada, kâmil insanın, hayvanat âleminin sınırlarıyla
kutuplaşması meselesi anlatılmaktadır. Bu da değişik bir zaviyeden önemli
olabilir. Evet eğer, hayvanat âlemiyle alâkalı bir kısım hususiyetleri hakikatiyle
kavrayabilseydik, bu âlemin kendine mahsus diliyle bizlere anlatacağı nice
hakikatler ve incelikler olduğunu görebilirdik. Bence Kur’ân-ı Kerim’de bazı
sûrelerin (Nahl ve Neml gibi) hayvanat ismiyle zikredilmesi insanlık ve
hayvanat âlemi arasındaki böyle bir münasebetin önemini ihsas etmektedir.
Evet, karınca ve arı gibi cumhuriyetçi canlıların, bizlere ilham edeceği bir



kısım hakikatler olsa gerek... Ancak, aradaki bu dakik münasebet, inanan insan
şuur ve idrakiyle şerhedilmesi neticesinde gerçekleşecektir.

Allah (celle celâluhu) Kur’ân-ı Kerim’de bize, bir nebinin mucizesiyle,
insanoğlunun doğrudan doğruya bir hayvanla konuşup anlaşmasının mümkün
olacağını göstermektedir. Ve bu lisan bir mânâda öyle fasih, öyle talâkatli bir
lisandır ki, bizim gibi kelimeler kullanılmasa da yine fasihtir, muhavere
vesilesi olarak yeterlidir ve yararlanmaya açıktır.

İhtimal Hz. Süleyman’ın (aleyhisselâm) tebessümüne vesile olan hususlardan
biri de, işte bu ihtimallerin en uç noktasındaki “bilkuvve” musahhariyetin
“bilfiil” musahhariyete açık olması ve mevsimi gelince ulaşılabileceği
bişaretiydi.

ُبٰاَمْلاَو ُعِجْرَمْلا  ِهَْیِلإَو  ِباَوَّصلاَو  ِلاَحْلا  ِةَقی۪قَحِب  َُملْعَأ  ّلَلا  ُهٰ

ىٰلَعَو ََّيلَع  َتْمَعَْنأ  ۤي  ۪تَّلا َكَتَمْعِن  َرُكَْشأ  ْنَأ  ۤي  ۪نْعِزَْوأ ِّبَر 
ي۪ف َِكتَمْحَِرب  ي۪نْلِخَْدأَو  ُهیٰضَْرت  اًِحلاَص  َلَمَْعأ  ْنَأَو  َّيَِدلاَو 

َنیِ۪حلاَّصلا َكِدَابِع 
“Rabbim! Beni, gerek bana gerekse ana-babama verdiğin nimete şükretmeye

ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle, beni iyi
kulların arasına kat.”

(Neml sûresi, 27/19)

Kur’ân’ın, maksadı beyan ederken seçtiği kelimeler, fiiller ve onların
kalıpları çok önemlidir. Bazen olur ki –bu âyette olduğu gibi– bir fiilin içine
sayfalarla ancak ifade edilebilecek mânâyı sıkıştırır. Meselâ, burada َتْمَعَْنأ
fiilini kullanmıştır ki, bu “in’am ettiğin nimetlerle perverde kıldığın ve ihsan
buyurduğun şeyler” demektir. Yani;

“Allah’ım, ben yoklukta takılıp kalmamış, varlığa ermişim.. var olup, vücud
urbasını giyerek, Sana bir mir’ât-ı mücellâ olmuş ve beni temâşâ edenlere hep
Seni gösterme, Sana işaret etme konumuna yükseltilmişim. Sonra bana hayatı
bahşetmek suretiyle hayat sayesinde Seni daha geniş bir dairede ifade imkânı
bulmuş, icabında bir ney gibi inlemiş, icabında bir tel gibi ses çıkarmış veya
bir mızrap gibi o sesin çıkmasına ve Seni göstermesine vasıta olmuşum. Sonra
beni insan yapmış, hatta o noktada da bırakmayıp insan-ı mü’min seviyesine



yükseltmişsin. Bu sayede varlığı bir de insan gözüyle görme, bilme, bir meşheri
müşâhede ediyor gibi müşâhede etme, bir kitabı okuyor gibi okuma ufkuyla
şereflendirmişsin. Evet kâinata bu gözle bakabilme ancak insanî kabiliyet ve
istidatlarla mümkündür. Rabbim, bu bana lütfettiğin bakış açısıyla ben bir
mekânla da mukayyet değilim; durduğum yerde durmuyor, düşünce mekiğimi
Zât, sıfât, esmâ dairesi içinde hareket ettiriyor ve bu geniş dairede Senin
karşında hayretle kendimden geçiyorum.”

Evet, Hz. Süleyman َتْمَعَْنأ  sözüyle bunları ve o yüksek makamı itibarıyla
kim bilir daha neler, neler kastediyordu.

İkinci bir husus; َتْمَعَْنأ  fiiliyle “Allah’ım, biraz sonra isteyeceğim şeyler,
Senin zaten âdet-i sübhaniyene ters değil ki! Zira Sen bunun gibi nicelerini hem
de benden hiçbir talep olmaksızın o cebr-i lütfunla vermiş bulunuyorsun. Öyle
inanıyorum ki şimdi isteyeceklerimi de vereceksin; zira Sen vermeye kâdirsin.”
diyerek isti’taf da yapıyor. Yani O’nun şefkat ve merhametini celbediyor. Alvar
İmamı’nın üslûbu içinde ifade edecek olursak “N’olur yâ Rab, n’olur yâ Rab,
neyin eksik olur yâ Rab!” diyor. Bir diğer ifadeyle, “Şu ana kadar Sen bana hep
vermişsin ve verme Senin şânın; dolayısıyla Senden Senin yaptığın şeylerin
dışında bir şey istemiyor ve verdiğin nimetleri tamamlamanı diliyorum.” İşte bu
üslûpla yalvarma çizgisinde ana-babayı unutma, Cenâb-ı Hakk’ın onlar
vasıtasıyla lütfettiği şeyleri görmeme nankörlük olurdu.

Evet, Hz. Süleyman’ın babası Hz. Davud’dur. Davud (aleyhisselâm) ise, Hz.
İbrahim’in (aleyhisselâm) çizgisinde zirveye ulaşan bir nebidir. Kur’ân’da

birkaç peygamber için denilen ٌباَّوَأ ُۤهَِّنإ   makamının mazharıdır.5 Yani bütün
benliğiyle Allah’a yönelen o en güzel kullardan biridir. Hatta bu açıdan ona,
“feryâd ü figân peygamberi” dense sezadır. İşte böylesi bir peygamberin
sulbünden meydana gelmiş ve bu ocakta yetişmiş Hz. Süleyman’ın ulaştığı
makamda hissesi bulunan babasını-annesini unutması kat’iyen düşünülemezdi.
Daha anlaşılır bir ifade ile belirtmek gerekirse, Hz. Süleyman “Ben böyle bir
ailenin vesayetinde, terbiyesinde yetişmeseydim, sadece Süleyman olurdum.
Ama bir Süleyman var, Süleyman’dan içerü.” iz’an ve kabulüyle ana-babasına
da duayı ihmal etmiyordu.

Meseleye şöyle de yaklaşılabilir; bir insanın en yakını ana ve babasıdır ve
sıla-i rahimde öncelik hakkı da onlara aittir. Kur’ân bu âdâbı bize seçtiği
dualarıyla öğretir. Ve



ُباَـسِحْلا ُموُقَي  َمَْوي  َنی۪نِم  ْؤُمِْللَو َّيَدِلاَِول  ي۪لْرِفْغا َو اـَنَّب  !Ey Rabbimiz“ رَ
(Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve mü’minleri bağışla!”6

der. Demek ki, önce insanın kendi nefsi, sonra ana ve babası geliyor. Zaten bu
husus, insan olmanın, insanî duygularla bezenmenin bir ifadesidir. Aslında
hakikî bir insan, en yakın daireden en uzak daireye uzanan çizgide derecelerine
göre hemcinslerinin elemleri ile müteellim, lezzetleriyle de mütelezziz olur.
Evet bu, insan olmanın gereğidir. Düşünün ki Hz. İbrahim (aleyhisselâm), hem
dünyada hem de –hadislerin ifadesine göre– ahirette babasının durumuyla

müteellimdir.7 İşte bu açıdan Hz. Süleyman (aleyhisselâm) da cedd-i emcedi
gibi, yaptığı duaya ana-babasını da katıyor, âdeta “Onların saadeti benim de
saadetimdir.” diyordu.

Diğer bir nokta; bir insanın nasıl ana ve babası hakkında yaptığı istiğfar
geçerlidir –Yukarıda kaydettiğimiz dua, bunu gösteriyor– öyle de insanın ana-
babasının mazhar olduğu nimetler adına şükrü de geçerlidir. Yani bir insan
ana-babasına gerçek mânâda evlâtlık yapamadıysa, geride onun yapacağı tek
şey kalmıştır; o da dilini onlar hesabına hayırda kullanmaktır. “Allah’ım,
hamdim, tesbihim, tehlilim, istiğfarım onlara râci olsun.” demek bu türdendir..

evet tabir caizse dil içre dile vâkıf olan, 8 ِرْیَّطلا َقِطْنَم  اَنّْمِلُع   fehvâsınca kuş
dilini bilen Hz. Süleyman, çok iyi kullandığı malzemelerle bunu ifade etmek
istemiştir.

ُهیٰـضَْرت اـًحِلاَص  َلـَمْعَأ  َْنأَو   “Hoşnut olacağın salih ameller yapmaya
muvaffak kıl.” Bu âyete, enbiyâ-i izamın akıbetinden emin olması zaviyesinden
bakmalı. Evet, onlar Allah’tan çok korkarlar ama rahmet-i ilâhiye ile
korunmaları mevzuunda da emindirler. Veya o , Allah’ın bildirmesi ve
göstermesi neticesi böyle demiş olabilir. Aslında  Hz. Süleyman, Allah’ın
hoşnutluğunun, rızasının salih amele bağlı olduğunu ifade ederek bir duada
bulunmuş. Evet o, imkânâtı vukuat yerine koyarak, salih amelin genellikle salih
amel doğuracağını hesaba katmış ve dua etmiş. Evet bazen salih amel gibi
gözüken şeyler vardır ki, sahibini makam-ı rızaya ulaştırmaz ve ulaştıramaz.

Hâsılı, Süleyman (aleyhisselâm), Allah’ın onun emrine musahhar kıldığı
geniş dairenin en uç noktalarından biri sayılan karıncalar vadisinde,
mazhariyeti adına duyup işittikleri karşısında tali’ine tebessümler yağdırmış
v e : “Rabbim, bana ve ebeveynime lütfettiğin bu nimetlerinin şükrünü
hakkıyla eda edebilmem ve koruyabilmem için maddî-mânevî nimetlerini



üzerimden eksik etme.. Seni hoşnut edeceğim amelleri yapmamda da.. ve
rahmetinle beni salih kulların arasına al!” demek suretiyle Seyyidina Hz.
Yusuf, dünyevî ve uhrevî mazhariyetlerin zirvesini tuttuğu bir anda, likâullah
arzusuyla gerilip buud değiştirmeye talip olduğu gibi, o da peygamberliğini,
insanlardan karıncalara her şeyin emrine musahhar olmasıyla taçlandırdığı bir
dakikada, bütün benliğiyle Allah’a (celle celâluhu) yönelmiş, vesileyi, en câmi
kulluk ifadesi sayılan şükür ve Hakk’ın hoşnut olacağı diğer salih amellerle,
neticeyi de, Hak rahmetiyle salih kulları içinde likâya yürüme talebiyle ortaya
koymuştur.

Eğer salih amel, Hak emrettiği için yapılan, içinde Hak mülâhazasından
başka bir şey bulunmayan ve neticesi de öteler ötesine bırakılan amelse, onu,
Hz. Yusuf da, Hz. Süleyman da isteyecekti ve istediler de...

َْنأَو َّيَدِلاَو  ىٰلَعَو  ََّيلَع  َتْمَعَْنأ  ي۪تَّلا ۤ َكَتَمِْعن  َرُكْشَأ  َْنأ  ي ۤ ۪نْعِزْوَأ ِّبَر  )

ِّلَصَو َنی۪حِلاَّصلا ) َكِداَبِع  ي۪ف  َِكتَمْحَرِب  ي۪نْلِخَْدأَو  ُهیٰضَْرت  اًحِلاَص  َلَمْعَأ 

َنی۪عَمَْجأ ِ۪هباَحَْصأَو  ِ۪هلٰا  ىٰلَعَو  َنیَ۪ملاَعِْلل  ًةَمْحَر  ُهَتْلَسَْرأ  ْنَم  ىٰلَع  ّْمِلَسَو 

َني۪ذَّلا  َنِم  ُنوَُكت  ْمَأ  ۤي  ۪دَتَْھَتأ ْرُظَْنن  اَھَشْرَع  اََھل  اوُرَِّكن  َلاَق 
َنوُدَتَْھي َال 

“Süleyman (aleyhisselâm) dedi ki: ‘Onun arşını bilemeyeceği hâle getirin;
bakalım tanıyacak mı, yoksa tanımayanlardan mı olacak.’ ”

(Neml sûresi, 27/41)

Çok müfessirler َنوُدــَتْھَي ـَـال  َنـي۪ذَّلا  َنـِم  ُنو  َُكت ْمَأ  ي۪ۤدـــَتَْھت  âyetine أَ
“Hidayete erecek mi, yoksa ermeyenlerden mi olacak?”  gibi bir mânâ
vermişlerdir ki üzerinde durulabilir. Bana göre böyle bir mânâ siyaka uygun
görünmüyor. Şöyle de denebilir: “Onun tahtını tanınmaz hâle getirin;
bakalım tanıyabilecek mi, yoksa tanımayacak mı?”

Ne var ki buradaki “hidayet” kelimesini mücerret bir “tanıma” şeklinde
anlamak doğru değildir. Zira siyak buna da mülayim görünmüyor. Evet,
“Değişiklik yapılan taht, yeni bir taht mı, yok eskisi mi?” diye Süleyman
(aleyhisselâm) bununla Belkıs’ın firasetini ölçmüş olabilir. Ancak asıl mesele
bu da olmasa gerek. Zira burada şöyle düşünmek de mümkündür: Putperest
veya güneşe tapan bir kadın düşünün ki, bu kadın kendine, düşüncelerinin esas



alındığı bir taht düzenliyor. Böyle bir kadın her hâlde, tahtına güneş şekilleri
yapacak, mâbudlarının timsallerini işleyecek veya onu yıldız ve ay şekilleriyle
süsleyecektir vs... İşte Süleyman (aleyhisselâm) böyle bir taht üzerinde
değişiklik yapıyor ve onu hidayete hazırlayıcı motiflerle süslüyor. Zaten
Kur’ân-ı Kerim de Süleyman (aleyhisselâm) o tahtta herhangi bir ziyadelik
veya eksiklik yaptı, demiyor... Sadece اَھَشْرَع اََھل  اوُر  ّ

ِ
َكن  ferman ediyor. Yani

“Tağyir edin, tanınmayacak hâle getirin.”
Böyle olunca yapılacak iş nedir? Tahtın şeklini değiştirmek mi, yoksa şeâir-i

İslâmiye ile donatmak mı?.. Elbette ikinci ihtimal daha kuvvetli görünmektedir
ki, bu da putperestliğe ait alâmetleri, timsalleri ortadan kaldırmakla olacaktır.
Ondan sonra da bakalım tahtı görünce verilen mesajı alarak hidayete erecek mi,
ermeyecek mi?.. Ve zaten sonuçta Belkıs tahtı görünce hidayete eriyor. Çünkü o
da selim bir fıtrata sahiptir. Oldukça zeki ve engin fikirli bir kadındır. Öyle ki o
daha tahtı görür görmez, taaccübünü saklayamıyor ve verilen mesajı hemen
alarak İslâm’ı kabul ettiğini ilan ediyor.

Şüphesiz o da bir insandı; fıtratı, kâinattaki vahdaniyete ait mesajları
alabilecek mahiyette idi. Ancak, Sebe Melikesi, temiz fıtrat, zeki ve fikirde
basiret ile destekli olmasına rağmen daha önce hidayete erememişti. Çünkü
putperest bir kavim içinde neş’et etmiş ve o toplumun bâtıl inançlarına göre
yetiştirilmişti. Bu da onun daha önce karşılaştığı vahdete ait mesajları
değerlendirmesine mâni oluyordu.

Vâkıa bu tahtın bulunduğu yere getirilmesi, Hz. Süleyman’a nispetle bir
mucize ve ümmetinden bir ilm-i ledün sahibinin eliyle gerçekleştirilmesi
açısından da bir kerametti. Bu da onu tasdik edip ona inanma açısından yeterli
sayılabilirdi. Ancak imanda esas olan, aklın i’mali, âfâkî-enfüsî tefekkür ve
meşîet-i hâssa-i ilâhiye idi. Bu o güne kadar değişmeden hep böyle
süregelmişti ve Hz. Süleyman’da da değişmeyecekti.. ve öyle de oldu.

ىٰلَعَو َنیَ۪ملاَعِْلل  ًةَمْحَر  ُهَتْلَسَْرأ  ْنَم  ىٰلَع  ْكِراَبَو  ّْمِلَسَو  ِّلَص  ّلَلا  َّمُھٰ

َنی۪عَمَْجأ َنیِ۪عباَّتلاَو  ِ۪هباَحَْصأ  ىٰلَعَو  َنی۪لَسْرُمْلاَو  ِّیبَّنلا  َنی۪ َنِم  ِ۪هناَوِْخإ 

اًِحلاَص ْمُھاََخأ  َدوَُمث  ىِٰلإ  اَۤنْلَسَْرأ  ْدََقلَو 
“Andolsun ki, kardeşleri Salih’i Semud kavmine gönderdik…”

(Neml sûresi, 27/45)



Hz. Süleyman’ın (aleyhisselâm) kıssasının anlatılmasından hemen sonra
Semud kavminin anlatılması;

1.Onlar, Semud kavmini çok iyi biliyorlardı.
2.O zamanlar, Semud kavminin çok güçlü olduğu biliniyor olabilir ki, bu da

Süleyman’ın (aleyhisselâm) kavmine tesir bakımından ayrı bir önem arz eder.
3.Urartularla, İremlilerin birbirleriyle halef-selef olduğu gibi, Semud kavmi

ile Süleyman’ın (aleyhisselâm) peygamberlik vazifesini icra ettiği bu kavim,
ihtimal birbirleriyle aynı çizgide idiler ki, Kur’ân buna işaret sadedinde onları
peşi peşine zikretme üslûbunu tercih etti.

4.Her iki kavmin karakterinin benzerliği de böyle bir beraberliğe bâdi
olabilir.

Gerçi peygamberlerin gönderilmesiyle, ümmet-i davetin, icabet eden veya

etmeyen iki gruba ayrılması 9 َنوُمِصَتْخَي ِناــَقي۪رَف  ْمُھاَذِاــَف   fehvâsınca
“birbiriyle çekişen iki grup” hâline gelmeleri tarihî tekerrür devr-i daiminin bir
halkası şeklinde görünmektedir ama, Hz. Süleyman’dan (aleyhisselâm) sonra
Musevilik içinde ortaya çıkabilecek olan müthiş bir dalâlet akımıyla, Semud
çarpıklığı arasında bir çizgi birliği de söz konusudur ki o da, Hz. Salih’in

Semud’a 10 ِةَنَـسَحْلا َلْبَق  ِةـَّئِیَّسلا  ِب َنوُِلجْعَتـَْـست  demesine karşılık لَِم 
onlar َكَعَم ْنَِمبَو  َكـِب  اـَنْرَّیَِّطا   “Sen ve beraberinde bulunanlar yüzünden
uğursuzluğa uğradık.”11 demiş ve fesatlarına devam etmişlerdi. İsrail
tarihinde ise bu düşünce Hz. Musa’ya karşı ifade edildikten sonra pek çok
peygambere karşı hep ifade edilegelmişti ki, bunlardan biri de Hz. İsa’nın

elçilerine karşı 12 ْمُِكب َانْرََّیَطت  اَِّنإ  اوُۤلاَق   şeklinde söylenivermişti.
Bundan başka, güç ve kuvvetin tuğyanı, haksızlık ve zulmün yaygınlaşması,

harikalar isteği, hatta Allah’ı açıktan açığa görme talebinde bulunmaları
türünden inhiraflar ve fikir kaymaları gibi fasl-ı müşterekler de söz konusu
olabilir.

Zaten her biri küfür veya küfür vesilelerinin ayrı bir versiyonunu teşkil eden,
peygamberlerine baş kaldırmış beş-altı millet, Kur’ân’da pek çok defa peşi
peşine zikredilir ki, sûrenin bu bölümü de onlardan biridir.

ِ۪هلٰاَو ٍدَّمَحُم  ۪هِقْلَخ  ِرْیَخ  ىٰلَع  ُمَالَّسلاَو  ُةَالَّصلاَو  اًرِخٰاَو  ًالَّوَأ  ِّلل  ِهٰ ُدْمَحَْلا 

َنی۪عَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو 



1 Neml sûresi, 27/18.

2 Buhârî, istiskâ 14; Ebû Dâvûd, istiskâ 2.

3 Neml sûresi, 27/18.

4 Bkz.: Neml sûresi, 27/24, 25.

5 Bkz.: Sâd sûresi, 38/17, 30, 44.

6 İbrahim sûresi, 14/41.

7 Buhârî, enbiyâ 8.

8 “Bize kuşların dili öğretildi.” (Neml sûresi, 27/16)

9 Neml sûresi, 27/45.

10 “(Ey halkım! dedi) İyiliği bırakıp da neden kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorsunuz.” (Neml
sûresi, 27/46)

11 Neml sûresi, 27/47.

12 Yâsîn sûresi, 36/18.



KASAS SÛRESİ
ْمِھَْیلَع ىٰغَبَف  ىٰسوُم  ِمْوَق  ْنِم  َناَك  َنوُراَق  َِّنإ 

“Karun, Musa’nın kavminden idi de, onlara karşı azgınlık etmişti…”
(Kasas sûresi, 28/76)

Bazı rivayet tefsirleri, bu âyeti esas alarak “Karun’un Hz. Musa ile

akrabalığı vardı, amcası, amcasının oğlu, teyzesinin oğlu”1 gibi tespitlerde
bulunuyorlar. Böyle bir mülâhaza, Hz. Musa’ya o kadar yakın olmasına rağmen
istifade edememesini vurgulamak için yakınlık arama gayretinden doğmuş olsa
gerek. Doğrusu ne Kur’ân-ı Kerim’de ne de Sünnet-i sahihada bu mevzuda
herhangi bir tasrihat söz konusu değildir. Öyleyse “Karun, Musa’nın
kavminden idi.” âyetine başka mahmiller aranmalıdır.

1.İhtimal Karun, İsrailoğulları’ndandı. Onun için Kur’ân, “O, Musa’nın
kavminden idi.” diye beyan buyuruyor veya Karun, Hz. Musa’nın ümmet-i
daveti içindeydi. Yani tebliğe muhatap olanlardan biri idi; ihtimal o da Sâmiri
gibi Hz. Musa’nın görüp gözettiği, ehemmiyet verdiği insanlardan biri idi. Ama
o ne bu yakınlığı ne de kendine verilen serveti Cennet’i kazanma istikametinde
değerlendiremedi.

Âyet devamla ِيلۨوُأ َِةب  ْصُعْلاـِب ُءوُۤنََتل  ُه  َِحتاَفَم َِّنإ  اَۤـم  ِزوُن  ُكْلا َنِم  ُهاـَنَْیتٰا  وَ
ِةَّوُقْلا  “Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü, kuvvetli bir

topluluk zor taşırdı.”2 buyurur. Öncelikle şunu belirtmekte yarar var:
Kur’ân’ın ifadeleri yalandan münezzeh olduğu gibi zımnî yalan sayılan
mübalağadan da fersah fersah uzaktır. Öyleyse ayniyle hakikati ifade eden bu
tasviri, zihinlerinizde canlandırınca, bu servetin ne demek olduğunu anlarsınız.
Zira güçlü bir topluluğun anahtarlarını zor zahmet taşıyabileceği hazinelerin ne
demek olduğu açıktır.

2.Günümüzde, Karun’a nispet edilen, şu veya bu şekildeki hazineler bile,
resmî ağızların ifadelerine göre müzeler dolduracak kadar.

3.Karun’un kendisine ihsan edilen bu servet karşısındaki tavrına gelince o,
şımarmış, küstahlaşmış ve etrafına caka satmıştır. Onun için de kavminden
bazıları ona:

َنی۪حِرَفْلا ُّبِحُي  ّللا َـال  َهـٰ َِّنإ  ْحَرَْفت  Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları“ َـال 
sevmez.”3 dedi. Fakat o bu tenbihata kulak asmamanın yanında, inhirafını



devam ettirmiş ve hatta sonunda:

ي۪دْـنِع ٍمـْلِع  ىٰلَع  ُه  ُتی۪تۧوُأ اَۤـمَِّنإ  َلا  O (servet) bana, bendeki bilgi“ قَ
sayesinde verildi.” deyivermişti.4

Aslında bu sadece Karun’a has bir durum değildir. Tarih boyunca ve
günümüzde servetin, zenginliğin azdırdığı ve yoldan çıkardığı nice insanlar
vardır ki, hep aynı şeyleri homurdanmaktadırlar. Onun için bu meseleyi sadece
Karun ile ilgili olarak anlamak yani çerçeveyi daraltmak kat’iyen doğru
değildir. Nitekim Karun’un bu hâline özenti içinde bulunan ve اََنل َتـَْیل  يَا 

ٍمی۪ظَع ّظـَح  ٍ وُذــَل  ُهَِّنإ  ُۙنوُراــَق  َِيتۧوُأ  اـَۤـم  َل  ْثِم  “Keşke Karun’a verilenin
benzeri bizim de olsaydı; doğrusu o çok şanslı biri.”5 diyenler vardı. Karun
yerin dibine geçirilerek cezalandırılınca da:

ْنَِمل َقِْزّرلا  ُطُسَْبي  ّللا  َهٰ ََّنأَكْيَو  َنوُلوُقَي  ِسْمَْألِاب  َُهناَكَم  اْوَّنََمت  َني۪ذَّلا  ََحبَْصأَو 

ُِحلْفُي ُهََّنأَكْيَو َال  ۘاَِنب  َفَسََخل  اَنَْیلَع  ّللا  ُهٰ َّنَم  َْنأ  َۤالَْول  ُۚرِدْقَيَو  ۪هِداَبِع  ْنِم  ُءاََۤشي 

َنوُرِفاَكْلا

“Daha dün onun yerinde olmak isteyenler: ‘Demek ki Allah, rızkı,
kullarından dilediğine bol bol veriyor, dilediğine de az.. şayet Allah bize
lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay! Demek ki
inkârcılar iflah olmuyormuş!’ demeye durdular.”6

Evet, Karun, kendisine lütfedilen nimetler karşısında tavır ayarlaması
yapamaması, inkâra sapması yüzünden neticede sahip olduğu her şeyle beraber
yerin dibine geçirilmekle cezalandırıldı ki Kur’ân bunu şöyle resmeder:

ّللا ِ۠هٰ ِنوُد  ْنِم  َُهنوُرُصَْني  ٍةَِئف  ْنِم  َُهل  َناَك  اَمَف  َضْرَْألا  ِهِراَدِبَو  ِ۪هب  اَنْفَسَخَف 

َني۪رِصَتْنُمْلا َنِم  َناَك  اَمَو 

“Nihayet Biz onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik. Zaten onun ne
Allah’a karşı kendisine yardım edecek avenesi vardı ne de kendini savunup
kurtulabilecek durumdaydı.”7

Evet, aslında Karun iki ayrı açıdan hata etmişti. Bir: Kendine ihsan edilen
şeylerle kendisini toplumun üst katmanlarında görerek, Allah’a karşı büyüklük
taslamış ve Cennet’e girmeye mâni hâller içinde sayılan kibir ve gurura



saplanmıştı ki, onun böyle büyüklük iddiasında bulunmasına karşılık, Allah da
ona süfliliği mukadder kılarak cezalandırmıştı. Bir diğer ifadeyle Karun,
mazhar olduğu şeylere sanki kendi malıymış ve onlarla ebedî kalacakmış gibi
sahip çıkmasına mukabil, Allah da onu yerin dibine batırıvermişti. Hâlbuki ْنَم

ّللا ُهٰ ُهَعـَضَو   َ رَّبـََكت ْنَمَو  ّللا  ُهٰ ُهَـع  َ فَر َعَضاََوت   “Tevazu edeni Allah yüceltir ,
kibre bürüneni de alçaltır.” 8 sırrınca ona, tevazu ve mahviyet göstermek
düşerdi.

İki: Karun ve Karun zihniyetinde insanlar bir toplumda çoğalır ve onların
zihniyeti topluma hâkim olursa, o toplumda parçalanmalar, bölünmeler
meydana gelir. Yani, kazanan, stok yapan, yiyen, içen ama hiçbir zaman bu
malda başkalarının da hakkı olduğunu düşünmeyen; acından ölecek kimseler
karşısında kılı bile kıpırdamayan bencil, çıkarcı kimselerin felsefesi bir
toplumda yaşam tarzı hâline gelirse, o toplumun katmanları arasında uçurumlar
oluşur. Kapitalizm ve komünizm böyle bir uçuruma misal teşkil etmesi
bakımından üzerinde durulabilir. Bu sistemlerin uygulandığı memleketlerde dün
ve bugün, toplum katmanları arasında hep uçurumlar meydana gelmiş ve
neticede insanlık üst üste felaketlere sürüklenmiştir. Hâlâ da sürüklenmekte.
Onun için Allah (celle celâluhu) milletin tüm fertlerine sirayet edebilecek,
hepsini ilgilendirecek böyle bir hastalığın kökünü kazıma adına, Karun’u yerin
dibine batırmış ve arkadan gelenlere ibret sahneleri hazırlamıştır.

Ayrıca bu hâdise ile Allah (celle celâluhu), bu dünyanın ziynet ve
debdebesine alâka gösteren insanların yanıldıklarını, dünya malının fâni ve zâil
olduğunu, malı Allah verdiği gibi, istediği zaman alabileceğini de ihtar
etmektedir.

Hâsılı, hangi yolla elde ederse etsin Karun altından-gümüşten değişik eşya
ve emtiaya kadar birçok hazineye sahiptir. Bu hazinelerin, ayrı ayrı kapılarla
girilen, iç içe kilidi ve anahtarları olan mahfazalarda ve mahfuz yerlerde
bulundurulması, Karun gibi cimri bir adamın karakterini ele vermesi
bakımından fevkalâde mânidardır. Bu büyük servet, definecilik veya bir yolla
eski hükümdarların hazinelerine ulaşma şeklinde ya da riba yoluyla elde
edilmiş olabilir. Birdenbire böyle geniş bir imkâna ve bu imkânın çevrilmesi,
korunması için halâike sahip olmasıyla da küstahlaşabilir.. küstahlaşmıştır da.
Kavminden bazılarının ona: َنی۪حِرَفْلا ُّبِحُي  ّللا َال  َهـٰ َِّنإ  ْحَرَْفت  !Şımarma“ لَا 
Allah şımaranları sevmez.” demeleri de bunu göstermektedir.



Servetin elde edilişindeki sühulet veya hırs onu, o servette başkalarının da
hakkı bulunduğu konusunda kör etmiştir. İşte onun daha sonra sergilediği bütün
olumsuz tavırlar, ondaki bu mânevî körlük ve dünya ile tatmin olabileceği
kuruntusundan kaynaklanmaktadır. Zira dünya ile, ancak onu yeterli bulup ona
güvenen ve onunla övünen, kalbinin balans ayarı bozuk olanlar şımarır.. ve
Karun da bunu yapmıştır.

َنِم ََكبیَ۪صن  َسَْنت  َالَو  َةَرِخْٰالا  َراَّدلا  ّللا  ُهٰ َكَاتٰا  اَۤمی۪ف  ِغَتْباَو 
َایْنُّدلا

“Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste,
ama dünyadan da nasibini unutma...”

(Kasas sûresi, 28/77)

Bu âyet-i kerime öteden beri çokları tarafından sürekli dünyayı talep etme
şeklinde anlaşılmıştır. Hâlbuki azıcık Arap dili kaidelerine muttali olanlar
hemen bu yanlışlığı anlayacaklardır. Evet âyet siyak ve sibak münasebeti içinde
ele alındığında ortaya şöyle bir mânâ çıkacaktır: َراَّدـلا ّللا  ُهٰ َكَاتٰا  اَۤمی۪ف  ِغَتْباَو 

َةَرِخْٰالا  “Allah’ın sana verdiği her şeyle ahiretin arkasında ol, onu yakın
takibe al.” Burada ِغَتِْبا  fiili, talepten içeri bir talep mânâsına gelir ki, Allah’ın
insana ihsan ettiği akıl, kalb, his, şuur, idrak, sıhhat, mal-menal, çoluk-çocuk
vs. hatta bi’l-kuvve, bi’l-istidat verdiği şeylerle ahiret yurdunu talepler ötesi
bir taleple iste, dile demektir. Ardından اَیْنُّدـلا َنـِم  ََكبیـَ۪ـصن  َسَْنت  َـالَو 
“Dünyadan da nasibini unutma.” diyerek meseleyi dengelemektedir. Evet
yarınlar ve yarınlardan sonrası sürekli takibe alınacak, dünyaya ait şeyler de
kat’iyen unutulmayacaktır. Bunun ötesinde âyete başka bir mânâ verilecek
olursa yani başta işaret ettiğimiz gibi, âyetin sadece bu ikinci kısmını ele alıp,
milleti dünya ehli olmaya, dünyayı hayatın yörüngesi ve gayesi hâline
getirmeye çağrılırsa, çok ciddî bir yanlışın içine düşülmüş olur. Zira böyle bir
anlayış ve böyle bir mânâ; ْمُھ َسُفَْنأ َنی۪نِمْؤـُمْلا  َنـِم  ىٰرَتـْـشا  ّللا  َهـٰ َّن  إِ

َةَّنَجلْا ُمَُـھل  ََّنأ  ِب ْمَُھلاَوَْمأَو   “Allah mü’minlerden mallarını ve canlarını
kendilerine (verilecek) Cennet karşılığında satın almıştır.”9 âyeti ile çelişir.
Bu defa da Kur’ân birbirine zıt, birbirini nakzeden âyetleri muhtevi bir kitap
hâline getirilmiş olur.

Âyete bir değişik açıdan şöyle de yaklaşılabilir: Dünyaya, dünyanın kıymeti



kadar, ahirete de ahiretin değeri kadar talip olun. Bu da bir esas olabilir.
Öyleyse Kur’ân bu âyetiyle insanın eline bir ölçü veriyor ve onu bu ölçüyü
değerlendirmeye çağırıyor. Evet âyet böyle anlaşılmalıdır; zira dünya itminana
ermiş ruhlar için bir Arafat’tır. Dünyada geçen zaman da, bayrama nispeten
arefe günü gibidir. Gerçek bayrama gelince, o daha ötede, ötelerin de
ötesindedir. Bu itibarla denge çok iyi kurulmalı ve Arafat dolu dolu
yaşanmalıdır. Hac esnasında Arafat’ı kaçıran insanlar, onu bir yıl sonra tekrar
yakalayabilir. Fakat dünya-ahiret teşbihi içinde verdiğimiz Arafat bir kere
idrak edilir ve fevt edilince de bütün bütün kaçırılmış olur.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde; ي۪ل مَا 
َحاَر َّمـُث  ٍةَر  َجَش َتَْحت  ََّلظَتِْـسا  ٍبِكاَرَك  َِّالإ  اـَیْن  ُّدلا ِيف  َاَنأ  اـَم  اـَي  ْنُّدِلل اَمَو 

اَھَكَرَتَف  “Benim dünya ile ne alâkam olabilir ki? Ben dünyada bir yolcu
gibiyim ki o, bir ağacın altında muvakkaten gölgelenir, sonra da yürür
yoluna gider ve orasını terk eder.”10 buyurur. Dikkat ederseniz burada
dünyanın bütün bütün terki söz konusu olmadığı gibi, onu her şey kabul etme de
bahis mevzuu değildir. Bunu teyiden Nebiler Serveri, bir başka hadiste; َْول

ََةبْرَش اَھ  اًر مِنْ ِ فاَك ىٰقَس  ٍ مَا  ةَضوَُعب َحاَنَج   ِ ّللا هٰ ُِل عِنَْد  دَْعت اَیْنُّدلا   ِ َتناَك
ٍءاَم  “Dünyanın Allah katında, sinek kanadı kadar değeri olsaydı, kâfire

ondan bir yudum su içirmezdi.”11 buyurur. Evet, kâfir burada hem Allah yok,
hem ahiret yok, hem nebi yok... diyecek, hem de Allah’ın nimetlerinden tam
istifade edecek; bu, Allah’ın adaletine aykırıdır. Ama bu âlemin arkasında
ebedî bir âlem var ve bu âlemde onların görecekleri cezaya karşılık şimdilik
Cenâb-ı Hak onların zevklerini acılaştırmamakta ve rahmetinin bir tecellî
buuduyla onları da mutlu etmektedir.

Aslında Bediüzzaman Hazretlerinin yaklaşımları içinde, dünyanın binlerce
s e ne mesudane hayatı, Cennet hayatının bir saatine mukabil gelmez. Ve
Cennet’in binlerce sene mesudane hayatı da Cemalullah’ın bir dakikasına denk

olamaz.12

İşte bizler böyle bir hayata talibiz. O hâlde buna nispeten dünyanın –kendine
bakan yanı itibarıyla– ne değeri olabilir ki, biz de onu ahiretle muvazene
etmeye kalkalım! Ortalama altmış yıllık hayat ki, onun da yarısı uykuda geçiyor;
evet işte böyle bir hayatın ne değeri, ne kıymeti olabilir ki..? Şimdi bu
çerçevenin dışına çıkıp dünyaya haddinden fazla değer vermek, “dünyanın



değeri şu, ahiretin bu” gibi farklı değerlendirmelere girmek, nassları
anlayamayışımızın ifadesi olsa gerek.

Ayrıca burada Üstad Bediüzzaman’ın, başka hiç kimsede görmediğim bir
tespiti daha var; o, dünyanın üç yüzü bulunduğunu, bunlardan birincisinin esmâ-
i ilâhiye, ikincisinin insanların hevesatlarına, üçüncüsünün de ahiret hayatının

kazanılmasına baktığını söylüyor ki, gayet mânidardır.13

Şimdi esmâ-i ilâhiyenin bir aynası ve bir mir’ât-ı mücellâsı olma yönüyle bu
dünya paha biçilemez bir âlemdir ve bu yönüyle biz onu çok severiz, hatta ona
âşık oluruz. Ahirete mezraa olması yönüyle; dünya olmasaydı biz ahirete
namzet olamaz, ahirete ehil hâle gelemez ve onu kazanamazdık. Bu itibarla da
dünya bizim için önemli bir bağ ve bahçedir. Hevesât-ı nefsaniyemize bakan
cihetiyle ise bu dünya göründüğünden de merduttur. Yani insan bu dünyada
nefsine hoş gelen şeylere takılıp kalıyor; kalıyor ve ahireti unutuyorsa, elbette
dünya işte bu yönüyle mezmumdur.

Üstad’ın dünya hakkında bir başka değerlendirmesi daha var; o diyor ki, bu

dünya kalben terk edilmeli, kesben değil.14 Şimdi meseleye bu açıdan
yaklaşacak olursak, bizim bu dünya ile hiçbir kavgamız yoktur ve olamaz da.
Evet, insan dünyayı bu espri içinde anlayabilirse, tam bir ehl-i dünya gibi
çalışıp kazanabilir ve bir Karun gibi zengin olabilir.. olabilir zira böyle biri
iktiza ettiği an, elinde-avucunda ne varsa, hepsini Rabbisinin rızası
istikametinde infak edebilir. Tıpkı Abdurrahman b. Avf gibi ki, o, yedi yüz
deveyi yükleriyle birlikte infak etmişti; etmişti ve Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ona zenginliğinden ötürü hiçbir şey dememiş, ta’n u teşnide
bulunmamış. Sadece bu büyük servetin hakkını vermek için onu inzar edip

uyarmış ve tebşirde bulunup şahlandırmıştı.15

Hz. İbrahim için de –bir kısım menkıbe kitaplarında anlatıldığına göre–
melekler, “Yâ Rabbi, Sen ona ‘Halîlim, Halîlim’ diyorsun.” istifsarında
bulunup hillet ve dostluğun servetle bağdaşıp bağdaşmayacağını öğrenmek
istiyorlar. Allah (celle celâluhu) da, “Gidin, onu deneyin.” buyuruyor; görün o
halil mi değil mi? Melekler uzun bir yoldan gelmiş, saçı-başı dağınık ve
pejmurde kıyafetleriyle bir misafir edasıyla Hz. İbrahim’in yanına gelip,
karınlarının aç olduğunu söylüyorlar. O da bir koyun kesip pişiriyor ve
misafirlerinin önüne koyuyor. Onlar yemeğe başlarken “Bismillah” yerine,
meleklere has bir zikir sayılan ِحوُّرلاَو ِةـَك  ِٰئ لَمْلا ُّبَر  ٌسوُّدـــُق  ٌحو  ُّبُس



diyorlar. Bu tesbih, vahiy ile müeyyed o saf gönlü öyle bir büyülüyor ki, âdeta
yalvarırcasına “Koyunlarımın dörtte biri sizin olsun, n’olur bu sözü bir kere
daha tekrar ediniz.” diyor. Melekler tekrar ediyorlar. Bu sefer  Hz. İbrahim,
“Yarısı sizin olsun, n’olur bir daha..” ve  derken koyunlarının hepsini veriyor.
Demek ki o büyük nebi –anlatılanlar doğru ise– dünyayı kesben değil kalben
terk etmiş...

Aslında Nebiler Serveri’nin mutlak mânâda zenginliği, mal-mülk-menal
edinmeyi zemmeden herhangi bir beyanını görmek mümkün değildir. Gerçi bazı
istisnalar var ise de, bunlar tamamen şahısların hususî durumlarıyla alâkalıdır.
Bu arada O’nun kendisinin zengin olmaması sorulacak olursa, Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) fakir bir aileden gelmiştir. Bir yüce davanın
temsilcisi olduktan sonra zengin olmasının, bir yönüyle davaya gölge düşürme
ihtimali vardır.. evet “Nereden bu değirmenin suyu?” derler ve tabiî o güne
kadar hüsnüzan besleyenlerin hüsnüzannı kırılır ve itimadı sarsılır. Onun için
Allah Resûlü vazifesi açısından, medar-ı tenkit olmaması düşüncesiyle iradî
olarak veya bir cebr-i lütfî olarak şahsen hep fakirliği tercih etmiştir. Allah
Resûlü’yle başlayıp ulemâ, evliyâ ve asfiyâ ile devam eden O’nun arkasındaki
temiz gönüllere de bu gözle bakmak icap eder.

Netice itibarıyla, bir kere daha hatırlatalım ki, dünyayı kesben değil kalben
terk etmek esastır. Evet, dünya bizim kalbimize girmemeli, bizi sarhoş
etmemeli, bakışımızı bulandırmamalı ve kat’iyen bize ahireti unutturmamalı.
İşte böyle olunca biz de ona hâkim olabiliriz. Aksi hâlde dünya bize hâkim olur
ve zannediyorum böyle şuursuzca yaşanan bir hayatta ömrümüzün bütün
sâniyeleri beyhude, heba olur gider. Bu noktada imtihanı kazanmak için
irademizi besleyecek çok şeyler vardır ve onlar mutlaka bu mevzuda aktif hâle
getirilmelidir. Meselâ mârifetullah; iradeyi, imanı takviye eden ve besleyen çok
önemli bir faktördür. Bir misalle izah etmek gerekirse; meselâ siz, mütrefin
hayatı gibi bir hayat yaşamayı arzu ettiniz ve bu hususta çeşitli düzenlemelere
başladınız; ardından hayat standardınızı yükseltme çabası içine girdiniz. İşte o
anda mârifetullah imdada yetişebilir. Burada birinin başından geçen bir
hâdiseyi nakletmekte yarar var. Kim bilir belki de arz edeceğim şey objektif
değildir; ama yine de nakletmek istiyorum: Bir gün bu arkadaşı denize nâzır bir
eve götürür ve balkonda otururlar. O anda içine birdenbire böyle güzel
yerlerde yaşama arzusu düşer. Arkadaşlarının şehadetiyle hemen oradan kalkar
ve bir daha o balkona oturmaz; zira o manzara onun tûl-i emel duygusunu



beslemiş ve onda tevehhüm-ü ebediyet düşüncesine yol açmıştır. İşte o anda o,
böyle bir isteğe karşı mârifetullah ve bir dakika müşâhedesine Cennet’in
binlerce sene mesudane hayatı, ona mukabil gelmeyen Cemalullah’ı seyir
arzusu ile o vartadan kendini kurtarabilmiştir.

Hâsı l ı اَیْنُّدــلا , َنـِم  ََك  بیـَ۪ـصن َسَْنت  َـالَو   “Dünya hayatından nasibini
unutma.” âyetini başkalarının arz ettiği şekliyle anlamak, Kur’ân’ın bütünlüğü
içinde bir mütalâa değildir. Bence insan, dünyada kalmaya iştiyak içinde
olmalı; uzun ömürlü olmayı istemeli, ama Bediüzzaman gibi dolu dolu bir hayat
yaşama şart u kaydıyla. Yaşamanın gayesi yaşatma olmalı ve ümmet- i
Muhammed’i insanî kemalâta ulaştırma düşüncesine bağlı bulunmalı. Dünya,
hak namına ve millet zenginliği adına elde edilmeli, fakat hayat da hep ahiret
yörüngeli götürülmeye çalışılmalı.. onun ahiret eksenli böyle bir dünya
düşüncesi, onu hep meşru dairedeki kazanç, sonra da mübah zevk ve lezzetlere
çekecektir. Zaten hem gayrimeşru kazanç hem de gayrimeşru keyif ve lezzet için
aynı zamanda bin elem birden yaşanmaktadır.

İnsanlığın İftihar Tablosu’nun bir sözü ile bu konuyu da noktalayalım:

َلْبَق َِةبی۪بَّشلا  َنِمَو  ِ۪هتَرِخِٰال  ُهاَیْنُد  ْنِمَو  ۪هِسْفَِنل  ۪هِسَْفن  ْنِم  ُدْبَعْلا  ِذُخْاَیْلَف 

ِتْوَمْلا َدَْعب  اَم  ۪هِدَِیب  ٍدَّمَحُم  ُسَْفن  ي۪ذَّلاَوَف  ِتْوَمْلا  َلْبَق  ِةاَیَحْلا  َنِمَو  ِرَِبكْلا 

ِراَّنلاَو ِةَّنَجْلا  َراَد  اَیْنُّدلا  َدَْعب  َالَو  ٍبَتْعَتْسُم  ْنِم 

“Herkes kendi nefsinden yine kendisi için bir şeyler ayırsın; dünyasından
ahiret için bir şeyler yapsın; ihtiyarlık gelmeden gençliğinden ona bir şeyler
ayırsın; ölüm gelmeden hayatını değerlendirsin; nefsim elinde olan Allah’a
yemin ederim ki, ölümden sonra hiçbir mazeret kabul edilmediği gibi,
dünyadan sonra da Cennet ve Cehennem’in dışında bir yurt yoktur.”16

ِةَِكئٰلَمْلا َىلَعَو  َنی۪لَسْرُمْلاَو  ّی  َنی۪ ـ ِبَّنلا َنِم  ِ۪هناَوِْخإ  ىٰلَعَو  ِهَْیلَع  ّللا  ُهٰ ىَّلَص 

َنی۪حِلاَّصلا َكِداَبِع  ىٰلَعَو  َنی۪بَّرَقُمْلا 

ٍداَعَم ىِٰلإ  َكُّدۤاََرل  َنٰاْرُقْلا  َكَْیلَع  َضَرَف  ي۪ذَّلا  َِّنإ 
“Kur’ân’ı (okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı) sana farz kılan Allah,

elbette seni (yine) dönülecek yere döndürecektir.”
(Kasas sûresi, 28/85)



Burada iki tevcih söz konusu: Bunlardan biri şudur: Âyet, Peygamber
Efendimiz’e, vukuunu şeb-i arûs gibi beklediği öbür âlem ve likâullah gibi en
mahbup şeyleri hatırlatmak sadedinde “Herhâlde o Kur’ân’ı sana farz kılan
(ahkâmını sana düstur-u hayat yapan) Allah, seni en sonunda varılacak yere
döndürecektir.” diyerek yurdundan yuvasından, tasavvurlar üstü mahbubiyeti
haiz Kâbe’sinden ayrılmanın hüznüyle buruklaştığı bir sırada Habibine, O’nun
yüce fıtratına göre en büyük bir bişaret sayılan hususî fakat mahiyeti idrak
edilemeyecek kadar aşkın, –buna ٍداَعَم  kelimesindeki tenvin-i tenkir işaret
etmektedir– içinde “likâullah” ve “rıdvânullah” olan o en son karargâhı vaad
etmekle O’nun keder ve tasalarını sevince çevirmiştir.

Diğeri; Allah (celle celâluhu) Kasas sûresinin başından bu âyete gelinceye
kadar, Hz. Musa ve onun hayatındaki ilginç noktaları, onun Firavunla olan
mücadelesini, kendi kavmi ile olan münasebetlerini anlatıp tarihî tekerrürler
devr-i dâimini nazara verdikten sonra Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
için de bunların mukadder olduğunu hatırlatarak bir sünnetullah vurgulaması
yapmakta. Şöyle ki yeri gelince Allah Resûlü de, tıpkı Hz. Musa gibi
yurdundan, yuvasından çıkarılacak ve başka bir yerde ikamete zorlanacaktır,
denilerek değişmeyen bir kanuna dikkat çekilmektedir. Bu meselenin âyetle
olan alâkasına gelince; sûre Mekke’de nazil olmuş, şu anda mealini verdiğimiz
âyet ise, bir rivayette hicret esnasında indirilmiştir. Demek ki bu âyeti ile
Kur’ân, bir taraftan Mekke’den çıkartılmakla üzgün olan Nebisinin gönlüne
huzur üfleyerek, şimdilerde çıkarıldığı Mekke’ye dokuz-on yıl sonra yeniden
döneceği müjdesini vermektedir ki, bu tevcih daha güçlü ve aynı zamanda
gaybî bir haber olması itibarıyla dava-yı nübüvvete de delâlet etmektedir.

Mevsimi gelince Mekke fethedilmiş, hasımlar dûçâr-ı zillet olmuş; İnsanlığın
İftihar Tablosu da aziz arkadaşlarıyla tasavvurlar üstü bir muvaffakiyetle
yeniden o şanı yüce “meâd”a avdet etmişlerdir. Meâd sözcüğünden anlaşılan
–ilk önce orada bulunma esas olduğuna göre– bu yaklaşım doğruya daha yakın
görünmektedir.

ُبٰاَمْلاَو ُعِجْرَمْلا  ِهَْیِلإَو  ِباَوَّصلِاب  َُملْعَأ  ّلَلا  ُهٰ

1 Taberî, Câmiu’l-beyan 20/105-106; Kurtubî, el-Câmiu liahkâmi’l-Kur’ân 13/310.

2 Kasas sûresi, 28/76.

3 Kasas sûresi, 28/76.

4 Kasas sûresi, 28/78.



5 Kasas sûresi, 28/79.

6 Kasas sûresi, 28/82.

7 Kasas sûresi, 28/81.

8 İbn Mâce, zühd 16; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/76.

9 Tevbe sûresi, 9/111.

10 Tirmizî, zühd 44; İbn Mâce, zühd 2; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/201.

11 Tirmizî, zühd 13; İbn Mâce, zühd 3.

12 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.904.

13 Bediüzzaman, Sözler s.450, 862-864; Lem’alar s.357-358.

14 Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatı 2/1329 (Mesnevi-i Nuriye).

15 İbnü'l-Esir, Üsdü’l-ğâbe 3/376-381.

16 Kurtubî, el-Câmiu liahkâmi’l-Kur’ân 18/116.



ANKEBÛT SÛRESİ
ِرَكْنُمْلاَو ِءاَۤشْحَفْلا  ِنَع  ىٰھَْنت  َةوٰلَّصلا  َِّنإ 

“Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan 
ve kötülükten alıkoyar.”

(Ankebût sûresi, 29/45)

İnsan, namazını kıldığı ve kıldığı namaz, kendisini fuhşiyat ve münkerattan
uzaklaştırdığı hâlde hâlâ bazı hatalar yapması her zaman melhuz ve
mukadderdir. “Bütün insanlar hataya açıktırlar. Ne var ki hata yapan bu
insanların en hayırlısı da hatalarından çabucak dönüp, tevbe edenlerdir.” 1

hadisi bu hakikati ifade adına fevkalâde önemlidir.
Bir insan, namazını kâmil mânâda eda ederse, onun hayatındaki nurlu zaman

dilimleri alabildiğine genişler; zulmetli ve karanlıklı anları da daralır. Bast
hâlleri daha münkeşif hâle gelir; kabz hâlleri ise âdeta ortadan kalkar. Onun iç
dünyasında şeytanlığa, nefsanîliğe açık menfezler daralır; melekliğe, ruhanîliğe
açılan kapılar da ardına kadar açılır. Ancak bütün bunlar, namazın şuurluca
idrak edilip eda edilmesine bağlıdır.. evet kalbin hoplaması, duyguların
şahlanması, içten içe bir ürpertinin duyulmasına bağlıdır. Bu bakımdan َّن إِ

ِرَكْنُمْلاَو ِءاَۤشْحَفْلا  َعِن  ىٰھَْنت  َةوٰلَّصلا   “Gerçekten namaz, hayâsızlıktan ve
kötülükten alıkoyar.”  âyetinin resmettiği namaz, kâmil mânâda bir namazdır.
Böyle bir namaz ufkunu yakalayamayanların hata yapması ise kaçınılmazdır.

Bir namazın insanı münkerattan alıkoyması ve onu meâlîye yönlendirmesi
ciddî bir konsantrasyona bağlıdır. Şöyle ki, gündüzlerin on altı-on yedi saat
sürdüğü yaz aylarında, açlık ve susuzluk çekerek tuttuğumuz Ramazan orucunun
iftarı anında, içtiğimiz bir bardak suyu vücudumuzun her hücresinde hisseder ve
âdeta her yanımıza yayılışını duyarız; aynen öyle de namaz anında söylediğimiz
her kelime, eda ettiğimiz her rükün o ölçüde vicdanımızda duyulmalı, ürperti
hâsıl etmeli ve bize Allah önünde olduğumuzu hatırlatmalı ki, o namaz
münkerattan uzaklaştıran bir namaz olabilsin. Öyleyse burada şöyle diyebiliriz:
Biz ancak namaz ile elde ettiğimiz seviye ve dereceye göre, kötülüklerden
uzaklaşabiliriz. Yani namazı eda etmenin derinliği zamanla davranışlarımızı
belirleyen önemli bir âmil hâline gelebilir.

Yeri gelmiş iken, istidradî olarak bir hususu daha arz etmek istiyorum: İnsan



kendi nefsi hakkında ye’se düşmeme kaydıyla daima sorgulayıcı olmalıdır. Hep
“Yaptığım ibadetler, kıldığım şu namazlar ya ahirette benim suratıma paçavra
gibi çarpılırsa!” endişesini taşımalı; taşımalı ama bunu başkaları hakkında
değil, sadece kendi nefsi için düşünmeli. Aksi takdirde suizanna girer ve
apaçık bir haramı irtikâp etmiş olur. Evet, çok tekrar ettiğimiz bir vecizeyi bir
kere daha hatırlatalım: İnsan her zaman kendi hakkında bir savcı, başkaları
hakkında da bir avukat gibi davranmalıdır.. evet o, nefsi adına en küçük
inhirafları bile yılan-çıyan gibi görmeli ve başkalarının büyük hataları
karşısında da şefkatli bir anne gibi 
davranmalı, suçluyu uyarmaya çalışırken dahi hep gönlünün diliyle
konuşmalıdır. Aslında Kur’ân’ın üslûbu da budur. Onun içindir ki Allah (celle
celâluhu), َةوٰلَّصلا ِِمَقأَو  ِباَِتكْلا  َنِم  َكـَْیل  ِإ َيِحۧوُأ  اَۤم  ُلـْت  Sana vahyedilen“ اُ
kitabı oku ve namazı dosdoğru kıl.”2 diyerek her düşünce, her tavır ve her
davranışımızda bizi Kur’ân’ın rehberliğine çağırmaktadır.

Sadede dönelim; emredildiği ve Allah’ın hoşnutluğu için eda edilen bir
namaz, diğer bir tabirle ihlâs yörüngeli, rıza hedefli kılınan bir namaz, bir de
devam gözetilirse, bugün olmasa yarın mutlaka insanı fuhşiyat ve münkerattan
alıkor. Onu fuhşiyat ve münkerattan alıkoyan bir ibadet, evleviyetle şirk ve
şirki işmam eden şeylerden, dalâlet ve dalâlete sürükleyen saiklerden
uzaklaştırır; uzaklaştırır zira namaz baştan sona kadar kavlî, fiilî ve hâlî
zikrullah ile örülmüş bir ibadettir. Böyle bir zikir şekli çok büyüktür ve
Allah’ın ululuğuna münasip bir keyfiyet arz etmektedir ki Kur’ân-ı Kerim de

َنوُعَنـَْصت اَم  َُملَْعي  ّٰهُ  للاَو ُۘر  َبَْكأ ّللا  ِهٰ ُرْكَِذل  Hiç kuşkusuz Allah’ı zikir en“ وَ
büyüktür.. ve Allah sizin yapageldiğiniz her  şeyi bilmektedir.”3 fermanıyla bu
espriyi hatırlatmaktadır.
1 Tirmizî, kıyâmet 49; İbn Mâce, zühd 30; Dârimî, rikak  18.

2 Ankebût sûresi, 29/45.

3 Ankebût sûresi, 29/45.



LOKMAN SÛRESİ
ْرِبْصاَو ِرَكْنُمْلا  ِنَع  َهْناَو  ِفوُرْعَمْلِاب  ْرُمْاَو  َةوٰلَّصلا  ِِمَقأ  َّيَنُب  َاي 

ِروُمُْألا ِمْزَع  ْنِم  َِكلٰذ  َِّنإ  ََۘكباََصأ  اَۤم  ىٰلَع 
“Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış,

başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azim ve kararlılık gerektiren ağır
işlerdendir.”

(Lokman sûresi, 31/17)

Burada Kur’ân-ı Kerim’in peşi peşine zikrettiği önemli dört husus var:
Namaz kılma, iyiliği emretme, kötülüğü nehyetme ve başa geleceklere sabır.
Namaz bütün ibadetlerin pîri ve İslâmiyet’in de orta direğidir. Emr-i bi’l-mâruf
da dinin müeyyidâtındandır. Bir mü’min şahsî istitaat ve ferdî sorumluluğunu
aşarak toplumdaki yanlışlıkları düzeltme yoluna girince, başına bir sürü
gailelerin geleceği kaçınılmazdır. Ne kadar yılların kazandırdığı alışkanlıkları
terk etme durumunda kalan veya menfaati zedelenen kişi ve kuruluş varsa, hepsi
ona karşı çıkacak ve onu baskı altına alacaklardır. İşte böyle bir durumda
mü’min bütün bunlara karşı direnip, çizgisini koruma mecburiyetindedir.
Tarihe bu gözle bakıldığında bunun çok örneklerini görmek mümkündür. Başta
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), büyük mücadelesinde tek başına
kaldığı hâlde dahi önünü kesen hiçbir şey karşısında asla sarsılmamış, sabır ve
metanetle yoluna devam etmiştir.

Demek ki Müslümanlığı hakikî mânâda yaşama ve başkalarına telkinin bahis
mevzuu olduğu her yerde sabır da söz konusu. Bir başka âyet bu hususu daha net
bir biçimde vurgular:

ِةوٰـلَّصلاَو ِرْبَّصلاـِب  اوُنی۪عَتْـساَو   “Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım
isteyin.”1 Yani her çeşidiyle sabır ve her şekliyle namaza sığınarak yolunuza
devam ediniz. Aslında günde beş defa, kırk rekât namaza devam ve sebat dahi
iyi bir sabır örneği. Bu büyük ibadet, Allah karşısında saygıyla kalbi
ürperenlerin dışındakilere çok zor ve ağır olsa gerek.

َنی۪عِشاَخْلا َىلَع  َِّالإ  ٌةَری۪بََكل  اَھَِّنإ  Gerçi bu zor bir iştir ama içi saygıyla“ وَ
ürperenlere değil.”2 âyeti de bunu dile getirmektedir.

Ayrıca burada, hem namazın hem de emr-i bi’l-mâruf ve nehyi ani’l-



münker’in diğer ümmetler için de söz konusu olduğu vurgulanmakta ve bu aynı
zamanda bir mü’mine hitap üslûbu içinde sunulmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki
Hz. Lokman, daha önce oğluna ٌمْلَُظل َكْرِّـشلا  َِّنإ  ّللِاب  ِۘهٰ ْك  ِرْـشُت َّيَنُب َال  يَا 

ٌمی۪ظَع  “Oğulcağızım, sakın Allah’a eş-ortak koşma; bilmelisin ki şirk büyük
bir zulümdür.”3 diyerek münkeratın en büyüğü ve çirkininden vazgeçirdikten
sonra, burada da ona İslâm esaslarının en büyük rüknü ve cihadın hemen her
zaman, herkes için geçerli bir buudu olan emr-i bi’l-mâruf ve nehyi ani’l-
münkeri hatırlatarak en önemli bir ibadetin yanında umum ubûdiyetin
müeyyidesine de dikkatleri çekip daha işin başında şer’î muvazenenin
ehemmiyetini vurguluyor.

ِروُمُْألا ِمْزَع  ْنِم  َِكلٰذ  َِّنإ  ََۘكباََصأ  اَۤم  ىٰلَع  ْرِبْصاَو 

“Başına gelen şeylere sabret, bunlar azim ve kararlılık gerektiren ağır
işlerdendir.” fermanına gelince, bu hem müstakil bir sorumluluk hem de önceki
iki vazifeden ötürü başa gelmesi mukadder hâdiselere karşı bir teyakkuz
mânâsına gelmektedir.
1 Bakara sûresi, 2/45.

2 Bakara sûresi, 2/45.

3 Lokman sûresi, 31/13.



AHZÂB SÛRESİ
َلَعَج اَمَو  ِ۪ۚهفْوَج  ي۪ف  ِنْیَبْلَق  ْنِم  ٍلُجَِرل  ّللا  ُهٰ َلَعَج  اَم 
َلَعَج اَمَو  ْۚمُِكتاَھَّمُأ  َّنُھْنِم  َنوُرِھَاظُت  ي۪ئ  َّاۤ للا ُمُكَجاَوَْزأ 

َّقَحْلا ُلوَُقي  ّللاَو  ُهٰ ْۘمُكِھاَوَْفِأب  ْمُكُلْوَق  ْمُِكلٰذ  ْۘمُكَءاَۤنَْبأ  َیِعَْدأ  ْمُكَءاۤ
َلی۪بَّسلا يِدَْھي  َوُھَو 

“Allah, bir adamın içinde iki kalb yaratmadığı gibi, “zıhâr” yaptığınız
eşlerinizi de analarınız yerine tutmadı ve evlâtlıklarınızı da öz oğullarınız
olarak tanımadı. Bunlar sizin ağızlarınıza geliveren sözlerden ibarettir.

Allah ise gerçeği söyler ve dosdoğru yola O eriştirir.”
(Ahzâb sûresi, 33/4)

Zeyd b. Hârise, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) azatlısı.. o,
babasına rağmen Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) tercih ettiğinden,
Efendimiz de onu evlât edinmiş ve o günden itibaren de belli bir süre kendisine
Zeyd b. Muhammed denilmiştir. Kur’ân bu âyeti ile hem böyle denilmesini
yasaklamış hem de bilinen şeklin dışında kimsenin kimseye anne-baba
olamayacağını ihtar etmiş ve şayet bir kimsenin anne-babası belli ise, artık
hiçbir şekilde bir başkasının onun anası veya babası olamayacağını
vurgulamıştır. Öyleyse herkes asıl babalarına nisbet edilmelidir.. ve bu âyetin
inişini müteakip Zeyd’e, Zeyd b. Hârise denilmiş; Müslümanların eliyle ihtida
edenlere de “Mevlâ Fülan” denilmiştir.. Sâlim Mevlâ Huzeyfe misalinde
olduğu gibi…

Âyet-i kerimede işaret edilen ikinci bir husus da şudur:
a.Cahiliye Arapları, zeki ve akıllı kimselerin iki kalb taşıdığına;
b.Erkeğin zıhâr yapmasıyla, zıhâr yapılan kadının onun öz annesi gibi

olduğuna inanıyorlardı.
İşte âyet, bir çırpıda bu iki inanış biçimini iptal ediyordu.
Gelelim, bir kişinin içinde iki kalb taşıması meselesine; elbette ki burada

zikri geçen kalb, herhâlde bizim bildiğimiz çam kozalağı şeklindeki et
parçasından ibaret olan kalb değil; o, tasavvuf erbabınca da ele alınıp
değerlendirilen kalbdir ki, âyetin siyakı da bunun böyle olduğunu
göstermektedir. Evet, insan şirk ve tevhide, ihlâsa-riyaya, gerçeğe-yalana,



hakka-bâtıla açık iki kalb taşımaz. Ak ak, kara da karadır. Evet ne annelerinize
benzettiğiniz hanımlarınız annelerinizdir, ne evlâtlıklarınız evlâdınızdır, ne de
zeki kabul ettiğiniz kimseler iki kalblidir. Sizin bu konulardaki düşünceleriniz
sadece bir yakıştırmadan ibarettir. Gerçek ise, Allah’ın bilip, bildirdiğidir.

Bir başka açıdan, insanlar çeşitli zaman dilimlerinde, değişik şartlar
sebebiyle düal olabilir ve düal görünebilirler. Oysa fasit bir dairenin
başlangıcı sayılan böyle bir duruma İslâm kat’iyen cevaz vermez; vermez zira
bu hâl, insanı kâfirden de daha tehlikeli kılar. Akıbetine gelince, âyetin
ifadesiyle ateşin en derinine, çukuruna düşecek olanlar bunlardır. Şimdi, insan
bir yandan bir sürü eğri-büğrü yollara takıldığı hâlde, Allah yolunda olduğunu
söylüyor ve O’nunla münasebetten dem vuruyorsa, âyetin ifadesiyle o,
sinesinde iki kalb taşıyor demektir. Hâlbuki âyet bunu reddediyor ve
olamayacağını hatırlatıyor. Zaten başka bir yerde Allah (celle celâluhu)

“Muhakkak Allah indinde din, (yalnız ve yalnız) İslâm dinidir.”1 buyurmuyor

mu? Ve “İslâm’dan başka din, hiç kimseden kabul edilmeyecektir.”2 diyerek
ikiliği söküp atmıyor mu?

Evet, yol bir olunca kalb de bir oluyor; değişik yollara düşenler, düşünce,
tasavvur ve kalbî hayatlarında da dağınıklıktan kurtulamayacaklardır. Gerisi
yine âyetin ifadesiyle, “ağızla söylenilen” mücerret sözlerden ibarettir. Bir
kimse, hem Müslümanım diyecek, hem de inkârcı bir tavır sergileyerek dine
hakaret edecek, kitaba sövecek, peygambere dil uzatacak...! Bu apaçık bir
ikiyüzlülük, bir nifak ve şikaktır.

Hâsılı hiç kimse iki kalb ve iki vicdan taşımamaktadır. İhtiva ettiği nokta-i
istinat ve nokta-i istimdat derinlikleriyle kalb birdir ve o, Allah’ın birliğine
enfüsî en güçlü bir şahittir. Merkezî bu kalb, şöyle-böyle “ana” dedikleriniz de
sizin öz analarınız değildir.. tabiî sizin sulbünüzden gelmeyen çocuklar da sizin
evlâtlarınız olamaz. Bu üç meselede de, hakikatin kendine ters bir hâl alması,
hilâf-ı vâkıa sayılması ve bedîhî bir tenakuza düşülmesi söz konusudur. Allah
(celle celâluhu) vâkıa uygun olanı söylemekte ve sizi vicdanınızla hâricî vücut
nokta-i nazarından mutabakata çağırmaktadır.
1 Âl-i İmrân sûresi, 3/19.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/85.



SEBE SÛRESİ
ْمُھْنِم ْغِزَي  ْنَمَو  ِ۪ۘهّبَر  ِنِْذِإب  ِهْيََدي  َنْیَب  ُلَمْعَي  ْنَم  ِِّنجْلا  َنِمَو 

ِری۪عَّسلا ِباَذَع  ْنِم  ُهْقِذُن  َانِرَْمأ  ْنَع 
“Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde 

çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa, ona alevli azabı tattırırdık.”
(Sebe sûresi, 34/12)

Süleyman (aleyhisselâm), cinleri teshîr edip çalıştırmada bir kısım dualar
veya bizim bilmediğimiz esmâ-i ilâhiyeden bazı isimler biliyordu. Esbap
plânında onları okuduğunda cinler onun emrine giriyordu. Aslında Esmâ-i
Hüsnâ, Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiği 100 isimden ibaret değildir. Zira Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir dualarında;

ْوَأ َِكباَِتك  ي۪ف  ُهَتْلَزَْنأ  ْوَأ  َكَسَْفن  ِ۪هب  َتْیَّمَس  ََكل  َوُھ  ٍمْسا  ِّلُِكب  َكَُلأْسَأ 

َكَدْنِع ِبْیَغْلا  ِمْلِع  ي۪ف  ِ۪هب  َتَْرثْأَتْسا  ِوَأ  َكِقْلَخ  ْنِم  اًدََحأ  ُهَتْمَّلَع 

“ S e n i n , zâtını isimlendirdiğin veya kitabında indirdiğin veya
mahlukatından birine öğrettiğin veya gayb ilminde kendine tahsis ettiğin
(kimseye bildirmediğin) bütün isimler hürmetine... istiyorum.” diyor.1 Buna
göre Allah’ın (celle celâluhu) her peygambere ayrı ayrı isimler öğretmiş
olabileceği de anlaşılıyor ki ihtimal Süleyman (aleyhisselâm) da kendisine
öğretilen bu isimleri okuyarak, cinleri teshîr ediyordu. Aslında, cinleri de,
şeytanları da hakikî anlamda Hz. Süleyman’ın emrine veren Hz. Allah’tır. Bu

husus, Enbiyâ sûresinde daha net bir şekilde anlatılmaktadır.2

Sünnet-i sahihada olmamakla beraber, İsrailiyatta anlatıldığına göre, Hz.
Süleyman, kendinden sonra suiistimal edilir diye bu isimleri tahtının bir
yanında saklamış ama o zamanki Yahudiler bunları alarak kendi hesaplarına
kullanmışlar. Ahd-i Atik’deki bazı yaklaşımlar da böyle bir yoruma müsait
görünmekte.

Günümüzde bazı cereyanlar, bunlara mahiyetlerini çok çok aşan mânâlar
yükledi. Meselâ; “Allah’a –hâşâ ve kellâ– gerek yok, şer kuvvetlerin gönlü
yapılınca her işin düzene girer.” veya “Şer kuvvetinin gücü, hayır kuvvetinden
daha üstündür; öyleyse onu hoşnut etme daha önemlidir.” Aslı Kabala’ya



dayanan tamamıyla siyonist kaynaklı, masonik ayin şekilleri ve pek çok
ritüelleri de aynı kaynağa irca etmek mümkündür. Çizgi filmlerde
“Karanlıkların gücü adına, gölgelerin gücü adına..” gibi ifadeler bizim
terminolojimizde asla yeri olmayan safsatalardır ki, körpecik dimağların
ruhlarında yaralar açmakta ve gençlerin metafizik telakkilerini altüst
etmektedir. İnsanımızın ruh, mânâ ve metafizik telakkileri yerli yerine
oturtulacağı ana kadar da bu çarpıklıklar devam edeceğe benzer.

Burada üzerinde durulması gereken bir diğer husus ise, Hz. Davud ve Hz.
Süleyman’ın, varlığın ayrı ayrı buudlarını teshîr etmeleri mazhariyetleridir.
Değişik sıkıntılar cenderesinde sıkışa sıkışa âdeta fizikî yanlarıyla eriyip َمِْعن
3 ٌۘباَّوَأ ُۤهَِّنا  ُۘدْبَعْلا   hakikatinin tam bir timsali hâline gelen Hz. Davud’a, dağlar
ve demir gibi fizikî varlıkların musahhar kılınması; ona nispeten babasından
tevârüs ettiği güç, kuvvet, saltanat ve debdebe ile, maddî ve fizikî bir dünyada
peygamberlikle serfiraz kılınan Hz. Süleyman’a, fizik ötesi varlıklar sayılan
cinlerin, şeytanların, ifritlerin hatta bir mânâda fizikten daha çok fizik ötesiyle
münasebettar görünen rüzgârların teshîr edilmesi, hakikat-i Ahmediye’de
temâşâ ettiğimiz fizik-metafizik dengesinin ayrı ayrı temsil edilmeleri gibi
görünmektedir.

Bu itibarla denebilir ki, Hz. Davud, hakikat-i Muhammediye’nin bâtını adına
bir nüve, Hz. Süleyman da onun zâhiri namına bir çekirdekti; mevsimi gelince
bu konuda da makam-ı cem’in sahibi o Zat’ta içtima ettiler.

ِباَوَّصلِاب َُملْعَأ  ّلَلا  ُهٰ

ُةَّب ۤ اَد َِّالإ   ۤ ِ۪هتْوَم ىٰلَع  ْمُھَّلَد  اَم  َتْوَمْلا  ِهَْیلَع  اَنْیَضَق  اََّملَف 
اوُناَك َْول  ْنَأ  ُِّنجْلا  ِتَنَّیََبت  َّرَخ  اََّملَف   ۚ َُهتَأَسْنِم ُلُكَْأت  ِضْرَْألا 

ِنی۪ھُمْلا ِباَذَعْلا  ِيف  اوُثَِبل  اَم  َبْیَغْلا  َنوَُملْعَي 
“Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü ancak

değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda yere) yıkılınca anlaşıldı
ki cinler gaybı bilselerdi o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı.”

(Sebe sûresi, 34/14)

Her şeyden evvel Kur’ân’ın bu âyeti ile anlatmak istediği, cinlerin gaybı
bilmediği gerçeğidir. Cinler gaybı bilmediğine göre, onlardan gaybe dair haber



alanlar da gaybı bilmiyorlar ve bilemeyecekler demektir. Bu sebeple kâhinlerin
gayba ait verdiği haberlerin doğruluğuna inanan ve onları tasdik edenlerin –

neûzü billah– dinden çıktıklarına hükmedilmiştir.4

İkinci bir husus; âyet-i kerimede anlatıldığı gibi hakikaten cinler
Süleyman’ın (aleyhisselâm) emrinde çalışmışlar mıdır? Bazı modern
yorumcular, Kur’ân’da hikâye edilen bu ve benzeri âyetleri, mecaz ve istiareye
hamlederek bu türlü ifadelerin hakikat olmadığını iddia etmişlerdir. Bence,
Kur’ân’ın anlattığı bu kabîl bütün olaylar, aynen cereyan etmiştir ve hakikatleri
muraddır. Şimdi bunlardan alınacak derse gelince, o pek çok derinlikleri olan
bir husus olsa gerek.. meselâ, bu âyet ile alâkalı olarak şöyle denilebilir:

Kâinat ilâhî irade ile kurulmuş ve yine ilâhî meşîet çizgisinde devam eden
âdeta iç içe girmiş bir sistemler mecmuasıdır. Hiçbir sistem ve onunla alâkalı
hiçbir harekette tesadüf söz konusu değildir. Şimdi Süleyman’ın (aleyhisselâm)
dayanmış olduğu asânın kurtlar tarafından yenmesi de hem bir hakikattir hem de
tesadüf değildir. İhtimal bununla bize anlatılmak istenen ise, bir gün mutlaka
Süleyman’ın (aleyhisselâm) da saltanatının dağılacağıdır. Nitekim Hz.
Süleyman’ın vefatını takip eden yıllarda, o saltanat dağılmış, toplum içinde
ciddî inşikaklar yaşanmış ve yeniden Hz. Davud öncesi kaoslara dönülmüştür.

Evet hiç beklenmedik bir anda, dağlar cesametindeki saltanatlar bile yerle
bir olur, yerinde yeller esmeye başlar.. o saltanata munkad boyunlar da
kendilerini yeni bir vetirede bulurlar.
1 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/391, 452.

2 Bkz.: Enbiyâ sûresi, 21/79-82.

3 “O ne güzel kuldur. Çünkü o her zaman (Allah’a) rücûdaydı.” (Sâd sûresi, 38/30)

4 Bkz.: Tirmizî, taharet 102; İbn Mace, taharet 122; Ebû Dâvûd, tıp 1.



YÂSÎN SÛRESİ
اوُعِبَّتا ِمْوَق  َاي  َلاَق  ىٰعْسَي  ٌلُجَر  ِةَني۪دَمْلا  ىَصَْقأ  ْنِم  َءاَۤجَو 

َنی۪لَسْرُمْلا
“Derken şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. ‘Ey kavmim! dedi, bu

elçilere uyunuz!’”
(Yâsîn sûresi, 36/20)

Öncelikle şunu belirtelim: Sahife başındaki َِة يْرَقلْا َباَحـَْصأ   “karye

ashabı”1 yani şehir halkı tabirinden anlaşılıyor ki, elçilerin dinlerini tebliğ
adına gittikleri yer bir çöl değildi; gidilen yer uygarlığın –o dönemdeki şartlara
göre– hâkim olduğu mâmur beldelerdendi. Bu belde ahalisi kendilerine
gönderilen ilk iki kişiyi kabul etmemişlerdi ki, Cenâb-ı Hak onları üçüncü
biriyle desteklemişti. Ne var ki inat ve temerrütlerine yenik düşen bu insanlar,
elçileri dinlemek bir yana kendi karyelerinden birini bile öldürecek kadar işi
ileriye götürmüşlerdir.

Burada serlevha yaptığımız âyet, önceki üç kişiyi destekleyen bir dördüncü
insandan bahsediyor ki, işte bu zat, o tebliğe muhatap kavmin içinden biriydi ve

ِةَني۪د َمْلا ىَصَْقأ   den gelmişti.

Öteden beri ِةَني۪دَمْلا َى  صَْقأ  tabiri hakkında müfessirler bir hayli fikir
ortaya atmış ve bu tabirin gerçek mahmilini araştırmışlardır. Biz burada
müfessirînin tevcihlerinden üçü üzerinde duracağız:

1. ِةَني۪دَمْلا ىَصْق  َأ  “Şehrin öte yakasından” demektir ki bu da o zatın şehrin
öbür ucunda oturuyor olduğunu göstermektedir.

2. ِةَني۪د َ مْلا ىَصَْقأ   “Medinenin yüksek sınıfından, önde gelenlerden biri”
mânâsınadır ki, “Salât-ı Münciye”de yer alan ِتاَياَغْلا ىَص  َْقأ  “Gayelerin en
yükseği, yücesi”ndeki ٰى صَْقأ  ile aynı anlama gelir. Öyleyse bu insan,
günümüzde olduğu gibi şehrin dışında, villasında oturan, halk ile pek içli-dışlı
bulunmayan aristokrat sınıftan biriydi.

3. ِةَني۪دَمْلا ىـَصَْقأ   “Kavminin o günkü anlayış, düşünce ve yaşam
biçimlerinden olabildiğine uzak ve kendine göre seviyeli birisiydi” ki, “Sizden
herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tâbi olun, çünkü onlar hidayete



ermiş kimselerdir.” 2 sözleri de ondaki bu farklı anlayışı göstermektedir. Son
iki tevcih itibarıyla bu zatı, şehir halkının hayat felsefesinden farklı bir
düşünceye sahip, belde halkının başı darda kalınca kendisine sığındıkları,
müracat ettikleri hasbî bir insan olarak tanımlayabiliriz. Elmalılı Hamdi
Yazır’ın da ifade ettiği gibi, bu zat, kavmi kendisini öldürmeye teşebbüs
ettiğinde:

َنی۪مَر ْ كُمْلا َنِم  يَ۪نلَعَجَو  ّبَر  ي۪ ي۪لَرَفَغ  اَِمب   َۙنوَُملَْعي ي۪مْوَق  َتَْیل  اَي  َلاَق 

“Keşke, dedi, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar
olanlardan kıldığını kavmim de bilseydi.”3 sözleri esas alınarak denebilir ki
o, kavmi hakkında hep yüksek temennilerde bulunmuş ve hiçbir zaman kavmine
karşı kin ve intikam duygusu da beslememiş; aksine düşmanlarına bile
merhamet edebilen bir yaşatma insanı olarak, erdiği mutluluğu onlar için de
dilemiş ve peygamberane bir şefkatle kendini son bir kez daha onlara anlatmak
istemişti.

Aslında bu ses, bu soluk her dönemdeki hasbîlerin sesi-soluğudur. İşte Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem); Uhud’da dişinin kırıldığı, yüzünden
kanların şakır şakır aktığı en acı bir durumda bile bunu kendisine reva
görenlere beddua etmemiş, aksine “Allah’ım, kavmimi hidayet eyle, zira beni
bilmiyor onlar.” demiştir.4

Burada istidradî olarak başka bir hususa da değinmek istiyorum: Hz. Nuh’un:
اًراَّيَد َني۪رِفاــَكْلا  َنـِم  ِضْرَـْـألا  َىلَع  ْرَذـــَت  ــَـال  ِّب  Rabbim, yeryüzünde“ رَ

kâfirlerden hiç kimseyi bırakma.”5 diye bedduada bulunması, her ne kadar
yukarıda anlattığımız hususlara ters gelse veya öyle gözükse de, kat’iyen öyle
değildir. Zira “itibar-i mâyekûn” kaidesince, yıllarca içinde peygamberlik
vazifesini eda ettiği o toplumu çok iyi tanıyan Hz. Nuh, ihtimal bu konuda ilâhî
muradı sezdikten veya murad-ı ilâhî kendisine bildirildikten sonra böyle bir
duada bulunmuştu ki, enbiyâ-i izâmın genel ahlâkı bakımından bunun böyle
yorumlanması daha uygun olacaktır.

Ayrıca bu ve  bunun gibi kıssaların, hakikatlerine hamledilip edilmemesi
açısından da üzerinde durulması icap ediyor. Evet bazılarının zannettiği gibi bu
kıssalar kat’iyen sembol değildirler. Bunlar ayniyle gerçekleşmiş olaylardır ve
Kur’ân olduğu gibi bize hikâye etmektedir.

İkinci olarak; Allah (celle celâluhu) bu vak’aları bize anlatmakla, kıyamete



kadar devam edecek olan küllî bir kısım kanunların ucunu göstermektedir. Yani
böylesi hâdiseler, Hz. Âdem ile başlamış ve dünyada insanoğlu adına tek bir
fert kalıncaya kadar devam edecektir. Zaten Kur’ân’ın kullanmış olduğu
malzemeye bakarsak, bunların hiçbir zaman ve mekâna tahsis edilmediğini
görürüz. Zaten evrensel bir kitaptan beklenen de budur. Yalnız Kur’ân’a  bu
gözle bakabilmek için âyetleri hususî bir çerçevede izleyebilmeye ihtiyaç
vardır. Hatta diyebiliriz ki, Kur’ân’dan hakkıyla istifade edebilmenin yegâne
şartı da işte budur.

Bir diğer husus da, âyetler ister kâfir, ister münafık ya da Yahudi veya
Hıristiyan hakkında inmiş olsun, esbab-ı nüzul şunu veya bunu göstersin, her
fert kendi şahsıyla, çevresiyle, şöyle-böyle içinde bulunduğu zaman ya da
mekânla bir çeşit aklî, mantıkî, hissî, vicdanî münasebetler tesis ederek, her
zaman ona muhatap olabilir ve onun o tazelerden taze mesajlarını gönlünde
duyabilir. Bir diğer ifade ile, fert “Ben sadece peygamber değilim, ama onun
dışında Kur’ân bütün emir ve yasakları ile ve altı bin küsur âyeti ile her zaman
bana nazil oluyor gibi…” demelidir. Zaten işin ruhu, esası da bu değil mi..?
Rica ederim Allah’ı (celle celâluhu) zaman ve mekân ile kayıtlıyabilir misiniz?
Öyleyse O, kelâm sıfatının tecellîsi olan Kur’ân-ı Kerim ile, Efendimiz’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) konuştuğu aynı anda sanki seninle, benimle de
konuşmaktadır.. bizden sonra gelecek tüm insanlıkla da. Aslında Kur’ân’ın
evrenselliği ve zaman üstü olması açısından da bu yaklaşım çok önemlidir.
Aksi hâlde fert, Kur’ân’da zikri geçen bu olaylara gelmiş-geçmiş kıssalar
nazarıyla bakar, öyle okur ve geçerse, ondan istifadesi de o nispette olur.

Şimdi bir kere daha âyet-i kerimeye dönelim: Burada anlatılan olay,
kıyamete kadar ayniyete yakın misliyet içinde cereyan edecek bir olaydır.
Böyle bir olayın kahramanları olarak da, mü’min-i âl-i firavundan Seyyidina
Hz. Ebû Bekir’e, Habib-i Neccar’dan her asrın şahitlerine, onlardan da aynı
çerçeve içinde mütalâa edeceğimiz çağın şahitlerine kadar pek çok ölüme
gönüllü kahraman sıralayabiliriz. Evet ülkenin ta öte yakasından gelip
İstanbul’da çağın şahitlerinden biri olduğunu ilan eden ve İslâm’ın mukadderatı
ile alâkalı teklifler ve çözüm alternatifleri sunan, bunu yaparken de ne ücret, ne
ganimet, ne de şöhret peşinde olmayan, aksine “Milletimizin imanını selâmette

görürsem, Cehennem’in alevleri içinde yanmaya razıyım.”6 diyecek kadar
hasbî mi hasbî, fedakâr mı fedakâr, diğergâm mı diğergâm olan “Günümüzün
şahidi” de onlardan biridir; içte ve dışta daha nice örnekler.. ilklerin



çizgisinde, ayniyet ölçüsünde bir misliyetle nice örnekler!..
Kur’ân-ı Kerim, Hz. Musa döneminde cereyan etmiş bir başka olayı daha

zikreder. Öyle ki oradaki hâdise ile buradaki vak’a hemen hemen aynı
karakteristik çizgileri taşır. Firavun ailesinden, yani saraya mensup, aristokrat
sınıftan birisi, Hz. Musa’nın öldürülmek istenmesi karşısında haykırır ve

ّللا ُهٰ َِيّبَر  َلوُقَي  َْنأ  ًالُجَر  َنوُلُتَْقَتأ 

“Siz bir adamı ‘Rabbim Allah’tır.’ diyor diye öldürecek misiniz?” der.7 Evet,
böyle bir ortamda aşağı tabakalardan birinin, Hz. Musa’ya sahip çıkması ve
onun öldürülmesine engel olması mümkün değildir.

Işık Çağı’nda aynı kahramanlığı Hz. Ebû Bekir yapar. Müslüman olanların,
müşrikler tarafından öldürülme ölçüsünde eziyetlere maruz kaldıkları bir
sırada Mekke’nin aristokrat sınıfına mensup o Sıddık-ı Ekber, aynı sözlerle

“Rabbim Allah’tır diyen insanı öldürecek misiniz?”8 der. Demek ki Kur’ân’ın
anlattığı olaylar şekil ve kabuk değiştirerek aynı mahiyette hep tekerrür edip
duruyor.
1 Bkz.: Yâsîn sûresi, 36/13.

2 Yâsîn sûresi, 36/20-21.

3 Yâsîn sûresi, 36/26-27.

4 Buhârî, enbiyâ 54; istitâbe 5; Müslim, cihad 104; İbn Mâce, fiten 23.

5 Nuh sûresi, 71/26.

6 Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatı 2/2206 (Tarihçe-i Hayat).

7 Mü’min sûresi, 40/28.

8 Buhârî, fezâilü's-sahabe 5; menâkıbü'l-ensar 29; tefsir (40) 1; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/204.



SÂD SÛRESİ
ِبَاطِخْلا َلْصَفَو  َةَمْكِحْلا  ُهاَنَْیتٰاَو  ُهَكْلُم  َانْدَدَشَو 

“Onun hükümranlığını kuvvetlendirmiş, ona hikmet ve fasl-ı hitabı (her
meselede maksadı eksiksiz, belâgatli ve düzgün bir şekilde anlatabilme)

vermiştik.”
(Sâd sûresi, 38/20)

Cenâb-ı Hak, Efendimiz’e:

ّبَسُي َنْحِ ُهَعَم  َلاَِبجْلا  َانْرَّخَس  اَِّنإ   ٌباَّوَأ ُهَِّنإ ۤ  ۚ ِدْيَْألا اَذ  َدُۧواَد  َانَدْبَع  ْرُكْذاَو 

ٌباَّوَأ َُهل ۤ ٌّلُك   ۘ ًةَروُشْحَم َرْیَّطلاَو  ۙ ِقاَرْشِْإلاَو ِّيِشَعْلِاب 
“Güçlü kuvvetli bir kulumuz olan Davud’u hatırla. O, yürekten Allah’a

dönen biriydi. Doğrusu Biz dağları musahhar kıldık da, onlar akşamleyin ve
kuşluk vakti onunla birlikte tesbih eder dururlardı. Kuşlar da toplu hâlde
onun tesbihiyle tesbih ediyorlardı.”1 gibi ifadeleriyle Hz. Davud’un bazı
mazhariyetlerini anlattıktan sonra, o yüce peygamberin üç önemli vasıfla daha
serfiraz olduğunu hatırlatıyor, saltanatla Hakk’a yakınlığı bir arada
götürebilmiş olma imtiyazıyla örnek alınması gerektiğini vurguluyor. Bu son üç
husus:

1. ُهَكْلُم َانْدَدَش  Mülkünü destekleyip kuvvetlendirdik.” sözleriyle ifade“ َو
edilen belâ, devâhi ve mesâib adına pek çok şeye maruz kalan Hz. Davud’un,
bütün bunlardan sıyrılarak ve âdeta saltanata dönüşen o peygamberane
iradesinin tahkimi ve tarsinidir ki, Peygamberimiz’e geleceğinin çok aydın
olacağını ifade etmesi bakımından gayet mânidardır.

2. َةَمْكِح ْ لا ُهاَنَْیتٰاَو   “O’na hikmet de verdik.” beyanıyla anlatılmak istenen,
her nebideki nübüvvet hakikatinin önemli bir derinliği diyeceğimiz hikmetin
mazhar-ı tâmmı olan Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ı hatırlatma açısından
fevkalâde yerindedir.

3. ِبَاطِخْلا َلْص  َفَو  “Ve fasl-ı hitap da (verdik).” sözleriyle seslendirilen,
konuşma kabiliyetinin mükemmelliğiyle de Hz. Davud’a verilenin kat katıyla
şereflendirilmiş bulunan O İmam-ı İns ü Cân ve Hatib-i Kevn ü Mekân’a
bahşedilmiş bulunan söz sultanlığına vurgu yapılmakta ve Hz. Davud’un
mezâmirinin yankıları dağlara tesir ettiği gibi, O Andelîb-i Enbiyâ ve Bülbül-ü



Kur’ân’ın nağmelerinin, bir gün bütün sinelerde yankılanabileceğine, tedâiler
diliyle kapı aralanmaktadır.

Ne var ki klasik rivayet tefsirleri “fasl-ı hitab”ı genellikle ُْد َعب اَّمأ   diye
tefsir edegelmişlerdir. Hâlbuki hemen hemen herkesin söyleyebileceği böyle
bir kelimeyi Kur’ân’ın, hem de minnet makamında zikretmesi çok beliğ
görünmemekte. Evet, bu, Davud’a (aleyhisselâm) verilen bir nimettir ve minnet
makamında zikredilmiştir. Öyleyse buradaki fasl-ı hitap, meseleleri herkesin
anlayabileceği bir üslûpla sistematik bir şekilde ele alıp anlatabilme, tam
mânâsıyla bir hitabet örneği ortaya koyma veya hemen her sahada itiraza
meydan vermeyecek şekilde ve herkesin kabulleneceği bir üslûpla konuşmaya
hamledilmesi daha uygun olacaktır. Buna, hangi mesele anlatılırsa, onun
muhteviyatına göre, en küçük teferruatına kadar anlatabilme kabiliyeti de
diyebiliriz.
1 Sâd sûresi, 38/17-19.



MÜ’MİN SÛRESİ
ْنَأ ُفاََخأ  ِّنإ ۤ ي۪  ۚ ُهَّبَر ُعَْدیْلَو  ىٰسوُم  ْلُتَْقأ  ي۪نوُرَذ ۤ ُنْوَعِْرف  َلاَقَو 

َداَسَفْلا ِضْرَْألا  ِيف  َرِھْظُي  ْنَأ  َْوأ  ْمُكَني۪د  َلَِّدبُي 
“Firavun: ‘Bırakın beni, dedi, Musa’yı öldüreyim, varsın Rabbine yalvarsın.

Ben onun, dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkarmasından
korkuyorum.’”

(Mü’min sûresi, 40/26)

Bu âyet-i kerime, Firavun ailesi içinde neş’et edip, Hz. Musa’ya en kritik
anda destek veren bir mü’minin (Mü’min-i âl-i firavun) adının verildiği
Mü’min sûresinde geçmektedir. Firavun: “Bırakın, ben Musa’yı öldüreyim;
varsın o da Rabb’ine yalvarsın. Doğrusu ben onun, sizin dininizi
değiştirmesinden ve bu yerde, bu ülkede fesat çıkarmasından korkuyorum.”
diyor.

Âyeti tam anlayabilmek için, işin bu noktaya gelip dayanmasına sebep olan
hâdiseleri hatırlatmakta yarar var. Bilindiği gibi Firavun, Hz. Musa karşısında
bütün mücadelelerinde yenik düşmüş ve sonunda onu öldürmek için âdeta
kavminden izin istemektedir. Âyetin ruhunda dinlediğimiz bu ses, Firavun’un
aczini, mağlubiyetini ve elinin-kolunun bağlılığını ortaya koymaktadır.
“Bırakın, Musa’yı öldüreyim.” sesi, bir çaresizlik hırıltısıdır. Evet, akıl,
mantık ve istidlal açısından, Hz. Musa’ya yenik düşen Firavun, cılız bir sesle
Hz. Musa’yı öldürmek için kavminden izin istemektedir... Bu üslûp müstebit bir
idarecinin, kendine güveni olduğu andaki üslûbu değildir. Bu üslûp, birer birer
bütün desteklerini yitiren, her müstebit gibi, güçlü olduğunda zalim, zayıf
kalınca da zelil olma hâlinin veya bazı ahval itibarıyla “demokratik” görünme
üslûbudur. Esasen, ehramların yapımında bütün milletini, hususiyle de
İsrailoğullarını çamur, balçık içinde saman çöpü gibi harç olarak kullanmış bir
müstebidin bu tavrına dense dense zillet ve riya denir ki, bu tamamen bir
kuyruk kısma ve halka sığınma demektir. Böyle yaparken o, bir yandan halkın
gücünü arkasına alarak onların eskiden beri bağlanageldikleri âdetlerini,
geleneklerini ve dinlerini kendi hesabına değerlendirecek, diğer yandan da
güçlü iken ezdiği yığınları bu defa da istismar edecekti. Tıpkı Mekke
müşriklerinin Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) için, “Ailelerimizi



bölüyor, bizi atalarımızın yolundan döndürmeye çalışıyor.”  dedikleri1 gibi;
Firavun da kendi kavmine: “Dininizi değiştireceğinden, sizi birbirinize
düşürüp, bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum.” diyor ve kendi
müfsitliğini gizleme gayreti içinde, eskiden beri bütün tiranların, diktatörlerin,
tağutların yaptığı gibi davranıyordu.

Evet hak karşısında yenilince ya kuvvete ya da demagojiye başvuran,
dünyanın kaderine hâkim bütün mütekebbirler, despotlar gibi, o da kuvvet
gösterisinde bulunmak istiyor, bunun için de halka sığınarak kamuoyu oluşturma
gayretleriyle demagojiler yapıyor v e “Onun, dininizi değiştirmesinden veya
ülkede fesat çıkarmasından korkuyorum.” diyordu; diyor ve sanki, o ana kadar
her şey yolundaymış, toplum da müreffeh ve mesutmuş da Hz. Musa her şeyi
karıştırmış, halkı kargaşaya sürüklemiş gibi bir imaj uyarmaya çalışıyordu.

İşte böyle bir noktada devreye Mü’min-i âl-i firavun giriyor. (Rivayete göre

bu zat, Hz. Âsiye’nin ağabeyi ve Firavun ordularının da başkomutanıdır.2) Hz.
Musa gibi bir firasetin, böyle bir kişinin varlığını sezememiş olması
düşünülemez. Hz. Musa, onu tanımış, onun gücünü değerlendirmeyi plânlamış,
adımlarını ona göre atmış ve belli bir noktaya, yani Firavun’un acze düşüp,
onun karşısında kuyruk kısarak, o ana kadar âdeta bir “hiç” yerine koyduğu
halkına temennada bulunacak duruma düşmüştü ki, bu zatın ortaya çıkışı ile Hz.
Musa durumu fevkalâde yerinde değerlendirdi.

Mü’min-i âl-i firavun’a, Kur’ân-ı Kerim’de bazı peygamberlerden bile daha
geniş yer verilir. O, Firavun’un demokrasi gösterisi ve kavmine başvurması
karşısında, yine demokratik bir tavır sergileyerek işe başlar ve ًالُجَر َنوُلُتَْقت  أَ

ّللا ُهٰ َِيّبَر  َلوــــُقَي  َْنأ   “Rabbim Allah dediği için bu adamı öldürecek
misiniz?”3 der ve sesini yükseltir. Yani o, “İnsanların inanç ve düşüncelerine
hiç saygınız yok mu?” demek ister ve perde perde sesini yükselterek imanını
ortaya koyar. “Bir gün derdest edileceksiniz, işte o gün size kim yardım
edecek?..” diyerek, ahirete imanını açıklar. Onun bu ölçüde kavmine ikna edici
konuşmaları karşısında, Firavun daha bir pusar ve başka demagojilere sığınır:

ِداَشَّرلا َلی۪بَس  َِّالإ  ْمُكي۪دَْھأ  اَۤمَو  ىَٰرأ  اَۤم  َِّالإ  ْمُكي۪رُأ  اَۤم  ُنْوَعْرِف  َلاَق 

“Ben ancak size isabetli gördüğümü gösteriyor ve sizi ancak doğru yola
çağırıyorum.”4 diyerek, suret-i haktan görünme lüzumunu duyar.



Firavun’un gittikçe çöküp, nihaî bir kaybetme noktasına doğru hızla
ilerlemesine karşılık, Hz. Musa fevkalâde rahattır ve Firavun’un tehditleri
karşısında en ufak bir sarsıntı bile hissetmez. Bu itibarla da hemen cevabını
yapıştırır:

ِباَسِحْلا ِمَْوِیب  ُنِمْؤُي  ٍّرِبَكَتُم َال  ِّلُك  ْنِم  ْمُّكِبَرَو  ّي۪بَرِب  ُتْذُع  ّيِ۪نإ 

“Ben, hesap gününe inanmayan her mütekebbir (gururlu, kendini beğenmiş
zorba)dan benim ve sizin Rabbinize sığındım.”5 diyerek, bir yandan Hakk’a
güvenini ortaya koyarken diğer yandan da bütün insanların Rabbinin sadece
Allah olduğunu bir defa daha ihtar eder.

Hâsılı, burada bir tarafta Firavun’un tiz perdeden atıp tutması, ölüm
tehditleri savurması, ölüm tehditleri savururken de içten içe aklî, mantıkî ve
kalbî tutarsızlıklarının şuurunda olarak tedirginliği, telaşı; böyle bir tedirginlik
ve telaş karşısında da horlayıp hakir gördüğü teb’anın gücünü yanına alma
gayreti ve bu uğurda onların dinî hissiyatlarını istismar etmesi, dahası her
devirde olduğu gibi, kendi fesat çıkarıp dururken başkalarını fesatla
karalaması, her fırsatta din düşmanlığı yapmasına mukabil dindarların dinin
ruhunu değiştirdiklerinden ve değiştireceklerinden dem vurması; diğer taraftan
da bütün bunlara karşı Hz. Musa’nın fevkalâde bir temkin içinde halka bedel
Allah’a sığınması ve Firavun’un kibrini, gururunu onun yüzüne vurması, o
dönem itibarıyla “hizbullah” ve “hizbüşşeytan” mücadelesinden bir kesit teşkil
etmektedir.
1 İbn Kesir, el-Bidaye ve'n-Nihâye 3/60.

2 Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 27/57.

3 Mü’min sûresi, 40/28.

4 Mü’min sûresi, 40/29.

5 Mü’min sûresi, 40/27.



FUSSİLET SÛRESİ
ُةَكِئٰۤلَمْلا ُمِھَْیلَع  ُلَّزَنََتت  اوُماَقَتْسا  َّمُث  ّللا  ُهٰ اَنُّبَر  اوُلاَق  َني۪ذَّلا  َِّنإ 
َنوُدَعوُت ْمُتْنُك  ي۪تَّلا  ِةَّنَجْلِاب  اوُرِشَْبأَو  اوُنَزَْحت  َالَو  اوُفاََخت  ََّالأ 

“Şüphesiz, Rabbimiz Allah’tır deyip sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin
üzerine melekler iner. Onlara: ‘Korkmayın, üzülmeyin, size vaad olunan

Cennet’le sevinin!’ derler.”
(Fussilet sûresi, 41/30)

İstikamet; hayatı sürekli dosdoğru olma yönünde sürdürmek, doğrunun
peşinden koşmak ve ömür boyu doğruyu kollamak demektir. Kur’ân-ı Kerim
1 اوُمی۪قَتْساَف  diyerek doğru olmamızı ve o yolda yürümemizi emir buyurur ve
salıklar. İcmalî mealini vermeye çalıştığımız âyet-i kerime de işte bu doğrulara
müjdeler vermektedir. Zaten doğruların o en doğrusu Hz. Muhammed’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem), َتْرِمُأ ٓاـَمَك  ْمِقَتْـساَف   “Emrolunduğun gibi
dosdoğru ol.”2 mesajı verilerek, bilkuvve O’nun fıtratında mündemiç bulunan
doğruluğun bilfiil tatbikinin istenmesi de bunu göstermiyor mu?

Evet o Zât’a َتْرِمُأ ٓاَمَك  ْمِقَتْساَف   denilerek Hak nezdinde doğruluk ne ise,
işte o istenmektedir. Aslında bizim Cenâb-ı Hakk’ın istediği mânâda bir
doğruluğu kavramamız da, yaşamamız da oldukça zordur. Onun için emir mutlak
gelmiş ve bize şu tenbih yapılmıştır: Sizler gücünüz ve kabiliyetiniz ölçüsünde
Allah’ın emir ve yasaklarına riayet hususunda dosdoğru olunuz!.. Evet istenen
budur ve Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de bir hadis-i şeriflerinde
bu mânâya parmak basar; “Allah’ın yasaklarından kaçının; emrettiklerini de
gücünüz yettiğince yerine getiriniz.”3 buyurur. Görüldüğü gibi burada zina,
hırsızlık, içki gibi münker ve yasak olan fiillerde “gücünüz yettiğince” kaydı
yok.

İstikamet; dünya ve ukbâ saadetini tekeffül eden ve Allah’ın Kur’ân’da ifade
buyurduğu önemli bir kısım müjdelere esas teşkil etmektedir. Başka yerlerde

daha teferruatlıca anlatıldığı için,4 burada sadece farklı bir iki nükteye temas
etmek istiyoruz:

1.İstikamet; yolun başında olan bir insana –geniş mânâda da ele
alabilirsiniz– bir cemaate, millete, bir devlete çok önemli bir zâd u zahîredir.



İstikamet azığından mahrum olarak yola çıkanlar, yollarda takılıp kalır ve
kat’iyen hedeflerine ulaşamazlar. Hâlbuki mü’min için esas olan, Allah’ın
(celle celâluhu) göstermiş olduğu hedefe ulaşabilmektir. Bu hedef ister şahsî,
ister ailevî, isterse içtimaî hayatımız adına olsun; çok fark etmez…

Evet, gerek ferdî yaşayışımızda ve gerekse millî hayatımızdaki
başarılarımızda istikamet, olmazsa olmaz bir rükündür. Bazılarımız bir kısım
eğriliklerle ve yalanla dolanla bugün bazı başarılar elde edip kitleleri
arkamızdan sürükleyebilsek de hakikatler ayan beyan ortaya çıkınca
kazandığımız şeyler bir bir elden gidecek ve biz elde ettiğimiz onca imkânla
beraber yeniden kazanma itibarını da kaybedeceğiz. Evet istikamet öyle bir
kredidir ki, onu kaybettiğinizde, bunu gören kimseler o güne kadar size
kazandırdıklarını bir bir elinizden alabilirler. İstikametin bu ölçüdeki
kazandırıcılığı ve aksinin kaybettiriciliğinden olmalı ki Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ٍدوـُھ ُةَرو  سُ ي۪نَْتبَّیَش   “Beni Hûd sûresi
ihtiyarlattı, iflahımı kesti.”5 buyurur. Neden olmasın ki, o sûre içinde

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”6 âyeti var. Demek nebi bile olsa
istikamet-i tâmmeye mazhariyet endişesi zail olmuyor. Olmuyor ve O İstikamet
Kahramanı (sallallâhu aleyhi ve sellem), bana bir şeyler tavsiye et diyen bir
sahabiye ْمِقَتْسا َّمُث  ّللا  ِهٰ ِب ُتْنَم  ْلُق أٰ  “Önce, Allah’a iman ettim, de, sonra
da dosdoğru, istikamet üzere ol.”7 irşadında bulunuyor.

Sen bu çerçeveyi koruduktan sonra düşmanların veya seni hazmedemeyen
hazımsız dostların sana çamur atsalar bile, bir gün gelir kaderin beraatı mutlaka
tecellî eder, muvakkaten kaybettiklerinin kat katını bir hamlede kazanırsın.
Elverir ki her şeye rağmen istikametten ayrılmayasın.

2.Şayet insan doğru hareket etmiyorsa, ömür boyu hep endişeli yaşar; yaşar
ve hep ya bu kirli çamaşırlarım ortaya çıkarsa korkusunu taşır. Hele bir de aynı
yanlışlıkları paylaştığı kimseler varsa, bütün bütün korku içinde oturur-kalkar
ve acaba ne zaman arkamdan vurulacağım telaşıyla kıvranır durur.. kıvranır
durur zira “Hırsızlar dövüşünce, çalınan nesne ortaya çıkarmış.” fehvâsınca
hep titrer, herkesi idare etmeye çalışır ve sürekli kuşku içinde bulunur.

3.Şimdi de Bediüzzaman Hazretlerinin istikametle alâkalı bir tespitiyle
konunun bir başka buudunu arz etmeye çalışalım.

O, geri kalışımızın sebeplerini sıraladığı bir yerde (mealen) der ki: “Bazen
doğru bir netice ve hedefe yanlış vesilelerle gitmek isterler. Oysa doğru, doğru



olduğu gibi, ona ulaştıracak vesileler de doğru olmalıdır.”8 Başka bir tabirle,
“Hak bir neticeye bâtıl vesilelerle gidilmez ve gidilemez.” Meselâ, politik
oyunlarla, ne Allah’ın rızasına ulaşılabilir ne de Müslümanların yararına bir
gayeye.. keza kitle ruh hâletini değerlendirerek bir yere varmaya çalışmak bâtıl
bir vesiledir, insan kendi kendini aldatmış olur. Sun’î mualecelerle hakikate
ulaşmak da öyledir… Bunların hiçbirini ne Allah Resûlü’nün hayatında ne de
İslâm’ın hayata hayat olduğu devrelerde görmek mümkündür. Öyleyse, öyle bir
yol kullanılmalı ve öyle bir metot takip edilmelidir ki onda hep doğruluk esas
olsun. Aksi hâlde istikamet çizgisinde olmayan bütün çaba ve gayretler boşa
gider ve bu metot yanlışlığından meydana gelen falso ve fiyaskoların hesabını
da Allah mutlaka sorar. Zira niyet salih olsa da, kitleler yanlış yollara
yönlendirilmiş, Müslümanlık imajı kirletilmiş ve din düşmanlarına koz
verilmiştir.

Hâlbuki bu türlü, toplumu alâkadar eden meseleler meşveret ister. Geniş
platformlarda fikir teatisi ister. Şimdi eğer siz, meşveret etmemiş, kimseyle
fikir teatisinde bulunmamış iseniz, heva ve hevesinizle milleti maceraya
sürüklemişsiniz demektir ki, Allah bunun hesabını mutlaka soracaktır. Maalesef
bugün âlem-i İslâm’ın dört bir yanında sürekli bu yanlışlıklar yapılıyor. Suriye,
Mısır ve Cezayir’de bunun en bariz örneklerine şahit oluyoruz. Irak, süper
güçleri hesaba katmadan ve dünyanın nabzını tutmadan girdiği maceraların
acısıyla kıvrım kıvrım.. böyle bir kör dövüşünde ölenler ölüp gitmiş, kalanlar
da bir dilim ekmek, bir kutu ilaç uğruna kuyrukta canları çıkıyor. Yıkılan evler,
bozulan yuvalar, dul kalan kadınlar, ebeveynini yitirmiş çocuklar.. ve altüst
olmuş bir toplum. Rica ederim, bütün bunlara sebebiyet verenlere Allah (celle
celâluhu) hesap sormayacak mı zannediyorsunuz?

Hâsılı, duyguda, düşüncede, davranışlarda doğruluk-dürüstlük üzerinde
durmak imanın amelî yanı gibi bir keyfiyet arz etmektedir. Zaten selef-i salihîn
ve Kur’ân’ın ilk muhatapları da, her biri istikametin bir yanıyla konuya böyle
yaklaşmışlar. Kimisi اوُما َقَتْسا َّمُث   ya tevhid düşüncesini korudu ve günaha
girmediler şeklinde; kimisi Allah’a itaatte dürüst davrandı ve hileye
sapmadılar biçiminde; kimisi Allah’a kullukta içten ve ihlâslı davrandılar
mahiyetinde; kimisi de feraizi tastamam eda etme, iç ve dış bütünlüğü içinde
bulunma yorumunda bulunmuşlardır ki, böyle davrananları melekler sekîne,
temkin ve itminan esintileriyle her zaman ziyaret ederler.. evet şeytanî



duygularla oturup kalkanlara sık sık şeytanlar ve ervah-ı habîse uğradığı gibi,
iman ve istikamet sahiplerini de ervah-ı tayyibe ziyaretleriyle sevindirir ve
gelecekleri adına onlara bişaretlerde bulunur ve: ََّالأ ُةَِكئٰۤلَمْلا  ُمِھَْیلَع  ُلَّزََنت  تَ

َنوُدَـعوُت ْمـُتْنُك  ي۪تَّلا  ِةَّن  َجْلِاب اوُرـِشَْبأَو  او  ُنَزَْحت َالَو  اوُفاـَخ  Üzerlerine“ َت
peyderpey melâike-i kiram iner, (onlara): ‘Korkmayın, gelecekten endişe
duymayın, mahzun da olmayın; vaad olunduğunuz Cennet’in muştusuyla
neşelenin.’” der.

Bazılarına göre böyle bir nüzul ve bişaret, vefat esnasında; bazılarına göre
“ba’sü ba’de’l-mevt” hengâmında; bazılarına göre de hem ölüm hem de
yeniden diriliş anında gerçekleşmektedir. Kim bilir belki de bu önemli
devrelerin hepsinin yanında, mü’mince hayatın hemen her safhasında böyle bir
nüzul sürekli yaşanmakta ve bu sayede inanan gönüllere hep sekîne, temkin ve
itminan akmaktadır. Ancak bütün ömür boyu, kalbdeki iman çekirdeği
sayesinde bir duygu, bir düşünce şeklinde yaşanan bu hâlet, vefat esnasında
daha da netleşecek; mahşerde daha bir inkişaf edecek, Cennet’e adım atılınca
da uhrevî realiteler ölçüsünde kudret ve rahmet destekli hakikî buudlarına
ulaşacaktır.

ُبٰاَمْلاَو ُعِجْرَمْلا  ِهَْیِلإَو  ِباَوَّصلِاب  َُملْعَأ  ّلَلا  ُهٰ

ْمَُھل َنَّیَبَتَي  ّتَح  ىٰ ْمِھِسُفَْنأ  ي۪ٓفَو  ِقاَفْٰالا  ِيف  اَِنتَايٰا  ْمِھي۪رُنَس 
ُّقَحْلا ُهََّنأ 

“İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz ki onun
(Kur’ân’ın) gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun.”

(Fussilet sûresi, 41/53)

Burada evvelâ sibak itibarıyla, Allah’ın varlık ve birliğine ait âyetlerin,
Kur’ân’ın hakkaniyetini gösteren delillerin peşi peşine ortaya çıkacağına, âfâk
ve enfüs armonisinin sürekli Hakk’ı ilâm ve ilan edeceğine işaret edilerek,
mudayaka içinde bulunan mü’minlere hem harem içindeki sinelerin hem de
harem haricindeki gönüllerin açılacağı; hem kendi iç dünyalarının hem de
kâinat ve bütün şuûnun inkişaf edeceği; hem Cezîretü’l-Arab’ın hem de uzak
ülkelerin fethedileceği; fethedilip İslâm nurunun şarka-garba yayılacağı ve dört
bir yanda Ruh-u Revân-ı Muhammedî’nin şehbal açacağı müjdesi verilmekte;
verilip Mekke atmosferinin dışında onlara daha ferahfeza iklimlerin yolları



gösterilmekte.
Bu âyetteki üslûp bize çok geniş bir tefekkür ufku açıyor ve hakikati rasat

etme imkânları hazırlıyor. Bilindiği gibi hakikati ispat konusunda serdedilen
deliller başta iki kategoride ele alınıyor: Nefsin dışında, kâinat ve hâdiselerle
alâkalı ya da hariçten alınan delillerin objektif değerlendirilmesinden ibaret
saydığımız âfâkî deliller; şahsın kendi iç dünyasıyla alâkalı görüş, duyuş, seziş
ve sübjektif değerlendirmeden ibaret olan enfüsî deliller.

Allah (celle celâluhu), bu âyette mucizbeyan lisanıyla, indiği tarihten az
sonra hem âfâkî hem de enfüsî müşâhede ve istidlal yollarıyla Kur’ân’ın
hakkaniyetinin ve Efendimiz’in risaletinin apaçık ortaya çıkacağı bişaretini
vermektedir ki, geçen bu süre zarfında hem âfâkî hem de enfüsî ilimlere esas
teşkil edecek hususların inkişafıyla bu gaybî haber tereddüde meydan
vermeyecek şekilde gerçekleşmiştir.

Şöyle ki bu âyetin ifade ettiği hakikatler açısından denebilir ki, günümüz
insanının hâlâ anatomi, fizyoloji, psikoloji, biyoloji, fizik ve astrofizik gibi
konularda, derinlemesine tahlili gereken daha bir sürü mevzu var ki bunlar
ancak gelecekte peyderpey ortaya çıkabilecek. Evet enfüste bu böyle olduğu
gibi, âfâkta da aynı şekilde böyle olması söz konusudur. Doğrusu varlık ve
hâdiseler adına insanoğlunun hâlâ keşfedemediği bir hayli mevcud-u meçhul
var. Ve Cenâb-ı Hak bunları, insanların araştırmasına bağlı olarak zamanla
mutlaka gösterecektir. Evet ْمِھي۪رُنَس  “Gelecekte göstereceğiz.” demektir ki,
insanoğlu bu gerçekleri görecek; gördüğünde de “Kur’ân kâinat hakikatini
solukluyor.” diyerek ona daha bir güvenle yönelecektir.
1 Tevbe sûresi, 9/7; Fussilet sûresi, 41/6.

2 Hûd sûresi, 11/112; Şûrâ sûresi, 42/15.

3 Buhârî, i’tisam 2; Müslim, hac 412; fedâil 130; Nesâî, hac 1.

4 Bkz.: M.F. Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri 1/99-102.

5 Tirmizî, tefsir (56) 6; Münâvî, Feyzu’l-kadîr 4/169.

6 Hûd sûresi, 11/112.

7 Müslim, iman 62; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/413; 4/385.

8 Bediüzzaman, Mektubat s.696.



ŞÛRÂ SÛRESİ
ٍۘةَّب ۤ اَد ْنِم  اَمِھی۪ف  ََّثب  اَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  ُقْلَخ  ِ۪هتَايٰا  ْنِمَو 

ٌري۪دَق ُءاَۤشَي  اَِذإ  ْمِھِعْمَج  ىٰلَع  َوُھَو 
“Gökleri, yeri ve bunların içine yayıp ürettiği canlıları yaratması da O’nun

delillerindendir. O dilediği zaman bunları bir araya toplamaya da kadirdir.”
(Şûrâ sûresi, 42/29)

Öteden beri bu âyet-i kerime, dünyadan başka yerlerde de bizim gibi veya
başka şekillerde canlıların olabileceğine delil gösterilir ki, doğru olduğu
söylenebilir. Ayrıca “Bunları bir araya toplamaya kadirdir.”  ifadesinden de,
buradakilerin oralara veya oradakilerin buralara gelmesi, gelebilmesi
mümkündür şeklinde anlaşılmıştır.

Şöyle ki, “debîb” hareket etmek, “dâbbe” de hareket eden demektir. Böyle
bir tabir cin, ruh ve melek için de kullanılabilse de, örf-ü şer’îde daha ziyade
yeryüzündeki cismanî varlıklar için kullanılagelmiştir. Bu itibarla da denebilir
ki Cenâb-ı Hak, yerde olduğu gibi göklerde de tıpkı insanlar ve diğer canlılar
gibi varlıklar yaratmış olabilir ve dilediği zaman da onları bir araya getirmeye
muktedirdir. Herkesi ve her şeyi öbür âlemde haşr ü cem edeceği gibi, O
dilerse kâinatın diğer köşelerinde var oldukları farz edilen bütün canlıları bir
araya getirebilir.

Bazı tefsirciler, göklerdeki “dâbbe”den murat, bütün türleriyle havada
uçuşan kuşlardır demişler ise de, böyle bir yorum oldukça soğuk görünmektedir
ve mucizevî bir yanı olduğu sezilmemektedir. Herhâlde İmam Mücahid’in de
dediği gibi bunun, uzak ve yakın bir sistemde, yeryüzündekilere benzer türden
canlılar olabileceğini kabul etmek daha uygun olacaktır.

Biz bu konuyu geleceğin imanlı araştırmacılarına havale ederek, kâinatın
değişik köşelerinde dünyamıza benzer dünyaların olabileceği ve bu dünyalarda
küre-i arzda olduğu gibi varlıkların, ihtimalden uzak tutulmaması gerektiğini
vurgulayıp geçiyoruz.

ِباَوَّصلِاب َُملْعأ  ّلَلا  ُهٰ

ْنَع وُفْعَيَو  ْمُكي۪دَْيأ  َْتبَسَك  اَمِبَف  ٍَةبی۪صُم  ْنِم  ْمَُكباََصأ  اَۤمَو 



ٍ ری۪ثَك
“Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz

yüzündendir. (Bununla beraber) Allah çoğunu affeder.”
(Şûrâ sûresi, 42/30)

Başımıza gelen her bir musibetin işlediğimiz bir günaha ceza olabileceği
şer’î mantığa münafi değildir. Ne var ki eğer her işlediğimiz günahtan ötürü
mutlaka cezalandırılsaydık, başımız hiçbir zaman musibetlerden kurtulamazdı.
Otururken, konuşurken, gezerken, O’nun rızası dairesinde olmayan hemen her
hareketimizden ötürü cezalandırılır ve kat’iyen belimizi doğrultamazdık. Bu

demektir ki, rahmeti gazabına sebkat etmiş olan1 Yüce Allah (celle celâluhu),
çoğu günahlarımızı affetmekte ve bizi kim bilir günde kaç defa bağışlamakta.
Aslında bu âyetin fezlekesi de işte bunu anlatmaktadır. ٍۘری۪ثَك ْنَع  وُفَْعيَو   “Allah
çoğunu affeder.”

Aslında insanın, başına gelen musibetleri bütünüyle kendinden bilmesi,
Kur’ân’ın emridir. Aksine bir düşünce, insanı dışarıda suçlu aramaya sevk
eder.. ve böyle biri hiçbir zaman hakikî suçluyu bulamaz ve suizan günahından
kurtulamaz. Evet, Kur’ân, suçluyu aramada bize bir ölçü veriyor: Suçlu başkası
değil, o bizim nefsimizdir. Diyelim ki dikkatsizlik neticesi bardağa vuruyoruz,
o da kırılıyor ve içindeki çay dökülüp ayağımızı yakıyor. Böyle bir durumda
öfkelenip: “Kim koydu bu bardağı buraya!” diyerek suçlu arama yerine, içimize
dönmeli ve “Ey Rabbim, kâinat ve hâdiselerde tesadüf yoktur. İhtimal bu benim
gafletime, isyanıma karşılık verilen bir cezadır. Günahlarımı affet.” demeli,
başkalarını tecrim etmemeliyiz. Aksi takdirde, dışta suçlu aramaya kalkarsak

ْمُكَسُفَْنأ ُّكَزُت  اوۤ َالَف   “Nefislerinizi temize çıkarmayın.”2 âyetine ters, hem de
başkaları hakkında suizan ederek ِّنَّظلا َنِم  اًری۪ثَك  اوُِبنَتِْجا   “Zannın çoğundan
kaçının.”3 hükümlerine muhalif hareket etmiş olur ve kaybederiz.

Evet, başa gelen hâdiselerde insanın kendini suçlu görmesi, onu muhasebe ve
iç murâkabeye sevk eder. Zaten Allah Resûlü de başına gelen her meselede
Allah’a teveccüh edip, namaz kılıp, istiğfar edip dua dua yalvarmamış mıdır?

Âyet-i kerimede ُْم كي۪دْي denmesi ise, sadece ellerinizle işlediğiniz şeyler أَ
değil, el-ayak, göz-kulak vs. bütün uzuvlarınızla işlediğiniz ameller demektir.
Bu sebeple gıybetten tutun da zinaya varıncaya kadar bütün kötü fiiller, bu



çerçevede mütalâa edilebilir.
Bazen musibetlerin geliş keyfiyeti ve ağırlığıyla hatalar arasında bir

münasebet bulunabilir, bazen de bulunmayabilir. Ne var ki her musibet, mü’min
için âdeta bir arındırma kurnasıdır, insan o musluğun altından her geçişinde
hataları silinir gider, o da bu sayede özündeki safveti korumuş olur.

İbn Ebî Hâtim’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Hz. Tahir-i Mutahhar
(sallallâhu aleyhi ve sellem): “İnsanoğluna bir dikenin batması veya onun
ayağının kayması ya da sıkılıp terlemesi günahından ötürüdür. Ne var ki
Allah (celle celâluhu) o günahların çoğunu da affeder.”4 buyururlar ki, ister
doğrudan Allah’ın o günahları affetmesi, isterse günahkârı musibetlerle
arındırması şeklinde olsun böyle bir insanın, “Allah bir kere affettiği bir şeyi
ahirette yeniden söz konusu etmeyecek kadar yüce ve dünyada iken
cezalandırdığı bir hataya karşı ahirette tekrar azap etmeyecek kadar da

kerimdir.”5 tarzındaki Hz. Ali mülâhazasıyla, kirli kalması söz konusu değildir.

َىلَع َانْرُصْناَو  اَنَماَدَْقأ  ّْتَِبثَو  َانِرَْمأ  اَنَفاَرِْسإَو ۪فۤي  اََنبوُنُذ  اََنلْرِفْغا  اَنَّبَر  )

( َني۪رِفاَكلْا ِمْوَقْلا 

1 Buhârî, tevhid 28; bed’ü’l-halk  1; Müslim, tevbe 15; İbn Mâce, mukaddime 13.

2 Necm sûresi, 53/32.

3 Hucurat sûresi, 49/12.

4 Beyhakî, Şuabü’l-iman 7/153; Münâvî, Feyzu’l-kadîr 5/492; Ali el-Müttaki, Kenzü’l-ummâl 3/341,707.

5 Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/206.



FETİH SÛRESİ
ُءاَۤمَحُر ِراَّفُكْلا  َىلَع  ُءا  ۤ َّدَِشأ ۤ ُ هَعَم َني۪ذَّلاَو  ّللا  ِۘهٰ ُلوُسَر  ٌدَّمَحُم 

ً۟اناَوْضِرَو ّللا  ِهٰ َنِم  ًالْضَف  َنوُغَتْبَي  اًدَّجُس  اًعَّكُر  ْمُھيَٰرت  ْمُھَنْیَب 
ِيف ْمُھُلَثَم  َِكلٰذ  ِۘدوُجُّسلا  َِرَثأ  ْنِم  ْمِھِھوُجُو  ي۪ف  ْمُھاَمی۪س 

ُهَرَزٰاَف َُۧهأْطَش  َجَرَْخأ  ٍعْرَزَك   ۛ ِۗلی۪جْنِْإلا ِيف  ْمُھُلَثَمَو  ِۚۛةيٰرْوَّتلا 
ُمِِھب َظی۪غَِیل  َعاَّرُّزلا  ُِبجْعُي  ِ۪هقوُس  ىٰلَع  ىٰوَتْساَف  ََظلْغَتْساَف 

ْمُھْنِم ِتاَِحلاَّصلا  اوُلِمَعَو  اوُنَمٰا  َني۪ذَّلا  ّللا  ُهٰ َدَعَو  َۘراَّفُكْلا 
اًمی۪ظَع اًرَْجأَو  ًةَرِفْغَم 

“Muhammed Allah’ın Resûlü’dür. Onun beraberindeki mü’minler de
kâfirlere karşı şiddetli olup kendi aralarında şefkatlidirler. Sen onları rüku
ederken, secde ederken, Allah’tan lütuf ve rıza ararken görürsün. Onların

alâmeti yüzlerindeki secde izi, secde aydınlığıdır. Bunlar, Tevrat’taki
sıfatları olup İncil’deki meselleri ise şöyledir: Öyle bir ekin ki filizini

çıkarmış, sonra da onu kuvvetlendirmiş, derken kalınlaşmış da artık gövdesi
üzerinde doğrulmuş. Öyle ki ekicilerin hoşuna gider, kâfirleri de

öfkelendirir. İşte böylece Allah onlar gibi iman edip makbul ve güzel işler
yapanlara bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”

(Fetih sûresi, 48/29)

Bu âyetle alâkalı Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık hakkında bir
mukayese

Hz. Mesih, olabildiğine maddeci bir topluma peygamber olarak
gönderilmiştir. Böylesine maddeci bir topluluğun ıslahı adına Hz. Mesih,
onların karşısına ruhçu bir düşünceyle çıkmış ve onların maddeci düşüncelerini
ta’dil etmiştir.

Müşrikliği ve putperestliği, doğrudan doğruya din unvanı ve din referansıyla
diyanet blokajı üzerine oturtan toplumların, daha sonra o dinî telakkiden
sıyrılıp, yeni bir dinî düşünceye ulaşmaları oldukça zordur. İşte Hz. Mesih,
meb’us bulunduğu toplumdan, maddeciliği ta’dil ederek, metafiziğe kapı
aralamış.. ve aynı zamanda vahy-i semavî ile, ifrat ve tefrite girmeden madde



ve ruh arasında bir denge tesis ederek bu zorluğu aşmıştır. Ne var ki, daha
sonra gelen onun müntesipleri, bu dengeyi muhafaza edememiş.. bundan dolayı
da zamanla bütün güçleriyle ruhçuluğa ve spiritüalizme yönelerek maddeyi

bütün bütün inkâr etmişlerdir. Kur’ân-ı Kerim’in de ifadesiyle1 onlar,
ruhbanlığı kendilerine farz kılarak, sözde bununla değerler üstü değerlere
ulaşacaklarını zannetmişlerdir. Oysaki onlara böyle bir zorluk tahmil
edilmemişti. Evet onlar, Allah’ın rızasını tahsil maksadıyla, dinin ruhunda
olmayan şeyleri icat etmiş ve daha sonra da icat ettikleri bu şeylere yenik
düşüp, onların ağırlığı altında dinin aslından uzaklaşmışlardı. Hâlbuki meşru
dairedeki zevk ve lezzet, hem keyfe kâfi, hem de zarurî ve lüzumludur. İnsan
için aile hayatı, çoluk çocuk, hayatî bir ihtiyaçtır. Onların bir kısmı, bu mubaha
karşı müstenkif kalmış ve farkına varamayarak o işin gayrimeşru levsiyatı ile
hayatlarını kirletmişlerdir.

Hıristiyanlıkta, bu türlü daha birçok tağyir, tahrif ve yanlış anlamalar
mevcuttur. Örneğin İncil’de, “Eğer yüzüne bir tokat vururlarsa, dön diğer

yüzüne de bir tokat vursunlar.” diye bir ifade vardır.2 Günümüzde bu mânâ ve
ruh, belli ölçüde değerlendirilebilir. Bu bir nevi, “Dövene elsiz, sövene
dilsiz.” sözünün değişik bir versiyonudur. Ancak insanların zulümlere karşı
teslimiyetçi bir şekilde davranmaları yanlışlığı da açıktır. Zira, zulmedenler
hiçbir zaman zulmetmeye doymazlar. Hıristiyanlık, zuhur ettiği zaman itibarıyla,
değişik baskılar altında kendini anlatma ve kendini ispat etme imkânını elde
edememişti. Bu baskı ve zulümlere karşı onlara, “mukabele etmeme” fikri
aşılanmış ve bu, daha sonra onlarda bir karakter hâline gelmiştir. Bu
düşüncenin uzantısı olarak onlar; harp etmemeyi, kendilerine ne yapılırsa
yapılsın, karşı koymamayı ve dünya zevklerinden uzak kalarak ruhbanca bir
hayat yaşamayı vs. bir disiplin olarak benimsemişlerdi. Ne var ki, bu
disiplinlerin pratik hayattaki yansımalarına bakıldığında manzaranın hiç de
aslına uygun ve iç açıcı olmadığı görülecektir. Çünkü onlar, bugün dünyanın
değişik yerlerinde –esefle müşâhede etmekteyiz– benimsedikleri bu prensiplere
aykırı olarak, yer yer hayatın karşılarına çıkardığı ve insan fıtratının bir gereği
olan ihtiyaçlarını gayrimeşru yollardan giderme ve duygularını tatmin etme
yollarına girmişler; uzantıları günümüze kadar gelen kanlı savaşlar yapmışlar
ve birçok insanın haksız yere ölmesine sebep olmuşlardır.

Hz. İsa’nın (aleyhisselâm) materyalist bir topluma uyguladığı ıslah hareketi,



aynı zamanda kendisinden sonra gelecek olan ve müjdesini de bizzat kendisinin
verdiği “İnsanlığın İftihar Tablosu”na giden yolları da açmıştır. Ancak, başta
da ifade ettiğimiz gibi onun daha sonraki müntesipleri, Yahudi ifratına karşı
tefrite düşerek, bütün bütün fiziği de maddeyi de inkâr etmişlerdi. Yukarıdaki
Fetih sûresinin en sonunda yer alan uzunca âyet, bu mevzua ışık tutmaktadır.
Burada o âyetle alâkalı birkaç hakikati arz etmek istiyorum:

Âyet, ّللا ِهٰ ُلوُسَر  ٌدَّمَحُم   diye başlamaktadır. Âyetin başındaki bu ifade ile,
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) risaleti vurgulanmış ve
değişik yerlerde geniş olarak bu hakikat ifade edildiği için de, icmalen
geçilmiştir. Bu âyette, daha ziyade Kur’ân, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) etrafındaki insanlara dikkat çekmekte ve değişik evsaf ve kategoriler
hâlinde, birbirinden farklı maddeye ve mânâya bakan yanları ile onları nazara
vermektedir. ّللا ِهٰ ُلوُـسَر  ٌدَّمَحُم   önemli ve hayâtî bir gerçektir. Bunun için
Sâdî, –Üstad’ın da Mektubat’ta ifade ettiği gibi– “Muhammedun Resûlullah
demeden râh-ı selâmet muhaldir.” der. Necip Fazıl da bu hakikati ifade adına,
Pascal’ı koştura koştura rıhtıma kadar getirir; ancak “Muhammedün
Resûlullah” demediği için gemiyi kaçırdığını söyler. Evet, bu mânâda
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) rasat noktasına ulaşmayanın sahil-i
selâmete ulaşması zordur.

Şimdi tekrar âyetin mevzumuzla alâkalı yönüne dönelim:
Peygamberle beraber maiyyet-i nebeviyeye eren herkes, maiyyet-i ilâhiyeye

de ermiş demektir. Bir yönüyle âlem-i cismaniyet ve âlem-i halka ait
Efendimiz’le maiyyet, aynı zamanda âlem-i emre ait belki Cenâb-ı Hak’la
maiyyetin bir izdüşümüdür. İşte âyet-i kerimede, ُ هَعَم َنـي۪ذَّلاَو   derken
bahsettiğimiz bu maiyyet kastedilmekte; âyetin devamında ise, bu ufku
yakalayan insanların özelliklerinden bahsedilmektedir.

Bu özelliklerden biri, onların ِراَّفُكْلا َىلَع  َّدــِشَأ  ُءاۤ  olmalarıdır. Yani
mahiyetlerindeki inanma istidadını körelten, bunca delâil Allah’ın varlığını ilan
ederken, bütün bütün onları tekzip edip inkâra sapan ve Allah’ın yaktığı ilâhî
meşaleyi söndürmeye çalışan insanlara karşı şedittirler.

İkinci özellikleri ise, ْمُھَنَْیب ُءاَۤمَحُر   “Kendi aralarında fevkalâde şefkatli ve
merhametlidirler.”

Devamla bu özellikler: ّللا ِهٰ َنــِم  ا  ًلـْضَف َنوُـغَتَْبي  اًد  َّجُـس اـًعَّكُر  ْمُھيٰر  تَ



ًاناَوْضِرَو  “Sen, onları sürekli rüku ve secde hâlinde görürsün. Allah’ın lütuf
ve rızasını ister dururlar.”  Demek ki onlar, ayaklarını koydukları aynı yere
başlarını da koyarak bir halka hâline gelmiş ve böylece Allah’a en yakın
bulunma hâlini ihraz etmiş kimselerdir. Aynı zamanda onlar, her şeylerini
Allah’ın fazlından bilirler. Zaten neticede onların istedikleri de sadece ve
sadece Allah’ın rızasıdır.

ِدوـــُجُّسلا َِرَثأ  ْنــِم  ْمِھِھوـــُجُو  ي۪ف  ْمُھاـــَمی۪س   “Onların nişanları
yüzlerindeki secde izidir.”

ِۛةيٰرْوَّتلا ِيف  ْمُھُلَثَم  َِكلٰذ   “İşte bunlar, ümmet-i Muhammed’in Tevrat’taki
vasıflarıdır.”

Tevrat, Hz. Musa’ya inen ve daha sonra tahrif edilerek büyük ölçüde
hüdanın yerini hevanın, ruhun yerini maddenin aldığı bir kitaptır. Tevrat’ta,
ümmet-i Muhammed anlatılırken, mânevî yönleri ve yanlarıyla ve metafizik
cepheleriyle anlatılmaktadır.

Diğer taraftan ِلی۪جْنِْـإلا ِيف  ْمُـھُلَثَمَو   “Onların İncil’deki vasıflarına
gelince”: ٍع ْرَزَك  “Onlar tıpkı bir ekin gibidirler.”  Ekin, tohumla meydana gelir
ve maddîdir. Tohum, bir cisimdir ve tıpkı yumurtadaki ukde-i hayatiye ve
insandaki sperm gibi hayat programı yüklenmiş bir cisim. ُۧهَأْطَـش َجَرَْخأ 
“Topraktan rüşeymini çıkarır.”  ki, o da bir maddedir. َأْط kelimesinde َش
maddî yapının zuhuru gibi bir mûsıkî de gizlidir. Burada her kelime, mükemmel
sözcüğüyle ifade edilemeyecek ölçüde seçilmiş.. seçilmiş ve âdeta bir
dantelanın atkıları hâlinde örgülenmiştir. ََظلَْغت ْ ساَف  “Gılzet kazanır,
kalınlaşır, sertleşir.”  Burada da mesele yine hep madde etrafında
dönmektedir. Zira mânânın, ruhun, metafiziğin kalınlaşması söz konusu değildir.
ٰى وَتْساَف  “O maddî yapı üzerinde kalkar, doğrulur.”  demektir. ِ۪هقوُس ىٰلَع 
İnsanın sâkı, bacaklarıdır. Filiz ve ağacın sâkı ise sapıdır. َعا ّ َ رُّزلا ُبِجْعُي   “Öyle
ki, tohumu, toprağın bağrına atan insan bile, onu bu hâliyle gördüğü zaman
şaşkınlıktan kendisini alamaz.” َراَّفُكْلا ُمـِھِب  َظــي  ۪ َغي Netice itibarıyla“ ِل
kâfirleri öfkelendirsin diye.” Bu ise, başkalarının gözünü doldurması, onların
içine takdir, dehşet ve korku salması gibi hep maddeye müteallik şeylerdir.

Dikkat edildiği takdirde, İncil’de yer alan benzetmeler, fizikî açıdan,
tamamen maddeci bir anlayışı aksettirmekte ve her şey mahsüsata müteallik
yanları ile nazara verilmektedir. Tevrat’ta zikredilen hakikatler ise, hiçbiri elle



tutulur, gözle görülür ve pozitivistçe mülâhazalarla mahsüsata taalluk eden
şeylerden değildir. Bunların hepsi âdeta insanları âlem-i emir ve mücerret
hakâik etrafında dolaştıran mânevî mefhumlardır. İşte bu incelik, Seyyidinâ Hz.
Mesih’in konumunu anlama bakımından çok önemlidir. Hz. Mesih, Yahudi
maddeciliğini ta’dil etme misyonunu yüklenmiştir. Böyle bir misyonla gelen
insanın, bu misyonu gerçekleştirebilecek donanımla gelme zarureti vardır ki o,
daha dünyaya teşrif buyuracağı zaman, çok iyi bir yuvada neş’et etmiştir. Onu
yetiştirme mevzuunda Hz. Meryem ölçüsünde başka bir kadın göstermek
mümkün değildir. Kur’ân, değişik âyetlerinde Hz. Meryem’in karakterini ifade
eden kelimeleri yerli yerinde kullanarak onun hususiyetini vurgulamaktadır. Bu
yüce kadın, iffetine o kadar düşkündür ki, meleğin karşısında bile müthiş bir
ürperti yaşamıştır.

Hz. Meryem’in annesi, “Allah’ım, bana bir çocuk verirsen onu mâbede
adayacağım.” diyerek bir adakta bulunmuş; ancak çocuk kız olarak doğunca,
teessür içinde bu kutlu anne, “Ben erkek çocuk bekliyordum ki onu mâbede
adayayım.” demiş; ne var ki, çocuk doğmadan önce mâbede adandığı için her

şeye rağmen mâbede bırakılmıştır.3 Seyyidetinâ Hz. Meryem, mâneviyatla
lebâleb bir şekilde ilâhî vâridâtı iliklerine kadar teneffüs edeceği böyle bir
metafizik ortamda neş’et etmiş ve daha sonra da, farklı bir misyon için gelen
Hz. Mesih’e yine sebepler üstü bir şekilde hamile kalmıştır.

Hulâsa Hz. Mesih, hayatı böylesine sebepler üstü ve harikulâdelikler içinde
cereyan eden bir anneden dünyaya gelmiş ve tamamen bir ruh insanı olarak,
Cenâb-ı Hakk’ın himayesinde ve sıyanetinde büyümüştür. Zira onun karşısında,
senelerden beri devam eden ve maddeciliği tamamen bir din hâline getiren;
yıkılması, yenilenmesi, değiştirilmesi çok zor olan bir toplum vardı ve o, hayatı
boyunca böyle bir toplumla mücadele etti. Hz. Mesih, peygamberlik vazifesiyle
gönderilirken bu insanları doyuracak bir donanımla techiz edilmiş ve onların
putlaştırdıkları maddeyi; babasız dünyaya gelme, ölmüş insanı diriltme,
hastaları iyileştirme, en onulmaz dertlere şifa dağıtma gibi pek çok mucizeler
göstererek aslî hüviyetine kavuşturmuş.. ve materyalizme kilitlenmiş bir
düşünceyi ta’dil ederek, ruhçu bir düşünceye yollar açmış ve böylece
İnsanlığın İftihar Tablosu’na giden yollara köprüler kurmuştur.

Şimdi elbette bu iki nebiden sonra gelecek olan makam-ı cem’in sahibi Yüce
Peygamber, seleflerinin –misyonları icabı– kendi zaman ve ümmetleriyle
alâkalı bir kısım hususları zaman ve şeraitin gereklerine göre ta’dil edip



onların ayrı ayrı görünen ama bir bütünün parçaları sayılan muhassala-ı meşrep
ve mezaktan bir sırat-ı müstakîm mülâhazası çıkaracaktı ki, çıkardı da. Ne var
ki bu çıkarılan şeyler aslında yine o iki peygamber ve o peygamberlerin
mizaçlarının aksiyle mütelemmi bulunan kendi kitaplarıyla ifade edilmiş
olacaktı.

ِباَوَّصلِاب َُملْعَأ  ّلَلا  ُهٰ

1 Hadid sûresi, 57/27.

2 Kitab-ı Mukaddes, Matta, bab: 5, cümle: 38-41; Luka, bab: 6, cümle: 27-30.

3 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/35-37.



NECM SÛRESİ
ىٰرْبُكْلا ِِهّبَر  ِتَايٰا  ْنِم  ىٰأَر  ْدََقل 

“Andolsun O, Rabbinin en büyük âyetlerinden 
bir kısmını gördü.”

(Necm sûresi, 53/18)

Bilindiği gibi bu âyet-i kerime, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
miraç yolculuğunun anlatıldığı yerde geçer. Âyetin O’na bakan yönü mahfuz,
burada bu özel konunun dışında pek çok hakikate kapı aralandığı da bir gerçek.

O’nun, Cenâb-ı Hakk’ın varlığını gösteren âfâkî ve enfüsî delilleri gözüyle
görmesi, gözüyle gördüklerini bir iç müşâhedeyle hakikî buudları içinde sezip
değerlendirmesi, böyle bir rü’yetin lütfî neticesi. Evet bu büyük insanın nazarı
küllî olduğundan, müşâhedesi de muhittir. Bu itibarla da ilâhî tecellîleri
mânisiz, hâilsiz, perdesiz, engelsiz görebilir. Görüş ufku böyle olan birinin
söyleyeceği sözler hakkında ise sıradan insanlar hiçbir kritikte bulunamazlar.
Arzda durup semayı seyredenlerin nazarı ile, evinde oturup burnunun ucunu bile
göremeyenlerin nazarı elbetteki bir olamaz.

İster “âyet”le “kübrâ” sıfat-mevsuf şeklinde düşünülerek “Rabbinin en
büyük âyetlerinden bir şey gördü.” diyelim; ister ْنِم  kelimesini zaid farz
ederek “Rabbinin en büyük âyetlerini gördü.” şeklinde anlayalım, O Zât-ı
Celîlü’l-Kadr ve min vechin O Şahs-ı Semî ü Basîr, zaman-mekân üstü gök
yolculuğunda, Cenâb-ı Hakk’ın rubûbiyetinin mucizelerinden ve eşyanın perde
arkası acaibinden öyle büyük alâmetlerle yüz yüze geldi, öyle aşkın temâşâlara
açıldı ve öyle erilmez müşâhede ufuklarına erdi ki, O’nun dolaştığı o makam ve
mertebelerdeki ilâhî tecellîleri hiçbir beyan ve ifadenin ihata etmesi ve
seslendirmesi mümkün değildir. O zâtın dolaşıp döndüğü ufuklardaki envar ve
esrarı sadece O duymuş ve O hissetmiştir; bir başkasının o vüs’at ve o
büyüklükte müşâhedeye muktedir olması da söz konusu değildir; zira o ölçüde
büyük olmayan, öyle bir mazhariyetin vâridâtı sayılan âyetü’l-kübrâ’yı
göremez. Âyetü’l-kübrâ, Hz. Zât-ı Ahad ü Samed değildir. Bu itibarla da
görülen, Allah’ın zâtı değil, en büyük âyâtıdır. Mebdeden müntehâya, varlığın
önünün arkasının perdesiz, hâilsiz O’na delâleti, işareti ve gürül gürül O’nu

ifadesidir. Zât-ı Hakk’ın idrak ve ihata edilmesi, 1 ُراَص ْ َبـألْا ُهُكِرْدـُت  َـال 
fehvâsınca söz konusu olmasa da rü’yeti her zaman mümkündür. Ancak âyetin



tasrihiyle görülen O değil, O’nun Peygamberimiz’e müyesser olmuş en büyük
âyâtıdır.

Bu rü’yet ve bu temâşâya, kâinat kitabının mürekkebi ve hilkat ağacının
çekirdeği, O Şeref-i Nev-i İnsan’ın nuru olması itibarıyla, kendi hakikatinin
kitabını okuma ve mahiyet-i münkeşifesinin ağaç, dal, yaprak ve meyvesini
müşâhede de diyebiliriz ki, böyle bir seyahat varlığın ilk plân ve projesiyle
alâkalı kader kalemlerinin cızırtılarının duyulabildiği zaman ve mekân üstü
noktadan, Arş’ın gölgesinde ârâm etmeye ve rıdvan ufkunda iltifata ermeye
kadar upuzun bir mütalâa ve müşâhedenin unvanı olmuştur.

َُهباَِنتْجا اَنْقُزْراَو  ًالِطاَب  َلِطاَبْلا  َانَِرأَو  ُهَعاَّبِتا  اَنْقُزْراَو  اًّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  ّلَلا  َّمُھٰ
1 “Gözler O’nu ihata edemez.” (En’âm sûresi, 6/103)



RAHMÂN SÛRESİ
ِنْیَبِرْغَمْلا ُّبَرَو  ِنْیَقِرْشَمْلا  ُّبَر 

“(O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.”
(Rahmân sûresi, 55/17)

İlk nazarda bu âyet-i kerime, iki nihaî doğu ve batının sınırlarını gösteriyor.
Meselâ, yazın güneşin doğup-battığı yerler ile kışın güneşin doğup-battığı

yerler farklı farklıdır. Güneş yazın en nihaî noktada batıyor ve en nihaî noktada
doğuyor. Kışın, en kısa günlerde de en ednâ noktadan doğuyor ve yine en ednâ
noktada batıyor. O zaman her gün güneş değişik maşrıkta doğuyor, “şuruk-i
şems” oluyor, değişik mağripte batıyor ve “gurub-u şems” oluyor. Böylece en
nihaî şuruk ve gurup açıları içinde değişik maşrıkler ve mağripler bulunuyor
demektir. Onun için “İki doğunun ve iki batının Rabbi.” deniliyor.

Evet bu mülâhazaya göre, her gün için ayrı bir doğuş ve batış noktası söz
konusu olsa da nihayet sınırların zikri ile aradaki nisbî maşrıkler ve mağripler,
yakın oldukları kutuplara irca edilerek mesele iki maşrık ve iki mağrip şeklinde
ele alınmıştır. Aslında Kur’ân-ı Kerim bütün buudları nazar-ı itibara alarak
çoğul kipiyle:

ِبِراَغَمْلاَو ِقِراَشَمْلا  ِبَرِب  ّ ُمِسْقُأ  َۤالَف 

“Hayır, hayır! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki…”1 demiş,
esas ve mebde olan doğu buudunun yanında, tâbi ve doğu buudunun bir devamı
sayılan batı buudunu da zikretmiştir.

Ayrıca burada ay ve güneşle beraber, teker teker küre-i arza göre doğup
batan bütün ecrâm-ı semaviyenin şuruk ve gurub çerçevelerine de işaret
edilmiş olabilir. Hatta meselenin sadece arz açısından ele alınıp onun
dönüşüyle meydana gelen ihtilaf-ı metâli’ ve ihtilaf-ı meğârib mülâhazası da
nazara verilmek için böyle bir üslûp seçilmiş olabilir.

Bundan başka, arzın güneşin etrafında, güneşin de kehkeşan içinde belli bir
yörüngede dönerek yoluna devam etmesiyle her zaman bize geniş iki maşrık ve
iki mağrip sunmaları söz konusudur ki, bu iki ilâhî mekik doğrudan doğruya –
diğerlerininki dolaylı yoldan olsa da– bize Cenâb-ı Hakk’ın hem kudretini hem
de nimetini hatırlatmaktadır. Kudret, Cennet ve ebediyetin teminatı olması,
nimet de ruhanî ve cismanî arzu ve emellerimize cevap vermesi bakımından



şükretmeyi ve nankörlüğe düşmemeyi gerektirmesi açısından, tulû ve gurubların
çağrıştırmasıyla gözlerimizi her açıp kapayışta kendi kendimize: “Şimdi
Rabbinizin hangi eltâfını yalan sayacaksınız?”2 der, şükranla geriliriz.

ُبٰاَمْلاَو ُعِجْرَمْلا  ِهَْیِلإَو  ِباَوَّصلِاب  َُملْعَأ  ّلَلا  ُهٰ

1 Meâric sûresi, 70/40.

2 Rahmân sûresi, 55/18.



VÂKIA SÛRESİ
* ٌۙمی۪ظَع َنوَُملَْعت  َْول  ٌمَسََقل  ُهَِّنإَو  * ِۙموُجُّنلا ِِعقاَوَِمب  ُمِسْقُأ  َۤالَف 

ٌمي۪رَك ٌنٰاْرَُقل  ُهَِّنإ 
“Hayır, hayır! Nücûmun mevâkiine yemin 

ederim ki, bilseniz, bu, büyük bir yemindir. 
O, elbette şerefli bir Kur’ân’dır.”

(Vâkıa sûresi, 56/75-77)

Ah kalbi kasvet bağlamış insan.! Cenâb-ı Hak ezelî ilmiyle onun bu
durumunu biliyor ve ona anlatacağı şeyi, yeminle teyit ederek anlatıyor.

İnsan, bundan utanmalı, hicap etmeli, terlemeli, dudakları titremeli ve bu gibi
âyetleri okurken ürpermelidir..! Rabbi ona, Kur’ân’ın şerefli bir kitap olduğunu
söylemek ve kabul ettirmek için tahşidat üstü tahşidatta bulunuyor ve sözlerine
büyük bir yeminle başlıyor...

Kur’ân’da bu tür yeminler çoktur. Cenâb-ı Hak bazen yıldızlara yemin ettiği
gibi, bazen güneşe, aya ve bütün bir semaya yemin eder. Hatta bazen yerdeki
nimetlerine de yemin eder; zeytine, incire ve Tûr’a yemin bu türdendir. Bazen
olur gündüze bazen de geceye yemin eder. Şüphesiz bu yeminlerin hepsinde
onlarca sır ve onlarca hikmet gizlidir.

1 ىٰوَھ اَِذا  ِمْجَّنلاَو   da kasem, yıldıza yapılır. Bunu “O semaya doğru urûc
eden veya kavsiyesini tamamlayıp geriye dönen yıldıza yemin olsun.”
şeklinde anlamak mümkündür. Bu sûrede, Efendimiz’in miracı anlatılması
açısından açık bir muvafakat olduğu söylenebilir. Durum böyle olunca da,
üzerine yemin edilen yıldız, tevcihlerden biri itibarıyla, bizzat Efendimiz’in
kendisidir. Evet O, evvelâ halktan Hakk’a urûc etmiş, sonra da Hak’tan halka
dönmüştür.

Evet, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem), Cennet ve Cenâb-ı
Hakk’ın O’na gösterdiği bütün güzellikler karşısında gözü kamaşmadan, mazhar
olduğu nimetleri başkalarına da duyurmak için, yeniden bu kevn ü fesada
dönmesi, elimizden tutup ötelere götürmek üzere aramıza gelmesi, اَِذا ِمْجَّنلاَو 

ىٰوَھ  hakikati ile alâkalı tevcihlerden biridir. Burada, bir yıldız diye
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek şanına yeminin yapılması
çok mânidardır. Evet, o yıldız bir mânâda Efendimiz’dir. O, temelde haiz



bulunduğu fezail ve mezayanın yanında, miraçta mazhar olduğu nimetlerle bir
başka Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) olarak geriye dönmesi, çok
farklı bir nüzul ve beşer tarihinde eşi olmayan bir hâdisedir. İşte O’nun haiz
bulunduğu o fezail ve miraçla elde ettiği yeni mazhariyetler adına Allah O’na
kasem ediyor. Evet, İsrâ sûresinde “Görür ve işitir.”  deyip, kendisine ait

sıfatları, 2 ُری۪ـصَبْلا ُعی۪مَّسلا  َوُھ  ُهَِّنإ   ifadesiyle –bazı tefsircilere göre– Hz.
Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) isnat ettiği gibi, burada da o pâyeyi
yine O’na veriyor, ىٰوَھ اَِذا  ِمْجَّنلاَو   diyor ve O’nun şanına yemin ediyor.

3 اَھیٰحُضَو ِسْمَّشلاَو   ’da güneşe ve güneşle ortaya çıkan duhâya (kuşluğa)

kasem ediliyor. 4 ىٰجَس اَِذإ  ِلْیَّلاَو   ’da ise, mahall-i istirahat olması itibarıyla
geceye ve geceyi bastıran karanlığa; sonra da yeniden karanlığın yırtılıp,
aydınlıkların çıkmasına, yani kâinattaki devr-i daimle gelen ilâhî eltâf ve
ihsanlara kasem ediliyor.

Bir başka yerde de َنی۪نی۪ـس ِروُطَو   ِۙنوُتْيَّزلاَو ّتلاَو  ِنی۪  “İncir’e, zeytine,
Tûr’a!”5 yemin edilmiştir. Tûr, Hz. Musa’nın, Cenâb-ı  Hakk’ın beyan ve
tecellîlerine mazhar olduğu önemli bir mekândır. Tûr’da Hz. Musa’nın bu
mazhariyeti, bir cemaatin dirilişinin esaslarını taşıyordu. Hz. Musa emri oradan
alıyordu ve bu soluklarla bir millet hakikî hayata uyanıyordu. Onun için de Tûr,
üzerine yemin edilecek bir buk’a olma pâyesine ulaşıyordu.

Yukarıda da söylediğimiz gibi Kur’ân-ı Kerim’de bu tür yeminler çoktur.
İşte bu yeminlerden biri de yukarıdaki âyette sözü edilen yemindir ki, yıldızlar
diyeceğimiz nücûmun mevkilerine yemin edilmektedir. Öteden beri yıldızlara
yapılan kasemle ilgili olarak hep şunlar söylenegelmiştir:

Birincisi: Yıldızlar her devrin insanı için önemlidir. Zira insanla yıldızlar
arasında daima bir münasebet olagelmiştir. Bu münasebetlerin en asgarîsi ise,
insanların yıldızlar vasıtasıyla yönlerini tayin etmeleridir. Bir âyet, bu hakikate
parmak basmakta ve şöyle demektedir:

َنوُدَتْھَي ْمُھ  ِمْجَّنلِابَو  ٍتاَمَالَعَو  ۘ  “Bir de Allah bir kısım alâmetler yarattı.
Onlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.”6

Karada, denizde yön tayininin dışında, her bir yıldız ve yıldızlar kümesinin,
tıpkı bir Necm-i Kur’ân gibi, insana bir şeyler fısıldaması, nizam, âhenk ve
intizam diliyle, perde arkası hakikatler adına gönüllerimizi hoplatması



yıldızların ayrı bir rehberliği sayılır ki Allah (celle celâluhu): ْمُھ ِْم  جَّنلِابَو
َنوُدَتْھَي  “Onlar yıldızlarla yollarını buluyorlar.”  buyurur. İhtimal insanlarla

yıldızlar arasındaki bu münasebete binaen Cenâb-ı Hak yıldızların yerlerine
yemin etmiştir. Zira yıldızlar belli yerlerde olmasalardı, insanların onlardan bu
şekilde faydalanabilmeleri mümkün değildi.

İkincisi: Güneş ve güneş sisteminin hâlihazırdaki konuma ulaşabilmesi,
ayrıca dünyanın şu andaki şeklini kazanabilmesi ancak yüzlerce şartın
mevcudiyetiyle mümkün görülebilmektedir. Meselâ, atmosferden havanın
kaçması, içindeki gazların dengelerinin bozulması derhal atmosferin genel
yapısını bozar ve onu hayata nâmüsait hâle getiriverir. Aslında hava ile küre-i
arz birbirini iter. Bunların bir araya gelmesi kerhendir. Yani bunlar Allah’ın

emirleri karşısında ister istemez bu işe bel kırıp boyun bükmüşlerdir.7 Biz
bunları tetkik edip öğrendikçe hayret ve hayranlığa düşüyor.. ve bunlardan
Allah’ın varlığına ve birliğine deliller istinbat ediyoruz.

Kendi varlığına ve birliğine deliller mahiyetinde olan bu yıldızlara ve
onların yerlerine Cenâb-ı Hakk’ın kasem etmesi gayet mâkul ve yerindedir.
Güneş sisteminin dışına çıkıldığında Samanyolu içinde, güneş sistemi gibi nice
sistemler var olduğu görülür ki, bunların hemen hepsi de yerli yerine
konmuştur. Bir yerde iki atom bile, birbiriyle çarpışsa, kızıl kıyamet kopar. Bu
kocaman cisimlerin kâinat fezasında, herhangi bir muvazenesizlikle böyle bir
kıyamete sebebiyet vermelerinin ne demek olduğunu düşünmek bile insanı
ürpertir. Görülen bu kadar karışıklık ve çokluk, muvazenesizliğe sebep olması
gerekirken, yıldızlar Cenâb-ı Hakk’ın kudretiyle baş döndürücü bir âhenk
içindedirler. İşte izafî bir kısım namlar takıp cazibe ve dafia (çekme-itme) ile
izah etmeye çalıştığımız bu âhengin arkasında, Kudreti Sonsuz Allah’ın
tasarrufu, ِموُجُّنلا ِِعقاَوَِمب  ُمِسْقُأ  َۤالَف   denilerek yıldızların mevkilerine yemin
şeklinde nazarlarımıza veriliyor.

Üçüncüsü: Bu âyetten şöyle bir hususa da intikal edilebilir; yıldızlar
öylesine yerli yerindedir ki, siz bir tek sistem üzerinde yapacağınız
araştırmalarla, diğer sistemler hakkında da sağlam bir fikir sahibi olabilirsiniz.
Hatta sistemlerle diyaloğa geçebilir ve oralarda kentler kurabilirsiniz. Evet,
birini anladığınız zaman, diğerleri hakkında edineceğiniz malumat da kendi
kendine anlaşılmış olur. Çünkü bunlar, o kadar esaslı, o kadar yerli yerindedir
ki, hiçbirinde başıbozukluk ve gelişigüzellik yoktur. Aksine hemen hepsinde



gayet ciddî bir nizam ve intizam mevcuttur. Dikkat edersek, “Rahmân
sûresinde” Allah, Rahmâniyetini bu muhteşem denge ve düzenle göstermiştir.
Allah isminden sonra, Esmâ-i Hüsnâ arasında Cenâb-ı Hakk’ın özel isim
durumunda kullandığı ikinci ismi, Rezzak mânâsına Rahmân’dır.
“Bismillahirrahmân”da, Rahmân, Allah lâfz-ı Celâlesinden sonra gelir.
Kur’ân’da, Rahmân, sadece besmelenin içinde yüz on dört yerde Allah ism-i
celîliyle beraber bir ism-i sıfat olarak zikredilir. Lâfz-ı Celâle ile omuz omuza
vererek beraber zikredilen Rahmân, er-Rahmân sûresinde en başta gelmekte ve
nimetlerin sıralanmasında en önde arz-ı endâm etmektedir.

Evet, başta “er-Rahmân” diye buyruluyor. Sonra da merhamet-i ilâhiyenin
tecellî ve tezahürü olarak َنٰاْرُقْلا َمَّلَع   ifadesiyle deniliyor ki: “Allah,
Kur’ân’ı talim etti.”8 Bundan daha büyük bir merhamet tezahürü mü olur?

Evet eğer, Kur’ân’ın aydınlatıcı tayfları gözlerimize ziya çalmasaydı ve
ondan gelen mesajlar dünyalarımızı aydınlatmasaydı kâinat bizim için bir
matemhane-i umumî olarak kalıp giderdi ki, bütün varlıklar, o cansız cenaze
görüntüleriyle bizlere sadece vahşet ve dehşet verirdi. Bu yüzden de hiçbir
şeyin gerçek yüzünü göremez ve hiçbir şeyi tam anlayamazdık. Biz Kur’ân’ın
aydınlatıcı ışıkları altında her şeyin mânâ ve hikmetini anladık ve varlığın en
önemli enmûzeci olduğumuz şuuruna vardık. Başkalarının bilim adına
anlayamadığı şeyleri biz, Kur’ân nuru ile anladık, hayret ve dehşetten kurtulduk.
Kur’ân’ın ruhuna nüfuz sayesinde varlığı incelediğimizde öyle şeyler fark ettik
ki, başkaları henüz onların isimlerini bile bilmiyor.. evet biz, karadeliklerin
bağrında dahi, öbür âlemlere açılan aydınlık tünellerin var olduğunu sezdik ve
O’nun nuruyla nereye bakarsak bakalım her yeri aydınlık görmeye başladık.

َناََیبْلا ُهَمَّلَع   َۙناَسْنِْإلا ََقلَخ   fehvâsınca O Rahmân, aynı Rahmâniyetini
bize şununla da gösteriyor: “O, sizi yarattı ve sonra sizi beyanla serfiraz
kıldı.”9 Evet eğer dilsiz olsaydık, başka bir ifadeyle gürül gürül ve şakır şakır
konuşan şu kâinatın diline tercüman olamasaydık, beyan-ı sübhaniyeyi anlayıp
birbirimize ders veremeseydik, yani bu kâinat şaheserini gene O’nun kelâm
sıfatından gelen beyanıyla aydınlığa kavuşmuş göremeseydik, ondaki ince nakış
ve derin mânâlardan hiçbir şey anlayamayacaktık.

10 ٍناَبــْـسُحِب ُرَمَقْلاَو  ُسْمَّشَلا   Şems ve kamer, çok dakik ve ince
hesaplarla öyle mühim noktalara konmuş ve onların öyle mükemmel bir
konumları var ki, atmosferimize gelip çarpan ve çarparken de gözlerimizi



okşayan zevkli mehtaplar hâline gelen ve her şeyin bir koruma plânına bağlı
olduğunu gösteren müthiş bir irade kendini hissettirmekte. Bu da Allah’ın size
değişik bir dalga boyunda Rahmâniyetini izhar etmesi demektir. Eğer
merhamet-i ilâhiye çok dakik hesaplarla böyle bir nizam vaz’etmeseydi, bizler
birbiriyle çarpışan bu cisimler arasında heba olup gidecektik. Evet, ara sıra
göklerden bazı taşlar düşüyor ise de, hiçbiri hiçbir zaman ciddî bir problem
olmamıştır. Evet bu taşlar şimdiye kadar, ne kimsenin başını yardı ne de
gözünü çıkardı. Demek ki çarpan bu kayalar Allah’ın inayet zırhına çarpıyor ve
parçalanıyor. Siz sebep olarak isterseniz atmosferi düşünürsünüz, isterseniz
tekasüf etmiş gaz yığınları dersiniz.. evet hangi sebebi ileri sürerseniz sürünüz,
b u sebeplerin hepsi de Cenâb-ı Hakk’ın inayetinin tecessümünden ibarettir.
Allah en dakik hesaplarla her şeyi, fevkalâde bir nizam ve âhenk içinde yerli
yerine vaz’etmiştir ki, işte “mevâkiinnücûm”da bir de, böyle bir mânâ
melhuzdur.

Dördüncüsü: Kutup Yıldızı, onun yıldızlar arası yeri ve bize yol göstermesi;
Güneş Sistemi, onun Samanyolu içindeki yeri ve konumu; Samanyolu, onun
gökcisimleri arasındaki ihtişamlı yeri ve onun bir başka sistemin veya kümenin
yanındaki baş döndürücü, ama öbürüne göre mütevazi yeri, derken bu
sistemlerin diğer sistemlerin yanındaki yeri ve onlarla âhenk içinde
beraberliği.. ve bütün bunların ötesinde, ilmin tespit ettiği şekilde her yıldızın
belli bir mesafeyle bir diğerinden uzak durması ve nihayet güneşin etrafındaki
peyklerin belli mesafelerle ayrı ayrı yerlere yerleştirilmesi... gibi kâinatta her
şeyin ama her şeyin fevkalâde ve şiirimsi bir âhenk içinde tanzim edilmiş
olduğunu gösterir ki “mevâkiinnücûm”un bunlara da işareti olabilir.

Beşincisi: “Yıldızların yerleri” Batı ve Doğu’da değişik şekillerde ele
alınıyor. Meselâ, Rus âlimleri ona “Yıldızların konduğu yerler!” diyorlar.
Batı’da ise bu ifade daha ziyade karadelikler veya beyazdelikler şeklinde
düşünülüyor. Aslında ilmin çözmeye çalıştığı meselelerin yanında, hâlâ çözüm
bekleyen o kadar çok muamma var ki, bir meseleyi izah ettiğimizi sandığımız
an, izah bekleyen iki veya daha çok mesele birden karşımıza çıkıyor. Meselâ,
küre-i arzın atmosferi ile, küre-i arzın kendisi arasında bir zıtlık var. Bu zıt
durumun, dünya ve fezada, hatta bütün kâinatta dengeyi tamamlayıcı bir faktör
olduğu astrofizikçiler tarafından iddia edilmektedir. Karadelikler ile
beyazdelikler, kâinattaki umum denge için çok mühim ve birbirine iki zıt
unsurdur.



Modern tefsircilere göre “mevâkiinnücûm” âyeti kuasar ve pulsarlara da
işaret etmektedir. Beyazdelikler, çok korkunç ışık ve enerji kaynaklarıdır.
Bunlar artık günümüzde görülüp tespit edilebiliyorlar. İlim adamları bunlar
için: Beyazdelikler âdeta diğer yıldız ve sistemlerin onların bağrında büyüyüp
gelişeceği birer tarla gibidir, diyorlar. Evet bunlar öyle korkunç ve muhteşem
bir enerjiye sahiptirler ki; Samanyolu birdenbire yok olsa bile, Allah’ın kudret
ve iradesiyle bir beyazdelik, kendi bağrında yeniden bir Samanyolu’nun
teşekkülüne medar olabilir. Bunlar, kâinatın bağrına öyle âhenkli
yerleştirilmişlerdir ki, hiç şaşırmadan, kendilerine ait o dehşetli vazifeleri, hem
de en dakik biçimde yerine getirmektedirler.

Evet, zâhiren kâinat nizamına çok tesiri olan faktörlerden biri de yıldızların
mevkileridir. Rus bilginleri bunlara, yıldızcıkların bağrında büyüyüp
gelişeceği yerler, diyorlar. Onların böyle demeleri bir yönüyle önemli sayılır.
Çünkü böylece Kur’ân-ı Kerim’in geçmiş ve geleceği, bugün gibi bildiğini
tasdikle bir de bu acaip dünyada “mevâkiinnücûm”a işaret edilmiş oluyor.

Altıncısı: ... Ve karadelikler.. elektronlardan, çekirdeklerden mürekkep olan
bu yıldızlar, elektronların enerjilerini kaybetmesiyle çöküyorlar ve çekirdekler
üst üste çökünce, bu kocaman dev yıldızlar birer cüce hâline geliyorlar. Bunlar
güneş gibi veya güneşten daha küçük olursa, pulsarlar meydana geliyor.
Aslında kütlesinden, ağırlığından bir şey kaybetmedikleri hâlde cirimleri
fevkalâde küçülüyor ve dev birer karadelik oluyorlar. Görülmüyorlar ama
yanlarından geçen ışıklar kayboluyor; yani bunlar tarafından yutuluyor. Zaman,
o noktada hızlanıyor. Girdaba uğrayan şeylerin kayboluşu anında çeşitli
esrarengizlikler meydana gelmesi gibi bazı sırlı işler de oluşuyor. Öyle ki
meselâ, güneş gibi bir sistem, bu karadeliklerden birine doğru yaklaşsa, bir
lokma olup gider ve yok olur. Astrofizikçilerin bazıları da, işte bu
karadeliklere “yıldızların mevkii” diyorlar.

Yedincisi: Yıldız tabiri ile umumiyet itibarıyla enbiyâ-i izâm da
kastedilegelmiştir. Meselâ, Târık sûresindeki ُبِق اَّثلا  ُمْـجَّنَلا   katı kalbleri
delen, kapalı kapıları açıp içine nüfuz eden yıldız… İşte bu yıldız Hz.
Muhammed’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem). Her nebi bir bakıma, kendi asrı
için peygamberlik vazifesi itibarıyla bir yıldız gibidir. Ve onlara tutunanlar
saadet semasına yükselirler; yükselirler ve Cenâb-ı Hak ile münasebete
geçerler. Allah (celle celâluhu) yıldızların yerlerine kasem ederken, Hz.
İbrahim’in, Hz. Nuh’un, Hz. Musa’nın ve diğer peygamberlerin göz kamaştıran



mevkilerine ve Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) muhteşem
makamına da dikkati çeker. Bilhassa işarî tefsir açısından bu husus da oldukça
mühimdir.

Sekizincisi: Ayrıca, daha derine inerek bir  başka noktaya da dikkatinizi
çekmek istiyorum: Kur’ân-ı Kerim’in âyetlerine de “necm” yani yıldız denir.
Tefsirciler, “Âyetler necm necm inmiştir.” derler. Kur’ân âyetlerinin de
kendilerine göre mevkileri vardır. Bir kere, ilm-i ilâhiyede Kur’ân-ı Kerim’in
mevkii tasavvurlar üstü büyüktür. Biz onda kelâm sıfatının gücünü, kuvvetini
ve ihatasını tam göremeyiz. Bu itibarla da Allah (celle celâluhu) doğrudan
doğruya “mevâkiinnücûm” ile kendi kelâm sıfatı içindeki Kur’ân’ın yerine
kasem etmiştir.

Evet bu bakımdan yıldızın yerine yemin etmekle ِدی۪جَمْلا ِنٰاْرُقْلاَو  in’ ٓۗق 

farkı yoktur ki bu da “O şanlı Kur’ân’a kasem olsun ki.”11 demek gibidir.
Ayrıca Levh-i Mahfuz’da da Kur’ân’ın bir yeri vardır. Çünkü Kur’ân, Kadir
Gecesi’ne kadar Levh-i Mahfuz’daydı. Ona ancak nazarı oraya ulaşanlar
muttali olabiliyordu. Buna göre, mevâkiinnücûm, Cenâb-ı Hakk’ın irade ve
kudretiyle meydana gelen ve kâinat kitabının şerhi, izahı olan Kur’ân-ı
Kerim’in necmlerinin mevkileri demektir. Demek oluyor ki, Kur’ân da ayrı bir
yıldızlar kümesi sayılıyor. Hem de kâinattaki yıldızları izah eden bir yıldızlar
kümesi. Evet kâinatla Kur’ân arasında bu şekilde bir benzerlik ve bütünlük var.
Diğer taraftan, ِرْدَقْلا َِةلَْیل  ي۪ف  ُهاَنْلَزَْنأ  اَِّنإ   ile “Kadir Gecesi, Kur’ân’ı, sema-i
dünyaya indirdik.”12 buyruluyor ki, esasen Levh-i Mahfuz-u Hakikati
müşâhede edebilen ve nazarı oraya ulaşan her veli, Kur’ân’ı orada bütünüyle
görüp mütalâa edebilir. İşte “Kur’ân’ın bu noktadaki mevkiine ve şerefli
yerine kasem olsun.” mânâsına mevâkiinnücûm’a yemin edilmiş de denebilir.

Dokuzuncusu: Cibrîl-i Emîn’e eminlik pâyesini kazandıran Kur’ân’ın bir
diğer mevkii de Hz. Cibrîl’in emin sinesidir. Mevâkiinnücûm’a kasem, o ve
onun gibilerinin sinesine kasem olsun ki, mânâsına da hamledilebilir.

Onuncusu: Bir diğer yönüyle de Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve
ümmetinin pâk sineleri olduğu da düşünülebilir.

On Birincisi: O’na inanmış, Kur’ân’ı her şey kabul eden, her okunduğunda,
Rabbinin, kendisine hitap ettiğini ruhunda duyan temiz vicdanlar da, Allah’ın
kasem ettiği yerlerden olabilirler. Rabbim, evvelkiler gibi, bizim sinelerimizi
de öyle pâk eylesin. Kasem edilen sineler hâline getirsin!



Bütün bu ve bizim bilemediğimiz nice mânâlar içindir ki, Cenâb-ı Hak,
mevâkiinnücûm’a kasem etmiştir. Ve bu kasemin hakikaten büyük bir kasem ve
yemin olduğunu da yine Kendisi bildirmiştir.

Biz, bilemediğimiz sırlara da en az bildiklerimiz kadar inanıyor ve “Bilseniz
bu çok büyük bir yemindir.” ifadesini bütün vicdanımızla tasdik ediyoruz.
1 Necm sûresi, 53/1.

2 İsrâ sûresi, 17/1.

3 Şems sûresi, 91/1.

4 Duhâ sûresi, 93/2.

5 Tîn sûresi, 95/1, 2.

6 Nahl sûresi, 16/16.

7 Bkz.: Fussilet sûresi, 41/11.

8 Rahmân sûresi, 55/1-2.

9 Rahmân sûresi, 55/3-4.

10 Rahmân sûresi, 55/5.

11 Kaf sûresi, 50/1.

12 Kadr sûresi, 97/1.



HAŞİR SÛRESİ
ْلَعَْجت َالَو  ِناَميْ۪إلِاب  َانوَُقبَس  َني۪ذَّلا  اَِنناَوْخِِإلَو  اََنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر 

اوُنَمٰا َني۪ذَِّلل  ًّالِغ  اَِنبوُلُق  ي۪ف 
“Rabbimiz, bizi ve bizden önceki mü’min 

kardeşlerimizi yarlığa ve iman edenlere karşı 
kalblerimizde hiçbir kin bırakma.”

(Haşir sûresi, 59/10)

Evvelâ şunu çok iyi tespit etmek gerekir ki; kalbten gıll ü gışşın
çıkartılmasının asıl yeri ahirettir, Cennet’tir. Eğer, insanın imtihan edilmesinde
birer esas olan bu duygular daha dünyada iken insanın içinden çıkartılsaydı, o,
fıtrat itibarıyla bir melek olurdu. Hâlbuki Cenâb-ı Hak, bu dünyada insanı hem
iyiye hem de kötüye açık bir mahiyette yaratmıştır. Bu itibarla farz-ı muhal
dünyada insanın kalbinden gıll ü gış gibi duygular çıkartılacak olsa dahi, onun
mahiyetindeki bu duygular, tıpkı tırnağın ve kılların yeniden çıkması gibi, bir
gün yeniden ortaya çıkacaklardır. Bu sebeple âyet-i kerime, ْعِزِْنا  “sök, at,
çıkar” mânâlarına gelen fiil-i emr sigası yerine, fâil-i hakikî olan Allah’a
yönelerek: “Rabbimiz, iman edenlere karşı kalblerimizde hiçbir kin
bırakma!” diyor. Öyleyse bu çerçevede insana düşen fiilî ve kavlî dua yaparak
kalbine yerleşmiş bulunan ve birer mânevî diken sayılan bu duyguları söküp
atmaya çalışmaktır. Herhâlde bu sayede o, fena duygulardan arınıp Cennet’e
ehil hâle gelecek ve Cenâb-ı Hak da onu rıdvanına mazhar edecektir.

Ayrıca bu âyet-i kerimede, biraz da selef-i salihîne karşı bakış açımızı
gözden geçirme adına sanki bir mesaj verilmektedir. Yani tâbiînin sahabeyi,
tebe-i tâbiînin tâbiîni kabullenmesi gibi, geçmişte dinî hayatımız, duygu ve
düşüncemiz, akidemiz; hatta tefsir, kelâm, fıkıh anlayışımız adına bizlere büyük
bir miras bırakmış o aksiyon, o kelâm ve kalem erbabına saygılı davranmaya
davet etmektedir.

Burada anlatılmak istenen bir diğer husus da, zannediyorum, herkesin
hislerinin inkişafı ölçüsünde zevk alıp elem duymasının nazara verilmesi olsa
gerek. Meselâ, hassas bir insanın, sezme duygusu iyi inkişaf etmişse,
karşısındakinin bakışından ayrı, oturuş ve kalkışından ayrı mânâlar çıkartır ki
bu da onun için bazen ayn-ı azap, tabiî bazen de ayn-ı rahmet olacaktır. Bu



noktadan hareketle denebilir ki, insanın Cennet’ten alacağı zevk ve lezzetin
sınırı, dünyada iken ona ait hislerinin inkişafı ölçüsünde olacaktır. Kim bilir
belki de hisleri inkişaf etmeyen kimseler, Cennet’e girdiklerinde: “Keşke
Cennet’e girmeden daha bir inkişaf etseydim.” temennisinde bulunacak veya
“Allah’ım, beni dünyaya geri gönder de hislerimi inkişaf adına seyr-i ruhanîmi
tamamlayayım.” diyeceklerdir... Bu açıdan denebilir ki, insanın Cennet’te tam
lezzet alabilmesi için onun kalbinden kin-haset vb. gibi duygularının
çıkarılması çok önemlidir. Bu âyete bir de bu açıdan bakmak icap edecek.

Aslında ٌةَوِْـخإ َنوـُنِمْؤُمْلا  ا  َمَِّنإ  “Mü’minler başka değil kardeştirler.” 1

fehvâsı, ٍضَْعب َِیلْوَأ  ُءاۤ ْمُھـُضَْعب  ُتاَنِمْؤ  ُمْلاَو َنوُنِمْؤُمْل  Mü’min ve mü’minat“ اَ
biribirlerinin dostu ve yardımcılarıdır.” 2 misdakınca aralarındaki iman
bağının ve İslâmî irtibatın gereği onların birbirlerini sevmelerini ve hususiyle
seleflerine saygılı olmalarını; hatta muhtemel bir kısım kusurları söz konusu
ise, onları da görmezlikten gelerek gelmiş-geçmiş o insanlar için dua dua
yalvarmalı ve kat’iyen o zatlara karşı kin, adavet ve düşmanlık
duymamalıdırlar. Hz. Muhammed’e intisap iddiasında bulunanlar

ِناَوْدُعْلاَو ِمْثِْإلا  َىلَع  اوُنَواََعت  َالَو  ۞ىٰوْقَّتلاَو  ِّرِبْلا  َىلَع  اوُنَواََعتَو 

“Sizler iyilik etme ve fenalıklardan sakınma konusunda biribirinizle
yardımlaşın; (sakın) günah işlemek ve başkasına saldırmak hususunda
birbirinize destek olmayın.”3 mantukunca hep iyilik düşünmeli, iyilik
konuşmalı ve iyilikle oturup kalkmalıdırlar.

Şimdilerde böyle bir mülâhaza ve ruh hâletine ne kadar ihtiyacımız var.

ًّالِغ اَِنبوُلُق  ي۪ف  ْلَعَْجت  َالَو  ِناَميْ۪إلِاب  َانوُقَبَس  َني۪ذَّلا  اَِنناَوْخِِإلَو  اََنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  )

َنی۪مٰا ٌۘمی۪حَر ) ٌفُۧؤَر  َكَِّنإ  اَۤنَّبَر  اوُنَمٰا  َني۪ذَِّلل 

ِّنإ ي۪ َلاَق  َرَفَك  اََّملَف  ْۚرُفْكا  ِناَسْنِِْإلل  َلاَق  ِْذإ  ِنَاطْیَّشلا  ِلَثَمَك 
َنیَ۪ملاَعْلا َّبَر  ّللا  َهٰ ُفاََخأ  ۤي  ِّ۪۪نإ َكْنِم  ٌءي  ۤ ۪رَب

“Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana
‘İnkâr et!’ der. İnsan da inkâr edince: ‘Ben senden uzağım, çünkü ben

âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.’ der.”
(Haşir sûresi, 59/16)



Mealini verdiğimiz bu âyet-i kerimeden anladığımıza göre, “Allah’tan
korkma” şeytanın da tabiatında var. Bundan, şeytanın da Allah’ı bildiği
anlaşılıyor. Ne var ki bilmesine rağmen o isyan içinde. Evet, Kur’ân şeytanın
serkeşliğini, emir dinlemezliğini anlatırken “isyan” tabirini kullanıyor. İsyan
ise mebdei itibarıyla inkıyadı ve itaati bilmeyi gerektirir.

Zaten Kur’ân-ı Kerim de Kehf sûresinde ِرَْمأ ْنَع  َقَسَفَف  ِِّنجْلا  َنِم  َناـَك 
ّ۪هِبَر  “O, cinlerdendi; Rabbisinin emrine aykırı gitti.”4 diyerek bu espriyi

anlatmıyor mu? Demek ki hilkat itibarıyla şeytan da mahiyetleri bir tür ateş
olan cinlerdendi. İhtimal bu yönü itibarıyla onun da Allah’ı bilmesi, tanıması,
belki belli bir dönemde O’na kulluk yapması söz konusu idi ki, kendisine secde
etme emri verilmişti. Evet şeytan da, zâhirî durum açısından kendisinden secde
beklenenlerden biriydi. Ancak onun tabiatında isyana, inhirafa açık bir tarafı da
vardı.. ve onun bu yanı “Âdem’e secde” emriyle birden açığa çıktı ve neticede
şeytan kaybetti...

Genel anlamda şeytanın mahiyetiyle ilgili düşüncelerimi bir iki defa
anlattığımı hatırlıyorum. Aynı şeyleri kısaca tekrar edecek olursak; şeytan
secde emrine itaat etmemekle inhiraf etmiş ve gerçek hüviyetini ortaya
koymuştur. Aynı şeyler bazı insanlar için de her zaman geçerlidir. İnsan için
öyle anlar ve öyle durumlar olur ki, bir imtihan için onun mahiyetine dercedilen
öfke, haset, kin, şehvet gibi duygularla bu eşref-i mahluk yoldan çıkar,
vicdanına ters bir turnikeye girer ve âdeta hakikî insanlıktan inhiraf eder. Bakın
haset duygusu, İnsanlığın İftihar Tablosu’na karşı bazı Ehl-i Kitab’ı temerrüde,
inkâra sevk etmiş ve Allah Resûlü’nü bir türlü görememişlerdir. Zira onların
beklentileri, gelecek o ahir zaman peygamberinin, kendi içlerinde, kendi kavim
ve kabilelerinde olacağı merkezindeydi. Aynı şeyler –farklı bir buudda da
olsa– bizler için de geçerlidir. Meselâ, geçmiş yıllarda bana camiden gelen
arkadaşların komünistler tarafından derdest edildiği ve hatta bazılarının çok
kötü şekilde dövüldüğü söylenince, o heyecanla ben üzerimde gece kıyafeti
olduğu hâlde gayri iradî kendimi sokağın ortasında buldum.

Evet, mantığa rağmen hislerin sürükleyip götürdüğü nice durumlar vardır ki,
insan farkına varmadan kendini bir hezeyanın içinde bulur. İşte şeytan da her
zaman insanoğluna karşı böyle bir haset, kin, nefret ve öfke ile dopdolu yaşar,
hep insanoğlunu çekememezlik içindedir. Bir hadis-i şerifte de ifade edildiği
gibi o: “Âdemoğlu secde ile emrolundu, secde etti, kazandı. Ben de secde ile



emrolondum; secdede bulunmadım kaybettim.”5 der. İhtimal bu sebeple de o,
insanın her secde edişinde isyan çığlıkları atar ve hezeyana girer. Ezan okunup
dört bir yanda nâm-ı celîl-i ilâhî şehbal açıp da mü’minler iyi bir konsantre
içinde camiye koşarken o, hezeyandan hezeyana girer ve ezan sesini duymamak
için bir oraya bir buraya koşar durur.

Hâsılı, insanoğlunun Rabbisi ile irtibatını kuvvetlendirecek her hareketi,
onun insana karşı olan haset, kin, nefret ve öfkesini artırır ve hezeyandan
hezeyana sevk eder. Evet, nasıl bir insana, “Falan çete senin oğlunu öldürdü.”
dense, bu kimse o çeteye karşı ciddî gerilim içine girer. Ardından “Hanımını
dağa kaçırdılar.” dendiğinde gerilimi biraz daha artar vs. İşte bu ruh hâleti
içinde bulunan ve intikam diyen bir insandan her türlü kötülük beklendiği, hilm
ü silm ü müsamahanın eriyip gitmesi gibi insanoğluna karşı daima bu duygu ve
düşünceler içinde olan ve kıyamete kadar da ondan kurtulamayan şeytanın hâli
de aynıdır.

Sonuç olarak; şeytan, Allah’ı Allah’tan korkacak ölçülerde tanımasına
rağmen, isyana açık mahiyetiyle inhiraf etmiş, dolayısıyla ebedî kayba
uğramıştır.

Kendini ilhada kaptırmış ve küfür, tabiatının bir derinliği hâline gelmiş
inkârcılar ve münafıklar da tıpkı şeytan gibidirler. Yerinde, takiyye ve iğfal
mülâhazasıyla “Allah, din ve diyanet” derler, çok defa sûret-i haktan
görünürler ama her zaman mü’minlere karşı kin ve nefretle oturur kalkar, her
zaman gayızlarını icra yollarını araştırırlar. Düşmanlıklarını tenfize güçlerinin
yetmediği dönemlerde kinlerini ve nefretlerini tebessüm ve yumuşak beyanlarla
örtmeye çalışır ve demokrat davranırlar. İstedikleri her şeyi yapabilecek güce
ulaştıklarına inanınca da “Hak kuvvettedir, demokrasi de bir fantezidir.” der  ve
küfür yobazlığı adına akla-hayale gelmedik mesâvii irtikâp ederler.

Böylelerine güvenmek, güven duygusuna karşı saygısızlık, bunlardan endişe
duymak da Allah’a karşı itimatsızlıktır. Mü’min, muhabbetle herkese açık olma
duygusuyla oturup kalkmalı, sırtını dönemeyeceği bu gibilerin şerlerinden de
her zaman Allah’a sığınmalıdır.

ِلَسَكْلاَو ِزْجَعْلا  َنِم  َِكب  ُذوُعَأَو  ِنَزَحْلاَو  ِّمَھْلا  َنِم  َِكب  ُذوُعَأ  ّيِ۪نإ  ّلَلا  َّمُھٰ

 ! ِلاَّجِرلا ِرْھَقَو  ِنْيَّدلا  َِةَبلَغ  ْنِم  َِكب  ُذوُعَأَو  ِلْخُبْلاَو  ِنْبُجْلا  َنِم  َِكب  ُذوُعَأَو 

1 Hucurat sûresi, 49/10.



2 Tevbe sûresi, 9/71.

3 Mâide sûresi, 5/2.

4 Kehf sûresi, 18/50.

5 Müslim, iman 133; İbn Mâce, ikâme 70; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/443.



MÜNÂFİKÛN SÛRESİ
ْۘمِِھلْوَِقل ْعَمَْست  اوُلوَُقي  ِْنإَو   ۘ ْمُھُماَسَْجأ َكُبِجْعُت  ْمُھَتَْيأَر  اَِذإَو 

ُمُھ ْۘمِھَْیلَع  ٍةَحْیَص  َّلُك  َنوُبَسَْحي  ٌۘةَدَّنَسُم  ٌبُشُخ  ْمُھَّنَأَك 
َنوُكَفْؤُي َّنأ  ىٰ ّللا  ُ۟هٰ ُمَُھَلتاَق  ْۘمُھْرَذْحاَف  ُّوُدَعْلا 

“Onları gördüğün zaman kalıpları (bedenleri) hoşuna gider, konuşurlarsa
sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayanmış kütükler gibidir. Her

gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Düşmandır onlar. Onlardan sakın.
Allah onların canlarını alsın. Nasıl bu hâle geliyorlar?”

(Münâfikûn sûresi, 63/4)

Bu âyet-i kerimede münafıkların bazı temel özellikleri anlatılıyor ki, bunları
şöyle sıralayabiliriz:

1.Onlar cismaniyet ve beden itibarıyla dikkat çekicidirler; meselâ iri kıyım,
yapılı, cüsseli, görenlere tesir edecek ölçüde şık ve giyim-kuşamları açısından
da görkemli –muhteşem değil– ve göz alıcıdırlar.

2.Dili güzel kullanma konusunda fasih ve edebî bir üslûba sahiptirler;
konuşurken, yazarken çevrelerindeki insanları âdeta büyülerler. Evet, onlar
konuştuklarında mutlaka sözlerini dinletirler. İşte bu iki belirgin vasıflarına
rağmen münafıklar:

a.Elbise giydirilmiş kütükler veya duvara dayanmış kereste gibidirler.
Kalıpları fevkalâdedir ama kalblerinden söz etmek zordur. Onlar kütük gibi

kaskatı ve serttirler; zira 1 ْمِھِبوــُلُق ىٰلَع  َعــِبُطَف   sırrınca, kalbleri
mühürlenmiştir, hak ve hakikat adına hiçbir şey anlamazlar; daha doğrusu
anlayamazlar.

b.Dahası her hareket ve her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Hayatlarını
bir o yanda bir bu yanda düal olarak sürdürür ve ömürlerini gel-gitlerde
tüketirler. Mü’minlerin duyarlılık gösterdikleri konular karşısında onların
durumu, cansız cenazelerden farksızdır. Ne var ki camide, savaş alanında,
çarşıda-pazarda hep mü’minlerle beraber görünmeye gayret gösterirler. İşte bu
ikiyüzlülüklerinden dolayı alabildiğine korkaktırlar; zira gerçek yüzlerinin
ortaya çıkmasından sürekli endişe duyarlar; dolayısıyla her türlü gürültüyü
kendi aleyhlerinde sanırlar.



c.Bu itibarla da mü’minlerin gerçek düşmanları işte bunlardır ve nerede
ortaya çıkıp sizi nasıl sokacağı belli olmayan akrep tipler de yine bunlardır.

d.O hâlde siz de onlardan sakınmalısınız; zira her zaman ve her fırsatta sizi
sokabilirler.. hem de topluma iyilik yapıyor olma mülâhazasıyla bunu yaparlar.

...Ve netice, Cenâb-ı Hak fezlekeyi koyuyor: “Allah onların canını alsın,
(onları kahretsin; imanı, imanın güzelliklerini gördükleri, iman cemaati
içinde yaşadıkları hâlde) nasıl da hakka, hakikate sırtlarını dönüyorlar?”

Münafıklar Devr-i Saadet’teki örnekleri sayılan İbn Übey, Muğis b. Kays,
Ced b. Kays gibi ilk temsilcileriyle müşekkel, görkemli, kılık-kıyafet ve makyaj
zaaflarıyla tabiîlikten uzak –bu, oldukları gibi görünmemeden ibaret olan
münafık ahvaline fevkalâde münasip düşmektedir– fantezi yapmaya, tumturaklı
söz söylemeye meraklı ve her biri kendinin, kendi düşüncesinin, kendi
muhakeme ve mantığının âşığı, klasik mânâda narsist denecek kadar zaaflar
yumağı birer mahlukçuk idiler. Seslendirdikleri lâf u güzaf da olsa, konuları,
yerinde iğlâk ve ibhamla belirsizleştirmek suretiyle, yerinde bir kısım
orijinalitelerle hep birer şizofreni veya paranoya resmederler. Öyle ki Allah’ın
ikaz ve irşadı olmasa nebi ve nebi vârislerine de kendilerini dinletebilirler.
Tabiî, dinleyecekleri hususları da dinlerken konuya kendilerini vermiş ve kulak
kesilmiş bir görüntü sergilerler. Zaten onların her hâlleri bir gösteriş ve şovdan
ibarettir. Oturuş-kalkışları da, söz ve beyanları da birer yalandan ibarettir ama,
bu ayandan ayanı görüp sezmek de ilâhî mevhibe ve basirete mütevakkıftır.

Kendileri yalancı, ikiyüzlü ve takiyyeci olduklarından en masum
hareketlerden bile işkillenir, en nezih duygu ve düşünceye müesses hamle ve
hareketleri hep aleyhlerinde sanır ve temiz insanları gönüllerindeki akreplerin
mülâhazalarıyla değerlendirirler. ٌِفئاَخ ُِنئاـَخَْلا   fehvâsınca sineleri hep
hıyanetle inip-kalkmaktadır ve nabızları da korkuyla atmaktadır. İman ehli için
gerçek düşman bunlardır ve mü’minler kendi üslûplarını korumada kusur
etmeden bunlardan sakınmalıdırlar.

ْنِمَو ْمِھِرْكَم  ْنِمَو  ْمِّھِرَش  ْنِم  ّللا  ُهٰ َاناَقَوَو  َنوُكَفْؤُي ) َّنأ  ىٰ ّللا  ُ۟هٰ ُمَُھَلتاَق  )

ُنی۪عُم اَي  َنی۪مٰا  .ْمِھِدْیَك 

1 Tevbe sûresi, 9/87; Münâfikûn sûresi, 63/3.



TALÂK SÛRESİ
اًجَرْخَم َُهل  ْلَعَْجي  ّللا  َهٰ ِقَّتَي  ْنَمَو 

“Kim Allah’tan korkar (takvaya sığınır)sa, 
Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder.”

(Talâk sûresi, 65/2)

Takva; bizim anlayışımıza göre şeriat-ı garrânın prensipleri yanında şeriat-ı
fıtriyenin kanunlarına uymak demektir. Bunlardan birincisi enfüsî takva ise,
diğerine âfâkî takva diyebiliriz ki, bu ikisini birbirinden ayırmak kat’iyen doğru
değildir. Yalnız böyle bir takvayı yakalayabilmek o kadar da kolay olmasa
gerek...

İsterseniz bahse konu âyet-i kerimeyi tekrar ele alalım: Kur’ân ِ قََّتي ْنَمَو 
ّللا َهٰ  cümlesinde konuyu “ittika” fiili ile anlatıyor. Bu fiil “iftial” babındandır.

Bu babın en önemli hususiyeti ise, mutâvaattır. Yani fiilin kabullenilmesi ve
münfailin tabiatı, bir yanı bir derinliği hâline gelmesi mânâlarını ifade ediyor.
Evet burada anlatılmak istenen, takvanın fıtratın bir buudu, insan tabiatının bir
derinliği hâline getirilmesidir. Yani takva ile oturmak, takva ile kalkmak, takva
derinlikli yaşamak; hâsılı kâinatı takva derinliği içerisinde hallaç edip
takvalaşmak demektir. Evet, işte elde edilmesi çok zor görünen bu ufuk noktayı
hedefleyerek Kur’ân diyor ki: اًجَرْخَم َُهل  ْلَعْجَي  ّللا  َهٰ ِقََّتي  ْنَمَو   
“Kim böyle bir takva zirvesine çıkarsa, Allah ona mutlaka bir çıkış yolu
ihsan eder.”

“Çıkış yolu” tabiri, bize bir yerde sıkışıp kalmış, oradan çıkmak ve
kurtulmak isteyen, bunun için çırpınıp duran bir insan imajı veriyor. Evet bu
insan düştüğü sıkışık o mekândan kurtulmak için, sebepler adına her şeyi
yapıyor, müracaat etmedik hiçbir şey bırakmıyor; ama bir türlü de
kurtulamıyor. Ve  işte tam bu kertede, Müsebbibü’l-Esbâb olan Allah’a
sığınıyor; O da hemen imdada yetişiyor. Zaten Allah’ın (celle  celâluhu) âyet-i
kerimede “hurûc”u bizâtihi kendine isnadı da bu sürpriz inayeti ihsas ediyor.
Zi ra ًا جَرْخَم  bir yönüyle “masdar-ı mîmî”dir ki çıkarmak demektir; diğer
yönüyle de ism-i mekândır; çıkarılacak yer demek. Öyleyse bu çıkış, bu
çıkarma, âdiyattan değildir; değildir ve harikulâdelikler kuşağında cereyan
eden ve sırf Allah’a isnat edilebilecek bir olaydır. Aslında kâinatta cereyan
eden her hâdise bir mânâda harikulâdedir ama ülfet ve ünsiyet gözlerimizi kör



ettiğinden sebep-netice münasebetlerini göz önünde bulundurarak etrafımızdaki
olaylara bakamıyor ve doğru değerlendirmeler yapamıyoruz. Evet, her zaman
sebep-netice arasında ince bir münasebet vardır ama o sebebin, o neticeyi
doğurması mümkün değildir.

Aslında –Bediüzzaman Hazretlerinin yaklaşımı ile– insanın yeme-içme gibi
ef’âl-i ihtiyariyesi içinde cereyan eden hâdiselerin ancak pek azı insana

verilebilir.1 Meselâ, insan ağzına koyacağı bir lokma ekmeğin, sadece ekmek
hâline gelinceye kadar geçirdiği safhalarda insanın müdahale hissesi mukayese
edilecek olsa hakikat kendi kendine açığa çıkacaktır. Evet, buğdayı insan
ekmiştir, o biçmiştir, o öğütmüştür, o pişirmiştir ama toprağı Allah
yaratmasaydı, güneşi meydana getirmeseydi, yağmur göndermeseydi vs. insan
ekmek yiyebilir miydi? Diyelim ekmek oldu; O el vermeseydi, ağız vermeseydi,
diş vermeseydi insan onu yiyebilir miydi? İşte kâinatta cereyan eden her olaya
da bu açıdan bakmak gerekir. Ta ki ülfet ve ünsiyet gözlerimizi kör etmesin;
etmesin de her icraatta O’nun damgasını, O’nun mührünü görebilelim ve imanın
zevk-i ledünnîsini tadabilelim.

Hâsılı, haramları terk eder, farzları kemal-i hassasiyetle yerine getirir, elden
geldiğince şüpheli şeylerden sakınır hatta mübahları bile titizlikle
değerlendirir; “âdetullah”, “sünnetullah” veya “şeriat-ı fıtriye” diyebileceğimiz
kudret ve meşîetin düsturlarına da riayet ederse, Allah o kimseyi içine düştüğü
çeşitli ölçek ve derinlikteki sıkıntılardan kurtarır ve onu, hesapları aşkın eltâf-ı
sübhaniyesiyle iltifatlandırır.. iltifatlandırır, dünyada kirli yaşamaktan, ölürken
ölümün elem, ızdırap ve vahşetinden, ötede de kıyametin şiddetinden halâs
eder.

ُنی۪عُم اَي  َنی۪مٰا  .ُبِسَتَْحن  ُثْیَح َال  ْنِم  اًجَرْخَمَو  اًجَرَخ  اََنل  ْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ
1 Bediüzzaman, Lem’alar s.183-184, 439.



TAHRİM SÛRESİ
ٍطوُل ََةأَرْماَو  ٍحوُن  ََةأَرْما  اوُرَفَك  َني۪ذَِّلل  ًالَثَم  ّللا  ُهٰ َبَرَض 

“Allah, inkâr edenlere, Nuh’un karısı ile 
Lut’un karısını misal verdi...”

(Tahrim sûresi, 66/10)

Bazılarımızın aklına gelebilir ki, acaba Kur’ân neden Hz. Lut ve Nuh’un
(aleyhimesselâm) eşlerinden bahsetmiştir?

Evvelâ, Hz. Lut’un karısı, Hz. Lut’a (aleyhisselâm) inanmamış ve bir çirkin
fiilde, kavm-i Lut’a yardımda bulunmuş olduğu anlaşılıyor. En azından onun
Hz. Lut’a ihanet eden münafıklardan biri olduğu seziliyor. Münafık ise, onun
akıbeti kâfirden de beterdir.

Ayrıca Lut (aleyhisselâm), peygamber gönderildiği kavmin yabancısı idi.
Onların içinde yetişmiş birisi değildi.

ًةَّوـُق ْمُِكب  ي۪ل  ََّنأ  ْوـَل   “Sizi savacak bir dayanağım olsaydı.”1 âyeti bunu
ifade eder. Şimdi böyle bir durumda dışa karşı maddeten mukabele edemeyen
bir nebi, bir de içten ihanete uğrarsa, ihanetin ürperticiliği daha iyi anlaşılır.
İşte o zaman Kur’ân’ın bunu zikretmesinin sırrı da kendi kendine tebeyyün eder.
Hele bu, her gün Lut (aleyhisselâm) ile aynı yastığa baş koyan karısı olursa!

Benzer şeyleri Hz. Nuh’un karısı için de söylemek mümkündür. ِبَسَحِب
2 ُمَنْغَمْلا ِمَرْغَمْلا   veya aksi mülâhaza ile sabah-akşam gökler ötesi âlemlerle
irtibata geçilen ışıktan bir yuvada, ziyadan rencide olan yarasalar gibi o nur

evin avantajlarından istifade etmek bir yana 3 اًراَسَخ َِّالإ  َنیِ۪ملاَّظلا  ُدـي۪زَي  َالَو 
mazmununca ziyayı zulmet gören, dermanı dert hâline getiren, kazanma
kulvarında hüsran hüsran üstüne yaşayan böyle tali’sizlerin hâli herkes için
sinelerde havf duygusunu tutuşturan bir kıvılcım ve recâ kapısını aralayan bir
rahmet esintisi olmalıdır.

Bu iki bahtsız kadın gibi, böyle tertemiz bir atmosferde neş’et etmiş nice
kimseler vardır ki, içinde geliştikleri iklimin esintilerini duyamamış, Cennet’in
âsûde yamaçları gibi sımsıcak bir ortamda hep Cehennem duygularıyla
yaşamış; imanî duyguların fışkırdığı bir zeminde küfürden hıyanete koşmuş,
nankörlük-ihanet arası gidip gelmiş ve peygamberlere karşı –eşleri bile
olsalar– kâfirlerin yanlarında yerlerini almış, Allah’ın nurunu söndürmeye



çalışmışlardır. Dolayısıyla da bilkuvve, bilimkân nail oldukları nimetlerin
kıymetini takdir edemeyip kazanma kuşağında kaybetmiş, mutasavver kârlarını
zarara çevirmiş ve acınacak hâlde bulunmalarına rağmen acıma istihkakından
da mahrum kalmışlardır.

Daha doğrusu “kurbet” ufkunda “bu’d”un zulmetlerini yaşamış ve güneşlerin
kol gezdiği iklimlerde gidip karadeliklere takılmışlardır.

َنی۪مٰا ِراَّنلا ) َباَذَع  اَِنقَو  ًةَنَسَح  ِةَرِخْٰالا  ِيفَو  ًةَنَسَح  اَیْنُّدلا  ِيف  اَِنتٰا  اَۤنَّبَر  )

ُنی۪عُم اَي 

1 Hûd sûresi, 11/80.

2 “Meşakkat miktarı mükâfat vardır.”

3 “Ama o (Kur’ân), zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsrâ sûresi, 17/82)



CİN SÛRESİ
اَنْعِمَس اَِّنإ  اوُۤلاَقَف  ِِّنجْلا  َنِم  ٌرََفن  َعَمَتْسا  ُهََّنأ  ََّيِلإ  َيِحۧوُأ  ْلُق 
اَِۤنّبَِرب َكِرْشُن  َْنلَو  ِ۪هب  اَّنَمٰاَف  ِدْشُّرلا  َىِلإ  ي۪ۤدَْھي  * ًۙابَجَع ًانٰاْرُق 

اًدََحأ
“De ki: Bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur’ân’ı dinledikten

sonra şöyle dediler: ‘Doğrusu biz, harikulâde güzel bir Kur’ân dinledik ki,
doğru yola iletiyor. İşte biz ona iman ettik.. Rabbimize hiçbir şeyi ortak

koşmayacağız.’ ”
(Cin sûresi, 72/1-2)

Âyet-i kerimede bahsedilen acaipliği herhâlde üstûre, destan acaipliği gibi
anlamak doğru olmasa gerek. Bunu insanın, kendisi ile eşya arasındaki
münasebeti ve eşyayı kendi tabiatıyla, ama Kur’ân’ın insan mantığı adına onun
önüne serip sergilediği harikulâdelikler şeklinde anlamak daha uygun olur
zannediyorum. Evet Kur’ân, insanın gözünün önüne o harikulâdelikleri
sergiliyor, insan da Kur’ân’ın aydınlatıcı şuaları ve diriltici soluklarıyla onlara
uyanıyor. Öyleyse denebilir ki, Kur’ân olmasaydı, insanın bunları duyması
mümkün değildi. Bu mülâhazalar çerçevesinde belli ölçüde eşyanın perde
arkasına muttali olan cinler, Kur’ân’ı duyar duymaz, “Biz harikulâde, güzel bir
Kur’ân dinledik.” deyivermişlerdi. Evet onlar dinlemekle kalmayıp,
kendilerini Kur’ân’ın o büyülü atmosferine salarak ِ۪هب اَّنَمٰاَف   “Ona inandık.”
diyerek gürül gürül imanlarını da ilan etmişlerdi. Doğrusu belli nispette
eşyanın perde arkasına açık olan cinlere iman etmeleri için birkaç âyet
dinlemek yetivermişti.

Peygamber Efendimiz, cinlerle kaç defa karşılaştı ve bu karşılaşma ne
şekilde gerçekleşti? Ben, fizik dünyası, metafizik âlemi ile iç içe bir
hususiyetler insanı olan Efendiler Efendisi’nin ufkumuzu aşkın bu macerasına
temas etmeyeceğim. Aslında böyle bir husus bizim sorumluluğumuz dışında
kalmaktadır.

Bizim için önemli olan, İns ü Cinnin İftihar Tablosu’nun evrensel mesajının
cin tayfasını dahi içine aldığının vurgulanması; َيِحۧوُأ ْلُق   esprisiyle bunun
ashab-ı kirama duyurulması; Kureyş’in duyup gördükleri onca mucize



karşısında temerrüt etmesine mukabil cinlerin, birkaç âyet dinleme
bahtiyarlığına erince hemen iman etmeleri; iman edenlerin de dakika fevt
etmeden dönüp kendi kavimlerini İslâm’a çağırmaları; çağırıp imanlarını ilan
etmeleri.. gibi hususlardır.

َُهباَِنتْجا اَنْقُزْراَو  ًالِطاَب  َلِطاَبْلا  َانَِرأَو  ُهَعاَّبِتا  اَنْقُزْراَو  اًّقَح  َّقَحْلا  َانَِرأ  اَنَّبَر 



A’LÂ SÛRESİ
ىٰرْكِّذلا ِتَعََفن  ِْنإ  ْرِّكَذَف 

“O hâlde, öğüt fayda verecekse sen de nasihat et!”
(A’lâ sûresi, 87/9)

Esbab-ı nüzul hesaba katılmadan bu kabîl âyetlerden, “Nasıl olsa öğüdüm
fayda vermiyor.”, “Elli defa gittim anlattım, anlamadılar.”, “Zaten liyakatları
da yok.” vb. gibi yanlış anlamalar söz konusu olabilir; olabilir ve tebliğ ü irşad
vazifesinde fütur yaşanabilir. Oysaki âyetin ifade ettiği hakikat tam bunun
aksinedir. Şöyle ki, bu âyet-i kerime öncelikle irşad konumunda olana
vazifesini talim etmektedir. Evet, ىٰرْكِّذلا ِتَعََفن  ِْنإ  ْرِّكَذَف   “Eğer öğüt yararlı
olacak ise sen de nasihate devam et.” Kaldı ki

َنوُنِمْؤُي ْمُھْرِذْنُت َال  َْمل  ْمَأ  ْمَُھتْرَذَْنأَأ  ْمِھَْیلَع  ٌءاَۤوَس  اوُرَفَك  َني۪ذَّلا  َِّنإ 

“Gerçek şu ki, kâfir olanları (azap ile) korkutsan da korkutmasan da onlar
için birdir, iman etmezler.” 1 âyetine rağmen, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi
ve sellem) Ebû Cehil, Utbe, Şeybe… gibi kalb ve kafaları küfre kilitlenmiş
insanların ayağına kim bilir kaç defa gitmiş ve kaç defa onlara öğüdünü
yenilemiştir. Zannediyorum Allah (celle celâluhu), peygamberine bir o kadar
daha imkân ve fırsat verseydi, O (sallallâhu aleyhi ve sellem) onları sık sık
yoklamadan geri durmayacaktı.

Evet, tebliğ ve irşad vazifesinin ruhunda, Allah’ın emri olarak her zaman
yapılması gerektiği esası söz konusudur. Kabul edecekler veya etmeyecekler
düşüncesi, maksadımızın aksine bazen neticenin menfî şekilde tecellîsine bile
sebebiyet verebilir. Bakın Allah (celle celâluhu) Peygamberi’ne ne buyuruyor:

َتْغََّلب اَمَف  ْلَعَْفت  َْمل  ِْنإَو  َِۘكّبَر  ْنِم  َكَْیِلإ  َلِزْنُأ  اَۤم  ِْغَّلب  ُلوُسَّرلا  اَھَُّيأ  َي  اۤ

ُهََتلاَسِر

“Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun
elçiliğini yapmamış olursun.”2

Nebiye sorumluluğu hatırlatılırken yumuşak bir tenbih de seziliyor burada.
Yani “Aslında Senin vazife ve sorumluluktan kaçman kat’iyen söz konusu
değildir.. evet Senin tabiatında böyle bir şey yoktur. Hatta senin fıtratın âdeta



tebliğe kilitlidir ama yine de hatırlatmak gerekir ki, Sen seciyesi yüksek, fıtratı
nuranî, gayesi sonsuzluk, aşkın bir insansın ve vazife şuurunun gerçek ve
sürekli çizgisi de bu iç muhtevaya muvafık olmalıdır.

ُءاََۤشي ْنَم  ي۪دْھَي  ّللا  َهٰ َِّنكٰلَو  َتَْببَْحأ  ْنَم  ي۪دَْھت  َكَِّنإ َال 

Zaten “Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; ne  var ki Allah kimi dilerse
onu hidayete erdirir.” 3 âyetinin gözler önüne serdiği gerçeğe göre de O’nun
da bizim de vazifemiz sadece ve sadece tebliğdir.

ىٰرْكِّذـلا ِتَعََفن  ِْنإ   âyetine: “Eğer öğüt fayda verirse.” tevcihinin de bir
mahmili vardır; evet bazılarına öğüt fayda vermeyecektir. Öyleyse bu hakikatin
baştan bilinmesi lâzımdır ki, öğüde rağmen ortaya çıkan netice karşısında yeise
düşmeyelim, vazifemizin haricindeki işlere karışmayalım. ْنَم ُرَّكَّذــَیَس 

ىٰشْخَي  fehvâsınca Allah’tan korkan, kalbleri haşyete programlanmış insanlar,
evet işte ancak onlar bundan istifade edebilecektir.

Evet, Efendimiz, bilâ kayd u şart tezkir ve ihtar vazifesiyle muvazzaf
bulunduğundan, “va’z u nasihat fayda verirse.” şeklindeki şartlı ifade, bir
kayıtlama mülâhazasından daha çok sorumluluğu pekiştirme mânâsını müfittir.
Şöyle ki, faydalı olmak için şerefnüzul olmuş beliğ ve güçlü bir beyan bilkuvve
mutlaka faydalı olma konumundadır.. onu dinleyenlerin bilfiil ondan istifade
edip etmemeleri ayrı bir mevzudur. Öyleyse burada kelâmın vaz’edilmesi
esprisine dayanarak diyebiliriz ki, bu cümleyi: “Nasihat et, zira nasihatın
faydalı olacağı muhakkaktır.” şeklinde anlamamız gerekir.

ّْمِلَسَو  ِّلَصَو  َنی۪صِلْخُمْلا  َنی۪صِلاَخْلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ

َنی۪صِلْخُمْلا ِّدِیَس  ىٰلَع 

1 Bakara sûresi, 2/6.

2 Mâide sûresi, 5/67.

3 Kasas sûresi, 28/56.



DUHÂ SÛRESİ
ىٰلۧوُْألا َنِم  ََكل  ٌرْیَخ  ُةَرِخَْٰاللَو 

“Gerçekten işin sonu Senin için başından daha hayırlıdır.”
(Duhâ sûresi, 93/4)

Duhâ sûresi Mekke’de, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) en sıkıntılı
anlarından birinde nazil olan bir sûre. Ebû Leheb’in karısı Ümmü Cemil,
inkıtâ-i vahiy döneminde gelip Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) –hâşâ–

alaya alarak: “Sahibini görmüyorum, herhâlde seni terk etti.”1 dedi. İşte
böylesine bir atmosfer içinde Allah (celle celâluhu) “Rabbin Seni terk etmedi
ve Sana darılmadı. Gerçekten işin sonu Senin için başından daha hayırlıdır.”
diyerek, Resûlü’nü teselli etti.2 Bu âyet değerlendirilirken, eğer Efendimiz’in
yaşadığı günler mülâhaza edilecekse, cümlenin mânâsı; “Senin sonun önünden,
yarının da bugününden daha hayırlı olacaktır.” mânâsına gelir. Nitekim tarihin
şehadetiyle de öyle olmuştur. O’nun devrinde başlayarak O’nun ikbal yıldızı ve
dava atlası her yeni gün eskiye nazaran daha bir parlamış ve daha bir
renklenerek genişlemiştir. Aslında bundan sonra gelen âyet ve sûrelerle de
Cenâb-ı Hak, hep Resûlü’nü tebşire devam etmiş ve O’nun parlak geleceğini
nazara vermiştir. Meselâ; َكَرْدــَص َكــَل  ْحَرـَْـشن  ْمـََلأ   veya ِتاَيِداَعْلا وَ

اًحْدَق ِتاَيِروُمْلاَف   ۙاًحْبَض  
gibi sûreler, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ümit kaynağı olmuştur.
Nasıl olmasın ki, bugün biz bile ne zaman ِتاَيِداَعْلا yi okusak, tozu dumana’ وَ
katan, harıl harıl koşan, kıvılcımlar saçan atları veya bugüne göre tankları,
uçakları, onlarla şehballaşan Ruh-u Revân-ı Muhammedî’yi görür gibi oluruz.

Duhâ sûresinde ferdî sıkışmışlık ve bunalmışlığın arkasında, gelecek
itibarıyla ve toplum plânında elde edilecek bir hâkimiyet-i ruhiye çizgi çizgi
tüllenmeye başlar. Ayrıca bu sûrede bir hüzün mûsıkîsi de vardır. Âdiyât
sûresinde ise, gümbür gümbür mehterin davul ve kösünün sesi duyulur gibi
olur. Yani muhteva ve onun ifade ettiği mânâya göre Kur’ân, harfleri,
kelimeleri öylesine seçmiştir ki, buna vâkıf olan insanların kendilerinden
geçmeleri ve bayılmaları söz konusudur.

Ayrıca Duhâ sûresindeki üslûp, psikolojik açıdan da bir hususiyet arz
etmektedir. Meselâ, orada Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) teselli ve



tesliye edilirken, önce kuşluk vaktine yemin edilmiş. Ardından geceye kasem
edilerek söze başlanılmış. İşte bu mülâhaza ile ىٰحُّضلاَو  dediğinizde, –inanın–
kuşluk vaktinde güneşin şualarının, yüzünüzü-gözünüzü aydınlattığını ve sizi
sevince gark ettiğini görüyor ve hissediyor gibi olursunuz. Rica ederim, aradan
on dört asır geçmiş ve geçen bu sürede Kur’ân, onca ülfet ve ünsiyet ağına
takılmış olmasına rağmen, bizim gibilere ىٰحُّضلاَو  derken bunu hissettiriyorsa,
kim bilir o Nebiler Serveri neler hissetmiş ve neler duymuştur..! Duyana da,
Duyurana da canlar kurban.

Ayrıca ىٰلۧوُْألا َنِم  ََكل  ٌرْیَخ  ُةَرِخَْٰاللَو   ile bugüne göre yarının, bu hâle göre
bir sonraki hâlin, şimdiki mudâyaka veya nisbî mazhariyetlere, hikmet buudlu
ihtarlara nispeten rahmet enginlikli ve kudret televvünlü geleceğin daha hayırlı
olacağı hatırlatılarak, ilk muhatabı itibarıyla, hayatının başlangıcına göre
peygamberliğinin, Mekke’deki9 sıkıntılı günlere nispeten Medine döneminin,
merkezdeki sınırlı açılıma kıyasla muhit hattındaki geniş çemberin vaadi
verilip; sûrî nikmet kuşağı hakikî bir nimet atmosferine çevirilerek, O Ferîd-i
Kevn ü Zaman’a evvelen ve bizzat, O’nun anlayışlı müntesiplerine de sâniyen
ve bi’l-araz hayırlı bir akıbet muştulanıyor.

Evet hem O’na hem de O’nun vefalı mensuplarına: َنِم ََكل  ٌرْیَخ  ُةَرِخَْـٰاللَو 
ىٰلۧوُْألا  denilerek O’nun ve hakikî ümmetinin böyle iyi hâlden daha iyi hâle,

izafî hayırlardan hakikî hayırlara, imandan amele, amelden ihsana, âlâmdan
lezâize, mudâyakalardan ferah-fezâ iklimlere ve neticede uhrâlar uhrâsı olan
Cennet ve rü’yetullahla noktalanan hakikî ahirete varılacağı bişareti
verilmektedir.

َةََّذلَو ِتْوَمْلا  َدَْعب  ِشْیَعْلا  َدْرَبَو  ىٰضَقْلا  َدَْعب  ىّٰضِرلا  َكُلَئَْسن  اَِّنا  ّلَلا  َّمُھٰ

ّللا ُهٰ ىَّلَصَو  َنی۪مِحاَّرلا  َمَحَْرأ  اَي  َِكئاَقِل  ىِٰلإ  اًقْوَشَو  َكِھْجَو  ىِٰلإ  َِرظَّنلا 

َنی۪عَمَْجأ ِ۪هلٰاَو  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  ىٰلَع 

ىٰضْرَتَف َكُّبَر  َكی۪طْعُي  َفْوََسلَو 
“Doğrusu Rabbin, sana vereceklerini öyle bir verecek ki, hem O’ndan hem

de verdiklerinden tam razı olacaksın.”
(Duhâ sûresi, 93/5)

Bu âyet-i kerimedeki ىٰضْرَتَف  “Razı olup, hoşnut kalacaksın.” kaydını



makam-ı rıza olarak anlamak uygun olabilir. Şöyle ki, Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) mebdede bir nüve mahiyetinde makam-ı rızanın mazharı
olarak dünyaya gelmiştir. Evet bu mazhariyet başlangıçta tıpkı bir çekirdek
gibidir. Nasıl bir çekirdek toprağın bağrına atılır, sonra bir rüşeym olur; derken
gelişir, büyür ve semalara ser çeker. Aynen öyle de Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem), Allah’ın kendisine ihsan ettiği iradesi, cehd ve azmiyle
bilkuvve olan rıza makamına mazhariyeti, tasavvurlar üstü bir performansla
bilfiil hâline getirmiştir. Öyleyse ىٰـضْرَتَف َكُّبَر  َكی۪طْعُي  َفْوََسلَو   daki rıza-yı
mutlak, neticesi nazara alınarak denebilir ki, O, mutlaka makam-ı rızaya
ulaşacaktır. Meseleyi “ulaşacaksın” diye istikbal eksenli ele almanın sebebi ise

َفْوََسلَو  sözcüğüdür.
Aslında böyle güzel bir akıbet, dünyaya gelen ve Rabbin emri, yasakları

çerçevesinde hayat süren hemen herkes için geçerlidir. Yeter ki bu kimse,
kendisine verilen istidatları yanlış istikametlerde değerlendirmesin.

Ayrıca hem ُةَرِخْٰال َ لَو  deki “lâm” hem de َفْوََسل deki “lâm” ikisi de “lâm-ı َو
ibtida” ile beraber “lâm-ı kasem”e de muhtemil bulunduklarından, önceki
cümlede neticenin hayırlı olacağı kasemle temin, ikincisinde tekit edilmiştir.
Yani acıyla tatlıyla, elemle lezzetle, mudâyakalarla-müsaadelerle seni
olgunlaştıra olgunlaştıra öyle bir evc-i kemale ulaştıracaktır ki, sen ulaştığın o
zirvede ruhanî ve cismanî, ruhî ve fikrî rıza mazhariyetlerinle kendini hoşnutluk
çağlayanları içinde bulacaksın. Bugün için seninle o rıza meltemleri arasında
fıtrî bir sürecin tabiî tezahürü olan َْف وَس  ye takılı bir kısa müddet var.
“Ûlâ”nın seneleri “uhrâ”nın saniyelerine bile muadil olmadığına göre uhrevî
bir mülâhaza ile hele bir ân-ı seyyâle daha sabret; göreceksin ılgıt ılgıt rıza
meltemlerinin estiğinin, mantuku ifham edilmektedir.

İşte o zaman, ne mukteda bih, ne de muktediler için hiçbir tasa ve inkisar
kalmayacak, hiçbir endişe ve kaygı da söz konusu olmayacaktır. Mukteda bih,
hem kendi adına hem de ümmeti hesabına hoşnutluk görecek, hoşnutluk duyacak
ve “nefs-i râziye” olmanın bütün mazhariyetlerini yaşayacak; böyle bir
hoşnutluğa Sonsuz’un cevabı ise, onu ve onları “nefs-i marziye”nin tasavvurlar
üstü zirvelerine ulaştırarak damlaya derya, zerreye güneş, fâniye bâki olma
eltâfını bahşederek, zılliyet ve asliyet nispetleri mahfuz, َكَثَعَْبي َْنأ  ىٰۤـس  عَ
3 اًدوُمْحَم اًماَقَم  َكُّبَر   hakikatiyle serfiraz kılacaktır.



ىَّلَص ٍدَّمَحُم  ِءاَِول  َتَْحت  َانْرُشْحاَو  َني۪داَّمَحْلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَنْلَعْجا  ّلَلا  َّمُھٰ

َمَّلَسَو ِهَْیلَع  ّللا  ُهٰ

1 Buhârî, tefsir (93) 2; Müslim, cihad 114, 115.

2 Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 1.

3 “… Böylece Rabbinin seni makam-ı mahmuda eriştireceğini umabilirsin.” (İsrâ sûresi, 17/79.)



İNŞİRAH SÛRESİ
ْبَصْناَف َتْغَرَف  اَِذإَف 

“(O hâlde) bir işten boşalınca hemen 
(başka) bir işe koyul.”

(İnşirah sûresi, 94/7)

Bu âyet-i kerime, Müslümana önemli bir hareket felsefesi ve bir hayat
düsturu sunuyor. Evet, mü’min her zaman hareket hâlinde olmalıdır. Çalışırken
hareket, dinlenirken de hareket.. bir diğer ifadeyle o, mesaisini öyle tanzim
etmelidir ki, hayatında boşluğa hiç yer kalmamalıdır. Gerçi mukteza-i beşeriyet
olarak dinlenmeye ihtiyaç duyduğunda o da dinlenecektir ama böyle bir
dinlenme de yine aktif dinlenme şeklinde gerçekleşmelidir. Meselâ, dimağı
okuma ve yazma ile meşgul olan ve yorulan biri, dinlenirken yan gelip
yatabileceği gibi, pekâlâ meşguliyet değiştirerek dinlenebilir; Kur’ân
okuyabilir, namaz kılabilir, kültürfizik yapabilir, musâhabe ve mülâtefede
bulunabilir ve hâkeza. Bunlarla yorulduğunda da döner tekrar kitap mütalâasına
başlar.

Hâsılı, sürekli hareket, sürekli iş çizgisini bir meşgaleyi bırakıp diğerine
geçmek suretiyle değiştirme.. böylece “Çalışarak dinlenme, dinlenirken
çalışma” metoduyla hareket etme mü’mince bir davranış olsa gerek.

Bu meseleyi genel hizmet çerçevesinde değerlendirecek olursak, denebilir
ki, mü’minler olarak, hemen her zaman ifade edildiği üzere, âdeta cebrî lütuflar
cereyanı içinde bulunuyoruz. Öteden beri kabul edilen ve uygulanagelen hizmet
üslûbu içinde, istesek de istemesek de, mü’min olmanın gereği Kur’ân’ın bu
düsturunun, farkına varmadan hayatımıza hep yansıdığını görmüşüzdür. Bir
zaman, Allah’ın rızası peşinde koşan zenginlerimiz, millete ve ülkeye hizmet
adına fakir ve istidatlı talebelere evler tutmuş; daha sonra “Vazifemiz bitti.”
diye, ülfet ve ünsiyete takılıp gevşemeye girilebileceği bir anda geniş hizmet
daireleri açılmış ve yepyeni, ter ü taze hizmetlerin en erişilmez zevkleri
tadılmıştır. Samimî yüreklerin, “Bu çizgide sürdürülen çalışmalar akamete mi
uğrayacak, daha fazla hizmet sahaları yok mu?” endişeleri ile hopladığı bir
anda ise çok daha geniş bir coğrafyada Hak yolunda koşturmanın bütün zevkleri
bir defa daha dolu dolu tadılmıştır. Derken Allah, hayatın daha başka
buudlarında daha farklı faaliyet sahaları açmış.. kısaca, bir hizmetten “fariğ”



olup da, yapılacak başka bir şeyin kalmadığı gibi öldürücü düşüncelere
girilebileceği hemen her dönemde, hizmet etmek isteyenler için Allah, farklı
farklı alanlar ve hizmet şekilleri lütfetmiştir. Onun içindir ki, başta bu mânâyı
ifade sadedinde, bir “cebrî lütuflar” toplumu olduğumuzu ima etmeye çalıştım.
Demek ki, mü’minler olarak “Bir işten boşalınca hemen (başka) bir işe
koyul.” âyetinin mânâ ve muhtevası, biz farkına varmasak da, hayatımızda
sistematik bir şekilde görülmektedir, denebilir.

İşin aslına bakılacak olursa, bir mü’minin bunun dışında bir alternatifi
yoktur. Bir kere, Cenâb-ı Hakk’ın mü’minlere ihsan buyurduğu her nimet çok
büyüktür. İnsan olmamız bir nimet; sağlık, sıhhat, afiyet ayrı bir nimet ve hele
imanla bu nimetleri duymak bambaşka bir nimet; yeme-içme, ebediyeti ve ebedî
nimetleri bekleme, kısaca her şey, ama her şey bir nimet. Fakat ülfet ve
ünsiyetin çocukları olarak, çok defa bunların gerçek kadr ü kıymetini bilemiyor
ve dolayısıyla da bir türlü şükürlerini eda edemiyoruz. Bütün bu nimetler bir
yana, başımızı kaldırıp etrafımıza baktığımızda, pek çok yerde sıcak savaşların
cereyan ettiğini ve her gün on binlerce insanın kan ağladığını göreceğiz.
Dünyanın her yerinde Müslümanlar zulüm görmekte, Müslüman ülkelerdeki
despot idareciler, inanan insanlara ne zulümler yapmakta. Şimdi etrafımızda
hâdiseler bütün dehşet ve ürperticiliği ile böyle cereyan ederken, bizim hidayet
üzerinde bulunmamız, mükellefiyetlerimizi yerine getirebilecek müsait ortamı
bulmamız, inancımızdan dolayı türlü türlü zulüm ve hakaretlere –eskiye ve
başka ülkelere nispetle– maruz kalmamamız birer nimet değil midir? Ve bütün
bunlar şükür istemez mi? Öyleyse, her zaman bir işten diğerine koşmalı, mevcut
çalışma sistematiği içinde üzerimize düşen vazifeleri dur-durak bilmeden
yerine getirmeli, bizzat amelin içine dercedilen ezvâk-ı ruhiye ve mâneviyeyi
bütün derinliğiyle yaşamalıyız.

Evet, bir mü’min için “artık yapacak bir şey kalmadı; vazifem bitti” diye
rahata kapılıp, olduğu yerde kalma söz konusu olamaz. Mü’mine düşen şey bir
hayırdan boşalınca ikinci bir hayıra koşma, yorulma içinde dinlenme,
dinlenmeyi bir başka yorulmanın mukaddimesi hâline getirme, ‘usür’lerde
‘yüsr’ yaşama, ‘yüsr’leri de büyük ‘usür’lerin gerektirdiği metafizik gerilimler
istikametinde değerlendirme, bütün sa’y ü gayretlerimizde fiziğin metafiziği,
metafiziğin de fiziği tamamlayıcılığı esprisiyle davranma ve hayatında boşluk
olmayan bir insan gibi yaşamaktır.
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Benim kalem ve mürekkebime iktirânı açısından evrâk-ı perişan diyeceğim bu
müsveddâtı, rıza hedefine kilitlenmiş, ruh ve mânâ köklerimizden süzülüp gelen
evrensel değerleri cihana duyurmaya niyet etmiş bütün adanmış ruhlara ithaf

ediyorum.

(Not: Bu kitap, 1970’li yıllarda cami cemaatine arz edilmiş vaazlardan
hazırlanmıştır.)



Takdim Yerine

“Rabbin kelimelerini yazmak için okyanuslar mürekkep olsaydı, hatta ona bir misli
daha ilave edilseydi, okyanuslar bitip tükenecekti ama, O’nun (teşriî ve tekvînî

emirleriyle alâkalı) kelimeleri bitmeyecekti.”1

Ezelden gelip ebede giden Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, bütün çağların sesi
soluğu olma liyakatiyle serfiraz bir beyan mucizesi ve meleklerin ışığına
pervane döndükleri kelam-ı ilâhînin en nurefşan ifadesidir. Göklerden
gönüllere boşalan bu beyan çağlayanı; ifadesi, üslûbu, beyan tarzı açısından bir
harikalar mecmuası olduğu gibi; içtimaî disiplinleri, hukukî kuralları, terbiye
ile alâkalı kaideleri, insan, varlık ve kâinat hakkındaki yorumlarıyla da, her
zaman herkesin başvurabileceği dupduru bir kaynak; en karmaşık ve en bulanık
dönemlerin dahi bulandıramayacağı kadar engin bir ummandır.

Bu itibarladır ki, yeryüzünde Hak rahmetini temsil eden o olduğu gibi,
gönüllerden imansızlık zulmetini silen de yine odur! İnsanlık doğru yolu buldu
ve o doğru yolda yürümeyi öğrendiyse, onun sayesinde öğrendi. Öğrendi de
kaoslardan ve yollara takılıp kalmaktan kurtuldu. Varlık onunla aydınlandı ve
ruhlara ünsiyet salan dost ve ahbap hâline geldi..!

O, bu bütüncül bakışı ve ihata eden engin ifade ve üslûbunun yanında,
muhteva ve mânâ genişliği, beyan inceliği, herkesin ilim ufkuna göre açılma
sihri ve ruhlara nüfuzu sayesinde öyle bir güce sahiptir ki, önyargısız olmaları
şartıyla, ulaşabildiği herkesi büyülemiş ve başları döndürmüştür.

Evet, o, üzerine eğildikçe kalblerde, kafalarda, lambaları her an daha bir
artan sihirli bir avize gibi, değişik tecellî dalga boyunda yeni yeni inkişaflara
vesile olarak, insanın zâhir ve bâtın duygularına çeşit çeşit ilâhî armağanlar
sunmaktadır.

Ne var ki, her zaman istifadeye açık bu beyan-ı ilâhînin o bitmez-tükenmez
hazinelerine mazhar olup onlardan istifade elde edebilmek için de, imtihan
dünyasında bulunan insanoğlunun akıl, şuur ve hissiyle ona yönelmesi, onu
anlama istikametinde cehd ve gayret göstermesi ve o istikamette iradesinin
hakkını vermesi gerekir. İşte “Kur’ân’ın Altın İkliminde” adıyla elinizde
tuttuğunuz bu kıymetli eser; günümüz dili ve anlayış seviyesi nazar-ı itibara



alınarak, ona yürekten inanmış coşkun bir gönül tarafından, derin bir vukufiyet
ve muhkem bir üslûpla sizi o mücevher dolu ummana çağırmakta, o ummana
ulaştıracak vesile ve vasıtaları, yol ve yöntemleri önünüze sermektedir.

Bu sebepledir ki, bu altın iklime adımınızı attığınız esnada, asırlar boyunca
insanlığa hayat nefhetmiş bir beyan çağlayanına –muvakkat bir hicrandan
sonra– yeniden kavuşma heyecan ve helecanını duyacaksınız. Çünkü o iklimde
müşahhas misaller hâlinde göreceksiniz ki, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın lafız
ve mânâsında öyle bir kuşatıcılık, öyle bir zenginlik ve öyle bir derinlik var ki,
asırlardır fakihler ondan istifade ve istinbat ile sayıları yüz binlere ulaşan
eserler meydana getirmiş ve kütüphaneler dolusu kitaplar yazmışlardır. Ârifler,
irfan peteklerini onun bal özüyle doldurmuş ve bal akan kitaplarıyla milyonlara
şeker şerbet sunmuşlardır. Âşıklar, ondan aldıkları ilhamlarla coşmuş, cezb u
incizabın gelgitleri arasında ne aşk ve muhabbetnâmeler meydana
getirmişlerdir. Evet, asırlar gelip geçmiş ama geçip giden zaman asla onu
soldurmamış/solduramamış, renk attıramamış; aksine, zamanüstü o Kelam-ı
Ezelî, ilerleyen zamanla birlikte daha bir gençleşmiş, daha bir revnakdârlık ve
güzelliğe bürünmüş, enginlik ve zenginliği daha bir hissedilir hâle gelmiştir.

Ve yine, o altın iklime doğru kapıyı aralayıp içeri girdiğinizde, birkaç
asırdan beri, özünden uzaklaşan, kendinden kaçan ve kendine yabancılaşan
insanoğlunu, o ulvî kıymet ve değeri ölçüsünde yeniden görecek; dolayısıyla
bir insan olarak kendinizle tekrar yüz yüze gelecek, kendinizi yeniden
“oku”yacak, yeniden kendinizi tanıyıp tanımlayacak ve o altın iklimin yumuşak
ve şefkatli atmosferinde bir kez daha kendinizi bulup özünüze ereceksiniz. Zira
insanı muhatap kabul edip ona hitapta bulunan bu ışıktan beyan, bütün buud ve
derinlikleriyle insanı ele almakta, gizli ve açık duygularıyla adım adım onu
takip etmekte; kalbi, sırrı, hafîsi, ahfâsı.. ve bugüne kadar henüz
keşfedilememiş daha nice latîfe ve hisleriyle onu bir bütünlük içinde analize
tâbi tutmakta; tâbi tutup son tahlilde bize, bizi anlatmakta, bize, bizi
tanıtmaktadır. Dikkatli bir şekilde Kur’ân’ı dinleyen, onun lafız ve mânâ
münasebetlerini yakından takip eden herkes, onun âyetleri arasında kendi ruh
hâlini bulur; hatta çok defa kendisinin dahi izahta güçlük çektiği ledünnî
ahvalinin şerh edildiğini görür. Tabiî bu biraz da, insanın Kur’ân’ın ruhuna
nüfuz etmesi ve onun ışıktan dünyasına sızmasına bağlıdır. İşte bu yapılabildiği
takdirde insan, o Kitab-ı Mübîn’de kendini bulur ve tanır, acz u fakrını idrak
eder, nâmütenâhî arzu ve ihtiyaçlarının çehresinde Sonsuz Kudret ve



Merhamet’e muhtaç olduğunun farkına varır, o şuurla dolar ve böylece
Yaratıcısına iltica edip her türlü yalnızlıktan kurtulur. Çünkü Kur’ân, Yaratıcı-
insan-kâinat arasındaki münasebeti en muvazeneli şekilde ortaya koyan bir
koordinatlar mecmuasıdır. Dahası Kur’ân, insanı dünyaya baktırdığı gibi
ukbâya da baktırır. Fenâya ve bekâya mazhar yönleriyle onu cem eder ve
bütünleştirir. Maddesinin anatomisini yaptığı kadar, ledünniyatının da
anatomisini ortaya kor. İnsanın nasıl bir gelişme ve terakki ya da düşüş ve
tedenni yolu takip ettiğini, şekilden şekle, hâlden hâle, tavırdan tavıra girerken
hangi mertebe ve makamlardan geçtiğini ve hisleri, heyecanları ve ruhî
referanslarıyla nasıl bir çizelge ortaya koyduğunu bütünüyle Kur’ân’da adım
adım takip edebilirsiniz. O nurlu beyanda, insanı bütün yönleriyle müşâhedeniz
mümkün olduğu/olabileceği gibi, farklı anlayış ve konumdaki insanların çeşit
çeşit duygu, düşünce ve iç dünyalarını da onda bulmanız mümkün olacaktır.
Evet, kırılan ümitlerin, sönen aşkların, sarsılan emellerin veya ümitle çarpan
sinelerin, tülpembe hülyaların, sevapla ışıldayan gözlerin, günahla kararan
yüzlerin, aşk u iştiyakla çarpan sinelerin, karamsarlığa kendini salmış bedbîn
ruhların… hepsinin akislerini onda görmek mümkündür.

İşte elinizde tuttuğunuz bu eserde, “insan eksenli Kur’ân tefsiri” anlayışı
istikametinde, Kur’ân’ın psikolojik tahlillerini, insan üzerine yapılan semavî
şerh ve analizleri, müşahhas ve canlı misaller eşliğinde, orijinal tespit ve
yorumların ışığı altında okuma imkânını bulacaksınız.

Bu iklimde yolculuğunuzu devam ettirdiğinizde, koskoca kâinatın bir sergi,
bir meşher hâlinde önünüze serildiğini; bir kitap gibi önünüze konulduğunu
görecek ve böylece onu bir meşher gibi müşâhede edecek, bir kitap gibi
okuyacak, bir kitap gibi duyacak ve bir kitabın rengârenk canlı, yaldızlı
nakışlarını temâşâ ediyor gibi hayran hayran seyre dalacaksınız. Evet, seyahat
müddetince siz, kâinat kitab-ı kebirinde, Kur’ân’ın, kâinat kitabını okuduğunu
duyacak ve bu okuyuş karşısında nefesinizi tutup vicdan ve gönül kulağıyla o
lahûtî sesi dinlemeye duracaksınız. Zira Kur’ân, nasıl ki, kâinatın misal-i
musağğarı olan insanı bir bütün hâlinde ele alıp, bütün derinlik, zenginlik ve
enginliğiyle onu şerh etmektedir. Aynı şekilde o, kâinatı bir bütün olarak ele
alıp öyle değerlendirmektedir. Bu sebeple var olan hiçbir şey onun ilgi
sahasının dışında kalmamakta, zerreden küreye bütün mevcudat onda âdeta
hallaç edilmekte, zâhir-bâtın, iç-dış, öz-kışır her şey bütün ahvaliyle ve
derecesine göre onda yerini almaktadır. Bundan dolayı elinizdeki bu eserde,



“Kur’ân’ın Işığında İlmî Gelişmeler” ana başlığı altında, o nurlu beyanın
projektörüyle çağımızı, çağımızdaki ilmî gelişmeleri perspektife aldığınızda
ezelden gelip ebede giden Kur’ân hakikatlerinin nasıl bir ihtişam ve görkemle
her bir asrın burcunda bayrak gibi dalgalandığını görecek, görüp kendinizden
geçecek ve âdeta o kelam-ı ilâhînin size şöyle seslendiğini duyup hisseder gibi
olacaksınız: “Ben, Hazreti Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem)
dahil, yeryüzünde hiçbir beşerin kelâmı olamam. O Şeref-i Nev’i İnsan, Ferid-i
Kevn ü Zaman (aleyhissalâtu vesselâm), sadece benimle irşad eden en büyük
bir mürşittir. Ben, ancak ve ancak bütün kevn ü mekânları birbirine bağlayan ve
ezelden ebede kadar her şeyi ilmiyle ihata eden bir Zât’ın kelâmıyım. Sizin
aklınızın ulaşamadığı, idrakinizin eremediği yerlerde benim asırlar öncesinden
dikili olan bayrağım dalgalanmaktadır. İleride sizler, değişik yöntem ve
teknolojik imkânlarla daha enteresan şeyler keşfedeceksiniz. Teleskoplarınız,
trilyonlarca kilometre ötede bulunan nebülözleri getirip gözler önüne serecek
ama, oralara gittiğinizde de yine benim bayrağımın dalgalandığını
göreceksiniz.”

“Yolculuğa devam” deyip bu altın iklimde kanat çırpmayı sürdürdüğünüz
takdirde, “Bu Kitap, iman edenler için, onların Rabbileri tarafından
basiretleri açan bir hidayet ve burhandır...”2 âyet-i kerimesinin hakikatini,
küllî prensip ve temel kaideleriyle, müşahhas ve canlı misalleriyle müşâhede
etme imkânını bulacaksınız. Zira “Kur’ân’da Terbiye” adlı bölümü
okuduğunuzda, onun terbiye anlayışında fertten aileye, aileden topluma, kademe
kademe, hayatın hiçbir kesimi ihmal edilmeksizin, kuşatıcı bir bakış açısıyla,
akılların ikna ve tenvir edildiğini, nefislerin terbiye ve kalblerin tasfiyeye tâbi
tutulduğunu net bir şekilde görme imkânına kavuşacaksınız. Evet, o yüce beyan,
ruhların en yükseği ve şekillerin en mükemmeliyle dünyaya gönderilen insana,
mutluluk ve saadetin en idealini, teâli ve terakkinin en erişilmezini ve
yaşamanın en insancasını göstererek, ona yolların en doğrusuyla “insan-ı
kâmil” olma zirvelerini vaad etmektedir. Bundandır ki, arkasına aldıklarını
şaşırtmadan, yanıltmadan ve en kestirme yoldan maksada ulaştıran en son, en
kâmil söz o olduğu gibi, insanî melekeleri ölmemiş kimseler için tam bir
rahmet, hidayet ve hikmet kaynağı olan da yine odur. Bunun en canlı ve çarpıcı
misali ise, onun ilk talebeleri ve mucizevî semeresi olan sahabe-i kiram
neslidir.

Biz, elinizde tuttuğunuz bu kıymetli, derin ve muhtevalı eseri, üç-beş sayfalık



bir “takdim” içerisinde size arz edemeyeceğimizin farkında bulunuyoruz. Bu
sebeple “Takdim Yerine”  deyip o engin, derin ve hacimli eserden sadece
birkaç kare arz etmek, o deryadan sadece bir-iki katre sunmakla, sözü daha
fazla uzatmadan, aradan çekilip bu kıymetli eserle sizi baş başa bırakmak
istiyoruz. Ancak yayınevi olarak öyle inanıyor ve öyle ümit ediyoruz ki, siz
değerli okuyucularımız bu kıymetli eserin içine girdiğinizde yani “Kur’ân’ın
Altın İkliminde” seyahate çıktığınızda nice engin ufuklara şehbal açacak, nice
güzelliklerle göz göze gelecek, onları temâşâya dalacak; o altın iklimde nice
Cennet kevserleri yudumlayacak ve tarifi imkânsız ne cennetâsâ bir neşe ve
huzurla soluklanacaksınız. Bu vesileyle bir kez daha, bu feyyaz ve bereketli
eserin telifi dolayısıyla, Muhterem Müellifimize gönül dolusu teşekkürü borç
bildiğimizi ifade etmek ve Cenâb-ı Hak’tan kendisine sıhhat, sağlık ve afiyet
dua ve niyazıyla sözü burada noktalamak istiyoruz.

Nil Yayınları

1 Kehf sûresi, 18/109.

2 Câsiye sûresi, 45/20.



Giriş
Kitap, Arapça bir kelime olup, lügatte, cem eden, toplayan mânâsına gelir.

Herhangi bir mevzu ile alâkalı çeşitli meseleleri terkip edip bir araya getirdiği
için “Kitab”a kitap denilmiştir.

Muhteva ve mânâ itibarıyla kâinat da bir kitaptır. Fizik, kimya, astronomi ve
daha binlerce ilim onda iç içe ve omuz omuzadır. Evet, kâinat öyle bir kitaptır
ki, onu “Kudret” ve “İrade” yazmıştır. Tabiî bu kitâbet “kader” projesine göre
gerçekleşmiştir. Dolayısıyla da kâinat harf harf, satır satır ilâhî isim ve
sıfatların tecellîlerini yansıtmaktadır.

Kitap, kelime olarak mânâsını en anlamlı, en tonlu şekilde Kur’ân’da bulur.
Zira “câmi” olması yönüyle Kur’ân’a denk ikinci bir kitap yoktur. Kur’ân,
“Mülteka’l-bahreyn” diyebileceğimiz, iki denizin birleştiği, iki ummanın aynı
çizgide buluştuğu bir kitaptır. Varlığın, iç ve dışı, zâhir ve bâtını, mucize
televvünüyle ancak Kur’ân’la ortaya konmuş ve tanınmıştır. Lafız ve mânâ
âhengi itibarıyla zirvede bir kitaptan söz edilecekse, o, Kur’ân’dır. Dünya ve
ahiret mülâhazası en hassas ölçülerle yalnız Kur’ân’da dengelenmiştir. Ayrıca
o, geçmiş kitapların doğru yönlerini bünyesinde toplamış olmakla da mucizevî
ayrı bir derinlik gösterir.

Bütün bu yönleriyle Kur’ân, beyan âleminde makam-ı cem’in unvanıdır.
Evet, Kur’ân, “hakâik-i sâbite” (sâbit, değişmez hakikatler) ile “âyân-ı
sâbite”yi (varlıkların ilm-i ilâhî’deki sabit asılları, mahiyetleri) bir araya
getiren biricik kitaptır. Mülk, melekût ve görünen-görünmeyen âlemler onda iç
içedir. Kur’ân, şehadet âleminde, gayba ait bir dildir. Gayb âlemine ait
haberleri en doğru şekilde bildiren de odur. İşte Kur’ân bu yönüyle de bir
“câmi” ve bir birleştiricidir. Bütün bu hususiyetlerinden dolayı da kelimenin
tam anlamıyla “kitap” dendiğinde Kur’ân anlaşılır.

Bugün pek çok düşünür, gelecek yılların Kur’ân’a açık yıllar olacağı
hususunda ittifak hâlindedirler. Aslında, az dikkat edildiğinde, içinde
bulunduğumuz çağın, düşünce ve tasavvurlarımızın çok çok üstünde bir süratle
Kur’ân’a doğru kaydığı hemen sezilebilir. Evet, artık bugün, en âmiyâne
bakışlar dahi, Kur’ân’ın ne denli kâinatla içli-dışlı olduğunu sezebiliyor, onun
varlık adına söylediği sözlerin isabetini görüyor, mesajlarındaki güç ve
nuraniyet karşısında hayret ve hayranlıktan kendilerini alamıyorlar, denebilir.

Günümüzde bu yüce kitabın; varlığın bağrındaki sırları, tabiatın ruhundaki



incelikleri zevkle mütalaa edilecek bir kitap şeklinde, ilim ve irfan erbabının
gözleri önüne serdiğini, yine ilim ve hikmetle uğraşanlar söylüyorlar.

Evet, varlığı didik didik edip, onun gaye, muhteva ve esaslarını herhangi bir
tereddüde meydan bırakmayacak şekilde açıklayıp ortaya koyan, bu Kur’ân’dır.

İnsanın kalbî, ruhî ve fikrî hayatını tanzim edip ona en yüksek hedefleri
gösteren ve elinden tutup gösterdiği hedeflere ulaştıran; dahası ona lütufla,
merhametle, şefkatle, adaletle muameleyi emreden ve onunla kötülükler
arasına, âdeta aşılmaz engeller koyan, yine o Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’dır.
Allah’ın insanoğluna bahşettiği sıhhat ve afiyeti, istidat ve kabiliyeti, imkân ve
kuvveti en iyi şekilde değerlendirme ve bu mevhibelerden hakkıyla istifade
etme yollarını gösterip insanları birbirine “bâr (yük)” olmadan kurtaran, yine
bu ilâhî beyandır.

Bu öyle ışık kaynağı bir kitaptır ki, ona gönül verip arkasına düşenlerin
ruhlarında hürriyet düşüncesi, adalet anlayışı, kardeşlik ruhu ve başkaları için
yaşama arzusunu tutuşturarak, etten-kemikten varlıklara melekleşme âdâbını
öğretip, onlara iki cihan mutluluğuna giden yolları gösterir ve bu yolda kapıları
ardına kadar açık bırakır.

O, öyle rehber bir kitaptır ki, sayesinde hakikate uyanmış gözlerin önüne
geçer, onları ötelerde gezdirir, itminan ve doygunluğa ermiş kalbleri mehâbet
ikliminde dolaştırır. Mütefekkir ruhları hayret ve hayranlıklarla sarhoş eder ve
temiz vicdanlara her an ayrı bir nefha üfler.

Bu kitaptır ki, insanları türlü türlü sapıklıklardan kurtararak fazilet yoluna
irşad edip, Allah’ın emirlerini yerine getirenlere gözlerin görmediği, kulakların
işitmediği ve kimsenin tasavvur edemeyeceği mükâfatlar; o emirleri ihlal
edenlere de bakışları bulandıracak, başları döndürecek ve yürekleri hoplatacak
cezalar var olduğunu ifade ederek, akılları hayrette bırakan muhteşem
muvazeneler vaz’etmiştir.

Bu kitap, düşmanlıktan başka bir şey bilmeyen münkir tâli’sizlerin ve
dostluğun hakkını veremeyen iz’ansız dostların bunca tecavüz, tebdil ve tağyir
gayretlerine rağmen, yeryüzünü şereflendirdiği günden bu yana hep olduğu gibi
kalmış ve kitaplar arasında vahiy orijinini koruyan biricik Allah mesajı
olmakla serfirazdır.

Kur’ân, Levh-i Mahfuz’un en nadide pırlantası olarak nazil olduğu zaman,
eşi-menendi olmama gibi bir mazhariyetle nazil olmuştu. Bugün de aynı



parlaklık ve kıymetini, hatta daha da artırarak bütün ihtişamıyla devam
ettirmektedir. Gelecek yıllar ise –inşâallah– onun, güneşlere taç giydireceği
yıllar olacaktır.

Kur’ân-ı Mübin, ilk zuhuruyla şarkı, garbı, şimali, cenûbu ışıktan kollarıyla
sardığında, uğradığı her yere bütün ilimleri de beraber götürmüş ve dünyanın
dört bir yanını cennet yamaçlarına çevirmişti. O gün ona sahip çıkanlar, onun o
nurdan mesajlarını en mükemmel şekilde temsil ediyor ve insanlığa “Kur’ân
medeniyeti”ne açılan yolları gösteriyorlardı. Bu öyle yüksek seviyede bir
temsil ve gösterme idi ki, bugün dünyanın muallimi olduklarını iddia edenler, o
gün bulunsalardı Kur’ân talebelerine ancak çırak olabilirlerdi...

Kur’ân-ı Mecid, öyle nurdan ezelî ve ebedî mesajlarla gelmiştir ki, beden ve
cismaniyetimizin yanında kalb, ruh, akıl ve vicdanlarımızı da terbiye ederek
bizleri geleceğin insanları olarak hazırlamakta ve bizlere hedef olarak maddî-
mânevî zirveler ötesi şâhikaları göstermektedir –ki bir kısım körler, sağırlar
görüp duymasalar dahi– yakın bir gelecekte onun, aklı başında millet ve
devletlerin sık sık başvuracakları bir kevser kaynağı hâline geleceğinde şüphe
yoktur.

Şayet günümüzün Müslümanları, Kur’ân çizgisinde ve ilk Müslümanlar
safvetinde hareket edebilselerdi –ki bugün o istikamette ciddî gelişmelerin
olduğu söylenebilir– bir hamlede sıçrayıp devletler muvazenesindeki yerlerini
alacak ve taklit vadilerinde başkalarının yâveleriyle teselli olmaktan
kurtulacaklardı.

Kur’ân’ın ilk talebelerinin, cihanı hayret ve dehşetlere sevk eden iman,
ahlâk, fazilet ve aksiyonları, günümüz insanının bir kere daha hassasiyetle ele
alıp incelemesi gerekli olan önemli hususlardandır. Evet, bir zamanlar,
Mekke’nin yalçın kayaları arasında zuhur edip, bir hamlede dünyanın dört bir
yanını aydınlığa kavuşturan birkaç bin sahabinin, Kur’ân’ın aydınlık ikliminde
gerçekleştirdikleri o büyük inkılâp, her zaman üzerinde düşünülüp
değerlendirilmesi iktiza eden harikalar cümlesinden bir hâdisedir ve
mü’minlerin daima müracaat edecekleri tertemiz ve pırıl pırıl bir örnektir.

Bu itibarla diyebiliriz ki, Kur’ân, dünden bugüne kendisine gönül verenleri
aldatıp şaşırtmadığı gibi, bundan sonra da aydınlık iklimine teveccüh edenleri
aldatmayacak ve hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Zira inanıyoruz ki, zihinler
müspet fenlerle aydınlandığı, gönüller Hak mârifetiyle şahlandığı ve varlık,
ilim ve hikmet adesesi altında, tetkik ve araştırmaya tâbi tutulduğu sürece,



ilimler adına verilen her hüküm, Kur’ân’ın ruhuna uygunluk içinde cereyan
edecektir.

Kur’ân; insanoğlunun kıymet ve değerleri ölçüsünde, onun kalb-ruh-akıl ve
cismaniyetini nazar-ı itibara alarak “Yüksekler Yükseği”nden nüzul ile insanlık
ufkunda tulû etmiş, en mükemmel mesajlarıyla bir ilâhî kanunlar mecmuasıdır.

Bugün yaklaşık bir buçuk milyar insanın tâbi olduğu Kur’ân, ebedî ve
değişmeyen ilâhî prensipleriyle, topyekûn beşer mutluluğunun ve o mutluluğa
ulaştıran en kestirme, en aydınlık yolun göstericisi olarak eşi benzeri
bulunmayan tek kitaptır.

O Kur’ân; içinde milyonlarca âlim, binlerce filozof ve mütefekkirin de
bulunduğu, küre-i arzın kaderine hükmetmiş en muhteşem, en nuranî cemaatlerin
ışık kaynağı bir kitaptır. Ve bu mânâda onun saltanatına denk ikinci bir saltanat
da yoktur.

Kur’ân; nazil olduğu günden bu yana, ne itirazlara ne tenkitlere uğramıştır
ama, bu mevzuda kurulan bütün mahkemeler Kur’ân’ın beraatıyla neticelenmiş
ve mücadeleler onun zaferiyle noktalanmıştır.

Kur’ân’a iman eden, Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem), Hz.
Muhammed’e iman eden de Allah’a (celle celâluhu) iman etmiş sayılır.
Kur’ân’a inanmayan, Hz. Muhammed’e, Hz. Muhammed’e inanmayan da
Allah’a inanmış sayılmaz. İşte, gerçek Müslümanlığın çerçevesi!..

Kur’ân, gönüllerde billûrlaşan bir nur, ruhlara ışık tutan bir aydınlık kaynağı
ve baştanbaşa bir hakikatler meşheridir. Onu gerçek çehresiyle ancak, bir
çiçekte kâinattaki bütün güzellikleri sezebilen ve bir damlada tufanları
seyredebilen inanmış ruhlar tanıyıp anlayabilir.

Kur’ân; öyle bir üslûba sahiptir ki, onun âyetlerini duyan Arap ve Acem
beliğleri ona secde etmiş, onun muhteva güzelliklerini sezip anlayan
hakikatşinas edipler, o Söz Sultanı’nın yanında edeple iki büklüm olmuşlardır.

Müslümanlar, ancak Kur’ân’ı tasdik ve ona iman etmekle aralarında bir
birliğe ulaşabileceklerdir. Kur’ân’ı tasdik etmeyenler, Müslüman
olamayacakları gibi; aralarında kalıcı bir birlik de tesis edebilmeleri mümkün
değildir.

“İman bir vicdan meselesidir.” demek, “Allah’ı (celle celâluhu),
Peygamber’i (sallallâhu aleyhi ve sellem), Kur’ân’ı yalnız dille değil,
vicdanımla da tasdik ederim.” demektir. Her çeşidiyle bu anlayışa bağlı ibadet



ise, bu sağlam tasdikin zarurî bir tezahürüdür. İnsanlık, cehalet ve küfrün
vahşetleri içinde bocalayıp durduğu bir dönemde, o vahşi muhitte bir aydınlık
tufanı şeklinde belirip, bir hamlede dünyaları nura gark etme gibi, tarihin
emsalini gösteremediği en büyük inkılâp bir kere olmuş ve o da Kur’ân’la
gerçekleştirilmiştir. Şahit olarak buna tarih yeter...

İnsana, insanın mânâ ve mahiyetini, hakkı, hikmeti, Allah’ın zât, sıfât ve
isimlerini en hassas muvazenelerle öğreten kitap Kur’ân’dır ve bu sahada ona
denk ikinci bir kitap göstermek de mümkün değildir. Asfiyânın hikmetlerine,
hakperest filozofların felsefelerine baksan, bunu sen de anlayacaksın!..

Hakikî adaleti, gerçek hürriyeti, dengeli müsâvâtı (eşitlik), hayrı, namusu,
fazileti, hatta hayvanlara varıncaya kadar her varlığa şefkati emredip; zulmü,
şirki, haksızlığı, cehaleti, rüşveti, faizi, yalanı, yalan şahadeti açıkça men eden
biricik kitap, Kur’ân’dır.

Yetimi, fakiri, mazlumu himaye edip, padişahla köleyi, kumandanla neferi,
davalıyla davacıyı aynı sandalyeye oturtup muhakeme eden kitap da yalnız
Kur’ân’dır.

Kur’ân’ı üstûre ve hurafelere kaynak göstermek, on dört asır evvelki cahiliye
Araplarından bugünün dinsizlerinin tevarüs ettiği bir kısım tutarsız
hezeyanlardan başka bir şey değildir ve bu anlayışla hikmet ve hakikî felsefe
alay eder...

Kur’ân, öyle parlak bir beyandır ki, ruhların en yükseği ve şekillerin en
mükemmeliyle dünyaya gönderilen insana, mutluluk ve saadetin en idealini,
teâli ve terakkinin en erişilmezini ve yaşamanın en insancasını göstererek ona,
yolların en doğrusuyla “İnsan-ı kâmil” olma zirvelerini vaadetmektedir. Bu şanı
yüce kitaptır ki, bütün cihan, derin bir gaflet ve dalâlet içinde bocalayıp
durduğu bir dönemde o, insan fert ve cemaatlerinin birbirine karşı hukuk ve
muamelelerini, hareket ve davranışlarını, vazife ve mükellefiyetlerini tanzim
ederek, hürriyet, adalet ve müsâvât hakikatlerini, bir hamlede hem de gerçek
mânâlarıyla tahakkuk ettirmiş; zulüm ve haksızlığa karşı mücadelelerin en
çalımlısını vermiş; beşeri, hatta bütün canlıları içine alabilecek şekilde
âlemşümul (evrensel) şefkat ve merhamete çağırarak, harp ve sulhü insanî
değerler çizgisine çekip, etrafında toplananları yeryüzü emniyet ve huzurunun,
denge ve muvazenesinin temsilcileri hâline getirmiştir.

Bu, öyle pırıl pırıl nûrefşan bir kitaptır ki, bir taraftan insana acz ve fakrını
hatırlatarak, onun gurur ve bencilliğini frenlerken, diğer taraftan onu aşk u



şevkiyle coşturarak, nâmütenâhîliklere yelken açmaya çağırır. Bu, öyle bir ilâhî
nefhalar mecmuasıdır ki, bizlere, her emriyle binlerce faydalar temin ederek ve
her yasağıyla da akla hayale gelmedik zararları hatırlatarak, bizleri hep emniyet
ve güven yamaçlarında dolaştırmaktadır. Evet, o, emanet, ihsan ve adalet
mesajlarıyla gönüllerimizi coşturup, Cennet ufuklarını gösterdiği aynı anda,
ahlâksızlık, münkerat ve başkalarının mal, can, ırz ve hukukuna tecavüz gibi
gayyâlara çeken duygu ve düşüncelere karşı da tahşidat yapıp, bizleri sürekli
Hakk’ın sıyanet ve himaye çizgisine çağırmaktadır.

Bu öyle bir kitaptır ki, kendinden evvel gelip geçmiş bütün peygamberleri
kudsî bilmiş, onların suhuf ve kitaplarını mübarek tanımış, hususiyle Tevrat,
Zebur ve İncil’e tazimde bulunmuş; onlardaki ihtilaflı noktaları hal ve fasl,
tağyîr edilmiş yerleri tashih, mahzuf kalmış bölümleri de tespit ederek bir
mânâda kaybolmuş kitapları bulup ortaya çıkarmış ve o kitapları tebliğle
serfiraz bütün peygamberleri saygıyla anmış, hususiyle Hz. Musa ve Hz. İsa’yı
(aleyhimesselâm) “Ülü’l-azm” peygamberler arasında sayarak hak ve
hakkaniyetin dili olduğunu göstermiş.. sonra bu iki şanlı peygamberin
validelerinin de ilhama mazhar, ötelere açık, beşerüstü ruh ve vicdana sahip
bulunduklarını ihtar ederek, ihkâk-ı hak maksadıyla nazil olduğunu bütün selim
kalblere duyurmuş ve kabul ettirmiştir.

Kur’ân ve onun getirdikleri hakkında olumsuz söz söyleyenlerin, muvakkaten
olsun, beşerin nizam, âhenk, huzur ve emniyeti adına bir şeyler söylemeleri
gerekmez miydi? Doğrusu, Kur’ân’a yabancı medeniyetlerin perişaniyet ve
derbederliği, onun ışığından mahrum gönüllerin sıkıntı ve buhranlarla inim inim
inlemesi karşısında bu temerrüt ve bu inadı anlamak mümkün değildir…

İnsanlık için en muntazam hayat, Kur’ân’ın solukladığı hayattır. Öyle ki,
medeniyetin, bugün dünyanın dört bir yanında takdirle yâd edilip alkışlanan bir
kısım güzelliklerinin, tamamen Kur’ân’ın yüzlerce sene evvel teşvik ettiği
şeyler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kusur ve kabahat kimde?

Bizde, öteden beri Kur’ân hakkında atıp tutanlar ve onunla uğraşmayı meslek
hâline getirenler, daha çok, bilmediklerini dahi bilmeyen cahiller olmuştur. Ne
acıdır ki, bu zavallılar, aleyhinde oldukları kitap hakkında ne bir araştırma
yapmış ne de bir şeyler okumuşlardır. Aslında bunların iddialarıyla, pozitif
ilimlere karşı temerrüt gösteren cahillerin iddiaları arasında pek de fark yoktur;
ne var ki halkın hakikatlere uyanması için daha bir süre beklemek icap
edecektir.



Kur’ân sayesinde insan, Allah’a (celle celâluhu) muhatap olma gibi
mevkilerin en yükseğine yükselmiştir. Böyle bir mevkide bulunduğunun
şuurunda olan bir insan, kendi dilinde, Kur’ân’daki ilâhîliği dinler. Rabbiyle
konuşur ve Rabbiyle konuştuğuna yemin etse yemininde yalancı sayılmaz.
Kur’ân’ın aydınlık ikliminde insan, daha dünyada iken, kabirden, berzahtan
geçer; mahşeri, sıratı görür; Cehennemlerin dehşetiyle ürperir ve Cennetlerin
huzur tüten yamaçlarında dolaştığını duyar ve hisseder gibi olur.

Müslümanları, Kur’ân’ı anlama ve onda derinleşmeden alıkoyanlar,
dolayısıyla onları dinin ruhundan ve İslâm’ın özünden de uzaklaştırmış oldular.
Öyle zannediyorum ki, çok yakın bir gelecekte insanlığın takdir ve hayranlık
dolu bakışları altında, Kur’ân okyanusuna doğru akan çeşitli ilim, teknik ve
sanat çağlayanları, esas kaynaklarına dökülüp onunla bütünleşince, âlimler,
araştırmacılar ve sanatkârlar da, bir kere daha kendilerini o deryanın içinde
bulacaklar...

Geleceğin Kur’ân devri olmasını çok görmemek lazım! Zira Kur’ân, geçmişi
bugünle, bugünü de yarınla bir arada görüp bilen bir Zât’ın kelâmıdır..!

Kur’ân-ı Kerim, yirmi üç senede, belli fasılalarla ve vahiy yoluyla
Peygamber Efendimiz’e inen, ifade tarzı itibarıyla mucize olan, bize kadar
tevatüren nakledilmiş bulunan, Mushaflarda da aynen indiği günkü orijinalliğini
muhafaza eden nefsî ve lafzî ilâhî kelâmdır.

Onun, harf ve şekillerle kâğıtlara yazılışı dışında hem lafzî hem de nefsî
kelâm yönü, ilâhî kelâm olma vasfına bağlıdır. Zira Kur’ân, Cenâb-ı Hakk’ın
“Kelâm” sıfatından gelmiştir. Kelâm sıfatı ise, hem ezelî hem de ebedîdir.
Durum böyle olunca, daha henüz hiçbir varlık yokken dahi Kur’ân vardı ve
mevcuttu. Fakat o, nefsî kelâm olarak vardı. Çünkü Cenâb-ı Hak, varlığa haricî
vücud giydirmeden evvel de yine “Mütekellim” idi, konuşuyordu. Zât-ı Bârî’ye
ait bin bir ismin binlerce cilvesinden tek cilvesi olan kâinat ağacı üzerinde
olgun bir meyve hâlinde zuhur eden insanla konuşacağı ana kadar Cenâb-ı Hak
yine konuşuyordu. O’nun işte böyle bir “kelâm-ı nefsî” dediğimiz konuşması
vardır. İşte Kur’ân da, bu nefsî konuşma cümlesindendir. Bu yönüyle de
Kur’ân, ezelden gelmiştir ve ebede gitmektedir.. ve Kur’ân’dan başka hiçbir
kitapta da böyle bir ayırıcı özellik bulmak mümkün değildir.

A. Peygamberlerin ve Kitapların Gönderilmesindeki Hikmet
İnsanlık, semavî kitaplara muhtaçtır. Zira ilâhî mesajların öğreticiliği dışında



beşerin, problemlerini kendi kendine halletmesi imkânsızdır. Onun içindir ki,
daha ilk insanla beraber Allah (celle celâluhu), ilâhî mesajlar ihtiva eden bir
kısım sayfalar göndermiştir. Hz. Âdem’e gönderilen sayfalar da aynen Kur’ân-ı
Kerim gibi vahiy yoluyla nazil olmuştur. Sonra Hz. Âdem onları kâğıtlara
yazmak suretiyle tespit etmiştir. Bazılarının zannettikleri gibi, yazı daha sonra
keşfedilmiş değildir. Aksine o, ilk insan Hz. Âdem ile beraber başlamıştır.
Çünkü Cenâb-ı Hak, Hz. Âdem’e yazıyı vahiy yoluyla talim etmiş ve

öğretmiştir.1 Aksine ona gönderilen sahifelerin tespiti nasıl mümkün olurdu ki!
Bu sahifeler gökten yazılı olarak inmiş değildi. Zira vahiy çeşitleri arasında

böyle bir yola hiç rastlanmamıştır. Ne Kur’ân’da ne de hadislerde açıktan açığa
yazılı, kâğıtlarla gönderilen bir vahiy çeşidinden bahsedilmemiştir. Şûrâ

sûresinin 42/51. âyeti de2 bu mütalaayı müeyyiddir.3 Bu itibarla da, Hz.
Âdem’e gönderilen sayfalar, nazil olmuş, sonra da bu sayfalar onun tarafından
yazıya geçirilmiştir denebilir. Zaten Cenâb-ı Hak, Hz. Âdem’e, gerekli olan
ilimlerin hepsini özet olarak öğretmiştir. Ondan sonra anlatılanlar ise, zaman,
şartlar çerçevesinde bir tafsil ve konuyu daha genişçe ele almaktan ibarettir.
Meseleye bu zaviyeden yaklaşacak olursak, şöyle bir değerlendirme yapmamız
mümkündür:

Hz. Âdem’e gönderilen sahifelerle diğer peygamberlere gönderilen sahifeler
veya kitaplar arasında esasta hiçbir farklılık yoktur. İlk sahife neyi anlatıyorsa
son kitap Kur’ân da temel esaslar açısından aynı şeyi anlatmaktadır. Sadece
fark, icmal ve tafsildedir. Hz. Âdem’e özet olarak anlatılan her şey,
Efendimiz’e tafsil edilerek anlatılmış ve geniş geniş izahlarla vahyedilmiştir.
Yani Hz. Âdem’e anlatılan çekirdekse, Efendimiz’e anlatılan dalı, budağı ve
meyveleriyle ağaç olmuştur. Ne var ki bu usûlde dahi mucize çapında bir
sistem mevcuttur. Her şeyden evvel, ilk insanlar, idrak ve fikirleriyle çok fazla
inkişaf etmediklerinden, onlara anlayacakları seviyede ders vermek
gerekiyordu; onun için de onlara fazla tafsilat yapılmadı. Onlara anlatma tarzı
ilkokul seviyesindeki bir çocuğa ders verme mahiyetinde idi. Zira muhatapların
umumî seviyesi, böyle bir dersi gerektiriyordu. Eşyanın ledünniyatına vâkıf
olmaktan uzak bu ilk insanlara verilecek bilgiler, sathî (yüzeysel) olmalıydı.
Ancak şu da bir gerçektir ki, işin ilmini yapmış olan birisi, Kur’ân’da anlatılan
bütün hakikatlerin Hz. Âdem’e verilen sahifelerde bulunduğunu çok rahatlıkla
söyleyebilir.



Bu husus diğer semavî kitaplar için de aynen geçerlidir. Yani Kur’ân’daki
hakikatleri, (icmalen de olsa) Tevrat ve İncil’de de bulmak mümkündür. Tabiî
bir dilden başka bir dile çevrilince bazı değişmelerin, hatta tahriflerin olduğu
da bir gerçektir. Defalarca çevirilerle değişime uğramış veya tahrif edilmiş
kitaplarda, bu kitapların kendi orijinal metinlerini bile bulmak çok zordur. Bu
durumda, onlarda Kur’ân’ı bulmak nasıl mümkün olabilir ki…

Görüldüğü gibi insanlık, yeryüzüne geldiği andan itibaren onun hayatına yön
verecek, ferdî, ailevî, içtimaî hayatını düzenleyecek ve onu hayra, güzele, iyi
ve doğruya sevk edecek bir ilâhî mesaj olmuştur. Bu da açıktan açığa şunu
göstermektedir ki, ilâhî yol rehberleri olmadan, beşer hiçbir meselesini
halledemeyecektir. Aslında yaratılış ve fıtrata uygun olan da budur. Yukarıda
da kısaca işaret ettiğimiz gibi, Cenâb-ı Hak, kâinatı bir kitap şeklinde
yaratmıştır. Kâinat denen muhteşem kitapla birden ve aniden karşılaşan insan,
ona bu kitabı izah ve şerh edecek bir mürşide muhtaçtır. Peygamberler ve
ellerindeki semavî kitaplar, beşer için her zaman yanılmaz ve yanıltmaz birer
mürşid olmuşlardır.

Kâinat kitabının, insanın duygularına hitap eden yönleri vardır. Meselâ insan,
kâinat kitabını tetkik ettiğinde, bu koca ağacın çekirdeğinden köküne, dalına-
budağına, çiçeğinden meyvesine kadar ilâhî “Kudret” ve “İrade”nin yazdığı o
muhteşem kitaptan aldığı mânâ usâreleriyle bir arı gibi petekler oluşturacak ve
onları kalb ve dimağına emanet edecektir. Kalb ve dimağ ise bu mânâları analiz
ederek onların verâsında anlatılmak istenenleri kavramaya çalışacaklardır. Ne
var ki, herhangi bir mürşid olmadığında, onların bu mânâları anlayıp
kavramada âciz kalmaları da kaçınılmazdı. Bunu şöyle bir misalle anlatabiliriz:

Bir insan düşünelim ki, bu, hayatında hiç mi hiç cami ve cemaat görmemiştir.
Biz tutup bu kimseyi muhteşem bir camiye sokalım ve ondan caminin içinde
gördüklerini değerlendirmesini isteyelim... Şüphesiz bu insan, gördükleri
karşısında bize şaşkın şaşkın bakacak ve hiçbir değerlendirmede
bulunamayacaktır.. evet, o, minber ne işe yarar, mihraptaki hikmet nedir,
kürsüde ne yapılır bilemeyecektir. Hele insanların bir imam arkasında saf
bağlayıp aynı sesle yatıp kalkmalarına hiçbir mânâ veremeyecektir. İsterse bu
insan başka sahalarda deha çapında bir insan olsun, bu konuda cami âdâb ve
erkânı ile alâkalı az çok bilgi almış veya tecrübe edinmiş bir çocuk kadar dahi
düşüncesi olmayacak ve doğru dürüst bir şey söyleyemeyecektir. Zira öğreten
biri olmadan, bir caminin ne işe yaradığının ve onun içindeki müştemilatın



hangi gayelere hizmet ettiğinin bilinmesi imkânsızdır.
Evet, nebi rehberliği olmadan kâinat mescidine giren insanın durumu da

bundan farksızdır. O, her bahar mevsiminde binlerce, milyonlarca çeşit bitkinin
yeşermesini, dal budak salıp gelişmesini, çiçek açıp meyve vermesini görecek,
ancak bütün bu olanları (şaşkınlığından dolayı) tabiatla izah etmeye
çalışacaktır. Gökyüzünde sayısız denecek kadar yıldız ona göz kırpacak ama o,
bu baş döndürücü âhengi izahta her şeyi “doğa kanunu” şeklinde heceleyip
duracaktır. Fizik, kimya ayrı ayrı dillerle ona eşya arasındaki âhenkten,
nizamdan ve hiçbir şeyin başıboş olmadığından bahsetse de o, bu oluşu eşyanın
kendisine vererek her şeyi anladığını sanacaktır.

Yani insan, peygamber rehberliği olmadan, gördükleri, bildikleri ve hissedip
duyduklarıyla hakikati gerçek yüzüyle tam bulamayacak, cehalet
karanlıklarından kurtulup “mârifet” aydınlığına ulaşamayacaktır. Aslında insanı
böyle bir mârifete (Allah’ı bilmeye) götürmeyen ilim de ilim değildir. Onun
içindir ki bizim literatürümüzde cahil, Allah’ı bilmeyen insandır. Evet,
yüzlerce ilmi hallaç etse de, Allah’ı bilmeyen bir insan, hakikî mânâda
cehaletten kurtulamaz. O’nu tanıyana gelince, hiç okuma-yazma bilmese de
umumî mânâda cahil sayılmaz. Zira o, neticede bilmesi gerekeni bilmiş, kâinat
sarayını kuran ustayı ve o kitabın muhteşem müellifini tanımıştır. Bu ise, ilimde
varılması gereken son noktadır. Mademki, kâinat kitabını Cenâb-ı Hak
yazmıştır, elbette onu en iyi bilen de O olacaktır.

Bazen en âmi bir insan bile iki mısralık bir şiir yazabilir; yazabilir ve o
mısraların içinde başkasının bilmesi imkânsız öyle sırlar gizler, öyle telmih ve
işaretlerde bulunur ki onu kendisinden başka kimse anlayamaz.

Durum böyle olunca, binlerce girift bilmecenin yumaklaştığı şu kâinat
kitabını anlayamayışımız gayet normal olduğu gibi, bu girift meseleleri bizlere
şerh ve izah edecek muallim ve mürşitlerin bulunması da zarurî değil midir..?
İşte bu muallimlere biz “Peygamber”, onlarla beraber gelen kitaplara da
“Semavî Kitap”lar adını veriyoruz.

Peygamber ve Kitap olmadan hakikatin olduğu gibi keşfedilmesi imkânsızdır.
Buna en açık delil, günümüz felsefesinin geldiği noktadır. Asırlardır hakikati
arayan binlerce feylesof, aynı ekol içinde dahi belli bir ortak çizgide
buluşamamışlardır. Aristo ve Descartes, her ikisi de rasyonalist olmasına
rağmen görüş ve düşünceleri arasında dağlar kadar fark vardır.. ve her biri
hakikati çok değişik şekilde anlatmaktadır. Eflatun’un varlık hakkındaki



düşünceleri nerede, bir Aristo’nun, Sokrates’in ve bir Descartes’in düşünceleri
nerede?.

Aradaki farkın, herhangi bir telif ve birleştirmeye imkân vermeyecek ölçüde
olduğu söylenebilir. Bu farklılık da bize gösteriyor ki, mücerret insan aklı,
kâmil mânâda hakikati anlayıp kavramaya yeterli değildir; yeterli değildir ki,
kâinat kitabının en kalın çizgilerle ve herkesin görebileceği ölçüde yazılmış
satırlarını okumada dahi bu denli ihtilaflara düşülmektedir. Hâlbuki bu satırlar,
körlerin bile göreceği ölçüde büyük ve kalın çizgilerle yazılmıştır. Öyle ki, bu
dokuda yıldızlar kelimeler olmuş, nebülözler satırları meydana getirmiş,
galaksi ve Samanyolu gibi sistemler ise paragraf mesabesindedir.

Şimdi bu yazıları okumayan insan, nasıl olur da beşerin ruhî yapısına ait
derin, sırlı ve ince meseleleri okuyabilir, okuyup insanoğlunun pedagojik,
psikolojik ve sosyolojik problemlerine çözümler getirebilir..! Böyle bir cürette
bulunmak, olsa olsa şaşkınlığın ve cehaletin ifadesi olabilir. Günümüzün
insanı, nice zamandır böyle bir cehaletin zebûnu olarak yaşamaktadır.

Hayır, başkası değil, Allah’tır (celle celâluhu) şu kâinat kitabını yazan; bu
kitabıyla insan arasında münasebet kuran, insanı bu büyük kitaba fihrist yapan,
damlada deryayı gösteren. Öyle ise, bu kâinatın mânâ ve mahiyetini bütünüyle
ancak O bilebilir. O bilebilir insanın meyillerini, iç âlemini, fizikî-ruhî yapısını
ve insanî temayüllerini. Zira kâinat, kâinatullah; insan, abdullah; ve bunların
anatomisini tahlil eden Kur’ân da kelâmullah’tır. Dolayısıyla bunlar arasındaki
münasebeti en iyi bilen, böyle bir münasebeti kurmuş olan Allah’tır. Bu
mevzuda söz söylemek de ancak O’nun hakkıdır. O’nun ilmi, bütün eşyayı
kuşatmıştır. O bildirmedikçe, insan hiçbir şey bilemez.

“O’nun ilminden, Kendisinin dilediği kadarından başka bir şey
kavrayamazlar.”4 âyeti, bizler için vird-i zeban olmalıdır. Bütün beşeriyetin
ilmi, Hz. Hızır’ın dediği gibi Cenâb-ı Hakk’ın ilmine kıyasla, okyanustan bir

kuşun gagasına bulaşan ıslaklık kadar dahi değildir.5 İşte insanoğlunun
“Bildik” dediklerinin hepsi bundan ibarettir ve o, söylediklerini bu kadarcık
müktesebat itibarıyla söylemektedir. Hâlbuki daha bilinmesi gereken, okyanus
çapında ilimler vardır ki, insanoğlu, bunların cahili bulunmaktadır. Ne acıdır
ki, o, buna rağmen bilgiçlik taslamaktadır; işte bu da onun cehaletinin koyu
karanlık ayrı bir buududur. Böyle bir cehalet karanlığı içinde gömülü insanın,
kendi hakkında vereceği hükümlerde bile saçma-sapan ve isabetsiz olacağı



açıktır. Hâlbuki ilâhî hüküm ve kararlarda, yüzde bin isabet vardır.
Sözün özü şudur; insanoğlu meselelerini Cenâb-ı Hakk’a ve O’nun mucize

kitabına havale ettiği zaman, maddî-mânevî, ferdî, ailevî ve içtimaî kargaşadan,
kaostan ve anarşiden kurtulacak, hakikî huzur, refah ve saadetin altın ikliminde
yaşayacaktır. Aksi hâlde, derbederlik onun değişmeyen kaderi olacaktır.

İşte Cenâb-ı Hak, engin rahmetinin bir eseri olarak gönderdiği kitaplar
vasıtasıyla, insanlığı böyle bir akıbetten kurtarmıştır. Buna da, insanlık adına
müstağni kalınamayacağını düşünüyoruz. Günümüzde bu husus daha köklü,
daha derin bir anlam kazanmıştır. Çünkü o, kâmil beşere gönderilen en kâmil
kitaptır.

B. Kur’ân ve Diğer Kitaplar
Diğer peygamberlere özetle bildirilen hakikatler, Peygamber Efendimiz’e

Kur’ân vasıtasıyla gayet geniş olarak anlatılmıştır. Çünkü Kur’ân, son derece
gelişmiş topluluklara hitap etmek için gönderilmiş bir kitaptır. Onu takiben
gelecek bir başka semavî kitap da yoktur. Dolayısıyla beşer, ferdî, içtimaî,
siyasî, kültürel veya teknik bakımdan hangi ufka yükselirse yükselsin,
karşısında Kur’ân’ı bir mürşid ve yol gösterici olarak bulmalıdır; bulmuştur
da...

İnsanoğlu, kâinatı laboratuvara soktu. Fizik, kimya, dev adımlarla ilerledi.
Astronomi baş döndürücü bir keyfiyete yükseldi ve galaksileri keşfe yöneldi.
Madde parçalandı.. antimadde keşfedildi.. yakın bir gelecekte belki petrolün
yerini güneş enerjisi alacak; alacak zira fen ve teknik astronomik rakamlarla
ilerliyor. Bugün yeni buluşları takip dahi imkânsız gibi... Evet, bütün bu
gelişmeler oldu ve daha niceleri de olacak. Ancak her yeni gelişme, mutlaka bir
noktada Kur’ân’la buluşacak ve onun âlemşümûl referanslarını saygıyla
alkışlayacaktır.

Öyle ise, böyle bir devreye hitap eden Kur’ân, tafsilî bir kitap olmalıydı ve
öyle de oldu... Bütün kâinatı, küçük bir fihristte takdim eder gibi “yaş-kuru” her

şeyiyle6 insanlığa sundu. Ama insanımız, hakikaten ona gereken önemi verip,
ondan tam istifade edebildi mi? İşte bu soruya müspet cevap vermede
zannediyorum biraz zorlanacağız.

Günümüz insanı, Kur’ân’dan çok uzak hâle geldi veya getirildi. Bu uzaklık,
Müslümanları Kur’ân’a karşı yabancılaştırdı. Bugün dünyanın neresinde ne
olduğunu çok iyi bilen nice Müslüman vardır ki, gönüllerinin bağı, bahçesi olan



Kur’ân’da kaç âyet olduğunu dahi bilmezler. Hatta bunlardan bazıları, bir
günlük neşelerine verdikleri ehemmiyet kadar olsun ebedî saadetlerinin
teminatı, garantisi olan Kur’ân’a ehemmiyet vermezler. Ne Kur’ân okur ne de
ona ait meseleleri dinlemek isterler. Hâlbuki Kur’ân, his, duygu, kalb ve
kafalarıyla kendine sahip çıkacak gönüller beklemektedir. Müslüman, kendi
kitabına sahip çıktığı zaman, değil sadece Müslümanların, bütün insanlığın
mâkus tâli’i değişecektir. Yaşadığımız zaman diliminde, her şeyden çok bu
şuurun geliştirilmesine ihtiyaç, hatta zaruret vardır.

Bütün cinler ve insanlar toplansa, sırt sırta, kafa kafaya verseler, o müthiş
sulta ve muhteşem sultanlarıyla bir araya gelseler, hâkimiyetlerini ve
hâkimiyetlerindeki gücü kullansalar, Kur’ân gibi bir kelâm meydana
getiremezler. O, beşere Allah tarafından sunulmuş bir ip, bir hablullahtır.
İnsanlık, elinde olan bu ipe tutunduğu zaman çukurlar ve gayyalar içinde
çırpınmadan kurtulacak, insanlığın en yüce mertebelerine çıkarak “ahsen-i
takvîm” sırrına mazhar olduğunu ortaya koyacaktır. Evet, böylece o, Cenâb-ı
Hakk’ın matmah-ı nazarı hâline gelecektir. Yani devamlı surette Allah’ın,
nazarını üzerinde dolaştırdığı, tebrik ve tebcil ettiği varlıklar sırasına
girecektir.

Yukarıda söylediğimiz bu hükmü, ileride delilleriyle arz etmeye çalışacağız.
Bu delilden sonra, Kur’ân’ın, Allah kelâmı olduğunu, başka bir kimsenin böyle
bir eser vücuda getirmesinin herkesi aştığını göreceğiz. İnsanlık âleminde
Kur’ân’ı en iyi anlayan, onu takdir ve tebcil eden hiç şüphesiz Efendimiz’dir.
O, Kur’ân’ı bütün enginliğiyle içine sindirmiştir. Öyle ki O, gece gündüz
Kur’ân’ı dilinden hiç mi hiç düşürmemiştir. O’ndaki o anlatılmaz Kur’ân aşkı
ve sevgisidir ki, kendisinden asırlarca sonra bile insanlara tesir etmiş ve
sayısız denebilecek ölçüde seçkin Kur’ân talebeleri yetişmiştir.

Onlar arasında Tâvûs b. Keysan, İmam-ı Âzam, İmam Şâfii, İmam Malik,
Ahmed İbn Hanbel, İmam Mesruk gibi niceleri vardır ki, bunlardan bazıları,
her gece iki yüz rekât namaz kılmış –ihtimal “bast-ı zaman”a mazhariyetle– ve
bu namazlarında Kur’ân’ı iki kere hatmetmişlerdir. Onlar, Kur’ân ile o denli
bütünleşmişlerdi ki, insanüstü bir hâl aldıkları söylenebilirdi. Onlar âdeta
Kur’ânîleşmişlerdi. Allah (celle celâluhu), Habibi’ni bir âyetin diliyle şöyle
konuşturur: “Bana Müslümanlardan olmam emredildi. Ve bana Kur’ân
okumam emredildi.”7 Evet, onlar, Resûlullah’ı çok iyi anlamışlardı.



Aslında hakikî mânâda Müslüman olmakla Kur’ân okumak arasında çok
ciddî bir münasebet var; evet, bu husus iki âyette ard arda zikredilmişti. Bu çok
önemliydi. Aksine, Kur’ân okuma, bazı insanların yaptığı gibi onu sadece kaba
bir tilâvetle yerine getirme değildi. Kur’ân okuma, onu hayata hayat kılarak,
onunla şekillenme, mücessem bir Kur’ân hâline gelme idi.. tıpkı Allah Resûlü
gibi...

Bu sebepledir ki, Hz. Âişe Validemiz, Efendimiz’i anlatırken, “O’nun
ahlâkı Kur’ân’dı.”8 buyurmaktadır. Yani O kendisini, yaşayan bir Kur’ân
hâline getirmişti. İşte böyle bir Kur’ân okumaydı ki, okuyanları dünyada
zirvelerde dolaştırıyor, ötede de onlara Firdevsler vaadediyordu. Ruhuna
inilmeden, içe sindirilmeden okunan Kur’ân’ın ise, bu çeşit mazhariyetlere
vesile olması söz konusu değildir.

Âyette anlatılan hakikat ile bir anlamda sanki “Vaz’ı hâs, mevzuun leh âm”
şöyle deniyordu: “Gel gerçekten Müslüman ol, ‘silm ü selâm atmosferi’ne gir;
emirlerim karşısında gassalin elindeki meyyit tavrını al, arzularından sıyrıl,
şahsî isteklerini arkaya at ve bende fâni ol!”

Farklı bir açılımla konuyu şöyle devam ettirebiliriz: İyi bir Müslüman olma,
Kur’ân okumaya bağlıdır. Bir insan Kur’ân okuyor ve onun mânâsında
derinleşiyorsa teslim olma yoluna girmiş sayılır. Kur’ân hakikatlerini anlama,
kavrama için gayret gösteren, bir gün mutlaka onun hakikatine ulaşacaktır.
Kur’ân hakikati ise Müslümanlığı tam duyup zevk etmenin en yanıltmaz
yoludur.

Tirmizî’nin İbn Abbas’tan (radıyallâhu anh) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte
Efendimiz şöyle buyurmaktadır; “İçinde Kur’ân’dan bir şey olmayan kimse,
yıkılmaya yüz tutmuş ev gibidir.”9 Efendimiz, latîf bir teşbih ve benzetme ile
Kur’ânsızlığı anlatma sadedinde; içinde Kur’ân hakikatinden bir şey olmayan
insan, harap bir ev gibidir diyor.

Nedir o Kur’ân’dan mahrum olmakla yıkılışa yüz tutmuş kimse/kimseler? O,
bazen bir insandır, bazen bir ailedir, bazen bir cemiyettir, bazen de bir
devlettir. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) sözü mutlak mânâda
söylemiştir. Evet, eğer insanların şahsî hayatında Kur’ân’ın vaadettiği ruh,
mânâ ve ledünniyât yok ve ferdin hayatı Kur’ân ölçülerine göre
ayarlanmamışsa, o hayat Kur’ân’a uygun yaşanmıyorsa ve neticede yuvada
Kur’ân ruhu hâkim değilse herkes ve her şey harap bir ev gibidir. Öyle



insanlar, öyle aileler, öyle toplumlar ve öyle idareler, bir gün mutlaka şeytanın
ve şeytanlaşmış insanların çelme ve oyunlarıyla yıkılıp giderler. Hele öyle
yığınlar rezil ve zelil yaşamaktan, başkalarına el açıp dilencilik yapmaktan
hiçbir zaman kurtulamazlar.

Siz, Allah Resûlü’nün bu sözüne tutunun ve dört asırdan beri hırpaniliğe yüz
tutmuş bir milyarı aşan İslâm âleminin perişanlığını, tutarsızlığını, değersiz hâle
gelişini, bu mülâhazaların ışığı altında görmeye ve tahlil etmeye çalışın. Bu
vesile ile Kur’ân’a yönelmenin önemini bir kez daha hatırlamaya çalışın. Evet,
bu kâinat, Kur’ân ruhuyla kâim ve onun hatırına ayakta...

Kur’ân, kâinatın hem ruhu hem de hayatıdır. O bütün bütün kâinatı terk
ettiğinde her hâlde kâinat da yıkılıp gidecektir. İşte bu hususa işaretle Allah
Resûlü, “Kur’ân, Allah’a göklerden, yerden ve bunların içindekilerden daha
sevgilidir.”10 buyurmaktadır. O sevgili Kur’ân hatırınadır ki, gökler ve yer
ayakta durmaktadır. Kur’ân olmadığı zaman onlar da olmayacaktır. “Beyin
Mimarı” zatın teşbihi ile Kur’ân, dünyanın beynidir. Ondan mahrum kaldığında

dünya divane olup başını bir gezegene çarpacak ve kıyameti koparacaktır.11

Bu itibarla biz, Kur’ân’ı Nebiler Sultanı’nın ufku açısından anlamaya
çalışma durumundayız. Aksine onu sadece dille seslendirmenin insana bu şuur
ve derinliği vermeyeceği açıktır. Ancak Kur’ân’da derinleşenlerdir ki, kendi
içlerinde de derinleşir ve Kur’ân’la kendileri arasında münasebet kurmaya
muvaffak olabilirler. Her şeyden evvel Kur’ân’da Allah, bize bizi anlatıyor;
kâinatı anlatıyor ve tabiî O (celle celâluhu) kitabında bize Kendini anlatıyor.
Öyle ise, Allah, kâinat ve insan arasındaki irtibat ancak Kur’ân ile anlaşılır ve
bu yüce hakikat ancak Kur’ân ile yakalanır.

Sen mahluksun, O ise Hâlık’tır. Kâinatı bir kitap, seni de o kitaba fihrist
olarak hazırlayan O’dur. Seni okuyan, kâinatı anlar ve kâinatı okumayı
becerebilenler de senin mahiyetini idrak eder. Dikkat etsen, bunun böyle
olduğunu Kur’ân’da görebilirsin. Ancak aynı maksatla içine döndüğün, ruhunda
ve ledünniyatında derinleştiğin zaman, oralarda da aynı hakikatin mevcudiyetini
duyup hissedebilirsin. Ve işte o vakit daha iyi anlarsın ki, insan ve Kur’ân aynı
hakikatin iki ayrı yüzünden ibaretmiş.. ve insan tıpkı bir saat gibi içindeki
akrebi, yelkovanı ve değişik çarkları ile hep aynı hakikat istikametinde hareket
etmektedir. Öyle ki içindeki çarkların bazısı sağa, bazısı sola doğru
dönmektedir, ama hepsi aynı hakikati göstermekte, daha doğrusu aynı hakikat



için hareket etmektedir. Parça parça mütalaaya alınca görünen o bir tek
hakikatin çeşitli yönleridir. Esasen tek bir hakikat vardır, o da zaman
parçalarının işaretlenmesi.

İşte insan, kâinat ve Kur’ân da aynı hakikatin böyle ayrı ayrı yönlerinden
ibarettir. Bir yönüyle hepsi, Cenâb-ı Hakk’ın isimlerine ayna olmaktadır.
Ahsen-i takvîme mazhar insan O’nun “Kudret” ve “İrade”sinin; “Ahsen-i
Kelâm” olan Kur’ân da “Kelâm” sıfatının eseridir.

Kâinatta da Cenâb-ı Hakk’ın bin bir ismi cilvelenmektedir. Bütün bunları bir
tek hakikate bağlamadan ne insanı ne kâinatı ne de Kur’ân’ı anlamak
mümkündür. Onun içindir ki, büyük veli Muhyiddin İbn Arabî, “Nefsini bilen,
Rabbini de bilir.”12 der. Bu söz, Esmâ-i İlâhiyeye vâkıf olmanın oldukça tonlu
bir ifadesidir. Öyle ki, Rab ve insan arasındaki nisbet ve irtibat ancak bu kadar
veciz ifade edilebilir. Cenâb-ı Hak ile insan arasında bir nisbet mevcuttur.
Nefsin (insan) ifade ettiği mânâlarda Rabbi ifade eden şeyleri bulmak
mümkündür.

Aynı gerçeği Kur’ân için de söyleyebiliriz. Ancak bu nisbet ve irtibat, hiçbir
zaman felsefecilerin dediği gibi bir teşebbüh, tecessüm, tecessüd, hulûl, ittihad
mahiyetinde değildir. Ne insan Cenâb-ı Hakk’a ne de Cenâb-ı Hak insana veya
herhangi bir mahluka benzer. Bunlar bazı felsefecilerin sapıttığı noktalardır.
Belki arada, bir Hâlık-mahluk (Yaratan-yaratılmış), bir tecellî-mazhar
münasebeti vardır. Bu münasebeti felsefecilerin anlayışıyla yorumlamak
sadece bir iddia ve Kur’ân bilgilerine vâkıf olmayışın neticesidir.

Kur’ân’da derinleşen insan, orada anlatılan önemli bir objenin de kendisi
olduğunu hemen anlar. Anlar ve şöyle düşünür: İhtimal kâinatta münteşir
hakikat, yine insanın içindeki bir çekirdekten yayılıp dal budak salmış bir
inkişaftan ibarettir. Öyle ise, insanın âfâkta dolaşması enfüse bağlı
götürülmelidir. Evet, insan biraz dikkat ettiğinde, aranan her şeyin onun öz
benliğinde mevcut olduğunu müşâhede edecektir. O bulunduğunda, onda
mütecellî olan “Rab” de bulunmuş olacaktır. “Mâverâdan bekliyorken bir
haber/ Perde kalktı öyle gördüm ben beni.”  diyen Hak dostu, bu hakikati
cidden iyi kavramıştır.

Ne var ki bütün bunları anlama, kavrama, şuur hâline getirme ve bu
hakikatleri Kur’ân’dan çıkarma, kat’iyen onun özüne inmeden okumakla elde
edilebilecek türden bir şey değildir.



Gırtlaktan aşağıya inmeden okunan Kur’ân’ı Allah Resûlü şöyle eleştirir:
“Bir zaman gelecek, Kur’ân okuyacaklar, fakat Kur’ân, gırtlaklarından
aşağıya inmeyecek. Onlar, okun avı delip avdan öteye çıktığı gibi dinden
çıkacaklar.”13

Kur’ân’ın gırtlaktan aşağıya inmeyişinin mânâsı şu olsa gerek: Kur’ân,
hayata hayat olmayacak. Fert, aile, toplum ve idare Kur’ânî ölçülerden
uzaklaşacak.. ve daha kötüsü de, herkes içinde bulunduğu durum itibarıyla
kendisini bu ölçülere uymaktan müstağni görecek. Onu okuyanlar bile başkasına
okuyacak.. nasihatlar başkasına yapılacak...

Evet, bütün bunlar olmuştur ve olmaktadır.. ve bu, öyle bir belâdır ki, ona
maruz kalan –muhalfarz– melek de olsa kendini kurtaramaz.. kurtaramaz ve
Firavun’un akıbetine maruz kalır. Sonra bin mürşid, bin nâsih gelse de onu bu
akıbetten kurtaramaz. Nedir bu belâ? Hangi musibettir bu musibet? Nedir insanı
bu derekeye düşüren şey?

Bu, bir insanın kendini olduğundan başka görme hastalığıdır: Ermemiştir
ama, kendini ermiş zanneder; görmemiştir, bilmemiştir, Kur’ân’da
derinleşememiştir ama, kendini hep zirvelerde tahayyül eder. Değişik bir ifade
ile böyle biri kendini görmüş, bilmiş, ermiş ve derinleşmiş kabul eder. Aslında
sığdır, sathîdir (yüzeyseldir) bütün görüşleri. Ne var ki o, kendini bir umman
şeklinde görme ve gösterme peşindedir. Veya hakikaten kendini öyle kabul
etmektedir.!

Oysaki her insan kendini, zatı itibarıyla bir “hiç olduğu”na inandırmalıdır ki,
–Kur’ân ahlâkı da bunu gerektirir– hiçliğin sevkiyle her şey olana yönelsin. Bu
konuda esas olan da bunu diliyle söylemek değil, vicdanına kabul ettirmektir ve
bu, büyüklerin yoludur. Evet, dünden bugüne ahlâkı Kur’ân olan yüzlerce,
binlerce seçkin insan bu mevzuda nice örnek tavırlar sergilemişlerdir. İşte
onlardan biri olan Çorum’daki hak dostu: “Beni, Amr b. Ma’dikerib’in
ayaklarının dibine defnedin!” diyor. Evet, bugün onun kabri, Amr b.
Ma’dikerib’in ayakları altında bulunmaktadır.. ve mezar taşında da, “Köpekleri
de girişte ön ayaklarını uzatmış vaziyettedir.”14 mealindeki âyet yazılıdır.

Bir dönemde sahabenin büyük ekseriyeti, cihad vesilesiyle dünyanın dört bir
yanına dağılmış.. ve bunlardan birçoğu da bir daha geriye dönmemişti;
dönmemiş, ya bir savaşta şehit düşmüş ya ecel onu gurbette yakalamış ya da
başka bir sebeple gittiği yerde meçhullere karışmıştı. Daha sonra da



bulundukları yerlerin mânevî dinamikleri gibi vazifelerini sürdürdükleri
görülmüş ve tespit edilmiştir. İşte bu sahabilerden biri de Amr b.
Ma’dikerib’dir (radıyallahu anh).

O, sahabenin ileri gelenlerinden biri değildi. Hayatında, beş kişilik bir
müfrezeye bile kumanda etmemişti. İhtimal bu sahada ciddî bir liyakati yoktu.
Ama bir nefer olarak üzerine düşeni hakkıyla eda edenlerdendi. Güçlü,
kuvvetli ve gözü pek bir yiğitti. Harp meydanlarında bir kasırga gibi eser ve
düşmanı târumar ederdi. Büyük ihtimalle, İstanbul’un fethi için yola çıkmıştı.
Fakat Çorum dolaylarında vefat etti... Sonra da oraya defnedildi. Bugün hâlâ
kabri ziyaret edilenlerdendir.

Çorum’da yetişmiş büyük veli de sahabenin büyüklüğünü idrak edenlerden
biri. Onun için de o vasiyetinde, Amr b. Ma’dikerib’in ayakucuna defnedilme
tavsiyesinde bulunmuştu. Mezar taşına yazdırdığı âyet de oldukça mânidardır.
Ashab-ı Kehf’in köpeklerinin durumu anlatılan bu âyette, “Köpekleri de eşikte,
ön ayaklarını uzatmış vaziyettedir.”15 denilmektedir.

Veli zatın zihninde çizdiği bu tablo oldukça düşündürücüdür. O, bir başka
yerde defnedilme yerine, sahabenin, hem de en arka saflarda bulunan (ama
sahabi olan) Amr b. Ma’dikerib’in ayakucunda gömülüp yatmayı yeğlemiştir.
Bu, Kur’ân ahlâkıyla bütünleşmiş insanların tevazu ve mahviyeti adına nasıl
enginleşebileceklerinin en çarpıcı örneklerinden biridir ki, bu tür örnekler de,
ancak Kur’ân’la bütünleşmiş insanlarda görülebilirdi.

Nebilerden sonra bizim için uyulması gereken en önemli insanlar sahabe
efendilerimizdir. Çünkü onlar, oturan-kalkan, gezen-uyuyan canlı birer Kur’ân
gibiydiler. Onların her hâl, her tavır ve her davranışlarında Kur’ân nümâyândı.
Her biri tepeden tırnağa âdeta Kur’ân olmuştu.

Evet, onların her hâlleri Kur’ân’dı. Onlar ve onlardan sonra gelen tâbiûn
hazerâtı, gönül ve kafalarını o denli Kur’ân’a vermişlerdi ki, hayatları da
bütünüyle Kur’ân’ın temsilinden ibaret olmuştu.. öyle ki, o aydınlık çağda
ümmî hiçbir insan kalmamıştı da sabanın kuyruğundan tutup çiftçilik yapan
kimseler dahi, Kur’ân’a ait hükümleri çok rahatlıkla münakaşa edebiliyor ve
normal sohbetlerinde bile ilmî en derin meselelerin müzakeresini
yapabiliyorlardı.

Bütün bunlar yirmi-otuz sene gibi kısa bir zaman içinde gerçekleşmişti. Evet,
atına eyer, ayağına çarık bulamayan bedevi bir millet, Kur’ân sayesinde,



medeni milletlerin mürşid ve muallimi hâline gelmişti. Onlar başka değil,
Kur’ân’la insanlığın sultanı olmuşlardı. Hâlbuki daha önce, başkalarının kulu
kölesi olarak yaşıyorlardı ve sürüm sürüm idiler.

Evet, kim Allah’ın Kitabı’na sarılırsa Allah onu yüceltir ve aziz eder; zira o

“Hablü’l-metin”in bir ucu Allah’ın elindedir.16 Ona tutunan hep yükselir.
Ondan elini gevşeten de zelil ve derbeder olur.

Allah sevgisi ve Resûlullah muhabbetinin en belirgin özelliği, Kur’ân
sevgisidir. Kim Kur’ân’ı seviyorsa, Allah ve Resûlü’nü de seviyor demektir.
Durum aksi olunca, neticenin de aksine zuhur edeceği açıktır. Allah ve
Resûlü’nü seven, aynı zamanda Allah ve Resûlü tarafından da sevilir. Öyle ise,
kim böyle sevilmeyi istiyor ve arzu ediyorsa, mutlaka Kur’ân’ı sevmelidir. Bu
hususa işaret sadedinde Efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Kim, Allah ve
Resûlü’nü sevdiğini öğrenmek istiyorsa baksın, eğer Kur’ân’ı seviyorsa, o,
Allah ve Resûlü’nü seviyor demektir...”17

Bu hadis-i şeriften mülhem, şöyle bir mânâ çıkarmak da mümkün olur: “Kim
Allah ve Resûlü’nü sevmek istiyorsa, baksın, eğer Kur’ân’ı seviyorsa, Allah ve
Resûlü’nü de seviyor demektir...”

Hangi mânâyı düşünürsek düşünelim, netice değişmez. Hem Allah ve Resûlü
tarafından sevilmek hem de onları seviyor olmak, ancak Kur’ân sevgisiyle
mümkündür. Zaten hakikî mânâda Kur’ân’ı sevmeyen bir mü’min de
düşünülemez.

Kişi, Kur’ân okuyup okumamasına göre ayrı ayrı değer hükümlerine tâbi
tutulur... Ve mü’min de münafık da, böyle bir kriterle birbirinden ayrılır.
Efendimiz, bu hususu da şöyle bir temsille ifade buyururlar: “Kur’ân okuyan
mü’minin misali turunçgillerden bir meyveye benzer; tadı da güzeldir kokusu
da. Kur’ân okumayan mü’minin misali de hurma gibidir; kokusu yoktur ama
tadı güzeldir. Kur’ân okuyan münafığın misali, kokusu güzel fakat tadı acı
olan fesleğen gibidir. Kur’ân okumayan münafığın misali de, kokusu
bulunmayan, tadı da acı olan Ebû Cehil karpuzu gibidir.”18

Allah Resûlü, Kur’ân okuyan mü’mini, turunca benzetiyor. Bu, iman ve amel
bütünlüğünü, tatma ve tattırma, duyma ve başkalarına da duyurma gibi pek çok
mülâhazaları içine alacak bir benzetmedir. Zaten, Kur’ân’dan uzak kalan kimse,
bilerek veya bilmeyerek Allah’tan da uzaklaşmış sayılır. Çünkü Kur’ân, insanı
Allah’la irtibatlandıran en sağlam iptir; ona sımsıkı tutunan Allah’a yakın olur;



ellerini gevşeten de uzaklaşır.
“Kokusu da hoştur, tadı da hoştur.”  Onu tadan iyi bir şey tatmış ve faydalı

bir şey yapmış sayılır. Kokusuyla da başkalarının arzu ve iştihalarını tetiklemiş
olur.

Evet, Kur’ân tekrar tekrar okundukça, gönüllerde bir nur, bir feyiz ve bereket
bırakır. Onun içindir ki Allah Resûlü bazen bir âyeti defalarca okur ve tekrar

ederdi.19

Hadis diye rivayet edilen bir sözde, bir gün O’nun bu hâlini müşâhede eden
sahabi sebebini sorduğunda şu cevabı almıştı: “O âyette derinleşerek Cenâb-ı
Hak’tan şefaat edebilmem için fırsat istedim. O da bana ümmetime şefaat
etme fırsatı bahşetti.”

Abbâd b. Hamza anlatıyor: Hz. Ebû Bekir’in kızı, ninem Hz. Esmâ’ya
(radıyallâhu anhâ) uğramıştım; Tûr sûresini okuyordu. َاناَقَوَو اَنَْیلَع  ّللا  ُهٰ َّنَمَف 
20 ِموُمَّسلا َباَذَـع   âyetine geldiğinde durdu. Âyeti tekrar tekrar okuyor,
Allah’a sığınıp dua ediyordu. Devam edeceğini anlayınca kalkıp çarşıya çıktım.

Döndüğümde baktım, hâlâ aynı âyeti okuyor ve ağlıyordu.21

Evet, Hz. Ebû Bekir’in kızı Esmâ, Kur’ân’da derinleşiyor ve sinesiyle onun
derinliklerine açılıyordu da bir daha geriye dönmeyi düşünmüyordu. O ki,
Kur’ân’da en çok derinleşenlerden biri olan Hz. Ebû Bekir’in kızıydı.. o,
Kur’ân sevgisini ve Kur’ân’a bağlılığını işte böyle temsil etmeliydi!..

Sahabe, tâbiûn ve onları takip edenler, her şeyi Kur’ân’da görüyor ve her
şeyi onda bulmanın mümkün olduğuna inanıyorlardı. Elbette bütünüyle
Kur’ân’a yabancı olanlar, benim bu ifadelerimi abartılı bulacak ve
yadırgayacaklardır ama bu, onların kendi meseleleridir. Böylelerinin, yabancı
ve yabani oldukları bir konuda yanlış değer hükümlerine varmaları gayet
normaldir.

Ben şahsen Kur’ân’a, ilâhî kelâmın, beşer idraki gözetilerek şuur hâlinde
kristalleşmiş şekli diye bakıyorum.. ve onu, her hâlimizi bilen canlı bir varlık
olarak değerlendiriyorum. Bunu söylerken de, Efendimiz’in, “Kur’ân, ahirette
insanların lehinde veya aleyhinde şehadet edecektir.”22 nurlu beyanına
dayanıyorum. Hâlimiz, kim bilir onu ne kadar üzüyor ve rencide ediyordur.
Evet, ona uygun bir hayat yaşayamayışımız, mutlaka onu hüzne boğuyordur.
Yine de ümidimiz var ki, o, az dahi olsa kendisine sahip çıkanlara mutlaka



ötede arkadaşlık edecektir.
Evet, Kur’ân’a işte böyle bir idrak ufkundan bakmamız gerekmektedir. Ancak

o zamandır ki, Kur’ân’ın, hayat bahşeden bir kitap olduğu anlaşılacaktır.
Aslında o, sadece okunup dinlenmek, cenazelerin arkasından tilâvet edilmek
üzere nazil olmamıştır; o, hayata hayat olmak, cansız cesetlere can üflemek için
inmiştir. Farklı bir ifade ile o, yerdekileri ruhanîlik semasına yükseltsin diye
gönderilmiştir. Bu itibarla o, zâhiri, bâtını, iç derinliği ve öteye bakan enginliği
nazara alınarak okunmalıdır ki özündeki lâhûtîlik tam duyulabilsin.

İşte bu okuyuştur ki, insanın Rabbisiyle konuşması sayılmıştır. Bu hususu
teyit eden bir hadis-i şerifte Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle

buyururlar: “Kim Rabbisiyle konuşmak istiyorsa Kur’ân okusun.”23

Evet, Kur’ân, insanın Allah’la, Allah’ın (celle celâluhu) da insanla
konuşmasıdır. Derecesi bu seviyeye yükselenler Kur’ân okurken öyle bir ruh
hâletine girerler ki, bir daha da o ledünnîlikten ayrılmayı düşünmezler.

Bu hâl, Kur’ân’ı Allah’tan dinliyor gibi dinleme neticesinde insan vicdanını
tesir altına alan bir keyfiyettir ki, tatmayanın bilmesi mümkün değildir.
İsterseniz buna, “Kur’ân’ı tedebbür etme” de diyebilirsiniz.

Kur’ân, hitap alanı itibarıyla Allah Resûlü’ne kâfi geliyordu. Bu yüzden de
O, başka şeye müracaatı zait ve fazla görüyordu. Kendisi başka şeye müracaat
etmediği gibi, çok defa ashabını da böyle bir şeyden men ediyordu.

Hatta Hz. Ömer’in (radıyallâhu anh) İbranice öğrenmek istediğini duyunca,
sebebini sormuş, “Tevrat”ı anlamak istediği cevabını alınca da, kaşlarını
çatarak: “Kur’ân ve ben size yeterim!” buyurmuşlardı. Bir başka defasında da,
“Musa (aleyhisselâm) dahi gelse, bana tâbi olmaktan başka yapacağı iş
yoktur.”24 buyurmamışlar mıydı?

Evet, herkes Kur’ân’a tâbi olacak. Zira o, her derde dermandır. Çünkü onda
kâinatın, insanın ve en büyük hakikatlerin ruh ve mânâları vardır. Hak, onda
tecellî etmiştir.

Cafer-i Sâdık Hazretleri ne doğru söyler: “Allah, yarattıklarına kelâmıyla
tecellî etmiştir. Fakat onlar görmüyorlar.”25

Hâlbuki az bir göz kesilip o ilâhî kelâma bakabilseler, onda Cenâb-ı Hakk’ın
tecellî ettiğini göreceklerdir. Elbette bu tecellî ne cevherdir ne arazdır ne de
cisimdir. Bu, Cenâb-ı Hakk’ın, kelâmında keyfiyetten, kemmiyetten müberra



olarak tecellî etmesidir.
İnsan bunları, ancak, “tedebbür”le anlar; ve bu sayede illet ve mâlûl

arasındaki münasebetleri de mülâhazaya alarak nelere ulaşır nelere! Evet,
Kur’ân’ı baştan sona, sürekli düşüne düşüne ve beynini zonklata zonklata
okuyanlardır ki onun ruhuna nüfuz edebilirler. Aslında Kur’ân akıl ve
muhakemelere hitap eder. Bu itibarla da onu ancak akıl sahipleri tam anlar.. ve
muhâkeme erbabı da derinliklerine nüfuz edebilir.

Ona, işte bu zaviyeden yaklaşan nice büyük dehâlar, edipler, şairler onun
karşısında serfürû etmiş ve nice devâsâ kametler ona teslim ve talebe
olmuşlardır.

Kur’ân, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve emsali nadide insanları inkıyat ettirdiği
gibi, devrinin en büyük şairleri olan Lebid’i, Hansâ’yı ve daha sonraki
dönemlerde de Mevlâna’dan Câmi’ye, Hafız’dan Enverî’ye yüzlerce söz
sultanını teslim almıştır. Dahası Sir James Jeans, onun sadece bir âyetini
duyunca ayağa fırlamış ve Kur’ân’ın beşer kelâmı olamayacağını haykırmıştır.
Batılı ilim adamlarının Kur’ân hakkındaki itirafları mücelletlere sığmayacak
kadar çoktur.

Bunların her biri, ayrı bir eserde Kur’ân’ın mucizeliğini ve büyüklüğünü dile
getirmiştir. Arap diline vâkıf ve bu dilin üstadları Abdülkâhir Cürcânî, Sekkâkî
ve Zemahşerî gibi insanlar, Kur’ân’a talebe olmayı hayatlarının en büyük
gayesi bilmişlerdir. Zira Kur’ân, onların bütün duygu, düşünce ve karihalarını
tatmin etmiş ve onları teslim almıştır. Ondan sonra da bu zatlar başka şeye
müracaata ihtiyaç duymamışlardır. Lebid’le Hz. Ömer arasında cereyan eden şu
vak’a ne kadar çarpıcı ve ibret vericidir:

Lebid, Hz. Ömer’in hilâfeti döneminde İran’da bulunmaktadır. Halife Ömer,
Sa’d b. Ebî Vakkâs aracılığı ile ona bir mektup gönderir ve Lebid’in bir şiir
yazmasını rica eder. Lebid, hangi dönemine ait şiir istenildiğini sorar. Gelen
cevapta, “Müslüman olduktan sonraki döneme ait…” denilir. Bunun üzerine
Lebid, gelen mektubun arkasını çevirir ve Hz. Ömer’e şu cevabı yazar: “Yâ
Ömer, ben İslâm’a girdikten sonra hiç şiir yazmadım. Zira önümde Kur’ân
gibi bir kelâmı tetkikle meşgulüm. Şu sırada Bakara sûresini tetkik ediyorum.
Ve sana onun son âyetlerini yazıp gönderiyorum...”

Lebid daha sonra Bakara sûresinin son üç âyetini yazar ve Halife’ye

gönderir. Gelen cevap, Hz. Ömer’i cidden çok memnun eder.26



Evet, Lebid’in bu şekildeki davranışı onu sevindirmiştir. Dr. Morrison’un da
ifade ettiği gibi, bütün lügatler Arapça’ya, Arapça da Kur’ân’a borçludur. Öyle
ise denebilir ki, yeryüzünde konuşulan bütün dillere disiplin ve kural açısından
Kur’ân’ın bir katkısı söz konusudur. Esasen bu, filologlarca tetkik edilmesi
gereken önemli bir mevzudur. İhtisas sahamıza girmediği için biz şimdilik o
hususa temas etmeyeceğiz. Şu kadar var ki, Morrison’un bu sözü, Kur’ân’ın her
şeyi aştığını ifade bakımından üzerinde durulmaya değer.

İnsanlar eğer düşünebilselerdi, Kur’ân karşısında heybetten tüyleri diken
diken olacak ve bu mehâbet, onların gönül dünyalarını bahar yamaçlarına
çevirecekti. Heyhât ki, günümüz nesillerinin pek çoğu böyle bir düşünceden
fersah fersah uzak. Ama her zaman bir kısım düşünen akıl sahipleri ve gönül
erleri de olmuştur ki, Cenâb-ı Hak, onların Kur’ân karşısındaki durumlarını
şöyle resmeder ve onları bize birer örnek olarak sunar: “Allah, sözün en
güzelini, ikişerli, birbirine benzer bir kitap hâlinde indirdi. Rabbilerinden
korkanların ondan derileri ürperir (tüyleri diken diken olur.) Sonra ciltleri
ve kalbleri Allah’ın zikrine karşı yumuşar (iç ve dış bütünlüğüne ererler).
İşte bu, Allah’ın onlara hidayetidir. Onunla dilediklerini hidayete erdirir.
Ama Allah kimi de sapıklığında bırakırsa, artık ona yol gösteren olmaz.”27

Evet, Kur’ân, bir hidayet kaynağıdır. Kim hangi sahada doğruyu bulmak
istiyorsa, mutlaka Kur’ân’a müracaat etmeli ve gideceği yola onun
rehberliğinde gitmelidir. Bu da, yine devamlı surette Kur’ân’la bütünleşmeyi,
onu “tedebbür” ile okumayı ve dinlemeyi gerektirmektedir.

Efendimiz, hem Kur’ân okumaya hem de okunan Kur’ân’ı dinlemeye çok
hassasiyet gösterirlerdi. Hatta sürekli hem hâliyle hem de diliyle Kur’ân
okumaya teşvik ederlerdi. Öyle ki, O’nun en yakın arkadaşı Hz. Ebû Bekir,
daha Mekke döneminde, hem de Mekke’den sürgün edilmesi pahasına Kur’ân
okumaktan vazgeçmemiş, evinin önündeki cumbada okuduğu Kur’ân’la nice katı
kalbleri yumuşatarak, Mekke atmosferinin de İslâm adına yumuşamasına sebep
olmuştu... Onun okuduğu Kur’ân’ı dinlemek için, genç-ihtiyar, kadın-erkek
evinin önünde toplanır ve saatlerce Hz. Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) okuduğu

Kur’ân’ı dinlerlerdi...28

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de sahabenin Kur’ân okuyuşlarını
takdirle karşılar ve onlardan Kur’ân öğrenilmesini tavsiye ederlerdi. İbn
Mesud (radıyallâhu anh) da bu sahabilerden biriydi. Allah Resûlü, bir



defasında ondan bizzat Kur’ân dinlemeyi arzu buyurmuş ve ona “Bana Kur’ân
oku!” demişti... İbn Mesud hayret ve heyecanla: “Yâ Resûlallah, Kur’ân size
iniyor, ben sizin huzurunuzda nasıl Kur’ân okurum?” demiş; ancak Efendimiz,
“Ben, başkasından Kur’ân dinlemeyi severim.” buyurarak talebini tekrar
etmişti. Bunun üzerine de İbn Mesud (radıyallâhu anh), O’nun huzurunda Nisâ
sûresini okumaya başladı ki, vak’anın gerisini isterseniz kendinden dinleyelim:
“Her ümmetten bir şahit, seni de bunlara şahit getirdiğimiz zaman (hâlleri)
nice olur!”29 mealindeki âyete gelince, Allah Resûlü, “Yeter, yeter!”  dedi.
Ben okumayı bıraktım. Baktım ki Allah Resûlü’nün gözleri dopdolu ve

gözyaşları çağlıyor…30

Evet, Allah Resûlü, Kur’ân okunurken hep haşyetle ürperirdi. Onun için de
dayanamamış ve İbn Mesud’a “Yeter, yeter!”  demişti. Kim bilir belki de o
anda kalbi tahammül edemez bir hâle gelmişti. Zira Allah’tan en çok korkan O
idi. Kur’ân’ın mânâsını en iyi bilen de yine O’ydu. Eğer O’nun tahammül gücü
de sıradan bir insanın seviyesinde olsaydı, bu korku ve haşyetle O, buna
tahammül edemez ve Hakk’a yürürdü. Ama Allah (celle celâluhu) O’na ayrı bir
güç ve ayrı bir kuvvet vermişti. Onun için de onca duyarlılığına rağmen Kur’ân
okumaya, dinlemeye tahammül edebiliyor ve durmadan sürekli onunla meşgul
oluyordu.

Her konuda olduğu gibi bu konuda da Allah Resûlü örnek alınacak müstesna
bir insandı. O’nun Kur’ân’a olan düşkünlük ve bağlılığı bize öğretici bir ders
olmalıdır. Biz de vaktimizin belli bir bölümünü Kur’ân okumaya ve onu tefsir
edip anlatan eserleri tetkike ayırarak, onun nurundan istifadeye çalışmalıyız.
Böyle yaparsak Kur’ân da bize sahip çıkar. Bu vesile ile hem dünyamız hem de
ahiretimiz mâmur olur.
1 Bkz.: et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  1/94.

2 “Allah, bir beşerle ya (mânâyı onun kalbine doğrudan atma şeklinde) vahiyde bulunma, ya bir
perde arkasından ona hitap etme, ya da dilediğini ona vahiy yoluyla iletecek bir elçi (melek)
gönderme dışında hiçbir şekilde konuşmaz.”

3 Seyyidinâ Hz. Musa’ya gönderilen levhalarla ilgili ise farklı görüşler vardır. Bunlardan birine göre
Cebrail’in (aleyhisselâm) zümrüt, zebercet veya yakut levhalar şekline getirdiği, ikincisi ise Hz. Musa’nın
ağaç parçalarına işlediği mahiyettedir. (Bkz.: et-Taberî, Câmiu’l-beyân 9/66; ez-Zemahşerî, el-Keşşâf
2/149).

4 Bakara sûresi, 2/255.

5 Buhârî, ilim 44, enbiyâ 27, tefsîru sûre (18) 2; Müslim, fezâil 170.

6 Bkz.: En’âm sûresi, 6/59.



7 Neml sûresi, 27/91-92.

8 Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 139; Ebû Dâvûd, tatavvu’ 26.

9 Tirmizî, fezâilü’l-Kur’ân 18; Dârimî, fezâilü’l-Kur’ân 1.

10 Dârimî, fezâilü’l-Kur’ân 6; ed-Deylemî, el-Müsned 3/230.

11 Bediüzzaman, Sözler s.117 (Onuncu Söz, Zeylin ikinci parçası), Lem’alar s.417 (Otuzuncu Lem’a).

12 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 1/225, 4/399, 5/50; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/343.

13 Buhârî, enbiyâ 6, meğâzî 61, fezâilü’l-Kur’ân 36; Müslim, zekât 142-144.

14 Kehf sûresi, 18/18.

15 Kehf sûresi, 18/18.

16 Bkz.: Tirmizî, fezâilü’l-Kur’ân 14; Dârimî, fezâilü’l-Kur’ân 1.

17 Abd İbn Humeyd, el-Müsned 1/333; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 9/132.

18 Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 17, 26, et’ime 30, tevhîd 57; Müslim, salâtü’l-müsafirîn 37.

19 İbn Mâce, ikâmet 179; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/170, 177.

20 “Allah bize lütfetti ve bizi o kavurucu, deriden içeriye işleyen ateşin azabından korudu.” (Tûr
sûresi, 52/27).

21 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 2/25; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 2/55.

22 Müslim, tahâret 1; Tirmizî, daavât 85; Nesâî, zekât 1.

23 Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd 7/239; ed-Deylemî, el-Müsned 1/302.

24 Dârimî, mukaddime 39.

25 ez-Zerkeşî, el-Burhân fî ulûmi’l-Kur’ân 1/452.

26 İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-safve 1/736; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 4/540; İbn Hacer, el-İsâbe 1/98, 5/675.

27 Zümer sûresi, 39/23.

28 Buhârî, salât 86, kefâlet 4, menakıbü’l-ensâr 45; Abdurrezzak, el-Musannef 5/386.

29 Nisâ sûresi, 4/41.

30 Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 33, 35; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 247-248.



BİRİNCİ BÖLÜM 
KUR’ÂN’IN İFADE ÜSTÜNLÜĞÜ

(BELÂGATI)

KUR’ÂN’IN İFADE ÜSTÜNLÜĞÜ (BELÂGATI)
Kur’ân, Allah kelâmıdır. Bu itibarla da o, hiçbir beşer sözüne benzemez.

Onun kendine mahsus bir ifade tarzı ve üslûbu vardır. Ele aldığı konuları
anlatmada, onu bir başka söze kıyas etmek imkânsızdır. Zira Kur’ân, her türlü
mukayeseden mukaddes ve müberrâdır.

Kur’ân, insanın ruhî yapısına dair meseleleri dile getirdiği zaman, insan
kevser içiyormuş gibi bir haz duyar. Sanki ruh-u Kur’ân onun alyuvarlarına,
akyuvarlarına binmiş de damarlarındaki kanla beraber kalbine giriyor ve
beyninin her fakültesine uğruyor gibi olur. Bu, Kur’ân’a mahsus bir tesirdir. Bu
ölçüde bir tesiri başka kitaplarda bulmak da mümkün değildir.

Siz bir hatip düşünün, o ne kadar güçlü bir hatip de olsa, jest ve mimikleri,
el-kol hareketleri, belli ölçüde de olsa onun sözüne, ağzından çıkan cümlelere
kuvvet verir ve bir mânâda destek olur. Böyle bir hatibi gözünüz kapalı
dinleseniz, anlattıklarının ancak yarısını anlarsınız. Zira onun sözlerine destek
olan jestler, mimikler, el ve kol hareketleri ve bunların ağızdan çıkan sözlere
ilave ettikleri mânâlar, sizin için artık kaybolmuştur. Bir de bu hatibin
konuştuklarını yazıya dökün, artık onun belli nispette mânâya tesir eden ses tonu
da kaybolmuştur. Dolayısıyla bu konuşmalar yazıya döküldüğünde mânâ adına
bir kısım firelerle, seviye kaybı kaçınılmazdır. Hâlbuki Kur’ân, konuşurken
bunun aksine olarak tamamen fâik bir tesir icra etmektedir. Evet, gözümüzü
kapayıp onu dinlerken dahi, hayalimiz çok rahatlıkla onun imalarını,
işaretlerini, canlı vurgularını duyuyor gibi oluruz. İfadeleri yazıya
döküldüğünde dahi tesiri hiç geçmeyen bir derya gibi dalgalanır durur.

Bu, sadece Kur’ân’da var olan bir hususiyet ve fâikiyettir. Böyle olması da
gayet normaldir. Zira o, Allah kelâmıdır. Onda konuşan, kâinatı, insanı ve
bütün varlığı yaratan Allah’tır. Nasıl O’nun yaratması beşerin yaptıklarına
benzemez, kelâmı da benzemez. Ancak onda bir tenezzül söz konusudur ki, o da



ilâhî kelâmın, beşer idraki seviyesine göre bir tecellî dalga boyunda nüzûl
demektir.

Belâgat, maksadı en veciz şekilde ve hiç karışıklığa meydan vermeden
anlatma demektir. Hâlin gerektirdiği duruma uygun söz söyleme ve muhatabın
durumunu nazara alma, belâgatin önde gelen şartları arasındadır.

İşte bu noktadan hareketle diyebiliriz ki, belâgati yönüyle Kur’ân, pırıl pırıl
bir mucizedir ve hiçbir beşerin böylesine beliğ bir eser vücuda getirmesi
mümkün değildir. İsterseniz bugüne kadar yazılmış bütün eserleri bir araya
getirin, sonra onların yanına Kur’ân’ı getiriverin, göreceksiniz ki, bütün bu
beliğ eserler, Kur’ân’ın belâgati karşısında, güneş görmüş ateş böceklerine
dönecek, teker teker sönecek ve hiçbirinin, Kur’ân’ı duymuş, Kur’ân’a doymuş
sinelere vereceği bir şey olmadığı görülecektir.

Evet, bülbül şakırken saksağan sesine yer yoktur. Gül bahçesinde insanı
kendinden geçiren ve mest eden bülbül sesi nerede, dikenliklerde kulak
tırmalayan saksağan sesi nerede! Hatta bu kıyas dahi, Allah kelâmıyla beşer
sözlerini birbirine mukayese saygısızlığı ihtiva etmektedir. Zira aradaki fark,
ölçü kabul etmeyecek derecededir. Fakat elimizden başka şey gelmediği için,
meseleyi ancak bu seviyede müşahhaslaştırabiliyoruz. Şu kadar var ki, hangi
benzetme ve teşbih unsurunu kullanırsak kullanalım, aradaki farkı ifadeden âciz
kaldığımızı/kalacağımızı da baştan kabul ediyoruz.

Kur’ân’ın ifade üstünlüğünü ispat eden en açık ve vâzıh husus şudur
(zannederim bunu okuma yazma bilmeyen, avamdan insanlar dahi çok rahatlıkla
anlar ve tasdik ederler): Kur’ân, ümmî bir cemaat içinde nazil oldu ve kendini
ifade etti. Evet, o cemaat ümmî idi; yani okuma-yazma bilmiyorlardı.
Tarihlerini yazacak tarihçileri, vak’anüvisleri de yoktu. Dolayısıyla, tarihî
hâdiselerin onların hafızalarına yerleşmesi için bir yola ihtiyaç vardı. Bu
kestirme yol da şiirdi. Onun için toplum, şiire her şeyden çok daha fazla önem
veriyor, en mühim tarihî vak’alarını şiirle tespit ediyor ve bunların nesilden
nesile intikalini temine çalışıyorlardı.

Nasıl günümüzde politika ve işadamlığı revaçta ve herkes bir kısım meşhur
işadamı ve politikacıları tanır.. tanır ve bazısı onlar gibi olmak ister. Aynen
öyle de, şairler de o gün Arap Yarımadası’nda o şekilde tanınır ve örnek
alınırlardı. Kabileler, kahramanlarından çok şairleri ile övünürlerdi. Bu
sebeple de şiir her şeyin önünde teşvik görürdü. İnsanlar, daha çocuk
denebilecek yaşta şiir söylemeye başlarlardı. Şiirle tanışmaları, gider beşik



hayatına dayanırdı. Meseleyi, günümüzde umumîleşmiş ve herkesin bildiği bir
üslûpla anlatacak olursak:

Nasıl ki, Hz. Musa zamanında sihir revaçta idi; Hz. Musa, elindeki âsâ ile
sihrin ve sihirbazın karşısına çıktı ve onları aştı.. derken onunla sihirbazların
düzeni bozuldu.. bozulmalıydı da, zira Hz. Musa hakkı temsil ediyordu ve
Hak’tan teyit görüyordu. Yed-i beyzâ mucizesiyle ortalık nurlanıyor ve insanlar
dalga dalga nurun etrafında halkalanıyordu.. ve derken bunlar karşısında bir
gün Firavun dize geldi; geldi de yobazlığa başvurmaya başladı.

Evet, başka türlü mağlup edemediği Allah’ın nebisini artık kaba kuvvetle
mağlup etmeye çalışıyordu. Her türlü saldırı ve tasallutu denedi. Derken bir
gün kafasını gayretullah sûruna çarptı. Artık onun da sonu gelmişti ve
yakarışları fayda vermeyecek, imanını ilan etmesi de kabul görmeyecekti.
Kızıldeniz’de boğuldu. Bu, bir yönüyle Firavun’un sihirli dünyasının sulara
gömülmesi demekti.. evet sihir, şimdi bütünüyle mağlup olmuştu.

Hz. İsa (aleyhisselâm) zamanında ise revaçta olan tıptı. Tabiplik oldukça
ileri bir seviyedeydi. Söylendiğine göre Romalılar, o gün beyin ameliyatı bile
yapıyorlardı. Bu, o günün insanlarına, bir bakıma ölmüş insana yeniden hayat
vermek gibi harika görünüyordu. Onun için Hz. İsa (aleyhisselâm) Ruhullah
olarak o günkü tıp ilminin ulaşabileceği zirvelerin çok ötesinde mucizeler
gösteriyor; Allah’ın izniyle ölüleri diriltiyor, ölmüş ruhlara hayat üflediği gibi,
bir kısım cansız cesetleri de Allah’ın izniyle hayata döndürüyordu.

Nebiler Sultanı devrinde ise, ifadelerdeki sihir, kelimelerdeki hayat
mevzubahis idi. Bir söz, ölmüş heyecanlara hayat veriyor ve yığınları ayağa
kaldırıyordu. İnsanlar, şiirdeki sihrin gücüyle âdeta büyüleniyorlardı.

Lebid, söz söylediği zaman gruplar, yerinde birbirine giriyor ve yerinde
birbirine girmiş yığınlar hemen ayrılıp sulh oluyorlardı. A’şâ için altın yaldızlı,
altın sırmalı kürsüler kuruluyordu. Kendisini bir sene bekleyen insanların
karşısına çıkan şair, çok büyük bir tezahürat ve coşkuyla karşılanıyordu.
Herkes kulak kesilip onu dinliyordu.. o zaman bu şiirler daha söylenirken
ezberleniyordu...

İşte Kur’ân böyle bir devirde bu dönemin entelektüelinin karşısına çıktı..
bütün ediplere, şairlere ve bütün cin ve inse şöyle seslendi: “Eğer kulumuz
(Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’ân)dan şüphe içinde iseniz, haydi onun
gibi bir sûre getirin, Allah’tan başka bütün şahitlerinizi de çağırın eğer



doğru iseniz (bunu yapın). Yok eğer yapamazsanız –ki asla
yapamayacaksınız– o hâlde yakıtı insanlar ve taşlar olan, inkârcılar için
hazırlanmış ateşten sakının.”1

Evet, bu bir meydan okumaydı.. ve bu meydan okuyuş zaman ve mekânla
sınırlı da değildi. Dünün insanı bu ifadelere muhatap olduğu gibi, bugünün
insanı da ona muhataptır.. yarının insanı da muhatap olacaktır. Yine Mekke
insanı buna muhatap olduğu gibi, dünyada yaşayan bütün insanlar da muhataptır
ve muhatap olacaktır da. Ayrıca insanlar muhatap olduğu gibi cinler de
muhataptır.

İşte, bu kadar geniş daireye Kur’ân meydan okuyor ve “Elinizden geliyorsa,
Kur’ân gibi bir kitap da siz meydana getirin!” diyordu ve diyor. O hep böyle
meydan okumuş, ama hiç kimse, hiçbir asırda, değil Kur’ân’ın bütününe, tek bir
sûresine, hatta kısa bir âyetine dahi nazire getirememiştir. Sözleri sihir tesiri
yapan nice edip ve şairler vardır ki, Kur’ân karşısında sadece susmuş ve tek
kelime konuşamamışlardır.

Tarih şahittir ki, Kur’ân’a nazire yapılmamıştır. Zira eğer Kur’ân’a, (velev
ki bir sûresine) nazire yapılmış olsaydı, mutlaka günümüze kadar gelecekti. Şu
iki sebepten bu neticeye varıyoruz:

Birincisi: Mekke müşriklerinin Kur’ân’a nazire yapmaya olan şiddetli
ihtiyaçları.

İkincisi: Kur’ân’ın meydan okuyuşu aleni, açık ve herkesi içine aldığından,
böyle bir teşebbüs de mutlaka aleni ve herkesin gözü önünde olacaktı. Hâlbuki
ne dost ne de düşman hiç kimse böyle bir şeye teşebbüs edememişti. Edenler
de ancak maskara olmuş ve teşebbüsleri neticesiz kalmıştı. Şimdi isterseniz bu
iki sebebi biraz daha açalım:

Kur’ân-ı Kerim, Efendimiz’in risaletine en büyük delil ve şahit
durumundadır. Hâlbuki bütün Mekke halkı, işin başında O’na karşı gelmiş,
O’nun peygamberliğini inkâr etmiş ve O’na inanan insanlara yapmadık kötülük
bırakmamışlardı. Eğer onlar, davalarında haklı olsalardı, canlarını, mallarını
tehlikeye atarak Efendimiz’le mücadele etme yolunu seçmezlerdi. Aksine,
Kur’ân’a getirecekleri küçük bir nazire, onları davalarında haklı çıkaracak ve
Efendimiz de, dedikleri ve diyeceklerinden vazgeçecekti. Her şey bu kadar
basitti. Oysaki böyle kolay bir yol dururken onlar, yolun en zorunu tercih etme
durumunda kalmışlardı.



Bu tercih ise, akılları yetmediğinden değildi. Zira daha sonra aynı şahıslar
dünyayı idare ettiler. Medeni milletlere imam ve muallim oldular. Öyle ise,
onlara bu zor yolu tercih ettiren neydi? Niçin canlarını, mallarını ve bütün
varlıklarını ortaya döküp, Allah Resûlü’nün karşısına ordularla çıkma
lüzumunu duydular? Cevap gayet net ve kesindir. Câhız’ın dediği gibi:
Mücadele-i bi’l-hurûf (harflerle harbetme) mümkün olmadığından muharebe-i

bi’s-süyûfa (kılıçlarla harbe) mecbur kalmışlardı.2

Büyük dil ustası Câhız’a ait bu tespit, cidden harikadır. Eğer Mekke
müşrikleri, harflerle mücadeleye güç yetirebilselerdi, kat’iyen can, mal ve
evlatlarını gözden çıkaracak bir yola girmeyeceklerdi. Hâlbuki Kur’ân, onları
münazaraya davet ederken, sadece dünyalarını değil, ahiretlerini de tehdit
ediyordu. Böyle bir tehdidi kabullenme ancak âcizlik ve çaresizlik olabilirdi.
Demek ki, onların Kur’ân’a nazire yapmaya takat ve mecalleri yoktu...

Diyelim ki, böyle bir teşebbüs oldu ve Kur’ân’a nazire yapıldı. O zaman da
bütün tarihlerin, bu hâdiseden bahsetmeleri gerekmez miydi? Hâlbuki bir-iki
teşebbüsten başka bu mevzuda tarihin kaydettiği hiçbir hâdise söz konusu
değildir. Aslında bu teşebbüsler de sahiplerini maskara etmekten başka bir işe
yaramamıştır.

Bu teşebbüslerden en çok bilineni, yalancı peygamber Müseyleme’ye ait
olanıdır.

Müseyleme, aslında büyük bir ediptir. İfadelerindeki güç, nice insanları
arkasından sürüklemiştir ama, sözleri Kur’ân’la mukayese edilince,
dinleyenleri sadece güldürmüş ve söz sahibi Müseyleme’yi maskara hâline
getirmiştir.

O, aklınca Kâria sûresine nazire yapma cüretkârlığında bulunmuştur. Şimdi
isterseniz önce o sûre-i celilenin meal-i icmâlîsini verelim:

“(Başlara) çarpan, (yürekleri hoplatan) hâdise. Nedir o hâdise? O
hâdisenin ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün insanlar, yayılmış
pervaneler gibi olurlar. Dağlar, atılmış renkli yün hâline gelir. Kimin
tartıları ağır gelirse o, memnun edici bir hayat içindedir. Kimin tartıları
hafif gelirse, onun anası (bağrına atılacağı) hâviye (uçurum)dur. Onun ne
olduğunu sen nereden bileceksin? O, kızgın bir ateştir.”3

Şimdi bir, dünya ve ukbâyı kucaklayan, insanı dehşetten dehşete düşüren bu
ifadelere bakın, bir de Müseyleme’nin şu tanzîrine (!):



“Fil. Nedir fil? Filin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Onun kısa bir
kuyruğu, uzun bir hortumu vardır.”

Evet, Müseyleme bunları söyleyince aile efradı dahil herkes buna

gülüyorlardı.4

A. Kur’ân’ın İfade Üstünlüğü
Kur’ân-ı Kerim’in ifade üstünlüğünü nazmının cezaleti, beyanının bedi’ ve

garip keyfiyeti ve ifadesinin haşmeti gibi hususlarda görmek mümkündür.
Şimdi bu hususları bazı misaller vererek biraz daha açmaya çalışalım:

1. Nazmın Cezaleti
Cezalet, Arapça bir kelime olup, bolluk, bereket, çok yönlülük, destekli,

payandalı olup, hiçbir zaman kısır kalıp yozlaşmamak… gibi mânâlara gelir.
Kur’ân-ı Kerim’in nazmında, bütün bu mânâları apaçık müşâhede etmek
mümkündür.

Sağından, solundan ona hep bereket akar. Evet, Kur’ân’ın nazmı bu
yönlerden her zaman desteklenir ve beslenir. Zâhiren müfâd (sözün ifade ettiği
mânâ) bir görünürken, bakarsın binler olmuştur.

Kur’ân’ın nazmındaki bu hususiyeti ilk keşfedenlerden biri Zemahşerî’dir. O,
tefsirinde yer yer bu noktaya temas eder. Ancak Bediüzzaman’ın bu noktada

yakaladığı nükteler çok daha dâhiyânedir.5 Ve onun söyledikleri şimdiye kadar
çok fazla söylenmemiştir.

Biz, burada mevzu ile alâkalı ondan mülhem üç misal vereceğiz.
Vereceğimiz misallerde de sadece nazmın cezaleti yönüne temasla yetinip
âyetin genişçe tefsirine girmeyeceğiz.

Birinci misal: اَِّنإ اََۤنلْيَوا  َّنُلوُقََیل يَ َّكِبَر  ِبا  َ ذَع ْنِم  ٌةَحَْفن  ْمُھ  ْ تَّسَم ِْنَئلَو 
َنیِِملَاظ ّا  َ نُك  “Andolsun, onlara Rabbi’nin azabından bir esinti dokunsa,

‘Eyvah bize, biz gerçekten zalimlermişiz!’ derler.”6

Âyet, azabın en şiddetlisini anlatmak için nazara en hafifini veriyor. Böylece
insan muhayyilesinde azabın en şiddetlisi daha dehşetli gösteriliyor...

Şimdi eğer bir azabın en hafifi dahi insana dokunduğunda onun beynini

kaynatacak şiddette ise, siz varın böyle bir azabın en ağırını düşünün...7 evet,
küçük bir dokunma ile insanın, canını yakan veya onu şoke eden azabın büyüğü



ne korkunçtur!.. Âyetin ifade ettiği mânâ çerçevesinde bütün bunlar vardır.
Ancak âyet, Allah kelâmı olma hüviyetiyle muhataplarına nazmındaki cezalet
adına mucizevî bir üslûp göstermektedir.

Şöyle ki, âyetin umumî mânâsında nasıl azlık ifadesi örgüleniyor; öyle de
âyette kullanılan kelimeler dahi aynı şekilde azlık ifade etmekte ve böylece
âyetin cüzleri, onun bütününe mânâ yönüyle payanda ve destek olmaktadır.
Hatta daha derinlemesine düşünürsek harfler dahi sesiyle, mahreciyle,
mûsıkîsiyle, edasıyla bu mânâyı beslemekte ve teyit etmektedir.

Ancak şu son kısım bir zevk işidir. Kur’ân’ın diline vâkıf olmayanların bu
zevki tatmaları imkânsızdır. Onun için biz de birinci kısımla alâkalı nükteleri
takdimle iktifa edeceğiz. Şimdi önce biraz âyetin kelimeleri üzerinde duralım:

ِْنإ  “Eğer”: Bu kelime, şek (şüphe) ifade eder. Şek (şüphe), ise azlığa
delildir.

َّسَم  fiili, çok az dokunma, elinin ucuyla hafif değiverme demektir. Yine
azlık ifade eder. Ayrıca kelimenin kendi yapısındaki şeddeli “sin”de dahi bir
hafif sesliliği, bir yumuşaklılığı hissetmek mümkündür.

ٌةَحَْفن  kelimesi, bir kokucuk, bir esinticik mânâsına gelir. Sonundaki tenvin
tenkir (bilinmezlik) içindir. O kadar az ki, bilinmiyor demektir. Bu azap, bir
kasırga, bir hortum çapında değil, sadece bir kokucuk, hem de bilinmeyecek
derecede küçük bir kokucuk şeklindedir.

ْنِم  bir parça, bütünden bir bölüm mânâsınadır ki, yine azlığı ifade eder.

باَذَع  kelimesi لاََكن  ve باَقِع  gibi kelimelere göre az bir ceza demektir.
Kökten kazıma ve şiddetli azaba maruz bırakma yerine sadece باَذ َع
kelimesinin seçilmesi de mânidardır. Hatta Muhyiddin İbn Arabî gibi bazı
kimseler; بْذَع باَذَع ,  kökünden gelir, ب ْذَع  ise tatmak demektir. Dolayısıyla
belki de azap, (artık bir süre sonra alışmaktan dolayı) bazı kimselere zevk

verecektir8, demektedirler. Dolayısıyla azap kelimesi ceza mânâsında en
yumuşak kelimelerden biridir. Bu yönüyle o da azlığı ifade etmektedir.

ّبَر  terbiye eden, yetiştiren, rahmetle imdada koşan demektir. Kahhâr,
Cebbâr, Müntakim, Mümît gibi isimlere nazaran Rab kelimesi çok açıkça
şefkati hissettirir. Bu da, azaba ayrı bir hafiflik mânâsı kazandırmaktadır.

Görüldüğü gibi, âyetin umumu azlık ifade ederken, âyetteki her kelime, hatta
her harf dahi o azlığa delâlet etmektedir. Hiçbir beşer karihasının bu kadar



d)

e)

ustalıkla söz söylemesi mümkün değildir.

İkinci misal: َنوُقِفْنُي ْمُھاَنْقَز  اَّمِمَو َر  “Ve kendilerine verdiğimiz rızıktan
(Allah için) harcar ve infak ederler.” 9 âyetidir. Bu âyette esasen zekâta ait
bütün prensipler mevcuttur. Şöyle ki;

a)İnsan, zekât verirken bütün malını değil, malından bir parça vermelidir.
Gerektiğinde Hz. Ebû Bekir gibi bazı kimseler bütün mallarını Allah yolunda
infak edebilirler ama bu, hususî bir durumdur ve çok kere de Hz. Ebû Bekir
ruhundaki insanlara mahsustur. Onun içindir ki Efendimiz, Kâ’b b. Malik ve
Sa’d b. Ebî Vakkas gibi sahabilerin, mallarının bütününü infak tekliflerini geri
çevirmiş ve böyle bir davranışın aşırılık olacağını ifade buyurmuştur. Sa’d b.
Ebî Vakkas ısrar edince de, ancak malının üçte birini infak etmesine razı
olmuştur. Ayrıca, bu hâdise münasebetiyle Efendimiz, ebede kadar yeni ve taze
kalacak şöyle bir prensip getirmiştir: “Senin, evlâd ü iyâlini zengin bırakman,
onları başkalarına muhtaç bırakmandan daha iyidir.”10

b)Zekât verilecek mal helâl kazançtan, helâl rızıktan olmalıdır. Haramla
yapılan hiçbir harcama Allah katında makbul değildir. Meselâ, bir insan haram
olarak kazandığı şeyin hepsini Allah için harcasa veya böyle bir kazançla hacca
gitse, kat’iyen onun haccı Allah tarafından kabul edilmez.

c)Zekât verilen şahsa minnet edilmemeli, verilen şey başa kakılmamalıdır.
Zaten bir başka âyette bu husus açıkça dile getirilir ve şöyle denilir: “Ey
insanlar, insanlara gösteriş için malını verip Allah’a ve ahiret gününe
inanmayan adam gibi, başa kakmakla ve eziyet etmekle sadakalarınızı boşa
çıkarmayın.”11

Zekât ancak muhtaç olana verilmelidir. Öyle ki, o şahıs hem zekât almaya
ehil olmalı hem de onu nafakası için harcamalıdır.

Zekât, Allah rızası düşünülerek verilmelidir. Başka gaye ve maksatlar
zekâtın ruhunu zedeleyen faktörlerdir.

İşte bütün bu esasları, zikrettiğimiz âyetin içinde bulmamız mümkündür. Bu
da Kur’ân’ın lafzındaki cezalete ayrı bir örnek, ayrı bir delildir.

Şimdi, saydığımız hususları sırasıyla âyette takip etmeye çalışalım:

a)Malın hepsi değil, bir kısmı verilmelidir. اَّمِم ’daki ْ نِم  “teb’iz” için olup,
bir parça, az bir bölüm demektir. Dolayısıyla verilecek zekât, Allah’ın rızık
olarak verdiğinden küçük bir parça olmalıdır.



b)Zekât, kişinin kendi helâl malından verilmelidir. ْمُھاَنْقَزَر ’deki ْمُھ  zamiri
buna işaret eder. Zira âyet “Kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak
ederler.” demektedir. Ali’den alınıp Veli’ye verilen kat’iyen zekât olmaz.

c)Minnet etmemek, başa kakmamak.

ْمُھاَنْقَزَر ’deki َان  zamiri bize bu mânâyı fısıldar, yani “Rızkı veren Biziz,
öyle ise hiç kimsenin o mevzuda, başkasına minnet edip başa kakmaya hakkı
yoktur.” demektedir. Evet, toprağı, suyu, havayı, güneşi yaratan Allah’tır.
Bunların varlığıyla neşv ü nemâ bulan tohumu da Allah yaratmıştır. Öyle ise
insan neye mâliktir ki, mahsulün öşrünü veya zekâtını verirken, verdiği insana
karşı gurur, kibir ifade eden tavırlara girsin ve karşı tarafa minnet etmeye
kalksın.

d)Zekât, muhtaç olanlara verilmelidir. َنوُقِفْنُي  ifadesi de buna işaret eder.
Yani, kendisine zekât verilenler, bunun nafaka olduğunu unutmamalıdırlar.

e)Zekât, Allah için verilmelidir. Yine ا َنْقَزَر  ifadesi buna işaret eder, yani
“Rızkı veren Benim, öyle ise infak da ancak Benim adıma olmalıdır.”

Bütün bunların yanında “rızık” kelimesiyle zekât, daha başka mânâlara da
açık bir kelimedir. Evet, nasıl mal rızıktır, ilim de öyle bir rızıktır. Hitabet de
bir rızıktır. Bunların da kendilerine göre zekâtları vardır. Öğretmek, hakkı
anlatmak, ilmin ve hitabet kabiliyetinin zekâtını vermek demektir. İşte اَّمِم ’daki
اَم ’nın umumiyet ifade etmesi bunlara da parmak basmaktadır.

Görüldüğü gibi, bir âyetin kısa bir bölümüne o kadar çok hakikat
sığdırılmıştır ki, böyle bir durum ancak ilâhî bir kelâmda bulunabilir. Evet,
hiçbir beşer sözünde bu bereket ve bu bolluğun bulunması söz konusu değildir.

Üçüncü Misal:

ْنِم اوُّضَفْنَال  ِب  ْ لَقْلا َظِیلَغ  ًاّظَف  َْت  نُك َْولَو  ْمَُھل  َتْن  ّللا لِ ِهٰ َنِم  ٍةَمْحَر  َا  مِبَف

َتْمَزَع اَذِإَف   ِ رْمَْألا ِيف  ْمُھْرِوا  َ شَو ْمَُھل  ْرِفْغَتْسا  ْمُھْنَع وَ ُفْعاَف  َِكل  ْ وَح

َنِیل ِ
ّ

كَوَتُمْلا ُّبِحُي  ّللا  َهٰ ّ ِنإ َ ّللا  ِهٰ َىلَع  ْلَّكَو  َ تَف
Bu misaldeki âyeti bir bütün olarak ele alacak olursak mealen âyette şöyle

buyrulmaktadır:
“Allah’ın rahmeti sebebiyledir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer

kaba, katı kalbli olsaydın, çevrenden dağılır giderlerdi. Öyle ise onların
kusurlarını affet; onlar için mağfiret dile. Bu iş hususunda onlarla istişarede



bulun, bir kere de azmettin mi artık Allah’a tevekkül et; çünkü Allah Kendine
tevekkül edenleri sever.”12

Burada âyetin tahliline geçmeden evvel, ileride anlatacağımız hususlara ışık
tutması bakımından kısa bir açıklama yararlı olacak:

Bu âyet, Uhud vak’ası münasebetiyle nazil olmuştu. Uhud’a çıkılmadan evvel
Efendimiz konuyu ashabıyla istişare etmişti ki, bu mânâda istişare, devlet
reisinin ashab-ı re’yin fikrini alması ve karar verilecek konuya hissen de iştirak
etmeleri için çok önemliydi. Reis veya emîr bazen böyle yapar ve meseleyi
görüş sahibi insanların düşüncelerine takdim eder. Orada herkes kendi fikrini
söyler.. ve müzakerede bir zenginliğe ulaşılırdı. Orada, görüşülmesinde mahzur
olmayan her şey görüşülürdü; ancak emîrin bilip onların bilmedikleri veya
bilinmesinde değişik mahzurlar söz konusu olabilen hususlara girilmezdi.
Bazen emîr mahzur faktörlerini nazara alarak, istişare ettiği insanların
görüşlerinin hilafına da karar verebilirdi. Evet, bu durumda karar verme yetkisi
sadece ona aitti. Ne var ki, emîrin ashab-ı re’yle istişare etmesi, yine de temel
bir disiplindi. Zira bu sayede içtimaî şuur gelişmiş olur; herkes az çok ne
yapacağını bilir ve kendine değer verildiği ölçüde performans sergiler…

Evet, bu ve emsali daha nice hikmetlere binaen Allah Resûlü, hep ashabıyla
istişare etmişti. Uhud savaşı esnasında çoğunluk, Medine’nin dışında harp
etmeye taraftardı. Efendimiz de kendi düşüncelerini ifade etti ama sonunda
istişarenin değerini vurgulama adına onların görüşüne uygun karar aldı.

Derken netice itibarıyla Uhud’da bir dağılma söz konusu oldu. (Buna tam bir
mağlubiyet demesek de Müslümanların, istedikleri zaferi elde edemedikleri
açıktı.) Bundan dolayı Allah Resûlü’nün kalbinde hafif bir incinme olabilirdi.
Bu ise, sahabe için felaketlerin en büyüğü demekti.

İşte tam bu esnada âyet indi ve bu duruma âdeta set çekti.. set çekti ve
Efendimiz’e her şeye rağmen ashabıyla istişare etmesi tavsiyesinde bulundu:
“Eğer Sen onlara karşı kaba, haşin olsaydın çevrenden dağılır
giderlerdi.”13 denildi.

Şimdi bu mealdeki âyetin kelimeleri üzerinde duralım ve bütün kelimelerin
nasıl aynı mazmun, aynı mânâ etrafında örgülendiklerini görelim:

َّظَف  kelimesi Arapça’da çeşitli mânâlara gelir. En önemlileri şunlardır:
a.Kötü huylu,



b.Kaba davranışlı,
c.Ağzı bozuk, sözleriyle başkalarını kırıp-geçiren, gücendiren, nefret ettiren,
d.Çölde susadığında hayvanları boğazlayıp onların işkembelerini sıkan ve

oradan çıkan bulanık suyu içen,
e.Zorlayan, her şeyi zora koşan,
f.Karışık ve bulanık işler yapan.

َظِیلَغ  kelimesi ise; kalın, kaba, katı, haşin ve sert mânâlarına gelen ٌَةظْلِغ
kökünden türetilmiş bir sıfattır ve incelik, yumuşaklık, nezaket ve mülayemetin
zıddıdır. Kelimeyi teşkil eden harflerin sertliği, iç mûsıkîsi, ayet içindeki diğer
kelimelerle müşterek hem-âhenk olması mazmun ve müfadda birleşik noktayı
işaretlemektedir.

َّض َفِْنا  kelimesine gelince; bir şeyin, başka bir şeye çarparak kırılıp
dökülmesi, tazyik altında kalan herhangi bir şeyin dağılması, başın koparak,
diğer unsurların etrafa yayılmaları gibi mânâlara gelir.

Görüldüğü gibi âyetteki kelimelerin hepsi aynı mânâ etrafında odaklaşmakta
ve mûsıkîleriyle dahi bir baskı, bir şiddet ve bir dağılmayı ifade etmektedir ki,
anlatılmak istenen de odur. Evet, eğer ortada bir baskı, bir tazyik varsa
dağılma, patlama ve kırılma kaçınılmaz olur. Bunlardan biri sebep, diğeri ise
neticedir. Böyle bir sebep ve netice münasebetini bu kadar insicam içinde
başka şekilde ifade etmek ise imkânsızdır. Evet, hâdise, öyle kelimeler
seçilerek anlatılmıştır ki, bunun üstünde anlatış olamaz.

Esasen bütün Kur’ân âyetleri ele alınıp tahlil edilebilse, hepsinde aynı
hususiyeti görmek mümkündür. Evet, Fatiha-i Şerife’den “Nâs” sûre-i
celilesine kadar Kur’ân-ı Kerim’in hemen bütününde aynı cezaleti, aynı
bütünlüğü görmek mümkündür. Meselâ, Fatiha sûresinin ilk âyeti ّل ِهٰ ُدْمَحَْلا لِ

َنیَِملاَعْلا ِبَر  ّ ’dir. Bu âyette anlatılmak istenen; hamd ü senâ ve şükr ü minnetin
zerreden küreye/kürelere, dünyadan ukbâya, ecsaddan ervaha, maddeden
mânâya her şeyi yaratan, sevk ve idare eden bütün âlemlerin Rabbi Allah’ın
(celle celâluhu) hakkı, biz gibi yaratıkların da vazifesi olduğu hakikatidir. Bu
hakikat, âyeti teşkil eden kelimelerin hemen hepsinde bir mânâda meknûzdur.

Şöyle ki, ُدْمَح  kelimesi, yukarıda sözü edilen ve edilmeyen tazim ve minnet
mülâhazalarının bütününü câmi bir lafızdır ve âyette anlatılmak istenen mânâyı
bi’t-tazammun ifade etmektedir. ّلَلا ُهٰ  lafz-ı celâlesi Mâbud-u Mutlak’ın hâs



ismi olması itibarıyla, hamd ü senâ, şükr ü minnet, medh u tebcil bu ismin
tazammun ve iltizam ettiği mânâlar olması itibarıyla O’nun hakkı ve O’na
mahsus olduğuna en kat’î delâletle delâlet etmektedir. Keza ِ ِّلل هٰ ’deki ل istihkak
ve ihtisas mânâlarına gelmesi açısından hamd ü senânın O’na mahsus ve O’nun
hakkı olmasını işaretlediği açıktır.

َنیَِملاَعْلا ِبَر  ّ  ifadesi; her şeyi yoktan var eden, merhamet ve şefkatle görüp
gözeten ve var ettiklerini değişik şekillerde donatan, türlü türlü ihsanlarla
sevindiren, bütün âlemlerin Rabbi olması itibarıyla her türlü takdir, tazim,
tebcil ve hamd ü senâ da bi’l-iltizam O’nun hakkı olduğunu gösterir ki bu da

َنیَِملاَع ْ لا ِبَر  ّ ِّلل  ِهــٰ ُدـــْمَحْل  âyetiyle anlatılmak istenen hakikate omuz اَ
vermektedir.

Hem meselâ Nâs sûre-i celilesi, hem bir tevhid-i rubûbiyet ifade etmesi, hem
her türlü olumsuzluk ihtimalleri karşısında O’nun değişik tasarruflarının
me’hazi olan ad ve unvanlarına insanların dikkatlerini çekerek onlara biricik
melce ve mencâlarını hatırlatması, hem de onların maddî-mânevî korunmaları
adına gerekli esasları göstermesi… gibi hususları ihtiva etmektedir ki, bir
mânâda sûrenin temel mazmunu da işte budur.

Bu temel mazmun, bütün âyet ve cümlelerde de tele’lü etmektedir. Şöyle ki,
insî ve cinnî şeytanlar, görülmedik ve sezilmedik şekilde insanoğlunda
işletilmeye ve ona nüfuz etmeye müsait belli damarları hem sinsice kullanarak
onu ifsat etme taarruzlarına karşılık, o da, boşluklarının farkında olma şuuruyla
o Kudreti Sonsuz’a yönelip düşmanlarının muhtemel hücum keyfiyetlerine
mukabil ِساَّنلا ِهِٰلإ  ِساَّنلا ,  ِِكل  مَ ِساَّنلا ,  ِبَر  ّ  unvanlarıyla ve aynı zamanda o
olabildiğine sinsiliği aliterasyon üslûbuyla vurgulamasında öyle bir zenginlik,
cezalet-i beyan söz konusudur ki, dahası olamaz.

Ancak biz, diğer mevzulara geçebilmek için şimdilik bu birkaç misalle iktifa
etmek istiyoruz. Sadece şu birkaç misal dahi hiçbir şüphe ve tereddüde mahal
olmadığının delilidir. Evet, Kur’ân’ın lafzında tasavvurları aşan öyle bir
cezalet, bir bolluk ve bir zenginlik var ki, tek başına Kur’ân’ın, Allah kelâmı
olduğunu gösterir.

2. Beyanın Bedîîliği ve Garipliği
Kur’ân-ı Kerim’in üslûbunda bir tazelik, bir gariplik vardır. Yani Kur’ân, o

güne kadar hiç görülmemiş ve kullanılmamış enfes, imrendirici bir üslûba
sahiptir. Şöyle ki, daha önceki edip, beliğ ve şairlerin ifade ve beyanlarıyla



karşılaştırıldığında, Kur’ân onlardan hiçbirine benzememektedir. Dahası
Kur’ân-ı Kerim’in nüzulünden sonra yazılmış eserler için de aynı şey söz
konusudur... Evet, bunların da hiçbiri Kur’ân’a benzememektedir. Onun üslûbu
kendine mahsustur; ne o kimseyi taklit etmiştir ne de kimse onu taklit
edebilmiştir.

Aslında üslûptaki garipliğin, muhataplarda bir yadırgama, bir
kabullenememe meydana getirmesi muhtemelken, Kur’ân’ın o bedîî üslûbu
yadırganmak şöyle dursun, orijinal bulunmuş ve takdir görmüştür. Onun
üslûbunda her zaman muhatabı çepeçevre kuşatan ılık bir atmosfer vardır. Onun
içindir ki, pek çok kimse onu bir kısım peşin fikirlerle de olsa dinlediklerinde,
onun o büyüleyici tesirinden kurtulamamış, hatta çokları hemen iman etmiş,
etmeyenler de, Kur’ân’ın büyüklüğünü kabullenmek zorunda kalmışlardır.
Velid b. Muğîre ikinci şıkka ait en çarpıcı örneklerdendir. O, Allah Resûlü’nü
dinledikten sonra, Mekke müşriklerine şöyle der: “Vallahi ben şiiri en iyi
bilenlerinizdenim. O’nun söyledikleri şiir değildir. Kâhinlere, sihirbazlara
ait nice sözler dinledim. O’nun söyledikleri, bunlara da benzemiyor.
Dolayısıyla gelin O’nunla uğraşmayın.”14

Zaten kendisi de o günden sonra köşesine çekilir ve Allah Resûlü’ne karşı
belli ölçüde tavır almaktan vazgeçer. Evet o, Müslüman olmamıştır ama Kur’ân
karşısında âdeta çarpılmış ve kendinden geçmiştir.

Kur’ân’ın üslûbundaki garipliği iki kısımda mütalaa etmek mümkündür:
Birincisi, harflerdeki, özellikle “mukattaa” harflerindeki büyüleyicilik;
İkincisi de, Kur’ân’ın bütününde görülen o harikulâde câmiiyettir.

a. Mukattaa Harflerindeki Büyüleyicilik
Kur’ân’ın harflerinde, özellikle mukattaa harflerinde teshir eden bir gariplik

ve bir orijinallik vardır.
Mukattaa harfleri, bazı sûrelerin başlarındaki “Elif, Lâm, Mîm” gibi

harflerdir. Hâlbuki o güne kadar böyle harflerle ilgili bir şifreleme usûlü hiç
görülmemiş ve denenmemiştir.

Evet, Kur’ân’ın sırları onun ruhuna şifrelenmiştir. Bu şifrelerin anahtarları
da “mukattaa” harfleridir. Şifrenin ne demek olduğunu bilenler bunu iyi
anlarlar. Kulaklığı takan alıcı bir telsiz operatörünün kulağına bizce mânâsız
“di-di-dâ-dit; dâ-dâ-dit”… gelir. O da bu sesleri “F-G” gibi harflere çevirir ve
beşer beşer yazar. Ancak bu harflerden önce operatör bir grup rakam almıştır



ki, bütün sır işte bu rakamlardadır. Gelen şifrelenmiş mesaj, işte bu rakamlarla
çözülür ve bir mânâ ifade eder.

İsterseniz, mukattaa harflerinin Kur’ân’daki sırlara birer şifre olduğunu buna
benzetebilirsiniz. Ama bu sadece bir benzetme. O harfler olmasaydı,
Kur’ân’dan binlerce sır çıkaran Muhyiddin İbn Arabî, İmam Rabbânî ve
Bediüzzaman gibi kimseler, o hazinenin kapısını açamaz ve Kur’ân’a ait sırlara
vâkıf olamazlardı.

Harflere ait şifreleri bilmeye gelince, o tamamen bir ilham işidir. Cenâb-ı
Hak, murad buyurduğu insanların gönüllerine bu şifreleri ilham eder. Onlar da
kendi devirlerinde Kur’ân’a ait sırları bu şifreler vasıtasıyla çözer ve
çevrelerine ilâhî sırları duyururlar. Bu sırlar, mükellefiyetlerimizle alâkalı
sırlar değildir. Bunlar, bir tür mâide-i Kur’âniye ve ekstra ihsan-ı
rabbaniyedir.

Biz burada, mukattaa harflerine ait mucizevî yönlerin hepsini açıklayacak
iktidarda değiliz. Ancak, bir fikir vermek bakımından önemli gördüğümüz
birkaç hususa temas edip geçmek istiyoruz.

Kur’ân, mukattaa harflerini intihap ve işleyişte belli bir yol takip etmiştir.
Şöyle ki: Kıraat ilmiyle meşgul olanların bildiği üzere harfler mehcûre,
mehmûze, şedîde, rahve, kalkale… gibi kısımlara ayrılır. Bunlardan bir kısmı
yumuşak, diğer kısmı ise şiddetli harflerdir. Mukattaa harflerinde, Arap
alfabesinde mevcut harflerin sadece yarısı kullanılmıştır. Kullanılan harfler de
yine bir tasnife/tansife tâbi tutulmuş ve yumuşak harfler, şiddetli harflerin iki
katı olarak alınıp kullanılmıştır. Böyle bir taksim, kat’iyen rastlantılara bağlı ve
tesadüfî olamaz, olamaz ve bu itibarla da, harflerin bu şekilde tanzimi dahi tek
başına Kur’ân’ın mucizeliğini ve Allah kelâmı olduğunu işaretlemektedir. Bu
hususu şöyle basit ve avamca bir misalle anlatmak mümkündür.

Farz edelim ki, bir yol kenarında belli sayıda direkler bulunuyor. Sonra
görüyoruz ki, bu direkler birer tane atlanarak yıkılmışlar.. yani bu yıkılmalarda
hep birer direk atlanılmış ve öyle yıkılmış. İşte böyle bir şey tesadüfî
olamadığı gibi, esen bir rüzgârla birer direk atlanarak bunların yıkıldığını
söylemek de makul bir izah sayılmaz. Zira yıkılan direklerin yıkılmasında,
yerinde kalanların ise bırakılmalarında bir kasıt, bir irade ve bir tercihin söz
konusu olduğu görülmektedir.

Mukattaa harflerinin seçilişinde de aynı durum bahis mevzuudur ve bu



seçilmeler asla gelişi güzel değildir.

Meselâ, Kur’ân’da sadece iki yerde mukattaa harfi olarak “ٓق” vardır. “ٓق”
harfi ile başlayan Kâf sûresi ve Şûrâ sûresindeki “ٓق”tır.

İşarî yorumculara göre ق, şifre olarak Kur’ân demektir.. evet, dikkat
edildiğinde “ق”ın Kur’ân’a ait bir şifre olduğu görülür. Şöyle ki, her iki
sûrede 57’şer tane “ق” vardır. Bunların toplamı 114 eder. Bu rakam, Kur’ân-ı
Kerim sûrelerinin yekün adedidir. Demek ki her iki sûredeki “ق” sayısı,
remzen Kur’ân sûrelerinin sayısını işaretlemektedir. Zaten her iki sûrenin mânâ
ve muhtevası da Kur’ân’la çok alâkalıdır. Kâf sûresi ِدِیجَمْلا ِنٰا  ْ رُقْلاَو diye ٓق 
başlar ve Kur’ân’a kasem eder. Sonunda da ِدیِعَو ُفاَخ  ْنَم َي ِنٰاْرُقْلِاب  ْر  ِّكَذَف
“Tehdidimden korkanlara Kur’ân’la öğüt ver.”15 der ve sûreyi tamamlar.

Şûrâ sûresi de َِكلْبَق ْنِم  َنيِذَّلا  َىِلإَو  َكَْیل  ِإ يِۤحوُي  َِكلٰذَك   ٓقٓس ٓع ٓمٰح
ُمِیكَحْلا ُزيِز  َعْلا ّللا  ُهٰ  “Hâ, Mîm, Ayn, Sîn, Kâf. O Aziz ve Hakîm olan Allah,

sana ve senden öncekilere böyle vahyeder.” 16 ifadesiyle başlar ve Kur’ân’ın
bir hususiyetini dile getirerek bitirir. Sûrenin sonunda da aynen şöyle
denilmektedir: ُباَِتكْلا اَم  يِرَْدت  َتْنُك  اَم  َانِرَْمأ  ْنِم  اًحوُر  َكَْیِلإ  اَۤنْیَحْوَأ  َِكلٰذَكَو 

َكَِّنإَو اـَنِداَبِع  ْنِم  ُءاََۤـشن  ْنـَم  ۪هـِب  يِدَْـھن  اًروـُن  ُهاـَنْلَعَج  ْنـِكٰلَو  ُناـَميِْإلا  َـالَو 
ِتاَواَمَّسلا ِيف  اَم  َُهل  يِذَّلا  ّللا  ِهٰ ِطاَرـِص   ٍمیِقَتْـسُم ٍطاَرـِص  ىِٰلإ  يِۤدْـھََتل 

ُروُمُْألا ُریـَِصت  ّللا  ِهٰ َىِلإ  ََۤالأ  ِضْرَْألا  ِيف  اَمَو   “İşte Sana da böyle emrimizden
bir ruh (kalblere can veren bir kitap) vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir
bilmezdin. Fakat Biz onu bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi, onunla
hidayete iletiyoruz. Ve şüphesiz ki sen, doğru yola hidayet rehberliği
yapıyorsun: Göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi Allah’ın yoluna.
Dikkat edin, bütün işler sonunda Allah’a döner!”17

Görüldüğü gibi her iki sûrenin başı ve sonu Kur’ân’la alâkalıdır. Zaten “ق”
ile Kur’ân’a remiz yapıldığını, ardından da her iki sûrede Kur’ân’ın
anlatıldığını daha önce işaretleyip geçmiştik. Orada da ifade ettiğimiz gibi, her
iki sûrede 57’şer defa “ق” zikredilmiş, toplam sayı ile de Kur’ân sûrelerinin
adedi işaretlenmiştir.

Böyle bir tespit, tayin ve şifre kat’iyen tesadüflere verilemez; evet, bütün
bunların kendiliğinden olması mümkün değildir.



Hem bu sûre, son inen sûrelerden de değildir. Öyle ise bu tesbit, sûre ve
âyetler daha inmeden/indirilmeden onları bilen birisi tarafından belirlenmiştir.
Evet, bu, Efendimiz dahil kimsenin işi olamaz. Zira O dahi, Kur’ân’ın nüzulü
tamamlanmadan onun 114 sûreden ibaret olacağını biliyor değildi. Bilmediği
için de 114 ق ile 114 sûreye işaret etmesi imkânsızdı.

İşte bütün bunlar ve daha nice delâil, Kur’ân’ın Allah kelâmı olduğunu
gösterdiği gibi mukattaa harflerinin sıralanış ve adedi de ayrıca mucize çapında
bir harikadır.

Kur’ân harflerinde mevcut orijinalliklerden biri de, mukattaa harflerindeki
öncelik ve sonralık durumuna göre, sûrede geçen aynı harflerin eksik veya fazla
olmasıyla alâkalıdır. İsterseniz bunu da yine bir misalle izah etmeye çalışalım:

Meselâ: Ra’d sûresinin başında ٰرٓٓملا  harfleri vardır. Bu harfler, gösterildiği
şekilde tertip edilmiştir. Yani birinci sırada “ ”م“ üçüncüde ,”ل“ ikincide ,”ا
ve dördüncü sırada da “ر” vardır. Enteresandır ki, sûrede geçen bu harfler sayı
bakımından da aynı şekilde sıraya tâbi tutulmuşlardır.

Şöyle ki: Ra’d sûresinde 625 “127 م ,”  “ 260 ل ,”  “ 479 .vardır ”ر“ tane de ا ,”
Bunlardan başka bu sûrede, mukattaa harflerinin sıralanışı ile aynı harflerin

sûre içindeki tekrarı da ciddî bir tenasüp ve uygunluk sergilemektedir. Bu
durum sadece Ra’d sûresine mahsus da değildir. Meselâ, Bakara sûresinin
mukattaa harfleri olan ٓمٓلا  ’de sûre içinde aynı esasa göre tekrar edilmiştir. Bu
sûrede 4592 “2195 ل ,”  “ 3204 vardır. Sıralanıştaki insicam ”م“ tane de ا ,”
Bakara sûresinde de kendini korumuştur.

Mukattaa ile başlayan bir başka sûre de “Âl-i İmrân”dır. Aynı ilmî program
ve tayin bu sûrede de söz konusudur. Sûrenin mukattaa harfleri ٓمٓلا ’dir. Harf
sayısı da yine bu sıraya göre tanzim edilmiştir. Sûrede 2578 “ ”, ل  “ 1885 ا ,”
م  “ 1251” mevcuttur. Görüldüğü gibi sıra yine korunmuştur. Harfleri sayılacak
olsa, Ankebût ve Rum sûrelerinde de aynı durum görülecektir.

Yâsîn sûresinde ise durum tamamen farklıdır ve aksinedir. Bu sûrede sonra
gelen öncekinden daha çok zikredilmiştir. Zira Yâsîn sûresinin mukattaatında
harflerin normal sırası tersine dönmüştür. Yani en son harf olan “ başa ”ي
geçmiş, sıralamada ondan önce olan “س” ise sona kalmıştır. Öyle ise bu
harflerin sûre içindeki tekrar edilme sayısı da tersine dönmeli, “س” daha çok,



.ise daha az olmalıdır. Nitekim öyle de olmuştur ”ي“
Mukattaa harfleriyle alâkalı hususu işin erbabına bırakarak şimdilik bu

kadarla iktifa etmek istiyoruz.

b. Kur’ân’ın Umumî Mânâdaki Câmiiyeti
Kur’ân-ı Kerim, çeşitli devirlerde yaşayan her seviyede insanın anlayışı ve

fikrî kapasitelerine ayrı ayrı riayet etmekte eşsiz bir üslûp ve beyana sahiptir.
O, öyle bir dil kullanır ki, nazil olmaya başladığı devrin insanları, o dili çok
rahatlıkla anladıkları gibi asırlar sonra gelen insanlar da aynı dili rahatlıkla
anlayabilirler. O, maksadını öyle bir üslûpla ifade eder ki, bizzat gökler ötesi
âlemden onu alıp getiren Cibril, onun ifadelerinden kendine göre mânâlar
çıkarır, Efendimiz onun esrarını kendi ufku açısından anlar, sonrakilerin
istifadeleri de kendilerine göre olur. Tabiî bunun yanında dağda koyun güden
bir çoban, saban süren bir çiftçi, ev işleriyle meşgul bir kadın veya bir bedevi
de o Kur’ân’dan neler ve neler anlar...

Asırlar asırları kovalar; Ebû Hanifeler, Şafiiler, Ahmed İbn Hanbeller,
İmam Malikler ve daha nice devâsâ kametler ve eşsiz dehalar ona talebe olur,
ruh ve kalbleriyle ona yönelir ve ondan ne lâl-ü güherler elde ederler. Aslında
bizim gibi onlara çıraklık dahi yapamayacak insanların ona müracaat
ettiklerinde alacak pek çok şey bulmaları onun ne cömert bir kaynak olduğunu
gösterir. Allah için, bu nasıl bir ifade tarzıdır ki, Mele-i A’lâ’nın sakinleri de
ondan yararlanmakta, kültür ibresi sıfırı gösteren kimseler de ondan istifaze
etmektedir. İnsanın beynini donduracak bu harika keyfiyeti, Cenâb-ı Hakk’a
vermeden ve Kur’ân’ın Allah kelâmı olduğunu kabullenmeden izah mümkün
değildir.

Bilindiği gibi, çevrenin insan üzerinde tesiri büyüktür. İstidat, kabiliyet ve
melekelerde inkişaf, müsait şartların hazırlanmasıyla olur. Sarayda yetişmiş,
hususî mürebbiyelerce terbiye edilmiş, hususî öğretmenlerden ders almış ve
böylece ruhu, hisleri, kalb ve kafası mamur hâle gelmiş bir insan, elbette ki
sokaktaki herhangi bir fertten farklı seviyede bir donanıma sahip olacaktır.

Bu itibarla da onu muhatap alanlar ifadelerinde, en azından onun seviyesini
tutturmak zorundadırlar. Tabiî bu ifadeler sokaktaki bir insanın başının
üstünden uçup gidecektir. Ne var ki, hitap eden Kur’ân olunca, işin mahiyeti de
değişmektedir. O, sarayda yetişmiş insanla, sokaktaki insanı aynı anda huzuruna
alır ve her ikisine de aynı ifadelerle hitap eder; neticede her ikisi de kendi



seviyelerine göre onu anlar, ona talebe olur ve onun irşad halesine girerler.
İşte, biz buna, Kur’ân’ın “Câmiiyet”i diyoruz. Kur’ân’a ait bu hususiyeti,
Efendimiz bir hadislerinde şöyle dile getirirler: “Her âyetin bir zahrı, bir
batnı, bir son sınırı (serhaddi), bir de serhat ötesi vardır.  Ayrıca bunların
hepsinin de hem dalları hem de bir kısım yaprakları vardır.”18

“Zahr” sırt, “batın” karın demektir. Bununla, görünen veya açıkça
görünmeyen mânâlar kastedilir. Ancak bu görünmeyen mânâlar da gözüne
firaset sürmesi çekilmiş kalb ehli tarafından görülebilir. Bu da gayet normaldir.

Nasıl ki, nice ışık ve ses dalgalarını biz normal şartlarda çıplak gözle
göremez ve kulaklarımızla işitemeyiz; hâlbuki bir radyo veya televizyonun
düğmesine dokunduğumuzda bunlar işitilip görülür hâle gelir; bunun gibi
Kur’ân’ın da böyle görünmeyen bir kısım mânâları vardır ki, onları ancak
gönül erleri anlar ve idrak ederler. Kur’ân’ın bâtınî mânâlarını bir araya
getiren yüzlerce cilt tefsir yazılmıştır. Bunlardan bir kısmı bütün Kur’ân’ı, bir
kısmı birkaç sûreyi, diğer bir kısmı sadece bir sûre veya âyeti tefsir
etmişlerdir. Cenâb-ı Hak kimin gönlüne ne kadar ilham etmişse, o da bize o
kadarını intikal ettirmiştir.

Her âyetin bir “haddi” bir de “muttalaı” vardır. Bazen âyetlerin mânâsı
menşe itibarıyla kavranır. Bazen de bu kavrama netice itibarıyla olur. Bundan
başka her “zahr”ın, her “batn”ın, her “had” ve “muttala”ın da değişik dalı,
budağı, yaprağı ve meyvesi vardır ki, bunlara ulaşmak yüce kâmetlerin işidir.
Ayrıca her devir insanı da bunlara muttali olamaz. Belki önceleri anlaşılmayan
bu hakikatler daha sonraki devir ve asırlarda anlaşılacaktır.

Onun içindir ki, Kur’ân asla zaman aşımına uğramaz. Kur’ân’ın gençlik ve
tazeliği kıyamete kadar bâkîdir. Daha dünyanın ömrü elli asır devam etse, o
gençlik ve şebâbetinden hiçbir şey kaybetmeyecektir. Nitekim bugüne kadar
yazılmış binlerce, yüz binlerce tefsir bunun apaçık delilidir. Son mü’min, son
nefesini verinceye kadar da Kur’ân talebeleri kendi seviye ve kapasitelerine
göre ondan hep değişik mânâlar devşirecektir. Kur’ân’ın ilâhî câmiiyeti de
bunu gerektirmektedir.

Biz burada Kur’ân’ın bu özelliğini bir-iki misalle göstermeye çalışacağız.
Neticede görülecektir ki, Kur’ân her insana ve her devrin insanına ayrı ayrı
hitap etmek gibi bir hususiyetin tek ve yegâne beyan âbidesidir. Ondan başka
hiçbir kelâmda bu harika keyfiyete şahit olmak da mümkün değildir.



Birinci misal: Nebe sûresindeki ًا داَھِم َضْرَْألا  ِلَعْج  َْمَلأ نَ  “Yapmadık mı
arzı bir beşik?”19 âyetidir. Şu üç-dört kelimelik âyette, Kur’ân’ın nasıl bir
câmiiyete sahip olduğunu görürsek, sair âyet ve sûreleri buna kıyas ederek daha
net bir değerlendirme yapabiliriz.

Âyet, yerin bir beşik olarak hazırlandığını söylüyor. دْھَم داَھِم ;  veya دْھ مُ
kökünden gelir ki, beşik veya döşek demektir. Bu mânâya göre yeryüzü,
üzerinde rahat gezilebilen bir beşik gibidir. İnsanın ihtiyacı olan her şey orada
hazır hâlde bulunmaktadır. Âyetten bu mânâyı anlamak için ayrıca öyle derin
ilim, irfan ve araştırmaya da ihtiyaç yoktur. Zira bunlar, herkesin müşâhede
edebildiği türden şeylerdir.

Edebî zevk sahibi biri bu âyetten şöyle bir mânâ anlar: Zemin öyle bir beşik
ve bir döşek gibi hazırlanmıştır ki, insan onu her zaman bir ana kucağı
sıcaklığında bulur ve hep huzur soluklar. Ayrıca o, sürekli bir beşik gibi
sallanmaktadır; ancak bu sallanma, o denli âhenkli, düzenli ve dinlendiricidir
ki, insan ona “Beşiğim” diyebilir. Eğer o hareket ve sallanma böyle bir âhenk
ve nizamla olmasaydı, hiçbir şey yerinde, kararında kalmaz ve biz de
şimdilerde tadıp duyduğumuz huzuru kat’iyen bilemezdik. Oysaki o vaz’ı ve
konumu itibarıyla şefkatli bir ananın salladığı beşik gibi sallanıyor. Öyle ki biz,
bu sallanmanın farkına bile varamıyoruz. Bu da dünyayı bizim için hazırlayan
Zât’ın nasıl sınırsız bir şefkate sahip olduğunu gösteriyor.

Evet, madem dünya O’nun tasarrufundadır ve O’nun tasarrufuyla
sallanmaktadır; öyle ise endişe edecek, korkacak, tedirgin olacak bir şey de
yoktur. İşte bu düşüncedir ki, ruhlarımıza ılık bir güven duygusu vermekte ve
çocuğun, annesinin salladığı beşikte duyduğu aynı güveni duymakta ve
çevremizde olup biteni değerlendirdiğimiz ölçüde hep huzurla
soluklanmaktayız.

داَھِم  kelimesinin bir mânâsı da düz yer ve satıh demektir. Düşünce ufku
itibarıyla biraz daha derinleşmiş bir insan ise bu âyetten şu mânâyı anlar: Her
insan, bulunduğu nokta ve yer itibarıyla zemini yuvarlak değil de düz bir satıh
gibi görür. Yani aslında dünya küre şeklindedir ama insanların, bulundukları
yerleri düz satıh şeklinde görmeleri hiss-i zâhirin gereğidir. Hele bir de bundan
asırlarca öncesi düşünülecek olursa…

Bu hususlar farklı bir zaviyeden âyetin yorumu. Diğer açıdan dünyanın küre
şeklinde olduğuna işaret eden o kadar çok âyet vardır ki, yeri geldiğinde



icmâlen dahi olsa onlara da işaret edilecektir.
Evet, görülüyor ki, bu kısacık âyet ayrı ayrı tabakalardaki insanlara, ayrı ayrı

mânâlar ilham etmekte ve her tabaka da kendine bakan mânâ yönüyle tam tatmin
olmaktadır.

İkinci Misal: Kur’ân, اًدَاتْوَأ َلاَب  ِجْلاَو  “Dağları kazıklar yapmadık mı?”20

buyuruyor.
Buradaki istifham, isbâtîdir. Bu da “Dağları kazık yaptık.” demektir. Âyetin

sadece zâhirî mânâsına bakan ve değerlendirmesini bu şekilde yapan ümmî bir
insan, dağları karşıdan kazıklar şeklinde görür ve kendi seviyesine göre bu
ifadeyi yerinde bulur. Zaten dağların duruş şekli de, yere çakılmış kazıklara
benzemektedir.

Bir şaire bu âyet, –Bediüzzaman üslûbuyla21– şu mânâları ilham eder: Evet,
şairane bir ruha göre yeryüzü bir taban, sema da yıldızlarla yaldızlı bir
tavandır. Semanın etekleri ufuklarda dağların başına binmiş veya dağlar
semanın eteklerine omuz verip onu tutuyor gibidir. Böylece dağlar, âdeta tavanı
tutan sütunlara benzerler. Dünya bu hâliyle, bir kasrı, bir sarayı andırır. Öyle ki
bu sarayın tavanında milyonlarca ışıl ışıl seyyar lambalar, sarayın tabanı ise
yemyeşil halılar gibi otlar, rengârenk ve çeşit çeşit çiçeklerle süslenmiştir.
Düşünün ki, böyle büyük bir sarayın tavanıyla tabanını birleştiren dağlara
sütunlar nazarıyla bakmak ne kadar latîftir..!

Hayatını çadırda geçiren bir göçebeye gelince, o da bu âyetten kendine göre
bir şeyler anlar. Şöyle ki, onun nazarında dağlar, mahrûtî (konik) birer çadır
gibidirler. Ne var ki, bunlarla göçebelerin çadırları arasında bir fark vardır; o
da, bu çadırlar, ihtişam ve rasânetleriyle her şeyi aşan bir sonsuz kudretle
ayakta durmaktadır. Göçebe meseleyi böyle görür ve böyle değerlendirir.
Demek ki âyetin mânâsından o da istifade etmekte ve kendine göre bir şeyler
anlamaktadır.

Bir idareci de bu âyetten devlet sistematiğini anlar. Evet, devlet, toplumun
sevk ve idare vazifesini üstlenmiş bir kuruluş gibidir. Tabir-i diğerle o, bir
ülkede bir hükümete ve ortak nizama bağlı yaşayan bir topluluğun meydana
getirdiği siyasî ve idarî bir teşkilattır. Onun da aynen dağlar gibi mahrûtî bir
yapısı vardır. Zira devlet, hiyerarşi esasına göre kurulmuştur. Bu şekilde
oluşamamış toplumların ayakta durması imkânsızdır. Evet, dağların birer kazık
olması, işte bu mânâları da çağrıştırır.



Diğer taraftan, insan hayatının devamını sağlayan toprak, hava ve su gibi ana
unsurlarla ciddî irtibat ve alâkası yönüyle de dağlar umumî hayat için birer
kazık hükmündedirler.

Şöyle ki, dağlar suların mahzenidir. Bir canlının hayatını devam ettirebilmesi
için su vazgeçilmez bir unsurdur. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de her şeyi
sudan yarattığını haber vermektedir. İnsan vücudunun %70’ten fazlasının su
olması, insan hayatında suyun ne derece ehemmiyetli olduğunu gösterir. Diğer
canlı ve bitkiler de insanlardan farklı değildir. Şöyle böyle onların da vücut
yapılarının %70’inden fazlasını su teşkil etmektedir. Bu bakımdan suyun
ehemmiyeti tartışılamaz. Hayatı ayakta tutan ve temel unsurlardan biri sayılan
suya mahzenlik yapan ise dağlardır. Öyle ise, dağların, suların mahzeni olarak
hayata direklik yaptığını söylemek zannediyorum en uygun olanıdır.

Diğer taraftan, hayatı devam ettiren unsurlardan ikincisi olan havanın tasfiye
ve temizlenme işleri de büyük ölçüde dağlar vasıtasıyla gerçekleşmektedir.
Evet, dağlar, havayı tarar ve tasfiye ederler. Demek ki, hava da bir yönüyle
dağlara dayanmaktadır. Evet, temiz hava olmasa insan yaşayamaz. Öyle ise,
insan hayatının devamı adına dağların önemi çok büyüktür. Diğer taraftan,
insanlarla dağları baştan sona örten bitki ve ağaçlar arasında karşılıklı gaz
alışverişi olmaktadır. Şöyle ki, bitkiler karbondioksit alıp oksijen vermekte,
insanlar ise, tam tersine oksijen alıp karbondioksit vermektedirler. Bu da, insan
hayatı için ayrıca önem arz eden hususlardan bir diğeridir.

Dağlar, toprağı da korur, ona dâyelik ve annelik yaparlar. Eğer dağlar
olmasaydı, denizler yeryüzünü istila ederdi ki, o zaman yeryüzünün ne hâl
alacağını kestirmek zor olmasa gerek. Evet, işte böyle bataklık hâline gelmiş
bir dünyada insanın yaşaması çok kolay olmayacaktı. Öyle ise, toprağın bu
şekilde korunması insan hayatının devamı adına çok önemlidir. Yani insan
hayatının devamı birçok yönüyle dağlara bağlıdır.

Ayrıca, yağan yağmur ve akan sellerle toprak durmadan aşınmaktadır. Eğer
aşınan toprak, dağlarla beslenip takviye edilmeseydi, şu anda yeryüzünde bir
avuç toprak kalmayacaktı. Yeryüzünde toprak kalmayınca da, orada insanla
beraber pek çok canlının yaşaması da mümkün olmayacaktı. Hâlbuki dağlar
devamlı surette toprağı beslemekte ve böylece hem toprağın hem de pek çok
canlının yaşama ortamı korunmaktadır.

Bu itibarla herhâlde canlılar âlemiyle meşgul olan bir ilim adamı da,
“Dağları kazıklar yapmadık mı?” âyetinde bunları ve bunlara benzer daha



nice mânâları anlayacak ve Kur’ân’ın câmiiyeti karşısında o da iki büklüm
olacaktır.

Herhâlde bir jeolog da bu âyetten nasibini alacak, kendine göre önemli
şeylere ulaşacaktır. Evet, küre-i arz içinde her an çeşitli inkılâplar olmakta, bu
inkılâplarla bazı madenler çözülmekte ve yeni yeni terkiplere girmektedir.
Arzdaki bu değişim ve karışımlar, hiddetlenen bir insan gibi, yerkürenin içinde
infialler ve infilaklar meydana getirmektedir. Yanardağlardan fışkıran lavlar bu
iç muhtevanın sesi-soluğudur ve yerküre âdeta bu yolla deşarj olmaktadır.
Tabiî böylece, daha büyük homurdanmaların da önü alınmaktadır.

Yanardağlarda lavların fışkırdığı yerleri öfkeli bir insanın ağzına benzetecek
olursak, dünya bu ağızlar vasıtasıyla âdeta “of” demektedir. Tabiî ki onun
“of”laması kendi çapına göre olmakta ve yerküre bu iş için kendi çapına uygun
ağızlar kullanmaktadır. Elbette ki bu büyük “of”lama bazı yerlerde sarsıntı da
meydana getirmektedir; ancak yerküre böyle nefes almasa ihtimal değişik
şekilde çatlayacaktır. Evet, küre-i arz, dâhilî inkılaplardan meydana gelen
sıkıntılarını lavlarla dışarıya püskürtmekte ve sükûnete ermektedir. Durum
böyle olunca da kendisinden lavlar fışkıran yanardağlar, bir bakıma umum
dünyanın selâmeti adına birer kazık ve birer koruyucu demektir.

Bu âyetten başka bir mânâyı da şöyle anlamak mümkündür: Malumdur ki,
çakılan kazık veya çivinin satıh üstünde kalan kısmı, alttaki kısma göre çok
daha azdır. İşte dağları kazık veya çiviye teşbihte bu mânâya da işaret
edilmiştir. En yüksek dağların dahi altta kalan kısmı yukarıda görülen
kısmından kat kat fazladır. Çakılmış çivinin başıyla uzun kısmı arasındaki
nispet farkı, dağlar için de aynen geçerlidir. Hâlbuki bu tespit, ilim
adamlarınca henüz keşfedilmiştir. Kur’ân ise bu hakikate asırlarca önce işaret
etmiştir.

İşte, iki-üç kelimelik âyetlerde bile, görüldüğü gibi, hep böyle birçok
yönlülük ve bir câmiiyet söz konusudur ve aslında bu özellik Kur’ân’ın pek çok
âyetinde mevcuttur.

Üçüncü misal: اًقْتَر اََتنا  َك َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ََّنأ  اوُۤرَفَك  َنـيِذَّلا  َْملَوَأ َيَر 
اَمُھاَنْق َتَفَف  “O kâfirler görmediler mi ki, gökler ve yer bitişik idi de, Biz

onları ayırdık.”22

Evvelâ, âyeti teşkil eden kelimeler üzerinde durarak kısa bir tahlil yapmak
uygun olur:



Küfretme mânâsında kullanılan َرَفَك  bir şeyi örtmek, kapatmak demektir.
Onun içindir ki, tohumu örten çiftçiye de bu ameliyesi sebebiyle Arapça’da
“kâfir” denir. َةَّبَحْلا َرَفَك   sözüyle anlatılmak istenen mânâ da budur. Kâfire,
kâfir denilmesinde de bu espri mevcuttur. Yani o, içindeki mârifet kabiliyet ve
istidadını setretmiş ve onlara inkişaf etme imkânı vermemiş demektir. Böylece
kalb, yüce hakikate kapalı kalmıştır. Ama bu bir neticedir. Onu bu neticeye
götüren ana sebep, onun körler gibi yaşamış olması ve gerçeklere göz
kapamasıdır.

Evet, kâfir, kalbini, kafasını ve bütün duygularını ihmal edip âtıl bırakan,
hatta onları deformasyona uğratan insan demektir ki, âyet, hayatlarını böyle
gaflet içinde geçiren ve ömürlerini cismaniyetin karanlık istekleri istikametinde
tüketen insanları ve onların akla, mantığa ters tavırlarını bu kelimeyle deşifre
eder.

Bitişik mânâsına gelen قْتَر  kelime olarak yırtığı dikilmiş kumaş veya
parçaları bir araya getirilerek birleştirilmiş nesne demektir. Bununla, yerin ve
göklerin daha önceleri sıvı veya gaz hâlinde bir bütün olduğunun anlatıldığı
açıktır. Evet, demek ki bir dönemde sema henüz yırtılmamış bir bütün ve hadis-
i şerifte “amâ” olarak anılan bu ürperten hâliyle ilâhî tecellînin öyle bir arşıydı
ki, bütün yıldızlar, sistemler, galaksiler, nebülözler bu zemin ve bu tarlada
çimlenip gelişeceklerdi. (Bu mânâları âyetten nasıl çıkardığımızı ileride
anlatacağız.)

Mealde, ayırma kelimesiyle karşıladığımız قْتَف  yırtığı çözmek, açmak,
fethetmek gibi mânâlara gelir. Âyetteki yeri itibarıyla, bir araya gelmiş gazları
birbirinden ayırmaya قْتَف  denir. Ayrıca قْتَف  tesbih tanelerini ipe dizmek
mânâsına, kapalı bir muammayı çözmeye de denir ki, bu şümûlünden ötürü
âyette, diğer müradifler değil de قْت kelimesi kullanılmıştır. Zira o, söz فَ
konusu bütün mânâları içine alan kapsamlı bir kelimedir.

Şimdi de biraz, her kesimin bu âyetten ne anlayıp nasıl istifade edebileceğini
arz etmeye çalışalım:

Evvelâ, âlim-âmi herkesin anlayacağı şu mânâ çok önemlidir:
Gökler ve yer henüz aralarında bir nizam ve âhenk teessüs etmemiş; sema

yağmursuz, bulutsuz, zemin de geleceğine emanetti. Bu baş döndüren heyulanın
parçaları arasında ne bir buhar alışverişi ne de bir başka münasebet vardı..
küre-i arz var olduktan sonra da ne gökten yere yağmur düşüyor ne de yerden



yukarılara buhar yükseliyordu. Henüz yer-gök belirsizdi, gece-gündüz
birbirinden ayrılmamıştı. Zemin döl yatağında, atmosfer de “altında da üstünde
de hava bulunmayan amâ”nın bağrındaydı. Daha sonra, Cenâb-ı Hak, nizamsız,
âhenksiz gibi görünen bu dev kitleye bir nizam ve âhenk verdi ve tesbih
tanelerini ipe dizer gibi dizdi ve her şeyin emrine musahhar olduğunu gözler
önüne serdi.. arzı-semayı yarattı, zemini atmosferle donattı ve her şeye sonsuz
gücünün ilhamlarını duyurdu. Öyle ki artık, gök gürledikçe zeminin yüzünde
hayat gülücükleri açıyordu.

Bu seviyenin biraz üstündekiler ise, âyetten şu hususları çıkarabilirler:
Gök ve yer, biçimsiz, şekilsiz, işe yaramaz gibi bir görünümde idi... Her

fiilinde binlerce hikmet bulunan ve abes iş yapmaktan münezzeh olan Allah
(celle celâluhu), bütün gökleri ve yerleri bir hikmet ve bir gaye için
yaratacaktı; yarattı ve gökleri, yeri bir biçime, bir şekle soktu; öyle ki dünyayı
bir saray, semayı da ona yıldızlarla yaldızlanmış tavan hâline getirdi.. ve insanı
da o saraya sultan yaptı; yaptı ve her şeyi âdeta onun emrine verdi. Böylece
insan yeryüzünün halifesi oldu. O, iradeye emanet hususlarda istediği her şeye
müdahale edebilecek ve arzuladığı şeyler de büyük ölçüde yerine getirilecekti.
Sanki dünya, bir beşik, insan da o beşikte istirahat eden nazlı-nazenin bir
bebekti. Varlık bütünüyle onun gözünün içine bakıyor ve onun işaretleri de
âdeta dua ve emir sayılıyordu. Oysaki ona hizmet eden bu varlıklar şayet kendi
başlarına buyruk olsalardı, ne onu tanır ne de onun emrine koşarlardı. Her şeyi
ona musahhar kılan Cenâb-ı Hak’tı ve Cenâb-ı Hak, bu suretle insanlara sonsuz
ihsanlarda bulunmuştu...

Günümüzün bilgi, tecrübe ve anlayışıyla bu âyete müracaat edenler ise,
âyetten şu mânâları çıkarabilirler:

Fezada pek çok sehâbiye (nebülöz) vardır. İhtimal bizim sistemimiz de
buhardan bir sehâbiye idi. Gitgide (Allah’ın iradesiyle) sıcaklığını kaybeden
bu gaz kütlesi büzüldü, dönüş hızı arttı ve artan hızdan ötürü anilmerkez
(merkezkaç) kuvveti altında, Allah’ın kanun ve meşîetiyle ana kütlenin
helezonik şekli açılıp yarıldı. Sonra da Cenâb-ı Hak, bu açılan kütlelerden
seyyareleri meydana getirdi. Bu seyyareleri, hem merkezdeki güneşin çekimi
tesirinde onun etrafında hem de kendi etraflarında döndürmeye başlattı…

Evet, bunun böyle anlaşılması âyetin ruhuna uygundur, zira قْتَر  kelimesinin
ruhunda “mâi hâlinde bir bütün, yapışkan bir madde, birbirini çeken bir nesne”



gibi mânâlar da vardır. “Gök ve yer, mâi hâlinde veya gaz hâlinde bir
bütündü.” Derken, Cenâb-ı Hak onları fethetti, açıverdi, şekillendirdi ve
sisteme koydu.

Burada yeri gelmişken şu nükteyi de ifade etmeden geçemeyeceğim:
Kur’ân-ı Kerim, “kâfirler” sözüyle elbette ki sadece 1400 sene evvel

ayağının ucunu zor gören ve çölden dışarıya hiç çıkmamış, çıplak gözüyle
yıldızları anlamaya çalışan kâfirleri kastetmiyordu. Esasen, o günün insanına
“Gökler ve yerler bir bütündü, sonra Biz onları parçaladık, birbirinden
ayırdık.” ifadesi, çok fazla bir şey de ifade etmezdi. Yani o günün insanı bu
ifadelerden bugün bizim anladıklarımızı anlayamazdı. Bu itibarla da âyetin
bugüne bakan mânâsına muhatap olan, buradaki “kâfirler” sözüyle o devrin
kâfirlerinden daha ziyade, hakikatlere göz yuman, bugünün kâfirleri olsa gerek.

Görüldüğü gibi bir tek âyet, bir tek ifade ile ayrı ayrı seviyedeki insanlara
ayrı ayrı şeyler anlatmakta ve her insana kendi seviyesine göre çok farklı şeyler
ilham etmekte.. evet, daha önce de söylediğimiz gibi, böyle bir câmiiyet sadece
ve sadece Kur’ân’a mahsustur ve daima da öyle kalacaktır. Zira hiçbir beşer
sözüyle böyle bir televvüne ulaşmak mümkün değildir.

B. Kur’ân’ın Mânâsındaki Çok Yönlülük
Buraya kadar anlattıklarımız, daha ziyade Kur’ân’ın lafızlarındaki derinlik

ve çok yönlülükle alâkalıydı. Bir de Kur’ân’ın mânâsında farklı bir derinlik ve
câmiiyet vardır ki, o, bu yönüyle de harikadır, mucizedir.

Evet, onun mânâsında öyle bir câmiiyet vardır ki, asırlardır fakihler ondan
istifade ve istinbat ile sayıları yüz binlere ulaşan eserler meydana getirmiş ve
dünya kadar kitap yazmışlardır. Ârifler, irfan peteklerini onun bal özüyle
doldurmuş ve bal akan kitaplarıyla milyonlara şeker-şerbet sunmuşlardır.
Âşıklar, ondan aldıkları ilhamlarla coşmuş, cezb u incizabın gelgitleri arasında
ne aşk ve muhabbetnâmeler meydana getirmişlerdir. Binaenaleyh, ister fıkıh,
ister tefsir, ister kelâm, isterse tasavvufa dair bugüne gelinceye dek ne kadar
eser meydana getirilmişse hepsinin kaynağı, esası, temeli Kur’ân-ı Mu’cizü’l-
Beyan’dır.

Evet, Kur’ân, bir taraftan Ebû Hanife, Şafii, İmam Malik, Ahmed İbn Hanbel
gibi dev fakihleri yetiştirirken, diğer taraftan da Şeyh Hasan Şazilî’ye, Ahmet
Rifâî’ye, İmam Rabbânî’ye, Abdülkâdir Geylânî’ye ve daha nicelerine
rehberlik yapmış ve onları vilâyet semasının ayları, güneşleri hâline



getirmiştir.
Evet, bu öyle bir zenginliktir ki, ormanlar kalem, denizler de mürekkep olsa

ve durmadan onun ruhundaki mânâlar yazılsa yine de bitmeyecek ve
tükenmeyecektir. Delil mi istiyorsunuz? İşte size ölçü olabilecek küçük bir
delil:

Bir insan, günde yüz sayfa okumak şartıyla sadece Hanefi fıkhına dair
yazılmış eserleri okumaya kalksa, bu iş için seneler isteyen bir zamana ihtiyacı
olacaktır. Diğer mezheplere ait fıkıh kitapları bu hesaba dahil olmadığı gibi,
Hanefi fıkhına dair henüz bilinmeyen ve basılmadık eserler de dahil değildir.
Bizim bilmediğimiz, adını dahi duymadığımız kim bilir daha nice kitaplar var
ki yok olup gitmiş veya henüz matbaa mürekkebi görmemiştir.

Demek oluyor ki, diğer mezhepleri de hesaba katacak olursak, sadece fıkıhla
alâkalı eserleri okumak, birkaç insanın ömrünü alabilecektir. Tefsir, kelâm,
hadis, tasavvuf gibi diğer sahalarda yazılan eserleri de buna kıyas edecek
olursak, ne büyük rakamlarla karşı karşıya kaldığımızı görür ve ürpeririz. Evet,
işte bütün bu çağlayanlar hep Kur’ân menbaından akıp gelmektedir. Ve
kıyamete kadar da akıp duracaktır.

Bu itibarla denebilir ki, Kur’ân hazinesinin cevherleri bitip tükenecek gibi
değildir. Zira ondaki mânâ zenginliğinin arkasında nâmütenâhî bir “ilim”
vardır.

Kur’ân, kâinatı bir bütün olarak ele alır ve öyle değerlendirir. Var olan
hiçbir şey onun ilgi sahasının dışında kalmaz. Evet, Kur’ân zerreden küreye
bütün mevcudatı âdeta hallaç eder. Zâhir-bâtın, iç-dış, öz-kışır her şey bütün
ahvaliyle ve derecesine göre onda yerini alır.

Kur’ân-ı Kerim’in, bütün varlığı ihtiva ettiğini, her şeyden söz açtığını az
dikkat eden hemen herkes anlar.

Meselâ, o, “zerre” unvanı altında atomlara yemin eder. Onların baş
döndürücü keyfiyetlerini nazara verir. Böylece bu küçük parçacıklar da
Kur’ân’da kendilerine ayrılan yeri almış olurlar. Küçüklüklerinden dolayı
Kur’ân’ın ihâtası dışında kalmazlar. Evet, atomların sırlı deveranından,
rüzgârların huzurbahş cereyanlarına kadar her şey Kur’ân’da mânâ ve değerine
göre yerini alır; sıradanlıktan sıyrılır ve tasavvurlarımızı aşan değerlere ulaşır.
“Andolsun; birbiri ardınca gönderilenlere. Rüzgâr gibi esip savuranlara,
yaydıkça yayanlara, ayırdıkça ayıranlara.”23



Bir de bakarsınız Kur’ân, bu deveran ve cevelanı o sûrede bırakır, başka bir
sûrede ve başka bir âyette insanın kalbini, ledünniyatını ve iç yapısını ele alır;

“Bilin ki, Allah kişi ile kalbi arasına girer.” 24 der, zâhirden bâtına geçer ve
gaybî bir mesele ile ruhlarda ayrı bir ürperti hâsıl eder.

İnsanı kalbi ile ele alan Kur’ân, onun iradesini de ihmal etmez. Evet, insan
iradesinin tahlili de en çarpıcı şekilde yine Kur’ân’la seslendirilir.

“Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.”25 İşte insan iradesi ve kadere ait
nice sırlar, bu ifadede düğümlenmektedir.

Sonra, insanın ilk yaratılışına dikkati çeker. İçinden binlerce nebi, veli ve
bunun yanında binlerce de Firavun ve Nemrut çıkaran insanın asıl yapısını, aslî
cevherini de yine Kur’ân ortaya koyar: “Sizi adi bir sudan yaratmadık mı?
Onu, bir karar-ı mekîne (sağlam bir yerleşme zeminine) koyduk. Belli bir
süre içinde de biçimlendirdik. Ne güzel biçim vereniz Biz!”26

Ne var ki insan, hep bu güzel şekilde ve kıvamında kalamamıştır.
“Allah, sizi yaratan sonra da öldürendir; içinizde kimini de ömrünün en

reziline (bebeklik çağı gibi güçsüz ihtiyarlık çağına) iletir ki, neticede o,
biraz bilgiden sonra hiçbir şeyi bilmez olur. Doğrusu Allah bilendir ve her
şeye kadirdir.”27

Bu durum, geçici dünya hayatında geçici bir akıbettir. Temiz ruhları ebedî
bir rahat ve huzur beklemektedir ki, ahiret âlemini anlatan yüzlerce âyet hep bu
gerçeği nazara verir.

İnsan ölür. Her ölen insanla beraber hususî bir kıyamet kopar. Güneş
dürülür, yıldızlar dağılır, dağlar yerlerinden oynar. Bu da daha büyük bir
kıyamettir.

Kur’ân bu neticeyi anlatmayı da ihmal etmez; “Güneş dürüldüğü zaman,
yıldızlar kararıp döküldüğü zaman...”28 der. İnsana, güneşin ziyasının
çekileceği, yıldızların bağı kopmuş tesbih taneleri gibi döküleceği bir müthiş
anı hatırlatır ve gönüllere ürperti salar; salar ve şöyle der: “Buraya geldiğin
gibi gideceksin, dünyaya burada kalacağın kadar meylet. Neticede gideceğin ve
ebedî kalacağın menziline de ciddî hazırlık yap. Ahiret yurdu için çalış.

Dünyadan da nasibini unutma...”29

Kur’ân, kâinatın yaratıldığı ilk devreye de dikkat çeker ve: “Sonra duman



hâlinde bulunan göğe yöneldi, ona ve arza: ‘İster istemez gelin!’ dedi. Onlar
‘İsteyerek geldik.’ dediler.” 30 diyerek, Cenâb-ı Hakk’ın iradesini semaya
tevcih ettiğini, hâlbuki semanın o ana kadar sadece bir duman olduğunu anlatır.
Sonra Cenâb-ı Hakk’ın o semayı tesviye ettiğini, düzelttiğini, bir biçime
koyduğunu, zemin ve göklerin de isteyerek, arzu ederek O’nun kanunlarına
boyun eğdiğini, kâinatın bir kitap gibi yazıldığını, okusunlar diye şuur
sahiplerinin nazarına arz edildiğini anlatır ve gönüllerimize ihtiyaç duyduğu her
şeyi fısıldar ve alâkadar olduğumuz her problemi halleder.

Maddî kâinatların yaratılış keyfiyetine temas eden Kur’ân, onun değiştirilip
dönüştürülmesini açıklamayı da ihmal etmez ve onu da kendi üslûbuyla
seslendirir: “O gün (kâinatın bir sayfası olan) göğü, tıpkı bir kitap eczası
gibi düreriz.”31 der.

Bir başka âyet, sırların ortaya döküleceği o günü haber verme sadedinde: “O
gün bütün sırlar ortaya dökülür.”32 der.. ve işte o gün insanın eli, dili,
ayakları kendi aleyhinde şahitlik yapar ve ona altından kalkılmaz hâller yaşatır.
Evet: “O gün dilleri, elleri ve ayakları onların yaptıklarına şahitlik
edecektir.”33 der ve sinelere ürperti salar.

İş bununla da kalmaz, o gün herkes birbirinden, hatta en yakınlarından da
kaçarak saklanacak delik arar. Evet; “O gün kişi kaçar kardeşinden,
anasından, babasından, eşinden ve oğullarından. Zira o gün, onlardan her
kişinin kendisine yeter derecede problemi vardır.” 34 denilerek o günün
dehşeti gözler önüne serilir.. evet, o gün cidden dehşet verici bir gündür ve
insanın o gün için dünyada iken yaptığı amellerden başka hiçbir sermayesi de
yoktur. Herkes çalıştığının karşılığını o gün tam ve eksiksiz olarak görecektir.
İşte şahidi: “Artık kim zerre ağırlığında hayır yapmışsa onu görür. Ve kim de
zerre miktarı şer yapmışsa o da onu görür.”35 hakikati, olduğu gibi zuhur
eder ve yüzler amellere göre şekillenir: “O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler
kararır.”36

Sonra Kur’ân, insanı son hâlleriyle yakalar. Cennet veya Cehennemle
neticelenmiş hayattan bahisler açar. Amel defterini alınca insanların nasıl
sevinç veya hüzün çığlıkları koparacaklarını dile getirir. İlâhî Cemal’i
seyreden tâli’lilerin yüzlerinde yerleşen nadret ve sürurun ölümsüz
tasvirleriyle içlere inşirah salar. Ne var ki, bütün bunların ötesinde esas gaye



Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanmaktır.. ve bitmeyen mutluluk da işte o zaman
başlar.

“Allah (celle celâluhu) inanan erkeklere ve inanan kadınlara, altlarından
ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları Cennetler ve Adn Cennetlerinde
güzel meskenler vaadetmiştir. Allah’ın razı olması ise hepsinden daha
büyüktür. İşte büyük, en büyük muvaffakiyet de budur.” 37 İpi bu şekilde
göğüsleyenlerdir ki yarışı kazanmışlardır.

Baştan buraya kadar söylediklerimizden de anlaşıldığı gibi, Kur’ân’ın
mânâsında öyle bir umumîlik vardır ki, o bütüncül bakış sayesinde varlık
âleminde hiçbir saha ihmal edilmemiştir. Evet, Kur’ân başlangıç ve netice
münasebeti içinde bütün vak’a ve hâdiselere, kıymetleri ölçüsünde mutlaka
temas etmiştir; etmiştir zira Kur’ân, bütün kâinatın anatomisini yapacak çapta
bir câmiiyete sahiptir. Sanki onda, en küçük noktalar bile ilâhî büyüteçle
büyütülmüş ve insanın nazarına arz edilmiştir.

Ondaki bu hususiyettir ki, dönemin dev şair ve ediplerini Kur’ân’a teslime
mecbur etmiştir. Günümüz de dünden farklı değildir. Bugün nice dev ilim, fikir
ve düşünce adamı Kur’ân’a teslim olmakta ve kendileri için onu eşsiz bir üstad
ve yol gösterici kabul etmektedir. Elbette böyle bir kabulleniş önemli bir mesaj
teşkil etmektedir. Teker teker veya toplu hâlde, bütün bu kabullenişlerin altında
şöyle bir itiraf vardır: Kur’ân, Allah’ın (celle celâluhu) insanlığa en câmi
mesajıdır.

İsterseniz yine o günden bir misal verelim; o günden, yani şiirin altın çağını
yaşadığı dönemden:

İşte cahiliyenin büyük şairlerinden Züheyr b. Ebî Sülmâ’nın iki oğlu Kâ’b ve
Büceyr.. iki şair kardeş. Büceyr daha önce İslâm’la şereflenmiş, Kâ’b ise İslâm
aleyhtarı faaliyetleriyle geç uyanacaklardan biri. Tabiî daha sonra şiiriyle hem
aradaki mesafeyi kapatan hem de Resûlullah’tan iltifat gören insan. Hem Kâ’b
hem de Büceyr şanlı iki kardeş sahabi. Kur’ân’daki o müthiş cazibenin ışığa
koşan pervaneleri…

Bunlardan bilhassa Kâ’b b. Mâlik tek başına bir destan insandır. Şair ve
Hazrec’in medar-ı iftiharı.. Tebük’e iştirak edemediği için verilen cezayı zehir
yudumlar gibi yudumlar ama sadakatinden zerre kadar taviz vermez. İşte onu bu
şekilde teslim alıp büyüleyen ilâhî beyan Hazreti Kur’ân’dır.

Allah Resûlü’nün “Allahım, onu Ruhü’l-Kudüs ile teyit buyur.”  diye



hakkında dua ettiği müstesna şair Hassan b. Sâbit;38 sözü kadar kılıcı, kılıcı
kadar da sözü keskin büyük edip ve şair Abdullah b. Revâha; kardeşi Sahr’ın
ölümü üzerine yazdığı mersiye ile o günün Arap dünyasını gözyaşına boğan,
fakat İslâm’a girdikten sonra Kâdisiye’de dört evlâdını şehit vermesine rağmen
metanetinden hiçbir şey kaybetmeyen ve evlatlarına hitaben, “Ne mutlu size ki
benden evvel Resûlullah’a kavuştunuz. Ne mutlu bana ki bugün dört şehidin
anasıyım.” diyen üstün kabiliyet, üstün yetenek şaire (kadın şair) Hansâ39 ve
daha sayılamayacak kadar çok şair ve edibi de yine kendisine bağlayan,
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’dan başka bir şey değildir.

Esasen meseleyi daha da şümûllendirmek mümkündür. Hepimizin yakından
tanıdığı bütün büyük şahsiyetleri Kur’ân’ın câmiiyetiyle irtibatlandırmak hiç de
yanlış bir yaklaşım olmasa gerek. Meseleye işte bu noktadan bakınca, İmam
Gazzâlî, İmam Rabbânî, Fahreddin Râzî, Mevlâna Celâleddin, Bediüzzaman
Said Nursî ve benzeri büyüklerin hemen hepsi Kur’ân’ın sonsuz ışığı etrafında
dönen pervanelerdir ve Kur’ân, sadece kendisinde bulunan o sırlı ve kudsî
cazibesiyle onları kendisine bağlamış ve hayranları hâline getirmiştir.

C. Kur’ân’daki İnsicam
Kur’ân-ı Kerim’in Allah kelâmı olduğunu işaretleyen hususlardan biri de

ondaki insicamdır. Kur’ân, usta bir sanatkârın fırçasından çıkmış en nadide
tablolardan çok aşkın bir insicam ihtiva etmektedir. Renkler öylesine münasip
ve kullanılan malzeme öylesine yerli yerinde ve uygun düşmüştür ki tarifi
imkânsızdır. Onda gözü tırmalayan, zevk-i selimi rahatsız eden hiçbir husus,
hiçbir yön yoktur.

Meselenin tafsilatına geçmeden, Kur’ân’daki insicam sözünden ne anlıyoruz,
şimdi de biraz onun üzerinde duralım:

Kur’ân’ın bütününde anlatılan hususlar âdeta onun her cüz’ünde de aynıyla
mevcuttur. Öyle ki bütün Kur’ân’ı Bakara sûresinde, onu Fatiha’da, Fatiha’yı
besmelede bulmak mümkündür. Bu sebepledir ki bir insan, Kur’ân’ın herhangi
bir sûresine baksa ve “Bütün Kur’ân bu sûrede vardır.” dese yalan söylemiş
olmaz. Hatta bu hususta yemin dahi edilebilir. Çünkü işin aslı onun dediği
gibidir. Yani, Kur’ân’ın her sûresi âdeta küçük bir Kur’ân hükmündedir.

Kur’ân-ı Kerim ayrı ayrı zamanlarda, ayrı ayrı yerlerde ve ayrı ayrı
vesilelerle nazil olmasına rağmen onun âyetleri arasında öyle bir insicam



vardır ki, sanki o, aynı anda, aynı yerde ve tek bir sebep çerçevesinde nazil
olmuş gibidir.

Evet, besmelede çekirdek hâlinde bütün Kur’ân vardır. Bu çekirdek,
Fatiha’da filizlenmiş, Bakara sûresinde dal budak salmış ve bütün Kur’ân’la da
çiçek açmış, meyve vermiş gibidir.. evet, çekirdekle meyve arasındaki nisbet,
Kur’ân’ın âyetleri arasında da aynıyla mevcuttur.

Fakat burada bizim baştan sona bütün Kur’ân âyetlerindeki insicamı
göstermemiz imkânsızdır. Onun için de, burada sadece bir fikir verme adına
besmele ile Fatiha arasındaki insicama dikkat çekecek ve çok kısa olmak
şartıyla Fatiha âyetleri arasındaki bütünlüğü göstermeye çalışacağız.

1. Besmele ile Fatiha Arasındaki Münasebet
Besmele ile Fatiha arasında çok ciddî bir mânâ münasebeti vardır. Âdeta

میِحَّرلا ِنٰـمْحَّرلا  ّللا  ِهـٰ ِْم  ِسب  Fatiha’dan bir âyet gibidir. Onun içindir ki
birçok fukahâ, ِمیِحَّرلا ِنٰمْحَّرلا  ّللا  ِهٰ ِمِْـسب  ’i Fatiha’nın yedi âyetinden biri

saymıştır.40

Bismillah, Allah’ın ismiyle başlar.. Allah varlığı kadim ve zâtî; hakâik-i
eşya O’nun varlığının ziyası, işârâtı ve âyâtı.. taayyün-i evvelin mümtaz siması
Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) nuru, emare ve işaretlerin ilki..
evet, O ilkti ve O’nun nurundan kâinat var edildi.. derken O’nun ilm ü
iradesiyle hâdiseler zincirleme birbirini takip etti.

Bu vetire tabiî hâdiseler şeklinde görünen yüzü itibarıyla gazların kaynaştığı
devirler, jeolojik fasıllar olarak yâd edilebilir. Atılan çekirdek büyüyüp ağaç
olmaya doğru sürüp gitti...

Nasıl ki insan, bahçesine bir meyve ağacı diker veya bir tohum eker; bu
kimse, değişik bakım ameliyeleriyle hep gözü onun üzerinde olur ve daima
onun başındaki mukadder meyveye nazar eder. Gerçi meyve vereceği ana
kadar, onun değişik dalları, budakları, yaprakları hikmetsiz, mânâsız
görülebilir, ancak o ağaç aslında yüce bir gaye için dikilmiştir ve sizin
nazarınız her zaman ağacın başında, çiçekler arasında bir gün mutlaka arz-ı
endam edecek olan plan, proje ve gayretlerinizi onun üzerine bina ettiğiniz
meyve ve semerededir. Aynen onun gibi Allah (celle celâluhu) yokluğun
bağrına Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) nurunu bir tohum
olarak atmıştır ki, varlık ağacı, O’ndan meydana gelmiştir. İsterseniz,



elektronlar O’ndan teşekkül etti, atom âlemi O’ndan hâsıl oldu diyebilirsiniz.
Bütün bunlar bizim malumat ve idrakimizin dışında olan meselelerdir.
Bildiğimiz bir şey varsa o da, yokluğa atılmış Hz. Muhammed çekirdeği
üzerinde boy atan ve Arş-ı Azam’dan bize doğru uzanan kâinat ağacıdır.. ve bu
ağacın, mevsimi gelince meyve vermesidir. İşte o meyve insandır. O meyvenin
meyvesi de insanlığın hulâsası Allah’ın “safî, öz, hulâsa” mânâsına Mustafa
adını verdiği Hz. Muhammed’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem).

Şüphesiz besmele bu mebde ve münteha ile çok alâkalıdır. Evet, Allah
celâliyle tecellî ediyor, bir çekirdek ve bir ağaç meydana getiriyor.
Rahîmiyetiyle bizlere irade veriyor; akıl, kalb, his ve daha başka melekeler
ihsan ediyor ve kâinatın mânâsını, muhtevasını, büyüklüğünü anlamaya
muvaffak kılıyor. İşte bu mânâları ifade ettikten sonradır ki “ ّللا ِهٰ ِمِْـسب 

ِمیِحَّرلا ِنٰـمْح  ّ َ رلا ” ile “ ِّلل ِهٰ ُدْـم  َحَْلا ” arasında bir münasebetin var olduğu
görülür.

Besmelede, Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinin bir cazibesi vardır ve hiçbir şey bu
umumî cazibenin tesir alanının dışında değildir. Öyle ise, Fatiha sûresi de bu
cazibenin manyetik alanı dışında kalamaz. Zaten biz, bütünüyle Kur’ân
okumaya başlarken besmele ile başladığımız gibi, Fatiha’ya da besmele ile
başlıyoruz. Böyle bir üslûbun özünde bize tevcih edilen bir kısım mukadder
sorular vardır:

“Besmelede, Kendisini rahmâniyet ve rahîmiyetle tanıtan Cenâb-ı Hakk’a
karşı, siz nasıl bir mukabelede bulunmalısınız? Yani Bismillah’ta celâliyle,
cemâliyle tecellî eden bu cazibe-i rahmete karşı siz, hangi söz ve davranışla
karşılık vermelisiniz?”

İşte bu mukadder sorulara bizim cevabımız “ ِّلل ِهٰ  ُ دْمَحَْلا ” şeklinde olacaktır
ki, bu beyanla biz, bizleri bu kadar rahmetiyle perverde eden Zât’a hamd ü
senâlar olsun demek istiyoruz. ِمیِحَّرلا ِنٰمْح  َّرلا ّللا  ِهٰ ِمِْسب  ’de Cenâb-ı Hak,
küllî ve umumî olarak tecellî ediyor ve rahîmiyetiyle de bize kendi iradesinden
bir irade veriyor ve artık eşyanın mânâsını anladığımıza göre, bize bir şeyler
elde etme yolunu açıp, Kendine yönelenleri hidayete erdiriyor. Yani Allah, bizi
önce varlığa, sonra insanlığa, sonra da Müslümanlığa erdiriyor ve nihayet,
besmelenin sonundaki en son isimle şereflendirdiği ismin sahibine ümmet
kılıyor.

Böylesine bir merhamet cazibesiyle çepeçevre bizi kuşatan ilâhî rahmet, bize



َنیِم َلاـَعْلا ِبَر  ّ ِّلل  ِهٰ ُدْـم  َحَْلا  dedirtiyor. Yani Allah’a hamdolsun bizi insan
olarak yarattı... Allah’a hamd olsun bizi insaniyet-i kübrâ sayılan İslâmiyetle,
Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ümmet olmak şerefiyle
şereflendirdi...

ِمیِحَّرلا ِنٰم  ْحَّرلا ّللا  ِهٰ ِمِْـسب  ’de her zaman gâibâne duyuşlar ve sezişler
içinde bulunuyor, âsârındaki şahit ve burhanların diliyle O’na ait esrarı
araştırıyoruz. Sonra Allah’ın (celle celâluhu), َنیِم َ لاَعْلا ِبَر  ّ  olarak, kâinat
çapındaki engin tasarrufunu nazara alıyor, bir adım daha atıyoruz. Bin bir lütfun
bin bir televvün içinde dalgalandığını duyuyor, hissediyor ve hemen ِنٰمْحَّرَلا

ِمي ِ حَّرلا  diyor şükranla iki büklüm oluyoruz. Yani O, bize yeryüzünü bir nimet
sofrası gibi o engin merhamet ve şefkatiyle hazırladığını gösteriyor; biz de bunu
görüyor, kâinat çapındaki emsaliyle mütalaaya alıyor ve bu tasarrufun
enginliğiyle hayretlere açılıyoruz.

Evet, bütün varlık ِ میِحَّرلا ِنٰمْحَّرَلا   hakikatiyle mevcelenmekte, bu şefkat
dalgaları sürekli birbirini takip edip durmakta ve bu inayetler silsilesi sürüp
gitmekte; nihayet, bütün bunların verâsında Allah bize, esmâ, sıfât ve zâtını
hissettirmektedir. İşte Kendisini bize böyle rahmetiyle hissettiren Allah’ın o
sonsuz rahmetine karşı bütün mahlukatın dilleriyle, duyuşlarıyla ve
hissedişleriyle, “ ِّلل ِهٰ ُدْمَحَْلا  ” diyoruz ki, bu da “ ّللا ِهٰ ِمْس  “ ile ”بِ ِّلل ِهٰ ُدْمَحَْلا  ”
arasındaki münasebetten farklı bir televvün demektir.

Evet, biz fikrî seyahatimizi bir ölçüde gâibâne ve Allah’tan uzaklığımız
mülâhazasıyla sürdürüyoruz. Aslında bir mânâda Allah bize bizden yakın olsa
da biz O’ndan uzak bulunuyoruz. Bu makam, gaybûbet ve fark ufkudur. Hâlbuki
cem makamı, insanın kâinattaki bütün hakâiki teleskopik bir gözle kavrayıp,
onunla Allah’ın huzuruna gelmesi şeklinde yorumlanmaktadır.

Allah’ın büyüklüğüne uygun bir kavrayış ve idrak, insanın kalbinde o
büyüklüğe uygun bir teveccüh ve O’na kulluk, ancak ve ancak bütün kâinatın
mânâ ve muhtevasını birden kavrayabilmekle mümkün olur. Bütün kâinatın
mânâsını birden kavramak için de nâmütenâhî makamı görecek teleskop gibi bir
basiret lazımdır ki, bu geniş dairede Allah’ın icraatını görebilsin, anlayabilsin,
kavrayabilsin ve içinden geldiği gibi “ ِّلل ِهٰ ُدْمَحَْلا  ” diyebilsin.. ya da Allah’ı
tesbih ve takdis edebilsin. Hâlbuki bütün bunlara kâmil mânâda muttali
olamadığımız için, her zaman çıkış noktası itibarıyla hep gâibâne davranıyor ve



ِبْیَغ ْ لِاب َنوُنِمْؤُي   “Onlar gaybe iman ederler.”41 yörüngesinde seyahatimizi
sürdürüyoruz.

İnsan, kâinattaki geniş tasarrufa bakıp onu vicdanî mârifet adına
değerlendirdiği ölçüde Allah’a karşı bir kurb ve yakınlık kazanabilir.
Kazanılan bu kurbiyet ve yakınlık onun içindeki ağyâr buzlarını çözer ve eritir.
Artık o, o güne kadar anladığı şeylerden çok daha başka şeyler hissetmeye
başlar ve sonra “Akla ne geliyorsa, verâsında Allah vardır.”  zirvesine
yükselir. Meselâ, bir çiçeğe baktığında hemen kalbinde, “Onu bu vaziyette
tanzim eden Allah’tır.”  hissi belirir. Ağacın başındaki meyveyi gördüğü
zaman, “Bunu böyle tasvir eden, bu şekli veren ve onu böylesine kıvama
getiren Allah’tır.”  hakikati, içini ısıtıverir.. derken kendi nevinin simasında,
bütün güzelliğiyle Rahmân ve Rahîm’in tecellîlerini müşâhede eder.

İşte bütün bu duyuş, görüş ve hissedişlerle insan, hep gaybûbet makamından
kurtulmak için çırpınır durur. Nihayet bir gün kalb ve vicdanında Cenâb-ı
Hakk’a karşı “Sen” diyebileceği bir engin his belirir. Böyle bir hissin
belirmesiyle de o, âdeta kendini Mevlâ’sının huzurunda bulur. Diğer bir tabirle
kendini “Evvel”, “Âhir”, “Zâhir”, “Bâtın” isimlerinin halitası önünde görür ve

bütün samimiyet ve içtenlikle: “Yalnız Sana kulluk yaparız.”42 der. Ve
Allah’a “Sen” diyebileceği makamı ona has enginliği, renginliği ve
zenginliğiyle kemmiyetler, keyfiyetler ve tasavvurlar üstü benliğinin
derinliklerinde duymaya başlar.

Sultanın huzuruna çıkılırken hediye ile çıkılır. Allah’a vereceğimiz hediye
ise, O’nun bizi yaratmada esas kabul ettiği maksat olmalıdır. O da, mârifet ve
muhabbet-i ilâhiyedir. İşte bu zaviyeden O’nu bildiğimizi O’na arz ederek
zimamın O’nun elinde olduğunu kabullenmiş oluruz ki, ancak bu sayede
vicdanımız, “Sen” diyeceği muhatabını tam duymuş olur. Aslında, vicdanımızda
Allah’a ait bu duygu her zaman mündemiçtir. Ancak, vicdanımız üzerine konan
tozu, toprağı süpürdükten sonra, yani Rabbülâlemîn’in icraatını ve rahmetle
tecellî ettiğini gördükten sonra içimizdeki gubar silinir gider ve apaçık
“Hakikat-i Hakâik” hissedilmeye başlar. Ondan sonra ki, “sadece Sana”
mânâsını ifade eden َكاَّي ُدُبَْعن yi ekleyerek’ إِ َكاَِّيإ   “Ancak Sana kulluk
yaparız.” deyiveririz.

Kul bu kurbiyeti kazandıktan sonra, ُنیِعَتَْـسن َكاَِّيإَو   der. Zira kulluk
mükellefiyetinin altından, ancak böyle bir istiâne ve ekstra yardıma



mazhariyetle kalkılabilir. Böyle bir duyuş ufkunda artık arada vasıta ve vesile
de yoktur. Hitap makamına urûc ettiği böyle bir konumda o, elbette yardımı da
sadece Allah’tan isteyecektir. Çünkü o, her şeyin verâsında, Cenâb-ı Hakk’ın
kudret ve azametini müşâhede etmiş, sonra da gayb makamından hitap
makamına terakki etmiştir.

Bu makamda insan, kendisine bir fırsat ve salahiyet verildiğini keşfeder gibi
olur. Bu itibarla da ne pahasına olursa olsun, onun bu fırsatı en iyi bir şekilde
değerlendirmesi gerekir. Evet, istenmeye değer husus ne ise o istenmeli ve bu
fırsat kat’iyen kaçırılmamalıdır. Onun içindir ki, hiç vakit kaybetmeden, doğru
yola hidayeti talep sadedinde َانِدِْھا  denmeli, Rabb-i Rahîm’den sırat-ı
müstakîme ulaştırma talep edilmelidir.

Kur’ân-ı Kerim’in muhtevası itikat, ibadet ve hayat olmak üzere üç temel
esasa dayanır. İtikat, inanılması gerekli hususların bütünüdür. İbadet,
yapılması lüzumlu amellerin hepsini içine alan bir tabirdir. Hayat ise, Kur’ân’a
ait hükümlerin fert, aile ve topyekün cemiyete tatbik edilme keyfiyetidir.

Bütün Kur’ân, bu üç temel esastan bahsettiği gibi Kur’ân’ın ayrı ayrı her
sûresinde de bu üç esası bulmak mümkündür. İsterseniz bir misal olması
bakımından kısaca Fatiha sûresine bakıp bu hususları orada da görmeye
çalışalım:

Fatiha sûresinde ِّلل ِهٰ ُدْمَحَْلا   ’den, ِنيِّدلا ِمَْوي  ِِكلاَم  ’e kadar itikat anlatılır.
Şöyle ki, ِّلل ِهٰ ُدْمَح  ْ َلا , Cenâb-ı Hakk’ın hakikî ve tek Mâbud olduğunu ifade
eder. Bu ifade, tevhid inancının özü ve hulâsasıdır ve imanın esas rüknünün
değişik bir unvanıdır. نیَِملاَع ْلا ِبَر  ّ  ise Cenâb-ı Hakk’ın kâinatta tasarruf
eden bütün tekvînî sıfatlarını ve bu sıfatlara bağlı isimlerini işaretleyen bir
ifadedir. Evet, bütün âlemleri halk ve sevk ü idarede ne kadar ismin tecellîsi
söz konusu ise hepsi ني َِملاَعْلا ِبَر  ّ  ifadesinde mündemiçtir. ِنيِّدلا ِمَْوي  ِِكلاَم  ’e
gelince orada haşir, ahiret, hesap, mizan, terazi, Cennet, Cehennem, mükâfat ve
mücazat gibi tabirlerle ifade edilen din günü ve onun yegâne sahibi olan Allah
(celle celâluhu) anlatılmaktadır.

Görüldüğü gibi, ِنيِّدـلا ِمَْوي  ِِكلا  e kadar olan âyetlerde, hemen bütün’مَ
buudlarıyla itikat işlenmekte ve akideyle ilgili meseleler dile getirilmektedir.

ُدُبَْعن َكا  َِّيإ  ile ibadete intikal edilir. Her türlü mâlî ve bedenî ibadet bu ifade
içinde kendine yer bulur.. ve bu kısa ifade ile namaz, oruç, zekât, hac ve cihad



anlatılmış olur. ُنیِعَتْس نَ َكاَِّيإَو  ’de ise, her şeyde ilâhî inayetin üssülesas
olması ve ibadette bir derinleşme söz konusudur. Ardından َطاَرِّصلا َانِدِْھا 

َمیِقَتْسُمْلا  denilir ki, bu ve bundan sonraki âyetler hayatla çok yakından
ilgilidir. Zaten Fatiha, âdeta hep sırat-ı müstakîm etrafında döner durur. Zira o
öyle bir yoldur ki, o yolda ifrat ve tefrit yoktur. Cismanî arzular ile ruhanî
hazlar fevkalâde bir denge içindedir. Akıl ve kalb, aynı çizgide atbaşıdır.

Eğer doğru yola hidayet talebi bu üç ana esas etrafında örgülenirse mânâ
şöyle olacaktır: “Allahım, bizi akidede doğru yola hidayet et. Allahım, bizi
ibadet hayatımızda istikamete ulaştır.. ve Allahım, hayat tarzı itibarıyla da
bize din yolunu göster.”

Görüldüğü gibi bütün Kur’ân’ın ana teması ve ukde-i hayatiyesi olan bu üç
esas, Fatiha’da da aynı şekilde âdeta bir ukde-i hayatiye mahiyetinde. Evet,
ilâhî hidayet olmazsa ne düşüncede ne ibadette ne de günlük hayatta doğruyu
bulmak mümkün değildir. Öyleyse, işe hidayet talebiyle başlamak gerekir.
Nitekim Bakara sûresinin mebdei de yine hidayetle memhurdur ki, bunun ruh ve
şifresinin َنیِقَّتُمِْلل ىًدُھ   olduğunu söylemek mümkündür.

Fatiha’da istenilen hidayetin Kur’ân’da olduğu ve insanların ister itikat, ister
ibadet ve isterse hayat tarzı itibarıyla hidayete ermesi için mutlak surette
Kur’ân’a ittiba etmeleri gerektiği hususu gayet veciz bir şekilde ve sadece iki
kelimeden müteşekkil bir cümlede ele alınıp sunulmuştur.

Ayrıca Fatiha’daki hidayet talebi ile Bakara sûresindeki َنیِقَّتُمِْلل ىًدُھ 
ifadesi arasında çok ciddî bir irtibat vardır. Yani Fatiha’da istenilen mânâ-i
masdarî şeklindeki hidayeti, insanlar pratiğe çevirme peşinde olurlarsa işte o
zaman Kur’ân’ın tarif ettiği hayat tarzı, kazandırdığı düşünce ve İslâmî üslûp da
elde edilmiş olur. Fatiha’da hidayet talebinde bulunanlardır ki, Bakara
sûresinde, Kur’ân’ın bir hidayet kaynağı olduğunu ancak onlar hissedip
arkasında olabilirler.

Fatiha’da icmâl edilen akide ve ibadet, Bakara sûresinin ilk âyetlerinde de
hemen göze çarpar. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Fatiha sûresinde ُدْمَحْل اَ

ِّلل ِهٰ ’tan ِنيِّدلا ِمَْوي  ِك  ِلاَم ’e kadar itikat, ُنیِع َ تَْسن َكاَِّيإَو  ُدُبْع  َكاَِّيإ نَ ’de ise
ibadet vurgusu yapılır. Bakara sûresinin ilk âyetlerinde de َنِیق َّتُمِْلل ىًدُھ 
denildikten sonra müttakilere ait vasıflar dile getirilirken “Onlar gaybe iman
ederler, namazlarını dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak



verdiklerimizden de infak ederler.” 43 denilmekle Fatiha’daki ُد ُبَْعن َكاَِّيإ 
“Sadece Sana kulluk yaparız.” mazmunu hatırlatılır.

Kulluk, bedenî ve malî olmak üzere iki türlü eda edilir. İşte Bakara

sûresinde “Namazlarını dosdoğru kılarlar”44 cümlesiyle bedenî ibadete,

“Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler”45 ifadesiyle de
malî ibadete işarette bulunulur. Böylece Fatiha ile Bakara sûresinin ilk âyetleri
arasındaki uyum ve insicam gayet net olarak kendini gösterir.

Burada bu iki ibadetin özellikle zikredilmesi, namaz ve zekâtın temel
ibadetlerden olması itibarıyladır. Diğer taraftan Fatiha’daki ْمِھَْیلَع  َ تْمَعَْنأ
cümlesinin de “İşte onlar Rabbilerinden bir hidayet üzeredirler ve felâha
erenler de işte onlardır.” 46 mealindeki âyetle tam bir mutabakatı vardır.
Demek oluyor ki Bakara sûresinin ilk beş âyetinde Fatiha’da anlatılanlar
yeniden bir kez daha hatırlatılıyor.. ve iki sûre arasındaki insicam ve uyum
nazara veriliyor.

Fatiha sûresinin 7. âyetinde “Kendilerine gazap edilmiş olanların ve
sapmışların yoluna değil.”47 ifadesinin Bakara sûresindeki mukabili ise َّن ِإ

اوُرَفَك َنيِذَّلا   ile başlayan ve 20. âyete kadar devam eden bölümün konusu
oluyor. Zaten aynı konular daha sonra Yûnus sûresine kadar da ele alınır ve
tafsilatıyla işlenir. Böylece, bir yönüyle Fatiha’nın, âdeta bütün Kur’ân’la bir
bütünlük içinde olduğu görülür ki, böyle bir insicamı sadece Kur’ân’da
görebiliriz. Ve Kur’ân, pek çok yönüyle olduğu gibi bu yönüyle de harikulâde
mucizevî bir kitaptır.

2. Bakara, Âl-i İmrân ve Nisâ Sûreleri Arasındaki Münasebet
İsterseniz şimdi biraz da Bakara, Âl-i İmrân ve Nisâ sûrelerindeki

mutabakat, insicam ve konu vahdeti üzerinde duralım: “Ey insanlar! Sizi ve
sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki (Allah’ın azabından)
korunasınız. O Rab ki, yeri sizin için döşek, göğü de bina yaptı. Gökten su
indirdi, onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de artık
bile bile, Allah’a eş-ortak koşmayın.”48

Görüldüğü gibi âyet evvelâ bütün insanları Allah’a kulluğa ve O’na
inanmaya davet ediyor. Onların inanmaları için de, gökte ve yerde ilim, kudret
ve irade tecellîlerini gözler önüne seriyor; seriyor aynen bir sinema şeridinde



olduğu gibi bir çırpıda ilâhî tasarrufatını temâşâ ettiriyor. Yağmuru nasıl
yağdırdığını, otları nasıl bitirdiğini, meyvelere nasıl neşv ü nemâ verdiğini ve
her şeyi nasıl insanın imdadına koşturduğunu anlatıyor. Hemen birinci makta’da
(kesit) Allah’ın yerde ve gökte olan nimetlerini anlatmaktan maksat, insanları
O’na kulluğa davettir. Yani objektifte (hedefte) olan, “kulluk”tur; mücerred
olarak nimetlerin serdedilmesi değildir.

Şimdi bu mânâyı hatırımızda tutarak, bundan sonraki ifadelere göz atalım:
“Allah, hakikatleri açıklama yolunda bir sivrisineği, hatta daha ötesinde
olanı (ondan daha zayıf bir varlığı) misal vermekten çekinmez. İnananlar
onun, Rabbi’lerinden bir gerçek olduğunu bilirler. İnkâr edenler ise; Allah
bu misalle ne demek istedi der dururlar. (Allah) onunla birçoğunu saptırır ve
yine onunla birçoğunu da yola getirir. (Aslında O) onunla sadece fasıkları
saptırır.”49

Âyetin baş kısmında, Cenâb-ı Hakk’ın kudretinden, Kur’ân’dan ve Kur’ân’ın
irad ettiği misallerden bahsediliyor. Sonra da bu misallerin nasıl da bazı kâfir
ve münafıklar tarafından hafife alınmak istenildiği hususu üzerinde duruluyor.
Onun ardından, insanlara, âlem-i ervahta verdikleri bir söz hatırlatılıyor. Bu
söz, ahir zamanda gelecek olan Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
inanma ve O’na tâbi olma sözüdür. Fakat ne yazık ki, çokları verdikleri bu
sözden dönmüşlerdir/dönmektedirler. Bu hususu şu âyet farklı bir üslûpla

hatırlatıyor: “Onlar ki, Allah’a verdikleri sözü nakzeder (bozar)lar.”50

Evet, onların hayatları sürekli bozgunculuktur. İçtimaî yapıları anarşiye
kilitlidir. Evet, onlar evvelâ Allah’la olan akit ve ahidlerini nakzetmişlerdir.
Bu da onların içtimaî akitlerine aynen yansımıştır. Onlar fasit bir daire
içindedirler ve her fasit daire bir başka fasit daire oluşturmaktadır.

“Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi (iman ve akrabalık bağları)
kesiverirler ve yeryüzünde sürekli bozgunculuk çıkarırlar.” 51 denilmekle
buna işaret buyrulur.

Bakara sûresinin ilk âyetleri, çeşitli argümanları kullanarak bize bir karakter
analizi yaparlar. Bu analizle çizilen portre, hiss-i selim, akl-ı selim ve kalb-i
selimin “Evet” dediği gerçeğin ta kendisidir. Bu portrede arz-ı endam eden
karakter, tarihte peygamberleri katleden ve Peygamberimiz devrinde O’na karşı
her türlü kötülüğü yapan mütemerrit bir kavmin karakteridir.

Kur’ân’da yer yer tasvir edilen bu karakter, hayata tutkundur. Yaşamayı ve



menfaatini çok sever. Şahsî çıkarları adına yapmayacağı hiçbir kötülük yoktur.
Ayrıca bunlar peygamber katledecek kadar da hunhardırlar. Dahası Cenâb-ı
Hak’la pazarlık yapacak kadar da küstah. Anarşi çıkarmak, toplumu kaosa
sürüklemek onların en belirgin vasıflarındandır. Dünyayı bütünüyle kendilerine
mâl etmek emelindedirler. Bu emel uğruna kavga vermek, bu mütemerritlerin en
önemli hususiyetlerindendir. Unutulmamalıdır ki, o, fırsat buldukça bu
karakteristik özelliğini, hususiyle de Müslümanlar aleyhinde her zaman ortaya
koyacaktır. Müslümanlar da daha işin başında firaset ve basiretle hareket etme
zorundadır.

Evet, Kur’ân’da bazı sûrelerde, bilhassa Bakara sûresinin bazı âyetlerinde
ve Kur’ân’dan çok daha sert ifadelerle Eski ve Yeni Ahid gibi Kitab-ı
Mukaddes nüshalarında bu karakter tasvir edilir. Bazen bizzat Cenâb-ı Allah
tarafından bazen de Hz. Musa ve Hz. İsa (aleyhimesselâm) gibi İsrailî
peygamberler tarafından tecrim ve takbih olunan mütemerrit bu karakterin sık
sık fesat çıkaracağından ve bu sebeple de böylelerine karşı dikkatli olunması
gerektiğinden bazen sarihan bazen de işârî olarak bahsedilir; bahsedilir ve bu
karakterin menfî tutumlarına karşı inananlar uyarılır. Tavır almanın şekli bazen
sertçe de olabilir. Bazen, zâhiren kerih gibi görünen bu sertlik içinde büyük
hayırlar bulunabilir. Nitekim âyette şöyle denilmektedir: “Belki hoşunuza
gitmez ama, size kıtal farz kılındı. Bazen hoşlanmadığınız bir şey hakkınızda
hayırlı olabilir. Ve hoşlandığınız şey de hakkınızda şer olabilir.”52

Kader kalemleri Levh-i Mahfuz’da sizin için böyle bir mükellefiyet
yazmıştır. Dolayısıyla hakkınızda yazılan bu hüküm mutlaka karşınıza
çıkacaktır. Beşerî olarak bu hükmün bütün bütün dışında kalmak imkânsızdır.
İçtimaî coğrafya her an yeni yeni hâdiselerle değişip durmaktadır. Durum böyle
olunca da bazen kavga kaçınılmaz olur. Bazen de zorba bir milletin ve bir
emperyalist gücün milletinize saldırması söz konusu olabilir.

Bu takdirde ırz, namus, haysiyet, mal-mülk, nesil ve nefsin korunması ancak
müdafaa ve mukabele ile mümkün olabilir. Bu yönüyle hatta harp bile olsa
“hüsün ligayrihi” prensibi içinde o dahi dolaylı bir güzelliğe sahiptir.
Doğrudan hakikî güzele ulaşılamadığı yer ve zamanlarda dolaylı olarak güzele
ulaşmak ve her zaman hayır peşinde olmak önemli bir hâdisedir.

İşte bazen muharebeler bu yolla da olabilir. Kur’ân-ı Kerim, haksızlığa
maruz kalmışların cihad etme mecburiyetinde olduklarını çeşitli yerlerde ve



çeşitli vesilelerle ele alır. Bakara sûresinde de bu tür âyetler vardır. Aslında
bu sûrede daha pek çok içtimaî meselelere temas edilir. Ancak teker teker bu
meseleler üzerinde durmak bu kitap çerçevesini aşan bir konudur. Onun için biz
bu sûre ile ilgili kuşbakışı seyahatimizi burada noktalayıp Âl-i İmrân sûresinin
önceki sûrelerle olan münasebetine intikal etmek istiyoruz.

Bakara sûresinin ilk âyetleri ile Âl-i İmran sûresinin ilk âyetleri ciddî bir
tenasüp arz etmektedir. Zaten pek çok defa söylediğimiz gibi, Kur’ân’ın bütün
sûreleri birbiriyle hemâhenktir. Ne var ki, adı geçen iki sûre arasındaki tenasüp
çok daha belirgin ve çok daha çarpıcıdır.

Bakara sûresi: “Elif Lâm Mîm. İşte o kitap: kendisinde hiç şüphe yoktur;
müttakiler için yol göstericidir.”53 mealindeki âyetlerle başladığı gibi, Âl-i
İmran sûresi de: “Elif Lâm Mîm. O Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur, O
daima Hayy ve Kayyum’dur. Sana kitabı hak ile ve kendinden öncekini de
tasdik edici olarak indiren O’dur.” 54 âyetleriyle başlamaktadır. Hiçbir tevil
ve tefsire ihtiyaç duyulmayacak şekilde aradaki tenasüp apaçık görülmektedir.

Şimdi hafızamızı yoklayalım ve Bakara sûresinin ilk 20 âyetinin muhtevasını
hatırlamaya çalışalım. Orada müttakilerden, kâfirlerden ve münafıklardan
bahsediliyordu. Âl-i İmrân’da ise müttakilerin, kâfir ve münafıklara karşı
cihada çağrılması üzerinde duruluyor. Bu tasnif de, yine iki sûre arasında
muhtevadaki tenasübü işaretlemektedir.

Âl-i İmrân’da genişçe Uhud Savaşı ile ilgili malumat verilir. Bu, Bakara
sûresindeki mücerred ifadeleri bir anlamda müşahhaslaştırmak demektir.
Uhud’da müttakiler vardır, münafıklar vardır, bir de kâfirler vardır. Demek ki,
buradaki anlatımda da yukarıdaki tenasübe riayet edilmiştir. Diğer taraftan,
Bakara sûresinde icmâlle anlatılan bazı meseleler Âl-i İmrân’da tafsil
edilmektedir. Ve yine tenasüp, yine tenasüp, yine tenasüp…

Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerindeki insicamı aynıyla Nisâ sûresinde görmek
de mümkündür. Zaten bu tertip ve tenasüp Kur’ân’ın her tarafında mevcuttur.

Evet, Fatiha’daki “Ancak Sana ibadet ederiz.”55 âyeti ile Bakara sûresindeki

“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin.”56

âyetleri arasındaki insicamı daha önce icmâlen anlatıldığı şekliyle
hafızalarınızda canlandırın; her şeyi siz de gayet net olarak göreceksiniz.

Evet, Fatiha sûresindeki ubûdiyet vurgulaması, Bakara sûresinde onun neden



ve niçinleri cevaplandırılarak yeniden ele alınır.. ve “O (Rab) ki, yeri sizin
için döşek, göğü de bina yaptı. Gökten su indirdi, onunla size rızık olarak
çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de artık bile bile Allah’a eşler, ortaklar
koşmayın.”57 denilerek insanlar kulluğa ve tevhide davet edilir.

Nisâ sûresinde de söze, hitap sigası dahi değişmeden ُساَّنلا اَھ  َُّيأ َي  اۤ  “Ey
insanlar!” denilerek başlanıyor, Fatiha ve Bakara sûrelerinde dikkat çekilen
kulluk burada daha tafsilatlı bir şekilde ele alınıyor ve şöyle deniliyor: “Ey
insanlar, sizi bir tek nefisten (nefes alan candan) yaratan ve ondan eşini
yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun,
adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık (bağlarını
koparmak)tan sakının. Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözetleyicidir.”58

Dikkat edilecek olursa, bu âyetler arasındaki insicam da hiçbir yoruma
ihtiyaç bırakmayacak şekilde gayet açık ve net olarak görülmektedir. Evvelâ,
bu farklı sûrelerin hepsinde önce kulluğa dikkat çekiliyor. İkincisi, âyetler bir
şifre gibi aynı hitap sigası ile başlıyor. Üçüncüsü, birinde icmâlen ele alınan
takva diğerinde tafsilatıyla işleniyor. Dördüncüsü, birinde “Ey insanlar!”
denilerek mutlak bırakılan hitap, diğerinde “O Allah ki, sizi bir erkek ve
dişiden yarattı. Sonra sizi peyderpey onlardan üretip çoğalttı.”  demek
suretiyle bir açılıma geçiliyor.

Burada sûreler arasındaki âhenk ve insicama şöyle bir misal de verebiliriz:
Bakara sûresinde, “Onlar ki, söz verip bağlılık vaadinde bulunduktan sonra
Allah’a verdikleri ahdi bozar ve Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi
keser koparır; yeryüzünde de bozgunculuk çıkarırlar.”59 deniliyor. Mâide
sûresinin ilk âyetinde ise “Ey iman edenler! Yaptığınız akitleri yerine
getirin…”60 ifadesi yer alır ki, bu iki âyet arasındaki insicamı görmek ve
göstermek için herhangi bir yoruma da ihtiyaç kalmaz; kalmaz çünkü bu
âyetlerde sanki birbirinin devamı gibi bir durum söz konusudur. Öyle ki araya
yüzlerce âyet girmiş olmasına rağmen insicamda zerre kadar bir aksaklık söz
konusu değildir.

Bakara sûre-i celilesi, münafıklarla ilgili oldukça ilginç tipler ve karakterler
ortaya koyduktan sonra, sözü o yegâne yaratıcı, her şeyi tanzim edici Sonsuz
Kudret ve İrade’ye getirir; sonra da şöyle devam eder: اَم ْمَُكل   َ َقلَخ يِذَّلا  َوُھ 

ٍتاَوَمَس َعْبَـس  َّنُھا  ّ َ وَـسَف ِءاَۤـمَّسلا  َىِلإ  ٰۤى  وَتْـسا َّمُث  اـًعیِمَج  ِض  ْ رَْألا ِيف 



ٌمي ِ لَع ٍءْيَش  ِّلُِكب  َوُھ  O (Allah) ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için“ وَ
yarattı. Sonra da iradesini göğe tevcih etti. Onları yedi gök olarak düzenledi.
O, her şeyi bilendir.”61

Görüldüğü gibi burada âyet َوُھ  “O” ile başlıyor. En’âm sûresi de Kur’ân’da
َوُھ  lafzının en fazla geçtiği sûredir. Biz burada sadece onlardan birkaçını

zikrederek, Bakara sûresinin bu âyetiyle En’âm sûresinden alıp aktaracağımız
âyetler arasındaki insicamın korunduğunu görmeye çalışalım:

ٍنیِط ْمُكََقلَخ ِمْن  يِذَّلا  O (Allah) ki, sizi çamurdan yarattı.”62 Evet“ ُهَو 
siz, menşe itibarıyla bir çamur idiniz. Sonra Allah (celle celâluhu) sizi o
çamurdan insan sûret, mânâ ve mahiyetine yükseltti.

ِ لْیَّللاـِب ْمُكاَّفَوََتي  يِذَّلا  َوُھَو   “O (Allah) ki, gece uyku hâlinde sizi vefat
ettirir.”63 Bu vefat ile size istirahatınızı temin etme imkânı verir.

ٍتاـَجَرَد ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُكـَضَْعب  َعـَفَرَو  ِض  ْرَْألا َِفئَۤـالَخ  ْمَُكل  َعَج يِذَّلا  َوـُھَو 
ْمُكَاتٰا ِيف َۤما  ْمُكَوُلَْبِیل   “Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, sonra size verdiği

şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan
O’dur.”64

Halife olarak siz, Allah’ın iradesiyle kâinatına müdahale etme salahiyetini
elde edip O’nun hesabına yerin tımarına, bağ ve bahçelerin ıslahına, ağaçların
aşılanmasına müdahalede bulunduğunuz gibi aile, toplum ve devlet işlerini de
O’nun iradesine göre tanzim edersiniz. Evet siz, yeryüzünde O’nun halifesi ve
matmah-ı nazarısınız...

Bakara ve En’âm sûrelerinde bu âyetlerin uzun uzun izahı yapılmaktadır.
Latîf bir tertip içinde En’âm sûresine kadar bütün sûreleri göz önünde tutmayan
bir Zât’ın, bu insicam içinde ve bu keyfiyette söz söylemesi imkânsızdır. Bu
itibarla da görünen insicam ve müşâhede edilen âhenk, beşer ifade gücünün çok
çok üstünde ve mucizedir.

Yaratılış hakikatini ele alan âyetlerin, farklı bir üslûpla, farklı sûrelerde,
ama tek bir cümle insicamı içinde ifade edilişi de yine baştan beri söylediğimiz
hususu destekleyen bir çizgide cereyan etmektedir. Bu âyetler, hem içinde
bulunduğu sûrenin siyak ve sibakına uyum sağlamakta hem de kendinden önceki
ya da sonraki sûrelerde yer alan âyetlerle sımsıkı bir uyum içinde
bulunmaktadır.



Evet, insanın yaratılışı ve meleklerin secdesiyle tekrim edilişini anlatan
âyetler, ilginç bir insicamı ortaya koyuyor. Bakara sûresinin “Hani meleklere,
Âdem’e secde edin dedik de (onlar) secde ettiler. Ancak İblis secde
etmedi.”65 âyeti, A’râf sûresinin 11. âyetinden itibaren uzun uzadıya tefsir
ediliyor. Hâdisenin ehemmiyetine binaendir ki, Kur’ân bu hususa fasıl fasıl yer
verir ve insanın nazarını bu hakikate çeker. Aslında, Kur’ân’ın genel yapısında
bazı önemli hâdiseleri bu şekilde fasıl fasıl nazara verdiğine sık sık rastlamak
mümkündür. İşte A’râf sûresinin mevzu ile ilgili âyeti: ّ َ مُث ْمُكاَنَْقلَخ  ْدـَق  َ لَو

ْنَُكي َسِیلِْبإ لَْم  َِّالإ  اوُۤد  َ جَسَف َمَدِٰال  اوُدُج  ْ سا ِةَِكئَۤالَمِْلل  َان  ْ لُق َّمُث  ْمُكَانْرَّوَص 
نيِدِجاَّسلا َنِم   “Sizi Biz yarattık, sonra size şekil verdik. Peşinden de

meleklere: ‘Haydi, tazimde bulunun Adem’e!’ dedik. Onların hepsi hemen
secde ettiler, yalnız İblis dayattı.. ve secde edenlerden olmadı.”66

Görüldüğü gibi burada da iki âyet arasında tam bir mutabakat söz konusu.
Öyle ki insan ciddî bir tefekkürle bu âyetleri takip ettiğinde, Kur’ân’da mevcut
olan insicamı ve tertibe ait temel doneleri hemen görebilir. A’râf sûresi,
yaratma hâdisesine temas ettikten sonra sözü yine malum mütemerritlere getirir
ve önceki sûrelerin ilgili âyetlerine göndermelerde bulunur. Bu da yine sık sık
temas edildiği gibi Kur’ân’ın insicamından sesler ve soluklardır.

Âyetler ve sûreler arasındaki bu baş döndürücü âhenk ve insicama delil
olabilecek çapta pek çok misal irad etmek mümkündür. Nitekim daha önce
bunlardan bir kısmına temas edilmişti. Şimdi dönüp önemli gördüğümüz bir
başka hususu arz etmek istiyoruz:

Bakara sûresinde, Peygamber Efendimiz dönemine kadar ve o dönemde
sergilediği negatif yönleriyle analizi yapılan mütemerrit karakter ve müfsit tiple
alâkalı, bilhassa onun yeryüzünde fitne ve fesat çıkarma ve bu yolla insanlığı
çeşitli içtimaî çalkantılara maruz bırakma hususiyeti üzerinde detaylı malumat
vardır. Yine Bakara sûresinde üzerinde durulan meselelerden biri de, bu
içtimaî çalkantılar esnasında Müslümana önemli işler ve vazifeler düşeceği
gerçeğidir. Yani Müslümanın “i’lâ-yı kelimetullah” uğruna kâfir, münafık ve
onların Ehl-i Kitap’tan yandaşlarıyla münasebetlerinde yapması gereken
fedakârlıklardan kaçınmamasıdır ki, bunun İslâm terminolojisindeki adı
cihaddır.

Efendimiz’e yer yer bu mesele etrafında sorular yöneltildiği, yine Bakara
sûresinin bazı âyetlerinde ifade edilmiştir. Ezcümle: “Sana haram ayından,



onda savaştan soruyorlar. De ki: Onda savaş, büyük bir günahtır. Fakat
Allah yolunda bulunmaya engel olmak, Allah’a ve Mescid-i Haram’a karşı
kâfirce tavır almak, halkını ondan (Mekke’den) sürüp çıkarmak, Allah
yanında daha büyük bir günahtır.”67 âyetinde bu gayet sarih olarak ifade
edilir.

Enfâl sûresinde ise aynı malzeme kullanılır ve Bakara sûresinde harpten sual
edilmesine bedel, burada harbin neticesinde kazanılan ganimetlerden ve

ganimet taksiminden sual edildiği hususu üzerinde durulur.68

Şimdi, şu iki âyet arasındaki insicamın baş döndürücü âhengine bakın ki, iki
âyet arasına giren yüzlerce âyet, bunların arasında örgülenen nizam ve intizama
zerre kadar zarar vermiyor.

Hâsılı, Kur’ân-ı Kerim baştan sona ve derinlemesine tetkik edilip incelense,
beşer karihasının üstesinden gelmesi imkânsız bir ölçüde onda müthiş bir âhenk
ve insicamın var olduğu görülür. Kur’ân’ın en kısa sûresinden en uzun sûresine
kadar her tarafında, sûrelerin kendi içindeki insicamı yanında, baştan beri ifade
etmeye çalıştığımız gibi bütün sûrelerin birbiriyle olan münasebeti içinde de
aynı insicamı görmek mümkündür. Hatta buna “mümkündür” demenin yerine
“vâkıadır” demek daha uygun düşecektir. Zaten her sûre sanki bütün Kur’ân’ın
bir özeti, bir hulâsasıdır. Durum böyle olunca da aradaki insicam onun yapı ve
tabiatının gereği demektir.

Müfessirler ve diğer İslâm âlimleri bu mesele üzerinde ittifak içindedirler
ve şöyle derler: Bütün Kur’ân Bakara sûresinde, Bakara sûresi Fatiha’da, o da

besmelede mündemiçtir.69 Mademki realite budur; elbette baştan sona
Kur’ân’ı tek bir cümle insicamı içinde değerlendirmek mümkün demektir.
1 Bakara sûresi, 2/23-24.

2 Bkz.: es-Suyûtî, el-İtkân 2/313-314.

3 Kâria sûresi, 101/1-11.

4 İbnü’l-Cevzî, Keşfü’l-müşkil 3/320; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 2/412.

5 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.397 (Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule, Birinci Şua)

6 Enbiyâ sûresi, 21/46.

7 Bkz.: Buhârî, menâkıbü’l-ensâr 40, rikak  51; Müslim, îmân 362-364.

8 İbnü’l-Arabî, Fususü’l-hikem 2/166-167 (Hz. İsmail bölümü 41. beyit); el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 1/39.

9 Bakara sûresi, 2/3.

10 Buhârî, vesâyâ 16, cihâd 103, menâkıb 23; Müslim, tevbe 53.



11 Bakara sûresi, 2/264.

12 Âl-i İmrân sûresi, 3/159.

13 Âl-i İmrân sûresi, 3/159.

14 el-Hâkim, el-Müstedrek  2/550; Abdurrezzak, Tefsîru’s-San’ânî 3/328.

15 Kâf sûresi, 50/45.

16 Şûrâ sûresi, 42/1-3.

17 Şûrâ sûresi, 42/52-53.

18 Bkz.: Abdurrezzak, el-Musannef 3/358; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 9/278; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat
1/236.

19 Nebe sûresi, 78/6.

20 Nebe sûresi, 78/7.

21 Bediüzzaman, Sözler s.421 (Yirmi Beşinci Söz, İkinci Şua).

22 Enbiyâ sûresi, 21/30.

23 Mürselât sûresi, 77/1-4.

24 Enfâl sûresi, 8/24.

25 Dehr sûresi, 76/30.

26 Mürselât sûresi, 77/20-23.

27 Nahl sûresi, 16/70.

28 Tekvir sûresi, 81/1-2.

29 Bkz.: Kasas sûresi, 28/77.

30 Fussilet sûresi, 41/11.

31 Enbiyâ sûresi, 21/104.

32 Târık sûresi, 86/9.

33 Nûr sûresi, 24/24.

34 Abese sûresi, 80/34-37.

35 Zilzâl sûresi, 99/7-8.

36 Âl-i İmrân sûresi, 3/106.

37 Tevbe sûresi, 9/72.

38 Buhârî, salât 68, bed’ü’l-halk  6; Müslim, fezâilü’s-sahabe 151-152.

39 Bkz.: İbn Abdilberr, el-İstîâb 4/1829; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 7/101.

40 Bkz.: el-Mevsûatü’l-fıkhiyye 8/83-86.

41 Bakara sûresi, 2/3.

42 Fâtiha sûresi, 1/5.

43 Bakara sûresi, 2/3.

44 Bakara sûresi, 2/3.

45 Bakara sûresi, 2/3.

46 Bakara sûresi, 2/5.



47 Fâtiha sûresi, 1/7.

48 Bakara sûresi, 2/21-22.

49 Bakara sûresi, 2/26.

50 Bakara sûresi, 2/27.

51 Bakara sûresi, 2/27.

52 Bakara sûresi, 2/216.

53 Bakara sûresi, 2/1-2.

54 Âl-i İmrân sûresi, 3/1-3.

55 Fâtiha sûresi, 1/5.

56 Bakara sûresi, 2/21.

57 Bakara sûresi, 2/22.

58 Nisâ sûresi, 4/1.

59 Bakara sûresi, 2/27.

60 Mâide sûresi, 5/1.

61 Bakara sûresi, 2/29.

62 En’âm sûresi, 6/2.

63 En’âm sûresi, 6/60.

64 En’âm sûresi, 6/165.

65 Bakara sûresi, 2/34.

66 A’râf sûresi, 7/11.

67 Bakara sûresi, 2/217.

68 Bkz.: Enfâl sûresi, 8/1.

69 Bkz.: es-Suyûtî, el-İtkân 2/425; Aliyyülkârî, Mirkâtü’l-mefâtîh 5/15; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 1/39.



İKİNCİ BÖLÜM 
KUR’ÂN’IN ÜSLÛBUNDAKİ

MUCİZELİK

KUR’ÂN’IN ÜSLÛBUNDAKİ MUCİZELİK
Kur’ân-ı Kerim’in tertip ve düzeni, âhenk ve insicamı, onun mucizevî

buudlarından bir kısmını teşkil ettiği gibi, ifade tarzı ve anlatım keyfiyeti de
beşer idrakini aşan, insan kudretini âciz bırakan onun bir başka mucizevî
buudunu teşkil etmektedir. İsterseniz şimdi bu mücerred fikrimizi bir-iki
misalle müşahhaslaştırmaya çalışalım:

Kur’ân-ı Kerim, 23 sene zarfında, değişik olaylar, durumlar, muhataplar
karşısında, parça parça olarak ve peyderpey inmesine rağmen onun sûreleri,
âyetleri ve hatta kelimeleri arasında birbirine zıt düşen, birbirinin âhengini
bozan tek bir ifade, tek bir cümle bulmak mümkün değildir. Bir solukta
söylenmiş şiir gibidir âdeta onun bütünü. Bu ise ancak, 23 seneyi bir “an” gibi
gören.. geçmişi bugünle, bugünü de yarınla bir arada nazara alan.. hâsılı,
zamandan ve mekândan münezzeh bir Zât’ın kelâmı olmakla açıklanabilir.

Her ilim ve fennin kendine göre bir terminolojisi, bir üslûbu, bir ifade tarzı
ve bir dili vardır. O ilim ve fen, ihtiva ettiği mevzu ve konuları kendine has bu
dil ve bu üslûpla ifade eder. Bu açıdan hukuk diliyle şiir ve edebiyat dili
arasında, onunla mühendislik dili arasında mutlaka bir kısım farklılıklar vardır
ve olacaktır. Meselâ, hukuk dili kesinlik ve netlik gerektirir. Meseleler gayet
geniş ve teferruatlı anlatılır. Hangi suça hangi oranda ve ne ceza verileceği
mutlaka açık açık ifadeye dökülür. Yoksa en küçük bir yanlışlık ve iltibas,
hukukun ana prensibi olan adalete gölge düşürür ve haksızlığa sebep olabilir.
Meseleye bu zaviyeden yaklaşacak olursak, şöyle bir değerlendirme yapmamız
mümkündür:

Kur’ân-ı Kerim’in özelliklerinden biri de, onun bir hukuk kitabı oluşudur.
Kur’ân’da ahkâmla ilgili yüzlerce âyet vardır. Ancak Kur’ân’ı, yüzde yüz
haklılık ve isabetlilik özelliğinin yanında diğer hukuk kitaplarından ayıran
önemli bir husus da, bu bapta onun kullandığı üslûp keyfiyetidir. Kur’ân bu



âyetlerde de muhtevası değişik diğer âyetlerdeki üslûp ve ifade tarzını kullanır.
Ama yine de konunun tamamiyetine ve bütünlüğüne zerre kadar halel gelmez.
Vecizdir Kur’ân-ı Kerim; anlatımı da gayet özlüdür. Ancak aynı zamanda
Kur’ân’ın ifadelerinde insanı hayrete düşürecek ölçüde bir zenginlik mevcuttur.

Meselâ, miras âyetini ele alalım. Esasen miras, fıkıh kitaplarında ciltler
dolusu malumatla anlatılan bir meseledir veya meseleler mecmuasıdır. Hâlbuki
Kur’ân, bu uzun ve muğlak konuyu beş-on satırda hem de hiçbir eksik yan
bırakmadan öyle bir üslûpla anlatıp takdim etmiştir ki, dahası olamaz. Sadece
anlatmakla da kalmamış, anlattıklarını edebî bir dille ve şiirimsi bir âhenkle
ortaya koymuştur.

Bu tür muhtevalı anlatımlar esasen erbabınca birkaç kere okunsa sıkıntı verir
ve okumada da devamlılık ve süreklilik çok zor olur. Hâlbuki Kur’ân’daki
bütün ahkâm âyeti yüzlerce, binlerce defa okunmakta ve onları okuyanlar
zerrece bir bıkkınlık ve usanma hissetmemektedirler. Bu da yine Kur’ân’ın
mucizevî yönlerinden birini teşkil etmektedir ve hiçbir beşer kelâmının bu
konuda Kur’ân’a benzemesi ve hele onunla boy ölçüşmesi mümkün değil
demektir.

Kur’ân ilk nazil olduğunda, karşısında farklı bir kültür ve medeniyet buldu.
Ancak o, hiç çocukluk dönemini geçirmedi ve kekeleme nedir bilmedi. Yani
ekmeğe “mama” demedi. İptida ile geldi, fakat meseleleri en müntehiyâne bir
üslûpla ortaya koydu. Evet, o yeni bir filizdi, ama asırlık çınarlar kadar
muhteşem ve çalımlıydı. Ve kendini kabul ettirirken de bu şekliyle kabul
ettiriyordu. O, Arap edebiyatının sesini soluğunu kesen öyle bir üslûpla doğdu
ki, birden hepsinin önüne geçerek onlara kudve ve imam oldu. Bundan böyle
şairler onu taklit edebildikleri nispette güçlü kabul edilecekti. Evet, Kur’ân
âdeta edebiyatı teslim almıştı. Şair ve ediplere düşen de, onun karşısında
serfürû ve inkıyat etmekti. Özetle, Kur’ân muhteşemdi ve şairler de ona teslim
olmuştu.

İşte Kur’ân’ın ifade ve üslûbundaki çarpıcılığı böyle bir perspektiften
bakarak değerlendirmek gerekir. Aksi hâlde, onun büyüklüğüne kapalı kalmak
bizim karartılmış kaderimiz olur.

Şimdi bu noktadan çıkış yaparak Kur’ân’daki örneklerden birkaçına bakmaya
çalışalım. Bu misallerin hemen hepsi, Arap Yarımadası’nda yaşayan insanların
tasavvur ve hayal dünyalarının çok ötesinde gerçekleşmiş şeylerdir. Kur’ân’ın
sadece bu özelliği bile, onun Allah kelâmı olduğuna açık bir delildir. Zira o



muhitte büyümüş, yetişmiş bir insanın, biraz sonra arz edeceğimiz misallere
benzer temsiller getirmesi imkânsızdır.

Ayrıca nazara alınması gereken diğer bir husus da şudur: Sahrada yaşayan
insanların hayatları beş-on kelime etrafında dönüp durmaktadır. Bunların hayat
standartları medeni bir dünyayı ve böyle bir dünyanın standartlarını kavramaya
müsait değildi. Hâlbuki Kur’ân’da yapılan tasvirlerin pek çoğunda mükemmel
bir dünya canlandırılıyordu. Hem de kullanılan ifadeler gayet yerindeydi,
mübalağadan arındırılmıştı ve gerçekleri olduğu gibi yansıtıyordu.

Diğer taraftan Kur’ân’da, korkutan, ürperten, insanların gönlünü hoplatan bir
kısım tasvirlere de yer veriliyordu ki, bu tür tasvirlerde kullanılan üslûp
konuyla fevkalâde bir bütünlük içindeydi ve okuyanların gönlünde ürperti hâsıl
ediyordu.

İsterseniz şimdi Nûr sûresinden bir misalle konuyu müşahhaslaştırmaya
çalışalım. Sonra da sırasıyla yukarıda saydığımız özelliklere ait misalleri arz
edelim:

Nûr sûresinin 39. âyetinde şöyle deniliyor: “İnkâr edenler(e gelince):
Onların işleri, düz arazideki serap gibidir. Susayan onu su sanır, fakat
yanına gelince hiçbir şey olmadığını anlar ve yanında Allah’ı bulur; Allah
onun hesabını tastamam görür, evet O, hesabı çabuk görendir.”

Âyet, küfür içine düşmüş bocalayan bir insanın hayatını ve tasavvurlarını
dile getiriyor. Dünyada devamlı surette kuruntular arkasında koşan, dünyevî
yarınlarını iyi etme düşüncesiyle bütün bir hayat boyu çırpınıp duran ama
neticede perişaniyetin pençesine düşen bir kâfirin zavallı akıbetidir bu. Ebed
için yaratılan, ebedden ve ebedî Zât’tan başka hiçbir şeyle tatmin olamayan
zavallı insan böylece fenâ bulup gidecektir. Onun bütün çırpınışları hiçi
aramaktan farksızdır.

İşte kâfir böyle bir neticenin tâli’siz yolcusudur. O, işte böyle yorgun, bitkin
ve de sefil bir hâlde hayat yolculuğunu devam ettirirken bir gün ömür şeridi
kopacak, o da aniden Mevlâ’nın gazabıyla ve şiddetli bir hesapla karşı karşıya
kalacaktır. İşte Kur’ân-ı Kerim, kâfirin bu durumunu tablolaştırırken öyle
malzemeler kullanıyor ki, biz Kur’ân’ın kullandığı kelimeler arasında o kâfirin
perişan vaziyetinin resmedildiğini görüyor gibi oluyoruz.

Evvelâ, çölde yaşayan insanın anlayabileceği bir teşbih ve tasvirle meseleye
giriş yapıyor. Serap, hiç bitki örtüsü bulunmayan çorak yerlerde, çölde sıcak ve



ışığın tesiriyle ilerde, yakında veya ufukta su ya da yeşillik varmış gibi
görünme hâdisesidir. Çöldeki insan bu tür görüntülerle sık sık karşılaşır ki,
Kur’ân kâfirin duygu ve düşüncelerini onunla resmediyor.

“Susayan onu su sanır” ifadesi, tasviri daha da derinleştirir. Serabı gören
herhangi bir insan değil, özellikle susamış insandır. İşte böyle bir insan,
susuzluğun canına tak ettiği bir demde su zannettiği serabın peşinden koşar, ama
“Yanına gelince onun hiçbir şey olmadığını anlar.”  Bu tasvir, onun hayat
karelerinin bütününü ele veren görüntülerdir. O, her defasında suyu buldum
zannedecek, koşup yorulacak ama sadece bir hiçle karşılaşacaktır. Bu iş o
kadar sürüp gidecektir ki, o insan Allah’ın huzuruna da dünyada yaşadığı bu
şekille varacaktır. Zira hadis diye rivayet edilen bir sözde, “Nasıl yaşarsanız
öyle ölürsünüz ve nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz.”1 buyrulmaktadır.

Evet, kâfir işte böyle durmadan serap kovalayan bir zavallıdır. Bu hâliyle o,
değil hayallerinin bütününü bulmak, onların en küçüğünü dahi elde edemeyecek
ve hayalleri bir bir serap olup onun önünden kaçacaktır. Hâlbuki insan,
yeryüzüne Allah’ı bulmak için gönderilmiştir. Ama sanki kâfir bu hayatî
neticeyi ahirete bırakmış gibidir. Onun için de o, ahirette Cenâb-ı Hakk’ı,
lütfuyla değil kahrıyla bulacaktır. Allah da ona göre hesabını görecektir.

İşte her seviyeden insana kendini dikkatle takip ettirecek net, kesin ama
muhayyilenin cevelanına da mâni olmayan, abartısız fakat çarpıcı ve etkileyici
bir tasvir ve temsilin eşsiz örnekleri.! Biz böyle bir tasvir karşısında içimiz
dolu dolu: “Ey Kur’ân, sen ancak Allah kelâmı ve bir mucize olabilirsin!”
diyor ve inançla soluklanıyoruz.

Şimdi bir de Kur’ân’da, kâfirin genel durumunu aksettiren şu tasvire bakın:
“Yahut o kâfirlerin duygu, düşünce ve davranışları derin bir denizdeki yoğun
karanlıklara benzer. Öyle bir deniz ki, onu, dalga üstüne dalga kaplamakta…
Üstünde de koyu bulut.. ve üst üste binmiş karanlıklar… İçinde bulunan
insan, elini uzatsa, neredeyse kendi elini bile göremiyor. Öyle ya Allah birine
nur vermezse artık onun için ışık olamaz.”2

İşte böylesine karanlık ve vahşet içindedir kâfir. Üstad Bediüzzaman
Hazretleri eserlerinde kâfirin bütün kâinatı nasıl kapkaranlık gördüğünü ve
buna sebep olan âmilleri derin bir tetkik ve tahlile tâbi tutar. Küfrün
kaybettirdikleri ile iman ve mârifetin kazandırdıklarını salahiyetli bir kalemden

öğrenmek isteyenler, mutlaka o eserlere müracaat etmelidirler.3



Evet, insanın gözünde iman gözlüğü, kalbinde iman nuru olmaz, o da eşya ve
hâdiselere iman nuruyla bakamazsa onun göreceği sadece birbiri üstüne
yığılmış karanlıklar olacaktır. Onun altında kendisini tehdit eden korkunç
dalgalar, o dalganın üstünde yine dalgalar.. ve üstünde insanın canını gırtlağına
getirecek, onu bunaltacak zifiri karanlıklar.

Kur’ân’da yer alan bu tür tasvirler o günkü Arabın aklının köşesinden bile
geçiremeyeceği orijinalliğe sahiptir. Zira Arap Yarımadası’nda yaşayanların
Kur’ân’da tasvir edilen bu ölü dalgaları bilmeleri imkânsızdır. Çünkü bu
dalgalar ancak büyük okyanuslarda görülmektedir. Şöyle ki, denizin üstünde
olduğu gibi altında da dağlar cesametinde dalgalar mevcuttur. Kızıldeniz
kenarında veya hiç suyun bulunmadığı bir çölde yaşayanlara bu tasviri anlatmak
bile çok müşkil olsa gerek. Nerede kaldı ki onlardan biri bu tasviri yapabilmiş
olsun. Zaten, adına ölü dalgalar denilen denizaltı dalgalarını, çok daha
sonraları büyük okyanuslarda araştırma yapanlar keşfedebilmişlerdi.

Bu enfes tasvirler, Kur’ân’ın hayat ve kâinatın içine vâkıf olduğunu gösterir
ki, o da, kâinatı tek bir nokta gibi gören ve bilen bir Zât’ın kelâmı olmakla izah
edilebilir.

Şimdi gelin, bir de bu tasvirin, kâfirin ruh hâlini aksettirmedeki gücüne
bakın: Kâfir, dünyası kapkaranlık bir insandır. Bir de o, adım adım ölüme
doğru sürüklenmektedir. Hâlbuki ölüm, onun için bir hiçlik, bir yokluk
demektir. Tabiî kabir de yılanların, çıyanların, akreplerin yuvalandığı bir
zindandır. Bütün bunlarla beraber o, bütün yakınlarından, maziden ve
istikbalden kopmuş ve böylece de çökmüş bir ruh hâleti içindedir. Yer, onu
yutmakla tehdit etmekte.. mazi, onun için büyük bir mezar görünümünde..
istikbal ise onu hiçlik gayyasına çekmekte... Evet, kâfir öylesi bir karanlıklar
anaforuna kapılmıştır ki, elini çıkarsa kendi elini dahi göremeyecektir.

Şimdi soruyoruz: Hayatında bir kere dahi olsun okyanuslara açılmamış,
oralardaki ölü dalgaları müşâhede etmemiş, İskandinav ülkelerinde olduğu
gibi, aylarca süren karanlık günleri bir mevsimlik dahi olsa yaşamamış olan bir
insanın böyle bir tasvire gücü yetebilir mi? Asla. Öyleyse bu tasvir ve bu
tasvirdeki güç Peygamber Efendimiz’in şahsına izafe edilemez. Ve yine öyleyse
bu kelâm, Cenâb-ı Hak’tan başkasının olamaz.. evet, o, Allah kelâmıdır; mucize
olduğu da gayet açıktır.

A. Kur’ân’da Bağ-Bahçe Tasvirleri ve Bunun Mucizelik Yönü



Kur’ân’ın, temsil getirmedeki mucizeliğini ifade eden bağ-bahçe misalleri de
üzerinde durulmaya değer.

Evet, Kur’ân-ı Kerim’de bağ ve bahçe tasvirleri sıkça yer alır. Hâlbuki
Kur’ân’da yer alan bu tasvirlerin pek çoğunu Arap Yarımadası’nda müşâhede
etme imkânı yoktur. Zira bu tür bağ ve bahçeler Arap Yarımadası’nda
bulunmamaktadır. Öyleyse bu tasvirleri, Arabistan’da doğmuş, büyümüş,
yaşamış ve irtihâl-i dâr-ı bekâ etmiş ve bu arada, dünyanın bu tasvirleri canlı
olarak gösterecek yerlerine hiç seyahat etmemiş bir Zât’a, yani Efendiler
Efendisi’ne vermek elbette mümkün değildir. Hâlbuki bu tasvirler Kur’ân’da
vardır. Dolayısıyla Kur’ân, yeri göğü yaratan; keza bahis konusu bağ ve
bahçeleri o keyfiyette donatan Müteâl bir Zât’ın kelâmıdır. Tasvirlerdeki
mucizelik yönünü anlamada bu husus çok önemlidir.

Diğer taraftan da, tasvirlerdeki edebî güç ve kuvvet de yine Kur’ân’ın
mucizeliğini ele vermektedir. Gelin şimdi bu mânâdaki bazı tasvirlere hep
beraber bakalım: َءاَۤمْلا اـَنْب  َ بــَص اََّنأ   ِهِماـََعط ٰى  ِلإ ُناــَـسْنِْإلا  ِرُظْن  َ يْلَف
ًا بَنِعَو  اـــًّبَح اــــَھِیف  اَنَْتبَْنأـَف   اًّقـَـش  َ ضْرَــْـألا اَنْقَقـــَـش  َّم  ثُ ًاّبَص

ْمُك اًـعاَتَم لَ  َّبأَو اــً ًَة  ِهكاَفَو  اـًبْلُغ َِقئاۤ  َ دَحَو  ًالَْخنَو اـًنو  ُ تْيَزَو  اًبْضَقَو
ْمُكِماَعَْنِألَو  “İnsan (şu) yiyeceğine bir baksın! (Nasıl) Biz suyu döktükçe

döktük. Sonra toprağı güzelce yardık da orada daneler bitirdik. Üzümler,
yoncalar, zeytin ve hurmalar; iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar...
(hepsi) sizin ve hayvanlarınızın geçimi için.”4

Mevlâ, evvelâ insanı yaratıyor. Ve onu nimetleriyle perverde ediyor. Sonra
da bu nimetleri idrak etmesi için onları bütün teferruatıyla kitabında anlatıyor,
nazara veriyor. Bütün bu nimetler karşısında duygusuz ve hissiz kalan insan
acaba gerçek mânâda insanlığını kavrayabilmiş midir, mânâsına getiriyor.

“İnsan bir kere kendisine gönderdiğimiz rızka baksın.”  Onları sebeplere
ve kör tabiata vermenin imkânı var mı? “Yağmuru gökten öyle bir döküşle
döktük ki!..” Bir tek mevsim o yağmur yeryüzüne dökülmeseydi acaba ne
olurdu? Allah (celle celâluhu) nimetinin büyüklüğünü burada اَنَْببَص
kelimesiyle anlatıyor. “İndirdik” ya da “yağdırdık” demiyor da, َءاَۤمْلا اَنْب  َ بَص

ًاّبَص  “Bir döküş döktük!” diyor. Hele düşünün bir kere, bir sene yağmur
yağmasa ya da bulutlar kaçıverse, buharlaşan deniz suları uçup gitse, insan
yeryüzünden fışkıracak bir damla su bulamadığı gibi gökten yere düşecek bir
damla yağmur da bulamasa, o zaman her taraf çöle dönmeyecek mi? Öyleyse bu



büyük nimet birkaç damla suyla değil de, bardaktan boşanırcasına dökülen
sularla anlatılmalıdır.. zaten Kur’ân da böyle anlatıyor ve “Bir döküş döktük
ki!” diyor.

“Sonra, taş gibi o toprak tabakasını ince, narin filizlerle delip parça
parça yarıverdik.” Oysa o filizler, el ucuyla dokunsan eğilecek kadar narin
yapılıdır. Ama Biz kudretimizle onu o sert taş gibi toprağa galip kıldık.

“Üzümler, yoncalar, yeşillikler, çemenler bitirdik. Zemini bir çemenzâr
hâline getirdik. Ve sonra iri ve sık ağaçlı iç içe girmiş bahçeler, meyveler,
çayırlar hâsıl ettik.”

Bir tarafta hayvanların, kuşların, tavukların vs. yiyecekleri olan tohum ve
taneler ًاّبَح  kelimesi ile anlatılırken, devamında da insanın yiyeceği ve içeceği
şeylere değiniliyor. Bunlar iç içe işleniyor. “Üzüm ve yonca:” Biri insanın,
diğeri hayvanın yiyeceği.

“İç içe girmiş bahçeler...” Evet, gölgesinde günlerce yürüyeceğiniz
ağaçların uçları birbiriyle sarmaş dolaş olmuş bağlar ve bahçeler verdik.
Dağında-deresinde, ovasında-obasında yürüdüğünüz zaman çamın çamla,
çınarın çınarla, kavağın kavakla baş başa verip (tasvir budur) halka-i zikirde
bulunuyor gibi salındıklarını görebileceğiniz bağlar ve bahçeler.. zeytinlikler,
hurmalıklar...

“Bir de bol bol meyveler.” Önce tek tek isimlerini zikrettikten sonra burada
da umumî olarak “Meyveler verdik.” diyor. Bugün var olanıyla, yarın var
olacağıyla meyveler...

ًاّب kelimesi çayır ve yonca olarak tefsir edilmişse de kesin değildir. Belki أَ
hayvanlara verilen tabiî ve sun’î yemlerin, belki de tarlalara, bağ ve bahçelere
atılan sun’î gübrelerin umumuna bakan bir ifadedir… İşin doğrusunu ancak
Allah bilir. Hz. Ömer bu âyeti minberde tefsir ederken ًاَّبأ  kelimesine kadar
okumuş ve şöyle demişti: “Bunların hepsinin mânâsını biliyoruz. Ama bu ًاَّبأ
nedir ki?” Sonra da, “Ey anasının oğlu! ًاَّبأ ’nin ne demek olduğunu bilmesen
sanki ne olur? Vallahi bu bir tekellüftür.”  demiş ve elindeki asâyı kırıp
attıktan sonra da, “Bu kitapta beyan olunanı talep ve onunla amel edin.
Bilmediklerinizi de Allah’a havale edin.” buyurmuştu.5

“(Bütün bunlar) siz ve hayvanlarınız içindir.”  Evet, hem size hem de
hayvanlarınıza nimetlerimizdir ki, sizler verdiğimiz bu nimetlerle ayakta



duruyor ve hayatınızı idame ettiriyorsunuz. Bunlar olmasaydı hayatınız sönerdi
ve yok olurdunuz.

Şimdi gelin düşünün, bu tasvir edilenleri Mekke vadisinde yaşayan bir
insanın bilmesi, anlaması mümkün mü? Evet, o gün itibarıyla büyük ölçüde
mahsulü hurma, karpuz ve hıyardan ibaret olan Arap Yarımadası insanının
bunları gerektiği ölçüde ve tasvir edildiği şekliyle bilmesine, anlatmasına
imkân ve ihtimal var mı? İşte, Kur’ân’da böylesine zengin, parlak ve öylesine
cazip bir tasvir gücü var ki, dahası olamaz.

B. Nâsih-Mensûh Âyetlerdeki İnsicam
Nesih, lügat itibarıyla, bir şeyi değiştirmek, yani bir şeyin yerine diğer bir

şeyi ikame etmek mânâlarına gelir. Aynı zamanda bu kelimede ilgâ, izale
mânâları da melhuzdur.

Istılah olarak neshe gelince o, herhangi bir şer’î hükmün, diğer bir şer’î
delilin delâletiyle nihayete erdiğini beyan etme ve bizim açımızdan zâhiren
mevcut olan hükmü tağyir ve değiştirme demektir ki, biz burada konunun usûl-i
tefsirle alâkalı bu yanından daha ziyade birbirinden farklı görünen âyetler
arasındaki insicam üzerinde durmak istiyoruz.

Kur’ân-ı Kerim, bazen muvakkat kaydıyla, nazil olduğu çevrenin anlayışını
ve müşâhedelerini nazara alır; alır ve o insanları, daha sonra bütün vuzuhuyla
anlatılacak hakikatlere, o hakikatlere bağlı hükümlere alıştırır, ısındırır. Ne var
ki yine de başlangıçla netice arasında zerre kadar zıddiyet görülmez. Sanki biri
diğerinin hazırlayıcısı, öncüsü, diğeri de onun mütemmimi ve tamamlayıcısıdır.
İşte bu durum da yine Kur’ân’a ait mucizevî özelliklerden biridir.

İsterseniz bazı örneklerle konuyu biraz daha açalım. Gelin evvelâ içki ile
ilgili âyetlere kısaca ve meal çerçevesinde bir göz atalım:

“Hurma ağacı meyvelerinden ve üzümlerden de içki ve güzel rızık elde
edersiniz.”6

Dikkat edilirse, burada bir atıf yapılmıştır. Bir sekr (içki), bir de rızk-ı hasen
(güzel rızık)... Henüz içkinin yasak olduğuna dair hiçbir şey gelmemiştir. Daha
sonra başka bir âyet geliyor:

“Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki: O ikisinin de büyük
günahı vardır. İnsanlara bazı faydaları varsa da, günahları faydalarından
büyüktür..”7



Evet, bunların zâhiren bir kısım faydaları var gibidir ama, hakikatte ise
günah ve zararı daha çoktur. Bu ikinci tenbihten sonra ise:

“Ey inananlar! Sarhoşken ne dediğinizi bilmedikçe namaza
yaklaşmayın.”8

Bu üç devrede mesaj, bir kısım tenbihlerle fertlerin kafalarında içki ile
alâkalı değişik soru işaretleri belirmiştir. Artık bunca ima ve işaretten sonra
son ve kesin hükmü ortaya koyma zamanı gelmiştir:

“Ey inananlar! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), (üzerinde yazılar
yazılmış) şans okları (çekmek ve bunlara göre hareket etmek) şeytan işi
pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.”9

Şimdi gelin bir de yukarıdan beri üzerinde durduğumuz bu âyetler arasında,
belirli fasılalarla inmiş olmasına rağmen, aradaki sıkı münasebete kuşbakışı bir
göz atalım. Evet, farklı zamanlarda, farklı mazmunlarla inen bu âyetler arasında
en küçük bir zıtlık olmadığı, aksine, içkinin yasaklanması istikametinde adım
adım aynı hedefe doğru gittiklerini görürüz. Şöyle ki, birinci âyette: “Hurma
ağacının meyvelerinden ve üzümlerden de içki ve güzel rızık elde
edersiniz.”10 deniliyor. Yani, “Üzümler, hurmalar Allah’ın size birer
nimetidir. İsterseniz onları tane tane yer, isterseniz sizi sarhoş edecek içkiler
imal edersiniz.”

Ancak Kur’ân, içkiye rızk-ı hasen, hoş bir rızık demiyor. Demek ki evvelâ
içki, rızk-ı hasen değildir. Hele Allah’ın hoşuna gidecek bir şey asla değildir.
Dikkat edilirse, bu âyetin hükmü kaldırılsa bile, son hükümle arasında herhangi
bir tezat yoktur. Sadece o günün cahiliye insanına, neticede yasağa varacak
yolda biraz müdârât söz konusudur. Yani en doğruya, kapalı bir şekilde işaret
edilmiştir. Gerçi ondan sonra gelen âyette de tam kesinlik yok; zira onda da:
“Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisinin de büyük günahı
vardır. İnsanlara bazı faydaları varsa da, günahları faydalarından daha
büyüktür.”11 şeklinde bir ifade ile işin üzerine gidilmektedir.

Yani, alâküllihâl içkide, insana ciddî zararlar var ama, âyetin devamında
bulunan ِساَّنل kelimesindeki harf-i tarifi “ahd” için alırsak “Onda bazı ِل
kimseler için faydalar da var.”  mânâsına gelir ki, bu da içki imal eden, satıp
para kazanan kimseler için bir fayda söz konusu olduğu mânâsına gelir. Aklı
gözüne inmiş rical-i devlet ve içki müptelası olmuş bir kısım zevat için belki



fayda var! Ama haddizatında bir vebal, bir günah, bir zarar olduğu ortada.
Demek ki âyet hükmü kesip atmamış ama insan iyi dikkat edip âyetin ruhuna
nüfuz edebildiğinde, içki içenin suratına inen tokadı hemen hissedecektir.

Bu arada içki kesin yasak edilmediği için hâlâ ona devam edenler vardı ki,

kısa bir süre sonra “Ey insanlar, sarhoşken namaza yaklaşmayın!”12 âyeti
nazil oldu. Bundan anlaşılan da, Cenâb-ı Hak, sarhoş veya içkili olarak
huzuruna gelmeyi kabul etmiyordu. Hâlbuki her mü’min sık sık O’nun huzuruna
gitme durumunda idi. Evet, günde beş defa Mevlâ’nın huzurunda teneffüs etme,
kırk defa başını secdeye koyup deşarj olma onun hem vazifesiydi hem de buna
ihtiyacı vardı. Mevlâ ise, “Benim huzurumda deşarj olacaksanız, aklınız
başınızda gelin!” diyor. Öyleyse aklı başında olanlar, bu zararlı şeyi terk etme
mecburiyetinde idi. Bu âyetin ruhuna inebilenlerin pek çoğu bu âyetle içkiyi
terk etti. Ancak aynı derinliğe erememiş ve bu ufku yakalayamamış bir kısım
insanlar hâlâ içki içiyorlardı.

Evet, Kur’ân, fikir ve vicdanları bu kadar hazırladıktan sonra bile meseleyi
henüz kavrayamayanlar vardı. Nihayet son noktayı koyma zamanı gelmişti ki,
Kur’ân: “Ey inananlar, şarap, kumar, dikili taşlar, şans okları şeytan işi
pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.” 13 diyerek içkinin de
diğerleri gibi bir şeytan işi olduğunu ifade etti ve kesin olarak yasakladı.

Evet, içki ve benzeri fiillerin hepsi o mel’unun işidir, cahiliyenin köhne âdet
ve kalıntılarıdır. Şeytan, içki ve sarhoşluğu kullanarak insanları birbirine
düşürmüştür ve düşürmektedir ki, Kur’ân da işte buna işaret ediyor.

Aynı âyetten şu hükmü çıkaran fakihler de olmuştur: İçki içmiş bir insan
ağzını yıkamadan, içkinin bulaşığı dudağında ve dilinde olduğu hâlde bir kaptan
su içerse o kap pis olur ve üç defa yıkanması gerekir. Zira âyet bunu ٌسْجِر
“pislik” kelimesiyle anlatıyor. Kur’ân’ın, konuyla alâkalı beyanını: “Öyleyse
bu pislikten sakının ki kurtuluşa eresiniz!.” ifadeleriyle noktalaması da ayrıca
üzerinde durulmaya değer.

Görüldüğü gibi, bu âyetler –ki bunlar, ahkâm cihetiyle birbirini nesheden
âyetlerdir– arasında bile esas itibarıyla herhangi bir zıddiyet, bir çelişki söz
konusu değildir. Ve yine görüldüğü gibi bu âyetler bile birbirleriyle çok ciddî
bir insicam ve münasebet içindedir. İşte Kur’ân’ın bütün âyetleri arasında
böyle bir tertip ve insicam söz konusudur. Aynı tertip ve insicamı bir başka
eserde ve bir başka kelâmda bulmak mümkün değildir.



C. İki Kelimeye Sığdırılmış Büyük Mucize
Kur’ân’ın bir diğer hususiyeti de, az sözle çok mânâ ifade etmesindeki îcazî

üstünlüğüdür. O, kelime ve harfleri öyle yerli yerinde ve öylesine veciz
kullanır ki, ona ait kelime ve harflerden birini kaldırsanız veya kelimelerin
takdim-tehir ile yerini değiştirseniz, zebercet bir gerdanlığın yerine çocuk
oyuncağı kolyeyi koymuş olursunuz.

İsterseniz bir örnekle konuyu müşahhaslaştıralım: ِصاَصِق ْ لا ِيف  ْمــَُكلَو 
ِباَبْلَْألا ِي  لوُۨأ َي  اۤ ٌةاَیَح   “Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır.” 14

mealiyle ifade edeceğimiz âyet de kısasta caydırıcılığı ifade adına veciz bir
beyandır. Toplumdaki her türlü saldırganlığın, tecavüzün, her türlü ızrarın
önünü alma konusunda iki kelime ile ifade edilmiş hayatî bir müeyyidedir.
“Kısasta hayat vardır.”  müeyyidesi ki Kur’ân-ı Kerim bunu sadece iki
kelimeden ibaret bir ifade ile ٌةاَیَح ِصاَصِقْلا  der ve bağlar. Bu hükme ِفي 
karşı nazire getirmek isteyen Arap edipleri Kur’ân nazil olduğu günden beri
kendilerine göre veciz cümlelerle bunu taklit edegelmişlerdir ama heyhât! O
zebercet gerdanlığın dengini ortaya koyamamışlardır.

İşte bunlardan birisi: ِعْمَجْل ٌءاــَیِْحإ لِ ِضَْعبْلا  ُْل  تَق  “İnsanların bazısını
öldürmek, cemaati ihya etmek demektir.”

Kur’ân’ın iki kelimeyle ifade ettiğini, yukarıdaki ifadenin sahipleri dört
kelimeyle dile getirmek istemişlerdir. Ne var ki, bu ifadede, âmi bir insanın
dahi rahatlıkla görebileceği boşluklar mevcuttur. Bu itibarla da Kur’ân’ın
ifadesiyle bu sözün mukayesesini yapmak zait ve münasebetsiz görülmüştür.

Âyetin örneği gösterilmeye çalışılan ikinci cümle ise şudur: َلْتَقْلا اوُرِثَْكأ 
َلْتَق ْلا َلُتْقَِیل   “Çok öldürün ki, öldürmeyi öldürmüş olasınız!”
Görüldüğü gibi bu cümlede de birçok boşluklar mevcut. Bu cümlenin

mânâsında ne kısas var ne de öldürülenlerin öldürülüş sebebi. Ayrıca bu mânâ,
“insanların öldürülmesini meşrulaştırma” gibi değişik iltibaslara sebebiyet
verecek mahiyettedir.

Son olarak –ki edipler bu cümleyi, benzerleri arasında en veciz ve en
seviyeli olarak kabul ederler; o da– ِلْتَقِْلل ىَف  ْ َنأ ُلْتَقَْلا   “İnsan öldürmeyi
nefyetme bakımından en gerekli şey yine katildir.” cümlesidir.

Bu da üç kelimeden ibarettir. Ayrıca bir kısım iltibaslara yol açacak mânâ
eksiklikleri vardır. Şöyle ki, öldürmeyi engellemek için öldürmek, yanlış anlam



ve tatbikata sebebiyet verebilir. Ayrıca mesele daha başka yönleriyle aşağıda
ele alınacağı üzere, böyle bir söz savaşta öldürmeyi akla getirir. Kısas, böyle
bir öldürme değildir ve kısasla ilgili olarak böyle bir sözün söylenmesi
yanlıştır.

Şimdi nazire olarak söylenilen bu sözlerin en vecizi durumundaki son cümle
ile Kur’ân’ın ٌةاَیَح ِصاـَصِقْلا  ِيف   âyeti arasında bir mukayese yapmaya
çalışalım:

Mesele veciz olma yönüyle ele alınırsa görülür ki, Kur’ân âyeti bu cümleye
nispetle çok vecizdir. Çünkü âyet ٌةاَیَح ِصاـَصِق  ْ لا ِيف   “Kısasta hayat
vardır.” hükmünü iki kelime ile anlatmıştır. Hâlbuki ِْل تَقِْلل ىَفَْنأ  ُلـْت  َ قَْلا
“İnsan öldürmeyi nefyetme bakımından en gerekli şey yine katildir.” ifadesinde
üç kelime vardır.

Ayrıca bu ifadede “katil” kelimesi iki kere tekrar edilmiştir ki, üç kelimelik
bir cümlede böyle bir tekrar hiç de beliğ değildir.

Hem söz konusu cümle insanın kendi kendisini katletmesine de açıktır. Böyle
bir imayla da yanlış anlayışlara açık bir kapı bırakılmıştır. Kaldı ki suç ortaya
çıkmadıkça ceza tatbik edilemez. Ama sözün ruhunda bütün bu nevi iltibasların
girebileceği boşluklar bulunmaktadır.

“Kısas” kelimesine gelince, isminden de anlaşıldığı gibi bu bir mukabeledir
ve sadece katil hâdisesiyle sınırlı değildir. Dövme, yaralama, kırma ve her
türlü zarar verme bu mânâya dahildir. Evet, kısas, bütün bunlara karşı
mukabele demektir. Fakat önceki söz tamamen “katil” ile sınırlıdır ve katil
dışında yaralama, zarar verme gibi herhangi bir cezaî müeyyideyi ihtiva
etmemektedir. Bu noktada kısas tabiri bütün bunları câmi iken, “katil” kelimesi
dar ve sınırlı bir mânâ ifade etmektedir.

Bir diğer önemli husus, ٌةاَي ِصاــــَصِقْلا حَ ِيف   ifadesinde öldürme,
yaralamadan ziyade bir hayattan söz edilmektedir. Burada esas olan ne öldürme
ne de herhangi bir şekilde zarar vermedir. Bilakis gerek ferdin ve gerekse aile
ve cemiyetin bu nevi zararlara karşı sigorta edilmesi, emniyete kavuşturulması
mevzuubahistir. “Hayat vardır”dan kasıt budur. Ayrıca, bu âyeti meydana
getiren her iki kelimede hukukun en temel prensiplerinden olan hayatın
kudsiyeti vurgulanmaktadır. Böylece âyette gerek terkibi cihetiyle ve gerekse
mânâ yönüyle herhangi bir eksik ve gediğin olmadığı açıktır. Ayrıca âyet her
yönüyle fevkalâde yumuşaktır. Öyle ki, okuyanın aklını, kalbini ve vicdanını



aynı anda doldurmakta ve güven hissi vermektedir.
Görüldüğü gibi, Arap ediplerinin asırların birikimiyle dillerinden süzüle

süzüle ifade edebildikleri en veciz cümleler, Kur’ân’ın bir âyeti karşısında,
güneş karşısındaki mum gibi sönük kalmaktadır. Bu sebeple, onun âyetlerini
duyan Arap ve Acem beliğleri ona secde etmişlerdir. Onun muhteva
güzelliklerini sezip anlayan hakikatşinas edipler, o Söz Sultanı’nın yanında
edeple iki büklüm olmuşlardır.

D. Kur’ân’ın Maksatlarını İfadedeki Harikulâdelik
Şimdi de bu hususla alâkalı bazı misaller irad etmeye çalışalım:

َنِیكِرْشُمْلا ِنَع  ْض  ِرْعَأَو ُرَمْؤُت  اَم  ِب ْعَدْصاَف   “O hâlde sen, emrolunduğun
şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir (ve onların deyip ettiklerine
aldırma).”15

Elbette âyetin sadece mealine bakıldığında bahis konusu edilen mucizeliği
hemen sezmek mümkün değildir. Onun için burada önce âyetin Efendimiz’e
hitaben ne demek istediğini kısaca arz etmekte yarar var. Kullanılan
malzemenin keyfiyeti, daha sonraki bir konu.

Evet, âyet sanki Efendimiz’e şöyle demektedir: “Artık hak ve hakikati
topluluklara apaçık ve doğrudan doğruya anlat.” Bu ifadeden anlıyoruz ki,
daha önceleri bir sırriyet ve ketûmiyet dönemi yaşanmıştır. O dönemde hak ve
hakikatin diline bir mânâda kilit vurulmak istenmiş, tebliğ ve irşadın aleni
yapılması engellenmiş ve İslâm’ın sesi soluğu kesilmeye çalışılmıştır. Bu
yüzden de onun âvâz-ı bülendi, istenen ölçüde çıkmamış, daha doğrusu
duyulmamıştır. Ancak bir süre sonra öyle bir dönem gelmiştir ki ruhlarda,
yüreklerde ve sinelerde magmalaşan imanı artık baskı altında tutmanın imkânı
kalmamıştır; kalmamıştır ve tebliğin açıktan yapılması mevsimi gelmiştir.
Mademki tebliğin açıktan yapılmasına ilâhî müsaade çıkmıştır, öyleyse ses ve
sada da davanın büyüklük ve azametiyle orantılı olmalıdır.

İşte âyet bütün bu mânâları tek kelime ile, ْعَدْصاَف  “(Kafalarını
çatlatırcasına) anlat!” beyanıyla ifade etmektedir. ع ْدَص  kelimesinin
karakteristik yapısı ve mûsıkîsi âyetin ifade ettiği mânâya tam mutabıktır. Zira
bu kelimeyle şu mânâlar nazara verilmektedir: Bir şeyi yarmak, yarıp çıkarmak,
bir şeyi açıktan söylemek, halkın içinde hakikatleri açık açık haykırmak, kayyim
gibi bir meselenin başına dikilip hâkimiyetini ilan etmek ve kafaların içine



sokarcasına anlatmak. عْدَص  kelimesinde ayrıca ağırlık, ciddiyet ve vakar
mânâları da vardır. Evet, ْعَدْصاَف  emrinde bütün bu mânâlar göz önüne alınmış
ve bu kelime buraya özellikle seçilerek konulmuştur.

Âyette dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da, ُرَمْؤُت َا  ِمب  “Emrolunduğun
şeyi” ifadesidir. Belki sen, kendine ait şeyleri anlatmada sıkılır, pasif davranır,
hatta müsamaha edalı bir ihmalde bulunabilirsin. Ama sana emrolunanlar,
Allah’ın vahyi olan Kur’ân âyetleridir. Bu sebeple, emre itaatteki inceliğin
gereği Allah’ın emrettiğini, sen de onlara emredip anlatmalısın.

Âyetin ifadesindeki derinlik ve üslûbundaki ihtişama bakın ki bedevi bir
şair, Müslüman olmadığı hâlde bu âyeti duyar duymaz secdeye kapanır.
Etrafındakiler büyük bir şaşkınlıkla yanına gelip ona “Yoksa Müslüman mı
oldun?” diye sorarlar. O ise: “Hayır! Ben bu âyetin belâgatine secde ettim.”
der.16 Yani bu, âdeta beni çepeçevre kuşattı ve sesimi soluğumu kesti; zira bu
kadar derin hakikatleri iki kelime ile ifade etmek bir beşer için mümkün
değildir. Bu yüzden ben de, ifadedeki bu ihtişam ve saltanata secde ettim.

Âyet, “Müşriklerden yüz çevir, onlara aldırma!”  diyerek devam ediyor.
Artık sen kendi yolunu takip et. Hakikatleri kendi üslûbunla anlat. Yarasaları
kendi başlarına bırak, onların küfür ve dalâletleriyle meşgul olma. Sen, nur ve
aydınlık yolun yolcususun. Zulümatlı ve zulümlü yollardan uzak dur. Kur’ân’ın
derinliğine uygun bir üslûp ve eda ile sana emrolunanları tam bir cesaretle
tebliğ et.

İşte Kur’ân-ı Kerim bütün bu mânâları tek bir cümleye, hatta tek bir kelimeye
sığdırmış ve bununla da mucizeliğini herkese ilan etmiştir. Azıcık belâgat ve
fesahatten anlayan her insan, aslında o bedevi Arap gibi secdeye kapanıp
Kur’ân’ın mucizeliğini kabul etme mecburiyetinde kalacaktır ama onun bu
inceliklerinin duyurulmasına ihtiyaç vardır.

E. Kur’ân’ın Delil Getirmedeki Harika Üslûbu
Kur’ân-ı Kerim, ispat sadedinde ele aldığı konuları delillerle ortaya koyar;

bunu yaparken de felsefenin başvurageldiği mugalâtalar nevinden sun’î ve sığ
iğfal oyunlarına girmez ve ele aldığı meseleyi sadece bir sınıfın mevzuu hâline
getirmez. Ondaki derinlik, dupduru bir suyun derinliği gibidir. Baksanız, onca
derinliğine rağmen dibini görüyor gibi olursunuz. İçine girince de, başınızdan
çok aşkın olduğunu müşâhede edersiniz.



Dupduru suyun derinliği neyse, Kur’ân’ın derinliği ve besâteti de odur.
Kur’ân felsefî oyunlarla, diyalektikle, mantık cerbezeleri ile insanların
zihinlerini ve kalblerini iğfal etmez. Onda her şey apaçıktır ve yine mantık
oyunları yoktur. Doğrudan doğruya hakikatin ifadesi nümâyândır. Öyle ki, bu
üslûbu Kur’ân’ın hemen her yerinde görmek mümkündür.

Evet, o, yok yere, insanların âşinâ bulunduğu meseleleri, onların ürkeceği ve
vahşet duyacağı, yabancı bulacağı meseleler hâline getirmez. Her şeyi onların
ruhuna, anlayışına göre tatlı bir üslûpla arz eder.

Oysa felsefe, en açık meseleleri dahi arz ederken, insanın ruhunu sıkar. Her
şeyi âdeta karanlıklaştırır. Akıl ve zihinleri alt üst ederek fikir karmaşasına ve
düşünce kargaşasına sebebiyet verir. Onun üslûbunda ruh ve canlılık yoktur.
Derin mânâ ve mahiyetten uzak ve beşerin pratik hayatından, mâşerî vicdanın
hüsnükabulünden de kopuktur. Hayattan kopuk olduğu için de, hayata girmeye
yeltenince fıtrat-ı selimede tepkiler meydana getirir.

Hâlbuki Kur’ân, beşer hayatıyla iç içedir. Verdiği misaller, daima
hüsnükabul görür. Çünkü o fıtrata hitap eder, yaratılışa seslenir. İnsanın
ruhunda mündemiç bulunan his ve duyguları görmezlikten gelmez ve kendine
yönelen hiçbir teveccühü ihmal ve göz ardı etmez.

Şimdi meseleyi bazı misallerle biraz daha açmaya çalışalım:
Öteden beri akıl yolu ile bu kâinatın hâdis (sonradan yaratılmış) olduğu

anlatılmaya çalışılır. Felsefecilerin akılcı yaklaşımlarına karşı kelâmcılar da
bir nevi Aristo mantığından yola çıkıp bu mantığın kıstaslarını kullanarak, hayır
istikametinde bildikleri o büyük davayı ispat için bir kısım deliller ortaya
koymuşlardır. Nitekim kelâmcılar, kâinatın sonradan yaratıldığını, değişip
durduğunu ve değişip durmadan münezzeh ve mukaddes olan Allah’ın kâinatı
yarattığını anlatırken derler ki: “Âlem mütegayyirdir. Yani bu kâinat, her
şeyiyle tahavvül etmekte ve durmadan değişmektedir. Zerreler, sistemler
hareket hâlindedir. Yaz, kış, bahar birbirini takip etmekte ve her gelen yeni
bir şeyle gelmektedir. Binaenaleyh kâinatta her zaman ciddî bir değişme,
tegayyür ve tebeddül göze çarpmaktadır. Öyle ise bu tegayyür ve tebeddül,
hâdis ve sonradan meydana gelmiş olmanın ifadesidir. Her tebeddül ve
tegayyür eden, inhilale uğramakta, çözülmekte ve adım adım gidip bir sona
dayanmaktadır. Evet, her şey değişmektedir, değişken olan ise hâdistir; her
hâdis bir muhdise muhtaçtır. O muhdis ise Allah’tır.”



Kelâmcılar mantıkî böyle bir yol takip ederek gidip bu neticeye ulaşırlar.
Ulaşırlar ama avam halk bundan bir şey anlamaz. Zira onun tasavvuru ve aklı
bunları kavramaktan âcizdir. Topyekün koca bir baharı göz önüne getiremeyen,
elektronların dönüşünü hissedemeyen, çekirdek, nötron ve protonu bilemeyen
kimse kâinattaki akışı da bilemez ve kavrayamaz. Hele umumî hareketi ve bu
hareketin neticesini asla idrak edemez. Dolayısıyla da hareketlerden, tagayyür
ve tebeddüllerden Allah’ın varlığına istidlallerde bulunamaz.

Kur’ân’a gelince o, bütün sadeliği ve besâteti ile bunları anlatırken, avam-ı
nâsın dahi müdrikesinde bir şeyler şekillendirecek bir üslûpla anlatır.

Evet, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’dan akılcı bir filozof tam istifade ettiği gibi,
sıradan bir insan da ondan tam yararlanır. Meselâ Kur’ân, Hz. İbrahim’in
Nemrut karşısında müdafaasını verir ve şöyle dediğini nakleder: “Benim
Rabbim O’dur ki, yaşatır ve öldürür.”17 Evet, ihyâ ve imâte eden O’dur. Yani
hayatı da ölümü de yaratan O’dur. Aslında hayat da bir muammadır, ölüm de…
Yani hayat bir kısım uzvî fonksiyonların icrasından ibaret olmadığı gibi, ölüm
de bu mekanizmanın ta’til-i eşgâl etmesi demek değildir. Hayat, bir sırr-ı
ilâhîdir. Hayatın esas cevheri ruh, Allah’ın bir nefhası ve cansızlar âleminde
rahmet tecellîsidir.

Ölüm ise Allah’ın Mümît ismiyle tecellîsinden ibarettir. Yoksa ölüm,
Allah’ın “Hayy” ismiyle tecellî etmemesinin neticesi, yani bir çözülme ya da
inhilal değildir. Allah ile mahlukat arasındaki irtibat daimîdir. O bir an bile
mahluklarından inayetini eksik etmez. Burada Kur’ân’ın hükmü çok açıktır.
Onun için Nemrut bunu çok iyi kavramıştır. Fakat inat ve küfürde ısrar edip

diyecektir ki, “Ben de diriltir ve öldürürüm.”18

Dikkat edilmezse burada bir kısım avam kimseler aldanabilirler. Yani
Nemrut ufak tefek gözbağcılığı ile öldürme ve diriltmeyi taklit etmeye
yeltenerek, halkı kandırabilir. Hz. İbrahim bunu sezerek müteakiben taklidi
imkânsız olan bir hususa dikkat çeker. Öyle ki, Allah’tan başkasının bunda
herhangi bir müdahalesi kat’iyen söz konusu olamaz.

“İbrahim: ‘Allah, güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir!’
deyiverdi.”19

İhyâ ve imâte cüz’î bir dairede tecellî ettiğinden dikkatle tetkik etmeyen,
hayat ve memâtın hakikatini tam mânâsıyla anlayamayabilir. Onun içindir ki
burada cüz’î bir daireden küllî dairedeki bir tecellîye geçilmiştir. Bunu, en



müdakkik, mütefekkir ve mütefennin biri anlayabileceği gibi, en âmi çoban dahi
rahatlıkla anlayabilir. Güneşin doğup batması, esasen yeryüzünde bir hayatın
var olması ve yok olması demektir. Bu çarkın ve zembereğin hareketi, güneşin
doğup batmasıyla çok ilgilidir. Keza insanın ömrü de…

Biraz daha öteye gidersek, sistemimizin ömrünün de güneşin hareketleriyle
alâkalı olduğu görülür. Günlerin ve mevsimlerin birbirini takip etmesiyle,
yerde milyonlarca ve milyarlarca hayat ve ölüm hâdisesi söz konusudur.
Allah’ın iradesi hep bu şekilde tecellî eder durur yeryüzünde. Öyle ki günlerin,
ayların, mevsimlerin deveranı ile Allah birdenbire koca bir baharı bütün
ihtişamıyla insanın önüne serer. Yazı bütün letafetiyle, hazan mevsimini de
hüznüyle ortaya koyar. Ardından upuzun bir kış mevsimiyle de binlerce,
milyonlarca ölüm sahneleri sergiler. Bunların hepsi güneşin doğup-batmasıyla
yakından alâkalıdır. Bütün hayata gelişler ve veda edişler; ihyâ ve imâteler
böylesine bir tecellî temadisi neticesindedir.

İşte böyle bir üslûpla Hz. İbrahim, küllî bir dairede cereyan eden delille
kâfirin sesini soluğunu kesiverir. Kur’ân, kâfir Nemrut’un bu delil karşısındaki

şaşkın tavrını beyan ederken; “Kâfir yutkundu ve sesini kesiverdi.”20 der.
Avamca tabiriyle kâfir “gık” bile diyemedi ve apışıp kaldı. Ortaya atılan delil
çok açıktı. Hiç kimse “Acaba ne demek istedi?” şeklinde sormadı; soramazdı
da.

İşte Kur’ân bu kadar açık alıyor, besâtet içinde işliyor her meseleyi.
Mütefennin bir insan müdakkik nazarıyla baktığı zaman, güneşin doğuşu ve
batışıyla, baharda neler olur, kışta neler meydana gelir, bunu detaylarıyla anlar.
Aynı âyetlerden sıradan bir insan, hatta âmi bir çoban dahi bir şeyler çıkarır;
çıkarır ve kamet-i kıymetince belli değerlendirmelerde bulunur. Ne seviyede
düşünürse düşünsün hayattan ve memâttan bir mânâ çıkarabilir. İhyâ ve imâteyi
o dar düşüncesi içinde kendine göre değerlendirebilir.

Yaratıcı ve yaratılış meselesi, tarih boyunca bütün mütefennin, mütefekkir ve
müdakkik akılları meşgul edegelmiştir. O kadar ki, bu mevzuda binlerce eser
ortaya konmuştur. Kelâmcıların “burhan-ı temânu” dedikleri bir delil ve istidlâl
çeşidi vardır ki, bu, kâinatta iki elin aynı anda tasarrufunu reddeden, ona imkân
vermeyen, diğer yandan mevcudattaki vahdet ve nizamın menşûruyla müşâhede
edilen bir delil-i kadim u kavîdir.

Diğer bir yaklaşımla, kâinatta bir “redd-i müdahale” (gayrin müdahalesini



reddetme) kanunu mevcuttur. Bediüzzaman’ın ifadeleri içinde de sık sık
tekerrür eden izah tarzıyla, “Bir yerde iki amir, bir köyde iki muhtar, bir
kazada iki kaymakam, bir vilayette iki vali olmaz; olsa karışıklık çıkar.”  ve

nizam zîr ü zeber olur.21

Bu misaller, mevcut kanunu en âmi akıllara dahi anlatacak keyfiyette irad
edilmiş örneklerdir. Biz bu redd-i müdahale kanununu devlet mekanizmasının
işleyişinde her zaman müşâhede edebiliriz. Nasıl ki devlet idaresine, idari
mekanizmanın dışında başkalarının karışması ile sık sık hercümerçler meydana
gelir. Öyle de, kâinatın sevk ve idaresine ikinci bir elin karışması, orada öyle
hercümerçler meydana getirir. Oysaki kâinat, o muhteşem nizam ve intizamı ile
tıpkı denizlerde rahatlıkla yüzebilen bir gemi gibi varacağı sahile doğru
âhenkle yol almaktadır. Bu da bize, kâinatın idaresine karışan ikinci bir elin
olmadığını gösterir. İşte kelâmcılar bunu “bürhan-ı temânü” dedikleri bir delile
dayanarak ispatlamaya çalışırlar ki, erbabınca bu önemli bir istidlal yoludur.

Gerek Müslüman filozofları ve gerekse kelâmcıları asırlarca meşgul eden bu
mesele, Kur’ân-ı Kerim’de öyle bir sadelik içinde ele alınıp anlatılmıştır ki,
âdeta her şey iki-üç kelimenin büyülü ifadesine emanettir. Evet, Kur’ân, bütün
kelâmcıların ve filozofların söyleyeceği/söyleyebileceği şeyleri işte böyle bir
yarım âyetle söyleyivermiştir. Bu itibarla denebilir ki, eğer insan aklı,
Kur’ân’ın anlatmış olduğu bu yüce hakikate ulaşmışsa, sadece ve sadece
Kur’ân’ın dediği şeyi, ama farklı ve değişik bir ifade ile tekrarlayıp duracak;
ulaşamamışsa, ömür boyu hayret içinde kalacaktır.

Evet, ezelden ebede kadar hepimizin müstenedi, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-
Beyan’daki şu âyettir: َاتَدَس َ َفل ّللا  ُهٰ َِّالإ  ٌةَھِل  اٰ اَۤمِھِیف  َناَك  َْول   “Eğer yerde ve
gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı, (yer ve gök) ikisi de bozulup
gitmişti.”22

Evet, eğer göklerde ve yerde Mâbud-u Mutlak ve Maksud-u bi’l-İstihkak’tan
başka tasarruf ve müdahale edici biri olsaydı, yer gök fesada giderdi. Bu
açıdan şu nizam ve intizam, bu âhenk ve binlerce hikmet dolu kitap gösteriyor
ki, kâinat sayfalarına müdahale eden ikinci bir varlık yoktur.

Âyetin bizzat kendi mantığı içinde derinleşecek olursak, onun hakikatine
biraz daha yaklaşmış oluruz. Şimdi diyelim ki, –farzımuhal– göklerin ve yerin
yaratılmasında iki el tasarruf etmiştir. O takdirde bu iki el, aynı eser üzerinde
ya eşit kudrete sahip bulunacak veya biri daha güçlü olacaktır. Biri o eseri



yapmaya kadirse, diğerinin bulunması abes, eğer kadir değilse, o zaman o da
âciz sayılır. Acz ise, hilkate müdahale edemez; zira hilkat nâmütenâhî kudret
ister. Müsavî iseler ve birincinin yaptığını diğeri yapmıyorsa “içtima-i
zıddeyn” olacak, biri ihyâ ederken öbürü imâte edecektir. Buna göre de her
halükârda bir kısım düzensizlik ve noksanlıklar ortaya çıkacaktır. Âciz olan ise
Allah sayılmaz. Zira Allah (celle celâluhu) zaaftan, iktidarsızlıktan, aczden
müberrâ ve münezzehtir.

F. İhlâs Sûresindeki Mucizevî Besâtet
Tevhid-i Ulûhiyet’e ait bir sûre olan İhlâs sûresinin icmâlî meali

şöyledir: ْنَُكي َْملَو   ْۙدـَلوُي  ْ َملَو ْدَِلي  َْمل   ُۚدـَم ّ َ صلا ّلَلا  ُهٰ  ٌۚدـََحأ ّللا  ُهـٰ هَُو  ْلُق 
ٌدََحأ اًوـُفُك  De ki, O Allah birdir. Allah Samed’dir (Her şey varlık ve“ لَُه 

bekâsını O’na borçludur. Her şey O’na muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç
değildir. Her şeyin başvuracağı, yardım dileyeceği tek varlık O’dur). Kendisi
doğurmamıştır ve (başkası tarafından) doğurulmamıştır. Hiçbir şey O’nun
dengi (değildir ve) olamamıştır.”23

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, tevhid-i ulûhiyeti ifade eden bu mübarek sûrede,
Allah’ın varlığını, O’nun kâinatta tek tasarruf sahibi olduğunu, herkesin ve her
şeyin O’na müteveccih bulunduğunu, O’na dayanmadan hiçbir şeyi izah etmeye
imkân olamayacağını gayet veciz olarak anlatır: “De ki, O Allah birdir.”  Evet,
Allah birdir çünkü “Allah Samed’dir.”

Bu cümleler birbirinin hem delili hem illeti durumundadır. Allah ki, her şey
O’na muhtaç, ama O hiçbir şeye muhtaç değil; O haşr u neşretmezse baharın
gelmesi mümkün değildir. O canlıları yaratıp dört bir yana yaymazsa, herhangi
bir canlının kendi kendine gün yüzüne çıkma ihtimali yoktur. Baharın gelmesi
de, canlıların vücud bulması da O’na muhtaçtır.

Bugün pek çok dallarıyla ilimler de aynı şeyi söylüyor; sebepsiz ve failsiz
bir şeyin vücuda gelmesi mümkün değildir. Yani hem değişik ilim dalları hem
de topyekün varlık ayrı ayrı delillerle Allah’ın yegâne yaratıcı ve güç sahibi
olduğunu, eşi ve menendi olmadığını ifade ediyor. Hem de aklı başında erbab-ı
basiret için başka delile ihtiyaç duyulmayacak şekilde ifade ediyor. Çünkü
Kur’ân’ın bu sade ve anlaşılır dili, başka bir delile ihtiyaç bırakmayacak
ölçüde açıktır. Ayrıca Kur’ân-ı Kerim, felsefenin o anlamsız mugalâta ve
kupkuru diyalektiğine de hiç mi hiç ihtiyaç duymamaktadır.



“Ne doğurmuş ve ne de bir başkası tarafından doğurulmuştur.”
Etrafımızda, nebatat, hayvanat ve insanlar âleminde mütemadiyen doğan ve

doğuran şeyler görürüz. Her sınıfın kendilerine göre anneleri ve babaları
vardır. Bunlar bir bakıma sebep-müsebbep, illet ve mâlul münasebeti içinde,
şart-ı âdi unvanıyla kendi nev’ilerine dâyelik yaparlar. Bunlar, biri olmazsa
diğeri olmayan ya da her ikisi olmadan bir üçüncüsünün varlığı esbap planında
mümkün bulunmayan şeylerdir.

Bütün bu hususiyetler ise, arazların, cevherlerin ve yok olabilecek şeylerin
hâssalarıdır. Zât-ı Ecell-i A’lâ’ya gelince O, bunların hepsinden münezzehtir.
O, her an görüp durduğumuz nesneler cinsinden ya da mahluk ve varlıklardan
bir varlık değildir. O, sebepler ve illetler neticesinde de meydana gelmiş
değildir.

İşte âyet bir taraftan bunu anlatırken, diğer taraftan da Allah’a (celle
celâluhu) evlat isnat eden bütün muharref din ve telakkileri temelinden
sarsmaktadır. Hz. İsa, Allah’ın oğlu değildir, çünkü Allah evlattan münezzehtir.
Ayrıca Hz. İsa ilâh da olamaz, zira o, bir anneden doğmuştur. İlâh odur ki, o,
doğmamış ve doğurmamıştır. Hz. Üzeyir de O’nun oğlu değildir. (Bütün bunlar,
kendini bilmezlerin türrehatındandır.)

İllet-mâlul, sebep-müsebbep kavramları gerek kelâm ilminde ve gerekse
felsefede çok uzun bahisler ve misaller ile ancak anlatılabilmiştir. Hâlbuki
Kur’ân, fevkalâde bir sadelik içinde her seviyeden aklın kavrayabileceği
kolaylıkta, sadece yarım âyet ile bu önemli hakikati anlatmış ve dünya kadar
problemi birden çözmüştür.

G. Haşri İspat Eden Âyetlerdeki Sadelik
İbn Sina’ya demişler ki: “Bize öldükten sonra dirilmeyi ispat ediver.” O da,

“Oraya akıl yoluyla gidilmez.” cevabını vermiş.24 Oysa Kur’ân-ı Kerim’de
haşirle alâkalı, akla hitap eden onlarca âyet vardır. Bu âyetler, alabildiğine
sadelik içinde ve aklen imkânsız gibi görünen haşir meselesini gayet kolay izah
etmektedirler.

Evet, Kur’ân’da haşir, uzun ve derin düşünmeye ihtiyaç bırakmayacak kadar
kolay ve anlaşılır bir üslûp ile ele alınmıştır. Misaller çoğu defa insanın pratik
hayatından seçilmiş ve herkesin gözle müşâhede ettiği, hemen her mevsim
görüp izlediği eşyanın ölüp dirilmesinden örnekler verilerek istidlalde



bulunulmuştur. Yani, insanoğlunun da içinde bulunduğu ve hayatı beraberce
yaşadığı, ölmeyi dirilmeyi paylaştığı nebatat âleminin ölüp dirilmesinden; onun
da dirilmesine intikali sağlayacak pek çok tefekkürî ve tasavvurî koridorlar
açılmıştır.

Bunların hemen hepsi, seviye farklı olsa da, akla hitap eden misallerdir.
Kur’ân okuyan bir mü’minin bu âyetleri görmemesi mümkün değildir. Meselâ,
öldükten sonra dirilmeyi kendine ait üslûp ve besâtet içinde şu âyet ne kadar
kolay ve az kelimeyle ifade eder: َنوُدوَُعت ْمَُكأ  َ دَب اَمَك   “İlkin sizi O yarattığı
gibi, dönüşünüz de yine O’na olacaktır.”25

Evet, nasıl daha önce Allah (celle celâluhu) sizi yeryüzünde hayata mazhar
kıldı; öyle de, siz de mutlaka tekrar dirilip, O’na döneceksiniz. Kemikleriniz
çürüse ve siz toz-toprak olsanız da, aynen bidayette var olduğunuz gibi tekrar
varlığa ereceksiniz. Bu ifadeyi bir çobana da ifade etseniz ne denilmek
istendiğini hemen anlayacaktır.

Bu meseleyi biraz daha açıp şöyle misallendirebiliriz: Bir mâbet düşünelim
ki, muhteşem kubbesiyle, büyüleyici kolon ve direkleriyle, iç-dış tezyinatıyla
bir şaheser ve sanat harikasıdır. Şimdi bu muhteşem sanat âbidesini taş üstünde
taş bırakmayacak hâle getirip, sonra da onun mimarına, bu camiyi aynıyla
yeniden inşa et deseniz, herhâlde o mahir sanatkârın, aynı plan ile o camiyi
yeniden inşa edip yükselteceğinde tereddüde düşmezsiniz. Çünkü caminin bir
planı vardır. Ayrıca, bir defa inşa edildiği için de, hayal ve tasavvurda mimari
yapı iyiden iyiye şekillenmiş ve billûrlaşmıştır.

İşte Kur’ân bu espri içinde diyor ki: O, sizi ilk defa nasıl yarattı ve hayata
mazhar ettiyse, sonra da aynı rahatlık ve kolaylıkla yeniden ayrı bir hayata
mazhar kılacaktır/kılmaya muktedirdir.

Evet, mesele en basit şekliyle işte bundan ibarettir. Bunu, ilmî kariyere sahip
bir ilim adamına götürseniz o, meseleye biraz daha derinlemesine bakarak,
kendi ufku ve tasavvuru içinde, muhteva hakkında zannediyorum şöyle
diyecektir: Biz yeryüzünde hayatın meydana gelişini hâlâ bir muamma olarak
kabul ediyoruz. İnsanlık hangi seviyeye ulaşırsa ulaşsın, yine de canlıların
sahip olduğu hayat iksirini meydana getiremeyecektir.

Pastör’ün “İlk canlı kendi kendine meydana gelmez.” düşüncesi, Müller’in
uzun denemeleri sonucunda bir şey elde edememesi, Rusya’da kırk senelik bir
çalışmadan sonra, “Kimyahaneler canlı icat edemez.” diyen Oparin’in itirafı,



bu kaziyenin canlı şahitlerinden sadece birkaçı. Evet, ister fezada ve isterse
yeryüzünde olsun, araştırmacılar, canlı organizmaya ait bütün şartları ve
unsurları bir araya getirseler de, Allah yaratmadıktan sonra kimya mârifetiyle
herhangi bir canlı meydana getirememişlerdir ve getiremeyeceklerdir.

Şunu bir kere daha hatırlatmakta yarar var; yeryüzünde bir canlı organizma
vardır. Bu canlı ister başka gezegenden gelmiş olsun, isterse burada yaratılmış
bulunsun, mutlaka bunun bir başlangıcı olmalıdır. İşte Kur’ân, burada, en
mütefennin ve müdakkik kimselerden en âmi insanlara kadar herkesin anlayıp
kanaat edeceği bir üslûpla şöyle demektedir: Allah sizi yeryüzünde, aklınızın
alamayacağı, kıstaslarınızla izahını yapamayacağınız ve ilmî kanunlarınızla bir
ad koyamayacağınız harika bir tarzda meydana getirmiştir. Ölüp toprağa
gömüldükten sonra da o ilk yaratılış gibi sizi yeniden varlık sahnesine
çıkaracaktır; bunda şüpheniz olmamalıdır.

Hayat iksirinin nasıl bir sır ve muamma olduğunu derinlemesine bilmek ve
bu iksirin yeryüzündeki sonsuz cilvelerini görmek isteyen müdakkik nazarlara
ise şu âyetler yepyeni ufuklar açmaktadır:

“De ki, yeryüzünde gezin, bakın o yaratılış nasıl başladı! Sonra Allah,
ahiret dirilişini de işte öyle gerçekleştirecektir. Çünkü O, her şeye
kadirdir.”26

Evet, yeryüzünde gezin dolaşın, hayatın nasıl başladığını görmeye çalışın. Bu
mevzuda ilmî araştırmalarda bulunun. İlkbahardaki dirilişi, yaz günlerindeki
gelişmeleri ve kıştaki ölümleri tetkik edin. Değişik yönleriyle hayatın sırrını
keşfetmeye çalışın; başlangıçta hayat, yeryüzünde nasıl başladıysa Rabbiniz
sizi öteki âlemde de öyle diriltip ebedî hayata mazhar kılacaktır.

“Allah’tır ki, gönderdiği rüzgârlar bir bulut kaldırır, derken Biz onu ölü
bir beldeye süreriz, ölmüş olan yeri onunla diriltiriz. İşte (ölülerin) dirilip
kalkması da böyledir.”27

Ölü bir rüzgâr ve ölü bir belde.. derken yağmur yüklü bulutlar. Ve tabiî,
Allah’ın iradesi tecellî etmeyince, hayattan ve var olmaktan bahsetmek mümkün
değil. Evet, “Arz ölmüş, toprak çoraklaşmış, beldeler kupkuru hâle gelmişken
bu sebepleri hazırlayarak onu ihya eden ve canlandıran Biziz Biz!” diyor
Kudret-i Sonsuz. Ondan sonradır ki, zerreler ve küreler âdeta bir hayat iksiri
ile harekete geçiyor ve umumî bir ölümün ardından O her şeye canlılık üflüyor.
“İşte (öldükten sonra) dirilme de böyle.”



Gerçek bu iken ne diye koca bir hayatı ademe mahkûm ediyoruz? Binlerce,
milyonlarca dirilmeleri görmezlikten gelerek “ebedî ölüm” teraneleri ile bu
tatlı hayatı zehir hâline getiriyoruz? Etrafımızda olup bitenlere, ölüp de tekrar
ve tekrar dirilenlere bakıp yeni bir diriliş mülâhazasıyla hayatımıza hayat
katmalıyız...

Evet, kendi dirilişimizi düşünerek, hayat felsefemizi, inanç ve akide yapımızı
buna göre tanzim ederek yeni ihsaslara, yeni duyuşlara ulaşabiliriz. “Hem o su
ile ölü toprağa hayat verdik. İşte ölmüş insanların mezarlarından çıkışı da
böyle olacaktır.”28 Nasıl ölen yaprak canlanıyor, ağaçlara taptaze bir hayat
akıp geliyor ve bitkiler fışkırıp yerden çıkıyor; siz de kabirlerinizden öyle
taptaze bir can bulup çıkacaksınız. Yani bugün yeryüzünde su ile hayatı
meydana getiriyoruz, yarın da bir başka şeyle aynısını yapacağız. Ama bir
gerçek var ki, öyle ya da böyle siz, haşir için kabirlerden diri olarak
çıkacaksınız.

Kur’ân, daha onlarca âyetinde hep öldükten sonra dirilmeyi anlatır. Sadece
zikredilen şu üç-beş âyetin bile, Kur’ân’ın haşri ispat etmede takip ettiği üslûp
bakımından bizi aydınlattığı/aydınlatacağı kanaatindeyim.

Görüldüğü gibi Kur’ân, kesinlikle felsefecilerin ve mantıkçıların
kullandıkları cerbeze ve diyalektiklere girmemekte; getirdiği deliller ile en âmi
bir insandan en muannit akılcıya kadar herkesi ikna edecek keyfiyettedir. Bu
âyetleri, üzerlerinde uzun uzadıya düşünmeden, sadece hızlı bir okumakla bile
bir insan, kolayca muhtevaya intikal edebilmekte ve yeryüzündeki dirilmeler ile
öldükten sonraki dirilme arasında irtibatlar kurabilmektedir. Demek ki, mebde-
i hilkat perspektifiyle, haşrin ve neşrin çok kolay meydana gelebileceğini, uzun
uzadıya aklî deliller serdetmeye lüzum duymadan bu kadar besâtet içinde ispat
edebilme, sadece ve sadece Kur’ân’a has bir özelliktir. Ama idraki Kur’ân
anlayışına kapalı, kafası felsefe hastalığı ile müptela ve mâlul kimseler, ya İbn
Sina gibi diyecek veya çok sapık yollara düşeceklerdir. Bu yüzden müceddit ve
büyük mürşitler her meseleyi Kur’ân metodu ile ele aldıkları gibi, onlar haşir
mevzuunda da dolambaçlı yollara sapmadan, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın
solmaz ve pörsümez beyanlarını esas almışlardır.

Her şeyden evvel Kur’ân, göklerin ve yerin yaratılışı gibi büyük bir
meseleyi nazara vererek, haşr ü neşrin rahatlıkla olacağını dile getirmek
sadedinde şöyle buyurur: “Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini



yaratamaz mı? O, her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir.”29

Yani Kur’ân diyor ki: Gökleri sayfa sayfa açan, sistemler hâlinde birbirinden
ayıran, belli bir nizam ve âhenk ile onları birbirine bağlayan, sonra da yeri bir
döşek gibi hazırlayıp istirahatınıza sunan, orada ayrı ayrı ve çeşit çeşit nimet
sofralarını getirip önünüze koyan, sonra da buyur eden Allah’ın, sizi öldükten
sonra diriltmeyeceğini mi zannediyorsunuz? Hâlbuki şu muhteşem kâinat, sayfa
sayfa her mevsim ayrı bir güzellik, ayrı bir eda ile ve sürekli birbiri ardınca
gelip giden nesillerle, her mevsim binlerce var ve yok olmalarla, tefekkür
sahiplerine bir şeyler fısıldamakta, aklı ve vicdanı duru gönüller için neler ve
neler anlatmakta.. hatta, çalışma melekesini yitirmiş beyinlere ne sırlı mesajlar
fısıldamakta.

Evet, en bedevi ve müptedi bile, insana uzaktan göz kırpan yıldızlarla
donatılmış şu müzeyyen sema âlemine, şu elvan elvan zemin yüzüne bakabilse,
bunları böylece yaratan.. dahası gözümüz önünde her baharda pek çok âlemleri
yaratan O zatın öldükten sonra, insanı tekrar diriltecek güce ve kudrete sahip
bulunduğunu kabul etmemesi için kör, sağır ve kalbsiz olması lazımdır.

Evet, kâinatın mutlak hâkimi Allah’tır (celle celâluhu). İnsan, ister ışık
hızıyla milyon kere milyon sene ötede bulunan nebülözleri, galaksileri ve
sistemleri gösterebilecek bir teleskopla makro âlemi temâşâ etsin, ister elektro
mikroskop ya da X ışınlarıyla mikro âlemlere baksın, en küçük âlemden en
büyük âleme kadar her yerde ve her şey üzerinde Allah’ın tasarrufunu ve O’nun
mutlak hâkimiyetini görecektir.

İşte beşer aklının idrak ve ihatasını aşan böyle geniş bir sahada hâkimiyetini
her an insanlara duyuran Hz. Allah’ın (celle celâluhu), öldükten sonra insanı
diriltmeyeceğini mi sanıyorsunuz? Yüz bin defa hâşâ ve kellâ!.. Böyle bir
tasavvurdan insan vicdanı ürpermeli ve ürperir...

Evet, O, Hallâk-ı Âlem’dir. Her şeyi başta yaratan, sonra bu geniş dairede
baş döndürücü bir düzen kuran O’dur. Bilerek ve planlanarak icra edilen şu
sırlı yaratılış vetiresi ve bu muhteşem varoluş hâdisesi hiçbir zaman kör
tabiatın işi olamaz. Zira bu yaratılış ve varoluş, her şeyi bilen, gören ve ihata
eden bir ilme muhtaçtır. Öyle bir ilme de sadece ve sadece Hallâk-ı Âlem olan
Allah sahiptir.

Bu ilim, yerin derinliklerindeki en gizli bir ihtiyacı olandan, kuruyan ve bir
karbon yığını hâline gelen ağaçların yere düşen yapraklarına kadar her şeyi



gören Zât’ın ilmi olabilir. Keza insanın kendisinin dahi duyamadığı ve haberdar
olamadığı benliğinin derinliklerinde gizli bulunan niyet ve hislerine muttali
olan bir Zât’ın ilmi olabilir. O ilim ki, aynı zamanda kâinatın derinliklerinde
olan galaksilere, nebülözlere de nigehbandır. Evet, ebedî ve ezelî ilmiyle Allah
(celle celâluhu), her şeyi ihata etmiştir. Kâinatın biricik Hâkim-i Mutlak’ı
O’dur. Dünyaya hükmettiği gibi ahirete hükmedecek de O’dur.

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan daha bunlar gibi pek çok hakikati nazar-ı itibara
sunarak, akıl ve vicdanları uyanık tutmak için bir hayli misal irad eder.
Vicdanları, uzun bir kış uykusuna yatan hevam ve haşerat gibi uyuyan düşünce
ve duyguları uyuşukluktan kurtarır ve onları yeryüzündeki hayatı ve hayat sırrını
kavramaya davet eder. Nebatatın kış mevsiminde ölmeleri ve bahar mevsimiyle
de dirilmelerini tablo tablo gözler önüne serer ve bunları insanın hayatına,
ölümüne ve öldükten sonra dirilmesine birer benzer olarak sunar; sunar ki
insan, en basit bir teemmül ile haşir hakikatini rahatça kavrayabilsin.

Gerçekten de insan, insafla Kur’ân’ın esrarına yönelse ve aklı da kalbiyle,
vicdanıyla münasebete geçip onlara kulak verse, kâinat ve ondaki esrar
karşısında büyülenmemesi imkânsızdır. Evet, böylelikle o, dünya hayatına ait
yakîni kadar, ölüm hakikatine ve öldükten sonra dirilmeye de yakîn hâsıl
edecektir.

H. Kur’ân Âyetlerindeki Çok Yönlülük
Geçmiş kitaplar, değişik felsefî akımlar, ilmî ve fikrî gelişmelere ve

gelişmiş toplumların fikir ve ruh hayatındaki seviyeye ayak uyduramadığı için
hayat dışı kalmışlardı. Hükümleri askıya alınmış, tesirleri de yok olup gitmişti.
Oysa Kur’ân, bütün hayatı kucaklama ve en küçük meselelere kadar her şeye
ışık kaynağı olma vaadiyle gelmişti. Onun nâsihinde, mensûhunda, muhkeminde,
müteşabihinde; mütefekkir, fakih ve mütefennin… hemen herkes için geniş bir
mütalaa zemini mevcuttu. Evet insan, çok rahatlıkla, hiç sürçmeden onun
enginliklerinde dolaşabilir ve rahatlıkla ondan yararlanabilirdi.

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’da birbirini nakzeden ifadeler yoktu.. evet, insafla
bakan bir kimse, onda herhangi bir tenakuz olduğunu söyleyemez. Yirmi üç
senede, ayrı ayrı hâdiselerle alâkalı inmiş olmasına rağmen onun âyet, makta’
ve sûrelerinde omuz omuza, yüz yüze ve diz dize bir vahdet müşâhede
edilmektedir.

Kur’ân’da muamelata ait nazil olan ilk âyetler –alışveriş, şirketler ve feraiz



gibi– İslâm’ın içtimaî yapısını hazırlayan âyetlerdir. Bir hazırlık mahiyetinde
olduğu için de bunlardan bazılarıyla alâkalı sonradan daha şümullü âyetler de
nazil olmuştur. Önce nazil olan âyet ile sonra nazil olan âyet arasında bazen bir
tenakuz olabileceği akla gelse de dikkatle tetkik edildiğinde herhangi bir zıtlık
olmadığı hemen müşâhede edilecektir. Hatta zıtlık şöyle dursun, bunların
arasında her zaman tam bir mutabakat ve birbirini tamamlayıcılığın var olduğu
görülecektir.

Meselâ, vasiyet ile ilgili şu âyete bakın: “Sizden öleceğini anlayan biriniz,
geriye mal bırakacaksa; anası, babası ve akrabaları için, münasip bir tarzda
vasiyet etmesi farz kılındı. Bu, haksızlık yapmaktan korunan takva ehli
üzerine borçtur.”30

Arap Yarımadası’nda anne ve babanın tanınmadığı, bunların hukukunun
ayaklar altına alındığı, insanların mallarında keyfemâyeşâ (diledikleri gibi)
tasarruf ettikleri ve anne-babaya hak ayırmayı akıllarından bile geçirmedikleri
bir dönemde âyet, evvelâ bir başlangıç olarak anneye-babaya vasiyette
bulunulması gerektiğini hatırlatıyor. Bu âyet, daha sonra nazil olan ve anneyi-
babayı “Ashab-ı feraiz” arasına alan âyete bir zemin hazırlamaktadır.

Evet, o güne kadar hakkı-hukuku gözetilmeyen ebeveyn üzerine ilk defa bu
şekilde dikkatler çekiliyor. İnsana bu kadar hizmeti ve faydası dokunan, zâhirî
esbap açısından onun varlığının sebebi olan ebeveyn hakkında Kur’ân ilk bu
vasiyet âyetiyle, hürmet ve mürüvvet kapılarını aralamış oluyor. Derken belli
bir süre geçtikten sonra da şu âyet nazil oluyor: “Anne-babaya gelince, ölenin
çocuğu varsa, onun terikesinden her birine altıda bir hisse vardır. Eğer
çocuğu yoksa ve kendisine ana-babası vâris oluyorsa annesine üçte bir hisse
vardır...”31

Görüldüğü gibi âyetler, evlat vefat ettiği zaman anneye-babaya ne düşer,
başka evlâdı olursa payı ne olur, dede-nine olma durumunda ne düşer, bir bir
hepsine temas ediyor ki, bu, evvelki âyetin hükmünün nesh olması demektir.
Şimdi burada zâhiren de olsa bir zıtlık göze çarpıyor gibi olabilir; oysa hükmün
kalkmasına rağmen, işin ruhu hiç örselenmemiştir. Anne-baba yine muallâ
haklarıyla yerlerini korumaktadırlar.

Bu açıdan denebilir ki, önceki âyet mevzua zemin hazırlıyor ve âdeta bir
nevi efkârı yumuşatıyor. İkincisi de, onların haklarını tayin ve tespit ediyor.
Tabiî evvelki mesele de tamamen rafa kaldırılmıyor. Hatta bu açıdan bazı



ulemâ Kur’ân’da neshi kabul etmemişlerdir. Cumhurun nokta-i nazarı neshin
var olduğu istikametinde ise de, bu iki görüşü telif etmek de mümkündür. Evet,
nesih vardır, ama mensûh olan da nâsih olana tebaiyetle, insanlığa, meveddete
ve mürüvvete vesile olabilecek bir hüküm ihtiva ediyor olabilir. Bu takdirde
de, evvelki âyetten faydalanmak her zaman mümkündür.

Kur’ân’ın getirdiği hayat nizamına, o günkü cemiyet alışık olmadığından her
şey birdenbire ortaya konmamış, istenen şeyler âheste âheste gerçekleşmiştir.
Evet, o gün, henüz beşerî ve içtimaî durum tam mânâsıyla tekâmül etmemişti.
Bu yüzden Kur’ân’da, gerek bu başlangıç devreleriyle ve gerekse daha sonraki
geçiş dönemleriyle alâkalı farklı hükümler ihtiva eden birçok âyet vardır.

Evet, onda, genel yapısı itibarıyla tahsise, ta’mime, takyide ve ıtlaka açık
pek çok emir bulmak mümkündür. Kur’ân bir bütün olarak incelendiğinde,
beşerin terakki ve tekâmülü ile çok yakından ilgili olduğu görülür. Asıl
hükümlerin yanında, aynı seviyeden farz, vacip ya da haram gibi kesin
hükümler ihtiva etmediği hâlde, tebeî olarak bir kısım hükümler vardır ki,
bunlar, beşerin fıtratı ve toplumların karakterlerine ait gelişmelere ışık tutucu
mahiyettedir.

Yine meselâ, Kur’ân’ın, değişik zamanlar itibarıyla farklı toplumların farklı
anlayışlarına hitap ederken, zamanla meydana gelecek gelişmelere göre bir
üslûp takip ettiği hemen fark edilir. Söz gelimi, daha henüz İslâm’ın ruhunu
kavrayamamış, Kur’ân’ın ifade semasına yükselememiş ve bir çoban gibi körü

körüne itikadında ısrar edenlere “Sizin dininiz size, benimki de bana.”32

ölçüsünü getirmiştir. Bazıları bunu laiklik olarak anlayabilirler. Ama bir zaman
sonra o, kavl-i fasl ederek önceki âyetten ne anlamamız lazım geldiğini ortaya
koyacaktır.

Evet, herkesin dini kendine ama kobra gibi zehirlemekten lezzet alan, hayat-ı
içtimaiye için bir semm-i kâtil olan, vicdanı tefessüh etmiş ve kâinattaki âsâr-ı
ilâhiyeyi görmezlikten gelen, hatta Allah’a (celle celâluhu) başkaldıran, İslâm’a
ve Müslümanlara harp ilan eden müşriklere karşı tavır alınması gerektiğini
ifade edecektir. Demek ki bu, bir dönemde böyle uygulanacak, bir başka
dönemde de karşı tarafın genel durumuyla alâkalı farklı bir uygulamaya
geçilecektir.

İşte örneği: “Önceleri kendilerine kitap verilenlerden o Allah’a, ahiret
gününe iman etmeyen, Allah’ın ve Resûlü’nün haram kıldığını haram



tanımayan, O’nun hak dinini din olarak benimsemeyen kimselerle zelil bir
vaziyette tam bir itaatle, cizye verecekleri ana kadar mücadele edin.”33

Önce verilen emir ve mesaj ne olursa olsun burada her şey belli bir şart ve
zamana bağlanmıştır. Yani onlar, İslâm’ı kabul eder, tecavüz ve şirretliği
bırakır ve İslâm’ın intişarına mâni olmazlarsa, onlardan, Müslümanlardan
alınan zekât türü, onların inkıyatlarını ifade eden bir cizye alarak musalahada
(barış antlaşması) bulunmak suretiyle, artık mücadeleden vazgeçebilirsiniz,
demektir.

Mesele bu seviyede mütalaaya alınınca insan, “Bu, kat’iyen Allah’ın (celle
celâluhu) kelâmıdır, başkasının olamaz!” der.

Beşer, bundan sonra da Kur’ân’ın anlattığı bu devrelere şahit olacaktır. Evet,
bir zaman olmuş, Müslümanlar, ْنِم ْم  َُكنوُّدُرَي َْول  ِباَِتك  ْلا ِلَْـھأ  ْنِم  ٌرِیثَك  َّد  َو

ُمَُھل َن  ََّيَبت اـَم  ِدَْـعب  ْنِم  ْمِھـِسُفَْنأ  ِدْـنِع  اًدـَـسَح ِمْن  اًراَّفُك  ْم  ُِكناَمِيإ ِدَْعب 
ِّلُك ىٰلَع  ّللا  َهـــٰ َِّنإ  ۪هِرْمَأــِب  ّللا  ُهـٰ َِيتْأ  ّتـَح َي ىٰ اوُحَفــْصاَو  او  ُفْعاـَف ُّقَحْلا 

ٌريِدـَق ٍءْي  Kitap sahiplerinden çoğu, gerçek kendilerine besbelli“ َش
olduktan sonra, sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imandan sonra küfre
döndürmek isterler. Allah, yeni bir emir verinceye kadar, affedin, hoş
görün.”34 âyetindeki اوُحَفْصاَو اوُفْعاَف   emrini daha engince anlamış ve afv u
safhta bulunarak, herkese tolerans göstermişlerdir. Ta Allah’ın (celle celâluhu)
o diğer emri gelinceye kadar. Sonra o diğer emir gelerek, onlara bâdemâ daha
farklı muamele yapılmasını emir sadedinde: “Cizye verir, hâkimiyetinizi
tanıyarak inkıyat ederlerse, oturup onlarla anlaşma ve sulh yapabilirsiniz.”
diyerek, kalıcı hükmünü ortaya koymuştur.

Mü’minler zayıf durumda olduklarında nasıl, güç ve kuvvet sahibi
olduklarında nasıl davranacaklar, bunların hepsini Kur’ân’da bulmak
mümkündür. Bu itibarla da âyetlerin hepsi de fert, cemiyet, dava ve irşad adına
binlerce hikmet ve maslahat ihtiva etmektedir.

Peşi peşine gelen ve birbirinin hükmünü nesh ya da takviye eden âyetler,
esasen İslâm’ın genel karakteristik yapısını da göstermektedir. Meselâ, sadece
otoriteyi tesise matuf nazil olan emirler esas alınarak hareket edilecek olsa,
ihtimal dini sevdirmek asla mümkün olmayacaktır. Evet, böyle bir emre göre
hareket edildiği takdirde, Müslümanların işi bundan ibaretmiş gibi bir vehme
kapılınacaktır. Dolayısıyla da Müslümanlar, başkalarının vehmettiği gibi,
vuran-kıran bir toplum zannedilecek ve onlara, önüne geleni kesip biçen



gaddarlar nazarıyla bakılacaktır. Oysa bir kısım kimselerden zekât mahiyetinde
“cizye” unvanıyla vergi alarak sulh yoluna gidilse, zimmî hukuku icra edilerek
azınlıklar vesâyet altına alınsa ve İslâm’ın güzel muameleleri insanlığın
nazarına arz edilebilse, ihtimal ki birçok insan İslâm’ın güzellikleri karşısında
ihtida edecektir. Tarihte bunun binlerce misalini görmek, göstermek
mümkündür.

Mekke ahalisi Fetih günü İslâm’ın ve Resûlullah’ın afv u safhı sayesinde
İslâm’a dehalet etmişti. Atalarımızın, Müslümanlığı kabulleri de –hem de
kabileler hâlinde– böyle olmuştu. İslâm’ın çeyrek asır gibi kısa bir zaman
dilimi içinde Afrika’dan Orta Asya steplerine kadar intişar etmesi, yine onun
bu engin ve evrensel muamelesi sayesinde gerçekleşmişti.

Bu açıdan diyebiliriz ki, beşer fıtratına seslenen Kur’ân âyetleri her zaman
ciddî bir vahdet sergilemektedir. Evet, gerçi Kur’ân’ın içinde nâsih ve mensûh
vardır ama bütün bu ayrı ayrı gibi görünen âyetler değişik zaviyeden farklı
farklı şeyler anlatmış ve her devirde değişik bir dalga boyunda nurlarını
neşretmişlerdir. İnsanlık, afv u safh devresinde ona müracaat etmiş.. harp-sulh
devresinde ona yönelmiş.. ve değişik problemler karşısında hep ona
sığınmıştır. Kâfirin, münafığın, müşriğin iç ve dış dinamiklerini, onların bu
dinamikleri küfür ve nifak hesabına nasıl kullandıklarını, toplumu nasıl ifsat
ettiklerini de yine en çarpıcı yönleriyle ve misalleriyle bulmak, görmek için
Kur’ân âyetleri emsalsiz ve tükenmez bir irşat hazinesidir.

Evet, insanı her hâliyle en güzel tarif eden Kur’ân’dır. Değişik toplumları,
bidayet ve nihayetleriyle, her devirdeki gelişip güçlenme keyfiyetleriyle tahlil
eden biricik kitap yine odur. Sapık idealleri, ideolojileri, toplumların tabiî
tekâmülleri içinde ve herhangi bir komplikasyona sebebiyet vermeden söküp
atan veya tadil eden de yine odur. O, her zaman dinamik bir güç kaynağıdır.
Hâlbuki beşerî sistem ve müesseselerin en karakteristik yapısı, bunların
tamamen esnekliğe kapalı olmalarıdır. Bu sistemlerde, insanın ruhî, fikrî ve
hissî tekâmülü bir noktada takılıp kalmakta ve daha sonra da yozlaşmaktadır.

Evet, fıtrat, tekâmülünü, yani Yaratıcı’nın kendisine çizdiği kemalini
tamamlayamazsa tefessüh eder ve zamanla güdükleşir. Fıtrattaki hareket ve
canlılık beşerî tekâmülün önemli bir dinamiğidir ve Kur’ân sürekli bu
dinamiğin değerlendirilmesini salıklar. Beşerî ideolojilerin kısa bir süre sonra
insan idrakine dar gelmesi, insanları yeni arayışlara zorlamasına karşılık,
Kur’ân’ın, her zaman sıkıntı ve ihtiyaçlarımızla bizi kucaklaması onun bu



dinamiğinin ifadesidir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
KUR’ÂN’IN KENDİNE HAS İFADE DİLİ 

ve KARAKTER TASVİRİ

KUR’ÂN’IN KENDİNE HAS İFADE DİLİ ve
KARAKTER TASVİRİ
Şu ana kadar, üzerinde durabildiğimiz kadarıyla gördük ki, Kur’ân beşer

tarafından ortaya konması imkânsız ilâhî bir şaheserdir. Her şeyden evvel onun
kendine has karakteristik bir ifade ve konuşma tarzı vardır. O, bu muhteşem
ifade tarzıyla, her zaman insanları çok farklı bir sıcaklıkta kucaklar. Bu yönüyle
de o, ne Allah’tan gelen sair kitapların ifadelerine ne de beşerî kelâmların,
hatta en mükemmel akıllardan çıkan ifadelerin hiçbirine benzememektedir.

Kur’ân’ın kendine has o enfes üslûbunu zevketmek ve arz edeceğim bir kısım
misallerin daha iyi anlaşılması için az da olsa araştırma yapmaya, ilim irfan
adına biraz olsun derinleşmeye, biraz da bediî zevkten hissedar olmaya ihtiyaç
vardır. Her şeye rağmen biz böyle bir kitleyi karşımızda var sayarak misalleri
arz ederken, mümkün olduğu kadar o kitlenin anlayış seviyesine göre sunmaya
çalışacağız.

Biz, Kur’ân’ın karakteristik ifadesi sözcüğüyle şunu kastediyoruz: O, pek çok
meseleye girer, pek çok konuyu ele alır ve tahlil eder. Meselâ o, yerinde
maziden ve gelecekten bahisler açar, geçmişi-geleceği çizgi çizgi gözlerimizin
önüne serer ve bunu yaparken de âdeta bahsettiği yerleri, cemaat ve fertleri
bütün karakteristik yanlarıyla gözlerimizin önüne serer.

Evet, o konuşurken âdeta geçmiş kavimler, o kendilerine has mimikleriyle,
tavırlarıyla, oturup kalkmalarıyla birden gözlerimizin önünde tülleniverir.
İngiliz edebiyatı tarihinin en meşhur siması, bugün de zevkle takip edilen
Shakespeare (Şekspir)’in, o engin tasvir gücüyle ve edebî bir enginlik içinde
vak’aları nasıl tasvir ettiğini zevkle okursunuz. Oysaki bu tasvir gücüne
rağmen, yine de beşer karihasının bütün zaaflarını bu üstün tasvirlerde görmek
mümkündür.

Şöyle ki, Shakespeare de olsa, eski devirlere ait vak’aları kendi



hususiyetleriyle vermeye çalışırken, olayları tasvirde yine de kendi devrinin
sesini soluğunu aksettirir. O kadar ki, neredeyse kendi döneminin insanlarının
hayat hikâyelerini anlatıyor sanırsınız. Oysa beşer, o vak’aların cereyan ettiği
güne nispetle çok değişmiş, çok farklılaşmıştır. Hayat şartları, hayat
standartları, düşünce ufku bütün bütün başkalaşmış ve ayrı bir hâl almıştır. Ne
var ki o, bunları görmekten ve ihata etmekten çok uzak bulunmaktadır.

Oysaki Kur’ân-ı Kerim’de geçmişe ait vak’aları ele alıp takip ettiğiniz
zaman, Nuh kavmini, Âd ve Semud’u en ince ruh hâlleri ve en karakteristik
yanlarıyla olduğu gibi görebilirsiniz. –Allah’ın salât ve selâmı o devirlerde
yaşayan ve bu âsi ve tâği cemaatlere nebilik yapmış bütün peygamberlere
olsun.– Burada elbette ki, Allah’ın mu’ciz kelâmı ile, beşer karihasının her
türlü zaaflarını taşıyan Shakespeare’in veya bir başkasının yazdıklarını
mukayese ediyor değiliz. Bizim maksadımız şudur:

Kur’ân, geçmiş milletleri anlatırken, o cemaatleri bütün hususiyetleriyle, bir
sahne ya da sinema perdesinde, olup bitenleri sergiliyormuşçasına
tablolaştırıverir. Kur’ân’da değişik devirlere ait ayrı ayrı insanları anarken,
çok farklı devirleri insanlarıyla beraber birden duyar ve yaşarsınız. Figürler,
figüranlar tamamen birbirinden farklıdır. Ve siz, Kur’ânî vak’aları peşi peşine
takip ederken onda, roman ve tiyatrolarda çokça karşılaştığınız o acayip
hortlakları da göremezsiniz. Zira Kur’ân, vak’aları takdim ederken, doğrudan
doğruya onları hayatın içinden alır veya aynı hayat misalleriyle insanların
görüşlerine arz eder. Ve böylece, bir ders içinde bin dersi birden verir.

Evet, işte Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın eşsiz ve benzersiz bir yönü! Onun
aydınlık beyanında, şahıslar, mekân ve menziller okuyucunun hayalinde öyle
canlanır, âbideler hâlinde hususî eda ve havalarıyla tecessüm eder ki, yüzlerce
hâdise, yüzlerce şahıs zikredilmesine rağmen hiçbiri, ne zaman itibarıyla ne de
keyfiyet itibarıyla karışmaz ve okuyucunun zihnini bulandırmaz.

Orta Çağ’ın meşhur ressamlarından Mikelanj, Hz. Musa’nın heykelini
yapmış, bununla kendini veya Hz. Musa’yı anlatmak istemiş. Bu heykelin ne
derece Hz. Musa’yı temsil ettiği belli değil. İhtimal bazı kaba hatları ile onu
hatırlatıyor olabilir. Fakat ondan sonra gelen üç-dört asrın bütün mütefennin,
mütefekkir ve sanatkâr insanları, eserle verilmek istenen şeyin verilip
verilmediğine bakmadan bu sanatı asırlarca alkışlamışlardır...

Hâlbuki Kur’ân, hangi meseleyi ele alırsa alsın, kendi mücerret çizgisi ve
üslûbu içinde asla putlaştırmadan, totemleştirmeden müşahhasın kat kat üstünde



mücerret fikirlerle o meseleyi öyle sunar ki, sunduğu şeylerin silüeti, anında
insanın kendi tahayyül ve tasavvurlarında canlanıverir.

Kur’ân’ın ifadesine ait diğer bir hususiyet de, meseleleri tasvir edip
insanlara anlatırken, onları insanın içinde ciddî bir ürperti veya iştiyak hâsıl
edecek tarzda anlatmasıdır. Meselâ, kötülüklerden bahsederken, insanda ciddî
bir nefret hissi uyandırır. Onun ifadelerinde kötülük mide bulandırıcı, ruhlarda
burkuntular hâsıl edici keyfiyetiyle ve tiksindirici mahiyetiyle insanın karşısına
çıkıverir.

Yukarıda Hz. Musa’ya benzetilmeye çalışılan heykeli misal verişimiz
şundandır: Sanat da, insanın, duygu ve düşüncesini ifade şekillerinden biridir.
Sanatkâr, duygu ve düşüncelerini topluma arz ederken, onları sanatla ifade
etmeye çalışır. Yani düşündüğü veya eşyada yakaladığı bir güzelliği
müşahhaslaştırmak veya mücerret bir çerçevede başkalarına sunmak ister. Ne
var ki, bunda her zaman başarılı da olamaz. Çok defa sanat ile toplumun
gerçekleri ve güzellikleri paralellik arz etmeyebilir. Ayrıca sanattaki
müşahhaslık, putçuluk ve totemcilik gibi toplumun karakterine ve ahlâkına ters
bir duruma da yol açabilir.

Sanat, hususiyle de müşahhas şekliyle bir üslûptur, bir tasvirdir; ama o,
Kur’ân’ın üslûp ve tasviri karşısında mukayese edilemeyecek ölçüde yaya ve
geridir. Zira o, eşyayı tek boyutlu ele alır ve öylece yansıtır. Onda canlılık,
hareket ve sürekli farklılık içinde tüllenen güzelliklerden söz etmek mümkün
değildir. Kur’ân ise, bunu tam mânâsıyla verebilir, onun verdiği her misalde,
anlatmak istediği hususiyetler bütün canlılığıyla tüllenir; tüllenir de, o ifadeler
zaman ve mekânın tek boyutlu sınırlarında törpülenmez, solmaz...

Bir diğer husus da şudur: Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, maksadını ifade
ederken, çok veciz bir şekilde ve her şeyi kısa birkaç cümle veya bir-iki kelime
içinde başarıyla anlatır. Öyle ki, o maksadı ifade etmek için, seçtiği
kelimelerden başka kelimelerle o maksadı anlatmaya imkân yoktur. İnsan, onun
birkaç cümlesi içinde, başka kitaplarda bulamadığı renginlik ve zenginlik
karşısında kendinden geçer.

Kur’ân, geçmiş peygamberleri, o peygamberlerin kavimlerini, yerleriyle-
yurtlarıyla dile getirirken veya oralarda yaşamış insanları arz ederken, “o
milletler nasıl milletlerdi, yaşayışları, duygu ve düşünceleri, takip ettikleri
hayat düsturları nelerdi, medeniyette hangi seviyeye ulaşmışlardı?” bütün
bunları iki-üç cümleden ibaret olan bir âyet içinde bulmak mümkündür. Üstelik



onun tasvirlerinde, her cemaati, kendi hususiyet ve karakteriyle diğerlerinden
ayırmak da fevkalâde kolay ve rahattır. Bunların misallerini ve Kur’ân’ın bediî
üslûbunu ileride göstermeyi düşünüyoruz.

Genel bir yaklaşım olarak şimdiye kadar, Kur’ân’ın tasvir gücü, kendine has
üslûbu ve beşer tasavvurunu aşan zenginliğini arz etmeye çalıştık. Bu arada
insan ve insan cemaatlerinin Kur’ân’ın eşsiz ifadelerinde nasıl yorumlandığını
gördük.. gördük ve bildik ki, Kur’ân’ın harikulâde bir tasvir gücü ve ifade
zenginliği var. Geçmiş zamanın bütün hâdise ve meseleleri, belli resimlere
sıkıştırılmış olarak Kur’ân’da olağanüstü bir hâl alır. Öyle ki, değişik milletler,
kendi karakterleriyle okuyucunun hayalinden resmigeçit yapıyor gibi dizi dizi
gelir geçer. Hz. Lut (aleyhisselâm) kavminin, insanı tiksindiren ahlâksızlığı..
Hz. Şuayb’ın (aleyhisselâm) cemaati Eyke ahalisinin ticarî ahlâksızlığı,
murabaha ve spekülasyonları, halkı aldatan tabiatları.. Hz. Musa’nın
(aleyhisselâm) o hilekâr karaktere sahip muhatapları.. evet, bütün bu
topluluklar, Kur’ân’ın âyet ve sûrelerinde bütün figür ve figüranlarıyla sıra sıra
karşımıza dikilirler.

Kur’ân bu tabloları nazara verirken, insan artık bunlardaki teferruatı
anlamada hiçbir şeye ihtiyaç hissetmez. Kelimelerdeki renk öyle seçilmiş,
perdedeki ışıklar öylesine ayarlanmıştır ki, insan âdeta kendini bir piyes
sahnesinde hissediyor gibi olur; bakmaya ve seyretmeye doyamadığı bir
sahnede…

Kur’ân’daki toplum ve millet karakterlerini incelerken, çok defa karşımıza
belli bir kısım şahsiyet ve tipler de çıkmaktadır ki, Kur’ân konuşup tasvir
ederken, daima bu tip karakterleri nazarlarımıza arz eder. Bunlar bazen bir nebi
olabildiği gibi, onlara intisap etmiş ümmetlerden herhangi biri de olabilir.
İsterseniz şimdi –Allah’ın inayetiyle– Kur’ân’da tebellür edip, hususiyet arz
eden birkaç insan tipi ve karakteri üzerinde durmaya çalışalım:

Meselâ Kur’ân, İsrailoğullarını anlatırken, bu cemaatin zimamdarı olan Hz.
Musa’yı (aleyhisselâm) da resmederek bize sunar.. ve onu en temel karakteriyle
bizimle konuşturur. Kur’ân’ın ifadelerinden, Hz. Musa’nın nasıl bir insan ve
nasıl bir peygamber olduğunu anlamak mümkündür. Yüz hatları tamamen
olmasa da nasıl bir fizikî yapıya sahip bulunduğu kıyafetname mülâhazalarıyla
insanın gözünde âdeta canlanıverir.

Evet, bu ifadelerde, psikolojik yapısı, içtimaî hayattaki darbeleri, yapıcı ve
birleştirici karakteri, büyük inşa gücü, daima ihtilallere, içtimaî hareketlere



sebebiyet veren bir kısım kimseleri terbiye ve irşad etmesindeki dirayet ve
kiyasetiyle Hz. Musa’yı bulmak ve tanımak mümkündür. Hatta Kur’ân’ın
tasvirinde, onun pazularını ve adelî gücünün nasıl olduğunu dahi
yakalayabilirsiniz. Yüzünün hatlarını, bakışlarını, bakışlarındaki derinliği,
sakalının yapısını, ona ait hemen her şeyi tasavvur etmek mümkündür. Kur’ân,
işte her şeyi böylesine canlı ve zihinlerde kalıcı olarak arz eder.

Kur’ân bunları yaparken “Hz. Musa” diyerek bir başlık atmıyor. O, aynı anda
yüzlerce şahsı birden nazara veriyor. Aksi hâlde sadece Hz. Musa’yı anlatmak
için bile sayfalar yetmeyecektir. Oysa Kur’ân, pek çok kimseyi temel
hususiyetiyle arz ederken Hz. Musa’yı da zaman zaman görüntüye alır, değişik
konuşmalar, hareketler ve hamlelerle bir başka buudda onun da silüetini nazara
verir ve yüzlerce hâdise, yüzlerce şahıs dile getirilirken herhangi bir kargaşa
ve anlaşmazlığa sebebiyet vermeden, çok rahatlıkla dilediği tipi, arzu ettiği
karakteri insanın duygularının içine akıtıverir. Üstelik de her hâdiseyi aynı
tatlılık, aynı renklilik ve aynı canlılık içinde ele alarak...

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, Hz. İbrahim’i anlatır. Anlatma değil, onu öyle
tablolaştırır ki, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) asırlar sonra bu

ifadelere bakarak “İşte ben, peygamberler içinde bu zata benzemekteyim.”1

buyurur.
Evet, mesele o kadar açık ve nettir. Bu şahıs tipi öylesine ince teferruatıyla

ortaya konmuş ve onun resmi o denli engin bir vuzuhla çizilmiştir ki, Nebiler
Sultanı âdeta ona bakıyor ve beraberindekilere şöyle diyor: “Şu gördüğümüz
resim var ya, işte ruhuyla, hâliyle, karakter ve içyapısıyla ben ona
benziyorum.”

Peygamber Efendimiz bunu derken sahabe de Kur’ân’dan Hz. İbrahim’e ait
karakteri çok iyi yakalamış olacak ki, bu beyanı tasviple karşılıyor. Eğer onlar,
Efendiler Efendisi’nin sözündeki tasviri kavramamış olsalardı, herhâlde bu
sözden hiçbir şey anlamayacaklardı. Ama onlar, âyât-ı Kur’âniye’nin açık
tasviri sayesinde bunu çok iyi anlamışlardı. Hem öyle anlamışlardı ki, yeni bir
şey deme lüzumunu duymamışlardı.

Eğer bizler de Kur’ân’ı onların anladığı gibi anlayabilseydik, başka söz
söylemeye hacet kalmayacaktı. Evet, o zaman hemen herkesi, elinde Kur’ân,
Mevlâ-i Müteâl’in huzurunda ona teveccüh etmiş ve kendinden geçmiş bir
hâlde görecektik. Tabiî bu arada, bütün ilim ve teknik mahfillerinin Kur’ân’ı



aziz tuttuğunu, her meselede evvelâ ona müracaat ederek teberrük ve
teyemmünde bulunduklarını da müşâhede edecektik.

Evet, Kur’ân büyük Nebi Hz. Yusuf ve Hz. Süleyman’ı (aleyhimesselâm)
anlatırken nasıl bütün hususiyetleriyle onları sahneye koyuyor, Firavun misali
tipleri anlatırken de aynı şeyi yapıyor. Yani hususî ve umumî karakterlerin
tablolarını çizip, onları öyle bir ortaya koyuyor ki, bununla modern tasvir
sanatının varamadığı ufukları çok çok aşıyor. Aslında ne klasik ne de modern
tasvirin, Kur’ân’ın ufkuna ulaşması mümkün değildir. Çünkü Kur’ân, Allah’ın
sonsuz ilminden gelmiştir. Bu kaynak öyle engin, öyle derindir ki, seneler ve
seneler hiç durmadan çağlayıp dursa ve vâridâtını sergilese yine tükenmeyecek,
yine bitmeyecektir!

Kur’ân, mürai bir tipi nazara verirken, çevrenizde tanıdığınız ne kadar mürai
varsa, anında hepsi birden kafa ve hayalinizde canlanıverir. Müttakî, alımlı,
ülü’l-azm bir tipi tasvir edince de onu hemen önünüzde görüyor gibi olursunuz;
olur da önünde serfürû edecek bir tavır takınırsınız.

Şunu ifade etmek yerinde olur: Kur’ân, gerek umumî ve gerekse hususî
karakterleri tasvir ederken, çizgilerde, hatlarda, ışık ve kostümlerde, ciddî bir
âhenge ulaşan mükemmel bir sahne meydana getirir. Bu sahnede her şey
tastamam, tablo alabildiğine canlı, oyun son derece tatlı ve rengârenktir. Artık
her şey, bu canlı ve renkli sahneyi seyredip yorumlayacak okuyucu ve
müşâhedecilere kalmıştır. Onlar da aynı tazelik ve canlılık içinde, arz edilen
sahneyle bütünleşebilirse, bütün masraf ve gayretlere değmiş, maksat da hâsıl
olmuş olur. İşte sahabenin Kur’ân ve Sahib-i Kur’ân’ı anlaması bu ölçüde idi.!

İnşâallah önümüzdeki bölümlerde, farklı karakterler üzerinde duracak ve
Kur’ân’ın tasvir gücünü temaşaya devam edeceğiz.

A. Kur’ân’da Karakteri Deşifre Edilen Kavimlerden: Nuh
Kavmi

Kur’ân, geçmiş kavim ve milletleri arz ederken, her toplumu kendi hususiyet
ve karakteriyle arz eder. Öyle ki, onun bu husustaki belirleyiciliği sayesinde bir
cemaati bütün ahvaliyle kolayca diğerlerinden ayırabilirsiniz. Şayet Kur’ân’ın
âyetleri bu mülâhaza ile takip edilebilse, bir kısım toplumların temel
karakterleri üzerinde hassasiyetle durulduğu görülecektir. Bu toplumlar, içinde
rehberleri, öncüleri, suiistimal edilmiş veya edilmemiş sanat ruhuyla
tarihleşmiş insanlarıyla bir bir belirir gözünüzün önünde.



Muhteşem binalar, debdebe içindeki hayatlarıyla tevehhüm-i ebediyet
soluklayanlar.. ve görkemli âbideler, ebediyet duygularını izhar eden ve
ebedden başka bir şeye razı olmayan gönüller ve ruhlar görür gibi olursunuz!

Kur’ân’da her peygamberin ümmeti ayrı ayrıdır. Kur’ân baştan sona gözden
geçirilince, onun yüzlerce, binlerce cemaati gözler önüne serdiği görülür. Evet
o, farklı bir üslûpla Hz. Âdem’den günümüze kadar yaşamış bütün toplumları,
bütün fertleri karakterleriyle öyle bir resmeder ki, kendinizi onların içinde
sanırsınız. Tabiî bütün bu cemaatleri, bu fertleri, böyle dar bir mevzu içinde
anlatmaya imkân yoktur. Biz burada sadece Hud ve Şuarâ sûrelerinden,
maksadı ifade sadedinde, bir kısım âyetleri dönüşümlü olarak serdetmekle
iktifa edeceğiz. Şöyle buyrulur Şuarâ sûresindeki bir âyette: “Sizden bu (tebliğ
vazifesi)ne karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnız Âlemlerin
Rabbi’ne aittir.”2

Bilhassa Ramazan teravihlerinde hemen hepimizin duya duya âşinâ olduğu
âyetler arasındadır bu âyet. Şuarâ sûresinde, bilhassa peygamberlerin
sergüzeşt-i hayatları, mücadeleleri, mesajlarının ruhu ve onların istikamet
üzere olan yaşayışları anlatılır.

Bunun yanında yer yer cemaatlerin, kabile ve kavimlerin durumları da ele
alınır. Zikri geçen bütün peygamberlerin risalet vazifesi karşısında takındıkları
müşterek bir tavır olarak bazı âyetler birçok defa tekrar edilir; edilir fakat her
defasında ayrı ayrı hususlara dikkat çekilir. Bir yönüyle huy ve tabiatları
birbirine benzeyen kavimleri dile getirmek için ilgili âyetler tekrar edilir. Zira
küfrün muktezası olarak düşünce ve beyanların müşterek bir yanının da
bulunması gayet tabiîdir.

Evet, Hz. Âdem devrinde küfür hesabına söylenen öyle sözler vardır ki, bu
devirde de onları duymak mümkündür. Mütegalliplerin, mutasallıtların küfür
hesabına söyledikleri, hatta medya ile topluma mâl ettikleri öyle şeyler işitiriz
ki, imkân olsa da tarih öncesi kavimlerin küfür dolu hissiyatlarıyla bunları
karşılaştırabilseydik, aynı şeyleri duyacaktık.

Ne var ki, bir de bunların ayrı ve birbirinden çok farklı yanları vardır ki, bu
yönleriyle de tamamen birbirinden tefrik ve temyiz edilirler. Gelin şimdi şu
ifadelerle bunu sezip almaya ve o insanları farklı yönleriyle yakalamaya
çalışalım.!

“Nuh kavmi de peygamberleri tekzip etti.”3



“Kardeşleri Nuh, onlara: ‘Allah’tan korkun ve müttaki olun’ dedi.”4

Yani Hz. Nuh (aleyhisselâm) onlara, “Allah’ın himayesine girin.. kâinatta
cari kanunları doğru okuyup değerlendirerek onlardan istifade edin.. hayatınızı,
körü körüne değil, şuurlu olarak yaşayın.. sizin için yegâne melce ve mence
Allah’tır ve Allah’ın himayesidir. Sakın ola ki, evâmir-i ilâhiyeyi ihmal
etmeyin!.” gibi tavsiyelerde bulundu. Ve bu vazifeyi yaparken de: “Sizden
herhangi bir ücret talep etmiyorum. Benim ücretim Âlemlerin Rabbi olan
Allah’a aittir.”  dedi. Yani “Dûçâr olduğum bütün meşakkatlere ve maruz
kaldığım bütün sıkıntılara karşı da sizden herhangi bir ücret ya da mükâfat
istemiyorum. Ben, istediğimi yalnızca Allah’tan istiyorum… Evet, rızaya talip
bir yürek ve samimiyetle meşbû bir ruh olarak mükâfatımı sadece ve sadece
O’ndan istiyorum. Zira Allah’ın rıza ve rıdvanı her şeyden önde gelir. Hatta
amellerime terettüp edecek semerelerde bile gözüm yok... Uhrevî semereye
gelince, verirse onu da ahirette verecektir…” gibi sıcak ve samimî ifadelerini
görürüz Hz. Nuh’un...

Bu esnada onun cemaati de, kendi heva, anlayış ve karakteristik durumuyla
karşımıza çıkar. Hz. Nuh’un bu kadar saf, duru, sıcak ve tatlı istekleri
karşısında onlar da karakterlerinin sesi ve soluğu olarak şöyle diyeceklerdir:

“Arkana hep sıradan kimseler düşmüşken kalkıp sana mı inanacağız!?”5

Böyle bir karşılığın mânâsı şudur: Sana insanların en rezili ve ayak takımı
ittiba etmektedir. Yani biz şimdi ayak takımının dinine mi gireceğiz?

O günkü insanların idrak ve kültür seviyeleri ne olursa olsun bunların kalbî
ve ruhî hayatları açısından bomboş oldukları bir gerçek. Fikrî ve ilmî boşluğun
gereği taassup, küçüklüğün gereği çalım ve caka, düşünce sistemlerinin
yetersizliğinin ve tutarsızlığının ifadesi saldırganlık, bunların en mümeyyiz
vasıflarıdır. Bu gurur ve kibir dolu yürekler, en ince evsafıyla bu birkaç
kelimelik âyette bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmaktadır. Birkaç kelime ama bu
kelimeler çok şey ifade etmekte ve o kavmin en bariz huy ve karakterini ortaya
koymaktadır.

Biz bu kavmin en bariz yanlarını, Kur’ân’ın âyetlerinde okumaya çalışacağız:
Nuh kavmi, Hz. Nuh’un onca samimî gayretlerine rağmen imana geleceğe

benzemiyordu. Şirk ve küfür, ruhlarında kökleşmiş hatta onların örf ve
âdetlerini bile kendi tesirine almıştı. Bu yüzden gönlü vazife şuuruyla
şahlanmış bu yüce insana karşı onun en hâlisâne davetlerine, çırpınmalarına



rağmen başkaldıracaklardı. Hatta yer yer olabildiğine küstahça bir tavırla onun
karşısına dikilip şöyle diyeceklerdi: “Ey Nuh! Bu dediğinden vazgeçmezsen,
mutlaka (recmedilip) taşlananlardan olacaksın.”6

Evet, “Tıpkı zina yapmış, recme maruz kalmış suçlu bir insan gibi taşlarız
seni!” diyorlardı. İfadeden anlaşıldığına göre, olabildiğine mütegallip bu
cemaat, karşılarındaki bu gönlü kırık, arkasında kendine iman etmiş ciddî bir
cemaati bulunmayan bu Nebi’ye apaçık meydan okuyorlardı. İhtimal, bunların
bütün köy ve kasabalarında küfür ve putperestlik hükümferma idi.

Başka bir âyette ele alındığı gibi peygamberin bütün ceht ve gayretine
rağmen, gönüllerinde zerre miktar bir erime, yumuşama ve uyanma olmayan bu
putperest cemaat, küfür ve inat içinde kaba bir tabiat sergileyerek şöyle
demişlerdi: ِْنإ َنُدـَِعت  اۤ اَِمب  َان  ِ تْأَف اََنلاَدـِج  َتْر  َ ثَْكأَف اـَنَتْلَداَج   ْ دَق ُحوُن  اَي  اوُلاـَق 

َني ِ قِداَّصلا َنِم  َتْنُك   “Ey Nuh! Bizimle mücadele ettin. Üstelik bunda da çok
ileri gittin. Eğer doğrulardan isen haydi bizi tehdit ettiğin şeyi getiriver.”7

Kabalığa bakın ki, “cihad ettin, emr-i bi’l-mâruf yaptın.” demiyorlar da,
“cidal ettin, diyalektik yaptın, polemiğe girdin” diyorlar.. evet, “Hakk’ı
anlattın, doğru olanın dellalı oldun” demiyor da, “cedel yaparak bizi iğfal
etmek istedin” demeye getiriyorlar. Dahası اََنلاَدِج َتْرَثَْكأَف   sözleriyle, “bütün
dehanı, cehd ve gayretini cidal yapma mevzuunda kullandın” deme
saygısızlığında bulunuyorlardı.

Tabiat ve karakteriyle muannit bir cemaatin, iç âlemini ifade bakımından ne
mânidar! Ahiretten bahsediyorsun, Allah’ın huzuruna çıkıp hesap vermeden söz
ediyorsun, inanılmadığı takdirde başa gelecek belâ ve musibetlerden bahisler
açıyorsun; onlarsa “Doğru söylüyor isen şayet, getir de görelim bu musibeti?”
diyorlar. Demek ki, bunlar Allah’a da, peygamberlere de, ahirete de
inanmıyorlar.

Biz bütün bunları, yukarıdaki şu bir-iki kelimelik âyetten anlıyoruz. Öyle ki,
burada bir devir ve bir cemaatin, o muannit, o münkir, o küstah karakterinin
nasıl tablolaştığını görmek mümkün. Tabiî bütün bunların karşısında da,
Hakk’a ilticaı ْرِصَتْناَف ٌبوُلْغَم  ّيِِنإ  ِّبَر   “Rabbim, ben (zâhiren) yenik düştüm
bana yardım et!” sözüyle sızlanan bir peygamber vardır.

Şimdi bir de Kamer sûre-i celilesine intikal ederek birkaç âyet ile bu
hususun nasıl tasvir edildiğini görmeye çalışalım. Burada da Hz. Nuh’un



mağlup bir eda ile sızlanışı dile getirilir: ْرـِصَتْناَف ٌبوُلْغَم  ي  َِّنأ ُۤهَّبَر  اَعَدـَف 
“Bunun üzerine Rabbine ‘Rabbim, ben yenik düştüm, yardım et (Allahım!)’
diye yakarışta bulundu.”8

Şu inilti ve sızlanış içinde bir peygamberin, kendisini dinlemeyen, emir ve
nehiylerden ibaret olan mesajlarına kulak tıkayan bir cemaat karşısında nasıl
dilgir olduğunu, nasıl yanıp yakıldığını görmek mümkündür.

Evet, dua etti ve “Mağlubum Allahım!” dedi. Böyle bir durumda başka ne
yapılabilirdi ki? Kadavralar gibi kaskatı kesilmiş ruhsuz bir cemaat vardı
karşısında. Bazen kadavralarda bile insanın yüzüne bakarken yumuşak bir mânâ
bulunabilir, ama bu cemaatte asla.. bu cemaat, granitler kadar sert ve cemadat
kadar da ruhsuz idi. Ünsten de, ünsiyetten de fevkalâde uzak ve buz gibi bir
hâlleri vardı. Bu yüzden Mevlâ-i Müteâl, Hz. Nuh’un o samimî ve içten

iniltisine icabet buyurdu: “Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.”9

Yani hayrın, bereketin geldiği semadan artık onların başlarına sağanak
sağanak belâlar indirdik. Rahmet belâya dönüştü ve sular ayn-ı belâ oldu.
Toprak belâ ile gerindi ve belâ püskürdü.. ve tabiî böyle bir noktaya doğru
gidilirken Hz. Nuh da duyguda, düşüncede kurtuluşa ermiş olanların, dünyevî
necatlarına vesile olacak gemiyi hazırlıyor, diğerleri ise, yer yer Hz. Nuh’la
dalga geçmek için onun yanına uğruyor ve kendilerince onunla alay ediyorlardı.

“Gözlerimizin önünde ve vahyimiz gereğince gemiyi yap ve zulmedenler
hakkında Bana hitap etme (onların kurtuluşu için Bana yalvarma); artık
onlar mutlaka boğulacaklardır.”10

O güne kadar böyle bir geminin bilinmediğini Kur’ân’ın bu âyetinden istinbat
edebiliriz. Zira Allah (celle celâluhu) “Bizim gözetimimizde” buyuruyor. Yani
“Bizim gözetimimiz ve nezaretimiz altında bir vapur yap. Bu vapurun plan ve
projesini hazırlayacak olan da Biziz. Çünkü yapılacak olan bu gemi, sadece
denizlerde yüzdürmek için değil, belki küre-i arzın bütününü veya mühim bir
bölümünü su kapladığı zaman, sizi sahil-i selâmete çıkaracak, Cûdi-i emniyete
götürecek bir vapur olması lazımdır. Bu yüzden de bizzat nezaretimiz altında
yapılmalıdır.”

O güne kadar böyle bir şey görmeyen Hz. Nuh’un kavmi fevç fevç geminin
yapıldığı yere uğruyor, Hz. Nuh’la (aleyhisselâm) akılları sıra alay etmeye
çalışıyorlardı; çalışıyor da işin ciddiyetini hâlâ anlamış görünmüyorlardı.



Ve böyle bir cemaate karşı, işin gayretullaha dokunması; dokunup da yerlerin
sularını fışkırtması, semanın bütün sularını yere indirmesi, Cenâb-ı Allah’ın
kendi peygamberine, ona inananlarla beraber necat ve selâmete giden yolu
göstermesi… Evet, bütün bunlar öyle cazip bir üslûpla anlatılır ki, üstüne
üslûp olmaz. İlâhî beyan, mebdei ve müntehası ile yığın yığın vak’ayı birkaç
âyetle anlatır ama anlatılanlar mücelletlere sığmaz.

Evet, bu küfran cemaatinin yıllarca süren serkeşliğini anlatmak,
mücadelelerle dopdolu bir peygamber hayatını aksettirmek, her iki kesimin de
mimik ve davranışlarına kadar en ince ruh hâllerini ve çizgilerini üç-beş âyet
gibi kısa cümleciklerle arz etmek, Kur’ân’dan başkasına nasip olmayan bir
hususiyettir.

B. Hz. Nuh’tan Hz. Hud’a Uzanan Mücadele Geleneği
Hz. Nuh’un kavmiyle olan mücadelesini ve kavminin ona karşı giriştiği

temerrüt hareketini, Hz. Hud’un kavminde de aynen müşâhede etmekteyiz. İki
inanmış insan, iki büyük nebi.. ve iki azgın cemaat... Şuarâ sûresinde fikren
dolaşırken, yer yer o muhteşem binalarıyla beraber hâk ile yeksân olan Âd
kavmini görür gibi olur ve ürpeririz.

“Âd (kavmi) de gönderilen peygamberi yalanladı.”11

İfadelerden anlaşıldığı gibi, peygamberlerin hepsinin derdi davası birdi ve
hepsi de aynı şeyleri söylüyordu. Evet, onlar insanların, Allah’ın himayesine
sığınmalarını, Allah’a karşı saygılı olmalarını ve O’na itaat etmelerini
istiyorlardı. Bu vazifeyi yaparken de “İş yaptım, ücretimi verin!” demiyor;
aksine, “Biz, hasbeten lillah sizin için koştuk, hasbeten lillah yorulduk, sesimiz
soluğumuz kesilinceye kadar sizin için gayret ettik.” diyor ve mükâfatlarını
Allah’a bırakıyorlardı.

Hz. Nuh devri artık çok geride kalmıştı; ama benzer bir karakterde bu defa
da karşımızda Hz. Hud’un (aleyhisselâm) kavmi Âd vardı. Temelde karakter
benzerliği varsa da, Âd kavmi oldukça farklı bir kavimdi. Hz. Nuh’tan sonra
uzun yıllar geçmiş, artık umranlar kurulmuş, yeni yeni medeniyetler teessüs
etmişti. İhtimal, bu yeni toplumlar için okumalar, yazmalar, bilmeler, ilim ve
irfan sahibi olmalar âdiyattan işler hâline gelmişti. Her ne kadar modern tarih,
yazıyı belli bir devre ile irtibatlandırsa da, bunu olduğu gibi kabul etme
mecburiyetinde değiliz. Zaten insanlığın menşeinin mağara devri gibi muhayyel
bir vahşete bağlanması kat’iyen mâkul değildir.



Biz, bu çizgideki tekâmülü temelden reddediyor, mağara devrini, taş devrini,
tunç devrini kayd-ı ihtiyatla karşılıyoruz. İhtimal bütün bunlar, dinsiz
tekâmülcülerin, dinli ve dinsiz milletlerin tarihine sokuşturdukları eraciften
gayr-i makul şeyler ve ilmî bir mesnetleri de söz konusu değil.. zaten böyle bir
şeyin aslının olmadığı da bugün bir kısım Batılı münekkitler tarafından ifade
edilmekte. Evet, insanlığın yeryüzündeki neş’eti, peygamberlerle başladığı için,
beşer tarihinin temelinde vahşet değil, o günün şartlarına göre bir medeniyet
söz konusudur.

Hud kavmi deyip sadede dönüyoruz. Allah (celle celâluhu) bu azgın
insanlarla alâkalı َنوَُثبَْعت ًَةيٰا  ٍعي  ِّلُِكب رِ َنوُنَْبَتأ   “Siz her tepe üzerinde (gelip
geçenleri yanıltmak için) bir işaret yapıp da boş şeylerle mi
uğraşıyorsunuz.”12 buyurmaktadır.

O günün medeniyetini, sanatını, düşünce ve gelişme ufkunu göstermesi
bakımından bu ifadeler fevkalâde önemlidir. Bu devir, insanlık tarihinde
yepyeni bir devirdir. Kaleler, burçlar devri… Tıpkı Cenevizlilerin gittikleri
her yerde, en sivri tepelerde kaleler yaptıkları gibi, Âd kavmi de, diğer
milletlerden korunmak için burçlar, kaleler yapıyorlardı. Ayrıca, oyun ve
eğlence için de benzer binalar inşa ediyorlardı. Kur’ân, َنوَُثبْع ًَةيٰا َت ٍعيِر  ِّلُِكب 
“Eğlence yapmak, oyun oynamak için en zirvelerde ve dağların
yamaçlarında binalar yapıyorsunuz.”13 Yani, “gördüğünüz her tepeye bir
bina konduruyorsunuz” der.

Esasen bu kısacık âyette anlatılan daha başka şeyler de var. Âyetin
işaretinden anlıyoruz ki, o gün de saldırgan milletler mevcuttu ve onların
saldırganlıklarından korunma yolları araştırılıyor ve o günün şartları içinde,
zirvelerde, dağların bağırlarında kaleler, kuleler inşâ ediliyordu. Bunun
yanında, cemaatin ayrı bir karakteri daha çıkıyor karşımıza:

َِعناَصَم َنوُذ  ِخََّتتَو  “Siz, bir de mısna’lar veya masnu’lar yapıyorsunuz.”14

ِعنا َصَم , sanat mânâsına, عوُنْصَم ’un cem’i olabileceği gibi, عَنْصِم ’ın cem’i
de olabilir. Bu da “Siz sanat eserleri yapıyorsunuz.” demek olur. Fâni olan
sözlerinizi, fenâya mahkûm olan hatıralarınızı, sanatla bâkileştirmek
istiyorsunuz. Dünyada ebedî kalacak gibi, bakıp bakıp iftihar edebilecek,
böbürlenebilecek harika saraylar, âbideler ve bir bakıma sizi putperestliğe
götüren sanat eserleri meydana getiriyorsunuz. Öyle ki, bunlarla hep



övüneceğinizi ve gölgelerinde hep çalım çakacağınızı zannediyorsunuz…
Önceki bölümlerde Hz. Nuh’un (aleyhisselâm) putperest kavmini ve Hz.

Nuh’a karşı başkaldırışını gördük. Gördük ki, tam dokuz asırlık bir mücadele
neticesinde gelinen nokta bir avuç inanan insanın, Hz. Nuh’un kervanına
katılmasından ibaret. Evet, işte bu insanlar o kadar inatçı, o kadar küfür ve
tuğyan içinde idiler.

Yukarıda ana karakterine kısmen temas ettiğimiz Hz. Hud’un (aleyhisselâm)
kavmiyle (Âd) ilgili ifadelerden –Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın ifadeleri içine
girilebildiği ölçüde– taşları yontma, onlara şekil verme ve dağlara-taşlara
ölümsüzlük duygusunu işlemenin mağrur, mütekebbir bir toplumun en bariz
hususiyetleri olduğu hissediliyor. Evet, ortaya koydukları eserler, söz ve
düşünceleriyle yan yana getirildiğinde görülür ki, bunların sanat ve mimari
adına ortaya koydukları şeyler, birer sanat eseri olmaktan daha çok bir
başkaldırma ve çalım âbidesi.. evet, Hz. Nuh’un kavmi ile Âd kavmini
mukayese ederek ele aldığımızda, arada çok azim bir fark görürüz.

İşte onların söz ve tavırlarından bir kesit:

َنيِراَّبَج ْمُتَْشَطب   ْ مُتَْشَطب اَِذإَو   “Siz (insanları) derdest edip yakaladığınız
zaman zorbalar gibi yakalıyorsunuz.”15 Yani siz putperest, eşyaperest
olmanın yanında, aynı zamanda hodfuruş, bencil, gaddar ve o kadar da zalim
insanlarsınız. Sizin gibi düşünmeyenleri ele geçirdiğiniz zaman cebrin, kahrın
en amansızını ve en imansızını onlara tattırıyorsunuz. Baskı, şiddet, zulüm,
tabiatınızın bir yanıymışçasına bunları icra ederken asla rahatsızlık da
duymuyorsunuz.

Peygamberleri onlara bunları söylerken, onlar da peygamberlerine karşı
şöyle diyeceklerdir: “Ey Hud! Bize hiçbir delil getirmedin.. ahirete gidenler
dönüp gelmediler ki, ahiretin var olduğuna inanalım. Sonra, bir Allah var
dedin. O’nu göstermedin ki, varlığını kabul edelim. Peygamber olduğunu ileri
sürdün, buna dair bir alâmet, bir mucize görmedik ki, peygamberliğine
inanalım...”

Görüldüğü gibi, ortaya atılan itirazların hepsi de iddia kokuyor ve iptidaî,
akılları gözlerine inmiş inkârcıların densiz mazeretleri... Benzer düşünceler az
farklı bir üslûpla Efendimiz’e karşı da ifade edilmiştir; günümüzde de ifade

ediliyor… “Beraberinde bir melek gelse ya!”16 veyahut “Bu Kur’ân, bu iki
şehirden büyük bir adama indirilseydi ya!”17 Evet, bunlar kaba kuvvetin her



zamanki hırıltıları...
Kur’ân, o değişik anlayış, hava ve karakteriyle Hz. Hud’un kavmini, muhkem

kaleleriyle, baş döndüren âbideleriyle, değişik türden heykel ve putlarıyla
tekrar ber tekrar ele alır, zikreder. Hud kavmi, Hz. Nuh kavmine nispeten farklı
bir küfür ve farklı bir kâfir tipi sergiler. Evet, sahneye farklı kavimler girince
hemen Kur’ân’ın takdim keyfiyeti değişiveriyor.. ve her kavmi, her cemaati,
kendine has özellikleriyle arz etmeye başlıyor.

Evet, Kur’ân’da yer alan kavim ve kabilelerin iç dünyalarına inebilsek
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın yaptığı karakter tiplemelerinde öyle bir dil
kullandığını göreceğiz ki, beşer, bu kadar az kelâmla, tarihe mal olmuş bu ayrı
ayrı toplumları böylesine veciz ifadelerle ortaya koymaya kat’iyen güç
yetiremeyecek ve “Bu, Allah kelâmıdır, başka olamaz!” demekten kendini
alamayacaktır.

C. Müreffeh Hayatın Azdırdığı Cemaat: Semud Kavmi
Asrın tarihçileri, önceleri Semud kavmini inkâr ediyorlardı. Şimdilerde bir

kısım arkeologların yaptıkları kazı ve araştırmalar neticesinde, Semud veya
Temud diye adlandırılan, uzun asırlar önce hayat sürmüş bir kavmin var olduğu
ortaya çıkarılmıştır ki, bu, Kur’ân-ı Kerim’in haber verdiği Hz. Salih’in kavmi
Semud’dan başkası değildir.. ve arkada bıraktıkları kalıntılarla bizlere neler ve
neler anlatmaktadırlar.

Düşünce tarzlarından hayat anlayışlarına, sanat telakkilerinden medeniyet
seviyelerine kadar karakter ve kaderlerinin dili, tercümanı sayılan eserleri
onları da her yanlarıyla ele verecek mahiyette ve nettir. Bunlar, ne zaman
yaşamış.. ne kadar hükümran olmuşlar.. ve nasıl hayat sahnesinden silinmişler?
Bu hususta beşer tarihi kat’î ve açık bir şey söylemese de Kur’ân en
karakteristik yanlarıyla Semud kavmini deşifre edip gözler önüne sermektedir:

“Semud kavmi de gönderilen elçileri yalanladı. Kardeşleri Salih onlara
demişti ki: (Allah’ın azabından) korunmaz mısınız? Ben, size gönderilmiş
güvenilir bir elçiyim. Allah’tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna
karşı bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim yalnız Âlemlerin Rabbi
Allah’a aittir.”18

Davet hep aynı; Hakk’a ve Allah’a davet.. öldükten sonra dirilmeye, haşre,
hesaba.. ve kitaplara inanmaya davet. Ancak bütün bunlara karşı Semud kavmi



de tıpkı selefleri gibi sadece ret ve inkârla mukabelede bulunuyor. Tabiî buna
karşılık Hz. Salih de yılmadan onları uyarmaya çalışıyor:

“Siz burada güven içinde mi bırakılacaksınız sanıyorsunuz? Böyle
bahçelerde, çeşme başlarında, ekinler ve yumuşak tomurcuklu güzel
hurmalıklar arasında? (Güven içinde bırakılacak gibi) dağları yontup evler
yapıyorsunuz. Gelin, Allah’tan korkun ve bana itaat edin.”19

Evet, daha önce de olduğu gibi Kur’ân, salih bir peygamberin diliyle Semud
kavmini tutuyor, sarsıyor ve: Siz şu ferih fahur yaşadığınız dünyada ilânihâye
böyle keyfinize göre kalacağınızı mı zannediyorsunuz, diyor.

Evet, bahçelerin içinde, şakır şakır akan suların başında, her mevsim ayrı bir
eda ve üslûpla şakıyan bülbüller arasında, ebedî kalacağınızı mı sanıyorsunuz?

Şimdi söz buraya gelmişken, Kur’ân ile tarihî bilgilerin, bu bölge üzerinde
nasıl örtüştüğünü görelim. Osmanlı Tarihi Kronolojisi’ni yazan İsmail Hami
Danişmend, aynı zamanda bir İslâm Tarihi Kronolojisi de yazmayı
düşünüyordu. Fakat sadece bir medhal (giriş) yazıp gerisini getirmemişti.
Merhum Danişmend yazdığı bu girişte, Ceziretü’l-Arap’taki umumî durumu arz
ederken uzun uzadıya San’a’dan da bahseder. Ona göre, bir dönem Yemen’den
kalkan bir insan, 50-60 derece sıcağın altında, başına güneş vurmadan, ayrı
ayrı menzillerde konaklaya konaklaya bağ ve bahçeler arasından ta Şam’a
kadar gidebilirdi.

Dikkat edilecek olursa, 60 derecedeki sıcağın kurutup çöl hâline getirdiği bir
bölgede bağdan bahçeden bahsedilmesi gayet mânidardır! Hâlbuki bugün
buralarda uçsuz bucaksız bir çölden, sık sık rastlanan kum fırtınasından, ölmüş
ve kokuşmuş cenazelerden başka bir şey görmek mümkün değildir. Demek ki,
arkeoloji ve tarih bu mevzuda Kur’ân’la omuz omuza aynı şeyleri terennüm
ediyorlar.

Diğer taraftan, Semud kavminin kurdukları barajlardan da bahsedilmektedir
ki, üzerinde durmaya değer. Hususiyle israiliyat türünden yapılan nakillerde
mesele uzun uzun anlatılır. Arim barajı veya Kur’ân’da da işaret edilen

“İrem”20 barajı, tarihin hafızasındaki en kıymetli mahfuzattandır. Evet,
arazilerini sulamak üzere tesis ve günümüzün tekniğine uygun inşa ettikleri
barajlar ayrı bir araştırma konusu.

Kadim tarih, bu meşhur barajı anlatırken, onda kademe kademe üç gözün
bulunduğunu nakleder. Demek ki, farklı dere ve vadilerden gelen sular evvelâ



barajlarda biriktiriliyor; ardından, arazileri sulamak için barajda bulunan üç
delikten önce birinci göz açılıyor ve su, önde bulunan havuza aktarılıyor.
Buradan da arazilere intikal ettiriliyor. Sonra öndeki havuzda su bitince, bu
defa da ikinci gözü açıyorlar ki, böylece su israf edilmeden kullanılıyordu.
Fakat biz bu bilgileri doğrudan doğruya Kur’ân’da veya Sünnet’te göremiyoruz.
Bunlar, daha ziyade İsrailiyata ait nakillerde mevcuttur. Teferruatı itibarıyla
doğru veya yanlış olabilir. Ancak Kur’ân’ın çizdiği şehir ve medenî hayata
tıpatıp uyduğunu müşâhede ettiğimizi söyleyebilirim.

Evet, Semud kavmi, o İrem bağ ve bahçeleri gibi yemyeşil bir dünyada
ilânihâye kalacağını zannediyordu. Hz. Salih geldi ve onları bu gafletten
uyarmaya çalıştı. Onlara şöyle dedi: Üst üste, aşağıya doğru sarkmış hurma
salkımlarının altında, meyveli bağ ve bahçeler arasında, başınıza güneş
vurmadan, Yemen’den ta Şam’a kadar gelip gittiğiniz o cennetnümûn âlemde
sonsuza dek yaşayacağınızı mı sandınız?

Evet, bu ikazları Kur’ân’ın değişik sûrelerinde görmek mümkündür. Ama
onlar buna kulak vermediler. Hz. Salih, bütün bunları samimiyet ve ciddiyetle
ifade ettiği hâlde onu dinlemediler.

Kur’ân, Yemen’den Şam’a uzanan çizgide hayat süren Semud kavminin ayrı
bir karakterini daha ortaya koyar ve onların cismaniyetlerine düşkün, zevklerini
arayan bir toplum olduklarını vurgular. “Dağlarda ustalıkla evler
yontuyorsunuz.”21 âyetiyle de, farklı yönlerini nazara verir. Onlar, ülkemizde
Göreme gibi yerlerde de gördüğümüz üzere, yumuşak taşları maharetli bir sanat
anlayışıyla oyarak bina, saray, köşk ve villalar yapıyorlardı. İster sanat güçleri
ister bedenî kuvvetleri olsun, onlarda tevehhüm-i ebediyeti bir hayli
geliştirmişti. Bu duygu da onları bitip tükenme bilmeyen arzuların içinde
dolaştırıyordu ki, yapılan resmî kazılar, korkunç bir hırs ve ebediyet tutkusuyla
oyulmuş taşları ve taşlar üzerine büyük titizlikle yapılan işlemeleriyle bu
insanların duygu, tutku ve karakterlerini ortaya koymaktadır.

Evet, Semud kavmi de diğerleri gibi, kendine has farklı bir karakter sergiler.
Kayaları oyan bu kavmin imtihanı, kayadan çıkan bir deve ile gerçekleşir.
Devenin kesilmesi, başlarına bir kısım musibetlerin gelmesi, sonra yerle bir
edilmeleri onların serencamelerinden sadece birkaç kesittir ki, Kur’ân bunları

şöyle hulâsa eder: “Dediler ki: Sen iyiden iyiye büyülenmişlerdensin.”22

Bu sözü, ilgili başka âyetlerden alacağımız mefhumlarla bir arada mütalaa



ettiğimizde, şöyle dediklerini söyleyebiliriz: “Ey Salih! Sen, bundan evvel
akıllıydın; senin hakkında bazı ümitlerimiz vardı. Sana, bir şeyler yapacak
nazarıyla bakıyorduk. Seni aklı, dirayeti, kiyaseti olan bir kimse biliyorduk.
Sen ise şimdi kalkmış, babalarımızın taptığı putlardan bizi alıkoymak,
vazgeçirmek istiyorsun.”

Bu şekildeki karşılık, onların bir başka boşluğunu da ele veriyordu. Demek
ki, o güne kadar puta tapma ve putperestlik onların gönüllerinde iyiden iyiye
rüsuh bulmuş, kökleşmiş ve âdeta din hâline gelmişti. Hatırlanacağı gibi,
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de bu kabîl şeylerle
karşılaşmıştı.

Bütün bunlardan şöyle bir neticeye varmak mümkündür: Hz. Salih
(aleyhisselâm) devrinde küfür tamamıyla formülleşmiş, hakkında kanunlar
vaz’edilmiş, vazgeçilemez ve ihlal edilemez bir sistem hâline gelmişti. Yani
her türlüsüyle küfür, bir kısım isimler altında, sosyal değerler hâlinde
hükümferma idi.

Vak’anın gerisi malumdur. Mucizeye karşı çıkma, dokunmama sözü alınan
devenin boğazlanması, gazab-ı ilâhînin üzerlerine gelmesi ve neticede hâk ile
yeksân olmaları... Bütün bunları Kur’ân’da mütalaa ederken, Hz. Salih kavmini,
karakteristik yanlarıyla ve bütün nankörlükleriyle, hatta figürleriyle önümüzde
resmigeçit yapıyorlar gibi görürüz.

D. Kur’ân’da Şahsiyet Karakterleri
1. Hz. İbrahim ve Karakteri
Önceki bölümlerde, Kur’ân’ın karakterler üzerinde yaptığı umumî tahliller

üzerinde durmuş, gerek şahsiyet ve gerekse cemiyet, kavim ve millet
karakterlerine kuşbakışı bir göz atmıştık. Yukarıda arz edildiği üzere Kur’ân,
bir kısım şahsiyet ve kavimlerin tarihî serencamelerini verirken, satır
aralarında da onların karakterlerini deşifre edecek hususlara işaret etmektedir.
İşte bu ve bundan sonraki bölümlerde mevzu bütünlüğünü bozmadan, Kur’ân’ın
resmettiği bazı şahsiyet ve karakterler üzerinde duracağız.

Önce, Nebiler Serveri’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) ifadesinde
mütevekkil, halim selim, bağrı yanık ve sabırlı insan olarak da yer alan Hz.
İbrahim’in (aleyhisselâm) hususî karakterini Kur’ân’ın nasıl ele aldığını
görelim.



Kur’ân, Hz. İbrahim’e çok yer ayırmıştır. Zira o, bir dönem itibarıyla
nebilerin babasıdır. Evet o, bir yönüyle Hz. İshak’la bütün Benî İsrail
peygamberlerinin, bir yönüyle de Hz. İsmail tarafından İnsanlığın İftihar
Tablosu Fahr-i Kâinat Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) babası
sayılmaktadır.

Evet, Kur’ân’da uzun bahislere konu olur Hz. İbrahim.. tabiî dünya kadar
yerde de satır aralarında. Hz. İbrahim’in çocukluğu, Nemrutların, mütegallip ve
mütekebbirlerin şerlerinden korunması için mağarada geçer. Aslında bir ölçüde
bütün peygamberler için de aynı şeyler söz konusudur. Hz. Hud, dünyaya
geldiği zaman herhâlde emniyet altında değildi.. Hz. Salih, Hz. Lut da tabiî…

İlâhî hikmet gereği, nasıl Hz. Musa’nın doğumu gizlenmiş; onun gibi Hz.
İbrahim de bir mağarada gizliden gizliye neş’et etmişti. Ve bir mağara
terbiyesinde yetişen Hz. İbrahim’deki hilim, sabır ve teenni, dillere destan ve
arkadan gelenlere de örnek olacak mahiyetteydi. Bu mağara hayatındaki
derûnîlik, alır onu melekûtî temâşâya yükseltir ve bir peygamber fetaneti
çerçevesinde, başkaları için fitne olmuş semaları doğru okumaya yöneltir.
Yıldızlara, aya, güneşe bakar. Evet, kâinatın bir yaratıcısı olması lazım geldiği
mülahazasıyla, çevresini irşad etme arayışına girer.

Gözüne evvelâ semanın yıldızları ilişir. Ancak, onların ufûl edip gittiğini
görünce (ifadenin hedefi, muhatapları) şöyle der: “Ben, batıp gidenleri
sevmem.”23 Yani, böylelerine gönül veremem. Benim gibi batan ve ufûl eden
şeyler, benim dertlerime derman olmaz. Ben, sonsuz dertler, nihayetsiz arzu ve
iştiyaklar içindeyim. Benim, bütün bunlara çare olabilecek, ebediyete olan
susuzluğumu giderebilecek ve gücümü aşan, batmayan, solmayan, hiçbir zaman
yok olmayan bir güce ihtiyacım var. Bu yüzden yıldızlar benim Rabbim olamaz.

Hz. İbrahim, o günün umumî efkârına hâkim olan bir küfrü yıkmak için böyle
konuşmaktadır.

Sonra aya yönelir Hz. İbrahim. Derken onun da batıp gittiğini görünce:
“Rabbim hidayet etmezse ben de diğerleri gibi sapıtırım, dalâlet içinde
yüzenlerden olurum.”24 der.

Ve arkasından, o her gün ayrı bir büyü ile doğan güneşi görür. Ona takıldığı
üslûbuyla konuşur. Nihayet yıldızperestlerin bu en parlak saneminin de batıp
gittiğini, dolayısıyla da ilâh olamayacağını: “Doğrusu ben, hanîf olarak
yüzümü, yeri ve gökleri Yaratan (Allah)’a çevirdim. Ben, asla müşriklerden



değilim.”25 sözleriyle ilan eder.
Evet, artık o, mülâhazayı gökleri ve yeri yaratıp ayı, güneşi nizama koyan ve

yıldızları âhenk içinde hareket ettiren Mevlâ-i Müteâl’e getirmiş olma
esprisiyle yıkılacakları yıkmış, aya, güneşe ve yıldızlara tapanların seslerini
kesmiştir. Hz. İbrahim’in kavmiyle arasında geçenleri anlatan başka âyetlere
müracaat ettiğimizde de, onu hep putlara, putperestliğe, küfre ve tağutlara
başkaldıran karakteriyle görürüz; görür ve onun yıldızlar, ay ve güneş
karşısındaki tavrı ve söyledikleriyle, gök cisimlerine tapan putperest kavmine
bir ders vermek istediği neticesine varırız.

Bir başka gün kavmi onu kıra gitmeye davet eder. O ise, hastalık bahanesiyle

gitmez. “Yıldızlara bir göz attı: ‘Ben hastayım!’ dedi.”26 âyetleri, onun
yıldızlara bakıp “Hastayım” dediğini; devam eden âyetler de (90-93), kavmi
ayrılıp gidince, oradaki büyük put hariç, bütün putları kırıp sonra da kavmine
bir ders vermek maksadıyla kenara çekilip beklemeye durduğunu ifade ederler.
Kavmi kırdan dönünce, putlara yapılanları görüp dehşete kapılırlar. Öfke ile
birbirlerine, “Kim yaptı, hangi zalim putları bu hâle soktu?” diye
söylenirken, içlerinden bazıları tarafından Hz. İbrahim suçlu görülerek
insanların bulunduğu meydana getirilir. “Bunları sen mi yaptın ey İbrahim?”
derler. O ise, bir nebiye yakışır vakar ve ciddiyet içinde: “Belki o yapmıştır..
işte büyük put da şurada, sorun ona, gücü yetiyorsa söylesin!”27 deyiverir.

Bu kısacık cümle öyle hikmet ve hüccetlerle bezenmiş bir “sehl-i
mümteni”dir ki, insan aklı bütün mantık oyunlarını kullanarak, putların mâbud
olamayacaklarını ifade için ne söylerse söylesin, yine de bu kısa cümlecikte şu
iki beyan kadar veciz olmayacaktır.

Evet, daha başta “İhtimal o yaptı; işte büyük put da şurada!”28 mânâsına
اَذ ْمُھُرِیبَك ٰه َُهلَعَف  ْلَب   der ki, bu sözün haddizatında yalana da ihtimali vardır.

Ancak nebi ağzından yalanın zuhuru söz konusu değildir. Evet, bir nebiye yalan
isnat etmenin vebali ağırdır. Bu yüzden de bu sözü târiz-i kelâm olarak görmek
daha uygundur.

Aslında, Hz. İbrahim’e ait üç târiz-i kelâm olduğu öteden beri bilinmektedir.
Peygamberlerin ismetini nazara almayan bir kısım müsteşrik mantıklı kimseler,
bu târizler hakkında ileri geri söz sarfetmişlerdir ama muhakkikînce, hep arz
edeceğim mahmil ve daha başka yorumlar üzerinde durulmuştur.



Şimdi, Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm) karakter ve ismetini anlatırken, ona
isnat edilen bu üç yalandan, daha doğrusu üç târizden bahsetmek uygun
olacaktır. Bir peygamberin yalan söylemesi, onun ismetine ve güvenilirliğine
zıttır. Evet, “Yalan, bir lafz-ı kâfirdir.” ve imanla meşbû sinelerde de kat’iyen
barınamaz.

Bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz: “İbrahim, (bütün hayatı boyunca) üç
kezibde bulundu.”29 buyururlar. Buradaki “kezib” yalan anlamına gelebileceği
gibi, “târiz” mânâsına hamledilmesi de mümkündür. Gerçi bu mânâyı, lügat
açısından söylememiz tekellüflü görülebilir. Ama neticede anlatılmak istenen,
mânâ bakımından yerindedir. Zaten mevzuu izah esnasında bu husus açıkça da
görülecektir.

İfadeye çok dikkat etmek gerekir. Evet, Hz. İbrahim için “Yalan söyledi”
denemeyeceği gibi, “kezib” tabiri de lügat mânâsı kastedilerek söylenemez.
Bunlar ilk bakışta hilâf-ı vâki gibi göründüğü hâlde, biraz dikkat edilince vâkıa
mutabık sözler olduğu anlaşılacaktır ki, biz bu gibi sözlere “târiz” diyoruz.

Şimdi bu hususu biraz daha açalım: Yalanın cereyan zeminlerinden biri de
hiç şüphesiz mizahtır. Efendimiz de mizah yapmıştır ama O’nun kullandığı
malzeme hep doğru beyan türünden olmuştur. Meselâ, Hz. Enes’e “Ey iki
kulaklı!”30 demiştir ki, zaten Enes’in (radıyallâhu anh) iki kulağı vardı.

Bir başka defa yanına gelen bir kadına “Ey kocasının gözünde ak bulunan!”
deyince, kadın; “Yâ Resûlallah, benim kocamın gözünde ak yok!” karşılığını

vermiş, Allah Resûlü de “Her insanın gözünde ak olur.”31 diyerek, latif bir
latifede bulunduğunu ortaya koymuştu.

Yine yaşlı bir kadının: “Yâ Resûlallah! Dua et Cennet’e gireyim.” isteğine
karşılık, Allah Resûlü, latîfe üslûbuyla “Yaşlılar Cennet’e giremez!”  buyurur.
Kadıncağız, bu sözdeki espriyi anlayamaz ve üzülür.. tam ayrılacağı sırada
Efendimiz, sözündeki nükteyi izah ederek, bu defa da onu sevindirir: “Yaşlılar,
Cennet’e yaşlı olarak girmeyecek, genç olarak girecekler.”32

Evet, peygamberler, espri yaparken dahi kullandığı malzemeye çok dikkat
ederler. Zira onlar bulundukları makamın, şaka dahi olsa yalana tahammülü
olmadığının farkındadırlar. Evet, onlar, insanların önünde ve bütün
hareketleriyle örnek olma mevkiindedirler. Onların söylediği şaka dahi olsa,
onun içinde “hilâf-ı vâki” bir söz, diğer insanlara yalanın ciddîsini söylemeye



cesaret verir ki, bir peygamber için, böyle kötü örnek olmak asla söz konusu
değildir.

Hz. İbrahim (aleyhisselâm), doğuştan hanîf ve put düşmanıdır. Henüz
peygamber olarak vazifelendirilmediği devrede bile o, hep putlarla ve
putçulukla mücadele etmişti.. ve işte bir gün, bu duygu ve bu düşünce ile idi ki
kendi kendine bütün putları kırıp geçirmeye karar vermişti. Ardından da
düşündüklerini yapmaya koyulmuştu.

O günün inanç ve âdetlerinden biri de, hâdiseleri değerlendirmek için
yıldızlara bakıp onların değişik münasebetlerinden değişik hükümler
çıkarmaktı. Zira o günün telakkisine göre ilâhlar, gökte ve yıldızlar
arasındaydı. Kâinatta hâkim güçler de, onların düşüncesine göre yine
yıldızlardı.

İşte bir keresinde Hz. İbrahim (aleyhisselâm) da, devrin telakkisine göre
yıldızlara baktı.. tabiî bu bakış sadece, oradakileri iknaya mâtuftu ve esas
düşüncesini tahakkuk ettirebilmek içindi. Yoksa Hz. İbrahim, asla kavim ve

kabilesi gibi düşünüyor değildi. Yıldızlara baktıktan sonra “Ben hastayım!”33

mânâsına ٌمیِقَس ّيِِنإ   dedi. Bu, onun birinci târizidir. Nasıl ve niçinini
ileride izah edeceğiz.

Onun ikinci târizi de, putları kırma ile alâkalı cereyan etmişti ki, bir baltayla
putları kırdı ve sonra baltayı en büyük putun boynuna astı. Kendisine
“İlâhlarımıza bu işi kim yaptı?” diye sorulunca da, büyük putu gösterip,

“Belki o yapmıştır! Büyükleri o, ona sorun!” dedi.34

Üçüncü târize gelince, o bizzat Kur’ân’da zikredilmez. Bir münasebetle
hanımına: “Sana kim olduğun sorulunca, benim kızkardeşim olduğunu
söyle.”35 buyurmuştu.

Evet, işte Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm) söylediği üç târiz bunlardan
ibarettir. Şimdi bu hâdiseleri biraz daha açarak o zatın ismetini bir de
hâdiselerin gerçek çehresinde görelim:

Birinci hâdise Kur’ân-ı Kerim’de şöyle anlatılır:
“İbrahim de şüphesiz onun (Nuh’un) yolunda olanlardandı. Nitekim

Rabbi’ne selim bir kalb ile geldi. Babasına ve milletine şöyle dedi: ‘Allah’ı
bırakıp, uydurma tanrılar mı ediniyorsunuz? Âlemlerin Rabbi hakkındaki
zannınız bu mu?’ Yıldızlara bir göz attı ve ‘Ben rahatsızım!’ dedi. Onu



bırakıp gittiler.”36

Hz. İbrahim (aleyhisselâm), bu “Ben hastayım!” cümlesiyle esas rahatsız
olduğu husus ne ise onu kastediyordu. O, doğduğu andan itibaren hep putlardan
rahatsızdı. Onları ortadan kaldırmadıkça da onun bu rahatsızlığı geçecek gibi
değildi. Fakat diğerleri onu bedenen hasta zannederek çekip gittiler. Yoksa
ısrarla onu da dinî törenlerine götürmek istiyorlardı. Zaten onlar gider gitmez
de hemen putların hakkından gelmekle hakikî rahatsızlığının neden ibaret
olduğunu ortaya koymuştu.

Evet, Hz. İbrahim, kavmi ayrılınca, onların putlarını kırmak suretiyle, putlara
duyduğu rahatsızlığını ifade etmiş oluyordu. Ne var ki târiz yapıp onların başka
türlü anlayacakları bir malzeme kullanarak onları başından savmasını bilmişti.
Ancak onun sözlerinde kullandığı bu malzeme asla yalan değildi. Sadece
İbrahim’in gayesinden habersiz olanlardı ki, onu yanlış anlamışlardı. Zaten
anlayışları bu derece kıt olmasaydı, hakka kulak verir, onu da anlarlardı. Evet,
onlar bir ömür boyu direttiler; direttiler de bir gün olsun hak ve hakikati
dinlemeye yanaşmadılar. Bu mantalite ile onu nasıl anlayacaklardı ki..?

Hz. İbrahim’in ifadesi bir târizdi ve kat’iyen yalan değildi. Ne var ki yaptığı
bu târiz, onu, vicdanen mahşerde bile rahatsız edecek ve orada kendisine gelip
şefaat için müracaat edenlere, bu târizi kendi ufkundan “yalan” olarak niteleyip

şefaate ehil olmadığını söyleyecektir.37

Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm), hayatında bir kere söylediği “Ben
rahatsızım!” şeklindeki târizi günümüzün hizmet erlerinin, (başkalarını
söylemeye gerek yok) günde birkaç defa, kendilerini mecbur bilerek veya
bilmeyerek yaptıkları nazara alınacak olursa, Hz. İbrahim’in târizinde ne
derece masum olduğu daha iyi anlaşılır. Hâlbuki bugün, yalanla doğru arasında
gidip gelmeler çok kolaylaştığından, târize dahi (yalana değil) cevaz verirken
çok iyi düşünmek gerekir. Çünkü devrimizde yalanla doğru aynı dükkânda
satılır olmuş ve âdeta iç içe girmiş gibidir.

İstidradî olarak arz edeyim; durum böyle olunca, Efendimiz’in yalana cevaz

verdiği üç yer mevzuunda dahi, dikkatli olmamız gerekmektedir.38 Zira Asr-ı
Saadet’te yalanla doğru arasında büyük uçurumlar vardı. Sahabe efendilerimiz
doğruyu, Müseyleme ve adamları da yalanı temsil ediyorlardı.. evet, doğru ile
yalan arasındaki mesafe bu kadar genişti. Şimdi ise durum oldukça farklı.

Onun için bugün hakkı temsil eden insanlar, ister içtimaî hayatlarında ister



ferdî yaşantılarında kat’iyen yalana yer vermemelidirler. Her şeyden evvel
böyle bir davranış, emniyet insanı olmanın ilk şartıdır. Evet, yalan bizden, biz
de ondan olabildiğince uzak bulunmalıyız. Eğer biz, yalan konusunda bu kadar
hassasiyet gösterme mevkiinde isek, doğruyu kendilerinden öğrendiğimiz
nebilerin o mevzuda ne denli hassasiyet göstereceklerini düşünmek icap eder.!
Hele o nebi, doğrular doğrusu Hz. Muhammed’in (aleyhisselâm) ceddi Hz.
İbrahim (aleyhisselâm) ise...

İkincisi: “Belki o yaptı!”
Bu hâdise Kur’ân-ı Kerim’de şöyle anlatılır:
“Andolsun ki, daha önce İbrahim’e akla, vicdana uygun olanı (düşte)

göstermiştik. Biz onu biliyorduk. İbrahim, babasına ve milletine: ‘Bu tapınıp
durduğunuz heykeller nedir?’ dedi. Onlar da, ‘Babalarımızı onlara tapar
bulduk.’ diye cevap verdiler. İbrahim, ‘Andolsun, siz de babalarınız da
apaçık bir sapıklık içindesiniz!’ deyince, ‘Sen bize bir gerçek mi getirdin
(ciddî misin) yoksa şaka mı ediyorsun?’ dediler.

O da şöyle dedi: ‘Hayır, Rabbiniz, yerin ve göğün de Rabbidir. Onları O
yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah’a yemin ederim ki, siz
ayrıldıktan sonra putlarınızın hakkından geleceğim.’ Sonra hepsini
paramparça edip, içlerinden büyüğünü ona başvursunlar diye sağlam
bıraktı.

Milleti: ‘Tanrılarımıza bunu kim yaptı? Doğrusu (bunu yapan)
zalimlerden biridir.’ deyiverdiler. Bazıları: ‘İbrahim denen bir gencin onları
diline doladığını duymuştuk.’ deyince, ‘O hâlde bunların şahitlik
edebilmeleri için onu halkın gözü önüne getirin.’ dediler. İbrahim gelince
ona: ‘Ey İbrahim! Bunları tanrılarımıza sen mi yaptın?’ deyince İbrahim:
‘Belki o yapmıştır, işte büyükleri, konuşabiliyorsa sorun (bakalım) onlara...’
demişti.”39

O, müşriklerin putlarını teker teker kırdıktan sonra, baltayı en büyük olanın
boynuna asmak ve müşriklerin dikkatlerini onun üzerine çekmekle, şüphesiz
onlarla olan mücadelesinde ve bilhassa daha sonra söyleyeceği şeyler adına
ciddî bir fetanet örneği sergilemişti.

Müşrikler geri döndüklerinde, putların perişan hâlini görür, merak ve biraz
da öfkeyle; “Ey İbrahim! Bunu ilâhlarımıza sen mi yaptın?” diye sorarlar.
Hz. İbrahim de; “Belki o yaptı!” der ve sözün burasında biraz duraksar. Zaten



Kur’ân-ı Kerim’de de َُهلَع ْلَب َف  “Belki o yaptı!”40 sözünün üzerinde vakıf
vardır. Yani, okurken sözün burasında durulacak demektir.

Hz. İbrahim (aleyhisselâm) onlarla konuşurken “o” zamiriyle, esasen
kendisini kastediyor, belki de o anda kendisine işarette bulunuyordu. Fakat öyle
bir söz ustalığı ve sanatı sergiliyordu ki, onların dikkatlerini doğrudan büyük
puta çekiyordu. İki ayrı cümle söylemiş, fakat telaffuzda onları tek cümle
hâlinde ifade etmişti. Böylece muhataplar, kelâm içindeki gizli inceliği
kavrayamamışlardı.

Evet, “Belki o yaptı” cümlesi iki şekilde anlaşılabilecek hususiyetteydi.
Evvelâ müşrikler, baltayı büyük putun boynunda görmüş ve Hz. İbrahim’e
kimin yaptığını sormuşlardı. Hz. İbrahim de, “Belki o yaptı, işte büyükleri!”
deyince, ifade etmeye çalıştığımız “târiz-i kelâm” sanatı ile cevap vermiş
oluyordu. Birinci, yani “Belki o yaptı!” cümlesiyle kendisine işaret ediyordu.
“İşte büyükleri!” cümlesiyle de büyük putu gösteriyordu. Yani yaptığı, bir
târiz-i kelâmdan ibaretti.

Ayrıca burada, küfür ve putçulukla bir istihza da vardı. Evet, “Büyükleri
şu!” derken Hz. İbrahim (aleyhisselâm), onların bu basit anlayışlarıyla istihza
etmişti. Ancak, onlar kafalarını putçuluğa öyle takmışlardı ki, bu istihzayı
anlayacak durumda değillerdi. O, onların putlarına “Büyük” dedi ya, artık ne
kastettiği umurlarında mıydı? Veya anladıysalar bile, bu târiz-i kelâm sanatı ve
mücadelede düştükleri mağlubiyetten ötürü diyecek ya da savunacak bir şeyleri
kalmamıştı.

İşte bu mahcubiyetle, Hz. İbrahim’e karşı mücadelelerini başka sahaya
çekmek mecburiyeti duydular. Davalarını sözle savunamayınca, Hz. İbrahim’in
vücudunu ortadan kaldırmaya karar verdiler. Aşağı yukarı bütün
peygamberlerin hayat mücadeleleri hep bu nevi münakaşalarla geçmiştir.
Müşrikler usta ve mahir olduklarını iddia ettikleri söz düellosu ve
diyalektiklerinde dahi mağlup olduklarında, daima hakkın temsilcilerine ve
mübelliğlerine karşı hep aynı taktiği kullanagelmişlerdir… İşte dünküler, işte
bugünküler!

Hâsılı, aradan geçen bunca zamana rağmen değişen bir şey olmamış demekti.
Evet, putperestlik, sadece belli nüanslar arz ederek taassup yüklü beyinler
tarafından günümüze kadar sürdürülegelmiştir. Veyl olsun putperestliğe! Veyl
dumûra uğramış beyinlere ve inanca, sevgiye kapalı sinelere!..



Üçüncüsü: Hz. İbrahim’le alâkalı diğer bir mesele de, onun hanımı için
“kardeşim” tabirini kullanmasıdır. Böyle bir tabir öteden beri bazı densizlerin
yanlış yorumuna sebep olagelmiştir. Evet, bunlar, imanlarının tehlikeye
düşebileceğini dahi akıllarına getirmeden bir peygamber için “Yalan
söylemiştir.” diyebilecek kadar densizlik sergileyebilmişlerdir. Evet, bir kısım
inançsızlar, tarih boyunca Kur’ân’da zikredilen bu nevi sözlere, inceliklerini
kavrayamadıkları için hücum edegelmişlerdir; inançsızların bu densizliklerini
anlamak kolay, ancak inançlı olduklarını iddia edenlerin bu nevi sözleri mesnet
göstererek yalan isnadına yeltenmelerini anlamak mümkün değildir.

Oysa Hz. İbrahim’in bu sözünde –hâşâ– yalanın zerresi dahi yoktur. Hatta
buna târiz bile denmez. Olduğu gibi doğru.. hem de apaçık bir doğru… Eğer o
ülkenin kralı veya adamları Sârâ Validemiz’le Hz. İbrahim arasındaki
münasebeti Sârâ Validemiz’e sorarlarsa o, “Ben onun kardeşiyim.” diyecekti;
Hz. İbrahim’e (aleyhisselâm) sorarlarsa, bu defa o, Sârâ için “Kardeşim”
tabirini kullanacaktı. Zira, Hz. İbrahim, onun zevcesi olduğunu söylese, Sârâ
Validemiz’e kötülük yapmaları muhtemeldi.. muhtemeldi ve bu her ikisini de
zor durumda bırakacaktı.. hatta Hz. İbrahim, Hz. Sârâ’yı terk etmeye mecbur
edilecekti. Ancak, her iki takdim şeklinde de söylenecek olan, doğruya

mutabıktı. Zira Cenâb-ı Hak, mü’minleri bütünüyle kardeş saymaktadır.41

İnanan insanların ilk birleşme noktaları, iman bağıdır. Bu bağla birbirine
bağlanmayanlar, aynı anadan-babadan dahi gelseler yine de kardeş sayılmazlar.
Oysaki zaman ve mekân ayrılıkları bile iman kardeşliğine mâni değildir.
İnananlar, bütünüyle birbirlerinin kardeşleridirler ve bu mevzuda kadın-erkek
ayrımı da yoktur. Diğer bütün yakınlıklar ise bu kardeşlikten sonra gelir. İnsan
karısını boşarsa, karı-kocalık bağı ve yakınlığı ortadan kalkar, ama iman
kardeşliği yine devam eder.

İşte Hz. İbrahim (aleyhisselâm), esas olan bu yakınlığa dikkat çekmiş ve Sârâ
Validemiz’e “Kardeşim” demiştir. Bu söz, doğrunun ta kendisidir ve târiz dahi
değildir. Ancak, gözüne perde inmiş olanlar ve kulakları bu türlü inceliklere
kapalı bulunanlar, bunu hiçbir zaman anlamayacaklardır.

Şimdi konunun bize vermek istediği mesaja gelelim:
1.Hz. İbrahim (aleyhisselâm), asla yalan söylememiştir.
2.Nebilerin yolunu tutup giden hizmet erleri de hep yalana kapalı

kalmalıdırlar. Aslında, hakikî mü’min, gözüne isabet eden bir haram veya



dudaklarından dökülen bir yalan karşısında bütün bir ömür boyu ızdırap çeker
ve gözyaşı döker. Bu itibarla da, ne seviyede olursa olsun iman yolundaki
bütün rehberlere, hayatlarını ruhanîler gibi geçirmek düşer.

2. Kur’ân’ın İfade Bütünlüğü İçinde Hz. İbrahim
Hz. İbrahim (aleyhisselâm) oğlunu, kurban etmek üzere şimdiki Harem-i

Şerif’in bulunduğu yere getirdiği an ne kadar mütevekkildir! Evet, bu sabır ve
itminan insanı, Mekke’ye oldukça yakın bir yer olan ve asırlar sonra Nebiler
Serveri’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) ilk ensarla el sıkışıp biat alacağı
“Akabe” mevkiinde oğlunu kurban etmek için yatırırken, sorumluluğunu yerine
getirme konusunda ciddî ve kararlıydı. Tabiî oğlu da tam bir peygamber oğluna

yakışan teslimiyet içinde: “Ey babacığım, sana emrolunanı yerine getir!”42

demekteydi. Zaten, Kur’ân’da Hz. İbrahim’in karakterini takip ettiğimiz hemen
her yerde bu engin teslimiyet ve tevekkülünü görürüz. Öyle ki, onda ne sabırsız
bir tavır ne de hesabı ve muhasebesi yapılmamış bir davranış söz konusudur.

İşte böylesi bir iman ve teslimiyetle dopdolu bu âbide insan ve büyük
Nebi’nin, aynı karakteri, ama farklı bir hâdise ile yine Kur’ân’da karşımıza
çıkar: Allah (celle celâluhu) ondan, henüz çocuğunu yeni dünyaya getirmiş
hanımını götürüp ıssız çöllerde bir vadiye bırakmasını ister.

Böyle tahammülfersâ bir teklife rağmen o, sonsuz bir tevekkül, teslimiyet ve
itminan içinde: “Ey bizim Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını Senin
kutsal mâbedinin yanında, ekin bitmez bir vadide yerleştirdim. Ey bizim
Rabbimiz! Namazı gereğince kılsınlar diye böyle yaptım.”43 dediğine şahit
oluruz. Ve sonra da zürriyetinin namaz kılmasını, Allah yolunda bulunmasını,
kalbleriyle Kâbe’ye teveccüh etmelerini, insanların orayı iskân etmelerini
Mevlâ’dan diler ve arkasına bakmadan çekip gider. Hanımı arkasından bağırır,
“Yâ İbrahim!” Hz. İbrahim, bu ürperten çığlığa dönüp bakmaz. Hanımı
tekrarlar, yine iltifat etmez.. etmez; Mevlâ’ya karşı olan teslim ve tevekkülüne
halel geleceğinden korkar...

Görüldüğü gibi, Hz. İbrahim’in oğlunu kurban etmek üzere yere yatırdığı
andaki hâlini aynen burada da müşâhede etmek mümkündür. Evet, hanımı
üçüncü kez bağırır: “Ey İbrahim! Bunu sana Rabbin emrettiyse çek git. Ben
buna katlanırım.” Hz. İbrahim de: “Evet, Rabbim emretti.” cevabını

verir…44 Evet, burada da Hz. İbrahim’in aynı karakter, aynı teslimiyet ve



tevekkülünü görmek mümkündür.
Bir başka âyette bu sabır ve hilim insanını, babasına nasihat ederken

müşâhede ederiz ki, oldukça önemlidir: “Babacığım, neden o duymayan,
işitmeyen ve sana hiçbir fayda getirmeyen şeylere ibadet ediyorsun?”45

O, içi yanan bir evlâdın istek ve temennisiyle, babasının hidayete erme
beklentisi içinde şefkat edalı bir üslûpla inler. İnsan azıcık tasavvurunu
zorlasa, nasıl buruk bir dudak, mütekallis bir çehre, ızdıraptan buruşmuş bir
sima ve fakat bunun altında rıza ile tüllenen bir yüzle karşı karşıya olduğunu
hemen fark eder.

Evet, dikkatli bakan birinin nazarında Cenâb-ı Hakk’a inanmanın vakar ve
ciddiyetini üzerinde taşıyan, teslimiyet ve tevekkül kahramanı bir insan siması
canlanıverir..

Hz. İbrahim’in babası için yaptığı samimî duası, bazı densizlerce ta’n ü
teşnie sebep olmakta ve onun adına bir zelle sayılmaktadır. Onun için bu
mesele üzerinde biraz daha durmakta fayda mülâhaza ediyoruz.

Acaba, Hz. İbrahim (aleyhisselâm) dalâlette olan babası için, neden Cenâb-ı
Hak’tan mağfiret talebinde bulunmuştu? Onun gibi bir peygamber, getirdiği
mesajları kabul edenlerle iktifa etmesi gerekmez miydi? Niçin inanmayan bir
babanın arkasına bu kadar düştü ve ardından da onun affedilmesi için Cenâb-ı
Hakk’a onca dua ve niyazda bulundu? Estağfirullah, bu bir hata mıydı? Hata
ise, –tekrar hâşâ– bu şanı yüce bir nebiyle nasıl telif edilebilirdi? Bu böyle
olunca, onların başka hususlarda da hata edeceklerine ihtimal verenler çıkmaz
mı? Öyle ise nasıl gönül itminanıyla onların arkalarından gideceğiz? İşte dünkü
mülhitlerin, bugünkü modern münkir ve şüphecilerin dile doladıkları istifhamın
esası!

Hz. İbrahim (aleyhisselâm) duasında: “Babamı da bağışla. Şüphesiz o,
sapıklardandır.”46 demişti. Hz. İbrahim’i bu duaya sevk eden âmili de
Kur’ân-ı Kerim şöyle anlatmaktadır: “İbrahim’in babası için mağfiret
dilemesi, sadece ona verdiği bir sözden ötürü idi. Allah’ın düşmanı olduğunu
anlayınca da ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim, çok içli (halim selim) ve
yumuşak huylu idi.”47

Hz. İbrahim (aleyhisselâm), babasına ne sözü vermişti? Kur’ân buna da
temas eder: “İbrahim’de ve onunla beraber olanlarda, size güzel bir örnek
vardır: Hani onlar hemşehrilerine şöyle demişlerdi: Artık bizim ne sizinle ne



de Allah’tan başka ibadet ettiğiniz şeriklerinizle hiçbir ilişiğimiz
kalmamıştır. Siz Allah’ın tek ilâh olduğuna inanmadıkça, biz sizi reddediyor,
bizimle sizin aranızda ebedî olarak düşmanlık ve nefret meydana geldiğini
ilan ediyoruz. Ne var ki, İbrahim’in babasına: ‘Senin için Rabbimden af
dileyeceğim. Bununla beraber, Allah’ın senin hakkında dilediği hiçbir şeyi
önlemem de mümkün değildir.’ demesi başka.”48

Bu âyette, imanla küfür arasındaki düşmanlığın ebedî oluşuna, küfrün
ruhunda imana karşı nefretin bulunduğuna ve bunun küfrün tabiatı olduğuna
işaret edilir. Bu itibarla da kâfirin, Müslüman’ı bir türlü sevemeyeceğini
işaretlemektedir.

Kur’ân-ı Kerim, Hz. İbrahim’in babasının dalâlette olduğunu gösteriyor.
Evvelâ, babasının böyle olması, Hz. İbrahim (aleyhisselâm) için bir nakise ve
kusur değildir. Efendimiz’in cedleri içinde de tam tevhide ulaşamayanların
olduğu söylenebilir. Abdulmuttalip, Haşim ve daha başkaları nasıl bir tevhid
anlayışına sahiplerdi bilemeyeceğim. Ne var ki, fetret devri insanları gibi
muamele göreceklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bununla beraber onlarda
olması muhtemel kusurların, Efendimiz’in risalet vazifesiyle gönderilmesine
mâni olması da kat’iyen söz konusu olamaz.

Evet, evvelâ bilinmelidir ki, eğer Âzer, Hz. İbrahim’in babası ise ve Hz.

İbrahim de onun için “Dalâlette idi.”49 diyorsa, bunun Hz. İbrahim’in
(aleyhisselâm) peygamberliğine hiçbir zararı yoktur. Bazen Cenâb-ı Hak,
Âzerlerden İbrahim (aleyhisselâm), bazen de Hz. Nuh (aleyhisselâm) gibi nezih
ruhlardan Kenanlar yaratır. Evet, bazen, şeytan gibi insanlar, melekler için
kuluçkaya yatarlar, bazen de melek gibiler şeytanlara kuluçkalık ederler. Allah
(celle celâluhu) ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır. O’nun kudreti her şeye
yettiği gibi, kimse O’na hesap da soramaz. Evet O, Âzer gibi bir ölüden, Hz.
İbrahim (aleyhisselâm) gibi, insanlara hayat üfleyen bir diriyi de yaratabilir..
yaratır ve onu iki altın silsilenin mebdei yapabilir. Nitekim Hz. İbrahim’in iki
oğlu da peygamberdir.

İkincisi: Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm) babasına dua etmesi, tamamen fıtrî
ve insanî bir harekettir. Nitekim Efendimiz de, amcası Ebû Talib’i yana yakıla
tevhide davet etmiş; ardından da, “Eğer men olunmazsam, senin için hep
istiğfar edeceğim.”50 demiştir. Ebû Talib ki, Efendimiz’i tam kırk yıl bağrına
basmış ve her zaman onun yanında olmuştur. Onun bütün sıkıntılarını



paylaşmış, hatta Kureyş’in ilan ettiği boykotta bile onu yalnız bırakmamıştır.
Allah Resûlü’nün, kendisine bir hayat boyu bu kadar hizmet eden ve onu hep

himayeye çalışan amcasına, ısrarla dini telkin etmesi ve onun Müslüman
olmasını istemesi ne derece makul ve fıtrî ise, Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm)
yaptığı dua da o derece tabiîdir. Çünkü babası, onun maddî vücudunun
sebebidir. Belli bir devreye kadar onu büyütüp yetiştirmiş biridir. Ayrıca,
düşünceleri ne olursa olsun din, onlara (yani ana-babaya) “üf” demeyi bile

yasaklamıştır.51

Üçüncüsü: Tebliğ, peygamberlerin varlık gayesidir. Hidayete erdirmek ise
onların elinde değildir. Onların vazifesi hak ve hakikati sürekli anlatmak ve bu
mevzuda meşru olan her vesileyi kullanmaktır. İşte Hz. İbrahim de
(aleyhisselâm) bu mânâda babasını yumuşatıp, onun gönlünü hidayete hazırlama
gayretini gözetmiştir. Ona vaadettiği dua da bu cümleden olsa gerek...

Dördüncüsü: Bir peygamber olarak Hz. İbrahim’in bütün insanlarla
münasebetlerinde müsavi davranması söz konusu idi. Yani o, tebliğ açısından
uzak-yakın herkese vazifesi icabı davasını samimî ve içten anlatma mevkiinde
bulunuyordu. Kaldı ki, dua da hidayet vesilelerinden biridir. Bu hususta
ümitsizliğe düşmemek gerekmektedir. Gerçi Bakara sûresinin “İnkâra
saplananları ise, ister uyar ister uyarma, onlar için birdir, imana
gelmezler.”52 âyeti, sarahaten bazı kâfirlerin hidayete ermeyeceğini ifade
etmektedir; etmektedir ama, buna rağmen Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), Ebû Cehil, Ebû Leheb, İbn Ebî Muayt gibi kâfirlerin yanına sık sık
gitmiş ve sürekli onları doğru yola davet etmiştir. Hidayet Allah’ın (celle
celâluhu) elindedir ve tabiî insanların kalbleri de... Buradaki “bir olma” yani
uyarıp uyarmamanın aynı olması, hidayete kapalı insanlar içindir; yoksa onlar
da dahil, bütün insanlara tebliğle vazifeli olanlar için değildir.

İşte Hz. İbrahim de bunu bildiği ve buna inandığı içindir ki, duaya varıncaya
kadar, babasına karşı meşru her vesileye başvurmuş ve her yolu denemiştir.
Ayrıca bu, onun inancının ve itminanının da bir tezahürüdür. Ne var ki, Hz.
İbrahim (aleyhisselâm), meşîet-i ilâhiyenin bu istikamette olmadığını anlayınca,
derhal bu yoldaki dualarından vazgeçmiş; vazgeçmiş ve babasından, babası ile
beraber olanlardan ve Allah’tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşmıştır.

Evet o, herkese tebliğ etmekle yükümlü bulunduğu davasında, babasını
istisna edecek değildi. Bir de buna, cibillî yakınlık eklenince, onun hem bir



evlat hem de bir nebi olma durumunu, babası karşısında nasıl yanıp tutuştuğunu
ve ondan gördüğü kabalıklara hiç aldırmadan nasıl “Babacığım, babacığım!”
dediğini ve onu doğru yola davet ettiğini şu âyetler ne güzel dile getirir:

“Kitapta, İbrahim’e dair anlattıklarımızı da an: Şüphesiz o dosdoğru bir
peygamberdi ve babasına şöyle demişti: Babacığım! O işitmeyen, görmeyen
ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım! Doğrusu
sana gelmeyen bir ilim bana geldi; bana uy, seni doğru yola eriştireyim.
Babacığım! Şeytana tapınma; çünkü şeytan, Rahmân’a başkaldırmıştır.
Babacığım! Doğrusu sana Rahmân katından bir azap gelmesinden
korkuyorum ki, böylece şeytanın dostu olarak kalırsın.”53

Evet, Hz. İbrahim (aleyhisselâm), başkalarına sunduğu o nurlu mesajlarını
babasına da arz ediyordu ve onun için âdeta ölüp ölüp diriliyordu. Zaten hangi
evlat, babasının hidayeti için böyle yürekten, kemal-i ciddiyet ve hürmetle,
samimî olarak gayret göstermez ki? Hele o insan, Hz. İbrahim (aleyhisselâm)
gibi halim, selim ve evvâh bir peygamber ise…

Her şeye rağmen Hz. İbrahim, ne babasının gölgesinde kalacak ne de onun
dalâletini bildikten sonra onun için istiğfar edecek bir insandı. Dolayısıyla o,
bidayetteki bu duasında dahi temizdi, masumdu, günahsızdı ve ismet sahibi
yüce bir nebiydi. O, her zaman hak söylemiş ve daima hakkın yanında olmuş
kutlulardan bir kutluydu. Bütün bunlara rağmen onun günaha girebileceğini
düşünmek başka değil, sadece onu bilmemenin, tanımamanın, daha açık bir
ifadeyle kapkara bir cehaletin ifadesidir.

3. Ülü’l-Azm Bir Peygamber: Hz. Musa
Kur’ân, Hz. İbrahim’den (aleyhisselâm) farklı bir büyüğe de dikkatlerimizi

çekmektedir. Bir nebiye, öfkeli insan denemez ama misyonu icabı fıtraten
oldukça müteheyyiç bir insandır Hz. Musa. Yaptığı her şeyi derin bir heyecan
içinde yapar. Aslında her işinde ayrı bir hikmeti olan Allah’ın, onu gönderdiği
kavme öyle bir nebi göndermesi mahz-ı hikmettir ve bunu sadece O bilir. Şöyle
ki, bir karar ve azim insanı olan Hz. Musa bir şeye azmetti mi, karar verdiği
istikamette, ölümü pahasına da olsa yürür o işin üzerine; altından kalkamayacak
gibi olsa bile kat’iyen vazgeçmez; Allah’ın emirlerini yerine getirirken yolunun
üzerine çıkan her şeyi çiğner geçer.

Bu itibarla, ıslahlarıyla vazifelendirildiği farklı bir cemaati ıslah etmek için
Hz. Musa gibi bir ülü’l-azm lazımdı. Evet, kırk sene Tih sahrasında onlara



erbaîn, yani olgunlaşmaları için eğitim yaptıracak, rehabilite edecek ve çileden
geçirecekti. Bu, günlük, aylık erbaîn türünden değildi; tam kırk senelik bir
erbaîndi…

Tevrat müellifleri anlatırlar, bizde de bir kısım zayıf rivayetlerde bunları
görürüz: Hz. Musa, daha çocukken Firavun’un kucağında öfkeyle onun
sakallarını yoluverir. Bu sebeple bazı esâtirciler, Firavun’un bundan
şüphelendiğini, bu çocuğun ileride kendisine ve saltanatına zarar
getirebileceğini düşünerek, onun öldürülmesini emrettiğini rivayet ederler.
Fakat kendisine onun bir çocuk olduğunu, henüz bir şeyi temyiz edemediğini
söylerler ve eline bir kor verilip denenmesi teklifinde bulunurlar. Hz. Musa,
ateşi diline değdirdiği için de çocuk olduğuna hükmeder ve ilişmezler. Bunlar
zayıf rivayetlerdir ama, Hz. Musa’nın karakteriyle tıpatıp uyuşmaktadır. Hz.
Musa, Firavun sarayında neş’et eder ve onun büyük misyonu için burada
hazırlanması çok önemlidir.

Kur’ân, Hz. Musa’yı, bir yerde başka, diğer bir yerde/yerlerde de başka
münasebetlerle zikreder. Yirmi üç senede nazil olmasına ve muhtelif âyetlerde
farklı konulara bağlı farklı şekilde ele alınmasına rağmen Kur’ân’da Hz. Musa
hep aynı karakter ve aynı tavırlar içinde karşımıza çıkar.

Kur’ân-ı Kerim’de, uzunca bir sûre olan Tâhâ sûre-i celilesinde, Hz.
Musa’ya da uzunca bir yer verilir. Orada anlatıldığına göre, halkın gaflet içinde
bocaladığı, Mısır’da Kıptîler ile İsrailîlerin durmadan birbirleriyle uğraştıkları
bir dönemde Hz. Musa, birisi Kıptî diğeri de İsrailî olan iki kişinin kavgasına
şahit olur.. haklı olarak öfkelenir ve Kıpti’ye bir tokat aşkeder; Kıptî de
ölüverir. Evet, Hz. Musa gibi hiddetli bir hakperest ve güçlü bir insanın bir
vuruşuyla adam cansız yere seriliverir. Fakat Kur’ân, Hz. Musa’yı o engin
muhasebe hissiyle şöyle konuşturur: “(Onlara): Ben dedi, yanlışlıkla, sonunda
ne olacağını bilmeksizin, şaşkın bir vaziyette o işi yapmıştım. Sizden
korktuğum için de kaçmıştım. Ama Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi ve
beni peygamberler arasına dahil etti.”54

Bir başka zaman Hz. Musa, Eyke’ye gider; bir ağacın altında oturur ve
Rabbine karşı derin bir saygı edasıyla: “Hemen (Musa) o iki kızın
(hayvanlarını) da suladı, sonra gölgeye çekildi ve: Rabbim, dedi, doğrusu
bana indireceğin bir hayra muhtacım.”55 der.

Evet, bu sızlanış, niyaz edalı bir iç çekiştir. O, aç ve susuzdur. Kendisini



tehdit eden bir toplumdan kaçıp oraya gelmiştir ve bir melce aramaktadır.
İhtimal, dağarcığında yiyecek bir ekmek bile yoktur. Ve işte bu ruh hâleti içinde
biraz nazlı, biraz da niyazlı Mevlâsına yalvarır: “Ben şu anda göndereceğin
hayırlar açısından gerçekten çok fakirim.” der. Yani “Hususî ihsanına muhtaç
ve bu çöllerde aç, susuz, bîilacım.” diye içini döker.

Bütün bunları Hz. Musa, yani müteheyyiç bir gönül ve kavminin hususî
karakterinin televvünlerini de taşıyan bir İsrail peygamberi söylemektedir! Ve
her şey fevkalâde yerindedir. Şimdi bu Nebi’yi Kur’ân âyetlerinde takip ederek
onunla birlikte Tur dağına çıkıverin; orada da yine aynı tavır ve üslûpta şunları
ifade edecektir: “Musa, tayin ettiğimiz vakitte Bizim ile buluşmaya gelip de,
Rabbi ona konuşunca: ‘Rabbim, bana görün, Sana bakayım!’ dedi. (Rabbi)
buyurdu ki: ‘Sen Beni göremezsin, fakat dağa bak, eğer o yerinde durursa,
sen de Beni görürsün!’ Rabbi dağa görününce onu darmadağın etti ve Musa
da baygın düştü. Ayılınca da: ‘Sen yücesin, Sana tevbe ettim, ben (bu konuda
da) inananların ilkiyim!’ dedi.”56

Mîkat için Tur’a çıktığında, “Rabbim, bana görün, Sana bakayım!” diyor.
Bunu şanı yüce, büyük bir nebi söylüyor..! Her Nebi, Mevlâ’nın gönderdiği
şeylere bilâ kayd u şart rızadâde olmuştur. Ama o, benzer bir dilekte bulunan
kavminin peygamberi olarak, o kavimde var olan ruh hâletiyle ve maddeciliği
kırma niyetiyle, tabiî biraz da iştiyaktan ötürü böyle söyler.

Bu yüksek karakter fakat müteheyyiç fıtratı, daha çocukluğunda Firavun’un
sakalını yolarken, Kıpti’yi bir tokatta yere sererken nasıl tanımışsak, hiçbir
nebinin söylemeye cesaret edemeyeceği sözü sarf ederken de aynı şekilde
görürüz. Evet, Kur’ân, o kendine has müthiş tasvir ve üslûbuyla hep aynı
karakteri resmeder.

İsterseniz Kur’ân âyetlerinde Hz. Musa’yı takibe devam edelim: Rable
buluşma vâki olmuş ve o, Tur’dan geriye dönmüştür. Cemaatinin yanına gelip
de, onların Sâmirî tarafından azdırılarak buzağıya taptıklarını görünce, elindeki
levhaları öfkeyle yere atıverir ve kardeşini yakasından tutarak sarsar. Kardeşi
de bu heyecan karşısında: “Anamın oğlu, sakalımı saçımı çekiştirip durma!
Bana ne diye itap ediyorsun?”57 der.

Arkasındakilerin dalâleti karşısında heyecan dolu bir gönlün tepkisidir bu.
Öyle ki, o, kendisi gibi bir nebi olan kardeşinin dahi saçını sakalını
yolabilmektedir. Bütün bunlar, tam bir Hz. Musa hakperestliğinin tezahürüdür.



O, Kur’ân’da hemen her yerde böyle anlatılır.
Bütün bunları düşündüğümüz zaman, herhâlde Hz. Musa’nın pazularını

tasavvur edebiliyor, yüz takallüslerinden nasıl bir karaktere sahip olduğunu
görüyor ve bunların yanında, Mevlâ’ya olan ilticasını, O’nun rızasını aldığını
ve hak bildiği yolda ne müthiş bir hakşinas olduğunu herhâlde görüyor gibi
oluyorsunuzdur...

4. Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Yusuf
Kur’ân, Hz. Yusuf’u (aleyhisselâm) anlatırken de karşımıza çok farklı bir

karakter çıkarır. İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem) onu
bize tarif ederken, hikmeti, sabrı, teennisi, tedbiri ve ilmiyle devâsâ bir kameti
resmeder. Aslında daha çocukken gördüğü bir rüyadan da bunu anlamak
mümkündür.

O, ayın, güneşin ve yıldızların kendisine secde ettiklerini görür.. görür ve
kendisinin bir hikmet kahramanı olacağını ele verir. Ay, güneş ve yıldızlar,
Cenâb-ı Hakk’ın hikmetle çizdiği sayfa ve kitaplardır. Bunların gelip onun
karşısında secde etmeleri, secde edip inkıyatlarını belirtmeleri.. evet, bütün
bunlar, onun nübüvvetine delâlet ettiği gibi, hikmet, ilim ve tedbir sahibi
olduğuna da işarette bulunurlar.

Aynı zamanda o, bir teslim ve tevekkül insanıdır. Düşünün ki, kardeşleri
götürüp onu kuyuya attıklarında derin bir teslimiyetle sesini bile çıkarmaz...
Yoldan geçen bir kervan, onu kuyudan çıkardıktan sonra götürüp şehirde köle
gibi satmak isterken, “Ben şuyum, buyum…” diye kendini anlatma ve kendini
ispat etme lüzumunu duymaz; duymaz da Mevlâ’nın hikmetle ne nescettiğini
takip etmeye çalışır.

Aynı zamanda o, tam bir ilim ve hikmet insanıdır. Geçirildiği bu yollardan
geçerken nereye götürüldüğünü teenni ile düşünür ve hâdiseleri yorumlamaya
çalışır (tevil-i ehâdîs). Onu, hapishaneye düştükten sonra kendisine rüya tabir
ettiren insanların rüyalarını tabir ederken de aynı şekilde görürüz: O, rüyaları
tabir etmekle kalmaz, onlara ciddî bir tevhid ve iman dersi de verir. Tabiî,
Kur’ân bunları anlatırken, aynı zamanda irşad edilmek istenen insanlara karşı
nasıl davranılması gerektiği mevzuunda da irşad erlerinin yoluna ışık
tutmaktadır.

Burada antrparantez bir hususu arz etmekte fayda görüyorum. Şöyle ki: Bir
kısım insanlar değişik maksatlarla gelerek bize çeşitli sorular tevcih ederler..



içtimaî, iktisadî ve dinî sorular. Bu arada dinsiz ve ateist kesimden de sırf
diyalektik niyetiyle sorulan sorular olur. Bunlar prensip olarak Allah’ı asla
kabul etmezler ama, yine de gelir sorarlar. Kader var mıdır? Kutuplarda nasıl
namaz kılınacak? Ayda insan namaz kılarken yüzünü nereye döndürecek, falan
filan...

Evet, bütün bunlar tamamen diyalektik yapmak içindir. Sanki sordukları
soruları izah etseniz, hemen ibadet edeceklermiş gibi bir görüntü sergilerler.
Aslında, kutuplarda nasıl namaz kılınacağını açıklasanız, ayda yüzlerin hangi
tarafa döneceğini izah etseniz dahi inanmazlar; inanmazlar ama, soru üretirler
durmadan.. ve bir meselede ilzam olsalar başka bir meseleye kaçarlar; onda da
sesleri kesilse kalkar yeni meseleler üretirler.. ve sorular sürer gider.

İşte Hz. Yusuf bu konuda bize iyi bir ders ve mükemmel örnektir. Hikmet,
ilim ve irfan insanı, evvelâ adamın esas derdinin dinlenmesi gerektiği mesajını
verir. Tıpkı bir hastanın, hekiminin karşısında dil döküp ağlaması gibi...

Evet, mahir bir hekim evvelâ hastanın şikâyetlerine kulak verir. Yoksa elini
ağrıyan yere koydu diye hemen oraya bakmaz. Hasta baş ağrısından şikâyetle
eliyle başını tutar. Ama belki de bu, dişindeki bir iltihaptandır. Ya da
böbrekleri ağrıyor diye iki büklüm hekimin karşısına çıkar. Böbreklerinden iki
büklümdür ama ihtimal bu, onun dişinin iltihap kapması veya çürümesinden
kaynaklanmaktadır. Veya sinüzit ya da damar tıkanıklığı başa vurmuştur.

Evet, baş ağrıyor diye, teşhis ve tedaviye mutlaka baştan başlanmaz. Evvelâ
hastalığın gerçek sebebine inilir ve başka yerler de kurcalanarak hastalık teşhis
edilmeye çalışılır. Evet, Yusuf (aleyhisselâm) da irşat adına inançsız bir insanı
ele alırken, onu tıpkı bir hekim hassasiyeti içinde ele alır.

Meselâ, ona rüya tabiri sorarlar; o, rüyayı tabir etmeden önce mahir bir
hekim edasıyla onları karşısına alır ve bir tevhid dersi verir. Varlık ve şuunâtı,
bunları Allah’a vermeden, her şeyi O’na isnat etmeden açıklamanın imkânı
olmadığını anlatmaya çalışır. Kendisinin de Allah’a inandığını, babaları
İbrahim ve İshak’a tâbi olduğunu ve tevhide inanmanın insana nasıl huzur
getireceğini bir bir şerh eder.. ve böyle bir tevhid dersi verdikten sonra da:
“Gelelim şimdi sizin rüya meselenize…” der.

Evet, biz de, türlü türlü itirazlar hatta diyalektikler ile karşımıza çıkan
insanlara, en evvel Allah’a ve Kitab’a inanmıyor ve Peygamber’i kabul etmiyor
olduklarını düşünerek, en azından buna ihtimal vererek onlara Allah’ı, Kitab’ın
mahiyetini, Peygamber’in nübüvvet ve risaletini anlatmalıyız. Ondan sonra



soruya ve varsa, meselâ rüya gibi başka meselelerine cevap vermeye
çalışmalıyız. Aksi hâlde “sittîn sene” rüya tabir etseniz, sadece rüya tabir
edilmiş olacak ve bir adım ileriye gidilemeyecektir. Şanı yüce Nebi, değil
sorulan sorulara karşı, rüya tabir ederken dahi her şeye hikmetle
yaklaşmaktadır.

Evet, “Kader nedir?” diye sorana, inanmıyorsa onu anlatmak faydalı
olmayacaktır. Önce Allah’a inanmalı ki, kaderi de doğru anlayabilsin. Çünkü
bunlar birbirine bağlı şeylerdir. Laboratuvarda bir neticeye varmışçasına,
hendesî bir gerçeği ortaya koymuşçasına, fizikî bir hâdiseyi vuzuhla
anlatırcasına Allah (celle celâluhu) anlatılmalı ki, inkâra mahal kalmasın.

Evet, yemek yeme, su içme rahatlığı içinde her mesele ilmî olarak ortaya
konduğu takdirde, altyapı hazırlanmış olur. Yoksa belli bir temel oluşturmadan
Allah’ı ve Peygamber’i anlatmanın ve kabul ettirmenin imkânı yoktur. Tabiî
boş ve kuru diyalektiklerin de hiçbir faydası yoktur. Diyalektiğe girersek, iman
meselelerinde kendimizi ezdirmiş ve boşuna yorulmuş oluruz.

Aslında Hz. Yusuf gibi olunmalıdır. Büyük Nebi, her hâliyle ders veriyor ve
hapishanede bile o, bu yönüyle temayüz ediyor.

Yine başka bir yerde Kur’ân, onun bir başka yönünü nazara verir: İffetini,
teennisini ve ağırbaşlılığını... O, görkemli bir delikanlıdır. Ve bir gün bütün
cazibesiyle bir kadın çıkar karşısına.. hem de kadının evinde ve kapılar da
kapanmış vaziyettedir. Kur’ân, işte bu âbide iffet kahramanını şöyle
tablolaştırır: “Yusuf ’un evinde kaldığı kadın, onun nefsinden murad almak
istedi ve kapıları kilitleyip: ‘Haydi gelsene!’ dedi.”58

Kapı kapanmış, üzerine çullanan, entarisinden çeken ve eteklerini yırtan
olabildiğine cazip bir kadın, onu ağına almak için her şeyi hazırlamıştır. Hz.
Yusuf henüz peygamber değil. Ona, sen nebisin denmemiş, ama o iffetli bir
insan ve bir hikmet adamıdır. Zinanın insanı nasıl başaşağı getireceğini çok iyi
bilmektedir. Böyle bir manzara karşısında sarsılmamak ve bu korkunç alev
karşısında yanmamak çok zordur. Ancak nebi namzedi bu insan, Everest Tepesi
gibi dimdiktir.

İşte böyle bir durumda Hz. Yusuf, bir o kadar daha büyür insanın gözünde.
Evet, bir hikmet, bir iffet âbidesi gibi müşâhede ederiz onu; çok açık teklifler
karşısında, başında kar taneleri ve çiğ düşmüş gibi o kadar ak ve berrak
tabiatıyla şöyle dediğine şahit oluruz: “Ben, Allah’a sığınırım!” Evet, bir



nebideki Allah korkusu, namus mülâhazası ve iffet düşüncesi işte bu
enginliktedir.

Evet, onun her davranışı peygamberliğe ait ayrı bir derinliği ifade eder.
Meselâ o, hapishanede o incelerden ince davranışları ile âdeta hep hikmet
kanaviçeleri örer.

Bir iftira yüzünden hapse girmiştir. Orada melike ait bir rüyayı tevil eder.
Tevil, melik tarafından isabetli ve hakîmane bulunur. Bunun üzerine, hapse bir
adamını gönderir ve “Onu bana getirin!” der. Ancak o iffet âbidesi, kendisini
almaya gelen elçiye, “Efendine dön.. ve ‘Ellerini kesen kadınların zoru
neydi?’ diye sor. Şüphesiz benim Rabbim onların hilesini çok iyi bilendir.”59

karşılığını verir. Yani Hz. Yusuf bu sözleriyle, melike şu mesajı göndermiştir:
“Ben bir iftira neticesi hapse girdim. Böyle bir şeyin bir daha tekerrür etmesini
istemem. Mesele tahkik edilsin. Suçlu ya da suçsuz kimmiş, her yönüyle açığa
çıksın.”

İşte Nebiler Serveri İnsanlığın İftihar Tablosu, iffet âbidesi Hz. Yusuf’un bu
tavrını tebcil ve takdir sadedinde: “Hz. Yusuf –sabır ve hikmet insanı–
hapisten hemen çıkmadı. Bana çık denseydi, o dakikada çıkardım.”60

buyurarak onu takdir eder. Nihayet yapılan tahkikat sonucu kadınlar, “Hâşâ!
Allah için, biz ondan hiçbir kötülük görmedik.” derken Zeliha da, “Şimdi
gerçek ortaya çıktı. Ben onun nefsinden kâm almak istemiştim. Şüphesiz ki o
doğruyu söyleyenlerdendir.”61 diyerek suçunu itiraf eder.

Kur’ân’ın, teferruat diye nitelendirilebilecek ölçülerde bütün detayları ile
bildirdiği bu olayda, Hz. Yusuf tam bir tedbir ve temkin insanıdır. Öyle ki o,
hiç acele etmez, sabırla hakikatin bütün çıplaklığı ile ortaya çıkacağı anı
bekler.

Biz onun bu temkin ve tedbir insanı olma yönünü bir başka hâdisede de
müşâhede ederiz. Şöyle ki, Mısır’da, o korkunç kıtlığın baş gösterdiği yıllarda,
Melik’in kendisine özel danışmanlık teklifine rağmen o, “Beni ülkenin
hazinelerinin (başına) tayin et. Çünkü ben (onları) çok iyi korurum ve bu işi
bilirim.”62 der.

İlk bakışta onun vazife talebini anlamakta biraz zorlanırız. Ama o, bu
vazifenin eri olduğunun şuurundadır ve alternatifi de yoktur. Zahireleri usûlüne
uygun şekilde stok etmesi, ülkeyi bir krizden kurtarması.. ve bütün bunları



yaparken de müsâvâta (eşitlik) dikkat etmesi, hatta Kur’ân’da gördüğümüz
kadarıyla, kardeşlerine bile bu hususta bir ayrıcalık göstermemesi, onun bu işe
tam ehil olduğunu ifade eden misallerdendir.

Evet, bütün bu olaylar, onun ne kadar teenni, ilim, hikmet ve tedbir insanı
olduğunu göstermektedir.

Aslında biz, bu ve buna benzer sonuçlara Kur’ân’ın o ölçülü, âhenkli,
insicamlı ifade ve tasvirleri ile ulaşıyoruz. İşte Kur’ân’ın bu tasvir gücüdür ki,
peygamberlerin hiçbirini diğerine karıştırmadan, onların normal insanüstü tip
ve karakterlerini gözler önüne serer ve fevkalâde bir muvazene içinde o en
büyük hak erlerini resmeder. Öyle ki, insan bu gözle Kur’ân’a bakınca, “Kur’ân
Allah’ın kelâmıdır, beşer kelâmı olamaz.” demekten kendini alamaz.

Modern psikoloji de bir mânâda insanları belli kategorilere ayırır ve öylece
mütalaa eder: “Şu tip insanlar şöyledir, içe dönük olanlar böyledir.” der ve
belki genelleme yaparak mevzuu biraz daha daraltmış olur. Hatta çok defa
hemen hemen aynı şeyleri tekrar eder durur.

Oysa Kur’ân, daha on dört asır evvel, insanların ruh dünyalarına, kalbî
hayatlarına nüfuz etmiş olma üslûbuyla onları heyecanlarında, arzu, heves ve
niyetlerinde âdeta zumlamış ve en vâzıh çizgilerle sunmuştur. Evet o, her tipi
ayrı bir kâinat, ayrı bir kitap gibi resmetmiş ve onun portresini ortaya
koymuştur. Yani Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan insanları arz ederken, modern
psikolojinin acze düştüğü, yetersiz kaldığı her sahayı inceden inceye tahlil
ederek gözler önüne sermiştir.

Şüphesiz Kur’ân’ın arz ettiği yüzlerce tipi burada mütalaa etmemize imkân
yoktur. Belki altı-yedi tip üzerinde durarak Kur’ân’ın üslûp, beyan, ifade ve
edasındaki eşsizliği ve benzersizliği ortaya koymaya çalışıyoruz ki, kanaatimce
şimdilik yapılabilecek şey de budur.

Burada Firavun’u anlatmak da olabilirdi. Ancak gül bahçesinde saksağanı
arz etmek suiedeptir. Onun için Firavun gibi, Nemrut gibi tipleri atlayacağız.
Evet, dünyada Allah’ı, O’nun kitabını ve peygamberini atlayan insanları biz de
atlayacak, nebi iklimini ve ondan gelen nurlarla gönüllerini donatmış
mü’minleri anlatmakla yetinip, hayatlarında hep kara düşüncelerle yaşamış
insanları bu gül bahçesinde misafir etmeyeceğiz.

5. Kur’ân ve Hz. Meryem
Hz. Meryem’den adını alan Meryem sûresinin baş taraflarında, giriftar



olduğu musibet ve belâlarla bir kısım imtihanlara maruz kalan Hz. Meryem
anlatılır. Buradaki ana konulardan biri, Hz. Meryem’in sebepler üstü
diyebileceğimiz bir keyfiyette Hz. İsa’ya hamile kalmasıdır. Hâlbuki Hz.
Meryem, çocukluğundan beri mâbedin ruhanî ikliminde yetişmiş, iffetine,
namusuna son derece düşkün bir kadındır.

Allahu a’lem, bu kıssanın Kur’ân’da anlatılmasının hikmet ve sebeplerinden
biri, o bin bir musibet ve belâya maruz kalan Nebiler Sultanı’nı teselli ve
tesliye etmektir. Yani “Ey Habibim! Maruz kaldığın bu imtihanlarda Sen tek
değilsin, Senden önce gelenler de bu ve buna benzer nice imtihanlar
geçirdiler. İstersen bak, Hz. Meryem’in başından geçenlere…”  denilmek
istenmektedir.

Bunun yanı sıra, bu kıssa ile ilgili daha birçok sebep ve hikmet de
söylenebilir. Ezcümle, Hz. İsa ve Hz. Meryem’in gerçek mahiyetleri ancak bu
âyetlerle anlaşılabilir. Hristiyanlıkta bugün dahi hâlâ var olan ekânim-i selâse
anlayışı bu âyetlerle açık olarak sorgulanır. Bu açıdan Hristiyanlar Kur’ân’a
çok şey borçludurlar. Nitekim Habeş Kralı Necaşi’nin Hristiyanlıktan
Müslümanlığa geçmesi, bu âyetlerin nuranî atmosferinde gerçekleşmiştir.

Her neyse, Hz. Meryem’in Kur’ân’da zikredilmesinin sebep ve hikmetleri
adına söylediğimiz bu hususları geçerek, o büyük kadınla ilgili âyetler
çerçevesinde biraz da karakter tahlilinde bulunmak istiyoruz:

Hz. Meryem, Kur’ân âyetleri ve tarihi bilgilere göre, daha doğmadan ana-
babası tarafından mâbedin hizmetine vakfedilmiş bir kutluydu. Kur’ân da,

kavminin ona “Ey Harun’un kızkardeşi!”63 dediğine işaret eder. Şayet bu
Harun, peygamber olan Hz. Harun ise, onunla aralarında asırlar var. Ancak Hz.
Harun, herkesin bildiği gibi, yaşadığı dönemde mâbetlerin kayyimliğini
yapıyordu. İşte Hz. Meryem’e bu açıdan bir benzetme yaparak kavmi ona “Ey
Harun’un kızkardeşi!” diyordu. Bazı rivayetlerde ise, âyette geçen Harun’un
Hz. Meryem’in hakikî erkek kardeşi olduğu nakledilir.

Hz. Meryem, mâbede adanmış olması sebebiyle çocukluğunu, gençliğini hep
orada geçirmiştir. Kendini ister istemez böylesi lâhûtî esintilerin sabah akşam
estiği bir mekânda bulan bu yüce kadın, zamanla daha ruhanî bir derinlik
kazanmıştır. Öyle ki zaman gelmiş o, lâhûtî âlemden gelen nimetlerle perverde
edilmiştir. Bazı camilerimizin mihraplarının üstünde yazılı bulunan: “Zekeriya,
onun yanına mâbede ne zaman girse, beraberinde yiyecekler bulurdu.



‘Meryem, bu yiyecekleri nereden buluyorsun!’ deyince de o: ‘Bunlar Allah
tarafından gönderiliyor. Muhakkak ki Allah dilediğine sayısız rızıklar verir.’
derdi.”64 âyeti, bu harikulâde hususların ifadesidir. Bazı tefsirler bu yiyecek
maddelerinin kış mevsiminde yaz, yaz mevsiminde kış meyve ve sebzeleri

olduğundan bahsederler.65

İşte böylesi mânevî atmosferde günlerini geçiren ve lâhûtî âlemin maddî ve
mânevî nimetleriyle perverde olan iffet ve namus âbidesi bir kadın, birden
sebepler üstü denecek şekilde hamile kalır. Kur’ân, hamile kalma esnasında
emri tebliğ eden melekle, Hz. Meryem’in diyalogunu da anlatır.

Bu meleğin Hz. Cebrail olduğu rivayet edilir ki, o, bu esnada insan suretinde
yeryüzüne indirilmiştir. Hz. Meryem onunla ilk karşılaştığında, “Eğer
Allah’tan korkan bir kimse isen bana dokunma!”  der. Bunun üzerine melek,
“Ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbimin bir
elçisiyim.” karşılığını verir. Hz. Meryem bu defa, “Bana bir insan eli
değmediği, iffetsiz olmadığım hâlde benim nasıl çocuğum olabilir ki?”66

mukabelesinde bulunur. Ve neticede Hz. Meryem hamile kalır. Ancak, Hz.
Meryem, kavmine bunu nasıl izah edecektir? O, Allah’tan geldiğine inandığı bu
mesele karşısında, sonsuz bir sabır gösterecektir ama, etrafındaki insanlara
bunu anlatabilmek âdeta imkânsızdır.

Şimdi siz, tam bu noktada Hz. Meryem’in içinde bulunduğu ızdıraplı hâli
tahayyül etmeye çalışın..!

Hz. Meryem, bu durumu itibarıyla kavminden uzak bir yere çekilmeye karar
verir. Aslında onu uzlete çeken şey, iffeti ve namusudur. Onun ne kadar bir süre
uzlette kaldığını bilmiyoruz. Kur’ân, bu konuda net bir şey söylemez; söylemez
ve uzlete çekildikten sonra, hemen doğum öncesi zamana geçer. Doğum
sancıları onu kıvrandırmaya başladığı anda, Hz. Meryem sevk-i ilâhî ile bir
hurma ağacına yaslanır ve başına gelen şeyler karşısında derin derin
düşüncelere dalar; dalar ve “Keşke bundan önce ölseydim de unutulup
gitseydim!”67 der. “Keşke ölseydim.. unutulup gitseydim!” sözlerini, baştan
bu yana ilâhî kaderin kendisi için nescettiğini o engin imanıyla takip eden Hz.
Azrâ’nın, iffet duygusunun ağır bastığı ve onu feverana sevk ettiği anda
söylediği sözler olarak değerlendirmek lazımdır.

Ayrıca burada, iki şey daha dikkat çekiyor:



2.
1.Vicdan ızdırabı.

Doğum sancısı.
İşte bir taraftan doğum sancısı çeken, eli ayağı çekilen, maddî ızdıraptan dize

gelen, diğer taraftan da bütün bu acıları bastıran vicdanının ızdırabıyla iki
büklüm olan bu kadına, Mevlâ-i Müteâl’den öyle bir derman gelmeli ki, hem
doğum sancıları son bulsun hem de vicdanında yanan ateşi söndürsün. Çok
geçmeden meleğin getirdiği hak mesajı onun imdadına yetişir: “Tasalanma!
Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir. Hurma dalını
kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün.”68

Hz. Meryem, içinde bulunduğu hâlet-i ruhiyeden, ikaz mahiyetini taşıyan bu
beyanlarla birden uyanır. Buradaki ilk ilâhî hedef –tabiî sezebildiğimiz
kadarıyla– psikolojisi altüst olmuş bu iffet âbidesini o boğucu atmosferden
kurtarmaktır. Nitekim bu ilâhî ikaz ya da ses, onu düşünce dünyasından az da
olsa uzaklaştırır; uzaklaştırır ve daha başka düşünceler içerisine çeker.
Kavminden kaçarak kupkuru bir çölde, tek başına bulunan Hz. Meryem,
kendisini hurma ağaçları ile çevrili yeşilliklerin içine getiren kudreti
düşünmeye başlar; başlar ve gönlü inşirahlarla dolarak rahatlar.

Bu iki âyet-i kerimede dikkati çeken ve mutlaka araştırılması gereken bir
husus daha bulunmaktadır. O da, hamilelik ya da özellikle doğum öncesi dönem
ile su ve hurma arasındaki ilgidir. İhtisas alanım olmamakla beraber, sırf
Kur’ân’a olan itimadımdan temas edip geçeceğim. Hurma ve suyun –sesiyle,
havasıyla, yenilip içilmesiyle– doğum esnasındaki kadınlara, ister fiziki yani
rahim açılması, ister psikolojik yani moral değerler açısından faydalı olacağı
kanaatindeyim. Bu espriye bağlı olarak modern tıbbın “suda doğum” gibi
projeleri üzerinde durulabilir.

Ve melek mesajlarına devam eder: “Artık ye, iç, gözün aydın olsun! Eğer
herhangi bir insana rastlarsan: Ben, Rahmân’a oruç adamıştım, de, o
sebeple bugün hiç kimseyle konuşmayacağım.”69

Bu ifadelerle zannediyorum, ruhî açıdan sıkıntılı, maddî açıdan da hasta olan
–çünkü doğum yapmış– bir kadının hissiyatı, iç âlemi okşanmakta veya ona
huzur verecek bir usûl telkin edilmektedir. Modern psikolojinin de bu noktada
insanlara yaptığı benzer tavsiyeler vardır. Ama çoğu itibarıyla o tavsiyeler
insan ruhuna nüfuz etmekten uzak, insanı daha çok hastalıklar içine itecek
mahiyette ve tamamıyla tavsiyeyi yapan bilim adamlarının (!) dünya görüşlerini



yansıtır niteliktedir.
Bunlar pek çoğu itibarıyla tamir adına ortaya konan, ama insanı kendine karşı

daha çok yabancılaştıran, fıtratından uzaklaştıran ve değişik bir hastalığa çare
bulacağım derken, belki onlarca hastalığa davetiye çıkaran türden şeylerdir.

Nihayet Hz. İsa dünyaya gelir. Hz. Meryem, kucağında çocuğuyla kavminin
arasına döner. Kavminin ithamlarına beşikteki çocuk cevap verir… Vak’anın
geri kalan kısmı Meryem sûresinden takip edilebilir. Biz konumuz açısından
meseleye bir kere daha dönüp, bu çerçevede bazı genellemelerde bulunmak
istiyoruz.

Bizi bu kıssada ilgilendiren en önemli şey, bir kadının duygularını, ruhî
durumunu, his ve heyecanlarını, toplum içerisindeki konumunu Kur’ân’ın nasıl
tahlil ettiğidir. Görüldüğü gibi, Kur’ân, modern psikolojinin henüz ulaşamadığı
ledünnî ufuklarda dolaşmakta ve bayrağını çok yükseklerde
dalgalandırmaktadır. Bu açıdan Kur’ân’a bakıldığında, bundan asırlar önce
ortaya konan tahliller, bu tahlillerdeki derinlik, akıllara durgunluk verecek
ölçüdedir. Aslında farklı ruh hâllerinin tahlili hem psikoloji hem de
psikososyoloji açısından çok mühimdir.

Evet, Kur’ân’da mutlak olarak insanın heyecan ve helecanlarına,
teessürlerine, maddî ve mânevî geçirdiği değişimlerin ifadelerine sıkça
rastlanır. Hatta normal karakterler bir tarafa, zaman zaman anormal karakterler,
üstün zekâ ve dehaya sahip dimağlar, hayatlarını zaferlerle süslemiş zafer
âbideleri, ibadet ü taatte kutuplaşmış tipler, âlem-i şehadette âlem-i misale ait
levhaları seyreden zevk ve istiğrak ehli kişiler… ve daha nice karakterlerin
tahlilleri sıra sıradır Kur’ân-ı Kerim’de.

Şimdi böylesine engin ve zengin bir kaynaktan müstağni kalmayı nasıl izah
ederiz? O hâlde Müslüman psikolog ve sosyologlara oldukça fazla iş düştüğü
ortadadır. Bunlar, Kur’ân’ın genel hedef ve maksatlarını göz önünde
bulundurarak, yapacakları çalışmalarla, günümüzün kendi özünden ve ruhundan
uzaklaşmış/uzaklaştırılmış insanını, bir kere daha Kur’ân’a yöneltebilir ve
Kur’ân ufkunda dolaştırabilirler.

E. Kur’ân’da Toplum Tahlilleri
Kur’ân-ı Kerim, belli prensipler dahilinde yer yer toplum tahlilleri de yapar.

Yapılan tahliller sonucu, o cemiyetin genel karakteri ayan beyan ortaya çıkar.
Genelde isim tasrih edilmeden yapılan bu tahlillerde öyle bir üslûp kullanılır
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ki, ilgili cemiyet hemen gözler önünde beliriverir. Hem öyle beliriverir ki,
bunları tam anlamıyla kavrayabilmek için sosyolog veya psikolog olmaya da
gerek kalmaz. Zira Kur’ân’ın ortaya koyduğu her tablo, aksine ihtimal
vermeyecek ölçüde nettir.

Nitekim Asr-ı Saadet’te gerek Yahudi, Hristiyan ve gerekse müşrik ve
Müslümanlar, içlerinden geçen şeylerin ifşa edileceği endişesiyle tir tir
titrerlerdi. Bunlar arasında özellikle Müslümanlar, kalb ve vicdanlarını her
zaman vahy-i semavî karşısında derleme, toparlama ihtiyacı duyarlardı. “Biz,
Allah Resûlü hayatta iken, içimizden bir şey geçirmeye korkardık. Gerçi
isimlerimiz verilmezdi ama kusurlarımızın büyüklüğü, O’nun ukbâdaki
mücâzâtı nazara verilirdi ki, biz âdeta kaçacak delik arardık.”  sözleri,
onların duygularının ifadesidir.

Hatta bu noktada denilebilir ki, gönülleri dilhûn eden Nebiler Sultanı’nın
vefatı, bir ölçüde onların rahatlamasına vesile olmuştu. Çünkü ilgili mevzuda
bir âyetin nazil olması o edeb, vakar ve ciddiyet insanlarını çatlatacak ölçüde
bir kısım şoklar yapabiliyordu.

Bu tür âyetlerde en çok dikkati çeken husus, Kur’ân’ın şahısları veya
cemiyetleri unvan ve isimleri ile değil de, vasıfları itibarıyla zikretmesiydi.
Yani ekranda yansıtılan manzara kâfir değil küfür, münafık değil nifak, dalâlet
ve fısk ehli değil, dalâlet ve fıskın kendisiydi. Bugün fert ve toplum ile ilgili
bilim adamlarının Kur’ân’ın bu özelliğinden çok büyük dersler çıkarmaları
beklenir.

İşte bu çerçevede, Kur’ân’ın ayrı bir özelliği de, fert ve cemiyet tahlillerinde
genelleme usûlünün kullanılmış olmasıdır. Öyle ki, Müşrik, Yahudi, Hristiyan,
Mecusi, Sâbii, Müslüman vb. bütün insanların genel özelliklerini, her zaman
Kur’ân’ın satırlarında veya satır aralarında bulmak mümkündür. Bu, bizler için
olabildiğine önemli bir kriterdir. Bizler bu kritere göre, insanlarla ister bire
bir, isterse toplu olarak münasebetlerimizi ayarlayabiliriz. Arızaların nasıl
giderileceği, neyin insanlara nasıl sunulacağı konusunda yukarıdaki hususlar
çok önemlidir.

Kur’ân’ın, fert veya cemiyetleri tahlilinde öne çıkan hususiyetleri kısaca
şöyle sıralayabiliriz:

Bu tahlillerde mutlaka ferdî ve içtimaî maslahatlar gözetilmiştir.
Tahliller, şahıslardan tecrit içinde yapılmış ve fertler isimleriyle değil,



özellikleriyle nazara verilmiştir.
Böylece, ilgili vasıfların kötülüğü tescil edilirken, şahıslar toplum içinde,

cemiyetler de sair cemiyet ve toplumlar içinde kısmen kamufle edilmiştir. Bu
vesile ile de birçok insan ve birçok cemiyet, rencide edilmeden, mükemmel
insan, mükemmel toplum olma yolu gösterilmiştir.

3.Tahlillerde, cemiyette kabul gören meşru edep ve muaşeret kaidelerine,
disiplinlere riayet edilmiştir.

4.Tahlillerde yıkıcı tenkitten ziyade, yapıcı bir üslûp kullanılmıştır.
5.Âzamî tasarruf prensibine riayet edilerek, mesele kısa ve özlü ifadelerle,

gayet veciz bir biçimde ortaya konmuştur.

1. Kur’ân’da Ehl-i Kitap Resimleri
Kur’ân-ı Kerim’de fertlerin yanı sıra toplumların da çeşitli açılardan

tahlillerinin yapıldığını ve tahlillerde öne çıkan hususları veya takip edilen
esasları ifade ettik. Şimdi, Kur’ân’da tahlili yapılan Ehl-i Kitap’tan bazı
resimlerle o hususu da biraz açmaya çalışalım:

Kur’ân-ı Kerim’de en çok tahlili yapılan milletlerden biri İsrailoğulları’dır.
Sadece Bakara sûresine bu açıdan bakıldığında, bu konuyla alâkalı pek çok
malzemenin var olduğu anlaşılır. Acaba Kur’ân, bu millet üzerinde neden bu
kadar çok durmuştur? İsrafın her çeşidi Allah nezdinde ve Allah Kelâmı’nda
söz konusu olmadığına göre bundaki hikmet ya da hikmetler nelerdir?

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, Kur’ân’ın bahsini ettiği bazı kitlelerle
günümüzdeki müsamahasız ve saldırgan yığınlar arasında ne zihniyet ne de
karakter açısından hiçbir fark yoktur. Bu açıdan projektörünüzü Kur’ân’a
tuttuğunuzda bugünkü mütegallipleri; günümüz mütegalliplerine tuttuğunuzda da
Kur’ân’daki fanatikleri rahatlıkla bulabilirsiniz. Öyleyse Kur’ân’ın bazıları
hakkında on dört asır önce söylediği şeyler hâlâ geçerliliğini korumaktadır.

Evet, insanlık tarihi boyunca meydana gelen içtimaî, idarî, siyasî, askerî,
kültürel hatta dinî fesatların temelinde bazı fanatik düşünce ve bağnaz
zihniyetler vardır. Bütün dünyayı emperyalizm hesabına bir pazar hâline getiren
kapitalizm, anarşinin yeryüzüne yayılmasına vesile olan komünizm, milletleri
birbirine düşman hâline getiren ırkçılık, dahası şehvetin putlaştırılması… evet,
bunların hepsi bahsi geçen zıvanasız mantık ve düşüncenin ürünüdür. Bilhassa
şu son asırlarda ortaya çıkmış pek çokları, Durkheim, Freud, Marks, Sartre,
Engels ve sahalarında ün yapmış, şöhrete ulaşmış daha niceleri hep bu



endazesiz düşüncenin çocuklarıdır.
Bu insanların düşüncelerinin ürünü olan kapitalizm, komünizm, faşizm ve

Nazizm başta olmak üzere birçok sistem, değişik dönemlerde hep içtimaî
dengeleri bozmuş, milletleri kendi iç bünyelerinde inkıraza sürüklemiş ve
onları başka milletler nezdinde de düşman hâline getirmiştir. Neticede dünya
bir kan gölü olmuştur ki, en son 1. ve 2. Dünya Savaşları bunun apaçık
göstergesidir.

Bu açıdan Kur’ân, günde yüz defa çeşitli hile ve desiselerle insanlığı iğfale
çalışan, sürekli fitneyi körükleyen, maddî çıkarları uğrunda her şeyi mubah
gören bazı toplum ve insanlara karşı sairlerinin dikkatli olması için birçok
âyetle tahkimat yapmakta ve onları teyakkuza sevk etmektedir.

Bu noktada hiç kimse, Allah, bir kısım anarşistleri nazara vermede itnab
yapıyor (uzun uzadıya açıklamalarda bulunuyor) diye şüphe ve tereddüde
düşmemelidir. Zira Allah (celle celâluhu), böylelerini sırat-ı müstakîme davet
etmek için başta ülü’l-azm peygamberler olmak üzere birçok mürşit, muslih
göndermiştir. Ama onlar kendilerine gönderilen peygamberlerin öğretilerine
kulak asmamış, hatta onlardan bazılarını akıl almaz işkencelerle
öldürmüşlerdir.

İşte Kur’ân’ın yaptığı şey, bütün bunlara rağmen, istikamete girmeyen bu ifrit
ve muzır kimselere karşı, insanları uyarmaktan ibarettir. Zaten bugün dünyada
siyasî, idarî, askerî ve iktisadî alanda cereyan eden hâdiseler de Kur’ân’ı
doğrulamakta ve yapageldiği tenbihat ve tahşidatın ne kadar yerinde olduğunu
göstermektedir.

Öteden beri her şeyi kendi çıkar ve menfaatleri etrafında ele alan bu kabîl
insanlar, her şeyi maddeye irca etmiş ve her şeyi maddede aramış “akılları
gözlerinde” öyle körlerdir ki, maddeden başka hiçbir şey görmezler. Bu
özellikleri itibarıyla da dünyanın her yerinde sömürünün temsilcileri
olmuşlardır.

Evet, bunlar maddeciliği o kadar ileri götürmüş ve maddeci zihniyetle
öylesine bütünleşmişlerdir ki, mânevî şeyleri bile madde ile izaha ya da
anlamaya kalkmışlardır ki, bu mânevî şeyler arasında, bizzat Allah (celle
celâluhu) da vardır. Nitekim Kur’ân-ı Kerim gibi, mukaddes kitaplarda da
ifade edildiği gibi bir gün böyle bir mantık, hem de küstah bir tavırla
peygamberinin karşısına dikilip “Ey Nebi, Biz, Allah’ı açıkça görmedikçe asla



sana inanmayız!”70 der. Aslında bu, karakteristik bir iddia ve istektir.
Aynı zamanda bu, materyalizm, kapitalizm, ateizm, pozitivizm vb. fikrî ve

idarî düşünce ekollerinin de temel esprisini oluşturmaktadır. Bu çerçevede siz,
bir nebiye (aleyhisselâm) söylenen bu sözle, yirminci asırda aya çıkan
Gagarin’in söylediği söz arasında bir farkın olmadığını görürsünüz. Gagarin de
öyle diyordu: “Ben dünyanın etrafını dolaştım. Ay’a çıktım ama Allah’a
rastlamadım.” İşte aklı gözüne inmiş, materyalist zihniyeti temsil eden sefil ruh
ve işte Peygambere: “Allah’ı bize göster!” diyen Allah ve peygamber bilmez
küstah!

Bu zihniyetin etkilerini günümüz Türkiye’sinde de görmemiz mümkündür. Ne
acıdır ki bu zihniyet, ilim yuvaları olan bazı mekânlarda bile bütün ağırlığı ile
kendini hissettirmektedir. Evet, hoca ve talebeleriyle, dün olduğu gibi bugün
de, “Allah’ı görmüyoruz ki, O’na inanalım?” diyen insan sayısı
azımsanmayacak kadar çoktur.

Kur’ân’ın bu mevzuda yaptığı tahlilleri tam anlamıyla kavrayabilmek,
Kur’ân’ın onların niyet, düşünce ve tasavvurlarını lif lif çözmesini, lime lime
parçalamasını tam anlayabilmek ve onların içlerindeki fesat, hastalık ve kirleri
tam görebilmek için, onların içlerinde bulunmak, hatta onlar gibi olmak
lazımdır. Bu açıdan, onlar gibi veya onlardan biri olmadan, ilgili âyetlerin
künhüne tam mânâsıyla vâkıf olunabileceğini zannetmiyorum.

Yaptığımız ön açıklamalardan sonra geçmiş peygamberler ile onların
peygamber olarak gönderildiği milletler arasında geçen bazı olayları nazara
vererek, onların karakterleri hakkında ancak ilme’l-yakîn seviyede olabilecek
daha başka tahlil ve değerlendirmelere ihtiyaç var.

Bilindiği gibi bir toplum, yıllarca Firavun’un zulmü altında inim inim
inlemiş ve ezilmişti. Zulmüyle etrafa dehşet saçan Firavun, elinin altındaki
yığınları en ağır işlerde çalıştırıyor, çok defa erkekleri öldürtüp, kadınları da
zillet içinde bırakıyordu... Ancak Allah (celle celâluhu), peygamberleri
vasıtasıyla onları bu zulüm ve zilletten kurtarıp, rahat edecekleri bir muhit ve
hür yaşayacakları bir ortama çıkardı. Öyle ki, Tîh sahrasında yaşarken bile –ki
bu biraz da cezaydı– en medenî ve en zengin milletlerin dahi rahat elde
edemeyecekleri “ ُّنَمَْلا ” ve “ ىٰوْلَّسَلا ” yani bıldırcın eti ve kudret helvası
onların sofralarını süslüyordu.

Lâhut âleminden nebi ufkuna akıp akıp gelen bu ve benzeri nimetler, onların



günlük hayatlarının tabiî bir parçası olmuştu. Bir mânâda huzur ve saadetle
dolu bir hayat içindeydiler. Ancak bilhassa bunların içlerinde bulunan ve
hürriyetin kadrini idrak edemeyip, köleliğin ve emir kulları olmanın ruhlarında
yer ettiği bayağı tipler, önlerindeki peygambere, dolayısıyla da Allah’a
başkaldırarak, Firavun’un zulmü altında yaşadıkları günlerdeki hayata özlem
duyuyor ve peygamberlerinden sebze, soğan, sarımsak, hıyar, mercimek vb.
şeyler istiyorlardı. İhtimal, bunların ötesinde başka gıda maddelerini de
bilmiyorlardı.

İşte bu insanlar, ruhlarında yer etmiş köleliğin tezahürü ve nankörlüklerinin
göstergesi olarak, bıldırcın eti ve kudret helvası yerine, eskiden bildikleri
sebze, soğan, sarımsak vb. şeyler peşindeydiler. Kur’ân, bu toplum içindeki
nankörlüğü ele veren bir hususu bize şöyle bildirir: “Hani siz (verilen
nimetlere karşılık): ‘Ey Musa! Bir tek yemekle yetinemeyiz; bizim için
Rabbine dua et de yerin bitirdiği şeylerden; bakliyatından, hıyarından,
sarımsağından, mercimeğinden, soğanından da bize çıkarsın’ demiştiniz.”71

Bu tarihî vâkıada karakter tahlili adına şunları söyleyebiliriz:
Bazen insan, hemen çarçabuk ülfet ve ünsiyetin öldürücü güç ve atmosferine

yenik düşebilir. Bu yanı itibarıyla o, ne kadar olağanüstü nimetlerle perverde
edilirse edilsin, biraz da temadinin tesir kırıcılığıyla, daha başka şeyler arzu
edebilir. Hatta çok defa bu arzunun doğru veya yanlış olduğunu da
düşünmeyebilir. Nitekim yukarıdaki örnekte bazı kişiler, Firavun’un zulmünden
kurtulup rahata, rahmete kavuşmuş olmalarına rağmen, şükür gerektiren böyle
bir hâli hiç de nazar-ı dikkate almadan, eskiden yiyip içtikleri gıda maddelerini
istemişlerdi. Hâlbuki bu, apaçık bir nankörlüktü. Ama yukarıda da işaret
ettiğimiz gibi bazen insan böyle bir durumda yaptığı şeyin ne kadar doğru veya
yanlış olduğunu düşünemeyebilir. Kaldı ki, onların bu hâle düşmesinde, yani
yıllarca Tîh sahrasında dolaşmaya mecbur bırakılmalarında, Hz. Musa’nın
kat’iyen herhangi bir dahli yoktu. Ne var ki, peygambere karşı nasıl
davranılacağını bilmeyen bir kısım kimseler, sanki suçlu Hz. Musa imiş gibi bir
de ona karşı tavır takınmışlardı. Aksine, “Ey Musa! Rabbine dua et…”
sözlerini başka nasıl izah edebiliriz ki? Evet, onca nimet-i ilâhînin kendilerine
gelmesine vesile olan Hz. Musa’ya karşı böyle davranmamalıydılar...

Aslında Kur’ân’ın beyanına göre, Hz. Musa’ya bu türlü çıkışta bulunanlar bir
kısım nankör fıtratlı kimselerdi. Aynı nankör tipteki insanlar, İnsanlığın İftihar



Tablosu Hz. Muhammed’e de (sallallâhu aleyhi ve sellem) gelmiş ve “Sana
yüklerimizle, ailelerimizle geldik. Seninle falan kabile gibi savaşmadık.”72

deyip sadaka istemişlerdi.
Kur’ân, Hz. Muhammed’i minnet altında bırakmak isteyen bu insanların

karakterlerini de şu âyetiyle ortaya koyar: “Onlar, İslâm’a girdikleri için seni
minnet altına almak istiyorlar. De ki: Müslümanlığınızı benim başıma
kakmayınız. Eğer doğru kimseler iseniz bilmelisiniz ki, sizi imana erdirdiği
için asıl Allah size lütufta bulunmuştur. (Bundan dolayı edecekse O size
minnet eder.)”73 Demek ki bu tür insanlar, sadece Hz. Musa cemaatine
münhasır da değiller.

Hz. Musa’dan soğan, sarımsak vb. şeyler isteyen insanların ifadelerinden
hareketle, genelleme planında şöyle bir yorum yapmak da mümkündür:

Hemen her insan yaşadığı hayat şartlarına belli bir müddet sonra alışıverir
ve ülfet, ünsiyet içine girer; ardından da daha değişik şeylerin peşine düşer.
Meselâ, yeknesak, tekdüze şehir hayatı yaşayan insan, “keşke bağım, bahçem,
tarlam olsa; eksem, biçsem, sulasam” vs. der. Bu imkânlara kavuştuktan belli
bir müddet sonra da kalkar başka şeyler ister ve bu istekler ilânihaye devam
eder gider. İşte bu duygu, insan fıtratında tekdüzeliğe karşı var olan tepkinin
açığa vurulmuş hâlidir.

Yukarıdaki âyete tekrar dönecek olursak, böylesine isteklerle huzuruna gelen
insanlara Hz. Musa (aleyhisselâm): “Daha iyiyi daha kötü ile değiştirmek mi
istiyorsunuz? O hâlde şehre inin. Zira istekleriniz sizin için orada var.”
şeklinde mukabelede bulunur. Ancak Cenâb-ı Hakk’ın cezası bundan daha
ağırdır ki, aynı âyetin devamında: “İşte (bu hâdiseden sonra) üzerlerine
aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu.”74 ifadeleri gelir.

Evet, Kur’ân bir hâdiseyi nazara verip, projektörlerini oraya tutarak,
insanlığa gerçek insan veya insanlığın yollarını göstermek suretiyle insan
olmanın vazgeçilmez vasıflarına doğrudan veya dolaylı olarak sık sık temas
eder. Bütün mesele, Kur’ân’a bu zaviyeden bakabilmek, gerekli dersi
alabilmek ve hepsinden öte de bunu hayata taşıyabilmektir.

2. Refah ve Zenginliğin Azdırdığı Hislere ve Şımarık Ruhlara
Kur’ân’ın Bakışı ve İrşadı

İnsan fıtratında köpürüp duran his ve heyecanlar, onun yaşantısıyla orantılı



olarak sürekli yatak değiştirirler. Pratik hayatın getirdiği sıkıntıların, sürur ve
sevinçlerin, ızdırap ve çilelerin hisler üzerinde oldukça derin tesirleri vardır.
Tabiî rahat ve rehavet içinde geçen bir hayat da hususî bir kısım hisler hâsıl
eder. Hatta bu durum bazen gurur ve kibre sebebiyet verdiği için de insanın
felâketine yol açabilir.

İnsan bazen nimetler içerisinde yüzer, hayatını lezzetlerle geçirir; seyahatler,
seyr ü seferler ile zevk ve lezzet arayışı içinde olur. Evet, transatlantiklerle
suları yara yara uzak diyarlara seyahatlerde bulunma, tabiî, maddî güzellik ve
zenginlikleri müşâhede etme, insanın ruhuna, his ve duygularına haz ve lezzet
adına neler ve neler kazandırır. Şayet bu insan, bir de tefekkür ufku ile gördüğü
güzellikleri tahlil ve terkip yapabiliyorsa, artık o seyahatin tadına doyum
olmaz. Kâinat meşherinde müşâhede edilen güzellikler, onların insanda
meydana getirdiği intibalar, insanın tefekkür ufkuna zevk olur akar. Böyle bir
tefekkür ciddî bir vahdet içinde, sanat ile sanatkâr arasında tefekkür koridorları
açar.

Görüldüğü gibi, böyle bir seferin insanın maddî ve mânevî hayatına katkısı
sayılamayacak kadar çoktur. Kaldı ki, insan bedeninin ve iç dünyasının zaman
zaman bu tür seyahatlere ihtiyacının olduğu da açıktır.

Böylesi seyahatlere çıkanlar arasında tefekkür ufkunu zorlamayan, eşya ile
Hâlık’ı arasındaki münasebeti göremeyen ve kavrayamayan, dolayısıyla sadece
dünyevî ve cismanî zevkler arayanlar da vardır. Bu insanlar, yapacakları
seyahatlerde, seyahat vasıtalarının en rahat ve ferah olanını tercih ederler. Son
model arabalar varken eski model bir arabaya iltifat etmezler. Bir mânâda bu
beden insanları, cismanî zevk ve lezzeti doruk noktada tadabilmek için, her
türlü masrafa girerek ellerinden geldiğince hayattan kâm almaya çalışırlar.

Hâlbuki bu âlemde her zevk, bir elemle neticelenir. Sadece zevk ve lezzet
mülâhazası ile girilen her iş, akıbetinde çok defa bir elem ve keder getirir.
Bundan kurtulmanın bir tek yolu vardır; o da bu seyahatler esnasında tefekkür
ufkunu zorlama, masnûdan Sâni’e ulaşma, böylece cismanî zevklerin yanında
fikrî ve ruhî hayatımıza ve dolayısıyla da uhrevî hayatımıza zenginlik katmadır.
Buna bir de İslâm’ın iki esası olan sabır ve şükrü ilave edersek, konu bütün
bütün kazanç kaynağı hâline gelir. Yani tattığımız her zevk ve lezzete şükürle
mukabelede bulunur, başımıza gelen belâ ve musibetlere de sabırla göğüs
gerersek, dünyevî ve uhrevî haybet ve hüsrandan kurtulacağımız gibi, zevk ve
lezzet verici sair şeyler de kendi kendine hâsıl olur.



Burada, fikrî ve tasavvurî bir tablo ile kendi içimize girme ve onda
derinleşme adına bir hususu daha arz etme lüzumunu duyuyorum. Şöyle ki, çok
verimli bir bağ ve tarlanız olduğunu düşünün. Tarlanızda pamuklarınız
mükemmel şekilde büyümekte ve bağınızda da üzümleriniz yüzünüzü
güldürecek keyfiyette bereket içinde gelişmektedir. Bu arada sizin yarınlara ait
de bir kısım düşleriniz vardır. Meselâ siz bu ürünlerden elde edeceğiniz
kazançlarınız ile sürekli girişeceğiniz yatırımları düşlüyorsunuzdur.

Bu yüzden durmadan bağınız ve tarlanız arasında, şevk insanlarına has bir
tavır ve endamla, belki bazen gururla mekik dokuyup durursunuz. Öyle ki hep o
kuru üzüm çubuğunun ucundaki şerbeti onun içine sanki siz doldurmuş, güneşten
gelen radyasyonlarla onun çıkardığı hava arasındaki münasebeti siz kurmuş ve
bu şeker sentezini sanki siz yapmışsınız gibi bir ruh hâleti içinde olursunuz.
Hâlbuki sizin ürüne yaptığınız muamelelerle bunlar gerçekleşmez. Bunları lütuf
ve ihsan eden Allah’tır (celle celâluhu). Sizin yaptığınız, sadece O’nun size
ihsan ettiği bağ ve tarlaya yanlış veya doğru müdahaleden başka bir şey
değildir.

Siz bu duygu ve düşünceler içinde iken birden havada yağmur bulutları
belirse, şimşekler çaksa, yıldırımlar gürlese, gelmesi muhtemel felâket
karşısında içinizde müthiş bir ürperti hâsıl olur. Havada çakan her şimşek
içinizde bin bir fırtına koparır. Bütün bütün rahatınız kaçar. Geceleri uyuyamaz
hâle gelirsiniz. Nihayet bir havaya, bir de bağ ve tarlanıza bakar durursunuz;
durursunuz da, yağacak şiddetli bir dolunun hayallerinizi nasıl altüst edeceğini
düşünmeye başlarsınız. Zira dolu neticesi pamuğunuzun ve üzümünüzün en
azından kalitesi düşecektir. Belki de toptan helâk olacaktır. Bu arada ticarî
piyasa da dalgalanabilir. Karaborsacılık başını alır gider. Bunu rüşvet,
yolsuzluk vb. şeyler takip edebilir ve gayrimeşru ilişkiler artar. Derken ticarî
alandaki bu istikrarsızlık, uzunluğu veya kısalığına göre siyasî, idarî, ahlâkî
hemen her alana sirayet eder ve etkileri de uzun yıllar sürebilir. Hatta öyle ki,
toplum yıkılmanın eşiğine bile gelebilir.

Şimdi refah, rahat ve rehavetin azdırdığı hisler üzerine yaptığımız bu tahlil
denemesinin açılımını bir de Kur’ân’da takip edelim. İlgili âyet, Yûnus
sûresinde yer almaktadır. Âyet, bu olayla alâkalı tabloyu şöyle resmeder: َوُھ

ْمِھِب َنْي  َ رَجَو ِكْلُفْلا  ِيف  ُْم  تْنُك اَِذإ  ّتَح  ىٰ ِْر  َحبْلاَو ِّرَبْلا  ِيف  ُْم  كُّرِیَسُي يِذَّلا 
ِّلُك ُجْوـَمْلا مِْن  ُمُھَءاَۤـجَو   ٌ فـِصاَع ٌحـيِر  اَھْتَءاَۤج  اَھِب  اوُحِرَفَو  ٍةـَب  ِ

ّ
َيط ٍحـيِرِب 



اَنَتْیَج ْ َنأ ِْنَئل  َنيِّدلا  َُهل  َني  ِ صِلْخُم ّللا  َهٰ اُوَعَد   ْ مِھِب َطیِحُأ  ْمُھََّنأ  اوَُّنظَو  ٍناَكَم 
َني ِ رِكاَّشلا َنِم  ََّننوُكََنل   ۪ هِذٰھ ْنِم   “Sizi karada olsun, denizde olsun gezdirip

dolaştıran O’dur. Gemide olduğunuz zamanı düşünün: Gemiler, tatlı bir
rüzgârla içindeki yolcuları alıp götürdüğü ve yolcular da bundan ötürü
keyiflendikleri bir sırada birden gemiye şiddetli bir fırtına gelir, dalgalar
her taraftan onları sarar ve artık kendilerinin tamamen kuşatılıp bir daha
kurtulamayacaklarını zannedince, bütün niyaz ve ibadetlerini yalnız Allah’a
tahsis edip gönülden O’na yalvarırlar: ‘Ahdimiz olsun ki, eğer bizi bu
felâketten kurtarırsan, mutlaka şükreden kullarından olacağız!’ derler.”75

İsterseniz bu toplu mealden sonra, âyetin mevzumuzu ilgilendiren yanlarını
ön plana çıkartarak, bir de –eskilerin ifadesiyle– “lazım-ı mânâ” veya
açıklamalı meali üzerinde duralım:

ِرْحَبْلا ِّرَبـْلا وَ ِيف  ْمُكُّرِي  َ سُي يِذَّلا  َوُھ   Yani sizin karada, denizde, havada,
otobüs, gemi, uçak vb. vasıtalarla yolculuk yapmanıza imkân sağlayan sadece
ve sadece O’dur.

ِك ْلُفْلا ِيف  ْمــــُتْنُك  ا  َِذإ ّتـَح  ىٰ ... Düşünün ki, siz gemi ile yolculuk
yapıyorsunuz. Deniz mutedil, tatlı bir rüzgâr var ve siz de ferih-fahur bir
hâldesiniz. Daha doğrusu öyle bir hâlet-i ruhiye içindesiniz ki, sanki suyun
kaldırma kuvvetini ve yüzme/yüzdürme kanununu siz vaz’etmişsiniz.. hatta
etrafta seyrettiğiniz ve seyredip kendinizden geçtiğiniz o fevkalâde güzellikleri
de siz yaratmışsınız gibi bir gaflet içindesiniz ve sanki bu türlü zevk ve safa
içinde ebedî kalacakmış gibi bir hâliniz var.. hâlbuki dünyada her şey bir
imtihan olduğu gibi, bu da bir imtihandır. Nitekim o imtihan da gelip çatacaktır:

ٌِف صاَع ٌحـيِر  اَھْتَءاَۤج  ... Ortalığı kasıp kavuran şiddetli bir fırtına ve her
taraftan hücum eden korkunç dalgalar, birden gemiyi sarıp sarmalayıverir. İşte
o an ikbal idbara döner. Gülmeler, ağlamalarla yer değiştirir. Herkesi bir
endişe ve bir telaş alır ve ne yapacaklarını bilmez hâle gelirler.

ْمِھِب َطیِحُأ  ْمُھََّنأ  اوَُّنظَو  ... Ve onlar, geç de olsa çepeçevre kuşatıldıklarını
sanırlar. Bütün sebeplerin sukut ettiği böyle bir anda yapılacak tek şey,
Müsebbibü’l-esbâb olan (sebepleri yaratan) Allah’a sığınmaktır. Bu, insan
tabiatının da gereğidir. Zaten onlar da öyle yaparlar; yaparlar ama
teveccühlerinde bir noksanlık vardır.

اَنَتْیَجْن أَ ْنـَِئل   “Bizi bu musibetten kurtarırsan…” diyerek böyle bir



atmosferde dahi, Allah’a karşı şart koşma saygısızlığında bulunurlar. Ne var ki,
musibetten sıyrılınca o şartı da görmez olurlar. Nedir o şartlar?

َنيِرِكاَّشلا َنِم  ََّننو  ُ كََنل  “Mutlaka Sana şükredenlerden olacağız.”
Heyhât! Onlar bu duygu ve düşüncelerinde asla samimî değillerdir.

Gerçekten samimî olsalardı, musibet başlarına gelmezden önceki hâlleri öyle
olmazdı. Dolayısıyla yaptıkları bu dua da içlerinin sesi değildir.

Şimdi bu âyet, –aradan bunca asır geçmiş olmasına rağmen günümüz
insanlarını da muhatap alarak– rahat ve rehavetin şımarttığı insanların ruh
hâllerini tahlil etmekte ve sıkışık anlarda onların söyledikleri sözlerin
samimiyetsiz mırıltılar olduğunu açığa vurmakta, satır aralarında da gayet net
olarak anlaşılan bir üslûp ile onları ikaz ve irşad buyurmaktadır.

Aynı çizgide bir başka âyet de bizlere, dünya hayatının gerçek veçhesini
göstererek gaflet, cehalet, hırs, tamah vb. hasletlerle kazanılan ya da kaybedilen
dünyevî şeylerin çok önemli olmadığını, aksine, esas olan ebedî hayata
teveccühün önemli olduğunu vurgular. İşte böyle bir resmin kuşbakışı özeti:

“Bu fâni dünya hayatı bilir misiniz neye benzer? Tıpkı şuna benzer: Biz
gökten bir yağmur indiririz, derken o yağmur vasıtasıyla, insanların ve
hayvanların yiyerek beslendikleri bitkileri bol bol yetiştiririz ki, her taraf
yemyeşil bir hâl alır. Yeryüzü renk renk, çeşit çeşit meyve ve mahsullerle
süslenir; bahçe sahipleri de tam, bütün o ürünleri devşirmeye giriştikleri
sırada, geceleyin veya gündüzün aniden verdiğimiz emirle bir afet olur, her
şeyi biçer götürür. Sanki daha dün, o şen manzara, orada hiç olmamış gibi
bir hâl alır... İşte Biz düşünüp ibret alacak kimseler için âyetleri, delilleri
böyle ayrıntılı olarak açıklarız.”76

Evet, gençlik, servet, makam, ihtişam vb. şeylerin tam kıvamını bulduğu anda
birdenbire yok oluvermesi, tıpkı hasat mevsimi geldiği zaman, şiddetli bir
yağmurla ekinlerin hazana uğraması veya maddî, bedenî ve cismanî zevkleri
doruk noktada yaşarken, hastalıkların başa gelip çatması gibidir ve bunların
hepsi bu çizgide ikazlardır. Aslında bunlar, insanları ahirete hazırlamakta ve
nihaî olarak dünyanın, dünyada elde edilen şeylerin gerçek veçhesini
göstermektedir ki, kişi dünyevî zevklerle ruhen ölmesin, her zaman bâki, ebedî
şeyler arayışı içinde olsun.

İşte bu arayışa karşılık, “Allah, insanları esenlik ve mutluluk ülkesine davet
eder ve dilediği kimseleri doğru yola iletir.”77 âyeti, insana gerçekten rehber



olur. Böylece törpülenmiş hisler, rencide olmuş ruhlar, gurur ve kibirleri
kırılmış insanlar, bu ümit-bahş âyetle yeniden hakikî hayata dönerler.

F. Kur’ân’da Umumu Alâkadar Eden Tiplemeler
1. Aceleci, Mürai ve Münafık Tipler
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, yer yer umumî bir “tip” ve bir “model” kullanır.

Evet o, nurefşan beyanlarıyla hâdiseleri tahlil ederken hedefte hususî bir şahıs
olmaz. Fakat şu âyetler her insan için ya da belli tipler için, hemen her zaman
söz konusu olabilecek davranış, inanış ve aldanış biçimlerini sergiler: “İnsan
bir sıkıntıya maruz kalınca gerek yan yatarken, gerek otururken veya ayakta
iken, Bize yalvarıp yakarır. Ancak Biz onun sıkıntısını giderince de, sanki
uğradığı dertten dolayı Bize yalvaran kendisi değilmiş gibi çeker kendi
yoluna gider. İşte (hayat sermayelerini boşuna harcayıp) haddini aşanlara
yaptıkları işler böyle süslü gösterilmiştir.”78

Dikkat edilirse âyet şu ya da bu kimseye değil, mutlak mânâda insana ait bir
hususiyeti tespit ve tersim eder ve bu konumda bulunan insanın hâlet-i
ruhiyesini enfes bir üslûpla dile getirir.

Evet, insan, kendisine herhangi bir zarar isabet ettiği; meselâ oğlu-kızı veya
hanımı vefat ettiği; bağına-bahçesine bir zarar geldiği, işleri tamamen tersine
dönüp ticaretinde iflasa gittiği ya da makam ve mevkiini kaybetme sath-ı
mailine girdiği zaman durup dinlenmeden Rabbine dua eder. Bu duayı her
zaman diliyle yapmasa da vicdanıyla sürekli aynı şeyleri mırıldanır, her zaman
bunları düşünür ve en içten feryatla O’na teveccüh edip yalvarır.

Sonra Allah, onun başına gelen musibeti ve zararı kaldırdığı, sırtından o ağır
yükü aldığı, pâye-i hil’atini yeniden giydirdiği, “Sen hükümdar oldun!” deyip
yeniden tâcı başına koyduğu, işlerini yeniden denge ve düzene soktuğu zaman
aynı insan öyle bir tavır takınır ki, sanki hiç o musibetlere maruz kalmamış, hiç
el açıp Allah’a yalvarmamış ve yana yakıla Mevlâ’ya teveccüh etmemiş biri
gibi oluverir.

Bu çizgide bir başka ruh hâleti münasebetiyle de Kur’ân şöyle der: “İnsana
ne zaman bir nimet versek hemen Allah’tan yüz çevirir ve yan çiziverir.”79

Kur’ân’ın karakterini tasvir ettiği bu tip, Allah’ın kendisine in’amda ve
ihsanda bulunmasına, nimetleriyle serfiraz kılmasına karşılık sanki elde ettiği
bu nimetleri sebepler vermiş veya onları kendisi yaratmış gibi bir tavra girer.



Aslında Kur’ân’ın çok veciz olarak ifade buyurduğu bu insan tipi, her asırda
karşımıza çıkan ve çıkabilecek olan bir karakteri simgeler. Evet, mazhar olduğu
nimetleri ifade ederken; “Bunlar benim ilmim ve mârifetimle elde ettiğim
şeylerdir.”80 diyen insanların sayısı hiç de az değildir. Aslında, tiz perdeden
telaffuz edilen bu tür lafları bugün çokça duymaktayız. Bunlar firavunca ve
nemrutça düşüncelerden kaynaklanan sözlerdir.. ve Mevlâ’nın nimetlerine karşı
korkunç bir nankörlüğün; Hazreti Müsebbibü’l-Esbâb’ı unutmanın, sahip
olunan bütün nimetleri ihsan edenden gafletin ifadesidir.

Kur’ân, o nurlu ifadeleriyle ayrı bir tipi de şöyle anlatır: “Ona bir zarar
dokununca hemen umutsuzluğa düşer.”81

Aslında bu da bir kâfir karakteridir. İlk etapta insan bunu sezemeyebilir.
Fakat biraz düşününce ve âyete im’ân-ı nazar ile (derinlemesine) bakınca bu
ifadelerin arkasında, Mevlâ’ya başkaldıran bir Firavun tipinin resmedildiğini
hemen anlayıverir.

Çünkü yeis (ümitsizlik) kâfirin şiarı ve onun ayrılmaz vasfıdır. Evet, küçük
bir zarara maruz kaldığında hemen ümit dünyası yıkılıp altüst olan, elbette
sağlam bir mü’min olamaz.

Görüldüğü gibi, örneklerini sunduğumuz bu âyetler ve Kur’ân’ın o engin
ifadeleri içinde, iç dünyasında gelgitler yaşayan insanların hâli öyle karakterize
edilmiş ve bu karakterler öyle sağlam tespit buyrulmuştur ki, akıllarını
kalbleriyle beraber kullanmasını bilenler, his ve vicdanlarını dinleyenler ve
sergüzeşt-i hayatlarını sinema şeridi gibi hayallerinden geçirebilenler, büyük-
küçük maruz kaldıkları musibetlerle rehnedâr ve dâğidâr oldukları zamanlar
hep içlerinde aynı şeyleri duyacaklardır.

Bir diğer ifadeyle insanlar, nimetlerin baş döndürücü atmosferi içinde
yaşarken ülfet ve rehâvetle Mevlâ’yı nasıl unuttuklarına, unutup da kendi
dünyalarında yer yer nasıl gelgitler yaşadıklarına bir bakıverseler, Kur’ân’ın
çizdiği karakterlerdeki berraklığı görecek ve bütün benliğiyle, “Bu olsa olsa
Allah kelâmıdır; başka olamaz!” diyeceklerdir.

Bu açıdan Kur’ân’ın, o engin ifadeleriyle tespit ve tersim ettiği “umumî
karakterler” de büyük önem arz etmektedir.

Bazen de Kur’ân, değişik karakterleri resmederken karşımıza gösteriş ve
çalım budalası bir karakteri çıkarır. O, mu’ciz ifadeleriyle iki-üç kelime içinde
böyle birini gayet enfes bir üslûpla şöyle anlatır: “Onları gördüğün zaman



kalıpları göz doldurur (ve dikkatini çeker), konuştuklarında durur sözlerini
dinlersin, (sözlerini allayıp pullayarak konuşurlar, dinletirler ama) aslında
onlar elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her bağırtıyı kendi aleyhlerinde
sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın. Allah, canlarını alsın, sürekli
nasıl da bâtıla (dönüyor ve) döndürülüyorlar?”82

Burada Kur’ân, dönek bir karaktere ait bulanık bir tip resmetmektedir. Bu,
sokakta, evde bir türlü; insanlar içinde bir başka türlü görünen zıp orada zıp
burada bir tiptir. Böyle bir karaktere sahip kişiler her sayhayı kendi aleyhlerine
zannederler. Bunlar büründükleri hâl ve sun’î tavırlarıyla görkemli görünseler
de aslında şeytan karakterinde insanlardır. O kadar ödlek, o kadar korkaktırlar
ki, çevrelerinde hafif bir ses, bir sayha duyuluverse ya da gök gürleyip şimşek
çaksa ödleri kopuverecek gibi olur. Zayıf ve yüreksiz olduklarını gizleyemez ve
hemen kendilerini ele verirler.

Şimdi bir de Kur’ân’ın, ipliklerini birer birer pazara çıkardığı şu
durumlarına bakın: “O ettiklerine sevinen, yapmadıkları şeylerle övülmeye
bayılan kimselerin, azaptan kurtulacaklarını sanma. Onlar için can yakıcı
bir azap vardır.”83

Âyetten de anlaşıldığı üzere insanlar içinde, yaptıkları şeylerle
medhedilmeyi isteyenler onlar olduğu gibi, yapmadıkları şeylerin kendilerine
mâl edilmesini isteyenler de yine onlardır. Bunların hayır adına yaptıkları
işlerden tek maksatları, dertleri, davaları halk arasında medh u senaya mazhar
olmaktır. Bu yüzden de söyledikleri tesir etmez ve mâşerî vicdanca da
hüsnükabul görmezler.

Ayrıca, Kur’ân’ın medhe lâyık gördüğü, bunun zıddı olan bir tip de vardır ki,
bunlar, yapmadıklarıyla övünme şöyle dursun, yaptıklarıyla dahi övünmemeye
azmetmiş muhasebe ve murakabe insanlarıdırlar. Kur’ân başka bir yerde de
onların resmini nazara verir: “Nice peygamber var ki, onlarla beraber birçok
yiğit çarpışıp gitti. Ama onlar Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü
yılmadılar, zaaf göstermediler ve boyun eğmediler. Allah böyle sabredenleri
hep sever. Onlar sadece şöyle diyorlardı: Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve
işlerimizdeki taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı (kaydırma) sağlam tut,
kâfir topluma karşı da bize yardım eyle!”84

Aslında bu dualar, büyük ölçüde hep kabul edilegelmiştir. Nitekim İslâm
tarihinin değişik dönemlerinde bunları söyleyen pek çok fedakâr ve hasbiler



görürüz. Meselâ:
“Allahım! Çalışmam neticesinde hâsıl olacak semereyi ve harmanın

dövülüp savrulacağı günü bana gösterme... Cihad ettik; ederken kolumuz
kanadımız kırıldı. Vücudumuzda yara almayan, ok, mızrak ve kurşun isabet
etmeyen para kadar bir yer dahi kalmadı... Mahkeme mahkeme
dolaştırılmadığımız, akla hayale gelmedik işkencelere tâbi tutulmadığımız,
hâkimler ve savcılar önüne çıkmadığımız gün ve zaman yok gibidir. Bütün
bunlar bir yana Allahım, eğer bu mazlumlara ihsan edeceksen, o günü bana
gösterme.. ve sa’yimin semeresini dünyada tattırma. Evet, Müslümanlara
umumî ihsanda bulunacağın gün benim canımı al ki, arkadan gelen nesiller
benim ne olduğumu, ne yaptığımı bilmesin... Bana hizmet ettir!. Beni
Kur’ân’a ve İslâm’a hâdim eyle; ama her Ashab-ı Kehf ’e bir Kıtmir gerekir,
beni de bu dönemin mücahitlerine öyle eyle!” der; der ve ameline karınca
kadar riya ve süm’a karışmasına razı olmaz. “Benim sayemde İslâm
yeryüzünde şehbal açtı.” düşünce ve ifadesi nevinden gizli şirklere düşmekten
tir tir titrer.

Bu da Kur’ân’ın methettiği bir tiptir. İşte bu konudaki prototip; Hz. Ömer
(radıyallâhu anh) şehit olacağını düşündüğünde, koca halife, kendisine şöyle

seslenir: “Ey Ömer, nerede şehitlik, nerede sen?”85

Evet, işte Kur’ân nazarında maksut ve matlup olan mükemmel tip. Kur’ân’ın
matlup ve maksudu böyle olunca, onu rehber olarak kabul edenlerin de
mütemadiyen bu duygu ve düşünce içinde olması gerekir. Onlar, yaptıklarıyla
övünmeyen ve övülmeyi istemeyen hizmet küheylanlarıdır ve yüksek
karakterleriyle de bu çizginin kahramanlarıdırlar!

Kur’ân, umuma ait karakterleri ve onların vasıflarını belli bir üslûpla
dikkatlerimize arz ederken, yerdiği, kınadığı o aceleci, mürai ve ikiyüzlü
tiplerin yanında, hidayete mazhar olmuş, Kur’ân ve Sünnet’te övgüye liyakat
kazanmış tipleri de arz eder. Bütün bunları arz ederken de onların hâl ve
etvârını, ruhî ve kalbî durumlarını, iç ile dış uyumlarını, hatta bütün hayatlarını
bir muvazene insanı olarak geçirdiklerini öyle tablolaştırır ki, “İşte bu hakikî
bir mü’min ve Müslüman karakteridir.” dersiniz.

Şimdi de bu tipte insanlardan birkaç misal vererek konuyu biraz daha
açmaya çalışalım:

2. Hidayete Mazhar Tipler



Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, hidayete ermiş tiplerin karakter ve genel
yapılarını sunarken, onları, bir kısım temel vasıflarıyla öyle net olarak ortaya
koyar ki, insan onlarla alâkalı âyetleri okuduğunda, içinde o insanlara karşı
ciddî bir hayranlık, hatta içinde onlar gibi olmaya karşı bir aşk ve şevk
hisseder. Bu tiplerin en temel vasıfları, Allah’a, ahiret gününe inanmaları ve
hayatlarını da ona göre tanzim etmiş olmalarıdır.

Bir insan, o ülü’l-azm kahramanların Kur’ân-ı Kerim’de dile getirilişini
dinlerken veya Kur’ân’ın onlarla alâkalı âyetlerini okurken, o büyük ruhların
nasıl kendi devirlerini aştıklarını, yaşadıkları zaman diliminin üstüne
çıktıklarını apaçık müşâhede eder. Her zaman davranışlarına bir vakar ve
ciddiyetin hâkim olduğu bu insanlar, sürekli gönül verdikleri davanın
sancısıyla yatıp kalkarlar; onları yakından tanıma bahtiyarlığına erenler de
âdeta gök ehlinin onların arkasında saf bağladığını müşâhede eder gibi olurlar.
Yeni bir hayat, yeni bir dava ve yeni bir mesajla gelen peygambere ilk defa
kulak verenler onlardır. Zira peygamber, hakka-hakikate davet edip çağırırken,
onlar hiç tereddüt etmeden “inandık” demişlerdir.

İşte Kur’ân’dan konuyla alâkalı farklı bir tablo: “Rabbimiz, biz, ‘Rabbinize
inanın’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen inandık. Rabbimiz,
bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı (alacağın zaman
da) iyilerle beraber al!”86

Hayalinize arz edilen bu ifadeyi ve onun arkasındaki manzarayı takip etmeye
çalışabildiğiniz takdirde, bütün insanları hakka, hidayete davet eden bir
münadinin sokaklarınızda dolaştığını duyar gibi olursunuz. O, ölüm
burkuntularından kurtulasınız diye ev ev, kapı kapı dolaşırken, siz de, altında
ırmakların çağladığı, üstünde ağaçların semaya ser çektiği köşklerde, koltuklar
üzerinde mütebessim yüzlerle birbirinize bakıp, tâli’lerinize tebessümler
yağdırdığınız o aydınlık günü şimdiden görür gibi olursunuz.

Dahası, sizi yaratan, buraya gönderen ve her şeyi emrinize musahhar kılan o
Mevlâ-i Müteâl’le yüz yüze geleceğiniz, visale ereceğiniz bir âlemi, şimdiden
gönüllerinizin derinliklerinde hisseder ve içinizden kopan bir sesle: “Biz, nida
eden bir münadi duyduk. Saadetimiz için kapı kapı dolaşıp bize varlığı ve
varlığın perde arkasını yorumluyordu. Ey Rabbimiz! Biz de O’na iman ettik!”
niyazıyla gürleyeceksiniz. Evet, eğer Allah’a inanıyorsanız, mutlaka böyle
diyeceksiniz.



İşte bu tabloda Allah (celle celâluhu) bize, bir mü’min tipi resmediyor.
Ahiret endişesi içinde, yüzünde o endişenin izleri belirmiş, attığı her adımı
öbür âleme göre atan ve her zaman inanmanın mesuliyetini üzerinde taşıyan bir
mü’min tipi...

Şimdi bir de olabildiğine mütevazi ve ülü’l-azmâne engin bir vicdan taşıyan
şu hasbi ruhların soluklarına kulak verin: “Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce
inanmış olan kardeşlerimizi bağışla, kalblerimizde inananlara karşı asla kin
bırakma! Rabbimiz, Sen çok şefkatli ve çok merhametlisin!”87 ifadeleriyle
bizi istikbal eder.

Bu ölçüdeki bir âlicenaplık ve civanmertlik ne yücedir! Sadece kendi
devrinde kader birliği ettiği mü’minleri değil, asırlar öncesinde aynı davaya
omuz vermiş, İslâm hakikatine hizmet etmiş insanları da duaya dahil ederek
yakarışa geçmek; evet, bu ne büyük bir vefadır!.

Aslında, ülü’l-azmâne söylenmiş bu sözün altında şu da gizlidir: “Bizi
affedip Cennet’e koyabilirsin, ama bu işin temelinde olanları, yani bu davayı
bize intikal ettirmede gayreti olanları Cehennem’e atıp da sadece bizi Cennet’e
alacaksan, hikmetine bir şey diyemeyiz ama doğrusu biz tek başımıza değil,
oraya beraber girmek isteriz.”

İşte ülü’l-azmâne bir ruhun, Rabbisinin ve peygamberinin çağrısına vereceği
cevap budur. Böyle bir ruha sahip insan, Allah’ın huzuruna gelir, hem kendisine
hem dava arkadaşlarına ve hem de İslâm’a gönül vermiş bütün mü’minlere dua
eder.. eder ve mü’minler için kalbinde zerre kadar kin ve gıll ü gışa yer
vermemesi için Mevlâ’ya tazarru ve niyazda bulunur. O’na inanan herkesi
sevmeyi ve O’nun nefret ettiği kimselerden de uzaklaşmayı ister.

İşte bunlar, ülü’l-azm bir ruh ve Allah’a tam teveccüh etmiş bir gönlün
Kur’ân-ı Kerim’de resmedilişi ve nakış nakış işlenişidir.

Buna karşılık bir de, Kur’ân’ın nazara verdiği şu mürai, ikiyüzlü tipe bakın:
“İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları hâlde ‘Allah’a ve ahiret
gününe inandık.’ derler.”88

Kur’ân’ın resmettiği bu tipe uyan insanlar, inanıyor gibi gözükürler, ama
kendi gürûhuna dönüp, kendi yandaşları ile başbaşa kaldıkları vakit tamamen
değişik bir ifade sergilerler. Bunlar, “Allah’a ve ahirete inandık.” derler,
fakat aslında onlar Allah’a da, ahirete de inanmış değillerdir. Nitekim
kahvehanede, sokak ve çarşılarda yığın yığın insan: “Ben de Allah’a



inanıyorum, babam hocaydı, dedem hafızdı, ninem günde beş vakit namaz
kılardı…” gibi laflar ederler. Oysa önemli olan dedenin, ninenin edip
eylediklerinden daha ziyade kişinin kendi durumudur ve aslolan da odur.. evet,
önemli olan, kişinin babasının hoca oluşu değil, gönlünde İslâm adına ne kadar
heyecanının olduğudur. Ali’nin, Veli’nin oğlu oluşu hiç kimse için bir şey ifade
etmeyeceği gibi, hacının, hocanın oğlu olması da insana bir şey kazandırmaz.

Evet, bu tipler ikiyüzlüdür, müraidir ve “inandık” demelerinde asla samimî
değillerdir. Yakınlarını sayıp nazara vermekle inanıyor gibi gözükürler, ama
hakikatte bunlar, “Arada yalpalayıp dururlar. Ne bunlara (bağlanırlar) ne de
onlara.”89

Bu ikiyüzlü tiplerin sabit bir yönleri, düşünceleri yoktur. Bir ağaç gibi yere
kök atmış, semaya ser çekmiş, dal budak salmış hâlleri olmadığı için de hiçbir
zaman meyve veremezler. Bunlar, kelimenin tam mânâsıyla eyyamcı, gününü
gün eden, renksiz, daha doğrusu her renge giren bukalemun tiplerdir.
Menfaatlerine göre bazen orada, bazen burada; bir o cephede, bir bu cephede;
evet, bazen mü’minler arasında, bazen de kâfirler arasındadırlar.

Kur’ân’ın bize böyle bir-iki cümleyle anlatıverdiği şeyleri sayfalarca
anlatsak bile tam ifade etmemize imkân yoktur. Doğrusu modern psikolojinin
bin sayfalık bir kitapla, o da yarım yamalak ve doğrusu yanlışıyla karışık
anlatmaya çalıştığı bu tipi Kur’ân, iki-üç kelime ile anlatıverir. İki-üç kelime
ama, meseleyi bütün ayrıntılarıyla karakterize ederek arz ediyor; arz ediyor ve
insan, münafığın bütün ahvâl ve etvârını karşısında tecessüm etmiş olarak
buluyor.

Kur’ân, umuma ait karakterleri anlatırken başka bir karakterden daha bahis
açar. Bu tip de, en az diğer tipler kadar önemlidir.. ve bu tip günümüzde belki
de en çok karşılaştığımız renksiz tiplendendir: “Haydi siz, biraz bilginiz olan
şey hakkında tartıştınız; ama hiç bilginiz olmayan şey hakkında neden
tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz.”90 buyrulur.

Evet bu, günümüzün en büyük hastalıklarından biridir. Günümüzde herkes,
her sahada, hususiyle İslâmî meselelerde bilir-bilmez konuşmaktadır. Oysa
İslâmî meseleler, en fazla ihtisası gerektiren meselelerdir. Siz bir sahada lise
diploması seviyesinde bir eğitim görmüşseniz, o sahada seviyenize göre söz
söyleyebilirsiniz. Hekimlik ya da mühendislik sahasında ihtisasınız yoksa size
bir tek kelime dahi konuşma imkânı tanımazlar. Fakat saha İslâmî saha olunca,



her önüne gelen her şeyi söyler. Evet, eğer ortada İslâmî bir mesele
tartışılıyorsa, bir de bakarsınız hemen cahil biri kalkar ve lügat parçalamaya ve
ahkâm kesmeye durur.

İşte Kur’ân, “İnsanlar içinde öyleleri var ki, ne ilmi ne yol göstereni ve ne
de aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah (ve iman) hakkında tartışır
(durur).”91 buyurarak bu tipi kınamakta ve ona itap etmektedir.

Bu da, Kur’ân’ın o ulaşılması imkânsız beyan ve üslûbu içinde arz ettiği ve
değişik hareketleriyle tutup gözler önüne serdiği ayrı bir karakterdir ki, bu
ölçülere bakarak, karşımıza çıkan karakterleri çok rahat diğerlerinden
ayırabilir ve böyleleri hakkındaki kanaatlerimizi ortaya koyabiliriz. Kur’ân, bu
konuda da o eşsiz üslûbuyla kendisine kulak verenlere, beşer kelâmı olmayıp
Allah kelâmı olduğunu apaçık ortaya koymaktadır.

Evet, Kur’ân’da, İslâm’a gönül vermiş, iman ve Kur’ân davasını dava
edinmiş tipler üzerinde durulurken, bunların, İslâm’ın yeniden ihyâ edilmesi ve
her yanda iman ve sevgi ruhunun şehbâl açması için tasavvurlar üstü bir gayret
gösterdikleri nazara verilir. Nitekim bidayet-i İslâm’da manzara tamamen bu
şekilde idi. İslâm davası, aşk ve heyecanla her yanda yaşanırken onlar da bu
aşk ve heyecanı iliklerine kadar duyabiliyorlardı. Dolayısıyla cihad duygusu da
mal-mülk infak edilerek devamlı canlı tutulabiliyordu.

Böyle bir yarışta, Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) gibileri bütün mallarını
getirip ortaya dökebiliyor.. ve kendisine, “Ailene ne bıraktın?” diye sorulunca

d a , “Onları Allah’a ve Resûlü’ne bıraktım.” cevabını veriyordu.92 Buna
yakın bir civanmertliği de Hz. Ömer (radıyallâhu anh) sergiliyordu. –Allah’ın
rıza ve rıdvanı serâdan süreyyaya kadar üzerlerine olsun.– Kaldı ki onlar,
sadece mallarıyla değil; mallarıyla birlikte canlarını da ortaya koyuyorlardı.
Bir de onların bu yarışlarına iştirak edemeyip de dışardan temâşâ edenler
vardı. Onlar da her şeyleriyle bu yarışa katılmak istiyorlardı ama, evlerine
gitseler ele avuca gelecek bir şey bulamayacaklardı. Bunun için de derin bir
telehhüf ve tahassürle gözyaşlarını ceyhûn ederek bir şey veremeden geriye
dönüyorlardı.

Kur’ân, işte bu manzaraya tercüman olarak onların heyecan, helecan ve
ızdıraplarını şu âyetleriyle dillendirmektedir: “Kendilerine (binek sağlayıp)
bindirmen için sana geldikleri zaman, sen: ‘Sizi bindirecek bir şey
bulamıyorum’ deyince harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı



üzüntüden gözlerinden yaş akarak dönen kimselerin aleyhinde de sana (yol
yoktur, onlar da kınanmazlar).”93

Evet, âyette sanki Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Habibim!
Senin bilmediğin bir cemaat var. Onlar senin yanına girememiş ve bir şeyler
verememişlerdi. Bunlar dışarıdan bakıyor, bakıyor ve içerde olanları
müşâhede ediyorlardı. Sonra da, dolu dolu gözyaşlarıyla evlerine dönüp bir
şey infak edemediklerinden dolayı nasıl üzüldüklerini bir görmeliydin!”
buyruluyordu ve onların bu hâllerini tebcil ve takdirlerle yâd ediyordu Kur’ân.

Eğer biz de, biraz daha meselenin içine girebilsek, herhâlde, inci tanesi gibi
gözlerinden süzülen ve gözyaşlarıyla serinlemeye çalışan bu cemaatin, nasıl
kolu-kanadı kırık bir hâlde evlerine döndükleri gözlerimizin önünde temessül
edecektir. Evet, bizler de tasavvur ve tahayyüllerimizle, Kur’ân’ın ifadeleri
içine girebilsek, onun alkışladığı bu önemli tipleri, duygu ve düşünceleriyle
karşımızda bulacak; hem her şeyiyle öylesine sıcak, öylesine terütaze olarak
duyacağız ki, dahası olamaz...

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın resmettiği ülü’l-azmâne tiplerden biri de, yığın
yığın belâ ve musibetler karşısında hep mukavemet edip, hâdiselerin önünde
eğilmeyen, küfür ve zulüm karşısında daima yüce dağlar gibi dimdik durabilen
irade insanlarıdır ki, haklarında Kur’ân, “Onlar ki, halk kendilerine:
‘(Düşmanınız olan) insanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun!’
denince, (bu söz) onların imanını artırdı. Ve: ‘Allah bize yeter, O, ne güzel
vekildir’ deyiverdiler.”94 buyurarak, âdeta onları semavîlerle eşdeğerde
gösterir.

Evet, onlara, “İnsanlar sizin aleyhinize ittifak ettiler ve her gün değişik bir
tuzakla karşınıza çıkacaklar, yeni yeni kanunlar vaz’edip sizi baskı altına
alacaklar; mahkeme mahkeme gezdirip, istintak ve işkencelerle akı-karayı
seçtirecekler; size aklınıza, hayalinize gelmedik şeyler yapacak ve âdeta
başınızda değirmen taşları döndürecekler.” dendiğinde, bütün bunları gülerek
karşılayacaklardır. Evet, müfsit ve fitneci bir güruh, her zaman Hakk’a hizmet
eden kimselerin karşısına çıkıp hep böyle demişlerdir. Saadet Asrı’nda ve
asrımızda böyle dendiği gibi, daha sonraki asırlarda da yine böyle denecektir.

Evet, bu müfsit ve fitneciler her zaman inanan insanları korkutmaya ve onları
gittikleri yoldan vazgeçirmeye çalışmışlardır ve çalışacaklardır. Buna karşılık
İslâm davasına gönül vermiş insanlar da, hep azm ü ikdam içinde olmuşlardır



ve olacaklardır. Zira onlar zaten bu davayı omuzlarken, bütün bâtıl
temsilcilerinin harekete geçeceğini bilmektedirler. Çünkü nerede nur varsa,
karşısında daima zulmet ve nerede Cennet yolunu açma davası varsa, mutlaka
karşısında Cehennem’e itici bir güç hep olagelmiştir. Bundan dolayı da zulüm
ve işkenceler, mahkeme ve istintaklar sadece bu inananların imanlarının
artmasına vesile olmuştur ve olacaktır.

Bazı kimseler, onların aleyhine ittifaklar kurup kanunlar, fermanlar
çıkarabilirler; hizmet ruhu henüz neş’et ederken onu boğmak isteyebilirler; buna
karşılık mü’minler de, gürül gürül ve hep bir ağızdan “Allah bize kâfî ve
vâfîdir, Mevlâ-i Müteâl bize yeter!” diyeceklerdir.

İşte bu mülâhazalar ile biz de nâr-ı Nemrut’a atılan Hz. İbrahim’den
(aleyhisselâm) asırlarca sonra, başına taş-toprak saçılıp ve yüzüne tükürük
atılan Nebiler Serveri’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) ızdırap ve çilesini
ruhumuzda duyarken, Kur’ân’ın konuyu ifade eden o enfes üslûbu karşısında,
onun başka değil ancak Allah kelâmı olabileceğini hisseder ve bir kere daha
tasdik ve takdir hislerimizle coşarız.

3. Mütefekkir Tipler
Kur’ân’ın övgüye lâyık gördüğü tipler arasında ‘mütefekkir’ tiplerin ayrı bir

yeri vardır. Bunlar, hayatlarının her dakikasını, en engin duygu ve düşüncelerle
âdeta bir kanaviçe gibi işlerler. Üzerlerinden geçen ve itibarî bir hattan ibaret
olan zamanın hiçbir parçasının boş geçmesine müsaade etmez ve onu dolu dolu
yaşarlar.

“Onlar ayakta, oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar,
göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. ‘Rabbimiz (derler), bunu
boş yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi ateş azabından koru!’”95

Evet, hayatlarını tefekkürle süsleyen bu insanlar; yatarken, kalkarken, yerken,
içerken mütemadiyen düşünür; sebep-netice, eser-müessir, Hâlık-mahluk
arasındaki münasebetleri derinlemesine inceler ve mârifet-i Sâni adına her
zaman sonsuza yelken açar; göklerin ve yerin yaratılışına, onlardaki o şiirimsi
âhenge, mükemmel nizama hep ibretle bakar ve bu tefekkür sayesinde hiçbir
şeyin sahipsiz ve gayesiz olamayacağı neticesine ulaşırlar.

Değişik semavî sistem ve galaksilerin baş döndürücü keyfiyetlerinden
arzdaki her şeyin hikmet, maslahat ve faydalarına kadar harikulâdeliklerle dolu
varlık karşısında hayretten hayrete girer ve: “Ey Rabbimiz! Bütün bunları Sen



boşuna yaratmadın;” her şeyde Hakk’a götüren bir yol ve her şeyde Hak
isminin bir tecellîsi var, derler. Sonra da, “Allahım, Seni her türlü
noksanlıklardan tenzih ederiz. Bizi Cehennem azabından muhafaza eyle!”96

niyazıyla hep O’na yönelirler.
Kur’ân bunları anlatırken, üzerimizden geçen zamanın her parçasına

Mevlâ’nın adını yazan bir tip canlanır onların gözlerinde. Hiçbir anını boş
geçirmeyen, yaşadığı her ana kendi şuurundan bir ruh katan ve böylece her
zaman canlı ve hareketli geçen bir hayata sahip olan bu tip, tam bir mütefekkir
tipidir. Einstein, zamanı ‘itibarî bir hat’ olarak tarif eder ve zamanın, zatında
vücudu olmadığını ve mekânın sırlı bir buudu olduğunu söyler. Ne var ki,
cansız ve vücutsuz zaman şeridi, her parçasına Allah’a ait mânâları işleyebilen
mü’minler sayesinde, hayat kazanır ve onun imanı ve ameli sayesinde de, âlem-
i bekâya ait ebedî-sermedî birer manzaraya dönüşür.

Kur’ân’ın bu tipi nazara verip o tatlı beyan ve üslûbuyla resmedişi fevkalâde
büyüleyicidir. Bu öyle bir resmediş ki, mü’min bir gönül bu tasvir ve üslûp
karşısında kendinden geçer. Bu seviyeyi yakalamış böyle birinin kalbinde, his
ve heyecanında, tefekkür ve tezekküründe ciddî bir iştiyak hâsıl olur.. derken
bu iştiyakla Kur’ân’ı âyet âyet tefekküre dalar ve kendi diliyle onun Allah
Kelâmı oluşunu duymaya çalışır. Hatta onun ötelerden getirdiği cennetlerin
kokusunu iliklerine kadar hissetmeye başlar.

G. İnananların Alacağı Dersler
1. Mü’minin Kendini Tanıması
Bu bölümde, buraya kadar üzerinde durduğumuz, Kur’ân’daki karakter

tahlillerinin neden önemli olduğunu belli ölçüde de olsa az daha açmaya
çalışacağız. Düşünen ve hayatını düşünerek yaşayan hemen herkesin bildiği
gibi, insanımız birkaç asırdan beri şuur, idrak ve düşünce adına yaşadığı
dünyanın dışında kalmıştır. Bu ölçüde bir bîgânelik inananları birbirlerine ve
kendilerine yabancı yapmıştır. Kendini bilmeyen, –tasavvufî ifadesiyle– nefsini
ve özünü tanımayan insanın, ne başkalarını ne de Rabbini tanımasına,
dolayısıyla da, Yaratanıyla münasebetlerini olması gereken seviyede tutmasına
imkân yoktur.

İşte biz, bazı âyetleri tahlil edip, bazı tiplemeler ortaya koyarken, tarihe
mâl olmuş bazı olayları, bazı Ehl-i Kitab’ı ve onların peygamberlerine



yaptıkları şeyleri ifade etmeyi, onlara karşı kin ve nefret duygularını tahrik
etmek için yapmadık. Belki bu tarihî misallerden hareketle, hâdisede yer
alan insanların iç dünyalarını, beşerî boşluklarını, günümüzdeki
benzerlerine ışık tutar mülâhazasıyla irdelemeye çalıştık. Yoksa biz tarihî
hâdiselerin, kin ve nefret vesilesi yapılmak üzere bu günlere taşınmaması
gerektiği kanaatindeyiz.

Evet, insan her şeyden önce maddî, hususiyle de mânevî boyutu itibarıyla
evvelâ kendini tanımalıdır. Bu, onun terakkisinde en önemli bir faktördür. Hatta
diyebilirim ki, bir mü’min namaz, oruç, hac vb. ibadetlerde ne kadar ileri
giderse gitsin, onları kemmiyet itibarıyla ne kadar artırırsa artırsın, o kimse
ledünniyat adına derinleşememiş ise bu ibadetler, onu çok fazla terakki
ettirmeyebilir. Gerçi böyle bir mü’min, vazifesini yapmış, Allah’a karşı kulluk
borcunu yerine getirmiştir ama, iç âlemine doğru açık olması gereken menfezler
kapalı olduğu için, yaptığı ibadetlerden kâmil mânâda istifadesi söz konusu
değildir.

Evet, böylesi sığ, ledünniyata karşı yabancı mü’minler, sabahtan akşama
kadar Kâbe’yi tavaf etse de, Kâbe ile beraber kendi derinliğinin etrafında
dönemediği için, beklenen ölçüde Kâbe’yi tavafın semeratını
göremeyeceklerdir. Bu açıdan bakıldığında nice Kâbe’yi tavaf eden vardır ki,
siz onları kupkuru cesetler veya cansız cenazeler olarak görürsünüz. Bundan
müstesna olan pek çok şuurlu insan olsa da sayıları çok fazla değildir.

Hatta bu durumu bizzat Kâbe’de de müşâhede edebiliriz. Şöyle ki, orada
Allah’ın tazim ettiği çok şeyin tahkir, tahkir ettiği şeylerin de tazim edildiğini
görürüz. Eğer, tavaf yapılırken Allah’ın haram kıldığı yasaklar irtikâp ediliyor
ve insanlar nafile tavaf uğruna dünya kadar haramı veya mekruhu
işleyebiliyorlarsa, harem sınırlarında işlenen günahlara bire iki ceza verildiği
düşünülecek olunca, hâdisenin vehametini tahmin edebilirsiniz. Kadın-erkek
beraberliği içinde yapılan tavafta bundan sakınma imkânı yok diyenler olabilir.
Hâlbuki her zaman alternatif yollar bulmak mümkündür. En azından, daha çok
vakit alsa da pekâlâ ikinci katta, üçüncü katta tavaf yapılabilir.

Rica ederim, Kâbe’de, Allah’ın huzurunda, O’na yaklaşmak ve yakınlaşmak
için yapılan ibadette bile haram davranışlar sergilemek, O’ndan ne kadar uzak
kalındığının göstergesi değil midir? Aynı şeyleri başta namaz olmak üzere oruç,
zekât, Allah yolunda infak gibi diğer hayrât ve hasenat yolları için de
söyleyebiliriz.



Hâsılı, özellikle son birkaç asırdır, bizde kalbî hayat büyük ölçüde sönmüş
veya söndürülmüştür. İnsanın kendini dinlemesi, kontrol etmesi ve iç âlemini
temâşâsı tamamen veya kısmen ihmal edilmiştir. Hatta tekkelerde dahi –ki
oralar insana İslâmî heyecan veren, canlılık aşılayan, insanların aşk u şevkini
coşturan kudsî mekânlardır– bu ruhun öldüğü söylenebilir.

Bu sebeple, içinde bulunduğumuz mevcut durumun farkında olarak, bu ruhu
canlandırmak, topluma bu düşünceyi yeniden kazandırmak vazifemiz olmalıdır.
Zira asıl mesele, insanın kendini iç âlemi itibarıyla tanıması ve ledünniyatta
derinleşmesi olmalıdır. Ledünniyatı sönmüş bir insan, Allah’ın huzuruna
giderken, bırakın Allah’tan uzak olmayı –Aman Allahım, o ne büyük
felâkettir!– kendinde bile değildir.

İşte, bu ve benzeri düşüncelerle, Kur’ân merkezli bazı karakter tahlillerini
gündeme getirmekle, kendini bulmak, kendini bilmek ve kendini tanımak isteyen
insanlara, nefislerini tahlil etmeleri adına yardımcı olmaya çalıştık.

Evet, kendinden habersiz, mârifet ufkuna oldukça yabancı, yaratılış gayesini
bilmeyen insanın fikrî ve kalbî hayatı adına falso falso üstüne yaşaması
kaçınılmazdır. Böylesi sorumsuzluk içinde hayatını sürdürmeye çalışan insan,
kim bilir dünya ve ahiretini tehdit eden nice tahripkâr virüslere açık bir hâlde
bulunuyordur! O hâlde insan, önce kendini tanımalı, hep kemal yolunda olmalı
ve sonra o hâlini muhafaza etmeye çalışmalıdır. Tıpkı vatanın düşman
hücumlarından korunduğu gibi ki, bunların her ikisi de dinin çok önem verdiği
hususlardandır.

Şimdi isterseniz, Âl-i İmrân 200. âyetinin yol göstericiliği içinde bu
düşüncelerin açılımını yapmaya çalışalım: اوُرِبـْصا اوـُنَمٰا  َنيِذ  ّ َ لا اـَھَُّيأ  َي  اـۤ

َنوُحِلْفُت ُْم  كَّلََعل ّللا  َهٰ اوـُقَّتاَو  اوُِطباَرَو  اوُرِباَصَو   “Ey iman edenler! Sabredin;
sebat gösterin; (cihad için) hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah’tan korkun
ki başarıya erişebilesiniz.”

Âyette yer alan ifadelerle, اوُر ِ بِْصا  yani sabredin.

Bundan daha önemlisi اوُرِباَصَو  “Birbirinize sabır tavsiyesinde bulunun,
sebat edin.” Şöyle de denilebilir: Biriniz kabz, diğeriniz bast hâlindeyse, bast
hâlinde olan kabz yaşayan kardeşine yardım etsin. Biriniz dilhûn ve dilgîr,
diğeriniz pürneşe ise, birbirinizin neşe ve üzüntüsünü paylaşmalısınız. Veya
genelleme yaparak şöyle de meal verilebilir: Mü’minler her hâlükârda
birbirlerinin yardımına koşmalı ve birbirlerine mededresân olmalıdırlar.



اوُِطبا َ رَو  “Râbıta yapın.” Yani tehlikeye açık menfezleri iyi gözetin.. maddî
ve mânevî düşmanlarınızın, ferdî ve içtimaî alanda içinize sızmasına fırsat
vermeyin.. fikrî, zihnî, kalbî ve ruhî hayatınızı bozacak olan fesat unsurlarının
her çeşidine karşı tetikte olun; zira ferdî veya içtimaî bir bünyeye herhangi bir
virüs musallat olunca, o bünyede sarsıntı ve çözülmelerin meydana geleceği
açıktır. Maddî ve mânevî bütün değerler, kısa veya uzun vadede dejenere olur.
Millet kendi öz kimliğinden uzaklaşır, toplumdaki bütün dengeler bozulur ve
böyle bir toplumda korkunç anarşi anaforları meydana gelmeye başlar;
başkaldırılar birbirini takip eder; ihtilal türküleri yankılanır her tarafta; sonra
da, iftirakları iftiraklar, bozulmaları bozulmalar takip ederek millet ve devlet
önü alınmaz çözülmelere maruz kalır.

İşte böyle bir sonucun başlangıcı diyebileceğimiz bir duruma gidildiğinde,
yukarıda bahsettiğimiz, millî ve dinî değerlere aykırı şeylere açık bulunduğu
gerçeği ortaya çıkacaktır. Bu açıdan, vatan sınırlarının korunma hassasiyeti
içinde ferdî ve içtimaî yapının korunmasında da aynı hassasiyet gösterilmelidir.
Aslında bizim yakın tarihimiz, bunun örnekleri ile doludur. Asırlarca İslâm
âlemine bayraktarlık yapmış olan Osmanlı Devleti’nin yıkılmasının asıl sebebi,
bazı kimselerin haricî düşmanların entrikalarına kanarak, millî ve dinî
değerlerinden uzaklaşması olsa gerek. Bugün de fazla değişen bir şey yok.
Milyarı aşan İslâm âleminde, Müslüman fert, kendini bilmemekte ve
tanımamaktadır. İstisnalar bir tarafa, çok büyük bir kitle kalbî, ruhî ve hissî
hayattan uzaktır. Hâlbuki hayat, şuur ve idrak sayesinde bir mânâ kazanır. Eğer
bu ölçüde bir anlayış yoksa, o hayata gerçekten “hayat” demek oldukça zordur.

Böylelerinin uhrevî hayatı ise, tamamen harap demektir. Kur’ân böyle

insanları َّم َ نَھَج ُبَصَح   “Cehennem yakıtı”97 diye tavsif eder. Zira bunlar
dünyada şuursuzca yaşamışlar.. varlık ve varlık ötesi ile münasebet kuramamış,
çevrelerinde, açık-kapalı cereyan eden şeyleri görememiş ve her zaman
tefekkür ve tezekkürden uzak kalmışlardır.

Özetle, onlar Allah’ın ihsan ettiği fırsat ve imkânları iyi değerlendirememiş
ve tabir caizse odun gibi yaşamışlardır. “Ceza, amel cinsindendir.” fehvâsınca
da, ahirette odun gibi muamele göreceklerdir. “Siz ve Allah’ın dışında
taptığınız şeyler Cehennem yakıtısınız. Ve oraya gireceksiniz.”98 âyeti bu
hakikatin dili ve tercümanı gibidir.

Hâsılı, insan kendini tanımalı, kâinatla arasında var olan münasebeti bütün



yönleriyle kavramaya gayret etmeli, ledünniyatta derinleşmeli, böylece her
insan için mukadder kılınan kemal noktasına ulaşmaya çalışmalıdır. Kur’ân
âyetleri dikkatlice okunduğunda o, bu çerçevede insana yardım elini uzatacak,
ona yol gösterecek ve yön tayin edecektir. Yukarıda mealini sunduğumuz Âl-i
İmrân sûresi 200. âyeti bunlardan sadece biridir.

2. Mahzun Gönüller ve Ümit Kapısı
“Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer gerçekten

inanıyorsanız, üstünsünüz.”99

Bu âyet, Uhud Savaşı sonrasında nazil olmuştur. Bilindiği üzere, Uhud
Savaşı’nda Müslümanlar geçici bir mağlubiyet yaşamış, bundan dolayı da çok
ciddî bir üzüntü duymuşlardı. Konumuzla ilgisi olmamakla beraber, yeri
gelmişken şu hissiyatımı ifade etmeden geçemeyeceğim:

Benim Uhud Savaşı ile ilgili yapılan değerlendirmelerde ona mağlubiyet,
hezimet vb. şeyler söylemeye hiç gönlüm razı olmuyor. Zaten savaşın
neticelenmesinden hemen bir gün sonra Müslümanların Mekkelileri takip
ederek Medine sınırlarının çok çok ötesine kadar kovalaması tarihen sabit bir
gerçektir ki, bundan dolayı da “Uhud mağlubiyeti” demek kat’iyen doğru
değildir. Ayrıca Uhud’da yaşanan “mağlubiyet” görünümlü o olayda, Okçular
Tepesi adı verilen yere yerleştirilen sahabe için “Ganimet sevdasıyla Hz.
Peygamber’in emrini terk ettiler.” demeyi de sahabe telakkimiz açısından yanlış
bulurum. Bunun yerine “Emre itaatteki inceliği kavrayamadılar.” demek bana
daha doğru geliyor.

Konumuza dönecek olursak; işte bu durum sahabe-i kiramdan bazılarının
moral değerlerini altüst etmişti. Zira onların büyük bir kısmı, bir yıl önce
gerçekleşen Bedir Savaşı’na katılmamış kişilerdi. Onlar Efendimiz’in
Medine’de kalıp “müdafaa harbi” düşüncesine karşı “taarruz harbi” teklifini
getirmiş ve teklif kabul görünce de, Bedir misali galibiyet arzu, aşk ve şevki ile
Uhud’a gitmişlerdi. Ancak yaşanılan, ama ümit edilmeyen sarsıntı onları
mahzun etmiş ve sarsmıştı. Ganimet alamama bir tarafa, tam yetmiş tane, hepsi
bir birinden değerli sahabi de (radıyallâhu anhüm) orada şehit olmuştu. İşte
bunlardan ötürü o muvakkat tezelzül âdeta onları ciddî bir tasaya sevk etmişti.

İşte tam bu esnada Kur’ân’ın: “Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye
kapılmayın. Eğer gerçekten inanıyorsanız, üstünsünüz.” nidasıyla kendilerine
geldi ve yeniden hayata, hayatın gerçeklerine uyandılar. Evet, galibiyet veya



mağlubiyet, hâkimiyet ya da mahkûmiyet, Allah’ın koyduğu kevnî prensipler
açısından dairevî bir yol takip etmekte ve bizim arzularımıza göre tekdüze ve
müstakim bir hat izlememektedir. Nitekim rivayetlere göre Ebû Süfyan,
Uhud’un sonunda Nebiler Sultanı’na bunu hatırlatmış ve “Bedir’e karşı Uhud,
Ebû Cehil’e karşı Hamza!” gibi şeyler söylemişti...

İşte bu âyet, sahabenin kulaklarında yankılanır yankılanmaz onların
gönüllerini harekete geçirmiş, düşüncelerini tadil etmiş, ufuklarını açmış ve
yaşanan muvakkat dağılmanın her şey olmadığını göstererek, yeni gayretlerle
galip gelinebileceğini hatırlatmıştı. Ancak hemen ilave etmeliyim ki, bu duygu
ve düşüncelerin üzerine oturacağı zemin ve esas da imandı. İmanı olmayan bir
gönlün bu âyet ve bu âyetin ihtiva ettiği hakikatler karşısında harekete geçmesi,
hüznünü bir kenara bırakarak yeniden şahlanması düşünülemez.

Evet, yukarıdaki âyet-i kerime, hayata ait gerçekleri hatırlatmanın yanında,
ümitsizlik girdabına düşmüş ruhları şaha kaldıracak ve ölü gönülleri okşayarak
harekete geçirecek bir mahiyet sergilemekte ve –satır aralarındaki mânâya
göre– onlara çıkış yollarını göstermektedir. Kur’ân’a gönül veren, ona candan
ve yürekten inanan, onun ilham ettiği mânâyı, etrafa saçtığı kokuyu duymak
isteyen herkes, kapasite ve kabiliyetine göre bunu Kur’ân’ın satırlarında ve
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
KUR’ÂN ve ONUN EŞSİZ ÜSLÛBU

KUR’ÂN VE ONUN EŞSİZ ÜSLÛBU
Kur’ân-ı Kerim, değişik mevzuları ele alıp muhataplarına arz ederken

tamamen kendine has bir üslûp kullanır. Onun bu fâik üslûbuna ve mevzuların
arz edilişinde seçilen, kullanılan kelimelerin inceliğine az vâkıf olan kimseler,
aradan on dört asır geçmiş olmasına rağmen, onun hâlâ tarâvetini, halâvetini
koruması karşısında hayrete düşer ve onun mucize bir beyan olduğunu hemen
tasdik ederler.

Kur’ân, bir bakıma bedevî bir cemaate nazil olmuştu. Bu cemaat, Kur’ân’ın
getirdiği pek çok şeye yabancı sayılan yirminci yüzyılın insanlarından daha
fazla ona yabancıydılar. Pek çoğu itibarıyla bedevi bu insanlar, sürekli
birbirleriyle yaka paça oluyor ve vuruşuyorlardı. Evet, başıboş ve idealsiz bir
hayat yaşayan bu güruh, hiçbir zaman içtimaî, iktisadî ve ahlâkî salaha
erememiş, kabile çerçevesinde olsun, şuurlu bir cemaat ve ideal bir birlik
oluşturamamışlardı. Hemen bütün müşrikler, Kâbe’ye doldurdukları putlara
karşı yaptıklarıyla övünüyor ve bununla kendilerini teselli ediyorlardı.
İçlerinden pek az ilim sahibi olan aydınlar ise, bu putları sadece Allah’a (celle
celâluhu) yaklaştırıcı birer vasıta olarak kabul ediyor ve ancak bu ölçüde bir
farklılık ortaya koyabiliyorlardı.

Böylece, insanın fıtratına emanet olarak tevdi edilmiş bulunan kulluk
duygusu, bir kere daha suiistimal edilmiş oluyor ve bir kere daha ihanete
uğruyordu. Bu insanlar, ağaca, taşa, toprağa, güneşe, aya, yıldıza kullukta
bulunuyor; hatta helva ve peynir gibi yiyecek maddelerinden kendi elleriyle
yaptıkları putlara bir süre tapıyor, sonra da karınları acıkınca bu putları
yiyorlardı. Yine her yönüyle cahiliye bataklığına saplanmış ve vahşileşmiş bu
insanlar, kız çocuklarını –tamamı olmasa da– diri diri toprağa gömüyorlardı ki,
bu vahşice âdeti, kimileri tuhaf bir cahiliye âdeti, kimileri geçim sıkıntısı
sevkiyle, kimileri de servet ü sâmânlarının, kızları vasıtasıyla başkalarının
eline geçeceği endişesi ve kabile hırsıyla yapıyorlardı.

Evet, o gün müthiş bir buhran içinde bulunan insanlık, her gün çölün



karanlıklarında bin bir fezâyiin yanında bir de, derin derin çukurlar kazıyor ve
o çukurlara atılan nice masum çocuk, onların içinde can veriyordu. Beşer,
vahşette sırtlanları çok geride bırakmıştı. Dişsiz olanın hakk-ı hayatı yoktu ve
mutlaka bir dişlinin dişleri arasında parçalanmaya mahkûmdu.

Yukarıda da işaret edildiği üzere, kısaca vasfetmeye çalıştığımız bu ortamda
nazil olan Kur’ân’ın kullandığı malzeme o kadar mükemmel seçilmişti ki,
dahası olamazdı. Öyle ki, dağda birkaç tane deve ile ömrünü geçiren çoban
bile gönlünü ona verdiğinde, kullanılan ifadeler karşısında iliklerine kadar
irkiliyordu. Bu da Kur’ân’ın, sadece üst seviyede belirli bir kesime değil,
havâstan avama, bir aristokrattan dağ başındaki çobana varıncaya kadar
herkesin istifade edebileceği, anlaşılır umumî bir malzeme kullandığını
gösteriyordu. Seçtiği mevzular itibarıyla da öyleydi. O, bir taraftan iman
esaslarını işlerken, diğer taraftan göklerden ve yerden bahisler açarak,
muhataplarına astronomi ilminin ve teleskopların on dört asır sonra dahi
varamayacağı, ulaşamayacağı noktaları gösterebiliyordu.

Evet, o günden bugüne, onun bu yüce beyan ve üstün üslûbuna karşı hiçbir
itiraz veya yadırgama olmamıştır. Şayet böyle bir şey olsaydı, şüphesiz Kur’ân
düşmanları, işlerine yarayan bu malzemeleri elden ele, dilden dile dolaştırarak
destanlaştıracaklardı. Böyle bir fırsat, onların Kur’ân’la olan mücadeleleri
adına ele geçmez bir fırsat olacaktı. Aslında meselenin özü işte burada
düğümlenmektedir.

Kur’ân, verdiği misalleri ve ortaya koyduğu meseleleri bizzat hayatın içinden
seçmektedir. Meselâ, gökten ve buluttan bahsederken, onu devenin kamburunda
ele almakta; bir diklik veya büyüklüğü anlatırken bir tepeyi göz önüne
getirmekte ve bu tepeleri büyüte büyüte Sidretü’l-Müntehâ’ya ulaştırmaktadır.
Dolayısıyla bedevî, kafasını hiç yormadan, üzerine çıktığı tepelerde dolaşırken
Sidretü’l-Müntehâ’yı da tahayyül edebilmekteydi.

İşte Kur’ân’ın bu ifade keyfiyeti karşısında, en ümmî bir insandan edebiyatın
en derin ve dâhi üstadına kadar herkes, ondan aldıkları zevkle kendilerinden
geçiyorlardı/geçmektedirler. Evet, Hz. Bilal-i Habeşî (radıyallâhu anh), ondan
seviyesine göre alacağı dersini alırken, tepeden tırnağa mârifet âbidesi sayılan
Hz. Ebû Bekir, yaratılışı itibarıyla “büyük devlet adamı” vasfını haiz olan Hz.
Ömer ve daha niceleri, bu Kur’ân’dan kendi hisselerine düşen dersleri
almaktaydı. Evet, Kur’ân’ın sihirli ve manyetik alanına kim girerse girsin
gönlünü ona kaptırır ve meczup bir Mevlevî gibi hep onun etrafında dönmeye



başlardı.
Kur’ân’ın dili Arapça olmasına rağmen, “Gönlün ve fıtratın dili birdir.”

fehvâsınca gönlünün diline kulak veren herkes, ondan ayrı bir zevk alır. Zira
gönül dili, öyle bir dildir ki, Allah’ın kelâmından bir şeyler anladığı gibi,
şeytanın ve insanın konuşmasından da bir şeyler anlar. Bu hakikatten dolayıdır
ki Kur’ân, gönül dili ile okunmalı ve dinlenmelidir.

Kur’ân, insanı hemen her yönüyle ele alır ve onunla his ve mantık diyaloğu
kurar. Aşağıda sıralayacağımız misallerde bunu apaçık görmek mümkündür.
Bunların birincisi, kâfirin iç dünyasını; diğeri de hidayete mazhar olmuş, fakat
her an tehlikelerle muhat bir ruhun, nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu
dile getiren âyetlerdir.

İlk misal: Aşağıdaki âyette, duanın sadece Allah’a yapılabileceği ve O’ndan
başkasından yardım talep eden nankör bir ruhun nasıl acınacak bir hâle düştüğü
ve düşeceği tasvir edilir:

“Gerçek dua, ancak O’na yapılır (ancak O’na tapılmaya davet edilir).
O’ndan başka dua ettikleri ise, onların hiçbir isteklerini karşılayamaz.
(Onların durumu) tıpkı ağzına gelsin diye suya avuçlarını uzatan kimse
gibidir. Oysa (uzanıp suyu avuçlamadıkça) su, on(un ağzın)a gelmez. İşte
kâfirlerin duası, böyle boşa gitmektedir.”1

Mealde de açıkça görüldüğü gibi, dualara icabet edebilecek olan, yalnız Hz.
Allah’tır (celle celâluhu). O’ndan başkaları duaları da, dualardaki hedefi de
bilemez. Hiçbir varlık, insanın içinde gizli bulunan niyetlerine vâkıf olamadığı
ve insan fıtratına uygun maslahatları kavrayamadığı için yapılan dualara icabet
edemez. Onun duada isteneni gerçekleştirmeye de gücü yetmez. Binaenaleyh
Allah’tan başkasına el açıp dua eden kimse, beyhude yorulmuş sayılır.

İster ibadet hâlinde, isterse ihtiyaç hâlinde kapısına gelip el açan ve
kendisine yalvaranlara istedikleri şeyleri verebilecek olan, ancak ve ancak
bütün mülk ve melekûtun sahibi Cenâb-ı Hak’tır. Çünkü her şeyin zimamı
O’nun elinde olduğu gibi, her şeyin anahtarı da yine O’nun nezdindedir.
Kalblerin ve gönüllerin biricik Sultanı, kâinatın yegâne sahibi O’dur. Bütün
hazineler ve bütün varlıklar O’nun emrine musahhardır. Dolayısıyla kul ne
isteyecekse Sultanından istemeli ve yalnız O’na teveccüh etmelidir.

Kâfir, bu hakikati anlayamadığından dolayı sürekli yanlış mercilere
müracaat eder ve kendisini bir çıkmaz ve açmazlar girdabına atmış olur. İşte



Kur’ân, isteklerini Allah’tan başkasının yerine getiremeyeceğini bilmesine
rağmen, başka kapılara koşanların hâlini, su kaynağına varan, fakat suyun
kendiliğinden avucuna dolması için elini uzaktan ona doğru uzatıp bekleyen
kişinin hâline benzetir... Bu kişi, eğilip ve avuçlayarak ondan içeceği veya o
suyu kabına, testisine dolduracağı yerde şaşırır ve ellerini uzaktan uzağa suya
doğru uzatır. Bir an önce suya kavuşup susuzluğunu gidermek ister, fakat hiç
olmayacak bir yolu denediğinden, hiçbir zaman suya kavuşamaz.. ve olmazlar
“fasit daire”si içinde bocalar durur.

Evet, Kur’ân, kâfirin dünyaya ait isteklerinde yanlış bir mercie müracaat
ettiğinden dolayı, onun zavallı ve acınacak hâlini anlatırken işte böylesine
veciz bir üslûp kullanır. Öyle ki o, kâfirin bir ömür boyu süren hayat
hikâyesini, âyetteki birkaç kelimeyle özetleyerek o denli engince tasvir eder ki,
bu tasvirden daha üstün bir tasvir düşünülemez.

Evet, insan, her yanıyla mucize olan Kur’ân’ın sadece bu âyetine baksa,
kâfirin bütün ahvali, hayal kırıklıkları, kalbî ve ruhî boşlukları birer birer
gözünün önünde canlanır; canlanır ve Kur’ân’ın ancak ve ancak bütün kâinatla
beraber kendisinin de sahibi ve müdebbiri olan bir Zât’ın kelâmı olabileceği
kanaatine yönelir.

İkinci misal: Bu âyette, hidayete ermiş ve bu hidayet sayesinde cemaat
olmaya mazhar olmuş kimselere, cemaat olmanın nimeti hatırlatılır. Tabiî bu
arada, İslâm’ı tanıdıktan sonra onun ruhuna uygun bir hayat sergilemiş o
cemaatin, bidayette nasıl bir uçurumun kenarında olduklarına dikkat çekilir:
“Ve topluca Allah’ın ipine yapışın, (yapışın, sonra da) ayrılmayın; Allah’ın
size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman idiniz, (Allah)
kalblerinizi birleştirdi de, O’nun nimetiyle kardeşler hâline geldiniz. Siz
ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz, (Allah) sizi ondan kurtardı.
Allah, size âyetlerini böyle açıklıyor ki, yola gelesiniz.”2

Evet, âyet, ruhlarımıza şöyle sesleniyor: Allah’ın ipine sımsıkı sarılın..
zinhar tefrikaya ve ihtilafa düşmeyin.. Mevlâ’nın size olan o ihsanını hatırlayın
ki, siz birbirinize düşman idiniz.. ondan da öte âdeta birbirinizi yiyordunuz.
Allah (celle celâluhu), sizlerin kalblerini birbiriyle telif etti.. ve siz birbirinizin
düşmanı iken, Allah (celle celâluhu), sizi birbirinize yaklaştırdı ve aynı
vücudun hücreleri gibi bir bütün hâline getirdi. İşte dilimize çevrilmiş o
Mu’ciz Beyan: “Ve onların kalblerinin arasını telif etti. Sen yeryüzünde



bulunan her şeyi verseydin, yine de onların kalblerinin arasını
uzlaştıramazdın; ancak Allah’tır ki, onları uzlaştırdı.”3

Evet, Allah’tan başka hiçbir kimse, kalblere kendini dinletip onları telif
edemez.

Bu âyetin ifade ettiği mânânın bir buudu da, daha bu dünyada iken, Cehennem
hayatı yaşayan, hâl ve hareketleri itibarıyla alabildiğine kaba, delidolu bir
karakterin nazara verilmesidir. Herkesi ve her şeyi kırıp geçiren, Allah’a imanı
olmadığı gibi, hiçbir konuda emniyet de vaadetmeyen bir insan karakterini...

Bu ve emsali âyetleri, derinlemesine inceleyip anlamaya çalıştığımızda
görürüz ki, bu âyetler kendi üslûp ve ifadeleri içinde yüzlerce enginlikle
insanın kafasında canlanmakta ve mânâ çağlayanları hâlinde insanın düşünce
havzına akmaktadır. Zaten Allah Kelâmı’nın başka türlü olması da
düşünülemez.

A. İnsan Güzele Meftundur
İnsan, fıtrat itibarıyla güzel şeylere karşı meyyaldir. O, güzel bulduğu her

şeye karşı alâka duyar. Bir çiçeği sevdiği gibi koca bir baharı hayranlıkla
temâşâ eder. Tabiî sevdiği, alâka duyduğu şeylerin bekâ ve devamını da arzu
eder.

Kur’ân, değişik yerlerde insanın bu yönü üzerinde durur ve bu tür duygu ve
hislerini dile getirir. Sonra da, Allah’ın ona olan hedâyâ ve behâyâsını
hatırlatarak ondaki minnet duygularını coşturur. Evet O, yeryüzüne yayıp
serdiği çeşitli nimetleri sayar-döker ve bu konuda insanı dikkatli olmaya davet
eder. Onun iş’ar ve irşadıyla her yanda tüllenen nimetler karşısında insanın
içinde ciddî bir hâhişkârlık meydana gelir.. tabiî bu arada Cehennem’i arz
ederken de insanı ürpertir ve ona götürecek şeylerden nefret ettirir.

Misallere geçmeden önce bilhassa şu hususun hatırlatılmasında yarar var:
Burada serdedeceğimiz misaller ile bir kısım kimselerin Cennet’e, diğerlerinin
de Cehennem’e gideceğini anlatma niyetinde değiliz. Burada üzerinde durmayı
düşündüğümüz husus, Kur’ân’ın bu mevzudaki büyüleyiciliği ve fıtratla iç içe o
muhteşem üslûbu ve bu üslûbun, insan gönlünde ne derin tesirler meydana
getirdiği hususudur. Yoksa mücerret Cennet ve Cehennem meselesi bu bahsin
dışındadır.

İnsanın aşk ve şevkini kamçılayan, onu ufuklar ötesi âlemlerin güzellikleriyle



coşturan misaller o kadar çoktur ki, biz o deryadan sadece bir damla ile iktifa
edeceğiz:

“Müttakiler (ise), güvenle tüllenir bir makamdadır. Bahçelerde ve çeşme
başlarında. İnce ipekten ve parlak atlastan (elbiseler) giyerek karşılıklı
otururlar. Böyle olduğu gibi (ayrıca) onları, iri gözlü hurilerle de
evlendirmişizdir. Orada, güven içinde, (canlarının çektiği) her meyveyi
isterler. Yine orada o ilk ölümden başka ölüm de tatmazlar (böylece sürekli
yaşarlar). Zaten (Allah), onları Cehennem azabından korumuştur.”4

Her insanın, sonsuza uzanan bir kısım arzu ve emelleri vardır. Her şeyden
evvel hemen herkes, ebedî bir gençlik; tehlikelerden uzak, emniyet ve huzur
dolu bir hayat ister. Kendisine ait, içinde ırmaklar akan bir bağ ve bahçesinin
olmasını da arzu eder. Bunun yanında, onu yalnızlıktan kurtaracak, dert ve
kederlerini, sevinç ve neşelerini paylaşacak bir hayat arkadaşı da arzularının
başında gelir. “Nimetlerin en güzeli, daimi olanıdır.” esasına binaen, sevdiği
şeylerin devamlı ve hiçbir zaman zayi olmaması onun en önemli arzusudur.

Evet, gençliğinin kaybolup gidişi karşısında hüzne boğulan insan, elindeki
değişik nimetlerin zeval bulup gitmesi karşısında kendi zevalini de düşünüp
titrediği sürece mutlu olamaz. Çünkü devamı olmayan şeylerdeki lezzet, lezzet
değil, insanın hayal hanesinde elemdir. Bu açıdan da insanoğlu, nimetler içinde
yüzerken bile, hep nimetleri nimet yapan devam ve bekâ mülâhazası içindedir.

Kur’ân-ı Kerim, yer yer insanın bu mevzudaki his ve arzularına da tercüman
olur, en bedevî ve ümmî insandan en medenî insana kadar herkesin arzu ve
ihtiyaçlarına cevap teşkil edecek keyfiyetteki ifadeleriyle de insanı hep varlığın
öbür buuduyla sevindirir.

“Müttaki”, “takva”dan gelir ve bunun birçok buudu vardır. En geniş
mânâsıyla “müttaki”, helâli helâl bilerek onunla iktifayı, haramı da haram
bilerek ondan kaçmayı benimsemiş; şer’î ahkâmın bütününe saygılı ve itaatkâr
olarak yaşayan mü’min demektir. Yani o, daha dünyada iken ahiretteki hesap
endişesini taşıyan ve Allah’tan hakkıyla korkan bir ihsan ufku insanıdır.

Bunlar, ahirette ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerler. Bu
elbiselerin keyfiyeti, onları kimin kesip biçtiği meçhulümüzdür; meçhuliyeti de
aşkınlığın gereğidir. Bu konuda, düşünebileceğimiz bir şey varsa o da, bunların
fıtrî elbiseler olmalarıdır. Tıpkı Cenâb-ı Hakk’ın şu kâinat kitabından kesip-
biçtiği ve bize giydirdiği elbiseler gibi... Evet, Allah (celle celâluhu), bu



kâinatı kocaman bir tezgâh gibi işletmekte ve buradan herkese ve her şeye kendi
tabiatına münasip elbiseler kesip biçmektedir. Her şey O’ndandır ve her şey
O’nun ululuğuyla mütenasiptir.

Kur’ân’ın bu üstün tasvir gücü karşısında kabaran duygular ilâhî beyan
zemzemini yudumlayınca insana derin ve tatlı bir “oh” dedirtir. Öyle ki insan,
Kur’ân’ın bu tasvirleriyle hayalen yemyeşil bağ ve bahçelerin, kol kol akan
ırmakların içinde reftâre gezer gibi olur. Bu duygularla hemen herkesin içinde
bir heyecan dalgalanması meydana gelir ve daha dünyada iken kendini, ipekten
elbisesini giymiş, Cennet’in zümrüt tepelerinde dolaşıyor gibi hisseder.

Bütün bunların ötesinde âyet, bizlere şu hususları da hatırlatmaktadır: Allah
(celle celâluhu), bu kâinatı, nasıl inşâ edip bir meşher gibi döşeyip insanın
hizmetine sunmuş, öyle de, ondan daha mükemmel şekilde başka bir âlemi
kurup vefalı kullarını orada da memnun edecektir; zira dünya ve ahiret, bir
mânâda, aynı kitabın birbirinden istinsahı gibidir. Bu dünyayı inşâ eden Zât,
aynıyla hatta fazlasıyla öbür âlemi de inşâ edebilir. İşte orada mü’minlere
tasavvurlar üstü nimetler verilecek ve onlar, hayal bile edemedikleri
saadetlerin ufkuna ulaştırılacaklardır.

Bu âyette, saadetlerin nümâyân olduğu dünyaların dışında hayat süren bir
başka zümreden de bahsedilmektedir. Evet bunlar, varlığa ve onun arkasındaki
Zât’a saygısızlıklarının cezası olarak aşkın bir azap içinde kıvranıp
duracaklardır. Allah (celle celâluhu), mü’minlere bu zümreden de bahsederken
onlara nimetinin ayrı bir buudunu hatırlatmaktadır ki, âyetin sonunda ifade
edilen bu hakikat, nimetlerin en büyüğü olarak, ehl-i saadetin huzur ve
mutluluğunu doruğa ulaştırmaktadır.

Evet, sadece mealini arz ettiğimiz şu kısa âyette dahi görülüyor ki Kur’ân,
insanın hiçbir yönünü ihmal etmemiş, onun bütün insanî duygularını en çarpıcı
tablolarla memnun etmiş ve öteler arzusuyla şahlandırmıştır.

Netice olarak diyebiliriz ki, âyetten de anlaşıldığı üzere, insanın güzel
şeylere meftun olması, gayet derecede fıtrî ve tabiîdir. Ona bu duyguları
bahşeden Cenâb-ı Hak, Kur’ân’ın ve kâinat kitabının âyetlerini de bu
duygularla şifrelemiş ve insanın hisleri içine yerleştirmiştir. Ancak bütün
bunları görebilmek, idrak edebilmek de basiret, firaset, fetanet gibi duyguların
iradî fiillerle geliştirilmesine bağlıdır.

B. İnsan, Çirkinden Nefret Eder



Yukarıda, insanın fıtraten güzel şeylere meftuniyetinden bahsedip, Kur’ân’ın,
o engin ifadeleriyle bu duyguya nasıl parmak basıp onu ihtizaza getirdiğini bir-
iki misalle izah etmeye çalışmıştık.

Şimdi bir lahza burada durup, bir de bu tablonun öbür tarafına bakmak
yararlı olacaktır. Zira güzele karşı meftun olan insanda, kötü şeylere karşı da
bir nefret hissi vardır. Acaba ondaki bu his nereden kaynaklanmaktadır? Bu
sorunun cevabını bulabilmek için, yine bütün problemlerimizin çözüm kaynağı
olan Kur’ân’a müracaat ederek konuyu orada takip etmemiz uygun olacaktır.

Kur’ân, insan fıtratında mündemiç bulunan nefret duygusunu harekete
geçirerek, sevgiyle ulaşılacak hedefe onu bir vesile yapmaktadır. Evet o, bir
tarafta, bütün ferahlatıcılığı ile o tasavvurları aşkın Cennet’i sunarken, öbür
tarafta da olabildiğine dehşet vericiliğiyle Cehennemleri resmeder ve
vicdanlarımıza sunar: “Zakkum ağacı, günahkârların yemeğidir. O, erimiş
maden gibi onların karınlar(ın)da kaynar. Sıcak suyun kaynaması gibi.
(Allah, zebanilere emreder): Tutun onu, Cehennem’in ortasına sürükleyin.
Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün. Tat, zira sen kendi
anlayışınca üstündün, şerefliydin.”5

Şecere-i zakkum, ağzı parça parça eden keyfiyetiyle Cehennem sofrasının
başyemeğidir. Cennet ehli, insanın bütün arzularına cevap verecek Cennet
nimetleriyle nimetlenirken, Cehennem ehlinin yiyeceği de –buna da yiyecek
denecekse– zakkum ağacıdır.

Evet, Kur’ân’ın yaptığı tasvirden de anlaşıldığı gibi Cennet ehli, Cehennem’i
gördükleri zaman, Cennet’in kendileri için nasıl bir nimet olduğunu; Cehennem
ehli de, Cennet’i görünce, nasıl bir nimetten mahrum kaldıklarını açık seçik
idrak edeceklerdir.

Kur’ân’ın tasviri, tasvirde seçtiği kelimeler ve kelimelerin kullanılış yerleri
müthiş ve baş döndürücüdür. Âyet, önce zakkumu nazara vererek
başlamaktadır. Zakkum, erimiş ve kaynayıp duran bir maden keyfiyetinde tesir
icra edecekse, bunun insan karnında kaynadığını düşünmek ne ürperticidir!
Kur’ân, buradaki “maden” sözüyle ince bir noktaya da işaret etmektedir. Su,
kaynama derecesine ulaştığında, onun fokur fokur sesler çıkardığı herkesin
malumudur. Ancak, Kur’ân’ın bu misali getirdiği gün, birçok insan, eritilebilen
demir, bakır, çelik gibi çeşitli madenlerin potalarda yüksek derecedeki ısıyla
nasıl eritildiğini çok fazla bilmiyordu. Kur’ân, o devrin insanına bunu



anlatabilmek için onların, kaynayışını bildikleri suyu örnek vererek meseleyi
izah etmekte ve günahkârların yiyeceği zakkum ağacını bir teşbihle anlaşılır
hâle getirmektedir.

Evet, dünyada iken çok aziz ve kerim geçinen, Cenâb-ı Hakk’ın ihsan ettiği
nimetler başından aşağıya dökülürken, o nimetleri vereni ve niçin verildiğini
düşünmeyen Karun’ların ve Sâmirî’lerin o acıklı hâllerini ifade bakımından bu
ne acıklı akıbettir! Evet, dünyada iken böyle bir hayat yaşayan insana orada, bu
nankörlüğünün karşılığı olarak, “Tat, zira sen kendince üstündün,
şerefliydin.”6 denecek ve başından aşağıya kaynar sular dökülecektir.
Kur’ân’ın bu müthiş tasviri karşısında insan, iliklerine kadar Cehennem
endişesiyle ürperir ve Allah’a sığınır.

Mevzuyla ilgili bir diğer misal de Nebe sûresindeki âyetlerdir: َمَّنَھَج ّ ِنإ َ
اًبا َ قَْحأ اـَۤـھِیف  َنِیِثبــَـال  اًبٰاــَم  َنـیِغاَّطِلل  اًدا  َ صْرِم َْتناـَك   “Cehennem bir

gözetleme yeri olmuştur (günahkârları gözetleyip durmaktadır). (Orası)
azgınların varacağı yerdir. Orada çağlar boyu kalacaklardır.”7

Şâyân-ı dikkattir, âyetlerdeki medler (harflerin çekilmesi) dahi, muhteva ve
mânâya iştirak etmektedir. Cehennem ehlinin orada ebedî kalacakları ifade
edilirken اَۤھِیف  kelimesinde medd-i munfasıl olduğundan sonu çekilmekte ve
âdeta uzun bir zamanı ifade etmektedir. اًبا َ قَْحأ  kelimesi de zaten ebediyete
işaretle Cehennem ehlinin orada ebedî olarak kalacaklarını vurgulamaktadır.

Burada, mânâyı destekleyen ses, ton, âhenk, mûsıkî ve uzatmalar tam yerli
yerinde ve birbiriyle âhenk içindedir. Aslında Kur’ân’ın tamamında bu
özelliğin var olduğu söylenebilir. Evet, onda, kulak tırmalayıcı tek kelime bile
bulunmaz ve her kelime hatta her ses, ulvî bir armoniden yükselen ses dalgaları
gibidir.

Kur’ân, Cehennem ehline ait tabloları sunmanın hemen ardından terğib u
terhib ve inzar u tebşir esprisine bağlı olarak Cennet ehline ait mazhariyetleri
de arz eder. Böylece o, âdeta insanın içine nüfuz ederek onun arzu ve
heyecanlarına tercümanlık yapmakta ve onları harekete geçirmektedir.

“Takva sahipleri için de bir başarı ödülü vardır. Bahçeler, bağlar,
göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar ve dolu kadeh(ler).”8

Kur’ân, burada da muttakilerin Cennet’e gireceklerinden ve orada sahip
olacakları nimetlerden söz eder ki, o yüce üslûbuyla bâtılı tasvire girmeden,



her şeyi insan fıtratına uygun bir keyfiyette dile getirir. Onun bu tasvirinden
sonra insanın Cennet’e olan iştiyakı artar ve bir daha da çıkmamak üzere hemen
oraya girmek ister.

Verdiğimiz misallerde de görüldüğü gibi Kur’ân, hangi meseleyi ele alırsa
alsın, ifadelerinde kullandığı malzemeyi çok iyi seçer ve onu mânâ, maksat,
eda, ses ve konu mûsıkîsine uygun bir üslûpla arz eder. Yani Kur’ân,
kelimelerle ortaya koyduğu sahneleri resmederken, bazen harf ve seslerin
birbiriyle uyum ve âhengini, bazen de şahısları ve karakterlerini devreye koyar;
koyar ve arz etmek istediği armoniyi muciz bir şekilde, hem de israf-ı kelâm
etmeden itmam eder. Kur’ân diyeceğini deyince sahnede ses, eda, mûsıkî karar
noktasına gelmiş ve tamamlanmış olur. Ve son olarak insana sadece, “Bu, olsa
olsa Allah kelâmı olabilir!” demek kalır.

C. Kur’ân’ın Seçkin İfade Gücü
Kur’ân’ın, insan hislerine nasıl tercüman olduğunu kısmen mütalaa ettikten

sonra şimdi de birkaç kelime ile onun kullandığı malzemeler üzerinde durmaya
çalışalım:

Bir kelâmın mu’ciz olması ve beşer gücünü, takatini aşıp tarih boyunca bütün
söz ve fikir dâhilerine meydan okuması gösterir ki, onda kullanılan kelimeler
dahi sıradan kelimeler olmayıp, olağanüstü derinlikte ve kendilerine göre
televvünü bulunan bir kısım ışıktan sözlerdir ki, her biri tasavvurlarımızı aşan
ifadelere malzeme teşkil etmektedirler.

Bir kere Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, kullandığı kelimeleri seçerken, maksadı
ifade etmede hiç müphemiyete meydan vermeyecek bir usûl takip eder. Mevzu
incelendiğinde, bu seçimin iki şekilde yapıldığı görülür:

Birincisi: Bir kelime, doğrudan doğruya o lafızla anlatılmak istenen mânâda
kullanılır.

İkincisi: Seçilerek kullanılan o kelimenin yerine, başka bir kelime
konduğunda, maksadı bihakkın eda edemediği açık olarak görülür.

Şimdi burada, her iki şekille de alâkalı misaller getirerek konuyu incelemeye
çalışalım. Burada önce, insanın daha fazla dikkatini çeken ikinci şıktaki
misalleri arz etmekle başlamak istiyorum.

Birinci Misal:
ِتاَوُطُخ ِْعبََّتي  ْنَمَو  ِناـَطْیَّشلا  ِتاَوـُط  اوُِعبََّتت ُخ اوـُن َـال  َمٰا َنـيِذَّلا  اـَھَُّيأ  َۤيا 



1.

ِنَاط ْيَّشلا
ِرَك ْنُمْلاَو ِءاَۤشْحَفْلِاب  ُرُمْأَي  ُهَِّنإَف 

“Ey inananlar, şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanı izlemeye
durursa şeytan da ona edepsizliği ve kötülüğü emreder...”9

Görüldüğü gibi âyet kısaca, şeytana inkıyat etmekten, ona tâbi olup adım
adım onu takip etmekten müntesiplerini sakındırmak istemektedir. Bu maksat ve
mânâyı anlatmak için seçilen tabir او ُِعبََّتت عاَِبِّتا .dur’َال   (İttiba) kelimesi, َِعَبت
kökünden gelir ki, şu mânâları ifade eder:

Birinin arkasına takılıp gitme; 2. Birine uyma ve ona uydu olma; 3. (Bir
başka bâbda yani “iftial” kalıbında ise) Birinin peşine takılmayı tabiat hâline
getirme…

Kelimeyi bu mânâlarda tahlil ettiğimizde karşımıza şunlar çıkar: Kelimenin
sülasi kipine iki harf ilave edip onu bir başka kalıba naklettiğimizde, o, farklı
mânâlara da kaynaklık eder. Yani, bir kalıpta bir mânâ ifade eden kelime,
başka bir kalıpta bir başka mânâ daha anlatabilir. Söz konusu âyette َِع َبت
fiilinin “tâbi olma” mânâsında üç harfli kalıbı yerine, iftial bâbında عاَِبِّتا
şeklinde gelmesi, “Şeytana itaat etmeyin ve ona tâbi olmayın; adım adım
kendi yolunu izleyen şeytanın izlerine basa basa onu takip etmeye
kalkmayın” mânâsını vermektedir.

Ayrıca burada şöyle bir mânâ daha sezilmektedir: Şeytan, çok sinsi bir
varlıktır. Yapacağı şeyleri, dobra dobra ortaya koymaz. Her şeyi, sinsice
âheste âheste, adım adım bir plan dahilinde yapar. Öyle ki şeytanın, o sinsiliği
içinde ne yapmak istediğini hemen hissetmek mümkün olmayabilir. O, bir adım
atar ve attırır. Ona tâbi olan insan da bu adımı küçük görerek, “Ne olacak,
sadece bir adım!” der ve arkasından gider. Oysaki şeytan, peşi peşine başka
adımlar da attırır; iki-üç adım derken, insanı kendisine kul ve köle hâline
getirir. Böylece insan, küçük görerek girdiği günahlarla, içinden çıkılmaz bir
bataklığa saplanmış olur.

İşte, ِنَاط ْيَّشلا ِتاَوُطُخ  اوُِعبَّت  َت ”.Adım adım şeytanı takip etmeyin“ َال 
âyeti, bize böyle bir takipten söz etmektedir. Bu takip, âdeta farkına varmadan
gerçekleştirilen, ama neticede insanda huy ve tabiat hâline gelen bir yürüyüştür.
Evet, insan, çok defa bunun farkına bile varamaz. Çok defa o ilk adım atıldıktan
sonra artık dizginler şeytanın eline geçmiş olur. Öyleyse ِتاَوُطُخ اوُِعبََّتت  َـال 



ِنَاطْیَّشلا  ifadesinde, “Ona uymayı tabiat hâline getirmeyin.” ikazı da
vardır.

Ayrıca bu âyet, bir de insandaki farklı bir ruh hâletini resmeder. İnsan, bir
günah işler.. işler ve “Ne olacak, küçük bir şey” der. Hâlbuki o bilemez ki,
küçük bile olsa, “Her günah içinden küfre giden bir yol vardır.”  Eğer işlenen
günah tevbe ve istiğfarla giderilmezse, o küçük gibi görünen günahlar, neticede
azgın bir yılan olur ve her zaman kalbi ısırır ki, gelinen bu nokta –hafizanallah–
küfür noktasıdır. Dolayısıyla bu ifade, insanın bu günahını ona anlatırken,
ağırlığını ruhunda hissettirecek bir üslûp kullanır.

Buradaki “ittiba” lafzını kaldırıp, yerine uygun mânâda başka bir lafız
getirmek mümkün olsa bile, bu lafızla insanın his, heyecan, huy ve tabiatını
ifade etmek mümkün olmayacak ve o ifade, muhatabın gönlünde aynı tesiri
uyaramayacaktır. Evet, ne şeytanın sinsiliği ne adım adım yaklaşma düşüncesi
ne de insanın küçük günahlarla farkına varmadan küfre kayıp gitmesi, bu
rahatlıkta ifade edilemeyecektir.

Buraya kadar geçen misallerde görüldüğü ve gelecek misallerde de
görüleceği gibi Kur’ân, bütün malzemelerini kelime kelime, harf harf seçerek
kullanan ve on dört asırdır alternatifi getirilemeyen bir Kadîr-i Zü’l-Celâl’in
kelâmıdır.

İkinci misal:
Kur’ân-ı Kerim’de, lafızların özenle seçildiğini ve değiştirildiğinde aynı

mânâların muhafaza edilemeyeceğini gösteren tipik bir örneği de aşağıdaki
âyette görüyoruz: ِيف او  ُ رِفْنا ُمـَُكل  َلـِیق  اَذ  ْمـَُكل إِ اـَم  اوـُنَمٰا   َ نيِذَّلا اَھَُّيأ  َي  اـۤ

اَمَف َِة  رِخْٰالا َنِم  اَیْنُّدـلا   ِ ةاَیَحْلِاب ْمُتیِضََرأ   ِ ضْرَْألا َىِلإ  ْمُتْل  َ قاَّثا ّللا  ِهٰ ِلـِیبَس 
ٌلِیلَق َِّالإ  ِةَر  ِ خْٰالا ِيف  اَیْنُّدـلا  ِةا  َ يَحْلا ُعاَتَم   “Ey inananlar! Size ne oldu ki,

Allah yolunda topluca savaşa çıkın, dendiği zaman yere çakılıp kaldınız?
Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Ama dünya hayatının
vaadettikleri, ahiretin yanında pek azdır.”10

Burada bir kısım tembel ve uyuşuk insanların, havanın sıcaklığı, bağ ve
bahçelerin büyüleyici güzelliği ve rahat tutkusunun ruhlarını sarmasıyla
cihaddan geri durmaları kınanmaktadır. Evet, bu insanlar, herkesin canıyla,
malıyla iştirak ettiği cihad çağrısına kulak asmaz ve iştirak de etmezler. İşte,
böylelerinin hâli, en bariz çizgiler ile burada serdedilmekte ve şöyle
denmektedir:



Ey iman edenler! Size; “Yeryüzünde cihada çıkın!”  dendiği zaman, ne
oluyor ki, yerinize çakılıp kalıyorsunuz; sırtınıza korkunç bir ağırlık çökmüş
gibi olduğunuz yerde kendinizi salıyorsunuz.

Burada kullanılan kelimeler içinde bilhassa ْمُتْلَقاَّثا  konuyla alâkalı anahtar
bir kelime mahiyetindedir. Bunun yerine ْمُتْل َ قاََثت  veya ْمُتْلَُقث  kelimesi
kullanılabilirdi. Zira bunlarda da ağırlaşıp yerinde kalma mânâsı vardır. Ancak
Kur’ân-ı Kerim, bu kelimeden türetilmiş ْمُتْلَقا ّ َ ثا  kelimesini özellikle
seçmiştir. İştikak ilmine vâkıf olanların da malumu olduğu üzere, buradaki
şedde, kelimenin telaffuzu ve fiilin bu sigada kazanmış olduğu mânâ, cihada
karşı tenperver davranan bir insanın ruh hâletini anlatması bakımından emsalsiz
bir uygunluk arz etmektedir.

Üçüncü misal:
ْمِھِروُـھُظ ىٰلَع  ْمـُھَراَزْوَأ  َنوـُلِمْح  ْمـُھَو َي  “…Onlar, günah yüklerini

sırtlarında taşıyorlar.”11 âyetidir.
İnsan, kendi ağırlığını, bir başka deyişle her insanın vücudunu kendi ayakları

taşır. Bu müsellem hakikatin yanında, bir de batmanlar ağırlığında bir yükü
sırtına almış, yolda giden bir adam düşünün; yolu oldukça tehlikeli, vücudu
fevkalâde çelimsiz ve ayakları da olabildiğine cılız ve dermansız.. hele bir de
sırtında başkalarına ait yükler de varsa, böyle bir insanın, bu sıkletin altında
kalıp ezilmesi ne ürperticidir!

İşte bu âyette, böyle bir insanın, kendi günahlarının yanında başkalarının da
günaha girmesine sebebiyet vermesi, kendi günahıyla beraber onların
günahlarını da yüklenmesini, Kur’ân’ın o kendine has enfes ifade gücüyle öyle
bir anlatır ki, bunu görebilmek için maddeten ve mânen çelimsiz bir vücudun
ağır bir yük altında nasıl ezileceğini düşünmek yeter. Ayrıca âyetin bu konuyu
tablolaştırırken kullandığı kelimeleri seçmedeki harikulâdeliği görmemek
mümkün mü?

Evet, bu âyet-i kerimede günah bir “yük”, hem de Mevlâ’nın huzurunda
insanın belini bükecek ölçüde ağır bir yük olarak tavsif edilmekte; sonra bu
yükün insanı dünyada ve ukbâda nasıl iki büklüm bir hamal hâline getireceği
esprisi verilmektedir ki, böyle batmanlarca günahın yanı başında, yolun
yokuşları, zikzakları ve virajları hesaba katılacak olursa, kelimenin ifade ettiği
mânâ ve o mânâdaki enginliğin kalblerdeki tesirini varın siz tahmin edin.



Evet, sırtlarında yük taşıyanlar, başka cinsten varlıklardır. İnsan, sırtında yük
taşımaya müsait olarak yaratılmamıştır. Ancak Kur’ân, günahın ağırlığını, onun
taşınma keyfiyetini ve vicdanda hissedilen sıkletini böylesine mânâlı bir
üslûpla ifade etmektedir. İnsan bu mülâhaza ile âyeti okurken, bütün
günahlarının ağır bir yük hâlinde sırtına yüklendiğini hisseder ki, bu da bize,
Kur’ân’ın malzemelerini nasıl bir titizlikle seçerek kullandığını ve başka
kelimelerin –aynı anlamda kullanılsa bile– aynı mânâ ve mûsıkîyi
veremeyeceğini açık bir şekilde göstermekte ve Kur’ân’ın, bu yanıyla da nasıl
bir mucize olduğunu ortaya koymaktadır.

D. Kur’ân’ın Lafız-Mânâ Bütünlüğü
Kur’ân’ın seçtiği lafızlar, hedeflenen mânâyı eksiksiz olarak ifade ederler.

Her bir lafız, hangi mânâ için seçilmişse, o mânâyı eda etmesinde herhangi bir
eksikliğe veya ihmale rastlamak mümkün değildir. Kur’ân-ı Kerim’deki hemen
bütün lafızların bu tarzda olduğu söylenebilir ve bu konuya misal teşkil edecek
birçok âyet getirmek mümkündür. Ne var ki, sözü uzatmamak için biz burada
sadece bir-iki misal ile iktifa etmeyi düşünüyoruz:

Birinci Misal: َرْیَغ اًح  ِلاَص ْلَمَْعن  اـَنْجِر  َْخأ اَۤـنَّبَر  اـَھِیف  َنو  ُخَِرطْصَي ْمُھَو 
ُلَمَْعن ا  َّنُك يِذَّلا   “Onlar orada; ‘Rabbimiz, bizi çıkar, (önce) yaptığımız

(menfi şeylerden) başkasını yapalım’ diye feryat ederler...”12

Bu âyette, Cehennem ehlinin, hem yüzlerine bakılmayacak şekildeki hâlleri
hem de ağlayıp feryat etmeleri dile getirilir. Kur’ân burada, َ خَرَص  fiilini “iftiâl”
bâbında َنوُخَِرطْصَي  olarak kullanmaktadır ki, kısaca:

1.Şiddetli bağırmak,
2.Avaz avaz feryâd u figan etmek,
3.Çığlık atıp yardım talep etmek,
4.Ehl-i Cehennem’in kulak verilmeyen bağırış ve haykırışları,
5.Kadının, ölen oğluna feryat etmesi gibi mânâlara gelir.
Kelime, değişik kalıplara girdikçe, ihtiva ettiği mânâlar da çoğalmaktadır.

Ancak, hemen hepsinde de, “yavrusunu yitirmiş bir ananın feryadı” temel anlam
gibidir. Yani Cehennem ehlinin hâli, “yüreği yanmış ananın, bağırıp çağırarak
sağdan soldan imdat istemesi”ne benzetilir. Mânâ bunu ifade ederken, lafızlar
da aynı hâlet-i ruhiyeyi soluklamakta ve bilhassa boğazdan çıkan خ harfiyle



نوُخ  lafzı, mûsıkî olarak da ümitlerini yitirmiş insanların şaşkın ve yeis
içindeki çığlıklarını hatırlatmaktadır.

İkinci misal: ْنِم  ِساَّنلا ِهِٰلإ   ِساَّنلا ِكـِلَم   ِساَّنلا ِبَرِب  ّ ُذوُـعَأ  ْلـُق 
َنِم  ِسا َّنلا ِروُدـُص  ِيف  ُسِوْـسَو  ُي يِذََّلا   ِساَّنَخْلا ِسا  َوْـسَوْلا ِّرَش 

ِساَّنلاَو ِةَِّنجْلا   “De ki; ‘Sığınırım ben, Rabbine nâsın. Melikine nâsın.
İlâhına nâsın. Şerrinden o sinsi vesvâsın. Ki vesvese verir sinelerinde nâsın.
(Onlar) gerek cin gerekse insden.”13

İfadenin bu şekildeki sıralanışı, önceden sıfatı zikredilmek suretiyle o sinsi
vesveseci hakkında duyguların tepkiye geçmesi ve o sinsi vesveseciye karşı bir
metafizik gerilim içindir.

Bu âyetler, şeytanla/şeytanlarla alâkalıdır. Ancak burada, sadece lafız ile
mânâ arasındaki uyuma dikkat çekilecektir.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi şeytan, çok sinsi bir varlıktır. O, bu
sinsiliğiyle şüphe ve desiselerini hiç sezdirmeden insanın içine atıverir. İşte bu
mübarek âyetler, şeytanın bu sinsice işlerine karşı insanı uyarmaktadır. Kur’ân,
hâdiseyi öyle bir üslûpla anlatmaktadır ki insan, onun seçtiği her kelimede bu
sinsiliği ve bu esrarengizliği duyabilmektedir.

Sûrenin bütün âyetlerinin sonu “s” ile bitmektedir ki bununla biraz da
aliterasyon esprisi çerçevesinde şeytanın fısıltıları, vesvese ve fitneleri nazara
verilmekte ve ona karşı insan uyarılmaktadır. Bundan anlaşılan da, şeytanın
bütün gücü, silahı ve malzemesinin, sadece hile ve vesveseden ibaret
olduğudur. O, her an insanın zayıf bir anını yakalamaya ve bir çelme ile onun
sırtını yere getirmeye çalışır. Tabiî böyle bir şeye azmettiği zaman, öncelikle
sinsiliğin bin türlü tuzağını kullanarak kalbde ve kafada tahribat yapmayı ve
insanı değişik zaaf noktalarından yakalayarak kendi sultası altına almayı
planlar.

Evet, bu sûre, her harfiyle, bu vesvâs ve sinsi varlığa karşı insanı uyarmakla
beraber, insanoğlunu her an her şeye nigehbân olan Rabbine teveccüh etmesi
için de teşvikte bulunur. Çünkü şeytan, tam bir hilekâr olarak hiç ummadığı
yerde insanın karşısına çıkar. Esasen her sinsi ve fitneci ruhta bu şeytanlığın
var olduğunu da Nâs sûresinin kelimeleri arasında bulmak mümkündür. Öyle
ki, mânânın gizliliği ve bilinmezliği kadar lafızlar da fısıltılarıyla bu mânâya
iştirak etmektedir. Binaenaleyh, insan bu âyetleri okurken, sesini ne kadar
yükseltirse yükseltsin, yine de lafızların ifade ettiği ses ve nağmenin üstüne



çıkamaz.
Bu mevzuda çok daha çarpıcı misaller getirmek mümkündür. Ancak hepsini

burada teker teker serdetmenin imkânı yoktur. Zaten mevzuumuz da bütün
Kur’ân-ı Kerim’i anlatmak olmayıp, sadece birkaç misal ile onun bu
meseledeki mucizevî yönüne dikkat çekerek akılları, vicdanları, hisleri ve
zevkleri Kur’ân’a karşı uyarmak ve duyarlı kılmaktır.

Görüldüğü gibi Kur’ân’ın seçtiği lafız ve kelimeler, mânâyı, maksudu ve
matlubu asla ve en küçük tarzda bile ihmal etmemenin yanında, iç ve dış
bütünlüğüyle de ayrı bir mûsıkî, ayrı bir şiiriyete sahiptir. Onu okuyan her
hâhişkâr ruh, ondaki bu taklit edilemez âhenk ve mûsıkîyi, bütün his, zevk ve
kabiliyetleri ile duyar ve bu zevkle iliklerine kadar ürperir. Mevlâ-yı Müteâl,
İslâm’a ve Kur’ân’a bel bağlamış her ferdi, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın
semasına i’lâ buyursun..!

E. Kur’ân ve Mûsıkî ile Alâkalı Birkaç Kelime
İnsan, yorgunluktan sonra dinlenme ihtiyacını duyan bir varlıktır. Ondaki bu

ihtiyaç fıtrîdir. Fıtrata ait ihtiyaçlar, şayet meşru yoldan temin edilmezlerse,
gayr-i meşru yollara sapmalar olabilir. Kur’ân, mü’minin bütün ihtiyaçlarını
karşılayacak niteliktedir. Zira o, insanın ferdî ve içtimaî dertlerine çare olmak
üzere indiği gibi, onun ruhî zevklerini de karşılamayı tekeffül
etmiştir/etmektedir.

İnsan, içtimaî bir varlık olmanın da ötesinde çok hususiyetleri olan komplike
bir canlıdır. Evet, her insanın kendisine ait bir kısım hususî hisleri, zevkleri ve
ruhî hâlleri vardır. Mükemmel bir cemiyet, mükemmel fertlerden teşekkül
ettiğine göre, mükemmel bir cemiyet için mükemmel fert çok önemlidir.  Bir
ferdin ruhî ve ahlâkî kemali, onun her yönüyle terbiye edilmesine bağlıdır. Bu
itibarla cemiyetin en başta gelen vazifesi, fertleri topluma ve içtimaî hayata
faydalı hâle getirmektir. Ve işte Kur’ân, fert ve cemiyete güçlü bir yapı
kazandıracak şekilde maddî ve mânevî, ruhî ve ahlâkî, sosyolojik ve psikolojik
değer yargılarını ve terbiye sistemini de beraber getirmiştir. Bu itibarla o,
kıyamete kadar beşerin ihtiyaçlarına kâfi ve vâfi bir kitab-ı Samedanîdir.

1. Kur’ân, İnsanın Mûsıkî İhtiyacını da Karşılar
Hemen her insanda güzel söz ve seslere karşı fıtrî bir meyil vardır. Dünyanın

dört bir yanında insanlar bu fıtrî duygularını tatmin için meşru veya gayr-i



meşru mûsıkî ve müzik aletleri geliştirmişlerdir ki, işte bütün bu gayretler,
insandaki bu duygunun fıtrîliğini göstermektedir.

Şüphesiz Müslümanlar’ın da kendilerine has mûsıkî kültürleri vardır. Hatta
kütüb-ü fıkhiyede uzun uzun mûsıkî dinlemenin hükmü tartışılmış ve meşru ile
gayr-i meşru arasına bir kısım sınırlar konmuştur. Biz bu tartışmaları o
kaynaklara havale ederek, düşüncelerimizi Kur’ân mûsıkîsi üzerinde
yoğunlaştıracağız.

Evet, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, her derde deva olduğu gibi mü’minin,
mûsıkî ihtiyacını da karşılayabilecek bir enginliktedir. İnsan, otururken,
yatarken, kalkarken her zaman Kelâm-ı İlâhî’yi dinleyebilir. Vâkıa fıkıh
kitaplarında insan iş görürken, gezerken ve yatarken Kur’ân’ın okunmasına dair
kerâhet ifade eden sözler var ise de, bunlar işin âdâb yönüyle alâkalı olup,
ciddî mesnedlere de dayanmamaktadır. Bilakis Kur’ân-ı Kerim’de: “Onlar;
ayakta, oturarak ve yanları üzerine yatarken hep Allah’ı anarlar,
zikrederler…”14 buyrularak, herkesin otururken, kalkarken, yatarken Kur’ân’ı
her zaman vird-i zeban etmesi, âdeta zımnen teşvik edilmektedir. Tabiî ki
tazim, temkin, tedebbür ve konsantrasyon çok önemlidir; ama bunlar her zaman
bulunmayabilir.

Kur’ân’ın bu yönünü kavrayamayan bazı kimseler, beşer fıtratında var olan
bu duyguyu tatmin için, mûsıkî adına bir kısım hırıltılara cevaz vermeye
kalkışmışlardır. Oysaki Batı kaynaklı bu gürültülü şeyler, insanda ne Cennet
arzusu ne meâliye ait his ve heyecan ne de vatan ve millet sevgisi gibi ulvî ve
lâhûtî bir his uyarabilmektedir. Lâhûtî bir his uyarmak şöyle dursun, tam aksine
onların değer yargıları ve ürünleri, bütün âdiliği içinde mûsıkî yoluyla
insanımızın kalbini, ruhunu ve kafasını bulandırmış ve onun meleklik yanını
söndürmüştür. Zira mûsıkî kılığındaki bir kısım hırıltıların hemen hepsi, insan
mahiyetinde ne kadar süflî duygular varsa onları uyarmakta ve insandaki ulvî
hisleri fesada uğratmaktadır. Hâlbuki mü’min, Kur’ân’ı dinlediği ve onu diline
vird-i zeban ettiği zaman, ihtiyacını meşru yoldan karşılayacağı gibi meâliye
müştak gönlünü de tatmin etmiş olacaktır. Böylece gönlümüze endişe salan
hususlar da söz konusu olmayacaktır.

Mü’mine düşen temel vazife, bütün vakitlerini Kur’ân’la zenginleştirmek,
onu hakkıyla anlamaya, diline vâkıf olmaya, bir meal, bir tefsir ile mevzu
içindekileri takip etmeye çalışmaktır. Bir de onu güzel tilavet eden ve tatlı



okuyan ağızlardan dinleyebilirse, artık böyle biri başka şeylere kat’iyen ihtiyaç
duymayacaktır. Ne var ki bu, topyekün bir cemiyetin terbiyesi ile alâkalı bir
husustur. Evet, camiden eve bütün mekânlar Kur’ân’a ait lahutî mûsıkîlerle
donatıldığı ve fertler de bunu duyup zevkettiği an, toplum gerçek yolunu bulmuş
olacaktır.

Burada hemen ifade etmek gerekir ki, mûsıkîde ruhsat, insanı meâliye
götüren, Cennet ve ibadet aşkını pompalayan, insanı Mevlâ’nın huzuruna
yönelterek onu cûş u hurûşa getiren kısımlarına aittir. Yoksa din-iman aşkı,
vatan ve Allah sevgisi veya Cennet iştiyakı, Cehennem korkusu hâsıl etmeyen,
aksine insanın içine karamsarlık salan, onun ümidini yıkan veya bedenî ve
cismanî duygularını şahlandıran karışık ve bulanık şeyleri dinlemek, memnû ve
merdut olduğu gibi, aynı zamanda vakit israfıdır. Allah (celle celâluhu)
gözümüzü, gönlümüzü, dilimizi kulağımızı Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ını
dinlemeye hâhişkâr kılsın!..

Şimdiye kadar Kur’ân’ın mûsıkîsine dair çok söz söylenmiş ve çok şey
yazılmıştır. Gerçi böyle bir tabiri yadırgayanlar da olabilir ama zannediyorum
burada ifade edilmek istenen hususun yanlış anlaşılmasından veya ifade
edenlerin tam olarak ne demek istediklerini dile getirememelerinden
kaynaklanmaktadır.

Evet, bazıları, genelde mûsıkî deyince belli hususları anladıklarından ve o
hususlara göre düşündüklerinden, Kur’ân’la alâkalı böyle bir nisbeti biraz
garip bulmaktalar. Oysaki çok defa tekrarladığımız gibi, Kur’ân’ın kendine has
bir sesi, bir şivesi, bir üslûbu ve hatta kendine has melodisi vardır.
Zannediyorum iltibas, bizim dar mûsıkî telakkimizden kaynaklanmaktadır.

Meseleyi böylece yerli yerine oturtunca, buradaki mûsıkî kelimesinden
kastedilen klasik mûsıkî midir, modern mûsıkî midir türünden akla gelen
istifhamlar da artık söz konusu olmayacaktır. Zira Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan,
her şeyiyle kendidir ve onun kendine has bir beyan zemzemesi vardır.

Daha önce de işaret ettiğimiz gibi Kur’ân, insan fıtratına hitap etmektedir.
Evet, fıtratta mevcut olan bütün duygulara Kur’ân’da cevap bulmak
mümkündür. Güzel sesin belli keyfiyetlerde terennüm edilmesiyle, beşerde
meknûn (saklı) bazı duygu ve hisler heyecana gelir. Şüphesiz beşerî duyguları
en güzel şekilde heyecanlandıran en üstün beyanların başında Kur’ân gelir. Bir
şecaat hissi, kahramanlık hissi, diğergamlık hissi neyse, güzel sese ve güzel
terennüme meyil duygusu da odur. İşte Kur’ân, hakikî okuyucusuyla bütünleştiği



zaman, dinleyicisinin gönlünü öyle mest eder ki, artık onda başka herhangi bir
şeye meyil ve arzu bırakmaz. Arzu ederseniz bu mevzuu biraz daha açalım:

Peşinen ifade etmeliyim ki, bazı sözler, bazı kişilerde rahatsızlık uyarabilir.
Ama Kur’ân, kendi özü, kendi ruhu ve kendine has ritmiyle eda edildiği
takdirde böyle bir mülâhaza asla söz konusu değildir. Kur’ân’ın kendine has
okunuşu, mûsıkîsi, bazı ülkelerde biraz da millî müktesebat ve millî
mülâhazalara bağlı geliştiği bir gerçektir. Meselâ, bir dönemde bizde, Kur’ân’ı
klasik mûsıkînin Sabâ, Uşşak, Hüseynî, Nihavend, Hicaz, Acemaşirân,
Acemkürdili vs. klasik Türk mûsıkîsi makamlarına göre okuma âdet olmuştu.
Hâlâ da bir ölçüde öyledir. Kur’ân’ı süslü olarak sunup onun dinleyici
üzerindeki tesiri yönüne gidilmiş olabilir. Bu, aslında doğru da olabilir. Ne var
ki bunun, Kur’ân’ın kendine has ifade üslûp ve şivesinin yerini almış olması
itibarıyla çok ciddî boşluklar meydana getirdiği de bir gerçektir. Bu mülâhaza
ile hep kendi kendime, “Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın kendine has mûsıkîsi,
vücuhu ve kıraat-ı aşeresi içinde olabildiğine renkli ve kulaklara monoton
gelmeyen o mübarek terennümatının yerine bunlar neden ikâme edildi?”
demişimdir.

Oysaki Kur’ân-ı Kerim’in ruhunda öyle tatlı bir sihir vardır ki, bizim heva
ve heves ürünlerimiz kat’iyen onun yerini dolduramaz.

Zaten Kur’ân, kat’iyen mûsıkînin o dar kalıplarında kendi olarak kalamaz.
Hele hele onu, yapmacık, bozuk ve sıkıcı arabesk gibi bir üslûpla eda etmek,
onun ruhunu hırpalama demektir. Zira o mûsıkîde, mânâsız çekip uzatmalar,
ağızda gevelemeler, sözleri ve kelimeleri anlaşılmaz hâle sokmalar söz
konusudur ve bunlar, en âmi nazarlardan dahi gizli kalamaz. Hatta denebilir ki,
en temiz ve mevzun güftelerde, bestelerde dahi bu arızaları görmek
mümkündür. Ne var ki, Kur’ân’ın bu çeşit arızalara asla tahammülü yoktur.
Âyetlerin sonunda dahi olsa, münasebetsiz ve mânâsız uzatmaları onda görmek
mümkün değildir. Bazılarımızın okuyuşunda olsa da bu, Kur’ân’ın ruhuna
aykırıdır.

Kur’ân’ın ruhî yapısına uygun tecvid ve kıraat kaideleri geliştirilmiştir.
Dolayısıyla Kur’ân’ı okurken bu kaidelere riayet etmek esastır. Aslında onun
kelime ve lafızları da bu kaidelere uygun irad buyrulmuştur. İnsanda heyecan ve
iştiyak hâsıl etmesi için, bunlar hep göz önünde bulundurulmalıdır;
bulundurulmalı ve Kur’ân’ın tabiî havasıyla, edasıyla bütünleşmeli, sadece
mûsıkînin dondurulmuş kalıplarını gözetmeden daha ziyade kendi idrak ve



hislerinin hâsıl ettiği duyuş ve sezişlere göre kıraat ve tilavette bulunmalıdır.
Böyle bir yaklaşımla kendini ilâhî beyanın çağlayanlarına salan insandır ki,

Kur’ân’la bütünleşir ve onun için zaman-mekân âdeta ortadan kalkar. Artık
daha sonraki kelimeye gelmeden, hangi çeşit ses ve ton gelecekse dili kendi
kendine o sesleri, hem de kendi tonlarıyla seslendirmeye başlar.

Mahir bir okuyucu her zaman Kur’ân’ın içine girer, kalbini ve hislerini ona
teslim eder.. hâlen ve ruhen Kur’ân’ın mânâ ve muhtevasını anlamaya müheyya
hâle gelir. Artık bundan sonra onun dilinden, tatlı tatlı, dinleyenleri mest eden
Kur’ân terennüm ve tegannileri coşa coşa akar durur.

Keşke, bu mevzuda yetişmiş, mahir Kur’ân hafızlarının insanı coşturan
Kur’ân nağmelerini neslimize dinletebilseydik!.. İhtimal, bu sayede onları
başkalarının cızırtılı seslerinden kurtararak Kur’ân’ın mûsıkî, mânâ ve mahiyeti
etrafında bir araya getirmiş olurduk.

Zaman zaman yaptığımız tarif ve tasvirlerde, Kur’ân âyetlerindeki eda, ton
ve mûsıkîyi nazar-ı itibara alarak, onlardaki âhengi ifade etmek için, “Tıpkı şiir
gibi” ifadesini kullanmışızdır. Aslında bu “dîk-i elfâz”dan kaynaklanan, yani
Kur’ân’daki güzelliği, bediiyyatı ve inceliği ifade için daha güzel bir benzetme
bulamadığımızdan dolayı kullandığımız bir tabirdir. Böyle bir benzetme ile
hata etmiş de olabiliriz. Hata ise, Allah cürmümüzü affetsin.

Kur’ân-ı Kerim, beşer karihasından akan ve belli kalıplar dahilinde dile
dökülen manzum söz ve şiirden fersah fersah uzaktır. Bunu da, bizzat Kur’ân
kendisi söylemekte ve “Biz, O’na (Muhammed’e) şiir öğretmedik, (şiir) O’na
yakışmaz da. (O’na vahyedilen) sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur’ân’dır.”15

buyurmaktadır.
Bütün özellikleriyle şiirin, beşerî idrakin dar kalıplarına hapsolmuş, tabiat

kaynaklı, his kaynaklı söz dizilerine münhasır olmasına karşılık Kur’ân, hiçbir
zaman, şiirdeki veznin ve kafiyenin esareti altına girmemiş ve belli ölçülere
tâbi kılınmamıştır. Âyetler, bir yönüyle tıpkı gökteki yıldızlar gibi, kendi
daireleri içinde serbesttir. Her yıldız, kendi kümesine ait bir eleman olmakla
birlikte, tek başına da parıldamaktadır. Âyetler de, her biri kendi iç nizamına
bağlı bulundukları kadar, müstakil ele alındıklarında da müstakil ve serbest
mânâlar ifade edebilmektedirler.

Hiçbir asırda, hiçbir anlayış, Kur’ân’ın bu engin anlatım üslûbunu
yakalayamamış ve onu tanzîr edememiştir. Zira Kur’ân, her zaman beşer



anlayışı ve bu anlayışın dar kalıplarının üstünde olmuştur. Bunun için de, eski-
yeni şiir ve mûsıkî çeşitlerinin zaman aşımına uğramasına mukabil Kur’ân, hep
o mukayese kabul etmeyen enginliği, zenginliği ve yeniliğiyle devam
edegelmiştir.

Şimdi örnek olarak Âdiyât sûresini arz ederek meseleyi noktalayalım:

ِ۪هب  َ نَْرَثأَف  اًحْبُص ِتاَري  ِ غُمْلاَف  اًحْدَق ِتاَيِرو  ُ مْلاَف  اًحْبَض ِتاَيِداَع  ْ لاَو

َ ِكلٰذ ىٰلَع  ُهَِّنإَو  ٌ دوُنََكل ّ۪هِبَرِل  َناَس  ْ نِْإلا َِّنإ   اًعْمَج ِ۪هب   َ نْطَسَوَف  اًعَْقن

ِيف اَم  َرِثْعُب  اَِذإ  َُملَْعي  َالَف  أَ ٌديِدََشل ِرْیَخْلا  ِب  ّ ُ ِحل ُهَِّنإَو   ٌدیِھََشل

ٌري ِ بََخل ٍذِئَمَْوي  ْمِھ  ْمُھَّبَر بِ َِّنإ   ِروُدُّصلا ِيف  اَم  َلِّصُحَو   ِروُب ُ قْلا
“Andolsun nefesleriyle (güp güp) ses çıkararak koşan (at)lara,

(tırnaklarıyla yerden) ateş çıkaranlara, sabahleyin akın edenlere, (koşarak)
toz koparanlara, derken bir topluluğun ortasına dalanlara. (Bunlara
andolsun) ki insan, Rabbine karşı çok nankördür. Ve kendisi de buna şahittir.
Doğrusu o, malı çok sever. O bilmez mi ki, kabirlerde olanlar dışarı atıldığı,
göğüslerde bulunanlar devşirildiği zaman, o gün Rabbileri onların her hâlini
haber almış, (gizli ve açık bütün yaptıklarını bilmiş)tir. (Bunu bilmez mi
insan? O hâlde neden bu bilgisine uygun hareket etmez?)”16

Görüldüğü gibi âyet-i kerimede önce âdeta bir savaş meydanı
canlandırılmaktadır. Bu canlandırma, seçilen kelimeler, o kelimelerin
telaffuzundaki ton, ses, mûsıkî bizleri bir savaş alanının içine çekmekte ve
etrafı toza-dumana boğan atlar arasında bulunma gibi müthiş bir arenada
dolaştırmaktadır. Evet, hayal dünyası geniş, ufku engin olanlar, sûrenin ilgili
âyetlerini okurken, zırhlı birliklerin tanklarından ve atların nallarından çıkan
kıvılcımlarını, mücahitlerin nâra ve tekbirlerini Kur’ân’ın o ulvî mûsıkîsi
sayesinde rahatlıkla hissedebilir ve duyabilirler.

Yalnız hemen ifade etmeliyim ki, bu biraz da okuyucunun seviyesine,
istidadına ve bediî zevkine vâbestedir. Ve tabiî herkesin aynı şeyleri duyması
ve hissetmesi de mümkün değildir. İnşâallah neslimiz, Kur’ân’la bütünleştiği
zaman, –Allah’ın tevfik ve inayetiyle– onun bütün özelliklerini de duyacak,
ruhen, kalben ve hissen doyacaktır.

2. Kur’ân-ı Kerim ve Güzel Sesle Alâkalı Küçük Bir Mütalaa
Asr-ı Saadet’ten bugüne hemen herkes, Kur’ân-ı Kerim’in gönüllerde



heyecan uyaran bir eda ve ruhları inşirahla coşturacak bir enginlikte
okunmasında ittifak etmişlerdir.

Kur’ân’ın güzelce okunması hususunda, birçok rivayet mevcuttur. Şimdi
müsaadenizle bunlardan birkaçını arz edelim:

Hz. Berâ İbn Âzib (radıyallâhu anh) rivayet ediyor: “Nebi’yi (sallallâhu
aleyhi ve sellem), yatsı namazında “ ِنوُتْي َّزلاَو ِنّیِتلاَو  ”yi okurken işittim.
Ondan daha güzel bir ses ve okuyuş duymadım.”17

İtiraf etmeliyim ki, okuyan Resûl-i Ekrem, dinleyen de sahabe olunca, onda
duyulan hazzı bizim tarif etmemize imkân yoktur. Demek Hazreti Sahibu’l-
Kur’ân, kendine has tadı, şivesi ve kendi duyuş ve sezişine göre okurken,
arkasındaki Berâ İbn Âzib’ler kendilerinden geçebiliyorlardı; geçebiliyorlardı
zira Kur’ân’ı en iyi okuyan, en iyi duyan, en iyi bilen, mehbit-i vahy-i ilâhî olan
Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) dinliyorlardı.

2.Berâ İbn Âzib’in rivayet ettiği diğer bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle

buyururlar: “Kur’ân’ı sesinizle tezyin ediniz (süsleyiniz).”18 Yani bir
mânâda, müzeyyen olan Kelâm-ı İlâhî’nin ziynetine göre sesinizi ve dilinizi
güzel kullanın. Böyle bir mânâyı özellikle arz etme lüzumu duydum; zira bir
kısım katı hadis nakkadı (tenkitçisi) ve zâhirperest kimseler, sahih hadis
kitaplarında rivayet edilmiş olmasına rağmen, bu hadisi kabul etmezler ve
“Kur’ân, zaten süslü ve ziynetlidir ve onu sesle tezyine ne hacet var? Hadisin
metni, ‘Seslerinizi Kur’ân’la süsleyiniz.’ şeklinde olmalıdır; olmalıdır çünkü
Kur’ân-ı Kerim’in bizim sesimizle güzellik kazanmaya ihtiyacı yoktur. Aksine
bizler onun kıraatiyle seslerimizi tezyine muhtacız. O ise her zaman güzeldir.”
derler. Fakat bu, oldukça tekellüflü bir yaklaşımdır. Zira hadis-i şerifte “Siz,
Kur’ân’ı kendi seslerinizle süsleyin.” buyrulmaktadır.

Gerçi Kur’ân-ı Kerim’de baş döndüren bir ifade ve üslûp güzelliği vardır
ama, sesi güzel olmayan ve tecvid kaidelerini bilmeyen birisinin,
münasebetsizce bağırarak ve harflerin başını-gözünü yararak okuduğu Kur’ân,
şüphesiz onun dilinden ve mûsıkîsinden anlayan insanların kulaklarını tırmalar.
İhtimal, böyle bir okuyuş, gönüllerde heyecan uyandırma yerine insanları
Kur’ân dinlemekten dahi soğutur.

Bu açıdan da denebilir ki, “Kur’ân’ı seslerinizle güzelleştiriniz.”
tevcihinin önemli bir mahmili olmakla beraber, hadisle vurgulanmak istenen
husus, ayrı bir güzelliğe atıfta bulunmaktadır. Zira sesini Kur’ân’ın



muhtevasıyla bütünleştirip, onun mûsıkî ve âhengini yakalayan, kıraat ve tecvid
kaidelerine de hassasiyetle riayet ederek, onu güzel sesle okuyan birinden
Kur’ân dinlemek, insanı zevk ve heyecana boğar.

Evet, zatında güzel olan sesler, Kur’ân tilavetiyle bir derece daha güzelleşir.
Çünkü gerçekten de Kur’ân’ın kelime ve lafızlarındaki o müthiş mûsıkî ve
âhenk, iyi bir icra ile desteklendiği, bütünleştiği ve seslendirilebildiği takdirde,
Kur’ân’ın o kendine has sihirli beyanı ve mûsıkîsi olduğu gibi ortaya çıkar.
Nitekim Ebû Musa el-Eş’arî, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)

kendisine: “Sana Hz. Davud’un mizmarından bir mizmar verilmiştir.”19

buyurduğunu nakleder.
Hadisin sebeb-i vüruduyla alâkalı olarak şunu naklederler:
Allah Resûlü, Eş’arîlerin kapısının önünden geçerken büyüleyici bir Kur’ân

okunuşuna şahit olur ve oradaki insanlara: “Bu kimin evidir?” diye sorar.
Onlar da: “Ebû Musa el-Eş’arî’nin evidir.”  cevabını verirler. Bunun üzerine
Efendimiz, Ebû Musa el-Eş’arî’ye: “Sana Hz. Davud’un mizmarından bir
mizmar verilmiştir.”  buyurur.20 Mizmar, bir çeşit çalgıya verilen isimdir.
Allah Resûlü’nün meseleyi bir çalgıya teşbihle ifade etmesi, ya Kur’ân’ın
gönüllerde heyecan, neşe ve sevinç uyandıran mûsıkîsini anlatmak, ya Hz.
Davud’un mezâmiri tilavet etmesine benzetmek ya da onun yaptığı tevbede yana
yakıla dile getirdiği sözleri, yani Zebur’daki âyetleri hatırlatması sebebiyledir.

3.Konuyla alâkalı Berâ İbn Âzib’in rivayet ettiği bir başka hadiste ise, Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Kur’ân’ı seslerinizle tezyin ediniz.
Güzel ses, Kur’ân-ı Kerim’in okunuşuna güzellik katar.”21 buyururlar.

Zikredilen bu hadis-i şeriflerin hemen hepsi de göstermektedir ki, Kur’ân’ı
güzel ve hoş bir sesle okuma, ona saygının ayrı bir buudunu teşkil etmektedir.
Ve bu konu, Kur’ân’a bir hizmet olarak mutlaka ele alınmalı ve hassasiyetle
üzerinde durulmalıdır. Ancak, bilmem ki, bunca zamandır Kur’ân’a
yabancılaşmış zevk-i selimden mahrum insanlara bunu anlatmak mümkün
olacak mı? Ben, şahsen çok kolay olacağını zannetmiyorum.
1 Ra’d sûresi, 13/14.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/103.

3 Enfâl sûresi, 8/63.

4 Duhân sûresi, 44/51-56.

5 Duhân sûresi, 44/43-49.



6 Duhân sûresi, 44/49.

7 Nebe sûresi, 78/21-23.

8 Nebe sûresi, 78/31-34.

9 Nûr sûresi, 24/21.

10 Tevbe sûresi, 9/38.

11 En’âm sûresi, 6/31.

12 Fâtır sûresi, 35/37.

13 Nâs sûresi, 114/1-6.

14 Âl-i İmrân sûresi, 3/191.

15 Yâsîn sûresi, 36/69.

16 Âdiyât sûresi, 100/1-11.

17 Buhârî, ezân 102, tevhîd 52; Müslim, salât 177.

18 Ebû Dâvûd, vitr 20; Nesâî, iftitah 83; İbn Mâce, ikâmet 176.

19 Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 31; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 235-236.

20 Bkz.: Abdurrezzak, el-Musannef 2/485; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 5/23.

21 Dârimî, fezâilü’l-Kur’ân 34; el-Hâkim, el-Müstedrek  1/768.



BEŞİNCİ BÖLÜM 
KUR’ÂN’I ANLAMA

KUR’ÂN’I ANLAMA
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, beşerin bütün hayatını kuşatmaktadır. O, ferdî,

ailevî, içtimaî, ahlâkî, iktisadî… hâsılı, hayatın her sahasına ait bazen icmâlî
bazen de tafsîlî hükümler vaz’etmiştir. Asırlar boyu insanlığın büyük bir
bölümü şöyle ya da böyle kendisini alâkadar eden her meselede onun getirdiği
esaslara müracaat etmiş ve hayatını onunla şekillendirmiştir. Bu müracaatlarda
zaman zaman yorum sapmaları olmuş ise de, Kur’ân, temiz bir gönülle ve
sahabe anlayışı ve sâfiyeti içinde kendisine yapılan müracaatlarda insanlara
hep kurtuluş ve mutluluk yolu gösteren yegâne kaynak olmuştur.

Hemen belirtelim ki, zaman zaman Kur’ân’la alâkalı yorum sapmaları, onun
her zaman sahabe anlayışı içinde ele alınamamış olmasındandır. Yoksa her
asırda Kur’ân’ın binlerce cilt tefsiri yapılagelmiştir. Bu tefsirler, bizim için ve
İslâm kültür tarihi açısından çok feyizli ve bereketli eserlerdir. Elbette ki bu
ciddî çalışmaların artıları olduğu kadar, eksileri de vardır.. ve artılar daha çok
olmasına rağmen, –maalesef– Kur’ân adına esefle karşıladığımız bir kısım
eksiler de olmuştur.

Bu konuda söylenebilecek en büyük eksiklik, Kur’ân’ı yorumda asrî
yaklaşımlardır. Yani müfessirler, Kur’ân’ı tefsir ederken, yaşadıkları devrin
ilim ve idrak seviyesini aşamamış ve çağlarının bilgi seviyesi açısından tafsile
girerek muvazeneyi koruyamamışlardır. Dahası, bir kısım müfessirler, Kur’ân
anlayışını kendi devirlerinin nâtamam bilim anlayışlarına uydurmaya
çalışmışlardır. Böyle bir şey, hüsnüniyetli de olsa, Kur’ân’a yapılan yersiz ve
seviyesiz bir müdahaledir. Bununla beraber, bunlardan art niyet taşımayan,
samimî ve hâlis kimselerin sa’yini alkışlamayı İslâmî edebimizin gereği sayar
ve “Allah, onların sa’y ve gayretlerini meşkûr kılsın..!” deriz.

Şimdi isterseniz bu meseleye de tarihî gelişimi içinde kısaca bir göz atalım:
Sahabe-i kiram hazerâtı, Kur’ân-ı Kerim’i gerçek mânâda vahyin

kaynağından öğrenme gibi bir pâye ile serfirâz olmuş tâli’li kimselerdir.
Öncelikle onlar, Kur’ân’ın inişine şahit olmuş ve daha nüzûlü döneminde onu



bütün canlılığı, mânâsı ve ruhuyla kalb ve kafalarına yerleştirmişlerdi. Zira
onlar, anlayamadıkları yerleri, hemen anında Hz. Sahib-i Kur’ân’a müracaatla
çözüyor ve bizlerde olduğu gibi Kur’ân’ı anlamak için ortaya konan sistematik
kaidelere ihtiyaç duymuyorlardı. Ayrıca onlar her nazil olan vahyi, kendi
aralarında hemen müzakere edip tatbik edebiliyorlardı. Bu yönüyle de hemen
her zaman onlar arasında bir icma oluşabiliyordu. Gerçi o gün için bu
ameliyeye ıstılah olarak “icma” denmiyordu ama sahabenin böyle davranması,
daha sonraki ulemânın ortaya koyacağı ıstılahlara kaynaklık edecekti...

Tâbiîn dönemine gelinceye dek Kur’ân’a yönelik bu tür çalışmalar, Hz.
Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) devrindeki sâfiyetini belli ölçüde
muhafaza etmişti. Zira o dönemde sahabe hayattadır ve tâbiînin yegâne mercii
de onlardır. Ayrıca bu dönemde herhangi bir dış müdahale veya dış kültürün
tesiri de bahis mevzuu değildir. Ancak, daha sonraki asırlardadır ki, Kur’ân’ı
yorumlamadaki o nezih anlayış kısmen fire vermiş; derken devrin kültür ve
anlayışları, az da olsa tefsir ve tevillere hulûl etmiştir. Hatta bir bakıma
tefsirler, o devirlerin kültür ve ilim anlayışlarını gösteren birer tevil kaynağı
hâline gelmişlerdir denebilir.

Şimdilik bu faslı da, konumuzla ilgili kanaatimizi dile getirerek kapatalım:
Sahabe dönemine ait –usûle dair meselelerde olduğu gibi– fürûatla alâkalı tarz-
ı telakki de bütünüyle muhafaza edilip günümüze taşınabilseydi, bizim Kur’ân’ı
anlamamız da, yorumlamamız da ve tabiî ki yaşantımız da çok daha renkli
olacaktı.

A. Kuşbakışı Kur’ân Tefsirleri ve Çağını Aşan Müfessirler
“Kur’ân’ı anlama” mevzuunda, Kur’ân’ı en iyi anlayan ve onu özüne ve

tabiatına uygun bir şekilde tefsir edenlerin sahabe efendilerimiz (radıyallâhu
anhüm) olduğunu daha önce ifade etmiş ve büyük ölçüde tâbiîn devrinde de bu
anlayış ve yaklaşımın devam ettiğini vurgulamıştık. Aslında, tâbiîn döneminde,
her biri pek çok asrı bir müceddit gibi tenvir edecek seviyede büyük imamlar
yetişmiştir.

Bu dönem, çok velûd ve münbit bir dönemdir. Bu vadinin kahramanlarından,
“Ben, Kur’ân-ı Kerim’i İbn Abbas’tan (radıyallâhu anh) tefsiriyle birlikte
hatmettim. Resûl-i Ekrem’den ona dupduru intikal eden mesajları İbn
Abbas’tan bizzat dinledim.”  diyen Said İbn Cübeyr, İkrime ve Tavus b.
Keysan gibi dev şahsiyetler akla ilk gelen örneklerdir ki, bunlar bulundukları



yerlerde birer işaret projektörü gibiydiler.
Medine-i Münevvere’de Ebu’l-Âliye ve Zeyd b. Eslem, Irak’ta ise, Alkame

b. Kays, Hz. Âişe’nin (radıyallâhu anhâ) tilmizlerinden Mesruk, Mürretü’l-
Hemedânî ve Basra’nın aydınlık siması Hasan Basrî, bu dev şahsiyetlerden
sadece birkaçı idi ki, bunlar Kur’ân’la alâkalı yaptıkları yorumlarla hem kendi
devirlerini hem de kendilerinden sonraki asırları aydınlatan simalardı. Ayrıca
o günün Müslüman beldelerinin hangisine gidilse, hemen her zaman böylesine
kâmet-i bâlâlarla karşılaşmak mümkündü.

Daha sonra, bu zirve insanlara bağlı olarak, rivayet ve dirayet vadilerinde
binlerce müstakil tefsir yazılmıştır. Bunlar içinde yoldakilere rehber
mahiyetinde olanlara kısaca işaret etmekle, bir ölçüde de olsa Kur’ân ve onun
tefsirine karşı gösterilen ihtimamı ifadeye çalışalım.

1. Taberî Tefsiri
Yazarı İbn Cerir et-Taberî’dir. İbn Cerir, hicri 224-310 yılları arasında

yaşamıştır. Rivayet tefsircilerinin en önde gelenlerinden biridir. Tefsiri, otuz
cilt olarak basılmıştır. O, tefsirinde fıkha ait görüşlerini de işlemiştir. Zira o,
aynı zamanda, bir hayli taraftarı olan bir mezhebin kurucusu, rey ve içtihad
sahibi, ehliyetli ve dirayetli bir fakihtir.

Taberî, bu muhteşem tefsirinde, hep sahabe anlayışına sadık kalmış ve
onlardan nakledilen şeyleri –ki biz bunlara “eser” diyoruz– aynen muhafaza
etmiştir. Yaşadığı dönemin kültürünü olduğu gibi aksettirmenin yanında, bazı
âyetlerin tefsirinde kendi döneminin kültürünü de aşmıştır. Meselâ, “Biz,
rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik de, gökten su indirdik, böylece sizi
suladık. (Yoksa) siz, suyu depo edemezdiniz.”1 âyetinin tefsirinde, İbn
Abbas’tan yapmış olduğu nakille, bugünün ilmî anlayışına sonrakilerden bile
daha fazla yaklaşmıştır.

Kendinden sonrakiler, bu âyette ifade buyrulan rüzgârların aşılayıcı olması
hususunu, ilmin sonradan bulacağı “çiçeklerin tohumlarını aşılaması”, yani
erkek tohumun dişi tohumla birleşmesi şeklinde anlamışlardır. Oysaki ancak
şimdilerde anlaşılan bir diğer husus vardır ki, o da, rüzgârların mühim
fonksiyonlarından biri olan bulutların aşılanması ameliyesidir. Bulutlar, bu
suretle birbirinin içine girer ve bir kesafet oluştururlar. Böylece –en basit
ifadesiyle– yağmur teşekkül eder. İbn Cerir, “Bu âyetin tefsiri, İbn Abbas’tan
nakledilene göre toprak üzerinde çiçeklerin aşılanmasıdır. Aslında bu, aynı



zamanda havada da bulutların aşılanması demektir.”2 şeklinde yorumunu
ortaya koyar.

Görüldüğü gibi devrimizden on-on bir asır önce yazılmış bir tefsirde,
bugünün ilmî verilerine mutabık bilgiler sunulmaktadır. Şahsen ben İbn Cerir’in
bu neticeye, sahabe anlayışına sadık kalarak ulaştığı ve değişik devirlerin
anlayışlarının mutlak doğru kabul edilmesi yüzünden, ondan daha çağdaş
tefsirlerin o seviyeye henüz ulaşamadığı kanaatindeyim.

Taberî’ye ilaveten rivayet tefsiri tedvin eden müfessirler arasında;
“Bahru’l-ulûm” sahibi Ebu’l-Leys Semerkandî’yi ve “el-Keşf ve’l-beyan”
tefsiriyle Sa’lebî’yi, “el-Veciz” isimli tefsiriyle İbn Atıyye’yi de sayabiliriz.

Bunlar, Resûl-i Ekrem’den mervî olan tefsirle alâkalı bütün âsârı bir araya
getirip telifatlarında kaydetmişlerdir. Kur’ân’ın o dupduru ve sahabe ufkuyla
nasıl anlaşıldığını biz genellikle hep bu tefsirlerde görmekteyiz. Tabiî ki,
sahabe anlayışı da vahyin kaynağı Efendimiz’le (sallallâhu aleyhi ve sellem)
irtibatlı idi.

Daha sonraki devirlerde, başta bundan altı-yedi asır evvel yaşamış olan
“Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azîm” sahibi Hafız Ebu’l-Fidâ İsmail İbn Kesîr’i
görürüz. İbn Kesîr, aynı zamanda büyük bir hadis tenkitçisidir. Tefsirde
israiliyatı büyük ölçüde ayıklamış ve bazı hadislerin uzun uzun kritiğini
yapmıştır. Ondan yaklaşık bir asır sonra da “ed-Dürru’l-mensûr” sahibi
Celâleddin es-Suyûtî’yi müşâhede ederiz ki, o da, rivayet sahasında mevcut
malumatın pek çoğunu toplamaya çalışmıştır.

Elbette burada, rivayet tefsirlerini bütünüyle sayacak değiliz. Sadece fikir
verme babından, en önemli olanlarını arz ettik. Bu insanlar, tefsirlerinde
yaklaşık yirmi-otuz bin hadis toplamışlar ve daha sonra gelen bir kısım
muhakkikler ise, bunların tahkik ve kritiğini yapmışlardır.

Dirayet sahasında da, rivayet sahasındaki seviye insanlarından geri
kalmayacak dehalar yetişmiştir. Tabiî bunlar da büyük ölçüde kendi
devirlerinin kültürlerini yansıtmışlardır. Fakat itiraf etmeliyiz ki, bu tefsirlerin
de muhtevalarının –az bir kısmı müstesna– birçoğu günümüzde dahi hâlâ
geçerliliğini muhafaza eden birer bilgi hazinesi gibidirler.

2. Fahreddin Râzî
Dirayet tefsiri deyince akla Fahreddin Râzî’nin tefsiri gelir. Tam sekiz asır

önce yaşamış bulunan ve “Mefâtîhu’l-gayb” adlı tefsirin sahibi bu dev



müfessir, tefsirinde, tefsirden kelâma, ondan felsefe ve mantığa ve tabiî ki fıkhî
hükümlere, lügat, bedî’, beyan ve i’caza kadar hemen her sahada söz
söylemiştir. Denebilir ki, Fahreddin Râzî, tam mânâsıyla efsane bir şahsiyettir.
Yazdığı kitaplar, boyumuzu aşacak kadar çoktur.

Dünyanın küre şeklinde olduğunu, güneşin etrafında döndüğünü, hatta dolaylı
yoldan yer çekimi kanununun var olduğunu, daha sekiz asır önce tefsirinde
münakaşa etmiştir. Ama ne hazindir ki, bizde okutulan ilk, orta ve lise
kitaplarında bu şeref daima Galileo ve Kopernik gibi kimselere verilmiştir.
Hâlbuki Fahreddin Râzî, onlardan tam dört asır evvel bu hususları açık veya
ima yoluyla söylemiş bir ilim adamıdır.

Bu açıdan da denebilir ki, ecdada karşı bizdeki bu ölçüde bir küfrân
(nankörlük) ve düşmanlığın ikinci bir benzerine dünyada şahit olmak mümkün
değildir. Sanki dimağlarımız, ecdat ve seleflerimize karşı kin ve nefretle
doldurulmuş gibi bir durumumuz var. Fahreddin Râzî’nin tefsirini alıp bütün
nankörlerin suratlarına çarpmalı ve nasıl bir küfran içinde oldukları onlara
mutlaka anlatılmalıdır. Aslında küfran-ı nimet ve vefasızlık kadar sahibini
alçaltan bir başka sıfat olmasa gerek. Ama biz Müslümanlar, küfran-ı nimette
bulunamayız. Kâfir de olsa, insanlığa gerçekten hizmet etmiş olanları o
hizmetleriyle hep alkışlayagelmişizdir.

Evet biz, Avrupalının yaptığı nankörlüğü yapmayız. Aldığımız şeylerin
kaynaklarını gösterir ve fazileti ikrar ederiz. Oysaki onların Müslümanlara ait
buluşları nasıl kendilerine mâl ettikleri, Müslüman ilim adamlarının isimlerini
bile nasıl Avrupalılaştırdıkları dillere destandır. Meşhur Câbirî’miz, namıyla,
nişanıyla, kitaplarıyla onların elinde tanınmaz hâle gelmiş; İbn Sina Avicenna,
İbn Rüşd Averos olmuştur. Bu mevzuda söylenecek daha çok söz olabilir; ama
konu dışına taşmamak için kısa kesiyoruz.

Fahreddin Râzî, “O, (Allah) ki, yeryüzünü sizin için döşek, semayı da bina
yaptı. Gökten su indirdi, onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı.
Öyleyse siz de, artık bile bile Allah’a eşler koşmayın.”3 âyetinin tefsirinde şu
açıklamada bulunur: “Yeryüzü, burada bir yanıyla döşek olarak anlatılsa da,
başka bir âyet-i kerimede küre olduğuna dikkat çekilmektedir. Güneşin
etrafında dönen yerküredir. Şayet “Yer, küre olarak güneşin etrafında
dönüyorsa, bu durumda insanlar ve cisimler onun üzerinde nasıl dururlar?’
diye sorulacak olursa, ben de derim ki, dünya o kadar büyük bir küredir ki,



üzerinde satıhlar meydana gelmiştir.”4 Dikkat edilecek olursa bunlar, tam
sekiz asır evvel söylenmiş ve yazılmış şeylerdir.

Fahreddin Râzî’nin tefsiri incelendiği zaman, fıkha, sarfa, nahiv, gramer ve
belâgat kaidelerine ait yüzlerce misal görülür. O, i’caz üzerinde de ısrarla
durur. Kur’ân’ın beşer tarafından yazılamayacağı meselesinin her yerde
müdafaasını yapar. O, mantık ve felsefeye de çok ehemmiyet vermiştir. Bu
yüzden de tenkit edilmiş ve bir kısım müfritlerce: “Râzî’nin tefsirinde her şeyi
bulmak mümkündür; ama tefsir adına bir şey bulunamaz.” denmiştir. Tabiî ki
bu, onu söyleyenlerin Kur’ân’a bakış açılarını da yansıtan, kendilerine ait bir
görüştür.

Yine Fahreddin Râzî’nin selefi olan ve Mutezile imamlarından sayılan
meşhur “Keşşaf” sahibi Zemahşerî de dirayet ehlindendir. O da az farkla, yerin
küre olduğu meselesinde Râzî’nin söylediklerine yakın şeyler söylemiş ve:
“Dünya, küre şeklindedir. Kur’ân-ı Kerim’in ona döşek demesi, vüs’atine
binaendir. Yer geniştir ve geniş bir küre üzerinde satıh tasavvur edebilir, düz
zeminler düşünebiliriz.”5 şeklinde, çağın ilim ufkuna yakın yaklaşımlarda
bulunmuştur.

Zemahşerî’den az sonra yaşamış olan “Envâru’t-tenzîl ve Esrâru’t-tevîl”
yazarı Beyzâvî’yi de ayrıca zikredebiliriz. Aynı şeyleri o da söyler. Medrese
talebeleri arasında onun tefsiri için “Demir leblebi” ifadesi kullanılır. Zira ele
alınan konular, müthiş bir dirayet ve dikkatle ele alınmıştır.

Osmanlıların meşhur ve müthiş şeyhülislâmı Ebu’s-Suûd Efendi de,
“İrşâdü’l-akli’s-selîm” adlı tefsirinde yerin küre olduğunu ve dünyanın
güneşin etrafında döndüğünü, yine Galileo ve Kopernik’ten bir hayli yıl önce

söyleyen müfessirlerimizdendir.6

Kısaca tanıtmaya çalıştığımız bu çok az sayıdaki Kur’ân tefsirinden birkaçını
daha arz ettikten sonra isterseniz bu faslı da noktalayalım:

Kur’ân’ın büyüklüğünü ortaya koymaya çalışanlardan biri de, hiç şüphesiz
İmam Nesefî’dir. Onun tefsiri “Medârikü’t-tenzîl”, bir bakıma Zemahşerî’nin
eserinin ihtisarı da sayılabilir. Bu tefsirde de hadis ve eser üzerinde bir hayli
durulmuştur. İçinde az da olsa israiliyat olduğu söylenebilir.

Bu arada, Bağdatlı sofi Hâzin’in “Lübâbü’t-tevil” adlı tefsirini de zikretmek
gerekir. Bu tefsirde israiliyat diğerlerine nispeten biraz daha fazladır. Fıkıhtan
kelâma değişik konuların yer aldığı tefsir, sahabeden gelen rivayetler üzerinde



daha çok durmaktadır.
Bunlardan başka Bağdatlı Merhum Âlûsî’nin Ruhu’l-meânî’sini

hatırlamamak da mümkün değildir. Tam otuz ciltten ibaret olan Âlûsî tefsiri, bir
bakıma geçen bütün müfessirlerin tefsirlerinin hulâsası gibidir.

Bir de, bizim meşhur tefsircimiz Allâme Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsiri
vardır ki, doğrusu tefsirlerin şaheseri dense değer. Hamdi Yazır, Hak Dini
Kur’ân Dili’ni, Ruhu’l-meânî’ye yakın bir usûl ve üslûpla ele almıştır. Ancak,
yer yer pek çok kimseyi tenkit ettiği de bir gerçektir.

Tenkit noktası açık olmakla beraber, Kur’ân’ın ilmî bir tefsir denemesini
yapan Tantâvî Cevherî’nin “el-Cevâhir” adlı tefsiri, kâinata ait bütün ilimleri
anlatan geniş bir tefsirdir. Cevherî bu tefsirinde, kâinata ait neredeyse bütün
ilimlerden söz etmiştir ki, bu yönüyle ona bir ansiklopedi diyenler de olmuştur.

Hayat-ı içtimaiyeye ait meselelere Kur’ân’dan bir bakış açısı getirerek
Kur’ân’ı tefsire çalışan Allâme Kutub’un Fî Zilâli’l-Kur’ân’ını da zikretmeden
geçemeyeceğim. Onun, tenkit edilebilecek yanları olmakla birlikte, bu önemli
eserinde tefsire yeni bir bakış açısı getirdiği her zaman söylenebilir.
Arapçasını okuyanların da idrak ve itiraf edeceği üzere, onun tefsiri, şiirimsi
âhenk içinde kaleme alınmış bir tefsirdir. Türkçesinde maalesef bu şiiriyetin
korunduğunu söylemek çok zor.

Bütün bunlara ilaveten sofiler içinde de, meselâ Muhyiddin İbn Arabî’den
Kuşeyrî’ye birçok müellif Kur’ân’ı tasavvuf penceresinden tefsir
edegelmişlerdir.

Kısaca ifade etmek gerekirse, tefsir adına hangi çağda Kur’ân tevil ü tefsire
tâbi tutulmuşsa, bunların bütünü Kur’ân’ın enginliğini, eşsizliğini ve beşer
havsalasından çıkamayacak kadar mükemmel olduğunu ortaya koymaktadır.
Hangi saha olursa olsun, Kur’ân’ın muhakkak o sahada, her asrın idrakine
söylediği ve söylettiği pek çok şey vardır. Tabiî burada tefsirleri nazara
verirken, onları tarihi yönden de, teknik açıdan da sıralamaya tâbi tutmadığımız
ortadadır. Zaten mevzuumuz da tefsirleri bu yönleriyle incelemek değil,
Kur’ân’ın değişik devirlere göre nasıl yorumlandığını, ilim, fen ve teknik
sahalarında dahi onun taptaze prensiplere sahip olduğunu göstermektir. Aksi
hâlde böyle bir meselenin, beş-on sayfaya sığmayacağı herkesin malumudur.

Ecdat ve eslâfımızın, kendi devirlerinde üzerlerine düşen görevi bihakkın ifa
edip etmedikleri hususunda bir şey söylemek bize düşmez. Ancak şunu



rahatlıkla ifade edebiliriz ki, onlar bütün sa’y ve gayretlerini Kur’ân’ı anlama
ve tebliğ etme hususuna sarf etmişlerdir; sarf etmişlerdir ama belli ölçüde
kendi devirlerinin kültürünün, değer yargılarının, dünya ve ukbâ görüşlerinin
tesirinde kaldıkları da bir gerçektir.

Biz, onları bu engin ve samimî mesaileriyle düşününce Kur’ân’a sığınıyor ve
şöyle diyoruz: “Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla.
Kalblerimizde inananlara karşı bir kin bırakma! Rabbimiz, Sen çok şefkatli
ve çok merhametlisin!”7

Evet, bu duayı bize Kur’ân öğretiyor. Biz de Allah’tan onlar hakkında
mağfiret dileğinde bulunuyoruz. Allah (celle celâluhu) bizi Kur’ânî bu
mülâhazadan ayırmasın.

B. Nasıl Bir Kur’ân Tefsiri?
Kur’ân’ın genel karakterine ve muhtevasına baktığımızda, onun, insan

hayatının bütün cephelerini kuşattığını müşâhede ederiz. Evet, Kur’ân, insanı
ilgilendiren hemen her konu ile çok yakından alâkadar olmuştur. O, ezelden
ebede kadar, geniş bir dairede insanların içlerini, dışlarını, dünya ve ahiret
saadetlerini bir bütün hâlinde ele almış ve seslendirmiştir. Yani Kur’ân,
insanın iktisadî ve maddî hayatını tanzim ettiği gibi, vicdanına, sırrına ve letâif-
i mâneviyesine ait ruhî cephesini de inceden ince gözler önüne sermiştir.

Evet, onun vaz’ettiği nizam, sadece dünyaya ait bir nizamdan ibaret olmayıp,
burayla beraber öteleri de içine almaktadır. Hâsılı o, dünya ve ukbâ dengesini
tesis eden en büyük kitaptır.

Eğer Kur’ân, insanların sadece maddî yapısına hasr-ı nazar etseydi ve
sadece maddî saadetlerini teminle yetinseydi –ki bugün batıda daha çok böyle
tek yönlü ve madde yörüngeli, bedene ve cismaniyete hizmet eden, dolayısıyla
gerçek bir mutluluk vaadedemeyen bir anlayış hükümferma bulunmaktadır–
vicdanları nazar-ı itibara alıp insanın iç âlemine, mânevî duygularına
yönelmeseydi, hiç şüphesiz bu onun için ciddî bir eksiklik olurdu ve bu
eksiklik, her an insan ruhu üzerinde kendini hissettirirdi.

Dünya ve ahiret saadeti, ancak iç ve dış yapının âhenkli beraberliğiyle
teessüs edebilir. Bu itibarladır ki, Kur’ân, hedeflerinden biri olarak, insan
hissiyatını dikkate almış, yer yer onu hatırlatmış ve onun üzerinde durmuştur.
Her şeyden evvel ona dikkatle baktığımızda daima muhataplarının düşünce
seviyesinin gözetildiğini görürüz. Öyle ki, fikren onun içine giren herkes, kendi



ruhî enginliklerine ait bir kısım çizgileri onda bulabilir. Bence Kur’ân’ın bir
önemli hususiyeti de işte buradadır. İnsan, hiç olmazsa yirmi dört saat içinde
bir saat kendini onda aramalı ve bulmaya çalışmalıdır.

Evet, Kur’ân insana hitap etmekte ve Kâinâtın Yüce Yaratıcısı, o Kitab’ın
diliyle insanla konuşmaktadır. Öyleyse bu Kitap, insanın hem maddî hem de
mânevî yapısını şerhedecek ve onun içtimaî yapısını seslendirdiği kadar
ledünniyatını ve letâifini de eleveren bir hususiyet taşıyacaktır. Aslında insan
ister ki, okuduğu kitap, onun içini okşasın, hissiyatına mümâşat etsin; onu
tehlikelere karşı uyardığı gibi menfaatlerine karşı da duyarlı kılsın; hatta
ailesini, milletini, ailesinin ve milletinin aklını ve iradesini de yönlendirsin.

Dikkatle bakabilenler için bütün bu özellikler Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’da
mevcuttur. Hatta onun her âyetinde bunlar vardır. Ama derinlemesine Kur’ân’a
vâkıf olunmamışsa, yani eksiklik insandan kaynaklanıyorsa, hadisin

yaklaşımıyla, Kur’ân bir vadide, insanlar da bir vadide hayat sürüyorlarsa,8

böyle bir topluma onun hidayet kaynağı olması düşünülemez. Müslüman
milletlerin birkaç asırlık derbederliklerinin gerçek sebebi de bu olsa gerek. Bu
perişaniyetin giderilmesi de, yeniden ümmetin Kur’ân’a yürekten dönmesine
bağlıdır.

Eğer yeryüzünde Kur’ân düşüncesinin yeniden soluklanması isteniyorsa,
onun insanla alâkalı yorumlarını, toplum telakkisini, Allah-insan-kâinat tefsirini
bir kere daha incelememiz icap edecektir. Günümüze doğru gelirken Kur’ân’ın
bu yönünün gerektiği ölçüde işlendiği pek söylenemez.. ve hele Kur’ân’ın
psikolojik eksenli tefsiri, neredeyse hiç düşünülmemiştir. Oysaki bütün bu
hususların insanla ne kadar alâkalı olduğu açıktır.

“Ruh veya nefis ilmi” dediğimiz psikoloji, insanın hakikî melekût ve ledünnî
cihetlerini müştereken ele alması gereken bir ilimdir. Bugün Kur’ân’ın işte bu
hususları da içine alacak şekilde tefsir edilmesine ihtiyaç vardır. Psikoloji
ilmi, şimdilerde pek çok yeni şey söyledi ama insanı gerçek derinlikleriyle
ortaya koyamadı. Hatta biraz daha cesurca bir tabirle ifade edeyim:
Psikolojinin, Kur’ân’ı önüne almadan, insan psikolojisine ait, akl-ı selimi
tatmin edebilecek esaslar vaz’etmesi ve söylemesi imkânsız gibidir.

Bunu belki iddia sayabilirsiniz; ama ben bunu Kur’ân’ın kuşatıcılığına
dayanarak arz ediyorum. Çünkü Kur’ân, insan için gelmiş bir kitaptır.. ve o,
ilimde, fende ve içtimaiyatta ‘insan’ merkezli bir medeniyet tavsiye etmektedir.



O insan ki, Kur’ân’a göre, koskoca bir kâinat mahiyetinde yaratılmıştır. Baharı,
yazı, çiçeği ve arısıyla bütün varlık, onda mündemiçtir. Şairimiz, bu büyük
mânâyı Hz. Ali’nin bir sözünü açıklama sadedinde: “Avâlim sende pinhandır,
cihanlar sende matvîdir” şeklinde seslendirir.

Evet, âlemler onda gizli, o ise varlığın özü gibidir. Kaldı ki, birçok
hakikatin, içinde câmî bulunduğu bu insan, sabahtan akşama, akşamdan sabaha
birçok değişik atmosferde sürekli bir kısım psikolojik ve ruhî hâllere mazhar
olur veya maruz kalır. Öyle ki, bazen nebatî mertebeye iner, bazen sadece hava
alıp veren bir mahluk hâline gelir, bazen de hayvaniyet mertebesine düşer.. bu
mertebede o artık behimî ve şehevî hislerden başka bir şey duymaz. Buna
karşılık, onun öyle bir ânı da olur ki, o dakikada kâinat ayağının önünde bir top
gibi kalır. Düşünce ufku itibarıyla gider ta Arş-ı A’zam’a uzanır, Sidre’yi
gömlek gibi giyer ve Resûlullah’ın ayağının ulaştığı noktaya yaklaşır ve bütün
mâsivâyı geride bırakır. İlim bu durumu, laboratuvarların dar dünyası ve dar
imkânları arasına sığdıramaz. Zaten onun bunu ölçüp-biçebilecek bir kıstası da
yoktur.

Şimdi, bütün bunlar sadece sevk-i tabiî ile izah edilebilir mi? İnfialler,
refleksler, heyecan ve hisler, gözyaşları, öfke ve gazabın bin türlüsü, nasıl
böylesine basit bir tabirle izah edilebilir ki?..

C. İnsan Eksenli Kur’ân Tefsiri
İnsanı, insanlar bütün hususiyetleriyle izah ve şerh edemez. Onu, sadece ve

sadece yaratan Allah (celle celâluhu) şerh ve tefsir edebilir. Onun mahiyetine
bir kısım his ve letâif, Cenâb-ı Hak tarafından şifrelenmiştir. Kur’ân, kâinatı
yorumladığı gibi insanın da biricik yorumcusudur. Bu itibarla da insanın içi ve
dışıyla alâkalı malumat, bütünüyle Kur’ân’da mevcuttur denebilir. Evet, onun
her dakika geçirdiği ruhî tavırlar, uğradığı psikolojik tezahürler, bütünüyle
Kur’ân’da şifrelidir.

İnsan, ne teleskobun ne de mikroskobun hedefine yerleştirilmiş âdi bir cisim
değildir ki, iç yapısına muttali olunabilsin. Evet, onun ledünniyatını teleskopla
tespit etmeye imkân yoktur ve edilemez de. Psikoloji ilminin de bugüne kadar
insanın ruh ve nefis mekanizmaları adına ortaya ciddî bir şey koyduğunu
söylemek oldukça zordur. Kediler, köpekler ve fareler üzerinde yapılan
tecrübelerle insan hakkında bir neticeye varmak mümkün olmasa gerek. Zaten
materyalistlerin diyalektik esaslarıyla onu tahlil etmek, bütün bütün laubalilik



gibi bir şeydir; zira kâinatta en nadide ve kıymettar bir varlık olan insanı
böylesine âdice ve süflice tahlil etmeye kalkmak, insan adına onda tecellî eden
esmâ-i ilâhî ve onun letâifi adına en büyük cinayet ve en büyük su-i edeptir!..

Batıda insan, değişik dönemler itibarıyla değişik ekoller tarafından ele
alınmış ve büyük ölçüde yukarıdaki kaymalar çerçevesinde tahlil edilmiştir.
Bunlardan birkaçı müstesna hemen hepsi de, insanın yüzünü kızartacak kadar
onu süflice ele alan yaklaşımlardır. Evet, Bergson, Pascal ve daha birkaç isim
meseleye az da olsa insaf ve sağduyu ile yaklaşmış ve insanı bir ölçüye kadar
iç ve dış derinlikleriyle kucaklamışlardır. Bunların ellerinde Kur’ân olsaydı
zannediyorum, insan gerçeğiyle alâkalı çok daha güzel şeyler söyleyebilirlerdi.
Ama onlar, bu imkândan mahrum idiler.

Öte yandan, her meseleyi şehevî hislere bağlayıp insanın yüzünü kızartacak
ölçüde bohemliğe giren ve insanı tahlil ederken, onunla alâkalı her hususu bir
çirkinlikle irtibatlandıran bir akımın öncüsü olması itibarıyla Freud’ü, bir
başka sahada da Sartre gibi kimseleri görmekteyiz. Bunların hemen hepsi,
insanın ledünniyat ve mânâ anatomisini göremeyerek onu tıpkı bir hayvan gibi
mütalaa etmektedirler. Maalesef bunlar, hiç alâkası olmadığı hâlde, birbirinden
çok uzak meseleleri irtibatlandırarak insana, boynunda şehvet tasması bir hilkat
garibesi nazarıyla bakmaktadırlar.

Rica ederim insan, bu kadar âdi bir varlık mıdır? Gerçi bunlar da görüşlerini
serdederken tahlil metodu kullanmışlardır. Ne var ki metottan önce, ehliyet
gereklidir. Hemen ifade etmeliyim ki, onların hiçbirisi bu mevzuda söz
söylemeye ehil değildir. Ancak çok ciddî bir fikrî ve ruhî boşluk içinde
yuvarlanan çevrelerde onların bu sözleri ilmî bir gerçekmiş gibi telakki
edilmekte ve dolayısıyla da hüsnükabul görmektedir. Freud, libidosuyla her
meseleyi şehvete bağlar. O kadar ki, iki aylık yavrunun annesinden süt emişini
dahi şehevî hislerle irtibatlandırarak, her insanî tavrın arkasında bu duygunun
mevcudiyetini vehmeder.

Şimdi, lütfen bir düşünün, melekleri dahi geride bırakacak kadar aziz ve
mükerrem yaratılan insanoğlu, acaba bunca hakareti hak etmiş midir?
Etmemişse, akıl ve iz’an sahibi birinin böylesine bir “insan” tahlil ve teşrihini
kabul etmesi ne mânâya gelir; bunun değerlendirilmesini size bırakıyorum.

Şimdi acaba, insanı mezbeleliklere atan tahlillerle Kur’ân’ın insana verdiği
değer karşılaştırıldığında, aradaki muazzam farkı idrak etmemek, Kur’ân’ın
tahlil ve tarifine “bârekellah” dememek kabil midir?



İnsanlığın İftihar Tablosu’nun, hem de bir beşer olarak ta Sidretü’l-
Müntehâ’ya varıp meleklerin en azizini dahi geride bırakması, insanın Allah
indindeki değerini göstermesi bakımından ne mânidardır! Evet, Cibril dahi
Miraç’ta bir noktaya varır ki, ondan ötesi için “Vallahi buradan öteye bir
adım atarsam mahvolurum. Bundan öte yol senin, devran senindir.”9 der.

Evet biz, insanı böyle bilmekte ve böyle tanımaktayız. Allah (celle celâluhu),
ona böyle ikramda bulunmakta ve O’nun kelâmı olan Kur’ân da onu böyle tarif
ve tahlil etmektedir. Modern dünyada hangi ilim, hangi araştırma insanı
böylesine azizleştirmiştir?.. Bu kadar mükerrem olan insanı, solucandan daha
aşağı düşüren telakkiler ile onu tahlil ve teşrih etmek, onun ruhuna ve
muhtevasına karşı ne büyük bir cinayettir!..

Öyleyse, insanın Kur’ân’da bir defa daha keşfedilmesi ve maddî-mânevî
donanımıyla ele alan âyetler arasından, ona ait derin mânâları çıkaracak bir
tefsirin yapılması ve mükerrem bir varlık olan insanı, habâset yüklü
tahlillerden kurtarmanın zamanı gelmiştir zannediyorum. Her şeyden evvel

Kur’ân-ı Kerim, “Nefislerinizde sizin için âyetler vardır.” 10 diyerek, insanın
bir mucizeler âbidesi olduğunu nazara verir.

İnsanın mahiyeti, onun günlük hayatı, her an geçirdiği istihaleler
incelenmedikçe onu tarif ve tahlil etmek mümkün değildir. Onun için, dünya
ilimlerinin gereği olarak dahi Kur’ân’ın tahliline ihtiyaç vardır ve bir Kur’ân
tefsiri yapılacağı zaman, bütün bunlar göz önünde bulundurulmalıdır. Zira bir
gün fert, cemiyet, madde ve mânâ olarak Kur’ân’a dönülecekse, topyekün
hayatı onun sunduğu mesajlara göre bir kere daha gözden geçirmek
gerekecektir.

Bu vadide söylenecek ve yazılacak şeyler, ne satırlara ne de kitaplara
sığacak gibidir. Biz burada belki de söylenmesi gereken şeylerin sadece öşr-ü
mi’şarını (yüzde birini) söylemiş ve yazmış sayılabiliriz. Tabiî burada hem
Kur’ân hem de kendi adımıza bir kısım sevindirici gelişmelerin olması da
yegâne tesellimizdir. Neslimizin yeniden Kur’ân’a dönmesine, aslına
yönelmesine –Allah (celle celâluhu) yümün ve bereket versin– ve umumî
gelişmelere baktıkça, Kur’ân’ın bir küllî tefsirinin bugün olmasa da böyle bir
tefsirin yazılacağı günlerin yakın olduğuna inanıyoruz.

D. Kur’ân’dan Psikolojik Tahliller



Psikoloji ilmi, davranışlarına bakarak insanın iç dünyasını tanıma ve tahlil
etme iddiasında olan bir ilim dalıdır. Bu ilme, bizim tarihimizde önceleri
“İlmu’r-ruh” denirdi ve o zaman bu ilim, biraz daha insan ledünniyatını, onun iç
âlemini, melekûtî yönünü incelerdi. Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar olan son
bir-iki asırlık dönemde, “İlmü’n-nefs,” son zamanlarda ise “Psikoloji” ve
müteakiben “Modern Psikoloji” tabiri kullanılmaya başlandı.

Peşinen ifade edelim ki, ne bizim kendi ulemâmızın kullandığı İlmü’n-nefs
veya İlmü’r-ruh ve ne de batılı ifadesiyle Psikoloji, Kur’ân’da arz edilen insan
ledünniyatını, onun metafizik anatomisini tam karşılayamamaktadır.

Evet, Modern Psikoloji, geliştirdiği onca sisteme ve metotlu çalışmalara
rağmen, Kur’ân’da olduğu ölçüde insanın içine girememiş ve onu tam anlamıyla
keşif ve ifade edememiştir. O, bu hususta oldukça yaya kalmakta, hatta yavan
durmaktadır.

Bir bütün olarak insan ledünniyatını ele alma, kalbi, sırrı, duyguları ve
bugüne kadar henüz keşfedilmemiş latîfe ve hisleriyle onu bir bütünlük içinde
tahlile tâbi tutma, kritik etme sadece Kur’ân’a nasip olmuştur. Kur’ân, insanı
bütün derinlikleriyle ele alır. Onu bütün gizli ve açık duygularıyla adım adım
takip eder ki, bu ölçüde Kur’ân’ın vicdanlara girmesi, insanın letâifini
keşfetmesi ve onun her hâline tespit edici bir bakışla bakması, onun Mu’cizü’l-
Beyan olduğuna kâfi bir delil sayılır zannediyorum.

Kur’ân’ı dinleyen, onun lafız ve mânâ münasebetlerini yakından takip eden
herkes, onun âyetleri arasında kendi ruh hâlini bulur; hatta çok defa kendisinin
dahi izahta güçlük çektiği ledünnî ahvalinin şerh edildiğini görür. Tabiî bu
biraz da, insanın bütün hissiyatıyla Kur’ân’ın ruhuna nüfuz etmesine ve onun
dünyasına sızmasına bağlıdır. Evet, her meselede ona dehalet edip sığınmadan
onun içine girmeye imkân yoktur. Ama insan, bir kere de kendine açılan o
menfezlerden içeriye girip de onun teşrih masasına uzandı mı; artık ruhuyla,
hissiyle, vicdanıyla kendini bir başka müşâhede eder.. evet, Kur’ân, insanla
işte bu kadar içli dışlıdır...

Hatta insan, bir âyette kendini görüp bulamasa da, bir başka âyette mutlaka
Kur’ân kelimelerinin onun kalbini avucuna aldığını, gönlünü okşadığını ve
nabzını tuttuğunu görür gibi olur. Ne var ki, Kur’ân’a tam gönül vermeyenin,
onu anlaması ve onda kendini bulup kendini kavraması da çok kolay olmasa
gerek. Evet, Allah (celle celâluhu), insanı Kur’ân’da âdeta şifrelemiştir. Bu
şifre çözüldüğü an her şey anlaşılacaktır. Kur’ân, şu koca kâinatın en ücra



köşelerinde yapayalnız olan insana Allah’ın en büyük bir lütfu, ihsanı ve
hediyesidir. İnsan, onunla dostluk kurabildiği takdirde kendini tanır,
Yaratıcısına iltica eder ve her türlü yalnızlıktan kurtulur.

Doğrusu insan, ancak Kur’ân’ın içine girebildiği ölçüde onun nasıl bir kitap
olduğunu kavrar. Zira Kur’ân, insanla kâinat arasında bir koordinatlar
mecmuasıdır. Dahası Kur’ân, insanı dünyaya baktırdığı gibi ukbâya da baktırır.
Fenâya ve bekâya mazhar yönleriyle onu cemeder ve bütünleştirir. Maddesinin
anatomisini yaptığı kadar, ledünniyatının da anatomisini ortaya kor. İnsanın
nasıl bir gelişme ve terakki, ya da düşüş ve tedenni yolu takip ettiğini, şekilden
şekle, hâlden hâle, tavırdan tavıra girerken hangi mertebe ve makamlardan
geçtiğini ve hisleri, heyecanları ve ruhî referanslarıyla nasıl bir çizelge ortaya
koyduğunu bütünüyle Kur’ân’da bulmak mümkündür.

Modern Psikoloji, henüz insanı bu ölçüde tanımaktan çok uzaktır. Şunu da
kat’iyen ifade etmeliyim ki Kur’ân’ın, psikolojinin geliştirdiği tecrübî
metotlarla kesinlikle alâkası yoktur. Evet, çok defa hayvanlar üzerinde yapılan
tecrübelerle, insanı izahta kullanılan prensiplerin, Kur’ân âyetleri ile uzaktan
yakından bir irtibatı söz konusu olamaz. Ve psikoloji, ancak ulaşabildiği en son
noktalarda ve en doğru tespitlerinde, Kur’ân’ın âyetlerindeki espriyi
kavrayabilir.

Burada üzerinde durulacak ve hakkında misaller verilecek olan âyetlere,
eskilerin İlmü’n-nefs dedikleri, şimdikilerin ise, biraz da fantastik bir mülâhaza
ile “Psikoloji” olarak adlandırdıkları ilmin kıstaslarıyla yaklaşılamayacağının
bilinmesi çok önemlidir. Misalleri tahlil ederken işe “ilmî hava” verme gibi
indî yaklaşımlara girilmeyecektir. Bu da, Kur’ân’a saygımın gereğidir. Zira
Kur’ân, olduğu gibi kendi fıtrî eda ve üslûbuyla arz edilmezse ona gölge
düşürülmüş olur. Hele hele henüz kesinlik dahi kazanmamış ölçü ve kıstasları
kullanmanın Kur’ân adına nasıl bir cinayet olacağı açıktır. Kur’ân müşâhedeye
alınırken, gözlerdeki sun’î çapakların ortadan kaldırılması zarurîdir. Ta ki
ondaki parlaklık, aydınlık ve zenginliğin televvün dalga boyu kırılmasın.

E. İnsan Ledünniyatının Kur’ân Açısından Tahlili
Kur’ân, insanı bir bütün olarak ele alır ve onun duygularının ve

ledünniyatının hiçbir yanını ihmal etmeden onu bir kül hâlinde değerlendirir.
Evet, Kur’ân’da insanî hiçbir duygu ve his ihmal edilmez. Bir diğer yaklaşımla,
bir mânâda her tip, her şekil ve tavırda insanı Kur’ân’da bulmak mümkündür.



Esasen insan ledünniyatını şerh etmek kolay bir iş değildir. Çünkü insan,
koca bir kâinat gibi her an farklı farklı tavırlar sergilemekte; sırrı, hafîsi ve
ahfâsı ile her an ayrı bir şekle bürünmektedir. Nedir onu hâlden hâle sürükleyip
yerinde şevklendiren ve yerinde de miskinleştiren duygular?

İşte bu meseleler, insanlık tarihi boyunca, sürekli beşerin zihnini meşgul
etmiştir. Batıda insan ledünniyatı üzerine çalışan bir yığın insan vardır. Ama
her birisi kendi zaviyesinden ve onu görebildiği bir yönü ile değerlendirmeye
çalışmış ve çalışmaktadır. Meselâ onlardan biri, insandaki sezgiyi esas almış
ve ona göre teşrihî mütalaalarını ortaya koymuştur. Bir diğeri, insana şevk
veren duyguları itibarıyla onu tahlil etmiştir. Bir başkası ona mantığıyla
yaklaşmıştır ama hiçbiri, insanın câmî (kapsamlı) bir tahlilini yapamamıştır.

Bu mevzuda yine söz, sözler sultanı Kur’ân’a aittir. Evet, insanın câmî bir
varlık olduğu orada vurgulanmakta ve her tip ve tavrın teşrihi onda gerçek
ifadesini bulmaktadır. Hatta insanın geçirdiği bütün ahvâl ve etvâr (hâl ve
tavırlar), yine onda şerh edilmektedir.

Mücrim ve günahkâr bir insan, nasıl bir psikoloji içindedir? İnsanlarla
konuşurken, toplum içine çıkarken hangi duygu ve hislerle meşbûdur? Bir türlü
fiyaskolardan kurtulamayan bir insanın ruhî çöküntüleri, mânevî buhranlarının
tezahürleri nelerdir? Kırılan ümitlerin, sönen aşkların, sarsılan emellerin veya
ümitle çarpan sinelerin, tülpembe hülyâların, sevapla ışıldayan gözlerin,
günahla kararan yüzlerin, aşk u iştiyakla çarpan sinelerin, karamsarlığa kendini
salmış bedbîn ruhların… evet, hepsinin akislerini onda görmek mümkündür.

İmanın müflis ruhu nasıl okşadığı, onun letâifini nasıl meâliye (yüce
duygulara) yönlendirdiği, değişik handikapları aşmada gönlü nasıl
şahlandırdığı, yine ona has bir ses ve soluktur.

Hele, bütün kalbi kırıkların, bir mânâda rencide olmuş his ve duygularıyla
nasıl teselli bulduklarını, bulup Kur’ân’a ve evrâda yöneldiklerini yine sadece
onda görebiliriz.

İdare eden ve zirveleri tutanların da, seviyelerine göre Kur’ân’da ayrı bir
yerleri vardır. Öyle ki, gururları kırılmadan, izzet-i nefisleri rencide
edilmeden, şahsiyetleri ve benlikleri hırpalanmadan, ufkî olarak hedefe
götürüldüklerini görür, onlarla beraber üslûbun sihrine büyüleniriz. Evet,
Kur’ân, onları bir yandan kendi hedefine doğru çekerken, diğer yandan da yol
boyu ulvî hakikatleri gönüllerine boşaltmayı, iştiyak ve inşirahlarını coşturmayı



asla ihmal etmez.
Kur’ân’da, anne ve babanın ruhî durumlarının tahlili de ayrı bir üslûp

harikasıdır. Evlat ve anne-baba arasındaki münasebetler en ince bir ruh hâline
göre tahlil edilirken, bu münasebetler, ruhu kucaklayıp meâliyâta götürecek
şekilde tesis ve tanzim buyrulmaktadır. Evet, aile onda öylesine ince, öylesine
zarif bir üslûpla ele alınır ki, bu üslûptan, aile fertlerinin yukarıdan aşağıya
şefkat ve muhabbetle, aşağıdan yukarıya doğruda da hürmet ve saygıyla
birbirinin içine aktığı görülür.

Soyumuz, kendi nizamını tesis ederken, Kur’ân’ın düsturlarını esas almıştır.
Bir yeniçeri ocağı –ki Osmanlı’yı cepheden cepheye şahlandırarak, İslâm
nizam ve ahlâkını, o geniş fütuhât hamleleriyle bir cihan hâkimiyeti mefkûresi
hâline getirmede en önemli rollerden birini oynamıştır– bu düsturlar üzerine
eğitilmiş bir ocaktır. Yerinde her askerî ferde benlik ve şahsiyet verilirken,
yerinde de bu benlik ve şahsiyetten tecerrüt ederek, otoriteye saygı ve itaati
sağlayacak şekilde terbiye edilmeleri, Kur’ân’ın insan ledünniyatını ele
vermede kullandığı umumî ve hususî prensiplerinden istifade ile mümkün
olabilmiştir.

Bu açıdan da o ocağın tefessüh edip yozlaşmasında, Kur’ân’dan ve onun
besleyiciliğinden uzak kalmasını gösterebiliriz. Kur’ân’ın ledünnî hayatı tahlil
ve teşrih prensiplerinin gözardı edilmesi, dünyanın en güçlü ve disiplinli
devletlerinden birinin yerle bir edilmesine sebebiyet vermiştir. Zira Kur’ân, o
toplum ve onun fertlerinin ruhu mesabesindeydi; onun sayesinde baş başa verip
birliklerini sürdürebiliyorlardı. İslâm’a omuz vermiş o yüce kâmetler, ruhî
rabıtalarla birbirlerine sımsıkı bağlı idiler. Yoksa sadece cisimlerin bir araya
gelmesi, cismanî beraberlik ve yüzlerin aynı istikamete yönelmesi, o ciddî
nizam için yeterli değildi. Olmadığı için de, yeniçeri ve sonrasında tesis edilen
askerî nizam ve birliklerin hemen hiçbiri pâyidar olmadı. Hem de bu dönemde
psikolojinin prensiplerinden ve Batı’nın askerî tecrübelerinden âzamî derecede
istifade edilmiş olmasına rağmen pâyidar olmadı; zira millet ruhuyla, aşılanan
hususlar arasında mânâ ve muhteva dokusu açısından ciddî farklar söz
konusuydu.

Bir kere daha şunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz ki, terbiye adına Kur’ân’ın
getirdiği sistem bize yeter ve bizi aşkındı. Hangi meselede olursa olsun, ne
psikolojinin ne de modern pedagojinin, bir insanı tahlil etmede Kur’ân’a
yetişmesi asla mümkün değildi. Onun için bugün Müslüman milletlerin, yeni ve



daha canlı bir bakış açısıyla bir kere daha Kur’ân’a yönelmeleri çok önemlidir.
Biz de burada, işte bu zarureti vurgulama sadedinde Kur’ân’dan küçük

birkaç misal daha arz edeceğiz. Maksadımız, psikoloji dersi vermek değildir; o
ne haddimizedir ne de vazifemiz. Ancak böyle bir ders vermeye kalkan herkes
de bilmelidir ki, Kur’ân’a dönmeden, onun getirdiklerinden istifade etmeden
insanın içine nüfuz edilmesi ve tam olarak onun ledünniyatına inilmesi asla
mümkün olmayacaktır.

Oysa Kur’ân, her ferde ayrı bir pencere açarak oradan içeriye girer, onun
letâifinde gezer ve en karakteristik hususiyetleriyle onları keşfederek tastamam
yerinde tespitlerde bulunur. Tıpkı şuanın cisimlerin içine girip her şeye sızdığı
gibi Kur’ân da fertlerin ona açılan ruh pencerelerinden içeriye girer, onları
yorumlar; sonra da onların içinde meydana getirdiği değişimlerle onları imana
ve İslâm’a yönlendirir ve onlara diriliş yollarını gösterir. Bu irşad ve tebliğ,
sadece inanmış gönüllere has bir şey de değildir. Yer yer inançsızın ve
münafığın içine de nüfuz ederek onları da kabiliyetleri ölçüsünde ışığa uyarır.

Şimdi de Kur’ân’ın, insanların ledünniyatına nasıl girdiğine ve ne gibi teşrih
ve tahlillerde bulunduğuna çok kısaca bir göz atalım:

Meselâ, Bakara sûresinin baş kısmı, mü’minlerin hallerini ve psikolojik
yapılarını ele alır. İcmalen de olsa onların durumlarını, daha önceki
bölümlerde arz etmeye çalıştığımız şekilde tahlil eder. Ancak biz burada daha
çok münafıklarla alâkalı âyetler üzerinde durmak istiyoruz:

“İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları hâlde ‘Allah’a ve ahiret
gününe inandık.’ derler. Onlar (kendi akıllarınca) güya Allah’ı ve
mü’minleri aldatmaktadırlar; ama bunun farkında değillerdir. Onların
kalblerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını artırır ha artırır.
Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elîm bir azap vardır.
Onlara, ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın!’ denildiği zaman, ‘Biz ancak ıslah
edicileriz.’ derler. Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridirler;
ancak anlamazlar. Onlara: ‘İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin!’
denildiğinde de ‘Biz hiç, sefihlerin (akılsız ve ahmak kişilerin) iman ettikleri
gibi iman eder miyiz!’ derler. Biliniz ki, sefihler de ancak onların
kendileridirler. Ne var ki bunu bilmezler (veya bilmezlikten gelirler.)”11

Âyetleri tahlile geçmeden evvel, şu iki hususa bilhassa dikkatlerinizi rica
edeceğim:



1.Âyetlerde kâfir tamamen devre dışı bırakılıp münafığın hâli ve nasıl bir
hissiyata sahip olduğu arz edilmektedir. Bir mânâda onlara, “Siz kâfir
değilsiniz.” denilerek bir ümit kapısı açılmıştır. Böylece “Sizler zaman zaman
zikzaklar ile haktan sapıyor, doğru yoldan çıkıyor olsanız da, bazen hak
dairesine girdiğiniz de olabiliyor. Hak dairesine girdiğiniz esnada, az dişinizi
sıksanız gerçekten imana ulaşabileceksiniz. Evet, o esnada, içinizdeki gayz ve
öfkeyi, önyargı ve kıskançlığı yenip bir kenara atabilseniz, biraz da beşerî
kapris ve garizalarınızdan tecerrüt edebilseniz, kalbiniz yumuşayacak ve imana
meyledeceksiniz.” der gibi bir üslûp takip edilmektedir.

2.Burada insanların bütünü değil, bir kısmı (münafıklar) nazara verilerek,
gerek terbiye ve gerekse psikolojik açıdan çok yüce gayeler güdülmektedir.
Yani münafıklar, “İnsanlardan bazıları var ki…” ifadesiyle, insanların bir
kısmı tecrit edilerek nazara verilmekte, falan şahıs ya da falan kabile şeklinde
bir şahıs ve kabile ismi belirtilmeden mesele genel olarak takdim
buyrulmaktadır. Çünkü burada esas olan irşaddır. Zaten irşadda makbul olan
da, bir ferdin dertlerini, hastalıklarını şerh ederken onu diğerlerinden
gizlemektir; yoksa, yarasına neşter vurulan, kanı-irini ortaya dökülen hastayı
teşhir etmek değildir. Zira ancak bu sayede, hastanın onuru rencide edilmemiş
olur.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de, bu ahlâk-ı Kur’âniyeye göre
irşad ve ikazlarda bulunurdu. Evet O, hiçbir zaman gördüğü kusur ve ayıptan
ötürü, kusur sahibini çağırıp insanların huzurunda onurunu rencide edercesine
tedipte bulunmamıştı. Aksine, cemaati toplar ve onları karşısına alarak

“İçinizden bazıları var ki, şöyle şöyle yapıyorlar!”12 derdi. Böylece hem
ayıp sahibini doğru yola irşad eder hem de cemaati böyle bir kusurdan
sakındırırdı.. evet, böylesi bir irşadda hiçbir zaman onurlar rencide olmaz ve
perdeler de yırtılmazdı. Aslında işin nezahet ve nezaketi de bunu
gerektirmektedir.

Yukarıdaki hususlara ilaveten kayda değer bulduğum son bir hususa daha
dikkatlerinizi rica edeceğim: Kur’ân, değişik tahlil ve tevillerde bulunurken,
isim ve şahıslardan sarahatle bahsetmez. Bu sayede herkes, oradaki iltifat veya
ikazdan hissesini alır. Şayet Kur’ân, “Falanca, filanca” şeklinde bir şahıs
belirlemesine girseydi, diğerleri kendilerini alâkasızlığa salacak ve gerekli
ibret ve dersi alamayacaklardı. Oysaki muhatabın gizli olmasıyla herkes,
kendini oradaki iltifat veya ikaza muhatap kabul ederek hâlini ve gidişatını ona



göre gözden geçirecektir. Aslında, irşadın umumî gayeleri arasında bu da çok
önemlidir. Meseleye böyle yaklaşılınca, herkes, âyet be âyet arkadan ne
gelecek, hangi ruhî hissin teşrihi ve tahlili yapılacak endişe ve beklentisini
taşıyacaktır.

Bununla beraber Kur’ân, âyetleriyle bir kısım hâlleri teşrih ederken, ister
istemez bazı tedailerle bazı şahısların belirginleşmesi de kaçınılmazdır. Evet,
yer yer, teker teker onların negatif veya pozitif pozisyonları, günahkâr veya
salihane tavırları, yerleriyle, yurtlarıyla, hâl ve gidişatlarıyla göz önüne
geliverir. Hatta bir kısım münafıkların, âyetleri takip ederken ciddî bir endişe
yaşar ve “Ha şimdi ismimizi söyleyecek, kabilemizi deşifre edecek, ne haltlar
çevirdiğimizi iplik iplik ortaya dökecek…” şeklinde büyük bir heyecan içine
girdikleri de olabilir.

Kur’ân, onları anlatırken kullandığı, “Onların (münafıkların) durumu,
(karanlık gecede) bir ateş yakan kimse gibidir...”13; “Yahut (onların
durumu), gökten sağanak hâlinde boşalan ve içinde yoğun karanlıklar,
gürültü ve yıldırımlar bulunan yağmur(a tutulmuş kimselerin durumu)
gibidir...”14 ifadeleriyle, “şimşeğin çaktığı, gök gürültüsünün ortalığı
velveleye verdiği, yağmurun bardaktan boşalırcasına yağdığı” bir atmosferde,
onların telaşlı, endişeli ruh portrelerini tasvir etmektedir. Yani onlar,
Kur’ân’ın, hastalıkları ve hasta ruhları teşrih etmesi karşısında, kendilerinin de
isim be isim zikredileceği endişesini taşımaktadırlar.

Ne var ki, terbiyede takip ettiği yüce gayeler gereği Kur’ân, onları bu şekilde
tasvir ederken, evvelâ hitabı umumîleştirerek insanları belli bir platforma
çekmektedir. Verdiği misallerde, münafık olsun olmasın, onları tasvir ederken
ve içlerindeki endişeleri dile getirirken, dahası başlarına gelebilecek belâ ve
musibetler karşısında yaşadıkları iç burkuntularını arz ederken, onları iç
dünyalarında çok iyi takip eder ve tam “Elhamdülillah biz değilmişiz
ta’nedilen, çok şükür kurtulduk!” diyecek kadar şükran hislerini dahi iman
istikametinde kullanmayı hedefler. Kur’ân, onların, “Şu canhıraş hâlden
kurtulalım, Allah’ın bütün istediklerini yerine getireceğiz.” dedikleri ânı, bu
kadarcık olsun vaad ve ümitlerini dahi irşada vesile kılar. Ve bu hislerini bu
seviyeye getirdikten sonra da: “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan
Rabbinize kulluk ediniz...”15 diyerek onları hakkı teslime davet eder.

Bakara sûresi 8-13. âyetleri çerçevesinde, Kur’ân’ın tahlil eksenli insan



ledünniyatına girdiği ve bunu yaparken ne gibi teşrih ve tespitlerde bulunduğu
dikkatle üzerinde durulacak ayrı bir konudur.

Evet, âyetteki “İnsanlardan bazıları” ifadesini duyan hemen herkesin
içinde, âyete karşı bir alâka meydana gelir; o insan dikkat kesilir ve bir kısım
beklentilere girer. Sonra da, o insanda “Acaba hangi kusur ve ayıbımız dile
getirilecek?” şeklinde bir kısım endişeler hâsıl olur. Esasen bu alâka, kalb ve
kafaların irşad ve ikaza müheyya hâline geldiğinin ilk habercisidir.

Bunun ardından Kur’ân, zikredeceği şeyleri zikretmeye başlar; başlar ve
ruhlara, gönüllere öyle girer ki, insan her ne zaman bu yoldaki ifadelere
muhatap olsa, ruhunda bir kısım tedailere çeşit çeşit yollar açılır; açılır ve artık
yüksek bir tepeyi görünce, insanın aklına kubbeli camiler geldiği gibi değişik
çağrışım vesileleri ve çağrışımlarla insanın içine öyle şeyler doğar ki, bir daha
ne zaman o beyanla karşılaşsa, ona hemen pek çok esrarı hatırlatır.

Diyelim ki, yüksek bir tepede namaz kılan bir insan görüldü ve onun bu hâli
de derince içlere işledi. Artık bir daha ne zaman yüksek bir tepe görülse,
hemen insanın şuuraltı harekete geçer ve o tepede namaz kılan insanı hatırlar.
Her ne kadar bu hâdiseler arasında zâhiren bir münasebet yok gibi görünse de,
derinlemesine tetkik edildiğinde güçlü bir münasebetin bulunduğu
anlaşılacaktır.

Onlar, inanmadıkları hâlde “Allah’a ve ahiret gününe inandık.” derler.
Oysaki Allah (celle celâluhu), “Onlar, inanmış değillerdir.”  buyuruyor.
Demek ki, içlerinde bir maraz, bir hastalık var ki, sırf dünyevî bir kısım
mülâhazalardan ötürü “inandık” derler. Ganimetten mal elde etmek,
Müslümanın sahip olduğu hak ve avantajlardan faydalanmak veya başlarına bir
gaile açmamak düşüncesiyle, gerçekten inanmadıkları hâlde inanmış gibi
görünürler.

Böyle bir ruh hâletine sahip olan insan, bu âyetleri duyar duymaz hemen
kendi içinin şerh edildiğini ve ruh sentezinin ortaya konulduğunu hisseder.
Fakat yine de isminin açıktan deşifre edilmemesi karşısında içinde bu beyan
sahibine karşı bir şükran hissi uyanır ve “Sana teşekkür ederim. Hiç olmazsa
adımı açıktan söylemedin, beni halkın içinde rezil-rüsva etmedin.” der.
“Demek ki, bu hitap sahibi benim açık-gizli bütün hâlimi biliyor.” der ve
düşünce dünyasında ne fırıldaklar çevirdiği teker teker zihninde canlanıverir.

Kur’ân, onlara: “Yeryüzünde fesat çıkarmayın, (anarşi ve teröre sebebiyet
vermeyin)!” derken de onların kafalarında bütün cürümleri, zincirleme



çağrıştırmalarla ortaya çıkar; çıkar ve tabiî kendi içlerindeki tedailer ile
sarsıldıkları aynı anda Kur’ân, davet kapısını aralar ve onları imana çağırır.

Bu ikiyüzlü tipler, “İnsanların inanıp iman ettiği gibi siz de iman edin!”
denilince, “Biz hiç, sefihlerin (akılsız ve ahmak kişilerin) iman ettikleri
türden inanır mıyız!” derler. Bu şekilde ayıpları ve kusurları deşifre edilip
Kur’ân âyetlerinde teker teker gözler önüne serilince öyle sarsılırlar ki,
bazıları imana yönelir kurtulur, bazıları da küfr-i inâdî yolunu tutuverir. Esasen
bu da, bazı ahvalde insanın ruh dünyasının bir yansımasıdır. Her ne zaman
kuyruğuna hafif basılıverilse, içindeki eracifi hemen kusuverir. Ancak Kur’ân,
münafığın bu zayıf hâlini, ruhen bu hâle gelmiş insanların bile ümitlerini
kat’iyen kırmaz, aksine onları ümitlendirir.

Burada irşad ve tebliği meslek edinenlere ciddî bir dersin var olduğu da söz
konusudur ki, kalbleri fesat ve hastalık dolu olmasına rağmen Kur’ân,
münafıkların bile ruhlarına nüfuz etmeyi esas almıştır. Tebliğ ve irşad erleri,
sadece hakikatleri söyleyip de bir kenara çekilmemelidirler. Zira Allah
katında, hak ve hakikatin ifade edilmesi bir kıymet ifade ediyorsa, onun
insanlar tarafından hüsnükabul görmesinin sağlanması kıymetler üstü kıymet
ifade eder. Yani “Ben şöyle böyle hak ve hakikati söyleyeyim ve haykırayım da
insanlar ister ikna olsunlar ister olmasınlar, beni alâkadar etmez.” diyemeyiz.
Belki, “Acaba ben neyi nasıl söylesem ki, insanlar da hüsnükabul gösterse ve
söylediğim hakikatler onlarda tesir ve heyecan uyandırsa?” demeliyiz.

Evet, her zaman üslûp, ihlâs ve yeterlilik endişesi içinde bulunma
mecburiyetindeyiz. Zira bazen, bilinen hakikatleri söylemek dahi insanları
reaksiyon ve yanlış yola sevk edeceğinden aleyhte olabilir. Öyleyse kim
söylediği zaman, insanlar ona hüsnükabul gösterecekse, Hakk’ın hatırına
onların söylemesine fırsat ve zemin hazırlanmalıdır.

İşte Kur’ân-ı Kerim, bu hedefi takip eder ve münafıklık düşüncesi gibi gayr-i
münbit bir zeminden dahi netice almayı hedefler. Öyle ise, hakikatler öyle arz
edilmelidir ki, münafık dahi dinlediğinde, Allah’ın rahmetinden ümitvar
olmalıdır. Zira çok defa böyle ruhlar, dolaylı deşifreye maruz kaldıklarında,
kalblerinde yumuşama meydana gelmekte ve ciddî bir pişmanlıkla Hakk’a
yönelmektedirler.

İnsan ledünniyatının, Kur’ân’da değişik şekillerde nasıl ele alındığını biraz
daha açmakta zannediyorum fayda var: َنِم ِتاَوــَھَّشلا  ُّب  ِساَّنِلل ُح َنــِّيُز 



ِلْیَخ ْلاَو ِةَّضِفْلاَو  ِبَھَّذـــلا  َنــــِم  ِةََرطْنَقُمْلا  ِري  ِطاـَنَقْلاَو َنِیَنبْلاَو  ِءاَّۤـسِنلا 
ُنْسُح ُه  َدْنِع ّللاَو  ُهٰ اَیْنُّدلا  ِةاَیَحْلا  ُعاَتَم  َكـِلٰذ  ِثْرَحْلاَو  ِماـَعْنَْألا  َو ِةَمَّوَسُمْلا 
ِبٰاَمْلا  “Nefsânî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın

biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere
karşı düşkünlük, insanlara çekici kılındı. (Oysaki) bunlar, dünya hayatının
geçici metâlarıdır. Hâlbuki asıl varılacak güzel yer, Allah’ın katındadır.”16

Görüldüğü gibi Kur’ân, beşerin alâka duyduğu bir kısım çekici hususları
anlatırken bu arada kadını da zikreder. Kadın, İslâm nazarında muallâ bir
mevkiye sahiptir. Ancak bu husus bazen şöyle veya böyle istismar edilmiş ve
kadının “mihrap” hâline getirildiği de olmuştur ve olmaktadır. Örneğin Freud
sistemi, bu konuda ifratı temsil eden bir ekol olduğu gibi, değişik feminist
cereyanlar da dünya görüşlerini bu telakki üzerine bina ederek aynı hataya
düşmüşlerdir. Zira onların nazarında kadın, âdeta şehevanî hislerin mihrabı,
hatta mâbudu mesabesindedir. Dahası o, var olmanın ille-i gâiyesi gibidir.

Evlat sevgisi de en az kadın kadar beşeri hayatın ayrılmaz bir parçasıdır.
Diğer taraftan mal-menâl sevgisi de insanda apayrı bir tutku unsurudur. Ayrıca
âyet, yığın yığın altın ve gümüş biriktirmeye özellikle işaret etmekte ve böylece
bir bakıma, bütün rantçı, bankacı, stokçu, ihtikârcı ve değişik spekülasyoncu
kesimlere de dikkatleri çekmektedir.

Evet o, ِةََرط ْنَقُمْلا ِریِطاَنَقْلاَو   sözüyle, muattal, iş yapmayan, aktif olarak
piyasaya girmeyen ve bu yönüyle de piyasa iktisadını her an düğümlemek için
hazır bir potansiyel olarak tutulan paralar ve diğer kıymetleri nazara vererek, iş
yapmayıp para yığan, tefecilik ve ihtikârcılık ile geçinen sülük ruhlu insanlara
dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Bir kenara yığılmış mallar, emre hazır olan atlar, arabalar ve bütün bunların
ifade ettiği debdebe ile fahirlenme, caka yapma, halkın içinde mütekebbirâne
tavırlar içinde bulunma, hatta bazen bütün bütün küstahlığa girip Yaratan’ın
izzetine, yaratıkların da hukukuna dokunma böyle bir yolda kaçınılmaz olur.

Evet, işte bütün bunlar, insanı baş aşağı getirecek birer kaygan zemin
mesabesindedir; tabiî değerlendirebilenler için de nurdan bir helezon
basamaklarıdırlar.

Sonra âyet, اَیْنُّدـلا ِةاَیَح  ْ لا ُعاـَتَم  َكـِلٰذ   ifadesiyle, bu sayılan şeylerin
hepsinin dünyaya ait olduğunu vurgulamaktadır. İfadeden anlaşılan o ki, sanki
bu şeyler, hak mülâhazasıyla değerlendirilmese, insanları şeytanî yollara



sürükleyen birer saik durumunda ve birer ağ mesabesindedirler.
İnsanın böyle bir ağa yakalanmaması için ona: “Senin kadınlara karşı ciddî

bir zaafın; evlâd u iyâle karşı büyük bir meylin, dünya metâına karşı da bir
muhabbetin var.” denilerek ona boşlukları hatırlatılmaktadır. Buna karşılık o da
kalkıp: “Ne yapalım, bunu bizim mahiyetimize Cenâb-ı Hak koymuş.
Mahiyetimizde mündemiç olan bir meseleden ötürü bizi muaheze etmek ise,
haksızlıktır –hâşâ, yüz bin defa hâşâ.!–” derse ciddî bir yanlışlık içine düşmüş
demektir.

Evet, bu fıtrî meyil ve muhabbet, beşerin fıtratında dercedilmiştir. Ancak
hayat sadece bu meyil ve o meyledilenlerden ibaret değildir ki! Evet, insan,
sadece bunlarla dolup taşmak için yaratılmamıştır. Onda çok ulvî gaye ve
hedeflere açılan meyiller de vardır.

İşte Kur’ân, her zaman insan tabiatındaki bu tür fenalıkların belini kıran ve
onun dikkatini yüksek şeylere çeviren; yani insanoğlu zevkle gerildiği,
kendinden geçtiği, hatta bütün bütün kendini salıverdiği bir anda, birdenbire
zevklerini acılaştıracak, lezzetlerini eleme çevirecek, hayal dünyasını zîr ü
zeber edecek şekilde ve düşünce dünyasının yönünü değiştirecek bir üslûpla:
َا يْنُّدلا ِةاَیَحْلا  ُعاَتَم   َ ِكلٰذ  “Bunlar, dünyevî hayat itibarıyla muvakkat birer
geçimlikten ibarettir.” buyurur.

Evet, bunların hepsi, dünya hayatı metâıdır.. ve tabiî dünya, sadece böyle
hoşa giden şeyleri vermekle kalmamakta, bazen acı meyveler de tattırmaktadır.
Bu cümleden olarak o, insanı ruhundan koparmakta ve cismaniyet gayyalarına
sürüklemektedir.

Aslında insan, her an işte bu tür gelgitler yaşamaktadır. Evet o, hisleri,
hevesleri ve hevasıyla bazen taparcasına dünyaya meyleder, bazen de, içinde
öyle esintiler olur ki, dünyadan da, onun metâından da fersah fersah uzaklaşır,
kalb ve ruh ufuklarında dolaşır. İşte Kur’ân, insanın bütün bu farklı duygularına
teker teker parmak basmakta ve âdeta onun içine nüfuz edip deminde,
damarında dolaşmaktadır; dolaşıp ruhunu uhrevîliğe ve semavîliğe
çevirmektedir.

Evet, اَیْنُّدلا ِةاَي  َ حْلا ُعاَتَم  َِكلٰذ   dendiği zaman, birdenbire bütün nimetlerin,
zevklerin bir müddet sonra sönüp gideceğini ve onların yerlerini elem ve
kederlerin alacağını; gençliğin bir gün yerini ihtiyarlığa terk edeceğini öylesine
yerinde vurgular ki, insana, peşi peşine gelip giden bu şeylerle, dünya hayatının



ne kadar tutarsız olduğunu hatırlatır.
Evet, insan bu dünyadaki nimetleri birer birer kaybettiği gibi, gençliğini de

kaybederek ihtiyarlığın ağına düşecek.. ve nihayet bir gün her şeyinin onu terk
edip gittiği gibi hiç beklenmedik bir yerde bu dünyadan dışarı atılacaktır. Kim
bilir belki de “Her şeyim tamam.” dediği bir anda her şeyini bırakıp öyle
gidecektir. Gidecek ve adı zihinlerden silinecek, hatıraları da teker teker yok
olacaktır.

İşte dünyanın gerçek yüzü budur. Onun sonu da böyle acıdır. İnsan, bunları
değişik tedailerle her hissedişinde kalbi dâğidâr olur. Dünyayı tam yakaladığı,
huzur ve refahı elde ettiği düşüncesiyle coştuğu bir anda, birdenbire bu
mülâhazalar ile boğazı sıkılmış gibi olur ve günde birkaç defa onun bütün
dünyası başına yıkılır.

Böyle bir durumda insan, elinde olmadan bir kısım arayışlara yönelir ve
kendisine destek olabilecek bir teselli kaynağı aramaya durur. His ve
ledünniyatı onu, bir melce ve mencâ ufkuna sevk eder. O anda birisi ona:
“Arkadaş, gençliğin gitti, ama ben sana ebedî bir gençlik vaadediyorum.
Dünyan gidiyor; ama ben, sana dünyadan daha güzel bir yeri salıklıyorum.
Görünen o ki sen, malınla, menâlinle solup pörsüyen bir âkıbete dûçârsın ama
ben sana hiç solup sönmeyecek ve bütün duygu ve hislerini okşayacak ebedî bir
saadet yurdunu gösteriyorum.” dese, ne hâlde olursa olsun, o böyle bir şeye
hemen meyledecektir. Çünkü o, tamamen çökmüş, bütün ümitleri kırılmış bir
hâldedir. Böylesine bir ümit kapısı ve teselli kaynağı, onun yüreğine su
serpecektir. Gerçek olmasa da, hâlet-i ruhiyesi ona inanır, ona dayanır ve “Hiç
olmazsa, elimde kalan birkaç dakikayı bu ümit kaynağının tesellisiyle rahatça
yaşayayım.” der.

İşte insanın bütün ümitlerinin yok olduğu böyle bir noktada Kur’ân, hem de
içinde en küçük bir yalan olmayan en doğru vaadlerle onun imdadına yetişir.
Bütün hissiyatını, duygularını ve ruhunu okşayarak onu, mebdei gönlünde bir
cennete çağırır.

ِ بٰاَمْلا ُنْسُح  ُهَدـْن  عِ ّللاَو  ُهٰ  “Bütün güzellikler, bütün sevinçler, bütün
saadet dolu hayatlar, solmaz ve pörsümez nimetler, Allah’ın yanındadır.”

Şimdi durumu bu şekilde olan birinin, böylesi bir müjde karşısında, hâlet-i
ruhiyesini ve önüne açılıveren bu ümit kapısına nasıl dört elle sarılacağını
varın siz tasavvur edin. Evet, onun bunaldığı, sıkıldığı, boğulmakla yüz yüze



geldiği bir dakikada, böyle bir ümit belirtisinin yüzünde meydana getirdiği
sevinci gözlerinizin önüne getirin; getirin ve Kur’ân’ın, insanın içini nasıl
okuduğunu ve duygularına nasıl tercüman olduğunu kavramaya çalışın!

Aslında hangimiz dünya hayatı adına bunları tasavvur etmeyiz ki? Ve
hangimiz, âdeta sofralar hâlinde gelen değişik nimetler karşısında sevinç ve
sürur duyduğumuz bir anda her şeyin beklenmedik şekilde çekip gitmesiyle
dâğidâr olmayız ki? Bütün bu iniş ve çıkışlar, dünyaya tamâlar, değişik
menfaatlere perestişler insanın tabiatında vardır ve bu zayıf hâllerin hepsi de,
Kur’ân perspektifinde çareleriyle yerli yerindedir.

Esasen Kur’ân, adım adım insanoğlunun peşindedir ve hep onu takip eder
durur; takip eder durur ve onun en zayıf tarafını, tam gönlünün arzuladığı, kabul
etmeye müheyyâ hâle geldiği en uygun ânı yakalayarak elçisi vasıtasıyla ona
şöyle buyurur: “(Resûlüm!) De ki: Size bunlardan daha hayırlısını bildireyim
mi?”17 Yani, size içine daldığınız, bütün ruhunuzla ona teveccüh ettiğiniz,
onun zevk ü sefasıyla kendinizden geçtiğiniz, onda elde ettiğiniz imkânlarla ne
yapacağınızı şaşırdığınız, çok defa malıyla-menâliyle gururlandığınız dünyadan
daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi?

Aslında ruh her şeyiyle böyle bir suale “Evet” demeye müheyyâ hâle
gelmiştir.. ve siyak imdada yetişir: “Allah’tan korkanlar için Rabbileri
katında altlarından ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları Cennetler,
tertemiz eşler ve Allah’ın rızası vardır. Allah, kullarını en iyi görendir.”18

Bu üslûpla Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, kalbinde dünya endişesi ve malının,
mülkünün yok olması korkusu taşıyanlar, gelecek adına ümitsizlik içinde
çırpınanlar, kırılanlar ve “Öldükten sonra ne olacağız?” endişesiyle
kıvrananlara ne muhteşem bir melce ve mencâdır. Evet, “Yok mu beni kurtaran;
insaniyetin kemaline çıkararak âlâ-yı illiyyîne ulaştıran?” diyen hemen herkese
yegâne sığınak ve teselli kaynağı işte bu Kur’ânî mesajdır.

Kur’ân, bazılarının kaybettikleri dünya cennetlerine ve mutluluklarına
mukabil, altlarından ırmaklar akan Cennetleri vaadetmektedir ki, bu ifadeler,
teselliden de öteye büyük bir hakikatin ve ebediyete uzanan bir hayatın ilk
muştularıdır.

Sonra da, “Orada tertemiz zevceler vardır.”  buyrulmaktadır ki, aslında
Kur’ân, âyet be âyet ciddî bir şekilde tahlil ve tetkik edilebilse, onun,
insanoğlunu adım adım takip ettiği ve onun bütün hislerine, duygularına



tercüman olduğu görülecektir.
Kur’ân’ın ledünnî hislere tercüman olmasının yanında, nazardan hiç uzak

tutmadığı bir diğer husus da, hangi meseleyi ele alırsa alsın, hangi duygu ve
hissi teşrih ve tahlil ederse etsin, bütün bunları irşad ve tebliğ için cazip birer
malzeme olarak kullanmasıdır. Bu yüce gayeyi Kur’ân’ın bütün âyetlerinde
bulmak ve görmek mümkündür. Bu yönüyle de denebilir ki Kur’ân, irşad ve
tebliğe kendini adamış hasbi ve fedakâr insanlar için vazgeçilmez bir müracaat
kaynağıdır. Evet, tebliğ ve irşad adına umumî prensipler tespit etmek
isteyenler, mutlaka ve mutlaka Kur’ân’ı, baştan sona bir de bu gözle okumalı ve
tahlile tâbi tutmalıdırlar.

F. Kur’ân, İnsan Fıtratını Hedef Alır
Yirminci asır medeniyeti, maddeci bir zihniyetin eseridir. Ayrıca peşi peşine

zuhur eden maddeci ve pozitivist akımlar, insanı mânen yozlaştırarak, onun
bütün himmetini madde etrafında teksife sürüklemişlerdir.

İşte bu maddeci anlayış ve yaklaşımlardır ki, insanı kendi fıtratından
uzaklaştırmış, insan ledünniyatı başta olmak üzere pek çok meselede onun zihin
ve düşüncelerini yabanileştirmiştir. Böyle bir maddeci düşünce, bir kısım
Müslüman zihinleri de –maalesef– bulandırmış ve modernizm de dediğimiz
yirminci asrın belli açılardan hasta medeniyeti, sâri bir illet hâlinde İslâm
dünyasının bütün müesseselerine sinerek onu âdeta felç etmiştir.

Şüphesiz bunda en büyük zararı da, bozulan insan fıtratı ve insan mâneviyatı
görmüştür. Öyle ki, bugün insanın kendi kendini dinlemesi, anlaması ve kontrol
etmesi bütün bütün unutulmuş gibidir.

Evet, yıllar var ki biz, kendimize yabancılaştık. İnsanımızın kendine
yönelmesi, yeniden Kur’ân’da kendini bulması, kendini ve bütün eşyayı ona
göre yorumlaması, İslâmî hayatımız adına kaçınılmaz bir meseledir. Esasen bu
mesele, psikolojik açıdan da başlı başına bir konu teşkil etmektedir. İnsanın
kendini dinlemesi, kontrol etmesi, kendi içine doğru derinleşmesi, kâinat ve
insan açısından çok önemlidir.

Evet, bu konuda bir neticeye ulaşmak, kontrolün hedefini tayin etmek ve
insanın kendi içinde derinleşmesinin mânâ ve mahiyetini idrak edebilmek,
ancak Kur’ân’la anlaşılabilecek bir konudur. Şayet Kur’ân’da belirlenen
maksatlar anlaşılmazsa, insanın onca gayreti de hiçbir şey ifade etmeyecektir.

Evet, insan kendi kendini dinlerse ne yapar? İç âleminde derinleşirse ne



olur? Letâifine, duygu ve hislerine vâkıf olursa, neler meydana gelir? Bütün
bunlar ve bunlara benzer soruların cevabını ancak ve ancak Kur’ân’da bulmak
mümkündür. Ve tabiî kendi içinde derinleşememiş, kendi kendini dinlemeye
yükselememiş; her gün birkaç defa nefsiyle hesaplaşma mülâhazasıyla
Mevlâ’sının huzuruna gelememiş bir insan, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın bu
husustaki beyanatını derinlemesine anlayamaz.

İnsan, her zaman kendisini dinlemeli, günde birkaç defa kendi içine
yönelerek, nefis muhasebesinde bulunarak ve ruhunun sesine-soluğuna kulak
vererek, nefsinin elinde bütün bütün zebûn olmadan kurtulmalıdır ki, Kur’ân’ı
anlayabilsin. Zira kendini anlamayan insan, Kur’ân’ı da anlayamaz; evet, içte
derinleşme, Kur’ân’ı anlamaya bir ihzâriye (hazırlık) nevindendir.

Daha önce Kur’ân, insan ve kâinat üçlüsüne dikkatleri çekmiştik; çekmiştik
zira bu üçlü arasında her zaman ciddî bir irtibat söz konusudur. Kur’ân-ı
Kerim, yüzlerce âyetiyle sürekli insan ve kâinatı şerhetmektedir. Bu konuda ona
denk ikinci bir kitap da yoktur. İnsanı yorumlayıp tahlil etmede, modern
psikoloji bile henüz onun ufkuna ulaşamamıştır ve ulaşamayacaktır da. Aslında,
dünden bugüne değişik ilimler, hangi noktaya ulaşırsa ulaşsın, ulaşabildikleri
en zirvelerin çok daha ötelerinde hep Kur’ân’ın bayrağının dalgalandığını
müşâhede edeceklerdir.. evet, bu mevzuda, Kur’ân’ın kâbına bile ulaşmaya
imkân yoktur.

Kur’ân, insanı ele alırken öyle bir yol takip eder ki, muhataplarının
hissiyatına girer. Onu adım adım imana çekerek ruhî duygularını uyarır ve âdeta
her bakımdan ölüden sürekli diriler çıkarır ve onlarda meknî bulunan ahiret
hesabına faydalı olabilecek melekeleri harekete geçirir. Onların hâlet-i
ruhiyelerine dikkatleri çeker ve onları en zayıf noktalarından yakalar ve
dünyaya karşı olan meyillerinin kökünü keser. Yani fıtratlarına ne konulmuşsa
hepsini teker teker değerlendirir ve böylece onu hak ve hakikati kabule hazırlar.

G. Kur’ân ve İrşad
1. İrşadda İstikamet
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, insanı irşad ederken, her zaman itidal ve

istikamet yolunu takip eder; ikaz ve tenvirlerinde ifrat ve tefritlere asla yer
vermez. Evet, insanın ruhî dengesini sarsacak, mânevî ve hissî âhengini altüst
edecek aşırılıkların hiçbiri onda yoktur. Mücrimi ele alırken onun onurunu
kırmadığı gibi, salih amel sahibini de iltifatlarla şımartmaz. Evet o, duyguları



okşayıp hislere mümâşat ederken, değişik teşrih ve tahlillerde bulunurken hep
bu mülâhazayı gözetir ve bundan da asla sapmaz.

“İrşadda istikamet” dediğimiz ifrat ve tefritlerden sakınma, insanın tahlili
adına çok mühimdir. Çünkü insanlar arasında öyleleri vardır ki, ruhu azıcık
okşandığında, hemen kendini salıverir, hatta kulluk ruh ve şuurunu kısmen
sulandırıverirler.. ve yine öyleleri de vardır ki, işledikleri günahlar azıcık
kurcalanıp gururları örselense, hemen ümitsizlik bataklığına saplanıverirler.

Sağlam zannedilen nice insan vardır ki, bazen küçük bir günah karşısında
başaşağı gidip helâk olmuştur. Haddizatında her günah işleyen, böyle bir helâk
olmanın ilk adımını atmış, her mahvolan insan da, böyle bir tek günahla
mahvolma yoluna girmiş sayılır. “Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol
var.”19 ve hiç kimse günahtan masum değildir.

Evet, sağlam bir iman ve güçlü bir iradeye sahip olunmazsa, günahlar
karşısında mukavemet etmek çok zordur. Hele hele böylesine günahlarla muhat
bir asrın insanları için bu daha da zordur. Bu itibarla, günahkâra fazla
yüklenmemeli ama günaha da asla müsamaha edilmemelidir. Eğer bir mücrim,
ilk defa hata ile girdiği bu yolda ve hissiyatına mağlup olarak düştüğü bu
hatada, elinden tutup onu selâmet ufkuna ulaştıracak ve Hazreti Erhamü’r-
Râhimîn’in rahmetiyle buluşturacak bir el olmazsa, ihtimal o, böyle bir günahla
mahvolup gidebilir.

Öyleyse, böylesi bir hâle maruz kalmış bir mücrimi, düştüğü o bataklıktan
kurtarmak için ona ümit kapılarının açılması ve hissiyatının okşanıp ilâhî
rahmetin enginliğine inandırılması çok önemlidir. Ve tabiî bir başkasının da,
sevap ve hasenatıyla gururu okşana okşana iltifat ve teveccühün dozu
kaçırılınca, o da farkına varmadan şımarıklığa, bencilliğe sürüklenerek
kazanma kuşağında kaybetmiş olacaktır. Demek ki, irşad adına dozun
ayarlanması da çok önemlidir. İşte bu anlayışa, “tebliğ ve irşadda istikamet”
diyoruz.

Bir taraftan, bataklıktan çıkarılan bir insan, diğer taraftan ifrat ve tefritlere
düşürülmeden korunmaya alınmalıdır ki, irşad bir mânâ ifade etsin. Aslında
bunlar, günümüzde hemen hepimizin hata ettiği hususlardır. Psikolojinin dahi
bu konuda sayılamayacak kadar hataları vardır. Fakat Kur’ân-ı Mu’cizü’l-
Beyan’da böylesi istikametsizlikler asla söz konusu değildir. Onda her şey yerli
yerinde, tabiat ve fıtrata riayet de kendi ölçüleri içindedir.



Havf ve recâ muvazenesi gibi gurur ve kibrin, muhabbet ve nefretin tabiî
ölçülerini de yine Kur’ân’da buluruz. Bütün ilaçların en hassas ve en ölçülü
dozları, sadece Kur’ân reçetelerinde mevcuttur. Dünya-ahiret muvazenesi,
iman-küfür mukayesesi, mü’min-kâfir ve münafığın tahlil ve teşrihî ölçüleri de
sadece ve sadece onun âyetlerinin minberlerinde özetlenmektedir.

Bu yüzden modern ilim de modern insan da her zaman ona muhtaçtır. Kur’ân,
mücrimin ruhunu okşarken ona karşı müdârât yapmamaktadır. Aksine, onun için
vaadedilen şeylerin çerçevesinde kalarak onu iyiliğe imrendirmektedir.
Dualara icabetin en tabiî ve en kestirme yolu da tam olarak yine onda tarif
edilebilmiştir.

Kur’ân’da insanın hem aklına hem de hislerine hitap edilerek, duyguları
harekete geçirilir ve insan, ahiret saadetine götüren yollara irşad edilir. Kur’ân,
her şeyini irşad ve tebliğe malzeme yapar. En küçük hususları dahi usûlünce
ele alır ve onları görmezlikten gelerek ihmal etmez. İnsanı madde ve mânâsıyla
bir bütün olarak ele alır, teşrih masasına yatırır, teşhis ve tespitlerini ortaya kor
ve onu ümitlendirir, yüreklendirir, kendine çeker. O, her zaman çürümüş
ruhlara dahi bir ümit kapısı aralar ve onlara fırsat üstüne fırsat verir.

Kur’ân’dır ki, “Diriyi ölüden, ölüyü de diriden çıkaran Allah’tır.” 20 buyurur.
Evet, onda, humûdete sebep olacak, ahlâk ve mâneviyatı yozlaştırmaya sevk
edecek tek söz yoktur.

İnsan, zâhir ve bâtınıyla, dörtbaşı mamur olarak her zaman kendini onda
bulabilir. Zâhir-bâtın muvazenesi, tam bir istikamet hâlinde Kur’ân’ın
mesajıdır. Terbiye ve irşad adına insan psikolojisini tahlil etmek için dosdoğru
bilgi ve yanıltmaz ölçüler de, yine sadece ve sadece Kur’ân-ı Mu’cizü’l-
Beyan’ın sahifeleri arasında görülen hususlardır.

2. Günaha Batmış Mücrim Bir Ruhun İrşadı
Ta baştan beri üzerinde durduğumuz husus, Kur’ân’ın, her yönüyle Allah

kelâmı olduğu ve onun beşer tarafından meydana getirilemeyeceği keyfiyetidir.
Aslında, onun farklı seviye, farklı kültür ve itikaddaki insanları irşad
etmesindeki usûl ve üslûbunu dikkatlere arz etmekteki maksadımız, bir kere
daha onun eşsizliğini ifade ederek gözler önüne sermektir. Zira insan, Kur’ân’ı
ciddî bir tedebbürle yakın takibe aldığında, netice itibarıyla “Bu, Allah’ın
kelâmıdır, başkasının olamaz!” diyecektir. Nitekim şimdiye kadar verdiğimiz
misallerde bunu kısmen de olsa görüp müşâhede ettik. Kur’ân’ı, ona mahsus



bütün cazibesiyle gösterdiğimizi iddia edemeyiz. Bu mevzuda kalbimin ve
ruhumun hissettiği ve yine Kur’ân’ın kendisinden devşirmeye çalıştığım
mânâları belli ölçüde aktarmak istedim, hepsi o kadar…

Kur’ân’ı anlayıp onun eşsiz eda ve üslûbuna hâkim olmak, ciddî bir
vukûfiyet gerektirmektedir. Biz bu konuda Kur’ân ve sahih sünnetten başka
kaynağa müracaat etmeden, başka görüş ve düşüncelerle zihnimizi
bulandırmadan sadece bu iki kaynağın iltikasından takattur eden gerçekleri
sunmaya çalıştık.

Evet, Kur’ân, kendi cazibesini, yine bizzat kendisi göstermektedir. Yeter ki
ruhlar, samimiyetle ona yönelsin ve yalnız ona teveccüh etsin. Aslında Kur’ân,
davasını öyle bir üslûpla ortaya koyar ki, artık onun üstünde ifade olamaz.
İnsanların hâlet-i ruhiyelerini deşifre ederken insan, onun ifadelerini dem ve
damarlarında dolaşıyor gibi hisseder.

Şimdi bu mülâhazanın misallerini arz etme sadedinde isterseniz mücrim
birinin ledünnî hislerini ve ruh hâletini takip etmeye çalışalım: او ُ بِنَتَْجت ِْنإ 

اًميِرَك ًا  لَخْدُم ْمُكْلِخْدُن  ْمُِكتاَّئِیَس وَ ْمُكْن  ْرِّفَكُن عَ ُهْنَع  َنْو  َ هْنُت اَم  َبَك  َرِئاۤ  “Eğer
size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı
örteriz ve sizi güzel bir yere (Cennet) sokarız.”21

İtiraf etmeliyim ki, kırık-dökük bir mealle bu meseleyi aslî güzelliği içinde
takdim etmek mümkün değildir. Evet, tercüme ne kadar maharetlice de olsa,
değişik delâlet yollarıyla anlatılmak istenen pek çok gerçeğin ifade edilemeyişi
de kat’îdir. Aslında ilâhî ifadedeki bir mimik, bir göz kırpış ve bir gamze
tercüme ile nasıl aktarılabilir ki!.. O zengin ifadede nice işaret, nice remiz ve

nice “müstetbeâtü’t-terâkib”22 vardır ki, bunları tercüme ile seslendirmek
mümkün değildir. Düşünün ki, Allah (celle celâluhu), “Eğer sizin için yasak
edilen şeylerden kaçınırsanız, bunu günahlarınıza keffaret yapar ve sizi
gireceğiniz o yere (Cennet) kerim insanlar gibi sokuveririm.”23 buyuruyor.

Şimdi eli kanlı, gözü kanlı durmadan sağa-sola saldıran ve cinnet getirmiş
gibi etrafını yakıp yıkan bir insan tahayyül edin ki, bu insan, günahkâr ve
mücrim olduğu gibi kâinattaki kanunlara karşı saygısız ve çevresine karşı da
gayet hırçın davranmaktadır. “Kebâir–Büyük günahlar” sözünden anlaşılan da
işte budur.

Evet, burada, akla gelen bütün büyük günahlar sayılabilir. İşte bu günahkâr



insan, bu cürümlerin hepsini irtikâp ettiği gibi, onları etrafına da yaymakta,
hatta onları propaganda etmektedir. Dahası, o bir günah/günahlar ekolü tesis
etmektedir.. evet, işte böyle bir mücrimi düşünün ki, ağzından salyalar akıtarak
sürekli etrafına saldırdığı bir anda, Kur’ân-ı Kerim onun ruhunun kulağına:
“Eğer şu yaptığın şeylerden içtinap edersen…” diyerek ümit fısıldayıp ona:
“Eğer kebâire karşı kat’î bir tavır alır, mâsiyeti gördüğün zaman gözlerini
kapar; fenalığa karşı da eline ayağına, gözüne kulağına dikkat edersen biz
de bunu senin günahlarına karşı keffaret kılarız.” der.

Dikkat edilirse burada, mücrimden çok az bir şey istenmektedir ki, o da onun
kalbî ve ruhî hayatına tuzak kurmuş bekleyen şerlere ve şerlilere karşı tavır
almasıdır. Evet, ondan sadece yaptığı kötülükleri terk etmesi istenmektedir.
Öyle ki henüz hiçbir hayır işlemeden, onun böyle bir tavrı dahi, irtikâp ettiği
cürümlere karşı keffaret olmaktadır. Zannediyorum vicdanının sesine kulak
veren herkes, böyle bir yaklaşımı kurtuluş müjdesi sayacaktır. Zira henüz ondan
iyilik ve hasenat adına fazla bir şey istenmemekte; sadece ona, “Seyyiatı
gördüğün an paçalarını sıva ve bataklığa bulaşmadan karşı sahile geç.”
denmektedir ki, o günahkâr insan, öbür sahile böyle temiz bir şekilde geçtiği
takdirde, ebedî varoluş ve kurtuluşa erecektir.

“Ve sizi güzel bir yere sokarız.”  Yani, âyette deniyor ki, “Böyle yapın ki
sizi esfel-i sâfilîn çukurundan a’lâ-yı illiyyîn-i insaniyete çıkaralım ve iyi bir
insan gibi, kerim oğlu kerim olarak, azizlerin yurdu Cennet’e idhal edelim.”

Bu kabîl ifadeler, hemen her mücrimin ruhunu okşayacak ve ona bir ümit
kapısı aralayacaktır; aralayacaktır, zira burada, kuyunun dibinden minarenin
tepesine füze hızıyla yükselme gibi amûdî bir “değişim” söz konusudur. Hem
de pahalı böyle bir yolculuğun meşakkatini çekmeden sadece ve sadece harama
karşı bir göz kapama ile...

Şimdi siz, bir tarafta kebâirin, kendini bir leke gibi hissettiren çirkinliğini,
beri tarafta da mücrim bir ruhun, içine düşüp çıkmak için çırpınıp durduğu
mâsiyet bataklığını ve az bir gayret ile oradan kurtulacağı fermanının onun
ruhunda meydana getirdiği hareketlenmeyi, zevk-i ruhanîyi ve heyecanı
tasavvur edin!.. Sonra da Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın, insanların duygu ve
hislerini, heyecan ve helecanlarını nasıl harekete geçirdiğini, ümitleri tükenmiş
ruhlara nasıl bitmez tükenmez bir ümit kaynağı olduğunu anlamaya çalışın ki,
onun Hızır soluklu bir maden-i irşat olduğunu anlayabilesiniz.

Şimdi bir de, inanan insanların üzerine yürüyen, onlara dinlerinden ve



inançlarından ötürü eziyet eden, Hak ve hakikate teslim olamamış resûlsüz,
risaletsiz bir başka mücrimi zihninizde canlandırın ve Bürûc sûresinde, pek
çok mesâviyi irtikâpla günaha girmeyi şiar edinmiş kimselerin hâllerinin
sergilendiği yere bakalım. Bunlar ki, bütün işleri, mü’minlere işkence etmektir
ve zulümle oturup kalkmaktadırlar: ِتاَنِمْؤ ُمْلاَو َنِینِمْؤـُمْلا  او  ُنَتَف َنـيِذَّلا  َِّنإ 

ِقيِرَحْلا ُباَذَع  ْمَُھلَو  َمَّنَھ  ُباَذَع َج ْمَُھلَف  اوُبو  ُتَي َْمل  َّمُث   “İnanmış erkek ve
kadınlara işkence edip sonra (yaptıklarına) tevbe etmeyenler (yok mu) onlar
için Cehennem azabı ve (orada) yanma cezası vardır.”24

Bu âyet, veciz bir şekilde, kadın-erkek tefrik etmeden mü’minlerin başlarına
belâ olmuş, onların dinî ve uhrevî hayatlarını durmadan tehdit eden bütün
kefere ve fecere gürûhunu nazara vermektedir; vermektedir ama şimdi bir de,
âyetin içinde zikredilen اوُبوَُتي  ْ َمل َّمُث   lafzı zaviyesinden meseleye bakın. Âyette
deniyor ki, onlar için kendilerini yakıp kavuracak, kül hâline getirecek bir
azab-ı ilâhî vardır.. evet, bu şekilde mesele ele alınınca onlar kendilerine bir
ümit kapısı ve bir çıkış yolu yok sanacaklar. Oysaki اوُبو ُ تَي َْمل  َّمُث   lafzı onlara
zımnen öyle sürprizler vaadeder ki, mücrim onu duyduğu zaman, âdeta kendini
sahil-i selâmete götürecek bir köprü üzerinde görür.

Evet, sürekli cürüm işleyen ve bir türlü günahlardan vazgeçemeyen ve
onlardan kurtulamayan insanlar, Allah’ın huzuruna ne vaziyette giderlerse
gitsinler, onlar için Cehennem azabı vardır. Ama onlar dilerse, içine düştükleri
zindandan her zaman onları kurtaracak bir kapı da söz konusudur. İşte bu kapı
da “tevbe” kapısıdır. Tevbe kapısı herkes için ve her an açıktır.

Mücrim bir ruhun, âyetin tehditleri karşısında nasıl kıvrandığını, “azab-ı
ilâhî” denince içinde nasıl bir kısım fırtınalar koptuğunu düşünün, sonra da َْمل

اوُبوَُتي  ile onlara nasıl bir ümit kapısı aralandığını, cürümlerinden vazgeçtikleri
takdirde nasıl yeniden doğmuş gibi olduklarını ve olacaklarını, bunun için de
kalblerinin ve duygularının nasıl okşandığını görür gibi oluruz. Demek ki
Kur’ân, mücrimi dahi ele alırken onları kat’iyen ye’se atmamakta, işi sırf günah
yanıyla ifade edip onların ruhlarını sarsmamakta ve hüküm verirken dahi onlara
bir ümit kapısı aralamakta ve böylelerine günahlardan vazgeçme ve tevbe etme
fırsatı vermektedir.

3. Peygambere İtaat ve Kur’ân
Peygamberlerin peygamberlikle gönderiliş gayelerinden biri de Allah’tan



ötürü kendilerine itaat edilmesidir. Kur’ân-ı Kerim bu küllî hakikati birçok
âyeti ile gözler önüne sermektedir. Nisa sûresi 64. âyeti –ki “Biz her
peygamberi –Allah’ın izniyle– ancak kendisine itaat edilmesi için
gönderdik.” mealindedir– bunlardan sadece biridir. Bu itibarladır ki,
peygambere isyan etme ve ona baş kaldırma da büyük günahlardan sayılmıştır.

Aslında, başta Allah ve O’nun Resûlü olmak üzere, itaat edilmesi gerekli
olan değerlere baş kaldırma, insan tabiatındaki âhengin bozulduğunun bir
işareti ve ruh kayması emarelerindendir. Topyekün bir cemiyetin bu türlü
büyük bir inhirafa giriftar olması ise toplumları ayakta tutan temel dinamiklerin
yıkılması anlamını taşır ki, böyle bir toplumun uzun boylu yaşaması
imkânsızdır. Kur’ân’ın haber verdiği Âd, Semud, Lut ve daha nice kavimlerin
helâk olmalarının sebebi de bundan başka bir şey değildir.

Söz dinlememe, serkeşlik etme, huysuzlukta bulunma vb. şekilde de izah
edebileceğimiz itaatsizlik, bulaşıcı bir hastalık gibidir. O, zamanında ve
yerinde önlenmediği/önlenemediği takdirde, bütün bir topluma sirayet edebilir.
Bu durumda toplumda var olan denge bozulur ve iş gider toplumun helâkı ile
neticelenir.

Bu önemli meseleyi şöyle bir misal ile tavzih edebiliriz: Askerî bir mangada
manga erlerinden birinin, çavuşu dinlemediğini ve onun bu serkeş tavrını,
çavuşun cezalandırma istek ve teşebbüslerine rağmen, üst rütbeli bir subayın
affettiğini farz edelim; netice bellidir; o mangada yer alan bütün askerler
çavuşlarına başkaldırır. Yer yer onları hafife alır ve onlarla alay ederler ki bu
da, belli ölçüde emir ve komuta zincirinin altüst olması demektir. Bu basit
misali ordunun bütününe de teşmil edebilirsiniz. Burada görüldüğü gibi
yanlışın ortaya çıktığı ilk anda gerekli müdahale yapılmamış ve bu sâri illet
bütün mangayı ve sonra da orduyu sarmıştır.

Aynı misali, peygamber ve ümmeti çerçevesinde de değerlendirmek
mümkündür. İşte bu muhtemel tehlikeyi önleme sadedinde Kur’ân, birçok
âyetiyle ümmeti ikaz eder; ikaz eder ama Kur’ân’ın bu ikazda kullandığı üslûp
olabildiğine nazik ve yumuşaktır.. aynı zamanda da peygamberi nazara verici
mahiyettedir: ِْذإ ْمُھََّنأ  ْو  َلَو ّللا  ِهٰ ِنْذِِإب  َعاـَط  ُِيل َِّالإ  ٍلوُـسَر  ْنِم  اَنْلَسَْرأ  اَۤمَو 

اوُدَجََول ُلو  ُسَّرلا ُمَُھل  َرَفْغَتْسا  ّللا َو َهٰ اوُرَفْغَتْساَف  َكوُءاَۤج  ْمُھَسُفَْنأ  او  َُۤمَلظ
اًمیِحَر اًبا  ََّوت ّللا  َهٰ  “Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelip de

Allah’tan bağışlanmayı dileseler ve Resûl de onlar için istiğfar etseydi



Allah’ı ziyadesiyle affedici, pek merhametli bulurlardı.”25

Görüldüğü gibi bu âyet her şeyden önce dinî emirlere karşı saygısızlık etmiş,
itaat edilmesi gereken emirlere başkaldırmış ve büyüklere hürmetsizlikte
bulunmuş; hâsılı, kendi nefsine zulmetmiş mücrimlere hitap etmektedir. Ne var
ki hitapta, mücrimleri rencide edici, yaptıkları şeyleri yüzlerine vurucu bir
üslûptan da kaçınılmıştır. Böyle bir üslûp o mücrimlerin gönlünde yumuşama
meydana getiren bir unsur olmuştur.

Sâniyen, peygambere karşı yapılan isyandan geriye dönüşte mutlaka ona
müracaat şart koşulmuştur. Zira Allah’ın engin rahmet ve mağfiretine
kavuşmanın yolu Nebiden geçmektedir. Evet, Nebiler Sultanı, insanları
Allah’ın rıza ve rıdvanına ulaştıran bir köprü konumundadır. O köprü
aşılmadan Allah ile buluşma muhaldir.

Şimdi yeri gelmişken burada bir hususun bilhassa altını çizmek istiyorum.
İslâm’da Allah ile kulu arasında hiçbir aracı söz konusu değildir. Kul, istediği
an, istediği yerde ve istediği şekilde Rabbisiyle münasebete geçebilir. Ancak
şu nokta da gözden uzak tutulmamalıdır: Rable münasebetin yolunu bize, Hz.
Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) öğretmiştir. Bu açıdan O, önemli bir
vesiledir.. bir vesiledir ama bizlere sunduğu öğretilerin yeri itibarıyla, gaye
ölçüsünde bir vesiledir. İşte bu önemli hususu kavrayamayan pek çok ham ruh,
O’nu –hâşâ– bir postacı konumunda görmüş ve böylece sırat-ı müstakîmden
sapmışlardır.

Sâlisen, Allah’ın Tevvab; kendine olan yönelişleri kabul eden ve Rahîm;
merhametli, bağışlayıcı vasıfları ile zikredilmesi, fevkalâde bir teveccüh
olarak mücrimlerin gönüllerini okşamakta, onların affedilme ümitlerini
arttırmakta, tevbe ve istiğfarın hatadan geri dönüşte en kolay ve en kestirme yol
olduğuna da işaret etmektedir.

Evet, bu ve benzeri âyetlerde, Kur’ân’daki bu engin müsamaha ve hoşgörüyü
müşâhede eden bir hayli insan vardır ki, Huzur-u Risaletpenâhî’ye gelerek
suçlarını itiraf etmişler, suçlarına terettüp eden dünyevî cezayı çekme –ki bu
ölüm de olabilir– talebinde bulunmuşlardır. Nitekim zina suçu işleyen Mâiz ve
onun suç ortağı Gamidiye oymağına mensup bir kadının, Allah Resûlü’ne gelip
suçlarını itiraf etmeleri, bahsini ettiğimiz gerçeğin örneklerinden sadece bir
tanesidir. Dünya hayatını feda etme pahasına gelip cürümlerini itirafta bulunan
bu insanların nedamet hislerini anlama ve anlatma, günümüz insanının tasavvur



ve idrak ufkunu aşar zannediyorum.
Hâsılı, peygambere isyan etme büyük bir cürümdür. Bu cürüm, bir gün gelir

bütün bir toplumun helâkına sebebiyet de verebilir. Onun için Kur’ân, bu
önemli mesele üzerinde olağanüstü bir hassasiyetle durmuştur; durmuş ve

Peygamber’e itaati, Allah’a itaatla eşdeğerde tutmuştur.26 Hatta toplumun
bütününün bu düşünce ve inanç içinde olması gerektiğini bildiren âmir
hükümler ve müeyyideler vaz’etmiştir. Bu emre imtisal etmeyen günahkârları
ise ye’se düşürmemiş, aksine onların ruh ve karakter yapılarını ıslah edecek
yöntemler ortaya koymuş, onlara da çıkış yolları göstermiştir.

4. Musibetler ve Sabır
Allah’ın takdiri icabı başa gelen musibetler, ona karşı takınılacak tavra göre

insanın günahlarına keffaret veya o günahların katmerleşmesine vesile olabilir.
Evet, İslâm’a göre musibetler bizatihi günahlara keffaret olmaz. Onu kefaret
vesilesi yapan, şahsın Allah’a başkaldırmaması, isyan etmemesi; aksine söz ve
fiilleriyle O’ndan razı olduğunu ortaya koymasıdır.

Hz. Yakup (aleyhisselâm) bu hususta, bizim için çok güzel bir örnek teşkil
eder. O büyük peygamber, bir insanın tahammül gücünü aşan nice musibetlere
giriftar olmuş ve bütün bu musibetler karşısında duygu ve düşüncelerini kendi
zaafıyla yorumlayarak hâlini Allah’a arz etmiştir. ِنْزُحَو يۤ ّيِث  بَ وُكْشَأ  اَۤمَِّنإ 

ّللا ِهٰ َىِلإ   “Ben üzüntü ve tasamı yalnız Allah’a arz ediyorum.”27 âyeti, bu
örnek insanın örnek hâlini resmeder. Evet, musibetler karşısında takınılacak
böylesi peygamberâne bir tavır her insanı O’na yaklaştırır ve onu binlerce sene
nafile namaz kılan birinin ihraz ettiği mevkilere yükseltir.

Burada Kur’ân’ın Hz. Yakup ağzıyla bildirdiği hakikate kısaca göz atmada
yarar var. Bana göre bu âyet, başına gelen musibetler sebebiyle saadetini
kısmen yitirmiş kalbi kırık bir insana, içinde bulunduğu fikrî ve ruhî
bunalımlardan çıkış yolunu göstermektedir. Onun gösterdiği bu yol öylesine
aklî ve öylesine mantıkîdir ki, ona sülûk eden insan bir anda “a’lâ-yı illiyyîn”e
çıkabilir. Zaten musibetin her çeşidine karşı sabretme ve sonra da sadece
Mevlâ-i Müteâl’e yönelip O’ndan yardım talep etme, imanın gereğidir.

Aynı çizgide Kur’ân’da yer alan bir başka âyet de şöyledir: َنيِذَّلا اَھَُّيأ  َي  اۤ
نيِرِباَّصلا َعـَم  ّللا  َهٰ َِّنإ   ِ ةَالَّصلاَو ِرْبَّصلِاب  اوُني  ِ عَتْسا اوُنَمٰا   “Ey iman edenler!

Sabır ve namazla (Allah’tan) yardım isteyin. Muhakkak ki Allah,



sabredenlerle beraberdir.”28

Evet, günde beş defa Rabbin huzurunda divana durma ve ilâhî takdir gereği
her şeye sabretme, musibetlerin şokunu söndüren ve insanı fikrî ve amelî bir
derinliğe ulaştıran hayatî bir iksirdir.

Bu âyetin devamında Kur’ân, ّللا ِهٰ ِلِیب  ِيف َس ُلـَتْقُي  ْنـَِمل  اوـُلوَُقت  َـالَو 
َنوُرُعَْشت ِْنكٰلَو َال  َیَْحأ  ٌءاـۤ ْلَب  ٌتاَوَْمأ   “Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’

demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin siz onu anlayamazsınız.”29 diyerek,
meselenin farklı bir boyutunu da nazara verir. Aynı hakikat Âl-i İmrân
sûresinde ise şöyle ifade edilir: ّللا ِهٰ ِلِیبَس  ِيف  اوُل  ِتُق َنيِذَّلا  ََّنبَسَْحت  َالَو 

َنوُق َزْرُي ْمِّھِبَر  َدْنِع  َیَْحأ  ٌءاۤ ْلَب  اـًتاَوْم  َأ  “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü
sanmayın; aksine onlar diridirler; Allah’ın lütuf ve kereminden kendilerine
verdikleri ile sevinçli bir hâlde Rabbileri yanında rızıklara mazhar
olmaktadırlar.”30

Bu iki âyetin ifade ettiği husus öncelikle insan şuurunun taalluk etmediği bir
hayat tarzının var olduğudur. Şuurun taalluk etmediği böyle bir meselede
yapılacak şey, onu iman, itminan ve teslimiyetle karşılamaktır.. evet, mü’mine
düşen görev de işte budur.

Sâniyen, âyet şehadet şerbetini içerek ahirete irtihal edenlerin yakınlarına da
ciddî mesajlar vermekte, onları teselli ve tesliye etmektedir. Şimdi, bu âyetin
ifade ettiği hakikat çerçevesinde Uhud’da amcası şehit olan Hz. Muhammed’i
(sallallâhu aleyhi ve sellem) düşünün. Şayet bu olmasaydı, benim kanaatim o
ki, Nebiler Serveri’nin o incelerden ince kalbi, Hz. Hamza’nın ölümü
karşısında çok hırpalanacaktı.

Ve yine babası Uhud’da şehit olan Cabir b. Abdullah babasının geride
bıraktığı bir yığın borç ve birçok yetimi nazara alarak, bunların genç yaşta
sorumluluğunu üstlenmek gibi şok hâdiselerle gönlü lime lime olacaktı... Ne
kadar imanlı da olsa, onun duygularının, hissiyatının altüst olduğunda ve
mutlaka teselliye muhtaç bulunduğunda şüphe yoktur. İşte bu âyet, Cabir ve
Cabir gibilere de bu çok önemli teselliyi vermektedir.

Zaten müfessirîn-i izâmdan pek çoğu Âl-i İmrân sûresindeki âyetin sebeb-i
nüzulünün, Hz. Abdullah’la ilgili olduğunu belirtirler. Hemen her tefsir
kitabında yer alan bilgilere göre Allah (celle celâluhu), Uhud şehitlerini kurb-u
huzuru ile müşerref eder ve onlara “Bir isteğiniz var mı?” der. Hz. Abdullah



bunun üzerine tekrar diriltilme, ahirette şehadet karşılığı bulduğu mükâfatı
insanlara anlatma ve tekrar şehit olma isteğinde bulunur. Allah ise, bunun
olamayacağını; ancak bu gerçeği, bir âyetle dünyadakilere bildireceğini söyler

ve ilgili âyetleri inzâl buyurur.31

Konumuzla doğrudan doğruya ilgisi olmamasına rağmen, bu vak’anın başka
bir boyutunu da arz etmeden geçemeyeceğim: Megâzî kitaplarında yer alan
malumata göre, Uhud’dan yaklaşık kırk yıl sonra, Medine’ye yağan şiddetli
yağmur ve onun oluşturduğu sel, Uhud Dağı’nın eteklerinde bulunan şehit
mezarlarını tehdit eder.. derken mezarların yerlerinin değiştirilmesine karar
verilir. Gerisini Hz. Cabir’den dinleyelim: “Ben babamın kabrini kazdım,
elbisenin toprağa temas eden yüzündeki hafif bir çürüme izi hariç, ilk günkü
hâlini muhafaza ediyor olduğunu gördüm.” Hatta daha enteresanını söyler:
“Eli yarasının üzerinde idi. Onu kaydırdığımda kanlar fışkıracağını
sandım.”32

Bütün bunlardan anlaşılan, şehit olan insanların âlem-i berzahta farklı bir
hayat tabakası içinde bulunuyor olmalarıdır.

Konumuza dönecek olursak, bahsini ettiğimiz iki âyetin muhtevası
doğrultusunda yine Uhud’da şehit olan Amr b. Cemûh’un evlâd ü iyâli için de
aynı şey söz konusu ve hele zifafa girdiği gece savaşa gidip şehit düşen
Hanzala b. Âmir’in hanımının hissiyatı...

Şimdi bütün bu insanların, bahsi geçen âyetlerle ne kadar teselli olacaklarını
düşünün..! Ya da yakın tarihimiz adına Balkanlar’dan Trablusgarp’a,
Yemen’den Çanakkale’ye kadar buralarda şehit olan binlerce vatan evlâdının
geride bıraktıkları yakınlarının, aynı muhtevadan etkilenme gücünü
değerlendirin...

Hâsılı, bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Herkes bir şekilde Bakara sûresi
155. âyette ifade edilen korku, açlık, mal, can, fakirlik vb. şeylerle imtihan
olacaktır. Bütün bunlarda kazananlar ise sadece sabredenlerdir. Evet, sabır,
dünya ve ukbâ adına bir saadet kaynağıdır.

5. Günahkârların Tevbesi
Günah, Allah’a karşı yapılan bir saygısızlık, O’nun emir ve yasaklarına karşı

tavır almanın adıdır. Fakat aynı zamanda günah bir yönüyle insan fıtratının da
lazımıdır. Bu yönüyle o ve insan, birbirinin ayrılmaz parçası gibidirler.



Tevbe ise, böylesi günahkâr insanların başvuracağı yegâne iş ve insanın
yeniden kendine dönme ameliyesidir. Günah işleyen insanların hepsini aynı
çizgide mütalaa etmek, aynı kefeye koymak doğru değildir. Onlardan bazıları
vardır ki, günahla hemhâl bir hayat yaşamakta ve böyle bir hayat tarzından da
memnun görünmektedirler. Bazıları da vardır ki, işledikleri günahlardan
pişmanlık duymakta ve kalbleri tir tir titremekte, hatta gönülleri kırılıp
dökülmekte ve dünya bütün genişliğine rağmen böylelerini boğacak şekilde
onlara dar gelmektedir.

Günahkâr insan, ister birinciler arasında, isterse ikinciler arasında yer alsın,
eğer tek kaynak olan tevbeye müracaat edip yegâne melce ve mencâ kabul ettiği
Cenâb-ı Hakk’a el açıp af talebinde bulunursa, Allah da onu affedebilir. Zira
Allah’ın (celle celâluhu), işlediği günahlardan pişmanlık duyup Kendisine
yönelen kullarını bağışladığı ve bağışlayacağı pek çok âyet ve hadislerle
sabittir. Evet O, bağışlayandır. O’nun rahmeti de gazabının önündedir.

Kur’ân-ı Kerim’de bu hakikate işaret eden pek çok âyet vardır. O âyetlerde
resmedilen tabloları, hayal dünyasında canlandırıp da ağlamayan insanın
olabileceğine ihtimal veremiyorum. Veya o tablolara bakarak kendini mücrim
yerine koyup Mevlâ’nın kapısına yönelmeyen bir inanmış gönül tasavvurunda
zorlanıyorum.

Meselâ: اَّن َ مٰاَف ْمُّكِبَرِب  اوُن  ِ مٰا َْنأ  ِناـَميِِإلل  يِدا  َ نُي اًيِداَنُم  اَنْع  ِ مَس اَنَِّنإ  اَۤنَّبَر 
ِراَرَْبأ ْ لا َعَم  اَنَّفََوتَو  َا  ِنتاَّئِیَس اَّنَع  ْرِّف  َ كَو اََنبوُنُذ  اََنل   ْ رِفْغاَف اَنَّبَر   “Ey Rabbimiz!

Gerçek şu ki biz, ‘Rabbimize iman edin!’ diye seslenen bir davetçiyi
(Peygamber’i, Kur’ân’ı) işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı
bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, ey Rabbimiz!”33

Bunlar günahlarından sıkılan, isyanlarından bîzâr olan kalbi kırıkların
feryadıdır. Burada en çok dikkati çeken ifade, günahlarının affını talep eden
insanların “ebrar”dan olabilme istekleridir. Ebrar, Allah’a ulaşma adına
zirvelere namzet kişilere verilen isimdir. Bunun bir adım ötesinde
“mukarrabîn” yer alır. Mukarrabîn ise, maiyyet-i ilâhiyeye ulaşmış haslar
demektir. Bu çerçevede Nebi mukarrabînden ise –ki öyledir– ashabı da
ebrardır. Bunlar arasında umum-husus farkı vardır. Ayrıca ebrar adına hasenât
sayılan nice şeyler, mukarrabîn için günahtır. Günaha batmış-çıkmış insanların
mukarrabînden olmaları zor –imkânsız değil– olduğu için, bunlar “ebrar”dan
olmayı arzu etmişlerdir.



Devam ediyor âyet: َمَْوي ا  َنِزْخُت َالَو  َكـِلُس  ىٰلَع ُر اََنتْدَـعَو  اَم  اـَِنتٰاَو  اـَنَّب  َر
َداَعي ِمْلا ُفِلْخُت  َكَّن َال  ِإ ِةَماَیِقْلا   “Rabbimiz! Bize peygamberlerin vasıtasıyla

vaadettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil ü rüsvay etme.
Şüphesiz Sen vaadinden asla caymazsın.”34

Evet, kudsî hadiste de ifade edildiği gibi “Allah” diyene “Lebbeyk kulum!”
diyen, yürüyerek gelene koşarak giden Hâlık-ı Zü’l-Celâl’in, bu feryatları

karşılıksız bırakması düşünülemez.35 İşte O’dur ki, kendine samimî bir şekilde
yönelen bu kullarına şöyle cevap veriyor: “Ben erkek olsun, kadın olsun –ki
hep birbirinizdensiniz– içinizden, çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa
çıkarmayacağım. Onlar ki, hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, Benim
yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler; andolsun, Ben de
onların kötülüklerini örtecek ve onları altlarından ırmaklar akan Cennetlere
koyacağım.”36

Bu son âyet-i kerimede dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da, yapılan
tevbelere cevab-ı savabın verilmesi değildir. Belki bu cevab-ı savap arasında,
insanlara yapmaları gereken davranışların tekrar hatırlatılmasıdır. Bunlar,
Allah yolunda mücadele ve mücahede, yine bu uğurda, gerekirse hicret,
mukatele vb. şeylerdir.

Evet, bir taraftan tevbe ve inâbe yapan gönüller okşanıyor, onların duaları
kabul ediliyor ve hüsnüzanları karşılıksız bırakılmıyor, diğer taraftan vazifeleri
hatırlatılarak sırat-ı müstakîme davet ediliyorlar. Böylece günahkâr olup
ümitsizlik içinde ya cemiyet tarafından tecrit edilen ya da bizzat kendisini
cemiyetten tecerrüt edip uzlete çekilen “Battı balık yan gider.” felsefesine göre
kendilerini salma durumunda olanlar, Kur’ân’ın bu ifadeleri ile yeniden hayat
buluyor, yeis bataklığı içinde boğulmaktan kurtuluyor ve tekrar bir durum
değerlendirmesi yapıp, topluma faydalı birer fert hâline geliyorlar.
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ALTINCI BÖLÜM 
KUR’ÂN’DA GAYBÎ HABERLER

KUR’ÂN’DA GAYBÎ HABERLER
A. Kur’ân’da Gaybî Haberler Tabiri

Kur’ân 14 asır evvel yaşamış bir topluma nazil olmuştu. Getirdiği esasları,
vaz’ettiği prensipleri, dünya ve ahirete dair hakikatleri, içtimaî, ferdî ve ruhî
disiplinleri, ibadet, itikat ve ahlâk felsefeleri, nazil olduğu toplumun büyük
ölçüde yabancısı bulunduğu hususlardı. Evet, Kur’ân’ın tavsiye ettiği bu yeni
disiplinlerin hemen hepsi çok farklı şeylerdi. O, bu dünyayı ebedî bir hayata
bağlayıp onun mezrası kılıyor, o gün revaçta olan asabî unsurları, kabile ve
kavim taassuplarını kökünden yıkıyor, onların yerine yepyeni içtimaî esaslar
vaz’ediyor ve farklı şekillerde ferdî hayattan içtimaî hayata kadar sirayet etmiş
olan putperestliğe ciddî darbeler vuruyordu; vuruyor ve ruhlarda kökleşmiş,
düşüncelere yerleşmiş, hatta derinleştikçe derinleşmiş olan ne kadar cahilî
telakki varsa hepsini yerle bir ediyordu! Kur’ân o günkü insanların
bilmedikleri, duymadıkları âlemlerden bahsediyor, geçmişteki tarihin
kaydetmediği yüzlerce hâdise ve şahsiyetten tablolar sunuyor; geleceğe ait baş
döndürücü gaybî pencereler açıyor ve bütün bunlarla her alandaki müddeilere
meydan okuyordu. Dahası, onların ruhlarının en gizli derinliklerinde depreşen
fikir ve düşünceleri, niyet ve planları ortaya çıkarıyor ve onları, hisleri,
heyecanları, kalb atışları, nefes alışlarıyla adım adım takip ediyordu.

İşte böyle bir kitap karşısında, o günkü muhatapların bütün düşünceleri altüst
olmuş, dünyaları ve ufukları değişmiş ve bu yeni ufuklardan başka başka
âlemlere menfezler açılmıştı. Dolayısıyla da, onu duyanların ona teslim
olmaktan başka çareleri yoktu; onlar da öyle yaptılar. Kur’ân ceste ceste nazil
olurken, onlar da onu ruhlarına sindirmeye çalıştılar. İtiyat ve alışkanlıklarını
terk ettiler.. ruhlarında Kur’ân’a ait farklı itiyatlar kökleşmeye başladı ve
zamanla onun mesajlarına göre düşünmeye, onun gibi konuşmaya ve onunla
değişik bir heyecan duymaya alıştılar. Bütün bunlar 23 sene gibi kısa bir
zamanda olmuştu. İşte Kur’ân’ın mucize oluş yanlarından biri de buydu.

Oysa içtimaî ve ferdî hayatı disipline eden, düzenleyen kanunlar, ilk defa



ortaya atıldıklarında bin türlü garabetle mukabele görürler/görmüşlerdir.
Toplumun önceki ruhî yapısı, kültürü, imanı ve âdetleri hâdiselerin göbeğinde
asırlarca pişerek gelişmiş ve yerleşmiş itiyatlar çok defa bu kanunlarla çatışır,
hatta çoğu kere onları işe yaramaz hâle getirir. Zira yeni kanunlara muhatap
olan o günkü fertlerin heyecan ve hisleri, tavır ve telakkileri, dünyaya ve hayata
bakışları böyle bir toplum içinde teşekkül etmiştir. Bu itibarla da tepeden inme
kanunların müeyyide gücü fazla müessir olamaz ve yeni şeyler o topluma uzun
süre benimsetilemezler; zira her şeyden evvel o toplumun kalben onları
kabullenmesi şarttır. Onların ruhlarına ve gönül dünyalarına girilmediği
takdirde içtimaî şuur bir gün mutlaka bu tepeden inme kuralları, kanunları
geriye kusuverir. Bir de kanun koyucular, o memleket ve cemiyet içinde
yetişmemişlerse, işte o zaman işler bütün bütün sarpa sarar ve kanunlar ile,
yaşanan hayat arasında asla bir mutabakat ve muvafakat sağlanamaz.

Evet işte size belli boşlukları olan kanun ve mevzuatın nihaî akıbetleri!..
Tarihin şehadetiyle, yıkılan medeniyetler, kırılan dökülen toplum ve cemiyetler,
nihayette hepsi böyle bir zıtlaşmanın kurbanlarıdırlar. Milletleri idare edenler,
değişik toplum ve kitleleri yönlendirenler, onlara yeni bir aşk, heyecan ve iman
aşılamaya çalışanlar, onların ruhlarına ve gönüllerine giremedikleri, duygu ve
düşüncelerini, his ve heyecanlarını hesaba katmadıkları sürece hiçbir zaman,
güçlü, sağlam ve sarsılmaz bir medeniyet ve bir millet vücuda
getirememişlerdir, getiremezler de.

Ne var ki bu kurallar ve disiplinler Allah’a imanla yoğrulursa ferde de
cemiyete de daha bir müessir olacaktır. Çünkü insanı yaratan Allah (celle
celâluhu), onu sesi-soluğu, demi-damarıyla çok iyi bilmektedir. Fıtratında
mündemiç bulunan bütün cihazatı yerleştiren O’dur. Nasıl yaşarlar, nasıl bir
araya gelip içtimaî münasebet kurarlar, hangi kural ve disiplinlerle hayatlarını
daha rahat ve daha huzurlu geçirirler, bütün bunların hepsini en iyi bilen O’dur.
Dolayısıyla da insanlık, bu ilâhîlikten kaynaklanan disiplinleri pratik hayata
taşıyabildiği ölçüde kendini bütünüyle daha rahat ve daha güvenilir
hissedecektir; hissedecek ve görecektir ki, Kur’ân onun bütün his ve
heyecanlarına, bütün ruhî ve içtimaî alâkalarına, bütün ibadet ü taatlerine en
ince teferruatına kadar vakıftır ve içten içe onu şekillendirmektedir. Bu yüzden
Kur’ân, ilk nazil olduğu andan vahyin kesildiği güne kadar, birkaç düzine
mütemerridin itirazı dışında, herhangi bir nefret ya da tepki ile
karşılaşmamıştır. Zira o kendisine kulak veren her insanın ruhuna girmiş ve



onun gönlünü âdeta fethetmiştir. Teslim olmayan veya temerrüt gösteren ruhları
da hiç olmazsa büyülemiş, onların da seslerini, soluklarını kesmiştir.

Bu cümleden olarak, Kur’ân’daki gaybî haberler, beşer idrak ve ihsas
ufkunun çok üstündedir. O, geçmişe ait haberleri, tarih öncesi yaşamış
toplulukları bazen en ince özellikleriyle ele alır, onları öyle bir resmeder ki,
beşerin ne ilmen ne de aklen onları o şekilde tafsilatıyla bilmesine imkân
yoktur. Aynı zamanda o, gelecekle alâkalı da aynı şekilde ihbar ve işaretlerde
bulunur ki pek çoğu daha sonra aynıyla görülmüştür. Sanki o, geçmiş zamanı,
gelecekle bir çizgi, bir nokta hâlinde ve sinema şeridi gibi insanın nazarına arz
etmektedir. Bunları ileride misalleriyle izah etmeye çalışacağız. Ancak, önce
birkaç hususa dikkat çekmekte fayda mülâhaza ediyoruz:

a.Kur’ân’ın verdiği bir kısım misallerde de görüleceği gibi, gaybî haberler
onda öyle sarih ifade edilir ki, en âmî akıllar dahi ondan Kur’ân’ın maksadını
anlayabilir ve yeni yeni tefekkür, bilgi ufuklarına açılabilirler.

b.Kur’ân, sarih ihbârâtının yanında, bazen de, bir kısım kinayeler ile gayba
ait işaretlerde bulunur. Bunları elbette herkes anlayamaz. Onda bu kabîl
ifadeler, hususî bir takım işaretlerle, rumuzlarla sunulmuştur ki, bunu da ancak
ihtisas sahipleri anlayabilir.

c.Kur’ân’da, tarihin kaydetmediği kavim ve cemaatlerden bahsedilir ki,
muhatapların onları bilmesi mümkün olmadığından, bu kıssa ve hikâyeler de
gayb nevinden sayılmaktadır. Kadim Roma, Çin, Babil veya firavunların
yaşadığı medeniyetlere ait yazılı ya da sözlü tarihe girmemiş bir kısım haberler
bu cümledendir. Zira biz, en azından iki-üç bin yıllık tarihi malumata sahip
bulunuyoruz. Oysaki Kur’ân ümmî bir toplum içinde nazil olduğundan, onlar
için tarihin şöyle böyle kenarında köşesinde kalan hâdiseler de, bir mânâda
gaybî sayılırlar.

d.Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın ihbârâtının pek çoğu istikbale aittir. Bunu
biraz açmak yararlı olacaktır. Geçmişe ait haberlere, insanlar farklı
mülâhazalarla itirazlarda bulunabilirler. Hâle ait haberler ise mucize ya da
harikulâde sayılmazlar. Ancak istikbale ait ihbârât ve işaretler zamanı
geldiğinde vâki olur ki artık onda herhangi bir itiraza mahal kalmaz.. ve işte bu
kabîl haberlerde her zaman bir meydan okuma söz konusudur. Dolayısıyla bu
kabîl haberler beşerin daha fazla dikkatini celbeder ve haber kaynağı da daha
fazla itibar görür.

Yeri gelmişken, tarihî bir gerçeğe temas etmek istiyorum. Materyalist



felsefenin kurucularından ve önemli köşe taşlarından sayılan Marks, sistemini
kurarken bir kehanette bulunmuştu. Bu kehanete göre Marksizm ilk defa
İngiltere’de uygulanacaktır. Çünkü onun felsefesinin ruhu bunu gerektiriyordu.
Ve o sistemini, daha ziyade kapitalist felsefenin iflasına bağlıyordu. Böylece bu
maddeci ve materyalist akım, iflasın eşiğinde olan kapitalizmden sonra –onun
kehanetine göre– kaçınılmaz olmalıydı.

İhtimal, Marks’ın düşüncesi şuydu: Avrupa, ortaçağdan bu yana sosyal
sınıfların çatıştığı dengesiz bir yapı arz ediyordu ve sınıflar mücadelesi de
kıyasıya sürüyordu ki, işte bu sınıflar mücadelesi İngiltere’de sosyalizm ve
komünizmle son bulacaktı. Bu da insanların iradelerine bağlı olmayıp,
kaçınılmaz tabiî bir kanun gibi sayılabilirdi. Ne var ki, bu kehanet tutmadı. Elli
yıl sonra bu maddeci sistem, hiç tahmin edilmeyen bir coğrafyada, yani
Rusya’da gerçekleşti. Böylece sistem, daha baştan yara aldı ve ciddî bir yanlış
üzerine kurulduğu ortaya çıkıverdi.

Şüphesiz, onun bu konudaki düşünceleri bir tahmin ve iddiadan ibaretti ve
üzerinden yetmiş yıl geçmeden de fiyasko ile neticelenecekti. Neticelenecekti
ama milyonlarca genç bu tahmin ve yalan uğrunda kan dökecek, zulüm irtikâp
edecekti ki, bugün dahi insanlık o zorba sistemin bazı yerlerdeki bakiyeleriyle
hâlâ inim inim inlemekte. İşte dünyanın dört bir yanında onları takip eden sathî
düşüncelerin bin türlü yolsuzluk, rüşvet ve uğursuzlukları ve işte onlar!..

Evet, bir kısım hâdiseler yakın takibe alındığında, yakın geleceğe ait
tahminler yapılabilir. Havanın bulutlanması, şimşeklerin çakması yağmurun
geleceğine birer emaredir. Dolayısıyla bunları bilmek ya da söylemek gayb
sayılmamaktadır. Ancak, öyle hâdiseler vardır ki, haber verme esnasında, onlar
adına ne bir tahmin yapmak, ne de o hâdiselerin cereyan şeklini takip etmek
mümkündür. Zira ortada herhangi bir emare olmadığı gibi, tam aksine verilen
haberi yalanlayacak şekilde bir kısım hâdiseler söz konusudur. İşte Kur’ân’ın
haber verdiği hususlar bu türdendir.

e.Konuyla alâkalı misalleri seçerken birkaç misal maziden, birkaç misal de
istikbalden seçerek zamanın iki parçasını birbiriyle kıyaslamak istedik. Bunu
yaparken de sadece, Kur’ân’ın mucizevî yönüne temasla ele aldığımız konuyu
tasdik ettirecek kadarına işarette bulunduk. Yoksa bu önemli mevzuun başlı
başına işlenmesi daha uygundu. Önce de ifade ettiğimiz gibi, bu tahlilde temel
hedefimiz 20. asrın Müslümanını yeniden Kur’ân’a tevcih etmek ve dikkatleri
Kur’ân’ın mucize bir kelâm oluşu üzerinde yoğunlaştırmaktır. Zira gönüller



yeniden ona dönmedikçe, zihinler onunla meşbû ve meşgul hâle gelmedikçe,
topyekün insanlığın kurtuluşa ermesi, –bizim inancımıza göre– mümkün
değildir.

B. Geçmişe Ait Haberler
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, yer yer o güne kadar beşer tarihinde haklarında

herhangi bir malumat bulunmayan geçmiş kavim ve toplumlardan söz eder ki,
Arap edip ve tarihçilerinin yazmış oldukları eserler ele alınıp incelendiğinde,
Kur’ân-ı Kerim’in konu edindiği meselelere dair herhangi bir bilginin
bulunmadığı görülür.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), ümmî bir muhitte neş’et etmiş
bulunmasına ve bir ümmî olmasına rağmen Tevrat ve İncil’den, âdeta bu
kitapları tefsir ve şerhleriyle biliyormuşçasına, yerinde tesis, yerinde tavzih ve
yerinde de tashih mahiyetinde ifadelerde bulunur. Evet, Nebiler Serveri bir
hakem gibi, onların kendi aralarında ittifak ettikleri meseleleri tasdik etmiş,
ihtiyaç duyulan yeni meseleleri tesis buyurmuş ve ihtilaflı meselelerde de
çözüm alternatifleri sunmuştur. Meselâ, bazıları Hz. Mesih’e –hâşâ– “nesepsiz”
diyor ve ellerindeki bazı kaynakların da bunu doğruladığını iddia ediyorlardı.
Onların ihtilafa düştükleri bu noktada Allah Resûlü, evvelâ Hz. Mesih’in
“Allah’ın elçisi” olduğunu bildirerek, bir taraftan Hz. Mesih’in “nesepsiz”
olduğu iddialarını, diğer taraftan da ona “ilâhlık” nisbetinde bulunanları
reddediyordu.

Bunun gibi, bazı israiliyat tamamen bir hidayet kaynağı olarak gönderilen
peygamberler hakkında birçok safsata ve iftiralar ihtiva ediyordu. Bu konuda
da Kur’ân-ı Kerim, bütün peygamberleri şanlarına muvafık bir edeple ele aldı
ve her birinin, insanlığın maddî ve mânevî terakkisi adına birer yanıltmaz
rehber olduklarını ortaya koydu. Okuma-yazma bilmeyen İnsanlığın İftihar
Tablosu’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem), Kur’ân-ı Kerim’in o enfes üslûbuyla
bu hakikatleri haykırması, onun kaynağının ne kadar duru ve doğru olduğunu
göstermektedir. Evet, Resûl-i Ekrem, ümmî bir peygamber olduğu, ömründe
sadece iki defa ticaret kervanıyla Şam’a gittiği ve bunun dışında başka bir
bölge bilmediği hâlde, bütün Kütüb-i Mukaddese önünde duruyormuşçasına
geçmişten bahsetmesi ve bir hakem gibi İsrailoğulları’nın arasında zuhur eden
ihtilaflara nübüvvetin o büyülü senteziyle yaklaşıp âdilâne çözümler getirmesi
olağanüstü bir hâdisedir.



Daha önceki bahislerde geçmiş kavimlere ait teferruatlı bilgiler
verildiğinden dolayı burada onların tekrarına girmeden, sadece küçük bir-iki
misalle iktifa edeceğiz:

Kur’ân-ı Kerim’de yer yer Âd ve Semud gibi pek çok geçmiş kavimden
bahsedilmektedir. Hâlbuki Avrupa’da arkeoloji ve ilm-i tarih intişar edeceği
âna kadar bu kavimlerden bahseden tek bir insan yoktu. Kozmoğrafya, coğrafya
ve aynı zamanda astronomi uzmanı olan insanların yazmış oldukları eserlerin
ufak-tefek telaffuz farklılıklarıyla, çok önceleri Kur’ân’ın haklarında çeşitli
bilgiler verdiği Âd, Semud ve İrem birbirlerine çok yakındır. Evet Kur’ân-ı
Kerim, asırlar asırlar öncesi, “Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine;
direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem
şehrine; o vadi vadi kayaları yontan Semud kavmine; kazıklar (çadırlar,
ordular) sahibi Firavun’a! Ki onların hepsi kendi ülkelerinde azgınlık
ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap
kırbacını indirdi ha indirdi. Çünkü Rabbin (her an her şeyi ve herkesi)
gözetlemededir.”1 âyetleri bu konuda ne kadar mânidardır.

Kur’ân-ı Kerim’in bu tür âyetlerini okuyan o dönemin Avrupalı yazar ve
bilim adamları, “Kur’ân, Âd ve Semud adında şimdiye kadar duyup
bilmediğimiz kavimlerden söz ediyor. Bizim, yazının keşfinden bu yana, böyle
toplumların yaşadığına dair en ufak bir malumatımız yok. Bu itibarla Kur’ân,
ihtimal, hayalî şeylerden bahsediyor.” diyerek ona itiraz etmişlerdi. Ancak aynı
insanlar, Avrupa’da ilmî tarihler intişar edince, Kur’ân’ın böylesi gaybî
ihbârâtına karşı hayret ve dehşet içinde kalmışlardı. Hayret içinde kalmışlardı;
zira onların Kur’ân’ın asırlar öncesinden, haklarında bilgiler verdiği bu
toplumlara dair malumat elde edebilmeleri için, arkeoloji ve antropoloji gibi..
ilimlerin teyidine ihtiyaç vardı. Nitekim daha sonradan yapılan araştırma ve
arkeolojik kazılar neticesinde tarih, bir kere daha Kur’ân’ı doğrulamış ve onun
ilâhî bir kelâm olduğunu tasdik etmişti...

Kur’ân-ı Kerim, geçmiş kavimleri, sanki bizzat içlerinde bulunmuş gibi
onların, ruh, his ve heyecanlarını, niyet ve itikatlarını tahlîlî bir tasvirle
sunuyordu ki, Kur’ân’ın âyetlerine bakıldığında o kavimler, en hususi
yanlarıyla âdeta insanın gözünün önünde canlanır gibi olur. O kadar ki, onun o

baş döndürücü ifadeleriyle İrem bağ ve bahçeleri anlatılırken,2 insan, kendini
bütün letafet ve ihtişamıyla o güzellikler meşherinde tenezzühe çıktığını sanır.



Biraz önce zikredilen âyet-i kerimelerde Kur’ân-ı Kerim, Firavun’dan da
bahsetmektedir. Gerçi tarih kitaplarında Firavun hakkında değişik bilgiler yer
almaktadır; bu mânâda da Kur’ân’ın ondan bahsetmesi belki mucizevî bir haber
sayılmayabilir. Ama Kur’ân-ı Kerim’in hâdiseleri özet olarak ele alması, en
karakteristik durumları en vurucu bir üslupla takdim etmesi ve vak’aları o
günün heyecan ve pratiğiyle işleyip sunması, gerçekten mucize çapında bir
sunuştur. Ne var ki müsteşrikler ve bizim dünyamızda onları takip ve taklit
eden bazı kimseler, Kur’ân’ın gerçeklerine gözlerini kapamış ve bu önemli
hususları hep görmezlikten gelmişlerdir.

Kur’ân, “Biz, İsrailoğullarını denizden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri
zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet (denizde) boğulma
hâline gelince, (Firavun:) ‘Gerçekten İsrailoğullarının inandığı İlâh’tan
başka İlâh olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım!’ dedi.
Şimdi mi (iman ettin)! Hâlbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan
olmuştun. (Ey Firavun!) Senden sonra geleceklere ibret olman için, bugün
senin cesedini (cansız olarak) kurtaracağız. İşte insanlardan birçoğu
hakikaten bizim âyetlerimizden gafildirler.”3 âyetleriyle Firavun’un
boğulduğunu ifade etmesine karşılık bir kısım müsteşrikler, “Hayır, Firavun
boğulmamıştır, onun cesedi öldükten sonra mumyalanmış ve günümüze kadar
bu şekilde gelmiştir.” diyorlardı. Oysaki Kur’ân-ı Kerim, onun cesedini
gelecek nesillere ibretle seyrettirmek üzere korunacağını anlatmakta idi. Ve
nihayet gün gelip araştırmalar neticesinde Firavun’un cesedi, âyet-i kerimede
ifade buyrulduğu gibi, mumyalanmadığı hâlde çürümemiş olarak ortaya çıkınca,
Kur’ân’ın bu gaybî ihbârâtı karşısında herkes hayretler içinde kaldı ve inatları
vicdanlarına yenik düştü.

Bazı Avrupalılar, Hz. Nuh tufanı ile ilgili âyetlere de hücum ediyorlardı.
Neden sonra, bir kısım araştırmalar ile gerçekten bir zamanlar dünyayı
tamamen veya kısmen korkunç bir tufanın bastığı hakikatini öğrendiler. Hatta bu
araştırmalar neticesinde ulaştıkları belgeler, bu mevzuda onlarda o kadar ciddî
kanaat hâsıl etti ki, onlar, Hz. Nuh’un gemisinden bir kalıntı bulabilmek için üst
üste Cûdi Dağı’nda araştırmalar yaptılar. Oysaki Kur’ân-ı Kerim, çok erken bir
dönemde, bu vak’ayı hem de kafalarda zerre kadar bir tereddüt ve şüpheye

mahal bırakmayacak kat’iyette ve en ince teferruatıyla arz ediyordu.4 Ne var ki,
onların Kur’ân’ı anlamaları ve gerçeği kabul etmeleri için asırların geçmesi



gerekiyordu.
Kur’ân, bu konuyla alâkalı misalleri arz ettikten ve geçmiş kavimlere bir

kısım göndermelerde bulunduktan sonra şöyle buyurur: “(Ey Muhammed!) İşte
bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen
biliyordun ne de kavmin...”5

Evet, Kur’ân’ın da ifade ettiği gibi, bu haberleri gerek Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem), gerekse kavminin bilmesine imkân yoktu. Zira Ceziretü’l-
Arap’da bunlardan bahseden olmadığı gibi, ne tarih kitaplarında ne de Arap
şiirlerinde bu haberlere ait en ufak bir malumat bulunmuyordu. Zaman,
aydınlatıcı tayflarını gönderdi ve kendi yorumlarını ortaya koydu ve Kur’ân
insanlığın idrak ufkunda yeniden bir kere daha tulû’ etti.

C. Kur’ân’da İstikbale Ait Haberler
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın istikbale ait verdiği haberler, geçmişe dair

olan beyanlarından daha farklı ve daha düşündürücüdür. Çünkü bir hâdisenin
zuhurundan önce haber verilmesi, insanın idrak ufkunu aşan bir iştir. Evet,
ortada herhangi bir emare yok iken, gelecekte zuhur edecek bir hâdisenin,
meydana gelmeden önce haber verilmesi, hem büyük bir iddia hem de büyük
bir meydan okumadır. Bu açıdan da Kur’ân-ı Kerim, bir mânâda bu kabîl
mucizevî ihbârâtıyla hem o günkü inkârcılara hem de daha sonraki dönemlerin
araştırmacılarına meydan okumaktadır. İsterseniz şimdi de bu konuyla alâkalı
bir-iki misal arz etmeye çalışalım:

“Ey Resûl! Rabbinden Sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan,
O’nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır.
Doğrusu Allah, kâfirler topluluğunu hidayete iletmez. (Sana karşı onlara
fırsat vermez)”6

Bu ilâhî beyan, Allah Resûlü’ne insanların eliyle bir zarar verilemeyeceği
hakikatini gaybî bir surette haber vermektedir. Efendimiz, bütün insanlığı
kuşatan evrensel bir dava ile ortaya çıkmıştı. Elbette böylesine büyük bir dava,
bir kısım münkir ve müşrikler tarafından tepki ile karşılanacaktı, karşılandı da.
Evet, pek çok münkir ve müşrik, bu mukaddes davanın karşısına dikilip, onun
gelişip yayılmasına fırsat vermeme kararında idiler. Nitekim İslâm, Mekke
toplumu içinde intişar etmeye başlayınca, Mekke müşrikleri her türlü mücadele
yolunu deneyerek İslâm’ı ve Müslümanları âdeta abluka altına aldılar.



Muvaffak olamayacaklarını anlayınca da, doğrudan dava sahibi olan Nebiler
Serveri’ni ortadan kaldırmaya karar verdiler.

Ancak Allah (celle celâluhu), onların bu gizli planlarını Resûlü’ne
bildirerek, yukarıda zikredilen âyet-i kerime ile her ne suretle olursa olsun
O’nu koruyacağını ve müşriklerin O’na herhangi bir şekilde zarar
veremeyeceklerini haber verdi. Zira İnsanlığın İftihar Tablosu’nun davası,
bütün insanlığın ebedî felâh ve saadetiyle alâkalı davalarüstü bir davaydı. Bu
davanın temsilcisi ise, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem) idi. Beşer, ancak O’nun rehberliğinde arzu ettiği
saadete kavuşabilecekti ki, O’nun hayatına hâtime çekildiğinde her şeyin
yeniden bir kere daha karanlıklara gömülmesi mukadderdi.

İşte, mevcudiyetiyle kâinatın mevcudiyeti arasında böylesine bir irtibat
bulunan Zât’ın hayatı, bu âyetin bişareti çerçevesinde bizzat Cenâb-ı Hak
tarafından teminat altına alınıyordu. O Hidayet Güneşi, sokak sokak, ev ev
dolaşacak ve insanları hidayete, aydınlığa davet edecekti. Bu da, O’nun her
zaman tehlikeye maruz kalması demekti. Zaten yer yer O’nun mübarek yüzüne
tükürenler, başına taş-toprak saçanlar da eksik değildi. Ayrıca, bir yerde O’nu
tek başına istirahat hâlinde görseler, hemen etrafını kuşatarak öldürmeye
yelteniyor ve O’na karşı hep komplo peşinde koşuyorlardı.

Bilhassa Bedir, Uhud ve Hendek gibi vak’alarda açıktan açığa O’nun
hayatına kastederek O’nu ortadan kaldırmak istemişlerdi. O ise, bütün bunlar
karşısında Rabbisine karşı öylesine ciddî bir emniyet ve derin bir itimat içinde
idi ki, kâfirler O’nun bu insanüstü tevekkül ve cesareti karşısında hep hayrete
düşüyorlardı. Çünkü O biliyordu ki, Allah, “Ey Resûl! Rabbinden sana
indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun elçiliğini yapmamış
olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler
topluluğunu emellerine ulaştırmaz.”7 buyurarak, O’nu koruma altına almıştı.

Evet, Efendimiz’i, bir güneş gibi insanlığı aydınlatmak için gönderen Allah,
düşmanlarının ellerinden ve onların kötü emellerinden O’nu korumuş ve O’nun
için kurulan tuzakları her zaman boşa çıkarmıştı.

Aslında, “Hatırla ki, kâfirler seni tutup derdest etmek, öldürmek, yahut
seni (yurdundan) çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar (sana) tuzak
kurarlarken, Allah da (onların) tuzaklarını hep boşa çıkarıyordu. Evet Allah
tuzak kuranların (tuzaklarını onların boynuna dolayanların) en



hayırlısıdır.”8 Keza; Kur’ân-ı Kerim’deki, “Onlar bir (kısım) tuzak(lar)
kuruyorlar; Biz de onları başlarına dolayarak mukabelede bulunuyoruz.”9

âyetleri de bu istikamette nazil olmuş değişik bişaret soluklarıydı.
Ayrıca, “Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu

yapmazsan, O’nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan
koruyacaktır. Doğrusu Allah, (sana kötülük yapma konusunda) kâfirlere yol
vermez.”10 âyeti çerçevesinde, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
bizzat Cenâb-ı Hak tarafından muhafaza edilmesiyle alâkalı açık-kapalı
âyetlerin yanında, hadis kaynaklarımızda, henüz yukarıda zikredilen âyet-i
kerime nazil olmadığı bir dönemde cereyan eden şöyle bir hâdise
nakledilmektedir:

Medine’ye hicretin 2. senesiydi. Allah Resûlü bir gece sabaha kadar ciddî
bir heyecan içinde hiç uyuyamamıştı.. sürekli sağa dönüyor, sola dönüyor ve
bir türlü kendisini uyku tutmuyordu. Hz. Aişe Validemiz o geceyi şöyle anlatır:
O’ na , “Yâ Resûlallah! Çok heyecanlanıyorsun!” dedim. Bunun üzerine
Efendimiz, “Keşke salih bir insan olsaydı da beni korusaydı, ben de biraz
uyusaydım!” buyurdular. Zira hemen her zaman Medine gayr-i müslimleri,
kendisine değişik tuzaklar kurma azmindeydiler. Efendimiz sözünü henüz
bitirmemişti ki, bir kılıç şakırtısı duyuldu. Nebiler Serveri, “Kim o?” diye
seslendi. Gelen kişi, “Ben Sa’d İbn Ebî Vakkas yâ Resûlallah”  dedi. Allah
Resûlü’nün, “Ne arıyorsun burada?” sorusu üzerine de Sa’d: “Sana bir
kötülük yapabileceklerini düşündüm ve sabaha kadar perdedarın olayım diye
geldim.”11 deyiverdi.

Belli bir süre sonra “Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer
bunu yapmazsan, O’nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan
(gelecek şerlerden) koruyacaktır. Doğrusu Allah, bu konuda kâfirler
topluluğuna yol vermez.”12 âyeti nazil olunca, o ashabını toplayarak onlara
şöyle buyurdu: “Ey cemaat! Ayrılın artık. Allah bundan sonra beni
koruyacaktır. Sizin beklemenize gerek kalmadı.” 13 buyurdu. Dediği gibi de
oldu; Allah Resûlü bu ilâhî koruma ve teminat altında, rahat yatağında Allah’a
yürüdü de kimsenin O’na kötülük yapmasına fırsat verilmedi.

İşte Kur’ân, yaklaşık vefatından on sene önce, gaybî bir tarzda böyle bir
haber vererek, Hz. Peygamber’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) herhangi bir



menhus elin dokunamayacağını ilan etmişti.. ve Efendimiz, bundan sonra
yüzlerce badireyle karşılaşmış, nice savaşlara iştirak etmiş, muharebe
meydanlarında ölümle burun buruna gelmişti ama bu ilâhî koruma kendini her
yerde gösterivermişti..

Meselâ, bir keresinde Efendimiz, bir ağacın altında istirahat etmekte iken,
Gavres isminde bir kâfir, O’nun uykuda bulunuşunu fırsat bilerek, ağacın
dalında asılı olan kılıcını alıp müstehzi bir tavır ile “Şimdi seni benim elimden
kim kurtaracak?” demişti; buna karşılık Allah Resûlü fevkalâde bir temkin
içinde ve Rabbinden emin bir şekilde “Allah!” diye haykırmıştı ki, O’nun bu
gürleyişi kâfirin âdeta ödünü koparmış ve kılıç elinden düşerek olduğu yerde
kalakalmıştı. Bu sefer de kılıcı Allah Resûlü eline almış ve “Ya şimdi seni kim
kurtaracak?” deyivermişti. Adam, sıtmalı bir insan gibi titreme içinde idi ki,
Allah Resûlü’nün sesini duyanlar oraya geldiler ve gördükleri manzara
karşısında hayrete düştüler. Daha sonra olup bitenleri öğrenince de, Allah’a
karşı iman ve itimatları bir kat daha arttı. Gavres de, Hz. Emin’e güven sözü

verdi ve oradan ayrıldı.14

Keza, Huneyn muharebesinin başında İslâm ordusunda bir dağılma baş
göstermişti. Öyle ki, bütün sahabe âdeta bir çözülme yaşıyordu. Neticenin
yenilgi ve mağlubiyet olduğu hemen herkesçe bir kanaat hâline gelmişti. Şöyle
ki, savaşın çok şiddetlendiği bu hengâmede, sahabeden ensar ve muhacirîn
gençleri, ok atmada mahir olan müşrik Hevâzin ve Benî Nasr’ın okçuları
karşısında fazla dayanamamışlardı. Derken, baştaki ikbal birdenbire âdeta
idbara dönmüştü. Herkes geriye çekiliyordu. Etrafı düşmanla sarılı olan bir
insan vardı, O da Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) idi.

İşte tam bu esnada beklenmedik bir hâdise olmuş ve Nebiler Serveri Hz.
Abbas’ın tutmaya çalıştığı mübarek bineğinin üzerinde, düşman saflarına doğru
atılarak, o gür ve mehabet dolu sesiyle şöyle haykırmıştı: “Ben Allah’ın
resûlüyüm, bunda yalan yok! Ben Abdulmuttalip’in torunuyum, bunda da
yalan yok!”15 Allah Resûlü’nün –hâşâ– düşmandan kaçması söz konusu
değildi. O’nun ceddi Abdulmuttalip de Ebrehe karşısında kaçmamış ve ciddî
bir metanet göstermişti. Allah Resûlü’nde ise öyle bir metanet, mehabet ve
cesaret vardı ki, yanına gelenler, O’nun manyetik alanına girince âdeta
büyülenirlerdi. Hatta ona sığınanlar da kendilerini güvende hissederlerdi. Evet,
onlar “En emniyetli yer O’nun arkasıdır.” deyip onun yanında toparlanırlardı;



zira Allah (celle celâluhu), “Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et.
Eğer bunu yapmazsan, O’nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni
insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, (sana karşı) kâfirler topluluğuna
yol vermez.”16 ferman-ı kudsîsiyle O’nu hep görüp gözetiyordu.

Nitekim Nebiler Serveri’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) damadı Hz. Ali
gibi bir haydar-ı kerrar ve şah-ı merdân bir gün şöyle diyecektir: “Biz savaşta
sıkıştığımız zaman cesaret almak için Resûl-i Ekrem’in arkasında
toplanırdık.”17 İşte böyle bir toparlanma, Huneyn’in en kritik anında İslâm
ordusunun zaferiyle sonuçlanmaya vesile olmuş ve neticede bu mâkus tâli’
yenilerek idbar yeniden ikbale dönmüştür.

Buraya kadar zikredilen misallerden de anlaşıldığına göre, Kur’ân, hicretin
ikinci yılında nazil olan “Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer
bunu yapmazsan, O’nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan
koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler topluluğunu hidayete iletmez.”18

âyetiyle tam on sene önceden gaybî olarak Efendimiz’in masuniyetine ait bir
vak’ayı dile getirerek, geçen bu süre zarfındaki hâdiseler de onun verdiği bu
gaybî ihbarın doğruluğunu tasdik etmiştir. Öyle ki, hiçbir himayenin olmadığı
ve düşmanların da her yanı çepeçevre sardığı bir dönemde Kur’ân’ın verdiği
bu haber doğru çıkmış ve Nebiler Serveri kendi yatağında emniyet içinde
ruhunu Allah’a teslim etmiştir.

Konuyla alâkalı farklı bir örnek daha vermek istiyorum: Kamer sûresindeki,

“O topluluk yakında bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır.” 19

âyetiyle, Müslümanların gelecekte düşmanlarına karşı galip geleceği ve
müşriklerin hezimete uğrayacağı gaybî olarak haber verilmiştir. Bu âyetler,
Buhârî’nin rivayetinde geçtiği üzere, Hz. Âişe Validemiz’e göre Mekke’de

nazil olmuştu.20 Aslında Müslümanlar o dönemde fevkalâde zayıftı. O kadar
ki, onlar bölük bölük Mekke’yi terk edip Habeşistan’a hicret ediyorlardı.
Efendimiz de Mekke’de vefa görmeyince, davasına bir dayanak bulabilmek için
Taif’e gidiyor; Taiflilerden de umduğu hüsnükabulü göremiyor, hüsnükabul
görmek bir yana, onlar tarafından taşlanıyor ve çeşitli hakaretlere;
saygısızlıklara maruz kalıyordu. Daha sonraları ise O ve etrafındaki
Müslümanlar, Mekke’deki atmosferin yaşanmaz hâle gelmesi karşısında
kendilerine kucak açan Medinelilerin davetlerine icabet ederek Medine’ye
hicret ediyorlardı.



İşte Müslümanların böyle zayıf, buna karşılık kâfirlerin her yönüyle güçlü ve
azgın oldukları bir dönemde, “O topluluk yakında bozulacak ve onlar
arkalarını dönüp kaçacaklardır.” 21 âyeti nazil oluyor ve Efendimize,
kâfirlerin pek yakın bir zamanda, hezimete uğrayarak, ökçeleri üzerine dönüp
kaçacaklarını müjdeliyordu.

Oysaki mü’minlerle kâfirler arasında asla bir güç dengesinin olmadığı,
kâfirlerin her geçen gün baskılarını daha da artırdıkları o günlerde bu meseleyi
kabul etmek oldukça zordu. O gün için böyle bir neticeye kat’iyen ihtimal
verilemezdi. Hz. Ömer gibi bir şecaat âbidesi dahi, bu âyet-i kerime nazil
olduğunda “Hangi cemaat hezimete uğrayacak, hangi cemaat mağlup
olacak!”22 diyerek hayretini ifade etmişti. Hz. Ömer’in (radıyallâhu anh) bu
ifadesi, âyetle müjdelenmiş olmasına rağmen, bu müjdenin gerçekleşmesinin
zorluğunu ifade bakımından oldukça mânidardır. Gerçi Hz. Ebû Bekir
(radıyallâhu anh), âyetle verilen müjdenin tahakkuk edeceğini, sadakatinin bir
remzi olarak hemen kabul etmişti; ama Hz. Ömer genel hissiyata tercüman olma
sadedinde, “Ne zaman?” diyerek bu müjdenin gerçekleşeceği zamanı sormuş ve
olacaksa daha sonraları olabileceğini vurgulamak istemişti.

Derken hicret-i seniyenin ikinci yılında Bedir’de, müşriklerle karşı karşıya
gelinmiş ve Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), o gün el kaldırıp
Cenâb-ı Hakk’a uzun uzun yalvarma sadedinde: “Yâ Rabbi! Eğer bu topluluk
helâk olursa artık yeryüzünde Sana ibadet edecek kimse kalmayacak.” deyip
dua dua yalvarmış ve Allah’tan muvaffakiyet dilemişti. Öyle ki, O’nun bu hâli
karşısında mahzun olan Hz. Ebû Bekir, bir yandan Nebiler Serveri’nin ridasını
O’nun mübarek omuzlarına koyarken, diğer yandan da, “Yeter yâ Resûlallah!
Allah seni hüsrana uğratmayacaktır.” tesellisinde bulunmuştu.23

İşte bu esnada birdenbire hava değişti; etrafı bulutlar sarıverdi ve Allah
Resûlü, daha önce âyetle haber verilen müjdenin bir alâmeti olan bu manzara
karşısında tebessüm ederek eline aldığı kumları düşmana doğru saçtı ve “O
topluluk yakında bozulacak ve onlar arkalarına dönüp kaçacaklardır.” 24

âyetini bir kere daha okudu. İbn Ebî Hâtim, hâdisenin devamında Kureyş
topluluğu bozguna uğrayınca savaştan önce nusret zamanını soran Hz. Ömer’in
şu mânâda sözler sarf ettiğini nakletmektedir: “Ben Kureyş topluluğunun
hezimete uğrayacağını, Bedir günü Allah Resûlü’nün, düşmanın arkasından
kılıcını çekip “O topluluk yakında bozulacak ve onlar arkalarını dönüp



kaçacaklardır.”25 âyetini okurken, bu âyetle verilen müjdenin tahakkuk

edeceği günün o gün olduğunu anladım.”26

İşte bu vak’ayla Kur’ân’ın tam on sene evvel işaret ettiği gaybî bir haber

tahakkuk ediyordu ki, böyle bir zaferi muştulayan bu âyet27 nazil olduğu zaman,
birçok yeni Müslüman bu tür bir muzafferiyetin gerçekleşebileceğine pek de
ihtimal vermiyorlardı. Ama Allah vaadini Bedir’de yerine getirerek kâfir
topluluğu korkunç bir hezimete uğratmıştı ki, elebaşlarından Ebû Süfyan bile
kervanla Mekke’ye kaçıp canını zor kurtarmıştı. Birisi o vak’ayı Mekke’de Ebû
Leheb’e anlatırken: “Biz savaşta sanki felç olmuş gibi idik, onlara karşı ne
kılıç kullanabiliyor ne de mukabele edebiliyorduk. Âdeta onlara boyunlarımızı
uzatıyorduk da onlar da istediklerini öldürüyor istediklerini de esir alıyorlardı.
Zira kuvve-i mâneviyemizi tamamen yitirmiştik.” deyince Hz. Abbas’ın kölesi

Ebû Râfi’ “Vallahi, bunlar meleklerdi!” deyivermişti.28

Evet, Bedir’de melâike-i kiramın, Müslümanların safları arasında kâfirlere
karşı tavır aldıklarını bizzat kâfirler de görmüş idi ki bununla mâneviyatları
bütün bütün kırılmıştı.

“Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ‘Ben peş peşe
gelen bin melek ile size yardım edeceğim’ diyerek duanızı kabul buyurdu.
Allah bunu (meleklerle yardımı) sadece müjde olsun ve onunla kalbiniz
yatışsın diye yapmıştı. Zaten yardım yalnız Allah’tandı (celle celâluhu).
Çünkü Allah mutlak galipti, yegâne hüküm ve hikmet sahibiydi. O zaman
katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu ve sizi
tamamen temizlemek, şeytanın pisliğini (verdiği vesveseyi) sizden gidermek,
kalblerinizi birbirine bağlamak ve savaşta sebat ettirmek için üzerinize
gökten bir su (yağmur) indiriyordu. Hani Rabbin meleklere: ‘Muhakkak ben
sizinle beraberim; haydi iman edenlere destek olun; Ben kâfirlerin yüreğine
korku salacağım; vurun boyunlarına! Vurun onların (ellerine)
parmaklarına!’ diye vahyediyordu.”29

“Hatırla ki, Allah, uykunda sana onları az gösterdi. Eğer onları sana çok
gösterseydi, elbette (bazılarınız itibarıyla) çekinecek ve bu iş hakkında
münakaşaya girişecektiniz. Fakat Allah (sizi bundan) kurtardı. Şüphesiz O,
kalblerin derinliklerinde olan her şeyi bilir. Allah, olacak bir işi yerine
getirmek için (savaş alanında) karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinizde



az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki takdir buyurduğu şeyi
yerine getirsin. Nihayette bütün işler Allah’a aittir.”30 âyetleri de Cenâb-ı
Hakk’ın Bedir gününde Müslümanlara yaptığı maddî ve mânevî yardımı ifade
etmektedir.

Kezâ bu cümleden olarak, Müslümanların Mekke’de değişik tazyikler altında
inim inim inledikleri bir dönemde, Kur’ân-ı Kerim, inanması çok güç
bişaretlerle onların içine su serpiyor ve “Allah içinizde iman edip salih amel
işleyenlere daha önceki mü’minleri (Hazreti Davud ve Süleyman
aleyhimesselâm) dünyevî hâkimiyetle serfiraz kıldığı gibi onlara da
hâkimiyet lütfederek, hoşnutluğunu ona bağladığı İslâm dinini yaşama ve
tatbik etme güç ve imkânı bahşedip, yaşadıkları o korkulu dönemin
arkasından herkesi tam güvene erdirecektir.”31 diyordu ki, o günkü şartlar ve
dünya ahvâli içinde böyle bir şeye ihtimal vermek çok güç hatta imkânsız
görünüyordu. Ama mevsimi gelince hepsi oldu. Âkif’in ifadesiyle, “Başlarda
gezen ayaklar suya erdi.” ve Kur’ân temsilcileri gidip dört bir yana otağlar
kurdu.

Müslümanların baskılar altında bulundukları bir sırada, Romalılarla
Sasaniler arasında da mütemadi bir savaş vardı; İranlılar bu savaşlarda
Romalıları İstanbul (Konstantiniyye) önlerine kadar sürmüş ve onları çok ağır
vergilere mahkûm etmişlerdi. İşte o günlerde müşrikler gelip gelip
Müslümanlara dalaşıyor; “Ateşperest İranlılar Allah’a inanan Hristiyanları
ezip geçtikleri gibi biz de sizi bitireceğiz!..” diyor ve o bir avuç mü’mini
sürekli tehdit ediyorlardı. Tam bu esnada Allah şu bişaretle onları sevindirdi
ve yüreklendirdi: “Rumlar size yakın bir yerde (şimdilik) mağlup oldular;
ama bu yenilgiden sonra onlar tekrar galip geleceklerdir. (Bütün) bu vaad
birkaç yıl (bid’-i sinîn) içinde mutlaka gerçekleşecektir. İşin önü de sonu da
emir ve irade-i ilâhiyeye tâbidir. Ayrıca o gün mü’minler de Allah’ın
lütfettiği bir zaferle (Bedir zaferi) sevineceklerdir.” 32 Mevsimi gelince her
şey Kur’ân’ın dediği gibi oldu; Romalılar derlenip toparlanıp Sasanileri bir
kere daha yenilgiye uğrattıkları aynı gün, mü’minler de Bedir zaferiyle sevinç
yaşıyorlardı.

Diğer bir gaybî haber de Mekke fethiyle alâkalıydı. Bazı mü’minler
açısından ümit-şiken hâdiselerin iç içe cereyan ettiği Hudeybiye sulhü
esnasında muahede şartlarından ötürü bir kısım mü’min sineler buruklaşmış,



gözleri Efendiler Efendisi’nin çehresinde bir muştu bekliyorlardı.. sonunda
bekledikleri oldu ve Fetih sûre-i celilesi inzal edildi. Evet, Kur’ân: “Allah,
Peygamberinin rüyasını doğru çıkarıp, kiminiz traşlı, kiminiz de saçlarını
kısaltmış olarak (bunlar Hac menâsikine ait esaslar) kimseden korkmaksızın
ve tam bir güven içinde mutlaka ‘Mescid-i Haram’a gireceksiniz.”33 diyordu
ve dediği gibi oldu. Kısa bir süre sonra ilahî beyanın resmettiği çerçevede
Mekke’ye girildi ve Kâbe tavaf edildi.

Bir sonraki âyet de, geleceğe ait bir bişarette bulunuyor ve Müslümanların
daha geniş ufuklara açılacaklarını müjdeliyordu. Ve bu farklı müjde
çerçevesinde mü’minlere, “Topyekün dinlere galip gelmek üzere Elçisini hak
din ve hidayetle gönderen de O’dur.” 34 diyordu. Zamanla bu büyük hâdise de
gerçekleşti ve Müslümanların diriltici solukları dünyanın pek çok kıtasında
duyulmaya başladı.

Bütün bunlar gibi Kur’ân-ı Kerim’de pek çok âyet, gelecekle alâkalı bazı
hususları haber verdi, Müslümanları hem sevindirdi hem de yüreklendirdi..
vakt-i merhunu gelince de haber verilen hususlar aynıyla gerçekleşti.

Buraya kadar serdedilen misallerden de anlaşılmaktadır ki, Kur’ân, verdiği
gaybî haberler ile ayrı bir mucize ufkunu nazara vermektedir. Her ne kadar bu
misallerden bazıları o dönemde vâki olan hâdiseler ise de, Kur’ân’ın âyetleri,
bütün zaman ve mekânlara hitap etmektedir. Bizler geçmişte olduğu gibi,
günümüzde ve gelecekte de Kur’ân’ın gaybî haberlerinin tecellî edeceği ve
buhranlar anaforunda inleyen dünyanın yeniden onunla aydınlanacağı inanç ve
kanaatini taşımaktayız.

Evet, çok yakın bir gelecekte –inşâallah– dünyadaki karanlık bulutlar
dağılacak, karanlığa alkış tutanlar ya insafa gelecek ya da hezimete
uğrayacaktır. İşte o gün Kur’ân’a gönül verenler, onun âyet ve gaybî haberlerini
bir kere daha tasdik ederek “Kur’ân, ancak Allah’ın mucizevî bir kelâmıdır.”
diyeceklerdir.

D. Mutlak Olarak Zikredilen Gaybî Haberler
Bundan önceki iki fasılda “Geçmişe Ait Haberler” ve “Kur’ân’da İstikbale

Ait Haberler” başlıkları altında, –icmâlen dahi olsa– Kur’ân’ın geçmişe ve
geleceğe dair verdiği gaybî haberlerden bir kısım örnekler sunmuştuk. Esasen
bu fasılda arz edeceğimiz hususlar da “İstikbale Ait Haberler” bölümüne dahil



edilebilirdi. Ancak burada arz etmeyi düşündüğümüz konular biraz daha farklı
olduğu için, diğer bir ifade ile vereceğimiz örnekler, hem geçmiş hem de
gelecekle alâkalı olup âdeta Kur’ân’ın, asırlara meydan okuması mânâsını
taşıdığından, konuyu bir de bu hususiyetiyle vurgulamak istedik. Kanaatimizce,
Kur’ân’ın bu meydan okuması, geçmişte olduğu gibi gelecekte de mukabelesiz
kalacak ve Kur’ân, istikbalin semalarında hep ilâhî bir mucize olarak sonsuza
kadar hep dalgalanacaktır.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, ne insan ne cin ne de diğer mahlukatın
gaybe muttali olması kat’iyen mümkün değildir. Zira bu mesele, mahlukatın
idrak ve anlayışının çok çok fevkindedir. Bir kere, insanın ilim ve idrak alanı
oldukça sınırlıdır. O, bu sınırlı bilgisiyle âlem-i gaybe ait hususları
kavrayamayacağı gibi, böyle bir konuda tahlil ve terkiplerde de bulunamaz.
Tabiî bu konuda, Allah’ın insanlar arasından seçerek gaybe muttali kıldıkları

müstesnadır.35 Evet, Allah (celle celâluhu) onları seçer ve şu kâinat
sarayındaki, ya da o sarayın önemli bir parçası sayılan bu dünya meşherindeki
sergileri tarif ve takdime memur eder. Ayrıca onlara, bütün mahlukatı, özellikle
de insanları bu sergiyi seyre davet vazifesini verir. Sonra da O büyük zatları
sözlerinin dinlenmesi, zihinlerin onlara yönelmesi; insanların onları rehber
kabul etmesi için, bu müstesna kametleri bir kısım mucizelerle serfiraz kılarak
diğerlerinden ayırır. Cenâb-ı Hakk’ın, çeşitli mucize ve nimetlerle serfiraz
kıldığı zatların başında Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) gelir. Allah
O’nu gaybe de muttali kılarak müşarun bilbenan olma seviyesine yükseltmiştir.

Evet, Hz. Muhammed, böyle bir mürşid-i ekmel ve Allah’a davet eden eşsiz
bir mübelliğdir. O’nun kalbine vahy-i ilâhî ile dökülen Kur’ân-ı Mu’cizü’l-
Beyan da, içinde birçok gaybî haber bulunan semavî ve mukaddes bir kitaptır.
Buradan hareketle diyebiliriz ki, Hz. Muhammed, Kur’ân’ın, Kur’ân da o
Mürşid-i Ekmel ve Ekber’in en büyük mucizesidir.

Bir kere daha hatırlatalım ki, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, beşer ifade ve
beyanının çok çok fevkindedir ve her yönüyle mucize bir kitaptır. Kur’ân’ın
gaypten haber vermesi ise, onun mucizevî yönlerinden sadece birini teşkil
etmektedir. Bu itibarla da insanlık böyle bir mucize mecmuasını bugün olmasa
da yarın mutlaka kabul edecektir.

Şimdi evvelâ Kur’ân’ın mucize olduğunu, beşere her asırda meydan
okuduğunu ifade sadedinde, benzerinin yapılamayacağını gaybî bir tarzda bütün



zamanlara ilan eden bir âyet üzerinde az da olsa durmaya çalışalım: “Eğer
kulumuz (Muhammed)’e indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye
düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru
iseniz Allah’tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın. Bunu
yapamazsanız –ki elbette yapamayacaksınız– yakıtı, insan ve taşlar olan
Cehennem ateşinden sakının; evet o ateş kâfirler için hazırlanmıştır.”36

Kur’ân-ı Kerim, yukarıda zikredilen âyetlerle, nazil olduğu o ilk dönemden
ta kıyamete kadar herkese meydan okuyarak, kendisine hiçbir zaman nazire
yapılamayacağını ilan etmektedir.

İslâm’ın zuhuru esnasında, Arap yarımadasında edebiyat çok ilerlemiş ve
âdeta altın çağını yaşıyordu. Öyle ki, söz, onların en kıymetli metaıydı ve
kendilerini büyük ölçüde onunla ifade ediyorlardı. Hatta bazen bu uğurda
birbiriyle vuruşuyor; yer yer kabileler bir tek sözle birbirine düşüp savaşıyor;
bazen de, tek bir sözle birbirine düşmüş bu kabileler birleşip aralarında sulh
oluyorlardı. Nasıl ki, 20. asırda madde bütün değerlerin önüne geçti ve her şey
madde ile değerlendiriliyor ve o her şeyin esası, gayesi, olmazsa olmaz
lazımesi sayılıyor; öyle de, o dönemde Arap Yarımadası’nda, söz ve hususiyle
de şiir bütün değerlerin önünde ve her şeyin üstündeydi.

Cenâb-ı Hak, her peygamberi, gönderildiği toplumda revaçta olan değerlerle
mücehhez kılmış ve bu zatların davalarını ispat sadedinde, o dönemde hakim
düşünceleri aşacak mucizelerle teyit etmiştir. Meselâ, Hz. Musa döneminde
sihir, Hz. İsa döneminde tababet ön planda idi. Dolayısıyla Allah Teâlâ, Hz.
Musa’ya, davasını ispat adına, Firavun tarafından karşısına çıkan sihirbazların
oyunlarını bozacak mucizeler; bazı ameliyatların dahi yapılabileceği kadar
tıbbın ilerlediği bir dönemde, peygamber olarak gönderilen Hz. İsa’ya da tıpla
alâkalı mucizeler bahşederek bu zatların peygamberliklerinin hak olduğunu
ortaya koymuştur.

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), peygamber olarak gönderildiği
dönemde de şiir ve edebiyat altın çağını yaşıyordu. Bu itibarla İnsanlığın İftihar
Tablosu’na Kur’ân gibi, söz üstadlarının dahi karşısında söz söylemekten âciz
kalıp lâl kesildikleri, hatta onun belâgati karşısında secdeye kapandıkları bir
mucize lütfedilmiştir.

Evet, Kur’ân, şu âyetleriyle bütün şair ve edipleri münazara meydanına
davet etmiş ve onlara meydan okumuştu.. ve okuyor: “Eğer kulumuz



(Muhammed)e indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi
onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah’tan başka
şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın. Bunu yapamazsanız –ki elbette
yapamayacaksınız– yakıtı, insanlar ve taşlar olan Cehennem ateşinden
sakının; zira o ateş böyle kâfirler için hazırlanmıştır.”37

“Yoksa, O’nu (Muhammed) uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer iddianızda
doğru iseniz Allah’tan başka gücünüzün yettiklerini de çağırın da (ve hep
beraber) onun benzeri bir sûre getirin.”38

“Yoksa, ‘Onu (Kur’ân’ı) kendisi uydurdu’ mu diyorlar? De ki: Eğer doğru
iseniz Allah’tan başka çağırabildiklerinizi (yardıma) çağırın da, onun gibi,
velev uydurulmuş on sûre olsun getirin.”39

“De ki: Andolsun, bu Kur’ân’ın bir benzerini ortaya koymak üzere ins ü
cin bir araya gelseler ve birbirlerine destek olsalar, yine de onun mislini
asla getiremezler.”40

ِ۪هلْثِم ْنـِم  ٍة  َروُِسب اوُتْأَف  اـَنِد  ْبَع ىٰلَع  اـَنْلََّزن  اَّمِم  ٍبـْيَر  ِيف  ْمـُت  ْنُك ِْنإَو 
َنِیقِدا ْمــُتْنُك َص ِْنإ  ّللا  ِهــٰ ِنو  ْنـِم ُد ْمُكَءاَۤدَھـُـش  او  ُعْداَو  “Eğer kulumuza

(peyderpey) indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız –ki
tereddüde düşmemeniz gerekmektedir– haydi onun misli bir sûre getirin.”41

Âyet-i kerimede geçen ِْنإ  kelimesinden anlaşılmaktadır ki, bu âyetin
muhatapları zayıf bir şüphe içinde bocalayıp durmakta ve kuşkular içinde
bocalıyormuşçasına kendi şüphelerinin altında ezilmektedirler.

Ayrıca bu âyet-i kerimedeki, “Haydi onun misli bir sûre getirin. Eğer
iddianızda doğru iseniz Allah’tan başka şahitlerinizi (yardımcılarınızı) de
çağırın.” ifadeleriyle de, âdeta onlara şöyle denmektedir: Allah’tan başka
bütün şahitlerinizi, şair ve ediplerinizi, bugün ve yarın size yardımcı olacağını
sandığınız ne kadar ehl-i ilim ve mârifet erbabı varsa onları da çağırın.
Aranızda fikir birliği yapıp bütün alternatif düşüncelerinizi ortaya koyarak
Kur’ân’ın sûrelerinden yalnızca bir surenin benzerini ortaya koyunuz.

Tarih şahittir ki, şimdiye kadar Kur’ân’ın, değil bir sûresine, tek bir âyetine
dahi nazire yapılamamıştır. Zira Kur’ân’ın lafızlarındaki harikulâde seçim,
terkiplerindeki fevkalâde selâset ve âhenk, mânâ ve üslûbundaki büyüleyici
nizam, şiiriyet –şiir değil– ve mûsıkî; lafız ile mânâsının arasındaki münasebet
ve mutabakat ve gaybe ait açtığı muhteşem pencerelere kadar her şeyiyle bir



sûre veya âyet meydana getirmek, Allah’tan başka kimsenin ortaya
koyamayacağı harikulade bir hâdisedir.

Evet, bütün bu tevcihleri bir arada mütalaa edip göz önünde bulundurarak
Kur’ân’ın sûrelerinin misli bir sûre veya bir âyet meydana getirmenin beşer
takatinin çok çok üstünde olduğu görülecek ve hayrete düşülecektir. Evet
Kur’ân, bütün bu harika yönleriyle herkese meydan okumuş olmasına rağmen
şimdiye kadar ona nazire yapmaya kalkıp da âleme maskara olan üç-beş
densizin, kendilerini gülünç duruma düşürecek teşebbüslerinin dışında herhangi
bir şey göstermek mümkün olmamıştır. Herhangi bir şey göstermek şöyle
dursun, o gün Ukaz ve Kaynuka gibi panayırlarda, kendileri için büyük tahtlar
kurulan ve bu tahtların üstünde pek çok söz sultanı –bunların arasında A’şâ,
Lebid, Hansâ gibi o günün dev şairleri de vardır– Kur’ân’ın mu’ciz ifadeleri
karşısında dize gelmişlerdir. Ayrıca bunlar arasında Müslüman olmadan önce
ilhamla söz söylüyor gibi algılanan ve insanların etrafında pervaneler gibi
döndükleri Lebid türü öyle şairler vardı ki, Kur’ân’ın mu’ciz-beyan ifadelerini
duyunca ona teslim olmuş ve şiirle iştigalden vazgeçmişlerdir. Evet, Kur’ân

bunların düşünce dünyalarına girdikten sonra, bir daha şiir yazmamışlardır.42

Öyle ki o dönemin bütün şair ve ediplerinin hepsi, Kur’ân’ın baş döndürücü
o sihirli ifadeleri karşısında âdeta büyülenmişlerdir. Oysaki onlar, dile ve dilin
bütün inceliklerine vâkıf kimselerdi. Öyle ki bir tek cümleye secde edecek
kadar şairane derin duygular taşıyorlardı. Şiirleri altın yaldızlarla yazılıp
Kâbe’nin duvarına asılan o “Muallakât-ı Seb’a” şairlerinden hayatta olanlar,
Kur’ân nazil olunca şiirlerinin artık bir kıymet ifade etmediğini anlamış ve
onları kendi elleriyle Kâbe duvarından söküp atmışlardı. Evet o gün
Kur’ân’dan birkaç âyet olsun dinleyen hemen herkes, ona nazire
yapılamayacağını ve onun bir mislinin meydana getirilemeyeceğini itiraf etme
zorunda kalıyordu.

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın meydan okuması sadece o döneme münhasır
değildir. Şöyle ki o asırdan sonra da bir kısım dâhi şairler yetişmiş, hatta
bunlardan bazıları şiiri putlaştıracak kadar da büyütmüşlerdir ama, onların
yazdıklarına dikkatle bakıldığında, çoğunun sunilik, tekellüf ve bir kısım
tumturaklı sözlerden ibaret olduğu görülecektir. Meselâ, belli bir döneme
damgasını vuran meşhur şairlerden Maarrî; “Ben şiirin peygamberiyim”
diyecek kadar ileri giden Mütenebbî, kibir ve azamet kokan o muzahref
sözleriyle sözde Kur’ân’a nazire yapmaya kalkışmışlardır ama, bu mağrur



kâmetlerin şiir divanlarında, değil Kur’ân’a nazire bulmak, büyük ölçüde
muhtevanın hiciv, bedbinlik, iddia ve karamsarlıktan ibaret olduğu müşâhede
edilecektir. Bu kemtâli’liler, bir kısmı yirminci asrın nihilistleri gibi hiç mi hiç
bu dünyadaki mevcudiyetlerinin sebeb-i hikmetiyle, zerreden küreye kadar şu
kitab-ı kebir-i kâinatta cereyan eden baş döndürücü nizamın cereyan etme
keyfiyetiyle ve “varlığın ille-i gayesiyle” ilgilenmemişler; hatta basit bir
mevzuu süslü püslü ifadelerle anlatmadan öte kıymet-i harbiyesi olan herhangi
bir şey ortaya koyamamışlardır.

Maarrî’nin de iddia ve çalımda bedbinlik ve karamsarlıkta Mütenebbî’den
aşağı kalır bir tarafı yoktur. Şiirleri baştan başa müdâhene, övgü, hiciv gibi
karanlık ve zulmanî tablolarla dopdolu olan bu tâli’siz insan, hep karanlık
geceleri dile getirmiştir. Zaten böylesine karanlık ruhların, insanlığın his,
düşünce, tasavvur, niyet ve hedeflerine tercüman olmaları da düşünülemez.
Ruh dünyaları lâhûtî esintilere kapalı olan bu zavallıların, insanların ruhî, kalbî
ve ledünnî yapılarına dair bir şey söylemeleri, düşünceleri âhenk ve intizam
içinde zapturapt altına almaları ve genel olarak fert ve topluma hedef ve
idealler tayin etmeleri tamamen imkânsızdır. Oysaki bütün bunlar çok ciddî
hususlardır ve gönüllere inşirah salan Kur’ân’ın ele aldığı temel konulardandır.

Şu anda mevzumuz bu olmadığı için, burada o konuya temas etmeyecek ve
sadece bir hususu belirtip geçeceğim.

Bugün bütün kütüphanelerdeki manzum ve mensur eserler taranabilse ve
bütün dil üstadları bir araya gelerek Kur’ân’a misil olabilecek bir şey ortaya
koymaya çalışsa onun bir tek sûresine, hatta bir tek âyetine bile bir nazire
getiremeyeceklerdir. Bu önemli hakikat, dün ve bugün geçerli olduğu gibi yarın
da geçerli olacaktır. Zira böyle olacağını bizzat Kur’ân, “Eğer kulumuz
(Muhammed)e indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi
onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah’tan gayri
şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın. Bunu yapamazsanız –ki elbette
yapamayacaksınız– yakıtı, insanlar ve taşlar olan Cehennem ateşinden
sakının. Çünkü o ateş, kâfirler için hazırlanmıştır.”43 âyetiyle gaybî olarak
on dört asır önce haber vermiş olmasına rağmen bugüne kadar da böyle bir şey
yapılamamıştır.

Burada hemen ifade etmeliyim ki, Maarrî ve Mütenebbî gibi Kur’ân’a nazire
yapmaya kalkışanlar, hiçbir zaman “Bizim sözümüz vahiy gibidir” dememişler



ve sadece hiç kimse tarafından söylenemeyecek bir kısım güzel sözler
söylemeye çalışmışlardır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, hem dost hem de
düşman çevrelerden yüz binlerce insan, şiir ve yazılarını süsleyip
güzelleştirmek ve tesir gücünü arttırmak için Kur’ân’ın âyetlerinden iktibaslar
yapmış ve bu sebeple de sık sık Kur’ân’a müracaat edegelmişlerdir. Bu da,
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın esrarengiz ifade ve beyanlarından hiçbir zaman
müstağni kalınamayacağını göstermektedir.

Şimdi tekrar âyet-i kerimeye dönerek kaldığımız yerden tahlile devam
etmeye çalışalım: “Bunu yapamazsanız...” Yani Kur’ân’ın bir sûresine hatta
bir âyetine misil olabilecek bir söz ortaya koyamazsanız, “Ki (bunu) elbette
yapamayacaksınız.” Öyleyse hiç olmazsa haddinizi bilip, akıbetinizi
düşünerek “Yakıtı, insan ve taş olan Cehennem ateşinden sakının. Çünkü o
ateş, kâfirler için hazırlanmıştır.”

Ayrıca, âyetin herkese meydan okumasının yanında şunu ima ettiği de
sezilmektedir: Siz, taş ya da odun değil; şuur, idrak, his ve kalb sahibi
“insanlar”sınız. Dolayısıyla aklınızı başınıza toplayıp iyi düşünün; düşünün ve
sîret olarak taş ya da oduna dönüşerek Cehennem’e yakıt olmayın ve
donanımınız çerçevesinde kemalât-ı insaniye semasına çıkmaya çalışın.. hem
bilin ki, Kur’ân’ın misli olamaz ve ona asla nazire yapılamaz. Öyle ise ona
misil getirebilme yolunda beyhude yorulmayın. Aslında Allah (celle celâluhu),
size, bu akıl ve insan olma pâyesini, şuur ve istidatlarınızı geliştirmeniz ve
esfel-i sâfilîn vadilerinde sürünmemeniz için vermiştir.

Bundan başka şu iki hususa da dikkat etmek lazımdır:
1.Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’a bir nazire yapılıp yapılmadığını anlayabilmek

için, az da olsa dile vukufiyetin yanında edebî zevk ve ifade inceliğine âşinâ
bulunmak, belâgat, fesahat, i’caz vs. gibi konularda malumat sahibi olmak
gerekir. Bu konularla alâkalı herhangi bir bilgi birikimi olmadan, sadece bu
mevzuda söz söyleyenlerin söyledikleriyle yetinen birisinin, onun inceliklerini
anlaması mümkün değildir. Bu mevzuda söz söyleyenlere itimadı olmayanların
kendileri araştırma yapma mecburiyetindedirler. Bütün bunları bilmeden, işin
tekniğini kavramadan, Kur’ân hakkında değerlendirmeler yaparak ileri geri
konuşanların sözleri, bir değer ifade etmediği gibi, böyle bir sahada söz
söylemeye hak ve salahiyetleri de yoktur.

2.Yukarıda meali zikredilen Bakara sûresinin 23 ve 24. âyet-i kerimelerinde



dikkat çekici iki nokta daha vardır: Evvelâ, âyet-i kerimede اَنْلََّزن  “Biz
indirdik” ifadesiyle Cenâb-ı Hak, Kur’ân’ı Kendisinin indirdiğini ve onun
Kendisine ait olduğunu; sâniyen َانِدـْبَع ىٰلَع   “Kulumuz (Muhammed)e”
ifadesiyle Hz. Muhammed’in de bir kul olduğunu bildirmektedir.

Evet, her şeyin nisbeti O’nadır (celle celâluhu). Şayet Kur’ân ve Sahib-i
Kur’ân, Allah’a nisbetten koparılacak olursa, her ikisi de sahip oldukları
muallâ mevkii yitireceklerdir. Meselâ, “Hele şu Kur’ân’ı bir de beşer sözü
olarak kabul edelim de öyle inceleyelim” veya “Meseleyi önce objektif olarak,
tarafsızca ele alalım” gibi safsatalar, sadece birer aldatmacadan ibarettir. Zira
Kur’ân, Allah’a nisbet edilmezse nasıl izah edilebilir ki?. Aynı şekilde Hz.
Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem), Allah’ın kulu ve Resûlü olarak kabul
edilmezse, O’nun fevkalâde cesareti, harikulâde sabrı, hilmi, irfanı, o veciz
ifade ve beyanları, o büyüleyici tavır ve hareketleri ve insanların gönüllerini
daha ilk bakışta fethetmesi, o müthiş irade ve firaseti, ismet ve fetaneti ne ile
açıklanabilir?.

Hâsılı, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, her şey O’nundur ve O’na nisbet
edilmelidir. Zira şu güzellikler “meşheri kitab-ı kebir-i kâinat” tesadüf ve
sebeplerin değil, her şeye kâdir olan Zât-ı Zülcelâl’in eseridir. Dolayısıyla
asrımızda eşyayı Cenâb-ı Hakk’a nisbetten kopararak bir nevi dinsizlik yolunu
tutan pozitivist ve rasyonalist yaklaşımların düştüğü yanlışlığa düşmemeli;
Kur’ân ve Sahib-i Kur’ân’ı ele alırken, Kur’ân’ın Allah’ın kelâmı, Hz.
Muhammed’in de O’nun kulu ve resûlü olduğu unutulmamalıdır!..

Belli bir zamanla mukayyet olmayan gaybî haberlerden biri de şu âyetle
işaretlenmektedir: يِذَّلا َضَْعب  َّك  َ َنيِرُن اَّمِإــَف  ٌّقـَح   ِ ّللا هٰ َدـْـعَو  َِّنإ  ْرِبـْصا  فَ

َنوُع َ جْرُي اـَنَْیِلإَف  َّك  َ َنیَّفَوـََتن ْوَأ  ْمُھ  ُ دَِعن  “(Ey Resûlüm) Sen sabret. Şüphesiz
Allah’ın vaadi gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz şeylerin bir kısmını ya sana
gösteririz yahut seni vefat ettiririz. (Nasıl olsa) onların hepsi Bize
döndürülecektir.”44

Cenâb-ı Hak, bu âyet-i kerimede de, bir yönüyle Efendimiz’i teselli etmekte,
diğer yandan da başına gelen musibetlerin neticesiz olmadığını bildirerek, O’na
sabretmesini tavsiye etmekte ve “Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir.”
ifadeleriyle kendi muradını gerçekleştireceğini bildirmektedir.

Şimdi gelin hayal dünyamızda şöyle bir insan tasavvur edelim ki, bu insan,
olabildiğine şirazesiz ve darmadağınık bir cemaat içinde zuhur etmiş ve tek



başına bütün insanlığa âdeta meydan okumaktadır. Olabildiğine çarpık ve fasit
fikirlerin, insanlığın hayatına hâkim olduğu bir devirde, yepyeni düşüncelerle
gelerek, dünya çapında çok hayati bir kısım inkılapların planından söz etmekte
ve bu inkılapların prensiplerini onlara kabul ettirmeye çalışmaktadır;
çalışmaktadır ama dinleyen de çok azdır. Dahası bu toplumda bir yandan
sefahet ve rezalet hükmetmekte, diğer yandan da bazıları putlara kurban keserek
onlardan medet ummaktadır. İşte insanlar arasında, hem de din adına bin bir
hurafenin yaşandığı, rezalet ve şenaatlerin ayyuka çıktığı, bazılarınca Kâbe’nin
çırılçıplak tavaf edildiği bir dönemde, O’nun yaptığı şeyleri görmemezlik, bir
körlüktür.

Evet, işte bu tür tablolar ile resmedilen o karanlık atmosferde, Resûl-i
Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir güneş gibi tulû ediyor ve
onlara ancak cennettekilerin yaşayabileceği en nezih hayat düsturlarını
sunuyordu. İnsanların, olabildiğine sefahet içinde bulundukları bu karanlık
devrede, bu prensiplere karşı hüsnükabul göstermeleri aklın kabul edeceği bir
şey değildir. Nebiler Serveri’nin, oldukça kısa bir zamanda o sefahet
bataklığında yaşayan insanlara hak ve hakikatleri anlatabilme ve onları
hidayete sevk edebilmedeki başarısı tamamen bir inayet-i ilahidir ve elinde
sadece Kur’ân vardır. Evet o Hidayet Güneşi’nin hutbesi o, tesellisi o ve
problemlerinin çözümü de ondadır. O, insanlara kurtuluş yollarını
gösterebilmek için türlü türlü eziyet ve hakaretlerle maruz kaldığı, kalbinin
kırık ve mahzun olduğu hemen her zaman Allah’a sığınmış ve onun sayesinde
hep dimdik ve ümitli kalabilmiştir. Allah (celle celâluhu) O’na: “(Ey Resûlüm)
Sen sabret. Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz şeylerin
bir kısmını ya sana gösteririz yahut seni vefat ettiririz. (Nasıl olsa) onların
hepsi Bize döndürülecektir.”45 buyurmuş ve teyidat vaadinde bulunmuştur.

Burada “Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir.”  ifadesiyle vaadedilen hususlar
çerçevesinde Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in mesajının dört bir
yanda şehbal açacağı.. –Allah’ın tevfik ve inayetiyle– O’nun insanlar üzerinde
hükümran olacağı.. ümmet-i Muhammed’in şarktan garba kadar her yerde bir
ses ve soluk haline geleceği.. Din-i Mübîn-i İslâm esaslarının her yerde saygı
göreceği.. Kur’ân-ı Kerim’in ellerde, dillerde, gönüllerde olacağı ve herkesin
ona hürmet edeceği ve onu anlama mevzuunda âdeta yarışılacağı... gibi
hususlar, gaybî surette işaretlenmektedir.

Allah Teâlâ, bu müjdeyi Efendimiz’e, O’nun bin bir gâile ile kuşatılmış



bulunduğu ve O’na kimsenin destek olmadığı bir zamanda vermiştir.
Vaadedilen bu hususların tahakkuk edeceğine dair herhangi bir emarenin
olmadığı o gün, hiç kimse bunların gerçekleşeceğine ihtimal bile veremezdi.
Ama Allah (celle celâluhu), Elçisine: “Onları tehdit ettiğimiz şeylerin bir
kısmını ya sana gösteririz yahut seni vefat ettiririz.” buyuruyordu ki, bundan
şu iki hususu anlamak mümkündü: Birincisi, âyette olduğu şekliyle, “Onları
tehdit ettiğimiz şeylerin bir kısmını ya sana gösteririz, yahut seni vefat
ettiririz”; ikincisi ise, âyetteki ْوَأ  “veya” bağlacını “ve” mânâsına hamlederek,
“Onları tehdit ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstereceğiz ve seni vefat
ettireceğiz. Nitekim öyle de oldu.

Cenâb-ı Hakk’ın, vaadettiği bu şeylerin bir kısmı Allah Resûlü’nün
hayatında, diğer bir kısmı ise, O vefat ettikten sonra zuhur edivermişti. Evet,
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), kendi döneminde Mekke’nin fethini,
ümmetinin Bizans önlerinde savaştığını, değişik kavim ve kabilelerin fevç fevç
İslâm’a dehalet ettiklerini gördüğü gibi, Abbasi, Emevi, Selçuklu ve Osmanlı
dönemlerini –ruhaniyetiyle muttali olması hariç– müşâhede edememişti...

Nebiler Serveri’nin uhdesinde risalet vazifesi gibi devâsâ bir sorumluluk
vardı ve O, yüce davasına bütün kalbiyle bağlıydı. Allah (celle celâluhu) gaybî
bir surette seneler önce O’na göstermeyi vaadettiği şeyleri vakt-i merhûnu
geldiğinde birer birer gösteriyor ve onun içine inşirahlar salıyordu.
Müslümanlar, Efendimiz ile birlikte Hudeybiye’den önce umre niyetiyle yola
çıkmışlardı. Ama Kureyş, onlara fırsat verme niyetinde değildi. İnsanlığın
İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem), en tabiî hakları ve istekleri olan
Kâbe’yi tavaf etmeye bile kâfirlerin izin vermeyeceklerini, gerekirse kılıç
kullanacaklarını duyunca irkilmiş ve hislenmişti; hislenmiş ve “Bu adamlar
(Kureyş) harpten başka bir şey bilmiyorlar. Vallahi Allah bu dini izhar
edinceye kadar ben de bu mücahedeme devam edeceğim. Ya bu kafile
Mekke’ye gider veya onlar mağlup olurlar.”46 buyurmuştu.

İşte bu noktada Hudeybiye’de yaşanan hâdiselere bir de, “(Ey Resûlüm) Sen
sabret. Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir (ve gerçekleşecektir). Onları tehdit
ettiğimiz şeylerin bir kısmını ya sana gösteririz, yahut seni vefat ettiririz..”
âyeti perspektifinden bakılacak olursa, Cenâb-ı Hakk’ın âyet-i kerimede
vaadettiği hususlardan birinin de, Hudeybiye’den hemen iki sene sonra
gerçekleşecek olan “Mekke’nin fethi” olduğu tebarüz eder.



Kur’ân’da zikredilen, mutlak ve herhangi bir zamanla mukayyet olmayan
gaybî haberlere dair son örneği, Nûr sûresinden vereceğimiz bir misalle
noktalamayı düşünüyorum: ِتاَح ِلاَّصلا اوُلِمَعَو  ْمُكْن  اوُنَمٰا ِم َنيِذَّلا  ّللا  ُهٰ َدَعَو 

َّنَّنِك َمَُیلَو ْمـِھِلْبَق  َنـيِذَّلا ِمْن  ََفلْخَتْـسا  ا  َمَك ِضْرْـَألا  ِيف  ْمـُھ  َّنَفِلْخَتَْسَیل
يَِننوُدُبَْعي اًنْم  َأ ْمِھِفْوَخ  ِدَْعب  ْمُھََّنلِّدَبَُیلَو ِمْن  ْمَُھل  ىَٰضتْرا  يِذَّلا  ُمُھَنيِد  ْمَُھل 

اًئْي ِيب َش َنوُكِرْشُي  Allah, sizden iman edip salih amel yapanlara kat’i“ َال 
vaad buyuruyor ki; onlardan öncekilerini yeryüzünde hükümran kıldığı gibi,
onları da hükümran kılacak ve onlar için seçip beğendiği dinlerini yaşama
güç ve kuvveti vererek, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini (tam)
bir güvene erdirecektir. Öyle ki artık onlar hep Bana kulluk eder ve Bana
hiçbir şeyi ortak koşmazlar...”47

Bu âyet-i kerimede Allah (celle celâluhu), mü’minlere –iman edip salih amel
işlemek şartıyla– Asr-ı Saadet’ten kıyamete kadar geçerli olabilecek bazı
vaadlerde bulunmaktadır. Ne var ki vaadedilen bu hususlara mazhar olabilmek
için, sadece fert veya toplumların iman edip iyi davranışlarda bulunması da
yeterli görülmemekte, Allah’a (celle celâluhu) eş-ortak koşmadan kullukta
bulunma, nankörlük ve şirke girmemenin de önemli birer esası olarak üzerinde
durulmaktadır.

Her şeyden evvel Cenâb-ı Hak, “Allah, sizden iman edip salih amel
yapanlara vaat etmiştir ki, daha öncekileri nasıl hükümran kıldıysa, sizi de
öyle yeryüzünde hükümran kılacak...” ifadeleriyle gaybî bir surette, iman edip
salih amel işleyenlere, daha önce Hz. Davud ve Hz. Süleyman’a lütfettiği gibi,
yeryüzünde hükümranlık ihsan edeceğini bildirmektedir.

Bu noktada bir an geriye dönüp âyetin nazil olduğu, yani gökten bir damla
yağmurun düşmediği, yerde bir tek otun bitmediği, kalb ve gönüllerin taş gibi
kaskatı olduğu, Kur’ân-ı Kerim’e karşı ciddî reaksiyonların birbirini takip
ettiği ve Nebi’nin mahzun, ümmetinin mağmum; yani ortada henüz hiçbir ümit
emaresinin bulunmadığı bir dönemde böyle bir vaad, bazı inananlara bile âdeta
muhal gelecektir. Çünkü henüz ümit emaresi olunabilecek bir tek ışık bile
yoktur.

İşte, bu şartlar altındaki böyle bir müjde, hakiki mü’minler adına kurtuluş
vaadeden tam bir gaybî haberdir. Nitekim Allah (celle celâluhu), bu vaadini
sonraki tâli’lilere gösterecek ve Kur’ân’ın zamana ve asırlara nasıl meydan
okuduğunu ilan edecektir.



Ayrıca Allah Teâlâ, bu âyette: “... ve kendileri için seçip beğendiği
dinlerini onlar hesabına sağlamlaştıracak...” buyurarak, mü’minler için razı
olduğu dine temkin verip onun prensiplerine istikrar kazandıracağını ve her
türlü değişme, bozulma ve yozlaşmadan onu muhafaza edeceğini haber
vermektedir ki işte bu sayede din, inançlı gönüllerde kök salıp, onların
hayatlarına hâkim olacaktır.

Kur’ân’ın gaybî bir surette bunları haber verdiği devirde din, henüz aile ve
toplum içinde yerleşip istikrara kavuşamamıştı. Şayet, mü’minler en zayıf
günlerini yaşadıkları o gün, bu vaadleri bildiren, Kur’ân-ı Kerim olmasaydı,
inanan insanların pek çoğunun dahi böyle bir şeye inanmaları çok zor
olabilirdi.

“Ve korkularının ardından onları (tam) bir güvene erdirecektir.”  âyetiyle
de Cenâb-ı Hak, herhangi bir toplumda dinî duygu tam oturunca emniyetin de
kendiliğinden gelip yerleşeceğini, sineleri inançla coşan kişilerin kalb ve
kafalarında hiçbir korkunun kalmayacağını, herkesin yürekten Allah’a kulluk
yapacağını gaybî bir şekilde haber vermektedir.

Evet, âyet, açık olarak mü’minlere yeryüzü mirasçıları olduklarını
vaadetmektedir. Ancak burada vaadedilen hükümranlığın sadece maddî bir
hükümranlık, saltanat ya da insanları halâik gibi kullanan kuru bir hakimiyet
şeklinde değerlendirilmesi de kat’iyen doğru değildir. Nasıl olabilir ki, âyette
vaadedilen bu hükümranlığın, herkesin huzur ve saadetini teminat altına alıp
garanti etmesi, Müslümanların sair millet ve devletler arasında hakem
durumuna gelmesi, bu suretle yeryüzünde sulh ve sükûnu yerleştirmesi,
huzursuzluk ve anarşi çıkaran yığınların hizaya getirilmesi, âsilerin ikaz ve
tedip edilmesiyle insan mutluluğunu ihlal edecek her şeyin ortadan kaldırılması
gibi mesuliyetli ve sorumluluğu oldukça yüksek bir muvazene unsuru olma
hususuna vurguda bulunulmaktadır.

Kur’ân-ı Kerim, bunları henüz bütün birimleriyle bir İslâm devletinin
teşekkül etmediği bir dönemde vaadetmiştir. Ancak Allah (celle celâluhu),
Nebiler Serveri’nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) hemen sonra nisbî seviyede
de olsa bu gaybî ihbarını tahakkuk ettirmiş ve istenildiği şekliyle daha dört
halife döneminde dünyanın önemli bölgelerinde, hem de Kur’ân’da zikredildiği
şekliyle o hükümranlığı temsile Müslümanları muvaffak kılmıştır.

Burada önemle üzerinde durulan husus hakkaniyetin hükümranlığıdır. Oysaki,
bu âyetin nazil olduğu günlerde, âyette vaadedilen hususların tahakkuk etmesi



imkânsız denilebilecek kadar uzaktı. Daha sonraları ve hatta günümüzde din,
gönüllere öylesine yerleşti ve yerleşiyor ki, her an yeni yeni İslâm’a dehaletler,
Müslümanlara âdeta yeni bir Asr-ı Saadet neşvesi yaşatmakta.. evet bugün
Efendimiz, yiyip içmesi, oturup kalkması, yürümesi, insanlara muamelesi... gibi
zorlayıcılığı olmayan, farz ya da vacip kabul edilmeyen hâlleriyle bile, inanmış
gönüller tarafından heyecanla örnek alınmakta ve milimi milimine O’na
uyulmaktadır.

Doğrusu, geçmişte olduğu gibi din, bugün de –Allah’ın inayet ve keremiyle–
bir kere daha kalb ve gönüllerde rüsuh bulmaktadır. Asr-ı Saadet’te yaşanan
aşk, iştiyak ve heyecan, –Allah’a sonsuz şükürler olsun ki– bugün yeniden bir
kere daha yaşanmakta ve ümit bahşeden bu manzara âdeta hicranlı sinelere su
serpmektedir. Allah’ın (celle celâluhu), “... ve kendileri için seçip beğendiği
dinlerini oturtup sağlamlaştıracak...” şeklindeki gaybî ihbarı, bir kere daha
tedricî olarak tekerrür etmektedir.

“Ve O, korkularının ardından onları (tam) bir güvene erdirecektir.”
Habbab b. Eret anlatıyor: Müslümanlar Mekke’de sığınacak bir yer

bulamıyorlardı ve Medine-i Tâhire’ye hicret etmek zorunda kalmışlardı. Hicret
ettiler ama, uzun zaman orada da hep aynı endişeleri yaşadılar.. evet çevredeki
kefere ve fecerenin ve içerideki münafıkların endişesi orada da onları sürekli
tedirgin ediyordu.. ve herkes âdeta kılıcı belinde yaşıyordu. Baskı ve tedhiş
tahammül eşiğini aşınca, bir gün sahabe, huzur-u Risaletpenahi’ye gelerek “Yâ
Resûlallah! Bu korkunun bir sonu yok mu?” dediler. Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem) onlara hitaben: “Sabredin, Allah korkuyu giderecek ve
gönüllere emniyet bahşedecektir. Öyle ki Hadramut’tan Şam’a kadar, tek
başına bir kadın hevdecinde, hem de hiçbir endişe duymadan ve yanında
kimse olmadan seyahat edebilecektir.”48 buyurmuşlardı.

Vahşetin olabildiğine azgınlaştığı o dönemde, gerçekleşmesine ihtimal
verilemeyecek böyle gaybî bir müjde o gün nasıl karşılandı onu bilemeyeceğim
ama, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer devirlerinde o emniyetin tastamam yaşandığı
da bir gerçekti. Allah (celle celâluhu), o günkü Müslümanlara bahşettiği
emniyeti bu ümmete de –inşâallah– yeniden yaşatacaktır. Çünkü yukarıda
zikrettiğimiz âyet, gaybî bir tarzda kıyamete kadar bütün Müslümanlar için aynı
şeyin söz konusu olduğunu belirtmektedir. Âyet-i kerimedeki, “Onlar hep Bana
kulluk ederler ve Bana hiçbir şeyi asla eş ortak koşmazlar...”49 beyanıyla da



Allah, İslâm’ın yeryüzünde kendini ifade etmesiyle büyük ekseriyetin O Zât-ı
Ecell ü A’lâ’ya ibadet edeceğini ve O’na şirk koşmayacağını haber
vermektedir.

Evet, bu âyetin verdiği haber değerlendirilirken, hayalen Mekke dönemine
gidilebilse, ortalıkta bir sürü putun bulunduğu, her kabile ve oymağın kendi
putuna tapmakta olduğu, toplumun kargaşaya kurban gittiği, putperestliğin kalb
ve gönüllere hükmettiği, putlara hediyeler takdim edilerek onlardan yardım
dilenildiği ve her tarafta sahte itikat ve inançların revaçta olduğu görülecektir.
Bu gaybî haberi bugün ele aldığımızda da, yine Kur’ân’ın o eşsiz mucizevî
yanıyla karşı karşıya gelinecektir. Zira her şeye rağmen bugün bile milyonlarca
insan âyetteki vaad çizgisinde Allah’a kulluk yapmakta ve gerçek mânâda
sadece O’na ibadet ve itaatte bulunmakta, şirkten uzak, en hâlis niyet ve
teveccühlerle hep O’na yönelmektedir.

O gün, o ilk müjdeyle şahlanan Müslümanlar daha sonra Hz. Ömer dönemi,
Emevi ve Abbasi devirlerinde yapılan fütuhatla, Afrika kıtasından İç Asya
steplerine kadar yayıldı ve Kur’ân’ın, yukarıda zikrettiğimiz âyeti ve daha
başka âyetleriyle gaybî bir tarzda verdiği müjdeleri gerçekleştirdi ve devletler
muvazenesinde önemli bir unsur hâline geldiler.

İşte bütün bunlar göstermektedir ki, Kur’ân, verdiği gaybî haberlerde dahi
eşi, menendi olmayan bir kitaptır ve bu konuda onunla yarışacak başka bir kitap
da yoktur. Evet o, bu haberleri, değişik devir ve asırlara tasdik ettirerek her
zaman akıllarda hayranlık uyarmaktadır. Ümit ediyoruz ki, dünya muhtaç olduğu
bu mucize kelâma en içten beklentileri ve ihtiyaçları ile yeniden teveccüh eder
ve insanlık bir kere daha ebedî saadetin kaynağına doğrudan doğruya ulaşmış
olur.. evet bugün insanlık canı dudağında, son bir kere daha onun hayatbahş
olan soluklarını beklemektedir.

E. Şahıslarla İlgili Gaybî Haberler
Kur’ân-ı Kerim, bazen kapalı da olsa bir kısım kimselerin akıbetlerinden

bahseder ki, onun bu gibi şahıslar hakkında verdiği haberler, mevsimi gelince
aynıyla zuhur etmiştir. Evet o, bir şahıs hakkında “imansız” hükmünü vermişse,
o hayatı boyunca hep dalâlet içinde yaşayarak; bir başkası için “Cehennemlik”
demişse, o da ömrünü o çizgide sürdürerek o uğursuz akıbetlerine doğru
yürümüşlerdir. Hatta bu şahıslardan bazıları, imana bir adım kala yeniden
kibir, gurur, makam hırsı veya başka ihtiraslara kapılarak küfür ve dalâlet



yolunu seçip Kur’ân’ın haber verdiği şekilde dünyadan göçüp gitmişlerdir.
Şimdi isterseniz, konuyu bazı misallerle biraz daha açalım: Tefsircilere

göre, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın haber verdiği şahıslardan birisi Velid b.
Muğire’dir. O, hem çok sayıda evlâda hem de bol miktarda mala sahip olan,
oldukça zengin biridir. Aristokratlar arasında yetişmiş, oranın edep ve irfanına
sahip bulunan, dolayısıyla konuşmasını da iyi bilen ve hemen her yerde itibar
gören bir insandır. Velid b. Muğire vahyin ilk yıllarında Resûl-i Ekrem’le
(sallallâhu aleyhi ve sellem) karşılaşmış, O’ndan Kur’ân’ı dinlemiş, sözden iyi
anladığı için de Kur’ân’ın ifadelerinin tesirinde kalmış ve O’nun bir beşer
kelâmı olamayacağını hemen anlamıştı; anlamıştı ama, kibir ve gururu
Müslüman olmasına engel olmuştu. Evet, kibir ve gururuna yenilen bu tâli’siz
insan, evvelâ Kur’ân hakkındaki kanaatlerinde oldukça insaflı davranmıştı:

“Vallahi, Muhammed’den az önce bir söz dinledim ki, o ne ins ve ne de cin
sözüdür. Onun kendine has bir tatlılık ve halâveti var ki, yukarısı meyveli,
aşağısı bereketli ve zemini de oldukça sulu.. bu itibarla o kesinlikle bir gün
mutlak üste çıkacaktır ve kat’iyen aşılamayacaktır.” Buna karşı Kureyş, “Velid
sapıttı; vallahi bütün Kureyş de sapıtacaktır!” dediler. Bunu işiten Ebû Cehil,
“Ben onun hakkından gelirim!” diyerek kalkıp öfkeli öfkeli Velid’in yanına
vardı ve “Ey Velid! Kavmin sana vermek için mal topluyor. Çünkü sen
Muhammed’den bir şeyler elde etmek için O’nun yanına gidiyormuşsun!” dedi.
Bunun üzerine Velid: “Kureyş bilir ki, ben onların malca en zenginiyim.”
şeklinde konuştu. Bu defa Ebû Cehil: “O hâlde O’nun hakkında bir söz söyle de
kavmin işitsin ve senin O’nu sevmeyip inkâr ettiğini anlasın.” teklifinde
bulundu.

Velid: “Ne diyeyim, içinizde şiiri, kasideyi ve cin sözlerini benden daha iyi
bilen biri yoktur. O’nun söylediği bunların hiçbirine benzemiyor” deyince; Ebû
Cehil: “Yok, mutlaka bir şey söylemelisin!” ısrarında bulundu, o da kalkıp
kavminin toplandıkları yere geldi ve “Siz, ‘Muhammed mecnun!’ diyorsunuz;
O’nda hiç cinnet emaresi gördünüz mü? ‘Kâhin!’ diyorsunuz; O’nu hiç kâhinlik
yaparken müşâhede ettiniz mi? ‘Şair!’ diyorsunuz; O’nu hiç şiirle uğraşırken ve
şiir söylerken gördünüz mü? ‘Yalancı!’ diyorsunuz; O’nun hiç yalan söylediğini
duydunuz mu?” diye konuştu. Onun bu soruları karşısında orada bulunanlar:
“Hayır. Ama peki öyleyse O nedir?” dediler. Velid de: “Durun bir düşüneyim!”
dedi ve uzunca bir bekleyişten sonra da, “Bu (Kur’ân), olsa olsa sihirbazlardan
öğrenilip nakledilen bir sihirdir ve bu, insan sözünden başka bir şey değildir.”



1.
2.

şeklinde mırıldandı. Onun bu sözleri üzerine de Kureyş, onu alkışlayarak

oradan ayrıldılar.50

Kur’ân’a bu kadar yaklaşan, onun mânâ ve muhtevasını bu derece kavrayıp
âlî ve mukaddes bir kelâm olduğunu hisseden bir insanın hâlâ küfürde inat
etmesi, hakikate karşı kibir, zulüm ve inhiraf olduğundan Kur’ân onu da ebedî
idamlıklar arasına soktu, hem kâfirce, zalimce tavırlarını hem de su-i akıbetini
şöyle bir resimle ortaya koydu:

“Zira o, düşündü taşındı, kendince ölçtü biçti.
Canı çıkasıca, bu ne biçim ölçüp biçmekti!
Kahrolası nasıl (ölçüp biçti) ve nasıl ölçtü biçtiyse!
Sonra (başını kaldırıp halka) baktı.
Sonra kaşlarını çattı, suratını astı.
Sonunda da, kibrini yenemeyip sırt çevirdi.
‘Bu (Kur’ân) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir
sihirdir.
Ve bu, insan sözünden başka bir şey değil.’

(Allah da) Ben onu sekara (Cehennem’e) sokacağım.”51

buyurdu.
Bu ifadelerden evvela şu hususları anlamak mümkündür:

Bu sihir, çok farklı ve bütün sihirleri aşkın tesirli bir sihirdir.
Kur’ân büyüsünün insan üzerinde anlaşılmayan bir tesiri söz konusudur.

Bir mânâda her tarafa çekilebilen bu sözlerden anlaşılan şudur; Velid b.
Muğîre, her ne kadar çevresindekilere böyle söylese de, içinden Kur’ân’ın bir
sihir olmadığını çok iyi bilmektedir. İhtimal ki o, bu sözlerle Kur’ân’ın tesirini
anlatmak ve “Kur’ân’ın bizzat kendisi sihir değildir ama sihir gibi insanları
büyülüyor.” demek istemiştir. Bu da vak’anın raporundan başka bir şey değildi.

Bu, günümüzde de bir kısım inkârcıların, Allah’ın kâinattaki o baş
döndürücü tasarrufunu görmezlikten gelerek, varlık ve hâdiselere fennî birer
nam takıp bu namlar her şeyi izah ediyormuş gibi eşyayı tarif ve tefsir
etmelerine benzemektedir. Meselâ, kâinatta bütün kütleler birbirini
çekmektedirler. Kütleler arasındaki bu çekim (câzibe) kuvveti, cisimlerin
kütleleriyle doğru orantılı, aralarındaki mesafenin karesiyle de ters orantılıdır.
Dolayısıyla dünya ile güneş de birbirlerini karşılıklı olarak çekmektedirler. Bu



çekim kuvvetinden dolayı dünya güneşin etrafında bir sapan taşı gibi
döndürülmektedir ki, bu çekme hâdisesine fizikte “Nevton Çekme Kanunu”
denilmektedir.

İşte böyle bir yaklaşım, sadece o hâdiseye bir isim takmaktan ibarettir.
Sadece fennî bir nam takmakla henüz tam olarak bilinmeyen o hâdisenin
mahiyetinin anlaşılmayacağı açıktır. Bu noktada bir kısım zâhirperestler, her
zaman aldanagelmişlerdir. Bir kere her şeyden evvel acaba, “Bu baş
döndürücü çekim kuvvetini yoktan yaratan kimdir?” sorusuna makul cevap
bulunmalıdır. Bu çekim kuvveti, insan yaratılmadan milyarlarca yıl önce de var
olduğuna göre herhâlde bu kanunu ne Nevton ne de bir başka insan yaratmadı!
Öyle ise bütün kâinatla beraber onu yaratan da ezel ve ebed sultanı Cenâb-ı
Hak’tır. Burada insanlara düşen vazife, sadece bu kanunu keşfedip, varlığını
anlamak ve onu değerlendirmektir.

Evet, câzibe de, Allah’ın kâinatta yarattığı kanunlardan biridir. Bu koca
dünyayı bir sapan taşı gibi döndüren kimse, kâinattaki eşya ve hâdiselerin
belirli bir nizam ve âhenk içinde cereyan etmesi için her şeyi bir kısım kanun,
sabite ve prensibe bağlayan da O’dur. Meselâ, dünya da diğer gezegenler gibi
güneşin etrafında tıpkı bir saatin çarkları gibi, hatta daha dakik olarak
dönmekte ve matematik bir eğri “elips” çizmektedir. Öyle ki, dünyanın güneşe
hayalî bir iple bağlandığı farz edilecek olursa, bu ipin, eşit zamanlarda eşit
alanları süpürdüğü müşâhede edilecektir (Kepler Kanunu).

Keza, bu umumî kanunlar çerçevesinde güneşe baktığımızda görürüz ki,
güneş, öyle korkunç bir ateş kütlesidir ki, yüzeyindeki sıcaklığın 6.000 derece
civarında, iç kısımlarında ise 15 milyon derecenin üstünde olan bu dev
hidrojen-helyum reaktörü durmadan çalışmakta ve onda, 4 hidrojen atomu
birleşerek 1 helyum atomunu meydana getirmektedir. Ancak 4 hidrojen atomu 1
helyum atomundan daha ağır olduğu için geri kalan bu madde de enerjiye
dönüşmektedir. Bu şekilde her saniye, 564 milyon ton hidrojen, 560 milyon ton
helyuma çevrilmekte, geri kalan 4 milyon ton madde de, ısı ve ışık suretinde
uzaya yayılmakta; bu arada dünya da etrafa yayılan bu enerjinin milyarda ancak
ikisini tutup almaktadır. Aslında eğer dünya, bu enerjinin milyarda üçünü almış
olsaydı yeryüzündeki hayat altüst olurdu.

Şu bir gerçektir ki, umumî çekim kanununu, dünyanın elips çizmesini ve
güneşin bir hidrojen-helyum reaktörü olduğunu tespit edip bir kanuna bağlamak
önem arz etse de burada üzerinde durulması gereken ayrı bir husus var ki, o da



kâinatta cereyan eden bu kanunları yoktan yaratanın ve insanın yaşamasına
müsait hâle getirip onun hizmetine sunanın kim olduğunun bilinmesidir. Aksine
o bilinmeyince, kâinatın da bir kaostan farkı olmayacaktır.

İşte Velid b. Muğîre de “Bu (Kur’ân) olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip)
nakledilen bir sihirdir. Ve bu, insan sözünden başka bir şey değildir.” derken
Kur’ân’ın hakikatini izahtan ziyade bir vâkıaya parmak basıyordu. Yoksa
Kur’ân’ı sihirle izah etmenin imkânı yoktu. Aslında o, bu sözüyle hakikate çok
yaklaşmasına ve Kur’ân’ın insan sözü olmadığını bilmesine rağmen, kibir ve
gururuna yenik düşerek, tıpkı Allah tarafından yaratıldığını bile bile kâinattaki
cari kanunları sebeplere havale eden cahiller gibi, onun bir beşer sözü
olabileceğini söylemiş ve sahil-i selâmete bir adım kala ökçeleri üzerine
gerisin geriye dönüvermişti. Bunun için de Cenâb-ı Hak, “Ben onu sekara
(Cehennem’e) sokacağım.”52 buyurmuştu.

Kur’ân-ı Kerim’de bu âyet-i kerimede olduğu gibi belli şahısların
Cehennem’e sokulacağının söylenmesi, onların kendi meyelanlarıyla imana
gelmeyeceklerini göstermektedir. Burada ayrı bir noktaya daha dikkatlerinizi
çekmek istiyorum. O gün, Velid b. Muğîre gibi, Kur’ân’ı kabul etmeyen, hatta
ona karşı savaş ilan eden pek çok muannit kâfir vardı. Ancak Kur’ân’ın
“Cehennem’e sokacağız” demediği bu kâfirler, daha sonra birer birer
Müslüman olmuşlardı ki, Ebû Süfyan da onlardan biriydi ve ilk dönemlerinde
Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) en büyük düşmanları
arasındaydı. Yine Velid b. Muğîre’nin öz oğlu Halid b. Velid (radıyallâhu anh)
ve siyasî dehası, dirayet ve kiyasetiyle Müslümanlar için o gün en büyük bir
problem olan Amr b. Âs (radıyallâhu anh) da onlardandı. Kur’ân’ın

Cehennem’e sokulacağını bildirdiği Velid b. Muğîre53 iman etmemiş ve
hayatının sonuna kadar küfür ve dalâlet içinde yaşamıştı; yaşamış ve böylece
Kur’ân’ın verdiği gaybî bir haberi doğrulamıştı.

Ebû Leheb ve Ümmü Cemil’le alâkalı sûre de Velid b. Muğîre hâdisesinde
olduğu gibi böyle bir sû-i âkıbetin mesajını taşımakta ve bu iki tâli’sizin
durumlarını gözler önüne sermektedir. Evet, “O, alevli bir ateşte yanacak.
Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu
hâlde karısı da (ateşe girecek).”54 mealiyle ifade edilen sûre-i celile, Ebû
Leheb ve hanımı Ümmü Cemil hakkında gaybî şehadette bulunarak, onların da
hayatları boyunca iman etmeyeceklerini ve neticede Cehennem’e gireceklerini



açıkça haber vermektedir.
Ebû Leheb ve hanımı, aile olarak İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (sallallâhu

aleyhi ve sellem) diriltici iklimine çok yakın oldukları hâlde O’ndan istifade
edememe bahtsızlığına birer örnek sayılırlar. Dahası bu tâli’siz ailenin
Peygamber Efendimiz’in kerimelerinden Rukiyye ve Ümmü Gülsüm ile evli
olan oğulları Utbe ve Uteybe de, anne ve babalarından etkilenerek Nebiler
Serveri’ne karşı hep düşmanca duygular sergilemişlerdir. Hatta oldukça
edepten yoksun ve olabildiğine hoyrat bir kimliği olan Uteybe, Müslüman
olanların halkası genişledikçe ve hele hanımının Müslümanlığını sezince iyiden
iyiye kudurmuş, nihayet bir gün hanımının kolundan tutarak zorla huzur-u
risaletpenahiye getirmiş ve Efendimiz’in yakasına yapışarak “Al kızını, onu
boşuyorum!” deme saygısızlığında bulunmuştur. Bunun üzerine Efendimiz de
ona, –Allah’ın ruhsatıyla– “Allah sana kelblerinden bir kelbi musallat etsin!”
diyerek dünyevî akıbetini işaretlemiştir ki, bir süre sonra Yemen taraflarına
giden bir ticaret kervanı içinde tam konaklama esnasında bir arslan gelerek
Uteybe’yi bulup parçalamıştır; parçalamış ve Efendimiz’in ihbarını
doğrulamıştır. Peygamber düşmanı bu zatın kardeşi Utbe ise, Mekke fethinden

sonra İslâmiyet’i kabul edip saadete ermiştir.55

Evet, Efendimizle de olsa cibillî karabet, azab-ı ilâhîden kurtuluş için kâfi
değildir. Eğer kâfi olsaydı Nebiler Serveri’ne neseben yakın olan Ebû Leheb
ve onun hanımı kurtulurlardı; çünkü Ebû Leheb, Allah Resûlü’nün öz be öz
amcası idi ki, kim bilir kaç defa O’nu kucağına almıştı; Ümmü Cemil ise onun
hanımıydı. Ne var ki bunlar Peygamber Efendimiz’e ne kadar yakın da olsalar,
Allah’a kurbiyetleri olmadığı için O’ndan istifade edip hidayete erememiş ve
kendilerini kurtuluşa götürecek olan peygamber yoluna girememişlerdi.

Zannediyorum bu mevzuda asıl dikkat çeken husus şudur: O gün Resûl-i
Ekrem’e ellerinden gelen kötülüğü yapan pek çok kâfir ve zalim vardı ama,
âyetle tehdit edilen Ebû Leheb’di.. ve o, bir gün tehdit edildiği şeye maruz
kalacaktı.

Bu hususun açılımında şu mülâhazalar söz konusu olabilir:
1.Efendimiz’in akrabası ve O’nun öz amcası olan bir şahsın, açık açık

Kur’ân’ın tehditlerinden nasibini alması, kamuoyunda daha büyük bir tesir icra
edecektir. Zira kimse, risalet etrafında şüphe uyarma anlamına gelen
“Peygamber akrabaları kayırılıyor” zannına kapılmayacak ve Allah’ın indinde



bütün kâfirlerin aynı kabul edildiği vurgulanacaktı ki, bu da bize, Nebiler
Serveri’nin her yönüyle vahye ve risalete gölge düşürecek mülâhazalardan
korunduğunu göstermektedir.

2.Cenâb-ı Hak, Tebbet sûresi ile gayet açık bir şekilde, Ebû Leheb ve
ailesinin Cehennem’e gireceklerini ilan etmektedir. Müslümanların henüz
kemmiyet bakımından zayıf oldukları, kâfirlerin, bütün güçleriyle
Müslümanların üzerine yüklendiği bir dönemde, bu kadar düşmana karşı,
onların kin, nefret ve gayzlarını artırma pahasına, Kur’ân’ın bu şekilde onlara
meydan okuması, onun bir beşer kelâmı olmadığını ve onun mübelliğinin
kendisinden gayet emin bulunduğunu gösterir ki, o dönem itibarıyla bu da
fevkalâde önemlidir.

3.Hz. Peygamber’in yakınlarının tehditlere maruz kalması ve ilk defa ilâhî
azapla cezalandırılacakların açıktan açığa ismen zikredilmeleri, bu meselenin
ehemmiyetini bir kat daha arttırmaktadır. Zira Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve

sellem), tebliğ vazifesine “(Önce) en yakın akrabanı uyar.”56 ilâhî emri
gereği, evvelâ akrabalarından başlamıştı; başlamıştı çünkü O’nun temel
karakterini, ruhî ve kalbî yapısını en iyi bilen onlardı. Evet o, onların ellerinde
büyümüş ve gözleri önünde neş’et etmişti. O’nun yüce ahlâkını, meâlîye açık
fıtratını, şecaat ve semahetle tüllenen şahsiyetini evvelâ teslim edenler ve bunu
âleme duyuranlar onlar olmuştu.

Evet, onlar, hayatında hiçbir zaman yalan söylemeyen, lehviyat ve mâlâyânî
şeylere iltifat etmeyen, herhangi bir kimseyi kıracak tavır ve davranışlardan
kaçınan Nebiler Serveri’ni çok iyi tanıyor ve hatta O’nunla iftihar ediyorlardı.

İşte bu durum, onların, O’nun davasını herkesten önce kabul etmelerini
gerektiriyordu. Ne var ki, Ebû Leheb, Ebû Cehil, Ümmü Cemil... gibi daha pek
çok yakını O’nun hizmetine engel olmak için ellerinden gelen her şeyi
yapıyorlardı. Tabiî bunun yanında Hz. Hamza ve Hz. Abbas.. gibi Efendimiz’i
her zaman takdir edip O’nun yanından bir lahza ayrılmayan akrabaları da
vardı...

İşte Kur’ân, Tebbet sûresiyle Ebû Leheb’i ele alarak, ona âdeta “Senin çok
yakınında böyle bir ilâhî meşale par par yanıp durduğu hâlde, sen ona gözlerini
kapıyor hatta onu söndürmeye çalışıyorsun. Dahası bütün cihana hidayet
vesilesi olacak mübarek bir kaynağa sırtını dönüyorsun!” demekte ve bütün
âleme ders olabilecek canlı bir tablo sunmaktadır.



Evet, Kur’ân: “O, alevli bir ateşte yanacak.” diyerek, Ebû Leheb henüz
hayatta iken onun iman etmeyeceğini ve neticede imansızlığı ve küfrü yüzünden
Cehennem’e gideceğini haber veriyordu. Mevsimi gelince, Kur’ân’ın dediği
aynıyla çıkıyor ve Ebû Leheb hayatını küfür ve dalâlet içinde noktalıyordu. Bir
rivayete göre o, müşriklerin Bedir’de mağlubiyetlerini öğrenince kederinden
ölüp gitmişti. Diğer bir rivayette ise, Bedir neticesinde bir kuyu başında Ebû
Süfyan, Ebû Leheb’e Müslümanlar karşısında nasıl kuvve-i mâneviyelerinin
sarsılıp hezimete uğradıklarını ve Müslümanların kahramanlıklarını anlattığı
bir sırada, orada bulunan ve Hz. Abbas’ın daha önce Müslüman olan kölesi,
meleklerin Müslüman ordusuna yardım ettiğini söyleyivermiş, buna sinirlenen
Ebû Leheb de öfkeyle ona bir tokat vurmuş ve onu yere yıkmıştı.

Bunu gören Hz. Abbas’ın hanımı, kölesine vurulan bu yumruğu
hazmedemeyerek elindeki sopayı Ebû Leheb’in kafasına indirmiş ve “Efendisi
burada olmadığı için onu dövebiliyorsun!” demişti. İşte böylesine şiddetli bir
sopa darbesi alan Ebû Leheb, ihtimal, beyin kanamasından ölüp gitmişti.
Öldüğünde de cesedi hemen kokuşmuş olacak ki, günlerce yanına kimse
yaklaşamamış, hatta evlatları dahi ona sahip çıkıp gömmemiş ve sonunda

ayağına bir ip bağlanarak sürüklenmiş ve bir çukura atılıvermişti.57

Kur’ân’ın, Ebû Leheb’in bu kötü sonunu haber verdiği dönemde, ufuklarda
bu neticeye emare sayılabilecek en küçük bir iz dahi yoktu. Bu âyetlerin nazil
olmasından –yaklaşık– on sene sonra Müslümanların Bedir’de galibiyeti ve
müşriklerin mağlubiyeti karşısında küfrü, gayzı, nefreti ve hasedi içinde, tam
Kur’ân’ın haber verdiği gibi imansız olarak ölmüş ve bu şekil ölümüyle o da
Kur’ân’ın Allah kelâmı olduğunu doğrulamıştı.

Herkes “Falan, Cehennem’e gidecek!” türünden iddialarda bulunabilir.
Ancak kâfir olarak ölmesi beklenen pek çok kimsenin hayatının son deminde
hâlis bir Müslüman hâline geldiği de az değildir.

Evet, gaybe ıttıla, insan için mümkün değildir. Allah dilemez ve bildirmezse
hiç kimse böyle bir şeyden haber veremez. Hele hele gaybı taşlarcasına ortaya
atılan haberler, neticede sahiplerini rezil ve rüsvay etmekten başka bir şeye
yaramaz. Ancak Allah (celle celâluhu), bu ve benzeri gaybî haberlerle Nebisine
ihsanda bulunmuş ve bunlarla O’nun nübüvvet ve risaletini teyit etmiştir ki, en
başta da Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile alay etmeye kalkışanlar,
Kur’ân’ın verdiği bu haberlerin teker teker zuhuru karşısında apışıp



kalmışlardır.

F. Müteferrik Mucize ve Haberler
1. Her Şeyi Yaratan Allah’tır
Gaybî haberler, beşerin güç, tâkat ve idrak ufkunu aşan konulardandır. Zira

insanın, ne ilim ve irfanı ile ne de akıl, mantık ve idraki ile bunlara muktedir
olması düşünülemez; düşünülemez zira bunlar birer mucizedir. Kelime
itibarıyla “acz” kökünden türetilmiş olan mucize, “âciz bırakan, acze düşüren”
mânâlarına gelir.

Dinî literatürde mucize, insanların yapmaktan âciz kaldıkları ve ancak
peygamberlerin eliyle Allah (celle celâluhu) tarafından yaratılıp ortaya konulan
ve onların nübüvvet davasını destekleyen harikulade ve olağanüstü bir vak’a
demektir. Allah’tan başka hiç kimsenin yapamayacağı ve yapmaktan âciz
kaldığı ve kalacağı bu mucizeler, aynı zamanda mü’minlerin imanlarını takviye,
inkârcıları ilzam niteliğini taşımaktadır.

İnsanoğlu, hiçbir şeyi yoktan var edemez. O, ancak mevcut nesneler üzerinde
değişik araştırma, keşif, tespit ve terkipte bulunabilir. Bundan dolayı da,
insanın ortaya koyduğu icat ve keşiflerin enginliği ne olursa olsun yine de o,
kat’iyen bir mucize değildir. Evet mucize Allah’a (celle celâluhu) ait bir
harikadır ve onun aynı zamanda peygamberlik davasına iktiran etme gibi bir
hususiyeti vardır.

İşte Kur’ân-ı Kerim, bu hakikate işaretle, ِ ضْرَْألا ِيف  َنيِزِجْع  ُ ِمب ْمُتَْنأ  اَۤمَو 
ٍریـَِصن َالَو  ٍِيلَو  ّ ْنــِم  ّللا  ِهــٰ  ِ نوُد ْنـِم  ْمـَُكل  اـَمَو   “Yeryüzünde (O’nu) âciz

bırakamazsınız. Sizin Allah’tan başka bir dostunuz ve bir yardımcınız da
yoktur.”58 buyurur ki, bu âyet-i kerimeyi lazımî mânâsı ile ele alacak olursak,
burada konuyla alâkalı şöyle bir işaretten bahsedilebilir:

Siz, yeryüzünde herhangi bir mucize meydana getiremez ve Allah’ın
dilediğinin dışında da hiçbir şey yapamazsınız. İlimlerde terakki edebilir,
değişik teknolojilerde başarılı olabilir ve çok önemli tespitlerde
bulunabilirsiniz; meselâ kimya ilminde değişik tahlil ve terkiplerde bulunabilir,
var olan elementlerin sayısıyla oynayarak farklı şeyler ortaya koyabilir,
laboratuvarlarda sentetik olarak yeni elementler meydana getirebilir, maddenin
en küçük temel yapı taşı olan atomu ve içindeki elektron, proton ve nötron gibi
parçacıkları keşfedebilir, elektronların saniyede 1.000-150.000 km hızla



proton ve nötrondan oluşan çekirdek etrafında döndüğünü, proton ve nötronları
meydana getiren kuarkları keşfedebilirsiniz.

Yine atomu parçalayarak atom bombası yapabilir, böylece 1 kg uranyum
çekirdeğinin bölünmesiyle 2.500 ton kok kömürünün vereceği enerjiyi açığa
çıkartabilir, hidrojenin yeni yeni terkiplerini keşfedip büyük bir tahrip gücüne
sahip olan hidrojen bombasını yapabilirsiniz; ama sizin bütün bunları yapmanız
kat’iyen bir mucize değildir. Amerika’yı keşfeden kişi sadece mevcudu
keşfeden bir kâşiftir.. siz de öyle...

Haddizatında atomları yaratan Allah’tır. Göklerin ve yerin dizgini O’nun
elinde, her şeyin açılıp kapanması ve farklı şekiller alması da O’nun meşîet ve
iradesiyledir. İnsanın kalbinden, en uzak gök cisimlerine kadar her şeyi her an
elinde tutan ve bu iki farklı âlem arasında sürekli değişik münasebetler kuran
Cenâb-ı Hak’tır. Atomların, partiküllerin içinde hep O’nun kurduğu program
vardır ve bu programı devam ettirme de yine O’na aittir. Binaenaleyh sizin
yaptıklarınız, sadece bir kısım mevcudu keşiften ibarettir. Dolayısıyla sizin
herhangi bir mucize meydana getirmeniz söz konusu değildir. Mucizeleri
meydana getiren Allah’tır (celle celâluhu). Peygamberlik davasına matuf
olanlarda da vesile Resûllerdir.

“Yeryüzünde (O’nu) âciz bırakamazsınız. Sizin Allah’tan başka bir
dostunuz ve bir yardımcınız da yoktur.” 59 âyet-i kerimesinde sadece “yer”
zikredilmekte, “Siz ne yerde ne de gökte, Allah’ı âciz bırakamazsınız.”60

âyet-i kerimesinde ise yerle beraber “gök” de zikredilmektedir. Bunun mânâsı
ise “Sizler yerde mucize diyeceğimiz bir harika meydana getiremeyeceğiniz
gibi, göklerde de getiremeyeceksiniz.” demektir.

Kur’ân-ı Kerim’in değişik âyetleri ile belli ölçüde göklere çıkılacağına
işaret etmesi, bir gün insanoğlunun sınırlı da olsa bir kısım gök tabakalarına
çıkacağına işaret etmektedir ki, böyle bir başarının harika olmadığı açıktır. Bir
kere göğe çıkmak isteyen, yerde Allah’ın koyduğu kütle, ağırlık, sürat ve
yerçekimi kanunlarını hesaba katmak zorundadır. Bu sebeple de insanın
gerçekleştireceği bu iş bir mucize olmayıp, sadece Allah’ın yarattığı
atmosferden, matematik ilminden ve örnek cisim ve modellerden istifade
ederek onları taklit etmekten ibarettir.

Ayrıca, yukarıda zikredilen âyetlerden şu hususları anlamak da mümkündür:
1.Her şey bir kısım prensiplere bağlıdır, ama bu noktada beşerin herhangi



2.

bir müdahalesi söz konusu değildir. İnsanoğlunun bir kısım prensipler
vaz’ederek eşyanın özüne, esasına, mahiyetine müdahale etmesi mümkün
değildir, zira o konudaki temel kaide ve prensipleri vaz’eden sadece ve sadece
Allah’tır (celle celâluhu).

Bundan başka bu âyetler, günümüzün insanına: “Bugün yeryüzünde başarı
üstüne başarılarınızla artık her şeyi yapabileceğinize inanmaktasınız. Yarın
göklerde de aynı şeyi yaparak, daha bir cesaretlenerek belki de bu
başarılarınızla küstahlaşıp küfür ve dalâletinizi göklerde de ilan edeceksiniz.
Ancak, ne yaparsanız yapınız, şunu iyi bilmelisiniz ki bu yaptıklarınızla
kat’iyen Allah’ı âciz bırakamazsınız; aksine mucizevî icraatı ve harika sanatları
karşısında, hep siz âciz kalacak ve ister istemez O’na (celle celâluhu)
döneceksiniz.” denilerek ilmin yolunun açık olduğunu ifade etmenin yanında,
bilgiyle bir kısım küstahlaşmalar olacağını da işaretlemektedir.

İlimler ilerledi ve ilerliyor; teknolojik başarılar birbirini takip ediyor; ama
her şey ta baştan beri Allah’ın vaz’ettiği kanunlar çerçevesinde cereyan
ediyor.. ne ilâhî kanunları aşma ne de beşerî mucize... Gerçi dünden bugüne
ilim adamları, insanlığın hizmetine pek çok harika şeyler sundular ama,
bunların hiçbiri mucize değildir. Aksine bütün bu gelişmelerde, Allah’ın (celle
celâluhu), varlığın sinesine vaz’ettiği kurallara bağlı kalınmış ve O’nun
meşîeti, iradesi asla aşılamamıştır.

Kur’ân’ın nazil olduğu dönemde, günümüzde olduğu ölçüde uzayla ilgili
çalışmalar yoktu; yoktu ama, kapalı bir üslûpla da olsa, Kur’ân umumi
maksadın yanında uzaya çıkılabileceğine de işaret ediyordu. Zamanla gelişen
şartlar ve ilerleyen feza teknolojisi Kur’ân-ı Kerim’in beyanına uygun şekilde
ortaya çıkıyordu; en azından o, ifade aralıklarında günümüzdeki gelişmelere
imalarda bulunuyordu.

Hâsılı, bir yandan Kur’ân-ı Kerim, insana yerde ve göklerde aczini, zaafını
hatırlatıp, onun ortaya koyacağı bütün keşif ve tespitlerin harikulâde
görünümünde âdiyattan hâdiseler olduğuna dikkatleri çekiyor, diğer yandan da
çok zor olmasına rağmen insanoğlunun bir gün semalara çıkacağına imada
bulunuyordu. Evet eğer böyle bir ima söz konusu olmasaydı, “Siz ne yerde ne
de göklerde Allah’ı (celle celâluhu) âciz bırakamaz (veya mucize îkâ’
edemezsiniz).” beyanının bir anlamı kalmazdı.

Ne var ki, semaların ulaşılacak bölgelerine de yine, Allah’ın (celle celâluhu)
koyduğu kurallarla, O’nun güç, kuvvet ve hâkimiyeti ile ulaşmak mümkün



olabilecektir. “Ey cin ve ins toplulukları! Yer ve göklerin dairesini aşmaya
gücünüz yetiyorsa haydi aşınız!.. Doğrusu ilahi kudret ve kuvvet olmadan siz
arz ve sema çemberini aşıp onların içine giremezsiniz.”61 fehvâsınca,
havasızlık, yerçekimi, sürtünme, değişik kozmik hâdiseler türünden pek çok
engel vardır ki, bunlar ancak Cenâb-ı Hakk’ın vaz’ettiği kanunların bilinip
değerlendirilmesi ölçüsünde aşılabilecektir.. ve tabiî, O’nun koyduğu
kurallarla elde edilen bu başarılara da kat’iyen mucize denemez. Bu hususta
modern yorumcuların teferruat nev’inden ifade ettikleri önemli detaylar
üzerinde durulabilirdi. Ancak biz bu kadarlıkla iktifa edeceğiz.

2. Nakil ve Binek Vasıtaları
Bu konuda da Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, Asr-ı Saadet’ten kıyamete kadar

gelecek olan bütün nesillere ima ve işaretleriyle hemen her devir insanının
ufkunu ve ilmini aşkın mucizevî haberler vermektedir. Bu türden haberleri
ihtiva eden âyetlerin birinde şöyle buyrulmaktadır: َریِمَحْلاَو َلاَِغبْلا  وَ َلْیَخْلاَو 

َنوَُملْع اــَم َـال تَ ُقـُلْخَيَو   ً ةَنيِزَو اـَھوُبَكَْرت  Atları, katırları ve eşekleri“ لِ
binmeniz ve bir de ziynet olsun diye (yarattı). Allah şu anda bilemeyeceğiniz
daha nice (nakil ve binek vasıtaları) yaratacaktır.”62

Kur’ân’ın nazil olduğu dönem düşünülecek olursa, insanların binekleri –
âyet-i kerimede de gösterildiği gibi– sadece at, deve, eşek ve katır gibi
hayvanlardan ibaretti. O gün hemen bütün dünyada binek olarak bunlar
kullanılıyordu. Seferler bunlarla yapılıyor, bunlarla kervanlar tertip ediliyor ve
ticaret eşyaları bunlarla taşınıyordu.. ve bunlar aynı zamanda göz alıcı birer
ziynet ve süs eşyası gibiydi. Öyle ki, onlarla meşgul olmak, herkes için bir
eğlence ve haz konusu idi.

İşte âyette önce bu binek ve ziynet vasıtaları zikredildikten sonra, “Allah şu
anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil ve binek vasıtaları) yaratacaktır.”
demek suretiyle sizlere binek ve eğlence vasıtaları olarak daha sonra
yaratacağı şeylere işarette bulunur. “Yaratma” mefhumu Arapça’da “halk”
kelimesi ile ifade edilir. Her ne kadar günümüzde bazen yanlış olarak
insanların yaptıkları fiiller için kullanılıyor olsa da o, Allah’a mahsus bir iştir
ve o yoktan var etmek demektir. İnsanın meydana getirdiği nesneler yoktan var
etme değil, mevcuttan inşâ sayılırlar ve aslında o da yine Allah’ın izni ile
olmaktadır. Geriye dönelim: “Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil



ve binek vasıtaları) yaratacaktır.”  beyanı bugün, insanoğlunun ilmi, irfanı ve
Allah’ın ona ihsan ettiği imkânlar neticesinde denizde, karada ve havada onun
keşf, icat ve inşâsı ile daha nice nakil ve binek vasıtaları vardır ki, hepsi de
Allah’ın (celle celâluhu) bizlere birer ihsanıdır. Hatta bu husus günümüzde
bilinen nakil vasıtalarıyla da sınırlı değildir. Allah gelecek nesillere, kim bilir
daha ne tür seyahat nakil ve binek vasıtaları ihsan edecektir!..

Ayrıca bu âyet-i kerimede, bir yandan ilim adamlarının himmet ve gayretleri
şahlandırılıp, ilim âşıkı ruhlar araştırmaya sevk edilmekte, diğer yandan da
bilinen şeylerden yola çıkılarak, bilinmeyen şeyleri keşfetmeye işaret ve
tembihlerde bulunulmaktadır. Aslında, bu ve benzeri âyetler hemen her zaman
Müslümanları çalışmaya teşvik etmekte ve onları yeni yeni ufuklara
yönlendirmektedir. Ama ne acıdır ki, son birkaç asırdan beri Müslümanlar, çok
ciddî bir fikir tembelliği ve atalet yaşamaktadırlar. Eşya ve hâdiselerden
kendilerine açılan onca kapı karşısında Kur’ân’a saygıları, hakikate saygıları,
imanları ve Kur’ân’ın sarih işaretleri ile kendilerine gelip hakikat aşkı ve ilim
aşkı ile şevklenecekleri yerde, ruh, kalb ve akılları itibarı ile hep âtıl
yaşamaktadırlar.

Ümidimiz o ki, bundan sonra olsun, Kur’ân’a yeniden sahip çıkacak bir nesil
bu hususun gerektirdiği hassasiyeti göstererek bizi içine düştüğümüz fikir
tembelliğinden, hakikat körlüğünden kurtarır ve bize kendimiz olma yollarını
gösterir.

Bilindiği gibi günümüzde semaya belli vasıtalar ile çıkılmaktadır. Âyet-i
kerimede ise –bu sadece bir işaret de olabilir– semalara vasıta ile çıkmanın
yanında, vasıtasız çıkmaya da işaret edilmektedir. İlim, teknik ve fen ilerlediği
ölçüde, ihtimal ilim adamları bir gün bunu da başaracak ve Allah böyle bir
nimeti olduğunu da ortaya koyacaktır. Ayrıca âyet, çalışan ve aklını
kullananlara özel olarak seslenmekte ve onların ümit ve meraklarını
kamçılamaktadır. “Semaya hangi vasıtalarla çıkılır? Bunun için neler
gereklidir?” onu zamanın yorumuna bırakarak gaybî bir tarzda, onlarla semaya
çıkılacak her nevi vasıtaya işaret etmekle kalmayıp aynı zamanda insanları
böyle bir gayeyi gerçekleştirmeye de teşvik etmektedir.

Arz edeceğimiz şu âyet de –ilâhî maksat mahfuz– yeni yeni vasıtaların icat
edileceğine işarette bulunup, araştırma âşıklarına yeni hedefler ve bu hedeflere
ulaşmak için de bir kısım koordinatlar vermektedir: اَنْلَمَح ا  ََّنأ ْمَُھل  ٌةـَيٰاَو 



َنوُبَكْرَي اـَم  ۪هـِلْثِم  ْنـِم  ْمـُھ  اـَنَْقلَخَو َل ِنوـُحْش  َمْلا ِكــْلُفْلا  ِيف  ْمـُھ  َتَّّيِرُذ
“Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük
bir ibrettir. Onlar için, bunun gibi binecekleri daha başka şeyler de
yaratacağız.”63

Evet, hiç şüphesiz, Cenâb-ı Hakk’ın lütfettiği nimetlerden biri de insanların
denizlerde seyahat ettikleri gemilerdir. Âyetin nazil olduğu dönemde sadece
rüzgârın esişine göre yol alan veya küreklerle yürüyen oldukça iptidaî ve basit
gemiler vardı. Âyet-i kerimede, nimet ve minnet hususları korunadursun,
“Onlar için bunun gibi binecekleri daha başka şeyler de yaratacağız.”
buyrularak gelecekte icat edilecek olan buharlı gemiler, transatlantikler,
motorlu vapurlar, denizaltılar, elektrik, atom ve hatta güneş enerjisi ile işleyen
daha pek çok deniz vasıtalarına işaretlerin bulunduğunu kabulde hiçbir mahsur
olmasa gerek.

O günün Müslümanları etseler etseler ancak yelkenli bir gemiyi tasavvur
edebilirlerdi. Ama kat’iyen buharlı ve motorlu bir gemiyi ya da bir
transatlantiği düşünemezlerdi. Ne var ki, Kur’ân, “Onlar için bunun gibi
binecekleri başka şeyler de yaratacağız.” diyerek ilim adamlarına doğrudan
doğruya bir fikir veriyor ve yeni yeni vasıtalar icat etmek isteyen kabiliyetlere
daha engin ufuklar gösteriyordu. Zamanı gelince o gün için kullanılan iptidaî
gemilerin yerini daha modern vasıtalar alacak ve Kur’ân’ın işaretleri ile
örgülenen hususlar da bir bir gerçekleşecekti.

Şu anda insanların gelecekte daha ne tür vasıtalar icat edecekleri
bilinememektedir. Bilinen bir hakikat varsa o da Kur’ân’ın imalarına göre
ufkun her zaman açık olduğudur ki, zamanı geldiğinde pek çok tasarı ve
tasavvur, şartlara ve ortama göre realize edilerek bir hayli rüya daha
gerçekleşecektir. Bu konuda da modern yorumcuların daha farklı tespitleri
olabilir.

3. İleride Topluluklar Hâlinde İslâm’a Girmeler Olacaktır
Kur’ân’ın gaybî haberlerinden biri de, insanların bir gün fevç fevç

İslâmiyet’e dehalet edeceklerinin onun tarafından müjdelenmesidir. Evet,
Kur’ân-ı Kerim: ِيف َنوُلُخْدـَي  َساَّنلا  َتَْيأَرَو   ُحْتَفْلاَو ّللا  ِهٰ ُرـَْصن  َءاَۤـج  اَِذإ 

اًباََّوت َناَك  ُهَِّنإ  ُهْرِفَْغت  ْساَو َّكِبَر  ِدْمَحِب  ْح  ِّبَسَف  اًجاَوَْفأ ّللا  ِهٰ ِني  Allah’ın“ ِد
yardımı ve fethi geldiği ve insanların fevç fevç Allah’ın dinine girmekte
olduklarını gördüğün vakit, Rabbini hamd içinde tesbih et ve O’ndan



mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri kabul eden biricik Tevvabdır.” 64 sûre-i
celilesi ile yakın bir gelecekte, insanların fevç fevç İslâmiyet’e dehalet
edeceklerini müjdelemişti ki, mü’minlerin gönüllerine inşirah salan bu
bişaretin verildiği gün onlara bu konuda ümit verecek herhangi bir emare de
söz konusu değildi. Gün geldi bu müjde Mekke’nin fethi ile aynen zuhur etti:
Evet Huneyn halkı, Hevâzin kabilesi, Taif ve Necid ahalisi fevç fevç
İslâmiyet’e girerek bu bişareti doğruladılar.

Mekke, Ümmü’l-Kurâ (Beldelerin Anası) idi. Fetih öncesinde her taraftan
insanlar bölük bölük Kâbe’ye gelir ve orada putlara tazimde bulunurlardı.
Fetihle Müslüman olan Ümmü’l-Kurâ halkı, kabile kabile Müslüman olmak
üzere Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) meclis-i saadetlerine gelmeye
başladı ki, bu fetih ile âdeta bütün gönüller fetholmuştu. Öyleki Veda Haccına
gidilen yolda Hz. Ruh-i Seyyidi’l-Enâm binlerce sadık dostu ile muhat
bulunuyordu ki, bu da, senelerce önce haber verilen büyük müjdenin tahakkuku
demekti.

Ayrıca bu âyetler anlayanlar için İslâm’ın intişarı ve inkişafı ile beraber
Resûl-i Ekrem’in vefatını da haber veriyordu. Konu ile alâkalı İbn Abbas’tan
(radıyallâhu anh) şöyle bir vak’a nakledilmektedir:

İbn Abbas diyor ki; Hz. Ömer beni, Bedir büyükleri ile birlikte (sohbet ve
istişare meclislerine) alıyordu. Bu hâli bazı kimseler hazmedememiş olacak ki,
“Bizim onun kadar çocuklarımız var; sen ise onu bizimle aynı meclise kabul
ediyorsun!” demiş ve Hz. Ömer’e itirazda bulunmuşlardı. Hz. Ömer de onlara:
“Onun kim olduğunu biliyorsunuz!” diye cevap verip meselenin üzerine
gitmemişti. Bir gün yine onlarla beraber beni de çağırıp hepimizi aynı meclise
kabul etmişti. Bu sefer sırf bu konudaki tercih sebebini onlara göstermek için
beni çağırdığını anlamıştım. Hz. Ömer oradakilere: “Cenâb-ı Hakk’ın َءاَۤج َا  ِذإ

ُحْتَف ْ لاَو ّللا  ِهـٰ ُرـَْصن   kavl-i şerifi hakkında ne dersiniz?” diye sormuştu,
onlardan bazıları: “Yardıma ve fethe mazhar olduğumuz zaman Allah’a hamd
etmek ve istiğfarda bulunmakla emrolunduğumuzu anlıyoruz.”  demişlerdi.
Bazıları da hiçbir şey söylememişti.

Bunun üzerine Hz. Ömer (radıyallâhu anh) bana dönerek: “Ey İbn Abbas, sen
de aynı mı düşünüyorsun?” dedi. Ben de: “Hayır!” dedim ve sustum. Hz.
Ömer: “Öyle ise ne düşündüğünü söyle.” dedi ve bana söz hakkı verdi. Ben de
şu açıklamayı yaptım: “Bu sûre, Resûlullah’ın ecelini haber vermektedir.



Evet, bu sûrede Cenâb-ı Hak, Resûlü’ne şöyle demektedir: ‘Allah’ın nusreti
ve fethi geldiği zaman, bil ki bu senin vazifenin bitmesi demektir. Öyle ise
hamdederek Rabbini tesbih et ve O’na istiğfarda bulun. O tevbeleri kabul
edendir.’”

Bu yorumum üzerine Hz. Ömer: “Bu sûreden ben de senin söylediğini
anlıyorum.” der.65 İşte bu cevaptan sonradır ki mecliste bulunanlar Hz.
Ömer’in niye İbn Abbas’a bu kadar değer verdiğini anlar ve susarlar.

Evet, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın verdiği bu gaybî haber de aynen zuhur
etmiş; afv u mağfirete giden yolları açmak için gelen Nebiler Serveri dilinde
afv u mağfiret dilekleri yükselip ruhunun ufkuna ulaşmıştır.

4. Kudüs’ün Fethi
Burada kuşbakışı sadece meallerine göz atıp geçtiğimiz âyetler, Kur’ân’ın

mucizevî yönlerinden biri sayılan gelecekten verdiği hususlarla alâkalıydı.
Mevzuun hacmini aşacağı için, gaybî haberlerle ilgili âyetlerin bütününü
sıralamamız elbette ki mümkün değildir. Zira Kur’ân’da 150’den fazla gaybî
haberlerle ilgili âyet vardır. Kaldı ki, arz etmeye çalıştığımız âyet-i
kerimelerde de sadece sarih haberler türünden olanlara temasla yetinip işârî
mânâlarla anlatılmak istenen hususlara hiç mi hiç temas etmedik. Aslında
şimdiye kadar müfessirler, işârî tefsirlerde bunlar üzerinde uzun uzadıya
durmuş ve onlardan ne hakikat cevherleri çıkarmışlardır.. ve bu mevzuda telif
edilmiş dünya kadar kitap mevcuttur. Bunlar arasında Kur’ân’ın kelime ve
harflerinden dahi işârî yolla değişik mânâlar çıkaran onlarca müfessir vardır.

Bunlar, bu metotla Kur’ân’dan İstanbul’un fethini, Kudüs’ün Haçlılar
tarafından işgal edilip yağmalandıktan sonra tekrar Selahaddin Eyyûbî’nin
eliyle Müslümanlar tarafından istirdat edileceği istihracında bulunmuş; dahası
bunların tarihlerini bile bildirmişlerdir. Mevzuu müşahhaslaştırmak için bir
örnek arz etmede fayda mülâhaza ediyorum:

Kudüs-i Şerif’in, Haçlılar tarafından işgal edilip yağmalanması
Müslümanları derinden derine yaralamıştır. Bütün İslâm âleminin kederle
kıvrandığı böyle bir dönemde, kendisinden çok şey beklenen ve üzerine aldığı
işlerin de üstesinden gelebilen, İslâm’ın yüzünün akı Selçuklu atabeylerinden
Nureddin Zengi, evet bu ufuk insan, Kudüs-i Şerif’in Müslümanlar tarafından
istirdadından tam 25 sene önce Mescid-i Aksâ’nın ölçülerine uygun bir minber
yaptırmış ve onu bir gün Mescid-i Aksâ’ya yerleştiririm ümidiyle, bu minberin



yanından her gelip geçişinde sevinç-keder karışımı bir hisle dolup boşalmıştır.
Kendisine, bu minberi niçin yaptırdığını soranlara da o, bu minberi “Mescid-

i Aksa için yaptırdım.” der dururmuş. “Şu anda Kudüs haçlıların elinde, bu
nasıl olacak?” diyenlere de “Ben, İbn Berrecân’ın tefsirinde, Rûm sûresine
hâşiye düşürülmüş derkenâr bir notta, Haçlıların orada bir kere daha hezimete
uğrayacaklarını ve Kudüs’ün yeniden Müslümanların hâkimiyetine geçeceğini,
hem de tarihiyle yazılı olarak gördüm. Şimdi İbn Berrecân’ın verdiği o tarihe
tam 25 yıl var. 25 yıl sonra ömrüm olursa o minberi oraya koyacağım.”

dermiş.66 Ne var ki, Nureddin Zengi’nin ömrü vefa etmemiş; Kudüs’ü fethedip
o minberi Mescid-i Aksâ’ya koyma şerefi, onun yetiştirdiği Selahaddin
Eyyûbî’ye nasip olmuştur.

Evet, İbn Berrecân, Kudüs Selahaddin Eyyûbî tarafından fethedilmeden
senelerce önce bu fethi Kur’ân’ın işârî mânâlarından çıkararak müjdelemiştir.

Benzer bir başka haberi, İbn Cerir et-Taberî, Şûrâ sûresinin tefsirinde
zikretmektedir ki, İbn Cerir’in tefsiri hem bir rivayet hem de dirayet tefsiri
olup, çok fazla işârî mânâlara ehemmiyet vermeyen bir tefsirdir. Bundan
yaklaşık 1100 sene önce yazılan bu tefsirde İbn Cerir, ٓقٓسٓع ٓمٰح   harfleriyle
ilgili şöyle bir hâdise nakleder:

İbn Abbas’a bu harflerin ne mânâya geldiği sorulur. İbn Abbas’ın yanında
Hz. Huzeyfe de vardır; ancak İbn Abbas soruya cevap vermeyip yüzünü ekşitir.
Aynı soruyu bir kere daha tekrar ederler ama o yine cevaptan kaçınır. Onun
cevap vermeme konusundaki kararlılığını gören Hz. Huzeyfe, soruyu soranlara
şunları anlatır: “Bu âyetteki ٓقٓسٓع  ٓ مٰح  harflerinin mânâsını anlayamazsınız.
Bu harflerle Fırat havzasındaki bir devletten bahsedilmektedir. Orada Resûl-i
Ekrem’in neslinden Abdülilâh veya Abdullah isminde bir kişi, bağiler
tarafından öldürülecek ve o idare inkıraza uğrayarak Resûl-i Ekrem’in neslinin

yönetimdeki hâkimiyeti de sona erecektir.”67

Ne enteresandır ki, 1958’de Irak’ta ihtilal olunca Peygamber’in torunu olan
Abdulilâh bağiler tarafından orada öldürülmüş ve Kur’ân’ın işârî olarak
asırlarca önce bildirmiş olduğu haber de tahakkuk etmiştir. 1300 sene önceden
verilen bir haberin aynen vuku bulması, beşerin bilgi ufkunu aşan hadiselerden
olsa gerek..!

Harf ilmine vukufiyeti olan Muhyiddin İbn Arabî ve Kuşeyrî gibi âlimler de
Kur’ân’ın bu yönüyle meşgul olmuş, işaret ve remiz diliyle pek çok esrardan



bahsetmişlerdir. Gerçi bu arada bir kısım kimseler işi bütün bütün çığırından
çıkararak Hurufiliğe dalmışlardır ama, ifrata-tefrite sapmayan bir hayli
yorumcu o argümanları kullanarak Kur’ân’ın çağlara ışık tutacak nice esrarına
ulaşmışlardır ki, mevsimi gelince hepsi birer birer zuhur edivermiştir. Bu türlü
şeyler, ya Kur’ân’ın remiz ve işaretlerine verilmiş ya da Kur’ân’ın bu müstesna
talebelerinin mânevî ufuklarına tecelli dalga boyunda birer tayftan ibarettir.

Aslında bu konuda daha pek çok misal verilebilir. Ancak hepsini burada
zikretmek mümkün olmadığından şimdilik bu misallerle yetinmek istiyoruz.
Zikredilen bu örneklerden de açıkça anlaşılacağı üzere, Kur’ân, kat’iyen bir
beşer sözü olmayıp o, geçmiş ve geleceği bütün detaylarıyla bilen Cenâb-ı
Hakk’ın mu’ciz bir beyanıdır.
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YEDİNCİ BÖLÜM 
KUR’ÂN’IN IŞIĞINDA İLMÎ

GELİŞMELER

KUR’ÂN’IN IŞIĞINDA İLMÎ GELİŞMELER
A. Kur’ân’ın Geniş Perspektifi

Ön yargısız âyet âyet takip edildiğinde Kur’ân-ı Kerim’in, insanın iç
âlemindeki en derin his ve düşüncelerinden, kâinattaki en geniş sistem ve
galaksilere; oradan da âlem-i misal ve öteler ötesine kadar açılan çok geniş bir
yelpazede, pek çok hakikate işaret ettiği görülecektir.

Evet bu kitap kalbî ve ruhî meyilleri, gizli-açık hisleriyle insanı ele alıp
yorumladığı, değerlendirdiği aynı anda, kâinatın en geniş daire ve en ücra
köşelerinden bahisler açarak, bir anda insanın nazarını kâinattan insana,
insandan da kâinat katmanlarına çevirir; kâh o koca kitabı mütalaaya sunar, kâh
Ehadî bir tecellî ile dikkatleri insan üzerinde yoğunlaştırır.

O bazı âyetleriyle insanın ledünniyatından bahsedip dikkatleri o noktaya
çektiği aynı anda bir de bakarsın nebülözler ve güneş sisteminden bahisler
açarak bizi makro âlemin nâmütenâhîliklerinde gezdiriverir. Bu ona has bir
üslûptur ve o bu üslubuyla varlığı her zaman bir bütün olarak nazara verir ve
küllî bir irade ve kudretin hem dar hem de geniş dairede nasıl tecellî ettiğini
birden gösterir. İşte bir örnek: Kur’ân bir âyette şöyle ferman eder: ْمِھيِرُن َس

ِفَْكي َْملَوَأ  ُّق  َحْلا ُهََّنأ  ْمَُھل  َنَّي  َبََتي ّتَح  ىٰ ْمِھِسُف  َْنأ ِفَو  يۤ ِقاَفْٰالا  اَِنتاَيٰا ِفي 
ٌدیِھَـش ٍءْيَش  ِّلــُك  ىٰلَع  ُهََّنأ  َكــِّب  َرِب  “Biz onlara âfâkta (arz, sema ve

kâinatlar) ve kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz, nihayet onlar için
(Kur’ân’ın) gerçek olduğu, apaçık belli olacaktır.”1

Cenâb-ı Hak, insanlara âyetlerini hem âfâkta hem de enfüste peyderpey,
ceste ceste göstererek bir gün büyük çoğunluğa mutlaka “Hak” dedirtecektir. Bu
“hak” Hak’tan gelmiş, hakikati neşretmiş, varlık gerçeğine tercüman olmuş
Kur’ân’dır.

Bu âyet, insana ve kâinata ait pek çok hakikati ihtiva etmekte ve gelecek



yılların Kur’ân yılları olacağı müjdesini vermektedir. Yine bu âyet, insan icadı
olan teknik aletler sayesinde kâinatın bütün derinliklerinin bir ölçüde hallaç
edilerek bir esasa bağlanacağına parmak basmakta ve bunu yaptığı aynı anda,
insanoğlunun kendi iç ve dış derinliklerinde de çok ciddî ilerlemeler
kaydedileceğini vurgulamaktadır.

Evet, her gün biraz daha gelişen teknoloji sayesinde elde edilen imkânlarla
insan, yeniden kendine yönelmiş, her yönüyle kendini, özünü yorumlayıp
keşfetmek için kendini teşrih masasına yatırmış; fizik, kimya, astronomi, tıp,
hendese hatta psikoloji, pedagoji gibi bütün modern bilimlere göre kendini
yeniden yorumlama ve değerlendirmeye tâbi tutmuş ve bir ölçüde Kur’ân’ın
işaret ettiği süreci başlatmış gibi görünüyor. Buna, herkesin “hak” diyeceği
noktaya geliniyor da diyebiliriz.

Aslında hakikat aşkı, ilim aşkı ve araştırma aşkı sayesinde insanı, kâinattan
koparmadan, varlığın hakla irtibatını zedelemeden ve insanın kâinat içindeki
mevkiini olduğu gibi koruyarak tarif eden sadece ve sadece Kur’ân olmuştur.
Evet, onda, kâinat anlatılırken aynı anda insan da anlatılmakta, kalbin tahlil
edildiği yerde güneş sisteminin ve yıldız kümelerinin genel durumları dile
getirilmekte, insan ledünniyatından bahsedilirken de kâinatın derinlikleri nazara
verilerek hep tevhîdî bir mülâhaza sergilenmektedir.

Bundan sonra da sürekli ilimler gelişmeye devam edecek; insan düşüncesi,
ilimlerin inkişafı ölçüsünde derinleşecek; bir yandan (x) ışınları ve elektron
mikroskoplarıyla mikro âlemlerdeki bilinmezler ortaya çıkarılırken, diğer
yandan da devâsâ teleskoplar ile en büyük dairede, ulaşılabildiği kadarıyla
kâinat didik didik edilecek. Böylece, âdeta insan gibi pek çok varlık da teşrih
masasına yatırılarak; en ince parçasına kadar her şey müşâhede imbiğinden
geçirilmek suretiyle netice nereye varırsa varsın, her şeyin, hâl ve kâl diliyle
“Lâ ilâhe illallah” dediği duyulacaktır.

Bu hakikati Kur’ân, kâinatı kudret ve iradesiyle var eden Sahib-i Kur’ân’ın
beyanı olarak anlatmaktadır ki, Allah (celle celâluhu) bu yüce hakikati “Biz
onlara âfâkta ve kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz de, nihayet
onlar için (Kur’ân ve onun ifade ettiği şeylerin) gerçek olduğu apaçık ortaya
çıkacaktır.” âyetiyle, hem bir müjde hem de bir vaad mânâsında ifade
etmektedir.

Bu hitap, o gün sahabeye idi. O günün o temiz ve sade insanları bu hitaptan
ne anlamışlar onu bilemeyiz. O devirde âfâka ait rasat aletleri olmadığı gibi



enfüsün de her yanını bilmek mümkün değildi. Ayrıca (x) ışınları
keşfedilmemişti ve elektron mikroskopları da henüz yoktu. Ama Kur’ân onlara,
“Gelecekte herkese ‘hak’ dedirteceğiz”  diyordu. Demek ki bu âyet onlara bir
şeyler ifade ettiği aynı anda 20. asrın insanına da çok ciddî şeyler fısıldıyordu.

Evet, bu çağın insanı, o çok ileri teknolojileri sayesinde, bu ilâhî bişâreti
kısmen dahi olsa idrak etmiş sayılırlar. Evet bugün, insan anatomisine ait pek
çok sır keşfedilmiş, elektron mikroskoplarıyla insan didik didik edilip
taranmış, âfâk ve enfüste daha nice derin araştırmalar yapılmış ve âdeta gaybın
kapıları aralanmış gibi bir durum söz konusudur.

Ayrıca burada şöyle ince bir nükteden de söz edilebilir: Kur’ân, insan ve
kâinatı aynı anda ve aynı ehemmiyet ve hassasiyet içinde, birini diğerine tercih
etmeyip ikisini birden insanoğlunun nazarına sunmakta ve tam bir bütünlük
içinde bütün varlığın anlaşılmasını dilemektedir. Bununla O, insanın iç
derinliklerinden, kâinatın enginliklerine uzanan çizgide bütün varlığın
araştırılması gerektiğini, ilahi âyetlerin keşfedilmesi gayretinin gösterilmesini,
araştırmacı ve mütecessis ruhların bütün tecessüs kabiliyetlerini kullanmaları
gerektiğini vurgulayarak hamiyetli ruhlara bir “Arş!” emri vermektedir.

İşte bu ince nükte de göstermektedir ki, müspet ilimlerde dahi istikamet
aranacaksa, insan-kâinat ve Allah münasebeti gözardı edilmeden küllî bir
yaklaşımla yapılan araştırmalar sayesinde hem âfâk hem de enfüse açılmak
suretiyle bu mümkün olacaktır.

Hâsılı Kur’ân-ı Kerim, yerler, gökler ve topyekün varlık hakkında verdiği
bilgilerden o kadar inandırıcı bir üslupla bahsetmektedir ki, insanlığın, keşif,
tespit ve yeni buluşlarında ilerledikçe, hemen her ilmî merhalede Kur’ân
gerçeğiyle karşılaşacağı O’nun âyetlerinde vurgulanmakta ve her şeyin Allah’a
bağlanacağı günlerin geleceği hatırlatılmaktadır.

Zaten bütün kâinatları yaratan Allah’ın kelâmının varlığa, tabiata, ilimlere
aykırı olması da düşünülemez. Bu itibarla bizim Kur’ân’dan aldığımız
bilgilerle varlıktan edindiğimiz malumat arasında –eğer doğru alabilmişsek–
kat’iyen herhangi bir “çelişki” söz konusu olamaz. İlimlerle Kur’ân arasında
tenakuz gördüğümüz yerlerde ya biz Kur’ân’ı yanlış anlıyoruzdur yahut ilimler
adına ortaya atılmış bir kısım hipotezleri ilim zannediyoruzdur.

B. Fünûn-u Müsbete (Pozitif İlimler) Tabiri
Fünûn-u müsbete (pozitif ilimler), aklî ve nazarî bilimlerin aksine, tecrübe



ve müşâhedeye dayanan ve farklı ispat yollarıyla doğrulukları tebeyyün etmiş
kabul edilen ilimlerdir. Biyoloji, fizik, kimya, astronomi, tıp vb. gibi ilimlerin
sübut bulmuş bütün meseleleri bu türdendir ki, biz bunlara ispatlanmış bilimler
mânâsına “Fünûn-u müspete” diyoruz.

Bugünkü anlayışta pozitif bilimler, her zaman yanlışlanabilen teorilerden
oluşmuş bilgi kümeleri veya kâinattaki yapılar hakkında tahmin yürütmemize
imkân tanıyan araçlar olarak kabul edilmektedir. Ne var ki bunun mefhûm-u
muhalifini alarak, tecrübe ve müşâhede sahasına girmeyen ilimlere “menfî
ilimler” demek de doğru değildir.

İlimler mevzuunda, 19. ve 20. asırda, belli ölçüde de olsa, insanlık
düşüncesine hükmeden diyalektiğin, bazı zihinleri bulandırması türünden bir
kısım yanlış anlamalara da meydan verilmemelidir. Her şeyden evvel bir kısım
ilimlere, laboratuvarın araç ve gereçleriyle değil ancak akılla ulaşılabilir.
Tecrübe sahasına girmeyen nice gerçekler vardır ki onların da kendilerine ait
bir kısım kaideleri vardır ve ancak o kaidelerle onlara ulaşılır. Meselâ,
Vâcibü’l-Vücud olan Allah, hatta melâike-i kiram, cin, şeytan vb. gibi
fizikötesi varlıklar, fünûn-u müspete ile değil, vahiy, akıl, mantık, vicdan, kalb
ve hisle anlaşılır. Zira bu mevzular, laboratuvarlara sokulacak cinsten konular
olmadığı gibi mikroskop veya teleskop ile de görülemezler. Binaenaleyh “ilim”
tabirine vahiy, akıl, mantık, his ve vicdan yoluyla ispat edilen şeylerin hepsini
idhal etmek icap edecektir.

Burada hemen şunu da ifade etmeliyim ki, ispatı hususunda en fazla üzerinde
durulan varlık Vâcibü’l-Vücud’dur. Her ne kadar ispat tabiri, Vâcibü’l-Vücud
hakkında çok fazla kullanılmasa da, Allah’ın sıfat ve isimleri, zâtî şe’nleri,
melâike-i kiram, haşir ve nübüvvet hakikati en fazla ispata bağlanagelen
mefhum ve mazmunlardandır.

Bunlar, şimdiye kadar öyle sağlam aklî kıstaslarla ele alınmışlardır ki,
tecrübe dediğimiz şey bu kıstaslar yanında çok sönük kalır. Nitekim asırlardır
tecrübî sahayla alâkalı pek çok kanun ve kural, keşif vesairenin bugün onların
isimleri dahi unutulmuştur. Evet, tarih ve ilim çevrelerinde kendisini kabul
ettiren nice iddialı fikir, nazariye (teori) ve faraziyeler vardır ki, bunlar, henüz
üzerlerinden bir-iki asır geçmeden aşınmış, yıpranmış ve itibar edilmez hâle
gelmişlerdir. Meselâ, bütün debdebe ve ihtişamıyla asırlarca astrofiziği meşgul
eden Kant ve Laplace’ın fikirleri, bugün çağın farklı yorumları karşısında hazan
yemiş yapraklar gibi savrum savrumdur. Hatta sarsılmaz gibi görünen



Nevton’un çekim kanunu dahi bugün bir kısım detaylarıyla tartışılır olmuştur.
Bütün nazariyeler, hakikate götüren birer vesile ve basamak olduklarından,

elbette ki sürekli sarsılacaktır ama günü gelince –izafi dahi olsa– sarsılmaz
kanun ve hakikatlere ulaşılacaktır. Biz, ulaşılan bu hakikatlerle bir gün bütün
nazariyelerin gelip Kur’ânî bir öz ve icmâlde buluşacağı inancını taşıyoruz.
Her devirde bir kısım yeni yeni gelişmeler gerçekleşecek.. gelişen ilimler ve
mârifet nazariyeleri, içinde bulunduğu zamana takılıp kalmadığı müddetçe
sürekli yenilenerek devam edip gidecektir.

Gerçek ilim erbabı, hakikati olmayan pek çok nazariyenin hem tarihî hem de
değişik ilim mahfillerini nasıl meşgul edip, defaatle tökezlettiğini iyi bilirler.
Evet, bir kısım ilim mahfilleri, bu nevi kör dövüşlerinin en fazla yaşandığı
yerlerdir. Ne var ki artık bilim kendini aşma kertesindedir ve er-geç o, bir gün
mutlaka “Allah” diyecektir. Allah’a ulaşan ve ulaştıran her ilim, O’nda
sonsuzluğa da ulaşacak ve artık tıkanmalara, tökezlenmelere maruz kalmayacak,
bâtıl nazariyeler gibi teâruzların-tesâkutların ağına takılmayacaktır.

İşte bu noktada Kur’ân, ilim erbabına nihâî bir nokta çizmekte ve onları
peşin hükümlü nazariyelere takılıp kalmaktan kurtararak sürekli yeni
gelişmelerle varılacak son noktaya irşad etmektedir. O, doğrunun özü, esası ve
icmâlidir; onda hatalar ve kırılıp dökülmeler bahis mevzuu değildir. O, kâinatı
kudret ve iradesiyle idare eden Cenâb-ı Hakk’ın aziz bir kitabıdır ve onun ne
önünde ne de arkasında bir bâtılın bulunması söz konusudur.

Nitekim Cenâb-ı Hak (celle celâluhu), onunla alâkalı şöyle buyurur: “O
(kitap) aziz ve eşsiz bir kitaptır. (Öyle) ki ne önünden (gelecekten) ne de
arkasından (geçmişten) onu boşa çıkaracak (iptal edecek) bir söz gelemez. O
(kitap) hüküm ve hikmet sahibi, çok övülen Hamîd (Allah) tarafından
indirilmiştir.”2

Evet, bu Kur’ân, Azîz ve Hakîm olan Allah’ın kelâmıdır. Onun ne geçmiş ne
de geleceğe ait ortaya atıp ifade ettiği haber ve tespitleri arasına herhangi bir
bâtılın sızması mümkün değildir. O nazil olalı bin beş yüz seneye yakın bir
zaman geçti; daha on binlerce sene geçse, yine de onun söylediği hakikatler, hiç
mi hiç değişmeyecektir.

Evet, bir tarafta eskiyip unutulan nazariyeler, diğer taraftan da sönmez
hakikatlerden haber veren Kur’ân âyetleri hep gürül gürül bu gerçeği
haykırmaktadır. Bundan sonra da daha nice popüler nazariyeler eskiyip



gidecek, ama Kur’ân ve onun haber verdiği hakikatler hiçbir zaman
yıpranmayacak, aksine her zaman yeni nazil olmuş gibi tazeliğini koruyacaktır.
Çünkü o, mutlak ilim sahibi Allah’ın ezel ve ebed soluklu mu’ciz bir beyanı ve
harikulâde kelâmıdır.

C. Beşerî Nazariyeler ve Kur’ân Hakikatleri
Çeşitli sahalarda ortaya atılan nazariyelerle Kur’ân’ın ortaya koyduğu

hakikatler arasında benzerlik, tevafuk hatta ayniyet olsa bile, bu tespitleri
Kur’ân’ın hakikatleriyle birebir mukayese etmek doğru değildir. Çünkü ilimler
onca gelişmelerine rağmen henüz yolun yarısına dahi varmış sayılmazlar. Bu
itibarla Kur’ân’ı bilim nazariyelerine bağlayarak “O da tıpkı falan filan ilimler
gibi söylüyor.” demek yanlıştır.

Gerçi bütün ilimler, Allah’ın (celle celâluhu) insanlığa ilhamının bir
neticesidir. Münkir dahi olsa, herhangi bir mevzuda onun araştırma yapması,
bazı tespitlerde bulunması, Cenâb-ı Hakk’ın ona bir çeşit ilhamı sayılır.
Düşünce, tefekkür ve ilmî araştırmaların bir hikmet-i vücudu vardır. Mücerret
olarak sadece tefekkür ve araştırma mutlak hakikati bulma mevzuunda kâfi
değilse de, ona ulaşmaya birer vesiledirler. Allah (celle celâluhu), ilmi de
onunla alâkalı araştırmaları da bir hakikat ve bir kıymete bağlamıştır. İster
münkir ister mü’min kim olursa olsun, gayret ve cehd sarf ederek onu elde
etmeye çalıştığı ve sebeplere riayet ettiği nispette bu husustaki istek ve
arzularını elde edebilmesi âdetullahın gereğidir.

İlim ve Kur’ân, aynı noktaya ayrı ayrı bakan iki göz veya bir gören iki ayrı
dürbün gibidirler. Bunlar başta iki ayrı şey olsalar bile bir hakikatin iki yüzü
gibidirler. Kâinatı bir kitap, bir meşher, bir saray ve bir bahçe gibi mütalaa ve
temâşâmıza sunan Cenâb-ı Hak, Kur’ân’ı da bir tarifname mahiyetinde inzal
etmiştir. İnsan, ancak bu iki yüzü ve iki yanı olan fenomen sayesinde hakikate
ulaşabilir.

Bugün gelinen nokta itibarıyla bazı ilim dallarıyla Kur’ân hakikatleri
arasında bir farklılık söz konusu olsa da bunun sebebi, ilmin hâlâ iyi
değerlendirilemeyişi veya bizim Kur’ân’ı yanlış anlayışımızdan
kaynaklanmaktadır. Evet, ilim, nâehil ve inançsız insanların elinde kör kalacağı
gibi, din de cahiller elinde hep yanlış yorumlanacaktır. Ben şahsen
laboratuvarların, sınaî, ziraî, kimyevî ve fizikî araştırmaların, Allah’a gönül
vermiş hakikat erlerinin elinde çok farklı şeyler söyleyeceğini düşünüyorum.



Hâsılı, inanan insanların ilim alanında söz sahibi olduklarında, ilimle
Kur’ân’ın bir noktada birleştiği görülecek ve işte o zaman bizler de eşyayı
olduğu gibi görüp yorumlama imkânını elde edeceğiz. Ne var ki şu anda miyop
bakan ve renk körü olan çoğumuzun ciddî bir ameliyat-ı ruhiyeye ihtiyacımız
olduğu da bir gerçek. Gönüller imana açılmadıkça ne ilmin ne de insanın ve
insan cemiyetlerinin dengeli düşünmesi mümkün değildir.

Burada bir kısım nazariyeler arz edilirken kesinlikle Kur’ân’ı ilmin
vesayetine verme gibi bir düşüncemiz olduğu zannedilmemelidir. Aslında
Kur’ân böyle bir vesayetten müberra ve münezzehtir. Bunun tam aksine biz,
ilmin doğru yorumlanması ölçüsünde Kur’ân’a yaklaştığını göstermeye
çalışıyoruz. İlk hilkat, göklerin ve yerin yaratılması, küre-i arzda hayata müsait
bütün şartlar hazırlandıktan sonra ilk canlı ve ilk insanın yaratılması, dünyanın
yuvarlaklığı ve hareketi, dağların faydaları gibi konularda epistemolojik
mülâhazalarla Kur’ân’ın sunduğu hakikatlere beraber bakmaya çalışıyoruz ki,
bu da ele alınan konuların bilgi ve mârifet nazariyelerine uygun bir çizgide
götürülmesi demektir.

D. Kur’ân ve İlmî Hayatımız
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, insanoğlunu alâkadar eden hemen bütün

meselelerle yakından ilgilenmiştir. Zira o, beşer için gönderilmiş bir hidayet ve
saadet kaynağıdır. İlmî ve teknolojik gelişmeler her zaman insan hayatıyla içli-
dışlı gelişmiştir. Dolayısıyla Kur’ân’da, bu tür gelişmelere ait bir kısım
mücmel sözlerin bulunması da gayet tabiîdir. Her ne kadar Kur’ân’ın getirdiği
esaslar, dinî, ahlâkî, ruhî ve içtimaî hayatı tanzim edici disiplinler olsa da,
onda sarahaten, zımnen ya da işareten ilim ve tekniğe teşvik ifade eden âyetler
de vardır.

Haddizatında Kur’ân’ın getirdiği sistem, hem enfüsî hem de âfâkî yönleriyle
aklî, mantıkî, hissî hiçbir boşluğa meydan vermeyecek mükemmeliyettedir.
Daha önce de geçtiği gibi O, insanın kalbinden göklerin derinliklerine uzanan
bir çizgide, yer yer icmâlî, yer yer de tafsilî her şeyden bahseder. Onun
üslûbunda her zaman tam bir bütünlük söz konusudur. Bu bütünlüğü kavrayan
ilk Müslümanlar, dinî ilimlerin yanı sıra müspet ilimlerde de derinleşmiş ve
yeryüzünde rasathaneler kurmuş, tıp merkezleri tesis etmiş ve ciddî
araştırmalar başlatmışlardır.

Onlar, bu mevzudaki araştırma ve gözlemlerini, evvelâ çıplak gözle yapmaya



başlamış, daha sonraları da çalışmalarını kolaylaştırıp onları daha doğru
neticelere ulaştırabilecek çeşitli aletler geliştirmişlerdir. Güneş tutulmasından
yıldızların hareketlerine, ondan dünyanın yuvarlak oluşu ve güneşin etrafında
dönüşüne varıncaya kadar astronomiyle alâkalı ilk gelişmeleri Avrupa’ya
duyuranlar da onlar olmuştur.

Onların bu çalışmaları Kur’ân-ı Kerim’in kâinatla alâkalı emirlerine
gösterilen bir hassasiyet örneğidir. Kur’ân, şeriat-ı diniye ile şeriat-ı fıtriyeyi
birlikte ele alıp, bunları talebelerine bir hakikatin iki yüzü gibi sunmuştur. Evet
O, namaz kılmayı, zekât vermeyi emrettiği gibi, kâinatı bütün alanlarıyla rasat
etmeyi, Allah’ın yerde ve gökte yarattığı sanat eserleri üzerinde inceleme ve
araştırma yapmayı da teşvik etmiştir. Bize göre gerçek mânâdaki takva da bu
olsa gerek. Evet, şeriat-ı diniye ve şeriat-ı fıtriyeden birisini ihmal etmek,
hayatı tek boyutlu devam ettirmek mânâsına gelir ki, iki-üç asırlık âlem-i
İslâm’ın yaşadığı inkırazların başlıca sebebi de bu olsa gerek.

Kur’ân, ilim ve tekniğe teşvik ettiği, varlık ve kâinat üzerinde düşünmeyi
emrettiği hâlde, maalesef tâli’siz bir dönemde, Allah’ın yarattığı mahlukat
üzerinde tefekkür etmeyi mahzurlu sayabilecek, “Yer ve gökyüzündeki cisim ve
varlıklar üzerinde düşünmek ve bunlarla alâkalı araştırmalar yapmak ne işe
yarar?” diyebilecek kadar Kur’ân’dan nasipsiz bir hayli cahil zuhur etmiştir..
ve Allah (celle celâluhu), mü’minleri, gökte ve yerdeki âyetlerini tetkik ve
temâşâya davet ederken, O’nun emirlerini kendi dar havsalalarına göre
yorumlayan bir hayli de nasipsiz türemiştir. İlk Müslümanlar ilim, fen ve
teknikle kalb ve kafalarını aydınlatıp, hem iç (enfüs), hem de dış dünyada
(afak) derinleşmelerine karşılık şeriat-ı fıtriye ve dini emirleri birbirinden
ayıranlar kendi fasit daire (kısır döngü) ve çıkmazları içinde bocalayıp durmuş
ve âlem-i İslâm’ı da günümüzde olduğu gibi hep gerilerin gerisine
götürmüşlerdir.

Oysa Kur’ân, o nurefşan âyetleriyle hep gelecekte zuhur edecek gelişmelere
ışık tutmuş ve sürekli asırları aydınlatacak kalbin ziyasından ve aklın nurundan
bahsetmiştir. Anlayanlar için, ilim ve teknik hangi seviyeye ulaşırsa ulaşsın
yine de Kur’ân’ın nur ve ziyasına muhtaçtır. Zaman ihtiyarladıkça Kur’ân
gençleşmekte ve onun terütaze beyanları, her asrın ilim ve fikir insanlarını
aydınlatacak, tıkanan ufukları yeniden açacak sihirli bir anahtar gibidir. Ancak,
esefle ifade etmeliyim ki, Kur’ân’a yeni yönelişler olmakla beraber, yine de
onun bu yönünü anlama gayretleri kat’iyen yeterli değildir. Kanaat ve inancımız



odur ki, ilim ve fikir adamları, araştırmalarını Kur’ân ekseninde sürdürecekleri
gün, Kur’ân da bütün vâridâtıyla açılacak, Asr-ı Saadet insanının elinden
tuttuğu gibi, 21. asır insanının da elinden tutarak onları bu asrın seviyeli
toplumları arasına yükseltecektir.

Bizim Kur’ân’a bakışımız, ilim ve teknik ile şöyle-böyle münasebetleri olan
âyetleri tahlilimiz, sadece bu mevzuda ehliyet sahiplerinin himmetlerini
kamçılama düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Zira teknik sahalarda söz
söylemek, o sahalarda ihtisas yapmış aydınlık dimağların işidir. Evet, biz
burada Kur’ân’ın bu yönüyle de mucize oluşunu ifade sadedinde bir kısım
âyetler üzerinde durarak o saha ile meşgul olan ehl-i ihtisasın dikkatlerini bu
âyetler üzerine çekmeye çalışıyoruz.

Bugüne kadar bu mevzuyla alâkalı pek çok eser telif edilmiştir. Ne var ki bu
eserlerin müellifleri daha ziyade, teknik gelişmeler ile bu gelişmelere ışık tutan
âyetler arasındaki mutabakat ve muvafakate dikkatleri çekmeye çalışmışlardır.
Yani daha çok Kur’ân ile hâlihazırdaki gelişmelerin uyumunu ortaya koymak
istemişlerdir. İleride ilim nereye gidecek? İnsanlar teknik ve teknolojiyle
alâkalı nelere sahip olacak? Kur’ân’ın teknik ilimler adına özel vaadleri olacak
mı? Varsa, bunlar için şimdiden bir şeyler söylemek mümkün mü? Teknik
gelişmelerden gaye nedir? Hayatın yegâne gayesi teknik yönden gelişmek
midir? Kur’ân’ın bu husustaki tavsiye ve emirleri nelerdir?.. gibi hususlar
üzerinde bir hayli kimse durmuştur. 18. asırdan itibaren, ikbali idbare dönen ve
kendi değerleri açısından sarsıntılar yaşayan İslâm dünyasının aydınları, uyku-
uyanıklık arası hep bu gibi hususları sayıklayıp durmuşlardır.

Dileğimiz o ki, şimdilerde olsun Müslüman araştırmacılar, bütün
gayretleriyle bir kere daha Kur’ân’a yönelip, onu ilmî araştırmalarına esas
yaparak, Allah’ın Kur’ân’da vaadettiği ilim, teknik, kültür ve medeniyette
yeryüzünün hakikî mirasçıları olma şerefini elde etsinler.

Burada hemen şunu da ifade etmeliyim ki, asrımızda bir hayli yeni
gelişmelerin olduğu da bir gerçektir ve bu bizim ümitlerimizi de
kamçılamaktadır. Aslında, teknik ve medeniyetin zirvesine ulaşıldığı şu
günlerde, insanlığı bir kısım ciddî tehdit ve tehlikeler beklemektedir ki, bunlar
da ancak ve ancak Kur’ân’ın getirdiği esaslar ile aşılabilecektir. Son yılların
ferdî, içtimaî, ruhî ve kültürel bunalımları bir kere daha göstermiştir ki,
insanlık âlemi, içine düştüğü maddî boşluğu dolduracak yeni bir mânevî
sisteme muhtaçtır. Bu arzu ve arayış onları er-geç İslâm’a yönlendirecektir. Bu



itibarla da günümüzün Müslüman düşünür ve araştırmacılarına büyük işler ve
vazifeler düşmektedir.

Kur’ân döneminin ilk dört asrında Müslümanlar, heptenci bir mülâhaza ile
Kur’ân’a yöneldiklerinden o zamana nispeten hem maddî hem de mânevî
ilimlerde terakki etmişlerdir. Kur’ân da, ihlâs ve samimiyetle kendine yönelen
bu aydınlık dimağların ellerinden tutmuş ve onları dünyanın en medeni insanları
hâline getirmişti.

Evet onlar, bir yandan Kur’ân’ın tefekküre teşvik eden âyetlerini anlamaya
yönelmiş, hususiyle de gökyüzünü keşfetmek için rasathaneler tesis etmiş ve
modern feza araştırmacılarının öncüleri olmuş ve Kur’ân’ın, “Biz, insanlara
her ufukta ve kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz.”3 fermanıyla
şahlanarak hem insana yönelmiş ve onun maddî-mânevî yapısını didik didik
ederek ilk modern tıbba giden yolu açmışlar –ki bugünkü modern tıp, ulaştığı o
müthiş seviyeyi o dönemin Müslüman ilim adamlarının geliştirdiği ilmî-teknik
altyapıya borçludur– diğer yandan da bu insanlar feza ve semalarla alâkalı
âyetleri işârî birer emir telakki ederek, bütün imkânlarıyla göklerin fethine
yönelmişlerdi.

Her şeyden evvel o günün Müslümanları, Kur’ân’ın her âyeti karşısında
“Acaba Allah ne diyor?” mülahazasını bütün hayatlarının yegâne gayesi bilerek
onu değişik yorumlarla anlamaya çalışmış; Allah’ın Kur’ân’da ortaya koyduğu
her meseleyi birer birer ele almış ve her hâdiseyi inceden inceye tetkik
etmişlerdi. Dahası, ilk ilmî toplantılar, müzakereler de onların insanlığa
armağanıydı. O kadar ki, o mahfillerde konuşulup tartışılan pek çok mesele
bugün dahi hâlâ, geçerliliğini ve tazeliğini korumaktadır. Elbette ki, o günün
mebdedeki o gelişmeleri ile günümüzde ilmin ulaştığı seviyeyi mukayese etmek
doğru olmayacaktır. O günkü ilmî seviyenin bugüne nazaran geri olduğu
muhakkaktı. Ancak, o meseleyi o günün şart ve imkânları içinde
değerlendirdiğimizde, o çağdaki Müslüman araştırmacıların kendi üzerlerine
düşen vazifeleri bihakkın yerine getirdikleri görülecektir. Hele işi başlatanlar
olarak merkezi tutmaları, onların başarılarını kat kat öne çıkarır; zira ‘merkezde
ve mebde’de nokta kadar bir açılımın muhit hattında kocaman bir açıya
dönüşeceği’ esprisi açısından onların başarıları bugünkülerin kat kat üstünde
sayılır.

Hiç şüphesiz burada, üzerinde durulması gereken hususların başında bizim



üç-dört asırdan beri süregelen durgunluğumuz ve onun muhasebesi gelmektedir.
Evet, İslâm dünyası, birkaç asırdır ciddî bir inkıraz yaşamaktadır. Öyle ki, bu
dönemde ilmî hayat tamamen durmuş; ne tekke ne zaviye ne de medresede ciddî
canlılık kalmamıştır. Yani bir tarafta gönül ve ledünniyat gurûb üstüne gurûb
yaşarken diğer yandan da ilmî sahada çok ciddî ihmaller olmuştur. Kur’ân-ı
Mu’cizü’l-Beyan’daki ilâhî maksatları anlama mevzuu tamamen terke uğramış
ve Müslümanlar hemen her sahada bir tedenni fasid dairesi içine
sürüklenmişlerdir.

Ne acıdır ki, bir kısım haddini bilmez Batı mukallidi düşünür ve yazarlar da
bu ihmalkârlığın cürmünü İslâm’a fatura etmeye kalkışmışlardır. Dostlar
vefasız ve uyuşuk davranmış, düşmanlar da hep hasmâne tavır almış böylece
İslâm da kendini ifade edebilme fırsatını bulamamıştır. Özellikle de son
dönemlerde, mektep ve medrese birbirine düşmüş, birbirini yıkmaya çalışmış;
ardından da bunlar geri kalmışlığımızın sebeplerini birbirlerinin üzerine
atmaya başlamışlardır.. evet, bunlardan biri “Batı Batı!” diyerek âdeta her gün
bir kıble değiştirirken; diğeri de âfâk ve enfüste Allah’ın âyetlerini düşünmeyi
boş bir iştigal sayarak kendi sonunu hazırlamıştır.

Biz yeniden o kavga kapısını aralamamaya çalışsak da, iki tarafın işlediği
günah da affedilir gibi değildir... Evet, bu saygısızlığı irtikâp edenler, hem
kâinatın sahibi olan Allah’a hem de O’nun mu’ciz kelâmı olan Kur’ân’a karşı
saygısız davrandıklarından cezalandırılmalıydılar ve cezalandırıldılar.

Cenâb-ı Hak, her vesileyle tefekkürü emrettiği hâlde, belli dönemde tekke ve
zaviyelerde kalbî ve ruhî hayattan habersiz binlerce insan yatıp kalkmaya
başlamıştı. Cenâb-ı Hakk’ın, yerde ve göklerde derinlemesine tahkik ve
araştırmayı teşvik etmesine mukabil, mektep bütün müntesipleriyle sırtüstü
yatarak ve Batı edebiyatı yaparak demagojilerle cehlini örtmeye çalışıyordu.
Tekke ve zaviyedekiler ise tek yanlı ve tek yönlü davranarak, sadece “gönül”
diyor ve başka bir şey bilmiyorlardı; bari onu tam bilselerdi; ama ne gezer!..
Mektep, bütünüyle dünyaya yönelmiş gibi görünüyordu ama aslında her hamlesi
ya medreseye tepki ya da Batıyı taklitti. “Onlar bir ümmetti, gelip geçtiler...
Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız da sizindir.”4

fehvâsınca, topyekün İslâm dünyası, Kur’ân-ı Kerim’e karşı korkunç bir
ihmalkârlık, idraksizlik, duygusuzluk ve hissizliğinin cenderesindeydi; elbette
ki bu işin neticesi de çok acı olacaktı.



Günümüzde bir siyaset adamının iki kelimelik sözü yediden yetmişe herkesi
günlerce, aylarca meşgul ettiği ve ne demek istediği uzun uzun araştırıldığı
hâlde, Kur’ân, bu seviyedeki bir insanın sözü kadar olsun kayda değer
bulunmuyordu. Biz milletçe büyük bir günah işliyorduk.. şu anda ne yapıyoruz,
onu da Allah bilir!.. Onun için, eğer bir an evvel tarifi nâkabil bu gaflet ve
ihmalkârlığımızı aşmaz, genci-yaşlısı, kadını-erkeğiyle bütün bir toplum olarak
Kur’ân’a yönelip, dikkat ve gayretlerimizi ona tevcih etmezsek, içine
düştüğümüz bu vahametten kurtulmamız çok zor olacaktır.

Allah (celle celâluhu), Kur’ân’da insanların dikkat ve nazarlarını kâinata ve
kendi nefislerine tevcih edip ilimler arasında herhangi bir ayırım yapmaksızın,
teşri emirlerde de tekvini emirlerde de bizi araştırma yapmaya teşvik
etmektedir. İnananlardan hakikat aşkı, ilim aşkı ve araştırma aşkı istemektedir.
Evet, Kur’ân ve İslâm kendi müntesiplerini daima araştırma yapmaya
çağırmaktadır ki, geçmişimiz, o devâsâ insanlarıyla bu çağrıya icabet etmenin
en güzel örneklerini sergilemişlerdir.

O engin fıtratlar ellerinden geldiğince Cenâb-ı Hakk’ın emirlerine icabet
etmiş ve İslâm’ı hayata hayat yapmışlardır. Oysaki ilâhî emirlere onlar muhatap
olduğu ölçüde bizler de muhatabız. Kaldı ki günümüz Müslümanları teknik ve
teknolojinin getirmiş olduğu imkânlar ile onlara nazaran pek çok avantajlara da
sahip bulunmaktadırlar. Dolayısıyla bizler, Kur’ân’ı ilmî ve teknik gelişmeler
ışığında daha mükemmel bir şekilde inceleme imkânına sahibiz. Şimdi bize
düşen şey, iki-üç asırlık gaflet ve ihmalleri telâfi gayret ve himmetiyle Kur’ân
vesayetinde istikbale yürümektir.

E. Bir Tahassürün İfadesi
Günümüzde, bir kısım çevrelerin tesiriyle tek yönlü yetişmeye bağlı kalmış

bazı gafil kimseler, iki-üç asırlık çöküş ve durgunluğumuzu İslâm’a yüklemeye
çalışmaktadırlar. Buna mukabil ayrı bir kesim de, “ötekiler” dediği cepheye
küfretmeyi mârifet saymakta ve âdeta topyekün buluşma, uzlaşma noktalarını
bir kavga zeminine çevirmektedir. Bir başka grup ise her fırsatta kendi kusur ve
ihmallerini görmezlikten gelerek, ecdadın ortaya koyduğu her şeyi tenkit etmeyi
mârifet saymaktadır. Vâkıa, diyanetin içine bir kısım hurafelerin sızdığı ve
bunların Kur’ân’a ve İslâm’a gölge düşürdüğü doğrudur. Ancak bütün bunların
yanında o dönem itibarıyla çok ciddî çalışma ve gayretlerin bulunduğu da bir
gerçektir; vakıa bugün de pek çok güzel şeyler yapılmaktadır ki bunları



görmezlikten gelmek de bir nankörlüktür.
Biz millet olarak dünden bugüne Kur’ân’ı yorumlarken her zaman Asr-ı

Saadet duruluğunu muhafaza etmiş ve daha bin sene önceden ilim ve teknikle
ilgili olup da ancak şimdilerde anlaşılabilen bir kısım izah ve yorumlar ortaya
koyabilmiş, dahiler yetiştirmiş bir toplumuz. Az da olsa, bu hususlara daha
önceki mevzularda yer yer temas etmiştim. Ama ne acıdır ki, kendi milletine ve
geçmişine küfretmeyi huy hâline getirmiş bazı hasta ruhlar, bu hususları bir
türlü kabul etmek istememekte ve bazı gerçekleri görmezlikten gelmektedir.

Osmanlı, o mimari abideleri, değişik kültür eserlerini, şifahaneleri,
imarethane ve aşhaneleri tesis ettiği dönemlerde, Avrupa ciddî bir cehalet ve
vahşet içindeydi. O dönemde Avrupa’nın, medeniyetin “m”sinden bile haberi
yoktu. Gel gör ki Avrupa sevdasıyla başı dönmüş, bakışı bulanmış bazı
aydınlar, “inadım inat” diyerek, bütün bunları bir türlü görmek istememekte ve
koca bir cihan devletini, densizce karalamaya devam etmektedirler. Her şeye
rağmen şu bir gerçek ki biz, o kökün semereleri ve iyisiyle-kötüsüyle onların
evlatlarıyız. Binaenaleyh aslımızı inkâr ve ecdadımıza küfretme gibi
yanlışlığa düşülmemesi yanında, kuru kuruya onların yaptıklarıyla övünme
gibi ayrı bir hataya da girilmemesi gerektiği kanaatindeyiz.

Daha açık bir ifadeyle her zaman akıl, iz’an ve insafla davranmak
mecburiyetindeyiz. Şayet onlardan bize intikal eden kültür ve medeniyet
mirasını geliştirememiş ve Batı hayranlığıyla kendi kökümüze kezzap dökerek
onu kurutmuşsak “redd-i miras”ta bulunmuş sayılırız. Evet, yıllar var biz,
Kur’ân’ı kendi derinliği içinde ele alamadık. Aksine Batıdan transfer ettiğimiz
fikir ve düşünceler ile Allah kelamını değerlendirmeye tâbi tuttuk. Böyle
olunca da, onu hakkıyla anlamak mümkün olmadı, olamazdı da. Zira kendimize
ait bir dünyayı, başkalarına ait kriterlerle dizayn etmeye çalışıyorduk ki
neticenin hüsran olacağı açıktı. Bu şekilde kat’iyen yol alamazdık; yol almak
bir yana kendi güç ve kuvvet kaynaklarımızı da kurutmamız mukadderdi.

Öyle günler gördük ki, ne zaman teknik ve teknolojik gelişmelerden söz
açılsa, hemen kendi soyumuzu sorgulamaya durduk ve tecavüzlerin en
insafsızcasıyla ecdadımıza hakaretler yağdırdık. “Kur’ân’da bir hayli ilim,
teknik ve medeniyete ait meseleler yer aldığı hâlde İslâm âlemi niçin geri
kalmıştır?” gibi sorularla zihinleri bulandırdık ve geri kalmanın faturasını
İslâm’a çıkarmaya çalıştık; daha acısı da Kur’ân’a kendini ifade edebilme
fırsatını vermedik. Üç-dört asır evvel, hatta on dört asır önce yaşamış olan



selef ve ecdadımızı suçlayarak teselli olmaya çalıştık. Oysaki eğer onların bu
hususta bir kusur ve ihmalleri varsa, bize düşen ondan ders alma olmalıydı.

Ayrıca İslâmî ve insanî bir edeb olarak geçmişimize ait temel düşüncemiz,

“Ölülerinizi iyilikleriyle yâd edin, kötülükleriyle anmayın.”5 fermanıyla
anlatılan çerçevede olmalıydı. Zira onlar, Kur’ân’ı anlama uğrunda hayatları
dahil her şeylerini feda etmekten çekinmemişlerdi. Bu itibarla da bize düşen,
önce kendi kusurlarımızı gidermeye çalışmak, lâakal düşünce ve
meziyetlerimizi, himmet ve gayretlerimizi Kur’ân’a yönelterek, onu hakkıyla
anlamaya çalışmak ve bunu hayatımızın temel gayesi hâline getirmek olmalıydı.

F. Kur’ân’da Güneş Sistemi
Kur’ân-ı Kerim’in müspet ilimlere mücmel bir bakışı vardır. Bunun yanında

ondaki cümle, kelime ve harflerin hususî konumlarının dikkati çekecek ölçüde
açık-kapalı bir kısım hakikatlere işaret ettiği de bir gerçektir. Kur’ân bir muhit
ilimden geldiği için bilim ve teknik hangi seviyeye ulaşırsa ulaşsın Hazret-i
Furkân’ın icmâlî de olsa bu faikiyeti bir gerçektir. Evet o, ifadelerinde mucize
olduğu gibi muhteva ve mazmununda da kuşatıcı ve aşkındır. Gerçi bu ilahi
beyan bilimlerle alâkalı mevzularda teferruata girmez, ama bazen pek çok yeni
tespit ve keşfin anahtarını size sunar ve çok uzun cümlelerle anlatılabilecek
gerçekleri sadece bir veya yarım cümle ile hatta bazen üç-dört kelime ile
kestirmeden ifade eder. Ama o, bu ifadelerinde öyle kelimeler seçer ki, müspet
bilimin mukarrer birer kanun olarak ortaya koyduğu hususların hemen hepsini,
hem de zihinlerde herhangi bir şüphe ve tereddüde meydan vermeyecek bir
üslûpla işaretler.

Meselâ, Kur’ân, üç-dört kelime ile güneşi ve güneş manzumesini
resmederken, onların mebde ve müntehâlarıyla nasıl bir çizgi takip ettiklerini;
müşâhede, akıl, mantık ve his açısından öyle sağlam ve boşluğu olmayan bir
üslûpla ortaya koyar ki, astronomi gözüyle bunlara bakıldığında insan, iç içe
hâdiselerin birkaç kelime ile özetlendiğini görür: ٍّر َ قَتْسُِمل يِرَْجت  ُْس  مَّشلاَو

ِمِیلَعْلا ِزيِزَعْلا  ُري  ِ دَْقت َِكلٰذ  اََھل   “Güneş, kendisi için belirlenen bir yörüngede
akar (döner). İşte bu, azîz ve alîm olan Allah’ın takdiridir.”6

Cümlenin kuruluşu ve kelimelere yüklenen mânâlarla âyet, güneşin,
karardîde olabileceği bir noktaya doğru akıp gittiğini anlatır. Bu mânâ çok
açıktır ve bunu herkes rahatlıkla anlayabilir. Öyle ki çok az Arapça bilen bir



insan dahi bu mânâyı anlamada kat’iyen zorlanmaz. Hele, kelime ve harflere
inildiğinde, daha geniş ve teferruatlı bilgilerin verildiği görülür. Bundan 500-
1000 sene önce yazılmış tefsirlere müracaat edildiğinde müfessirlerin hepsinin
âyetten aynı mânâyı anlamış olmaları da, bu yorumun ne kadar isabetli olduğunu
göstermesi bakımından fevkalâde mânidardır. Yaklaşık hicrî 6-7. asırda geniş
bir tefsir yazan Fahreddin Râzî ne demişse, ondan üç-dört asır önce yaşamış
olan İbn Cerir de aynı şeyleri söylemiştir.

Evet, bunlar güneşi anlatırken, bugünkü bildiğimize yakın bilgiler vererek
güneşin maddi âlemden bir nesne olduğunu ve bir nizamın parçası bulunduğunu
ifade etmişlerdir ki, hayret etmemek elden gelmez. Dahası onlar bu sözlerini,
sahabeden İbn Ömer, İbn Abbas veya İbn Mesud’a dayandırarak söylemişlerdir
ki bu ayrı bir harika sayılır.

Burada meselenin en dikkat çekici yönü de, ٍّرَقَتْسُِمل  ifadesindeki harf-i
cerrin birkaç mânâya gelmesi ve her mânânın bugünün astronomi bilgilerini
teyit edici mahiyette olmasıdır. Buradaki ِل harf-i cerrinin, eskiden beri
dilcilerce üç mânâya delalet ettiği üzerinde durulmuştur:

,mânâsına ِل.1

2. ِيف  mânâsına,

3. َىِلإ  mânâsına.
İlk mânâya göre güneş, kendi etrafında tıpkı bir Mevlevî gibi dönmektedir ve

bu dönüş yaklaşık bir ayda tamamlanmaktadır. Ancak güneşin her bölümü aynı
hızla dönmez. Dönüş hızı, ekvatorda yaklaşık 25 gün, kutuplarda ise 36 gün
olmak üzere değişiklik arz eder. İyice derinlerde kaynar plasma hâlindeki
bölgenin alt kısımlarında ise her şey dönüşünü 27 günde tamamlar. Eğer güneş,
katı hâlde olsaydı, dünyamız gibi bütün bölümlerinin aynı sürede dönmesi
gerekirdi. Bilindiği gibi dünya, kendi ekseni etrafında bir günde yani 24 saatte
bir defa dönmektedir.

Güneşin saniyede 20 km’lik dehşetli bir hızla Vega Yıldızına yönelik diğer
bir hareketi daha vardır ki, astronomi dilinde onun seyrettiği bu yörüngeye
“solar apex” denir. Bu hız, saatte 72 bin km’yi bulur. Yani güneşin kendisine
ait bir yolu olup, durmadan orada hareket eder ve sürekli belirli bir noktaya
doğru yol alır. İşte Kur’ân’ın “Güneş, kendisi için belirlenen yörüngede akar
(döner). İşte bu husus, azîz ve alîm olan Allah’ın takdiridir.”  âyetiyle
teferruata girmeden bunların hepsini işaretler.



Güneşin hareketleri açısından burada en önemli husus, onun belirlenmiş bir
süreye bağlı olarak, mukadder bir sona doğru akıp gitmesi hâdisesidir. Belli
bir çizgide, kendi hareket-i meczûbânesiyle kendi sonuna doğru yüzüp
gitmesini, sırasıyla َىِلإ ِيف ,  mânâsına geldiği yukarıda icmâlen ِل , 
bahsedilen ٍّر َ قَتْسُِمل  kelimesinin başındaki harf-i cer ifade etmektedir.

Bu âyetin yorumunda her zaman iki yaklaşım söz konusu olmuştur: Zaman ve
mekân. Mekânın mülâhazaya alınmasına göre güneş, belli bir merkeze ve belli
bir noktaya doğru akıp gitmektedir ki, bu nokta mânen –Allahu alem– “Arş”
maddeten de ona işaret olarak –Beytullah’ın Kâbe hakikatini işaretlemesi gibi–
Vega burcu ve merkezidir. Zaman düşüncesinin öne çıkarılmasına göre ise,
güneşin hareket ve fonksiyonu zaman olarak belli bir süre ile mukayyettir; o bu
süreyi tamamlayınca hâlihazırdaki misyonunu da bitirmiş olacaktır.

Bir tespite göre güneşin 4,6 milyar senelik ömrü içinde hâlihazırdaki
seyahati onun 19. seyahati kabul edilmektedir. Yine ilmî tahminlere göre 250
milyon yılda gerçekleştirdiği bu hareketi daha kaç defa tekrarlayacaktır, bunu
kestirmek mümkün değildir. Aslında 19’a takılıp kalması da ihtimalden uzak
değil. Bugün o, saatte 72 bin km hızla kendi değişim, dönüşüm ve istihale
ufkuna doğru yürüyor demektir. Tıpkı bizim belli bir noktaya ve başkalaşmaya
doğru yürüdüğümüz gibi. Ancak bu seyahat ve yürüyüşün güneşe mahsus ِيف
tevcihiyle alâkalı dairevî bir yanı var ki, o da oldukça önemli sayılır ve
üzerinde durulmaya değer.

Bir güneş veya gezegenin kendi mihveri ya da bir başka kütlenin
çevresindeki –kapalı devre de diyebileceğimiz– hareketine, dairevî hareket
diyoruz. Buna göre dönerek hareket eden bir cisim, bir yandan kendi mihveri
etrafında dönerken, diğer yandan da bu hareketini bir yörüngeye bağlı olarak
gerçekleştirmektedir. Ne var ki, konuyla alâkalı bu âyette ve benzer diğer
âyetlerde müşterek nokta, güneşin düz hareket değil de bir “felek”te dairevî
yüzüp gittiği şeklinde gerçekleşmektedir ki, “Ne güneşin aya yetişmesi ne de
gündüzün geceyi gelip geçmesi uygun ve (ihtimal dahilinde) değildir. Bütün
bu (gök cisimlerinin) hepsi ayrı ayrı bir ‘felek’te yüzer dururlar.” 7 âyeti
bunu daha da umumîleştirerek bütün semavî cisimlerin benzer hareket içinde
olduklarını vurgular.

ِمِیلَعْلا ِزيِزَع  ْ لا ُريِدَْـقت  َِكلٰذ  اَھ  ٍّرَقَتْـسُِمل لَ يِرْج  تَ ُسْمَّشلاَو   “Güneş,
kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, azîz ve alîm olan Allah’ın



takdiridir.”8 âyet-i kerimesindeki ٍّرَقَتْس kelimesi de, insanın aklına bu مُ
türden mânâlar fısıldamaktadır. Güneş dönerek, kendi için bir sona doğru
ilerlerken tabiatıyla küre-i arzın hareketinde de değişiklikler olur. Evet, güneş,
yol alırken onun etrafında dönen küre-i arz da helezonik bir yolda hareket eder
ve âdeta her sene sürekli değişen ve uzayan bir mesafeyi almaya koşar. Bu iç
içe hareketten güneşin daima bir yolculuk hâlinde olduğu anlaşılsa da onun bu
yolculuğu kat’iyen sonsuz değildir. Kuvve-i kudsiye güneş için nereyi son nokta
olarak tayin etmişse, bu yolculuk orada son bulacak ve –ihtimallerden biri– işte
o zaman kıyamet kopacaktır...

Aslında güneş manzumesi, Samanyolu galaksisi içinde çok küçük bir yer
teşkil etmektedir; zira o, Samanyolu içindeki milyarlarca yıldızın sadece
biridir. Allah (celle celâluhu), Samanyolu’nu öyle tanzim etmiştir ki, güneş
onun merkezinden ışık hızıyla tam 30 bin senelik bir uzaklıkta bulunmaktadır.
Yani eğer o, ışık hızıyla sürekli yol alacak olsa, ancak 30 bin sene sonra
Samanyolu’nun merkezine ulaşabilecektir.

Büyük-küçük bütün sistemler gibi Samanyolu da kendi etrafında dönerek
hareket etmektedir. Dolayısıyla güneş de bütün ailesiyle birlikte,
gezegenlerden, kuyruklu yıldızlardan ve diğer gök cisimlerinden oluşan
galaksimizin merkezi etrafında hem dönmekte hem de ilerlemektedir. Güneşin
bu hareketinin hızı ise kendi etrafında dönmesinden daha dehşet vericidir; bu
hız saniyede 268 km’dir. Ne var ki, güneşin yörüngesi çok büyük olduğundan
bir turunu yaklaşık olarak 250 milyon senede ancak tamamlayabilmektedir.
Ama o da büyük-küçük gök cisimleri gibi “yüzme” sözüyle ifade edecek
olursak, kendisi için belirlenen güzergâhında –bu ifadeye uygun şekilde–
yüzerek bir sona doğru gitmektedir.

Hemen hemen bütün galaksiler belli bir kümeye aittirler. Samanyolu da,
içinde 20 galaksi bulunan küçük bir gruba dahildir. Her küme içindeki
galaksiler, çekim kuvvetiyle birbirlerinin çevresinde dönerler. Ancak her
kümenin içinde meydana gelen bu hareketten başka, umum kümeler de bir bütün
olarak hareket ederler. Bu arada her küme, ötekilerden uzaklaşma hareketi
içindedir. Buna göre dünyadaki bir gözlemci, bütün kümelerin hızla
Samanyolu’ndan uzaklaştığını, diğer galaksideki bir müşahit de aynı şekilde
bütün kümelerin kendisinden uzaklaştığını söyleyebilir.

Her galaksi kümesi, uzaklığıyla orantılı bir hızla hareket eder. Meselâ,



dünyadan 100 milyon ışık yılı uzaklıkta olan bir sehâbiye (Nebülöz), saniyede
aşağı yukarı 2.500 km hızla, 500 milyon ışık yılı uzaklıkta olan bir galaksi ise,
saniyede 12.000 km hızla hareket eder. Güneşin bu iç içe ve olabildiğine
karışık gibi görünen, fakat bir nizam içinde cereyan eden hareketleri, gidip
karardîde olacağı bir yerde (müstekar) son bulacaktır. Elbette ki, 4 milyar 600
milyon senedir enerji üreterek etrafına ısı ve ışık saçan güneşin yakıtı da
sonsuz değildir. Bilim adamları, güneşin ancak 5 milyar sene daha şimdiki aktif
hâliyle devam edebileceğini söylüyorlar. Bu onların sözü ama mülâhaza dairesi
de açık. İhtimal, bu sürenin sonunda güneş iyice şişip, kızıl bir dev olarak
dünyamızı yutacaktır. Bundan 1 milyar sene sonra da aniden çökerek sönmüş
küçük bir beyaz top hâline gelecektir; kader buna sebkat edip de değişik bir
sebep önünü kesmezse...

Ayrıca güneş, kendi galaksisi içinde tamamen merkezine bağlı olarak hareket
etmektedir. Onun bütün hareketleri Samanyolu’yla, Samanyolu’nun hareketleri
de bulunduğu galaksi grubuyla sınırlıdır. Ancak bütün bu sistem ve galaksilerin
verâsında bir kuvve-i kudsiye vardır ki, her şeye hareket kabiliyet ve imkânını
veren de işte O’dur. Bu kuvve-i kudsiye, bütün sistem ve galaksiler üzerinde
muttarıt tasarrufta bulunmakta ve bütün bu baş döndürücü hadiseleri varlığına,
birliğine delil olarak tekvînî bir kaside gibi tanzim etmektedir. Bu kuvve-i
kudsiye, esmâ-i ilâhiye ve sıfât-ı kudsiyeden gelmektedir ki; evet her şeyin
verâsında bunlar vardır. İmam Rabbânî’nin ifadesiyle de, “Verâların verâların
verâların verâsında Allah’ın her şeyi evirip çevirmesi söz konusudur.” Evet ِل
harf-i cerr’i َىِلإ  mânâsına alındığında bu mânâlar bahis mevzuudur.

Burada hemen şunu da ifade etmeliyim ki, eğer âyetler, ilmi ve tekniği teşvik
etmeseydi, arkadan teleskoplar icat edilerek kaşifler gökyüzünü incelemeye
almasalardı, bunların hiçbirini anlamak mümkün olmayacaktı. İşte bu sayededir
ki biz, şimdilerde elimizdeki teknik bilgiler ile Kur’ân’ın güneş manzumesi
hakkında verdiği malumatı daha iyi anlamaktayız. Bu hususta daha ileriye
götürücü teknik imkânlar ve vasıtalar hazırlanabildiği takdirde, âyetlerin işaret
ettiği yeni ufukları görmek de mümkün olacaktır.

Kim bilir Kur’ân, ilim ve tekniğe yol ve hedef göstererek daha nice
hakikatlere işaret etmektedir ki, bunlar hakikat âşığı, ilim âşığı araştırmacıları
beklemektedir. Kur’ân bunları, kendine mahsus üslûbuyla işaretleme, bazı
icmâlî hatırlatmalarda bulunma, diğer erkân-ı imaniyenin yanında kendisine de
iman etmeyi vurgulama gayesi çerçevesinde bizlere sunmaktadır.



Evet, Kur’ân’ın dili budur. O, bazen açıktan açığa, bazen işârî mânâlar ile,
bazen de insanın bilmediği âlemler hakkında ciddî bir merak hissi uyararak,
onu hep bilinmedik yeni ufuklara yönlendirir ve düşünceye sevk eder. Onda her
şey vardır.. vardır ama “teferruatıyla vardır” diyenlerin mübalağa etmiş
olmalarına karşılık, işaret, hedef ve icmâllerini görmezlikten gelenler de ona
karşı kör sayılırlar.

Aynı âyetin devamında aya da işaret edilerek onun da hareket edip yol aldığı
şu ifadelerle vurgulanmaktadır: ِنوُجْرُع ْ لاَك َداَع  ّتَح  ىٰ َلِزَان  ُهَانْرَّدَق مَ َرَمَقْلا  وَ

ِميِدَقْلا  “Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o,
eğri hurma dalı gibi (hilâl) olur da geri döner.”9

Evet, ay da kendisi için takdir edilen menziller içinde yol alır. O, kendi
ekseninde hareket ettiği aynı anda, dünyanın etrafındaki yörüngesinde de yoluna
devam eder. Bu iki dönüş süresi 27 1/3 gün olup iki hareketin de müddeti
aynıdır. Ancak o, dünya çevresindeki yörüngesinde dönerken, güneşten alarak
dünyaya yansıttığı ışıkların miktarı her zaman değişir. Bundan dolayı o, bazen
kurumuş hurma yaprağı şeklini veya âyetteki ifadesiyle “urcûn” hâlini, yani
hurma salkımının eğri olan dip kısmının şeklini alır.

Herkes burada Kur’ân’ın hilâle işaret ettiğini rahatlıkla anlar. Böylece ay,
menzil menzil gezerken her menzilde farklı bir manzara arz eder ve hiç ışık
yansımayan safhanın ardından onda hilâl safhası başlar. Daha sonra ise, hilâl
giderek büyür ve ay yüzeyinin yarısını kaplar. Bu safhada o, yarım ay hâlinde
gözükür. Bunu takip eden dolunay safhasında ayın dünyadan görülebilen yüzü
bütünüyle parlamaya başlar. Sonra da parlak kısım yeniden küçülmeye yüz
tutar ve bir an gelir ki, tekrar kuru bir dal gibi incelerek hilâl şeklini alır.

Ay da aynı güneş sistemi içinde, çekim kuvvetiyle dünyanın etrafında dönüp
dururken dünyanın ve dolayısıyla güneşin yaptığı aynı hareketleri yapar. Üstteki
âyet, ayın değişik yörüngelerde seyahat ettiğini vurguladığı gibi, Şems sûresinin
ilk âyetleri de اَھَال اَِذإ َت ِرَمَقْلاَو   اــَھا َحـُضَو ِسْمَّشلاَو   “Yemin olsun
güneşe ve onun aydınlığına, onu izlediği zaman aya.”10 diyerek, dünya ile
beraber ayın da, güneşin hareket zemini içinde onun etrafında döndüğünü
apaçık bir üslûpla ifade etmektedir. ََالت  bir nesnenin tâli derecede başka bir
şeye tâbi olduğu ve onu takip ettiği mânâsına gelir ki, burada, kamerin kademeli
olarak güneşe bağlı döndüğünü ifade bakımından fevkalâde bir kelime seçimi



söz konusudur.
Ayın, dünya etrafında döndüğü öteden beri bilinen bir gerçektir. Kamerin

kendi mihveri çerçevesinde dönüşüne gelince, bu onun dünya çevresindeki
dönüş süresine tetâbuk eder.. ve yaklaşık bu takvimcilik seyahatini 29,5 günde
tamamlar. Böyle dünya merkezli bir seyahatte ayın kendi yörüngesinde dönüş
hızı saatte 3.683 km kabul edilmektedir.

Kur’ân-ı Kerim, tafsilata girmeden, vak’ayı vaz’ediliş gayesine bağlayarak,
temel disiplinler açısından ayın, dünya çevresinde dönerek, bir aylık süre
içinde uğradığı menziller itibarıyla dünya ile yaptığı açı farklılıklarından ötürü
meydana gelen görüntü değişikliklerine temas eder ve seyahati açısından bize
göre, belli burçlarla mukabele, örtüşme veya tekâtüüne “menzil” der. Ay, uğrak
yerleri sayılan menzillere (menâzil) uğradığında, güneşten aldığı ışık sahası
değiştiğinden, biz de ondan değişik görüntüler alırız.

Onun bütün bir ay boyunca, değişik menzillerden değişik görüntüler vermesi,
bizlere ayları, seneleri hesaplama imkânı tanıması ve bunları sürekli
tekrarlaması da, ibadet vakitlerinin belirlenmesi bakımından çok önemlidir.
“Sana hilâlleri soruyorlar, de ki, onlar insanlar için bir takvim ve haccın
vakit ölçüleridir.”11 mealindeki âyet, hem ayın değişik hareketlerini hem de
bu hareketlerle bize anlatılmak istenen temel espriyi ifade etmesi bakımından
fevkalâde manidardır.

Hâsılı, güneşin dairevî hareketi üzerinde durduğumuzda ifade ettiğimiz gibi,
ay, güneş ve yıldızlar hepsi ayrı ayrı feleklerde yüzüp durmakta, Aziz ve Alim
olan Allah’ın (celle celâluhu) takdirini ilan etmektedirler.

G. Uzay Boşluğunda Yüzen Sistemler
Güneş, ay, küre-i arz ve milyarlarca gök cisminin uzay boşluğunda belli

yörüngelerde yüzüp gittiklerini 14-15 asır evvel biri kalkıp size söyleseydi ne
düşünürdünüz bilemiyorum ama, bugün bedihiyyat türünden kabul edilen bu
gerçek, o çağlarda Kur’ân’ın ortaya attığı hakikatlerdendi.

َنوُحَب ْ سَي ٍكــَلَف  ِيف  ٌّلـــُكَو   “Hepsi bir felekte (yörüngede) yüzüp
gitmektedir.”12 âyet-i kerimesi bu hakikati gayet net olarak ifade etmektedir.

Arapça’da ٌّلُك  kelimesi umum ifade etmektedir. Bu kelime, âyet-i kerimede
sonu tenvinli olarak kullanılmıştır. Tenvin ise tenkire (belirsizlik) delâlet eder.
Dolayısıyla bu kelimeyle, uzayda bulunan cisimlerin hemen hepsi kastedilmiştir



ki, bunlar nâmütenâhî denecek kadar çoktur ve hepsi de kendi yörüngelerinde
yüzmektedirler. Buradaki ٍك َلَف  ifadesini, “gökteki cisimlerin çizdikleri
hatlar” şeklinde de, bir çark ve genel âhenge bağlılık şeklinde de anlamak
mümkündür. Nitekim bütün gök cisimlerinin, birer galaksi olarak belli bir
noktaya doğru farklı süratlerle süzülüp gittiklerini artık herkes söylüyor. Böyle
bir seyr ü seyahatte her galaksi kümesi, ötekilerden uzaklaşma hareketi
içindedir. Gök cisimlerinin bu hareketi Kur’ân’da, “gezmek” veya “bir cisme
dayalı olarak hareket etmek” şeklinde değil de, “yüzmek” ifadesi ile
anlatılmaktadır.

Evet, uzaydaki bütün gök cisimleri, denizde yüzen gemi veya balıklar gibi
yüzmektedir. Burada mesele hem şairâne duygular içinde hem mütefenninâne
bir üslûpla tek bir cümle ile öyle güzel ve net anlatılmaktadır ki, dahası
olamaz. Evet, bu ifadeden, nizamı, değişik faydaları, maslahatları ve netice
itibarıyla tevhidi anlatmak üzere küre-i arzdan güneşe, güneşten aya, ondan da
diğer sistemlere kadar her şeyin kendileri için tayin edilen yörüngelerde yüzüp
gittiği, gayet net olarak anlaşılmaktadır.

Aslında bizim burada meseleye yaklaşımımız icmâlî ve umumî hisse
mülayim bir üslûp içinde oldu. Böyle olmayıp da astronomi diliyle ele alınacak
olsaydı, zannediyorum bunu fenciler de fevkalâde cazip bulacaklardı. Ayrıca
burada işaret edilen mühim bir hakikat de şudur: Yüzme boşlukta değil, bir
madde içinde olur. Âyet-i kerimede gök cisimlerinin yüzdükleri
belirtilmektedir ki, bu da o koca semavî cisimlerin boşlukta değil de bir madde
içinde hareket halinde olduklarını ifade etmektedir. Yani uzay, korkunç bir
boşluk değil; o dev cisimlerin içinde yüzdüğü latif bir madde denizidir.

Günümüzde ilim adamlarının “karanlık madde” dedikleri görünmeyen
madde (esir maddesi), uzay araştırmalarında vuzuha kavuşturulabilirse, pek
çok konuyu yeniden gözden geçirmek icap edecektir. Ayrıca, bu husustaki
buluşlar, astronomların araştırmalarında da bir dönüm noktası teşkil edecektir.
İddialara göre bu görünmeyen madde, kâinatın toplam maddesinin % 90’ını
oluşturmaktadır. Yıldızlar ve gezegenler topluluğu olan galaksiler, gazlar ve
tespit edilebilen maddeler kâinatta bulunması lazım gelen bu maddenin, sadece
onda birinden ibarettir.

Uzaydaki cisimlerin izn-i ilâhî ile teşekkül edebilmesi ve fonksiyonunu eda
edilebilmesi için görünen ve tespit edilen maddenin on misli daha fazla
maddenin bulunması gerekmektedir. Bilim adamları, daha önceleri gezegenler



arasında hiçbir maddenin bulunmadığına ve uzayın korkunç bir boşluktan ibaret
olduğuna inanırlardı. Hâlbuki Kur’ân’ın işaret ve lazım-ı mânâ kabîlinden de
o l s a , “yüzerler” kelimesiyle işareti, tevhid hedefli tespitler açısından
önemlidir. Kaldı ki şimdilerde pek çok bilim adamı, uzayı dolduran o
görünmeyen bir maddenin, aşağıda zikredilen unsurların bazılarından veya
hepsinden oluşabileceği ihtimali üzerinde durmaktadırlar:

Nötrinolar: Bunlar, elektronların, atomdan çok daha küçük olan
akrabalarıdır. Elektrik yükleri yoktur. Sıradan maddelerle çok zayıf şekilde
etkileşirler de dolu dolu hissedilmezler. Şimdilerde çok hafif kütleye sahip
oldukları söylenen bu mini mevcudatın kâinatta hadsiz miktarda oldukları
söylenmektedir. Öyle ki bir santimetrekarelik bir yerden, meselâ vücudumuzun
bu kadarcık bir yüzeyinden her saniye 60 milyon nötrino parçacığı geçmektedir.

Wimp’ler (Weakly Interacting Massive Particle):  Zayıf tesirleriyle kendini
belli eden kütleli parçacıklardır. Soğuk (az hareketli) karanlık bir maddedirler
ve mevcudiyetleri şimdilerde teorik olarak bilinmektedir.

Macho’lar (Massive Compact Halo Object): Ya Jüpiter büyüklüğünde
belirsiz gezegenlerdir veya beyaz cüce(ler ve Nötron) yıldızlardır.

Karadelikler: Bunlar, ışığın bile kurtulamadığı çok şiddetli çekim alanına
sahip cisimlerdir. Genel izafiyet teorisi çerçevesinde varlıklarına dair bir hayli
delilin mevcut olduğu bilinmektedir.

Bovling topları: Bunlar ise astronomların tespitini zor bulabildikleri
objelerdir. Çünkü bilinen fizikî kanunların dışında kalmalarının yanı sıra
Macho’nunkine benzer problemlerle karşılaşılmaktadır.

Buraya kadar yapılan izahlardan da anlaşıldığı gibi, Kur’ân’ın ifadeleri,
camiye gelen avam insandan, astrofizik uzmanına, ondan da ince ruhlu, edebî
zevke sahip bir şair ve edibe kadar her seviyeden insana bir şeyler ifade
edecek mahiyettedir. Ayrıca her devrin bilim adamları ondan ayrı ayrı mânâlar
hissetmekle, gelişmelere ve zamanın yorumlarına göre yeni hedeflere yönelme
mesajları alabilmektedirler. Elbette ki o, ilimleri laboratuvarlar ve gözetleme
evlerindeki detaylar çerçevesinde anlatmayacaktır.

O, anlatılması gerekli olanı anlatacak; bu önemli hutbesini irad ederken de
bazen ima, işaret, remiz ve bazen de heyetin umumundan süzülüp çıkan tâli bir
mânâ ve mazmunla –anlatmak istediği hakikat mahfuz– Kudret ve İrade kitabı
olan kâinatla Kelâm sıfatından gelen beyanının sımsıkı bir irtibat içinde



olduğunu vurgulayacaktır ki, biz burada böyle bir yaklaşımla Kur’ân’ın bir fen
ve felsefe kitabı olmadığını ifade etmenin yanında, onun hikmet-i nüzûlünü
bilmeyenlerin “Neden o, her şey ve her hâdiseden açıkça bahsetmiyor?”
itirazlarının da vârid olamayacağına küçük bir işarette bulunmak istedik.

H. Dağların Hareketi
Dağların, bulutlar gibi yürümesi ve hareket etmesi öteden beri çok farklı

yorumlanagelmiştir. Mevzuyla alâkalı âyet-i kerimede meâlen Cenâb-ı Hak
şöyle buyurur:

ِۤي ذَّلا ّللا  ِهٰ َعْنُص  ِباَحَّسلا  ّ رَم َ ُّرَُمت  َيِھَو  ًةَد  ِ ماَج اَھُبَسَْحت  َلاَب  ِ جْلا ىََرتَو 
َنوُلَعْف اــَِمب تَ ٌرِیبـَخ  ُهَِّنإ   ٍ ءْيَـش َّلُك  َنَقَْتأ   “Sen dağları görür de onları

yerinde duruyor sanırsın. Oysa onlar, bulutların yürümesi gibi
yürümektedirler. (Bu) her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın sun’u rasîn ve
bedîidir. Muhakkak ki O, işlediğiniz her şeyden hakkıyla haberdardır.”13

Burada esaslı bir nükte var; o nazar-ı itibara alınmazsa, âyet yanlış
anlaşılabilir. Evvelâ, bu âyet, ancak yirminci asırda anlaşılan önemli bir
hakikat ki, kıtaların daha önce bitişik oldukları ve milyonlarca yılda
birbirlerinden yavaş yavaş uzaklaşma neticesinde bugünkü hâli aldıklarının
işareti sayılabilir. Nitekim kıta levhalarının, magma üzerinde yüzdüğü ve bir
taraftan magmaya dalıp erirken, diğer taraftan yeni malzemenin yerin
derinliklerinden çıkarılıp katılaşması ve kıtalara eklenmesiyle her yıl santim
santim hareket ettiği artık bilinen bir gerçektir.

Diğer bir tevcih de şu olur: “Toprağa dâyelik yapan dağlar, zamanla eriyerek
toprak hâline gelir ki, bu hâlleriyle onları yürüyor kabul etmek mümkündür.
Buna göre bir gün dağlar eriye eriye yok olup giderler de böylece câmid
olmadıkları ortaya çıkmış olur.” Bu da farklı bir yaklaşım tarzıdır.. ve tenkit
edilebilir.

Bu mevzuda, daha değişik şöyle bir tevcih de söz konusu olagelmiştir.
İhtimal, cüz zikredilip küll murad edilmekte veya tâbi nazara verilerek metbûun
durumu vurgulanmak istenmektedir. Ancak küre-i arzın bu hareketi, onun dışına
çıkılmadıkça hissedilmemekte ve üzerindeki müşahide de sanki hiç hareket
etmiyor gibi gelmektedir. Gerçi dağlar da tıpkı küre-i arz gibi bize hareket
etmiyor gibi görünmektedirler ama onlar, Kur’ân’ın ifadesiyle “Bulutların
yürümesi gibi yürümektedirler.”



Burada âyet, dağların hareketini nazara vererek cüz’ü zikirle küll’ü murat
etmiştir. Yani dağlar zikredilmiş ama dağları sırtında taşıyan küre-i arz (dünya)
kastedilmiştir. Çünkü küre-i arz, gerçekte dağlardan başka bir şey değildir.
Zira dağlar, içte arzın merkezine doğru sarktığı gibi, dışta da zirveler meydana
getirmekle arzın esasını temsil etmektedirler. Bu itibarla Kur’ân’ın dağların
hareket ettiğini ifadesinden, küre-i arzın hareketini anlamak mümkündür.

Ayrıca burada şöyle bir yaklaşım da söz konusu olabilir: Bir geminin uzaktan
ilk defa direklerinin gözükmesi gibi küre-i arza uzaktan bakıldığında, onun
direkleri mesabesinde olan dağlar gözükür. İnsan, bir füze içinde küre-i arzın
hareket çizgisini izleyecek olursa onun bir Mevlevi gibi hem kendi etrafında
hem de güneşin çevresinde delice döndüğünü müşâhede eder. Ne var ki burada
yine insanın en fazla dikkatini çeken şey dağlar olacaktır. Zannediyorum bu da
vâki ile çelişmeyen, hatta tam örtüşen farklı bir yorumdur. Kur’ân’ın böyle bir
meseleyi bahse konu etmesi onu, hassasiyet ve dikkatle üzerinde durulması
gereken bir mevzu hâline getirmiştir.

Bütün bunlardan başka dağlar, bir gemiyi yerinde tutmak için demir atma ne
ise arz için de iç ve dış pek çok faydalarının yanında arızasız aynı vazifeyi
görmektedirler. Onlar yerinde arzın merkezinden yürür, yerinde de deniz gibi
bir ortamdan yükselerek sağlam birer direk gibi arzı ve arzdaki her şeyi
kucaklarlar. Zemin sarsıntılardan kurtulur ve sabitleşir; canlı-cansız her şey
emniyetli bir gemide seyahat ediyor rahatlığına erer.

Evet, dağlar, kütle ağırlıklarıyla, arzın içine doğru baskı yaparak büyük
ölçüde yüzey tabakayı dengeler ve kendi çerçevesinde yerkürenin âhengini
sağlarlar. Küre-i arzın ömrüyle mütenasip olarak, bu âhenk yeni bir âhenk
adına bozulma sürecine girer; yerkabuğu yeni şekiller almaya başlar ve derken
tekerrür devr-i daimi işleyerek mevcut zirveler aşınarak yerlerini denizlere
bırakır; deniz dipleri de birer ana rahmi gibi dölyataklarında besledikleri dağ
malzeme ve materyaline yol verir ve yeni bir tekvînî oluşum sürecine girerler.

Toplumlardaki doğumlar, gelişmeler ve ölümler gibi yer fiziğinde de sürekli
gelmeler-gitmeler birbirini takip edip durmuştur. Ancak onlar ihtimal en
mükemmele doğru bir seyahat, bir oluşum esprisi içinde bunları gerçekleştirir.
Nihayet mükemmellerden daha mükemmele sıçrama sırası gelince, bu küçük
küçük gelip gitmeler, tamir ve restorasyon faaliyetleri durur; bu fâni nizam
bütün unsurlarıyla sarsılır ve sarsıntıları sarsıntılar takip eder. Evet, “O gün
yeryüzünde dağlar da temelden sarsılır; (o koca) dağlar saçılıp savrulan



kum yığınına döner.”14 İşte böyle “Yeryüzü dümdüz hâle geldiği, o içinde
bulunanları dışarı atıp boşaldığı.”15 gün yeni bir âlem kurulur; gelip-gitmeler
durur ve her şey en mükemmel, en güzel, en bedii şekliyle yerli yerine oturur.

Demek ki, dağların-denizlerin zaman zaman yer değiştirme devr-i daimi eğer
bir yürüme ise, bu her zaman en iyiye ulaşma yolunda bir yürümedir. Bütün bu
gelip gitmeler, konup göçmeler ayn-ı hayat olan ahirete ulaşma yolunda planlı
bir hareketin neticesi ise –ki öyle olduğunda şüphe yoktur– dağların bu seyahati
de, iyiye, güzele mükemmele bağlı (ve doğru) cereyan etmektedir ve şayan-ı
takdir bir sun’-i ilâhîdir. Zaten Kur’ân, “Bu, her şeyi en iyi yapan Allah’ın işi
ve sanatıdır.”16 âyetiyle O’nun (celle celâluhu) yarattığı bu şeylerle en
mükemmel ve akıllara durgunluk verecek yeni bir yaratılışa ve oluşuma
zihinleri hazırlamaktadır.

Burada, bilhassa bir hususa daha dikkatlerinizi arz etmekte fayda mülâhaza
ediyorum. Küre-i arzın dışına çıkıp onun hareketini anlama meselesi, Asr-ı
Saadet’te bilinen bir husus değildi. Bu âyeti o günün insanı, kendi anlayışlarına
göre nasıl anladı, ben onu bilemeyeceğim. Ancak fennin tespitlerini yanımıza
alarak daha farklı şeyler söyleyebiliyoruz. Bu arada âyetin ifade ettiği mânâ,
bugünün insanının anlayışıyla da sınırlı değildir. Gelecekte bilim, teknik ve
teknoloji daha da geliştiğinde, bunlara yeni mülâhazaların ilave edileceği de
açıktır. Yeter ki insanlar, Kur’ân’a yönelip, bütün güçlerini onu anlamaya sarf
etsinler. Evet, insanlar, onu anlamayı hayatlarının gayesi hâline getirdikleri
zaman, Kur’ân’ın keşfedilmemiş daha nice derinliklerinin açılacağı da
muhakkaktır.

İ. Küre-i Arzdaki Değişiklik
Küre-i arzla ilgili farklı bir durum da, onun üzerinde meydana gelen

değişikliklerdir. Şu âyet, ilmî bir tarzda, icmâlen ve ihbar nevinden, hedefi de
tevhid diyebileceğimiz bir üslûpla buna işaret ederek yeni bir sürpriz daha
ortaya koymaktadır: ُّه ٰ للاَو اَھِفاَرْطَأ  ْنِم  اَھُصُقَْنن  َضْرَْألا  ِيتَْأن  اََّنأ  اْوَر  َْملَوَأ يَ

ِباَسِحْلا ُعيِر  َوـُھَو سَ ۪هِمْكُحِل  َِب 
ّ

قَعُم ُمُكْحَي َـال   “Bizim, yeryüzüne gelip,
onu uçlarından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah (dilediği gibi) hükmeder,
O’nun hükmünü bozacak kimse de yoktur. Ve O, hesabı çabuk görendir.”17

Burada ilk olarak âyet, açık bir şekilde küre-i arzın ilk yaratılıştaki hâlinin,
şimdiki durumundan farklı olduğunu vurgulamaktadır. Bunu yaparken de insanın



dikkatini çekecek bir üslûp kullanarak, “Görmediler mi?” buyrulmaktadır.
Evet, insanlar, teknolojik imkânları kullanıp küre-i arzı inceledikleri zaman

ondaki değişikliği bizzat gözleriyle göreceklerdir. Âyet-i kerimedeki ْنِم
اَھِفاَرْطَأ  ifadesindeki ْنِم , teb’iz içindir ve bununla ilk defa küre-i arz üzerinde

yapılan eksiltmenin, onun her tarafından değil de, sadece bir kısmından olduğu
hatırlatılmaktadır.

18. asırdan itibaren değişik uzmanlar, küre-i arz üzerinde, hemen hemen
yaptıkları her ölçümde bir değişikliğin meydana geldiğini müşâhede
etmişlerdir. Şöyle ki, ölçümlerle küre-i arzın kutuplarda bir basıklaşmanın
yanında, karın kısmının şişerek elipsi bir şekil aldığı görülmüştür. Bunu yapan,
bunun böyle olduğunu söyleyen hüküm ve hikmet sahibidir. Bizim ve ilim
adamlarının yaptığı şey sadece vak’anın raporundan ibarettir. Gerçi
müfessirler, bu âyete kendilerine ve devirlerine göre bazı yorumlar
getirmişlerdir. Meselâ, İbn Abbas’a atfedilen bir rivayette, âyetteki “eksiltme”
ifadesini “yıpranma ve aşınma” şeklinde anladığı nakledilmektedir. Bu
anlayışa göre mânâ, “arzın bazı yanlarını aşındırır ve onun şeklini
değiştiririz” şeklinde olur ki, bu da, çok erken dönemde, şeyhü’l-müfessirîn
İbn Abbas’ın, küre-i arz üzerinde meydana gelen değişikliği asrımıza çok yakın
bir tarzda anlamış olduğunu gösterir.

Bazı müfessirler ise âyet-i kerimedeki “eksiltme” ifadesini “nüfusta
azaltma yapma, rızıklarının bereketini kesme” mânâsında anlamışlardır ki, bir
mânâda bu da dünyanın çapının küçültülmesine yani büzülmesine işaret
olabilir. Buna göre şu anda dünya büzülüyor. Yer tarihinde son 250 milyon
yılda her 26-30 milyon yılda bir, kıyametvâri dönemlerin yaşandığı, o
dönemlere mahsus canlıların bir kısmının nesillerinin tükendiği –bu oran %
90’a kadar çıkabiliyor– dikkate alınırsa, periyodik bir büzülme söz konusu
olabilir. Bu durumda uçlarından eksiltme, söz konusu dönemlerde yeryüzündeki
hayvan-bitki çeşidi ve nüfusunun da azaldığına bir işaret olabilir.

Gerçi âyet, umumî mânâda bu anlayışların hepsine işaret etse de, ondaki
kelime ve lafızlar yerli yerinde takip edildiğinde, buradan kastedilen mânânın
daha ziyade günümüzün anlayışına muvafık olduğu görülecektir. Daha önceleri
küre-i arzın şekli hakkında isabetli tasvirler yapılmışsa da âyetler, bugünün fen
ve teknik gelişmeleri ışığında daha iyi anlaşılmaktadır ve gelecekte de
günümüzden daha da iyi anlaşılacağı düşünülmektedir.



“Geceyi gündüzün üstüne O dolayıp örtüyor; gündüzü de gecenin üstüne
getirip doluyor.”,18 “Gece de, onlar için bir âyet ve emirdir. Biz ondan
gündüzü (hayvanın derisinin yüzülüp çıkarılması gibi) sıyırıp
çıkarıyoruz.”19 gibi âyetlerin yanında اَھاَح َِكلٰذ دَ َدَْـعب  َضَْرأ  ْ لاَو  “Bundan
sonra da Allah yeri (belli bir biçimde) yayıp döşedi.”20 ilâhî beyanı da
değişik ipuçları verir mahiyettedir. Bu son âyetin yorumlanmasında arzın
yuvarlaklığı üzerinde duran tefsirciler olduğu gibi, yuvarlaklığına rağmen tıpkı
düz bir satıh gibi yaşamaya elverişli olduğunu anlayanların sayısı da az
değildir. Asrımızın müfessirlerinden bazıları ise ىَحَد  kelimesinde, deve kuşu
yumurtalarını bıraktığı yer anlamına gelen ىَح ْدَم ’dan istidlalle, arzın deve
kuşunun yumurtası şeklinde olduğu, yani daha sonraları kutuplardaki basıklaşma

sonucu onun elipsileştiği hükmünü çıkarmışlardır.21

Bu tevcihlerin hepsinde belli bir hakikat payı olmakla beraber, yine de
gerçeği yalnız Allah (celle celâluhu) bilir. Ancak ortada sabit bir husus varsa o
da, yeni tespit ve izahların, Kur’ân’a muarız bir üslup içinde olmamaları; hatta
her yeni keşif ve buluşun, tekvînî emirlere ve onun icmâlen ortaya koyduğu
hükümlere daha da yaklaşmalarıdır ki, gerisi teferruat sayılır.

J. Ayın Işığının Alınması, Gece ve Gündüz Âyetleri
İlimler ilerlediği ölçüde insanoğlu daha bir Kur’ân’a yaklaşmakta ve onun

âyetleriyle tanışma bahtiyarlığına ermektedir. Evet onun âyetleri, kelime
nüansları ile ele alındığı takdirde günümüze ait bir kısım ilmî gerçeklerin onun
beyanlarıyla örtüştükleri açıkça görülecektir. Meselâ, İsrâ sûresindeki şu âyete,
detaya inmeden icmâlen bakıldığında dahi gece ve gündüzle alâkalı pek çok
gerçeğin ifade edildiği müşâhede edilecektir: ِنْي َ تَيٰا َراَھَّنلاَو  َلـْیَّللا  اَنْلَعَجَو 

ْمُّكِبَر ْنـِم  ًا  لـْضَف اوُغَتْبَِتل  ًَة  رـِصْبُم ِراَھَّنلا  َةـَيٰا  اَۤنْلَعَجَو  ِلـْیَّللا  ََة  يٰا َنْوَحَمَف  اۤ
ًا لیـِصَْفت ُهاَنْلَّصَف  ٍْء  يَـش َّلُكَو  َباَسِحْلاَو   َ نِینِّـسلا َدَدَع  اوَُملْع  َ تِلَو  “Biz,
geceyi ve gündüzü birer âyet (delil) olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin
nimetlerini araştırmanız, ayrıca, yılların sayı ve hesabını bilmeniz için
gecenin âyeti ayı silip gündüzün âyetini aydınlatıcı yaptık. İşte Biz, her şeyi
böyle açık açık anlattık.”22

Gece veya gündüz, semaya bakıldığı zaman ilk önce nazarlara çarpan,
çarparken de Allah’ın vahdaniyetine işaret eden iki âyet ve iki delil müşâhede



edilir. Gündüzün âyeti güneş, gecenin âyeti ise aydır. Allah (celle celâluhu), bu
âyetiyle, biri geceye, diğeri gündüze ait olan iki emare ve işaret üzerinde
dururken bu arada, gecenin âyeti olan ayın ışığının söndürüldüğünü ve
böylelikle onun güneş gibi kendinden aydınlatıcı özelliğinin kalmadığını
bildirir ki, gayet mânidardır.

Bilindiği gibi ay bize, sadece güneşten gelen ışıkları kısmen yansıtmaktadır.
Bundan dolayı güneş gönderdiği ışıkla karanlığı gündüze çevirip her şeyi ayân
beyan gösterdiği hâlde ay, belli ölçüde bir ışık yansıtsa da fazla bir şey
gösteremez. Âyette de “...gecenin âyetini silip yerine gündüzün âyetini
aydınlatıcı yaptık.” buyrulmaktadır ki, bu mânâ, ayın ziyası olmadığını
göstermek bakımından fevkalade açıktır. Bundan ötürüdür ki, Asr-ı Saadet’teki
ilk müfessirler dahi bizim bugün anladığımız hususları rahatlıkla
anlayabilmişlerdir. Meselâ, ilk dönem müfessirlerinden İbn Abbas, üç asır
sonra İbn Cerir, âyeti tefsir ederken bugün bizim anladıklarımıza uygun
yorumlar getirmişlerdir. İbn Cerir, yaklaşık 1100 sene evvel yazmış olduğu
tefsirinde İbn Abbas’a atfederek âyeti şu şekilde yorumlar: “Ay da, aynen
güneş gibi bir ateş kütlesiydi. Allah, güneşin ateşini ibka edip ayın ateşini
söndürdü.”23 Kaldı ki günümüzde dahi ayın güneşten kopmuş bir parça
olduğunu bir kısım kimselere kabul ettiremediğimiz açıktır. Ama İbn Abbas,
1400 sene evvel rahatlıkla bu hakikati ifade edebilmiş ve muhataplarınca
itiraza maruz kalmamıştır.

Burada akla, “Gece alameti ayın ışığının alındığı hâlde gündüzün ışığının
bırakılmasındaki hikmet nedir?” şeklinde bir soru gelebilir.

Bu sorunun cevabı, aynı âyet-i kerimede “Rabbinizin nimetlerini
araştırmanız, ayrıca, yılların sayı ve hesabını bilmeniz için.” şeklinde
verilmektedir. Yani gündüz çalışmak, geceleri de istirahat edilip dinlenmek
için ayın ışığı tıpkı bir lambanın söndürülmesi gibi söndürülmüştür. Aksi hâlde
her şey alt üst olur ve dengeler bozulurdu. Tabiatperestler bunu bir tesadüf
olarak değerlendirebilir; ancak hiçbir konuda olmadığı gibi burada da tabiatın
tesiri kat’iyen söz konusu değildir.

Şimdilik bu mevzu üzerinde uzun uzadıya durmayacağım. Ama şu kadarını
ifade etmeliyim ki, kafası bir sürü faraziyelerle allak bullak olmuş bazı fıtratlar
bunu anlamak istemeyeceklerdir. Aslında ne varlığın yaratılışında, ne de
mevcudiyetini devam ettirmesinde tabiatın da esbabın da tesiri söz konusu



değildir. Her şeyin yerli yerinde olması ve yüzlerce hikmetlere, maslahatlara
bağlı bulunması bunu şiddetle reddeder. Ama gel gör ki insanımıza dinin ruhu,
kitabın esrarı, İslâm’ın özü anlatılmadığından çokları iğfal edilebilecek şekilde
yetişti; hatta bazı yerlerde yığınlar ilhad ve inkâra sürüklendi. Evet, bu gibi
meseleler Kur’ân’da açıkça ele alınmasına rağmen ona inanıp onu okumaya
çalışan insanların kaçta kaçı ilim, fen ve teknikle alâkalı ima, işaret ve
delaletlerine muttalidir? Bu itibarla da Kur’ân’dan ve onun mânâsından uzak
yaşayan insanımızın, ilmî ve fennî gelişmelere yabancı kalması tabiî olsa gerek.
Günümüzde ilim adamlarının dahi ihmal ettiği bu yüce hakikatler bu şekilde
ihmale uğruyorsa cahil kitlelerin hâlini varın siz düşünün...

Bu konuda bir diğer husus, bugüne kadar müspet ilimlerde dahi yani fizik,
astrofizik ve jeofiziğe dair söylenen sözlerin hepsi, muhakkak ya da tartışmasız
doğrular değildi. Bunlar arasında asırların anlayış ve kültür seviyelerinin
tesirinde söylenmiş nice sözler vardır ki bu gün birer ustureden farkları
kalmamıştır. Evet bu asra kadar astronomlar uzayla ilgili pek çok tez ortaya
atmışlardı, ama eldeki imkânların darlığı, rasat aletlerinin iptidailiği vb. gibi
sebeplerle bize intikal edegelen bilgilerin çoğu zan ve tahminden ibaretti.

İşte bu yanlışlar nazara alınarak Kur’ânî hakikatlere bakıldığında onun çok
erken dönemde farklı şeyleri işaretlediği görülecektir. 20. asırda pek çok ilim
dalında olduğu gibi, astronomi ve jeoloji-jeofizik dallarındaki ihtisaslaşmalar
da yeni yeni anlayışlar ortaya koydu. İşte bu terkip ve anlayışlar üzerine bina
edilen teknik ve teknolojik unsurlar, bizim daha sağlıklı bilgilere ulaşmamıza
yardım edecektir. Bu gelişmeler büyük ölçüde, Kur’ân’ın o mevzuyla alâkalı
söylediklerini doğrular mahiyette olacaktır. En azından ilmî hakikatlerle onun
arasında bir muaraza (çatışma) olmadığı görülecektir. Biz burada Kur’ân’ın,
pek çok âyetiyle, küre-i arza ve semaya ait ilmî hakikatleri mücmel olarak fakat
sarahate yakın bir keyfiyette ortaya koyacağına inanıyoruz.

K. Göğün Genişlemesi
Dünden bu güne ilim ve fikir adamları sürekli olarak göğü rasat etmiş ve bu

yolda çeşitli teknik aletler geliştirmişlerdir. Ancak bu çalışmalar, bir önceki
bölümde de işaret edildiği gibi, hakikat aşkı, ilim aşkı, araştırma aşkı gibi
hususların her zaman canlı tutulamaması gibi sebeplerden ötürü ileriye
götürülememiştir. Asrımız düşünürleri ise modern çağın bütün teknik ve
teknolojik imkânlarıyla yeniden göğün derinliklerini tetkike yönelmiş ve eski



malumatlara nazaran daha yeni, daha derin ve daha orijinal bilgiler elde
edebilmişlerdir. Ve bu yeni bilgiler ışığında bir kere daha Kur’ân-ı Kerim’in
modern ilimlerle çelişmediği hatta icmâlî mânâda onlarla tam uyumlu olduğu,
hatta bazı konularda sunduğu fezlekelerle işi çok önde götürdüğü ortaya
çıkmıştır.

İşte onun mucize beyanlarından kâinatın sürekli genişlemesiyle alâkalı bir
âyet: َنو ُعـِسوَُمل اَِّنإَو  ٍدـْي  َِأب اـَھاَنْیََنب  َءاَۤـم  َّسلاَو  “Semayı Kendi (Kudret)
ellerimizle Biz bina ettik ve (onu) sürekli genişleten de Biziz.”24

İbn Zeyd, Fahreddin Râzî, Zeccac, İbn Kesir, Ebu’s-Suud gibi pek çok eski-
yeni tefsirci bu âyeti, “Biz gökleri genişletmekteyiz.” veya “Göklerin çapını
genişletiyoruz.” şeklinde anlamışlardır ki, konunun teferruatı bir tarafa, bu
anlayışın araştırma ve yeni tespitlerin verileriyle çelişmediği, hatta vak’anın
çerçevesi itibarıyla uyum içinde olduğu apaçıktır. Hele, genişleme ile alâkalı
âyetin öncesindeki, “Biz Kendi güç ve kuvvetimizle kurduk.” ifadesi, bu
mânâyı daha bir güçlendirmektedir.

Günümüzde kâinatın genişlemekte olduğu nazariyesi artık bilim adamlarının
pek çoğu tarafından kabul edilen bir konudur. 20. asrın başlarında Amerika’da
Wilson rasathanesinden duyurulan bir haberde, gerçekten de o güne kadar
duyulup görülmemiş bir yeni iddia yer alıyordu. Gerçi daha önce ona benzer
şeyler söylenmişti, ama bunların hiçbiri Wilson rasathanesinin fotoğrafladığı
görüntüler kadar etkili olmamıştı.

Bu yeni tespitte, bir kısım yıldızların ve yıldız kümelerinin ışık spektrumları
fotoğrafla belgelenmişti. Daha basit bir ifade ile söyleyecek olursak, renk
spektrumlarından anlaşıldığına göre bir kısım yıldızların bizden uzaklaşması,
spektral çizgilerin sona yani kırmızıya doğru kayması gibi bir durum söz
konusuydu. Amerikalı bir uzman olan Dr. Hubble uzun süren araştırma ve
gözlemlerinden sonra, bu hâdiseyi değerlendirerek Batı dünyasında ilk defa
kâinatın genişlediği tezini ortaya attı. Bu iddia karşısında 1929’ların ilim
dünyası, işin doğrusu hayret ve heyecana kapılmıştı.

Daha sonraları ise, Belçikalı bir matematikçi olan rahip Lemaitre, bu işin
matematik açısından hesabını yapmış ve Dr. Hubble’ın tezine katıldığını
duyurmuştu. Büyük patlama (Big Bang) ismi verilen bu teoriye göre galaksiler
birbirlerinden uzaklaşmakta, uzay tıpkı bir balon gibi şişmekte ve kâinat dev
boyutlarıyla irileşip büyümekteydi. Bu şekilde galaktik sistemlerin



birbirlerinden uzaklaşmalarının keşfedilmesi, ilim tarihinde en çarpıcı
başarılardan biri olarak yerini alıyordu.

Galaksilerin birbirlerinden uzaklaşmalarının ölçü ve hesabındaki katsayıya
“Hubble sabiti” denmektedir. Bu ölçeğe göre aralarında bir milyon ışık yılı
uzaklığı bulunan herhangi iki galaksi, birbirlerinden saniyede 20 km hızla
uzaklaşmaktadırlar. Eğer bu iki galaksi arasındaki uzaklık, bin katına çıkarsa,
bunların birbirlerinden uzaklaşma hızları da bin misli artacaktır. Aynı ölçüleri
bizden 10 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiye uygulayacak olursak, bu
galaksinin saniyede 200 bin km hızla bizden uzaklaştığı, yani o noktada bir
genişlemenin var olduğu söz konusudur ki, bu müthiş sürat, ışık hızının üçte
ikisi kadardır.

Bu âyet nazil olduğu zaman bu mevzuda söylenen sözler ve verilen misaller
kavranamadığından tabiî olarak tenkit edilebilirdi. Ancak müspet bilimin henüz
bazı şeyleri hecelemeye çalıştığı bir dönemde, Kur’ân’ın gayet sade ve
vak’anın raporu türünden, “Biz (semayı) elbette genişletmekteyiz.” diyerek
dünkü insanlardan daha çok, bugünün insanlarına meydan okurcasına böyle bir
beyanı, üzerinde ciddî ciddî durulmalıdır.

Dikkat edilecek olursa burada mesele hiçbir tevil ve tefsire girilmeden ve
tamamen asrın mantığına ve ilimlerin ulaştığı seviyeye uygun olarak ortaya
konmuştur. Kur’ân, semanın durmadan genişletilmekte olduğunu َنوُعِسوَُمل
şeklindeki beyanıyla tekitli olarak ifade etmiş ve bununla, kâinatın
genişlemesinde kat’iyen kimsenin şüphe duymaması gerektiğini vurgulamıştır.
Ayrıca burada, konu anlatılırken isim cümlesi kullanılmaktadır ki, fiil cümlesi,
tekrar ve teceddüt ifade etmesine karşılık, isim cümlesinin devam ve sebata
delâleti de, kâinatın genişlemesinin devamlılığını ifade açısından gayet
mânidardır.

Bu açıdan 14 asır önce nazil olmuş bir kelâmın 20. asırdaki keşif ve
tespitlerle mütenakız bulunmayışı bile, o kelâmın “Kelâmullah” olduğunu
göstermesi bakımından yeter zannediyorum. Aslında böyle bir kelâmı Allah’ın
ilm-i ezelîsine bağlamadan izah etmek de mümkün değildir. Evet, Kur’ân,
Allah’ın mu’ciz bir kelâmıdır ve O’ndan başka bir varlığa izafe edilmesi de
asla söz konusu olamaz.

Ayrıca burada, kâinatın genişlemesi bildirilirken çok önemli bir diğer
gerçeğe de işaret edilmektedir. Şöyle ki, kâinatın belirli bir sâbite ile sürekli



genişlemesinin kesin ve temel bir neticesi vardır ki, eğer zamanda geriye doğru
gidilecek olursa kâinatın da küçüldüğü görülecektir. Kâinat devamlı
genişlediğinden dolayı, yüz sene evvelki kâinat, şimdiki hâlinden daha
küçüktür. Binlerce, hatta milyonlarca sene önceki kâinatın şimdikinden daha
küçük olması, ilmî hiçbir itirazın söz konusu olmadığı son derece çarpıcı bir
gerçektir. Bu şekilde yeteri kadar maziye gidildiğinde, nokta kadar küçük, fakat
sonsuz sıcaklıktaki nüve bir kâinatla karşılaşılacaktır.

İşte bu nazariyeye göre kâinat, Allah’ın emir ve iradesi çerçevesinde, büyük
bir patlama (Big Bang) ile bu şekildeki bir başlangıçtan, yani fizikî olarak
bakıldığında “yok”tan yaratılmıştır. Bugün ilim adamları kâinatın büyük bir
patlama ile maddî olarak yokluktan veya kaostan çıkıp varlığa erdiği hususunda
müttefiktirler. Kâinatın büyük bir patlama ile yaratılması, yapılan başka
araştırmalarla da desteklenen güçlü bir teori olarak kabul edilmektedir.

Evet, kâinat, Cenâb-ı Hakk’ın ُكْن “Ol” emriyle yokluktan varlığa geçerek
çok farklı şekil ve hüviyetler kazanmıştır. Son tespitlere göre de o, 13-14
milyar sene arasında bir yaşa sahiptir.

L. Güneş Sistemi ve Dünyanın Meydana Gelmesi
Güneş, dünyamızın da içinde bulunduğu gök sisteminin merkezi durumunda

olup, çevresindeki gezegenlere ve dolaştığı alana, ısı ve ışık yayan büyük bir
gök cismidir. Dünyadan çap olarak 109 kat daha büyük ve takriben 4,6 milyar
yaşında olan güneşin içindeki sıcaklık 15 milyon dereceye kadar varmaktadır.
Ondan uzaya doğru fışkıran sıcak gaz sütunlarının uzunluğunun 400 bin km’yi
bulduğu söylenmektedir. Onu teleskoplarla gözlemleyenlerin, bu ihtişam ve
heybet karşısında dehşete kapıldıkları, kapılacakları da bir gerçektir.

Güneşe, onu emrine musahhar kılan ve zimamını elinde bulunduran Yüce
Allah’ın musahhariyeti noktasından bakıldığında, bu kadar dehşetli ve celâlli
olan güneşin yeryüzünde oldukça zayıf, hakir ve insanoğlunun hizmetine
musahhar bir hizmetçi olduğu görülecektir. O, ısı ve ışık yayarken, bir taraftan
yeryüzünü ısıtıp aydınlatmakta, diğer taraftan da bitkilerin fotosentezine vesile
olarak yeryüzünde hayatın bekâ ve devamına hizmet etmektedir.

Dünya ise, üzerinde, Allah’ın türlü türlü nimetleriyle perverde olduğumuz ve

Kur’ân’da kendisinden bir “beşik”25 olarak bahsedilen, Cenâb-ı Hak
tarafından insanın hizmetine tahsis edilmiş bir tayyare, bir semavî gemi ve bir
binektir.



Dünyanın böylesine muhteşem bir şekilde hazırlanması, güneşin belli
vakitlerde doğup, dev bir mum gibi dünyayı aydınlatması, belli vakitlerde de
gidip guruba kapanarak insanın istirahatine zemin hazırlaması ve onun kendi
sistemi içindeki hareketi, kendine bağlı cisimler üzerindeki müessiriyeti,
ziyası, renkleri, farklı istidatların gönüllerine farklı ilhamları ile öteden beri
düşünürlerin kafasını hep meşgul edegelmiştir. İlk çağdan beri düşünce, fikir
ve ilim adamları, güneş sisteminin teşekkülü, dünyanın meydana gelmesi ve
bunun semavî sistemlerle münasebetleri vs. gibi konular hakkında pek çok
nazariyeler ortaya atmışlardır.

Dünya ve güneşle ilgili –bir nazariye de olsa– ilk derli toplu malumatı
Buffon vermiştir. Buffon’a göre güneş, önceleri garip, yalnız, kimsesiz bir
yerde bir gaz yığını hâlinde meskûn olup, hâlihazırdaki bütün aktiviteleri kendi
içinde ketmedilmiş bir vaziyetteydi. Daha sonraları bir kuyruklu yıldız gelerek
ona çarptı; derken onun yüzünde bir kısım damlacıklar ve lekeler meydana
geldi. Sonra da bu damlacıklar, güneşin etrafındaki peykler hâline dönüştü.
Evet, güneşin hacmi o kadar büyüktür ki, o koca peykler onun etrafında ancak
birer damlacık sayılabilirler.

Bu nazariye, ilk bakışta akıl ve mantığa uygun gelebilir. Zira Allah (celle
celâluhu) isterse bir kuyruklu yıldızı güneşe çarptırır, sonra ondan damlacıklar
hâsıl eder ve o damlacıklar ani’l-merkez (merkezkaç) bir hareketle ondan
uzaklaşır, ile’l-merkez (merkezçek) esasına göre de onun etrafında dönmeye
başlarlar. Ve böylece küreler ve peykler bugünkü konumlarıyla ortaya çıkar.
Buffon’un bu nazariyesi matematiksel bir değer olarak ispat edilemediği gibi
bir hayli tenkit de görmüştür.

Bu meseleye biraz daha çeki düzen verip daha bir sistemleştiren kişi ise
Alman filozofu Kant’tır. Ona göre, güneşe herhangi bir kuyruklu yıldız
çarpmamıştır. Güneş, müthiş bir gaz yığını hâlinde kendi yörüngesinde hareket
ederken birdenbire hareketinde bir hızlanma olmuş, bu hareket şiddetlendiğinde
de bu koca gaz yığını hızla soğumaya başlamış ve bu soğuma neticesinde
güneşten bir kısım parçalar kopmuştur ki, kopan bu parçalar, bir taraftan “ani’l-
merkez” diğer yandan “ile’l-merkez” hareketlere bağlı olarak güneşin etrafında
dönmeye başlamış ve böylece güneş sistemi teşekkül etmiştir. Her ne kadar
Kant, bir matematikçi olmasa da onun bu görüşleri ilim dünyasında bir hayli
zaman hüsnükabul görmüştür.



Konuyu, Kant’tan daha derli toplu bir şekilde ele alan ve onun nazariyesini
daha da geliştiren, Fransız matematikçi Laplace’tir. Laplace, Kant’ın
nazariyesinin matematikle ispatını yapmış ve onu daha da popülerleştirmiştir.
Ama bu nazariye de belli bir süre sonra eskimiş ve onun görüşleri de
kendisinden sonra gelen Maxwell’in tenkidinden nasibini almıştır. Maxwell,
hem Kant’ın hem de Laplace’in yanıldıklarını ileri sürerek güneş ve
gezegenlerin bulunduğu sistemlerin sahasının çok geniş olduğunu ve güneşin
çekim sahasını aşacak uzaklıkta daha pek çok sistemin varlığını ve bunların,
güneşin çekim dairesi içine girmesinin mümkün olmadığını iddia etmiştir. Öyle
ki ona göre, güneşin çekimi, bunları ne cezbedebilir ne de etrafında
döndürebilir.

Kant ve Laplace’ın nazariyelerini daha ilmî bir kritiğe tâbi tutan kişi, büyük
astronom Sir James Jeans olmuştur. O da kendi fikirlerini delilleriyle ortaya
koymuş ve bugün dahi nazariyesi hâkim olan aslen Danimarkalı, Fransız Fen
Akademisi üyesi, kozmogoni bilgini Bohr’a kadar ilim dünyası onun
fikirleriyle uğraşmıştır. Bohr’a göre başlangıçta mekânın her tarafı gaz ve buhar
gibi duman hâlindedir. Atom parçacıkları yavaş yavaş bir araya gelerek
kütleleri oluşturmuşlardır. Meydana gelen her kütle, merkezçek durumuyla
etrafındakileri çekmiş ve bu kütleler, yavaş yavaş büyümeye başlamışlardır.
Başlangıçta böyle olduğu gibi daha sonra da bu parçalanma ve kütleleşme
mütemadiyen sürüp gitmiştir. Kâinatta daima atomik parçalanmalar ve
çözülmeler olmaktadır ve olacaktır da. Yani sürekli atomlar, bir araya gelerek
yeni terkipler ve yeni kütleler oluşturacaklardır. Bir mânâda ömürlerini
tamamlayan güneşler, parçalanarak iyonlaşmaya doğru giderken beri tarafta,
atomaltı parçacıklar, atomlar derken moleküller toparlanacak ve yine büyük
büyük kütleleri meydana getireceklerdir. Ve bu durum da Allah’ın dilediği
sürece devam edip gidecektir. Einstein da, bilemediğimiz bir sırla mekânın
meçhul bir noktasında yeni yeni kâinatların yaratıldığından söz etmektedir ki bu
faraziyeyi ifade ediyor gibidir.

Bu nazariyelerin ortak bir paydada tahlilini yaptığımızda şunları
söyleyebiliriz: Evvelkiler de sonra gelenler de başlangıçta kâinatı bir bütün
olarak görmektedirler. Kâinat, onlara göre önceleri bir gaz yığınıdır. Sonra
partikül, atom ya da moleküllerin çarpışıp bir araya gelerek merkezçek
kuvvetler hâsıl etmeleri ve büyük büyük kütleleri meydana getirmeleri şeklinde
devam etmektedir. Bu büyüme, bir bakıma anne karnındaki bir cenine



3.

benzetilebilir. Zira anne karnındaki yavru ilk önce bir yumurtacıktan ibarettir.
Daha sonra bu yumurta içindeki cenin, yavaş yavaş beslendikçe büyüyüp gelişir
ve belli bir cesamete ulaşır. Tıpkı bunun gibi, atom parçaları da bir araya
gelerek terkipler ve kütleleri oluştururlar ve neticede çok büyük kütlelere sahip
uzayın dev cisimleri meydana gelir.

Bütün bunlar, öteden beri kâinatların yaratılışıyla ilgili ileriye sürülmüş
faraziyelerdir. İfade değişikliği, üslûbun âmileştirilmesi nazar-ı itibara
alınmayacak olursa, genel kanaat bu çerçevede yoğunlaşmaktadır. Şimdi
konunun özeti sunularak Kur’ân’ın ne dediğine geçebiliriz.

Buffon, Kant, Laplace, Maxwell, Sir James Jeans ve Bohr’un kâinatın
oluşumuyla alâkalı ortaya attıkları faraziyeler, asırlar ve asırlar boyu
birbirlerinden etkilenerek teşekkül edegelmiş nazariyelerdir. Kur’ân-ı
Mu’cizü’l-Beyan’a gelince o, bu mevzuda farklı bir üslûp kullanır; teferruata
girmez.. her şeyi meşîet ve ilâhî iradeye bağlar.. tabiat, esbab ve kendi kendine
oluşuma kapılarını kapayarak: َضْرَْألاَو ِتاَواَم  َّسلا ََّنأ  اوُۤرَفَك  َنيِذَّلا  َرَي  َْملَوَأ 

َنو ُنِمْؤُي َالََفأ  ٍيَح  ّ ٍءْيَش  َّلُك  ِءاَۤمْلا  َنِم  اَنْلَعَجَو  اَمُھَان  ْقَتَفَف اًقْتَر  َات  َناَك  “O
kâfirler görmediler mi ki (evvelemirde) göklerle yer bitişik idi. Biz onları
ayırdık; sonra her canlı varlığı sudan yarattık. Hâlâ inanmayacaklar
mı?!”26 şeklinde ferman eder ki; âyet-i kerimeye göre bütün sistemlerin
evvelemirde اًقْتَر  “bitişik” hâlde olup, sonradan birbirinden ayrıldığı açıkça
vurgulanmaktadır. Burada “ratk – bitişik”, Duhân sûresinde “duhân–bulutsu”
her ikisi de tek kütle anlamına gelir ki, bu üslûba ve bu icmâle itiraz etmek
kabil değildir. Garibtir bu âyet, daha ilk dönem Müslüman ilim adamları
tarafından da bu çerçevede anlaşılmıştır. İsterseniz biz şimdi nüanslarıyla o
gün nasıl anlaşıldığı üzerinde duralım. O dönem itibarıyla âyette geçen اًق ْتَر
tabiri üzerinde düşünce ve mülâhazalar şu üç husus üzerinde yoğunlaşmıştır:

1.İbn Ömer ve İbn Abbas’tan gelen bir rivayete göre âyet, “Başlangıçta
semavattaki parçalar ve sema ile yer arasında bir alâka ya da bir alışveriş
yoktu. Küre-i arz kuru, sema da bulutsuz idi.” şeklinde tefsir edilmiştir.

2.Bunların talebeleri olan Mücahid, İkrime ve Hasan Basrî vasıtasıyla yine
bu zatlardan nakledilen görüşe göre, semavat ve arz اًق ْتَر  hâlde yani bitişik,
işe yaramayan ve eksiği fazlası olmayan bir bütün idi. Daha sonra Cenâb-ı Hak
bu bütünü açıp sistem sistem çözdü ve şekillendirdi.

Sahabe ve tâbiînin büyük bir çoğunluğu ise âyeti şöyle anlamıştır: Semavat



ve arz bir ratk idi. Yani vardı ama görünmüyordu. (Bir nevi gaz yığını
hâlindeydi.) O, Allah (celle celâluhu) tarafından açılıp, çözülüp, görülür hâle
getirildi.

Bu görüşleri, İbn Abbas’ın (radıyallâhu anh) meşhur talebelerinden olan
Mücahid (radıyallâhu anh) ve velilerin serdarı Hasan Basrî (radıyallâhu anh)
gibi tâbiînin iki büyük imamı nakletmektedir. İbn Cerir ve İbn Kesir

tefsirlerinde bu görüşlere bir hayli yer ayırmışlardır.27

Bu görüşlerden çıkan netice şudur: Başlangıçta sema ile arz arasında
herhangi bir münasebet yoktu. Zira o zamanlar, arz ve sema bir ateş parçası
veya duman hâlindeydi. Nitekim bu hakikat, Kur’ân-ı Kerim’de, “Sonra (Allah)
semaya yöneldi. Ve o, duman hâlinde idi…”28 âyetiyle ifade edilmektedir ki
burada Allah’ın iradesini semaya tevcih ettiğinde, semanın bir “duman-bulutsu”
hâlinde olduğu gayet açık olarak zikredilmektedir.

Daha sonraları ise bu kopukluk dönemi sona erecek; sema ile arz arasında
bir münasebet başlayacaktır. Allah (celle celâluhu), irade ve kudretiyle bu
münasebeti tesis edince gökler ve yer arasında bir alışveriş başlayacak; sema
hüzme hüzme ışıklar gönderecek, derken yerde de emr-i ilâhî ile sular
yaratılacak, sonra buharlaşmalar.. atmosfer.. bulutlar ve derken yağmur..
nihayet yer ile semanın izdivacı tamamlanmış olacak. Bu izdivaçla hayata
müsait bir ortam oluşacaktır ki, Allah, bu oluşumların hepsini Kendi meşîetine
bağlayarak, “Biz böyle yaptık.” diyecektir.

Evet, bütün bu oluşumları baş döndüren bir ahenk içinde meydana getiren
Cenâb-ı Hak’tır. Zira tesadüflerle bu hâdiseleri izah etmenin imkânı yoktur ve
böyle bir iddia da asla makul değildir. Âyetin karakteristik ifadesine dikkat
edildiğinde sanki Allah şöyle buyurmaktadır: Semalar bir duman, bir gaz
hâlinde idi. Ona yeni bir mahiyet kazandırmak istedim; bu gaz yığınını
parçalara ayırarak ondan güneşler ve güneş sistemleri meydana getirdim. Ve o
parçaları, parçacıkları peykler hâlinde bir sisteme bağladım ki, sizin dünyanız
da o peyklerden biridir ve güneş etrafında dönüp durmaktadır.

Âyet-i kerimedeki üslûp fevkalâde sağlam, net, kapsamlı ve münakaşalara
kapalıdır. Onda beşerî faraziye ve nazariyelerin “acaba”larına, “veya”larına ya
da tereddüt ve zan dolu ifadelerine rastlamak mümkün değildir. Evet, âyet-i
kerimede meseleler gayet muhkem bir kanun şeklinde arz edilmektedir. Öyle ki,
âyet bir yandan ilim adamlarını herhangi bir tereddüde düşürmeden



araştırmalar yapmaya teşvik ederken, diğer yandan da temkinli yorumlara kapı
aralamaktadır.

Zannediyorum, Kur’ân-ı Kerim’in güneş, sema ve dünyayla ilgili muhkem
birer kanun hâlinde arz ettiği bu hususlar, astrofizik açısından ciddî bir tahlile
tâbi tutulsa onun bütün asırları aştığı görülecektir; görülecek ve bunca teknik

alet ve teleskoplarla milyarlarla ışık yılı29 uzaklıktaki cisimleri görme
imkânına kavuştuğumuz şu günlerde, Kur’ân’ın ortaya koyduğu kanunların ne
kadar sağlam olduğu bir kere daha müşâhede edilecek ve onun karşısına hangi
nazariye ile çıkılırsa çıkılsın her zaman onun mu’ciz-beyan ifadeleri düşünce
ve araştırma ufkumuzda parıl parıl parlayacaktır. Çünkü Kur’ân’ın üslûbu câmî
olup, her asrın ilim ve irfanını işaretlemektedir. Ve bu yönüyle de o, her zaman
eşsizliğin remzi olarak anılmaya devam edecektir.

Hâsılı, bir ikinci irade ile Cenâb-ı Hak semaları tanzim edip
şekillendireceği ana kadar her şey bir “ratk” ve bir “duhân” halinde idi; Allah
(celle celâluhu) onu “fetk” etti (ayrıştırdı, şekillendirdi) . Dünya da o ratk’ın
bir parçasıydı ve zamanla fetk’in bir önemli ünitesi hâline geldi. Derken, başta
o da bir gaz kütlesi iken, zamanla soğudu, sımsıcak bir döşek, bir beşik, bir
yuva, bir bağ ve bahçe hâline geldi; geldi ve insanoğlunun istifadesine sunuldu.

Güneş ise, vazifesi gereği eski hâlini devam ettirerek, hidrojenin helyuma
dönüşüp durduğu bir fırın, bir ışık kaynağı olma vazifesiyle hayata giden
zincirin en önemli halkalarından biri olarak kısmi değişikliklerle yerinde

kalakaldı. ْتَّرِوـُك ُسْمَّشلا  اَِذإ   “Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman.”30

fehvâsınca, bir zamanlar, ademden (yokluktan), esirden, duhândan yaratılıp
başta dünya olmak üzere pek çok kürenin ışık ve hararet kaynağı olan güneş, bu
âlemde işi kalmadığı için öbür âlemdeki yerini almak üzere ziyası başına
dolanarak, ciddî bir değişimle vazifesini orada sürdürecektir.

İnsanoğlunun yerküre ile buluşması, yerin bir beşik gibi döşenip hayata
müsait hâle getirilmesinden sonra olmuştur. Kâinatta hiçbir canlının var
edilmesi tesadüflere, tekâmüllere ve tabiata verilemez. Zira her şeyde apaçık
bir kast ve iradenin var olduğu görülmektedir. Zannediyorum evrimcilerin
çıkmaza düşmelerinin temel sebebi de onların kâinattaki bu irade, şuur, kudret
ve hikmeti görememeleri ya da görmek istememelerinden kaynaklanmaktadır.
Bu öyle bir çıkmazdır ki, yeni bir kast ve irade söz konusu olmadan, onların bu
bakar körlükten kurtulmaları mümkün olmayacaktır. Aslında canlıların genel



durumu gibi Allah’ın varlığına ve birliğine apaçık delil teşkil eden böyle bir
hususun, tam aksine yorumlanması çok gariptir. Ama onlar, kudret elini
görememiş ve kâinattaki bu baş döndürücü sistemin yanında önemli bir vak’a
olan hayatı da tabiata ve tesadüflere vermişlerdir.

Kur’ân-ı Kerim insanın yaratılmasını şöyle dile getirmektedir: “O (Allah)
dur ki her şeyin yaratılışını güzel yaptı. Ve insanı yaratmaya çamurdan
başladı.”31

Çamur, balçık ya da yeryüzündeki minerallerden meydana getirilmiş
bulamaç, insanın menşe-i aslîsidir. İnsan vücudunda ne varsa hemen hepsi
toprakta da vardır. Allah (celle celâluhu) yeryüzünü teşkil eden elementlerden
meselâ azot, karbon, hidrojen, oksijen, kükürt vb. gibi maddelerin karışımını,
canlı varlıkların temel unsurları olarak kullanmıştır. Evet O, bu karışımı, âdeta
bir protein çorbası hâline getirmiş, sonra da bu bulamacı şekillendirip ondan
insanları yaratmıştır. Başka bir âyette, insanın yaratılışıyla alâkalı olarak biraz
daha ileri bir safhada şöyle denilmektedir: “Andolsun Biz insanı pişmemiş
(sulu bir) çamurdan, değişmiş, cıvık (ve kokmuş bir) balçıktan yarattık.”
veya “Andolsun Biz insanı, pişmiş kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara
balçıktan yarattık.”32

Hilkat ve hayat adına suyun önemini vurgulama sadedinde de: “Biz her canlı
şeyi sudan yarattık.”33

“Allah her canlıyı sudan yarattı; onlardan kimi karnı üzerinde (sürünerek)
yürür; kimi iki ayak üstünde, kimi de dört (ayak) üstünde yürür. Allah, daha
dilediklerini de yaratır; zira Allah, her şeye kadirdir.”34 âyetleri de farklı bir
üslûpla işte bu gerçeği ifade ederler.

İnsanın madde-i asliyesinin büyük bir kısmı sudur. En basit hücreden o
upuzun, dev Kaliforniya çamlarına kadar her canlı cismin mahiyetindeki su,
onların temel moleküllerinden kat kat fazladır. Vücudun ¾’üne yakını sudur.
Hücrelerin içindeki organeller, bütün karbonhidrat ve yağ molekülleri,
aminoasitlerin hepsi bir mâyi içinde yüzmekte ve bir mâyi içinde hareket
etmektedirler.

Meseleye bu açıdan bakıldığında en küçük hücreden en büyük varlıklara
kadar bütün canlılarda temel moleküllerinin hepsinden fazla, mâyiatın hâkim
olduğu görülecektir. Su, kâinatta da bir esastır; ilk canlılar suların kenarlarında



yaratılmışlardır. Bu itibarla hayatın temel kaynağının su olduğu, Kur’ân
tarafından açıkça ifade edilmektedir. Modern ilim onu ancak yıllar ve yıllar
sonra anlayabilmiştir. Evet, Kur’ân, yukarıda zikredilen âyetlerden de açıkça
anlaşılacağı üzere tam 14 asır önce bu hakikati hem de dupduru bir üslûpla
ifade etmiştir.

Hâsılı, hayatın hangi safhası ele alınırsa alınsın, tek hücrelilerden en
kompleks varlıklara kadar her şeyde suyun hâkim unsur olduğu görülecektir.
Kur’ân’ın bu koca gerçeği bir cümlecikte ifade etmesi ise hem ilginç hem de
mânidardır. Zira 1400 sene öncesinin insanı ne hücre bilgisinden ne de hayatın
terkibindeki su nispetinden haberdardır.

Allah (celle celâluhu) Kur’ân-ı Kerim’de, “Her canlıyı sudan yarattık.”,
“Allah, her canlıyı sudan yarattı.”, “Andolsun Biz insanı pişmemiş (sulu bir)
çamurdan, değişmiş, cıvık (ve kokmuş bir) balçıktan yarattık.” buyurarak
canlıların yaratılışlarındaki bütün aslî unsurları nazara vererek, icmâlî mânâda
ilimlere rehberlik yapmakta, tafsilat ve teferruatı zaman ve geleceğin ilim
adamlarına bırakmaktadır. Onu icmâlde göremeyen kör, tafsilde, detaya giren
de basiretsizdir.

M. Göklerin Direksizliği Beyanı
Bugüne kadar üstümüzde durup o muhteşem hâliyle hep başlarımızı döndüren

semalar hakkında kim bilir kaç faraziye ortaya atılmıştır. Dünyanın, Kur’ân’da
حْبَس  “yüzmek” ve ناَيَرَج  “sürekli akıp gitmek” kelimeleriyle ifade edilen

boşlukta yüzmesi ve görünmez direkler, bilinmez destekler üzerinde durması,
ilk devirlerde pek anlaşılamadığı için ortaya atılan faraziyelerde insanı
güldürecek çok basit mülahazalara girilmiştir. Meselâ, bir kısım Ehl-i Kitap
ulemâsı, meseleyi tam ve vazıh olarak kafalarına yerleştiremedikleri için,
dünyanın altına öküz, balık, kaya.. vs türünden şeyler yerleştirme gibi akıl
almaz ifadelerde bulunmuşlardır. Onların bu yorumlarına göre dünya, koca bir
öküzün boynuzları arasında durmakta, öküz zaman zaman boynuzlarını
salladıkça da yeryüzünde depremler olmaktadır. Aslında öküz-balık rivayeti
sahih kabul edildiği takdirde ona mâkul, mecazî bir mahmil bulmak da

mümkündür.35

Evet, o günün insanı dünyanın boşlukta yüzebileceğini kavrayabilecek kafa
ve muhakemeye, daha doğrusu câzibe ve dâfia gibi konulara vâkıf olmadığından
böyle düşünebilirdi; ne var ki Kur’ân-ı Kerim, göklerin de yer kürenin de gözle



görülür bir desteği, bir direği olmadığını bütün bu semavî cisimlerin görünmez,
sezilmez bir güçle birbirine bağlı bulunduğunu ifade buyurarak o eski vehimleri
temelden yıkmıştır. Onun bu konudaki beyanı aynen şöyledir:

اََھنْوََرت ٍدَم  ِرْیَِغب عَ ِتاَواـَمَّسلا  ََع  فَر يِذَّلا  ّلَلا  ُهـٰ  “Allah O’dur ki, gökleri
görebileceğiniz bir direk olmadan yükseltti.”36

Şimdi isterseniz, âyet-i kerimede geçen bazı kelimelerin karakteristik özel
durumları üzerinde duralım: “Ref ’ etmek”, bir şeyin mekânla irtibatını kesip
onu yükseğe kaldırmak demektir. Yoksa yatık bir şeyi kaldırıp dikmek demek
değildir. Meselâ, küre-i arz üzerinde bazı tepeler vardır ve bunlar dik dururlar.
Fakat bunlara hiçbir zaman “merfu’” yani “kalkmış” denilmez. Yine kafamız,
ayaklarımıza nispeten diktir ama biz “kafamız kalkıktır” demeyiz.

Bu âyet-i kerimeden anlaşıldığına göre Allah (celle celâluhu), dünyayı ve
semaları herhangi bir mesnede dayandırmaksızın –Kur’ânî ifadesiyle–

ِعوُف ْ رَمْلا ِفـْـقَّسلاَو   “Yükseltilmiş tavan”37 olarak başımızın üstünde
tutmaktadır. Cenâb-ı Hak bir kanun vaz’etmiştir ki, onunla (atmosferle) dünyayı
her gün binlerce göktaşının çarparak mahvetmesinden korumaktadır. Ayrı bir
kanun vasıtasıyla da sistemlerin birbirlerine çarpmaları gibi tehlikeleri bertaraf
etmektedir.

İlk devir tefsircilerinden olan Mücahid, İkrime, Katâde ve Hasan Basrî
(radıyallâhu anhüm) gibi müfessirler, İbn Abbas’ın (radıyallâhu anh) göklerin
direksiz olmasıyla ile ilgili âyeti şu şekilde tefsir ettiğini naklederler: Doğrusu
semaların bir mesnedi, bir nokta-i istinadı vardır ama, o sizin görebileceğiniz
türden değildir. Zira bu, sizin görebileceğiniz mahsûsat (duyu organlarının
algılama sahasına giren) cinsinden bir şey olmadığı için siz onu

göremezsiniz.38

Âyet-i kerimede, Allah’ın semaları direksiz olarak başımızın üstünde tuttuğu,
ancak o tutma unsuru mahsûsat cinsinden olmadığından, onu bizim görüp
hissedemeyeceğimiz açıkça vurgulanmaktadır. Evet, bu mesnedi, 20. asır insanı
gözle değil, ilimle bilecek ve keşfedecekti (çekme ve itme kanunu). Demek ki
bütün cisimler, bir çekme ve itme kanunu içinde hareket etmekteydi. Bu âyetin
icmâlen ortaya koyduğu bu tespit de oldukça enteresandır. Zira tarifi yapılıp,
ismi konulsa bile, bu iki zıt şeyin asıl mahiyeti henüz bilinememektedir. Gerçi
bu konuda daha önce Nevton ve sonra da Einstein gibi bilim adamları farklı
mütalaalarda bulunmuşlardır ama, yine de meselenin gerçek mahiyeti ortaya



konulamamıştır. Zira onların yapmış olduğu iş, sadece o kanunu tarif edip
ismini koymaktan ibaret olmuştur. Meselenin gerçek mahiyetini bilen ve o
kanunu vaz’eden Cenâb-ı Hak’tır. Burada esas bilinmesi gerekli olan husus da,
Cenâb-ı Hakk’ın, onların isim ve namları ne olursa olsun bu iki zıt kuvvetle
semaları mesnetsiz olarak ayakta tutmasıdır.

Hulâsa, göklerde ve yerde düzenin sağlanması için yaratılan dengeler, hiç
şüphesiz esbap planında bir kısım kuvvet ve hareketler üzerine oturtulmuştur.
Bunda kütleleri meydana getiren maddenin çeşidi, evsafı, kütlenin büyüklük ve
ağırlığı, çekim gücü, hareketliliği ve diğerleri arasındaki mesafeler, hatta
Einstein’ca bir yaklaşımla uzayda bir yer işgal eden gök cisimleri ve bütün gök
adalarının tesirleri söz konusudur. Ama, işin mahiyeti gidip Kuran’ın dediğine
dayanmaktadır.

İsterseniz bu konuyu da şu iki âyetin meal-i münifiyle bağlayalım:
“Allah, o Allah’dır ki, görüp durduğunuz şu gökleri direksiz yaratmış ve

sizi sarsar diye de yeryüzüne de ağır baskılı dağları yerleştirmiştir.”39

“Allah o Zât-ı Ecell’dir ki, gökleri sizin de görüp durduğunuz gibi direksiz
yükseltmiştir.”40

N. Gece ve Gündüzün Başına Sarılan Sarık
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın, ilim, fen ve tekniğe ışık tutacak mesajlarından

biri de “gece ile gündüzün birbirinin başına sarık gibi dolandığı” türünden
mecazî fadeleridir. 14 asır öncesinin mantık ve idrak ufkuna riayetle beraber
20. asır ve daha sonraki dönemlere de ışık tutan bu âyetler, bilhassa güneş ile
dünya arasındaki ilginç münasebeti ortaya koymada fevkalâde orijinaldir:

ُّرِوَكُيَو ِراـَھ  َّنلا َىلَع  َلــْیَّللا  ُّرِوـَك  ِقَحْلاـِب ُي ّ َضْرْـَألاَو  ِتاَواـَمَّسلا  َقـَلَخ 
ىًّم َسُم ٍلََجِأل  يِرْجَي  ٌّلُك  َرَمَقْلاَو  َسْمَّشلا  َرَّخَسَو  ِلْیَّللا  َىلَع  َراَھَّنلا 
“(Allah) Gökleri ve yeri hak ile yarattı. O sürekli geceyi gündüzün üzerine

doluyor, gündüzü de gecenin üzerine doluyor. O güneşi ve ayı buyruğu altına
aldı ve her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir..”41

“Tekvir” kelimesi, Arapça’da bir şeyi sarmak, yumak hâline getirmek ve
dolamak demektir ki, sarığın başa sarılmasına da “kevru’l-ımâme”
denmektedir. Her şeyden önce âyetteki ifadeler ve seçilen kelimelerin
hususiyetleriyle açıkça dünyanın küre şeklinde olduğu vurgulanmaktadır. Evet,
gece ile gündüzün dünyanın başına birer sarık gibi sarılmakta olduğu ifadesi



gayet mânidardır. Aynı zamanda âyet, bu işin sürekli olduğunu ifade etmekte ve
her zaman gecenin, zulümatıyla etrafı karanlığa boğup gündüzü takip etmesini
ve böylece mevcut sistemin, âdeta bir mekik gibi işleyip durmasını
anlatmaktadır ki, bunlar oldukça ciddî ipuçları sayılırlar.

Şu âyet, ilk beyandaki iphamı daha bir açar:

َّمُث ٍماََّيأ  ِةَّتِس  ِيف  َضْرْـَألاَو  ِتاَواــَم  َّسلا َقــَلَخ  يِذَّلا  ّللا  ُهــٰ ُم  ُكَّبَر َِّنإ 
اًثِیثَح ُهُبُلْط  َراَھَّنلا َي َلْیَّللا  يِشْغ  ِشْرَعْلا ُي َىلَع  ىٰو  َتْسا

“(Allah gökleri ve yeri altı günde yarattıktan) sonra iradesini Arş’a tevcih
etti. Gündüzü kovalayan geceyi de gündüzün üstüne örtmektedir.”42 der.

Burada geçen يِشْغ يْشَغ fiilinin mastarı يُ  kelimesi, örtmek, bürümek,
örtü üstüne bir örtü daha getirip örtmek gibi mânâlara gelmektedir. Bu örtü
gece olsun, gündüz olsun fark etmez; gece ve gündüzün birbirini bürüdüğünü
ifade ettiği açıktır.

Ayrıca bu ifadeyi nahiv açısından tahlil edecek olursak; َلْیَّللا  ve َراَھَّنلا ’ın
her ikisi de mefuldür. Arapça gramer esaslarına göre, burada olduğu gibi iki
meful peş peşe geldiğinde ikisinden birini fâil takdir etme durumu söz konusu
olur. Bu kaideye göre ilk kelime olan َلْیَّللا  fâil olur. Bu husus da, “Gündüz mü
geceyi, gece mi gündüzü takip ediyor?” konusuna açıklık kazandırma açısından
fevkalade önemlidir. Zira burada hangi kelime önce gelmiş ise örten ve süratle
diğerini takip eden odur. İkinci kelime ise örtülen ve takip edilen durumunda
kalır. Bu demektir ki her zaman gece, gündüzü takip etmekte ve karanlık ışığı
örtmektedir.

Ayrıca âyet-i kerime diğer bir detaya da ًا ثِیثَح  kelimesi ile işaret eder.
Şöyle ki, “bu, seri bir şekilde ve baş döndürücü bir hızla” hareket demektir.
Meşhur Rus astronotu Gagarin’in biri çirkin, diğeri de güzel olan iki tespiti
vardır: Birincisi, bu tâli’siz insan, atmosferin üstünde muvakkat bir seyahatten
dönünce şöyle demişti: “Gökyüzüne çıkıp dolaştım. Fakat orada Allah diye bir
şeye rastlamadım.” İkincisi ise, “Dünyadan uzaklaştığımda mütemadiyen arz
üzerindeki dairelerde karanlığın ışığı takip ettiğini gördüm.. evet güneşe ters
düşen taraftan dünyanın etrafında sürekli karanlık bir perde dolanıyordu.”
sözüdür.

Evet, dünya, küre şeklinde olup süratle güneşin etrafında döndüğünden,
güneşe ters gelen taraftaki karanlık, âdeta bir perde gibi sürekli ışığı



kovalamaktadır. Ne var ki insanın bunu tam kavrayabilmesi için mutlaka bir
feza yolculuğu yapması gerekmektedir. Kur’ân-ı Kerim, asırlar önce bu hususu,
ًا ثِیثـَح ُهـُبُلَْطي   tabiriyle işaretler. Yani “Karanlık, süratle ışığı
kovalamaktadır.” sözcüğüyle buna dikkatleri çeker.

Bundan da anlaşılmaktadır ki, karanlık olan dünyadır; ışık olan da güneş.
Buna göre süratli bir şekilde ışığı takip edip kovalayan dünyadır ve o bir sapan
taşı gibi hep güneşin etrafında dönmektedir. Şayet dünya, küre şeklinde
olmayıp bir satıh gibi olsaydı, karanlık sürekli ışığı kovalayamazdı. O zaman
bu sathın bir yüzü daima ışık, diğer yanı da karanlık kalırdı.

Evet, bütün bunlar birer işaret olup ilmî tespitlerle çelişmemektedir ki,
Kur’ân bunu iki kelimelik bir ifadeyle ortaya koymuştur. Ama bu işaretler öyle
komprimeler hâline getirilerek sunulmuştur ki, asrımızda dahi, bu ifadeler
tahlile tâbi tutulup incelendiği, dahası dev teleskoplarla müşâhede edildiği
zaman Kur’ân’ın hakikatlerinin pırlanta gibi nazarlarda arz-ı dîdar ettiği
görülecektir. Evet, insanlık, ilim ve teknolojide ilerledikçe, Kur’ân’ın
ifadelerinden daha pek çok sırlı nükte ortaya çıkacak ve böylece Kur’ân, bir
kere daha hakikat diliyle ilâhî kelâm olduğunu haykıracaktır.

O. Dünyanın Şekli
Allah semaları bir kanun ve nizam ile intizama koyup zapturapt altına

aldıktan sonra dünyaya da İrade ve Kudretini tevcih ederek onu da düzenleyip
yuvarlak bir şekle sokmuştur.

Kur’ân-ı Kerim, bu gerçeği, َ دَْعب َضْرَْألاَو  اَھا  َ حُض َجَرَْخأَو  اََھل  ْ َيل ََشطْغَأَو 
اَھاَحَد َكـِلٰذ   “(Sema ve dünyanın) Gecesini örtüp kararttı, kuşluğunu

(güneşini) açığa çıkardı. Bundan sonra da yeri yayıp yuvarlak olarak
döşedi.”43 âyetiyle ortaya koymaktadır.

Âyetten anlaşıldığına göre, semanın tertip ve tanzim işi bitmiş, gece ve
gündüz takdir edilmiş; sonra da dünya “udhiye” hâline getirilmiştir.

Âyetteki bazı tabirler üzerinde durmadan önce burada bilhassa bir hususa
dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Herhangi bir cismi tarif etmek isteyen bir
insan, meselâ cisim yuvarlaksa, “yuvarlak” diyerek tarif eder. Aynı zamanda
daha bir vuzuha kavuşturma adına tarif etmek istediği o cismin yuvarlaklığını,
“elmamsı”, “portakalımsı” gibi yuvarlaklığı bilinen bir nesneye benzetme
yaparak tarif eder. Böylece o, bu benzetmeyle hem o cismin yuvarlaklığına,



hem de yuvarlaklığın özelliğine işaret etmiş olur.
Bunun gibi Kur’ân da, anlatmak istediği meselelerin hakikatini söylemenin

yanında, bir benzetme ile de o hakikatin ayrı bir hususiyetine dikkatleri çeker.
Zikredilen âyet-i kerimede geçen ىَحَد  fiili, özellikle seçilerek kullanılmıştır.
Zira bu kelime, وْحَد  veya يْحَد  kökünden gelmektedir. Bu kökten türetilmiş
bir isim olan ةَّوُحْدُأ  veya ةَّیِحْدُأ  de “deve kuşu yumurtası” demektir.
Dolayısıyla ىَحَد  kelimesinin karakteristik yapısından anlaşılmaktadır ki,
Allah (celle celâluhu) semayı tanzim ve tertip ettikten sonra yerküreye yönelmiş
ve onu da deve kuşu yumurtası gibi “elipsoid” şeklinde düzenlemiştir. İlk
devirden beri Müslüman müfessirler, dünyanın yuvarlak olduğunu
söylemişlerse de bu hakikat tam olarak ancak bugün anlaşılabilmiştir. Bazıları
böyle bir yaklaşımda tekellüf görseler de, Kindî’den Gazzâlî’ye, ondan da
Fahreddin Râzî’ye pek çok eski müfessirin yanında modern yorumcular da bu
ve benzer âyetlerden yeryüzünün küreviyetini istinbat etmektedirler.

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, kendine has ifade ve üslûbuyla ele aldığı
konuları öyle bir titizlikle ortaya koyar ki, fünûn-u müspete onca geniş
imkânlarla her şeyi gayet net tespit ettiği hâlde, onun Kur’ânî ifadelerin
derinliği ölçüsünde ve ihtimallere açık bir üslûpla aynı şeyleri ifade edebildiği
söylenemez. 20. asrın her şeyi tek gözle gören maddeci ve materyalist zihniyeti,
Kur’ân’ın bu yüce hakikatlerini –hiç olmazsa çağla uyumunu– görmezlikten
gelse de, onun neşrettiği hakikatlerin yayılmasına ve gönüllere girmesine mâni
olamayacak ve buna gücü de yetmeyecektir. Zira ilimler geliştikçe Kur’ân daha
da iyi anlaşılmakta ve gençleşmektedir.

İhtimal bir gün müspet ilmin bütün dalları, Kur’ân’ın Allah kelâmı olduğunu
haykıracak ve yeryüzünde yeni bir Kur’ân çağı başlatacaklardır. Zira ilmin
araştırma alanı, Allah’ın baş döndüren bir sanat meşheri ve sırlı bir kitabıdır.
Yer küreyi yumurta gibi şekillendiren, güneşi dev bir mum gibi semaya
yerleştiren, nebülözleri ve koca sistemleri tesbih taneleri gibi elinde evirip
çeviren, mutlak kudret sahibi olan Allah’tır. Aynı zamanda insanın
derinliklerine, kalbine ve hissiyatına nazar eden ve onun iç âlemini de baş
döndürücü bir keyfiyet ve zenginlikte dizayn eden yine O’dur.

Ö. Kur’ân’da Atmosferle İlgili Gerçekler
1. Farkında Olmadığımız Nimet: Atmosfer



İnsan, çok defa Cenâb-ı Hakk’ın ihsan ettiği nimetlerin farkında olamaz.
Bazen de olsa bile gereği gibi şükrünü eda edemez. Öyle zamanlar olur ki o,
ülfet ve ünsiyetin kıskaçları arasında, bakarken görmez, gördüklerini
değerlendiremez ve bin bir nimet içinde yüzüp durduğu hâlde, her yandan
kendini kuşatan bu nimetlerin farkına bile varamaz.

Evet, kâinattaki her şey insanın emrine musahhar kılındığı hâlde o, böyle bir
musahhariyetin idrak ve şuurunda olamama gibi bir körlük ve gafletle maluldür.
İnsanlar pek çoğu itibarıyla nimetlerin şuurunda olsa da, Allah’ın bahşetmiş
olduğu, onca lütuflara hakkıyla hamd ve şükürle mukabelede bulunanlar
enderdir. Kur’ân, ُروُكَّشلا َيِداـَبِع  ٌلـِیلَقَو مِْن   “Kullarımdan gereği gibi
şükreden çok azdır.”44 der.

Allah başka bir âyette, değil şükrünü eda edebilmeye, verdiği nimetleri
saymaya bile gücümüzün yetmeyeceğini bildirerek şöyle buyurur: ْنِم ْمُكَاتٰاَو 

ٌموَُلَظل َناَسِْنإ  ْ لا َِّنإ  اَۤھوُصْحُت  ِ َـال  ّللا هٰ َةَمِْعن  اوُّدَُـعت   ْ ِنإَو ُهوُمُتَْلأَـس  مَا  ِّلُك 
ٌرا ّ َ فَك  “(Allah) size, istediğiniz her şeyden verdi. Eğer Allah’ın nimetini

saymaya kalksanız, sayamazsınız. (Doğrusu) insan, çok zalim, çok
nankördür.”45

Evet, Mün’im-i Hakikî –gerçek nimet veren– sadece ve sadece Cenâb-ı
Hak’tır. Evet her şeyi veren O’dur. Ama gel gör ki insan, çok nankördür ve bu
nimetleri veren Zat’ı, hatta bazen verilen nimeti dahi unutup şükür ufkunda
küfran-ı nimetlere düşer. Öyleki Hak’tan ona sağanak sağanak nimetler yağar
gelir de o bunların hiçbirinden haberdar değildir.

Aslında Allah’ın in’am ve ihsan ettiği nimetleri saymaya gücümüz yetmez
ama biz, şimdilik onlardan sadece biri üzerinde objektifimizi gezdirerek,
kısmen dahi olsa ülfetimizi dağıtma denemesinde bulunacağız.

Kur’ân, yer yer bilim ve tekniğe ait nimetlerden bahseder. Ancak o bu
bahisleri çok defa mücmel olarak sunar. Dolayısıyla insan, dikkatle bakmadığı
takdirde onlardaki esrarı kavrayamaz. İşte pek farkında olmadığımız, Allah’ın
büyük nimetlerinden biri de, şu her an başımızın üzerinde bizi bir sera gibi
koruyan, hava ihtiyacımızı karşılayan, seslerin, sözlerin intikalini sağlayan
atmosferimizdir. Ona ister hava küresi, ister gaz kütlesi veya atmosfer, ister
canlıların yaşamalarına müsait bir vasat teşkil etmesi yönüyle biyosfer denilsin
ve isterse bunların dışında daha başka adlarla anılsın, onun yeryüzü hayatının
başlangıcından günümüze kadar devam etmiş ve bundan sonra da –Allah’ın



takdir ettiği müddete kadar– devam edecek olan büyük nimetlerden biri
olduğunda şüphe yoktur.

Atmosferin sayılamayacak kadar vazifeleri vardır. Eğer insan, Allah’ın onu
ne denli büyük ve mühim işlerde istihdam ettiğini bilseydi, hayretten başı
dönerdi. O basit gaz yığınlarının, insana nasıl hizmet verdiğini ancak
günümüzün bilim ve araştırmaları sayesinde bir parça olsun kavramış sayılırız.
Beşer, her gün sudan ve ekmekten daha fazla muhtaç olduğu havayı kendisine
ihtiyacı nispetinde ihmal etmeden –Allah’ın izniyle– veren atmosferin ne büyük
bir nimet olduğunu, bilhassa onun belli ölçüde bozulduğu ve genel nizamının
altüst olduğu şu günlerde bunu daha bir anlamış bulunuyoruz.

Her gün feza-i ıtlaktan dünya semasına on binlerce meteor (göktaşı)
yağmaktadır. Ama atmosfer sahip olduğu tabiî savunma gücüyle bu taşlara karşı
âdeta koruyucu bir çatı vazifesi görmektedir. Ayrıca o, rüzgârların oluşmasında
da çok önemli bir ortam oluşturmaktadır. Öyle ki, onlar, değişik adlar ile
zikredilirken kâh meltem olup kâkülümüzü okşamakta, kâh rüzgâr olup
tohumları taşıyarak aşılama yapmakta, kâh fırtına olup bulutları birbirine
karıştırmakta ve yağmurun yağmasına vesile olmaktadırlar. Rüzgârlar, bazen
kutuplardan ekvatora doğru, bazen de ekvatordan kutuplara doğru esmekte ve
bütün bu menzillerde farklı isimler alarak farklı fonksiyonlar eda etmektedirler;
etmekte ve ilâhî meşîetle insanın emrine âmâde olduklarını sergilemektedirler.

İnsan, yeryüzünde gezip tozarken çok defa o nimetin farkında değildir ama
nimet sahibi cömert, nimet de vefalıdır ve bu sayede insanoğlu asla mahrumiyet
yaşamamaktadır. İnsan, yazın boğucu sıcağında çalışırken ve kan ter içinde
kaldığı anlarda, ne büyük bir iştiyakla rüzgârın esmesini bekler; bekler de bir
meltem gelip onun vücudunu okşayınca onun ne büyük bir nimet olduğunu anlar;
tabiî sahibini biliyorsa.

İnsanlar birbirlerine seslerini yine atmosfer vasıtasıyla duyurmaktadırlar.
Onun dışına çıkan kimse, bir metre uzağında bulunan birine dahi sesini
duyuramaz. Zira sesi taşıyan atmosferdir. İnsan, zeminin üzerinde bitkilerin
başlarını okşaması ve serinletmesini, bulutları sevk edip birbiriyle
buluşturmasını, erkek tohumları dişi tohumlara aşılamasını düşündüğünde
ancak, havanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlar ve böylesi büyük bir
nimetin tesadüflerin işi olmadığını idrak eder.

Evet o, Allah’a inandığı, her şeyi O’na verdiği, eşyayı tesadüflerin sisli



dumanlı dünyasından kurtarıp hakikî sahibine teslim ettiği an, her şeyi daha bir
farklı duyar ve hisseder. Aksine o, inat edip nankörlükte bulunduğunda, duygu
dünyası gibi arz ve hava da ona yüzünü ekşitecek, tayfun, fırtına ve hortum
olup, belâ ve musibetler hâlinde algılanacaktır.

Evet, her şeye iman nazarıyla bakmak, eşyayı Kur’ân perspektifinden ele alıp
tetkik etmek ve yorumlamak çok önemlidir.

“Eğer Allah’ın nimetini saymaya kalksanız, sayamazsınız.”46

Nasıl sayacaksınız ki; Cenâb-ı Hak bir tek şeyi evirip çevirerek, ondan bin
türlü nimet meydana getirmektedir. Öyle ki, insan hangi nimeti ele alsa, onun
içinde ayrı bir nimetle karşılaşmakta ve kendini iç içe nimetler dairesi içinde
hissetmektedir. Bu iman sayesinde o, havanın tatlı tatlı esmesini, denizlerin
üzerinde küçük dalgaları meydana getirmesini ve bir âşık-mâşuk münasebeti
içinde cilvelenmesini, tohumları aşılamasını ve saçlarını bir anne şefkatiyle
okşamasını düşündüğünde devamlı farklı nimetlerle karşılaştığını duyar ve
şükranla gerilir. Aslında, farklı keyfiyetlere bürünen bu nimet, gerçekte bir tek
nimettir. Ama Cenâb-ı Hak, büyüklüğünün bir ifadesi olarak biri bin yapmakta
ve bir tek nimeti insana bin nimet şeklinde sunmaktadır.

Şimdi de, Allah’ın bu büyük nimeti olan atmosferi çeşitli yönleriyle ele alıp,
ilmin geldiği seviye ile Kur’ân’ın asırları aydınlatan beyanlarının nasıl
mutabakat arz ettiğini görelim. İtiraf etmeliyim ki, Kur’ân’ı hangi tarzda ele
alırsak alalım, içinde yetiştiğimiz çağın kültür ve bilim seviyesinin tesirinde
kalmadan onu kendi hususiyetleriyle aksettirmek oldukça zordur.

Bu itibarla da ortaya konan faraziyeler, bugün için orijinal gibi görünse de,
daha ilerideki asırlarda belki de pörsüyüp gidecektir. Ancak, pörsüyüp giden
bütün bu şeylerin yanında eskimeyen ve pörsümeyen bir tek şey vardır ki, o da
Kelâm-ı İlâhîdir. Evet ilmî hipotezler eskiyecek, teknik ve teknolojik vasıtalar
yorulacak ve belki de bütün bunlar, neticede gidip Kur’ân’ın sarsılmaz ve
yıkılmaz temel kaidelerine sığınacaklardır.

2. Kuşların Atmosferde Uçması
Kur’ân-ı Kerim’de kuşların atmosferde nasıl uçtukları ve hangi katmana

kadar yükselebildikleri anlatılmakta ve bu husus anlatılırken de 47 ِءاَۤمَّسلا ِّوَج 
tabiri kullanılmaktadır ki, bu tabirle, daha ziyade canlıların cevelangâhı olan
biyosfer kastedilmektedir. Kur’ân’da bir “cevvi’s-sema”, bir de “sema” tabiri



vardır ki, bunlardan ilki canlıların yaşamasına müsait olan hava tabakası;
ikincisi de diğer bazı gazlar bulunmasına rağmen, canlıların teneffüs ihtiyacı
olan yeterli oksijenin bulunmadığı hayata elverişli olmayan diğer tabakalardır.

Suyun içinde ve derinliklerinde, toprakta ve toprağın derinliklerinde, havada
ve havanın derinliklerinde yaşayan her canlının sınırlarını aşamadıkları belli
alanlar vardır. Kuşların havada rahatça cevelan ettikleri saha, Kur’ân’ın
“cevvi’s-sema” tabiriyle ifade ettiği sahadır. Allah’ın bunları Kur’ân-ı
Kerim’de anlatıp mü’minlerin nazarlarını bu noktaya celbetmesinde insanlar
için belli hikmet ve gayeler gözetilmiş olsa gerek. Yoksa maksat, atmosfer veya
havadaki hayatın nasıl olduğu, karada hangi canlıların yaşadığı vb. gibi bilgiler
vermek değildir.

Allah (celle celâluhu) bazı âyetlerde, insanların ülfetlerini gidermek ve
anlatılmak istenen mevzuda onları tefekküre sevk etmek için biliyor
zannettikleri şeylerin ötesinde, bilmeleri gerekli olan şeylere de dikkatleri
çekmektedir. Evet, Cenâb-ı Hak, Kur’ân’da bir şeye bakılmasını emrederken,
onlarca hikmet ihtiva eden icraatını dikkatlerimize sunmak ister. Bu yolla
insanı, ülfet ve ünsiyetten kurtararak, sanat-ı ilâhî karşısında duyarlı ve hüşyar
kılmak, beyan-ı Kur’âniyeyi iyiden iyiye tetkik etmek suretiyle kalbî ve ruhî
hayatını inkişaf ettirme gibi pek çok hikmet ve gayeyi hedefler. Bu itibarla da,
Kur’ân’ın her beyanını fevkalâde bir dikkatle mütalaa etmek pek önemlidir.
Meselâ, “(Feza-i ıtlaka) Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor
musun?”48 âyet-i kerimesi mütalaa edilirken, Kur’ân’ın emrinin arkasındaki
maksat ve hikmetin kavranması salıklanmaktadır ki, ancak böyle bir dikkat ve
teemmülle kelâm-ı ilâhîden alınması gerekli olan şeyler alınabilir.

Bu âyet-i kerimede insan âdeta, feza-i ıtlakta, yıldızların deveranından
gezegenlerin cevelanına, güneş sisteminin işleyişinden dünyanın onun etrafında
bir peyk gibi dönüşüne, atmosferin pek çok hususiyet ve keyfiyetinden canlı-
cansız her şeyle münasebetine kadar iç içe pek çok şeyi birden mütalaaya
çağrılmaktadır. İşte bunun için “Bir bozukluk görebilecek misin?” dedikten

sonra, hemen “Gözünü, tekrar tekrar çevir ve bak...”49 emriyle de feza-i
ıtlakın tekrar tekrar mütalaası emredilir.

Bu ifadelerle insana, âdeta şöyle denmektedir: Bu koca semaya istersen bir
de astronominin kanunları, fizik ve matematiğin faraziyeleriyle bak! İstersen
konuyu bir de laboratuvarlarda değerlendir; sonra bir kez daha bakmayı dene!



Böyle davrandığın takdirde herhangi bir âhenksizlik, genel nizamı ihlâl edecek
herhangi bir hareket ya da müspet ilimlerle mütenakız herhangi bir durum
görmeyeceksin. Sizden öncekiler bunları çıplak gözle yapmaya çalışıyorlardı.
Onların teleskopları, dev dürbünleri ya da elektron mikroskopları yoktu. Siz,
bütün bu imkânlara sahipsiniz; öyleyse Allah’ın o âlemlerdeki türlü türlü nimet,
sanat ve icraatlarını müşâhede edin; edin ki iz’an, irfan ve imanınız artsın ve
milyonlarca sistem içindeki o müthiş âhengi, âhenk içindeki vahdeti ve vahdet
içindeki Allah’ın ayân beyan mevcudiyetini görebilesiniz. Kur’ân-ı Kerim bu
ifadeleriyle insanı hem feza-i ıtlakı temâşâya hem de onu araştırmaya sevk ve
teşvik etmektedir.

Evet, Allah (celle celâluhu), kuşların semanın belli bir tabakasında
uçuşlarına dikkat çekerek şöyle buyurmaktadır:

ّللا ُهٰ َّال  َّنُھُكِسْمُي إِ اَم  ِءاۤ  َ مَّسلا ِّوَج  ِيف  ٍتاَرَّخَس  ِرْیَّطلا مُ َىِلإ  اْوَر  َْمَلأ يَ
َنوُنِمْؤ ٍمْوَقِل يُ ٍتاَيَٰال  َِك  لٰذ ِيف  َِّنإ 

“Onlar,(kâfirler ve müteredditler) göğün boşluğunda emre boyun
eğdirilmiş olarak uçuşan kuşları görmediler mi? Onları orada Allah’tan
başkası tutamaz. Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.”50

Bu âyet-i kerimede daha önce de işaret edildiği gibi “ ِءاَۤم َّسلا ِّوَج   – göğün
boşluğu” ifadesiyle “kuşların belli bir tabakada uçtuklarının” gaybî bir şekilde
haber verilmesi fevkalâde dikkat çekicidir. Pek çok Müslümanın bu âyete,
gerektiği ölçüde derince baktığını zannetmiyorum. İhtimal biz, bizi kuşatan
atmosfer ve biyosferin alt ve üst katmanlarının hep bir olduğunu zannetmişizdir.
Oysa mesele iyiden iyiye ve derinlemesine araştırılıp incelendiğinde,
atmosferin birbirinden farklı tabakalarının olduğu ve bu tabakaların ayrı ayrı
hususiyetleri haiz bulunduğu ortaya çıkacaktır. Farklı ısı dağılımlarıyla
karakterize edilen bu tabakalar şunlardır: 1. Troposfer. (Biyosfer, bu tabakaya
dahildir.) 2. Stratosfer. 3. İyonosfer. 4. Exosfer.

Yukarıda zikredilen Nahl sûresinin 79. âyet-i kerimesinde “imsak” tabiri
kullanılmıştır. “İmsak” kelimesi, if’al babından olup cevvi’s-semanın daha
evvel Allah (celle celâluhu) tarafından tanzim edilerek, kuşların uçmasına
müsait bir hâle getirilmiş olduğuna işaret etmektedir. Binaenaleyh onların
orada uçmasına fırsat veren yine bir nizam-ı ilâhî ve kanun-u ilâhîdir. Kuşların
gökyüzünde bir uçuş alanları vardır. Bu saha, canlıların içinde gezip
tozabilecekleri bir sahadır. Bu saha dışına çıkıldığında o âhenk ve düzenin



canlıların aleyhine bozulması mukadderdir.
Diğer canlılar için durum böyle olmakla beraber âyette insanın sahip olduğu

ve olacağı vasıtalar ile oraya çıkacağı ve oranın, canlıların yaşaması için
müşkil bir yer olduğunun keşfedileceği hakikatine de işaret edilmektedir. Tabiî,
bu yükselmelerin hemen bir kerede gerçekleşmeyeceği de açıktır. Defaatle
denenecek, zorlanacak; yerçekimi, sürtünme ve atmosfer şartları aşıldığında
böyle bir hülya da gerçekleşecektir. İşte âyet: “Allah kimi doğru yola iletmek
isterse onun göğsünü İslâm’a açar; kimi de saptırmak isterse onun göğsünü
(o kimse) göğe çıkıyormuş gibi (tıkayıverir ve) dar, tıkanık hâle getirir. 51

Konu âyette, kâfir ve mü’minin, yani kalbi hidayete açılanın ve hidayete
karşı kaskatı olanın; içinde iman ve mârifet nurunun lemean ettiği insanın, küfür
ve dalâlet sapıklığında boğulup da göğsü daralan kimsenin durumuyla
mukayese esprisi içinde verilmiştir.

İnsan, iradesini iyi kullanıp, mârifet-i ilâhî istikametinde sarf eder ve Allah
da (celle celâluhu) onun hidayetini murad buyurursa, o kişinin gönlünü İslâm’a
açar ve kalbine de genişlik verir. Burada “insanın iradesini işin içine
katmasını” biz ekledik. Çünkü selef öteden beri böyle durumlarda hep beşerin
irade ve ihtiyarını nazara vermişlerdir. Yani onlar, insan iradesi olmadan o
istikamette bir meşîet-i ilâhî taallükünü düşünmemişlerdir. Vâkıa Allah’ın
irade ve meşîeti, insanın iradesine bağlı değildir. Allah, Mâlikü’l-Mülk’tür ve
mülkünde her zaman dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Ama adalet-i ilâhî ve
hikmet-i Rabbanî, O’nun kullara ait takdir, tayin ve hidayet ü idlâllerinde
onların iradelerinin de taalluk etmesini şart-ı âdi olarak esas almıştır. İşte biz
de burada kulun iradesini bu mülâhaza ile zikrediyoruz. Evet, insan, istediği
şeyin peşine düşecektir ki, Allah da onun hidayetini murad buyurunca kalbine
inşirah versin. Evet insan, isterse Allah da onun kalbine genişlik verir ve o kişi
imandan zevk alır, zevk alır ve hayatını cennetlikler gibi yaşar.

Şimdi de bu âyetin mevzuumuzla alâkalı daha farklı bir yönü üzerinde
duralım: Cenâb-ı Hak, iradesini kötüye kullanan bir insanın dalâletini murat
buyurursa onun göğsünü daraltır. İman etmemek ve bu imanın gereği olan
ibadetleri yapmamak, böyle bir kimsenin kalbinde, ciddî bir darlık ve sıkıntı
meydana getirir. Kâfir, iradesini iyi yönde kullanmadığından, Allah da onun
Cennet’e girmesini murad etmez. Bu neticeyi hazırlayan başka değil, imanı
irade etmeyen ve bir kere olsun alnını secdeye koyup “Aman yâ Rabbi! Beni



dalâlete sevk etme!” demeyen kâfirin kendisidir. O kimse, kendi iradesiyle
dilini, kalbini ve dimağını küfür istikametinde kullanmış ve hiçbir ilâhî ikaza
ve çevresinde olup biten hâdiselerin mânâ, muhteva ve yorumlarına bakmamış
ve dikkat etmemiştir. Bu yüzden de Allah (celle celâluhu) onun idlâlini murad
buyurmuştur.

Hakkında böyle bir takdir buyrulan kişinin göğsü daralır ve sanki gırtlağı
sıkılıyor gibi olur. Âyet-i kerimede, havasız kalan bir insanın tasviri
yapılmakta, zindanda havasız kalmış veyahut da boynuna ip takılmış bir insanın
durumu resmedilip canlandırılmakta ve âdeta havasızlıktan tıkanan bir insanın
fotoğrafı gözlerimizin önünde şekillenmektedir.

Âyet-i kerimedeki fiil kipi özellikle kullanılmıştır. َ دِعَص  kelimesi, َالَع
mânâsına yükselmek demektir. Ama Kur’ân, ne وُلَْعي  ne de ُدَع ْصَي
dememektedir. Burada belâgat açısından bir kısım nükteler vardır. İnsan, ُدَعْصَي
kelimesinde, âdeta semaya çıkan vasıtaların seslerini duyar gibi olmaktadır.
Ancak kelime, farklı bir kalıp olan ُد َّعَّصَي  şekline çevrildiğinde işin içine bir de
zorluk ve sıkıntı mânâsı girmektedir.

Kur’ân, burada fiili bu şekilde kullanarak kâfirin içindeki sıkıntıyı, hem
bütün buudlarıyla hem de mûsıkîsiyle vermektedir. Böylece Kur’ân mazmun
olarak günümüz insanının içine düştüğü bunalımlara parmak basmakta ve
Allah’a imandan mahrumiyetin hâsıl ettiği dalâlete ve bu dalâletin gönüllerde
meydana getirdiği sıkıntıya dikkatleri çekmektedir. Binaenaleyh bir bakıma
muhatap, 20. asrın insanıdır. Zira 20. asırda yaşanılmış olan sıkıntı ve
buhranlar günümüzde olduğu kadar hiçbir asırda yaşanmamıştır. Evet
devrimizdeki küfür ve dalâletin sıkıntısı, semaya çıkılırken hissedilen sıkıntıya
benzemektedir. Çünkü yukarılara doğru çıkıldıkça, havasızlıktan insan boğazı
sıkılıyormuş gibi olmaktadır.

Bir insan semaya çıkmamışsa, elbette ki oranın havasızlığını ve insan
göğsünün nasıl sıkıştığını bilemez. Ben, Asr-ı Saadet insanının bu âyeti nasıl
anladığını bilemeyeceğim. Ancak, astronomik gelişmelerle, âyetin ifade ettiği
mânâ bütün incelikleriyle ortaya çıkmış gibidir. Küfür ve dalâletin sıkıntı
verici keyfiyeti anlaşıldığı gibi, yukarılara doğru çıkıldıkça, nefes almanın
zorluğu ve oraların canlı hayatı için elverişli olmadığı da bugün artık tebeyyün
etmiştir.

Teşbih, ya bir şeyi mübalağalı anlatmak veya gizli ve meknî maksatları



ortaya çıkarmak, diğer bir ifadeyle, bilinen bir şeyle bilinmeyen bir şeyi
anlatmak için yapılır. Meselâ, Allah’ın kuvvet ve kudretinin her yerde nasıl
hâzır ve nâzır olduğu bilinmemektedir. Ama güneşin, şualarıyla her yerde
herkesin başını okşadığı bilinmektedir. İşte Allah’ın kudreti de güneşin
şualarına teşbih edilerek onun da her yerde hâzır ve nâzır olduğu böyle bir
benzetmeyle ifade edilebilir...

Bunun gibi âyet-i kerime de kâfirin sıkıntısını, bilinen bir şeyle
anlatmaktadır. Onun bilinmeyen bir şeyle anlatılması mümkün değildir. Çünkü
zaten inanan bir insanın kâfirin sıkıntısını anlamasına imkân yoktur. Benzetme
için seçilen malzeme de bilinmeyen bir şeyden seçilecek olursa mesele, çift
bilinmeyenli denkleme dönüşür. Oysa Kur’ân’ın beyanı, gayet açık ve fasihtir:
“...onun göğsünü (o kimse) göğe çıkıyormuş gibi dar ve tıkanık hâle getirir.”

Kur’ân, kuşların tayerân ettiği sahayı ِءاَۤمَّسلا ِّوَج   “göğün boşluğu”, yani
yaşamaya, nefes almaya elverişli olan saha tabiriyle ifade ederken, burada

ِءاَۤمَّسلا semanın içinde” tabirini kullanmaktadır. Yani siz, yerde iken o“ ِفي 
sıkıntıyı asla duymazsınız. Ancak cevv-i semayı aşıp, semanın içine girdiğiniz
zaman hissedersiniz. İnsan göğsünün havasızlıktan daraldığı, ancak balon ve
uçaklarla semaya çıkıldığı zaman anlaşılabilmişti. Bu tabirden kastedilen mânâ
da, işte o zaman ortaya çıkmıştır. Hatta uçakta fazla irtifa kaydedileceği zaman
hostesler, “Kabinlerinizde hava basıncı kontrollüdür. Bir aksilik olursa
başınızın üzerindeki maske otomatik olarak aşağıya inecek, onu ağzınıza alarak
bastırınız ve ihtiyaç kalmadığı söyleninceye kadar da o maskeyi çıkarmayınız.”
ikazını yapmaktadırlar.

Bundan da anlaşılmaktadır ki, yukarılardaki hava basıncı, yerdeki hava
basıncı gibi değildir. Allah (celle celâluhu) atmosferin basıncıyla, insanın
içindeki kan basıncını müsavi ve dengeli kılmıştır. Bunlar birbirlerine
mütenasiptirler. Yukarıya doğru çıkıldıkça hava basıncı azalır ve kanın basıncı
artarak vücut çeperlerini ve damarları zorlamaya başlar. Denge bozulunca iç,
âdeta dışa taşmak ister. İşte bu yüzdendir ki bazen yüksek irtifalarda insanın
burnu kanar.

1920 yıllarından sonra gelişen teknoloji sayesinde stratosfer52 hakkında
daha geniş bilgiler elde etme imkânı doğmuştur. Yapılan tespitlere göre hava,
deniz kenarında bir santimetrekarelik yüzeye bir kg. tazyik yapmaktadır. Bu
basınç miktarına “1 atmosfer” denilmektedir. İnsan derisinin yüz ölçümü



ortalama 1,5 metrekare olduğuna göre hava her birimize 15 ton kuvvetle basınç
yapıyor demektir. Bu büyük kuvvet altında ezilip pestil hâline gelmeyişimizin
sebebi, içimizden de hariçteki tazyike müsavi bir basıncın mevcut olmasıdır.
Yukarılara çıkıldıkça basınç azalmaya başlar, yoğunluk düşer ve oksijen
seyrekleşir. Yerden 10 km yukarıda saf oksijenle nefes almak gerekir. 12 km’ye
kadar çıkıldıkça saf oksijen gazı da artık yeterli olmaz, şuur yavaş yavaş
kaybolmaya başlar. 13 km’lik seviyede ciğerdeki su buharı ile karbondioksit
gazının iç basıncı artarak oksijen akciğere giremez hâle gelir. 18 km
yükseklikte hava basıncı o kadar azalır ki, insan kanı vücutta sulu olan bütün
hücrelerle birlikte fokur fokur kaynamaya durur. 19 km’lik seviyede uzaydan
gelen kozmik radyasyonların bombardımanı başlar. 23 km’lik seviyede ise ozon
gazı hüküm sürmektedir.

İşte Kur’ân burada ilmî bir hakikate ُدَّعَّصَي  kelimesiyle işaret etmektedir.
Ayrıca bu kalıp, yukarıda da zikredildiği gibi yapılan işin bir zorluk ve bir
sıkıntı içerisinde yapıldığını ifade etmektedir. Dolayısıyla bu kelimeyle,
semaya çıkmanın kolay olmadığı ve bu işin peyderpey zorlukları aşarak,
asırdan asıra gelişen teknolojik imkân ve vasıtalarla gerçekleşeceği hakikatine
parmak basılmaktadır. Evet beşer, basamak basamak ilerleyecek ve bu
basamaklar neticesinde semanın yolları insanlara açılacaktır.

Âyetin hassaten 20. asır insanını daha yakından ilgilendirdiği ortadadır. Zira
bu âyet, hem canlının yaşayabileceği yukarı tabakaların sınırını hem de insanın
sıkıntı duyacağı ve yaşayamayacağı tabakanın sınırını ilmî bir tarzda
çizmektedir ki, bu ilmî gerçek de ancak 20. asırda, semanın kapıları insanlara
açılınca ortaya çıkmıştır. İşte Kur’ân’ın bu ince nüktesi sayesinde beşer, yerde
bulunduğu zaman duyduğu hava basıncı ile yukarıya çıktığında duyacağı hava
basıncı arasındaki farkı kavrayabilmiştir.

Evet bu ilmî hakikatler ortaya çıkıncaya kadar geçen zaman içerisinde
meçhul olan bu keyfiyetler, bugünün insanı için malum hâle gelmiştir. Ayrıca
âyet-i kerimede bu hakikatlerin yanında, kâfirin hâli, tavrı ve kalbî hayatı da
aynı anda arz edilmiştir ki, bu da, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın câmiiyetini
apaçık ortaya koymaktadır.

3. Yerkürenin Titreşimi
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın ifadelerinde bir televvün ve çok buudluluk

vardır. O, bir hakikati nazara verirken, aynı zamanda o hakikat içinde daha



başka konuları da satır aralarında (müstetbeâtü’t-terâkib) ifade eder. Böylece,
ufkunun derinliğine göre her seviyedeki insan bu hakikatlerden bir şeyler anlar
ve mutlaka istifade eder.

Kur’ân-ı Kerim, bir meseleyi arz ederken, kullandığı üslûp itibarıyla aynı
ifade içinde kevnî bir hâdiseyi de anlatıverir. Dikkat edilmediğinde, meselenin
biri anlaşılırken, diğeri gözden kaçabilir. Meselâ, Kur’ân’da kıyametin
kopması esnasında meydana gelecek hâdiseler sırasıyla ele alınır. Güneşin
tedvir ve tekvir edilmesi, yani dürülüp muhafaza altına alınması anlatılırken,
aynı zamanda onun geçirdiği değişik safhalar da işaretleniverir. İşte bu durum,
Kur’ân’ın çok buudluluğu ve câmiiyetinin ifadesidir.

Keza, Kur’ân’ın öyle bir ifade üslûbu vardır ki, hemen her devrin insanı
ondan kendisine ait pek çok hakikatleri, hem de hiçbir tekellüfe ve sun’îliğe
girmeden anlayabilir. Yani bin sene evvel yaşayan bir insan, Kur’ân’dan
kendine ait bir kısım hakikatler keşfedip kendi devrini nurlandırdığı gibi, 20.
asrın insanı da aynı ifadelerden kendi devrine ait bir kısım ilmî hakikatleri
bulup çıkarabilir. Meselâ: “Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun
göğsünü İslâm’a açar; kimi de saptırmak isterse onun göğsünü (o kimse)
göğe çıkıyormuş gibi dar ve tıkanık hale getirir ...”53 âyetini ihtimal daha
önceki insanlar, sadece kâfir ile mü’minin ve kâfirin küfrü ile mü’minin
imanının bir mukayesesi şeklinde anlamışlardı.

Onların bu ilâhî beyanı, semaya yükseldikçe göğsün daralacağı, canlıların,
atmosferin ancak belli bir tabakasında yaşayabileceği, bu tabakayı aştıklarında
nefes alamayıp hayatlarını yitirecekleri şeklinde anlamaları herhâlde
düşünülemezdi. Çünkü o günün bilim seviyesi buna müsait değildi. Ama 20.
asrın insanı, aynı âyetten, küfür ve dalâlet ile iman ve hidayetin mukayesesi
yanında, ilmî bir hakikati de keşfederek atmosfere ait bir gerçeği çıkarabilir.
Zira onun elindeki teknik imkânlar, böyle bir ufka ulaşmasına yeterli
sayılabilir.

Ancak, Kur’ân’ın bu câmiiyetini kavramak için engin bir ufka sahip olmak
gerekmektedir. Zaman ilerleyip, teknik ve teknolojik vasıtalar ile
malumatlarımız da arttıkça, Kur’ân âyetleri biraz daha iyi anlaşılacak ve
zamanın ihtiyarlamasına karşılık onun gençleştiği ayân beyan ortaya çıkacaktır.

İfade yönüyle câmiiyete sahip olan başka bir âyet de dünyanın titreyişini ve
kıyametini anlatan Nâziât sûresindeki şu âyetleridir: ُةَفِجاَّرلا  ُ فُجَْرت َمْوـَي 



ُةَفِداَّرلا اَھَُعبَْتت   “O gün o zelzele sarsar. Ardından bir başkası geliverir.” 54

âyet-i kerimesinde geçen ُ ةَفِجاَّرلا  kelimesi, “daima titreyen” demektir. O gün
gelecek ve yer-gök sarsılacaktır. Burada ُةَفِجاَّرلا  kelimesinin ism-i fâil
kalıbında gelmesi şöyle bir edebî nükteyi ifade etmektedir:

Âyet-i kerimede âdeta, “Dünya, ayağınızın altında her an titreyip durmakta
ve bu titremesiyle sabit olmadığını göstermektedir... Evet, titreyip duran böyle
bir şeye istinat edilemez. Zira o, bir gün gelip tam titreyecek ve sırtında
taşıdıklarını da fırlatıp atacaktır. Onun titremesine baktığınız zaman siz de
titreyeceksiniz; gözleriniz dönecek ve kalbleriniz yerinden çıkacak hâle
gelecektir. Bu sebeple siz şimdiden, yıkılıp gitmeyen, her şeyi elinde tutan,
titreme ve sarsılmayı yaratıp emrine âmâde kılan ezel ve ebed sultanı Cenâb-ı
Hakk’a itimat edip O’na dayanın ki, sizi hiçbir zaman titremeyen ve hep sabit
kalan bir selâmet yurduna eriştirsin.” mazmunu işaretlenmektedir.

“Ardından bir başkası geliverir.” Evet arkasından bir de َُة فِداَّرلا  gelir.
ُةَفِداَّرلا , insanın ata bindikten sonra arkasına aldığı şeye veya arkaya almaya

denir. Kıyamet hâdisesi ile yer, iyiden iyiye sarsılır. Fakat onun ardından daha
korkunç bir sarsılma olur ki, yürekler ağızlara gelir. Ondan sonra da kıyamet
kopar.

Bu âyet-i kerimede kıyamet ve onun ahvali anlatılmakta; aynı zamanda
yerkürede meydana gelecek sarsıntılar da nazara verilmektedir. Ancak burada
yerkürenin ilmî bir hususiyetine de işaret edilmektedir. Âyette küre-i arz, daima
titreyen ve hareket eden bir varlık olarak tanıtılmaktadır. O, üzerinde yaşarken
hareket ettiği hissedilmeyen, gerçekte ise mütemadiyen menzil değiştiren bir
varlıktır. İşte bu varlık, bir gün gelecek, olduğundan daha feci ve dehşet verici
bir keyfiyette titreyecek, taşıdıklarını fırlatıp atacak, denizleri köpürüp
fışkıracak, dağları dağılıp gidecek ve her şey yanıp kül olacaktır. Evet,

ةَفِجاَّرلا  sözüyle işte bu mânâlar işaretlenmekte ve yerkürenin titreyip duran bir
varlık olduğu vurgulanmaktadır.

İlk devir müfessirleri, bu âyeti şerh ederken, meseleye neticesi itibarıyla
bakmış ve “yerküre, neticede kıyamet hâdisesi ile tir tir titreyecek ve nizamı
bozulacaktır.” şeklinde anlamışlardır. Aslında bu, doğru bir yaklaşımdır.
Ancak yerkürenin hareket ettiği, döndüğü hakikati ilim adamları tarafından
keşfedilince âyetin farklı bir ifadesi daha ortaya çıkmış ve ُةَفِجاَّرلا  ve ُ ةَفِداَّرلا
kelimeleriyle onun mütemadiyen hareket hâlinde olduğuna işaret edildiği



anlaşılmıştır. Ancak 20. asırda jeofizik araştırmalarla küre-i arzın titreyişi
tespit edildikten sonra âyetin bu iması daha iyi anlaşılmıştır. Yani küre-i arz
mütemadiyen titremektedir. Üzerindeki denizlerde bu titreşimden ötürü aya ve
güneşe bağlı olarak bir kısım değişiklikler olmakta ve med-cezir hâdiseleri
meydana gelmektedir. Bu hâdiseler âdeta küre-i arzın titreyişini ve hareketini
frenleyip dengelemektedir. Allah (celle celâluhu), yarattığı câzibe (çekim)
kanunuyla küre-i arzı bir sapan taşı misali güneşin etrafında çevirdiği gibi,
Güneş ve Ay’ın müessiriyeti ile de küre-i arzın denizlerini çekmekte ve
neticede de med-cezir denilen denizlerdeki su seviyesinin yükselip-alçalması
hâdisesi zuhur etmektedir. Evet Ay ve Güneş’in küre-i arz üzerinde böyle
büyük bir tesiri vardır.

Bilim ve teknik çevreleri, öteden beri küre-i arzın hareketlerine dikkatleri
çekmiş, orada meydana gelen hareket ve titremelerin zaman faktörü üzerinde de
müessir olduğunu ispat etmeye çalışmışlardır.. ve yine bu eserlerde küre-i arzın
hareket ve titremelerinde daima bir yavaşlama ve hafifleme olduğuna da imada
bulunmuşlardır. Meselâ, 31 Aralık 1989’da dünyadaki saatlerin bir saniye geri
alındığı bilinmektedir. Buna göre 1989, 1988’e nazaran bir saniye uzun
olmuştur. Bu durum, gerçekten vâki olduğundan saatler de ona göre
ayarlanmıştır. Yine 30 Haziran 1992 tarihinde de senenin bir saniye uzatıldığı
dünya basınında ilan edilmiştir. 1972 senesinden bu yana da bir seneye 16
saniye eklenmiş olduğu ifade edilmektedir.

Bu tespitlere binaen binlerce veya milyonlarca sene evvel küre-i arz
üzerinde bir günün 18 saat olduğu söylenmektedir. Şimdi ise bir gün 24 saattir.
İleride belki bu süre 30 saate çıkacaktır. Belki de ileride zaman diliminin 50
saate çıkması durumunda insanlar güneşin sıcağı altında cayır cayır yanıp kül
olabilecek derecede de günler uzayabilecektir. Allah (celle celâluhu), küre-i
arzın hızlı dönme hareketini frenleye frenleye tedricî olarak yavaşlatmaktadır.
Bu yavaşlama, insanların mahkeme-i kübrâya gitmelerine kadar devam edecek
ve Allah’ın (celle celâluhu) küre-i arz üzerinde verdiği hükmü icra edecektir.
Sonra da Allah (celle celâluhu) yeni bir mahkeme ve yeni bir âlem kurarak,
insanları ve bütün mahlukatı orada toplayacaktır. İşte “İkinci dirilme” de
denilen “haşir” hâdisesi de dünyanın (ve semanın) üzerinde böylesine
sarsıntılar yaşandıktan sonra vuku bulacaktır.

4. Rüzgârla Aşılama



Rüzgârların atmosferdeki önemli fonksiyonlarından biri de bulutları
aşılamalarıdır. Bilindiği gibi bulutlar, hem negatif (-) hem de pozitif (+)
yüklüdürler. Yağmurun oluşumu bu iki hususun bir araya gelmesine bağlıdır.
Ne var ki, bu zıt hamuleli bulutlar hemen her zaman bir araya
gelememektedirler. Çünkü havanın şiddeti ve elektriği buna mânidir. Havanın
elektrikle dolu olması, bulutların bu elektriği aşmalarına ve bir araya
gelmelerine engel teşkil etmektedir. Havadaki yağmur tanecikleri aynı elektrik
yüküne sahiptirler. Bir ilahî kanun gereği aynı yüklü kutuplar birbirlerini
iterler.

Bu itibarla da evvelâ bu zıt elektrik yükünün dağıtılması ve bulutların bir
araya gelmeleri sağlanmalıdır. Bu da haricî bir vesile ister. İşte o vesile
rüzgârlardır. İşte bu bir aşılama ameliyesidir; yani rüzgârlar, bulutları
aşılamaktadırlar. Kur’ân,

اَۤمَو ُهوُم  ُ كاَنْیَقْـسَأَف ًءاَۤم  ِءاۤ  َ مَّسلا َنِم  اـَنْلَزَْنأ  َحـِقاََول فَ َحاَّيِرلا  اـَن  ْ لَسَْرأَو
َنِینِزاَخِب ْمُتَْنأ لَُه 

“Biz, rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de
onunla su ihtiyacınızı karşıladık. (Biz bunları yapmasaydık) siz onu (yeterli
suyu) depolayamazdınız.”55 ferman buyururken bu “telkih – aşılama”
hâdisesini anlatmaktadır.

Canlılar arasındaki telkih meselesi öteden beri bilinmekteydi. Erkekteki
spermin dişideki yumurta ile buluşması böyle bir aşılamaydı ve bu aşılamanın
neticesinde yeni bir canlı yaratılıyordu. Bu aşılanma ve bunun neticesinde yeni
bir varlığın meydana gelmesi, insanlar arasında olduğu gibi hayvanlar ve
bitkiler arasında da cari idi. Bitkiler arasındaki üremenin olması için dişi ve
erkek tohumun birbiriyle buluşturulmasının rüzgârlarla gerçekleştirildiği
eskiden beri bilinen bir hâdiseydi. Kur’ân, yukarıda zikredilen âyetiyle bu
umumî aşılamaya dikkati çekmenin yanında bilhassa bulutların telkihini nazara
veriyordu ki bu çok yeni bir hâdiseydi. Zaten, “Rüzgârları aşılayıcı olarak
gönderdik ve bu sebeple gökten bir su indirdik.”  siyakının da başka şekilde
anlaşılması mümkün değildi.

Evet, rüzgârlar, bulutları birbirleriyle aşılamakta ve şart-ı âdi planında
bunun neticesinde yağmur meydana gelmektedir. Evet bu sayede rüzgârlarla
havadaki elektrik hattı aşılmış, iki zıt yüklü bulut birbirine girmiş ve beklenen
izdivaç da hâsıl olmuştur. Bu izdivaç esnasında gök gürlemesiyle, şimşek



çakmasıyla yağmurun yağacağı müjdesi büyük ölçüde sezilebilmektedir ki
aslında (-) ve (+) kutuplu bulutlar arasında meydana gelen bu izdivaç, bütün
canlıların ümit kaynağıdır. İşte bütün bunlar, Kur’ân’ın ifadesiyle bir
“telkih”in neticesinde gerçekleşmektedir.

Bu telkih meselesi, günümüzde ortaya çıkmış bir konu değil. Çok eski
zamandan beri bazı tefsirciler, aynı istikamette kanaat izhar etmişlerdir. Çünkü
zaten Kur’ân’ın konuyla alâkalı ifadesi bütün sadeliği ile meseleyi ortaya
koymaktadır. Müfessirler bugünün ilmî seviyesine göre bir üslûpla olmasa da,
tohumlama işini çok erken kavramış ve büyük çoğunluk itibarıyla aynı şeyleri
söylemişlerdir.

Evet, rüzgârlarla tohumlanmanın gerçekleştiği bir vak’adır; ama buradaki
“aşılama” ifadesinden rüzgârların yağmuru getirecek bulutları aşılaması
kastedildiği de meydandadır.

Daha önce de işaret edildiği gibi, ilk dönem müfessirlerinden bu mânâyı
anlayan kimseler de olmuştur. Meselâ, İbn Cerir, yaklaşık 11 asır evvel yazdığı
tefsirinde buradaki aşılama hâdisesini âdeta bugünün insanları gibi anlamıştır.
O, bu âyetteki َِحقاََول  “aşılayıcılar”ı, yerde bitkilerin aşılanması, cevv-i

semada ise bulutların aşılanması şeklinde yorumlamıştır.56 O, aşılanma
hâdisesini, 14 asır önce nazil olan Kur’ân’ın âyetlerinden, devrinin kültür ve
idrakini aşarak günümüz anlayışına uygun bir şekilde ifade etmiştir ki, bu da
Kur’ân’ı onun dupduru anlamasının ifadesidir.

Evet, Kur’ân’ın duru ve açık beyanları her asra ait fen ve tekniğin, kültür ve
medeniyetin çok çok önünde bir zenginliğe sahiptir ama, o işaretleri sezecek
insanlara ihtiyaç var.. ihtimal dün olduğu gibi bugün ve hatta yarın da bilim
adamları gerçeğe yaklaştıkları ve tarafsız, objektif bir görüşle meselelere
bakabildikleri ölçüde, Kur’ân’ın şaşmaz doğrularını yakalayacak ve ondan
aldıkları ilhamlarla asırlarını aydınlatmaya devam edeceklerdir.

5. Bulutların Sevki ve Telifi
Kur’ân, bulutların ve rüzgârların farklı bir özelliğinden daha bahsetmektedir.

Rüzgârların bulutları sevk etmesiyle hemen yağmur oluşmamaktadır.
Rüzgârlarla önce bulutlar arasında peşi peşine bir kısım hâdiseler meydana
gelmekte ve ondan sonradır ki yağmur teşekkül etmektedir. Bu arada bulutların
tekâsüf ve terâküm etmesi (yoğunlaşması ve birikmesi) için ayrı bir ameliye
daha söz konusudur. Terâküm ve tekâsüf belli kıvama ulaşmadıkça yağmurun



yağması söz konusu değildir.

İşte Kur’ân-ı Kerim, bütün bunlara işaret sadedinde şöyle buyurur: ََرت َْمل  أَ
ُجُرْخَي َقْدَوْلا  َى  رَتَف اًماَكُر  ُهُلَع  ْ َجي َّمُث  ُهَنَْیب  ُّفِل  َ ؤُي َّمُث  اًباَحَس  يِج  ْ زُي ّللا  َهٰ ََّنأ 

ْنَم ِ۪هب  ُبیِص  ُ يَف ٍدَرَب  ْنِم  اـَھِیف   ٍ لاَبِج ْنِم  ِءاَۤـمَّسلا  َنِم   ُ ّلِزَنُيَو ِ۪هلَالِخ  مِْن 
ِراَص ْ بَْألِاب ُبَھْذَي  ِ۪هق  ْ رَب اَنَس  ُداََكي  ُءاَۤش  ْنَم يَ ْنَع  ُهُفِرْصَي  ُءاََۤشي وَ  “Görmez

misin ki, Allah, bulutları sürer, sonra onların arasını telif eder (birbirine
geçirerek aralarındaki boşlukları doldurur), daha sonra onları birbiri
üstüne yığar (sıkıştırır). Derken bunlar arasından yağmurun çıktığını
görürsün. O, gökteki dağlar (gibi büyük bulut parçaların)dan da bir dolu
indirir de onunla dilediğini vurur (ziyana uğratır), dilediğinden de onu uzak
tutar. (Bu arada bulutların) şimşeğinin parıltısı da neredeyse gözleri
alıverecek gibidir.”57

Âyetteki “telif etme”, mizaç farklılığında olan kimseler için kullanılan bir
tabirdir. Dargın ve küs olan iki kimseyi bir araya getirme ve aralarını bulmaya
da “telif etme” denir. Müellefe-i kulûb tabirindeki “müellefe” kelimesi de
“telif” kökünden gelmektedir ki, buradaki telif-i kulûbden maksat, gönülleri
İslâm’a karşı kin, nefret ve haset dolu olan kimselerin kalblerini İslâm’a
ısındırma demektir. Bundan anlaşılan şudur ki, bulutlar arasında her zaman
birbirini itme söz konusudur. Fakat Allah (celle celâluhu), bu itmeyi gidererek
rüzgâr vasıtasıyla onların aralarını telif etmekte ve daha sonra da onları
müterâkim birer cisim hâline getirmektedir.

ما َكُر , dağlar cesametinde birikme demektir ki, rüzgârlar bulutları telif ede
ede, onlar bu sayede dağlar cesametinde kesif kitleler hâline gelirler.

“Ve işte sen bunlar arasından yağmurun çıktığını görürsün.”  Bu
ifadelerden anlaşılmaktadır ki, yağmurun meydana gelmesi için sadece rüzgârın
faaliyetleriyle iş bitmemektedir. Zira yağmurun teşekkülü için rüzgârların
bulutları sürüklemesiyle onların, dağlar gibi bir araya gelmeleri, birbirleriyle
omuz omuza vermeleri ve terâküm ederek iç içe girmeleri gerekmektedir.

Kur’ân, takibe delâlet eden harflerle bütün bu olup bitenleri sırasıyla ve ilmî
tespitlerle çelişmeyecek şekilde özetlemektedir. Evet, bu ifadeler ilmî bir
üslûpla anlatılabilse, anlatılmak istenen şeyin, meteorolojinin dediklerinden
çok da farklı olmadığı görülecektir. Şurası da unutulmamalıdır ki, Kur’ân ele
aldığı konuları büyük çoğunluğun anlayacağı bir üslûpla ortaya koyar; ilim ise
sadece okumuşlara hitap eder.



Âyet devamla “O, gökteki dağlar (gibi büyük bulut parçaların)dan da dolu
indiriverir.” der ki, bu, dolunun teşekkülüyle alâkalı tatminkâr bir bilgi
sayılır.. evet, bu ifadeden anlaşılmaktadır ki, dolunun teşekkül etmesi için,
evvelâ havada tazyik ve şiddet ihtiva eden dağlar cesametinde bulutların
terâküm etmesine, ikinci olarak âdeta yağmur damlacıklarından da şoke edecek
seviyede güçlü bir elektriklenmeye ihtiyaç vardır.

Buna işaretle âyetin devamında “(Bu bulutların) şimşeğinin parıltısı
neredeyse gözleri alıverecek.”  buyrulmaktadır ki, orada insanın gözlerini kör
edecek derecede müthiş bir elektriğin mevcudiyeti işaretlenir. Kur’ân bu
ifadeleriyle aynı zamanda bulutlardaki elektriklenme sahasını da anlatmaktadır.
Buna göre bir taraftan tazyik ve şiddet, diğer taraftan elektrik ve terâküm, su
habbeciklerinin donmasına sebep olmaktadır.

Ayr ı ca ٍدَرَب ْنـِم   ifadesindeki مِْن harfi cerri “teb’iz” mânâsına ele
alındığında, bulutlar içinde bir kısmının donarak dolular hâline geldiği
vurgulanmaktadır ki, pilotlar, “loraj” (yıldırımlı fırtına) bulutları içine
girmekten korkmaktadırlar. Bunun sebebi, bu bulutlar içinde koca koca dolu
tanelerinin bulunmasıdır. Bu dolulara isabet ettiğinde, bazen çeperler
delinebilmekte ve düşme tehlikeleri yaşanmaktadır.

Araştırmacı ve ilim adamları, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın ilmî meseleleri
arz ederken seçip kullandığı kelimelere dikkat ettikleri takdirde, onların muhit
bir ilmin hâkim beyanları olduğunu tereddütsüz kabulleneceklerdir.

6. Rüzgârlar
Rüzgârlar, melekler nezaretinde irade-i ilâhî ile toprağın yüzünü okşayıp

bitkileri aşılamaktan, havada şiddetli fırtınalar meydana getirmeye, ondan
çiçeklerin tozlaşmasına ve bulutların aşılanmasına kadar geniş bir alanda emr-i
ilâhî ile vazife görürler.

Her zaman bir rahmet cilvesi ifade eden rüzgârlar, her şeye rağmen bazen de
akım değişmeleri, şiddetli fırtınalar, tayfunlar ve hortumlara sebebiyet
verebilmektedirler. Mürselât sûresinin ilk âyetlerinde Allah (celle celâluhu)
tarafından gönderilen rüzgârlara veya onlara nezaret eden meleklere farklı
şekilde işaret edilir. Hem ilk dönem hem de günümüz tefsircileri bu âyetleri
“melekler”, “rüzgârlar”, “vahiyler”, “ilhamlar” ve “hakikatle meşbû
Allah’ın vazifeli kulları” şeklinde tefsir edegelmişlerdir.

Nasıl tefsir edilirse edilsin, şümûllü bir ifadeyle bu âyetlerin peygamberlere



inen vahiyden gönüllere gelen ilhama, ondan da yeryüzünde esen rüzgârlara,
fırtınalara kadar her ilâhî esintiyle bir çeşit münasebetinin var olduğu
söylenebilir.

Rüzgâr, hareket hâlinde olan bir hava kütlesidir. Bu hareket, belli bir yönde
olup, hemen daima yataya (ufkî) yakındır. Birbirinin yanındaki iki bölgeden
birinde hava basıncı yüksek (antisiklon alanı), ötekinde alçak (siklon alanı) ise,
yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru bir hava akışı olur. İşte bu
hava akışına “rüzgâr” denir. Basınç farkının az veya çok oluşuna göre, rüzgâr
ya hafif ya da şiddetli eser. Rüzgârın bu şekilde şiddetli esmesi hâline ise
“fırtına” denir.

Rüzgârların esişi, insanlar için öyle malum ve maruf olmuştur ki, onlar,
bunun vermiş olduğu ülfet ve ünsiyetle onların Cenâb-ı Hak’tan olduğunu âdeta
unutmuşlardır. Kur’ân-ı Kerim de buna telmihen ا ًفْرُع ِتَالـَـسْرُمْلاَو 
demektedir.58 Yani rüzgârlar mâruf (bilinen, alışılan bir şekilde)

esmektedirler.59

ًا فْصَع ِتاَفِصاَعْلاَف   “Şiddetle eserek savurup atanlara.”60 Yani belirli
şekillerde esen bu rüzgârlar, bazen de bir kısım değişikliklere uğrayarak
ortalığı kasıp kavuran, etrafa dehşet salan hortumlar ve tayfunlar halinde
görülürler.

اًر َْشن ِتاَرِشاَّنلاَو   “Yaydıkça yayanlara.”61 Yani bulutu semaya, tohumu
da yere sarıveren mevsim rüzgârlarına.

اًقْر ِتاَقِراَفْلاَف َف  “Birbirinden iyice ayıranlara.”62

Yukarıda zikredilen bütün bu rüzgârların verâsında, onlara nezaret edip
icraat-ı ilâhiyeyi alkışlayan melâike-i kiram ve bütün bunları emriyle idare
eden Allah’tır (celle celâluhu).

Cenâb-ı Hak, Mürselât sûresiyle esbabı, izzet ve azametine perde yapma
esprisi içinde meleklerin nezareti ve alkışlaması altında icraat-ı sübhaniyesini
böyle anlatırken, Mü’minûn sûresinde geçen şu âyet-i kerimeyle de çok veciz
olarak yedi yoldan gelen rüzgârlara –Allahu a’lem– işaret etmektedir: ْدََقلَو

َني ِ لِفاَـغ ِقْلَخْلا  ِنَع  ّا  َ نُك اـَمَو  َِقئاََۤرط  َْع  بَـس ْمُكَقْوَف  اَنْق  َ لَخ  “Andolsun
Biz, sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz (yarattığımız) mahlukattan
habersiz değiliz.”63



Yani biz, sizin üzerinizde, sizi çepeçevre saran atmosferin içinde yedi yol
yarattık. Bu yedi yoldan geliş, gidiş ve akışlar vardır. Havanın terkibini normal
tutan bu yedi yoldan gelen rüzgârlardır. Allah bu rüzgârları estirmese, havanın
içindeki gazlar belli bölgelerde yoğunlaşır, havanın homojen hâli bozulur,
oysaki solunuma elverişli olması için bu gazların terkibinin korunması gerekir.

“Biz (yarattığımız) mahlukattan habersiz değiliz.” Allah (celle celâluhu),
yaratmış olduğu mahlukatının ihtiyaçlarını bilmekte ve onların ihtiyaçları
istikametinde yedi yoldan rüzgârlar göndermektedir. O, bu rüzgârların
kimisiyle onları mânen ikaz etmekte, kimisiyle gönüllerine inşirah salmakta,
kimisiyle onları okşayıp geçmekte, kimisiyle vahiy ve ilham göndermekte ve
kimisiyle de onları cezalandırarak altlarını üstlerine getirmektedir.

P. Kur’ân’da Mikro Âleme Bakış
1. Kâinat Kitabı Gerçeği
Kur’ân-ı Mu’cizül-Beyan, sık sık nazarlarımızı kâinat kitabına tevcih

etmekte, kader, kudret, ilim ve irade kaleminin kâinattaki icraatına
dikkatlerimizi çekmekte ve mü’minleri tefekküre, araştırmaya sevk etmektedir.
Bu bölümde de kuşbakışı kader kaleminin ucu sayılan zerrelerin, atomların ve
partiküllerin hareketlerini, Kur’ân’ın bu hususlarla alâkalı işaretlerini, en
azından günümüzde bilinenlerle mutabakatını görmeye çalışacağız.

Bir mânâda varlığın en küçük parçaları olan molekül, atom, elektron, proton
vs. partiküller (parçacık, tanecik) gibi zerre, zerrenin büyüğü ve küçüğü her
şey, bu maddi kâinatın/kâinatların esasını ve temel yapısını teşkil etmektedirler.
Biz, âlem-i şehadetteki ilk taayyünleri, elektron âlemiyle ve kimyevî tayflarla
müşâhede ettiğimiz gibi, ışık ve hareket hâdiselerini, çekme ve itme
kanunlarını, yine maddenin en küçük parçası sayılan atomaltı partiküller
sayesinde kavramaya ve keşfetmeye çalışmaktayız.

Mekânda bir yer (hayyiz) tutan her şey ve her hareket, kendine has farklı
farklı dalga boylarıyla birbirine karışmadan, kader kalemince bütün
hususiyetleriyle mekâna kaydedilmektedir. Hiçbirinin yazısı diğerini
bozmamakta ve varlıklar, bir cebr-i lütfî ile itaat hâlinde mevcudiyetlerini
devam ettirmektedirler. Bir kudret eli, binlerce ve milyonlarca hâdiseyi kaderin
pergeli üzerinde öylesine hassasiyetle işlemektedir ki, hiçbir hâdise diğerine
karışmamakta ve umumî, hususî nizamı asla bozulmamaktadır.



Biz, böyle bir bakışla bütün bu baş döndürücü nizamın verâsında eşyaya
şekil veren kudret elini, her şeyin temel kanaviçesi kader programını ve bu
programın yaratıcısını biliyor ve her şeyi O’na bağlıyoruz. Yine biliyoruz ki,
Allah (celle celâluhu), yarattığı bütün eşyayı, insanların nazarlarına,
müşâhedelerine arz etmeden evvel, her şeyi bir hesap ve plana göre hazırlamış
ve programa göre vaz’etmiştir. Zira kâinatta her zaman ve her yerde bir kudret,
ilim ve iradenin tedbiri, tedviri ve tasviri görülmektedir. Bu kudret, önce ilmî
kader ve programlar altında eşyayı tayin ve tespit buyurmuş, sonra da sırası
gelene âdeta “Buyurun” diyerek onları sahneye sürmüş ve varlık sahasına
çıkarmıştır.

Kâinatta, zâhirî yönüyle bir kısım karışıklık ve nizamsızlık varmış gibi
görünse de, esasen bütün evrende baş döndürücü bir nizam ve âhenk vardır.
Bir taraftan hemen her gün müşâhede ettiğimiz bir mumu, sobayı veya lambayı,
diğer taraftan, dünyamızı aydınlatıp ısıtan güneşi göz önüne getirip düşünelim.
Bunların her birinin bir ışık ve ısısı vardır ama hiçbirisi birbirine
karışmamaktadır. Biz bunları, sahip oldukları farklı dalga boyları ile kolaylıkla
birbirinden ayırırız. Dalga boylarının farklı olması, kâinatta cari olan bir
kanundur.

Bu hususiyet ve kanun ile kâinatta her şeyin nizam içinde hareket etmesi,
Allah’ın her şeyi görüp gözettiğini ve her harekete müdahale ettiğini
göstermektedir. Esasen hilkat âleminde her an sürekli kitaplar yazılmaktadır ve
bunların hemen hepsi de, önceden planlanmış bir kader ve nizam içinde
gerçekleşmektedir. Evet, o mutlak kudret ve irade sahibi Cenâb-ı Hak, her şeyi
önceden takdir ve tayin etmiştir.

İşte kâinat da böyle bir kader planı üzerine yazılmış bir kitaptır. Bu kitabın
harfleri ve alfabesi atomlar ise, kelimeleri de moleküllerdir. Canlı ve cansız
bütün varlıklar ise âdeta bu kitabın cümleleri mahiyetindedir. Allah, “O
Rabbinin adıyla oku ki, O hilkat âlemini kurdu.”64 âyetiyle okumayı
emrederken hilkat sahasına dikkat çekmekte, okuma meselesini hilkate
bağlamakta ve insanları kâinat ve hilkat kitabını okumaya davet etmektedir.

Cenâb-ı Hak, “İnsanı bir alaktan (aşılanmış yumurta) yarattı.”65 âyet-i
kerimesiyle ise makro âlemi hatırlatmak için, insanı nazara vermekte ve
kâinatın yaratılışı ile insanın yaratılışı arasındaki muvazeneyi hatırlatmaktadır.

Bu yüzden de biz, kâinata, hep kudret ve irade kalemiyle yazılmış bir kitap



nazarıyla bakmışızdır. Zira Kur’ân-ı Kerim, Cenâb-ı Hakk’ın Kelâm sıfatından
gelen bir kitap olduğu gibi, kâinat da Kudret ve İrade sıfatlarından gelmiş bir
kitaptır. İşte Kur’ân yer yer, insan ve kâinat arasındaki bu münasebeti arz eder
ki, biz, bu arz edişlerde hep insanı küçük bir kâinat, kâinatı da büyük bir insan
olarak değerlendiririz.

Kur’ân’da sık sık insan ve kâinatın anatomisi nazara verilmekte, makro ve
mikro planda hilkatin sırları ortaya konulmakta ve varlığın esasını teşkil eden
maddeler üzerinde durulmaktadır. Bunun neticesinde ise ilmin gözü ile
Kur’ân’ın gözünün ciddî bir vahdet oluşturduğu görülmektedir. İlim, maddenin
içine girmeye çalışır, burada öyle derinleşir ve elektron mikroskoplarıyla
ancak görülebilen derinliklere ulaşır ki işte tam o noktada, Kur’ân’ın âyet ve
beyanlarının da aynı hakikatlere parmak bastığı müşâhede edilir.

Bundan da anlaşılmaktadır ki, kâinat kitabı ile Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan,
temelde aynı hakikati dile getirmektedirler ve bu mânâ açısından Kur’ân,
kâinatın ezelî ve ebedî bir tercümanı ve lisanı sayılır. O olmadan kâinat kitabı
anlaşılabilir şekilde okunamadığı gibi, onun mu’ciz beyanlarını göz önünde
bulundurmaksızın ilimlerin de inhiraf etmeden ilerleme göstermeleri mümkün
değildir.

2. Kudret ve İrade Kaleminin Yazdığı Âlem: Mikro Âlem
Maddenin küçük bir parçasıdır atom. İlim adamları, maddenin bu küçük

parçasının dahi anatomisini ortaya koymuşlardır. Atom, nötron ve proton
denilen parçacıklardan oluşan bir çekirdek ve bu parçacıkların etrafında hızla
dönen elektronlardan müteşekkildir. En küçük âlemden, en büyük âleme kadar
kâinatta Allah’ın yarattığı varlıkların temel taşları işte bu küçük parçacıklardır.

İnsan vücudunu meydana getiren hücrecikten bir ağacın meyvesindeki
hücrelere; zerreden küreye, galaksilerden, nebülözlere.. evet, bu en büyük
sistemlere kadar her şeyin temel yapıtaşları işte bu parçacıklardır. Allah (celle
celâluhu), bu mahdut parçacıkları değişik kombinezonlar içinde hareket
ettirerek, onlardan sonsuz terkipler meydana getirmektedir. Öyle ki, aynı
zerreleri hareket ettirerek farklı terkiplere tâbi tutup, bu belli ve sınırlı
parçacıklardan yüzlerce, binlerce hatta on binlerce yeni yapılar meydana
getirmektedir.

Evet, Cenâb-ı Hak, bir şeyle bin şey inşa etmekte ve yerine göre inşa ettiği
bu şeylere de pek çok vazifeler gördürmektedir. Ağacın içine güneş şualarıyla



nüfuz eden zerreler, orada belli seviyelerde farklı mahiyetler oluştururken,
başka varlıkta yine farklı terkipler meydana getirmektedirler. Allah (celle
celâluhu) mikro organizmalardan, hayvan ve bitkilere, ondan da makro âleme
ve ışık hızıyla milyarlarca senede gidilebilecek uzaklıkta bulunan ve büyüklüğü
insana dehşet veren sistemlere kadar her şeyde aynı partikülleri kullanmış ve
birbirinden farklı bu sistemler arasında yine aynı yapı taşları ile belli
münasebetler tesis etmiştir.

Öyle ki, insan ve kâinat arasında baş döndürücü bir münasebet vardır. Bütün
bunlar, kader kaleminin uçları sayılan bu zerreciklerle gerçekleşmektedir.
İnsan, zerreler ile hayatını sürdürürken, ağaçlar da rengârenk keyfiyetleri ve
insanın gönlünü okşayan çiçek ve meyveleriyle yine aynı zerreler vasıtasıyla
var olmakta ve mevcudiyetlerini sürdürmektedirler. Kâinatta mevcut olan her
boy, karakter, tip ve şekle göre elbise de, yine bu elemanların birer farklı
vaziyet almalarından başka bir şey değildir. Varlık meşheri bir konfeksiyon
dükkanı gibi işlemekte ve her şey, kendi kâmetine uygun elbiseyi rahatlıkla
bulup sırtına geçirmektedir. Hem bütün bunlar, o kadar rahatlıkla olmakta ve o
kadar ucuza mâl edilmektedir ki, bu kadar bolluk, sürat ve ucuzluğu bir başka
yolla temin etmek mümkün değildir.

Meselâ, bir ağaç, gömüldüğü topraktan suyu damla damla emmekte, havadan
karbondioksiti alarak, güneşten gelen ışınlarla birleştirmekte ve şeker sentezi
yapmaktadır. Bütün bunlar, o kadar rahat, kolay ve ucuzlukla meydana
gelmektedir ki, insanoğlu henüz bu kadar rahatlıkla şeker imal edebilecek
fabrikaları kurabilmiş değildir.

İşte Allah’ın (celle celâluhu) tesis ettiği bu fabrikada, ağaç dallarının, güneş
ışınları tarafından başlarının okşanması, havadan aldıkları ve topraktan
çektikleri maddelerle şeker sentezi yapmaları öyle maharetle gerçekleşmektedir
ki, ağaç dallarının sergilediği bu maharet, insanı hayretlere düşürmektedir.
Beşer, sahip olduğu onca teknik imkânlarla henüz bu maharetin onda birini
ortaya koymuş değildir. Evet Allah’ın tezgâhlarında her şey işte bu kadar
rahatlıkla olmaktadır.

Sultan-ı kâinat’a intisap eden bütün zerreler, havadaki bütün dalgalanmalar,
havanın içindeki çeşitli gazlar, güneşten gelen ışınlar ve topraktan, ağaçların
kökleri ve dalları vasıtasıyla yukarıya doğru çıkan su reşhaları birer memur-u
ilâhî gibi hareket ederek birbirleriyle bir bütünlük tesis etmekte ve insanın
zarurî ihtiyaçlarını sağlayacak çeşitli nimetleri en tatlı ve en cazip bir şekilde



ona takdim ederek bizlerin takdir ve şükran hislerini coşturmaktadırlar.

3. Kur’ân’da Varlığın En Küçük Parçası
Yukarıda, varlığın en küçük parçası olarak bilinen atom veya atomun temel

parçalarını âyetlerin ışığı altında ele alarak, onların temel yapılarından daha
ziyade farklı keyfiyetleri üzerinde durmuş ve varlığın kader programındaki
şekillenişini ve önceden projelenmesini, zerreden sistemlere bütün kâinatları
kuşatan bir kudret ve iradenin her şeyi kuşattığını, her şeye hükmettiğini arz
etmeye çalışmıştık. Şimdi gelin Allah’ın ilim, irade ve kudretinin her şeyi nasıl
ihata ettiğini arz etme sadedinde şu âyetin gölgesinde konuyu biraz daha açalım:

َرَغَْصأ َۤالَو  ِءاَۤمَّسلا  ِيف  ِضْرَْألا وََال  ِيف  ٍةَّرَذ   ِ لاَقْثِم ْنِم  َّكِبَر  ُبُزَْعي عَْن  اَمَو 
ٍنِیبـُم ٍباـَِتك  َِّالإ فِي  َرَبـَْكأ  وَۤــَال  َكـِلٰذ  ْنـِم   “Ne yerde, ne gökte zerre

ağırlığınca bir şey, Rabbinin bilgisinden uzak (ve gizli) kalmaz. Ne bundan
daha küçük ne de daha büyük hiçbir şey yoktur ki, hepsi apaçık kitapta
(yazılı) bulunmasın.”66

Burada istidrâdî olarak şöyle bir hususu arz etmek istiyorum: İnsanın aklına
“Acaba zerreden küreye, atomlardan galaksilere varıncaya kadar, kâinatın
hemen her yerinde aynı temel taşları mı kullanılmıştır, her yerde aynı maddî
yapı mı vardır?” şeklinde bir soru akla gelebilir. Yukarıda bütün varlığın temel
taşlarının aynı parçalar olduğunu ifade etmiştik. İşte Allah (celle celâluhu),
“Ne yerde, ne gökte zerre ağırlığınca bir şey...”  ifadeleriyle bu gerçeğe işaret
etmektedir ki, ifadeden de anlaşılacağı üzere, göklerin ve yerin temel taşlarının
aynı şeyler olduğu işaretleniyor. Evet Allah Teâlâ burada her şeyi aynı
maddeden (zerre – partikül veya tanecik) yarattığını açıkça ortaya koyuyor.

“Ne bundan küçük ne de büyük hiçbir şey yoktur ki, hepsi apaçık kitapta
(Kitab-ı mübîn) bulunmasın.” Ehl-i tahkik, Kur’ân’da geçen “İmam-ı
Mübîn”in67 “Levh-i Mahfuz”68; “Kitab-ı Mübîn”in69 de, insanın
mukadderâtının ve sergüzeşt-i hayatının bir mahv ve isbat şeridi şeklinde
cereyan eden ve bir sinema şeridi gibi insanın her şeyini ihtiva edip, her tarafı
dolduran zerreler olduğunu söylemişlerdir. Zerrelerin belli faaliyetleri
yüklenmesi ve bütün hareket ve davranışların zaman şeridine takılıp kalması
meselesi, “Kitab-ı Mübîn”i şerh etmektedir. İşte bu, Allah’ın kudret kalemiyle
yazıp ve kader planına göre tespit ettiği o kitabın adıdır.

Burada “Kitab-ı Mübîn” tabirinin zikredilmesi oldukça mânidardır. Yani
ister atomdan büyük –meselâ, molekül zerreleri– isterse atomdan küçük –



meselâ, elektron ve kuarklar– olsun –burada teori farklılıkları mahfuz– bunların
hepsi, Allah’ın kudretiyle hareket etmekte ve Kitab-ı Mübîn’de
kaydedilmektedirler.

“Miskal”, altının ağırlığını ölçmek için kullanılan bir ölçü birimidir. “Zerre
miskali” denildiğinde artık burada “şu veya bu ölçüde” olmaktan ziyade,
zerrenin yani atomun gerçek ölçüsü ne ise işte o kastedilmiştir. Atomun
yarıçapı 10–8 cm olarak tespit edilmiştir. Bu, o kadar küçük bir yer işgal eder
ki, şayet 75 milyon hidrojen atomu uç uca eklenilecek olursa ancak 1 cm ettiği
görülecektir. Başka bir ifadeyle 56 gr demir içinde 6,02x1023
(602.000.000.000.000.000.000.000) tane atom bulunmaktadır. Bir insan
atomdan hacim olarak 1028 misli daha büyüktür. Güneş de insandan tam 1028
misli büyüktür. İnsanın kâinattaki yeri, güneş büyüklüğü ile atom büyüklüğü
ortasındadır. Güneş, içine 1 milyon 297 bin adet dünya sığacak kadar baş
döndürücü bir büyüklüğe sahiptir. Buradan atomun ne kadar küçük bir zerre
olduğunu kıyas edebiliriz.

Âyet-i kerimedeki “zerre miskali” ifadesiyle atomdan daha büyük ve daha
küçük âleme yani proton, nötron, elektron, mezon, nötrino ve kuark gibi
parçacıklara da dikkat çekilmektedir. Bu, hangi sahaya gidilirse gidilsin, hangi
derinliğe girilirse girilsin, hangi keşiflerde bulunulursa bulunulsun, yine de
zerrenin mahiyeti aşılamayacak ve onun dışına çıkılamayacak demektir.
Meseleyi mutlak olarak ele almak gerekir. Ortaya atılan ve henüz gelişme
sürecinde olan atom kanunlarıyla, Kur’ân’ın mu’cizbeyan ifadeleri mütenâkız
değil demektir. Ancak henüz gelişimini tamamlamamış nazariyelere Kur’ân’ı
adapte etmeye çalışmanın da doğru olmayacağı açıktır. Ama eğer ilimlere esas
teşkil eden varlık, Kur’ân’la konuşan zatın bir kitabı ise –ki öyle olduğunda
şüphe yok– saf ilim düşüncesinin Kur’ân’la çelişmesi kat’iyen söz konusu
olamaz.

Yukarıda da işaret edildiği gibi atomun ortasında çekirdek, onun etrafında da
hızla dönen elektronlar vardır. Hidrojen hariç, bütün atom çekirdeklerinde
protonun yanı sıra mutlaka nötron da bulunur. Çünkü çekirdekte birden fazla
proton bulunursa bunlar, pozitif yüklü, yani aynı yüklü oldukları için
birbirlerini iterler. Bu durumda çekirdekteki nötronlar, protonların birbirlerini
itmelerini önleyerek bağlayıcı rol oynarlar. Bu da protonlar, nötronsuz bir
arada bulunamazlar demektir.

Bunun tersi de söz konusudur; nötronlar da her zaman protonlara



muhtaçtırlar. Çünkü onlar da tek başlarına kaldıkları zaman kısa sürede
bunların yarısı bozulmaya uğrayarak proton ve elektron çıkartırlar. Ancak
çekirdek büyüdükçe proton ve nötron sayısı eşit olarak değil, nötron sayısı
daha fazla olacak şekilde artar. Tabiî her şeye rağmen bu artışın yine de bir
sınırı ve ölçüsü vardır. Şayet nötron ve proton sayıları arasındaki fark, bu
ölçüyü geçmişse atom çekirdeği kararsız bir durum arz eder. Kararsız bir
çekirdek de kendi içinde meydana gelen radyoaktivite ile kararlı hâle kavuşur.

Radyoaktif bozulma, sadece nötron-proton dengesizliğinden kaynaklanmaz.
Bazen sadece proton sayısının yüksek oluşu da buna sebep olabilir.
Çekirdeğinde 84 ve daha fazla proton bulunan elementler ne kadar çok nötrona
sahip olurlarsa olsunlar kararsızdırlar. Bu kadar çok pozitif yük, atom
çekirdeğinde devamlı tutulamaz ve çekirdek küçülerek kararlı bir duruma
düşer. En istikrarlı atom hidrojen, en istikrarsız atom ise uranyum atomudur.
Uranyum atomunun protonları, bulundukları yerde sürekli gürültü ve infilaklara
sebebiyet verirler. Onun için atom bombasında da temel unsurlardan biri olarak
uranyum kullanılmaktadır.

Uranyum 238 atomu bir alfa parçacığı neşrederek proton sayısını 92’den
90’a, nötron sayısını da 146’dan 144’e düşürür. 90 protona 144 nötron biraz
fazladır. Uranyum bu defa bir beta parçacığı neşreder ve proton sayısını artırır.
Böylece yeni bir element olarak 91 numaralı sırada yerini alır. Bu işlem böyle
devam eder ve nihayet uranyum 82 numarada karar kılar. Lorentz’e göre
atomun çekirdeği ile elektronların arasındaki mesafe ve münasebet, güneş
manzumesinin bir minyatürü gibi âdeta bir güneş sistemini andırmaktadır.

Bir kısım kürelerin güneşin etrafında peykler hâlinde mütemadiyen
dönmeleri gibi elektronlar da atom çekirdeğinin etrafında hareket etmekte ve
dönmektedirler. Elektronların hareketi, çekirdeğe olan uzaklıklarına göre
değişir. Elektronların çekirdekten uzaklıkları, 1 mm’nin milyonda biri kadardır.
Böylece saniyedeki hızları 1000 km ile 15 bin km arasında değişen elektronlar,
çekirdek etrafındaki minicik yollarında saniyede milyarlarca defa tur atarlar. O
kadar ki onlar, güneş etrafında dönen gezegenlerden farklı olarak bir bulut
manzarası arz ederler ve bu bulut içinde her an, herhangi bir yerde bulunma
vasfı gösterirler.

Elektronlar, çekirdeğin etrafında hızlı dönüşleriyle onu korumaktadırlar.
Eğer bir tren, elektron hızıyla yol alabilseydi, bir saniye içinde İstanbul’dan
Erzurum’a birkaç kez gidip gelebilecekti. İşte elektronların bu yüksek hızından



dolayı atomların içi dolu gibi gözükmektedir. Maddenin içi dolu gibi gözüktüğü
hâlde aslında boş olduğunu ilk defa keşfedip kitabına yazan büyük İslâm âlimi
İmam Rabbânî Hazretleri’dir.Elektronların çekirdeğin etrafında dönmeleri
esnasında âdeta çepeçevre her şeyi saran tayfunlar, hortumlar ve fırtınalar
meydana gelmektedir. Ama bütün bunlar, insanlar tarafından duyulmamaktadır.

Evet, elektronlar, alabildiğine küçük olmalarına rağmen çekirdek etrafında
âdeta kıyametler koparmaktadırlar. Şimdi şu âyet-i kerimedeki “zerre”
kelimesinin farklı mânâlarıyla mevzumuza nasıl ışık tuttuğuna bakalım:

“Savrulup kaldıranlara (eserek bulutları, tozları kaldıran rüzgârlara,
yanardağdan lavlar püskürten tabiî kanunlara, atomlara), (yağmur) yüküyle
yüklü (bulut)lara.. Kolayca akıp giden (gemi ve gezegen)lere...”70

Âyet-i kerimede, zerreleri ve cisimleri evirip çevirerek ve karıştırarak
hareket ettiren Allah’ın adına yemin edilmektedir.

“Zerr” kelimesi, Arapça’da aynı zamanda şu mânâlara da gelmektedir:
a.Zerr, az katıca ve yapışkan bir yemeği pişirirken, karıştırmak için onun

içine sokulan cismin etrafında, süratle karıştırma neticesinde meydana gelen
toplanmaya denir.

b.Tefsircilerin büyük bir çoğunluğunun yaklaşımlarıyla “zerr”, “rüzgâr”
mânâsına gelir. Yani rüzgârın esip savurması, tozutup durması, ortalığı
karıştırıp hortumlar hâsıl etmesi demektir.

c.Bazılarına göre ise “zerr”, “rüzgârların tozutup durması ameliyesinde
vazifeli melekler” mânâsına gelmektedir. Eski-yeni hemen her tefsirde bu

mânâları bulmak mümkündür.71

Bu mânâlardan da anlaşılacağı üzere Allah (celle celâluhu), sadece zerreler
âleminde değişiklikler yapmamaktadır. Yeryüzünde rüzgârlar vasıtasıyla da bir
kısım değişiklikler meydana getirmektedir. Cenâb-ı Hakk’ın fırtınalar
vesilesiyle eşyayı ve cisimleri hareket ettirmesi, en büyük âlemden en küçük
âleme kadar cereyan eden bir kanun-u umumî gibidir. Milyarlarca yıldız
kümesi, Samanyolu’nun merkezi etrafında fırtınaya tutulmuş gibi saniyede 250
km (dakikada 15 bin km) hızla dönmektedir. Elektronu atom çekirdeğinin
etrafında belirli bir kanunla döndüren Allah (celle celâluhu), yeryüzünü ve
rüzgârları da aynı kanunla döndürmektedir. Yine aynı kanunla Cenâb-ı Hak,
feza-i ıtlaktaki güneşten milyonlarca defa daha büyük olan cisimleri, fırtınaya
tutulmuş toz bulutları gibi belli bir noktaya doğru hareket ettirmektedir.



İşte biz, “Savrulup kaldıranlara (eserek bulutları, tozları kaldıran
rüzgârlara)...” mealindeki âyete bakarken, en küçük âlemden, en büyük âleme
kadar kopan fırtına ve tayfunlara beraber bakıyor ve her şeyde Allah’ın
büyüklüğünü temâşâ etmeye çalışıyoruz.

Evet, Allah’ın kudret dairesinde, en büyük âlemlerdeki en büyük sistemler,
en küçük atom parçacıkları gibi hareket etmektedir. Yeryüzünde meleklerin
nezaretinde kopan fırtınalar, aynı kanunla, atom âleminde, çekirdeğin etrafında
elektronlar vasıtasıyla meydana gelmekte ve nereye gidilirse gidilsin, ilâhî
kanunun değişmediği görülmektedir. Eğer bu kabîl kanunlar değişseydi, hiçbir
ilim inkişaf edemez ve kanunlar muttarıt olamadığından ötürü de hiçbir
sâbiteden bahsedilemezdi. Zira ilimlerin meydana gelmesi, işte bu değişmez
kanunlar vasıtasıyla olmaktadır.

Atomun çekirdeğinde pozitif yüklü protonlar, etrafında ise negatif yüklü
elektronlar bulunmaktadır. Bu iki zıt değer, birbirini çekmektedir. Dolayısıyla
etrafındaki elektronları dağılmadan çekebilmesi ve döndürebilmesi için,
çekirdek maddesinin çok büyük ve ağır olması gerekmektedir. Bu yüzden de
protonlar, elektronlardan yüzlerce defa daha büyüktür. Meselâ, 1 elektronun
ağırlığı 1 birim ise bir proton ondan tam 1836 defa daha ağırdır. Bu ağır cisim
etrafında, hafif olan elektronlar kendilerine göre hareket etmektedirler. Allah
(celle celâluhu) bu husustaki kanunu da işte böyle vaz’etmiştir.

Bu hususun genel bir tasvirini yapacak olursak; etrafta şiddetli hareket etme,
çekirdekte ise ağır bir yük yüklenme vardır. Dolayısıyla ağırlık merkezdedir.
Kim bilir belki de şu âyet, işte bu gerçeğe işaret etmektedir: “Bir de ağır yük
taşıyanlara...”

Evet, Allah (celle celâluhu) burada ağır yük yüklenenlere kasem etmektedir.
Görüldüğü gibi âyet-i kerime, küre-i arzdaki toza toprağa dikkat çekmenin
yanında, büyük sistemlerin etrafındaki ağır dönen şeylere ve atom çekirdeğinin
etrafındaki elektronlara da dikkatleri çekmektedir. Evet, bu âyette ağırlığı ve
tozu toprağı ile küre-i arzın kendi etrafında dönmesi ve elektronların da atomun
etrafında dönmesi anlatılmaktadır. Ayrıca burada büyük sistemler ve onların
bağlı bulundukları büyük çekirdeklere de işaret edilmektedir. Yine bu âyette en
küçük âlemden en büyük âleme kadar sistemlerin merkez noktalarının ağırlığı
kanunu, yeminle dile getirilmekte ve “Ağır yükler yüklenenlere yemin olsun”
buyrulmaktadır ki, böylece çekirdeğin veya merkezi tutan ağırlığın
ehemmiyetine dikkat çekilmektedir. Etrafındaki elektronlar dağılıp gitse, bu



koca çekirdek müthiş bir gürültü ve tarraka ile infilak edip yok olacaktır.
Çekirdekte bir de elektrik bakımından yüksüz nötronlar vardır. Bu ağır

parçalar, ağırlıklarına göre süratlenirler. Hızları ışık hızından, saniyede birkaç
km’ye kadar değişir. Bunlar, yüksüz oldukları için bir madde içinde uzun yol
alabilirler. Bu süratle onlar, 30 cm. kalınlığındaki demir ve kurşundan bile
geçebilirler. Ancak atom çekirdeğiyle çarpışmalarında enerjilerini
kaybederler. Bazıları da çok ağırdır; ama öyle hız kazanabilirler ki, en kesif
maddelerin bile bir tarafından girip öbür tarafından çıkıverirler. Kuş havada ne
kadar rahat uçuyor veya balık denizde ne kadar rahat yüzüyorsa, onlar da o hız
sayesinde o kadar rahat hareket ederler. Acaba şu âyet de buna mı işaret
etmektedir?: “Bir de çok rahatlıkla akıp gidenlere...”

Allah (celle celâluhu), bu âyet-i kerimede çok kolaylıkla cereyan eden şeyler
üzerine yemin etmektedir. Yani makro âlemde rahatlıkla akıp giden rüzgârlara,
gemilere, feza-i ıtlaktaki büyük gezegen ve sistemlere; mikro âlemde ise
nötronlar ve elektronlara...

4. Kâinatta Her Şey Bir Nizam ve Ölçüye Tâbidir
Bütün kâinatta her şey, Allah’ın vaz’ettiği kanunlar çerçevesinde bir nizam

ve ölçü içindedir. İnsanlar, kendi iradeleriyle bu kanunları, dolayısıyla da
hayat şartlarını karıştırıp bozmasa idiler, bu kâinat sarayı ve arz meşheri
olabildiğine temiz, nezih ve fevkalâde bir âhenk içinde olacaktı. Evet kâinatta,
zerrelerden sistemlere kadar canlı-cansız, şuurlu-şuursuz her varlığa,
harikulâde işler yaptırılmaktadır. Zerreler, belli bir sürat içinde ve fevkalâde
bir âhenkle faaliyetini sürdürmekte ve Allah’ın onlar için vaz’ettiği kanunlar
çerçevesinde bütün hareket ve faaliyetlerini bir nizam ve ölçü ile
sürdürmektedirler.

Şimdi bir meyveyi ağzımıza aldığımızı düşünelim; ağızdaki tat alma
hücreleri ile o meyve arasında öylesine ciddî bir muvazenenin olduğu
görülecektir ki dahası olamaz. Kudret eli, muhit ilmiyle insanın ağzıyla meyve
arasında bir kısım münasebetler vaz’etmiş ve tükürük bezleri, mide, bağırsak,
böbrek, karaciğer vb. gibi vücuttaki umumî uzuvların çalışma durumlarını bu
münasebetlere bağlamıştır. İnsanın ağzının hücre yapısında vazife gören
zerreler ile meyvenin hücresinde vazife gören zerreler aynıdır.

Allah (celle celâluhu) sonsuz kudretiyle, bu küçük zerrelere her varlığın
içinde ayrı ayrı vazifeler gördürmektedir. Öyle ki, bu zerreler, insanın ağzına



girince tükürük bezlerinin çalışmasına sebep olmakta, tat ve lezzet alma
hislerini harekete geçirmekte ve meyvenin içinde de ona ait hususiyetleri
meydana getirmektedirler. Bunlar her varlıkta, o varlığın yaratılışına uygun
vazife görmekte ve durdukları, bulundukları duruma göre vaziyet almaktadırlar.
İşte kâinatta her şey böyle bir ölçü ve nizam içindedir. “Biz orada her bitkiyi
gayet ölçülü olarak bitirdik.”72 âyeti sadece bir konuyla alâkalı olarak böyle
bir hususu hatırlatmaktadır.

Evet, her zerre, kader kaleminin birer kelimesi gibi vazife görmekte; her şeye
uygun elbise biçmekte ve her fıtrata uygun bir vücut çizmektedir. Zerrelere
bütün bu işleri gördüren kader programıdır. Onlar asla, bu programın dışında
hareket edemez ve kendileri için tayin ve takdir buyrulan ölçünün dışına
çıkamazlar. Eğer insan vücudundaki zerreler, bazen isyan ederek bu programı
ihlâl etmiş olsalardı, belki de vücudun her tarafında değişik türden kanser
urları meydana gelecekti. Ama böyle olmamakta; aksine onlar, vazifesinde
sadık bir eleman gibi vücutta iş görmektedirler ve bu sayede de hiçbir yerde
fuzulî bir yığılma olmamaktadır. Şayet beyindeki hücrelerde muvakkaten olsun,
fuzulî bir yığılma olsaydı, insan iflâh olmaz, “Beynimde ur çıktı. Kanser
oldum.” gibi mülâhazalarla doktor doktor dolaşır dururdu. Ama böyle olmayıp;
aksine her şey yerli yerinde, her zerre vücutta belli bir nizam ve program
dahilinde faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla da hiçbir yerde bir kısım özel
durumlar müstesna lüzumsuz bir yığılma görülmemektedir.

Umumiyetle bütün arızalar, insanların varlık, eşya ve kendi nefislerine yanlış
müdahale ve mualeceleri sonucu meydana gelmektedir. Evet, çok defa
insanoğlu, vücudundaki umumî nizamı bozacak işler yaptığından, kendi kendine
etmektedir. Eğer bir yerde, itaatsizlik ve başkaldırma varsa, muhakkak oraya
şöyle böyle bir insan iradesi ve eli karışmıştır. Zira vücuttaki zerreler, cansız
ve şuursuzdur. Onlar, Allah’ın kendileri için takdir ve tayin buyurduğu kanun ve
ölçüler içinde faaliyet gösterir ve asla ilâhî kanunlara itaatsizlik etmezler.
Onlarda esas olan, sonsuz bir inkıyat ve itaattir. Bu inkıyat ve itaatten dolayıdır
ki, insan, çok defa her şeyi kendiliğinden oluvermiş zanneder.

Kâinatta cari olan kanun ve nizamlar, öylesine arızasız yürümektedir ki
insan, en küçük işlerin arkasında dahi âdeta pek dâhiyane planları aşkın âsâra
şahit olmaktadır. Oysa her şeyin verasında, her kanunun arkasında o sonsuz güç
ve kudret sahibi Allah (celle celâluhu) vardır. Kâinatı tedvir ve tanzim eden
O’dur ve mülkünde bir başkasının tasarrufu da söz konusu değildir. Her zerre



ve tabi olduğu kanun, O’na dayandığından dolayı en büyük âlemden, en küçük
âleme kadar, işini aksatmadan, vazifesinde fütur göstermeden yaratılış gayesi
istikametinde yürür gider.

Ayrıca insan, kâinatta bir kısım karışıklıklar meydana getirdiğinde, orada
vaz’edilmiş koruyucu kanunlar sayesinde, kısa zamanda bu arızayı telafi edecek
bir sistemin mevcudiyeti de söz konusudur. Evet ekosistemi bozan bir kısım
cahil ellere ve kâinattaki bu umumi nizamı bozmaya çalışan o hâricî güçlere
karşı, fıtrî denge kendini koruyacak bir mekanizmaya sahiptir. Yani eşya ve
hâdiseler arasında vasıtalı ve vasıtasız, normal hareketin dışında ayrı bir tesir,
koruyucu ve karşılayıcı olarak meydana gelmektedir. Zaten öyle olmasaydı,
eşya ve hâdiselerin bir ucuna yapılacak dış müdahale ile bu bozulma
zincirleme topyekün eşyanın ve hareketlerin bütününe de sirayet edecekti. Ama
öyle olmamaktadır ve o câmid zerreler, büyük bir tayin ve takdir içinde hareket

etmektedirler ki, “O’nun indinde her şey, bir tayin ve takdire göredir.” 73

âyet-i kerimesi bu hakikatin icmâlî ifadesidir.
Evet, her şey Allah’ın indinde, bir kader ve ölçü içinde cereyan etmektedir.

Hiçbir zerre, başıboş hareket edemez ve gelişigüzel herhangi bir yere çekip
gidemez. İşte Allah’ın bütün kâinata koyduğu bu nizam, tanzim ve muvazenenin
temel taşları, yukarıdan beri izah etmeye ve farklı keyfiyetleriyle tanımaya
çalıştığımız atom zerreleridir. Allah (celle celâluhu), en küçük âlemden en
büyüğe kadar her şeyi bunlarla örgülemekte ve kâinat kitabını bunlarla
yazmaktadır. Atomu daha küçük parçalara bölseler ve bu parçaları yeni yeni
isimlerle adlandırsalar da netice değişmeyecek ve her şeye rağmen kader
kaleminin, her nesnede ve her yerde hükmünü icra ettiği apaçık görülecektir.

Hâsılı, bütün bunlarla varılan sonuç şudur: “Allah celle celaluhu göğü
yükseltti ve (her şeyle alâkalı) umumî bir denge vaz’etti.”74 mazmununca, O,
her nesneye onun kendi hususiyetleri çevresinde münasip hudutlar koyarak
genel bir nizam, denge ve adalet kanunu vaz’etmiştir. Buna ister, bütün eşya
arasında var olduğu kabul edilen “genel denge kanunları” veya daha farklı
mülâhazalara da açık olması itibarıyla “gravitation” dersiniz, ister konuyu
insanlar arasındaki hak, adalet, müsâvat ve kardeşlik gibi hususlara bağlayarak,
belki de biraz da daraltarak sosyal bir vak’a seviyesine indirirsiniz, fark etmez.
Âyette vurgulanmak istenen, umumî nizam, umumî âhenk ve “ekosistem”i de
içine alacak şekilde bütün varlığı alâkadar eden bir takdir ve tayindir. Ra’d



sûresindeki “Allah katında her şey bir miktara tâbi ve bir takdir iledir.”75

âyeti de, atomlardan en büyük galaksilere kadar böyle bir ölçülmüşlüğü,
biçilmişliği ve belli kaderî kalıplara bağlı olarak yaratılmış olmayı
vurgulamaktadır.

5. Her Şeyin Çift Yaratılması
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın, zamanüstü haber verdiği ilmî hakikatlerinden

biri de, her şeyin çift yaratılması hususudur. ِنْي َجْوَز اَنَْقلَخ  ٍءْي  ِّلُك َش ْنِمَو 
َنوُر َّكَذـَت ْمُكَّلََعل   “Her şeyi çift (erkek-dişi) yarattık ki düşünüp ders

alasınız.”76 âyeti, bu hususu işaretlemede fevkalâde önemlidir. Öyle ki,
zerrelerden kürelere, oradan sistem ve galaksilere kadar her yerde ve her şeyde
bu gerçeği görmek mümkündür:

İnsanlar ve hayvanlar çift olarak yaratılmıştır. Bitkilerin yaratılışı da aynı
şekildedir. Erkeği ve dişisinin ilkah-telakkuhu mevzuunda hemen her yerde aynı
durum söz konusudur. Bitkilerde tozlaşma olmasa ve erkek tohum, dişisiyle
buluşmasaydı onların hayatlarını ve nesillerini devam ettirmeleri mümkün
değildi. Keza, insanın vücuduna bakıldığında da aynı kanunun cari olduğu
müşâhede edilmektedir; zira vücuttaki hücrelerin temel yapısı olan atomlar,
eksi-artı yüklü bir kısım temel taşlardan müteşekkildirler.

İnsanla alâkalı bu bedîhî hakikati Kur’ân şöyle ifade eder: ُه ْنِم َلَعَجَف 
ىٰثْنُْألا َرَكَّذــلا َو ِنـْیَجْوَّزلا   “Ondan erkek ve dişi olarak her iki cinsi

yarattı.”77

ِ نْیَنْثا ِنْیَجْوَز  َا  هِیف َلَعَج  ِتاَرَمَّثلا  ْنِمَو كُِّل   “Orada (yeryüzünde) bütün
meyvelerden çifter çifter yaratan da O (Allah)’dur.” 78 âyet-i kerimesi ise,
meyvelerin de çifter çifter (dişili-erkekli) yaratıldığını hatırlatır.

Zâriyât sûresindeki âyette geçen ِّلُك  kelimesi, Türkçe’de, “Her, bütün, her
şey” mânâlarına gelmektedir. Bu kelime, kendisinden sonra gelen kelimeye
muzâf olur. Arapça’da buna “izafet terkibi” Türkçe’de ise “tamlama”
denilmektedir. Terkipteki ikinci kelime, ya mârife (bilinen) veya nekre
(bilinmeyen) olur. Eğer bu kelime mârife olursa, bir varlığın bütün parçalarına
şamil olur. Şayet nekre olursa, bu defa da o nesnenin umum efrâdını içine alır.
Âyet-i kerimede ٍءْيَش  nekreye izafe edilmiştir. Dolayısıyla, bundan ne kadar
ٍءْي .varsa, hepsinin çift olarak yaratılmış olduğu anlaşılmaktadır (nesne) شَ



Yâsîn sûre-i celilesinde ise, اَّمِم اَھ  َّلُك َجاَوْزْـَألا  ََقلَخ  يِذَّلا  َناـَحْبُس 
َنوَُمل َْعي اَّمِمَو َـال  ْمِھ  ِسُفَْنأ ْنـِمَو  ُضَْرأ  ْلا ُتِبْنُت   “Ne yücedir O Allah ki,

toprağın bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve daha bilmedikleri nice
şeylerden hep çift çift yaratmıştır.” 79 buyrularak daha önce icmâlî verilen
“Çift yarattık” sözü, burada biraz daha tafsil edilmiştir. Bu âyette evvelâ her
şeyin çift yaratıldığına dikkat çekilmiş, sonra da yerin bitirdiği, ot, çiçek, ağaç
vs. gibi varlıkların hepsinin, dişi ve erkek olmak üzere bu umumî kanunun
şümulüne dahil oldukları vurgulanmıştır.

“Ve nefislerinizden de…” Yani sizin nefislerinizde bulunan şeyler de çifttir.
Siz, kadın-erkek olarak çift yaratıldığınız gibi sizin vücudunuz da bu kaidenin
dışında değildir. Orada da artı-eksi değerler mevcuttur.

Zannediyorum Kur’ân, “Daha bilmedikleri nice şeyleri de hep çift olarak
yaratmıştır.” ifadesiyle ise muhataplarına şu hususu hatırlatmaktadır: “İnsanlar
ve hayvanlar dişi ve erkek olmak üzere çift çift yaratıldığı gibi bitkiler de çifter
çifter yaratılmıştır. Dolayısıyla aralarında aşılama olmadıkça üreme de
olmayacaktır. Ancak sizin bilmediğiniz daha nice çiftler vardır ki, onları
ileride göreceksiniz. Şu andaki ilim ufkunuz, araştırma imkânlarınız bunu
tespite kâfi değildir. Ne var ki ileride ilim ve fen inkişaf edecek ve siz daha bir
sürü varlığın çift yaratıldığını görebileceksiniz. Biz, en büyük sistem ve
galaksilerden, yıldızlar ile güneş arasındaki itme-çekmeye kadar ondan da en
küçük âleme, insana, hayvana, ota, tohuma ve atomun içindeki temel unsurlara
kadar her şeyi çift olarak yarattık.”

Maurice Dirac, elementer parçacık pozitronun keşfedilmesiyle çift yaratılma
temel prensibini kurmuştur. Elektron, atomu meydana getiren temel
elemanlardan biridir. O, negatif olarak, en küçük elektrik yük birimine sahiptir.
Pozitron da elektronun kütlesi kadar kütleye sahip olmakla beraber onunkinin
aksine pozitif elektrik yükü taşıyan elementer bir taneciktir.

Fiziğin temel yapılarından biri olan “çift yaratılma” kuralına göre, kâinatın
herhangi bir noktasında bir partikül yaratılınca, onunla birlikte ikizi, yani zıt
olanı da meydana gelmektedir. Bunların en meşhurlarını şöylece sıralayabiliriz:

1.Elektronun zıt ikizi pozitron.
2.Protonun zıt ikizi antiproton.
3.Nötronun zıt ikizi antinötron
4.Nötrinonun zıt ikizi antinötrino.



Maddenin daha da derinliklerine inildiğinde yine çiftlerle karşılaşılmaktadır.
Bilindiği gibi hemen her madde atomlardan, atomlar da proton, nötron ve
elektronlardan yaratılmaktadır. Protonlar ve nötronlar da “kuark” denilen
partiküllerden meydana gelmektedir. Bunlar da çiftler hâlindedirler. Şöyle ki:

Yukarı (up), aşağı (down);
Tuhaf (strange), tılsım (charm);
Üst (top), alt (bottom).
En son bulunan üst kuarkın varlığı sadece teorik olarak biliniyordu. Standart

modele göre partiküller de çiftler hâlinde olmalıydı. Bulunan beş kuarkı altıya
tamamlayacak bir kuarkın bulunması gerekiyordu. 440 ilim adamı bu gerçekten
hareket ederek 17 yıl süren hummalı bir çalışmanın sonunda 1995’te üst kuarkı
da bularak maddenin sırlarını keşfetme adına büyük ilerlemeler kaydettiler.

Atomun pozitif yükü çekirdeğinde, negatif yükü ise diğer kısımlarındadır.
Öyle ise çekirdeği negatif, elektronları da pozitif olan atomlar niçin olmasın!
Yani maddenin zıt eşi niçin olmasın! Bu sahanın mütehassısları, yıldızlar,
güneş, gaz ve tozlardan meydana gelen galaksimizde antimaddenin varlığını
kabul etmektedirler. Belki de astronomların teleskoplarla gördüğü yıldız
sistemlerinin bazıları tamamen antimaddeden ibarettir.

Kâinatın yaratılışında ve işleyişinde temel bir rol oynayan elektriğin de
pozitif ve negatif olmak üzere iki cinsinin bulunduğu ilk defa 1733 yılında
keşfedilmiştir. Aynı cins elektrik yükleri birbirini iterken zıt yükler de birbirini
çekmektedirler.

Ayrıca bir mıknatısın iki ucunda güney ve kuzey olmak üzere birbirine zıt iki
kutbu olduğu bilinmektedir. Öyle ki bir mıknatıs ne kadar küçük parçacıklara
ayrılırsa ayrılsın her seferinde iki ayrı kutup meydana gelir. Yani tek kutuplu
bir mıknatıs meydana getirilemez. Zira tıpkı elektrikte olduğu gibi aynı kutuplar
birbirini iter, zıt kutuplar ise birbirini çekerler. Dünyamız da dev bir mıknatıs
gibidir ve kuzey ve güney olmak üzere iki zıt kutba sahiptir.

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın asırlarca önce söylediklerini yukarıda
görmüştük; ilmin söyledikleri de başka değildir. Aradan bunca asır geçmesine
ve ilim her geçen gün baş döndürücü bir şekilde inkişaf etmesine rağmen
değişen fazla bir şey olmamıştır. Kur’ân’ın o gün söyledikleri, o günün ilim ve
mantalitesi için ne kadar geçerli ise, bugünün ilim ve mantalitesi için de aynen
geçerlidir. İşte bütün bunlar, Kur’ân’ın, ezel ve ebed sultanı Allah’ın (celle



celâluhu), mu’ciz bir kelâmı olduğunu göstermektedir.

6. Kur’ân-ı Kerim’de İnsanın Menşei
Günümüze gelinceye kadar Allah’a, Kur’ân’a ve Hz. Muhammed’e

(sallallâhu aleyhi ve sellem) inanmayanlar, Kur’ân’ın içtimaî ve pedagojik
yönünü tenkit ettikleri gibi ilmî hakikatlere dair beyanlarını da tenkit
edegelmişlerdir. Eğer bunlar, Kur’ân’ın âyetlerini dikkatlice inceleselerdi,
tenkit ettikleri âyetlerin ilimlerle asla çatışmadığını, aksine temelde, ilmî
gerçeklere icmâlen işaret ve delaletlerini görerek hayranlık duyacaklardı.

Şimdi, insanın yaratılışına bağlayarak konuyu biraz daha açalım: Cenâb-ı
Hak, bir âyette, insanın yaratılışını nazara vererek, menşeinin bir su olduğuna
ve suyun da bel kemiği ile göğüs kemikleri arasından çıktığına dikkati çeker:

ِنَْیب ْنــِم  ُجُر  ْ َخي  ٍقـِفاَد ٍءاَۤـم  ْنـِم  َِق  لُخ  َقـِلُخ َّمِم  ُناَـسْن  ِ ْإلا ِرُظَْنیْلَف 
ِبِئاَۤرَّتلاَو  ِ بْلُّصلا  “İnsanoğlu neden yaratıldığına bir baksın! O, atılan bir

sudan yaratıldı. (O su) bel kemiği ile göğüs kemikleri arasından
çıkmaktadır.”80

Enteresandır, bu âyet, Kur’ân’a dil uzatan tâli’sizlerin tenkit ettikleri âyet-i
kerimelerdendir. Evet, Kur’ân, “(O su) bel kemiği ile göğüs kemikleri
arasından çıkar.”  der. Onlar ise, annenin rahmine giden spermlerin erkeğin
husyeleri (yumurtaları)nden çıktığını ve Kur’ân’ın bu beyanının ilmî gerçeklere
aykırı olduğunu söyleyerek, “Bu, Kur’ân’ın yanılmasıdır.” derler. Şayet –hâşâ–
bir yaratan mevcut olsaydı ve Kur’ân da O’nun kelâmı olsaydı, bu beyan, ilmin
ortaya koyduğu hakikatlerle çelişen bir beyan olmayacaktı.” demektedirler.

Onların bu tenkidi, Kur’ân-ı Kerim’in literatürüne tam vâkıf olmadıklarını ve
onu gerektiği gibi incelemediklerini göstermektedir. Zira âyet-i kerimede geçen

ِبْل ُّصلا , insanın başının arka dibinden kuyruk sokumuna kadar uzanan arka
kemiğine denir ki, bu kemik, “omurga kemiği” ve “bel kemiği” şeklinde de
isimlendirilmektedir. Yeni Arapça sözlüklerde ise bu kelimeye, “karbon”,
“karbonhidrat” ve “magnezyum” mânâları da verilmiştir. İnsanın menşeinin
anlatıldığı bu âyet-i kerimede ِ بْلُّصلا  kelimesinin özellikle seçilerek
kullanılması oldukça mânidardır. Çünkü sperm ve yumurta denilen küçük
canlılar, bu maddelerden mürekkep birer hücredirler.

Ayrıca anatomik olarak ِبْلُّصلا  tabirinden omurganın sağlam ve birbiriyle
kaynaşmış olan sağrı bölgesi, ِبِئاَۤرَّتلا  tabirinden de göğüs omurları



anlaşılabilir. “(O su) bel kemiği ile göğüs kemikleri arasından çıkar.”  ifadesi
oldukça dikkat çekicidir. Zira bu ifadeden o suyun (meninin) atılmasının sağrı
ve göğüs kemikleri arasında kalan lumbar (bel) bölge omurları arasından çıkan
sinirlerin bulunduğu merkezlerde başlatılan tenbihlerden kaynaklandığı
anlatılmaktadır. Nitekim son anatomik tespitler meniyi fırlatma merkezi ile
ilgili sinirlerin 10. göğüs omuru ile 2. bel omuru arasındaki (T10-L2) omurilik

bölgesinde bulunduğunu göstermektedir.81

Meninin üretildiği yer husyeler (testis) ve yardımcı bezler çok aşağıda
olmasına rağmen, spermlerin atılması için gerekli sinir uyartı merkezlerinin bu
şekilde belirtilmesi çok veciz bir ifade tarzıdır. Daha eski bilgilere dayanarak
meninin omurların içinde bulunan ve iliklerde üretilen kandan yapıldığını
anlayanlar da olmuştur; fakat kan sadece omurgaya ait kemiklerde değil, diğer
birçok kemikte de yapıldığından ve kan sadece sperm üretimi için gerekli gıda
dışında bütün vücut hücrelerinin gıdasını da taşıyan bir unsur olduğundan,
“sulb ve terâib”den çıkanın kan değil de sinir olduğu ve bu sinirlerin de hususî
olarak bu işe tahsis edilmesi Kur’ân’ın mucizevî yönüne daha uygun
düşmektedir.

Durum bu şekliyle tespit edilip ortaya konunca, Kur’ân âyetlerini olumsuz
şekilde kritik etmeye yeltenenlerin hem acelecilikleri hem de önyargılı
oldukları apaçık ortaya çıkmaktadır.

7. Canlılarda Sütün Meydana Gelişi
Daha önce de ifade edildiği gibi Kur’ân-ı Kerim, dikkatlice tetkik

edildiğinde onun hiçbir sûre ve âyetinin ilmî hakikatlere zıt ve ters bir yanı
olmadığını hemen herkes anlayabilir. Hatta o, icmâlen ve vak’ayı rapor
şeklinde de olsa, insanoğlunun çok sonraları keşfedip ortaya koyduğu
hakikatleri asırlar öncesinden haber verdiği görülür.

Bu cümleden olarak onun bir âyetinde şöyle buyrulur: ِماَعْنَْألا ِيف  ْمَُكل  َِّنإَو 
اًِغئاَۤس اًصِلا  اـًَنَبل خَ ٍمَدَو  ٍثْر  ِنَْیب فَ ْنـِم  ِ۪هنوـُطُب  ِيف  اَّمِم  ْمُكیِقْـسُن   ً ةَرْبَِعل
َنِیب ِ راَّشِلل  “Kuşkusuz sizin için hayvanlarda da alınacak ibretler vardır.

Zira size, onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından (gelen) ve içenlerin
boğazından kolayca letafetle geçen hâlis bir süt içiriyoruz.”82

Burada her şeyden evvel Kur’ân, “Kuşkusuz sizin için hayvanlardan da
alınacak ibretler vardır.” diyerek hayvanlar âlemi itibarıyla Allah’ın varlığına



ve birliğine işaret eden delillere dikkati çekiyor. Bu deliller ki hemen herkesin
anlayacağı şekilde, açık ve vâzıhtır. Yani hem halkın hem de uzman ilim
adamlarının anlayabileceği bir üslûpla anlatılmaktadır. Evet, pek çok hayvan
türü, ot, yem, saman ve su gibi gıdalarla beslenerek, insanlar için birer protein
kaynağı olan et, süt ve yumurta gibi nimetleri onlara sunmaktadırlar ki, avam-
havas hemen herkes bunu rahatlıkla anlayabilir. İşte bütün bu nimetlerin
hayvanlar vasıtasıyla bu şekilde bizlere lütfedilmesi, Allah’ın varlığına ve
birliğine apaçık bir delildir.

İkinci olarak, “Zira size, onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından
(gelen), içenlerin boğazından kolayca rahatsız etmeden geçen hâlis bir süt
içiriyoruz.” şeklinde ferman ederek, sütün, ilk defasında “fışkı”dan ikinci
defasında ise “kan”dan ayrılarak hâlis, tertemiz, içenleri rahatsız etmeyecek ve
onlar için önemli bir besin kaynağı haline geldiği hatırlatılmaktadır.

Burada bir hususu hatırlatmakta yarar var: Sütün özellikle bebekler için daha
fıtrî oluşu, annenin memesinden aktığı andaki durumu itibarıyladır. Şayet o,
annenin memesinden aktıktan sonra bekletilip daha sonra şöyle veya böyle
ısıtılarak bebeğe verilirse, onun tabiîliğine riayet edilmemiş olur. Sütün hâlis
olması, onun bozulmamış ve mikrop bulaşmamış olması demektir. Âyet-i
kerimede sütün “hâlis” ve “sâiğ” oluşu, yani herhangi bir hastalık endişesi
vermeyişi ve boğazdan rahat gidişi, biraz da canlının memesinden aktığı ana
bağlanmaktadır. Zira süt, mikropların çabucak çoğalmasına müsait bir yapıya
sahiptir.

Burada bir ziraat uzmanının anlattığı bir hâdiseyi aklımda kaldığı şekliyle
nakletmek istiyorum: “Biz, hayvanlardan sütü alıp onu muhafaza ediyor ve bu
sütü buzağılara içiriyorduk. Yaptığımız denemeler neticesinde memesi temiz
bir hayvanın memesinden süt emen buzağı ile bizim süt verdiğimiz buzağı
arasında gelişmeleri açısından gözle görülür bir fark söz konusu idi. Evet
diğerine nispeten bizim süt vererek beslediğimiz buzağı daha az gelişiyordu.
Bunun sebebini araştırıp tetkik ettiğimizde, karşımıza şu neticeler çıktı:

Buzağı, annesinin memesinden emdiği sütü, fıtrî bulmuş olacak ki daha içten
emiyordu. Dolayısıyla sütü annesinin memesinden emen buzağı, kendi tabiatına
daha uygun şekilde beslenmiş oluyordu. Diğer süte ise annenin memesindeki
tabiî sıcaklığı vermek mümkün görünmüyordu. Evet, yavru, sütü tabiî sıcaklığı
içinde içtiği zaman daha içtendi ve emmeyi tabiî bir iştihaya bağlı
sürdürüyordu. Ayrıca süt, dışarıda tutulduğunda, az da olsa ona mikrop



bulaşabiliyordu ki bu da değişik yönleriyle sütün vasıf ve değeri üzerinde
menfi tesirleri oluşturuyordu.”

İşte Kur’ân-ı Kerim burada, “İçenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir
süt” ifadesiyle sütün, kan ve fışkı arasından çıkmış olmasına rağmen,
insanların rahatsız olmadan içebilecekleri saf, temiz ve tabiî bir nimet-i ilâhî
olduğunu anlatmaktadır.

Bilindiği gibi canlılar, gıdaları ağızlarına alıp yutmaktadırlar. Yutulan bu
besinler, belli bir ameliye için mideye, mideden sonra da bağırsaklara
gitmektedir. Bağırsaklara giden bu besinler burada bulunan villüsler içindeki
kılcallar tarafından pislikler arasından tasfiye edilerek kana karışmaktadırlar.
Bu, Allah’ın ihsan ettiği hoş bir içecek olan sütün fışkıdan ayrıldığı ilk
safhadır. İkinci safhada kana dahil olan bu maddeler, kanın içinde deveran
etmekte; daha sonra ise süt veren canlının memelerindeki süt guddelerine
(bezlerine) gelen bu protein, karbonhidrat ve yağ çorbası, bu bezler tarafından
süt hâline dönüştürülerek memelerin içindeki süt kanalcıklarına sevk
edilmektedir.

Evet, işte böyle bir konuyu, hemen hiçbir tereddüde meydan vermeden açık
seçik olarak ifade etmek Kur’ân’a has bir keyfiyettir ve mucizedir. Zira,
hayvanın karnında olan bu enteresan hâdiselerin insanlar tarafından
bilinmesinin mümkün olmadığı, bilhassa asırlar öncesi bir dönemde Kur’ân,
daha başka âyetlerde de olduğu gibi, bu haberi bizlere âdeta şöyle vermektedir:

“Ben, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) dahil, yeryüzünde hiçbir
beşerin kelâmı olamam. Hz. Muhammed sadece benimle irşad eden büyük bir
mürşittir. Ben, ancak ve ancak bütün kevn ü mekânları birbirine bağlayan ve
ezelden ebede kadar her şeyi ilmiyle ihâta eden bir zatın kelâmıyım. Sizin
aklınızın ulaşamadığı, idrakinizin eremediği yerlerde benim asırlar öncesinden
dikili olan bayrağım dalgalanmaktadır. İleride sizler, değişik yöntem ve
teknolojik imkânlarla daha enteresan şeyler keşfedeceksiniz. Teleskoplarınız,
trilyonlarca km ötede bulunan nebülözleri getirip gözler önüne serecek ama,
oralara gittiğinizde de yine benim bayrağımın dalgalandığını göreceksiniz.”

Evet, Kur’ân’ın bu âyeti de, önceki âyetlerde olduğu gibi, haber verdiği ilmî
hakikatlerin diliyle onun bir kısım beyanlarını tenkit eden münkirlerin
tenkitlerini alıp onların suratlarına çarpmakta, dün olduğu şekilde bugün de
bütün münkirleri susturmaktadır.



8. Ana Rahminde Yavrunun Teşekkülü
Allah (celle celâluhu), hem hücreler hem de hücrenin içindeki DNA ve RNA

gibi önemli moleküller arasında ciddî bir vahdet temin etmiştir. Şayet hücre
içinde bu sistemler arasındaki vahdet bozulacak olursa, hücreler arası ve hücre
içi âhenk ve dolayısıyla doku ve organlar da altüst olur. Ayrıca hücrenin içinde
DNA ve RNA’dan başka çeşitli aminoasit dizileri de vardır ki, bunların çoğu
hakkında henüz ciddî bir bilginin var olduğu söylenemez. Bilinen bir husus
varsa o da, hücrenin içinde bulunan maddelerin âdeta bir hükümet gibi âhenk
ve nizam içinde çalışıyor olmalarıdır.

Evet, bütün bu hücreler bir araya gelerek insanın vücudunu
oluşturmaktadırlar. İnsan, trilyonlarca hücreden meydana gelmiş âdeta tek
hücre gibi bir varlıktır. Onu meydana getiren bu hücreler arasında öylesine bir
irtibat ve âhenk vardır ki, insan hiçbir zaman kendisinin parça parça ve
birbirinden kopuk farklı nesnelerden meydana geldiğini hissetmez. Yine bu
hücreler arasında birbirinden kopuk olmalarına rağmen öyle bir vahdet vardır
ki, insan, birbirine karıştırmadan herhangi bir nesneyi gördüğü aynı anda o şeyi
veya başka bir cismi duyabilmekte, tadabilmekte, koklayabilmekte ve yürüyüp
konuşabilmektedir. Hâlbuki bütün bunları kumanda eden hücreler farklı
farklıdır. Fakat bütün bu farklı farklı hücreler arasında bir ayrılık değil, aksine,
tıpkı bir aile fertleri –her aile ferdinde olmayabilir– arasında olduğu gibi
kuvvetli bir birlik, sevgi ve dayanışma vardır.

Evet, insanın vücudundaki bütün organlar, böylesi bir birlik, irtibat ve
dayanışma içindedirler. İşte bu organlardan biri de, eskiden “rahm-i mâder”
veya “meşîme”, günümüzde ise “döl yatağı” denilen ana rahmidir. “(Ey
insanlar!) Biz sizi hakir bir sudan yaratmadık mı? Biz işte o suyu, belli bir
zamana kadar sağlam bir yere yerleştirdik.. ve Biz bunu böyle takdir edip
kararlaştırdık. Ne güzel takdir ederiz Biz!”83 âyet-i kerimesinde, bu organ ve
onun özelliği işaretlenmektedir.

Ana rahmi, kendisine dokuz aylığına misafir olarak gelen ve yumurta ile
aşılandıktan sonra bir canlının meydana gelmesine vesile olan spermi
karşılamak için ciddî bir şekilde hazırlanmakta ve daha sperm gelmeden onda
bir kısım kimyevî değişiklikler oluşmaktadır. Bu değişmeler esnasında rahmin
duvarları kalınlaşmakta, bezler büyümeye başlamakta ve yumurtalığın
salgıladığı bir kısım hormonların rahmin duvarlarını uyarmasıyla rahim içinde



bir hareketlilik meydana gelmektedir. Daha sonra rahmin duvarlarını yapan
doku kalınlaşıp kanlanmakta, vitaminlerle donatılmakta, hücrelerin sayısı
artarak kat kat hâle gelmekte ve hücre araları, meydana gelecek yavruyu
besleyecek gıda maddeleriyle donatılmaktadır ve bu faaliyetler her ay tekerrür
etmektedir. Rahim, misafirinin rahatlıkla kayıp gelebilmesi için, onun geleceği
istikamete doğru kaygan bir sıvı salgılamaktadır. Bütün bunlardan sonra şayet
rahimde bir aşılanma olmazsa, bütün bu fazlalık maddeler, “aybaşı” denilen
hâdiseyle dışarıya atılmaktadır. Çünkü bu maddeler, orada daha fazla kalacak
olurlarsa, rahmi tahriş eder ve bir kısım hastalıkların meydana gelmesine vesile
olabilirler...

Aşılanma olduğunda ve bu maddelerin dışarıya atılmama durumunda ise,
içeriye giren spermle aşılanmış olan yumurta, rahmin bir tarafına asılarak
oradan beslenmeye başlar. Daha sonra bir tane olan yumurta hücresi, bir hafta
gibi kısa bir sürede bölünüp çoğalarak binlerce hücreye dönüşür. Anne
rahmindeki mekanizma, her zaman öylesine mükemmel işlemektedir ki, her gün
sayıları artan hücreler hususî şekilde vazifelendirilip embriyonun organlarını
meydana getirmek üzere dokular hâlinde bir araya gelerek farklı vasıflar
kazanırlar.

Bu doku tabakalarından en dışta bulunan kısım eldiven parmağı gibi girinti
çıkıntılar meydana getirirken bunun karşı tarafındaki anne rahminin duvarları da
bu parmak şeklindeki çıkıntılara uygun hâle gelir ve iki tarafın girinti çıkıntıları
birbirine uyacak şekilde karşılıklı olarak birleşirler. Annenin kan damarları ile
embriyonun kan damarları burada birbirlerine sarılmış vaziyette bir arada
bulunurlar, kanlar birbirine karışmaz, fakat aralarında gıda ve artık madde
alışverişi olur. Buna halk dilinde “eş”, tıpta ise “plasenta” denilmektedir.

Çocuk, anne karnında dokuz ay hiç durmadan gelişirken bir bakıma onun
karaciğer, akciğer, böbrek ve sindirim sistemi fonksiyonları, işte bu plasentaya
emanettir. Yavrunun göbeğinin bir ucu kendisine, diğer ucu ise gerek insanda
gerekse memeli hayvanlarda doğumdan sonra gereksiz olduğundan dolayı
dışarıya atılan, âdeta bir torbaya benzeyen ve zâhiren biçimsiz görünen bu
plasentaya bağlıdır. Göbek bağı, spiral şeklinde ve ne tarafa bükülürse
bükülsün kırılmaz bir keyfiyette yaratılmıştır. Göbek bağında iki tane
atardamar, bir tane de toplardamar vardır. Atardamarlar, yavrunun
metabolizma artıklarını plasentaya ulaştırırken, toplardamarlar da annenin
vücudundan protein ve vitamin gibi yavruya faydalı maddeleri toplayıp anne



rahmine getirerek çocuğu beslemektedirler. En küçük şeylere en büyük işleri
yaptıran Cenâb-ı Hak, işte bütün bu akıl almaz işleri de basit bir kordona
yaptırmaktadır.

Anne karnı, yavrunun çok emin, rahat ve her türlü ihtiyacını görebileceği bir
şekilde hazırlanmıştır. Yavru orada dokuz ay boyunca güzelce beslendikten
sonra rahim, onu dışarıya atar ve böylece yavru dünyaya gelir. Bundan sonra
rahim, dokuz ay boyunca içinde taşıdığı doku artıklarını dışarıya atarak
kendisini yeniden temizler. Bu durum en fazla kırk gün sürer ki, bu hâle “nifas”
yani “lohusalık hâli” denir.

Bütün bu olup biten baş döndürücü hâdiselerin tesadüf ve sebeplere
verilmesi mümkün değildir. Zira bütün bu hâdiseler, Allah’a değil de tesadüf
ve sebeplere verildiğinde her şey birbirine karışacak ve allak bullak olacaktır.
Hâlbuki cereyan eden bu farklı farklı hâdiseler arasında bir vahdet vardır. Bu
vahdet ise gayet açık bir şekilde bunların bir tek ve eşi-menendi bulunmayan
Cenâb-ı Hak tarafından yaratıldığını göstermektedir.

Şimdi de, bütün bu anlatılanlarda o geniş yorumlara açık hususiyetlerin
Kur’ân’daki özetini görmeye çalışalım:

“Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphe içinde iseniz, şunu bilin ki,
biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan (aşılanmış yumurtadan),
sonra uzuvları (önce) belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı bir et parçasından
(uzuvları zamanla oluşan ceninden) yarattık ki, böylece size (kudretimizi)
gösterelim. Biz dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde
bekletiriz; sonra da sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız...”84 ifadeleriyle
buyuran Kur’ân, anne karnındaki yavrunun, dünyaya gelinceye kadar geçirdiği
embriyolojik safhaları anlatmaktadır ki başka bir âyet-i kerime bu safhaları
daha bir net şekilde ortaya koymaktadır:

ٍراَرَق ًةَفْطُن ِفي  ُهاَنْلَعَج  َّمُث  ٍنیِط  ْنِم  ٍَةلَالُس  ْنِم  َناَسْنِْإلا  اَنْق  َلَخ ْدََقلَو 
َةَغْضُمْلا اَنْق  َلَخَف ًةَغـْضُم  َةََقل  َعْلا اَنَْقلَخَف  ًةـَق  َلَع َةـَفْطُّنلا  اَنَْقل  َّمُث َخ ٍنـِیكَم 

ُنَس َْحأ ّللا  ُهٰ َكَراَبَتَف  َر  َخٰا اًقْلَخ  ُهَانْأَش  َْنأ َّمُث  اًمَْحل  َمَاظ  ِعْلا َانْوَسَكَف  اًما  َظِع
َنیِقِلاَخْلا

“Andolsun Biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık.
Sonra onu emin ve sağlam bir karargâhta (rahimde) nutfe hâline getirdik.
Sonra nutfeyi alaka yaptık. Peşinden, alakayı, bir parçacık et hâline soktuk;
bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu kemikleri etle kapladık.



Sonra onu başka bir yaratışla insan hâline getirdik. Şimdi bak da Allah’ın ne
mükemmel yaratan olduğunu düşün.”85

“Andolsun biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir sülâle (öz)den
yarattık.”

Âyet-i kerimede geçen ٍَةلَالُس  kelimesi ّلَس  masdarından türetilmiş bir
kelimedir. ّلَس , bir şeyi bir şeyden incelik ve yumuşaklıkla sıyırıp çıkarmak,

ٍَةلَال ise bir şeyden sıyrılıp çıkarılan bir “öz” mânâsına gelmektedir. İşte سُ
insan, ilk önce böyle bir çamurdan sıyrılıp çıkarılmış özel bir sülâleden
yaratılmıştır. Bu fasıl, ilk insan olan Hz. Âdem’in yaratıldığı, dolayısıyla insan
cinsinin ve onun organlarının yaratılmasının başladığı ilk merhaledir.

“Sonra onu emin ve sağlam bir karargâhta (rahimde) nutfe hâline
getirdik.”

Yani bu sülâleyi (özü), sağlam bir karargâh olan ٍنِیك َم ٍراَرَق   rahimde nutfe
hâline getirdik. “Karâr-ı mekîn”, nutfenin beslenmesinin, emniyetinin, rahat ve
huzurunun temin edildiği sıcak ve emin bir yuva olan “rahim”dir.

“Sonra nutfeyi alaka yaptık.”
Bu âyet-i kerime, küçük bir hücre olan nutfenin, rahimde, belli bir zaman

sonra kan pıhtısı görüntüsünde büyük bir hücre kitlesi hâline geldiğini ve
rahmin cidarlarına yapışarak orada beslendiğini bildirmektedir. “Alaka”
kelimesinin karakteristik yapısından nutfenin hem bir kan pıhtısı hâlinde olduğu,
hem de rahme alâka peyda edip onun duvarına yapıştığı anlatılmaktadır.

“Peşinden, alakayı, bir parçacık et hâline soktuk...”
Kısa bir zaman sonra ise, bu kan pıhtısı hâlindeki alaka, zâhirî görünümü

itibarıyla çiğnenmiş bir et parçası hâline gelmektedir.. evet, “mudğa”,
mikroskop altında değil de çıplak gözle ağızda çiğnenmiş biçimsiz bir et
parçası şeklinde değerlendirilmektedir.

“Bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik...”
Şöyle-böyle bir et parçası görünümünde olan bu küçük canlının ilk hücreleri

daha sonra kemik ve kıkırdak hâline gelmektedir. Esasen bütün bunlar, ancak
modern görüntüleme metodlarıyla görülebilecek hâdiselerdir. Çünkü insanın
çıplak gözle anne karnındaki yavrunun kemik hücrelerinin kas hücrelerinden
ayrı olduğunu görmesi mümkün değildir. Evvelâ, yavrunun çok şeffaf bir
kıkırdak hâlinde olan kemikleri yaratılmakta daha sonra ise kas hücreleri



yaratılmaktadır.
İşte Kur’ân-ı Kerim’in, “Bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik;

bu kemikleri etle kapladık.” mu’ciz-beyan ifadeleri böyle bir özetle çok
önemli bazı hususlara dikkati çekmektedir. Âyet-i kerimede ilk defa kemiklerin
yaratıldığı, daha sonra ise o kemikler üzerine kas hücreleri yaratılarak bir
elbise gibi ona giydirildiği ifade edilmektedir ki üzerinde durulması gereken
bir konudur.

Bu hakikat, ancak bilim ve teknolojinin geliştiği ve zigotun doğum anına
kadar hemen her ceninin geçirdiği gelişmelerin takip edilebildiği bu asırda
muttali olunabilen bir husustur. Tıp ilminin verilerine göre, yedinci haftaya
kadar insan yavrusu ile diğer herhangi bir canlının gelişmesi arasında fark
yoktur. Bu benzerlik, Darvin’i, Darvinistleri ve NeoDarvinistleri aldatmış
olacak ki, onlar bu konuya aşağı-yukarı şöyle yaklaşırlar:

“İnsan, anne karnında geçirdiği safhalarda ilk atalarına benzemektedir. İnsan
yavrusu, anne karnında gelişirken bir noktaya kadar diğer hayvanların
yavrularıyla farksız olarak gelişir. Bu da insanın menşeinin başka hayvanlarla
irtibatlı olduğunu göstermektedir. Menşe birliği, yavrunun embriyolojik
gelişmesinin başlangıcında müşâhede edilmektedir. Öyleyse insanın menşei,
insan değil hayvandır.”

Onların, insan yavrusuyla diğer canlıların yavrularının gelişmeleri
arasındaki benzerlikten yola çıkarak vardıkları bu sonuç, imtihan buudlu bir
yanılmadır. Çünkü yavruların gelişmeleri arasındaki bu zahiri benzerlik, ancak
belli bir noktaya kadar devam etmekte ve o noktadan itibaren insan yavrusu ile
insan olma istidat ve kabiliyetinden uzak bulunan diğer yavrular,
genomlarındaki programlarının farklılığına göre hemen ayrılmaktadır.

Evet, insan, teçhiz edildiği kabiliyet ve istidatlarıyla inkişaf edip
ilerlemekte, diğerleri ise, kendi fıtratları çerçevesinde sıkışıp kalmaktadır.
Nitekim âyette, “Sonra onu başka bir yaratışla insan hâline getirdik.”
ifadesi, َرَخٰا اـًقْلَخ   (halk-ı âhar) kelimesiyle insan yavrusunun belli bir
noktadan sonra diğer yavrulardan farklı bir vetirede yoluna devam ettiğini
göstermektedir.

“Şimdi bak ve Allah’ın ne mükemmel yaratan olduğunu düşün.”
Yukarıda zikredilen âyetlerin ifadelerindeki âhenk, ton, mûsıkî, insana

“İnsanı hor ve hakir bir sudan en mükemmel şekilde yaratan ve sonra da onun



bu yaratılış serencâmesini anlatan Allah ne güzel yaratıcıdır!” dedirtmektedir.
Evet, Allah (celle celâluhu) ne güzel yaratıcıdır ki, en küçük bir şeyden en
mükemmel bir varlığı inşâ ve ihdas etmekte, yarattığı şeyleri en güzel şekilde
yaratmakta, hilkat âlemiyle alâkalı meseleleri insanları irşad etmek için onların
nazarlarına arz etmekte ve bunları arz ederken akla hayale gelmedik esrarengiz
hakikatlere de kapılar aralamaktadır.

20. asırda, Kur’ân’ın mucizevî oluşu hususunda çok şey söylenmiş ve
söylenmeye de devam etmektedir. İhtimal ileride, bu asrın insanının
ulaşamadığı “Kur’ân ufkuna dair hakikatler” diyeceğimiz daha pek çok sır
keşfedilecek, Kur’ân’ın âyetleri ile ilmî araştırmalar değerlendirilerek
vicdanlarımız yeni bir Kur’ân çağına uyarılacaktır. Kur’ân’ın âyetleri bir göz,
kâinattaki âyât-ı tekviniye ise diğer bir gözdür. Bir başka ifadeyle hakikate
ulaşma adına, kâinatı didik didik inceleyip araştıran bilimler bir göz, Kur’ân-ı
Mu’cizü’l-Beyan da diğer bir gözdür.

İnsan, eşya ve hâdiselere bu iki gözle baktığı takdirde kendisi dahil her şeyi
tam görecek, nefsini bilecek ve bunun ışığında da ilâhî irfana ulaşacaktır. Bir
Allah dostunun söylediği ve benzerini, Sokrates’in okulunun kapısına yazdırdığı
rivayet edilen şu söz bu hakikati ne güzel ifade eder: ْدَقَف ُه  َسَْفن َفَرَع  ْنَم 

ُهَّبَر َفَرَع   “Nefsini bilen Rabbini de bilir.”86

9. İnsanın Yaratılması
“Kasem olsun Biz insanı, kuru bir balçık, kokusu değişik ve şekillenmiş

siyah bir çamurdan yarattık.”87

Burada, belki istihalelere uğrayıp değişen ve insan biçiminde şekillenen, iç
ve dış unsurlarla dengelenen, sonra da ilâhî nefha ile şereflendirilen bu yeni
varlık, maddenin-mânânın birleşik noktasında bir varlıktır. Allah (celle
celâluhu), onun üzerinde son düzenlemeyi yapıp, onun içindeki umumi âhengi,
çevresiyle olan dengesini ve topyekün varlıkla olan münasebetlerini nasıl tesis
ettiğini şöyle açıklar: “Ben onu son kez düzenlediğim ve ruhumdan üflediğim
zaman, siz (bu hitabın muhatabı bütün melekûtteki asnâf) hemen onun için
(imtihan ve inkiyat) secdesine kapanın.”88

O güne kadar namı-nişanı bilinmeyen, melekûtta mahfuz, mülkte esâmesiz ki
Kur’ân: “Dehrin cereyanı içinde öyle bir zaman gelip geçti ki, o dönemde
insanın adı bile anılmazdı.”89 buyurur. Böyle bir varlığı seleflerinin



kavrayabilmeleri ve fâikiyetini kabullenmeleri, emre itaatteki inceliğin
gözetilmesiyle alâkalıydı. Bu imtihanı kazanan kazandı, kaybeden de kaybetti.

Kur’ân-ı Kerim daha başka âyetleriyle insanın kaderî plandan, değişik hilkat
safhalarına kadar merhale merhale yaratılışını öyle bir üslûpla anlatır ki,
basiretle bu âyetlere baktığımızda onun anne karnında geçirdiği embriyolojik
süreci de görebiliriz. Evet, Kur’ân’da bu iki sürecin de üzerinde hassasiyetle
durulmuştur.

Bu süreç içinde açık bir kısım farklı merhaleler söz konusudur. Birinci
merhale toprak, ikincisi, “tîn” kelimeleriyle ifade edilen özel çamur;
üçüncüsü, insan iskeleti hâline getirilen siyah balçık mânâsına gelen “hame”;
dördüncüsü, pişirilmiş, kurutulmuş çömlek benzeri “salsal”dır.. bunlar, belki
vetire ve belki oluşum merhalelerini ima etmektedir ki, biz benzer bir sürecin
anne karnında da yaşandığını görmekteyiz. Bu safhaların dört veya altı olması
fark etmez; bunlardan bazılarının bazılarına ircaı her zaman mümkündür.
Önemli olan, değişik mineralleriyle toprak bulamacının safha safha insan
yaratılışına esas teşkil etmesidir.

Toprağın bir mineral veya protein çorbası hâline getirilmesinde elbette ki su
da çok ehemmiyetli bir unsurdur. Böyle bir karışımı ifade sadedinde Kur’ân:
“Kasem olsun Biz insanı süzülmüş bir çamur veya bir özden, hulâsadan
yarattık.”90 âyeti ile insanın özünün çamur olduğunu vurgularken “Biz her
canlı nesneyi sudan yarattık.”91 ifadesiyle de suyun hilkatteki ehemmiyetini
vurgulamaktadır. Su ve toprağın ayrı ayrı muhtevalarıyla izdivacı ayrı bir
merhaleyi teşkil etse gerek. Bundan sonra şekillenme ve bir sûrete ulaşma faslı
gelir ki, Kur’ân buna da, “Andolsun Biz insanı bir kara çamur ve şekillenmiş
bir balçıktan halkettik.”92 âyetiyle işaret eder. Bunu müteakip, tam bir
düzenleme, iç ve dış dengeleri sağlama mertebesi söz konusudur ki, onu da
Kur’ân-ı Kerim, “Ben onu düzenleyip insan şekline koyduğum ve ona
ruhumdan üflediğim zaman derhal onun için (inkıyat) secdesine kapanın.”93

âyetiyle insanoğlunun, âdeta bir kıblenüma veya mihrap olduğunu hatırlatır.
Bu son safha ile artık kâinatta, mânâsının yanında maddesi olan, ruhu ve

onunla içli-dışlı bir bedeni olan; fizikî mükemmeliyeti ölçüsünde metafizik
derinlikleri de bulunan yeni bir varlık söz konusudur. İnsan, bu seviyeye
geleceği ana kadar Kur’ân âyetlerinin işaretleriyle gerçek mahiyetleri ne olursa
olsun, tafsilen şu safhalardan geçmiştir: Toprak, çamur, süzülmüş mineraller,



yapışkan balçık ve bir şekle bulamaç gibi halitalardan mürekkep her türlü
mükemmeliyete açık ilâhî ruhla serfiraz Allah’ın (celle celâluhu) halifesi
eşref-i mahluk.. daha sonra insanoğlunun hayatında bütün bu safhalar, insan
hususiyeti çerçevesinde teksir edilircesine devam edecektir ki, dikkatle
bakanlar için mebde’ ile münteha arasındaki bu irtibat her zaman çok renkli bir
süreç olarak zevkle temâşâ edilmektedir ve edilebilecektir.

Âdem ve Havva (aleyhimesselâm) ile mucizevî bir yaratılışla başlayan
insanoğlu macerası, esbabın perdedarlığı ile âdiyât (sıradan hâdiseler) içinde
sürüp gidecektir. İnsanların isteyip dilemesi ve Allah’ın (celle celâluhu)
yaratmasıyla temadi edip duran yeryüzündeki insan hayatıyla hedeflenen asıl
gaye, Yüce Yaratıcı’yı bilip O’na kullukta bulunmaktır. O, insana irade, şuur,
his ve gönül vererek onu bütün varlıkların önüne geçirmesine ve Âdem’in
şahsında onu bir mihrap hâline getiren irade ve meşîetine mukabil, insan da
O’nu tanıma-tanıtma, sevme-sevdirme vazifesiyle vazifelendirildiğini bilmeli
ve mutlaka “ahsen-i takvîm”e mazhariyetinin hakkını eda etmelidir.

R. Mucizeler Diliyle Kur’ân’ın Gösterdiği Ufuklar
1. Mucize-Sebep Münasebeti
Nebiler, değişik toplumların, mânevî olduğu gibi maddî terakkilerinin de

rehberidirler. Toplumlar, onların gösterdikleri yoldan gittikleri, onları
izledikleri sürece hem dünya hem de ahiret saadeti yoluna girmiş ve kurtulmuş
olurlar.

Nebilere ait mucizelerde de toplumların terakki, huzur ve saadetiyle alâkalı
önemli mesajlar vardır. Aynı zamanda bu zatların sunmuş oldukları mesajlar ve
göstermiş oldukları mucizeler kendi dönemleriyle de sınırlı değildir. Her
mucize, bir yönüyle nebinin nübüvvetine, diğer bir yönüyle de hayatî bir
hakikate ve gelecekte ortaya çıkacak bir açılıma işaret etmektedir.

Meselâ, Kur’ân-ı Kerim’de, Hz. Süleyman’la (aleyhisselâm) alâkalı:
“Sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü de yine bir aylık mesafe olan
rüzgârı Süleyman’a (onun emrine) verdik...”94 buyrulmaktadır ki, âyet-i
kerimede ifade edilen rüzgâr, bilinen rüzgârlardan değil, Hz. Süleyman’ın
emrine verilmiş özel bir rüzgârdır. Süleyman (aleyhisselâm), emrine verilen bu
rüzgârla, –Cenâb-ı Hakk’ın kendisine lütfettiği böyle bir mucize ile– bir günde
vasıtasız olarak havada bir aylık yol katederek dilediği yere gidebiliyordu.



Vasıtasız olarak semalara çıkıp havada gezmek, terakki adına insanoğlunun
ilerleyebileceği en son sınırdır. Beşer, bugüne kadar havada sürtünme
meselesini aşmış, yerçekimini halletmiş ve havada uçmayı başarmıştır. Kur’ân-
ı Kerim’in havada uçulabileceğine işaret eden bu âyetini çok iyi anlayan İsmail
Cevherî, Hazarfen Ahmet Çelebi ve Lagari Hasan gibi kimselerin yaptıkları
uçuş denemelerini, bu âyetin mü’min ruhlarda uyardığı azim ve heyecana
bağlamıştır.

Onlar, henüz uçma fikrinin pratiğe dökülmediği bir devirde Galata
kulesinden Üsküdar’a kadar uçmayı başarmış.. roketle semaya çıkma
denemeleri yapmış.. dahası bazıları itibarıyla bu uğurda canlarını feda ederek
şehit olmuşlardı. Ne var ki daha sonra gelen kimseler, hem Kur’ân’a hem de
Cenâb-ı Hakk’ın kâinatta vaz’ettiği kanunlara sırtlarını dönmüş, seleflerinin
açtıkları bu yolda yürüyememiş ve bu düşünceyi daha ileri götürememişlerdir.
Hatta bu kabîl atılımları gereksiz bulmuş ve tenkit bile edebilmişlerdi...

Bu âyet aynı zamanda bize gelecek adına da ümit dolu mesajlar
fısıldamaktadır. Bu mesajlara göre mü’minler için, Kur’ân’ın âyetleri yanında,
kâinatta cari kanunlara da uygun hareket edildiği ölçüde, ulaşmayacakları zirve
yoktu ve mucizeler de işte bu zirveleri işaretliyordu.

Her nebinin mucizesi, tenasüb-i illiyet prensibine uygun olmasa da bir kısım
sebepler üzerine bina edilmiştir. Meselâ, Allah Resûlü’nden (sallallâhu aleyhi
ve sellem) sâdır olan harikulâde hâllere bakacak olursak; O, bir defasında
susuz olan ordusunun su ihtiyacını gidermek için parmaklarından şakır şakır su

akıtır.95 Tabiî önce parmaklarını esbâb-ı âdiye içine sokar; yani onları bir
miktar suya daldırır veya üzerine su döktürür. Bir başka defasında ise 300
civarında sahabiyi doyurmak için bir-iki avuç hurmayı değerlendirir ve

Allah’ın yaratmasıyla onu bereketlendirir.96

Evet, Allah (celle celâluhu), insan, sebepler dairesi içinde bulunduğu sürece
sebepleri tamamen ortadan kaldırmamaktadır. O, peygamberlerden sâdır olan
mucizeleri dahi cüz’î sebepler vasıtasıyla lütfetmekte ve bununla sebeplerin
ehemmiyetine dikkat çekmektedir. Hz. Musa’nın (aleyhisselâm) harikalar
meydana getiren asâsını taşa vurup su fışkırttığı mucizesinde taşın içindeki az
bir miktar suyun bu mucizeye mesned teşkil etmesi ve asânın bir vasıta olarak
kullanılması bu hakikati teyit eden ayrı bir misaldir. Elindeki kitabın ahkâmına
harfiyen tâbi olan ve Allah’ın huzurunda âdeta gassalin elindeki bir meyyit



hâline gelen Hz. Musa’nın, bütün heva ve hevesini terk edip onların üstüne
çıktığı noktada harikulâde nevinden ve hiç beklemediği bir yerde elindeki
cansız asâsının yine cansız bir madde olan taşa temas etmesiyle 12 adet kaynak
fışkırıvermişti ki, bu da aynı türden bir hâdiseydi.

“Hz. Musa (çölde) kavmi için su istemişti de biz ona: ‘Asân ile taşa vur!’
demiştik. O vurunca da derhal (taştan) on iki kaynak fışkırmıştı.”97 âyet-i
kerimesi böyle bir hâdiseyi haber vermektedir.

Bu mucize, beşerin en sert kayaları sinesinde barındıran zeminin altından su
ve hayatî şeyler çıkarma mevzuunda varacağı nihai nokta ve son sınırdır.
İnsanoğlu, hiçbir zaman bunu aşamayacak ve bir asâ ile Hz. Musa’nın yaptığı
işi yapamayacaktır. Fakat Hz. Musa (aleyhisselâm), gösterdiği bu harikulâde
işle, yerden su çıkarma mevzuunda insanoğluna bir son sınırı işaretlemektedir
ki, Cenâb-ı Hakk’ın vaz’ettiği kanunlara riayet eden beşer, bir asâ ile olmasa
da elindeki değişik santrifüjlerle en sert toprak tabakalarından dahi sular
çıkarabilecektir.

2. Hz. Süleyman’ın Mucizeleri
a. Kuşlardan İstifade Etmek
Kur’ân-ı Kerim, “Süleyman, Davud’a vâris oldu ve dedi ki: Ey insanlar!

Bize kuş dili öğretildi...”98 buyurarak, Hz. Süleyman’a (aleyhisselâm) verilen
bir mucizeden bahsetmekte ve bu vesileyle bizlere, kendi dar dünyamızın
dışında yeni açılım ufukları göstermektedir.

Bu âyet-i kerimeden ilk anladığımız şey, bir mucize olarak Hz. Süleyman’a
kuşların dilinin öğretildiği gerçeğidir. Kur’ân, bu hakikati ifade ettiği dönemde
kuşların kendilerine göre konuşup anlaştıkları bir dilleri ve anlaşma yollarının
olduğu bilinmiyordu. İnsan dışındaki canlıların konuşmadıkları zannedildiği
için de eski mantıkçılar, insanı “İnsan, hayvan-ı nâtıktır (konuşan
hayvandır)” şeklinde tarif ediyor ve konuşmayı, onu diğer canlılardan ayıran
temel vasıf olarak görüyorlardı. Onları kendi anlayışları içinde bırakalım;
meseleyi çok iyi anlayan “Mantıku’t-tayr” isimli eserin yazarı Feridüddin
Attâr, Lafonten’den asırlarca önce kuşları konuşturuyor ve hayvanların dili
konusunda bize iç içe kapılar aralıyordu.

Âyet-i kerimedeki “kuş dili” ifadesinden kuşların kendilerine göre bir
dillerinin olduğu ve hemcinsleriyle bu yolla konuştukları anlaşılabilirse de



burada esas vurgulanmak istenen şey bunun daha ötesinde bir şeydir. O da,
beşerin kuşların dillerini öğrenebileceği ve çeşitli aletlerden de istifade ederek
kuşların yaşayışlarına vâkıf olup onlar vasıtasıyla pek çok şeyi
başarabileceğidir.

b. Metafizik Varlıklardan İstifade Etmek
Bu konuya temas sadedinde Kur’ân, “Şeytanlar arasından da, onun (Hz.

Süleyman) için dalgıçlık yapan (ve inciler çıkaran) ve bundan başka işler
görenler de vardı.”99 âyetiyle, şeytanlar arasından Hz. Süleyman’a hizmet
edenlerin bulunduğu bildirilmektedir ki, bundan insanların cin, şeytan ve
ruhanîler gibi fizik ötesi varlıklarla muhabere yapabilecekleri ve onlarla,
değişik yollarla diyalog kuracakları ve anlaşma tesis edebileceklerini anlamak
mümkündür. Günümüzde bu varlıklarla irtibat kurmak ve onlardan değişik
sahalarda istifade etmek adına pek çok çalışma yapılmaktadır.

Aynı zamanda bu âyet-i kerimede, kendisine hem peygamberlik hem de
saltanat lütfedilen bir nebinin durumu arz edilerek, mânevî yönü itibarıyla dört
başı mamur olduğu gibi, maddî yönüyle de muasırları üzerinde hükümran olan
üstün bir toplumun durumu anlatılmakta ve böyle bir durumu ihraz edebilmek
için takip edilmesi gereken yol gösterilmektedir. Aslında bununla, insanların
ihtiyaçlarını karşılamak için sadece teknik sahadaki gelişmeler yeterli
olmadığı, olamayacağı ve maddenin sınırlılığı içinde halledilemeyen daha pek
çok mesele bulunduğu/bulunacağı hatırlatılmaktadır. Ve bu meselelerin çözümü
ise ancak metafizik varlıklardan istifade etmekle mümkün olacaktır. İhtimal
gelecekte, devletlerarası bir kısım muhaberelerde cinlerden istifade etme de
gündeme gelebilir. Hz. Süleyman’ın, hiçbir alet ve edevata ihtiyaç hissetmeden
şeytanlardan bazılarını değişik işlerde kullanması, bu sahada beşerin
ulaşabileceği en son sınırı göstermektedir.

c. Eşyanın Suretinin veya Kendisinin Nakli
Cenâb-ı Hak, bir başka âyet-i kerimede, eşyanın naklini şu şekilde ifade

eder:
“Kitaptan (Allah tarafından verilmiş) erbab-ı ilimden bir zat (Hz.

Süleyman’a): ‘Gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm’ dedi.”100

Bu âyette, Hz. Süleyman’ın kendisinin bir mucizesi veya yine onun bir
mucizesi olarak İbn Mesud’a göre Hızır’ın, İbn Abbas’a göre ise Hz.



Süleyman’ın veziri Âsaf b. Berhıyâ’nın kerameti olarak Sebe melikesi
Belkıs’ın tahtını göz açıp kapama gibi çok kısa bir zaman dilimi içinde ta

Sebe’den Hz. Süleyman’a getirmesi anlatılmaktadır.101 İşte bu âyet –burada
anlattığı gerçek mahfuz– gelecekte eşyanın suretinin veya kendisinin
nakledilebileceği mevzuunda bir kısım ipuçları vermekte ve insanları bu
mevzuda düşünüp araştırmaya sevk etmektedir.

Eşyanın aynıyla ve suretiyle nakledilmesinin yanında, suretleri sadece iki
buuduyla nakleden televizyonların, hâlihazırdaki durumları itibarıyla çok geri
sayıldıklarını söyleyebiliriz. Gelecekte belki daha çok buudlarda suret
nakleden aletler icat edilecektir. Hatta bu âyet-i kerimeden teknik ve
teknolojinin –günümüzdeki seviyesi itibarıyla imkânsız gibi görülse de– bir
alıcı cihaz bulunmadan nakil meselesini gerçekleştirilebileceği üzerinde de
durulabilir..

3. Hz. Mesih’in Mucizeleri
Hz. Mesih’le (aleyhisselâm) ümmet-i Muhammed arasında ciddî bir alâkanın

var olduğu söylenebilir. Her şeyden evvel, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ile Hz. İsa’nın halef-selef olmaları söz konusudur. Nebiler Serveri, Hz.
Mesih’le arasındaki işte bu sıkı irtibatı ifade sadedinde “Ben, İsa’ya herkesten
daha evlâyım. Zira onunla benim aramda hüsnükabul görmüş bir nebi
yoktur.”102 buyurduğu rivayet edilir ki, böyle bir münasebetin neler vaadettiği
bizim idrak ufkumuzu aşar. Ayrıca Hz. Mesih de Allah’tan ümmet-i Muhammed
içinde bir fert olmayı dilemiştir ki, bu da üzerinde durulmaya değer bir
konudur.

Onun ahir zamanda –ihtimal– bir şahs-ı mânevî olarak ümmet-i Muhammed
içinde zuhur edeceği bu duaya bir icabet gibidir. Şimdilerde, Hristiyanlığın
tasaffi etmiş efkârıyla Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) getirmiş
olduğu tertemiz esasları tevfik eden bir takım Hristiyanların mevcudiyeti, Hz.
Mesih’in ümmet-i Muhammed’le olan yakın alâkasının remzi gibidir. Büyük bir
ihtimalle ümmet-i Muhammed, günümüze kadar Muhammediyet gölgesi altında
devam ettirdiği maddî-mânevî seyrini, ahir zamanda Hz. Mesih’in gölgesinin de
iştirakiyle ayrı bir televvünle sürdürecek ve insanlık, fenle, teknikle alâkalı
hususları, Hz. İsa’nın Mesihiyyeti ile mânâlandırarak beşerî harikaları nebevî
mucizelere bağlayıp ilimlere yeni blokajlar belirlemek suretiyle asırlardan beri
süregelen düalizmi sona erdirecektir.



Daha sonra ümmet-i Muhammed’le tevafuk noktaları temin ve tespit edilerek
asgarî müştereklerde bir araya gelinecek ve bu iki cemaatten birisi fen ve
tekniğiyle, diğeri de iman ve aksiyonuyla ateizm ve inkârcılığa karşı bir güç
oluşturacaklardır. Bu itibarla da Hz. Mesih’e lütfedilen mucizelerin, son
dönemde gelişecek olan ilimlerin serhaddi olduğu söylenebilir.

Hz. Mesih’in pek çok mucizesi vardır; ancak biz burada onun kendi ağzından
bir kısım mucizelerini haber veren şu âyet-i kerime üzerinde durmak istiyoruz:

ّللا ِهٰ ِنْذِِإب  ىٰت  ْوَمْلا يِیْحُأَو  َصَر  ْبَْألاَو َهَمْكَْألا  ُئ  ِرْبُأَو  “... Ben, Allah’ın izni
ile körü, alacalıyı (abraş) iyileştirir ve ölüleri diriltirim...”103

Hz. Mesih, bu mucizeleriyle dikkatleri çekmiş, derken çok insanı etrafında
toplamış, dejenerasyona uğramış bir dinî telakkinin yerine tevhid akidesini
tesis etmiş ve Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) âdeta zemin
hazırlamıştır. Daha sonra İslâmiyet de, bazı yanlarıyla tahrife uğramış
Hristiyanlık için bir diriliş kaynağı olmuştur. Ümidimiz bir gün o da tasaffi
etmek suretiyle İslâmiyet’le omuz omuza verecek ve küfr-i mutlaka karşı
mücadele edecektir.

İhtimal Hristiyanlar, ilim ve teknikle, ümmet-i Muhammed de ruh, kalb ve
içe doğru derinlemesine gelişerek bazı ortak noktalarda buluşarak aralarında
bir vahdet tesis edeceklerdir. Beşer, bir gün Hz. Mesih’ten bir mucize olarak
sâdır olan bu harikulâde hâlleri, bir yere kadar ihtimal tekrar hayatiyete
geçirme imkânına kavuşacak ve bir nebi vasıtasıyla tıp sahasında son noktayı
gösteren Allah’a ve O’nun diğer elçilerine inanacaktır.

Ayrıca âyet-i kerimede, en onulmaz cilt hastalıklarından körlüğe ve asrın
vebası olarak nitelendirilen kanser ve AIDS’e varıncaya kadar bütün
hastalıkların dermanının bulunabileceğine, hatta ölülerin bile şimdilerin çok
ötesinde bir canlılığa kavuşturulabileceğine dikkat çekilip hiçbir hastalıktan
dolayı ümitsizliğe düşülmemesi gerektiği bildirilerek, mutlaka bu hastalıkların
çarelerini araştırmaya teşvikte bulunulmaktadır. Nitekim Allah Resûlü de,
“Allah (celle celâluhu), her ne hastalık vermişse onun devasını da
indirmiştir.”104 buyurarak bunu destekleyici bir mesaj vermiştir.

Evet, nebilerin göstermiş oldukları mucizeler, beşer için terakkide bir son
noktadır.. ve Kur’ân-ı Kerim, mucizelerden bahseden bütün âyetleriyle,
beşerin, çalışıp çabalayarak bu ufka ulaşmasını teşvik etmektedir. Ne var ki
insanlık, bilim ve teknolojide ne kadar ilerlerse ilerlesin ve âyette zikredilen



hastalıkları tedavi etme adına kaç çeşit ilaç üretirse üretsin, ölüleri diriltmek
için hangi yollara müracaat ederse etsin bunlar, geçici birer müdahaleden
ibaret kalacak ve mucizelerin ulaştığı ufka asla ulaşılamayacaktır.

4. Kanunların Perde Arkası
Bundan önceki bölümlerde Kur’ân-ı Kerim’in teknik ve teknolojik

sahalardaki gelişmelere dair işaretler ihtiva eden âyetleri üzerinde durmaya
çalışmıştık. Burada bizim arz etmek istediğimiz şey, Cenâb-ı Hak, kudret ve
iradesiyle yazdığı kâinat kitabındaki o baş döndürücü nizam ve intizamını ve
Kur’ân’ın bize bu nizam ve intizamı özetler hâlinde anlatıp fikir ve
irfanlarımızı inkişaf ettirerek, hepimizi kâinat meşherlerinin zümrüt tepelerinde
gezdirip zâtına ve ötelere uyarması hususudur.

Her ilmin kendisine mahsus bir kısım sabit hakikatleri vardır. İşte bu
hakikatlere dayanılarak çeşitli kanunlar ortaya konulmaktadır. Şekli devamlı
surette değişen harflerden müteşekkil bir kitabın okunması mümkün olmadığı
gibi, birer harf mahiyetinde olan kanunların sürekli değişmesi de kâinat kitabını
okunup anlaşılmaz hâle getirecektir. Evet, kâinattaki kanunlar sabit ve değişmez
olduklarından dolayı (buna biz âdetullah diyoruz), insanlar onları keşfetmekte –
bu kanunlar keşfedenlere nisbet edilerek anılsalar da (Nevton kanunu, Arşimet
kanunu.. vb. gibi)– bu muhteşem kitapta Allah’ın vaz’ettiği esasları, disiplinleri
değerlendirmektedirler. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’inde, işte bu sabit
hakikatlerin yüzündeki nikabı kaldırarak onların arkasındaki esas sabit hakikat
olan isim ve sıfatların tecellîlerini göstermektedir.

Her şeyin sağlam bir şekilde ayakta durabilmesi için sağlam bir mesnede
dayanması gerekmektedir. Kâinatta müthiş bir nizam ve intizam vardır. İnsan,
varlığın ruhundaki bir takım hakikatlere ancak bu nizam ve intizam vesilesiyle
ulaşabilmektedir. Bu nizam ve intizamın muallakta durması söz konusu değildir.
Onun da mutlaka sabit bir mesnede dayanması gerekmektedir ki, işte o mesnet
Allah’ın “Munazzım” ism-i şerifidir.

Kâinattaki her tekevvün, bir tertip ve tanzime bağlı meydana gelmektedir. Bu
tertip, sabit bir hakikattir. Meselâ, bir yavru, sperm ile yumurtanın
aşılanmasından, dünyaya geleceği ana kadar geçirdiği zaman diliminde, anne
karnında cereyan eden bütün gelişmeler fevkalâde bir tertip ve tanzim içinde
cereyan etmektedir. Bu, sabit bir hakikattir. İşte bu hakikate dayanılarak,
aşılandığı andan itibaren yavrunun anne karnında, kaç aylık olduğu tespit



edilerek gerekli müdahaleler yapılabilmektedir. Ama bu hakikatin de sabit bir
mesnede dayanması gerekmektedir ki, o da Allah’ın “Hâlık”, “Rezzâk” ve
“Musavvir” isimleridir.

Yine cansız gibi görünen tohumlar, toprağın bağrına atıldıktan belli bir süre
sonra, önce küçük bir rüşeym, sonra da bir filiz hâlinde arz-ı endam
etmektedirler. Derken bu filiz, bir taraftan yerin derinliklerine, diğer taraftan da
yukarılara doğru dal budak salmaktadır. Ne var ki, bütün bu tekevvünler de

yine kendi kendine olmayıp, “Tane ve çekirdeği yaratan Allah’tır.” 105

hakikatine dayanmaktadır. İşte bütün bunlardan anlaşılan şudur ki, her şey
lisan-ı hâliyle “Lâ ilâhe illallah” diyerek vahdâniyete şehadet eder ve bizi de
bu yüceler yücesi hakikate uyarır.

Allah’ın varlığını, kâinattaki kanunlarla böylesine beliğ bir şekilde dile
getiren Kur’ân-ı Kerim’in bu yönü, onun Mütekellim-i Ezelî’nin beyanı bir
kitap olduğunun önemli bir referansıdır. İnsanlık, hangi ilim dalında, hangi
noktaya ulaşırsa ulaşsın, netice itibarıyla varacağı her zirvede Kur’ân’ın
bayrağının dalgalandığını ve insanlığa yol gösterdiğini görecektir. Bu şimdi tam
hissedilmese de yakın bir gelecekte mutlaka görülecektir.

Evet, semavî kitaplar ve bütün nebiler, insanlara maddî-mânevî her sahada
ışık tutmuş ve onların hayatlarını tenvir etmişlerdir. Beşer, Allah’ın rızasına ve
Cennet’e giden yolu semavî kitaplar ve nebiler sayesinde gördüğü gibi,
Allah’ın kâinatta vaz’ettiği kanunlara muvafık hareket etmekle dünyevî başarı
ve saadetlere ermeyi de yine onların irşatlarıyla keşfedebilmişlerdir. Evet,
beşer, pozitif ilimlerde vahy-i semavînin ışığından istifade ettiği gibi, kalblerin
tenviri, ruhların terakkisi ve duyguların hüşyar hâle gelip Hâlık-ı Zü’l-Celâl’i
duyması, duyup O’nunla doyması konusunda da yine semavî kitaplar ve
nebilere çok şey borçludur.

Biz, buraya kadar mevzuyu müşahhaslaştırmak için tahrife uğramamış ve
uğramayacak yegâne semavî kitap olan Kur’ân-ı Kerim’in müspet ilimler ve az
miktarda teknolojik gelişmelere işaret eden sadece birkaç âyeti üzerinde
durmaya çalıştık. Teknik ve teknolojik gelişmeler arttıkça, Kur’ân-ı Kerim’in
âyetlerinin o sahadaki işaret ve beşaretlerinin neticesi görülecek ve Kur’ân-ı
Kerim’in ilâhî bir kelâm olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

5. Kâinattaki Kanunlar Karşısında İnsan
Daha önceki bölümlerde de zikredildiği gibi kâinatta, üzerine hükümler bina



edilebilecek bir kısım sabit hakikatler ve kanunlar vardır. Kur’ân’ın bu
kanunlardan bahsetmesinin bir sebebi, insanların dikkatini çekmek, bu
konularda onları düşünmeye, araştırmaya teşvik etmek ve bunları yaparken de,
tatbik etmesi gereken metotlar konusunda onlara bir fikir vermektir. Meselâ,
Kur’ân-ı Kerim, arzın genişlemesi, atomların, bulutların ve dağların hareket
etmesi gibi hususları anlatarak insanı metotlu düşünmeye sevk etmektedir.. İşte
bu sayededir ki insan, darmadağınık fikirlerden ve perişan düşünce
kırıntılarından daha çok sistemli ve metotlu düşünme imkânını elde edecektir.

Konuyu biraz daha açacak olursak, meselâ, avamdan bir insan, yağmurun
yağmasını “Gökyüzünde yağmur bulutları belirdi, yağmur yağacak.” şeklinde
ifade ederken, Allah’ın, kâinatta cari olan kanunlarını bilen bir bilim adamı
aynı hâdiseyi, rüzgârın eserek zıt kutuplu bulutları bir araya getirmesinden, bu
bulutlardan yağmurun yağmasına kadar cereyan eden pek çok hâdiseyi değişik
alet ve yöntemlerle tespit edip kat’iyete yakın bir şekilde tahminde bulunarak
yağmurun yağacağı zamanı bildirir.

Burada, bu iki insan arasındaki fark, bunlardan biri, hâdiseye çıplak gözle
bakıp maksadını basit bir düşünce çerçevesinde ifade ederken, diğeri, sebep ve
neticeleri kompoze ederek maksadını sistemli bir düşünce içerisinde
sunmaktadır. Bundan da anlaşılmaktadır ki eşya, ancak ilim nazarıyla
bakıldığında arka planıyla kavranabilecektir.

İşte Kur’ân-ı Kerim, kâinatın, bir nizam ve sisteme bağlı olduğunu
vurgulayarak, insanlara sistemli düşünmenin kapılarını aralamakta ve böylece
o, insanı darmadağınık düşünce kırıntılarından kurtarıp, sistemli tefekküre ve
kâinatı sebep-netice perspektifinden mütalaa etmeye sevk etmektedir ki, bu
sayede insanlar, büyük mesele ve problemleri halletme imkânını da elde etmiş
olacaklardır. Sistemli düşünme metodunu kavrayan insan, aynı zamanda,
düşünce noktasında yüksek ahlâka ermiş, terbiye görmüş ve insan-ı kâmil olma
yoluna da girmiş demektir. Bu da meselenin bir başka yönüdür.

Diğer yönüne gelince, insanın beyan derinliğini ihtiva eden bir buud vardır
ki bu yönüyle o, hem konuşur hem de muhatap olur ve dinler. Evet, insan bu
yönüyle öyle enteresan bir santraldir ki, mekân ötesinden mesajlar alır ve
ötelere dilekler sunar. Evet o, yerinde Allah’ın kelâm sıfatına muhatap olur,
yerinde de Mütekellim-i Ezelî’ye karşı mütekellim-i hâdis olarak içini döker,
arzularını dile getirir. İşte bu yönde insanın ruhen ve kalben terakkisine medar
olabilecek önemli bir kaynak ve rehber vardır ki, o da yine bu Kur’ân’dır.



Kâinatta cari olan kanunlar cebrîdir; dolayısıyla da zahiri yönleriyle
olabildiğine müsamahasız ve affa kapalıdırlar. Beşer, bunlara bir santim kadar
ters düştüğünde, hemen cezalandırırlar. Meselâ, insanın beynine bir kurşun
isabet ettiği takdirde kâinat kitabının bir kanunu olarak Allah (celle celâluhu)
onu öldürür. Evet, O’nun ayarladığı ve cebrî bir şekle bağladığı bu dolabın
kanunları bunun böyle olmasını iktiza etmektedir. Yine bir insan, kendisini
yüksek bir yerden boşluğa attığında, (yerçekimi kanunu Allah’ın icraatına bir
perdedir) düşen kişi yere çakılıp ölür. Kâinatta şartlı bir determinizma
hâkimdir.

Allah (celle celâluhu), kâinatta, bir nokta-i nazara göre “ism-i Zâtıyla”,
diğer bir nokta-i nazara göre, “ism-i Rahmânıyla” tecellî ederek mutlak planda
ve mutlak mânâda öylesine bir hâkimiyet izhar etmiştir ki, bu hâkimiyet
karşısında insan belli çerçevede mahkûm ve mecburdur. Ama Cenâb-ı Hak,
rahîmiyetinin gereği olarak Kur’ân-ı Kerim’i insanın eline vermiş ve onu
muttarit dönen bu cebri dolabın içinde herhangi bir tarafa çarpmayacak şekilde
–tabiî Kur’ân’ın rehberliğinde– hedefine sevk etmektedir.

Bu yürüyüş esnasında yürüyen merdivenlere binen veya döner kapıların
arasından geçen insanların, yükselmek ve içeriye girmek için kendilerini onlara
uydurma zorunda oldukları gibi, insan da dönen bu cebrî dolapların içinde,
etrafa çarpmamak için Kur’ân’ın rehberliğinde onun prensiplerine riayet etmek
suretiyle kendini korumaya almalıdır. Bu dolaplar kendi kuruluş disiplinlerine
göre sürekli dönmektedirler. Beşerin bunlara müdahale etmesi de mümkün
görünmemektedir. Dolayısıyla hiçbir hareketin, bunlara ters olduğu müddetçe
muvaffak olması söz konusu değildir. Zaten, hiçbir nebi de bunlara ters olarak
ümmetine herhangi bir mesaj vermemiştir.

Bundan da anlaşılmaktadır ki, Kur’ân-ı Kerim ve nebilerin bütün himmet ve
gayretleri, insanların nazarlarını bir ölçüde fıtrata çevirmek ve fıtratın
değişmeyen kanunlarıyla onların uyumlarını sağlamaktır. Bu itibarla da insan,
fıtratla içli-dışlı yaşamalıdır ki, ayakta kalabilsin. Bunu temin edecek olan da
ancak Kur’ân ve Sahib-i Kur’ân olan Allah Resûlü’dür (sallallâhu aleyhi ve
sellem). Nitekim O, bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar:

“On şey fıtrattandır: Bıyığın kesilmesi, sakalın bırakılması, misvak,
istinşak (burna su çekmek), mazmaza (ağza su çekmek), tırnakları kesmek,
parmak mafsallarını yıkamak, koltuk altını yolmak, etek traşı olmak,



intikâsu’l-mâ (istinca) yapmak.”106

İlk bakışta, bıyığın, tırnakların, koltuk ve etek altındaki kılların uzaması
insanın fıtratının bir gereği olduğu zannedilebilir. Hâlbuki Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bu hadis-i şerifiyle bunların uzamasının değil,
kesilmesinin fıtrattan olduğunu ifade etmiştir. Bundan anlaşılan şudur:

İnsanların her zaman fıtrata ve fıtratın kanunlarına derinlemesine vâkıf
olmaları oldukça zordur. Onlar bunu ancak, Kur’ân-ı Kerim ve Allah
Resûlü’nden öğreneceklerdir. Nitekim Allah, “(Resûlüm!) Sen yüzünü hanîf
olarak dine, Allah, insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir.
Allah’ın yaratışında, nizamında değişme yoktur. İşte dosdoğru yol ve din
budur; fakat insanların çoğu bilmezler.”107 âyet-i kerimesiyle bu önemli
hususu hatırlatmaktadır.

Zaten, kâinattaki bütün canlılara bakıldığında, onlara, Cenâb-ı Hakk’ın
değişmeyen bu kanunlarının hâkim olduğu açıkça görülecektir. Şeriat buna
Allah’ın vaz’ettiği esaslar mânâsına “fıtrat veya âdet-i ilâhî” der. Bununla,
kâinatı yaratan el ile insanı halk eden elin aynı el olduğunu vurgular. Evet,
kâinat ile insan arasında âdeta bir şiir âhengi vardır. Ve asıl mesele, insanın
Kur’ân’a kulak vererek, kâinattaki o hâkim nizama uygun hareket etmesi ve
“şeriat-ı fıtriye”nin kurallarına muhalefetle elimine edilmemesidir.

İnsan, Kur’ân’a kulak verip onu dinlediği, hareketlerini kâinatta cari olan
kanunlara uydurduğu ve nizam-ı âleme uygun hareket ettiği nispette ruhen huzura
kavuşur ve elemsiz bir lezzet, kedersiz bir zevk elde eder. Aksine o, kâinattaki
kurallara riayet ederek bilim ve teknolojide ilerlemeler sağlasa da, Kur’ân’ı
dinlemediği ve ona ters düştüğü durumlarda cinayetler, huzursuzluklar,
haksızlıklar, şikâyetler ve değişik problemlerden kurtulamaz. Evet, Kur’ân’la
beslenmeyen toplumlarda, ilim ve irfan hangi seviyeye ulaşırsa ulaşsın,
haksızlıkların, cinayetlerin ve daha nice problemlerin önü asla alınamamıştır
ve alınamaz da...

S. Melekler ve Ruhanîler Dışında Başka Kürelerdeki Cismanî
Varlık İhtimali

ٍةَّباَۤد ْنِم  اَمِھي  َّثَب ِف اَمَو  ِضْرَْألا  ِتاَواَمَّسلا َو ُقْلَخ  ِ۪هتا  َيٰا ْنِمَو 
ٌريِدَق ُءاََۤشي  اَذ  ِإ ْمِھِعْمَج  ىٰلَع  َو  ُهَو

“Göklerin ve yerin yaratılması ve oralarda canlıların üretilip yayılması



da, O’nun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. O dilediği zaman onları
bir araya getirip cem’etmeye de kadirdir.”108

Göklerde ve yerdeki cismanî, gayr-i cismanî varlıkların ötede bir araya
getirilecekleri açıktır. Bu hususu teyit eden âyetlerin yanında bir hayli de hadis-
i şerif vardır. Ancak, burada bugün var olan ve Allah dilediğinde de bir araya
getirileceklerinden bahsedilen varlıklardan “dâbbe” unvanıyla
bahsedilmektedir ki, bir ölçüde önemli olan da bu olsa gerek. Meleklere ve
ruhlara hakikî mânâda dâbbe denmemesine ve onlar arasında erkeklik-dişilik,
dolayısıyla da üreme söz konusu olmadığına göre, burada, aralarında erkeklik
ve dişilik bulunan üreyip çoğalan bir kısım cismanî varlıklardan bahsediliyor
gibi bir işaret söz konusudur ki, Zemahşerî, Râzî, Ebu’s-Suud.. gibi pek çok
tefsirci, göklerde de tıpkı insanlar ve hayvanlar gibi debelenip gezen canlıların
var olabileceği ihtimali üzerinde durmuş ve olaya daha geniş bir açıdan

bakmışlardır.109

Arz ve semadaki canlıların “haşr-i ekber”de buluşacakları bedîhîdir.
Dünyada böyle bir buluşmanın gerçekleşmesi ise hususî bir meşîete
bağlanmıştır. Allah (celle celâluhu) dilerse, mucizevî şekilde olabilir; küllî
mânâda olmasa da cüz’iyat planında gerçekleşebilir. Bu itibarla da burada
araştırmaya, gökleri fethetmeye bir kapı aralama ve bir teşvik söz konusudur.
Bu, bizim öyle bir kabiliyetle donatılmadığımızdan ötürü ilmen bize bakan
yanıyla mümkün görülmese de başka kürelerde böyle bir kabiliyetle donatılmış
olanlar için aynı problem kat’iyen söz konusu değildir.

Şu bir gerçek ki, kâinat nâmütenâhî denecek kadar geniştir. Bu koca kâinatta,
yerküre tipinde başka gezegenlerin bulunması da imkân-ı aklî dahilindedir.
Bugüne kadar ortaya konan çalışmalarda konuyla alâkalı herhangi bir ize
rastlanmaması, kâinatların büyüklüğü, mekânın uçsuzluğu-bucaksızlığı,
çalışmaların yetersizliği veya kabiliyetlerimizle sınırlı olması nazara alınınca,
ya “Hâlâ bir hayli zamana ihtiyaç var” diyeceğiz veya bizim eksiklerimizden
kaynaklanan boşlukları başkaları doldurmak suretiyle âyette işaret edilen
hususun gerçekleşmesini zamana merhun beklemeye duracağız.

Elbette ki bu varlıkların türü ve hususiyetleri konusunda açık bir şey
söylemek mümkün değildir. Ancak, Kur’ân-ı Kerim’deki bazı genel
ifadelerden, onlarla bazı şeyleri paylaşabileceğimize bir kısım imaların
bulunduğu söylenebilir.



Ayrıca, Samanyolu sisteminde insanoğlunun yaşamasına uygun gezegenler de
bulunabilir ve nev’en insanlık bir gün gidip oralara ulaşabilir.. arzın bütün
hususiyetlerini orada ihya edebilir. Bütün bunlar, fizik ve astrofizik olarak zor

görünse de ٌريِدَق ٍءْي  ِّلـُك َش ىٰلَع  َوـُھَو   ’e110 göre kolaydır.. gitme de
kolaydır, üreme de, vakti gelince bir araya gelme de...

“Siz ne yeryüzünde ne de gökte Allah’ı âciz bırak(a)maz, O’na karşı
koyamazsınız.”111 âyeti, insanî temerrüde ve yerde olduğu gibi göklerde de
münkirlerin aczlerinin yüzlerine çarpılacağına işaret gibidir..!

“Göklerde ve yeryüzünde bulunanlar da onların gölgeleri de sabah akşam
ister istemez Allah’a secde ederler.”112 beyanındaki gölge, cismaniyete ait
bir husus gibi görülmektedir.

Bu itibarla bu kabîl konularda kesip atma yerine, muhkemâta muvafakatı
çerçevesinde imkân-ı aklîlere kapı aralamada yarar var. Önemli olan Kur’ânî
çerçevenin korunmasıdır. Bana göre “Bu budur” deyip modern yorumcuların
yaptığı gibi, konuyu çağın idrak seviyesine göre tek bir hususa bağlamak doğru
olmadığı gibi, şer’î bir mahzur söz konusu olmadığı noktalarda ihtimalleri
görmezlikten gelme de uygun değildir. Zira araştırmaya ve ilerlemeye bir esas
ve teşvik ifade etmesi açısından, mevcut ihtimalleri ilim aşkına ve araştırma
aşkına birer prim gibi sunma, Kur’ân’ın temel esprisiyle çelişmese gerek.

113 َانَْأطَْخأ ْوَأ  اَۤنیَِسن  ِْنإ  َن  اۤ ْذِخاَؤُت اَنَّب َال  رَ

114 َِنیعَمَْجأ ِِهباَحْص  َ أَو ِِهلٰا  َىلَعَو  ٍّد  َ مَحُم ّیَس  َانِدِ َىل  ّللا عَ ُهٰ ىَّلَصَو 

Ş. Göklere Çıkabilme ve Onun Zorlukları
“Allah (celle celâluhu) kimi doğru yola hidayet ederse, onun sinesini

İslâm’a açar; kimi de saptırmak isterse, o kimse sanki göğe
yükseliyormuşçasına onun göğsünü sıkıştırır ve tıkanıklaştırır, işte böylece
Allah (celle celâluhu) imana gelmeyenlere rüsvaylık takdir eder.”115

İnsanoğlu yaratıldığı günden beri hep gökleri merak edegelmiştir. Astronomi
düşüncesi ve fezaları gözleme süreci bu merakla başlamıştır. Bu his ve bu
bakışla o yukarı âlemler, bazen yıldızların yumuşak ve sıcak göz kırpışlarıyla
recâ hislerimizi coşturmuş, bazen de değişik patlamalar, yıldız kaymaları, hatta
gök gürültüleriyle içimize korkular salmıştır. Yine bu his ve bu bakışla bazen



nazarlarımızın hayallerimize aksettirdiği resimlerde, zaman-mekân üstü
âlemlerin tasavvur ve tahayyüllerine açılmış, ebediyet arzumuza, sonsuzluk
mülâhazalarımıza şehadet âleminin dışında cevaplar aramışızdır. Kimi insanlar
oraları bir kısım sırlı ve sihirli âlemler, hatta mevhum tanrıların otağları gibi
görmüş, yıldızlara, aya, güneşe yönelmiş onları ilâh saymıştır. Kimileri de
kaderlerini, tâli’lerini onlara bağlamış ve o yüce âlemlerdeki her nesneyi bir
fal malzemesi olarak görmüştür.

Bugünün mü’minleri bu türlü çarpık telakkilere takılıp gitmemişlerse onu
peygamberlere borçludurlar. Hz. İbrahim, önce düşüncelerdeki bu çarpıklığı
düzeltir; ayın, güneşin, yıldızların ne olup ne olmadığını ortaya koyar, sonra da
zihinlerdeki zaferini, elindeki balta ile putları hurdahaş ederek taçlandırır.
Kur’ân bu serencâmeyi: “Böylece biz, İbrahim’e şirkin çirkinliğini
gösterdiğimiz gibi, imanda yakîne, kesinliğe ulaşması için göklerin ve yerin
hükümranlığını (melekûtî esrarını) gösteriyorduk.”116 âyetiyle gayet net
olarak ortaya kor.

Firavun’un yüksek kuleler yaptırtıp gökyüzünü rasata yeltenmesindeki
saiklerinden birisi de, insanoğlundaki gökleri rasat merakı olduğu gibi,
muhtemelen, Babil kulesinin projelendirilmesinde de bu merakın tesiri söz
konusudur. Günümüzdeki göklerin fethi projelerinde de bu saik gözardı
edilmemelidir. Şimdilerde buna ekonomik sebepler, uzay hâkimiyeti, hayata
müsait yeni gezegenlerin keşfi, dünyanın değişik uydularla kontrol altına
alınması.. gibi sebepler de inzimam edince, bugün de yarın da uzay her milletin
matmah-ı nazarı olarak kalmaya, hatta her gün daha bir artan hırsla üzerinde
durulmaya devam edecektir. Hırs artarak devam edecektir ama acaba göklere –
yakın sema ve uzak galaksilere çıkmak kolay olacak mı? Kur’ân: “Sanki göğe
çıkıyormuş gibi göğsü sıkışıp daralacak” diyor.

Burada semalara doğru yükselirken göğsün sıkışıp daralması dolaylı yoldan
anlatılsa da imana karşı sinesi dar, kapalı ve tıkalı bir insanın yukarılara doğru
çıkarken sıkışma yaşayan bir insana benzetilmesi gayet mânidardır. Bunlardan
biri mânevî havasızlıktan sıkışmakta, diğeri de maddî havasızlıktan. Âyet,
icmâlen vak’anın raporu şeklinde konuşsa da, yukarılara doğru yükselirken
karşılaşılacak problemlerin başlıcasına işaret ettiği açıktır; havasızlık. Diğer
problemler de, yerçekimi, sürtünme ve atmosfer şartları gibi hususlardır.

İnsanlık yükselme hedefinin uzaklık ve zorluğuna göre tekvînî emirlere riayet



edip Allah’a sığındığı nispette, bugünkü feza teknolojisinin çok daha ilerilerine
bir teşvik yapıldığı işareti alınabilir ki, Rahmân sûresindeki bir âyet, iyi bir
donanımla arz ve sema kuturlarının aşılabileceğine sarahate yakın delâlette
bulunmaktadır: “Ey cin ve ins topluluğu, gücünüz, takatiniz yetiyorsa, haydi
geçin bakalım göklerin ve yerin çevresini ve çeperini; ama üstün bir güç,
kuvvet ve tekvînî emirleri teshir gibi bir hâkimiyet olmayınca
geçemeyeceksiniz.”117

Gerçi burada Allah’ın (celle celâluhu) azabından kaçış olamayacağı
vurgulanıyor; ne var ki ifade karakteristiğinin bu mülâhazaya açık olduğu da
bedîhîdir. Hatta, ilim âşıkları ve araştırma meraklıları bu ifadeleri, Allah’ın
(celle celâluhu) insana dünyaları aşması, güneş ailesinin ötesine geçmesi, bir
sistemden başka bir sisteme açılması ve her gün yeni yeni âlemler keşfetmesi
çağrısı şeklinde de algılayabilirler.

Âyet, açıktan açığa göklere nüfuz ve oralara açılmadan –imkân dahilinde
veya değil– bahsettiğine göre, insanoğlunun, temelde ruhunda var olan bir
duyguyu teyit ettiği açıktır. Burada ayrıca yerkürenin derinliklerine de öyle bir
“sultan”la nüfuz edileceği vurgulanmıştır ki, zannediyorum, bu işaret küre-i arz
adına şimdiye kadar bildiklerimizden çok farklı bir hususu işaretlemektedir.

Arz edilen bu hususlar bir işaret, üslûptan damlayan birer remiz,
“müstetbeâtü’t-terâkib”den dökülen birer mazmun olsalar da, Kur’ân’ın bazı
vak’aları noktaladığı açıktır ve bu yaklaşım müfrit fennî yorumcuların tevil ve
yaklaşımlarından da farklıdır.

ْمِھْي َ لَع َتْمَعَْنأ  َِنيذَّلا   ِ طاَرِص ٍمیِقَتْسُم  ٍطاَر  َىِلإ صِ ْمُكاَِّيإَو  ّللا  ُهٰ اَنيٰدَھ 

ِةَر َ رَبْلا ِماَرِكْلا  ِِهباَح  ْ صَأَو ِِهلٰا  ىٰلَعَو  ٍّد  َ مَحُم ّیَس  َانِدِ َىل  ّللا عَ ُهٰ ىَّلَصَو 
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2.

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
KUR’ÂN’DA TERBİYE

KUR’ÂN’DA TERBİYE
A. Kur’ân’ın İnsan Fıtratına Seslenmesi

Daha önceki bölümlerde de ifade edildiği üzere, dünya ve ahiret saadeti,
insanlara fıtrat kurallarını öğreten Allah’ın kudsî fermanı ve O’nun nebisinin lâl
ü güher ifadelerine uyup uygulamaya bağlıdır.

Evet, o baş döndürücü nizam ve âhengiyle Allah’ı anlatan şu “kitab-ı kebîr-i
kâinat” bir ses ise, –tabiri caizse– bu sesi bir fonograf gibi plak üzerinde
seslendiren de Kur’ân-ı Kerim’dir. İnsanlık, Kur’ân’a kulak verip onu dinlediği
zaman, kâinatta cereyan eden hâdiseleri, onların ruh ve mânâsını, bu mânânın
gönüllerde hâsıl ettiği heyecanı rahatlıkla duyabilir. Öyleyse insanın fikren
seviyeli ve mazbut olması, insanî kemalâta namzet bulunması, varlık ve
hâdiselerin ruhuna vâkıf olmasına; kalbî ve ruhî kemali ise, Kur’ân-ı
Mu’cizü’l-Beyan’ın âyetlerine ve rehber-i ekmel, muktedâ-i küll Hz.
Muhammed Mustafa’nın (sallallâhu aleyhi ve sellem) nurefşân ifadelerine
mutlak mânâda inkıyada bağlıdır.

Buraya kadar arz etmeye çalıştığımız hususları iki maddede özetlemek
mümkündür:

1.İnsanlığın ruhen ve kalben terakki etmesinde Kur’ân’ın sihirli gücünün tam
duyulup hissedilmesi.. evet, bugüne kadar mükemmel fert, mazbut aile ve
muntazam bir toplumun teşekkül ve teessüs etmesi, ancak Kur’ân-ı Kerim’in
rehberliğiyle mümkün olabilmiştir. Öyle ise, hemen her zaman, mükemmel fert,
muntazam aile ve toplumların oluşmasına rehberlik yapan Kur’ân-ı Kerim’in
mu’ciz-beyan ifadelerinin, ümmî bir toplum içinde zuhur eden bir zatın
karihasından çıkması kat’iyen söz konusu olamaz. Öyle ise o, ancak ve ancak
Allah’ın kelâmıdır.

Değişik devir ve değişik coğrafyalarda, yüksek ahlâk ve insanî değerlerin
temsilcisi olma gibi ideal toplumların yetişmesinde/yetiştirilmesinde bir
kaynak olması itibarıyla Kur’ân eşsiz bir güce sahiptir ve benzeri yoktur. Öyle
ise o lâhûtîdir.



Evet, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, en büyük meselelerden ve en temel
prensiplerden, en küçük konulara kadar hemen her mevzuda, mü’minlere
öylesine ışık tutmuş ve rehberlik yapmıştır ki, onun ışığı ve rehberliği altında
yürüyen insanlar asla kalbî-ruhî çarpıklıklara düşmemiş ve mütemadî bir
perişaniyet görmemişlerdir. O, değişik âyetlerinde anne-babaya itaati, komşu
haklarına riayeti emretmiş, ferdin cemiyet karşısındaki vazifelerini hatırlatmış,
zulüm, gıybet, nemmamlık, başkalarının ayıplarını araştırmak, insanları alaya
almak vb. gibi pek çok kötü fiilin de birer içtimaî hastalık olduğu üzerinde
ısrarla durarak, onlara karşı mü’min ruhları teyakkuza çağırmıştır. Aynı
zamanda o, kibir, gurur, suizan, yalan, fuhuş vb. gibi bir takım beşerî zaafların
kötü neticelerini hatırlatarak, bizi mü’mince bir duruşa davet etmiştir.

Bunlardan başka Kur’ân-ı Kerim, bazı âyetlerinde de, civanmert, âlicenap ve
yüksek ruhlu kimseleri ele alarak onların sabır, af, müsamaha, cömertlik ve
şecaatlerinden söz ederek hep ideal bir insan tipini nazara vermiştir.

Yaratılış itibarıyla insanın mahiyetinde iyi duyguların yanında bir takım kötü
duyguların nüveleri de mevcuttur. Onun daima hareket hâlinde olabilmesi ve
kendini yenileyip geliştirebilmesi için bu duygulara da ihtiyacı vardır.

İşte böyle zıt şeylerin halitasından ibaret olan insan mahiyeti, mütemadiyen
aksiyon hâlinde olmalıdır ki bu sayede o, bir taraftan insanlık için mümkün olan
en zirve noktaya yükselsin, diğer taraftan da kendini ihmal etme sonucu esfel-i
sâfilîne düşerek şeytanlarla beraber olmasın. Böyle bir terakki veya tedenniye
medar olan, insanın içindeki bu duyguları Kur’ân-ı Kerim, bütünüyle ele alarak
tadil eder ve onları insanın hizmetine sunar. Böylece insan, ancak gerçek fıtrat
derinliklerine Kur’ân-ı Kerim’in bu ifadeleri sayesinde uyanır ve muttali olur.

B. Kur’ân’da İnsanın Terbiyesi
Allah (celle celâluhu), Fatiha sûresinde terbiye ile alâkalı çok önemli bir

hususu hatırlatır: “Hamd, bütün âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.”1

Cenâb-ı Hak, kâinatta aynı malzeme ve materyali icraatına perde ve vesile
yaptığı gibi, aynı prensip ve aynı kanunları da icraat-ı sübhâniyesine perde
yapmıştır. O (celle celâluhu), insanların, hayvanların, bitkilerin, zerrelerin,
galaksilerin, meleklerin.. hâsılı bütün âlemlerin Rabbidir. Bazı müfessirler
kesretten kinaye olarak Allah’ın 18 bin âlemin Rabbi olduğunu söylerlerse de,
bu rakam, O’nun Rab olduğu âlemlerin sayısının yanında çok küçük kalır. Zira



nâmütenâhî âlemleri terbiye eden, her şeyi kendi istidadı istikametinde kemale
sevk eden, âlemlerin Rabbi Allah’tır ve hamd de O’na mahsustur.

Burada, farklı bir hususa temas etmekte de fayda mülahaza ediyorum:
“Hamd, bütün âlemlerin terbiyecisi Allah’a mahsustur.”  âyetinin ruhunda
öyle bir genişlik ve şümûl söz konusudur ki, O’nun fizik ve astronomiye ait
kanunları vaz’etmesinden insan bünyesinde hücreler arası münasebetleri tanzim
etmesine kadar her şey, bu şümûllü rubûbiyetten hissesini alır. Evet, Allah
(celle celâluhu), hücreler arasındaki veya hücrenin içindeki RNA ve DNA
molekülleri arasındaki münasebetleri tanzim ettiği aynı kanunla sistemler ve
galaksiler arasındaki münasebetleri de tanzim eder. Her nesnenin farklı istidat
ve kabiliyetlerine göre bir tecellî ve zuhur söz konusu olsa da, bir tohumun
filizlenerek koca bir ağaç hâlini almasından, bir sperm ve yumurtadan yavrunun
dünyaya gelmesine kadar kâinatın her yerinde aynı kanunlar caridir.

Bu açıdan eğer insan, bütünüyle kâinatı, insan ruhunu, insan hissiyatını
birden nazara alarak Kur’ân’a kulak verebilse, onda topyekün eşya ve
hâdiselerin sesini-soluğunu duyabilir. Ne var ki bunu, köhnemiş anlayışların
dehlizlerine çekilerek orada kendi kuruntularıyla meşgul olanlara anlatmak ve
kalb-kafa ikilemi yaşayanlara kabul ettirmek çok zor olacağı gibi, sırf bilimin
kuru ve ruhsuz kanunlarıyla avunan, aklına yenik düşmüş kimselere anlatmak da
kolay olmasa gerek.

Bugün bir kısım kimseler, insanları dünyadan tamamen uzaklaştırıp Hint
fakirlerinin yaşadığı hayata sevk etmelerine karşılık, bazıları da maddenin
darlığında insanların ses ve soluklarını kesmektedir. İşte bütün bu
olumsuzluklara rağmen, insanlık kendi içinde derinleşerek fikrin, ruhun ve
kalbin terbiyesini birlikte ele almayı başardığı gün –Allah’ın tevfik ve
inayetiyle– hakikat semalarında pervaneler gibi pervaz etmeyi de başaracaktır.

Evet, Cenâb-ı Hak Kur’ân’da, her zaman insanla kâinatı birlikte ele alarak
yorumlamakta ve değerlendirmektedir. İşte bu hususu esas kabul ederek

“Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanın.”2 hadis-i şerifinde ifade edildiği gibi,
Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak ve Allah’ın kâinattaki icraatına uygun hareket
ederek kendi konumumuzu çok iyi belirleme mecburiyetindeyiz. İhtimal, işte bu
sayede, terakki etmiş ruhlar olarak ulaşmak istediğimiz zirvelere kolaylıkla
ulaşacak ve olmamız gerekli olan yerde olacağız.

Kur’ân, her ferdi “mükemmel bir fert” olarak ele almak ister. Zaten fert,



mükemmel olmadan sağlam bir aile ve cemiyet düşünmek de mümkün değildir.
Kur’ân, ferdi yoğurup olgunlaştırarak fıtrata yönlendirir ve onu kâinattaki
kanunları anlar hâle getirir. Derken daha sonra onun olgunlaştırıp belli bir
kıvama getirdiği bu fertlerden mükemmel aile ve mükemmel bir toplum
oluşmaya başlar.

Kur’ân-ı Kerim’e göre, anne-baba bu konumlarının ötesinde aynı zamanda
birer muallim ve mürşittirler. O, pek çok yerde, babanın evlâda nasihati
üzerinde durur ve bu önemli hususu sık sık vurgular. O bir âyette aynen şöyle
buyurur: “Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma. Doğrusu şirk, büyük bir
zulümdür.”3

Evet, kâinatta işlenilecek olan en büyük zulüm, Allah’a ortak koşmaktır.
Gönül dünyası lâhûtî esintilere açık hüşyâr bir dimağ böyle bir zulmün
büyüklüğü karşısında ürperir. Şirk, Cenâb-ı Hakk’a karşı bir zulüm olduğu gibi
aynı zamanda hukuk-u ilâhiyeye karşı da bir tecavüzdür. Çünkü Allah, kâinatı
bir kitap, bir meşher şeklinde hazırlamış, çeşit çeşit antika sanatlarıyla
süslemiş ve insanların istifadelerine arz etmiştir.

İnsan, bu sanatların teşhir edildiği yerde gezip dolaştığı ve onları gördüğü
hâlde, gözünü yumup geçiyor, ya da bunları tesadüf ve tabiata havale ediyorsa,
Allah’a karşı büyük bir zulüm işliyor demektir. İşte bu, Allah’a eş ve ortak
koşma mânâsına gelen “şirk”tir ve bundan daha büyük bir zulüm de tasavvur
edilemez.

C. Kur’ân’da Fert ve Aile Terbiyesi
Yukarıda, Kur’ân-ı Kerim’in ferdi olgunlaştırarak belirli bir kıvama

ulaştırmayı hedef aldığını ifade etmiş ve bir babanın evlâdına yaptığı nasihati
konu alan bir âyet-i kerime ile de o hususu noktalamıştık.

Şimdi isterseniz bir başka zaviyeden yine Kur’ân-ı Kerim’e dönerek
babanın, çocuğuna bir kısım nasihatleri üzerinde duralım: “Yavrucuğum!
Namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, insanları kötülükten vazgeçirmeye çalış
ve başına gelenlere/geleceklere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer
işlerdir.”4

Kur’ân, burada bir babayı en önemli konularla alâkalı konuşturuyor, Allah’a
karşı sorumlulukların en büyüğünü hatırlatıyor ve bir nebinin diliyle evvela
namazın ehemmiyetini vurguluyor: “Yavrucuğum! Namazı dosdoğru kıl (ikame



et).” Yani onu, Allah’ın azameti karşısında duruyor olma şuuruyla, tam bir iç
ve dış bütünlüğü içinde yerine getir. “İnsanlara iyiliği emret ve onları
kötülükten vazgeçirmeye çalış.” Evet her yerde iyiliği, yani dinin hoş gördüğü
ve dince matlup olan şeyleri usûlünce anlat; kötülüklerden, kötü huylardan da
onları uzaklaştırmaya bak. Bu arada böyle bir yolun belâlı olacağını da düşün
ve daha baştan, “Başına geleceklere karşı sabır yolunu tut.” Evet, insanların
yanlış alışkanlıklarına dokunup, iyilik ve fenalık telakkilerine iliştiğinde hazır
olmalısın bir kısım sataşmalara.. ve sabretmelisin mukadder saldırılara..
“Doğrusu bunlar, azim ve kararlılık gerektiren işlerdir.”  Yani bu büyük
işler, seviyeli ve çaplı insanların işidir.

Burada Kur’ân, oğluna en hayatî meseleleri anlatan bir nebiyi konuşturarak
bir babanın çocuklarına karşı sorumluluklarını hatırlatmaktadır.

Başka bir âyet-i kerimede ise, baba evlat yer değiştirir; bu defa da hakikate
uyanmış evlat babasını kurtarma gayretine girer ve usûlünce ona el uzatır: “Bir
zaman (İbrahim babasına): Babacığım! Duymayan, görmeyen ve sana hiçbir
fayda sağlamayan bir şeye niye tapıyorsun, demişti.”5

Evet, taptığın bu putlar senin hiçbir ihtiyacını karşılayacak durumda değiller;
aksine onlar da senin gibi âciz ve güçsüzler. Dolayısıyla onların sana herhangi
bir konuda yardım etmeleri mümkün değildir.

Burada o tâli’li evlat Hz. İbrahim, putlara tapan baba da Âzer’dir. Evlat
babayı ikaz edip ona nasihatte bulunuyor. Kur’ân-ı Kerim, ailede fertlerin
mükemmel yetişmesi için bu tür emirleriyle ideal aile tiplerini tasvir ediyor ve
ibret alınması için o aile içinde olması zaruri olan en ciddî faaliyetleri nazara
veriyor.

Evet, Kur’ân adesesiyle aile müessesesine bakıldığında herkesin belli
sorumluluklar altında olduğu görülür: Onda bazen babanın diliyle evlâda,
bazen de evlâdın diliyle babaya nasihat edilerek, hem evlâdın hem de babanın
mükellefiyetleri hatırlatılır:

“Babacığım! Allah tarafından sana azap dokunmasından ve şeytanın
yakını olmandan korkuyorum.”6

Yani senin bu inhirafın yüzünden, azab-ı ilâhiyeye dûçâr olacağından,
Allah’tan kopup şeytanın dostu olma durumuna düşeceğinden endişe ediyorum.
Zira Allah’ı dost edinmediğin müddetçe gittiğin bu yol bir gün seni mutlaka
şeytanın enîsi hâline getirecektir.



Görüldüğü gibi burada da babanın muhatap alınıp, evlâdın yürekten
ifadeleriyle irşad edildiği görülmektedir. Yine bu âyet-i kerimede yukarıda da
zikredildiği gibi, aile fertlerinin hepsinin hayır adına sorumlu oldukları, saygı
ve sevgi atmosferi içerisinde birbirlerine karşı hayırhâhlık yaptıkları gözler
önüne serilmektedir.

Cenâb-ı Hak, bir başka âyet-i kerimede de, sadece kendisine kulluk
yapılması gerektiğini belirttikten sonra ehemmiyetine binaen hemen şu
çerçevede, anne ve babaya karşı da sorumlulukları hatırlatır ve: “Rabbin,
O’ndan başkasına ibadet etmemenize; anneye-babaya ihsanda bulunmanıza
hükmetti; şayet onlardan biri veya her ikisi birden senin bakım ve
görümünde yaşlılığa ererlerse, sakın onlara “öff” bile deme ve (hele asla)
onları azarlama; onlara hep gönül alıcı sözler söyle.”7 der.

Bu ve bunun gibi âyetlerle Kur’ân hep ideal bir aile fotoğrafı ortaya kor. Bu
aile içindeki bütün fertler, faaldirler. Her fert, kendisi için mukadder hedef
istikametinde ve kemale erme yolunda Rabbü’l-âlemîn olan Allah’ın terbiye
edici kanunlarına uygun hareket ederek kendi “arş-ı kemalât”ına koşar. Bu aile
içinde her zaman ruhlara inşirah verecek şekilde bir samimiyet ve huzur
nümâyândır.

İşte böyle sıcak bir aile atmosferinde vazifelerini hakkıyla ifa eden her ferde,
daha sonra, Kur’ân biraz daha büyük bir aile sayılan devlet ve millet
bünyesindeki vazifeleri hatırlatarak, “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin.
Peygamber’e ve sizden olan ülü’l-emre (idarecilere) de itaatte bulunun.”8

diyerek, münasebet alanını daha genişleterek yeni bir kısım sorumluluklara kapı
aralar; aralar ve hepimize: Mü’minler, hepiniz, hâkim-i mutlakınız olan
Allah’a, râi-i mutlakınız olan Resûlullah’a ve bir de sizin içinizden çıkıp
sizinle aynı duygu ve düşünceyi paylaşan idarecilerinize itaat ediniz,
fermanıyla sözü bağlar.

Böylece, fertte başlayıp gelişen vazife ve sorumluluk şuuru gider ta millet
çerçevesine ulaşır ve bir cennetlikler toplumu olarak herkesi yüksek ufuklara
yönlendirir. Evet, Kur’ân’ın çerçevesini çizdiği devlet ve millet ailesi içine
girildiğinde, onun bütün fertlerinin kendilerinden olan idarecilere karşı itaat
ettikleri; onları, baba-kardeş-evlat şeklinde gördükleri, böyle her tarafta tüter
durur ve böyle bir ülkenin her yanında üfül üfül cennet yamaçlarının esintileri
hissedilir.



Kur’ân-ı Kerim, aile çapındaki en ufak bir idare mekanizmasından, devlet ve
millet çapındaki en geniş ve sorumlulukları oldukça komplike bir sisteme kadar
hemen her kademede sağlam ruh ve karakterin yetişmesine olabildiğine ihtimam
göstermekte ve insanların her zaman faal, ruhen ve kalben terbiyeli
olabilecekleri, Kur’ân ahlâkıyla ahlâklanıp Allah’a yükselebilecekleri büyülü
bir yolu gösterir:

“... Aralarında Allah’ın indirdiği Kur’ân’la hükmet ve onların heva ve
heveslerine uyma. Allah’ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni
saptırmamalarına dikkat et...”9

Kur’ân’ın ilk muhatabı Nebi’dir. Allah bu âyetle ilk muhatabına âdeta şöyle
seslenmektedir:

“Ey şanı yüce Nebi! Sen onların arasında Allah’ın sana indirdiği Kur’ân-ı
Kerim’in ahkâmına göre davran ve zinhâr onun emirlerinden ayrılma; ayrılıp
onların heva ve heveslerine uyma! Onlar, belki sana vahyi olarak indirilen bazı
hususlarda seni fitneye sürüklemek, kararlarında yanıltmak isteyebilirler.
Ayağını sağlamca bas!. Her zaman kararlı ol ve yüksek karakterinin gereğini
yerine getir; zaten senin gibi yüce bir ruha ve mehbit-i vahy-i ilâhî olan bir
kalbe sahip bulunan birinin, onların heva ve heveslerine uyması da söz konusu
değildir ya.. öyle ise, bir kere daha konumunu ve konumuna göre duruşunu
gözden geçir; Hak’la onlar arasındaki vesileliğin gerekleri olarak, Cenâb-ı
Hakk’ın ahkâmına saygıyı gönüllere hâkim kılıp, her işlerinde onları Allah’a
yönlendir; yönlendir ki, bu sayede onlar arasında huzur ve sükûnet teessüs
edecek ve onlar için insanca yaşama imkânları doğacaktır.”

Bir başka âyette, mü’minler arasında meydana gelen her türlü
anlaşmazlıklarda, Hz. Muhammed’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakem olarak
kabul etmeleri ve O’nun, Allah’ın halifesi olarak verdiği hükümlere karşı en
ufak bir rahatsızlık duymadan kararlarına razı olmaları gerektiği bildirilerek
şöyle buyrulur: “Hayır, Rabbine andolsun ki, onlar aralarında çıkan
anlaşmazlık hususunda seni hakem kabul edip sonra da verdiğin
hükümden/hükümlerden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam
mânâsıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.”10

Burada, âyet-i kerimede Hz. Peygamber’in verdiği hükümlere tam mânâsıyla
rıza göstermek, mü’min olmanın bir şartı olarak vurgulanmaktadır ki, bu
hususun önemi hatırlatılması adına konu Allah’ın kasemiyle anlatılmaktadır.



Evet, işte bütün bunlar bize ideal bir toplum çerçevesi çizmekte ve bizi tam
bir huzur toplumu olmaya hazırlamaktadır.

D. İdarecilerin Halka Karşı Vazifeleri
Yukarıda, Kur’ân-ı Kerim’de halkın idarecilerine karşı vazife ve

mükellefiyetlerine kısmen temas edilmişti ki Kur’ân, bu konudaki disiplinleri
şu hususlar üzerine temellendirir: “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği,
akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da
yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size böyle öğüt verir.”11

Cenâb-ı Hak, bu âyette bilhassa idarecilere adaletli olmalarını ve kılı kırk
yararcasına tebaanın hukukuna riayet etmelerini, yeme, içme, barınma… vb.
gibi her türlü durumda onların mutluluk ve refahını ön planda tutarak onları
görüp gözetmelerini emreder. Allah, idarecilere ihsanı emrederken onlara sanki
şöyle der: Rabbiniz, sizi görüp gözetmekte, her hâlinizi bilmekte, hatta binlerce
hâdiseyle sizi gördüğünü vicdanlarınıza duyurmakta ve her vesileyle
mevcudiyetini size hissettirmektedir. Öyleyse siz de ona karşı mesuliyet ve
mükellefiyetlerinizi yerine getirirken, her davranışınızın, O’nun tarafından
bilinip görüldüğü şuuru içinde olunuz. Burada ihsanın tarifindeki mülâhazalar
düşünülebilir.

Allah (celle celâluhu), ayrıca âyette, bütün servetin, halkın huzuru, saadeti,
imana bağlı İslâmî bir düşünce ve telakkinin tabiatın bir derinliği haline
getirilmesi istikametinde sarf edilmesini.. ve en yakın daireden başlayıp en
uzak dairelere kadar, bu infak işinin yürütülmesini emretmektedir. Daha sonra
ise onlara, ahlâksızlık, sapıklık, serkeşlik, isyan ve tuğyanın önünün mutlaka
alınması mükellefiyetini yüklemekte ve onlardan, televizyon, sinema, gazete ve
dergi gibi basın-yayın organlarının, neslin ahlâkını bozucu değil, millî ruh ve
mânâ köklerimiz açısından düzenleyici bir hizmet vermelerini, planlamalarını,
genç nesiller arasında dejenerasyon ve bohemliğin gelişmesine meydan
vermemelerini istemektedir.

Kur’ân, “insanlar ahlâklı olsun” diyerek meseleyi sadece tavsiye niteliğiyle
ele almamaktadır. Çünkü insanların ahlâklı olabilmeleri için ahlâksızlık, isyan,
tuğyan yuvalarının ıslah edilmesi gerektiğini ve ıslah teşebbüsünde
bulunulmasını ısrarla vurgular. Evet Kur’ân-ı Kerim bir taraftan insanları,
Allah’ın çirkin saydığı şeylerden nehyederken diğer taraftan da onları mazbut
ve ruh insanları olarak yaşamaya davet eder. Ne var ki Kur’ân’a göre bu vazife,



toplumun değişik katmanlarında farklı şekillerde değerlendirilir ve yorumlanır.
Kur’ân, açık günah işlemiş bir mücrime veya asi bir insana karşı özel bir

yöntem uygular ve bununla onlara, doğrulup kendilerine gelme imkânı hazırlar.
Bu konuda o, ister aile, ister toplum, ister millet, isterse, daha geniş ortamlarda
böyle bir mesâvî veya herhangi bir hata işleyen kimseye engin bir müsamaha
ile yaklaşılmasını, ona afv u safh ile muamele edilmesini tavsiye eder ve bu
konuda kendi talebelerine müsamaha, vakar ve ciddî olmayı yeğler. İşte örnek:
“(O kullar), boş ve yaramaz sözlerle karşılaştıklarında vakar ile (oradan)
geçip giderler.”12

Evet, mü’min fıska, fücura karşı Allah’ın gösterdiği yerde durur ve
kararlıdır. Bu arada fuhşiyat ve ahlâksızlığın irtikâp edildiği bir yere
bilmeyerek yolu düşmüşse o zaman da, fevkalâde âlicenâbâne ve civanmerdâne
bir tavırla “selâm” verir ve yoluna devam eder, devam eder ve o mücrimlerin
işledikleri kusuru, bir kusur olarak nazar-ı itibara alıp onların yüzlerine vurmaz
ve onların dinden ve diyanetten uzaklaşmalarına sebebiyet verecek hareket ve
davranışlarda bulunmaz.

Kur’ân-ı Kerim, bu âli prensipleri kendilerine düstur edinmiş hoşgörü ve
müsamaha kahramanlarını da şu şekilde tavsif eder: “Rahmân’ın (has) kulları
onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile hareket eder ve kendini bilmez kimseler
onlara laf attığında da onları (incitmeksizin) ‘Selâm!’ der (geçerler.)”13

Onlar, vakar ve ciddiyetleriyle mü’minlere örnek ve davranışlarıyla daima
Kur’ân ruhunu aksettiren Rahmân’ın has kullarıdırlar, yürürken Allah’ı
hatırlatırlar, oturup kalkarken onun ahlâkını temsil ederler. Onların her türlü
hâl, hareket ve davranışlarında, Allah ve Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ait yüksek ahlakı görmek mümkündür. Aynı zamanda onların vakar,
ciddiyet, saygı ve edeplerinde her zaman Allah’a iman nümâyândır. Allah’ın bu
hoşgörü ve müsamaha âbidesi kulları, cahillerin ve gafillerin bulunduğu bir
yere uğradıklarında “selâm” vererek, onları dahi Allah’ın emn ü emanından
mahrum bırakmak istemezler.

Kur’ân-ı Kerim, bu ifadeleriyle cahil, görgüsüz, bilgisiz ve günahkâr
olanlara karşı bir mü’minin nasıl davranması gerektiğini açıkça ortaya koyar ve
başka bir din ve kitapta görülmedik şekilde ümit ve af eksenli bir genişlik
sergiler.



E. Kur’ân’da İnsan Terbiyesi
İnsan, mânen terakki edip Cennet’e ehil hâle gelmek için gönderildiği ve bir

talimgâh, bir terbiye yeri olan şu imtihan dünyasında bütün duygularıyla
tekemmül ettiği zaman Allah’a yakınlık pâyesi ve O’nun cemalini müşâhede
etme mazhariyet ve seviyesini kazanmış olur. Duygu ve latîfelerinin herhangi
birinde bir deformasyon veya tefessüh edip sönme söz konusu olduğunda da,
akıbet endişesiyle titrer ve döner ahd ü peyman yenilenmesinde bulunur. Bu
itibarla insan olan insana düşen vazife önceki selim tabiat ve keyfiyeti kazanma
yolunda bütün duygu ve latîfelerini yaratılış hikmeti istikametinde inkişaf
ettirme çizgisini takip etme olmalıdır. O, kalb, kafa, vicdan, latîfe-i Rabbaniye;
sır, hafî ve ahfâ gibi duygularını yaratılış hikmet ve gayesi yönünde geliştirdiği
ölçüde, ilahi emanet olan potansiyel derinliklerine saygılı davranmış olacaktır.

Evet, onun, böyle davranması hem kendine hem de Rabbine karşı bir
saygının gereğidir. Vâkıa insan, sadece imanıyla dahi Allah’ın huzuruna vardığı
zaman O’nun iltifatını görebilecek ve –inşâallah– Cennet’e girecektir; ama bir
de insanî donanımın insana yüklediği özel bir hukuk söz konusudur ki, mutlaka
korunması gerekir.

İnsanın bütün duygularının inkişaf etmesi ve eksiksiz tam bir insan hâline
gelmesi, onun yaratıcısıyla olan sağlam münasebetlerine bağlıdır. Bu da ancak,
Kur’ân-ı Kerim’de öğretildiği şekliyle, insanın kendisini çok iyi okuması, yer
ve konumunu çok iyi anlaması ve etrafında cereyan eden hâdiseleri takip edip
kendi hesabına değerlendirmesiyle mümkün olacaktır.

Cenâb-ı Hakk’ın “RAB” ism-i şerifi etrafında örgülenen bu hususu
noktalamadan evvel özel bir-iki meseleye daha dikkatlerinizi rica edeceğim:

1.Belli bir sistem içinde kemale ermek ve kemale ulaşmak için çırpınıp
duran ferdin, Yüce Yaratıcı’nın Kur’ân-ı Kerim’de tesbit ettiği çerçeveye göre
bir yönlendirilmeye tâbi olması çok önemlidir.

2.Böyle bir kimsenin kalbî, ruhî, fikrî, vicdanî bütün gücü, Allah’a nisbeti
içinde, insan, eşya ve kâinat iyi idrak edilip iyi yorumlanarak aydınlatılmalıdır
ki, aslında yaratılışın gayesi de bu olsa gerek. Biz buna, “varlığın diliyle ilâhî
ahlâkın seslendirilmesi” diyoruz. Bunun pratiğe yansıyan yönü ise, Kur’ân-ı
Mu’cizü’l-Beyan’ın telkin ettiği, ahireti netice verecek olan yüce ahlâktır.
İnsan, bu ahlâkla yaşadığı zaman ahiretini ve ona her şeyi bahşeden Allah’ın
rızasını, Resûl-i Kibriya’nın (sallallâhu aleyhi ve sellem) da şefaatini kazanmış



olacaktır.
Allah Teâlâ, Rubûbiyet-i âmme tecellîsiyle kâinattaki cebrî kanunlar

içerisinde, insanlara bir ahlâk nizamı göstermektedir. Buna karşılık onlar da
ilimlerin diliyle o ahlâka uyarak buna mukabele etmelidirler. Cenâb-ı Hak, o
ilimleri, Kur’ân-ı Kerim ile bize anlatmakta ve şahsî hayatımızda, ruh
dünyamızda, kalb ve sır âlemimizde inkişaf etmemizi, Kur’ân’ı anlamaya
bağlamaktadır. Aslında biz, yukarıda zikredilen bu iki meseleyi birlikte
mütalaa ederek, namazlarımızda laakal günde kırk defa “Hamd, bütün
âlemlerin terbiyecisi Allah’a mahsustur.”14 diyor ve bu ahd ü peymâna olan
sadakatimizi tekrar ber tekrar ilan ediyoruz.

F. Allah Ahlâkıyla Ahlâklanmak
Cenâb-ı Hak, kâinattaki en devâsâ nebülözlerden, insanın vücudundaki

hücrelerin en küçük parçacıklarına kadar her şeyi hareket ettirmekte ve insanla,
bu âlemler arasında sürekli münasebetler kurmaktadır. İşte Allah’ın bu türlü
icraatı ve böyle bir icraatla her şeyi belli bir kemale sevk etme gibi O’na
mahsus mukaddes ahlâkın keyfiyetinden şu hususları anlamak mümkündür:

Allah ahlâkı ile ahlâklanmak, O’nun dış âlemler (âfâk) ve iç âlemler
(enfüs)de bize duyurmak istediği şeyleri bir vâhidin birbirini tamamlayan iki
yüzü gibi duyup değerlendirmek ve bütün hissettiklerimizi Kur’ân’a bağlayıp
onda dinlemeye çalışmak... Evet biz, Kur’ân-ı Kerim’de hayat prensipleri
olarak vaz’edilen meseleleri amelî olarak tam tatbik ettiğimiz zaman –Allah’ın
tevfik ve inayetiyle– umum hayatımız da düzene bir ölçüde girecek,
zannediyorum biz de işte o zaman ikilemlerden kurtulmuş olacağız.

Şu anda, hayatımızdaki bütün aksaklıkların arkasında böyle küllî bir nazar ve
küllî bir değerlendirmenin bulunmayışını düşünüyor ve yerimizde saymayı
böyle bir düalizme bağlıyoruz. Günümüzdeki süper devletlerin teknik ve
teknolojik alandaki gelişmeleri kimseyi aldatmamalıdır. Zira onların bu hâlleri,
bir ara ortaya çakan sonra da kaybolan şimşekler gibidir. Bu sözlerin mânâsı,
bazı totaliter sistemler örneğinde olduğu gibi, birkaç sene sonra kırılmalar ve

çatırdamalar duyulduğu zaman daha iyi anlaşılacaktır.15

Fıtrî olmayan ve kâinatta cari kanunlara uymayan hiçbir sistemin uzun
ömürlü olması mümkün değildir. Zira fıtrata muhalif şeylerdeki iyilik
emareleri, insanın bedeninde tedafüî tesiri olan bir kısım mualecelerin



meydana getirdiği muvakkat sıhhat ve afiyet gibi bir duruma benzer ki kat’iyen
mütemadi değildir. Bu, daha çok, beş dakika önce gözlerini açıp tebessüm
ederek, yakınlarını sevindiren ve hemen arkasından da ahirete göçüp giden bir
hastanın hâline benzer ki, çok parlak ve cazip görünen bu gayr-i tabiî ve fıtratı
inkâr esası üzerine kurulmuş bütün bu kabil sistemler, kat’iyen uzun ömürlü
olamayacakları gibi insanlığı da mutlu edemeyeceklerdir.

Bunun aksine bir de öyle devletler vardır ki bunlar temel esasları itibarıyla
kâinatta cari kanunlara riayet ettiklerinden ötürü ayaktadırlar, ayakta durmaya
devam etmektedirler ve işte bunlar istikbal vaadetmektedirler. Belli bir
süreden beri mü’minler kâinatta cari kanunları ve şeriat-ı fıtriyeyi inkâr edip
Kur’ân’ın düsturlarını da yaşamadıklarından sürüm sürümdürler ve hep
gerilerin gerisinde kalmışlardır. Müslümanların içine düştükleri bu feci
durumdan kurtulmaları için uyuşukluk ve tembelliği terk etmeleri, hem âyât-ı
Kur’âniyeyi hem de âyât-ı tekvîniyeyi çok iyi okumaları şarttır. Zira Mukaddes
kitabımız olan Kur’ân-ı Kerim ile kâinat kitabı, bir bütünün ayrılmaz iki
parçası gibidir. İster bizim iç âlemimize, ister dış âlemimize, ister kâinatın
öteki yüzü, ister zâhirine dair yazılan her kitap, bir yönüyle Kur’ân-ı Kerim’in
tefsiridir. İnsanlık, ancak bu kitaplara sımsıkı sarıldığı zaman, dünyasını
cennetlere çevirip ötelerin koridoru hâline getirecektir.

G. Kur’ân’ın Terbiye Sistemi
Kur’ân-ı Kerim’in terbiye sistemi incelendiğinde, onun başka düşünce

sistemleriyle mukayese edilmeyecek kadar bir fâikiyetinin olduğu görülecektir
ki bu da onun Allah kelâmı olduğunda aranmalıdır. Kur’ân’la beslenmeyen,
Kur’ânî üslûba bağlı olmayan ahlâkî ve terbiyevî sistemler, muvakkaten pek
parlak görünseler de kat’iyen süreklilikleri söz konusu değildir. Çok orijinal
gibi görünen bazı akım ve ideolojilerin kısa zamanda sönüp gitmeleri,
kalabilenlerin revizyon üstüne revizyon görmeleri veya reformize edilmeleri,
bunların hiçbirinin, insanlığın problemlerini çözmeye yeterli olmadığını
göstermektedir.

Dolayısıyla da pek çok yeni düşünce ve sistemin doğumuyla ölümü bir
olmakta, bazıları bugün moda olsa da yarın demode olup gitmektedir. Allah’ın,
her şeyi kuşatan ilminden gelen düstur ve prensiplere gelince –ki bunlar
icmâlen Kur’ân-ı Kerim’de özetlenmektedir– bütün gençliği ve tazeliğiyle hâlâ
devam etmektedir ve sonsuza kadar da devam edecektir.



Ferdî ve ailevî ahlâkın ihmale uğradığı cemiyetlerin uzun ömürlü, sıhhatli ve
inkişafa açık olmaları mümkün değildir. Onun için biz burada, Kur’ân-ı
Kerim’in, ahlâk açısından ferdi nasıl ele aldığı hususu üzerinde bilhassa
durmak istiyoruz. Zira yuva, toplum her şey, bir bakıma ferdin ahlâk ve
istikametine bağlı görünmektedir. Yığınları sürü sayan dikta yanlısı tiranlar,
yetişkin toplum ve hür iradeli fertler istemezler. Onlar halâik türünden rahat
idare edecekleri kimseler isterler. Onlar için ahlâkî dejenerasyon, yetersizlik
önemli değildir; önemli olan onların küflü düşüncelerine itaat ve inkıyattır.

Oysaki ferdin düzenli bir hayat seviyesine yükselmesi ve sağlam bir iradeye
sahip olması çok önemlidir. Bu da, her şeyden önce ferdin, şirk ve şirk kokan
hastalıklardan uzak durmasına, ölüm ve rızık endişesini aşmasına ve Allah’ın
vesâyetinde âdeta, O’nun varlığının gölgesinin gölgesi olma durumunu elde
edip onu muhafaza etmesine bağlıdır.

Böyle devâsâ iş, Kur’ân’ın ruhunu kavramış yetkin mürşitler ister. Şimdiye
kadar bu önemli hizmeti hep bu çapta seviye insanları temsil etmiştir. Enbiyâ
ve mürselîn, tabiî en başta Sultan-ı enbiyâ Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bu işin kusursuz temsilcileridirler. Daha sonra evliyâ, asfiyâ, ebrâr ve
mukarrabîn. Ondan sonra da kendi toplumlarının salahı için çalışan ıslah
erleri...

Şirk ve şirk kokan hastalıkları aşmadan, Allah’a bağlı olmanın dışında
bütünüyle bağımsız hale gelmeden insanlığın ıslahı kat’iyen mümkün değildir.
Zatında, Allah’tan başka bizzat sevilecek, korkulacak, itaat edilecek ve
himayesine sığınılacak bir başka varlık da yoktur. Şirkin her türünden
kurtulmak da, bunu böyle kabullenmeye bağlıdır. Bir insan, içinde başkalarına
karşı bir kısım endişeleri taşıyor, rızık korkusuyla yaşıyor, ölmekten ve mezara
girmekten ürküyorsa bu, o insanın şirk mevzuunda daha aşamadığı pek çok
probleminin var olduğunu gösterir.

H. Tevhide Çağrı
Düşüncede tevhide, davranışlarda tevhide yönelip hemen her meselede tam

bir muvahhit olarak Cenâb-ı Hakk’ı birleme ve sadece O’na teveccüh etme her
türlü şirk ve şirk şaibesinden kurtulmanın yegâne yoludur. Müşrikler bir yana,
tevhid hakikatine inanan mü’minler, acaba bu hakikati ne ölçüde anlayıp
sindirebilmiş ve içtenleştirebilmişlerdir!

Cenâb-ı Hak, bu yüce tevhid hakikatini en câmi şekilde: ّللا ُهٰ َوـُھ  ْلـُق 



ٌدََحأ ا  ًوُفُك َُهل  ْنَُكي  َْمل  َو َْۙدلوُي َْملَو  ْدَِلي  َْمل   ُۚدَمَّصلا ّلَلا  ُهٰ  ٌۚدَح َأ  “De ki: O,
Allah birdir. Allah sameddir. O, ne doğurmuş ne de doğurulmuştur. Ve O’nun
asla dengi yoktur.”16 beyanıyla belirler ve ortaya kor.

Evet, Allah, birdir. O’nun vahdeti izâfî olmayıp zâtî ve hakikîdir. Vâhid,
izafî 1’dir ve ikinin biridir, ama “Ehad” ikincisi tasavvur edilmeyen bir 1’dir,
yani onun eşi ve menendi yoktur. O, öyle bir ehaddir ki, ne önü vardır ne arkası
ne de bir dayanağı; bütün birler, ikiler, üçler hepsi gider O’na dayanır; O ise
kendi kendine vardır.

“De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir.”  Herkesin kendisine muhtaç
olduğu, el-etek açıp dilendiği, hâl, vicdan ve hissiyat diliyle kapısının
tokmağına dokunduğu biricik Zât olan Hz. Allah’tır. İnsan, Cenâb-ı Hak’tan
başka hangi şeye bel kırıp boyun bükerse büksün, bunların bir hususta
yetmediğini görecektir. ُدَمَّصلا ّلل  ُهٰ bu mânâyı ifade sadedinde, O, muhtaç اَ
olmayan, ama bütün ihtiyaçları gideren, dua edip yalvarmayanın da,
yalvaranların da âh-u efgânlarını dinleyip dindiren biricik mercidir.

Evet, “O, ne doğurmuş ne de doğurulmuştur.”  O’nun esbabla münasebeti,
onları icraatına perde olarak kullanmaktan ibarettir. Ve bundan öte de
sebeplerin hakiki bir tesiri yoktur. O, verâların.. verâların verâsında bir
varlıktır. O, ne doğmuş ne de doğurmuştur. O’nun bir anne ve babası olmadığı
gibi evlâdı da yoktur. O, mahlukata ait bu türlü nakise ifade eden evsafın,
hepsinden münezzeh ve müberrâdır.

Bu âyetler, bütün sebeplerin, tabiatın, maddenin ve enerjinin kıymet-i
harbiyelerini ortaya koymakta ve hakikî müessiriyeti sadece ve sadece Allah’a
vermektedir. Bunun yanı sıra da şirk ve şirk kokan hususlara karşı tavır almayı,
sebeplere O’nun emri olduğu için riayet etmeyi, ama ne olursa olsun, bütün
kevn ü mekânlarda cereyan eden hâdiseleri de zatına bağlamayı zımnen ihtar
etmektedir.

Evet, mü’minler, kalb ve vicdanlarını her türlü şirk ve şirk şaibesinden
yıkayıp tertemiz hâle getirerek bu büyük hakikati ifade eden bu sûreye mutlaka
kulak vermelidirler. Özellikle de bilgi elde etme yollarının alabildiğine
kolaylaştığı, yazılı ve görüntülü yayın organlarında Kur’ânî hakikatlerin
yayınlandığı bir dönemde artık her mü’min, kat’iyen tevhid hakikatine karşı
yabancı kalmamalı ve Allah’ın ihsan ettiği imkânları mutlaka, iman, mârifet ve
muhabbet adına değerlendirmeye bakmalıdır.



Kur’ân: ََّالأ ْمُكَنْي  َ بَو اـَنَنَْیب  ٍءاَۤوَس   ٍ ةَمِلَك ىِٰلإ  اَْولا  َ َعت ِباَِتكْلا  َلَْـھأ  ْلُق يَاۤ 
ِنوُد ْنِم  اًباَبَْرأ  اًضَْعب  َا  نُضَْعب َذِخََّتي  اًئْیَش وََال  ِ۪هب  َكِرْش  َالَو نُ ّللا  َهٰ َِّالإ  َُد  بَْعن

َنو ُ مِلْسُم اََّنِأب  اوُد  َ هْشا اوُلوُقَف  اْوَّلَو  ِْنإَف تَ ّللا  ِهٰ  “(Resûlüm!) de ki: Ey Ehl-i
Kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan şu çağrıya gelip icabet ediniz:
Allah’tan başkasına ibadet etmeyelim. O’na hiçbir şeyi eş tutmayalım; ayrıca
Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rab edinmesin. Eğer onlar yine yüz
çevirirlerse, işte o zaman: ‘Şahit olun ki biz Müslümanlarız!’ deyiniz.”17

fermân-ı sübhânisiyle –müşrikler anlamasa da– Hristiyan ve Yahudilerin ve
onların içinde de ilim ehlinin dikkatleri çekilerek böylesine ulvî bir çağrıda
bulunulmaktadır:

Ey Hristiyanlar, Yahudiler ve hususiyle de ilim ehli olanlar! Geliniz,
aramızda müşterek olan bir kelime üzerinde –Allah’a imanda ve tevhidde–
anlaşalım. Zira her şeyin O’na muhtaç bulunduğu Allah hakkında anlaşmak sizin
de bizim de en önemli ve hayatî meselemizdir. Gelin, “Allah’tan başkasına
ibadet etmeyelim. O’na hiçbir şeyi eş koşmayalım.” Yani, Allah’tan başkasına
kul olmayalım. Zâtında eşi ve ortağı olmayan Allah’a eş, ortak aramayalım.
Zira kâinatı kabza-i tasarrufunda tutup çeviren sadece O’dur. Bütün sistemler
ve bütün kevn ü mekânlar, O’nun azamet ve ulûhiyeti karşısında âdeta bir zerre
mesabesindedir. Dolayısıyla kâinat da biz de Cenâb-ı Hakk’a muhtaç ve
medyun olduğumuz, O’nun da eşi ve ortağı olmadığı hâlde, hayallerimizde O’na
eş ve ortak koşmak suretiyle gelin kendi kendimize yazık etmeyelim.

Yani doğru yoldan inhiraf ederek, “Allah’ı bırakıp da birbirimizi Rab
edinmeyelim.” Zira bir kere Allah’tan başkasına tapmaya durunca, daha
doğrusu Allah’ı bırakıp başka vadilerde kurtuluş aramaya başlayınca bir daha
da belimizi doğrultamayız. Öyle ise gelin bütün benliğimizle Allah’a yönelelim
v e ّللا ِهٰ ِنوُد  ْنـِم  اـًباَبَْرأ  ا  ًضَْعب اَنـُضَْعب  َذِخ  َّتَي َالَو   yani “Allah’ı bırakıp da
kimimiz kimimizi Rab edinmesin.”

Bunca tembih ve tenvire rağmen hiçbir şey yokmuş gibi, “Eğer onlar yine de
yüz çevirirlerse, işte o zaman: ‘Şahit olun ki biz Müslümanlarız!’ deyiniz.”
İkaz, tembih, tenvir ve aklı işhaddan sonra da, vazifenizi ifa ile alâkalı onların
vicdanlarını şahit gösterip bir adım geriye çekilin.

Cenâb-ı Hak, bu âyette bütün Ehl-i Kitap’a çağrıda bulunduğu gibi, kıyamete
kadar gelecek bütün ilim ehlini, kitap mücadelesi verenleri ve kitap çevresinde
müesseseleşenleri de muhatap olarak almakta ve onlara âdeta şöyle



seslenmektedir:
Ey ilim erbabı! Gelin, aramızda müşterek olan, bizim kalben ulaştığımız ve

vicdanlarımızın kabullenip tasdik ettiği “Allah’tan başka Mâbud-u Mutlak’ın
olmadığı” hakikatinde birleşelim. Aslında, hangi ilim dalıyla iştigal edersek
edelim, neticede bu ilimlerin, vâhid-i hakikî ve vâcibu’l-vücud olan Allah’a
dayanmayınca muallâkta olduğunu duyacağımız kaçınılmazdır. Oysaki mü’min
gönüller, Kur’ân’ın talim ve terbiyesiyle ruhen, vicdanen ve kalben ilimlere
konu teşkil eden şeyleri daha farklı duymakta ve hissetmektedirler. Bu
noktadaki problemler aşıldığı takdirde, ruh, fikir ve ilimlere ait tıkanıklık
sayılan hususlar da kendi kendine vuzuha kavuşacaktır. Evet, ilmin
inhiraflardan kurtulabilmesi işte böyle bir tevhid anlayışında Kur’ân’la
tanışmaya bağlıdır.

İ. Kur’ân’ın Fertleri Terbiyesi
Daha önceki bölümlerde üzerinde durduğumuz âyetlerden de18 anlaşılacağı

üzere Kur’ân-ı Kerim, ferdi terbiye ederek, onun kalb ve vicdanını şirk ve şirk
kokan hususlardan arındırarak ona, hakikî insanlığa giden yollar açmaktadır.
Evet, onun terbiyesiyle yetişen fertler, eski hâllerinden bütün bütün sıyrılarak
sadece Allah için duyup duygulanan ve O’nun için dolup boşalan insanlar
hâline gelmektedirler.

Bir insanın tam tevhide ulaşabilmesi, her şeyden evvel onun şirk ve şirk
kokan hususları tamamen terk edip vicdanen temizlenmesine bağlıdır. Açık-
kapalı şirk düşüncesini aşamamış bir kimseye hak ve hakikat adına bir şey
anlatmak çok zordur. Evet, hak ve hakikat adına anlatılan hususların
vicdanlarda mâkes bulması için, o vicdanların arınmasına, dimağların ön
yargılardan sıyrılmasına ve gönüllerde hakikat aşkı, araştırma düşüncesi ve
hakperestlik duygusunun gelişmesine ihtiyaç vardır.

Buraya kadar belli ölçüde de olsa, insanın şirk ve şirk şaibesinden uzak
kalması ve dupduru bir anlayışla Allah’a yönelmesi üzerinde durduk. İşte böyle
bir yönelişi gerçekleştirebilen temiz vicdanlar, tevhide öylesine yürekten
kilitlenirler ki, Allah karşısında değil şirke düşmek; şirk ihtimali olan
şeylerden dahi yılandan çıyandan uzak durdukları gibi uzak dururlar. Ehlullah
arasında Allah’a kurbet mevzuunda sübjektif bir uygulama olarak, bir gusül
yorumlaması söz konusudur. Bu herkesin anladığı mânâdaki gusülle de
irtibatlandırılabilir. Bu yorumun özeti şöyledir:



İnsan fâni zevklerini yaşarken, birkaç dakika dahi olsa, Allah’ı (celle
celâluhu) unutabilir. İşte böyle bir unutmaya keffaret olarak o, ciddî bir
‘evbe’nin yanında bütün bedenini de yıkayarak tam bir arınma ameliyesinde
bulunur. Hatta ehlullah, bu şekilde bir unutma değil de, gayr-i iradî bile olsa,
bir lahza Allah’ı unutunca: “Allahım! Madem iradî olarak Sen’den gafil
olmanın keffareti gusletmek oluyor; ben, gayr-i iradî dahi olsa, gaflet ettiğimden
dolayı abdestle arınıp yeniden Sana dönmek istiyorum der, tecdid-i teveccühte
bulunur. Evet, hak dostları, ağyâr düşüncesine karşı bu ölçüde dikkatli ve her
zaman teyakkuz içindedirler.

Bir sistem ve metot insanı olan ve Allah’ın talimiyle Kur’ân-ı Kerim’i pratik
hayata geçiren Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem) daha önce bin bir
baskıyla kovulduğu Mekke’yi fethedip de Kâbe’ye muzaffer bir kumandan
olarak girerken, tevazuundan mübarek başı bindiği merkûbun eğeri kaşına
değecek şekilde iki büklüm Kâbe’ye girmiş ve her şeyi O’ndan bilmeyi böyle

bir mahviyet ve tevazu ile temsil etmişti.19

Bir ihlâs âbidesi olan Hz. Ömer (radıyallâhu anh), bir gün hutbe esnasında
hiç münasebet yokken mevzuu değiştirerek, “Yâ Ömer! Daha dün baban
Hattab’ın develerini güden bir çobandın!” deyip minberden inmişti. Ona,
durup dururken böyle bir söz söylemesinin sebebi sorulunca da, “Aklıma halife
olduğum geldi...” cevabını vererek meseleyi kesip atmıştı.

Yine O (radıyallâhu anh) omzunda kırba ile su taşıdığını görüp de: “Bu ne
hâl ey Allah’ın Resûlü’nün halifesinin halifesi!” diyen sahabiye “Dış
ülkelerden bir kısım elçiler gelmişti. İçimde bir şeyler hissettim. O hissi
kırmak istedim” cevabını vermişti. Mukarrebliğin mukîmi koca halife Hz.
Ömer, duygu ve düşünce planında dahi kalbinin içine giren en küçük bir şeyi,
mukarrabîne yakışır şekilde inhiraf sayıyor ve o duyguya karşı savaş ilan
ediyordu..

Ömer b. Abdülaziz (radıyallâhu anh), bir keresinde dostlarından birine
ifadeleri edebî olan bir mektup yazmış, sonra da nefsine bundan pay çıkıyor
olma mülâhazasıyla bu mektubu hemen yırtıvermişti. Sebebini soranlara da:
“İçimde bir gurur hissettim. Onun için mektubu yırttım” deyivermişti.

Evet, bizim dünyamızda devletin başındaki devlet reisinin duyguları işte bu
kadar şirkten uzak ve bu kadar arı ve durudur. Devlet başkanları böyle olduğu
gibi halkın duygu ve düşünceleri de bundan farklı değildi. Evet mübarek bir



dönemde bütün kuvve-i inkişafiyelerini başlarındaki idarecilerinden alan
toplum, ütopyalarla bile resmedilemeyecek kadar derindi...

Fertleri böyle şirk ve şirk şaibelerinden sıyrılıp, vicdanen dupduru hâle
gelen toplumlar ne mübeccel ve böyle bir toplum içinde hayat ne zevklidir..!

Kur’ân-ı Kerim, sıhhatli bir aile ve toplumun oluşması adına her şeyden
evvel, fertlerin sıhhatli olmalarına büyük bir önem vermiş ve bunun için de pek
çok emir ve tavsiyelerde bulunmuştur. O, âdeta her şeyi ferdin kendini
düzeltmesine, kendini görüp gözetmesine bağlamıştır. “Ey iman edenler! Siz
kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca, sapan sapık size zarar veremez.”20

âyetiyle bu gerçek hatırlatılır ve mü’min kendi vazife ve sorumluluklarına
yönlendirilir.

Evet, insan, başkalarının dalâlet, küfür ve küfranıyla meşgul olmak yerine,
kendisinin hidayette olup olmadığı üzerinde durmalı ve istikamet adına hep
kendini sorgulamalıdır ki, Hak nazarında kurtuluşa ermenin en kestirme yolu da
bu olsa gerek.. evet, siz, hidayette olduktan sonra başkalarının dalâlet, küfür ve
küfranı size asla zarar vermeyecektir.

Ayrıca Kur’ân-ı Kerim, bu tür âyetleriyle şu hususlara da dikkat
çekmektedir:

1.Başkaları küfür ve küfran içinde bulunurken, bir Müslüman, kendi köşesine
çekilip şahsî ibadet ü taat ve evrâd ü ezkârla yetinmemelidir; ehl-i dalâletin
menfi yollarına alternatif olarak onun da temel disiplinlere göre bir yolu-
yöntemi olmalıdır ve o, bu çerçevede hizmetlerini devam ettirmelidir.

2.Müslümanın vazifesi, ruh ve mânâ kökleriyle alâkalı evrensel değerleri
neşretmek ve onu muhtaç gönüllere duyurmaktır. O, bu yolla ruhen perişan ve
dâğidâr kimselerin imdadına koşmuş ve onlara mânen nefes alacakları bir
ortam hazırlamış olacaktır.

3.O, bütün bunları yaparken, önüne çıkan engeller karşısında sarsılmadan –
Allah’ın tevfik ve inayetiyle– bunların hepsini aşma azmiyle doğru bildiği
yolda yürümeye devam etmelidir.

Evet, bütün bunlardan da anlaşılacağı üzere Kur’ân-ı Kerim, her şeyden önce
ferdin ahlâk ve karakteri üzerinde durmakta ve âdeta diğer her şeyi bunun
üzerine bina etmektedir. Ona göre şahsî hayatı müstakîm olmayan kimselerin
mükemmel bir toplum ve millet oluşturması da bahis mevzuu değildir.
Namazında, niyazında ve Allah’a teveccühünde, insanlarla muamelesinde



samimî olmayan bir insanın mensup olduğu topluma bir hayır vaadetmesi de söz
konusu değildir.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şu hadis-i şerifiyle bu konuyu bir
buudu ile şöyle tenvir eder: “Kim bizim namazımızı kılar, bizim kıblemize
yönelir, bizim kestiğimizi yerse işte o, Allah ve Resûlü’nün zimmetini alan
(taahhüdü altında bulunan) bir Müslümandır.”21 Bu sözün mefhum-u
muhalifi şudur: Bir kimse bizim namazımızı kılmıyor, kıblemize dönmüyor ve
kestiğimizi yemiyorsa Allah ve Resûlü’nün nezdinde O’nun zimmetinden de söz
edilemez. Bugün bizim de, bu sınıfa dahil olan ve inançları itibarıyla kalbî
dünyaları kararmış pek çok bildiğimiz kimse vardır ki, bu kimselerle daha
samimî diyaloglar kurarak kalbimizin en samimî soluklarını onlara duyurma
mecburiyetindeyiz.

Biz şuna inanıyoruz, insanların hayat standartları ne kadar yüksek olursa
olsun, yine de bu insanlar huzurlu olmayabilirler; olmayabilirler zira gönül, onu
yaratan Allah’a (celle celâluhu) imanla aydınlanmadıktan ve vicdan da iman ve
Kur’ân nuruyla nurlanmadıktan sonra insanın huzur ve itminana ermesi mümkün
değildir. Evet, bizim en büyük gayemiz, herkesi inancın diriltici iklimiyle
buluşturmak, onların dünyada huzura kavuşmalarına, ahirette de Allah’ın rıza
ve rıdvanına mazhar olmalarına vesile olmaktır.

Bir plan ve projenin gerçekleştirilebilmesi için her şeyden önce o plan ve
projeye göre bir alt yapı ve zemin hazırlanması gerekmektedir. Meselâ, eğer
Cenâb-ı Hakk’ın bize lütfettiği iman ve Kur’ân nimetinden bütün dünyanın
istifade etmesi düşünülüyorsa, ulûm-u diniye ile fünûn-u müspeteyi mezcedip
her türlü bilim ve teknolojide kendimizi ispat ederek, hedef kitle kabul
ettiğimiz milletler nazarında, geri kalmış ve ayakta durabilmek için başkalarına
muhtaç olma imajını silmemiz ve silkinip kendimize gelmemiz şarttır.

Evet, İslâm’ın getirdiği emniyet ve saadetin gönüllerde hâkim olması, biraz
da Müslüman fertlerin maddî-mânevî derinliklerine bağlıdır. Böyle bir
derinliğin en önemli kazancı uhrevî saadettir. Allah bir yerde: “Rabbinin
makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştırmış bulunan kimse
için, şüphesiz onun varacağı yer Cennet’tir.” 22 diyerek bu hakikati işaretler.
Yani, eğer bir insan, her zaman Rabbinin huzuruna çıkıp O’na hesap verme
endişesini içinde duyuyor ve dünyada her an O’nun tarafından görülüp
gözetildiği duygu ve düşüncesiyle yaşıyorsa, o kişi Cennet yolundadır ve



varacağı yer de Cennet’tir. Aslında, onun hem dünyası hem de ahireti güven
altında demektir.

Bu tür âyetler, bir taraftan insana Cennet’i kazanma yolunu gösterip onun
içine huzur salarken, diğer taraftan da onun nefsanî ve şeytanî arzularını
gemleyerek onu örnek insan seviyesine yükseltmektedir. Nice kimseler vardır
ki, ahirette yeniden var olmak, Cenâb-ı Hakk’a kavuşmak ve O’nun cemal-i
bâkemalini seyretmek, böylelerinin ruhunda öyle bir huzur hâsıl eder ki, dahası
tasavvur edilemez. Böyle bir duygu ve düşünceye sahip olmayan birinin ise,
uhrevî saadetten mahrum olmasının yanında dünyevî huzur ve saadeti de söz
konusu değildir.

Evet, bir insanın içine Allah korkusu, muhasebe duygusu ve mesuliyet hissi
yerleştiği zaman, o kimse, kendi kendini kontrol edeceğinden, sosyal hayatta
zararlı bir insan olmamaya âzamî derecede dikkat gösterir ve falso yapmamaya
çalışır. Çünkü o, her zaman kontrol edildiği şuuruyla hareket etmektedir.
Aksine, fertleri bu hâle getirilememiş bir toplum için, uhrevî saadet duygusu
gibi, dünyevî huzur hissi uyarmak da çok zor olsa gerek. Zannediyorum bu
meselenin en realistçe çözümü nesillerin mehâfet ve mehâbet duygusuna bağlı
yetiştirilmesi olmalıdır. Fertleri bu ölçüde kıvama getirilmemiş yığınların
hayrına düşünülen plan ve projeler ise her zaman bir tasarı olarak kalacak ve
kat’iyen pratiğe dökülemeyecektir.

Sadece gençler değil, ihtiyarlar da ancak Allah’ın huzuruna gitme ve O’nun
cemalini seyretme saadetbahş mülâhazalarıyla mutlu olabilirler. Böyle inançlı
bir kimse, başına bin ihtiyarlık gelse, beli bükülüp saçı-başı bembeyaz olsa,
ihtimal, her zaman bir genç gibi ayakta dimdik durur ve saadetbahş akıbetini
gönül huzuru içinde bekler. Evet, o, “Allah’a kavuşmak üzere girdiğim bu
yolda, Mevlâ-i Müteâl’e kavuşma vaktim yaklaştı.” diyerek duygu ve
düşünceleriyle hep O’nunla beraber olmanın hazzını duyar ve daha cennete
gitmeden kendini cennette sanır. Aksine, eğer ihtiyarlık çağına gelmiş böyle bir
kişi, imanın ferahlatıcı atmosferiyle tanışamamışsa daima ölüm endişeleriyle
dâğidâr olur ve hayat her gün, onun için daha bir ızdıraplı ve âdeta yaşanmaz
bir kâbusa dönüşür.

Öyleyse bize düşen vazife, genç-ihtiyar herkese, Allah’a ve ahiret gününe
iman neşvesini duyurmak ve onların huzura muhtaç gönüllerini sürura gark
etmek olmalıdır. Zira fert, bu şekilde ele alınıp kendisine insanlığı anlatıldığı,
o da hayatını böyle bir mesuliyetin ağırlığı altında yaşadığı zaman –Allah’ın



tevfik ve inayetiyle– her şey tabiî seyri içinde yoluna girer, fert ve toplum
kendilerini bir huzur zemzemesi içinde bulur.

Defaatle üzerinde durulduğu gibi, gerek Kur’ân-ı Kerim, gerekse Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) genelde irşad ve tebliği fert üzerine bina
etmişlerdir. Nitekim Cenâb-ı Hak bu konuda şöyle buyurur: “Her nefis,
kazandığına karşılık rehindir. Ancak ashab-ı yemîn müstesnadır.”23

Yani herkes olumsuz tavırları itibarıyla kendini ipotek etmiş ve kazandığı
menfi şeylerle elini-kolunu bağlamış demektir. Ancak “ashab-ı yemîn” yani
uğurlu ve yümünlü olup ahirette amel defterini sağından alan, sağduyulu olan
kimseler böyle bir durumdan müstesnadırlar. Zira onlar, nefislerini rehin olarak
vermişlerse de daha sonra iman ve amel-i sâlihle o ipoteği çözmüşlerdir.

Evet, her nefis kazandığı şeyle rehindir; bundan hiç kimsenin kurtulması da
söz konusu değildir. Evet ne atalarının şan ve şöhretleri ne kendilerinin sahip
olduğu mal-mülk, ne de ruhî ve kalbî irtibat sağlanamamış şöyle veya böyle
büyük kimselere nispetin insana hiçbir yararı olmayacaktır. Nitekim Nebiler
Serveri bu hakikate işaret sadedinde, bir hadis-i şerifleriyle, kendi kavim ve
kabilesinin şahsında bütün ümmetine şöyle seslenir: “Nefsinizi Allah’tan satın
almaya bakın; (ipoteği çözünüz) zira ben, ahirette sizin adınıza hiçbir şey
yapamam!”24

Evet, herkes, kendi mesuliyet ve kaderiyle Allah’ın huzuruna çıkacak ve ona
göre muamele görecektir. İşte bu açıdan da yine ferdin kalbî ve ruhî sıhhat ü
selâmeti çok önemlidir. Allah Resûlü, bu mülâhazaya bağlılık içinde daireyi
gittikçe daraltarak en yakınlarına seslenir ve sözlerini şöyle devam ettirir: “Ey
Allah Resûlü’nün halası Safiyye! (Sen de nefsini Allah’tan satın almaya bak;
(rehini çöz zira) ahirette senin adına da bir şey yapamam!”25 Sonra O daha
bir yakını ve ciğerpâresi, gönül meyvesi olan Hz. Fatıma’ya (radıyallâhu anhâ)
teveccüh buyurur ve: “Ey Muhammed’in kızı Fatıma! (Sen de nefsini
Allah’tan satın al; (ipoteği çöz zira) ahirette senin adına da bir şey
yapamam.”26 diyerek daha net bir şekilde herkese ferdî mesuliyetin önemini
hatırlatır.

Evet, herkes, kendine çeki-düzen vererek ipotek olmaktan sıyrılmaya
bakmalı ve Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) arkasındaki
azatlılar içine girmeye çalışmalıdır. Vâkıa bu önemli meselenin plan ve
programını uygulayan ve insanları “fekk-i rihân”a uyaran; uyarıp onun



gönüllerde hüsnükabul görmesini temin ve tesis eden Resûl-i Ekrem’dir.
Dolayısıyla da hepimiz ve herkes O’na medyundur: Mehmet Âkif

“ Dünya neye sahipse, O’nun vergisidir hep;
Medyûn O’na cem’iyyeti, medyûn O’na ferdi.
Medyûndur O Mâsum’a bütün bir beşeriyyet...
Yâ Rab, mahşerde bizi bu ikrâr ile haşret.”

derken önemli bir gerçeği vurgular ve O’nun bir vesile-i necat olduğunu
hatırlatır. Ancak burada, herkesin kendi hesabını verme mecburiyetinde olduğu
ayrı bir husustur ve dinin ruhu açısından çok önemlidir.

Eve t, “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.”27 âyetinin
mazmununca, hiç kimse bir başkasının günahından dolayı suçlanamaz. Herkes
kendisinden sorumludur. Kimse kimsenin günahıyla Cehennem’e girmeyeceği
gibi, sevabıyla da Cennet’e giremeyecektir. Herkes kendi mesuliyetiyle
mahşerden, sırattan geçerek, Allah’ın huzuruna çıkacak ve Cennetle
şereflenecektir. Evet her ferde terettüp eden bir takım mesuliyetler vardır; fert,
ancak bu mesuliyetlerini yerine getirdiğinde faziletli bir insan olabilecektir ki,
yukarıda zikredilen “Herkesin durumu kendi kazanacağına bağlıdır.”  fermân-
ı sübhaniyesinden de bu anlaşılmaktadır. Evet, her insan, âdeta ayağına pranga
vurularak bağlanmış gibidir ve ancak Allah’a inanması ve salih ameller
yapmasıyla bu prangadan sıyrılabilecek ve kendi olma pâyesini elde
edebilecektir.

Bu mazmun: “İnsana sa’y ve gayretinin neticesinden başkası yoktur. Bu
amelinin neticesi de ilerde ortaya çıkıp görülecektir, sonra da emeğinin
karşılığı kendine tastamam verilecektir”28 âyetleriyle de –yeni ifadesiyle–
tam örtüşmektedir.

J. İslâm’da Aile Terbiyesi
“...Kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir; kim de saparsa ancak kendi

aleyhine sapmış olur. Sen (Ey Şanı Yüce Nebi) onların üzerinde bir vekil
değilsin.”29

Bu âyet-i kerimede Allah (celle celâluhu), Resûlü’ne hitaben, “Ey Habîb-i
Zîşânım! Kim hidayete ererse, lehine olabilecek bir yola girmiş sayılır; kim de
doğru yoldan çıkıp sapıtırsa o da sonuç itibarıyla kendi aleyhinde sayılan bir



yola girmiş demektir. Evet hidayete yönelen kimse iradesini iyilik istikametinde
kullanacak; Cenâb-ı Hak da onun gönlünde iman nurunu yakarak onu hidayete
erdirecektir. Dalâlet ve sapıklık yolunda gitmekte ısrar edenlere gelince,
“Habibim sen onların vekili değilsin.” buyurarak, hem peygamberin vazife ve
salahiyet sınırlarını belirliyor hem de iman etmeyen kimseler karşısında kalb-i
pâk-i Nebi’yi teselli ediyor. Bu iki mevzuu birbirine bağlayan şu âyet de
burada hatırlanabilir:

“Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten
koruyun.”30

Yani önce nefsinizin, sonra da aile fertlerinizin Cehennem’e yakıt olmalarına
meydan vermeyin ve onları duyguda, düşüncede istikamete yönlendirin. Evet,
bu böyle yapılabildiği takdirde, aile fertlerinden her biri kendiyle yüzleşecek
ve kendisine çekidüzen vererek istikamete erecektir.

Sıhhatli bir toplum için aile çok önemlidir. Şimdiye kadar ailenin çözülüp
dağıldığı milletlerden pâyidâr olan hiç görülmemiştir. Evet, anne, babanın
sefahete dalıp çocuklarına karşı vazifelerini unuttukları, çocukların da sahipsiz,
hissiz ve duygusuz yetiştiği toplumların kalıcı olmaları mümkün değildir.
Toplum, böyle bir hissizlik içinde belli bir süre devam etse de, o toplumun
sürekli ayakta kalması ve başka milletlerle dünyanın nimetlerini paylaşması
imkânsızdır. O bakımdan biz, millî prensiplerimize göre bir toplumdaki anne-
babanın evlâdıyla, evlâdın anne-babasıyla, hanımın kocası, kocanın hanımıyla
münasebetlerinin sıhhatli ve kalıcı olması nispetinde ailenin, dolayısıyla da
toplumun sağlam kalabileceği inancındayız.

Gerek anne-babanın çocuklarına, gerekse çocukların anne-babalarına karşı
terettüp eden vazifelerini yerine getirmemeleri ve aralarındaki sevgi ve hürmet
hislerinin kırılmasından dolayı bir kısım problemler meydana geleceği ve
geldiği açıktır. Bu problemlerin giderilmesi ise her ferdin kendisine terettüp
eden vazifeyi bihakkın ifa etmesine ve aralarındaki sevgi ve hürmet bağlarının
canlandırılmasına, canlandırılıp temadî edilmesine bağlıdır.

Günümüzde anneler-babalar, hiçbir asırda görülmedik şekilde evlat ve
torunlarının saygısızlık ve hakaretlerine maruzdurlar. Evlerde bir fazlalık ve
huzursuzluk kaynağı olarak görülmeye başlanan anne ve babalar, evlat ve
torunlarının sevgi ve ilgisine en fazla muhtaç oldukları bir dönemde,
“huzurevleri” adı altında “huzursuzluk evleri”ne kapatılmaktadırlar ki bunun



mânâsı, anne ve babayı, kapı ve penceresi olan, demir parmaklıkları eksik bir
hapishaneye tıkıp onlardan kurtulmak demektir.

Böyle bir davranış, anne ve babasına karşı sözde çok saygılı olan
evlatlarının güya onlara karşı yaptıkları bir vazifedir. (!) Aslında böyle bir
muamelenin arkasında “Gidin ne hâliniz varsa görün. Hayattan kâm almamız
konusunda bize ayak bağı olmayın!”mülâhazası söz konusudur. Bu mânâyı
kamufle edip anne ve babayı psikolojik olarak rahatlatmak için o huzursuzluk
e v i ne “huzurevi” denmesi neticeyi değiştirmeyecektir. Zira böyle bir
muamelede anne-babanın nefret edilip istenmediği açıktır. Gerçi o anne-
babalar da –istisnalar hariç– böyle bir muameleye müstahak gibidirler. İhtimal
onlar da, zamanında evlatlarına karşı yapmaları gereken vazifelerini yerine
getirmemişlerdir. Türkçemizde bir atasözü vardır: “Ne ekersen onu biçersin.”
Demek ki iyi şey ekilmemiş ki şimdilerde de iyi bir şey biçilmiyor. Bu açıdan
da, huzurevlerini hazırlayanlar, anne ve babalarının huzurunu isteyen evlatlar
değil (!) daha evvel evlatlarına sahip çıkmayan zavallı anne ve babalardır
denebilir.

K. İslâm’da İdeal Aile Yapısı
Her şeye rağmen İslâmî bir yuvada, anne ve babanın muallâ bir yeri vardır.

Bir âyet, konuyla alâkalı şunları söyler:
“Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya,

akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın
arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara (hizmetçi ve benzerlerine)
ihsanda bulunun; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi
sevmez.”31

“Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın.” Yani hem
“tevhid-i ulûhiyet” hem de “tevhid-i rubûbiyet” açısından Allah’ın eş ve
ortağının olmadığına yürekten inanın. Sonra “tevhid-i ubûdiyet” mülâhazasıyla
da sadece ve sadece bir olan Allah’a ibadet edin; edin ve ibadette O’na eş ve
ortak koşmayın.

İşte bu üç tevhid anlayışı çok sıkı bir şekilde birbirine bağlıdır. Evvelâ
Allah (celle celâluhu), rububiyetinde ve icraatında birdir. Öyleyse Allah’ın bu
icraatının neticesi olarak irade sahibi kullar da ubûdiyette Allah’ı birlemeli ve
O’nun birliğini içlerine çok iyi sindirmelidirler.

Bunun ardından Kur’ân, “Ana-babaya ihsanda bulunun.” ferman ediyor. Bu



ifadeleriyle o, anne ve babaya büyük bir hak vererek, evlatlara, anne-
babalarına tam bir ihsan şuuruyla iyilikte bulunmalarını, onlara daima himaye
ve sıyanet ellerini uzatmalarını ve onlarla ilgilenmelerini emrediyor. Kur’ân,
merkezde, anne ve babayı bu ölçüde nazara verdikten sonra, daireyi biraz daha
genişleterek akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya,
yakın arkadaşa, yolcuya, köleye, hizmetçiye ve benzerlerine de iyilikte
bulunulması gerektiğini hatırlatmayı da ihmal etmiyor.

Kur’ân-ı Kerim’de pek çok âyet, anne ve babanın evlatlarına karşı haklarını
hatırlatarak, kendisine eş ve ortak koşmamanın hemen akabinde anne-babaya
ihsanı bir vazife olarak zikretmektedir ki işte o pırlantalardan biri daha:

“Lokman, oğluna öğüt vererek: Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma!
Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür, demişti. Biz insana, ana-babasına iyi
davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak
taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olmuştur. (İşte bunun için) önce
bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş
ancak Banadır.”32

Bir başka âyet, onlara karşı düşünce ve tavırlarımıza kadar meseleyi
detaylandırarak şöyle buyurur:

“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi
davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin
yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘Öf!’ bile deme; onları azarlama ve onlara
güzel söz söyle.”33

Görüldüğü gibi Kur’ân, her zaman aile yapısının temel unsurları sayılan anne
ve babayı nazara vererek her şeyi onların üzerine bina etmektedir. Meselenin
kabile ve aşiret anlayışından kurtarılıp anne, baba ve evlat unsurlarından
teşekkülü şu noktalar itibarıyla çok mânidardır:

Ailede biri ani’l-merkez diğeri ile’l-merkez olmak üzere iki durum söz
konusudur. Bir ailenin çekirdeğini anne ve baba oluşturmaktadır. Binaenaleyh
aile fertleri içinde saygı, hürmet ve itaat gösterilmeye en layık olan anne ve
babadır. Anne ve babanın değeri o kadar büyüktür ki, Efendimiz (sallallâhu

aleyhi ve sellem), “Cennet, annelerin ayakları altındadır.”34 
buyurarak Allah’ın rıza ve rıdvanının tecessüm ettiği Cennet’i, annenin
ayaklarının altına koymaktadır. Bir diğer hadis-i şerifte, Allah’ın rızasını
kazanmanın ve Cennet’e girmenin önemli vesilelerinden biri de anne ve babaya



itaat olduğu bildirilmektedir ki, konunun önemi açısından üzerinde durulabilir.
Anne ve baba, kendilerine terettüp eden vazifeleri hakkıyla yerine getirerek

Allah’ın lütfettiği bu muallâ mevkie layık olduklarını ortaya koydukları
takdirde, o aile, toplumun sağlam bir cüz-i ferdi durumuna yükselmiş demektir.
Böyle olduğu takdirde anne-baba, evlatlarına telkin ettikleri hürmetin
karşılığını bulacak ve o ana kadar ektiklerinin kat katını elde edeceklerdir. İşte
bu husus, meselenin ile’l-merkez yönüdür.

İslâm, aile müessesesini ele alarak onu aşiret ve kabilenin yönetiminden
kurtarmış ve ona ayrı bir şekil kazandırmıştır. İslâmî ruh ve mânâ etrafında
şekillenen bir ailenin fertleri arasında çok kuvvetli bir irtibat söz konusudur.
Bunun tabiî neticesi olarak fertleri bu ölçüde birbirine bağlı bulunan aile
moleküllerinden de güçlü bir toplum meydana geleceği açıktır.

Bir kere daha hatırlatalım ki, böyle bir toplumda ağırlık noktasını teşkil
eden, anne ve babadır. Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem),
“Allah, size annelerinizin haklarına riayeti tavsiye etmektedir. –O, bunu üç
sefer tekrarladı.– Sonra da Allah size babalarınızın haklarına riayet etmenizi
tavsiye etmektedir. Ayrıca O size akrabalarınızın haklarına yakınlık
derecesine göre riayet etmenizi de tavsiye etmektedir.” 35 fermanlarıyla bu
önemli gerçeği vurgular.

Bu hadis-i şerifte, merkez ve muhit hattında bulunan herkes nazara verilir ve
yakınlık derecesine göre onların haklarına riayet edilmesi gerektiği hatırlatılır
ki, bu da meselenin ani’l-merkez cihetidir. Nitekim yukarıda zikredilen “Ana-
babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya,
yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara (hizmetçi ve
benzerlerine) ihsanda bulunun.” âyet-i kerimesinde önce anne ve babaya
ihsanda bulunulması emredildikten sonra, ihsan dairesi yakından uzağa doğru
genişletilmektedir.

Bu yapılırken de kabile ve aşiret anlayışı ile atalarla iftihar düşüncesi silinip
atılmakta ve “Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları
kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir.”36 buyrularak ailenin bugünkü
hâlinin ne olduğu tespit ve tayin buyrulmaktadır.

Nitekim Efendimiz mevzuyla alâkalı bir başka hadis-i şeriflerinde de şöyle
buyururlar: “Şüphesiz Allah, sizden cahiliye duygu ve düşüncesini ve
babalarınızla iftihar etmeyi silip atmıştır.”37 Elbette burada, babalarla iftihar



etmenin silinip atılması, âbâ u ecdâda sövmek mânâsında değildir; burada
üzerinde durulan husus, fertlerin atalarıyla övünmeyi bir tarafa bırakıp kendi
duruşları ve konumlarını gözden geçirmelerinin önemidir.

Özetlenecek olursa, biz buraya kadar, ailenin sınırlarını tespit etmeye
çalıştık. İslâm’ın vaz’ettiği ideal aile yapısı, hem kabile ve aşiretle hem de âbâ
u ecdadla alâkası olmakla beraber, dede-nine, anne-baba, evlat ve torunlardan
oluşan çekirdek bir topluluktur. Kur’ân’ın da, “Ey inananlar! Kendinizi ve
ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.”38 âyetiyle
sorumluluk sınırlarını belirleyerek ْمُكِیلَْھأَو  “ve ailenizi” sözüyle, korunması
istenenin bunlar olduğu hatırlatılmaktadır.

İslâm’da îsâr duygusu çok önemli bir haslettir. Kur’ân-ı Kerim, açık-kapalı
çok kez insanlardaki bu hissi nazara verir. Biz îsâr hasletini kendisi muhtaç
olduğu hâlde başkalarını nefsine tercih etme diye yorumlayabiliriz. Meselâ, bir
kimsenin kendi ihtiyacı olan bir nesneyi başka birisinin ihtiyacını karşılamak
için infak etmesi yüksek bir îsâr hasletidir.

Kur’ân-ı Kerim, “Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları (ihtiyaç
sahibi olan kardeşlerini) kendilerine tercih ederler.” 39 gibi âyetleriyle işte
bu tür îsâr hasletine sahip olan kutluları takdirle yâd eder. Îsârda yakınlık-
uzaklık söz konusu değildir. Kime olursa olsun o, Allah yolunda kardeşlerini
nefsine tercih etmenin adıdır. Îsâr ne kadar memduh olursa olsun mutlaka onun
da bir sınırı vardır. İslâm, aile fertlerinin bahis mevzuu olduğu bir yerde önce
onların ihtiyaçlarının giderilmesini emreder.

Bu, başkalarını şahsına tercihten farklı bir şeydir. Anne ve babanın hakkı,
îsâr hasletinin önüne geçecek kadar ehemmiyeti haizdir. Nitekim Nebiler
Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şerifte, “Ey Allah’ın Resûlü!
İyi davranıp hoş sohbette bulunmama en fazla hak sahibi olan kimdir?” diye
soran ve bu soruyu dört defa tekrarlayan sahabinin ilk üç sorusuna, “Annen”,

sonuncusuna da “Baban” diye cevap verir.40

Mevzuyla alâkalı Sa’d İbn Ebî Vakkâs’dan (radıyallâhu anh) nakledilen bir
hadis-i şerifte şöyle buyrulur: “Veda haccı esnasında şiddetli bir hastalıkla
yatıyordum. Resûlullah, bana geçmiş olsun ziyaretine geldi. ‘Ey Allah’ın
Resûlü! Gördüğünüz gibi ağrım çok şiddetli.. ben mal-mülk sahibi bir
kimseyim. Bana vâris olacak kızımdan başka kimsem de yok. Malımın üçte
ikisini tasadduk etmek istiyorum!’ dedim. Hemen ‘Hayır, olmaz!’  buyurdular.



‘Yarısını?’ dedim. Yine ‘Olmaz!’ buyurdular. ‘Üçte birini?’ dedim. ‘Üçte
birini mi? Üçte biri de çok. Sen, vârislerini zenginler olarak bırakman, halka
ihtiyaçları için el açacak fakirler olarak bırakmandan daha hayırlıdır. Sen,
azîz ve celîl olan Allah’ın rızasını arayarak her ne harcarsan, –hatta bu,
hanımının ağzına koyduğun bir lokma bile olsa– mutlaka o sebeple dahi
mükâfatlandırılacaksın.’ buyurdular.

Ben: ‘Ey Allah’ın Resûlü! Yoksa ben muhacir arkadaşlarımdan ayrı mı
düşeceğim?’ dedim. O ‘Eğer geri kalır, kendisiyle Allah’ın rızasını
düşündüğün bir amel yapacak olursan bu ameller sebebiyle mutlaka derecen
artacak ve merteben yükselecektir. Sana şunu da söyleyeyim: Sen, daha çok
yaşayacaksın. Öyle ki, Allah seninle bazı kavimleri aziz bazılarını da zelil
kılacaktır.’ ferman etti ve sonra da şöyle dua buyurdu: ‘Allahım! Ashabımın
hicretini tamama erdir. Onları gerisin geri (başarısızlıkla) çevirme!..’”41

Bu hadis-i şerifte, anne-baba ve evlatların hukukunun yani aile haklarının
devreye girdiği noktada başkalarına infak edilecek olan şeylerin bizzat Allah
Resûlü tarafından gayet net olarak tahdit edildiği görülmektedir.

Benzer bir durum Kâ’b b. Mâlik (radıyallâhu anh) için de söz konusudur.
Şöyle ki, Tebük gazvesine mazeretsiz olarak katılmayan, fakat doğru söyleyerek

Allah’tan af dileyen ve inen âyetlerle hakkında af fermanı çıkan;42 bunun
üzerine de bir şükür ifadesi olarak, “Ey Allah’ın Resûlü! Mazhar olduğum bu
aftan ötürü bütün malımı Allah ve Resûlü yoluna bağışlamak istiyorum.”
diyen Kâ’b b. Mâlik’e, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Hayır,
hepsi olmaz. Bir kısmını kendine ayır, bu senin için daha hayırlıdır.” 43

buyurarak aile fertlerinin haklarının korunması gerektiğini ferman etmişlerdir.
Aile hukukunun bahis mevzuu olduğu bir yerde pek çok tasarrufun sınırlarının

daraltıldığına dair Asr-ı Saadet’ten daha başka misaller vermek de
mümkündür. Ancak, biz sözü daha fazla uzatmamak için son bir misalle mevzuu
noktalamak istiyoruz:

İslâm’da irşad, bütün Müslümanlar üzerine umumî ahvalde farz-ı kifaye,
hususî şartlarda ise (cem’u nefir hâli) farz-ı ayn derecesine yükselen yüce bir
emirdir. İşte böylesine ehemmiyetli bir emre itaat etmek için bir sahabi, Allah
Resûlü’nün huzuruna gelerek sefere iştirak için izin ister. Peygamber
Efendimiz, o kişiye –hayatta olduklarını bildiği hâlde– “Annen baban hayatta
mı?” diye sorar. Sahabi, “Evet” cevabını verince Rahmet Peygamberi,



“Onlara (hizmet de cihad sayılır), sen onlara hizmet ederek cihad yap.”
buyurur.44

Evet, İnsanlığın İftihar Tablosu, farz-ı ayn olan bir meselede bile, eğer
evlâdın nazarını anne-babaya çeviriyorsa, evlâdın anne ve babasına karşı ne
denli ağır sorumlulukları olacağı üzerinde durulmaya değer...

اَمَو ّللا ، ُهٰ َاناَدَھ  َْنأ  َالَْول  َيِدَتْھ  َِنل اَّنُك  اَمَو  اَذ  ِٰهل َاناَدَھ  يِذَّلا  ِه  ّٰلِل ُدْمَحَْلا 

.ُبِینُأ ِه  َْيِلإَو ُتْلَّكََوت  ِه  َْيلَع ّللِاب ، ِهٰ َِّالإ  ي  ِماَصِتْعا َالَو  يِقِیفْو  َت

َنیِعَمَْجأ ِ۪هبْحَصَو  ِِهلٰا  ىٰل  َعَو .َنيِرِخْٰالاَو  َنِیل  َّوَْألا ّیَس  ِدِ ىٰلَع  ْم  ِّلَسَو ِّلَصَو 

.َنیِمٰا َِكتا ، َموُلْعَم ِدَدَِعبَو  َك  ِمْلِع ِدَدَِعب  َنيِرِھا  َّطلا َنِیِبّیَّطلا 
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Takdim
Bailey, “En çok yaşayan, en çok düşünendir.” der. James Allen de aynı

mânâyı, “Hareket, düşüncenin tomurcuklanması; neş’e veya keder, onun
meyvesidir. Ve insan, böyle kendi eseri olan acı-tatlı meyvelerle yaşar.”
şeklinde ifade eder. Efendimiz’in, bir saat tefekkürü senelerce nafile ibadetten
üstün görmesi, düşüncenin önemini ifade bakımından apayrı bir öneme sahiptir.

Düşünce, sancı çeken bir beynin sevimli yavrusudur. Descartes,
“Düşünüyorum, öyleyse varım.” derken, hayatın gaye ve hedefini, var olmanın
hikmet ve sebebini vecizelendirmiş oluyordu.

Bir düşüncenin bizden evvel düşünülmüş olması, bizim düşünmemize mâni
olmadığı gibi; bizim düşünmemiz de, bizden başkalarının aynı şeyi
düşünmesine mâni değildir. Ancak hiçbirimiz, aynı düşünceyi aynı üslûpla
ifade edemeyiz. Üslûp bir ifade tarzıdır ve sadece kendisinin aynıdır.
Dolayısıyla her bir insanın üslûbu, diğerlerinden farklıdır. Üslûbun düşünceye
de tesiri varsa, birbirinin aynısıymış gibi görünen iki düşünce, en azından bu
açıdan belirgin bir farklılık arz edecektir.

Düşünmek bir meziyet, düşünceye şekil vermek ise bir maharettir. “Varlık,
kendiliğinden sırlarını ortaya koymaz; onları biz, düşünce yollarından geçtikten
sonra buluruz.” İnsan, düşüncenin kanunlarını yine düşünce ile keşfeder.
Sebep-netice bütünlüğü en güzel şekliyle ancak düşüncede vardır.

Tefekkürün mahrem odasında, sessiz fakat hummalı bir çalışmanın verdiği
yorgunluktan sonra, kuru akıl ve mantık, ilhamın önünü tıkamaz ve muhayyilenin
kanatlanmasına engel olmazsa, tersi yönde, ilham ve muhayyile de gerçekçi akıl
ve mantığın süzgecine hayır demezse, artık fikir denen kutlu kıvılcım tutuşmuş
demektir. Böyle fikirler ise, bütün insanlık için eskimeyen servettir.

Düşünce, idrakin helezonik yükselişi. Şuurun “kelime-i tayyibe” hâline
gelişi. Kalb ve kafa dengesi. “Cevâmiü’l-kelim” bereketi. İrşad kandili.
Tecrübe atlası. Tebliğ hevengi. Telkin bûsesi. İlham buketi. Sır sarnıcı. Efektif
bilgi. İdeal filengi. Misyonun “Mors alfabesi”. Ve elinizdeki eser yönüyle de,
nur dekorlu muhtevanın silueti.

Yayınevimiz, “Ölçü veya Yoldaki Işıklar”ı, siz saygıdeğer okuyucularımıza
bu duygu ve düşüncelerle arz etmekten mutluluk duyar.

Anlama cehdini ona yoldaş yapmanız dileğiyle...
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Ötelere Seyahat Üzerine
Ey Yücelerden Yüce!
Yolumuz üzerine serip sergilediğin, sonra da bizi görmeye davet ettiğin

meşherlerini, en mükemmel şekiller hâlinde sarıp sarmaladığın en bedî, en
çarpıcı sanat eserlerini ve Sana ait gizli güzelliklerin tecellîleri olarak binbir
renk cümbüşü hâline getirip ve yine Senin bir sanat mecmuan olan tabiatın
sinesine yerleştirdiğin o gözleri kamaştıran, başları döndüren resimlerin en
parlağı, en mevzunu ve birbirleriyle fevkalâde tenasüp içinde bulunan eşya ve
hâdiseleri seyredip, kaleminin sesinde ve o kalemle yazıp ortaya koyduğun
kitabının âhenginde Seni görüp, Seni duyup ruhumuzla kanatlanırken,
isimlerinin ışığı altında açılan menfezlerden görülen bütün nizam ve âhenklerin,
müşâhede edilen umum renk ve suretlerin, her tarafta duyulan ses ve nağmelerin
ve bu seslerden meydana gelen koro ve senfonilerin menbaına gözlerimiz
takıldı; gönüllerimiz, o her şeyin kaynağı olan yüce âlemlerin esrarıyla
kendinden geçti...

Kalb ve iman gözüne açılan o ayrı ayrı pencerelerden öteleri seyre dalıp,
gönüllerimizdeki “Tûbâ-i Cennet” çekirdeğinin bir ağaç hâlindeki aslî
hüviyetini müşâhedeye cüret ettik.. ve ötelere, ötelerin de ötesine uzayıp giden
çok uzun, çok çetin, fakat çok zevkli bir seyahate yeltendik. Bunu yaparken de
Beyan’ını ruhumuza rehber eyleyerek, isim ve sıfatlarının aydınlatıcı tayfları
altında ve yine yol yol sonsuzluğa giden nurdan hakikatlerle kanatlanıp yollara
döküldük.

Kelâmında anlatılıp resmedilen, en ince teferruatına kadar haritası çizilen,
nihayet bir Kutlu’nun miracıyla bütün bütün kapıları açılıp, her mârifet erinin
gönlündeki arşiyeleriyle o âlemlere yükselme imkânı doğan işte böyle bir ulu
seyahatte, haddimizi aşıp esrarlı kapılarının tokmağına dokundu isek, edep ve
erkân bilmeyen ham ruhlarımızın görgüsüzlüğüne vererek, bizi bağışlamanı
diler, affına sığınırız.

Ey bizleri varlığa erdiren ve var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize
duyuran Güzeller Güzeli Yüce Yaratıcı! Bu koskoca kâinatları bir kitap gibi
önümüze seren Sen; onun esrarını vicdanlarımıza duyuran Sen ve
vicdanlarımızı lâhûtî esrarının mevcelenip geldiği iklime bir sahil yapan da
yine Sensin! Sen bizleri var etmeseydin, bizler var olamazdık. Bu muhteşem
kâinatları bir kitap gibi önümüze açıp, yüce teşrifatçı ve tarif edicilerinle



anlatıp şerhetmeseydin, Seni bilemeyen, gönlünün enginliklerine eremeyen
cahiller gürûhu olarak yıkılıp gidecektik. Lütfedip de kâmetlerimize göre
kendini bize anlatmasaydın, haricî dünyalar ile vicdanlarımız arasında
irtibatlar temin ederek, Zât-ı Ulûhiyetin adına bildiğimiz ve bileceğimiz şeyleri
tutup yakalayacak, şekillendirip istikamet verecek ve ilmi ilim, mârifeti mârifet
yapan o ilk tasdik ediciyi ruhumuza yerleştirmeseydin, nereden bunları ve Seni
bilecek ve yoluna hayranlık duyacaktık!?..

Bizler, Senin kapının boynu tasmalı kulları, vicdanlarımıza aksedip duran
parıltılar da, Senin varlığının ziyasıdır. Biz neye maliksek, Senin vergin, Senin
atândır. Bunu bir kere daha ilân ediyor, kapının azat kabul etmez kulları
olduğumuzu itirafla ahd ü peymânımızı yenilemek istiyoruz.

Ey zikri, fikri ruhlara itminan veren gönüller Sultanı! Senin öğrettiğin ve
ruhlarımıza duyurduğun şeyleri, gönülleri gönüllerimiz gibi ölü ve derbeder
olanlara ulaştırmak için, yer yer eşya ve hâdiselerin dolapları içine girerek,
zaman zaman da benliğimize dönerek, olup biten şeylerden ve bu umumî
gidişattan Senin varlığına bakan pencereleri, Senin huzuruna yükseltecek
yolları araştırıp tespite çalıştık. Zât-ı Ulûhiyetini ve perdesiz, mânisiz Seninle
görüşeceğimiz o mutlu günü muhtaç gönüllere duyurmak isterken, en saf ve en
duru ifadelerin resm ve nakşettiği yüce hakikatlere bağlı kalamadık. Kışırda
kalmış ve gönlünü şu âlemin sûrî güzelliklerine kaptırmış bir kısım ham ruhlara
bir şeyler anlatabilme düşüncesiyle mücerredin kudsî cidarlarını sarsarak,
müşahhasa ve maddeye yahşiler çektik. Belki de, en açık hakikatleri saffet-i
asliyesi içinde sunamadığımızdan cürümler işledik, heva ve hevesimize hizmet
ettik..?

Hata ettiysek, Sana gelirken ve başkalarına yol göstermeye çalışırken ettik.
Kusur yaptı isek, Senin yolunda yaptık. Hata daima hata, kusur da daima
kusurdur. Kalblerimiz ürperti içinde, ruhlarımız iki büklüm, boyunlarımızda
tasma, vereceğin hükmü bin can ile intizar etmekteyiz. Bunu derken de biliyoruz
ki, Senin sonsuza kadar uzayıp giden rahmetin, her zaman gazabının önünde
olmuştur. Senin lütuflarını idrak etmiş kapı kullarına kusurun yaraşıp
yakışmadığı muhakkak; ama, affın Sana çok yakıştığını söylememize lütfen
müsaade buyurunuz!

Evet, Sultanım: “Sultana sultanlık, nitekim gedâya da gedâlık yaraşır.”
Şimdi bizi bağışlarsanız, ötelere seyahat hakikatini sinelerimizin en müstesna

yerinde muhafaza ederek, yeniden Senin şu kâinat kitabının sayfalarını



karıştırmak, yeni bir seyahat mülâhazasıyla upuzun mütalâalara dalmak, Seni
anlatan dellâlları dinlemek ve Sana ait nağmelerle kendimizden geçmek
istiyoruz. Bezmine ulaşmak isteyen muhtaç ve derbederlere kol-kanat lütfederek
onları vuslatınla dilşâd eyle!..



Seyyah Üzerine
İnsan, bir seyyah; kâinatlar da, onun mütalâasına takdim edilmiş rengârenk

meşherler, zengin ve rengin kitaplardır. Seyyah, bu kitapları okumak, irfanını
artırmak ve insanlığa yükselmek için bu âleme gönderilmiştir. Bu renkli ve
zevkli yolculuk, her insana bir kere nasip olur.. ve zannediyorum duyguları
hüşyâr, gönlü uyanık olanlar için bu biricik seyahat, İrem Bağları misillü
cennetler kurmaya yeter ve artar. Gözü bağlı yaşayanlar ise, her şeye rağmen
bir soluk yaşamış gibi geldikleriyle gittikleri bir olur.

Tabiat ve hayat kanunlarını derinden derine düşünen ve değerlendiren birisi,
çiçeklerin parıldayan renklerinden ağaçların kıpırdayan dallarına; yıldırımların
ürpertici tarrakalarından kuşların, kuşçukların âhenkli nağmelerine kadar, her
şeyde sonsuz bir güzelliğin cilvelerini görür ve her seste Kudreti Nihayetsiz’in
takdis edildiğini duyar; ışık, hararet, cazibe, kimyevî alâka ve canlıların sevk
ve idare edilme kanun ve hâdiselerinde ilâhî tecellîlerin iz ve emarelerini
müşâhede eder.

Ruh, maddî âlemin şu gürültülü ve dağdağalı atmosferinden uzaklaşarak
vahdet âleminin derinliklerine gömüldükçe, Yüce Yaratıcı’nın kâinattaki o
şâşaalı tecelliyâtını seyrederek kendinden geçer. Duygularında böylesine ilâhî
visale ermiş ve kendini sonsuz vecd ve istiğrakın dalgaları arasında med ve
cezire terk etmişler için, okyanusların derinden derine kaynama ve velveleleri,
tenha koruların sessiz manzarası, bulutlarla boy ölçüşen koca şâhikaların
vakarlı duruşu; yemyeşil yamaçların eteklerinde oynayan akşam gölgeleri ve o
füsunkâr endamlarıyla bütün zemine yayılmış bahçelerden, etrafı mest eden
çeşit çeşit kokular; meltemle oynaşan mini mini çiçekler ve çiçeklere taht
kurmuş, çevreye gamze çakan şebnemler, O’nun insanı büyüleyen sonsuz
güzelliklerinden akisler değil de ya nedir?..

Bizim O’nun mahiyetini bilip bilmememiz ne ifade eder; her ses O’ndan bir
nağme ve her şey O’ndan bir nâme oldukdan sonra..? Alman hakîm ve şairi
Goethe, “Biz, hem kendi ruhumuzda, hem de tabiatta Allah’ın varlığını
seziyoruz. Künhünü bilmememizin ne ehemmiyeti var? Evet, mahiyet-i
Ulûhiyete dair ne biliyoruz? Allah hakkındaki sınırlı ve dar olan
düşüncelerimiz ne ifade eder ki! O’nu yüzlerce isim ve bir sürü sıfatlarla yâd
etsem de, yine hakikatin çok çok dûnunda olacağım. Mademki Ulûhiyet
dediğimiz yüce varlık, yalnız insanda değil, âlemin büyük küçük bütün



hâdiselerinde, tabiatın zengin ve kudretli sinesinde her suretle tecellî
etmektedir. Böyle bir Zât-ı Ekmel hakkında beşerî vasıflara göre
edinebileceğimiz fikir kâfi ve ihatalı olabilir mi?” derken, eserleriyle kendini
gösteren ve Zâtıyla dünya hayatında görünmeyen O Mevcud-u Meçhul’e dikkat
çekiyordu.

Biz de, eserleriyle kendini bize tanıttırmak isteyen gözlerden pinhân o Zât
için seyyahlar ve seyahatler düşünüyor, hep O’nun yolunda olmak, hep O’na
açılan kapıları aşındırarak sonu gelmeyen bir yola çıkmış bulunuyoruz. Cihan
durdukça da, hep O’na ait türkülerle etrafı velveleye verme kararındayız...
Nasıl vermeyelim ki, biz ve her şey, O’nu tanımak ve tanıtmak üzere
bulunuyoruz ve bundan daha yüce bir vazife de bilmiyoruz. Biz, hepimiz O’nun
varlığının gölgeleri, O ise, her şeyin menbaı ve merciidir.

Yerden suları fışkırtan ve cömertliğinden çeşmeler akıtan; güneşe ışıktan
kemer bağlayan ve hararetten onun başına taç koyan; toprağı rengârenk
çiçeklerle süsleyen ve zemine binbir formayı birden giydiren O’dur. Göklerin,
yerin ve engin denizlerin varlığı O’ndandır. Bulutlar denizlerin gözüyle O’na
bakmakta, denizler de bulutların diliyle O’nu anmaktadır. Toprağın içini binbir
ızdırapla dolduran, mercanın ciğerini kızıl kana boyayan O’dur. Güneşler,
O’nun kapıkulu; dünyalar da O’nun boynu tasmalı köleleridirler.

Ey Yüce Yaratıcı! Cihanın bütün mülk ve saltanatı Senin bayrağının altında
Sana boyun eğmekte ve sultanlar Senin kapında Sana kölelik etmektedirler! Her
şey Sana koşar, Senden varlık dilenir; Sen ise, kendinden varsın! Emanet
varlıklar, var olur, şekillenir sonra da söner giderler; Sen ise, bütün bunlardan
berî ve müstağnisin! Teksin. Eşsizsin. İhtiyaçsızsın! Bütün varlıklar birliğinden
medet umar. Birliğin, çölde kalmışların kevseri ve cennetidir. Bu yerler, Senin
emrinle yerinde durur. Gökkubbe, Senin kudret ve iradenle düzenini korur. Eğer
bütün bunlar Sana dayanmasaydı, yıldızlar bağı çözülen tespih taneleri gibi
kâinatın bağrına dağılıp giderdi de bunu kimse önleyemezdi.

Biz hepimiz, Seninle mutluluğa erdik. Seni tanımakla gerçek saadeti tanıdık.
Sana dayanmayan ve Senden gelmeyen mutluluktan kaçıyor ve Seni unutturan
saadeti de lânetliyoruz. Evet Seni söylemeyen her şeye karşı susmak ve küsmek
ve Seni hatırlamayanları da unutmak gerektir.

Ey rahmeti sonsuz Yüce Yaratıcı! Bizler Senin kapının bendeleri ve bu
uğurda dünya ve ukbâdan geçmeye kararlı sadık kulların olarak bugüne kadar
kimseye secde edip kul olmadık. Derdimizi Senden başkasına açmadık. Açtıksa



da, “bin tevbe” diyerek dönüp dergâhına sığındık. Sen, bu kapından
ayrılmayanların kadehlerini muhabbetinle doldur ve asırlardan beri dudağı
tebessüm bilmeyenlerin yüzünü güldür.

Ey yaslıların ümit ve huzuru! Ey gariplerin sahibi! Ey çaresizlerin çaresi!
Nâçâr kalmış kullarına bir perde aç; açlıklarını gider ve dertlerine derman ol!..
Biz, Seni resimlerle, şekillerle anlatmak ve bunlarla vicdanlarımızda
duyduğumuz güzelliklerini başkalarına da duyurmak istemiştik... Eğer bununla,
idrak edemediğimiz ulvî hakikatleri örseledi isek, Senden özür diliyor ve bizi
bağışlamanı istiyoruz.



Birinci Bölüm 
HİKMET AÇISINDAN

İlim Üzerine
Müspet ilimlerin ilhada götüreceğinden korkarak, onlardan uzak kalmak bir

çocukluk; onları bütün bütün dine, imana zıt görerek, ilimleri inkâra vesile
saymak da, bir peşin hükümlülük ve cehalettir.

* * *

İlimler, saadetimizi garanti edip, bizleri insanlığa yükselttiği ölçüde
faydalıdırlar. Aksine, insanoğluna korkulu rüyalar yaşatan ilim ve teknoloji,
yolumuzu kesmiş bir cadı ve şeytandır.

* * *

Asrımızın başında ilmi ilâhlaştırarak her şeyi ona kurban eden bir kısım sığ
görüşlü materyalistlere karşı, çağın dünya çapındaki ilim adamı, “Dinsiz ilim
kör, ilimsiz din de topaldır.” diyerek, bir asrı saran korkunç hezeyanı, en latîf
şekilde taşlıyordu. Bilmem ki, günümüzün hem kör hem de topallarını görseydi,
ne diyecekti!

* * *

Müspet ilimlerin hiçbir şey olmadığını iddia etmek bir cehalet ve taassup,
onun dışında her şeyi reddetmek, toyca bir yobazlık; kazandığı her yeni bilginin
ışığında, bilmediği daha yığın yığın şeyler olduğunu idrak ve kabullenme ise,
bir ilim zihniyeti ve düşünce istikametidir.

* * *

İlim ve teknik insanın hizmetindedir ve ondan korkmak için ciddî hiçbir
sebep de mevcut değildir. Tehlike, ilmîlikte ve ilme göre bir dünya kurmakta
da değildir. Tehlike, cehalette, şuursuzlukta ve mesuliyet yüklenmekten
kaçınmadadır.

İlimden Beklenen Gaye
İnsanoğlu için gerçek hayat, ilim ve irfanla kabil olacağından, öğrenip

öğretmeyi ihmal edenler, hayatta olsalar dahi ölü sayılırlar. Zira, insanın
yaratılışının en önemli gayesi, görüp bilmek ve öğrendiklerini başkalarına



bildirmekten ibarettir.
* * *

Bir ferdin tedbir ve isabetli kararları, o tedbir ve kararların akıl ve mantıkla
münasebeti nispetindedir. Akıl ve mantık ise, ilim ve mârifetle doğru orantılı
olarak gelişir. Onun içindir ki, ilim ve mârifetin olmadığı bir yerde, akıl âtıl,
mantık aldatıcı, kararlar da isabetsizdir.

* * *

Bir insanın insanlığı, öğrenip öğretmek ve başkalarını aydınlatmakla belli
olur ve ortaya çıkar. Bilmediği halde öğrenmeyi düşünmeyen; öğrendikleriyle
kendini yenileyip başkalarına da örnek olmayan, suretâ insan görünse de, sîreti
açısından düşündürücüdür!

* * *

Öğrenip öğretilecek şeyler, insanın mahiyetini ve kâinatın sırlarını keşfe
yönelik olmalıdır. Benlik sırlarına ışık tutmayan, varlığın karanlık noktalarını
ve tıkanıklıklarını açıp aydınlatmayan ilim, ilim değildir.

* * *

İlim ve mârifetle elde edilen mansıp ve pâye, başka yollarla elde edilen
makamlardan daha yüksek ve daha uzun ömürlüdür. Zira ilim, sahibini,
dünyada fenalıklardan uzak ve faziletli; öbür âlemde de, onun iman ve irfanıyla
gönlünde kurduğu tasavvurları aşkın makamlarla mutlu kılar.

* * *

Her anne ve baba, çocuklarının kafaları gereksiz şeylerle doldurulmadan
önce, onları mutlaka ilim ve irfanla doyurmalıdırlar. Çünkü, hakikat adına boş
gönüller ve mârifetten mahrum ruhlar, her türlü fena düşüncenin serpilip
gelişmesine müsait birer tarla mesabesindedirler. Önceden onlara ne tür tohum
saçılırsa, daha sonra hasat edilen de o olur.

* * *

İlim öğrenmekten maksat, bilginin insanoğluna mürşit ve rehber olması ve
öğrenilen şeylerle, insanî kemalâta giden yolların aydınlığa kavuşturulmasıdır.
Binaenaleyh, ruha mâl edilmemiş ilimler, sahibinin sırtında bir yük; insanı ulvî
hedeflere yöneltmeyen mârifet de, bir kalb ve düşünce hamallığıdır.



“İlim, ilim bilmektir,
İlim kendin bilmektir;
Sen kendini bilmezsen,
Ya nice okumaktır.”
(Yunus)

* * *

Hedef ve maksadı belirlenmiş bir ilim, sahibi için, “ilelebet” devam edecek
bir bereket vesilesi ve tükenmez bir hazinedir. Bu hazineye malik olanlar,
yaşadıkları sürece, hatta daha sonra, bir tatlı su kaynağı gibi daima ziyaret
edilir ve hayra vesile olurlar. Gönüllere şüphe ve tereddüt atan ve ruhları
karartan hedefi belirlenmemiş boş faraziyeler ise, ümitsiz ve bulanık ruhların,
etrafında uçuşup durduğu bir çöplük yığını veya ruh kapanıdırlar.

* * *

İlim ve fen, çeşit çeşit dalları ve her dalın ihtiva ettiği faydalarıyla, hemen
herkes için yararlı ise de; insanın ömrü mahdut, imkânları da sınırlı
olduğundan, bunların hepsini belleyip istifade etmesi mümkün değildir. Bu
itibarla, her fert kendisi ve milleti için gerekli olan şeyleri öğrenip
değerlendirmeli, gereksiz şeylerle ömrünü beyhude zayi etmemelidir.

* * *

Gerçek ilim adamı, çalışma ve araştırmalarını en doğru haberlerin, en
aldatmaz beyanların ışığı altında ve ilmî tecrübelere göre düzenleyip
sürdüreceğinden, her zaman gönlü rahat, işleri de kolay olacaktır. Bilginin
gerçek kaynağından mahrum bir kısım zavallı ruhlar ise, durmadan yol ve yön
değiştirip duracak ve bir türlü ham hayallerden kurtulamayacakları için, hep
“âh u vâh” edip inkisar içinde inleyeceklerdir.

* * *

Her şahsın kadir ve kıymeti, tahsil ettiği ilmin muhteva ve zenginliğine
göredir. İlmi, sırf bir “dedikodu” unsuru olarak kullananın kıymet ve değeri o
kadar; onu, eşya ve hâdiseleri tanımada bir “prizma” olarak kullanıp, mekânın
en karanlık köşelerine kadar ulaşan ve irfanıyla kanatlanıp, “tabiat” ötesi
hakikatlerle kucaklaşanınki de o kadar...

İlim ve Cehalet



İlimleri fişleyip kitaplara işlemek, mevcut şeylerin bir kere daha anlatılması
bakımından yararlı ise de, ilham ve istinbat ruhunu felç etmesi itibarıyla bin
zararı olduğu söylenebilir...

* * *

İlim, önemli bir hidayet rehberidir.. hele bir de vahye dayanıp vahiyle
beslenirse, bu takdirde o, arz u semayı aşacak buutlara ulaşır ve ayrı bir kıymet
alır.

* * *

Şimdi mucit-kâşif yetişmiyor. Taklitçi adamlar yetişiyor. Kısmen her şeyi
değiştirecek, isyancı ruha ihtiyaç var. Her şey değişecek. Kitap-mektep-kapı-
sıra.. hepsi.. ve tenkit ile işe başlama esastır.

* * *

Cehalet, en kötü arkadaş; ilim, en vefalı yoldaştır.
* * *

İlim, hilim (yumuşak huyluluk) ile birleşince baş döndürücü bir derinliğe
ulaşır.

* * *

Cahil, öfkelenince bağırır-çağırır; akıllı ise, yapması gerekli olan şeyleri
plânlar.

* * *

Fazilet, ilim-hilim-ibadet sacayağı üzerinde oturmaktadır.
* * *

İlim, amele kaynak olamamışsa, kuruması mukadderdir.
* * *

İhtiyaç, ilmî keşiflerin keskin gözlü bir kılavuzudur.
* * *

Anlamak başkadır, bilmek başkadır; bin şeyi bilmektense, bir şeyi anlamak
daha iyidir.

* * *



Kendini “bilmiyorum” demeye alıştır ki, hiçbir zaman “bilmiyorum” deme
utancını yaşamayasın..!

* * *

Türlü türlü müsabakalar gibi, bir de fakirlikler müsabakası yapılabilseydi,
cehalet, böyle bir yarışmanın kralı olurdu.

Düşünceye Saygı
Her şeyi tenkit, her şeye itiraz, bir yıkma hamlesidir. Şayet insan, bir şeyi

beğenmiyorsa, ondan daha iyisini yapmaya çalışmalıdır. Zira, yıkmaktan
harabeler, yapmaktan da mâmureler meydana gelir.

* * *

Alenî hiddet ve şiddetten ziyade, gizli düşmanlık ve sinsi öfkelerden
korkmak lâzımdır. Dostlar yüze karşı şiddetli olsalar da, arkadan arkaya hep
bir koruma meleği gibi davranırlar. Düşmanlar ise, yumuşaklıklarında tuzak
kurar; sertliklerini de, tıpkı bir örümcek gibi, tuzağa düşürdüklerini
haklarlarken ortaya koyarlar.

* * *

“Falan kimse havadan nem kapıyor” derler! Ona ruhum feda.! Ya yağmur
altında dahi ıslanmayanlara ne demeli..!

* * *

Bir mecliste her söze kıymet ver! Hatta fikrine uymayan düşünceleri bile
hemen reddetme. Bir başka münasebetten dolayı ifade edilmiş olabileceğini
düşün ve sonuna kadar sabret ve dinle!

* * *

Tecrübe, aklın hocası, düşüncenin de rehberidir.

Din
İnsanoğlu, var olduğu günden bu yana gerçek huzuru dinin sıcak atmosferinde

bulmuş ve ancak din sayesinde mutlu olabilmiştir. Dinin olmadığı bir yerde
yüksek ahlâk ve faziletten bahsetmek mümkün olmadığı gibi, mutluluktan söz
etmek de oldukça zordur. Zira, ahlâk ve faziletin kaynağı vicdandır. Vicdana
hükmedecek yegâne unsur da, Allah’la irtibattan ibaret olan dindir.



* * *

Din, güzel huylar adına açılmış en feyizli, en bereketli bir mekteptir. Bu yüce
mektebin talebeleri de, yediden yetmişe bütün insanlardır. Bu mektebe intisap
eden herkes böyle bir intisapla er-geç huzura, emniyete ve itminana erer.
Dışarıda kalanlar ise, özleri dahil, zamanla her şeylerini kaybederler.

* * *

Din, insanları kendi hür iradeleriyle hayırlara sevk eden ilâhî prensipler
mecmuasıdır. İnsanın maddî-mânevî terakkisini, dolayısıyla da dünyevî ve
uhrevî bütün saadetlerini hazırlayacak esasları dinin prensipleri içinde bulmak
her zaman mümkündür.

* * *

Din, Allah’ı bilip birleme, O’nun yolunda hareketle ruh saffetine ulaşma,
O’nun namına ve O’nun emirleri istikametinde insanlarla münasebetlerini
düzene koyma, hatta O’nun hesabına bütün varlığa karşı derin bir alâka ve
muhabbet duymanın unvanıdır.

* * *

Dini kabul etmeyenler, zamanla namus, vatan, millet gibi yüksek mefhumlara
da saygısız davranmaya başlarlar.

* * *

Hemen bütünüyle ahlâksızlık, dinsizlik kaynağından fışkıran bir zift; her tür
kargaşa ve anarşi de, dinsizlik vadilerinin sevimsiz zakkumlarıdırlar.

* * *

Hayatını din aleyhtarlığına vakfetmiş bir kısım inançsızların, hiç olmazsa
dinsizliğin neye yaradığını, bir kısım meyveleriyle göstermeleri gerekmez
miydi..?

* * *

Din ile gerçek ilim, bir hakikatin iki yüzü gibidirler. Din, insanı doğru
yollarda gezdirir ve mesut edecek neticelere ulaştırır. Gayesi ve hedefi belli
olan ilim ise, bir meşale gibi, bu yollarda ve kendi alanı içinde onun önünü
aydınlatır.

* * *



Bütün güzel çiçekler, dinin bağ ve bahçelerinde yetişmiştir. İşte onun
prensipleri ve işte enbiyâ, evliyâ ve asfiyâ gibi pırıl pırıl meyveleri..!
İnançsızlar, bu meyveleri görmezlikten gelseler de, onları ne kitapların
sayfalarından, ne de insanların sinelerinden silmeye güçleri yetmeyecektir.

* * *

Peygamberler, insanlar arasında dağlar gibidirler. Yeryüzünde, yerin istikrar
kazanması ve havanın tasaffî etmesi için dağlar nasıl emniyet unsuru ise,
peygamberler de, insanlar içinde öyledir. Onun içindir ki, bu ikisi yer yer bir
arada zikredilmiştir. Evet, Hz. Nuh–Cûdi, Hz. Musa–Tur, Hz. Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem)–Hira, bu muammadan sır perdesini aralayan birer
işarettir.

* * *

Din, sağlam düşünceye, akl-ı selime ve ilme istinat eder. Bu zaviyeden de,
onun hiçbir meselesini tenkit etmeye imkân yoktur. Onu tanımamazlıktan
gelenlerin, ya düşünce sistemleri bozuk, ya ilim anlayışları yanlış ya da
muhakemeleri yetersizdir.

* * *

Din, gerçek medeniyet prensiplerini ihtiva eden bereketli bir kaynaktır. Onun
sayesinde insan, gönül ve his dünyasında ulvîleşir, başı fizik ötesi âlemlere
ulaşır ve bütün hayırların, güzelliklerin, faziletlerin asıl kaynağından doya doya
içme ufkuna ulaşır.

* * *

Fazilet aranırsa dinde aranmalıdır. Dinsizin faziletli olması ve gerçek
dindarın da faziletsiz bulunması ender rastlanan vak’alardandır.

* * *

Din sayesinde insan, insanlık mânâsını idrak eder ve diğer canlılardan
ayrılır. Dinsizin nazarında insanın, sair hayvanlardan farkı yoktur.

* * *

Din, Allah yolu; dinsizlik ise, şeytan yoludur. Bundan dolayıdır ki, din ve
dinsizlik mücadelesi, Âdem (aleyhisselâm) zamanından günümüze kadar
süregeldiği gibi, kıyamete kadar da devam edecektir.



Kur’ân
Kur’ân, insanoğlunun kıymet ve değeri ölçüsünde, onun kalb-ruh-akıl ve

cismaniyetini nazar-ı itibara alarak, yüksekler yükseğinden nüzûl ile insanlık
ufkunda tulû etmiş, en mükemmel mesajlar ve ilâhî kanunlar mecmuasıdır.

* * *

Bugün yaklaşık bir milyar insanın tâbi olduğu Kur’ân, ebedî ve değişmeyen
ilâhî prensipleriyle, topyekün beşer mutluluğunun ve o mutluluğa ulaştıran en
kestirme, en aydınlık yolun göstericisi olarak, eşi benzeri bulunmayan tek
kitaptır.

* * *

Kur’ân, içinde milyonlarca âlim, binlerce filozof ve mütefekkirin de
bulunduğu, küre-i arzın kaderine hükmetmiş en muhteşem, en nuranî cemaatlerin
ışık kaynağı bir kitaptır. Ve, bu mânâda onun saltanatına denk ikinci bir saltanat
da yoktur.

* * *

Kur’ân, nazil olduğu günden bu yana, ne itirazlara ne tenkitlere uğramıştır
ama, bu mevzuda kurulan bütün mahkemeler Kur’ân’ın beraatiyle neticelenmiş
ve mücadeleler onun zaferiyle noktalanmıştır.

* * *

Kur’ân, gönüllerde billûrlaşan bir nur, ruhlara ışık tutan bir aydınlık kaynağı
ve baştan başa bir hakikatler meşheridir. Onu, gerçek çehresiyle ancak, bir
çiçekte kâinattaki bütün güzellikleri sezebilen ve bir damlada tufanları
seyredebilen inanmış ruhlar tanıyıp anlayabilirler.

* * *

Kur’ân, öyle bir üslûba sahiptir ki, onun âyetlerini duyan Arap ve Acem
beliğleri ona secde etmiş, onun muhteva güzelliklerini sezip anlayan
hakikatşinas edipler, o Söz Sultanı’nın yanında edeple iki büklüm olmuşlardır.

* * *

Müslümanlar, ancak Kur’ân’ı tasdik ve ona iman etmekle aralarında bir
birliğe ulaşabilmişlerdir ve yine onu tasdik ve ona iman etmekle birliğe
ulaşabileceklerdir. Kur’ân’ı tasdik etmeyenler, müslüman olamayacakları gibi,



aralarında kalıcı bir birlik tesis edebilmeleri de mümkün değildir.
* * *

“İman bir vicdan meselesidir.” demek, “Allah’ı (celle celâluhu), Peygamber’i
(sallallâhu aleyhi ve sellem), Kur’ân’ı yalnız dille değil, vicdanımla da tasdik ederim.”
demektir. Her çeşidiyle bu anlayışa bağlı ibadet ise, bu sağlam tasdikin zarurî
bir tezahürüdür.

* * *

İnsanlık, cehalet ve küfrün vahşetleri içinde bocalayıp durduğu bir dönemde,
o vahşî muhitte bir aydınlık tufanı şeklinde belirip, bir hamlede dünyaları nura
gark etme gibi, tarihin emsalini gösteremediği en büyük inkılâp bir kere olmuş,
o da Kur’ân’la gerçekleştirilmiştir. Şahit olarak buna tarih yeter..!

* * *

İnsana, insanın mânâ ve mahiyetini, hakkı, hikmeti, Allah’ın Zât, sıfât ve
isimlerini en hassas muvazenelerle öğreten kitap Kur’ân’dır.. ve bu sahada ona
denk ikinci bir kitap göstermek de mümkün değildir. Asfiyânın hikmetlerine,
hakperest filozofların felsefelerine baksan, bunu sen de anlayacaksın..!

* * *

Hakikî adaleti, gerçek hürriyeti, dengeli müsâvâtı, hayrı, namusu, fazileti,
hatta hayvanlara varıncaya kadar her varlığa şefkati emredip; zulmü, şirki,
haksızlığı, cehaleti, rüşveti, faizi, yalanı, yalan şehadeti açıkça meneden biricik
kitap Kur’ân’dır.

* * *

Yetimi, fakiri, mazlumu himaye edip, padişahla köleyi, kumandanla neferi,
davalıyla davacıyı aynı sandalyeye oturtup muhakeme eden kitap da yine yalnız
Kur’ân’dır.

* * *

Kur’ân’ı üstûre ve hurafelere kaynak göstermek, ondört asır evvelki cahiliye
Araplarından bugünün dinsizlerinin tevârüs ettiği bir kısım tutarsız
hezeyanlardan başka bir şey değildir. Böyle bir anlayışla hikmet ve hakikî
felsefe alay eder...

* * *



Kur’ân ve onun getirdikleri hakkında söz söyleyenlerin, muvakkaten olsun,
beşerin nizam, âhenk, huzur ve emniyeti adına bir şeyler söylemeleri gerekmez
miydi.? Doğrusu, Kur’ân’a yabancı medeniyetlerin perişaniyet ve derbederliği,
onun ışığından mahrum gönüllerin sıkıntı ve buhranlarla inim inim inlemesi
karşısında, bu temerrüt ve bu inadı anlamak oldukça zor...

* * *

İnsanlık için en muntazam hayat, Kur’ân’ın solukladığı hayattır. Öyle ki
medeniyetin, bugün dünyanın dört bir yanında takdirle yâd edilip alkışlanan bir
kısım güzelliklerinin, tamamen Kur’ân’ın yüzlerce sene evvel teşvik ettiği
şeyler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kusur ve kabahat kimde..!?

* * *

Bizde, öteden beri Kur’ân hakkında atıp-tutanlar ve onunla uğraşmayı meslek
hâline getirenler, umumiyet itibarıyla, hep bilmediklerini dahi bilmeyen
cahiller olmuştur. Ne acıdır ki, bu zavallılar, aleyhinde oldukları kitap
hakkında ne bir araştırma yapmış, ne de bir şeyler okumuşlardır. Aslında
bunların iddialarıyla, pozitif ilimlere karşı temerrüt gösteren cahillerin
iddiaları arasında pek de fark yoktur ama, halkın hakikatlere uyanması için
daha bir süre beklemek icap edecektir.

* * *

Kur’ân’a iman eden, Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem), Hz.
Muhammed’e iman eden de, Allah’a (celle celâluhu) iman etmiş sayılır. Kur’ân’a
inanmayan Hz. Muhammed’e, Hz. Muhammed’e inanmayan da Allah’a inanmış
sayılmaz. İşte, gerçek Müslümanlığın buudları..!

* * *

Kur’ân sayesinde insan, Allah’a muhatap olma gibi, mevkilerin en yükseğine
yükselmiştir. Böyle bir mevkide bulunduğunun şuurunda olan bir insan, kendi
dilindeki Kur’ân’da Rabbini dinler, Rabbiyle konuşur ve Rabbiyle konuştuğuna
yemin etse, yemininde yalancı sayılmaz.

* * *

Kur’ân’ın aydınlık ikliminde insan, daha dünyada iken kabirden, berzahtan
geçer; mahşeri, sıratı görür; Cehennemlerin dehşetiyle ürperir ve Cennetlerin
âsûde yamaçlarında dolaştığını duyar ve hisseder gibi olur.



* * *

Müslümanları, Kur’ân’ı anlama ve onda derinleşmeden alıkoyanlar,
dolayısıyla onları dinin ruhundan ve İslâm’ın özünden de uzaklaştırmış oldular.

* * *

Öyle zannediyorum ki, çok yakın bir gelecekte insanlığın takdir ve hayranlık
dolu bakışları altında, Kur’ân okyanusuna doğru akan çeşitli ilim, teknik ve
sanat çağlayanları esas kaynaklarına dökülüp onunla bütünleşince, âlimler,
araştırmacılar ve sanatkârlar da, bir kere daha kendilerini o deryanın içinde
bulacaklar...

* * *

Geleceğin Kur’ân devri olmasını çok görmemek lâzım! Zira Kur’ân, geçmişi
bugünle, bugünü de yarınla bir arada görüp bilen bir Zât’ın kelâmıdır..!

Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)
İnsanlık, gerçek medeniyeti Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) sayesinde

tanıdı ve benimsedi. O’ndan sonra bu istikamette gösterilen her gayret, O’nun
getirdiği esasları taklit ve tadilden öteye gitmemiştir. Bu itibarla da, O’na,
hakikî medeniyetin kurucusu demek daha uygun olacaktır.

* * *

Tembele ve tembelliğe yüz vermeyen, çalışmayı ibadet sayıp, çalışkanı
alkışlayan, arkasındakilere yaşadıkları çağın ötesini ve topyekün insanlığa
muvazene unsuru olma noktalarını gösteren, Hz. Muhammed’dir (sallallâhu aleyhi ve

sellem).
* * *

Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem), küfrün, vahşetin aleyhine bir celâdet ve
belâgat kılıcı olarak ortaya çıkma, dört bir yanda âvâz âvâz hakikati ilân etme
ve insanlığa gerçek var oluş yollarını göstermede eşi-menendi olmayan bir
Zât’tır.

* * *

Yeryüzünde cehaletin, küfrün ve vahşetin sevmediği bir insan varsa, o da
Hz. Muhammed’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem). Ne olursa olsun, hakikati arayan ve
irfana susamış bulunan gönüller, er-geç O’nu arayıp bulacak ve bir daha da



O’nun izinden ayrılmayacaklardır.
* * *

Din, namus, vatan ve milleti koruyup kollamayı, bu uğurda mücadelenin bir
cihad, cihadın da erişilmez bir kulluk vazifesi olduğunu fevkalâde bir muvazene
içinde insanlığa tebliğ eden, Hz. Muhammed’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem).

* * *

Gerçek hürriyeti insanlığa ilk defa ilân eden, insanların hukuk ve adalette
birbirine müsâvî olduklarını vicdanlara duyuran, üstünlüğü ahlâk, fazilet ve
takvada arayan, zalime ve zalim düşünceye karşı hakikati haykırmayı ibadet
sayan, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) olmuştur.

* * *

Fânilik ve ölümün yüzündeki perdeyi yırtan, kabri ebedî saadet âleminin
bekleme salonu olarak gösteren, her yaş ve her başta mutluluk arayan gönülleri
Hızır çeşmesine ulaştırıp onlara ölümsüzlük iksiri içiren, Hz. Muhammed’dir
(sallallâhu aleyhi ve sellem).

Tasavvuf
Tasavvuf, İslâm hakikatinin insan vicdanı tarafından duyulup hissedilmesi

mesleğidir. Bu itibarla da onu, yaşadığı hayatın şuurunda olmayanlar idrak
edemeyecekleri gibi, başkalarına ait menkıbelerle teselli olanlar da
anlayamayacaklardır.

* * *

Tasavvuf, neticesi itibarıyla, insanın kendi aczini, fakrını, hiçliğini
kavrayarak, varlığının esasını teşkil eden Hakk’ın vücudunun şuâları ve
sıfatlarının tecellîleri karşısında bütünüyle eriyip yok olmanın bir başka
unvanıdır.

* * *

Tasavvuf, insan ruhunun saflaşıp kendi özüyle bütünleşmesi, bütün zaman ve
mekânları aşarak bir bilinmez buuda ulaşması keyfiyetidir. Ve işte ancak bu
sayededir ki, her fert, mirac-ı Nebevî ile açılan kapıdan geçerek, gidip Rabbine
ulaşır ve bir nevi miraca mazhar olur.. tabiî, kendi istidat ve kabiliyetine göre
bir miraca...



* * *

Felsefe ve hikmet, insanın düşünce ufkunu genişletir ve onun, eşya ve
hâdiseleri tanımasına yardımcı olurlar. Tasavvuf ise, idrak edilmez bir buudda
eşya ve hâdiselerin Yaratıcısıyla insanın temasını temin eder ve onu Allah’ın
dostu ve enîsi hâline getirir.

* * *

Tasavvuf, tarikat ehlinde de görüldüğü gibi, zikir ve fikir yoluyla insan
ruhunun, nâmütenâhî olan “Kemalât-ı İlâhiyye”den feyiz alarak
aydınlanmasından ibarettir. Başlangıcı, insan benliği mikyas yapılarak sonsuza
bir kısım farazî hatlar koymakla başlar; nihayeti de, benlik ve benlik sırlarından
vazgeçip, her şeyi O’ndan bilmekle noktalanır.

* * *

Tasavvuf, felsefenin elinin ulaşamadığı Ulûhiyet gerçeğinin, kalb eli, kalb
ayağı ve kalb gözüyle araştırılması yoludur. Aklın, yalın ayak ve baş açık
hayalleriyle ters yüz edildiği bu yolda kalb, bir üveyik gibi kanatlanır, kendi
kadirşinas kriterleriyle o Mevcud-u Meçhul’ü tanımaya çalışır. Sonra da, elde
ettiği irfanını, “mâ arafnâke hakka mârifetik - Seni hakkıyla bilemedik”
sözleriyle ilân eder.

* * *

Tasavvuf, İslâm’ın ruhudur. Onsuz İslâm düşünülemez. Tarikatlar ise, bunu
sistematize etmişlerdir.

Kültür
Kültür, bir milletin, kendine has çizgide gelişip yükselmesinde sık sık

başvuracağı önemli bir kaynaktır. Millet hayatının âhenk ve istikametiyle,
kültür kaynaklarının duruluğu arasında her zaman sıkı bir münasebet mevcut
olmuştur.

* * *

Kültür, bir cemiyetin dil, terbiye, âdet ve sanat gibi duygularından doğmuş,
sonra da işlene işlene o toplumun hayat tarzı hâline gelmiş, hemen her parçası
çok ehemmiyetli bir kısım esasların bütünüdür. Bu esasları görmezlikten
gelmek körlük, toplumu onlardan uzaklaştırmaya kalkışmak ise, onu yolsuz,



yöntemsiz hâle getirerek, şaşkına çevirmek demektir.
* * *

Kültür, milletlerin az-çok birbirleriyle teması neticesinde, bir ölçüde
medeniyet gibi, bir toplumdan diğer topluma da geçebilir. Ancak, bu geçişte
millî ruh imbikleri iyi çalışmaz, gerekli tasfiye ve ayıklama yapılamazsa,
neticede kültür ve medeniyet bunalımı kaçınılmaz olur.

* * *

Gerçek kültür; hakikî din, yüksek ahlâk, fazilet ve hazmedilmiş ilimlerin
potasında kaynaya kaynaya olgunlaşır. Dinsizlik, ahlâksızlık ve cehaletin hâkim
olduğu bir atmosferde ne gerçek kültürden bahsetmeye, ne de o atmosferde
yetişen insanın bu kaynaktan faydalanmasına imkân yoktur.

* * *

Başka milletlerin kültür ve medeniyetiyle güya gerdeğe girip, kendi varlık ve
bekâsını devam ettirmeye çalışan toplumlar, dallarına başkalarına ait meyveler
takılmış ağaçlar gibidirler ki, hem gülünç, hem de aldatıcıdırlar.

* * *

Kültür, millet ve cemiyetin tabiatından doğar ve gelişir. Bir ağacın çiçek ve
meyveleri ne ise, bir toplumun kültürü de odur. Kendi kültürünü
olgunlaştıramamış veya kaybetmiş milletler, meyve verememiş veya meyveleri
dökülmüş ağaçlara benzerler. Bugün olmasa da yarın kesilip, odun olarak
kullanılmaları mukadderdir.

* * *

Her milletin hayatında “kültür” çok ehemmiyetli bir yer işgal eder. Bir
milletin geçmişiyle iç içe ve ruh köküne sımsıkı bağlı bir “kültür”, o milletin
yaşama ve yükselme yollarını açar ve aydınlatır. Aksine, her gün değişik bir
anlayış ve düşünceyle sürekli zikzaklar çizmek o milleti çürütür, yerle bir eder.

Hürriyet
Hürriyet, ruhun yüksek duygu ve yüksek düşüncelerden başka herhangi bir

kayıt kabul etmemesi, hayır ve faziletten başka hiçbir prensibin esiri olmaması
demektir.

* * *



Nice kimseler vardır ki, bukağı ve zincirler içinde bulunmalarına rağmen,
hep vicdanlarının hür semalarında uçar dururlar ve bir lâhza olsun esaret ve
mahkûmiyet hissetmezler. Ve nice kimseler de vardır ki, saray ve kâşânelerin
baş döndüren, bakış bulandıran ihtişam ve debdebesine rağmen, gerçek
hürriyeti kendi derinlikleriyle bir türlü duyup tadamazlar.

* * *

Hürriyeti mutlak serbestlik olarak anlayanlar, bilerek veya bilmeyerek,
hayvanî hürriyetle insanî hürriyeti birbirine karıştırmaktadırlar. Oysaki, beden
ve cismaniyetin karanlık isteklerini gerçekleştirme yolunda serazat gönüllerin
ona sığındıkları hürriyet, tamamen bir hayvanlık şiarı olmasına karşılık; ruhun
önünden engelleri kaldırarak vicdanın şahlanmasına imkân hazırlayan hürriyet
ise, tamamen bir insanlık şiârıdır.

* * *

Hürriyeti, kayıtsızlık ve laubaliliğe düşmeden, insan dimağının, kendisini
maddî-mânevî terakkiden alıkoyacak bağlardan âzâde olması şeklinde de
yorumlayabiliriz.

* * *

Hürriyet, insana: “Hak düşüncesine bağlı kalıp, başkalarına zarar
vermedikten sonra istediğini yapabilirsin.” demektir.

* * *

Makbul hürriyet, hürriyetin medenî olanıdır. O da, din ve ahlâkın elmas
zincirleri, salim düşüncenin altın kemerleriyle bağlı bulunan hürriyettir.

* * *

Dinî duygu ve dinî düşünce tanımayan, ahlâka değer vermeyen ve fazilet
fidanlığı olmayan hürriyet, her milletin nefret edip kaçtığı uyuz illeti gibi bir
illete benzer ki, buna tutulan toplumlar, er-geç rahatlarını yitirecekleri gibi,
zamanla çevrelerini kaybetmeleri de kaçınılmaz olacaktır.

Medeniyet
Medeniyet zenginlik, surî kibarlık, bedenî hazları tatmin ve cismaniyetin

sefahetler içinde yüzüp gezmesi değildir. O, gönül zenginliği, ruh nezaketi,
görüş derinliği ve başkalarına hayat hakkı tanıyıp, onları da kabul etmek



demektir.
* * *

Gerçek medeniyet, daima ilim ve ahlâkın atbaşı götürüldüğü iklimlerde
tahakkuk ettirilebilmiştir. Bu itibarladır ki, her şeyi sadece ilimle ele alan Batı
Medeniyeti, hep meflûç olarak kalmış; ilme karşı fermuarını çekip kendi içine
kapanan Doğu Medeniyetleri ise, hâlihazırdaki durumları itibarıyla, kısmen de
olsa bir vahşet içinde bulunmaktadırlar. Geleceğin medeniyeti, Batı’nın ilim ve
fenleri, Doğu’nun da inanç ve ahlâk felsefesi fidanlığında boy atıp gelişecektir.

* * *

Ahlâk ve fazilete dayanmayan, akıl ve vicdan havuzlarından beslenmeyen
medeniyet, insanlığın mutluluğuna değil, sadece birkaç zengin, birkaç da
hevaperestin heveslerine hizmet eden gelip geçici bir şehrayindir. Yazıklar
olsun, onun yanıp sönen ışıklarına aldananlara!

* * *

Medeniyet, tabiat ilimleri ve çeşitli fenlerde çok ileri olmak; vapurlar,
trenler, uçaklar gibi modern imkânlara sahip bulunmak; büyük şehir, geniş
cadde ve yüksek binalarda yaşamaktan ibaret zannedilmemelidir. İnançlı ve
istikametli ellerde, her biri sadece medeniyetin birer vesilesi sayılan bu şeyleri
medeniyetin kendisi kabul etmek, aldanmışlıktan başka bir şey değildir.

* * *

Fertlerin medenî olmaları, insanın özünde bulunan iyi şeylerin nüvelerini
geliştire geliştire ikinci bir fıtrat kazanmalarında aranmalıdır. Onu kılık kıyafet
ve cismanî zevklerin her çeşidinden istifadeden ibaret sayanlar, bir kısım
muhakemesizler ile bir düzine de bedenî hayatın altında ezilmiş tali’sizlerdir.

* * *

Vahşî, bedevî milletlerin, hunhar, zalim ve yağmacı olduklarında şüphe
yoktur. Ne var ki, onların bu hâli herkes tarafından çok iyi bilindiğinden,
başkaları için fazla zararlı olmadıkları da bir gerçektir. Ya, modern silahlarla
mücehhez ve her zaman kan içme fırsatını kollayan medenî bedevîlere ne
demeli..!

* * *

Medeniyet, şayet bir milletin kendi varlığını anlatması ise, bu muhteşem



hutbenin malzemesi, o milletin ilmî, ahlâkî ve teknolojik eserleri olmalıdır.
Zira, içtimaî terbiye ve çeşitli hüner ve sanatlar medeniyete bir şekil verir;
ahlâk ise, belâgatlı bir lisan olarak onu ilân eder.

Terakki
Bir milletin gelişip ilerlemesi, o millet fertlerinin fikrî ve hissî sahada

terbiye görmelerine bağlıdır. Fertlerinde düşünce ve iç aydınlığı gelişmemiş
milletlerin terakki etmesi de beklenemez.

* * *

Milletlerin yükselmesinde, millet fertlerinin gaye ve hedef birliğine varmış
olması şarttır. Birinin ak dediğine diğerinin kara dediği bir toplumda, kâh sağa,
kâh sola toslamalar olsa da, kat’iyen yükselme ve gelişme kaydedilemez.

* * *

Müşterek bir terbiye görmemiş nesiller, aldıkları farklı kültüre göre, hep
ayrı ayrı kamplara ayrılmış ve birbirlerini düşman görmüşlerdir. Kendi içinde
böyle didik didik olmuş bir toplumdan terakki beklemek, muhal olmasa da,
imkânsız denecek kadar zordur.

* * *

Her terakki, önce bir tasavvur ve düşünce hâlinde belirir; sonra kitlelere
kabul ettirilir; daha sonra da, el ele ve gönül gönüle kenetlenmiş fertlerin
himmetiyle gerçekleştirilir. Aksine düşünce plânında ilme vize ettirilmemiş
veya ifade edilememe tali’sizliğine uğramış her terakki hamlesi neticesiz
kalmaya mahkumdur.

* * *

Bir şeyin daha temiz, daha parlak, daha düzenli ve daha iyisi, onun terakki
etmiş olanıdır. Buna göre, mevcutla iktifa himmetsizlik, mevcudu aşarak, daha
muntazam, daha seviyeli eserler ortaya koymak ise terakkidir.

* * *

Ovayı-obayı çoraklaştırmak, bağı-bahçeyi çöplüğe çevirmek, bir alçalma ve
tedennî; çorakları ıslah, çöplükleri de bağ ve bahçe hâline getirmek bir
terakkidir. İleri milletlerin memleketleri cennet, dağları bağ, mâbetleri de âdeta
muhteşem birer saraydır. Buna karşılık, geri kalmış memleketlerin şehirleri



harabe, sokakları çöplük, ibadethaneleri de birer küflü dehlizdir.
* * *

Toplumların ilerleyip yükselmesinde okuyup yazmanın tesiri inkâr
edilmeyecek kadar büyük olmakla beraber, millî kültürle nesiller belli bir
istikamette terbiyeye tâbi tutulmadıkları için beklenen neticeyi elde etme
mümkün olmamıştır ve olamayacaktır da...

* * *

Her terakki hamlesi, hâlihazırı iyi değerlendirmeye ve geçmiş nesillerin
tecrübelerinden istifade etmeye önem verildiği ölçüde neticebahş olur. Aksine,
her yeni nesil, öncekilerin tecrübelerinden istifade etmeyi düşünmüyor ve
herkes kendine göre bir yol tutup gidiyorsa, o takdirde, böylesi çocuksu tutum
ve davranışlarla hep didişip dursalar da, bir arpa boyu yol alamazlar.

Sanat
Sanat, terakkinin ruhu ve duyguları inkişaf ettiren yolların en

önemlilerindendir. Bu yolu kullanma fırsatını kaçıran bahtsız istidatlar, bütün
bir hayat boyu, tıpkı meflûç insanlar gibi, bir yanları hep ölü olarak yaşarlar.

* * *

Sanat, gizli hazineleri keşfedip açan sihirli bir anahtar gibidir. Onunla açılan
kapıların arkasında fikirler suret urbası giyer; hayaller de âdeta cisimleşir.

* * *

İnsanları denizlerin sonsuzluk ve derinliklerinde, semaların yükseklik ve
maviliklerinde dolaştırıp seyahat ettiren bir düşünce üveyki varsa o da sanattır.
Sanat sayesinde insan, yerlerin ve göklerin enginliklerine yelken açar, zaman ve
mekân üstü duyuşlara ve sezişlere ulaşır.

* * *

Beşer hissiyatını muhafaza ile, her lâhza o hissiyata hedeflerin en
yükseklerini gösterip, hassas ruhları derinlikten derinliğe sevkeden âmillerin
başında sanat gelir. Sanat olmasaydı, insanın müdahale ve ihtırâ dünyasında
hâlihazırdaki mevcut güzelliklerin hiçbirini göremeyecektik. Ve o âteşîn
sanatkâr ruhlar da, bütün tasarı, plân ve tasavvurlarıyla toprağa gömülüp
gideceklerdi...



* * *

İnsanoğlunun iç derinliklerini tasvir eden en birinci levha sanattır. Evet,
sanat sayesindedir ki, en derin duygu ve düşünceler, en çarpıcı tespitler, en içli
arzular, bir plâğa kaydediliyor gibi kaydedilmiş ve âdeta
ölümsüzleştirilmişlerdir.

* * *

Sanatın imana refakati sayesinde değil miydi ki, bu muhteşem dünya şaha
kalkmış mâbetleri, şehadet parmakları gibi öteleri gösteren minareleri, her biri
başlı başına birer mesaj sayılan, mermerlerin alınlarındaki mübarek desen ve
motifleri, çeşit çeşit hat sanatları, pırıl pırıl tezhipleri, solmayan işlemeleri ve
kelebek kanatları kadar güzel nakışlarıyla, seyrine doyulmayan bir güzellikler
galerisi hâline gelmişti.

* * *

Gerçek ilim, sanatla kendini gösterir. Sanat adına ortaya herhangi bir eser
koyamamış birinin, öyle çok fazla şey bileceği de söylenemez.

* * *

İnsan melekelerinin canlılığı, sanat ruhuyla çok alâkalıdır. Sanatsız bir insan,
ölü olmasa da, diri de sayılmaz.

* * *

Sanatkâr ruhlarca geçerli olmayan, itibar ve revaç bulmayan bütün sanat
gayretleri, şekille ruhu birbirinden tefrik edememeden kaynaklanmaktadır.

* * *

Sanat adına bir esere itibar ve teveccühün, onun zatından ziyade, ruhundaki
sanat ve maharete ait olduğunda şüphe yoktur.

* * *

Demiri altından, bakırı bronzdan daha kıymetli yapan sanattır. Evet, sanat
sayesinde en kıymetsiz madenler, altın, gümüş ve elmastan daha kıymetli hâle
gelirler.

* * *

Düşünce çizgimizdeki bütün güzel sanatlar, mübarek sanatkâr ruhların



insanlığa ölümsüz armağanları olduğu gibi, vaktimizi bize bildiren saatten,
güçsüzleştiği zaman gözlerimize güç kazandıran gözlüklere; uzak mesafeleri
yaklaştıran telsiz ve telefonlardan, dünyanın dört bir yanındaki sesleri, suretleri
celbedip oturduğumuz odaya aksettiren televizyonlara; bizleri bir yerden bir
yere taşıyan tren, otobüs ve tayyarelerden, mekik ve feza gemilerine kadar
insanlık için huzur ve refah vesilesi sayılan bütün vasıtalar da, yine sanata açık
bu ince ruhların eserleridir.

* * *

Sanata kapalı bütün ruhlar, varlıkları-yoklukları birbirine denk; kendilerine,
ailelerine, milletlerine yararlı olmayan, hatta zararlı olabilen bir kısım kuru
kalabalıklardan ibarettirler.

Edebiyat
Edebiyat, bir milletin ruhî yapısı, düşünce dünyası ve irfan hayatının beliğ

bir lisanıdır. Aynı ruhî yapı, aynı düşünce sistemi ve aynı irfan hayatını
paylaşmayan fertler, aynı millete mensup olsalar da, birbirlerini anlamaları
mümkün değildir.

* * *

Söz, fikirlerin bir dimağdan diğer dimağa, bir ruhtan diğer ruha intikalinde
en önemli vasıtalardandır. Bu vasıtayı başarıyla kullanabilen fikir erbabı,
ruhlarda mayaladıkları düşüncelere çok kısa zamanda yığın yığın temsilciler
bulur ve fikirleriyle ölümsüzlüğe ererler. Bu imkâna sahip olamayanlar ise,
bütün bir hayat boyu çektikleri fikir sancılarıyla beraber, iz bırakmadan silinir
giderler.

* * *

Her edebiyat türü, kullandığı malzemenin farklılığı ve maksadı eda
şeklindeki hususiyetleriyle, başlı başına bir anlatma yolu ve o türe mahsus bir
dildir. Bu dilden herkes bir şeyler anlayabilse de, o dili hakikî mânâsıyla
kullanan ve onunla konuşan, sadece şair ve ediplerdir.

* * *

Altın ve gümüşü sarraflar anladıkları gibi, söz cevherini de ancak söz
sarrafları anlar. Yere düşmüş bir çiçeği hayvan ağzına alır çiğner; kadir
bilmezler, ona basar geçer; insanlar ise, onu koklar ve göğüslerine takarlar.



* * *

Yüksek düşünce ve yüksek mefhumlar, mutlaka zihinlere nüfûz edecek,
gönüllerde heyecan uyaracak ve ruhlarda kabul görecek âlî bir üslûpla
anlatılmalıdır. Yoksa bir kısım lâfızperestler, mânânın sırtındaki yırtık ve
perişan urbaya bakarak, içindeki cevherleri değersiz görebilirler.

* * *

Edebiyat olmasaydı, ne hikmet o debdebeli yerini alabilir, ne felsefe gelip
bu günlere ulaşabilir, ne de hitabet kendinden bekleneni verebilirdi. Ne var ki,
hikmet, felsefe, hitabet de kendi sahalarıyla alâkalı kendi zenginliklerini,
bitmeyen bir sermaye olarak edebiyatın önüne sermiş ve ona ölümsüzlük
kazandırmışlardır.

* * *

Edipler ve şairler, iç ve dış dünyalarda (enfüs ve âfâk) görüp hissettikleri
güzellikleri seslendiren birer neyzene benzerler. İnsanlar, onlar vasıtasıyla bu
çok elemanlı korodan yükselen seslerin mânâ ve mahiyetini kavrar; yoksa
duygular yoluyla gelip onların ruhlarını saran alevlerden habersiz kimselerin,
neyi de, neyden yükselen feryadı da anlamalarına imkân yoktur.

* * *

Kaynağı duru ve sâfi olduktan sonra, her sanat dalı, her sanat eseri, ayrı ayrı
iklimlerin ayrı ayrı güzelliklerini ve o iklime ait çiçek ve meyveleri, onlardaki
tat ve kokuları ifade etmeleri bakımından hemen hepsi de güzel, sevimli ve
nefistir.

* * *

Edebiyat vak’ası da, tıpkı diğer sanat çeşitleri gibi, sezi, eşya ile
bütünleşme, hedef ve zaman üstü olma hâl, keyfiyet veya buudlarıyla
ölümsüzlüğe ulaşır. Bunun için de, sanatkârın, bütün görülüp sezilenleri aşarak,
gönlünü ötelerden gelen esintilere hazırlayıp açması çok önemlidir.

* * *

Maksatları ifadede, kullanılacak manzum ve mensur her söz, düşünce
pırlantasına mahfaza olmalı; onun yerine geçmemeli ve ona gölge etmemelidir.
Bu mahfaza zebercetten de olsa, muhteva, maksat ve hedefi gölgelediği ölçüde,
söz tesir ve ihsas gücünü kaybeder ve böyle bir sözün uzun ömürlü olmasına da



imkân yoktur.
* * *

Lisan, bir düşünce ve bir anlayışı ifade vasıtası olmanın yanında, sanat,
güzellik, edep mevzularıyla da sımsıkı alâkalıdır ve herhalde “edebiyat”
sözcüğü de, onun bu yanının ifadesidir.

* * *

Edebiyatta esas unsur mânâdır. Bu itibarla da, söylenen sözlerin kısa, fakat
zengin ve dolgun olmaları önemlidir. Bu hususu bazı kimseler, eskilerin beyan
ve bedî mevzularında ele aldıkları teşbih, istiâre, kinâye, telmih, cinas, iâde
gibi söz ve mânâ sanatlarıyla anlatmak istemişlerse de; bence, en derin söz,
ilhamla coşan heyecanlı ruhlarda, varlığı sarıp sarmalayıp gönlüne
yerleştirmesini bilen engin hayallerde, dünya ve ukbâyı bir hakikatin iki yüzü
gibi bir arada mütalâa etmeye muvaffak olmuş inançlı ve terkipçi dimağlarda
aranmalıdır.

* * *

Yeryüzünde ayrı ayrı medeniyet ve kültürlerin bulunması gibi, ayrı ayrı
edebiyat türlerinin bulunması da tabiîdir. Ne var ki o, ruhundaki edep, güzellik
sevgisi ve tabiat kitabına ait çizgi ve nağmelerle, çok yüzlülüğü içinde, yine de
tek bir bütün ve tabiî âlemşümuldür.

* * *

Değişik bir kültür ve medeniyet fidanlığında gelişip olgunlaşan Divan
Edebiyatı, bir kısım kimseler tarafından ağır, ağdalı ve mânâsız görülüyorsa,
böyle bir anlayışın sebeplerini kendi ufkumuzun darlığında aramalıyız. Rica
ederim, Kitap ve Sünnet’in semavî tayfları altında, ötelerden gelen bir nuru
sonsuza kadar taşımaya azmetmiş kahramanların heyecanlı sinelerinde ve
cihanları yeniden şekillendirme düşüncesiyle şahlanmış yüksek ruhlarda
mayalanan bir edebiyatı, ölü bir dönemin cansız cenazelerinin anlamasına
imkân var mıdır..?!

* * *

Her gerçek, önce insan ruhunda bir öz hâlinde belirir; sonra hissedilir; sonra
da sözle, kalemle, çekiçle canlandırılır, kristalleştirilir ve nokta nokta, çizgi
çizgi sanat eserinin çehresinde veya bir sanat eseri hâlinde ifade edilmeye



çalışılır. Böyle bir eserin, zaman ve mekân üstü buudlara ulaşması ise,
tamamen inanç ve o inançtaki aşkın dereceleriyle alâkalıdır.

* * *

Bazen aynı yöre ve aynı ülkenin insanları arasında dahi edebî boşalma ve
edebî gerilim başka başka olabilir. Dış yüzle alâkalı bu farklılık, eşya ve
hâdiselere bakış açısındaki farklılıklardan ve bir de, inanç ve daha başka
değerleri kabul edip etmemeden kaynaklanmaktadır. Nasıl dağın doruğundakine
göre derenin dibindekine ait nağmeler mânâsız birer mırıltı ise, derenin
dibindekine göre de zirvedekine ait sözler, öyle mırıltı sayılabilirler.

* * *

İyi bir sanat eseri, onu meydana getiren unsurların mükemmeliyetiyle,
unsurların mükemmeliyeti de onları teşkil eden cüz’-i fertlerin
mükemmeliyetiyle yakından alâkalıdır. Özün sağlam olmadığı bir yerde temiz
bir duygu, temiz bir duygunun bulunmadığı bir yerde de hep canlı kalabilecek
“kor” gibi eserlerin ve alevden ifadelerin meydana getirilmesi imkânsızdır.

* * *

Her sanatkâr gibi edebiyatçı da, kâinat gerçeğindeki renk, şekil ve çizgilerde
hep kendine ait bir şeyler aramaktadır. O, aradığını bulup ifade edebildiği gün
kalemini kırar, fırçasını atar, hayret ve hayranlık içinde kendinden geçer. Bunun
için de en büyük sanatkârlar, Hakk’ın azat kabul etmez, mütefekkir ve duyarak
yaşayan kulları arasında aranmalıdırlar.

Şiir
Şiir, kâinatın ruhunda saklı bulunan güzellik ve tenasübün, varlığın

çehresindeki tebessüm ve gönül açıcı keyfiyetin şairâne ruhlarda ifade
edilmesinden başka bir şey değildir. Bu yüksek ruhlar arasında öyleleri vardır
ki, kalbleri bir hokka, Ruhu’l-Kudüs’ün solukları da, onların mürekkebi
olmuştur.

* * *

Şiir, öteleri kurcalama yolunda duyulan “hayhuy” veya bu uğurdaki cehdin
iniltileridir. Şiirdeki ses ve nağmeler, yaşanılan ruh hâleti ve iç derinliğine
göre bazen gürül gürül, bazen de incelerden ince çıkar. Bu itibarla da, şiire ait
her ses ve söz, ancak dile geldiği andaki ruh hâletiyle tam kavranabilir.



* * *

Şiir, şairin bakış ve duyuşuna tesir eden inanç, kültür ve düşünce tarzlarına
göre doğar ve şekillenir. Ne var ki, onu derinleştirip idrak üstü seviyeye
ulaştıran tek kaynak, yalnız ilhamdır. İlhamla coşan bir gönülde zerre güneş,
damla da derya olur.

* * *

Şiirde, akıl ve düşüncenin rolü ne kadar büyük olursa olsun, insan gönlünün
kendine göre derin bir yönü vardır. Ve, Fuzûlî’nin ifadesiyle, “Sühânım şuarâ
leşkerine mîr-i livâdır.”1 Gönülde yeşeren düşünceler bir de hayalle
kanatlanınca, gider sonsuzun kapılarını zorlamaya başlarlar.

* * *

Şiir, hâlihazırı aydınlatan bir şûle, ilerilere ışıklar salan bir projektör ve
öteler kaynaklı bir aşk ve heyecan bestesidir. Gerçek şiirin ikliminde gözler
aydınlığa erer, uzaklar yakın olur ve ruhlar sönmeyen bir azim ve şevke ulaşır.

* * *

Şiirler de, tıpkı yakarışlar gibi, insanın iç dünyasındaki iniş-çıkışları, şevk-
hüzün hâllerini dile getirir ve ferdin yüce hakikatle konsantre olması ölçüsünde
de, lâhûtî soluklar hâline gelirler. Aslında her münacat bir şiir, her şiir de bir
münacattır. Elverir ki şiir, sonsuza doğru kanat açmasını bilsin.

* * *

Sonsuzluk düşüncesinde yeşerip, kalbin kanatları ve ruhun gücüyle saf
düşüncenin semalarında pervaz eden şiir, ilimler gibi pozitif düşünceye fazla
itibar etmez. O, müşahhasla sadece bir vasıta olarak meşgul olur. Onun bütün
hedefi, mücerredi bulup, onu avlamaktır.

* * *

Şiirde her duyulup düşünülen şey tasavvur edilebiliyor, tasavvurlar firesiz
olarak muhakemeden geçirilebiliyor, sonra da, şairin iç dünyasında birer esinti
hâlinde beliren bu gizli unsurlar, kelime ve cümlelerle soluklanacakları âna
kadar mevcudiyet ve canlılıklarını koruyabiliyorlarsa, o şiir, hep taze ve canlı
kalmaya namzettir. Aksine, şiir diye ortaya koyduğumuz şeylerin zebercet taşlı
bir bakır yüzük veya kömür kakmalı bir elmas gerdanlıktan farkı olmaz...



* * *

Şiir, “O Bilinmez Mevcud”u aramayı hedef seçtiği için, düşüncede buğu
buğu esrar, geçilen yollarda alaca karanlık ve çok yönleriyle kapalı bir iklime
ait zor anlaşılır, çok buudlu bir sestir. Bu itibarladır ki, gerçek şiirin her kelime
ve cümlesinde, esrarengiz bir şatoda, her ses ve görüntüyle irkilen fevkalâde
hassas bir seyyahın müşâhede ve duyuşları sezilir.

* * *

Şiir, bir yürek hoplaması, bir ruh heyecanı ve bir gözyaşıdır; gözyaşları da,
aslında kelimelere baş kaldırmış saf şiir demektir.

* * *

Şiir, şairlere ait bir kısım solmayan çiçekler ve bu çiçeklerin çevreye
saldıkları kokular demektir. Toprağı temiz, suyu duru, tohumu da belli olunca,
artık bu çiçeklerin renk ve kokusuna doyulmaz..!

* * *

Anlamadan söyleyen, buna mukabil, söylemeyip de anlayan şairlerin sayısı
hiç de az değildir. Birincilerin lâf-ı güzâfına bedel, ikincilerin şairâne bakış ve
düşünüşleri, kelime ve cümlelere ihtiyaç bırakmadan insana çok şeyler
anlatabilirler.

* * *

Şiiri, sadece mevzun söz şeklinde anlamak yanlıştır. Ruhu cezbeden,
mazmunu ve ifadesi gönüllerde hayret ve hayranlık uyaran nice mensur sözler
vardır ki, her biri başlı başına birer şiir âbidesidir.

* * *

Her sanat dalı gibi şiir de, netice itibarıyla nâmütenâhiyle sarmaş-dolaş
değilse kısır ve sönüktür. Sonsuz güzelliklere meftun insan ruhu, sonsuza tutkun
insan gönlü, ebedden ve ebedîlikten başka bir şeyle tatmin olmayan insan
vicdanı, sanatkâra hep öteleri kurcalamayı fısıldamaktadır. Kalb, ruh ve
vicdanından yükselen bu inilti ve iştiyakları hissetmeyen sanatkâr, bütün bir
hayat boyu eşyanın dış yüzünü taklitle uğraşır durur da, bir kerecik olsun bu
tenteneli perdenin ötesini görmeye muvaffak olamaz.

* * *



Şiirde şekil mânâya, mânâ şekle feda edilmediği, aksine her iki cephe de ruh
ve ceset münasebeti içinde ele alınabildiği takdirde, o şiir, her vicdanın sevip
tabiî bulacağı bir âhenge ulaşır. Ve böyle bir şiir hakkında hayalin teklif
edeceği herhangi bir yeni motif de düşünülemez.

* * *

Şiirin bir dış yüzü vardır ki, orada daha ziyade kelimeler, cümleler, ölçü,
eda gibi hususlar hâkimdir. İç yüzüne gelince; orada ruh, iç âleminde
mayaladığı düşünceleri ifade için, yerinde çiçeklerin çehresi ve kelebeklerin
kanatları gibi en süslü ve zarif cümleleri, yerinde kıvılcımlar gibi düştüğü
yerde yangın çıkaran kelimeleri ve yerinde de neyin feryatlarına denk iniltiler
meydana getirecek sözcükleri arar, bulur ve yerli yerine yerleştirir ki, buna
şiirin mûsıkîleşmesi de diyebiliriz.

* * *

Sırlar ve işaretler şiirin ana kaynaklarından birisi olması itibarıyla, onda
olduğundan daha fazla bir genişlik ve ihata hissedilir. Ama bu ihata, yine de
şiirin harîmi içinde ve onun surları ile çevrilidir. Şiir, tedâilerin kollarında
buutlaşarak rengârenk mânâ iklimlerine doğru yayılıp genişlerken dahi, yine
kendidir.

* * *

Şiire, esas itibarıyla düşünce ve duyuşun birbiriyle kaynaşıp
bütünleşmesinden meydana gelen bir ton hâkimdir. Ancak, insan bünyesindeki
hipofiz bezi misali, düşünce ve duygunun arkasında onlara hükmeden ve her
noktada kendilerini hissettiren niyet ve nazar gibi iki mühim unsur da vardır ki,
bunlar, bütün beyit ve mısralara birer renk olarak akseder, fikrin ayağının
kaydığı yerlerde onun elinden tutar ve hissin önünde bir sihirli lamba gibi hep
yollara ışık saçarlar.

* * *

Şiir, kinleri, nefretleri, heyecan ve ızdırapları, ümit ve inkisarlarıyla içinde
çimlenip geliştiği toplumun solukları; şair de, yerinde bu toplumun nefes borusu
ve akciğeri, yerinde de dili-dudağıdır. Bu bakımdan, her şiir, içinde yeşerip
geliştiği ve kendine malzeme teşkil edecek olan cemiyetin hususiyetleriyle
mütalâa edildiğinde bir şeyler söylemesine mukabil, ona dâyelik yapan toplumu
nazar-ı itibare almadan, ondan bir şeyler anlamak, oldukça zordur.



Hayat ve Ruh
Hayat, ilâhî bir sırdır; mahiyetini de ancak Hak sırlarına âşina olanlar bilir.

* * *

Mutlak hayat, bir bedenî yaşayıştır. Bedendeki hararet ve canlılık tamamen
fıtrîdir ve alınan gıdaların kan ve enerjiye dönüşmesi seyri içinde hâsıl olur.

* * *

Cismanî hayatın gayesi, hareket, canlılık ve bedenî bir kısım vazifeleri
yerine getirmekten ibarettir ki, böyle bir hayat itibarıyla insanla hayvan
arasında herhangi bir fark yoktur. Gerçek insanî hayat ise, içinde şuur, idrak ve
ötelere açık olmanın da bulunduğu hayattır ki hakikî hayat da işte budur.

* * *

Hayat, ruh demek değildir. O, bir cismanî yaşayıştır. Ruh ise, çözülmez,
parçalanmaz.. maddî cevherlerden farklı, latîf bir varlık ve şuurlu bir “kanun-u
emrî”dir.

* * *

Ruh, cisme hayat ile beraber taalluk eder ve onun ayrılmasıyla da ayrılıp
gider. Hayat, mahvolup söner; ruh ise, ebetlere kadar Allah’ın (celle celâluhu)

yaşatmasıyla yaşar.
* * *

Hayat, fıtrat kaynaklı ve tabiat buudludur. Ruh ise, ilâhî bir nefha olup, fıtrat
ve tabiatüstü bir hüviyete maliktir. Hayat, sonlu ve ölümlü; ruh ise, ebediyet
edalı ve ölümsüzdür.

* * *

Ruh, dimağ mekanizmasının üstünde bizzat idrak eden, duyan, isteyen-
dileyen bir varlıktır. Onun bedenle münasebeti ise, muvakkat bir komşuluk ve
kader birliğinden ibarettir.

* * *

Ruh, ölümden müteessir olmadan, kabir çukurunu rahatlıkla atlayıp geçtiği
gibi, berzah ve mahşer engebelerinde takılmadan, gidip Cehennem ve Cennet
ebediyetlerine ulaşan bir ölümsüz varlıktır.



* * *

Ruh, bazen insan suretinde, bazen latîf bir buhar şeklinde, bazen de başka bir
cevher hâlinde misalî aynalara ya da rüyalara ve hülyalara akseder ve melekler
gibi hayır, yümün bereketlere ya da şeytanlar gibi şerlerle, nakîselerle içli-dışlı
bulunur.

* * *

Hakikî hayat, ruhanî ve cismanî hayatın omuz omuza ve atbaşı olduğu
hayattır. Böyle bir hayat, aynı zamanda, burada hakikî insan hayatını sümbül
verecek bir tohum; ötede de salkım salkım boy atıp gelişecek cennetlikler
hayatıdır.

* * *

Şuur ve sâfiyet, kalbî hayatın neticesidir.
* * *

Hayatını gayri ciddî yaşayanlarda kalbî hayat olamaz.. onların ağlamaları da
ayrı bir yalandır.

* * *

Dünyaya ilk geldiğimiz andan itibaren hakikî hayat, hayvanî hayatımızla
sarılı olarak ve inkişaf ettirilmek üzere bize emanet edilmiştir. Ruh-beden
münasebeti bozulacağı âna kadar da o hep uhdemizde kalır.

* * *

İnsan, hayvanî hayatı itibarıyla hayvanlarla, ruhanî hayatı itibarıyla da
meleklerle hemhâl ve içli-dışlıdır. Kendi özündeki istidat ve dinamikleri
değerlendirebilenlerin zamanla melekleşmesi mukadder olduğu gibi, bu
kabiliyetleri köreltenlerin, hatta kötüye kullanıp tahrip unsuru hâline
getirenlerin de, er-geç hayvanların altına düşmeleri, hatta şeytanlaşmaları
kaçınılmazdır.

Mucize ve Keramet
Mucizeye inanmayan, Allah’ı ve O’nun kudretini de takdir edememiş

demektir. “Mucize ile Ay parçalanmaz.” diyen, “Allah Ay’ı parçalayamaz.”
demektedir. “Ölüler dirilmez.” diyen, Allah’ın bu işi yapamayacağını iddia
etmektedir.



* * *

Keramet, velide zuhur eden bir harikulâdedir ki, dolayısıyla peygamberin
mucizelerini ve onun peygamberliğini teyit eder.

* * *

Keramet, peygamberlik iddia etmeyen hak dostlarının eliyle ortaya konan
ilâhî bir armağandır ve bunu da ancak insanı anlayanlar anlayabilirler.

* * *

Velilik, Allah’ı sevme ve Allah tarafından sevilme makamıdır. Allah, kendi
kapısının bu sadık bendelerini, akla-hayale gelmedik lütuf ve ihsanlarla serfiraz
kılıp, halk içinde belli edeceği gibi, sadefi içinde inciler misillü, son durağa
kadar hem kendilerinden, hem de başkalarından saklayabilir de...

* * *

Normal insanların his, idrak ve anlayışlarının çok üstünde mevhibelere açık
bu yüksek kametler, bir bakıma peygamberlik hakikatinin gölgesini temsil
ederler. Aradaki mesafe de buna göredir.

* * *

Veli, sahib-i hikmet demektir. Hikmet felsefeden ne kadar yüksekse, veli de
feylesoftan o kadar büyüktür; hatta, kıyas edilmeyecek kadar...

Rüya
Rüya, hakikat âlemine açılan pencerelerden, olmuş ve olacak hâdiselerin

aynen veya bir kısım sembollerle müşâhede edilmesinden ibarettir. İnsan zihni,
değişik baskı ve şartlanmalardan uzak kaldığı ölçüde, her rüya, ötelerden bir
ışık, bir işaret gibi insanın önündeki karanlıkları aydınlatıp, ona yol
gösterebilir.

* * *

Rüyalarda göze, maddeye ve ışığa ihtiyaç duyulmadığı, görülen şeyler
basiret ve ruhun idrakiyle sezildiği içindir ki, onlar çok defa insana, tasavvur
edemeyeceği kadar güzel ve geniş şeyler de anlatabilirler. Bir tek rüya ile dün,
bugün ve yarına dair kitaplara sığmayacak kadar geniş malumatın verildiği hiç
de az değildir.

* * *



Rüya görmeyen insan yok gibidir. Bu itibarla da ona, ruhun tabiî müşâhedesi
diyebiliriz. Bu müşâhedeyle insan âdeta cismaniyet çeperinin dışında ve
tamamen ayrı bir buudda yaşar ve aynı kuşakta kadere ait kim bilir, pek çok
sırları sezebilir...

* * *

Aynıyla ortaya çıkan rüyalar o kadar çoktur ki, eğer her şahıs gördüğü
rüyalardan sadece tabiri çıkanları tespit edebilseydi, bundan ciltlerle kitaplar
meydana gelirdi.

* * *

Her temiz gönlün istidadına göre öteki âlemden insanın müşâhede ufkuna
sarkmış nice rüyalar vardır ki, gönül, o rüyalara girip tenezzüh eder, her biri
birer gül bahçesi sayılan o bahçelerdeki kevser çeşmelerine varıp kana kana
içer ve sonsuzluğa açılan o gizli menfezlerden gözlerin görmediği, kulakların
işitmediği ve ruhların tasavvurundan âciz bulunduğu ne manzaraların
müşâhedesiyle kendinden geçer...

* * *

Rüyalar sayesindedir ki, kalb ve basiret gibi iki ayrı hâssamızın var
olduğunu idrak eder ve cismin üç boyutlu zindan ve mahbesinden kurtuluruz.
Vâkıa, hakikatle bütünleşmiş yüksek ruhlar için öteleri müşâhedede rüyalara
ihtiyaç yoktur. Onlar her zaman, orayı ve burayı bir arada görür ve sonsuza ait
güzelliklerle mest ü mahmur yaşarlar. Ne var ki, bu kapı herkese açık değildir;
açıldığı kimselere de çok ciddî mücahede ve ruhî tecrübelerden sonra
açılabilmektedir.

* * *

İnsan zihnini en pes şeylerin iç içe bulunduğu bir mezbelelik görenler veya
bu mevzudaki tespitlerini hayvanî duyguların bulanık dünyalarında takip
edenler, bin bir ilham esintisinin üfül üfül esip durduğu rüyaları, şuur altı
hortlaklarının karnavalı görüp-göstermelerine karşılık, ilk ilhamlarını onlardan
alan binlerce mucit ve binlerce hak dostu, misal âleminin bu feyyaz ve bereketli
iklimine hep minnet duymaya devam edeceklerdir.

* * *

Dünyayı aydınlığa boğan En Yüksek Ruh, rüyalarla yelken açtığı mârifet



denizlerinde seyrederken bile, yer yer bu ilk kutlu basamağa dönmüş ve
peygamberliğin kırk şu kadar şubesinden bir parça sayılan bu mübarek
fidanlığa göndermelerde bulunmuştur.

Aşk
Aşk, Rahmeti Sonsuz’un, insanoğluna gelip ulaşan en gizli lütuflarından

biridir. Aşk, bir nüve, bir çekirdek olarak hemen her fertte bulunur. Şartların
elverdiği ölçüde de o çekirdek ve tohum, ağaçlar gibi dal-budak salar; çiçekler
gibi uyanır ve meyveler gibi, başlangıç ve sonu bir araya getirerek, tekâmül
halkasını tamamlar.

* * *

Aşk, bir duygu olarak göz, gönül ve kulak menfezlerinden insanın iç
âlemlerine akar; vuslata dek de, bir baraj gibi şişer, bir çığ gibi büyür ve bir
alev gibi insanın her yanını sarar. Aşk vuslatla noktalanınca, her şey
durgunlaşmaya yüz tutar; ateş söner, baraj boşalır, çığ da dağılır gider...

* * *

Doğuştan bir mânâ ve nüve olarak hemen her ruhun önemli bir yanını teşkil
eden aşk, gerçek ton ve rengini hakikî aşka inkılâp etmekte bulur; bulunca da
ebedîlik kazanır ve gider vuslat eşiğinde mücerret bir lezzete inkılâp eder.

* * *

İnsanoğlunda Hak tecellîlerine açık olan zirve, gönüldür. Gönüllerin bu
tecellîlere, dolayısıyla da Allah (celle celâluhu) sevgisine mazhar olmalarının en
açık emaresi ise, o sinelerde Yüce Yaratıcı’ya duyulan aşk ve iştiyaktır.

* * *

İnsan-ı kâmil ufkuna ulaşma yollarının en keskin, en kestirme ve en sıhhatli
olanı aşk yoludur. Aşka, iştiyaka açık olmayan yollarla, o ufka ulaşmak oldukça
zordur. Denebilir ki, hakikate ulaşmada, “acz u fakr, şevk ü şükür” yolundan
başka aşka denk ikinci bir yol yoktur.

* * *

Aşk, yitirdiğimiz Cennet’i bulabilme yolunda Cenab-ı Hakk’ın bizlere ihsan
ettiği bir buraktır. Ve bu buraka binenlerden, şimdiye kadar takılıp yolda kalan
hiç olmamıştır. Vâkıa bu semavî burakın sırtında dahi, şatahat ve neş’e



sarhoşluğuyla “yol kenarı” yürüyenlere rastlamak mümkündür. Ama bu,
tamamen, onların Hak’la aralarındaki münasebetin ayarıyla alâkalıdır.

* * *

Aşk, insanı bütün bütün yakıp kül ettiği için, bundan böyle onu ne dünya ne
de ukbâ ateşleri yakmaz ve yakamaz. Zira, iki emniyet ve iki korku, iki iştiyak
ve iki ızdırabın bir insanda aynı anda bir arada bulunamayacağı esasına binaen,
bütün bir hayat boyu sinesini aşkın alevlerine açan ve iç dünyasında cehennemî
ateşlerle pençeleşen kimselerin, ikinci bir defa aynı ızdırap ve aynı elemleri
yaşamaları düşünülemez...

* * *

İnsana kendi varlığını unutturup, onu sevdiğinin varlığıyla bütünleştiren aşk,
kalbin, garazsız-ivazsız sadece mâşuku dileyip, onun arzu ve isteklerinde eriyip
gitmesinin unvanıdır ve zannımca, insan olmadan murat da işte budur.

* * *

Aşk mesleğine göre âşıkın gözlerine başka hayallerin girmesi haramdır ve bu
haramın işlenmesi aşkın ölümüdür. Aşkın hayatı, çevresinde duyulan şeylerin,
sevgilinin ad ve unvanları, onun cemalinin vasıfları ve kemalinin destanları
olması ölçüsünde devam eder; yoksa, söner ve ölür...

* * *

Âşık, hiçbir meselede mâşukuna muhalefeti düşünmez ve düşünemez. Hele,
başka şeylerin ona gölge etmesini, önüne geçip onu unutturmasını kat’iyen
istemez. Hatta ondan bahsetmeyen her sözü abes ve faydasız sayar; onunla
alâkalı olmayan her işi de, ona karşı nankörlük ve vefasızlık bilir.

* * *

Aşk, kalbin alâkası, iradenin meyli, duyguların ağyârdan arınması ve insan
latîfelerinin, mâşukun rüya ve hülyalarından gayrı hiçbir şey hissetmemesi
hâletidir ki; âşıkın her davranışında sevgiliye ait bir mânâ parıldar: Kalbi, ona
olan iştiyakla atar, dili hep onu mırıldanır, gözleri onun hayaliyle açılır-
kapanır...

* * *

Âşık, esen yelde, yağan yağmurda, çağlayan ırmakta, uğuldayan ormanda,
ağaran sabah ve kararan gecede hep dostunun kokusunu duyup canlanır; onun,



çevreye akseden güzelliklerini görüp coşar; her esintide ona ait solukları
hissedip neş’elenir ve yer yer de onun sitemlerini sezip inler...

* * *

Mâşuka ait emarelerin şafağına uyanan âşıklar, dudaklarında kıpkızıl kan,
sinelerinde alev alev bir tûfan, kendilerini bir ateş çemberi içinde bulurlar. Bir
daha da bu zevkli cehennemden dışarı çıkmak istemezler.

* * *

Aşkı, fasıkların şehevanî sevgilerinden ibaret saymak bir yanlışlık ve hakikî
aşkı bilememenin ifadesidir. Vâkıa, bazen mecazî aşkların dahi hakikî aşka
ınkılâp ettiği olmuştur; ama bu, kat’iyen mecazî aşkın zatî bir değer ve kıymet
ifade etttiği mânâsına gelmez; aksine onun eksik, kusurlu ve ebediyet ifade
etmediğine delâlet eder.

* * *

Gerçek âşıkların, tutuldukları aşk hummasıyla, iç dünyaları daima bir
yanardağ gibi dumanlı ve inim inimdir. Duyup sezebilenlerce, onların her
iniltileri sinelerinden kopup gelen öyle “lavlar”dır ki; düştüğü her yeri yakar-
yıkar ve yangınlar çıkarır.

* * *

Aşkın sözlerle anlatılması oldukça zor, hatta imkânsızdır. Bu itibarladır ki,
aşk adına anlatılan şeylerin büyük bir kısmı, onun dışa aksetmiş eserleri
olmadan öteye gitmez. Zira o, bir hâldir ve onu beyan edecek dil de, sadece
âşıkın kendisidir.

* * *

Âşık, Hak sevgisini mezhep edinip ömrünü hayret, hayranlık ve sevdiğine
karşı takdir hisleriyle donatmış öyle bir sermesttir ki, ihtimal ancak kıyamet
sûruyla kendine gelebilir.

* * *

Âşık, fevvâre gibidir, daima içinden kaynar.
* * *

Fânilik elemini dindirecek, hazanla oturup kalkan ruhların ızdırap ateşini
söndürecek tek bir şey vardır, o da hakikî aşktır. Evet, yıllardan beri bütün



dertlerimize, onulmaz zannettiğimiz hastalıklarımıza, korku ve endişelerimize,
kargaşa ve buhranlarımıza yegâne çare ve biricik deva ancak aşktır.

* * *

Nesiller, ilim-irfan ve günümüzün kültürüyle ihya edilmeye çalışılırken,
onların gönüllerine, az dahi olsa, aşk kıvılcımlarını saçmadığımız takdirde, hep
eksik ve kusurlu kalacak ve kat’iyen cismanîliklerini aşamayacaklardır.

Kadın
Çocukların talim ve terbiyesi, hanenin nizam, huzur ve âhengi adına insanlık

mektebinin ilk hocası kadındır. Kadına yeni yeni yerler arandığı günümüzde bir
kere daha, Kudret Eli’nin ona bahşettiği bu müstesna mevkiin hatırlanması, bir
kısım fuzulî arayışları önleyeceği kanaatindeyiz.

* * *

Namuslu, terbiyeli ve yuvasına bağlı bir kadının bulunduğu ev, Cennet
köşelerinden bir köşedir ve orada duyulan seslerin, solukların huri, gılman
nağmesinden ve kevser çağıltısından farkı yoktur.

* * *

İnsan bazen, surî zinetinin altında ezilmiş herhangi bir kadını görünce, kendi
kendine “Acaba, kadının iç zineti sayılan namus, iffet, fazilete de bu kadar
değer veriyor mu?” diye düşünüyor.

* * *

Kadını, meleklerden daha ulvî yapan ve onu eşsiz bir elmas hâline getiren,
onun iç derinliği, iffet ve vakarıdır. İffeti hakkında söz söylenen kadın kalp bir
para, vakarsız ise alay mevzuu bir kukladır ki, böylelerinin öldürücü
atmosferlerinde ne sağlıklı yuvadan, ne de sıhhatli nesillerden bahsetmeye
imkân yoktur.

* * *

İç âlemiyle fazilete uyanmış bir kadın, bulunduğu hanede kristal bir avizeye
benzer. Onun her kıpırdanışında evin dört bir köşesinde ışıklar oynamaya
başlar. Kendi ruh dünyasında karanlık düşüncelere teslim olmuş kadın
kıyafetindeki tali’size gelince, o, öyle bir sis ve duman kaynağıdır ki, uğradığı
her yeri kirletir geçer.



* * *

Kadının, elinden düşürmeden daima okuyacağı tek kitap, içtimaî terbiye
kitabıdır ki, henüz en mükemmeliyle yazıldığı söylenemez.

* * *

Kendini nefsanî hevesâta salmış kadınları gördükçe, “Kadının aklı kısadır.”
diyenleri çok müsamahalı görüyorum. Zannediyorum, böyle diyenler,
günümüzde kadının reklâm mevzuu hâline getirildiğini görselerdi, diyecek şey
bulamayacaklardı.

* * *

Eskiler, “Kadının elinde iğne, mücahidin elinde mızrak gibidir.” derlerdi.
Doğrusu ben, bu sözde hiç de mübalâğa görmüyorum.

* * *

Kadının başkaları için zevk metâı, eğlence mevzuu ve reklâm malzemesi
olduğu devirler hiç de azımsanmayacak kadar çoktur. Bereket versin ki, bütün
bu tali’siz dönemler, şimdiye kadar hep onun dirilip kendini yenilemesi ve
özünü bulmasının başlangıcı olmuştur.

* * *

Oğlana “mahdum”, kız çocuğuna da “kerîme” derlerdi ki, gözbebeği ile aynı
mânâya gelen bu kelime, çok kıymetli, kıymetli olduğu kadar lüzumlu, lüzumlu
olduğu kadar da en nazik bir uzvu bütün önemiyle ifade etmektedir.

* * *

“Eteğini tozdan-topraktan sakın.” deriz. Gözbebeği olan kadının ne kadar
korunup kollanması lâzım geldiğini, bilmem ki takdir edebiliyor muyuz?

* * *

Faziletli kadının süsü, zineti namus ve iffeti olduğu gibi, en şâyân-ı takdir ve
hayranlıkla karşılanacak yanı da, içtimaî terbiyesi ve eşine karşı sadakatidir.

* * *

İyi kadın, ağzında hikmet, ruhunda incelik ve letafet, davranışlarında herkese
saygı ve hürmet telkin eden kadındır ki, âşina nazarlar onun bu mukaddes yanını
sezerek, beşerî kaynaklı iç bulantılarını ibret ve tefekküre çevirirler.



* * *

Bedenî hayatıyla gelişirken, kalb ve ruh tomurcuklarını inkişaf ettirememiş
bir kadın, belli bir süre başlarda gezen çiçeklere benzese de, arkadan hemen
solup gitmesi, yaprak yaprak dökülüp ayaklar altında çiğnenmesi kaçınılmazdır.
Ebedîleşme yolunu bulamayanlar için ne hazin akıbet..!

* * *

Kadın, iğfal edilip çirkeflere düşürülmeyecek kadar muallâ bir cevherdir.
Geleceğin ilme, irfana, hakikate uyanmış tali’li nesillerinin, onu gözbebekleri
gibi aziz tutacakları ümidimizi henüz yitirmedik...

* * *

Bizim kadınımız, millî şeref ve necâbetimizin de en sağlam temel taşıdır.
Upuzun ve şanlı geçmişimizin inşasında onun hissesi, hiç de düşmanla yaka-
paça olan mücahitlerin hissesinden geri değildir.

* * *

Kadınlık âlemi için hak ve hürriyet havarîliği yapanların çoğu, onu cismanî
zevkleriyle coşturup, ruhunu hançerlemekten başka bir şey yapmamaktadırlar.

* * *

Ruhunda olgunluğa ermiş bir kadının, yetiştirip arkada bıraktığı hayırlı
halefleri sayesinde, yuvası devamlı bir buhurdanlık gibi tüter ve içlere inşirah
veren râyihalar salar. İşte bu râyihaların esip durduğu uhrevî mekân, her türlü
tarif ve tavsifin üstünde tam bir Cennet bahçesidir.

* * *

Kalbini iman nurları, kafasını da ilim ve içtimaî terbiye ile aydınlatmış bir
kadın, evini yeniden her gün inşa ediyor gibi, ona yeni yeni güzellik buudları
ekler. Sefih ve kendini bilmezlere gelince, mevcut yuvaları bile yıkıp harabeye,
kasvetleştirip mezara çevirirler.

* * *

Kadın, bulaşık bir kap, değersiz bir maden parçası olmadığı gibi, yeri de
bulaşık kaplarının, maden parçalarının bulunduğu yer değildir. O, eşsiz bir
pırlantadır ve mutlaka sedef kakmalı pırlanta kutularında korunmalıdır.

* * *



Kadın, incelik, letafet ve hassasiyette müstesna bir yere sahiptir. O, bu
hususiyetleriyle ancak kendi tabiat ve fıtratının çerçevesinde kaldığı sürece
yuvasına, dolayısıyla da kendi toplumuna yararlı olabilir.

* * *

Bugüne kadar feministlerin kadın adına ileri sürdükleri her teklif, onu
hoyratlaştırıcı, küçük düşürücü ve tabiat deformasyonuna uğratıcı olmuştur.
Oysaki kadın, varlık zincirinde çok önemli bir halkadır ve onun en ehemmiyetli
yanı da, kendi fıtrat ve tabiatının sınırlarına saygılı kalmasındadır.

Tabiat
Tabiat, umumî mânâda varlığın bütünü, hususiyetleri ve onun yaratılıştan

gelen özellikleri demektir. İnsanda ise, onun huyu, mizacı, karakteri mânâsına
gelir. Tabiat, hangi şekliyle ele alınırsa alınsın, Kudreti Sonsuz’un eliyle
işlenmiş bir dantela, Yaratıcı Güç’ün elinde bir kanun ve O’nun hikmetlerini
terennüm eden bir kitaptır. Tıpkı madde gibi, tabiat da hissiz, şuursuz ve
idraksizdir. Bu itibarla da o, hem her gün bağrında var edilen bunca
yaratıkların, hem de şuur, irade, idrak ve ilmî plânlar isteyen bütün varlıkların
diliyle kendi âcizliğini ve fakirliğini haykırmaktadır. Yani o, arkasındaki muhît
ilmi, muhteşem kudreti ve akıllara durgunluk veren bir iradeyi âvâz âvâz ilân
etmektedir.

* * *

Tabiat, maddenin hususiyetleri ve onun yaratılıştan gelen özellikleri
olduğuna göre, mevcudiyetini ona borçlu bulunduğu maddeden evvel olamaz.
Öyle ise, varlık ve hâdiseleri ona dayamak ve onunla izah etmeye kalkışmak,
bir aldatmacadan başka bir şey değildir.

* * *

Bugün tabiî ilimlerle en az meşgul olanlar bile, tabiatın kör ve sağır bir
kuvvetten ibaret olduğunu ve onun hiçbir şeyi yaratamayacağını çok iyi
bilmektedirler. İş böyleyken, onu Yaratıcı Kuvvet’in yerine koymaya çalışmak,
küfür yobazlığından başka bir şey olmasa gerek...

* * *

Tabiatın mahiyeti apaçık bilindiği hâlde, onu, olduğundan farklı göstererek,
nesillere yaratıcı bir güç gibi takdim etmek, ilimlere karşı bir muaraza ve her



biri başlı başına harika birer sanat eseri olan şu dünya sergilerindeki bütün
antika eserleri de tahkir sayılır.

* * *

Şayet tabiat varlığın kendisinden ibaret ise, “Tabiat yarattı.” diyenler,
bilmem ki, bu sözleriyle, “Varlık kendi kendini yarattı.” dediklerinin farkında
mıdırlar? Yok, “tabiat” sözünden maksatları huy, sıfat, seciye, kanun, disiplin
gibi şeylerse, tabiatın, kendilerine tezgâh ve beşik olduğu eşya ve hâdiseleri
nasıl yaratıp tanzim edeceğini izah etmeleri gerekmez mi?

Basiret
Basiret; ilim, tecrübe, firaset nuruyla görüp sezmeye, bilip değerlendirmeye

esas teşkil eden hususları, ihatalı ve tam tekmil kavramaya denir ki, bu mânâda
basiretli insan, ötelere de açık olursa, artık o, insan-ı kâmil olmaya azmetmiş
bir hakikat eri, bir mâneviyat kahramanı demektir.

* * *

Akıl, önemli bir ilim kaynağı; basiret ise, ciddi bir irfan menbaıdır. Aklı
olup da basireti bulunmayan birisinin, çok şey bilip, çok şey anlasa da,
bildikleriyle bir yere varabilmesi oldukça zor, hatta imkânsızdır.

* * *

Basiret, bir şeyi olduğu gibi veya olduğuna yakın kavramak ise, her akıllı
insan basiretli sayılmayabilir.

* * *

Basiretsiz akılda sık sık şüphe, tereddüt ve kararsızlıklar görülmesine
mukabil, basiret iklimi, her zaman sıcacık, yumuşak, kararlılık içinde ve
emniyetle üfül üfüldür.

* * *

Akıl, fikir, dimağın en son kavrama seviyesi; basiret ise, ruhun ilk idrak
mertebesidir. Basiretin zirvesi ise hikmettir ki, Kur’ân, “Kime hikmet
verilmişse, şüphesiz o, birçok hayra erdirilmiş sayılır.” diyerek, bu hakikati
nazara vermektedir.

* * *

Varlığa sadece gözleriyle bakanlar, onu ancak gözlerinin ihatası ölçüsünde



kavrayabilirler. Eşyayı basiretle didik didik edenlerdir ki, arının çiçeklerden
bal özü topladığı gibi, onlar da, hemen her şeyden şeker-şerbet mânâlar
çıkarabilirler.

* * *

Göz, baktığı kimselerin şekil, sima ve kametlerini görür. Basiret, bunların
ötesinde, ahlâk, fazilet ve ruhun derece-i kıymeti gibi şeyleri de sezer.

* * *

Gözler, eşya ve hâdiseleri dış yüzleri ve maddî yanlarıyla; basiret ise,
muhteva, fayda, gaye ve hikmet gibi iç yüzleriyle de görür, tanır ve kavrar.

* * *

Basiret, akıl demek olmadığı gibi, düşünce de değildir. Düşünmek, akıl ve
aklın semerelerini aşkın olduğu gibi, basiret de, düşüncenin çok ötesinde ilâhî
bir melekedir.

* * *

İnsanı hayvanlardan ayıran şey, onun şuuru, basireti, sonra da ilham ve
hikmete mazhariyetidir. Bu hâsselerden mahrum bulunanlar, şekilleri ne olursa
olsun, olmaları gerekli olan son noktaya ulaşamamış sayılırlar.

His ve Duygu
His, insanın kendi duyma çizgisine giren şeyleri zâhir ve bâtın hâsseleri,

yani, dış ve iç duyularıyla kavraması demektir ki, bu mevzuda bir veya birkaç
şeyi birden kavrayana hassas denir.

* * *

Akıl, dimağın; vicdan da, ruhun sezip kavramasıdır. Birincisini “bilmek”
diye tarif edeceksek; ikincisine “his” demek uygun olur. Bu itibarladır ki, aklı
âtıl, vicdanı ölü kimselerin, ne varlığı duyup hissetmeleri, ne de onun içinde
olup biten şeyleri bilmeleri kat’iyen düşünülemez.

* * *

Hikmet açısından his, ruhun bizzat idrak mekanizması demek olan vicdandır.
Bu bakımdan, hissiz insan bir mânâda vicdansız, vicdansız insan da hissiz
demektir.



* * *

Daha has mânâda his, iyi ve güzelin, fena ve çirkinin bir iç seziyle
sezilmesidir ki, böyle bir yolla pek çok insanî vasıflar ortaya çıkarılabilir.
Meselâ, “Düşmanımızı esir ettiğimiz zaman, öldürmek mi, affetmek mi?
İffetimizi lekeledikleri zaman, lekelemek mi, insanca davranmak mı?”: Biz
bunlar arasındaki tercihi hep bu mânâdaki hisle yaparız.

* * *

His, hikmetle terbiye edilir ve geliştirilir. Maddeci felsefe ise, onu söndürür
ve köreltir. Bu itibarladır ki, her meseleyi götürüp akla dayayanlar, hissin
aydınlık dünyasını hiçbir zaman tanıyamazlar.

* * *

Doğru his, garazsız, ivazsız bir duyarlılığı gerektirir. Hakikî ve tam bir
duyarlılık da, hakikî ve tam bir histen doğar.

* * *

Hissiz ve vicdansızların bütün zaferleri tamamen hayvanî zaferlerdir ve birer
rezalet silsilesinden ibarettir ki; cismanîliğin azgınlaşıp, nefsanîliğin
gayyalaşması; ruhun kolunun-kanadının kırılıp, vicdan mekanizmasının felç
edilmesiyle noktalanır.

* * *

Din, vatan ve milletin maruz kaldığı musibetlerin ızdırap ve acısını
vicdanlarında duyanlar, his dünyalarıyla uyanmış bir kısım yüksek ruhlardır ki,
gönül verdikleri bu ulvî değerler uğrunda seve seve hayatlarını feda etmekten
çekinmezler. Hissiz ve duygusuz kimselere gelince, fedakârlık adına çok laf
etseler de, sözünü ettikleri şeylerin en küçüğünü yapmaya dahi güçleri yetmez...

* * *

Kendi zararları mevzubahis olsa bile, başkalarını düşünme, onlar için
yaşama, onların acılarını ve zevklerini paylaşma gibi, her biri başlı başına
birer değer ifade eden hasletlerin bir insanda bulunması, ondaki ruhanî hissin
güçlü olmasından ileri gelir. Böyle bir histen bütün bütün mahrum olan
kimselerde ise, değil bu hasletlerin bütününü, onlardan bir tekini dahi görüp
göstermek mümkün değildir.



Böylelerinde fazilet ve civanmertlik adına görülen şeylere gelince, bunlar,
daha çok, başkalarının besteleyip seslendirdiği bir parçaya mırıltıyla iştirak
eden dahîllerin bestekârlığına benzer.

* * *

Bir milletin terakki ve teâlisi, o millet fertlerinde duygu birliğine ve
duyarlılığın derinliğine bağlıdır. His dünyasında derinleşmiş kimselerdir ki,
dava ve düşünceleri uğruna malik oldukları her şeyi gözlerini kırpmadan feda
ederler. Çaresiz kalınca da, ya cinnet getirir veya verem olur giderler.

* * *

Hissin en yüksek mertebesi, dinî ve millî değerlere tecavüz edildiğinde
meydana gelen asabî bir hummadır ki, duyarlı ruhları bir sıtma gibi sarsar ve
hırpalar. Biz, buna “hamiyet” de diyebiliriz.

* * *

Hamiyet, kıymetlerin alt üst olduğu, yüce-yüksek değerlerin yıkıldığı bir
yerde ruhun hafakan ve ızdıraplarıdır ki, gerçek insanla, insan suretindeki
varlıkları birbirinden ayıran en belirgin hususiyettir.

Zirvedeki En Yüksek Ruh’tan günümüzün muzdariplerine kadar, birer
buhurdanlık gibi tütüp duran bütün sancılı dimağlar, tutuldukları bu humma ile,
kâh dağ başlarında, kâh mağaralarda, kâh mezarlarda yatmış-kalkmış,
dolaşmış-düşünmüş, inim inim inlemiş ve iki büklüm olmuşlardır. Ve bence,
tarihte en muhteşem devirleri inşa edenler de, işte bu his ve hamiyet
kahramanlarıdır.

Hikmet Parıltıları veya Felsefenin Bencesi
Cumhura muhafelet hatadır. Ancak cumhur, cumhur olduğu zaman bu hüküm

doğru ise de, aksine, muvafakat hatadır. Mühendislerin bir hasta hakkındaki
görüşlerine muhalefet eden hata etmiş sayılmayacağı gibi, inşaat hesaplarında
doktorların görüşlerini almamak da hata sayılmaz.

* * *

Âcizlik, sadece kuvvetsizlik ve iktidarsızlık demek değildir. Nice kuvvetli
ve istidatlı kimseler vardır ki, değerlendirilip istifade edilmediğinden, âciz
konumundadırlar.

* * *



Işığı kendinden olanların ziyaları zulmetlerle söndürülemediği gibi, bir
başka ziya ile de mağlup edilemez. Böyle bir ışık kaynağı, tabiî ömrü içinde
her şeye rağmen par par yanar ve aydınlatır.

* * *

Akıl, imanla kendini bezeyemeyenler için iz’ac edici bir alettir.
* * *

Sadece görüp öyle yapan, bilip yapan kadar muvaffak olamadığı gibi, bilip
yapan da, vicdanında duyup yapan kadar muvaffak olamaz.

* * *

Yalnız parasızlık değil, ilimsizlik, düşüncesizlik, hünersizlik de birer
fakirliktir. Bu itibarla, ilimsiz, fikirsiz, hünersiz zenginler de bir çeşit fakir
sayılırlar.

* * *

Bazen gözlükler gözün ve her zaman göz aklın, akıl basiretin, basiret
vicdanın, vicdan da ruhun müşâhede menfezi ve görme vasıtasıdır.

* * *

Tımarhanede en acınacak olan insan, akıllı insandır. Deli bizim içimize
girse, acınacak hâle gelir. Herkes deli ama, cinnet keyfiyeti farklı.

* * *

İnsanlık bir ağaçtır; milletler de onun dalları.. şiddetli rüzgârlara benzeyen
hâdiseler, şiddetleri ölçüsünde onları birbirine vurdurur ve çarpıştırır. Tabiî,
zararı da ağaç çeker. “Herkes, ne ederse kendisine eder”in mânâsı da bu olsa
gerek.

* * *

Geceler, insanın inkişaf edip gelişmesine ve insanlığın mutluluk ve
saadetinin hazırlanmasına açılmış meydanlar gibidir. Yüksek fikir ve yüksek
eserler, hep o karanlık döl yatağında gelişmiş ve insanlığın istifadesine arz
edilmişlerdir.

* * *

Hemen her zaman gökler ötesi yolculuğa çağrılanlar, seher vakti yollara



dökülenler arasından seçilmiştir.
* * *

Mide, hazm olunmayan ve işe yaramayan gıdaları dışarı atar, sonra da
onların yüzüne tükürür. Faydasız insanlara da zaman ve tarih aynı şeyi yapar.

* * *

Pas, demirin; kurşun, elmasın; sefahet de, ruhun düşmanıdır. Bugün olmasa
da yarın mutlaka, onu çürütür ve mahveder.

* * *

Her sarı, altın; her parlayan, ışık; her akan, su değildir...
* * *

Her sel, vücuduna ehemmiyet verilmeyen minik damlacıklardan meydana
gelir ve mukavemet edilemeyecek bir seviyeye ulaşır. Toplumların bünyeleri
de, her zaman bu türlü sellere açıktır; bazen olur ki bu seller, önlerinde “set”
olmak isteyenleri de sürükler-götürür.

* * *

Görgüsüzlere ilim ve hakikat anlatmak, delilerle uğraşmak kadar zor olsa da,
irşad erleri bu vazifeyi seve seve yapmalıdırlar.

* * *

Belânın en tehlikelisi, yüze gülerek gelenidir.
* * *

Çıplak hakikatleri herkes aynı seviyede anlayamadığından, tecrit yolu
terkedilerek, teşhis ve temsil yolu seçilmiştir.

* * *

Şikâyet, hep zamandan ve mekândan olur. Oysaki, asıl mücrim cehalettir.
Zaman ve felek masum; insan ise, çok nankör ve çok cahildir.

* * *

Vatan, orman değil, bir bahçedir. Onun tanziminde meyveli fidanların ve
çiçeklerin çoğaltılmasına ihtiyaç vardır.

* * *



Bahçeyi ayrık otlarının işgaline terkedip, sonra da, “Ah felek!” deyip
şikâyette bulunana bilmem ki ne demeli..!?

* * *

Nice güneşli, çimenli, çiçekli, pırıl pırıl yollar vardır ki, gider, öldüren
çöllere ulaşır. Ve nice dikenli sarp patikalar da vardır ki, gider, sıratın Cennet
yakasıyla kavşaklaşır.

* * *

En büyük hikmetlerden biri, “İnsan, dilinin altında saklıdır.” sözü olsa
gerek... Bence, bundan daha büyüğü de, “Dost istersen, Allah yeter; arkadaş
istersen, Kur’ân.” sözüdür.

* * *

İnsanlar, idraki ve idrak olunanı bilirler ama, idrak edeni bilemezler. Bilen
ruhtur, akıl vasıta; gören ruhtur, göz vasıta...

* * *

Hareket, aklî veya tabiî sâikler neticesinde meydana geliyorsa hayvanî; iradî
ve vicdanî sâiklere dayanıyorsa, o zaman da ruhî ve insanîdir.

* * *

Yokluk, korkunç bir hiçtir. Hiçlik, öyle sonsuz ve başdöndürücü bir sahadır
ki, onda varlığı gösterir bir zerre bile bulmak mümkün değildir.

* * *

Şimdi dindara “mutaassıp” diyorlar. Taassup, bâtılda asabiyet gösterip, körü
körüne ısrar etmektir. Hakta ısrar bir fazilettir ve mü’minin bu davranışı da
kat’iyen taassup değildir.

* * *

İlâhî vâridâta dayanmayan felsefe, düşüncenin falsosudur.
* * *

Gerçek felsefe, ancak ve ancak Allah’ın insanı hikmete uyarması ile meydana
gelen bir ruh ve düşünce çilesidir.

Hikmet



Aklın yolunu aydınlatıp ona yeni ufuklar açan bir ilâhî meşale vardır ki, onun
aydınlığında bir senede kat’edilecek yollar bir saatte alınabilir: O da, fikirdir.

* * *

Fikrin işi, doğruyu araştırmaktır. Malzemesi ilâhî mevhibeler olan onun
laboratuvarında, çok doğrular, doğruluk hesabına tekrar-ber-tekrar değiştirilir
ki, fikrin asaleti de, işte buradadır.

* * *

Fikir, düşünmek demektir. Düşünmek, muhakeme etmeden akla gelen şeylere
inanmak ve başkalarının arızalarını bulup, onlara itirazlarla ömrünü
çürütmekten daha ziyade, hakikate ulaştıran faziletli bir gayrettir ki, gücünü
mantık, hikmet ve ilâhî vâridâttan alır...

* * *

Fikir, bir mânâda aklın inceliği ve nuranîleşmesidir. Fikirsizlik, akılsızlık
demek değildir. Aklın, her şeyi aydınlıkta yakalayıp değerlendirmesine
mukabil, fikir, mütalâa edeceği şeyleri daha çok karanlıkta mütalâa etmeyi
sever. Evet, fikir ile ruh, karanlıkta daha çok iş görürler...

* * *

Hikmet veya İslâmî felsefe, hep bu mânâdaki düşünce yamaçlarında boy atıp
gelişmiştir. Sağlam düşüncenin hâkim olduğu her yer ve her devirde sağlam
hikmet, sakat ve eksik düşüncenin hükümfermâ olduğu yerlerde arızalı ve
yanıltan felsefe zuhur etmiştir.

* * *

Eksiği ve gediği ile felsefeye hikmet diyeceksek, feylesof da, hikmet seven
mânâsına hakîm demektir.

* * *

İnsan düşüncesini bulanıklıktan, gönlünü de vahşetten kurtararak, onun
ruhunu tasfiye edip, vicdanının eline, uğrayacağı yerleri aydınlatacak bir
meşale tutuşturan ve bu aydınlıkta varlığın çehresindeki yazıları okutturan en
önemli ışık kaynaklarından biri de, hikmet veya İslâmî felsefedir.

* * *

İlimler, akıl dairesi içinde döner-dururlar; hikmet, ruhiyât atmosferinde



çimlenir-gelişir. Mâneviyât, akıl ve ruh dairesinin çok ötesinde, ruhaniyât
ikliminde doğar ve büyür.

* * *

Hikmetin gayesi, Allah’a ve ruha giden yolları aydınlatmaktır. Bu
aydınlatma, zaman zaman eserden eser sahibine, zaman zaman da eser
sahibinden esere ulaştırma şeklinde olur. Her iki yol da, hikmet meşalesini
elinde taşıyanın niyet ve nazarının sağlamlığı ölçüsünde insanı hayra ve mutlak
güzelliklere ulaştırabilir.

* * *

Âlim, bilen değil, bildiği şeyi vicdanında duyandır. Cahile karşı âlim ne ise,
âlime karşı da hakîm ve feylesof odur.

* * *

Âlim, şehadet âlemi ve sırf mülk cihetiyle varlıklarla münasebete geçer;
hakîm ise, sürekli olarak gayb âlemi ve öteleri kurcalar durur...

* * *

Âlim, görüp şahit olduğu, fakat vicdanında ledünnî bir zevk hâlinde
duymadığı güzel şeyleri fena sayabilir. Hakîm, her şeye perde arkası durumu
itibarıyla yaklaştığı için, bütün fikrî faaliyetlerini âdeta bir ibadet neşvesi
içinde sürdürür.

* * *

Sevilmeyen her şey, mutlaka çirkin ve fena demek değildir. Çocuklar, okuma
ve düşünmeyi, iğne ve ilacı sevmezler.. ama, ateş ve yılanla oynamaya
bayılırlar... İlim aklıyla hikmet aklı da, aynı ölçüler içinde mütalâa edilebilir.

* * *

Bizdeki yeni felsefeciler, felsefe ile en az münasebeti olanlardır. Pek
çoğunun yaptığı, yarım yamalak bir tercüme.. onu olsun mükemmel bir şekilde
yapabilselerdi..!

* * *

Hikmet, akıl ile değil, ruhun tasdik ve şehadetiyle takdir edilebilir. Evet,
hikmeti yine hikmet anlar; akıl, onun ya düşmanı veya samimî olmayan
dostudur.



* * *

Aklın çok defa hikmeti beğenmemesi, onu idrak edememesindendir. Hikmetin
meseleleri o denli ince ve akıl üstüdür ki, ilhamla kanatlanmayan aklın ona
ulaşması çok zor, hatta imkânsızdır.

* * *

Akıl, gözün ak tabakası ise, hikmet onun siyah tabakasıdır ki, akıl nurundan
sonraki zulmetten doğar...

* * *

Akıl, eşyayı el yordamıyla, hikmet ise gözle yakalamanın; akıl, varlığa
gözlüklerle bakmanın; hikmet, onu dürbün veya teleskopla seyretmenin adıdır.

* * *

Akıl, maddenin sınırlarını aşamaz.. madde ötesini hikmet ve hakikî felsefe
görüp sezebilir. Ne acıdır ki, insanlar, hikmetin o gürül gürül ve aldatmaz
sesini dinleyeceklerine, gider, davul-zurna dinlerler...

* * *

Hayatın karanlık ve dolambaçlı yollarını aydınlatan iki meşale vardır: Biri
salim akıl, öbürü de hikmet...

* * *

İlimler, aklın ziyası; hikmet ise, ruh semasında çakıp-duran şimşeklerdir.
* * *

Maddeci felsefe ile hikmeti birbirine karıştırmak, ikisini de bilememenin
ifadesidir. Ne gariptir ki, şimdi her yanda duyulan da, bu tür cahillerin
gevezeliği..!

* * *

Mâyesi hikmetle yoğrulmuş hakîm, hücresinin daracık duvarları içinde
kâinatları seyreder ve öyle ulaşılmaz noktalara ulaşır ki, dünyaları gezen
seyyahlar, onların yüzde birini bile göremezler...

* * *

Feylesofa kâinatşinas diyorlar; hakikatşinas ve “ârif-i billah” olmayan,
hakikî feylesof olamaz.



* * *

Her söz, ferdin irfan ve kültür derecesine göre ruhundan fışkırır, ortaya çıkar
ki, bunu da ancak, ufku o seviyede olanlar anlar. İnce sözleri, ince hakikatleri
anlamamak veya âdî görmek, ruhun bilgisizlik ve kabalığından değil, onun
irfansızlığındandır.

* * *

Milletler, sık sık hikmetsiz kuvvetin paletleri altında kalıp ezilmişlerdir.
Aslında, hikmetsiz kuvvet, kuvvetsiz hikmeti ezerken, gerçekten ezilip ağlayan
biri vardır: O da, hakikat...

* * *

Cevahir kadrini sarraflar, ilim adamını âlimler, insanı da insanlığa
yükselmiş olan kâmiller anlar. Cevher, bakırcılar çarşısında garip; âlim,
cahiller arasında; insan, hayvanî ruhlar içinde; hakîm de, muhakeme ve
vicdanın kulak ardı edildiği bir dünyada...

Hikmet Açısından Vicdan
İnsanın kendini ve kendi varlığını sezişinin unvanı olan vicdan; dileyen,

sezen, kavrayan ve sürekli sonsuza açık bulunan bir ruh mekanizmasıdır.
* * *

Ruhun irade, his, zihin ve kalb gibi duyu vasıtaları, aynı zamanda vicdanın
da en önemli temel esaslarıdır ki, burada insanı insanî kemalâta, ötelerde de
ebedî mutluluk ve Cenâb-ı Hakk’ı müşâhedeye ulaştırırlar.

* * *

Vicdan, Hakk’ı gösteren pırıl pırıl bir aynadır ve Zât-ı Ulûhiyet’e tercüman
olmada da eşi-menendi yoktur. Elverir ki o, varlığını hissettirecek ruh ve sesini
duyuracak kulaklar bulabilsin..!

* * *

Vicdan, ruhun hissi, müşâhedesi ve idraki olduğundandır ki, o, hep mekân
üstü, ötelere açık, kıstasları sağlam ve melek masumiyetine denk bir ismete
sahip kabul edilmiştir.

* * *



Müftüler çoktur ve hemen hepsi de, anlayabildiklerince aynı kaynaklara
müracaat eder ve fetva verirler. Vicdan, nazarı keskin öyle bir müftüdür ki,
fetva verirken hakikate göre fetva verir ve verdiği fetvalarda da kimseyi
yanıltmaz ve kimseye haksızlık etmez.

* * *

Vicdan-ı umumî, “sevâd-ı a’zam” denilen büyük çoğunluğun hissi, sezişi ve
idraki demektir ki; yanılması oldukça azdır. Hele hele, malumat ve müktesebatı
aynı ilham kaynağına dayanıyorsa...

* * *

Vicdan-ı umumî, yanılmaz ve aldatılmaz bir hâkim mesabesinde olunca,
herkese, onun hükümlerine razı olma ve onu hakem kabul etme kalır ki, bu da,
onun bir kısım meselelerde son merci olması demektir.

* * *

Vazife o iştir ki, Allah, onu emreder; enbiyâ gibi selim vicdanlar da
canlandırır. Artık onu kabul etmemek elden gelmez. Hak, hâkim-i mutlak;
vicdan ise, onun en doğru aynasıdır. Ara sıra bulanık gösterse de, çok defa,
gösterdiklerini doğru gösterir.

* * *

Bir insanın tavır ve davranışlarındaki intizam, onun ruh ve fikir intizamından
meydana gelir. Hareketlerindeki ledünnîlik ise, vicdanının ötelere açık
olmasından...

Hikmet Açısından Bilgi
Okuma, mütalâada bulunma ve mârifet arayışında olma, ruhun en önemli

gıdalarındandır. Bunlardan yoksun olmak ise, telâfisi imkânsız çok ciddî bir
mahrumiyettir.

* * *

Yabancılar, dağ-taş ülkemizin her yanını didik didik edip, bize ait ilim, sanat
ve kültür hazinelerinden istifade ederken; bizler, geçmişimize ait ilim ve kültür
kaynaklarını araştırmaz, okumaz ve okuyamazsak, oturup hâlimize ağlamamız
gerekir.

* * *



Şanlı cedlerimizin miras olarak bırakıp gittiği ve bugünkü dünyanın da
aşkla-şevkle arkasına düşüp araştırdığı bunca ilmî ve edebî eserlere karşı
milletçe alâkasızlığımız, doğrusu anlaşılır gibi değil...

* * *

Tam bilemediği, bilip hazmedemediği bilgilerle nesillerin düşüncelerini
bulandıranlar, sadece zararlı değil, aynı zamanda hain sayılırlar.

* * *

Izdırap, en duru ilham kaynağıdır.
* * *

Bir milletin varlık ve ihtişamı, o milletin kültür ve sanat derinliğiyle
mebsuten mütenasiptir (doğru orantılıdır). Dünyanın dört bir yanında ilim ve
sanat eserleri sergilenen bir millet, o eserler sayısınca dillerle “Ben de varım.”
demektedir.

* * *

İnsanlar arasında kıymet ve şeref, ilim ve mârifet iledir. Hasis ve değersiz
bir adam bile her zaman zengin olabilir; ama, kat’iyen şerefli olamaz.

* * *

Bir insanın okuyup-öğrendikleri ne kadar çok olursa olsun, hiçbir zaman onu
okuyup-öğrenmekten alıkoymamalıdır. Gerçek ilim adamları, daha çok, sürekli
araştırmalarının yanında, bildiklerini yetersiz bulan kimseler arasından
çıkmıştır.

* * *

Hak söylemeye başlayınca cehalet öfkelenir, taassup tedirgin olur; ilim ise,
kulak kesilir dinler.

* * *

Her cahil için bilgisiz demek doğru değildir. Hakikî cahil, doğruyu
hissetmekten mahrum olandır. Böyle bir insan, çok bilse de, yine cahildir.

* * *

Yaşamak; görüp bilmek, yiyip içmek değildir. O, duyup hissetmektir. Bilen
faydalı, bilmeyen zararlıdır; az bilen ise, bilmeyenden daha zararlıdır. Tam



bilenlerle hiç bilmeyenler, nadiren aldansalar da aldatmazlar; az bilen, çok
aldatır.

* * *

İlim adına anlatılabilen şeyler, anlaşılmış kabul edilir; anlatılamayanlar ise,
bir ölçüde hazmedilmemiş sayılır. Bu itibarladır ki, mekteplerde bir şey
anlamayan gençler üzerinde durulurken, biraz da muallimlerin durumu ile
meşgul olunmalıdır.

* * *

Mektepler gerçek muallimlerin elinde mâbet hâline getirileceği âna kadar,
hapishanelerin boşalabileceğini beklemek beyhudedir.

* * *

İnsan, herhangi bir iş yapmaya niyet edince, önce, o mevzu ile alâkalı şeyleri
iyi öğrenmeye çalışmalı, yapabileceğine tam inandıktan sonra da teşebbüste
kusur etmemelidir.

* * *

Herkes, işini, mesleğini çok iyi bilmeli ve imkânlar ölçüsünde kendi ihtisas
sahası içinde kalmalıdır. Zira, herkes ihtisası dışında başarılı olamayabilir.
Onun için, tabip, tabip olarak, mühendis de mühendis olarak kalmalı.. hoca,
tabiplik yapmamalı; tabip de, hukukçu olacağım diye kendini zorlamamalıdır.

Hikmet Dilinde Namus
Namus; iffet, vefa ve sadakatten hâsıl olan öyle mübarek bir hamurdur ki,

harç olarak kullanıldığı binanın sarsılıp yıkılması hiç görülmemiş veya çok
ender vâki olmuştur.

* * *

Namus, yiğidin en yüksek yanı ve en önemli sıfatıdır. Yiğidin en alçak ve en
sefil vaziyeti ise, namus mevzuundaki laubaliliğidir...

* * *

Bir kadının en şerefli ve en değerli tarafı, iffet ve namus itibarıyla lekesiz
olmasıdır. Kendi namusunu ve ailesinin iffetini koruma mevzuunda hassas
olmayan insanların, millî haysiyet ve millî şerefi koruyup-kollama hususunda
da hassas olmayacakları açıktır.



* * *

Namus başka, şeref başkadır. Servet şerefe esas olabilir, ama namusbahş
değildir. Fakirlik ise, kat’iyen onu ihlal etmez.

* * *

Namus, bütün milletlerin, onun üzerine “and” içeçekleri ölçüde mukaddestir
ve fazilet unsurları arasında en pahalı pırlantalardan biridir. Namus bilmeyenin
şeref ve faziletperverliği de sahte ve yalandır.

* * *

Namus; eşsiz bir elmastır ve en mûtena mahfazalar içinde korunmalıdır.
Böylece onun kıymeti bir kat daha artar.

* * *

Kendi ırz ve namusu gibi başkalarının ırz ve namuslarının muhafazası
mevzuunda hassas olmayan kimselere hiçbir şey emanet edilemez ve hiçbir
hususta onlara güvenilemez...

* * *

Yarasalar, ışığı istemedikleri gibi, dinsizler dini, cahiller ilmi, ahlâksızlar
ahlâkî prensipleri, namus bilmeyenler de namusu istemezler.

Hikmet Gözünde Yalan
Yalan, kâfirce bir lâfızdır. İnsanı, burada, vicdan-ı umumînin ona er-geç

muttali olmasıyla değersizliğe, ötede de Cehennem’e mahkûm eder.
* * *

Yalan, müdahaneci; hakikat, ciddî ve müstağni; yalan, zevzek ve hoppa;
hakikat, vakur ve muhteşemdir.

* * *

Yalanın, hilenin, hırsızlığın, iftiranın yaygınlaştığı ülkeler harap; böyle
ülkelerin ahalisi fakir, askerleri de ihtilâlcidir...

* * *

Yalancılık hangi kıyafete girerse girsin, kendini mâşerî vicdandan
saklayamaz. Hele Hakk’ın nuruyla bakan erbab-ı firaset nazarında asla!..



* * *

Yalanın revaç bulduğu ve meydanlar onunla inleyip durduğu zaman hakikatin
dili koparılmış sayılır.

* * *

Vicdan-ı umumî bir denize benzer; yalanlar onun ta ortasına kadar dahi
sızsalar, yine onları toplar, sahile atar.

* * *

Yalanın, inkârın, tevilin, riyanın yüzüne tükürüp onları daima tahkir eden
birisi varsa; o da vicdandır.

* * *

Yalan ve gösterişler gürültülü, hakikat ve samimiyet sessizdir. Yıldırımlar,
gök gürültüsünden evvel hedeflerine varırlar...

Hikmet ve Fazilet
Fazilet, halk içinde minderde veya yerde oturur; gurur ise muhteşem

koltuklara bile sığmaz. Gurur, kubbe görünümlü, tersine dönmüş bir kuyuya
benzetilecek olursa, fazileti, ufka inmiş gibi görünen semaya benzetebiliriz...

* * *

Cehalet, gurura; hikmet, fazilete götürür. Gurur, cehaletin nesepsiz çocuğu;
fazilet, hikmetin soylu evlâdıdır. Gurur, istibdat taraftarıdır; fazilet ise, hürriyet
ve müsâvât...

* * *

Gurur, hep yalnızlık içinde dolaşır ve emsal arar; fazilet, emsalini
bulmuşluğun huzuru içinde, sürekli halkla beraber olur.

* * *

“Zorla güzellik olmaz.” derler, doğrudur. Büyüklük de zorla olmaz. Bunların
her ikisini de mâşerî vicdan tayin eder.

* * *

Bazı kimseler vardır ki, onlara göre kendilerini beğenenler “nikbîn”
(iyimser), beğenmeyenler de “bedbîn” (kötümser)dir. Bunlar, birincileri takdir
eder, onlara bağırlarını açarlar; ikincileri de yedi köy kovarlar. Doğrusu, yedi



köy kovulması gerekli olan da işte bu “hodbîn”, yani bencillerdir.
* * *

Nikbîn, her şeyi iyi, bedbîn de her şeyi kötü görür. Bunların her ikisi de
zararlıdır. İyiyi iyi, kötüyü de kötü görmek “hakikatbînlik”dir.

Hikmet Zaviyesinden Matbuat
Medya, milletin duygularının tercümanı, kitlelerin rehberi ve nâşir-i efkârı,

yani, düşüncelerini neşredendir. O, zulüm ve istibdat idarelerinde hep ya esir
veya dalkavuk olarak kalmıştır.

* * *

Her yazar, söz ve davranışlarında edepli, lisan ve kaleminde de nezih
olmalıdır. Yoksa, mevhum bir fayda uğruna, muhakkak zararlara sebebiyet
verilebilir...

* * *

Muharrirleri, müellifleri, millî duygu ve millî düşünce istikametinde
istedikleri gibi yazamayan milletler, daha çok “Babil esareti”ni tasvir ve temsil
ederler.

* * *

Medya, isabetli-isabetsiz her türlü düşünceye açık bir müessese olması
hasebiyle, millete ve millet ruhuna göre disipline edilmesinde zaruret vardır.

* * *

Gazeteler de, televizyonlar da, şahısların heva ve hevesine hizmetten
fevkalâde sakınmalı, sadece ve sadece milleti irşad etme hedeflenmelidir.

* * *

Mezarlarda çürümeye terkedilen nice kafa kemikleri vardır ki, zulüm,
istibdat ve sansürden ötürü yazılamamış bir sürü kitabı alıp, beraberlerinde
götürmüşlerdir.

Hikmet Açısından Muhabbet
Muhabbet, maddî-mânevî güzelliklere meyletmek demektir. Maddî şeylere

muhabbet cismanî ve bedenî; mânevî şeylere muhabbet ise ruhî ve vicdanîdir.
Bu itibarla, zâhirî güzelliklere muhabbet, o güzellikler ebedî olmadığından



hicranlıdır. Mânevî şeylere muhabbet ise, daimî ve hicransızdır.
* * *

“Bir kalbde muhabbet hakikî olursa adavet mecazî, adavet hakikî olursa
muhabbet mecazî olur.” çok müşkili halleden sırlı bir anahtardır.

* * *

Ümit edilen zevklerin elde edilmesi, ümit gibi aşkın da ölümüdür. Ümit ve
aşk, arayıcı ruhların kanatlarıdır ve arama esnasında hep onlarla beraber
bulunurlar.

* * *

Hastalığın tesirini tabipler, emarelerle bilirler; hasta onu duyar ve hisseder.
Bunun gibi, muhabbeti seven, aşkı âşık, cezbeyi meczup, ruhanî zevkleri de
ârifler bilirler ki, hâl ilmi de işte budur!..

... Ve İnsan Aldandı
Ben bir senaryo yazsa idim, ilk cümlem, “... Ve insan aldandı.” olacaktı.

Tarih İbret Sayfalarından İbarettir
Tarihî hâdiselerin aynıyla tekerrür edeceğini beklemek yanlıştır. Benzerlik

olsa bile, her hâdise, zaman ve çevre ile kayıtlıdır. Bu itibarla, tarihten ders
değil, ibret alınır.

* * *

Üzerine güneşin doğup battığı şeyler arasında taze kalabilen tek bir şey
yoktur.

* * *

İlelebet şahikalarda kalabilmiş tek bir fert ve tek bir millet yoktur.
* * *

İnsan, tarihin hoş ve latîf sahifelerinin yanında, biraz da korkunç ve ürperten
sahifelerini okumalıdır ki, gereken tembihi alabilsin. Yoksa o, düşüncelerinde
hep çocukça kalabilir.

Büyük Şeyleri Omuzunda Taşıyan Küçük Nesneler
Bir kibrit, meydana gelmesi veya getirilmesi dünya kadar zaman isteyen koca



bir ormanı bir anda yakıp kül edebilir..
* * *

Bazen, nohut kadar bir cisim, dev bir insanı yere serebilir.
* * *

Koskocaman ağaç minik bir çekirdekten, şu mükerrem insan küçücük bir
canlıdan, bir mikroorganizmadan, güneş zerrelerden, derya da damlalardan
meydana gelmiştir. Daha ne küçük nüve veya vesilelerden ne baş döndürücü
neticeler..!

Zaman Üzerine
Yiyecek ve içecekleri, ağzımıza alıp bünyemize mâl ettiğimiz zaman bir

lezzet alır ve kendilerinden istifade etmiş oluruz. Zaman da öyledir: Saniyeleri,
dakikaları, günleri ve haftaları kendimize mâl ettiğimiz ölçüde onun zevkini
duyar ve geçmesini istemeyiz. Hayat, lezzeti duyulup neş’esi hissedildiği,
bugünümüz ve yarınlar adına bir şeyler vaadettiği nispette tadına doyulmaz bir
nimet ise de, dikkatsiz ve şuursuzca yaşandığında, insanın sırtında bir yükten
farkı yoktur...

* * *

Zaman, bir santrale takılmış spirallerin sonsuza uzanmış şeklidir. Ne
yuvarlak, ne de düz bir hat değil, onda iniş de var çıkış da var. Hakikî zamanın
vücudu, levh-i mahv ve isbattır.

Nefrinler
İnsan bünyesinde, insan için hayatî ehemmiyet arzeden bir kısım önemli

noktalar bulunduğu gibi, millet bünyesinde de inanç, tarih şuuru, millî kültür ve
millî mefkûre gibi çok önemli hususlar mevcuttur. Nasıl bir ferdin, kendi
bünyesindeki bu hayatî noktalardan birinin darbelenmesiyle sendeleyip
devrilmesi mukadderdir; aynen onun gibi, milletlerin de, bu noktalardan
herhangi birinden alacağı bir yara ile yıkılması muhakkaktır. Bin nefrin,
milletin inanç ve tarihiyle oynayanlara! Bin nefrin, mazi düşmanlarına! Bin
nefrin, millî kültür ve millî mefkûreyi tahrip edenlere! Bin nefrin, geleceği
karanlık gören ve gösteren bedbinlere ve karamsarlara!

Batı Şoku



Sanayi inkılâbı, İslâm dünyasında ilk şok yapan hâdisedir. Tıpkı kedinin
fareyi şok edip, sonra da oynadığı gibi, Batı da o gün-bugün İslâm dünyasını
şok etmiş ve onunla oynamaktadır.

Cennet
Cennet, ne terakki, ne de tedenni yeridir. Orası, zevklerde derinleşme

iklimidir.
.Sözüm, şairler ordusuna bayrak emîridir



İkinci Bölüm 
İNSAN veDAVRANIŞLARI

İbadet
İbadet; Allah’ın (celle celâluhu) mâbud, insanın da kul olduğunu en kusursuz

şekilde ifade etmenin adıdır. Ve gerçek bir kulun hakikî bir mâbuda karşı
Yaratıcı ve yaratılan münasebeti içinde tavırlarının tanziminden ibarettir.

* * *

İbadet; insanın, varlık, hayat, şuur, idrak ve iman gibi nimetlere karşı, mazhar
olduğu bütün bu şeylerin diliyle bir teşekkürü; ibadetsizlik ise, mutlak bir
körlük olmasa bile, kaba bir nankörlük olduğunda şüphe yoktur.

* * *

İbadet; imanla hedeflenen dünya ve ukbâ saadeti gibi hususları elde etmek
için, bizlere imanı emreden Zât’ın, açıp önümüze sürdüğü bir vuslat yolu ve bir
vuslat âdâbıdır. Bu yolu bulamayanların, bu âdâbı elde edemeyenlerin Hakk’a
ulaşmaları mümkün değildir.

* * *

İbadet; nazarî olarak, bilinen en büyük gerçeğin, insan vicdanında “hakka’l-
yakîn”e ulaşmasının en emin ve en selâmetli yoludur. Şuurun, haşyet ve
saygıyla kanatlanıp “yakîn” aradığı bu yolun her menzilinde insan ayrı bir
vuslata erer.

* * *

Ömürlerini, hakikat adına nazarî meselelerin hikâyeleriyle tüketen bir kısım
gerçeğe kapalı ruhlar, bütün bir hayat boyu en fasih dillerin, en sihirli
beyanların büyüleyici ikliminde yaşasalar dahi, bir çuvaldız boyu yol
alamazlar.

* * *

İbadet; insandaki iyilik, güzellik ve doğruluk düşüncesine kuvvet veren
bereketli bir kaynak ve nefsin kötülük temayüllerini iyileştirip melekler
âlemine çeviren sırlı bir iksirdir. Her gün birkaç defa zikr u fikriyle bu kaynağa
müracaat eden ruh “insan-ı kâmil” olma yoluna girmiş ve bir ölçüde nefsin



desiselerine karşı da siperini bulup mevzilenmiş sayılır...
* * *

İbadet; Cennet’e ehil hâle gelme keyfiyetini araştırma yolunda, insan ruhunda
saklı bulunan meleklik istidadının geliştirilip inkişaf ettirilmesi, bedenî ve
hayvanî istidatların da zabt u rabt altına alınması ameliyesinden ibarettir.
Dünden-bugüne; ibadet sayesinde melekleri çok gerilerde bırakanlar olduğu
gibi, ibadetsizlikle yuvarlanıp aşağıların aşağısına sürüklenenler de az
değildir.

* * *

İbadetin en faziletlisi Allah’ı (celle celâluhu) bilip, Allah’ı sevmek ve insanlara
faydalı olmaktır. Bu zirvenin zirvesi de, doğruyu gösteren vicdan ibresiyle her
işte Hakk’ın hoşnutluğunun gözetilmesi, “Festakim kemâ umirte” sesiyle
ihtizaza gelerek, bir mü’min için ideal olan gerçek doğruluğun araştırılmasıdır.

İnsan
İnsan, yüksek duygularla donanmış, fazilete istidatlı, ebediyete meftun bir

varlıktır. En sefil görünen bir insan ruhunda dahi ebediyet düşüncesi, güzellik
aşkı ve fazilet hissinden meydana gelen gök kuşağı gibi bir iklim mevcuttur ki,
onun yükselip ölümsüzlüğe ermesi de, mahiyetindeki bu istidatların geliştirilip
ortaya çıkarılmasına bağlıdır.

* * *

İnsanın insanlığı, fâni olan hayvanî cesedinde değil, ebediyete meftun ve âşık
olan ruhunda aranmalıdır. Bu itibarladır ki o, ruhuyla ihmale uğrayıp, sadece
bedeniyle ele alındığı zamanlarda, kat’iyen doyma noktasına ulaşamamış ve
hiçbir zaman tatmin edilememiştir.

* * *

En tali’li ve mesut insan, vicdanı hep ötelerin aşk ve iştiyakıyla sermest olan
insandır. Bedenin sınırlı, dar ve boğucu zindanında ömürlerini geçirenler,
saraylarda dahi olsalar, zindanda sayılırlar.

* * *

Her insanın ilk ve en birinci vazifesi, kendini keşfedip tanıması ve bu sayede
aydınlanan mahiyet adesesiyle dönüp Rabbine yönelmesidir. Kendi mahiyetini



tanıyıp bilmeyen ve Yüce Yaratıcısıyla münasebet kuramayan bahtsızlar,
sırtlarında nasıl bir hazine taşıdıklarını bilemeyen hamallar gibi yaşar ve
hamallar gibi göçer-geçer giderler.

* * *

İnsan, zatında âciz bir varlıktır ama, Kudreti Sonsuz’a dayanması sayesinde,
fevkalâde bir iktidara malik olduğu da bir gerçektir. Evet o, Kudreti Sonsuz’a
dayandığı içindir ki, damla iken çağlayan, zerre iken güneş ve bir dilenci iken
sultan olur.

* * *

İnsan, varlık ve hâdiseler kitabıyla içli dışlı olup, onunla bütünleştiği ölçüde
gönül dünyasında hikmet parıltıları belirir. Bu sayede o, özünü tanır;
mârifetullaha erer; sonra da gider, Allah’a vâsıl olur. Elverir ki, düşünce
plânında gerçekleştirilmek istenen bu seyr ü seyahat, ilhad ve inkâra bağlanmış
olmasın.

* * *

Hakikî insanlar, diğer canlılarla aralarındaki müşterek hareketleri, nesil ve
türlerini devam ettirme istikametinde, bir vazife şuuruyla ve zaruret sınırları
içinde yerine getirirler. Ölçüsüzce bedenî hazlarına kapılıp gidenler ise, başka
varlıklarla aralarındaki mesafeyi daraltmış ve insanî sınırları zorlamış olurlar.

İnsana Hürmet
Hayvan ölünce unutulur ve mezarı da kaybolur. Ama, insan öyle değildir...

Atalarının hatıra ve mezarlarını muhafaza etmeyen milletler, bilmem ki, onları
hayvanlar seviyesine indirdiklerinin farkında mıdırlar..? Aslında, ölülere
hürmet, gelecek adına dirilere bahşedilmiş bir emniyettir.

Cismaniyetle Gönül Arasında Denge
Gerçek hayat, gönül seviyesinde sürdürülen hayattır. Gönlüyle var olan

insan, geçmişi ve geleceği bir vâhidin iki yüzü gibi görerek zamanüstü bir
varlık hâline gelir. Böyle bir ruh, ne geçmişin elemleriyle dâğidâr olur, ne de
geleceğin korkularıyla. Gönlünde kendini bulamamışlara gelince, yaşadıkları
sığ hayatla, daima bedbinlik ve karamsarlık içindedirler. Böylelerin nazarında
mazi korkunç bir mezar, gelecekse dipsiz bir kuyudur; ölseler de azap, kalsalar
da...



* * *

İnsanın upuzun bir geçmiş ve bitip tükenmek bilmeyen bir gelecekle
münasebeti, ancak kalb ve ruhun derece-i hayatını idrak etmesine bağlıdır. Bu
seviyede bir hayat süren ve onu idrak eden tali’li ruhlar, geçmişi atalarımızın
otağ ve tahtları hâlinde, geleceği de Cennet bahçelerine uzanan yollar şeklinde
görür ve vicdanlarında fışkırttıkları kevserlerden içe içe bu dünya hanından
geçer giderler. Bu ölçüde bir hayatı idrak edemeyen bedbahtlar ise, yaşayışları
ölümden beter, ölümleri de zulmet zulmet üstüne tam bir cehennemdir.

* * *

Ferdin amel ve davranışlarıyla iç hayatı arasında birbirini destekleyici,
düzenleyici ve olgunlaştırıcı bir münasebet vardır. Bunu, “fasit daire” karşılığı
“salih daire” diye de adlandırabiliriz. Buna göre, insanın azim, ısrar, kararlılık
gibi davranışları aksedip onun iç dünyasını nurlandıracağı gibi, vicdanının
aydınlığı da, azim ve iradesini kamçılayarak, ona daha yüksek ufuklar
gösterecektir.

* * *

Davranışlarıyla ruhun emrinde olan tali’liler, hep Yaradan’ın hoşnutluğuna,
insanlık ve fazilete doğru yol alırlar; onların “kıblenümâ”, yani pusulaları
daima aynı mihraba işaret eder, hareket ibreleri de hep aynı rotayı gösterir. Ara
sıra bir kısım sarkmalar olsa bile, içten bir nedamet, yürekten bir iniltiyle,
gönüllerini saran günahları ruhlarında eritir ve yollarına devam ederler.

* * *

En ince teferruatına kadar, fevkalâde bir titizlikle bütün mükellefiyetlerini
yerine getiren kutlular, dış dünyalarındaki nizam, âhenk ve vazife aşkının
yanında, iç âlemleri itibarıyla durmadan bir buhurdanlık gibi tüter ve günde
birkaç defa kanatlanarak, melekler bezmine ulaşırlar.

* * *

Asırlarca ebediyet düşüncesiyle kaynayıp hallaç olan ve gönüllerimizde
sonsuzun aşkını mayalayan bir anlayış, zamanla yerini ruhsuz formülcülüğe ve
uyuşukluğu da beraberinde getiren mistik anlayışa bıraktı. O gün–bugün, ateş
böceğinin çıkardığı minik şerareler mahiyetindeki ilhamlarını, vahyin
aydınlatıcı tayflarına denk tutan bu uğursuz düşünceler, aydınlık yolumuza sis



ve duman püskürtüp, insanımızın semasını karartmaktadır.
* * *

Bütün bunlardan sonra, bize göre hakikat erini şöyle çerçeveleyebiliriz: O,
cismaniyeti itibarıyla her türlü dâhiyeyi göğüsleyebilecek kadar çelikleşmiş bir
beden; düşüncesi itibarıyla, asrının ulaştığı anlayışla Hak beyanını karıştırıp
kaynatan ve mahir bir kimyacı gibi her an başka terkiplere ulaşan inşa edici bir
kafa; ruhî melekeleri ve kalbi itibarıyla, asırlardan beri Mevlânaların,
Yunusların şekillendiği potada kavrula kavrula pişmiş, olgunlaşmış bir ruh;
nihayet, “insanlar arasında insanlardan bir insan olma” felsefesine inanmış
olgun bir gönül ve başkalarının saadeti uğruna kendi hazlarını unutmuş bir
fedakârdır.

Müsamaha
Aç herkese açabildiğin kadar sineni, ummanlar gibi olsun! İnançla geril ve

insana sevgi duy; kalmasın alâka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun
gönül..!

* * *

İyileri iyilikleriyle alkışla; inanmış gönüllere karşı mürüvvetli ol;
inançsızlara öyle yumuşak davran ki, kinleri, nefretleri eriyip gitsin ve sen,
soluklarında daima Mesih ol..!

* * *

Yolların en renklisinde ve beyanların en çarpıcısıyla göklerle alışverişinde
bir Yüce Rehber’in arkasında olduğunu asla unutma! Unutma ve bu hususların
bir tekine bile sahip bulunmayanları düşünüp, insaflı ol.!

* * *

Kötülükleri iyilikle sav; görgüsüzce muamelelere aldırış etme! Herkes,
davranışlarıyla kendi karakterini aksettirir. Sen, müsamaha yolunu seç ve töre
bilmezlere karşı âlicenap ol..!

* * *

Sevgiyi sevip düşmanlığa düşman olmak, inançla coşan bir kalbin en
mümeyyiz vasfıdır. Herkesten nefret ise, ya gönlü 
şeytana kaptırmışlık veya bir cinnet eseridir. Sen, insanı sev; insanlığa hayran



ol..!
* * *

Sakınıp, bir kere dahi olsa nefsin hakemliğine düşmemelisin; zira ona göre
senden başka herkes mücrim, her fert de tali’sizdir. Bu ise, en doğru sözlünün
beyanında böyle düşünenin helâki demektir. Sen, nefsine karşı oldukça sert,
başkalarına karşı da yumuşaklardan yumuşak ol..!

* * *

Başkalarını sana sevdiren ve onları senin nazarında sevimli kılan tavır ve
davranışlara dikkat et! Unutma ki, aynı şeyler, senin de sevilip beğenilmene
vesile olabilir. Daima insanca davran ve merhametli ol..!

* * *

Hakk’ın sana karşı muamelesini ölçü kabul edip, halka karşı öyle
davranmalısın. O zaman halk içinde Hak’la beraber olur, her iki yalnızlığın
vahşetlerinden de kurtulursun...

* * *

Yaratıcı’nın nazarında ne olduğunu, gönlünde O’na ayırdığın yer ile; halk
katındaki mevkiini de, onlara karşı olan tavırlarınla tartıp değerlendirebilirsin.
Hak’tan bir lâhza gafil olma! Ve, “İnsanlar içinde insanlardan bir insan ol..!”

* * *

İnanan insanların sana kötülük yapabilecekleri ruhuna iyiden iyiye
yerleşmişse, bunun bir muhakemesizlik ve aklın kılletinden, bir nefse zebun
olma ve ruhun zilletinden meydana gelmiş olduğunu bil! Ve hemen, gönlünü
hoplatacak, gözünü yaşartacak bir rabbanîye müracaat et..!

* * *

Hâsılı, insanlar içinde sevgi ve itibarını korumak için, Hak için sev! Hak
için nefret et! Ve, gönlü her zaman Hakk’a açık bir insan ol..!

Alçak Gönüllülük
Yüzü yerde olanlar, Hak katında da, halk katında da sonsuz pâyelere

ulaşırlar. Bunun aksine burunlarını dikip böbürlenenler ve herkesi hakir görüp
çalım satanlar ise, hemen her zaman halk tarafından istiskâle uğramış, Hak
tarafından da azaba çarptırılmışlardır.



* * *

İnsanın kendini beğenip büyük görmesi, aklının noksanlığına ve ruhunun
hamlığına delâlet eder. Akıllı ve ruhen olgunluğa ermiş bir insan, mazhar
olduğu her şeyi Yüce Yaratıcı’dan bilir ve şükran hissiyle her zaman O’nun
karşısında iki büklüm olur.

* * *

Mütevazi olma, Yaratıcı’nın takdirine, halkın tahkir ve tekdirine karşı
insanın gönlüne hoşnutluk hissi kazandırır. Evet, baştan haddini bilip tevazu
kanatlarını yerlere kadar indiren birisi, insanlardan gelecek her türlü hor
görmelere karşı en emin bir zırh içine girmiş ve en sağlam emniyet tedbirini de
almış demektir.

* * *

Alçak gönüllülük, ferdin olgun ve faziletli olmasının; kibirlenip büyüklük
taslamak ise, onun seviyesiz ve nâkıs olmasının alâmetidir. En kâmil kimseler,
en çok insanlarla beraber bulunup, onlarla hemdem olanlardır. En nâkıs
kimseler ise, insanlarla beraber bulunmayı, onlarla düşüp kalkmayı gururlarına
yediremeyen bednâm tali’sizlerdir.

* * *

Yaşadıkları toplum içinde kadir ve kıymetleri bilinmeyenler, seciyelerindeki
tevazu sayesinde er geç yükselir, şereflere ererler. Büyüklük kompleksine
kapılanlar ise, toplum tarafından irdene irdene zamanla yaşadıkları muhit
içinde birer yabancı unsur hâline gelirler.

* * *

Bir insanın insanlığa yükselmesi onun tevazuu ile, tevazuu da, makam,
mansıp, servet ve ilim gibi halkın itibar ettiği şeylerin onu değiştirmemesiyle
belli olur. Zikredilen hususlardan biriyle düşünce ve davranışlarında
değişikliğe uğrayan kimsenin ne tevazuundan, ne de insanlığa yükselmesinden
bahsedilebilir.

* * *

Alçak gönüllülük, hemen bütün güzel huyların anahtarı mesabesindedir. Onu
elde eden, diğer güzel huylara da sahip olabilir. Ona malik olamayan ise,
galiben diğer huylardan da mahrum kalır. Âdem Nebi (aleyhisselâm), sürçüp



düştüğü zaman, gökler ötesine ait yitirdiği herşeyi tevazuu ile yeniden elde
ederken, aynı badirede yuvarlanıp giden şeytan, kibir ve gururunun kurbanı
oldu.

* * *

Tekye ve zaviyelerde, hep yüzü yerde olanlar pervaz edip yükselmişlerdir.
Mektep ve medreselerde de daima alçak gönüllüler istifade etmesini bilip,
toplumlarına faydalı olmuşlardır. Burnunu dikip, tekyenin âdâp ve usûlüne
riayet etmeyenler, birinin rahle-i tedrisi önünde diz çöküp bir şeyler öğrenmeyi
gururuna yediremeyen tali’sizler ise, hep mahvolup gitmişlerdir.

* * *

Kibir ve ululuk “Zât-ı Ulûhiyet”in sıfatlarından olduğundan, büyüklük
taslayıp şımarıklık yapanlar, hemen her zaman O’nun “Kahhâr” eliyle kıskıvrak
yakalanmış ve helâk edilmişlerdir. Haddini bilip mütevazi olanlar ise, yükselip
O’nun huzuruna ermişlerdir.

İnsanlık
İnsan, başkalarına karşı iyi-kötü bütün davranışlarında nefsini mizan kabul

ederek, her şeyi onunla tartmalı; nefsine hoş gelen şeyleri başkaları için de
istemeli, nefsinin hoşlanmadığı bir muameleden başkalarının da
hoşlanmayacağını kat’iyen hatırdan çıkarmamalıdır. Böylece o, hem yanlış
davranışlardan, hem de başkalarını rencide etmekten kurtulmuş olur.

* * *

Kendinize yapılan ihsanların vicdanınızı yumuşattığını ve ihsanda bulunan
zatlara karşı sevgi ve alâka duyduğunuzu düşünerek, başkalarının da sizi sevip,
alâka duyacakları bir yolu keşfedip çıkarabilirsiniz. “İnsan iyiliğin kölesi”,
iyilik de, şerrinden endişe edilen kimselere karşı en sağlam bir sığınaktır.

* * *

İnsanın olgunluk ve kemali, fenalık gördüğü şahıslar hakkında dahi
hakperestlikten ayrılmayıp, elden geldiğince iyilik yapmasıyla belli olur. Evet
insan, kötülük gördüğü kimseler hakkında dahi mürüvvet ve insanca
davranışlardan ayrılmamalıdır. Zira, kötülük yapmak hayvanî bir davranış;
kötülüğe kötülükle mukabele, insanda ciddî bir kusur ve eksiklik; fenalığa
iyilikle karşılık vermek ise, bir civanmertlik ve âlicenaplıktır.



* * *

Başkalarına yararlı olmanın sınırı yoktur. Himmeti yüce bir fert, başkaları
için ruhunu feda etmeye kadar diğergâm olabilir. Ne var ki, böyle bir
civanmertliğin insan için bir fazilet olması, o insanın samimiyet, hasbîlik, niyet
duruluğu, ırk ve aşiret taassubundan uzak bulunmasına bağlıdır.

* * *

Bir şahsın insanlık ve mürüvveti, dost ve ahbaplarına karşı yakınlığı ve bu
yakınlığın da devamıyla kabildir. Onlara yakınlık gösterilmeden mürüvvetten
dem vurmak, mücerret bir iddia; onlara karşı iyiliklerimizi onların bize olan
iyiliklerine bağlamak ve yer yer o iyilikleri keserek onları cezalandırmak da,
ham ruhluluk ve hakikata ermemişliğin ifadesidir.

* * *

Bir insanın diğer insanlara karşı en büyük iyiliklerinden biri de, onların
uygunsuz davranışlarını görmezlikten gelip, kusurlarına karşı göz yummak
şeklinde olur. Halkın kusurlarını araştırmak bir edepsizlik, onları sağda-solda
anlatıp durmak affedilmez bir nakîse; onların işledikleri fenalıkları yüzlerine
söylemek ise, fertleri birbirine bağlayıp vahdet içinde bulunduran kardeşlik
zincirine indirilmiş bir darbedir. Heyhât ki, böyle bir darbe ile rencide edilmiş
egolar yeniden bütünleşerek bir vahdet teşkil edebilsinler..!

* * *

İnsanlara ettikleri en büyük iyilikleri ehemmiyetsiz, onlardan gördükleri en
küçük ihsanları büyük görüp takdir edenler, ilâhî ahlâka yükselmiş ve
vicdanında huzura ermiş kâmil kimselerdir. Böyleleri, ne ettikleri iyilikleri
başa kakarlar, ne de gördükleri alâkasızlıktan şikâyet ederler.

İnsanlık veya Mürüvvet
Senin halktan beklediğin muamele, halkın da senden beklediği muameledir.

* * *

Başkalarının yardımına koşmak, Allah’ın inayetine sunulmuş en beliğ bir
davetiyedir.

* * *

Bir tebessümle dahi olsa, kardeşini sevindirmeyi ihmal etmemelisin!



* * *

İnsanları sevip, sevdiğini de hissettirmek, aklın yarısıdır.
* * *

İnsanlar arasındaki yerin, onların senin nezdindeki yerleri kadardır.
* * *

Sürekli etraflarına bağırıp-çağıranlar, arzularının hilâfına dostlarını kaçırır,
düşmanlarını da sevindirirler.

* * *

Her yere burnunu sokan, asla töhmetten kurtulamaz...
* * *

Seni memnun edecek şeylerin, âlemi de memnun edeceğini unutma!
* * *

Akıllı insan, çevresinin gücünü de kendi hesabına kullanmasını bilendir...
Akılsız ve beceriksizler ise, bu potansiyeli kullanmak şöyle dursun, etraflarını
levmetmekle, bu gücü aleyhlerinde kullanmış olurlar.

* * *

Komşuluk, komşuya yapılır...
* * *

Şerrinden endişe ettiğin kimseyi bir de iyiliklerinle yumuşatmayı dene!
* * *

Cezalandırmaya muktedir olduğun zaman affet ki, affın bir değeri olsun.
* * *

Senin annenin kucağına oturmamış pek çok kardeşinin bulunduğunu sakın
unutma!

* * *

Kayıtsız şartsız itaat edenler hariç, bağnaz tipler, etraflarını kırar geçirirler.
* * *

Herkesi hoşnut etmek, her babayiğidin kârı değildir.



* * *

İyilik görmenin yolu, iyilik yapmaktan geçer...
* * *

Garaz, insanı kör, sağır ve kalbsiz eder.
* * *

İyi-kötü başkalarına edip-eylediklerimiz, yarın karşımıza çıkacak şeylerin
tohumlarıdır.

* * *

Ruh aynasında, iyiliklerin yanında kötülükler de sıra sıradır.
* * *

İdeal insan, kendine rağmen bir mum gibi yanar ve başkalarını aydınlatır...
* * *

Dili uzun, eli kısa olmak yılanlara yakışsa da, insan için yılanlaşma sayılır.
* * *

Affetmenin değeri, cezalandırma imkân ve iktidarıyla mebsuten mütenasip
(doğru orantılı)tir.

Günah ve Arınma
Günah fıtratta bir deformasyon ise, tevbe ve nedamet, yeniden fıtrata

dönüştür.
* * *

Gönülde pas bırakan günah, bünyeye musallat olmuş bir virüs gibidir; er-geç
kendini hissettirir.

* * *

Ölümü düşünmeme, kalbin paslı olmasından ileri gelir; ölüm endişesi de,
yakînin azlığından...

* * *

Suizan, ya akıl hastalığı veya kalb kiridir. Bundan kurtulmanın çaresi de,
insanın kendi günahlarına uyanmasıdır.



* * *

İhmalden dolayı içine düştüğümüz çukurlardan, ancak ihmallerimizi telafi
etmekle çıkabiliriz.

* * *

Meskenin kristalden ise, başkasının kümesine bile taş atma!
* * *

Başkalarının ayıplarıyla meşgul olan, hayat boyu hep ayıp yapar...
* * *

“Ne attan düşmedik yiğit, ne de sürçmedik at yoktur.” derler. Önemli olan,
düştükten sonra doğrulup kendine gelebilmektir.

* * *

Yarın yaparım düşüncesi, iradesizliğin bir diğer ifadesidir.
* * *

En büyük günahlar, şehvet meşcereliğinde boy atar gelişir... Şehvete
hâkimiyet, en büyük hâkimiyettir.

* * *

Günaha karşı umursamazlık, en büyük günahtır.
* * *

Ağaç kurumamışsa, baharı duyar...
* * *

Allah’ın kahretmediğini görüp şımarma; mühlet verdiğini düşün, ürper!
* * *

Gerçek mü’min, her an Allah (celle celâluhu) ile merbutiyeti olandır. Günahlar,
bu irtibatı kesen zararlı şerarelerdir.

Sır ve Sır Tutma
Sır, karşı koyulmaz bir güç kaynağı ve bozguna uğratılamayan bir ordu

gibidir.
* * *



Sır bir namustur; onu koruyan –ister kendisine isterse başkasına ait olsun–
namusunu korumuş olur. Onu fâşeden ise, şeref ve haysiyetini açıkta bırakmış
ve ona değerince itibar etmemiş sayılır.

* * *

Bazı işler vardır ki, onlarda sır Hızır’a benzer; gizli kaldıkça inayet olur.
* * *

Sükût da bir hikmettir, ama hakimi çok az veya yok gibidir.
* * *

İnsanın, sırrını emanet edeceği kimse, kendisine namus emanet edilecek
kadar emin ve onu muhafaza hususunda, kendi namusunu korumadaki titizliği
kadar da hassas olmalıdır. Emin olmayana emanet, sırrı namus bilmeyene de sır
verilmemelidir.

* * *

Dilini hapseden, sözlerinin esiri olmaktan kurtulur.
* * *

Sır tutma ve başkalarının sırrına saygılı kalma, tamamen irade ve idrakle
alâkalı insanî bir meziyettir. İradesiz kimselerin sır tutmaları beklenemeyeceği
gibi, yaptığı işlerin ve söylediği sözlerin akıbetini idrak edemeyecek kadar
safderûn kimselerin de ketûm olmaları düşünülemez.

* * *

Bir insanın, emanet ettiği sırrını birkaç defa fâşetmiş birisine, yine de sır
vermesi, onun idraksizliğini ve sırdaş seçimindeki aczini gösterir. İnançla
gönlü oturaklaşmış ve gözü açılmış birisi, hayatında bu kadar aldatılıp, bu
kadar kandırılmamalı!.

* * *

İnsan, açıklamada bulunmaya lüzum görülen yerlerde kendisine düşeni
anlatmalı; boş yere kalbinin kapağını açarak sırlarını fâşetmekten de kat’iyen
sakınmalıdır. Öyle, her yerde, ulu orta kalbindeki sırları saçıp gezenlerin,
günün birinde hem kendilerini, hem de içinde bulundukları toplumu önünü
alamayacakları bir ölüme sürükleyecekleri, kat’iyen hatırdan çıkarılmamalıdır.

* * *



İnsan, kendisine ait gizli şeyleri şurada-burada fâşetmekten fevkalâde
sakınmalıdır. Hele bunlar, çirkin, sevimsiz ve netice itibarıyla da fayda
getirmeyen şeyler ise... Zira bu hâl, çok defa dostları utandırıp, düşmanları da
sevindirebilecek uygunsuz durumların doğmasına sebebiyet verebilir.

* * *

Sineler, sırlar için birer sandukça olarak yaratılmışlardır. Akıl onların kilidi,
irade de anahtarıdır. Bu kilit ve anahtarda arıza olmadığı sürece, sandukçanın
içindeki cevherleri kimsenin bilmesine imkân yoktur...

* * *

Başkasının sırlarını sana taşıyan birisi, senin sırlarını da, başkalarına
taşıyabilir. Bu sebeple, öyle densizlerin, en ehemmiyetsiz hususiyetlerimize
dahi vâkıf olmalarına kat’iyen fırsat verilmemelidir.

* * *

Ahmağın kalbi dilinin ucunda; akıllının dili, sinesinin en uç burcundadır.
* * *

Ahmakla sırdaş olmaktan sakınmak lâzım.. kasdî kötülük mülâhazalarının
ötesinde, bazen iyilik düşünürken de kötülük yapabilir.

* * *

Sır vardır, ferdi ilgilendirir; sır vardır, aileyi; sır da vardır ki, bütün bir
toplum ve milleti... Ferdî bir sırrın fâşedilmesiyle ferdî haysiyet; ailevî bir
sırrın açığa çıkmasıyla ailevî haysiyet; topluma ait bir sırrın ifşa edilmesiyle de
millî haysiyetle oynanılmasına fırsat verilmiş olur. Zira sır, sinelerde kaldığı
müddetçe sahibi için bir kuvvet olmasına karşılık, başkalarının eline geçince,
onun aleyhine kullanılmaya müsait bir silah hâline gelir. Onun içindir ki,
atalarımız: “Sırrın senin esirindir; fâşedersen esiri olursun.” demişlerdir.

* * *

Bir prensip olarak sırrın benimsenmesini gerektiren nice kıymetli işler
vardır ki, onu temsil edenlerin sır tutmayışından, o işte bir adım ileriye
gidilememiş, hatta bazen müteşebbisler için ciddî rizikolara da sebebiyet
verilmiştir. Hele bu iş, milletin hayat ve bekâsıyla alâkalı nazik mevzulardan
ise..!



* * *

Bir devlet, devlet sırlarını düşmanlarına kaptırmış; bir ordu, hareket
stratejisini hasım güçlere belli etmiş; bir iş ve aksiyon adamı, rakipleri
tarafından keşfedilmiş ise, o devletin derlenip toparlanmasına, o ordunun zafer
elde etmesine ve o aksiyon adamının muvaffak olmasına imkân yoktur.

Dil Belâsı
Çok konuşmak, aklî ve ruhî dengesizliğe delâlet eden bir hastalıktır. Makbul

söz, en kestirme bir yolla, muhatabın kafasını karıştırmadan ona bir şey anlatan
sözdür. Muhataba bir şeyler anlatabilmek için uzun boylu konuşmaya gerek
yoktur ve hatta çok defa uzun bir konuşma, beraberinde bir kısım zararlar da
getirir. Zira çok söz tenakuzdan (çelişki), tenakuzlar ise karşı tarafın kafasında
çeşit çeşit yeni sorular meydana getirmekten hâli değildir. Böyle bir durum ise,
faydadan daha ziyade muhatap için zararlı olabilir..

* * *

Akıllı insan, konuşmak yerine, hem kendisi hem de başkaları için faydalı
olabilecek şahısların konuşturulmasını sağlayan insandır. Aslında, aklı kâinat
fen ve ilimleriyle; kalbi de ilâhî mevhibelerle doymuş ve olgunlaşmış
kimselerin yanında başkalarının konuşması saygısızlık ve o kâmil ruhların
susması da toplum adına bir mahrumiyettir.

* * *

Az söylemek, çok dinlemek bir fazilet ve ermişlik nişanesi, devamlı kendini
dinlettirmek arzusu da, her zaman bir cinnet eseri sayılmasa da, mutlak bir
dengesizlik ve hayâsızlık olduğunda şüphe yoktur.

* * *

Söylenecek her söz, bir meseleyi halletmeye ve bir soruya cevap olmaya
yönelik bulunmalıdır. Söylerken de hem sorana hem de dinleyenlere bıkkınlık
vermekten kat’iyen kaçınılmalıdır.

* * *

İnsanın, konuşmaması gerektiği yerde susması ve konuşması icap ettiği yerde
de konuşması normal ve tabiîdir. Ne var ki, daha istifadeli olabilecek
kimselerin konuşmaları, her zaman tercih edilmelidir. Bu ise, her şeyden evvel



bir edep işi ve susmanın faziletini idrak etmeye bağlıdır. Atalarımız ne hoş
söylemişlerdir: “Konuşman gümüş ise, sükûtun altındır.”

* * *

İnsan, çok söz söylemekle değil, söylediği sözlerin yerinde ve faydalı
olmasıyla kadrini, kıymetini yükseltir. Aksine, her yerde ulu orta konuşan
kimse, hele konuştuğu şeyler de yüce mefhumlara ve uzmanlık isteyen
mevzulara dairse, hem bir sürü hatalara düşer, hem de kendi değerini düşürmüş
olur. “Çok konuşanın çok sakatatı olur” sözü ne kadar yerinde ve kıymetli bir
sözdür.

* * *

İnsan konuşmalarıyla kendini gösterir ve davranışlarıyla da ruhunun
yüceliğini aksettirir. Her sözü mutlaka onun söylemesi lâzım geliyormuş gibi
lafı kimseye bırakmayan gevezeler, zamanla bütün dostlarından nefret ve tahkir
görmeye başlarlar. Böyle bir durum ise, zaman zaman onların da söylemeye
muvaffak olabilecekleri güzel sözlerin dinlenmemesini ve dolayısıyla da çok
yüksek hakikatlerin –bir geveze söylediği için– küçümsenmesini netice verir ki,
bu da, o yüce hakikatlere karşı hürmetsizlik ve saygısızlık demektir.

* * *

Az yeme, az uyuma gibi az konuşma da, öteden beri olgun kimselerin şiarı
olagelmiştir. Ruhî melekelerin gelişmesinde insana ilk tavsiye edilen şey,
diline hâkim olup, lüzumsuz ve münasebetsiz sözlerden sakınma olmuştur. Zira,
her yerde ağzını açıp saçma sapan söz edenlerin, kafa ve gönüllerinden daha
büyük olan dilleri, ihtimal ki, onların sürekli kaybetmelerine sebep olacaktır;
hem burada, hem de öteki âlemde.

* * *

Hele yapmadıkları şeyleri söyleyenlerin hâli, bütün bütün acı ve onlar
hesabına düşündürücüdür. Bu itibarladır ki, En Doğru Sözlü’nün beyanında dil
ve apış arasını muhafaza etme, Cennetlere uçmanın birinci vesilelerinden
sayılmıştır.

* * *

Bir insan, çok konuşma, kendi beyanını beğenme ve başkalarına söz hakkı
tanımama hastalığından uzak kaldığı nispette, Yaratan ve yaratıklara yakın ve



onların nazarında sevimli olur. Aksine, ne Hak katında, ne de halk katında
umduğunu bulamaz.

Vaad
Bin kere vaad edeceğine, bir kere vaadini yerine getirmek daha iyidir.

* * *

Verilen sözde durma, insan olmanın ve insanî değerleri bilmenin gereğidir.
* * *

Yüzüp-gezen zeminde bir şey bitmez; yüzüp-gezen insan da hayır etmez.
* * *

Vaadini yerine getirme hassasiyeti imandan, vaadinden dönme de nifaktan
kaynaklanmaktadır.

* * *

İnsanların bir kısmı, bütün bir hayat boyu, vicdanlarında akdettikleri
muahedenin gereğini yerine getirmeye çalışır; bir kısmı da, böyle bir
muahededen habersiz yaşar. İşte bu noktada mü’min, münafıktan ayrılır.

* * *

Vaad edip yerine getirmedi deme! Vaad edip yerine getirmediklerini düşün!
İnsanlıkta bulunmadı deyip kimseyi kınama! İnsanlıkta bulunma adına
kaçırdığın fırsatları hatırla!

Temkin
Sizi göklere çıkarsalar da, unutmayın, yer daha emindir. Uçaktan düşen

parçalanır ama, ayakları yerde olan, olduğu gibi kalır.
* * *

İnsafı hiç elden bırakmamalı ki, ondan selim düşünceler doğar. Aksi
takdirde, kapanması zor yaralar açılır ve tamiri güç kırıklar meydana gelir.
Sonra makul davransanız da, ne o yaraları kapatabilir, ne de o kırıkları
onarabilirsiniz.

İyi - Daha İyi
Hayat, ilâhî bir nimettir; ondan daha büyük nimet de, borçtan âzâde



yaşamaktır.
* * *

En bahtiyar insan, günahları en kısa ömürlü olandır; ondan daha bahtiyarı da,
günahlara karşı her zaman kapalı kalabilendir.

* * *

İnsan vardır, zamanı kendi hesabına yontar; insan da vardır, bir ömür boyu
zaman onu yontar durur...

* * *

Yaşlılık içinde yaşlılığı katlayan en büyük dert, yaşlılık tasasıdır...
* * *

Karanlığa karşı tavır almak iyidir; ondan daha iyisi de, karanlığa sövüp-
sayma yerine, küçük dahi olsa bir meşale tutuşturmaktır.

* * *

Devamlı olan az hayır, ara sıra kesilen çok hayırdan daha bereketlidir.
* * *

Hıfzıssıhha (sağlığı koruma-hijyen) adına bir adım, tedavi adına yüz
adımdan daha yararlıdır.

* * *

Bir tek canlı meme, bin ölü koyundan daha hayırlı ve daha bereketlidir.
* * *

İzzet ve şeref, müslümanın Muhammedî oluşundadır..
* * *

Eldeki bir serçe, elde olmayan bir güvercinden daha iyidir.

Muamele ve Davranış
Dindarlık, muamele ile belli olur.

* * *

Mü’min, yaptığı şeyleri Allah’ın teftişine arz etme mülâhazasıyla yapar.
* * *



Yağmur, bulutlu havada; iyi davranışlar da, Allah’la irtibatlı gönüllerde
bulunur.

* * *

Her şey kontrol altına alınabilir ama, huy zor...
* * *

Yaşlı insanın süt emmesi ayıp, sütten kesilmesi de zordur.
* * *

Hiç kızmayanın kızması çok farklıdır...
* * *

Eğri çomağın gölgesi düz olamayacağı gibi, kalb balansını iyi
ayarlayamamış birinin davranışları da düz olamaz.

* * *

Halk, davranışlarına göre seni bir yere oturtmuşsa, durumunu değiştirmeden,
başka muamele beklemek abestir.

* * *

Afiyetten daha tatlı, başkalarına muhtaç olmaktan daha acı ve şartların
elvermediği zaman dindar olmaktan daha ağır bir şey yoktur.

* * *

Amelsiz söz, verasız fıkıh, vilâyet ve zühde ulaştırmayan ilim, vefasız
dostluk ve afiyetsiz hayat, birer aldatmacadan ibarettir.

* * *

Çilehaneler irade gücünü artırır. Fert, oralarda kendi kendini bulur.
Çilehanede, inziva esastır. Bunun için de iyi bir bâtın, fevkalâde bir zâhir
olması şarttır. Fakat mükemmel fert, toplum içinde gelişir. Beşerî
münasebetlerin tam öğrenilebilmesi, ancak toplum içinde olur…

* * *

Sevgililer gibi kaynaşıp bütünleşin ama, iş ve muamelelerinizde yabancı
olma esasına göre davranın!

* * *



Sen, kendini anlatmayı bırak; seni davranışların anlatsın..!

Yüksek Duyguların Bütünlüğü
Açıktan açığa ırz ve namus düşmanlığı yapanlar alçak, gizli yapanlar ise,

Allah’tan utanmayan ve kendini bilmeyen nâdânlardır. Aslında ırz ve namus
hissi taşımayanlar, millet-vatan hissi de taşımazlar.

Nimet ve Nimet Şuuru
Allah’ın insanlar üzerinde sayılmayacak kadar nimetleri vardır; bunların en

büyüklerinden biri de, bu nimetlerin şuurunda olma nimetidir.
* * *

Sıhhat, sağlıklı kimselerin sırtında atlastan öyle bir nimettir ki, kadrini ancak
hastalar bilir...

* * *

Allah’ın insana en büyük nimeti iman nimetidir. Bu büyük nimetin şükrü de,
O’na isyan etmemektir.

* * *

Her nimete, o nimet cinsinden şükürle mukabele, bir kadirşinaslık ifadesidir.
* * *

Çok defa cahilin mesut ve müreffeh, hikmet erbabının da maddeten bedbaht
yaşaması, dünyadaki nimetlerin zatî kıymete göre gelmediğini gösterir.

* * *

Eşyanın fiyatını bilmek değil, kıymetini bilmek mühimdir.
* * *

Allah’ın ihsanları Kendi büyüklüğü ölçüsündedir; şükür isteği ise, nimet
verdiklerinin kametine göredir.

* * *

İnsanı Allah’tan uzaklaştıran nimet, en büyük musibettir.

Diğergâm
Herkesin himmeti kamet-i kıymetine göredir; sadece kendini düşünen, ya hiç



insan değildir veya eksik bir varlıktır. Gerçek insanlığa giden yol, başkalarını
düşünürken icabında kendini ihmal etmekten geçer.

* * *

İnsan, kendi ayıpları karşısında savcı, başkalarının kusurları karşısında da,
onlar hesabına avukat olmalıdır.

* * *

Olgun insan ve gerçek dost, Cehennem’den çıkışta ve Cennet’e girişte bile
“Buyurun” demesini bilendir.

* * *

Hakikî insan, şartlar ne olursa olsun, kendi kovasına süt sağarken
başkalarının kovalarını da boş bırakmaz.

* * *

Sen tohum at-git, kim hasat ederse etsin!

Tevhid ve Allah Sevgisi
İçten geçeni söylemede söyleyene değil, söyletene bakacak ve “Onu Allah

konuşturdu” diyeceksiniz. Bu tarz düşünce, hem hatasız, hem de tehlikesiz olur.
* * *

İstediğini Allah’tan isteyen, hiçbir zaman mahrum kalmaz.
* * *

Allah’a dayanan hep diridir, ölüp gitse bile Hakk’a intisabıyla yaşıyor
sayılır.

* * *

Allah sevgisinin en güzeli, bir tarafta mehâbetullah, öte tarafta mehâfetullah
ile çevrili olanıdır.

* * *

Allah’ın bize kendisini sevmemiz için imkân tanıması ne büyük bir pâye..!
* * *

Bin bir tecrübe ile sabittir ki, “Şu dinamiklerle hedefe varılır” dendiğinde,
çok geçmeden o dinamikler zîr ü zeber olmuştur. Bize düşen, canımızı dişimize



takıp, Allah’a tevekkül içinde çalışmaktır.
* * *

Kahrolacağa sen ilişmesen de, mevsimi gelince Kudret mutlaka onun
hakkından gelir.

Berzah Meşalesi
Teheccüd namazı, berzah karanlığına karşı insanın elinde bir meşale gibidir.

Esasen, beş vakit namazdan her biri de, insanın karanlık bir noktasını
aydınlatır, zamanın belli parçalarına ışık saçar. Namaz olmayınca insan, din
rotasında yürüyemez ve müstakim olamaz. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),
teheccüdü gece kılamayınca gündüz kaza etmiştir. Bununla herhalde bize,
hayatımızda boşluk bırakmama dersini vermek istemişti...

İç Dünyası
Ruhlarımıza giren ve orada kök salan her düşünce, er-geç meyvesini verir.

Bu meyve, “Tûbâ-i Cennet” meyvesi de olabilir, Cehennem zakkumu da...
Dimağında iyinin, güzelin, affın, müsamahanın nüveleri bulunan bir insanın
gönlü hep Cennet bahçelerini andırır. Ve böyle birinin, birdenbire hırsızlık
yapıp yol kesmesi, zina edip adam öldürmesi, içki içip uyuşturucu kullanması,
herkesi hor görüp her şeyi tenkit etmesi düşünülemez. Bütün bu uygunsuz
davranışlar için, daha önceden bir kısım fena fikir ve fena plânların bulunması
şarttır.

Dimağı fena ve yaramaz düşüncelerle dolu olan insanın yaptığı şeyler ise,
tamamen onun iç dünyasının akislerinden ibarettir. Bunun içindir ki, her fert,
kendi iç dünyasıyla düzen ve istikamete kavuşmadıktan sonra, dış durumu
itibarıyla kat’iyen güzel olamaz, güzel görünemez; olsa, görünse de, uzun zaman
öyle kalamaz.

İyilik Düşüncesi
İnsanların gönüllerini fethetmeye götüren yolların en mühimlerinden biri de,

daima onlara iyilik yapma fırsatını kollamak ve böyle bir fırsat ele geçer
geçmez de, vakit kaybetmeden hemen iyilikte bulunmaktır. Keşke, gönüllerimizi
hep iyilik yapma düşüncesine göre akort edebilseydik..!

Dost ve Arkadaşlık



Dost ve arkadaşlarını aziz tutup onlara ikramda bulunan kimse, düşmanlarına
karşı bir sürü müdafaacı ve kendine arka çıkacak kimseler kazanmış olur.

* * *

İnsanın sadık arkadaşa ihtiyacı, diğer zarurî ihtiyaçlarından daha
ehemmiyetsiz ve geri değildir. Dost ve ahbapları itibarıyla huzur ve emniyet
içinde bulunan bir fert, başka birçok hususta da güvene ermiş sayılır.

* * *

Akıllı bir insan, çevresiyle münasebetleri bozulduğunda, onlarla arasındaki
hoşnutsuzluğu çarçabuk giderip, dostluğunu yenilemesini bilen insandır. Bundan
daha akıllısı da, titizlik gösterip, dostlarıyla hiçbir zaman uyumsuzluğa
düşmeyen kimsedir.

* * *

Gizli düşmanlar olduğu gibi, gizli dostlar da vardır. Dostun gizlisi, kendini
anlatmayı dalkavukluk sayar. O hâlde, düşmanları tanımada gayret gösterildiği
gibi, dost arama da ihmal edilmemelidir. Zira aranmadan bulunan dostlar,
umulduğu kadar emniyetli olamayabilirler.

* * *

Arkadaşlar arasında sevgi ve alâkanın devamı, meşru yol ve mâkul işlerde
birbirlerine karşı gösterecekleri anlayış ve feragat düşüncesine bağlıdır.
Düşünce ve davranışlarında birbirlerine karşı fedakâr olamayan kimselerin
dostlukları da kısa ve geçici olur.

* * *

Bir insanın dostlarına karşı sadakati, onların acılarını vicdanında duyup,
lezzetlerini, kendi lezzetleri gibi bildiği ölçüdedir. Dostlarının ağlamasıyla
ağlayamayan, onların gülmesiyle gülemeyen dost, vefalı dost sayılamaz.

* * *

Gerçek dostluk ve kardeşlik, dost ve kardeşlerin dünyevî durumlarının
parlak olmadığı günlerde dahi, onlarla münasebetini devam ettirdiği nispette
belli olur. Kötü günlerde ve tehlike ânında dostlarının yanında bulunmayan
birinin, dostlukla alâkası yoktur.

* * *



Hakikî dost, düşebileceği yerlerde dostunu kollayandır; her işinde ona baş
sallayan değil...

* * *

Çevresiyle sık sık çekişip münazaa edenlerin dostları da az olur. Dostlarının
hem çok, hem de vefalı olmasını arzu eden kimse, onlarla gereksiz
münakaşalardan kat’iyen kaçınmalıdır.

* * *

Sen kendini aziz tutarsan, başkaları da aziz bilir!
* * *

Dostluk, her şeyden evvel bir gönül işidir. Onun riya ve aldatmacalarla elde
edileceğini sananlar hep aldanmışlardır. Böylelerinin çevresinde, tabasbus ve
yaltaklanmaya aldanmış üç-beş safderûn kimse muvakkaten bir araya gelse de,
bunların, dostluklarını uzun süre devam ettireceklerine kat’iyen ihtimal
verilemez.

Pahalı İnsanlar
İnsanlar arasında çok cüz’î şeylerle satın alınabilecek kadar ucuz olanları

bulunduğu gibi, dünyalar dolusu altın ve elmaslarla satın alınamayacak kadar
pahalı olanları da vardır. Milletleri yükselten de, işte bu ikinci kısımda
olanlardır. Pahalı insanlar, yağmur yüklü bulutlar gibi, hep yüksek ideal ve
faziletlerle yüklüdürler. Bilinsinler bilinmesinler, onların geçtikleri yerler
arkalarından yeşerir gider...

* * *

Ömer Muhtar, İtalyanlar’a, “Ben ölüyorum; ebedî var olacağım. Fakat siz,
ölümle biteceksiniz.” diyor. Müslüman, hayatını çok pahalıya satar; fâni hayatı
verir, bâki hayatı alır. Bizi dünyaya bağlayan sıhhat ise, şu sıhhat dedikleri şey,
birkaç günlük güzelliği üzerinde olan güle benzer, yani gül yaprağı gibidir. Gül
yaprağı canlı, sıhhatli olduğunda çok dikkat çekicidir ama, pörsüdüğünde
hiçbir kıymeti kalmaz.

En Büyük Sermaye
Ahlâk ve vicdan, terbiye ve nezaket, her ülkede geçerli bir akçe ve para

dalgalanmalarından müteessir olmayan bir pırlanta gibidir. Onları elde eden,



yüksek itibarlı tacirlere benzer ki, başka sermayeleri olmasa da, her yerde
alışveriş yapabilirler.

Fânilik
Kalbin tik-takları, doğumla başlamış ölüm bestesinin mırıltılarıdır.

* * *

Kıyametin yakın olduğunu hemen herkes biliyor. Ama, her gün onun bir
parçasının koptuğunu, bilmem idrak eden kaç insan var?..

* * *

Gençler, gençlikleri ve güzellikleri geçince ne kadar kıymetsiz kalacaklarını
önceden sezebilselerdi, herhâlde hiç durmadan ebedî gençlik ve güzellik
yollarını araştıracaklardı...

* * *

İnsanın değer verdiği nice şeyler vardır ki, onunla beraber ölür-gider; ama,
onun ortaya koyabildiği yararlı iş ve yararlı düşünceler, mezardan sonra da
bâki kalır ve ebetlere kadar yaşarlar...

Ağlamak ve Gülmek
Ağlamak, hassas ruhların ferahlama gayreti ve vicdanda yanan ateşi

gözyaşlarıyla söndürme hamlesidir. Ne var ki, insanların çoğu ağlanacak yerde
güler, gülecek yerde de ağlar...

* * *

Ruh tutuşunca vicdan kavrulmaya başlar ve işte o zaman insan da ağlar. Tam
bu esnada gözyaşları imdada yetişir ve ruhun ateşini söndürür. Bence, çeşm ile
çeşme arasındaki münasebet de buradan gelir...

Korku ve Ümit Üzerine
İnsanlardan korkmak, insanı felç eder; onların eline bakıp onlardan bir şeyler

beklemek ise, çok defa sukut-u hayal ve ümitsizliğe sebebiyet verir. Kimseden
korkmamanın tek çaresi korkulacak merciden korkmak, hiçbir zaman
ümitsizliğe düşmemenin yolu da, her zaman için kuvvetli ve vaadini yerine
getirmeye muktedir olana itimat etmekle olur.

Herkes İçin İki Gün



İnanıyoruz ki, her insan için iki gün vardır: Biri, her insanın kendine ait günü,
diğeri de gelecek nesillere ait olanı... Biz, bu günlerden biri itibarıyla ağlayıp
inlesek de, diğeri itibarıyla, Rahmeti Sonsuz’un inayetine güvenerek,
güleceğimize inanıyoruz.

Ağlama ve Gülme Kuşağı
Yaş ilerledikçe kulluk düşüncesiyle bütünleşmeyen bir ruh, kazanç ufkunda

kaybetme tali’sizliğine düşer. Eğer o, bunu idrak edebilseydi, bugün
güldüklerine ağlayacak ve nedametten iki büklüm olacaktı...

Ömrün Bereketli Olanı
En uzun ömürlüler, en çok yaşayanlar değil; evirip-çevirip, hayatlarından en

çok semere almasını bilenlerdir. Bu ölçüye göre, yüz yaşında kısa ömürlüler
olabileceği gibi, on beş yaşında iken, ancak, binlerce yılda elde edilebilecek
bereket ve feyizlerle, başı göklere ulaşmış olanlar da bulunabilecektir.

Gerçek Hayat
Hayat, çocuklukta bir tomurcuklaşma ve neş’e; gençlikte metafizik gerilim ve

mücahede ruhu; ihtiyarlıkta dostlara kavuşma arzusuyla hep canlı kalmanın
adıdır. Ne acıdır ki, inkârcı göz, onu kâh bir komedi, kâh bir trajedi gördü ve
insanoğlundaki şevk ve şükür düşüncesini öldürdü..!

Yalnızlık
Yalnızlık hissi, gönlünü ebede göre ayarlayamamış, ruhunda sonsuzluk

düşüncesini mayalayamamış sefil ve derbeder kimselerin onulmaz derdidir.
Öyle anlaşılıyor ki, duygularının inançla şahlanacağı, ruhlarının varlığın gerçek
çehresini görecekleri âna kadar da, böyleleri, ne bedbinliğin sisli
atmosferinden kurtulabilecek, ne de bütün varlıkla sarmaş-dolaş olup, her şeyle
dostluk ve arkadaşlığa erebileceklerdir.

Bu Bir Derinlik
İnsanda hissî yapı, yaşanan hayat, çekilen çile ve ızdırapla mebsuten

mütenasip (doğru orantılı) olarak gelişir. Hep hayatın dışında kalmış,
düşüncesiz ve ızdırapsız kimselerin his dünyaları da, diğer melekeleri gibi
kat’iyen inkişaf etmez ve böyleleri hiçbir zaman varlıkla bütünleşemezler.



Fenalık
Devamlı fenalık yapanlara, hiç kimse müdahale etmese de, bir gün mutlaka

kendi fenalıklarına takılmaları mukadderdir. Evet, sürüp-giden fenalıkların
yolu, er-geç fena bulup yok olmaya çıkar.

* * *

Ârızî şerler, devamlı görünseler de muvakkattırlar. Tabiî ömürleri dolunca,
onlar da, her şey gibi ölür giderler. Ne var ki, bazen bizim insanî değerlerimizi
de alır, beraber götürürler.

Bir Kısım Kalb Hastalıkları
Gerçek dindar, aynı zamanda en yüksek ahlâka sahip olan insandır. Onun

ibadetinde gösteriş, muamelesinde aldatma, gönlünde garaz ve nifak yoktur.
Gösteriş, insanı Hak’tan, aldatma ise hem Hak’tan, hem de halktan
uzaklaştırır... Garaz nefretle, nifak da lânetle yâd edilmeye sebebiyet verir.

Tama
Tama, aslanı fare yapan bir kapandır; düşen kurtulamaz onun elinden..

* * *

Tama, en zorlu yiğitlerin bile sırtını yere getiren bir gulyabanîdir.
* * *

Tamaı olmayan, zamanla herkesin tama ettiği biri olur.
* * *

Kıskançlarda kıskançlık, tamahkârlarda tama, dünyevîleşmiş bir
cehennemdir.

* * *

Tamahkârlık, insanın boynunda bir esaret tasmasıdır.
* * *

İhtiyaç, hayâ hissini delen bir güve gibidir.. hele bir de tama ile
desteklenirse..!

* * *

İnsan, meftun olduğu şeyin kollarında can verir.



İnhiraf
Şimdiye kadar bir “Mehlika Sultan” uğruna, nice meçhullere yelken açtık.

Ancak, ne sevdasıyla çöllere düştüğümüz Leylâ’yı bulabildik, ne de
ayrıldığımız sahillere geriye dönebildik...

* * *

Bir cemiyet kendi ruh kökünden uzaklaşınca, bakış zaviyesi değişir ve değer
hükümleri de bütün bütün alt üst olur. Böyle bir toplumda cihada “bâğîlik”,
zulme “adalet” nâmı verilir; tarihe lânetler yağdırılır; günün iğrençlikleri
göklere çıkarılır; edep horlanır; hayâsızlık alkışlanır; iffet öcü gösterilir;
yüzsüzlük tabiî sayılır; millete ve maziye bağlılık en bayağıca karalanırken,
köksüzlük ve köksüzler âdeta semavîleştirilir..!

* * *

Karşı cinsle düşüp kalkma düşkünlüğü ve hep onlarla beraber bulunma
arzusu, ya bir zaaf eseri ve tabiat bozukluğu veya o cinse ait karakteri taşıma
emaresidir.

Cahillik
Cahillik, eşyanın yüzüne çekilmiş bir peçe gibidir; o peçeyi yüzünden

sıyıramayan bahtsızlar, hiçbir zaman kâinattaki yüksek hakikatlere nüfuz
edemezler. En büyük cehalet, Allah’ı bilmemektir; hele bu bir de bencillikle
birleşince, artık tedavisi kabil olmayan bir cinnet halini alır.

Dünyanın Gerçek Yüzü
Bazıları, dünyayı biraz para, biraz da âfiyetten ibaret sayarlar. Bu, her şeyi

maddeye dayayıp, dünyayı bildiklerine, gördüklerine bağlayanlar için doğru
olsa da, hakikate uyanmış mânâ insanları nazarında aldanmışlıktan başka bir
şey değildir.

* * *

Bugün dünyayı bozmaya çalışanlar, onun intizamını koruyanlardan hem daha
çok, hem de daha nüfuzlu görünüyorlar. Kuvvet dengesine tesir edecek mânevî
bir güç olmazsa, hâlihazırdaki durumla, iyilik ve güzellik adına büyük
mesafelerin alınacağını söylemek zordur.

Mücrim Ruhlar



İnsan, çok defa başkalarına kendi gönül adesesiyle bakar; oradaki sisler ve
dumanlarla da her şeyi ve herkesi bulanık görür. Onun bu hâliyle verdiği
kararlar ise, bütün bütün karanlık ve merhametsizce olur. Doğrusu, bu hâle
düşmüş bir bencil, etraftaki her şeyi mahvolup gitmiş sanır; ama, aslında
mahvolup giden, onun kendisidir.

Çocuk Ruhlular
Büyüklerin bize olan iltifat ve teveccühlerini bizim ihtiyacımız, onların da

ululuklarının emaresi saymak, sonra da edep ve saygımızı o iltifatların
devamına vesile bilerek, laubaliliklerden kaçınmak gerekir ki, şatahatlara
girerek şımarık biri durumuna düşmeyelim. Veyl, hakkındaki teveccühleri
suiistimal eden çocuk ruhlu sergerdanlara..!



Üçüncü Bölüm 
AHLÂKÎ - İÇTİMAÎ

Millet
Kendi milletlerine iyi birer rükün olmaya azmetmiş fertler, bu

düşüncelerinde eğer samimî iseler, kendilerine ait menfaatlerini unuttukları
olacaktır ama, milleti ilgilendiren hususların en küçüğünü dahi, bir an olsun
hatırdan çıkarmayacaklardır.

* * *

En seviyeli millet, bütün işlerini birlik ve bütünlük içinde düşünüp,
çoğunluğun reyine ağırlık veren millettir. Tabiî, o millet fertlerinin din, dil,
tarih şuuru gibi hayatî hususlarda aynı terbiyeyi almış olmaları çok önemlidir.

* * *

En çok zevk duyacağımız şey, sevdiğimiz ve sevgisinden emin bulunduğumuz
kimselerden gelen tenkitler olmalıdır. Aksine, bazı kusurlarımızdan dolayı çok
dostlarımızı kaybedeceğimiz gibi birçok eksik ve kusurlarımızı da düzeltme
mülâhazası söz konusu olmayacaktır.

* * *

Milletçe bizi zaafa düşüren en önemli hususlardan biri de, çevremizi saran
dost suretindeki hilekârlara karşı sâfîliğimizdir. Oysaki insan her vaade
aldanmamalı, her yol gösterene de inanmamalıdır.

* * *

Bir millet fertleri arasında hile ve aldatmaca akıllılık sayılıyorsa, o millet,
artık onulmaz bir derde müptelâ olmuş demektir. Böyle bir bünyede iyilik
emaresi olarak görülen şeyler ise, veremli bedendeki şişkinlikleri semirip
gelişme zannetme gibi bir aldanmışlıktır.

* * *

Bir milletin bütün fertleri arasında ailevî bağ seviyesinde bir irtibat varsa,
bu irtibat sayesinde tali’, zirvelere doğru onun yoluna mutlaka su serpecektir.
Fertleri birbirini sevmeyen ve biri diğerinin aleyhinde olan, birbirine karşı
emniyet ve güven hissetmeyen milletler ise, hakikî mânâda millet olamadıkları



gibi, istikbal vadetmeleri de söz konusu değildir.

Genç
Genç adam güç, kuvvet ve zekânın fidanıdır. Terbiye ve ıslah edildiği

takdirde, zorlukları yenen bir Heraklit, gönüllere aydınlık ve dünyaya nizam
vaadeden bir güç hâline gelebilir.

* * *

Cemiyet bir kristal kap, gençler de onun içinde tıpkı herhangi bir sıvı
gibidirler; onun renk ve şeklini alır, onunla görünürler. Bilmem ki, onlara
inkıyat ve itaat çağrısında bulunan nizam havarileri, dönüp bir kere de
kendilerine bakabiliyorlar mı?

* * *

Hevesler oldukça tatlı, faziletler de biraz ekşi ve tuzlu yemeklere benzerler.
Genç bunlardan birini seçmekte serbest bırakılınca, bilmem ki, neyi seçip neyi
terkedeceğini söylemeye hâcet var mı..? Oysaki, onları fazilete dost, ahlâksızlık
ve rezalete de düşman olarak yetiştirme mecburiyetindeyiz.

* * *

Terbiye ile imdadına koşulacağı âna kadar genç, yetiştiği çevre, heves ve
zevkin pervanesi; ilim, basiret ve mantığın uzaklarında dolaşan bir deli ve
kanlıdır. Genci, geçmişiyle bütünleştirip geleceğe hazırlayacak olan iyi bir
terbiye, onu müstakbelin Ömerleri hâline getirecektir.

* * *

Bir milletin yükselip alçalması, o millet içindeki genç kuşakların alacakları
ruh ve şuura, görecekleri talim ve terbiyeye bağlıdır. Gençleri iyi yetiştirilmiş
milletler, her zaman terakki etmeye namzet olmalarına karşılık, onları ihmal
etmiş milletlerin tedennileri ise kaçınılmazdır.

* * *

Bir milletin geleceği hakkında kehanette bulunmak isteyenler, o milletin
gençlerine verilen terbiyeye baksalar, hükümlerinde yüzde yüz isabet ederler.

Gençlik
Genç kuşaklar üzerine şefkatle eğilmek, ülkeye ve milletimize sahip çıkma

yolunda atılmış mânâlı bir adımdır. Ne var ki, bu merhamet hissi, onların kalbî



ve ruhî hayatlarına müteveccih olduğu nispette faydalı ise de, cismaniyetlerine
yönelik olduğu zaman onları birer bedenî varlık hâline getirmesi, hatta
azmanlaştırması söz konusudur.

* * *

Genç nesillere değer veren her millet yükselmiş, onları gençlik heveslerinin
akışına terkedenler ise, bu ihmallerinin cezasını çok ağır olarak çekmişlerdir.
Şayet bugün, çevremiz ihanetlerle kaynayıp duruyor ve nesiller hergün biraz
daha azgınlaşıyorsa, bu, tamamen bizim ihmalimizin neticesidir. Evet, başımız
bulutlarda dolaşırken, ayaklarımızın dibinden yatak odalarımıza kadar sızan
kobraları sezemedik ve bugünkü acıklı hâlimizi kendi elimizle hazırladık...

İzdivaç ve Yuva
Evlenmek, zevk ve haz için değildir; evlenmek, aile teşkili, milletin bekâ ve

devamı, ferdin duygu ve düşüncelerinin dağınıklıktan kurtarılması ve cismanî
hazlarının zapturapt altına alınması içindir. Bu konuda zevkler ve hazlar ise,
fıtratın çok meselelerinde olduğu gibi, birer avans ve imrendirmeden ibarettir.

* * *

Evlenecek kimseler, birbirlerinin üstlerine-başlarına, kılık ve kıyafetlerine,
hatta servet ve dış güzelliklerine göre değil; bu en ciddî meselede, ruh
güzelliği, namus ve ahlâk anlayışı, fazilet ve karakter yüksekliğine göre karar
vermelidirler.

* * *

Evlenirken gerekli tetkikâtı yapmamış veya yapma fırsatını bulamamış
kimselere, iş gelip boşanma kertesine dayanınca, en âkilâne kriterlerin dahi
hiçbir yararı olmayacaktır. Evet, mesele yuvadaki yangından az zararla
kurtulmak değil; önemli olan, yangın çıkaracak unsurların yuvaya
sokulmamasıdır.

* * *

Tanımadığımız kimseye kız vermemeli, tanımadığımız kızlara da talip
olmamalıyız. Böyle meçhuller üzerine yapılan bir akit, ya boşanma gibi
Allah’ın (celle celâluhu) sevmediği bir sonuçla noktalanır veya taraflar için hayat
boyu işkencelere vesile olur.

* * *



Daha ilk teşebbüste Hakk’a sığınılarak, mantık ve muhakeme üzerine
kurulmuş öyle mübarek yuvalar vardır ki, bütün bir hayat boyu tıpkı bir mektep
gibi çalışır ve yetiştirdiği çıraklarıyla, mensup olduğu milletin devam ve
bekâsını teminat altına alır.

* * *

Düşünülmeden-taşınılmadan izdivaç adına ortaya konan evlilikler ve bir
araya gelmeler, arkada ağlayıp sokaklarda sürünen eşler, “öksüzler yuvası”na
bırakılan yetimler ve aileleri yüreklerinden yaralayan caniliklerle
neticelenmiştir.

* * *

Evliliğin, ferde ait fayda ve menfaati bir ise, millete ait olanı pek çoktur. Bu
itibarla, bozuk evlilik gibi, hiç evlenmemek de, kızları sefil, delikanlıları rezil
edip, millete su ve kan kaybettiren bir koleradır.

* * *

Ta baştan sağlam esaslar üzerine kurulmuş ve maddî-mânevî saadetin
dalgalanıp durduğu bir yuva, milletçe var olmanın en sağlam bir temel taşı ve
faziletli fertler yetiştirmenin de mübarek bir mektebidir. Evlerini mektepler
kadar feyizli ve bereketli, mekteplerini de evleri kadar sıcak hâle getirebilen
milletler, ıslah hareketlerinin en büyüğünü yapmış, gelecek nesillerin huzur ve
mutluluğunu garanti altına almış sayılırlar.

* * *

Millet, hane cüz’-i fertlerinden meydana gelir. Bu itibarla, evler iyi ise
millet iyi, evler kötü ise millet de kötüdür. Keşke, milletin salâhını isteyenler,
her şeyden evvel hanelerin ıslahına çalışsalardı...!

* * *

“Ev”e, içindeki insanlara göre “ev” denir. Bir hanenin fertleri, o hanede
oturanların insanî değerleri paylaştıkları ölçüde mesut sayılırlar. Evet,
diyebiliriz ki insan, eviyle insanca yaşar; ev de, içindeki insanlarla “ev” olur.

* * *

Ev, küçük bir millet; millet de, büyük bir hanedir. Büyük-küçük herhangi bir
haneyi arızasız idareye muvaffak olmuş ve hane halkını insanlığa



yükseltebilmiş birisi, az bir gayretle daha büyük organizasyonlarda da başarılı
olabilir.

* * *

Bir hanedeki nizamsızlık ve döküntü, o hanedeki insanların derbederliğini ve
ruh perişaniyetini; bir beldede evlerin, dükkanların, sokakların pisliği,
intizamsızlığı, bozukluğu da, belediye kadrosunun derece-i hissini tasvir eder.

Boşanma
Boşanma, ferdin nikâh kaydından sıyrılıp, kendini boşa alması ameliyesidir.

Nadiren dinlendirip rahatlatıcı görünse de, çok defa huzursuzluk ve sefaleti de
beraberinde getirir.

* * *

Boşanma, din nazarında mübahların en sevimsizidir. Ne var ki, ruhsat ve
cevazının sevimsizliği kadar, men edilmesi de gayri tabiî ve gayri fıtrîdir.

* * *

Boşanmayı gerektiren zaruretleri görmezlikten gelmek, insan mahiyeti ve bu
mahiyetin hususiyetlerini bilememekten kaynaklanmaktadır. Evlenen herkesin
birbiriyle imtizaç edeceğini beklemek, herkesi dümdüz, aynı fıtrat, aynı mizaç,
aynı yapı ve aynı karakterde tasavvur etme gibi bir safderûnluk ifadesidir.

* * *

Her keyfî boşama, boşayan için bir nedamet, boşanan için bir haksızlık ve
aile fertleri için de öyle bir huzursuzluk kaynağıdır ki, bazen bütün bir hayat
boyu, kanayan bir yara gibi acısı, ızdırabı devam eder durur...

* * *

Boşamak, hastalıklı bir uzva karşı cerrahî bir müdahale ise, izdivacın aklî,
mantıkî bir çizgide cereyan etmesi ve sağlam şartlara bağlanması, hijyenik bir
hassasiyettir. Onun için, boşamakla aileyi, boşamayı kaldırmakla da vicdanı
kahretmezden evvel, izdivaç, doku uyumluluğu titizliği içinde ele alınmalı ve
gelecekte bu uyumu temin edecek şartlardan taviz verilmemelidir.

* * *

Bir dünya, uzun asırlar, boşamayı men etmek veya hiç olmayacak şartlara
bağlamak suretiyle, beraber yaşamayı düşünmeyenleri zorla bir arada tutmaya



çalıştı. Bir başka dünya ise, kadına, onu istediği zaman alıp, istediği zaman da
atabileceği bir nesne gibi baktı ve onu bir eşya gibi gördü. Bunlardan biri
erkeğe azabın, diğeri de, kadını insan görmemenin ifadesinden başka bir şey
değildi.

Anne-Baba
Anne-baba, insanın en başta hürmet edeceği kudsî iki varlıktır. Onlara

hürmette kusur eden, Hakk’a karşı gelmiş sayılır. Onları hırpalayan, er-geç
hırpalanmaya maruz kalır.

* * *

İnsan, daha küçük bir canlı hâlinde var olmaya başladığı günden itibaren,
hep, anne-babanın omuzlarında ve onlara yük olarak gelişir. Bu hususta ne
peder ve validenin çocuklarına karşı olan şefkatlerinin derinliğini tayine, ne de
onların çektikleri sıkıntıların sınırını tespite imkân yoktur. Bu itibarla, onlara
hürmet ve saygı, hem bir insanlık borcu, hem de bir vazifedir.

* * *

Ebeveynin kadrini bilip, onları Hakk’ın rahmetine ulaşmaya vesile sayanlar,
bu dünyada da, öteler ötesinde de en tali’lilerdendir. Onların varlıklarını
istiskal edip, hayatlarına karşı bıkkınlık gösterenler ise, sürüm sürüm olmaya
namzet bir kısım uğursuzlardır.

* * *

İnsan, peder ve validesine karşı hürmeti nispetinde Yaratıcısına karşı da
hürmetkâr sayılır. Onlara hürmeti olmayanın, Allah’a (celle celâluhu) da hürmet ve
saygısı yoktur. Günümüzde, ne garip tecellîdir ki, sadece Allah’a karşı saygısız
olanlar değil, O’nu sevdiğini iddia edenler bile, anne ve babalarına sürekli
saygısızlıkta bulunmaktadırlar.

* * *

Evlât, anne ve babasına fevkalâde hürmetli ve itaatkâr, onlar da, en az onun
cismaniyetine verdikleri ehemmiyet kadar kalbî ve ruhî hayatına ehemmiyet
verip, onu bir an evvel en maharetli hekimlerin terbiyesine teslim etmelidirler.
Çocuğunun kalb ve ruhunu unutan anne-baba ne cahil, böyle bir görgüsüzlüğe
kurban giden çocuk, ne tali’sizdir..!

* * *



Anne-babanın hukukunu hiçe sayan ve onlara isyan eden evlât “insan
bozması bir canavar”, çocuğun mânevî hayatını garanti etme gayretinden
mahrum ebeveyn de merhametsiz birer gaddardırlar. Ve hele, çocuk yolunu
bulup kanatlandıktan sonra onu felç eden anne ve babalar..!

* * *

Yuva, toplumun temel unsurudur. Orada fertler ne kadar birbirlerinin hak ve
vazifelerine karşı saygılı olurlarsa, toplum da o kadar sağlam ve sıhhatli olur.
Yoksa, yuvada yitirilen şefkat ve hürmeti toplum içinde aramak beyhudedir..!

Çocuk
Bir ağacın, nesil ve nev’ini devam ettirmesinde çekirdek ve tohumu ne ise,

insan nesli ve nev’inin devamında da çocuk aynı şeydir. Çocuklarını ihmal
eden milletler inkıraza, onları yabancı ellere ve yabancı kültürlere terkedenler
de, özlerini kaybetmeye mahkûmdurlar.

* * *

Her otuz-kırk senede bir milletin en aktif ve en verimli kesimini teşkil
edecek nesiller, bugünkü çocuklardır. Çocukları küçük ve değersiz görenler,
millet hayatında nasıl mühim bir unsuru hafife aldıklarını düşünüp
ürpermelidirler.

* * *

Bugünün nesillerinde görülen fenalığın, bir kısım idarecilerde müşâhede
edilen yetersizliğin ve milletçe çekilen sıkıntıların mesulleri, otuz sene evvelki
hâkim unsurlardır. Çeyrek asır sonraki her türlü facia veya faziletler de,
bugünkü nesillerin talim ve terbiyesini derpiş edenlere ait olacaktır.

* * *

Geleceğini teminat altına almak isteyen her millet, sağa sola harcayacağı
zaman ve enerji kadar bir kısım imkânları da, yarının büyük insanları olacak
çocukların yetiştirilmesine sarf etmelidir. Başka yönlere harcanan şeylerin
büyük bir kısmı bâdiheva gitse bile, nesillerin insanlığa yükseltilmesi
istikametinde sarf edilen şeyler, bitip tükenme bilmeyen bir gelir kaynağı gibi
devam edip duracaktır.

* * *



Günümüzde toplumun yüz karası sayılan sefiller, şerliler, anarşistler,
ayyaşlar, morfinmanlar, esrarkeşler... dün terbiyelerinde ihmal gösterdiğimiz
çocuklardır. Bilmem ki, bugünkü ihmallerimiz yüzünden, yarın sokaklarımızı ne
türlü nesillerin dolduracağını hiç düşündük mü..?

* * *

Yarının kaderine, teknik ve teknolojik üstünlüğe sahip olan milletler değil;
evlilik müessesesini ciddî olarak ele alan ve kendi nesillerini insanlığa
yükseltmesini bilen milletler hâkim olacaktır. Evlilik ve doğum meselesini
ciddî olarak ele alamamış, kendi terbiye felsefesiyle nesillerine sahip
çıkamamış milletler, bugün olmasa da yarın, zamanın insafsız dişlileri arasında
eriyip gitmeye mahkûmdurlar.

Çocuğun Hakları
İnsan, yaratılırken hayat arkadaşıyla beraber yaratılmıştır. Onun yalnız

başına kaldığı devre, hemen hemen yok denecek kadar azdır. Bu şekilde, daha
ilk varlığa ererken eşiyle beraber yaratılmak, insan için izdivacın fıtrî olduğunu
göstermektedir. Bu fıtrî vazifede en mühim maksat ise “tenasül”dür.
Binaenaleyh, nesillerin yetiştirilmesi hedef alınmadan yapılan evlilik bir
eğlence ve macera, bu evlilikten meydana gelen çocuklar da, bir anlık hissin
kurbanı tali’sizlerdir.

* * *

İnsan nesli, yine ancak insanla devam eder, kalbin ve ruhun hayat seviyesine
doğru kanatlanmış insanla... Terbiye görmemiş, ruhî melekelerini
geliştirememiş ve dolayısıyla da insanlığa yükselememiş nesiller, Âdem
soyundan gelseler bile, insan azmanı bir çeşit garip yaratıklar; böylelerinin
anne ve babalığını yüklenenler ise, bağrında canavar büyüten bedbahtlardır.

* * *

Anne-babanın, evlâtlarını yetiştirip faziletlerle donattıkları nispette onlara
“evlâdımız” demeye hakları var ise de, ihmal edilmiş yavruları hakkında böyle
bir iddiada bulunmaları kat’iyen muvafık değildir. Hele ona, fenanın-çirkinin
yollarını gösteriyor, onu insanlıktan uzaklaştırıyorlarsa...

* * *

Bir milletin devam ve bekâsı, iyi yetiştirilmiş nesillerle kâimdir; millî



varlığı ve millî ruhu mükemmelleştirilmiş iyi nesillerle... Milletler,
geleceklerini emanet etmek üzere mükemmel bir nesil yetiştirememişlerse,
istikballeri karanlık demektir. Hiç şüphe yok ki, nesillerin iyi yetiştirilmesinde
en birinci vazife, anne ve babalara düşmektedir.

* * *

Anne-baba, çocuklarına sahip çıkar, onların duygu ve düşüncelerini hem
kendileri hem de topluma yararlı olacak şekilde geliştirirlerse, millete yeni ve
sağlam bir rükün kazandırmış olurlar. Aksine, onu insanî duyguları itibarıyla
ihmal etmişlerse, cemiyetin içine herhangi bir haşere salmış sayılırlar.

* * *

Bir ağaç tımar edildiği zaman, bir canlı da, bakımı-görümü yapıldığı sürece
hem semere verir, hem de neslini devam ettirir. Bakılmadığı zaman ise, ağaç
güdükleşir, canlı da amelmande olur. Ya bin bir istidat ve kabiliyetle dünyaya
gönderilen insan? Acaba, onun bir ağaç kadar olsun tımar edilmesi gerekmez
mi?

* * *

İnsanoğlu! Çocuğu dünyaya getiren sensin. Gökler ötesi âlemlere yükseltmek
de senin vazifendir. Onun cisminin sağlığına ehemmiyet verip üzerinde
titrediğin gibi, kalbî ve ruhî hayatı için de titre, merhamet et, kurtar o bîçareyi
Allah için! Ve, zebil olup gitmesine fırsat verme!

Ahlâk
Âlim olmak başka, insan olmak başkadır. Âlim, ilmiyle insanlığın emrine

girip, ahlâk ve faziletiyle ilmini temsil ettiği ölçüde hafıza hamallığından
kurtulur ve yüksek bir insan olma pâyesine ulaşır. Aksine o, ömrünü beyhude
heder etmiş bir zavallıdan farksızdır. Zaten demir mahiyetindeki cehaleti, altın
gibi faydalı ve kıymetli kılan da ancak, ahlâk ve fazilettir.

* * *

Aldatılsan dahi, sakın kimseyi aldatma..! Ayrıca, en yüksek bir fazilet olduğu
hâlde, bazen kaybetmeye sebebiyet verse de sadakat ve istikametten asla
ayrılma!

* * *



Günümüzde ahlâk, artık eskilerin anladıkları gibi, bir faziletler topluluğu
şeklinde anlaşılmıyor. Bugünün insanı, onu, daha çok içtimaî nezaket ve terbiye
şeklinde anlamak istiyor. Bu şekliyle olsun, keşke onu herkeste görebilseydik!..

* * *

Ahlâk, insanoğlunun davranışlarıyla alâkalı bir kısım yüksek düsturlar ihtiva
eder ki, hepsi de ruhun yüksekliğinden kaynaklanmaktadır. Buna dayanarak
diyebiliriz ki, kendi ruhuyla içli-dışlı olamamış kimselerin, ahlâk kaidelerini
de uzun zaman temsil edebilmeleri oldukça zordur.

* * *

Önceleri “Ahlâk kitaplarda kaldı.” derlerdi. Şimdi, “Eski kitaplarda kaldı.”
diyorlar. Öyle de olsa, eskitilmek istenen bu kıymetli şeye ne kadar “yeni” feda
edilse değer.

* * *

Kendi menfaatini başkalarının menfaatine feda etmek, bir ruh yüksekliği ve
civanmertliktir. Karşılığında herhangi bir menfaat beklemeden hep hayır
işleyenler, beklenmedik bir yerde bütün hayırlı düşünce ve işleriyle
karşılaşınca, hayret ve hayranlıkla tali’lerine tebessümler yağdıracaklardır.

Fazilet
Ebetlere kadar devam edecek olan ruhun için hep yeni yeni şerefler,

mansıplar ara! Kazandığın şerefleri kaybetmemek için de hep tetikte ol!
* * *

Eğer bir toplumda, çirkinler ve çirkinliklerin boy atıp gelişmesi üzerinde
durulmuyor, güzeller ve güzellikler şakîler gibi takip ediliyor, hakikat ve fazilet
âşıkları hakaret görüp tazyike uğruyor, lâahlâkîlik rahatlıkla her yere
girebiliyorsa, o ülkede fazilet için yaşayanlara yerin altı üstünden daha
hayırlıdır.

* * *

Fazilet, insanların takdir edip, hayvanların hoşlanmadığı; rezîlet de,
insanların ürperip uzaklaştıkları, hayvanların umursamadan yapageldiği
davranışlara denmiştir ki, yerindedir.

* * *



Din, millet, vatan, namus ve devlet gibi yüksek mefhumlara duyulan şiddetli
muhabbet, civanmert ruhların işidir. Onlar, bu yüksek hakikatleri çiğnemez,
çiğnetmez; gerektiğinde tereddüt göstermeden o uğurda seve seve ruhlarını feda
ederler. Böyle bir ruh yüceliğinden mahrum olan tali’sizler ise, buna divanelik
derler.

* * *

Fazilet, bazı durum ve şartlara göre zarara sebebiyet verse de, yine fazilettir.
Onu hakir görüp, ondan pişmanlık duymak, her zaman haksızlıktır. Fazilet
yüzünden gelen zararlar, yine faziletle defedilmeye çalışılmalıdır.

* * *

Fazilet, hak edilen hürmete ehemmiyet vermeme; gurur ise, hak etmediği
yerlerde dahi hürmet bekleme ruh hâletidir. Fazilet söylerken, gurur, benliğin
bağrına sığınır ve ızdırapla dinlemeye durur.

* * *

Geçmişteki büyüklerimizi hayırla yâd etmek onların hakkı, bizim için de bir
kadirşinaslık ifadesidir. Zira onlar, millete asalet kazandıran birer kök
gibidirler; onları çürütmeye çalışmak, milleti şerefli mazisinden ürkütüp
uzaklaştırmak demektir.

* * *

Haklı şöhretleri takdir ve onları saygı ile yâd edenler, bir gün mutlaka
hürmetle yâd edilirler. Şöhretleri tenkit ve düşürmekle meşhur olmak isteyenler
ise, pek fena bir şöhret kazanırlar...

* * *

Kendini bilmek, basiret; kendini görmek ise, körlüktür. Kendini bilen, hem
Hakk’a hem de halka yaklaşır; kendini gören ise, benliğinden başka her şeyden
uzaklaşır.

* * *

Geçmişe ait hataları değerlendirip onlardan istifade etmek ve geçmişteki
insanları bir ölçüde affedip onlarla meşgul olmamak akıllıca bir davranış,
gereksiz yere mâzi ve mâzidekileri karalamak ise bir ahmaklıktır.

Terbiye



Bizde, “Çocuk aziz ise, terbiyesi daha azizdir.” diye bir söz vardır; ne kadar
doğru!

* * *

Çocuk terbiyesinde ana-baba, perhizli insan gibi olmalı ve terbiyede ölçüye
çok riayet etmelidirler.

* * *

0-5 yaş arası şuuraltının en açık olduğu dönemse, bu dönemde çocuklara iyi
örnekler adına ne yapılsa değer.

* * *

Her insanın geleceği, çocukluk ve gençlik çağlarındaki intiba ve tesirlerle
sımsıkı alâkalıdır. Çocuklar ve gençler, yüksek duygularla coşup
şahlanacakları bir iklimde yetişiyorlarsa, zihnî ve fikrî durumları itibarıyla
diri, ahlâk ve fazilet itibarıyla da örnek olmaya namzet sayılırlar.

* * *

İnsan, duygularının pes şeylerden uzak olduğu ölçüde insandır. Kalbi kötü
duyguların baskısı altında, ruhu nefsanîliğin cenderesine takılmış kimseler,
suretâ insan görünseler de düşünmek icap edecektir. Terbiyenin bedene ait olan
kısmını hemen hemen herkes bilir ama; asıl işe yarayan fikrî ve hissî terbiyeyi
anlayan çok azdır. Oysaki, birinci şık terbiye ile daha ziyade kas güçleriyle
beden insanları, ikinci şıkla ise ruh ve mânâ insanları yetişir.

* * *

Bir milletin ıslahına fenaları imha etmekle değil, nesilleri millî kültür ve
millî terbiye ile insanlığa yükselterek hizmet edilmelidir. Din, tarih şuuru ve
gelenekler halitasından ibaret mukaddes bir tohumu yurdun dört bir bucağında
çimlendirmedikten sonra, imha edilen her fenanın yerinde birkaç tane yenisi ot
gibi bitecektir.

* * *

Çocuklara okutulacak kitaplar, şiir olsun nesir olsun, düşünceye kuvvet, ruha
metanet, ümit ve azme fer verecek mahiyette olmalıdır ki, iradeleri güçlü,
fikirleri sağlam nesillere sahip olunabilsin...

* * *



Kız çocukları ileride deruhte edecekleri çocuklarının terbiyesine göre, bir
çiçek gibi nazik, ince ve şefkatli yetiştirilmeleri esas olmakla beraber, hak
düşüncesine sahip çıkmaları bakımından da polat gibi olmalarına dikkat
edilmelidir. Yoksa, nezaket ve incelik uğruna onları bir kısım miskinler, âcizler
hâline getirmiş oluruz. Unutmayalım, dişi aslan da yine aslandır.

* * *

Terbiye başlı başına bir güzelliktir ve kimde olursa olsun takdir edilir. Evet,
cahil dahi olsa, terbiyeli olduğu takdirde sevilir. Millî kültür ve millî
terbiyeden mahrum milletler, kaba, cahil ve serseri fertlere benzerler ki,
bunların ne dostluğunda vefa, ne de düşmanlıklarında ciddiyet olmaz.
Böylelerine güvenenler, hep inkisar-ı hayale uğrar; bunlara dayananlar, er-geç
desteksiz kalırlar.

* * *

Bir üstada çıraklık yapmamış ve sağlam bir kaynaktan terbiye almamış
mürebbî ve mürebbiyeler (eğitimci), başkalarının yollarına fener tutan körler
gibidirler. Çocukta görülen arsızlık, şımarıklık, bağrında geliştiği kaynağın
bulanık olmasından meydana gelmektedir. Ailedeki duygu, düşünce ve hareket
intizamsızlığı, katlanarak çocuğun ruhuna akseder. Tabiî, ondan da topluma...

* * *

Mekteplerde en az diğer dersler kadar terbiye ve millî kültür üzerinde de
durulmalıdır ki, vatanı cennetlere çevirecek sağlam ruh ve sağlam karakterli
nesiller yetişebilsin. Talim (öğretim) başka, terbiye (eğitim) başkadır.
İnsanların çoğu muallim olabilir ama, mürebbi olabilen çok azdır.

* * *

En lüzumlu olduğu hâlde en az üzerinde durulan dersler, millî kültür ve millî
terbiye dersleridir. Bir gün dönüp bu yolu işletmeye koyulursak, milletin
terakkisi adına en isabetli kararı vermiş olacağız.

* * *

Şair, doğuştan şairdir. İmruü’l-Kays, hiç mektep görmemiş. Einstein,
mektepten kaçarmış. Zira düşüncesi başka. Newton, matematikten zayıf almış
ama, teorisi matematik üzerine. Biz, elin-âlemin kazanı içerisinde kendi
kepçemiz ile karıştırmaya çalışıyoruz.



* * *

Ruhları aynalar gibi parlak, fotoğraf makineleri kadar süratli kayıt yapan
çocukların ilk mektepleri, kendi haneleri, ilk terbiyecileri de anneleridir.
Annelerin sağda solda harcanmadan iyi birer terbiyeci olarak yetiştirilmeleri,
bir milletin varlığı ve bekâsı için en mühim bir esastır.

Nasihat
Nasihat, dinî hayatın orta direğidir.

* * *

Eğer nasihat yararsız olsaydı, Allah, hiç peygamber gönderir miydi?
* * *

Nasihat, hayırlara ulaştıran önemli bir vesiledir; hayrın vesilesi hayır,
sevabınki de sevaptır.

* * *

Nasihat eden, herkesten evvel, anlattıklarını yaşamalıdır ki, inandırıcı olsun.
Dünkü müessiriyetin, bugünkü tesirsizliğin sebepleri bence bunda aranmalıdır.

* * *

Körlerin rehberliğine kalanlar, yol yürüyeceklerine oldukları yerde kalsalar,
hedefe daha yakın bulunurlar.

* * *

Gönüllerin anahtarı, yumuşak huy ve yumuşak kelimelerdir.
* * *

Vaiz, bütün cemaati bir anda görüp, kontrol edebilendir.
* * *

Her zaman davranışlarla anlatma, sözle anlatmadan daha inandırıcı olmuştur.
* * *

Yumuşak konuş ki, kalblerin kapıları açılsın; sıcak kalbli ol ki, vicdanlar,
senin düşüncelerine “buyur!” etsin; ihlâslı davran ki, tesirin sürekli olsun..!

* * *



Bütün sözlerin havada kaldığı zaman, muhataplarına iyilikle itap etmeyi
denemek de yararlı olabilir...

* * *

Hayırdan daha büyük hayır, şerden daha büyük şer vardır.. hangisinin ne
zaman tercih edileceğini akıllı ve ilhama mazhar olanlar bilirler.

Meşveret
“Bir bilene sor! İki bilgi, bir bilgiden hayırlıdır.”

Meşveret, verilecek kararların isabetli olarak verilebilmesinin ilk şartıdır.
Bir mesele hakkında iyiden iyiye düşünülmeden, başkalarının fikir ve
tenkitlerine arzedilmeden verilen kararlar, çok defa hüsran ve hezimetle
neticelenir. Düşüncelerinde kapalı, başkalarının fikrine hürmet etmeyen “kendi
kendine” birinin, üstün bir fıtrat, hatta dâhi de olsa, her düşüncesini meşverete
arzeden bir diğer insana göre daha çok yanıldığı görülür.

* * *

En akıllı insan, meşverete en çok saygılı ve başkalarının fikirlerinden en çok
istifade eden insandır. Yapacağı işlerde kendi düşünceleriyle iktifa eden ve
hatta onları başkalarına da kabul ettirmeye zorlayan ham ruhlar, etraflarından
hep nefret ve istiskal görürler.

* * *

Güzel neticelerin elde edilmesinin ilk şartı meşveret olduğu gibi, kötü akıbet
ve hezimetlerden korunmanın ehemmiyetli bir vesilesi de, dostların yüksek
fikirlerinden istifadeyi ihmal etmemektir.

* * *

Bir işe başlamadan önce gerekli olan her danışma yapılıp tedbirde kusur
edilmemelidir ki, sonra etrafı suçlama ve kaderi tenkit etme gibi, musibeti
ikileştiren yanlış yollara gidilmesin. Evet, bir şeye azmetmeden evvel, akıbet
güzelce düşünülmez ve tecrübe sahipleriyle görüşülmezse, neticede hayal
kırıklığı ve nedamet kaçınılmaz olur.

* * *

Önü arkası iyice düşünülmeden içine girilmiş nice işler vardır ki, bir adım
ileriye götürülememiş olmaktan başka, o işe teşebbüs edenlerin itibarlarını



yitirmeleriyle sonuçlanmıştır. Evet, aklına esen şeyleri yapmaya kalkan birisi,
bu kabîl yanlış yollarla içine düşeceği inkisarlardan dolayı, yapabileceği
şeylerde de er-geç ümitsizliğe dûçâr olur.

* * *

İnsan, kapamasından âciz olacağı kapıları kat’iyen açmamalıdır. Yoksa,
açılan menfezlerden içeriye sızan şerler, gulyabanîler, hem başkalarını telef
eder, hem de onun haysiyetini beraber alır götürürler. Ukalâlık edip de,
kimseye danışmadan bir kısım sevdalara tutulmuş nice kimseler vardır ki,
uyardıkları kobralar tarafından hem sokulmuş, hem de safdışı edilmişlerdir.
Keşke, safdışı edilenler sadece kendileri olsaydı..!

Hak
Haklı, sevimli ve makbuldür, mağlup olsa da; haksız, menfur ve sevimsizdir,

galip gelse de...
* * *

Hak, zâtında güzel, haklı da şirindir. Haklı, çamura düşse de pâk ve nezih;
haksız, miskle yıkansa da nâpâk ve kerihtir...

* * *

Renk ve şekil değişse de öz değişmez.. nam, unvan değişse de zat değişmez.
İnsanları en çok aldatan da, renk-şekil, nam ve unvan değişiklikleri olmuştur.

* * *

Zayıfı ezen, galip de olsa mağlup; haklı, mağlup da olsa galiptir.

Hak ve Adalet
Adalet, en güçlü (görünen) mekanize birliklerden daha güçlüdür.

* * *

Hak, tepene inen bir kılıç da olsa, boynunu ona uzatmaktan çekinme..!
* * *

Hak, anlatanla anlayanı, temsil edenle alâka duyanı bulunca kanatlanır.
* * *

Adalet, her yerde geçerli olan bir sermayedir.



* * *

Adalet, Allah’a yakın olma yollarındandır ama, nedense insanların çoğu
ondan uzak kalmayı tercih etmektedir.

* * *

İslâm’ın surları hak, kapısı adalet, içi de saadettir.
* * *

Adaletin hükümfermâ olduğu harabeler saraylardan daha değerli, zulmün
“hayhuy”una boğulmuş saraylar, harabelerden daha perişandır.

* * *

Öteler hakkında yakînin kuvvetli olması, hak ve adalet düşüncesinin de
kuvvetli ve sağlam olması demektir.

* * *

Hakla çarpışan, er-geç yenik düşer.
* * *

Başkalarını ezerken, seni ezebilecek bir gücün bulunduğunu da kat’iyen
hatırdan çıkarma!

Hayır ve Şer
Hayır işlemek, din ve hikmet nazarında vazife, vicdan nazarında da takdire

değer bir davranıştır. Hayır işlememek ise, dinde günah, hikmet nazarında
ahlâkî seviyesizlik, vicdan nazarında da laubaliliktir. Hayır, bazen faydasız,
hatta bir ölçüde zararlı da olabilir ama, kat’iyen şer olmaz. Şer ise, tamamen
bunun aksidir...

Cumhuriyet
Cumhuriyet, halkın seçme ve meşveret hakkı olan idare demektir ve onu

kusursuz olarak ilk talim eden kitap da Kur’ân-ı Kerim’dir. Cumhurî idareyi
Kur’ân’a zıt göstermek, maksatlı değilse, tamamen bir bilgisizlik eseri;
cumhuriyete taraftar olup da, onun kaynağını görmezlikten gelmek ise, inattan
başka bir şey değildir.

* * *



Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), krallık iddiasında bulunmadığı gibi, O’nun
gözde ve güzide halifeleri de, kendilerine melik ve sultan dedirtmediler.
Krallık, İslâm ruhundan uzaklaşmakla ortaya çıktı ve uzaklaşma ölçüsünde de
zulüm ve istibdat vasıtası oldu.

* * *

Hakikî hürriyet ve adalet anlayışına dayanan cumhuriyet, yüksek ve emniyetli
bir idare şekli olmasının yanında, fevkalâde nazik bir sistemdir. Ona, bilhassa
bu yanı da görülüp gözetilerek sahip çıkılmazsa, bağrında ilhad ve anarşinin
çimlenip gelişmesi kaçınılmaz olabilir.

* * *

Hakikî cumhuriyet, yükselmiş ruhların idare şekli ve insan şerefine de en
uygun olanıdır. Henüz olgunluğa erememiş veya insanî kemalât yollarını
sezememiş ham ruhlar için ise o, çölde bir serap ve içinde barınma imkânı
olmayan iğreti bir çardak gibidir.

* * *

Cumhuriyet, hürriyetin anası veya mürebbisi mesabesindedir. Hürriyet âşıkı
nesilleri o besler, o büyütür. O besler, o büyütür ama, cumhuriyet, kat’iyen bir
“serseri hürriyet” idaresi de değil; bir fazilet ve ahlâk hürriyeti hükümetidir.

* * *

Cumhuriyet, insanı yükselten değerlerle insanın yükselmesine zemin hazırlar;
sonra da onu, yüksek ahlâkı ve uyanık vicdanıyla başbaşa bırakır. Bundan
böyle artık her fert, evinde ve işinde bir irade insanı olarak hep iyiyi ve fazileti
düşünür ve yüksek insanî değerleri takip eder.

* * *

Ruh, özündeki hürriyet arzusuyla, üzerinde herhangi bir hâkim güç istemez.
Dolayısıyla da, düşünce, davranış ve beyanlarına konacak sınırlandırmaları
reaksiyonlarla karşılar. Bu itibarladır ki, cumhuriyete sahip çıkanlar, bir
taraftan fertlere geniş hak ve hürriyetler tanırken, diğer taraftan da, onları ahlâk,
fazilet, düşünce ve irade insanı olmaya yükseltmelidirler.

* * *

Dinî duygu ve dinî düşüncenin korunup kollanması, cumhuriyetin gereği ve



onun lâzımıdır. Bu itibarla da, böyle bir idarede insanları dinî duygu ve dinî
düşüncelerinden ötürü tahkir etmek, onlara tecavüz edip onları karalamak,
dolayısıyla cumhuriyeti tahkir ve cumhuriyete tecavüz demektir.

* * *

Cumhuriyet, onu tam duyup hisseden, düşünüp kavrayan insanlara muhtaçtır.
Onun meclisi, hikmet adamları ve düşünürler meclisi gibi vakur, icraatı da, kılı
kırk yaran mahkemeler gibi hakperest ve adaletli olmalıdır.

Siyaset
Siyaset, halkı ve Hakk’ı hoşnut etme çizgisinde bir sevk u idare sanatıdır.

Hükümetler, halkı, güç ve iktidarlarıyla şerlerden, adaletleriyle de zulümlerden
korudukları ölçüde siyasette başarılı sayılır ve istikbal vaadedici olurlar.
Aksine, ikbal mumları hemen söner; sonra da yıkılır gider ve arkalarında
küfürlerle, lânetlerle seslendirilen bir hercümerç bırakırlar.

* * *

Öteden beri kitleleri, zeki, bilgili, büyük aksiyon adamı siyasîler idare
etmişlerdir. Onları da –iyisi ve kötüsüyle– kendi içlerindeki akıllı ve görgülü
insanlar. Bizim cihan hâkimiyetimiz de, böyle bir kadroya sahip olduğumuz
dönemlere rastlar...

* * *

İyi bir idareci ve siyasî için şu hususlar çok önemlidir: Hak düşüncesi,
hukukun üstünlüğü, vazife şuuru, kaba ve ağır işlerde sorumluluk anlayışı, ince
ve nazik işlerde de maharet ve ehliyet.

* * *

Hükümet, adalet ve asayiş demektir. Bunların bulunmadığı bir yerde
hükümetin varlığından söz edilemez. Hükümet bir değirmene benzetilecek
olursa, çıkardığı un, nizam, huzur ve emniyettir. Bunları çıkarmayan bir
değirmen ise, kuru bir gürültüden ibarettir ve hep hava öğütür.

* * *

Bir hükümetin milletine “Benim milletim” demesinden ziyade, bir milletin
başındaki hükümete “Benim hükümetim” demesi daha önemlidir ve zannımca
her zaman aranan da işte budur. Aksine millet, başındaki hükümeti bünyesine



musallat olmuş tırtıl silsilesi görüyorsa, o bünye ile o baş, çoktan birbirinden
kopmuş demektir.

* * *

Halkın kalbinde devlete saygı, hükümete hürmet, memurun şiddetiyle değil,
devleti idare edenlerin tavır ve davranışlarındaki ciddiyet, iş ve
hizmetlerindeki samimiyetle kazanılmaya çalışılmalıdır. Şimdiye kadar, ne
zalim memurların istibdadıyla, ne de kitlelerin iğfaliyle hiç kimse pâyidar
olamamıştır.

* * *

İyi ve faziletli bir devleti idare eden memurlar, özlerindeki asalet,
fikirlerindeki asalet ve hislerindeki asalete göre seçilebiliyorlarsa, o devlet, iyi
ve güçlü bir devlettir. Bu yüksek seciyelerden mahrum kimseleri memur tayin
ederek, onlara iş gördürme bahtsızlığına uğramış bir hükümet ise iyi bir
hükümet değildir ve kat’iyen uzun ömürlü olamaz. Zira, seciyesiz memurların
fena davranışları, er-geç birer siyah leke olarak onun çehresine de aksedecek
ve halk vicdanında onu da karalayacaktır.

* * *

Memurlar, muamelelerinde kanunlar çerçevesinde, fakat vicdanlarının
yumuşatıcılığına göre yumuşak olmalıdırlar. Böylece hem kendi itibarlarını,
hem kanunların itibarını, hem de devletin itibarını korumuş olurlar. Aşırı
sertliklerin beklenmedik patlamalara, aşırı yumuşaklıkların da, toplumun
nesepsiz düşüncelerin fidanlığı hâline gelmesine sebebiyet vereceği hatırdan
çıkarılmamalıdır.

* * *

Kanunlar, her zaman, her yerde ve herkes için geçerli; onların tatbikçileri de
hem cesur, hem de âdil olmalıdırlar ki, kitleler, bir yandan onlar karşısında
korku duyarken, diğer yandan da, bütün bütün güven ve emniyetlerini
yitirmesinler.

* * *

Bir devlet, inançlı, zeki, kuvvetli ve dinamik fertlerle temsil edildiği ölçüde
güçlü ve istikrarlı, dolayısıyla da tali’li sayılır.

* * *



Bahçıvan, fidanlarını besler, büyütür; onları afetlerden, zararlı şeylerden
korur; sonra da bağ bozumu mevsiminde meyvelerini toplar. Hükümetle millet
arasındaki münasebet de, bahçıvanla fidanlar arasındaki aynı münasebettir.

* * *

Muhteşem hükümetler, muhteşem milletlerden doğar; muhteşem milletler de,
ilmî iktidarları, malî imkânları ve geniş idrakleriyle ruhçu nesillerden ve
“kendi olma” kavgasını veren güzide fertlerden.

* * *

Her ferdiyle henüz rüşdünü ispat edememiş bir millette idare, içlerinde en
bilgili, en görgülü ve en maharetli kimseler aranıp bulunarak onlara tevdi
edilmelidir. Bir millet için, devlet işlerinin ilmi, irfanı, mahareti olmayan
kimselere teslimi ölçüsünde ikinci bir felâket tasavvur edilemez.

* * *

İrfan ve asaletten mahrum, devlet işlerinden de anlamayan nasipsizler, şayet
yanlışlıkla birer vazife başına getirilmişlerse, hükümetin gücünü kullanmaktan,
onun iktidarını istismar etmekten, her yerde kendi çıkarlarını aramaktan ve
despot birer kral gibi hüküm sürmekten geri kalmayacaklardır. Böylelerinin
iktidarda olduğu bir ülkede sadece zalimlerin “hayhuy”u ve mazlumların iniltisi
duyulacaktır ki, bu şeâmetli seslerin yükseldiği hemen her yerde Âd ve
Semûd’un akıbeti kaçınılmaz olagelmiştir.

* * *

Bir hükümet, milletinin yalnız iş, hareket ve davranışlarını değil, düşünce ve
anlayışını da tanzime çalışmalıdır. Böyle bir tanzimde en önemli esas ise,
düşünce birliği, his birliği, talim ve terbiye (öğretim ve eğitim) birliğidir. Bir
milleti meydana getiren fertler, ayrı kültür, ayrı düşüncelerle besleniyor,
birbirleriyle zıtlaşıyor ve birbirlerine karşı farklı anlayışların kavgasını
veriyorlarsa, o milletin kendi kendini yiyip bitirmesi mukadderdir.

* * *

Bir milletin güçlü olması için duygu, düşünce ve kültür birliği ne ölçüde
önemli ise, parçalanıp dağılmasında da dinî ve ahlâkî vahdetin (birlik)
bozulması o ölçüde müessirdir.

* * *



Her şeyde bir siyaset vardır; milletin dirilişini hazırlayanların siyaseti de,
hiçbir şeyi, hatta kendi hazlarını dahi düşünmeyerek, sadece ve sadece
milletinin lezzetleriyle gerilip, onun acılarıyla iki büklüm olmalarındadır.

* * *

İyi idare ve seviyeli siyaset, ne ak saç ve ak sakallarda, ne tabasbus ve
riyanın kazandırdığı mansıp ve rütbelerde, ne de bir kısım lokal ve locaların
kayırmalarıyla elde edilen sun’î şöhretlerde değil, o, yüksek ruh insanları,
sancılı beyinler ve hakikatin azat kabul etmez köleleri arasında aranmalıdır.

* * *

Her ev, o evin içindekilerinin talim ve terbiyesinde bir mektep; her mektep,
askerlik ruhunu geliştiren küçük bir kışla; her kışla, milletin, varlık, bekâ ve
huzurunun müzakere edildiği bir meclis; her meclis de, vazife ve
salâhiyetlerinin icabı kendisine intikal eden her meseleyi millî ruh ve millî
düşünce prizmasından geçirerek değerlendiren içtimaî bir laboratuvar olarak
hizmet verebiliyorsa, o millet, en ideal idarî ve siyasî kadroya sahip demektir.

* * *

Farklı düşünce ve farklı mütalâalara sahip olmak olgun insanların işidir. Ne
var ki, toplumu bölüp parçalayıp kamplara ayıran farklı anlayış ve
mülâhazalara müsamahalı olmaya da kimsenin hakkı yoktur. Zira, bölünüp
parçalanmaya müsamaha, milletin yıkılıp gitmesine göz yummak demektir.

* * *

Millî duygu ve düşünceyi paylaşmayan kimseler hakkında ne kadar iyimser
ve hüsnüniyetli olsanız da, size zarar verecekleri ihtimalini gözden ırak
tutmamalısınız. Ve hele, millet ve toplumun can damarları mesabesindeki
noktaları ele geçirmelerine kat’iyen fırsat vermemelisiniz! Zira, bir insan
kendini tehlikelere atabilecek müsamahalarda bulunabilir; ama, milleti ve
devleti için böyle bir davranışa asla hakkı yoktur.

* * *

Sizin gibi düşünmeyip farklı bir dünya görüşüne sahip bulundukları halde
çok samimî ve faydalı kimselerin de olabilecekleri mülâhazasıyla, size ters
gelen her düşüncenin karşısına acele edip çıkılmamalı ve düşünce sahipleri
kaçırılmamalıdır. Hatta, onların mütalâa ve fikirlerinden istifade yolları



araştırılarak, kendileriyle mutlaka diyaloğa girilmelidir. Yoksa, bizim gibi
düşünmüyorlar diye bir bir uzaklaştırılan veya uzaklaşan bu gayrimemnunlar,
dev dev kitleler meydana getirerek karşınıza çıkar ve sizi yerle bir edebilirler.
Gayrimemnunların beşer tarihi boyunca müspet bir icraatları gösterilemese de,
yıktıkları devletler sayılmayacak kadar çoktur.

* * *

Kimden gelirse gelsin insan, kendi sistemine, kendi düşüncesine, kendi
dünyasına menfaati dokunacak bilgi ve mülâhazalardan faydalanmayı bilmeli
ve hele tecrübe sahiplerinin tecrübelerinden yararlanmayı asla ihmal
etmemelidir.

* * *

Din, birleştirici, bütünleştirici hususiyeti nazar-ı itibare alınarak, milletleri
idare edenlerin gözleri önünde bulunması ve daima onun yenilmez gücüne
sığınılması lâzım gelen hayatî bir müessesedir.

* * *

Devlet ve milletler için emniyet ve asayişin temini hususunda, dinin gücü
ölçüsünde ikinci bir güç göstermek mümkün değildir. Zira din, vicdanlarda en
müessir bir kuvvet olduğu gibi, fertlerin hareket ve davranışlarını zapturapt
altına almada da en hâkim bir unsurdur. Bu itibarladır ki, idareciler, dinî hayatı
milletin hayatı bilerek, onu mâşerî vicdanda (kamu vicdanı) hep diri tutmaya
çalışmalıdırlar.

* * *

Milleti yükseltmek; gençleri kendi inanç ve düşüncelerimiz çerçevesinde
yaşadıkları devri idrak edecek hâle getirmeye, fakirlik ve zaruretlere karşı
şuurlu mücadele vererek kitleler karşısında güvenilirliği korumaya ve bir de,
sanayi ve ticareti hep bilgi ve maharetin terkisinde taşımaya bağlıdır.

* * *

Milletleri yaşatan üç önemli unsur vardır: Din, hikmet, silah. Hikmeti,
hakikat ilminin kavranıp, hayatla bütünleşmesi şeklinde tevil edebiliriz.

* * *

Dünya bir tecrübe yeridir ve burada her şey, tecrübelerle aldığı mânâ ve
kazandığı değerlere göre bir yere oturtulur. Bence, bir yandan tecrübeden



geçirilmiş şeylere önem verilirken, diğer yandan da yeni yeni tecrübe ve
değerlendirmelerde kusur edilmemelidir ki, bilginin hem nesep, hem de
velûdiyeti korunmuş olsun.

* * *

Valilerde şefkat, duyarlılık ve mesuliyet; belediye reislerinde intizam,
nezafet ve çarşı-pazar emniyeti; hâkimlerde de hak düşüncesi, tarafsızlık ve
medenî cesaret esastır.

* * *

Devlet ve milletlerin birbirlerini çekememeleri tabiîdir. Bu itibarla da,
bunlar arasında siyaset, ya samimî dostluk ya da menfaat etrafında cereyan
eder. Zarar vermemek, zarara uğramamak kaydıyla her iki tarz idare de
mahzursuzdur. Ancak, bizim kimseyi iğfal edeceğimiz düşünülmese bile,
başkalarının iğfaline gelmemek için de devamlı teyakkuzda (uyanık) bulunmak
siyasetin bir diğer yanıdır.

* * *

Siyaseti sadece parti, propaganda, seçim ve iktidar mücadelesi şeklinde
anlayanlar hata ediyorlar. O, bugünü yarınla, yarını da öbür günle bir arada
düşünmek ve halkın hoşnutluğunu Hakk’ın rızasıyla beraber mütalâa etmek gibi
geniş perspektifli bir idare sanatıdır.

* * *

Mazi, hayattan alınmış misal ve ibret levhalarıyla dolu bir okuldur. Bu okulu,
verdikleri ve kazandırdıklarıyla çok iyi tanıyıp değerlendirebilenler, geleceğe
de başarıyla hükmedebileceklerdir. Zira bugün dünün aynı, dün de öbür günün..
değişen, sadece renklerdir.

* * *

Kuvvetin hâkimiyeti gelip geçicidir; bâki olan, hak ve adaletin hâkimiyetidir.
Bunlar, bugün olmasa bile, çok yakın bir gelecekte mutlaka galip geleceklerdir.
Onun içindir ki, en büyük siyaset, hak ve adalet taraftarlığında aranmalıdır.

* * *

Kabul ettiğimiz ölçüler içinde “Siyasete karışmam, siyasete karışma!”
demek, “Vatan ve millet işine, milletin hayat ve bekâsına karışmam ve



karışma!” demektir.
* * *

Günümüzde insanların büyük bir bölümü, günlük politika oyunlarını,
kitlelerin aldatılıp iğfal edilmesini, iktidar ve menfaat mücadelelerini ve bu
uğurda bütün gayrimeşruların meşru gösterilmesini siyaset telâkki edenlere
karşı, kalbî hayatları, düşünce istikametleri ve Hak’la münasebetleri adına her
siyasî hareketten uzak kalmayı zarurî görmektedirler. Heyhât; nerede adalet ve
hak düşüncesiyle bütünleşen siyaset; nerede çoğu yalan ve tezvirden ibaret olan
sokak şarlatanlıkları..!

Camiler ve Fonksiyonları
Camiler, en kötü günlerde dahi imana, Kur’ân’a ait meselelerin müzakere

edildiği en nurlu mekânlardır.
* * *

Camiler, her seviyedeki mektep gibi çalışan ilim, irfan ocaklarıdır.
* * *

Camiler, ubûdiyetin yanında zikrin, fikrin en canlı şekilde icra edildiği
semavî yapılardır.

* * *

Camiler, belli bir dönemde, rical-i devletin, içinde meşveret ettiği meşveret
meclisleridir.

* * *

Dünyaya ait işlerin dahi mâbet gibi lâhûtî âleme açılmış yerlerde yapılması,
ruhlara kazandırdıklarıyla her türlü ifadenin üstündedir.

* * *

Camiler, mü’minlerin hayatlarını disipline etmeleri bakımından âdeta semavî
birer talimgâhtır.

Ticaret
Ticaret, para ve emtia diliyle, her şeyin dizgini elinde olan Zât’a rızık adına

müracaatta bulunmaktır. Bu müracaat mutlaka yapılmalıdır ama, isteklerin
yerine getirilme işinin O’na ait olduğu da unutulmamalıdır.



Teknik ve teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, gelecek adına ticaret ve onun
vaadettiği şeylerin rolü, tahminlerin üstünde şimdikinden de büyük olacaktır.
Hatta hükümet ve iktidarlar, onun vesâyâsı altında günyüzüne çıkacak ve onun
desteğiyle varlıklarını devam ettireceklerdir.

* * *

Her şeyde olduğu gibi, ticaret ve zanaatta da ilim ve ihtisasın ehemmiyeti
büyük olmakla beraber, bilhassa bu iki mesleğin çıraklık esasına dayandığı da
asla hatırdan çıkarılmamalıdır.

Kitaplarda anlatılan nice meseleler vardır ki, mahir bir kalfa ve çıraklıktan
gelme bir ustanın maharet prizmasından geçmedikten sonra bekleneni vermesi
söz konusu değildir.

* * *

Haram-helâl mülâhazasına bağlı olarak alış-veriş yapan bir tüccarın, işinin
başında geçirdiği ve geçireceği dakikalar ibadet sayılır.

* * *

İş yeri ve ticarethanelerin temizlik ve düzeni veya kirlilik ve düzensizliği
çok defa satıcı ve iş adamının ruh hâletini aksettirdiğinden, bu hususun da,
müşteri ve talipler üzerinde menfî ya da müspet tesir yapacağı unutulmamalıdır.

* * *

Hilekâr tacir, hilekâr iş adamı, bu davranışlarıyla önce Rab’lerine ve
vicdanlarına karşı gelmiş olurlar; sonra da hilelerinin sezilmesiyle halk
arasındaki itibarlarını yitirerek, kazanç ufkunda kayba uğrarlar.

* * *

Ticaretin ruhu, doğruluk, emniyet, yaşanan devri idrak, müşteriye karşı
fevkalâde nazik ve terbiyeli davranmaktır. Bu hususların birinde kusur eden,
ticaretin ruhunu hırpalamış, dolayısıyla da kendi kazanç yollarını tıkamış olur.

* * *

Tacirler, zanaatkârlar tatlı dilli, güler yüzlü, oldukça mütevazi, sözlerinde
sabit ve asla usanmaz, üşenmez olmalıdırlar. Hemen her meslek erbabı için çok
ehemmiyetli olan bu hususlar, halkla içli-dışlı olmaları ve onların menfaat ve
zararları ile alâkadar bulunmaları itibarıyla, bu iki sınıf için daha da önemlidir.



* * *

İş yerlerini alışılagelenden her gün bir saat önce açıp bir saat sonra
kapatanların, ayları otuz beş, seneleri de dörtyüz yirmi güne ulaşır. Tabiî,
imkân elverdiği ölçüde aynı iş yerlerinde gerçek vazifenin de ihmale
uğramaması şartıyla...

Dil Üzerine
Dil, Rahmeti Sonsuz’un insanlara lütfettiği en büyük armağanlardan biridir.

İnsan, onunla insanlığını şakır, onunla ilimlere doğru açılır ve onunla gelecek
nesiller arasında yaşar... Bilmem ki, onu bozup kuş diline çevirenler,
işledikleri hıyanetin büyüklüğünün farkında mıdırlar?

Makyavelist Düşünce
Başkalarını karalamak suretiyle kendini anlatma ve tanıtma yolu, önceleri

sadece Şarkta bir nifak grubunun işi olarak biliniyordu. Maalesef şimdi
öylesine yaygınlaştı ki, hak nâmına mücadele verenlerin büyük bir kısmı da
hareket ve hamlelerini götürüp makyavelizme bağladı. Yazıklar olsun, bâtıl
yollarla hak arayanlara! Yazıklar olsun, bütün makyavelistlere...!

İyiliğin ve Güzelliğin Galebesi
İyilik, güzellik, doğruluk ve fazilet, dünyanın esas mayasıdır. Ne olursa

olsun, dünya er-geç rayına oturup bu çizgiye gelecektir ve bunu engellemeye de
kimsenin gücü yetmeyecektir.



Dördüncü Bölüm 
HAREKET PERSPEKTİFİ

Birleşme Noktaları 1
Günümüzde çeşitli fikir akımları ve cereyanlar var; bunlar olacaktır da. Her

şeyden evvel insanımız, boğucu bunalımlar içindedir. İlimlerin esası
araştırmaya götüren şüpheler olduğu gibi, fikir akımlarının menşei de, bir
bakıma bunalımlardır.

Asra göre ihtiyaçlarını tam temin edebilmiş ve tabiî gelişmesini sürdüren
topluluklarda (içtimaî) sıkıntılar yok denecek kadar azdır. Maddî-mânevî
ihtiyaçları giderilememiş ve fıtrî gelişmesini hızlandıramamış topluluklarda
ise, iç ve dış baskı ve zorlamaların giderek artmasıyla, buhranlar da o kadar
fazladır.

Bunalımlar ve içtimaî hercümerç; kar, tipi ve fırtınalara benzerler ve çok
defa neticeler itibarıyla da güzeldirler. Zira toplum, buhranlarla yeni oluşum ve
yeniden şekillenmeye zorlanır ve bu sayede yaşadığı devrin idrakine erer. Bir
cemiyet, yaşadığı devri bilmiyor, aksiyon ve reaksiyonlarıyla o devrin
hâdiselerinin içinde olamıyorsa, o cemiyeti yaşıyor kabul etmek mümkün
değildir; zira o, mecburi bir çöküş yolundadır.

Günümüzde, tabakât-ı beşer çapındaki çalkalanmaların arkasında hiç
şüphesiz işte bu tarz bunalımlar ve iç-dış baskıların statükonun duvarlarını
zorlamasıyla da yeni oluşum ve yapılanmalara açılmalar var. Bu umumî
çalkalanma ve oluşumdan yıkılmadan sıyrılabilen milletler, paylarına düşeni
alacak ve yepyeni bir dünya kuracaklardır.

Milletimiz ve bağlı bulunduğumuz milletler topluluğunun da, bunun dışında
kalması herhâlde düşünülemez. O da, ihtimal; bunalımdan bunalıma mâruz
kalacak, sıkıntıdan sıkıntıya düşecek ve bin türlü sancı çekecek; ama neticede
kendi olarak mutlaka dirilecektir.

Asıl mesele ise, bütün bu olup bitenlerden sonra, yeni oluşu, köklü, eskimez
ve sarsılmaz prensiplere uygun olarak mükemmel hazırlayabilmektir. Aksine,
içtimaînin kanunları bilinemez, tedavi de ilmî olarak yapılamazsa, ters ve
olumsuz davranışlar, her şeyi alt üst de edebilir.

İşte bugün biz, böyle bir “olma” veya “olmama” durumuyla karşı karşıya



bulunuyoruz. Ya bütün bu buhranlardan sonra derin bir idrak ve iz’anla,
milletçe kurulmasını tasarladığımız dünyayı kuracak ve huzura ereceğiz veya
bir kısım küçük hesap ve çıkarlar uğruna, çekilen binlerce ızdırabı semeresiz
kılacak bir anlayış ve davranışla –Allah korusun– gerisin geriye gideceğiz.

Doğrusu ittifak ve iftirak (birlik ve ayrılık) mevzuu, günümüzde
ehemmiyetini koruyan en aktüel konulardan biridir. O, her devirde
ehemmiyetini korusa bile, yeni bir dünyaya göre hazırlanmanın gerekli, hem çok
gerekli olduğu bir dönemde, ciddiyeti giderek artan ve bütün içtimaî
meselelerin önüne geçen bir mevzu hâline gelmiştir. Asırlardan beri faturasını
milletin ödediği anlamsız bir ihtilaf ve iftirak, hissîliğin ön aldığı günümüzde
endişe verici buutlara ulaşmıştır. Çok rahatlıkla söylemeliyim ki, dirilişimiz
için bundan daha büyük bir tehlike tasavvur etmek mümkün değildir.

Toplumumuz, bugün ilmî ve fikrî yapısı itibarıyla olabildiğine sığ, kalbî ve
ruhî hayatı itibarıyla oldukça fakir; lider ve rehberleri itibarıyla sahipsiz ve
acınacak bir hâldedir. Bağnazlık ve müsamahasızlığın beslenip kaynaklandığı
böyle bir vasat yok edilmedikten sonra, ittifak ve ittihadı düşünmek oldukça zor
olsa gerek.

Zira, anlaşma ve uzlaşma, her şeyden evvel bir akıl ve mantık işidir. Akla ve
mantığa dayalı bir vahdet ve gönül birliğidir ki, dayanabilir ve uzun ömürlü
olur. Ne var ki, günümüzde daha çok hissî bir vahdet ve kardeşlik söz konusu.
Bu ise zayıf, yetersiz ve kısa ömürlüdür.

Belli bir grup karşısındaki toplanmalar ya da düşmanlık duygularıyla bir
araya gelmeler, saldırmış veya saldırılmış olma ruh hâleti içindeki
derlenmeler, hissî birleşmelerin gelip geçici dalgalanmalarından ibarettir.
Bugünkü keyfî ve kemmî (nicelik ve nitelik) buudlarımız içinde böyle bir
vahdet, çepeçevre düşmanlarla sarılı bir ülke ve millet için kat’iyen yetersizdir
ve hele mukaddes prensiplerimiz açısından asla caiz görülemeyeceği gibi millî
istikbalimiz adına da hiçbir şey ifade etmeyecektir.

Öyle ise, iç ve dış ayırıcı faktörleri de hesaba katarak, milletçe birleşmeye
esas teşkil edecek ortak noktalarımızın müzakereye getirilmesine ve
birliğimizin aklîlik ve mantıkîlikle yeniden ele alınmasına şiddetle ihtiyaç
vardır. Evet, gaye ve vesilelerin, hedef ve maksatların tayin ve tespitlerinin
yeniden gözden geçirilip, vicdanî bir mukaveleye gönül bağlamaya ihtiyaç
vardır. Maddî-mânevî, dünyevî ve uhrevî saadetimizin temel taşı olan
vahdetimiz için hiç olmazsa, Anglo-Sakson ve Gall ittifakı biçiminde bir



ittihada ihtiyaç, hem çok şiddetli ihtiyaç vardır.
Düşmanlarımızı meşgul etme, düşündürme ve göz açtırmama gibi, akıl,

kabiliyet ve dirayet isteyen hususları beceremesek bile, hiç olmazsa, onların
oyunlarına gelmeme ve elimizle kendi tükenişimizi hazırlamama idrak ve
kabiliyetini göstermeliyiz. Aslında buna mecburuz da...

Farklı düşünce ve anlayış, farklı yaratılmış olmanın neticesidir. Yaradan
böyle dilemiştir ve bunda da rahmet ve hikmet vardır. Ancak şeriat-ı fıtriyedeki
âhenk ve intizamı, beşer kendi iradesiyle temin etme mecburiyetindedir.

Makro âlemde cebrîlik, insanlık âleminde ise “şart-ı âdi” çerçevesinde
iradîlik hükümfermâdır. İlk varoluş bir ihsan ise de, sonraki her ihsan bir
sebebe dayanmaktadır.

İçtimaî birlik ve beraberlik ihsanına mazhariyetin yolu, vicdanların
içtimaîleşmesi ve gönüllerde mürüvvet ve insanlık sevgisinin mayalanmasından
geçmektedir. Onun için, nefse muhabbet ve tapınmanın ifadesi olan inhisarcılık
(ben-merkezcilik), vesileleri, hedef ve maksatların yerine oturtma gibi bir gizli
şirk; “Benim elimle olmadıktan sonra, başkalarının getireceği hayrı da, o hayrın
vesilelerini de istemem.” türünde bir hakbilmezlik; doğruluğu kendine tâbi
olmada görüp, tâbi olmayan herkesi küfre, dalâlete ve günahkârlığa havale gibi
hoyratlık ve bağnazlık, vicdanlardan sökülüp atılmadıktan sonra, böyle bir
anlaşma ve uzlaşmayı ben şahsen imkânsız görmekteyim.

Her şeyden evvel, temelde olmayan farklı düşüncelerin normal kabul
edilmesi ve en azından bir yabancıya karşı takınılan sun’î nezaket kadar olsun,
millet fertlerinin de böyle bir şeye hissedar kılınması elzemdir, zarurîdir,
mukaddes birlik ve bekâmızın gereğidir.

Kaldı ki, böyle zarurî ve mukaddes birliğimizi tehdit eden küçümsenmeyecek
kadar bir kısım bölücü faktörler var ki, bunların mevcudiyetini kabul etmek de
realitenin ifadesidir:

1-Uzun zaman dinî hizmetlerin ortada kalması, sonra da bu vazifenin
birbirinden ayrı fert ve cemaatler tarafından yürütülmesi ve hele bu fert ve
cemaatlere sözünü geçirecek bir lider ve yol göstericinin bulunmayışı, her
grubun ayrı bir yol tutup gitmesine sebebiyet vermiştir. Bunlardan bir kısmı her
köyde Kur’ân kursu açarak; bir kısmı dini ihya edici mahiyette hazırlanmış
kitapları okuyarak; bir kısmı entelektüel seviyede adam yetiştirerek ve bir
kısmı da siyasî faaliyet sürdürerek milletlerine hizmet etmeyi düşünmüşlerdir.



2-

3-

4-

Bu itibarla da, din ve vatan hizmetindedirler; ama ayrı ayrıdırlar...
Bu gruplardan her birerleri, kendilerine ışık tutan rehber ve öncülerine

müceddit nazarıyla bakmaları, –bu bir mânâda masum olsa da– ayrılığa
sebebiyet vermektedir. Zira “Müslümanların vicdanında müceddit telâkkisi
olduğu müddetçe –ki kıyamete kadar devam edecektir– dine karşı
kötülüklerin arttığı devirlerde, ilmî ve amelî yönleriyle ön plana çıkacak
kimseler ve bunlara tâbi olanlar her zaman bulunacaktır.”  Kitlelerin fikir ve
ruh yapılarının hazırlanmasında ve içtimaînin ölü yönlerine hayat üflenmesinde
dahli bulunan bu kimselere müceddit denecektir ki, bunun da çok defa, tâbi
olanlar için zararsız olsa bile, mübtedî ve acemilerin elinde ayrılık unsuru
hâline gelmesi kaçınılmazdır.

Mehdilik müessesesinde de, mücedditlik için vârid olan aynı hususlar
zikredilebilir. O korkunç ahir zaman fitnesi karşısında Mehdilik akîdesi, fert
için de, cemaat için de bir kurtarıcı simit gibidir. Evet, itikadî bağların zaafa
uğradığı, amelin terk edildiği, muamelâtın tamamen gözden çıkarıldığı bir
dönemde, öyle harika bir zat lâzımdır ki, bize göre muhal olan, bütün bu işler
için gerekli ıslahatı bir hamlede ve bir solukta yapıversin. Bu ise, ütopik
yönleri bir yana, saf düşünce için yadırganacak bir husus değildir. Ancak ferde
atfedilen azamet ve cemaatteki asabiyet itibarıyla, ayrılığa sebebiyet vermesi
de kuvvetle muhtemeldir.

Bunlardan başka, içimizdeki ihtilâfların dıştan körüklenmesini de hesaba
katmak mecburiyetindeyiz. İmparatorluklar kurmuş ve asırlarca insanlığın
kaderine hükmetmiş bir millet olarak, komşularımız ve muasırlarımız tarafından
hiçbir zaman hazmedilemediğimiz de bir vâkıadır.

Neredeyse bin seneden beri sürdürülen bütün “savaşlar, saldırılar,
milletimize karşı güdülen bir düşmanlığın ifadesidir.” Silah ambargolarıyla
birleşen ticarî ambargolar, müttefiklerimizin bile toplumlar arası bazı
meselelerimiz karşısında takındıkları umursamaz tavır, bu arada batılı
devletlerin, hatta üyesi bulunduğumuz topluluklarda dahi, bize üçüncü sınıf bir
devlet nazarıyla bakmaları, ülkemize ve milletimize hâlâ dostane
yaklaşılmadığını göstermektedir. Su yüzüne çıkan bu muamele ve davranışların
arkasında bazı menfî tavırların bulunduğunu görmezlik bir körlük olsa gerek.

Bu menfîlikler –menfaate dayanan milletler arası münasebetlerde bir açıdan
normal görülse de– tarihî bir vâkıadır. Arkasında şüphesiz farklı bir zihniyet de
bulunan bu vâkıa, çeşitli entelijans servislerinin sürekli meşguliyet alanı
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olagelmiştir.
Tehlike bugün, eskiye nispetle keyfiyet değiştirerek devam etmektedir; evet,

eskiden tehlike dışarıdan geliyordu, mukavemet kolaydı; halbuki şimdi bir de
içeriden gelen tehlike var. Dolayısıyla, mukavemet nispeten güçleşmiş sayılır.
Bulaşıcı bir illet hâlinde bütün cemiyeti saran lâahlâkîlik, bir toplumu ayakta
tutacak bütün esasları yıkınca, lâdînî ahlâk, nihilist ahlâk ve şuyûî ahlâk gibi,
ahlâk adına çeşitli cinnetlerle mukaddes değerlerine karşı saygısız hâle
getirilen nesiller, en utandırıcı ifadesiyle, fikrî ve ruhî nesepsizliğin kurbanı
oldular. Ve bugün ürperten bir keşmekeşlik içinde olduklarının farkında bile
değiller.

Bu karışıklık ve curcunanın, ehl-i iman kesimine aksetmediğini iddia etmek
oldukça zordur. Evet, yerinde mezhep anlayışının değerlendirilmesi, yerinde
meşrep ve mizaçların işlettirilmesi ve yerinde etnik havanın kurcalanması, dış
mihrakların müracaat noktaları olması itibarıyla dikkat edilmesi gereken bir
husustur. Vâkıa dine hizmet eden grupların bu türlü bölücü telkinlere
kapıldıklarına, beslenip idare edildiklerine dair ciddî bir karine mevcut
değildir. “Bazı gruplar için bu çeşit iddia ve dedikodular var ise de,” iman
ve Kur’ân cemaatinin, dıştan direktif almayacağına dair emareler daha kuvvetli
görünmektedir. Ancak, cemaatlerin fikrî ve ruhî olgunluğa erememesinden
dolayı bağnazlıkların olabileceği ve bunun da dahilî sürtüşmelere yol
açabileceği de bir vâkıadır. Böyle bir sürtüşme ise, farkına varılmadan,
düşmanın menfur gayesine hizmet etme demektir.

İster Türkiye olsun, ister İslâm Dünyası, hizmet maksadıyla bir araya gelen
her hareket için şu tehlikeler her zaman söz konusu olabilir:

Bazı büyük zevâtın maddî-mânevî hubb-u câh (makam ve şöhret tutkusu)
hissinin işlettirilip, karşı gruplarla rekabete itilmesi.

İslâm adına ortaya konan gayretlerde, mukabil hizmet cemaatlerini
“yıkma” esasıyla hareket edilmesi.

İlim ve fazilet semerelerinin elde edileceği yer ve zaman daha çok uzak
istikbal sayılan ahiret olduğu hâlde, bunların her küçük sa’y ve gayret arkasında
ve hemen burada beklenilmesi.

Çekici ve sürükleyici bir hizmet kadrosunun tesirini kırmak için, ona karşı
yeni bir grup çıkarmak ve bu yeni alternatifle, dahilî sürtüşmeler meydana
getirilerek, iç ayrılık ve parçalanmalarla o topluluğun eritilip, tüketilmesi.



5- Millete hizmet edenlerin kendi mesleklerinin muhabbetiyle yaşamaları
bir esas iken, bunun yerine, başkalarına düşmanlıkla meşgul ve meşbu bulunup,
tevfik-i ilâhînin önemli bir vesilesinin yitirilmesi...

Bunlara ilâve olarak, insanımızın tatmin edilemediği, bir kalb ve ruh
boşluğuna mâruz kaldığı, kitlelerin bir kısım fantastik düşünce ve sistemlere
takılıp, büyük ölçüde kalbî ve ruhî hayattan uzaklaştırıldığını da
zikredebiliriz...

Evet, insanımız, bir taraftan böyle iç âleminin mesnet ve kaidelerinden
mahrum bırakılırken, diğer taraftan da, serazat, çakırkeyf bir “şirzime-i kalîl”in
ya da “mutlu bir azınlık”ın, hayvanî hisler hesabına sahnelendirdiği iç
gıcıklayıcı faktör ve sâiklerle kendi millî çizgisinden uzaklaştırılmış olması da
üzerinde durulması gereken ayrı bir konu.

Sosyoloji ve antropoloji uzmanları, yeryüzünde dinsiz bir kavmin
yaşamadığı hususunda ittifak hâlindedirler. “Tarihin hiçbir devrinde,
yeryüzünün hiçbir noktasında şimdiye kadar dinsiz bir cemiyete
rastlanmamıştır.” Din hissi, fıtrî ve tabiîdir. İnsanoğlunu bundan mahrum
etmenin, ferdî ve içtimaî bir kısım depresyonlara yol açacağı açıktır. Vicdanı
ve kalbi aç bırakılan insanlık, sistemli-sistemsiz, mutlaka kendine göre tatmin
yolları araştıracak ve bu tabiî ihtiyacını gidermeye çalışacaktır. Her mizaç ve
meşrebin kendi rengini vererek oluşturacağı böyle bir tatmin yolunun nasıl
karmaşıklığa sebebiyet vereceği ise, zannediyorum her türlü izahtan vârestedir.
“Cemiyette değerler anarşisi ve bunun sonucu da kanlı-bıçaklı müsademe...”
İşte, tabiat ve fıtrat kâle alınmadan ortaya atılan hayat felsefesi ve işte binbir
curcunanın hüküm sürdüğü perişan vatan..!

Ayrıca, bunca kargaşanın yanında, müstağriplerin durumu da üzerinde
durulmaya değer ayrı ve ciddî bir konu. “‘Vatan’ deyince Turancılık, ‘millet’
deyince faşistlik, ‘din’ deyince gericilik ve irtica mânâsını anlayan”  bu
“Mehlika Sultan Âşıkları”nın bir-iki asırdır ne dediklerini, ne yazdıklarını
anlamak oldukça zor. Bir zamanlar bütün yolları Batıya bağlayan, Batı
yamaçlarında tenezzühe çıkan ve Batı sahillerine seyahat düzenleyen bu garip
ve garip olduğu kadar da ciddî hiçbir hesabı olmayan karbonarilerimiz, daha
sonra bütün güçleriyle “emperyalizm” ve “kapitalizm” onikisinden batıya
kurşun yağdırmaya başladılar. Bu demekti ki, bizde batılılaşma, herhangi bir
muhasebe neticesi olmadığı gibi, başka sevdalarla ona ve sistemine sırt
çevirmemiz de, yine şöyle-böyle bir hesap ve plâna bağlı değildi; her şey bir



kuru sevdadan ve her hamle bir maceradan ibaretti...
Netice olarak diyebiliriz ki, bu dönemde millî ve dinî değerlerin tahrip

edilmesi, bir tarafta mülhit ve ateist bir grubun yetişmesine yol açarken, diğer
taraftan da, bir kısım meşru ihtiyaçları giderme yolunda birbirinden habersiz ve
sistemsiz, ayrı ayrı grupların, dinî ve içtimaî birer hizmet sahası belirleyerek o
yolda faaliyet göstermeleri, pek çok cemaatin meydana gelmesine yol açmıştır.
Yer yer bu hizipler arasında sert tartışmaların, endişe verici kavgaların ve
ciddî vuruşmaların cereyan ettiği de bir gerçektir. Hele bir de ihlâs ve
samimiyet gibi amelin özü sezilememiş ve nefse muhabbet, inhisar-ı fikir de
araya girmişse, kargaşa, üstesinden gelinmez buudlara ulaşmıştır.

Bu kadar gâile içinde, mevcudiyeti muhafaza dahi çok zor olduğu hâlde, bir
inayet eliyle büyük gelişmelere ve yeni tekevvünlere ulaştırıldığımız –Ulaştıran
Rabbimize ruhlarımız feda olsun– şâyân-ı şükrandır.

Gruplaşma hissi, insanın fıtratında vardır ve hükmünü icra etmesi de
tabiîdir. Mesele, bu duyguyu zararsız, hatta faydalı kılmaktır. İyiye
yönlendirilememiş bu his, çok defa insana da, insanın tabiatına da zıt bir
istikamette gelişir ve hem ona hem de başkalarına zararlı olur. Bu his, cehalet,
görgüsüzlük, bağnazlık gibi insanın pes yanlarıyla desteklendiği sürece, her an
kanlı-bıçaklı kavga hazır demektir. Aksine, ilim ve irfanın, hoşgörü ve
müsamahanın yaygınlaştığı nispette de, anlaşma ve uzlaşma ortamının oluşması
ve gruplar arası bir “sulh çizgisi”nin belirmesi her zaman ihtimal dahilindedir.
Zannediyorum, böylece, fıtrat ve onun kanunları içinde kısmen reaksiyonlarımız
frenlenmiş, hiddet ve öfkelerimiz de baskı altına alınmış olur.

Davanın hakkaniyeti, hedef ve temel prensiplerin vahdeti, metot ve vesile
farklılığını tesirsiz kılacak kadar güçlü, köklü ve sarsılmaz olduktan sonra,
ehemmiyetsiz bahanelerle ihtilaf çıkarmak, bir çocuk meşreplilik, hakbilmezlik
ve mürüvvetsizliğin ifadesidir. Aslında; “Mahlukatın solukları adedince
Allah’a (celle celâluhu) vâsıl olan yollar vardır.”  gerçeğine bağlı kalınarak, bu
yolda her gayret takdir edilmeli, her yolculuk aziz bilinmeli ve her hizmet
alkışlanmalıdır.

Başkalarını küfür ve dalâlet içinde görmek ya da günahkâr saymak hem
faydasız, hem de tehlikeli bir anlayıştır. Bence, herkes kendi yolunu anlatma,
tanıtma ve tavsiye ile meşgul olmalı ve onun muhabbetiyle yaşamalıdır. Bu yol,
aklın ve mantığın yolu olduğu gibi, iman ve Kur’ân’ın da gereğidir. Bu yolda
“Herkes kendi mesleğinin sevgisiyle hareket eder, diğer gruplara husumet



beslemez. Onlara yönelteceği tenkitler, yıkıcı, kırıcı ve küstürücü değildir.
Kendi grubunun itibar kazanmasını öbürünün iptal ve tezlîlinde aramaz. Onu
da bir kardeş bilir ve kusurlarını araştırmaz. Fazilet ve başarılarını gördüğü
zaman takdir eder ve sevinir.”  Kısacası, herkesle beraber bir hayır yarışında
bulunduğunu ve yine onlarla, kıymetli bir hazineyi taşıma mecburiyetinde
olduğunu bir lâhza hatırından çıkarmaz. Böyle olunca da, aynı istikamette
hareket eden herkesi kendine yardımcı kabul eder, her muvaffakiyete tazim
durur, her sa’yi alkışlar ve her yardım elini öper.

Devr-i Risaletpenâhî’de insanlar böyle düşünmüş ve pratik hayat da bu
anlayış çizgisi üzerinde cereyan etmiştir. Uzlaştırıcı faktörlerin şuur hâline
gelmesine, kardeşlik anlayışının çok ileri seviyeye ulaştırılmış olmasına
rağmen, ayrı ayrı çiçek ve semereleri tekeffül eden farklı istidatlara hiç mi hiç
ilişilmemiştir.

Bir Ebû Zerr ile Abdurrahman b. Avf’ın, bir Bilâl ile Hz. Osman’ın
küçümsenmeyecek kadar farklı mülâhazaları ve teferruattaki farklı görüşleri
asla yadırganmamıştır.

İçtimaî birliği zedelemedikten sonra, kabile ve aşiret anlayışına bir ölçüye
kadar dokunulmamıştır. Evet, muhacir ve ensar diye iki ayrı şerefli unvana
dokunulmadığı gibi, Evs ve Hazrec namları da ilelebet sürüp gitmiştir. Sa’d b.
Muaz’ın kabilesine, “Efendinize ayağa kalkın!” derken tabiat-ı beşer teyit
buyurulmuş.. ve her kabile ayrı ayrı buyruklar altında cihada götürülürken,
hamiyet ocakları, fetih ve zafer hesabına yakılıp tutuşturulmuştur. Hatta
aralarındaki fahirlenmelere –cidale girmemek kaydıyla– göz yumulmuştur.
“Kur’ân’ı ezberleyenler bizdendir, falan bizdendir, filan bizdendir”  şeklinde
cereyan eden her şey, hemen hemen hep müsamaha ile karşılanmış ve bir
bakıma bunlar, çok hızlı yükselen o cemaat için, birer yükseltme nirengisi
oluşturmuşlardır.

... Evet, bütün bunlar vardı, ama ittifak ve âhenk de vardı. Marz-i ilâhîyi
kazanma sath-ı mâilinde her fert, senfonizmadaki “intibâkât-ı asvât” (seslerin
birbirine uygunluğu) keyfiyetinde olduğu gibi, nağmesini umum havaya uyum
ritmiyle eda ediyordu; ediyordu, çünkü herkes ruhen olgundu.. hakperestti..
mukaddes bildiği şeylerin ufkunda şehbal açmasının delisiydi.. ve şeâirin tazim
görmesini istiyordu. Bu önemli iş kimin tarafından yapılırsa yapılsın, onun için
ehemmiyeti yoktu... Gün doğup sabah olduktan sonra, ona ha sultanlık verilmiş,
ha bir dilencilik, ne ifade ederdi ki.!



Yeni doğuşun ensar ve havarileri, saadetlerini başkaları için unutmuş büyük
diğergâmlar ve etrafın lezzet ve mutluluğuyla gönüllerinde cennet kuranlar
olacaktır.

Devrimizdeki gruplaşmalardan biri de, belki de en tehlikelisi, kana ve ırka
dayalı gruplaşmadır. Bu da dış kaynaklıdır ve dış kaynaklı olması da, hiçbir
münevverin şüphe etmeyeceği kadar kat’îdir.

Kavgaların artık bloklar arasında cereyan ettiği, bütün insanlığı içine alacak
şekilde ideolojilerin ideolojilerle çarpıştığı ve büyük bir köy hâline gelmiş
bulunan dünyada milletlerin belli birlikler, topluluklar oluşturduğu bir
dönemde, böyle bir anlayış oldukça gariptir. Hele hele, bir mıntıkada bulunup
da aynı sosyolojik yapıya sahip olan kimseleri çeşitli etnik gruplar hâlinde
mütalâa etmek, gayet gülünç ve gülünç olduğu kadar da, yarınki hercümerci
hazırlaması bakımından fevkalâde tehlikelidir. Gülünçtür, zira asırlardan beri
bir ve beraber yaşama sonucu kavimlerin karışıp kaynaşmasına sahne olmuş
vatanımızda, “safkan” dediğimiz şeyi arama, “Levh-i Mahfuz”a muttali olmaya
vâbeste bir keyfiyettir. Kaldı ki doğu, batı, güney, kuzey, kısaca, Anadolu’nun
hemen her tarafında yerleşmiş, oldukça farklı topluluklar vardır. Ve bunlardan
her birinin içinde, değişik “ırk” iddiasıyla teşekkül etmiş gruplar da vardır. Bu
gruplardan her birerlerinin bilerek veya bilmeyerek bu gülünç duruma düştüğü
de muhakkaktır.

Öyle ise, siyasî, gayr-ı siyasî bütün gruplar için, “vahy-i münzel”in
âlemşümul davetine icabetten başka, ne çare ne de mâkul bir mesnet kalmadığı
çağrısıyla insanımıza şöyle seslenebiliriz: “Hepiniz toptan Allah’ın ipine
sımsıkı sarılın ve sakın parçalanıp ayrılmayın.” Dün olduğu gibi bugün de
böyle bir kardeşliği gerçekleştirmek mümkündür. Elverir ki, bu çok ciddî
mesele, ilâhî ifade adesesi altında, akıl ve mantık düsturlarıyla ele alınsın.

Artık bütün meselelerimizi bir his ve heyecan zemzemesi içinde değil de,
mukaddes prensiplerimiz çerçevesinde ve âdeta bir içtimaî mukavele şeklinde
ele alma mecburiyetindeyiz. Zira, dış mihrakların ürettiği çeşitli alternatifler ve
bizim içimizde de bir kısım menfaat gruplarının zuhuru, bundan başka
mukaddes gaye ve ideallere karşı hürmet hissinin sarsılması; keza büyük millî
dava ve ona bağlı mübeccel mefhumların yerini bir kısım küçük hesap ve
çıkarların alması, aradaki rabıtayı daha kuvvetli hâle getirmemizi zarurî
kılmaktadır. O da, bütün fasl-ı müştereklerimizi ortaya dökerek, onlarla ayırıcı
faktörlerin muvazenesini yapma şeklinde olmalıdır. İman esasları birliği, amel



ve ibadet birliği, sonra vatan ve kültür birliği, asırları aşan acı-tatlı kader
birliği, haricî düşman ve hasım birliği gibi fasl-ı müştereklerimizi... Evet,
bütün bunlar, en mübeccel şeylerden daha bağlayıcı ve birleştirici unsurlar
oldukları hâlde, bunların yanında bölünmeyi gerektirecek unsurların, hiç de
kayda değer şeyler olmadığı açıktır.

Esasen, Peygamberimiz tarafından da mesele bu şekilde ele alınmıştır.
Kelime-i şehadet, en büyük bir esas kabul ve tespit edildiği gibi, eda eden her
ferdin de masûniyetinin remzi olmuştur. Üsame’nin şiddetli itap görüp
azarlanması, Muhallem’in huzurdan uzaklaştırılıp yüzüne bakılmaması gibi pek
çok hâdise var ki, neyin Sâhib-i Şeriat’ça en birinci rabıta ve esas olduğunu
açıkça ortaya koymaktadır.

Mesele böyle ortaya konunca, ehl-i iman, ehl-i secde ve ehl-i kıble olanlarla
anlaşamama, uzlaşamama, hatta onları küfür, sapıklık ve günahla suçlamaya
kalkmak, iman ve iz’anla nasıl telif edilir..! Bir de bu işi yapanlar, kitleler
üzerinde müessir kimseler olursa, o zaman tahribat kadar, cinayet ve cürüm de
katlanmış olmaz mı? Evet, bu umumî dengesizlik mevzuunda en bedbahtlar,
“İçtimaî durumu itibarıyla bir hatası binlere bâliğ olan imam, rehber ve
liderlerdir.”

Bütün rehber ve yol göstericilere, lider ve başbuğlara umumî vicdanı tamire
yönelik bir hususu, bir kere daha hatırlatmakta fayda mülâhaza ediyoruz.

Sevginiz Allah için, nefretiniz Allah için, öfkeniz Allah için olsun. Gelin
nefsanîliğe artık bir son verelim; zira nefsine perestiş edenin ne Hakk’ı, ne de
halkı memnun etmesi mümkündür. Gelin, dostlarımızı hak ölçüleri içinde
sevelim ve onlara karşı mürüvvetten ayrılmayalım. Düşmanlarımızın
entrikalarına karşı da uyanık olalım ve onların oyunlarına gelmeyelim. Farklı
düşünce ve farklı anlayışlarımızı düşmanlık vesilesi yapmayalım. Aksine onu
bir zenginlik vesilesi olarak değerlendirelim...

Kinin ve nefretin şimdiye kadar hallettiği hiçbir mesele olmadığını bir kere
daha hatırlayarak, medenîlere karşı galebenin ancak ikna ile olabileceğine
inanarak son bir kere daha birlik ve beraberlik “ahd ü peymân”ında bulunalım.

Birleştirme havarisi gibi, uğradığınız her şahsa “Gelin, birleşelim” deme,
münasebetsiz bir tekliftir. Bir de bunu derken, grubumuza davet edası içinde
ifade ediyorsak o bütün bütün bir saygısızlıktır. Zira böyle bir tutum, şimdiye
kadar en hakperestlerde dahi grup hamiyetini tahrik etmekten başka bir işe
yaramamıştır. Bilakis, uğradığımız kimselerin, hizmetlerini senâ ederek onların



rehber ve büyüklerine karşı hürmetkâr olursak, en sert kimseleri bile
yumuşatmış oluruz.

Bir mü’min olarak kâinata “mehd-i uhuvvet” (kardeşlik beşiği) nazarıyla
bakıp, her varlıkla münasebet kurma yolunu araştırmak ve hele mutlak surette,
mü’minlere karşı daima mülâyim ve difüzyona açık bulunmak çok önemlidir.

Bizi bu noktaya kadar hazırlayıp sevk ve idare eden inayet elinin işlediği
hikmetleri de tenkit etmemeliyiz. Kim bilir, belki de henüz rüşdünü idrak
edememiş şu heyet-i umumiyenin, belli bir müddet daha, mevcut durum içinde
bulunması gerekmektedir.

Ve hepimiz, tenkidi atıp, bir miktar da takdir ve tebcille yaşamalıyız ki Allah
da, yardımcımız olsun...

Hizmet İnsanı
Hizmet insanı, gönül verdiği dava uğrunda kandan-irinden deryaları geçip

gitmeye azimli ve kararlı; varıp hedefine ulaştığında da her şeyi sahibine
verecek kadar olgun ve Yüce Yaratıcı’ya karşı edepli ve saygılı.. hizmet adına
her ses ve soluğu zikir ve tespih, her ferdi mübeccel ve aziz bilip,
muvaffakiyetlerinden ötürü alkışlayacağı kimseleri de, putlaştırmayacak kadar
Rabb’in iradesine inanmış ve dengeli.. ortada kalmış herhangi bir iş için
herkesten evvel kendini mesul ve vazifeli addedip, hakkı tutup kaldırmada,
yardıma koşan herkese karşı hürmetkâr ve insaflı.. müesseseleri yıkılıp plânları
bozulduğu ve birliği dağılıp kuvvetleri tarumar olduğunda fevkalâde inançlı ve
ümitli; yeniden kanatlanıp zirvelerde pervaz ettiği zaman da mütevazi ve
müsamahalı.. bu yolun sarp ve yokuş olduğunu baştan kabul edecek kadar
rasyonel ve basiretli; önünü kesen cehennemden çukurlar dahi olsa,
geçilebileceğine inanmış ve himmetli.. uğruna baş koyduğu davanın kara
sevdalısı olarak, cânı-cânânı feda edecek kadar vefalı ve geçtiği bu şeylerin
hiçbirini bir daha hatırına getirmeyecek kadar da gönül eri ve hasbî olmalıdır.

İrşad Erlerine
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), hayatı boyunca bir defa hac yapmıştır. Ama

bütün hayatı, tebliğ ve irşadla geçmiştir.
* * *

Allah’ın ihsan ettiği nimetlere muvafık iş yapmayanlar, çeşmelerini kurutmuş



olurlar.
* * *

Bazı gözyaşları, pek çok gönlün fethedilmesine vesile olabilir.
* * *

Büyüklük, büyük işler ve büyük plânlarda değil, insanın rıza-yı ilâhîye
gözünü dikmesi ve Allah’ın da, “Ben senden razıyım.” demesinde aranmalıdır.

* * *

Sakın tohum atmayı hasat mevsimine bırakma; iki mevsimdeki gayretin de
boşa gider!

* * *

İnanan bir insanın, inancını mutlaka amel zeminine koyması şarttır. İman ve
amel kişinin duygularını baskı altına alınca, onun davranışlarında da istikamet
belirmeye başlar.

* * *

Allah’ın arazisinde bizim tasarrufumuz, mîrî arazide şahısların tasarrufu
gibidir.

* * *

İnsanı yaptığı hataları rahatsız ediyorsa, o kimse, günahı sevaptan tefrik
edebiliyor demektir.

* * *

Muvaffakiyetin düşmanı refahtır, lükstür. Müslümanların muvaffakiyeti,
ancak komando gibi basit yaşamakla mümkündür.

* * *

Çok yumurta ve civciviniz varsa, sakın hepsini bir sepete koymayınız..!
* * *

Tedbir kaderi değiştirmese de, neticede insanı kadere taş atmaktan kurtarır.
* * *

Hüsnüzan başka, hüsnüzan ve adem-i itimat başkadır... Bunların yerlerini
tayin, erbab-ı firasetin işidir.



* * *

Tebliğde mühim olan, anlatılan mevzuun ihlâsa iktiranı ve hüsnükabul
görmesidir. Hiç kimse, kendi seviyesinden üstün olanlara bir şey tebliğ etmeye
çalışmamalı, zira aksülamel yapabilir. Oğul, pederine, talebe hocasına, çırak
ustasına, bir şey söylememeli. Ebû Talib’in, Efendimiz’i kabul etmemesi,
üzerinde durulmaya değer bir mevzudur...

* * *

Ana ve baba, hiçbir şey için feda edilemez. Ama onlar “İslâm’a hizmet
etme!” diyorlarsa, o zaman onlara bu yasaklarında itaat edilmez. Bunun dışında
ana-babaya itaat eden, hayatında bereket bulur.

* * *

Mü’min, yeryüzünde emniyet ve güvenin temsilcisidir.
* * *

İnsan, haklı dahi olsa babasıyla tartışmamalı. Celâl sıfatı herkeste cüz’î,
küllî vardır. Öfkelenme makbul değildir; ama o, terbiye-i Muhammediye ile
terbiyelenirse, düşmanlara karşı vakar, mü’minlere karşı da tevazu şeklinde
kendini gösterir.

* * *

İslâm düşmanı olan ve İslâm’a tecavüz eden neşriyat, mutlaka okunması
gerekiyorsa, hiç olmazsa dikkatli okunmalıdır.

* * *

Kötülüğe kilitlenmiş şerir kimselere insanca davranarak şerleri önlenebilir.
“İnsan, iyiliğin kölesidir.” sözü hatırlanmalı...

* * *

Zatî kıymetleri itibarıyla küçük insanlar, çevrelerinde hep şahsiyetsiz ve
küçük adamlar bulundururlar. Bu sayede biraz olsun irtifa kaydedeceklerini
sanırlar.

* * *

Şeytan, çok defa hayatını irşad eksenli yaşamayanları yoldan çıkarır. Emr-i
bi’l-mâruf, nehy-i ani’l-münkeri olmayan kimseler, vahyin bereketinden



mahrum kalır. Bu kimselerde kat’iyen ilham esintisi olamaz. Kitaplar
yazabilirler, fakat yazdıkları yümünsüz, bereketsiz, karanlık şeylerdir. Emr-i
bi’l-mâruf, nehy-i ani’l-münker yapan insanlardır ki, bunlarda her zaman ilham
esintileri görülür. Onun içindir ki bizler, okuyacak, düşünecek ve herkese
birşeyler anlatmaya çalışacağız ki, ruhumuz itibarıyla canlı kalabilelim.

* * *

Her mürşidin derdi bu zamanda sadece Allah’ın (celle celâluhu) hoşnutluğu
olmalı, hiçbir dünyevî duygu ve düşünce onun için gaye olmamalıdır. Bir
mürşit şöyle düşünmelidir: “Şayet yolum bir gün Cehennem’e uğrasa, orada
dahi âşina bir sima bulup, hakkı ve hakikati anlatmalıyım.” İşte, asrımızda
ihtiyaç duyduğumuz ideal dava adamının düşünce portresi.

Başyücelerin Âmentüsü
Allah için insanlığa hizmet mefkûremizi, nefsanî ve cismanî her arzunun

üstünde tutmak; onu bütün beşerî istek ve iştihalara tercih etmek; gerçeği bulup
bildikten sonra, umum sevdiklerimizi ve gönül bağladıklarımızı feda edecek
kadar kararlı olmak; yüce mefkûremiz adına en tahammülfersâ hâdiseleri
göğüsleyerek, gelecek nesillerin saadetine giden yolları açmak; maddî-mânevî
bütün hazlardan sıyrılarak, yaşamayı başkalarının mutluluğu içinde ele almak;
“hizmette önde, ücrette arka saflarda bulunma” felsefesiyle makam mansıp
mücadelesinden, kelepir sevdasından uzak kalmak, varlığımın
vazgeçemeyeceğim gayeleridir.

* * *

Bir aksiyon ve harekette önde bulunanlar, mevkileri itibarıyla, onlara ait her
güzel huy ve haslet katlanarak arkadakilere intikal edeceği gibi, her uygunsuz
hâl ve davranış da, arkadakilerini özlerinden uzaklaştırarak, onları birer sefil
ruh ve birer Frenk mukallidi hâline getirebilir.

Muhabbet Fedaileri
Geleceğin aydınlık ve mesut dünyalarını ancak, muhabbetle şahlanmış sevgi

kahramanları kuracaktır. Dudaklarında muhabbetten tebessüm, gönülleri
sevgiyle harman, bakışları insanî duygularla buğu buğu, herkese ve her şeye
şefkatle gamze çakan; doğup-batan güneşlerden, yanıp-sönen yıldızlardan hep
muhabbet mesajları alan sevgi kahramanları...



* * *

Kendilerini, çevrelerine karşı sevgiye göre ayarlamış muhabbet fedailerinin
hiddet ve öfkeleri dahi, düzenleyici ve yola getirici olması itibarıyla bir
ciddiyet ve mehâbet ifade edeceğinden, hep yapıcı ve yararlı sayılır.

Gaye ve Vasıta
Her iş ve hamlede önce hedef ve maksadın tayin edilmesi lâzımdır ki, insan,

vesilelere bağlanıp kalmasın. Millet yolunda verilen hizmetlerde, ruha yön
verilip hedef gösterilmezse, düşünceler girdaplaşır, hizmet edenler de bunların
zebunu olarak kalır giderler.

* * *

Düşünce platformunda hedef ve maksat daima belirli ve birinci yeri işgal
etmelidir. Yoksa, çokluğa gidilmiş ve dolayısıyla da şaşkınlığa düşülmüş olur.
Nice çalımlı hamleler vardır ki, gaye ve vasıta karmaşıklığı yüzünden
semeresiz kalmış; hiçbir hayırlı neticeye ulaşamadığı gibi, arkada da bir sürü
kin ve nefret bırakmıştır.

* * *

Her hamle ve hareket adamının perspektifinde, her şeyden evvel, Yüce
Yaratıcı ve O’nun hoşnutluğu olmalıdır. Yoksa, araya çeşitli putların girmesine,
bâtılın hak görünmesine, heva ve hevesin fikir suretine bürünmesine ve gaza
namıyla cinayetler işlenmesine gidilebilir...

* * *

Hakk’ın hoşnutluğu istikametinde yapılan işlerin zerresi güneş, damlası
derya ve bir ânı ebetler kıymetindedir. İş böyle olunca, O’nun hoşnut
olmayacağı bir yolla dünyalar cennetlere çevrilse dahi, hiç hükmündedir;
kıymeti yoktur ve sahibinin sırtında bir vebaldir.

Vesile ve vasıtaların kıymeti, maksada ulaştırıcılığı ve ulaştırmadaki
arızasızlığı ölçüsündedir. Bu itibarladır ki, hedefe ulaştırmayan, hatta o yolda
engel teşkil eden vesileler mel’un sayılmışlardır. Dünyanın lânetlenmesi de,
O’nun bu yüzüne aittir. Yoksa, bin bir “Esmâ-i İlâhiye”nin cilvelenmesine
âyinedârlık eden ve muhteşem bir meşher hüviyetinde bulunan bu dünya, hem
sevilecek, hem de alkışlanacak mahiyettedir.

* * *



Hakkı tutup kaldırma konusunda çeşit çeşit yollar ve vesileler vardır. Bu
yollar, hakka saygı ve hakikat düşüncesini geliştirdikleri nispette
kıymetlidirler. Bir ev, içinde barınanları mârifetle kanatlandırıyor; bir mâbet,
kubbesi altında bir araya gelen cemaatte sonsuzluk düşüncesini mayalıyor ve
bir mektep, çıraklarını ümit ve inançla şahlandırabiliyorsa, vesileliğini eda
ediyor demektir ve dolayısıyla da mukaddestir. Aksine, bunların hepsi,
insanoğlunun yolunu kesmiş birer cadı tuzağıdır. Cemiyetler, dernekler,
vakıflar, siyasetler de öyle..!

* * *

Büyük-küçük her müessese kurucusu, o müessesenin kuruluş gayesini,
varoluş hikmetini sık sık hatırlamalıdır ki, iş hedefinden saptırılmasın ve
semereli olsun. Aksine, hedef ve kuruluş gayesi unutulmuş yurtlar, yuvalar,
mektepler, tıpkı yaratılış gayesini unutan bir insan gibi, kendi zararına ve ters
bir çizgide yürür durur da, asla hedefe ulaşamaz.

* * *

İnhisar-ı fikir ve hakkı yalnız kendi cephesinde görme, bir vesileperestlik ve
hedefsizlik ifadesidir. Aynı inanç, aynı duygu ve düşünceyi paylaşan insanlara
karşı duyulan kin ve nefretler, hedef ve gaye düşüncesinden mahrumiyet
değilse, ya nedir? Ah, o kâinatı kendi bozuk hendesesine göre idare etmeyi
düşünen, nefsin azat kabul etmez köleleri sefil yaratıklar..!

Meşveret
Meşveret, sınırlı akıl, sınırlı düşünceye sınırsızlık kazandırmanın önemli bir

yoludur.
* * *

Meşveret kadar zengin bir devlet ve güçlü bir ordu yoktur.
* * *

Sahabe, medih makamında, “Onların işleri, aralarında meşveret iledir.”
beyanıyla, başka sıfatlarla değil de, meşveretle yâd edilmiştir...

* * *

Akıllıdan birkaç adım daha ileri akıllı, başkalarının akıl ve düşüncelerine de
değer verendir.



* * *

Düşüncelerdeki pasları çözecek en müessir iksir, meşverettir.
* * *

İki akıl bir akıldan hayırlı ise, yüzlerce akıl evleviyetle bir akıldan hayırlı
olur. İşte meşveret, bunca aklın bir araya gelmesinin adıdır.

* * *

Kendi akıllarına güvenip başkalarının düşüncelerine müracaat etmeyenler,
dâhi de olsalar, muhakemeye önemli bir derinlik kazandıran meşvereti terk
ettiklerinden dolayı akılsız sayılırlar.

İhtiyat
İhtiyat, bir iş ve bir hamlede zarar ihtimallerine karşı ve mâruz kalınan

musibetler neticesinde âh u vâha düşmemek için ehemmiyetli bir davranıştır.
Sebeplere tevessülde gerekli hazırlığı yapamamış nice müteşebbis vardır ki,
neticede ya dizini döver veya kadere taş atar. Evet, onlar, önce tedbirde kusur
ederler, sonra da kaderi tenkitle ikinci hataya düşerler.

* * *

Bir hamle ve teşebbüste hedef alınan netice ne kadar büyükse, o uğurda
gerekli görülen tedbirlere riayet de o nispette ehemmiyetlidir. Binaenaleyh, bir
şahıs, üzerine aldığı mükellefiyetin büyüklüğü ölçüsünde, fayda ve zararları da
hesap ederek ona göre işini düzene koymazsa, o, ya teşebbüs ettiği şeylerde
gayriciddî bir maceracı veya safderûn bir ahmaktır. Böyle ahmakların hamlesi,
ataletlerinden daha zararlıdır.

* * *

Bir insanın umduklarını elde etmesinde tedbir ve ihtiyat büyük bir
sermayedir. Bu hususta gösterilecek küçük bir gevşeklik veya ihmal ise,
neticede suçlamalara sebebiyet verecek büyük hatalardandır. Akıllı insan,
meydana gelmesi muhtemel mazarratlar daha ortaya çıkmadan, onları bertaraf
etmek için çareler bulup, yerli yerine yerleştiren insandır. Evet, atalarımızın da
dediği gibi, “Hırsız seni çarpmadan, mutlaka sen hırsızı yakalamalısın.” ki,
hırsız ve kaderi suçlama arasında gidip gelmeyesin.

* * *



İnsan, her işi bir ön plân ve tedbirle ele almalıdır. Netice itibarıyla da
maddî-mânevî bir fayda ve fazilet vaadetmeyen şeylerden kat’iyen
sakınmalıdır. Böyle bir ilk tedbirle ele alınmayan her teşebbüs bir abestir ve
abesle iştigal ise, o kimsenin aklının noksanlığına ve çocukluğunu yaşamasına
delâlet eder.

* * *

Bir şahıs, kendi kadir ve kıymetini, çetin imtihanlar ve nâmüsait şartlar
karşısında elde edeceği muvaffakiyetlerle ispat eder ve ortaya kor. Böyle ağır
şartlar altında verilen hizmetteki muvaffakiyet ise, her şeyden önce sağlam bir
plân ve o plâna göre hareket etmeye vâbestedir. Buna göre, bir ferdin kadir ve
kıymeti onun muvaffakiyetleriyle, muvaffakiyetleri ise, teşebbüslerinden evvel
alacağı kararlarla mebsuten mütenasip(doğru orantılı)tir.

* * *

İhtiyatlı olma, korkup geriye durmaktan tamamen farklı olduğu gibi,
tedbirsizce davranışların da, cesaret ve yiğitlikle hiçbir alâkası yoktur. Vâkıa,
birinci şıkta ifrata varıldığı takdirde bir kısım zararların gelmesi bahis mevzuu
olabilir; ama bunlar, kat’iyen mevziîdir ve çaresi bulunabilecek zararlardandır.
Tedbirsizliği kahramanlık sayanların ulu orta hareketleri ve Donkişotça
davranışları ise, her zaman tehlikeli ve rizikoludur.

* * *

Her kötü haslet gibi, sırf bir aldatmaca olan kitle ruh hâletiyle yine kitle
avına çıkmak, Batının bize armağan ettiği şeylerdendir. Bu sakat ve nesebi
gayrisahih düşünceyi benimseyenlere göre, bir yumurtanın başında bir sürü
“gak gak gıdak” normal görülse de, bize göre her millî mesele, bir mercan sabrı
ve sessizliği içinde, en kuytu yerlerde ve mercan kuluçkalarının ızdıraplı, fakat
gürültüsüz hâllerine uygun bir çizgide cereyan etmelidir.

* * *

İnsanın Hak katındaki yüceliği, himmetinin yüceliğiyle ölçülür. Himmet
yüceliğinin en açık emaresi ise, insanın, başkalarının mutluluğu adına şahsî haz
ve zevklerinden fedakârlıkta bulunmasıdır. Bir insan için, bilmem ki, toplumun
selâmeti uğruna kendi haysiyet ve şerefini ayaklar altına almak; hatta kükremesi
gerekli olduğu yerlerde dahi öfkesini yutarak dayanmasını bilmek ve şahsî
saadetinin bahis mevzuu olduğu her yerde isteklerine hacir koymaktan daha



büyük bir fedakârlık tasavvur edilebilir mi?
* * *

Fatih orduların bütün muvaffakiyetlerini atılganlığında görüp de, erkân-ı
harpçe plânlara ehemmiyet atfedilmemesi nasıl bir akılsızlık ise, bütün
muvaffakiyetleri âmiyâne cesaretlere bağlayıp, tedbire değer vermemek de öyle
bir hamakattır.

* * *

Teşebbüsler gibi tedbirler de, Hakk’ın inayetine arz edilmiş birer davetiye
ve aynı zamanda, bir hakikatin iki yüzünden ibarettir. Bunların birinde meydana
gelecek kusur, çok defa inayetin kesilmesine ve dolayısıyla da
muvaffakiyetsizliğe sebebiyet verebilir. Arızasız yol ve yürüyüş ise, her lâhza
basiret üzere olmakla kabildir. Ne mutlu bunu idrak edenlere..!

Sabır
Sabır, ağrıları dindiren acı bir ot gibidir; hem can yakar, hem de tedavi eder.

* * *

Her sıkıntı bir kolaylığa gebedir ama, haml müddetine sabretmek gerekir.
* * *

Sabr u sebatla muvaffakiyet, farklı görünüşte olsalar da, ikizdirler.
* * *

Deryalar, damlalardan meydana gelir; ama damlanın deryalaşacağı zamanı
büzmeye kimsenin gücü yetmez...

* * *

Teenni, temenninin en ideal yoludur.
* * *

Acelecinin harmanında en çok bulunan şey hatadır.
* * *

Zirvelerin yolu vadilerden başlar.. tabiî sabırlı olanlar için...
* * *

Başlangıcı zehir, neticesi şeker-şerbet bir şey varsa o da, sabırdır.



* * *

Vak’alar karşısındaki müspet tavrın adıdır sabır; onun için ehlullah,
mevsiminden evvel sabrı istemeyi mahzurlu saymışlardır.

Darılma Yok Dayanma Var
Ortalık henüz alaca karanlık içinde iken, etrafa Hakk’ın mesajlarını duyuran

sen oldun. Kadirnâşinaslar bilmeseler dahi, bunun böyle olduğuna yer-gök
şahittir. Sakın, usûl bilmezlerin hâline bakıp da sitemkâr olma! Ettiğin hizmeti
halk takdir etmese de, Hak biliyor ya.!

* * *

Sen, seciyenin gereğini yaptın ve şimdi etrafın âdeta lâlezâr... Çevrende boy
atıp gelişen bu kadar gül varken, üç-beş dikenden şikâyet niye? Ve hele bu
uğursuzluk, yetiştirmedeki bir kusur ve eksikliğe reaksiyon ise...!?

* * *

Hakk’a dilbeste olmuş bir gönül için, ahiret yolundaki hizmetlerin mükâfatını
dünyada istemek görgüsüzce bir davranış değil mi? Hem, dünya ve içindekiler
fâni; ahiret ise, akıllara durgunluk veren o güzellik ve ihtişamıyla bâki değil
mi..? Öyleyse gel! Hak yolundaki cehdinin karşılığını istemekten vazgeç! Öteler
ve ötelerin ötesi bin dünyaya bedeldir.

* * *

Halkın sana karşı olan teveccühünü –haklı dahi olsa– bir büyüklük emaresi
sayıp, hüsnü zannın verdiği makamlara bel bağlamamalısın. Ve hele,
başkalarını kendinden küçük görme gibi bir görgüsüzlüğe kat’iyen
düşmemelisin! Zira Hak katındaki kıymet ve değer, ruh saffeti ve gönül
yüceliğine göredir. Cismaniyete değer vererek, etin kemiğin altında kalıp
ezilmek ne acı bir tali’sizliktir..!

* * *

Büyüklere karşı hürmet hissi bir esas olsa bile, ona talip olmamak gerektir.
Başkalarının sana karşı olan hürmeti, istenmeden ve beklenmeden kendi
kendine geldiği takdirde zararsız olmasına karşılık, arzu edilip arkasına
düşüldüğünde, vaslına erilmez bir mahbup olur ve insanı sefaletler, ızdıraplar
içinde bırakır.



* * *

Halkın büyük görüp ve göstermelerine bel bağlayıp güvenmemelisin! Böyle
bir teveccüh, gökler ötesi “hüsnükabul”ün bir aksi olması itibarıyla makbul
sayılsa da, arzu edilecek bir şey değildir. İnsanı bir an keyiflendirse bile, çok
zamanlar ağlatır ve inletir. Böyle gelip geçici iltifatlarla aldanıp, gönlünü
karartmamalısın!

* * *

Hizmetin büyüyüp genişlemesi ölçüsünde, hasımlarınla olduğu gibi, çevrenle
de imtihan olacağını hiç düşündün mü? Düşün! Ve Hakk’ın elinde birer imtihan
unsuru olarak kullanılan dostlarına karşı mürüvvetli ol!

* * *

Sakın, milletine karşı verdiğin hizmetleri, elinin altında bulunanlara ettiğin
iyilikleri onların yüzlerine çarparak, çevreni kendinden bîzâr etme! Unutma ki,
yaptığın şeyler birer vazife, sen de bir mükellef ve mesulsün!

* * *

Okuduğun kitaplar, düşünüp tahlil ettiğin mevzular ve soluk soluğa Hak
yolundaki mücahedelerin nispetinde, mahviyet içinde ve “kahr u lütfu bir
bilme” çizgisinde değilsen, her hamlende benliğin kızıl pençesiyle
kıstırılacağını düşün ve ürper!

* * *

Zinhâr! Bana, ettiğin hizmetlerin büyüklüğünden, boy boy fedakârlıklarından
bahisler açma! Ortaya koyduğun eserlerini mîrî malı gibi, arkadaşlarının
gayretine terettüp etmiş ilâhî bir lütuf olarak görebiliyor; hizmette ön saflarda,
ücrette gerilerin gerisinde bulunabiliyorsan, rica ederim, işte bana onu naklet!!
Naklet ki, şeker-şerbet olan dilin gönlümü âbâd kılsın.

* * *

“İlmim, izzetim, onurum” deyip, nefis türküleriyle düşmanlarını memnun,
dostlarını da dilgîr etme! Varsa meziyetin, bırak öbür âlem için sümbül versin,
başak bağlasın! Varsa hayatının destanları, meleklerin ebedî nağmeleri olarak
kalıp gitsin.

Döneklik ve Sebat



Hakikatı bulma ve ona gönül verme ne kadar ehemmiyetli ise, bulduktan
sonra vefalı olup, o yolda sebat göstermek de o kadar önemli ve üzerinde
titizlikle durulmaya değer bir husustur. Vâkıa, ruhunda hakikatin aydınlığına
ermiş birisinin kolay kolay yol ve yön değiştireceği de düşünülmez ya..! Sabah-
akşam durmadan mihrap değiştirenlere gelince bunlar, hakikati bulamamış bir
kısım tali’sizler veya onun kıymetini kavrayamamış idraksizlerdir.

* * *

Gönüllerini hakikat ummanına sahil yapmış bahtiyarlar, doyma bilmeyen bir
arzu ve iştiyakla, o deryadan gelen dalgaları bağırlarında eritir ve “Daha var
mı?” diye ün ederler. Bunlar, aramayı bitirmiş, mihrabını bulmuş ve ruhta
oturaklaşmış kimselerdir. Devamlı dalgalanıp duranlara gelince; onlar, ya
arama usûlünü bilmeyen bir düzine görgüsüz, ya da arama ile bulmayı birbirine
karıştıran muhakemesizlerdir. Sadece arayanlar bulur; bulanlar, yerinde kalır;
bulduğunu zanneden sergerdanlar ise, bütün hayat boyu hep aynı yerde döner
dururlar.

* * *

Yerinde durup mevziini koruma, düşmanını altetme ve hedefe varmanın en
birinci vesilesidir. Cepheyi terkedip ayrılanlar ise, yerlerinden ayrıldıkları
andan itibaren kaybetme yoluna girmiş sayılırlar.

* * *

Her cephe firarîsi, evvelâ kendi vicdanında, sonra tarih ve gelecek nesiller
karşısında kendini mahkûm etmiş, dolayısıyla da maksadının aksiyle tokat
yemiş sayılır. Her yüce davada, yerinde sebat edip cepheyi koruma, bir yiğitlik
nişânesidir. Esintilere göre yüzüp-gezen nefsin azat kabul etmez kulları, bunu
anlamasalar, anlamak istemeseler de, insan olan insan, hakikati bir kere anlayıp
idrak ettikten sonra, menfaatler onun ayağına zincir vuramaz; korku, yolunu
kesip onu engelleyemez; şehvet, onun önünü alamaz. O, havada uçar gibi aşar
gider bunların hepsini.

* * *

Bir hizmette, durmadan düşünce ve yer değiştirenler, kendilerine karşı itimat
ve güven duygusunu sarstıkları gibi, dava arkadaşları adına da hep ümit kırıcı
olmuşlardır. Nasıl ki, aşk u şevk içinde yürüyen bir cemaatten bir şahsın kayıp
sıradan çıkması, birliğin hareket ritmini bozarak onda karışıklığa sebebiyet



verir, öyle de, birbirine kenetlenmiş bir mefkûre kadrosundan bazılarının kopup
gitmesi, dostları sarsıntı, bedbînlik ve inkisara, düşmanları da sevince gark
eder.

* * *

Sık sık ahd ü peymânını bozarak kararsızlığa düşenler, gün gelir, kendilerine
karşı da güven hissini kaybederek, yavaş yavaş başkalarının tesirine girerler.
Zamanla bütün bütün şahsiyetlerini de yitiren bu meflûç ruhlar, artık hem
kendilerine, hem de içinde bulundukları cemiyete zararlı birer unsur hâline
gelirler.

* * *

Bugün bir kısım küçük hesaplar altında kalıp ezilenler ve makam, mansıp,
şöhret, şehvet gibi şeylere takılıp kalanlar, menfaatlerin gökkuşağı gibi
ufkumuzu saracağı, korku ve endişelerin iradelerimize kement salacağı
günlerde bilmem ki ne yapacaklar..?

* * *

Beşer tarihi, kalelerin, şehirlerin, binlerce levent ve serdengeçtinin kan-ter
içinde mücadelesi ile elde edildiğini, çok defa da, bir hain ve bir nâmerdin
kalleşçe davranışlarıyla ebediyen kaybedildiğini gösteren vak’alarla doludur.
Bunların sadece bir millete ait olanı bile, kâmuslara sığmayacak kadar çoktur...

* * *

Ah, kâtil şöhret, imansız şehvet, nâmert tamahkârlık!.. Nice ruhlar, semtinize
bir kere uğramakla sararıp soldu. Nice gönüller, sizin ikliminizde hazan vurmuş
gibi yaprak yaprak dökülüp gitti. Ve nice servi kametler, sizin şûh kahkahanızla
mâbetten ayrılıp, meyhaneye düştü. Evet, atmosferinize uğrayan yiğitler
kılıbıklaştı, sünepeleşti; civanlar da civarınızda pîr olup gitti!..

İnanan Bir Kere Aldanır
Her yüce ideal ve yüksek mefkûre, sistemli düşünce ve sıhhatli bir plânda

varlığa erer, taraftar bulur ve günde birkaç defa müntesiplerinin tali’ine
tebessüm eden bir mihrap hâline gelir. Bu destek ve kaideyi bulamayan dava ve
düşünceler ise, daha doğmadan, ölür giderler.

* * *



Varlığı-yokluğu, derlenip toparlanması ve dağılıp gitmesi bize ait olmayan
mesnetlere, kuvvetlere ve dönüp duran yelpazelere ne bir hüküm, ne de bir
dava kat’iyen bina edilmemelidir. İdeallerinin gerçekleşmesini bunlara
bağlayanlar hep aldanmış; geleceği bunların üzerine kuranlar, yapıp ortaya
koydukları şeylerin enkazı altında ezilip gitmişlerdir.

* * *

Bir davada mefkûrenin ulviyeti, düşünce ve plânın sağlamlığı, o davayı
temsil eden fertlerin yürekten ve ihlâslı olması, çok ehemmiyetli unsurlardır.
Ne var ki, yapımı tasarlanan herhangi bir iş için sebeplerin seçimi ve beklenen
neticeye göre işlerliği de, aynı derecede mühimdir. Neticeye götüreceği
denenmemiş ve bir yüce divandan teyit görmemiş sebeplerle yola çıkanlar,
kendilerine bel bağlayanları yanıltarak inkisara uğrattıkları gibi kendilerine de
yazık etmiş olurlar.

* * *

Hak, yine hakka istinat ettirilmeli ve en doğru yollarla araştırılmalıdır. Onu,
hak düşüncesinin bilinmediği iklimlerde araştırmak bir gaflet, bâtıl sebeplerin
karanlık atmosferinde takip etmek ise, bir aldanmışlıktır.

* * *

Menfî düşünce ve menfî mekanizmalar üzerine müspet şeyler bina edilemez.
Müspetin menfîler arasındaki yeri, tıpkı dönen kapıların boşlukları arasında
yürümek gibi olmalıdır. Yürüme durmamalı, geçip gidilmeli ve kat’iyen
müsademe edilmemelidir.

* * *

Bâki hakikatler, geçici ve değişken şeylere bağlanamaz. Yüzüp gezen bir
adaya en hayatî tesislerin kurulması ne ise, idare ve dümeni değişik güçlerin
elinde olan sistemlere bağlı kalarak hizmet etmek de aynı şeydir.

Zıtlıklar
Duygu ve düşüncede saflaşıp özüne ermeyi, insanî melekelerini geliştirip

rabbanîleşmeyi düşünüyorsun; cismanî zevklerden sıyrılıp, behîmî arzulara
başkaldırmadan nasıl olacak ki..!?

* * *



Gönül hayatında “tevhid”e ulaşmayı ve ruhanî zevklere gömülüp gitmeyi
arzuluyorsun; içinde binbir kötü duygu kol gezerken ve sen, her dönemeçte
bedenî hazlarına “evet” derken nasıl olacak ki..!?

* * *

Kanatlanıp pervâz etmeyi, yükselip gökler ötesi âlemlere varmayı hayal
ediyorsun; bir çocuk gibi, şu dünyanın çamur ve balçığına bağlı kaldıktan sonra
nasıl olacak ki..!?

* * *

Ufkunda hep yeni şafakların sökün edip tüllenmesini bekliyorsun; yüce
ideallerle gönlünü donatmadan, kükreyip eski yerini almadan ve bir çığlık olup,
dünyanın bağrında inlemeden nasıl olacak ki..!?

* * *

Asırlardan beri üst üste yığılmış problemlere çözüm getirmek istiyorsun;
azim deyip, ümit deyip o yolda yıllarca, asırlarca beklemeye kararlı olmadıktan
sonra nasıl olacak ki..!?

* * *

Vatanın yükselmesinden, insanımızın mutluluğundan söz ediyorsun; mektep,
kışla, tekye (ruhu) üçlüsüyle nesilleri kanatlandırıp, bütün şeytan üçgenlerinin
üstüne yürümedikten sonra nasıl olacak ki..!?

* * *

Gönlünce varlığa ermeyi ve duygu dünyan itibarıyla hayattan kâm almayı
özlüyorsun; gün batıncaya kadar orucunu bozmadan bu bezmi devam
ettirmezsen, nasıl olacak ki..!?

* * *

Dünya devletlerinin, bel kırıp boyun bükerek emrine âmâde olmasını
diliyorsun; kendine gelip miskinliği üzerinden atmadan, şahlanıp bir Fatih ve
Yavuz kesilmeden nasıl olacak ki..!?

* * *

Hep gözlerde ve gönüllerde olmayı, alkışlanıp göklere çıkarılmayı umuyor
ve bekliyorsun; her gün elli defa ahd ü peymânını bozduktan sonra nasıl olacak
ki..!?



* * *

Kendini eksiksiz ve kusursuz görüyor ve herkesin de bunu böyle bilmesini
istiyorsun; her gün sırtında bin günahla cemiyet içindeki hâlin ve
davranışlarındaki bu tutarsızlığınla nasıl olacak ki..!?

Hizmet Düşüncesi
İnsanımıza hizmeti hedef almadan yaşanan bir hayatın, içinde binbir ihtirasın

kol gezdiği vahşilerin hayatından farkı ne?
* * *

Doğruluk ve hak istikametindeki her hareketi alkışlamak, hakka karşı saygılı
olmanın ifadesidir. Hakkı sadece kendi meslek ve meşreplerine münhasır
görenler, inanın, çok geçmeden kendi kendileriyle yapayalnız kalacakları gibi,
hak telakkisinde de hep değişip duracak ve kat’iyen istikrara
ulaşamayacaklardır.

Her Seviyedeki Temsilci
Her kademedeki temsilci için doğruluk, emniyet, vazife şuuru, emsaline

nispeten üstün idrak, geleceği bugünle beraber görüp sezebilme vasfı ve her
şeye rağmen iffetli yaşamak şarttır. Bir idareci için bu vasıflardan birini
kaybetmek ciddî bir eksiklik ve temsil edilenler adına da bir bahtsızlıktır.

İç - Dış Bütünlüğü
Dünyayı düzeltmeye kalkanlar, önce kendilerini düzeltmelidirler. Evet, önce

içlerini kinden, nefretten, kıskançlıktan, dışlarını da her türlü uygunsuz
davranışlardan temiz tutmalıdırlar ki, çevrelerine misal teşkil edebilsinler.
Kendi içini kontrol edememiş, nefsiyle savaşamamış, duygu âlemini
fethedememiş kimselerin etrafa sunacakları mesajlar, ne kadar parlak olursa
olsun, ruhlarda heyecan uyaramayacak, uyarsa da, sürekli tesir
bırakamayacaktır.

İdeal Ruh
İnsanları aydınlatma yolunda koşanlar, hep onların saadetleri için çırpınıp

duranlar, hayatın çeşitli uçurumlarında onlara el uzatanlar, kendilerini idrak
etmiş öyle yüce ruhlardır ki; bunlar, içinde yaşadıkları cemiyetin koruyucu
melekleri gibi, toplumu saran musibetlerle pençeleşir, fırtınaları göğüsler,



yangınların üzerine yürür ve muhtemel sarsıntılar karşısında daima tetikte
bekler dururlar.

* * *

Meslek tercihinde, o mesleğin irşada elverişli olup olmamasını birinci
derecede ölçü kabul etme, hakikate saygılı kalma ve kadirşinaslık ifadesidir.
Çevrenin değişik cazibedâr şeylere çağrısı karşısında sarsılmadan bu yolda
yürüyenler, geleceğin tali’li mimarları olacaklardır.

Yüksek İradeler
Yüksek irade ve yüksek karakterler, ellibin defa kazanlarda kaynatılıp,

defalarca değişik kalıplara sokulsalar da, yine benliklerinden bir şey
kaybetmeyecek ve özlerini koruyacaklardır. Ya, günde birkaç defa düşünce ve
yol değiştiren iradesiz yaratıklara ne demeli.?

Garipler
Garip, yurdundan-yuvasından uzak kalan, dostundan-ahbabından ayrı düşen

değildir. O, yaşadığı dünya içinde bulunduğu toplum itibarıyla hâlinden,
yolundan anlaşılmayan; yüksek idealleri, ötelere ait düşünceleri, başkaları
uğruna şahsî zevklerinden fedakârlığı ve fevkalâde himmet ve azmiyle, menfaat
ve çıkar gruplarıyla sık sık zıtlaşıp çakışan, çevresi tarafından yadırganıp
irdelenen ve her davranışıyla garipsenen insandır.

Millet Yolu
Yolumuz, millet ve memleket hesabına, her hayırlı iş ve her teşebbüsü

alkışlama ve ona hizmet veren kutlular ordusuna arka çıkma yoludur. Tekfir ve
tadlile mukabele etmeyecek, tel’in ve bedduaya “âmin” demeyeceğiz..!

İttifak Düşüncesi
Herkes kendi cephesi adına teslimiyet istiyor, silm istemiyor. Halbuki Allah

(celle celâluhu) “Topluca silme girin.” diyor.
* * *

Gelin, ittifak edemiyorsak da, hiç olmazsa ihtilafa düşmeyelim veya
aramızdaki meseleleri, farklılıkları büyütmeyelim.

* * *



Cemaate Allah’ın bir hususî lütfu vardır ki, onu bütün gayretlerine rağmen
ferd-i ferîdler dahi elde edemezler.

Önce Plân
Herhangi bir iş ve teşebbüsü plânlarken, neticeye götürücü sebeplerin

yanında ihtimalî engeller de bir bir gözden geçirilmelidir ki, daha sonra zuhur
edecek aksiliklerle ne kader tenkit edilsin, ne de bizlere güvenenlerin itimadı
sarsılsın.

Plân
Bir atölye, bir fabrika iyi bir plân, sağlam bir fizibilite üzerine

kurulduğunda, devamlılık ve istikbal vaadetmesine karşılık, temelinde sağlam
bir düşünce, esaslı bir hesap bulunmadığı zaman fiyasko ile neticelenmesi
mukadderdir. Ya bütün bir millete ait işler; devlet idaresi ve insan gibi her yanı
ayrı bir bilmece olan bir anlaşılmaz varlığın insanlığa yükseltilmesi..!

Netice ve Encâm
Başlangıçtaki gürültü ve çalım değil, neticedeki salkım önemlidir.

* * *

Encâmı düşünülmeden karar verilen işlerin akıbeti çok defa nedametle
noktalanır.

* * *

Tilkilere kümes bekçiliği yaptırılmaz!
* * *

Yarın sana tuz-biber yutturulmasına vesile olacak bugünkü bal ve kaymak,
zehirden daha acıdır.

* * *

Encâm itibarıyla sevinme, tam sevinmedir.
* * *

Zararlı zannedilen çok şey netice itibarıyla yararlı, yararlı zannedilenler de
zararlı olabilir.

* * *



Sıkışmanın en son noktası, boşalıp-rahatlamanın başlangıcıdır.

Dava Adamı
Hak erlerinin ille de postnişin olmaları şart değildir.

* * *

Dava adamı, ne muzafferiyetinde, ne de mağlubiyetinde tavrını değiştirmez.
* * *

İbn Erkam evlerinde yetişmeden, yani sabırla pişip olgunlaşmadan her
beklenti ham hayaldir.

Vesile - Gaye
Hak olan maksuda, bâtıl vesilelerle varılmaz. Kullanılacak vesileler de

mutlaka hak olmalıdır.

Bâtıl Vesile
Yalan ve mübalâğaya bina edilen sistemler, çok uzun ömürlü olsalar da, er-

geç kurucularının başlarına yıkılır giderler de, esefli birer rüya ve hasretli
birer hayal olurlar.

Rahata Düşkünlük
Her yüce dava ve hakikat, temsilcilerinin kararlılığı, sadakati ve onu

muhafaza hususunda gösterecekleri gayretle devamlılık kazanır ve âlemşümul
bir hüviyete ulaşır. Aksine böyle bir dava, düşmanlarının sık sık saldırı ve
tecavüzlerine karşılık, idrakli, sadık, vefalı dostlardan mahrum ise, er-geç
yıkılmaya ve hafızalardan silinip gitmeye mahkûmdur.

* * *

Akıcılığını kaybedip hareketsiz kalan sular kokuşup bozulduğu gibi, kendini
rehavete terkeden tembel kimselerin de çürüyüp zayi olması muhakkaktır.
İnsanda rahat etme arzusu, ilk ölüm alarmı ve işaretidir. Ancak bir fert,
hissiyatıyla felç olmuşsa, ne bu alarmı duyar, ne de bu işaretten bir şey anlar.
Tabiî, dostların ikaz ve uyarılarından da...

* * *

Tembellik ve tenperverlik, her türlü zillet ve mahrumiyetin en başta gelen



sebeplerindendir. Kendini rahat ve rehavetin kucağına salıveren ölü ruhların,
bir gün zarurî ihtiyaçlarının dahi, başkaları tarafından karşılanmasını bekleme
gibi bir zillete dûçâr olacaklarında şüphe yoktur.

* * *

Bu rahat ve rehavete düşkünlüğe aşırı haneperestlik de eklenince, artık
mücahede hattının terkedilmesi ve ferdin ruhen ölmesi mukadderdir. Bir de, bu
gerisin geriye gidiş sezilemiyor ve durum, sırta geçirilen erkeklik urbasıyla
değerlendiriliyorsa, o hepten bir fezâat ve felâkettir.

* * *

Mücadele aşkı ve “serhat tutkusu” sayesinde, küçük bir aşiretten koca bir
imparatorluk doğmuştur. Bir gün gelip de, bu aşk ve arzunun yerini harem
sevdası alınca, koskoca bir millet yerle bir olmuştur.

* * *

Harem aşkı ve haneperestlikle nöbet yerini terkedenler, çok defa
maksatlarının aksiyle tokat yemiş, sıcak yuvalarından ve cıvıl cıvıl
çocuklarından da olmuşlardır. Savaşması gerektiği yerde erkekçe savaşmasını
bilemeyen Endülüslü bir kumandana, anasının itap dolu şu sözü ne kadar
mânidardır: “Cephede erkek gibi dövüşmedin, bari otur, avratlar gibi ağla!!”

* * *

İnsanın değişikliğe uğrayıp çürümesi, âheste âheste ve fevkalâde sessizce
cereyan eder. Hatta bazen, küçük bir gaflet, kafileden az bir ayrılış, zayi olup
gitmeye sebebiyet verebilir. Ne var ki, böyleleri, kendilerini hep aynı çizgide
ve mevzilerinde gördüklerinden, çok defa minare gibi bir zirveden kuyunun
dibine düştüklerinin farkına bile varamazlar!

* * *

Mücahede hattını terkedenler, her firarî ve cephe kaçkınında bulunması tabiî
olan suçluluk ruh hâletiyle, kendilerini müdafaa ve hizmet veren arkadaşlarını
tenkit düşüncesi içine girdiklerinden artık böyle bir sapmışlıktan kurtulup,
yeniden kendilerine has çizgiye gelmeleri imkânsız gibidir. Âdem Nebi
(aleyhisselâm) sürçtüğü zaman, kusurunu itiraf sayesinde, sıçrayıp bir hamlede
yerini almasına karşılık, İblis o büyük yanlışlığına rağmen, nefsini müdafaaya
kalkıştığından ebedî hüsrana uğramıştı...



* * *

Azim, irade ve şuurlarıyla felce uğramış kimselerin bazen, etraflarındaki
insanların cesaret ve kuvve-i mâneviyeleri üzerinde de büyük tesirleri görülür.
Hatta böyle bir iradesizin göstereceği küçük bir tereddüt, az bir çekinmenin,
yüz ferdin hakikî ölümleri kadar sarsıntı ve ümitsizliğe sebebiyet verdiği çok
görülmüştür. Böyle bir hâl ise, sadece, millet ve vatan düşmanlarını
yüreklendirip cesaretlendirmeye ve iştihalarını kamçılayıp üzerimize
saldırtmaya yarar.

* * *

Dünyanın cazibedâr güzellikleri, mal ve evlât birer fitne, birer imtihandır.
Bu imtihanın en başarılı talebeleri de, sabah-akşam gönül verdikleri hakikate
bağlılık “ahd u peymânında” bulunan, azimli, iradeli, kararlı tali’lilerdir.

Makam Düşkünlüğü
İnsanda pek çok iyi şeylerin özü ve çekirdekleri bulunduğu gibi, bazı

maslahatlar için kötü şeylerin esasları da onda mevcuttur. Meselâ, hasbîlik,
samimiyet, diğergâmlık, istiğna gibi güzel huyların yanında, çok kimsede,
makam sevgisi, mansıp düşüncesi, görünme arzusu nev’inden kalbi öldüren ve
ruhu felç eden kötü hasletler de bulunur. Bu itibarla, insanlarla
münasebetlerimizde, onların bu tabiî tarafları da nazarı itibara alınarak alâka
kurulmalıdır ki, hayal kırıklığına uğramayalım.

* * *

Hemen her insanda az-çok bulunması tabiî olan makam arzusu, şöhret hissi
ve mansıp düşüncesi, eğer meşru şekilde tatmin edilmezse, kendilerini bu arzu,
bu his ve bu düşünceden kurtaramayanlar, hem kendilerine, hem de içinde
yaşadıkları topluma çok zararlı olabilirler. Tıpkı, doyma noktasına ulaşmış bir
nesnedeki boşalma temayülüne karşı koymanın, depresyona, tahribe, aritmiye
sebebiyet vermesi gibi; ruhunda şan ve şöhrete yenilmiş derbeder gönüllerin de
bu içten arzuları uygun bir yola kanalize edilmezse, kendi dünyamız hesabına
tahribat kaçınılmaz olur.

* * *

Böyle ham ruhların, nefislerini tatmin yolundaki nisbî şer sayılan her hareket
ve faaliyetleri, bir ölçüde ruhun darbelenmesi sayılsa da, netice itibarıyla bir



kısım şerlerin önlenmesine ve nisbî güzelliklere vesile olması bakımından
“ehven-i şer”, hatta dolaylı olarak bir hayır da sayılabilir. Evet, gırtlağına
“hakk-ı temettu” arayan bir ses sanatkârı, fuhşa ait şarkılarıyla etrafımıza sis ve
duman püskürteceğine, ilâhî bir nağme, canlı bir kaside ve mevlitten bir bahisle
boşalması daha az zararlı, hatta bazıları için hayırlı dahi sayılabilir.

* * *

Samimiyet ve ihlâs, yapılan bir işin ruhu ve o işi yapanın da vasfıdır. Buna
göre, yapılan herhangi bir amelin Yaradan’ın nezdinde makbul olması, o amelin
yürekten ve karşılık beklememe niyetiyle yapılmasına, yapanın kalbine de Hak
rızasından gayrı bir şeyin girmemesine bağlıdır. Ne var ki, her ferdin bu ölçüde
hizmete muvaffak olabilmesi oldukça zordur. Binaenaleyh, böylelerinde şer
veya hayrın hâkim olmasına göre kanaat yürütülmelidir. Evet, öyle işler vardır
ki, gösteriş ve âlâyiş tarafı ağır basmakla beraber, ideallerimize, mukaddes
düşüncelerimize ve insanımıza mutlak surette zararlı olduğu iddia edilemez.
Bunlar, yaptıkları işlere şahsî arzu ve isteklerini karıştırabilir, Hakk’ın rızasını
her zaman düşünemeyebilir, yaptıkları yanlışlıklar karşısında iki büklüm olup
âh u enîn etmesini bilemeyebilirler; ama, inançlarında ve istikametlerinde
Hakk’ın yanında olmadıklarını söylemek de kat’iyen doğru değildir.

* * *

Bütün bunlarla beraber, bir heyet içinde hizmet veren fertlerden her biri
bizzat ve müstakillen vazife gördüğü sahayı temsile kalkışır, ona bakarak
başkaları da kendi sahalarında görünme arzusuna kapılırlarsa, toplum disiplini
bozulur, her şey alt üst olur ve süratle anarşiye gidilir. Daha sonra ise,
şahısların bencillikleri hesabına cemiyetin her kesiminde münferit hareketlere
yol açılır; derken ayak başa, baş da ayağa karışarak, merkezî otorite bütün
bütün yıkılır gider.

* * *

Bir hükümet içindeki muvaffak simalar, bir devlet bünyesindeki aktif
unsurlar, bir müessese içindeki fatih ve dinamik ruhlar, şahsî kabiliyet ve
muvaffakiyetlerine göre arslan payı talep ettikleri takdirde, o hükümet felç olur,
o devlet yıkılır, o müessese de, yüz ağzı bulunan bir ucûbeye döner. Hükümet
kendi disipliniyle, devlet kendi esâsât ve prensipleriyle, bir ordu da itaat ve
inkıyadı, emir ve kumanda esasına saygısıyla vardır. Bunun aksini iddiaya



kalkışmak, dünden bugüne varlığımızın teminatı olan bu hayatî unsurları
görmezlikten gelmek demektir.

* * *

Keşke gönüller, Yüce Yaratıcı’nın verdiğine ve vereceğine kanaat ederek,
her bucakta O’nun hoşnutluğunu arayabilselerdi! Ama öyle anlaşılıyor ki,
ellerindeki fenerin sönük ışınlarına kanaat ederek, güneşin aydınlatıcı tayflarına
sırtını dönen bir kısım bencil gönüller, daha bir süre miyop bakışlarını
düzeltemeyecek ve aydınlık kapıyı bulamayacaklar!..

Yitirilen Gerilim
Her muvaffakiyet, bir önceki çile, gerilim ve hamlenin neticesi, bir bakıma

ikinci bir muvaffakiyetin de sebep ve başlangıcıdır. Elverir ki, neticeye ulaşan
kimseler, zafer sarhoşluğuyla kendilerini rahat ve rehavete terk etmiş
olmasınlar!

Ölçü Bozukluğu
Dünden bugüne bütün fenalar ve fenalıklar, onların daha kötüsü nazara

verilerek millete kabul ettirildi. Hatta, “ehven-i şer” diye alkışlattırıldı. Tıpkı
“Dinsizi görünce, imansıza rahmet okuma” atasözünde olduğu gibi... Bu hain
fikir hangi mel’un sistemden kaynaklanırsa kaynaklansın, inançlarımız, tarihî
düşüncemiz, örf ve âdetlerimiz adına böyle bir izafîliği mutlak bir gerçekmiş
gibi kabullenip ölçü hâline getirmek, sonu gelmeyen bir soysuzlaşma ve
yozlaşmaya “evet” demekten başka bir şey değildir.

İfrat ve Tefrit
Her düşüncede ifrat ve tefrit olabilir. Her ikisi de öldürücü zehir

hükmündedir. Evet, saffet ve sadelik derken, her şeyi kılık ve kıyafet
derbederliğinde, eski bir post, kırık bir çömlek, örümcekli bir yuvada arayanlar
yanıldıkları gibi, onu başa geçirilen bir Frenk külahında ve dekolte bir
tayyörde arayanlar da yanılmışlardır.

Bedevîce Tasavvur
Tasavvurlar, bir yüce ideal istikametinde sıralanır ve hayaller akıldan destek

görürse, insan, aydınlık düşüncelere ve peşi peşine muvaffakiyetlere ulaşabilir.
Aksine, bedevîce tahayyüllerin, ne ilmî hamlelere, ne de gerçeği bulmaya



hiçbir yararı yoktur.

Bencillik Girdabı
İnsana bahşedilen benlik emaneti, en büyük gerçeği tanıyıp bulma yolunda

ona verilmiş mukaddes bir armağandır; vazife biter bitmez de taşa çalınıp
kırılması gerekli olan bir armağan. Böyle yapılmadığı takdirde o, kabarır, şişer
ve sahibini yutacak bir ifrit hâline gelir. Fert, onunla Yüce Yaratıcı’yı, O’nun
kudretinin, ilminin, iradesinin sonsuzluğunu; eksiklik ve kusurların O’nun
semtine sokulamayacağını idrak edecek, sonra da sinesinde tutuşturduğu mârifet
ve muhabbet ateşiyle benliğini eritip bitirecek; sadece Yüce Yaratıcı’nın
varlığıyla bakıp görecek, O’nunla düşünüp O’nunla bilecek ve sadece O’nunla
soluklanacaktır.

* * *

Hep bencil olarak kalıp gitme, Hakk’ı görüp bilememenin, sonsuzluk yolunda
mesafe alamamanın ve gözleri bağlı, aynı yerde dönüp durmanın ifadesidir.
Devamlı benlik hesabına düşünenler, benlikle oturup kalkanlar ve aradıklarını
“ego”nun karanlık atmosferinde arayanlar, yıllarca dere-tepe demeden aşıp
gitseler de, bir çuvaldız boyu yol alamazlar.

* * *

Yapılan işler, işlerin en ağırı, en yorucusu dahi olsa, benlik hesabına
yapıldığı takdirde kat’iyen fazilet vaadetmez ve ilâhî dergâhta kabul göremez.
Kendini aşamamış, benliğine bıçak çalıp parçalayamamış, basireti bağlı
kimselerin ötelere doğru her hamlesi bir avunma ve aldatmaca, her fedakârlığı
da bir akılsızlıktır.

* * *

Bencillik, şeytanî bir sıfat olduğundan, ona kapılanları, şeytanın akıbetine
uğratacağından şüphe edilmemelidir. Şeytanın mazeret ve müdafaaları bile,
güm güm birer benlik melodisidir. Âdem Nebi (aleyhisselâm), ufkunun
karardığı bir anda, gözyaşlarından yepyeni bulutlar meydana getirerek onunla
gönül ateşini, hasret ateşini söndürmeye çalışmasına karşılık; İblis, her
kelimesi gurur ve inat, her ifadesi küstahlık sayılan mazeretler sayıp
döküyordu...

* * *



Benliğin ilimden kaynaklananı, servet ve iktidarla ortaya çıkanı, zekâ ile,
cemal ile şişip büyüyeni ve daha birçok çeşidi vardır... Bu sıfatlardan hiçbiri,
insanın zatî malı olmadığından, bu husustaki her iddia, hakikî Mal Sahibi’nin
gazabına bir vesile ve davetiye sayılmış ve bu mağrur ruhların helâkiyle
neticelenmiştir.

* * *

Ferdin şahsî dünyasını tesir altına alan “ego”, bir cemaat benliğiyle de
omuz-omuza verince, bütün bütün devleşir ve mütecaviz bir ifrit hâline gelir.
Artık böyle azgınlaşmış bir ruhun elinde en hayırlı şeyler dahi simsiyah bir
bulut kesilir ve etrafa gülle, bomba yağdırmaya başlar. Evet, böylelerinin
elinde ilim, bir yalancı ışık; servet, çalım ve cakaya vesile; gönül, bir çıyan
yatağı; cemal, çevreye ekşilik saçan bir gam sayfası; zekâ, başkalarını hafife
alan uğursuz bir şaklaban hâlini alır.

* * *

Öteden beri maddeci felsefe, benliği; peygamberlik de, hakkı ve mahviyeti
temsil etmiştir. Evvelkilerin yolunda şüpheler, tereddütler, aldatmalar, şiddet
ve hiddetler; aysberglerin birbiriyle çarpışmaları gibi korkunç müsademelerle
dağılıp parçalanmalarına karşılık; ikincilerin yolunda aydınlıklar, gönül
inşirahları, birbirinin imdadına koşmalar ve birbirini desteklemeler vardır.

* * *

Her fırsatta kendini etrafa anlatma ruh hâleti, o kimsede bir eksiklik ve
aşağılık duygusunun ifadesidir. Böyleleri, iyi bir ruh terbiyesiyle varlıklarını
gerçek Mal Sahibi’ne feda edecekleri güne kadar da bu durum sürer gider.
Bunların her işi bir çalım, her ifadeleri gürül-gürül benlik, her mahviyet tavrı
ve tevazuları da ya bir riya ya da kendilerini başkalarına anlattırabilme
yatırımıdır. Bin nefrîn hak bilmez bencillere!

* * *

Bencilin hakikî dostu olmadığı gibi, vicdanî huzuru da yoktur.

Mecmua Hakkında Bir Başka Mülâhaza
Elinizdeki bu dergi (Sızıntı) ile hizmet edenler, yaptıkları vazifeyi onun

tirajıyla sınırlı görürlerse aldanmış olurlar. Zira o, muhteva zenginliği, tertip-
tanzim güzelliği ve ilimleri ele alıştaki yenilikleri itibarıyla, kendisini misal



olarak kabul eden bütün mecmuaların ruhuna girip onlarla yaşadığından,
bütününün sayısına denk tirajı olduğu söylenebilir.

Sonsuzluk Yolunda
Yüce Yaratıcı ki, varlığı varlığımızın sebebi, ululuğu kâinatları ihata etmiş;

ışığı her şeyde nümâyândır. Gökler ve yer O’nun nurunun akislerinden birer
parıltı, varlık bütünüyle, O’nun kulağı küpeli kölesidir. O, gönlü hakikate ermiş
olgun ruhların ebedî mihrabı, O, duygularıyla kanatlanmış âriflerin duyup
bildikleri tek varlık ve O, biricik kıble... O’nu bırakıp başkasına koşmak bir
divanelik; O’ndan başkasına dert yanıp içini dökmek bir aldanmışlıktır. O’nun
kapısından ayrılanlar ebedî hüsrana uğrar ve yolda kalırlar; O’nun ışığıyla
aydınlanmayan gönüller serap kovalar ve beyhude yorulurlar. Bir baştan bir
başa kâinatlar O’nun ışığıyla aydınlığa kavuşur ve bir kitap hâline gelir. Zaman,
O’nun yolundaki sihirli soluklarla itibarîlikten çıkıp, bir mânâ ve kıymet
kazanır...

Eşyayı var edip düzene koyan ve bin bir dille konuşturan O’dur. O var
etmeseydi, hiçbir şey kendi kendine meydana gelemez; O düzene koymasaydı,
hiçbir şey nizam bilemezdi. O’nun inayetiyle kâinatlar bir insan, nizam da bir
lisan hâline geldi. Her şey O’nu mırıldanıyor ve O’nun güzellikleriyle
sermest!.. Varlık O’na ayna olmayacaksa, paslı demirden farkı ne? İnsan O’nu
anlatmayacaksa ona insan denir mi? Ah, karanlık ruhlar; vicdanın feryadını
duymayan sağırlar! Daha ne zamana kadar oyuncaklarla teselli olup gerçeğe
gözlerinizi kapayacaksınız!..

İnsanoğlu, çepeçevre madde ile sarılı bir dünyada varlığa erdiği için, ilk
defa “duyu organları” ile tespit ettiği şeylere inanır; sonra da bunların ifade
ettiği mânâlarla, benliğinin boynuna dolanmış tasmayı kırarak, vicdanındaki
hakikati görmeye çalışır. Ne var ki, bazen bu ince zincire takılıp kalanlar ve
hayatlarının sonuna kadar, bir adım bile ilerlemeye muvaffak olamayanlar da az
değildir. Onun içindir ki, etrafımızı saran eşya, her ele alınışında bir kitap gibi
okunmalı ve bir koro gibi dinlenmelidir. Okunup dinlenirken de, kitabı
yazandan, senfoniyi idare edenden gaflet edilmemelidir. Aksine, vicdanında
hakikatin soluklarını duymadan, kâinatı didik didik eden ve delillerde boğulan
budala, hiçbir zaman O’nu bulamayacağı, huzuruna eremeyeceği gibi; O’nun
beyan ve kitabıyla göz ve kulağındaki perdeleri delip, vicdanındaki hakikate
yükselemeyen tali’siz ruhlar da, O’nu tanıyamayacaklardır.



Ey varlığıyla varlığımızı ışıklandıran, gözlerimize nurlar serpip, bizleri
nefsanî karanlıklardan kurtaran Rahmeti Sonsuz! Eğer Senin, kâinatları
aydınlatan bu ezelî ışığın olmasaydı, bizler, hiçbir şeyi doğru göremez ve
hiçbir isabetli hükme varamazdık. Biz hepimiz, Senin inayetinle varlığa erdik –
inayetin başımıza taç olsun!– Senin bildirdiklerinle gerçeği öğrendik! Eğer
lütfedip de varlığını ruhlarımıza duyurmasaydın, nereden Seni bilecek, nereden
itminana erecektik..?

Her varlığı bir dil ve bu diller arasında insanı bir bülbül yapan Sensin –Seni
anlatanlar eksik olmasın!– Evet, böyle yapıp da dört bir bucağa serpiştirdiğin
âyetleri okutturdun ve vicdanlarımızdaki ebedî hakikati bizlere bir kere daha
duyurdun! Bu sayede Var Eden’le varlık arasındaki münasebeti seziyor,
kalbimizdeki mârifet fevvâreleriyle Sana yükseliyoruz. Ve yine bu sayede,
nefsin karanlık labirentlerinden, hissiyatın girdaplaşan bilinmezliklerinden
kurtuluyor ve korunmuş oluyoruz. Seni bilmekle bilginin özünü elde ettik ve
eşyanın ruhuna işlediğin güzelliklere muttali olduk. Ve eğer şimdi her varlığın
simasındaki hikmetleri seziyor, tabiattaki her seste, bir mûsıkî zemzemesi
içinde en tatlı nağmeleri duyuyorsak bu, tamamen Sendendir –duyurana
ruhlarımız feda olsun!–

Önümüze serdiğin muhteşem kitabında, eşsiz güzelliğine ait tablolar teşhir
edip, gönüllerimizi coşturdun. Dilimizin bağını çözerek, Sana ait bu
güzellikleri destanlaştırma pâyesiyle bizleri şereflendirdin. Menendi
bulunmayan Cemalinin meşheri olan bu kâinat kitabını yüzlerce defa mütalâa
etsek; defalarca varlığını mırıldanan nağmeleri dinlesek ve bu kitabı, bu
nağmeleri tekrar tekrar Sana müştak seyircilerin nazarlarına arzetmek için
kanatlansak, yine bu ışıklar iklimine doymayacak, yine Seni duymaya, Seni
dinlemeye koşacak ve yolunun kara sevdalıları olarak, hep Seni mırıldanacağız.

Ey varlığının gizli güzelliklerine gönüllerimizi âşinâ kılan Sultan! Dünden
bugüne Seni binlerce defa anlattılar; defalarca aşkına susamış gönüllere kâse
kâse kevserler sundular. Yolunun tozu toprağı olmuş o pırıl pırıl ruhların
cennetlerden esintiler misali nağmelerinin yanında, bu kesik ses, bu kırık rebap,
bu beceriksiz elin de sözü mü olur?.. Ama, herkese söz hakkı bahşeden engin
müsamahanı hicap bilmez yüzümüze sütre yaparak, dellâlların ve kapındaki
Söz Eri’nin beliğ beyanları arasında “Bu da bizim kırık-dökük nağmemiz.”
diyor ve affına sığınıyoruz.

Mamafih, bu mevzuda gerçek söz, yine onlara aittir. Bunun böyle olduğunu



bir kere daha itiraf ederek, onların çağlayanlara denk beyanları içinde, yeniden
Seni anlatmaya ve mârifetinin sonsuz okyanuslarına ulaşmaya çalışacağız.

Şu âna kadar, Seni anlatan bir kısım dellâlları dinledik; seslere kulak verip
işaretleri kolladık. Şimdi de, kalbimize açılan menfezlerin her birini birer
pencere kabul ederek, değişik işaret ve işaretçilerinle Seni her şeyden sormak,
her yerde aramak ve değişik bir yolla Sana yükselmek istiyoruz.

Nurunla gözlerimizi aydınlatıp gönüllerimize derman ver! Yolda kalmışların
imdadına koşan bu sadık kapı kullarına Zâtını bir kere daha anlatma imkânını
bahşederek, yolunun azat kabul etmez kölelerini ebedî sevince erdir. Zâtına
ululuk, onlara da dellâllık yaraşır...

Dua
Dua, ruhun gıdasıdır, bu gıda ruha fâsılasız verilmelidir.

* * *

Dua, iradeyi kanatlandıran bir büyüdür; ona devam edenlerden başkası da,
onun bu güçlü sırrını anlayamaz.

* * *

Dua, sebep ve vasıtaları aşarak, hem Allah’ın kudretine itimadı, hem de
beşerî zaafı ilândır.

* * *

Duaya musallat en tehlikeli virüs, sebeplere tesir-i hakikî vermektir. Bu
virüsü kapmış ruh, “ekstra” tedavi ister.

* * *

Şiddete karşı yapılan en güzel dua, rahat ve rehavet zamanında yapılan
duadır.

* * *

Allah’ım, Sana ve dualara itimadımı artır; sebeplere riayeti de bir vazife
şuuru olarak vicdanıma duyur!

* * *

Allah’ım, ne azabına dayanacak hâlim, ne de rahmetinden mahrum kalmaya
mecalim var...



* * *

Allah’ım, vefasızlık edip Senden uzak kalsam da, hâlim, Sensiz
edemeyeceğimi haykırmaktadır.. vefasızlığım itibarıyla değil, ihtiyacıma göre
Senin lütfuna talibim...!

162001-20110510

1 70’li yıllarda yaşanan genel kargaşayı ve bu kargaşanın nasıl üstesinden gelinebileceğini konu edinen bu
yazı, 1978’de yayınlanan ve ülke birliğinin nasıl sağlanabileceği konusunu ele alan “Sulh Çizgisi”ne önsöz
olarak kaleme alınmıştır.





ÖLÜM ÖTESİ HAYAT
M. Fethullah Gülen

Copyright © Nil Yayınları, 2011
Bu eserin tüm yayın hakları Işık Yayıncılık Ticaret A.Ş.’ne aittir.

Eserde yer alan metin ve resimlerin, Işık Yayıncılık Ticaret A.Ş.’nin önceden
yazılı izni olmaksızın, elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt

sistemi ile çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır.

ISBN
978-975-7292-41-8

Yayın Numarası
9

Çağlayan A. Ş.
TS EN ISO 9001:2000

Ser No: 300-01
Sarnıç Yolu Üzeri No: 7 Gaziemir / İZMİR

Tel: (0232) 274 22 15
Mayıs 2011

Genel Dağıtım
Gökkuşağı Pazarlama ve Dağıtım

Merkez Mah. Soğuksu Cad. No: 31
Tek-Er İş Merkezi Mahmutbey/İSTANBUL
Tel: (0212) 410 50 60 Faks: (0212) 445 84 64

Nil Yayınları
Bulgurlu Mahallesi Bağcılar Caddesi No:1

Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 522 11 44 Faks: (0216) 522 11 78

www.nil.com.tr



Takdim
İslâmiyet’in mühim bir rüknü olan “ahirete iman” esası, birkaç asırdır, bütün

dünyayı baskısı altında tutan materyalist görüş tarafından reddedildiği için
bütün insanlarda olduğu gibi maalesef Müslümanların kalbinde de
zayıflamıştır. Bu durum iç huzurumuzu alıp götürdüğü gibi, insanlar arasındaki
samimiyet ve itimadı da yok etmiş ve dünyayı yaşanmaz hâle getirmiştir.
Kur’ân’ın üçte birinin ahiretten bahsetmesine rağmen, Müslümanların bile bu
huzur kaynağından mahrumiyetle karşı karşıya kalmaları düşündürücüdür.

Eskiden iman umumî olduğu için, sıhhatli bir cemiyet bünyesinde inkâr
hâdisesi pek görülmüyordu. Çünkü ekseriyeti teşkil eden ve safiyeti
bozulmamış büyük kitle, dalâletle karışık vaziyette bulunan o zamanki felsefe
ile zihnini bulandırmadığı için naklî esaslara gönülden bağlanıyordu. Bu
sebeple o gün için münkirler, felsefe ile meşgul olan ekall-i kalîl içinde
bulunuyordu. Hatta bir İslâm filozofu olarak bilinen İbn Sina gibi bir dâhi bile
mensup olduğu felsefî görüşlerin tesiriyle, “Akıl bu yolda gidemez.” diye
hükmedebiliyordu.

Şimdi ise, her çeşit inkâr ve ilhad anlayışı omuz omuza verip keskinleşmiş
ve iman esaslarını şüphe ve tereddütlerle sarsmıştır. Bunun ötesinde de
“evrim” gibi birçok materyalist görüş ülkemiz dahil bütün dünyada senelerdir
genç nesillere telkin edilmiştir. Bu bakımdan çok ciddî bir noktada
bulunduğumuz ortadadır. Çare olarak da, bu hakikatin Kur’ânî ve aklî bir
metodla ispatı yani ahiret gerçeğini aklına sığıştıramayan insanlara yeni bir
ufkun açılması gerekmektedir.

Gerçekten de “Haşr-i Âzam, İsm-i Âzam’ın tecellîsiyle olduğundan Cenâb-ı
Hakk’ın İsm-i Âzamının ve her ismin âzamî mertebesindeki tecellîsiyle zâhir
olan ef’âl-i azîmeyi görmek ve göstermekle Haşr-i Âzam bahar gibi kolay ispat
ve kat’î iz’ân ve tahkikî iman edilir.” İşte bunun için görüyoruz ki, sohbet ve
vaazlardan derlenip kaleme alınan elimizdeki bu eserde Cenâb-ı Hakk’ın,
Rahîm, Hakîm, Hafîz... gibi isimleri ele alınarak yepyeni bir ispat metodu
sergilenmiştir. Ayrıca bu inancın cemiyetin çeşitli kesimlerinde bulunan
insanlar üzerindeki güzel tesirleri ele alınarak pratik faydalar da izah
edilmiştir. İçimize ötelerin neşvesini nefheden bu çalışmanın anlayış ve
bakışlarımıza yepyeni buudlar kazandırmasını temenni ederim.

Safvet SENİH



Önsöz
Ey Yücelerden Yüce!
Yolumuz üzerine serip sergilediğin sonra da bizi görmeye davet ettiğin

meşherlerini, en mükemmel şekiller hâlinde sarıp sarmaladığın en bediî, en
çarpıcı sanat eserlerini ve Sana ait gizli güzelliklerin tecellîleri olarak bin bir
renk cümbüşü hâline getirip ve yine Senin bir sanat mecmuan olan tabiatın
sinesine yerleştirdiğin o, gözleri kamaştıran, başları döndüren resimlerin en
parlağı, en mevzunu ve birbirleriyle fevkalâde tenasüp içinde bulunan eşya ve
hâdiseleri seyredip, kaleminin sesinde ve o kalemle yazıp ortaya koyduğun
kitabının âhenginde, Seni görüp, Seni duyup ruhumuzla kanatlanırken,
isimlerinin ışığı altında açılan menfezlerden görülen bütün nizam ve âhenklerin,
müşâhede edilen umum renk ve suretlerin, her tarafta duyulan ses ve
nağmelerin, bu seslerden meydana gelen koro ve senfonilerin menbaına
gözlerimiz kaydı. Gönüllerimiz, o her şeyin kaynağı olan yüce âlemlerin
esrarıyla kendinden geçti..

Kalb ve iman gözüne açılan o ayrı ayrı pencerelerden öteleri seyre dalıp,
gönüllerimizdeki “tûbâ-i cennet” çekirdeğinin bir ağaç hâlindeki aslî hüviyetini
müşâhedeye cüret ettik. Ve ötelere, ötelerin de ötesine uzayıp giden çok uzun,
çok çetin fakat çok zevkli bir seyahate yeltendik. Bunu yaparken de beyanını
ruhumuza rehber eyleyerek, isim ve sıfatlarının aydınlatıcı tayfları altında ve
yine yol yol sonsuzluğa giden nurdan hakikatlerle kanatlanıp yollara döküldük.

Kelâmında anlatılıp resmedilen, en ince teferruatına kadar haritası çizilen,
nihayet bir kutlunun miracıyla bütün bütün kapıları açılıp her mârifet erinin
gönlündeki arşiyeleriyle, o âlemlere yükselme imkânı doğan bir ulu seyahatte,
haddimizi aşıp esrarlı kapılarının tokmağına dokundu isek, edep ve erkân
bilmeyen ham ruhlarımızın görgüsüzlüğüne vererek bizi bağışlamanızı diler,
affına sığınırız.

Ey bizleri varlığa erdiren ve var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize
duyuran Güzeller Güzeli Yüce Yaratıcı! Bu koskoca kâinatları bir kitap gibi
önümüze seren Sen; onun esrarını vicdanlarımıza duyuran Sen ve
vicdanlarımızı lâhûtî esrarının mevcelenip geldiği iklime bir sahil yapan yine
Sensin! Sen bizleri var etmeseydin bizler var olamazdık. Bu muhteşem
kâinatları bir kitap gibi önümüze açıp, yüce teşrifatçı ve tarif edicilerinle
anlatıp bizlere şerh etmeseydin, Seni bilemeyen, gönlüne eremeyen cahiller



güruhu olarak yıkılıp gidecektik. Lütfedip de kametlerimize göre kendini bize
anlatmasaydın, haricî dünyalar ile vicdanlarımız arasında irtibatlar temin
ederek, Zât-ı Ulûhiyetin adına bildiğimiz ve bileceğimiz şeyleri tutup
yakalayacak, şekillendirip istikamet verecek; ilmi ilim, mârifeti mârifet yapan
bir ilk tasdik ediciyi ruhumuza yerleştirmeseydin, nereden bunları ve Seni
bilecek ve yoluna hayranlık duyacaktık!..

Bizler Senin kapının boynu tasmalı kulları, vicdanlarımıza aksedip duran
parıltılar da Senin varlığının ziyasıdır. Biz neye maliksek Senin vergin, Senin
atândır. Bunu bir kere daha ilan ediyor, kapının âzâd kabul etmez kulları
olduğumuzu itirafla ahd ü peymânımızı yenilemek istiyoruz.

Ey zikri, fikri ruhlara itminan veren Gönüller Sultanı! Senin öğrettiğin ve
ruhlarımıza duyurduğun şeyleri, gönülleri, gönüllerimiz gibi mürde ve derbeder
olanlara ulaştırmak için, yer yer eşya ve hâdiselerin dolapları içine girerek, yer
yer benliğimize dönerek olup biten şeylerden ve bu umumî gidişattan Senin
varlığına bakan pencereleri, Senin huzuruna yükseltecek yolları araştırıp tespite
çalıştık.

Bunları yaparken hata ettikse, Sana gelirken ve başkalarına yol göstermeye
çalışırken ettik. Kusur yaptıksa Senin yolunda yaptık. Hata daima hata, kusur da
daima kusurdur. Bizler kalbleri kırık, ruhları iki büklüm, boyunlarında tasma,
vereceğin hükmü bin can ile intizar etmekteyiz. Bunu derken biliyoruz ki, Senin
sonsuzluğa kadar gidip dayanan rahmetin daima gazabının önünde olmuştur.
Senin lütuflarını idrak etmiş kapıkullarına, kusurun yaraşıp yakışmadığı
muhakkak; ama affın, Size çok yakıştığını söylememize lütfen müsaade
buyurunuz!

Evet, Sultanım: “Sultana sultanlık, nitekim gedâya gedâlık yaraşır.”



HAŞİR AKİDESİNİN FAYDALARI
Allah’a imandan sonra, hayatı tanzim edip bir düzene koyma, beşerin toplu

olarak huzurunu temin etme, haşre yani ölüm ötesi hayata inanmaya bağlıdır.
Yaptığı şeylerin hesabını vereceğine inanmayan bir insanın hayatının

müstakîm olması düşünülemez. Buna karşılık, attığı her adım için öbür âlemde
Allah’a hesap verme düşüncesini eksik etmeyen, her davranışı bir hesabın
ifadesi olan, her sözü, her dinleyişi ve her kalbî temayülünü ötede Allah’a
hesap verme havasına göre hassasiyetle ele alan kişinin de hayatı oldukça
muntazam bir şekil arz eder.

َِّالإ ٍلَمَع  ْنِم  َنوُلَمَْعت  َالَو  ٍنٰاْرُق  ْنِم  ُهْنِم  وُلَْتت  اَمَو  ٍنْأَش  ي۪ف  ُنوَُكت  اَمَو 

ٍةَّرَذ ِلاَقْثِم  ْنِم  َّكِبَر  ْنَع  ُبُزَْعي  اَمَو  ِۘهی۪ف  َنوُضیِفُت  ِْذإ  اًدوُھُش  ْمُكَْیلَع  اَّنُك 

ٍباَِتك ي۪ف  َِّالإ  َرَبَْكأ  َۤالَو  َِكلٰذ  ْنِم  َرَغَْصأ  َۤالَو  ِءاَۤمَّسلا  ِيف  َالَو  ِضْرَْألا  ِيف 

ٍنی۪بُم

“Ne işte bulunsan, Kur’ân’dan ne okusan ve siz ne iş yapsanız mutlaka
Biz, içine daldığınız an üzerinizde şahidiz (her yaptığınızı görürüz). Ne yerde
ne de gökte zerre ağırlığınca bir şey, Rabb’in(in bilgisin)den kaçmaz. Ne
bundan küçük ne de büyük hiçbir şey yoktur ki, hepsi apaçık bir kitap
(Allah’ın bilgisinin nakşedildiği Levh-i Mahfuz)da olmasın... (Allah’ın bilgisi
her şeyi içine almıştır. O’nun bilgisi dışında kalan hiçbir şey yoktur. Her
olay, ancak O’nun bilgisi ve izniyle olur.)”1

Yani bütün davranışlar ve hareketler, kerim melekler tarafından tespit
edilmektedir. Büyük, küçük, gizli ve açık; bizim hakir, Allah’ın azim gördüğü
veya bizim azim Allah’ın hakir gördüğü -hangi hesap içerisinde ele alınırsa
alınsın- yaptığımız her şey tespit edilmekte, her şeyimize nigehbân
gözetleyenler, yazanlar ve her şeyimizin hesabını görmek üzere “Deyyân” olan
Allah hâzır ve nâzırdır.

Bu ruh ve şuur içinde yaşanan bir hayat müstakîm; bu ruh ve şuur içinde
yaşayan fertlerin teşkil ettiği toplum huzur içinde; yine bu ruh ve şuur içindeki
aile ocağı da, yaşadıkları aileyi cennet bahçelerinden bir bahçe hâline
getirmişlerdir.

Evet, beşerin çılgınlıklarını bırakabilmesinin tek yolu vardır; o da öldükten



sonra dirilmeye inanmasıdır. Gençliğin çılgınlıklarının önünü alacak, onun
hezeyanlarını önleyecek, yavaş yavaş ölüme doğru giderken her adımda ayrı bir
inkisar ve ümit kırıklığına uğrayan ihtiyarlara ümit kaynağı olacak, çocukların
mukavemetsiz kalblerinde her an saadet şem’a ve şulelerini yakıp aydınlatacak
da ancak haşre iman ve inançtır.

Gençten ihtiyara, kadından erkeğe, âdilden zalime herkes için içilen su ve
teneffüs edilen hava kadar haşre imana ihtiyaç vardır.

Haşre iman denen bu şerbeti içmek aynı zamanda yudum yudum huzuru
yudumlamak demektir. Bu sebepledir ki, beşerin sulh ve salâhı için uğraşan ve
ona huzur bahşetmeyi gaye edinen bütün fikir adamlarının, meseleyi bu
zaviyeden değerlendirmeleri gerekmektedir.

Ferdin, ailenin, cemiyetin ve topyekün bütün insanlığın hakikî refah, saadet
ve huzura erebilmesi ancak ve ancak, büyük-küçük bütün amellerin hesabının
görülebileceği bir ahiret yurduna inanmaya bağlıdır.

Kur’ân-ı Kerim:

ُهَرَي ّرَش  اً ٍةَّرَذ  َلاَقْثِم  ْلَمَْعي  ْنَمَو   ُۘهَرَي اًرْیَخ  ٍةَّرَذ  َلاَقْثِم  ْلَمَْعي  ْنَمَف 

“Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür. Ve kim zerre
ağırlığınca şer yapmışsa onu görür. (İnsana ameli gösterilir, insan yaptığını
görür.)”2 diyerek, zerre miktar hayır işleyenin hayrının mükâfatını ve zerre
miktar şer işleyenin de şerrinin cezasını göreceğini ilan etmekte ve insanlara bu
mesuliyet duygusunu aşılamaktadır. İnsanlar bu iman ve inanca sahip olduktan
sonra, artık ona َتْئِش اَم  ْلـَمِْعا   “İstediğini yap!” denebilir. Zira vak’a ve
realite, yapılan her şeyin aynen karşılık göreceği kat’iyetini ifade etmektedir.
Bu anlayışta bir insan, alnını ak, yüzünü pak edecek ve ötede onu mahcup edip
yere baktırmayacak işler yapma lüzumunu duyacaktır.

Çocuk, o zayıf, o nahif ruhuyla ancak haşre iman ile huzurlu bir hayat
bulabilir. Herkes çocukluğunu bu zaviyeden tetkik etse ve hayalen çocukluk
anlarına gitse bu hükmü tasdik edecektir.

Evet, çocuk ince bir kalbe sahiptir, aynı zamanda hâdiselerin terkibini yapıp
neticeye gidecek bir zekâya da sahip değildir. Hem o, büyükleri gibi, kendisini
eğlenceye verip tenvîm de edemez. Onun içindir ki, ölüm endişesini bir
büyükten daha derin hisseder. Her an etrafından kopup gidenler, onun içinden
de bir parça koparıp götürürler. Annesi, babası vefat eden bir çocuğun dünyası



ise bütün bütün yıkılır. Ruh âlemini aydınlatan bütün yıldızlar söner ve
vicdanının seması karanlığa gömülür. Vicdan taşıyan hemen her insan bunları
hissedebilir.

Çocukluğumda bir kardeşim ölmüştü. Onun mezarına her uğrayışımda
ellerimi açar “Allahım, ne olur dirilt de, onun güzel yüzünü bir kere daha
göreyim!” der yalvarırdım. Şimdi bu hâlette olan, ben ve benim gibi
binlercenin kalbindeki “Öldükten sonra dirilme inancını” silin; gönlünden bu
imanı söküp atın; bu yanan kalbe ve figan eden gönle ne ile derman olacak ve
bu yangını nasıl söndüreceksiniz? Hayır hayır, hiçbir şeyle ona derman olmanız
ve onun ateşini söndürmeniz mümkün olmayacaktır. Sadece haşir akidesidir ki,
bu buhranlar ve sıkıntılar arasında kıvranan çocuğa soluk aldırır ve rahat
ettirir.

Evet, yakınlarının teker teker kopup gidişi karşısında, ancak onların Cennet’e
gittiğine imandır ki, bu yavruya teselli verir ve onu bu dayanılmaz dertten
kurtarır.

Küçük dahi olsa, alıştığı, ülfet ettiği bir yakını, büyüğü veya onsuz
yapamayacağını kabul ettiği bir sevdiğinin göçüp gitmesi onun nazenin kalbinde
kapanmayacak bir yara açar. Bu öyle onulmaz bir yaradır ki, ona ancak şu
düşünce merhem olabilir:

“Buradan gitti veya alındı, fakat orada Hudâ, ona cennet kapılarını açtı.
Şimdi o, cennet bahçelerinde kuşlar gibi kanat çırpıp uçuyor. Eğer ben de
ölsem onun gibi uçacağım.”

Şayet ölen büyük ise, şöyle düşünecek: “O öldü, ama orada da beni kucağına

alıp sevecek, başımı okşayıp bağrına basacak.”3 Ve işte bu düşüncelerdir ki,
ölümün açtığı firkat ve ayrılık gediğini kapayacak ve onun kanayan yarasına
merhem olacaktır.

Huzur mu istiyorsunuz? Onu ne dört bir yanda tütüp duran fabrika bacalarıyla
ne de yıldızlar arası seferler düzenlemekle temin edebilirsiniz. Hakikî huzur,
işte bu iman ve inanca dayalı olan huzurdur. Evet, öldükten sonra dirilme
esasları üzerine kurulu huzur, işte gerçek huzur odur.

İhtiyarlar... Adım adım ölüme yaklaşan ihtiyarlar... Ağzını açmış kabir onları
beklerken ve onlar da süratle ona doğru koştururlarken ne ile teselli olup hangi
şeyle kendilerini avutabilirler?.. Her gün aynada seyrettikleri ak saçların
içlerinde hâsıl ettiği burkuntuyu ne ile bertaraf edebilirler?. Bu hâlin meydana



getirdiği ruhî eksikliği nasıl kapayabilirler?.. O yaşa gelinceye kadar evlâttan,
torundan, arkadaştan ve yakından öbür âleme gönderdikleri kimselerin onların
kalblerinde bıraktıkları izleri ne ile silebilirler?

Gençliğin, sıhhatin, makam ve mansıbın gidişi ve bu gidişlerin onun içinde
bıraktığı korkunç izler varken siz onu bu hâliyle nasıl teselli edebilirsiniz? Ona
takdim ettiğiniz her türlü maddî teselli, ayrılıp gitmesiyle onun içinde yeniden
korkunç izler bırakacak ve bu daima böyle devam edip gidecektir. Öyleyse
bütün insanlarla beraber ihtiyarların da huzur bulacağı tek çare vardır:
Öldükten sonra dirilmeye inanmak!.

Birkaç gün sonra kendini yutmak için bekleyen bir canavar ağzı dehşetini
veren kabrin, öbür âleme giden koridorun mütevazi bir kapısı olduğuna
inandırmak!. Orayı cennet bahçelerine geçmek için bekleme salonu olarak
göstermek!.. Rahmet ve gufrânın mevcelendiği bir yer olarak tarif etmek!. İşte
bütün bunlardır ki, ona teselli kaynağı olacaktır.

Kur’ân-ı Kerim Hz. Zekeriya’nın (aleyhisselâm) diliyle:

ْنَُكأ َْملَو  اًبْیَش  ُسْأَّرلا  َلَعَتْشاَو  ّي۪نِم  ُمْظَعْلا  َنَھَو  ِّنإ  ي۪ ِبَر  ّ َلاَق 

ًاّیِقَش ِبَر  ّ َِكئاَۤعُدِب 

“Rabbim, demişti. Bende kemik gevşedi; baş, ihtiyarlık aleviyle tutuştu.
Rabbim, Sana dua ile hiçbir zaman bahtsız olmadım (her dua ettikçe kabul
buyurdun, beni istediğimden mahrum etmedin).”4 derken ve ardından da onun
hayırlı bir evlât istemesini hikâye ederken dünyadan göçüp gitmeye hazırlanmış
bir insanın feryadını en güzel bir şiir âhengi içinde tasvir etmektedir. Ruhta
meydana gelen bu feryadı, eşsiz bir şekilde anlatma ve dile getirme yine
Kur’ân’ın mucizevî yönlerinden birisidir. Her şuurlu insan, vicdanını dinlediği
zaman kalbinin dudaklarında acı tebessümü gördüğünde ruhunda kopan böyle
bir feryadı bütün dehşetiyle hissedecektir. Fakat ona bu hâlinde teselli
olabilecek ve ruhunda kopan bu fırtınayı dindirebilecek tek çare ahirete iman
olacaktır. Bu inanç ve iman, onun kulağına hayat verici soluğuyla âdeta şunları
fısıldamaktadır: “Hayatını ikmal ettin. Vazifeni yaptın. Seni bu dünyaya
gönderen Rahmeti Sonsuz, daha fazla seni bu çöllerde mahvetmeyecek ve seni
huzuruna alarak, senin için hazırladığı nimetlerini sana bahşedecektir…”

Evet, bu ve bu mânâya gelen müjdelerdir ki, o ihtiyara hakikî huzur ve
saadeti tattıracaktır. Çünkü o, asıl vatanı olan ahiret âlemine gitmeye



hazırlanmaktadır.
İçtimaî hayatın büyük bir kısmını gençler teşkil eder. Mütecaviz ve hayatları

hezeyanla dolu olan gençler hayatı cehennemî bir hâle çevirirler. Öte yandan
sahabe gibi hayatlarından nur fışkıran, yüzleri saadet gamzeden, bütün
davranışlarıyla Allah’ı hatırlatan, bakışlarında cennet parlayan gençler ise
hayatı tamamıyla bir cennet hâline getirirler. Evet, gençler, haşre inanma ile
gerçek benliklerini bulacak fakat haşir akidesi ve öldükten sonra dirilme
duygusu gönül ve kafalarından sökülüp atıldığı zaman beşerin huzursuzluk
kaynağı hâline geleceklerdir. Bugün insanlık huzursuz ise hayatının her safhası
çılgınlık ve hezeyanlarla dolu olan gençlikle huzursuzdur. Pedagoglar ve
terbiyeciler, buna çare getirelim derlerken, yaptıkları mualecelerle yarayı daha
da derinleştirmiş ve onulmaz bir hâle getirmişlerdir. Hâlbuki bu yaranın
dermanı, öldükten sonra dirilmeye inanmaktır.

Zira gerçek çözüm, gençliğin atacağı her adımı Allah’a hesap verme inancı
içinde atmasını temin etmek ve bu şuur içinde yetiştirmek ile mümkün olacaktır.

Hz. Ömer (radıyallâhu anh) mescide gidiyordu. Önünde hızla mescide doğru
koşan bir çocuk gördü. Adımını hızlandırdı, çocuğa yaklaştı ve sordu:

- Ey yavru! Sana namaz farz değil. Niçin böyle heyecanla ve koşa koşa
mescide gidiyorsun?

Çocuk sadece şu cevabı verdi:
- Ey mü’minlerin emîri! Dün mahallemizde bir çocuk öldü!..
Çünkü, istikametin medarı ve nokta-i istinadı, sadece ve sadece her şeyin

görülüp bilindiği, tespit edildiği ve hesabının hazırlandığı bir güne göre hayatı
tanzim etmededir.

Kâinattaki bütün harekât ve hâdisatın küllî irade ile tanzim edilmesine
mukabil, insan ise hayatını kendi iradesi ile yönlendirme mecburiyetinde ve
mükellefiyetindedir. İşte bu iradenin hakkının eda edilmesi neticesinde de
Allah rahmâniyet ve rahîmiyetiyle insana, bütün cismanî arzularına cevap
verecek, huri, gılman ve perdedârlarla donatılmış cennetler sunacaktır.

Zira irade, rahmâniyet ve rahîmiyetin cilvesidir. Cennet de rahmâniyet ve
rahîmiyetin tezahür etmiş şeklidir. Burada insan, rahmâniyet ve rahîmiyetin
muktezası olan iradeyi iyi kullandığı zaman o iradenin semeresini yine
rahmâniyet ve rahîmiyetin tezahürü olarak görür.

Evet, hayatın ahirete göre tanzim edilmesi ve sırların açığa çıkacağı günün



unutulmaması sayesinde fert, aile ve cemiyet huzura kavuşacak ve hususiyle
gençler istikamet bulacak, nizam ve intizam altında yaşayacak ve başkalarının
huzurunu ihlâl etmeyeceklerdir.

Sehl b. Sa’d (radıyallâhu anh) anlatıyor: Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi
ve sellem) gelip, günlerdir evine kapanmış ağlayan bir gencin durumunu haber
verdiler. İki Cihan Serveri onun evine kadar gitti. İçeriye girince, genç sevinçle
yerinden fırladı ve kendisini Allah Resûlü’nün kolları arasına atıverdi. Biraz
sonra da ayaklarının dibine yığılıp kaldı. Genç vefat etmişti. Rahmet Nebisinin
gözleri yaşardı ve dudaklarından şu inciler döküldü:

۪هِدَِیب ي۪سَْفن  ي۪ذَّلاَو  ُهَدِبَك  ََذلَف  ِراَّنلا  َنِم  َقَرَفْلا  َِّنإَف  ْمَُكبِحاَص  اوُزِّھَج 

اَھْنِم ّللا  ُهٰ ُهَذاَعَأ  ْدََقل 

“Arkadaşınızı techiz edin. Cehennem korkusu onun ödünü kopardı. Nefsim
elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Allah onu Cehennem’den
koruyacaktır.”5

َيِھ َةَّنَجْلا  َِّنإَف   ۙىٰوَھْلا ِنَع  َسْفَّنلا  ىََھنَو  ّ۪هِبَر  َماَقَم  َفاَخ  ْنَم  اََّمأَو 

ىٰوْأَمْلا

“Ama kim Rabbinin makamından, (O’nun huzurunda duracağı demden)
korkar ve nefsi kötü heveslerden menederse, (onun için) gidilecek yer
Cennet’tir.”6

Rabbinin huzuruna çıkıp hesap verme endişesini taşıyan ve bu endişeye göre
hayatını düzenleyen insan Rabbinin huzurunda emniyet içindedir. Zira Rahmeti
Sonsuz kudsî bir hadiste şu müjdeyi vermektedir:

“İki emniyeti ve iki korkuyu bir arada vermem.”7

Burada korkan orada emniyete ermiştir. Bu düsturdan başka gençliğin
çılgınlığının önünü alacak bir şey tanıyor musunuz? İnsanı muhafaza edecek bir
çember ve bir daire biliyor musunuz? Eğer vereceğiniz cevap menfiyse müspet
mânâda bir hâl safhasına girmiş olacaksınız. Bütün terbiyeci ve pedagoglar bu
hakikate kulak kesilmeli ve bu düsturu hayata tatbik etmelidirler.

Gençler her şey demektir. Meseleye, bir haksızlık karşısında kükreyen gence
bakarak “Gençliği olmayan bir millet mahvdır.”  diyen Hz. Ömer’in
(radıyallâhu anh) ifadeleri içinde bakacak olursak, âlî duygularla mücehhez bir



gençliğin cemiyet hayatının hayatı olduğu hükmüne varırız. Böyle bir millet
yeni yeni medeniyetler inşâ etme istidadındadır. Bunun aksi ise hükmün de
aksidir. Öyleyse bir milletin yücelmesindeki en mühim faktör gençliktir. Ama
ahiret inancıyla dopdolu bir gençlik.

Hulâsa, inanan insanlar huzurlu bir dünya inşâ edebilecek ve sadece inanan
insanlar huzurlu bir hayat yaşama hakkına sahip olacaklardır... Gençlik bir
milleti ya yatırır veya kaldırır. Millet gençlikle ya cankeş veya berhayat olur.

Beşerin büyük bir kısmını hastalar, mazlumlar ve musibetzedeler teşkil eder.
Haşir akidesinin bunların ruhunda da büyük tesiri vardır.

Hasta, her an kendisine yaklaşan ölüm ve koşarak gittiği kabir karşısında
ümidi, sadece o kabri öbür âleme açılan bir hol görmede bulur. Şayet kabri
saadete götüren bir yol ve ebediyete ulaştıran bir vasıta hâlinde görmüyorsa
hasta hiçbir zaman mesut olamayacaktır. O, sancılarına, baş ve bel ağrılarına,
kanser ve kangrenine karşı bununla teselli olur ve ara sıra ensesinde hissettiği
Hz. Azrail’in pençesinin ruhunda meydana getirdiği ızdıraba karşı ancak bu
inançla karşı koyabilir.

“Evet, ben gidiyorum, beni kimse burada durduramayacaktır... Fakat asıl
sıhhatime, ebedî gençliğime kavuşacağım ve herkesin muhakkak döneceği bir
yer olan Allah’ın yurduna gidiyorum.” diyerek hastalığını unutup müteselli
olacaktır. Onun içindir ki, ehlullah ruhlarını Allah’a teslim ederken,
dudaklarında da Dost’a kavuşmanın tebessümü gonca gibi açmış olarak
belirmiş ve onlar bu hâliyle ruhlarını teslim etmişlerdir.

Nebiler Nebisi (sallallâhu aleyhi ve sellem) son anında ellerini Hz. Âişe’nin

ellerinden çekiyor ve “Allahım, artık öteleri istiyorum.”8 diyordu.
Bir gün evvel de şöyle buyurmuştu:

اَم َنَْیبَو  َءاَش  اَم  اَیْنُّدلا  ِةَرْھَز  ْنِم  َُهِیتْؤُي  َْنأ  َنَْیب  ّللا  ُهٰ ُهَرَّیَخ  اًدْبَع  َِّنإ 

ُهَدْنِع اَم  َراَتْخاَف  ُهَدْنِع 

“Allah bir kulunu dilediği kadar dünya nimetleri ile kendi yanında olanlar
arasında muhayyer bıraktı. Kul, Allah’ın yanında olanı seçti.”9

Dünya ile ukbâ arasında muhayyer bırakılan o kul kendisiydi. Meseleyi
anlayan sahabi gözyaşlarını tutamamıştı. O elini Hz. Âişe’nin elinden çekiyor
ve Refîk-i A’lâ’yı istiyordu.



Aynı şekilde Hz. Ömer gibi bir kamet-i bâlâ da harabede başını yere koyuyor
“Allahım, bu mükellefiyeti benim omuzlarımdan al, artık götüremeyeceğim!”
diyerek ötelere olan iştiyakını dile getiriyordu.

Bir ahiret inancı, binlerce güzelliğin tecellî edeceği ahiret yurdu ve bunların
verâsında da Cemal-i Bâki’yi görme iştiyak ve arzusuydu ki, onlara bu sözleri
söyletiyor ve içlerinde bu arzuyu uyandırıyordu.

Irzını, namusunu gaddar zalimin elinden kurtaramamış, intikam hırsıyla
yanan, kavrulan mazluma gelince... O, ancak, zalimin yakasını Allah’ın eline
vereceği günü ve burada çektiklerine mukabil ahiret yurdunda kendisine
bahşedilecek mükâfatları düşünmekle müteselli olur.

Zira mazlum kat’iyen bilir ki, burada yapılan zulümler zalimin yanında
kalmayacaktır... Bir mahkeme-i kübrâ açılarak inceden inceye her şey hesaba
çekilecek; zalim cezasını, mazlum ise mükâfatını görecektir.

ٌدي۪دَش ٌمیَ۪لأ  ُۤهَذَْخأ  َِّنإ   ۘ ٌةَِملَاظ َيِھَو  ىٰرُقْلا  َذََخأ  اَِۤذإ  َّكِبَر  ُذَْخأ  َِكلٰذَكَو 

“İşte Rabbin, zulmeden şehirleri yakaladığı zaman böyle yakalar. Çünkü
O’nun yakalaması, çok acı ve çok çetindir.”10

Yani Allah, zalim bir kasabayı bir kere yakaladı mı, yaman ve yavuz yakalar.
Artık onu iflâh etmez. Evet, mazlum kendini elinden kurtaramadığı zalim ve
mütegallibten intikamını ancak bu şekilde alır ve müteselli olur.

Musibetzede... Semavî veya arzî musibetlere maruz kalmış, bağını bahçesini
dolu vurmuş, sel götürmüş, binası zelzelede başına yıkılmış, kurduğu umran
harap olmuş, aile ve yuvası ile derbeder olmuş ve bunlara benzer bütün
musibetzedeler de ancak öldükten sonra dirilmeyi düşünmekle teselli bulurlar.

Zira bu inanca göre musibetlerde giden mal sadaka olur, can ise onu şehitlik
mertebesine erdirir. İşte bu düşünce ile orada rahat ve huzura kavuşur.

Diğer taraftan aile yuvası, ahirete iman ile cennet köşelerinden bir köşe
hâline gelirken, bu iman sökülüp atıldığında cehennem çukurlarından bir çukur
oluverir. Çocuk dinî duygu ve yaşayıştan uzak, genç arzu ve hevesleri peşinde,
ölümü beklenen hasta ise kendi ızdırapları içinde kıvranır bir vaziyette olan bu
hane, daha insanlar içindeyken baykuşların ötmeye başladığı bir harabeden
farksızdır. Çehreler abûs, suratlar mahkeme duvarı gibi ve işin daha kötüsü,
bunlardan kaçarken kendinden uzaklaşış ve eğlencelerle kendini uyutma
zavallılığı... İşte böyle bir haneye saadetin girmesi ancak haşre ve öldükten



sonra dirilmeye imanla mümkündür.
Eğer yediden yetmişe herkesi huzurlu etmeyi düşünüyorsanız bütün gönüllere

haşir akidesini yerleştirmeye çalışın... Zira o zaman gençler, nizam ve intizam
içine girecek, çocuklar haylazlığı bırakacak, yaşlılar Cennet yolcuları olarak
saadet içinde yaşayacak ve o hanenin içinde saadet şimşekleri çakmaya
başlayacak ve daha ahirete gitmeden ahirete ait mânâlar o hanede terennüm
edilecek ve bunların neticesinde de daha dünyada iken Cennet hayatı yaşanır
hâle gelecektir.

Şehir ve memleket de insanın büyük bir hanesidir. İçindeki gençleri
nefislerine tâbi birer köle, ihtiyarları bedbîn ve karamsar ve zalimlerin de
mazlumun iniltisini ney gibi dinlediği bir dünyada huzur olamaz. Böyle bir
dünyada şehirler, memleketler, milletler huzursuzdur. Çünkü huzuru getirecek
rükünler yerine getirilmemiştir.

Nasıl ki, bir namazın namaz olabilmesi için belli rükünler vardır ve bu
rükünlerin huşû içerisinde yerine getirilmesiyle namaz kemalini bulur ve insan
namazıyla miracın tatlı tebessümünü dudağında hisseder. Bazen öyle bir an
yaşar ki binler sene yaşamaya bedeldir. Aynen bunun gibi memleket ve
milletlerin bütünüyle huzurlu olabilmesi için onu meydana getiren cüzlerin,
huzurun rükünlerine tam mânâsı ile uygun olması gerekmektedir. İdeal bir şehir
ve site, ancak ideal bir sistem ile kurulabilir. Varsın Eflatun “Cumhuriyet”inde
bunun hülyasını yaşasın!.. Hayalperest Fârâbî “el-Medinetü’l-Fâzıla”sında
bunu çerçevelemeye çalışsın. Bunlar hiçbir zaman bu ideal siteyi tahakkuk
ettiremeyeceklerdir. Çünkü onu meydana getiren rükünlerden mahrumdurlar.
Evet, hayatta bu huzuru temin edecek en büyük rükün, haşir akidesine inanmak,
dünyayı istihkâr edip ahireti intizar edecek şuur ve iz’anı verebilmektir.

Muvazene insanı Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) en mühim
icraatından biri de kurduğu dünya nizamını “ahirette hesap verme” akidesine
dayandırarak kurmasıdır. Bu hayat bir bakıma ahiretin mukaddimesi, ahirete
hazırlayıcı bir tarla ve insan gönlünde ahiret şule ve şem’asının yakılması için
verilmiş bir fırsattır. Onun içindir ki, buraya “yevmüddünya”, öbür tarafa da
“yevmülâhir” denilmiştir. Bu dünyada yapılanlar, doğacak öbür dünya için
yapılmış olacaktır.

İşte Allah Resûlü bütün gönülleri tatmin edecek ve iz’an şulesini yakacak
şekilde herkese bu dersi vermiştir.

Gönüller ahiret inancıyla öyle dolmuştur ki sahabe dünyayı istihkâr edip



âdeta gözleri dünya namına hiçbir şeyi görmez hâle gelmişti. İşte bir misal:
(Mealen takdim ediyorum.)

“Allah Resûlü’nün huzuruna aralarında taksimi gereken bir maldan dolayı
mürafaa olmak için iki sahabi geldi. Her ikisi de kendisine daha fazla hak iddia
ediyordu. İki Cihan Serveri bunları dinledikten sonra:

- Şimdi sizden biriniz, derdini daha güzel anlatarak beni ikna edip hükmü
lehine verdirebilir. Ben de sizin gibi bir beşerim; kimin delili daha mukni
olursa ona göre hüküm veririm. Fakat ahirette işin hakikatine göre hüküm
verilecektir. Zalim cezasını, mazlum da mükâfatını bütünüyle orada
görecektir, deyince her ikisi birden:

- Yâ Resûlallah! Benim hakkım da onun olsun, ben vazgeçtim, diyorlardı.
Daha sonra da Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) onlara şu hususu

tavsiye buyurdu:
- Gidip malınızı âdil şekilde taksim edin, sonra da kur’a çekin. Kimin

hissesine neresi düşerse payına razı olsun. Karşılıklı olarak birbirinize de
hakkınızı helâl edin.”11

Görüldüğü gibi ahirete iman sayesinde hayat bu şekilde tanzim edilmiş
oluyordu. Öyle bir tanzim ki, fert, bir günah işlediğinde kendisini bir direğe
bağlıyor, affına ferman gelinceye kadar kendisini bu şekilde cezalandırmış
oluyordu. Mesele o kadar ciddî ele alınıyordu ki, işlenen günahın ancak şehadet
kanıyla temizleneceğine inanan sahabi tereddütsüz canını Allah yolunda feda
ediyor ve şehadet şerbetini içmek için akıttığı kanıyla ötelere tertemiz olarak
gitmeye çalışıyordu.

Sa’d b. Rebi (radıyallâhu anh) Uhud’un eteğinde ruhunu Allah’a teslim
edeceği sırada Allah Resûlü’nden selâm getirdiğini söyleyen Muhammed b.

Mesleme’nin fısıltılarını duyuyordu.12 Buna karşılık Sa’d b. Rebi de:
“Allah Resûlü’ne benden selâm söyle. Vallahi, Uhud’un arkasında

Cennet’in kokusunu duyuyorum!..”13 diyordu.
Evet, insana ölüm anında dahi bu saadeti tattırabilecek olan ahirete imandan

başka ne olabilir? Beşerî hangi imkân, ferde, aileye ve cemiyete bu saadeti
takdim edebilir?

Şimdi, kâinatın medar-ı iftiharı Yüce Nebi’nin ümmetini haşir inancı
noktasında nasıl eğittiğini bir parça anlayabilmek için onun fem-i mübarekinden



çıkan inci mercanlardan birkaç numune verelim.
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyuruyor:

َلَّوَأ َِّنإَو  ََالأ  ًالْرُغ  ًةاَرُع  ًةاَفُح  ّللا  ِهٰ َىِلإ  َنوُرَشْحُت  ْمُكَِّنإ  ُساَّنلا  اَھَُّيأ  اَي 

ي۪تَّمُأ ْنِم  ٍلاَجِرِب  ُءاَجُي  ُهَِّنإَو  ََالأ  ُمی۪ھاَرِْبإ  ِةَماَیِقْلا  َمَْوي  ىٰسْكُي  ِِقئَالَخْلا 
ي۪رَْدت َكَِّنإ َال  ُلاَقُیَف  ي۪باَحْیَصُأ  ِّبَر  اَي  ُلوَُقأَف  ِلاَمِّشلا  َتاَذ  ْمِھِب  ُذَخْؤُیَف 

اًدی۪ھَش ْمِھَْیلَع  ُتْنُكَو  : ﴿ ُِحلاَّصلا ُدْبَعْلا  َلاَق  اَمَك  ُلوَُقأَف  َكَدَْعب  اوُثَدَْحأ  اَم 

ىٰلَع َتَْنأَو  ْمِھَْیلَع  َبی۪قَّرلا  َتَْنأ  َتْنُك  ي۪نَتْیَّفََوت  اََّملَف  ْۚمِھی۪ف  ُتْمُد  اَم 

َكَِّنإَف ْمَُھل  ْرِفَْغت  ِْنإَو  َۚكُداَبِع  ْمُھَِّنإَف  ْمُھْبِّذَعُت  ِْنإ   ٌدی۪ھَش ٍءْيَش  ِّلُك 

﴾ ُمی۪كَحْلا ُزي۪زَعْلا  َتَْنأ 

“Ey insanlar! Sizler yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak
haşrolacaksınız.” Zerrat-ı asliyeniz, ervah ve eşbahınızla yeniden
dirileceksiniz. Hem cismanî hem ruhanî bir haşre mazhar olacaksınız.
Vicdanınızda duyup kendisini göremediğiniz Cennet’i; bunun da ötesinde
cilvelerini müşâhede edip hakikatine eremediğiniz Mevlâ’yı görmek için
haşrolacaksınız. Allah Resûlü devamla: “Dikkat edin! Ahirette ilk defa elbise
giydirilecek Hz. İbrahim’dir. Dikkat edin! O gün ümmetimden birtakım
insanlar sol taraflarından yakalanmış olarak getirilir. Ben: ‘Yâ Rabbi!
Bunlar benim ashabım!..’ derim. Cenâb-ı Hak bana hitaben: ‘Yâ Muhammed!
Bilmiyorsun onlar senden sonra neler işlediler.’ der. Ben de artık salih kul
Hz. İsa gibi derim: ‘Aralarında bulunduğum müddetçe onlar hakkında
şahittim, beni aralarından aldığında onları Sen gözlüyordun. Sen her şeye
şahitsin. Onlara azap edersen doğrusu onlar Senin kulların, onları
bağışlarsan güçlü olan, Hakîm olan şüphesiz ancak Sensin!.’14”15

Taberânî’nin Hz. Enes (radıyallâhu anh) tarikiyle rivayet ettiği bir hadis-i
şerifte de Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor:

َنِم ِهَْیلَع  َّدَشَأ  َّلَجَو  َّزَع  ّللا  ُهٰ ُهََقلَخ  ُذْنُم  اًئْیَش  َمَدٰا  ُنْبا  َقَْلي  َْمل 

َِكلٰذ ِلْوَھ  ْنِم  َنْوَقَْلَیل  ْمُھَِّنإَو  ُهَدَْعب  اَّمِم  ُنَوَْھأ  َتْوَمْلا  َِّنإ  َّمُث  ِتْوَمْلا 

ِه۪یف ْتَيِرْجُأ  َْول  َنُفُّسلا  َِّنإ  ّتَح  ىٰ ُقَرَعْلا  ُمُھَمِجْلُي  ّتَح  ىٰ ًةَّدِش  ِمَْویْلا 

ْتَرََجل



“Âdemoğlu Allah onu yarattığından bu yana ölümden daha şiddetli bir
hâdiseyle karşılaşmamıştır. Sonra ölüm, ölümden sonrakilere  nazaran daha
hafif gelir. O gün öyle bir şiddetle karşılaşırlar  ki, çenelerine kadar
terlerler. Âdeta ter, onların çenelerine gem gibi  olur. Öyle ki o ter denizinde
istense gemiler bile yüzdürülebilir.”16

Buhârî ve Müslim’in Ebû Hüreyre’den (radıyallâhu anh) rivayet ettikleri şu
hadis yukarıdaki hadisi biraz daha tafsil eder mahiyettedir. Allah Resûlü şöyle
ferman ediyor:

ٍریَ۪عب ىٰلَع  ِناَنْثاَو  َنی۪بِھاَر  َنی۪بِغاَر  َِقئاََرط  ِثََالث  ىٰلَع  ُساَّنلا  ُرَشْحُي 

ُرُشَْحتَو ٍریَ۪عب  ىٰلَع  ٌةَرَشَعَو  ٍریَ۪عب  ىٰلَع  ٌةََعبَْرأَو  ٍریَ۪عب  ىٰلَع  ٌَةثََالثَو 

ُِحبْصُتَو اوُتاَب  ُثْیَح  ْمُھَعَم  ُتیَ۪بتَو  اوُلاَق  ُثْیَح  ْمُھَعَم  ُلیَ۪قت  ُراَّنلا  ُمُھَتَّیِقَب 

اْوَسَْمأ ُثْیَح  ْمُھَعَم  ي۪سْمُتَو  اوُحَبَْصأ  ُثْیَح  ْمُھَعَم 

“İnsanlar (kıyamet gününde) üç hâl üzere haşrolurlar. Bunlardan birinci
sınıf; dünyada havf ve recâ muvazenesini kurmuş insanlardır...”  İçleri her an
Allah ile dolup taşan ve işlerini ahirette hesap verme şuur ve idrakine göre
ayarlayanlardır. En ümitsiz hâdiseler karşısında dahi Cenâb-ı Hakk’ın
rahmetinden ümitvar olanlardır. Alabildiğine Allah’tan korkmalarına rağmen
küfrün bir şiârı olan ye’se ve ümitsizliğe düşmeyenlerdir. Ve böylece rağbet ve
rehbet içinde hayatlarını geçirenlerdir.

“Diğer ikinci sınıf; Cennet’e girebilmek için iki, üç, dört... ve on kişi bir
bineğe binmiş olanlardır...”  Bir hayvanın üzerine bu kadar kişi binerek düşe
kalka Cenâb-ı Hakk’ın huzuruna gitmeye çalışmaktadırlar. Burada düşe kalka
gittikleri, mâsiyet ve günahlarla yüzüstü düştükleri gibi orada da düşe kalka
gideceklerdir.

“Üçüncü sınıfa gelince, onları Cehennem sevk edecektir (Cehennem’in
içinden gelen kıvılcımlara göre mecburi istikamet takip edecekler). Onlar
kuşluk uykusuna yatmak isteseler Cehennem onlarla kaylûle yapar, ne zaman
geceleseler Cehennem onlarla beraber geceler, ne zaman sabahlasalar
Cehennem onlarla beraber sabahlar. Ve yine ne zaman akşamı idrak etseler
Cehennem de onlarla beraber akşama girer...”17

Çünkü onlar ruh ve vicdanlarında Cehennem’in çekirdeğini böyle taşıdılar.
Cehennem’in çekirdeğiyle geceleyip onunla sabahladılar. Binaenaleyh nasıl



yaşadılarsa öyle muamele görecekler. O çekirdek bir ağaç hâlinde neşv ü nemâ
bulacak ve yakalarını bırakmayacak.

İşte bunlar ve bunlara benzer dersler ile Allah Resûlü ümmetini ciddî bir
ahiret şuuru içinde yetiştiriyor ve bilhassa kendi devrinde sahabe, perdenin
verâsında bütün dehşetiyle Cehennem’i ve bütün debdebesiyle Cennet’i
müşâhede eder bir hava içinde hareket ediyordu.

Evet, hayatı istikamet ve faziletlerle geçirmenin tek çaresi bu edep ile
edeplenmek ve ahiret hayatını dünyada ahlâk hâline getirmektir. Yoksa ahirete
imanı olmayan fertlerde ve bu fertlerin meydana getirdiği cemiyetlerde fazilet
ve istikamet düşünülemez. Eğer onlarda da faziletten bir iz görülüyorsa, bu
sadece insanlık fıtratının cevherine ve çekirdeğine Cenâb-ı Hak tarafından
yerleştirilmiş olan fazilettir. Fıtrata yerleştirilmiş olduğundan dolayı da aksini
yapmaları mümkün değildir. Bu imkânsızlıktır ki, onları böyle faziletli işler
yapmaya zorlamıştır. Bu ise hiçbir zaman çalışmak ve kazanmakla elde edilen
fazilet seviyesinde değildir.

1 Yûnus sûresi, 10/61.

2 Zilzâl sûresi, 99/7-8.

3 Bkz.: Bediüzzaman, Şualar s.170 (Dokuzuncu Şua), s.211 (On Birinci Şua).

4 Meryem sûresi, 19/4.

5 el-Hâkim, el-Müstedrek  2/536; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/530.

6 Nâziât sûresi, 79/40-41.

7 İbn Hibbân, es-Sahîh 2/406; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/483.

8 Buhârî, fezâilü’s-sahâbe 5, meğâzî 83-84; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 85, selâm 46

9 Buhârî, menâkıbü’l-ensâr 45, fezâilü ashâb 3; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 2.

10 Hûd sûresi, 11/102.

11 Müslim, akdiye 5; Ebû Dâvûd, akdiye 7.

12 Muvatta, cihâd 41; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/523.

13 el-Hâkim, el-Müstedrek  3/221.

14 Mâide sûresi, 5/117-118.

15 Buhârî, enbiyâ 8, 48, tefsîru sûre (5) 14, 15, (21) 2, rikak  45; Müslim, cennet 58.

16 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 2/277.

17 Buhârî, rikak  45; Müslim, cennet 59.



KUR’ÂN-I KERİM’İN HAŞRİ İSPAT METODU
Kıyametin vukû bulacağı hususunda hiç kimsenin tereddüdü yoktur. Hatta

günümüzün müspet ilmi ve ilim adamları da bu mevzuda ittifak hâlindedirler.
Ancak onlar bu gerçeği çok uzun bir zaman sonra beklemektedirler. Hâlbuki
fevkalâde hâdiseler o kadar çoktur ki, bunlardan birisiyle kıyamet kopabilir.

Meselâ, bidayette dünyadan koptuğu kabul edilen “Ay” neticede anasının
sinesine dönmek istese işte dünya, atomik kanunlar içinde müthiş bir infilaka
maruz kalır... Ve kıyamet kopuverir.

Bir hadis-i şerifte َبَقَو اَِذإ  ٍقِساــَـغ  ِّرــَـش  ْنــِمَو   âyetinin tefsiri
münasebetiyle ٍقِساَغ  ’i “Ay” ile anlatan Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) Hz. Âişe’ye (radıyallâhu anhâ) “Ay”ı göstermiş ve: َوُھ اَذٰـھ  َِّنإ  فَ

ّللِاب ِهٰ ي۪ذ۪یعَتْـسا  ُةَِـشئاَع  اــَي  َبـَقَو  اَِذإ  ُقـِسا  َغْلا  “Yâ Âişe! Şu zulmetle
bürüyen ayın şerrinden Allah’a sığın!” buyurmuştur.1

Ondandır ki, ehlullah rüyada ay görmeyi şerre, güneş görmeyi ise hayra
alâmet sayar ve öyle tabir ederler.

Bir kuyruklu yıldız gelip küre-i arza çarpıp kıyameti koparabilir. Veya yanlış
bir atom denemesi bu kıyametin kopmasına sebep olabilir. Zâhirî sebep ne
olursa olsun bütün bunların ardında sebepleri elinde tutan Zât, sûra üfleme
emrini verecek ve kıyameti koparacaktır.

Kur’ân-ı Kerim, bizim tespit edebildiğimize göre, öldükten sonra dirilme
hakikatini iki grupta toplamıştır.

Birincisi: Kıyas-ı temsilî,
İkincisi: Nazîrini gösterme metodu.
Kur’ân bu iki şıkkı ele alırken bir makro âlemden, âfâkî delillerle haşrin

meydana geleceğini, bir de normo (enfüsî) dediğimiz âlemden bunu anlatırken
mikro âleme de inerek haşri ispat ediyor. Ayrıca Kur’ân-ı Kerim makro ve
mikro âlemi birden ele alarak meseleyi anlatır ki, biz buna “âlemşümul delil”
de diyebiliriz. Bu son kısımda ise mutlak yaratılış nazara verilir.

Şimdi bütün bu kısımları sırasıyla arz etmeye çalışalım:
Kur’ân-ı Kerim, kıyas-ı temsilî usûlüyle makro âlemden misaller vermek

suretiyle haşri ispat ediyor:

ِشْرَعْلا َىلَع  ىٰوَتْسا  َّمُث  اََھنْوََرت  ٍدَمَع  ِرْیَِغب  ِتاَوٰمَّسلا  َعَفَر  ي۪ذَّلا  ّلَلا  ُهٰ



ُلِّصَفُي َرْمَْألا  ُّرِبَدُي  ۘىًّمَسُم  ٍلََجِأل  ي۪رْجَي  ٌّلُك  َۘرَمَقْلاَو  َسْمَّشلا  َرَّخَسَو 

َنوُِنقوُت ْمُّكِبَر  ِءاَۤقِِلب  ْمُكَّلََعل  ِتاَيْٰالا 

“Allah odur ki gökleri, görebileceğiniz bir direk olmadan yükseltti, sonra
Arş üzerine istiva etti (bütün mülkünün, bütün yaratıklarının tahtına, yani
yönetimine hâkim oldu, her şeyi düzenleyip yönetti), güneşi ve ayı iradesine
boyun eğdirdi. Hepsi belli bir süre için akıp gitmektedir. (Yaratma) iş(ini)
düzenler, âyetleri açıklar ki, Rabbinizle karşılaşacağınıza kesin olarak
inanasınız.”2

Haşirle insanları yeniden diriltecek olan Cenâb-ı Hak semayı direksiz olarak
tutmakta, koyduğu nizam ve intizam sayesinde de yıldızlar seyr ve seyahatlerine
devam edebilmektedir. Siz bu muhteşem semanın direksiz bir şekilde hareket
hâlinde olduğunu ve kendisinde hiçbir füturun müşâhede edilmediğini
görüyorsunuz. Semayı böyle direksiz yükselttikten sonra Allah, Arş’a istiva
buyuruyor ve hükmünü oradan infaz ediyor. Sonra da güneş ve ayı teshir edip
âdeta istifade etme, faydalanma zimamlarını sizin elinize veriyor. Her şeyi bir
hesapla yapıyor ve böylece size sonsuz ilminden hikmet pırıltıları gösteriyor.

Evet, gökte ve yerde olan bütün işleri düzenleyen, her şeyin alnında kudret
mührünü gösteren Allah size haşri vaad ediyor; tafsil ettiği âyetleriyle size güç
ve kuvvetini gösteriyor. Belki bütün bunları düşünür, tedebbür eder ve bir gün
O’na kavuşacağınıza hakkalyakîn inanırsınız.

Gerçekte, biz ahirete inanırken, bütün rubûbiyet ve şuûnatıyla Kendisini
gösteren ve hissettiren bir Allah’ın haşri dilediği şekilde var edeceğine
inanıyoruz:

ُۘهُدی۪عُن ٍقْلَخ  َلَّوَأ  َنْأَدَب  اۤ اَمَك  ِۘبُتُكِْلل  ِّلِجِّسلا  َِيطَك  ّ َءاَۤمَّسلا  يِوَْطن  َمَْوي 

َنی۪لِعاَف اَّنُك  اَِّنإ  ۘاَنَْیلَع  اًدْعَو 

“O gün göğü, kitapları dürer gibi (toplarız). İlk yaratmaya nasıl
başladıksa onu, yine öyle çevirir (yok eder)iz. Üzerimize söz; Biz bunu
mutlaka yapacağız.”3

Semayı bir kitap gibi dürer ve bugünkü mahiyetinden uzaklaştırırız. Hareket
ve hararet kalmaz, bir duraklama ve bir donma baş gösterir. Mahfazasından
çıkarıp enzârınıza arz ettiğimiz kâinat kitabını kapatıp, evvelce olduğu gibi yine
mahfazasına koyarız. Bütün mükevvenat bidayette nasılsa o hâle döner. İlkinde



sebeplerin sukut etmesi gibi bu ikinci yaratılışta da sebepler sukut edecek ve
kitabı dürdüğümüz gibi tekrar açacak ve zerratı yeniden yaratacağız.

َّنِھِقْلَخِب َيَْعي  َْملَو  َضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  ََقلَخ  ي۪ذَّلا  ّللا  َهٰ ََّنأ  اْوَرَي  َْملَوَأ 

ٌري۪دَق ٍءْيَش  ِّلُك  ىٰلَع  ُهَِّنإ  ىَٰۤلب  ۘىٰتْوَمْلا  َيِیْحُي  َْنأ  ىٰۤلَع  ٍرِداَقِب 

“Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri
diriltmeye de kâdir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, O, her şeye kadîrdir.”4

Gökleri ve yeri yaratıp bir sistem içinde vaz’eden ve bundan asla yorulup
usanmayan bir Allah, ölüleri tekrar diriltmeye kâdir değil mi? Nazar-ı ibretle
baksanız, her hâdisenin verâsında “Allah!” diyeceksiniz. O Allah ki asla
yorulmaz ve dinlenme ihtiyacı duymaz. Başka bir âyette bu husus:

اَنَّسَم اَمَو  ٍ۠ماََّيأ  ِةَّتِس  ي۪ف  اَمُھَنَْیب  اَمَو  َضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  اَنَْقلَخ  ْدََقلَو 

ٍبوُغُل ْنِم 

“Andolsun, Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde
yarattık, Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.”5 şeklinde anlatılır.

İşte böyle bir Allah, ölüleri yeniden diriltmeye muktedir değil midir?
Kıyas-ı temsilî, Kur’ân’ın bir istidlâl metodudur. Bu içinde yaşadığımız

âlemi nazara vererek, Allah’ın hallâkiyetini göstermek suretiyle, yeniden böyle
bir âlemi yaratacağına zihinleri kabule hazırlamaktır. Bu metot sayesinde
insanın haşre olan inancı kat kat pekişir.

ٍرِداَقِب  َضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  ََقلَخ  ي۪ذَّلا  َسَْیلَوَأ 

ُمی۪لَعْلا ُقَّالَخْلا  َوُھَو  ىَٰلب  ْۘمَُھلْثِم  َقُلْخَي  َْنأ  ىٰۤلَع 

“Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kâdir değil
midir? Elbette kâdirdir! O, çok bilen yaratıcıdır.”6

اَھیَٰنب ُۘءاَۤمَّسلا  ِمَأ  اًقْلَخ  ُّدَشَأ  ْمُتَْنأَأ 

“Sizi yaratmak mı zor, göğü yaratmak mı? Ki  onu Allah, bina edip
yükseltmiştir.”7

Sizin yaratılmanız mı, yoksa cin ve insi havi bütün sistemlerin yaratılması mı
zor? Kâinat sarayını kuran Allah, Cennet’te sizin için daha küçük saraylar inşâ



ve icat edemez mi?

ْتَّزَتْھا َءاَۤمْلا  اَھَْیلَع  اَنْلَزَْنأ  اَۤذِإَف  ًةَعِشاَخ  َضْرَْألا  ىََرت  َكََّنأ  ِ۪ۤهتاَيٰا  ْنِمَو 

ٌري۪دَق ٍءْيَش  ِّلُك  ىٰلَع  ُهَِّنإ  ۘىٰتْوَمْلا  يِیْحَُمل  اَھاَیَْحأ  ي۪ۤذَّلا  َِّنإ  ْۘتَبَرَو 

“Onun âyetlerinden biri de (şudur): Sen, toprağı, boynu bükük (kupkuru)
görürsün. Onun üzerine suyu döktüğümüz zaman titreşir ve kabarır. Onu
dirilten (Allah), elbette ölüleri de diriltir. O, her şeye kadîrdir.”8

Siz yeri; haşyet içinde, bitmiş tükenmiş; saygıyla Allah’a boyun bükmüş bir
insan gibi, O’ndan medet ister gördüğünüz bir anda, semadan yağmur indirdik.
Sonra bir ihtizaz ve hareket başladı. Yerin altındaki tohumcuklar, rüşeymler
başlarını çıkardı. Yeryüzü bir yeşillik ve çemenzâr hâline geldi. İşte her
baharda yeri böyle dirilten Allah, ölüleri de aynı şekilde diriltecektir. Şu kadar
nebatatın haşrini her baharda size gösteren Allah ölüleri ihyâ edip diriltecektir.

Evet, Allah ölüm uykusuna yatan bir sürü hevâmm ve haşaratı, ölmüş
kupkuru ağaçları bahar mevsiminde yeniden dirilttiği gibi sizi de, hazan
mevsiminiz olan ölümle toprağa düştükten sonra bir gün gelecek tekrar
diriltecektir.

ٍباَرُت ْنِم  ْمُكاَنَْقلَخ  اَِّنإَف  ِثَْعبْلا  َنِم  ٍبْيَر  ي۪ف  ْمُتْنُك  ِْنإ  ُساَّنلا  اَھَُّيأ  َي  اۤ

َّنَِیبُِنل ٍةَقَّلَخُم  ِرْیَغَو  ٍةَقَّلَخُم  ٍةَغْضُم  ْنِم  َّمُث  ٍةََقلَع  ْنِم  َّمُث  ٍةَفْطُن  ْنِم  َّمُث 
ًالْفِط ْمُكُجِرْخُن  َّمُث  ىًّمَسُم  ٍلََجأ  ىِٰۤلإ  ُءاََۤشن  اَم  ِماَحْرَْألا  ِيف  ُّرِقُنَو  ْۘمَُكل 

ِلَذَْرأ ىِٰۤلإ  ُّدَرُي  ْنَم  ْمُكْنِمَو  ّفَوَتُي  ىٰ ْنَم  ْمُكْنِمَو  ْۚمُكَّدُشَأ  اوُۤغُلْبَِتل  َّمُث 
اَنْلَزَْنأ اَۤذِإَف  ًةَدِماَھ  َضْرَْألا  ىََرتَو  ۘاًئْیَش  ٍمْلِع  ِدَْعب  ْنِم  ََملَْعي  َالْیَِكل  ِرُمُعْلا 

ٍجی۪ھَب ٍجْوَز  ِّلُك  ْنِم  ْتََتبَْنأَو  ْتَبَرَو  ْتَّزَتْھا  َءاَۤمْلا  اَھَْیلَع 

“Ey insanlar, eğer öldükten sonra dirilmekten kuşkuda iseniz  (bilin ki) Biz
sizi (önce) topraktan, sonra nutfe (sperma)dan, sonra alaka (embriyo)dan,
sonra yaratılışı belli belirsiz bir çiğnem et parçasından yarattık ki, size
(kudretimizi) açıkça gösterelim. Dilediğimizi belirtilmiş  bir süreye kadar
rahimlerde tutuyoruz, sonra sizi bir bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra güç (ve
kabiliyet)inize ermeniz için (sizi büyütüyoruz). İçinizden kimi (henüz
çocukken) öldürülüyor, kimi de ömrün en kötü çağına (ihtiyarlığa) itiliyor ki,
bilirken bir şey bilmez hâle gelsin (çocukluğundaki gibi vücutça ve akılca



güçsüz bir duruma düşsün). Yeri  de kurumuş, ölmüş görürsün. Fakat Biz
onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiftten
bitirir.”9

Âyetin son kısmında da belirtildiği üzere siz yeryüzünü hiçbir şey bitirmesi
mümkün olmayan, yanmış kül gibi görürsünüz. Semadan yağmuru sağanak
sağanak indirdiğimizde bir ihtizaz, bir hareket başlar. Ve derken bitkiler boy
atar. Allah, içinizi açacak manzaraları, her şeyden çift çift yaratmak suretiyle
nazarınıza takdim buyurur.

ٍءْيَش ِّلُك  ىٰلَع  ُهََّنأَو  ىٰتْوَمْلا  يِیْحُي  ُهََّنأَو  ُّقَحْلا  َوُھ  ّللا  َهٰ ََّنِأب  َِكلٰذ 

ٌري۪دَق

“Bu böyledir. Çünkü Allah, tek gerçektir. (Her şey O’nunla varlık kazanır)
ve O, ölüleri diriltir ve O, her şeyi yapabilir.”10

Bütün bu gördüğünüz şeyler doğrudur. Çünkü Allah’tandır. İşte ölüleri
diriltecek olan da O’dur. Ve O, her şeye kâdirdir. Başınızın üzerinde dönüp
duran binlerce hâdiseyi tedbir ve idare eden Allah (celle celâluhu)
tecellîleriyle size, her şeye kâdir olduğunu göstermiş oluyor.

ِروُبُقْلا ِيف  ْنَم  ُثَعَْبي  ّللا  َهٰ ََّنأَو  ۙاَھی۪ف  َبْيَر  ٌَةِیتٰا َال  َةَعاَّسلا  ََّنأَو 

“Ve (çünkü) o (kıyamet) saat(i) mutlaka gelecektir, onda şüphe yoktur. Ve
Allah, kabirlerde olanları diriltecektir.”11

Görüldüğü gibi kıyamet mutlaka gelecek, bunda şüphe yoktur. Ve Allah,
bütün ölüleri diriltecektir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Cenâb-ı Hak bütün bu âyetlerde haşrin nazîrini
evvelâ yeryüzünde gösterdi. Bütün bu bahar hâk ile yeksân olduktan ve toprağa
gömülen tohumlar çürüdükten sonra, Cenâb-ı Hak onları ikinci bir baharda
yeniden nasıl diriltiyor; aynen öyle de kabirlerde çürüyen insanı da ikinci bir
bahar olan haşir günü tekrar diriltecektir.

Bu açıdan mesele ister bir filozof, isterse bir çoban zaviyesinden ele alınsın;
Kur’ân’ın bu ikna metodundan daha üstünü gösterilemez. Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) mevzu ile alâkalı hadisleri de dahil, bütün
söylenenler sadece Kur’ân-ı Kerim’in anlattıklarının tafsil ve tefsirinden
ibarettir.



Kur’ân-ı Kerim haşr-i âzamı enfüsî delillerle ispat ederken nazarlarımızı
normo âleme çevirerek meseleye şu misallerle açıklık kazandırmaktadır:

َنوُدوَُعت ْمَُكأَدَب  اَمَك 

“İlkin sizi yarattığı gibi yine O’na döneceksiniz.”12

Başta sizi topraktan, nutfeden, kan pıhtısından ve bir çiğnem etten yarattığı
gibi, tekrar sizin aslî atomlarınızı bir araya getirip terkip yapacak ve sizi
yeniden yaratacaktır.

َبَرَضَو  ٌنی۪بُم ٌمی۪صَخ  َوُھ  اَذِإَف  ٍةَفْطُن  ْنِم  ُهاَنَْقلَخ  اََّنأ  ُناَسْنِْإلا  َرَي  َْملَوَأ 

ْلُق  ٌمی۪مَر َيِھَو  َمَاظِعْلا  يِیْحُي  ْنَم  َلاَق  ُۘهَقْلَخ  َيَِسنَو  ًالَثَم  اََنل 

ٌمی۪لَع ٍقْلَخ  ِّلُِكب  َوُھَو  ٍۘةَّرَم  َلَّوَأ  اََۤھأَشَْنأ  ي۪ۤذَّلا  اَھی۪یْحُي 

“İnsan, Bizim kendisini bir nutfe (sperma)’dan yarattığımızı görmedi mi
ki, şimdi apaçık bir hasım kesildi?

Kendi yaratılışını unutarak Bize bir mesel verdi: ‘Şu çürümüş kemikleri
kim diriltecek?’ dedi.

De ki: ‘Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı bilir.’ ”13

İlk devrin kâfiri de yirminci asrın müntehi kâfiri de aynı şeyi söylüyor: Kül
hâline gelmiş bu kemikleri kim diriltecek?

Kur’ân onlara cevap veriyor: “Hayatı bidâyette kim vermişse, yine o
diriltecektir.”

َنوُدِقوُت ُهْنِم  ْمُتَْنأ  اَۤذِإَف  اًرَان  ِرَضْخَْألا  ِرَجَّشلا  َنِم  ْمَُكل  َلَعَج  ي۪ذََّلا 

“O ki size yeşil ağaçtan ateş yaptı da siz ondan yakıyorsunuz.”14

O Allah ki (celle celâluhu) damla damla içinden su damlayan ağaçtan ateş
çıkarıyor. Hâlbuki “İki zıt yan yana gelmez, bir arada toplanmaz.” prensibi
muhkem bir kaidedir. Kudreti Sonsuz iki zıddı bir arada cem ediyor. Arabın
bildiği merh ve afar ağaçlarından damla damla su damlarken sürtüldüğünde
ateş çıkıverir. İşte böylece kudretini gösteren Allah (celle celâluhu) hayata zıt
gibi görünen çürümüş kemiklerle hayatı cem eder ve insanı ikinci bir hayatla
diriltir, ihyâ eder.

Kur’ân-ı Kerim aynı usûlle en küçük atom parça ve parçacıklarından
müteşekkil mikro âlemi de nazarımıza verip haşri ispat eder:



ٍباَرُت ْنِم  ْمُكاَنَْقلَخ  اَِّنإَف  ِثَْعبْلا  َنِم  ٍبْيَر  ي۪ف  ْمُتْنُك  ِْنإ  ُساَّنلا  اَھَُّيأ  َي  اۤ

َّنَِیبُِنل ٍةَقَّلَخُم  ِرْیَغَو  ٍةَقَّلَخُم  ٍةَغْضُم  ْنِم  َّمُث  ٍةََقلَع  ْنِم  َّمُث  ٍةَفْطُن  ْنِم  َّمُث 
ًالْفِط ْمُكُجِرْخُن  َّمُث  ىًّمَسُم  ٍلََجأ  ىِٰۤلإ  ُءاََۤشن  اَم  ِماَحْرَْألا  ِيف  ُّرِقُنَو  ْۘمَُكل 

ِلَذَْرأ ىِٰۤلإ  ُّدَرُي  ْنَم  ْمُكْنِمَو  ّفَوَتُي  ىٰ ْنَم  ْمُكْنِمَو  ْۚمُكَّدُشَأ  اوُۤغُلْبَِتل  َّمُث 
اَنْلَزَْنأ اَۤذِإَف  ًةَدِماَھ  َضْرَْألا  ىََرتَو  ۘاًئْیَش  ٍمْلِع  ِدَْعب  ْنِم  ََملَْعي  َالْیَِكل  ِرُمُعْلا 

ٍجی۪ھَب ٍجْوَز  ِّلُك  ْنِم  ْتََتبَْنأَو  ْتَبَرَو  ْتَّزَتْھا  َءاَۤمْلا  اَھَْیلَع 

“Ey insanlar eğer öldükten sonra dirilmekten kuşkuda iseniz (bilin ki) Biz
sizi (önce) topraktan, sonra nutfe (sperma)dan, sonra alaka (embriyo)dan,
sonra yaratılışı belli belirsiz bir çiğnem et parçasından yarattık ki, size
(kudretimizi) açıkça gösterelim. Dilediğimizi belirtilmiş bir süreye kadar
rahimlerde tutuyoruz, sonra sizi bir bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra güç (ve
kabiliyetler)inize ermeniz için(sizi büyütüyoruz.) İçinizden kimi (henüz
çocukken) öldürülüyor, kimi de ömrün en kötü çağına (ihtiyarlığa) itiliyor ki,
bilirken bir şey bilmez hâle gelsin (çocukluğundaki gibi vücutça ve akılca
güçsüz bir duruma düşsün). Yeri de kurumuş, ölmüş görürsün. Fakat Biz
onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiftten
bitirir.”15

Eğer haşirden şüpheniz varsa, mahiyetinizde cereyan eden hâdiseye bakıp, şu
enfüsî delili tetkik edin:

Allah (celle celâluhu) başlangıçta sizi topraktan yarattı. Mahiyet-i asliyeniz
yeryüzünden alınan birtakım elementlerden ibarettir. Sonra karıştırılarak bir
protein çorbası yapılmıştır. Bir kademe sonra yani canlılık seviyesine gelince
mahiyetiniz bir damla su oldu. Hem de hor ve hakir bir su... Daha sonra bir kan
pıhtısı ve derken şekilli veya şekilsiz bir çiğnem et... Bu hâle geldikten sonra
artık ya yaratılır veya yaratılmazsınız. Ya bir düşük olarak düşer gider ya da
ahsen-i takvîm sırrına mazhar bir insan olmanız için mahiyetinizde bulunan
tohumunuza göre bir hüviyete irca olunursunuz. Sonra onları dilediğimiz kadar
ana rahminde tutarız. Bazen çocuk 3-4 aylıkken düşer, bazen altı, bazen dokuz
aylıkken dünyaya gelir.

Terütaze bir çocuk hâline getirdiğimiz sizler, daha sonra da tam kıvamına,
işe yarar hâle gelebilmeniz için belli bir noktaya varmaya çalışırsınız. Kiminiz



vefat eder, müntehaya ulaşamaz. Kiminiz de erzel-i ömre gider dayanırsınız.
Belinizin, ayaklarınızın ağrıyıp başınızın büküleceği, ihtiyarlığın sizleri mağlup
edip saçlarınızın ağaracağı erzel bir hayata maruz bırakılırsınız. O hâle
getirilirsiniz ki, her şey olduktan sonra hiçbir şey olmadığınızı anlayasınız.
Çocukluktan başlar ve nihayet sakallı bir çocuk olarak göçüp gidersiniz.

ٍيِنَم ّ ْنِم  ًةَفْطُن  َُكي  َْمَلأ   ۘىًدُس َكَرْتُي  َْنأ  ُناَسْنِْإلا  ُبَسْحََيأ 

َرَكَّذلا ِنْیَجْوَّزلا  ُهْنِم  َلَعَجَف   ّوَسَف ۙىٰ ََقلَخَف  ًةََقلَع  َناَك  َّمُث   ۙىٰنْمُي

ىٰتْوَمْلا َيِیْحُي  َْنأ  ىٰۤلَع  ٍرِداَقِب  َِكلٰذ  َسَْیَلأ   ۘىٰثْنُْألاَو

“İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanır? Kendisi dökülen meniden bir
nutfe (sperma) değil miydi? Sonra kan pıhtısı oldu da (Rabb’i onu) yarattı,
ona şekil verdi. Ondan iki çifti; erkeği ve dişiyi var etti. Şimdi bun(ları yapan
Allah)ın, ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?”16

Sizi belli kademelerden ve merhalelerden geçirip bu hâle irca eden Allah,
ölüleri diriltmeye kâdir değil mi?

Görüldüğü gibi Kur’ân-ı Kerim haşir meselesini başka hiçbir delile ihtiyaç
bırakmayacak şekilde, kendine has aklîlik ve mantıkîlikle ispat etmiş oluyor.
Kur’ân âyetlerinin hemen hemen üçte birisi bu hakikatlerden bahseder. Biz
yukarıda zikrettiklerimizle bu mevzuda sadece bir fikir vermiş oluyoruz. Zaten
bundan sonra söyleyeceklerimiz de, bu âyetlerin tefsir ve tafsilinden ibaret
olacaktır.

Fikir, düşünce, his, duygu, insan, insanlık ve bütün bunlara bağlı niyet, amel
ve aksiyonlar, bu dünyadan sel gibi akar. Ve nihayet akış mecrasının mahiyetine
göre bir havuzda toplanıverir. Burada bizler herhangi bir mükâfat ve mücazat
görmüyoruz. Nice zalimler, cebbarlar ve firavunlara taş çıkartacak kimseler bu
dünyada hiçbir cezaya, ikâba maruz kalmadan; başı, beli, dişi ağrımadan;
ceberûtu, hodfuruşluğu yanına âdeta kâr kalarak öbür âleme gitmiştir. Aynen
bunlar gibi binbir musibete maruz binbir belânın cenderesinden geçmiş, bin bir
musibet başında değirmen taşı gibi çevrilmiş kimseler de bu dünyadan oldukça
mazlum, mağdur olarak diğer âleme göçmüşlerdir.

Zalimin, kendine göre düşünce ve hesapları, mazlumun da yine kendine göre
büyük farklılık arz eden niyet ve düşünceleri vardır.

İşte bir çağlayan gibi akan birbirine tamamen zıt bu iki mecra diğer dünyada



bir havuza dolan sular misali temerküz edecek, bu dünyadaki hâl ve
hareketlerinin muhasebesi için Cenâb-ı Celle ve A’lâ’nın karşısında sıraya
dizileceklerdir. Yapılan muhasebe neticesinde mazlum, dünyada iken varlığına
kendi varlığı gibi inanmış olduğu Cennet’e, zalim ise içinde bulunmayı aklının
ucundan bile geçirmemiş olduğu Cehennem’e bir çöp yığını gibi atılacaktır.

Bu dünyada yapılmamış olan ebrâr ve eşrârın temyizini öte tarafta Âdil-i
Mutlak olan Allah yapacak, eşrâr ve zalimler güruhuna:

َنوُمِرْجُمْلا اَھَُّيأ  َمَْویْلا  اوُزاَتْماَو 

“Ey suçlular, bugün şöyle ayrılın (bakayım!)”17 şeklinde hitap edecektir.
İşte bu mahiyetteki tefrik ve temyiz, muamele yönüyle bu dünyada
yapılmamaktadır. Hâlbuki, diğer eşya arasında, iyi kötüden, güzel çirkinden,
kemal noksandan burada ayrılmaktadır. İnsan gibi, kâinatın enmûzeci ve özü
olan bir varlığın kaideden istisna edilmesi düşünülemez. Burada olmuyor,
demek başka bir âlemde olacaktır.

Tohum yere atılıyor, çürüyor ve bittiği yerde yeni bir hayat başlıyor. Ağaç
dal budak salıp semalara ser çekiyor. Yapraklarla süslenip, meyvelerle
donatılıyor. Daha sonra da her şeyini döküp kupkuru bir kemik hâline geliyor.
Fakat yeni bir baharda tekrar süslenip kendisini sizin nazarınıza arz ediyor.
Bütün hevâmm ve haşerat sonbaharda kış uykusuna girip, ölüm gibi bir hâle
maruz kalıyor. İkinci bir baharda yeniden haşr ve neşre tâbi tutuluyor. Bütün
varlıklarda cereyan eden bu kanundan insanın müstesna tutulmasına nasıl
ihtimal verilebilir? Onun da bir baharı, bir kışı ve ikinci bir baharı vardır. Zira
o da bir tohumdan meydana gelmiş, bir ağaç gibi olgunlaşmış, fikir, sır, hafî
gibi meyveler vermiştir. Daha sonra da hiçbir şeye yaramaz hâle gelmiştir. Bir
tohum gibi yeniden toprağa düşmüştür. Ve şimdi ikinci bir baharını
beklemektedir. Mevsim geldiği ve sûr’a üflendiğinde o da tahakkuk edecektir.

1 Tirmizî, tefsîru sûre (113, 114) 1; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/215, 237, 252.

2 Ra’d sûresi, 13/2.

3 Enbiyâ sûresi, 21/104.

4 Ahkaf sûresi, 46/33.

5 Kaf sûresi, 50/38.

6 Yâsin sûresi, 36/81.

7 Nâziât sûresi, 79/27.

8 Fussilet sûresi, 41/39.



9 Hac sûresi, 22/5.

10 Hac sûresi, 22/6.

11 Hac sûresi, 22/7.

12 A’râf sûresi, 7/29.

13 Yâsîn sûresi, 36/77-79.

14 Yâsîn sûresi, 36/80.

15 Hac sûresi, 22/5.

16 Kıyâmet sûresi, 75/36-40.

17 Yâsîn sûresi, 36/59.



KÂİNATTA GÖRÜLEN UMUMÎ HİKMET
Kâinatta her şeyi kuşatan bir hikmet müşâhede ediyoruz. Her şeyde bir fayda,

maslahat ve gaye gözetilmiştir. Materyalistler, ille-i gaiye denilen hikmeti inkâr
ederek Cenâb-ı Hakk’ın icraatının makul olmadığını söylerler. Hâlbuki O,
şundan dolayı şunu yapmak mecburiyetinden müstağnidir.

O’na, bir kimse cebriyle bir iş işletemez asla.
Ne kim kendi murad eder, vücuda gelir billah.”
Yani, meşîeti neye taalluk ederse o olur.

ّللا ُهٰ َءاََۤشي  َْنأ  َِّالإ  َنُۧؤاََۤشت  اَمَو 

“Âlemlerin Rabb’i Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz”1 Ve insan
O’nun dilediğinden başkasını da dileyemez. Zira O, mutlak hâkimdir. Fakat
yarattığı her şeyde bir de hikmet gözetmiştir.

İnsan bir an için nazar etse, kendisindeki birtakım hikmet ve maslahat
mânâlarının tebessümkâr vaziyetinin hemen ortaya çıktığını görecektir. Onu bir
bütün hâlinde taazzuv ettiren unsurlar teker teker ele alındığında, görülecektir
ki, ona yerleşen bir atom dahi lüzumsuz ve abes değildir.

Büyük bir insan olan kâinat da, böyle hikmetlerle donatılmıştır. Öyle ki
bütün bu mevcudatta sinek kanadı kadar dahi bir mânâsızlık bulunamaz. Bize
faydasız gibi görünen, kıpırdamadan duran bir ağaç yaprağında bile
bilemediğimiz nice faydalar gizlidir. Gerçi bunları böyle yaratmaya Cenâb-ı
Hak mecbur değildir, fakat O’nun Hakîm ismi bunu iktiza etmektedir.

Evet, makro âlemden normo âleme, oradan da mikro âleme kadar bütün bir
âlemi kuşatan hikmet ve maslahat müşâhede edilmektedir. Bütün bu âlemler
içinde en mükerrem varlık, en seçkin yaratık olma liyakatine sahip insan, bu
dünyada sadece maddî ve cesede ait yönüyle binlerce hikmetle serfiraz
olmuşken yalnız üç-beş günlük dünya için gelmiş ve bir daha dirilmemek üzere
ölüme mahkûm bir zavallı olamaz.

Maddî yönüyle dahi bu dünya onu tatmin edip cevap veremezken, hayal ve
bekâ arzusu gibi kâinatı kuşatacak istidat ve kabiliyetlerine şu geçici dünyanın
cevap vermesi düşünülemez. İnsanda hiçbir duygunun boş ve abes
yaratılmadığını başta kabul ettiğimize göre, bu bekâ, ebedî yaşama duygu ve
arzularının bu dünyada karşılığını göremeyen insan elbette, kendisine bir
hikmete mebni olarak verilen bu duygularının karşılığını başka bir âlemde



görecektir.

ّللا ُهٰ َىلاَعَتَف   َنوُعَجْرُت اَنَْیِلإ َال  ْمُكََّنأَو  اًَثبَع  ْمُكاَنَْقلَخ  اَمََّنأ  ْمُتْبِسَحََفأ 

ِمي۪رَكْلا ِشْرَعْلا  ُّبَر  َۚوُھ  َِّالإ  َهِٰلإ  ُّقَحْلا َۤال  ۚ ُِكلَمْلا 

“Bizim sizi boş yere, bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin Bize
döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız?

Hak padişah olan Allah, pek yücedir. O’ndan başka tanrı yoktur. O, (bütün
kâinatı kuşatan, kâinatın hayat kaynağı olan) kerim Arş’ın sahibidir.”2

Siz abes mi yaratıldığınızı zannediyorsunuz? Allah’a döndürülmeyeceğinizi
mi düşünüyorsunuz? Müteâl ve mübarek olan Allah böyle bir fiilden çok
münezzeh ve mukaddestir. Sizi buraya getirip serfiraz eden, maddî cesedinizin
bütün arzularını veren, kâinatta cereyan eden hâdiselere göre en küçük varlığın
en küçük arzusunu yerine getiren Allah (celle celâluhu) elbette sizin en büyük
arzunuz olan “bekâ” arzusunu yerine getirecek ve sizin için ebedî bir âlem
açacaktır.

Nebiler Nebisi saadet meclisinde oturuyordu. Mescide bir esir grubu
getirildi. O sırada Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir kadının yana
yakıla bir şeyler aradığını gördü. Kadın yakaladığı her çocuğu sinesine basıyor,
kokluyor sonra bırakıyordu. Sonra kendi yavrusunu buldu, bağrına bastı. Doyma
bilmeden onu öpüyor, kokluyor, tekrar bağrına basıyordu. Allah Resûlü bu
manzara karşısında iyice doldu. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak parmağıyla
yanındakilere bu kadını gösterdi ve: “Şu kadını görüyor musunuz?” dedi.
Sahabe cevap verdi: “Evet yâ Resûlallah!” Allah Resûlü tekrar: “Bu kadın şu
kucağındaki çocuğunu cehenneme atar mı?” diye sordu. Sahabe “Hayır yâ
Resûlallah!” karşılığını verdi. Ve işte bunun üzerine İki Cihan Serveri şu
hikmet dolu sözleri söyledi: “Allah o kadından daha şefkatlidir, kullarını
Cehennem’e atmaz.”3

Benim bu misalde esas anlatmak istediğim husus ise şudur: Kulunu
Cehennem’e atmayan ve bu kadar şefkatli olan Allah, buradaki adalet,
rahmâniyet, rahîmiyet, şefkat ve re’fetine zıt olarak bir kulunu bir daha
dirilmemek üzere yokluğa atar mı? Evet, ebedî Cehennem dahi, yok olmaya
kıyasla insanın ruhunda Cennet kadar kıymetlidir. Yokluk, Cehennem’e dahi
rahmet okutacak ve insanın ebediyet isteyen ruhunu feryat ettirecek, tarifi
mümkün olmayan müthiş bir azaptır.



Dünyadaki her kıymete onu tartabilecek bir mizan ve ölçü vaz’edilmiştir.
Ancak akıl, ruh, his, kafa ve bunların neticeleri için herhangi bir ölçü
konmamıştır. Aklın semeresini tartabilecek bir ölçüye malik değiliz. Hâlbuki
yediğimiz, içtiğimiz gıdaları tartabilecek mizanlar vardır. Bunlar memleket
içinde veya dış ülkelerde para kuruna göre bir kıymet ifade ederler. İthalat,
ihracat bu değerlere göre yapılır. Bunun gibi bir toprak parçasını dahi tartıp
değerlendirebiliriz.

Fakat büyük bir fetanet, kiyaset ve dirayeti tartıp değerlendirebileceğimiz bir
mizan ve ölçü yoktur. Meselâ, bir Shakespeare ve Hugo gibi müthiş dimağlar,
burada kafalarının semeresini görememişlerdir. Bu, meselenin sathî tarafı. Bir
de meseleyi ciddî planda ele alıp bir Nebi’nin fetanetini düşünelim. Meselâ,
Efendimiz’in aklının, nâmütenâhî kalb ve hislerinin semerelerini tefekkür
edelim. Ayrıca bütün nebilerin bu kalbî duygularını bir araya getirelim, bunlar
için bir mizan ve terazi vaz’edilmediğini nazara alalım. Bu düşünce ve tefekkür
bizi şu neticeye götürecektir. Bu duyguların tartılacağı bir mizan ve terazi
vaz’edilecektir. Bu, bu dünyada olmuyorsa muhakkak başka bir âlemde
olacaktır.

َناَك ِْنإَو  ۘاًئْیَش  ٌسَْفن  َُملْظُت  َالَف  ِةَمٰیِقْلا  ِمَْوِیل  َطْسِقْلا  َني۪زاَوَمْلا  ُعََضنَو 

َنی۪بِساَح اَِنب  ىٰفَكَو  ۘاَھِب  اَنَْیَتأ  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍةَّبَح  َلاَقْثِم 

“Kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Hiç kimseye bir haksızlık
edilmez. (İnsanın yaptığı iş), bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu
getiririz. Hesap gören olarak Biz yeteriz.”4

Âyette de görüldüğü gibi, bu dünyada insan ledünniyatını tartabilecek bir
mizan yoktur. İçe doğru her derinleşmede inkişaf eden bir duygunun semeresini
tartamıyoruz. İnsanın sır, hafî gibi duygularını, insana dünya ve mâfihayı elinin
tersiyle ittiren ve onu Cenâb-ı Bârî’den başka kimseye ve hiçbir şeye razı
olmaz hâle getiren, bunca ulvî duyguları ölçebilecek bir terazi bilmiyoruz.
Hatta birçok defalar bu duygularla meşbû bulunan insanlar dahi bunların
mahiyetini bilememektedirler. Öyle ise bütün bu ulvî duyguları dahi tartacak
bir mizanın kurulacağı ahiret denen gün olacaktır. Ve bu duygular orada kılı
kırk yarar şekilde tartılacaktır. Zira insanın dış uzviyatı için bir ölçü
vaz’edilmiştir. Hâlbuki onun dışından daha parlak ve çok daha ulvî olan
ledünniyatı için herhangi bir mizan, ölçü konulmamıştır. Bu ölçü, içinde



yaşadığı dünyada görülmediğine göre ahirette vaz’edilecektir.

ِهَْیِلإ ُبَرَْقأ  ُنَْحنَو  ُۚهُسَْفن  ِ۪هب  ُسِوْسَوُت  اَم  َُملَْعنَو  َناَسْنِْإلا  اَنَْقلَخ  ْدََقلَو 

ِدي۪رَوْلا ِلْبَح  ْنِم 

“Andolsun insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz,
(çünkü) Biz ona şah damarından daha yakınız.”5

İnsanı Biz yarattık, içinde ne denli vesveselerin oynaşıp kaynaştığını
biliyoruz. Ve meseleyi mefhum-u muhalifiyle ele alalım: “İnsanı Biz yarattık
ve içinde ne denli ulvî duyguların oynaşıp kaynaştığını da biliyoruz.”

İçinden kötü şeyler geçip sığlaşan, yozlaşan ve bodurlaşan, semere vermez
hâle gelip kalbsiz yaşayan bir insanı Allah orada kupkuru bir odun gibi
haşredecek. Yine, eski elbiselerin içinde, zâhiren çok sönük gözüken, fakat
katresinde ummanların mevcelendiği çok büyük insanlar vardır ki, onların içine
de Allah (celle celâluhu) muttali ve nigehbandır. Onu da hesaba çekecek ve
derinliğine göre mizan vaz’edecek ve ona göre mükâfat verecektir.

Haşir için hiçbir sebep olmazsa bile, ahsen-i takvîm sırrına mazhar insanın,
öbür âlemde amellerinin tartılabilmesi ve gerçek değerini bulabilmesi için bir
mahşere ve bir mahkeme-i kübrâya mutlaka lüzum vardır. Esasen hiçbir lüzum
ve vücub Cenâb-ı Hakk’ı bağlamaz. Fakat O’nun Hakîm isminden yola çıkarak
buradaki lütuflarından istidlâl ile gidiyor ve neticede mahşerin kurulacağı
hakikatine varıyoruz.

Cenâb-ı Hakk’ın gayeye matuf ve maksada uygun muhteşem bir saltanatı
vardır. Bu saltanat atomlar âleminden başlar ve en büyük sistemlere kadar
sürer gider. Böyle bir saltanata delil, bütün bu âlemlerde O’nun sikke ve
mührünün görülmesidir. Mikro, normo ve makro âlemde hep onun sikkesi
müşâhede edilmektedir. Bu saltanat öyle muhteşemdir ki, en küçüğünden en
büyüğüne kadar hiçbir dairede gayrın müdahalesini kabul etmez. O, bir mizan
vaz’etmiştir. Varlığını bildiğimiz fakat hakikatini anlayamadığımız kanunla
icraatını devam ettirmektedir. Esasen bizim isimlendirdiğimiz kanunlar,
meydana gelen vak’aları izaha yeterli sebep değildir. Meselâ, cisimler
arasındaki dengeyi, câzibe-dâfia denilen itme ve çekme kuvvetleriyle izah
etmek, vâki olan hâdiseyi –haddizatında– izah için kâfi değildir. Ancak bizim,
meselenin daha ötesine ıttılaımız olmadığından bu kadarıyla iktifa etmeye
kendimizi mecbur sayıyoruz. Bu mevzuda bizi aldatan husus o prensibin her



yerde doğru olması hususudur. Hâlbuki, bu prensibin doğruluğu, sadece o
prensibi vaz’edenin güç ve kuvvetini izah eder. Yoksa meseleyi izah etmez.
İlim bize vak’aları anlatır. Niçin ve nedenini izah etmez. Fakat meselenin neden
ve niçinini izah edemesek de, her şeyde bir hikmetin varlığı apâşikârdır. Buna
binaen olan ve olacak her şey bir gaye ve hikmete uygun olarak vücuda
gelmektedir.

Ebede uzanmış emeller taşıyan, ebedden ve ebedî Zât’tan başka hiçbir şeyle
tatmin olmayan, “Ebed! Ebed!” diye feryat eden ve Cennet’i, Cemâlullah’ı
arzulayıp duran insanın yaratılışında da bir gaye ve hikmet vardır. Aydın ruhlar
işte bu gaye ve hikmeti vicdanlarının en derin noktalarında bile hissedebilirler.

Hz. Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) İslâm’a girişini anlatan çeşitli rivayetler
vardır. Bunların içinde sıhhati en kuvvetli olan rivayetlerden birisi de şudur:

Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem), örtüsünden sıyrılıp halkı inzâr
etmesi emri gelince İki Cihan Serveri kendi kendine düşündü: “Ben bu hakikati
ilk defa kime anlatayım?” Hemen aklına gelen ilk isim Hz. Ebû Bekir
(radıyallâhu anh) oldu.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu düşünceler içinde bulunurken,
Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) de evde şöyle düşünüyordu. Beni ve bu kâinatı
yaratan birisinin varlığını biliyorum. Fakat O’na bir isim veremiyorum. Bu
mevzuu gidip Muhammed’e açmalıyım. Zira O, bu gibi meseleleri herkesten
daha iyi bilir.

Allah Resûlü ve Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) birbirlerinden habersiz,
birisi Hakkı talim, diğeri ise Rabbi taallüm düşüncesiyle yekdiğerinin evine
gitmek üzere evlerinden çıkarlar. Her ikisi de bir sokakta karşı karşıya gelirler.
Bu vakitsiz karşılaşış her ikisini de hayrette bırakır. Birbirlerine çıkış
sebeplerini sorarlar; her ikisi de duygu ve düşüncesini dile getirir. Ve Allah
Resûlü büyük bir sevinçle Hz. Ebû Bekir’i (radıyallâhu anh) hak dine davet

eder. O da derhal İslâm’a girip, Müslüman olur.6

Büyük basar ve basiretler, eşya ve hâdiselere nüfuz etmek suretiyle, Cenâb-ı
Hakk’ı bulma mevzuunda bir hükme varabilirler. Ve işte Hz. Ebû Bekir
(radıyallâhu anh) küçük bir eksiklikle doğruyu bulmuş, o eksikliğini de Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) tamamlayarak onu hakikate erdirmiştir.

Eşya ve hâdiseleri tetkik eden herkes bütün bunların üstünde Cenâb-ı
Hakk’ın mührünü görecek, âfâkî ve enfüsî tefekkür neticesinde şu hükme



varacaktır:
“Beni burada başıboş bırakmayan, elbette kabre girdikten sonra da başıboş

bırakmayacak ve bahar mevsiminde nebatatı haşrettiği gibi, çekirdek hâline
gelmiş zerrelerimi de ikinci bir hayatta yeniden diriltecek ve bir mahkeme-i

kübrâ açacaktır.”7

1 İnsan sûresi, 76/30.

2 Mü’minûn sûresi, 23/115, 116.

3 Buhârî, edeb 18; Müslim, tevbe 22.

4 Enbiyâ sûresi, 21/47.

5 Kaf sûresi, 50/16.

6 İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-nihâye 3/17.

7 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.85 (Onuncu Söz, Sekizinci Hakikat).



KERÎM VE RAHÎM İSİMLERİ AHİRETİ İKTİZA
EDER

En zayıf ve en muhtaçlara, en güzel ve en mükemmel şekilde bakılıyor. En
çelimsiz canlıların, elsiz ve ayaksız varlıkların çok rahatlıkla beslendiğini
görüyoruz.

İradesini kötüye kullanarak işe müdahale eden insanların yanlış müdahaleleri
bir tarafa bırakılacak olursa, en zayıf, çelimsiz, âciz ve nahif varlıklara en
güzel şekilde bakıldığını müşâhede ediyoruz.

İşte, bir hücrenin hayatiyetini devam ettirmesi, ana rahmindeki ceninin en
mükemmel usûlle beslenmesi ve dünyaya gelen yavruya annenin musahhar
edilerek en küçük ihtiyacının dahi büyük bir ihtimamla deruhte ettirilmesi,
denizin dibindeki balıklar ve meyvenin içindeki kurtların gayet mükemmel
beslenmesi, yerinden kımıldama imkânı olmayan ağaçların ve yatalak hastaların
rızklarının kendilerine kadar getirilmesi ve bunlar gibi binlerce müşahhas
misaller yukarıda mücerret fikir hâlinde söylediğimiz hususu tekit etmektedir.

Bütün bunlarla anlıyoruz ki, kâinatta hükmeden Kerîm ve Rahîm bir Zât
vardır.

Cenâb-ı Hak umum kâinatta bu kadar ihsan ve kerem sahibi olursa, O daima
ikram ve ihsan etmek ister. İkram ve ihsan etmek istemesinin yanında ikram ve
ihsan edeceklerinin de vücutlarını iktiza eder. Mademki bu dünyada âciz, zaif
ve aynı zamanda fânî insanlara bu kadar ikram ve ihsanda bulunuyor; rahmet ve
keremi bu ikramlarının devamını istilzam eder. Hâlbuki burada insan yediği bir
üzüm tanesine mukabil bin tokat yiyor. Tadıyor, fakat doymuyor. Ağzında tat,
kalbinde feryat ve figan meydana geliyor. Ona zevk veren şeyler, veda dahi
etmeden ve hiç sormadan çekip gidiyorlar. Gençlik, güç, kuvvet ve daha nice
zâil olan nimetler gibi... Öyleyse burada insana bu kadar ihsanda bulunan
Cenâb-ı Hak, ihsan ve nimetlerini kesivermekle nimeti nikmete, lezzeti azaba
ve muhabbeti düşmanlığa çevirmeyecektir. Hâlbuki bütün bunlar ebedî
olmazsa, nimet nikmet olur, lezzet azap olur ve sevgi düşmanlığa dönüşür.
Öyleyse, bu nimet ve ihsanların devam edeceği bir ebedî âlem vardır ve
mutlaka olacaktır.



ŞEFKAT DE AHİRETİ İKTİZA EDER
Yeryüzünde çok açık olarak bir şefkatin hükümferma olduğunu müşâhede

ediyoruz. Şefkat, acıma hissidir. Şefkat, bir mazluma merhamet etme hissidir.
Şefkat, ağlayanın ağlamasına kulak verme hissidir. Şefkat, yaralı, arızalı, bereli
bir kimsenin arızasını tedavi etme hissidir. En küçük daireden en büyük
dairelere kadar bu şefkat hissinin geçerli olduğunu görüyoruz.

Eliniz yaralansa, siz de elinizi tedaviye koyulsanız, Allah’ın merhamet ve
şefkati olmasa, inanın kanınızın yaralanan o kısmı nescetme, onarma faaliyeti
görülemeyecek ve siz o yarayı kapatamayacaksınız. Kapanmayan yaralar
görüyoruz, bunlar size bir şey anlatmıyor mu? Çok ciddî ameliyat iktiza eden
bir hastalık karşısında, bir insanı ameliyat masasına yatırmadan evvel hekimler
baş başa verip düşünüyorlar. Ya bir şeker hastalığı veya daha başka bir sebep
yüzünden: “Biz bu hastayı ameliyat edersek, bu yaranın kapanması zor olacak.”
diyebiliyorlar. Yine sizler, öyle ameliyat geçirmiş kimseleri görürsünüz ki,
bunların yaraları aylar, bazen de seneler sonra kapanmaktadır. Allah (celle
celâluhu) kapatmazsa kapanmaz. Ya şeker nispetini yükseltiyor ya da
pankreasla ilgili bir arıza meydana getiriyor, ensülin dengesi bozuluyor ve yara
kapanmayabiliyor.

İşte, insanın büyük sayılabilecek yaralarının dahi kısa zamanda iyileşmesini
temin eden Cenâb-ı Hakk’ın sadece bu noktadaki şefkatini anlayabiliyor
musunuz? Cenâb-ı Hak (celle celâluhu) bizlere merhamet ediyor. Ama ne ile?
Ancak mikroskoplarla görebileceğiniz küçücük varlıkları imdadınıza
göndererek.

Hele yavruların durumu… O bütün bütün insanı hayrette bırakıyor. Allah
(celle celâluhu) küçücük bebelere ayrı bir şekilde merhamet ediyor. Dünyaya
gelen, en saf, en temiz gıdalara ihtiyacı olan o yavrulara ayrı bir ihtimam söz
konusu. Onu önce ana rahminde besliyor. Rahmin cidarlarını yavrunun
beslenebileceği bir vasat hâline getiriyor. Dilimizde meşîmen olarak da
adlandırılan bu rahmin duvarları gıdalarla donatılıyor. Anne, çocuğa bir
hâdime, hizmetçi hâline getiriliyor. Yavru, dünyaya gelirken, Cenâb-ı Hak onun
için yeniden öyle bir gıda meydana getiriyor ki, yeni dünyaya gelmiş bir
canlının ilk zarurî ihtiyacı odur: Anne sütü.

Evet, anne sütü hiçbir gıdanın yavru üzerinde hâsıl edemeyeceği müsbet bir
tesir meydana getiriyor. Hatta siz o sütü sağıp başka bir kaba koysanız ilk



andaki halâvetini ve vitaminlerini koruyamayacaksınız. Sizler, beslemiş
olduğunuz koyun ve sığırların tertemiz memelerinden aldığınız sütü dezenfekte
edilmiş kaplara alsanız, sonra da bu sütü yavrulara verseniz onları daha iyi
beslemiş olmayacaksınız. Tetkik edecek olursanız doğrudan doğruya
annesinden beslenen buzağı ile kaplara alınmış sütle beslenen buzağılar
arasında yetişme açısından oldukça farklılıklar meydana geldiğini göreceksiniz.
İşte, anne memelerinden bir âb-ı hayat gibi sütü akıtan ve bu süt vasıtasıyla
şefkate çok muhtaç olan yavruları besleyen Allah’ın o sonsuz şefkati değil de
nedir? Allah’ın (celle celâluhu) sonsuz merhameti olmasaydı bütün bu hüsünler
meydana gelir miydi?

Evet, dört bir yanda azim bir şefkatin hükümferma olduğunu gökkuşağı gibi
görüyoruz. Sular çağlayıp çağlayıp bitkilerin ihtiyacına koşuyor. Rahmet
onların da başını okşuyor. Onlar için çok zarurî olan hava, ağaçların ağzı, burnu
menzilesindeki yapraklarla teneffüs ediliyor. İnsanın teneffüsüne mâni olsanız
onun ölümüne sebep olabileceğiniz gibi bitkiler de havasız bırakılsa
canlılıklarını yitirir ve kuru bir çöp hâline gelirler. Yeryüzünün canlı bütün
organizmalarına şamil bir şefkat olduğunu kabul etmedikten sonra yapmaya
çalışacağınız bütün izahlar, birer diyalektikten öteye geçmeyecektir. Şimdi
lütfen dikkat ediniz. Böyle en ehemmiyetsiz gibi görünen canlıların imdadına
şefkati ile karşılık veren Cenâb-ı Hakk’ın, o şefkate çok muhtaç, bekâ arzusuyla
yanıp tutuşan insanın arzusunu yerine getirmemesi mümkün müdür? İnsanı
dünyada bu kadar nimetlerle perverde etsin de sonra insanı idam-ı ebedî ile
yok etsin, kabirle insanın hayatını ve varlığını sona erdirsin, ona ebedî
bahçeler, cennetler açmasın, ebedî nimetlerle serfiraz kılmasın, bu mümkün
müdür?

Bizler bütün yeryüzündeki şefkat eserlerinden istidlâl ederek şu hükme
varıyoruz: Zerrelerden küreye, hücrelerden en kompleks organizmalara kadar
her tarafta şefkat ufuklarını açmış olan Allah (celle celâluhu) ahireti açacak,
insanları yeniden diriltecek, bu dünyada çeşitli nimetleriyle perverde etmiş
olduğu insanı, ahirette de o bitmek tükenmek bilmeyen nimetleriyle
donatacaktır.



CELÂL VE İZZET AHİRETİ İKTİZA EDER
Tepeden tırnağa bizi bu denli nimetlerle perverde eden Cenâb-ı Hakk’ın bir

de izzeti vardır. O, nimetlerine başkasının müdahale etmesini kabul etmeyeceği
gibi, nimetler mukabilinde yapılacak olan arz-ı teşekkür ve minnetin de
başkasına yapılmasına razı olmaz. Bunun yanında, aksi hareket edip nimetlerine
nankörlük edenlere karşı da bir gayret ve ceberûtu vardır.

Hâlbuki nice insanlar var ki, binlerce nimete gark olmuşlarken nankörlük
edip, kulluk ve ubûdiyetlerini Allah’tan başkasına yapıyorlar. Allah’ın (celle
celâluhu) Kendisini tanıtmak için yaptığı bunca ihsanına karşı gözü kapalılıkla
mukabelede bulunuyorlar. Bu dünyada kâfir, zalim, cebbar ve gaddar ceza
görmeden çekip gidiyor.

Hâlbuki izzet ve celâl öyle edepsizlerin te’dibini ve cezalandırılmasını ister.
Bu, dünyada olmuyor. Demek ki, başka bir âlemde olacaktır. Orada zalim
cezasını, mazlum da mükâfatını görecektir.

Evet, öyle bir gün gelecek ki, o günde Allah’ın nimetlerine nimetleri
cinsinden şükrünü eda edebilenler:

َِةِیلاَخْلا ِماَّيَْألا  ِيف  ْمُتَْفلْسَأ  اَِۤمب  اًئی۪ۤنَھ  اوُبَرْشاَو  اوُلُك 

“Geçmiş günlerde yaptığınız işlerden ötürü (bugün) afiyetle yiyin, için!”1

hitabıyla karşılaşacaklardır.
Ayrıca bir hadis-i kudsîde Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır:

ْتَأَر ٌنْیَع  اَم َال  َنی۪حِلاَّصلا  َيِداَبِِعل  ُتْدَدْعَأ 

ٍرََشب ِبْلَق  ىٰلَع  ََرطَخ  َالَو  ْتَعِمَس  ٌنُذُأ  َالَو 

“Salih kullarıma, gözün görmediği, kulağın işitmediği ve beşerin kalbine
dahi gelmeyen şeyler hazırladım.”2

Gözün görmediği, kulağın işitmediği ve insanın kalbine hutûr etmeyen derin
işler yapan, derinleştikçe derinleşen, içiyle yaşayan, gafletten uzak ve her an,
Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda hazır olma havası içinde hayatını devam ettiren
hüşyâr kalbler, aynı hareketlerinin ve amellerinin mükâfatını da aynı cinsten
görecekler. Cenâb-ı Hak onları birtakım sürprizlerle karşı karşıya getirecek.

Eşya ve hâdiseleri değerlendirerek fikir yapısında mesafe ve inkişaf
kaydeden insanlar, herhâlde dünyada bir çoban gibi yaşayan insanlardan farklı



muamele görecektir.

1 Hâkka sûresi, 69/24.

2 Buhârî, bed’ü’l-halk  8, tefsîru sûre (32) 1, tevhid 35; Müslim, îmân 312, cennet 2-5.



BUNCA CÖMERTLİK AHİRETİ GEREKTİRİR
Muhtaç olduğumuz şeyler Cenâb-ı Hakk’ın lütuf seyri içinde gelmese,

cihanları versek dahi birini elde edemeyiz.
Harun Reşid’in karşısına çıkan Allah dostu sorar:
- Harun! Şu bir bardak suya muhtaç olduğunda onu elde edebilmek için bütün

saltanatını verir miydin?
- Evet.
- Peki, bu suyu içsen de dışarıya çıkaramasan, onu çıkarmak için bütün

saltanatını verir miydin?
- Evet.
Bunun üzerine ârif insan şunları söyler:
- İşte yâ Harun! Senin bütün servet ve saltanatın bir bardak sudan ibarettir!...
Şu bir bardak sudan alalım da her an muhtaç olduğumuz havaya kadar bütün

nimetleri kapımızda hazır buluyoruz.
Her mevsim ayrı ayrı binlerce çeşit meyve Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve

ihsanıyla geliyor. Aksini düşünseydik, değil o meyveleri, bütün cihana bedel
bir çekirdeği dahi elde edemezdik.

İşte dünyada Cenâb-ı Hakk’ın bu denli sehâ ve cömertliğini görüyoruz.
Zavallı insan, keramet ve mucize arıyor. Hâlbuki etrafımızdaki bu çeşit

hâdiselerin hepsi harikulâde olarak meydana geliyor.
Cömertliğe bakın ki, güneş ve ay insana iki mûtî hizmetkâr gibi çalışıyor ve

hizmet ediyor. Isısıyla başımızı okşarken, ihtiyacımız olan meyve, sebze ve
hububatın olgunlaşmasını da deruhte ediyor. Eğer bütün bu cömertlikler geçici
ve fâni şu dünya misafirhanesine mahsus olsa ve devam etmese, düşündüğümüz
ve her an bize gelmesi muhtemel ölüm sebebiyle, her nimetin ardından bir
bardak zehir içiyor gibi ızdırap çekecektik. Zira itlâf ettiğimiz her nimet bize,
bir gün bütün nimetlerden mahrum olacağımızı ihtar etmektedir. Bundan da
korkuncu, ebedî yokluğu hatırlatmaktadır.

Hâlbuki bu kadar cömert bir Zât, verdiği bunca nimetleri tattırdıktan sonra
elimizden almaz. Belki o nimeti devam ettirir ve ebedîleştirir. İşte bu geçici
âlemde bu kadar cömertliği cilvelenen Zât’ın, bir de ebedî ve tükenmeyen bir
âlemi vardır ki, burada numunesini gördüğümüz cömertlikler orada bizzat ve
ebedî olarak devam edecektir. Yoksa O’nun bunca cömertliği, aksiyle



vasıflanır ki, bu da O’nun Zât-ı ulûhiyetiyle bağdaşamaz ve O, böyle
çirkinliklerden münezzeh ve mukaddestir.



EBEDÎ CEMAL AHİRETİ İSTER
Bir bahar mevsiminde, kuşların şakıyışı ve suların çağlayışını dinleyelim.

Bütün nebatat ve ağaçların yemyeşil zümrüt gibi güzelliğini, güneşin doğuş ve
batışını ve bulutsuz bir gecede mehtabı seyredelim. Kâinatta cilvelenen bütün
güzellikleri hayalimizin nazarına arz edelim.

İşte bu ve bunun gibi bütün tatlı tablolar Cenâb-ı Hakk’ın cemalinin bir
cilvesidir. O, peşi peşine birbirini takip eden bu manzaralarla bize Kendi
güzelliğini göstermektedir. Bizler de O’nun bu cilvelerindeki güzelliği
seyretmekle kendimizden geçiyoruz. O, Kendini tanıttırmak istiyor, biz de
tanımaya çalışıyoruz.

Şayet biz bu güzellikleri seyrederken perdeyi kapayıverse ve bizi yokluk
karanlıklarında bıraksa, nimet nikmete, muhabbet musibete, akıl da bize ızdırap
veren bir alete döner. Hâlbuki böyle bir Cemal, böyle bir çirkinlikten münezzeh
ve mukaddestir.

Aslında nimeti nimet yapan ve aklı her şeyden lezzet alır hâle getiren, o
nimetlerin devamıdır. Binaenaleyh Allah, kendi ebedî ve sermedî olan
Cemalini devamlı bize göstereceği ayrı bir yurt açacak, bizi o diyarda haşr ve
neşr edecek, sonsuz nimetlerini, Cemal ve Kemalini bize orada gösterecektir.

Hem O’nun güzellikleri ebedîdir. Öyleyse güzelliklerin devam edeceği ebedî
bir âlem gerekir. Ta ki, buradan geçip giden güzellikler orada ebedî olarak
devam etsin. Evet, bu dünyada cilvelerinin güzelliğiyle kendimizden geçtiğimiz
gibi, bir gün Zâtı’nın Cemal ve güzelliğini seyrederken de kendimizden
geçeceğiz.

ٌةَرِظَان اَّھِبَر  ىِٰلإ   ٌةَرِضَان ٍذِئَمَْوي  ٌهوُجُو 

“Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar. Rabb’ine bakar.”1

1 Kıyâmet sûresi, 75/22, 23.



BÜTÜN VARLIK ARASINDA BİR TENASÜP
VAR 

BU DA AHİRETİ İSPATLAR
Dış eşya ile insan arasında çok ciddî bir alâka görüyoruz. Bu alâka her

ikisini yaratan Hâlık’ın birlik ve vahdetine delâlet eder. Dışta görülecek,
duyulacak, tadılacak şeyleri yaratan kim ise, insana görme, duyma ve tat alma
duygularını ihsan eden de yine O’dur.

Şefkat edilecekleri var edenle, insana şefkat duygusu veren aynı Zât’tır. Bazı
hâdiseler irade ile halledilir. Bu hâdiseleri vaz’eden de insanda iradeyi vaz’
eden de aynı Zât olmalıdır. Saymakla bitmez nimetleri verenle, kendisine bu
nimetleri tatma duygusu veren, var eden bir Vacibü’l-Vücud vardır. İnsan
vücuduna gözü yerleştiren kim ise, semanın gözüne güneşi gözbebeği gibi
yerleştiren de O’dur. Zira güneş ile insanın gözü arasında ciddî bir münasebet
ve tenasüp vardır.

Elma, insan vücudu için faydalı vitaminleri taşıyor. Sert ve selülozlu kabuğu
dahi faydadan hâli değildir. Çünkü yendiği zaman bağırsaklarda onu eritecek
enzim olmadığından bağırsak tembellikten kurtulur ki, bu da vücut için faydalı
bir husustur.

Elma, vitaminleriyle faydalıdır. Ancak insan onun vitamininden istifade
ederken, ağız ondan tat almasa ve tiksinti duysa acaba o vitaminleri almaya
yeltenmek kabil olur mu? Ancak çok zarurî hâllerde ve zaruret miktarı kadar,
aynen bir ilaç gibi alınır ve insanın içinde daima bir isteksizlik doğurur. Fakat
düşünelim ki, evvelâ bizim vücudumuz ondaki vitaminlere muhtaç olarak
yaratılmış. Ayrıca o vitaminleri alırken ağzımıza da bahşiş veriliyor ve biz bir
elmayı yerken, vücudumuza faydasından ziyade ağzımızda hâsıl ettiği tadından
ve lezzetinden dolayı yiyoruz. Bütün meyveleri elmaya kıyas ederken bu usûlün
hayatın her sahasında tatbik edildiğini de hatırlatmış olalım.

İnsan neslinin hatta bütün canlıların tükenmemesi ve milletinin devam etmesi
için, Cenâb-ı Hak bir kanun koymuştur. Fakat bu fıtrat kanununun içine bir de
peşin ücret mânâsına bir zevk ve lezzet yerleştirmiştir. Eğer bu ücret peşinen o
muamelenin içine yerleştirilmeseydi ve tam aksine bu hareket insanın nefret
ettiği bir hususla telafi edilseydi, hiçbir neslin devamı düşünülemezdi.

Bütün bunlarla anlaşılıyor ki, neslin devamı kanununu kim vaz’etmişse, o



peşin ücreti de o vaz’etmiştir. Vaz’ederken de, fıtrî ve yaratılışa uygun
vaz’etmiştir. Öyleyse fıtratı yaratan da O Zât’tır.

İşte Cenâb-ı Hak, birbirleriyle bu denli münasebettar nimetleriyle bizi
perverde edip soframızı donatıyor, sonra da hava kararıp bir fırtına esiyor.
Ardından da bu ihtimamla hazırlanmış sofra altüst oluyor. Ölüm rüzgârı esiyor,
ya bizi ya da o nimetleri alıp götürüyor. Demek ki burada bize takdim edilen
nimetler sadece geçici ve fâni dünya için verilmiyor. Nasıl ki, burada verdiği
nimetler arasında bir münasebet varsa, bütün bu nimetlerin münasebettar
olduğu başka ve daha büyük bir nimeti de vardır. Burada tattırdıkları da sadece
diğerlerini teşvik içindir. Yani bu dünyadaki nimetler, ahirette verilecek
olanlar için bir numuneden ibarettir. Ve asılları orada verilecektir. Dünyadaki
bu münasebeti kabul ettikten sonra, ahiretle olan münasebeti kabul etmemek
akıl kârı değildir.

Cenâb-ı Hak bu âlemle öbür âlemi, birbirine muttasıl ve çok ciddî bir rabıta
ile alâkalı olarak yaratmıştır.

Varlık, varlıktaki ölçü ve mizan, bütün nimetler ve güzellikler öbür âlemdeki
mânâlarına işaret ederken belâ, musibet ve ızdıraplar da müstahakları için öbür
âlemde aynılarının olacağına delâlet ederler.

Hesap ve muhasebeler, hıfz ve muhafazalar, bütün amellerin bir hesabının
olacağına ve muhafaza edilen amellerin durumuna göre, bir gün çehrelerin ya
kararıp simsiyah veya nadret ve sürurla gün gibi aydın, parıl parıl olacağına
kat’î delildirler. Gönüllere inşirah salan şu ilâhî beyanı bir kere daha tekrar
edelim:

ٌةَرِظَان اَّھِبَر  ىِٰلإ   ٌةَرِضَان ٍذِئَمَْوي  ٌهوُجُو 

“Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar. Rabb’ine bakar.”1

Evet, bir evin odaları arasında nasıl ciddî bir alâka ve tenasüp varsa, dünya
ile ahiret arasında da aynen öyle ve hatta daha mükemmel bir surette tenasüp
vardır.

1 Kıyâmet sûresi, 75/22, 23.



DÜNYADAKİ HIFZ VE MUHAFAZA AHİRETİN
OLACAĞINA DELİLDİR

Bu âlemde mükemmel bir hafîziyet hükümfermadır. İnsanın mahiyeti sperm
denilen bir hücrede muhafaza edilmektedir. Karakterinin en ince teferruatına
kadar kromozomlarda onun istikbali saklanmaktadır. Sizler insandaki
kromozom sayısını değiştirmeye kalksanız onun mahiyetini değiştirmiş
olacaksınız. Bilindiği gibi insanın ruh yapısı, karakteri, iç dünyası bu
kromozomlar vasıtasıyla şekillenmektedir. Bunların sayısı 46 değil de 44 ya da
48 olsa, insan bambaşka bir canlı şekline dönüşmüş olur. Görüldüğü şekilde
kromozom gibi minnacık varlıklar insanın ne olacağı hususunda, sebep ve
vesile olarak hüküm veriyorlar. Demek ki, Cenâb-ı Hak onlara takdir hakkını
vermiş ve belli bir nizamı böylece sürdürüyor. Biz de burada riyazî bir
keyfiyetin hükümferma olduğunu müşâhede ediyoruz.

İnsan zayi olmamaktadır. Bugün insan olarak doğan yarın hayvana, başka bir
gün de bitkiye dönüşmemektedir. Evet, mikroskopla ancak görülebilecek kadar
küçük bir varlıkta kâinatın hulâsası olan insan muhafaza olunuyor. O, insan
olarak doğacak, yaşayacak, ölecek ve nihayet yine insan olarak haşrolup insan
olarak hesaba çekilecektir.

Koca çam ağacı, küçücük çekirdeğine yerleştirilmiş ve orada semaya ser
çekecek istikbaldeki hâliyle muhafaza ediliyor.

Atom fiziğinin kurucularından S. James Jean: “Kâinatı yaratan, muhakkak en
mükemmel bir matematikçidir.” derken, kâinatta hüküm süren riyazî ölçülere
işaret etmektedir. Hiçbir hâdise, yön ve harekette, kâinatta mevcut bulunan
riyazî ölçülere terslik göstermez. Esasen bütün bunlar bize O’nun Mukaddir
ismini anlatıyor. Fakat Jean ve onun gibi düşünenler sair isimleri de, O’nun
Mukaddir isminin gölgesine sokuyor. Biz Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat olarak, bir
yönüyle bunu kabul ederiz. Bir dairede herhangi bir isim hâkim ise, diğer
isimler, mevcudiyetlerini o ismin gölgesinde hissettirirler. İşte takdir, ölçü,
kıstas, matematiğin hâkimiyeti ve gözü tırmalayacak bir durumun bulunmaması
açısından eşya ve hâdiselere baktığımızda evvelâ bütün ihtişamıyla Allah’ın
“Mukaddir” ismini görüyoruz.

Her şeyin muhafaza edildiğini söylemiştik. Bütün bitkileri de aslî
hüviyetlerinde muhafaza eden kromozomlarıdır. Evet, insan spermde, bir ağaç
çekirdeğinde muhafaza edildiği gibi, bütün sesler de fezada ve çeşitli



cisimlerde muhafaza ediliyor. Belki bir gün gelecek keşfedilen aletlerle bu
sesleri yeniden dinleme imkânı doğacaktır. Bir teyp bandına sesler tespit
edildiği gibi, bize ait ses, tavır ve hareketler de yanından geçtiğimiz veya
içinde yaşadığımız cisimler tarafından tespit edilmektedir ki, bir gün leh veya
aleyhimizde şehadet edeceklerdir.

Bir ilim adamının yapmış olduğu denemede şöyle bir husus gözlenmiştir:
İlim adamı deneme yapıyor. Bir ağaç altında işlenen cinayetle ilgili olarak
şüpheli birkaç kişi deneme mahalline getiriliyor. Maznunlardan masum olanlar
içeriye girdiğinde hiçbir değişiklik göstermeyen ağaçlar, kâtil içeriye
girdiğinde sarsılmaya başlıyorlar. Ve böylece kâtil tespit edilmiş oluyor. Daha
önce kâtilin çıkardığı şerareler, ağaç tarafından tespit ve muhafaza edildiğinden
dolayı sonra kâtili ihbar ediyor.

En basit hareket ve hâdiselerin dahi tespit edildiği ilmen sabit olduktan
sonra, meselenin insana ait yönüne bakabiliriz: İnsanı spermde, ağacı
çekirdekte ve bir tavuğu yumurtanın hayat düğümünde muhafaza eden böyle bir
Hafîz, insan gibi, kâinatın nokta-i mihrâkiyesi ve yeryüzünün halifesi bir
sultanı, öldükten sonra başıboş bırakmayacak ve toprağa atılan bir tohum gibi,
başka bir âlemde, ona şayeste bir hayat bahşedecektir.



SONSUZ KUDRETİN AHİRETE DELÂLETİ
Dudaklarda bir tebessüm meydana getirecek veya dudakları patlatacak her

iki manzarayı da hâvi bir mahşerin kurulacağını Cenâb-ı Hak, Kur’ân’ında vaad
ve vaîd ediyor. Bu ifadeler bir yönüyle müjde, diğer yönüyle korkutma
mânâsını taşıyor.

O, söz veriyor. Verdiği sözü yerine getirmeye muktedirdir. Sözünden dönmek
ise O’nun keyfiyetsiz keyfiyetine asla yakışmaz. Zira O, hulfu’l-vaad gibi bir
noksanlıktan münezzehtir.

Bütün kâinatta eşya ve hâdiselerin içinde veya dışında, Cenâb-ı Hakk’ın
muhteşem kudretini müşâhede ediyoruz.

Atomlar âleminden nebülözler âlemine kadar çok sıkı riyazî bir rabıtanın
varlığını biliyoruz. Meselâ, bir atomu ele alalım: Çekirdeğin etrafında dönen
elektronlardan başlayıp ona denk içteki ağırlığı teşkil eden ve bu ağırlık içinde
esas tecrit ameliyesini yapan nötron ve protonlara kadar inceleyelim. Neticede,
atomda çok ciddî bir riyaziyenin hükümferma olduğunu göreceğiz.

Atomlar, yarı müstakil varlıklar oldukları hâlde bir araya gelip yeni
koloniler teşkil ederler ve bunlardan moleküller meydana gelir.

Çekim sahası ve radyasyon durumuyla güneş sistemini ele aldığımızda,
peykleriyle güneş arasında çok sıkı bir irtibatın olduğunu görürüz. Bu rabıta
kendisini o kadar canlı hissettirir ki, güneşteki hususî durumların yer fiziği
üzerinde çok kere tesir icra ettiğini müşâhede ederiz. Bu tesir, çekim sahası ve
radyasyon durumuyla doğru orantılıdır.

Forsed şöyle der: “Bir hücrenin diğer hücrelerle münasebeti gibi makro
âlemde de münasebet vardır.”

Bir hücre yarı müstakil hükümet gibidir. İçlerindeki emir-komuta hep
müstakildir. Kendi yapısını muhafazaya çalışır. Belli bir merkeze ihtiyaçlarını
bildirir. O merkez de, kendi üstündeki merkeze tembih yapar, durumu anlatır.
Daha önceki müracaatlarında gösterdikleri ihtiyaç listesine göre rızıkları
kapılarına kadar gelir. Her hücre, harcamasını müstakil olarak yapar. Bu hücre
denen devletçikler yan yana gelerek federatif bir devlet teşekkül ettirirler.

Eşya arasındaki bu rabıta, muhteşem bir şuurun eseri olarak görülüyor. Esas
meseleyi bilmeyenlerin söyledikleri her şey şaşkınlıktan öteye gitmiyor, bu
şuuru tabiatta aradıklarından dolayı şaşkınlıklarını ifade etmekten başka çare



bulamıyorlar. Biz ise: ُلوـُقُعْلا ِهِعْنـُص  ِيف  َرَّیََحت  ْنـَم  َناــَحْب  diyor ve سُ
hayrette kalışımızı böylece ifadelendiriyoruz. Evet, “Kudretin sergilediği
eserler karşısında akılların hayretten donakaldığı O Zât acz ve kusurdan
münezzehtir.”

Vücudu teşkil eden milyonlarca hücrenin her biri, âdeta Eflatun’un beynini
taşıyor ve dünyayı idare edebilecek bir karihaya sahip. Vücudun korunması,
sıhhatle devam etmesi ve hijyen prensipleri içinde hüküm sürmesi için hepsi
baş başa vermiş ve anlaşmış gibidir. Onların bu vaziyeti, bütün bunlara
hükmeden bir hâkim kudretin varlığını göstermiyor mu?

Mikro âlem denilen küçüklerin oynaştığı, kaynaştığı âlemde de bu böyledir;
makro âlem denilen galaksilerin ve yıldızların cevelan ettiği âlemde de durum
aynıdır. Elektromanyetik dalgalar, radyasyonlar, birbirleriyle çok şuurlu bir
şekilde alışveriş yapıyorlar. Şayet bu şekilde bir şuurlu alışveriş olmasa, bir
kalb gibi çarpan ve genişleyerek bir tarafa doğru giden bir galaksinin hayatını
devam ettirmesi mümkün değildir. Görüldüğü gibi büyük bir kuvvet ve kudretle
karşı karşıyayız. Bütün varlık arasında şuurlu bir müdahalenin varlığını
haykıran sımsıkı bir rabıta var.

Şimdi düşünelim: En küçük âlemden en büyük âleme kadar, bu şuurlu
rabıtayı, inzibat ve hâkimiyeti tesis eden; zavallı, kör, sağır, iktidarsız ve
şuursuz şu zerreler midir? Yoksa kemal sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan
münezzeh olan Cenâb-ı Hak mıdır? Evet O’dur. Ve O’nun kudreti sonsuzdur...

İşte böyle kudreti sonsuz olan Cenâb-ı Hak bir kitap gibi yarattığı şu kâinatı
bir gün kapatıp başka bir gün yeniden açacağını vaad ediyor. Mademki,
söyleyen O’dur; ve bu mevzuun ihtisas sahibi olan nebiler, sıddıklar ve veliler
hep buna şehadet ediyorlar; öyleyse muhakkak olacaktır. O hâlde haşrin
meydana geleceğine mümkün olarak değil mutlak vâki nazarıyla bakmalıdır.

اًباَوَْبأ َْتناَكَف  ُءاَۤمَّسلا  ِتَحِتُفَو   ۙاًجاَوَْفأ َنوُتْأَتَف  ِروُّصلا  ِيف  ُخَفْنُي  َمَْوي 

“O gün Sûr’a üflenir, bölük bölük gelirsiniz. Gök açılmış kapı kapı
olmuştur.”1

Sırtlarına yüklenen büyük emanet hakkında kendilerine sorulacak sorulara
cevap vermek, istintaka tâbi tutulmak üzere ins ve cinle beraber melâike de
mahşeri saracaktır. Kur’ân-ı Kerim’in müteaddit âyetleri bu hususa dikkati
çekiyor.



1 Nebe sûresi, 78/18-19.



YERYÜZÜNDE GÖRÜLEN 
ÖLDÜRME VE DİRİLTME HÂDİSESİ AHİRETİ

İSPAT EDİYOR
Yeryüzünü tetkik ettiğimiz zaman, bir an olur ki, o anda her şey var olma ve

dirilme havası içinde arz-ı didar eder. El ele, omuz omuza, diz dize, bütün
mahlukat Cenâb-ı Hakk’ın karşısında resmigeçit vaziyeti alıyor gibi hazır
vaziyet alırlar. Ağaçlar, otlar, yeşillikler ve bütün çemenzâr, formalarını takan
askerler gibi, Şâhid-i Ezelî’nin karşısında boy boy dizilirler. Başka bir an olur
ki, yapraklar dökülür, varlıklar enkaz hâline gelir ve zemin çöl manzarası arz
etmeye başlar. İlkbaharda yeryüzünü alabildiğine cazibedarlık, revnekdarlık
içinde görmemize karşılık, hazan mevsiminde yıkıcı, sökücü ve götürücü
rüzgârların ardından her şeyin yüzüne kül elenmiş gibi bir manzara müşâhede
ederiz. Sonbaharda çölde yürüyor gibi yürürüz. Hele kış basıp da kar düşen
yerlerde, hayattan ve canlılıktan eser kalmaz gibi olur. Ağaçlar kupkuru kemik
hâline gelir. Otlar çürür, hayatları biter. Toprak istihalelerle tohumları çürütür.

Fakat ilkbaharda bu enkaz yeniden canlanmaya başlar. Bir de bakarsınız, o
kül üzerinde yan gelmiş yatan ağaçlar, sündüs ve istebrak gibi bütün süs ve
ziynetlerini takınır, Şahid-i Ezelî’nin karşısında kıyâma dururlar. Ağaçlar
altında pörsümüş ve solmuş o otlar, çiçekler ve toprağın altındaki tohumlar
yeniden neşv ü nemâ bulup arz-ı didar etmeye başlarlar. Bütün hevâmm ve
haşerât ölüm uykusundan rahat rahat gözlerini açarlar, teneffüs edecekleri
tertemiz havanın yüzlerini okşadığını hissederler. Rızıklarını, toprağın
sinesinde yeşillikler hâlinde stok edilmiş olarak bulurlar. Her baharda Cenâb-ı
Hak, milyonlarca mahlukat çeşidini bunun gibi haşr ve neşreder.

İşte bu umumî haşr ve neşr o kadar canlı ve revnekdar cereyan etmektedir ki,
buna bakan herkes şu kanaate varır: Biz de öldükten sonra, aynen bunlar gibi,
öbür âlemin baharında haşr ve neşr olacağız. Eşya ve hâdiselerin her bir
parçası bu meseleye gayet şuurlu olarak hazırdır ve bu mevzuda çeşitli tablolar
arz etmektedir. Fakat bütün bunları teker teker ele alıp tetkik etmek şu satırlar
içinde mümkün değildir. Biz sadece bir misal verelim: Soframıza gelen,
ağaçların başında bize tebessüm eden, bazen bağlar bazen de dikenler arasında
bize gülüp dudak büken meyveler... Evet, ağzımıza tat, vücudumuza kût ve gıda
olan meyveler nasıl teşekkül ediyor? Bunu iyi anlayabilmek için fotosentez
meselesini iyi bilmek gerekmektedir.



Fotosentez çok rahat ve bollukla hâsıl oluyor. Beşer, teknik ilerlemesine ve
teknolojinin baş döndürücü muvaffakiyetlerine rağmen, henüz bir ağacın yaptığı
bu ameliyeyi yapmaya muktedir değildir.

Su, karbondioksit, yeşil ağaçlardaki klorofil ve güneş enerjisi, karbonhidrat
denilen şekeri meydana getiriyor. Karbondioksit, ağacın yeşil yapraklarındaki
hava delikleri tarafından emiliyor ve ağaç teneffüs ediyor. Buna absorbsiyon
diyoruz. Karbondioksit, ağacın yaprağı içinde bir difüzyonla klorofilin
bulunduğu yere geçiyor. Zaten yeşilliğin temel unsuru da bu klorofildir.
Köklerden gelen sularla birleştiği zaman da şeker hâsıl oluyor. Bu, gayet basit
bir ameliye ile varılan neticedir. İşte Cenâb-ı Hak gayet basit bir şekilde
bunları meydana getiriyor. Fakat bu basitlik, sehl-i mümteni denilen bir keyfiyet
arz ediyor. Beşer bunu yapamıyor. Kupkuru bir ağaçtan ağzımızın suyunu akıtan
meyveler, işte böyle sehl-i mümteni bir yaratılışla oluyor.

Fotosentez ameliyesi yapılırken ağaç teneffüs ediyor ve bu teneffüste bir
harcama yapıyor. Fakat kendisine lâzım olan asimilasyonun beş-on mislini
deruhte ediyor. Sebebi de şu: Ağacın önünde kapkaranlık bir gece var. Gecede
ise onun soluk alma durumu değişir. Ayrıca bir de kış var. Kışın o, bu
ameliyeyi yapamayacaktır. Diğer taraftan, ağacın yeşil olmayan kısımlarının
harcaması da düşünülmelidir. Bu ne müthiş bir akıl ve nasıl bir şuurdur!..
Şuursuz ağaca böyle bir şuur izafiyesi ise en büyük şuursuzluktur!

Kupkuru ağacın dalındaki bir meyveyi başıboş bırakmayan kudret, acaba
kâinat ağacının meyvesi olan insanı başıboş bırakır mı? En küçük bir mahlukun
en küçük bir arzusunu yerine getiren böyle bir Zât, insan gibi en büyük bir
mahlukun en büyük arzusu olan ebed arzusunu yerine getirmez mi?

Hayır, bekâ için yaratılan ve Bâki-i Hakikî’den başkasına razı olmayan
insan, kabre konulup çürümeye terk edilemez. O yeniden ve başka bir âlemde,
oraya mahsus hayatı yaşamak üzere diriltilecektir.

Kur’ân-ı Kerim:

ُئِشْنُي ّللا  ُهٰ َّمُث  َقْلَخْلا  َأَدَب  َفْیَك  اوُرُظْناَف  ِضْرَْألا  ِيف  اوُری۪س  ْلُق 

ٌري۪دَق ٍءْيَش  ِّلُك  ىٰلَع  ّللا  َهٰ َِّنإ  َۘةَرِخْٰالا  َةَأْشَّنلا 

“De ki: “Yeryüzünde gezin, bakın yaratmaya nasıl başladı, sonra Allah,
son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah, her şeye kadirdir.”1



َِكلٰذ َِّنإ  ۘاَھِتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  يِیْحُي  َفْیَك  ّللا  ِهٰ ِةَمْحَر  ِرَاثٰا  ىِٰۤلإ  ْرُظْناَف 

ٌري۪دَق ٍءْيَش  ِّلُك  َىلَع  َوُھَو  ۚىٰتْوَمْلا  يِیْحَُمل 

“Allah’ın rahmetinin eserlerine bakın ki, nasıl yeri ölümünden sonra
diriltiyor?! Şüphe yok ki, O, ölüleri de diriltecektir. O, her şeye kadirdir.”2

diyerek bu hakikate işaret etmektedir.
Bir sahifede milyonlarca kitabı birbirine karıştırmadan yazıp nazarımıza arz

eden bir Zât, formalarını söküp dağıttığı bir kitabı ikinci defa aynı şekilde bir
araya getireceğini vaad etse, bu, O’nun kudretinden uzak görülebilir mi?

Yoktan, bir makineyi icat eden sanatkâr, daha sonra bu makineyi söküp
dağıtsa ve ikinci defa aynı makineyi monte edeceğini söylese, inkâr edilebilir
mi? Hiçten ve yoktan bir orduyu teşkil edip intizam altına alan bir kumandan,
efradı istirahat için dağılmış bir orduyu, bir boru sesiyle tekrar
toplayabileceğini söylese, ona karşı “Hayır yapamazsın.” denilir mi?

İşte bu basit misaller dahi ahiretin inkârının mümkün olmadığına kanaat
getirtmeye kâfi ve yeterlidir. Hâlbuki bunun misali üç-beş değil, üç yüz bin,
belki milyonlarcadır.

1 Ankebût sûresi, 29/20.

2 Rûm sûresi, 30/50.



EN BASİT ŞEYLERE GÖSTERİLEN İHTİMAM
Bu mevzuda sadece küçük bir misal arz etmek yeter zannederim.
Selüloz maddesi ağaçların içinde liğninle beraber odunun temel rükünlerini

teşkil eder.
Çeşitli sanayi maddelerinde kullanılan selülozun kâğıt sanayiinde ayrı bir

yeri vardır. Ayrıca o, elastikiyetiyle, ağaçların rükû eder gibi eğilmelerini ve
bu esnada kırılmamalarını temin eder.

Selülozun, erimesi ve hazmı çok zordur. İnsan selülozlu maddeleri yese
eritemez. Ancak geviş getiren hayvanların salgıladıkları enzimler selüloz
maddesini çözebilir. Selüloz, hayvanın vücudunda faydalı hâle gelir ve biz de
ondan istifade ederiz. Hatta dışkısından dahi gübre olarak yararlanıyoruz.
Âdeta hayvanlar, selülozlu maddelerin faydalı hâle getirilmesi için bir fabrika
gibi çalışıyor.

Fakat bu kadar çok selüloz maddesinin hepsini hayvanlar yiyemez.
Dolayısıyla yere dökülenler de olur. Bunlar da yerdeki bakterilerin akıl
durdurucu faaliyetiyle küçük moleküller hâline getirilir. Bir taraftan toprak
bunlardan istifade ederken, diğer taraftan yeryüzü kerih kokulu maddelerden
kurtulmuş ve temizlenmiş olur.

Bakteri deyip geçmemeliyiz. Şöyle bir düşünelim. Hz. Âdem’den bu yana
ölmüş olan insanlar, dünya kurulduğundan beri ölmüş olan hayvanlar ve bitkiler
eğer çürümeselerdi acaba bugünkü hayattan eser kalır mıydı? Meseleyi bu
kadar uzatmaya lüzum da yok. Birkaç sene içinde yaşayıp ölen sinekler eğer
çürüme ameliyesine tâbi tutulmasalardı, yeryüzü birkaç santim kalınlığında
sinek ölüleriyle örtülecek ve insan adım atacak yer bulamayacaktı.

Görüldüğü gibi Cenâb-ı Hak en küçük varlıklara büyük işler yaptırıyor. Bir
avuç toprakta milyonlarcası bulunan bakterilere, yeryüzünün temizlik vazifesini
gördürüyor.

İşte böyle, selülozu ve bakteriyi başıboş bırakmayan, bu basit ve küçük
varlıklara büyük bir ihtimam gösteren Allah (celle celâluhu) nasıl olur da insan
gibi, kâinatın sultanı olan bir varlığı başıboş bırakır? Bu asla mümkün değildir.



DELİLLER... DELİLLER... VE YİNE
DELİLLER...

Vücutta meydana gelen bir yara kapanıyor, kabuk bağlıyor ve sonra o kabuğu
da atmak suretiyle kendi kendini tamir ediyorsa bu, o yaranın meydana geldiği
uzuvdaki canlılığa delâlet eder.

Meyve, meyveyi yetiştiren ağacı gösterir... Yoldaki izler, yürüyeni ele verir.
Gezip tozduğumuz yerde su sızıntıları varsa, orada su cetvelleri var demektir.
İnsanda da öyle izler, öyle sızıntılar ve tamirler var ki, ona bakanın ahireti
görmemesi mümkün değildir.

Sınırlı ve mahdut kalıplar içerisine sıkışmış bir insana bu sonsuzluk fikri
nereden geldi? Onun böyle bir düşünceye kendi kendine sahip olduğu
söylenemez. Bu âlemde, ona böyle bir ilham verecek varlık da yoktur. Öyle ise
ondaki bu duygu esasen başka âlemden gönderilen mesajlardan ibarettir. Su
sızıntılarının su cetvellerine delâleti nasıl kat’î ise; ebediyet sızıntılarının da
ebedî âlemlere delâleti o kat’iyettedir.

İnsan iç âlem ledünniyatıyla, maddî âlemde elde edemediği semereleri elde
eder. İnsan öyle coşar, dünya ve mâfîhâya öyle sırt çevirir ve mâsivânın üstüne
çıkar ki, bu hâl ve keyfiyet onun şu imkân âleminin üstünde mümkün olmayan
bir varlıkla münasebetini anlatır. Şu sınırlı, yıkılan ve yapılmayan ve
yapılmayacak olan dünya dahi, hiç yıkılmayacak bir yurdun olacağına delâlet
eder. Bu vaziyetiyle her varlık, bir yönüyle sahibini gösterirken, diğer yönüyle
öbür âlemdeki mazhariyetlerine işaret etmektedir.

İnsanın vücudundaki hücreler nasıl birbiriyle ittisal edip rabıta kuruyor,
birinde meydana gelen bir arızanın imdadına koşuyor, bir vücut ayrı ayrı
eyaletler gibi işliyorken, iktiza ettiğinde bu eyaletler baş başa verip müşterek
düşmanı tardedip ona karşı bir temerküz ve tahşidat meydana getiriyorlar;
aynen öyle de, kâinatın sinesinde, yerine göre kalb gibi atan, göz gibi ışık
saçan, bazen kabz bazen de bast eden, en küçük kürelerden en büyük
nebülözlere kadar bütün kâinat, âdeta ayrı ayrı uzuvlardan meydana gelmiş tek
vücut gibidir. Belki bütün kâinata müekkel bir melek vardır ki, kâinatın ruhu
odur. Kâinat muhteşem keyfiyetiyle ve insandaki küçük misaliyle canlı olarak
Cenâb-ı Hakk’ın isimlerine ayinedarlık etmektedir. Tıpkı insan uzuvları gibi o
da yaralanmakta ve yaraları tamir edilmektedir. Einstein: “Bilemediğimiz bir
sırla kâinatın uzak köşelerinde yeni yeni cisimler teşekkül etmektedir.” diyor.



Elbette şu kâinat denilen sarayı yapıp kurduktan sonra Cenâb-ı Hak onu bir
insan vücudu gibi serfiraz edecek ve o da vazifesini bitireceği ana kadar işine
devam edecektir.

Yeryüzünde insanların vazifeleri bitinceye kadar o bir kalb gibi atacak, göz
gibi görecek ve güneş gibi ışık saçacaktır. Kendisine tevdi edilen vazifeyi de
şuurlu bir mü’min edasıyla yerine getirecektir. Bunun için de tahrip edilen
yerleri tamir, bozulan yerlerine ilaveler yapılacak ve bu âlemin işaret ettiği
ikinci bir âlem, bu kâinatın bir köşesinde inşa edilecektir.

Bizler, eşya ve hâdiselere bütünüyle nüfuz edemiyoruz. Onların arasında
hâlden ve dilden anlamayan seyirci ve müşahitler gibi dolaşıyoruz. Onun için
de hangi şeyden neler olur henüz bilemiyoruz. Belki bir gün eşya ve hâdiselerin
ruhunu kavrasak, bunların var ediliş keyfiyetine tam nüfuz etsek, hayatımıza
tuzak kurmuş mikroplardan dahi en büyük şekilde istifade etme kapıları
açılacaktır. Belki de çeşitli mikroplar üreten fabrikalar kuracak ve memleketin
gelir kaynaklarından en büyüğünü keşfetmiş olacağız. Fakat şu anda bizler,
akan bir ırmağı sadece seyreden ve ondan çok çeşitli yönleriyle istifade
edemeyen insanlar durumundayız.

Evet, eşya ve hâdiseler akıyor ve biz de sadece bakıyoruz. Hâlbuki Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir duasında, Cenâb-ı Hak’tan eşya ve
hâdiselere nüfuz edebilmeyi talep ediyor ve “Allahım, bana eşyanın hakikatini
göster.”1 diyor. İnsan için ideal ufuklardan birisi ve belki de en birincisi
eşyanın hakikatine nüfuz edebilme keyfiyetini kazanabilmektir. İşte bu
keyfiyetle kâinat tetkik edilse, her eşya ve hâdisenin verâsında, ince bir perde
arkasında ahiret görülüp müşâhede edilecektir.

Yeryüzünde diken gülle, bülbül kargayla beraberdir. Esasen birbirine zıt
gibi görünen eşya yekdiğerini tamamlamaktadır. Kâinatta abes ve boş hiçbir
hâdise ve eşya yoktur. Meselâ yeryüzündeki bütün köpekleri yok etsek, kâinatın
sinesinde bir boşluk meydana gelir. Bir zaman Batılı bir mütefekkir, bir kuş
türünün tükenmeye yüz tuttuğunu ve bu sebeple kâinatta mühim bir gediğin
açılacağını gazeteler diliyle ilan etmişti.

Kâinatın seyri içinde herkese ve her şeye bir vazife düşmektedir. Onun için
kâinatın sinesinden neyi alırsanız alın, orada bir boşluk tarrakalar çıkaracak ve
“Kâinatta bir boşluk meydana geldi.” diyecektir.

Nebiler Nebisi (sallallâhu aleyhi ve sellem) Buhârî ve Müslim’de: “Eğer



köpekler başlı başına bir millet olmasaydı hepsini öldürürdüm.”2 buyuruyor.
Köpekler dahi tek başına aynen insanlar gibi bir millettir. O da omuzuna büyük
vazifeler almış ve bir gediği kapatmaktadır. İnsanlara saldıran, evlere meleğin
girmesine mâni olan ve insan vücuduna zararlı birtakım mikropları taşıyan
köpeklerin belki öldürülmesi gerekirdi. Fakat öldürülmüyor. Zira bu kâinat
sarayında onun da bir yeri vardır. Ancak asıl mesele, onun yerini bilmek ve onu
yerine koymaktır. Onlar öldürülse meydana gelecek zarar, önü alınamayacak
kadar büyük olacaktır.

Ağaçların içindeki bakteriler yok edilse, birkaç sene sonra meyvelere öyle
şeyler musallat olacak ki artık onları bu tasalluttan kurtarmak mümkün
olmayacaktır. Zira Cenâb-ı Hak, birbirine mukabil varlıklarla kâinatta bir
denge ve düzen kurmuştur. Siz mukabillerden birini ortadan kaldırdığınızda,
diğerinin istilasıyla karşı karşıya kalırsınız.

Evet, kâinat öyle bir binadır ki, bu binayı meydana getiren taşların hepsi
birbiriyle irtibatlıdır. Oradan küçücük bir taşı çıkarayım derseniz, binayı
başınıza yıkarsınız.

Ayrıca, hâdiselere devreler hâkimdir. Yedi senelik fâsılalarda hububatın, on
dört senelik fasılalarda ise balıkların çok bol ve mebzul olarak elde edildiğini
bir ilim adamı tespit etmiştir. Eğer bu devreler mevzuu, ilmî hüviyetiyle ve tam
mânâsıyla tetkik edilse, beşerin içtimaî ve iktisadî çok meseleleri
halledilecektir. Kur’ân-ı Kerim’de ve bilhassa Sûre-i Yusuf’ta bu devreler
meselesine işaretler vardır. Şu küçük devrelerin bir intizam ve nizam içinde
cereyan ve deveran etmesi, işaret ve ispat ediyor ki, dünya hayatı da bir
devirdir. O da bir gün bitecek ve ardından başka bir devir başlayacaktır.
Dünyada bolluk ve bereket içinde yaşayan insan, kıtlık mânâsını taşıyan bir
kabir hayatını da yaşayacak. Sonra da apaçık bir haşir devresine girecektir.
Onun ardından, sıkıntı ve ızdırap içinde bir hesap verme hayatı, daha sonra da
sırattan geçme devresi gelecek. Varabilen Cennet’e varacak ve görebilen
Cenâb-ı Hakk’ın cemalini görecektir. Fakat verilen nimetlerde veya aksine
ızdıraplarda, ülfet ve alışkanlık olmayacak. Cennet veya Cehennem’de de ayrı
ayrı devrelerde karşılaşılacaktır.

Adiy b. Hâtim (radıyallâhu anh) -ki dünyanın en cömert insanı olan Hâtim-i
Tâi’nin oğludur. Önce Hıristiyanlığa sülûk etmiş ve ardından da hak din olan
İslâm’ı bulmuştur- şöyle der: “Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)



dünyaya ait bazı hâdiseleri daha vukû bulmadan önce haber vermişti ve
verdiği haberler birer birer aynen çıktı.”3

İşte Adiy b. Hâtim, sadık u masduk Hz. Muhammed Mustafa’nın istikbale
dair verdiği gaybî haberlerin aynen çıktığını bize söylemekle, O’nun ahirete ait
verdiği haberlerinin de aynen zuhur edeceğini ifade etmiş olmaktadır.

Allah Resûlü Hz. Enes’e (radıyallâhu anh) dua etmişti: “Allahım, onun
ömrünü uzun ve evlâtlarını çok et. Onu Cennetine koy!” Hz. Enes (radıyallâhu
anh) yüz yaşından fazla yaşadı ve kendi ifadesiyle yüz tane evlâdını kendi
eliyle defnetti. Hz. Enes (radıyallâhu anh) şöyle derdi: “Allah Resûlü’nün
benim için ettiği duadan ikisini gördüm ve üçüncüsünden de ümitliyim.”4

Biz Cenâb-ı Hakk’ın koyduğu bir devreler âlemi içinde yaşıyoruz. Fakat bu
devran, kafiyesiz bir şiir gibi bitiyor. Öbür âlem, bu şiire kafiye olup
tamamlayacaktır. Bu dünyaya ait haber verilen hâdiselerin aynen tahakkuku,
mü’mini mesrur ve kâfiri mahzun edecek bir hâdisenin de tahakkuk edeceğini
ispat etmektedir.

İnsan doğar doğmaz bir taraftan yaşamaya diğer taraftan da ölmeye başlar.
Her doğuş bir ölümün ve her ölüm de yeniden bir doğuşun habercisidir. Eğer
neticede ebedî bir doğuş yoksa, yeryüzünün en tâli’siz varlığı insandır. İnsanlar
içinde de en tâli’sizi nebiler ve nebiler içinde de İki Cihan Serveri’nin en
tâli’siz olması icap eder. Hâlbuki O, bütün bir cihanın yaratılma sebebidir.
İnsanlık ağacı öyle bir meyve elde etmek için dikilmiştir. İnsanın yeryüzüne
gelmesinden, insanlık içinde zuhur eden nebilere kadar her hâdise, neticede
ahireti ispat eder.

Ayrıca: Cenâb-ı Hakk’ın Allah, Peygamberimiz’in Resûlullah ve Kur’ân’ın
Kelâmullah olduğunu ispat eden bütün deliller, aynı zamanda ahireti de ispat
eder. Zira iman bir bütündür, tecezzi ve inkısam kabul etmez.

1 Bkz.: Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 1/109, 2/184, 6/169, 13/37, 21/31, 22/35, 40, 24/128.

2 Tirmizî, sayd 16, 17; Ebû Dâvûd, edâhî 22; Nesâî, sayd 10.

3 Buhârî, menâkıb 25; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/257, 377, 378.

4 Müslim, fezâilü’s-sahâbe 141-144; Abd b. Humeyd, el-Müsned s.375.



TARİH VE FELSEFE “AHİRET VAR” DİYOR
Tarih, haşir akidesi zaviyesinden ele alındığında, ilk insandan günümüze

kadar insanlık çapında bir haşir inancının var olduğu müşâhede edilir. Will
Durant, medeniyet tarihinde çeşitli milletlerin öldükten sonra dirilme
mevzuundaki kanaatlerini, nasıl mezarlara gömüldüklerini, duvarlarına
yazdıklarını ve dehlizlerinde mevzu ile alâkalı resimlerin tespit edildiğini
anlatır. Dünyanın en maddeperest insanları olan firavunlar dahi öldükten sonra
dirilme mevzuunu ele alıyorlardı. Firavun mezarlarındaki kazılarda şu mânâyı
ifade eden sözler bulunmuştur: “İnsanlar öldükten sonra, mücrimler yerin
altında, çirkin suretlere dönüşmek suretiyle ebedî kalacaklar, sâfi ve tertemiz
ruhlar ise meleklere iltihak edecek, yüceler içinde bir hayat yaşayacaklar.”

Bu itikat sebebiyledir ki, firavunlar mezarlara yiyecek içecek ve en güzel
elbise ve ziynet eşyalarını da beraber koyduruyorlardı. Anlayışta inhirafla
beraber ahirete itikattır ki, onlara bunu yaptırıyordu. Ayrıca mezarları içine
alan dehlizlerin duvarlarına balık ve yılan resimleri yaptırıyor, ilâhların bu
resimlerden hoşlandıklarına inanıyorlardı. Bu inanış dahi onların, öldükten
sonra başlayan ikinci bir hayata itikat ettiklerini ispat ediyor. Zira yaptırdıkları
bu resimlerle, -itikatlarınca- ilâhlarının rızasını kazanacaklar ve böylece diğer
bir âlemde rahat edeceklerdir.

Bir de kitabü’l-mevtâ denilen ölülerle beraber gömülmüş vasiyetname veya
dua mânâlarını taşıyan kitabeler var. Bu kitabelerle âdeta ölü dile getirilip
konuşturuluyor:

“Selâm sana ey yüce ilâh! Sonsuz cemalini müşâhede etmek için huzuruna
geldim. Lütfet de cemalini göreyim, bunu gözetiyorum. Ben kimseye
zulmetmedim. Hıyanette bulunmadım. Kimseyi ağlatmadım. Kimseyi
öldürmedim. Cebr ve tagallüpte bulunmadım... Hâlimi sana arz ederek huzuruna
geldim. Derdim, cemalini görmektir.”

İşte bu veya bu mânâya gelen kitabeler dahi bize o devrede bir ahiret inancı
olduğunu anlatmaktadır.

Bütün beşer ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı kültür şartları altında ve ayrı ayrı
zamanlarda neşet etmelerine rağmen, hepsinin mezarını, ocağını karıştırsak,
oradan mazinin sessiz narasıyla “Ebed Ebed!” dediğini duyacağız.

Şehristânî, Zerdüşt’ün şöyle dediğini nakleder: “İnsan dünyaya vazifeli
olarak gönderilmiştir. Vazifesini iyi yapanlar sâfileşerek mele-i âlânın



sakinlerine iltihak edecekler. Yapmayanlar da, ebedî olarak yerin dibinde
mahkûm kalacaklar.”

Gerçi bu sözler tercüme edile edile, esas lafızlarındaki nüanslardan
uzaklaşmıştır. Ancak ifade edilmek istenen mânâ aynıdır ve esas mühim olan da
bu mânâyı ifadedir.

Nasıl ki Mısır’da Firavun, bütün firavunluğuna rağmen öldükten sonra
dirilmenin kavgasını veriyorsa, İran’da da Zerdüşt ve müntesipleri aynı
davanın kavgasını veriyorlar.

Hindistan, yüzlerce dinin bulunduğu bir yerdir. Belki de aynı dinin içinde
yetişen büyük ve ulular, daha sonra esas mânâ ve mahiyetinden uzaklaştırılarak
ayrı birer din kurucusu gibi telakki edilmiş ve bu kadar çok dinin zuhuruna işte
böyle bir hata sebebiyet vermiştir. Bütün bu ayrı ayrı dinlerin birleştikleri bir
nokta vardır, o da, ruhların hayatlarının devam ettiği inancıdır. İslâm
prensiplerine göre hatalı bir inanış olan tenasüh akidesi Hindistan’da hâkimdir.
Bu yönüyle onların itikatları yanlış ve hatalıdır. Ancak bizim üzerinde
durduğumuz mevzu, ruhların ölümsüzlüğüne inanışlarıdır. Tenasüh akidesinin
mahiyetinde ihtilaf eden bu dinlerden bazısında, durmadan ceset değiştirme ve
birinden diğerine geçme, sadece süflî ruhlara mahsustur. Diğerlerine göre,
bütün ruhlar böyle bir ameliyeye tâbi tutulur. Ancak her iki ayrı kanaatin
birleştiği husus, neticede ruhların bu devirleri tamamlayıp bir noktada
duracağıdır.

Budha, ruhların devr-i dâim içindeki çilesine tahammül edemez. Ona göre
ruhların devr-i dâimi yoktur. Belki ilk başlangıçta böyle bir devir olabilir.
Fakat esas olan, ruhların Nirvana’ya gidip dayanmasıdır. Bu, vücudun Mutlak’a
dönmesi demektir.

Bütün Hint edebiyatı dikkatle tetkik edilse damla damla ahiret inancının
takattur ettiği görülecektir. Onlarda da ölen insanın cesedi yakılır. Bu hareketi,
belki de tenasüh akidesi doğurmuştur. Gaye, ruhun aynı cesede dönüp tekrar
aynı ızdıraplara dûçâr olmamasını temindir. Bu dahi yine ahiret akidesinin
mevcudiyetine bir delildir.

Yunan tarihçisi Homeros, sık sık ruhların barınağından bahseder. O, burada
cesetler giyerek kendilerini gösteren ruhların, başka bir yerde barınaklarının
olduğunu kabul etmektedir.

Haşir akidesi mevzuunda söz söyleyenlerden birisi de Pythagoras’dur. Ona



göre bir nefis temiz ise, yüksek âlemin yüksek varlıklarına iltihak eder. Aksi
takdirde, etrafı alevlerle sarılacak olan yeryüzünde mahpus kalacaktır. İnsanlar
zat ve şahsiyetleriyle haşrolacaklardır. Başkasının şahsiyeti içinde değil,
herkes kendi öz şahsiyeti içinde dirilecektir. Bu diriliş ise ister latif ister kesif
olsun, cismanî olacaktır.

Sokrat’ın kendine ait kitabı yoktur. Onun bütün düşüncelerini Eflatun
nakleder. Zaten Sokrat’ın idamını gerektiren sebeplerden birisi de ahirete
inanması ve gençliğe bu 
inancı aşılamasıdır. Eflatun ise onun bu fikirlerinin müdafiidir. O bu mevzuda
birçok deliller getirir. Bunlardan bazısını arz edelim:

Tabiat-Fazilet Delili: İnsan fazilet için yaratılmıştır. Onun faziletli
olabilmesi, behimî ve şehevî hislerden uzaklaşabilmesi ile mümkündür. Bu ise
bir insan için mahrumiyettir. Nefsin bedenden ayrılması demektir. Öyleyse
insanın kendi nefsine zıt olarak böyle bir mahrumiyete katlanması daha sonra
serfiraz olacağı bir hayatın var olduğuna delildir.

Tevâli-i Ezdad Delili: Dünyada zıtlar birbirini takip ediyor. Baharı kış, kışı
bahar; zulmeti nur, nuru zulmet; geceyi gündüz, gündüzü gece ve hayatı ölüm,
ölümü de bir hayat takip ediyor. Şu upuzun dünya hayatının vefatı da yeniden
bir doğum getirecektir. Işık karanlığı kovaladığı gibi dünya karanlığını
kovalayan apaydın bir ahiret olacaktır.

Zâkire Delili: İnsan bazen, ilk defa karşılaştığı bir manzarayı, sanki daha
evvel görmüş gibi hatırlar. Hâlbuki bu dünyada onunla ilk defa karşılaşmıştır.
Hayat birbirinden farklı karelerin yekdiğerini takip etmesinden ibarettir. Demek
oluyor ki, bizim burada hatırladıklarımız buraya gelmeden evvel başka bir
âlemde yaşadığımız şeylerdir. Öyle ise, bu âlem daha evvelki âlemin bir
neticesi ve kendinden sonra gelecek bir âlemin de başlangıcıdır.

Gerçi bu son delilde biraz tenasüh akidesi sezilmektedir. Zaten Eflatun buna
inanmaktadır. Fakat bizim üzerinde durduğumuz mevzu, onun ahiret inancı ve bu
mevzuda tahşidat yapmasıdır.

Aristo şöyle der: “İnsan maddesinin dışında mücerred bir varlık vardır ki, o
ölümsüzdür.”

Aristo, maddecilerin bayraklaştırdıkları bir filozoftur. Buna rağmen o, hiçbir
kayıtla bağlı olmayan ölümsüz bir varlığın mevcudiyetinden bahsetmektedir.
İnsan belki cesediyle çürüyecek, fakat mezar onu her şeyi ile kuşatıp



hapsedemeyecektir. Mezarı, maddeyi, cesedi ve dünyayı aşarak öbür âlemde
kanat çırpacak mücerret bir varlık vardır...

Revakiye ekolünün imamı Zenon: “İnsanın bedeninden başka bir nefis daha
vardır ki, insan öldükten sonra bu nefis devam edecektir.” der. Revakiye’nin
ahlâk prensipleri vardır. Bu prensipler içinde de şunu görüyoruz: “Bu kâinatı
bu kadar güzel yaratan, insana olan sevgisiyle kâinatı tanzim eden Zât’ın insanı
öldürüp bir daha diriltmemesi mümkün değildir.”

Heraklit de bu mevzuuyla alâkalı olarak şöyle der: “İkinci neş’ette insanlar,
yıldızlar etrafında ateşten çember olmuş olarak dirilecekler. Oradan
kurtulamayan habis ruhlar o ateş içinde azap görecekler. Sâfi ruhlar ise
kesiflerin arasından sıyrılarak tasaffi edecek ve mele-i âlâya yükselecekler.
Öbür âlemin seması yıldızsız olacak. Yıldızların hepsi dökülerek bu âlemin
etrafını saracak ve Cehennem’i meydana getirecektir.”

İşrâkiye mektebinin bizim içimizde yetiştirdiği büyükler de vardır.
Sühreverdî, Hallâc-ı Mansur ve devrinin imamı kabul ettiğimiz Muhyiddin-i
Arabî bunlar arasındadır. İşrâkiye Endülüs’te de İslâm filozofları tarafından
kabul edilmiş ve Yeni Eflâtunculuk (Neo-Platonizm) İslâm âleminin bütününü
sarmıştır. Neo-Platonizm bütün mektep ve medreseleriyle, öldükten sonra
dirilmenin bu hayatın zarurî bir devamı olduğuna parmak basmış ve bu hakikati
kabul etmiştir. Bütün bunlardan da anlaşılıyor ki, felsefe tarihi -Epiküros ve
Demokritos gibi maddeden başka hiçbir şey görmeyen birkaç sığ düşünceli
bağnaz görüşlü istisna edilecek olursa- ahiret akidesine, ruhun bekâsına inanan
ve bu mevzuda tahşidat yapan binlerce filozofun fikirleriyle doludur.

Descartes’in Allah’ın varlığı ve ruhun ölümsüzlüğünü anlatan “Saniha” diye
bir eseri vardır. Mevzu ile alâkalı kalbine doğanları kaydettiği bu eserde, ilk
defa, nefsin mücerret bir ruh olduğunu ve ölümsüzlüğünü ciddî olarak ele alıp
tahlil etmiştir. Descartes, ruhun nasıl bekâ bulacağını başka bir eserinde
anlatacağını vaad etmiş, fakat elde mevcut eserleri arasında bu mevzuu ele
aldığı bir eseri bulunamamıştır. Ancak Saniha’sında ahirete ait meseleleri öyle
güzel tahlil etmiştir ki, ikinci bir esere ihtiyaç kalmamıştır.

Descartes’ten sonra ilâhiyatçı filozoflar vardır. Leibniz ve Spinoza
bunlardandır. Leibniz monatlar prensibini kullanır: “Monatlar nâmütenâhî
inkişaf etme durumundadır. Hâlbuki burada zaman sınırlıdır. Dolayısıyla
nâmütenâhî inkişaf olamaz. Olabilmesi için zamanın sınırsız olması
gerekmektedir. Demek ki, bu monatların nâmütenâhî inkişaf edebilecekleri,



zamanı sınırsız bir âlem olacaktır. Öyleyse her şahıs monatlarını inkişaf
ettirmek için ebedî ve bâki olarak yaşayacaktır.”

Spinoza ise meseleyi umumîleştirir. Şahsî olarak değil de umumî olarak,
toptan ve yekvücut hâlinde bir yaşayışın olacağını söyler. O, bu düşüncesiyle
vahdet-i vücud akidesine sahiptir. Meseleyi günümüze kadar uzatıp Pascal ve
Bergson’un da haşir akidesine inanan filozoflar olduğunu söyleyebiliriz.

“Maarri” dinsiz bir şairdir. Yer yer dinî meselelerle alay eder. Fakat o dahi
Risaletü’l-Gufran’ında Kur’ân-ı Kerim’den iktibasla haşir gününü
tablolaştırmaya çalışmıştır.

Dante, Cennet, Cehennem ve A’râf tasvirleriyle sanki Maarri’nin
adaptasyoncusudur.

Bunlar ve bunlar gibi, esasen din düşmanı oldukları hâlde, haşir akidesine
temas etmeden edemeyen binlerce edip ve şair vardır. Evet, haşir akidesi öyle
bir gerçektir ki, düşmanlarına dahi kendini tasdik ettirmiştir.



SEMAVÎ KİTAPLAR VE AHİRET
Kur’ân-ı Kerim’in beşte üçü âhiretle alâkalıdır. Bu mevzuda birkaç misali

daha önce zikretmiştik. Burada sözü yine oraya havale etmekle birlikte, geçmiş
semavî kitaplardaki haşir akidesine işaret eden bahislere de bu başlık altında

kısaca temas etmek istiyoruz.1

İncil, bir cihetle Tevrat’ta tahrif olunanları tashih, tahrif olunmayan hususları
ise tasdik için gelmiştir. O günün Tevrat’ında ahirete ait meseleler
anlatıldığından dolayı, İncil bunu tasdik etmekle yetinmiş ve meselenin tafsiline
girmemiştir. Böyle olmasına rağmen yine biz yer yer onda da ahirete ait
mânâları ifade eden cümleler buluruz.

Matta İncil’i Beşinci İshah’da şu cümleler var:
“Kim bu dünyada salih amel işlerse, o, Rabb’in melekûtuna yükselecektir.
Müjdeler olsun miskinlere! Onlar melekût-u semavata yükselecekler.
Müjdeler olsun merhametlilere ki, onlar öbür âlemde Allah’ın merhametine

mazhar olacaklar.

Müjdeler olsun müttakilere ki, onlar Rablerini görecekler.”2

“Göklerin ve yerin melekûtunun misali şuna benzer: Zürra tarlaya tohum atar.
Bu tohumlar biter. Matlup olan semaya doğru ser çeker ve büyür. İçinde
birtakım dikenler de boy gösterir. Bunu görenler tarlanın sahibine müracaat
edip derler: Seyyidimiz! Mahsulü matlup olan bu güzel bitki nema buldu
yeşerdi, fakat aradaki bu dikenler de nedir? Cevap verir: ‘O da bu da gerek!’
Havarîler Hz. Mesih’e sordular: ‘Bunu bize izah eder misin?’ Hz. Mesih:
‘Evet’ diyor ve anlatıyor: ‘O tohumu atan Allah’tır (celle celâluhu). Mezra ise
yeryüzüdür. Ekilen tohum, beşerdir. Matlup olan mahsul ise salih insanlardır.
Dikenler ise kâfirlerdir. Burada iyi kötüyle beraber bulunacaktır. Fakat ahirette

iyiler melekût-u semavata yükselecek; kötüler ise Cehennem’e girecektir.’ ”3

Matta İncili Yirmi Beşinci İshah:
“O gün melik gelecek. Ebrar sağında; eşrar ise solunda yerlerini alacaklar.

Melik, ebrara şöyle diyecek: ‘Sizi bugün mükâfatlandıracağım. Çünkü dünyada
iken ben acıktım, yedirdiniz. Susadım, su verdiniz. Mahpus oldum, âzâd ettiniz.
Garip kaldım, beni barındırdınız.’ Onlar melike şöyle diyecekler: ‘Rabbimiz!
Sen nasıl acıkır, susar, mahpus olur ve garip kalırsın? Zira sen Rab’sin!..’
Allah (celle celâluhu) onlara şöyle karşılık verecek: ‘Dünyada benim zayıf ve



garip kullarım vardı. Siz biliyordunuz ki, onlara yedirdiğiniz, içirdiğiniz zaman
bana yedirip içirmiş gibi oldunuz. Onları âzâd ettiğiniz ve barındırdığınızda
sanki bu iyilikleri bana yapmış gibi oldunuz.’

Sonra da Rab, solundakilere döner ve şöyle der: ‘Sizi bugün ta’zib
edeceğim. Çünkü acıktım bir şey yedirmediniz. Susadım, içirmediniz. Garip
kaldım, barındırmadınız. Mahpus oldum, âzad etmediniz.’ Onlar da aynı
şekilde: ‘Ey Rabbimiz! Sen nasıl acıkır, susar, garip kalır ve mahpus olursun!?’
derler. Bunun üzerine Melik: ‘Bilmiyor musunuz, eğer benim dünyada bazı
kullarım acıktığında doyursaydınız, susadığında su içirseydiniz, garip
kaldığında barındırsaydınız ve mahpus kaldıklarında âzad etseydiniz, bütün

bunları bana karşı yapmış gibi olacaktınız.’ der.”4

İncil’de bunlara munzam daha birçok cümlelerde, hemen hemen Kur’ân-ı
Kerim’in ifadelerine mutabık şekilde ahirete ait meseleler dile getirilmiştir.
Fakat bu mevzuda esas söz sahibi, her türlü tahrip ve tahriften korunmuş olan
Kur’ân-ı Kerim’e aittir ki, biz yukarıda bunları Kur’ân-ı Kerim’in haşri ispat
metodunda mücmel de olsa zikretmiştik.

1 Eski Ahit’te ahiret inancına işaret eden bahislerin bazıları için bkz.: Kitab-ı Mukaddes (Türkçe terceme),
Eski Ahit, İşâyâ, bâb: 26, cümle: 19; Daniel, bâb: 12, cümle: 2.

2 Kitab-ı Mukaddes (Türkçe terceme), Yeni Ahit, Matta, bâb: 5, cümle: 3-8.

3 Kitab-ı Mukaddes (Türkçe terceme), Yeni Ahit, Matta, bâb: 13, cümle: 24-43.

4 Kitab-ı Mukaddes (Türkçe terceme), Yeni Ahit, Matta, bâb: 25, cümle: 32-46.



YENİDEN DİRİLİŞ KEYFİYETİ
Mahşer, beşerin ruhen ve ceseden dirileceği bir yerdir. Kur’ân-ı Kerim,

meseleyi bize takdim ederken, ayrı ayrı tablolar hâlinde de olsa bu şekliyle
takdim etmektedir. Ruhun ehemmiyet kazandığı yerde ruh, cesedin ehemmiyet
kazandığı yerde ise ceset anlatılmaktadır.

ًَةیِضاَر ِّكِبَر  ىِٰلإ  ي۪ۤعِجِْرا   ُ۠ةَِّنئَمْطُمْلا ُسْفَّنلا  اَھُتََّيأ  َي  اۤ

ي۪تَّنَج ي۪لُخْداَو   ۙي۪داَبِع ي۪ف  ي۪لُخْداَف   ًۚةَّیِضْرَم

“Ey huzura eren nefis! Razı edici ve razı edilmiş (yaptığın işlerle Allah’ı
memnun etmiş ve aldığın nimetlerle Allah tarafından memnun edilmiş) olarak
Rabb’ine dön! (İyi) kullarım arasına gir! Cennetime gir!”1 derken, sadece
ruhun Cenâb-ı Hakk’a avdet ve ric’atini anlatmaktadır. Fakat umumî kıyametin
anlatılmasında, baharın, ağaçların, maddî ve kesif şeylerin misal verilmesinde
ise, eşbah ve cesetlerin haşr ve neşr olacağı dile getirilmektedir.

Biz burada bu gibi meselelerin münakaşasını yapıp, iki ayrı görüşte olanların
delillerini serdedecek değiliz. İslâm ulemâsı arasında, bir iki şahıs, “Haşir
sadece ruhlara mahsustur.” dese dahi, ulemânın büyük bir çoğunluğu ruh ve
cesedin beraberce haşrolacağına kâildir. Ayrıca “Cesetteki zerrelerin hepsi mi,
yoksa insanın çekirdeği mahiyetinde olan asıl zerreler mi haşrolacak?”
şeklindeki istifhamın uzun boylu tafsiline de girişmeyeceğiz. Bu mevzuda İmam
Gazzâlî ile İmam Fahreddin Râzî arasında farklı düşünceler serdedilmiştir. Biz
haşrin hakikatine Kur’ân ve hadislerin anlattığı şekilde inanır ve meselenin bize
ait olmayan yönünü Cenâb-ı Hakk’ın ilmine havale ederiz.

Cennet ve Cehennem iki mühim neticedir. Cenâb-ı Hakk’ın esmâ ve sıfatları
her ikisini de iktiza etmektedir. Ve inanan için hem Cennet hem de Cehennem
her ikisi de rahmettir. Sûre-i Rahmân’daki:

 ِۚناَرِصَتَْنت َالَف  ٌساَحُنَو  ٍرَان  ْنِم  ٌظاَوُش  اَمُكَْیلَع  ُلَسْرُي 

ِناَبِّذَكُت اَمُّكِبَر  ِءَۤالٰا  َِيأِبَف  ّ
“İkinizin de üzerine, ateşten yalın alev ve kıpkızıl bir duman (yahut erimiş

bakır) gönderilir, kendinizi savunamazsınız. Şimdi Rabbinizin hangi
nimetlerini yalanlıyorsunuz.”2 âyetleri bize bunu anlatır. Onların üzerine atom
bombasının tesirinin veya güneşin merkezindeki hararetin ancak fikir



verebileceği korkunç ateşler salıverilecek. İşte Kur’ân-ı Kerim böyle bir ateşin
salıverilmesinin hemen ardından cin ve inse “Rabbinizin hangi nimetlerini
yalanlarsınız?” diye hitap ediyor. Burada kastedilen nimet nedir? Cehennem
bütün dehşetiyle insanın içinde bir ürperti hâsıl ederek, mü’minin hayatını
tanzim hususunda ona bir fikir veriyorsa, işte bu onun için bir nimettir.

Cennet, ulvî duygulu insanlar için onları yüksek zirvelere sevk etmekte âmil
olduğu gibi Cehennem de, seviyesi olgunluğa ermemiş insanların ondan
korkmaları sebebiyle hayatlarını ciddî bir kontrol altına almalarına sebeptir.
Evet, Cehennem, tehlikeli bir yolda yakılmış bir ateş gibidir. O yola düşmekten
insanı korur. Cennet ise, müstakim yola kurulmuş bir sofradır, insanı o yola
davet eder. Böylece her ikisi de neticeyi düşünebilen insanlar için ayrı ayrı
birer nimet olmuş olur.

Kur’ân-ı Kerim, Cennet ve Cehennem hakikatini yüz yirmi küsur yerde ele
alır. Mücmel veya mufassal olarak anlatır. Bu anlatışlarda hem Cehennem’i
hem de Cennet’i tablolaştırırken ruh ve ceset beraberliğine de işaret eder.
Cennet’e giren insanın yüzü beşaşet içindedir ve bu ruhen huzurlu oluşun
ifadesidir. Bir de orada canının istediği her türlü yiyecek ve içecek hazırdır.
Dünyadaki hanımlarıyla beraber, sayısız huriler etrafında dönüp durmaktadır.
Bu ise cesede ait yönüyle nimetlerinin sıralanışıdır.

Cehennem ehlinin pişmanlıkları, vicdanlarını kanatan ızdırapları hep ruhîdir
ancak, alev alev ateşin içine girmeleri, yanan derilerinin yerine azabın
yenilenmesi için derhal yeni deri giydirilmesi ve âzâlarının kendi aleyhinde
şahitlikte bulunması gibi hususlar ise tamamen cesede mahsus azap çeşitleridir.

Bizim bu başlık içinde Cennet ve Cehennem’e temas etmemiz, sadece ruh ve
ceset beraberliği hakkında Kur’ân-ı Kerim’in işaretlerine dikkat çekmek
içindir. Yoksa bu mevzu, ayrı, müstakil ve uzun bir mevzudur.

1 Fecr sûresi, 89/27-30.

2 Rahmân sûresi, 55/35-36.
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Takdim
“Sosyal bilimler” hem bilim hem de kavram olarak son yüzyılda en çok

tartışılan konulardan biridir. Kimi Batılı yazarlar, sosyal bilimlerin geçen
yüzyılın sonunda hızla yükselen tabiat bilimlerinden çok etkilendiği ve
mahiyetinden çok şeyler kaybettiği için böyle bir tanımlamanın yanlış olacağı
kanaatini beslemişler, hatta bu düşüncelerini açık açık ifade etmişlerdir. Onlara
göre sosyal bilimler ideolojilerden sıyrılmış, olgulara yönelmiştir. O hâlde
olgularla ilgilenen bu bilimlere “moral ve politik bilimler” demek daha
uygundur.

Batı dünyasında devam edegelen “sosyal bilimler” kavramı üzerindeki
tartışmalar, değerlendirmeler bir tarafa, bizatihi o bilimlerin özü, mahiyeti
üzerinde yapılan değerlendirmeler ve o değerlendirmeler üzerine müesses olan
uygulamalar bize göre çok daha önemlidir. Başta din olmak üzere tarih, hukuk,
politika, antropoloji, siyaset, sosyoloji, psikoloji vs. gibi ilim dallarını
bünyesinde barındıran sosyal bilimler, bazılarına göre “bilimsel”likten, “değer
yargılarından” ve insanlığın ufkunu açabilecek, onları mutlu sona
kavuşturabilecek “büyük öğreti”lerden olabildiğine uzaktır.

Şimdilerde, bu tür tartışmaların Türkiye’de olmadığını söylemek mümkün
değildir. Hatta tartışma bir yana, böylesi değer yargılarıyla uygulamalar içine
giren devlet erkânı, fen bilimlerine verdiği değer ölçüsünde sosyal ilimlere
değer vermemiştir. Meselâ; bilimsel bir araştırma kurumu olan TÜBİTAK,
kendine ilgi alanı olarak, tamamiyle fizik, kimya, matematik, biyoloji gibi ilim
dallarını seçmiş ve yaptığı araştırmalar, açtığı proje veya bilim yarışmaları,
çıkarttığı dergi, verdiği burslar ve destekleme kursları hep fen bilimleri
sahasında olmuştur. Hatta bir dönem TÜBİTAK’ın bünyesinde sosyal bilimler
bölümü açalım gayretleri, bazıları tarafından engellenmiştir. Bu anlayışın
nedenleri üzerinde duracak değiliz. Belki de şu anda çeşitli üniversitelerde
bulunan sosyal bilim dalları, bu anlamda kendilerinden bekleneni verememiş
ve fen bilimleri sahasından olduğu kadar sosyal bilimler alanında ciddi
araştırmalar yapılamamış ve tezler hazırlanamamıştır. Yani bir ölçüde onlar
kendilerini –nisbetler perspektifinde olsun– isbat edememişlerdir. Bu açıdan,
devlet erkânı bu ilimlere yaklaşımda haklı olabilir.

Fakat bir gerçek var ki, buna hiç kimsenin gözünü kapaması mümkün
değildir. O da bütün dünyada sosyal bilimlerin hemen her sahada büyük bir



ilerleme kaydetmesidir. Artık sanayi devrimi sonundaki fen bilimlerine duyulan
alâka, şimdilerde hemen bütün dünyada sosyal bilimlere karşı duyulmaktadır.
Hükümetler bu konudaki projeleri desteklemek için bütçelerinden hatırı sayılır
fonlar ayırmakta, araştırma enstitüleri kurmakta; yıllık olağan veya olağanüstü
büyük organizelerle bu sahaya kendilerini adamış ilim adamlarını bir araya
getirmekte ve onların fikir alışverişi yapmalarını sağlamaktadır.

İşte bu aşamada Türkiye’de yapılması gereken çok şey vardır. Türkiye’de
yetkili devlet organları, büyük teoriler üretebilecek, adil bir toplum anlayışını
pratikte olmasa da teorik alanda plan, proje ve tezleriyle ortaya koyabilecek,
sosyal bilimlerle tabiat bilimlerinin, aslında bir bütünün parçaları olduğu
gerçeğini ilmî olarak açığa çıkartacak insanları yetiştirmek için, çeşitli
düzenlemelerde bulunmalı ve bu düzenlemelere maddî-mânevî her türlü desteği
mutlaka vermelidir. Aksi hâlde –birkaç örnekle açıklamaya çalıştığımız gibi–
geleceğe yönelik projeler üretemediğimiz takdirde, Batı dünyası
şablonculuğundan kurtulmamız mümkün olmayacaktır. Zaten değişik alanlarda
bağımlılığımızın had safhaya ulaştığı herkesin malumudur. Buna bir de
geleceğin dünyasını şekillendirecek ve tatbikat imkânı bulacak düşünceler de
eklenirse âlem-i İslâm belki de bir daha belini doğrultamayacak şekilde yeni
bir esarete sürüklenecektir.

Hocamıza, muhtelif zamanlarda tevcih edilen sorulara irticalî olarak verdiği
cevapların yer aldığı “Prizma” adlı bu kitabı böyle alternatif bir düşüncenin
harmanı olarak kabul edebilirsiniz.

Prizma: Perspektif, Düşünce Boyutu, Din Ekseni Etrafında, Büyüteç ve
Aktüel olmak üzere beş ayrı bölümden oluşmaktadır.

Perspektif: Tıpkı sahabe-i kiram gibi, bütün insanlara, mutlak insanlığa,
dolayısıyla rahata, huzura, Cennet’e, Cemalullah’a giden yolu göstermeye tâlip
hak yolcularına, dolu dolu mesajların verildiği bölüm... Burada kâh Allah’a ve
Resûlullah’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) hizmet adına hazırlanan imkânlara
dikkat çekilmekte, dinin temel dinamiklerinden olan aksiyon ve hamle ele
alınmakta, kâh insanlara, hatta onlar arasında düşmanca tavırlar içinde
bulunanlara yaklaşımımız için ölçüler verilmekte ve insanlığa hizmet yolundaki
dengeler nazara verilerek aklî ve mantıkî boşluklara girilmemesi üzerinde
durulmaktadır.

İşte bir-iki pasaj:
“Bir mü’minin tavrı çok önemlidir.. Zira o, Hz. Muhammed’in (sallallâhu



aleyhi ve sellem) rahle-i tedrisinde edep dersi almış insandır. Mü’minin
edep, nezaket ve nezahet dairesi dışına çıkması mümkün değildir ve de söz
konusu olmamalıdır. Çünkü onun ortaya koyduğu ve sergilediği her davranış
doğrudan doğruya İslâm’a mâl edileceğinden mü’min, İslâmî anlayış ve
edeple şekillenmiş tavrını, en imansız düşünce ve en amansız hâdiseler
karşısında dahi değiştirmeden, bir Müslümana yakışır şekilde ayarlamak
zorundadır.”

“Sebepler planında mazhar olduğumuz nimetlerin bize gelip ulaşmasına
vesile olan ızdırap, dua, aksiyon gibi özellikleri, onları muhafazanın yanında
daha da ileri götürmeliyiz ki, üzerimizdeki Hakk’ın lütuf ve ihsanları artarak
devam etsin.”

Bir başka mülâhaza:
“Başımıza gelen gaileleri göğüslerken, ‘Bunlar niye başımıza geldi,

neyimiz vardı?’ gibi ifadeler kullanmak bir nankörlük ve Rabb’e karşı bir
saygısızlıktır. Bundan dolayıdır ki, içimize bu tür düşünceler gelince, hemen
ona istiğfar ile karşılık vermeli ve ‘Moğolistan niye öyle oldu? Özbekistan
niye böyle oldu?..’ dememeliyiz. Aksine bütün bu olup bitenlerde suçu
kendimizde aramalıyız... Evet, nazarlarımızı projektörler gibi iç âlemimize
çevirip, durmadan gönül dünyamızı taramalıyız. Zaten Kur’ân da: ْمُك َْيلَع

ْمُكَسُفَْنأ  ‘Siz kendinize bakın!’ demiyor mu?1 Öyleyse niçin ‘Allah
suretlerinize bakmaz, fakat kalblerinize bakar.’2 düsturuyla iç kontrolümüzü
yapmıyoruz, yapamıyoruz ve gönüllerimize neler giriyor, neler çıkıyor,
araştırmıyoruz?

Oysaki bunlar yapılmayınca, elde edilen başarılarda Allah’ın inayeti
unutulur, nefsanîlik yaşanır ve insan aldanır; aldanır zira bunlar şeytanın
sağdan yanaşarak fısıldadığı vesveselerdir. Şimdi bir de Allah  Resûlü’ne
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Kâbe’ye (fatih olarak) girerken bakınız;
mübarek alnı, binitinin eyerinin ka’şına değecek şekilde idi ve âdeta iki
büklümdü.3

O hâlde yaptığımız her şeyde O’nun rızasını aramalıyız. Ne acıdır ki,
çoğunlukla bir iş yaparken gülerek ve eğlenerek, hatta mâl-i hülyalar içinde
yapıyor ve çok defa kazanma ufkunda kaybediyoruz.

Evet, O’nun rızası her şeye bedel ve yeter.. öyleyse her işimizde O’nun



hoşnutluğu esas olmalı, hedef olmalı ve bütün davranışlarımız,
düşüncelerimiz O’na endekslenmelidir.”

Din Ekseni Etrafında: Bu bölümde yer alan cevaplar öteden beri çoklarının
kafasını karıştıran, yorumlardaki farklılıktan dolayı anlama ve kavrama zorluğu
çektiği çeşitli konulara açıklık getirmektedir. Meselâ, “Cevşen nedir, ne
değildir?.. Tecdid ne demektir ve reformdan farkı nedir..?” gibi. Bunun yanında
hassaten günümüzde çoklarının ayağının kayabileceği çok kaygan bir zemin
olan rüya meselesine dikkatler çekilmektedir. Gerçi rüyanın bilgi sebebi
olmadığı bilinen hususlardan; ama buna rağmen yine de rüya ile amelin dindeki
yeri veya rüya-hakikat dengesinin kurulması günümüzde üzerinde durulan
konulardan. Bu konudaki ölçüleri de bu bölümde bulacaksınız. İlk etapta klasik
şeyler diyebileceğiniz; ama cevaplardaki farklılıktan dolayı “Böyle bir
yaklaşımı ilk defa duydum, okudum” diyeceğinizi zannettiğimiz günah, tevbe,
şeytan vs. gibi hususları da yine bu bölümde okuyacaksınız.

Düşünce Boyutu: Kültür hayatımızdan, “devlet için din, din için devlet”
anlayışına, nefis ve vicdan mekanizmalarından mevcut sistemlere, İslâm adına
reaksiyoner çıkışlara veya dinlerin tevhid edilmesi düşüncelerine varıncaya
kadar pek çok konuyu da bu bölümde bulacaksınız. Ayrıca yine bu bölümde,
gerek hemen her gün karşılaştığımız problemlere yaklaşım keyfiyeti, gerekse
onların perde arkası televvünleriyle tanışacaksınız.

Büyüteç: Büyüteç herkesin bildiği gibi nesneleri olduğundan büyük gösteren
bir mercek (alet). İşte bu isim altındaki bölümde Hocamız’ın daha önceleri
yazılı veya sözlü olarak ifade ettikleri hususların, kendilerine tekrar sorulup da
bu sorulara verilen izahlı cevaplarını bulacaksınız. Meselâ, “Milletleri
yaşatan üç önemli unsur vardır: Din, hikmet ve kuvvet buyuruyorsunuz; bunu
izah eder misiniz?” veya “Geleceği kucaklamak bilgi toplumu olmaktan
geçer, ifadesindeki ‘bilgi toplumu’ndan maksat nedir?” gibi.

Aktüel: Adından da anlaşılacağı üzere bu bölüm aktüel mevzulara ait verilen
cevapların yer aldığı bölümdür. Burada Bosna-Hersek savaşı karşısında sadre
şifa verici hiçbir şey yapamadığı inancı içinde bulunan ve bunun ızdırabı ile
inim inim inleyen ümitsiz insanlara verilen mesajları.. üzerinde senaryolar
üretilen muhtemel ABD-Japon savaşı hakkında geniş açılı değerlendirmeleri..
şer odaklarının işledikleri cinayetleri.. ve milletimiz üzerinde oynanan oyunları
okuyacaksınız.

Prizma; ışınları etrafa aksettiren ve ayrıştıran saydam maddeden yapılmış



nesnelere denir. Bu tariften hareket edecek olursak, kitabın muhtevası ile ismi
arasında ciddî bir ilgi ve alâkanın olduğu görülecektir. İster vehbî, ister kesbî
yollarla elde edilen ışık tayfları misillü bilgilerin, önce tasnifinin yapılıp sonra
zaman, mekân ve şahıs unsurunun nazara alınarak muhataplarının idrakleri
ölçüsüne “indirgendiği” bir kitaptır Prizma. Bu yönüyle o, tıpkı gerçek prizma
gibi ayrıştırma ve yansıtma vazifesi görmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki,
“Herkesin istidadına vâbestedir âsâr-ı feyzi.”

Evet, başta belirtmeye çalıştığımız gibi, Prizma’da, başta din olmak üzere,
tarih, sosyoloji, psikoloji, siyaset vs. gibi değişik ilimlerle alâkalı pek çok
konuya –tabiî soru-cevap esprisinin müsaade ettiği ölçüde– açıklık getirilmekte
ve icmalen de olsa yeni bir bakış zaviyesi teklif edilmekte.

Hocamız’ın sohbetlerinden derlenip, ardından da kısmen düzeltilerek
Zaman’ın Akademi sayfasında yayımlanan bu yazıların kitap hâline getirilmesi
ve kitabın da, yukarıda arz ettiğim bölümlere ayrılması, yine onun yol
göstericiliği içinde yapılmıştır. Ayrıca kitaptan tam istifade edilebilmesi için
âyet tahriçleri ile karma indeks yapılmış, âyet tahriçleri sayfa altına, karma
indeks ise kitabın sonuna ilave edilmiştir.

Prizma, bu konudaki serinin ilk kitabıdır. İnşâallah, bunu ikinci ve üçüncü
kitaplar takip edecektir.

Şimdi sizleri kitabınızla baş başa bırakırken, Hocamız’ın sağlık, sıhhat ve
afiyet içinde imrar-ı hayat etmesini ve böylesi daha nice kitaplara imza atarak
düşünce ve ruh dünyamızı aydınlatmasını Cenâb-ı Erhamü’r-Râhimîn’den diler
ve inayetlerinin devam etmesini niyaz ederiz.

22 Ekim 1995
Ahmet KURUCAN

1 Mâide sûresi, 5/105.

2 Müslim, birr 32-33; İbn Mâce, zühd 9.

3 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 5/63; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 6/120.



1.

2.

Birinci Bölüm 
PERSPEKTİF

İLÂHÎ İNAYET VE DEVAMI
Soru: Cenâb-ı Hak, inayetiyle içte ve dışta insanımıza pek çok hizmet
imkânı bahşetti. Milletimize hizmette bu ilâhî inayet ve bereketin
kesilmemesi için neler tavsiye edersiniz?
Evet, herhâlde hepimiz de farkındayızdır; dün şurada-burada dolaşıp

dururken, Allah hepimizi aldı ve inayet ü keremiyle belli bir noktaya ulaştırdı.
Her şeyden önce, bunun böyle kabullenilmesi ve inayet altında bulunduğumuzun
idrak edilmesi gerekiyor. Belli bir dönemde bu işi samimiyetle, ihlâsla
başlatan zatlar oldu. Şimdi bize düşen şey de, onlardan tevarüs ettiğimiz bu
hamuleyi, yine aynı samimiyet ve hüsnüniyetle alıp devam ettirmek olmalıdır.

Bu gerçeği böylece tespit ettikten sonra, şimdi de üzerimize sağanak sağanak
yağan ilâhî inayet ve bereketin kesilmemesi adına, bugüne kadar çok yerde
söylenip yazıldığı üzere, kısaca şunları ifade etmekte yarar var:

Yapılan bu işlerde, şahsen en ufak bir dahlimizin olmadığına nefsimizi
ikna etmeliyiz. Evet, hemen her şeyin Cenâb-ı Hakk’ın lütfu, bereketi ve
inayetiyle olduğunu kabul etmeli ve böylece hem şirkten kurtulmalı hem de
bencillik adına nefsimizin içimize pompalayacağı vehimlerden uzak kalmalıyız.

Bunun da ötesinde, “Bu işin içinde biz olmasaydık ihtimal bu iş, daha hâlis
insanlarla temsil edilirdi ve bu sayede şimdiye kadar olanından çok daha büyük
mesafeler alınmış olurdu.” diye düşünmeli ve “Cenâb-ı Hakk’ın inayeti,
menbaından geldiği gibi hizmete aksetmiyor, bizim benliğimize, nefsanîliğimize
ait birtakım kötülüklere çarpıp kırılıyor, dolayısıyla da, bugüne kadar
varmamız gereken noktanın çok gerilerinde kalınıyor.” demeliyiz.

Eskiden bize şöyle anlatılırdı: Ömrünü hakikate adamışlardan birinin yanına
bir şahıs gelince, “Arkadaş, kaç insanın kâtilisin?”; yani, “Kaç insan sana
takılıp kaldı da hakikati bulamadı?” diye sorarlarmış. Günümüzün adanmış
ruhları da bu endişeyi her zaman ruhlarında taşımalı ki, ilâhî inayet kesilmesin.
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Yaptığımız işler ve elde edilen başarılar ölçüsünde mahviyet ve
ibadetlerimiz artmalıdır ki, kendi kendimizin altında kalıp ezilmeyelim. İmam
Rabbanî, bir yerde kendine köpek pâyesi bile vermez; hatta, eşek bile
olmadığını söyler. Bu mülâhaza ruhlarımızda perçinlenmeli ve her zamanki
hâlimiz olmalıdır. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), sabah-akşam duaları
arasında ve başını tevbe için secdeye koyduğu anlarda:

ِينِْلَكت ُهَّلُك وََال  ِينْأَش  ِيل  ِْح  لَْصأ ُثیِغَتْسَأ  َِكت  َ مْحَرِب ُموُّیَق  اَي  ُّي  اَي حَ

ٍنْیَع َةَف  ْ َرط يِسَْفن 
“Yâ Hayyu yâ Kayyûm, Senin rahmetini dilerim. Bütün ahvâlimi ıslah eyle

ve göz açıp kapayıncaya kadar olsun beni nefsimle başbaşa bırakma!”1 der
ve dua dua yalvarırdı. Biz de bu duayı çok tekrar etmeli ve bir an için olsun
nefsimizin insafsızlığıyla baş başa kalmamalıyız.

4Yukarıda ifade edildiği gibi, her eksikliği kendimizden bilmeli, nefsimizi
hizmetlerin önünde bir mânia olarak görmeli ve her muvaffakiyeti ekstra bir
ilâhî ihsan kabul etmeli ve Allah’a vermeliyiz. Karun, üzerindeki nimetleri

kendinden biliyor ve “Bunlar bana ilmimden dolayı verildi.”2 diyordu. Bütün
Karunlar, Firavunlar da hep böyle demişlerdir. Ancak bütün peygamberler ve
Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Ben, nefsim adına menfaat ve
zararın en küçüğüne bile sahip değilim.”3 inancı içinde olmuşlardır. Evet,
“Bildim, yaptım, tuttum, çattım.” düşüncesi, firavunca bir düşüncedir.

Bakın! Bir insanın, sizin vasıtanızla hidayete ermesi, sizin için sahra
dolusu kızıl develerden daha hayırlıdır;4 Efendimiz, böyle buyuruyor. Eğer,
sizin elinizle, vasıtanızla bir milyon insan hidayete erse ve sonra da, siz bunu
kendinizden bilseniz, bir milyon insanın hidayeti sizin Cennet’e girmenize
değil, ihtimal Cehennem’e gitmenize sebep olabilir. Kur’ân-ı Kerim’in bu

husustaki beyanı açıktır: “O ki, sizi ve yaptıklarınızı yaratan Allah’tır.” 5

buyurur. Öyleyse, nedir hayırlardan hissemize düşen şey? Hissemize düşen şey,
ancak aczimizdir, fakrımızdır; evet biz aczimizle O’nun kudretine, fakrımızla
gınâsına yol bulur ve şükürle gerilip şevkle hizmetimize devam edersek, bu
mazhariyetler de sürer gider.

Hayatımızdaki her hayır ve muvaffakiyetin Allah’tan olduğunun şuur ve
idraki, O’nu anlatma cehdimiz ve kıskançlığımızla kendini gösterir. Riyanın
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gizlileri de vardır; meselâ bazen, “Şuna da muvaffak kılındık; Allah aczimizden
bize bunu da yaptırdı.” der ve gizli gizli riya sergileriz. Zaman zaman yanıma
gelenler oluyor ve “Şu kadar arkadaşla şunu okuduk; şu kadar entel insan
sohbetimize devam ediyor.” gibi sözlerle, hep kendilerini anlatıyorlar. Hâlbuki
biz, daima Allah’ı anlatmalıyız, anlatmalı ve bu hususta çok kıskanç olmalıyız.

Hani, afacan çocuklar çok sevilir. Bir yerde çocuklardan bahsedilirken, biz
de hemen bir girizgâh bulup, çocuğumuzu anlatmak isteriz. Bazen, yazımızın,
beyanımızın, talâkatimizin güzelliğini anlatmak için fırsat kollarız. Bunlar bizim
için yakışıksız şeylerdir. Hatta bazen münasebetsiz de sayılabilirler. Oysaki
biz, her fırsatı değerlendirip mutlaka Allah’ı anlatmalıyız. Bir yerde, vefadan
ve vefalı arkadaşlardan mı bahsedildi; hemen söze girmeli ve “Allah’tan daha
vefalı, daha sadık dost mu olur?” deyip, Allah’ı anlatmalıyız. Yine, hakka
riayetten ve hakkın yerine getirilmesinden mi söz ediliyor; hemen, “Eğer, hakkı
yerine getirilmesi gereken biri varsa, o da, bizi yokluktan varlığa çıkaran,
varlıkta bırakmayıp canlı yapan, canlılıkta bırakmayıp insanî seviyeye i’la
eden, sonra da mü’min kılma lütfuyla şereflendiren, bununla da kalmayıp, iman
ve Kur’ân hizmetinin içine çeken Allah’tır.” demeli ve Allah (celle celâluhu)
dururken, başkalarının anlatılması karşısında olabildiğince kıskançlık
duymalıyız. Hele, biri kalkıp da, “Umumî programda konuştum, halk coştu ve şu
şu tekliflerde bulundu.” derse, orada hasta olacak ölçüde rahatsızlık duymalı ve
“Şuna bak, Rabbimden bahsedeceğine kendinden bahsediyor.” diye için için
kıvranmalıyız.

Evet, Allah’ın nezdindeki yerimizi öğrenmek istiyorsak, Allah’ın
nezdimizdeki yerine bakmalıyız. O’na ne kadar alâka duyuyoruz, O’nunla nasıl
bir irtibat içindeyiz, işte sürekli bunu kontrol etmeli ve hep tetikte olmalıyız.

İşin doğrusu eğer, O’nunla irtibatımız sağlamsa, her girizgâhı değerlendirip
O’na ve O’nu anlatmaya bir yol bulacak ve dolayısıyla da sadece O’nu
görecek, O’nu bilecek, O’nu düşünecek, O’nunla oturup kalkacak, gözlerimizi
O’nun için açıp kapayacak ve O’ndan başka bütün mülâhazalara kapanacağız.

Tevfik ve inayet-i ilâhînin en büyük bir vesilesi de vifak ve ittifaktır.
Allah’ın tevfikine ermek, bir sermaye ister ve bu sermaye de, kolektif şuur
içinde vifak ve ittifakın korunması, ayrılık ve gayrılıklara düşülmemesidir. Bir
ve beraber olduğumuz zaman, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, beşerî
tasavvurları aşan lütuflara mazhar olur ve Kafdağı’ndan ağır yükleri
taşıyabiliriz. Aksine, vifak ve ittifakımız bozulup, sadece etrafımızda toplanmış



üç-beş hempamızla kaldığımızda; evet, böyle bir zamanda, ne denli gayret
gösterirsek gösterelim, vifak ve ittifak içinde olmayınca, esas kuvvet
kaynağımızı dinamitlemiş ve inayet-i ilâhînin kesilmesine de sebebiyet vermiş
oluruz. Bu bakımdan, bütün cehd ve gayretimizi, bir demir, bir kurşun gibi,

‘bünyân-ı mersus’6 olma keyfiyetini koruma yolunda kullanmak

mecburiyetindeyiz. Kur’ân: “Allah’ın eli, onların elleri üzerindedir.”7 ferman
etmektedir. Bu açıdan da, cemaate gelen lütufların, bütün insanlığı irşad etme
istidadındaki kutup, gavs ve ferd-i feridlerin bile mazhar olamayacağı buudda
olduğunu zannediyorum.

İnsanlık zor; kulluk ondan da zor bir iştir. Ahir zamanda büyük bir misyonu
eda etme mecburiyeti ise, hepsinden daha zordur. Biz zora talibiz. Dağların,
göklerin yüklenmekten kaçındığı bir zorluğu, yani benlik ve iradeyi yüklenmişiz
ve bu benlik ve irademizi de, bu zorları başarmakta kullanmak için Allah’ın
havl ve kuvvetine sığınmak suretiyle güçlendirecek ve değerler üstü değerlere
ulaştıracağız.
1 Ebû Dâvûd, edeb 101; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/42.

2 Kasas sûresi, 28/78.

3 Bkz.: A’râf sûresi, 7/188.

4 Buhârî, cihâd 102, 143, fezâilü ashâb 9, meğâzî 38; Müslim, fezâilü’s-sahabe 33, 34.

5 Sâffât sûresi, 37/96.

6 Bkz.: Saf sûresi, 61/4.

7 Fetih sûresi, 48/10.
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TEMEL DİNAMİKLERİ İLE AKSİYON
Soru: Dine hizmette günümüzün şartlarına uygun olarak daima hamle
ve aksiyon insanı olabilmenin sırrı nedir? Bunu sürekli kılabilmenin
çareleri nelerdir?
Aksiyon, Fransızca’dan dilimize geçmiş bir kelime. Bunun yerine bazılarının

da mülâhazalarına dayanarak hamle ve hareket tabirini de kullanabiliriz.
Dinimiz için yapılan hizmetlerde, aksiyon veya hamle derken, mevcut olanı
yeterli görmeme; himmetini âlî tutma, dünyaları cennete çevirme mevzuunda hiç
durmama, yılmama, usanmama veya bu işi sonuna kadar götürme mânâlarını da
mülâhaza edebiliriz. Bu işin sonu ise: –ki soruda bahsedilen sırrın cevabı

budur– “Yakîn (ölüm) sana gelip çatıncaya kadar Rabbine ibadet et!”1

âyetinin anlattığı ufuk noktayı yakalamaktır. Yani kulluğunu bütün samimiyet ve
canlılığıyla yakîn gelip çatıncaya kadar götürebilmek. Evet, işte bunu o güne
kadar götürme gerçek bir hamle ve aksiyondur. Gerek ferdî planda, gerekse
içtimaî planda kul kendinden istenen vazife ve sorumlulukları can u gönülden
düşünüyor ve eda etmeye de uğraşıyorsa, biraz önce ifade ettiğimiz gibi o,
hamle ve aksiyonu doğru mânâda anlamış ve yaşamış demektir. Aksi hâlde,
meseleyi tek buudu ile ele alıp ve yapageldikleri maddî hizmetlerle, Türkiye’yi
dünyanın en mamur ülkesi hâline getirseler ve bir kısım istihraçlarda beyan
edildiği gibi kılıçlarını Sultan Ahmed Camii’nin minarelerine assalar bile, iş
yine kayıp gerisin geriye gidecektir. Hatta bir hamlede dünyayı kurtarsalar ve
ardından da amellerine güvenmenin ağına düşseler, bunların yaptıklarının Hak
nazarında hora geçmeyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim.

Sorunun ikinci kısmında “Bu mânâ ve ruhu sürekli kılabilmenin yolları?”
deniyor. Evvelâ, bu mânâ ve ruhu devam ettirebilmek şunlara bağlıdır:

Ameliyat-ı fikriye. Evet, herhâlde bizim en büyük kusurumuz, her türlü
tefekkürden, tetkikten uzak ve gafilane yaşayışımız olmalıdır. Dahası kendi
içimizde murâkabeden (otokontrol) mahrum gönül-kubûr hayat geçirmemizdir.

Râbıta-i mevt. Yani daima ölümü düşünüp, onunla senli benli olma; her
gün ama her gün, Azrail ile randevuya hazırlanma mânâsında râbıta-i mevt.
Bunun için hastahaneler ziyaret edilmeli.. çeşitli hastalıklardan dolayı orada
bulunanlarla içli dışlı olunmalı. Mezarlara gidilerek ve kendimizi kurumuş
kemikler hâlinde tasavvur ederek dünyanın fena ve zevali hatırlanmalıdır.
Ayrıca “İnsan ölür gider, geriye eseri kalır.” mülâhazasıyla, arkada, bir eser
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bırakmak için durmadan çalışıp çabalamalı ve bu hayat, dolu dolu
yaşanmalıdır. Bakın, İnsanlığın İftihar Tablosu’na; Refîk-i Âlâ’ya vuslatın
yaklaştığı o hayat-ı seniyyelerinin sonunda bile, Bizans’a karşı bir ordu

hazırlıyor,2 başına da, babası Mute’de şehit olan3 ve torunu gibi sevdiği

Üsame’sini4 (Üsame b. Zeyd) getiriyor. Hastalığı ağırlaştığı o son anlarında,
bayılıyor, ayılıyor ve her ayılışında da ordunun gidip gitmediğini soruyor. Rica
ederim sekerât-ı mevtte olan, ölüm heyecan ve helecanlarını yaşayan bir
insanın meşgul olacağı şey midir bu? Bir dava adamı için ondan da ileridir. O
sultana bedel işte bir de çırak! Bu milletin içinden çıkmış o nadide dimağ;
Murad Hüdavendigâr. O da göbek bağıyla bağlandığı İnsanlığın İftihar
Tablosu’nun çizgisinde hayatını noktalıyor. Daha savaş meydanında ruhunu
Rabbine teslim etmeden, Gazi Mihallerin, Gazi Evranosların: “Sultanım,
hünkârım bir emriniz var mıdır?” diye son isteğinin ne olduğunu öğrenmek
istemelerine karşılık, koca hünkâr tarihe altın harflerle yazılacak şu sözleri
söylüyor: “Attan inmeyesüz, kılıcınızı kınına koymayasuz!” O, “Beni Bursa’ya
götürüp gömün ve hıncımı, intikamımı alın…” vs. demiyor, aksine,
söyledikleriyle uğrunda şehit olduğu dava adına aksiyon solukluyordu. İşte bu
ufuk noktayı yakalama yollarından birisi de ölümü gülerek karşılama, düğüne,
bayrama gidiyor gibi onu kabullenmedir.

Kolektif şuurun getirdiği varidattan ayrı kalmama.. zi ra bazen iç
âlemimiz itibarıyla yıkılmış olabiliriz. Bu tahribatı onların o bereketli iklimi
içinde bulunmakla tamir etmeliyiz. Bazen, içinde bulunduğumuz menfî
atmosferde kendi gözümüz, kendi kulağımız, kendi elimiz, kendi ayağımız bize
kâfi gelmeyebilir. İşte o zaman arkadaşların eliyle tutma, gözüyle görme,
kulağıyla duymayı gerçekleştirerek kendi güç ve kuvvetimizin üstünde bir
forma ulaşabiliriz.

Bizi her zaman metafizik gerilim içinde tutacak ve canlı kılacak kitaplar
okumak. Evet, ilklerin o şanlı hayat-ı seniyyelerinden tutun da, bu yolda bizlere
örnek olan daha nicelerin düşünce ufuklarını ancak onların hayatlarını
okuyarak, anlayarak elde edebilir ve ülfetlerin, ünsiyetlerin boğucu
atmosferinden, dünyanın cazibedar güzelliklerinden kurtulabiliriz.

Milletimize hizmet düşüncesinde canlı ve aktif kalabilmek için
sorumluluk ruhuyla mutlaka bir vazife üstlenme. Evet, bu sayede insan,
milletine hizmet etme niyetinde olan fertlerle sık sık bir araya gelir; yapılan



işlerin neticesi, yapılacak olanların da mütalâa ve müzakeresiyle meşgul olur
ve bir hafta boyu onunla yatar, onunla kalkar; bir lahza bile boş kalmadan
hizmet soluklar. O böyle davranınca, Cenâb-ı Hak da onun aşkını, şevkini,
diğer tabirle hamle ve aksiyonunu bereketlendirir. “Bana bir zira yaklaşana,
bir kulaç yaklaşırım.. yürüyerek gelene koşarak gelirim.”5 hadis-i kudsîsi de
bu hakikatin ifadesi olsa gerek.

Hâsılı; boyunduruğun yere konduğu bir zamanda; böylesi güzel bir işe omuz
veren yiğitler, evvelâ tefekkür ile sahip oldukları değerlerin farkına varacak..
râbıta-i mevt ile, dünyanın zeval ve fenâsını aşacak.. hatta fenâ ve zeval içinde
gerçekten var olmanın yollarını başkalarına gösterecek.. millete hizmet yolunda
omuz omuza beraber oldukları arkadaşları içinde gerçekten var olmanın
yollarını başkalarına gösterecek.. onlarla tasada, kederde, sevinçte her zaman
ve her yerde beraber olacak.. ve bu sayede birleriyle binlere ulaşacaklardır.
Gerçek vefanın temsilcileri olan bu fütüvvet kahramanları, örnek aldığı, rehber
ve rehnüma kabul ettiği büyükleriyle buluşmaya gidiyor gibi şevk u tarab içinde
hizmete koşacaklardır. Ve muştusu asırlar önce verilen dünyalarının
gerçekleşmesi için, hamle hamle üstüne daha nice kahramanlıklar
sergileyeceklerdir.

Rabbim, nesillerimizi ihsanıyla, keremiyle, inayetiyle serfiraz eylesin!
Gücümüzü aşan ve takatimizin üstünde çıktığımız bu yolda ve bu büyük
mücadelede Kendi kuvvetiyle, havliyle bizi desteklesin! Bu işi bizimle ve
bizden sonra gelen nesillerle devam ettirsin! Rabbim, dinini pâyidar kılmak
suretiyle yerin üstündekini de, altındakini de sevindirsin, güldürsün ve hoşnut
eylesin!
1 Hicr sûresi, 15/99.

2 Buhârî, meğâzî 87; Müslim, fezailü’s-sahâbe 63.

3 Buhârî, meğâzî 44; Müslim, cenâiz 30.

4 Buhârî, edeb 22, Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/205.

5 Bkz.: Buhârî, tevhîd 15, 50; Müslim, tevbe 1, zikr 1, 20-22.



İMAN HİZMETİNDE TEVAZU VE MAHVİYET
Soru: Allah günümüzün adanmışlarına çok büyük hizmetler gördürüyor.
Bu hizmetlerin büyüklüğü onları gurura sevk edebiliyor; bazen de
beklentilere itiyor. Bu aşamada nasıl düşünmemiz ve davranmamız
gerektiği hususunda neler tavsiye edersiniz?
Öncelikle, adanmış ruhlara bu hizmet çığrını açan zatın: “Biz o kudsîlere

zemin hazırlıyoruz.”1 ifadesiyle işaret buyurduğu hakikate, bu zaviyeden
bakmak isabetli olur diye düşünüyorum. Bununla beraber burada başka bir
hususun hatırlanması ve meseleye bu zaviyeden bakılması daha faydalı
olacaktır. Bu ulvî davaya ve bu yüce mefkûreye düğümlenmek, onu bugünkü ve
yarınki hâliyle nazar-ı itibara alıp en haşin, en sert, en mütemerrid, en
müsamahasız, en imansız insanların ruhlarına girip, anlatma derdiyle iki
büklüm olup sancı çekmek... Evet, işte bu sancıdır ki, bizi alıp müsamaha
iklimine götürecek, oradan mülayemete yükseltecek, oradan da afv u safha,
derken merhamete ve başkalarına ebedî bir kurtuluşu kazandırma adına en
feyizli, en bereketli irşad ufkuna ulaştıracaktır.

Geçmişe dönüp baktığımızda göreceğiz ki, şimdiye kadar örmeye
çalıştığımız bu kudsî dantelada kullandığımız malzemenin hemen hepsi
müsamaha, mülayemet, afv ve merhametmiş... Ne var ki, bu malzemeleri biz,
daha önceden planlanmış bir mastır planın parçaları olarak kullanma şeklinde
değil de, hâdiselerin akışına göre bir yol takip etmiş ve bu günlere gelip
ulaşmışız. Yani bütün hayatımızı çepeçevre kuşatan böyle bir hizmet
düşüncesiyle, ihtimal farkına varmadan günümüz insanına ve gelecek nesillere
mesajlar sunmuş ve onlara yürüdükleri yollarda ışık tutmuşuz.

Şimdi, binlerce ağızdan çıkan, insanımıza hizmete dair kudsî soluklar,
mâneviyat adına atmosferimizi öylesine sarıyor ki, gelen zararlı dalgalar
kırılıyor ve şihaplar bir bir eriyip parçalanıyor. Tabiî bunlar, bir filizin âheste
âheste büyüyüp şekillenmesi gibi, fıtratın kanunlarına uygun bir şekilde oluyor.
Ve zaman gelecek birbiriyle münasebeti olan bu parçaların birbirine
eklenmesiyle bütünlük elde edilecek ve işte o zaman hayallerdeki umranlar
kurulacaktır.

Evet, dün kendilerine ait vazifeyi ifa eden ilk çilekeşler, bugün o emaneti
size devredip gittiler. Siz, bugünün mimarları ve fikir işçilerisiniz. İhtiyarınız
olmaksızın, ruh yapılarınızın bir ölçüdeki evrenselliğiyle ve genel



temayülleriniz neticesi ortaya çıkan aksiyonla, bir yandan bugünün umranını
kurarken, bir yandan da geleceğe uzanan köprünün ayaklarını hazırlıyorsunuz.
Sizin arkanızdan gelen nesiller de sizden bu emaneti alıp bir başka noktaya
götüreceklerdir. Tabiî götürürken de, o köprünün ayaklarının kurulmuş
olduğunu görecek ve “Demek ki bunlar bu iş içinmiş” diyecekler. Tıpkı
sahabeye, tâbiîne, tebe-i tâbiîne: “İçinizden Peygamberi gören var mı?” ve
“Peygamberi göreni gören var mı?”, “Peygamber’i göreni göreni gören var
mı?” denilip de kapıların açılması gibi, siz de belli bir noktada yerinizi
alacaksınız ve size de o kapılar –Allah’ın inayetiyle– açılacaktır.

Burada soru ile alâkalı olarak şu hususu bilhassa vurgulamak istiyorum:
Bilemeyiz belki bu neslin ömrü uzun olabilir ve siz o misyonu geleceğe ait
bütün yönüyle temsil edebilirsiniz. Ancak bütün bunlar, sizin bu genel
temayülünüze ve içinizin enginliğine Cenâb-ı Hakk’ın bir lütfu olarak
gerçekleşecektir. Bu konuda bizim bir beklentiye girmemiz ve hareket tarzımızı
da ona bina etmemiz tam mânâsıyla “ihlâssızlık” olur. “Bunları ben yapıyorum,
bunları ben ediyorum.” gibi düşüncelerin ve ufak dahi olsa birtakım
beklentilerin aklımızın köşesinden geçmesi, ileriye matuf büyük misyonla
alâkalı yapacağımız o binanın bir yanını yıkar. Hatta bu beklentilerin zamanla
ruhumuzda yaralar açabileceği, bizi bencilliğe, gurura sevk edebileceği de söz
konusu olabilir. Vâkıa, bazılarının hakkımızda hüsnüzanda bulunup bize bazı
makamlar vermesi beklenebilir ama, bence hiçbir şahıs, nefsi adına böyle bir
düşünceye girmemeli, hatta bunu hayalinden bile geçirmemelidir. Hayalinden
geçtiği an o yanlış bir adım atmış sayılır; dönüp tevbe etmezse, zamanla bu
anlayış, istikrar kazanır ve onu da diğer yanlış adımlar takip eder ki, gün gelir,
tam kazanma kuşağında baş aşağı gider ve bütün bütün kaybeder. Çağımızın
önemli bir mütefekkiri ve aynı zamanda ihlâs kahramanı olan o zat, bu hususta
fevkalâde hassas hareket etmiş ve: “Bilmeyerek bana kitap okutturuldu..
bilmeyerek kitapları terk yoluna itildim.. bilmeyerek Kur’ân’a yöneldim..

bilmeyerek dinime hizmet ettirildim...”2 gibi ifadelerle durumun nezaketine
parmak basmıştır.

Evet, neferlik bizim için bulunmaz Bursa kumaşıdır. En iyisi mi bir nefer, bir
asker olarak hep Allah kapısında durmalı ve değişik beklentilere girmemeli.
Vâkıa, bazen bir nefere müşirlik vazifesi de gördürebilir ki, bu, O’nun bileceği
bir iştir ve bizi kat’iyen alâkadar etmez. Zaten Bediüzzaman da öyle demiyor



mu? “Nefis cümleden ednâ, vazife cümleden âlâ”3; “Sen kendini racül-i
fâcir bilmelisin”4; “Kendini bu iyiliklere, bu güzelliklere mazhar görme.
Temessül etmediğinden, yani sen onları tam temsil edemediğinden dolayı
mazhar değil memerr olabilirsin.”5

Suyun üzerindeki kabarcıklar güneşin aksini alıyorlar. Güneş olmasa neyi
alacaklar? Öyleyse bütün güzellikler, o Güzeller Güzeli’ne mahsustur. Evet, bu
mülâhazalar çok önemlidir. Allah (celle celâluhu) size, bize ne kadar büyük
vazifeler gördürürse, bizim de o nisbette tevazumuz artmalı ve beklentilerden,
iddialardan uzak bir hâl almalıyız. Zira dünyada ve ahirette selâmette
kalabilme, ancak kalb selâmetine vâbestedir.

“Sanma ki ey hâce senden zer ü sim isterler.
Yevme lâ yenfau’da kalb-i selim isterler”

bu hakikate işaret eden ne güzel bir sözdür!
Evet, bu hakikat ruhumuza işlemeli. Bunun dışında düz bir insan olarak ne

şahsımız adına ne de topluluk adına boyumuzu aşkın beklentiler içine
girmemeliyiz... son nefesimizi böylesi düşünceler içinde teslim etmeye
kilitlenmeliyiz.
1 Bediüzzaman, Mektubat s.417 (Yirmi Sekizinci Mektup, Yedinci Risale Olan Yedinci Mesele, Beşinci

Sebep).

2 Bediüzzaman, Mektubat s.418 (Yirmi Sekizinci Mektup, Yedinci Risale Olan Yedinci Mesele, Yedinci
Sebep).

3 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.566 (Afyon Hayatı).

4 Bediüzzaman, Sözler s.515 (Yirmi Altıncı Söz, Hatime).

5 Bediüzzaman, Sözler s.244 (On Sekizinci Söz, Birinci Makam, Birinci Nota).



HİZMETİN İSTİĞFAR BUUDU
Soru: Dinimize hizmet adına yapılan işlerde, istiğfarın yeri neresidir?
Dine hizmet adına vazifeler yerine getirilirken bazen Allah’ın hoşlanmadığı

şeyler de işlenebilir ve bunlar, çok defa o işin tıkanmasına sebebiyet verebilir.
Bu sebeple Kur’ân, Fetihle istiğfarı birbiriyle irtibatlandırmış ve Peygamber’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem): “Allah’ın fethi geldiğinde, durmadan istiğfar
et!”1 buyurmuştur. Hz. Âişe Validemiz (radıyallâhu anhâ) diyor ki, bu âyet
nazil olduktan sonra O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) istiğfarı bir
mecliste bazen yüz defa olabiliyordu.2

İşte bu ruh, bir peygamber ruhudur. Aksi ise, yani başarılar ve zaferlerle
sevinme firavun ruhudur ve mü’mince davranışları firavun ruhu mutlaka tıkar.
Misal verecek olursak, dine hizmet adına bir yere giderken bile olsa arabada
veya uçakta kasılmak, şen şakrak bir hava ile ve ferah-feza tavırlarla bir
yerlere gitmek, bir şeylerle meşgul olmak, kat’iyen Rahmânî değildir. Evet,
istiğfarsız, murâkabesiz bu kabîl hizmetler, tıkanmaların başlıca sebebidir. Ve
kat’iyen, inanıyorum ki, karşılaşılan tıkanmalar bu yüzden meydana
gelmektedir.

Evet, öyle hassas günlerdeyiz ki, toplumun, hususiyle de adanmış ruhların
duygu, düşünce, inanç ve amel bakımından yeniden bir kere daha kendini
gözden geçirmesi lâzım. Bütün arızalı yerlerin tamiri, ruhî yapının yeniden ihya
ve inşası için baştan ayağa gözden geçirilmelidir. Ancak böyle ciddî bir
ameliyeden sonradır ki, insanlar, oruçlu bir ferdin su içme esnasında, suyun,
içine akışını hissetmesi gibi, telaffuz ettiği her kelimeyle içi ürperecek ve çok
defa huşû içinde kılınan bir namazdan dolayı bile “Estağfirullah” deme
mertebesine yükseleceklerdir.

Evet, Allah’ın rızasının nerede olacağı bilinemez. Belki de O’nun rızası
namazın böyle kılınmasında değil de, kaskatı, fakat rükünlere riayet edilerek
kılınmasındadır. Zaten önemli olan, Allah huzurunda olma terbiyesini yaşamak,
şeytanı ve şeytanî gafleti atarak ciddî bir iş yaptığının şuurunda olmaktır. Yani
mesele, duyulacak şeyleri duymak değildir. Bununla “Hiçbir şey duymamak
esastır.” demek istemiyorum. Demek istiyorum ki, şahsî kemalâtımız ve
toplumun mükemmelleşmesi adına elde ettiğimiz her başarıda, istiğfar etme
hissini kavrayıp geliştiremiyorsak bu bir gaflet sayılabilir ve Allah da gafilleri
sevmez. Hatta “Allah bize ne güzel işler gördürdü.” ifadesi bile eğer istiğfarsız



kalıyorsa bu da ihtimal, kamuflajlı bir şirktir. Bütün bu tür tehlikeli düşünceleri
de ancak istiğfarımızın derinliği ölçüsünde zararsız hâle getirebiliriz.

Meselenin bir başka yönü; karşımıza çıkan gaileleri göğüslerken, “Bunlar
niye başımıza geldi, neyimiz vardı?” gibi ifadeler kullanmak bir nankörlük ve
Rabbe karşı bir terbiyesizliktir. Bundan dolayı içimize bu tür hisler gelince,
hemen onu istiğfar ile boğmalıyız. Bütün bu olup bitenlerde suçu kendimizde
arıyor muyuz? Nazarlarımızı projektörler gibi iç âlemimize çevirip durmadan

orayı tarıyor muyuz? Kur’ân: ْمُكَـسُفَْنأ ْم  ُكَْیلَع  “Siz kendinize bakın!”3

demiyor mu? Öyleyse niçin “Allah suretlerinize bakmaz, fakat kalblerinize
bakar.”4 düsturuyla iç kontrolümüzü yapmıyoruz, gönüllerimize neler giriyor,
neler çıkıyor, araştırmıyoruz.

Bunlar yapılmayınca, elde edilen başarılarda Allah’ın inayeti unutulur,
nefsanîlik yaşanır ve insan aldanır.. aldanır zira bunlar şeytanın sağdan
yanaşarak fısıldadığı vesveselerdir. Bakın Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi
ve sellem), Kâbe’ye (fatih olarak) girerken, mübarek alnı, binitinin eyerinin

ka’şına değecek şekilde idi ve kendisi de iki büklümdü.5 O hâlde yaptığımız
her şeyde O’nun (celle celâluhu) rızasını aramalıyız. Hâlbuki çoğunlukla bir iş
yaparken gülerek ve şen şakrak hâlimizle mâl-i hülyalar içinde dolaşıyor ve
çok defa yanlış şeyler yapıyoruz.

Evet, O’nun rızası yeter bize. Öyleyse her şeyimizde O esas olmalı, O hedef
olmalı ve bütün davranışlarımız, düşüncelerimiz O’na endekslenmeli...
1 Bkz.: Nasr sûresi, 110/1-3.

2 Buhârî, tefsîru sûre (110) 2; Müslim, salât 217.

3 Mâide sûresi, 5/105.

4 Müslim, birr 32-33; İbn Mâce, zühd 9.

5 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 5/63; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 6/120.



İLÂHÎ LÜTUFLARIN DEVAMI YOLUNDA
Soru: Tarihî seyir içinde cereyan eden hâdiselerle mukayese edildiğinde
âdeta dengeler kuşağında yaşarcasına ilâhî lütuflara mazhar olduğumuz
sık sık ifade buyrulmakta. Bu lütufların temadisi için fert ve toplum
olarak bizlere düşen vazifeler nelerdir?
Allah’ın üzerimize sağanak sağanak yağdırdığı rahmetini “tahdis-i nimet”

olarak sık sık zikrediyoruz.. zikretmeliyiz de. Nasıl zikretmeyelim ki, bizler bir
damla yağmura hasret kaldığımız günlerin, mâneviyat adına kurumuş, çatlamış
çorak yerlerin ve bir çorak dönemin insanlarıyız. O günlerden Rabbim, bizlere
inayet ve lütufta bulunup bugünlere eriştirdi. Ne var ki, Allah’ın inayet kerem
ve lütfunun bizi kuşatması ayrı bir mesele, bunların temadisi de ayrı bir
meseledir.

Kanaat-i âcizanemce bu nimetlerin devam ve temadisi adına yapacağımız ilk
iş, mevcut hâlin geriye tek adım bile atılmaksızın, istikamet üzere korunmasıdır.
Bir misal verecek olursak; radyoda kanal ayarlaması yaparken evvelâ
aradığımız kanalı bulur, sonra da bulduğumuz kanalda sabit kalıp artık diğer
kanallar üzerinde ibreyi gezdirmeyiz. Belki, kanal üzerinde ibreyi hafif sağa-
sola oynatıp en net dalgayı yakalamaya çalışırız. Aynen bunun gibi, sebepler
planında bu nimetlerin bize gelmesine vesile olan ızdırap, dua, aksiyon gibi
özellikleri, onları muhafazanın yanında daha da ileri götürmeliyiz ki,
üzerimizdeki lütuf ve ihsanların devamı adına ilk adımı atmış olalım.

Bir diğer nokta da, yaptığımız işlerde en hâlisaneyi, en müttakiyaneyi, en
zahidaneyi, en veliyyaneyi bulmaya çalışmamızdır. Hem de bir ömür boyu
bunun arkasında olma kaydıyla. Aksi takdirde, aksiyon ruhunun dumûra
uğradığı an, “Hücümat-ı Sitte”deki gailelerin hemen çepeçevre bizi kuşatacağı
kaçınılmaz olur. İşte o zaman birbiriyle çok irtibatlı ve biri diğeri hesabına
işleyen fasit dairelere götürücü olan bu gailelerden birinin ağına düşüp helâk
olabiliriz. Zira bu öldürücü virüsler arasında öyle enteresan bir haber ağı
vardır ki, biri bünyeye girip vücudun mukavemetini kırınca, hemen diğer
virüslere “Sen de gel!” sinyali gönderir. Böylece bu virüsler birbirlerine
telgraf çeker gibi mânevî bir irtibat kurmak ve bir fasit daire teşekkül ettirmek
suretiyle içine girdikleri bünyeyi yıkmaya başlarlar.

Biraz daha açacak olursak; ferdin bünyesine giren korku virüsü, tenperverlik
virüsünü çağırabilir. Vücudun mukavemeti biraz daha kırılınca, sinyali alan



şöhret bir hamlede içeri dalabilir... En sonunda vücud bir daha da iflah olmaz
bir hâle gelir ki, Allah’tan inayet ola..! Evet, şayet hususî bir lütuf, inayet
olmazsa bu kerteden sonra onun için ayağa kalkmak mümkün olmayacaktır.

O hâlde bir yandan Rabbimiz’in lütuflarına mazhariyetimizi muhafaza
ederken, diğer yandan da “Daha yok mu?” dercesine, daha yüksek mertebelere
tırmanma gayreti içinde olmalıyız ki, bu gaileler başımıza gelmesin.

Evet, her lütuf kendi cinsinden şükür ister.1 Şayet Rabbimiz bize imana
uyanmayı ve aynı zamanda başkalarını da uyandırma şuurunu lütfetmişse, hatta
bizi, hayatımızın gayesi bu olduğuna sık sık ihtarlarda bulunmuşsa, bu nimet de
yine aynı cinsten bir şükür ister. İşte bu şükür ve şükrün devamıdır ki, lütfun
devamına sebep olacaktır. Allah (celle celâluhu) “Eğer şükrederseniz
nimetimi artırırım. Ama nankörlük ederseniz azabım çok şiddetlidir.”2

buyuruyor. Dikkat edecek olursanız burada “Nankörlük ederseniz,
nankörlüğünüzü artırırım.” demiyor. “Nankörlük yaparsanız azabım çok
şiddetlidir.” buyurmak suretiyle, bir taraftan bizi müstakim bir çizgiye
çağırıyor, diğer taraftan azaptan korunma ve lütfa mazhar olmanın yoluna işaret
ediyor. İşte biz de, böyle bir imana uyanma nimetine karşı, başkalarının imana
uyanmasına sebep olma şükrüyle mukabelede bulunuyor ve yeni yeni nimetlere
mazhariyet bekliyoruz. İnşâallah bu sayede yakînimiz daha da ziyadeleşiyor ve
Rabbimiz’i daha da yakından hissediyoruz... Üstadımız “Kendilerine
verdiğimiz şeylerden infak ederler.” 3 âyetinin tefsirini yaparken, umumîliğe
gidiyor ve şu açıklamayı yapıyor; “Malın zekâtı olduğu gibi bedenin, zekânın,
hafızanın, muhakemenin, hatta nutkun da kendine göre zekâtı vardır.”4 Her
şeye hakkını vermek gerekir. O hâlde bize gelen bu lütufların temadisi için aynı
cinsten şükürle mukabelede bulunmamız şarttır ve elzemdir.

Bu hususta takip edilmesi gereken bir başka metot da; birbirimize karşı açık
kapı siyaseti izlemek suretiyle iç kontrolü temin etmektir. Tıpkı sahabe-i kiram
gibi. Az Asr-ı Saadet’e gidecek olursak, orada ashab-ı kiram efendilerimizin
birbirlerine karşı söyledikleri dobra dobra pek çok mertçe sözlere şahit oluruz.
Bu sözleri bir numune olarak nazar-ı itibara alınca, biz de bunu kametimize
göre kendi içimizde tatbik edebiliriz. Yani, “Arkadaş! Eğer bir meselede
düştüğümü görürsen, elimden tutup kaldır. ‘Neydi yahu o hâlin?’ diyerek beni
ikaz et. Bu hususta temerrüt etmeyeceğim.” diye karşı tarafa bir hak ve selâhiyet
tanıyarak, eğrildiğimizde belimizi doğrultacak bir arkadaş seçebiliriz.



Yalnız burada önemli olan husus, Üstad’ın, “perdeyi yırtmamak”5 tabiriyle
dile getirdiği ölçünün iyi ayarlanmasıdır. Evet, bence “Allahım, beni göz açıp
kapayıncaya kadar bile nefsimle baş başa bırakma!”6 diye dua dua yalvaran
şahsın bu kapıyı arkadaşlarına açması ve yapılan ikazları “emr-i bi’l-mâruf
nehy-i ani’l-münker” olarak kabul etmesi gerekir. Selahaddin Eyyubî veya
Nureddin Zengî bir şahsın, Yavuz Zenbilli’nin, Kanunî Ebussuud Efendi’nin
ikazları karşısında dize gelmiş ve “Allah senden razı olsun, yoksa başımı almış
gidiyordum.” demişlerdir. O hâlde biz kim oluyoruz da, böyle ikazlara karşı
kapımızı kapatıyor, hatalarımızı gösteren insanlara karşı tavır alıyoruz?

Hâsılı, biz kendimizi değiştirmedikçe Rabbimiz bizi değiştirmeyecektir.7

Bunun temini hususunda nefs-i emmaremize karşı bize yardımcı olacak ve bizi
kendi hâlimize terk etmeyecek vefakâr dostlara da çok ihtiyacımız var.
1 Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.88 (Hubab)

2 İbrahim sûresi, 14/7.

3 Bakara sûresi, 2/3.

4 Bediüzzaman, İşarâtül-İ’câz s.44.

5 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.580 (Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat); Mektubat s.62 (On Beşinci
Mektup, Altıncı Sual).

6 Ebû Dâvûd, edeb 101; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/42.

7 Bkz.: Enfâl sûresi, 8/53; Ra’d sûresi, 13/11.



HASMANE TAVIRLARA KARŞI ÜSLÛBUMUZ
Soru: Bize yönelik hasmane davranış ve hareketlere karşı sergilememiz
gereken tavır nasıl olmalıdır?
Bir mü’minin tavrı çok önemlidir. Zira o, Hz. Muhammed’in (sallallâhu

aleyhi ve sellem) rahle-i tedrisinde edep dersi almış bir insandır. Mü’minin
edep, nezaket ve nezahet dairesi dışına çıkması mümkün değildir veya söz
konusu olmamalıdır. Çünkü onun ortaya koyduğu ve sergilediği her davranış
otomatik olarak İslâm’a maledilecektir. Öyleyse mü’min, İslâmî edeple
şekillenmiş tavrını, en imansız gönüller ve en amansız hâdiseler karşısında dahi
değiştirmeden, bir Müslüman’a yakışır şekilde sürdürmek zorundadır. Allah
Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatına baktığımızda, Ebû Cehil
karşısında dahi tavır değiştirmediğini görürüz. Bu itibarla, şayet her hangi bir
şey karşısında öfkelenmişsek, o öfkeyi dışarı vururken dahi kullanacağımız
üslûp mutlaka yine İslâmî bir üslûp olmalıdır. Vâkıa, Kur’ân-ı Kerim bazı
âyetlerde kâfirlere karşı sert bir üslûp kullanmıştır. Ama, onun o sert üslûbu,
aslında şahıslardan ziyade bir kısım çarpık fikirlere ve düşüncelere karşıdır.
Evet, Kur’ân-ı Kerim hiç kimseyi karşısına alıp hırpalamamıştır. Onun
hırpaladığı, kâfir ve mülhidlerden ziyade, onların temsil ettikleri ve edecekleri
kâfirce düşünceler ve mülhidce anlayışlardır. Bu itibarla Kur’ân talebelerinin
de, hiçbir zaman daha farklı davranmaları düşünülemez ve düşünülmemeli.

Evet, bizler bu hakikati şahıslar planında ele aldığımız gibi, devletler
planında da ele alabiliriz. Meselâ, “Amerika, İngiltere, Almanya” derken
zaman zaman üslûbumuzu sertleştirdiğimiz olabilir. Ancak şunu hiçbir zaman
hatırdan çıkarmamalıyız ki, ileride gidip Amerikalılara, İngilizlere, Almanlara
diyalog teklifinde bulunmayı veya bazı gerçekleri anlatmayı, bazen de dini
duygu ve düşüncelerimizi aktarmayı düşünüyorsak, daha bugünden sertliği bir
yana bırakıp, onlara karşı kullanacağımız üslûbu iyi tespit etmek zorundayız. O
hâlde her meselede olduğu gibi, bu meselede de mutlaka Kur’ân ve Sünnet’in
ruhundan süzülmüş ölçü ve kriterlere müracaat etmemiz şarttır.

İsterseniz, Kur’ân’dan bir örnekle konuyu daha da müşahhaslaştıralım. Allah
(celle celâluhu), Hz. Musa’ya (aleyhisselâm) Firavun’a gönderirken “Ona
yumuşak söz söyle, belki düşünür.”1 diyor. Bu demektir ki, muhatabınız, sana
ve kavmine yıllarca kan kusturan Firavun bile olsa, kendinizi yumuşak söz ve
tatlı dille ifade etmelisiniz. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus



da, Kur’ân-ı Kerim’in, muhatabın düşünmesini ve Allah’tan korkmasını “kavl-i
leyyin”e bağlamasıdır. Şimdi bunu mefhum-u muhalifiyle ele alacak olursak,
ondan “sertlikle üzerine giderseniz ne düşünür ne de haşyet duyar.” mânâsı
çıkar. O hâlde muhatap kim olursa olsun, bir şeyler anlatabilmek için
mülâyemet ve müsamaha vazgeçilmez şartlardır.

Demek ki, Müslüman daima tavr-ı leyyin, hâl-i leyyin, kalb-i leyyin, vicdan-ı
leyyin, kavl-i leyyin içinde bulunmak mecburiyetindedir ki, gerçek bir irşad
insanı olabilsin. Aksi hâlde, yani kendi iç aleminde yumuşamamış, erimemiş,
Muhammedî ruh kalıbına dökülmemiş bir insanın her hâli ve tavrı sun’î ve
yapmacık olacaktır ki, böyleleri belli bir süre tebessüm etseler de, damarlarına
dokunulduğu anda, hemen kendilerini belli eder ve asıl mahiyetlerini ortaya
koyarlar. Zaten bir yıldız böceği rasat ehlini ne kadar zaman aldatabilir ki?

Bu ölçüler içinde Hz. Mesih’in ahir zamanda yeryüzüne inmesi ve ümmet-i
Muhammed’den birine iktida etme meselesini, onun, Muhammedî ruhtaki
mevcut adaleti, re’fet ve şefkatiyle ayrı bir buuda çekmesi şeklinde anlamak
mümkündür. Yani Muhammedîlikteki hakkaniyet ve itidalin, o işin müsaadesi
ölçüsünde götürülebileceği yere götürerek “Dövene elsiz, sövene dilsiz ve
gönül kıranlara da gönülsüz olması” şeklinde teslim ve takdim edeceğini
anlamak mümkündür.

Bu konuda asrın çilekeşi çok önemli bir örnektir! O hemen her zaman
kendisine işkencelerin en acımasızını ve en insafsızını reva gören ehl-i dünyaya
karşı bile bir girizgâh bulup iman hakikatleri anlatmaya çalışmış ve kat’iyen
onlara darılmamıştır. Ashab-ı Uhdûd bu konuda ne güzel bir misâl teşkil
ederler; hendekler kazıp, o hendeklerin içine itekleyenlere, ruhlarının
ilhamlarını duyurmak için çırpınıp dururlar.

Evet, bağırıp, çağırmayla, şiddet ve hiddetle hiç kimseye bir şey anlatmak ve
hele kabul ettirmek mümkün değildir. Belki belli bir dönemde, yani insanlığın
bedevilik döneminde, şiddet kullanma bir metod ve bir yoldu ama, zaman onu
neshetti ve hükmünü ortadan kaldırdı. Şimdi “Medenîlere galebe ikna
iledir.”2 düsturu hükümfermâ. Günümüzün muhabbet erleri, çerçevesini
çizmeye çalıştığımız seviyeyi yakalamalı ve bu konuda her zaman bol bol
alıştırma yapmalıdırlar.

Evet, yukarıda belirttiğimiz gibi Hz. Mesih, ahir zamanda, ahiretin en ücra
köşesinde bile olsa o önemli misyonu eda etmek için mutlaka nüzûl edecektir.



Nüzûl edecektir ama, içinizde şahs-ı mânevînin muhtevî bulunduğu mânâ ve

ruha nüzûl edecektir.3 Evet, o, bu mânâya ve bu ruha kalıp olmak için inecektir.
Eğer o ruh yoksa, onun ceset olarak gelmesinin de bir mânâsı olmasa gerek.
Hâsılı, netice olarak şunun bilinmesi gerekir ki, ahir zamandaki diriliş, hâl-i
leyyin, tavr-ı leyyin, kalb-i leyyin ve kavl-i leyyini temsil edebilen sevgi
kahramanlarının diriltici soluklarıyla gerçekleşecektir.
1 Tâhâ sûresi, 20/44.

2 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.64 (İlk Hayatı).

3 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.58 (On Beşinci Mektup, Dördüncü Sual).



TARİHÎ TEKERRÜRLER VE BİZ
Soru: Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hicret etmesi, mağaraya
sığınması vs. hâdiseler “tarihî hâdiselerin tekerrürü açısından”
bakıldığında bizim için de bahis mevzuu mudur?
Öncelikle şunu tespit etmek lâzım; Allah (celle celâluhu) kıyamete kadar

olacak her şeyi Asr-ı Saadet’te bir mikro planda görüntülemiş gibidir. Bu
itibarla ümmet-i Muhammed, her zaman gelişen yeni hâdiseler, değişen şartlar
ve hükmü belli olmayan meselelere çözüm yollarını o asra müracaat ile
bulabilirler. Zaten selef-i salihînin yapmış olduğu içtihadlarla meydana gelen o
dev eserler de bir mânâda, o devirdeki mikrofilmlerin teksir ve istinsahından
ibarettir.

Şunu belirtmekte de yarar var: Tarihî hâdiseler aynıyla değil, misliyle
cereyan eder. Bu itibarla da denebilir ki; geçmiş zamanda cereyan eden
hâdiselerin, aynıyla tekrarını bekleyen tarihî maddeciler, ciddî bir aldanmışlık
ve yanılgı içindedirler. İhtimal onları yanıltan şey, hâdiselerin bazen aynıyla
tekerrür ediyor gibi gözükmesidir. Aslında bu, asıl ile zılli (gölgeyi) birbirine
karıştırmak demektir.

İşte hicret ve hicret yolculuğu esnasında meydana gelen hâdiseler, denebilir
ki, bir başka dönemde de misliyle cereyan edebilir. Meselâ, günümüz
itibarıyla, bizler öteden beri hep böyle bir kulvarda yol alıyoruz. Hadisin

i fades iyl e “Muhacir, Allah’ın haram kıldıklarından kaçınandır.” 1

fehvâsınca, şahsî hayatımızda haramlardan içtinab ederek hep hicret yaşıyoruz.
Maddî cihad gibi hicreti de çoklarımız, gerek ferdî gerek ailevî olarak
hizmetinin gereklerine göre yerine getiriyorlar. Bilhassa Orta Asya’da
komünizm rejiminin çözülmesi bu hâdiseye daha bir hız kazandırmıştır.
Avrupa, Amerika, Avustralya ve daha başka yerlerde milletimize ait değerleri
yeryüzü insanına duyurma adına yapılan açılımlar ise meselenin ayrı bir
buudunu teşkil etmektedir.

Yalnız burada bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum: Yapılan hicretin
içine hiçbir iddia, beklenti karıştırmaksızın, sadece Allah için yapılması şarttır.
Böyle bir şeyin gerçekleşmesi ise, insanın iç dünyasının sıhhatine, kendi
kendini keşfetmesine, Allah ile irtibatının kavi olmasına, her yerde O’nu görüp,
O’nu duyup, O’nu hecelemesine bağlıdır. Evet, bence insanlar evini, barkını,
memleketini, vatanını terk edeceklerse, bunu çok pahalıya satmalıdırlar. Çok



yüce gayeler, yüce hedefler uğruna bu fedakârlıklara katlanmalıdırlar. Kaldı ki,
zaten Allah ve Resûlü de bizlere bu gayeyi ve bu hedefi göstermişlerdir. Hedef
Allah’tır, O’nun Cennetidir, cemalidir, rızasıdır, Resûlullah’ın şefaatidir.

Sahabe-i kiram içinde adını bilmediğimiz bir zat, bahsettiğimiz ölçüde kalb
balansını iyi ayarlayamadığı ve niyetini hâlis tutamadığı için, diğerleri ile aynı
meşakkate, zorluğa, sıkıntıya katlanmasına rağmen kazanma kuşağında
kaybetmiştir. Bir kadın uğruna Mekke’den Medine’ye hicret eden işte bu
sahabinin durumu, Allah Resûlü’ne anlatılınca, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve

sellem): “Nikâhlanacağı bir kadın uğruna hicret edenin hicreti de onadır.” 2

buyurmuştur. Yani o, Allah’ın muhaciri, Resûlullah’ın muhaciri olma pâyesine
erişememiştir. Bu itibarla da denebilir ki, kalb balansı, iç murâkabe ve
muhasebe, niyetin hâlis kılınması hepsinden önemlidir.

Evet, sahabe-i kiramın hiçbirine; “Sizin o büyük fedakârlıklara katlanarak
gerçekleştireceğiniz hicrete, şöyle şöyle şeyler terettüp edecek!” yani “Bir on
yıl sonra cihanla hesaplaşacaksınız, şu kadar alana yayılacaksınız; vali, hâkim
ve idareci olacaksınız...” gibi şeyler hiç mi hiç bahsedilmemiş; onlara sadece
hedef gösterilmiş ve “Medine’ye hicret edin!” emri verilmiş. Onlar da, her şeye
rağmen hicret etmişler. İşte bu düşüncenin kaynağı, o düşünceyi hayata taşıyan
insanın iç dizaynını iyi ayarlaması ve Allah ile irtibatının kavi olmasına
bağlıdır. Böyle insanlar Yunusvari:

Gelse celâlinden cefa, yahut cemalinden vefa
İkisi de câna safa, lütfun da hoş, kahrın da hoş

derler. Hem de hiç iç ezikliği duymadan, tereddüte düşmeden, şüpheler içine
girmeden.

Bugün de Allah bizlere yeni bir hicret yaşatıyor. –Bize bunu nasip eden
Rabbimiz’e nihayetsiz hamd ü senalar olsun.– Öyleyse bunu yaşayanlar, eğer
amellerinin boşa gitmesini istemiyorlarsa, iç âlemlerini iyi ayarlamaya
bakmalıdırlar.

Soruda mağaradan da bahsediliyordu. Evet, daha önce kaydettiğimiz gibi
misliyle cereyan eden hicret hâdisesinde, aynen o zamanki mağara dönemini
fert ve toplum bazında bugün de yaşıyoruz. Dün –bugün bu işin hızı kesilir gibi
gözükse de– Müslümanlık düşünceleri ile açığa çıkan hiç kimseyi iflah
etmiyorlardı. Ve gözünün yaşına bakmadan bir şakî gibi senelerce
kovalayabiliyorlardı. Onlara milleti, ülkesi, dini için düşündüklerini söyleme



imkân ve fırsatı bile vermeden, ademe mahkûm ediyorlardı. İşte bunlar da,
farklı bir buudda mağara dönemi yaşantısının tezahürleridir.

Şimdi de, hâdisenin farklı bir buuduna işaretle bu bahse son verelim. Her
şeyden evvel bu millete, bu ülkeye, bu devlete hizmet vermek isteyenler çok
uzun vadeli planlar yapmalılar ve gelecekte kendilerine terettüp edecek ağır
mükellefiyet ve sorumlulukları göğüslemek için şimdiden hazırlıklı olmalılar.
Bu ülkede, dinine hizmet eden kimselere düşmanlık yapan, düşmanlık yapmanın
da ötesinde, onların hayatlarına hacir koyan ve onları tesirsiz hâle getirmek
isteyen Allah ve Peygamber düşmanlarına, dine ait hakikatleri götürmek için
sürekli proje üretmeliler. Belki bunlar bazılarının mülâhazasına göre pasif
olarak değerlendirilebilir ama zannediyorum tam aksine, asıl bunlar
milletimizin geleceği adına kalıcı ve istikbal vaad edici hizmetlerdir ve bu
yönüyle de bu zatlar olabildiğince aktif sayılırlar.

Evet, dün gitti.. bugün de gitmek üzere.. yarının ise geleceği, yani ona erişip
erişemeyeceğimiz belli değil. Öyleyse biz içinde bulunduğumuz anı gerçek
ömrümüz bilmeli ve onu dolu dolu geçirerek değerlendirmeliyiz.
1 Buhârî, iman 4; Ebû Dâvûd, cihad 2.

2 Buhârî, bed’ü’l-vahy 1, nikâh 5; Müslim, imâret 155.



İkinci Bölüm 
DÜŞÜNCE BOYUTU

GERÇEK DÜNYA DÜZENİ
Soru: Dünya düzeni adına problemlere yaklaşım nasıl olmalıdır?1

Bu meseleyi herkes biraz kendine göre ve farklı yaklaşımlarla ele alıp
değerlendiriyor. Bu da gayet normal. Meselâ, ters bir beynelmilelcilikten
(komünizm) ağzı yanmış insanlar şovenizmi bir kurtuluş vesilesi kabul edip ona
yönelebilirler. Nitekim bugün bütün Asya’da, hemen her millet, kendi kadim
tarihine yönelme mülâhazasıyla bir ölçüde, kendini hangi mânâda milliyetçi
sayıyorsa o ölçüde kendi değerlerine yöneliyor. Hâlihazırdaki durum itibarıyla
Ruslar’da, Özbekler’de, Azeriler’de, Kazaklar’da görülen değişimi bu şekilde
değerlendirmek mümkündür.

Bugün dünyanın başka yerlerinde de aynı mânâda bir kısım değişimler var.
Bu “değişim” ve “oluşum”lar başkalarına zarar vermeyecek bir ölçüde
kalabildiği sürece de normal görülebilirler. Ancak, bunları daha yararlı hâle
getirme yolu ve üslûbu bulunarak, daha sonraları insanlığın pişmanlıklar
yaşamaması da sağlanabilir.

Bu oluşumlardan bazıları din eksenli bir vetire takip etmekte. Bu son kısımla
alâkalı dünyanın çeşitli yerlerinde, organize veya dağınık faaliyetlerden söz
etmek mümkündür. Diğerlerinden farklı olarak bunlar, her meseleye “Din
esastır.” prensibiyle yaklaşırlar. Ve tabiî olarak da, hâlihazırdaki bu yerinden
oynamışlığı, kendi düşünce istikametlerinde değerlendirip insanları, dinin
gerektirdiği konuma getirmek isterler. Bu arada dünyayı şimdiye kadar elli defa
sömürmüş güçler de, bu yeniden yapılanma sürecini de kendi hesaplarına
değerlendirmek gibi bir gayret içinde olmaları kendileri açısından normaldir.

Bu güçler, arasında tam bir mutabakat var mı? Elbette hayır. Ancak
olabildiği kadarıyla bir araya gelip anlaşmaya çalıştıkları da yaygın bir kanaat.
Bilindiği gibi bu konuda İngiltere, Amerika’dan çok da ayrı düşünmez. Gerçi
Saraybosna mevzuunda küçük bir mütalâa farkı ortaya koydular ama,



şimdilerde onlar da Amerika’nın ağzına bakıyorlar. Fransa’nın bazen farklı
mütalâaları oluyor gibi, ancak o da, görüş ihtilafından daha çok, bu yeniden
yapılanma ve şekillenmede bekledikleri kadar “hakk-ı temettu” elde
edemediklerinden kaynaklanıyor. Şimdilerde, mahrum edilenler arasında
elbette daha başka rahatsız olanlar da var...

Bir de, rahat mı, rahatsız mı olduğu pek anlaşılmayan ülkeler bulunuyor. Bu
ülkelerin durumunu anlamak oldukça zor. Tıpkı çok zor keşfedilip teşhis konan
hastalıklar gibi.. aynı zamanda bunların umum ganimetten hisse istedikleri filan
da yok. Hatta şu anda ne istedikleri belli bile değil. “Bütün dünyada sulh”
temennisi içindeler... Keşke bütün dünya sulh içinde olabilseydi, ama realiteler
bunun böyle olmadığını gösteriyor!.

Ayrıca burada, her toplumun kendi içinde beklediği değişimi de kaydetmek
gerekir. Tabiî ki böyle bir beklentinin tezahürü de, her ülkeye göre değişiklik
arz edecektir; edecektir ama, bunların hepsini ayrı ayrı ele alıp analiz etmemiz
de imkânsızdır. İsterseniz, şimdilik kendi toplumumuzun beklentileri hakkında
bazı hususları kaydedip geçelim: Bizim toplumumuz hüşyardır, uyanıktır, önsezi
ve vicdanının sesine uyarak bir gün mutlaka kendi özüne en uygun değişimi
benimseyecek ve bunu gerçekleştirecektir. Böyle bir durumun sezilmesindendir
ki, ülkemizde pek çok düşünce farklılıkları doğmuştur. –İnşâallah ben öyle
zannediyorum– Ülke cephesine ait bütün bu farklı görüş ve düşünce
sahiplerinin bütünü de, hem dediklerinde hem de yapmak istediklerinde
samimîdirler. Bu kadar geniş yelpazede bazı çizgi ve motif farklılıklarını da
gayet normal, hatta bir yönüyle de faydalı kabul etmek icap edecektir.

İsterseniz bu umumî mütalâadan sonra meselenin tekniğiyle ilgili olarak şu
kısa mülâhazaya da bir göz atalım: Harb ü darple, kan dökerek ne istenen
seviyede bir dünya kurulabilir ne de kurulacak böyle bir dünya hüsnükabul
görür. Düne kadar açıktan yapılan saldırı ve işgal hareketlerinin, günümüzde
belli kamuflajlarla farklı gösterilmesi de neticeye tesir etmemiştir. Evet dün tek
başına saldıran “salip” bugün yanına hilâli de alıp yoluna öyle devam ediyor.
Ama her kötüye olan tepki ve reaksiyondan bu riyakârca çirkin davranış da
nasibini alacaktır. Onun için kesin ve net olarak şunu bir kere daha tekrar
etmekte yarar var: Bundan böyle kaba kuvvet kullanarak kurulmak istenen her
denge, en kısa zamanda yıkılacak.. ve yıkılan o enkazın altında da, öncelikle o
yıkıma sebep olanlar kalacaktır.

Biz bir mânâda, Kore, Vietnam, Körfez ve Somali’de bunun en çarpıcı



misallerini gördük zannediyorum. Geleceğin tepki örnekleri ise daha da
şiddetli olacaktır. Bugün, İslâm âleminin tabanında mevcut olan, hasım dünyaya
sempatiler de yavaş yavaş eriyerek yerlerini antipatiye bırakıyor. Karşı tarafın
olumsuz tavrı değişmediği müddetçe de, bu antipati bütün şiddetiyle devam
edecektir. Zaten, “karşı cephe” tabiriyle kasdettiğimiz ülkeler de bunun
farkındalar. Onun için olacak ki, bunlar her şeye rağmen yer yer kendilerince
taviz kabul edilebilecek bazı görüntüler de sergilemekteler. Son İsrail ile ilgili
tavrımızdan sonra açıkça ifade edelim ki, antipati adına biz de tam nasibimizi
aldık. İslâm âleminin idarecilerinde olmasa bile, tabanında bize karşı duyulan
itimat ve sevgi ciddî olarak sarsılmış sayılabilir. Bundan dolayı da
durumumuzun iyice zorlaşacağı beklenebilir ki, bu da daha güçlü vakumlar
hâsıl edeceğimiz ana kadar, bu küskün dünyayı yeniden yanımıza
çekemeyeceğiz demektir.

Atalarımız, “Su testisi su yolunda kırılır.” demişler. Bir şeyi yıkarak bir
yerlere gelenler, sonra yıkılarak o yerlerden giderler. Bugün şöyle dört bir
yanımıza, tarihî tekerrürleri de hesaba katarak bir bakıversek, yarın bizi
bekleyen şeyler daha bir net görülecektir.

Evet, dünya, yenilenme adına şimdilerde gösterildiği gibi olmasa bile, bir
yapılanma sürecindedir.. mevsimi gelince de bu yapılanma mutlaka
gerçekleşecektir. Ama bunu gerçekleştirecek olanlar, şu anda sahnenin önünde
duranlar değil de, perde arkasında kalıp hâdiselerin olgunlaşma mevsimini
bekleyenler olacaktır. İşte onlar ki, kinle, nefretle yoğrulmuş bir dünya yerine,
sevgi, hoşgörü ve müsamaha ikliminde şekillenmiş bir dünya inşa
edeceklerdir.. ve bu yeni yapılanmada da insanlık, onların tekliflerini severek,
isteyerek kabullenecektir. Bu mânâda mâşerî vicdanın inşirah içinde açılıp
kendilerini gönül tahtına oturttuğu o gayret ve çalışma sahipleridir ki, kalıcı
izler bırakacak ve kendileri gitseler bile, izleri asırlar ve asırlar boyu devam
edecektir. Ben, bugün için yapılması gerekenin, böyle bir hizmet olması
gerektiğine bütün kalbimle inanıyor ve geleceğe ait bahar râyihalı rüyaların da
ancak böyle çalışmalarla gerçekleşeceği kanaatini taşıyorum. Onun için de
yakın dost ve arkadaşlarıma, geçici, mevsimlik ve gelecek vaadetmeyen
gayretçikler yerine, kalıcı ve bütünüyle yararlı bu tür çalışmaları tavsiye
ediyorum ki, ömrüm olduğu sürece de aynı tavsiyeleri tekrar etmekten geri
kalmayacağım.
1 Burada kaydedilen bilgiler 1994 yılının Mart ayında yapılan bir sohbetten derlenmiştir.



DÜNYADA DİRİLİŞ SOLUKLARI
Soru: Son gelişmeler ışığında ahlâk ve mânevî değerler doğrultusunda
yaşanan diriliş hamlelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? İzah eder
misiniz?1

Meselenin bir bize bakan yanı var, bir de bizi aşan yanı. Bize bakan yönü
itibarıyla, bu iş, sırf emr-i ilâhî olduğu için yapılır. Uykumuzu kaçıran,
rahatımızı delen, bizi yemeden-içmeden alıkoyan, zihnen ve bedenen yoran
bütün bu işler, eğer Allah rızası ve O’nun dinini i’lâ etmek için yapılmıyorsa,
beyhude kürek çekiyoruz demektir. Evet, hâlis niyet, bizim yaptığımız,
yapacağımız işlerin ruhudur. Bu ruh olmazsa, yaptıklarımız da yapacaklarımız
da müsbet hiçbir değer ifade etmez.

Kur’ân’da, “Ey iman edenler! Sizi, size hayat verecek şeye çağırdığı
zaman Allah’a ve Resûl’e icabet edin!”2 buyrulmaktadır. Evet bu, bir ihyâ,
yani dirilme ve diriltme meselesidir. Bu diriliş de, âyette açıkça beyan
buyrulduğu üzere, din ile ve dinin hayata hayat yapılması ile mümkün
görülmektedir.

Allah rızası için, yani en büyük mertebe olan “mertebe-i rıza”yı kazanmak
için yaptığımız işlere, kendi düşünce ve arzularımız kat’iyen girmemelidir.
Meselâ, dinsiz bir insanın Cehennem’e girmesi gerçeği, bazı hassas ruhlarda
bir kısım burukluklar hâsıl edebilir; dolayısıyla da dengenin korunamamasına
yol açabilir. Aynı şekilde, nefret ettiğimiz fuhşu kaldıralım diye, meşru sınırları
zorlayabilir; hatta bazı meşru münasebetlere bile sınırlama düşünebiliriz ki,
bütün bunlar da dengeyi bozabilir. Dolayısıyla biz, sadece emredileni
emredildiği şekilde ve emredildiği çerçevede yerine getirmekle mükellefiz.

Bu işin bizi aşan yanı ise şudur: Mesajımızı insanlara kabul ettirme, bizim
takat ve gücümüzün üstünde bir meseledir ve ayrıca bu husus bizim işimiz de
değildir. Kabul ettirecek Allah olduğu gibi, kabul ettirmeme de O’na aittir.
Evet, işin bu yanının, hiç mi hiç düşünülmemesinin yanında, sözlerimiz kabul
gördüğünde de, bunu hiçbir zaman zekâmızdan, bilgimizden, kabiliyetimizden,
kısaca kendimizden bilmemeli ve her şeyi tamamen Allah’ın lütfu saymalıyız.
Aksine, hüsnükabul görmediğimizde de, kendimizi sigaya çekmeli,
duygularımızı, niyetlerimizi, ibadetlerimizi yoklamalı; sürekli muhasebe ve
murâkabede bulunmalı; tabiî asla ye’se de düşmemeliyiz. Nice dev kametler ve
mantık-muhâkeme insanları gelmiştir ki, birkaç insandan başka takip edenleri



olmamıştır. Yine, nice ilham ve vâridât insanları gelip geçmiştir ki,
arkalarından bir iki kişi ya gitmiş ya da gitmemiştir; zira iman, kulun kalbinde
Allah’ın yaktığı bir ışıktır ve bunu yakmak da sadece ve sadece O’na aittir..
evet, onu ancak O yakar.

Ayrıca mebde itibarıyla bu hizmet, tamamen Allah Resûlü’ne aittir. Mânâ
açısından ele alınınca da, 20. asırda Efendimiz’in izdüşümü olarak, kuvve-i
kudsiye sahibi bir zat zuhur etmiş ve bu misyonu o yüklenmiştir. “Kitap”,
“Sünnet” diyen ve “hikmet”e râm olan bu zat, Hakikat-i Ahmediye’yi
(sallallâhu aleyhi ve sellem) temsil yolunda hayatını aslına göre düzenlemiş,
sonra da Allah’ın inayetiyle o yolda yürümüş ve neticede hiçbir şeyi de
kendinden bilmemiştir. Hatta, nefsini sürekli ırgalamış, “Allah, bu dini bir abd-

i fâcirle de aziz eder; sen kendini işte bu fâcir kul bilmelisin!”3 şeklinde

nefsine hitap etmiş.. ve “Sen mazhar da değil, ancak memerr olabilirsin!”4

diyerek, sürekli muhasebe ve murâkabe içinde yaşamıştır.
Daha sonraki nesiller ise, kendilerini bu güzel hizmetlerin içinde buldular ve

“Acaba Cenâb-ı Allah bize de bir şey yaptırır mı?” diye intizara geçtiler.
Derken bir kere daha Cenâb-ı Hak, kendi işi için kendi malzemesini kullandı ve
O’nun inayetiyle bugün ulaşılan noktaya gelindi. Gelinen bu noktada, her zaman
kutubların sa’yini, mukarrabînin cehdini, ebrârın mesaisini aşabilecek bir
semerâtın var olduğu söylenebilir.

“Hak tecellî eyleyince her işi âsân eder;
Halk eder esbâbını bir lahzada ihsan eder.”
Yer yer sıkıldığımız, kaçıp gidelim dediğimiz, sonra yine yolları perişan

görüp geriye döndüğümüz şu iman yolunda bulunan ve bazıları birer mizaç
hastası insanlarla bu işin yürümeyeceği bir gerçektir. Yapılan işlerden bir
topluluğun ihlâs ve gayretine büyük şerefler ve pâyeler düşebilse de, her şeyi
Allah’ın yaptığı bellidir. Kimse, başka türlü düşüncelerle, vehimlerle ve
ileriye dönük beklentilerle bu işi bulandırmamalı ve su-i ihtiyariyle bunca
neticeyi berbat etmemelidir. Olanlar bulandırılmaz ve berbat edilmezse, şu ana
kadar sağanak sağanak üzerimize yağan lütuflar, onun uhrevî halâsı adına
yeterli olabilir. Ne var ki, bizden sonraki nesillerin bile mânevî ve uhrevî
ihtiyaçlarını karşılayabilecek bu yümün, bereket ve hayır kaynağı, şimdilerde
bizim onu bulandırmamızla ne bugün ne de yarın kullanılamayacak hâle de
gelebilir.



Bu noktada oturup murâkabe ve muhasebe yapmalı, kendimizi mutlaka
kontrol etmeliyiz.. etmeliyiz ve sağanak sağanak üzerimize yağan lütuflar bizde
daha fazla ubûdiyet şuuru uyarmalı, ibadetlerimiz daha bir derinleşmeli,
secdeler başlarımızı kaldırmayacağımız birer vuslat kapısına dönüşmeli ve her
nimet şükürle mezîde ulaşmalı. Aksine, namazlarımızı verip veriştiriyor,
şehevânî hislerimizin azgınlıklarıyla sürüklenip gidiyor, yiyip içme ve
zevklenme de, avam ifadesiyle hep tıkırında ise, biz her zaman –hafizanallah–
bu işi bulandırıyoruz demektir.
1 1994 yılı Haziran ayında yapılan bir sohbetten derlenmiştir.

2 Enfâl sûresi, 8/24.

3 Bediüzzaman, Sözler s.515 (Yirmi Altıncı Söz, Hatime).

4 Bediüzzaman, Sözler s.244 (On Sekizinci Söz, Birinci Makam, Birinci Nota).
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TARİHÎ TEKERRÜRLER DEVR-İ DAİMİ
Soru: Tarihî hâdiselerin tekerrürü zaviyesinden dünyada cerayan eden
olaylara yaklaştığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Lütfeder
misiniz?
Dünya yeniden bir mânevî buhran ağında.. evet, Allah, dünyayı bir kere daha

sarsıyor. En müreffeh ve istikrarlı ülkeler kabul edilen Amerika ve Almanya bu
sarsıntıdan hissedar olacakları gibi, sıralamada onları takip eden devletler de
kendi durum ve konumlarına göre bu buhrandan nasiplerini alacaklardır.
Hissesi ne olursa olsun, Türkiye’nin de bu sıralamada bir yeri olduğunu
unutmamak gerek.

Dünyanın yeniden buhranlara sürüklenmesi bir neticedir ve bu neticeyi
doğuran sebepler ise sayılamayacak kadar çoktur. Biz bunlardan birkaçına
sadece işaret edip geçelim:

Dünyayı idare edenlerin, liderlik yanlarının eksikliği. Bizim “lider” ile

ne kasdettiğimiz ve bu kelimeyi hangi mânâda kullandığımız bellidir. (Lider1

yazısında da işaret edildiği gibi, bir liderde bulunması gereken pek çok vasıf
ve özellik vardır.) O yazıdaki kriterler nazara alındığında, bugün dünyanın
lider bakımından nasıl yoksul ve fakir bir durumda olduğu görülecektir.
Dünyanın içinde bulunduğu buhran ve sıkıntıda, sözünü ettiğimiz fakirlik ve
yoksulluğun tesiri küçümsenemeyecek kadar yaygın ve ürperticidir.

Dünyadaki ekonomik hayatın, ekonomi bilmeyenlerce yönlendirilmesi,
insanlık için bir tali’sizliktir.  Ve bu tali’sizlikle bugün insanlık , maalesef
kıvrım kıvrımdır. Ne gariptir ki, günümüzde herkesin bildiği bu yanlışlık, her
şeye rağmen daha bir süre devam edecek gibi görünmektedir.

Bana göre en önemli sebeplerden biri de israftır . Evet, bugün bütün
dünyaya israf hâkimdir. Tabiî ki, israfın hâkim olduğu yerde kaybedilmesi
muhakkak ve mukadder olan bazı önemli dinamikler de olacaktır.. ve işte o
dinamikleri yitirmek de dünyayı buhrandan buhrana sürüklemektedir. Eskiden

insanlar “Kût-u lâ yemût”la yaşarlardı.2 Eskilerin aldıkları gıdadan, giydikleri
elbiselere, ondan da kullandıkları eşyaya kadar bu her şeyde bir ölçüydü.
Onlar, daha ziyade “gaye-i hayal”leri açısından, duygu, düşünce ve
kültürleriyle zengin olmayı tercih ederlerdi. Bugün ise mesele tamamen tersine
dönmüştür.

İsraf, Allah’ın nimetlerinin kadrini, kıymetini bilmeme, onları ulu orta saçıp



savurma demektir. Zaten şimdilerde ona “savurganlık” diyorlar. Bir yerde
israfın hayat bulması orada “kaht” denilen kıtlığın boy göstermesini de
beraberinde getirir. Bu bazen bereketin kesilmesi şeklinde tezahür eder ki,
Bediüzzaman Hazretleri bu meseleye temas ederken, aynı noktaya parmak basar

ve “İktisat sebeb-i bereket, israf ise bereketin kesilmesine vesiledir.”3 der.
Dünyanın içinde bulunduğu buhranla ilgili sebepleri sıralayıp çoğaltmak

mümkündür. Ancak, biz burada konuya başka bir zaviyeden yaklaşmayı
düşündüğümüz için şimdilik bu sebepler üzerinde fazla durmayacağız.

Evet, dünya yeniden bir mânevî buhran arenasına itildi. Bu bir tarihî
tekerrürdür. Ve zannediyorum meseleye tarihî tekerrürlerin mânâ ve mahiyetini
kavrayarak yaklaşmak daha yararlı olacaktır.

Evet tarih, tekerrürlerle doludur. Ancak bu tekerrürler ayniyet içinde değil,
misliyet (birbirine benzerlik) içinde cereyan eder. Aksi olsaydı aynı
hâdiselerden ders alınır ve dolayısıyla da aynı yanlışlıklara girilmemiş olurdu.
Hâlbuki tarihî tekerrürlerden ders değil ibret alınır. İsterseniz şimdi de,
dünyanın içinde bulunduğu buhrana böyle bir anlayış perspektifinden bakmaya
çalışalım.

Tarihî tekerrürler içinde nice defalar görülmüştür ki, Cenâb-ı Hakk’ın
insanları sıktığı, sıkıştırdığı, preslediği dönemler, çok defa insanlık için yeni
ufuklara açılmanın mebdei olmuştur. Esasen bu durum fert planında da
böyledir, cemiyet planında da. Yani ferdî sıkıntıların doruk noktaya ulaşması,
bir bakıma kurtuluş anının çok yaklaştığını gösterdiği gibi, içtimaî sıkıntıların
azgınlaşması da her zaman toplumu bilemiş ve onu yeni ufuklara
yönlendirmiştir. Bunları düşünürken hemen hatırımıza İmam Sühreverdî’nin,
geceye hitaben söylediği şu sözleri gelmektedir: “Karar karara bildiğin
kadar. Çünkü kararmanın son noktası aydınlığa çıkmanın başlangıcıdır!”4

Ayrıca, normo âlemin sultan-ı mümtazı insanla makro âlem arasında her
zaman ayniyete yakın bir misliyet söz konusudur. Onun için isterseniz, önce
meseleye, bir mukayese imkânı vermesi bakımından fertten başlayalım.
Fertlerin inşirah hâllerini bazen vicdanî ve ruhî kabzlar takip eder. Bazen de
durum döner, bunun tam aksine olur. Kabz, sıkıştırılma demektir. Kılıcın
parmaklarla sıkıştırılan yerine de bu sebeple “kabza” denir. Evet kabz,
bilinmeyen bir el tarafından kıskıvrak yakalanmanın adıdır. Zaten bu kelime
tasavvuf terminolojisine de daha ziyade bu mânâsıyla girmiştir.



Bazen kabz hâlleri, ferdin bir kısım günahlarından, gafletinden kaynaklanır.
İnsan evvelâ kendini coşkun bir iklime salar.. biraz çakırkeyf yaşar; buna ceza
olarak da hemen arkasından kabz hâline giriftar olur. Belki de böyle bir hâle
girmeyi ruh istemektedir. Çünkü rahat ve rehavetin fazlası ruhta sıkıntı meydana
getirir. Dolayısıyla ruh, çok defa maddeden kaynaklanan coşkunluklardan
sıkılır. Zira o, daha ziyade öbür âlem adına metafizik gerilim içinde bulunmayı
arzular.

İşte bu hâliyle kabz, insanın kendisini salıvermesine mukabil, yed-i Kudret
tarafından ikaz edilmesini netice verir. Allah, insanı kendine yöneltmek için
ona kabz hâli verir. Bu aynen, bir annenin yanlış yere gitmesin, yanlış şey
yapmasın diye çocuğunu engellemek için önce hafif tokatlayıp sonra da onu
bağrına basması gibidir.

Böyle bir durumda yollar daralır, geçit vermez hâle gelir.. sebepler yavaş
yavaş sukût eder.. İşte o anda insan bütün sebepleri hafızasından siler ve
sebepleri elinde tutan Zât’a yönelir. Zaten o Zât’ın (celle celâluhu) maksadı da
budur: İnsanı kendine yöneltmek. Bu gibi ahvalde eğer insan, başına gelenlerin
hakikî sebebini anlayıp Cenâb-ı Hakk’a rücu edebilirse, maksat hâsıl olmuş
demektir. Bu noktaya ulaşabilmek ise, kâinatta hiçbir hâdisenin tesadüfî ve
gelişigüzel olmadığını anlama ve kavrama gibi bir şuur, bir idrak ister.
Sekizinci Söz’de kuyuya düşmüş iki insanın durumu anlatılırken bu hususa
işarette bulunulmuştur. Bu iki insandan biri vak’aların perde arkasını
kurcalamaktan mahrumdur. Hâlbuki diğeri basiret ehlidir. Bu sayede de kendi
kendine der ki:

“Bu işler pek tesadüfe benzemiyor. Sahrada koşarken arkama bir aslan
takılıyor, kuyuya düşüyor ve bir ağaca tutunuyorum; ağacın kökünde beyaz
ve siyah iki fare ağacı kemiriyorlar.. aşağıda bir ejderha ağzını açmış
düşeceğim anı bekliyor.. yukarıda aslan dehşet verici hâliyle beni tehdit
ediyor.. Omuz omuza vermiş bu hâdiseler asla rastlantı olamaz. Belli ki
bütün bunlar beni bilen birisi tarafından daha önceden planlanmış ve
benimle temsil ediliyorlar.”5

İşte, kabz hâline giriftar olan her insan, aynen böyle düşünmeli ve demeli ki
“Beni kıskıvrak yakalayan bu hâdiseler beni aşan bir kudret tarafından
kullanılıyor ve ben bu oyunda sadece figüranlık yapıyorum.” Tabiî bu kadarla
da kalmamalı, derhâl hâdiseleri o yöne sevk eden ve bütün varlık âleminin



zimamını elinde tutan Zât’a dehalet edilmelidir.
Bu durum fert için böyle olduğu gibi toplumlar için de böyledir. Fert gibi yer

yer toplum da bir demir pençe ile tutulup sıkıştırılır ki, bu da o toplumun kabz
hâlidir. Bu hâlin bize ait yönü aslında 19. asra girerken başlamıştır. İflaslar
birbirini takip etmiş ve bilhassa Tanzimat’tan sonra hep kazanma kuşağında
kaybetmelerle karşı karşıya kalmışızdır. Dönüp O’na yönelmeyi
gerçekleştiremediğimiz için de, kabz hâli uzun süre devam etmiştir. Müracaat
yanlış kapılara yapılmış, medet başka yerlerde aranmıştır. Meselâ, bir
dönemde Fransız hayranlığı, bir başka dönemde İngiliz meftûniyeti; öyle ki
Babıâli’de İngiliz devleti için “Devlet-i Fahîmane” ifadesi bile kullanılmıştır.
Bu, “Muhteşem, muazzam İngiliz devleti” demektir. Devletin ruhuna musallat
bu kompleks, teker teker fertlere de sirayet etmiş.. her iki kesim de bundan
nasibini almış ve sarsıntılar yaşamıştır.

İşte bu dönemde, hem millet hem de devlet kabz hâli yaşamaktadır. Ferdin,
vicdanında ve düşüncesinde içine girdiği sıkıntılar gibi, aynı cendereye millet
ve devlet olarak düşmüşüzdür. Şimdi de aynı şeylerin tekerrürlerini yaşıyoruz.
Ama bu tekerrür sadece bizimle sınırlı da değil. Bizim yakın bir geçmişte
yaşadığımız buhranları şimdi bütün bir dünya yaşıyor. Tabiî ki, Türkiye de bu
sıkıntıdan kendi payına düşeni alacaktır. Ancak yukarıda da tekrar ettiğimiz
gibi, bu sıkıntılı dönemi de yine tarihî tekerrürler açısından ele almak gerekir.
Yani nasıl ki, daha önceki sıkıntılar yeni inşirahlara birer başlangıç olmuştu;
öyle inanıyorum ki, bugün içinde bulunduğumuz buhran ve sıkıntılar da aynı
şekilde yeni inşirahlara köprü olacaktır. Zaten bizim vazifemiz de insanlığa bu
yeni inşirah dönemini hazırlamak değil mi?

Tarihî tekerrürlerle alâkalı mülâhazamızı kendi ilim-irfan faaliyetlerimiz
için de tatbik edebiliriz. Tatbik edebilsek, görürüz ki, bu işlerin hangi merhale
ve kademesinde kabz hâline girilmişse, mutlaka ardından inşirahla çıkılmış ve
kabz dönemi, yeni bir merhaleye sıçranılmasına vesile olmuştur. Bundan böyle
de, misliyet ölçüsünde aynı şeylerin olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz...
1 Bkz.: Zamanın Altın Dilimi s.210.

2 Kût-u lâ yemût, ölmeyecek kadar bir şeyle iktifa etmek, demektir.

3 Bediüzzaman, Lem’alar s.175 (On Dokuzuncu Lem’a, Birinci Nükte).

4 Bkz.: el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 1/436; ed-Deylemî, el-Müsned 1/426.

5 Bediüzzaman, Sözler s.37 (Sekizinci Söz).



KÜLTÜR HAYATIMIZ ADINA BEKLENTİLER
Soru: Günümüzde kültür hayatımızın bizden bekledikleri nelerdir?
Şu anda bizlere düşen en önemli vazife, bu milletin irfan hayatına hizmet

etmektir. Şayet bu önemli işi aksatacak olursak her şeyi aksatmış oluruz. Bence
en zararlı bir gericilik, yobazlık, mürtecilik varsa işte o da budur. Çünkü böyle
bir duruma düşünce, ya çağın meselelerini hiç takip etmeme veya geriden takip
etme söz konusudur. Oysaki Kur’ân’dan Sünnet’e, ondan da müçtehidlerin
safiyane içtihadlarına ve günümüzde rehberlik adına ortaya konulan düsturlara
kadar uzanan çizgide, asl’a sadakatla beraber, eğer inkılâpçı olamazsanız,
gelişen hâdiselerle, Allah’ın lütfettiği ihsanları tanımada ve onlara motive
olmada zorluk çeker, belki de hiç motive olamazsınız. İrşad edelim derken, bir
kenara çekilir ve insanları karanlık dehlizlere davet ediyor gibi bir duruma
düşer ve: “Gel hele, üç-beş arkadaş şurada menkıbe okuyalım!” der, onunla
teselli olursunuz. Hâlbuki, şartlar değişmiş, çok şey başkalaşmıştır. Meselâ
İslâm’a ait konular artık anfilerde, konferans salonlarında ele alınmaktadır. Ve
yine şartların işaretçi okları size üniversiteleri, akademileri, araştırma
merkezlerini göstermektedir.

Bugün, hem müsbet ilimler hem de dinî ilimler sahasında halledilmesi
gereken dünya kadar mesele var. Muhakemat eseriyle çağa tenbihte bulunan ve
istidatlı kafaları düşünmeye davet eden çağın düşünürü Bediüzzaman diyor ki:

Bana göre İslâm milleti sekiz asırdan beri durgunluk yaşamaktadır. 1 Demek
ki, topyekün İslâm dünyasında, bu birkaç asırlık zaman zarfında çağın
problemlerini kucaklayacak ilim adamı yetişmemiştir.

Biz, nisbetler perspektifinde bazı ilim adamlarımıza, haklı oldukları
büyüklükleri vererek onları, başımıza taç yapsak da, bu büyüklük bize göredir.
Onların bizim başımıza taç olmaları gerçek büyüklüğün ifadesi değildir.
Gerçek büyüklük, birinci, ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü asırda gerçek
buudlarıyla gerçekleşmiştir; günümüzde de ona yakın tahakkuk edebilir. Evet,
Hicrî 5. asırda bir düğümlenme olmuştur. Ve bu düğümlenmede Nizamiye âdeta
hem bir baş hem de son gibidir. Bir açıdan denebilir ki, en son âlem-i İslâm’a
vereceği her şeyi Nizamiye Medreseleri vermiştir. Bu son kaynak İmam
Gazzâlî’den Fahreddin Râzî’ye uzanan çizgide pek çok kimseye feyiz kaynağı
olmuş ise de, daha sonraları gayesinin çok gerisinde kalmış ve beklenen
misyonu eda edememiştir.



Yeniden günümüze dönüyorum.
İnsanımıza hizmet sunma noktasında bazı hususları anlamada gecikmeler

olduğu gibi takılıp kalmalar da olmuştur.. ve ileride de olacaktır. Bu, bir talebe
için uygun bir mekân hazırlamaktan tutun da pansiyon, yurt, okul açmalara kadar
kültür hayatımız adına aşılması ve atlanması gereken hemen her merhalede pek
çok insanın takılıp kaldığını, vak’ayı rapor mahiyetinde hatırlatmakta fayda
görüyorum. Bu bize, değişik tekevvünlere girilirken alınması gereken tedbirler
adına da uyarıcı olacaktır.

Evet, öyle olmuştur. Bir pansiyon açalım, dendiği zaman, “Bizde var mı?”
diyerek meselenin münakaşası yapılmış ve kızıl kıyametler koparılmıştır.
Mecburi istikametle okullar açılması teklif edildiğinde, “Benim bir türlü bu
işleri aklım almıyor!” diyen insanlar çıkmış ve efkârı bulandırmışlardır.
Gazete, mecmua, televizyon ve üniversite kurma gibi teşebbüslerde, o eski
düşünce ve anlayışına takılıp kalanlar hep bu seviyeli hamleleri engellemek
istemişlerdir.

Bu tür insanlar, öteden beri bilgi, düşünce ve fikir hayatlarıyla hep içinde
bulundukları çağları birkaç asır geriden takip edegelmişlerdir. Ve
zannediyorum, ileride bu kabîl kimselerin sayısı daha da kabaracaktır. Zira
çağın bilgisayar, kompüter ve ilim buudlu süratine pek çoklarının ayak
uydurması zor olacaktır. Oysaki aydınlık gelecek adına temel esaslara
sadakatin yanında inkılâpçı ruhlara ihtiyaç var. Böyle bir ruhtan mahrum
olanlar, gelecekte ya dökülüp elenecek ya da başkalarını engelleyeceklerdir.
Elbette ki, onların imanları, Cenâb-ı Hak’la olan irtibatları ve davaya
bağlılıkları önemlidir ama, yine de söz konusu durumlarından dolayı onlara
“gerici” demek en uygunudur.

Ehl-i dünyanın, şeytanın konuşturmasıyla hakkımızda söyledikleri bazı
şeylerin kanaatimce bir mahmili olmalı. Evet, bizim içimizde biraz evvel arz
ettiğim ölçüler çerçevesinde, Kitap’tan Sünnet’e, ondan müctehidîn-i izâmın
safiyane içtihadlarına ve ondan da çağımızın rehberinin prensip ve düsturlarına
uzanan çizgide sabit-kadem olma mahfuz, inkılâpçı olamayan ve bir kısım
değişikliklere hazırlıklı bulunmayan bir hayli mürteci ruh var.

Ehl-i dünya, şeytanın iş’arıyla bunu hissediyor olmalı ki; durmadan, hakikî
Müslümanlar’a olmasa bile, bize “gerici” deyip duruyor. Ölçüyü yine
Bediüzzaman’dan alalım, diyor ki: “Ben, içimde çok az dahi olsa ihlâsa
münafi bir şey hissedince, ehl-i dünya keşif ve keramet ölçüsünde bir



duyarlılıkla beni ta’zir ediyorlar...”2 Evet, ehl-i dünya kendi anladığı mânâda
bize “gerici ve yobaz” derken, tepeden tırnağa haksızdır ve bize
zulmetmektedir. Ancak, meseleye bir de kendi gerçek kriterlerimizle bakınca,
onların o ifadelerinde, bir doğruluk payının olduğu da muhakkaktır.

Aslında böyle bir detayla şunu arz etmek istiyorum: Kendimize sormalıyız.
Çağımızda Kur’ân’ı ona yakışır şekilde temsil edebiliyor muyuz? En azından
hicrî bir, iki, üç ve dördüncü asırları günümüzün şartlarına uygun şekilde
hayata geçirebiliyor muyuz? Eğer bunlara müsbet cevap veremiyorsak, bir
kısım küfür yobazlarının bize yönelttikleri sözleri “intâk-ı bi’l-hak” kabul edip,
bunları Allah konuşturuyor demek doğru olmaz mı? Bu hususu, “İnsanların
zulmettiği aynı şeyde kader adalet eder.”3 ölçüsüyle de değerlendirebiliriz.

Düşünelim bir kere, bizde tercih planında bile değil, başkalarının tercih
ettiği meseleleri bir araya getirerek yazılmış en son fıkıh kitabı, Fatih Sultan
Mehmed döneminde yaşamış ve Fatih Camii’nde imamlık yapmış merhum
Üstad Halepli İbrahim Efendi’nin yazdığı Mülteka’l-Ebhur ve yine aynı
döneme ait Molla Hüsrev Hazretleri’nin yazdığı “Dürer ve Gurer”dir. Aradan
bunca asır geçmiş ve elbette çok şey değişmiştir. Hâlbuki heyetler teşkil
edilebilir ve bu sahada ehil insanlar yetiştirilerek çağ kucaklanabilirdi. Ve
böylece geçen dört-beş asır da, daha öncekiler gibi bizim asrımız olurdu. Ama
işin doğrusu şu ki, biz yedi-sekiz asırdır belli şeylere kilitlenip kalmışızdır.

Bizim bu söylediklerimiz uzak ve yakın selef-i salihîni hayırla yâd etmeye
mâni değildir. Allah zerrât-ı kâinat adedince onlardan razı olsun! Ancak selef-i
salihîni hayırla yâd etmek, bir yönüyle de onlar gibi davranmakla mümkündür.
Nasıl ki onlar bulundukları dönemde, çağlarını kucaklamışlar, hatta aşmışlar;
bizler de aynı şekilde davranmak ve onlara yetişmek mecburiyetindeyiz.

Sözün buraya kadar olan kısmını, bundan sonra söyleneceklere bir
mukaddime, bir girizgâh kabul edebilirsiniz. Milletçe eğitim problemlerimizi
çözmek ve topyekün insanlığın kültür hayatına kendi kültür zenginliğimiz ve
medeniyet telakkimizle katkıda bulunma mecburiyetindeyiz. Bu arada üniversite
ve ciddî araştırma merkezlerinin kurulması da çok önemlidir. Buralarda
istihdam edilecek ilim adamları, ilim adına bugüne kadar söylenen her şeyi
yeniden sorgulayacak ve ilmi bir kere daha yorumlayacaklardır ki bu
yapılamadığı takdirde, düalizmden kurtulmamız mümkün değildir.

Bu son cümleyle bilhassa şuna işaret etmek istiyorum: Günümüzde mevcut



pozitif ilimler hemen bütün şubeleriyle, Batı materyalizmine dayanır. Batılıya
göre madde esastır. İlk patlama ve termodinamik prensipleri, tartışılmaz
doğrulardır. Tabiî bu arada bizler, din adına bunları aşarak bir şeyler
söylerken, meseleleri, tıpkı bir yamalı bohça gibi takdimden kendimizi
kurtaramıyoruz. Sızıntı, Zafer, Sur gibi mecmualar bu mevzuda büyük hizmetler
görmüşlerdir. –Allah sa’ylerini meşkûr ve arkalarındaki insanlara da sınırsız
sevaplar lütfeylesin!–

Ne var ki şu realiteyi de görmezlikten gelmek doğru değildir. Yapılan
değerlendirmeler Batılının ilim anlayışıyla senteze gidilerek yapılmakta ve bu
da ister istemez sun’î olmaktadır. Oysaki beklenen gerçek değerlendirme bu
değildir. Ve ne acıdır ki, henüz o seviyeye ulaşılamamıştır. Çünkü bizim
okuduğumuz fen ilimleri henüz bizim kriterlerimiz açısından sağlam bir blokaja
oturtulamadı.

Günümüzde, bazı Müslüman ilim tarihi yazarları çeşitli hipotezler ileri
sürerek bu mevzuda bir neticeye ulaşmaya çalışıyorlar. Ancak ilmi Batı’dan
alıp ona İslâmî bir buud kazandırma düşüncesine dayalı bu hipotezlerle de
sağlam bir neticeye ulaşılması mümkün değildir. Zannediyorum ilim, bugün
oturduğu aynı zeminde oturmasına devam ettiği sürece, onu Müslümanlaştırmak
mümkün olmayacaktır. Ancak, bir gün, Müslümanların, Batılılara ait mevcut
kriterleri, bütünüyle gözden geçirip keşfedilen her şeyi tekrar laboratuvara alıp
incelemeye tâbi tutabildikleri ölçüde müsbet neticeye ulaşmaları söz konusu
olabilir. Şu anda ilmin oturtulduğu zemin yanlıştır. Yanlışla doğruya varmak ise
imkânsızdır. Doğru bir maksadın vesileleri de doğru olmalıdır.

Bu önemli misyon için de yine inkılâpçı ruh gerekiyor. Onlar, şu anda mevcut
her türlü düşünce ve anlayışı, İslâmî meseleler dahil, yeniden kurcalayacak,
Kitap ve Sünnet’le tespit edilmiş nassların dışında her şeyi bu yeni anlayışla
değerlendirmeye tâbi tutacaklardır. İşte böyle yapıldığı takdirde, biz de ilim
adına düal yaşamaktan kurtulmuş olacağız. Buna nasıl hayır denilebilir ki? Şu
kâinat Allah’ın kudret, irade, meşîet ve ilmiyle meydana gelmiş kitaptır.
Kur’ân-ı Kerim de bu kâinat kitabı adına bir beyandır. Bu iki kitap arasında,
esas itibarıyla herhangi bir zıtlık söz konusu değildir. Bizim de yakalanmasını
istediğimiz anlayış işte budur. Bu gerçekleştirildiğinde çağ aşılmış olacaktır.

Bugün artık, akademik çalışmalara girilmesi kaçınılmaz hâle gelmiştir. Bu
çalışmaları sadece fen ve teknikle sınırlandırmak eksiklik olur. Hadis, fıkıh,
tefsir, kelâm gibi İslâmî bütün ilim dalları da bu akademik çalışmalara dahil



edilmelidir. Bunun için de, tekniğin en ileri seviyedeki imkânlarından mutlaka
yararlanılmalı ve meselâ, konu hadis ise, rical kitapları bir daha gözden
geçirilmeli, metin, metin kriterlerine göre kontrol edilmelidir. Zira ihtimal bazı
şeyler gözden kaçmış olabilir. Nitekim kendilerinden sonra bazı âlimler onların
gözünden kaçan ricalle alâkalı pek çok hususu tespit edip kitaplarına
almışlardır. Bu konuda Darekutnî, Hâkim ve İmam Beyhâkî gibi zatlar
hatırlanabilir. Böyle yapılması ne İmam Buhârî’nin ne de İmam Müslim’in
büyüklüğüne zarar vermez. Fakat bugün bilgisayar ve kompüterlerle yapılacak
tespitler zannederim geçmişteki tespitlerden daha sağlıklı olabilecektir.

Evet, mesele, sadece inananları Cennet’e yönlendirmek değildir. Cennet’e
giderken dünyanın bütün kapılarını da Firdevslere açık hâle getirmektir ki,
bence aslolan da budur. Bu da ilimle, irfanla ve arkada miras bırakılacak
sağlam İslâmî anlayışla, hatta onu hayata hayat kılmakla ve onu herkesin
hüsnükabul göstereceği bir imrendiricilik içinde takdim etmekle olacaktır. Bu
ise ancak, bütün İslâmî meselelerin akademik seviyede ele alınmasıyla
mümkündür. Avamca düşünce ve avamca görüşlerin bu vadide bir şey
vaadedeceklerine ihtimal vermek ihtimallerin en zayıfıdır.

Kültürümüz, hakikî kültüre sahip insanlar tarafından diriltilip hayata
geçirilecek ve yine onlar tarafından hayatiyeti devam ettirilecektir. Tabiî böyle
bir misyonu yüklenecekleri yetiştirmek de yine bizlere düşmektedir.
1 Bediüzzaman, Muhakemat s.26.

2 Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası-2 s.74.

3 Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası-2 s.75, 221.



1.

SAHABE ŞUURU
Soru: Sahabe şuurunu nasıl kazanır ve nasıl koruyabiliriz?
Sahabe şuuru, şuurda ufuk demektir. Daha sözün başında, Cenâb-ı Hak’tan

dua ve niyazımız; bizi bu şuurla şuurlanmış olarak hakikate uyarsın.. ve İslâm’a
hizmet şuurunu, ızdırabımızın hiçbir zaman bitmeyen kaynağı hâline getirsin!
Evet, şuurla sinelerimize öyle ızdırap tohumları saçsın ki, başkaları huzura
kavuşacağı ana kadar bize, kendi huzurumuzu, sıcak yuvamızı ve çoluk
çocuğumuzla hemdem olmayı unuttursun!

Şu anda eğer sahib-i selahiyet olsaydım, Rabbim’den ızdırap tohumları ister,
bununla bütün evleri dolaşır, yuvalarında mışıl mışıl uyuyan mü’minlerin
sinelerine, İslâm’a ait dert ve ızdırabın tohumlarını saçar ve “Of” desin
inlesinler, “Ah” desin inlesinler; ızdırapla beyinleri zonklamaya başladığında
da, yataklarından fırlayıp evlerinin koridorlarında veya salonlarında deli gibi
dolaşsınlar dilerdim. Evet, geleceği kuracak akıllılar da işte bu deliler olsa
gerek.

Hatta diyebiliriz ki, dininden dolayı cinnet ve hafakanlara girmeyenlerin
diyanetlerinin kemale ermesi söz konusu değildir. Evet, işte biz bu seviyede bir
şuura talibiz. Gerçi zordur, sancı kaynaklıdır, rahatsız edicidir ama, “Hoştur
bize O’ndan gelen, ya taze gül, yahut diken. Lütfu da hoş kahrı da hoş.”
Tabiî vereceği dava ızdırabı ve çilesi hepsinden de hoş...

Rahat ve rehavet, insanı çürüten faktörlerin en başında gelir. Nerede rahat ve
rehavet rüzgârları esmeye başlamışsa, hemen orada, fertlerin samyeli yemiş
gibi pörsüdüğü ve öldüğü görülmüştür. Bu tür insanlarla bir şey
yapılamayacağı da bir gerçektir. Ülkemiz, ülkümüz ve milletimiz adına alevle,
ateşle hatta lavlarla kapı komşu olmak bir esastır. Bilindiği gibi granit, magma
tabakalarına yakın olan yerlerde teşekkül eder. Bir taraftan da magmaları tutar,
hapseder. Bunun gibi, bağrı çile ve ızdırap magmalarına açık olmayan
insanların milletimizin istikbali ve kaderi adına yapacağı fazla bir şey yoktur.
İşte bizim aradığımız şuur budur. Peki bu şuur nasıl kazanılır?

Şimdi evvelâ, böyle bir şuurun kazanılmasının zorluğunu işaretleyelim.
Ardından da mevzuyla ilgili mütalâamızı birkaç madde hâlinde takdim etmeye
çalışalım:

Âyât-ı tekvîniyeyi tefekkür: Şu kâinat kitabını her gün didik didik
incelemeli, varlık ve hâdiseler yevmiye birkaç defa hallaç edilmeli ve yakın



2.

3.

takibe alınmalıdır. Evet, tefekkür öyle bir rampadır ki, insanı alır bir hamlede
varlığın dört bir yanında gezdirir.. ve insan tefekkürle, eşya ve hâdiseleri
hallaç etme imkânına ulaşır. Tefekkür öyle bir limandır ki, insan onunla eşyayı
aşar, esmâya ulaşır ve esmâ yoluyla da Müsemmâ-i Akdes’e vâsıl olur.
Ardından sıfatlar dairesine girer ve hayrete erer. Bu duruma gelince de, insanın
bütün duygu ve düşünceleri âdeta Cenâb-ı Hakk’ın emir ve rızasına
düğümlenir. İsterseniz buna “fenâ fillah” mertebesine erme de diyebilirsiniz.
Ve bu seviyeye ulaşan insan, Allah için işler, Allah için başlar, Allah  için
oturur, Allah için kalkar, Allah için yer, Allah için  içer, lieclillah, livechillah
rızası dairesinde hareket eder.

Tefekkür rampası insanı amûdî (dikey) olarak yükseltir. Bunun içindir ki
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir saat tefekkürü bir sene ibadete

mukabil tutar.1 Çünkü ibadet insanı ufkî olarak Allah’a yaklaştırır. Hâlbuki
yukarıda da söylediğimiz gibi tefekkürde Allah’a yaklaşmak dikey olarak
gerçekleşmektedir. Bu sebepledir ki tefekkürü bir limana, bir rampaya
benzettim. Zira insan, tefekkürle, rampaya binen roketler gibi bir lahzada kurb
semasının derinliklerine ulaşır.. huzur soluklar ve itminana erer...

Kendisiyle münasebetimiz ölçüsünde Nurların, feyiz ve bereket olup
içimize akan eserleriyle irtibatı devam ettirmek ve her gün zamanımızın bir
mübarek dilimini onlarla meşguliyete ayırarak bunu hayatın bir parçası
hâline getirmek. (Herkese objektif gelmeyecek bu meseleyi sadece işaretleyip
geçiyorum).

Sahabe-i kiramın hayatlarını konu alan eserleri sıkça okumak ve
okunanları tatbikte kararlı olmak. Bu husus, bizim metafizik gerilim içinde
bulunmamızı temin edecek ve sahabe şuurunu kazanmamızda bizlere hep ışık
tutacaktır. Çünkü onlar misaldir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),
sahabeyi gökteki yıldızlara benzetmiş ve “Hangisinin atmosfer ve kudsî
cazibesine girseniz bana ulaşırsınız.”2 işaretinde bulunmuş ve onların birer
hidayet meşalesi olduklarını söylemiştir. Sahabenin hasbiliği, feragati,
diğergâmlığı, derdi, ızdırabı, çilesi ve bütün bunların yekûnunu çerçeveleyen
şuuru öğrenilmedikçe, onlar gibi olma, onlar gibi davranma elbette imkânsızdır.

İsterseniz, bir Abdullah b. Cahş ile, bir Sa’d İbn Rebi’ ile, hayatına sadece
bir buçuk sene Müslümanlığın girdiği İkrime b. Ebî Cehil’le veya amcası İbn
Hişam’la hayalen münasebete geçip, onların insanî normları aşan iman ve



4.

aksiyonlarında arz etmeye çalıştığım hususların icmalini görebilirsiniz. Öyle
zannediyorum ki, hemen içinizde zincirleme “keşke”lerin uyandığını hissedecek
ve “Keşke ben de bir Mus’ab, bir İbn Cahş, bir Hamza, bir İkrime, bir İbn
Hişam… olsaydım” diyeceksiniz. Hele onlardan bazılarının Cehennem’in
kenarında dolaşırken her nasılsa hayatının son faslında “Bismillah yâ Allah!”
deyip birkaç dakikalığına Müslümanlık içine girip, bir solukta Cennet’in
zirvelerine ulaştığını görünce kendinizden geçecek ve yine bir “keşke” ile
inleyerek onlardan biri olmayı isteyeceksiniz. Öyle sanıyorum ki bütün bunlar,
sizde sahabe şuurunu mayalayacak ve bu hisler sizleri hep coşturacaktır.

İnsanımıza hizmet eden ilim-irfan yuvalarını gezip ziyaret etmek de
kazandığımız şuurun devamlılığı bakımından önemlidir.  Hatta pek çok
insanda, anlatılanlardan ziyade gidip görmeler daha müessir olmuştur. Bunun
sayısız örnek ve misalleri vardır. Bu sebeple metafizik gerilimimizde bir
gevşeme hissedince böyle bir çareye hemen müracaat edip şuurumuzda bir
tazelenme meydana getirebiliriz.
1 Bkz.: el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/423; el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 4/314.

2 Abd İbn Humeyd, el-Müsned 1/250; el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 2/275.



GEÇMİŞE BAKIŞ AÇIMIZ
Soru: Hulefa-i Raşidîn döneminden sonra Emeviler, Abbasiler,
Selçuklular ve Osmanlılar’da “Din için devlet felsefesi, devlet için din
şekline dönüşmüştür.” denilip; askerî, siyasî, içtimaî bütün kargaşalar
buna bağlanmak istenmektedir. Böyle bir süreç acaba günümüzde de
yaşanmakta mıdır?
Hulefa-i Raşidîn Efendilerimiz’in hepsi de kıymetler üstü kıymete, değerler

üstü değere sahip ve haiz insanlardır. Ve bizim kriterlerimizle değerlendirmeye
tâbi tutulmaktan muallâ ve müberradırlar. Günümüzde hadisi sorgulayanlar,
sahabeyi hatta Raşid Halifeleri de kritiğe tâbi tutabilirler; ancak biz, böyle bir
meselede “Düşünce ve lisanımızın ismeti” der, Allah’ın dilimize günah
işletmemesini, O’ndan niyaz ederiz.

Ne var ki, böyle seviyeler üstü seviyeye mazhar olmalarına rağmen, Raşid
Halife Efendilerimiz’in aynı seviyede olmadığı, hatta onlardan sonra gelen
ashab-ı kiramın da –ki hepsi de efendilerimizdir ve hepsine ruhlarımız feda
olsun– aynı kutbun kutup yıldızları olmadığı da bir gerçek. Seyyidina Ebû
Bekir, Allah Resûlü’yle öyle bir maiyyet paylaşıyordu ki, o maiyyetin bir ucu
gidip ta Allah’a dayanıyor; yani o beraberlik aynı zamanda Allah maiyyetine
mazhariyet gibi bir mânâ ifade ediyordu...

Seyyidina Hz. Ömer, küfre karşı şiddetli olma, mü’minlere karşı tevazu
kanatlarını yerlere kadar indirme, tevazu ve mahviyet mülâhazasıyla serfiraz..
tabiî aynı zamanda, kılı kırk yararcasına adalet, hakkaniyet ve istikametin de
temsilcisi. Bir yönüyle Hz. Ebû Bekir, nisbeten mercuh olsa bile bu hususî

faziletlerinde, “Mercuh racihe hususî faziletinde tereccuh edebilir.”1 esasına
binaen az dahi olsa önde olabilir.. evet, bir daha altını çizerek ifade edeyim ki;
umumî durumu itibarıyla bir insan üç kadem geri olduğu birisinden hususî bir
meselede birkaç kadem ileride olabilir. Bunun gibi, başkalarının umumî
faziletlerine rağmen iffetiyle, ismetiyle Seyyidina Hz. Osman’ın yarım kadem
ileri olduğunu söylemek de mümkündür.

Seyyidina Hz. Ali’nin diğergamlığı, fedakârlığı, Şah-ı Merdân, Haydar-ı
Kerrar, Damad-ı Nebi olmasının yanında, kıyamete kadar gelecek birçok
velinin onun sulbünden gelip din-i mübîn-i İslâm’a hizmet etmeleri itibarıyla
bütün bu büyük insanların hizmetlerinin avantaj ve avansını elde etmesi ve
onunla hak ettiği büyüklüğün tahtına oturmasının O’na ait bir hususiyet olması



da yine “mercuhun râcihe tereccüh”ü cümlesindendir; başka mülâhazalara
girmeye de gerek yoktur.

Her şeye rağmen biz, onları kendi aralarında hilâfet sıralamasına göre kabul
ettiğimiz gibi, umum ümmet de, aynı sıralama ile herkesin önünde
bulunduklarını kabul etmektedir.

Suale gelince ben, soruda geçen “Raşid Halifeler’den sonra Emeviler,
Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar’da “Din devlet içindir felsefesi hâkimdi”
ifadesini mutlak mânâda doğru bulmuyorum. Yani ister Emevi idareciler, ister
diğer devletleri idare edenler arasında, devlet felsefesini bu istikamette
anlayanlar olmuş olabilir. Ancak, “Hepsi de böyleydi.” demek doğru değildir.
Ve yine doğru olmayan bir diğer şey de, dini yüceltme gayesini sadece sahabe
dönemine inhisar ettirmektir... Muaviye ve ötekilerin, bunlardan zalim
bilinenlerin bile yaptıkları çok güzel şeyler vardır. Hele dikenlikte açan bir gül
gibi o Emevi sülalesinin yüzünün akı ve iki buçuk sene gibi kısa bir zaman
dilimine asırlık iş ve icraatı sıkıştıran Ömer b. Abdülaziz...

Diğer taraftan Harun Reşid de önemli bir şahsiyet.. Mehdi çok ileri seviyede
bir simadır ki, o dönemde kendisine Mehdi nazarıyla bakılmıştır.
Selçuklulardan Alpaslan, küçümsenmeyecek bir mücahid, Mehdi denebilecek
çapta bir insandır. Keza Melikşah ulu bir devlet adamıdır. Ve yine bana göre
Osmanlılar, Fatih cennetmekâna kadar sıra dağlar gibi hep zirve insanlarla
devam edip gelmiştir. Hepsi de dâhî ve ileri seviyede insanlardır. Onlar
hakkında Şecere-i Numaniye’de söylenenler elhak doğrudur. Sahabe-i kiram
efendilerimizden sonra onlar, vazifelerini en iyi şekilde temsil etmiş
kimselerdir. Fatih’ten sonra hafif iniş çıkışların olduğu doğrudur. Ancak,
unutulmamalıdır ki, onların çukurları bile bizim başımızda kubbe gibi kalır.

Bu açıdan, ben şahsen devletin dine göre esas alınması ve devletin dinle
irtibatlandırılması meselesini sadece Raşid Halife Efendilerimize bağlamayı
doğru bulmam. Günümüzde Mevdudî gibi bazı kimseler, bu konuda, yani
hilâfeti meliklikten ayırma mevzuunda biraz fazlaca hassasiyetleri, biraz Ehl-i
Beyt’i aşırı iltizamları, biraz da Emeviler’e fazla yüklenmeleri sebebiyle
zannediyorum –ben aslında bu gibi kimseleri de rahmetle yâd ediyorum. Çünkü

Efendimiz: “Ölülerinizin güzel yanlarını anlatın!”2 buyuruyor. Ne var ki her
sahada kalem oynatmış, dolayısıyla her sahada söz sahibi kabul edilmiş birinin
daha dikkatli olması lâzımdır. Bir kere İslâmî ilimler çok engindir. Herkes her



sahada bir mütehassıs gibi konuşmamalıdır– biraz ifratkâr davranıyorlar.. ve
Ehl-i Beyt’i yükseltelim derken, İbn Teymiye ve Vahhabilerin bir kısmının
yaptığı gibi Hz. Ali’ye ve Ehl-i Beyt’e bilmeden zarar vermiş oluyorlar.

Ben şahsen meseleye ve bu meselenin arkasındaki düşünceye öyle
bakmıyorum ve gün be gün yevmü’l-beter (her gün bir öncekinden kötü)
düşüncesine kat’iyen iştirak etmiyorum. Nitekim yukarıda da işaret ettiğimiz
gibi, “Şecere-i Numaniye”de Osmanlıların gelip devleti sahabe gibi idare
edeceklerinden söz ediliyor. Bu, Osmanlıların henüz tarih sahnesine çıkmadan
önce ve ta Selçuklular döneminde söylenmiş bir sözdür. Demek ki, gün be gün
yevmü’l-beter değil; bazı dönemlerde çukurlardan zirvelere yürünmesi de söz
konusu olabiliyor.. ve inişleri çıkışlar takip edebiliyor. Zaten Kur’ân-ı
Kerim’in, “tarihî tekerrürler devr-i daimi” adına söylediği söz de bunu teyit
etmektedir: ِسا َّنلا َنَْیب  اَھُلِواَدُن  ُماَّيَْألا  َكِْلتَو   “O günler... onları Biz insanlar
arasında çevirir dururuz.”3

Meseleyi daha değişik bir yaklaşımla ele alacak olursak, hâdiseler bir doğru
çizgi üzerinde cereyan etmez; her şey dairevî döner durur. Bugün birilerine
bayram ise, yarın da başkalarına bayram olacaktır ki Ebû Süfyan Uhud’da bunu

ٌلاَجِس ُبْرَحَْلا   sözüyle anlatmıştır.4 Tıpkı yer kabuğunda olduğu gibi, zirveler
çökerek çukurlaşacak denizler meydana gelecek.. ve tabiî aynı anda başka bir
yerde de zirveleşmeler oluşacaktır. Aslında içtimaî hâdiseler de hep böyle
devam edegelmiştir.

Biz on sekizinci asırdan başlayıp her gün biraz daha hız ve tempo artırarak
on dokuzuncu asra kadar sürekli başaşağı gelmiş ve yirminci asırda yerle bir
olmuşuzdur. Şimdi, yirmi birinci asrın, bizim tekrar doğrulup zirveye tırmanış
asrımız olacağı ümidini besliyoruz. Belki önümüzdeki asrın ilk çeyreğinden
sonra, öyle parlak günler gelecektir ki, Osmanlı döneminde bile o ihtişama
ulaşılmamıştır! Dediklerimiz ve diyeceklerimizi değişik bir ifade ile
toparlayacak olursak:

İslâm devletinin kuruluşundan günümüze kadar, yer yer kesintilerle birlikte
sık sık zamanın altın dilimi kuşağına girilmiş, din, hilâfet veya imamet (devlet
idaresi mânâsında) esas alınmış ve devlet ona tâbi kılınmıştır. Bu dönemlerde,
devlet bütün gücünü dinden almış ve onun rehberliğine sığınmıştır. Din
devletin geçeceği yolları aydınlatan bir ışık kaynağı olmuş ve devleti
yanılgılara düşmekten, çıkmazlara girmekten korumuştur.



Hatta değişik dönemlerde yer yer imamet ve hilâfet âdeta saltanat hâlini
almıştır ama, pek azı müstesna, bu mükemmel temsilciler, imameti saltanat
seviyesinde temsil edenler, kat’iyen kalblerini, kafalarını saltanata
kaptırmamışlardır. Tarık’tan Kanuni’ye uzanan çizgide bu hep böyle olmuştur.
Tarık, Toleytola’da, kralın hazinelerine ayağını basarak kendi kendine:
“Evvelki gün bir köleydin, dün bir kumandan, bugün de bir fatihsin; unutma
yarın toprağın altına gireceksin!” deyip yüzünü yere koyarken ve Kanuni,
Viyana’dan döndüğünde, kemal-i samimiyetle: “İçime az gurur geldi, bugün
yatağımı dehlize serin!” derken hep bu ruhu terennüm ediyorlardı.

Böylesine hazm-i nefs eden bu insanların en büyük oldukları zamanlarda bile
tevazu kanatlarını yerlere kadar indirmeleri gösteriyor ki, bizde sıkça bu
semavî büyüklükler yaşanmış.. ve gerçekten her şey dinin ruhuna uygun cereyan
etmiş ve bütünüyle hayat bu duyguya tâbi kılınmıştır. Ama bazen, Emevilerin de
Abbasilerin de Karahanlıların da İlhanlıların da Harzemlilerin de Selçukluların
da Osmanlıların da içlerinde melikliği ve saltanat sürmeyi Allah’ın rızasının
önüne geçiren idareciler zuhur etmiştir. Allah bizim de onların da taksiratını
affetsin!

Ne var ki, bu istisnalarla o altın devletleri karalamak insafsızlıktır. Ve zaten
böyle bir şey yapmamız bizim için caiz de değildir. Çünkü Kur’ân bize
geçmişlerimizi hayır dua ile yâd etmemizi öğütlemektedir.

Hem o dönemlerde yaşanan saltanat, tam bir meliklik de değildir. Sadece
i’lâ-yı kelimetullah uğruna bir sancak açmak, kibir ve gururla burnunu diken
düşmanlara karşı sadaka cinsinden gururlu ve kibirli davranmak idi ki, din
böyle bir davranışı istihsan eder.

Günümüzde ise bu meselelerin berzahı yaşanmaktadır. Dolayısıyla bugün
bize düşen, herkesle diyalog kurabilme yolunda müşterek noktalar tespit edip,
bütün dünya ile entegre olabilecek hâle gelmektir.
1 Bediüzzaman, Sözler s.531 (Yirmi Yedinci Söz, Zeyl).

2 Tirmizî, cenâiz 34; Ebû Dâvûd, edeb 42.

3 Âl-i İmrân sûresi, 3/140.

4 Buhârî, meğâzî 17; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/287.



NEFİS VE VİCDAN MEKANİZMALARI
Soru: İnsanın terakki ve tedennisinde rol oynayan vicdan ve nefsin
mahiyetlerini kavrama adına neler söyleyebiliriz?
İnsanın bir mülk, bir de melekût yanı vardır. Onun bu yanlarını, başka

tabirler kullanarak ifade etmek de mümkündür. Nitekim bazıları buna, melekî
ve şeytanî; bazıları, maddî ve mânevî; bazıları cesedî ve ruhanî; diğer bazıları
da nefsî ve vicdanî demiş ve aynı hakikati başka başka ifadelerle anlatmaya
çalışmışlardır.

Bize göre, insanın mânevî cephesini de maddî cephesini de ayrı birer
mekanizma şeklinde ele almak ve öyle değerlendirmek daha uygundur.
İsterseniz bunlardan, mânevî olana vicdan mekanizması, diğerine de nefis
mekanizması diyebiliriz.

Kalb, ruh, sır, hafî, ahfâ âlem-i emre ait rabbanî latîfeler, irade, idrak, şuur,
his ve duygular vicdan mekanizmasını meydana getirirken; her türlü şehevî
arzu, istek ve kaprisler, kin, nefret, öfke, inat gibi belli hikmet ve gayeler için
insana verilen duygular da, nefis mekanizmasını meydana getirirler... Bu iki
mekanizma âdeta hep birbirinin aleyhine işler. Şu kadar var ki, vicdan
mekanizmasının galebesi halinde, nefis mekanizması da müsbete dönüşür ve
insanın yücelip yükselmesine hizmet eden bir mekanizma hâline gelir.

Evet, tasavvufçuların tasnifiyle, nefis mekanizması, emmârelikten kurtularak
levvâme, mülheme, mutmainne, râdiye, mardiyye ve sâfiye gibi mertebelere
sıçrayarak insana yararlı hâle gelebilir. Onun içindir ki, insanı sadece mânâ
yönüyle ele alıp terbiye etmek veya sadece vicdan mekanizmasından ibaret
kabul etmek eksiktir, yarımdır. Hakikî vilâyet, sahabe vilâyetidir. Sahabe, nefis
mekanizmasını “Sıbgatullah” denen ilâhî boya ile boyamış ve insana verilen

negatif duygulara dahi birer vilâyet mührü basmıştır.1

Meselâ şehveti ele alalım. Bu duygu sadece kendine bakan yönüyle
işlettirilecek olursa, tamamen bir kötülük menbaı hâline gelir. Ne var ki,
sahabe mesleğinde, bu duyguya bile vilâyetin bir buudu olma keyfiyeti
kazandırılmıştır. Şöyle ki, şehvet helâl dairede kullanıldığında, insanın
hanımıyla olan münasebetleri dahi ona sevap kazandırır.

Bir gün Allah Resûlü, bunun böyle olduğunu söyleyince, sahabe, nasıl olur
mânâsında hayretle bakakalmış, Efendimiz de onlara şu mantıkî ve mantıkî
olduğu kadar da fıtrat buudlu cevabı vermişti: Eğer bir insan, helâl dairede



kalarak o işi yapmasaydı harama girecekti. Demek ki o, helâl daire ile iktifa
etmekle haramı terk etmiş oldu.2 (Haramı terk etmek ise insana bir vacip
işleme sevabı kazandırır). Demek oluyor ki, insan nefis mekanizmasına ait bu
duyguyla dahi Cennet kazanabiliyor.

Diğer taraftan nefis mekanizmasına ait bütün duyguları Cennet’in
televvünlerine vesile olarak kabul edebiliriz. Yani insan, nasıl ki vicdan
mekanizmasına ait his ve duygularla Cennet’e ait bazı buudları seyredip
yaşayabilir, disiplin altına alınmış nefis mekanizmasına ait bazı duygularla da
yine Cennet’e ait bazı televvünleri duyup idrak edecektir. Zaten Cennet’in ruh
ile beraber cesede hitap edecek olmasının hikmet ve sırlarından biri de bu olsa
gerektir. (Hz. Âdem’in topraktan yaratılışını anlatan, balçık, kurumuş çamur vs.
gibi ifadeleri, insanoğlunun mahiyetini ele veren bazı malzemeler şeklinde
anlamak muvafık olsa gerek. Yoksa onu, bildiğimiz dünyaya ait balçık ve çamur
şeklinde yorumlamak eksik bir anlayıştır...)

İnsanda bir de öfke var.  Eğer bu öfke hissi, olduğu gibi kalsa, insanı
kokuşturur ve düşünceleri kanlı, duyguları kanlı, gözü kanlı ve eli kanlı bir
cani, bir Firavun hâline getirebilir. Fakat aynı öfkeyle insan ırz, namus ve vatan
uğruna kavgaya girip, öldürürse gazi, ölürse de şehit olur. İşte böyle bir öfke,
en az “hilim” kadar Allah nezdinde makbuldür. Şimdi, eğer insanın türabî
(toprağa ait) yanları dahi iyi işletilince onu bu dereceye yükseltiyorsa, siz
vicdan mekanizmasının iyi işletildiğinde neler olacağını düşünün..!

Evet, insan, türabî yönüyle dahi her zaman melekler seviyesine ulaşabilir.
Bir de vicdan mekanizması devreye girince, o, meleklerden daha üstün hâle
gelir. Zira meleklerde zorlanma yoktur. Onların iradesi, önündeki marziyyat
güzelliklerini seçme şeklinde tecellî eder. Hâlbuki insan iradesi, iyiyle kötü
arasında mutlaka tercih yapmakla mükelleftir. “Mağnem de mağrem (mükâfat
da meşakkat) nisbetinde” olacağına göre, insanın önündeki bu handikapların
aşılması, insanın meleklerden üstün hâle gelmesine vesile ve vasıta
sayılacaktır.

Vicdan, kelime olarak “bulmak” mânâsına gelir. İnsan onunla hem kendini
hem de Rabbini bulur. Onun içindir ki, İmam Rabbanî, İmam Gazzâlî, Mevlâna
ve Bediüzzaman gibi İslâm büyüklerinden alın da birçok Batılı düşünürlere
kadar yüzlerce insan, keşif ve sezişleriyle vicdanı ele almış ve onun bu
hususiyeti üzerinde ısrarla durmuşlardır. Burada “keşif ve seziş” ifadesini



bilhassa kullanıyorum. Veliler, vicdana ait hususiyetleri keşfen; mütefekkir ve
filozoflar ise sezişleriyle bilirler. Vicdanın yalan söylemeyeceği hususunda ise
her iki grup ittifak hâlindedir.

Bediüzzaman Hazretleri ilk eserlerinde, Cenâb-ı Hakk’ın varlığına delil olan

ana ve temel burhanlar arasında vicdanı da sayar.3 Fakat daha sonra vicdanı,
herkesin anlayacağı ölçüde objektif bir delil görmediği için, Sözler’de bu tür

delilleri üçe indirir: Kur’ân, Efendimiz ve bir de kâinat kitabı...4

Evet, herkes vicdanın hafî dilini anlayamaz. Onun için objektif bir delil
olması söz konusu değildir. Ama onun dilinden anlayanlar için o, delillerin en
büyüğü ve en keskinidir. Hiçbir malumat, hiçbir müktesebât, insana vicdanının
duyurduğunu duyuramaz.

Vicdanda bir nokta-i istinat ve bir de nokta-i istimdat vardır. İnsan bunlarla
acziyetini, hiçliğini idrak eder ve bu idrakle, Cenâb-ı Hakk’a dayanır; dayanır
ve ne isteyecekse O’ndan ister. Mademki insanda bir “medet isteme” hissi
vardır. Öyleyse ona medet edecek bir Zât da vardır. Böyle olmasaydı bu hissin
insana verilişi abes olurdu. Hâlbuki kâinatta abes hiçbir şey yoktur. Bizdeki her
duygunun mutlaka bir karşılığı vardır. Öyleyse vicdandaki, istinat ve istimdat
noktalarının da hiç şüphesiz birer karşılığı olacaktır. Ne var ki, hayatında bir
kere olsun vicdanını dinlememiş bir insanın, bunu duyup sezmesi mümkün
değildir. Gerçi şuur da vicdan mekanizmasına ait bir bölümdür ama, zatî
değerinin yanında, o da tek başına bir kıymet demek değildir. İrade, his ve
kalble inzimam edince, o da âdeta tek başına bir vicdan olur.

Hak varlığının hiçbir zaman susmayan bütün şahitleri gibi, vicdan da tek
başına hakkı ve hakikati haykıran ilâhî ve semavî bir sadâdır. Ama bu, vicdanın
bizim tarifimize giren vicdan olması itibarıyladır. Yoksa, nefis mekanizmasının
altında kalıp ezilmiş bir vicdandan aynı neticeleri beklemek elbette ki mümkün
değildir.

Evet, bir insan düşünün ki, bütünüyle bir şehvet, kin, öfke, makam mansıp
sevdalısı hâline gelmiştir. Yaptığı her işinde ruhunu sarmış bu negatif
duyguların tesirindedir. Böyle bir vicdanın eli kolu bağlı ve dolayısıyla da
tesirsizdir. Biz, böyle bir insana kelimenin tam mânâsıyla “vicdansız” deriz.
Böyle insanların vicdan mekanizması adına bilgileri olmadığı gibi, vicdanın
ifade ettiği mânâyı ve onun gayeler üstü gayesini de sezmeleri mümkün
değildir.



Burada önemli olan bir başka husus da şudur:
Kant, Saf Aklın Kritiği’nde, Allah’ın nazarî akılla değil, amelî akılla

bilineceğini söyler. Demek ki, güzel davranışlar, güzel ameller bir süre sonra
insanın tabiatı hâline gelerek insanı, mücerred bilgiyle ulaşılmayan noktaya
ulaştırıyor. Evet, mücerred bilgi ve malumat insanı hiçbir zaman bu seviyeye
yükseltmez. Temrinden yoksun, amelden mahrum insanlar yükler dolusu kitap
devirseler de, vicdanlarında duyulması gerekenleri kat’iyen duyamazlar.

Tatbik görmesi gereken ameller ise, bizim için bellidir: O, dinin güzel
gördüğü ve “salih amel” diye vasıflandırdığı amellerdir. Vicdan
mekanizmasının işlettirilmesi ve ondan semere alınması “salih amel”
kavramının hayata geçirilmesiyle çok yakından irtibatlıdır.
1 Bkz.: Bakara sûresi, 2/138.

2 Müslim, zekât 53; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/167-168.

3 Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.236 (Nokta).

4 Bediüzzaman, Sözler s.248 (On Dokuzuncu Söz, Birinci Reşha).



ELEŞTİRİDE ÜSLÛP
Soru: Günümüzde idarî, siyasî ve politik meselelere yaklaşılırken daha
ziyade tenkit ve eleştiri yegâne kriter olarak ele alınıyor. Böyle bir
yaklaşım doğru mudur? Değilse neler tavsiye edersiniz?

ُلَھْسَأ  ُ بِيرْخَّتَلا  sözü Araplar arasında deyim hâline gelmiş bir sözdür.
Mânâ olarak kısaca, “Tahrip kolaydır” diyebiliriz. Evet, tahrip, tenkit ve yıkma
çok kolaydır. Ne var ki, aynı ölçüler içinde “yapma”ya gelince, o kolay değil
aksine çok zordur. Onun için “yıkma” adına ortaya çıkanlar öncelikle
“yapma”nın yollarını araştırmalı, tesbit etmeli sonra “yıkma”ya
başlamalıdırlar. Aksi hâlde meydana gelecek boşluklar kat’iyen doldurulamaz.

Evet, bazı meseleler vardır ki, alternatiflerini ortaya koymadan onların
tahribe, tenkide ve yıkılmaya tahammülleri yoktur. Zannediyorum
peygamberlerin ve hususiyle İnsanlığın İftihar Tablosu’nun en önemli
vazifelerinden biri de, işte bu hususla alâkalı dengeyi gerçekleştirmektir. Evet
O, toplum içinde yer etmiş bütün yanlışlıkları ortaya koyuyor ve milletin
gözünün içine baka baka, mertçe, ikna edici bir üslûpla “Bu yanlıştır!” diye
haykırıyordu ama, ardından alternatif doğrular vaz’ederek, kaos içine
düşülmesine ve boşlukta yaşanmasına meydan vermiyordu. Yani her şeyi
dengeliyor, müsbet ve menfî yönleri ile ele alıyor, fikrî ve hissî boşluklara
meydan vermiyordu. Bu davranış tarzının bize anlattığı çok şey var: Bir kere
sağlam bir zemine, sağlam bir blokaja oturmayan “yapma” plan ve projeleri
olmadan, ulu orta “yıkma” ve “tahrip” teşebbüsleri cinayettir.

Nitekim bu düşünce hayata geçirilmediğinden dolayı, yapılan hataların
büyüklüğü ve çapı nisbetinde bazen fert, bazen aile, bazen de devlet ciddî
boşluklar yaşamış ve kaosa sürüklenmiştir. Bu meselenin örneklerini devlet ve
millet çapında ele aldığımızda ilk defa Osmanlı aklımıza gelir. Bazen
padişahlara tavır alınmış, alaşağı edilmiş, yerine daha iyisini bulunuz denmiştir
ama, bulunamayınca, daha olumsuz durumlara girilmiş ve eski de eskiler de
mumla aranır hâle gelmiştir.

Meselâ, Cennetmekân Sultan Abdülhamid Han’ın, hal’ edilmesinde öncü rol
oynayan, ardından alkış tutan Talat, Cemal, Enver Paşalar, Rıza Tevfik, Tevfik
Fikret, –bir ölçüde– Mehmet Âkif ve ona “Kızıl Sultan” diyen daha niceleri,
sonradan onun hakkında ne takdirkâr sözler söylemişlerdir ama, iş işten
geçmiştir. Cemal, Talat, Enver Paşalar “Neden neye kaldık ey gazi hünkâr!”



demiş inlemiş; Rıza Tevfik, Yunanlılar, İzmir’i işgal edince, cami şadırvanında
hıçkıra hıçkıra ağlamış ve onun ruhaniyatından istimdat şiiri yazmıştır.. evet
böyle demişler ama, “ba’de harabi’l-Basra”. Devlet-i Âliye yıkılmış, Musul,
Kerkük, Süleymaniye, Mısır, Balkanlar gitmiş ve bu altın kuşakta huzur yoklara
karışmış; ondan sonra akılları başlarına gelmiş. Dünya şimdilerde bunun
bedelini hem de çok pahalı olarak ödemekte. Zira Devlet-i Âliye, Orta Doğusu,
Kafkasları, Balkanları ile bir muvazene unsuruydu. Heyhât, böyle bir misyonu
ancak yıkıldıktan sonra anlayabildik...

Ne acıdır ki, bu tarihî hatalar şimdilerde de işlenebiliyor. Alternatif doğru
plan ve projeler ikame edilmeden, devlet veya hükümetler tahrip ediliyor.
Şöyle ki; “Şu kararlara iştirak etmiyorum” veya “Dış politika, iç politika böyle
yapılmaz... vs.” gibi sadece tenkit ağırlıklı sloganvari sözlerle muhalefet
yapılıyor. Böylelerine, nasıl olması gerektiğini söyleyin, yazın, çizin
dendiğinde de, “O engin bir malumat, çok ciddî bir tecrübe ister, bu da bizde
yok” diyorlar. Rica ederim, devletin veya hükümetlerin yanlışları olabilir. Ama
bu kat’iyen: “Hele önce bir yıkalım, sonra nasıl yapacağımızı düşünürüz.”
felsefesi ile yapılmamalı. Böyle bir düşünce, devleti zaafa uğratır ve içte-dışta
itibar kaybına yol açar.. hatta bütün bütün kredilerini kaybetmesine yol açar.
Meselâ, coğrafi konumu sebebiyle, stratejik bir yere sahip olan ülkemiz,
çevremizde yaşanan siyasî çalkantılar içinde şayet bugün biraz daha güçlü
olsaydı, bütün bir Orta Asya’yı arkasına alabilir ve “ilelmerkez” bir güç ve bir
vakumla onları yanına çekebilirdi. Hatta İslâm ülkelerini etrafında
toplayabilirdi.

Zaten şanlı mazimizde de böyle olmamış mı? Alpaslan, Fatih, Yavuz o güçlü
kabulün verdiği güven ile ortaya çıkmış ve milletin içinde ümit olup
çınlanmamış mı? Ve bu çınlamaya da çokları müspet cevap vermemiş mi?

Evet, yanlış hesaplar peşinde olanlarla alâkamız yok. Bizler var olduğumuz
günden bu yana bazen ağlayarak, bazen de gülerek ama hep dudağımızda
ümitten tebessüm, bu milletin kaderi etrafında destanlar koşup durduk. Bu ülke
ve bu milletin yeni bir sarsıntı yaşamaması için, kalbimizin korunmasına
gösterdiğimiz ihtimamı gösterdik. Maruz kalınan tehlikeler karşısında her
zaman yapmamız gerekenleri aradık, araştırdık.. ve senelerce köy köy, kasaba
kasaba bizi takip eden, her türlü kötülüğü yapanlara “Herkes karakterine göre
amel eder.”1 deyip geçtik. Devlet kademelerini işgal eden zatların bu
davranışları karşısında, devletimize, milletimize küsmedik, darılmadık.



Evet, bu hususta, denge çok önemlidir. Ve kanaatimizce, bugün bu alanda çok
yanlışlıklar yapılmaktadır. Hâlbuki başta da örnekler vererek arz ettiğimiz gibi,
bu türlü davranışlar öyle komplikasyonlara ve beklenmedik arızalara sebebiyet
verir ki, onlardan bir tekini bile tamire gücümüz yetmeyebilir.

Bu yaklaşım tarzı, bir kısım radikal görünümlü kimseleri rahatsız edebilir.
Ancak bu konu bana göre oldukça nazik. Aslında ben, hiçbir zaman
Müslümanca düşüncenin rencide olmasını istemem ve hiçbir Müslümanın
kırılmasını arzu etmem. Fakat karşımızda çok farklı İslâmî anlayışlar var.
“Müslümanım” diyor, elinde bomba, belinde silah adam vurmak için sokakta.
Bunu anlamak ve İslâmî düşünce ile telif etmek oldukça zor. Tabiî herkesi
memnun etmek de mümkün değil. O bakımdan şahsen, suiistimale uğrayacak,
yanlış yorumlanacak düşünce ve beyanlardan çok endişe duyuyorum. Buna
rağmen hak ve hakikati anlatmak da vazifemiz.

Hâsılı, her şey kendi tâbi olduğu kurallar içinde yapılmalı. Yapalım derken
de hepten yıkmamaya âzamî özen gösterilmeli. Maziden, tarihî hâdiselerden
ders alınarak, mantıkî boşluklar içine düşülmemeli; millet ve devlet bir
maceraya kurban edilmemelidir.
1 Bkz.: İsrâ sûresi, 17/84.
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İSLÂM VE REAKSİYONER ÇIKIŞLAR
Soru: Bütün dünyada İslâm adına mevcut sistemlere reaksiyoner çıkışlar
oluyor. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
Reaksiyoner hareketlerin tarih boyunca bir işe yaradığını ve böyle hareket

edenlerin düşüncelerini nihayete ulaştırdıklarını hatırlamıyorum. İsim tasrih
etmeyeceğim, dünyanın değişik yerlerindeki İslâmî-gayr-i İslâmî reaksiyoner
hareketler, neticede gelmiş bir yerde tıkanmıştır. Bizde de ilk demokratik
hareketler reaksiyonerdir. Ama onlar da uzun ömürlü olmamış ve yıkılıp
gitmişlerdir. Şimdi;

Bize göre; esas yapılması gerekli olan şey, İslâmî düşünceyi anlatmak ve
inandırma yollarını araştırmaktır.  Meselâ, bizde ilk reaksiyoner
hareketlerinin olduğu devrede, millî, mukaddes değerlerimize düşmanlıkta
bulunanların nefretiyle oturup kalkma, onlara karşı buğz ve kinle hareket etme
yerine, insan yetiştirmeye, eğitime yönelik samimî, ihlâslı ve uzun vadeli
çalışmalar olsaydı, şimdilerde herhâlde zeminimiz çoktan lâlezâr hâle gelmiş
olurdu.

Dikkat edin, 50’li yıllardan bu yana tam 40-45 yıl geçmiştir. O dönemde 10
yaşında olanlar, şayet mevsimi geldiğinde üniversite okusalardı, şimdi
zirvelerde ya da zirveleri zorlayan konumlarda bulunacaklardı. 20 yaşında
bulunanlar, bugün 60-65 yaşında olacaklardı ki, bu da onların başbakanlar,
reisicumhurlar seviyesinde en olgun dönemlerini yaşıyor olmaları demekti. Ne
var ki, hep gayr-i memnun tavrı içinde bulunuldu.. ve gayr-i memnunlar hareketi
diyebileceğimiz bu çıkışlar, zamanla eriyip, gitti ve yerini hasret ve hicrana
bıraktı. Ancak biz, yine de o dönemde işin başında ve içinde bulunanları,
birçok insanın yetişmesine zemin hazırladıkları için rahmetle anıyoruz.

Bu milletin bugünü ve yarını adına ne yapılırsa yapılsın, tahrip hesabına
olmamalıdır ve ne olursa olsun, bu ülkenin birlik ve dirliğine zarar
vermemelidir. Yani “yapalım” derken, nesiller boyu tamir edilemeyecek
“yıkma”ların içine girilmemelidir. Aksi takdirde, hem maksadımızın aksiyle
tokat yer hem gelecek nesillerin lanet ve nefretine uğrar hem de ukbâ adına çok
şeyleri kaybedebiliriz.

İnanan insanlar, kendi inanç dünyalarının enginliğinde bir hayat
sürmeyi isteyebilirler. Fakat unutulmamalıdır ki, böyle bir duygu asla maksad-ı
aslî veya gaye-i hayal olamaz. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem),



4.

Mekke döneminde mesajlarını halka sunarken, bu konu etrafında bir tek kelime
söylememiştir. Tam aksine, iman ve imanî hakikatler çevresinde âyet-i
kerimeler inmiş ve hadis-i şerifler de hep bu mevzu etrafında vârid olmuştur.
Ayrıca 5-10 yıl sonra  Müslümanlığı cihana duyuracak olan o alperenler,
herhangi bir beklenti içinde olmamışlardır. Onlar, çok ağır şartlar altında
mücadelelerini gerçekleştirirken, niyetlerini bulandıracak mülâhazalar içine hiç
mi hiç girmemişlerdir.

O hâlde, her şeylerinde onları örnek alma azim ve niyetinde bulunan
günümüz karasevdalıları, bu türlü kendilerini ilgilendirmeyen gereksiz
mülâhazalarla, kendi düşünce safvetlerini bulandırmamalı, imana ve Kur’ân’a
hizmet etrafında himmetlerini yoğunlaştırmalı, her şeylerini Allah’ın rızasını
kazanma etrafında bir dantela gibi işlemelidirler. Kaldı ki, zaten aksi düşünce,
–hâşâ– Allah ile pazarlık mânâsına gelmektedir. Yani “Ben bu şekilde
çalışırsam, yaşayacağım hayat da böyle böyle olur ve olmalı…” gibi, kulluk
anlayışına olabildiğince ters, yakışıksız şeyler içine girilir. Ve tabiî ki, bir kere
böyle bir fasit daireye giren insanın da artık ondan kurtulması çok zordur.

Öyle zannediyorum ki, yaptıkları hizmetlerde maddî ve dünyevî şeyleri
hedefleyenler ve onları gaye-i maksat hâline getirenler, Allah’ın teyidini
kaybediyorlar. Hatta bu uğurda, hayatlarını, mal varlıklarını vs. ölesiye feda
etseler de yine kaybediyorlar ve kaybedecekler. Zira gaye-i hayal sadece ve
sadece Allah olmalıdır. Hedefte, sadece O ve O’nun rızası bulunmalıdır. Böyle
olunca Allah, onları hedeflerine ulaştırır, hizlan ve hüsrana da mahkûm etmez.

Dünyaya ait şeylerin pek çok talibi bulunur.  Böyle çok talibi bulunan
meselelerde, gücü kuvveti elinde bulunduranlar, onu elde etmek veya ellerinde
ise kaçırmamak için baskı metodunu uygulayarak sık sık kuvvete başvururlar.
Onların kendi hesaplarına böyle davranması da gayet normaldir. Zira ehl-i
dünyanın ahireti yoktur. Sadece dünyası vardır. Dolayısıyla  da ne kendileri ne
çocukları ve ne de torunları adına dünyalarını, dünyalıklarını kaybetmek
isterler.

Görüldüğü gibi bir noktada tûl-i emelin buudlarından biri olarak
sayabileceğimiz bu hususta, iki taraf da aynı hedefe göz dikince, kuvvetli
olanlar galip geliyor. Cezayir hâdiseleri bu açıdan değerlendirilebilir.
Arkadaşlarımız şahittir, “Cezayir’de Müslümanlar demokratik yollarla iktidara
yürüyor, birinci basamak seçimleri kazandılar vs.” dediklerinde, ben “Hayır,
yanılıyorsunuz, ihtilal yaparak bu işi engellerler.” dedim. Hatta Amerika’da



bulunurken Cezayir hâdiseleri münasebetiyle, bizde zirveleri tutan birisine
orada soruldu: “Türkiye’de aynı şeyler cereyan etseydi ne olurdu?” Cevaben:

“Oradakinden bin beter olurdu.” dedi.1

Netice itibarıyla, reaksiyoner çıkışlar yerine, Allah’ın rızası hedef alınarak
tebliğ ve irşad yapılmalı, yaşanılan şeyler anlatılmalıdır.
1 1992 yılında.



İSLÂM’IN EVRENSELLİĞİ
Soru: İslâm’ın evrensel olma hüviyetini nasıl anlamalıyız?
Evet, İslâm evrensel bir dindir. O, mesajlarını kavim, kabile, millet farkı

gözetmeksizin, şimdiki zaman, gelecek zaman demeden, Asya, Avrupa,
Amerika, Arabistan vs. nazara almadan açıkça herkese sunar. Dolayısıyla da
onun muhatabı, bütün insanlıktır. Bunu, peygamberlerin, Hz. Muhammed’e

(sallallâhu aleyhi ve sellem) gelinceye kadar “Ey kavmim, ey kavmim...”1

sözlerinin, zaman ve mekânın Efendisi’nde “Ey insanlar…”2 hâline
gelmesinde de görmek mümkündür. Ayrıca bunu destekleyen bir hayli âyet ve

hadis de gösterilebilir: “Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.”3 âyeti;
“Her peygamber kendi kavmine gönderildi. Ben ise bütün insanlığa
gönderildim.”4 hadisi o deryadan sadece bir katredir.

Yalnız, İslâm evrensel olduğunu ortaya koyarken “Ben evrensel bir
sistemim...” gibi bir iddia ile ortaya çıkmamıştır. Belki o böyle bir iddiadan
daha çok ortaya koyduğu maddî-mânevî dinamikleri itibarıyla evrenselliğini
ispat etmiştir. Yani İslâm fert, aile ve toplum hayatımız adına öyle dinamikler
ve mesajlar sunmuştur ki, tabiat-ı beşer ile örtüşen, kesişen bu mesajlar, onun
evrensel olduğunun delili olmuştur.

İslâm bu gayeyi hedeflerken, önce insanı bütün müsbet ve menfî yönleriyle
bir bütün olarak ele almıştır. Hisleri, arzuları, şehveti, kini, nefreti, öfkesi ve
muhabbeti gibi… bütün yönleri ile. Ve tabiî onun getirdiği mesajlar, kabul
edilen bu fıtrat değerleri ile hiçbir zaman çakışmamıştır. Bu itibarla da, insan
meşru dairede aradığı her şeyi, herhangi bir terslikle karşılaşmadan İslâm’da
bulabilir. Meselâ, fert kâmil insan mı olmak istiyor; Brahmanizm, Mistisizm,
Budizm’den bir şey beklemeden İslâm’a müracaat etmesi kâfi. Onun aile
düzeni, çoluk çocuk terbiyesi, akrabaları ile münasebeti adına bir problemi mi
var; İslâm’ın kaidelerine uyması yeterli. İktisadî hayatı bir açmaz ile mi karşı
karşıya; Kur’ân, Sünnet ve onu çok iyi yorumlayan selef-i salihînin içtihadları,
her derde olduğu gibi bu derde de deva...

Evet, İslâm her derde devadır; lâhûtî hakikatler, tevhid-i rubûbiyet, tevhid-i
ulûhiyet, tevhid-i ubûdiyetten tut da, ailevî münasebetlerimiz, içtimaî
ilişkilerimize varıncaya kadar hemen hepsine devadır, hem de başka bir şeye
ihtiyaç bırakmayacak şekilde.



Zaten İslâm’ın çok kısa bir zaman içinde, Arabistan’da zuhuruna rağmen
Buhârâ’ya, Sindabâd’a, Çin’e, Herkül Burcu’na, Hindistan’a, Afrika’ya, Bizans
önlerine kadar uzanması, uzayıp her tarafta hüsnükabul görmesi de ancak onun
mesajlarının evrensel olmasıyla izah edilebilir. Düşünün ki, inanç adına
yüzlerce teorinin kol gezdiği bu yerlere İslâm, kılıç zoruyla değil, mürşidlerinin
sesi ve soluğuyla giriyor. Uranyum atomu gibi cevval ve hareketli, tarihteki
misyonuyla insanlığın kaderine hükmetmiş Türkler İslâm’la teskin olurken,
Nirvana’ya kilitlenmiş ve ölmeden ölüp kabuğuna çekilmeye namzet milletler
de yine İslâm ile gerçek varoluşu duymuşlardır.

Demek ki birbirinden olabildiğince farklı bu iki fıtrat, İslâm ortak
paydasında birleşebilmişlerse, bunu İslâm’ın evrensel kaideleri içinde aramak
lâzım.

Onun bu özelliğini keşfeden Batı dünyası bir inat uğruna bu gelişmeyi
önlemek için asırlardan beri var gücüyle çalışmaktadır, şimdilerde çalıştığı
gibi... Aslında Avrupa bir zamanlar Orta Çağ karanlıklarını yaşarken, İslâm
Asya’da Rönesansını yaşıyordu. Ve bir mütefekkirimizin belirttiği gibi, eğer
kilise taassup gösterip de İslâm karşısında Antik Çağa sığınmasaydı ve bir
şartlanmışlık içinde ona bakmasaydı dünya bugünkü karanlıkları
yaşamayacaktı. Ama o gitti putperestlik dönemi anlayışlarına sığındı ve hâlâ da
o bağnazlıkları devam ettirmekte.

Evet, İslâm’ın evrenselliğini onun insanlığa getirdiği kaide ve kurallarda
aramak lâzım. O, kadına, erkeğe, çocuğa ne vaadetmiş? İktisadî ve içtimaî
çalkantılara karşı nasıl bir sistem getirmiş? Beşerî problemlere nasıl bir çözüm
bulmuş? Toplumda kol gezen ahlâksızlıklar karşısında neler söylemiş?
Devletler muvazenesi için ne öneriler getirmiş? ve hakeza.. Evet, siz bütün
bunları incelediğiniz zaman onun sistemler üstü, âlemşümul bir hüviyete sahip
olduğunu görecek, herkesin her derdine derman olmasını müşâhede edecek ve
diyeceksiniz “İslâm, elhak evrensel bir dindir.”

Yeri gelmişken belirtmeden geçemeyeceğim bir husus daha var; İslâm’ın
evrenselliğini sadece Kur’ân’ı esas alarak söylemek yanlış olur. Bence onun
evrenselliğini, Kur’ân âyetlerinin yanında, Sünnet-i Sahiha, Hulefa-i Raşidîn’in
içtihadları ve selef-i salihînin görüşleri içinde aramak ve birlikte ele almak
icap eder.

Hâsılı, biz var olduğumuz günden bu yana hep İslâm’ın yeterliliğine
inanmışızdır. Evet, Kur’ân ve Sünnet’in yeterliliğinde, karşımızda birçok



“izm”lerle ifade edilen görüşlerin varlığına rağmen hiç endişe duymamışızdır.
Aksine bunların İslâm’a mukabele edemeyeceği inancını taşımışızdır. Hatta
yıllar boyu, komünizmin paletleri altında ezilen insanların bile bir gün bu
hakikate uyanacaklarına olan inancımız tamdır. Yeter ki bize din-i mübîn-i
İslâm’ı tebliğ ve temsil etmek imkânı verilsin.

Hiçbir şeyden endişemiz yok. Zira biz, İslâm’ın, ferdî, iktisadî, içtimaî,
sınaî, ailevî, askerî, düvelî... hâsılı hayatımızı ilgilendiren her sahada getirdiği
dinamikler, sunduğu mesajlarla evrensel olduğunu biliyor, kabul ediyor ve
inanıyoruz. Kaldı ki 14 asırdan beri düşmanlarının cefası, dostlarının da
vefasızlığına rağmen İslâm’ın terütaze esaslarıyla ayakta kalması bunun bir
delili değil midir?
1 Misal için Bkz.: Bakara sûresi, 2/54; En’âm sûresi, 6/78; A’râf sûresi, 7/59, 65, 73, 79, 85, 93.

2 Misal için Bkz.: Bakara sûresi, 2/104, 108; Hac sûresi, 22/1, 5, 49, 73.

3 Enbiyâ sûresi, 21/107.

4 Buhârî, teyemmüm 1, salât 56; Müslim, mesâcid 3, 5.



PEYGAMBERİMİZ’İN ARKADAŞLARINA
DUYDUĞU ALÂKA

Soru: Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ashab-ı kirama sevgisi
ve bu sevginin sebepleri adına neler söyleyebiliriz?
Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) önceki peygamberler de bir

ölçüde, kendilerine arka çıkan, dava ve hizmetlerinde onları destekleyen
ümmetlerine karşı alâka duymuş ve onları sevmişlerdir. Nasıl sevmeyecek,
nasıl muhabbet beslemeyecekler ki, bu kimseler, en zor anlarda bile onları
yalnız bırakmamışlardı. Ancak Efendimiz’le (sallallâhu aleyhi ve sellem)
diğerleri arasında şöyle bir fark vardı. Hâtemü’l-Enbiyâ’dan (sallallâhu aleyhi
ve sellem) önce bir peygamber vefat edince ekseriyetle başka bir peygamber
gelir ve işe vaziyet ederdi. İnsanlığın İftihar Tablosu’ndan (sallallâhu aleyhi ve
sellem) sonra ise, bu misyonu başta sahabe olmak üzere ümmetin evliyâsı
yüklenmiştir.

İşte böyle önemli bir hizmetten dolayı O da ümmetini çok severdi.. ve yeri
geldiğinde de bu sevgiye esas teşkil eden hususları tasrih eder ve onları
uyarırdı. Meselâ: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarılırsanız,
dalâlete düşmezsiniz; onlar Kur’ân-ı Kerim ve Sünnetim’dir.”1 der, bazen de
Kur’ân-ı Kerim ile Ehl-i Beyt’ini nazara verir ve onlar etrafında derlenip
toparlanmayı tavsiye buyururdu. Bu sebeple idi ki, o devirde ve daha sonraki
dönemlerde, cibillî olarak Kitab’a ve Sünnet’e taraftar olan Ehl-i Beyt’e sahip
çıkmak, dine sahip çıkmak gibi anlaşılmış ve uygulanmıştı. Zaten bizim
anlayışımıza göre, Ehl-i Beyt’in, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
verâseti, bir mânada her türlü verâsetin üstündedir.

Tabiî bir de, O’nun ümmeti arasında, dava-yı nübüvveti temsil edenler vardı
ki, bunlar da O’na (sallallâhu aleyhi ve sellem) arkadaşlık yapmış, gönülden
O’na inanıp teslim olmuş ve bir an olsun O’nu, hiç mi hiç davasında,
düşüncesinde yalnız bırakmamışlardı. Bunların hepsi nur-u nübüvveti görerek,
O’nun pırıl pırıl atmosferi içinde yetişmişlerdi. Bu açıdan onlar bizden çok
farklı idiler. Bizatihi O’nu gören, her hâlini müşâhede eden, gökten yağıyor gibi
O’na vahiy yağdığını temâşâ eden kimselerin durumu elbette bizden çok farklı
olacaktı. Bu farklılıktan ötürü de, tabiî ki Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), onlara çok ihtimam gösterecek ve “Ashabıma söven benden



değildir.”2 diyerek, onları aziz tutacak ve bunu yaparken de kıyamete kadar
gelecek insanlara, hizmet ve mücadele veren herkese, arkadaşlarını birinci
planda tutma yolunu gösterecekti.

Evet, O, bir vefa insanıydı. Kendi açtığı çığırda hırz-ı can edenlere karşı,
son nefesine kadar hep vefa solukladı. O, onlarla öylesine bütünleşmişti ki,
Rabbine kavuşacağını düşündüğünde bile, –ki bu onun muradıydı– onlardan
ayrılacağı hususu O’nu (sallallâhu aleyhi ve sellem) hıçkıra hıçkıra ağlatmış ve

“Yakında beni  sizden soracaklar.”3 demekle iktifa etmişti. Zaten biz de vefa
adına ne biliyorsak O’ndan öğrenmedik mi?

O (sallallâhu aleyhi ve sellem), sadece insanlara karşı değil, taşa toprağa

karşı bile vefayla dopdoluydu. Mekke’yi arzular,4 Uhud’a uğrar ve sık sık ilk

konağı olan Kuba’yı ziyaret ederdi.5 Çünkü orası Mekke’den ayrıldıktan sonra
sinesini açıp, “Bende kalabilirsin.” diyen yerdi. Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ise, “Sen beni misafir ettin, ağırladın.” dercesine her
cumartesi mutlaka Kuba’ya uğramaya çalışırdı. O, Uhud’u da ziyaret ederdi.

Hani, “Biz onu severiz, o da bizi sever.”6 dediği yeri. Yani Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) sevgisinden nasibini alan o mübarek yeri. Keza O,
Medine’nin mezarlığı Baki’e giderdi. Hayır –estağfirullah– mezarlık değil.
Ashab-ı kiramın ahiret hesabına ârâm eyledikleri yere... Ve vefa insanından
daha yüzlerce misal...

İşte onun için bu konuyla alâkalı araştırma yapan dost-düşman herkes diyor
ki: Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) cemaati kadar O’na bağlı
bir cemaat ve cemaatine O’nun kadar bağlı ikinci bir lider ne gelmiştir ve ne de
gelecektir. Evet, ısmarlama bir liderin cemaatinin ısmarlama olması kadar tabiî
ne olabilir ki?

Evet, sahabe-i kiram ubûdiyetleri, mücadele azim ve gayretleriyle belli bir
devreden sonra kendilerine lütuf ve ihsanda bulunulmuş kimselerdir. İftihar
Tablomuz’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) gelince, O, daha dünyaya adımını
atarken peygamber olarak atmıştır. O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem)
çocukluk dönemi dahil, peygamberlik öncesi bütün hayatı, daha sonraki
durumunu destekleyici mahiyettedir. Meselâ, şerefin, haysiyetin, izzetin, iffetin
bini bir para olduğu cahiliye döneminde O, bir iffet insanıydı, hemen her
mahfilde “Namuslu adam” dendiğinde O akla geliyordu. O, haysiyetine ve



izzetine asla toz kondurmamıştı; kondurmamıştı ve serâpâ hayâ idi. Emanete o
kadar dikkat etmişti ki cahiliye döneminde “Emîn” lakabıyla anılıyordu. Yalan,
O’nun semtine hiç uğramamıştı.. ve hiçbir kimseyi aldatmamıştı.

Bütün bu özellikleri O’nun peygamberliğinin kaideleri, temelleri olmuştu.
Çünkü daha sonra peygamberlik de bu esaslar üzerine bina edilecekti. Bakın,
Mekkeli müşrikler O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu yüce vazifesini inkâr
sadedinde mecnûn demiş, şair demiş, kâhin demişlerdi ama, –hâşâ– O’na
iffetsiz ve yalancı diyememişlerdi. Hele “Emanete hainlik ederdi, verdiği sözde
durmazdı.” hiç diyememişlerdi. Diyememişlerdi de hakkında söylenmesi
mümkün olmayan, söylense de yedi dünyanın kabul edemeyeceği “sâhir” gibi,
“şair” gibi, “kâhin” gibi yakıştırmalarda bulunmuşlardı. Tabiî bu
yakıştırmalara kendileri de inanmamışlardı. Evet, O, tertemiz gelmiş, tertemiz
yaşamış ve gönüllerimizde hep tertemiz olarak kalmıştı.

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi nasıl varlığıyla varlığımızı bulduğumuz O
Zât (sallallâhu aleyhi ve sellem) ısmarlama bir insandır; O’nun etrafında
toplanan insanlar da, O’na ümmet olma, yardımcı olma, arkadaş olma
seviyesinde yine hususî yaratılmışlardır. Tabiî bu aynı zamanda şu mânâya da
gelir: Siz artık bundan sonra bir Ebû Bekir (radıyallâhu anh) arasanız da
bulamazsınız. Bir Ömer, bir Osman, bir Ali (radıyallâhu anhum) ile
buluşamazsınız. Ama, temsil ettikleri misyon itibarıyla onların arkasında yer
alacak Ebû Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler kıyamete kadar devam
edecektir.

Sadece küçük bir örnek: Halid b. Velid (radıyallâhu anh), Mute’ye gittiğinde
daha yeni Müslümandı. İki ay evvel Müslüman olmuş, iki ay sonra Mute’ye
gidilirken, kumandanlık hususunda adı bile geçmemişti. Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem), Hz. Zeyd’den, Hz. Cafer’den, Hz. Abdullah b. Revâha’dan
(radıyallâhu anhüm) bahsetmiş, “Bunların başına bir iş gelirse Allah
kılıçlarından bir kılıç işe vaziyet etsin!”7 demişti. Tarihçilerin verdiği
rakamlara göre Müslümanlar 3.000 kişi, Bizans ordusu 100.000 kişi kadardı ki,
her ferde otuz küsur insan düşüyordu. Altı gün savaşıldı ve altıncı gün, kaderin
cilvesi, üç kumandan da peşi peşine şehit oldu. Savaşın en şiddetli anında, yere
düşmek üzere olan sancağı zayıf, nahif bir sahabi aldı ve arkada da Hz. Halid’i
görünce “Tam sahibini buldum, al sancağı!” dedi. Belki Halid almak istemedi
ama, zorla kabul ettirdi. Artık o gece Halid gecesiydi.



O, değişik stratejilerle düşmanın aklını-mantığını karmakarışık edecekti.
Ordunun sağ cenahını sola, sol cenahını sağa yerleştirecek, merkezde
değişiklikler yapacak ve bir yandan da davul dümbelek vurdurarak, sanki
Medine’den yardım geliyormuş gibi değişik stratejiler uygulayarak Rum
ordusunun içine bir korku ve velvele salacaktı. Nitekim bunları gerçekleştirdi
de. Öyle ki gece sabaha kadar, uzaktan tozu dumana katarak gürültülerle,
tarrakalarla yardım geliyormuş gibi bir hava estirdi... Şafak sökerken de bir
sürü sancak, bir sürü bayrakla, cûş u hurûş içinde koşan koşana bir manzara ile
düşmanın karşısına dikildi. Artık düşman, kat’iyen Medine’den yardım geldiği
zehabına kapılmış ve ciddî bir panik içindeydi. Ve hele gün ağarınca birkaç
günden beri, savaştıkları insanlardan başkalarını karşılarında görünce, bütün
bütün şaşırdılar. Ve işte bu esnada kuvve-i mâneviyeleri iyice sarsılmış
düşmanın merkezine hücum hücum üstüne baskınlar yapıldı ki, bu bir hezimetin
zafere dönüşmesinin ilk belirtileriydi.

Allah aşkına, Hz. Halid, iki ay içinde bu seviyeye nasıl gelmişti? Hâlbuki bir
insan, iki ayda Kur’ân-ı Kerim okumayı bile tam olarak öğrenemez, ama bütün
bunlar olmuş ve Halid (radıyallâhu anh) orduyu, burnu bile kanamadan,
Medine’ye getirmişti. Bizanslılar ise Müslümanları takip edecek cesareti

bulamadıklarından onların peşlerine düşememişlerdi.8

Şimdi cevabı siz verin, ısmarlama Nebi’nin arkadaşları ısmarlama değil
miymiş? Evet, onlar yürekten, gönülden, sadakatla bu işe dilbeste olmuş ve
dolayısıyla da O’nun şefaatine, O’nun muhabbetine layık hâle gelmişlerdi.
İnşâallah bizim neslimiz de, kendilerine has verasetle Hz. Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem) davasıyla alâkalı vazifelerini bihakkın ve yılgınlık
göstermeden, bıkmadan, usanmadan, inkisara düşmeden, “Yol budur, bu yolun
erkânı budur.” diyerek –az sıkıntıya maruz kalsalar da– bu mukaddes emaneti
gerekli olan noktaya götürmek için gayret gösterir ve böylece tıpkı ashab-ı
kiram gibi Nebiler Serveri’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) muhabbetine layık
olurlar. Rabbim, bu kudsî yolda bizleri muvaffak kılsın ve ihlâstan bir an olsun
dûr eylemesin! Âmin...
1 Tirmizî, menâkıb 77; Muvatta, kader 3.

2 Bkz.: Buhârî, fezâilü ashâb 5; Müslim, fezâilü’s-sahabe 221-222.

3 Buhârî, fezâilü ashâb 5; Müslim, fezâilü’s-sahabe 221-222.

4 Tirmizî, menâkıb 68; İbn Mâce, menâsik  103; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/305.

5 Buhârî, fazlü’s-salât 2, 3, 4; Müslim, hac 515-517.



6 Buhârî, zekât 54; Müslim, fezâil 11.

7 Buhârî, meğâzî 44; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/299.

8 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 5/22-30; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/128-130.
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SOHBETLERDE İLK HAZIRLIK
Soru: Büyüklerin sohbet meclislerinden âzamî derecede istifade
edebilmek için ne tür kalbî ve ruhî hazırlıklar gerekir?
Bu meseleyi birkaç açıdan ele alabiliriz:

Soruda bahsi geçen kutlu zatların sohbetlerinden istifade edebilmek için
önce o şahsa güven ve itimadın tam olması gerekir.  Aksi hâlde büyüklük
psikozlarıyla, kibir, gurur ve çalım içinde ve herkese, her şeye tepeden bakarak
sohbete katılmakla insan hiçbir şey elde edemez. Hatta “Vakit kaybı olacak ama
ne yapayım, falanı kıramadım...” şeklindeki düşüncelerle iştirak edilen bir
sohbetten insanın istifade etmesi mümkün değildir.

Evet, Kur’ân bu küllî hakikati anlatırken diyor ki: “Yeryüzünde haksız yere
böbürlenenleri âyetlerimden uzaklaştıracağım.”1 Evet, yeryüzüne sağanak
sağanak, Allah’ın varlığıyla, birliğiyle alâkalı âyetler akıverse, kibirlenen,
böbürlenenlerin bunlardan istifade etmesine imkân yoktur. Bir yerde Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de, “Kalbinde zerre kadar kibir olan
kimse Cennet’e giremez.”2 buyurarak bu hakikate parmak basar. Evet, kibir ve
gururla âlûde bir insanın, yani Allah’a ait “izar” ve “ridayı” kendine aitmiş gibi
kullanan bir kişinin imana uyanması, imanî hakikatlerden istifade edebilmesi
imkânsızdır. Zira Allah’a ait azamet ve kibriya gerçeği, asliyetinin gereği
olarak, zıllıyet küstahlığını cezalandırır. Allah’ın cezalandırdığı birisi ise,
imandan tam nasibini alamaz ve imanlıların yurdu Cennet’e giremez.

Haddi tecavüz etme de sohbetten istifadeye mâni hususlardandır. Ne var
ki, haddi tecavüz, insanlara zulüm şeklinde olabileceği gibi, kendini has veliler
şeklinde görme suretiyle de olabilir. Hatta bir adım daha ileri giderek
kendisinde keşf ü keramet olmadığı veya ezvak ve mevâcidi bilmediği için, o
velileri kendi seviyesine indirme şeklinde de tezahür edebilir. Yani “Onlar da
benim gibi insanlardır. Onların sık sık bahsettikleri keşif, keramet, zevk… vs.
şöyle şöyle de yorumlanabilecek türden şeylerdir.” diyerek bunların inkârına
gitme de mahrumiyet sebebidir. Aslında böyle bir anlayış günümüzde, AIDS
ölçüsünde tehlikeli bir hastalıktır. İmam Âzam’ı, Şah-ı Geylanî’yi, İmam
Rabbanî’yi kendi seviyesine indiren bir insanın, onların füyûzât, yümün ve
bereketlerinden istifade etmesi mümkün değildir.

Ayrıca bu düşünce, insanın yol almasına ve belli bir seviyeye ulaşmasına da
mânidir. Zira böyle birinin önünde seviyeli örnek alınacak kutlu zatlar yoktur



3.

ki, onları yakalamak, onlara ulaşmak için gayret göstersin. Daha açık bir

ifadeyle “İmam Âzam da kim? Bu dönemde olsaydı ben onu ikna ederdim.”3

veya “İmam Rabbanî, Şah-ı Geylanî de kim oluyor ki?” zihniyetinde olan
insanlarda gaye-i hayal olmadığı için, bunlarda zihinler benlik kesilir ve her
şey enaniyet (ego) etrafında döner. Her şeyini kendi benliği etrafında örgüleyen
bu tür insanlar, kendilerini aşamaz ve kendilerinden başka hiçbir şey
göremezler. Artık isterseniz siz böyle bir insana, nefsinin altında kalıp ezilmiş
“nefiszede”, enaniyetinin öldürücü yumrukları altında kalmış “enaniyetzede”
diyebilirsiniz.

Bu tür insanların, bırakın şunun bunun sohbetinden istifade etmesini,
Sultanlar Sultanı, İnsanlığın İftihar Tablosu Hz. Muhammed Mustafa’dan
(sallallâhu aleyhi ve sellem) istifade etmesi bile düşünülemez. Hatta
böylelerine, Cenâb-ı Hakk’ın envar-ı kudsiyesi bile açılmaz, muhalfarz açılsa
da, o bundan istifade edemez, hatta feyz-i akdese giden yol onun kalbine
bağlansa dahi bir adım mesafe alamaz.

Evet, “Herkesin istidadına vâbestedir âsâr-ı feyzi”; altın değerinde anonim
bir sözdür bu. Herkesin âsâr-ı feyzden istifadesi, istidat ve kabiliyetine göredir.

İnhiraf da bu tür sohbetlerden istifadeyi engeller. İnhiraf, kenardan,
köşeden bakma, çevreyi miyop görme, bir şeye takılıp kalma, köhneleşmiş
zihniyetinin ya da şartlı bakışının tesirinden kurtulamama demektir.
Bediüzzaman’ın Mesnevî’sinde dediği gibi, tavus kuşu yumurtadan çıkıp, o
elvan elvan göz kamaştırıcı hâliyle salınıp durmasına rağmen, miyop bakışlılar,
bu güzelliği görmez de, bu kuş şu yumurtadan çıktı derler. Yani yumurtaya

takılıp kalırlar.4

Evet bu, çok ciddî bir inhiraf ve yanılmadır. İşte, İnsanlığın İftihar
Tablosu’ndan (sallallâhu aleyhi ve sellem) gerek Ebû Cehil, Ebû Leheb gibi
muasırlarının, gerekse daha sonra gelenlerin istifade edememesinin en önemli
sebebi bu olsa gerektir. O, bütün insanlığı nura boğacak bir mesajla gelmiş,
bataklıkta çırpınan insanlığı hakikî mânâ ve mahiyetine uyarmış, varlığın
yüzüne bir nur çalmış ve o nurla bize onun gerçek yaratılış sebebini öğretmiş,
geleceğin –inançsızların dediği gibi– karanlıklar içinde olmadığını anlatmış...
ve daha yüzlerce, binlerce hakikati gönüllerimize duyurmuş; ama gel gör ki,
onlar bu küllî hakikatleri hiçbir zaman görmemiş, görememişler; görememişler
de, “Niye Velid b. Muğire, niye Urve b. Mesud değil de Ebû Talib’in yetimi?”



demişler. “Niye çok kadınla evlendi?” vs.’ye takılıp kalmışlardır. Hâlbuki
“Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar. Dünya hayatında onların
geçimliklerini aralarında Biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için
kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların
biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır.” 5 âyetince peygamberlik taksimini
yapan ve bunu Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) lütfeden Hz.
Allah’tır (celle celâluhu).

Bediüzzaman da bu inhiraflı bakışlardan nasibini almış zatlardandır. Ne var
ki bunun zararı, Hz. Bediüzzaman’a değil, ona bakan ve bu gözle değerlendiren
kişilere dokunmuştur. O bir okka balı arkadaşları ile aralarında eşit olarak
paylaşan ve ardından “Onlar kendi hisselerine düşen balı civanmertlik
duygusu ile, iki-üç günde yiyip bitirdiler. Ben ise hisseme düşeni bütün
Ramazan-ı Şerif ’te, birer kaşık da onlara vermek suretiyle kullandım. Hem
ben hem onlar balsız kalmadı.”6 diyen insan. O “Şu üstümdeki sakoyu
(paltoyu), yedi sene evvel, eski olarak almıştım. Beş senedir elbise, çamaşır,
pabuç, çorap için dört buçuk lira ile idare ettim. Bereket, iktisat ve rahmet-i
ilâhiye bana kâfi geldi.”7 diyen insan. O, içinde üç-beş şehriyenin bulunduğu
sözde şehriye çorbasının suyunu içerek karnını doyuran ve tanelerini aç

karıncalara veren insan.8 Evet, “İktisatta bereket vardır. İsraf ise bereketin
kesilmesine sebeptir.”9 diyerek bunu hayat düsturu olarak kabul eden insandır
o.

O, böyle biri ama, bir gün miyop bakışlı bir gazete onun hakkında şunları
yazıyor: “Bediüzzaman’ın evine yapılan baskın neticesinde, bir torbanın içinde
birçok yumurta kabukları çıktı.” Eğer haber doğruysa, Bediüzzaman’ın tarz-ı
telakkisine göre gayet normaldir bu. Kendisine yumurta veren tavuğa ve verdiği
yumurtaya saygısı sebebiyle yapmıştır bunu. Rica ederim o öyle bir insan ki;
“Bana her gün yumurta veren tavuğun 5-6 aylık bir yavrusu vardı. Annesi
yumurtadan kesilince, o yumurtlamaya başladı. Kış gününde beni yumurtasız
bırakmadı. Öyle mübarek hayvanlardır bunlar…”10 der, tavuğa bile böyle
bakar.

Ben hayatımda gerçekten mübarek olarak yaratılan insanların en mübareğine
bile böyle yaklaşan az insan tanıdım. Ama, ona bakın ki, tavuklarını mübarek
olarak nitelendiriyor. Ve yine o, “Tavuğumun tüylerinden birini koparmaya



gelseler, bana bir ay hapis cezası verin, fakat tavuğumun tüylerine
dokunmayın!” diyecek kadar incelerden ince bir zattır.

İşte böylesi vasıflarla serfiraz bu insan, ihtimal o yumurta kabuklarını bir
yere gömmek için küçük bir torbanın içinde saklıyordu. Ama gelin görün ki,
miyop bakış, çarpık düşünce meseleyi şöyle değerlendiriyor: “Bu zâhiren
yemiyor gibi gözüküyor ama, bir okka balı olduğuna göre veya birçok yumurta
kabuğu evinde çıktığına göre, demek ki bizi aldatıyor...” Ve işte bu kabîl bir
inhiraf ve küçük şeylere takılıp kalma, onların Bediüzzaman’dan ve
eserlerinden istifade etmelerine mâni olmuştur.

Evet, bir kırık plak gibi duygu ve düşüncesi ile inhirafa açılmış insanların,
İnsanlığın İftihar Tablosu’ndan (sallallâhu aleyhi ve sellem) istifade edemediği
gibi, İmam Gazzâlî, İmam Rabbanî, Şah-ı Geylanî, Mevlâna Halid,
Bediüzzaman... ve emsali şahsiyetlerden istifade etmeleri de imkânsızdır.
Öyleyse bir insanın büyüklerden istifade edebilmesi ve anlatılanların onun kalb
ve kafasında mâkes bulması için eğri büğrü duygulardan sıyrılması,
şartlanmışlığı, kibiri, kendini beğenmişliği ve tecavüzün her çeşidini bırakması
lâzımdır.

Bakınız Asr-ı Saadet’e, Ebû Cehil en azından Halid b. Velid kadar akıllı bir
insandı. İkisi de Benî Mahzum oymağından ve amca çocukları. Fakat biri
kibrine, gururuna, inhirafına takılıp kalıyor ve bu surette kapının öbür tarafında
kalarak esfel-i safilîne sukut ediyor. Diğeri ise tevazu ve mahviyetinin
kanatlarında “evc-i kemal-i insaniyet”e çıkıyor, Raşid Halifeler arkasında yer
alıyor ve a’lâ-yı illiyyîne yükseliyor.

Netice itibarıyla büyüklerin sohbetlerinden kâmil mânâda istifade, önce
inanma, her türlü tecavüzden sakınma ve inhirafın her çeşidinden tecerrüt
etmekle mümkündür.
1 A’râf sûresi, 7/146.

2 Müslim, îmân 147; Tirmizi, birr 61.

3 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.771 (Lemeât).

4 Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s.76 (Hubab).

5 Zuhruf sûresi, 43/32.

6 Bediüzzaman, Lem’alar s.179 (On Dokuzuncu Lem’a, Beşinci Nokta).

7 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.70 (On Altıncı Mektup).

8 Bediüzzaman, Şuâlar s.270 (On İkinci Şua).

9 Bediüzzaman, Lem’alar s.174 (On Dokuzuncu Lem’a, Birinci Nükte).



10 Bediüzzaman, Mektubat s.70 (On Altıncı Mektup).



BİLİM OLİMPİYATLARI VE TÜRKİYE
Soru: Orta öğretim seviyesindeki birtakım okulların son yıllarda yurt içi
ve yurt dışında düzenlenen proje ve bilim olimpiyat yarışmalarına
katılmaları, başarılar elde etmeleri hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Lütfeder misiniz?
Bu milletin bağrından kopmuş ve yine bu milletin hamuru ile yoğrulmuş

inançları, düşünceleri temsil eden okulların, gerek yurt içi, gerekse yurt dışında
tertiplenen bilim olimpiyat yarışmalarına veya proje yarışmalarına katılmaları
çok önemlidir. Geleceğe açık ve geleceği bütünüyle kucaklama azmiyle yollara
düşmüş insanların bu gerçeği bir an olsun hatırdan dûr etmemeleri gerekir.
Hele bu meselenin devlet politikası olarak ele alınmadığı günümüzde,
devletini, milletini seven ve onu geleceğe taşımak isteyen fertlerin ve grupların
bunu hiç ihmal etmemeleri önemli bir vecibe hâline gelmiştir. Şayet,
ricalarımın bir şey ifade ettiğine inansaydım, bu mesele ile alâkalı devlet
kademelerindeki zatlara, “Ne olur bunu bir devlet politikası olarak ele alın!”
ricasında bulunurdum. Bilmem ki, böyle bir yaklaşım meselenin ehemmiyeti
adına sizlere bir fikir veriyor mu?

Bir diğer açıdan; meseleyi dinle irtibatlandırmak mümkündür. Şöyle ki,
gerek Asr-ı Saadet’te bazı münferid vak’alarla, gerekse fıkhın bir mektep
olarak ele alınıp ekoller hâlinde geliştiği dönemlerde –tabiî o devirdeki
şartlara göre– bu türlü ilmî faaliyetler hep teşvik görmüştür. O günlerden
Osmanlı’ya uzanan çizgide, ilmin hemen her dalına ait bu gelişmeler, başta
padişah veya halifeler olmak üzere herkes tarafından ilgiyle takip edilmiş,
başarılı olanlara mükâfatlar verilmiştir. Zaten bizi asırlarca dünya idaresinde
söz sahibi yapan da bu anlayış ve bu anlayışın ürünleri değil mi?

Ayrıca; aşağılık komplekslerine girmeden özünü koruyup kendi olarak
kalabilen, millî ruh ve millî düşünce ekseninde milletimizle aynı şeyleri duyup
hisseden, hissedip yaşayan gençlerimizin bilim olimpiyatlarına katılması,
oralarda başarılar elde etmesi, hatta sadece yurt içinde değil, Türkiye’yi
temsilen gittikleri yabancı ülkelerde başarılar elde etmesi, başta milletimiz
olmak üzere bütün dünyaca çok büyük önem arz etmektedir. Zira asırlar var ki,
“Müslümanlardan ilim adamı çıkmaz.” düşüncesi, etrafta kol gezmekte ve âdeta
bizi felç etmekteydi. Hatta bu düşünce bir inanç hâlinde kromozomlarımıza
öyle işlemiş idi ki; yıllardan beri ümit konuşan, ümit anlatan bir insan olarak



buna neredeyse ben bile inanmıştım. Onun için “Başta biz olmak üzere” tabirini
kullandım. Evet, Allah’ın lütfuyla elde edilen bu başarılar gerek içte, gerek
dışta, gerek dost çevrede, gerekse düşman çevrede Müslümanlardan ilim adamı
çıkmaz imajını yıkmış ve paramparça etmiştir.

Aslında, asırlardan beri güç ve kuvveti ile bizi ezen Batı, bu türlü
düşüncelerle bizi psikolojik olarak da eziyor, biz de bunun karşısında hep
aşağılık kompleksi içinde bulunuyorduk.. bulunuyorduk, zira ufkumuzda buna
mâni olacak yalancı bir şafak emaresi bile gözükmüyordu. Ama şimdiden
sonra, aynı şeyleri söylemek doğru değildir. Öyle zannediyorum ki, kendi
içimizdeki bu ezikliği atmanın verdiği rahatlıkla, önümüzdeki yıllarda –
Allah’ın inayetiyle– daha büyük projelere daha büyük başarılara imza atmak
mümkün olacaktır.

Bu başarıların içe dönük bir diğer faydası da; bazıları yıllardan beri bu
okullara “Kur’ân Kursu” diyorlardı. –Kur’ân kurslarına canlarımız feda– Ama
bu okullarla birlikte kâinat kitabını hallaç etme, Kur’ân’ın kâinatı, kâinatın
Kur’an’ı okumasından hareketle, fizikî dünyada cereyan eden hâdiselere vâkıf
olma, eşyayı derinlemesine inceleme.. ve Kur’ân’ın, Peygamber vasıtasıyla
gösterdiği ufku yakalayarak insanlığın hizmetine sunma gibi, ülkemiz ve
ülkümüz için çok yararlı bir düşünce milletimizin istifadesine sunulmuştur. İşte
bu gayeye ulaşma, hatta onun zirvesine çıkma, yani Türkiye’yi dünya çapında
organizelerde temsil ederek başarılar elde etme; içeride de bu okullara karşı
bakış açısını değiştirmiş, tabandan tavana ilgi odağı hâline getirmiştir. Bu
nimetleri bizlere ihsan eden Rabbimiz’e binlerce hamd ü senâ olsun!..

Ayrıca bu başarılar, okulları gönülden destekleyen insanları alabildiğine
rahatlatmıştır. Artık bu insanlar, çarşıda-pazarda gezerken, esnaf arkadaşları
ile konuşurken, oldukça rahat ve bu okullara mensubiyetle iftihar eder hâle
gelmişlerdir. Böylece bir taraftan bugüne kadar devam edegelen gönülden
desteklerini katlayarak sürdürürken, öte taraftan da, başka destek bulmada çok
önemli bir vesile elde etmiş ve bunu her mahfilde kullanmaya başlamışlardır.

Bütün bunlar yapılırken şu da bilinmeli ki, elde edilen bu başarılar, gelinen
bu seviye hedef değildir veya son nokta değildir. Himmeti dûn tutmayı günah
sayanlardanız. Bu sebeple şimdilerde amatörce yapılan bu işlerle, gelecekte
yapılacak –inşâallah– daha profesyonelce şeylere zemin, altyapı, blokaj
hazırlandığını düşünüyoruz. İnşâallah, yakın bir gelecekte bütün dünyanın gıpta
edeceği ABD’nin NASA’larına bedel TÜRKSA’ların kurulacağı ve ilim adına



hemen hemen her şeyin patentinin Müslüman ilim adamlarına ait olacağı günler
yakındır ve mutlaka gelecektir.

Unutulmaması gereken bir husus da şudur: A’dan Z’ye her safhada,
başlangıçtan bitişe, kalb balansının iyi ayarlanması, niyetin hâlis tutulması şart,
hatta farzdır. A’dan Z’ye dedik, yani bu yarışmalarda derece alan talebesinden,
onu yetiştiren öğretmenine, maddî-mânevî desteklerini esirgemeyen
insanlardan, hiçbir rolü olmayıp sadece başarılar karşısında sevinen kadın-
erkek bütün taraftar gönüllere kadar.. evet, bütün bu insanlar kalb balanslarını
iyi ayarlamalı ve daima “şükr-ü mutlak” içinde bulunmalıdırlar.
“Şükrederseniz nimetimi artırırım, nankörlükte bulunursanız azabım çok
şiddetlidir.”1 ulvî beyanından hem fer alarak hem de ürpererek, her zaman
olduğu gibi, elde edilen başarılardan sonra, herkes Rabbi’sine şükretmeli,
kendini secdeye atıp tevhid hakikatini bütün benliğinde duyma neşvesiyle, yana
yakıla O’na yönelmelidir. Zira, kat’iyen biliyor ve inanıyoruz ki mazhar
olduğumuz her şey O’ndan.

Bir hedef göstererek bu bahsi kapatalım. Keşke çalışmalardan bazıları da
kanser ve AIDS ile alâkalı olsaydı! Evet, bu amansız ve imansız hastalıkların
devasının bulunabilmesi insanlığa çok büyük hizmet olacaktır. Hatta diyebiliriz
ki yüz okul, talebeleri, hocaları ve maddî imkânlarıyla birleşerek, kansere deva
bulup bir insanın kurtuluşuna vesile olsalar, bu inanmış insanların hepsi
Cennet’e girebilir. Rica ederim, bu hasta siz olsanız ve ötede Cennet’in kapısı
size açılsa, burada o kanserden veya AIDS’den kurtulmanıza vesile olanları,
“Bunları almadan gitmem Allahım!” demez misiniz?

Bir süre önce, bir TV programında temiz olmayan enjektörden AIDS
virüsünü kapmış bir kadını seyrettim. Aradan 2-3 ay geçmiş olmasına rağmen,
o manzara hâlâ gözümün önüne gelince, bir türlü hislerime hâkim olamıyor ve
gözyaşlarımı salıveriyorum. Kadın ağlıyordu. Zira iffetli biriydi. Ve toplum
içinde bilinen şekliyle de o hastalık fuhuş yoluyla bulaşıyor. İşte kadın ihtimal
bunun ezikliğini yaşıyor ve ağlıyordu.

Evet, “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.”2 fehvâsınca,
eğitim gönüllüleri çalışmalarını bu düşünce ve inanç etrafında
örgülemelidirler.
1 İbrahim sûresi, 14/7.

2 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/58; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 6/117.



ESEF VERİCİ DURUMUMUZ VE KURTULUŞ
YOLLARI

Soru: İki-üç asırdır içinde bulunduğumuz perişan hâlden kurtulmanın
yolları adına neler söyleyebilirsiniz?
Türk milleti olarak yaklaşık üç asırdan beri 40-50 yıllık fasılalarla büyük

musibetlere maruz kalmışızdır. Evet, 17. asrın başından bu yana başımıza
sağanak sağanak belâlar yağarken sanki Allah (celle celâluhu), hâdiselerin dili
ile “Dikkat edin, kendinize gelin, aslî hüviyetinize dönün!” demesine ve bizi
tedip etmesine rağmen bizler bundan gerekli dersi bir türlü anlamamışız ve
alamıyoruz. Dolayısıyla böylesi belâ ve musibetlerin üzerimize gelmesine
sebep olan yanlışlıkları yapmaya da devam ediyoruz. Hâlbuki bu, bir anlamda
yeni musibetler adına Allah’a bir davetiye çıkarmak demektir.

Evet, fasıl ber fasıl musibetler dedik. Meselâ, bir 93 Harbi’nde evler
yıkılmış, hanumanlar harap olmuş, yurtlar yuvalar talan edilmiş; Rus askerleri
ağaçların her birine bir Mehmetçik asmış ve millet inkisar içinde iki büklüm
olmuş.. ardından Balkan Harbi patlak vermiş.. derken 1. Cihan Harbi ve
Mehmetçik dört bir yanda Avrupa’nın kâfir ve zalimleri ile göğüs göğüse
mücadele etmek zorunda kalmış.. kalmış ve çokları değişik cephelere gitmiş,
bir daha geriye dönmemiş. Öyle ki, bütün bunlar şiirlere, ağıtlara, mersiyelere
ve türkülere konu olmuş.

Meselâ;
“Burası Yemen’dir
Yolu çemendir
Giden gelmiyor
Acep nedendir?”

bunlardan sadece biri
.

Aslında bu ciğersûz hâdiseler, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, Allah’ın bizi
özümüzle bütünleşmemiz adına lütfettiği, uyanabilenler için lütuf buudlu
musibetlerdir. Ama bizler bunlardan gerekli dersi almaz ve o fasit daire içinde
döner durursak, elbette musibetler gelmeye, hem de katlamalı olarak gelmeye
devam edecektir; devam edecek, bizler de bu atmosfer içinde, daha bir süre
içteki münafıkların yanında, dışarıdaki tecavüzkâr düşmanların gaileleri
arasında sıkışıp kalacağız demektir. Ancak bu musibetlerle kendimize gelir,



ruhumuzla, özümüzle bütünleşir ve kendimiz olabilirsek, o zaman da her şeye
kâdir olan Allah bizlere saadete giden yolları gösterir, biz de yürür gideriz.

Bu tür belâlara muhatap olan ülke sadece biz miyiz? Elbette hayır. Bakınız
bir Suriye’ye, Mısır’a, Cezayir’e ve sair İslâm ülkelerine, aynı manzara ile
karşılaşacaksınız. Dolayısıyla denebilir ki bu dert, aslında âlem-i İslâm’ın
ortak derdidir. Bugün devletler muvazenesinde Müslüman devletlerin ağırlığı
olmadığı gibi, yeri de yoktur. Evet bugün, âlem-i İslâm bütünlüğünü kaybetmiş
ve kolay yutulur lokmalar hâline gelmiş ve getirilmiştir. Bugün, bir
Azerbaycan, Çeçenistan, Bosna-Hersek, Keşmir vs. birçok ülke böyle akıl
almaz zulümlere sahne olmaktadır. Oysaki, dün biz böyle değildik.. hem o
kadar değildik ki, Batılının “Kızıl Sultan” dediği Cennetmekân Abdülhamid
Han Hazretleri, Volter’in Hz. Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) hakaretlerle dolu piyesini sahneye koymak isteyen Fransızlara bir
ültimatom gönderince, biletleri satılan piyes sahneden çekiliyordu. Ardından,
İngilizler aynı oyunu oynatmak istiyor, ama aynı ültimatom onlara da gidince,
onlar da piyesi sahneden çekmek mecburiyetinde kalıyordu. Tabiî bütün bunlar
Osmanlı’nın Batılının deyimi ile “Hasta Adam” olduğu döneme rastlıyordu ki,
gayet mânidardır!

Şimdi acaba bütün bunlardan kurtulmanın yolu ve çaresi nedir? Bizler
yeniden dünya siyaset ve idaresinde nasıl söz sahibi olacak, nasıl sözü geçen
bir millet olma konumuna yükseleceğiz denecek olursa; konuyla alâkalı bir
âyetin mealinden hareketle, bir-iki hususu arz edebilirim. Allah (celle
celâluhu), Enfâl sûresinde, Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
hitaben buyuruyorlar ki: “Sen onların içinde bulunduğun sürece Allah onlara
azap edecek değildir ve onlar istiğfar ederken de Allah onlara azap edecek
değildir.”1 Burada dikkati çeken ve azaba mâni olan iki ayrı nokta nazara
verilmekte:

Birincisi, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) maddî-mânevî
mevcudiyeti. Nitekim Allah Resûlü’nün bedeni ve cismaniyeti ile aralarında
bulunduğu sahabe-i kiram zamanında Allah bu vaadini gerçekleştirmişti. Yani
Hz. Nuh, Lut, Salih ve diğer peygamberlerin cemaatlerinin başlarına gelen
semavî ve arzî belâlar, Devr-i Saadet’te ümmet-i Muhammed’in başına
gelmemiştir.

Şimdi Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) maddî hüviyetiyle aramızda



yok. O da bedeni itibarıyla her fâni gibi ebedî âlemde bulunuyor. Ancak bizler,
O’nu kalblerimizde, gönüllerimizde daima canlı ve taze tutarak, bu boşluğu
kapatabilme mazhariyetine haiz bulunuyoruz. Dolayısıyla O’nun aramızda
mânevî mevcudiyeti ile, âyetin ifade ettiği azap edilmeme hükmünden istifade
edebiliriz.

İkincisi, istiğfar ve ona devam.. evet, başta Nebiler Serveri olmak üzere, 14
asırdan bu yana gelen, sözleri, tavır ve davranışları ile bizlere rehber olan
büyüklerimiz –belki de hiç günahları olmamasına rağmen– hep istiğfara devam
etmişlerdir. Meselâ, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), farklı

rivayetlere göre günde 702 veya 1003 defa istiğfar buyurmuşlardır. O’nu örnek
alan ashab-ı kiram da işledikleri veya işledik zannettikleri bir günahtan dolayı
hemen Allah’a istiğfar ile teveccüh ediyor ve günahı telafi yollarını
araştırıyorlardı. Ve tabiî arkadan gelenler de…

Görüldüğü gibi, Allah’ın, azap etmemeye sebep gösterdiği istiğfar, bütün
canlılığı ile bizden öncekilerin hayatlarında yaşanıyor ve ona tahassun
ediliyordu.

Şimdi düşünüyorum, bizler âlem-i İslâm olarak, başta söylediğim gibi 17.
yüzyılın başından bu yana, belli bir ölçüde İslâmî hayattan tedricen uzaklaştık..
uzaklaştık ve günahlar içine girdik.. öyleki hep dünyevî hayata özendik,
Kur’ân’dan, Resûlullah’tan, onların emirlerinden kopuk bir hayat yaşadık...
Bununla beraber, bütün bu yaptıklarımızın günah olduğunun da farkına
varamadık ve istiğfar edemedik. Bu itibarla da Âdil olan Cenâb-ı Hak, bizlerin
başına türlü türlü belâ ve musibetleri hem de sağanak sağanak gönderiverdi.

Şimdi bu çerçevede, bu musibetlerden sıyrılma düşünülüyor ise, yapılacak
şey, istiğfarı bütün yönleriyle hayatımıza hâkim kılmak.. Allah Resûlü’nün
sevgisini gönüllerimize nakşetmek.. hataları çarçabuk idrak edip, onlardan
kurtuluş çareleri aramak ve o çarelere başvurmak.. evet işte böyle davranınca –
inşâallah– bu millet yeniden madde ve mânâ planında dirilecek ve eski
muhteşem dönemlerini tekrar ihraz edecektir..!
1 Enfâl sûresi, 8/33.

2 Buhârî, daavât 3; Tirmizî, tefsîru sûre (47) 1; Ebû Dâvûd, vitr 26.

3 Müslim, zikr 41; Tirmizî, tefsîru sûre (47) 1; İbn Mâce, edeb 57.



DİNLERİN TEVHİDİ(!)
Soru: Batı’da dinlerin ortak noktalarından hareketle “Bütün dinlerin
kaynağı birdir, öyleyse bütün dinleri bir araya getirelim.” gibi
düşünceler var. Bu fikirlere nasıl yaklaşmak lâzım?
Öncelikle, bunun bizim problemimiz olmadığını belirtmek isterim. Evet,

böyle bir mesele dinleri birbirinden ayrı görenlerin problemidir. Biz ne
Hıristiyanlığı ne Yahudiliği ne de İslâmiyeti menşei itibarıyla birbirinden ayrı
görmüyor; aksine, âyet ve hadislerin ışığında onlara Ehl-i Kitap adı vererek,
davranışlarımızı o çizgide ayarlamaya çalışıyoruz. Meselâ, biz bir ateist ile
evlenmezken, bir Hıristiyanla evlenebiliyor ve bir Yahudinin kestiğini
yiyebiliyoruz... Buna verilebilecek bir diğer örnek Hz. Ömer’dir. O,
Mecusîlerin bazı temel inançları itibarıyla Müslüman akidesine yakın
olmalarından ötürü, onları Ehl-i Kitap statüsünde kabul etmiştir. Hatta
günümüzde Muhammed Hamidullah gibi değerli ilim adamları Brahmanizm
hakkında da aynı düşünceyi paylaşırlar. Ayrıca Budizm’i de bu kategoride
değerlendirenler var.

Buda, üzerindeki araştırmacıların söyledikleri şayet doğru ise, Martin Luther
gibi bir reformcu ve bu itibarla da Budizm, Brahmanizm içinde bir mezhep
olabilir. Yine onların tespitlerine göre, Budizm, Brahmanizm’in teolojik
yönlerini değil de, ahlâka ait yönlerini almış ve bir sistem geliştirmiş. Eğer
Budizm denen şey bu ise, –bu mânâdaki bir sisteme din denir veya denmez o
ayrı bir mevzu, zira bizim “din” kavramından anladığımıza göre din, “İnsanları
kendi iradeleriyle âheste âheste mutlak hayra sevk eden bir ilâhî kanunlar
mecmuasıdır.”– ona şer’î mânâsıyla din denmese de, lügat mânâsı itibarıyla
yol, sistem, ekol mânâsına “din” denebilir. Bununla beraber bizim için
mülâhaza dairesi açıktır. Kim bilir belki de, Budizm sistemi de, ilâhî dinlerin
dayandığı gibi bir asla dayanıyordur ve Brahmanizm’den farklı ayrı bir dindir.

Söz buraya gelmişken, mevzu ile direkt irtibatı olmasa da bir hususa daha
dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Benim kanaatime göre Kur’ân-ı Kerim, saf
Hıristiyan akidesini ve Hz. İsa’yı anlatmasaydı, bugünkü tahrif olmuş şekliyle,
Hıristiyanlığı anlamada bizler de çok zorluk çekerdik.. çekerdik de “bir üç, üç
bir” diye özetlenen “teslis” veya “ekânîm-i selâse” anlayışını izah edemezdik.
Veya Kur’ân-ı Kerim, Hz. Musa, Hz. Yuşa, Hz. Harun, Hz. Süleyman ve Hz.
Davud (aleyhimüsselâm) hakkında tavzih edici, aydınlatıcı beyanlarda



bulunmasaydı, bu yüce peygamberleri tevhid akidesi içinde bir yere oturtmamız
mümkün olmayacaktı. Meselâ, Yahudi kaynaklarına göre kimisi filozof, kimisi
–hâşâ– sarhoş, kimisi de kendi kızlarıyla zina eden zinakâr... Şimdi, dünyadaki
en bayağı, en adi insanların bile yapmayacağı şeyleri peygamberlere isnad eden
bu anlayışa din demek mümkün değildir. Bu açıdan Budizm’in de böyle bir
tahrif tali’sizliğine uğramış olabileceği söylenebilir.

Sadece Budizm mi? Elbette hayır. Meselâ, Sokrates. Biz onun düşüncelerini
kendi kaleminden öğrenme imkânına sahip değiliz. Çünkü onun hakkındaki her
şeyi talebeleri aktarıyor. Eflatun’un Sokrates’e talebeliği ne kadar sürmüş,
hocasını ne kadar anlayabilmiş ve öğrendiklerini bizlere ne kadar aktarabilmiş?
Bunlar bütünüyle bizim meçhulümüzdür. Ama genel düşüncelerine bakılınca
onda bir Allah inancı olduğunu da görmek mümkündür.

Evet, düşüncelerin elden ele, nesilden nesile intikal ede ede, zamanla ilk
söylenişteki saf ve yalın hâlini kaybettiği çoktur. Hatta bu kadarla da kalsa yine
iyi. İfadedeki saf hâli kaybetmenin yanı sıra, anlam değişikliğine uğraması da
söz konusudur ki, işte bu da tahrifin –suiniyetle yapılmasa bile– ayrı bir
buududur.

Bu cümleden olarak, Hz. Mesih’in bütünüyle ruh olan düşüncesi, Roma
putperestliğine çarpınca ne hâl aldığını tahmin etmek çok zordur. Çevrenizdeki
herhangi bir kiliseye girdiğinizde bu acı gerçeği bütün çıplaklığı ile müşâhede
etmeniz mümkündür. Bir diğer taraftan, Hıristiyanlığın ulûhiyet anlayışına göre
ilâh pasiftir. Onun aktif hâle gelebilmesi için Hz. Meryem’e girip çıkması
lâzımdır. O, Meryem’e girip çıkınca aktif ulûhiyete inkılâp eder ve Mesih olur
ki, esasen gerçek misyonu da Mesih yerine getirir. O, insanlık için elinden
gelen her şeyi yapar ve yapacağı bir şey kalmayıp da sıra kurban olmaya
gelince kendini kurban eder(!)

Yahudilerin de, Hz. Üzeyir için buna benzer şeyler söylediklerini biliyoruz.
Demek ki kayıt tam olmayınca, böyle elmas, pırlanta gibi hakikatler bile
gelecek nesillere yanlış intikal edebiliyor. Bu bağlamda, âyeti ve hadisleriyle
her şeyin en güzel kaydedildiği ve Kur’ân’a bakan yönüyle hıfz-ı ilâhî disketine
alınan İslâmiyet’te bile bu türlü inanç ve akide kaymaları söz konusudur.
Meselâ, ulûhiyet konusunda neredeyse yukarıda arza çalıştığımız Hıristiyan
inancı ile tam bir benzerlik içinde bulunan Hz. Ali’nin ulûhiyetle
irtibatlandırılması buna örnek verilebilir. Buna göre aktif ulûhiyeti temsil eden
Hz. Ali’dir. Efendimiz’in peygamber olarak gönderilişi, Kur’ân’ın nüzulü vs.



hepsi Hz. Ali’ye zemin hazırlama gayesine yöneliktir. Hz. Ali makam-ı cem’in
sahibi olarak her şeyi bünyesinde toplamış ve onu temsil etmiştir.. onun
ardından bu güç, Hz. Ali’nin neslinden olan 12 imama dağıtılacaktır; gide gide
nihaî olarak da hatemü’l-evliyâ olması itibarıyla imam-ı muntazarda
toplanacaktır.. İmam-ı muntazar da Kur’ân’ın o eksik kalan 300-400 âyetini
açığa çıkartacak ve gerçek bir kere daha tam olarak zuhur ve tecellî
edecektir(!)

Şimdi bütün bu anlayışları İslâm’ın öğretileri ile telif etmemiz mümkün
değildir. Ama gözü kör olası taassup, cehalet bizi de bu hâle getirmiştir. Bu
konuda bizler de 14 asırdan beri ümmetin gayreti, ittifak ve icması olmasaydı
Hz. Ali’yi anlamakta zorluk çekecektik.

Şimdi tekrar soruya dönelim; tahrif ve tebdilin ağına düşmüş dahi olsa,
Hıristiyanlık, Yahudilik, Brahmanizm, Budizm, Mecusilik ve diğerlerinin
üzerinde ittifak ettikleri bir kısım müşterek esasların bulunduğu da bir
gerçektir. Meselâ, tevhid, nübüvvet, haşir, adalet, ubûdiyet gibi. Veya ölüleri
gömme, tesettür vb. meseleler gibi. Zira hemen bütün dinlerde ölüler
gömülüyor –Ara ara “Cesedimi yakın!” diyerek toplumun asırlardan beri
süregelen tarz-ı telakkisine muvafık hareket etmeyen birtakım insanlar hariç–
her yerde ölüler gömülmekte.. ve tesettür her dine mensup insanlar tarafından
kabullenilip yaşanmakta. Hatta yakın tarihe kadar dünyanın değişik yerlerindeki
Yahudiler dahi başlarını kapatmaktaydı ki, bu da, dinlerin üzerinde ittifak
ettikleri bir kısım ortak değerlerin var olduğunu göstermektedir. Tabiî bu arada,
neshe maruz kalmış veya tahrife uğramış –Müslümanlıkta olmasa bile– birçok
hükümleri de var.

Bu çerçevede teferruata veya asla ait hükümlerde esas itibarıyla Allah’tan
geleni, Allah’tan gelen şekliyle bulmak ve onları tevhid etmek çok zordur.
Zaten, Allah (celle celâluhu) da, razı olduğu esasları, bir sonraki peygamberin
mesajı içinde belirtmiş, değiştireceği hükümleri de değiştirmiştir. En son
olarak da Hz. Muhammed’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) göndermiştir ki, o da
Kur’ân ve Sünnet’le, musahhihlik, mücedditlik veya müessislik görevini yerine
getirmiştir.

Evet O, bir anlamda musahhihtir. Çünkü kendinden önceki şeriatlerde tahrife
uğrayan noktaları tashih etmiş.. müceddittir, şartların değişmesine paralel
olarak nice hükümleri değiştirmiş.. ve müessistir, A’dan Z’ye büyük ölçüde
yeni bir dinin kurucusu olmuştur. Dolayısıyla da yeniden dinleri birleştirme



gibi bir arayışın içine girmeye hiç gerek yoktur. İslâm, düşünülen böyle bir
işin, Allah tarafından gerçekleştirildiği dinin adıdır. “Bugün sizin dininizi
tamamladım, nimetimi itmam ettim ve din olarak İslâm’dan razı oldum.”1 ve
“Kim, İslâm’dan başka bir din arayışı içine girerse, bu, ondan kabul
edilmeyecektir.”2 veya “Allah katında hakikî din, İslâm’dır.”3 âyetleri de
aslında bu hakikati bildirmektedir.

Ayrıca “Bizden önceki şeriatlar, nesh edilmediği müddetçe  bizim de
şeriatımızdır.”4 kaidesi zaten böyle bir düzenlemeye gerek olmadığının ayrı
bir göstergesidir.

Ne var ki, bu kabîl düşünce ve çalışmalar, din adına değil de kültür adına
yapılacaksa, ona bir şey diyemeyiz. Zira din başkadır, kültür başkadır.
Kültürün dinden kaynaklanan, hatta dinden beslenen yanları olsa bile, kültürü
din ile özdeşleştirme mümkün değildir. Bu açıdan bu türlü düşünceler ilim,
kültür ve medeniyet araştırmaları açısından her ne kadar yararlı olsa da, böyle
Sanskritçe gibi bir din anlayışı bence abesle iştigaldir.

Son olarak bir şey daha ilave etmek istiyorum: Bu düşünceler, içinde
yaşadığımız asra has değildir. Bundan önce de dinlerin tevhidi için çalışmalar
yapılmıştır.. ama bunların hiçbiri muvaffak olamamıştır. Meselâ, Ekber Şah
hüsnüniyetli de olabilir ama Hinduların tesirinde kalarak, “Her dinden bir
şeyler alıp, tek din meydana getirelim.” diyen ve bu uğurda İmam Rabbanî gibi
bir kâmet-i bâlânın hapse atılmasına sepep olan insandır.

Şimdilerde de Garaudy (veya İspanya’da bir başkası) aynı düşüncelerle
ortaya çıkmış olabilir. Hâlbuki hayatının büyük bir bölümünü İslâm’a
olabildiğince ters bir sistemin akıl hocalığını yaparak geçirmiş, sonra
Müslüman olmuş görünen bu insanların İslâm’ı işleye işleye tabiatlarına mâl
etmeden, onları fıtratlarının ayrılmaz bir parçası hâline getirmeden,
bünyelerindeki küfre ait artıkları temizleyip, bir kenara atamadan, yani
yüzmesini öğrenmeden kendilerini derin deryalara salma nevinden yaptıkları
şey, düpedüz kendilerini bilmeme demektir.

Evet, insan, tabiatında tahrife meyil taşıyan bir varlıktır. Meselâ, İbn
Teymiye –İslâm dünyasına mâl olmuş bir şahsiyet olsa da– sert çıkışları ve
ifratkâr düşünceleriyle bilinen bir insandır. Ancak onu ifratkâr yapan biraz da o
dönemde mezarlara saygıda aşırılığa giden ve türbelerde mum yakan insanlar
olmuştur. Onun içindir ki, insanlar çok dikkatli olmalıdırlar. Fıtratına



dercedilen bu muzır huyu işletmemeye ve hele bu konuda çevrenin tesirinde
kalmamaya âzamî özen göstermeli, daima Kur’ân ve Sünnet’in kıstasları içinde
hâdiseleri değerlendirme cihetine gitmelidirler. Ve unutmamalıdır ki, onlar
inhiraf duygusuyla da imtihan olmaktadırlar.

Onun için, insan iradesini zorlamalı ve Allah’ın “Razı oldum” dediği din
içinde, kemalât-ı insaniyeye giden yolları araştırmalı, bu yolda kendinden önce
yolculuk yapan enbiyânın, asfiyânın, evliyânın bindiği vasıtalara –hangisine
gücü yetiyorsa– binerek menzil-i maksuduna varmalıdır. Aksi hâlde orijinalite
yapıyorum, yeni icatlarda bulunacağım… gibi düşünceler onu yolda bırakabilir
ve işte böyleleri o zaman, kazanma kuşağında kaybedebilirler.
1 Mâide sûresi, 5/3.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/85.

3 Âl-i İmrân sûresi, 3/19.

4 el-Cüveynî, el-Burhân s.330; el-Gazzâlî, el-Müstasfâ s.165.
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Üçüncü Bölüm 
DİN EKSENİ ETRAFINDA

CEVŞEN
Soru: Cevşen hakkında Müslümanlar arasında farklı görüşler var.
Bazıları onu baş tacı yaparken, bazıları da ona karşı olabildiğine ilgisiz,
hatta ondan habersiz. Bu sebeple, bizleri Cevşen hakkında aydınlatır
mısınız?
Cevşen ile ilgili pek çok düşünce ve görüş ortaya atılmıştır. Daha çok Şiî

kaynaklardan gelmiş olması, Ehl-i Sünnet’in Cevşen’e karşı soğuk
davranmasına sebep olmuştur. Ancak bizim Cevşen ile ilgili mülâhazamız biraz
hususiyet arz etmektedir. Onun için de başkalarına ait görüşlerin naklinden daha
çok, biz burada kendi mülâhazalarımızı aktarmak istiyoruz:

Cevşen hâlisâne yapılmış bir duadır.  Onun hangi cümle ve kelimesi ele
alınırsa alınsın, damla damla ihlâs ve samimiyet yüklü dua takattur eder. Durum
böyle olunca, Cevşen kime izafe edilirse edilsin, özdeki bu hususiyete tesir
etmemeli. Burada, “Bir sözün Efendimiz’e izafesiyle bir başkasına izafesi
arasında fark yoktur.” demek istemiyoruz elbette. Demek istediğimiz şudur:
Cevşen’in asgarî vasfı onun bir dua olmasıdır. Başka hiçbir özelliği bulunmasa,
sadece onun bu özelliği bile, Cevşen’e bir değer ve kıymet atfetmek için yeterli
bir sebeptir. Hâlbuki onun daha nice özellikleri vardır ki, diğer maddelerde
bazılarına işaret edilecektir. Öyleyse, sadece senedine ait şaibeden dolayı
Cevşen’i tenkit pek haklı bir davranış olmasa gerek.

Efendimiz’e ait sözlerin bütün beşer sözlerine bir rüçhaniyet ve
üstünlüğü vardır.  O’na ait beyan ve sözleri seçip tanımada maharet
kazanmışlara gizli kalmayacak bir gerçektir ki, Cevşen baştan sona
peygamberane ifadelerle bezeli bir edaya sahiptir. Bu sebeple de duada O’na
ait malzemeleri kullanmak hem önemli hem de kabule daha yakındır. Fakat yine
de bu bir tercih meselesidir. Yoksa insan namazın dışındaki duaları hangi dille
yaparsa yapsın bu durum duanın aslına tesir etmez; zira Cenâb-ı Hak bütün
dilleri bilir ve duaya icabette sadece duanın samimî ve gönülden olmasını esas
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alır. Zaten dillerin ve renklerin ayrı ayrı oluşu O’nun kudretine işaret eden
âyetlerden değil mi?

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi Sünnî kaynaklar Cevşen’e yer
vermezler. Sadece Hâkim’in Müstedrek’inde Cevşen’den birkaç fıkrayı

görebiliriz.1 Onun dışındaki eserlerde ben şimdiye kadar, Cevşen’e ait ibare
ve ifadelerin birkaçının bile nakledildiğini görmedim. Ancak bu, tamamen
senede ait bir hususiyete dayanılarak alınmış müşterek tavrın tezahüründen
başka bir şey değildir ve Cevşen’in değerine menfi yönde etki edecek bir
ağırlığı da yoktur. Nitekim Buhârî ve Müslim’in rivayet ettiği pek çok hadis var
ki, aynı hadisler çok küçük farklarla, hatta bazen aynı şekliyle Küleynî’nin el-
Kâfî’sinde yer almaktadır. Ne var ki Ehl-i Sünnet âlimleri Küleynî’den tek bir
nakilde dahi bulunmamışlardır. Hâlbuki onda yer alan hadisler, Buhârî ve
Müslim’de de yer aldıklarına göre hem senet hem de lafız itibarıyla cerhi söz
konusu olmayan hadislerdir. Ancak, el-Kâfî’de yer alan hadisleri daha çok Şiî
imamlar nakletmişler ve bu sebeple de Sünnîlerce, o hadisler daha işin başında
endişeyle karşılanmışlardır.

Cevşen için de aynı durum söz konusu olmuştur. Eğer Cevşen Şiî imamlar
yoluyla nakledilmemiş olsaydı, öyle zannediyorum ki, bütün Sünnîlerce kabul
görecek ve baş tacı edilecekti. Fakat Cevşen, senet yönüyle bir tali’sizliğe
uğradığı için, bunca insan sırf bu yüzden onun nurlu, feyizli ve bereketli
ikliminden mahrum kalmıştır. Şu anda böyle bir tali’sizliği önleyecek güçte de
değiliz. Asırların birikimiyle vücud bulmuş böyle bir kanaati bertaraf etmek
imkânsız olmasa bile çok zordur.

Bazen hadis kriterleri ölçü olmayabilir. Ehlullahın Efendimiz’den keşfen
hadis alması hiç de az vâki olmuş hâdiselerden değildir. İmam Rabbanî mealen
der ki: “Ben, İbn Mesud’dan, Muavvizeteyn’in Kur’ân’dan olmadığına dair
rivayetini görünce, bu sûreleri farz namazlarımda da okumamaya başladım.
Ne zaman ki, Efendimiz’den onların Kur’ân’dan olduğuna dair ihtar aldım,
ancak o zaman bu sûreleri farz namazlarımda da okumaya başladım.”

Bazılarının bizim Kunut duası olarak okuduklarımızı, Kur’ân’dan kabul
etmesi de, yukarıda işaret etmek istediğimiz hususa ayrı bir delil kabul
edilebilir. Ve yine İmam Rabbanî’den bir misal.. diyor ki: “Ben bazı
hususlarda İmam Şafiî’yi taklit ediyordum. Ancak bana İmam Ebû Hanife’nin
peygamberlik mesleğini temsil ettiği ihsas edildi. Ben de Ebû Hanife’ye



iktida ettim...”2

Bu durum da elbet belli kriter ve ölçü gerektirir. Yoksa önüne gelen herkes
keşfen bir şeyler aldığını söyler ve ortalık bir sürü uydurma keşiflerle dolar.
Ama bazı büyük zatları bu kategoriye dahil etmek çok büyük yanılgı olur. Onlar
“Keşfen aldık!” dediklerini mutlaka öyle almışlardır ve dedikleri de kat’iyen
doğrudur. Ne var ki, bunları belli hadis kriterleri içinde tahlil etmek
imkânsızdır. Onun için de hadisçiler bu türlü ifadelere iltifat etmemişlerdir.
Ama onların iltifat etmemesi bu ifadelerin doğru olmadığı mânâsına da gelmez.

Bütün bu söylediklerimiz Cevşen için de aynen geçerlidir. Onun için biz
kesinlikle diyoruz ki, Cevşen mânâsı itibarıyla Efendimiz’e ilham veya vahiy
yoluyla gelmiştir. Daha sonra da ehlullahtan birisi bu Cevşen’i keşif yoluyla
Efendimiz’den almış ve Cevşen bize kadar öyle ulaşmıştır.

Bu hususlara şunu da ilave etmek faydalı olur kanaatindeyim. İmam Gazzâlî
gibi bir allâme, Gümüşhanevî gibi bir büyük veli ve Bediüzzaman gibi bir
sahibkırân, Cevşen’i kabullenip onu vird edinmişlerdir. Hatta İmam Gazzâlî
ona bir şerh yazmıştır. Cevşen’in me’hazindeki kuvvet ve kudsiyete ait başka
hiçbir delil ve burhan olmasa, sadece isimlerini verdiğimiz büyüklerin bu
kabullenişleri ve yüzbinlerce insanın Cevşen’e gönülden bağlanıp değer
atfetmeleri, Cevşen hakkında en azından ihtiyatlı konuşmaya yetecek güç ve
kuvvette delillerdir. Sadece senedine ait bir boşluktan dolayı Cevşen’e dil
uzatmak en ılımlı ifadeyle bir haksızlıktır.
1 el-Hâkim, el-Müstedrek  1/729.

2 İmam Rabbânî, el-Mektubat 1/305 (282.Mektup).



RÜYA İLE AMEL
Soru: Rüya ile amel edilir mi?

Rüya, hadisin ifadesiyle “mübeşşirat”tandır.1 Yani o bir muştular
kaynağıdır. Allah (celle celâluhu) rüyalarla bize müjdeler verir. Buna, kendi
adımıza “şekerleme kabîlinden ihsanlar, lütuflar” diyebiliriz.

Elbette rüyanın da bir hakikati var. Ancak soruda, rüyadan ziyade, rüya ile
amel edilip edilemeyeceği hususu sorulduğu için, biz de daha çok meselenin o
yönüne temas etmek istiyoruz. Ayrıca, rüya ile beraber melekûta açılan diğer
kapılara da yine bu çerçeve içinde işaret etmenin yararlı olacağına inanıyoruz.

İnsanın mükellefiyetlerini ifa edeceği saha “yakaza” dediğimiz uyanıklık
hâlinin devam ettiği zaman ve mekânla kayıtlıdır. Yani uyku ve baygınlık hâli
gibi durumlar, mükellefiyet dışı bırakılmışlardır. Bu itibarla da, bunların, ne
emredici ne de emir alıcı olarak hükümlere esas sayılabilecek yanları yoktur.
Bu cümleden olarak bir insan, rüyasında kelime-i küfür söylese dinden çıkmaz
ve baygınlık hâlinde, dinin bütün mükellefiyetlerinden muaf tutulur.

Meseleye bu zaviyeden baktığımızda; ister müsbet, ister menfi mânâda
rüyalarla gelen müjde veya ikazların objektif bir değer ifade ettikleri
söylenemez. Bu yönüyle de onların bağlayıcı birer delil veya burhan kabul
edilmeleri mümkün değildir. Ancak, şer-i şerife muvafık ve mülayim olan
meselelerde rüyaların o rüyayı görene özel bir mesaj ifade etmesi –tabiî Kitap
ve Sünnet’le çatışmaması bir ön şarttır– söz konusu olabilir. Aksi hâldeki
rüyaların, hiçbir kıymet-i zatiyeleri yoktur.

Diyelim ki, üzerine hac farz olan bir insan, bütün şartlar mevcut iken, sırf
gördüğü bir rüyayı, hacca gitmemesi gerektiğine bir işaret şeklinde
yorumlayarak, bu vecibeyi ifadan vazgeçmesi kesinlikle doğru değildir ve onun
gördüğü bu rüya, onun için asla şer’î bir mesnet ve menat sayılmaz. Çünkü
haccın farziyeti Kitap ve Sünnet’le tespit edilmiştir.. ve durumu bu şartlara
uygun herkes mutlaka hac farizasını yerine getirme mecburiyetindedir. Ayrıca
bu konuda mazeret kabul edilebilecek hususlar da, yine Kur’ân ve Sünnet’in bir
uzantısı sayılan fıkıh kitaplarında tespit edilmiştir. Bir insan bir değil yüz defa,
bunun aksine rüya görse, yine fıkıh kitaplarında tespit edilen hükümler
doğrultusunda amel etmek mecburiyetindedir.

Hele rüyaları başkalarını ilzam etmede kullanmak çok büyük bir hata ve
açıkça dinin nasslarıyla savaş demektir. Bununla beraber, rüyaların mubah



meselelerde, rüyayı görene münhasır kalmak şartıyla, yönlendirici bir
fonksiyonunun olduğu da her zaman kabul edilebilir. Yine de bunun, Kur’ân ve
Sünnet’te içtihad edilerek çıkarılmış bir hüküm ölçüsünde ağırlığının olduğu
söylenemez. Ben şahsen rüyalarla amel hususunda söylediğim bu kanaate,
melekût âlemiyle irtibata geçirici diğer yolları da katmak isterim.

Meselâ; bir insan, temessülen Efendimiz’le görüşebilir. Farzımuhal, bu
görüşme esnasında Efendimiz’den ona söylenenler eğer şer’î ölçülere muhalif
ise, –bunu farzımuhal çerçevesinde dahi olsa ürpererek söylüyorum– o insan
kesinlikle şer’î ölçülere ters düşen o ifadeleri tatbik edemez ve Efendimiz’le
görüşmesini kendisi için delil ve hüccet sayamaz. Efendimiz misalini bilhassa
arz ediyorum ki, diğerleri için de bir ölçü olabilsin. Yani insan temessül etmiş
şekilleriyle nebileri de görse, velileri de görse hüküm değişmez. Söylenenler
şer’î ölçülere tatbik edilir ve davranışlar ona göre ayarlanır.

Diğer taraftan, melekût âlemiyle irtibatını cinler vasıtasıyla da temin edenler
vardır. Şunu kesin ve net bir dille ifade edeyim ki, bu yol, hiç mi hiç yol
değildir. Zira cinler insanlara kıyasla, istidat ve kabiliyet bakımından çok daha
düşük varlıklardır. Bunların söylediklerinin her zaman yüzde doksan dokuzunun
yalan olma ihtimali söz konusudur. Bu sebeple de onlara dayandırılarak
alınacak kararlar da yüzde doksan dokuz nisbetinde hep yanlış demektir.

Günümüzde medyumluk moda hâline gelmiş gibidir. Aslında medyumlar
kendileri himmete muhtaç insanlardır. Onlardan fayda ummak, insanın kendi
kendisini aldatmasından başka bir şey değildir.

Cinler çeşitli şekil ve kılıkta görünebilme kabiliyetine sahiptirler. Bu
sebeple de, bazı insanları kandırmaları her zaman söz konusudur. Nitekim bu
yolla onlar, pek çok insanı kandırıp iğfal etmişlerdir. Hatta bazılarını o denli
kandırmışlardır ki; bu zavallılar kendilerini mehdi, hatta peygamber
zannetmişlerdir...

Bu konuya, vilâyet yolundaki vartaları da ilave etmek mümkündür. Ancak bu
mesele ayrıca tahlil gerektirdiği için şimdilik sadece bu küçük işaret ile iktifa
ediyoruz.

Bütün bunlar ve bunlara benzer gerekçelerden dolayı, sorunun cevabını şöyle
özetlemek mümkündür:

Gerek rüyalar, gerekse başka yollarla melekût âlemine açılmalar neticesi
elde edilen bilgiler veya yorumlanan müşâhedeler, insanı ilzam edecek ve



bağlayacak değerde hükümler değildirler. Hele şer’î ölçülerle çatışma durumu
varsa, kesinlikle onlara itibar edilemez ve bir Müslüman için böyle bir tercih
de asla söz konusu olmamalıdır.
1 Buhârî, tâbir 4; Tirmizî, rüya 1.



GÜNAHLARDAN ÇIKIŞ YOLLARI
Soru: Günah ve bu günahlara karşı yaptığımız tevbelerde nelere dikkat
etmeliyiz?
Günahlar karşısında en büyük tahassüngâhımız (sığınma yeri) olan tevbe

mevzuunda, şu hususlara dikkat etmek kalbî ve ruhî hayatımız için çok
ehemmiyetlidir:

1. Günah karşısındaki tepki
Bu, insanın o andaki ruhî durumu ile yakından alâkalıdır. Öyle an olur ki,

işlediğiniz bir günah karşısında başınızı yere koyar, feryâd u figân eder, dua
dua yalvarır, günahınızın affını dilersiniz. Öyle an da olur ki, ne ağlamalarınız
ne âh u vâhlarınız sizi tatmin eder ne de feryatlarınız içinizdeki yangını
söndürür. Ama ümit edilir ki, içinizde sizi sürekli rahatsız eden bu hüzün, tevbe
adına, Allah katında daha makbul ve daha geçerli olur...

Çarşı-pazardan geçerken, istemeden gözünüz ağyâra kaydığında, şayet sizde
şöyle düşünceler hâsıl oluyorsa: “Ah! Ben ne yaptım! Vücudumun bütün
zerreleri adedince, her an Allah’a müteveccih olmam gerekirken, bakışlarım
ağyâra kaydı ve günah işledim. Hâlbuki gözlerimi kapayabilirdim. Yolumun
uzaması pahasına daha selâmetli ve emin bir yolu tercih edebilirdim vs.” ve
hemen oralarda bir namazgâh bulup başınızı secdeye koyarak âh u vâh edip
inleyebiliyorsanız veyahut içinizi kaplayan hüzünle dünya size dar geliyorsa,
hakikî tevbeyi yakalamışsınız demektir. Evet, tevbe, aslında, bir nedamet,
pişmanlık ve bir iç yangınıdır.

Bu itibarla da, önemli olan, günahlarla beraber olmayı yılan ve çiyanlarla
beraber olma kabul etmektir. Mü’minin günaha bakışı budur ve bu olmalıdır.
Aksi takdirde günahın âkıbetinden ve neticesinden şüphesi var demektir.

Her günahın, bir iç nedametle kalbin ritimlerinin ve damarlardaki kanın
cereyan ve cevelanının değişmesi şeklinde bir mukabele görmesi çok
önemlidir.

2. Günahın kısa ömürlü olması
Bir yerde sürçüp günah işlediğiniz ve günah atmosferine kaydığınızda, hiç

vakit kaybetmeden kalkıp tevbe ve istiğfar ile arınmalısınız. Arınmalı ve
kesinlikle bunu tehir etmemelisiniz. Çünkü bir saat sonra sırtınızdaki bu
Kafdağı’ndan daha ağır yükle, Rabbinizin huzuruna gitmeyeceğinize dair



elinizde bir senet yoktur. Nezih ruhlar, işledikleri günahlardan
temizlenmedikten sonra, rahat edemez ve onların gözlerine uyku girmez...

Günaha bir saniye bile ömür bağışlamak, şahsın kendi aleyhindedir. Ve
bundan daha önemlisi de, Allah’a karşı yapılan bir saygısızlığa karşı, saygılı
olmak demektir. Hiçbir günahın bir saniye bile yaşamaya hakkı yoktur. Zira o,
tevbe ile çabucak silinmezse, kalbi ısıran zehirli bir yılan hâline gelir. Ve bir
defa lekelenince de kalb artık yeni lekelere açılır. Böylece insan fasit bir daire
içine düşer. Her günah yeni bir günahı doğurur ve nihayet ىٰلَع َناَر  ْلـَب 

ْمِھِبوُلُق  “Hayır hayır, onların kalbi pas bağladı.”1 sırrı zuhur eder.
Bundan dolayıdır ki, insanlardaki duygu ve düşünceyi daima bu zemine

çekip, onlara bu hakikatleri anlatmak ve onları günahlar karşısında hüşyar ve
uyanık hâle getirmeye çalışmak çok önemlidir. Hatta gücünüz yeterse veya bir
kuvve-i kudsiye-i vilâyetiniz varsa, günahın çirkin yüzünü onlara
göstermelisiniz, göstermeli ve onları o günahlardan vazgeçirmelisiniz.

Evet, kalbi hüşyar ve uyanık, ruhu duyarlı insanlar âdeta her günahın,
beraberinde getirmiş olduğu bir iğrenç kokuyu duyar gibi olurlar.

3. Günahı kerih görmek
Günaha karşı yapacağımız tevbelerde, en önemli unsurlardan biri de günahı

kerih görmektir. Kerih görülemeyen bir günahtan, yılandan çiyandan kaçar gibi
kaçma azmi görülemez. Kaçamayınca da bir daha o günahı işlememe azmi ve
cehdi ile tevbe etmek mümkün olmaz. Meselâ, nasıl ki, elinizde çok nadide bir
kristal vazo bulunsa ve siz onu düşürüp kırsanız, ellerinizi dizlerinize vurur, âh
u vâh eder ve teessür duyarsınız. Aynen öyle de; işlediğiniz her günahla,
elinizdeki hayat fanusunuz kirleniyor, kırılıyor demektir. O hâlde en az maddî
bir kristalin kırılması karşısında duyduğunuz teessür kadar, işlediğiniz günah
karşısında da teessür duymanız iktiza eder. Aksi hâlde günahı hafife alıyor ve
önemsemiyorsunuz demektir.

4. Günah-tevbe dengesi
Her günah, kendi derinliği, çirkefliği, iğrençliği nisbetinde bir tevbe ister.

Zira her günah zift dolu bir kuyuya düşmek gibidir. Böyle bir kuyuya düşmek
çok kolaydır ama çıkmak büyük bir gayret ister.

5. Günahı günah olarak bilmek
İçimizden, günahın hükmüne itiraz adına geçen her düşünce, en az o günahı



irtikâp etmek kadar günahtır. Meselâ, zina yapan bir insanın, zaman zaman
içinden: “Allah bu zinayı niçin yasak etti? Ne güzel istifade ediyorduk!” diye
geçirmesi veyahut haram-helâl demeden yemeye içmeye alışmış bir insanın,
“Keşke kul hakkı diye bir şey olmasaydı ne güzel olurdu!” şeklinde düşünmesi
günahı irtikâp etmekten daha büyük günahlardır.

O hâlde günahlara karşı tavır almalı ve kendimizi şöyle şartlandırmalıyız:
“Ey günah, boşuna yorulma, kapılar sürmelidir; içeri giremezsin!”

Bu mevzuda Bediüzzaman Hazretleri’nin şu teşbihi çok mânidardır: “İhlâsı
kıracak esbabdan yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz.”2 der.
Burada yılan ve akrep tabirinin yerine aslan veya kaplan tabirlerinin
kullanılmaması dikkat çekicidir. Zira aslan ve kaplan yiğitçe ve mertçe saldırır.
Daha gelmeden onu hisseder ve ona göre tedbirinizi alabilirsiniz. Fakat akrep,
yılan ve çiyan öyle değildir. Onların ne zaman ve nereden saldıracakları belli
olmaz. İşte günah da böyle akrep ve yılan gibi kalleştir.

Hâsılı, günahlara karşı daima teyakkuzda bulunmak mü’minin şiarı olmalıdır.
Unutmayalım: Günahlara karşı teyakkuz, Allah’a karşı vefalı olmak demektir.

Günahı günah olarak bilme meselesine اًبْن َذ يِدــْبَع  َبـَنَْذأ   hadisi3

zaviyesinden de bakabiliriz. Yani kulun tekrar tekrar günah işleyip Allah’ın da
her seferinde affetmesini ifade eden hadisi. Şöyle ki: Zenb ve zeneb ikisi de
aynı kökten gelir. Zenb, günah; zeneb ise kuyruk demektir. Buna göre: “Günah
işledim Rabbim.” diyen kul: “Ey Rabbim, ben yine bir kuyruk taktım. Şu
hâlimle Sen bana ister kuyruklu bir tilki, ister insanları sokan bir akrep, istersen
de kuyruğu kendinden bir yılan nazarıyla bak! İşte ben oyum.” Yani kul,
günahını itirafla, kendisine bahşedilen insanî seviye, insanî makâmâtı âdeta
tezyif ve tahkir edip bir kenara attığını, iradesiyle hayvanlığı benimsediğini ve
o seviyeye düştüğünü itiraf ediyor.

Günah işlediği hâlde onu sezemeyene gelince, o zaten ْلَب ِماَعْنَْألاَك  َكـِئٰۤلوُۨأ 
4 ُّلََضأ ْمُھ   tokatını yemiş ve hayvandan da aşağı bir dereceye düşmüştür.
Nitekim geçmiş yıllarda Avrupa’da gençler arasında yapılan bir anketin
sonuçları, bu hükme güzel bir misal teşkil eder ki, o anketin neticesinde,
Avrupa gençliğine ait tespit edilen özellikler, serseri bir sokak köpeğinin
özellikleriyle aynı çıkmıştı. Zira hakikatten başka her yol, hakikatten başka
neticelere götürür...
1 Mutaffifîn sûresi, 83/14.



2 Bediüzzaman, Lem’alar s.200 (Yirmi Birinci Lem’a).

3 Buhârî, tevhid 35; Müslim, tevbe 29.

4 A’râf sûresi, 7/179.



PEYGAMBERİMİZ VE YABANCI
MURAHHASLAR.

Soru: Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bilhassa Mekke fethinden
sonra civar devlet ve kabilelerden gelen heyetleri karşılamada, ciddî bir
hassasiyet gösteriyor ve bu davranışının örnek alınarak kendisinden
sonra da devam ettirilmesini istiyordu. Ömrünün son anlarında bu
isteğini, vasiyetleri arasında da tekrar etmişti. Hikmeti nedir? Aynı
hâdiseyi günümüze yorumlarsak ne gibi dersler alabiliriz?
Efendimiz’in bu hassasiyeti bizim de en çok hassas olmamız gereken önemli

bir konudur. Bu sebeple de mutlaka üzerinde durulmalıdır.
Allah Resûlü, sadece kendisine gelen heyetlere karşı değil, dini kabul etmek

için gelen fertlere karşı da her zaman ilgi ve alâkasını en üst seviyede
sürdürmüştür. Meselâ, Halid b. Velid, Amr b. Âs ve Osman b. Talha gibi
Mekke’nin seçkinleri Medine’ye geldiklerinde, her biri Allah Resûlü’nden öyle
iltifatlar görmüşlerdir ki, o gün için Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer (radıyallâhu
anhüm) öylesini bulamamışlardı.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Hz. Halid’e: “Ben de, Halid bu
kadar akıllıyken nasıl oluyor da küfür içinde kalıyor diye hayret
ediyordum!”1 der... Kısa bir müddet sonra da onu “Allah’ın Kılıcı”2

unvanıyla taltif eder...
Amr b. Âs, Müslümanlara çok kötülüğü dokunmuş bir insandı. Öyle ki bu

zat, o güne kadar dehâsını hep İslâm aleyhinde kullanmıştı. Ama Müslüman
olup Medine’ye gelince, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), ona maziye
ait en küçük bir meseleyi dahi hatırlatmayacak kadar sıcak davranmıştı. Onun
dua talebi üzerine “Bilmiyor musun İslâm, onu kabul etmeden önce işlenen
bütün gühanları siler, temizler.”3 buyurmuştu...

Abdullah b. Cerir el-Becelî huzura girince, Efendimiz gözleriyle herkese yol
gösteriyor gibi cemaat içinden birinin kalkıp da ona yer vermesini
arzuluyordu... Cemaat bunu anlayamayınca da, hemen harekete geçiyor ve
cübbesini çıkararak Abdullah b. Cerir’in (radıyallâhu anh) altına seriveriyor.
Daha sonra da ashabına; bir kavmin kerimine karşı ikramda bulunulması

gerektiği hususundaki o ölümsüz nasihatini sunuyordu.4 Ebû Cehil’in oğlu

İkrime’ye iltifat dolu sözlerle mukabelesi5 ise, bu konuda apayrı bir ibret



levhasıdır.
Evet, bu davranışlar Efendimiz’de değişmeyen prensipler cümlesindendi...

İşte O, gelen fert ve heyetlere de bu prensipler çerçevesinde muamelede
bulunuyordu ki, bütün bunlarda bir sürü hikmet dolu gayeler vardı:

Evvelâ: Henüz yeni gelmiş ve bütünüyle İslâm’a ısınmamış bu insanlar yer
değiştirmenin rahatsızlığını, tedirginliğini yaşarken, eğer kendilerini
tedirginlikten kurtaracak emniyet dolu bu sıcak atmosferi bulamasalardı,
tercihlerini başka türlü de kullanabilirlerdi ki, bu da onlar için büyük bir kayıp
olurdu. İşte Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), kendisine, imanın en
küçücük bir şemmesiyle gelenlere dahi fevkalâde alâka ve ilgi göstermesi,
onları böyle bir yanlış karardan kurtarıyordu ki, bu da, bugün ve yarın üzerinde
önemle durulması gerekli konulardan olsa gerek.

İkincisi: Gelen heyet fertleri arasında, kavmi ve kabilesi içinde daima saygı
ve hürmet görmüş insanlar da oluyordu. Bunlar, kendi toplumlarında bu gibi
ilgi ve alâkaya alışmış insanlardı. Dolayısıyla onlara aynı oranda bir ilgi ve
alâka gösterilmeliydi ki, geldikleri yeni toplumu yadırgamasınlar.. yani bu ilgi
ve alâka onlara ünsiyet aşılamalı ve yabancılığın verdiği rahatsızlığı ortadan
kaldırmış olmalıydı...

Üçüncüsü: Bu heyetlerden pek çoğu resmî idi. İslâm bir devlet nizamı olarak
ilan edilince, çevredeki kabile ve devletler kendilerince bir durum
değerlendirmesi yapmak üzere, Medine’ye heyetler gönderiyorlardı. Bu
heyetlerdeki insanlar da sıradan insanlar değillerdi; az çok hemen hepsinin
kendine göre bir dünya görüşü ve değer yargıları vardı. Ve bu insanlar
geldikleri yerlere döndüklerinde intibalarıyla geriye döneceklerdi.. ve onların
bu kanaati de, mensubu oldukları devlet veya kabileye mutlaka tesirli olacaktı.
Öyle ise, bu insanların müspet kanaatlerle techiz edilmesi şarttı. Bu da onlara
gösterilecek ilgi ve sıcak bir istikbal ile yakından alâkalıydı.

Dördüncüsü: Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ahlâk ve şemâili
Ehl-i Kitap tarafından biliniyordu. Zira bu şemâil onların kitaplarında da
mevcuttu. Gelen heyetlerden bir kısmı da bu işin hakikatini araştırmak için
geliyordu. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ise, kendinden emindi. O,

Tevrat6 ve İncil’de7 geleceği müjdelenen peygamberdi. Muhatabın, bunu
yakından görmesi için ona yakın olmasını, mesajının kabulüne vesile sayıyordu.

Evet, Allah Resûlü, onları yakınına alıyor ve âdeta, nübüvvetine ait alâmet



ve işaretleri görmelerine yardımcı oluyordu ki, bu sayede, şüphe ve
tereddütler, O’nun her şeyi paramparça eden o mübarek hâl ve tavrına çarpıyor
ve delik deşik oluyordu. Gelenler ekseriyetle önceki kanaatlerini değiştiriyor
ve döndükleri yerlerde tebliğ misyonunu edaya hazır hâle geliyorlardı.

Meselenin günümüze ait yorumu:
Evvelâ itiraf etmeliyiz ki, hiç kimse Allah Resûlü’nün sergilediği bu tavrı

ayniyle gerçekleştiremez. Zira hiçbir insanın, buna takat ve gücü yetmez.
Düşünün ki O, Kur’ân’ın ifadesiyle, dağları tuz buz edecek azamet ve
ağırlıktaki Kur’ân’ı omuzlayan bir insandı. Her iki ayağını da yere öyle sağlam
basmıştı ki, hiçbir hâdise O’nu sarsamıyor ve hiçbir aksi davranış O’nu
prensiplerinden vazgeçiremiyordu. Bizlerde, bıkkınlıklar, yılgınlıklar olabilir.
Ama O’nun için, böyle zaafları düşünmek bile mümkün değildir.

Bu itibarla diyorum ki, ister heyetleri kabulünde gösterdiği sıcak alâka ve
ilgiyi, isterse bazı kimselerin mazideki kusurlarını tamamen unutarak onları
kabullenişini, bizim aynıyla tatbik ve temsil etmemiz imkânsızdır. Ama yine de
aynı şeyleri, gücümüz nisbetinde yapmak mecburiyetindeyiz. Yoksa âlemşümûl
bir hizmeti seviyesiz göstermiş, dolayısıyla da bu yüce mefkûreye ihanet etmiş
oluruz.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), heyetlerin kabul şeklini ve bu
hususta gösterilmesi gereken hassasiyeti, son vasiyetine konu edinmekle de, bu
işin önemine ve bu meselenin istikbalde alacağı buud ve derinliklerine işaret
ediyorlardı ki, bu da yakın-uzak gelecek açısından çok önemliydi.

Zira kendi döneminde henüz Ceziretü’l-Arap dışına çıkılmamıştı. Bazı
devlet reislerinden gelen mektup ve hediyeler ise, fert planında gösterilen ilgi
ve alâka çerçevesinde idi. Hâlbuki ileride “İslâm Site Devleti”, cihanın dört
bir yanına yayılan engin hâliyle yüzlerce, binlerce heyetleri ağırlayıp misafir
etme zorunda kalacaktı. Tamamen devlet protokolüne ait bu meselenin
keyfiyeti, temeli de, yine bizzat Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
tarafından atılıyordu. Zaten 23 senelik nübüvvet döneminde, mikro planda
O’nun halletmediği hiçbir problem yoktu... O’nun heyetleri kabulü de,
halledilen problemlerden sadece biriydi...
1 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 4/252, 7/395; el-Vâkıdî, Kitâbü’l-meğâzî 1/748.

2 Buhârî, fezâilü ashâb 25; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/201.

3 Müslim, îmân 192; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/204.

4 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 2/261-262; el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 1/444.



5 “Hoş geldin, hicret şerefiyle şerefyâb olan süvari!”  (Tirmizî, isti’zân 34; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-
kebîr 17/373).

6 Bkz.: Kitab-ı Mukaddes (Türkçe terceme), Eski Ahit, Tesniye, bâb: 18, cümle: 18; bâb: 33, cümle: 2;
İşâyâ, bâb: 42, cümle: 1-11; Mezmurlar, bâb: 2, cümle: 9.

7 Bkz.: Kitab-ı Mukaddes (Türkçe terceme), Yeni Ahit, Yuhanna, bâb: 14, cümle: 15-17, bâb: 16, cümle:
7-9.



KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ
Soru: Son yıllarda kadın-erkek eşitliği hakkında çok şeyler söyleniyor.
İslâmî açıdan meseleye yaklaştığımızda neler söyleyebiliriz?
Erkek-kadın eşitliği mevzuuna girmeden önce “eşit” ve “eşitlik”in kelime

mânâlarını görelim.
“Eşit”, hiçbir fark göstermeyen, tabiatı, niteliği, değeri ve boyutları bir olan

demektir. “Eşitlik” ise hakları bakımından insanlar arasında hiçbir ayırım
bulunmaması anlamınadır.

Bu “eşit” ve “eşitlik” tarifleri çerçevesinde acaba kadının, erkek karşısında
durumu nedir?

a. Fıtratta Farklılık
Kâinatta Allah (celle celâluhu) her şeyi çift yaratmıştır. Bu çiftlerden her

birinin diğerine, bütün yönleriyle eşit olduğunu söylemek mümkün değildir.

“Her şeyi çift (erkek ve dişi) yarattık ki düşünüp ibret alasınız.”1

Zerrelerden bitkilere, ondan hayvanlar ve insanlar arasındaki erkeklik-
dişiliğe kadar her şey çifttir ve birbirine muhtaçtır. Pozitif negatife, elektron
protona, gece gündüze, yaz kışa, yeryüzü gökyüzüne, erkek kadına, kadın erkeğe
muhtaçtır. Bunlarla birlikte şu anda bilemediğimiz fakat ilim ve teknolojinin
gelişmesiyle öğrenebileceğimiz daha nice çiftler vardır.

İşte Allah (celle celâluhu) kadını yaratırken, elektrona nisbeten protonu,
pozitife nisbeten negatifi, erkek tohuma nisbeten dişi tohumu yarattığı gibi
yaratmış ve bu çiftlerden bir vahdet meydana getirmiştir. Fakat elektron
protona, pozitif negatife eşit olmadığı gibi, kadın da erkeğe eşit olamaz. Bu,
fıtratın değişmeyen kanunlarındandır. Zira tek olan Allah’tan başka her şey
eksik olduğu gibi, varlığını sürdürebilmek için de, hiçbir şey kendi kendine
yeterli değildir. Bu itibarla, eksik olan erkek ve kadın bir araya gelerek
birbirlerini tamamlayacak ve bir vahdet teşkil edeceklerdir ki, bütünde asıl
olan da budur.

Dolayısıyla kadın ve erkek birbirinin eşiti değil, aksine birbirinin
tamamlayıcısıdır. Allah Resûlü bir hadislerinde bu gerçeği şöyle ifade ederler:

ِلاَِجّرلا ُِقئاَقَش  ُءاَِسّنلا  اَمَّن  ِإ  “Kadınlar erkeklerin yarısıdır.”2

Hadiste geçen “şakîk” kelimesi, tam ortadan ikiye bölünen bir bütünün
parçası mânâsınadır. Yani bir bütünü meydana getiren iki parçadan herbiri,



diğerinin “şakîki”dir. Buna göre, insan olma yönüyle kadın ve erkek eşit
yarımlardır. Ama hiçbir zaman biri diğerinin aynı değildir. Yani bunların
fıtratları, ruhî ve psikolojik yapıları tamamen farklıdır. Hiçbir zaman kadın
fizik ve ruh bakımından erkeğe eşit olamayacağı gibi, erkek de ona eşit olamaz.
Ne erkek kadının biyolojik olarak daha gelişmiş bir şekli ne de kadın erkeğin
az gelişmiş bir tipidir. Cinsiyet farklılığına beşerin müdahalesi olamayacağına
göre, inanan veya inanmayan herkesin, eşitlik hayallerinden vazgeçip erkeği ve
kadını olduğu gibi kabullenmesi şarttır.

Kaldı ki sadece farklı cinsler arasında değil, aynı cinsler arasında bile, tam
bir eşitliğin olduğunu söylemek mümkün değildir. Böyle bir ümniyenin
gerçekleşmesi için uğraşmak, fıtrat kanunlarını değiştirmeye uğraşmaktır ki, bu
tür gayretler bütünüyle boşa giden emek sayılır. Burada şunu da belirtmek
gerekir ki, kadınlarda bu yaratılış farklılığı onların hor ve hakir görülmelerini
gerektirmez. Bilakis Cenâb-ı Hak, “Her şeye takdir ettiği şekli verip, sonra da
doğru yolu gösterendir.” 3 Kadını, erkeği “En güzel yaratılış üzerine
yaratan.” ve ona yücelmenin, yükselmenin yollarını öğretendir. Onları
birbirinin tamamlayıcısı, örtüsü ve koruyucusu yapandır.

b. Vazifede Farklılık
Yukarıdaki açıklamalarda görüldüğü gibi, fıtratta kadın erkeğe eşit

olamayacağı gibi, vazifede de eşit olamaz. Erkeğe ait vazifeler kadından
istendiği zaman ona zulmedilmiş olur. Zira kadının fizyolojik, biyolojik ve ruh
yapısı itibarıyla, erkekten çok farklı olduğu inkâr edilemeyecek kadar açıktır.

Böyle bir yaratılış farklılığından kaynaklanan bazı hak ve vazife farklılıkları
da gayet tabiîdir. Meselâ; erkek kadına nispetle daha güçlü ve daha kuvvetlidir.
Kadının bu noktada, erkeğin yapabileceği vazifeyi yapması oldukça zordur. Bu
durum, kadın için asla bir eksiklik değildir. Buna karşılık kadın da erkeğe
nazaran daha şefkatli, daha merhametli, daha zarif ve daha duygusaldır. Bu
noktada da erkek kadınla boy ölçüşemez. Her iki cins de göreceği vazifelerin
gerektirdiği kabiliyetlerle donatılmıştır ki, gerçek hak ve adalet de işte budur.
Dolayısıyla, erkek-kadın eşitliği değil, kadın ve erkeği ayrı ayrı, kendi fıtratları
içerisinde ele alıp değerlendirme en isabetli yoldur.

Evet, kadının yaratılışına ve istidatlarına göre belli vazife ve hakları vardır
ve kadın bu istikamette istihdam edildiğinde daha iyi neticeler elde edilebilir.

Nesiller kadın tarafından dünyaya getirilir ve onun tarafından terbiye edilir.



Beşeriyete, iyi fertler, onun feyizli ve bereketli eli ile kazandırılır. Hele neslin
yetişmesi hususunda kadının şefkatle donatılması kadına ayrı bir lütuftur. Bu
yönüyle kadın, bütün aile fertleri içinde, saygı duyulacak bir ihtiram âbidesidir.
O, evin mürebbiyesi, muallimesi, kayyimesi ve huzur kaynağıdır. Erkek onda
itminana kavuşur. Çocuk onun şefkatli sinesinde neş’et eder, büyür; hisli,
duygulu, şefkatli ve sağlam fikirli yetişir. Eğer o, iffetli yaşayabilmiş ise, onun
sayesinde çocuk yozlaşmaktan ve bu gibi çocukların teşkil edecekleri cemiyet
de bodurlaşmaktan kurtulur.

Evet, Cenâb-ı Hakk’ın, ona bahşettiği eltâf-ı sübhaniyesinin yanında, bazı
insanların eşitlik adı altında ona vereceği her şey çok sönük kalır. Ve eşitlik
iddialarıyla ona tanınacak haklar, yapılacak iyilikler, baştan aşağı altın
madalyalarla donatılmış bir kişinin yakasına, bir bakır madalya iliştirmek gibi
gülünç olur ve hafif kaçar.

Evet, Allah (celle celâluhu), kadına öyle müzeyyen bir elbise giydirmiştir ki,
artık bundan sonra onun üstüne giydirilecek her şey sırtına bir çul geçirme, bir
semer yükleme mânâsına gelir.

Allah (celle celâluhu), her hak sahibine hakkını vermiştir. Verirken de onu ne
hoyrat hâle getirmiş ne de gülünç duruma düşürmüştür. Bundan öte ona
verilecek her hak bir haksızlık ve zulümdür.

Kadın bir iş yapacaksa, bu mutlaka onun, fizyolojik, psikolojik ve ruhî
yapısına uygun olmalıdır. Ona altından kalkamayacağı ağır işler teklif etmenin
ve kadını fıtratının dışına taşan işlerde çalıştırmanın ne eşitlikle ne de insanî
yaklaşımla alâkası vardır. Aksine böyle bir davranış kadının elinden birçok
hakkını gasbetme mânâsına gelir.

Efendimiz’e ait şu hadis, söz konusu hususu ne güzel ve ne çarpıcı ifade
eder:

“Bir ineği boyunduruğa koşmuşlardı. Döndü ve sahibine şöyle dedi: Ben
bu işler için yaratılmadım.”4 Yani bu iş için öküzler yaratıldı.

Hulâsa, her şeyin bir yaratılış gayesi vardır. Her varlık yaratılış gayesine ve
kabiliyetlerine göre istihdam edilmelidir ki, gerçek adalet teessüs etsin.
1 Zâriyât sûresi, 51/49.

2 Tirmizî, tahâret 82; Ebû Dâvûd, tahâret 95; İbn Mâce, mukaddime 11.

3 A’lâ sûresi, 87/3.

4 Buhârî, hars 4; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 13; Tirmizî, menâkıb 16.



MUS’AB B. UMEYR
Soru: Mus’ab b. Umeyr’i Mus’ab b. Umeyr yapan özellikler nelerdir?
Mus’ab b. Umeyr ashab-ı kiramın en büyüğü değildi. Ancak hayat-ı

seniyyeleri itibarıyla en büyük sahabilere denk bir misyon eda ettiğinde de
şüphe yok. Bu konuda, öncelikle bir kere daha şu tespiti hatırlamada yarar var:
Allah belirli dönemler itibarıyla, İslâm’a öyle insanlar lütfetmiştir ki, bunların
çoğunun eşi menendi yoktur. Eğer onlar, bugün veya bir başka dönemde
yaşasaydılar, eda ettikleri misyonları aynı enginlikle eda edemezlerdi. İşte
Mus’ab b. Umeyr, bu ölçü içinde tarihî misyonu olan, Hz. Hamza, Hz. Abdullah
b. Cahş… gibilerinden hiç de geri olmayan çok büyük bir sahabiydi..

Evet o, Hz. Hamza, Abdullah b. Cahş gibi sahabilerin yanında, âbideleşen,
kahramanlık misali olan insan-üstü insanlardandı. Sadece onlar mı? Elbette
hayır. O, kıyamete kadar arkasından gelecek olan dava erlerinin âbideleşeceği
temelleri de belirlemiş ve bu yönüyle de duygu, düşünce ve sinelerimizde
sonsuzluğa ermiş babayiğitlerdendir. Onun için böylelerini değerlendirirken,
onların tarihî misyonlarını hiç ama hiç unutmamak lâzım.

Mus’ab b. Umeyr, gözlerinin içine günah girmemiş, cahiliye çarpıklıklarını
tanımamış birisidir. Yani haramın Mekke sokaklarında ve Harem’in etrafında,
metafın içinde kol gezdiği bir dönemde bile o, hiç harama bulaşmadan,
İnsanlığın İftihar Tablosu’nun “cazibe-i kudsiyesi”ne kapılmış ve bir pervane
gibi o ateşin etrafında dönmeye başlamıştı. Bununla beraber onu bekleyen
birçok meşakkat, sıkıntı, ızdırap ve çile vardı.

Evet o, bir taraftan Mekke’nin en çileli, sıkıntılı dönemlerini yaşarken, öte
taraftan annesinin tehditlerine hiç mi hiç kulak asmıyor ve hep Hz.
Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) yakınlığını korumaya çalışıyordu.
İşte bu yakınlık onu “ahlâk-ı âliye” ile ahlâklanmaya yükseltti ve zirve insan
yaptı. Zira Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), onu her şey olabilecek
bir balmumu seviyesinde iken ele almış, kendi kalıbına koyarak istediği gibi
şekillendirmişti.

Mus’ab b. Umeyr, “Medenîlere galebe ikna iledir…”1 düsturunu kullanarak
Kur’ân’ın elmas düsturunu anlatma işinin tam eriydi. Evet, hikmet ve kuvvet
muvazenesinin bulunmadığı, kaba kuvvetin hükümferma olduğu, ifade
hürriyetinin yok sayıldığı bir yerde, teknik davranarak, tebliğ ve irşad işini tam
anlamıyla yerine getirebilecek bir er. Tabir caizse o, âdeta bu işe göre



programlanmıştı. Birdenbire tansiyonu yükselen, hissiyatına mağlup düşen,
bağırıp çağırmaya başlayan, iş sarpa sarınca “Ben artık yokum!” diyerek çekip
giden asabî bir tip değildi. Tam aksine, yüzüne tükürük atıldığı yerde bile
tavrını değiştirmeden en öfkeli insanların tansiyonlarını aşağı çekmesini bilen,
sağlam iradeli biriydi. Yani tam bir denge, düşünce ve irade insanıydı.

Bir dönemde Mekke’de ailesinin güzide bir çocuğu olarak depdebe içinde
yaşama imkânına rağmen, o bunların hepsini bir çırpıda terk etmiş ve Nebiler
Serveri’nin çileli yolunu hem de iradî olarak seçmişti. Demek ki onun en
önemli vasfı, böyle bir iradeye sahip oluşuydu. Ağzına içki koymayan,
kadınlara karşı zaaf göstermeyen, annesinin tüm menfi tavırlarına rağmen onu
kırmadan, rencide etmeden idare etmesini bilen ve hep Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ile münasebetini kavi, sıcak ve canlı tutan biri.

Görüldüğü gibi bunların hepsi irade isteyen davranışlar olmasına karşılık, o
bunları başarmıştı. İşte Kâinatın Fahri (sallallâhu aleyhi ve sellem) insanlara
yükleyeceği misyonları itibarıyla çok iyi seçme ve değerlendirmesi yönüyle –ki
Allah Resûlü’nün bu özelliği bize “Muhammedün Resûlullah” dedirtir– tebliğ
ve irşad vazifesiyle başkasını değil, onu seçip Medine’ye göndermişti. Hz. Ebû
Bekir’e, Hz. Ömer’e, Hz. Ali’ye rağmen Mus’ab b. Umeyr.. ve o, Medine’de
hiç mi hiç panik yaşamadan, sergilediği ciddî tavırla gönüllere itminan salmış,
Üseyd b. Hudayr, Sa’d b. Muaz, Sa’d b. Ubade gibi devâsâ kametlerin İslâm’la

şereflenmelerine vesile olmuştu.2

Evet, o, eşyanın perde arkasına gözlerini açmış, ölümü gülerek karşılamaya
hazır tam bir dava eriydi. Zaten hayatını da hep bu çizgide sürdürdü, bu çizgide
noktaladı. O Uhud’da şehit olunca bedenini örtecek kefen bulunamamıştı..
bulunamamıştı da avret mahalli, üzerindeki peştemalle örtülmüş, sair yerlerine

“izhır otu” kapatılarak gömülmüştü.3

İşte bu ruh hâleti içinde yaşayan Mus’ab b. Umeyr, Allah Resûlü’nün önünde
savaşırken bir kolu koparılınca, öbür kolunu, o da budanınca hiç diriğ etmeden

kinle, nefretle kalkan kılıçlara boynunu uzatmıştı.4 Görüldüğü gibi o hep irade
yörüngeli, meşîet-i ilâhiyeye râm olan bir hayat yaşamıştı. “Allah bana bu
iradeyi verdiyse, ben de hayatım boyunca onun kavgasını vermeliyim.” şuuru
içinde dolu dolu yaşanan bir hayat.

Hâsılı, Mus’ab, çetin olma, zor olma ve aşılamayan tepe mânâsına gelen
ismiyle, önüne çıkan her engeli Allah’ın inayetiyle aşmış ve rahmet-i Rahmân’a



kavuşmuş, çoklarının her zaman hayal hanesini dolduran şehadet ile hayatını
noktalamıştı.
1 Bediüzzaman, Tarihçe-i hayat s.64 (İlk Hayatı).

2 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 20/362-363; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/281-285.

3 Buhârî, meğâzî 17; Tirmizî, menâkıb 53.

4 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/121; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  60/347.



BİR NEBZE DE ŞEYTANDAN
Soru: Şeytanın mahiyeti, fonksiyonu, yaratılışının hikmetleri, insanı
saptırma yolları, bunlardan korunma çareleri adına bizleri aydınlatır
mısınız?
1. “Şeytan” kelimesi hangi kökten gelir?
Şeytan, Allah’ın rahmetinden uzaklaşmış bir varlıktır. Şeytan kelimesi,

iştikâk itibarıyla, Allah’tan, Allah’ın rahmetinden uzak oldu mânâsına ََنطَش
’den, bir de; yandı, işi bitti, helâk oldu mânâsına ُطیَِشي َطاَش   olmak üzere iki
kökten gelir. Her ikisi de şeytan için doğrudur. Zira o, Allah’ın rahmetinden
kovulmuş ve yanmaya hak kazanmış bir varlıktır.

2. “Şeytan” kelimesi başkaları için de kullanılabilir mi?
“Şeytan” kelimesi taşıdığı mânâdan hareketle dinde her azgın ve taşkın şeye

kullanılabilir. Nitekim Allah (celle celâluhu) “Böylece Biz, her peygambere
insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. (Bunlar) aldatmak için birbirlerine
yaldızlı sözler fısıldarlar.”1 âyetinde şeytan tabirini, yaldızlı sözlerle
insanları baştan çıkartan cinler ve insanlar için kullanıyor.

Seyyidina Hz. Ömer (radıyallâhu anh) serkeş bir ata bindirildiğinde “Beni
bir şeytana bindirdiniz!”2 buyurarak serkeşlik yapan ata şeytan tabirini

kullanmıştır. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de bir yerde köpeğe,3 bir

yerde de serkeşlik yapan deveye şeytan demiştir.4

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, ins, cin veya hayvan serkeşlik yapan,
başkaldıran, isyan eden her şeye bir mânâda “şeytan” denebiliyor. Ama burada
bahis konusu olan şeytan, insanların baş belâsı, Seyyidina Hz. Âdem’e
(aleyhisselâm) secde etmeyip, Allah’a karşı başkaldırmakla küfür yoluna
girmiş, insanoğlunun ebedî hasmı olan şeytandır.

3. Şeytan, niçin Allah’ın rahmetinden kovulmuştur?
Şeytan, mahiyetinde mündemiç olan duyguları kötü yolda kullanması

sebebiyle Allah’ın rahmetinden kovulmuştur. Evet, Allah insanı, maddî-mânevî
mücehhez bulunduğu şeyler itibarıyla ahsen-i takvîme mazhar olarak yaratmış

v e “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.”5 buyurarak bu hakikati ifade
etmiştir. Bu açıdan insanın mahiyeti tıpkı bir takvim gibi bütün varlığa ait
hakaiki câmi ve her şeyin özünü hâvidir. İnsan, kâinatı gösterebilecek bir



takvim, seneler ve asırlar içinde geçen her şeyi ifade edebilecek bir fihrist
mükemmeliyetindedir. Ayrıca böyle bir dışa paralel olarak iç mükemmeliyeti
ifade eden kalb, sır, hafî, ahfâ gibi çeşitli duygularla da mahiyeti
zenginleştirilmiştir.

Şimdi Allah herkesi böyle yaratmıştır ama, kimileri Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) gibi kabiliyetlerini geliştirerek Cibril’i geride bırakmış,
kimileri de Ebû Cehil gibi bütün istidatlarını menfi yönde kullanarak şeytanı
utandıracak bir derekeye düşmüştür.

İşte şeytan da, bazı insanlarda olduğu gibi, mahiyetindeki nüveleri kötüye
kullanarak Allah’ın rahmetinden kovulmuş ve uzaklaştırılmıştır. İfadeye dikkat
edelim. Uzak yaratılmamış ama, kabiliyetlerini kötüye kullanarak
uzaklaştırılmıştır.

4. Şeytan insana hangi yollardan yaklaşır?
Önce şeytanın insana niçin düşman olduğuna bir cümle ile temas edip sonra

da insanı saptırmak için hangi yollara başvurduğuna âyetin belirttiği çerçevede
ve şeytanın sözlerini esas alarak izaha çalışalım.

Şeytan, “Çık buradan, sen artık kovulmuş ve uzaklaştırılmışsın!”6 âyeti ile
ifade edilen tokadı yedikten sonra, insanoğluna gayz, kin ve nefretle, Allah’a
karşı da küskünlükle, ikinci bir fıtrat kazanmıştır. Evet, şeytanın Hz. Âdem’e
(aleyhisselâm) secde etmemesi, onun Rahmet-i İlâhî’den kovulmasına; Allah’ın
kovması da, onun Allah’a karşı düşmanlık göstermesine zâhirî birer
sebeptirler.

Evet, Hz. Âdem (aleyhisselâm) ile imtihan olma ve bu imtihanı kaybetmesi
şeytana çok dokunmuş ve kasemle “Rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de
yeryüzünde onları (günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka
azdıracağım. Ancak onlardan ihlâslı kulların müstesna.”7 demiştir. Demek
ki, şeytan, bu hâdiseler nedeniyle, Âdem’in (aleyhisselâm) şahsında bütün
insanoğluna karşı kinle dolmuştur. Kinle dolu bir gönülde muvazenenin
olmayacağı âşikârdır. Keza şeytan, Kur’ân’ın A’râf sûresinde belirttiğine göre
kin ve gayzını şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Öyleyse beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onları saptırmak
için Senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra mutlaka onlara
önlerinden-arkalarından, sağlarından-sollarından sokulacağım ve sen



onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın.”8

Ya ni önden gelecek, ileriyi karanlık ve inkârla dopdolu gösterecek,
“Öldükten sonra dirilme, Cennet, Cehennem yok...” dedirtecek, ümitlerini kırıp
geçeceğim. “Gün be gün yevmülbeter.”  diyecek, kıyamete kadar kâfirlerin
esiri olacaklarına inandırarak, onların önlerine de karanlıklar püskürtüp
duracağım.

Arkalarından gelecek, mazi ile alâkalarını kopararak, mukaddes olarak bel
bağladıkları geçmişlerini büyük bir mezar şeklinde gösterip bütün ümitlerine
bir balyoz indirerek onları ye’se atacağım.

Sağ taraflarından gelecek, “Siz ehl-i hak ve hakikatsınız, ne diye
başkalarının dine hizmet etmesine imkân veriyorsunuz? Bu hizmeti siz yapsanız
ya!” diyerek gıpta damarlarını tahrik edip hizmetlerini engelleyeceğim.
İbadetlerini zâhiren yerine getirseler de yaptıkları şeyleri anlattırıp riyaya
boğacağım.

Ve soldan gelecek, sol düşünceli, çarpık, çeşitli doktrinlerle zihinlerini
bulandırıp, onların ruhlarına hep yanlış şeyler üfleyeceğim. Dolayısıyla sen
onların çoğunu sana karşı nankör ve şükretmeyen insanlar olarak bulacaksın.

Evet, şeytanın bu kin ve nefretle, Cenâb-ı Hakk’a karşı olan bu küstahça
tavrını Kur’ân değişik yerlerde sık sık hatırlatır.

5. Şeytan niçin hidayete gelmemektedir?
Şimdi de şeytanın hidayete gelemeyiş sebebini bir-iki misalle izah etmeye

çalışalım. Bir insan düşünün ki, çeşitli sebeplerle kendini kine ve nefrete
kaptırmıştır. Bu insan, o anki hâlinin muktezası olarak, sağa sola saldırır, eline
geçeni atar ve karşısındakinin hakkından gelmek için elinden gelen her şeyi
yapar. Zira bu insanda artık muvazene, muhasebe, salim düşünce yoktur. Yani
dengesizlik bu kişinin saatlerini, dakikalarını, saniye ve saliselerini kaplamış,
hatta ruhunu bile sarmıştır. İşte böyle bir ruh hâleti içinde olan o insan, artık
kazandığı ikinci fıtratın gereğini yapacaktır. Yani bu türlü davranışlar onun, o
andaki fıtratının gereğidir.

Bir başka misale geçecek olursak; yine bir insan düşünün ki, bu insanın içini
bazen bütün bütün küfür esintileri sarmıştır. İradî olmayan şüphe ve
tereddütler, aniden kopup gelen rüzgârlar gibi onu sarsmaktadır. Meselâ, Allah
(celle celâluhu) veya Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakkında yersiz
ve uygunsuz şüpheler onun düşünce dünyasını zorlamaya başlamış ve onu hep



şüphe ve tereddüt vadilerinde dolaştırmaktadır.
İşte, o anda bu insan eğer Allah’a sığınır ve o şüpheleri izale edecek bir yola

girerse Allah’ın inayeti ile o hâlden kurtulur. Aksi hâlde, bu durum devam
edecek olursa, intiharı bile düşünecek hâle gelir ve başını taştan taşa vurur.
Aslında kâfirin hâli işte budur. Yani onda küfür devamlı olduğu için, hiçbir
zaman bu tür sıkıntılar ve ızdıraplar onun yakasını bırakmazlar.

Şimdi bu iki misalden hareketle, şeytanın hidayete gelemeyişine bakalım:
Şeytan birinci misaldeki insan gibi, mahiyetindeki iyiliğe, güzelliğe açık tüm
istidatlarını, iradesiyle öldürmüş ve kötülüğe ait bütün istidatlarını da inkişaf
ettirmiştir. Bu suretle, içini küfürle, öyle bir doldurmuştur ki, artık onun
mahiyetinde inanmaya yer kalmamıştır. O öfkeli adam gibi, kin ve nefretini
değişik şeylerle kusan kişi gibi, hayatının bütününü saniye ve saliselere
varıncaya kadar hep kötülük sarmıştır.

İşte şeytan budur ve böylesine bir kin ve nefretle Allah’a inananlara düşman
olan şeytana bir şey anlatmak ya da kabul ettirmek ve dolayısıyla hidayete
gelmesini beklemek boşunadır. Zira küfür, onda fıtrat hâline gelmiş ve
tabiatının bir buudu olmuştur.

Şeytan, şayet o ikinci misaldeki insan gibi, Allah’a sığınsa ve girdiği o
çıkmaz yoldan çıkma eğiliminde bulunsaydı, Allah’ın inayeti ile kurtulur ve
hidayete mazhar olabilirdi...

6. Şeytanın yaratılmasının hikmeti nedir?
Bu konuda müstakil olarak yazılmış kitaplara müracaatla daha teferruatlı

malumat elde edilebilir. Hassaten Hz. Bediüzzaman’ın bu konuyu ele aldığı

risale dikkatlice okunmaya değer.9 Bununla beraber bir iki cümle ile bu hususa
da işaret edelim.

Allah (celle celâluhu), abes iş işlemekten münezzeh ve müberradır. Hakîm
olan ve her şeyinde bin bir hikmet gizli bulunan –insanlar anlamasa da– Allah
hakkında böyle bir şey düşünme, Allah’ı bilememenin, O’nu tanıyamamanın bir
ifadesi olsa gerek.

İnancımıza ait bu temel kaideyi pekiştirdikten sonra diyebiliriz ki, şeytanın
yaratılarak Müslümanlara musallat edilmesi, onları teyakkuza sevk eder.. sevk
etmiştir, ediyordur ve edecektir de. Böylece insan ondan korunma
mekanizmasını harekete geçirecektir. Demek ki şeytanın tasallutu, insanda
mevcut bulunan korunma mekanizmasının rantabl çalışmasına vesile olacaktır.



Yani nasıl tarlada akreplerin ve zehirli yılanların olması tarlada çalışanları
dikkat ve teyakkuza zorlar.. ve dikkat etmeye ait istidatları inkişaf ettirir.. veya
Bediüzzaman Hazretleri’nin misali içinde; atmacanın serçe kuşuna musallat
olması, serçenin kabiliyetlerini geliştirir; aynen öyle de, şeytanın insanlara
tasallutu, şeytandan kaçma, kurtulma, onun tuzaklarını boşa çıkarma adına
onların kabiliyetlerini geliştirir. Dahası, insanların Allah’a dehaletine, Sünnet-i

Seniyye kalesine sığınmasına vesile olur.10 Zaten Kur’ân da çeşitli âyetleriyle
bu hususa işaret eder. Meselâ, “Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse, hemen
Allah’a sığın. Çünkü O işitendir, bilendir.” 11 Bir başka âyette Allah’a
sığınmayı salıklar ve “De ki; şeytanların kışkırtmalarından Sana sığınırım.
Onların yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım, Rabbim!”12

7. Şeytanın bizimle uğraşmasına nasıl engel olacağız?
a. Allah’a Sığınma
Biraz önce âyet-i kerimelerle ifade ettiğimiz gibi Allah’a sığınma, O’na

iltica etme, şeytanın azdırması ve saptırmasına karşı en önemli bir sığınak ve
dinamiktir. Bu dinamiğin behemehâl kullanılması şarttır. Rabbim, bizlere,

“Kulun Allah’a en yakın olduğu hâl, secde hâlidir.”13 sırrını temsille,
başımızı yere koyup, “Allahım, Senden Sana sığınır, yani Celâl ve
Ceberutiyetinden, Rahmet ve Rahmâniyetine sığınırım, şeytandan da Sana
sığınırım.” dedirtsin ve bizi muhafaza buyursun.

b. Tembelliği Terk Etme
Şeytan daha ziyade âtıl ve tembel insanlara hücum eder. Hiçbir iş yapmayan,

miskin miskin oturan ve hele din adına hiç de aktif olmayan kimselerle meşgul
olur. Öyleyse biz de, bu noktadan hareketle, şeytandan korunma hususunda
atalet mevzuu veya aktif olma mevzuu üzerinde durmak istiyoruz. Yani madem
şeytan daha ziyade ataletimizden istifade ediyor. Boş durduğumuz zamanlarda
içimize uygun olmayan kuruntular atıyor, fena şeyleri düşündürüyor, fena
şeyleri okutturuyor, fena şeyleri yapmaya zorluyor. O zaman biz de, ister
düşünceyle, ister fiille, onun parmak sokacağı ve kurcalayacağı noktaları
doldurmalı, duygu ve düşüncemiz itibarıyla Rabbimiz’e ait şeylerle dolup
taşmalıyız.. dahası âyât-ı tekvîniyeyi sık sık mütalâa edip râbıta-i mevtle iki
büklüm olmaya çalışmalı ve Rabbimiz’in dinini çevremize anlatmak suretiyle
her zaman dopdolu olmalıyız ki, şeytan içimize girip imanımızı sarsmasın ve



vesvese veremesin.
Kaldı ki, biz evrâd u ezkârla münasebet içinde bulunur veya O’nun dinine

hizmetle ömrümüzü dolu dolu geçirirsek, bunların hürmetine Rabbim de bizi,
şeytanlara terk etmeyecek ve bu kudsî meşgaleler sayesinde –inşâallah– sahil-i
selâmete çıkaracaktır.

c. Ahde Vefa
Ahde vefa da en azından diğerleri kadar bizi şeytanın iğvâsından koruyacak

hususlardandır. Evet, siz vefa gösterip Allah’ın dinine omuz verirseniz, Allah
da sizi şeytanla baş başa bırakıp çürümeye terk etmez. Zaten O da “Ahdinize
vefalı davranın, Ben de ahdimi yerine getireyim.”14 demiyor mu?

Evet, siz bu düşünce ve inanç içinde bulunup, onu hayata taşıdığınız
müddetçe, şeytanın tasallutu karşısında Allah, bir âyetini hatırlatacak, bir
burhanını gösterecek, gözünüzden perdeyi kaldıracak ve mutlaka sizi
koruyacaktır. Sahabede, asfiyâda, evliyâda bunun yüzlerce misali vardır ve bu
misaller göstermektedir ki, onların başları döndüğü, bakışları bulandığı
anlarda, Rablerinin burhanı karşılarına çıkmış ve onları hemen istikamete
yönlendirmiştir. Kim bilir, belki de sizler, bizler ve hepimiz iradelerimizi
kötüye kullanmada ısrar etmediğimiz sürece hep Rabbimiz’in bu türlü
nimetlerine mazhar olarak düşmekten, sürçmekten kurtulmuşuzdur.

“Siz, Allah’ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder.” 15

âyetinin mucibince, O’na vefa ve sadakat içinde olanlar, O’ndan vefa ve inayet
görmüş.. sınırlı iradelerini O’nun yolunda kullananlar, O’nun sınırsız
nimetleriyle serfiraz olmuşlardır. O hâlde bu kutlu davanın kutlu neferleri
olarak bizler, neticede bizi Cennet’e, Cemalullah’a götürecek bu yolda ahde
vefadan bir an bile dûr olmadan sürekli çalışmalıyız. Allah’ın her yerde ve her
zaman hâzır ve nâzır olduğu hakikatine inanarak o Rakîb ve Müheymin’in
müşâhedesi altında olduğumuzu bir an olsun hatırdan çıkarmamalı,
davranışlarımıza ona göre çeki düzen vermeli ve iç âlemimizi her zaman
zapturapt altına almalıyız.

d. Yalnız Kalmama
Yalnız kalmama, şeytanın idlâl ve ifsadına karşı çok önemli bir silahtır ve bu

silahın behemehâl her zaman kullanılmaya hazır olması gerekir. Bu ise Allah
Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurduğu gibi, en az üç kişilik bir



arkadaş grubuyla gerçekleşebilir.16 Yani çarşıda, pazarda, evde, bizim gibi
duyan, hisseden ve inanan arkadaşlarla bir arada bulunma ve bu suretle şeytana
mel’abe (oyuncak) olmaktan kurtulma...

Evet, her kötü düşünce içimize atılmış bir tohum gibidir. Bu tohum zamanla
mevcudiyetini hissettirir ve rüşeym hâlinde kendini gösterir. Eğer bu kötü
düşünce henüz filiz iken kesilip atılırsa ne güzel! Aksi takdirde o, boy atar,
gelişir; gelişir ve geliştiği bünyeye rağmen onu yer bitirir. İşte bunun için
şeytanın küçük tohumlar hâlinde ruhumuza saçtığı şeylerin daha baştan kökünün
kazınması şarttır. Yoksa zamanla bunlar, altından kalkılamayacak, muvazene,
muhakememizi hatta hayal hanemizi bile istiab edecek hâle gelebilir. Böyle bir
duruma geldikten sonra kurtulmak ise çok zordur.

Onun için bu tür kötü düşüncelerin bünyemizde kök salmaması, sonra da
dönüp bizi teslim almaması için sair hususların yanında, yalnız kalmama
meselesinin de iyi işletilmesi gerekmektedir. Evet, şu içtimaî dağdağalar içinde
ötelerle alâkası zayıf, Allah ile irtibatı istenen seviyede olmayan bizlerin çok
kere iradesi ve kalbî hayatı, ruhî canlılığı bizi korumaya yetmeyebilir.

Bu arada etrafımızda çehresi hakikat gamzeden, iradesinde Allah iradesi
çağlayan öyle arkadaşlarımız vardır ki, onların yanına gittiğimiz ve onlarla aynı
atmosferi paylaştığımız zaman, tıpkı bir veli ile diz dize gelmiş gibi kuvvet
kazanabiliriz. Onların sözleri, sohbetleri, âdeta içimizde buz bağlamaya
başlamış kötü duygu ve düşünceleri eritebilir. Bazen de biz bu konumda
bulunur, onlar gelip bizden, yukarıda arz ettiğim ölçülerle istifade edebilirler.

Evet, Allah (celle celâluhu), insanı topluluk içinde yaşayabilecek şekilde
yaratmıştır. İnsan, maddî-mânevî bütün ihtiyaçlarıyla hayatiyetini ancak
hemcinslerinden müteşekkil böyle bir toplum içinde görerek sürdürebilir.
Öyleyse bize düşen de böyle bir topluluktan ve o topluluk içerisinde iyi, güzel
ve hayırhah arkadaşlardan uzak düşmemektir.

e. Vaaz u Nasihat Dinlemek
İnsan, yüreği hoplamaya, gözü yaşarmaya, iç âleminde kendini her gün birkaç

defa yenilemeye muhtaç bir varlıktır. Kur’ân, Rabbisiyle münasebete geçip
ağlamaktan kendini yerlere atanları tebcil ve takdirlerle anlatır. İşte vaaz u
nasihatler bazı ahvalde bizi bu ufka ulaştırabilir. Fakat ne yazık ki, umumî
planda bizler bu türlü vaiz, nâsih ve hayırhahları dinlemekten mahrum tali’siz
bir cemaatiz. Keşke yüreklerimizi hoplatacak, bizi aşk u şevke getirecek



yüzlerce, binlerce vaizlerimiz olsaydı!..
Evet, keşke Fahreddin Râzî gibi kürsüye çıktığında ağlamaktan sözleri

boğazında düğümlenip kalan ve ne dediği anlaşılmayan yüzlerce, binlerce

vaizimiz olsaydı!..17 Olsaydı da hiçbir şey anlamasak bile sadece onları
seyretmekle gerekli dersleri alsaydık. Keşke sahabe, tâbiûn, tebe-i tâbiîn
hazerâtının hayatlarını gerçek veçheleriyle bizlere anlatan ve kitap sayfaları
arasında kalan o malumatları, ruhundan ruh katarak intikal ettirecek yüzlerce,
binlerce nâsihimiz olsaydı da, bizler de onları dinleyip, “Yahu onlar da insan,
biz de!” deyip insanlığımızdan hicap duyar hâle gelseydik.. hayatımızı,
yaşayışımızı sorgulamak ihtiyacını hissetseydik.. ve kendimize çeki düzen
verseydik.

İhtimal o zaman kalblerimiz yumuşayacak, içimizi yer yer karartan paslar
izale olacak ve ruhumuza akseden ilâhî tecellîler bütün aydınlığıyla bizi
saracak, biz de bu sayede şeytanın her türlü vesvese ve desiselerinden uzak
kalacaktık.

O hâlde ne olur, lütfen “Ben bunu biliyordum bir daha okumayacağım, ben
bunu dinlemiştim, bir daha dinlememe gerek yok!” demeyin! Yeme içme
ihtiyaçlarımızın olması ve bunların tekerrür etmesi gibi, mânevî hayatımız,
kalb, ruh, vicdan vesair duygularımızın da ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyaçların
da tekerrür ettiği hakikatine binaen kendinizi mutlaka bir üstadın kucağına atın
ve ona sığının! Onun, bütün fenalıkları eriten, şeytanın içimize girmesine izin
vermeyen o Hak dostunun atmosferine girin ve daima kendinizi yenileyin!

8. Şeytanın şerrinden korunmak için hangi dualar okunmalı?
Bir fasıl önce Allah’a sığınmakla başlayıp, yalnız kalmama ve vaaz ü nasihat

dinlemekle bitirdiğimiz hususları, bu konuda yapılacak fiilî dualar olarak
nitelendirecek olursak, bunların yanında bir de kavlî dualar vardır ki, bu ikisi
bir vahidin iki yüzü gibidir. Birini yapıp diğerini ihmal veya terk etmek,
neticeye ulaşılmasını engelleyebilir.

Onun için kavlî dualar da her zaman ve zeminde yapılmalı ve ihmal
edilmemelidir.

Kavlî dua denince tabiî olarak Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bu konuda söylediği dualar akla gelmektedir. Efendimiz’den (sallallâhu
aleyhi ve sellem), şeytandan Allah’a sığınma adına, çeşitli vesilelerle şeref-
sudûr olmuş birçok dua vardır, yemekte, tuvalete girerken, ailesiyle münasebet



esnasında vs. Bunların hepsini teker teker ele alıp anlatma bu sohbetin
çerçevesini aşar. Onun için Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem)
şeytandan korkulduğunda söylenmesi için talim buyurduğu duayı örnek olarak
zikredip sair şeyler için bu konuda yazılmış duaların derlendiği dua
mecmualarına veya müstakil kitaplara müracaat etmenizi tavsiye ederim.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şeytandan korkulduğunda şu duayı
talim ederek bize tahassun yolunu göstermektedir:

اَم ِّرَش  ْنِم  ٌرِجاَف  ٌّرَب َوَال  َّنُھُزِواَجُي  يِتَّلا َال  ِتاَّماَّتلا  ِٰه  ّللا ِتا  َ مِلَِكب ُذوُعَأ 

ا َهِیف ُجُرَْعي  اَم  ِّرَش  ْنِمَو  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُلِز  َْني اَم  ِّرَش  ْنِمَو  َأ  َرَذَو َأَرَبَو  ََقلَخ 

ِراَھَّنلا ِلْیَّللا َو ِنَِتف  ِّرَش  ْن  ِمَو اَھْنِم  ُجُرْخَي  اَمَو  ِضْرَْألا  ِيف  َأ  َرَذ اَم  ِّرَش  ْنِمَو 

.ُنٰمْح اَي َر ٍرْیَخِب  ُقُرْط  اًقِرَاط َي َِّالإ  ٍقِرَاط  ِّلُك  ِّرَش  ْنِمَو 

“Yâ Rahmân! Allah’ın yarattığı, zürriyet hâlinde her tarafa saçtığı ve
kusursuz meydana getirdiği şeylerin şerrinden, gökten inen ve oraya
yükselen şeylerin şerrinden, Allah’ın yerde yarattığı ve yerden çıkan şeylerin
şerrinden, gece ve gündüzün fitnelerinden, –hayırla gelenler müstesna–
meydana gelen hâdiselerin şerrinden, ne bir iyinin ne de bir kötünün
kendilerini aşamayacağı, Allah’ın tastamam kelimelerine ve vech-i kerîmine
sığınırım.”18

Can evinden vurulan, mescidinin, minberinin, mihrabının yolunu unutan,
küfür ve dalâlet vadilerinde bocalayıp duran ve bocaladıkça batan 20. asrın
perişan, derbeder ve bir o kadar da ellerinden tutulmaya muhtaç nesillerine
Rabbim inayet buyursun! Onları insî, cinnî şeytanların ve onların avenelerinin
şerrinden muhafaza buyursun!.. Âmin...
1 Enfâl sûresi, 6/112.

2 Bkz.: İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 7/59-60.

3 Müslim, salât 265; Tirmizî, salât 157; Ebû Dâvûd, salât 109.

4 Ebû Dâvûd, salât 25; İbn Mâce, mesâcid 12; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/86.

5 Tîn sûresi, 95/4.

6 Hicr sûresi, 15/34.

7 Hicr sûresi, 15/39-40.

8 A’râf sûresi, 7/16-17.

9 Bediüzzaman, Lem’alar s.89 (On Üçüncü Lem’a); Mektubat s.42 (On İkinci Mektup, İkinci Suâl)

10 Bediüzzaman, Sözler s.245 (On Sekizinci Söz, Birinci Makam, İkinci Nokta).



11 A’râf sûresi, 7/200.

12 Mü’minûn sûresi, 23/97-98.

13 Bkz.: Müslim, salât 215; Ebû Dâvûd, salât 148; Nesâî, tatbîk  78.

14 Bakara sûresi, 2/40.

15 Muhammed sûresi, 47/7.

16 Tirmizî, cihâd 4; Ebû Dâvûd, cihâd 86.

17 Bkz.: İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-a’yân 4/249; ez-Zehebî, Târîhu’l-İslâm 43/215.

18 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/80; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 6/80.



FARKLI ZAVİYEDEN BIR HADİSIİ İZAHI
Soru: “Sizden biriniz bir münker gördüğünüzde eliyle, gücü yetmezse
diliyle, ona da muktedir olamazsa kalbiyle tavrını belli etsin. Bu
sonuncusu imanın en zayıf mertebesidir.”1 hadis-i şerifini nasıl
anlamalıyız?
Bu hadis, Buhârî, Müslim ve daha başka kitaplarda da var. Yani herhangi

biriniz, dinin çirkin saydığı bir münkeri gördüğü zaman, onu eliyle
defediversin. Şayet eliyle bu işi yapmaya muktedir değilse, yani fiilen
müdahale edemiyorsa, kavl-i leyyin, cidâl-i hasene, mücahede-i hasene ve vaaz
u nasihatle, yani diliyle defediversin... Diliyle defetmeye de imkân ve vasat
müsait değilse, kalbiyle buğzetsin ki, imanın en zayıf mertebesi de budur.

Düşünün ki, içtimaî hayatımızı kemiren bir mikrop var.. cemiyeti kemire
kemire dize getirecek bir mikrop. Zina, uyuşturucu, tefecilik, ihtikâr gibi bir
şey... Millet düşmanları, şer şebekeleri bu hastalıkları ihtimamla yaşatıyorlar;
ve siz de, cemiyetin sarsılıp dize geleceğini yakînen görüyor ve biliyorsunuz. O
zaman, fert olarak elle müdahale söz konusu olamayacağından, sorumluluk
şuuruna sahip bir şahsın üzerine düşen vazife, bunları diliyle defetmektir, yani
mev’ize-i hasene ile, tefeciliğin içtimâî hayatı kemiren bir mikrop olduğunu,
zinanın bir kanser, bir kangren olduğunu anlatma ve onlardan fertleri
tiksindirme, nefret ettirme, ürkütme ve vazgeçirmektir. Tabiî tatlılıkla, kavl-i
leyyinle, Kur’ân’ın ruhuna uygun tebliğ metoduyla....

Evet, Müslümanlığın hâkim olduğu bir dönemde, idareciler bu durumlarda
müdahale eder, asker ve emniyet devreye girer ve o münkerin içtimaî
hayatımızda gelişmesine meydan vermeyebilirlerdi. Bütün bunlar, elle
müdahale ve elle menetmenin şekilleridir. Günümüzde münkerâta bu seviyede
müdahale edilemediği gibi, iyi ve güzel de gerektiği ölçüde teşvik
görmemektedir. Bugün, çarşıda içki içen birisine elle müdahale edip “Yapma!”
deseler, o da mukabelede bulunacak ve sana bir tokat aşkedecektir. Demek ki,
elle müdahalenin bir dönemi, bir devresi var.

Bir de bu işin, dille yapılması şekli var. Sen elinle müdahale edemiyorsun.
Devlet de bu işi, bir mükellefiyet ve vazife olarak üzerine almamış.. yani,
devlet “emr-i bi’l-mâruf ve nehy-i ani’l-münker” yapmıyor, Allah’ın emrini
emretmiyor, Allah’ın yasak ettiği şeylerin de önüne geçmiyor, üstelik içtimaî
hayatı kemiren hastalıkların hepsine bir bakıma vize veriyorsa.. meselâ, bir



kanun ve bir sistem altında zina icra ediliyor, içki içiliyor, hatta tefecilik
yapılıyor.. ve sen de, bu münkerât yapılırken, elinle müdahale edemiyorsan, o
zaman sana düşen vazife, bunları dilinle defetmektir.

Çok şükür, Türkiye’de bu mevzuda bir sıkıntı yok denebilir. Bugün bunları
rahatlıkla konuşup anlatabiliyoruz. Fakat bunların dahi anlatılmadığı dönemler
ve memleketler olabilir. Bu, İslâm âleminde de, onun dışında da olabilir. O
zaman yapılacak şey, o kötülüğü irtikâp eden kimselerle, irşad ve tebliğ gibi
hususların dışında münasebet kurmama ve vazife olarak da en azından kalbde
onlara karşı bir burukluğun hissedilmesidir. Bu da yapılması gerekli olan
şeylerin en aşağı derecesidir. Aksine, münkeratı irtikâp eden bir insanın
yanında bulunulur ve –Allah muhafaza buyursun!– onun seyyiatı hoş görülürse,
bu bir sukût sayılır. Meselâ, birisi zinadan kendini alamıyor ve o bu menhiyatı
irtikâp edip dururken onun yaptıkları hoş görülüyorsa, bu bir sukûttur ve bu
durum azab-ı ilâhînin umumî olarak gelmesine de vesile olabilir.

Burada, bir hususa daha dikkatinizi istirham edeceğim. Bir cemiyet büyük
günah işleyebilir, o cemiyette büyük ahlâksızlıklar irtikâp edilebilir; ama o
cemiyet içinde o ahlâksızlıkları def ve ref edecek, faal, cevval, dinamik bir
kolektif şuur var ise bir paratoner sayılan bu düşünce ve aksiyon sayesinde,
gelen musibetler savulmuş ve dolayısıyla da, o cemiyet kurtulmuş olur.
Topyekün bir cemiyette fenalıklara karşı dinamik böyle bir kolektif şuur yoksa
ve ahlâksızlığın önünü alma mevzuunda, yangına karşı itfaiyeci gibi savaşacak
tulumbacılar bulunmuyorsa, belâ ve musibetler herhangi bir yere takılmadan
gelebilirler.

Onun içindir ki, bir mü’min, münkerâtın açıktan açığa işlendiği bir topluluk
içinde, bu işi yapanlarla, şahıslardan ötürü münasebet kurup anlaşamaz. Vâkıa,
mü’min olarak, herkesle belli seviyede münasebet kurabilir.. hatta ahlâksızlık
yapan kişi ile de, İslâm’ın güzelliklerini kendisine intikal ettirme niyetiyle
alâkalanıp, onu, içinde bulunduğu çirkeften kurtarmaya çalışabilir, ama bunlar
sırf Allah için olmalıdır. İşte böyle bir niyete bağlı kalarak, bizim o kötü kimse
ile temasımız dahi ibadet olur.

Binaenaleyh, imanın en zayıfı, menhiyatı irtikâp eden insanlara karşı kalben
buğz duymaktır. Evet, Allah’ı sevmeyenlere, Allah’ın kâinattaki nizamını tahkir
edenlere karşı buğz edeceğiz; fakat bu buğz, İslâm adına karşı tarafa sunulacak
teklif ve mesajların hüsnükabul görmesi esasına göre ayarlanmalıdır. Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) buyuruyorlar ki: “ B e n farzları yapmakla



emrolunduğum gibi insanları idare etmekle de emrolundum.” 2 Yani, Allah
bana farzları emrettiği gibi, insanları idare etmek, evirip çevirip siyaset-i
meşrûa ve idare-i meşrûa içinde, biçimine koymakla da emrolundum.

Evet, huşûnetle değil, işmi’zâzla değil, tatlılık göstererek ona bir şeyler
verilmelidir. İçi nur dolu enjektörü, onun vücuduna zerk edebilmek için, iyilik
yaparak, kendisini salmasını temin ederek ona yaklaşılmalıdır ki, teklif ve
düşüncelerimiz reaksiyon görmesin. Onun için Cenâb-ı Hak, Hz. Musa ve Hz.
Harun’a (aleyhisselâm): “Firavun’a tatlı, içini okşayıcı sözleri gidin
söyleyin!”3 diye ferman ediyordu. Firavunla münasebet kuracak ve yüzünü
ekşitmeden hakkı ve hakikati ona anlatacaksın.. anlatacaksın ki, anlatmanın bir
mânâsı olsun ve bu uğurda gösterilen gayretler de boşa gitmesin...

Hâsılı, görüştüklerinle Allah için görüşecek, Allah için konuşacak; Allah’ı
ve O’nun emirlerini anlatma yolunda her şeye katlanacak, her şeyi
göğüsleyeceksin; ama yine sırf O’nun için yerinde buğzetmesini de bileceksin...
1 Müslim, îmân 78; Tirmizî, fiten 11; Ebû Dâvûd, salât 239.

2 ed-Deylemî, el-Müsned 1/176; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 1/421.

3 Tâhâ sûresi, 20/44.



RÜYA BIR TEŞRÎ KAYNAĞI MI?
Soru: Hadiste “Rüya, nübüvvetin kırk altı cüz’ünden bir cüz’dür”
deniyor. Ama rüyanın ilim sebeplerinden biri olmadığını da biliyoruz.
Bize rüya-hakikat dengesini nasıl kurmamız gerektiği hususunda bilgi
verir misiniz?
Evet, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), sahih bir hadis-i

şeriflerinde: “Rüya, nübüvvetin kırk altı cüz’ünden bir cüz’dür.”1 buyuruyor.
Bu, muhteva ve mânâ açısından peygamberliğin, kırk altı derinliğinden, kırk altı
parçasından, ifade ettiği kırk altı mânâsından ve içindeki kırk altı esastan biri
mânâlarına gelebilir. Muhakkikîn bu hadise şöyle bir açıklama getirmişlerdir:

Efendimiz, kendisine peygamberlik gelmeden evvel, nübüvvetle alâkalı
meseleleri, altı ay kadar rüyalarında görüp tanımıştı. Buhârî’nin tespitiyle,
Âişe Validemiz, Allah Resûlü’nün rüyalarını sabah aydınlığı içinde gördüğünü
ve ertesi gün de, gördüğü rüyanın aynıyla çıktığını naklediyor. Evet, işte bu

rüya faslı tam altı ay sürmüştü..2 bu ise bir senenin yarısı demekti..
peygamberlik de yirmi üç sene sürdüğüne göre, bu altı ay, vahyin nazil olma
süresinin kırk altı parçasından biri sayılabilir. O, bu dönemde, Gâr-ı Hira’da
ve Haticetü’l-Kübrâ Validemiz’in yanında daha ziyade rüya temrinatıyla
peygamberliğe alışıyor ve sonra da, o rüyalar faslının sona ermesiyle vahiy
gelmeye başlıyor...

Rüyanın bir diğer yanını Efendimiz şöyle anlatır: “Ahir zamanda en sadık
olan şeyler rüyalardır.” 3 Neden? Zira rüyaların arkasındaki gerçek, yani
peygamberlik artık yok, hatta bir yönüyle vilâyet-i kübrâ da yok, doğrudan
doğruya Efendimiz’le zaman üstü bir noktada görüşme ve emir alma da yok.
Meselâ bir İmam Rabbanî, İmam Şazilî, Şah-ı Geylânî, Ahmet Rufâî,
Bediüzzaman yok. Bizler hepimiz ümmî insanlarız. Bu açıdan hakikat
âleminde,“mişkât-ı nübüvvet”ten alınacak şeyleri doğrudan doğruya elimizi
uzatıp alamıyor, zaman üstü olamıyor, peygamberlerle belli kuşakta
buluşamıyoruz. Hâlbuki Cüneyd-i Bağdadî “Ben doğrudan doğruya görüştüm,
bana rüyamda şunları söyledi veya açıktan açığa bana şu emri verdi.” diyor.

İşte bizler bütün bunlardan mahrumuz. Durum böyle olunca, bunca günah,
bunca karışıklık içinde Allah bize olan lütuflarını rüyalar yoluyla lütfediyor
veya bazı saf gönüller sayesinde “yakazalar” vasıtasıyla içimize akıtıyor, başta



Efendimiz olmak üzere birçok sahabe, evliyâ ve mukarrabînle görüştürüp
buluşturuyor. Onun için Hz. Sahib-i Şeriat buyuruyor ki, “Ahir zamanda en
doğru çıkan şeylerden biri de rüyalardır.”4

Allah Resûlü, bu rüyalara mübeşşirat5 diyor? Mübeşşirat; muştu, bişaret ve
müjde ifade eden şeylere denir. Meselâ, siz bir gün rüyada görüyorsunuz ki
Efendimiz geliyor ve sizin kakül-ü gülberlerinizden tutarak, alnınızdan öpüyor..
öpüyor ve: “Ohh, sizler Cennet kokuyorsunuz!” diyor. Siz “Neden yâ
Resûlallah?” diyorsunuz, O da, “Tam gönlüme göre hizmet ediyorsunuz!”
buyuruyor.

Şimdi böyle bir şeye ihtiyacınız var mı, yok mu? Bunca handikap karşısında,
sokakların lağım kanalı gibi aktığı, evlerimize değişik kanallar adı altında
eracif döküldüğü bir dönemde, eraciften sıyrılma, doğruyu bulma ve doğrunun
zorluğuna rağmen onu yaşama... evet, bütün bunlar çok zor şeyler. İşte bu çok
zor şeyler karşısında Allah (celle celâluhu) mübeşşirat ile sizi teşvik ve takdir
ediyor olabilir. Bir başka misal; nasıl ana babalar çocuklarının istemediği,
veya zorla kabul ettikleri bir işi onlara yaptırmak istediklerinde şekerleme,
çikolata vs. ile onları teşvik ederler; yani onlara avans vererek dediklerini
yaptırırlar; aynen öyle de, küfrün bütün üniteleri ile hayata hâkim olduğu bir
dönemde dine hizmet edenlere Cenâb-ı Hak, şekerleme nevinden mübeşşirat ile
onları teşvik edebilir.

Böyle bir dönemde, yani sokakların çirkefliğinden dolayı çoklarının
damarlarındaki kanın, şehevât-ı nefsaniye adına galeyâna geldiği bir dönemde
inananların böyle teşvik almaları, rahmetin bir tezahürü olsa gerek.. işin
doğrusu, aksi hâlde bu çetin yollarda uzun boylu yürümek çok zordur.

Fakat bütün bunlara rağmen, biz rüya insanı değiliz. Çünkü çocuğa her zaman
şekerleme verilmez, zira şeker dişleri çürütür. Hâlbuki insanın sıhhatli, dengeli
ve temkinli beslenmesi şarttır. Aksi hâlde şekerde güç vardır, “Beynimiz
glikozla besleniyor...” vs. der yemeye devam ederseniz, ömür boyu sürecek
hastalıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

İşte aynen bunun gibi, sizler de her şeyi rüyalara bağlar ve rüyalardan
dışarıya çıkamazsanız, bir rüya adamı olarak kalır gidersiniz. “Yakaza”
dediğimiz husus da aynen bunun gibidir. Meselâ, ben yakazaya inanan biriyim.
Bir gün, bir yerde, bir zatla –gençlik dönemlerinde, hem de teşvike çok
ihtiyacım olduğu bir anda– beraberken o zat birden heyecanlandı ve donuklaştı



ve bana “Üstad’la falan ve filan şu anda buraya geldi!” dedi. Ne dediklerini
sorunca, onların mesajını söyledi. Belki ben buna inandım veya inanmadım ama
işin doğrusu böyle bir müjde irademe fer verdi.

Ancak bunlar Kitap ve Sünnet gibi teşrîin gerçek kaynakları yanında hüccet
ve delil sayılabilecek kriter ve kurallar değildir. Meselâ, –farzımuhal–
yakazaten Efendimiz burada bana gelse dese ki: “Sana bir tavsiyem var!” Ben
de: “Emrin başım gözüm üstüne, nedir yâ Resûlallah!” derim. “Bak, dün
konuştun, bugün de konuştun ama yarın konuşma, bu işte hayır yok!” dese, ben
biraz düşünürüm. Hem de O’ndan aldığım kriterleri kullanarak bu mevzuda
yakazeten verilen emri dinlemek lâzım mı, değil mi? İşte bunu düşünürüm.

Şimdi benim burada konuşmam mubah bir şeydir. Konuşsam da olur,
konuşmasam da. Fakat Allah Resûlü din-i mübîn-i İslâm’ı tebliğ etmeyi bir
mükellefiyet olarak, bilen insanların sırtına yüklemiyor mu? Yine O, uyulması
ve hüccet alınması gereken sözlerin kendi sözleri olduğunu söylemiyor mu?
Öyleyse burada ben, yakazada söyleyen Allah Resûlü’nü değil de dün hayatta
iken, peygamber olarak konuşan Resûlullah’ı dinler, tebliğ ve irşad faaliyetine
devam ederim.

Evet, Nebiler Serveri’ne tazimde bulunma, saygı gösterme başka bir mesele,
O’nu hüccet ve delil olarak kabul etme, hayatı ve paygamberliği itibarıyla O’na
uymak başka bir meseledir. Yoksa, gerek rüya ve yakazalar, gerekse cinleri,
şeytanları kullanma yolu ile –hafizanallah– bazı ahvalde inananlar doğru yoldan
sapabilir; sapabilir ve kazanma kuşağında kaybedebilirler. Meselâ, Gulam
Ahmed, böyle bir handikapın içine düşmüş ve kaybetmiştir. O, Yogizmde ve
Hinduizmde, ruha kendi gücünü kazandırma konusunda ileri seviyede biri
olduğundan, Müslümanlığın üstünlüğünü bu yolla ortaya koyma yolunu tutmuş
ve dilini gırtlağına sokup altı ay bir şey yemeden durmaya çalışmıştır. Güya o,
bununla Brahmanlara, Budistlere karşı İslâm’ın üstünlüğünü ortaya koymaya
çalışmıştır.. çalışmış ve böyle bir yola girmiştir.

Rica ederim İslâm’ı anlatmanın yolu bu mudur? Ve neticede Gulam Ahmed
sırasıyla “Mehdiyim, imam-ı muntazarım, peygamberim!” demiş ve en son
hulûl ve ittihada inanarak “Ben Allahım!” demiştir.

İşte, cinleri, şeytanları kullanma insanı doğru yoldan çıkartacak böyle bir
inhiraftır. Evet, bu tür meseleleri yani rüyalarla amel etme, yakazalara
güvenme, cinleri kullanma.. hep böyle çok masumane, Müslümanlık duygu ve
düşünceleri içinde başlar.. başlar ama bir de bakarsınız ki şirazeden



çıkmışsınız. Şimdi konuyu, çoklarının dilbeste olduğu bir misal ile biraz daha
açayım:

Bize düşen şey, Kitab’a ve Sünnet’e uymaktır. Meselâ siz göklerde gezip
dolaşsanız, zaman-üstülük içinde Efendimiz’le buluşsanız, Cenâb-ı Hakk’ın
değişik şekilde tecellîleri ile baş başa kalsanız.. işte bütün bunlar, Sünnet’i
yaşamanın yanında ceviz kabuğu kadar yer doldurmaz.

O hâlde saf Müslüman olarak kalalım, zeminde yürüyelim. “Rütbeli olmak
değil, nefer olmak daha iyidir” diyelim ve insanlardan bir insan olalım. Hz.
Ömer Efendimiz kendisine: “Sen Peygamberi memnun ettin, Ebû Bekir’i
memnun ettin. Cennet’e gireceksin ve firdevsler senin otağın olacak!”
diyenlere acı tebessümle bakar, “Şu dünyaya girdiğim gibi çıksam çok
memnun olacağım!”6 der. Ben de, şahsen bunu bulsam çok memnun olurum.

Sizler tertemiz duygularla yaşar, kılı kırk yararcasına “Kitap ve Sünnet”
derseniz, “Şeriat-ı Garrâ”nın elmas düsturlarını, ak yolun prensiplerini hayat
düsturu yapar yaşarsanız, Allah da sizi boş bırakmaz, velilere lütfettiğini
lütfeder.

Sizin bundan sonra din adına söylenen şeylerin dışında artık alacağınız fazla
bir şey kalmamıştır. Gördüğünüz rüya ve yakazalar, şevkinize medar olabilecek
şekilde sizi şahlandırıyorsa onunla iktifa etmelisiniz...
1 Tirmizî, rüya 1; İbnü’l-Ca’d, el-Müsned s.207, 256.

2 Buhârî, bed’ü’l-vahy 3; Müslim, îmân 252.

3 Buhârî, tâbir 26; Müslim, rüya 6.

4 Buhârî, tâbir 26; Müslim, rüya 6.

5 Buhârî, tâbir 4; Tirmizî, rüya 1.

6 el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 10/97; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/52.



İRADE VE İMTİHAN
Soru: “İrade ile imtihan olma” meselesini nasıl anlamalıyız?
İnsanın fizyonomisi, anatomisi, biyolojisi gibi onun maddî, cismanî varlığına

yönelik hususları âlem-i halk; irade, latîfe-i rabbaniye, şuur, his gibi mânevî
yönleri de âlem-i emir içinde mütalâa edilir. Ayrıca bu dört temel rükün
yanında latîfe-i rabbaniyenin önemli birer buudu olan sır, hafî ve ahfâ da yine
âlem-i emir içinde değerlendirilir.

Âlem-i emri teşekkül ettiren bütün bu unsurlar, doğrudan doğruya ruhla
irtibatlıdır. Bunların “seyr ü sülûk”ta, bizim dünyevî hayatımız adına da, uhrevî
hayatımız adına da vaadettiği şeyler vardır.. ve tabiî ki, bunların insana ihsan
edilmesiyle birlikte, onlarla hedeflenen bir nihaî gaye, bir finalite de söz
konusudur ki, insan dünya hayatında hep bu gayeye erişebilme peşinde koşar.

Yalnız şu husus da kat’iyen unutulmamalıdır ki, insanın bu gayeye
erişebilmesi, insan-ı kâmil olmasıyla yakından alâkalıdır. Şayet gaye, cismanî
arzuların tatmini veya Cennet nimetlerinden istifade, Cemalullah’ı müşâhede
ise, insanın bu sonucu elde edebilmesi, kendine lütfedilen bu duyguları, bu
potansiyel istidat ve kabiliyetleri kullanmasına bağlıdır. Bu da ancak, amel
etmek ve çok temrinatla olur. Onun için insan, daima Abdülkerim Cîlî’nin
kitabında anlattığı ve kitabına ismini verdiği “İnsan-ı Kâmil” olmakla, duyup
hazzedebilecek ve vâridâtına erebilecektir.

Evet, “Fıtratın gayesi, hilkatin neticesi iman-ı billahtır.”1; onun ardından
muhabbetullah, peşi sıra zevk-i ruhanî, onun bir devamı olarak da aşk, aşkın
insan ruhunda hâsıl ettiği şevk; hatta bu mevzuda hayrete dalma, kendinden
geçme makamı sayılan vecd, vecde girmek için bazen tevâcüd, vecdin
katlanmış şekli olan mevâcîd.. ve bunlardan bir girizgâhla ayrılıp farklı bir
varyantta cereyan eden cezb.. iradenin söz konusu olmadığı incizab.. ve

incizabın son sınırı “Yakîn gelip  çatıncaya kadar ibadet şuuru.”2 Evet, işte
bütün bunlarla, bir bakıma fıtratın gayesi, hilkatin neticesi olan insan-ı kâmil
seviyesi yakalanabilir.

İradeye gelince; başta da belirttiğimiz gibi, o, âlem-i emir içinde, vicdan
mekanizmasının dört temel unsurundan birisidir. İrade, Bediüzzaman
Hazretleri’nin sehl-i mümteni diye nitelendirebileceğimiz o enfes üslûbuyla

ifade ettiği gibi “Bir meyelan (eğilim) veya meyelandaki tasarruftur.”3 Evet,
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Üstad’ın, çok veciz ve kısa bir şekilde dile getirdiği bu hakikati, Seyyid Şerif
Cürcanî, Teftâzânî gibi kelâm ilminin dâhi imamları, kitaplarında birçok sayfa
ayırarak ancak izah edebilmişlerdir.

Evet, irade, bir eğilim veya eğilimde tasarruftur. Yani iki şeyden birini
seçme durumunda bulunan bir insanın, o iki şeyden herhangi birini seçme cehd
ve gayretini ortaya koymasıdır. Aslında bu, bir şart-ı âdidir. Ve tabiî bu şart-ı
âdide, sebeple müsebbep arasında tenasüb-i illiyet prensibine göre bir
münasebet de aranmaz. Yani cihanları aydınlatan bir elektrik şebekesinin
düğmesine dokunma ile aydınlanma veya koskoca sistemlerin yıkılması veya
teessüs edilmesinin, sizin bir üfürüğünüze bağlanması ve sırf sizin
üfürüğünüzle o sistemin yıkılması veya kurulması gibi.

Misallerde de görüldüğü üzere, burada sebep ile netice arasında münasebet,
kat’iyen söz konusu değildir. Aslında ve normal şartlar altında o sebebin, bu
neticeyi meydana getirmesi imkânsızdır. İşte Bediüzzaman Hazretleri bu

çerçevedeki iradeye, sair kelâmcılar gibi “nisbî, kisbî irade”4 adını veriyor.
Şimdi bu kısa ve öz açıklamalardan sonra, irade ile imtihan olma meselesini

incelemeye çalışalım:
Öncelikle biz irademizle imtihan oluyoruz. Bu kadar küçük bir şeyle

(eğilim veya eğilimde tasarruf) nasıl böyle büyük neticeler elde edilebiliyor?
Hâlbuki, sebeple müsebbep arasındaki münasebetin, aklî ve mantıkî buudlarda
olmaması, bize O’nun büyüklüğünü ve o mutlak büyüklüğün çok önemli bir
buudunu gösteriyor. –Yalnız bu buud tabiri kemmiyet ve keyfiyet ifade
ettiğinden, bunun Allah’a isnadı hata olabilir. Eğer hata ise Rabbim affetsin–
Evet, Bediüzzaman Hazretleri’nin ısrarla üzerinde durduğu gibi bir çekirdekten
koca bir çam ağacının meydana gelmesi, bir yumurtadan veya daha doğru bir
ifadeyle yumurtanın içindeki küçücük bir “ukde-i hayatiye”den civcivin

meydana gelmesi… hepsi Allah’ın kudretinin, kuvvetinin birer tecellîsidir.5

İşte bizim iradelerimiz de bu ölçüde bir şeydir. Yani o çekirdeğin veya o
ukde-i hayatiyenin bir ağaç ve bir civcivdeki rolü ne ise, bizim iradelerimizin
de yapageldiğimiz işler ve o işlerin neticelerindeki –ne kadar büyük olursa
olsun– rolü odur. Aslında bütün bunlar “Allahu Ekber” gerçeğinin birer
göstergeleridir. Onun içindir ki günde beş defa ezan vesilesiyle minarelerde 30
defa Allahu Ekber diyor veya dinliyoruz. Hatta “Daha yok mu?” ufkunda
dolaşan mü’minler, bunu kâfi görmüyorlar da namazların sonunda 33 defa
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“Allahu Ekber” diyerek bu hakikati bir kere daha ilan ediyorlar.
İradenin mahiyeti ne olursa olsun, mademki Allah bazı şeyleri onun

üzerine bina etmiştir; öyleyse ona itibar etmek lâzımdır.  Zira Allah,
geleceğimizi, bizim iradelerimiz üzerine kurmuştur, yani geleceğimiz adına
irade, bir bakıma plan ve proje gibidir. Onun için Ehl-i Sünnet olarak biz, ne
Mutezilîler gibi ifrata ne de Cebrîler gibi tefrite düşmeden, iradeye gerçek
değerini vererek dengeyi korumuş oluyoruz. Evet, bazıları “Doğduğumdan bu
yana hep O’nun dediği oluyor.” deyip iradenin hiçbir kıymeti olmadığını iddia
ederek, bazıları da iradeyi her şey görüp, hatta “O’nun haricî vücudu bile
vardır.” diyerek imtihanı kaybediyorlar. Ehl-i Sünnet’e gelince onlar, “İrade
itibarî bir varlıktır. Madem Allah (celle celâluhu), irade üzerine çok şeyleri
bina etmiştir. Öyleyse iradenin küçüklüğüne veya yaratmanın, yaratılanın
büyüklüğüne bakıp aldanmamalı.” diyor ve böyle bir düşünce ile veya
düşüncede istikameti yakalamakla imtihanı kazanıyorlar.

İşte biz, bu çerçevede iradeye gerçek değerini verip Ehl-i Sünnet çizgisini
yakalıyor, geleceğimize, hususiyle de işleyeceğimiz günahlara, hep bu açıdan
bakıyoruz.

İradenin Allah’ın gösterdiği istikamette ve makul sınırlar içinde
kullanılması da çok önemlidir.  Meselâ sizler, savunageldiğiniz dava adına
ölesiye koşturur ama iradenizin hakkını tam vermez, onu dengeli bir biçimde
kullanmaz, kullanamaz veya iradenizi kuvvetlendirecek sair unsurlar ile onu
besleyemezseniz, birtakım önü alınmaz yanlışlıklar içine düşmeniz her zaman
söz konusu olabilir. Yani Asr-ı Saadet şablonunu, içinde yaşanılan şartları,
insan ve irade faktörünü hesaba katmadan, “Hizmet için sokağa dökülecek,
silahlı mücadele yapacak, siyasî yolları deneyecek, âlemle yaka paça olacak ve
hedefe bu yolla yürüyeceğiz.” der ayak diretirseniz, irade mevzuunda imtihanı
kaybetmiş sayılırsınız. Hâlbuki irade, mantıkî ve hissî boşluklara çarpmamalı,
çeşitli destekleyici unsurlarla daima beslenmelidir. Hatta bu bağlamda irade
mutlaka şuur ile birleştirilmelidir. Böylece o, daha bir derinliğe ulaşacak ve
mehbit-i vahy-i ilâhî veya ilham-ı ilâhî olan latîfe-i rabbaniye, irade hesabına
harekete geçebilecektir.

İşte o zaman vahyin veya ilhamın aydınlatıcı tayfları altında irade, ister
ubûdiyet isterse hizmet alanında çok farklı buudlara ulaşacaktır ki, Allah da
yapılan ibadet ve hizmetlerin birini binlere yükseltecektir. Mantıkî ve hissî
boşluklar içine düşülmeden yapılan böyle iradî hizmetler neticesi imtihan da
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kazanılmış olabilir.

İrade-imtihan münasebeti açısından meselenin bir diğer buudu da
şudur: Bizim kendimize ait vazifeleri yapıp kat’iyen şe’n-i rubûbiyetin
gereğine karışmamamız gerekir. Evet, bu da yine bir irade meselesidir. Zira
bizim, Allah’ın yapacağı şeylere talip olmamız, irademizi aşan bir mevzudur.
Kaldı ki gücümüzü, takatimizi aşan şeylere talep, neticede bizim ye’se
düşmemize ve imtihanı kaybetmemize de sebep olabilir. Onun için buna da,
yine Üstad’ın eserlerinde verdiği ölçüler içinde bakmalıyız. Bediüzzaman’ın
ifadeleri içinde; harbe giderken vezirleri Celâleddin Harzemşah’a demişler:
“Sen muzaffer olacaksın!”; o da onlara: “Ben Allah’ın emriyle cihad etmekle

mükellefim. Galip veya mağlup etmek Allah’ın vazifesidir.”6 diye cevap
vermiş. Aslında buna “vazife” demeli mi, dememeli mi çok bilemiyorum? Ama
başta Üstad olmak üzere, bu kelimeyi, Allah hakkında birçok kelâm ulemâsı
kullanmıştır. Belki mukabelenin bahis mevzuu edildiği bir yerde “Allah’ın
vazifesi” demekte şer’î bir mahzur olmayabilir. Ancak ben yine de, Cenâb-ı
Hakk’a ait noktada, “şe’n-i Rubûbiyet” demeyi tercih ediyorum. O büyük Üstad
ve diğerleri beni affetsinler!

Evet, bu ülkede yakın geçmiş itibarıyla Mehmed Âkif, Süleyman Nazif gibi
insanlar hep ümitsizliğe düşmüşlerdir. Necip Fazıl’ın tabiri ile “milletin künde
künde üstüne” yediği o dönemde, bu devâsâ kametleri ümitsizliğe iten herhâlde
bahsini ettiğimiz meseleyi bütünüyle kavrayamamaları olsa gerek…

Netice itibarıyla bize kulluk yapmak düşer. Allah’a karşı: “Ben böyle
yaparsam, Sen böyle yapar mısın?..” türünden gizli de olsa, pazarlık yapıyor
gibi tavırlar takınmak çok yakışıksız şeylerdir ve kat’iyen kulluk sınırları
içinde mütalâa edilemez. O hâlde biz, bize düşeni yapıp şe’n-i Rubûbiyet’in
gereğine karışmadığımız takdirde, irade ile alâkalı imtihanı kazanmamız söz
konusu olduğu hâlde, aksine, bir şey söylememiz mümkün değildir.

Burada şöyle bir soru da akla gelebilir: “İrade ile imtihan yine irade ile
kazanılmayacak mıdır?” Evet, irade ile imtihan, yine irade ile kazanılacaktır.
Onun için iradenin devamlı olarak güçlendirilmesi gerekir. Bunun için dua ve
istiğfar, çok ama çok önemli iki faktördür. Üstad Hazretleri: “İstiğfar
meyelân-ı şerrin kökünü keser, dua meyelân-ı hayra kuvvet verir.”7 diyerek
bu hakikate parmak basar.

İnsan, Hz. Sâdık-ı Masduk’un hadislerinde ifade buyurduğu ve Cehennem’in



kendisi ile çevrili bulunduğu şehevâtla, yani yeme içme, yatma kalkma ve bütün
bu bedenî arzuları gıcıklayıcı duygularla, düşüncelerle ihata edilmiş ve
çepeçevre sarılmıştır. Öyle ki, insanın bu istikamette bir adım atması, onun
gidip şehevâtın içine gömülmesine vesile olabilecek mahiyettedir. Aslında,
hadiste ifade edilen şehevâtı, bazılarının anladığı gibi sadece insanın karşı
cinse beslediği arzu mânâsına yorumlamak doğru değildir. Burada şehevât,
daha umumî ve küllî mânâdadır. Böyle bir yaklaşıma göre, kumar oynama, içki
içme, zina etme şehevâtın bir buudu olduğu gibi, tûl-i emel, yeme içme,
gereksiz gezme dolaşma da şehevâtın ayrı bir buudunu teşkil eder. İnsan
bunlardan herhangi birisine takıldığı takdirde, nefs-i emmaresine avlanır gider..
ve gün gelir tamamen onun esiri ve zebûnu olur. İşte bütün bunlara karşı
istiğfar, her türlü şerrin ve şerre meyelânın kökünü kesen bir tılsım hâline gelir.

Bu anlamdaki istiğfarı biraz daha açacak olursak; meyelân-ı şerrin kökünü
kesen istiğfar, geçmiş günahlara nedamet etmek, hâlihazırdaki istikameti
korumak ve gelecek adına günahlara karşı tavır belirleyerek, bunda kararlı
olmak.. ve dahası sürekli bunu vurgulamak, bir diğer ifadeyle Allah’a
yöneldiğini vicdanında tam duymak demektir.

Meyelân-ı hayra kuvvet veren duaya gelince; Allah (celle celâluhu) Kur’ân-ı
Kerim’de değişik yerlerde, bizleri duaya teşvik ederken: “Dua edin, duanıza
icabet edeyim.”8 “Eğer kullarım Benden sorarlarsa, Ben onlara çok
yakınım...”9 buyurmaktadır. Diğer bir ifadeyle, kullarım sakın ye’se
düşmesinler zira, bir kere Ben onlara şah damarlarından daha yakınım.. onlar
şayet fiilen dua edemiyorlarsa kavlen dua etsinler.. onu da yapamıyorlarsa
gönülleriyle bana yönelsinler, yani eğer dilleriyle söyledikleri şeyler onları
tatmin etmiyorsa, vicdanlarındaki mülâhaza enginliğine kendilerini salıvererek
şöyle diyebilirler:

“Allahım, ben şu meselede 30-40 cümle ile Senden bir şeyler istedim.
Hâlbuki enbiyâ, asfiyâ, evliyâ, mukarrabîn ve ebrârın istediği veya istenmesi
gerekli olan nice şeyler vardır ki istememişimdir; ben onları bilememiş, idrak
edememiş, istememiş olabilirim. Şimdi bu mülâhazaların hepsini birden nazara
alıyor, bütün ruhumla Sana bir kere daha teveccüh ediyor ve rahmet kapının
tokmağına dokunup inliyorum.”

Evet, himmetimizi âlî tutup, mülâhazalarımızın derinliği ile Rabbimiz’in
kapısına âciz, iktidarsız bir varlığa gider gibi değil de, bizlere her gün bin



Cennet verse, hazinelerinde zerre kadar eksiklik olmayacak Ganiy-yi ale’l-
ıtlâk’a müracaat ediyor gibi gitmeli.

Ayrıca “Duanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın (ne ehemmiyetiniz var!)”10

âyetinin ifade ettiği hakikate göre, insanın çok önemli bir yanı, onun dua ile
Allah’a teveccühüdür. Çünkü sair ibadetler dua kadar hâlis olmayabilir. Zira
diğer ibadetlerin bazıları riyaya, süm’aya açıktır, bazıları da zâhirî sebepler
çerçevesi içinde zoraki yapılabilir. Hâlbuki dua, esbabın bi’l-külliye sukûtu
noktasında, insanın başvurduğu bir silah gibidir. Duada sebeplere müracaat
edilmez. O, bir nispette riyaya ve süm’aya da kapalıdır. İnsan dua sayesinde,
hiç kimsenin olmadığı bir mekânda bütün gönlüyle Rabbisine teveccüh eder,
ellerini açar, kendini secdeye atar, gözyaşları ile seccadesini ıslata ıslata ve
yana yakıla yalvarır durur.

İşte bu çizgi üzerinde yapılan dua, meyelân-ı hayra kuvvet verir, yani hayır
yapma açısından insan iradesine güç ve kuvvet kazandırır. Nitekim Allah

Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), farklı rivayetlere göre günde 7011 veya

10012 defa istiğfar ediyor. Hayatının hemen her safhasında horoz

ötmesinden,13 yeni elbise giymeye varıncaya kadar,14 değişik durumlarda hep
dua ediyor. Aynen bunun gibi bizler de başlangıçta biraz zorlama ile olsa bile,
yapa yapa zamanla hem duanın hem de istiğfarın çocuğu hâline gelebiliriz. İşte
bütün bunlar irade ile ilgili ubûdiyet buudlu imtihanlardır.

Bu uzun faslı Yunus Emre’nin irade ile alâkalı mısralarıyla bitirelim:
Âciz kaldım zalim nefsin elinden
Şol dünyanın lezzetinden doyamaz.
Aynını (gözünü) almıştır gaflet gömleğin
Ömrünün gelip geçtiğini bilemez.
İlâhî, gaflet gömleğin giyene,
“Müslüman” der misin nefse uyana?
Kazanıp kazanıp verir ziyana
Hak yoluna bir pulunu kıyamaz.
İlâhî, gafletten uyar gözümü,
Dergâhında kara etme yüzümü
Yunus eder, gelin tutun sözümü
Dünya seven, ahireti bulamaz.
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MALÎ VE BEDENÎ İBADETLER
Soru: Malî ve bedenî ibadetler hakkında bilgi verir misiniz? Günümüzde
malî ibadet adına imkânı olan mü’minler için bir ölçü söyleyebilir
misiniz?
Dinimizde ibadetler, esas itibarıyla iki bölümde mütalâa edilir: 1. Malî

ibadetler. 2. Bedenî ibadetler. Yalnız bu taksimi, birbirinden kesin hatlarla
ayrılmış, birinin diğeri ile uzaktan yakından ilgi ve alâkası olmayan bir ayrım
şeklinde düşünmek doğru değildir. Belki bu ikisi birbiri ile iç içe ve omuz
omuzadırlar.

Meselâ namaz bedenî bir ibadettir ama, namazı bütün bütün maddeden tecrid
etmeniz mümkün değildir. Namazda zaman-mekân unsurları tamamen madde ile
izahı yapılabilecek hususlardandır ki, namazın içindeki ve dışındaki şartları
tetkik edildiğinde bunlar apaçık görülecektir.

Hem meselâ zekât malî bir ibadettir ama, kişinin zekât verebilecek seviyeye
gelinceye kadar çarşıda pazarda çalışması çabalaması da onun bedenle olan
ilgisini gösterir.

Bir de hac vazifesi vardır ki, bu da, bir yönüyle malî, bir yönüyle bedenî bir
ibadettir. Hac farizasını ifada harcanacak paraları temin, işin malî cihetini
teşkil ederken, uzun hac yolculuğu, tavaf, vakfe, şeytan taşlama, sa’y vs. gibi
menâsik de işin bedenî cihetini teşkil eder. Oruç da bu çerçeve içinde
değerlendirilebilir.

Görüldüğü gibi, İslâm’ın şartları içinde yer alan dört ana unsurun mânâ ile
olduğu gibi madde ile de çok ciddî bir alâkası vardır. Dolayısıyla Allah’a karşı
yapılan ubûdiyetlerin âdeta maddeden tecerrüdü imkânsız gibidir.

Bu kısa açıklamadan sonra, soruya esas teşkil eden mevzua geçebiliriz:
Günümüzde, iman ve Kur’ân’a sahip çıkmada ve onu neşretme vazifesini
üzerine alma konusunda çok defa madde ön plana çıkmaktadır. Meselâ, malıyla
Allah yolunda mücadele etme, yani onu hak yolunda, zekât ve zekâtın ötesi
hibe, vakıf, sadaka vs. şeylerle destekleme... gibi.

Yalnız burada yanlış anlamalara sebebiyet verebilecek ince ve dakik bir
noktaya işaret etmek istiyorum. Allah’ın kendilerine mal mülk ihsan ettiği
insanlar, zekâtlarını versinler, hatta zekâtın ötesinde ve onun çok çok üstünde
infaklarda bulunsunlar, ama bedenen hizmet yolunda koşmasalar da olur demek
doğru değildir. Bu konudaki mütalâalarımı farklı yerlerde ve defaatle arz



etmişimdir. Yeri geldiği için kısaca tekrar etmek istiyorum:
Meselâ, Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh), İnsanlığın İftihar Tablosu’nu

(sallallâhu aleyhi ve sellem) tanıdığında, Mekke’nin ileri gelen zenginleri
arasındaydı. Vefat ettiğinde ise geride bıraktıkları hepimizin mâlumu!. Evet O,
Allah Resûlü’nü (sallallâhu aleyhi ve sellem) tanıdıktan sonra, bütün mal
varlığını İslâm yolunda harcamış ve bitirmişti. Ama beri taraftan da, başta
hicret olmak üzere Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Tebük vs. bütün
muharebelere, bütün mücahedelere bedenen de iştirak etmişti.

Görüldüğü gibi malın hepsini Allah yoluna infak etmek, bedenen yapılan
mücadelelere katılmaya engel değil. Farzımuhal, Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu
anh), bunlardan birisine katılmasaydı, belki de Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi
ve sellem) Tebük hareketi dönüşü, Ka’b b. Malik’e dediği şeyleri ona da
diyecek, Ka’b b. Malik ve arkadaşlarına uyguladığı boykotu ona da
uygulayacak ve hakkında semavî af fermanı gelinceye kadar onunla
konuşmayacak, kimseyi de konuşturmayacaktı. Nereden biliyorsunuz?

Evet, başa dönecek olursak, İslâm ve Kur’ân’a hizmette bazen madde ön
plana çıkar.. çıkar ama, bu mutlak bir hakikat değildir. Zamana, mekâna ve
kişilerin durumuna göre değişkenlik arz eder şekilde çıkar.

B u n u böylece tespit ettikten sonra, meseleyi iki ayrı açıdan
değerlendirebiliriz:

1. İnsanların az veya çok sahip oldukları maddî imkânları Allah yolunda
harcamaları ve infak etmeleri.

2. Bu mevzuda yapılabilecek fedakârlığın, İslâm’ın getirmiş olduğu sınırlar
içinde ele alınması.

Evet, günümüzde, mü’minler arasında çok çarpık ve çarpık olduğu kadar da
yanlış bir anlayış var. Diyorlar ki: “Benim maddî imkânlarım geniş değil,
servetim yok, dolayısıyla malî ibadetler, yani zekât, hibe, vakıf, sadaka vs.
benim işim değil.” Hayır. Bu düşünce kat’iyen doğru değil. Herkes, Allah’ın
kendisine bahşettiği imkânlarla, O’nun yolunda kullukta bulunmakla mükelleftir.
Öyleyse, on milyona sahip olan da, yüz milyara sahip olan da, elinde
bulundurduğu meblağ içinde, Allah’ın hakkını araştırarak, halkın hakkını
araştırarak infakta bulunup Rabbisinin rızasını kazanmaya çalışacaktır.
Hususiyle günümüzde, Allah’ın yüce dininin yüceltilmesi ve yükseltilmesi
uğrunda, bu yüce davaya inanan herkesin ama herkesin, sahip bulunduğu



imkânlarla bu kervana katılması şarttır. Dolayısıyla “Şu anda fakirim, zengin
olayım da, ondan sonra infak ederim.” anlayışı, mü’min anlayışı değildir ve
olamaz da.

Evet, Allah kendi katında amelleri değerlendirirken, onun azlığına ve
çokluğuna göre değil, o işin ihlâslıca yapılıp yapılmadığına bakar. Onun için
Bediüzzaman’ın ifadeleriyle “Bazen bir zerre ihlâslı amel, batmanlarla hâlis

olmayana racih gelebilir.”1

Netice itibarıyla, herkes sahip bulunduğu imkânlarla Allah yolunda seferber
olmakla mükelleftir. Birinin atı vardır; o atını alıp gider ve kervana katılır; bir
diğerinin atı da yoktur arabası da, o da o hâliyle orduya katılır; bir başkasının
atı hatta atları yanında, birçok askerî teçhizatı vardır, o da onları alır askere
gider ve hep birlikte Allah yolunda mücadele ederler. İşte bütün bunlar belki
de Cenâb-ı Hak indinde atbaşı sayılabilir ve hepsi de aynı sevabı alır. Çünkü
bunların hepsi sahip oldukları bütün imkânlarıyla seferber olmuşlardır.

Burada bir ayrı hususa bilhassa temas etmekte fayda mülâhaza ediyorum: Bir
insanın hem çok vermesi hem de ihlâsını koruması, olabildiğine zordur.. zordur
ama “meşakkat miktarınca sevap” kaidesince böyle bir davranışın sevabı da
çok fazladır. Evet, maddî imkânların bir yandan refah, ferah vaadettiği, bir
yandan da riya ve süm’aya kapılar açtığı bir dönemde, insanın ihlâsını,
samimiyetini ve Rabbisi ile irtibatını koruması, elbette onun ecir ve sevabının
da çok olmasını netice verecektir.

Meselenin diğer yanı, İslâm’ın fedakârlıklar adına getirmiş olduğu ölçü ile
alâkalı idi. Şahsen ben bu mevzu üzerinde sabit bir ölçü bilmiyor ve
hatırlamıyorum. Gerçi zekât ve öşür adına âyet ve hadislerle tespiti yapılan
sabit miktarlar vardır.. ve bu miktarlar insanı mesuliyetten kurtaracak minimum
sınırları bildirirler. Meselâ; altın, gümüş ve ticarî emtiada nisap 20 miskal
altın, tarladan elde edilen ürünlerde onda bir vb. gibi. Yalnız bu miktarlar, işin
minimum yanıdır ve bu, zekât veya öşür verilirken bu ilâhî kıstasların altına
düşülmemesi demektir. Tıpkı namazlarda olduğu gibi...

Yani biz nasıl 5 vakit namazı 4’e, 3’e indiremiyor 6’ya, 7’ye çıkartamıyoruz;
vakitlerde veya rekât adetlerinde değişiklik yapamıyoruz; aynen öyle de zekât
veya öşürde de aynı şekilde anlamak mecburiyetindeyiz. Tirmizî ve İbn
Mâce’nin rivayet ettiği bir hadise göre, sahibi bulunduğumuz mallar üzerinde
zekâtın haricinde hak vardır ki, hadis şarihlerinin ifadelerine göre, devlet reisi



ihtiyaç anında bunu teb’asından talep edebilir.2 Nitekim devlet ve millet
bütünlüğünün tehlikeye düştüğü dönemlerde, sadece mallar değil, canlar da
istenmiş ve millet seve seve bunu vermiştir. İşte bu duruma düşmemek için,
malların infakı zekât miktarının çok çok üstünde olsa bile gerekiyorsa, bu
mutlaka yapılmalıdır.

Bu perspektifle günümüze bakacak olursak; günümüzde din-i mübîn-i İslâm
pâyimâldir... Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) yâd-ı cemili
unutturulmak istenmektedir.. yeryüzünde İslâm âlemi adına muvazene unsuru
olabilecek şerefli, haysiyetli, ağırlıklı bir toplum yoktur. Dolayısıyla zalim
güçlere, kaba kuvvetin temsilcilerine karşı Müslümanın hak ve hukukunu
koruyabilecek ve onu müdafaa edebilecek seviyede güçlü bir toplumdan
bahsedilemez.

İşte bütün bunlar, Müslümanın, değil malının yarısını veya hepsini, hatta
canını dahi bir kesenin içine koyup mücadele ve mücahedeye atılması için
yeterli sebeptir. Evet, bu gayret, Müslümanın mâkus tali’inin değişmesi,
cereyan eden her şeyin Müslümanların lehine cereyan edebilmesi için
yapılacak zarurî faaliyetlerdendir ve bunlar kırkta bir ölçüsünde verilecek
zekât ile olacak şeyler de değildir. Onun için dava şuuruna sahip her fert, ukbâ-
dünya muvazenesini çok çok iyi değerlendirip, inancı ve imanı ölçüsünde
minimum zekât miktarının üstünde yapacağı infaklarla mutlaka bu kervana
katılmalıdır. Hatta katılmak zorundadır. Bana öyle geliyor ki, bugün Allah
adına ne verilirse verilsin, Hak katında çok hora geçecek ve bire binler sevap
verilecektir.

Evet, herkes inandığı ölçüde Allah yolunda –nefsiyle, malıyla– hizmet
etmekle mükelleftir. Bunun ölçüsü de bir mânâda yoktur veya bunun ölçüsü
izafîdir. Yani kim ne kadar Allah’a ve O’nun yüce adının ufkumuzda şehbal
açmasının lüzumuna, Resûlullah nâm-ı cemilinin sinelerimizin dermanı
olduğuna inanıyorsa, değil sadece malını, o, canını dahi verecektir.. verecek ve
“Ah keşke, kırk canım olsaydı onu da verseydim!” diyecektir. Tıpkı Abdullah
İbn Hüzafetü’s-Sehmî gibi.

Hani, Bizanslılar onu esir edip işkencenin akla-hayale gelmeyenini tatbik
ettikten sonra idamına karar kıldıklarında o ağlamaya başlar. Ona: “Niçin
ağlıyorsun?” diye sorarlar. O dakikaya kadar defalarca kafasını kaynar suya
sokmuşlar, atların arkasına bağlayıp sürüklemişler ve Abdullah’ın dayanıklılığı



karşısında hayran olup “Keşke Hıristiyan olsa!” düşüncesine kapılmışlar.. onu
çok iyi tanıyorlar, tanıyorlar ve bütün bunlara katlanan birinin ağlamasını
görünce de hayrete düşüyorlar.. düşüyor da “Korkuyor musun?” diye
soruyorlar. Abdullah ise:

“Hayır! Böyle bir tek canla gideceğim için üzülüyorum. Arzu ederdim ki,
başımdaki saçlarım adedince canlarım olsun da, onları sevdiğim Allah ve
Resûlü’nün uğrunda feda edeyim. Ama şu anda buna sahip değilim ve ben

burada çok basitçe, sadece bir insan olarak ölüyorum...”3 mealinde sözler sarf
ediyor.

Bizler de, o şanlı sahabi gibi varımızı yoğumuzu Allah yolunda infak etsek,
ikame etmeyi düşündüğümüz hakikatin ikame edilmesi karşısında yine de onu
az görmemiz, “Keşke başımızdaki saçlarımız adedince başlarımız olsaydı da,
hepsini feda etseydik!” düşüncesine iştirak etmemiz gerekir.
1 Bediüzzaman, Lem’alar s.165 (On Yedinci Lem’a, On Üçüncü Nota, Üçüncü Mesele)

2 Tirmizî, zekât 27; İbn Mâce, zekât 3; Saîd İbn Mansûr, es-Sünen 5/100.

3 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  27/359; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 3/214.



Dördüncü Bölüm 
BÜYÜTEÇ

DİN, HİKMET VE KUVVET
Soru: “Milletleri yaşatan üç önemli unsur vardır: Din, hikmet ve
kuvvet.” buyuruyorsunuz. Bunu izah eder misiniz?
Evvelâ, dini tarif edecek olursak, din, insanları kendi ihtiyarlarıyla hayra

sevk eden ilâhî sistem demektir. Bu icmalî tarif, kelimesi kelimesine Kitap ve
Sünnet’te yok ise de, Kitap ve Sünnet’in ruhuna uygun bir tariftir. Din, ilâhî bir
sistem veya sistemler mecmuasıdır. Onu, beşerî sistemlerden ayıran en önemli
esas, onun vaz’-ı ilâhî olmasıdır. Bu itibarla da berikilere “vaz’-ı beşerî” veya
“kavânîn-i vaz’iye” yani beşerin koyduğu kanunlar denmiştir. Din vasıtasıyla
hayra sevk, tamamen Allah’a aittir ama, bu sevkte insan iradesinin nefyi de söz
konusu değildir. İnsanlar, cüz’î de olsa, irade sahibi bulunduklarından, herhangi
bir noktadan herhangi bir noktaya, cemâdât gibi sevk edilmezler. Netice olarak
din; Kitap, Sünnet ve ayrıca selef-i salihînin Kitap ve Sünnet’e dayanan sâfî
içtihadlarından müteşekkil ilâhî ve küllî bir sistemdir.

Hikmete gelince onun şimdiye kadar çeşitli tarifleri yapılmıştır. Kur’ân-ı
Kerim, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem), Kitab’ın yanı sıra hikmetin

de verildiğinden bahseder ve orada hikmet Kitab’a atfedilir.1 Bu yüzden de,
pek çok yorumcu, hikmet Kitab’ın aynısı değildir demişlerdir. Bir diğer âyette:

“Kime hikmet verilmişse, ona bol hayır verilmiştir.”2 buyrulmaktadır. Sünnet,
her yönüyle Kur’ân’ın icmalini tafsil, umûmunu tahsis, husûsunu ta’mîm,
mutlakını takyid ve mukayyedini de ıtlak ettiğinden, biri bin yapan, sistemi
enginleştiren büyük ve bol bir hayır kaynağıdır. Bu sebeple muhaddisler,
hikmetten maksat, Sünnet olduğu şeklinde kanaat izhar etmişlerdir. Ayrıca
namazın, zekâtın, haccın, orucun tafsili de Sünnet’le sabittir. Dolayısıyla
Sünnet, bir hayr-ı kesîrdir ve bu hayr-ı kesîrden ilk ve en büyük hisse alan da
Efendimiz’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem).

Hikmet aynı zamanda, Üstad’ın da işaret buyurduğu gibi, bize bir hak ve



gerçek olarak talim edilen İslâmî meselelerin, daha sonra, keşf ve müşâhede
yoluyla görünmesi ve eşyanın perde arkasının kavranması mânâsına da
hamledilmiştir. Biz, çevremizde sadece kapı, pencere ve dört duvar görüyoruz
ama, Hz. Sâdık-ı Masdûk (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Sizin görmediğinizi
görüyor, duymadığınızı duyuyorum. Sema bir tınlayışla tınladı ki, eğer
gördüğümü görseydiniz ve bildiğimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız.” 3

buyurur.
Bu mânâda, eşyanın perde arkasına ıttıla da hikmet mefhumu içinde mütalâa

edilmiştir. Bu ıttıla, keşif ve müşâhedeyle olduğu gibi, sezginin inkişafıyla da,
hayalin vüs’atiyle de olur... Ehlullah, bizim akılla istidlâl edip, ilmelyakînle
bildiklerimizi, vicdanlarında yeniden bir defa daha keşfeder, duyar ve hatta onu
hissetmenin de ötesinde yaşarlar ki, bu da bir hayr-ı kesîrdir.

Bazıları hikmeti felsefe mânâsında kullanmıştır. İslâm muhakkikleri, büyük
çoğunluğu itibarıyla ötedenberi felsefeye cephe almışlardır. Bu cephe alışta
bazı dönemlerde gevşeklikten, bir kısım felsefî düşüncelerin içeri sızması söz
konusu olsa da, kelâm yoluyla, bu sızmalara karşı, tıpkı antibiyotik nev’inden
bazı ilaç ve mualeceler sayesinde, o mikrop ve virüslerin yok edildiği de bir
gerçektir. Meselâ, felsefeciler teselsülden bahsetmişlerse, kelâm ulemâsı
teselsülün butlanıyla buna karşı koymuş ve felsefecilerin delil diye ileri
sürdükleri aynı şeyleri, çok rahat onlara karşı kullanmasını bilmişlerdir.

Felsefî çarpıklıklara karşı, İmam Gazzâlî gibi muhakkik âlimlerin
mücadelesi dillere destandır. Evet, felsefecilerin tehâfütlerini göstermek, yani
onların tutarsızlıklarını, sukûtlarını gözler önüne sermek için İmam Gazzâlî
önemli bir simadır. İşte, eski-yeni bir kısım akılcı ve pozitivistlere karşı İmam
Gazzâlî ve Bediüzzaman gibi üstün dimağların keşfiyât ve mânevî müşâhede
dışı yol ve usûllerle, bizim “akliyât” ve “mantıkiyât” diyebileceğimiz değişik
ilimlerle alâkalı meseleleri o ilmin uzmanları gibi değerlendirmeleri de şayet
felsefe kabul edilecekse, bu bize göre felsefedir ve aynı zamanda, hikmet
mefhumu içinde mütalâa edilmesi mümkündür.

İmam Gazzâlî, gerçi filozofları tekfire kadar gitmiştir ama filozofların da
nassları olduğu gibi kabul etmeyi aptallık sayma, ilm-i ilâhîyi sınırlama,
filozofları peygamberlerden üstün tutma, haşr-i cismanîyi kabul etmeme gibi
küfre götürücü inanç ve düşünceleri taşıdıkları da bir gerçektir. Şu kadar var
ki, onların bu tavırları bir cihetten de Zâhirîlere reaksiyondan ileri gelmiştir.



Evet, olabildiğince temkin, hüsnüzan ve selefi hayırla yâd etme anlayışı içinde
bile olsa, “Ehl-i Sünnet’in donmuş kafaları ve eblehleri” diyebileceğimiz,
insan düşüncesini bütün bütün donduran, hatta öyle ki birbirine zıt rivayet ve
nasslar arasında bile tercih yapamadan, hepsine “Doğrudur, amel edilmeli.”
dogmasıyla yaklaşan, bu buzdan kafaların ifratları, felsefecileri tefrite
götürmüştür.

Şimdi bu “dalâlet-âlûd” felsefeye hikmet gözüyle bakamasak bile, yukarıda
arz ettiğimiz gibi, bunlar karşısında, zamanımıza ait meseleleri, aklî bir çerçeve
içinde ele almaya, yani fünûn-u müsbete ve içtimaî ilimlerin prensiplerine göre
düşünüp, Kur’ân ve Sünnet çizgisinde bir “akliyât” ve “mantıkiyât” sistemini
de hikmet sayabiliriz.

Ayrıca kâinat kanunlarının, insan hayatının kanun ve prensipleriyle
mutabakatının araştırılması, Kur’ân-ı Kerim’le kâinat arasındaki uyumun
sezilip ortaya çıkarılması da hikmet mefhumunun içinde mütalâa edilmiştir.
Evet, eğer, Kur’ân-ı Kerim ile kâinat arasında fikrî zıtlıklar yaşanıyor ve biri
hep diğerine zıt görülüyor ve gösteriliyorsa, böyle bir anlayış içinde olanlar
ehl-i Cennet olsalar dahi, dünya hayatı adına herhangi bir muvaffakiyet elde
edebilmeleri mümkün değildir.

Kur’ân ile kâinat arasındaki tetâbukun kavranması ve bunun insan hayatına ve
bu hayatın kanunlarına tatbik edilmesi, dinî hayatın da, dünya ve ahirete ait
muvaffakiyetlerin de en önemli bir rüknüdür. İslâm’daki tefakkuh ve bu
ameliyenin önemli bir ürünü sayılan “fıkıh” bu buluşma ve vahdetin
ehemmiyetli bir tezahürü kabul edilebilir. Düşünün ki, en çok kıyas ve içtihad
Hanefî fıkhında yapılmıştır. Hatta Hanefîler bu mevzuda bir hayli tenkide de
uğramışlardır. Ancak bu ekol, din-insan-kâinat münasebetini en iyi ortaya
koyan, Selçuklu, Osmanlı, hatta Abbasî gibi büyük devletlerin idaresinin dinî-
hukukî temellerini teşkil eden bir fıkıh ekolüdür ve gelişmeye, açılmaya da
fevkalâde müsaittir.

Ben şahsen İmam Malik’i çok ama pek çok severim. Ne var ki, Muvatta ile
bugün Erzurum’u bile idare etmenin mümkün olamayacağına inanırım. Hanefî
fıkhının genişliği ve umumî hakikatlar çerçevesindeki esnekliğidir ki, kıtalara
hükmeden Müslüman devletler hep onu esas almış ve onun üzerinde
yürümüştür. Osmanlı döneminde bile kanun adına ortaya konan şeyler hicrî
altıncı asırda yapılan tedvinatın bir adaptasyonundan başka bir şey değildir.
İşte bu da, hikmetin bir diğer yönüdür.



Din ve hikmetten sonra kuvvet gelir.  Hikmetin kanunları, dinin ve devletin
düsturları kuvvetle techiz edilmezse, her şey kağıt üzerinde kalır ve insanlar
üzerinde beklenen tesiri icra edemez. Ayrıca, hikmetin hayata tatbiki de kolay
kolay mümkün olamaz. Kuvvet olmazsa, kütüphanelerdeki yığın yığın
kitap/kitaplar ve zihinlerdeki, ruhlardaki dantela dantela hikmet hayata nasıl
geçirilir? Nitekim tarihte ve günümüz dünyasında geçirilemediğini görüyoruz.
Zira ilme, hakikate sırtını dönmüş, her şeyi pazu gücüyle halledebileceğini
düşünen kaba kuvvetin temsilcileri buna müsaade etmemişlerdir, etmezler de.
Bu sebeple, eğer bir millet hikmet kadar kuvvete de önem vermezse, o milletin
kendi millî, dinî değerleri adına yapacağı birçok şey de havada kalacak
demektir.

Ayrıca, din, hikmet ve kuvvet üçü bir arada ve ittifak içinde olmalı. Aksi
hâlde, dinsiz ve hikmetsiz kuvvet sırf bir zulüm ve baskı aracı; dinsiz hikmet
fırıldak çarkı, kuvvetsiz din de sırf bir “vicdan işi” hâline gelir; dolayısıyla da
yaratılma ve insanlara ulaştırılma maksadı da tam olarak yerine getirilmemiş
olur.
1 Bkz.: Bakara sûresi, 2/129, 151, 231; Âl-i İmrân sûresi, 3/164; Nisâ sûresi, 4/113; Cuma sûresi, 62/2.

2 Bakara sûresi, 2/269.

3 Buhârî, küsûf 2, tefsîru sûre (5) 12, nikâh 107, rikak  27, kader 16, eymân 3; Müslim, küsûf 1.



KEREMİN KAZANDIRDIKLARI
Soru: “Allah Resûlü keremini öyle bir fetanetle kullanmıştı ki, yaptığı
cömertliğin zerresi dahi boşa gitmemiş ve İslâm gücü olarak geriye
dönmüştü.” sözünü izah eder misiniz?
Kerem, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun çok önemli bir derinliği ve bir

enginliğidir. Aslında, O’nun hangi vasfını ele alırsak alalım, O, bunları çok iyi
kullandığından dolayı, O’nun her cehdi, katlanarak O’na geri dönmüştür.
Kereme, bir yaklaşıma göre civanmertlik, cömertlik, sehâvet de diyebilirsiniz.
Bunlar, bir kısım küçük nüanslarla birbirinden ayrılsa da, hep aynı noktaya
işaret ederler. O (sallallâhu aleyhi ve sellem), Cenâb-ı Hakk’ın ahlâkıyla
ahlâklanmış ve bu ilâhî ahlâkı çok iyi kullanmış, hem öyle bir kullanmış ki,
zerresini dahi israf etmemiştir. Sonra da Cenâb-ı Hak, ilâhî ahlâkla
ahlâklanmanın neticelerini katlayarak O’na iade etmiştir.

Evet, İnsanlığın İftihar Tablosu, iftihar tablosu olmanın gereği, tezahürü,
tecellîsi olarak herkesin, hatta meleklerin önünde olabilecek şekilde bu işi
değerlendirmiştir. Aslında bu konu, herkes için de bahis mevzuudur. Yani
herkesin, Allah yolunda verdiği şey, katlanmış olarak yeniden ona dönecektir.
Kur’ân-ı Kerim’in pek çok sarih âyeti bunu açıkça ifade eder: َءاَۤـج ْنَم 

اَھِلاَثَْمأ ُرْشَع  َُهلَف  ِةَنَـسَحْلِاب   “Kim bir iyilikle gelirse, ona getirdiğinin on
katı vardır…”1 Evet, bir insan sadece bir iyilikte bulunursa, Cenâb-ı Hak o
iyiliği ona katlar ve yeniden o şahsa iade eder. İlâhî lütfun en azı bu. Allah yüze
de katlar, bine de.. bu biraz da şahsın ihlâs derinliğine göredir. Hatta bazı
zamanlarda o zatın, ibadet ü taata kazandırdığı derinliğe göre binlere de
katlayabilir. Bazı hususî günler itibarıyla veya o şahsın diğergamlık, hasbilik,
Allah’la irtibatta çok sağlam olmasına göre, Cenâb-ı Hak, ona bir milyon da
verebilir.

Hulâsa, böyle bir durum herkes için söz konusudur. Ama böyle bir potansiyel
gücü değerlendirme, son kertesine kadar kullanma meselesi, sadece ve sadece
Efendimiz’e müyesser olmuştur. Hatta enbiyâ-ı izâm dahil, evliyâ-i kirâm,
asfiya-i fihâm efendilerimiz –büyüklükleri müsellem– hiçbiri o seviyede,
Cenâb-ı Hakk’ın kendilerine bahşettiği imkânları değerlendirememiş,
dolayısıyla da Cenâb-ı Hak’tan, o ölçüde karşılık elde edememişlerdir.

Kerem, keramet, ikram kelimeleri aynı kökten gelir. Kerem, bir insanın
iyilikseverliğe kilitlenmesi, düğümlenmesi veya onun tabiatını, başkalarına



iyilik yapma duygusunun sarması demektir ki, bu his, küllî-cüz’î her insanda
belli ölçüde vardır. Ama kimileri bu duyguyu bütün bütün köreltir, kimileri de
hayat boyu onu işleye işleye hep geliştirir; geliştirir de, sonra kerem yolu onlar
için bir şehrah hâline gelir. Ve böylece onlar, hiç sapıtmadan, sağa sola inhiraf
etmeden, hep birer civanmert olarak, etraflarına sürekli keremden inciler
saçarak yaşarlar.

İnsanlığın İftihar Tablosu’na, vazifesi gereği ve misyonu icabı, Cenâb-ı
Hakk’ın bu mevzudaki ilk atâsı, yani mebdedeki mevhibesi çok büyük olmuştur.
Zaten biz O’na ısmarlama şahıs diyoruz. Misyonunun büyüklüğüne göre,
mahiyeti, bu ağır vazife ve sorumluluğu taşıyabilecek nüvelerle donatılmıştır.
Ne var ki, daha sonra O, Cenâb-ı Hakk’ın, mahiyetine yerleştirdiği bu nüveleri
inkişaf ettirmiştir ve beklenen sınırların üstüne çıkarmıştır.

Allah’a, yaptığı işlerden dolayı soru sorulmaz.. evet, O’na niçin “Şunu şöyle
yaptın?” denilmez ama, yine de bu konuda genel bir düşüncemiz var; o da şu:
Cenâb-ı Hak, istikbalde o Zat’ın iradesinin tam hakkını vereceğini, o muhit
ilmiyle nazar-ı itibara alarak, herkesi ve her şeyi aşan bir büyüklüğü, ta baştan
O’na ihsan buyurmuştur. İnsanlığın İftihar Tablosu da, ister kendi şahsî hayatı
adına, isterse ümmetinin İslâmî hayatları adına, Cenâb-ı Hakk’ın bütün bu lütuf
ve ihsanlarından istifade etmiştir.

İşte kerem de bu duygulardan biridir. Bu, her şeyden evvel O’nda,
iyilikseverlik hissi veya ihsanda bulunma duygusu, aynı zamanda keramete açık
olma kabiliyeti ve istidadı demektir. Öyle ki O verdikçe Allah da O’na verir.
Ama peygamberlik platformunda cereyan eden bu harikulâde şeyler, dava-yı
nübüvvetin tasdikiyle alâkalı olduğundan dolayı, biz, bir mânâda onlara da
mucize deriz. Mucize, kendi tarifi içinde, peygamberin eliyle O’nun
peygamberliğini isbata matuf, Allah tarafından yaratılan harikulâde şey
demektir ki, mahiyet-i Ahmediye (sallallâhu aleyhi ve sellem) aynı zamanda
ona da açıktır.

Kerem, zatında sevilen bir haslettir. Hatta biz, kereminden dolayı insanları
da severiz. Hadis olmadığı hâlde hadis diye rivayet edilen hoş bir söz vardır:

“İnsan iyiliğin kölesidir.”2 Yani iyilik öyle bir dinamiktir ki onunla çok
önemli vazifeler yerine getirilebilir ve çok zorluklar aşılabilir.

Kerem, Araplarda daha önceleri de belli bir ölçüde vardı. Cahiliye şiiri en
erken dönemlerde dahi, hep iki önemli motif, iki önemli tema üzerinde dönüp



durmuştur. Bunlardan biri kerem, diğeri de şecaattir. Evet, İmruü’l-Kays’tan
Tarafa’ya kadar hemen herkes bu iki husus üzerinde (eğer onlara izafe edilen
bu şiirler onların ise) durmuştu. Bu mesele Bediüzzaman’ın yaklaşımı içinde
ele alınacak olursa, Hz. İbrahim’in bakiye-i dini, o günlerde de bu şekilde

temsil ediliyordu,3 denebilir. Üstûrevî mahiyette Hz. İbrahim’in cömertliği
hakkında şu menkıbe anlatılır:

Üstûresi çok bu kaynaklarda, Hz. İbrahim’in sürülerinden bahsedilir. Onun o
kadar çobanları –bağışlayın–, o kadar koyunları ve o sürülerini koruyan o
kadar köpekleri vardır ki, o, bu imkânlarıyla devrinin zenginlerinden sayılır.
Bu imkânları peygamberlik mansıbıyla telifte zorlanan -doğru ise- melâike-i
kiramdan bazıları, Hz. Âdem’in hilkatinde, istizah mahiyetinde soru
yönelttikleri gibi, Hz. İbrahim için de: “Acaba peygamberlik mansıbıyla bunca
servet nasıl telif edilir?” diye düşünürler. Cenâb-ı Hak da onlara, “Gidin bir
deneyin!” teklifinde bulunur. Ve melekler gidip Hz. İbrahim’e (aleyhisselâm),
onun duyacağı şekilde ِحوُّرلاَو ِةـَِكئٰل  َمْلا ُّبَر  ٌسوُّدــــــُق  ٌحوُّبُس   diyerek
mârifetlerini ifade ederler.

Bu kelimelerin her biri, Cenâb-ı Hakk’ı takdis, tesbih adına çok iyi seçilmiş
kelimelerdir. Nasıl ki şiirde kullanılan kelimeleri “erbab-ı beyan”, “ashab-ı
belâgat” anlar ve “Ne şiirimsi kelime! Tam şiirin mûsıkîsine uymuş.” derler.
Öyle de Zât-ı Ulûhiyet adına söylenen sözlerdeki incelikleri de, Zât-ı Ulûhiyet
mârifetine ulaşmış, kalbi bu işe açık Hz. İbrahim gibi müstesna ruhlar anlarlar.
O, meleklerden böyle bir tesbihi duyunca âdeta bayılır ve arkasından da:
“Aman ne güzel!” der ve ilave eder; “Bu önümdeki sürülerin dörtte biri sizin
olsun, dediklerinizi bir kere daha söyleyin!” Bir daha söylediklerinde ise,
“Yarısı sizin olsun!” der. Diğer bir kere daha söylediklerinde ise,
“Çobanlarımla beraber size köle oldum!” karşılığını verir. Servet bu hislerle
sımsıkı irtibatlı ise, peygamberlik davasına zıt olmak şöyle dursun çok önemli
bir payandadır.

Bir dönemde, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de Hatice
Validemiz’le böyle bir servete ulaşmıştı. Fakat peygamberliğinin daha ikinci
veya üçüncü senesi evlerinde neredeyse yiyecek bir şey kalmamıştı. O koca
servet, âdeta peygamberlik davası yolunda eriyip gitmişti. Ziyafetlerde
harcanmış veya falanın gönlünü almak, filanın kalbini yumuşatmak için sarf
edilmişti ya da tansiyonu aşağıya çekmek için kullanılmış ve derken o büyük



servet tüketilmişti.. hem öyle bir tüketilmişti ki, beş-altı sene sonra İnsanlığın
İftihar Tablosu, çok defa açlığını duymamak için karnına taş bağlamaya

başlayacaktı.4

Aslında biz, tahliline yöneldiğimiz bu bölümde şunu arz etmek istiyoruz: İşte
böyle Hz. İbrahim’den kalma bu cömertlik ve kerem, Mekkelilerin de yabancısı
değildi.. ve herkes durumuna göre bu keremden bir pay almıştı. Fakat yine de
hiç kimse, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), peygamberliğinden önce
de olsa, O’nun keremiyle yarışacak durumda değildi. Zira Allah Resûlü, Hz.
İbrahim’in şeceresinin en son ve en cami’ meyvesiydi. O, Hz. İbrahim’deki
keremi sanki bütünüyle tevarüs etmişti. Hele peygamberliğinden sonra bu
kerem öyle artmıştı ki, Allah Resûlü âdeta şekillenmiş bir kerem ve cömertlik
olmuştu. Bilhassa Ramazan aylarında, Hz. Âişe Validemiz’in de ifadesiyle,
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) rahmetle esen rüzgârlara benzerdi;

elinde-avucunda ne varsa hepsini çevresine dağıtırdı.5

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) için, Allah’ın kendisine yüklediği
o yüce misyonu yerine getirmek, yüce bir ideal, hatta bir tutku hâline gelmişti.
Öyleki onu eda edemediği zaman kendisini ölecek gibi hissediyordu. Hatta
Allah (celle celâluhu) bu konuda O’nu tadil ederek َكَـسَْفن ٌعِخاَب  َكَّل  َ َعلَف
“Nerdeyse canına kıyacak ve intihar edeceksin.”6 diyor, tadil ve tesellide
bulunuyordu.

Bu açıdan Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Cenâb-ı Hak kendisine ne
vermişse, hepsini hak davası istikametinde sarfetmişti. Yani Allah’ın verdiği
her şeyi, yine Allah’ın dinini ihyâya kullanmıştı. Meselâ, Cenâb-ı Hak
kendisine üstün bir cesaret vermişti. O da bu cesaretle kırılması gerekli olan
bütün savletleri kırmıştı. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Cenâb-ı
Hakk’ın Cevvad isminden de âzamî derecede istifade etmişti. Ancak O,
imkânlarını ulu orta şuraya-buraya saçarak kullanmamış; aksine, hak yolunda ve
fevkalâde bir temkinle değerlendirmişti. İnfak ettiği şeyleri âdeta toprağın
bağrına saçılan tohumlar gibi saçmış ve attığı her daneyi, yediveren başak
hâline getirmişti.

Evet, Cenâb-ı Hakk’ın, mahiyet-i Muhammediye’ye dercettiği bütün
hakikatleri, İnsanlığın İftihar Tablosu hep böyle değerlendirmişti. Meselâ O,
henüz yirmi beş yaşlarındayken, Cenâb-ı Hak O’na imkân verdi ve O da
ticarete atıldı. Hz. Hatice ile ortaklık kurdu. Ve kısa zaman içinde de önemli bir



servete sahip oldu. Ancak bi’seti müteakip, henüz birkaç sene geçmemişti ki,
O, servetinin bütününü infak etmiş ve bitirmişti. Ne var ki bu harcamaları
öylesine yerinde ve isabetli yapıyordu ki, neticede pek çok insanın gönlünü
İslâm’a ısındırıyor ve “İnsan ihsanın kölesidir.”  sırrını bütün çarpıcılığıyla
ortaya koyuyordu.

Öyle bir koyuyordu ki, O’nun faziletini, büyüklüğünü anlamayanlar, emanette
nasıl emin olduğunu göremeyenler, vefasına karşı gözleri kapalı kalanlar,
mutlaka, O’nun cömertliği karşısında dize geliyorlardı... Allah Resûlü,
hayatının sonuna kadar da bu hâlini devam ettirdi. (Nitekim Efendimiz’in bu
özelliğini, “İnsanlığın İftihar Tablosu Sonsuz Nur” adlı kitabımızda tafsilatıyla
ele alıp yayınlamıştık.) Resûlullah’taki bu durum, o günkü insanlarda şu kanaati
hâsıl etmişti: Bir insan ancak Allah’a itimatla bu kadar cömert olabilir. Öyle
ise, bu zat peygamberdir.

Evet, böylece Efendimiz, o güne kadar sadâkatıyla, vefasıyla, güveniyle,
emniyetiyle alamadığını, fevkalâde civanmertliğiyle bir bir gönüllere giriyor ve
alıyordu. Evet, herkes değişik yanlarıyla büyüklüğün bir tarafından O’nu
yakalıyor, azametinin o yönünün altında kalıyor ve O’nu kabulleniyordu. O
(sallallâhu aleyhi ve sellem), cömertliğini öyle rantabl kullanmış ve öyle
değerlendirmişti ki, âdeta servetinin her danesi, yediveren değil yetmiş veren,
hatta yetmişbin veren başaklar gibi sünbül vermişti. Yani O, plan, proje
âleminde her meseleyi böyle hesaplamış ve servetini böylesine tohumlar gibi
saçmıştı. Sonra da Allah’ın inayet ve keremiyle, belli bir devre sonra başaklar
vermiş, sünbüller ser çekmiş, çiçekler açmış ve her taraf bir nevbahar olmuştu.

Günümüzün, yaşatma ideali doğrultusunda hayatını örgüleyen fedakâr,
kahraman insanları için de aynı durum söz konusudur. Çünkü günümüzün
insanları da “dava-yı nübüvvetin vârisleri” sözüyle ifade edeceğimiz önemli
bir misyona sahiptirler. Yani, yeryüzünün günümüzdeki mirasçıları da,
peygamberlik davasının vârisleri sayılırlar.

Nasıl ki, Efendimiz cömertlik duygusunu kendi döneminde ihyâ etmiş ve en
ulvî noktaya yükselmişti, öyle de, günümüzün dava-yı nübüvvet temsilcileri de
aynı şeyi yapmak zorundadırlar.

Yani İnsanlığın İftihar Tablosu gibi, Allah’ın (celle celâluhu) bize bahşettiği
bütün imkânları hem de zırnığını dahi zayi etmeden, her şeyiyle talim ve terbiye
yolunda kullanarak, tıpkı O’nun, yüce davası ve düşüncesi adına yararlandığı
gibi yararlanabilir.. ve dinimiz adına elde edilen müsbet gelişmeleri daha da



hızlandırabiliriz. Evet, cömertliğimizin verdiği ve vereceği neticeler bütün
fedakârlıklara değecek ölçüde kıymetli ve bu milletin geleceği adına da çok
önemlidir.
1 En’âm sûresi, 6/160.

2 el-Meydânî, Mecmeu’l-emsâl 2/358; Abdülaziz el-Buhârî, Keşfü’l-esrâr 2/247.

3 Bediüzzaman, Mektubat s.319 (Yirmi Üçüncü Mektup, Beşinci Sual).

4 Tirmizî, zühd 39; et-Taberî, Tehzîbü’l-âsâr 1/274.

5 Nesâî, sıyâm 2; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/130. İbn Abbas’tan da rivayet edilmektedir. Bkz.:
Buhârî, bed’ü’l-vahy 5; Müslim, fezâil 50.

6 Kehf sûresi, 18/6.



BİLGİ TOPLUMU
Soru: “Geleceği kucaklama bilgi toplumu olmaktan geçer.” ifadesindeki
“bilgi toplumu olmak”tan kastedilen nedir?
İlmin önemi eskiden beri üzerinde durulan bir gerçek. Zaten insanı diğer

varlıklardan ayıran ve onların önüne geçiren de ilim değil mi? Aslında,
meleklerin Hz. Âdem’e ister inkıyat, isterse büyüklüğünü kabullenme
mânâsında secde etmeleri de bu hikmete mebnidir. Allah (celle celâluhu)
“Esmâ”yı talim ile Hz. Âdem’i tafdil etmişti. Esmâ, müsemmadan ayrı
düşünülemeyeceğine göre, demek ki, Hz. Âdem’e öğretilen eşyanın hakikatiydi.
Bir mânâda aynı mazhariyet, Efendimiz’e de verilmişti. Aradaki fark ise, Hz.
Âdem’e icmalen verilenler, Allah Resûlü’ne tafsilen verilmiş olmasındaydı.
Hz. Âdem kendi devrinde rehberlik yaptığı insanların seviyesine göre
“Esmâ”yı biliyor ve bildikleriyle o günün insanına yetecek ölçüde terkipler
yapıyor ve onlara sunuyordu.

Evet, Cenâb-ı Hak, Hz. Âdem’e esmâyı da, müsemmayı da talim etmiş ve
ona eşyanın perde arkasını öğretmiş; sonra da eşya ve hâdiselere müdahale
imkânını vermişti. Şimdi isterseniz ona bahşedilen hilâfete, bu zaviyeden de
bakabilir ve “Hilâfet, varlığın sahibi olan Allah’a niyabeten, varlığa müdahale
etme yetkisidir.” diyebilirsiniz. Ne var ki, böyle bir mazhariyet de ancak bilgi
sayesinde gerçekleşebilir.

Günümüzde de eşyaya müdahale vardır. Fakat bu müdahale ehil ellerce
yapılmadığından, bir kısım komplikasyonlar da söz konusudur. Hem de önü
alınmayacak şekilde komplikasyonlar. Evet, bu yüzdendir ki, nice tersliklerle
karşı karşıya bulunuyoruz. Hâlbuki peygamberâne yaklaşımlarda bu tersliklerin
hiçbiri söz konusu değildir.

Evet, tâlim-i esmâ ünvanı altında Hz. Âdem’e öğretilen esasen bilgidir. Buna
isterseniz günümüzdeki ayrımı nazara alarak “bilim” dersiniz, isterseniz bilime
esas teşkil eden; araştırmalar, tespitler ve mebdeden müntehaya, müntehadan
mebdeye gelip gitmelerle elde edilen en doğru, en gerçek anlamıyla bilgiler
mânâsına “ilim” dersiniz, netice değişmez. Hz. Âdem’in meleklere
rüchaniyetinin arkasında işte bu bilgi veya ilim vardır. Bu bilgi Hz. Nuh’ta
daha bir gelişmiş; Hz. İbrahim’de daha bir hızlanmış; Hz. Hud, Hz. Salih’te
daha bir katlanmış; İnsanlığın İftihar Tablosu’nda ise zirveye ulaşmış ve –

Bediüzzaman’ın ifadesiyle– tam tafsil edilmiştir.1 Zira O’ndan sonra artık



peygamber gelmeyecektir. Öyleyse O’nun anlattıkları, ister Kur’ân, isterse
Sünnet-i Sahiha olsun, daha sonra elde edilecek yeni keşif ve tespitlerle asla
zıtlaşmamalıdır.

Değişik bir ifadeyle şöyle de denilebilir: Allah (celle celâluhu) kudret, irade
ve meşîetiyle yazdığı kâinat kitabı koridorlarında, insanlığın rahat hareket
edebilmesi için, kelâm sıfatından gelen “şeriat-ı garra” rehberliğini lütfedip
insanlığın eline vermiş ve böylece insanlık o koridorlarda rahatça
yürüyebilmektedir.

Evet, Kur’ân insanla varlık arasında köprüler kurmuş, bu sayede insan,
varlığa karşı yabancı nazarla bakmaktan kurtulmuş ve insanoğlu varlığı
kendisine âdeta “enîs-i celîs” gibi görür olmuştur. Bu açıdan da denebilir ki,
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), varlık adına söylenecek her şeyi
söylemiştir. Kıyamete kadar ilimler ne kadar gelişirse gelişsin, 14 asır evvel
haklarında beyan buyurulan şeylere zıt ve farklı şeyler söylemeyeceklerdir. Bu,
aynı zamanda, bazılarının zannettiği gibi, fizik, kimya matematik, biyoloji,
anatomi adına keşfedilen şeyleri, Efendimiz daha önce söylemiştir şeklinde de
anlaşılmamalıdır. Bizim demek istediğimiz: İnsanlığın İftihar Tablosu’nun
beyanı bu türlü meselelere zıt düşmediği, hatta bütünlük içinde olduğu
şeklindedir. Bu açıdan ilim çok önemlidir, çok önemli olduğundan dolayı da,

“Netice itibarıyla her şey ilme bağlıdır.”2 diyebiliriz.
Evet, geleceğin kaderini bir ölçüde tayin edecek ilimdir. İlimsiz hiçbir yere

varılmaz. Hususiyle de dünyadaki küreselleşme, ilmin önemini daha da
artırmaktadır. Durum böyle olunca, nasıl ki, bir dönemde Batılı sanayi inkılâbı
yaparken biz o meselenin gerisinde kalmanın faturasını çok pahalı ödedik ve
ceremesini asırlar ve asırlar boyu çektik, hâlâ da çekiyoruz. Teknoloji inkılâbı
karşısında geri kalmışlığın şokundan henüz kurtulmuş sayılmayız. Öyle de, şu
anda dünyanın içinde bulunduğu seviyeye ulaşamaz ve bir kere daha gemiyi
kaçıracak olursak, ihtimal, düşmanlarımız belimizi doğrultmamıza fırsat
vermeyeceklerdir.

Bu açıdan bizler, bir taraftan Allah’a çok iyi inanmalı, Efendimiz’e çok
saygılı olmalı ve din-i mübîn-i İslâm’ın bütün inceliklerini kavramanın
yanında, diğer taraftan da hayatı bütünüyle kucaklamalı yani en iyi araştırma
merkezlerine sahip olunmalı; “NASA” gibi dünya çapında ünlü kuruluşlarımız
olmalı ve fezadaki kent kurmalar bizimle gerçekleşmelidir. Yoksa dünya



muvazenesinde bir dahlimiz olamaz ve dünyadaki hâdiseler hep aleyhimizde
gelişir durur.

Şayet birileri “Ün görmüşüm, gün görmüşüm, hemen şu olsun” aceleciliğine
kapılırsa, âheste yürünmesi ve sistemli olunması gereken böyle bir meselede
zarar vermiş olurlar. Oysaki henüz hiçbir sahada yeterli elemanın yetiştiği
söylenemez.

Burada istidradî olarak bilhassa şu hususu da belirtmekte fayda var:
Günümüzde İslâm Fıkhı’nın, yani İslâm hukuk sisteminin tekrar gözden
geçirilerek, bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tertip, tensik ve
tanzim edilmesi şarttır. Fakat üzülerek söylüyorum ki, henüz hem sayı hem de
vasıf olarak bu işin üstesinden gelebilecek seviyede elemanın var olduğundan
söz etmek mümkün değildir. Bu elemanların yetişmesi elbette belli bir vakit
ister. Ayrıca mevcut fıkhî bilgilerin mutlaka kompüterlere yüklenmesi gerekir.
Sadece bu işin bile çok uzun zaman isteyeceğinde şüphe yok. Hâlbuki iş,
mevcut bilgilerin kompüterlere yüklenmesiyle de sınırlı değildir. Bu
bilgilerden istifade ile yeni terkiplere ulaşılması da lâzımdır. Ama yukarıdaki
üzüntümü tekrar ederek söylemek zorundayım; şu anda bütün bunları istenen
seviyede yapabilecek kadroya sahip olduğumuz söylenemez. Yani, nasıl ki
NASA’yı ve NASA gibi çok büyük araştırma merkezlerini idare edecek yeterli
derecede elemanımız yok ve bunu rahatlıkla itiraf edebiliyoruz, aynı şekilde
İslâmî ilimlerdeki durum da bundan farklı değildir. Söylediklerimde kat’iyen
mübalağa etmiyor ve mevcudu da hafife almıyorum. Sadece gerçeğe tercüman
olmaya çalışıyor ve vak’ayı rapor ediyorum...

Dolayısıyla çok önemli meselelere talip ama yetersiz insanlar, Müslümanlık
adına, bu topluma üst üste fiyaskolar yaşatabilirler. Ve böyle bir falso da
bizde, önü alınamayacak bozgunlara sebep olur ki, böyle bir durumda da elden
kaçırdığımız fırsatları bir daha elde etmemiz oldukça zordur. Böyle
mühimlerden mühim bir meseleye, toyca yaklaşımlarla bir yere varılmaz.
Fıkıhta Ebû Hanifeleri, İmam Ebû Yusufları; hadiste Buhârîleri, Tirmizîleri,
Müslimleri; kelâmda Seyyid Şerif Cürcanîleri, Teftâzânîleri; ahlâkta ve
tasavvufta İmam Gazzâlîleri, İmam Rabbanîleri, Hz. Bediüzzaman gibi
insanları hazırlayıp yetiştireceğimiz ana kadar topluma her mualece yanlıştır,
komplikasyon doğurur ve bir daha da bu yanlışlıkların sebebiyet verdiği
tersliklerin altından kalkamayız.

Bütün bu söylediklerimin hesabını Allah’a vermeye âmâde ve hazır



olduğumu da burada bir parantez cümlesiyle ifade etmek isterim. “Niye kuvve-i
mâneviyeyi kırıyorsun?” denilebilir bana. Ne var ki vicdanım çok rahat, hesap
vermeye de hazırım; zira bu meselenin, kat’iyen şakaya, gayr-i ciddî insanlarla
temsile tahammülü yoktur.

Evet, mevzuu özetleyecek olursak: Soruda da denildiği gibi, geleceği
kucaklama, bilgi toplumu olmaktan geçer. Öyledir; zira bilgi, eşya ve
hâdiselerin bize anlattığı, tekvînî emirlerin ve bu tekvînî emirlerin önümüze
açıp döktüğü nesnelerin hissedilmesi, kavranması ve Yaradan’ın yüce
maksatlarının sezilmesi demektir. Eşyaya hükmetme mevkiinde yaratılan insan,
görecek, okuyacak, sezecek ve öğrenecektir. Öğrendikten sonra da hâdiselere
sözünü geçirme ve onları teshir etme yolunu araştıracaktır. İşte bu nokta, Yüce
Yaratıcı’nın emriyle, eşyanın insana, insanın da kendi Yaradan’ına teslim ve
mahkûm olduğu noktadır.

Bazı kimseler, dünyayı ilme göre idare etmenin, insanın makinalaşması ve
bir karınca topluluğu hâline gelmesi gibi, felâketler getireceğine inanırlar. Bu,
kat’iyen doğru değildir. İlimsiz bir geçmiş olmadığı gibi, ilimsiz bir gelecek de
tasavvur edilemez. Her şey netice itibarıyla ilme bağlıdır.. ve ilim olmadan
dünyanın insana vereceği hiçbir şey yoktur.

Vâkıa, pek çok şehirlerimizde, insanın makinalaştığı, insancıl duyguların yok
edildiği; düşünce ile beraber sıhhatin, sıhhatle beraber insanî faziletlerin
silinip gittiği bir gerçektir. Ancak bunu ilme ve tekniğe yüklemek de bir
haksızlıktır. Belki bunda asıl kabahati, gerçek ilim adamının, sorumluluk
yüklenmekten kaçınması keyfiyetinde aramalıyız. İçtimaî sorumluluk şuuruna
varmış ilim adamları, kendilerinden bekleneni eda etselerdi, belki de endişe
verici bu hususların pek çoğu şimdi olmayacaktı..!
1 Bediüzzaman, Sözler s.357-362 (Yirmi Dördüncü Söz, İkinci Dal).

2 Bediüzzaman, Sözler s.336 (Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas).



KUDSÎLER VE SOHBET
Soru: “Kudsîlerin hizmetlerinde ve hayatlarında sohbetlerin önemli bir
yeri vardır.” sözünü izah eder misiniz?
Evvelâ, Allah’ın bizleri kudsîlerden kılmasını, sonra yaptığımız şeylerin

kudsîlerin yaptığı şeylerden olmasını dileriz. Bunlar, O’nun ayrı ayrı
lütfedeceği hususlardır. Evet, aczimizi, fakrımızı şefaatçi yapıp bunları O’nun
engin rahmetinden talep etmeliyiz. Yani, hizmetin neticesini bekleyeceksek,
ilim ve iktidarımızla değil, ihtiyacımızla bekleyeceğiz. Rabbimiz aczimize,
zaafımıza merhamet buyurup bizi, göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle baş
başa bırakmasın!.

Bilindiği gibi Seyyidina Hz. Mesih, Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem)

ve cemaatini “kudsîler” sözüyle müjdelemiştir.1 Kudsîler; mukaddesler, yani
dünyanın isine pasına, kirine küdûretine girmemiş ve eteklerine “belva-i âmm”
nev’inden dahi olsa pislik bulaşmamış ve tabiî dünya karşısında hiçbir zaman
yenik düşmemiş insanlar demektir.

Bu, onların hata ve günah işlemeyecekleri şeklinde anlaşılmamalıdır. Hata
ve günah Seyyidina Hz. Âdem’le beraber doğmuş ve âdeta onunla tev’em (ikiz)
gibidir. İşte insanoğlu da, atasıyla beraber doğan bu hatayı tevarüs etmiş, o
gün-bugün de bu beraberliği sürdürmektedir. Daha doğrusu bu, Allah’ın bir
kanunudur ve onu aşmamız da mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki Allah

Resûlü: ٌءاَّطَخ َمَدٰأ  يَِنب  ُّلُك   der2 ve bu meseleyi hatırlatır. Evet, herkes hata
işler; ama önemli olan, hatanın nasıl giderilip, nasıl aşılacağı hususudur. Buna
da O َنُوباَّوَّتلا َنِیئاَّط  َ خْلا ُرْیَخَو   sözüyle işaret buyurur. Yani “Hata edenlerin
en hayırlısı, hata ettikten sonra hemen tevbe ile onu silmeye çalışandır.”3

Bu açıdan biz “mukaddes”, “pak”, “nezih” sözleriyle hiç günah işlememişi
kasdetmiyoruz; bu sözlerle biz, hayatlarını Cenâb-ı Hakk’ın rızasını tahsile
vakfetmiş, adamış; düştüğünde doğrulmasını bilen, uzaklaştığında yakınlaşma
yollarını araştıran ve gözlerini açıp kapayıp rıza-i ilâhîyi arzulayanları.. ve
i’lâ-yı kelimetullah adına, yani Allah’ın yüce adının dört bir yanda bayrak gibi
dalgalanması uğruna lâzım gelen her şeyi yapanları ve bu yolda her fedakârlığa
hazır olanları kastediyoruz.

Zaman zaman bunlar da düşebilir, bunlar da kendi çizgilerinden
uzaklaşabilir, ama onları diğerlerinden ayıran özellik, istemeyerek içine



düştükleri durumun içinde uzun süre kalmamalarıdır. Düşer düşmez hemen
kalkıp Seyyidina Hz. Âdem gibi: اَنَسُفَْنأ اَۤنَْمَلظ  اَنَّبَر   “Rabbimiz, kendimize
zulmettik.”4 veya Seyyidina Hz. Yunus b. Metta gibi: َْت َنأ َِّالإ  ۤ َهِٰـلإ  َۤــال 

َنیِِملاَّظلا َنـِم  ُتـْن  ّيِِنإ كُ َكــَناَحْبُس   “Senden başka ilâh yoktur, Sen
münezzehsin, şüphesiz ben haksızlık edenlerden oldum.”5 deyip, nefsin
zulmünden Cenâb-ı Hakk’a sığınmalarıdır.. evet, kudsîler, her zaman Allah’ı
takdis ve tenzih eder, her şeyi netice itibarıyla O’na bağlarlar. Ve böylece her
hâllerinden Cenâb-ı Hakk’ın nazar-ı merhametini kendilerine celb ve
cezbetmesini bilirler. Tabir-i diğerle, acz, fakr, zaaf ve ihtiyaçlarını ortaya
koyarak, bazı velilerin, “Ben senden hiçbir şey istemiyorum, hâlime bak, neye
muhtaç isem onu lütfeyle!” dedikleri gibi ُتْنُك ّيِِنإ  ََكنا  َ حْبُس َتَْنأ  َِّالإ  ۤ َهِٰلإ  َۤال 

َنیِِملاَّظلا  َ نِم  derler.
Kudsî, aynı zamanda, paklığa hırslı; günahtan kaçan ve günahtan kurtulduktan

sonra da, yeniden ona dönmektense, ateşe girmeyi yeğleyen insan demektir.
Şirki izâle ve yerine tevhidi ikame etme böyle birinin en yüce mefkûresi, en
büyük gaye-i hayalidir. Onun için Seyyidina Hz. Mesih, yeryüzünü şirkten,
şirkin levsiyatından temizleyecek olan ve ahir zamanın en güçlü cemaati
bulunan Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) cemaatine “kudsîler”
demiştir.

Kudsîlerin iki dönemi vardır.  Biri, Efendimiz’le (sallallâhu aleyhi ve
sellem) başlayan ve o döneme ait ani’l-merkez güçle değişik dönemlerde
zirveleşen, devletler hâline gelen ve devletlerin mülk ve saltanatında âdeta
hilâfetin şehbalı şeklinde kendini gösteren aslî tecellî ve küllî zuhuru; diğeri
de, ahir zamanda yine Hz. Sâdık-u Masduk’un bişareti ve müjdesine binaen,
son bir kere daha Müslümanların, olmaları gerektiği ölçüde var olmalarıdır.

Bu açıdan, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ümmetinin, “kudsîler”
sözcüğüyle yâd edilmesinden, ahir zamanda bu ikinci dirilişi temsil edenler de
nasiplerini almaktadırlar. Birinci durum itibarıyla kudsîler, ٌةَّمُأ َقْد َكــِْلت 

ْتَبَس اَم َك اََھل  َْتلَخ   “Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları
onlara...”6 âyetinin ifadesiyle gelmiş, vazifesini eda etmiş ve gitmişlerdir.
Şimdi onlarla bizim münasebetimiz, onları hayırla yâd etmek, bizlere
bıraktıkları eserleri geliştirip değerlendirmeye çalışmaktır. Bu konuda bizi
daha çok alâkadar eden hususa gelince, o, bu ikinci kudsîliğin çok iyi



değerlendirilmesi mevzuu olsa gerek.
Kudsîler denince akla, ahir zamanda imana ve insanlığa hizmet gibi ulvî bir

mefkûreyi yeniden omuza alan ve gezdiği her yere, tıpkı Hızır’ın gezdiği yerler
gibi canlılık götüren bir umumî ihya hareketinin mümessilleri gelmelidir.
Şimdiye kadar çokları bu tabirleri kullandı. Meselâ, merhum Mevdudî
“İslâm’da İhya Hareketleri” kitabıyla bu umumî “ba’sü ba’de’l-mevt”i anlattı,
hatta Hz. Mehdi’nin hareketini de, bu ihya hareketinin önemli bir buudu olarak
ifade etti.

Tabiî en büyük ihya hareketleri nebilerle temsil edilmiştir. Şu âyet meali, bu
hususu tasdik ve teyit eder mahiyettedir: “Allah sizi hayata mazhar etmesi,
diriltmesi, (yani bir ba’sü ba’de’l-mevte mazhar  kılması) için O ve
Peygamberi sizi çağırdığı zaman, o çağrıya icabet edin!”7 Evet çağrıya
icabet edin ki, ruhta, mânâda, gönülde, vicdanda, histe, duyguda, düşüncede,
mantıkta, muhakemede… hâsılı her hususta dirilesiniz. Bu açıdan denebilir ki,
en çaplı ihya hareketleri peygamberlerle temsil edilmiştir ve onlardan sonra bu
hareketi temsil edenler de kudsîlerdir.

Kudsîlerin hayatında en önemli hususa gelince, o da bir yerde oturarak,
kalkarak, düşünerek, konuşarak, mev’ize ve sohbetlerde bulunarak bu
arkadaşlığı derinleştirmektir.

Geçmiş kitaplarda Hz. Mesih’in etrafındakilere “Onun çırakları” denir.8

Seyyidina Hz. Musa’nın etrafındakilere de “Onun talebeleri, çırakları” ifadesi
kullanılır. Hâlbuki Kur’ân-ı Kerim, Allah Resûlü’nün cemaatini ele alırken,

“Ashab” sözünü, yani sohbetten gelen bir kelimeyi kullanmıştır.9 Zaten

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de onlara “Ashabım” demiştir.10

Meseleye bu zaviyeden yaklaşılacak olursa “sohbet” çok şümullü bir
kelimedir, hatta her türlü nasihat ve irşad da bu sohbet mânâsına dahildir.
Diğer taraftan kudsîlerin sohbeti, yüce bir gaye ve ideal etrafında
örgülenmektedir. Yani onların bir araya gelişi, sıradan bir araya geliş değildir;
gayeli ve hedefli bir beraberliktir. Bu sebeple, insanların bir kahvede, bir
sinemada, bir tiyatroda veya turistik bir gaye ile çıkılan yolculuklarda bir araya
gelmeleri, beraber yiyip içmeleri, konuşup görüşmeleri ile, yukarıda
çerçevesini belirlemeye çalıştığımız kudsîlere ait sohbet ve arkadaşlığın
birbirine karıştırılmaması icap eder. Onun için de, kudsîlerin “sohbet”ini daha
özel mânâda ele alıp öyle değerlendirmek gerekmektedir.



Sohbet, duygu ve düşüncelerini karşılıklı müzakere ederek bu duygu ve
düşüncelerde derinleşmeyi hedef alan insanların kurdukları arkadaşlıktır. Zaten

hadiste de “tezâkür” ifadesi kullanılır ki, o da bu mânâyı teyit etmektedir.11 Bu
arkadaşlıkta her zaman bir ülkü ve ideal birliği söz konusudur ve yürekler aynı
duygu ve heyecanla, hep aynı meseleler etrafında çarpmaktadır. Böyle bir
beraberlikte tam bir vahdet-i ruhiye söz konusudur. Aralarında aynı heyecan
yaşanmakta; başkalarının lezzetleriyle mütelezziz ve elemleriyle müteellim
olunmaktadır. Durum böyle olunca, tehlike anında ayrılıp giden, zoru görünce
bulunduğu yeri terk eden insanların bir araya gelişi, kesinlikle bizim tarif
ettiğimiz şekilde bir arkadaşlık değildir. Ona dense dense “yığın” denir...

Bu itibarla, uzun zaman isteyen ve uzun zaman istemesi itibarıyla da ciddî bir
sabrı gerektiren, peygamberâne azimle ancak aşılabilecek büyük meselelerde,
her sene elli defa planı, sistemi, düzeni bozulsa “yeni baştan” deyip, ülke ve
ülküsü adına beraberliğini sürdürmeyenler gerçek arkadaşlık ufkunu
yakalayamazlar. Zaten her türlü mücahedede, mücadelede, kendini bulmada,
özüyle bütünleşmede, ahirette ebedî saadete liyakat kazanmada, Allah’ın
rızasını yakalamada ve Cennet’te bir başak hâlinde çıkabilmek için, burada
sağlam bir tohum hâlinde toprağın bağrına düşüp rüşeyme yatmakta beraberlik
söz konusu değilse, bu arkadaşlık ötede devam etmez ki, burada da bir kıymeti
haiz bulunsun.

Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle bir husus anlatılır: Yeni bir ölüm hâdisesi
vuku bulduğunda, daha önce vefat eden dost ve akrabaları onun başına toplanır
ve dünyadaki dostları, yakınları hakkında ona sorular sorarlar. “Falan nasıl,
filan nasıl?” diye uzayıp giden bu sorular karşısında, berzahın yeni misafiri,
bazen: “O daha önce vefat etti. Size uğramadı mı?” der. Bunun üzerine diğerleri
işi anlar ve üzüntülerini dile getirirken: “Bize uğramadığına göre, demek ki onu

uğursuz bir yere götürdüler!..”12 derler.
Evet, orada, dostluğun devamı, buradaki beraberliğe bağlıdır. Pek çok âyet

ve hadis bize bunun böyle olduğunu ve olacağını hatırlatmaktadır. Ezcümle:

“Kişi sevdiğiyle beraberdir.” 13 mealindeki hadis-i şerif, gayet kısa, veciz ve
câmi bir ifadeyle, bu hususu teyit ettiği gibi, mealini vereceğimiz şu âyet de
aynı hususa parmak basmaktadır:

“Kim Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederse, işte onlar, Allah’ın
nimetlendirdiği peygamberler, sıddîkler, şehitler ve salihlerle beraberdir.



Onlar da ne güzel arkadaştırlar!”14

Bu açıdan bizim arkadaşlığımız enginliklere açık, zengin ve çok derinlikleri
olan bir arkadaşlıktır. O aynı duygu, aynı düşünce, aynı davayı kucaklayan ve
aynı şeyleri paylaşan insanların bir araya gelmeleriyle gerçekleşen, Zât-ı
Ulûhiyet’i müzakere, İnsanlığın İftihar Tablosu’nu yâd etme, tevhid, tehlil,
tesbih, tahmidle derinleştiren bir sohbet arkadaşlığıdır. Nasihat da bu sohbetin
hayatî ve çok önemli yanlarından biridir. Ukbâ buudlu bu beraberlik öyle bir
arkadaşlıktır ki, kabir bu arkadaşlığı engelleyemez, ölüm bu arkadaşlığın
arasına giremez. Evet, “Birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz cenubta, birimiz
şimâlde, birimiz dünyada, birimiz ukbâda olsak yine beraberiz.” mülâhazası

etrafında gerçekleştirilen bir arkadaşlığa dünyada hiçbir şey mâni olamaz.15

Böyle bir arkadaşlığın engin ve zengin buudlarından biri de, uyarma
ameliyesidir. Yani, arkadaşının yanlış yaptığını gördüğünde onu ikaz etmesidir.
Buzda gezen adama, “Aman dikkat et! Buzda geziyorsun, kayıp düşebilirsin!”
derler. Aynen öyle de, başı dönen, bakışı bulanan, kaymak üzere olan bir
arkadaşına; “Aman buradaki kaymalar öteki kaymaları netice verebilir!” deyip
kardeşlik ve vefanın icabını yerine getirerek, onu tutup düşmesine meydan
vermeme bizim anladığımız böyle bir arkadaşlığın gereğidir. Allah Resûlü
böyle bir arkadaşlığı kâmil mânâda gerçekleştirdiği için, O’nun cemaatine,
“Cemaat” değil “Ashab” denmiştir. Yani o sohbet halkasına giren, O’nun
sohbetindeki enginlikleri yaşayan, meselenin nasihat ve mev’ize yanından da
yararlanan, zikir ve fikirle Allah’a yaklaşma yolunu bulan, arkadaşlığın
ebedîlik vetiresi felsefesini, yani burada girilen bu yolun ötede de devam
edeceği gerçeğini kavrayan kimselerle O’nun arasındaki münasebet bir
arkadaşlık münasebetidir.

Bir de geçmiş kitaplarda bazı işaretler var. Ahir zamandaki dirilişin önemli
bir yanını mev’izeler teşkil edecek diye.. evet, ahir zamanda ümmet-i
Muhammed’e diriliş üfleyecek zevatın önemli unvanlarından biri de “Nâsih”
unvanıdır. Bu yönüyle de nasihat buudlu, mev’ize derinlikli sohbetler çok
önemlidir.

Gerçi geçmiş kitaplardaki şeyleri ayniyle kabul edemeyiz ama, mesele bizim
Kitab’ımıza muhalif değilse, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem)
muhayyer bırakmasına dayanılarak mülâhaza dairesi açık bırakılabilir.
1 İbn Kesîr, el-Bidâye 6/179; el-Mâverdî, A’lâmü’n-nübüvve 1/199.



2 Tirmizî, kıyâmet 49; İbn Mâce, zühd 30; Dârimî, rikak  18.

3 Tirmizî, kıyâmet 49; İbn Mâce, zühd 30; Dârimî, rikak  18.

4 A’râf sûresi, 7/23.

5 Enbiyâ sûresi, 21/87.

6 Bakara sûresi, 2/134, 141.

7 Enfâl sûresi, 8/24.

8 Bkz.: Kitab-ı Mukaddes (Türkçe tercüme), Yeni Ahit, Yuhanna, Bâb: 18, cümle: 1-14.

9 Bkz.: Tevbe sûresi 9/40; A’râf sûresi 7/184; Sebe sûresi 34/46; Necm sûresi 53/2.

10 Buhârî, enbiyâ 8, 48, tefsîru sûre (5) 14, 15, (21) 2, rikak  45; Müslim, cennet 58.

11 Dârimî, mukaddime 32.

12 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/164; el-Hâkim, el-Müstedrek  2/581.

13 Buhârî, edeb 96; Müslim, birr 165.

14 Nisâ sûresi, 4/69.

15 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.674; Emirdağ Lahikası-1 s.160; Şuâlar s.535 (On Dördüncü Şua)



CEBR-İ LÜTFÎ VE BUUDLARI
Soru: Sık sık “cebr-i lütfî” tabirini kullanıyorsunuz. Cebr-i lütfî ne
demektir ve cebr-i lütfînin buudları nelerdir?
Cebr-i lütfî, insan irade ve ihtiyarı söz konusu olmadan Rabbisinin ona ihsan

buyurduğu lütuflar adına kullanılan bir tabirdir. Bu bağlamda insanın sahip
olduğu her şey, cebr-i lütfî platformunda değerlendirilebilir ve
değerlendirilmelidir de. Ademden vücud sahasına çıkmak, hayvan, bitki vs.
olmayıp insan olmak, Müslüman bir ülkede dünyaya gelmek, sağlam bir fizikî
yapıda yaratılmak... Yani A’dan Z’ye saymakla bitmeyecek bu nimetlerin
hepsine cebr-i lütfî denebilir.

Cebr-i lütfînin buudlarına gelince, önce iman üzerinde durmak icap eder.
Evet, iman insanlara Allah’ın bir lütfudur. Bu açıdan biz imana cebr-i lütfî
nazarıyla bakıyor ve ona göre değerlendiriyoruz. Zira bazen kilisenin
gölgesinde “Lâ ilâhe illallah” diyenleri gördüğümüz gibi, caminin gölgesinde
“70 yaşına kadar ateist olarak yaşadım, bundan sonra iman ettim diyemem”
veya “İleri yaşlarda bunayıp iman adına bir şeyler söylersem, sakın ona itibar
etmeyin” diyenlere de rastlıyoruz. Bu ise bize, imanın bir cebr-i lütfî ve apaçık
bir ilâhî inayet olduğunu göstermektedir.

Aslında bizler, umumî mânâda, cebr-i lütfîyi Müslümanlık adına, başta iman
olmak üzere hemen her sahada yaşamaktayız. Bakınız etrafınıza, sokaklarda
avare gezen nice akıllı insanlar var. Ama dünkü inhirafları, meseleye yanlış
bakış ve değerlendirişleri, onları çok şeylerden mahrum ettiği gibi, bugün de
onlar, yılların vebali o yanlışlıkların meydana getirdiği kamburdan dolayı bir
türlü doğrulup, doğruyu göremiyorlar.. görmeleri kolay da değil.

Evet, yıllarca yanlış düşüncelerin, yanlış zihniyetlerin arkasında dolaşmış,
Marks, Lenin, Engels, Mao deyip durmuş kişilerin birdenbire Müslümanlığı
kabul etmeleri elbette kolay değil. Hele bu insanlar lider konumunda kimseler
ise bunların, bunca zikzaktan sonra arkalarındaki kitlelere; “Bunca zamandır
hayatımızı hep yanılgı içinde geçirmiş ve sizleri yanlış şeylere
yönlendirmişiz!” demeleri oldukça zordur. İşte bizden çok daha akıllı olan
insanların iman noktasında doğru yolu bulamayıp şaşkınlık ve dalgınlık içinde
sağda solda dolaşmalarına mukabil, bizim imanla tanışmamız; tanışıp onunla
bütünleşmemiz, elbette ki cebr-i lütfî içinde mütalâa edilmelidir. Bizi bu ulvî
tepelerde dolaştıran Rabbimiz’e canlar kurban!



Cebr-i lütfînin bir başka buudu, Allah’ın adını gönüllere duyurma gibi ulvî
ve yüksek bir mefkûreyi çağımızın önemli bir mütefekkirinin görüşlerinden
istifade ederek birleştirici, uzlaştırıcı bir çizgi ve çerçevede yapmamızdır.
Evet, o, düşünce dünyamıza teklif ettiği esaslarla “...cılık, ...culuk” denerek
yapılan ayrımları gündemimizden kaldırmış.. hizmet eden kim olursa olsun ve
hangi seviyede bulunursa bulunsun, hepsini kabul etmemiz, ayakta alkışlamamız
ve kat’iyen tenkit etmememiz hususunda bizleri uyarmış ve sık sık tahşidatta
bulunmuştur. Süleyman Efendi, Sami Efendi, Es’ad Efendi, Mehmed Efendi,
Mahmud Raşid Efendi, Hacı Hulusi ve daha niceleri… evet, dünyanın değişik
yerlerinde Müslümanlık hesabına, İslâmî duygu ve İslâmî düşünceyi örgüleyen
bu büyük insanların ortaya koydukları güzellikler ve başarılar karşısında
sevinip onları alkışlamamız gerektiğini defaatle hatırlatmış ve defaatle
vurgulamıştır.

Evet, İslâm herkese bağrını açan ilâhî bir sistemdir. Herkesi meşrebi,
mezakı, mezhebi, his, duygu vs. özellikleri ile kabullenen bir sistem. Onu,
sertleştiren, sert gösteren bizleriz. Dar bir çerçeve içine sıkıştıran, büzen,
küçülten ve başkalarına hayat hakkı tanımayan bir din olarak algılanmasına
sebep olan bizleriz. İşte bu katı anlayış ve bu dar düşünceden kaynaklanan
davranışlarımız, öteden beri İslâm’ın bütün enginliği ile anlaşılmasına engel
teşkil etmiş ve başkalarını çeşitli endişelere sevk etmiştir.

Yakın tarihimiz bunun farklı örnekleriyle doludur. Ve bize karşı duyulan
endişelerin büyük bir bölümü de bu düşünceden kaynaklanmaktadır. Bu itibarla
da, bir bardak suda fırtınaların koparıldığı, dahilî ve haricî düşmanların
birleşip inananları yokluğa, hiçliğe mahkûm etmek istedikleri bir dönemde
yeniden böyle bir şeye sebebiyet vermeye hiç mi hiç hakkımız yok. Onun için
Bediüzzaman’ın bu düşüncesinin pratiğe aktarılmasına her zamankinden daha
çok muhtacız.

Aynı çerçeve içinde mütalâa edilebilecek cebr-i lütfînin bir diğer buudu
ise, Hasanî ruh ve düşüncenin temsilidir.  Evet, yakın bir gelecekte bir kısım
çıkar ve menfaatlerin paylaşılması aşamasında, Hasanî ruh ve anlayışı temsil
eden hasbî, diğergam ve fedakâr bir kısım ruhların müstağni davranmasıyla pek
çok fitne önlenebilecektir. Başkalarının kapışmak için mücadeleye gireceği
öyle bir ortamda onlar, bunların hepsini ellerinin tersiyle itecek ve “Bize lâzım
değil!” diyerek ömürlerinin geri kalanını bir mağarada geçirmesini
bileceklerdir.



İşte bu inanç, bu düşünce, toplumumuz adına ilâhî bir lütuf, bir meziyettir.
Evet, kavga çıkartmak isteyenler, ellerini havaya kaldırdıklarında muhatap
bulamayacaklardır. Zira adanmış ruhların kesin kararı şudur ki, Müslümanlarla
sebebi ne olursa olsun kavga edilmez, onlar her zaman “Zamanımızda haklı

dahi olsa kavga çıkaran haksızdır.”1 düsturu içinde hareket ederler.
Cebr-i lütfînin en önemli buuduna gelince, Rabbimiz’in ihsan ettiği bunca

lütuf ve ihsanlarda irademizin bahis mevzuu olmaması gerçeğidir. Aslında en
önemli meselelerde bile irade, şart-ı âdidir. Fakat bu lütuflarda, irademizin var
olduğunu söylemek bir hayli zordur.

Bir kere, kâinat içindeki mahlukatın en üstünü sayılan insan olarak
yaratılmışız. Bununla kalmayıp insan-ı kâmil mertebesine çıkabilecek bir
zeminde meydana getirilmişiz. Mazhar olduğumuz ilâhî lütuflar itibarıyla, İmam
Rabbanî, Abdülkadir-i Geylânî, Şah-ı Nakşibend olmaya namzet bir yerdeyiz.
Yani bizi bu ufuklara taşıyacak altyapı, temel dinamiklerin hepsi hazır.. ve
bunların hepsi, irademiz haricinde bizlere yapılan birer ihsan ve birer lütuf
olduğunda şüphe yok.

Öyleyse insan, bunları rastgele yolda bulmuş gibi değil de, biri tarafından
verilmiş kıymetli birer emanetmiş gibi kabul etmeli; sonra da bu lütufların
devam ve temadisi için elden gelen her şeyi yapmalı. Her mazhar fert, kendi
idrak ve şuuru ile bunların etrafını çevirmeli, karantinaya almalı ve kat’iyen bu
nimetleri elden kaçırmamaya bakmalıdır. Vilâyete giden yolun ilk basamağı
bile olsa, bu size gösterilmişse; İslâmî ilimlere açılan kapı size aralanmışsa;
eğitim ve öğretim adına birilerine bir şeyler anlatma imkânı size verilmişse..
evet, bunların hepsinin kadr ü kıymeti bilinmeli, Allah’ın bunca nimetine karşı
şükürle mukabelede bulunulmalıdır.
1 Bkz.: Bediüzzaman, Şuâlar s.311 (On Üçüncü Şua).



İMANIN GÜCÜ
Soru: Kastamonu Lahikası’nda “Avrupa’nın dörtte biri kadar bile
olmayan bir devlet, Avrupa’ya, Asya’ya, Amerika’ya karşı mücahidâne ve
galibâne harp edecek…”1 deniliyor. Bunu açıklar mısınız?
Öncelikle içinde bulunduğumuz şartlar itibarıyla mücadele ve muharebeyi

bizler farklı yorumluyor ve bu konuda hep Bediüzzaman’ın yaklaşımını esas
alıyoruz. Evet, o diyor ki; “Medenîlere galebe ikna iledir. Söz anlamayan
vahşilere yapıldığı gibi icbar ile değil.”2 Öyleyse bizler, içinde yaşadığımız
demokratik zemini, demokratik hak ve hürriyetleri değerlendirmek suretiyle,
insanların, Halid’in, Amr İbn Âs’ın, Osman İbn Talha’nın Müslümanlığı
seçmesi gibi, kendi iradeleriyle Müslümanlığa girmelerini bekliyor ve bu yolun
daha eslem, daha kalıcı bir yol olduğuna inanıyoruz.

Bu düşüncemiz, ana hatlarıyla böylece bilindikten sonra, soruya cevap
sadedinde de şunları söyleyebiliriz: Osmanlı topraklarının en geniş olduğu
dönemde, topraklarımız 20 milyon kilometrekaredir. Bu alan içinde 250 milyon
insan yaşamaktadır. Buna karşılık, safkan Türk milleti ise on-on bir milyondur.
Böyle bir dengesizliğe rağmen Osmanlılar, hem kendilerinden 20 kat daha fazla
bir toplumu idare etmiş hem de dünya ile yaka paça olmuşlardır. Şimdi bir
zamanlar böyle küçük bir çekirdekle, koskocaman ağaçlara hâl anlatan, söz
dinleten Allah (celle celâluhu), başka bir dönemde yine aynı çekirdeği
konuşturur.. aynı nüvede kocaman çınarlar meydana getirebilir.. böyle küçük
bir ses ve solukla dünyanın dört bir yanına kudsî davasını gürül gürül yayar ve
isterse bununla devlerin ödünü de koparabilir.. Onun gücünün her şeye

yettiğini, günde beş defa namazlardan sonra 3 ٌريِدَق ٍءْيَش  ِّلُك  ىٰلَع  َوُھَو   ’le
ilan eden bizlerin, bu konuda zerre kadar şüphe ve tereddüdü yok ki;
tereddüdümüz olmayan böyle bir mesele adına israf-ı kelâm edelim.

Evet, biz hep şu anlayış içinde olduk; ehl-i kalb bir zata “Allah’ı anmak
lâzımdır.” demişler, o ise onlara “Ne zaman unuttum ki?” şeklinde cevap
vermiş. Bunun gibi, soruda tevcih edilen meselenin böyle olduğunu ve
olacağını baştan bu yana biz zaten kabullenmişiz.

Evet, düşünce ufkumuz farklı: “ B i z muhabbet fedaileriyiz, husumete
vaktimiz yok.”4 Kılıçtan, kamadan, gerilmiş yaydan, atılmış oktan, yaralanmış
insandan, öldürülmüş kâfirden bahsetmiyoruz. اوُبِیجَتْـسا اوُنَمٰا  َنيِذَّلا  اَھَُّيأ  َي  اۤ



ْمُكِییْحُي اـَِمل  ْمُكاَـعَد  اَِذإ  ِلوُـسَّرِللَو  ِّلل  ِهٰ  “Ey iman edenler, hayat verecek
şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Resûlü’ne uyun!”5 âyetinin fehvâsınca
dirilişten bahsediyor, insanları Allah’a ve Resûlullah’a çağırıyor ve diyoruz ki:
Değil sadece cismaniyetle ölmek, ruhî planda ölü olanlar dahi bu davete icabet
ettikleri zaman ebedî olarak dirileceklerdir. Zaten, dirilişi temsil edenler
ölümden, harpten bahsetmezler ki...
1 Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.55.

2 Bediüzzaman, Tarihçe-i hayat s.54 (İlk Hayatı).

3 Bkz.: Tirmizî, daavât 36; Nesâî, menâsik  163; İbn Mâce, menâsik  84.

4 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.54 (İlk Hayatı).

5 Enfâl sûresi, 8/24.



ADANMIŞ RUH OLABILMEK
Soru: “Ben ne şanlı geçmişten ne de muhteşem gelecekten biri olmayı
değil de günümüzdeki adanmış ruhlardan biri olmayı isterim.” sözünü
izah eder misiniz?
Şanlı geçmişimizi arzulamamak, hatta onun küçük bir neferi olmayı temenni

etmemek mümkün mü? O muhteşem geçmiş dile getirildiğinde, hepimizin zihni
bir yönüyle gayr-i ihtiyarî olarak oraya kayar. Onun için felaket günlerimizin
felâketzede şairi Merhum Âkif –ki kadimden bu yana gelmiş geçmiş şairlerimiz
arasında, acısıyla tatlısıyla yaşadığı dönemi o ölçüde içten terennüm eden bir-
iki şair varsa bunlardan biri, belki de birincisidir o– diyor ki:

Viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm.
Gördüm de hazânında bu cennet gibi yurdu.
Gül devrini bilseydim onun, bülbülü olurdum.
Yâ Rab, beni evvel getireydin ne olurdu!
Evet, hangimiz Kanuni dönemini paylaşmayı düşünmeyiz? Hangimiz Yavuz

Selim’in yanında, onunla beraber yeniçeri türküsünü mırıldanmayı istemeyiz?
Hangimiz, Mercidabık’ta, Ridaniye’de veya Çaldıran’da o hünkâr-ı âzamın
sağında veya solunda, demirden bir kalkan gibi, göğsümüzü siper edip ona
kalkan olmayı düşünmeyiz? Evet, bu muhteşem tarih, her zaman bizim içimizde
gayr-i iradî bir alâka odağıdır.

Bir diğer taraftan, nebinin vaadinde, velinin yâdında, güvercinin kanadında,
ümit dolu bir intizarla beklediğimiz mutlu geleceği düşünürken içinde
bulunduğumuz bir kısım karamsar şeylerden sıyrılarak hep geleceğe de akmak
isteriz.

Bu tarz bir düşünceye “nostaljik yaklaşım” denebileceği gibi, içinde
bulunduğumuz dar ve sıkıcı zaman diliminin yetmezliğine isyan ederek, tabir-i
diğerle, bir sanatkâr, bir ressam, bir şair gibi sübjelere, objelere başkaldırarak,
ya maziye ya da gelecek zamana sığınma da diyebiliriz.

Evet, hepimizin bazen bu türlü mülâhazaların içine girdiği olur. Vazife ve
sorumluluğumuzun içinde olmasa da, hatta Allah’la pazarlık yapma mânâsına
gelse de, bu tür şeyler aklımıza gelebilir. Ama sonra, ihlâsımızla,
samimiyetimizle bu yanlış anlayışımızı tadil eder, “Estağfirullah yâ Rabbi, bu
bizi alâkadar etmez.. bize ne! Biz vazifemizi yapar, şe’n-i Rubûbiyetin gereğine
karışmayız.” deriz ama, ne kadar istikamet üzere olsak ve ayağımızı sağlam



.

.

bassak da hayal ve düşünce dünyamız yer yer bizi bu eğri büğrü düşüncelere
götürüp kalbimizi kaydırabilir. Hemen arz edeyim ki, bu, iman adına kalbin
kayması gibi affedilmeyen bir günah değil, belki masum bir seyyiedir.

Aslında, bizim için de başkaları için de o şanlı geçmişimiz, arzu
edilmeyecek gibi değildir. Geleceğimiz de inşâallah o şanlı kökün
sürgünleriyle geçmişe denk muhteşem olacaktır.

Ancak kıtmirce bir yaklaşım ile ben, ne geçmişin o şanlı Yavuzları,
Kanunileri olmayı ne de geleceğin çok üst seviyede bu işi temsil edecek
kudsîleri olmayı arzu ederim. Buna bedel günümüzde hizmet eden, sade ve
basit bir nefer olmayı tercih ederim. Neden?

Çünkü:
1Gelecekteki başarılar, muvaffakiyetler beraberinde gıybeti, hasedi, nefreti

de getirecek. Paylaşılması zarurî görünen ganimetler olacak. Makam ve mevki
sevdası insanların ruhunu saracak. Hırslar, kinler, nefretler kabaracak. Nerden
mi biliyorsun? Biliyorum, zira bunlar insanın tabiatında var... Beşer tarihi
şahittir ki, hemen her zaman, çile ve ızdırabı takip eden refah ve saadet
dönemlerinde, insanlar eski safvetlerini, samimiyetlerini koruyamamışlardır.
Dün aynı saflarda beraber mücadele edenler, böyle bir dönemde menfaat veya
makam uğrunda birbirleri ile kıyasıya vuruşmuş ve sıkıntıda kazandıkları her
şeyi rahat ve rehavete erince har vurup harman savurmuşlardır. İşin doğrusu
ben, hizmet döneminden sonra, böyle dağdağa, yıkım ve döküntü devresini
yaşamak istemem vesselâm..!

Allah bize hizmet ettirsin; parsayı da kim paylaşırsa paylaşsın; hiç önemli
değil. İnsanımız mutlu olsun, huzur soluklasın da, bizi ister alsın bostancı
yapsınlar, ister tutup sürgün etsinler; hiç fark etmez. Gider dağ başlarına çekilir
ve hayatımızı zâhidane sürdürmeye çalışırız. İşte işe, bu açıdan bakınca, “Ben
ne mazide ne de gelecekte değil de, günümüzde hizmet eden sade, tekdüze bir
nefer olmayı her şeye tercih ederim.” demiştim.

2Bizler günümüzün çocuklarıyız. Ne geçmişe hulûl ne de geleceğe nüfuz
etmemiz mümkün değildir. Belki içimizden bazıları geleceğe kavuşacaktır ama,
esas dolu dolu yaşanması gerekli olan hâlihazır ve şimdiki zamandır. Yani
geçmişe masal demeyeceğiz, geleceği de hülya görmeyeceğiz. Bir başka
ifadeyle, geçmiş bir “mezar-ı ekber”, gelecek de gulyabaniler ülkesi değildir;
değildir ama, o şanlı geçmişimize denk bir geleceğin hazırlanması da ancak
şimdiki zamanı iyi değerlendirmeye bağlıdır. Onun için bu mülâhazalarla,
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günümüzde sadece hizmet düşüncesiyle oturup kalkan, gözlerini onunla açıp
onunla kapayan ve başka hiçbir şey düşünmeyen nefer, başka dönemlerin
şahlarından, meliklerinden, hatta veli, kutub ve gavslarından daha hayırlıdır
denilebilir.

Belli bir dönemde hizmet etmiş ve şart-ı âdî ölçüsünde bu işe iştirakta
bulunmuş insanlar –hafizanallah– bunun gururunu ruhlarında taşıyabilirler. Bu
ise, onların mükâfat adına bütün varını yoğunu alır götürür. Onun için,
Müslümanların başarısından bir gün evvel, ikindi sonrası göçüp gitme gibi, bu
dünyadan ayrılmak en güzelidir. Evet, işte o zaman, “Allahım, emanetini al!”
demenin tam zamanıdır.

İşte bu mülâhazalarla “Ne mazi ne müstakbel.. belki günümüzün adanmış bir
ruhu olmayı isterim.” demiştim, bugün de diyorum. Ama yine de hakikat-i hâli
tam bilemiyoruz.. bilemiyor ve bu düşüncenin şeytanî mi, Rahmânî mi olduğuna
karar veremiyorum. Zira nefis çok mekkârdır ve şeytan insana bazen sağdan
gelir; böyle bir düşünce, şeytanın insana sağdan yaklaşmasının ürünü de
olabilir. Allah doğruyu en iyi bilendir.



Beşinci Bölüm 
AKTÜEL

MEZALİMDEN BİR KESİT
Soru: Bosna-Hersek’te, Karabağ’da ve dünyanın daha birçok yerinde
Müslümanlar katlediliyor. Biz buna karşı hiçbir şey yapamıyoruz. Âdeta
ellerimiz bağlanmış duruyoruz. Bu bizi ümitsizliğe düşürüyor. Acaba
tavrımız nasıl olmalıdır?1

“Beşer, beşeri öldürmekten, ona zulmetmekten ne zaman vazgeçti ki!” sözünü
hatırlayın. Gerçi bunu, Celal Nuri, Beşir Fuat, Tevfik Fikret gibi kimseler
değişik bir zaviyeden ifade etmişlerdi ama, zulmün, haksızlığın devamı
bakımından geçerliliğini koruduğu bugün de doğrudur. Evet, dünyanın yüzü hiç
gülmedi, kan seylapları hiç durmadı. Milletler birbirlerini öldürmekten hiç
vazgeçmedi.

Düşünün ki, İkinci Dünya Harbi’nde kırk milyon insan öldürüldü. Öyle ki,
bütün insanlık hatta –hâşâ– Allah’ı inkâr eden mülhidler, ateistler bile bu kızıl
kıyametin saldığı dehşetle çıkıp kiliseye koştu. Hiroşima’da atom bombasının
patlatılması ile ilk etapta seksen bin insan öldüğü söylenir. Atom bombası,
hidrojen bombası icat edildi ama bunlar, çağın vahşilerinin eline geçince,
yeryüzünde hakikî vahşileri bile utandıracak cürümler işlendi.

Bir de, Müslümanlar açısından meseleye bakacak olursak, sadece Balkan
Harbi’nde kendi öz be öz evlâtlarımızdan, şimdi Bosna-Hersek’te öldürülen
insanlardan daha fazla Müslüman öldürüldü. Ve kim bilir daha hangi
cephelerde nice gül yüzlü canlar ve nice sultan oğlu sultanların canına kıyıldı.

Bir mânâda bu katliamlar bize, medeniyet ve hümanizm sloganları ile
insanlığa sunulan sistemlerin, ideolojilerin gerçek yüzünü gösterdi. Evet, Batı,
çifte standarttan hiçbir zaman vazgeçmedi ve Müslümanlara ayrı, Hıristiyanlara
ve Yahudilere ayrı muamelede bulundu.

Günümüzde, yeryüzündeki hâkim bazı güçlerin büyük yalanlarını bir defa
daha bütün dünya ile beraber müşâhede ettik. Bosna-Hersek’e hiçbir yardım



yapılmazken, Hırvatistan sınırları on dört bin Birleşmiş Milletler askeri ile
koruma altında. Bosna-Hersek’te öldürülen Müslümanlar hakkında sadre şifa
bir beyanat yok ama, onların öksüz-yetim kalan çocuklarını alıp kaçırma ve
Hıristiyanlaştırma için yoğun faaliyetlere diyecek yok..!

Dilerim bu hâdiseler, Müslümanların hamiyet-i milliye ve hamiyet-i
diniyelerini tahrik edip onları harekete geçirir... Evet, belki de etrafımızda
cereyan eden bu tegallübler, tahakkümler, esaretler, zulümler vicdanlarda

ürperti hâsıl eder de, “sâir fi’l-menam”2 olan Müslümanlara “Yeter be!”
dedirtir. Eğer bu tür hâdiseler böyle bir neticeyi doğurup mâşerî vicdanın
uyanmasını sağlayacaksa, olup biten bu şeyler, zâhiri çirkin görünse de netice
itibarıyla yararlı oldukları söylenebilir. Zira din ve diyanetleri uğruna ölenler
zaten şehit oluyorlar. Öldürenler ise layık oldukları, azaba çarptırılacaklardır
ve bunda zerre kadar şüphemiz yok. O hâlde, mazlum, mağdur olarak
öldürülenler şehitlik mertebesini, Cennet’i kazanıyorlar. Bununla beraber,
arkalarında yıllardan beri Batı düşüncesi ile mahmur kitlenin uyanmasına
vesile oluyorlar. Bu açıdan da şimdilik bir kaybetsek de gelecekte –inşâallah–
on kazanacağız demektir.

Evet, sistemin sağlıklı yürümesinin yolu, insan ve kültürden geçer. Bunu da
makam ve mansıp sevdasına kapılmamış, milletine ait kültürü ile bütünleşmiş,
“Bize vazife yapmak düşer, Allah’ın işine karışmayız.” terbiye ve edebi içinde
Allah’a karşı saygılı, vazife şuuru ile dopdolu nesiller başaracaktır.

Ümitsizliğe düşmemeliyiz. Zira biz millet olarak artık ellilerin nesilleri
değiliz. Biz bugün, dirilmenin de ötesinde, bütün dünya ülkelerinde bir ışık
kaynağıyız. Bu durum bazılarının akıllarına geldikçe, hafakanları kabarıyor.
Sorarım size, o ülkeler sizi düşününce niye böyle hezeyana giriyor ve
çıldırıyorlar? Çünkü Türkiye yeni bir tekevvünün içine girdi de ondan. Evet,
artık o, büyük devlet olma yolunda.

İşte bunun içindir ki Batı, Müslüman dünyası üzerine gaile üstüne gaile
açıyor. Bosna-Hersek, PKK, Kıbrıs, su, Ermeni, Filistin, Keşmir vs. Evet,
bütün bunları onlar planlıyor; planlıyor ve: “Bunların bir tanesinden
kurtulsalar, diğerine yakalanırlar, ondan da kurtulsalar, diğerine” deyip
başımıza gaile üstüne gaile açıyorlar. Öyleyse biz ne diye ümitsizliğe
düşeceğiz. Bırakın onlar ümitsizlik uçurumlarına yuvarlansınlar.

Bir de biz, hiçbir zaman işlerimizi, davranışlarımızı neticeye bağlama ve o



neticeyi elde etme uğruna mücadele etme durumunda değiliz; zira netice bizi
alâkadar etmez. Çünkü böyle bir düşünce beraberinde bazı sakat şeyler de
getirir. Ayrıca, böyle bir düşüncede, Allah ile pazarlık etme gibi bir saygısızlık
da söz konusudur. Hâlbuki biz, bundan fersah fersah uzağız...

Hâsılı, etrafımızda cereyan eden ve mutlak planda bizi üzen hâdiseler
karşısında ümitsizliğe düşme yerine, canla başla davamızın i’lâsı istikametinde
koşma, birinci hedefimiz olmalıdır.
1 1992 yılı Eylül ayında yapılan bir sohbetten derlenmiştir.

2 Uykuda yürüyen, uyur-gezer.
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MUHTEMEL ABD-JAPON SAVAŞI
Soru: Günümüzde bazı sosyologlar Amerika-Japonya savaşının
kaçınılmaz olduğundan bahsediyorlar. Aralarındaki ekonomik yarışı da
buna gerekçe gösteriyorlar. Bu husustaki düşünceleriniz nelerdir?1

Böyle bir savaş bana, çok uzak görünüyor. Buna bütün bütün imkânsız
diyemiyorum, zira meşîet-i ilâhiyenin tecellîsinin nasıl olacağını bilmemiz
mümkün değildir. O açıdan, bilhassa istikbale ait mevzularda konuşurken,
dengeli konuşmak icap eder. Hatta yüzde yüz emin olduğunuz bir meselede
dahi, mülâhaza dairesini açık tutmakta fayda vardır.

Gelelim, Amerika-Japonya savaşı meselesine... Bir kere böyle bir savaş, ne
Amerika ne de Japonya açısından makuldür. Yine de yukarıda söylediğim gibi
mülâhaza dairesini açık bırakıyor ve böyle bir şeyin şimdilik söz konusu
olmadığını, olmayacağını aşağıdaki hususlara dayanarak arz edip geçmek
istiyorum. Şöyle ki:

Japonlar, 1941 yılında ilk defa Pearl Harbour deniz üssüne
saldırdıklarında Amerikan donanmasına büyük zayiat verdirdiler. Esasen
Japonları, böyle bir saldırıya cesaretlendiren, daha önceki savaşlarda elde
ettikleri başarılarıydı. Evet, Japonlar, Birinci Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin
yanında yer almış ve bu politika da onlara bazı yerler kazandırmıştır. Şöyle ki,
Ruslarla yapılan deniz savaşını Japonlar kazanmıştı. Üst üste gelen bu
başarılar, Japonlar’ın kendilerine olan güvenlerini –olması gerekenden– çok
fazla artırmıştı. Böyle bir güven ise, onları henüz o günlerde ciddî bir varlık
göstermeyen Amerika’ya diş göstermeye sevk etmişti.

Gerçi zaman ayarlaması bakımından Japonlar’ın bu çıkışları gayet yerinde
ve akıllıcaydı. Zira belli bir noktaya sıçramak isteyen devletler için, o anda
ortam gayet müsaitti. Dünya 1939’da patlak veren İkinci Dünya Harbi’yle
kaynıyordu. Güçlü devletlerin, hemen hepsinin başı dertteydi. Almanya, Fransa,
İngiltere, İtalya kendi başlarındaki gaileden başkasını görecek durumda
değillerdi. Dünya kana bulanmış ve her devlet bu dertten en az zararla çıkmanın
çaresini arıyordu. Japonya ise, kısmen güçlüydü.. ve ortamı da müsait bulunca
böyle bir tarihî hâdiseye girmiştir.

Bu nokta, olup olmama çizgisidir. Japonlar başarılı olsalardı, bugünkü
konumları da bütünüyle değişik olacaktı. Ama 1945’de Amerikan uçakları,
Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atınca Japonlar kayıtsız şartsız teslim



2.

3.

oldular. Zaten üç dört senelik kavga, onları belli bir güç kaybına uğratmıştı.
Son darbe ile iki şehrin birden yerle bir olması ve yüz bine yakın insanın bir
anda ölmesi bu teslimiyeti çabuklaştırmıştı. Japonlar, galibiyet düşüncesi
üzerinde oturttukları plan adına zamanlama açısından isabetli vakit seçmişlerdi
ama, evdeki pazarlık çarşıya uymamıştı. Galibiyet beklenilen yerden kayıtsız
şartsız teslim olmak gibi ağır bir mağlubiyet gelmişti.

Japonya’nın, o güne kadar Amerika ile böyle sıcak teması olmadığı için, o
günlerde henüz bugünkü şekliyle güçlü olmayan Amerika’yı mağlup edeceğini
düşünmüştü. Tabiî maksadının aksi zuhur etti. Şimdi asrın yarısındaki böyle bir
tecrübe, elbette bundan sonraki dönemde Japonlar’ı daha dikkatli ve tedbirli
davranmaya sevk edecektir.

Bu itibarla, Japonlar’ın taarruza geçmeleri, askerce düşünülecek olursa
hatalıdır. Zira taarruz eden taraf, her yönüyle taarruz edeceği taraftan en az beş,
altı (hatta on) kat üstün olmalıdır. Hâlbuki Japonlar için, o gün olmadığı gibi
bugün de böyle bir üstünlük söz konusu değildir. Nitekim o gün Japon
Genelkurmayı, böyle bir taarruzun hata olacağını söylüyor ve savaşa istekli
görünmüyordu. Hatta Japon Genelkurmayı, Amerika’yı inindeki aslana
benzetmiş ve “Uyuyan aslanı uyandırdınız ve üzerinize saldırttınız!” demişti.
Bir asker gözüyle hâdiselerin değerlendirilip söylenmesi elbette mühimdi. Ama
o günün Japon devlet adamları, bunu ancak belli bir tecrübeden sonra
anlayabilmişlerdi.

Amerika ile Japonya, şu anda müşterek bazı çalışmalar içindeler. Feza
çalışmalarında Japonya, Amerika’nın yanında yer almakta ve Amerika,
Japonlar’ın imkânlarından, teknik elemanlarından ve teknolojiye değişik
buudlar kazandırma becerilerinden âzamî ölçüde istifade etme peşinde. Bu tür
müşterek çalışmaların sürdüğü müddetçe, çok ciddî bir sebep olmazsa,
Amerika-Japonya lüzumsuz bir gerginliğe girmek istemez. Evet, menfaat
beraberliği, devletlerarası platformda çok önemli bir sulh faktörüdür. Bu
itibarla da, ne Amerika ne de Japonya bunu göz ardı etmeyecektir.

Japonlar, bazı sahalarda teknik bakımdan çok ilerlemiş olsalar da, harp
sanayiinde Amerika’dan geridirler. Ayrıca, Amerikan askerlerinin deneyimi de
Japon askerlerinde yoktur. Hâlbuki harp, bizzat harp yaparak öğrenilir.
Tatbikatla harp öğrenilmez. Osmanlı, harp yapmayı bizzat harp yapa yapa
öğrenmişti. Önce mini mini tekfurlarla yaka paça olmuş, sonra da yavaş yavaş
işi büyüterek Bizans’ın karşısına dikilmişti; daha sonra da Avrupa içlerine
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kadar yürüyüp gitmişti. Evet, Osmanlı’nın bu başarısında askerliği bizzat
cephede öğrenmenin büyük tesiri vardı.

Amerikan askeri de böyledir. Onlar da askerliği bizzat savaşa savaşa
öğrenmektedirler. Elbette ki bu, yapılanları tasvip mânâsına gelmez. Ama bir
vak’anın raporu olarak söylemek gerekirse, Amerika şu anda dünyanın en
tecrübeli ordusuna sahiptir. Zira nice zamandan beri bu ordu hep savaş
içindedir. Vietnam, Kore, Küba, Güney Amerika, Irak derken şimdi de
Somali... Evet, bütün bunlar Amerika için birer tatbik sahası olmuştur.
Amerikan Genelkurmayı durmadan harp stratejisi üretiyor. Bu da sıcak savaşta
olmanın zorunlu bir neticesi.

Elbette bu kadar yoğun çalışma, Amerika lehine bir avantajdır ve hiç kimse –
Japonlar da dahil– onun bu avantajını göz ardı etmemelidir. Bu bakımdan
Japonlar, bazı sahalarda ne kadar ileri olurlarsa olsunlar, hem teçhizat olarak
hem de insan unsuru olarak Amerika ile boy ölçüşecek durumda olmadıkları
açıktır. Harbi göze alan, şayet Japonlar olacaksa –ki ben buna ihtimal
vermiyorum– umumî durumunu mutlaka değerlendirmeleri gerekecektir. Zaten
Japon askerî uzmanlarının Amerika’yla savaşmak gibi bir maceraya izin
vereceklerini de zannetmiyorum.

Amerika, çıkarları açısından Japonları karşısına almaktansa, yanına çekip
kendisine ait bir karakol gibi kullanmak ister. Hem Çin’e karşı hem de Pasifik
ülkelerinin kendisine olan antipatilerine karşı bunda zaruret vardır. Gerçi şu
anda Amerika Çin’e girmiştir. Gidip gelen arkadaşların beyanına dayanarak
söylüyorum, şu anda Pekin’de yüzlerce, binlerce Amerikalı sanayici ve işadamı
harıl harıl çalışmakta. Zaten yakın bir gelecekte Çin de komünizm gömleğini
tamamen çıkarıp atacak ve orada da çok büyük bir değişim yaşanacaktır. Bu
değişiklikle komplikasyonlar, terslikler olabilir. Amerika böyle durumlarda
alternatifli çalışmayı yeğler. Çin’e bütünüyle güvenemez ve Japonya’yı el
altında bulundurur. Zamanı geldiğinde de onu belli yerlerde kullanır. Bu durum,
Amerika’ya karakolluk yapan İsrail, Küba, Mısır, Suriye hatta Türkiye gibi
ülkeler için de aynıdır. Dolayısıyla Amerika’nın, Pasifik’te kendine karakol
olmaya namzet gördüğü Japonya’yı karşısına alması düşünülemez.

Son bir değerlendirme olarak şu hususu arz etmekte de yarar var:
Eğer Japonya, Çin veya başka bir Pasifik ülkesiyle anlaşarak, harp sanayii

bakımından güçlenir ve borsalarda Amerikan ekonomisini darbelerse, ihtimal,
Amerika da bir bahane bulup Japonya’nın tepesine binmek isteyebilir. Ama



böyle bir teşebbüsün gerekçeleri çok kuvvetli ve inandırıcı olmalıdır. Aksi
hâlde zaten durmadan itibar kaybeden Amerika için, inandırıcı gerekçeye
dayanmayan herhangi bir saldırı onun bütün itibarının tükenmesine sebep olur
ki kanaatimce Amerika, kat’iyen bütün dünya ülkelerini karşısına almak
istemez. Zira bu, onun sonu olur.

Netice olarak şöyle bağlayabiliriz: Çok ciddî ve hayatî bir sebep olmadan,
hem Amerika hem de Japonya için böyle bir harp sadece macera olur. Ne
getireceği meçhul böyle bir maceraya da, aklı başında hiçbir devlet atılmak
istemez. Onun için ben şahsen, Amerika ile Japonya’nın sıcak savaşa
girmelerine, imkânsıza yakın uzak bir ihtimal nazarıyla bakıyorum. Yine de her
şeyin doğrusunu Allah bilir. O neyin olmasını dilerse o olur, neyin de
olmamasını dilerse o da olmaz.
1 1993 yılı Ekim ayında yapılan bir sohbetten derlenmiştir.
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SON SEMAVÎ AFETLERİN ANLATTIĞI
Soru: Son zamanlarda meydana gelen semavî ve arzî felaketler –Allah
korusun– daha büyük felaketlerin bir öncüsü müdür, yoksa onlara karşı
bir paratoner midir? İzah eder misiniz?
Bu soruya cevap vermeye geçmeden önce musibet nedir, kime ne ifade eder

ve nasıl değerlendirilmelidir... gibi hususlar üzerinde durmak gerekir.
Doğrusu, musibet ister yangın, ister sel, ister deprem ve isterse heyelan

olsun, onun bir mânâ ifade etmesi, sadece ve sadece inanmış insanlar için söz
konusudur. İnkâr, dalâlet, küfran ve gaflet içinde yuvarlanıp giden, Kur’ân’ın

ifadesiyle ٌيْم ٌمْكُب عُ ٌّمُص   “Kör, sağır ve dilsizler”1 ufkunda yaşayanlar için
musibetler uyarıcı bir mânâ ifade etmezler. Onun içindir ki, Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem): “Mü’minin durumu şayan-ı takdirdir. Niye
olmasın ki; onun her işi hayırdır ve bu da mü’minden başkası için müyesser
değildir. O, neşe ve sevinç ifade eden bir duruma mazhar olunca şükreder;
bu onun için bir hayır olur; herhangi bir sıkıntıya maruz kaldığında da
sabreder, bu da yine onun için hayır olur.” 2 hadisleriyle bu önemli hususa
işaret buyurmaktadır.

O hâlde zelzele, yangın, sel veya Güneydoğu bölgemizdeki terör vs. hepsi
inanan insanlar için pek çok mânâ ifade etse de, kör, sağır ve dilsizler için
anlamsız sayılırlar.

Bu hakikati böylece tespit ettikten sonra, geçelim suale cevap teşkil edecek
hususlara:

Başımıza gelen semavî ve arzî musibetlerin niçin ve nedenlerini

kavrayabilmek bir ölçüde “te’vil-i ehâdîs”i bilmeye bağlıdır.3 Yûsuf sûresinde
geçen bu tabiri her ne kadar bazıları, sırf rüyaların yorumu şeklinde ele alsalar
da, rüya tabirlerinin yanında onun bir diğer anlamının da eşya ve hâdiselerin
akışından çıkarılan mânâlar olduğunda şüphe yok. Yani “te ’vil-i ehâdîs”,
Cenâb-ı Hakk’ın varlığı ve birliği adına eşya ve hâdiseleri sürekli tetkik
ederek, değişik istinbatlarda bulunma, ٍديِزَم ْنـِم  ْلـَھ   “Daha yok mu?”
ufkunda dolaşarak onları didik didik etme, böylece Allah’a olan imanını sürekli
artırma.. muhabbetullaha, zevk-i ruhanîye ulaşma.. tasavvufî yaklaşımla “seyr
ilallah”da bulunma anlamlarına da gelir.

İşte bu çerçevede, son günlerde cereyan eden felaketlerde ilâhî ikazın



sezilmesi çok önemlidir ki, bunu böyle anlamak da te’vil-i ehâdîsin bir yanı
olsa gerek... Dolayısıyla yangın, sel, heyelan, patlama ve diğer bütün
musibetleri, bu ülke insanına Cenâb-ı Hakk’ın bir ikazı, bir tembihi olarak
değerlendirmek, eşya ve hâdiselere mü’mince bir bakışın sonucu olsa gerek.
Tabiî, musibet televvünlü bu ikazlar, bizler için hep rahmet buudunda cereyan
etmektedir. Yani dış görünüş itibarıyla bunlar her ne kadar şer gözükse de,
varlığın perde arkası ve neticesi itibarıyla hayırdır. Ne var ki, bunları herkesin
sezmesi ve kavraması da âdeta imkânsızdır.

Meselâ, Rihter ölçeğine göre 3 derecelik bir deprem olur. Bununla önce
birçok insan, Rabbiyle olan münasebetleri açısından teyakkuza geçer.
Sebeplerin bütünüyle sukût ettiği o hengâmda ve onu takip eden günlerde,
müsebbibü’l-esbab olan Allah’a öyle bir yönelir ki, o yönelişte “sırr-ı tevhid”
içinde “nur-u ehadiyet” tecellî eder. Ve sanki bu yönelişiyle herkes, Allah ile
direkt telefonla görüşüyor, konuşuyor gibi olur. İşte böyle bir münasebet, bir
“ân-ı seyyâle” bile sürse, insan onunla veli olabilir. Hatta o bir ân-ı seyyale,
insana Cennet hayatını bile kazandırabilir.

Veya yine bu deprem vesilesiyle, günümüzün büyük problemlerinden biri
olan çarpık şehirleşme, gecekondu, binaların statik hesaplamalarının iyi
yapılmaması vs. gibi dünyevî hayatımızı ilgilendiren noktalarda gerek halk,
gerekse idarî erkân çeşitli düzenlemeler içine girebilirler.

Bu itibarla denebilir ki; Rihter ölçeğine göre 3 derecelik bir deprem
olduğunda, bazı binalar çatlamış, camlar kırılmış, eşya harap olmuş, hatta
bazıları ölmüş olabilir; ölmüş olabilir ama yukarıda arz etmeye çalıştığımız
sonuçlarıyla deprem yine de bizim için “mahz-ı hayır” sayılır. Bir diğer
ifadeyle “şerr-i kalîl”e maruz kalınmış olur ama hayr-ı kesîre de birçok kapılar
açılmış demektir.

Veya bir yerde sel felaketi olmuştur. Orada cezaya istihkakı bulunanlar
cezasını bulmuş, istihkakı olmayanlar ise ölmüşseler şehit olmuş, zayi olan mal
mülk de sadaka hükmüne geçmiş sayılır. Öte yandan bu vesile ile birçok insan
da, ciddî bir teyakkuzla Rabbilerine yönelerek kurbet (Allah’a yakınlık)
kazanmışlardır ki, zannediyorum bununla elde edilen yakınlık günde bin rekât
namaz kılmakla bile elde edilemez.

Ayrıca bu vesile ile heyelanların önlenmesi adına mühendisler tarafından
arazinin tetkiki, uzmanların, akademisyenlerin bu mevzuda teyakkuza geçmesi,
gönüllü kuruluşların ve devlet erkânının bu işe sahip çıkması gibi güzel
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neticeler de elde edilir ki, bunlar bütünüyle mahz-ı hayırdır.
İlâhî ikaz olan bu hâdiselerde, kat’iyen teşe’üme (şerre yorma)

gitmemelidir. Zira yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bunlar musibet de olsa,
sonuçları veya melekût cihetleri itibarıyla rahmet buudunda tezahür eden ilâhî
ikaz ve tecellîlerdir. Meselâ, Allah, bazen sizin ayağınıza bir diken batırır ve o
dikenle sizi teyakkuza sevkeder ki, daha büyük, daha çok diken ayağınıza
batmasın.

Kaldı ki kâinatta hiçbir hâdise tesadüf eseri değildir. Her şeyin zimamı ve
her şeyin anahtarı O’nun elindedir. Her şey O’nun kader pergeline göre
planlanmıştır ve mevsimi gelince de planlanan o şeyler yine O’nun meşîet ve
kudretiyle sahneye konulmaktadır. Bütün bu olan biten şeylerde bizim irademiz
sırf bir şart-ı âdi planında devrededir. Bu açıdan da, her zaman insan, iradesini
hayra yönlendirmeli ve onu hayır cihetinde kullanmalıdır.

Netice olarak, başa gelen musibetleri değerlendirirken teşe’üm etmemeli,
onların arkasındaki hayır perdelerini aralamalı ve sürekli iradelerimizi hayır
istikametinde kullanarak Rabbimizle olan münasebetimize devam etmeliyiz.

Objektif olmadığı için, mânevî irtibatını tam ayarlamamış olan insanların,
b e l k i de anlayamayacakları, hatta itiraz edecekleri sübjektif bir
değerlendirmedir bu. Bahsi geçen semavî, arzî belâ ve musibetlerle, neticede
masum, bîgünah kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar ölüyor veya öldürülüyorlar ise,
demeli ki, bunlar, tıpkı bir paratoner gibi belâları üzerlerine çekiyor ve umumî
musibetlerin gelmesine engel oluyorlar...

Yalnız böyle bir yaklaşım, ledünnî ve ehlullahın keşfen görebileceği bir

husustur. Evet, bu insanlar 4 ِنِیبَجِْلل ُهََّلتَو  اََملْسَأ  ٓاََّملَف   ruhunun temsilcileridir.
Onlar İbrahim ve İsmail gibi, âdeta kurbanlık koyun misali boyunlarını Hakk’a
uzatır, “Çal bıçağı!” derler. Veya:

“Bir biçare âşığım ey yâr senden dönmezem
Hançer ile yüreğimi yar senden dönmezem
Ger Zekeriyya tek beni baştan ayağa yarsalar,
Başıma erre koy neccar senden dönmezem.
Ger beni yandırsalar, külüm ottan kavursalar
Toprağımı savursalar Settar senden dönmezem.”
(Nesîmî)

derler.



İşte bu itibarla denebilir ki, PKK ile vuruşmada ölen insan bizim insanımız.
Bizi orada birbirimize vurduran Ermeni ve Nusayrî güçleridir. Ve tabiî ki
onların arkasında süper güçler (!) var. Ama arada olan bize oluyor. Çoluk
çocuk, kadın erkek ölenleriyle, yetim ve dul kalanlarıyla, yıkılan evleriyle,
harabe elleriyle, kimsesiz çölleriyle olan bize oluyor. Her şey hasret oluyor ve
sinelerimizi dağlıyor, biz de her gün ağlıyoruz. Ama zannediyorum bunlar da
daha büyük gailelere karşı yine paratoner vazifesi görüyorlar. Evet, bana öyle
geliyor ki, belki de bu PKK musibeti, bizim daima sıcak tutulan Yunanistan ve
Suriye ile olan savaş ihtimaline bir paratoner gibidir.

Hâsılı, küçük musibet, büyük musibete karşı bir sed veya küçük kaymalar,
büyük kaymalara karşı ikaz edici birer mânâ ifade etmektedir.
1 Bakara sûresi, 2/18, 171.

2 Müslim, zühd 64; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 1/322.

3 Yûsuf sûresi, 12/6, 21, 101.

4 “İkisi de Hakk’a inkıyat edip teslim olunca O, kurban etmek üzere oğlunu yere serdi.”  (Sâffât
sûresi, 37/103)
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TÜRKİYE’DEKİ CİNAYETLERİN PERDE
ARKASI

Soru: İsim yapmış, medyatik kimliğe sahip bazı önemli şahısları zaman
zaman öldürmek suretiyle ülkemizde hep hâdiseler çıkartılıyor. Tabiî
ardından bu cinayetler Müslümanlara mâl ediliyor. Bu konudaki
düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Sual hâlinde bana tevcih edilen bu düşüncelere benim de bütünüyle

katıldığımı belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Evet, Bahriye Üçok, Turan
Dursun, Uğur Mumcu gibi basın yayının önemli ve önde gelen insanları, faili
meçhul cinayetlere kurban gittiler.. gitti ve sahip oldukları kimliklerden dolayı
da cinayetler Müslümanlara mâledildi. Medya da olayı tahkik ve tetkik
etmeden, niçin ve neden sorularına cevap verecek sır perdelerini aralamasını
beklemeden aceleden hüküm verince Müslümanlar, bu menfur olayların kâtili
oldu çıktı. Hâlbuki devletin yetkili organları biliyor ki, bu cinayetleri
Müslümanlar işlemedi.

Bu insanlar –isim tasrih etmeyeceğim– dünya çapındaki istihbarat
örgütlerinde eğitim görmüş profesyoneller tarafından öldürüldü. Bu insanlar
devletin dahi üzerine gitmeye cesaret edemeyeceği devletler, kuruluşlar
vasıtasıyla desteklendiği veya bizatihi onlar tarafından planlanıp uygulandığı
için, bu hâdiselerin kâtilleri adına tarihe de bir not düşülemedi.

Pekâlâ bu faili meçhul cinayetler neden Müslümanların üzerine kalıyor
denecek olursa:

Bu ülkede Müslümanlara karşı son yıllarda daha da belirginleşen güven ve
itimadı sarsmak için İslâmî terör havasının estirilmek istenmesi önemli bir
âmildir. Bazıları bununla, gerek halk, gerekse elit tabakada oluşan, İslâm’a
yönelişin önünü kesmeyi planlamaktadır.

Bu olaylar vesilesiyle askeriyeye darbe adına davetiye çıkartıldığı da
diğer bir sâik. Türkiye’nin yakın geçmişine baktığımızda 60, 71 ve 80
ihtilalleri öncesi hep bu türlü sun’î kargaşaların çıkartıldığını görürüz ve
bunları, ülkemizin büyüyüp gelişmesini istemeyenler planlamaktadır.

Hâlbuki, askerî ihtilallerde –her ne kadar askerî erkân ülke yararına birçok
faydalı işler yapsa da– demokrasi düşüncesi inkıtaya uğramaktadır.. uğramakta
ve onun Batı devletlerinde olduğu ölçüde bütün kurumlarıyla ülke geneline
mâledilmesi çabaları maalesef akîm kalmaktadır.
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Ayrıca devlet tecrübesi çok farklı bir faktördür. Askerî ihtilal döneminde, bu
tecrübeye sahip olmayan ve konumları itibarıyla olmaları da beklenilmeyen
komutanlar işin başına geçince, birtakım olumsuzlukların, geriye gitmelerin
olması kaçınılmazdır. Onun için ihtilaller sonrası yapılan tespitlerde her bir
darbe ile Türkiye’nin sadece ekonomik kalkınma alanında en az 10 yıl geriye
gittiği, artık herkesin üzerinde ittifak ettiği bir gerçek.

Askerî darbelerin menfi neticeleri adına arz etmeye çalıştığımız bu iki
düşünceden çok daha önemli olan ayrı bir nokta daha var ki, o da, darbeleri
savunan-savunmayan, kabullenen-kabullenmeyen diye ülke insanının ayrı ayrı
kamplara ayrılmasıdır. Genelde aydın takımı arasında olan bu cepheleşme,
medya vasıtasıyla maalesef toplumun tüm katmanlarını da tesir altına
almaktadır. Böyle bir kamplaşma, aradan yıllar geçse de, hepimizi üzecek
olaylara sebebiyet vermektedir. Hâlbuki her iki kesimin temsilcileri de bizim
insanımızdır. Hele dış dünyanın bütün müesseseleriyle üzerimize çullandığı
günümüzde, kendi aramızda kardeşliğe, diyaloğa her zamankinden çok daha
fazla ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Dolayısıyla faili meçhul cinayetleri
planlayan ve gerçekleştirenlerin, bunların arkasında olduklarını düşünmemek
elden gelmiyor.

Faili meçhul bu cinayetlerin Müslümanlar tarafından işlenmediğini ispat
etmek çok zor, hatta imkânsızdır. Zira hukuk mantığına göre “Nefy isbat
edilemez.” Onun için Müslümanlar olarak bizler, daima devletimizin ve
milletimizin yanında olduğumuzu vurgulamak ve bu düşüncemizi her zemin ve
fırsatta sürekli anlatmak zorundayız. Bunun karşısında gerek bizim gibi
düşünmeyen bu ülke insanları, gerekse askerî ve idarî erkân, belki bir 10 yıl,
kim bilir belki de 20 yıl nabzımızı tutacak, davranışlarımızı yakın takibe alacak
ve bu uzun takip sonunda vatan, millet aleyhine herhangi bir beyan veya
davranış görmeyince, bizi tasdik etmek ve bağırlarına basmak zorunda
kalacaklardır. Şahsen ben bu konuda ümitvârım. Şimdilerde Müslümanlar
potansiyel suçlu gibi gösterilse de, inşâallah başta devlet yetkilileri, sonra
aydın kitle ve halk bu problemleri bağrında eritecek ve arkasında güçlü
devletlerin, istihbarat örgütlerinin bulunduğu böylesi oyunlar da akim kalacak,
onlar da kat’iyen emellerine nail olamayacaklardır.

Bence soruya esas cevap teşkil eden noktaya şimdi geliyoruz. Esas
itibarıyla Müslümanlıkta terör yoktur. “Terörist Müslüman olamaz, Müslüman
da terörist olamaz.” Evet, Müslümanın yeryüzünde bir tek gayesi vardır. Evet,



o, dünya hayatında bütün düşüncelerini, amellerini o gaye etrafında örgüler.
Plan ve projelerini ona ulaşabilmek için yazar çizer. Nedir o gaye? Sadece ve
sadece Allah’ın rızası.

Evet, Müslüman eğer gerçekten Müslümanlığı anladı, anlayabildi ise,
Allah’ın rızasından başka bir şey düşünmemelidir. Düşünmek bir yana onun
dışındaki her şeye kapalı kalmalıdır. Hatta bir ölçüde Cennet’e ve Cennet
nimetlerine bile. Zira Cüneyd-i Bağdadî’nin o enfes tespiti içinde, Cennet ve
uhrevî meyveler için ibadet edenler “abdü’l-lezze” yani lezzetin kulları ve
Cennet’in kullarıdır. Onun için gerçek mü’min, Yunus’un felsefesiyle;

“Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle, birkaç huri,
İsteyene Sen ver onu
Bana Seni gerek Seni”

der ve farklı bir buudda yaşar.
Şimdi, Müslüman böyle mübarek ve yüce bir hedefe yürürken, vesilelerinin

de meşru olmasına dikkat etmek mecburiyetindedir. Zira böyle yüce bir gaye,
ancak meşru vesilelerle elde edilebilir. Sokaklarda bağırıp çağırmakla, kim
olursa olsun insan öldürmekle bu gayeye ulaşılamaz. Bu çerçevede terör,
cinayet, gasp, adam kaçırma vb. olayların Müslümanlıkla telifi mümkün
değildir. Yani adam öldüre öldüre bu yolda ilerlenemez. Onun için ta başta,
“Terörist Müslüman olamaz, Müslüman da terörist olamaz.” dedik.

Evet, İbn Abbas’a göre insan öldürme, şirk ile eşdeğerdedir. Tâbiîn’in bazı

imamlarına göre haksız yere insan öldüren ebediyen Cehennem’de kalacaktır.1

Demek ki onun tevbesi asla kabul edilmeyecektir. Oysaki şimdilerde, başımızın
belâsı terör olaylarında sürekli masum insanlar öldürülüyor. Evler, hanlar
yıkılıyor, geride kadınlar dul, çocuklar da yetim ve öksüz kalıyor. Bütün
bunları İslâmî inanç çizgisinde izah etmek imkânsızdır. Üstad Hazretleri,
İslâm’daki adalet esasını anlattığı yerde mealen, “Bir yerde ölümü hak etmiş
on cani ile bir masum bulunsa, o canilerin öldürülmesinde o masuma da
zarar verme söz konusu olsa, bu bir cinayet sayılır.”2 der. Evet, mutlak adalet
anlayışı bunun böyle olmasını gerektirir.

Ayrıca burada “Hayr-ı kesîr için, şerr-i kalîl irtikâb edilir.” 3 düsturunu,
İslâm adına hakikaten İslâmiyet’e düşmanlığı müsellem insanların vücudunu
ortadan kaldırmada mesnet olarak da kullanamayız. Savaş alanında, ülkenin



çıkarları adına şahsın kendi rızasıyla kendini feda etmesi ayrı bir husustur.
Esasen İslâm, intihara kat’iyen cevaz vermediğinden, bahsini ettiğimiz husus
istisnaî olarak ele alınmıştır.

Netice itibarıyla, terörizmi, İslâmiyet ile telif etmek imkânsızdır. Allah’ın
rızasını gaye edinmiş bir Müslüman, kim olursa olsun adam öldüremez. Hatta
bu Müslüman, İslâm’ı devlet çapında temsil etme, böylece bütün dünya
ülkelerine örnek olma, devletlerarası muvazenede belli bir yeri alarak,
Müslümanların hak ve hukukunu gözetme vs. gibi dolambaçlı yollardan Rabbin
rızasına doğru yürüse bile yine adam öldüremez, zira bu neticeye adam öldüre
öldüre varılmaz ve varılamaz.

Hâsılı, Müslüman terörist olamaz, terörist de Müslüman.
1 Buhârî, tefsîru sûre (25) 2; et-Taberî, Câmiu’l-beyân 5/218-221.

2 Bediüzzaman, Mektubat s.297 (Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas, Birinci Vecih).

3 Bkz.: er-Râzî, el-Mahsûl 6/223; et-Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd 2/143.
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TAKDİM
İnsanlık tarihi boyunca insanlığın kaderini belirleyen büyük veya küçük

çapta, idarî, siyasî, dinî, askerî, içtimaî ve kültürel alanlarda cereyan eden pek
çok toplumsal hareket olmuştur. Bu toplumsal hareketlerin hepsinin üzerinde
birleştikleri ortak payda ise, fikir yani düşüncedir. Müspet veya menfî, tasvip
edilsin veya edilmesin, yukarıda bahsini ettiğimiz konulara, insanları
yönlendirmek, idare etmek gayesi ile ortaya atılan hemen her toplumsal hareket,
mutlaka belli bir kısım fikrî temeller üzerine oturur. Bu aynı zamanda insan
olmanın da temel farkıdır. O halde insanın, insana ve insanlığa yönelik bir
davranışının olduğu her yerde, düşünce de vardır. Bu düşüncenin tutarlı veya
tutarsız olduğu konusunda ise, en doğru hükmü verecek olan zamandır.

Bu çerçevede biz, bir gözlemci ve araştırıcı gözlüğüyle, bahsini ettiğimiz
hareketlere baktığımızda; fikrî altyapılarını çok sağlam bir zemine oturtabilen
hareketlerin genellikle başarılı, buna riayet edemeyen hareketlerin ise başarısız
olduğunu görürüz. Birinciler, tarih boyu toplumun büyük çoğunluğu arasında
benimsenirken, ikinciler, saman alevi gibi parlayıp, sönmüşlerdir. Birinciler, o
düşüncenin temsilcilerinin samimiyeti, ihlâsı, inancı, özverisi, fedakârlığı gibi
süreçlere paralel olarak gelişirken, ikinciler bu hususları göz ardı ettikleri için
güdük kalmışlardır. Birincilerden bize ve tarihe, insanlığın yüz akı olabilecek
nice değerli miraslar intikal ederken, ikinciler, arkadan gelenlere kan, gözyaşı,
zulüm, tecavüz, tahrip ve yağma gibi yüz kızartıcı şeyler bırakmıştır. Böylece
arkadan gelenler birincileri daima hayır ve dua ile yâd ederken, ikincileri lanet
ve beddua ile anmışlardır.

Burada, şu hususu belirtmekte yarar var: Hz. Muhammed’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) tebliğ ve temsilciliğini yapmış olduğu İslâm’ı, her zaman
yukarıda belirttiğimiz fikrî temel zaviyesinden birincilerin kaynağı kabul edip
göstermek mümkündür. Zira O’nun mesajı sadece, akide ve inanç alanında
değil, insan ve toplumu ilgilendiren, hayatın hemen her alanında geçerli çok
önemli öğretileri ihtiva etmektedir. Evet, İslâm’ın gerçekleştirmiş olduğu ihya
veya inşa hamlesi, toplumun siyasî, idarî, ahlâkî, dinî vb. konuların sadece
bazılarını değil, aksine bunların bütününü içine alan küllî bir harekettir.

İkinci olarak İslâm, Hz. Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ahirete
irtihalinden bu yana yaklaşık 15 asır geçmiş olmasına rağmen, hâlâ geçerliliğini
ve dün ortaya konmuşçasına tazeliğini muhafaza eden bir hayat nizamıdır.
Malum, 1970’li yıllarda sonları “-izm”le biten nice fikrî cereyan çok geniş bir
coğrafya üzerinde tatbikat imkânı bulmuş olmasına rağmen, bu cereyanlara ruh



veren veya ruh veriyor görünen kadronun silinip gitmesiyle, o cereyanlar, ciddi
bir dağılma ve parçalanma süreci içine girmiştir. Tabiî ki bunların hiçbirini
İslâm için söylemek mümkün değildir.

İşte bahsini ettiğimiz İslâm’ın ilgi ve yayılma alanı adına şu iki husus İslâm
dininin ne kadar sağlam bir fikrî altyapıya sahip olduğunu göstermeye yeter.
Kaldı ki bu onun aynı zamanda ilâhî ve evrensel bir sistem olduğunun da
göstergesidir. Daha sonrakiler de onun gölgesinin gölgesi…

Bu takdim yazısında bizim asıl temas etmek istediğimiz husus eğitim alanı
başta olmak üzere, hayatın birçok alanında yapageldiği faaliyetlerle çoklarının
takdirini kazanan bir “toplumsal hareket”in hareketlerini bina ettiği fikrî
temellerinin var olup-olmadığı hususudur. İşte elinizde tuttuğunuz,
Hocaefendi’ye çeşitli vesilelerle sorulan sorulara verilen cevaplardan oluşmuş
Prizma 2’de, bu hareketin fikrî temelleri sayılan prensipler ve o prensiplere
getirilen yeni yorumların bulunabileceği inancındayım. Ancak bizim
temennimiz, hareketin fikrî ve İslâmî temellerinin müstakil bir kitap halinde ele
alınmasıdır.

Burada, dikkat çekici bir hususa temas etmek istiyorum; Türkiye’de ilgili-
ilgisiz, yetkili-yetkisiz, bilen-bilmeyen, toplumun değişik kesimlerinden pek
çok kimse, bu hareketi parçacı yaklaşımlarla değerlendirmekte ve bütünü
birden ihata edememektedir.

Her şeyden önce; hareketin dünü, bugünü ve yarınını etkileyecek ve tarihe
malzeme olarak nitelendirilebilecek olan bu değerlendirmelerin parçacı
yaklaşımlarla ele alınmaması gerekir. İkinci olarak; değerlendirmeleri yapan
şahısların kimliği de çok önemlidir. Topluluğun gerçekleştirdiği herhangi bir
faaliyet için “Bu, İslâmî değildir.” veya “İslâmîdir.” diyebilen bir insan, acaba
ne kadar İslâm’ı bilmektedir? Her halde, bir gazetede köşe yazarı, bir
üniversite hocası, bir siyasî partili, bir sûfî veya derviş olma, bu
değerlendirmeyi yapabilmek için gerekli olan ilmî yeterliliğe, bilimsel
formasyona sahip olmak anlamına gelmez. Üçüncü olarak; acaba topluluk ne
kadar tanınmaktadır? Rica ederim, gazete kupürlerine, haber bültenlerine
bakarak bir topluluk tanınabilir mi? Veya ne kadar tanınabilir? İşte bu açıdan
Hocaefendi’nin fikrî temel adına yapmış olduğu direkt veya dolaylı açıklamalar
büyük bir önemi haizdir.

Evet, Prizma 2, serinin ilk kitabında olduğu gibi Perspektif, Düşünce Boyutu,
Din Ekseni Etrafında, Büyüteç ve Aktüel olmak üzere beş ayrı bölümden
oluşuyor. Bizim ön plana çıkarttığımız fikrî temel meselesi bu bölümlerde yer



alan bazı cevaplarda rahatlıkla görülebilir. Mesela, Muhammedî Ruh ve Mânâ
İçerisinde Diyalog (s. 36), Bir Kalkınma Modeli (s. 43), İdeallerin Realize
Edilmesi (s. 47), Bir Kere Daha Tebliğ Usûlü (s. 96), Dünyamızda Bedduanın
Yeri (s. 139), Cihada Denk Tutulan Nasihat (s. 148), Türkçe’nin Dünya Dili
Hâline Getirilmesi (s. 170), Asya’da Dirilmek (s. 204). Bunların yanı sıra üst
başlıkların ihtiva ettiği istikamette, Hocaefendi’nin bazı dua, büyü, cin vb. dinî
meseleler ile son yıllarda çok sık telaffuz edilen temiz toplum, nüfus planlaması
gibi konular etrafındaki görüşlerini de yine, Prizma 2’de okuyabilirsiniz.
Kitaptan istifadeyi kolaylaştırabilmek için karma indeks kitabın sonuna ilave
edilmiştir.

Bu kıymetli eserinden dolayı Muhterem Hocamıza sonsuz teşekkürlerimizi
arz eder, sağlık sıhhat ve afiyet içerisinde imrâr-ı hayat etmesini Cenâb-ı
Erhamü’r-Râhimîn’den dileriz.

5 Mart 1997, İstanbul
Ahmet Kurucan



Birinci Bölüm 
PERSPEKTİF

KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİ’NE ULAŞMAK
İÇİN

Soru: “Kalbin Zümrüt Tepeleri”ni tam olarak anlayamıyor, onu iç
dünyamıza aksettirip istifade edemiyoruz. Ondan a’zamî derecede
istifade edebilmemiz adına neler tavsiye edersiniz?
Her şeyden önce insan, Kalbin Zümrüt Tepeleri’ni bir ufuk, bir hedef olarak

kabul etmelidir. Kapı aralığından dahi olsa, yıldızların yanıp söndüğü, ay ve
güneşin doğup battığı, o kudsî mekânları belli bir ölçüde de olsa görmeye
çalışmalıdır. Risale-i Nur’larda olduğu gibi, onların gölgesi sayılan Kalbin
Zümrüt Tepeleri’nde de hedef göstermenin yanı başında, o hedeflere ulaşmak
için temel esaslar verilmeye çalışılmıştır. Meselâ, evrâd ü ezkâr bu yolda en
önemli vesilelerden biridir. Süleyman Çelebi’nin ifadesiyle “bî kem ü keyf”
Rabbi duyacak ölçüde, farklı sücud, farklı rükûlarla kılınacak namaz da, bu
vesilelerden bir diğeridir. İnsana, َِكت َفِرْعَم َّقـَح  َكاـَنْفَر  اـَم َع  dedirtecek
ölçüde, tasavvurları aşkın bir biçimde gerçekleştirilecek olan tefekkürler de
bir diğer vesiledir.

Bazen insan, o ufka, aradaki mesafe kısa olduğu için çabuk ulaşabilir. Bazen
de, kalbin katılığı, mânâya kapalı olması ve şekilcilik gibi mânilerin araya
girmesiyle sâlike 40 yıl bile yetmeyebilir. Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri, bu
maksimum süreye kendi iç müşâhedeleriyle 60-70 sene demiştir. İmam
Gazzâlî’nin bu konudaki ölçüsü biraz farklıdır. O, bu vâridâtların inkişafı ile
ilgili hatıralarında; “Bana birinci ‘erbaîn’de bazı şeyler inkişaf etti. İkinci
‘erbaîn’de, birincide müşâhede ettiğim şeylerin yanlış olduğunu gördüm ve
daha engin şeylere muttali oldum. Üçüncü defasında ‘erbaîn’le,
yakalanabilecek gerçek ufku yakalayabildim.” demektedir. İstenilen kıvama
gelmek için; onun tespitiyle üç erbaîn; yani 120 gün gerekir.

Evet, lâhut âleminin esrarına muttali olmak için çıkılan yolculukta bilet ve
vesika, en azından yapılacak olan ‘erbaîn’lerle, şer eğilimlerin kökünü kurutup,



hayır meyelanlarını coşturma şeklinde bir irade takviyesidir. İşte bundan sonra
belki mânâ âlemine açılacak kapı aralanabilir ve başka âlemlere intikal mesajı
alınabilir.

Burada bilhassa, insanın yıllarını alsa da sebat etmesi gerektiğinin önemini
vurgulamak isterim. Mevlâna Celâleddin Harzemşah’la ilgili bir kıssa anlatılır:
Her gün bir köpek çöplüğe gelir ve orayı eşeledikten sonra çekip gider. Bunun
farkına varan ve günlerce bunu takip eden Celâleddin Harzemşah bir gün ona:
“Hiçbir şey bulamadığın hâlde, her gün burada gelip ısrarla bir şeyler aramanın
sırrı nedir?” diye sorar. Köpek de: “Ben, bir gün burada bir kemik bulmuştum!”
cevabını verir. O köpekçe bir şey oladursun, ilahî ufku yakalayabilmek için,
O’nun kapısının tokmağına dokunup, cevap alıncaya kadar ayrılmamak
gerekir...

Ayrıca bu yolda, o yolun erkânına uygun olarak yürümek icap eder. Aksi
hâlde yollarda takılıp kalmak söz konusudur. Meselâ; sebepler planında -halk
tabiriyle- verip-veriştirilerek kılınan namazlarla bir yere varılamaz. Gerçi
Allah’ın lütfu engindir; O dilerse, bazen köpeklerin boynuna altın tasma da
takabilir.. ve bizim O’na söyleyecek bir sözümüz olamaz. Fakat her şeyin bir
yolu-yordamı olduğu da unutulmamalıdır. Bu açıdan da, verilen ölçüler içinde
hareket etmeyip, “Hiçbir şey bana inkişaf etmedi, ben bir şey duymadım…”
diyen insanlara, önce hedefe ulaştıracak metodlar anlatılmalıdır.

Ancak söylediğimiz sözler, beklediği harikulâdeliklere sahip olamayan ve
ötelere açık olmanın verdiği hazzı derinlemesine duyup yaşamayan insanların,
“hiçbir şey olmadıkları” mânâsına da hamledilmemelidir. Allah’ın (celle
celâluhu) rahmeti her şeyden daha geniş ve engindir. Belki O, sadece namazını
kılıp orucunu tutan insanları bile o engin rahmetiyle tasavvurlarımızı aşan
zirvelere ulaştırabilir.

İstidradî olarak şunu da arz edeyim; günümüzde -alâküllihâl- hemen herkes,
kaba bir maddeciliğin tesiri altındadır. Esrar-ı İlâhî’ye şahit olmayan bu
insanlar, melekleri, cinleri… “enerji, yoğun enerji” gibi tabirlerle ifade
etmektedirler. Bununla kalmayıp Zât-ı Ulûhiyet için de -hâşâ- aynı tabiri
kullanmaktadırlar. Bu insanlar, şayet hakikat kendilerine azıcık inkişaf etse,
söyledikleri bu şeylerden çok utanıp; “Meğer ne kadar hata etmişiz, mesele ne
kadar da farklıymış!..” diyeceklerdir.

Özetleyecek olursak, Kalbin Zümrüt Tepeleri, ulaşılması gerekli olan bir
hedeftir. Bunun için, öncelikle oraya ulaşılması gerektiğine inanılmalı ve
ardından da o yolda usûlüne uygun tarzda acele etmeden, taviz vermeden,



bıkmadan-usanmadan yürünmelidir. Evet, Hazreti Bediüzzaman’ın ifadeleri
içinde, hayvaniyetten çıkıp cismaniyeti terk etmenin, kalb ve ruhun derece-i
hayatına çıkmanın yolları gösterilir hep Kalbin Zümrüt Tepeleri’nde.



SEVİYELİ İNSANIN VASIFLARI
Soru: Güzel vasıfları fıtratımıza mâl etme hususunda nasıl bir yol
izlemeliyiz?
İster ahlâk-ı âliye, ister ibadet hayatımıza ait hususlarda ciddiyet ve vakar,

temkin ve itminan insanı olmamız ve bu vasıfları fıtratımızın bir buudu hâline
getirerek benliğimizle bütünleştirmemiz şarttır. Ne var ki, bunu elde edebilmek
ve bu seviyeye çıkabilmek, çıktıktan sonra da onu koruyabilmek oldukça
zordur.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu vasıfları fıtratımızın bir buudu
hâline getirmek için bizlere yol gösterme istikametinde buyuruyorlar ki: “Bu
Kur’ân hüzünle inmiştir. Onu okurken ağlayın. Şayet ağlayamıyor iseniz,
kendinizi ağlamaya zorlayın.” Yani Kur’ân’ı huzur-u kalb ile ve itminan-ı
nefisle okuyun. Bu tespitten hareketle, yukarıda bahis mevzuu edilen vasıfları
kazanmada önce sun’î adımlar atabilirsiniz. Yalnız bu meselenin derinliğine
vâkıf olmayan insanlar tarafından tenkit edilebilir. Ancak sizler O’na ulaşmak
için çıktığınız bu yolda, böylesi şeylere takılıp kalmamalısınız.

Ahlâk-ı âliye adına zikredegeldiğimiz düşünceler içinde bazı misaller
vererek mevzuu biraz daha açmaya çalışalım. Az konuşma, güzel ahlâka ait
prensiplerin -zannediyorum- başında gelir. Efendimiz’in beyanına göre çok
konuşanın çok sakatatı olur. İşte bu çok sakatat da hiç farkına varılmadık
şekilde insanı Cehennem’e götürür. Onun için Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi
ve sellem), kendisine soru sorulmadan ya da bir maslahat gözetmeden asla
konuşmazdı. O’ndan bu dersi alan sahabe-i izâm hazerâtı da hep aynı şekilde
hareket ederdi.

Meselâ, sadakat kahramanı Hz. Ebû Bekir -sahih kaynaklarda şimdiye kadar
rastlamadığım ama doğru olmasa bile, hiç yadırgamadığım ve
yadırgamayacağım bir menkıbeye göre- ulu orta konuşmamak için ağzına küçük
bir taş koyarmış; konuşması gerektiği zaman onu çıkartır, konuşur, sonra tekrar
koyarmış. Evet, onun gibi bir temkin insanı, kendini zapturapt altına almak için
böyle bir şey yapmış olabilir. Bu menkıbeye, sahih kaynaklara dayanarak
hicretten sonra, Hz. Ebû Bekir’in Nebiler Serveri Hz. Muhammed’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) yanında birkaç yüz kelimeyi geçmeyen
konuşmaları mesnet olarak gösterilebilir.

İnsan kalbî, ruhî ve fikrî hayatı adına bir şeyler anlatıyor, anlattığı şeylerle
muhataplarının ufkunu açıyorsa, onun konuşmasında yarar vardır. Aksi hâlde,



bütün konuşmaları israf-ı kelâm cümlesi içinde mütalâa edilebilir. Rica
ederim, akan bir derenin kenarında abdest alırken suyu israf etmemeyi emreden
bir dinin, insan için sudan çok daha önemli cevher gibi kelimelerini israf
etmesi nasıl caiz olabilir! Öyleyse hiçbir gereği yokken bir mânâ ifade etmeyen
boş ve abes yere konuşmalara çok rahatlıkla sakıncalı nazarıyla bakabiliriz.
Meselâ; “Buradan taksiye bindik; Akhisar’a, oradan Balıkesir’e gittik.
Balıkesir’in içinde iken bir tır yanımızdan geçti... vs.” Böyle Dudu nineler gibi
durmadan, hiçbir şey vaad etmeyen ve muhteva derinliği olmayan sözlerle laf
ebeliği yapmak elbette mahzurludur. O hâlde yeme, içme, giyim ve kuşamda
olduğu gibi, konuşmada da iktisadî olacak, şu tema, şu anafikir kaç kelime ile
anlatılabilir, hesap edilecek ve öyle konuşulacaktır. Öyle konuşulacaktır ki,
kat’iyen israf-ı kelâm ve bu suretle israf-ı zaman olmasın.

Zaten ehlullah “kıllet-i kelâm”, “kıllet-i taam”, “kıllet-i menâm” diyerek
insanın dünya ve ukbâ hayatı adına bu çok önemli üç meseleyi, kendilerine
düstur-u hayat edinmişlerdir.

İşte böyle sözü tartarak, süzerek, ağızdan çıkacak her kelimeyi düşünceye
vize ettirerek konuşma bir ahlâk işidir. İnsanın bu ahlâkı kazanabilmesi ve
fıtratının bir parçası hâline getirebilmesi de bir hayli zaman ve bir hayli çaba
ister.

Bunun gibi, dünyevî hazları terk edip, cismanî meyillere karşı koyma
mânâlarına gelen “zühd” de bir ahlâk olarak çok önemlidir. Tasavvufta çok
ciddî bir yere sahip olan zühdün genel çerçevesi, tasavvuf düşüncesinin bir
ekol, bir mektep olarak ele alınmasından çok daha önceleri, Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafından bir ruh ve mânâ olarak belirlenmiştir.
Üstad’ın konuya yaklaşımını da işin içine katacak olursak, “dünyayı kesben
değil, kalben terk etme”, dünya ve mâfîhâya iltifat etmeme, dünyevî herhangi
bir beklenti içine girmeden ve geride hiçbir şey bırakmadan ahirete intikal
edebilme anlamında bir zühd, her mü’minin hele hele günümüzde hak ve
hakikate adanmış ruhların vazgeçilmez bir vasfı olmalıdır.

Başlangıçta mal-menal, makam-mansıp, şöhret vs. bütün yönleriyle dünyaya
karşı böyle bir tavır belirleme çok zor olabilir. Ama bu düşünce, küçük
şeylerden başlayıp büyük şeylere doğru işletile işletile bir gün gelir ki, insanın
lâzım-ı gayr-i mufârıkı olur. Yani insan, “Bugün bir elbisem var, ikinci bir
elbisem olmasına gerek yok. Aksi hâlde yarın üçüncüsünü, dördüncüsünü ister
ve bu Karun ahlâkı bir gün bütün hayatımı sarar.” diye düşünmeli ve bu mânâda
peygamber ahlâkı olan zühdü işlete işlete onu hayatına mâl etmelidir.



Güzel ahlâka ait bu iki örneğin yanı sıra ciddî olma, gözünü haramdan
sakınma, kibre girmeme gibi daha nice vasıflar sayılabilir.

İbadete gelince; meselâ namaz. Namazı öncelikle vaktinde eda etmekten
başlayıp, onu duya duya, âdeta yudumlaya yudumlaya kılma da, aynı şekilde bir
temrinat meselesidir. Yani insanın namazını sırtından bir yük atıyorcasına
kerhen kılması değil de, Allah’ın icabet kapılarını kendisine açabilecek bir
seviyede aşk ve şevkle, duya duya kılması elbette birden ulaşılabilecek bir
zirve değildir. Fakat insan, onu da işlete işlete fıtratına mâl edebilir; daha
doğrusu etmek zorundadır.

Netice itibarıyla; insan, hayatının bütününü nefsinin serazat arzu ve
isteklerine rağmen, iradesinin hakkını vererek yaşamalıdır. Bunun için de insanı
insan yapan vasıfları, Kur’ân’ın ve Sünnet’in rehberliğinde, fıtratının bir
parçası hâline getirmeli ve onları hayatına hayat kılmalıdır.



DÜNDEN BUGÜNE İBN ERKAM EVLERİ
Soru: “Işık Evler”, çok sık kullandığınız bir kavram. Bununla ne
kastediyorsunuz? Işık evlerin mahiyeti ve misyonu adına neler
söyleyebilirsiniz? Beklentileriniz nelerdir?
Şimdiye kadar en çok konuştuğum, düşüncelerimi gayet net bir şekilde ifade

etmeye çalıştığım konulardan biridir ışık evler. Onları bütünüyle hatırlamam ve
sistematik bir hâlde tekrar etmem mümkün değil. Ama mademki tekrar soruldu,
hiçbir tertibe tâbi tutmadan, tabiî bir akış içinde düşüncelerimi arz edeyim.

Bugün aydın nesiller yetiştiren bütün müesseseler; bir dönemde yokluğun
bağrına atılan bir küçük çekirdekten meydana gelmiş devasa bir ağaca
benzetilebilir. Evet, karanlıkların birbirini takip ettiği bu dönemde yakılan bir
mum misali, iki-üç insanın ancak sığdığı kulübecikler, ardından Ahmet Yesevi
ruhu taşıyan ışık evler ve daha büyük kompleksler tıpkı Hz. Muhammed’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) nurunun bir sperm mahiyetinde ilk sebep olarak
bütün arz ve semanın esasını teşkil ettiği gibi, o nur-u a’zamın vesayetinde aynı
şeyi yapmışlardır.

İlk dönem itibarıyla, İslâmî tebliğ ve irşad hareketinin başlangıcına
baktığımızda, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de bu işe, bu tür
evlerle başlamıştır. Evet, bir evle başlamıştır Nebiler Serveri (sallallâhu
aleyhi ve sellem).. ve derken “Yeryüzü bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine
de bir minber” hâline gelmiştir. Dünyada yediden-yetmişe kadın-erkek bütün
insanlar, bu mescidin cemaati ve bu irşad ve tebliğ mektebinin de istidatlı birer
talebesi olmuşlardır.

Hatta sonraki dönemlerde de hep aynı metod takip edilmiştir. Meselâ,
bozulmaya yüz tutmuş Emeviler’de, Ömer b. Abdülaziz, etrafına aldığı üç-beş
insanla ve mini bir hücreyle işe başlamıştır.. başlamış ve iki buçuk sene gibi
kısa bir süre içinde, yüz yıllara sığdırılamayacak kadar icraatını, böyle küçük
bir mekân ve birkaç fert üzerine bina etmiştir.

İmam Gazzâlî de aynı yolu takip etmiştir.. evet o da halkasına çağırdığı
birkaç insana hizmet felsefesini anlatıp, dinî ilimlerin “ihyâ” yolunu göstermiş
ve bu gayeye matuf olarak da bir taraftan “el-Munkızü mine’d-dalâl”i kaleme
alırken, diğer taraftan da “İhyâu ulûmiddin” kitabıyla mü’minlerin
gönüllerinde İslâmî hayatın diriliş meşalelerini yakmıştır.

Aslında ilk ışık çağından İmam Rabbanî’ye, ondan da günümüzün büyük
çilekeşi Bediüzzaman Hazretlerine kadar, belli dönemlerde ümmet-i



Muhammed’e mürşitlik yapan bütün üstün kametler hep aynı yolu takip
etmişlerdir.

Evet, şu kocaman varlık âlemi; galaksileri, sistemleriyle küçük küçük
atomlardan meydana geldiği gibi, bir milletin kendini tarih sahnesinde yeniden
ifade etmesi de hep bir kulübecikle başlamış ve bu ba’sü ba’de’l-mevt
düşüncesinin gönüllere aksettirilmesi ölçüsünde de, her şey mânâlı bir kitap
veya çok mânâlı ve muhtevalı meşherler hâlini almıştır.

Bize gelince; Nûr sûresindeki bu nur; “Allah’ın, içlerinde şan ve şerefinin
yükselmesine ve isminin zikredilmesine izin verdiği evlerdir; onların içinde
sabah akşam O’nu tesbih ederler...”1 âyetiyle irtibatlı, daha doğrusu bu âyetle
yakın bir münasebeti olduğunu zannettiğim bu İbn Erkam hanesinin temsilcileri,
Müslümanlığın yeniden bir kez daha gönüllere duyurulmasında âdeta minare
şerefeleri gibi bir vazife görmüşlerdir. Zaten Bediüzzaman da kendi durumunu
anlatırken “13. asrın minaresinin başında durmuş, sûreten medenî, sîreten geri
insanları camiye davet ediyorum.” demiyor mu? Aslında o, herhangi bir
minarenin başına çıkarak ellerini kulaklarına koyup bağırmış değildi. Ama o,
Barla’daki minaresi ve o minarede bir şerefe rolünü üstlenen -bugün de hâlâ
bütün heybetiyle ayakta duran çınar ağacının yanındaki- mübarek âramgâhından
sesini insanlığa duyurmaya çalışmıştı. Bu, -bana göre- İbnü’l-Erkam’ın evi,
Allah Resûlü’nün saadethanesi ve Gazzâlî’lerden, İmam Rabbanî’lerden geriye
kalan, her yanıyla nuraniyet ifade eden bir minare şerefesiydi.

Bu münevver evlerin kendine has özellikleri vardır. Buralar öncelikle
insanların, insanlık yanlarından ötürü meydana gelebilecek boşlukların
kapatıldığı yerlerdir. Plan ve projelerin üretilip, metafizik gerilimin
sürekliliğinin sağlandığı ve neticede Üstad’ın “Hakikî imanı elde eden adam,
kâinata meydan okuyabilir.” dediği türden yüreği pek, imanı çelik insanların
yetiştiği kudsî mekânlardır.

Zaten bugün, dünya fethinin, eskiden olduğu gibi at üstünde; elde kılıç, belde
pala, sırtta sadakla değil, aksine bir elde Kur’ân, diğerinde mantıkla insanların
gönlüne girmekle olacağı bedîhîdir. İşte bu içi-dışı nur komplekslerde yetişen
ruh ve mânâ insanları, ruhta, mânâda gönüllerin fethine giden bu yolda Allah’ın,
vâridât adına kendilerine vermiş olduğu ışıkları, bomboş dimağlara boşaltarak
onları mamur edeceklerdir. Öyleyse bu evler; yolsuz-yöntemsiz, değişik cazibe
merkezlerine göre kendini şekillendiren şabloncu nesillerin mamur edilip kendi
ruh ve mânâ köklerine dönmelerini sağlayan birer tezgâh veya birer
mekteptirler.



Hususiyle artık vazife göremez hâle gelmiş tekye ve zaviyelerin kapatılıp
kapılarına kilit vurulduğu bir dönemde, o evlerden beklenen de böyle bir
misyonun eda edilmesiydi. Bu evler, içinde barındırdığı insanlara fünun-u
medeniye ile beraber ulûm-u diniyeyi de öğreterek, onların gönüllerini ihya
etmenin yanında akıllarını besleme vazifesini de üstlenmiş olacaktı. Aslında
âyet bunların hepsine işaret etmektedir: Bir de ٌ توُیُب  kelimesinin nekre olarak
kullanılması, kelimenin mescit dışında başka bir mânâ için kullanıldığını
göstermektedir. Yani bunlar minareleri olup ezan okunan herkesin bildiği
mescitler, camiler değil; daha bir belirsiz yerlerdir.

Ama belli olan bir şey var ki, o da; yaşanılan tali’siz bir döneme rağmen,
içindeki sakinleri sayesinde aydınlanan bu evlerin, o döneme, yeniden tali’ ve
şeref kazandırmasıdır. Bunlar itimat edilmeyip, bakılıp geçilecek basitlikte
mukassi görünümlü, muallâ işlere gebe ve minarelerde ezanın susturulup,
mâbede giden yolların kapatıldığı bir zaman diliminde Allah’ın (celle
celâluhu), “Şimdilik benim adım bu evlerde yükselsin ve anılsın!” izniyle
serfirâz, içinde kitapların okunduğu, hakkın müzakere edildiği müstesna
mekânlardır. Artık geçmişte camide yapılan dinin ruhunun müzakereleri bu
nezih mekânlarda bir araya gelinerek yapılacaktır. Bu itibarla da bu evler,
“hakâyık-ı âliye’nin mahall-i tercümanı” mübarek yerlerdir.

Belli bir dönem itibarıyla, bu evlerin durumunu, Hz. Ebû Bekir’in
(radıyallâhu anh) şu sözüyle irtibatlandırmak her zaman mümkündür:
“Evlerimizden içeriye girerken, dışarıya çıkacağımızdan emin değildik,
dışarıya çıkarken de içeriye gireceğimizden...” Evet o dönemde, içeride ders
okuyanların, her an derdest edilmeleri, dışarıya çıkanların da meçhul bir araba
tarafından bir meçhuliyete götürülmeleri muhtemeldir. İşte bundan dolayı da
sabah-akşam yüreklerini çatlatırcasına “Senin eşin, menendin, şerikin yoktur..
bütünüyle varlığın zimamı Senin elindedir. Sen şer dokundurmazsan, şerler
dokunamaz. Sen korursan, kimse kimseye ilişemez...” deyip O’na sığınmak ve
her şeyi O’nun teminatına havale etmek bu evlerin sakinlerinin şiarı olmuştur.
Bütün şeriklerden kurtulup, sadece Allah’a tevekkül etmek ve bir mânâda hep
O’nunla oturup, O’nunla kalkmak, bu ev sahiplerinin tabiî hâlleridir.

Ayrıca bu âyet-i kerimede ilk dönem itibarıyla Allah’ın rızasını kazanma
yolunu bir şehrah hâline getirme davasına çok az kadının gönül vermesi
açısından veya Arapça’daki tağlib mülâhazasıyla, “O evlerde oturan öyle
erkek oğlu erkekler, öyle yiğitler vardır ki, ne  alışveriş, ne çarşı-pazar..
onları, yapmak istedikleri şeylerden alıkoyamaz.”2 denilerek sadece



erkeklerin ismi zikredilmiştir. Fakat yukarıda işaret ettiğimiz gibi, burada tağlib
tarikiyle kadınlara da işaret vardır. Öyleyse ٌلا َ جِر  aynı zamanda “erkek oğlu
erkek kadınlar” demektir. Yani âlemin, makam-mansıp deyip şöhrete
kilitlendiği, tenperverliğe gömülüp bakışlarının bulandığı, çoluk-çocuk deyip
evlere takılıp kaldığı bir döneme rağmen bu duygu, bu düşünce ile şahlanmış,
iradesi erkeklerinki kadar güçlü erkek oğlu erkek kadınlar da var denmektedir.

Evet, ilk dönem itibarıyla, Sıddık Süleyman, Hulûsi Efendi, Hüsrev Efendi
gibi kahraman erkeklerle beraber, az da olsa bizim bile tanıdığımız bazı
kadınlar vardır ki, Bedir’de, Uhud’da.. kahramanca savaşa iştirak eden Nesibe
Hatun ve Sümeyra Hanım’ın gölgeleri gibiydiler. İşte bunlar, kadınlıklarına
rağmen, bu yüce davaya sahip çıkıp erkeklerden geri kalmamışlardı. Bugün de
ışık evler yine bu kahramanlara dâyelik yapmalıdır.

Zannediyorum İbn Erkam hanesinin ruhu korunduğu müddetçe, bu evlerde,
bir dönemde tekye ve zaviyelerle ulaşılamayan gönül enginliğine ulaşılacak ve
aynı zamanda medrese insanını aratmayan aydın insanlar buralarda yetişecektir.
Abdülkadir Geylânîlerle beraber Gelenbevîler, Ali Kuşçularla beraber Molla
Hüsrevler, Molla Güranîler ve Ebussuudlarla beraber İbrahim Hakkılar
yetişecektir. Aksi hâlde buraların -hafizanallah- bir miskinler yuvası hâline
dönüşmesi de melhuzdur. Zannediyorum benimle beraber aynı duygu ve
düşünceyi paylaşanların pek çoğu, böyle bir hâle şahit olmaktansa, ölmeyi
tercih edeceklerdir.

Asr-ı Saadet’te başlayıp çeşitli dönemlerde aynı gayeye matuf olarak devam
edegelen İbn Erkam evi mânâsındaki evler, bugün de kalb ve kafa kanatlarıyla
insanlık semasına yükselecek aydın insanlar yetiştirmeye devam etmelidir. Bu
bereketli mekânlar, milletimizin yeni bir dirilişe yelken açtığı şu günlerde,
kendini vatana ve millete adamışların techiz ve donanım yerleri olmalıdır
inşâallah…

Bir dönemde çok önemli vâridât kaynakları sayılan tekye ve zaviyeler,
başlarındaki ışık şahsiyetlerle Anadolu’yu ihya etmiş ve belli ölçüde
fonksiyonlarını yerine getirerek bizim için bereket kaynağı olmuşlardı.
Şimdilerde sadece Anadolu değil; bütün dünyanın ihyasına açılan bugünün ruh
ve mânâ kahramanlarının da, evlerini, tıpkı bir medrese, tekye ve zaviye gibi
değerlendirmeleri çok önemlidir. Bu evlerdeki ricalullahın, fünun-u müsbetenin
bütün kısımlarını; hadis, tefsir, fıkıh.. başta olmak üzere, İslâmî ilimlerin her
dalını öğrenmekle beraber, İslâm’ın ruhî hayatını bütün enginliği ile yaşayarak,
o eski, fakat eskimeyen ruh ve mânâyı temsil etmeleri elzemdir. Aksi hâlde eve



de, ev sahibine de, evin arkasındaki Erkam’a da ve evin sahibine o mânâyı
kazandıran Hazreti Muhammed Mustafa’ya (sallallâhu aleyhi ve sellem) da
ihanet edilmiş olacaktır.

Bu ruhu temsilin sırf bir derinliği olarak başımızı yere koyduğumuzda,
“Allahım, keşke kaldırmayı müyesser kılmasan da, bu secdem Sana kavuşmakla
noktalansa!” diyecek kadar, engince namaz kılma.. gözünü başka şeylere
kaydırmayacak ölçüde Allah’ın huzurunda samimiyetle durup mâlâyanî şeylere
kapalı kalma ve âdeta Cennet’te Cenâb-ı Hakk’ın cemalini müşâhede ediyor
gibi bir konsantrasyona girip ellerini dizlerine bitiştirerek, ene’den, nahnu’den
sıyrılarak Hüve’ye bakan bir göz olma.. evet bu ölçüde O’na yönelme..

Evet ya, “Ezan okundu, birkaç defa yatıp kalkmam gerekiyor, o hâlde şu
namazı çabucak aradan çıkarayım.” düşüncesiyle; veya miraca yürümek için
âdeta bir rampaya yürüyüp kendinden geçmek ve fenâ fillaha, bekâ billaha
ulaşıp, kendini düşünemeyecek kadar maiyyet atmosferini duyarak namaz
kılma... Yani Zübeyr Gündüzalplerin, Hüsrev Efendilerin yürekleri
çatlarcasına yöneldikleri gibi Rabbe yönelme.. ve evrâd ü ezkâr, tesbih ü
takdisle, Kur’ân’ın aydınlık vesayeti altında Allah’a ulaşmak için bu ışık
evleri, alternatif kabul etmeyen birer rıhtım, birer liman hâline getirme.. evet,
böyle olunabildiği takdirde ufkî Allah’a ulaşılır; vilâyet ve -maddî-mânevî
vâridâta mazhar olma adına- devletler üstü devlet olmaya erilir.

Bugün, dünyanın yedi bucağına hak ve hakikati götürmeyi düşleyenler, feyz-i
akdesin memeleri hükmünde olan bu evlerin füyûzatından beslenmek
zorundadırlar. Onca zaman bu kudsî mekânlarda kalıp da Allah’a uyanamamış,
O’nun aşkına, şevkine erememiş olanlar, bir ölçüde bedbaht ve tali’sizlerdir.
Bu hâlleriyle onlar, anne kucağında meme tutmayan bahtsız çocuklara
benzerler. Esasında böylelerinin, ne kendilerine ne de insanlığa
kazandıracakları bir şey de yoktur.

Yeri gelmişken burada bir hissimi ifade etmek istiyorum. Namazda iken
gözlerini sağa-sola gezdiren insanların -tabir caizse- sanki Rabbimin izzetine
dokunmuş olduklarını hissediyor gibi oluyor ve “Keşke bana hakaretlerin en
büyüğünü yapsalardı da böylesine münasebetsiz davranmasalardı.” diyorum. O
münasebetsiz yatıp-kalkmalar yanında bu söylediğim ağır sözün, hafif kalacağı
kanaatindeyim. Evet, Rabbin huzurunda durmuş olmanın şuurundan mahrum
insanların bu hareketini şahsen ben, O’na karşı yapılan bir hakaret kabul
ediyorum. Hem öyle bir hakaret ki, eğer bu insanlar, o esnada bir hançer
çıkarıp sineme saplasalardı, belki kâtil olacaklardı ama ben, elimi açıp



“Allahım, bu insanları affetmeden -elimde ise- Senin huzuruna gelmek
istemem.” diye yalvaracaktım: Görüldüğü gibi, ben şahsen namazında herhangi
bir insanın gösterdiği laubalilikten fevkalâde müteessir oluyorum.

Namazsız niyazsız veya namazı ruhuyla eda etmeksizin mü’min olmak
mümkün değildir. Allah (celle celâluhu), “Kurtulan mü’minler, yürekleri
çatlarcasına namazı eda edenlerdir.” 3 buyurmaktadır. Bu kudsî evlerde
kalanların da namazları, namazsız cihanları fethetmelerinden çok daha
mühimdir. Zaten onların, namazlarını hayatlarının en önemli meselesi hâline
getirmedikçe muvaffak olmaları da düşünülemez.

Hâsılı, ben bu hususta hep dertliyim. Büyük bir tarihî ihmali telafi
edebilecek olan nurlu evlerin, ne kadar bu gayeye uygun değerlendirildiğini
bilemeyeceğim ama, “İbn Erkam’ın halefleri o evlerin hakkını veriyorlardır.”
diyerek hüsnüzan etmek istiyorum. Unutmayın dünyanın enkazı altında kalan ve
kalacak olan bütün milletler, umumî bir ihya adına, öyle aydın yuvalarda
yetişen Hakk’a adanmış insanları beklemektedir. Ve öyle anlaşılıyor ki
bağrında o adanmışların yetiştiği kutlu evlerin fonksiyonu hiçbir zaman
bitmeyecektir.

O hâlde gelin -Allah aşkına- hakkıyla namaz kılalım.. oruç tutalım… Hem
öyle kılalım, öyle tutalım ki, yaratıldığı günden beri rükûdan başını
kaldırmayan melekler “Vay be, böylesi de varmış!” desinler. Öyle bir zikir ve
fikirle bütünleşelim ki, bizi gören Mele-i A’lâ’nın sakinleri, “Ancak bu
insanlar dünyayı ihya edebilir.” desinler. Tali’li insanlar ya da birer Hak dostu
olarak bin bir türlü feyizlerle muhat o evleri, o meme musluklarını çok iyi
değerlendirelim. Ahmak insanların yaptığı gibi kahkahalarla, dünya-ukbâ adına
hiçbir mânâsı olmayan laf ü güzaflarla vaktimizi heder etmeyelim. Ve
evlerimizi bütün dünyayı ışıklandıracak birer ışık kaynağı hâline getirelim.
Rabbim, yâr ve yardımcımız olsun!
1 Nûr sûresi, 24/36.

2 Nûr sûresi, 24/37.

3 Mü’minûn sûresi, 23/1-2.



HAKK’A ADANMIŞ RUHLAR VE EVLİLİK
Soru: Allah rızasını kazanma yolunu bir şehrah hâline getirme
düşüncesi içinde evliliğin yeri neresidir. Bu konuda nasıl düşünülmeli ve
nasıl hareket edilmelidir?
Ben şahsen adanmış bir insana “Dünyaya ait meseleleri geriye al, ukbâya ait

meseleleri de biraz öne çıkar.” demeyi, kendi adıma saygısızlık sayarım.
Haddizatında böyle bir yaklaşım hakka-hakikate, sağlam düşünce ve muhkem
mantığa da terstir.

Evet, eğer, yeme içme, çalışıp kazanma, çoluk çocuk sahibi olma gibi
meseleler fıtratın gereği olmasaydı, bu konuda bile “Yüce bir hakikate gönül
vermiş insanları bekleyen bunca vazife varken, bu türlü şeyleri aklının
köşesinden geçiren kimseler, kendi mantıklarına ihanet ediyorlar.” derdim. Ne
var ki Cenâb-ı Hak, bizi yaratıp hayatımızı planlarken, bir yanını da bunlar gibi
şeylerle örgüleyip irtibatlandırmıştır.

Bu gibi tabiî ve beşerî zaruretler, ibadet ü taat içinde sayılmayıp aksine,
ibadet ü taate koşacak mü’minlerin, his ve mantık âlemine istikamet
kazandırmak için tâlî meseleler cümlesindendir. Tıpkı sizi bir yerden başka bir
yere taşıyacak olan arabanın içindeki estetik buudlu aksesuar gibi. Bu yönüyle
de böyle bir meseleye, sadece tatmin olma ve ruhî hazza erme meselesidir
denilebilir.

Diğer taraftan nesillerin devamı ve müstakîm bir düşünceyle hizmet etmek
için hem kadın hem erkek adına bir hayat arkadaşına ihtiyaç olduğu bedîhîdir.
İnsanın akşama kadar koşturup yorulduktan sonra oturup dertleşecek, kendi
aralarında bir şeyler paylaşacak ve neticede birbirine destek olacak birilerine
ihtiyacı vardır. Bu açıdan yeri geldiğinde bir lisedeki talebe bile
evlendirilmeli; ancak, ifade ettiğimiz gibi bunlar kat’iyen hayatın gayesi
yapılmamalıdır. Hayatın gerçek gayesi, Cenâb-ı Hak’tır ve bunu “Cin ve insi,
Bana kulluk etsinler diye yarattım.”1 âyetinde ifade etmiştir. Bu âyetin farklı
şekilde yorumlandığına şahit olmadım. Hz. Sahipkıran’ın yaklaşımıyla
“Hilkatin gayesi, fıtratın neticesi, iman-ı billahtır.” Evet, bu işin finalitesi
Allah’ı bilmek ve O’na iman etmektir. Mârifetle donanıp, muhabbetle coşmak
ve vecd ü cezble Allah’a ulaşmaktır. Boyunduruğun yere konduğu, ırzın
çiğnenip, namusun pâyimâl olduğu, küfrün, ilhadın kol gezdiği bir dönemde
“Hele biraz keyfimize bakalım!” demek, bilmem ki neyin ifadesidir? Kur’ân bu
mevzuda: “Allah’ın size verdiği her şeyi Allah yolunda harcayın. (Onları bu



yolda harcamamak suretiyle) kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın!”2
buyurmaktadır. Evet, mealini verdiğimiz âyeti Allah Resûlü bu mânâda
yorumluyor, Hz. Ebû Bekir meseleye böyle yaklaşıyor ve Ebû Eyyub el-Ensarî,
İstanbul surları önüne kadar o yaşlı hâliyle gelip cihat vazifesini yerine
getirirken bir münasebetle âyeti böyle tefsir ediyorsa bizim oturup kendi
durumumuzu tekrar gözden geçirmemiz gerektiği kanaatindeyim.

Onun için İslâm âlimleri böyle bir meseleyi, ibadet-itikat bahisleri içinde
değil de; çarşı-pazarda alışveriş gibi “muamelat” kategorisine dahil
etmişlerdir.

Diğer taraftan evlenme dinin bir emri olması hasebiyle yerinde farz, yerinde
sünnet, yerinde mekruh olabilir. Evet, eğer ilâhî cevaz olmasa, insan aynen def-
i hâcette duyduğu hacaleti bu mevzuda da duyması gerekir; yani “Rabbim,
bağışla beni. Utanıyorum bunu yapmaktan dolayı ama, müstakîm düşünebilmem,
beşerî garizalar karşısında buhrana girmemem için, hayatımın bir parçası hâline
getirdiğin ve bu yüzden ihtiyaç duyduğum bu işi yapıyorum. Sen biliyorsun ki,
Sana hizmet etmek için ben bu yolu seçiyorum.” demelidir.

Ne acıdır ki, bazı kimseler, daha liseye intisap eder etmez “Benim dünyaya
karışmama altı sene kaldı. Üniversite sıralarına geldiğimde bu işi yaparım.”
deyip, üniversiteyi bitirirken de “İyi, üniversite de bitti, sıra bu işe geldi.”
mülâhazalarına kapılıyorlar. Bu türlü düşünceleri ben şahsen, benim İslâm’a,
imana ve Kur’ân’a hizmet felsefemle telif edemiyorum.

Şimdilerde bir de hissî görmeye takılıp giden ve neticede boşanmaya
sebebiyet veren bir evlenme furyası başladı ki, bütün bunlar karşısında içim
parçalanıyor ve iki büklüm oluyorum. Hayat boyu bizim için ya bir nimet, ya da
nikmet olabilecek böyle bir mesele; akla, mantığa havale edilmesi gerekirken
hislere bina edilmekte ve neticede de başa belâ olmaktadır. Hâlbuki hiç
olmazsa böyle durumlarda akıl ve mantıkla hareket edilmeli ve
komplikasyonlara sebebiyet verilmemelidir. Böyle önemli bir mesele, zevk ve
keyif için yapılacak bir şey değildir, yapılmışsa, zehir zemberek dahi olsa
karşılıklı katlanılması gereken bir iştir. İç çamaşırı mahremiyetinde korunması
gerekli olan o evlilik hayatı, ciddî badirelere maruz kalsa da dışarıya bir şey
sızdırmamak icap eder. Evet, belki bazı durumlar itibarıyla eşler, âh u ızdırapla
hep “Ah!” edebilirler ama, âlem o “Ah!”dan haberdar olmamalıdır.

Zannediyorum hizmet duygu ve düşüncesinin birinci planda tutulmaması,
Allah’ın vermiş olduğu kabiliyetlerin yerli yerince kullanılıp hizmet
düşüncesine kilitlenilememesi sebebiyle ufku dar, gaye-i hayal nedir bilmeyen,



yüksek mefkûrelere dilbeste olamamışların sayısını artırıyor. Bu insanların
“Bedenim, cismim...” deyip onu düşünmelerinden ve hayatlarını ağız-dil-
dudak, yemek borusu ve tatmin uzuvları arasında örgülemelerinden daha tabiî
ne olabilir ki! Oysaki insanın yaratılmasında çok büyük hikmetler var. 23.
Söz’de beyan edildiği gibi, insana bin altın değerinde bir şey verilmiş; diğer
canlılara ise bir altın.. o hâlde insan diğer canlılar gibi yaşayamaz.. yaşarsa,
onun hesabını mutlaka sorarlar.

Dünyayı düşünen arkadaşlar, -Pir-i Muğan’ın yaklaşımıyla- askerliği
bırakıp, çarşıda-pazarda kendilerini ticarete salan insanlar gibi geliyor bana.
Böyleleri ihtimal, gerektiği gibi askerlik eğitimi ölçüsünde disipline
alıştırılmamışlar; eğer alıştırılsalardı, 40 yaşında bile bunlara böyle bir şey
teklif edildiğinde “Allah, Allah! Benim boş zamanımı mı gördüler ki, yeni bir
meşgale teklif ediyorlar. Ben bütün gücümle yüklendiğim bu işin altından
kalkamıyorken bu yeni durumu nasıl yükleneceğim ki! Yoksa bunlar beni âvâre,
sergerdan biri mi zannediyorlar?” diyeceklerdi. Şu anda bile tanıdığım 50
yaşlarında bir iki insan var ki, “Ben yapmam icap eden şeylere bile bu hâlimle
yetişemiyorum. O iki şeyi birden götürmem mümkün değil.” düşüncesiyle
yaşamaktalar.

Bediüzzaman Hazretleri, “Benim hakikî talebelerimden bir tanesi bir yere
girmişse, ben o yeri o talebem sayesinde kendi hesabıma fethedilmiş bilirim.”
diyor. Buna göre, bir okula gelip-giden hak ve hakikate dilbeste olmuş bir
gönül var da, o okulda hâlâ başka düşüncede olan insanlara Allah
anlatılmıyorsa, o insan Hakk’a adanmışlığını bir kere daha gözden
geçirmelidir.

Bu mevzuda imana ve Kur’ân’a gönül vermiş olmakla birlikte, “vakt-i
merhunu” gelmeden böylesi şeylere yönelen insanlar, geçici olarak zevk ve
lezzet duysalar bile, -Rabb-i Kerimime itimat ederek söylüyorum- dokuz defa
elem çekecek, on defa iki büklüm olup, burada da, ötede de inleyeceklerdir.
Ettiklerine âh u efgân edecekler ama, iş işten geçmiş olacaktır. Yaptıkları,
yıktıkları şeylerden, deldikleri şahs-ı mânevîden -Allah çektirmesin ama- çok
çekeceklerdir.

Yâ Rab! Hava karanlık, yollar karmakarışık. Sâlikler baygın ve dalgın.
Vazife mukaddes, sorumluluklar ağır! İnsanlar ise, bu sorumluluklar karşısında
olabildiğine duyarsız! Düşman kavî, tali’ zebun! Alınacak yollar uzun, Senin
rızanı tahsil ise oldukça zor! Ve bizler ne kadar tutarsız ve yetersiziz.!

Yâ Rabbî! Sana bir şey anlatmaya ne gerek!.. Hâlime bakıp görüyorsun.



Kırık kalbimle beraber telleri paslanmış bir udum ve elimde parçalanmış bir
mızrabım. Senelerden beri bunlardan birini diğerine dokundurmak suretiyle bir
ses çıkarayım dedim. Heyhât! Öyle basık bir zemin ki, ne çıt çıktı ne de bir ses
getirdi... Bu sözlerimden de hicap duyuyorum; ihtimal şimdi de nankörlük
yapıyor olabilirim.

Yâ Rabbî! Senin inayetin olmadan üç adım dahi atamayız. Sen bizleri
istikametten ayırmadan, rızana ulaşıncaya kadar teyidat-ı sübhaniyen ile teyit
eyle! Âmin!
1 Zâriyât sûresi, 51/56.

2 Bakara sûresi, 2/195.



MUHAMMEDÎ RUH VE MÂNÂ İÇİNDE
DİYALOG

Soru: Türkiye’de farklı kesimlerdeki insanlara karşı Müslümanlık adına
yapacağımız diyaloglarda tavrımız nasıl olmalıdır?
Aslında bu soruya bir tek cümleyle cevap vermem istenseydi “Kendi

esnekliği içinde Muhammedî ruh ve mânâya sahip olmalıyız.” derdim. Ben yine
de öyle demiş olayım; sonra anlatılan şeyler de onun açıklaması olsun.

Kur’ân ve Sünnet’e bu açıdan bakınca, her zaman konuyla alâkalı birçok âyet
ve hadis bulmak mümkündür. Evet bir insan kendini az zorlayarak ve biraz
dikkatlice Kur’ân âyetlerine göz gezdirebilse, konuya esas teşkil edebilecek
onlarca âyet bulabilir. Şahsen ben iddiayı sevmem.. yarım yamalak da bir
hafızlığım var.. buna rağmen müsamaha, af, diyalog ve herkese bağrını açma ile
alâkalı onlarca âyeti peşi peşine okuyabilirim. İşte bu husus İslâm dininin
herkesi kucaklayıcı bir yanını yani evrenselliğini göstermektedir.

Kaldı ki; “İslâm” ismi, kökeni itibarıyla silmi, teslimi, emniyeti, güveni ifade
etmiyor mu? Öyle ise bunları tebliğ ve temsil etmeden hakikî Müslüman
olmamız mümkün değildir. Evet, İslâm isminin mânâları altında herkesi
kucaklama, herkese ve her şeye sevgi esası ile yaklaşma vardır. Ama onu bu
espri ile ele almaz ve öyle değerlendirmezsek, o zaman ne İslâm’ı anlamış ne
de onun tebliğ ve temsilini yapabilmiş sayılırız.

Kur’ân-ı Kerim’de, sulh ü sükûnun teminatı sayılan kuralların yanında yol
kesen, anarşi ve teröre sebep olan insanlara karşı takınılması gereken tavırlar,
cezaî müeyyideler, hadler, kısaslar vs.. ile ilgili ayetler de vardır. Bu
müeyyidelerden hareketle Hz. Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimiz,
Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yapılagelen birçok tarihî
uygulamadan bahsetmek mümkündür. Fakat biz o uygulamaları bağlı olduğu
tarihî çizgiden kopararak değerlendirmeye kalkacak olursak yanlış kanaatlere
varırız. O hâlde siyak-sibak münasebeti içinde o hâdiselere bakmak ve her şeyi
öylece değerlendirmek şarttır. Evet, diyebiliriz ki, İslâm’da sulh, sevgi, af,
müsamaha esastır; sair şeyler ise arızîdir.

Öte yandan; eskilerin “evvelen ve bizzat” dediği, mükellefler için evveliyet
bahis mevzuu olan konuları öne çıkarmak lâzımdır. Meselâ, Cenâb-ı Hak,
sevgiye önem vermiş, Kendisini seveni sevdiğini bildirmiş, en çok sevdiği
insana Allah’ı seven mânâsına “Habibullah” ismini vermiştir. Öyleyse bizim de
bunu esas almamız ve ona öncelik hakkı tanımamız gerekir. Münafıklara karşı



cihad, kâfirlere karşı sert davranma.. gibi hükümler yine eskilerin ifadesiyle
“saniyen ve bi’l-araz”dır. Kaldı ki onlara sert davranma, mücadele etme ve
gerektiği yerde öldürme, çeşitli sebeplere talik edilmiştir. Şayet o sebepler söz
konusu olmazsa, hükümler de tatbik edilmeyecek demektir. İsterseniz Zahid-i
Kevserî’nin uzun uzadıya anlattığı bir hususla konuyu biraz daha açalım:
Kur’ân-ı Kerim’de zekâtın sarf mahalleri anlatılırken, kalbleri İslâm’a
ısındırılacak olanlar (müellefe-i kulûb) da zikredilir. Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem) hayat-ı seniyyeleri boyunca bu hükmü hep tatbik etmiştir.
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) vefat edinceye kadar da bu hükmün
neshine, yani hükmün kaldırıldığına dair de her hangi bir belge söz konusu
değildir. Ne var ki, Hz. Ebû Bekir döneminde “müellefe-i kulûb” olarak
zekattan pay olmak için gelen iki kişiyi Hz. Ömer geri çevirir ve ellerindeki
fermanı da yırtar atar.Ardından da “Eskiden İslâm zayıftı, bugün ise
Müslümanlar kuvvetli ve güçlüdür; böyle bir şeye ihtiyaç yoktur.” der ve onları
uzaklaştırır. Şimdi Hz. Ömer’in, Efendimiz’in uyguladığı bir hükme böyle tavır
almasını aklınıza sığıştıramayabilirsiniz. Fakat İslâmî ilimler açısından
meseleye yaklaşacak olursanız, Hz. Ömer (radıyallâhu anh) Kur’ân’daki bu
hükmün illetini kavramış ve ona göre hüküm vermiştir. Kur’ân ise bu yardımı
kalblerin telifine bağlamıştır.

İşte Kur’ân-ı Kerim’deki öldürme, sürme, harp etme gibi hükümler böyle
çeşitli sebeplere talik edilmiştir. O sebepler mevcut değilse o zaman yapılacak
şey “va’z u nasihattir”, “emr-i bi’l mâruftur”, “kavl-i leyyindir” ve tavr-ı leyyin
ile İslâm’ın güzelliklerini anlatmaktır. Bu sebepleri nazar-ı dikkate almadan,
Kur’ân’ı Zâhirîlerin anladığı şekliyle anlayıp, vurma, kırma, dövme diyen
insanlar maalesef ne hükmü, ne hükmün menâtını ve ne de İslâm’ı
anlayabilmişlerdir.

Fakat sebepler tahakkuk ettiğinde, elbette o hükümlerle, hükmün menâtı
çerçevesi içinde amel edilecektir. Meselâ siz i’lâ-yı kelimetullah yaparken, sizi
öldürmeye kalkıştılar veya çeşitli vesilelerle vatanınıza saldırdılar. Şimdi siz
onlara harp ilan etmeyecek misiniz? Çanakkale’de yaptıkları gibi “Kimi Hindu,
kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ” toplanıp üzerinize gelseler, siz bir köşede
sus pus oturup “Ne iyi ettiniz de geldiniz!” mi diyeceksiniz?.. Yoksa, evet
yoksa canınızı dişinize takıp mücadele mi edeceksiniz?

Bakın içinde bulunduğumuz dünyanın hâline!.. Geçenlerde bir gazetenin
verdiği bir habere göre, dünyanın 56 yerinde sıcak harp devam ediyormuş. Şu
son çeyrek asır içinde, dünyaya demokrasi ihraç eden ve hümanizmi



bayraklaştıran ABD, Vietnam’da, Körfez’de hep savaştı. Sudan’ı, Libya’yı
terörist ilan etti. Üstelik bunları hep demokrasi adına yaptığını söyledi. Sadece
ABD mi? Elbette hayır. Ruslardan Sırplara, Fransızlardan İngilizlere uzayan
çizgide hâlâ bir sürü yerde kan ve gözyaşı seylapları çağlıyor. O hâlde harbe
karşı çıkmak beşerî realitelere karşı çıkmak demektir. Onun içindir ki,
demokratik hak ve hürriyetlerimize dokundukları an elbette kendimizi müdafaa
edecek ve gerektiğinde savaşacağız. Fakat başta da ifade ettiğim gibi bütün
bunlar arızî şeylerdir. İslâm’da esas olan sulhtür, barıştır, insanlığı sevgi ile
kucaklamadır.

Soruyla alâkalı meselenin bir diğer yanı da, diyalog içinde bulunduğumuz
insanlarla, “fasl-ı müşterek”leri artırmak ve onlar üzerinde konuşmak
gerektiğidir. Hatta konuştuğunuz, görüştüğünüz bu insanlar, Yahudi ve
Hristiyanlar bile olsa, yine bu düşünce ile hareket edilmeli ve muvakkaten bizi
birbirimizden ayıracak hususlar katiyen bahis mevzuu edilmemelidir. Meselâ,
siz onlarla Allah, ahiret konularında anlaşamadı iseniz, onlara Efendimiz’i
anlatmanın bir mânâsı yoktur. Efendimiz bizim canımızdır.. O’nsuz bir hayattan
ise yerin altında olmak daha iyidir. Ne var ki, O’nu anlatmada zamanlamanın
çok iyi yapılması lâzımdır.

Bakın Kur’ân-ı Kerim Kitap Ehli’ne çağrıda bulunurken diyor ki: “Ey Kitap
Ehli! Aramızda müşterek olan kelimeye gelin.” Nedir o kelime? “Allah’tan
başkasına ibadet yapmayalım.”1 Zira gerçek hürriyet, ancak başkalarına
kulluk yapmaktan kurtulmakla gerçekleşir. Allah’a kul olan başkalarına kul
olmaktan kurtulur. İşte gelin, sizinle bu mevzu üzerinde birleşip bütünleşelim.
Ve yine “Allah’ı bırakıp da bazılarımız bazılarımızı Rab edinmesin.”2 diyor
Kur’ân. Dikkat edin! Bu mesajda “Muhammedün Resûlullah” yok. Ve bir başka
â ye t ; “İman edenlere söyle; (ey Habibim) Allah’ın günleri(nin gelip
çatacağını) ümit etmeyenleri bağışlasınlar.”3 Yani ahirete ve öldükten sonra
dirilmeye inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü “Allah herhangi bir kavme
ancak kazanmakta olduklarıyla mukabele eder.”4 Yani cezalandıracaksa,
onları Allah cezalandırır ve bu mesele bizi alâkadar etmez.

Bu mevzuda bir diğer canlı misal ise bizzat; Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) Uhud Savaşı sonunda, Mekkeli müşriklere bedduada bulunma azmine
karşı Allah’ın (celle celalüh) ikazı şeklinde gerçekleşmişti. Evet bir rivayette
de bazen sabah namazında sesli olarak bazı Arap kabilelerinin isimlerini anıp
onları Allah’a havale etmişti. Zayıf rivayete göre de ‘Bi’r-i Maûne’



hâdisesinde ashabının şehit edilmesi münasebetiyle 30-40 gün kadar onların
tedmiriyle alakalı dua edilmişti. İşte o zaman Cenabı Hakk, “Kullarımın
işinden hiçbir şey sana müessir değildir. Allah ya onların tevbesini kabul
eder, yahut onları, (kendileri zalim kimseler oldukları için) azaplandırır.”5
âyeti nazil olmuştu ki, anlayana göre burada tatlı bir itap dahi söz konusudur.
Evet, rakik peygamberin rakik kalbini incitmeden yapılan bir serzeniş. Yani
“Sen seni alâkadar etmeyen mevzulara ne diye giriyorsun. Hâlbuki bunlar seni
ilgilendirmeyen şeylerdir.” denerek, Ona kendi çizgisi hatırlatılıyordu.

Buraya kadar arz ettiğimiz misallerde de görüldüğü gibi, diyalog arayışları
içinde en önemli mesele, fasl-ı müşterekler üzerinde durma ve konuşmadır.

Söz buraya gelmişken yıllar önce dinlediğim bir hatırayı sizlere anlatmak ve
bununla mevzua biraz daha açıklık getirmek istiyorum. Mevlâna Halid-i
Bağdadî Hazretleri, halifelerini dünyanın dört bir yanına gönderir. Bunlardan -
Şeyh İsmet Efendi olabilir- bir müridi de Isparta’ya geliyor. O, cemaate nasihat
ederken, hahamlar ve papazlar da gelir dinlerler. Bir gün o cemaatte ilmî
hakikatlerin diliyle Allah’ın varlığını izah eder. Meselâ der ki, “Bir hücrede 40
bin atom vardır. İhtimal hesaplarına göre bunların böyle olabilmesi için 10
üzeri şu kadar sıfır rakamı ki, bunu okumamız mümkün değildir.” veya
“Güneşte saniyede şu kadar hidrojen atomu helyuma dönüşüyor. Bu ise ...” vb.
misallerin bitiminde “Bu bize Allah’ın varlığını göstermez mi hahambaşı?” der.
Hahambaşı da onu tasdik eder. Bir başka sefer aynı şeyi papaza sorar. Papaz da
“Haklısınız Hocaefendi.” cevabını verir. Nihayet bir seferinde Hz.
Muhammed’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) bahsedince haham da, papaz da
“Hocaefendi, itikadımızı bozma!” diye hemen itirazda bulunurlar. Evet,
Efendimiz bizim canımızdır, ruhumuzdur. O’nsuz hayat batsın ve yerin dibine
girsin! Ama O’nun hatırına bir şey yapıyorsak, yine O’nun hatırına zamanlamayı
iyi yapmamız, neyi, nerede ve ne zaman söyleyeceğimizi çok iyi hesap etmemiz
gerekir. Hâsılı; fasl-ı müşterekler etrafında dönüp durma, diyalog adına dikkat
etmemiz gereken en önemli noktalardan birisidir.

Ve son bir husus; münasebette bulunacağımız kimselerle konuşacağımız
şeyleri önceden çok iyi belirlememiz gerekmektedir. Meselâ bir ateiste
Allah’ın varlığı mevzuunu, onun anlayabileceği bir dil ve üslûpla.. kader
hakkında şüphe ve tereddütleri olan veya İnsanlığın İftihar Tablosu’nun “hâtem-
i divan-ı nübüvvet” olduğu konusunda şüphesi bulunanla da o konuları çok iyi
bilerek ve zamanlayarak konuşmak icap eder. Yani herkesin nabzını tutma ve
nabza göre şerbet verme esas olmalıdır.



Ancak ben, içinde yaşadığımız zaman dilimi itibarıyla, akideye müteallik
meseleleri müzakere etme gibi bir problemin olmadığı kanaatindeyim. Bugün
bütün dünyada dine bir yöneliş söz konusudur. Bu açıdan, günümüzde dini
temsilin daha bir önem kazandığı kanaatindeyim. Evet, bugün, iffetli, temkinli,
tedbirli, samimî, ihlâslı, çalmayan-çırpmayan, kendini fazlaca düşünmeyen,
hasbî, yaşatma zevkiyle yaşamadan vazgeçmiş, dünyevî beklentileri
bulunmayan Hak dostlarına ihtiyaç var. Eğer toplum bu vasfılarla bezenmiş
insanları bulabilirse, bütün temiz vicdanlar onlara doğru yönelecek ve mutlaka
doğruyu bulacaklardır. Son dönemler itibarıyla hizmet insanlarına gösterilen
teveccühün arkasında bunun olduğunu zannediyorum. Rabbim, sırat-ı
müstakîmden ayırmasın! Âmin!
1 Âl-i İmrân sûresi, 3/64.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/64

3 Câsiye sûresi, 45/14.

4 Câsiye sûresi, 45/14.

5 Âl-i İmrân sûresi, 3/128.



BİR KALKINMA MODELİ
Soru: Müslümanların iktisadî, içtimaî siyasî vb. alanlarda mahkûm
konumdan kurtulabilmesi mümkün müdür? Bu hususta ne gibi esaslara
riayet edilmesi gerekir?
İslâm, kendisine tâbi olanların hem dünya hem de ahiret saadetlerini garanti

eden bir dindir. Niyet esas olmak üzere, İslâm için hizmete gönül vermiş her
fert; ferdî, ailevî, içtimaî hayatının her ânını ibadet hâline getirebileceği gibi, iş
hayatını hizmet yörüngesine göre tanzim ettiği takdirde, ömrünü de bütünüyle
ibadet hâline getirebilir.

Müslümanlar, dünyanın her yerinde ve her zaman hem zengin hem de hâkim
güç olmalıdırlar. Çünkü günümüzde Müslümanların iktisadî ve ilmî açıdan bir
üstünlük sağlamadan cihanla hesaplaşmaları mümkün değildir.

Allah (celle celâluhu), Kur’ân-ı Kerim’de: “Mü’minlere karşı kâfirlere
asla yol vermeyeceğini”1 ifade buyurur. Yani kâfirlerin mü’minler üzerinde
hâkimiyet kurmalarına razı olmadığını, hem de kudsî bir üslûpla hatırlatır.
Buradan hareketle mü’minin; ister fert ister cemaat olarak, kâfirlerin
muvazenelerine tâbi olmalarının bir vebal olduğu söylenebilir.

Meselâ, dünyadaki iktisadî hayatı hep başkaları belirliyor ve biz yerimizde
sayıyorsak.. ve bu fakirlik ve mezelletten kurtulma cehdi, gayreti yoksa, sürekli
günah işliyoruz demektir. Çünkü tefsircilere göre, Allah (celle celâluhu),
burada, zâhiren tarihî bir gerçeği haber vermektedir. Ne var ki tarihte pek çok
defa mü’minlerin, kâfirlerin sultası altına girerek esaret hayatı yaşadıkları da
bir gerçek. Öyle ise, onların bu hâli Kur’ân’ın haber verdiği gerçekle çelişki
içinde demektir. Hâlbuki Kur’ân, her zaman doğru söyler ve doğruyu haber
verir. Bu itibarla da âyetteki ifade, bir vâkıayı haber verme cümlesi değil, bir
hedef gösterme, bir gaye belirleme yani bir inşâ cümlesidir. Bu açıdan
mü’minin; her alanda kendisini üstünlüğe taşıyabilecek dinamikleri kullanması
ve üstünlüğe sıçraması şarttır. Üstad Bediüzzaman’ın tespitleriyle, dünyada her
şey ilme bağlıdır. Geçenlerde bunu fütürist Toffler de söylemişti. Bu açıdan,
cehalete karşı ilim dinamiğini elde edemeyen bir toplum, içinde yaşadığı çağa
ve teknik gelişmelere nakavt olacağı gibi, vifak ve ittifakı yanına alıp tefrikaya
karşı savaşmayan bir toplum da muasırlarına yenik düşecektir. Evet, bu dünya,
Batı Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği gibi birlikleri tesis ederken; kendi
içindeki çekişme ve sürtüşmeleri yenemez ise, kendine karşı gerçekleştirilen
birlikler karşısında fazla dayanamayacak ve yenilgiyi kabul etmek zorunda



kalacaktır.
Bir diğer taraftan, fakirlik ve zarurete karşı zenginlik yollarını araştırmayan

bir millet, er geç başkalarının sultası altına düşmeye mahkûmdur. Böyle bir
mahkûmiyete düşmüş Müslüman bir millet, kâfirlerin sultası altına girdiğinden
dolayı Allah indinde de mesul ve günahkâr sayılır. Onun için her zaman
Müslümanlara düşen vazife, din-i mübin-i İslâm’ın prensiplerine inkıyat ile
beraber şeriat-ı fıtriyenin kanunlarına da riayet etmektir. Zira şeriat-ı fıtriyeye
riayet etmek, sedd-i zerâi açısından -ki fıkha ait bir disiplindir- vacip
hükmündedir.

Bu temel düşünceden hareketle her mü’min, -meşru dairede olmak şartıyla-
mutlaka bir yolunu bulmalı ve mutlaka zengin olmalıdır. Gerektiğinde
sermayeler birleştirilmeli, yurt dışında, yurt içinde, yatırımın geçerli ve
rekabete açık olan türlerinde mutlaka yatırıma gidilmelidir. Müspet ve dinî
ilimlerle yetişmiş insanlar vasıtasıyla gelecek asırları kucaklamak ve zamanı
her yönüyle bizim lehimize çevirmek için ekonominin bu mevzudaki
müessiriyeti unutulmamalı ve şimdilerde iktisadî güç ona sahip olan ellerden
mutlaka istirdat edilmelidir. Allah (celle celâluhu), Kur’ân-ı Kerim’de
yeryüzünün salih insanlara miras kılındığını haber vermektedir.2

O hâlde mü’minler, kendi bilgisizlikleri ve koordineli çalışmamaları
sebebiyle başkalarına kaptırdıkları muvazenedeki yerlerini geri almak
mecburiyetindedirler. Bu açıdan mü’minlerin yurt içinde ve yurt dışındaki
servet yollarını keşfedip, zengin olmaları şarttır. Zira her şeyleriyle
milletimizin devletler muvazenesinde layık olduğu yeri almasına kilitlenmiş bu
insanların ticarette çalışmaları, parayı koruma korkuları -niyetlerine binaen-
düşman karşısında nöbet tutmadaki korku gibi birer sevap vesilesi olabilir.
Çünkü hayır yolunda, bazen kötü gibi görülen işler bile hayır olabilir.

Meselâ mü’minin içindeki şeyleri ıtrah edip namazını huzurla kılmak için
def-i haceti.. dışarıya çıkınca da ََكناَحْبُس  veya ََكناَرْفُغ  demesi.. abdestini
sıhhatli almak için istibra yapması ve ezanı dikkatle dinleyip namaza konsantre
olması.. evet, bunların hepsi birer ibadettir. Çünkü fukahâya göre, hayır
yolunda ve o hayra vesile olacak hemen her meşru sebep bir ibadettir. Öyleyse
bu ülkenin ekonomi ve eğitim açısından kalkındırılması, birlik ve
beraberliğimizin temin edilmesi, Müslümanların devletler muvazenesinde o
önemli yerlerini ihraz etmeleri mülâhazasıyla yapılan sınaî, iktisadî her
teşebbüs bir ibadet hükmündedir.

Burada hatırlatılması gereken bir diğer mesele de meslekî kuruluşların ciddî



organizasyon ile birbirleri arasında dayanışmalarıdır. Evet, her bir meslek
erbabı, kendi aralarında birleşmeli, organizeli çalışmaya gitmeli ve -Allah’ın
izniyle- aşılamayacak bir güç hâline gelmelidirler. Gerçi bizim hiç kimseyle
rekabet etme gibi bir niyetimiz yoktur. Fakat birbirini seven ve kendi kazandığı
kadar kardeşinin de kazanmasını arzu eden, aynı düşünceye sahip insanların bir
araya gelmesi çok önemlidir.. ve tabiî böyle bir beraberlik başka türlü ve
başka niyetlerle bir araya gelmelerden de çok farklıdır. Böyle bir farklılığın
ortaya konulabilmesi için de bu türlü teşebbüslere ihtiyaç vardır. Meselâ
Japonya’da olduğu gibi ülkemizde de genç, olgun ve ihtiyar işadamları bir
araya gelebilir, kamplar ve seminerler tertip edip işleriyle alâkalı meseleleri
derinlemesine müzakere edebilirler. Yapılacak bu müzakereler neticesinde,
içte ve dışta gerçekleştirecekleri bütün ekonomik hamlelerde birbirlerine
destek olabilir ve ferdî teşebbüslerin yerine kolektif şuuru hâkim kılarak onun
rehberliğinde zirvelere yürüyebilirler.
1 Nisâ sûresi, 4/141.

2 Enbiyâ sûresi, 21/105.



İDEALLERİN REALİZE EDİLMESİ
Soru: Her türlü çarpıklığın ve değerler savaşının yaşandığı bir toplumda
hizmet edenler ideal ile realite dengesini nasıl tutturacak? Bu dengeyi
tutturabilen insanların vasıfları nelerdir?
İçinde bulunduğumuz toplumda değişik çarpıklıkların yaşandığı ve değerlerin

altüst olduğu bir gerçektir. Böyle bir kaostan nizamın ortaya çıkması ise
oldukça zordur. Çünkü her kaos yeni bir kaos doğurur. Genelde ilmî telakkiler
de bunun böyle olmasını gerektiriyor. Burada içtimaî yapıda da bir
determinizmadan bahsedilebilir. Ama bu şartlı bir determinizmadır. Çünkü
kendi akidemiz açısından, içinde bulunduğumuz dünyadaki düzenler, nizamlar,
âhenkler, itibarî bir hattan ibaret olsa bile, bunlar hep insan iradesinin etrafında
örgülenegelmektedir. Şayet insanı, tabiattaki hâdiselerin cereyanı ve belli bir
noktaya varması şeklinde ifade edebileceğimiz, fiziğin-astrofiziğin esasları
içinde mütalâa edecek olursak, o zaman onu câmidler derekesine indirmiş
oluruz. Oysaki Allah’ın insana en hususî, en önemli lütuflarından biri de
iradedir. İnsan iradesiyle, iradesiz bütün varlıklardan ayrılır. Meselenin içinde
irade bulunduğundan dolayı, insanlarla alâkalı yapılanmalar ve yenilenmeler
öncesi kaos olabilir. Böyle bir dönemde insan entropiler (dönüşümler,
değişiklikler ve çöküşler) fasit dairesini kırarak, bunun yerine -Allah’ın
inayetiyle- salih bir daire, yani kısır döngüye mukabil velûd bir döngü ikame
edilebilir. Bir kere bu, beşer tarihi açısından, “tarihî tekerrürler devr-i daimi”
içinde kendisini çokça hissettiren bir hâdisedir. Meselâ İsrailoğulları gibi kırk
sene Tih çölünde gayesiz, hedefsiz fakat içte belli bir gayeyi gerçekleştirmeye
matuf dolaşan insanlar, bir gün, gelmiş o bölgenin kaderine hâkim olmuşlardır.
Netice itibarıyla belli bir dönemde tamamen maddeye aborde olmuş
İsrailoğulları, Seyyidina Hz. Mesih’in üst üste şok tesirinde vermiş olduğu
mesajlarla, derlenmiş, toparlanmış ve metafiziğe açık bir cemaat hâline
gelmişlerdir.

Bunun tarihte birçok örneği vardır. Yine meselâ, bütün ahlâkî kuralların
tefessüh ettiği cahiliye döneminde fuhuş teşvik görmüş ve aile yapısı da zir ü
zeber olmuştu. Üstad’ın yaklaşımıyla, Allah (celle celâluhu) böylesine ahlâkî
değerlerin hemen bütününün dejenere olduğu bir toplum içinden bile, insanlığa
medeniyet muallimi insanlar çıkarmıştır. Bütün bunlar gösteriyor ki, his, şuur,
irade dediğimiz faktörler kulak ardı edilecek şeyler değildir. Evet, bunlar
insanı kâinatta eşi, enîs ü celîsi, hemcinsi varlıklardan ayırdığı gibi diğer
taraftan da emrine musahhar varlıklardan da ayırmaktadır.



Geçmişte, cahiliye toplumu gibi, olabildiğine vahşi bir toplumdan Ebû
Bekirler, Ömerler, Osmanlar ve Alilerden… müteşekkil örnek bir toplum
çıkarıldığına göre, tarihî perspektifler açısından günümüzdeki toplumdan da -
Allah’ın inayetiyle- ümitlerimize inşirah salabilecek yeni nesillerin çıkarılması
mukadderdir. Yeter ki biz, onlara iman aşkını aşılayabilelim. Çünkü aşkı, şevki
besleyen de, ümidi besleyen de odur. Evet, ümit, ancak imanla beslenir, imanı
olmayanın ümidi de olamaz. Hz. Sahipkıran’ın ifadesiyle, “İman hem nurdur,
hem de kuvvettir. Hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir.. ve
imanının kuvvetine göre her şeye karşı koyabilir.” Bundan dolayıdır ki yeni
nesillere iman nurunu aşılayıp sinelerinde kök salmasını sağlamak çok önemli
bir husustur.

İmandan sonra ikinci esas ilimdir. Her ne kadar günümüzde iman ile ilim
birbirine zıt gibi gösterilse de, esasen bunlar, bir vâhidin iki yüzü gibi birbirine
bağlıdır. Çünkü insan, hakikat aşkına imanla kapı aralamıştır. Hakikat aşkı ise,
insanda bir araştırma aşkı; araştırma aşkı da ilim aşkı meydana getirir. Bu
yüzden ilim, aşk derecesinde sevilmelidir. Bunu yaparken de hakikat aşkı
gözden ırak tutulmamalıdır. Çünkü hakikat aşkı insanlığa hizmet demektir. Bana
göre maddî-mânevî hemen her problem, bu iki hususla irtibatlandırılarak çok
rahatlıkla çözülebilir.

Diğer taraftan bu esaslara bir de sorumluluk aşkını eklemek mümkündür.
Maddî-mânevî herhangi bir çıkar mülâhazasına girmeksizin sadece vazife ve
sorumluluk hissi ile vatan, millet ve din uğrunda bir kısım yüklerin altına
girmek ve gençliğe böyle bir mesuliyet duygusu kazandırmak, hakikaten bu
çarpıklığın sona erdirilmesi adına önemli bir unsurdur. Bizler böyle bir
sorumluluk ruhuyla hareket ettiğimiz zaman, idbarımız ikbale dönecektir.

Netice olarak, Allah rızasına giden yolu bir şehrah hâline getirme
gayretindeki fikir işçileri, kat’iyen ikbal ve istikbal sevdasına
kapılmamalıdırlar ki, milletçe özlediğimiz yarınlara yürüyebilelim... Evet, yok
olalım ki, yoklukta varlık tecellîlerine mazhar olabilelim. İşte bu, soruda
bahsedilen, değerler hercümerç olmuş bir toplumda, ideallerini realize eden
insanların varlığının en büyük göstergesidir.



MEŞVERETİN TABİÎ BİR NETİCESİ: İTAAT
Soru: İtaat edilmesi gereken bir noktada bazen aklımız ve mantığımıza
ters düşen hususlar olabiliyor. Bu noktada itaati nasıl anlamalıyız?
Bizim anladığımız mânâda itaat ve inkiyat, askeriye ve emniyet gibi resmî

müesseselerde amirlerin, sivil toplum hareketlerinde de o işin sevk ve
idaresini yapan, umumun kabul ettiği bir şahsın ya da insanların her türlü
konuyu orada istişare edebilecekleri değişik kimselerden meydana gelmiş bir
meşveret meclisinin, içtihat, tespit ve kararlarını yerine getirmekten ibarettir.
Ne var ki, sivil inisiyatiflerde ne itaat ve inkıyat edilen şahıs, ne de meşveret
meclisinin kendilerine itaat ve inkıyat edilmeyi beklemek gibi hak ve
istihkakları yoktur.

Fakat, zaman, milletimizin devletler muvazenesinde hak ettiği yeri alması
için herkesin katılması gereken bir seferberlik zamanı gibi olduğuna göre,
meseleler, her zaman belli bir heyetin meşveretinden çıkmalıdır ve alınan
kararlara da, mutlak mânâda itaat edilmelidir. Zira meşveret ve itaat bir
vâhidin değişik yüzleri gibidir.. ve bunlar, İslâm içtimaî hayatının önemli
unsurlarıdır.

Soruda bahsedildiği gibi, meşverette çoğunluk tarafından benimsenen
hususlar bazen herkesin aklına yatmayabilir ve herkes tarafından kabul
edilmeyebilir. Meşveret meclisinde bulunanlar da, Allah katında kendilerini
sorumluluktan kurtarmak için, içtihat farklılıklarını dile getirebilir, her
meseleye ulu orta “Evet” demeyebilir ve alınan kararlara muhalefet şerhi
düşebilirler. Aslında, meşveretin gerçek anlamı da işte budur. Ancak
bazılarının muhalefetlerine rağmen, eğer ilgili mevzuda bir karar alınmışsa,
artık o muhalif kişilerin bu karar aleyhinde tek bir kelime bile konuşmamaları
ve karara uymaları gerekir. Zira bu tür konuşmalar kendilerini Allah’ı
anlatmaya adamış bir topluluğu gıybet etmek demektir. Gıybet ise, Hakk’a
hizmet eden bir topluluğun hukukunu ihlâl olduğundan, onların her biriyle onlar
hakkında söylediklerini de zikredip ferden ferda helâlleşmedikçe o şahsın
kurtulması ve Cennet’e girmesi mümkün olmayabilir.

Evet, istişarede alınan kararlara mutlaka uyulması lâzımdır. Meselâ,
meşveret meclisinde bir yere gidilmek üzere ekseriyetle karar alındı ve yola
çıkıldı. Yolda -Allah muhafaza- kaza oldu. Kaza sonucu karara karşı çıkanların
“Biz dememiş miydik?.. Gitmeseydik kaza olmayacaktı.. gittik başımıza bu iş
geldi!” gibi ifadeleri, kaderi tenkidin yanında, diğer arkadaşları gıybet sayılır.



Bu hususta Allah Resûlü’nün şu kararlılığı çok dikkat çekicidir: Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Uhud Savaşı öncesi ashabı ile meşveret
eder; kendi görüşü, Medine’de kalıp müdafaa harbi yapma istikametindedir.
Ancak, yapılan istişare sonucu, Medine’nin dışına çıkılarak taarruz harbi
yapılmasına karar verilir. Bu karar gereği Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve
sellem) Uhud’a gider. Bu noktada Seyyid Kutub’un şu enfes yorumu çok
yerindedir: “Allah Resûlü Uhud’a çıkarken orada 70 kişinin şehit verilmesi
değil; Medine’de taş taşın üstünde kalmayacağını bilseydi, meşveretin hakkını
vermek için yine çıkacaktı.”

Evet, meşveretin İslâm’da ve Müslümanların hayatında böyle önemli bir yeri
vardır. Yıkılan Medine tekrar yapılabilir ama teşri döneminde İslâm’ın bir
rüknü yıkılırsa onu yeniden inşâ etmek imkânsızdır. Öyleyse, meşveret
heyetinde bulunan herkes sahip oldukları güzel fikirleri heyete sunmalı ve o
güzel düşüncelerin herkese mâl olmasını sağlamalı.. ve tabiî aksi karara da
mutlak mânâda uymalıdır.

Buraya kadar arz etmeye çalıştığımız esaslar, itaat etme ile ilgiliydi. Bu
meselenin bir diğer yönü -ki o da itaat etme kadar önemlidir- kararlara itaat
ettirme adına resmî müesseselerde amirlere, sivil toplum hareketlerinde de o
işin sevk ve idaresini yapan, umumun kabul ettiği şahsa düşen sorumluluklardır.
Hemen ifade edelim ki, bunun bütün misallerini Allah Resûlü’nün (sallallâhu
aleyhi ve sellem) hayat-ı seniyyeleri içinde görmek ve göstermek mümkündür.
Nebiler Serveri’nin hayatını bu perspektiften inceleyerek, ondan her zaman
itaat ettirmeye yönelik genel prensipler çıkartabiliriz.

Şimdi isterseniz, bu çizgide cereyan eden bazı tarihî vak’alara kuşbakışı bir
göz atalım:

Cahiliye dönemi Arapları, oldukça ferdî hareket eden insanlardı. Hemen en
küçük bir mesele bile, onları aile aile, oymak oymak, kabile kabile birbirine
düşürebilirdi. Böyle bir toplumun fertlerinin birbirine düşmemesi, bazılarının
bazılarına itaat etmesi âdeta imkânsızdı. O dönemde Mekke ve Medine’de
kendi içlerinde birçok parçaya ayrılmış pek çok kabile vardı. Bunlar, dışta
kavga edecek insan bulamayınca, kılıçlarını çekerler ve birbirleriyle
savaşırlardı.

İşte böyle bir toplum içinde itaat düşüncesini geliştirip bir baş etrafında
bunları toplamak, Allah Resûlü’nün peygamberliğine delil teşkil edecek ölçüde
büyük bir hâdisedir. Bana göre bu husus, felsefî siyer yazarlarının dikkatinden
kaçmıştır. Evet, Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem), olabildiğine



bedevî ve birbirini yiyen bir cemaatten; medenî ve birbirini dinleyen, itaat eden
bir cemaat çıkarmıştır.

Yine o dönem anlayışı içinde, Araplar bir köleye hiçbir zaman -hele bu bir
de siyahî ise- insan nazarı ile bakmazlardı. Sanki onlara göre, Allah’ın iki kulu
vardı da bunlardan birine “Şeytan ol!” dedi; o da gidip siyah oldu. -Bugün pek
çok siyahlar bunun aksini düşünürler- Onun için Bilal-i Habeşî (radıyallâhu
anh), Ümeyye b. Halef’in yemek yediği odaya girme hakkına bile sahip değildi.
Yani köle, insan mı değil mi, şayet bu köle siyah ise, hayvan mı insan mı
meselesinin münakaşası yapılırdı. İslâm geldi ve köleleri öyle bir mevkie
yükseltti ki, meselâ, saçları siyah ve kıvırcık, dudakları iki parmak kalınlığında

ّللا ِهٰ ُلوُـسَر  اًدَّمَحُم  ََّنأ  ُدَھْـشَأ   derken ش harfini çıkaramadığından dolayı
ُدَھْسَأ  diyen Bilal-i Habeşî (radıyallâhu anh), Bedir’de eşrâf içinde hâdiselere

müdahale edebiliyor ve görüşlerini ortaya koyabiliyor.. ve Hane-i
Risaletpenâhî’ye İbn Mesud’la aynı hakka sahip bir şekilde girip çıkabiliyordu.

Bunlardan bir diğeri Efendimiz’in azatlı kölesi Zeyd b. Hârise’dir. Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Zeyd b. Hârise’yi içinde Cafer b. Ebî
Talib, Abdullah b. Revâha, Halid b. Velid.. (radıyallâhu anhüm) gibi soylu
harp dâhileri ve savaş kahramanları bulunan ordunun başına kumandan tayin etti
ve önemli bir harbe gönderdi. Bunlar cahiliye dönemi anlayışlarını bir kenara
iterek azatlı köle de olsa kumandan Hz. Zeyd’e (radıyallâhu anh) itaat ettiler.

Kaderin garip cilvesine bakın ki, aradan geçen onca yıldan sonra, yine
Bizans üzerine gidecek bir orduya Nebiler Sultanı, Hz. Zeyd’in oğlu Üsame’yi
kumandan tayin etti. Bu defa da ordunun içinde Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz.
Osman, Hz. Ali (radıyallâhu anhüm) gibi devasa şahsiyetler vardı.

Asr-ı Saadet’te bu istikamette cereyan eden bir başka olayı da, Abdullah İbn
Hüzafetü’s-Sehmî anlatır. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu büyük
insanın emrine bir müfreze vererek bir yere gönderir. Orada emrindekilerden
birinin itaat düşüncesinde kusur ettiğini anlayan Hz. Abdullah bir ateş yaktırır
ve “Kendinizi bu ateşe atın!” emrini verir. Bu emir karşısında bazıları
doludizgin kendilerini ateşe atmak ister. Bazıları ise “Biz ateşten kaçıp Allah
Resûlü’ne iman ettik, şimdi kendimizi ateşe mi atacağız?” deyip geri dururlar.

Sefer dönüşü meseleyi Allah Resûlü’ne anlatırlar. Efendimiz, “Eğer o ateşe
girseydiniz ebediyen çıkamazdınız!” karşılığını verir. Çünkü bu bir intihardır.
İntihar ise Allah’ın yasak ettiği bir ameldir. “Hâlık’a isyanın bahis mevzuu
olduğu bir yerde mahluka itaat yoktur.”  Haram olduğu kat’î olan meselelerde
hiç kimseye itaat edilmez.



İşte bu ve benzeri misallerden hareketle, sahabeyi o cahiliye Arap
anlayışından uzaklaştırıp, itaat duygu ve düşüncesi ile dolduran sırrı keşfetmek
ve onu hayata geçirmek, resmî müesseselerde idarecilerin, sivil toplum
hareketlerinde de umumun kabul ettiği şahısların görevleri olmalıdır. Meselâ,
bu çerçevede Üstad Bediüzzaman’ın “Kardeş kardeşe peder olamaz, mürşit
vaziyetini takınamaz.” ölçüsüne uygun hareket etmek çok önemlidir. Bu,
insanları köle gibi kullanmama, bulunduğu makamı baskı unsuru gibi görmeme,
mütekabiliyet çizgisi içinde iş yapma ve yaptırma şeklinde anlaşılabilir.

Evet, eğer bunlar hayata geçirilebilirse, soruda bahis mevzuu edilen
olumsuzlukların hiçbiri söz konusu olmaz. Burada Übey b. Ka’b ile İbn Abbas
(radıyallâhu anhümâ) arasında geçen hâdise, bizim düşünce ufuklarımızı aşacak
boyuttadır. Bir gün Hz. Übeyy (radıyallâhu anh) ata binerken İbn Abbas atın
üzengisinden tutar. Übeyy b. Ka’b onun bu davranışı karşısında: “Sen ne
yapıyorsun, sen ki peygamberin amcasının oğlusun.” deyince; İbn Abbas: “Biz
büyüklerimize hürmet göstermekle emrolunduk.” der. Bu defa Hz. Übeyy, İbn
Abbas’ın elini tutup öper; “Biz de, Ehl-i Beyt’e karşı böyle davranmakla
emrolunduk.” karşılığını verir.

Zannediyorum, bu mütekabiliyet duygusu geliştirilebilse, ne aşağıdakiler
“Biz itaat ediyoruz.” diyerek üsttekilere karşı istiskalde bulunacak; ne de
üsttekiler kendilerini dinlemeyen insanlar karşısında bazı şeyleri yaptırmada
zorlanacaktır.

Hâsılı, istişare, nebevî; münferit hareket ise şeytanî bir davranıştır. İtaat ise
meşveretin tabiî bir neticesidir. Cihan tarihinde peygamberler, vahiyle müeyyet
oldukları hâlde istişare ederek hareket etmişlerdir. Bunun aksine, Ramses’ten
Amnofis’e, Sezar’dan Napolyon’a; Cemil Meriç’in ifadesi ile ondan da deli
teke Hitler’e, Stalin’e, Lenin’e kadar ne kadar firavun varsa bunların hepsi de
müstebit, tek başlarına karar veren ve infaz eden insan görünümlü şeytanların
çıraklarıdırlar.



İkinci Bölüm 
DÜŞÜNCE BOYUTU

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER ÇAĞINDA TİCARÎ
ORTAKLIKLAR

Soru: Türkiye’de kurulmuş bulunan ticarî ortaklıkların, yabancılar
seviyesinde başarılı olamamalarının sebebi nedir? Bu konuda başarılı
olmak için neler yapılabilir?
Dünya, ticarî, siyasî, kültürel vb. alanlarda, süratle işlerin büyük ölçekli

olmanın geçerli olduğu bir döneme doğru kaymaktadır. Böyle bir dönemin
arifesinde, gelecekte ticarî ve iktisadî hayatta bir “natürel seleksiyon”
yaşanacağını, küçüklerin dökülüp biteceğini, büyük ölçekli olanların
hayatlarını devam ettireceğini; dolayısıyla da sermayeler ve gayretler bir araya
getirilerek büyük iş merkezlerinin tesis edilmesinin gerektiğini defaatle dile
getirdiğimi hatırlıyorum. Ne var ki, bugüne kadar istenildiği ve arzu edildiği
seviyede bunun gerçekleştiğini de söyleyemeyeceğim.

Evet, günümüzde ticarî hayatla iştigal eden her müteşebbisin, küçük küçük,
köşe başlarında yer alan bakkal dükkânlarıyla, yarınlara yürünemeyeceğini
bilmesi gerekir. Öyle ise, güvenilir ve piyasayı bilen, kabiliyetli, kapasiteli
insanların önderliğinde büyük ortaklıkların tesis edilmesi mutlaka gereklidir.

Gümrük Birliği’ne girme, Orta Asya ülkelerine açılma.. gibi yeni
gelişmelerle Türkiye’nin ufku açılmakta ve ticarî hayatta yeni bir dönem
başlamaktadır. Bu gelişmelerin ülke ve insanımız adına geniş imkânlar
sağlayacağı kanaatindeyim.

Bütün bu fırsatların yerinde ve zamanında değerlendirilmesi için de, büyük
sermaye ortaklıklarının kurulması, yerinde bazı banka veya finans kurumlarının
garantörlüğünde dış dünyaya açılmanın vaktinin gelip-geçtiği düşüncesindeyim.

İkinci olarak; yapılacak işler, mutlaka uzman bir kadro ile yürütülmelidir.
Sermaye ortakları bu işin ehli değillerse, iş behemehal ehline tevdi edilmelidir.

Bazı müteşebbislerin her ne kadar daha önceden küçük çapta ticarî
tecrübeleri olsa da, idareye müdahalesi önlenmeli ve iş, tamamen salahiyetli



bir kadro tarafından yönetilmelidir. Yoksa “İştirakim kadar, müdahalem
olmalıdır.” düşüncesiyle hareket edilirse, neticenin fiyasko olacağı
kaçınılmazdır.

Üçüncü önemli bir husus da; bana göre bir ortaklık esnasında, şahsın bütün
mal varlığını ortaya koymamasıdır. Evet, Shakespeare’in ifadesiyle “Ya olma
ya da olmama” deyip, balıklamasına işin içine girilmemesi gerekir. Herkes
kendi malından, maişetine esas teşkil edecek bir miktarını geride bırakmalı ve
geri kalanını sermaye olarak vermelidir. Bunun, o teşebbüsün geleceği adına
birtakım yararları olacaktır. Çünkü böylesi büyük yatırımlar, hele bir de dışa
açılma söz konusu ise, belki 5-10 sene gibi uzun bir dönem kâr etmeyecek, etse
bile sermayedârlara dağıtılamayacaktır. Bu kadar zaman içinde belli bir gelir
olmadan geçinilemeyeceğine göre, bir kısım sıkıntılara maruz kalınacak ve bir
beklenti içine girilecektir. Öyle ise, yapılan ortaklık, âdeta bir ek iş konumunda
olmalıdır.

Diğer taraftan başta ne karar alınmışsa, mutlak o uygulanmalı ve vaz’edilen
kurallara sadık kalınmalıdır. Meselâ, işe başlarken “Şirketimiz rekabete hâvi
hâle gelinceye kadar, kâr dağıtılmayacak.” denmişse, müessese bulunduğu yer
itibarıyla rekabete hazır hâle gelinceye, pazar ve piyasalarda yer tutuncaya
kadar kâr dağıtılmamalıdır. O iş, nasıl bir seyir gerektiriyorsa, her şey o usûl
içinde takip edilmeli; icabında belli bir sisteme oturması için 20-25 sene
beklenilmelidir. Mü’min, hırsla zenginleşme ve birden çok kazanma
anlayışından uzak durmalıdır. Aksine böyle bir düşünceden mutlaka zarar
görebileceği akıldan uzak tutulmamalıdır.

Dördüncü bir husus ise; dünyevî işler, sırf dünyevî avantajlar nazar-ı itibara
alınarak tesis edilmelidir. Ticaret hayatı, ibadet kuralları içinde ele
alınmamalıdır. Ticaret etrafında vaz’edilen kuralların birçoğu ne Kur’ân, ne de
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafından söylenmiştir. Onlar, genel
itibarıyla fukahanın koymuş olduğu kurallardır. Bu, kat’iyen ticaretle iştigal
ederken, İslâm’ın yasak ettiği şeyler içine girilebilir mânâsında
anlaşılmamalıdır. Eğer birileri şu ya da bu yolla zengin olmuşlarsa, o yollar
alınıp kullanılmalı; ancak, bunların Kitap ve Sünnet’in ruhuna aykırı
olmamasına dikkat edilmelidir.

Bu kapsamda dışarıdan bazı firmaların bayilikleri alınabilir. Buna tevessül
ederken de, satılacak malda toplumların yapı farklılıkları gözardı
edilmemelidir.

Ayrıca Japonya, Amerika.. gibi ülkelerde insanların ürettiği malların, devlet



kanalıyla dış piyasaya sürülmesi nedeniyle, pazar problemi yoktur. Tabiî ki, bu
onlar için, emin bir şekilde kepçeyle kazandıklarını kaşıkla yeme demektir.
Dolayısıyla bu husus, ticarette bir aşk u şevk olup, onda devamlılığı
sağlayacaktır. Bizim insanlarımız ise, hem üreticilik, hem de ürettiği malın
pazarlamacılığını yapmaktadır ki, bu da yukarıda arz ettiğim şeyin tam tersidir
ve kaşıkla kazanılan şeyin kepçeyle tüketilmesi demektir.

Servet, günümüzde Kur’ân’ın ifadesiyle “Yalnız zenginler arasında dolaşan
bir güç”1 olmakta ve hayır hasenat adına da bundan bir kuruş
harcanmamaktadır. Her ülkenin belli bir kapasite ve servet limiti vardır. Onu
birileri, sadece kendi ellerinde tutmakta ve çeşitli engellemelerle başkalarının
ondan istifade etmelerine imkân tanımamaktadırlar. Belli güçler tarafından
oluşturulan bu zincirin de, yine teşkil ettirilecek bu tür ortaklıklarla
kırılabileceği ümidini taşıyorum.
1 Haşir sûresi, 59/7.



İLİM - AMEL MÜNASEBETİ
Soru: İnsan-ı kâmil mertebesine ulaşmada ilim ve amel münasebeti
inkâr edilemez. Kur’ân perspektifinden bu meseleye nasıl bakabiliriz?
Tarih boyunca hakkında birçok kitabın yazıldığı bir meseleyi, bir sohbet

çerçevesi içinde detaylı olarak anlatmak mümkün değildir. Fakat aklıma gelen
iki âyetin sınırları dahilinde sorunuzu cevaplamaya çalışayım: Kur’ân;
“Kendilerine Tevrat yüklenip de sonra onu taşımayan (onun buyruklarını
tutmayan)ların durumu, kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın
âyetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu
doğru yola iletmez.”1 ve “...Onun durumu, tıpkı şu köpeğin durumuna
benzer: Üstüne varsan da dilini sarkıtıp solur, onu bıraksan da dilini
sarkıtıp solur. İşte âyetlerimizi yalanlayanların durumu budur. Bu kıssayı
anlat, belki düşünür (öğüt alır)lar!”2 buyurmaktadır.

Dikkatlice mütalâa edildiği takdirde görüleceği gibi, Kur’ân-ı Kerim, ilk
âyet-i kerimede, elde ettiği bilgileri hayatına yansıtmayan kişileri bir teşbih ile
ele alıp nazarlarımıza sunmaktadır. Onları “yük taşıyan eşeğe” benzetmesi ise,
bu tür şahısların durumlarının belki de ancak böyle ifade edilebileceğinden
dolayıdır. Çünkü insan bildiği şeyleri, pratiğe döküp ferdî ve içtimaî hayatta
kullanmadığı zaman, o bilgi, sahibi için taşınmaz bir yük hâline gelir.

Kur’ân-ı Kerim, diğer âyette ise hakka-hakikate açık olarak yaratıldığı hâlde
onlara karşı gözü kapalı olan insanı köpeğe benzetir. Bahis mevzuu edilen
şahsın köpeğe teşbihi konusu üzerinde durmak ve buna intizarî bir teşbih
nazarıyla bakmak gerekir. Köpek, yorulduğunda dilini dışarıya sarkıtır ve
hararetini atmaya çalışır. Öfkelendiği zaman öfkesini ifade için dişlerini
gösterir... Demek ki hakka-hakikate kapalı insanların durumu da böyledir.
Aslında bu ve benzeri misallerle insan, insan-ı kâmil olmaya çağrılır. Meselâ,
namazdaki hâl ve hareketlerde insan hayvanî davranışlardan içtinapla insanî
davranışa yönlendirilir. Kendisine kıyamın keyfiyetinden rükûa, ondan secdeye
kadar bütün konularda ikazda bulunulur. Yüzün eşek suretine dönme
ihtimalinden dolayı başın imamdan önce rükûa ve secdeye gitmemesi; secdede
köpek gibi kolların yere serilmemesi, secde aralarında horozun yem gagalaması
gibi acele edilmemesi, otururken köpek gibi oturulmaması gibi hususlar,
mevzuumuza misal teşkil edebilecek hususlardandır. Çünkü ekrem ve eşref
olarak yaratılan insan, hareketleriyle bile olsa hayvana benzememeli; o, hep
ötelere müteveccih olarak yaşamalıdır.



Vâkıa burada, âyetleri ezberleyip kafalarında tuttukları hâlde onları
hayatlarına tatbik etmeyen Tevrat cemaati anlatılır. Fakat vâkıa böyle olsa bile
kendimizi bu durumdan tecrit edip sadece âyeti Tevrat ehline mahsus olarak
düşünemeyiz. Kur’ân’a muhatap olup Allah’ın emirlerine mazhar olmuş, fakat
hayatını bu emirlerin aydınlatıcı tayflarıyla tablolaştıramamış, sadece
Kur’ân’ın hamallığını yapan insanların durumu da Kur’ân cemaati olsa bile, bu
âyetin anlattığı hakikat içerisinde mütalâa edilmesi gerekir. Zira Kur’ân’ı
öğrenip başkalarına anlattığı hâlde, kendi içinde onunla ayrı bir derinliğe
ulaşamamış bir insanın hâlini bundan daha güzel anlatmak mümkün değildir.

İnanıyorum ki; bu âyetin ifade ettiği kategoriye giren insanlar ahlâk
kriterleriyle değerlendirildiğinde; bazılarında eşek ahlâkı, bazılarında köpek
ahlâkı tespit edilecektir. Meselâ, birisi, bilgili olmasına rağmen kendisinde
mârifet ve muhabbet adına bir şey yoksa, onun genel davranışlarından ortaya
karakteristik bir eşek tipi çıkabilir. Yine bilgiyi başkalarına karşı tahakkümde
kullanıp, diğer insanlara tepeden bakan bir insanın davranışları, bütün
yönleriyle test edildiğinde köpeğin davranışlarıyla aynı olduğu ortaya
çıkacaktır.

Hâlbuki önemli olan, insan olmaktır. Allah (celle celâluhu), bizi insan olarak
yaratmış ve bize verdiği bu pâyeyi davranış ve ahlâkımızla korumak
mecburiyetini yüklemiştir. Zira burada insaniyeti muhafaza, ötelerde insan
olarak kalma adına tek ve önemli bir teminattır.

İnsan, bir günde dört defa değişebilecek kadar değişken bir varlıktır. Her
yeni gün, insana yeni bir ufuk açar ve insan, yer yer kendisinin ve
çevresindekilerin mahiyetini görebilir. Meselâ çevresindeki insanları düşman
olarak gören bir insan, kendisini yılanlar içinde kalmış sanabilir. Hâlbuki bu,
kendi mahiyetinin yılanlaşmasıdır ve o kişi nefsinin saldırısına maruz kalmış
demektir. Fakat o, bu durumu kendi nefsine vermeye razı olmadığından dolayı
genelde yılanı, köpeği, akrebi çevresindeki insanlarda arar.. arar ama asıl yılan
kendi nefsi olduğu için de bir türlü bulamaz. Aslında “Senin en büyük
düşmanın, içinde taşıdığın nefsindir.” fehvâsınca o, yılanı kendi içinde
aramalıdır.

َكُدْبَع َاَنأَو  ي  ِنَتَْقلَخ َتَْنأ  َِّالإ  َهٰل  ِإ ِيّبَر َال  َتَْنأ  َّم  ّلَلا ُهٰ  “Ey Allahım! Sensin
benim Rabbim, Senden başka ilâh yoktur, beni Sen yarattın ve ben Senin
kulunum.” hakikatinin çerçevesinde, meydana gelen terslikleri herkes kendi
nefsinden bilmeli, başkalarının ayıp ve kusurlarını örtmeye çalışmalıdır.
Herkes, çözülmez gibi görünen problemlere çözüm getirmek için hata ve



kusurları üzerine almalı, kendisini kötülüklerin merkezi, başkalarını da
iyiliklerin merkezi olarak görmelidir.

Bütün problemlerin çözüm yolu işte bu anlayıştır ve genel terbiye de bunu
gerektirir.
1 Cuma sûresi, 62/5.

2 A’raf sûresi, 7/176.



BİLGİNİN KAYNAKLARINA DAİR
Soru: Batı dünyasında bilginin kaynakları kabul edilen pozitivizm,
rasyonalizm gibi düşünce akımları hakkında genel tavrımız ve
düşüncemiz ne olmalıdır? Bu akımlar ne kadar gerçeği ifade
etmektedirler?
İslâm’a göre ilmin sebepleri üçtür: Bunlardan ilki, havass-ı selime

dediğimiz, eskilerin ifadesiyle mubsırât, mesmûât… gibi duyu organları ve
onların ilgi alanı içine giren şeylerdir. Bunu bilginin tek kaynağı kabul eden
anlayışa göre; duyu organlarımızla alınamayacak hiçbir şey bilgi ve tecrübe
konusu olamaz. Batı’da pozitivizm diye adlandırılan bu ekol, her şeyi duyu
organları ve tecrübe üzerine bina ettiğinden, yer yer sarsıntıya maruz kalmıştır.
En basit bir örnekle bunlar, güneş şuaları altında suya sokulan bir çubuğun, eğik
ya da kırık şekilde görülmesini hakikat kabul edip, buna muhalif olan her
düşünceyi yerden yere vurmuşlardır.

İlmin sebeplerinden bir diğeri ise, selim akıldır. İslâm’da akılcılık denilen
ve günümüzde rasyonalizm diye tarif edilen şeydir bu. Rasyonalizm, kadimden
beri devam edegelen ve bilginin yegâne kaynağı olarak insan aklını, zihnini
kabul ve müdafaa eden bir anlayıştır. Burada “selim” vasfı, herhangi bir şeye
karşı şartlandırılmamış, eşyayı saf ve yalın hâliyle algılayıp değerlendirebilen
akıl demektir. Ne var ki, rasyonalizm de gerçek ilme ulaşmada tek başına
yeterli bir kriter değildir.

O hâlde her iki ilim sebebinden kaynaklanan yanılgıları, tashih edecek başka
bir kaynağa ihtiyaç vardır ki, o da haber-i mütevatir yani vahiydir.

Haber-i mütevatir, İslâm’a göre ilmin sebeplerinden üçüncüsüdür. Bu, iki
ayrı kategori içinde mütalâa edilebilir: Birincisi; yalan üzerinde ittifakı
imkânsız denecek ölçüde insanların verdiği haber. Meselâ, Amerika’ya gidip
görmediğimiz, oranın keşfinde bulunmadığımız hâlde varlığından şüphe
etmemekteyiz. Çünkü biz orayla ilgili haberleri bu tür bir kaynaktan almakta ve
öyle değerlendirmekteyiz. İkincisi; semavî vahiy, yani Kur’ân’dır.

Evet, insanlar bazen akıllarının altında kalıp ezilebilirler, pozitivizm
karşısında nakavt olabilirler. Fakat meseleleri bir de vahy-i semavînin tayfları
altında değerlendirdiklerinde, daha sağlam ve yanılmaz bir bilgiye
ulaşacaklardır. İlim dünyası bu şekilde örgülenip işlendiğinde, ilimden
beklenen şey ancak o zaman hâsıl olacaktır. Öyleyse gerçek bilgiye ulaşmak
için, bu üç esasın birden ele alınması ve kriter olarak kabul edilmesi gerekir.



Aksi hâlde ikinci asırda Ömer Hayyamlarla başlayan ve sonraları “İslâm
Rasyonalizmi” adı altında devam edip giden her şeyin temeline akıl ve mantığı
oturtan anlayış esas alınacak olursa, Kur’ân’ın bir kısım âyetlerinin
reddedilmesi ya da yanlış teviller içine girilmesi kaçınılmazdır. Veya sadece
his-tecrübe esas alınırsa “Gördüğümden, duyduğumdan.. başka bir şeye
inanmam.” denilmek zorunda kalınacaktır. Bu ise, aklın ortaya koyacağı her
şeye başkaldırmak anlamını taşır. Aslında her iki durum bir cihetle Cenâb-ı
Hakk’ın yaratmış olduğu kâinatta insanların, kendi akıl, mantık ve his
hendeselerine uygunluk arayışı içine girmeleri demektir. Buna göre akıl-mantık-
his kriterlerine uyan şeyler doğru, uymayanlar da yanlıştır. Oysaki Allah (celle
celâluhu), “Göklerin ve yerin yaratılışına insanları şahit tutmadık.”1
demekle, semavî vahyin hesaba katılmadığı her iddianın zan ve tahminden
ibaret olacağına işaret etmektedir.

İşte bu kriterlerin bir bütün olarak ele alınmaması sonucu reddedilen nice
Kur’ân âyeti ve hadis vardır ki, ilmin gelişmesine paralel, onların gerçek
olduğu yine ilmî verilerle teyit edilmiştir. Meselâ, Kur’ân-ı Kerim’de, ceninin
anne rahminde geçirmiş olduğu embriyolojik safhaların anlatılması. Mutezilî
mânâda rasyonalist olan Ömer Hayyam’a bu mesele sorulduğunda, bu âyetlerde
asıl anlatılmak istenen şey bu değil deyip, Kur’ânî gerçeklere karşı çıkmıştır.
Veya bir kısım ulema, Bediüzzaman’ın yaklaşımıyla, haşre, kıştan sonra
baharın gelmesi kat’iyetinde inanılması mümkünken, “Akıl mikyası ile
ölçülecek bir şey değil, sadece inanılır.” demişlerdir. Zira bunlar, bahsi geçen
olaylarda aklı ve müşâhedeyi esas almış, temel esasları bile tevil yönüne
gitmişlerdir. Farabî, İbn Rüşd gibi dâhi kişiler bile, birtakım Batılı felsefe
cereyanlarının etkisi altında kalıp, peygamberlik ve vahyi anlatırken -hâşâ-
bunlara bir kurgu olarak bakmakta ve sonra da bunun dışarı aksettirildiği
iddiasında bulunmaktadırlar.

Bazıları da feylesofların, akıllarını kullanarak ihraz etmiş oldukları makam
itibarıyla, peygamberlerden daha üstün olduklarını kabul etmişlerdir. Onlar
Allah’ın; peygamberlerin dünyada vazife yaparken şakaklarını zonklatırcasına,
göbeğini çatlatırcasına bir performans sergileyeceklerini bildiği için
peygamberliği bir avans olarak onlara verdiğini düşünememiş, bu espriyi
kavrayamamışlardır. Bu yönüyle feylesoflar, Aristo’nun birer nakilcisi ve
çırakları kabul edilebilir.

Fakat İslâm dünyası bir bütün hâlinde mütalâa edilecek olduğunda, bu tür
vartalar içine düşmeyen insanların da var olduğu görülecektir. Meselâ,



Zehravî, Ali Kuşçu, Celâleddin Devvanî, Gelenbevî... gibi İslâm âlimleri
olabildiğine mütedeyyin olmakla beraber, hayatlarında bu türlü sakim
anlayışlara girmemiş ve kendi zamanlarında ağırlıklarını hissettirmişlerdir.
Molla Hüsrev, Harizmî… gibi insanlar pozitivist mânâda ilimlere hâkim
oldukları gibi, kullandıkları alet ve eserlerle de asırlarca Batı ülkelerinde
ilimde öncülük yapmışlardır ve bunlar yüzde 95 itibarıyla istikametlerini
koruyup mütedeyyin yaşamışlardır.

Netice olarak; ilmin sebeplerini bir bütün hâlinde alıp neticeye gitmek
gerektir. Bu sebepleri birbirinden bağımsız olarak ele almak, ilmî verileri
yegâne kaynak kabul etmek, insanlığı yanılgılar içine düşürmüştür. Bu böyle
devam ettiği müddetçe de düşürmeye devam edecektir. İnsanoğlu dün yanlış
dediğine, bugün doğru demek zorunda kalacaktır. Hâlbuki bilginin temeline
vahyin konulması, havass-ı selime ve akıl ile çerçeve altına alınması bu konuda
yegâne ve yanıltmaz bir yoldur.
1 Kehf sûresi, 18/51.



ÇOCUK - EBEVEYN MÜNASEBETİ
Soru: Çocukların ana-baba için bir imtihan vesilesi olduğu öteden bu
yana söylenen bir şeydir. Bununla kastedilen nedir? İmtihan vesilesi
kavramını biraz açar mısınız?
Dünya hayatı, acı-tatlı birçok yönüyle, bizim ebedî âleme geçişimizi

sağlayan bir hayattır. Aynı zamanda bu hayat, birçok fitne ve imtihanlarla
doludur. İmtihan unsurlarından birisi olan çocukların ise, hayatımızda ayrı bir
yeri vardır. İnsan için tamamen farklı bir nimet ve aynı zamanda tamamen farklı
bir imtihandır çocuklar.

Anne için imtihan, haml döneminin ilk günlerinden itibaren başlar. Hemen
her anne, kendi ruh dünyasında çocuğun aldığı havada bile kendi hissesinin
olduğu kanaatini taşır. Çünkü yediği bir lokma, içtiği bir yudum su karnında
bölünür ve ikisinin de gıdası olur. Sonraki dönemlerde onu, bazen sırtında
bazen kucağında yine anne taşır. Uykularını böler onun için. Her an, çocuk
merdivenden düşer, balkondan kayar, elektrik duyuna bir şey sokar, sıcak suyu
başına döker veya sobaya tutunur yanar diye bin bir türlü hafakan ve endişe
içinde yaşar.

Çocuk, Allah’ın insana vermiş olduğu bir emanettir ve vakti geldiğinde de
geri alacaktır. Şayet ona iyi bakılır, terbiyesi iyi yapılır ve başkalarına faydalı
olacak bir insan olarak yetiştirilirse, imtihan kazanılmış demektir. Fakat insan,
sadece nefsaniyeti adına, kendisinden bir parça mülâhazasıyla ona bakar ve
bundan zevk duyar; Allah’a olması gereken sevgiyi tamamen çocuğa sevk
ederse; “Bir kalbte iki sultan olmaz.” düsturunca, imtihanı kaybetmiş demektir.

Bir âyet-i kerimede dünya malı da çocuklarla birlikte imtihan vesilesi olarak
zikredilmiştir. “Mallarınız ve çocuklarınız bir fitne (imtihan)dir, Allah,
onlarla sizi imtihan etmektedir. Allah ise, işte büyük ödül O’nun yanındadır.
Kim Allah sevgisini mal ve evlât sevgisinden üstün tutarsa o, Allah’ın
yanındaki mükâfata erişir.”1

Bu âyetin ifade ettiği hakikate göre her şeyde Allah’ın rızasını aramak ve
O’na yönelmek; diğer şeyleri de tâlî olarak kabul etmek çok önemlidir. Zaten
hayatını bu çizgide sürdürenler, imtihanı kazanırken diğerleri
kaybetmektedirler. Yalnız bu, dünyayı ve evlâd ü ıyâli tamamen terk etme
demek değildir. Bilakis bütün bunların Sahibi adına, onlara tam anlamıyla
sahip çıkma demektir. Bu açıdan insan, kendisini bir emanetçi gibi görmelidir.
Allah’ın kendisine emanet olarak verdiği diğer nimetlerle birlikte evlâd u ıyâle



de sahip çıkmalı ve kendisine verilen bu emanete hıyanet etmemelidir.
İslâm dini, çocuklar hakkında anne-babaya, güzel bir isim koyma, iyi bir

eğitim verme ve vakti geldiğinde onu evlendirme gibi üç önemli vazife yükler.
Bu vazifelerin çok iyi idrak edilmesi gerekir. Çünkü bu vazifeler, bütün bir
hayatı kuşatır. Onun için hekimlerin beşikteki çocuğa gıda takvimi uyguladıkları
gibi, ana-baba da çocuklarının yaş ve idrak seviyelerine göre hayat boyu
eğitimlerine dikkat etmelidirler. Hele onu evlendirirken İnsanlığın İftihar
Tablosu’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) beyanıyla servete, güzelliğe ve soya
takılıp kalmamalı ve dinî hayatı, tercihte birinci unsur kabul etmelidirler.

Çocuğu terbiye mevzuunda da onunla aradaki mesafeyi koruma önemli
esaslardan birisidir. Bir taraftan vakar ve ciddiyet muhafaza edilirken diğer
taraftan onun dertlerini ve sevincini paylaşma çok önemlidir. Ana-baba olarak
vakar ve ciddiyet korunmadan, onunla sadece çocuksu şeyler paylaşılır, oyun
oynanır, güreş tutulursa; mesafe korunamayacak ve sair hususlarda çocuğa
müessir olunamayacaktır. Böyle bir atmosferde yetişen çocuk, şımarıp çeşitli
davranış bozuklukları gösterebilir ve hatta küstahlaşabilir. Bu açıdan gerek
kendi çocuklarımız olsun, gerekse terbiye edilmek üzere bize teslim edilmiş
çocuklar olsun, onların sağlıklı bir terbiyeden geçmelerini istiyorsak; onlarla
aramızdaki bu mesafe daima korunmalıdır.

Ayrıca çocuk, daima kendisine ideal bir model edinme ihtiyacını hisseder.
İşte ana-baba, çocuğun model olarak seçtiği insanlardır. Zaten ileri yaşlarda
kendi ailesinde aradığı ideal modeli bulamayan çocuk, dışa yönelir ki bu da ruh
dünyasında çatışmalara sebep olur. Aradığı ideal modeli ailesinde bulan çocuk
ise mutlu ve huzurlu bir hayat yaşar.

Bu faslı bir âyet meali ile bitirelim: “Ey inananlar! Eşlerinizden ve
çocuklarınızdan bazıları size düşmandır. Onlardan sakının. Ama affeder,
hoşgörür, bağışlarsanız muhakkak ki Allah da Gafûr ve Rahîm’dir (O da sizi
bağışlar).”2

Demek ki mal ve evlât bir yönüyle potansiyel düşman, diğer yönüyle dosttur.
Bunlar Allah yolunda değerlendirilebilirse, insan onlar vasıtasıyla hem
dünyasını hem de ahiretini mamur edebilir.
1 Teğâbün sûresi, 64/15.

2 Teğâbün sûresi, 64/14.



TAKVAYA DAİR BİRKAÇ HUSUS
Soru: Takva kavramı üzerinde çok farklı şeyler söyleniyor. Takva ne
demektir ve takvaya ulaşabilmek için nelere dikkat etmek gerekir?
Allah’tan hakkıyla korkmaya “takva”, takvayı hayat felsefesi olarak

benimsemiş, duygu, düşünce ve amellerini buna göre ayarlayan insana da
“müttakî” denilir. İstikamet ise, hayatı Allah Resûlü’nün verdiği ölçülerde
yaşayıp, ifrat ve tefritler içine düşmemeye denir. Müslüman, her davranışında
olduğu gibi takvada da istikamet üzere olmalıdır. Takva adına Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) belirlediği çerçevenin ötesinde bir kısım zorlayıcı
unsurlar ortaya koymak ve pratikte de onları uygulamaya çalışmak şer’î
sınırların dışına taşmak demektir.

Bu cümleden olarak, insanlar beş vakit farzın dışında nafileler için
zorlanmamalıdırlar.. zorlanmamalı ve sadece düşünce olarak tahşidat yapılıp
meselenin ehemmiyeti üzerinde durulmalıdır. Meselâ, bu çerçevede teheccüdün
âlem-i berzaha açık bir menfez olduğu, insanın iç yapısını aydınlatması
gerektiği, bunun için gecenin karanlığında, hiç kimsenin olmadığı anlarda,
bütün semavatın ve arzın Hâlik’ı olan Allah’a yönelmenin şart olduğu
anlatılabilir. Evrâd ü ezkâr mevzuunda da aynı hassasiyet gösterilerek, bunca
nimetleri lütfeden, -liyakatimiz olmasa bile- gücümüzün fevkinde olan bunca
işe imza atmayı bize nasip eden Allah’a karşı çok dua etmemiz gerektiği ifade
edilmelidir.

Bediüzzaman Hazretleri’nin bazen talebelerini teheccüde kaldırdığı bir
gerçektir. Yalnız onun talebeleri zaten kendi irade ve ihtiyarları ile her gece
teheccüt kılan insanlardır. Onun için bunu bir zorlama olarak kabul etmek
imkânsızdır. O hâlde bu noktada Hz. Üstad’ın yaptığı şey, sadece onları
uyandırmaktan ibarettir.

Aslında Cenâb-ı Hakk’ın bunca lütuf ve ihsanlarının temadisi, o ölçüde
kavlî, fiilî ve hâlî şükrü gerektirir. Çünkü bu nimetler görmezlikten gelinerek
Allah’a şükredilmezse; “Andolsun, şükrederseniz elbette size daha fazla
veririm ve eğer nankörlük ederseniz azabım pek çetindir.”1 âyetinin
hükmünce Allah’ın azabına uğrama ihtimali vardır. Onun için nafile ibadetlerin
üzerinde ısrarla durmak ve onları telkin etmek herkesin aslî vazifeleri arasında
mütalâa edilmelidir.

Ayrıca müessiriyet açısından bu tür meselelerin yaşayan insanlar tarafından
dile getirilmesi, onların kabulünde daha etkin olacağı izahtan vârestedir.



Öyleyse bırakın farz namazları; nafileleri şu ya da bu sebeple kaçıran ve bu
yüzden yemekten iştahı kesilen insanlar, tebliğ ve irşad faaliyetinde öncü rol
oynamalıdırlar ki, anlatılan şeyler tesir icra edebilsin.

Takva mevzuunda dikkat edilmesi gereken esaslardan birisi de, helâl-haram
meselesidir. Zira büyük-küçük haramlara karşı tavır almayan ve bu mevzuda
dikkatsiz yaşayan kişilerin, gerçek takvayı yakalayabileceklerine ihtimal
vermiyorum. Böyleleri Kur’ân’ı okusalar da, o âyetlerin insan ruhunda uyardığı
taraveti duyamazlar. Çünkü Kur’ân-ı Kerim, muttakîleri hidayete eriştiren bir
kitaptır. Müttakînin temel özelliği ise, haramlardan olabildiğine kaçınması ve
farzları hakkıyla yerine getirmesidir.

Gerçek takva mertebesine ulaşabilmede, dünyaya bakış açısının da önemli
bir rol oynadığı söylenebilir. Evet, dünyanın, insanları hem hayra hem de şerre
sevk eden iki yönü vardır. Hadisteki ifadesiyle dünya, “Mü’minin zindanı ve
kâfirin cenneti”dir. Bir diğer ifadeyle ahiretin tarlasıdır… Evet, insan bu
dünyaya bir defa gelir ve ahirette burada ektiklerini biçer. Onun için burada
bize ihsan edilen gençlik, sıhhat, zenginlik, hayat ve vakit… gibi nimetlerin
kıymeti bilinmeli ve bu nimetler fevtedilmeden en iyi şekilde
değerlendirilmelidir. Çünkü bunlar bizim için dünyaları elde etmeye yetecek
kredi kartları gibidirler. Ne var ki, bütün bu nimetlere sahip oldukları hâlde,
deryada yaşayıp da onun kıymetini idrak edemeyen mâhiler gibi, bu nimetlerin
şuurunda olmayan zavallılar da yok değildir. Evet, insan her şeye rağmen daima
ukbâ buudlu yaşamalıdır.

Takvayı elde edebilme veya onda yeni yeni buudları yakalayabilmede bir
diğer önemli mevzu da, senenin belirli parçalarında gündelik işlerden sıyrılıp
metafizik gerilimi sağlayabilecek şeylerle meşgul olmaktır. İnsan böyle
dönemlerde dağarcığını doldurmalı, yeni mesaî döneminde, burada kazandığı
aşk u şevkle rantabl olarak çalışmalıdır. Evet, bu gayeye yönelik ayrılan zaman,
hazırlanan zemin ve yapılan faaliyetler dünya ve ukbâ hayatı için vazgeçilmez
ve yeri de başka bir şeyle doldurulamaz olan dinamiklerdir.

Bu bahsi kapatırken, Kur’ân’ın beyanına dayanarak takvaya ulaşmış
insanların bir özelliğine daha temas edelim:

“Onlar ayakta iken, oturarak veya yanları üzerine yatarken, daima Allah’ı
anarlar. Kendilerini O’nun varlık ve birliğine götürecek âfâkî ve enfüsî
delilleri tefekkür eder ve Rabbilerine şöyle yalvarıp yakarırlar:

Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi ateş azabından
koru!. Rabbimiz, Sen birini ateşe soktun mu, onu perişan etmişsindir,



zalimlerin yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz, ‘Rabbinize inanın!’ diye imana
çağıran bir davetçi işittik, hemen inandık. Rabbimiz, bizim günahlarımızı
bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, bize,
elçilerine vaad ettiğini ver, kıyamet günü bizi rezil, perişan etme. Zira Sen,
verdiğin sözden caymazsın.”2

1 İbrahim sûresi, 14/7.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/191-194.



TABİÎ AFETLER BİZE NE SÖYLER?
Soru: Son zamanlarda Türkiye ve bazı ülkelerin başlarına gelen tabiî
afetlerin diliyle anlatılmak istenen nedir? Ne gibi dersler almalıyız?
Allah insanı kâinatla, kâinatı da insanla alâkalı olarak yaratmıştır. Fakat O,

icraatını hep sebepler perdesi arkasında gerçekleştirmektedir. Tıpkı insanın
davranışlarında olduğu gibi. Üstad bu hakikate şu veciz ifadesiyle işaret
buyururlar:

“İzzet ve azamet ister ki, esbap, perdedâr-ı dest-i kudret ola aklın nazarında;
tevhid ve celâl ister ki, esbap, ellerini çeksinler tesir-i hakikîden…” Demek ki
kâinatta cereyan eden hemen her şey bir sebeple meydana gelmektedir. Evet,
insanı sürekli sebepler yönlendirir.. yönlendirir ama, perde gerisinde her şeyi
kudretiyle yaratan, hikmetiyle evirip çeviren Allah (celle celâluhu) vardır.

Bu kısa girişten sonra, soruda kastedilen hususa geçelim: Bunun bir gerçek
olduğu hepimizin malumudur. Hem de yalnız Türkiye’de değil, dünyanın dört
bir bucağında; meselâ, Meksika’da, Bangladeş’te, Filipinler’de, Japonya’da
deprem, sel, kasırga, fırtına gibi tabiî afetler devam edip gidiyor. Bunların
bazıları için ilim adamları çeşitli sebeplerden bahsediyor. Meselâ son
depremler hakkında fay kayması ya da Fransa’nın nükleer denemeleri sonucu
meydana gelmiştir diyebiliyorlar.

Başta da söylediğim gibi bunlar doğru olabilir. Beşerin kendi eliyle tabiatı
tahrip edip, ekolojik dengeyi bozması sonucu da olmuş olabilir. Ancak bunlar
birer sebeptir. Cenâb-ı Hak isterse bu sebeplere tesir gücü vermeyebilir. Yani
Rihter ölçeğine göre dokuz şiddetinde uzun bir müddet deprem olur da can ve
mal zayiatı olmayabilir. Allah’ın her şeye gücü yeter. Nitekim bir hadis-i
şerifte Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem) “İnsanlar Allah’a tam kul
olduklarında, Allah geceleri yağmur yağdırır, gündüzleri de güneş doğar.”
buyurur. Yani bir taraftan yağmurla gelecek olan bereket, yümün, öte taraftan
onun insanı rahatsız ve günlük hayatını alt-üst eden birtakım olumsuz
yönlerinden insanlar etkilenmez. Demek ki, yağmurun hayat veren yanları,
Allah’a hakikî kul olanlara ulaşıyor ve şer gibi gözüken yanlarını da O
duyurmuyor. Hadiste belirtilen bu hakikat, niçin depremde veya sair tabiî
afetlerde olmasın ki! Olmaması için hiç bir sebep yok. Yeter ki biz O’na hakikî
kul olabilelim.

Öte yandan; Allah bir âyet-i kerimede şöyle ferman buyuruyor: “Allah bir
beldeyi, o belde ahalisi ıslahçı oldukları müddetçe helâk edecek değildir.”1



Madem Cenâb-ı Hak böyle vaad ediyor, öyleyse biz kendimize düşeni yapalım,
gerisine karışmayalım. Şimdi acaba bizler, Kur’ân’ın istediği performansı
gösterebiliyor muyuz? Yani gerçek anlamda belâların def’i için şemsiye
vazifesi görebiliyor muyuz?

Kur’ân bu vazifeleri yapan insanları َنوُحِلْصُم  sözcüğü ile anlatır. َنوُحِلْصُم
isim cümlesidir. İsim cümlesi Arapça’da devam ve sebat ifade eder. Öyleyse

َنوُحِلْصُم , aralıksız; yani yatarken-kalkarken, yerken-içerken, “İfsat içinde
boğulan şu insanlığın hâli ne olacak?” diye düşünen, insanlığın insanlık
zirvelerine çıkmasını planlayan, bu hususta projeler üreten, onları tatbikata
koyan ve âdeta bunun haricinde hiçbir derdi, davası olmayan insanlar demektir.

İşte böylesi insanlar olduğu müddetçe, Allah o ülkeyi helâk etmeyecektir. O
hâlde bu âyetten aldığımız güçle, çok rahatlıkla şöyle diyebiliriz: “Kur’ân’ı
dert edinmiş, insanlığın salâhını düşünen, bunu hayatının gayesi bilip, kadın-
erkek bu uğurda mücadele eden bir zümre varsa, Allah o ülkeye semavî ve arzî
belâlar vermeyecektir.”

Bediüzzaman Hazretleri’nin İzmir ve Erzincan depremleriyle alâkalı olarak
şöyle dediği anlatılır; “Ya oralarda hiç hizmet eden yoktu veya onlar yenik
durumda idiler ki, bu belâ başlarına geldi.” Demek ki üç-beş insanın
düşüncesi, çabası belâların def’i için yeterli olmayabiliyor.

Ayrı bir husus; böyle afetlere maruz kalmış insanlar, Allah’a tazarru
edecekleri yerde, dönüp kaymakama, valiye, hükümete, devlete hakaret eder
ve: “Devlet bu belâyı hazırladı, altyapı hazır değildi, inşaat ruhsatı
verilmemeliydi vs.” diyorlar. Hâlbuki İslâm inancına göre maziye ve
musibetlere kader açısından bakılır. Artık bu safhada bize, Allah’a tevekkül
etmek düşer. Yoksa böyle bir bakış açısı, musibeti -Üstad’ın ifadesiyle-
ikileştirir.

Kaldı ki bu millet vefalıdır. Tekrar oraları ihya edebilir. Yardım
kampanyaları açar, yardım elini uzatır. O, bugüne kadar bu yolla nice yerleri
ihya etmiştir. İşte Erzincan! Bu açıdan, olumsuz düşünme, olumsuz davranma
musibeti ikileştirir. Hem mal, hem can gider, hem de şuna-buna atf-ı cürümde
bulunulursa din-iman gider. Kelimenin tam anlamıyla 2 َةَرِخْٰألاَو اَیْنُّدلا  َرِسَخ 
dünyada da ahirette de kaybeden insanlar arasında yerini alır...

Hâsılı, Allah tarafından gelen belâ ve musibetlerin bizim düşüncelerimiz ve
davranışlarımızla çok ilgisi vardır. O hâlde sadece ülkemizde değil, bütün
dünyada sarsıntıların, sellerin, fırtınaların durmasını istiyorsak, topyekün



yeryüzünü ihya, imar ve ıslah gayreti göstermeli, gösterip Kur’ân’ı temsil
etmeliyiz ki, bu belâlara karşı şemsiye vazifesi görebilelim.

Son olarak, babamdan dinlediğim, mevsuk kitaplarda ise görmediğim bir
hususu arz etmek istiyorum:

Allah bir beldenin altını üstüne getirmeyi kader planında yazmış; derken
kaza vakti gelmiş. Tam o esnada bir çocuk, annesi hamur yoğururken bir
ihtiyacından dolayı çığlık çığlığa bağırmaya, ağlamaya başlamış. Annesi
ellerini temizleyip onun yanına gidinceye kadar biraz vakit geçmiş. Bu arada
anne çocuğuna karşı şöyle sesleniyormuş: “A be evladım, ne öyle çılgınca
bağırıyorsun? Allah bile bir ülkeyi helâk ederken bu kadar acele etmez.”

İşte bu söz üzerine, Cenâb-ı Hak atâsı ile kaderi bozmuş ve o ülkeyi helâk
etmemiş. Görüldüğü gibi Allah’a bir yöneliş, bir teveccüh, bir güzel hâl ve
tavır, böylesi ilâhî atâların meydana gelmesine vesile olabiliyor. Ancak
insanlar, O’na karşı firavunlardan daha mütemerrit davranıyorlarsa... Evet bu
şart cümlesinin cevabı yok.

Yâ Rab! Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Merhametini üzerimizden
eksik etme. Hususiyle merhametini, bizleri mükemmel insanlığa yönlendirmesi
şeklinde tecellî ettir. Âmin!
1 Hûd sûresi, 11/117.

2 Bkz.: Hac sûresi, 22/11.



İSLÂM’I TEBLİĞ VE KİTLE İLETİŞİM
VASITALARI

Soru: Bugünkü gelişmelere rağmen hâlâ İslâm’ın ulaşamadığı veya
yanlış takdim edildiği yerler var. Buradaki insanlara İslâm mesajını
ulaştırma adına kitle iletişim araçlarının önemi hakkında bizleri
aydınlatır mısınız?
İslâm’ın evrensel mesajının “âfâk-ı âleme” intikal ettirilmesini, kitle iletişim

araçlarına bağlamak -zannımca- doğru değildir. Çünkü yaklaşık bir asırlık
mazisi olan bu araçlardan önce de İslâm vardı ve İslâm’ın mesajları, o günkü
Müslümanlar tarafından dünyanın dört bir yanına götürülüyordu. Hususiyle,
kendileriyle her zaman iftihar ettiğimiz bizim altın cedlerimiz, onu arızasız
olarak her tarafa ulaştırabiliyordu.

Yalnız tv, radyo, gazete ve mecmualar yani yazılı ve görsel bütün
unsurlarıyla medya, İslâm’ı tebliğ işine sürat kazandırabilir. Evet, Efendimiz’in
mucizevî beyanıyla ifade ettiği “tekârüb-ü zaman ve tekârüb-ü mekân”ın
yaşanmasına ve böylece dünyanın küçük bir köy hâline gelmesine vesile
olabilir bu araçlar. Nitekim olmuştur da. Günümüzde bir taraftan dünya
küçülürken diğer yandan da zamanın hızı aşılmaya çalışılmaktadır. Evet,
insanlar duygu ve düşüncelerini bu vasıtalarla çok daha rahat ve kolay bir
biçimde intikal ettirebilmektedirler. İnşâallah, mükellefiyet olarak Rabbimiz’in
üzerimize yüklediği İslâm’ı tebliğ vazifesini bu araçlardan istifade ile bizler de
yerine getirebilir ve bu sürat çağına bizler de bir şeyler fısıldayabiliriz.

Ancak burada ayrı bir hususa temasta yarar görüyorum. Gerçi bu husus
soruda doğrudan doğruya ifade edilmiş olmasa da, dolaylı yoldan soruyla
irtibatı olduğu için, bence önemlidir ve üzerinde ne kadar konuşulsa israf-ı
kelâm edilmemiş olur.

Evet, bu araçlar, İslâm’ı tebliğ işini kolaylaştırma ve hızlandırmanın
yanında, onu temsil işinde yeterli sayılmazlar. Zira İslâmî mesajın, duyguların,
düşüncelerin ifade edilmesinde temsil, daima tebliğin önünde olagelmiştir.
İslâm tarihi boyunca bu, hep öyle olduğu gibi bundan sonra da öyle olmaya
devam edecektir. Evet, 14 asırlık İslâm tarihinin kritiğini yapanlar ve
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatına siyer felsefesi açısından
yaklaşanlar, İslâm’ı temsil üzerinde çok durmuş, hatta İnsanlığın İftihar
Tablosu’ndan sonra İslâm’ın o denli seviyeli olmayışını da hep temsil
eksikliğinde görmüşlerdir.



İsterseniz soruda olmamasına rağmen işaret ettiğimiz bu hususu biraz daha
açalım: Allah Resûlü’nün temsil hüviyeti dikkatle incelenmeye değer bir
husustur. O, bir Batılının da ifade ettiği gibi, başladığı perdede işi bitirmiştir.
23 senelik peygamberlik hayatında şartların olabildiğine değişmesi, O’nda her
hangi bir değişiklik meydana getirmemiş, getirememiştir. Yaşamadığı şeyi
söylememiş, aksine hep yaşadıklarını seslendirmiştir. Öyle ki, dost düşman
O’nu yaşadığı hayatı ile tanımış ve yaşadığı hayatı ile kabul etmiştir. Ayrıca
O’ndan hayatın, fıtratın, kâinatın cârî kanunlarına ters bir şey sâdır olmamıştır.

O’nu takip eden dönemlerde de, Hulefa-i Raşidîn hariç, Osmanlılara kadar
bu meseleyi iyi anlayan ve anladığını hayata tatbik eden bir başka millet
çıkmamıştır. Onun için bu meselenin farkında olan niceleri Osmanlıları hep
takdirle yâd eder. Meselâ Muhyiddin İbn Arabî, “Şecere-i Numaniye”sinde
diyor ki, sahabe-i kiramdan sonra, Allah’ın muradını en iyi şekilde yerine
getiren Osmanlılardır.”

Evet, Osmanlı bizim şimdilerde hecelemeye başladığımız müsamaha,
tolerans, diyalog... vs’yi devlet çapında en mükemmel şekilde temsil ediyordu
ve bu engin ufukla, Hristiyan ve Yahudilere varıncaya kadar hemen herkese
mesajını rahatlıkla sunabiliyordu. Bakın; Osmanlı’nın yıkılışının ardından onca
yıl geçmiş; ama biz bütün dünya ile beraber hâlâ Osmanlı diyoruz. Sırpların
zulmü ile ezilen Boşnaklar Osmanlı diyor.. ekonomik, siyasî, kültürel
emperyalizme maruz kalan Kuzey Afrika ülkeleri Osmanlı diyor.. Orta Doğu bir
türlü durma bilmeyen anarşik hâdiselerin diliyle Osmanlı diyor... hâsılı eski
Osmanlı coğrafyasında bulunan hemen her ülke, şimdilerde hep onu telaffuz
ediyor. Hatta bugün, “yeni dünya düzeni” deyip vizyona koydukları oyunun
altında kalan ve bir türlü çıkış yolları bulamayan bütün Batı dünyası da
Osmanlı demektedir. Demek ki Osmanlılar, emperyalist düşüncelere girmemiş,
o ülke insanlarına karşı asimile faaliyetlerinde bulunmamış, soykırım
yapmamış ve İslâm’ın ruhunu çok iyi kavrayarak, onu öyle mükemmel temsil
etmişler ki, dünyanın değişik bölgelerinde hâlen aranan insanlar konumunda
bulunuyorlar.

Evet, daha önce de çeşitli vesilelerle ifade etmeye çalıştığım gibi, biz
geçmişte engin bir Müslümanlık yaşamışız. Yani İslâm’ın yoruma açık
yönlerini fıtratla uyum içinde öyle bir yorumlamışız ki, Asr-ı Saadet’ten bu
yana bizim gibi başka bir millet çıkmamış. Hadiste, fıkıhta, tefsirde, kelâmda
yetiştirdiğimiz dâhi imamlar sayesinde hep farklı olabilmiş ve hep farklı
kalabilmişiz. Öyle ki, Buharîler, Müslimler, Tirmizîlerden tutun Ebû



Hanifelere varıncaya kadar, bütün insanlığı kucaklayan bir anlayışın
alperenleri hep bizden çıkmış.

İnsan, bu hususun ehemmiyetini, yurt dışına çıkıp, teferruata ait kavgaların
verildiğini görünce veya haşin, sert, katı, bağnaz bir kısım tipleri müşâhede
edince daha iyi anlıyor. Onun için ben, bazı kesimlerce tenkit edileceği
ihtimalini de nazara alarak Türklerin yorumladığı mânâda, o enginlikte bir
anlayışa “Bizim Müslümanlığımız” demekte bir beis görmedim ve
görmüyorum. Elbette ki, bu düşünceye, İslâm’ın evrenselliğine toz
kondurabilir, gölge düşürebilir diye itiraz edenler çıkacaktır. Tekrar ediyorum;
bana göre, “İslâm’ın yoruma açık yönlerini evrenselliğe en uygun olarak sadece
milletimiz yorumlamıştır.” düşüncesi mübalâğa olmasa gerek.

Evet, bizde, Mısır’da, Hindistan’da, Suud’da yetişen âlimler ölçüsünde âlim
yetişmemiş olabilir. Ama onun bayraktarlığını yapma bu millete nasip olmuştur.
Tabiî ki bu da baskıcı ve dayatmacı bir zihniyetle değil, müsamaha, af, tolerans
ve diyalog yolları ile milletlerin gönlüne girmekle gerçekleşmiştir. Bu itibarla
da, “Müslümanlık bu ise, hepimiz Müslümanız.” demiştir pek çokları.

Şimdi, günümüzün aydın nesilleri, ahir zaman kudsîleri bu davayı İnsanlığın
İftihar Tablosu, O’nun Raşid Halifeleri ya da Osmanlılar ölçüsünde temsil
ederek, bu uğurda kitle iletişim araçlarını da rantabl kullanabilirlerse, bütün
insanlığa Müslümanlık adına söylenmesi gerekli olan şeyleri bir kere daha
söyletmiş olacaklardır.

Şahsen ben, bu konuda fevkalâde ümitvârım. İslâm dünyasının büyük
mütefekkiri Mâlik b. Nebi’nin “Eğer İslâm dünyasının batısında Türk toplumu
olmasaydı, bugün İslâm dünyası yoktu.” diye tebcil ettiği o kutlu neslin
torunlarının, bu işi yapacaklarına inancım tamdır. Daha şimdiden bu nesil,
değişik kültürlerin birleşmesine ve bir kültür bulamacının meydana gelmesine
vesile olacak adımları attı bile.. attı ve Küçük Asya ile Büyük Asya’nın
birleşmesinin altyapılarını hazırladı.

Evet, iktisadî, sınaî, ticarî... hemen her alanda büyümemizin, sebepler
planında garantisi olan faaliyetleri işi milletine hizmet olan bu adanmışlar
gerçekleştirme yolundadır. Bunlar, ta Moğolistan’a varıncaya kadar bütün Orta
Asya’da olduğu gibi, Avrupa’nın hemen her ülkesinde, Amerika’nın çeşitli
eyaletlerinde, Afrika’nın bazı bölgelerinde okullar açmışlar ve hatta
şimdilerde, Yeni Zelanda, Kuzey Kore, Güney Amerika ve Çin’de bile millî
kültür ve birikimlerimizi o ülkelerin insanlarıyla da paylaşmaya
çalışmaktadırlar.



Evet, bu çağın kudsîleri dünyanın dört bir yanına dağılarak insanî normlar
üstünde bir fevkalâdelikle vazifelerini yapıyorlar. Öyle ki, kendi duygu, kendi
düşünce atkıları üzerinde, bütün insanlık tarafından kabul görecek bir dantelâ
örüyorlar ve insanlığa yeni bir kültür anlayışı sunuyorlar. Bu arada, kitle
iletişim araçları da -inşâallah- bu işe hız kazandıracaktır. Ama kat’iyen
unutmayalım ki, evvel ve âhir bu iş, gücünü tebliğden ziyade temsilden, yani
anlatılanların yaşanılmasından alacaktır.



DÜNDEN BUGÜNE BATININ İSLÂM’A
YAKLAŞIMI

Soru: Ahir zamanda İslâm Batıdan doğacak deniyor. Şu anda
görebildiğimiz kadarıyla Batılı İslâm’a sempati ile bakmıyor. Nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Batı dünyası, kadimden bu yana İslâm’a hiçbir zaman sıcak bakmamış ve ona

karşı hiç mi hiç alâka duymamıştır. İslâm’ın ilk zuhuru itibarıyla Batı, ona
günümüzden daha çok muhtaç idi. Ne var ki, bu karanlık dönemde bütün
Batılılar kör bir taassup uğruna, İslâm’a sığınacaklarına, antikiteyi İslâm’ın
karşısına çıkarmış ve çok önemli bir fırsatı kaçırmışlardır. Evet, onlar,
geçmişteki şanlı ve muhteşem tarihlerine sığınarak, onunla İslâm’a karşı
koymuş ve böylece yeni bir düşmanlık süreci başlatmışlardır. Bu önemli
yanılmayı ve hüsranı aşağıdaki sebeplerle hulâsa etmek mümkündür:

Her şeyden önce, bu dönemde Hristiyanlık, maksadı aşan bir tavırla İslâm’a
karşı olabildiğine mutaassıbâne davranmıştır. Dinler ve mezhepler arasında bir
kısım farklılıkların olması ve bu farklılıkların bazı çekişmelere sebep olması
tabiî karşılanabilir. Ancak Hristiyanlık, İslâmiyet’e ve Müslümanlara karşı
hiçbir zaman itidali koruyamamış ve çok sert tavırlar almıştır. Bu katı taassup
sebebiyle de Müslümanlarla Yermük, Mute gibi yerlerde savaşmış.. ve daha
sonra da, her fırsatta Müslümanların üzerine Haçlı seferi düzenlemiş ve ne
kendi rahat eylemiş ne de başkalarına huzur vermiştir. Hâsılı, Batı insanı,
kendisini İslâm’a karşı sürekli olumsuz bir gerilim içinde tutmuş ve neticede bu
yüce dine karşı hep kinle, nefretle kapalı kalmıştır.

Bu arada, Müslümanların İslâmiyet’i hakkıyla temsil edememelerini
zikredebiliriz. Evet, İslâmiyet ve onun zengin kültürünün insanlar üzerinde iz
bırakabilmesi için, Müslümanlar tarafından çok iyi bir şekilde yaşanması ve
temsil edilmesi gerekmektedir. İslâmiyet’i Müslümanların şahıslarında
tanımaya çalışan Batılı için, bilhassa yakın tarih itibarıyla gördüğü manzara hiç
de hoş değildir. Zira bu tali’siz dönemde Müslümanlar fakir, olabildiğine
bilgisiz (Müslümana saygısızlık olmasın diye ‘cahil’ diyemiyorum), görgüsüz
ve tefrika içinde, hatta gruplar hâlinde birbirini yiyen yığınlar görüntüsü arz
etmektedir.

Böyle bir temsil, Batılıya “Müslümanlık, araştırılmaya ve üzerinde
durulmaya değer bir din.” mülâhazası veremezdi; vermedi de. Dolayısıyla
İslâm’ı temsildeki bu seviyesizlik, Batılının İslâm’a karşı geçmişten tevarüs



ettiği o kötü imajı biraz daha pekiştirdi. Bu itibarla da o, dün olduğu gibi,
bugün de İslâm’a karşı asla sempati duymadı ve duyamadı. Zaten Hristiyan
misyonerler böyle olmasını istedikleri ve şu anda dünya medyası da bunu böyle
planladığı için, dünden bugüne devam edegelen olumsuz tavırlar, daha bir
şiddet kazanarak sürüp gitti. Batının İslâm’a karşı sempati beslemesi ve ön
yargısız olabilmesi, her şeyden önce salim bir mülâhazayla bu meseleye
yaklaşmasını gerektirir. Oysa Batı, Müslümanlığa sıcak bakmayı her zaman
kendisi için bir kayıp saymış ve sekiz-on asırdan beri devam edegelen
düşmanlığından hiçbir zaman taviz vermemiştir.

Devletler platformunda çok geniş bir coğrafyayı içine alacak şekilde
İslâmiyet’e karşı bir sempatinin oluşması, hiç şüphesiz zaman isteyen bir
mevzudur. Bazı âlimler, ahir zamanda güneşin batıdan doğacağını haber veren
hadis-i şerifle İslâm’ın batıdan bir güneş gibi doğuşunu anlamışlardır.
Türkiye’de Süleyman Efendi Hazretleri ve talebeleri bu yorumu yaptıkları gibi
Bediüzzaman’ın talebelerinin de bu mânâda yorumları söz konusudur. Nitekim
Bediüzzaman Hazretleri İstanbul’da bulunduğu sırada, Mısır Camiü’l-Ezher
Üniversitesi reislerinden meşhur Şeyh Bahît Efendi’nin Bediüzzaman’ı ilzam
için, Ayasofya Camii’nden çıkıp bir çayhaneye oturulduğunda, diğer âlimlerin
de hazır olduğu bir anda ona sorduğu “Avrupa ve Osmanlılar hakkında ne
diyorsunuz, fikriniz nedir?” şeklindeki sorusuna Üstad’ın; “Avrupa, bir İslâm
devletine hamiledir, günün birinde onu doğuracak; Osmanlılar da Avrupa’ya
hamiledir, o da (vakti geldiğinde) onu doğuracak.” cevabını vermiştir. Cevap
vermiş ve Şeyh Bahît’i hayrete düşürmüştür.

Tabiî ki devletler arası bu türlü istihaleler uzun zaman ister. Bununla birlikte
fırsat henüz kaçmış değildir. Bizim hesabımıza bu yüksek idealin
gerçekleşebilmesi için henüz yeterli vakit fevt olmuş sayılmaz. Hatta
şimdilerde, güneşin batıdan doğuşu, geçmişe nispeten daha güçlü bir ümitle
beklenebilir. Zira bugün Batıda; “İsevîyim ama Hz. Muhammed’in de Hz. İsa
gibi Allah’ın Resûlü olduğunu kabul ediyorum.” diyenlerin sayısı hiç de az
değildir. Ve yine bugün Batı dünyasında, İslâm’ı arayan pek çok aşina gönül ve
salim düşünce sahibi mütefekkir ve geniş kitleler vardır.

İşte zikrettiğimiz bütün bu hususlar, zuhur edecek bir fecr-i sadıkın şafak
emareleri sayılabilir. Böyle bir atmosferde bize düşen, büyük bir vazife şuuru
içinde, kavlî dualarımızın yanında fiilî dualarımızı da en güzel şekilde eda
etmek ve bir yarım asır, belki de bir çeyrek asır daha ümit ve sabırla
beklemektir. Bekleyelim ve görelim, “Gün doğmadan meşîme-i şeb’den neler



doğar.”



İSLÂM’DA “HAKLAR” MESELESİ
Soru: İslâm’da “insan hakları” mevzuunda bizlere neler
söyleyebilirsiniz?
İslâm, evrensel bir dindir. Dolayısıyla İslâm’ın “haklar” meselesine verdiği

ehemmiyet ve bakış açısı, bütün varlığı kuşatır mahiyettedir.. evet o, bütün
“haklar”ı koruma altına almıştır. Öyleki onun “haklar” mevzuundaki bu geniş
perspektifinden insanların yanı sıra hayvanların bile yararlanmaları söz
konusudur.

Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayat-ı seniyyelerinde, bu
konuyla alâkalı pek çok örnek bulmak mümkündür:

Bir keresinde O, bir muharebeden dönüyordu. Dinlenme vaktinde, sahabeden
bazıları bir kuş yuvası görmüş ve yuvadaki yavruları alıvermişlerdi. Tam o
sırada anne kuş geldi ve yavrularını onların elinde görünce, onların başlarında
pervaz etmeye başladı. Allah Resûlü bu duruma muttali olunca fevkalâde
celâllendi ve hemen yavruların yuvaya konulmasını emir buyurdu. Sadece Allah
Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu misaldeki heyecanı bile, İslâm’ın -
diğer konularda olduğu gibi- “hak” mevzuunda her şeyi kucaklayan bir sistem
olduğunu ispata kâfidir ve bir başka sistemde bu seviyede engin bir “hak”
düşüncesini bulmak da mümkün değildir.

Kur’ân-ı Kerim, bir insanı öldürme mevzuunu, bütün insanlara karşı işlenmiş
bir cinayet şeklinde ele alır ve.. “Kim, bir cana kıymamış ya da yeryüzünde
bozgunculuk yapmamış olan bir kimseyi öldürürse, sanki bütün insanları
öldürmüş gibidir. Kim de onu(n hayatını kurtarmak suretiyle) yaşatırsa,
bütün insanları yaşatmış gibi olur.”1 buyurur.

“Hak” mevzuundaki bu hassasiyeti hiçbir dinde, hatta hiçbir modern hukuk
sisteminde bulmak mümkün değildir. Evet, İslâm, bu meselede çok titiz
davranmış ve bir insanın öldürülmesini, topyekün insanlığın öldürülmesine
denk tutmuştur. Gerçi Kur’ân ve Sünnet’te isim tasrih edilmese de; Tevrat
kaynakları itibarıyla Hz. Âdem’in çocukları olan Habil ve Kabil olduğunu
anladığımız “Nefsi, onu kardeşini öldürmeye çağırdı, (o da nefsine uyarak)
onu öldürdü, ve kaybedenlerden oldu.”2 âyetiyle Kur’ân kardeşini öldüren ilk
kâtilin kötü akıbetine dikkat çeker.

Kur’ân-ı Kerim başka bir sûrede haksız yere birini öldüren insanın ebedî
Cehennem’de kalacağını vurgular ve: “Her kim bir mü’mini kasten öldürürse -
onun cezası-, içinde sürekli kalacağı Cehennem’dir. Allah ona gazap etmiş,



lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”3 der. Böyle bir
mülâhaza ile beraber, burada âyetteki اًد ِلاَخ  kelimesinin altını bilhassa çizmek
isterim. Zira burada, اًدَب َأ  lafzı eklenmeden sadece اًدِلاَخ  ifadesi kullanılmıştır.
Kur’ân-ı Kerim’in başka âyetlerinde “ebedî” mânâsına اًدََبأ  kelimesi de
kullanılmaktadır. Her şeye rağmen, âyette kullanılan اًدِلاَخ  lafzından hareketle
İbn Abbas ve ondan sonra gelen tâbiîn imamlarından bazılarının, Allah’ı inkâr
edenler gibi, insanı öldüren bir kâtilin de ebedî azaba müstahak olacağı
şeklinde yaklaşımları vardır ki, insan haklarının önemini ifade etme bakımından
çok mühimdir.. ve İslâm’da “insan hakları sistemi” de bu esaslardan hareket
edilerek geliştirilmiştir.

Nitekim Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sahih hadisleriyle beyan
buyurdukları gibi, bir insan, kendi canı, aklı, malı, nesli ve dini uğrunda ölürse
şehit olur. Buna göre aynı zamanda bu hususlarda mücadele verme cihad
sayılmıştır. Dünyadaki bütün hukuk sistemlerinde temelde bu beş esasın birer
umde olarak kabul edildiği ve korunduğu da bir vâkıadır. Bu konu, bizim
hukuka esas teşkil eden usûl kitaplarımızda da mevcuttur. En başta din gelir ve
onun mutlaka korunması gerekir. Ondan sonra da diğer esaslar gelir ki her biri
korumakla mükellef bulunduğumuz hayatî esaslardandır.

İşte İslâm, insan haklarına bu temel prensipler açısından yaklaşır ve her
ferdi, onları muhafaza ve müdafaa etmekle mükellef kılar. Bu itibarla da böyle
bir dinde kat’iyen insan haklarının ihmal edildiği söylenemez. Ayrıca, sadece
İslâm dinindedir ki insan Allah’ın halifesi unvanıyla taltif edilmiş ve ona
bahşedilen bu yüce pâye sayesinde onun eşyaya müdahale etmesine izin ve
imkân verilmiştir. Ve yine İslâm’da insan; kendini ve neslini koruma, çalışma
ve teşebbüs hürriyeti gibi hürriyetlerle serfiraz kılınmıştır. Öyle ki, ne bu
konuyla alâkalı başka sistemlerin getirdiği prensiplerle İslâm’ın karşısına
çıkmak ne de meselenin herhangi bir olumsuz yanını göstermek mümkün
değildir.

Evet, insana gerçek hak ve değeri İslâm vermiş ve onun bütün haklarını
muhafaza altına alarak ona sahip çıkmıştır.
1 Mâide sûresi, 5/32.

2 Mâide sûresi, 5/30.

3 Nisâ sûresi, 4/93.



EFENDİMİZ’İN (sallallâhu aleyhi ve sellem) 
VE SAHABENİN BEŞER OLMA ÖZELLİKLERİ 

NASIL ANLAŞILMALIDIR?
Soru: Efendimiz ve sahabenin hata yapması ile ilgili olarak günümüzde
ortaya atılan sözde düşünceler hakkındaki mütalâalarınız nelerdir?
Son zamanlarda Efendimiz’in de bir beşer olduğundan yola çıkılarak, O’nun

ve etrafındaki insanların da hata yapmış olabilecekleri vurgulanmaktadır.
Gerçi, bütün insanların hata yapabileceği bizzat Efendimiz (sallallâhu aleyhi

ve sellem) tarafından haber verilmiştir. Meseleye bu yönden bakacak olursak,
onların da bu kaidenin içine girmesi gayet tabiîdir. Ancak, onların hatalarını,
bizim gibi sıradan insanların hataları ile aynı seviyede değerlendirmek doğru
değildir. Üstad’ın On Beşinci Mektup’ta belirttiği gibi, sahabenin kendi
aralarındaki çekişmeleri bile, içtihat hatalarından kaynaklanmaktadır.

Meselâ; Hz. Ali (radıyallâhu anh) ile Hz. Muaviye (radıyallâhu anh)
döneminde cereyan eden hâdiselerde, bazı sahabiler Hz. Ali tarafını tutup o
grupta savaşa katılırken, bazıları da evlerinde oturmayı tercih etmişlerdir. Hz.
Ali’nin (radıyallâhu anh) yanında yer alanlara, neden o grupta yer aldıkları
sorulduğunda: “ ‘Efendimiz, bir yerde iki imam olursa birini öldürün!’
demiştir. Madem önce Hz. Ali’ye biat edildi, öyleyse ondan sonra çıkan kişi
öldürülmelidir veya o insan gelip asıl imama biat etmelidir…” diyerek,
kendilerinin Hz. Ali tarafını tutma sebeplerini açıklamışlardır.

Diğer taraftan, İbn Ömer gibi kendi evlerinde oturan sahabilere; neden Hz.
Ali tarafını tutmayıp, kendi evlerinde oturdukları sorulduğunda da: Efendimiz, “
‘Fitneler bir gün deniz dalgaları gibi toplum içinde yürüyecek (Başka bir
hadiste, ‘Evlerinizin arasına fitnelerin yağdığını görüyorum.’ şeklindedir), o
dönem geldiğinde kılıcınızı kırıp, evinizde oturunuz.’ buyurmuştu. Bundan
dolayı da kendi evimde oturmayı tercih ettim.” demişlerdir.

Görüldüğü gibi, her birinin davranışlarını temellendirdikleri bir kısım
delilleri var. Evet, Efendimiz’in “İçtihat edip hata eden insana bir, isabet
edene de iki sevap vardır.”  fehvâsınca bütün ömürleri doğrunun yanında
geçen, bu kudsî insanların davranışları, -velev ki yanlış da olsa- onlara hep
sevap kazandırmıştır. Dolayısıyla onların bu hâllerini, bizim davranışlarımızla
karşılaştırmanın ciddî bir iltibas olduğu kanaatindeyim.

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hata etmesi meselesine gelince;
tabiat-ı beşer icabı, O da hata edebilir. Bu O’nun bir beşer olmasından dolayı



da, tabiî karşılanmalıdır. Ancak O, daima teşrî makamında bulunduğu için,
Cenâb-ı Hak, O’na hata etme fırsatını hiçbir zaman vermemiş veya O’nun
yapmış olduğu hatayı, -onların hatalarını َنِیٖبَّرَقُمْلا ُتاِٰئّیَس  ِراَرْبَْألا  ُتاَنَـسَح 
çizgisinde değerlendirmek lâzımdır- hemen düzeltmiştir

Bu vesileyle günümüzde yer yer: “Allah Resûlü de beşerdi, O da hata
yapmıştır…” türünden serdedilen düşüncelerin, masum görülmemesi gerektiği
kanaatindeyim. Zira bu tür mülâhazaların mebdei, fukaha-i kiramı
küçümsemekle; ٌلاَجِر ُنَْحن  ٌلاـَج  رِ ْمُھ   “Onlar da insandı, biz de insanız.”
sözleriyle başlamıştı. Ebû Hanife, İmam Şafiî.. ne olacak dendiği dönemde ben,
bu iş bir gün sahabenin ve Allah Resûlü’nün de sorgulanmasına gidip
dayanacağı endişemi izhar etmiştim. Şimdi sadece onlar değil, maalesef bazı
çevrelerce Kur’ân sorgulanmaktadır. Ve tabiî, bugün pek çok insanımız, bu
kabîl virüslerle ruh hastasıdır. Bana göre o büyükleri küçümseyenler, değil
Ebû Hanife, onun bir talebesi ile karşılaşsa idiler, o küçük dillerini yutup
tazimle onun ayaklarına kapanacaklardı.

Konuyla alâkalı olması bakımından bir olayı anlatmak istiyorum. Bir ara
Tokat’ın Artova kazasında zayıf, çelimsiz bir yapıya sahip eski belediye
başkanı Şerif Bey isminde birisiyle tanışmıştım. Ben eskiden, çocukluğumda
tuttuğum güreşlerde hiç yenilmediğimden bahsettim. Bunun üzerine o da hayatı
boyunca güreşte hiç yenilmediğini söyleyiverdi. Bunu duyunca etraftakiler
şaşkınlığa gömülmüşlerdi. Bu kısa şaşkınlık döneminden sonra Şerif Bey:
“Çünkü hayatımda hiç güreş tutmadım.” deyiverdi. Tabiî hepimiz güldük. Evet,
şu zamanda o büyük insanlara atıp tutmak kolay, ne var ki, günümüzün bu ucuz
kahramanları kendi dönemlerinde zirve olan o imamlarla eğer karşılaşsa idiler
güçlü bir pehlivan karşısında cılız bir insanın güreşmesi gibi komik duruma
düşeceklerdi.

Hâsılı, onların hatalarıyla kendi hatalarımızı aynı seviyede tutmanın yanlış
olacağı ve bu tür düşüncelerin arkasında art niyetlerin yattığı; o bakımdan da
bu mülâhazaların masum görülmemesi gerektiği kanaatindeyim.



BİR KERE DAHA TEBLİĞ USÛLÜ
Soru: Kur’ân-ı Kerim’de insanların, kendilerine gelen ilâhî mesajlar
karşısında: “Biz bunları daha önceden duymamıştık, bunlar
uydurmadan başka bir şey değildir.” diyerek tepki gösterdiklerine ve
şiddete başvurduklarına parmak basılıyor. Ruhunun ilhamlarını
dünyanın dört bir tarafına ulaştırmak niyet ve azminde bulunan bizler de
bu tür tepkilerle karşılaşma durumundayız. Bu mevzuda takip edilecek
metod ve düsturlar nelerdir?
Kur’ân-ı Kerim’de, bazı saf ve muhakemesiz insanların; “Daha önce

atalarımız ve dedelerimizden böyle bir şey duymadık.”1 dedikleri
anlatılmaktadır ki, bütün firavunların, nemrutların ve diğer mütemerritlerin,
müstebitlerin temerrüt ve diyalektik psikolojisiyle, aynı düşünce içinde hareket
ettiklerini görmek mümkündür. Hırçın ve inatçı bir çocuğa herhangi bir mesele
hakkında “Bu böyledir.” dendiği zaman kalkıp mantık dışı ve sırf inat olsun
diye “Hiç de öyle değildir.” demesi gibi, Allah Resûlü’nün: “Tevrat’ı indiren
Allah’tır. İncil’i, Kur’ân’ı indiren de Allah’tır.” diye önemli bir gerçeği beyan
etmesi karşısında, o insanların baş kaldırıcı bir edayla “Allah hiçbir şey
indirmedi.” demeleri tipik bir hasta ruh hâletinin ifadesinden başka bir şey
değildir. Hz. Musa’nın (aleyhisselâm) halkı irşadı karşısında mağlubiyet
psikolojisi içine giren firavunun, “Bırakın beni, Musa’yı öldüreyim;
(kurtarabilirse) Rabbine yalvarsın! Çünkü ben onun dininizi
değiştireceğinden veya içimizde fesat ve bozgunculuk çıkarmasından
korkuyorum.”2 demesinde de yine aynı hâlet-i ruhiyeyi müşâhede etmek
mümkündür.

Aslında, günümüzdeki birtakım insanların “Benim dedem de namaz kılardı,
benim annem de başörtülüydü; ama ben sizin gibi aşırı gitmiyorum, benim
gönlüm temizdir.” vs. deyip bir de karşısındakine “-cı,-cu” kuyruğunu takması
aynı temerrüt ve psikolojisinin modernizasyonundan başka bir şey değildir.
Bütün bunlar eski mantıkçıların çok da iltifat etmedikleri mugalata ve karşı
tarafı aldatmaya matuf israf-ı kelâm türünden şeyler olsa gerek.

Evet, Kur’ân ve Sünnet’te, iman ile İslâm arasındaki bir kısım farklılıklardan
bahsedilmiştir ama, “imancı”, “İslâmcı” gibi “-cı’lı,-cı’sız” ayırımına
rastlamak mümkün değildir.

Onlar “Geçmişte böyle bir şey yoktu.” vs. dediğinde, biz de çevirip şöyle
diyebiliriz: “Biz, inkâr eden insanlar tarafından söylenen bu lafları o kadar çok



duyduk ki, bugün duymamız kadar tabiî bir şey olamaz ve gelecekte de
duymamız mukadderdir.”

Hasım dünyanın tarih boyunca sergilediği tavır, aynı üslûpla günümüzde de
sergileniyor ve gelecekte de sergilenmesi mukadderse ve onlar bu tavırlarını
şiddet kullanmaya kadar götüreceklerse, Kur’ân’ın hadimleri de maruz
kalacakları sıkıntılara karşı, önceden sabır ve mülayemetle hazırlıklı olmak
zorundadırlar. Gelecek hakkında teminat almış değiliz; her şey fevkalâde iyi de
olabilir; çok şiddetli fırtınalar da esebilir. Ve şayet fırtınalar esecekse, işte o
zaman sabr u sebatı kuvvetli olanlar, azmi, cehdi, gayreti, ikdamı tam ve
meseleyi bir imtihan sırrı şuuruyla ele alanlar o fırtınanın şiddet ve tazyikine
göğüs gerebilecek ve yarınlara yürüyebileceklerdir. Kim bilir, belki de şartlar
bu çığırı ilk açan çilekeşlerin dönemindekinden daha ağır da olabilir; olabilir
de, bu yola gönül verenler “Keşke ölseydim de bu günleri görmeseydim!”
diyebilirler. Yine, kim bilir, belki o gün yerin altı üstünden daha fazla arzu
edilir hâle gelebilir; dolayısıyla da, şimdilerde böyle bir imtihan sırrını
gözardı edenler elenip giderler.

O gün kimileri korkuyla elenecek, kimileri ikbal hırsına kendini
kaptırdığından dolayı elenecek, kimileri şöhret marazıyla elenip gidecek..
bencillikten dolayı elenenler olacak. Bu işe ilk başladığı dönemdeki ihlâs ve
samimiyetini koruyamadığından dolayı elenenler çıkacak; çıkacak, zira şimdiye
kadar ne enbiyâ-ı izâm, ne evliyâ-i fihâm, ne asfiyâ-i kiram, ne müctehidîn-i
izâm, ne müceddidîn-i kiram hiçbirisi böyle tekdüze yürüyerek hedefe
varamamıştır.. varamamış ve defaatle imtihana tâbi tutulmuş, kaç defa elenmiş
ve neden sonra gidip hedefe ulaşmıştır. Tekrar arz edeyim ki bu iş, elli defa
imtihan vermiş, elli defa Allah’a karşı vefa ve sadakatini ispat etmiş insanların
işidir.

Bu baştan böyle kabul edilmeli ve sonradan “Ne oluyor?” denmemeli. Zira
bu ifade, Allah’ın takdirini tenkide açık, kazaya razı olmayan insanların ve
daha doğrusu kâfirce düşüncenin ifadesidir. Son asrın müceddidi, gelecek olan
tazyik hususundaki endişesini ifade ederken “Dilerim Cenâb-ı Hak bize
pahalıya satmasın.” der. Ne var ki, böyle bir şeye malik olmak için mal da
verilir, menal de verilir. Bu iş her kişinin işi değil, er kişinin işidir. Bu iş, hiç
başı, dişi ağrımayan hazırcıların omuzlayacağı kadar hafif bir iş de değildir.
Kim bilir belki gelecekte, yığın yığın sıkıntılar üstümüze tıpkı karabasan gibi
çökecek ve defaatle sarsılacağız. Belki ilk etapta onun şokunu yaşayacak ve
belli bir süre mânâsını anlayamama şaşkınlığı içinde kalacağız. Ancak daha



sonra Cenâb-ı Hakk’ın icraatını esmâ veya sıfât dairesinden hayranlıkla temâşâ
ediyor gibi seyredecek ve zevkten zevke ererek, kendimizden geçeceğiz.

Bazı ahvalde fertlerin birbirlerine sıkıca kenetlenmeleri onların kayıp
düşmelerini önlediği gibi, geleceğin mutlu dünyasını imar etmeye azmeden ve
yüce bir mefkûreye gönül verenlerin de hak ve hakikat etrafında kenetlenip
ihtilaflara girmemeleri kaydırıcı, düşürücü sebeplere karşı öyle bir teminattır.
Bunun içindir ki, her fert hakperest ve salih kullarla irtibatını mutlaka devam
ettirmeli ve kardeşleriyle, sırf hak ve hakikat düşüncesiyle bütünleşmelidir.

Evet, millet ve din yolunda hizmet, hak âşığı ve vatanperver bir insanın
tabiatının ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Yalnız böyle bir noktaya gelinceye
kadar çeşitli merhaleleri aşmak gerekir. Meselâ namaz mü’minin en ciddî
işidir. Fakat namaza ilk başlayan bir insan onu ciddî olarak eda etme hususunda
evvelâ kendini biraz zorlar. Böyle bir ciddiyeti yakalayabilmek için belki
yıllarca temrinat yapar ve en sonunda huşû ile namaz kılmaya muvaffak olur.
Hatta eskiler bir adamın Allah’la irtibatının derecesini anlamak için onun
namazdaki yatıp kalkışına, temkinine, Allah karşısında samimiyetle duruşuna
bakar ve ona göre hüküm verirlerdi.

Ancak kazanılan böyle bir son merhalenin, belki yıllar süren bir temrinat
meyvesi olduğu unutulmamalıdır. İlk kez oruç tutan bir kimse, iftar vaktine
kavuşuncaya kadar akla karayı seçer. Fakat daha sonra tuttuğu oruçlarda bu ilk
günkü kadar zorlanmadığı da bir gerçektir. Zira o artık oruçla bütünleşmiştir.
İlk kez zekât verdiğinde “Yüreğim çıktı, gitti; neredeyse öleyazacaktım!” diyen
insanlar, daha sonraları öyle bir hâle gelirler ki, Allah yolunda infak fırsatları
doğduğu hâlde yardıma çağırılmayacak olurlarsa “Beni neden nasipsiz
bırakıyorsunuz, nedir bana kastınız?” demeye başlar ve bu defa zekât
vermedikleri için öleyazacak hâle gelirler. Zira artık onlar da vermeye
alışmışlardır. İşte bu son nokta zekâtla bütünleşmenin ifadesidir.

Evet, nasıl ki ibadetlerimizde geldiğimiz bu doruk noktalar, zamanla ve
temrinatla elde ediliyor; salih amellerle bütünleşme, dine ve millete karşı
mesuliyet düşüncesiyle dolma ve salih kimselerle beraber olma meselesi de
aynı ciddiyet ve aynı dikkati ister. Bu açıdan ibadet ü taatimizi, ihlâsımızı,
yakînimizi, takva anlayışımızı diğer mü’minlere dayanarak hassasiyetle
sürdürdüğümüz gibi, geleceğe ait gaileleri ve devâhiyi aşma mevzuunda da,
yine sadıklarla beraber olma, bizim için çok önemli bir kalkan vazifesi
görecektir.

Evet, bir taraftan Allah rızasını tahsil adına piştikten, salih amelleri ve dine,



millete karşı mesuliyet düşüncesini tabiat hâline getirdikten, diğer taraftan da
arkadaşlarla beraber olduktan sonra -hafizanallah- muvakkaten Cehennem’e
itecek de olsalar, birinin nazı geçeceği ve bu sayede diğerlerinin de necata
ereceği hatırdan çıkarılmamalıdır.

Meselenin bir diğer yanı ise; Kur’ân ve iman yolunda yapacağımız hayırlı
işlerle Allah’ın rızasını kazanmaya talip olan bizler, zannediyorum biraz işin
özüyle alâkalı şeyleri ihmal eder gibi olduk. Bizim esas vazifemiz;
müttakînden, zâhidînden, mukarrabînden, râdiînden, mardiyyînden,
mahbûbînden, muhibbînden, sâfiînden, ulemâdan, sulehâdan olmaktır. Evet,
a’zamî takvayı, a’zamî ihlâsı, a’zamî vera’ı hedefleyip onlara ulaşmaktır.

Hâl böyle iken, şimdilerde bütün bunlar bizim kavlî dualarımızda vird-i
zebânımız değilse ve bunları fiilen yakalamaya çalışmıyorsak; hatta geceleri
gündüzleri bu istikamette değerlendirmiyorsak, vücudumuzun mikroplara karşı
mukavemeti yok demektir. Böyle olunca gün gelir korku bir virüs hâlinde
vücudumuzda yuvalanmaya, Erzurumluların tabiriyle “cücüklemeye” başlar.
Hele bir de şöhret, tenperverlik, çoluk-çocuk meftuniyeti önümüzü kestiği
zaman bütün bütün yenik düşebiliriz. Hâlbuki böylesi tehlikelere karşı
korunmanın en kestirme yolu ferdin zühd, takva ve ihlâs dairesi içinde
yaşamasıdır.

Bakın asrın ruh ve beyin mimarına; o bir taraftan ümitşiken olmamak ve
mübtedilerin kapıdan girmelerini sağlamak için “Takva; ferâizi yerine
getirmek, kebâiri terk etmektir.” derken, öte taraftan da “Her Nur talebesinin
bir ölçüde a’zamî takvayı, a’zamî zühdü, a’zamî vilâyeti, a’zamî ihlâsı
yakalama cehdi olmalıdır.” der. Yani, ilki bu işin asgarîsidir, hedef ise
a’zamîyi yakalamaktır... Evet işin başındaki o zat, şöhret yanı başına kadar
geldiği zaman onu ayağın ucuyla itmiş, “Şöhret ayn-ı riyadır ve kalbi öldüren
zehirli bir baldır. Eğer o belâya düşersen َنوُعِجا ِهـَْیِلإ َر اـَِّٓنإَو  ِه  ّٰلِل اَِّنإ   de,
kurtul!” demiş ve muvakkaten o işin rüyasını görmüş, rüyada onun ne büyük bir
afet olduğuna şahit olmuş, sonra da hakikat âleminde ona karşı tavır alıp ihlâs
ile, zühd ile, vera ile, o virüsü imha etme yolunu göstermiştir.

Evet, yılanların, çıyanların etrafını sarıp bir hayat boyu kendisini tehdit
etmelerine mukabil korku onun ruhuna hiç misafir olmamıştır. Zira o, korkunun
her çeşidine karşı savunma mekanizmasını çok iyi ayarlamıştır.

Sadece o mu? Elbette hayır. Bakın bu çizgide hayatını sürdüren Seyyid
Kutub’a; hapishanede Nâsır’dan özür dilemesi istendiğinde “Bir mü’min,
kâfirden özür dilemez.” demiştir ve dilememiştir. Ne güzel ifade eder Alvar



İmamı:
Gülistân-ı muhabbet bülbülünden dersin al ey dil
Serindeki seâdet sünbülünden dersin al ey dil
Kamu âlemleri var eyleyen Allah’a teslim ol
Gözündeki hidâyet gülbününden dersin al ey dil
Rızık merzûka âşıkdır sana tâlib-i câlibdir
Bu gerden-i keremin fülfülünden dersin al ey dil
Sana cevr ü cefâ edenleri me’mur eden Hakk’dır
O mihnet-keş Ali’nin düldülünden dersin al ey dil
Hâsılı, sıkıştığımız zaman o mihnetkeşlerin hayat safahatını gözlerimizin

önüne sermeli, duygu ve düşünce dünyamızı yeniden hallaç etmeli, onların
bulunduğu âleme girip, onların seslerini soluklarını duymalıyız.

Hz. Üstad’a kadar gelen çilekeşler, o ve onun ilk saftaki has talebeleri
kulağımıza “sebat” deyip fısıldayıp geçmeliler. Zübeyr Gündüzalp’in Afyon’da
idamla yargılanacakları zaman yaptığı, dağları bile paramparça edecek
müdafaası ne müthiştir ve bize metanet fısıldayan ne muhteşem bir hitabedir!
Rabbim, çok kıymetli, çok pahalı, gerçek değerini sadece kendisinin bildiği
ebediyetler değerindeki bu hazineyi bize gerçek değeriyle değil, altından
kalkabileceğimiz karşılığıyla lütfeylesin!
1 Kasas sûresi, 28/36.

2 Gâfir sûresi, 40/26.



Üçüncü Bölüm 
DİN EKSENİ ETRAFINDA

İRADE İNSANI OLMADA AŞILMASI
GEREKENLER

Soru: Allah Resûlü’nü ümmeti hakkında endişeye sevk eden “şişmanlık,
çok uyku, tembellik ve yakîn azlığı”ndan kastedilen nedir ve bunlar
arasında bir telâzumdan bahsedilebilir mi?
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde

“Ümmetim hakkında en çok korktuğum şeyler: Karın büyüklüğü (göbek
bağlamak), çok uyku, tembellik ve yakîn (iman) azlığıdır.” buyurmaktadır.
Hadiste belirtilen ve Nebiler Serveri’ni korkutan hususlar üzerinde önce kısa
kısa durup, sonra bunlar arasındaki irtibata geçelim.

Göbek bağlamak; hadisteki ifadesiyle ِنَْطبْلا ُرَِبك   kendini gaflete salıp çok
yiyen, yeme ve içmeyi gaye-i hayat edinen ve tabir caizse yemek için yaşayan
ve tabiî bunun neticesi olarak da olabildiğine şişman olan insan demektir ki bu,
Allah Resûlü’nün dünya ve ukbâ hayatları adına endişe duyduğu insanların
birinci özelliğidir.

Çok uyumak: Aslında bu tabir izafîdir. Bugün bir insanın günde ne kadar
uykuya ihtiyacı var diye hekimlere sorduğunuzda genellikle 5 saat cevabını
alırsınız. Ve hekimler bunun ötesinde bir uykunun insan vücuduna zarar
verebileceği üzerinde ısrarla dururlar. Kaldı ki bu meseleye hekimlerin yanı
sıra İmam Gazzâlî’den Bediüzzaman Hazretleri’ne varıncaya kadar birçok ehl-i
tahkik parmak basmış ve Allah ile irtibat adına çok uykunun sebebiyet verdiği
tehlikeler üzerinde durmuştur. Aynı düşünceden hareketle medrese ve
tekkelerde uyku meselesi disipline edilmeye çalışılmış ve uykunun oralarda 3
saate kadar indirildiği olmuştur. Nitekim fakir de bir dönemde bu hususta özen
göstermiş ve uykumu 2 saate indirmiştim. Öyle ki bazen 2 saatten fazla uyursam
akşama kadar esneyip duruyordum.

Bu açıdan “çok uyku” izafî bir kavramdır. Bazısına 8 saat uyku az, bazısına 3
saat çok gelebilir. Ama ne olursa olsun tıp ilminin verilerine göre günde 5 saat



uykunun insan vücuduna yettiği gerçeğinden hareket ederek günlük uykumuzu
a’zamî olarak 5 saate düşürmeli, ondan sonra bunu tedricen daha aşağılara
çekmeye gayret göstermeliyiz.

Yalnız bu arada şu hususa dikkatlerinizi çekeyim; yeme ve içmesini disipline
edemeyen, önüne her geleni abur cubur yiyen bir insanın uykusunu azaltması
mümkün değildir. Buna hadiste ifade edilen hususların birbiriyle irtibatını ele
alırken tekrar döneceğiz.

Tembellik: Allah Resûlü’nün, dualarında Allah’a sığınmış olduğu
hususlardan biridir tembellik. İslâm’ın temel felsefesi, varlık âleminin her bir
parçasında canlılığın ve hareketin olmasıdır. Bu felsefeye zıt olan hemen her
hususa İslâm müdahale etmiştir. Meselâ; âtıl olarak bırakılan ve üzerine hiçbir
şey ekilip biçilmeyen toprağa, ihyâ etmek şartıyla el koyma hakkı vermiştir.
Ticarî hayata sirküle edilmeyip, bir kenarda âtıl bırakılan paranın sahibine
ciddî tehditte bulunmuş ve sair hikmetlerinin yanı sıra bu ataleti önleyebilecek
bir tedbir olarak o parayı da zekâtı verilmesi gerekli olan mallar arasına
almıştır.

Tembellik adına cansız eşyaya karşı tavrı bu olan İslâm dininin tembel
tembel bir kenarda oturup, âdeta asalak hayatı yaşayan insana karşı da tavrı
herhâlde bundan farklı olmayacak, aksine daha sert olacaktır. Nitekim Allah
Resûlü’nün yukarıda ifade ettiğimiz duası veya üzerinde durmaya çalıştığımız
hadiste onu, ümmeti hakkında korktuğu şeyler arasında sayması bu tavrın bir iki
göstergesinden ibarettir.

Yakîn azlığı : Yakîn’in ilme’l-yakîn, ayne’l-yakîn, hakka’l-yakîn gibi
mertebeleri vardır. Buna göre bir insan inandığı hakikatleri ilme dayandırarak
yorumlayamıyorsa, onun hiç yakîni yok demektir. Yani insan, Allah’a,
peygamberlere, kitaplara, haşre ve imanın sair unsurlarına olan imanını ilimle
besleyememiş, onu kâinattan alınıp süzülen âfâkî delillere dayayamamış veya
enfüsî delillerle irtibatlandıramamış ise, bu insanın hiç ama hiç yakîni yoktur.
Dikkatinizi çekerim, yakîn azlığı değil, yakîni yok! Çünkü yakînin başlangıcı
ilimdir. İnsan için ondan daha aşağı bir mertebe bahis mevzuu değildir. Zira
bunun aşağısı behâimin içinde yaşadığı bir hayattır.

Yakîn mertebelerinin başlangıcı ilimdir dedik. Meselâ; şu karşımızda âdeta
meşher gibi serilen kâinat kitabını bir seyyah, bediî zevki olan bir sanatkâr
veya ekoloji ilmine vâkıf, onun derinliklerine dalmış bir ilim adamı gibi tetkik
etme ve bundan sonra Allah’ın kelâm sıfatından gelen Kur’ân’ı okuyarak
Kur’ân ile kâinat arasında köprüler kurup Cenâb-ı Hakk’ı kabullenme, O’na



aksine ihtimal vermeyecek ölçüde inanma, yakînin ilk mertebesidir ki buna
ilme’l-yakîn denilebilir. Şayet insanın ister Allah hakkında, isterse Hz.
Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakkındaki ilmi, örneğini verdiğimiz
bu seviyenin altına düşerse buna hayvanlık denir. Yanlış anlaşılmasın; o
kadarcık imanı olan bir insan hayvan değildir. Zira onun da aşağısında iman ile
hiç ilgisi olmayan ve Kur’ân’ın “Onlar hayvan, hayır, hayvandan da aşağı.”1
dediği kâfirler vardır. Fakat bu durum hayvan sıfatlarından biridir. Onun için
fıtratın sınırları içinde yürüyen insanoğlu iradesinin hakkını vermek zorundadır.
Böylece kendisi için Allah’ın tayin buyurduğu yolda yürürken, Âkif’in şairane
konuştuğu bir yerde dediği gibi “hürr-ü mutlak” veya daha doğru bir tabirle
“hürr-ü mukayyet” hâliyle insanlığı iradesiyle yakalayıp, insan için mukadder
olan insanî duygu ve düşünceleri elde etmeli ve o makama yükselmelidir.

Hemen belirtelim ki ilme’l-yakînin de kendi içinde mertebeleri vardır.
Meselâ; bir insan ağaçların yapraklarına bakar, onlardaki canlılığı, insana
anlatmak istediği mânâyı özümsemeye çalışır, onların ifraz ettikleri
karbondioksite bakar, gece-gündüz değişimlerine dikkat eder, bitkilerle
insanlar arasındaki uyuma göz gezdirir, ihtimal hesaplarını nazara alarak bu
hâdiselerin rastlantı olabilme durumlarını araştırır, sonra güneşten gelen
değişik dalga boyundaki ışınların ağaçlar üzerindeki tesirlerini inceler, o
ışınların meyvelerin meydana gelmesindeki katkısını ele alır... vs.

İşte insan bu ve buna benzer incelemeler sonucu almış olduğu özlerle mârifet
peteğini örmeye çalışır. Üstad Hazretleri’nin yaklaşımıyla dışarıdan aldığı bu
doneleri içeride bulunan “musaddık-tasdik edici” ile birlikte değerlendirmeye
tâbi tutarak bir neticeye ulaşır.

Evet, bunca gayret sonucu ulaşılan seviye ilme’l-yakîn’in avamcasıdır.
Bunun havassına gelince; buna ulaşmak yukarıda ağaç-yaprak diyerek âdeta bir
çoban anlayışıyla yaklaşıp misalini vermeye çalıştığımız şeyleri bir laborant,
bir ilim adamı hassasiyeti içinde ele almakla mümkün olur. O zaman ulaşılan
netice riyazî kat’iyet içinde ayrı bir hüviyet kazanır. Dolayısıyla bu insanın
imanı “iki kere iki dört eder” kat’iyetini çok aşar ki bu aynı zamanda ayne’l-
yakîn’in başlangıcı sayılır.

Burada istidradî olarak bir hususa temas edeyim; Risale-i Nur iman adına
ele almış olduğu meselelere bu zaviyeden yaklaşmıştır. Dava-yı nübüvveti
temsil etmesi cihetiyle de mebde ile müntehâyı bünyesinde cem etmiştir. Yani
onun satırları arasında çobanlara anlatılan şeyler olduğu gibi, gözlerini her açıp
kapayışlarında -hâşâ- Allah’a mekân tahsisinin dışında “Rabbim şuradasın!”



diyecek ve kendisini O’nun kucağına atacak kadar ilerlemiş seviye insanlarının
da alacakları mârifet dersleri vardır. Bu sebeple Risale-i Nur’dan herkes kendi
seviyesine göre istifade eder. Kimisi onun sayfaları arasında yüzer-gezer,
kimisi de satır aralarından Allah’ın mârifetine giden bin bir yol bulur ve
oralarda seyahat eder.

Fakat şunu da ifade edelim, mârifetullahın asgarî seviyesine ulaşmış bir
insan a’zamî zühd, a’zamî takva, a’zamî ihlâs ve a’zamî vilâyeti hedef edinerek
yoluna devam ettiği müddetçe gerçek mârifetin sağanak sağanak yağmur
damlaları hâlinde yağması gibi bir lütfa mazhar olabilir. Tabiî iç âlemleri
mârifetin sağanak yağmurlarına mazhar olanların imanları da, eşyayı duyuşları
da elbette farklı olacaktır.

Ayne’l-yakîn ise; eşyanın çehresinde Allah’ın tecellî edişinin görüldüğü bir
mertebedir. Yani insanın “Vallahi ben şu ağaçta Allah’ı görüyorum.” dediği
mertebe. Yalnız bu, şahsın hususî mütalâasına, sezmesine, hissetmesine bağlıdır
ve bu yönüyle objektif değil, bütünüyle sübjektiftir. Bu mertebede insan,
çiçeklerin açmasında, ağaçların semalara doğru ser çekmesinde, kuşların
cıvıldamasında, suların şırıl şırıl akmasında... hâsılı her şeyde kemmiyetten,
keyfiyetten, araz olmaktan münezzeh Cenâb-ı Hakk’ın arkasında, tıpkı
Mecnun’un Leyla arkasında koşturduğu gibi devamlı koşturur durur ve sürekli
O’nu arar. Şu iz, şu hülya, şu siluet galiba evet galiba O der. Üstad
Hazretleri’nin dediği gibi “şiddet-i zuhurundan gizli” yani zıddı, niddi
bulunmadığından dolayı gözlerin idrak edemediği ama her şeyden daha ayân
olan Allah’ı görme çabasının sergilendiği bir mertebedir bu. Burada insan
“Buraya kadar mülk, bundan öte melekût.” veya “Buraya kadar illet, bundan öte
malul.” gibi net değerlendirmelerde bulunamaz.. bulunamaz, zira her varlığın
arkasında vicdanıyla Rabbini müşâhede edecek kadar his dünyası inkişaf
etmiştir.Tasavvufî ifadesiyle “seyr ilallah”a ulaşmıştır. Bu makamda her şeyi
ayrı bir zevk, ayrı bir neşe hâlinde duyuyor ve yaşıyordur. Veya bir hayret
makamı olan, elinde kâsesi etraf-ı âlemde baygın baygın, sarhoş sarhoş
dolaştığı “seyr fillah”da bulunuyordur. Veya İmam Rabbanî’nin vesilesiyle
literatürümüze giren ve ancak vilâyet-i kübrâya mazhar olanlara nasip olan
“seyr billah”ta yürüyordur. Yani halk içinde Hak’la beraberdir. İrşad ve tebliğ
vazifesiyle vazifelidir. İşte bunlar ilme’l-yakîni bütün mertebeleriyle
yaşamaktan öte, bizim ancak sözünü ettiğimiz ayne’l-yakîni yaşarlar.

Ve hakka’l-yakîn; o bütün bütün Allah’ta fâni olma, O’nun bekâsıyla bekâ’ya
erme demektir. Tasavvufî ifadesiyle fenâ fillah-bekâ billah makamıdır bu.



Üstad’ın yaklaşımları içinde “heme ez ost.” Yani eşyanın ancak O’nun
varlığıyla kâim olduğu hakikatinin bütün mertebeleriyle sezildiği makam.

Aslında bütün bu mertebeler birbirine kuvvet ve destek veren ve iç içe
yaşanan mertebelerdir. Bana göre insanın, mutlaka bu mertebelerden hiç
olmazsa birinde hissesi olması lâzımdır. Aksi hâlde insan, hadisin ifadesiyle
Allah Resûlü’nün “Ümmetim hakkında en çok korktuğum” dediği tehlikeli bir
daire içine girmiş demektir.

Hadiste ifade buyrulan hususların birbiriyle olan irtibatına gelince; bir
insanın hayatında yeme ve içme gaye olmuşsa, onda yakînin olması mümkün
değildir. Yakîn, hayretin dehşeti içinde yaşayan ve yemesini-içmesini ancak
ayakta kalabilecek kadarla sınırlayan kimseler için söz konusudur. İhtimal
Nebiler Serveri bu noktayı dikkat nazarlarımıza sunmak için “Âdemoğlu,
karnından daha kötü bir kap doldurmamıştır. Oysaki âdemoğlu için belini
doğrultacak birkaç lokma yeterlidir. Şayet mutlaka yemesi gerekiyorsa, o
zaman (midesinin) üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini de nefes için
ayırsın.” buyurmuştur.

O hâlde insan, midesinin altında kalıp ezilmemeli, yemesini-içmesini
disipline eden/edebilen bir irade insanı olmalıdır. Yani mide insanı
olmamalıdır. Aksi hâlde abur cubur kendini yemeğe salıveren birinin, az
uyuması da, tembellikten kurtulması da, yakîne ulaşması da mümkün değildir.

Meseleye bir başka açıdan yaklaşacak olursak, bir insan çok yiyorsa onun
şişmanlaması, tabir yerindeyse “kilo insanı” olması gayet normaldir.
Böylelerinin kendini uykudan alıkoyması, tembellikten kurtarması imkânsızdır.
Dolayısıyla çok yiyen bir insan, kendini uykuya salar, uyku onun
şişmanlamasını sağlar ve böylece fasit bir daire teşekkül eder. İşte bu tip
insanların yukarıda ifade etmeye çalıştığımız gibi yakînden nasiplerinin olması
söz konusu değildir. Veya başka bir ifadeyle çok yiyen, çok uyuyan insanların
tembel tembel oturmaları ve âdeta bir ceset insanı olmaları gayet normaldir.

Bu hadis-i şerifte bahis konusu olmasa da Allah Resûlü’nün başka
hadislerinde çokça ifade buyurduğu ve tasavvuf büyüklerinin “kıllet-i menâm,
kıllet-i taam, kıllet-i kelâm, uzlet ani’l-enâm” diyerek formüle ettikleri hususlar
içinde az konuşma ile ilgili birkaç şeyi buna ilave etmek istiyorum.

Bir yerde, mü’min kendi konumu içinde ele alınıp tarifi yapılırken “Sükûtu
tefekkür, konuşması da hikmettir.” denilen insandır. Dolayısıyla onun
konuşması Rabb’in rızasına matuf bir şekilde Kur’ân veya Sünnet’in şerhidir.
Bu sebeple hakikî mü’min İslâm’ın ruhuyla telifi imkânsız olan hoş vakit



geçirelim düşüncesiyle hiçbir yerde oturmaz, boş konuşmaz, ahbaplık yapmaz;
daha doğrusu yapamaz. O, konuşurken gözleri eşyanın perde arkasına kapalı
olanların gözlerini açmak için konuşur. Etrafındakileri insanlığın zirve
noktalarına çıkartmak için onlarla beraber olur. Aksi hâlde hem israf-ı kelâm
hem de israf-ı zaman yapıyordur ki dinde bunun hükmü haramdır.

Fakat günümüzde bazı insanlara hak ve hakikati anlatabilmek için önce
onlarla diyalog yollarının araştırılması, anlatılacak hususların hüsnü kabul
görmesi için samimiyetin ilerletilmesi, arada emniyet ve güvenin sağlanması,
tarafların birbirlerini daha iyi tanımasının şart olması gibi düşüncelerle fuzuli
gibi gözüken oturup-kalkmalar, sohbetler hatta yeme ve içmeler olabilir. Siz
daha önce böyle bir zemini hazırlamadan onlarla tanışır tanışmaz kalkıp
mârifetullahtan bahsederseniz onları kaçırırsınız. Hadis ölçüsünde bir sözde
“İnsanlarla akılları, idrakleri, mantıkları, muhakemeleri ölçüsünde
konuşun.” denir. Onun için Allah’ı tanıtma gibi ulvî bir gayeye matuf yeme ve
içmeler, oturup-kalkmalar mazur görülse de, bu gayenin gözetilmediği bir araya
gelmelerin, konuşmaların, yemelerin en azından haram şüphesi taşıdığı
muhakkaktır.

Netice itibarıyla, mü’min, Peygamberi’nin, endişe ederim dediği şişmanlık,
çok uyku, tembellik ve yakîn azlığından ve bunlara sebebiyet verebilecek her
şeyden yılandan çıyandan kaçar gibi kaçmak zorundadır. O, İbrahim Hakkı
Hazretleri’nin

“Az ye, az uyu, hayrete var, fâni ol An’dan,
Bul bekâ, ol An’a mihman gecelerde.”

dediği gibi, az yemeli, az uyumalı, hayretin dehşeti içinde yaşamalı ve sonra
Rabbinin misafiri olup O’nun enfâs-ı kudsiyesini daima içinde hissetmelidir.
Ve gecelerde Râbiatü’l-Adeviyye’nin, herkes yatağına çekildikten sonra kalkıp
dediği gibi “Dostlar dostuna kavuştu, işte ben de Sana geliyorum.” deyip
Allah’a vuslat arzusu içinde coşmalı, aralanan perdelerden maiyyet-i ilâhiyeye
ulaşmaya çalışmalı, O’nun kapısının tokmağına dokunmalı.. dokunmalı ki yakîn
kendisine nasip olsun.

Hâsılı; bu hadisin unsurları arasında öyle bir telâzum ve irtibat var ki onları
birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Ayrıca bu hadisin tıp dünyasını
alâkadar eden ve mutlaka tıbbî açıdan incelenmesi gereken yönleri de var. Onu
da bu sahanın müstesna simalarına havale ediyoruz.
1 A’raf sûresi, 7/179.



BÜYÜ VE BÜYÜDEN KURTULMA YOLLARI
Soru: Büyü nedir? Büyünün İslâm inancı içindeki yeri hakkında bilgi
verir misiniz? Kendisine büyü yapıldığına inanan bir insanın neler
yapması gerekir?
Ehl-i Sünnet inancına göre sihir (büyü) haktır. Buharî, Müslim gibi sahih

hadis kitaplarında, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) büyü yapılmak
istendiği anlatılır. Hatta büyücüler bir keresinde muvaffak da olurlar. Cenâb-ı
Hakk’ın bir hikmete binaen izin verdiği bu hâdisenin, Efendimiz’in üzerinde az
tesiri görülmüş ve sonra yine Allah’ın izniyle hemen çözülmüştür. Meseleye bu
zaviyeden yaklaşacak olursak, büyü hâdisesinin var olduğu ortaya çıkar.

Bakara sûresinde de Harut ve Marut adlı iki varlığın çeşitli şartlar öne
sürerek sihir öğrettikleri zikredilmektedir.1

Bugün artık modern dünyada, fizik âlemine müessir olabilecek pek çok
şeyden bahsediyorlar. Parapsikoloji, fizikî âleme tesir eden metafizik şeyleri
konu edinen bir ilim dalıdır ve dünyada genel bir teveccühe mazhardır.
Tenasüb-ü illiyet prensibine göre, yani sebeplerle doğru orantılı izah
edilemeyen şeyler hep bu çizgide mütalâa edilmektedir.

Medyumların son zamanlarda, sık sık çıkıp kamuoyuna anlattıkları -metafizik
dünyanın elemanları olan- cinler, fizik âleminde çeşitli olaylarda kullanılıyor
olabilir. İnsanın kendi ruhî gücünü rantabl kullanma yolları tam
bilinemediğinden dolayı, bunu bilip kullananlarınki de büyü diye algılanabilir.
Netice itibarıyla, neye hamledilirse edilsin ya da nasıl izah edilirse edilsin,
büyü metafizik bir gerçektir.

Fakat son günlerde, bir kısım hissî, mantıkî, iradî boşluklardan kaynaklanan
çok basit hâdiselere bile büyü adı verilmektedir. Karı koca geçimsizliğinden,
iktidarsızlığa, bir futbol takımının üst üste mağlubiyet almasından, evli çiftin
çocuğu olmamasına varıncaya kadar hemen her şeye büyü denmektedir. Hâlbuki
vermiş olduğumuz bu örneklerin ilkinde iradî boşluklar, diğerlerinde de fizikî
rahatsızlıklar bahis mevzuu olabilir. Bunlar da ancak yetkili otoritelere
müracaatla çözümlenebilir. Meselâ, karı koca, kendi aralarında geçimsizliğe
esas teşkil eden şeyleri karşılıklı oturup konuşsa, gerektiğinde araya hakemler
girse veya çocuklarının olmamasında tıbbî olarak kusurun kimde olduğu tespit
edilip tedavi olunsa, bu problemler ortadan kalkabilir. Ne var ki, günümüzde
bazı kişiler bu yollara başvurmuyor ve “Bu, büyüdür.” diyerek büyücü
hocalara (!) gidiyor.



Birincisi, böylesi problemler karşısında “Bu, büyüdür.” demek, insanın
peşinen mağlubiyeti kabullenmesi demektir. Bu insan artık, kat’iyen kendi ruh
gücünü kullanamaz. Zira kuvve-i mâneviyesi kırılmış ve yeis (ümitsizlik)
bataklığı içine düşmüştür. Hâlbuki burada esas yapılacak şey, insanın Allah ile
irtibata yönelmesidir.. yönelmesi ve kendi ruhuna gerçek gücünü
kazandırabilecek, onunla bedenine hâkim olacak seviyeye gelmesidir.

Büyü haktır, doğrudur, gerçektir ama her şeyi de büyüden bilme doğru
değildir. Bu düşüncenin şirke kapı açma ihtimali bile söz konusudur. Yukarıda
sözü edilen arızaların arkasında gerçekten büyü olsa bile, yapılacak şey,
büyücü hocalara (!) gitmek değildir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
kendisine yapılan büyü karşısında -ki sahabenin beyanına göre, bazı
emareleriyle hissediliyordu- Muavvizeteyn dediğimiz Felak ve Nâs sûrelerini
okuyarak Allah’a sığınmıştı. Onları her okuyuşunda sanki bir düğüm
çözülüyordu ve Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) rahatlıyordu.
Öyleyse biz de bu türlü durumlar karşısında Muavvizeteyn’in yanı sıra Fatiha
sûresini, âyete’l-Kürsî’yi ve Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem)
rivayet edilen duaları okuyup Allah’a sığınmakla yetinmeliyiz.

Yalnız burada dua okuma kadar önemli olan bir husus var ki o da, büyüye
maruz kalan şahsın, bunu Allah’ın izale edeceğine inanmasıdır. Şayet onda bu
inanç zayıfsa, yani Allah’ın kendisine şifa ihsan edeceğine dair şüphesi varsa,
bütün bu okumaların, yalvarmaların, duaların faydası olmayabilir. Biz, Allah’ın
her şeye gücü yettiğine inanmıyor muyuz? O hâlde bu belâyı Rabbim
savamayacak da büyücü hocalar ve medyumlar mı savacak?

Bir zamanlar Rabbime olan imanım ve itminanım neticesi demiştim ki, “Bir
büyü ki -hâşâ ve kellâ, yüz bin defa hâşâ ve kellâ- Allah yok edemiyor da,
büyücü hocalar yok ediyor, öyle 100 tane, 1000 tane büyüyü bana
yapabilirsiniz.” Allah’ın def edemeyeceği hiçbir şey yoktur. Yeter ki O dilesin.
Ve yeter ki kul, ibadet ü taati ve O’na olan hâlis kulluğu ile meşîet-i ilâhîyi
kendi lehine çevirebilsin.

Ayrıca kapı kapı, şehir şehir büyücü peşinde koşmak, bu işin tacirliğini
yapan hocaların (!) eline düşmek, en azından büyü yapılması kadar zararlıdır.
Zira insan, şifa adına kuvve-i mâneviyesini kaybedince, artık bir daha kendini
toparlaması mümkün değildir.

Öte yandan, gecesi gündüzünden, gündüzü gecesinden aydınlık, ağzı dualı
kimselere dua ettirme de, bu hususta şifa adına başvurulması gereken yollardan
biri sayılabilir. Köyde, kentte, halk içinde Hakk’ın temsilciliğini yapan böylesi



hak erlerine müracaat edilebilir ve onların duaları talep edilebilir.
1 Bkz.: Bakara sûresi, 2/102.



KADERE DAİR YANLIŞ TELAKKİ VE
DEĞERLENDİRMELER

Soru: Kişi, sağlığına aykırı bir şey yapıyor, sonra da “Kaderim buymuş.”
diyor. Bu durumun kaderle bir ilgisi var mı?
Bu soruya cevap verebilmek için önce kader anlayışının ve inancının çok iyi

şekilde belirlenmesi gerekir. Yoksa yanlış telakkiler, yanlış değerlendirmeler
içinde bocalar dururuz.

Kader, Cenâb-ı Hakk’ın ilminin bir unvanıdır. Kudretinin ya da iradesinin
değil. Allah meşîetiyle bir işin olmasını veya olmamasını diler, sonra
kudretiyle de onu gerçekleştirir. Başka bir tabirle ezelî ilmiyle planladığı
şeylere kudretiyle haricî vücud verir. İlme gelince o, bir şeyin hariçte vücudunu
yani o şeyin olması veya olmamasını gerektirmez, mecburi kılmaz. Onun haricî
vücudunu gerektiren husus, insanın dilemesi ve buna bağlı olarak da Allah’ın
yaratmasıdır. Ayrıca ilim maluma tâbidir. Yani bir şey nasıl, ne şekilde ve ne
zaman olacaksa, Allah onu o şekliyle bilmektedir. Yoksa Allah’ın ezelî ilmiyle
onu bilmesinden dolayı oluyor demek değildir. Bu açıdan da başta “Kader,
Cenâb-ı Hakk’ın ilminin bir unvanıdır.” demiştik.

Böyle bir yaklaşım, “İnsan iradesinin hesaba katılmadığı hiçbir takdir
yoktur.” mânâsına da gelir. Aksi hâlde cebrîliğe girilmiş olurdu ki, o zaman,
dünyanın yaratılması da, Cennet ve Cehennem’in var edilmesi de abesiyete
inkılap eder. Cebrî kader, kâinatta iradesi olmayan varlıklar için geçerlidir.
Güneş, ay, toprak, yıldız, taş vs.; iradesi olan cin ve insanlar için ise iradî
kader hâkimdir.

Buna göre, Cenâb-ı Hak, bir insanın iradesini hangi yöne sarfedeceğini ezelî
ilmiyle bildiği için, ona göre programlamakta, mevsimi gelince de kul iradesini
öyle yönlendirdiğinden Allah da irade edilen şeyi yaratmaktadır. Bunlardan
birincisine kader, ikincisine de kaza diyoruz. Eğer Cenâb-ı Hak “atâ-yı ilâhî”si
ile kader planında takdir buyurduğu şeyi bozmaz ve değiştirmez ise, o şey
aynıyla hayata geçer.. ve kul müspet şeylerle sevap, menfî hususlarla da günah
kazanır.

Şimdi bu kısa ve öz bilgilerden sonra soruya dönecek olursak; diyelim ki bir
insan iradesiyle, isteyerek sigara ya da içki içti. Bunun neticesi olarak da
kansere yakalandı. Şimdi hata kaderde mi, yoksa neticesi tıp ilminin verdiği
verilere göre yüzde 97-98 kanser olan zararlı bir müskiratı iradesiyle içen
insanda mı? Elbette insanda. Bu açıdan, sağlığa zararlı yiyecek ve içecekleri



kullanmaktan, dengeli beslenmeye, abur cubur her şeyi yemekten, perhize dikkat
etmeye varıncaya kadar herkes iradesini kullanarak sağlığına zarar verecek
şeylerden kaçınma mecburiyetindedir. Koruyucu hekimlik şartlarına
riayetsizliğin cezası olarak hastalanan insanın kadere taş atması, “Kaderim
böyleymiş.” demesinin İslâmî nasslar açısından izah edilir bir yönü yoktur.

Ayrıca o insan, dünyada elem, ızdırap çekmesi, acılar içinde kıvranması ve
daha sonra sıhhatine kavuşma yolunda milyonlar, milyarlar harcayarak hastane
hastane koşmasının yanında, ahirette kevnî kanunlara riayet etmemenin hesabını
Allah’a verebilir. Bu konuda dindar olanla olmayan, Allah’a imanı, itminanı
tam olanla yarım olan arasında fark yoktur. Zira “şeriat-ı fıtriye” kuralları kim
olursa olsun herkes için geçerlidir. Onun kurallarını anlayıp yaşayanlar
iyiliklere, anlamayan ve yaşamayanlar da ettiklerine maruz kalırlar.

Hâsılı, soruda bahsedildiği şekliyle bir kader anlayışı İslâm’ın temel
öğretilerine zıt bir anlayıştır...



DUA ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ VE DÜŞMAN
ŞAMATASI

Soru: Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir duasında ِة َتاَمَش
ِءاَدْعَْألا  diyerek, «şemâte”den Allah’a sığınıyor. Buradaki şemâte, bizim

Türkçe’deki kullandığımız “şamata” mıdır? Bu duayı nasıl anlamalıyız?
Soruya cevap teşkil edecek hususa intikal etmeden önce, umumî mânâda dua

ile ilgili bir iki noktayı belirtmek istiyorum. Öncelikle; bir şeyin yapılmaması,
başa gelmemesi ve olmaması için yapılacak dualar, Cenâb-ı Hak’tan o işin
sebeplerini yaratmamasını istemektir. Bu durumda şayet Allah duanızı kabul
buyurursa, kaderde yazılı olsa bile, atâsı ile onu kaza etmez. Nitekim mev’ize
ve menkıbe kitaplarına bu gözle bakıldığında bunu teyit edecek birçok hâdise
ile karşılaşılır. Hatta “Levh-i Mahv ve İsbat”a vukufumuz olsa veya biraz
öteleri müşâhede edebilsek, yerinden ayrılmış bize doğru gelen belâları
görebiliriz. Bu itibarla da bazen Cenâb-ı Hakk’a sığınmakla onların
durdurulması söz konusu olabilir.

Saniyen; insanın çaresi olan şeylerde çare araması, kendi iradesini
güçlendirmesi ve kuvve-i mâneviyesini takviye etmesi ancak dua ile olur.
Şimdi eğer bir insanın iradesi yaptığı dua ile güç ve kuvvet kazanıyorsa,
bundan o insanın vücudundaki hücreler de, moleküller de nasibini alır. Zaten
bana göre eğer insanın beden planında bazı şeyleri aşması ve onları yenmesi
söz konusu ise, onların önce ruhta yenilmeleri şarttır. Şayet buna yenilenme
denecekse, evvelâ insan bedeninde tahribe uğrayan hücrelerin rejenere
edilmesi gerekir. Bu açıdan dualar bir yönüyle Cenâb-ı Hakk’ın “nâçâr
kaldığımız yer”lerde “nâgâh bir perde açması” ve derdimize derman olması
açısından yeri başka hiçbir dinamik ile doldurulamayacak öneme haizdirler.
Bunun yanı sıra maddî bir kısım tedbirlere başvurmanın gerektiği de malum-u
âlemdir.

Bu iki hususu tespit ettikten sonra, şimdi soruya geçelim: Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) o duada peşi peşine dört şeyden Allah’a sığınıyor.

ِءاَضَقْلا ِءوُس   yani Cenâb-ı Hakk’ın hakkımızda takdir buyuracağı acı kazadan,
ِءََالبْلا  ِ دْھَج  yani belâ cenderesine, belâ ağına dûçâr olmaktan, ِءاَقَّشلا ِكَرَد 

yani şekavetin gelip çatmasından ve son olarak da ِءاَدْـعَْألا  ِ َةتاَمَش  yani
düşman şamatasından. Biz “şamata” kelimesini, bağırıp çağırma, etrafı
velveleye verme, gürültü etme mânâsına kullanırız. Fakat Araplar onu, eksik



gedik gibi görülen şeyler veya falsolar karşısında düşmanın sevinç izhar
etmesi, hoplayıp zıplaması, haykırıp höykürmesi mânâsında kullanırlar. Bu
itibarla da biz bu sözcükle, eksik ve gediğimizi düşmanların sevinç vesilesi
yapmamaları için Cenâb-ı Hakk’a sığınırız. Lâzım-ı mânâ ile konuya
yaklaşacak olursak, davranışlarımızda falso ve fiyaskolar içine girerek,
hasımlarımızı sevindirmekten O’na sığınırız.

Buna göre biz, davranışlarımızı İslâm’ın emir buyurduğu esaslar
çerçevesinde ayarlarsak ve tabiî ki liyakatimiz de varsa, Rabbim rahmetinin
enginliği ile muamele eder ve düşmanlarımıza böyle bir fırsatı vermez. O hâlde
bu dua, en yakınımızdan en uzağımıza varıncaya kadar bizi çepeçevre kuşatan
ve bize karşı düşmanlıklara kilitlenmiş insanların böylesi şamatalarına imkân
ve fırsat vermemeyi Allah’tan isteme demektir.

Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Başta iradî hatalar yapmamak suretiyle. Bu
sayede ne biz fiyasko yaşar ve günaha gireriz, ne başkaları bizim yüzümüzden
zarar görür, ne de uzakta bulunan dost ve taraftarlar suizan ederek günah
işlemiş olurlar. Üstad Hazretleri bu konuda çok hassastır. O, Molla Seyyid
Tâhâ ve Hacı İlyas Efendi ile birlikte kayıkla Haliç’ten geçerken, başını
kaldırıp kadınlara bakmaz. Onlar sebebini sorunca, Üstad “İlmin izzetini
koruyorum.” diye cevap verir. Çünkü bir insan kendisine ait olmayan bir şeye
bakmaz. Hele hele Üstad gibi birinin kendisine gönül bağlamış, itimat etmiş,
hoca diye kabullenmiş insanların hüsnüzanlarını yıkmaya hakkı yoktur. Zira
aksi bir durum, kendi cephesinde sarsıntı meydana getirirken, hasmane tavırlar
içinde bulunanları da sevindirir ve güldürür.

Netice itibarıyla; dua öncesi maddî planda kevnî şartlar içerisinde üzerimize
düşen her şeyi yapmalıyız. Ardından da dua dua Rabbimize yalvarmalıyız.. ve
unutmamalıyız ki duanın kabul yönü çok önemlidir. Zira o, hâlis bir ubûdiyet
ifade eder. Hele bazı dualar vardır ki, esbabın sukut ettiği yerlerde sadece o
geçerlidir. Yunus b. Mettâ’nın َنِم ُتْـنُك  ّيِِنإ  َكـَنا  َحْبُـس َتَْنأ  َِّالإ  َهٰـل  ِإ َـال 
1 َنیِِملاَّظلا  duası gibi...
1 Enbiyâ sûresi, 21/87.



MELEKLERİN YARDIMA GELME
VAK’ALARININ MAHİYETİ

Soru: Bazı âyet-i kerimelerde anlatılan meleklerin yardıma gelmesini
bazıları psikolojik bir faktör gibi algılayıp öyle yorumluyorlar. Bu
konudaki düşünceleriniz nelerdir?
Kur’ân-ı Kerim bu hususu Âl-i İmrân sûresinde peşi peşine iki âyet içinde

zikreder, konuya girmeden önce bu âyet-i kerimelerin meallerini bilmekte yarar
var: “O zaman (Bedir’de) mü’minlere şöyle demiştin: ‘Rabbimiz’in üç bin
melek indirmekle yardımda bulunması yetişmez mi size?’ Evet, eğer siz
sabreder ve Peygamber’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) itaatsizlikte
bulunmazsanız, düşmanlar size saldırsalar bile, Rabbiniz size nişanlı beş bin
melekle yardım edecektir.”1

Bunların ardından da Cenâb-ı Hak: “Allah bu yardımı sırf size bir müjde
olsun ve kalbinize güven gelsin diye yaptı.”2 buyurmaktadır.

Bu son âyet-i kerimede Kur’ân, meleklerin inmesini ى ٰرْشُب  yani “müjde”
diye ifade ediyor. Demek ki, orada hem bir savaş, hem de bir bayram
yaşanacak ve meleklerin katılımıyla semavî bir şehrâyin gerçekleştirilecek...
Evet, Allah onları indirmekle mü’minlerin kuvve-i mâneviyelerini takviye
etmiş ve iradelerine fer vermiştir.

Âyetlerde meleklerin vasfı olarak zikredilen iki önemli husus göze çarpıyor:
Biri; َنِیلَزْنُم  yani indirilmiş olmaları, diğeri َنیِمِّوَسُم  yani onların nişanlı ve
işaretli bulunmalarıdır. Eğer Kur’ân-ı Kerim, sadece َنِیل َ زْنُم  deseydi, yukarıda
bahsedildiği gibi, meleklerin inişi psikolojik bir faktör olarak yorumlanarak,
sadece mü’minlerin morallerini takviye adına indirilmiş “sekine” gibi kabul
edebilirdi. Onların bir bölümüne ayrıca َنیِمِّوَس denmesi, böyle bir yorumu ُم
boşa çıkartır. Çünkü onları hiç görmeyen insanlara, onların alâmetlerinden
bahsetmenin, nişanlı, işaretli olduklarını söylemenin bir mânâsı yoktur.

Bizim sekine dediğimiz ve belki de çoklarımızın yaşadığı, gönüllerin,
kalblerin kendisiyle itminana erdiği şeyle, melekleri ve onların inişini
karıştırmamak gerekir. Asr-ı Saadet’ten bu yana, nice vak’alar vardır ki,
melekler bazen insan suretinde, bazen kendilerine has keyfiyetle yeryüzüne
inmişlerdir. Bazen ruhanîlerle melekler arasında bir iltibas yaşansa da
fizikötesi bir kısım varlıkların yeryüzüne inişinde şüphe yoktur.

Ayrıca âyetlerde 3000 ve 5000 melekten bahsediliyor ki, ister Bedir’de ister



başka yerde, bir avuç insanı zapturapt altına almak için bu kadar meleğe ihtiyaç
yok; 5-10 melek bile onların hakkından gelebilir. Zira Elmalılı Hamdi Yazır’ın
ifade ettiği gibi, ٌَكلَم  kelimesi, Arapça’da ٌكَْأل den gelir. Bu ise güç ve’ مَ
kuvvet demektir. Onlardan değil 5-10 tanesi, bir tanesi bile -eğer Allah dilerse-
Samanyolu’nu eline alır ve tesbih daneleri gibi çevirebilir.

Bu itibarla da, konuyu ele alırken, 3000-5000 meleğin inişini daha farklı
anlamak icap eder. Melekler orada, yeryüzüne bir zafer şöleni için ve
kendilerini gören mü’minlere moral takviyesi mülâhazasıyla inmiş
olabilecekleri gibi, onlarla aynı şerefi paylaşmak için de inmiş olabilirler.

Meleklerin bizzat kâfirleri öldürmek için indikleri söylenemez. Gerçi bazı
yerlerde, meleklerin cismanî açıdan tam temessül ettiğini, eline kılıç-kırbaç
alıp savaştığı söylense de bu çok mevsuk değildir. Meselâ, Bedir’de Hz.
Cibril’in (aleyhisselâm) Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) gelip “Siz
silahlarınızı çıkarttınız mı? Biz daha çıkartmadık.” demesi de, bu türden bir
tebşir ve takviyedir. Bu türlü durumlarda onların da bizimle aynı şartları
paylaşmalarından, başları-gözleri toz-duman olmuş olabilir.. sarıkları
bozulabilir... vs. Ve bu türlü şeyler, İslâm’ın ilk dönemlerinde birer mucize
olarak tecellî etmiş ve bununla Cenâb-ı Hak, “Bu ordu da bozguna uğrarsa,
Senin nâm-ı celîlini zikredecek kimse kalmaz!” duasına, meleklerle cevap
vermiş: “Rabbin sana darılmadı ve terk etmedi.”3 beyanını bir kere daha bu
mübarek yerlerde göstermiştir.

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ahirete irtihalinden sonra da bu
türlü şeylerin cereyan etmesi söz konusudur. Meselâ, Kadisiye’de, Yermük’te
ve daha başka yerlerde hep o teyit görülmüştür. Hatta Çanakkale’de İngiliz
orduları kumandanı Hamilton’un “Sizin ordularınız içinde beyaz atlı, sarıklı
insanlar savaşıyordu.” dediği, çokları tarafından bilinen gerçeklerdendir.
Murad Hüdavendigar’ın ağabeyi Süleyman Şah, Gelibolu’dan Trakya’ya
geçerken şehit olmuş ve daha sonraları Hristiyanların ifadesine göre o, hep
orduların önünde, atının üzerinde savaşırken görülmüştür. Hatta üstûre midir,
değil midir bilemeyiz; Battal Gazi için de aynı şeyler söylenir.

Günümüzde de yalan söyleyeceklerine ihtimal vermeyeceğimiz sağlam, sika
insanlar veya yalan üzerinde ittifak etmesi mümkün olmayan pek çok kimse
defaatle gelip, ruhanîleri veya Kanuni’yi, Yavuz’u, Fatih’i, bulundukları
mekânların koridorlarında gördüklerini söylemişlerdir. Bunlar, rüyalarda
olduğu gibi yakazaten de görülen şeylerdir. Konuyla alâkalı dosyayı
kurcalayacak olsak, yüzlerce, birbirini teyit eden müşâhede çıkacaktır ortaya.



Demek ki, onlar mü’minlerin başarılarını alkışlamak, âyetin ifadesiyle
ىٰرْش .müjde” vermek için gelip görünüyorlar“ ُب

Yalnız, görme meselesi herkes için geçerli değildir. Bedir’den Çanakkale’ye
ve günümüze kadar devam eden süreçte, yeryüzüne inen bu ruhanîleri herkes
görmemiş veya görememiştir. Nice nezih insanlar vardır ki hiçbir şey
görmemiştir; ama bazıları da her zaman görebilmektedir ve bu, bir nasip
meselesidir.

Konuyu bağlarken son bir hususa daha temas etmek istiyorum. Bu, çok su
götürür bir mevzudur ve suiistimale de açıktır. Bu açıdan da konunun suiistimal
edilmesine fırsat verilmemeli ve ona kapı da açılmamalıdır. Bu türlü
durumlarda Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) emir ve
direktiflerinin her şeyin önüne çıkarılması gerekir. Yoksa arzu, istek ve
hevesler gemi azıya alabilir, dolayısıyla da, önü alınamaz inanç kaymalarına
fırsat verilmiş olur.

Son bir nokta; meleklerin inmesini psikolojik bir faktör olarak yorumlama,
mâneviyata inanmamanın bir göstergesi olsa gerek. Böyleleri her şeyi,
cismaniyet çizgisi içinde çözmeye çalışırlar. Hâlbuki Üstad Hazretleri’nin
yaklaşımı içinde “Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerine inmiştir.
Göz ise mânâya karşı kördür.”
1 Âl-i İmrân sûresi, 3/124-125.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/126.

3 Duhâ sûresi, 93/3.



DUANIN, DERMAN OLACAĞI DERTLE
MÜNASEBETİ

Soru: Bir hadis-i şerifte, ِيف ٌء  ْيَش ۪هِمْسا  َعَم  ُّرُضَي  يِذَّلا َال  ّللا  ِهٰ ِمِْسب 
ُمِیلَعْلا ُعـیِمَّسلا  َوـُھَو  ِءاـَمَّسلا  َالَو ِفي  ِضْرْـَألا   “Ne yerde, ne gökte

adı(nın anılması)yla hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın ismiyle ki,
O Semî’ ve Alîm’dir.” diye mealini verebileceğimiz duayı sabah-akşam
üç defa okuyan insana hiçbir şeyin zarar veremeyeceği buyruluyor.
Bunun sırrı adına neler söylenebilir?
Bu meseleye birkaç açıdan bakabiliriz. Yalnız öncelikle, şu hususun

bilinmesinde fayda mülâhaza ediyorum. Bu hadisin ravilerinden olan Eban b.
Osman’ın felç olmasından kaynaklandığını zannettiğim vâkıaya dayanarak,
genelde “Bu duayı okuyan felç olmaz.” gibi yaygın bir kanaate saplanılmıştır.
Bana göre, böyle bir yaklaşım bu hadisin bütün zararlara şamil olan mânâsını,
felç hastalığına indirgemek ve daraltmak anlamını taşır. Ne var ki biz, bu hadisi
izah ederken, yine de örnek olarak felç hastalığını esas almanın yanında
muhtevanın umumî olduğunu vurgulamak istiyoruz.

Felç veya sair hastalıklar, maddî âlemde geçerli olan sebepler çerçevesinde
herkese isabet edebilir. Yani kalb rahatsızlığınız vardır, damardaki bir iltihap
gider beyninizde bir yeri tıkar ve siz artık vücudunuzun bir tarafını hareket
ettiremezsiniz.. yani felç olursunuz. Hadis-i şerifteki ِضْرَْألا ِيف   kaydı buna
bakar. Bu türlü durumlarda sebepler dünyasında yaşayan insanlar, böylesi
hastalıklara sebep olabilecek şeyleri anında, zamanında tespit ettirmeli ve
mutlaka tedavi olma cihetine gitmelidirler. Aksine, sebepler dünyasında onlara
riayet etmeme, cebrîlik anlamı taşır ki, biz cebrîlikten de i’tizalî düşünceden de
fersah fersah uzağız.

Fakat bazı gözü keskin ve kendisine eşyanın perde arkasına muttali olma
imkânı bahşedilmiş insanlar olabilir ki; bunlar, bin bir perde ötesinden,
sebepler dünyasında yapılacak olan mualecelerin fayda vermeyeceğini
müşâhede ederek “Tedaviye gerek yok.” diyebilirler. Ne var ki, bizim gibi
sıradan düz insanlar, sebepler dünyasında yaşadığı müddetçe onun kanunlarına
riayet etmeye mecbur ve mükelleftir.

Bu türlü hastalıkların bir diğer sebebi de semavîdir ki, hadiste ِءاَمَّسلا ِيف 
kaydı buna bakar. Yani birdenbire, hiçbir sebep söz konusu olmadan meşîet-i
ilâhînin gereği olarak insan felç hastalığına yakalanabilir.



İster öyle, ister böyle her iki durumda da insan, “Müsebbibü’l-Esbab” olan
Allah’a sığınmak mecburiyetindedir. Çünkü yapılan tedavilere tesir gücü
vermek ve şifayı ihsan etmek, sadece ve sadece Allah’ın elindedir. Hatta insan
hissiyatı açısından meseleye baktığımızda, netice itibarıyla Allah’a sığınma
daha makul ve daha mantıkîdir. Zira bir şeyin zâhirî sebepler açısından çaresi
yoksa, yapılacak tek şey İbrahim Hakkı’nın dediği gibi,

“Nâçar kaldığın yerde,
Nâgâh açar ol perde,
Derman olur her derde,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.” deyip Allah’a sığınmaktır.
Soruda bir de bu dua sayesinde insana zarar isabet etmeyeceği hususu

soruluyor. Allah Resûlü’nün bu ve buna benzer birçok duası vardır. Şimdi o
duaların, derman olacakları dert ile ne gibi bir münasebetleri varsa, bu duanın
da, hiçbir şeyin zarar vermemesi adına öyle bir münasebeti vardır. Meselâ;
Umame b. Bâhilî, fakirlikten dolayı kendini mescide vermiş bir insandır. Yine
bir gün orada boynunu bükmüş, mükedder, mahzun bir şekilde otururken
Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem) ona sabah namazının bitiminden
sonra şu duayı üç defa oku diye talim eder:

، ِلَسَكْلا ِزْجَعْلا وَ َنِم  َِكب  ُذو  ُ َعأَو ِنَزَحْلاَو ، ِّمَھ  ْ لا َنِم  َِكب  ُذوُعَأ  ِيّن  ّلَلا إِ َّمُھٰ
.ِلاَِجّرلا  ِ رْھَقَو ِنْيَّدلا  َِةَبل  ْنِم غَ َِكب  ُذوُعَأَو  ِْل ، خُبْلاَو ِنْبُجْلا  َنِم   َ ِكب ُذوُعَأَو 

Ya ni “Allahım, tasadan ve hüzünden Sana sığınırım; âcizlikten ve
tembellikten de Sana sığınırım; korkaklıktan ve cimrilikten yine Sana
sığınırım; borca mağlup olmaktan ve düşmanların kahrından da Sana
sığınırım.”

Görüldüğü gibi, burada Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), ikişer
maddelik dört esas zikretmektedir.

Veya genelde bizler yine Allah Resûlü’nden mervî olan َكَُلأْسَأ ِيّن  ّلَلا إِ َّمُھٰ
ََةِیفاـَعْلاَو َْو  فَعْلا  diye dua ediyoruz. Yani “Allahım, Senden af ve afiyet

istiyoruz.” Mânevî hastalığımızın virüsleri sayılan günahlara karşı af, maddî
hastalıklarımızın virüslerine karşı da afiyet. Bu dua cümlesinin, günahlar ve
hastalıklarla ne münasebeti varsa veya yukarıdaki duanın Umame b. Bâhilî’nin
fakirliği ile ne münasebeti varsa, mezkur duanın da zarar isabet etmemesiyle
öyle bir münasebeti vardır.



1-

2-

Münasebet adına söylemeye çalıştığım bu umumî mütalâalardan sonra, bir
iki hususa daha dikkatlerinizi rica edeceğim:

اْوَواََدت َالَو  ا  ْوَواَدَتَف ًءاَوَد  ٍءاَد  ِّلُِكل  َلَعَجَو  َءاَوَّدلا  َءاَّدـلا َو َلَزَْنأ  ّللا  َهٰ َّن  ِإ
ٍماَرَح ِب  “Allah derdi de devayı da indirmiştir; her derdin bir devası vardır.

Öyle ise, tedavi olun ve haramla tedavi olmayın.” hadisinin ifade ettiği
hakikate göre, felç dahil her türlü hastalığın çaresi vardır. Bu çare, bazen zâhirî
sebeplerin eliyle, yani tedavi yollarına başvurmak suretiyle gelir; bazen de
doğrudan doğruya hiçbir sebebe müracaat etmeksizin Cenâb-ı Hakk’a
yalvarmak ve O’ndan şifa dilemekle. Meselâ; Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) tavsiyelerine uyarak, ağrıyan yerinize elinizi kor ve üç defa
“Bismillah” dedikten sonra, ، ُدـَِجأ اـَم  ِّرَـش  مِْن   ۪ ِهتَرْدـُقَو ّللا  ِهـٰ ِّة  َ زِِعب ُذوُـعَأ 
اَذ يِعَجَو هٰ ْنـِم  ُرِذاـَح  ُ أَو . “(Vücudumda) duyduğum ağrının şerrinden ve

sakındığım (korktuğum) şu acıdan, ağrıdan Allah’ın izzet ve kudretine
sığınırım.” dersiniz, sizin samimî bir kalb ile Rabbinize yaptığınız bu teveccüh
neticesi de, Rabbim size şifa ihsan edebilir.

Demek ki, hâlis bir ubûdiyet sayılan dua ile kul, Cenâb-ı Hakk’ın “dergâh-ı
nezd-i ehadiyeti”nin kapısına dokununca, sebepler bütünüyle aşılmış olabilir
ve o hasta, “nur-u tevhid içinde sırr-ı ehadiyetin zuhuru ile” Rabbin, hususî bir
muamelesine mazhar olabilir.

Kanaat-ı âcizaneme göre, insan, nasıl, bir hastalığın pençesine düştüğü
zaman, ruhu adına tam bir panik yaşar; aynen öyle de o şahsın bedeninin bütün
hücreleri de biyolojik hayatiyetleri itibarıyla öyle bir panik yaşar. İşte insan,
böyle bir durumda “Benim bu hastalığı aşmam mümkündür.” inancıyla
toparlanabilirse, kanseri bile -Allah’ın izniyle- aşabilir. Yani o küllî ruhu -ki
onun bedenine hükmeden zîşuur bir kanun-u emrîdir- yüksek bir moral gücü ile
bunu yenebilir. İşte buna göre vücuttaki hücreler de bu moralden nasibini alır..
alır ve insan vücudunda değişik rejenerasyonlar meydana gelebilir. Evet, o
hücreler, aldıkları moralle âdeta doping ilacı almışçasına şahlanır ve en
onulmaz dertler, hastalıklar karşısında bile, bünyede yapılması gerekli olan
tamiratı yapabilirler.

Bir kere daha hatırlatmak yerinde olur: Böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi
için, insanın kendi kendini onarması, hücrelerine varıncaya kadar şahlanması,
köpürmesi tabir-i diğerle âdeta vücudundaki rejenerasyon sistemini harekete
geçirmesi şarttır.

İşte, Rabbe yapılacak olan hâlis dualar, samimî teveccühler bütün bunları
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sağlayabilir. Yani insan, bahis mevzuu ettiğimiz konu içinde يِذَّلا ّللا  ِهٰ ِمِْسب 
ُعیِمَّسلا َوـُھَو  ِءاـَمَّسلا  َـالَو ِفي  ِضْرْـَألا  ِيف  ٌء  ْيَش ۪هِمْـسا  َعَم  ُّرـُضَي  َال 

ُمِیلَعْلا  dediğinde, bizim anlayamayacağımız, sezemeyeceğimiz bir biçimde,
iman, itminan ve moral depolaması olabilir.. ve derken bütün organizma
harekete geçebilir.

Benim tahminime göre, yakın bir gelecekte, ilmin daha da ilerlemeler
kaydetmesi sayesinde, bu tür duyguların vücutta meydana getirdiği tesir daha
net bir biçimde görülebilir. Kim bilir bu tesiri belki de hepimiz televizyon
ekranlarından seyredebiliriz. İşte o zaman, herhâlde aşkı, şevki, neşeyi, kederi,
duayı biz daha iyi anlarız. Yeni bir bilim mecmuasının yazdığı makaleye göre,
nasıl ağaçların yanında savaştan, bombadan bahsedildiğinde yapraklarında
kasılmalar, buruşmalar oluyor; öyle de bir gün, mutlaka insan vücudunda
duanın, aşkın, kederin meydana getirdiği tesiri tespit etmek mümkün olacaktır.

Zayıf bir hadis-i şerifte Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Bir
insanı üç yüz küsur melek koruyor.”  buyurur. Buna binaen ben şahsen
dualarımda “Cebrail, Mikâil, İsrafil, Azrail, hamele-i Arş, mukarrabîn, kiramen
kâtibîn, hafaza...” der, onları dualarımda hep yâd ederim. İşte bu koruyucu
melekler, ihtimal, kişinin sebepleri yerine getirmesi şartıyla ve belki de
bazıları itibarıyla bu şart da aranmaksızın, o şahsı korumak için hep tetikte
bulunuyordur.

Bu yaklaşımdan hareketle, bir hususa işaret etmek istiyorum. Bunu sübjektif
bir değerlendirme olarak da kabul edebilirsiniz.. ama, defaatle şahit olduğum
ve bizzat yaşadığım hâdiselerdir. Ben bazen abdestsiz yattığım ya da geçmiş
yıllarda -affedersiniz- büyük abdeste sıkışık olduğum durumlarda hiç
uyuyamamışımdır. Acaba bu vücuttaki elektrik dengelenmesinin
gerçekleşememesinden dolayı mıdır, yoksa başka bir sebep mi söz konusudur?
Bunlar beni aşan ve kliniklerde vücut enerjisiyle ilgili araştırma yapanların
cevaplayabileceği şeylerdir ama yine de öteden beri benim aklıma hep bunlar
takılagelmiştir:

Acaba, o abdestsizlik durumları hafaza meleklerinin vazifelerini yerine
getirmelerine engel mi teşkil ediyor ki, insan bu tazyiklere maruz kalıyor? Bu
arada, halk arasında “Lohusalık dönemlerinde cinler, periler kadınlara zarar
verir.” diye yaygın bir kanaatin de var olduğunu hatırlatıp geçelim. Evet, şayet
bu kanaat doğruysa, daima abdestsizlik hâlinde bulunan o kadına şerir
mahlukların nüfuzu daha kolay demektir. Evet, başkaları da siz de bunu
herhangi bir klinikte teşhis ve tespit edemezsiniz. Zira bu olay, sizin fizik



dünyanızın dışında bir olaydır. Bu sebeple buna ne X ışınları ile ne
röntgenlerle ulaşmanız mümkün değildir. İşte bütün bunlar muvacehesinde bir
ihtimal, hafaza meleklerinin insanları koruması belli şartlara bağlanmış ve o
şartların yokluğunda onlar, görevlerini yapamıyor ve şer güçler daha rahat
insana nüfuz etme imkânını bulabiliyorlar denilebilir.

Onun için, hemen her insanın, izahına çalıştığımız bu üçüncü şık açısından,
her sabah ve akşam üçer defa mezkur duayı okuması, hafaza meleklerinin onu
zarar verici şeylerin şerrinden koruması adına bir davetiye anlamını taşıyor
olabilir. Nitekim bu hadisin ravilerinden olan Eban b. Osman felç hastalığına
maruz kalıyor. Arkadaşlardan birisi onun bu felçli hâline dikkatlice bakınca,
Eban ona: “Niye öyle bakıyorsun?” diye sorar. O da: “Senin rivayet ettiğin
hadis...” der. Bunun üzerine Eban, “Ben o gün bu duayı okumamıştım ve
kaderim böyle tecellî etti.” diye cevap verir…

Duanın fezlekesi ُمِیلَعْلا ُعیِمَّسلا  َوُھَو   şeklinde. Alîm ismi Cenâb-ı Hakk’ın
her şeyi içine alan, ihata alanı en geniş bir ismidir. Buna göre Allah, kendi zâtı
dahil mevcut olan ve olmayan her şeyi bilir. Zaten bizim “kader” dediğimiz şey
de, böylesi muhît ilme sahip olan bir Zât’ın, mümkinâtın küllî, cüz’î her şeyi
planlamasından ibarettir. Yani dünyayı ilgilendiren makro plandaki büyük
değerlerden, bir şahsın damar tıkanıklığına varıncaya kadar küllî, cüz’î her
şeyi...

“Semî’”e gelince, o da yine bir mübalâğa sigası olarak, “her şeyi çok iyi
işiten” anlamına gelir. Dolayısıyla, her şeyi işiten o Zât, bu mezkûr duayı da
işitir. Öyleyse “Bu duayı okuyana hiçbir şey zarar veremez.” kaydını, “O şahıs,
fezlekede zikredilen Semî’ ve Alîm isimlerinin garantisi altındadır.” şeklinde
anlayabiliriz. Yani dualarımız her şeyi işiten ve bilen tarafından bilinmekte ve
işitilmektedir.

Netice itibarıyla, Nebiler Serveri’nden bize intikal eden bu dua, mahiyetini
biz anlasak da anlamasak da hükmünü icra etmektedir ve edecektir. Rabbim,
bizleri bu ve benzeri hakikatlere gönülden inanan ve onu gerektiği şekilde
hayatına mâl eden kullarından eylesin... Âmin!



AŞK VE İTAAT
Soru: Bir sohbet esnasında “Aşkı şeytandan, itaati de Âdem’den”
öğrenmek gerektiğini ifade ettiniz. Biraz açıklar mısınız?
Başta bu görüşün Hallac-ı Mansur’a ait bir düşünce olduğunu, dolayısıyla da

vahdet-i vücudçu bir yaklaşım içerdiğini ifade etmek isterim.
Saniyen; buradaki aşkı iki mânâda anlayabiliriz. Bir; hakikati keşfetmek ve

onu keşif adına önü alınmaz bir arzuya sahip olmak. İki; birine karşı inhisar-i
fikir etme, teveccüh bekleme, kendine başka rakip kabul etmeyip “Ben varken
başkaları da kim oluyor ki?!.” vs. gibi düşüncelere saplanmak.

İşte bu ikinci şıkta bir bencillik ve egoizma sezilmektedir. Aslında şeytanın,
kendi mahiyetinin müsait olduğu ölçüde, yani zaman ve mekân cihetiyle,
kapsayıcılığı açısından bir faikiyeti söz konusu olabilir. Böyle bir hususiyeti ile
o, insanın önünde görünebilir ki, bu yanıyla şeytan, “Ben Âdem’i istemem, onu
kendime tercih etmem...” düşüncesine girebilir... Eğer buna bir aşk denecekse
şeytanınki böyle bir aşktır.

Fakat böyle malul, karşılık bekleyen ve yanlış bir gayrete iten aşktansa,
insanı kemale götüren itaat düşüncesi -ki her şeyi Allah rızası için yapıp
semerâtını burada beklememe, dünyevî garazlardan uzak kalma, Allah’la
pazarlığa kapalı olma, daima inkıyat ve teslimiyet içinde hareket etme
demektir- daha emniyetli ve zengince bir düşüncedir.

İşte bu şekilde değişik mülâhazalarla mukayyet bir düşünceyi ifade için
Hallac: “Aşkı şeytandan, itaati de Âdem’den öğrenmek gerek.” demiştir.

Bir de aşk, acz ve fakr kaynaklı olması itibarıyla kendi ruhunda, birtakım
suiistimallere açık kapıları bulundurmaktadır. Evet, âşık, maşukundan kat-ı
alâka edebilir; edebilir ama, onun bir kısım perdelere takılıp kalması da
muhtemeldir. Bu zaviyeden baktığımızda şeytanın maruz kaldığı bu durumu, o
perdelerden biri kabul edebiliriz.

Onun için de hem aşkta, hem şevkte, hem de şükürde sünnet-i seniyye yolunu
takip etmek çok önemlidir. Bazen insan, bunlarda arayıp hayal ettiği şeyleri
bulamayabilir; bulamayıp çeşitli beklentilere girebilir, hatta sebepler adına
ortaya konan şeyleri mutlak değer olarak ele alıp “Bu sebepler, şu neticeleri
doğurmalıydı.” diyebilir vs. Oysaki Allah’ın (celle celâluhu) bizi cebirler
içinde sürüklemesinde de ayrı bir rahmet ve adalet vardır. -Hâşâ- O’nun, bizim
sebeplere tevessülümüzle neticeyi yaratma gibi bir mecburiyeti yoktur. İşte
sünnet-i seniyye bize bu hakikati öğretmektedir. Aliyyü’l-Kârî bunu ifade



ederken, “Hiçbir şey, “Müteâl” olan Allah üzerine vacib değildir. Allah’ın kul
ile kendisi arasında tenezzülen yaptığı bazı mukavelelerde; ‘Bu, senin hakkın,
bu da Benim hakkım.’ demesi, dilin bir hususiyeti olan mukabele esasına
göredir. Yoksa ne haddimize ki, bütün malzemesi Kendisine ait olan irade
dediğimiz şeyle, kalkıp o işin neticesine sahip çıkalım? Nasıl ki, neticeyi hâsıl
etmek elimizden gelmez, öyle de hükümleri neticeye bina etmek de elimizde
değildir.” der.

Evet, esasen sebeplerle müsebbep arasında bir münasebet vardır ve âdet-i
sübhaniye prensipleri içinde, o sebeplere riayet edilince, sonuç meydana
gelmektedir. Ancak o sebepleri temsil eden insanların, müsebbebi düşünme ve
“İlle de böyle olacak…” deme hakları yoktur. Çünkü sebep-müsebbep irtibatı
olsa da, gerçekte neticeler sebeplere bina edilmemiştir. Meselâ, Cenâb-ı Hak,
meşîetini ortaya koymak için insanlara: “Siz Güneş Sistemine üflediğinizde
Ben onu dağıtırım.” dese ve biz de Güneş Sistemine üflesek; Allah (celle
celâluhu), onu dağıtır ve buna da biz sebebiyet vermiş oluruz. Ama realite
planında yani sebep-netice münasebeti açısından bizim üflememizle Güneş
Sisteminin dağılmayacağı muhakkaktır.

Hâsılı, şeytan aşkı yerine, Hz. Âdem’in itaatini esas alarak kulluk yoluna
sülûk etmemiz daha güzeldir. Zira aşk, bazen insanın ayağının doğru yoldan
kaymasına sebebiyet verebilir. Fakat sünnet-i seniyye çizgisinde bir itaat,
asla!..

Hallac-ı Mansur’un bu tespitine bir de aşk-itaat mukayesesi açısından
bakalım. Aslında Hallac’a bu sözü söyleten, onun şeytan hakkındaki şu
düşüncesidir. “Şeytan, Allah’a karşı gönlünü kilitlemiş, O’ndan başkasına
gönül vermeyen birisi idi. Ne var ki o, Allah ile kendisi arasında insanı
görünce; böyle görmenin de ötesinde, bir de Âdem’e secde ile emrolununca, -
Hallac gibi düşünenlere göre- şeytanın aşkı; onun Allah’tan gayrısına secde
etmesine mâni oldu. Bu sebeple “Ben, Senden başkasına secde etmem dedi.”

Bu düşüncelere bütünüyle katılmak mümkün değil. Kaldı ki böyle bile olsa,
Hallac’ın da şeytanın da atladığı bir şey var; o da emre itaatteki incelik. Hz.
Âdem emre itaatteki inceliği anlamış ve sürçtükten sonra hemen doğrulup, “Ey
Rabbimiz! Biz (emrini dinlememek suretiyle) kendimize zulmettik. Eğer bizi
bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.”1 diyerek
dua dua yalvarmıştı. Şeytana gelince o, Allah’ın Âdem’e (aleyhisselâm) secde
emrindeki espriyi anlayamamıştı.

Aşk-itaat mukayesesi açısından demiştik yukarıda; aşk, itaat kaynaklı olursa



bir mânâ ifade eder. Eğer aşkta itaat yoksa, ondan şatahatlar doğabileceği gibi,
ümitsizlikler, inkisarlar, inkârlar da doğabilir. Hatta aşkın büyüklüğü
nispetinde şatahatlar büyür, kurbiyet ufkunda bu’diyetler, yani Hakk’a
yakınlaşma çizgisinde uzaklaşmalar meydana gelebilir ve kıymetli şeyler bir
anda kıymetsizleşebilir.

Bu neticeler, aşkın ehemmiyetsiz bir şey olduğuna delâlet etmez. Aşk,
“Kalbin Zümrüt Tepeleri”nde de ifade edildiği gibi çok önemlidir. Hatta
bazıları onun mecazîsine bile çok büyük önem vermiş, cismanî ve bedenî aşk
yüzünden ölen insanlara şehit nazarıyla bakmışlardır. Leyla ile Mecnun, Şirin
ile Ferhat, Aslı ile Kerem vb. halk hikâyeleri hep bu türlü kara sevdaları
destanlaştırmıştır. Ancak yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, aşka değer
kazandıran kaide ve kurallara riayet edildiği müddetçe aşk bir mânâ ifade eder.
Aksi hâlde aşktan beklenilen şeyler bulunamayınca ve vuslat da bir türlü
gerçekleşmeyince, ilgi ve alâka küskünlüğe inkılâp edebilir.

İşte -ihtimal- şeytan, Allah’tan bu mukabeleyi bulamadığı için hüsrana
uğramış, yıkılmış ve bir daha da doğrulamamıştır.

İtaate gelince, onda bazı yanlarıyla da olsa, bu türlü hatalı şeyler hiç olmaz.
İtaat, itaat edilmesi gerekli olan Zât’a, O’nun arzu ve isteklerine itaat edilmesi
gerektiği için, O’nun rızası istikametinde yapılan kalbî ve fiilî bir ameldir.

Öte yandan aşk, insanın muvazenesine tesir eder. Bu ise dengesiz
davranışlara kapı açar. Yani aşk, insanı bir açıdan mecnun/deli eder. Bu açıdan
da bir yönüyle şeytan, temelden dengesiz bir varlıktır.

İtaatte vaz’edilen kurallara milimi milimine uymak şarttır. Bu ise denge
demektir. Hz. Âdem’in itaati tercih etmesi, onun bir dengeli varlık olduğunu
gösterir.

Son bir husus, ilk başta bir tek cümle ile işaret ettiğim gibi Hallac vahdet-i
vücudçu bir adamdır. O ve bir ölçüde Muhyiddin İbn Arabî gibi zatlar çok defa
Allah’ın rahmetinin enginliği açısından meseleleri değerlendirirler;
değerlendirir ve şeytan ve firavunlar için bile bir kurtuluş yolu ararlar. Bu
açıdan da onların şeytan hakkında bu türlü yorumda bulunmaları, temel
felsefelerinin gereğidir. Zira onlara göre “Heme ost- Her şey O’dur.” ve şeytan
O’nun ayrı bir tezahürü, farklı bir tecellîsidir. Oysa bize göre “Heme ez ost -
Her şey O’ndandır.” Dolayısıyla Hallac’ın “Aşkı şeytandan, itaati Âdem’den
öğrenmek lâzım.” demesini, benimsemiş olduğu vahdet-i vücutçu düşünce
açısından normal kabul etmek gerekir.
1 A’râf sûresi, 7/23.



DÜNYAMIZDA BEDDUANIN YERİ
Soru: Şahsımıza ve dinimize râci olan kötülüklerde beddua edebilir
miyiz? Bu konuda nasıl düşünmeli ve nasıl davranmalıyız?
İmanın zevk-i ruhanîsine ermiş bir mü’min, her hâlde “beddua” etmez ve

yapılan bedduaya “âmin” demez. Ancak bazen bizim şahsımızda ya da duygu ve
düşüncelerimizde dinimiz, diyanetimiz tahkir edilir. Bu kabîl hakaret ve edep
dışı muamelelerde bizim canımız sıkılabilir ve hislerimiz bizi bedduaya
zorlayabilir.

Meselâ, bir seferinde beni istintak ederlerken üzerimden küçük bir memur
maaşı çıkmıştı da, istintak edenler, “Ulan hoca, sana bu para nereden geldi?”
diye çıkışmışlardı. Onlar, bana “ulan” sözleriyle hakaret ederken ben, bu
hakaretleri nefsime yapıyorlar kabul edip üslûp ve terbiyemi bozmadan “bey-
beyefendi” tabirlerini kullanarak, onlara hep nezaket ve saygıyla hitap etmiştim.
Kim bilir belki de, onları bu hareketlere iten yegâne sebep, bizim engin
dünyamıza ait hakikatleri kendi düşünce ve inanç dünyalarına ters
bulmalarından idi. Bundan dolayı da onlar aşamayacakları bir kötülük
duygusuna kapılmışlardı.

Şimdilerde, ferden ferda da olsa, mü’minlere kötülük düşünüp kötülük
yapanların niyetleri bana göre, İslâmî duygu ve düşünceyi tahkire matuftur.
Şayet yapılan bu tahkir ve tezyifler, şahsımıza yapılıyorsa, şahsî olduğundan
dolayı elden geldiğince affedici olmak icap eder. Yok dine ait ise,
Bediüzzaman edasıyla “O işin sahibi var.” deyip Allah’a havale edilmelidir.
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mekke döneminde üzerine
temizlenmemiş deve işkembesi koyanlara, isim tasrih etmeden; َكَْیلَع ّلَلا  َّمُھٰ

ٍدِّنَعُمَو ٍرِكاَمَو  ٍن  ِئاَخَو ٍزِواَجَتُم  ِّلُك  ِب  diyerek yaptığı bedduadan hareketle her
yerde Müslümanlar aleyhine planlar yapıp projeler üretenleri niyet ederek;

ْمِھِب َكْي  َ لَع ّلَلا  َّمُھٰ  diyebiliriz. Evet, temel düşünce yapımız ve karakterimiz
itibarıyla bizim dünyamızda telin ve bedduaya yer yoktur, ama bu kadar da olsa
onları Allah’a havale etmemiz de dine olan saygımızın gereği kabul
edilmelidir.

Bir diğer taraftan, burada zikredilmesinde fayda mülâhaza ettiğimiz bir husus
da, insanın iyiliğine yapılan duanın, kabul görmesi açısından bedduadan daha
üstün olduğudur. Dolayısıyla insanlar hakkında iki türlü dua yapılabilir.
Meselâ, bir kişiye avam ağzıyla: “Allah seni başaşağı getirsin.. bîmurad
eylesin.. evine yangın salsın.. çoluk çocuğundan bul…” diye dua edilirse, o kişi



kâfir bile olsa; eğer bazı iyilikleri varsa -meselâ bu kişi bir doktordur ve çok
iyi insanları tedavi etmiş ve onların rahatsızlığının giderilmesinde vesile
olmuştur- yaptığı bu iyilikler, onun hakkında yapılan beddua dalgalarını kırıp
tesirsiz hâle getirebilir. Ama aynı insan için; “Sen bana ve dinime bunca
kötülük yapmana rağmen Allah sana hidayet ihsan eylesin. Allah, içinde
bulunduğun zulmeti yırtsın ve seni aydınlığa erdirsin..!” diye dua da edilebilir.
Böyle bir dua, hiçbir şeye takılmadan kabul de görebilir. Şahsen bana; “Şayet
beddua edersen, sana kötülük yaptıklarından dolayı Allah bunların kökünü
kazıyıp perişan edecek ve bütün düşmanların hazan yemiş yapraklar gibi solup
gidecekler. Fakat affedersen Halid b. Velidler, Amr b. Âslar ve Osman b.
Talhalar gibi Müslüman olacak ve din-i mübin-i İslâm’a ileride hizmet
edecekler.” dense, seve seve ikinci şıkkı, yani bir gün onlarla el ele tutuşup
sıratı geçmeyi ve -inşâallah- Cennet’e onlarla beraber girmeyi tercih ederim.

Bunun değişik misallerini her zaman Asr-ı Saadet’te görmemiz mümkündür.
Meselâ, aynen babası gibi, oturup kalkarken, hep Efendimiz ve ashabı hakkında
kötülük düşünen Ebû Cehil’in oğlu İkrime’ye Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), beddua etseydi ve sadece “Allah’tan bul!” deseydi, bu onun için fecî
bir âkıbet olur ve İkrime, dalâlet ve küfür içinde ölür giderdi. Ne var ki bir
şefkat ve hoşgörü âbidesi olan Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), o engin
müsamaha dünyasında, ona da yer vermiş ve kat’iyen beddua etmemiş..
etmemiş, o da, Mekke fethini müteakip dönemde hidayete ermiş.. ardından da
Yermük’te, Müslümanlığı bir şehbal gibi dalgalandıran kahramanlardan
olmuştur.

Bütün bu ve benzeri misalleri incelediğimizde, tercih edilecek şıkkın çok iyi
düşünülmesi ve karar verilirken de aklî ve mantıkî olanın seçilmesi gerekir.
Zaten dinimizin temel esprisi de insanlığı kurtarma değil midir? Evet, dinin bu
temel esprisini kavradığımız zaman, yolumuzu belirlemek fazla zor
olmayacaktır. Bizim vazifemiz, insanlığa aydınlık yolu göstermek ve
Muhammedî mesajı onlara sunmaktır.

Meselâ ben, bazı ateistlerle görüşmeyi çok arzu etmişimdir. Gerçi onlar,
fikren zengin insanlar olduğu için, bu iş belki bizi aşardı ve onlara bir şey
anlatamazdık. Ancak, şayet bu vazifeyi bir başkası yapmayacaksa, hayatı
boyunca mukaddes bildiğimiz değerlere sövmüş bile olsalar, onlarla görüşmeyi
ve ölüp giderken de imanla gitmelerini ben çok arzu ederdim.

Hâsılı, şöyle böyle bizim dünyamızda bedduaya yer yoktur!



KUTBU’L-İRŞAD
Soru: Kutbu’l-irşad ne demektir. Bu hususta bilgi verir misiniz?
Kutbu’l-irşad, tasavvuf erbabınca kullanılan bir terimdir.. ve seyr u sülûk

yoluyla ulaşılan belli bir mesafeden sonra, belli bir makamı ihraz eden insana
verilen isimdir.

Bir benzetme ile meseleye daha da açıklık kazandırabiliriz: Kâbe,
yeryüzünde Sidretü’l-Müntehâ’nın izdüşümüdür. Yani onun, asliyete göre
zılliyet, külliyete göre cüz’iyet ölçüsünde bir uzantısıdır. Bu iki hakikat,
aslında bir vâhidin iki yüzünden ibarettir. Şu kadar ki, birinin zâhirî, haricî
varlığı bu âlemde; diğerininki ise şehadet âlemi haricindedir. Hz. Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ise, -ki buna, “Hakikat-i Ahmediye” (sallallâhu
aleyhi ve sellem) demek daha uygundur- hakikat-i Kâbe’nin yeryüzündeki eşi
ve ikizidir. Bu ikisi -tabir caizse- aynı dölyatağında birlikte bulunmuş ve
tev’em (ikiz) yaratılmış varlıklardır.

Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) dâr-ı bekâya irtihal edince, onu
bu dünyada temsil eden de Allah ile irtibatları kavi büyük insanlardır. Onlar,
mazhariyetleri ve misyonlarıyla, bir bakıma yeryüzünde âdeta Kâbe
konumundadırlar. Ehl-i tahkikin beyanına göre, bazen onlar Kâbe’nin etrafında,
bazen de Kâbe onların etrafında döner. İşte böylesi kişilere Allah’ın matmah-ı
nazarı anlamında “Kutub” adı verilir. Bu kişiler bulundukları mekânda, her
zaman mevcudiyetlerini hissettiren, şeytanların uykularını kaçıran, bir kısım
insanların vehimlerini izale eden, toprağın kuvve-i inbatiyesi gibi kudsî bir
güce sahiptirler. Yine bunlar, hep tazarru ve naz u niyaz makamında
bulunmaktadırlar. Allah böylelerinin bakışları ile kâinata bakar, merhamet veya
gadap eder.

Kutub makamının bir adım ötesinde “gavsiyet” makamı yer alır. Bu makamı
ihraz edenlerin en büyük özelliği, tasarruflarının öldükten sonra da devam
etmesidir. Her gavs bir kutuptur, fakat her kutup bir gavs değildir. Öyleleri de
vardır ki, bu her iki makamı bünyesinde cemetme bahtiyarlığına ermiştir.
Zannediyorum “kutbu’l-irşad” işte bu iki makamı birden ihraz etmiş ve halkı
irşada mezun insanlara verilen isim olsa gerek…

Bu açıdan kutbu’l-irşada; hakikat-i Ahmediyeyi tamamıyla temsil eden,
dolayısıyla da hakikat-i Muhammediye’ye namzet olan insan nazarıyla da
bakılabilir. O, bütün insanlığın iç âlemi itibarıyla, yani kalbi, ruhu, vicdanı,
hissi ve letâif-i mâneviyesiyle mercii sayılan bir “menhel-i azbi’l-mevrûd -



Cennet kevserleri ölçüsünde tatlı su kaynağı”dır. Ve insanlığı sahil-i selâmete
çıkaracak bir rahmet ve ışıktır. Bu yönüyle ona, yeryüzünde tevhid güneşi
denir. Herkes kendi istidadı veya elindeki kovasının büyüklüğü/küçüklüğü
ölçüsünde ondan istifade edebilir. Öyleyse kutbu’l-irşad, misyonu, konumu ve
zatı itibarıyla diğer velilerden en az üç kademe daha ileridedir.

Başkalarının onları tanımasına veya sair velilerden ayırt etmesine yardımcı
olacak belirgin özellikleri yoktur. “İnsanlar arasında, insanlardan bir insan
olarak bulunurlar.” Ne var ki, hassas ruhlar, liyakatli kişiler bunları hemen
sezer ve âdeta bir mıknatısa kapılmış gibi, onların cazibelerine kapılıverirler.
Bu özellikleri itibarıyla da onlar, etraflarına sürekli nur neşrederler. Hakkı
aramak için yollara dökülenler de bunların cazibe-i kudsiyesi içine girer ve o
dairede bütün bütün erir giderler.

Bütün bu değerlendirmeler nazara alındığında; bu kudsî mehazlere sırt
dönmekten daha öte bir tali’sizlik olamaz denilebilir. Bana göre, bu kaynaklara
müracaat etmeden yollara dökülenler, niyetleri ne kadar da samimî olursa
olsun, çöllerde tek başlarına, rehbersiz yolculuk yapan insanlar gibidirler.
Hatta bu kişilerin şahsî ibadet ve taatleri ne kadar çok da olsa, bu feyiz
kaynaklarından yararlanmadıkları için, ileride dünyevî başka cazibe
noktalarının cazibelerinden kurtulamayıp, yollarda kalabilirler. Hatta ibadet ü
taati bu denli çok olmayanlar, yüzleri bu ışık kaynaklarına dönük oldukları için,
kayma ihtimalleri onlara göre daha azdır.

Ayrıca, bu tür insanların daire-i kudsiyeleri içinde bulunma, onlar gibi olma
noktasında insana aşk, şevk ve ümit verir. Zira bunlar ideal insan olup, her
Müslümanın hedefi olabilecek makamlarda bulunmaktadırlar. Bir diğer
ifadeyle bunlar, bizim gibi sıradan insanlar için birer gaye-i hayaldirler. Zaten
bu dünyada gaye-i hayali olmayan kişilerin, dört ayaklı behâimden farkı da
yoktur. “İki günü müsavi olan, aldanmıştır.”  beyan-ı Nebevisi, herhâlde bu
hakikate işaret etmektedir.

Hâsılı, kutbu’l-irşad, kâinatın mânâ, mahiyet ve muhtevasını anlatan,
yeryüzünde Cenâb-ı Hakk’ın matmah-ı nazarı, kutub ve gavs makamının sahibi
bir hakikat eridir.



İNSAN - MUHABBET İLİŞKİSİ
Soru: İslâm’da sevgi ve muhabbetin yeri ve ölçüsü nedir? Birine karşı
duyulan aşırı muhabbet fıtrî midir, yoksa zaaftan mı ileri gelir?
Sevgi ve muhabbet, insan mahiyetinin önemli bir derinliğidir. Hatta ona,

kâinatın mâyesi nazarıyla da bakılabilir; bakılabilir zira Cenâb-ı Hak, kâinatı,
mevcudata olan muhabbetinden dolayı yaratmış ve onların düzenli bir hayat
sürdürebilmeleri için de çeşitli kanunlar vaz’etmiştir. İnsanlığa olan hususî
sevgisinden dolayı da cennetler-cehennemler kurup; biriyle mükâfatlar vaad
ederken, diğeriyle insanları korkutup onların nazarlarının Zât’ına çevrilmesini
hedeflemiştir. Bu gayeyi gerçekleştirmek için peygamberler göndermiş ve bu
önemli icraatını devam ettirecek -değişen şartlar muvacehesinde- âdet-i
sübhaniyesini yenilemiş, gönüllerdeki Kendisine ait duygu ve düşüncelerin her
an taze kalmasını sağlamıştır. Efendimiz’le (sallallâhu aleyhi ve sellem)
peygamberler halkası tamamlanınca da, evliyâ ve asfiyâ ile bu süreci devam
ettirmiştir. İşte bu yönüyle muhabbet, bir mânâda her şeydir.

Evet, Allah (celle celâluhu) insanın fıtratına, sevmesi gereken şeyleri sevip
alâka duyması için, bu umumî muhabbetin bir cüz’ünü dercetmiştir. İnsan
fıtratındaki bu sevgiyle, Allah ve Peygamber’i sevmenin yanında, mecazî
olarak başka şeyleri de sevecektir. Yalnız o, bu sevgisinde, “mâsivâ”ya olan
muhabbetin, Yunus Emre’nin, “Yaratığı severiz Yaratan’dan ötürü.” anlayışı
içinde olması gerektiğini de bilecektir. Bağını bahçesini, hayat arkadaşını,
evini barkını.. severken, bütün bunların, Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin birer
cilvesinden ibaret, izafî varlıklar olduğu hakikatini de kat’iyen unutmayacaktır.
Aksi hâlde onları, Üstad’ın ifadesiyle “mânâ-yı ismî”yle nazar-ı itibara alıp
meftun olduğunda, bu sevgiyi suiistimal etmiş olacaktır.

Evet, insan fıtrî olarak mahiyetine dercedilmiş ve kullanımı kendi iradesine
verilmiş olan sevgiyi yanlış kullandığı takdirde, şahsî hayatı adına çok şey
kaybedeceği gibi, Allah ve Resûlü’nden de uzak kalacaktır. Bunlar üzerine bir
de dünya adına meftun olunan şeylerin birer birer kaybolup gittiği, dolayısıyla
muhabbetin mukabelesiz ve faydasız olduğu eklenecek olursa, o şahsın
ızdırapla iki büklüm olacağı izahtan vârestedir.

İbrahim Ethem Hazretleri’ne ait bir menkıbe anlatılır. O, Belh’de bir
hükümdar iken tacını tahtını terk eden, makam ve mansıpta zirveyi
yakalamışken her şeyi ayaklarının altına alan ve velilik makamına yükselen bir
şahıstır. Kendisinin Ebû Hanife ile muasır olduğu söylenir. Hadis imamları,



İbrahim Ethem Hazretleri geldiğinde, Ebû Hanife’nin ayağa kalktığını
naklederler. Bir gün: “Yâ imam, ne diye bu zata ayağa kalkıyorsunuz?
Haddizatında o, sizin talebeniz bile olamaz!” dediklerinde, “Biz işin zâhiriyle
meşgul olurken, onlar özüyle meşgul oluyorlar; bundan dolayı da ona sonsuz
saygı duyuyorum.” demiştir.

İşte böyle bir insan bir gün her şeyini arkada bırakıp Mekke’ye gider.
Aradan yıllar geçtikten sonra da, bir hac esnasında oğlu ile metafta karşılaşır..
karşılaşır ve bir baba şefkatiyle onu bağrına basıverir. Zatında bu hâl fıtrîdir ve
bir baba için de önüne geçilmez bir duygudur. Bu itibarla da insan, bundan
dolayı kat’iyen muaheze edilmez. Ancak kalbini tamamen Cenâb-ı Hakk’ın
tecellîlerine tahtgâh yapmış bir mukarrabîn için bu hâl, hem de Kâbe’nin
yanında uygun düşmemektedir. İşte bu esnada İbrahim Ethem Hazretleri, “Yâ
İbrahim! Bir kalbte iki sevgi olmaz.” diye hâtiften bir sesle ikaz edilir. Bunun
üzerine Hazret: “Birini al yâ Rab!” der.. der ve çocuk dizlerinin dibine
yığılıverir.

Bu bir menkıbedir ve o makamı ihraz etmiş insanlara mahsus bir
televvündür. Bu yönüyle o makamda bulunmayan insanları bağlayıcı bir yönü
de olamaz.

Ancak böyle bir noktada şu denilebilir, insanın, Allah’ı (celle celâluhu)
düşünmeden bir şeye karşı duyduğu sevgi, sonunda kendi başına gaile olabilir.
Bu, evlâd ü ıyâl, mal-menal, arkadaş, hatta mürşit sevgisinde de böyledir.
Mü’min, bir denge insanıdır. Her şeyde olduğu gibi sevgide de dengeyi
gözetmesi gereklidir. Ne güzel der Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem):
“Sevdiğin kişiyi ölçülü sev. Gün gelir düşman olabilir. Buğzettiğin kişiye de
ölçülü buğzet. Gün gelir o, dostun olabilir.”

Hâsılı, Allah’ın fıtratımıza dercetmiş olduğu sevgi melekesini önce bir
noktada toplamalı ve O’na tevcih etmeliyiz. Sonra da O’ndan ötürü O’nun
bütün mahlukatına.



CİHADA DENK TUTULAN NASİHAT
Soru: “Zayıflara, hastalara, (Allah yolunda) harcayacak bir şey
bulamayanlara, Allah ve elçisi için nasihat ettikleri takdirde cihada
çıkmamalarından ötürü bir günah yoktur.”1 buyruluyor. Burada cihada
denk tutulan nasihatin keyfiyeti ve sınırları nelerdir?
Cihad; Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) de beyan ettikleri gibi

dinimizde kendisine denk ikinci bir amel bulunmayan ve hususî önem arz eden
bir ibadettir. Buna göre, “Allah ve elçisi için nasihat”i “cihad”a denk tutma
meselesini, zannediyorum şu şekilde anlamak daha doğru olur: Nasıl ki, Hz.
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) geceyi ihya edemeyip,
teheccüde kalkmadığında onu ikiye katlayarak, gündüz eda eder ve bunun o
gecenin ihyasına bedel olmasını beklerdi. Öyle de, herhangi bir mazeretinden
dolayı cihada katılma imkânını bulamayanlar, yine Cenâb-ı Hakk’ın o engin
rahmetine itimat edip nasihat ederek, bu nasihatin cihada bedel sayılmasını
ümit edebilirler. Değilse, cihad kendisine farz ve buna hiçbir mâni yokken onu
terk edip Allah ve Resûlü için insanlara nasihat etmekle o boşluk kapatılamaz!

Ancak, değişik devirlere göre cihadın şekli de farklı farklıdır. Bazen sırf bir
nasihat, bazen birisine rehberlik yapmak, bazen de küfre karşı tavır belirlemek
bir cihad olduğu gibi, çok defa hüsnü misal olma da bir cihad sayılabilir.
Meselâ Asr-ı Saadet’te belli bir süre hicret, aynen cihad telakki edilmiştir.
Öyleki, sahabe-i kiram efendilerimizin çoğuna, İslâm’a ilk girişlerinde hicret
de şart koşulmuş, hatta içlerinde hicret etme fırsatını bulamayanlar hicret
yapamamaktan hâsıl olan boşluğu acaba nasıl doldurabiliriz?” endişesiyle
fevkalâde üzülmüşlerdir. Ebû Cehil’in anne bir kardeşi olan Ayyaş bu mahzun
insanlardan biridir. Evet, o, Mekke fethine kadar 20 yıllık hayatını zincirler
içinde geçiren ve Kur’ân-ı Kerim’in “mustad’afîn” tabiriyle anlattığı
insanlardan biridir. Zaten bunun gibi mazareti olmayanlara Kur’ân: “Arz geniş
değil miydi? Niçin hicret etmediniz?”2 diyerek itapta bulunur. Demek ki o
devrede hicret cihadın önemli bir buudu veya ta kendisi sayılıyor.

Başka misaller de var Asr-ı Saadet’te: Hastalık veya sakatlığından dolayı,
ya da bakıma muhtaç anne babası olduğu için cihada gidemeyenler bunlardan
bazıları. Cihada iştirak etmek için kaçıp gelen bir gence Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) “(Bakıma muhtaç) annen baban var mı?” der ve ondan
“Evet” cevabını alınca “Dön, sahipsiz annen baban için cihad et!” yani
onların bakımını görümünü yap, buyurarak, onun cihadının ana-babasına



bakmak olduğuna işaret buyurur.
İşte, bahsi geçen âyet-i kerime bu veya benzeri sebeplerle, her nasılsa cihada

gidememiş olanlara, başkaları cephede cihad ederken veya emr-i bi’l-mâruf
nehy-i ani’l-münker yaparken etrafındakilere nasihat ederek o boşluğu
kapatabileceklerine bir işaret sayılabilir.

Sorunun sonunda da “cihada denk tutulan nasihatin keyfiyet ve sınırları”
soruluyor ki, bu hususta da şunlar söylenebilir: Nasihatin Türkçemizdeki
mânâsını, Farsça’dan bize geçen bir kelime ile ifade edecek olursak
“hayırhâhlık” demek uygun olur zannediyorum. Birisi hakkında hayır düşünme,
hayır isteme, onu sırat-ı müstakîme, tevhide ulaştırma, gönlünü ibadet ü taat
şuuruyla donatma, hizmet etme şuuru istikametine yöneltme, evet bunların
hemen hepsi derecesine göre birer hayırhâhlıktır.

Bir hadis-i şerifte belirtildiği üzere “Din nasihattir.”  sözü çok şümullü bir
kavramdır. Yani meseleye Allah’ın anlatılması şeklinde yaklaşırsak, O’nun
Zât-ı Ulûhiyetine yaraşır, yakışır şekilde anlatılması demektir. Ayrıca, O’nun
anlatılıp sevdirilmesi, bu da kendi buudları içinde ayrı bir nasihattir.
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) anlatılıp sevdirilmesi nasihatin ayrı
bir yanıdır.

Meseleye bu zaviyeden bakıldığında, bütün insanların hidayetini, rüşdünü,
Cennet’e veya sırat-ı müstakîme yönlendirilmesini hedef alarak hayırhâhlık
yapmak ise, büyük çapta bir nasihattir. Bundan başka, çok küçük bir bid’ati
izale ederek bunun yerine bir sünneti ikame etme, dinin farzlarını, vaciplerini,
hayata hâkim kılma.. hepsi birer nasihattir. İşte bütün bu nasihatlerin elzemliği
ölçüsünde, Allah katındaki kıymeti ve derinliği de artar...

Günümüzde, tevhid anlayışının sarsıldığı bir dönemde, Risale-i Nur mesleği
olan ve hedefi sayılan “Allah’a iman” hakikatini tespit etme, onu insanların
ruhuna perçinleme ve herkese kabul ettirme gibi bir nasihati de bu kategoride
bilhassa vurgulamak icap eder. Hatta böyle bir nasihat nasihatlerin zirveleşmiş
şekli ve doruk noktasıdır.

Bunlardan alınacak sevaba gelince; bir sünneti ihya etmenin Allah katındaki
önemi ne ise, bir sünnetin ihyasında, o kadar sevap alınır. Bir farzı ihya edip
hayata geçirmenin Allah katındaki kıymeti ne kadarsa, o farz ihya edildiğinde
de o kadar sevap elde edilir. Ancak, Allah’ı tanıttırma, kalbleri ve ruhları
O’nun mârifet ve muhabbetiyle tezyin edip itminana erdirme, gönüllerin zevk-i
ruhanîye açılmasını sağlama.. bunlar öyle farzlar üstü farzdır ki, bunlara vesile
olunduğu takdirde kazanılacak sevabın çapı ve rıza-yı ilâhîye uygunluğu da o



ölçüde olacaktır. Risale-i Nur talebelerinin hizmeti üstadları gibi farzlar üstü
farzlarla gelen vâridâttır ve onlar da işte o ölçüde, Cenâb-ı Hakk’ın lütuflarına,
inayetlerine, takdirlerine ve tebcillerine mazhar olurlar. Arkadan gelenler de
durumlarını bu ölçülere göre ayarlamalıdırlar.
1 Tevbe sûresi, 9/91.

2 Nisâ sûresi, 4/97.



Dördüncü Bölüm 
BÜYÜTEÇ

DASİTÂNÎ BİR KARDEŞLİK İÇİN
Soru: Asr-ı Saadet’teki kardeşlik anlayış ve uygulanışını çok sık nazara
veriyorsunuz. Bu anlayışı günümüze nasıl taşıyabiliriz?
Asr-ı Saadet’teki kardeşlik, tarihe her yönüyle “örnek bir kardeşlik” ve onu

dasitânî bir şekilde gerçekleştirenler de “örnek bir nesil” olarak geçmiştir. Ve
bu seviyede bir kardeşlik, daha sonra hemen hiçbir zaman diliminde -maalesef-
o ölçüde temsil edilememiştir.

Gerçi, Hz. Osman ve Hz. Ali döneminde onların aralarında bir kısım ihtilaf
ve iftiraklar görülmüştür ama, bunları çıkaranlar, o “saff-ı evvel”i teşkil eden
“yıldızlar” değil; arkadan gelen çilesizlerdir. Ve biraz da, öndekilerden
bazıları önünü alamayacakları bu ihtilaf ve iftirak fitneleri içinde değişik
şekilde rol almışlardır. Ama yine de her şeye rağmen bunlar, hayatlarının
sonuna kadar belli ölçüde dengeli yaşamışlardır. Şimdilerde -esefle arz
edeyim- “İbn Sebe diye birisi veya Übey İbn Selûl fitnesi diye bir şey yoktur;
aslında sahabe kendi arasında ihtilafa düşmüştür.” gibi sözlerle, bir yönüyle
haricî düşmanların yaptıklarını hafife alma ve onları pâka çıkarma, hatta
tezkiye etme gayretleri söz konusudur. Hâlbuki böyle bir düşünce, Kur’ân-ı
Kerim’in 1 ِراَصْنَْألاَو َنيِرِجاَھُم  ْلا َنِم  َنوُلَّوْـَألا  َنوـُقِبا  َّسلاَو  ve ّللا ُهٰ َيِضَر 
2 ُهْنَع اوُضَر  وَ ْمُھْنَع   dediği insanları karalamak demektir. Tarihî bir gerçektir
ki, o dönemdeki Yahudiler başta olmak üzere bütün şer güçler İslâm tarihi
içindeki hemen bütün ihtilaf ve fitnelerde ellerinden geldiğince bir şeyler
yapmış ve aktif rol oynamışlardır.

Evet, o “yıldız insanlar”ın (radıyallâhu anhüm) arasında ilk dönem itibarıyla
hem hissî hem de mantıkî kardeşlik hâkimdi. Ancak bu kardeşliğe bir
dünyevîlik tosladı ve aradaki vahdet muvakkaten kırıldı. Bu kırılmadan sonra
da, o safvet bir daha temsil edilemedi.

Pekâlâ “Duygu ve düşüncede; elem ve lezâizde tam bir paylaşımın yaşandığı
bu altın dönem seviyesinde bir kardeşlik yeniden ihraz edilebilir mi?”



denilecek olursa; böyle bir uhuvvetin teşekkülü için her şeyden önce güçlü bir
insibağa ihtiyaç vardır. Bu mevzuda “hissî kardeşlik” önemli bir esastır; ancak
yeterli değildir. Malum olduğu üzere aynı anne ve babadan meydana gelen
kardeşler arasında “hissî kardeşlik” vardır, ama onlar, bazen çok basit bir
miras meselesinde bile birbirleriyle kavga edebilir, hatta birbirlerini
öldürebilirler. Öyleyse öz kardeşleri bile bir arada tutamayan “hissî
kardeşlik”, sahabe ölçüsünde bir kardeşliğin tesisi için yeterli değildir. Kaldı
ki, bu kadar geniş bir dairede herkesin menfaat ve çıkar noktaları, his ve
anlayışları, mezak, meşrep ve mizaçları ayrı ayrı olunca bu kardeşliği tesiste
işin mantıkî unsurlarını ilave etmek gerektir. O bakımdan Bediüzzaman
Hazretleri, bize meselenin daima mantıkî yönlerini ve dinamiklerini
göstermiştir. Meselâ; “Hâlikınız bir, Mâlikiniz bir, Mâbudunuz bir, Râzıkınız
bir.. bir bir.. bine kadar bir bir. Hem Peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz
bir.. bir bir.. yüze kadar bir bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz
bir.. ona kadar bir bir.” demiştir. Şimdilerde ilave edecek olursak; hasımlarınız
bir, düşmanlarınız bir, sizi istemeyenler bir, büyümenizi engelleyenler bir..
bir…

Meseleye, daha farklı bir zaviyeden bakacak olursak; Cenâb-ı Hakk’ın
tevfiki, bizim vifak ve ittifakımızla çok alâkalıdır. Çünkü vifak, tevfik-i ilâhînin
çok önemli bir vesilesidir. Vifak, bir çizgi üzerinde birleşme; ittifak da geldiği
“bâb” itibarıyla bu meselelerin mutavaatı yani insan ruhunda tabiat hâline
gelmesi.. yani insanların, anlaşıp bütünleşerek onu, tabiatlarının ayrı bir
derinliği ve ayrı bir buudu hâline getirmeleri demektir ki, kanaatimizce böyle
bir ameliye, el açıp “Mecmuatü’l-Ahzâb”ı günde bir iki defa hatmetmekten
daha çaplı bir şekilde Cenâb-ı Hakk’ın tevfikini yâr etmesi adına Allah’a
sunulmuş önemli bir dua ve bir münacâttır.

Evet, Allah’ın lütuflarına mazhariyet, insanın bir kısım evsafla muttasıf
olmasına bağlıdır. Çünkü Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek
beyanlarına göre Allah (celle celâluhu), insanların suret ve dış görünüşlerine
değil; kalblerine, iç âlemlerine ve karakterlerine bakar. Bu açıdan önemli olan,
insanların sıfatlarıdır. Yani kişinin mü’min görünmesi değil, mü’min olması;
namaz kılması değil namaza düğümlenmesi; Kâbe’yi tavaf etmesi değil, tavaf
düşüncesine odaklanması; kısacası Allah’a ve Resûlü’ne kilitlenmesi
önemlidir. Unutmayalım, Allah (celle celâluhu) sıfatlara bakarak hükmünü icra
etmektedir.

Buna göre şayet bir kâfir, sistemli düşünür, eşya ve hâdiseleri hallaç eder,



vaktinin kıymetini bilerek onu boşa harcamaz ve hep çalışırsa; bu sıfatlar birer
mü’min sıfatı olduğu için Allah (celle celâluhu), o kâfir hakkında muvaffakiyet
ve başarı hükmünü verir. Diğer taraftan, bir başkası Kâbe’yi her gün elli defa
tavaf etse bile; kalbi, iç dünyası, düşünce yapısı, sistem anlayışı bozuk ve kâfir
sıfatı taşıyorsa mü’min hakkında mağlubiyet ve hezimet hükmünü verebilir.
Çünkü mü’min olmanın mükâfatı, ekseriyet itibarıyla ahirette; şeriat-ı fıtriyeyi
bilmemenin ve ona riayet etmemenin cezası da ekseriyet itibarıyla dünyadadır.
Bu iki kitabı dengeli yaşamak bizi gerçek takvaya ulaştıracak olan yegâne
yoldur.

Sahabe-misal kardeşliğin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayan bir diğer
faktör de, bu zorunluluğun hissedilmesi, onun bir niyet hâlinde kalblerde
ağırlığının duyulması, sonra da bu niyet istikametinde atılacak olan adımlardır.
Meselâ, İslâm’a farklı metotlarla hizmet eden cemaatlerin, birbirlerini
bulundukları konumda kabullenmesi, birbirlerinin hizmetlerini alkışlamaları,
hatta birbirlerine yardımcı olmalarını, bu konuda atılması gereken önemli bir
adım olarak görebiliriz.

Evet, sahabenin mazhar olduğu lütuflara mazhar olabilmenin yegâne yolu,
istenilen mevzuda en azından onlar ölçüsünde performans sergileyebilmek ve
bu uğurda önümüze çıkan bütün fırsatları değerlendirebilmektir. Kim bilir,
belki de bunlar hayata geçirilebilse, “Mercûh râcihe tereccuh edebilir.”
fehvâsınca ilgili alanda o alana mahsus olmak üzere sahabenin hizasına
ulaşılabilir.

Hâsılı, sahabe kardeşliğini tesis etmek için, hissin yanı sıra mantıkî
unsurların dikkate alınması, vifak ve ittifak çizgisi üzerinde birleşilmesi ve
bunun ağırlığının kalbte daima duyulması ve mutlaka müşahhas adımların
atılması gerekir.
1 “Muhacirlerden ve ensârdan o ilkler, o önde gidenler.” (Tevbe sûresi, 9/100)

2 “Allah onlardan razı, onlar da Allah’tan razıdırlar.” (Tevbe sûresi, 9/100)



SABIR VE SALÂT
Soru: Yapılan hizmetlerde her şeyin ilâhî inayet endeksli olduğunu her
fırsatta anlatıyor; ilâhî inayeti celbin vesilesi olarak da Kur’ân’ın,
“sabır” ve “salât”ı (namaz) tavsiye ettiğini beyan ediyorsunuz. “Sabır” ve
“salât” nasıl ve ne şekilde hayatımıza hâkim olmalı ki, Kur’ân’ın emrini
yerine getirmiş olalım?
Konuyu izaha geçmeden önce, bir hususun altını çizmemiz lâzım; o da

yapılan hizmetlerde ilâhî inayetin yanında insan cehd ve gayretinin göz ardı ve
insan iradesinin inkâr edilmemesi gerektiğidir.

Ehl-i Sünnet, yapılan fiillerde insan iradesinin nefyedilmesini bir türlü
“sapıklık” olarak değerlendirmiş ve böyle düşünenleri “firak-ı dâlle”den
saymışlardır. Çünkü iradeyi bütünüyle nefyedip inkârda bulunma “cebrîlik”,
yapılan işlerde Allah’ın iradesini yok sayıp, her şeyi insan iradesine verme ve
“İnsan, kendi fiilinin hâlikıdır.” demek de ayrı bir sapıklıktır. Tarihte bu
düşüncenin temsilcilerine “Mutezile” denmiştir.

Şart-ı âdi planında çerçevesi ve hakikati mevzuunda ciddî bir şey söylemek
mümkün olmamakla beraber; iyiliğe veya kötülüğe karşı bir meyelan veya o
meyelandaki tasarruf; ya da eşit iki şeyden birini tercih etme şeklinde
yorumlayabileceğimiz iradenin, insanın fiillerinde çok önemli bir yeri vardır.

Diğer bir yaklaşımla iradeyi; keyfiyeti ve sınırları belirsiz denebilecek kadar
itibarî bir hat; böyle olmakla birlikte itibarî olmayan hakikî bir kısım
hakikatleri tevlit edecek çok önemli bir esas ve bir faktör olarak da
değerlendirebiliriz. Evet, irade o kadar önemli bir esas ve bir faktördür ki,
Cennet’e kavuşma ve Cemalullah’ı müşâhede etme, ancak onu iyi kullanmakla
gerçekleşebilir. İnsan, ebediyeti onun sayesinde kazanabileceği gibi, dünyevî
ve uhrevî mutluluğu da yine ancak onun sayesinde elde edebilir…

Aslında iradenin sınırlarının belli olmaması ve sınırlarının belli
olmamasından dolayı onu tam olarak bilemememiz, ona tam bir vukûfiyetten
daha iyidir. Çünkü böyle bir vukûfiyet, bir yönüyle insanın o mevzudaki azim,
cehd ve meylini veya o meyildeki tasarruf hissini kırar. İfadelerimizi biraz daha
açacak olursak; insan, karşısına çıkan problemleri aşabilmesi için iradesinin
sınırlarının belli olmaması, onun en olumsuz hâdiseler karşısında dahi,
“Allah’ın inayetiyle aşarım.” mülâhazasına kaynak teşkil eder. Bundan
dolayıdır ki, iradenin itibarî bir hattan ibaret olması ve haricî vücut nokta-i
nazarında mahiyetinin tam olarak bilinmemesi, insan için önemli bir güç



kaynağıdır. Evet, böyle bir irade, her insan için kendisini aşabilecek bir güç ve
kuvvet kaynağıdır. Aksi takdirde, meselâ; iradesiyle yüz kilo eşyayı
kaldırabilen bir insan, karşısına yüz on kiloluk bir yük çıkınca “Ben bunu
kaldıramam.” diyebilir. Oysaki hakikat hiç de öyle değildir. Mistiklerin ve
yogilerin yaklaşımıyla insan, o ölçüde bir azim ve kararlılıkla -onların
ifadesiyle arz etmek gerekirse- ruha kendi gücünü kazandırarak fizikötesi bir
güçle onu harekete geçirebilir ve bırakın yüz on kiloluk yükü, böyle bir insan
çok daha fazlasını kaldırabilir.

Hâsılı, sebepleri tamamen reddetmek bir sapıklık, her şeyi sebeplere
vererek, “Sebepsiz bir şey olmaz.” iddiasıyla Müsebbibü’l-Esbab’ı
görmezlikten gelmek de tevhid adına ayrı bir sapıklıktır. Bizim yolumuz ise,
sebepler adına her şeyi yerine getirmekle birlikte, neticeyi Allah’tan bilme
yoludur.

Biz, iradelerimizi itibarî bir hat, farazî bir nokta ve bir çizgi olarak kabul
etmekteyiz. Evet, biz, Cenâb-ı Hakk’ın, hakkımızda vereceği hükümlerini, o
farazî çizgiye göre vermekte ve yaptığımız işlerde ona göre şekillendirmekte
olduğuna inanırız. Fiillerimizde Cenâb-ı Hakk’ın tesir ve dahli, bizimkiyle
kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Üstad’ın ifadesiyle “ef’âl-i ihtiyariye”
denilen yeme, içme, yatma, kalkma... gibi insanın kendi iradesiyle yapmış
olduğu işlerde bile, insana ait olan hisse, işin ancak onda biri kadardır. İnsanın
içinde, otamat kendi kendine çalışan, yerinde devreye giren, yerinde devreden
çıkan, irade dışı sistemler ve hareketler, insanın iradî hareketlerinden daha
çoktur.

Bu açıdan, meselâ; basit bir yemek yeme meselesini ele alacak olursak;
insan, Allah’ın yarattığı zeminde, yine O’nun, bağrına kuvve-i inbatiye
yerleştirdiği toprakta, O’nun bitirip var ettiği bir şeyi, O’nun verdiği bir güçle,
yine O’nun verdiği aklı, eli, parmağı, ağzı kullanarak yemektedir. Bütün bunlar
düşünülecek olursa, acaba bu işlerin içinde kaçta kaçı insana aittir? Yine,
lokmayı içine yerleştirip çiğneyeceğimiz ağzı bize veren, mükemmel bir sistem
içinde tükürük bezlerini hazırlayan kimdir? Lokmayı ağzımızda çiğneyip
eritirken, mideye sinyaller gönderip onu harekete geçiren, hazım
mekânizmalarını çalıştıran kimdir?..

Evet, insan bütün bu işlere ibret nazarıyla baktığında görecektir ki, kendisine
böyle bir yemek meselesinin öşrü (onda biri) bile düşmemektedir. Oysaki,
insan bu fiilleri dile getirirken “Ben yedim.”, “Ben oturdum.”, “Ben kalktım.”..
gibi hep; “Ben.. ben..” ifadelerini kullanmaktadır. Belki işin zâhirî yönü



hâdiselere böyle yaklaşmayı gerektirdiğinden dolayı, Allah insanları mazur
görmekte ve affetmektedir ama meselelerin teferruatına inildiğinde; “Ben
yedim.”, “Ben içtim.”, “Ben yattım.”, “Ben kalktım.” sözlerinin düşünülmeden
sarfedilmiş birer söz olduğu görülecektir.

Şimdi, yeniden soruya geçecek olursak; bizim bu türlü küçük meselelerde
dahi meydana gelen hâdiselere, iradelerimize dayanarak sahip çıkmak ne kadar
garip ve yanlış ise; “hizmet” gibi çok önemli bir meselede, davranışlarımıza
terettüp eden neticelere sahip çıkmamız da, o ölçüde, hatta daha da fazla garip
ve yanlıştır. Çünkü yeme-içme meselesinde sistem bellidir. Fakat insanların
kalbine imanı koyma, hatta onların imanlarını şahlandırma ve coşturma gibi
meseleler, fizik dünyanın ötesinde cereyan eden öyle enteresan, öyle gizli ve
öyle büyülü hâdiselerdir ki, insanın bunlarda dahlinin olduğunu iddia etmesi
mümkün değildir.

Allah’la insanlar arasındaki engelleri kaldırma vazifesi, inayet eksenli fakat
iman hedefli bir hizmettir. Bundan dolayı da Cenâb-ı Hak, sebeplerin çok
fevkinde başarılar ihsan etmektedir. Bütün bu lütuf ve ihsanlara baktığımızda,
görünen o dur ki, her mesele tam bir inayet üzerinde cereyan etmektedir.

Bizler yapılan hizmetlerde inayetin yanında “riayetin” yani görme ve
gözetmenin de bulunduğunu, bizim dışımızda onları idare ve kontrol eden
birinin var olduğunu anlıyoruz. Meselâ, bu yol, “kandan irinden deryaların,
menzilinin çok, geçidinin yok” olduğu bir yoldur. Peygamberler başta olmak
üzere, bu yolun yolcuları, yollarında ilerlerken bin çeşit olumsuzluklarla
karşılaşmışlardır. Ancak bize gelince, karşımıza çıkan bunca husumete rağmen
gösterilen cehd ve gayretin neticesiz kalmadığı da bir gerçektir. Bu ise, apaçık
bizim bir ilâhî inayet ve riayet altında bulunduğumuzu ve َمِْعنَو ّللا  ُهٰ َان  ُبْسَح

ِمِیظَعْلا ِّيِلَعْلا  ّللِاب  ِهٰ َِّالإ  َة  َّوُق َالَو  َلْوَح  َال  ُلِیك ، َوْلا  sırrının tecellîsine mazhar
olduğumuzu göstermektedir.

Ancak, böyle bir inayet ve riayete mazhariyetin de, şart-ı âdi planında bir
kısım sebeplerinin olması lâzımdır. Çünkü Zülkarneyn bile, harikulâdeler
kuşağında fütuhât dantelasını örerken, sebepleri elden bırakmamıştır. ََعبْت َأَف
2 اًَببَس ََعبْت  أَ َّمُث   1 اًَببَس  yani “Zülkarneyn, bir sebepten diğer bir sebebe
sıçrayarak sebepler devr-i daimi veya sebeplerin doğurganlığını
değerlendirmiştir.” ferman-ı sübhanisi, Zülkarneyn’in bu anlayışını
anlatmaktadır. Şimdi eğer bir nebi için sebepler söz konusu ise, bizlerin
sebeplerden bağımsız hareket etmemiz herhâlde düşünülmemelidir.



Sebepler, maddî veya mânevî olabilir. Maddî sebepleri eksiksiz yerine
getirdikten sonra, ilâhî inayet eksenli hizmetimizin devam ve temadisi için
mânevî sebepler adına bu inayetleri bizlere lütfeden Allah’la münasebetimizi
devam ettirmemiz ve O’na yönelmemiz gerekmektedir.

Evet, her şeyden evvel O’na yönelmek çok önemlidir. Zira büyük problemler
ve yapılmaz gibi görülen büyük işler, ancak O’na teveccüh ile
gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla büyük olarak addettiğimiz bütün ideallerimizi
gerçekleştirebilmek için, Kudreti Sonsuz’a teveccüh etmemiz gerekmektedir.
İşte bu teveccüh de, bir yönüyle sabır ve namazla olmaktadır. Esasen bu ikisi
arasında bir telâzum vardır. Yani bunlar birbirinden ayrılmaz iki parça gibidir.
Çünkü namaz, Allah’a imandan sonra kulluk adına yapılabilecek en büyük bir
iştir. Evet, namaz; malî, bedenî bütün ibadetleri câmî bir ibadettir. Hac, oruç
ve zekât gibi ibadetlerin nüvelerini de onda görmek mümkündür. Yalnız bu,
kâmil mânâda eda edilen namaz için geçerlidir. Dolayısıyla her insan namazını
kılarken kâmil mânâda eda etmeye çalışmalıdır. Namaz, her şeyiyle hâlis bir
ibadet ve miraç için yegâne vesile, sonra da Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi
ve sellem), gökler ötesi seyahatinin en son noktasında tevdi edilen ilâhî bir
armağandır.

Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem), miraca “kâb-ı kavseyn”
ruhuyla yönelmişti. O, sebepler üstü yaşadığı o noktada, namazla müşerref oldu
ve onu hayatı boyunca da en kâmil mânâda eda etti. O noktada başka bir şey
değil de beş vakit namazın hediye olarak verilmesi dikkate şayandır. Zira
namaz tamamen Allah Resûlü’nün misyonu ile alâkalıdır. Evet, O’nun
(sallallâhu aleyhi ve sellem) misyonu; beşerin ulaşamadığı noktalara ulaşmak,
kurbetin hazzını tadıp geriye gelmek; sonra da duyup tattığı hakikatleri
başkalarına anlatmak ve o zümrüt tepelere onları da götürmektir. Öyleyse,
miracın esas armağanı namazdır ve bu aynı zamanda her mü’minin miracı
olarak, onları da miraca götürecek nurdan bir helezondur. Bundan dolayı Allah
Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir milyon cennet bahşedilmiş olsaydı
belki de başkalarının ayağının altına uzatılacak böyle nurdan bir helezonun
verilmesi kadar onu sevindirmeyecekti.

Evet, namaz öylesine büyük bir armağandır ki, bu armağan içinde, herkese
kılacağı namazı ölçüsünde bir miraç mukadderdir. Öyleyse, o inayet ve riayete
mazhar olmak için böylesine büyük bir ibadete talip olunmalıdır. Şayet
hedefimizde mükemmel mânâda bir namaz olursa; gerçek mânâsıyla edasına
niyetlendiğimiz namazı yakalayacağımız âna kadar kıldığımız namazlar da -



inşâallah- hüsnü kabul görür. Zira mü’minin niyeti, amelinden hayırlıdır.
Allah’ın inayetine talip olmada ikincisi esas “sabır”dır. Esasen, böyle bir

inayet yolunda, birinci esas olarak arz ettiğimiz namaz için de ve maddî
sebepler dünyasında koşmak için de hep sabra ihtiyaç vardır. Şiddet-i
vuzuhundan gizli olan bu sabır meselesini, şimdiye kadar defaatle ele aldığımız
için sözü fazla uzatmak istemiyorum.

Evet, bu yol sabır ister. İbadet ü taate karşı sabır.. şartların bütün bütün
ağırlığına rağmen kulluğun devam ettirilmesine sabır.. Allah’ın seni
mükâfatlandıracağı günü beklerken zamanın çıldırtıcılığına karşı sabır...

İşte namaz ve sabır, bir yerde böylesine özdeşleşmektedir. Allah’ın inayetine
talip olmanın yolu ve yöntemi, sabırla hizmetlerinin arkasını takip etmek;
namazla sürekli konsantrasyon aramak; Mahbûb-u Hakikî olarak her lahza
Allah’ı (celle celâluhu) düşünmek ve O’nu her şeye tercih etmektir
1 Kehf sûresi, 18/85.

2 Kehf sûresi, 18/89, 92.



PROBLEMLER VE İNSANLAR
Soru: “Milletimizin kaderini alâkadar eden her mesele, bazı kimselerle
direkt olarak alâkalıdır.” diyorsunuz. Başta siyasî ve ekonomik olmak
üzere birçok sahadaki problemle karşı karşıya bulunan ülkemiz ve onun
istikbalini nasıl görüyorsunuz?
Değişik vesilelerle, milletimizin, ülkemizin istikbalini nasıl gördüğümü arz

etmeye çalışmıştım. Bu konuda yıllardan beri çoklarının yeis ve ümitsizlik
solumalarına karşılık, ben hep ümit konuştum ve ümit yazdım. Onları burada
tekrar etmek yerine farklı bir hususu arz etmeyi düşünüyorum. Bence, her fert
geleceği kendi hisleri, kendi anlayışı, kendi idraki, kendi şuuru içinde aramalı..
ve daha çok kendi düşüncelerindeki enginlik ve derinliğe bakmalıdır; bakmalı
ve kat’iyen şunu unutmamalıdır: Bu ülkeyi geleceğe taşıyacak olan gene bu
ülkenin insanıdır. El âlemin gelip bizi ihya edeceğini beklemek, aldanmaktan
öte bir safdilliktir. Ne güzel der Mehmet Âkif:

Sus ey dîvâne! Durmaz kâinatın seyr-i mu’tâdı.
Ne sandın? Fıtratın ahkâmı hiç dinler mi feryadı?
Bugün, sen kendi kendinden ümid et ancak imdâdı;
Evet, sen kendi ikdamınla kaldır git de bîdâdı.
Cihan kanûn-i sa’yin, bak, nasıl bir hisle münkâdı!
Ne yaptın? “Leyse li’l-insani illâ mâ-seâ” vardı!..
Evet, eğer siz, kendi düşünce ve inanç dünyanız istikametinde bir hayat

yaşamak ve onu insanlığa hediye etmek istiyorsanız, mutlaka çalışmak
zorundasınız. Bu, bize ait bir vazife. Bu itibarla biz hele bunu bir yerine
getirelim; Rabbimiz’in neler lütfedeceğini hep birlikte -ömrümüz varsa-
göreceğiz.

Soruda daha önceleri söylediğim bir husus da hatırlatılıyor. “Milletimizin
kaderini alâkadar eden her hâdise, bazı kimseleri de alâkadar eder.” Evet,
doğrudur. Ancak bu, sübjektif bir meseledir. Bunlar ömür boyu toplumu
alâkadar eden her olumsuz hâdisede yataklara düşer ve kıvrım kıvrım
kıvranırlar. Ruhun zaman üstü olması ile izah edilebilecek bu durum, sadece
belli kimselere de has değildir. Bundan önce de değişik inkılâpları kendi
düşünce dünyası ile alâkalı gören hemen herkes, aynı ruh hâletini yaşamış ve o
maddî hastalıklar şeklinde tezahür etmiştir. Meselâ; dizlerinden rahatsız olan
birçok insanın, barometreler gibi yağmur yağacağını önceden hissedebilmesi
misillü, Hazreti Bediüzzaman gibi “himmeti milleti” olan bir insan, şuuru



taalluk etmeden, hizmetinin kaderiyle alâkalı çok şeyleri hissedebiliyor ve
davranışlarını ona göre ayarlayabiliyordu. Ve, günümüzde de bazıları, bu çok
ağır, çok büyük vazifenin, yani, bir milletin kendini yeniden tarih sahnesinde
ifade etmesi davasının bugünkü kadrolarla daha ileriye götürülemeyeceği
endişesinden dolayı ve gerekli performansın gösterilememesi açısından,
hususiyle gelecekte zuhur edebilecek hâdiseleri şimdiden hissederek çok
rahatsız olmaktalar. -Hissettirene ruhlarımız feda olsun!-

Gelelim siyasî ve ekonomik problemlere. Bu ve benzeri problemler, insanlık
tarihi boyunca hiç eksik olmamıştır. Yeryüzü, problemi insanoğlu ile tanımıştır.
İlk problemler peygamberlik çerçevesi içinde mütalâa edilebilecek ölçüdeki
şeylerle yeryüzüne inmiştir. Ve bir mânâda problemi, yeryüzüne ilk defa
Seyyidina Hz. Âdem getirmiştir. Aslında Hz. Âdem gelmeden önce, yeryüzünde
yaşayan dinozorların, fillerin, gergedanların problemi yoktu.. otun ağaçla,
ağacın otla bir derdi bahis mevzuu değildi. Ne zaman ki, Hz. Âdem yaratılmış,
hemen arkasından birçok problem meydana gelmiştir. Yalnız tekrar ifade
etmeliyim ki; bu problem peygamberlik çerçevesinin müsait olduğu ölçüde bir
problemdi. Buna “hasenâtu’l-ebrâr seyyiâtu’l-mukarrabîn” nazarıyla da
bakılabilir. Sonra Allah bu problemleri gidermek için yeryüzüne peygamberler
gönderdi. Din ile, eğitim ve kültürle, insanın insanlık semasına çıkartılmak
istenmesiyle, bu problemler çözülmeye ve aşılmaya çalışıldı.

Günümüzdeki çarpıklık, insanın zatı ile ilgili problemler çözüme
kavuşturulmadan, ekonomik, siyasî, idarî, içtimaî problemler giderilmeye
çalışılmasının altında yatmaktadır. Hâlbuki insan, Kur’ân’ın ölçüsünü verdiği
seviyede insan olmadığı müddetçe bu problemlerin giderilmesi mümkün
değildir. İnsan kendisi problem olduğu, AIDS mikrobu gibi mikroplar taşıdığı
sürece, bu problemler yok edilemeyecek ve insan onu hemcinslerine
bulaştırarak, her zaman onları da hasta edebilecektir.

Bana göre bütün problemlerin çözümü, ancak problemsiz insanların eliyle
olacaktır. Kendi problemlerini halletmiş, onları aşmış, imtihan unsurlarının
hepsini ekarte edebilmiş insanların eliyle, fikriyle ve gayretiyle. Zira fert, kendi
problemlerini aşamamışsa, o zaten kendisi problemdir ve toplum içindeki
iktisadî, siyasî, içtimaî problemler hep ondan kaynaklanmaktadır.

Şahsen ben, Anadolu’nun bağrında yetişen ve Allah yolunda her türlü
meşakkate katlanabilecek hak erlerinin bu misyonu temsil edeceğine
inanıyorum. Daha doğrusu inanmak istiyorum. Şu anda o kertede miyiz, bir şey
söyleyemeyeceğim. Siz, arz edeceğim şu sahalarda bütün problemleri aştığınızı



söyleyebilirseniz, ben de problemlerin halliyle alâkalı müjdemi verebilirim.
Aile hayatınızı, çoluk ve çocuğunuzu aşabildiniz mi? Onlara sağlam bir terbiye
verdikten sonra, mal, mülk bırakmasam da olur; millet var olsun, gider bir
yerde hamallık yapar, çalışır, karınlarını doyururlar diyebiliyor musunuz? Veya
ben helâl yolda olduktan sonra, kazancım az ya da çok olmuş, ne önemi var!
Gider geceleri bir yerde simit satar, gazete satar, hem kazanır hem de onurumu
korurum; o da bana yeter diyebiliyor musunuz? Misalleri çoğaltabilirsiniz.

İşte siz, bu ve bunun gibi mevzularda kendinizi aşmış; çalışıp Allah’a teslim
olmuşsanız, hatta bu teslim sizde, tevekkül şeklinde zuhur etmişse,
tevekkülünüz de tefvize dönüşmüşse, artık siz, cemiyetin bütün problemlerini
de çözmeye namzetsiniz demektir. Böylesi fertlerden müteşekkil bir toplumun
varlığı bütün insanlık adına bir tali’liliktir. Onun için ben böyle bir topluluğa
rastlasam, onlara derim ki, ّللا ِهٰ ِةــَكَرَب  ىٰلَع  اوُري  ِس  yani “Haydi Allah’ın
bereketi ile bütün yeryüzüne dağılın ve uğradığınız her yeri Mesih-eda
soluklarınızla ihya ediniz!”

Netice itibarıyla diyebiliriz ki, kendini insanlığa adamış tali’lilerin asıl
misyonu, yeryüzünün Hazreti Âdem’le tanıdığı problemleri çözmektir. İdarî,
siyasî, içtimaî, iktisadî, harsî… hayatın bütün ünitelerine ait problemleri
çözmek için planlar, projeler üretmek ve onları hayata geçirmektir.

Son bir söz daha; hadisin beyanına göre “Nasıl iseniz öyle idare
olunursunuz.” Demek ki, iktisadî ve siyasî açıdan bizim istihkakımız bu imiş ki
ilâhî kader hakkımızda böyle tecellî ediyor. O hâlde problemleri dışta
aramayalım! Onlar, bizim içimizdedir. Biz içimizdeki problemleri
çözdüğümüz, çözmeye muvaffak olduğumuz zaman, peşi peşine dıştaki bütün
problemler de çözülecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın



TÜRKÇE’NİN DÜNYA DİLİ HÂLİNE
GETİRİLMESİ

Soru: “Türkçe’yi gelecekte dünya dili hâline getirmeye mecburuz.”
şeklinde ifade ettiğiniz bir düşünceniz var. Bunu biraz açar mısınız?
Türkiye’nin yeni bir Türk dünyası ile tanışıp kaynaşması; Avrupa, Amerika,

Avustralya’da yetişen Türk nesillerinin mevcudiyeti, Türkçe’nin bir dünya dili
hâline geleceğinin emareleri sayılır. Ayrıca dilin, kültürle yakın
münasebetlerinin olduğu, hatta onun bir buudunu teşkil ettiği düşünülecek
olursa, Türkçe’nin dokuz asırdan beri bir arada yaşamış bir topluluğun ortak
dili olduğu avantajı da söz konusu. Evet, Türkçe, Selçuklular’dan beri bu
topraklar üzerindeki –her ne kadar o dönemde devletin resmî dili olmasa da–
halk tarafından konuşulagelen bir dildir. Bu bakımdan bizim, Orta Asya’daki
milletlerle aramızdaki ortak değerlerin gün yüzüne çıkartılıp, beklenen o engin
kültür zenginliğinin sağlanması ve 70 yıl süren kopuk ilişkilerin aşılarak
Türkçe’nin geliştirilmesi geleceğimiz adına çok önemlidir.

Diğer taraftan, Batı ile entegrasyonun sağlanması, meselâ teknolojinin
gelişmesi ile elde edilen yeniliklerden haberdar olma, yani bilgi ve teknoloji
transferi ile çağın bütün vâridâtının benimsenmesi de yine Türkçe’nin ortak dil
olmasına bağlıdır.

Hz. Musa (aleyhisselâm), Eyke’de Şuayb (aleyhisselâm) gibi bir söz sultanı
ile tanışınca, kendi kendine ِل يۤ ْرـَِّـسي  وَ يِرْدـــَص ِيل  ْحَرـــْـشا  ِ

ّ
بَر 

ِيل ْ وَق اوُھَقْفَي   ِيناَـس ْنـِم لِ ًةَدـْـقُع  ْلـُلْحا  وَ يِرَْمأ  “Rabbim, benim
göğsümü aç. Bana işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki, sözümü
anlasınlar.”1 demişti. Burada dikkatimizi çeken husus; kalbin inşiraha mazhar
olması ve maksadın rahatlıkla ifade edilebilmesi için, dilin maksadı ifadede
hiçbir şeye takılmaması gerektiğidir. Evet, bir peygamber olan Hz. Musa’nın,
mesajını sunabilmesi için böyle bir istekte bulunması çok yerinde bir harekettir.
Hz. Musa’da bir istek hâlinde ortaya çıkan bu hususun, Efendimiz’de, Allah’ın
bir lütfu olarak; َكَرْدَص ََكل  ْح  َرَْشن َْمَلأ   “Biz senin kalbine inşirah vermedik
mi?”2 âyetiyle, mevhibe ve minnet ufkunda tecellîsine şahit oluruz. Yani Hz.
Musa’nın Rabbinden istediği şey, Efendimiz’e bir nimet olarak verilmiş ve
O’nun şükran duyguları coşturulmuştur.

Yine Efendimiz, “Beyanda sihir vardır.”  diyerek, gelecekte her şeyin
gücünü, beyandaki edadan alacağını haber vermiştir. Ayrıca, Hz. Âdem’e



(aleyhisselâm) talim edilen esmâ, Efendimiz’de tafsil edilmiştir. Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ahir zaman peygamberi olduğuna göre, bu da bir
mânâda ahir zamanda ilmin öne çıkacağına işarettir. Evet, çağımızda her şey
ilme bağlıdır ve artık bizler bir ilim çağı yaşıyoruz. Ancak, bunun insanlığa
sunulması meselesine gelince, o, gücünü beyandaki edadan alacaktır.

Günümüzde, koskocaman bir Türk dünyası olarak bütün bu fonksiyonları eda
edebilmek için, yarım yamalak bir Farsça, bir Arapça veya İngilizce ile bir
şeyler yapma ve hedefe ulaşmamız oldukça zordur.

Bu itibarla, Türkçe’nin böylesi önem arz etmesi, başta edebiyatçılar olmak
üzere, herkese ciddî sorumluluklar yüklemektedir. Bu açıdan sadece mevcudu
öğrenip-öğretmekle kalmayıp; büyük istidatlar yetiştirerek onlara ciddî
sorumluluklar yüklememiz ve dilimizin gelecekte çok ileri bir seviyede temsil
edilmesini sağlamamız gerekmektedir. Bunun için de, bir taraftan dilin kendi
kurallarına uygun kelime üretirken, diğer taraftan da asırlardan beri kullanıla
kullanıla dilimize mâlolmuş kelimelerin muhafazasının zaruretine inanıyorum.
Evet, millete mâlolmuş bu kelimeler artık bizimdir ve dil zenginliğimizin bir
buududur. Meselâ, medreselerimizde okutulan eski kitaplara baktığımızda, o
dönemde kullanılan dilin, maksadı ifadede -günümüzde olduğu gibi (!)-
istidradî birtakım açıklamalara ihtiyaç duymayacak ölçüde bir derinliğe ve
zenginliğe sahip olduğunu görürüz. O hâlde, günümüzün gençleri bu dili
anlamıyor diye bu zenginliğin bir kenara atılması kat’iyen doğru olamaz.

Günümüzde, her zamankinden daha geniş imkânlara sahip bulunuyoruz.
Bugün, Türkçe’ye hâkim insanlar, konferans, seminer, panel ve sempozyumlarla
meselenin önemini vurgulayabileceği gibi, gazete, tv, dergi gibi yazılı ve görsel
medya, bu önemli neticeye ulaşmada vasıta olarak kullanılabilir. Milletimizin
kendini bütün dünyaya anlatabilmesi, yeniden ispat-ı vücut edebilmesi, bir
açıdan Türkçe’nin “dünya dili” hâline getirilmesine bağlıdır.

Son olarak sübjektif bir değerlendirmemi de arz etmek istiyorum: Benim
eskiden beri Türkçe’ye karşı ayrı bir sevgim, hatta özlemim vardır. Meselâ
bana Arapça -ki Kur’ân dilidir- ile Türkçe arasında, her iki dilde de aynı
ölçüde yazı yazma kabiliyeti verilseydi, ben Türkçe’yi seçer ve Sultanü’ş-
şuara Bâki’nin şâirâne ifadesini, Şeyh Galib’in mânâdaki derinliğini, Mehmet
Âkif’in samimiyetini satırlarım arasında cem etmek isterdim, ama heyhât!...

Hâsılı, geleceğe emin adımlarla yürüyen Türkiye ve Orta Asya dünyası,
Türkçe’yi mutlaka dünya dili hâline getirme mecburiyetindedir.
1 Tâhâ sûresi, 20/25-28.



2 İnşirah sûresi, 94/1.



USÛL, FÜRÛ VE TESETTÜR
Soru: Farklı bir yaklaşım tarzı olarak tesettür meselesini İslâm
dinindeki usûl, fürû kavramları çizgisinde değerlendirdiğinizi biliyoruz.
Bunu biraz açar mısınız?
İslâm dininde, inanç ve amel adına mükelleflere teklif edilen hususlar “usûl”

ve “fürû” diye iki ayrı bölümde mütalâa edilir. Bunlardan hayatî ehemmiyet arz
eden esaslar, usûl kategorisine giren hususlardır.. fürûa gelince o, hep bu usûl
üzerine bina edilir. Bu açıdan denilebilir ki, usûlün olmadığı yerde, sistemli
fürûdan bahsetmek mümkün değildir.

Buna göre ّللا ِهٰ ُلوُسَر  ٌدَّمَحُم  ُّهٰللا  َِّالإ  َهِٰلإ  başta olmak üzere, sair iman َـال 
esasları akidede usûldür. İman esasları, muhakkıkîn yaklaşımı ile dört asla irca
edilebilir ki, bunlar; Allah’a, ahirete, peygamberlere iman; bir de ubûdiyet
veya adalettir.

Namaz, oruç, hac, zekât veya diğer ibadetler, bu asıllar üzerine bina edilen
ve asla göre fürûat sayılan amellerdir. Ancak fürûat demek, Türkçemizde
anlaşıldığı şekliyle “olmasa da olur” gibi bir mefhumu akla getirmemelidir.
Bunların fürûat olması, asıl ile olan münasebet ve mukayeseleri neticesi ve
tamamen yukarıdaki taksim ve tasnif itibarıyladır. Yoksa ibadetsiz imanın tam
olmayacağı izahtan vârestedir.

Tesettür emrini, bu esaslar çerçevesi içinde incelediğimizde, önce onun,
hicretin yedi veya sekizinci yılı; yani peygamberliğin yirminci senesinde farz
olduğunu görürüz. Bu demektir ki, İslâm’ın ilk yirmi yılında kadınlar, cahiliye
dönemindeki giysilerini devam ettiriyorlardı.

Burada, hikmet-i teşri açısından dikkati çeken en önemli husus, teşride
meselelere ehemmiyet sırasına göre yer verilmesi ve öncelik tanınması ya da
geriye bırakılmasıdır. Bu itibarla da, gönüllere ُّهٰللا َِّالإ  َهِٰـلإ  hakikatinin َـال 
yerleştirilmesi en önemli mesele olduğu için, öncelik ona tanınmıştır. 13 yıllık
Mekke dönemindeki nazil olan hemen bütün âyetler ve Allah Resûlü’nün
metlüv, gayri metlüv bütün tebligatı hep bu mevzu etrafında örgülenmiş gibidir.

Öyleyse bizim de, tebliğ ve irşadda daha çok bu önemli noktaya dikkatleri
çekmemiz gerekmektedir. Allah’ın büyük gördüğü şeyleri büyük görmek, küçük
gördüğü şeyleri de küçük kabul etmek kalbin takvasındandır. Aslında bu, din-i
mübin-i İslâm’ın da temel bir kuralıdır. Allah’ın vaz’ettiği şeyleri kendi
ölçüleri içinde kabullenme ve hayata taşıma, Allah’a olan imanın, O’nunla olan
irtibatın önemli bir göstergesidir.



Tesettür meselesi, farziyetinin gereği tartışılmaz olmasının yanında iman ve
imanî hakikatlerin önüne geçirilmemelidir. Hele “Tesettür -örtünme keyfiyeti
mahfuz- ille de şu şekilde olacak!” denilmemelidir. Zira tesettür başka, çâr ve
çarşaf başka şeylerdir. Çarşafın, tesettür yollarından biri olduğu muhakkak. O,
Osmanlı döneminde bazı yörelerde kullanılmaya başlanmış bir giysi çeşididir.
Onun mazisi birkaç asır gibi yakın bir tarihe dayanır. Hatta çarşafın bazı
yörelerde kullanıldığı o dönemlerde bile Bağdat ve Şam gibi merkezî
şehirlerde kullanılmadığı bilinen gerçeklerdendir. Hakikat böyle iken, bir
tesettür türü üzerinde imanî meseleler ölçüsünde durmak ve ona her şeyin aslı
nazarıyla bakmak, dinî emirlerdeki ilâhî tertibi altüst etme demektir. Bu, dinde
aslî bir mesele olmadığı hâlde, daha sonraki dönemlerde ibadetmiş gibi ortaya
çıkartılan bir husus olması itibarıyla dinin ruhundaki itidale de münafîdir.

Ayrıca objektif bir değerlendirme kabul edilmese de, tesettürün belli
kostümlerle yorumlanması konusunda şahsî kanaatimi de beyan etmek
istiyorum: Müslümanın yemesi, içmesi, oturup kalkması, evi, sokağı, çarşısı,
pazarı; onun sanat telakkisini, ruh zarafetini, gönül inceliğini aksettirici bir
mahiyette olmalıdır. Bu açıdan da, bazı kılık ve kıyafetlere avamca bir gözle
bakıldığında dahi onda estetik zevkin olduğunu söylemek çok zordur.

O hâlde tesettür emrini hayatına tatbik etmekle mükellef olan bizler, kendi
iradelerimizle herhangi bir giyim tarzını seçebiliriz. Manto, pardösü, çarşaf,
çâr veya kırmızı, mavi, sarı, yeşil... vs. Bunda bir standardizeye gitme, dinin
ruhundaki esnekliği ve dolayısıyla da evrenselliği öldürme demektir. Kaldı ki,
tenevvüde de ayrı bir güzellik var… Bir zamanlar Çin’de Mao’ya kadar
herkes, yakasız gömlek giyerdi.. ve onlar bu hâlleriyle çok çirkin bir görünüm
arz ederlerdi. Aynı zamanda hayatı böyle standardize etmek ve bazı kalıplar
içine sokmak, halka zorluk çıkarmak demektir. Bu ise kolaylık dini olan
İslâmiyet’in ruhuna zıttır.

Öte yandan, yanlış bir anlayışın tesirinde kalan bazı kesimler -maalesef- bazı
kılık ve kıyafetler karşısında, kelimelerle ifade edilemeyecek ölçülerde tahrik
olmaktadırlar. Dini bilmeyen kimseleri tahrik etmeme, dinde çok önemli bir
esastır. Aksi hâlde, gücü ve kuvveti elinde bulunduran bazı kimseler, bırakın
fürûatı, usûlü dahi yaşama ve yaşatma imkânını vermeyebilirler. Yakın Çağ
itibarıyla tarihimiz bunun nice örnekleriyle doludur.

Netice itibarıyla; usûle ait meselelerin anlatılması ve hayatın her ünitesine
girilip, imanla gönüllerin itminana kavuşturulmasına şiddetle ihtiyaç duyulduğu
günümüzde, yukarıda arz ettiğimiz ölçüler içinde, usûl sayılmayan meselelerde



takılıp kalmak, bırakın inanmayanları, inanan insanların bile cephe almasına
vesile olabilir. Onun için günümüz şartlarını idrak edip realitelere sırtımızı
dönmeden, İslâmî hakikatleri anlama, yaşama ve anlatma zorunda olduğumuzu
bir kere daha hatırlama mecburiyetindeyiz.



BİR ÂYETİN TEDÂÎ ETTİRDİKLERİ
Soru: Bosna-Hersek faciasına “İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizi
helâk mı edersin Allahım!” âyetinden hareketle, farklı şekilde
yaklaştığınızı biliyoruz. Bu düşüncenizi biraz açar mısınız?
Soruda bahsettiğiniz âyetin sebeb-i nüzulünü izahla cevaba başlayayım. Hz.

Musa kendisinden onlarca mucize gördüğü, firavunun zulmünden kurtulup,
semavî sofralarla beslendiği hâlde, Tur’a Rabbisiyle mülâkata gittiğinde,
buzağıyı ilâh edinen ve “Musa gitti, dönmedi, unuttu...” diyen kavmi karşısında
Allah’a “İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helâk mı edersin Allahım!”
diye nida eder.1 Fakat âyetin nüzul sebebinin bir olaya özgü olması ve bir
vak’ayı bildirmesi, onun mânâsının umumiyet ifade etmesine mâni değildir. Bu
itibarla da o günden bugüne, bugünden de kıyamete kadar gelecek insanların bu
âyetten alacakları ders ve ibretler vardır. Zaten Kur’ân’ın evrensel olması da
bunu gerektirir.

Buna göre; sadece Hz. Musa kavminde değil; Hz. Âdem’den Hz. Nuh’a,
ondan Hz. İbrahim’e ve ondan da Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) uzanan çizgide, hidayete götüren doğru yolu bırakıp dalâlete sapan pek
çok kimse gelip geçmiştir. Onlar dalâletleriyle âdeta semavî ve arzî belâlara
davetiye çıkarmışlardır. Şahsen ben, son dönemlerde Orta Asya’da,
Balkanlar’da “Müslümanım” diyen insanların bulunduğu ülkelerde cereyan
eden hâdiselere biraz da bu gözle bakıyor ve o açıdan değerlendiriyorum. Hatta
onlar adına Rabbime dua dua yalvarırken, bu mülâhaza her aklıma geldiğinde
de ürperiyor ve; “Acaba ilâhî merhameti aşkın merhamet küstahlığında mı
bulunuyorum; bulunuyor ve acaba gayretullaha dokunur mu bu dualarım?” diye
endişelerle kıvranıyorum.

Evet, acaba orada pek çoğu itibarıyla dinlerinden dolayı öldürülen insanlar,
namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, haram-helâl bilmiyorlarsa, bu, ötede bana
sorulur mu? Savaşların başlangıç yıllarındaki bu durum şimdilerde değişmiş
olabilir. Böyle bir değişiklik mahfuz, o insanların, Müslümanlık ile, diyanetle
yani dinî emir ve yasakları hayatlarına tatbik ile uzaktan yakından alâkaları
yoksa, hatta her şeye rağmen bazıları itibarıyla bunlar ilâhî sıyanetten kaçıyor,
ilâhî seraya sığınmıyor ve Rabbimin merhamet etmesine liyakat kazanmaya
çalışmıyorlarsa, benim bu yana yakıla hâllerim Allah’a karşı saygısızlık olmaz
mı? Keşke biri çıkıp da bana: Hayır, saygısızlık olmaz deyiverseydi..! Dense
de denmese de ben, şeklini biraz değiştirerek onlara dua etmeye devam



edeceğim: “Allahım! Bunların kalblerine hidayet lütfeyle!.. Onları makbûlîn,
sâlihîn güruhuna ilhak buyur!. Onları Senin merhametini celb edebilecek ve ona
layık olabilecek insanlar konumuna yükselt!” Evet, ilk defa o insanların
merhamet-i ilâhiyeye liyakat kazanmaları çok önemli. Bakın hele onu bir
kazansınlar, ardından “Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler.”

Burada bir hususu daha açıklamakta fayda mülâhaza ediyorum. Bazıları bu
düşünce karşısında “Biz tv’lerde seyrediyoruz. Dünyanın değişik yerlerindeki
bu insanlar hep “Müslümanlık” diyorlar. Buna bir şey demek elimizden gelmez;
ancak İslâm’da o görünümden daha önemli hususlar vardır. Meselâ namaz..
evet, eğer bir insan namaz kılmıyorsa, teferruata ait meselelerin ifası onun
yanında çok önemsiz kalır. Rica ederim nice fer’î meseleler var ki Hicretten
sonra teşri kılınmıştır. Hâlbuki o döneme kadar da Müslümanlar hep namaz
kılmışlar, oruç tutmuşlar, hatta bu önemli ibadeti kadınlar başları açık olarak
yerine getirmişler. Neden sonra tesettürle alâkalı emirler gelmiştir. Faiz de
öyle; faiz Veda Haccı esnasında kesinlikle haram kılınan mükellefiyetlerdendir.
Ama namaza gelince, o, bazı rivayetlere göre -şekli şimdiki gibi olmayabilir-
farz kılınmazdan önce de vardı. O günlerde Hz. İbrahim’in bakiye-i dini ile
amel ediliyor ve ona göre namaz kılınıyordu. Çünkü namaz beşer tabiatında var
olan Yüce Yaratıcı’ya karşı itaati, inkıyadı ifade etmektedir.

Aslında aynı hususlar bizler için de geçerlidir. İçimizdeki beyinsizler
yüzünden, âyetin ifade buyurduğu tehdit, bize de bir şeyler ifade etmektedir.
Daha doğrusu etmelidir. İslâmî hakikatlere daha önceden uyanmış insanlar,
çevrelerindeki bu kabîl insanlara, daha musibet gelmeden önce, tebliğ ve irşad
adına gitmeli ve onların da bu hakikatlere uyanmalarını sağlamalıdırlar.
Unutmayalım ki, Kur’ân bir başka âyetinde şöyle der: “Öyle bir fitneden
korkun ki, geldiğinde içinizden sadece mücrimlere isabet etmez.”2 Yani
hepinizi kırar geçirir.
1 A’râf sûresi, 7/155.

2 Enfâl sûresi, 8/25.



İNSANLIĞIN İFTİHAR TABLOSU
Soru: İnsanlığın İftihar Tablosu, “O, kendi olarak doğdu, kendi olarak
yaşadı ve kendi olarak dünyadan göçtü.” buyuruyorsunuz. Bu ne
demektir?
Yıllar önce söylediğim bu cümledeki mülâhazalarımı şimdi bütün netliği ile

tekrar hatırlamam çok zor. Ama yine de ruh hâletimin müsaade ettiği ölçüde
hiçbir tasnife tâbi tutmadan, aklıma geldiği şekliyle buna açıklık getirmeye
çalışayım.

Necip Fazıl, O’nu ifade için “O ki, o yüzden varız.” derdi. Bu yaklaşım,
hadis kriterleri açısından tenkit edilse de, mânâsı doğru olan “Sen olmasaydın,
âlemleri yaratmazdım.” hadis-i kudsîsinden mülhemdir. Evet, Allah, kâinatı
O’nun için yaratmıştır. Kâinat, Allah’ı anlatan bir kitapsa -ki, öyledir- bu
kitabın tercümanı Hz. Muhammed’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem). O
olmasaydı, kâinat kitabı okunamayan, anlaşılamayan bir sır olarak kalacaktı.
Dolayısıyla onun içinde yaşayacak ama, onunla Allah’ı tanıyamayacak ve O’na
ulaşamayacaktık. Oysaki Allah, Kur’ân-ı Kerim’de beyan ettiği üzere, varlığı,
Kendisine ibadet etsinler, İbn Abbas’ın tefsirine göre de, Kendisini tanısınlar
diye yaratmıştır. Bu itibarla denebilir ki, Hz. Muhammed olmasaydı, varlık
bilinmeyecek ve dolayısıyla Allah da tanınmayacaktı. Öyle ise O’na varlığın
ille-i gaiyesi, yani, yaratılış sebebi denebilir.

O’nu, kendinden önce gelen her peygamber, misyonu ölçüsünde ve
çerçevesinde anlatmış ve haber vermiştir. Meselâ, Endülüslü büyük âlim Kadı
Iyaz’ın Şifa-i Şerif’inde geçtiği üzere, Hz. Âdem, kendisine yasaklanan
meyveden yedikten sonra Cenâb-ı Allah’a O’nu şefaatçi ederek yalvarmış;
“Muhammed hürmetine beni affet!” demiştir. Cenâb-ı Allah’ın, “Sen
Muhammed’i nereden biliyorsun?” sorusuna karşılık da, “Ben, Cennet’in
kapısında ّللا ِهٰ ُلوُسَر  ٌدَّمَحُم  ُّهٰللا  َِّالإ  َهِٰلإ  -yazısını gördüm. İsmi, Senin İsm َال 
i Şerifi’nin yanında anılan biri, Senin yanında en kıymetli olmalıdır.” şeklinde
cevap vermiştir. En son Hz. İsa da O’ndan çok bahsetmiş, İncillerin eldeki
nüshalarında “Size daha çok söyleyeceklerim var; fakat şimdi siz bunları
kaldıramazsınız. Ben gideyim, ta ki, dünyanın Efendisi, gerçeğin ruhu, hakkı
bâtıldan ayıran Zât gelsin ve size bütün hakikatleri anlatsın.” demiştir.

Hz. İsa, O’nu Ahmed olarak haber vermiştir. İlâhî bir tevafuktur ki, dedesi
Abdülmuttalip, “Gökte ve yerdekiler O’nu övsün” diyerek, O’na Muhammed
ismini koymuştur. İmam Rabbanî gibi büyük zatlar, önemle hakikat-i Ahmediye



ve hakikat-i Muhammediye üzerinde dururlar. O, yeryüzüne gelmeden önce
“Hakikat-i Ahmediye”nin sahibiydi. Dolayısıyla Hz. İsa, O’nu Ahmed ismiyle
müjdelemiştir. Dünyadaki misyonu itibarıyla da O “Hakikat-i Muhammediye”yi
temsil etmiştir. Nebiler Serveri bu temsil sonunda Hakikat-i Ahmediye’ye
bilfiil ulaşarak veya Hakikat-i Ahmediye’yi bilfiil gerçekleştirerek, yine “Hz.
Ahmed” unvanıyla işaret buyrulan varlığın ruhu olma âlemine dönmüştür.

O’nun dünyaya gelişi de değişik olmuştur. Bir kere O dünyaya gelmeden
önce ve geldiği esnada, siyer kitaplarında anlatıldığı üzere, pek çok
harikulâdelikler meydana gelmiştir. İran’daki Sava gölü yere geçmiş,
ateşgedelerin bin yıldır yanan ateşleri sönmüş, Kâbe’deki putlar yüzüstü
devrilmiş ve İran Sâsâni hükümdarının sarayının şerefelerinden on dört tanesi
yıkılmıştır.

O, çocukluğunu da, doğumundan itibaren yine hep kendi olarak yaşamıştır.
Misyonuna paralel olarak hususî koruma altında bulunmuş. Meselâ, gençliğinde
Kâbe’nin tamiri esnasında taş taşırken, taşlar omzunu incitmesin diye, amcası
Hz. Abbas’ın tavsiyesi üzerine, elbisesinin eteğini omzuna alınca, örtülmesi
gereken avret yerinin baldır kısmından bir miktar açılmış ve derhal sırt üstü
yere düşmüştür. Sonra kalkmış ve bir daha bu vaziyette hiç görülmemiştir.

Cahiliye Arapları, pek çok fecayi ve fezaiyi irtikap eden insanlardı.
Merhametsiz ve gaddardılar. Hatta fakirlik korkusuyla ve bir de kendi
anlayışlarına göre, kız çocuğu sahibi olma utancıyla (!) kız çocuklarını diri diri
toprağa gömdükleri de olurdu. Ancak bunun yanında çok güzel hasletleri de
vardı. Meselâ, cömertlik ve cesaret onlarda çok önemli hususlardı. Bütün
cahiliye şiirlerinde bu iki temanın işlendiğini görürüz. Dile de çok hâkimdiler.
Bundandır ki, meselâ Hz. Ömer, “Bir mecliste İbn Ebî Salt’tan bin beyit
okuyabilirim.” derdi. İbn Abbas, Kur’ân’da geçen hemen her kelimenin mânâsı
için cahiliye şiirinden bir mısra veya beyit okuyabilirdi. Sonra, yine onlar
arasında emniyet çok mühimdi, öyle ki, kendilerine gelinlik bir kız emanet
edilseydi el sürmezlerdi.

İşte bütün bunların hepsinde O, herkesi geçmiş ve ciddî bir fark atmıştı. O
kadar ki, O’na herkes Muhammedü’l-Emin diyordu. Ve tabiî Allah’tan aldığı
Kur’ân-ı Kerim de, söz ve belâgat açısından bütün sözleri geride bırakmış ve
hepsinin önüne geçmişti. Öyle ki bütün edipler bir araya gelip el ele verselerdi,
bir sûre, hatta bir âyete bile nazîre yapamayacaklardı. Evet, O, bu derecede bir
üslûp, bir belâgat ve bir edebiyat mucizesiydi.

O, en çok eza ve cefaya maruz bırakıldığı bir zamanda miraçla



şereflendirilmişti. Bu, kâinat içinden kâinat ötesine yolculukla, kendisine
rehberlik eden Cibril’i bile bir noktadan sonra geride bırakmış, yoluna devam
etmişti de, kendisine “Top senin, çevkan senin bu gece.” denmişti. Mahzen-i
Esrâr sahibi Nizamî’nin engin ve renkli ifadeleri içinde, “Yıldızlar, yolunda
kaldırım taşları gibi dizilmiş, melekler kendisine teşrifatçılık yapmış, yarım ay
atının ayakları altında bir nal gibi kalmış, güneş O’nun ışık kaynağına
sığınmıştı.” O, Kur’ân’da ifade buyrulan 1ى ٰنَْدأ ْوَأ  ِنْیـَـسْوَق  َباـَق   ’nın
mânâsına göre, imkânla vücup arası bir noktaya gelmişti. Bu şu demekti: Bir
kere O da, bir insandı ve yerdi, içerdi, uyurdu, sokaklarda dolaşırdı. Fakat
Bûsîrî’nin ifadesiyle, “Bir beşerdi, ama herhangi bir beşer gibi değildi; taşlar
arasında bir yakut gibiydi.” Bunu avâmî bir benzetmeyle şöyle izah edebiliriz:

Meselâ; Selimiye’nin önünden geçen herkes, kendince, bir şeyler hisseder:
İyi ve zevk-i selim sahibi bir mimar, ondaki sanat karşısında zevkten zevke
girer. Bir çoban da kendine göre onun karşısında bir şeyler hisseder. Bir diğer
misal verecek olursak, meselâ; iyi gelişmiş damak zevki olanlar, yemekleri çok
iyi ayırırlar ve onlar sıradan insanlardan farklıdırlar. Bunun gibi, O’nun her
şeyi hissedişi bir başka idi. Dış görünümü ve yapısıyla bizim gibi bir beşer
görünümündeydi ama bambaşka buudlarda yaşıyordu. Namaza durunca bazen,
O’nun önünde Cennet temessül eder, O’na doğru adım attığı olurdu. Bazen de,
bir başka şeyin temessülü karşısında geri çekilirdi. İşte, miraçla beşeriyetin en
son sınırına varmıştı ki; ondan sonra sonsuzluk başlıyordu. Hiçbir şekilde
Allah olunamayacağına göre, şüphesiz O Allah değildi ve olamazdı da. Bu
yüzden, O’nun ulaştığı makama “imkânla-vücub” arası mânâsına ِنْیَسْوَق َباَق 

ىٰنَْدأ dendi. O makamdaki, durumu itibarıyla kelâmcılar, hadisçiler başka أَْو 
türlü değerlendirmelerde bulunsalar da sûfîler, O’nun miraçta zaman, mekân
hususiyet ve kayıtlarından müberra olarak Allah’ı gördüğünü söylerler.

İşte bu makamda iken bile O, yeryüzüne aramıza geri dönmek istemiş ve
dönmüştü. Büyük velilerden Abdülkuddüs: “Eğer ben, o makama varıp, orada
kalmak ile geriye dönmek arasında muhayyer bırakılsa idim, vallahi dönmez,
orada kalırdım.” der. Ama O, geri gelmiş ve kendilerinden eza, cefa gördüğü
insanların arasına inerek, onları da, bizi de, kaybettiğimiz cennete taşımıştı. Hiç
olmazsa hepimizi o duyguya uyarmıştı. Mevlâna’nın ifadesiyle, bir ayağı
hakikatte, diğer ayağı da 72 milletin arasında, ömrünün bakiyesini, halkın
içinde Hak’la beraber sürdürmüştü.

O, son derece mütevazi idi. Yerde oturup yemek yediğini gören bir kadın,
“Köleler gibi oturmuş, yemek yiyor!” deyince, ona: “Benden iyi köle mi olur?



Ben, Allah’ın kölesiyim.” deyivermiş.
Her şeyden önce O bir kuldu. Hz. Cebrail’in (aleyhisselâm) yanında olduğu

bir sırada açlıktan söz edilmişti. O’na, Allah’tan, kul peygamber mi, melik
peygamber mi olmayı tercih ettiği sorulunca da O, kul peygamber olmayı tercih
etmişti.

O, misyonuna başladığı gün ne kadar mütevazi ise, Mekke’yi fethedip de,
şehre merkûbunun üzerinde girerken ondan kat kat daha mütevazi idi. Alnı,
nerdeyse merkûbunun semerine değecekti.. evet, O, Allah karşısında kulluk
şuuruyla o kadar iki büklümdü. Bir Batılı bunu ifade ederken, “Peygamberlik
bestesini başladığı tonda, fakat çok daha tiz olarak bitirdi.” der.

Karşısına çıkan problemleri çok kolay hallederdi. Bundandır ki, Bernard
Shaw, “Problemlerin üst üste yığıldığı çağımızda, bütün problemleri kahve
içme rahatlığı içinde çözen Hz. Muhammed’e muhtacız.” itirafında bulunmuştu.

Kısaca O, kendi olarak doğdu ve kendi olarak yaşadı. Artık dünyada daha
fazla yükselmesine imkân kalmayınca, yine kendi olarak bu dünyadan ayrıldı.
Rahatsızlığı esnasında Hz. Âişe’den dua talebinde bulunurdu. Bu derece
mütevazi idi. Son hastalığında da yine Hz. Âişe, O’nun elini avucunun içine
almış, o ele tevessülle dua etmeyi düşünmüştü. O elini şiddetle çekmiş,
bakışlarını yukarılara çevirmiş ve ىٰلْع َ ْألا َقـِیفَّرلا  ّلَلا  َّمُھٰ  demişti. Evet, O,
dünyadaki seyr-i ruhanîsini tamamlamıştı. Sözlerimizi Âkif’imizin ifadesiyle
noktalayalım:

Dünya neye sahipse, O’nun vergisidir hep;
Medyûn O’na cemiyeti, medyûn O’na ferdi.
Medyûndur o Masum’a bütün bir beşeriyet;
Yâ Rab, bizi Mahşer’de bu ikrar ile haşret!

1 Necm sûresi, 53/9.



İSLÂM’DA CEMAAT GERÇEĞİ
Soru: “Cemaat veliliği” çok sık telaffuz ettiğiniz kavramlardan biri.
Bununla neyi kastettiğinizi açıklar mısınız?
Cemaat belli bir duygu, düşünce, inanç ve doktrinin etrafında şuurluca

toplanmış insanların meydana getirdiği bütündür. Cemiyet ise duygu, düşünce
inanç ve doktrin birliği olsun olmasın, belli bir hedefe ulaşmak, belli bir gayeyi
gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kitle demektir. Cemiyeti meydana getiren
insanlar, her ne kadar aynı hedef etrafında birleşmiş gözükseler de, her birinin
amacı, düşüncesi farklı da olabilir.. ve o gayelere ulaşılamadığı zaman da
dağılmalar, ayrılmalar her zaman ihtimal dahilindedir.

Cemaate gelince orada farklı gaye, farklı beklenti bahis mevzuu olmadığı
gibi -içtihat ayrılıkları müstesna- dağılma, ayrılma da söz konusu olmaz. Zira
inanılan şeyler etrafında bütünleşme, hem bir vazife hem de ibadet olduğu için
değerler üstü değerlere sahiptir. Meselâ, hac esnasında “Arafat’a çıkmam.
Bayram günü namazı camide kılmam.” deyip topluluktan ayrılan Müslüman..
veya bu yerlere, Allah’ın rızası haricinde, farklı gayelerle gelen bir tek insan
yoktur. Evet, bizi orada toplayan, Allah’ın emridir ve gayesi de bellidir. Bu
emir yanında dünya ve dünya içinde bulunan şeylerin zerre kadar kıymeti
yoktur. Yalnız, hemen ifade edelim ki, her küllî kaidenin mutlaka istisnası
vardır. Dolayısıyla genelleme yaparak seslendirdiğimiz bu düşüncelerde de
istisna kategorisine girebilecek şahısların olabileceği hatırdan
çıkarılmamalıdır. Ancak bunlar, o “cemm-i gafîr/büyük çoğunluk” yanında bir
kıymet ifade etmezler.

Cemaatin, cemaat olmanın yanında, cemaat prensipleri ile yürümesinin de
insan ve topluma kazandırdığı pek çok şey vardır. Bunlar bilhassa globalleşen
bir dünyada, bugün daha fazla ehemmiyet kazanmış durumdadır. Şöyle ki; fert,
dâhi bile olsa ve dâhiyâne teşebbüsleriyle ortaya harikulâde işler dahi koysa,
cemaat düşüncesi ve beraberliği ile ortaya konan şeyler, onu rahatlıkla çok
gerilerde bırakır. Zira bir Arap atasözünde de ifade edildiği gibi “İki kafa bir
kafadan hayırlıdır.” Kafa yani düşünen beyin sayısı, alınan kararları
uygulamada omuz veren insan sayısı ne kadar çoğalırsa, ortaya konan
performans doğrultusunda istenilen neticeye ulaşmak da o kadar kolay ve
mükemmel olur. Bütün bunları, tek bir ferdin -dâhi de olsa- başarması, yapması
düşünülemez.

Ayrıca cemaatte, müsademe-i efkâr, müdavele-i efkâr yani fikir tartışması,



fikir alış verişi sayesinde bârika-i hakikat ortaya çıkar. Bu sayede insan
hayatına, kâinatın sırlarına ait nice gizli perdeler kaldırılır ve insanlar değişik
duygulara uyanır. Bir fertte aynı şeyleri görmek oldukça zordur; hatta
imkânsızdır. Bazen fert, bozuk bir plak gibi, bir şeye takılır kalır. Kendi doğru
bildiği -ki aslında yanlıştır- saplantıların peşinde koşar. İşte, böyle bir
saplantıdan kurtulmanın yolu, Müslümanlar içinde kendini eritmektir. Hele
dünyamızın, ilerleyen bilim ve teknolojisi sayesinde küçük bir köy hâline
geldiği günümüzde, yukarıda ifade ettiğimiz gibi fertler dâhi de olsalar, yetersiz
kalmaya mahkûmdurlar.

Bu itibarla, bundan sonra ferdî dehalar, diğer insanların himmeti ve meşveret
havuzuna sığınmakla, büyüklüklerini ortaya koyabilir, kendilerini
gösterebilirler. Hatta benim kanaatime göre, karizmatik özelliklere sahip
insanlar bile, hâlâ eski dönemlerde olduğu gibi müstakil hareket etmeye
kalkarlarsa kat’iyen başarılı olamazlar. Onun için bir buz parçasının havuzla
bütünleşmesi misillü, karizmatik şahsiyetler de, mutlaka kendilerini şahs-ı
mânevî havuzu içine salmalı ve eritmelidirler. Böyle yaptıkları, yapabildikleri
takdirde, o karizmanın ağırlığı daha da artar ve fikirleri, yüksek performansı ile
toplumun içinde çoklarımızın idrak edemeyeceği ağırlığa ulaşır; ulaşır ve yine
çoklarımızın hayal bile edemeyeceği toplum yararına yapılan işlerdeki
başarılara imzasını atar.

Bu noktada bir hakikatin perdesini azıcık aralamama lütfen müsaade edin:
Bu tür düşüncelerle bir araya gelmiş, uhuvvet ve ittifak duygusuyla bütünleşmiş
5-10 fert, insanlığı asırlar boyu hep aydınlık iklimlerde dolaştıran Ebû Hanife,
Muhammed Bahauddîn Nakşibend, Abdülkadir Geylânî, İmam Gazzâlî ve
emsâli kimselere nasip olan mazhariyetlerin çok çok ötesinde, mazhariyetlere
sahip olabilirler. Bu o büyük zatları tezyif veya misyonlarını inkâr olarak
anlaşılmamalı; bu, Allah’ın (celle celâluhu) uhuvvet ve ittifaka hususî ihsanı
şeklinde yorumlanmalıdır.

İsterseniz vilâyet açından bu meseleyi, biraz daha açmaya gayret edelim:
Vilâyet bir ölçüde, insanın masumiyete kilitlenmesi, günahlara girmeden safvet-
i asliyesi ile bütünleşmesi sayesinde gerçekleşir. İnsanın, bahsini ettiğimiz
türden bir masumiyete kilitlenmesi veya düğümlenmesinde en büyük rol, şahsın
iradesine, sonra da aile ortamı başta olmak üzere çevreye aittir. Bazen de
Cenâb-ı Hak, ileride büyük bir misyon yükleyeceği böylesi kişileri ilâhî
serasına alabilir. İşte bana göre Kur’ân’a gönül vermiş insanların arasında
olma böyle ilâhî bir seradır. O seraya giren insanlar, vilâyet mertebesine



yükselmede temel şartlardan biri olan masumiyete kilitlenmiş demektir.
İkinci olarak vilâyette a’zamî zühd, a’zamî takva, a’zamî ihlâs çok önemli

esaslardır. İster bunlar, isterse ahlâk-ı âliye-i Muhammediye’ye ait -diyelim ki
yüz esas var- esasların hepsini bir şahsın kendine has tonları ile temsil etmesi
çok zordur. Evet, bu mesele o kadar zordur ki, Hulefa-i Raşidîn bile bu esasları
âdeta -usûlün dışında olanlar itibarıyla- kendi aralarında paylaşmışlar, her biri
bir meselede daha ön plana çıkarak, birlikte cemaat oluşturmuşlardır.

İşte, böyle cemaat içinde yerini bulan kişiler, ahlâk-ı âliyeye ait bu esasları,
teker teker ve ayrı ayrı temsil ederek, böyle bir havuzu oluşturabilirler. Meselâ;
biri zühdde, biri ihlâsta, biri samimiyette zirve noktaya çıkabilir ve böylece,
bir mânâda kutbiyet, gavsiyet, kutbü’l-irşadlık vb. şeylerin temsili cemaat
tarafından gerçekleştirilmiş olur ki, siz isterseniz buna “cemaat veliliği” de
diyebilirsiniz. Bu hâl günümüzde, ferdî velilikten çok daha öndedir. Öyle
zannediyorum ki, bu mânâda veliliği temsil eden cemaatler, her zaman nazar-
kadem bütünlüğüne ulaşabilirler. Şimdiye kadar nice ferd ü ferîdlerin
yakalayamadığı bir ufku, belki bazı cemaatler yakalamış, hatta bir adım daha
öteye geçmeye muvaffak olmuş olabilirler.

Ayrıca cemaat hâlinde veliliği temsil eden kişiler gurur, fahr ve ucb içine de
girmez, hatta giremezler. Zira o gayeye ulaşmada ve o noktaya yükselmede
kendisinin olduğu kadar cemaatin sair fertlerinin de payı vardır ve belki de
onunkinden daha yüksektir. Burada görüldüğü gibi cemaat içinde bulunma, aynı
zamanda ucb, gurur, fahr gibi ahlâk-ı seyyienin de önünü kesebiliyor.

Cemaat kavramını anlatmaya çalıştığımız bu fasılda, üzerinde mutlaka
durulması gereken bir başka nokta da; Allah’ın inayetinin cemaat üzerinde
tecellî etmesi gerçeğidir. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) buna
“Allah’ın inayet ve kudreti cemaatle beraberdir.”  hadisleri ile işaret buyurur.
Bu ise nihayetsiz acz ü fakr içinde bulunan insanın nihayetsiz güç ve kudrete
sahip olan Allah’ın desteği ile yürümesi, iş yapması demektir.

“Ümmetim, dalâlet üzerine içtima etmez.” hadisi zaviyesinden cemaat
gerçeğine bakılacak olduğunda, yanılma oranının cemaatlerde daha az olacağı
da unutulmamalıdır. Tabiî ki bütün bu gerçeklerin farkına ancak “cemaat”
kavramını İslâm’ın özünde bulunan, Kur’ân ve Sünnet’ten alınan dinî ve
sosyolojik bir tabir olarak anlayanlar varabileceklerdir.



Beşinci Bölüm 
AKTÜEL

HİZMET İÇİ MÜLÂHAZALAR
Soru: Kalbinizden rahatsız olup anjiyografi olmanızın milletimiz ve
insanlık için yapılan hizmetler ve bu hizmetlerin seyri ile irtibatı var
mıdır? Lütfeder misiniz?
İnsanlığa hizmet gibi hakkında çok sağlam düşünmemiz gereken bir mevzuu,

benim arızalı kalbimle irtibatlandırmak bu tür hizmetlere karşı saygısızlık olur
diye düşünüyorum. Ama soruya, soru soran kişilere ve burada şu anda
muhatabım bulunan insanlara hürmeten bir iki cümle ile de olsa bir şeyler
söylemeye gayret edeyim.

Herkes bir yönüyle mahiyetinin ilâhî vâridâtlara açık olması, onlara karşı bir
santral vazifesi görmesi sebebiyle, içinde bulunduğu maddî âlemden öte
metafizik âlemle irtibatlıdır. Bir anlamda objektif delillerin sunulamayacağı
böyle bir iddia, yakışıksız da kaçabilir ama insanın ilâhî vâridâtlara bir santral
olduğu çokları tarafından ifade edilmiştir. Veya Allah’ın matmah-ı nazarı,
kâinatın fihristi olduğu, öteden beri söylenegelen ve “telakkî bi’l-ümmet”e
mazhar olmuş bilgilerdendir.

Şimdi; eğer insan maddî yapısı itibarıyla kâinatın bir fihristi ise -ki öyledir-
onun maddî yapısından daha derin, daha engin olan ruhî yapısı da elbette
kâinatla alâkalıdır. Dolayısıyla onun ruhî yapısı, hissî yapısı kâinattan
koparılamaz. Hatta benim şahsî kanaatim, henüz bilmediği âlemlerle bile
irtibatı vardır insanın. Yani Samanyolu dışındaki sistemlerle. Aksi hâlde
rüyaları ne ile ve nasıl izah edeceksiniz. Bakın, İnsanlığın İftihar Tablosu bir
anda bütün kevn ü mekânı Erzurumluların ifadesi ile “elefend” edip geri
dönüyor. Demek ki insanın ruhî yapısının enginliği, derinliği bizim idrak ve
ihata sınırlarımızı aşan bir hüviyettedir. Onun tahayyüller üstü, tasavvurlar üstü
çeşitli âlemlerle irtibatı vardır.

Şimdi, madem ki ruhî yapısı itibarıyla insan budur, bu insanın hizmet içinde
temsil etmiş olduğu misyon itibarıyla kâinat ve kâinatta cereyan eden



hâdiselerle elbette irtibatı daha farklıdır. Meselâ hadis-i şerifte Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) semada ve arzda kendisine hüsnü kabul vaz’edilen
insanlardan bahsediyor. Bu insanları sırasıyla Allah seviyor, Allah’ın emriyle
Cebrail seviyor, melekler seviyor, ruhanîler seviyor ve yeryüzünde insanlar
seviyor. Burada mevzuumuzla alâkalı olan nokta, bu insanların seviliyor
olmasıdır. Ayrıca bir de insanın sevildiğini hissetmesi vardır ki, bu da çok
önemlidir. Yoksa tavşan dağa âşık olmuş veya küsmüş, dağın haberi yok. Bu
bir mânâ ifade etmez. Dikkat edilirse, burada insan vicdanı çok geniş bir
dairede cereyan eden alâkayı hissediyor. İşte bu hissetme, ruhun kâinatla olan
irtibatı neticesi gerçekleşiyordur. Biz buna daha önceleri vicdan mekanizması
adını vermiştik.

Evet, başta peygamberler olmak üzere, Hakk’ın nice mükerrem ibâdı, gökte
ve yerde kendileriyle alâkadar olan hâdiseler karşısında duyarlı olmuşlardır.
Gün gelmiş -hâdisenin cinsine göre- hastalanmışlar, gün gelmiş hapishanelere
atılmışlardır. Meselâ; 6-7 Eylül hâdiseleri olduğu sırada Barla’da hiçbir
şeyden habersiz, sürgün hayatı yaşayan Bediüzzaman Hazretleri heyecan ve
helecan içinde içeri girip dışarı çıkıyor. Hâlbuki o hâdiselerde tam anlamıyla
bir fecaî ve fezaî yaşanmıştı. Merhum Fatin Rüşdü Zorlu yanlış
hatırlamıyorsam Kemal Zeytinoğlu’na “Orada azıcık Rumlara karşı bir baskı
yaparsanız, burada bizim pazarlık gücümüz artabilir.” der. Bizimkiler de vur
deyince öldür anlar ve Rumların dükkânlarının vitrinlerini kırar, kumaşlar
denize atılır, arabalar yakılır... vs. Bu hâdise kendi ayakları üzerine yeni yeni
dikilmeye başlayan Türkiye’nin başına çok şeyler getirebilirdi. Meselâ, bir
ABD ambargosu devreye girebilir, Yunanlılarla savaş olabilir, askeriye
60’larda yaptığı ihtilali o dönemde yapabilirdi. Ve Üstad bu hâdiseyi veya
bunun sebebiyet verebileceği neticeleri vicdanında sezdiğinden dolayı
heyecandan çatlayacak hâle geliyor.

Sizin “Estağfirullah” diyeceğinizi biliyorum ama gene de söyleyeceğim; ben
insan yerine konamam ama 71 ihtilali öncesi bu türlü şeyleri ben de
vicdanımda sezdim. O dönemde gençliğimin verdiği bir güç ile şok hâdiseleri
bastırabilecek iradî bir gücüm olmasına rağmen, deliye döndüğümü,
hafakanların beni benden aldığını bugün bile hatırlıyorum. Öyle ki, alınması
gerekli olan hiçbir tedbir bana yeterli gelmiyor ve bir oraya, bir buraya
koşuşturuyordum.

80 ihtilali öncesi de aynı. Küçük tansiyonum 11-12’lere fırlıyor, önce kalb,
ardında disk kayması zuhur ediyordu.



Şimdi ruhumuzun kâinatta cereyan edecek olan hâdiseleri önceden sezmesi,
aslında bizim büyüklüğümüzü değil, Allah’ın rahmetinin enginliğini gösterir.
Alâkadar olduğunuz kudsî dairenin hatırına size önceden sinyal veriyor
Rabbim. Bunu öyle değerlendirmek lâzım ve sadakat sadakası ile bunu
karşılayıp şükranlarımızı Rabbimiz’e arz etmek lâzım. Şahsen ben, benimle
ilgili bu meseleleri bu şekilde yorumluyorum.

-Bu türlü sezişler hep sıkıntı, ızdırap şeklinde mi tecellî eder?
Hayır, bazen müspet olaylar da olabilir ve onların sezişi de inşirah şeklinde

kendini gösterir. Meselâ bir çocuk gibi, önümüze gelen her şeyi parçalamak-
dağıtmak isteyebiliriz. Fakat Allah (celle celâluhu) laubaliliği sevmediğinden
dolayı, bu türlü durumlarda, hemen kendimize gelmeli, Rabbimiz’in
üzerimizdeki nimetlerini hatırlayarak temkine, teyakkuza geçmeliyiz. Çünkü
Allah’ın nimetlerini yâd edip tahdis-i nimet mülâhazasıyla iki büklüm
olacağımız yerde, sanki bunlar bizden kaynaklanıyormuş gibi coşmak,
şımarmak, ilk önce Rabbimiz’e karşı saygısızlıktır. Burada hemen yapılacak
şey, Allah’a sığınmaktır. İstiğfar edip mâsiyetin önünü kesmek, tazarru ve
niyazda bulunup meyelan-ı hayra güç ve kuvvet kazandırmaktır. Hâsılı biz,
temkin, irade ve şuur insanıyız. Her hâlükârda bunları hayatımıza mâl etmeliyiz.

- İnsan bu hâliyle beşerî normların üstünde midir?
Onu çok bilemeyeceğim. Zira insan, himmetinin ölçüsüne, büyüklüğüne-

küçüklüğüne, derinliğine-sığlığına göre değerlendirilir. Meselâ, bir insan
vardır ki sadece kendini düşünür. Nefsi adına meknî hiçbir şey kalmasın ister.
Hatta Zât-ı Ulûhiyet’in bütün esrarı sadece kendine müncelî olsun arzu eder. Bu
tek başına bir insandır. İbn Beşiş gibi. Fakat bir de insan vardır ki doğduğu
andan itibaren toplumun hemen her kesimine, her ünitesine açıktır.
İlahiyatçılarla ayrı, halkla ayrı, askeriye ile ayrı bir münasebet içindedir.
Himmeti çok âlidir. Küllî bir ruha sahiptir ve bu yönüyle o, toplumun tüm
katmanlarıyla münasebet yolları arar-araştırır ve bulur. Hani Üstad’ın verdiği
misal içinde, bir köy, şehir, kasaba, belde, vilayet, ülke ölçüsünde düşünen
insanlara nispeten, dünya çapında düşünen insan çok daha engindir. İşte Hz.
Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve sırasıyla diğerleri. Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) insanları bırakın, cinlerin, meleklerin, ruhanîlerin
dahi ızdırabını çeker. İhtimal melekler niye birinci kat semada, ruhlar niye
başka yerde değil de sema-i dünyada pervaz ediyor, bunları düşünür ve üzülür.
Hz. İbrahim, Kur’ân’ın ifadesiyle tek başına bir ümmet ve himmeti o denli
engin. Hz. Musa, Hz. İsa… ve diğerleri. Hz. Ebû Bekir, “Vücudumu o kadar



büyüt ki, Cehennem’i sadece ben doldurayım.”; Hz. Bediüzzaman “Milletimin
imanını selâmette görürsem Cehennem’in alevleri içinde yanmaya razıyım.”;
Fuzûlî “Bir an belâ-yı dertten eyleme cüdâ beni.” ve daha nice misaller.

Fakat bu bir duyma ve isteme meselesidir. İnsanın ilk yaratılışta potansiyel
olarak konulmuş bulunan başta hemcinsine olmak üzere, bütün mahlukata karşı
alâka duyma hissinin işletilme, geliştirilme meselesidir. Ve bu, Allah’ın
fazlıdır. Cenâb-ı Hak, bu fazlını dilediği insana lütfeder. Buna ulaşan insan,
kilometrelerce ötede, Çin Seddi’nde İslâm’ın kaderini alâkadar eden bir
hâdiseyi vicdanında duyabilir. Zaten temsil ettiği misyon onu duymayı
gerektiriyordur. Allah da ona göre onu donatmıştır. Nasıl ki Allah Resûlü’nün
kalbindeki lümme-i şeytaniye bir ameliyat-ı cerrahiye ile atılmıştır. Aslında bu,
ileride eda edeceği vazifeye ait bir donanımdır. Kalb-i pâk-i Muhammedî’nin
dünya ile olan alâkasının kesilip atılmasıdır. Ve Efendimiz bu mânevî
ameliyattan sonra tamamıyla uhrevîleşmiştir. Meselâ bu çizgide İmam
Rabbanî’nin “Nefsim itibarıyla kendime hiçbir zaman eşek nazarıyle
bakmadım.” sözü veya Bediüzzaman’ın “Nefis cümleden ednâ, vazife cümleden
a’lâ”, “Hem deme ki: ‘Ben mazharım. Güzele mazhar ise, güzelleşir.’ Zira
temessül etmediğinden mazhar değil, memerr olursun” ve “Allah bu dini facir
bir adamın eliyle dahi teyit eder, o hâlde sen kendini o racul-i facir bilmelisin.”
sözleri misal olarak verilebilir.

- Bu seviyede bulunan bir insan kazanmaya mı, kaybetmeye mi daha
yakındır?

Böyle zirvelerde bulunmak hem kazanmaya, hem de kaybetmeye açıktır. Yani
bu insanlar arkalarında ne kadar insana ışık tutmuş, ne kadar insana müdahil
olmuş ve bu himmetlerini ne kadar iyi kullanmışlarsa, o derece kazanabilirler.
Fakat bunlar aynı zamanda tehlikeli zeminlerde dolaşırlar.. ciddî tehlikelerle
karşı karşıyadırlar ve kaybedebilirler de. Çünkü bana göre böylesi kişilere
verilen kin, nefret, öfke, şehvet vs. gibi duygular beşerî normların çok çok
üstündedir. Dolayısıyla bu kişiler, nefis terbiyesini iyi yapamaz, iyi
ayarlayamazlarsa hezeyan ve çılgınlıklar içine düşebilir. Hatta iyi ve yerinde
kullanılamayan bu duygular onları delirtebilir. Fakat yine bu insanlar samimî ve
yürekten olur, ihlâslı davranırlarsa Cenâb-ı Hak onları ekstradan bir koruma
altına alabilir. Kur’ân’ın Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) için söylediği
“Allah seni insanlardan koruyacaktır.” 1 âyeti bunun bir delilidir. Bu âyet-i
kerimeyi sadece bedene gelebilecek bir kısım tehlikelerden Allah’ın muhafaza
etmesi şeklinde anlamak ilâhî inayeti çok dar görme demektir. Onu insanın



mahiyetine konulan duyguları, işin içine katarak, bütün yönleriyle korunması,
hıfz-ı ilâhî içinde bulunması şeklinde yorumlamak herhâlde âyetin ruhuna daha
muvafıktır.

Netice itibarıyla; başkalarının ayağına dikenin battığı yerde, sinelerine
matkaplar salınan bu insanlar, kaybetmeye de kazanmaya da çok yakındır.
1 Mâide sûresi, 5/67.



İNSANIN YANINDA YER ALMAK
Soru: İnsan hakları ihlallerini sorgulamak ve mağdurları korumak
üzere gerçekleştirilen organize faaliyetler hakkındaki düşünceleriniz
nelerdir?
Günümüzde, insana ve insanî değerlere hizmet için birçok organizasyonların

gerçekleştirildiği ve bu cümleden olarak vakıfların kurulduğu hepimizin bilgisi
dahilinde olan şeylerdendir.. ve bunlar pek çoğu itibarıyla kuruluş gayeleri
çizgisinde hizmet vermektedirler. Bir de dünya çapında insanlık hesabına
kurulmuş gibi görünen kurum ve kuruluşlar var. Bunların gerek tüzüklerine,
gerekse faaliyetlerine baktığımızda, hiç de kuruluş gayelerine uygun hizmetler
vermedikleri görülecektir. Mehmet Âkif’in “Âcize hak yok.” dediği türden
buralarda ancak güçlülerin hakkı korunmaktadır. Yine Sadi’nin “Ne yapayım,
karınca gibi ayaklar altındayım; Arı değilim ki, başlar üstünde uçayım.”
yaklaşımıyla, ayaklar altında ezilen âcizler güruhu karıncaları, başlar üzerinde
“vız vız” edenler ise bu devleri temsil ediyor.

Türkiye ve dünyada kuvvete yenik düşen, haksızlığa terk edilen binlerce
insan vardır. Meselâ; ömrü boyunca çalışıp başarılı olmuş, takdir üzerine
takdir toplamış, semeresini alacağı zaman da alaşağı edilmiş nice insanlar
biliyoruz. Fakat hakkın rağmına kuvvete yenik düşmüş bu insanların haklarının
savunulması sırasında, bu gayeye yönelik kurulmuş vakıfları görmekte
zorlanıyoruz. Zira baştan bu tür insanlara “Siz şikâyetlerinizi bize
getiremezsiniz, sizin haklarınız burada savunulmaz.” denilip, haksızlığa terk
edilmişlerdir.

Cemil Meriç merhum, “Avrupa’da bir dönem haksızlıklar yaşanırken,
Osmanlılar, ‘insan hakları’ diye bir kavram düşünmemişlerdi. Çünkü onlar bu
hakikati yaşıyorlardı. Dünyanın dört bir yanında en küçük bir haksızlığın
işlenmesine, hakkın-hukukun çiğnenmesine izin verilmeyecek şekilde, Devlet-i
Âliye mekanize birlikleriyle hemen oraya yetişirdi.” demişti. Zannediyorum
bundan dolayı da Avrupa’da çoğu zaman Osmanlı idaresi tercih edilmiştir.
Fransız ihtilalinde bile, Fransızlar gelip Osmanlı’ya dehalet etmişlerdir.
Osmanlı ölümle karşı karşıya kaldığı dönemlerde bile, kendisine sığınanları
korumayı ihmal etmemişti. Osmanlı bugünün dünya jandarmalığına
soyunanların yaptığı gibi, çifte standartlara hiç girmemiş ve her hâlükârda
haklının yanında yer almıştı.. evet, bu duygu, bu düşünce âdeta milletimizin
ruhuna işlemişti.



Bugün itibarıyla inanmış gönüllerin bir araya gelip kurmuş oldukları
vakıflarda ise, temel felsefe itibarıyla bizim mânâ köklerimize bağlı ve çok
farklıdır. İnsan hak ve hukukunun sonuna kadar müdafaa edildiği bu felsefe,
geçmişi gibi istikbal vaad etmektedir. Nitekim bu felsefe uğruna her şey feda
edilebilmekte ama düşünceye saygılı kalınmaktadır.

Şahsen ben bu seviyeye gelebilmeyi, onları oluşturan insanların düşünce ve
inanç yapılarına bağlıyorum. Meselâ bu yapıyı oluşturanlar, kendilerine
“Sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça ‘fazilet’ mertebesine
ulaşamazsınız. Bununla beraber her ne infak ederseniz, Allah mutlaka onu
bilir.”1 mealindeki âyet hatırlatıldığında, neleri varsa ortaya dökecek kadar
diğergâm ve hasbî insanlardır. Bunlar yaşamaktan çok, yaşatma zevkiyle
doludurlar. Onlar, “Gözümle görüp, netice ve semeresini almadığım bir şeye
yatırım yapmam.” felsefesiyle değil; bir yönüyle aysberg gibi, bir yüce davada
görüneninden daha büyük görünmeyeni olan bir mefkûreye hizmet
etmektedirler. Ve şimdiye kadar da bu inanmış gönüllerden; yaptıkları şeyin
yerine ulaştırıldığından emin olmalarından dolayı, “Ne oluyor ki!” diyen
çıkmamıştır. Diğer mü’minlerin de infak sevdalısı ve Allah korkusuyla dolu
kimseler olduklarına inandıkları için, başkalarının itham ve iftiralarına hiç mi
hiç aldırmamışlardır. Her hâlde Hakk’a adanmışların oluşturduğu şahs-ı
mânevî ile cemiyet arasındaki fark da bu olsa gerek.

Keşke her şeye rağmen hak ve hakikat düşüncesinin galip gelmesi milletin
her ferdinin, her müessesenin ve her vakfın en birinci derdi olsaydı!
1 Âl-i İmrân sûresi, 3/92.



ASYA’DA DİRİLMEK
Soru: Bir zamanlar Orta Asya steplerinden Anadolu’ya gelip belli bir
misyon eda eden alperenlerle bugün Anadolu’dan oralara gidenler
arasındaki kaderî ilgiyi ve bu açıdan Anadolu’nun yüklendiği misyonu
anlatır mısınız?
Soruda beyan edilen husus bir hakikati ifade etmektedir. Bu sebeple onu

kabul etmenin bir mahzuru olmasa gerek. Evet, bugün Anadolu’dan Orta Asya
steplerine akın akın giden binlerce insan bulunmaktadır. Öyleyse bu mukaddes
göçün, soruda bahsedilen kaderî tecellîlerle elbette alâkası ve irtibatı vardır.

Soruya cevap olabilecek hususlar arasında öncelikle tarihî gelişim adına şu
noktayı hatırlatmak isterim: Değişik zaman dilimleri içinde Anadolu, çokları
için bir “sefine-i Nuh” olmuştur. Meselâ, yakın tarihimiz itibarıyla,
etrafımızdaki hemen bütün ülkelerin dinimize, dilimize, tarihimize, kültürümüze
rağmen yabancı anlayış ve sistemlere angaje olmalarına karşılık, Anadolu bu
badireyi Allah’ın izniyle ucuz atlatmıştır. Farklı İslâm ülkelerinin değişik
emperyalist baskılara boyun eğdiği bir zamanda Anadolu bu kabîl şeylerden
azade kalmış ve dolayısıyla da ona hep sefine-i Nuh nazarıyla bakılmıştır.

19. asrın son çeyreğinde başlayan ve insanlığı âdeta tufanlar gibi saran
felâketli günlerde de Anadolu yine korunmuştur. İstiklal mücadelesi, misak-ı
millî vs. bu korunmanın sebepler planındaki vesileleridir. Bazıları o devrin
şartlarını nazara almadan dönemin devlet erkânına, ihtimal onların hak etmediği
ölçülerde acımasızca eleştirilerde bulunuyorlar. Hâlbuki tarih kritiğinin
yapılmasında temel ölçü, o devrin şartlarının nazar-ı itibara alınmasıdır.

Bu hususa dikkat edilmediği müddetçe yapılacak her türlü kritik, objektif
olmayacak ve dolayısıyla da doğru neticeler ortaya konamayacaktır. Bana göre,
dört bir yandan sıcak muharebeye maruz bırakıldığımız o devirlerde -Allah o
günleri bu millete tekrar göstermesin- devrin idarecileri haricî baskılar
karşısında taviz vermek, geri adım atmak zorunda kalmış ve “ehven-i şerreyn”i
esas alarak birtakım kararlar vermişlerdir. Ve belki de “Hele bir ayaklarımızı
sağlam yere basalım.. basıp özümüzü tekrar kazanarak istikrar bulalım. Ondan
sonra Allah Kerim.” mülâhazalarıyla farklı uygulamalarda bulunmuşlardır. 70
yıl esaretin merkezinde yaşayıp da ancak ondan sonra istiklaliyete doğru
yürüyebilen Orta Asya ülkelerine bir bakın! Esaretin ne demek olduğunu
anlamak için onların bir dönem yaşadıklarına bakmak yeter zannediyorum!

Öte yandan Anadolu, sadece yakın çağda değil, Emevi-Abbasi idaresi



döneminde de Ehl-i Beyt için bir “sefine-i Nuh” olmuştur. Evet, o devirlerde
Ehl-i Beyt, mevcut idarelerden görmüş oldukları tazyik, zulüm ve şiddet
karşısında bizim Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemize sığınmışlar,
sığınmış ve oraları mesken edinmişler. Gerçi o sıralarda Anadolu Bizans
hâkimiyeti altında idi ama onlar Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde bugün
bile, hâlâ daha ulaşılamayan sarp yerlere gidip yerleşmişlerdir. Yani Anadolu,
Ehl-i Beyt adına bir sefine-i Nuh olmuştur.

Evet, Anadolu öteden bu yana hep memerr-i akdâm olmuştur. Asya
steplerinden kalkıp gelen insanlar önce Anadolu’ya uğramış, burada bir
medeniyetin bânileri (kurucuları) olmuş, ardından Köstence’den geçerek ta
Avrupa içlerine ve Roma’ya kadar uzanmışlardır. Sosyologların tespitine göre,
Makedonya medeniyetinin oluşumunda Türk boylarının tesiri vardır. Hatta Ali
Şeriati’nin söylediğine bakılacak olursa, Yunan medeniyetinin bânileri bile
Asya’dan gelen Eski Mezopotamyalılardır.

Fakat daha sonraları Asya, Rus işgaline maruz kalınca, bu defa da Küçük
Asya dediğimiz Anadolu o misyonu üstlenmiştir. Hassaten Osmanlı döneminde
bütün dünyaya açılarak onlara gerçek medeniyete giden yolları öğretmişlerdir.

Günümüze gelince; şimdilerde yeniden ata yurdumuza giderek, vefa ve
kadirşinaslık hisleri içinde vazife yapma sırası bize gelmiştir. Hayatın her
ünitesine ait temsilcileriyle oralara gidenlerin önemli bir misyon eda
edeceklerine inanıyorum. Müteşebbislerimiz, sanayicilerimiz, Batı ile
entegrasyon neticesi dış dünyayı bilen tüccarlarımız, hatta esnaflarımız ve
işçilerimiz, imkânları ölçüsünde mutlaka Asya’ya gitmeli ve oradaki istihdam
problemini de halletme yolunda, sınaî ve ziraî yatırımlarda bulunmalıdırlar.

Aslında içinde bulunduğumuz süreç itibarıyla ülke olarak böyle bir şeye de
çok ciddî olarak ihtiyacımız var. İç piyasanın doyum noktasına ulaştığı
günümüzde, bizim yeni yeni mahreçlere ve dünya ile rekabete girebileceğimiz
dış pazarlara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. İşte tam bu aşamada
Orta Asya bizim için bulunmaz bir fırsattır. Şayet yatırımcımız akıllı davranıp,
aramızdaki din, dil, kültür, tarih birliği gibi dinamikleri de değerlendirerek bu
fırsatı kullanabilirse, içinde bulunduğumuz ekonomik çıkmazdan kurtulmamız
ve dünyanın sayılı zengin devletleri arasına girmemiz işten bile değil...

Ben bu ve buna benzer hususları Rusya’nın çözülmeye başladığı 1989
yılında cami kürsülerinde anlatmaya başladım. Ne var ki, bu hususta muvaffak
olduğumuzu söyleyemem. Aradan geçen 6 yıllık süre içinde, maalesef ya
bizimkilerin iş bilmezliğinden, köşeyi aceleden dönme niyeti ile sınaî yatırım



yerine, alım-satım yolunu, ticareti tercih etmelerinden, ya da Orta Asya
ülkelerinin devlet ve devletlerarası kanunî düzenlemeleri yapamadıklarından,
uygulamaları çok iyi bilemediklerinden kaynaklanan bir başarısızlık söz konusu
oldu. Bu açıdan da, eğitim alanında katedilen yolun yarısı kadar dahi olsa, bu
konuda yol alındığı söylenemez. Hâlbuki bu işin müjdesi çok önceden
verilmiştir. “Asya’nın bahtının miftahı...” denmiş, “Ümitvâr olunuz. Şu istikbal
inkılâbâtı içinde en yüksek ve gür sadâ, İslâm’ın sadâsı olacak.” denilmiş,

“Ümidim var ki semâvât-ü zemin âsiyâbâ
Hem olur teslim, yed-i beyza-i İslâm’a.”
Yani “Asya, İslâm’ın Hazreti Musa’nın eli gibi nurefşân, o ışık saçan

bembeyaz eline gönül kapılarını açacak.” denilmiştir. Elbette ki bütün bunlar
kendi kendine olmaz. Bu iş, bu müjdeleri hayata geçirecek, devletler
muvazenesinde adaleti temsil edebilecek milletimiz gibi güçlü bir millet ister.
Meselâ, Asya’nın yeniden fethedilmesi, yeniden dirilmesi söz konusu ise, oraya
bir Hızır seccadesi sermek gerekir. Oraya İsrafil’in gelmesi bahis mevzuu ise,
daha önceden İsrafil solukluların gelip geçmesi iktiza eder. Bütün bunlar,
ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim-kültür faaliyetleri gerçekleştirerek her
kesimiyle milletin bütününe açılmakla gerçekleşebilir. Ticarî, sınaî, ziraî
yatırımlarda bulunarak, halk ile içli dışlı olmakla tahakkuk eder. Şahsen ben, bu
altın kuşak insanının bunu gerçekleştireceğine inanıyorum. Hatta bunun
temsildeki samimiyetin ölçüsüne göre hızlı bir şekilde olacağı kanaatindeyim.
Evet, hiçbir şey kendi kendine olmaz. Âkif’in ifadesiyle:

“Sus ey dîvâne! Durmaz kâinatın seyr-i mu’tâdı,
Ne sandın? Fıtratın ahkâmı hiç dinler mi feryâdı?
Bugün, sen kendi kendinden ümid et ancak imdâdı;
Evet, sen kendi ikdâmınla kaldır git de bîdadı
Cihan kanûn-i sa’yin, bak, nasıl bir hisle münkâdı!
Ne yaptın? “Leyse li’l-insâni illâ mâ-seâ” vardı.
Netice itibarıyla; dün Orta Asya’dan Anadolu’ya, bugün Anadolu’dan Orta

Asya’ya gelenler ve gidenler var. Aynı zamanda bunlar arasında kaderî bir ilgi
ve irtibat da var. Şimdi Anadolu’da yaşayan insanlar, tarihî bir misyonu -
farkında olmasalar bile- yüklenmiş bulunuyorlar. İnşâallah bu işin şuuruna
çabucak ererler de, şimdilerde biraz naz niyaz ile yapılan her alandaki bu
atılımları, gönülden ve candan yerine getirmeye çalışırlar.



NÜFUS PLANLAMASI VE BİZ
Soru: Nüfus planlaması konusundaki düşünceleriniz nelerdir?
Son yılların en büyük problemlerinden biri de hiç şüphesiz, “nüfus

planlaması” meselesidir. Batı dünyası, bunu bütün insanlığın en önemli
problemi görmüş ve bu problemin çözümü için de pek çok teori geliştirmiştir.
Sonra da bu teorilerin, pratik hayata geçirilmesi yolunda çeşitli organizasyonlar
meydana getirmiştir.

Konuya girmeden burada birkaç hususa, bilhassa dikkatinizi çekmek
istiyorum: Bunlardan birincisi; Batı’nın her konuda olduğu gibi bu hususta da
dual davranmasıdır. Yani doğum kontrolü ve nüfus planlaması adına ortaya
atılan plan ve programları kendi dünyalarında uygulamaya koymayıp,
uygulamak şöyle dursun bizim dünyamızda alınan tedbirlerin tam aksine, büyük
ölçüde doğumu teşvik etmekte ve çocuk sayısına göre ailelere prim vermekte,
hatta çalışan anne adaylarına çok büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar. Bütün
bunlardan sonra da, doğum öncesi, doğum, doğum sonrası ve tahsil hayatıyla
alâkalı düzenlemeleri, çıkarttıkları kanunlarla daha bir tahkim etmekteler. Yani
Batılı ülkeler bu meseleyi, bir devlet politikası şeklinde ele almaktalar. Böyle
olunca da iktidarların değişmesiyle bu politikalar kat’iyen değişmemekte.

Bu itibarla denebilir ki, Batı dünyası, kendi içindeki nüfusun azalmasından
daha çok, İslâm âlemindeki nüfusun çoğalmasından endişe duymaktadır.
Onların düşüncelerine göre, İslâm dünyasında önlenemeyen bu nüfus artışı,
gelecekte kendi başlarına gaile olacak keyfiyette olduğu gibi, kemmî buudları
itibarıyla İslâm âlemi, dünyada yegâne güç hâline gelecektir.

İkinci bir husus; dinimiz, makul ölçüde çok çocuk sahibi olmaya
müntesiplerini teşvik etmektedir. Allah Resûlü, doğurgan kadınlarla evlenmeyi
tavsiye buyurmakta ve kıyamet gününde ümmetinin çokluğu ile iftihar edeceğini
dikkat nazarlarımıza sunmaktadır. Yalnız bu meseleyi, sadece Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) “ümmetinin çokluğu ile iftihar etmesi” şeklinde
ele alıp değerlendirmek yanlış ve bu hadisin ifade ettiği muhtevayı çok dar bir
çerçeve içine yerleştirmek demektir. Ayrıca mesele sadece övünme meselesi
olsa, bu da İslâmî esaslar içinde bir çelişkinin olduğu imajını verir; zira
Efendimiz’in birçok hadislerinde َرْخَف Övünme yok!” dediği çok iyi bilinen“ َال 
gerçeklerdendir.

Allah, kâfirlerin mü’minlerin üzerinde hâkimiyet kurmalarına asla razı
değildir. Ne var ki, burada mü’minler üzerine düşen en önemli vazife,



hâkimiyet altına girmemenin ilk şartı olan kemmiyet yani adet çokluğunu
sağlamalarıdır. Hâkimiyet mevzuunda çok önemli bir yeri olan bu hususu,
mü’minler iradeleri ile gerçekleştirmedikten sonra, alınacak sair tedbirlerin,
başvurulacak diğer stratejilerin dünya karşısında çok fazla ses getirmeyeceği
muhakkaktır. Bu açıdan, hadiste ifade buyrulan ümmetin çokluğunu
değerlendirirken, arz etmeye çalıştığımız bu noktanın göz ardı edilmemesi
gerektiği kanaatindeyim.

Üçüncü bir husus da; nüfus planlamasında sürekli sözü edilen ekonomik
durumdur. Evet, bu mülâhaza ile meseleyi ele alacak olursak; bugün 60-65
milyona ulaşan ülkemizde, toplumun büyük bir çoğunluğu ekonomik sıkıntılar
içinde bulunmaktadır. Ancak, Türkiye, bundan yıllar önce, yani nüfusu 40 veya
30, hatta 25 milyon iken de aynı sıkıntılar içindeydi. Almanya gibi, coğrafî
alanı bizden daha dar, nüfusu itibarıyla ise daha çok olan bir devlet, bizden
daha müreffeh yaşamaktadır, hayat standartları, bizimle mukayese
edilemeyecek kadar yüksektir.

Demek ki mesele, sadece nüfus çokluğuyla alâkalı değil; sahip olunan
yeraltı, yerüstü zenginliklerinin değerlendirilebilmesi, ziraatın modern
usullerle yapılıp, bire bin ürün alınması, sanayi toplumuna has yatırımlarda
bulunulması vb. gibi devlet politikasını ilgilendiren noktalarda
düğümlenmektedir. Almanya ya da Japonya gibi ülkeler, bu gerçeği çok
önceden fark edip, tedbirlerini almış, bizim yaşadığımız sıkıntılara
düşmemişlerdir. Bırakın sıkıntıyı, istihdam etmek için Türkiye, Fas,
Yunanistan’dan işçi getirmiş ve bu üçüncü dünya insanlarına istihdam zemini
hazırlamışlardır.

Şayet Türkiye, Menderes’in 50-54, Demirel’in 63-67 ve Özal’ın 83-87’deki
altın dönemlerini devam ettirebilseydi, bugün çok daha farklı bir konumda
olurdu. Ne var ki, her şey bitmiş değil… Eğer Türkiye, üzerinde bulunduğu
altın kuşakta, dışa yönelik önüne çıkan fırsatları değerlendirir, içte de akılcı
politikalarla kendi öz kaynaklarını verimli hâle getirebilirse, 120 milyon nüfusu
bile besleyebilir.. besleyebilir ve hayat standartları itibarıyla Almanya’yı
geride bırakabilir. Bu çerçevede, Orta Asya bizim için yeni bir zenginlik
yoludur.. ve aynı zamanda dünyanın dört bir yanına açılmada, Türkiye için bir
köprüdür. Bu konudaki düşüncelerimizi çeşitli vesilelerle anlattığımız için
burada onları tekrar etmeyeceğiz...

Hâsılı; Mısır, Tunus, Cezayir, Sudan, Somali’den Pakistan’a; Kazakistan,
Türkmenistan, Azerbaycan’dan Avrupa ve Amerika’da yaşayan Müslümanlara



kadar âlem-i İslâm, bence nüfus planlamasını düşünmemelidir. Onlar, bir
taraftan “Evlenin, çoğalın!” hakikatine uyarak çoğalmalı, diğer taraftan
Allah’ın ihsan ettiği potansiyel imkânları değerlendirmeli ve kat’iyen Batı
dünyasının kendisini istismar etmesine imkân ve fırsat vermemelidir.
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TEMİZ TOPLUMA DOĞRU
Son günlerde meydana gelen bazı hadiseler sebebiyle, “çete”, “mafya”,

“gladio”, “kontrgerilla” vb. ifadeler, günlük hayatımızın her mahfilinde
konuşulan kavramlar hâline geldi. Ve bunlar “temiz toplum” sloganıyla ifade
edilmeye çalışılan düşüncelerin son bir kere daha gündeme getirilmesine de
vesile oldu. Şimdi, ilgili-ilgisiz, yetkili-yetkisiz, taraflı-tarafsız hemen herkesin
konuştuğu ve bu sebeple de ayağa düşen mevcut gelişmeler karşısında bazı
noktaları maddeler hâlinde arz etmekte yarar görüyorum:

Artık gün yüzüne çıkmış çete, mafya, devlet ilişkilerini sarıp sarmalayıp
bir kenara koymak ve ört bas etmek isteyenler var ki, bunların bu gayretleri
kamuoyunun gözünden kaçmamaktadır. Oysaki bu konuda yapılması gerekli
olan şey, -hem de hazır tarihî bir fırsat yakalanmış iken- toplum-devlet işbirliği
içinde bu türlü problemlerden kurtulmak için gerekli olan müdahalenin
yapılmasıdır. Şayet bu çarpık ilişkiler -iddia edildiği gibi- doğru ise, bunun ne
devletimize ne de milletimize yakın veya uzak planda herhangi bir yarar
getireceğini zannetmiyor; aksine itibar kaybetmemize vesile olabileceği
kanaatini besliyorum.

Böyle bir yaraya neşter vururken, niyetin hâlis olması çok önemlidir. Ama
bu hâlis niyeti hayata geçiren davranışlar bozuk ise, niyetin hâlis olması bir
mânâ ifade etmeyecektir. “Ameller niyetlere göredir.”  fehvâsınca, insanın
dünya ve ukbâda bir şey kazanması, o niyeti amel, aksiyon, fiil hâlinde ortaya
koymasına bağlıdır. Ne var ki, burada üslûbun iyi seçilmesi de en azından
niyetin hulûsu kadar önemlidir.

Bu çok önemli içtimaî düstur zaviyesinden, mevcut gelişmelere baktığımızda,
şahsen ben, bu şekilde olayların üzerine gitmenin, bu meseleye köklü çözüm
getirme açısından fevkalâde yanlış olduğu kanaatindeyim.

Bir kere bu konuda öncelikle dikkate alınması gerekli olan şey, millî
itibarımız ve onun korunmasıdır. Türkiye dünü, bugünü itibarıyla süper devlet
olmaya namzet bir konumda bulunmaktadır. Gerek Orta Asya cumhuriyetleri,
gerek birçok sair İslâm ülkesi, yürekten Türkiye’ye bel bağlamış kabul
edilebilirler. Bizim, böyle istikrarsız, zayıf, devlet bünyesi içine kadar
pisliklerin girmiş olduğu bir ülke imajı çizmemiz, bize bel bağlayan, güven ve
emniyetle bakan ülkelerin güvenini kaybetmemize yol açar ki, kaybedilen bu
güven ve itibarı tekrar kazanmamız çok uzun zaman alabilir. Hâlbuki
Türkiye’nin böyle bir zaman ve itibar kaybına asla tahammülü yoktur.
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Ayrıca dış dünyanın güveninin sarsılması bir tarafa, böylesi bir üslûp,
toplum tabanındaki saf yığınların güveninin sarsılmasına vesile oluyor ve
onlara “Devleti -affedersiniz- Kırk Haramiler ele geçirmiş.” dedirtiyorsa, bu
çok olumsuz ve tehlikeli bir neticedir.

Bence, bu kabîl olayların çözüme kavuşturulmasında takip edilen üslûp bir
kere daha mutlaka gözden geçirilmelidir. Bu milletin tabanı çok sağlamdır ve
blokaj olabildiğine kuvvetlidir. İdareci kesimde var olduğu iddia edilen bazı
çürüklerden hareketle genelleme yapmak ve “İşte Türk toplumu ve Türkiye bu.”
demek oldukça yanlıştır.

Bu tür olayları, siyasî bir malzeme olarak kullanmak, yani politize etmek
de fevkalâde yanlış ve zararlı olsa gerek. Zaten bu konularda toplumun
hassasiyeti, göstermiş olduğu tepkilerle ortaya çıktı. Bu tepkiler, bana göre bazı
hastalıklar karşısında vücudun hararetinin yükselmesi ve bu şekilde hastalığa
mukavemette bulunmasına benzetilebilir. Böylesi bir tavır veya gelişme elbette
sevindiricidir. Yalnız, bu tepkileri politize etmek, siyasî malzeme olarak
kullanmak ve bununla bir yerlere gelmeyi planlamak yanlıştır. Ortada bir
problem vardır. İktidarı, muhalefeti, ordusu, polisi, sivil toplum örgütleri vb.
devletin bütün müesseseleri ve toplumun bütün katmanları samimî, yürekten el
ele vererek, mutlaka bu problemi çözmeye çalışmalıdırlar.

Ayrıca, bu zihniyetle, yani hırsla iktidar olma isteğiyle yapılan
müdahalelerde, insanların dengeli davranabilmesi imkânsızdır. Hâlbuki
Hakk’ın hatırı âlidir. Bu âli olan hatır, ne pahasına olursa olsun, hiçbir şeye
feda edilmemelidir.

Bu arada ülkenin sürekli seçim havası içinde tutulması da çok tehlikelidir.
Bu hava gerek ülke idaresinde bulunan siyasî ve bürokrat kesimi, gerek yurt
içinde ve yurt dışında sınaî, ziraî, ticarî yatırım yapacak olan kesimi ve gerekse
güvenleri zedelenen, istikrardan ümidini kesen halk kitlelerini menfî bir şekilde
mutlaka etkileyecektir.

Problemleri çözme aşamasında dikkat edilmesi gerekli olan bir başka
nokta da devlet yapısı olsa gerek... Bu olayları bahane ederek, devlet yapısı
üzerinde oyunlar oynama, hiç de arzu edilmeyen değişik düşüncelerin zuhuruna
vesile olabilir. Ne olursa olsun devletin meşruiyetine zarar verilmemelidir.
Yoksa demokrasinin kesintiye uğraması kaçınılmaz olabilir. Bu ise, kriz içinde
bulunan Türkiyemiz için hiç de hayra alâmet sayılmaz. Antidemokratik
müdahaleler, geçmişte de görüldüğü gibi, hiçbir zaman ne içeride ne de
dışarıda ülkemize herhangi bir fayda sağlamamıştır. Aksine -halk tabiriyle- “İki
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ayağımızı bir pabuca sokmuştur.” Bu konuda idarî sistem olarak demokrasinin
bütünlüğüne inanılıyorsa, her sistemin suiistimale açık yanlarının olabileceği
gerçeği de göz önünde bulundurularak, problemler sistem içinde çözülmeye
çalışılmalı, sabredilmeli, katlanılmalı ve kat’iyen antidemokratik yollara
başvurulmamalıdır.

Benim çok sık ifade etmeye çalıştığım ayrı bir gerçek daha var: İyilik
iyilik doğurur, kötülük de kötülük. Âyet ve hadislerden muktebes, fasit ve salih
daire diye adlandırdığımız çizgide bahsini ettiğimiz bu husus, evrensel bir
gerçektir. Dolayısıyla müdahale ile yapılacak herhangi bir yanlışlık, başka
yanlışlıkların doğmasına vesile olabilir. En köklü çözüm, içinde yanlışlık
olmayan veya çok az olan çözümdür. Velev ki bu, uzun bir zaman alsa bile.
Dolayısıyla acilen neticeye ulaşmak için yanlış olan kısa yollara hiç mi hiç
müracaat edilmemelidir. Nitekim biz böyle bir hatayı PKK hâdisesinde yaptık
ve ihtimâl, hâlâ bu hatamız üzerinde de sabit kadem bulunuyoruz. PKK terör
örgütü ilk ortaya çıktığı yıllarda, onun önünü kesmek ve yok etmek için,
alternatif bir örgüt ortaya atılmıştı. Sonra bu örgüt gemi azıya alıp, kontrol
edilemez hâle gelince, bunun parçalanması cihetine gidilmişti. Ne var ki
bundan da bir netice elde edilemedi. Görüldüğü gibi bir yanlışlık, bir başka
yanlışlığı doğuruyor. Bu itibarla da baştan yanlışlıklar içine hiç girmeme,
herhâlde sonuca ulaşmak için en doğru yol olsa gerek.

Bu tür olaylar karşısında haberleşme, yazılı ve görsel medyanın tavrı da
çok önemlidir. Öncelikle ifade etmeliyim ki, bunlar Allah’ın bizlere ihsan ettiği
bir lütuftur. Yalnız bunların yerinde ve her ne pahasına olursa olsun doğruyu
bulmak istikametinde kullanılması da kat’iyen unutulmamalıdır. Bunlar siyasî
mülâhazalar, şahsî çıkarlar, ferdî münasebetler doğrultusunda kullanılır ve
gerçekler çarpıtılırsa, hem yetkili merciler yanlış yönlendirilmiş olur, hem
sonuç alma zamanı uzar, hem de kamuoyunun ümitleri bütün bütün sarsılır. Bu
açıdan bana göre yapılabilecek en güzel şey, doğru, tarafsız ve ilkeli bir
biçimde gerçekleri gün yüzüne çıkartmaktır.

Ayrıca, olaylar açıklanırken ve perde gerisi ilişkiler ele alınırken, yani
vak’a rapor edilirken, alternatif düşünceler üretilerek, yetkili mercilere
sunulması gerekir diye düşünüyorum. Evet, vak’aları rapor etmek ve bunları
tenkit etmek, reyting mülâhazaları ile çirkinlikleri sayfalarca veya saatlerce
gazete ve ekranlara getirmek kolaydır. Zor olan, düşünce tembelliğinden
sıyrılıp alternatif çözüm yolları üretebilmektir.

Dikkat edilirse, hâdiseler devletin en üst seviyesindeki insanlara kadar
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dayanıyor ve hemen her şey madde üzerinde dönüyor. İdarecilerimiz bu tespite
iştirak ediyor ve temiz toplum düşüncelerinde samimî ve istekli iseler, olaylara
adı karışanlar, İstiklal Mücadelesi’nde olduğu gibi bütün mal varlıklarını bu
millete bağışlayarak, toplumun nazarında arı-duru hâle gelmelidirler. Meselâ,
bunlar, kayd-ı hayat şartıyla Mehmetçik Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı gibi
vakıflara mallarını bağışlayabilirler. Ayrıca özel vakıf da kurabilirler. Böylece
gerçekten toplum nazarında arınır ve baş tacı edilirler. Bu millet vefalıdır.
İdareciler böyle bir şey yapsın, millet, onların verdiğinin on kat fazlasını onlara
rahatlıkla iade edebilir. Tabiî bu arada yitirilen itibar da istirdat edilmiş olur.

Bu tür hâdiselerin önlenmesinde yapılan bir yanlışlık da, lokal çözüm
arayışı oluyor. Yani arıza nerede zuhur ediyorsa, orada onun üzerine gidiliyor.
Hâlbuki çözümde, hastalığın kökenine ve temeline inmek şarttır. Meselâ,
bacaklardaki ağrının menşei disk kayması ise, müdahale diske yapılır ve o
ağrı-sızı ile hiç uğraşılmaz. İnsan vücudu için geçerli olan bu kaide, sosyal
hayatta toplum için de geçerlidir. Bu itibarla da meselelere bu zaviyeden
bakacak olursak; bu hâdiselerin temelinde kendimize ait öz değerlerimizden
uzaklaşma, Allah’a ve ahirete inanç noktasında tam anlamıyla beslenememe,
toplumun bu değerlerle bütünleşememesi vardır ki; Âkif’in ifadesiyle; “Fazilet
hissi insanlarda Allah korkusundandır.” Bu korku olmadığı takdirde ne irfanın,
ne vicdanın tesirini bulabilmek mümkün değildir. Öyleyse köklü çözüm,
yeniden insanımızda bu hissin uyarılması ile mümkün olacaktır. Böyle bir şey
gerçekleştirilebildiği takdirde, insanlar “insan-ı kâmil” veya murâkabe ve
muhasebe insanı olma yoluna gireceklerdir ki; o zaman şimdilerde problem
olan şeyler -inşâallah- bütünüyle ortadan kalkacaktır. Yalnız, bu çok uzun
zaman isteyen bir yoldur. Bir, iki, belki üç nesil ister.

Evet, din, insan ve toplum hayatı adına, yeri başka hiçbir şeyle
doldurulamayacak kadar önemli bir dinamiktir. Merhum Aksekili’nin
ifadesiyle, “İnsan dine inanmıyorsa, onu inzibat kuvvetleri ile zapturapt altına
almak mümkün değildir.” Hele Türk milleti gibi zeki bir milleti, dünyevî cezaî
müeyyidelerle bir yere bağlamak imkânsızdır. İnsanlarda ahiret endişesi
olmadıktan sonra zekâlarını kullanarak mevcut kanunların yüzde 60-70’inin
rahatlıkla açığını bulur, altından sıyrılabilirler. Öyleyse uzun bir zaman dahi
olsa, nesillerin din ve dinî değerlere yönlendirilmesine ve toplumu, gerçekten
temiz, pak bir toplum hâline getirecek nesillerin yetiştirilmesine özen
gösterilmelidir.

Son olarak; ne bugüne kadar olan gelişmelerden, ne de olacak olan



şeylerden hiç kimse ümitsizliğe kapılmamalıdır. Zira bu ve benzeri olaylar,
hemen her toplumda küçük ya da büyük çapta olagelmiştir. Ümitsizlik “her
türlü kemale mânidir.” Türkiye’de inkâr edilemez bir gerçek vardır; o da –
Nec i p Fazıl’ın “ba’sü ba’de’l-mevt” ya da Sezai Karakoç’un “diriliş”
mülâhazası içerisinde– toplumun yeniden inşa edilmesidir. Bugün, yeise
kapılmayan insanlar tarafından, uzun vadede netice alınacak ve kendi
dinamikleri üzerinde duracak olan bir toplumun tohumları atılmış olmalıdır ki,
şimdilerde rüşeym hâline gelen ve topraktan başını çıkaran bu tohumlar, çok
yakın bir gelecekte semalara doğru ser çekebilsin. Onun için, herkes bu sürecin
hızlanmasına katkıda bulunmaya gayret etmeli ve fikir mimarı, fikir işçisi,
finansörü, amelesi... hangi kademede olursa olsun, maddî ve mânevî özellikleri
itibarıyla bu kervanda yerini almalıdır. Demokrasinin de cumhuriyetin de
temsili, insanlarla olacaktır. Şayet temsil makamında bulunan bu insanlar,
arızasız olur, dinî ve millî değerlere bağlı bulunur ve aynı zamanda, vicdan,
muhasebe ve murâkabe insanı olurlarsa, o zaman bu türlü problemlerin hiçbiri
bulunmayacaktır. Böylece de, milletimiz ve devletimiz ne içeride ne de
dışarıda itibar kaybetmeyecektir. Şu son günlerde yaşanan olumsuzluklar,
milletimiz adına bana çok ağır geldi; âdeta damarlarımdaki kanımın donduğunu
hisseder gibi oldum. Öyle ki, bir kenarda ağlamak istediğim hâlde, Hz. Âişe
Validemiz gibi ağlayamadım...

Hâsılı, ne olursa olsun, devlet ve millet olarak bu badireyi de aşacağımıza
inanıyorum.



CİNLER VE MEDYUMLAR
Soru: Son yıllarda çok yaygın olan medyumluğun cinlerle irtibatı var
mıdır?
Cinler, şua ve enerji gibi varlık olduklarından, vücudun her tarafına nüfuz

edebilme kabiliyetini haizdirler. Aslı cin olan şeytan için, Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem): “O, kanın damarlarda dolaştığı gibi, insan
vücudunda dolaşır.”  buyurmaktadır. Bu hadisten anlaşıldığı gibi cinler,
vücudun en iç organlarına kadar nüfuz edebilir ve orada bir kısım hastalıklara
sebep ya da o hastalıklara engel olabilirler. Ancak onların, bu özelliklerinden
istifade etme niyetiyle tedavi vb. hususlarda kullanılması, -o mevzudaki metod
ve kıstasları kendi dünyalarına ait olacağından- çok defa tehlikeli olabilir.

Cinler, Kur’ân’da bildirildiği üzere, “Levh-i Mahv ve İsbat”ta olan şeylere
muttali olmaya çalışır; oradan gözlerine ilişen bilgileri alır ve daha sonra da
onları kendi hesaplarına değerlendirebilirler. Bazen, böyle hırsızlık sonucu
elde ettikleri şeyleri, kendilerine açık insanların kulaklarına fısıldar;
Efendimiz’in ifadesiyle “gır gır” eder ve çoklarını baştan çıkarırlar; zira bu
bilgilerin yüzde 99’u kendi kattıkları yalanlarla doludur. Evet, belki bunlardan
yüzde 1’i doğru çıkabilir; işte bu, diğer yalanlara referans olur... Kur’ân-ı
Kerim’de cinlerin bu durumunu anlatan birçok âyet vardır. Şimdi onların
birkaçının icmalî mealini zikredelim:

“Andolsun, Biz gökte birtakım burçlar yarattık ve seyredenler için onu
süsledik. Onları, taşlanmış her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı
eden müstesna. Onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür.”1

“Biz yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsledik. Ve  itaat dışına çıkan her
şeytandan koruduk. Onlar, artık Mele-i  A’lâ’ya (yüce topluluğa) kulak
veremezler. Her taraftan taşlanırlar . Kovulup atılırlar. Ve onlar için sürekli
bir azap vardır. Ancak  (meleklerin konuşmalarından) bir söz kapan olursa,
onu da her şeyi delip geçen bir parlak ışık takip eder.”2

Bütün bu özellikleriyle cinler, insanları her zaman saptırmaya, aldatmaya…
açıktırlar. Nitekim tarihe baktığımızda, cinlerin getirdikleri haberleri bir şantaj
olarak kullanıp insanların farklı yorumlara girmelerini sağlamaktan tutun da, bir
virüs gibi, insanların en hassas organlarına kadar girip cinnetlerine sebep
olmaya kadar birçok vak’aya şahit oluruz. Evet, onlar her vesileyle insanları
aldatmaya çalışmışlar; neticede de dinî duygu, dinî düşüncelerini altüst edip
onları saptırmışlardır. Ondan öte, bu insanların kendilerini kendilerine farklı



göstererek, yer yer müceddit, mehdi, mev’ud İsa… gibi iddialarda bulunmaya
sevk etmiş; onlarla beraber pek çoklarını da baştan çıkarmışlardır. Bu
bakımdan her hâlükârda onların bu aldatma ve saptırmalarından Allah’a
sığınılmalı ve gaybdan verecekleri haberlere de asla itibar edilmemelidir.

Gaybdan haber verme şekli, bir de medyumlukla olabilir ki, o biraz daha
farklı bir olaydır. Günümüzdeki görülen şekliyle medyumluk, yine cinlerle
irtibattan ve onların verdiği haberleri aktarmaktan başka bir şey değildir.
Aslında gerçek mânâda medyumluk, zaman ve mekân üstü bir hâl alma demektir
ki, bu, dünü ve yarını bugünle beraber görmeyi netice verir. Bu mertebedeki bir
medyum, bir kısım hâdiseleri önceden haber verebilir ya da geçmişteki
hâdiseleri anlatabilir. Ama bunların verdikleri, verecekleri haberler iltibastan
hâli olmadığı için bir kıymet-i harbiyesi yoktur.

Geçmiş ve geleceği aynı anda görme meselesi, bazılarında vilâyeti ihrazla,
bazılarında da ruha kendi gücünü kazandırmakla hâsıl olur. Zannediyorum
gerçek bir medyumluk varsa, onu bu ikinci kategori içindeki insanlar arasında
aramalıyız.
1 Hicr sûresi, 15/16-18.

2 Sâffât sûresi, 37/6-10.



TÜRKLERE VE MELUNCANLARA DAİR
Soru: Meluncanların Türk olduğu şayiaları hakkındaki düşünceleriniz
nelerdir?
Yeryüzündeki Türk kavimleri, genelde yerinde duramayan mânâsına

“huysuz” diyebileceğimiz türden insanlardır. Mehmed Âkif’in ifadesiyle,
defaatle tarihi “herc ü merc etmişlerdir.” Evet, Batıdaki büyük oluşumlardan,
Mezopotamya ve Roma’daki oluşumlara kadar hemen pek çok yerde, genelde
doğudan gelen ve barbar telakki edilen kavimler hâkim olmuş ve hatta
buralarda, doğudan gelen kavimlerin karışımıyla melez bir yapı meydana
gelmiştir. Bir kısım sosyologlara göre, Yunan medeniyetinin arkasında da, yine
Mezopotamya medeniyetinin bânileri sayılan Türkler ve Kürtler vardır. Bu
açıdan, bu mevzuda kesin bir kısım deliller ortaya koymamız çok zor olmasına
rağmen, Türk milleti, buralardaki temel unsurlardan biri sayılabilir.

Tarihe baktığımızda, Hindistan gibi bazı milletlerin, karakter itibarıyla hiç
mi hiç yerinden kıpırdamayı düşünmediğini görürüz. Evet, Türklerin, birçok
defa Köstence’den geçip Batı yamaçlarına yayılmalarına karşılık Hintliler, hep
yerlerinde saymışlardır. Yine Hintliler gibi eski bir kültür ve medeniyete sahip
Çin milletinin de, tarihin belli bir dönemi itibarıyla yeryüzüne yayıldıklarına
dair bir şey söylememiz mümkün değildir. Cemil Meriç, Türk milletinin
aktivitesini anlattığı bir yerde, Hint halkı için şöyle demişti: Hindistan, tarih
boyunca değişik kavimler tarafından defaatle fethedilmiş, fakat onların
yeryüzünde hiçbir zaman, hiçbir yeri fethettiğine dair bir şey yoktur.

İsmail Hami Danişment, -biraz abartılı olsa da- Türk milletinin, Allah ve
sema ehli tarafından “at üstünde bir kavim” olarak bilindiğini anlatır. Demek ki
bu millet, yerinde duramayan, her yönüyle aktif, öğrendiği şeyleri dünyanın
değişik yerlerine götürmek için hep gerilim içinde bir millet. O, bu maksadını
gerçekleştirmek ve kendi nev’i adına bayrağını her yere dikebilmek için
defaatle edvar-ı âlemi hercümerc etmiştir.

Bu açıdan, bir kısım Amerika yerlilerinin de bu milletten olabileceklerini
düşünebiliriz. Evet, onların medenî durumları, kültürleri derinlemesine
araştırılınca, bu bölgede yaşayan insanlarla aralarında çok ciddî benzerliklerin
olduğu görülecektir.. evet, atalarımızın, gündelik hayatlarının vazgeçilmez
unsurları olan çardak, çadır, beygir vs. gibi unsurların hemen hepsini
Kızılderililerde görmek de mümkündür. Hatta bundan da öte, aynı bölgeyi
paylaştığımız Hint halkıyla bile bir göbek bağımız ve yakınlığımız olabilir.



Bir diğer taraftan İslâmiyet, Anadolu’ya, bir Müslüman Türk devleti olan
Selçuklular döneminde alperenler tarafından neşredilmiştir. Fakat bunlar, asıl
kendilerinden sonra gelecek olan Osmanlılara bir köprü vazifesi görmüşlerdir.
Çünkü Selçuklular, Haçlılarla mücadeleden başlarını kaldıramamış ve yüz
küsur seneyi aşkın bir zaman, hep ömürlerini Haçlılarla boğuşmakla
geçirmişlerdir. Osmanlılar ise, bir taraftan Anadolu’da, bir taraftan da
Balkanlarda yumuşak bir anlayış ve aynı istikametteki uygulamalarıyla,
İslâmiyet’i o bölgelerin büyük çoğunluğuna kabul ettirmişlerdir.

Meseleye farklı bir zaviyeden bakacak olursak; Türklerin o dönemde, bir
kısım tüccarlar vasıtasıyla ta Avustralya’ya kadar girdiklerini söylemek
mümkündür. Ve yine o dönemde Japonya’ya bile insan göndermişlerdir. Gerçi
hicretin 40-50. seneleri arasında Haccac-ı Zalim döneminde Müslümanlar
Hindistan’a kadar girmişlerdi; ama, asıl Hindistan’da Müslümanlığa fevc fevc
dehalet ve ta Pasifiklere yayılması, yine Osmanlı tüccarları vasıtasıyla
gerçekleşmiştir ki, bugün bile onların izlerini bulmak mümkündür.

Evet, atalarımız, oralara kadar ticaret için gitmişler ama bu arada
Müslümanlığı da neşretmişlerdir. Daha sonra, buralar başkaları tarafından
işgal edilmiş ve oraya gidenlerin bir kısmı öldürülmüş, ihtimal geride kalanlar
da asimilasyona tâbi tutulmuşlar. Bununla beraber, hâlâ dünyanın değişik
yerlerinde onların izlerine rastlamak mümkündür. Şili’den Arjantin’e, oradan
da Peru’ya kadar geniş bir coğrafyada bu izlere rastlayabiliriz. Ancak, bu
meselenin ispatı bizi aştığı için, söylediklerimizi ispatlamak biraz zor da
olacaktır. Belki de bu mesele, insan ilminden anlayan antropologlar ve kültür
araştırmacılarının akademik seviyede incelemeleri ile ispatlanabilir. Ayrıca,
bugün, ABD’de bile bizden pek çok insan bulunmasına rağmen, bunlar maruz
kaldıkları bunca şeyden sonra “Türküm” demeye utanıyorlar. Bu bakımdan
ciddî araştırmalarla konunun üzerine gidilmeli ve onların kimlik tespiti
mevzuunda mutlaka her türlü fedakârlık gösterilmelidir. Zira Türk toplumunun
yeniden dirilmesi, dünyanın değişik yerlerinde asimile olmuş, eriyip gitmiş bu
insanların, yeniden kendi kimliklerini bularak tıpkı bir tohum gibi,
soydaşlarının ve dindaşlarının bağrında yeniden dirilmesiyle mümkün
olacaktır.



1.

a.

BİR KADERÎ TECELLİ KARŞISINDA
TEESSÜRLERİMİZ

Geçenlerde bir vesile ile, yaklaşık üç ayı bulan zaman dilimi içinde Türkiye
gündeminin birinci maddesini teşkil eden malum hâdiseler (Susurluk ve
devamı) hakkındaki değerlendirmelerimi arz etmiştim. Fakat o günden bu yana
meydana gelen gelişmeler, beni bu konu ile ilgili birtakım düşüncelerimi daha
arz etmeye âdeta mecbur kıldı. Yine maddeler hâlinde ele alacak olursak;

Malum hâdiseleri, birtakım güç kaynakları olabildiğine büyüttü ve hâlâ
büyütmeye devam ediyorlar. Şahsen ben bunun altında şunların olabileceğini
hissediyorum:

Batılı devletler, -ister istemez- Osmanlı’nın vârisi olan veya öyle görülen
Türkiye’yi iktisadî, siyasî, idarî ve kültürel alanlarda uyguladıkları stratejilerle
yıllarca kendi kontrolleri altında tutmayı başarmış ve hemen her sahada
istedikleri gibi onu yönlendirmişlerdi. Fakat dünya coğrafyasında meydana
gelen yeni gelişmeler, özellikle Rusya’nın başını çektiği komünist blokun
çökmesi, dünya dengesinde zaten önemli bir konumu olan Türkiye’yi daha da
önemli hâle getirdi. Türkiye, kısmen de olsa bunun farkında olarak değişik
açılım ve atılımlar içinde bulundu. Bu durum, herkesten çok Batılı devletleri ve
âdeta onların temsilcileri hüviyetinde iş yapan güç odaklarını rahatsız etti ve
hâlen de etmektedir. Zira şimdi Türkiye, şartların zorlamasıyla uranyum atomu
gibi yerinde duramıyor ve vâki dünya gerçekleri karşısında bizzat devlet eliyle
veya sivil toplum örgütleri vasıtasıyla birtakım açılımlarda bulunuyor. Batılı
devletler, bu gelişmeleri önlemek ve eskiden olduğu gibi Türkiye’yi yine
abluka altına almak için, başta PKK olmak üzere, komşularımızla da bizi
gaileden gaileye sürüklemeye çalışıyorlar. İşte tam bu ortamda meydana gelen
malum hâdise ve peşi sıra sökün eden gelişmeler, iç ve dış güç odaklarının
arayıp da bulamadığı bir fırsat oldu. Onun için -olayları örtbas etmek isteyen
marjinal bir kesim hariç- Çankaya’nın, hükümetin, muhalefetin, ordunun,
emniyetin ve halkın bir an önce olayların sonuçlanmasını istemesine rağmen,
onların bunu, bahsini ettiğim gerekçeye binaen kasıtlı olarak büyüttüğü
kanaatindeyim.

2.Hâdiselere adı karışan insanların isminin geçtiği listede, benim de adımın
zikredilmesine gelince;

Liderler zirvesinde görüşülen raporda birçok insanın isminin geçtiği
günlerce yazıldı ve söylendi. Bu yazılıp söylenenler, ilgili ve yetkili merciler



b.

tarafından hiçbir tekzip almadı. Daha sonra ne olduysa oldu; bir el bu listeye
adımı da ilave etti. Bunu kim, hangi maksatla yapmışsa mutlaka açıklığa
kavuşmalı ve bu haberin kaynağı bulunmalıdır.

Olayı bana ilk haber verdiklerinde, ben meseleyi ölüm listesinde yer
aldığım şeklinde anlamış ve hiç umursamamıştım. Hatta haberi bana ulaştıran
ve beni benden daha çok düşündüğüne inandığım arkadaşın heyecan içinde
olmasını farklı bir şekilde yorumlamıştım. Ben, dünyadan daha çok ukbâ
beklentisi içinde bulunan bir insanım. Bu açıdan ölüm, bana bahşedilmiş en
büyük ihsan ve lütuftur. Bir suikast neticesi öldürülme ise, onu da telkin ede
ede nefsime kabullendirmiş durumdayım. Onun için ne ölümden, ne de
öldürülmekten korkmuyorum. Seve seve, güle güle onu karşılamaya hazırım.

Fakat neden sonra işin gerçek mahiyetini öğrenince, işte o zaman sabahlara
kadar uyuyamadım. Bunu yapanları Rabbime şikâyet etmemek için dişimi
sıktım, dilimi ısırdım, sürekli “Lâ havle” çektim. “Kadere teslim olmuşum;
onun her hükmüne razıyım; beni alâkadar eden bir şey yok, Sen bilirsin
Allahım!” dedim. Ve öyle sarsıldım ki, tabir caizse ot gibi oldum, bütün
duygularım dumura uğradı. Neden? Çünkü benim şerefim, onurum, haysiyetim
artık Allah rızasına giden yolu bir şehrah hâline getirme mefkûresi ile
bütünleşmiştir. Bundan böyle bana râci olan her şey, bu mefkûreye ve onun
etrafında kümelenen insanlara râcidir.

Pekâlâ, böyle bir iftiraya neden tevessül edilmiş olabilir? Dost-düşman artık
bütün dünya biliyor ki, bu eğitim faaliyetleri etrafında kenetlenmiş insanlar,
dünyanın dört bir yanına dağılmış müesseseleri ile misyonlarını hemen herkesin
takdirini kazanacak biçimde yerine getirmektedirler. Devlet, millet, ülke
menfaati ve bütünlüğü çerçevesinde yerine getirilen bu gayretler uzun vadede,
inşâallah bugünkünden çok daha parlak bir konuma oturacaktır. İşte, ister
şimdiki mevcut durum, isterse bu faaliyetlerin gelecek adına vaad ettiklerini
önlemek adına karanlık gayelerle harekete geçen bazı kişi, kurum, kuruluş veya
güç odakları, Kur’ân’a gönül vermişlerin önünü alabilmek maksadıyla böyle
çirkin bir iftiraya tevessül etmiş olabilirler diye düşünüyorum. Fakat bu millet,
böyle bir şeye kat’iyen inanmayacaktır, nitekim inanmamıştır da. Onlar, kendi
hesaplarına belki hedefi çok iyi tespit etmiş, zamanlamayı güzel yapmış ve
hamlelerini gerçekleştirmişlerdir ama, netice umdukları gibi olmamıştır.

Şahsen ben bu noktada, milletine ve ülkesine hizmeti hayatına hedef yapmış
bir kadronun her ferdine bundan böyle bu türlü komploların yapılabileceği
endişesini taşıyorum. Özellikle küçük ve büyük çapta vazife eda eden



insanların, bu yüzden kendilerine çok dikkat etmeleri ve böylesi komplolara
sebebiyet vermeme hususunda a’zamî gayret ve dikkat içinde bulunmaları
gerektiğine inanıyorum. Avcının insafı yok; imanı ise hiç yok. Uyuşturucudan
tutun da kadına varıncaya kadar birçok vasıtayı, bu yola adanmışları karalamak,
itibar kaybına uğratmak ve böylece ademe mahkûm etmek yolunda kullanabilir
ve menfur maksatlarına ulaşmak için her türlü kötülüğü yapabilirler. O yüzden,
“Aman dikkat!” diyorum.

Bu arada şunu da özellikle belirtmek isterim: Düşmanların saldırısından,
dostların da gıpta ve haset damarlarını harekete geçirmekten her zaman uzak
durmak, üzerinde hassas olunması gereken bir prensiptir. Bu sebeple, iyi bir
mü’min, içte ve Rabbi ile münasebetinde olabildiğine derin, fakat dış görünüşü
itibarıyla mukassî olmalıdır. Aksi hâl, nifak alâmetidir. Bu tür prensipleri,
hayatî esasları pratiğe geçirmek zor olabilir. Dine ve millete hizmet, Allah’ın
lütfu ve inayetiyle tasavvur ve tahayyül edilenin çok ötesinde cereyan ediyor.
Düşünceler aksiyon içinde şekilleniyor ve her şey tabiatıyla açıkta cereyan
ediyor. Gizlenecek bir şey yok. Ne var ki; bütün bu olup bitenler, düşmanca
tavır içinde bulunan kişi, kurum, kuruluş ve güç odaklarının hasmâne
düşüncelerini harekete geçiriyor.

Fakat ya dostlara ne demeli? Haberi tahkik etmeden, etme lüzumunu
duymadan, sanki bir açık bekleniyormuş da bulunmuş gibi, hangi üslûpla olursa
olsun, hiç kimsenin yapmadığı bir şekilde bunu manşetlere, spotlara taşıyan
dostlara ne demeli? Bu davranışları ile, duygu ve düşünce açısından
kendilerine hiç yakıştıramadığım münafıkça bir yaklaşım tarzı sergileyen bu
arkadaşlara diyecek bir şey bulamıyorum..! Kur’ân, Hucurât sûresinin 6.
âyetinde haberin tahkikini emrederken, bir telefon açma zahmetine dahi
katlanmadan, bunu yayınlayan ve hasetleri imanlarının önüne geçmiş bu
dostlara inanın bir şey diyemiyorum..!

3.Kur’ân, “Bakarsınız, hayır zannettiğiniz şeyler hakkınızda şer, şer
zannettiğiniz şeyler de hayır olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz.” 1
buyuruyor. Bu âyet zaviyesinden bu son olay, zâhirî yüzü itibarıyla gerçekten
şer ama, neticesi itibarıyla hakikî dost olanla olmayanı tefrik etmemize vesile
olması sebebiyle hayırdır. Hâdiseyi ilk duyduğumuz andan bu yana, sizin
tasavvur edemeyeceğiniz boyutlarda üzüldüm ve âdeta şok üstüne şok yaşadım.
Bugüne kadar hep iffetli kalmaya a’zamî dikkat göstermiş, hele maddî
konularda milletin parasını kendi parasına değdirmeyecek kadar hassas, ölüp
gittiğimde cüzdanımda kefen parası dahi bulamasınlar düşüncesine kilitli,
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5.

kardeşlerim için dedikodu olmasın düşüncesiyle, kût-u lâ yemût’la, yani
ölmeyecek kadar geçimlerine yetecek bir parayla yaşasınlar diye dua dua
Rabbine yalvaran bir insan olarak hem şahsım, hem de eğitim gönüllüleri adına
tarif edilmez boyutlarda sancı duydum. Fakat yukarıda ifade ettiğim gibi, en
azından gerçek dost olanla, olmayanı tefrik etmeye vesile olduğu için, bu
hâdiseye yüzde yüz hayır nazarıyla bakıyorum.

Bu hâdise münasebetiyle şükranla ifade edeceğim bir başka gelişme de,
şimdiye kadar ancak birkaç defa görüşme imkân ve fırsatını bulabildiğim bazı
siyasî parti liderlerinin tv ekranlarına çıkarak hakkımda müspet kanaatlerini
izhar etmeleri oldu. Ömrüm boyunca unutmayacağım bu mertçe, erkekçe
davranışları yüzünden onlara karşı medyun-u şükranım. Fakat ben, onlardan
gördüğüm bu civanmertliği, daha başkalarından da beklerdim. Bu çizgide sözü
uzatmam ve birtakım mukayeselere girmem gönül incitebilir.

Kim ne derse desin ve ne yaparsa yapsın, Allah’ın tevfik ve inayetiyle, din
ve ülkemiz adına hayatlarını ortaya koymuş er oğlu erlerin temsil ettiği bu
gönüllüler hareketi, misyonunu hakkıyla yerine getirecektir. Ve gelecekte daha
başka hizmet çizgilerinin hemen hepsi, uyum ve imtizaçları nispetinde onlarla
bir ve beraber olacak, bu temiz su kaynağına kovasını salarak, kabiliyeti
ölçüsünde istifade edecektir. Aklı başında, sosyolojik gerçeklere vâkıf, mânâ
ufku açık, hemen her insan bunu tahmin edebilir. Yalnız bu muhtemel
gelişmelerin vukuat yerine konularak şimdiden düşmanca tavırlar takınılması
ve birtakım komplolar üretilmesi ve uygulanması doğru değildir. Rızası
istikametinde davranıldığı müddetçe, Rabbimin bizleri her türlü fitne, fesat ve
şerden koruyacağına iman ve itminanım tamdır. Yalnız herkes dua etsin. Allah
bizleri eşrarın şerrinden, füccarın keydinden, küffarın mekrinden, hussadın
hasedinden muhafaza buyursun.

Bu ülkede bir zamanlar Bediüzzaman gibi bir dâhi ve aksiyon insanı,
muasırları tarafından anlaşılamamıştı... anlaşılamamıştı da, sokaktaki
sarhoşların dahi reddettiği “Bakkaldan rakı alıyor.” iftirasını ona yapmışlardı.
Fakat tutmadı. Halkımız bu iftiralara kulak asmadı. İtibar kaybettirmek için
yapılan şeyler, aksine onun itibarını artırdı. Bu son olayın da, İslâm adına aynı
neticeleri doğurmasını Allah’tan niyaz ederim.

Bitirirken, bu iftira münasebetiyle, Hz. Âişe Validemiz’e yapılan zina iftirası
olayının sık sık aklıma geldiğini itiraf edeyim. Malum o hâdise, Hz. Âişe’nin
gözyaşı pınarlarını kurutmuş, o mübarek anamızı bildiği şeyleri dahi
hatırlayamayacak bir hâle sokmuştu. Zira bir taraftan kendi iffeti, diğer taraftan



babasının itibarı, annesinin şeref ve haysiyeti, mensup olduğu kabilesinin
durumu ve hepsinden öte Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
namusu söz konusuydu. Dolayısıyla, o iftirayı şahsî bir olay olarak
değerlendirmek doğru değildir. Onun için Hz. Âişe Validemiz, berâtı semadan
Hz. Cebrail’in getirdiği vahiy ile tescil edilene kadar ağladı durdu. Bu arada
cereyan eden gelişmelerde belki Allah Resûlü de dahil, birçoklarına karşı
içinde bir burukluk hissetti. Çünkü Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ona:
“Böyle bir şey yaptınsa istiğfar et, Allah Gafur ve Rahîm’dir.” demişti. O da
berât fermanı geldiğinde, anne ve babasının “Kızım kalk, Resûlullah’a teşekkür
et!” teklifine: “Hayır, ben Allah’a teşekkür ederim!” cevabını vermişti. Hâlbuki
o Hz. Âişe idi, karşısındaki de yeryüzünde vahyin temsilcisi. Demek ki o
seviyedeki insanlar arasında bile bu türlü rencide olmalar olabiliyor.

Bununla mevhum liste olayı arasında ne türlü bir irtibat kurarsanız, onu da
sizin irfan, iz’an ve idrakinize havale ediyorum.
1 Bakara sûresi, 2/216.
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TAKDİM
İnsanlık, en huzurlu zamanlarını ilâhî mesajları en net ve en berrak şekilde

aldığı, yani peygamberlerle müşerref olduğu dönemlerde yaşamıştır. Diğer
zamanlarda ise bu nurlu dönemlerin saçtığı ışıklardan istifade edebildiği
ölçüde aydınlanmıştır. Hiç şüphesiz burada İlâhî Mesaj’ı olduğu gibi aksettiren
peygamberler çok büyük önem kazanmaktadırlar. Bu seçkin ruhlar, keyfiyetini
tam idrak edemediğimiz ‘vahiy’ yoluyla aldıkları ilâhî buyrukları insanlara
eksiksiz ulaştırmış ve hayatın her safhasında söz ve davranışlarıyla örnek ve
önder olmuşlardır. ‘Câmiiyet’i öylesine temsil etmişlerdir ki, vicdanı
bozulmamış her bir insan aradığını onlarda bulabilmiş ve tatmin olmuştur.

İlâhî hikmet, bu nurlu peygamberler halkasını Efendimiz’le sona erdirmiştir
ve artık bundan öte insanlık, peygamber vârisi rehberlerle yol bulacak ve ilâhî
mesajları onların perspektifinden özümseyecektir. İlâhî Mesaj, onlarla
misyonlarının niteliği ve kapsamı ölçüsünde farklı tonlarda arz-ı endam etmiş
ve toplumların rengini ve boyasını çalmıştır. Bu ilâhî boyanın renginin
parlaklığı da, hiç şüphesiz bir yandan peygamber vârisi rehberlerin
Peygamber’e ittiba ve O’na veraset misyonundaki hassasiyetleri, diğer yandan,
tâbilerin o boya ile boyanabilme kapasitesiyle doğru orantılı olmuştur.

Günümüze gelince, değişim ve dönüşümlerin hızlandığı, tekârüb-ü zaman ve
mekânın yaşandığı bir dönemde bulunuyoruz. Günümüz insanı, maddenin dar
çeperleri arasında insan ruhunun preslendiği ve İlâhî Mesaj’ı tam olarak
almasına mani bataklıklarda boğulduğu bir dönemi yaşıyor.

İşte böylesi dönemlerde peygamber soluklularına olan ihtiyacımız, ekmek ve
su ihtiyacımızdan çok daha fazladır. Zira ekmek ve su bedenimizi besleyebilir
ama, hem dünyamızı hem de ahiretimizi kurtarma meselesine gelince o, ancak
bu seçkinlerin mesajlarıyla mümkün olabilecektir. Kitaplarda yazılı
bulduğumuz Kur’ân ve Sünnet’i, yaşayan ve yaşamada ölçü hüviyetiyle birer
projektör halinde yolumuza tutan ve hayatımıza hayat yapar tarzda takdim eden
bu rehberler, bir taraftan Kur’ân’a ve Sünnet’e içinde bulundukları zaman ve
mekânın içinden bakarken, diğer taraftan, bunların evrenselliğine hayatlarıyla
imza atmaktadırlar.

Biraz açacak olursak; bütün insanlar, Kur’ân ve Sünnet’e doğrudan müracaat
etme imkânını elde edemezler; etseler de, onları inanç, düşünce ve davranış
planında hayatlarına hayat yapacak, hayatlarının her ânını onlarla aydınlatacak



bir seviyede onları anlayamazlar. Dolayısıyla, insanlar içinde her zaman onları
ellerinden tutup Kur’ân ve Sünnet’in semasına çıkaran rehberler olagelmiştir ve
bundan böyle de olacaktır. Bunlar, kimi zaman öncelikle bir mânâ mürşidi, kimi
zaman her şeyden evvel bir ilim adamı, kimi zaman da âdil ve muktedir bir
devlet adamı olarak ortaya çıkmıştır. Ortak vasıfları ise, Kur’ân ve Sünnet’in
ruhunu çok iyi kavramış olmalarıdır. Bunlar, kendi dönemlerinde ihmal edilen
meseleler veya inhiraflar karşısında tavırlarını ortaya koymuş ve tecdit
vazifelerini yerine getirmişlerdir.

İnsanlık, ilmî gelişmelere teknolojiyi de katarak 20. yüzyıla girerken, içine
düştüğü mahmurlukla İslâm mirasını geriye itti ve onunla arasına kalın bir set
çekti. İslâm dünyası ve tabiî ki Türkiye olarak biz de bundan nasibimizi aldık
ve neticede mâneviyata kapalı nesiller yetişti. Ancak himmet ehli zatlarca
tüttürülen ocaklar sayesinde nesiller, Kur’ân’ı ve Sünnet’i gittikçe yeni baştan
keşfetmeye ve öğrenmeye başladı. Bu vetirede Kur’an ve Sünnet’le, İslâm
mirasıyla ilk tanışma, ilk ihsaslar çok önemliydi. Bu noktada da önümüzde
önemli rehberleri gördük. Şüphesiz bu rehberlerin iç dünyalarının enginliği,
İslâm’ın ruhunu kavramaları ve ilmî derinlikleriyle beraber basiret ve
firasetleri, yönlendirdikleri insanlar üzerinde etkisini gösterecek ve şekillenme
de bu istikamette olacaktı ve oldu da.

Bugün artık büyük çoğunluğu itibarıyla insanımız, inandığı değerlerden
endişe etmiyor ama, evrensel olan Kur’ân ve Sünnet’i ve bunların ruhunu,
günümüzün gözüne gösterecek, ruhlarına duyuracak, akıllarına takdim edecek
rehberlere ihtiyacımız her zaman devam ediyor. Modern akım, anlayış ve
yaklaşımların hayatın her safhasına el atması karşısında insanımız, kendi
değerlerinin hayatın her safhasına bakışını anlamak ve karşılaştığı bütün
problemlere çözümler ve alternatifler getirdiğini görmek istiyor. İşte
günümüzde bu arayışa belki de en etkili, en kapsamlı ve en ikna edici cevap
verenlerin başında M. Fethullah Gülen Hocaefendi gelmektedir. Varlığa bir
kere daha ve İslâm’ın perspektifinden ama zaman ve şartlar açısından yepyeni
bir bakış açısıyla bakmak, belki de bizim gerçek rönesansımız olacaktır diyen
Hocaefendi’nin hayalleri hep bu rönesansla süslenmiş ve hatta o buna “gaye-i
hayal” demiştir.

İşte elinizdeki bu eser, kitaplarda yaşayan ama birkaç asır önce insanların
zihinlerinde sönmeye yüz tutmuş bulunan muhteşem İslâm kültürünü günümüz
dünyasına taşıması ve geleceğin rönesansına zemin oluşturması adına çok



büyük bir önem ifade etmektedir. Hocaefendi, kitabın sayfaları arasında son
asırlarında Osmanlıların artık gerçekleştirmekten uzaklaştığı bu rönesans için
şunları söyler:

“... Belki ilk kabilevî fütuhat döneminde bu olmamıştı ve olamayabilirdi
de; ancak devlet, devlet olarak sistemleşip oturaklaşınca bir ilim düşüncesi
ve bir rönesans gerçekleştirilebilirdi.”

“... Biz niyetlerimizin sadık kullarıyız. Bir insanın, birkaç neslin, birkaç
asrın tahakkuk ettirmeye ömrünün yetmeyeceği koskocaman bir gaye-i
hayalin peşindeyiz. Ama akıllı isek, şimdiden buna sahip çıkar, niyetimize
göre onun mükâfatını alabiliriz. Çünkü mü’minin niyeti amelinden
hayırlıdır.”

O, bir başka yerde de şu ifadelere yer verir:
“İlim, hızla küreselleşen, –hadisin ifadesiyle– tekârüb-ü zaman ve

tekârüb-ü mekâna, yani zaman ve mekândaki mesafelerin kısalmasına kayan
bir dünyada çok önemli bir yer işgal edecektir. İşte bu noktada önemli olan,
bizim böyle bir dünyaya hazır olup olmayışımızdır. Gerçi bugün hem Türkiye
hem de dünyanın değişik ülkelerinde birçok ilim adamımız var; ama kanaat-i
âcizanemce bu topyekün bir Asya’yı da beraber kucaklayacak olan büyük bir
dünyanın kurulması için yeterli değildir. Bunun için bugün Türkiye’de, yeni
bir düşünce, yeni bir anlayış ve yeni bir hayat felsefesiyle yeni eğitim
müesseselerine ihtiyaç var. Yeni nesiller, ta kreşlerden ele alınarak ortaokul,
liselere, oradan da milletleri adına kendilerini ispat edecekleri değişik
branşlarda uzmanlaşmalara kadar hayatın her ünitesinde bir seferberlik ilan
etme mecburiyetindeler. Gelecekte her şey gücünü ilimden alacağına göre,
böyle bir geleceğin ilim üzerinde örgülenmesi, ancak bu şekilde bir gayretle
mümkün olabilecektir.”

M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Prizma adıyla çıkan kitaplarına mahrutî
olarak baktığımızda, bağrında medeniyetler yetiştiren bir dinin müntesiplerinin
hâlihazırdaki durumu karşısında kıvranan ruhların beklentilerine cevap
verebilecek bir muhtevayı görürüz. Modern çağ karşısında maddeten ve mânen
yenik düşmüş, değerlerinden endişeye kapılmış ruhlar için kendi değerleri
üzerinde dimdik ayakta duran ve devrin bütün problemlerine mukavemet
edebilecek iradeyi gösteren bir ruhun ilhamlarıdır bunlar.

Elinizdeki kitap, Prizma ismiyle çıkan serinin üçüncü kitabı. Serinin daha
önceki kitapları gibi Prizma-3 de Hocaefendi’nin değişik zaman ve zeminlerde



sorulan sorulara verdiği irticalî cevaplardan hazırlandı.
Prizma-3’te okuyacağınız yazılar, engin ve hazmedilmiş bir Kur’ân ve

Sünnet kültürünün, dinî, sosyal ve kültürel meseleler üzerinde yaptığı
gezintinin notlarıdır. Dinî literatürün ağırlıklı olarak göze çarptığı yazılarda,
nefsin akıl almaz oyunlarından hümanizmaya, oradan tebliğ, Hz. Mesih ve
misyonu, hoşgörü ve diyaloga, oradan da amellerin fizikî tezahürlerine kadar
çok farklı konularda farklı ve orijinal yaklaşımlar bulmak mümkündür.

Öncekiler gibi Prizma-3 de, beş bölümden oluşmaktadır: Perspektif,
Düşünce Boyutu, Din Ekseni Etrafında, Büyüteç ve Aktüel.

“Aktüel” bölümünde yer alan hoşgörü ve diyalog yazıları, M. Fethullah
Gülen’in Konuşma ve Yazılarında Hoşgörü ve Diyalog İklimi adıyla
yayımlanan eserinde de yer almaktadır. Ama buraya alınanlar, “Aktüel”
bölümünü ilgilendiren konuların kapsamında olmuştur. Hoşgörü ve diyalogun
elifbası diyebileceğimiz çok önemli bilgileri ve esasları bu bölümde
bulabilmekteyiz. “Din Ekseni Etrafında” bölümünde yer alan ‘Bazı Tasavvufî
Esaslardan Kesitler’ başlığını taşıyan yazıda mucize, keramet ve istidraç gibi
anahtar kavramlar açıklığa kavuşturulmakta ve tasavvuf yolunda karşılaşılan
handikaplara dikkat çekilmektedir ki, bu mesele, her zaman olduğu gibi
günümüzde de öneminden bir şey kaybetmemiştir. Yine aynı bölümde Allah’a
(celle celâluhu) ulaşmanın âdâb ve erkânına ait temel hususlar ve Allah’ın
varlığının canlı misallerinden örnekler sunulmaktadır.

Eser, serinin önceki iki kitabında olduğu gibi, varlığa ait pek çok meseleyi
de prizma süzgecinden geçirerek bizlere takdim etmektedir. Herhâlde bize
düşen de, onu anlamak için derinliklerinde seyahate çıkmak olsa gerektir.

Son olarak, kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerimizi
sunuyor ve Hocamızın ilim irfan dünyasından bunun gibi nice eserler
bekliyoruz.

23 Ekim 1998
Selçuk Camcı



Birinci Bölüm 
PERSPEKTİF

İMAN VE İSLÂM ÖTESİ BİR MAZHARİYET
Soru: İman ve Kur’ân hizmetini, aslî muhtevasına uygun şekilde nasıl
idrak edebiliriz?
Biz, iman ve Kur’ân yolunda cehd ü gayret göstererek çalışmanın her

türlüsüne “hizmet” diyoruz. Nasıl ki ihsan, iman ve İslâm ötesi bir
mazhariyettir; hizmet etmek de iman ve İslâm ötesi bir mazhariyettir.

İhsan, iman ve İslâm esaslarının da ötesinde inanmanın daha derince bir
buududur. Onu Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “İhsan, senin Allah’a,
Allah’ı görür gibi kulluk yapmandır. Sen O’nu görmesen dahi O seni görüyor
ya!” ifadeleriyle çerçevelendirmektedir. Yani ihsan, ferdin Allah’ın onu
görmesi, bilmesi, kabza-i tasarrufunda tutması şuuru içinde, Allah’a kulluk
yapmasıdır. Gerçi dar mânâsıyla ihsan, başkalarına iyilik yapmaya da denir ki,
bunu ihsanın örf-i şer’îdeki anlamıyla telif ederek, en büyük ihsanın insanın
kendisine olan ihsanı olarak kabul edebiliriz. İnsanın kendisine olan ihsanının
en büyüğü de, iman ve İslâm üstü daha derin bir buudda, Allah’a kullukta
bulunmasıdır diyebiliriz.

İşte nasıl ki ihsan, iman ve İslâm’a göre bir ötedir, öyle de dine ve imana
hizmet etme şuur ve düşüncesi dahi ihsan gibi bir derinliktir. Evet, inanan, fakat
bu şuur ve düşünceden mahrum olan, yani İslâmiyet’i yaşıyor gibi görünen çok
insan vardır ki, başkalarına karşı bir kısım mesuliyetler, mükellefiyetler
taşıdığının şuurunda değildir. Dolayısıyla böyle biri, İslâmiyet adına önemli bir
derinlikten mahrum sayılır.

Bir diğer derinlik de hizmetin şuurunda olarak hizmet etmektir. İnsan tam
inandıktan sonra amel ede ede, amelini, hayatına mâl etmesi diyanetin insan
tabiatıyla bütünleşmesi adına çok önemlidir ki, böyle bir şuur ve idraka
Merhum Hamdi Yazır tefsirinde: “İslâmiyet, insanda ikinci bir fıtratın hâsıl
olma keyfiyetidir.”  demektedir. Yani insan, anasından doğarken hiçbir şey



değildir ama, her şey olmaya müsaittir. Kim ve hangi düşünce en evvel ona
elini uzatır ve kim onu hangi kalıba sokarsa insan da o kalıba göre şekillenir.

Onun için Muhbir-i Sâdık, “Doğan her çocuk İslâm fıtratı üzerine doğar.
Daha sonra annesi-babası ya onu Yahudileştirir ya Nasranileştirir ya da
Mecusileştirir.” buyurmaktadır. Demek ki, her insan evvelâ tek bir fıtrat üzere
doğuyor. Daha sonra ortaya çıkan Yahudileşme, Nasranileşme, Mecusileşme
veya İslâmlaşma onun ikinci fıtratı oluyor. Bu ikinci fıtrat, sadece inanmakla
gerçekleşmez. Aksine insan, imanla, ilk adımını atar, daha sonra da amelle
imanını pekiştirir ve onu fıtratının ayrı bir buudu hâline getirir. Öyleyse
inanma, ikinci tabiat ve fıtrat kazanma adına çok önemli bir adım ve bir
hamledir.

Sözü, şöyle bir noktaya getirmek istiyorum; bir kimsenin, inandıktan sonra
üveyik gibi kanatlanarak belli bir noktaya ulaşması, ancak yapılan amellerle
mümkündür. Bu zorlu yolda elbette ki şeytanlar, bir yığın vesvese ve bir yığın
tuzak kuracaklardır ama kendisini Hak ve hakikate kilitlemiş olan kutlular hep:
“Hakikati o kadar ayan-beyan görüyorum ki, senin vesvesene rüyamda bile yer
vermem mümkün değildir.” duygu ve düşüncesi içinde olmalıdırlar. Bu duygu
ve düşünce insanda zamanla serpilir gelişir. Fıtratı, bunu kırk saatte almaya
müsait olanlar kırk saatte, kırk günde almaya müsait olanlar da kırk günde, kırk
senede almaya müsait olanlar ise kırk senede alacaklardır.

Hâsılı, üzerimize tevdi edilen vazifeleri en güzel şekilde ifa ederek Allah’a
karşı ahdimizi yerine getirirsek, Cenâb-ı Hak da bize olan ahdini yerine
getirecektir. Böylece vicdanlar bir tomurcuk gibi her gün biraz daha açılıp
inkişaf edecek, biz de asıl hedefimiz olan rıza-yı ilâhîye ermiş olacağız.



DUA - AMEL MÜNASEBETİ
Soru: Güzel ahlâka ait esasları fıtrata mâl edip onlarla
bütünleşebilmenin yolu veya yolları nelerdir?
İhlâs, sadakat, vefa, gıybet etmeme ve suizanda bulunmama gibi hasletler,

inanan her insanın, hayatına hâkim kılmak zorunda olduğu, güzel ahlâka ait
esaslardandır. Şahsî kanaatim itibarıyla ben, herkesin de bu düşünce ve
kanaatte olduğunu zannediyorum. Ne var ki benim hüsnüzannım, bu konuda
fazla bir şey ifade etmez. Mühim olan, teker teker her şahsın bu anlayışı
benimsemesi ve onu topluma kazandırmak için mücadele vermesidir. Tabiî bu
hemen birden olacak bir şey değildir. Ahlâk-ı âliyeye ve mesaviye ait bu
esasların hayata intikali, şahsın fıtratı ile bütünleşmesi, çok uzun bir süreç ister.

Bu süreçte dikkat edilmesi gerekli olan en önemli şey, şahsın gerçekten bu
konudaki azmi ve kararlılığıdır. Meselâ ihlâsı ele alalım; ihlâs, namaz kılan
hemen herkesin sabah-akşam dualarında istediği bir husustur. “Allahım, beni
ihlâsa eren veya ihlâsa erdirdiğin kullarından eyle!”  hemen her gün
çoklarımızın tekrar ettiği dualardandır. Ancak, biz bu isteğimizde acaba ne
kadar samimiyiz? Allah’a hâlis bir kul olmak, ubûdiyette ve ubûdette hulûsu
yakalamak, bizim için ne kadar önemlidir? İhlâsın bir başka buudu olan
Allah’ın rızasını ne kadar talep ediyoruz? Kavlen istediğimiz bu şeyleri, fiilen
isteme hususunda neredeyiz? Evlenmekten, çocuğumuzun olmasına, ondan
memuriyetimize devam etmeye veya son vermeye, Allah rızasının bulunduğunu
zannettiğimiz alternatif işlerimizde tercih konumuna geldiğimizde, acaba gönül
rahatlığı içinde “rıza-yı Bâri’yi tercih ediyoruz” diyebilir miyiz? Hatta “rıza”
mertebesini, Cennet’e ya da –ikisi ayrı şeylerse– Cenâb-ı Hakk’ın cemalini
müşâhedeye tercih edebiliyor muyuz?

Bu çizgide soruları uzatabiliriz. Şimdi bu meselelerin bütününde, ihlâsı ve
rızayı tercih edemiyorsak ve kavlen istediğimiz hususların fiilen peşinde
değilsek, hiç şüphesiz Allah’a karşı saygısızlık yapıyoruz veya “kezib
alallah”ın içindeyiz demektir. Hâlbuki bu son husus, “Allah’a karşı yalan
söyleyenden daha zalim kim olabilir?”1 âyeti ile küfre denk tutulmuştur.

Ben rica edeyim, evlenme, çocuğumuzun olması, araba, ev, yazlık-kışlık gibi
dünya mallarına sahip olmak, işlerimizin kesada ve fesada gitmemesini
istediğimiz ölçüde, ihlâs, rıza, sadakat, vefa vb. şeyleri istemiyorsak veya
gönüllerde bunlar, birinciler kadar yer tutmuyorsa, Allah’a karşı saygısızlık



yapmayalım ve dil ucuyla ben muhlis ve muhlas olmak istiyorum demekten
sakınalım. Allah’ın rızası, dünyevî ve uhrevî hiçbir şeyle tartılmayacak kadar
büyüktür. Öyleyse biz de, ayaklarımızın dibinde olması gereken bu meselelerle,
Allah’ın rızasını aynı seviyede tutmamalıyız. Çok tekrar ettiğim bir söz içinde,
dünyaya dünya, ukbâya da ukbâ kadar, yani dünyevî meselelere o kadar, uhrevî
meselelere de gereği kadar değer vermeliyiz.

Buraya kadar arz ettiklerim meselenin bir yönünü teşkil ediyordu. Diğer
yönüne gelince; ahlâk-ı âliyeye ait bu esasları dualarımızda yâd etmekten hiçbir
zaman dûr olmayalım. Burada bazıları önceki söylenenlerle, bu cümle arasında
bir çelişki var zannedebilir. Aslında herhangi bir çelişki söz konusu değildir.
Bizim önceki arz ettiklerimiz, bir ufka işaret etmekte ve bize bir hedef
göstermektedir. Bu hedefe ulaşıncaya kadar, başta da söylediğimiz gibi, tabiî ki
bir sürecin yaşanması gerekir.

İşte bu süreç içinde hedefe doğru yol alırken, insanın kat’iyen
vazgeçmeyeceği bir husus varsa o da dua olmalıdır. Dualar bize hedef verir,
şuuru besler, gönüllerimizi kanatlandırır, kudretimizin sınırlılığını idrak ettirir
ve “her şeye gücü yeten birisine” sığınma ihtiyacını hissettirir. Zaten
Bediüzzaman’ın ifadesiyle böylesine yürekten ve hâlisane yapılan dualar,
bizatihi derin bir ubûdiyettir. Allah (celle celâluhu) da böylesine inanmış
kişilerin dualarını er veya geç mutlaka kabul buyurur.

Duaların bizlere hedef vermesi ile alâkalı iki misal arz etmek istiyorum.
Birincisi: Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir gün mescitte Ebû
Ümame el-Bâhilî’yi, gayet sarsık şekilde otururken görür. Sebebini sorduğunda
“Fakirlik!” cevabını alır. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ona şu duayı öğretir: Mealen “Allahım, tasadan ve hüzünden,
tembellikten ve âcizlikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borç altında
ezilmekten ve insanların bana galebesinden Sana sığınırım.”

Bu cümleleri tek tek ele alarak, fakirlikle ilgisini veya insana hedef
göstermesini birlikte inceleyebiliriz:

“Allahım, tasadan, gamdan, hüzünden Sana sığınırım”:
Şimdi tasa, gam ve hüzünden Allah’a sığınan bir insan, –affedersiniz– gidip

yan gelip yatar mı? Tasa ve hüzne sevk edecek şeylere kendini hiç kaptırır mı?
Aksine kalkar, bunlardan kurtulmanın yollarını mı araştırır?

“Tembellikten ve âcizlikten Sana sığınırım”:  Fakirlik deyip bir kenarda –



velev ki bu mescit, hatta Mescid-i Nebevî bile olsa– oturmak ve elâlemin
avucuna bakmak tembellik ve âcizlik değil midir?

“Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım” ve son olarak “Borç altında
kalmaktan ve insanların baskısından (galebesinden) Sana sığınırım.”

Görüldüğü gibi bu duanın bütün unsurları, fakirlikten mescide sığınan bir
insana, ondan kurtulma yolları göstermenin yanında aynı zamanda hedef
veriyor. Artık bu safhada kula düşen, dua ettiği şeyleri fiiliyata dökmekten
ibarettir.

İkinci misal, çocuk iken başımdan geçen bir olaydır: Babam bana, “Gece iki
bin defa Nasr sûresini okuyan, Hz. Peygamber’i (sallallâhu aleyhi ve sellem)
rüyasında görür.” demişti. Çocukça kalbimle buna inandım ve o gece iki bin
defa Nasr sûresini okudum, öyle yattım. O gün, bu okuma işi, sabaha kadar
sürseydi, yine okurdum. Çünkü benim Resûlüllah’ı görme iştiyakım, değil bir
geceyi, belki yüzlerce geceyi feda ettirecek çaptaydı. Demek insan, bir şeye
dilbeste ise onu elde etme yollarını mutlaka araştırmalıdır.

Hâsılı, güzel ahlâkın unsurları ile bezenmeyi kavlen isteme kadar, onları
hayata geçirmede yapılması gerekli olan fiiller de çok önemlidir. Bu ikisi, bir
bütünün parçalarından ibarettir ve dua, birçok açıdan yeri başka bir şeyle
doldurulamayacak önemli bir hâdisedir.
1 En’âm sûresi, 6/21, 93; Hûd sûresi, 11/18; Ankebût sûresi, 29/68; Saf sûresi, 61/7.



MEDH Ü SENADA DENGE
Soru: Yer yer başkalarını medh ü sena ederken dengeyi
yakalayamadığımızın farkındayız. Bu konuda takınmamız gereken tavır
ne olmalıdır?
İnsanlar yer yer ve zaman zaman yaptıkları ameller ile başkalarının

takdirlerini bekleyebilirler. Bu kabîl takdir ve tebciller karşısında insanın kalb
balansını ayarlaması çok önemlidir. Kişi “Allahım, hakkımda söylenen bu
sözleri dua olarak kabul buyur, ayağımı kaydırma, beni bir lahza bile benimle
baş başa bırakma.” demelidir. Aksine, insan kendini şımarıklık ve gaflete
salarsa, Allah da onun ayağını kaydırabilir.

Evet, yapılan takdir ve tebciller, gökten bir nida hâlinde gelse bile insan bir
İmam Rabbânî, bir Bediüzzaman edasıyla “Allahım, ben çok hakir bir köpek
olduğuma o kadar inanmışım ki, şu nidalar benim kanaatimi değiştiremez.”
diyebilecek ölçüde düşünce duruluğuna ve hazımkâr bir nefse sahip olmalıdır.

Bu konu, üzerinde ne kadar durulsa değer, biz hususî bir zaviyeden önemli
bir iki meseleyi işaret edip geçeceğiz.

Birincisi, Allah’a karşı insanların tezkiye edilmesi, ikincisi de, yüze karşı
senanın öldürücü olması. Evvelâ, bilinmelidir ki, Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem) yüzüne karşı kardeşini medheden birine “Kardeşinin
boynunu kırdın!” buyurmuştu. Demek ki o sahabi, bu medhi kaldırabilecek ruhî
seviyeye henüz ulaşmamıştı veya bu ona verilmek istenen bir dersti. Yine Hz.
Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), Osman b. Maz’un’un cenazesinde bir
kadının “Ne mutlu sana! Cennet’e girdin!” sözleri karşısında kaşlarını çatmış
v e “Ben Allah’ın Peygamberiyim, bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun?”
demişti.

Bir başka hadislerinde ise, “Sevdiğin kişiyi ölçülü sev, bir gün gelir
düşmanın olabilir; gadab ettiğin kimseye ölçülü gadab et, bir gün gelir
dostun olabilir.”  buyurmuştu. Bu hadislerin muhtevası ışığında, Bediüzzaman
Hazretleri de “Mübalâğa, zımnî yalandır.”  der. Onun için medih, takdir ve
tebcil babında söylenecek sözlerde çok dikkatli, fevkalâde temkinli ve dengeli
olmak gerekir. Aksi hâlde, kişi hüsnüzannın verdiği makam karşısında
konumunu koruyamayan o insanların hadisteki ifadesiyle boynunun kırılmasına
–hem de istemeden– vesile olabilir. Bütün bunlar bir tarafa, Allah Resûlü’nün
“Hiç kimseyi Allah’a karşı tezkiye etmem/edemem.” beyanları, bu konuda



başka hiçbir şeye ihtiyaç bırakmayacak bir ölçüdür zannediyorum.
Evet, her türlü takdir ve tebcilin üstünde bulunan Nebiler Serveri (sallallâhu

aleyhi ve sellem), “Beni, Musa b. İmrân’a tercih etmeyin.” Bir başka yerde
“Beni Yunus b. Metta’ya tercih etmeyin.” buyurarak, hangi yolun tercih
edilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Öyleyse, kıyamete kadar bütün
mü’minler Hz. Alivâri hep “insanlardan bir insan olma” mülâhazası içinde
bulunmalıdırlar. Bu mülâhazaya kendini kilitleyebilen insan, hiçbir beklentiye
girmez, teveccüh-ü nâs beklemez, hüsnüzannın layık gördüğü makamlara
dilbeste olmaz, tabasbus ve riyaya da girmez.

Öte yandan Allah Resûlü’nün beyan buyurduğu “Ölü, kabirde ehlinin
ağlamasından dolayı azap edilir.”  hakikatinin de nazar-ı dikkate alınması
gerekir. Gerçi Hz. Âişe Validemiz “Hiçbir suçlu, başkasının suçunu
yüklenmez.”1 âyetini delil göstererek bu hadisi reddetmiş ise de, hadisçiler, bu
hadisin hadis kriterleri açısından sıhhatini kabullenmiş ve ona şöyle bir yorum
getirmişlerdir: Arkada kalanlar ölü hakkında ağıtlar yakar, tevhid akidesine
ters, Allah’ın irade, meşîet ve kudretine dokunan sözler söylerlerse, bu sözler
münasebeti ile ölü rahatsız olabilir.

Hâsılı, yüze karşı yapılan medhiyeleri hazmedebilecek, hüsnüzanların
verdiği farazî makamları reddedebilecek ruh olgunluğuna ulaşmamış kişilere
medhiyeler düzme, onları baş aşağı götürebilir. Kim bilir, belki de (...) böyle
birisiydi. O, etrafın şişirmesiyle kendini, önce müceddit, sonra Mehdi, sonra
Mesih-i Mev’ud görmüş, sonra da bununla kalmamış hulûl ve ittihada inanarak
dalâlete düşmüştür. Şahsen ben, (...)’ın da yoldan sapıttığı kanaatindeyim.
Geçenlerde arkadaşlar Türkiye’de 15-20 kadar mehdiliğini ilan eden insandan
bahsediyorlardı ki, bunların kaymaları da her hâlde aynı yollarla olmuştur.

Söz buraya gelmişken, yaptıkları hizmetlerle hemen herkesin takdirlerini
kazanan arkadaşlara bir-iki hususu hatırlatmakta yarar var:

Asrın çilekeşi o büyük zat, o kâmet-i bâlâ, o serv-i revân yapmış olduğu
onca devâsâ hizmetlere rağmen diyor ki: “Biz yapageldiğimiz hizmetlerle,
ahir zamanda gelecek zatlara zemin hazırlıyoruz.”; “Sen, ey riyakâr nefsim!
Dine hizmet ettim diye gururlanma. ‘Allah bu dini facir bir adamla da teyit
ve takviye eder.’ sırrınca, müzekkâ olmadığın için, belki sen kendini o racül-i
facir bilmelisin; hizmetini, ubûdiyetini, geçen nimetlerin şükrü ve vazife-i
fıtrat ve farize-i hilkat ve netice-i sanat bil, ucub ve riyadan kurtul.”;



“Güneşe müteveccih su kabarcıklarında güneşin aksi bulunur. Onlar
karanlığa girdiğinde veya güneşle alâkası kesilince her şey de biter.”  Onun
bütün hâsiyeti güneşi tam aksettirebilmesindedir, yoksa o güneş değildir. Aynen
öyle de, sen kabarcıklar misali, Allah’tan gelen şeyleri aksettirebiliyorsan ne
güzel!

Görüldüğü gibi bizim çizgimiz bellidir. Bizim en büyük vazife ve
misyonumuz, kulluktur. Başkalarının medh ü senaları, o medh ü senaların
hakkımızda biçtiği makamlarda gözümüz yoktur. Biz, her zaman Hz. Ali’nin
“insanlardan bir insan olma” hedefine ulaşmaya çalışmalıyız. İnanan gönüller
olarak bizim büyüklüğümüz, şahs-ı mânevîde, kolektif şuurdadır. Bâki
hakikatler, fâni şahısların üzerine bina edilemez.. bina edilse, onlar ahirete
irtihal ettiğinde, mefkûre de akim kalır.

Bu açıdan duygu-düşünce itibarıyla birbirimizle irtibatımızı kavî tutmalı ve
vahdet-i ruhiyemizi korumaya çalışmalıyız. Kendimizi her daim sıfırlayarak
yolumuza devam etmeliyiz. Unutmamalıyız ki, “Büyüklerde büyüklüğün
alâmeti tevazu ve mahviyettir. Küçüklerde küçüklüğün alâmeti tekebbürdür.”
“Ben yaptım, ben ettim.” demek şirkin bir uzantısıdır. Ene’yi yırtıp, Nahnü’yü
ya da “Hû”yu göstermek bizim vazifemizdir. Topluluk içinde ihtilaf çıkarmama,
yalanın en küçüğüne dahi tenezzül etmeme de yine vazifelerimiz
cümlesindendir. Çeşitli vesilelerle anlattığım şahsî vilâyet değil, cemaat
veliliğini yakalamak gayemizdir.

O hâlde yapılan ve yapılacak olan medh ü senalar bizi bizden almamalı ve
vazifelerimizi yapmaya engel teşkil etmemelidir. Bu ise, yukarıdaki esasları
benimsemeye ve özümsemeye bağlıdır.
1 En’âm sûresi, 6/164; İsrâ sûresi, 17/15; Fâtır sûresi, 35/18; Zümer sûresi, 39/7.



NEFİS ve ŞEYTAN ALDATMASI
Soru: Nefsin ve şeytanın tuzaklarından kurtulma adına neler tavsiye
edersiniz?
İnsan, bir taraftan hırs, kin, nefret, haset vb. duygularla örgülenen nefis

mekanizması, diğer taraftan da nerede, ne zaman ve ne şekilde karşısına çıkıp
kendisini aldatacağı belli olmayan şeytan unsuruyla her zaman karşı karşıyadır.
Çoğu zaman bu düşmanlar, insana dost suretinde yaklaşarak doğruyu yanlış,
çirkini güzel, bâtılı hak gösterir ve insanı idlâl edebilirler. Bu mevzuda Kur’ân,
şeytanın his ve karakterine şöyle tercüman olur: “Elbette onlara önlerinden,
arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, onların
çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın.”1 O hâlde insan, nefsin ve şeytanın
vesveselerine karşı daima uyanık olmak zorundadır.

Bu noktada ayrıca bir hususun altını çizmekte fayda mülâhaza ediyorum:
Bazıları “İman ve Kur’ân’a hizmet eden daire içinde bulunuyoruz. Dolayısıyla
nefsin ve şeytanın bize zarar vermesi imkânsız ya da çok zordur.” diye
düşünebilirler. Oysaki tam aksine, şeytanların en azılıları işte bu tür insanlarla
uğraşmaktadırlar. Onun için böylesi kişilerin sıradan insanlara nispetle daha
dikkatli olmaları gerekir.

Ayrıca iman ve Kur’ân hizmetiyle iştigal eden insanların nefis mekanizmaları
tabiî seyri içinde çalışmaktadır. O mekanizma her fırsatta kendi isteklerini
kabul ettirme arzusundadır. Bu açıdan da insanın bunun bilincinde olup, nefis
mekanizmasının aldatma ihtimaline karşı temkinli olması icap eder.

Biraz daha bu hususları açmaya çalışalım. İman ve Kur’ân hizmeti uğrunda
yıllarını vermiş bir insan, bazen yapılan hizmetlerin inkişaf edip, arkadan gelen
nesillerin bu işe sahip çıktığını görünce, kendi kendine: “Nasıl olsa yapılan
hizmetler rayına oturdu. Âhenk çok iyi. Bize ihtiyaç kalmadı. Yapacağım bir
şey yoksa burada durmam da abestir...” deyip bir kenara çekilebilir; çekilebilir
ve buna mesnet olarak: “Efendimiz de hayatını vazifesine bağlamıştı. O,
dünyada yapacağı bir şey kalmayınca, zafer naraları işitme yerine, ‘er-Refîke’l-
A’lâ’ deyip Rabbine kavuşmayı tercih etmişti.” diyebilir.

Başka biri de, Allah’a, Peygamber’e, kendi dostlarına kavuşma arzusunu
hiçe sayıp: “Dünyada kalıp hizmet etmek ve bu uğurda sıkıntılara katlanmak,
ahirete gitmekten daha iyidir zira Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem),
miraçta cennetleri müşâhede ettiği hâlde, dönüp tekrar ümmetinin arasında



yaşamayı tercih etmişti.” şeklinde düşünebilir.
Hâlbuki bu düşüncelerin ikisinin de eksik yanları var ve bir açıdan bunlar

arzu ve heveslerin fikir suretine girmiş şeklinden ibaret sayılabilirler.
Evet, işte bunun gibi, hayatını kudsî bir dairede geçirse de insan, bazen

nefsin ya da şeytanın zehirli oklarından biriyle karşı karşıya kalabiliyor.
Bundan kurtulma yollarından biri, insanın daima kendi duygu ve

düşüncelerini kontrol altında tutmasıdır. Mütecessis ve müvesvis bir insan gibi
o, sürekli duygu ve düşüncelerinde, Allah’ın rızasına muhalif “bit yeniği”
aramalıdır. Zaten tecessüs ve tefahhus yoluna girip kendi içinde bir kısım
sorgulama hisleriyle yaşamayanların müstakim kalması da mümkün değildir.
Tarih boyunca terakki eden insanlar, murâkabe tarassuthanelerinde kavga veren
insanlar olmuştur hep.

Şunu da belirtmeliyim ki, bu tecessüs, kesinlikle insanın kendi varlığına,
kendi aklına, kendi dinine, dinin esaslarına yönelik bir şüphe ve tereddüt
değildir. Aksine nefis ve şeytanın her an, her yerde bir tuzak kurup kendisini
bekliyor olabileceğinden şüphelenme ve ona göre tedbire açık olma demektir.
Zaten bu çizgide hareket edilmediği sürece, birinde olmasa diğerinde, insanın
nefis veya şeytanın ağlarına takılıp kalması kaçınılmazdır. Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), onların, çeşit çeşit kandırmalarına maruz
kalmamak için bizlere her zaman dua yolunu göstermektedir. Hemen her
fırsatta, kalbimizi çatlatırcasına “Yâ Rabbi, yâ Rabbi, yâ Rabbi...” diyerek
yapacağımız dualar, hem iradelerimize fer ve kuvvet verip bizim hayra
yönelmemizi sağlayacak hem de onlardan gelebilecek tehlikelere karşı bizi
muhafaza edecektir. Üstad bunu: “İstiğfar, meyelan-ı hayra kuvvet verir,
şerrin kökünü keser; dua da meyelan-ı hayra kuvvet verir.” şeklinde özetler.

Hâsılı, her şahsın kendi duygu ve düşüncesiyle imtihan olduğunu bilip, bu
duygu ve düşüncelerinde hem nefsin hem de şeytanın belli hesaplarının
olabileceği ihtimalini bir lahza unutmayarak hep temkinli hareket etmesi
gerekmektedir.
1 A’râf sûresi, 7/17.



MAHRUMİYETLER KUŞAĞINDA FİLİZLENEN
AKSİYON

Soru: Büyük davalar, birtakım mahrumiyetlerin ötesinde bayraklaşmış.
Meselâ, Serahsî, Hanefî fıkhının en büyük eseri olan Mebsut’u
hapsedildiği kuyuda talebelerine dikte ettirmek suretiyle vücuda
getirmiş. Yine asrımızın devâsâ çilekeşi, aynı mahrumiyetlerle büyük
davasının temelini atmış. Bunun sebeb-i hikmetini izah eder misiniz?
Bütün büyük davalar ve ulvî gayeler, birtakım mahrumiyet, çile ve ızdırabın

gölgesinde bayraklaşır. Hiçbir büyük hakikat ve yüce ideal, sıkıntı görmeden
ve bir kısım mahrumiyetlere katlanılmadan elde edilmemiştir. Meselâ,
Seyyidinâ Hz. Âdem, Cennet’ten çıkarılma, Habil’in ölümü dolayısıyla evlât
acısı çekme ve hepsinden öte insanlara hak ve hakikati anlatma gibi hayatının
önemli karelerinde birçok sancı ve ızdırap çekmiştir. Ama bütün bu
sıkıntılarının bir semeresi mahiyetinde, Cenâb-ı Hak ona “Safiyyullah”
unvanını vermiştir.

Evet, Hz. Âdem’den günümüze kadar gelip geçen peygamberlerin, sahabenin
ve başları yüce şahikalar gibi heybetli ve dumanlı, içlerinde bin bir ızdırabın
kol gezdiği yüce rehberlerin çile ve ızdırap yüklü hayatları bize göstermektedir
ki, muvaffakiyetlere giden yollar, çepeçevre mahrumiyet engelleriyle
sarılmıştır.

Günümüze kadar terütaze fikirleri ve orijinal tespitleriyle insanlığın ölümsüz
rehberlerinden biri sayılan İmam Âzam Ebû Hanife (80-150), zindanlarda inim
inim bir hayat yaşamıştır. Ebû Hanife, Abbasi halifesi Mansur’un başkadılık
teklifini, “Halife beni kadılık için davet etti. Ben de ona bu işe layık
olmadığımı bildirdim. Ben, ‘beyyine’nin davacıya; yeminin de davalıya
düştüğünü’ bilirim. Fakat kadılık için bu kadarı yetmez. Kadılığa layık
olacak kimse senin aleyhine, oğlunun aleyhine ve senin kumandanlarının
aleyhine hüküm verecek cesarette bir adam olmalıdır. Bu ise bende yok. Sen
beni öyle bir şeye davet ediyorsun ki, gönlüm ona asla razı değil!” diyerek
reddetmiş, bunun üzerine de hapse atılmıştı.

Yine Ahmed İbn Hanbel (164-241), Kur’ân’ın mahluk olup olmadığı
meselesinin tartışıldığı tali’siz bir dönemde, “Kur’ân mahluk değildir. Şayet
Allah’ın ilmi mahluksa Kur’ân da mahluktur.” dediği için derdest edilmiş, âdi
bir insan gibi tartaklanmış, eziyet ve işkencelerle dolu tam yirmi sekiz aylık bir



zindan hayatına mahkûm edilmişti. Zindanda kaldığı dönemde, “Başına gelenler
hakkında ne düşünüyorsun?” diye soranlara Koca İmam şöyle cevap vermiştir:
“Akıllarınca, Allah yolunda bir hayır işletmek için beni kırbaçlayanlara
Allah’tan hidayet dilerim.” Ahmed İbn Hanbel böylesi türlü türlü işkence ve
zulümlere maruz bırakıldığı hapis hayatında, içinde kırk bin hadis bulunan o
muhteşem “Müsned” isimli eserini yazmıştır.

Muasırı, fıkhın diğer bir dev imamı İmam Şafiî (150-204) rüyasında
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) İmam Hanbel’e bir
gömlek giydirdiğini görür. O büyük insan, bu haberi dinleyince sekînet ve
itminana erer; erer ve ruhunu Rahmân’a teslim eder.

Kendisinden iki asır sonra yaşamış olan muhteşem dimağ Serahsî (? - 483)
de aynı mihnet ve eziyete maruz kalarak, kör bir kuyunun dibine atılır ve burada
30 ciltlik “Mebsut” isimli eserini yazar.

İmam Gazzâlî’nin (1058-1111) ömrünün ilk seneleri ilim tahsiliyle geçmiş,
felsefeyle uğraştığı için dönemindeki bazı nâdanlar tarafından “kâfir” yaftası
yemiş ve onların insafsız taarruzlarına göğüs germiştir. Orta yaşlarında ilmin
zirvesine çıkmış ve yine bu dönemde dört yıl Nizamiye Medresesinde
başmüderrislik vazifesi yapmıştır. Daha sonra istifa edip iç âlemine dönerek,
Şam’da, Emeviye Camii’nin minaresinde toplumdan uzak kalarak 11 yıl inziva
hayatı yaşamıştır.

Ve Bediüzzaman (1873-1960).. 20. asrın insanının kendisine muhtaç ve
medyun olduğu bu büyük çilekeş, 1925’lerde Barla’ya sürgün edilmiş, bir kır
bekçisiyle görüşmesi bile çok görülmüş; hapishanelerde ve tehcir-i mutlaklarda
yaşamaya zorlanmıştır. Hatta düşüncelerine ket vurulmak istenerek eser
yazmasına bile fırsat verilmemiştir. Fakat o büyük mücadele insanı, bütün
engellemelere rağmen tıpkı vahyin yazılmasında olduğu gibi, eserlerini sigara
kağıtları, tahta parçaları gibi ibtidaî malzemelere yazdırmış ve o vâridât, bir
yolu bulunup dışarı çıkarılarak çoğaltılmıştır. İmam Âzam, İmam Hanbel ve
diğer büyükler gibi Bediüzzaman da, o saf ruha ve ulaşmak istediği rıza ufkuna
yükselebilmek ve Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bıraktığı mirası
alıp asrımızdaki muhtaç sinelere taşıyarak devam ettirebilmek için 28 sene çile
çekmiştir.

Asrımızın ufkunu süsleyen bu nur insan, “Seksen küsur senelik hayatımda
dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Ömrüm harp meydanlarında, esaret
zindanlarında, memleket mahkemelerinde, memleket hapishanelerinde geçti.



Divan-ı Harplerde bir cani gibi muamele gördüm, bir serseri gibi memleket
memleket sürgüne gönderildim.” sözüyle çileyle yoğrulmuş seksen küsur
senelik ömrünün kısa bir serencamesini anlatır. Başı yüce dağlar kadar yüksek
ve dumanlı bu büyük çilekeşin, çektiği ızdırap ve amansız sıkıntıların verdiği
bir ruh hâletiyle söylemiş olduğu “Zaman oldu ki, hayattan bin defa bıktım.
Eğer dinim beni intihardan men etmeseydi, şimdi Said, toprak olmuştu.”
ifadeleri, dünyada iken ukbânın yamaçlarında dolaşan bir çilekeş ruhun çekmiş
olduğu çile ve ızdırabın derecesini göstermesi bakımından çok önemlidir.

Evet, çile ve mihnet çekmek, iman yolunda hizmet etmenin lâzım-ı gayr-ı
müfarıkı (ayrılmaz bir parçası)dır. Gerçi insanın “Allahım, bana mihnet,
meşakkat ve sıkıntı ver ki, ben imana hizmet edeyim!” diyerek bunu istemesi
yanlıştır; ama çile ve ızdırapla yoğrulmamış bir mefkûrenin de ilelebet pâyidâr
kalması mümkün değildir.

Diğer bir husus ise, Cenâb-ı Hak, yaptırdığı büyük hizmetleri, nazarların tam
olarak ahirete müteveccih olması ve yapılan işlerde Allah’ın rızasından başka
bir şey düşünülmemesi için huzûzat-ı nefsaniyeden uzak bir noktada
yaptırmaktadır. Meselâ, yukarıdaki büyüklerden sadece Bediüzzaman’ı
düşünecek olursak, bir insanın harp meydanında, kurşun yağmuru altında
yazdığı bir eserin içine riyanın girmesi mümkün değildir. Zaten kendisi de bunu
İşârâtü’l-İ’caz isimli tefsirinin başında, “Eski Said, en dakik ve en ince olan
nazm-ı Kur’ân’daki i’cazlı olan îcazı beyan ettiği için kısa ve ince
düşmüştür. Fakat şimdi ise, Yeni Said nazarıyla mütalâa ettim. Elhak, Eski
Said’in bütün hatiatiyle beraber şu tefsirdeki tetkikat-ı âliyesi, onun bir
şâheseridir. Yazıldığı vakit daima şehit olmaya hazırlandığı için, hâlis bir
niyet ile ve belâgatın kanunlarına ve ulûm-u Arabiyenin düsturlarına tatbik
ederek yazdığı için hiçbirini cerhedemedim.” ifadeleriyle itiraf etmektedir.
Aynı şekilde Ahmed İbn Hanbel Müsned’ini, Serahsî Mebsut’unu ve İmam
Gazzâlî de eserlerini hep bu duygu ve düşünce içinde kaleme almışlardır.

Evet, bakışlarında aydınlık, düşüncelerinde hikmet ve beyanlarında hakikat
nümâyân olan bu başyüce kametler, diriltici soluklarıyla muhataplarını her
zaman aydınlatmışlar ve aydınlatmaya da devam edeceklerdir.



1.

2.

SAHABE İMAN VE AKSİYONU
Soru: Sahabe Efendilerimizin dini anlama ve anlatmaları nasıldı?
Onları örnek alma konumunda olan bizler için neler tavsiye edersiniz?
İnsanın yaratılış gayesi, Cenâb-ı Hakk’ı bilip, bildirmektir. Bunun dışında

hiçbir şey yaratılışa gaye olacak seviyede değildir. Kur’ân-ı Kerim: اَمَو
ِنوُدـُبَْعِیل َِّالإ  َسْنِْإلاَو  َِّنجْلا  ُتَْقلَخ   “Ben, cinleri ve insanları ancak Bana

ibadet etsin diye yarattım.”1 beyanında bu mülâhaza açıktır. Âyetteki
ِنوُدُبَْعي ِنوُفِرَْعِیل Bana ibadet etsinler” ibaresini, İbn Abbas“ لِ  “Beni

bilsinler” şeklinde tefsir etmiştir.
Bu hakikati en iyi şekilde idrak eden Efendimiz ve O’nun sadık yârânı olan

sahabe-i kiram efendilerimizdir. Dolayısıyla, dine ait bütün hakikatlerin en
başta onlardan öğrenilmesi gerekir. Bu mânâda onlara mütâbaat, aynı zamanda
marz-i ilâhî açısından da ayrı bir önem arz eder. Çünkü Cenâb-ı Hak onlar için,
ُه ْنَع اوـُضَرَو  ْمُھْنَع  ّللا  ُهٰ َيـِضَر   “Allah onlardan razı, onlar da Allah’tan
razı.”2 buyurmuştur. Tasavvufçular, bu âyetten hareketle iki makam ya da iki
mertebeden söz ederler.

Râdiye: Bu, kulun Cenâb-ı Hak’tan razı olması makamıdır. Bu hâl, bir halk şairimizin ifadesiyle
şöyle dile getirilir:

“Gelse celâlinden cefa
Yahut cemâlinden vefa
İkisi de cana safa
Lütfun da hoş, kahrın da hoş.”
Buna göre, Cenâb-ı Hak’tan ne gelirse gelsin, her zaman şükürle karşılık

verip kat’iyen şikâyet etmeme ve bu yolda karşımıza çıkacak gülü de, dikeni de
aynı görme, azbi de azabı da aynı bilme bir esastır.

Mardiyye: Bu da, Allah’ın rızasına mazhar olma demektir. Mardiyye,
râdiyeden daha önemli bir mertebedir. Tâbiînin büyük kadını, Rabia Adeviye
ellerini açıp Allah’a dua ederken: “Allahım, benim Seninle olan alâkam
hürmetine değil; Senin benimle olan alâkan hürmetine…” der, dua eder.
Çünkü kulun, Allah’la (celle celâluhu) irtibatı ne olursa olsun, Allah’ın kulla
olan irtibatı çok daha derin, daha muhit ve daha önemlidir. İşte, “mardiyye”
mertebesi, böyle bir hususa açılmış olma ve ona mazhariyet kesbetme hâlidir
ki, her iki hâli de nefsinde cem eden Efendimiz ve ashab-ı kiram hakkında,



Allah Teâlâ ُهْنَع اوُضَرَو  ْمُھ  ْ نَع ّللا  ُهٰ َيِضَر   buyurmaktadır.
Bu durum, Allah’ın (celle celâluhu) onların hayat tarzlarından, hayatı

yorumlayışlarından hoşnut olduğunu gösterir. Öyleyse, onların hayat
mertebelerine intibak etmek –ki, o kalıbın içine girmek demektir– bizim için bir
gaye ve hedef olmalıdır. Zaten Cenâb-ı Hak, onlar için bu ifadeyi kullanmakla
sanki bize: “Bu hayat tarzı, Benim razı olduğum bir tarzdır. Onu yakalayın
ve Benim hoşnutluğuma mazhar olun ki, ben de sizden razı olayım.”
demektedir.

Aslında sahabe-i kiram bizim için her zaman örneklerin en güzelini teşkil
etmektedir. Bu hususu biraz daha açmakta yarar olacağı inancındayım. Şöyle ki,
sahabenin her biri iman adına öylesine derinlerden derindir ki, onların her
birine birer iman kahramanı dense sezadır. Tabiî iman derken, bizim küçük
yaşlarda duyup ezberlediğimiz; ِ۪هتَِكئٰلَمَو ّللِاب  ِهٰ ُتْنَمٰا  ... çerçevesinde söylenen
ve sadece lafızdan ibaret olan iman değil. Yanlış anlaşılmasın, bu iman
değildir, demek istemiyorum. Aksine kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid, Allah
indinde en önemli bir hakikattir.. ve O isterse kuluna sadece bu kelime ile necat
verebilir. Ancak bizim Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve sahabe-i
kiramda gördüğümüz iman çok farklıdır. Meselâ onlar, bir yerde
karşılaştıklarında, birbirlerine: “Hele gel, seninle bir saat Allah’a iman
edelim…” derler.

Evet, onlar düşünüp tefekkür etme, imanlarını daima taze tutma ve böylece
her zaman hayvaniyetten uzak durup cismaniyeti geriye çekerek kalb ve ruhun
derece-i hayatına girme adına bitmeyen bir gayret içinde olmuşlardır. Elbette ki
bu, basit mânâda bir inanış değildir.

Ayrıca onlar, İslâm’a hizmet adına, birer aşk ve heyecan kahramanıdırlar.
Abbas İbn Eşyem (radıyallâhu anh), Yermuk’te şehit düşen bir sahabidir. Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu sahabi hakkında: “Kılıçlar başından
aşağıya inerken başını hiç çevirmedi.” buyurur ve bundan dolayı da onun
Cennet’te reftare gezdiğini haber verir. Onun torunlarından biri, Ömer b.
Abdülaziz’in huzurunda kendisini tanıtırken: “Ben o zatın torunuyum ki,
Yermuk’te savaşırken, bir kılıç darbesiyle bacağının kesilmiş olduğunu,
ancak attan inmek istediğinde tepetaklak düşmesiyle fark etti.” der. Belki bu
tür vak’alar, Çanakkale’de, Çaldıran’da, Sırpsındığı’nda ve daha nice
savaşlarda da meydana gelmiş ve yaşanmıştır; ancak sahabenin yaşayışı her



zaman farklı olmuştur.
Sa’d İbn Rebî, Efendimiz tarafından çok sevilen bir sahabidir. Uhud’da, bir

an gözlerden ırak olur. Efendimiz yanındaki sahabilere, etrafı bir arayın der.
Arar ve onu yaralı bir hâlde yatıyor bulurlar. O kendisini bulan zata döner ve
şu ibret verici sözleri söyler: “Sizin nabzınız attığı müddetçe Efendimiz’e bir
şey olursa, Allah’a vereceğiniz hesabın altından kalkamazsınız. Allah
Resûlü’ne benden selâm söyleyin, Uhud’un verâsından üfül üfül esen
Cennet’in kokularını duyuyorum.”

Evet, iman ettikten sonra, dünya ve ukbâ saadetine giden yol, i’lâ-yı
kelimetullah için mücadele ve mücahededen geçmektedir. Onların hepsi,
dâsitanî bir kahramanlıkla kendilerinden beklenen bu mücadeleyi vermiş ve
gereken gayreti göstermişlerdir. İbn Hacer, Efendimiz döneminde yaşamış yüz
otuz bin sahabeden bahseder. Oysaki bütün araştırmalara göre, bugün Medine
mezarlığında bulunan sahabe mezar sayısı on bin bile değildir. Geriye kalan
yüzyirmi bin sahabi, inandıkları hakikatleri insanlara ulaştırmak için, dünyanın
dört bir yanına dağılmışlardır. Demek yüz yirmi bin sahabi, Mekke-Medine
gibi, insanları büyüleyen güzel yurtlarından ayrılarak, Yahya Kemal’in “Ezan”
şiirinde:

Emr-i bülentsin ey Ezan-ı Muhammedî
Kâfi değil sadana cihan-ı Muhammedî
Sultan Selim-i evvel’i râm etmeyip ecel
Fethetmeliydi âlemi şân-ı Muhammedî
Gök nura garkolur, nice yüzbin minareden
Şehbal açınca rûh-u revan-ı Muhammedî
Ervah cümleten görür Allahü Ekber’i
Akseyleyince arşa lisan-ı Muhammedî

şeklinde idealleştirdiği, Rûh-u Revan-ı Muhammedî’yi, dünyanın dört bir
yanında bir bayrak gibi dalgalansın diye gittiler; gittiler ve bir daha da geriye
dönmediler.

Meselâ, bunlardan biri Ümmü Haram’dır. O, Efendimiz’den aldığı bişaretle,
yaşlı hâliyle çıktığı Kıbrıs seferinde şehit olmuş ve oraya gömülmüştür. Evet,
sahabenin hemen hepsi bu düşünceyle meşbû olduklarından çoğu zaman Allah
Resûlü’ne gelerek: “Dua etmez misiniz yâ Resûlallah! Allah yolunda şehit
olayım…” deyip dua istemiş ve taşıdıkları o ruh ve mânâ ile İslâm’ı dünyanın
birinci meselesi hâline getirmişlerdir.



Dört halife döneminde –ki, tamamı 30 yıldır– fethedilen yer ve Müslüman
olan insanlar, daha sonraki Emevi, Abbasi, Karahanlılar, Samanoğulları,
Harzemler, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde fethedilen ve Müslüman olan
insanların sayısına denktir. Hz. Osman döneminde ta Aral Gölü’ne,
Ermenistan’a –ki, Kastalanî bu yerlerin Erzurum’un Palandöken dağlarını da
içine aldığını söyler– kadar gitmişlerdir. Hz. Ali döneminde Öküz Nehri
aşılmış ve Ahnef b. Kays gidip Moğollarla savaşmıştır. Tarık b. Ziyad, kendi
ismiyle anılan Cebel-i Tarık Boğazı’nı geçerek –eski adıyla Herkül Burcu–
İspanya’ya ulaşmıştır. Amr b. Âs ve yeğeni Ukbe b. Nafi, “Zulmet Denizi”
denen Atlas Okyanusu’na, Abdülhak Hamid’in ifadeleriyle: “Atı beline kadar
suların içinde ve meleklerin gökteki konuşmaları kadar mukaddes şu sözlerle
haykırmıştır: ‘Allahım, bu karanlık deniz önüme çıkmasaydı Senin yâd-ı
cemilini denizler ötesi âlemlere götürecektim!’ ”

Evet, iman, imandan sonra gelen aksiyon ve mücadelenin, muhasebe ve
murâkabe duygusunun temelini teşkil eder. Dolayısıyla her şey, ondan fışkırır.
İşte sahabe-i kiramdaki bu mücahede aşk u şevki de, onlardaki imanın
derinliğinden kaynaklanıyordu. Çünkü onlar, Asr-ı Saadet’i idrak etmiş ve
Efendimiz’in arkasında yer almış, dolayısıyla hilkatin gayesi, fıtratın neticesi
Allah’a iman, mârifetullah, muhabbetullah ve zevk-i ruhanî olduğunun şuuruna
çok iyi varmışlardı.

Efendimiz, onlar arasında elbette apayrı bir yer tutar. O, tamamen, Cibril’in
muallimliğinde yetişmiş ve her şeyi O’ndan öğrenmiş olmasına rağmen, öyle
bir ufka ulaşmıştır ki, Miraç’ta kendisine muallimlik yapan Cibril’i dahi geride
bırakmıştır ve cismaniyetine rağmen, Allah’ın en mükerrem meleğini dahi
aşmıştır.

Hâsılı, iman ve aksiyon çok önemli bir mevzudur. Bundan dolayı asrımız
âlimlerinden Bediüzzaman Said Nursî, Mevdudî ve daha niceleri, kemal-i
hassasiyetle iman ve aksiyon meselesi üzerinde durmuş, konuyla ilgili eserler
yazmışlardır. –Allah’a binlerce hamdolsun– onlar ve onlar gibilerin
çalışmalarıyla günümüz aydınlanmış, hedef olarak insanımıza, imanda
derinleşme ve müsbet hareket de diyebileceğimiz aksiyon yolu gösterilmiştir.
Bu çerçevede bize düşen şey de, tıpkı sahabe gibi: “Hele gel, bir saat Allah’a
iman edelim” deyip, her fırsatı değerlendirerek imanda derinleşmektir.

Mücadele ve mücahedeye gelince; günümüzde medenilere galebe icbar ile
değil, ikna iledir. Dolayısıyla bu uğurda mücadele verilirken, basiret üzere



hareket etme esastır. Zannediyorum, bu alanda da sahabeye ait ruhu, şuuru en
iyi şekilde kavrayan Bediüzzaman olmuştur. O, yıllarca: “Milletimin imanını
selâmette görürsem Cehennem’in alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü
vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur. Milletimin imanını selâmette
görmezsem, Cennet’i de istemem, çünkü orası bana zindan olur.”  demiş, bir
hayat boyu hiç yılmadan, bütün engelleme ve karalamalara rağmen yoluna
devam etmiştir. Böyle bir düşünce istikametinde yüründüğü müddetçe, Asr-ı
Saadet’tekine benzer güzelliklerin yaşanacağı ümit edilebilir.
1 Zâriyât sûresi, 51/56.

2 Tevbe sûresi, 9/100.



NAMAZIN ZİKİR VE TEVBE BUUDU
Soru: “Beni (zikir) hatırlamak için namaz kıl.” âyetindeki namaz ile
zikir arasındaki münasebeti biraz açar mısınız?
Zikir, mü’mini Allah’a en seri şekilde yaklaştıran bir ibadet ve gaflet

bulutlarını dağıtan en tesirli bir rüzgârdır. Zikir, anma-hatırlama ve insanın
hayatı duyarak yaşaması ya da varlığın koridorlarında gezerken hemen her
nesneden Allah’a ait bir mesaj alması demektir. Bu mânâda zikir ile namaz
arasında sıkı bir irtibat söz konusudur. Hatta diğer ibadetlerdeki zikir,
namazdaki zikrin yanında ancak, tâli bir mübarekiyeti haizdir. Zaten o ölçüde
Allah’ı hatırlatacak ve insanın görme, düşünme, anlama ve değerlendirme
ufkundan gafleti izale edecek başka bir ibadet olsaydı, Allah, namazın yerine o
ibadeti emir ve tavsiye buyururdu.

Namaz, zatında potansiyel olarak hatırlatıcı bir güce sahiptir. Kur’ân-ı

Kerim, يِرْكِذِل َةوٰلَّصلا  ِِمَقأَو   “Beni hatırlamak için namaz kıl.”1 âyetiyle bu
hakikati hatırlatır. Evet, âyette de ifade edildiği gibi hatırlama (zikir) ile namaz
arasında sıkı bir münasebet vardır. Namazın bu ölçüdeki öneminden ötürü
Kur’ân’da Allah (celle celâluhu), günde beş vakit namazı sık sık vurgulamıştır.

Oruç, gizli bir ibadettir ve oruçlu bir kimsenin oruçlu olduğunu kimse
bilemez. Vâkıa oruç, gizliliğinden ötürü nezd-i ulûhiyette de ayrı bir hususiyet
arz eder ki, Allah (celle celâluhu), onu da kudsî bir hadisiyle tebcil ederken,
“Oruç Bana aittir ve mükâfatını da Ben veririm.” buyurur. Ancak eğer Allah
(celle celâluhu), oruçta da namazdaki zarurî temadi söz konusu olsaydı, bize
savm-i Davud gibi gün aşırı oruç tutmayı farz kılardı. Bu itibarla denebilir ki,
namazın bu çok güçlü hatırlatma tesiri, kat’iyen başka bir ibadette mevcut
değildir. Belki cuma namazı veya hac gibi küllî ibadetlerde böyle güçlü bir
tesirden söz edilebilir ve bunların hatırlatıcılığı önemli seviyede bir zikir
sayılabilir. Ancak bunlar dahi namaz gibi her gün ve aynı zamanda günde beş
defa olmadığı için namazın yerini tutmaları mümkün değildir.

Namaz, insanları günahlardan arındıran ve ondaki isi-pası temizleyen bir
kurna gibidir. Her gün onda beş defa yıkananlar günahlarından arınır ve
tertemiz hâle gelirler. “Gündüzün her iki tarafında ve gecenin saçaklarında
(gündüze yakın olan saatlerinde) namaz kıl! Muhakkak ki, iyilik kötülükleri
giderir. İşte bu, (Allah’ ı) ananlar için bir hatırlatmadır.”2 âyeti, bu gerçeği
delillendirmektedir. Bu âyetten anlaşılan şey, kılınan her namazın, yekûn bir



hasenat teşkil etmesi ve bu hasenatın seyyiatı silip süpürüp götürmesidir.
Ayrıca âyet-i kerimenin sonunda, َنيِرِكاَّذـِلل ىٰرْكِذ  َِكلٰذ   “İşte bu, Allah’ı
ananlar için bir hatırlatmadır.”  denilerek, namazın hatırlatıcı gücü bir kere
daha nazarlara verilmektedir.

Zikir ile namaz münasebetini bu şekilde tespit ettikten sonra, tevbe ile namaz
arasındaki irtibata gelince; tevbe, kişinin Allah’a yönelmesi ve kendi içini
Allah’a (celle celâluhu) açıp dökmesidir. Tevbe, Allah’ın, bizim mahiyetimize
dercettiği günahlarla deformasyona uğrayan temiz ve latîf duygularda, yeniden
bir yapılanma meydana getirme ameliyesidir.

Her günah işleyen insan, sevaptan yüzünü çevirip küfre doğru bir adım atmış
sayılır. Evet, Üstad Hazretleri’nin de ifadeleriyle “Her bir günah içinde küfre
giden bir yol vardır.” Öyleyse her günah işleyen, bir adım Allah’tan
uzaklaşmış ve bir adım da şeytana yaklaşıyor demektir. Tevbe ile insan,
“Eyledim hadsiz günah, nihayet tasmalı boynumla döndüm Sana ilâhî!” diyerek,
tekrar Allah’a dönmüş olur ki, böyle bir insan aynı zamanda seyyiatını da
hasenata çevirmiş sayılır. Üstad’ın yaklaşımı ile tevbe, insanı sürekli
kötülüklere açık olan kabiliyetlerini, hayra tevcih etmektedir ki, bu da
potansiyel olarak insanın hayır yapması demektir.

İşte namazda da bu durum söz konusudur. Zira namaz, insanda gerçek mânâda
bir tevbe şuuru meydana getirir. Her ne kadar insan, günde beş defa kavlî
olarak tevbe etmese bile, onun kılmış olduğu namazlar, fiilî bir tevbe yerine
geçmektedir. Kaldı ki, namazda okunan evrâd u ezkârda, tevbe-istiğfar mânâsı
taşıyan birçok dua ve âyetler vardır. Meselâ, mü’min namaza, ُرَبـَْكأ ّلَلا  ُهٰ
sözüyle başlamaktadır. ُرَبَْكأ ّلَلا  ُهٰ  ’le başka işlerden kopma ve kesilme adına
âdeta eldeki fikir ve şuur balyozu mâlâyânî şeylerin üzerine indirilmekte ve
Allah’a (celle celâluhu) teveccüh edilmektedir. Evet, namazda, masivadan
kopma ve Hakk’ın davetine icabet edip, O’na yönelme söz konusudur. Ne var
ki, böyle bir teveccühü, herkes ancak kendi kamet-i kıymetine göre
gerçekleştirebilmektedir.

Daha sonra َكِدْمَحِبَو ّللا  َّمُھٰ ََكناَحْبُس   gelir ki, bu, makam-ı cem’in ifadesi
bir sözdür. Sübhaneke, “Şu varlık içinde Sana şerik koşulabilecek hiçbir şey
yoktur. Sen, zâtında, sıfatlarında ve icraatında teksin. Ne benim ef ’âlim ne
de kâinatta cereyan eden hâdiseler, Senden başkasına verilemez. İşte ben,
böyle bir şirk düşüncesine sırtımı dönüyor, Seni tesbih ve takdis ediyorum.”



demektir.

َكِدْمَحِبَو  “Hamd yalnızca Sana mahsus” anlamına gelir. Sübhaneke
sözünde Cenâb-ı Hakk’ı bütün noksanlıklardan tenzih ederek, vâhidî tecellîye
karşı tam bir ubûdiyet ortaya koyma mânâsı vardır, böyle bir tenzih ifadesinden
sonra gelen َكِدْمَحِبَو  ’le de insan, “Ben, bu mânâyı ihata edemem ama Sen,
bana bunu duyuruyorsun. Zira Sen bunları bana duyurmazsan ben duyup
hissedemem. Öyleyse ben Seni bir taraftan tesbih ederken, aynı zamanda
hamdle medyuniyet ve şükranlarımı da sadece Sana takdim ederim.”
demektedir.

َكُمْسا َكَراََبتَو   “Senin ismin bereket kaynağıdır. Benim gibi boynu tasmalı,
ayağı prangalılara, o engin hazinenden bir şeyler versen ne çıkar! Zira Sen,
Seni inkâr edip, şirke koşanlara bile nice nimetler bahşediyorsun. Ben de bütün
günah ve inhiraflarıma rağmen, Sana teveccüh ederek, Senin bereket kaynağı
mübarek ismine sığınıyor ve Alvar İmamı edasıyla;

‘ Kerem kıl, kesme Sultanım keremin bînevâlerden,
Kerem kesmek yakışır mı Keremkâne gedâlerden’

diyerek huzurunda inim inim inliyorum.” demektir.

َكُّدـَج ىٰلاََعتَو  ’ te , “Senin şanın mütealdir. Nitekim Sultana sultanlık,
gedâya da gedâlık yaraşır. Ben çok düşüp kalkmış olabilirim, ancak şimdi iki
büklüm olup kapına geldim; zira Senden başka gidecek melce ve menca
yoktur.. ve bu mülâhazada; evet günah bana yaraşmaz doğru, fakat af da
Senin şanındır.” mânâsı vardır.

َكُرْیَغ َهِٰلإ  َالَو   ise, “Başkasına nasıl dönebilirim ki; Senden başka Mâbud-
u bi’l-hak ve Maksud-u bi’l-istihkak yoktur.” demektir.

Evet, namazda Allahu Ekber’den başlayıp selâm verene kadar hep böyle
tevbe yörüngeli bir teveccüh söz konusudur ve işte bu teveccüh zamanla kulu,
adım adım ihsan yamaçlarına doğru götürebilir...
1 Tâhâ sûresi, 20/14.

2 Hûd sûresi, 11/114.



DUYGULARDA İTİDAL
Soru: Ümit-ümitsizlik, tevazu-gurur vb. duyguların dengede götürülmesi
hususunda zorlanıyoruz. Neler tavsiye edersiniz?
İnanç ve idealimizin devamlılığı adına bu tür duyguların itidal ve istikamet

üzere temsili çok önemlidir. Zira inanç başka, inançta dengeyi yakalama ve o
dengeyi ilelebet devam ettirme başkadır.

Evvelâ, dinimiz her zaman ve zeminde bizlere orta yolu tavsiye eder. Cenâb-

ı Hak: “Ben sizi orta (yolda) bir ümmet kıldım.”1 buyurur. İşte bu, ifrat ve
tefritten olabildiğine uzak, hem akıl hem his hem de ruh yönüyle itidali temsil
eden bir ümmet demektir ki, biz de yaptığımız ibadet ve dualar içerisinde,
günde en az kırk defa: َمیِقَتْسُمْلا  َ طاَرِّصلا َانِدِْھا   “Bizi doğru yola hidayet
et.”2 demek suretiyle, Rabbimiz’den bizi o yolda tutmasını dileriz. Kaldı ki
bizler, ifrat ve tefritlerin had safhada temsil edildiği bir dönemde yaşamaktayız.
Böyle bir dönemde Allah’ın yardımı olmadan istikamet üzere yaşamamız
imkânsız gibidir.

Tarihe baktığımız zaman, birçok olumsuz hâdiselere sebep olan şeyin, duygu
ve düşüncelerdeki aşırılıkların, sapmaların olduğunu görürüz. Meselâ, İslâm
tarihinde itikadî fırkaların ortaya çıkışı, ilgili mevzularda meydana gelen ifrat
ve tefritlere dayanmaktadır. Onların bir kısmı, sebeplerin tesirini inkâr edip
cebrî bir anlayışa yönelirken, diğer bir kısmı da, esbabı her şey sayma gibi bir
yanlışlığın içine düşmüşlerdir. Neticede her ikisi de ne esbabı ne de esbaba
riayetin hikmetini anlayamamıştır. Oysaki bizler, sebepler âleminde
yaşadığımızdan sebeplere riayette esbapperest gibi davranmamız, neticeyi
beklemede de, kudret-i ilâhiyeye sığınıp tevekkül etmemiz esasına göre
davranma mecburiyetindeyiz. Mustafa Sabri Efendi bu konuda, “Müptedinin
Mutezile olmaması, müntehinin de Cebriye olmaması mümkün değildir.”
diyerek, ayrı bir hususu daha ifade etmeye çalışır ve Ehl-i Sünnet anlayışının
ayrı bir varyasyonuna dikkati çeker.

Günümüzde havf-recâ hususunda yaşanan dengesizliklerden de söz etmek
mümkündür. Meselâ, halkı irşad konumunda olan insanların çoğu, sadece
Cennet’i ya da Cehennem’i nazara verip, bu hususta insanları ya tamamen ye’se
ya da aşırı bir güvene sevk etmektedirler. Hâlbuki insan, bir taraftan amelini
işlemede kılı kırk yararcasına hassas davranırken, diğer taraftan da, bu



amellerin, Cenâb-ı Hakk’ın vermiş olduğu nimetlerin şükrünü edada yeterli
olmayacağını ve bir insanın sadece ameliyle kurtulamayacağını düşünmesi de
gerekir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) sahih bir hadislerinde: “Hiç
kimse ameliyle kurtulamaz.” buyurur. Sahabe Efendilerimiz: “Sen de mi ey
Allah’ın Resûlü?” dediklerinde, “Evet, Allah’ın fazlı, bereketi olmazsa ben de
kurtulamam.” der.

O hâlde insanın: “Ne günahım var? Aksine ben bu yaşımda iman etmiş,
namaz kılmış, oruç tutmuşum.. o hâlde Allah bana ceza vermez!” demesi,
Allah’a karşı bir saygısızlık ve küstahlığın ifadesi; kendi nefsini yerden yere
vurup: “Benden bir şey olmaz, zaten şu ana kadar işlediğim hiçbir hayır da yok.
Nasıl olsa Cehennemliğim, o hâlde boş yere uğraşıyoruz!” şeklinde bir
mülâhazaya girip ümitsizliğe düşmesi de, ayrı bir saygısızlığın ve küstahlığın
seslendirilmesidir.

Üstad başkalarına karşı hüsnüzanla hareket edilmesi gerektiğini ifade eder.
Ben bunu, “kendi hesabımıza savcı, başkaları adına da avukat olma”
sözcüğüyle özetlemeye çalışıyorum. Evet, insan her ne kadar kendi nefsi adına
olabildiğine acımasız davransa da, başkalarına karşı hüsnüzanna memurdur.
İnsanların sokakta yürüyüş şekline bakıp, “Gerçekten Müslüman olsalar
gözlerini haramdan sakınırlar, harama baktıkları zaman da gider gözyaşlarıyla
gözlerini yıkarlar…” şeklinde bir fikir yürütmemiz, bir gün gelir bizi, “O hâlde
onlar Müslüman değil” yargısına götürür ki, böyle bir yargıda bulunmanın ne
denli tehlikeli olduğu âşikârdır.

Evet, görüldüğü gibi dengeleri korumada sadece inanmış olmak yeterli
değildir. Bu hususta istikameti yakalamamız ancak, inanç ve akideyle alâkalı
terminolojiyi bilip uygulamamızla hâsıl olabilecektir. Yoksa duygu ve
düşüncede istikameti bulmada olduğu kadar, problemlerin çözümünde de
doğruyu yakalamamız zordur.
1 Bkz.: Bakara sûresi, 2/143.

2 Fâtiha sûresi, 1/6.



İkinci Bölüm 
DÜŞÜNCE BOYUTU

DEVLET-İ EBED MÜDDET
Soru: Osmanlılardaki devlet-i ebed müddet fikrini nasıl
değerlendiriyorsunuz? Osmanlı’nın bu düşünceyi ne derecede hayata
geçirdiğine inanıyorsunuz?
Devlet-i ebed müddet bir ideal ve bir mefkûredir. Bunun tam gerçekleşmesi

ise imkânsızdır. Bu açıdan ona bir gaye-i hayal demek daha doğru olur
zannediyorum. Çünkü ferden-ferda herkesin öldüğü gibi, devletlerin de ölümü
mukadderdir. Ali Şeriati’nin ifadesiyle, herkes için yürüyeceği yolda
yuvarlanıp içine düşeceği ve bir daha da çıkamayacağı bir çukur vardır. Ama
yol, bazen oksijen çadırında, nebatî bir hayatla uzar, bazen de toplumun bütün
dinamizminin devreye girmesiyle.. tıpkı sadakanın ömrü uzattığı gibi.

Osmanlı bunların hepsini görmüştür. O, hiçbir millete müyesser olmayan
uzun bir ömür yaşamıştır. Evet, dünya tarihinde tek sülalede böylesine uzun bir
ömür, hiçbir millete müyesser olmamıştır. Firavunlarda, Roma’da 150-200
sene arayla aileler değişmiş olmasına rağmen, Osmanlılarda bu müddet altı
asırdır ve bunun dört asrı da hep zirvede geçmiştir.

Söğüt’ten başlayıp devamlı helezonik olarak yükselen ve zirveleşen bir
devletin gaye-i hayalinin “ebed müddet” olması, onların himmetlerini âli
tutmaları ve canlı kalmaları adına çok önemlidir. Hayalleri hafife almamak
lâzım. Bilmem kaç sene evvel haritada işaretlediğiniz yerlerin sizin üzerinizde
tesiri çok büyüktür. Öyle ki o, sana uzaktan göz kırpan bir yıldız gibi sürekli
gel der, siz de ona doğru hep yürürsünüz. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa
öbür gün, olmazsa çeyrek asırda veya yarım asır sonra ulaşılması gerekli olan
bir zirveye ulaşmış olursunuz. Böyle bir hedef olmayınca, insan bir yere kadar
çalışır; çalışır ve artık yeter der. Sonra Üstad’ın ifadesiyle ezhan “ene”lere
döner, etrafta gezmeye başlar.

Diğer bir tabirle mesele, hatt-ı müstakim üzerinde bir yol takip etmekten



çıkar, dairevî bir hâl alır. Sonra insan her şeyi kendi etrafında örgülemeye
başlar. İşte bu, bir ufuksuzluk ve mefkûresizlik demektir.

Evet, Osmanlılar da, gaye-i hayale ulaşmak için acaba her zaman ilk
dönemlerde olduğu gibi, hususi ile de ilk dört asırda olduğu gibi, ona ulaşma
yolunda strateji, politika üretebilmiş midir? Burada eskilerin “Fîhi nazar”
dedikleri gibi “Fîhi nazar” deyip geçeceğiz... Sadece acı bir zem olmaması ve
biraz da “Ölülerinizin kötü yanlarını anmayın.” disiplinine bağlılığımdan
dolayı, bunlar olmamıştır demiyorum. Geçmişimizi ne kadar hayırla yâd etsek
de, içimizin o mevzuda çok rahat olmadığı da muhakkak. Bir Fatih döneminden
sonra ilim düşüncesi bitmiştir. Hatta onun dönemindeki şeyler de eskinin
hızından ibarettir.

Selçuklular, Osmanlılardan daha çok gaileli, curcunalı bir dönemde
yaşamışlardır. İster Şark’tan gelen azgın tecavüzler, ister Garp’tan gelen
mütecaviz saldırılar karşısında, bir türlü kafalarını dinleyememişler ve bir
gaye-i hayale yönelememişlerdir. Bu açıdan meseleye bakacak olursak,
Selçuklulara nispetle Osmanlılar daha avantajlı sayılırlar. Buna rağmen
Osmanlı’nın ister ilim, ister “devlet-i ebed müddet” fikrinde istenilen oranda
başarılı oldukları da söylenemez. Belki ilk kabilevî fütuhat döneminde bu
olmamıştı ve olamayabilirdi de, ancak devlet, devlet olarak sistemleşip
oturaklaşınca bir ilim düşüncesi ve bir Rönesans gerçekleştirilebilirdi. Vâkıa,
medeniyet tarihi yazarları, genelde o fütuhat dönemini müteakip bir ilim
döneminin başladığını, bunu medeniyet ve kültür dönemlerinin takip ettiğini
söylerler ama, meselenin arzu edildiği şekilde gerçekleşmediği de bir vâkıadır.

Dolayısı ile bir taraftan “Devlet-i ebed müddet derken ne kadar samimi
idik?” diğer taraftan “Buna ulaşma adına yapılması gereken şeylerin ne
kadarını yapabildik?” gibi mülâhazalarımı henüz aşabilmiş değilim.

Gerçi daha sonra acı acı yerimizde saydığımızı hissetmeye başladığımız an
çırpınmalarımız söz konusudur ama, o zaman da batı o parlak durumu ile
gözlerimizi kamaştırmış biz de kendi değerlerimiz adına sarsılmışızdır. Bunun
ardından, şaşkınca, el yordamıyla bazı kararlar alıp değerlendirme dönemi
başlamıştır. Bu ise bizde, inhitat döneminin başlangıcı olmuştur. Tanzimat da
bunun bir sendrom hâlinde ortaya çıktığı dönemin adı.

Biz bu dönemde ille de Fransa demişizdir ve Fransa bizim yaklaşık bir asır
boyunca âdeta mihrabımız olmuştur. Bundan da bir netice alınamayınca
Meşrutiyet’e ümitler bağlanmıştır. Daha sonra İttihatçı toy delikanlılar devreye



girmiş, kumarbazın devamlı kaybedip en sonunda “Bütün kaybettiklerimi
istirdat ederim!” mülâhazasıyla en pahalı bir şeye son zarını attığı gibi, biz de
Almanlarla birlikte macerâvârî dünya savaşına girmiş ve “Eski saltanat ve
debdebemizi istirdad ederiz!” diye şansımızı son bir kere daha denemişiz ama,
koca bir devleti pâyimâl etmişizdir.

Onlar bir çürük ipliğe hülya dizmişlerdi ve bu hülyaya, maalesef devlet
içinde üç hayatî mekanizma da iştirak ediyordu: Askeriye, sadâret ve maliye.
Rıza Tevfik, İttihatçılar içinde yer alan bir insandır. Ama daha sonra onların
tavrının yanlış olduğunu anlamış ve “Abdülhamit’in Ruhaniyetinden İstimdat”
adlı şiirinde pişmanlığını ifade etmiştir.

Bu değerlendirmeler ışığında günümüze bakacak olursak fırsat henüz fevt
olmamıştır. Devlet yine ebed müddet ve bu yine gaye-i hayaldir. Fikir
seviyemiz ne olursa olsun duygularımızın temiz ve bu hedefe müteveccih
olduğu kesindir. Bazen Allah çok edna nefislerden, a’lâ işler çıkarabilir. İşi
yapan, planlayan O olduktan sonra, çok da esbab-ı âdiye üzerinde durmamak
lâzım.

Biz, niyetlerimizin sadık kullarıyız. Bir insanın, birkaç neslin, birkaç asrın
tahakkuk ettirmeye ömrünün yetmeyeceği koskocaman bir gaye-i hayalin
peşindeyiz. Ama akıllı isek, şimdiden buna sahip çıkar, niyetimize göre onun
mükâfatını alabiliriz. Çünkü mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır.



İMTİHAN UNSURLARI
Soru: İnanıp, inandığı istikamette hizmet eden insanlar olarak
karşılaşabileceğimiz en önemli imtihan çeşitleri nelerdir?
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) döneminden başlamak suretiyle,

günümüze gelinceye kadar, iman hakikatlerine sahip çıkan hemen her fert,
çeşitli imtihanlara muhatap olmuştur. Olabildiğine çeşitli bu imtihan
unsurlarının başında, hiç şüphesiz, ehl-i dalâlet ve ehl-i küfrün baskısı,
mü’minlere düşünce ve niyetlerini anlatma imkân ve fırsatının verilmemesi,
ölüme ve öldürülmeye kadar uzanan eziyet ve işkenceler gibi hususlar gelir.

Bu hususlarda mutlak fazilet ve kemal, sahabe-i kirama aittir. Gerçi ashab-ı
kiramdan önce de davaları uğrunda, Efendimiz’in Habbab b. Eret’e ifade ettiği:
“İnananlar, sırf inançları yüzünden çukurlara yatırılır, testere ile vücutları
ikiye ayrılır, demir taraklarla etleri kemiklerinden sıyrılırdı da onlar yine
dinlerinden dönmezlerdi.” şeklinde resmedilen kahramanlar da vardı ama,
ihtimal ki yine de mutlak fazilet ve kemal, sahabe-i kiram hazerâtına aittir.

Daha sonraki dönemlerde de, sahabemisal eziyet ve işkencelere maruz
kalanlar olmuştur. Meselâ, bizim dünyamızda bir Ebû Hanife, bir Ahmed İbn
Hanbel, bir Serahsî, bir Gazzâlî ve bir Bediüzzaman Hazretleri buna önemli
misaller teşkil ederler. Ve bu zatlarla, aynı çizgide eziyetlere maruz kalan
kişiler de, dava düşünceleri, hayat felsefeleri, aksiyon ve fedakârlıkları
bakımından aynı arenanın kahramanları sayılabilirler.

İmtihan unsurlarından en önemlisi –bana göre– Kur’ân’ın, “Bazınızı bazınız
ile imtihan ediyoruz.”1 âyetinde ifade buyurduğu, dine, imana hizmet edenlerin
kendi aralarında imtihan olmalarıdır. Böyle bir imtihan, imtihanların en
korkuncu ve kazanma kuşağında kaybetmeye en yakın olanıdır. Sahabe-i kiram,
imtihanın bu türlüsü ile defaatle karşı karşıya gelmiş ve Allah’ın inayetiyle
hemen hemen bu imtihanların hepsini de kazanmıştır. Meselâ, Mute Savaşında
Abdullah b. Revâha, Cafer b. Ebî Talib, Halid b. Velid gibi Arabın soylu
evlâtları ve askerlik dâhileri varken, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem), azadlı kölesi Zeyd b. Hârise’yi kumandan tayin etmiştir. Yine Nebiler
Serveri, vefatından az önce, içinde Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve
Hz. Ali gibi insanların da bulunduğu orduya, Zeyd b. Hârise’nin oğlu Üsame’yi
kumandan olarak nasbetmiştir.

Her iki vak’ada da, bir-iki cılız ses hariç, hiç kimseden itiraz çıkmamış ve



Nebiler Sultanı’nın bu tasarrufunu bütün ashab gönülden kabullenmiştir. Daha
sonraki devrelerde bu tür imtihanların ardı arkası kesilmemiştir. Meselâ, Hz.
Ömer, meşhur Cisr Savaşında Müsennâ gibi askerî tecrübesi müsellem, yaşlı-
başlı bir zat varken, 20 yaşında bıyıkları henüz terlemeye başlamış Ebû
Ubeyd’i komutan intihap etmiştir. Şimdi bunların nedenleri ve hikmetleri bir
tarafa, bu hâdiselerin bir imtihan olduğunda şüphe yoktur.

Bizler de günümüzde, aynı türden fakat değişik şekilde bu tip imtihanlarla
her zaman karşı karşıya kalabiliriz. Meselâ, çeşitli vazifelerin taksiminde halk
tabiriyle “ün görmüş, gün görmüş” nice tecrübeli, yaşlı-başlı insanlar, bir
hikmet ve maslahata binaen arka planda tutulabilirler. Bu, onlar için,
kaybetmenin de kazanmanın da bahismevzuu olduğu bir imtihandır. Hakeza, ön
planda koşan gençler de, yaşlılarla olan münasebetlerinde imtihan
olmaktadırlar. Şayet onlar da kalkar, “Bizim her şeye aklımız yetiyor. Zaten bu
vazifeye getirilmemiz de onun şahidi. Öyleyse ne diye işi bitmiş bu kişilere
gidip soracağız?” derlerse imtihanı kaybederler.

Çünkü dine-diyanete gönül vermiş her bir ferdin iman hakikatlerini anlatma
yolunda bir yeri ve o yere göre yapacağı işleri vardır. Sedef kakmalı bir kapıda
veya kürsüde, ahşaba da abanoza da ihtiyaç vardır, sedefe de.

İmtihan çeşitlerinden bir diğeri de tenperverlik, hâneperverlik,
çocukperestlik, torunperverlik vb. şeylerdir. İmana-Kur’ân’a hizmeti önde
götürenler için her zaman söz konusu olan bu imtihan, şimdilerde çoklarının
elenmesine sebep olabilir. “Bizler çok çalıştık. Artık gençler koşsun. Biraz biz,
istirahatimize bakalım. Evimiz, çoluk ve çocuğumuzla ilgilenelim.” düşüncesi,
böyle bir imtihanın başlangıcı sayılabilir. Bununla ilgili olarak, Ebû Eyyüb el-
Ensarî’nin (radıyallâhu anh) İstanbul kuşatması esnasında “Allah yolunda infak
edin. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.”2 âyeti münasebetiyle
beyan buyurduğu hakikat her zaman şayân-ı mütalâa olmalıdır.

Kuşatma esnasında bir kısım askerler, kendilerini göz göre göre ölüme atan
arkadaşlarına: “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.” âyetini
okuyarak onları uyarırlar. Bunun üzerine Mihmandar-ı Resûl Ebû Eyyüb
Hazretleri “Âyeti doğru okuyor, fakat yanlış tevil ediyorsunuz.”  der. Ve
devamla, “Biz ensar topluluğu, Mekke fethinden sonra ‘Artık İslâm aziz oldu.
Biz de mal varlığımızı muhacirîn ile paylaşmış, bahçelerimizi, bağlarımızı
ihmal etmiştik. Şimdi biraz da kendi başımızın çaresine bakalım.’ dedik. O



esnada bu âyet nazil oldu. Yani ‘Mallarınızı Allah yolunda infak edin. İnfak
etmemek suretiyle kendinizi, kendi ellerinizle tehlikeye atmayın.’” Görüldüğü
gibi Kur’ân’ın beyanıyla, böylesi düşünceler de bir imtihan sayılabiliyor.

Şahsen ben ölümü arzu etmenin de bir imtihan olduğu kanaatindeyim.
Kavuşabiliriz, kavuşamayız bu ayrı bir mesele ama, Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem), ashabı, tâbiîn, tebe-i tâbiîn ve günümüze gelinceye kadar
nice büyüklerle kavuşmayı arzu etme çok güzel bir şey. Ancak bunun, hizmetler
dolayısıyla çekilen sıkıntılar yüzünden olmadığını nereden bileceğiz! Meselâ,
benim başımdan geçen son olay. Susurluk hâdisesi münasebetiyle açıklanan
listede ismimin zikredilmesi...

Daha önce de bir vesile ile arz ettiğim gibi ben bu olayı İfk hâdisesine
benzer bir iftira olarak kabul ettim. Hem üzüldüm hem de öteleri özledim.
Hayatım boyunca iffetli yaşamaya çalışmış, bu konuda hassasiyetin zirvesine
erme gayreti içinde bulunmuş, bunun için de, öz kardeşlerim “kût-u lâ yemut;
ölmeyecek kadar yiyecek”le yaşasın diye Rabbine dua dua yalvarmış bir insan
olarak, tutarsız bile olsa bu isnat çok ağır gelmişti. Zira bir Müslüman için
imana hizmetin itibarı önemlidir. Şimdi benim, böyle bir ortamda, ölüm
arzusunda bulunmam, beni üzüntüden üzüntüye sevk eden bu meş’um hâdise
münasebetiyle olmadığını nereden bileceğiz! Eğer öyleyse –hafizenallah–
kazanma kuşağında kaybediyoruz demektir.

Hâsılı, hizmet insanlarının başına musallat olmuş dünya kadar imtihan
çeşitleri vardır. Mühim olan, hakikat erlerinin bunun farkında ve şuurunda
olarak, kulluğun gerektirdiği tavrı takınabilmeleridir.

Unutmayın! “Vazife cümleden a’lâ, nefis cümleden edna.”
1 En’âm sûresi, 6/53.

2 Bakara sûresi, 2/195.



İNSANİYET-İ KÜBRÂ
Soru: İnsaniyet-i kübrâ ne demektir? İzah eder misiniz?
Kübrâ” kelimesi “büşrâ”, “suğrâ” gibi dişi varlıklar için kullanılan

“müennes” bir kelimedir. “İnsaniyet” ise, “insan” isminden bir yapma
mastardır. Dil kuralları açısından “insan-ı ekber” değil de, insaniyet-i kübrâ
denmiştir. Hem Üstad hem İmam Rabbânî hem de Şah Veli gibi zatlar, bunu hep
“İnsaniyet-i kübrâ” şeklinde kullanmıştır.

“İnsaniyet-i kübrâ” terkip olarak, büyük insanlık mânâsına gelir. İnsana
büyüklük kazandıran şeyi, yukarıda isimlerini zikrettiğimiz âlimler farklı
şekillerde izah etmişlerdir. Onların kendi mütalâalarını kabul etmekle birlikte,
daha farklı bir mülâhazayla meseleye yaklaşacak olursak; insan hem bedenen
hem de aczi, fakrı gibi bazı zaafları itibarıyla küçük bir varlıktır. Ona büyüklük
kazandıran şey Kur’ân-ı Kerim’de: “Biz emaneti göklere, yere ve dağlara
teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan)
korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.”1 şeklinde
bildirildiği üzere, ihsan-ı ilâhî tarafından büyük ve kudsî bir vazifenin altına
çekilmesidir. Cenâb-ı Hak, insanın zalimliğine ve cahilliğine rağmen, istidat ve
kabiliyeti müsait olduğundan bu kudsî vazifeyi onun omuzlarına yüklemiştir. O,
bu vazifeye sahip çıkıp ona omuz verdiği oranda hem cahillik ve zalimlikten
kurtulacak hem de büyüyüp değerler üstü değerlere ulaşacaktır...

Evet, insan bir taraftan a’lâ-yı illiyyîne çıkmaya, diğer taraftan da
hayvanlardan daha aşağı bir konuma inmeye namzettir. Bu durum, onun
kendisine verilen istidat ve kabiliyetleri inkişaf ettirip ettirmemesiyle yakından
alâkalıdır. İnsan, insan olarak kaldığı müddetçe, ona “insan-ı suğrâ; küçük
insan” demek icap eder ki bazen o, bu mertebeyi bile koruyamayabilir;
koruyamayıp daha aşağılara düşebilir. Bu takdirde o insan, ilâhî hakaikin
fihristi ve timsali olma özelliğini de kaybeder.

Evet, insan iç ve dış bütünlüğüne kendisini ulaştıracak malumatla
donanmazsa, dışı süs içi pis plastize bir varlık hâline gelir. Bu durumda insanın
hayvandan farklı bir yanı da kalmaz. İnsanın gerçekten “ahsen-i takvîm”e
mazhar olması, kendi istidatlarını inkişaf ettirip “insan-ı kâmil” olmaya
endeksli bir hayat yaşamasına bağlıdır.

Bu hakikati şöyle de ifade edebiliriz: İnsanın mahiyeti, olduğu yerde kalmaya
müsait değildir. O, yüksek bir ideale talip olmadığı zaman bir taraftan şehvet,



gadap, kin, nefret, inat, haset, hırs vb. duygularla örgülenen nefis mekanizması,
öbür taraftan da şeytan unsurunun değişik fenalıkları değerlendirmesi yüzünden

hayvanlardan daha aşağı, âyetin ifadesiyle 2 ُّلـََضأ ْمُھ  ْلَب   konumuna düşer.
Kur’ân-ı Kerim’de bu hususa birçok işaret vardır. Şüphesiz insanı
hayvanlardan ayıran özelliklerden biri, kendisine verilen duygularıdır. O, bu
duygularını muvakkat dünya hayatı için kullanamaz.

Nasıl kullanabilir ki! Onlar, kendisine uhrevîlik ve semavîlik kazandıracak
bir sermaye olarak verilmiştir. Dolayısıyla her insan onları yerli yerince
kullanmak zorundadır. Üstad, bu duyguların işletilmesiyle elde edilecek
makamı, göklere doğru yükselen bir kuleye; onlar olmaksızın sukût edilecek
yeri de, onun aksi istikametinde bir çukura benzetir. Onun bu sukûta maruz
kalmaması için, daima hareket hâlinde olması ve hayatını iman hakikatlerinin
etrafında örgülemesi gerekir. Cenâb-ı Hak, Saadet Asrı’na yemin ederek
başladığı Asr sûresinde şöyle buyurur: “Asra yemin olsun ki insan gerçekten
ziyan içindedir.”3

Görüldüğü gibi tekit tekit üstüne kullanılarak, insanın doğduğu gibi kalması
hâlinde mutlak surette hüsrana maruz kalacağı bildirilmektedir. Bu ifadelerin
hemen akabinde, iman edip salih amel işleyenlerin, birbirlerine karşı hakkı ve
sabrı tavsiye edenlerin bu hâlden müstesna oldukları anlatılır ki, bu yol aynı
zamanda insaniyet-i kübrâya götüren yoldur. Sahabe Efendilerimiz, sûrenin bu
engin mânâsından dolayı, onu başlarına tâc yapıp hemen her sohbetten sonra
okumuşlardır.

İnsaniyet-i kübrâya uzanan bir diğer yol –ki yukarıda zikredilen esaslarla
yakından irtibatlıdır– mârifet-i kübrâyı elde etme yoludur. Allah (celle
celâluhu), Necm sûresinde: “And olsun O, Rabbinin en büyük âyetlerinden bir
kısmını gördü.”4 buyurmak suretiyle işte bu duruma işaret eder. Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), kendisine bahşedilen miraç yolculuğu boyunca
zâhirî ve bâtınî duygularını, zerrelerden sistemlere kadar bütün kâinat üzerinde
işlettirmiş ve mârifet-i kübrâyı elde etmiştir. O, miraçta ayağını nazarının
ulaştığı yerin ötesine koymuştur ki, tasavvufta buna kadem ve nazar birliği

denir. Kur’ân-ı Kerim bu yeri “kâb-ı kavseyni ev ednâ” sözleriyle ifade eder.5

O’ndan sonra gelen veliler, ayaklarını ancak kendi nazarlarının ulaştığı yere
koyabilmişlerdir ki, bu da kademin nazara ulaşamamış olması demektir. Üstad,
Efendimiz’in ulaştığı o makamı nazarî olarak bildiğinden, eserlerinde âyet-i



kübrâ’nın destanını yazmış ve hayatı boyunca O’nun ulaştığı makama ulaşmaya
çalışmıştır.

Görüldüğü gibi insan, Cenâb-ı Hakk’ın kendisine vermiş olduğu istidatları
değerlendirip inkişaf ettirmesi sonucu, insan-ı ekber olmaya namzet olmaktadır.
Ayrıca bu makam, insanın kendi duygularını işletmesine göre değişiklik arz
etmektedir. Şöyle ki: Meselâ bir insanın, hayatı boyunca, bildiği şeylerle iç ve
dış âlemini dizayn edip hayatını ona göre şekillendirmesi, ilme’l-yakîn
çizgisinde bir yol almadır ve insan-ı ekber olmanın bir alt makamıdır ve buna
“insan-ı asgar/küçük insan” demek mümkündür. Diğer taraftan, şe’n ve şe’n-i
rubûbiyetin veya eşya ve hâdiselerin perde arkasını müşâhede ediyor gibi
hayatını semavîleştiren insan, ayne’l-yakîn makamına ulaşmış ve insan-ı ekber
olmaya adım atmış demektir. Bir başkası da gerçekten eşyanın perde arkasına
açılıp şe’n-i rubûbiyeti bütünüyle müşâhede ederek insaniyet-i kübrâ konumuna
yükselmiş olur ki, bu insan, insanın yaratılmasındaki asıl maksadı yakalamış
yani insan-ı kâmil olmuş demektir.

Meseleyi hulâsa edecek olursak, Cenâb-ı Hak insanı yaratırken, başta onu
insan-ı kâmil olmaya namzet kılmıştır. Dolayısıyla her insanın, insaniyet-i
kübrâya ulaşması bir hedeftir. İnsanın bu mertebeye ulaşması için, evvelâ
kendisini bu yüksek gayeye programlaması ve onu elde etmek için daima ْلَھ
ٍدي ِ زَم ْنِم   “Daha yok mu?” ufkunda hareket etmesi gerekir. Yani her gün

kâinatın çehresinden bir nikab açarak, her defasında onu yeni görüyor gibi
tanıması, yeni bir mârifetle Allah’ı daha farklı duyması, aşk u şevk ve
muhabbetle O’nun yolunda olması icap eder.

Aslında insan, yaratılış itibarıyla hep iyi şeylere tevcih edilmiş ve bir
dûnhimmet olarak yerinde kalmasına müsaade edilmemiştir. Zaten o sadece
yeme, içme, evlenme… gibi fıtrî şeyler için de yaratılmamıştır. İnsan, bu
bilinçle hareket edip, Allah (celle celâluhu) ve O’na ait yüce hakikatlere bütün
benliği ile kilitlendiği an, asıl gayesini bulmuş, dolayısıyla insan-ı kâmil olma
yoluna girmiş sayılır.
1 Ahzâb sûresi, 33/72.

2 A’râf sûresi, 7/179.

3 Asr sûresi, 103/1.

4 Necm sûresi, 53/18.

5 Necm sûresi, 53/9.



TARİHÎ AÇILMA DEVRELERİ
Soru: İnsanlık tarihindeki tarihî açılımlarla günümüzde Anadolu
insanının gerçekleştirdiği açılım arasında bir kıyaslama yapar mısınız?
İnsanlık, tarih boyunca nice ilhad ve küfür hareketlerinin sebebiyet verdiği

karanlık devreler geçirmiştir. Buhran dönemleri adını verebileceğimiz bu

devreler, Kur’ân-ı Kerim’de “Karanlık karanlık üstüne”1 tabiriyle ifade
edilip, ürpertici bir tablo hâlinde gözler önüne serilir.

Fakat karanlıkların üst üste yaşandığı bu devreler, Sühreverdî’nin ifadesiyle
aynı zamanda aydınlığın yakın olduğu dönemlere rastlar. Bu mânâdaki şu söz
ona isnat edilir: “Karar kararabildiğin kadar; çünkü kararmanın son noktası
ışımanın başlangıcıdır.”

İşte Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Şuayb, Hz. Musa, Hz. İbrahim’in
(aleyhimüsselâm) risaletleri..!

Bunlar ufukların kararıp her şeyin kaos içinde yuvarlandığı dönemlerde
zuhur etmiş.. ve her birinde bir öncekine eşit ışık patlamaları yaşanmıştır.
Efendimiz’in dönemi ise, bunlar arasında daha farklı bir konum arz eder. Zira
O, bütün insanlığın peygamberi olması yönüyle kendi risaletinin evrenselliğine
denk bir patlama meydana getirmiş ve asırlarca sonra gelecek insanlar için
gaye-i hayal sayılabilecek ideal ufuklar çizmiştir. Tarık b. Ziyad, Ukbe b. Nafi,
Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve daha nice komutanlar hep
kendileri için çizilen bu hedefler peşinde koşmuş; koşmuş ve insanlığın bitmek
bilmeyen acılarını, ızdıraplarını dindirmek için cihan sulhünü temin etmeye
çalışmışlardır.

Aynı dava çizgisi üzerinde ikinci bir patlama ise, Osmanlılar döneminde
meydana gelmiştir. Küçük bir grup hâlinde Söğüt’ün bağrına yerleşen bu
insanlar, hiçbir beklentiye girmeden i’lâ-yı kelimetullah davasına sahip çıkmış
ve İslâm’ın vaadettiği cihan sulhünü temin için, öncelikle kendi kardeşleriyle
kavgayı bırakıp, hurra hurra diyen insanların dünyalarına yönelmiş ve asırlarca
devam edecek olan kıtalar arası bir barışı gerçekleştirmişlerdir.

Ne var ki böyle bir dava bir insanın, bir devletin ömrüne sığmayacak
enginliğe sahiptir. Nitekim dahilî ve haricî birçok faktörün üst üste gelmesiyle
Osmanlı da ömr-ü tabiîsini tamamlamış ve tarihe malzeme olmuştur.

Şimdilerde dünyamız, aynı ideal doğrultusunda üçüncü bir patlama
beklemektedir. Evet, Allah’ın (celle celâluhu) öncekilere bahşetmiş olduğu bu



mesajın yeniden bütün dünyaya sunulması bir kere daha söz konusudur. Bana
öyle geliyor ki, Osmanlı’nın bidayetindeki açılmaya denk üçüncü bir
aydınlanma faslı daha başlamış ve bunu değerlendirme fırsatı da günümüz
karasevdalılarına bahşedilmiştir.

Evet, yıllarca yaşanılan maceralı bir kovuşturmadan sonra kader, yolumuza
su serpmiş, semada kaderimizin remzi olan o mübarek yıldız, hilâlin iki sivri
ucu arasına tekrar girmiş.. ve Cenâb-ı Hakk’ın “Yürü!” demesiyle bu milletin
idbarı yeniden ikbale dönmüş gibidir. Asya steplerinde ilk zuhur etmesinden
itibaren günümüze kadar şimdilerde olduğu ölçüde bu millet, hiçbir zaman
dünyanın dört bir yanına bu denli hızlı yayılmamıştır. Veya onun bu ölçüde
dünya ile içli dışlı olması ender vuku bulmuştur. Bu da, milletimizin ruhunda
sürekli bir cevherin var olduğunu göstermektedir.

Bütün bu gelişmelerin daha da artması için, içte ve dışta derlenip
toparlanmaya, halkımızın himmet duygularının uyarılmasına, yeni rehber ve
yeni muallimlerin aşk ve şevkle yeniden yollara revan olmasına ihtiyaç vardır.
Türk insanının çağını idrak adına yürüdüğü şu dönemde, bu durum çok büyük
bir önem arz etmektedir. Zira çözülüşlerin çözülüşleri takip ettiği bir zaman
aralığında bulunuyoruz. Ve herkes bu yıkılışları kendi hesabına değerlendirme
gayreti içinde. Tarihin büyük mirasçıları ellerindeki yapıcı, uzlaştırıcı
iksirlerle yıkılışa geçen toplumların halaskârları olma, onların elinden tutma
mecburiyetindedir.

İnancım o ki, milletimiz şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da ُةَّمِھ
َلاَِبجْلا َُعلَْقت  ِلا  َ جِّرلا  “Erkeklerin himmeti, dağları yerlerinden söküp atar.”

anlayışıyla hareket edecek ve bütün insanlığın sulh ve sükûnu adına hakemlik
katkısında bulunacaktır.

Bu uğurda şu ana kadar yapılan fedakârlıkları görmezden gelerek, yer yer
“Bu değirmenin suyu nereden?” diyen insanlar çıkmıştır. Hâlbuki onlar da
biliyor ki, “bu değirmenin suyu” Allah’ın izniyle yoklukta varlık cilvesi
gösteren milletimizin ruhundan fışkırmaktadır. Zaten bu, şu ana kadar bu
milletin çizmiş olduğu tek destan da değildir. Zevsler, Apollolar, Heraklitler…
yalanın engin üstûreleri içinde yaşayadursunlar, bu millet asırlardan beri hayata
nice destanlar geçirmiştir.

Şimdi de, üç asırdır rüyaları görülen bir “gaye-i hayal”i, öncekilere denk bir
şekilde tekrar gerçekleştirme cehdini göstermektedir Allah’ın izniyle. Böyle bir



rüyayı gerçekleştirmede hiç kimsenin de dünya adına herhangi bir beklentisi
yoktur. Değil dünya adına bir beklentinin olması, bu mefkûre uğruna uhrevî
füyûzât hislerini dahi feda etmeye âmâde olduklarını, onlar defaatle ifade
etmişlerdir. Seyyid Nigârî’nin ifadesiyle, “Girdik reh-i sevdaya cünûnuz, bize
namus lâzım değil.” deyip yola koyulmuş, hatta bu mevzuda, hiç kimsenin
kulak ardı edemeyeceği vilâyete dahi hâhiş duymamışlardır. Mevlâna
anlayışıyla, aşkı da şevki de Muhammedî tasmayı boyunlarına takmakla elde
etmeye karar kılmışlardır...

Hâsılı, zannediyorum her yönüyle yeni yeni bahar patlamalarının yaşandığı
şu dönemde, bu ihlâs, bu hasbilik ve bu diğergamlık anlayışıyla hareket edildiği
takdirde, millet olarak zirveleri tekrar yakalamamız hiç de zor olmayacaktır.
1 Bkz.: Nûr sûresi, 24/40.



HÜMANİZM
Soru: Hümanizm düşüncesine İslâm’ın bakış açısı nedir?
Sevgi, günümüzde en çok işlenen ve kendisine ihtiyaç hissedilen konulardan

biridir. Aslında sevgi, bizim inanç ve gönül dünyamızın da hiç pörsümeyen
gülüdür. Her şeyden önce, Cenâb-ı Hak, kâinatı muhabbet atkıları üzerinde bir
dantela şeklinde ördüğü gibi varlığın bağrında her zaman en büyüleyici bir
edayla seslendirilen mûsikî de yine sevgidir. Aile, toplum ve milleti teşkil eden
fertler arasında en güçlü münasebet, sevgi münasebetidir. Sevgi, anne-babadan
evlâda şefkat şeklinde, evlâttan anne-babaya da saygı şeklinde tecellî eder.

Evrensel sevgi ise bütün kâinatta varlığın her parçasına karşı yardımlaşma
ve dayanışma şeklinde kendini gösterir. Öyle ki varlığın ruhunda en hâkim
unsur sevgidir. Âdeta her varlık, bir sevgi melodisi içinde, o kâinat çapındaki
geniş koronun bir ferdi olarak Allah’tan aldığı büyülü bir nağmeyi, kendi
üslûbu ile eda ve icra ediyor gibidir. Ancak, varlıktan insanlara, varlıktaki bir
bireyden diğerine karşı bu sevgi teatisi, irade üstü bir şekilde cereyan
etmektedir. Çünkü iradesi olmayan varlıklarda tamamen ilâhî irade ve ilâhî
meşîet hâkimdir.

Bu açıdan insanlar, varlıktaki bu sevgi senfonisine iradeleriyle iştirak
ederek, mahiyetlerinde var olan sevgiyi geliştirip, insanca icra edebilmenin
yollarını araştırırlar. Öyleyse her insan, ruhundaki sevginin suiistimal
edilmesine meydan vermeden, kendi tabiatına karşı bir aşkınlık içinde, hem
gerçek bir yardımlaşma ve dayanışma ortaya koymalı hem de insanî veya fıtrî
hukuk açısından varlığın ruhuna yerleştirilmiş bulunan genel âhengi mutlaka
korumalıdır.

Hümanizm, günümüzde üzerinde ulu orta konuşulan ve şuraya-buraya
çekmeye müsait bir sevgi anlayışıdır. Günümüzde bilhassa bazı çevreler,
İslâm’daki cihad konusunu, muhakemesi yetersiz avamın kafasını karıştırarak,
onların gönüllerinde İslâm’a karşı şüphe uyarmaya ve yine zihinlere mücerred
(soyut), dengesiz bir hümanizm anlayışı empoze etmeye çalışmaktadırlar.

Evet, bir taraftan, anarşi ve teröre karışan, ülkenin birliğine-bütünlüğüne
dokunan, hatta memleketi bölmek isteyen, asırlardan beri devam edegelen bu
ülke ve bu ülke insanının varlık ve bekâsına karşı cephe alıp tahribatta bulunan
insanlara “acımalı, merhamet edilmeli” deyip, diğer taraftan, önlerine bir kısım
sözde din adamlarını da katarak, insanların gözyaşlarına bakmadan, masumları



1.

öldürenlere ve vahşetin en dehşetlisini işleyenlere seyirci kalanların bu garip
tavırlarını hümanizmle telif etmek (bağdaştırmak) çok zor olsa gerek.

Hiçbir mü’min, yüklendiği misyon itibarıyla meseleleri abartarak,
çarpıtarak, olduğundan farklı gösterme gibi bir aldatmacaya kat’iyen bilerek
girmez. Bu açıdan, sırat-ı müstakîm (dosdoğru yol) ve Kur’ânî dengenin
temsilcisi olan Allah Resûlü ve onun canlandırdığı gerçeği cemaat hâlinde en
mükemmel şekilde ortaya koyan sahabe-i kiram, sevgide de itidal ve dengenin
temsilcisi olmuşlardır. Konuyu Asr-ı Saadet’ten bir-iki örnekle
müşahhaslaştırmak mümkündür:

Tarihteki konumu ve üzerine aldığı misyonu açısından Abdullah İbn
Hüzafe’yi (radıyallâhu anh), Bizans içinde Hz. Ömer’in (radıyallâhu anh)
hususî bir elemanı olarak değerlendirmek yerinde olur zannediyorum. Abdullah
(radıyallâhu anh), Hz. Ömer döneminde önemli bir misyon yüklenmiş ve bu işi
yaparken de düşmanları tarafından keşfedilip yakalanmıştır. Hasımları,
kendisine akıl almaz işkencelerde bulunmuş, hatta çok güvenilir bir kısım siyer
ve tarih kitaplarının yazdığına göre, bu mübarek sahabinin başı, kaynayan suya
sokularak işkence edilmiş ve bu korkunç işkenceler neticesinde bile ona hiçbir
şeyi kabul ettirememişler. Bu arada bütün bu olup bitenleri, içinde yaşadığı
manastırın bir deliğinden seyreden bir rahip, Abdullah İbn Hüzafetü’s-
Sehmî’nin göstermiş olduğu cesaret karşısında hayran kalarak bu şanlı sahabiyi
karşısına alır ve ona şu teklifte bulunur:

– Oğlum, cesaretine hayran kaldım. Şimdi sana üç dakika mühlet vereceğim.
İhtimal bir-iki dakika sonra seni öldürecekler. Bunu iyi değerlendirirsen, hem
dünyada hem de ahirette mesut olursun. Zira bu üç dakika içinde sana
Hristiyanlığı telkin edeceğim ki bundan sonra ölsen de gam yeme, çünkü Hz.
Mesih’e kavuşacaksın.

Abdullah İbn Hüzafetü’s-Sehmî’nin çehresinde bir tebessüm belirir ve
ardından rahibe şunları söyler:

– Aziz peder! Şimdiye kadar beni kimse dinlemedi. Bu üç dakikalık fırsatı
verdiğinizden dolayı, bilseniz size ne kadar müteşekkirim. Çünkü bu üç dakika
içinde size hak dini öğreterek gerçek kurtuluş yolunu gösterebilirsem, artık
ölsem de gam yemem...

Evet, bu hâdise, İslâm’ın en kritik anlarda dahi, hatta ölürken-öldürürken
bile müntesiplerini, nasıl başkalarının iyiliğini düşünmeye sevk ettiğini
anlamak bakımından çok önemlidir. Ayrıca bu hâdise bize, İslâm’ın sevgi ve



2.

muhabbet ikliminin ne kadar geniş olduğunu göstermesi açısından da fevkalâde
dikkat çekicidir.

Bir sahabi naklediyor:
“Hz. Ömer’le (radıyallâhu anh) beraber, herhangi bir tapınağın önünden

geçiyorduk. Orada sakalı göbeğinde, iki büklüm, bembeyaz saçlarıyla yaşlı bir
insan duruyordu. Onu görünce, Halife’nin dizlerinin bağı çözüldü, iki büklüm
oldu ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. “Niye ağlıyorsun yâ Emîre’l-
Mü’minîn?” diye sorulduğunda, o mealen, “70-80 yaşına girmiş, fakat hâlâ
insanlığı kurtuluş sahiline götüren ve kaptanlığını bizzat Hz. Muhammed’in
yaptığı gemiye binememiş!” cevabını verdi. İşte İslâm’ın evrensel sevgisi
budur.

Hâlbuki o dönemde çokları, insanları tahrik edip, Müslümanlığın önünü
kesmek için lâzım gelen her şeyi yapıyordu. Ne var ki, Resûlullah’ın halifeleri,
Allah Resûlü’nden devraldıkları sevginin temsilcileri olarak, o anda en büyük
düşman sayılan biri karşısında dahi, insanlara olan sevgi, şefkat ve
merhametlerinden dolayı hıçkırıklarını tutamayıp iki büklüm olabiliyorlardı.

Konuyla alâkalı daha yüzlerce misal getirilebilir. Zannediyorum, İnsanlığın
İftihar Tablosu’nun bu mevzudaki müşâhede, tavır ve davranışlarının,
talebelerinin tavır ve davranışlarından geri kalmayacağını siz de takdir
edersiniz. Çünkü O, en mükemmel lider, her konuda rehber ve bütün varlık için
de bir rahmetti.

Hatta İslâm’ın ruhundaki sevgiye uyanmış ve sahabeden sonra geldikleri için
tâbiîn ve tebe-i tâbiîn denilen kutlu nesiller döneminde öyle insanlar yetişmiştir
ki, farkına varmadan bir çekirgeye basmışlarsa, hemen halifeye gelip bunun
cezasının ne olduğunu sormuşlardır. Ayrıca camilerimizin ve minarelerimizin
ışık saçan çehrelerine baktığımız zaman, alınlarında kuşlar için yapılmış
yuvacıkları görürüz. İşte bu, cedlerimizin sevgideki derinliklerinin bir
ifadesidir. Evet, şanlı tarihimiz, insanların yanında hayvanları bile koruma
adına öyle müthiş ve baş döndürücü insanî davranışlarla örülüdür ki başka bir
yerde bunlardan hiçbirini göstermek mümkün değildir.

İslâm’ın evrensel prensipleri çerçevesinde sevgi mülâhazası ve sevgi
düşüncesi çok dengelidir. Zalim ve mütecavizler bu sevgiden mahrumdur. Zira
zulmedene gösterilen sevgi ve merhamet, onu iyice saldırgan yaptığı gibi, aynı
zamanda başkalarına da tecavüze teşvik eder. Bu sebeple, evrensel sevgiyi



tehdit eden bu tür insanlara karşı merhamet edilemez. Çünkü zalime gösterilen
merhamet, mazluma karşı yapılmış en büyük merhametsizliktir. Veya “Zalim de
o l s a , mazlum da olsa kardeşine yardım et. Zalime, onu zulmünden
vazgeçirmek suretiyle yardım edebilirsiniz.”  buyuran Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem), bu düsturu çerçevesinde, zalime de onu
zulmünden vazgeçirmek suretiyle merhamet gösterilmelidir.



AMELLERİN FİZİKÎ TEZAHÜRLERİ
Soru: İnsanların amellerinin fizikî olarak kâinatta bir tesiri olmakta
mıdır? İzah eder misiniz?
Her şeyden önce, kâinatın fizikî yapısı ve genel teşekkülünde nelerin nelere

müessir olacağı açıkça bilinememektedir. Sâni-i Hakîm, evrende değişik sebep
ve müsebbepler vaz’etmiştir. Bu nedenle, kâinat hakkında daha ziyade elde
olan verilerle ve bilinebildiği kadarıyla bazı hükümler verilebilmektedir. Kim
bilir belki de kâinatta, metafiziğin fizik üzerindeki müessiriyeti, fiziğin
metafizik üzerindeki müessiriyetinden daha fazladır.

Meseleyi, ُُه عَفْرَي ُِحلاَّصلا  ُلَمَع  ْ لاَو ُّبِیَّطلا  ُمِلَكْلا  َُد  عْصَي ِهَْیِلإ   âyeti ışığında
değerlendirecek olursak, yeryüzünde söylenen bütün güzel sözlerin hepsi,
gökler ve ötesine yükselmektedir.1 Bu yükseliş, âdeta Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) miracı gibi değişik yer ve kapılardan geçerek bütün varlığı
temâşâdan geçmektedir. Kim bilir belki de o baş döndürücü sistemlerin gerçek
ruhu, hakikî mânâsı ve hikmet-i hilkatleri bu olmasına ve bizim de onlarla
değişik şekilde münasebetlerimizin bulunmasına rağmen, biz bu meseleyi atom
dalga boyunda ifade ediyor olabiliriz. Hâlbuki, bunların dışında bize kadar
gelip ulaşan farklı dalga boyunda, farklı şeylerin bulunması da imkân
dahilindedir.

Yukarıda ifade ettiğimiz âyet-i kerimede geçen ُّبِیَّطلا ُمِلَكَْلا   sözü, başta
kelime-i tevhid ( ُّهٰللا َِّالإ  َهِٰلإ  ) olmak üzere, tesbih (َـال  ّللا ِهٰ َناَحْبُس  ), tahmid
( ِّلل ِهٰ ُدْمَحَْلا  ), tekbir ( ُرَبَْكأ ّلَلا  ُهٰ ), dua, istiğfar ve zikir gibi ulvî kelimelerin
hepsini içine alır.

İşte bu kelime-i tayyibe, insanların yapacakları salih ameller sayesinde ta
Arş’a ulaşmaktadır. Belki de kâinatın gerçek kıvamı, ancak bu mübarek
kelimelerle korunmaktadır. Eğer burada bir ّللا ِهٰ َناَحْبُس   , bir ِّلل ِهٰ ُدْمَحَْلا 
veya bir ُرَبَْكأ ّلَلا  ُهٰ  demek, öbür âlemde bir meyve-i Cennet hâline geliyorsa,
aslında söylediğimiz bu zikirlerle Cennet’in canlı-cansız aksesuarı teşekkül
ediyor demektir. Nasıl ki, güneşten gelen radyasyonlarla karbondioksit
buluşunca, meyvelerin neşv ü nema bulması için bir ortam teşekkül ediyor, öyle
de insanın ağzından çıkan güzel kelimeler, amel-i salih kanadı ile kanatlanınca,
bilemediğimiz bir yerde, bilemediğimiz şartlara göre, bilemediğimiz başka
âlemlerin teşekkülüne vesile olabilir. Mademki, peygamberler ve Allah’ın



sevgili dostları, oranın şu anda bir nüve hâlinde var olduğunu söylüyorlar,
öyleyse her ne kadar ağzımızdan çıkan bu sözlerin gökler ötesi âlemlere
yükselme keyfiyetini bilmesek bile, bizim de kelime-i tayyibemiz, amel-i
salihimiz, o nüveyi nemalandırma, geliştirme ve inkişaf ettirme keyfiyeti
kazanabilir.

Levh-i Mahfuz’da hakikati bulunan her şey, belli sembollerle âlem-i misale
aksetmektedir. Bu açıdan âyân-ı sâbitedeki hakikatler, âlem-i hakikate
aksedince, bu âlemin hususiyetine göre şekillenmektedir. Ehlullahın gözüne
akseden ve rüyalarımızda bizim nazarlarımıza sunulan şeyler, işte bu tür
motiflerle ifade edilerek, âyân-ı sâbiteye çarpıp kırılan ve belli inkisarlarla
bizim nazarımıza takdim edilen hakikatlerdir. Aslında bu, onların gerçek
şekilleri de değildir. Bu açıdan rüyasında bir şey gören, hatta âlem-i yakazada
bazı şeylere muttali olan insanların, müşâhede ettikleri o meseleleri gördükleri
gibi aktarmaları yanlıştır. Zira o meseleler, onların gördükleri konumlarla
mukayyettir.

Evet, evvelâ, yukarıda ifade ettiğimiz âyân-ı sâbite hakikati, Levh-i Mahfuz
gerçeğinin âlem-i misale aksetmesi ve bizim, perdeden geçen o şeyi müşâhede
etmemizden ibarettir ki, velilerin de müşâhede ettiği işte bu hakikatlerdir.
Bundan dolayıdır ki Üstad, bir dönemdeki değişik müşâhedelerini, başka bir
zaman farklı bir zaviye yakalayınca, “Ben, onu küllî dairede zannediyordum,
meğer cüz’î dairedeymiş” veya “Ben onu cüz’î dairede zannediyordum,
meğer küllî bir dairedeymiş” diyerek tashih etmektedir.

İmam Rabbânî de böyle bir hâlet-i ruhiyede, “Ümit ediyorum ki, ahir
zamanda en son ve en güçlü nurunu neşredecek zat ben olayım.” diyerek, bir
râî-mer’î mülâhazası ortaya koymaktadır. Şimdi siz, Mektubat’ı okurken,
Hazretin bu türlü beyanları karşısında ona çok rahatlıkla, “Ey İmam! Senin gibi
ciddî bir insan nasıl böyle bâlâpervezâne konuşur!” diye düşünebilirsiniz...

Aslında o mülâhaza, bir râi-mer’î konumu içinde ortaya konmuştur. Zaten
İmam Rabbânî gibi bir zat, daha farklı bir şey söyleyemezdi. Çünkü o takdirde
söylenen şey, aklın bedaheti açısından müşâhedeye mutabık olamadığı gibi,
başkalarının müşâhedesine de mutabık olamazdı. Müşâhedeye mutabakat, bir
yönüyle de rahmânî tenezzüldür ki, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve
Kur’ân-ı Kerim’in kendi cemaatlerine haber verdikleri, ileriye matuf bazı
şeylerde, vâki öncelikli değil, müşâhede öncelikli ele alınmıştır. Meselâ, ilme
delâlet eden şeyler, “Bir su damlasında şu kadar milyar atom vardır.” denerek



günümüzün ilmîliği içinde anlatılsaydı, o günkü insanlar bunu asla
anlamazlardı. Zaten böyle bir şey insanları kendi müşâhedeleri ile çelişki içine
atmak demektir ki, ne kelâmullah ne de onun müfessir-i zîşânının böyle bir
çelişkiye kapı aralamaları mümkün değildir.

Bu türlü durumlarda her şey müşâhede öncelikli olur ve vâki, biraz geriye
çekilir. Peygamberler eşya ve hâdiseleri müşâhede ettiklerinde her şeyi apaçık
görmektedirler. Ne var ki, burada bir de “tenezzül” vardır. Tilmizlerinin
durumu nazara alınınca, onlar için tenezzülât-ı ilâhiye olduğu gibi, tenezzülât-ı
nebeviye, hatta tenezzülât-ı Rabbâniye veya tenezzülât-ı irşadiye de olabilir.

Sâniyen, âlem-i misale akseden hakikatler, Levh-i Mahv ve İsbat
hakikatinden birer gölgedir. Yani günümüzde her ferdin teker teker veya
milletlerin millet olarak yaşadıkları olaylar, bir âlemde sinema şeridi gibi
değişik şeylere kaydedilmekte ve bunlar, âlem-i misale aksetmektedir.
Velilerin genel müşâhedeleri, Levh-i Mahv ve İsbat’a göre bir müşâhededir.
Onlar, hakikatle alâkalı bir gaybî haberi görüp, gaibâne haber vermekten daha
ziyade, Levh-i Mahv ve İsbat’la alâkalı mevcut bir gerçeği ifade etmektedirler.
Levh-i Mahv ve İsbat’la alâkalı bu gerçeklere muttali olanların, tıpkı suyun
içine sokulan bir çubuğun, güneşin şuaları karşısında kırık görülmesi gibi,
âlem-i misale intikal ederken büyük ölçüde kırılma görmeleri her zaman
mümkündür. Çünkü orada müşâhede, vâkiin önüne çıkmaktadır.

Hatta bazen insanın kendisine ait çeşitli hâl ve davranışları, iyi veya kötü
fiilleri, değişik sembollerle âlem-i misale aksederek, zaman zaman o insan
tarafından da görülebilir. Onun için ehlullah, bu mevzuda çok temkinli hareket
etmiş, perde-önü ve perde-arkasını müşterek değerlendirmeye çalışmışlardır.
Diyelim ki bir insan, kendi mânâ ve ruh yapısını zehirleyip, tahrip edecek bir iş
yaptı veya yapacak. Şayet bu kişi, o işi yapacaksa, bunu âlem-i misalde Levh-i
Mahfuz-u Hakikat’ten akseden bir motifle görebilir. Yani böyle bir insan,
rüyasında kendisine bir yılanın musallat olduğunu ve kendisinin akreplerin
içinde bulunduğunu müşâhede edebilir. Meselâ, dünya için, ٌةَفیِج اـَي  ْنُّدَلا

ٌبَِالك اَھ  ُبِلاََوطَو  denilmiştir. Dünyaya ait bütün vâridâtın görüntüsü, âlem-i
misalde bir pislik şeklindedir.

Bu açıdan insanın kendisi veya bir başkası, rüyasında böyle bir pisliğin
bulaştığını görürse, işte o kadar dünya malı kendisine bulaşacak demektir. Bu
bir rüyadır ve rüyaların kendilerine göre bir kısım kanun ve prensipleri vardır.



Bu, bazen bir sembol hâlinde yansıdığı gibi, bazen de açık olarak yansıyabilir.
Belki gördüğü şeylerle şahsı tiksindirmek için, bir hikmete binaen her şey bu
kabîl sembollerle gösterilebilir. Şayet tiksindirme meselesi söz konusu değilse,
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) göründüğü ve Hz. Ebû Bekir’e
(radıyallâhu anh) temessül ettiği gibi açıktan açığa da ifade edilebilir. Bu, aynı
zamanda o kişinin şahsı ve ufkuyla alâkalı bir durumdur.
1 Fâtır sûresi, 35/10.



İDEAL-REALİTE DENGESİ
Soru: Ferdî ve içtimaî alanda mazi-hâl ve istikbal adına düşüncelerimizi
nasıl dengeleyebiliriz?
İnsanlık var olduğu günden beri, sübjektif bir ruh hâletiyle hep içinde

bulunduğu zamandan şikâyet etmiştir. O, bazen gelecek mülâhazasıyla daha iyi
dönemlerin hülyaları ile mesut yaşamış, bazen de kötülüklere gözünü kapayıp,
onun içindeki iyilikleri toplayarak tek bir noktada birleştirmiş ve bunlarla
teselli olmaya çalışmıştır.

Bir ölçüde bizim de, her türlü problem karşısında maziye sığınıp âtiye
ümitle bakmamızın altında bu mülâhazanın var olduğu söylenebilir. Burada
bana, “Siz de farklı bir şey söylemiyor ve düşünmüyorsunuz. Tıpkı başkaları
gibi içinde bulunduğunuz zamandan tatmin olamamaktan ötürü ya maziye
sığınmak istiyorsunuz ya da kendinize göre bir hülyalar dünyası kuruyor ve
onunla teselli olmaya çalışıyorsunuz.” diyebilirsiniz.

Bence böyle bir mülâhaza ve düşüncede herhangi bir zarar yoktur. Çünkü
insanın, kendi geçmişi ile alâkasını devam ettirmesi, âdeta, geleceği var
edebilecek bir çekirdeği, bir tohumu muhafaza etmesi gibidir, zira kutlu bir
gelecek, geçmişin tohumlarında neşv ü nema bulup varlığa erecektir.

Evet, insanın mesut ve mutlu yaşadığı takdirde, gelecek adına bir yönüyle
tam realize edemediği hülyalara kendisini salmasında bir mahzur yoktur. Çünkü
bir atasözümüzde dendiği gibi, “İnsan hayal ettiği sürece yaşar.”  Şayet
insanın bir gaye-i hayali olmazsa o insan nefis ve bedenine takılabilir. Bu da
insanı esfel-i safilîne sürükler götürür.

Bu sebeple bence, bu tür mülâhazaların zarardan daha çok faydaları vardır.
Zira geleceğin planlanması adına evvelâ, bazı fertlerin ve fikirlerin idealize
edilmesi gerekir. Güçlü iradeler, yüksek firasetler, muhteşem kiyasetler
geleceği, sosyolojinin prensipleri içinde veya Cenâb-ı Hakk’ın basiretlerini
açıp onlara göstermesi sayesinde görecek, “Acaba geleceği hayal ettiğimiz ve
planladığımız gibi nasıl tahakkuk ettiririz?” diyerek, geleceğin plan ve
programlarını hazırlayacaklardır.

Bundan sonra, sebeplere geçme, sebepleri değerlendirme gibi bir durum
bahismevzuudur ki, buna da, “bu planları realize etmek” diyebiliriz. İdeal
insanlar, master planda ideal âleminden, realite âlemine inerek düşündüklerini
realize etmeye çalışırlar. Zira realizenin yolu yine idealler âleminden



geçmektedir. Eğer böyle düşünmeyip bu türlü beklentilere girilmezse, geçmiş
adına hiçbir tasavvur, plan ve projeden söz edilemediği gibi, içte ve dışta
cereyan eden hâdiselerle de toplumda hep bir kaos ortamı yaşanır. Cereyan
eden bu hâdiselerin şokundan kurtulacağı ana kadar da o toplum bünyesinde
onulmaz yaralar açılır.

Bu sebeple insan, her zaman geleceği adına değişik plan ve programların
hazırlığı içinde olmalıdır. Bu plan ve programlarından bazıları bile tutsa,
toplum en azından o tutanlar açısından sağlama alınmış olur.

Diğer taraftan, geçmişi saygıyla karşılayıp bağrımıza basmak, Allah’ın
bizden istediği ve Kur’ân’ın da bize emrettiği bir hakikattir. Geçmişten
kasdettiğim “zaman”dır. Zaman ise herkesin bildiği gibi itibarî bir hattan
ibarettir. Onun hakikî bir varlığı yoktur. O, mekânın bir buududur. Zaman,
mazrufu ile zamandır ve içindekilerle bir değer ifade eder. Zaten bunun için
Asr-ı Saadet’e “Zamanın Altın Dilimi” diyoruz.. Müslümanlar için altın çağ ve
zamanın altın dilimi...

Evet bu çağ, “Altın İnsan”ın yaşadığı altın asırdır. Bu açıdan da bir çağ
altınlaşıyorsa mazrufu ile altınlaşmakta ve değerler üstü değerlere
yükselmektedir. Öyleyse zamanın değerlendirilmesi adına ortaya atılacak tasarı
ve tasavvurlar, çok büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda zamanı
değerlendirmeye matuf, her türlü beklenti, istek ve gaye-i hayaller de Cenâb-ı
Hakk’a sunulmuş birer duadır.

Bir insan, bunaldığı veya sıkıldığı zamanlarda, içinde bulunduğu zaman
fanusundan sıyrılarak, ferahfezâ bir iklimde mazi ve müstakbeli düşünerek ayrı
bir atmosferi soluklaması, olumlu bir nefes almanın ve çok önemli bir kısım
idealleri gerçekleştirmenin yoludur. Bu duygu ve düşünce, Hz. Âdem’den beri
devam edegelmiştir. Bu sebeple insanlar, iradeleri ile gelecek adına emniyet,
huzur ve sükûn vaadeden bir dünya için, şimdiden ne yapılması gerekli ise,
onun plan ve programını ihmal etmemelidirler.

Evet, idealler güzeldir ve insan ideallerle yaşar. Ancak bu gaye ve hedefler
mutlaka realize edilmeli, realize edilirken de mevcut esbaba göre, işin mantık,
muhakeme yanı ile imanî his ve heyecanlarla alâkalı yönleri kat’iyen ihmal
edilmemelidir.



MANTIK VE HİS DENGESİ
Soru: İnsan, mantık ve his dengesini nasıl ayarlayabilir?
Mantık ve his her insanda bulunan iki melekedir. Bu melekeler, büyük

ölçüde insanın yaşamış olduğu çevre, aldığı terbiye, okuduğu kitaplar,
münasebet kurduğu arkadaşlar vb. unsurlarla şekillenir.

Mantığın veya hissin şekillenmesinde rol oynayan bu unsurlar sayesinde
insan, bazen mantık yönü ağır basar ve hiç farkına varmadan kendini
rasyonalizmin kucağında bulur. Hatta ihsan-i ilâhî olarak insana verilen sair
vâridât kaynakları nazar-ı dikkate alınmazsa, o insan karşımıza müfrit bir
rasyonalist olarak çıkar. Bazen de his ağırlık kazanır. Bu takdirde insan, aklı,
mantığı, muhakemeyi feda edercesine hep hisleri ile yaşayan, vehimleri ile
oturup-kalkan, “duyguyu” her şey kabul eden biri hâline gelir. Bana göre
bunların her ikisi de potansiyel bir tehlikedir ve insanların mutlaka aşmaları
gerekli olan bir çukurdur.

Bu tehlike, İslâm’ın bilginin kaynakları (esbab-ı ilim) olarak kabul ettiği,
“haber-i mütevatir”, “akıl” ve “havass-ı selîme”nin doğru algılanması ve
kullanılması ile aşılabilir. Daha farklı bir yaklaşım ile hâdiseleri, bu bilgi
kaynaklarını mahrutî, müşterek –şimdilerde buna bütüncül diyorlar– biçiminde
kullanarak mütalâa etmek ile aşılabilir. Yani böyle bir düşünceyle ulaşılmış
hayat felsefesi, dünya görüşü, eğitim ve öğretim metotları aynı değerleri
benimseyen arkadaş çevresi ve yine bu esaslara göre yazılmış kitaplarla insan
bu vartadan kurtulabilir. Aksi takdirde dengesizlikler içinde bocalar durur, ifrat
ya da tefritlere düşer ve hayatın da dünyanın da âhengini bozar.

Buraya kadar arz ettiğimiz bu hususları biraz daha açacak olursak, mantık,
aklın bir boyutudur. Bizler onu ilk defa tasavvurî yönüyle tanımışızdır ve
tanırız. Bu bir ölçüde arkasında Yunan filozofu Aristo’nun bulunduğu yaklaşım
demektir. Ne var ki, mantık telakkisi tarih boyunca hep değişkenlik arz etmiştir.
Descartes, Bacon, Bernard Russel vb. Batılı düşünürler, Aristo’nun tasavvurî
mantık anlayışından başka bir de tatbikî mantık, riyazî mantık gibi kavramlarla
ifade edilen alternatif mantıklar üzerinde durmuşlardır.

Bizim dünyamızda, Bediüzzaman Hazretleri “Kızıl Îcaz” kitabında tatbikî
mantık ile riyazî mantık arası yeni bir anlayış ortaya koymuştur. Bana göre
medreselerde hâlâ Aristo’nun tasavvurî mantığının kem küm edildiği bir
dönemde, Üstad Hazretleri’nin, bunu aşarak yeni bir mantık anlayışı ortaya



koyması, onun, çağının çok çok önünde olduğunu göstermektedir.
Mantığın tarihî gelişim süreci, temsilcileri, eserleri, sistemi vb. yönlerini bir

kenara bırakarak şimdi biraz da, “Mantık ve boşluk” kavramları arasındaki
münasebet üzerinde duralım:

Bugüne kadar birkaç defa ifade etmeye çalıştığım bu husus, özellikle
günümüzde daha da önem arz eden bir konu hâline geldi. Bir kere, İslâm’ın
gerçek hüviyetiyle çok az bilindiği bir devirde yaşıyoruz. Böyle bir dönemde
ilâhî kaderin sevkiyle dünyaya gelen bizlerin gerek ferdî gerekse içtimaî alanda
başarıya ulaşması büyük ölçüde mantık, muhakeme ve his boşluklarına meydan
verilmemesine bağlıdır.

Bu ifadeyle, önümüze çıkan her meseleyi, daha umumî ve mutlak mânâda
sebep-sonuç ilişkisi içinde düşünme ve değerlendirmeyi kastediyorum. Buna
göre, mantıkî olma, akla ait bütün fakülteleri %100’e varan boyutlarda
kullanma demektir. Tıpkı peygamberler gibi. Gerçi bizler peygamberlerin
akıllarını ve ona ait sair fakülteleri nasıl ve ne kadar kullandıklarını tam
bilemiyoruz. Acaba onların akıllarının kaçta kaçı fizik dünyaya, kaçta kaçı
metafizik âleme açıktı? Yine kaçta kaçı

“Mekânım la mekân oldu
Bu cismim cümle cân oldu!
Nazar-ı hak ayân oldu
Özüm mest-i likâ gördüm.”

kıt’asıyla ifade edilen ufka açıktı? Bu mevzuda hiçbir peygamberin dimağına
girme ve onu tahlil etme imkânımız olmadığından söylenecek her sözün gözü
kör, kulağı sağır, ayağı topal ve kolu da felç demektir. Yani herhangi bir
kıymet-i ilmiyesi yoktur.

Şu kadar var ki, nasıl peygamberlerin eliyle meydana getirilen harikulâde
şeyler, beşer tekâmül ve terakkisinin son sınırını teşkil ediyor, öyle de
mantıkîlik adına da aynı şey söz konusu olabilir. Bizim ıstılah olarak “fetanet”
dediğimiz bu şey, onlara has derinlikleriyle başkaları tarafından kat’iyen idrak
edilemez. Zira bu seviye bir son sınırdır ve tamamıyla peygamberlere hastır.
Artık o noktaya gelince âdiyât biter; fevkalâdelikler, harikûlâdelikler başlar.

Evet, nasıl ki, cismaniyet, mânevî yapımızın kılıfıdır; haricî varlığı bulunan
kalb, kalbî hayatın dış yüzüdür, beyin de gerçek aklın, mantık ve muhakemenin
zarfıdır.. ve işte bu zirve kâmil mânâda peygamberlerle temsil edilmektedir.



Yalnız burada bir endişemi de izhar etmeliyim. Her gün daha bir ilerleyen
teknik ve teknoloji, insan dimağını belli ölçüde pasifize etmektedir. Bugünün
talebeleri cep ve saat bilgisayarlarına güvenerek çarpım tablosunu bile
ezberleme ihtiyacı duymamaktadır. Bu ise beyin fakültelerinin aktif hâle
gelmesini engellemektedir. Evet, insanlık, mutlaka teknik ve teknolojik
imkânlardan istifade etmelidir ama dengeyi bozmamak şartıyla. Meselâ,
yukarıda bahsettiğimiz çarpım tablosunda olduğu gibi, hafıza ihmal edilmemeli,
basit problemlerde kat’î surette bilgisayar kullanılmamalı. Bilgisayar bir
yandan hafızanın işini kolaylaştırırken diğer yandan da mutlaka zihne jimnastik
yaptırtacak şekilde hazırlanmalı ve programlanmalıdır.

Bu hususun ehemmiyetine binaen ilgi ve ihtisas saham olmamakla birlikte,
kabataslak bilgilerim ışığında tıp alanı üzerinde biraz durmak istiyorum. Bugün
tıp ilmi, çok değişik alanlara ayrılarak, ciddî bir ihtisaslaşma süreci yaşıyor.
Hariciye, dahiliye, cildiye, göz, kulak-burun-boğaz vs. Hâlbuki insan “küll-ü lâ
yetecezza” yani parçalanmaz bir bütündür. Dolayısıyla kulaktaki sağırlık,
çınlama vb. hastalıkların sebebi şayet böbrek üstü bezlerdeki bir arıza ise,
KBB uzmanlarının bunu ihtisas alanı bilgilerine dayanarak teşhis etmesi
oldukça zordur. Zira bunu teşhis edebilme ancak, insan vücuduna bir küll
olarak bakma ve cüzler arasındaki münasebeti kavramakla mümkündür. Bu da
KBB ihtisasının yanı sıra, sair alanlarda en azından ansiklopedik seviyede
bilginin verilmesini gerektirir. Veya ihtisas alanı dışındaki sahalarda mevcut
olan boşluk, bilgisayar teknolojisi ile kapatılmalıdır.

Evet, insan küçük bir kâinattır. Nasıl kâinat tecezzi ve inkısam kabul etmeyen
bir küldür, öyle de insan ağzı, dili, gözü, kulağı ve bütün uzuvları ile bir
bütündür.

Bu meselenin akıl-mantık-muhakeme planında bir diğer yönü, her şeyin
maddeye incirar ettirilmesi (indirgeme) suretiyle kaosa sebebiyet verilmesidir.
Hâlbuki her şey maddeden ibaret değildir. Bediüzzaman’ın enfes yaklaşımı ile
“Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerine inmiştir. Göz ise
mâneviyatta kördür.”  İşte gözün kör olduğu bu sahada basiret devreye
girmelidir. Şimdi laboratuvarlarda ölesiye araştırma yapan insanların, fizikî
âleme ait keşif ve icatlarının yanında, bugüne kadar metafizik, anti madde, anti
nötron dediğine de ben şahit olmadım. Yani onlar metafizik âleme karşı
olabildiğine kapalılar.

İşte her şey bu şekilde maddeye inhisar ettirilince, mantık ve muhakeme pek



çok yönüyle ihmale uğruyor demektir. Bir meşhergâh olan kâinata bakılıyor
ama, mülâhazalar hep dar bir çevrede kalıyor. Bir düşünürün ifadesiyle,
“İlimsiz din topal, dinsiz ilim kör.” hakikati bütün netliği ile ortaya çıkıyor ve
tam anlamıyla bir mantık ve muhakeme boşluğu yaşanıyor.

Bu faslı kapatırken, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatını
bir de bahsini etmeye çalıştığımız mantık, muhakeme ve his açısından
derinlemesine incelemenin faydalı olacağı inancımı ifade etmeliyim. Evet, O
bizim için bir hayat kaynağıdır. Dolayısıyla inanç, düşünce ve davranışlarında
O’nu örnek almayan, O’nun arkasında yürümeyen birisinin gerçek hayatı
anlaması mümkün değildir.. değildir çünkü bu insan gerçek hayat kaynağını
bulamamıştır. Bu bir tarafa, o insanın dünyada kaybettiği gibi ahirette de
kaybetmesi muhtemeldir. Onun için, dünya ve ahirette kaybetmek istemeyenler,
Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) rehberliği ışığında yürümeye
çalışmalıdırlar.



MATERYALİST ZİHNİYET KARŞISINDA
İSLÂM

Soru: Materyalist bir zihniyetle şekillenen –hususiyle günümüz Batı
insanına– metafizik yanı daha ağır basan İslâm gerçeğini nasıl bir
üslûpla anlatabiliriz?
Fizik âlemi, metafizik âlemin üzerine çekilmiş tenteneli bir perdedir. Fizik

âlemine endeksli nazarların, bu tenteneli perdenin arkasını müşâhede etmeleri
çok zor, hatta imkânsızdır. Evet, bizim içinde bulunduğumuz bu âlem, mülk
âlemidir, ancak bu âlemden melekût âlemine aralanmış bir kısım kapılar da
vardır. Ne var ki, bu kapı aralıklarından, o kapıların arkasını, eşyanın verâsını
ve öteleri müşâhede edebilmek için de basirete ihtiyaç vardır. Her şeyi madde
âlemine münhasır görüp, mânâ âlemine karşı kapalı olan tali’sizler, eşya ve
hâdiselerin dış yüzüne takılıp kalır da iki adım ötesini göremezler.

Bugün bu türlü mânevî körlüğü materyalistler temsil etmektedirler. Bütün
materyalistler, dolayısıyla da körler her şeyi maddede arar ve fizikî dünyada
çözmeye çalışırlar. Pozitif ilimlere esas teşkil edebilecek yollara veya tespit
ettikleri verilere “var” derler de, onun dışında tecrübî ilimlerin sahasına
girmeyen şeyleri aslâ kabul etmezler.

Böyle bir durum daha çok Batılılar için söz konusudur. Şunu da açıkça ifade
etmeliyim ki, bugün Batı’da fiziğin yanında metafiziğe açık birçok insan vardır.
Nitekim ruhtan maddenin meydana gelmesini kabul etmeyen materyalistlerin –
şayet Batılıların anladığı mânâda pozitif insanlarsa– Hz. Mesih’i kabul etmeleri
de mümkün değildir. Çünkü Hz. Mesih, babasız olarak dünyaya gelmiştir. Bu
sebeple Batı’da, sayıları az da olsa madde âlemini her şey kabul etmeyen
dünya kadar düşünür ve ilim adamının mevcudiyeti de söz konusudur.

Evet, Batı bir dönemde, neseb-i gayr-i sahih bir sistem sayılan komünizm ve
sosyalizmi daha sonra ise maddeyi esas alarak kapitalizmi kabul edip göklere
çıkarmıştı. Öyle ki, iktisadî, içtimaî ve idarî hayatının esaslarını tamamen bu
materyalist düşünce üzerine bina ediyor ve ona göre örgülüyordu. Bu açıdan
da, Marks’ın nokta-i nazarıyla, bugünkü Batı dünyasının düşünür ve bilim
adamları arasında esasta bir fark yoktur. Bunlara göre her şey, ağız, yemek
borusu ve bağırsaklar arasında cereyan edip durmakta ve daha başka bir mânâ
da ifade etmemektedir. Madde esas alındığından ötürü materyalist düşünce
onların duygu, düşünce ve fikir hayatlarına, hatta dinî hayatlarına da tesir



etmiştir. Öyle ki onların dinî dünyalarında dahi ahirete ait meseleleri bulmak
çok zor, hatta imkânsızdır.

Bu sebeple, materyalizme kilitlenmiş gönüllere, büyük ölçüde mâneviyata
dayanan, mâneviyat kaynaklı ve mâneviyat buudlu hakikatleri anlatmak bir hayli
zordur. Nitekim Hz. Mesih ve havarileri de Batı’ya Hristiyanlığı anlatırken çok
zorlanmışlardır. Dahası bütün azizler, bazı dönemlerde hak ve hakikat adına bir
şeyler anlatsalar da, netice itibarıyla birçok açıdan materyalizm ve Roma
putperestliği karşısında yenik düşmüşlerdir.

İnsan, bazı önemli yerleri gezerken bu gerçeği bizzat müşâhede edebilir.
Fakir, bir yerdeki müşâhedelerim karşısında şöyle demiştim: “Hristiyanlık
buraları fethetmeye gelmiş ama, belli ölçüde mağlup toplumun düşünce tarzına
yenik düşmüş.” Çünkü görülen manzara, aynı zamanda bir duygu, düşünce,
mantık ve felsefeyi anlatmaktaydı. Zira yüreğinde aşk ve heyecan duyan herkes,
bir maddeye sığınmış, ruhundaki derinliklerini ve heyecanlarını da bununla
ifade etmeye çalışmış.

İşte bu durum bize Batı’nın körkütük maddenin esiri olduğunu
göstermektedir. Bu açıdan nebi mesajı havari vasıtasıyla gitmiş, ancak
materyalizm dalgakıranına çarparak kırılmış ve asıl hüviyetini kaybetmiştir.
Zaten daha sonraki değişim ve dönüşümlerle her şey daha bir belirginleşmiştir.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, duygu ve düşünceleri materyalizm
potasında yoğrulmuş ruhlara İslâm’ı anlatmak kolay olmasa gerek. Vâkıa
onlara, peygamber mantığı diyebileceğimiz üslûpla birtakım hakikatler
anlatmak mümkündür ama, bütün bunlarla belli bir seviye kat edilse de –
kanaat-i âcizanemce– Batılı’ya hak ve hakikatleri ulaştırmada kullanılması
gereken dil, kâlden ziyade Müslüman’ın hâl dili olmalıdır. Bugün Kur’ân ve
Sünnet’in mantıkî yapısına dair elimizde birçok eser mevcuttur, ama şu bir
gerçek ki, Müslüman olan Batılıların Müslümanlıklarının arkasında, mantıkî
yollarla izah ve çözümlerden daha ziyade İslâm’ın ruhî hayatının iyi temsil
edilmesi yatmaktadır.

Bu insanlar, Muhyiddin İbn Arabî, Mevlâna ve Yunus Emre gibi İslâmî
duygu ve düşünceyi pratiğe döken hâl insanlarının diriltici ikliminde öbek öbek
İslâm’ın nur halkasına dehalet etmektedirler. Evet, Batılıların İslâm’a
koşmalarının arkasında pozitif ilimlerin ve rasyonalizmin dilinden daha güçlü
ve tesirli bir beyan vardır ki, o da, İslâm’ın temsil yoluyla seslendirilen hâl
besteli, Kur’ân ve Sünnet güfteli ruhî hayatıdır.



Burada Asr-ı Saadet’ten bir tablo ile mevzuu müşahhaslaştırmak yararlı
olacak. Mekke döneminde müşriklerin, Müslümanları hâlleriyle tanıma
fırsatları olmamıştı. Çünkü Müslümanlar, İbn Erkam’ın evinde gizli bir şekilde
ibadet yaptıklarından dolayı, müşrikler onların lâhûtî iklimlerini müşâhede
edemiyor ve dolayısıyla da İslâmî hayatlarını bilmiyorlardı. Daha sonra ise
Müslümanlar, müşriklerin şiddetli tazyik ve dışlamaları sebebiyle, Mekke’yi
bütün bütün terk edip Medine’ye hicret etme mecburiyetinde bırakıldılar.

Medine döneminde de müşriklerden iyice uzaklaştıkları için aradaki
uçurumlar daha da açıldı ve bunun paralelinde müşriklerin nefreti de iyice arttı.
Kur’ân’ın “fetih” dediği Hudeybiye Anlaşması, bütün bu uçurumların
kapanması adına Müslümanlar ile müşrikler arasında âdeta bir köprü olmuştu.
Evet, Hudeybiye sayesinde Müslümanlarla müşrikler yeniden aynı çatı altında
bir araya geldiler ve Müslümanlar, açıktan açığa kendilerini anlatma fırsatı
buldular; müşrikler de onların hayat tarzlarını, yaşayışlarını, hâl ve tavırlarını,
ruhî enginliklerini görebildiler; gördü ve onların o mükemmel hayatlarından
etkilenerek fevç fevç İslâmiyet’e dehalet ettiler.

Günümüzde bir kısım kimseler, bağırıp çağırarak İslâm’a hizmet ettiklerini
zannetmektedirler. Hâlbuki Müslümanlığın en inandırıcı sesi, hâl ve tavır
televvünlü yaşam tarzıdır. Hz. Bediüzzaman’ın zuhur ettiği dönemde dünya
kadar söz sultanı insan vardı, ama onların pek çoğunun söyledikleri sözler,
bulundukları meclislerde ve yazdıkları kitaplarda kaldı. Bediüzzaman ise
Kur’ân’ın elmas düsturlarını ve nebevî ahlâkı önce yaşayıp daha sonra
çevresine anlattığı için sesi, sözü her yanda mâkes buldu.

Hâsılı, İslâm’ın yeniden gönüllerde mâkes bulması ve fevç fevç dehaletlerin
yaşanılması için, onun teoriden pratiğe dökülmesi ve Müslümanların İslâm’ın
çağlar ötesini aydınlatan mesajlarını, hâl dilleriyle seslendirmeleri
gerekmektedir.



Üçüncü Bölüm 
DİN EKSENİ ETRAFINDA

ŞEFKAT TOKATLARI
Soru: Şefkat tokadı ne demektir. İzah eder misiniz?
Şefkat tokadı; sevenin, sevdiğine, sevgi eksenli, onu doğru yola getirme

maksadıyla, kulağını çekme, azarlama mânâsına gelen tatlı bir ikazıdır.
Bediüzzaman Hazretleri, bu anlamdaki şefkat tokatlarına çok ehemmiyet vermiş
ve Onuncu Lem’a’da, “Herkesin, iyilik olarak yaptıklarını da kötülük olarak
yaptıklarını da karşısında hazır bulduğu günde (insan) isteyecek ki
kötülükleri ile kendisi arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah, kendisine
karşı (gelmekten) sizi sakındırıyor. Allah, kullarına çok şefkatlidir.” 1 âyet-i
kerimesi ışığında bu mevzuu o günkü örnekleriyle izah ediyor.

Şefkat tokadı, herkesin, tokadını yediği zatın nezdindeki yerine göre cereyan
eder ve şekil alır. Meselâ, iman ettiği hâlde, Allah ile ciddî münasebet içinde
olmayan bir kişi, mükellef olduğu ibadetlerinde bir kusuru olduğu veya
akidesine ters bir düşüncede bulunduğu takdirde, malına veya evlâd ü iyaline
bir zarar isabet etmesi şeklinde, bir şefkat tokadı yiyebilir. Böyle bir tokat, o
insanın ders almasına ve istikamet kazanmasına vesile olabilir. Bu zaviyeden
meseleye bakıldığında buna her ne kadar şefkat tokadı adı verilse de, bunun bir
lütuf ve ihsan olduğunda şüphe yoktur.

Gönlü, iman ve ümitle par par yanan, dimağı her lahza yığın yığın sentezlerle
ayrı iklimlere doğru kanat çırpıp yükselen bir kamet, “Falan şahıs nasıl böyle
ileriye gidebiliyor. Neden ben onun kadar ilerleyemiyorum?” şeklinde menfi
bir tasavvur içinde bulunsa, hemen şefkat tokadı yiyebilir. Çünkü bu seviyeyi
yakalamış bir insanın aklından bu türlü fena şeylerin geçmesine müsaade
edilmeyebilir.

Gecenin zifiri karanlığında kalkıp, başını seccadeye koyan ve ahireti adına
ihtiyat akçesi kabul ettiği birkaç damla gözyaşını seccadesine bırakan bir insan,
gaflete dalıp bir gece onu yapmadığı zaman, ertesi gün akşama kadar içinde



simsiyah bulutların gezip dolaştığını hissedebilir. Bu, o seviyedeki bir insan
için şefkat tokatıdır. Çünkü Cenâb-ı Hak, onu o seviyeye yükseltmiş ve âdeta
sefinenin dümenine getirmiştir.

Şimdi, böyle birinin bu ölçüde ulvî bir sefinenin dümenini ihraz ettikten
sonra, “Ben basit tayfalar gibi kömür atacağım ve yelkenlerle meşgul
olacağım.” demesi, bir sukûttur. Allah’ın böyle bir sukûta rızası yoktur. Onun
için Allah, engin merhametinin ifadesi olarak o şahsa kendine gelmesi için bir
uyarıda bulunur ki, biz buna şefkat tokadı adını veriyoruz.

Şefkat tokatlarının örneklerini Asr-ı Saadet’te de müşâhede etmek
mümkündür. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Uhud
savaşının arefesinde ashabıyla yaptığı istişarede, Medine’de kalıp müdafaa
harbi yapmaları fikrini öne sürmüştü. Hâlbuki çoğunluğu temsil eden genç
sahabiler, taarruz harbi yapmak istiyorlardı. Vâkıa sahabe bu düşüncelerinde
fevkalâde samimiydi. Düşmana haddini bildirmekten başka da bir niyetleri
yoktu. Hatta bu samimî niyet, “Mü’minlerden Allah’a verdikleri sözde sadık
olan nice erkekler vardır. Onlardan şehit olanlar  ve şehadeti bekleyenler
vardır. Ve onlar ahitlerini hiçbir şekilde değiştirmediler .”2 âyetinin inmesine
sebep olmuştu.

Ancak, böyle bir duygu ve düşünce içinde olan sahabenin aşk ve heyecanları,
emre itaatteki inceliği kavramalarına mâni olmuştu. Ayrıca, düşmanın arkadan
gelmesini engellemek üzere vazifelendirilen okçular, Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) “Si z , bizim arkamızı koruyun.. ve zinhar yerinizden
ayrılmayın. Bizi ganimet paylaşıyor görseniz bile yerinizi terk etmeyin. Ve
yine bizim cesetlerimizi kartallar kapıp götürüyor olsa bile bulunduğunuz
yerde kalın!” emrine rağmen yerlerini terk etmişlerdi.

Bütün bunlardan sonra İslâm ordusu, muvakkat da olsa bir geri çekilme ve
hezimete dûçâr olmuştu ki, işte bu da bir şefkat tokadıydı. Daha sonra buradaki
ikazı anlayan sahabe hemen Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) etrafında
toplanmışlar ve düşmanı takibe alarak yeniden zelleyi sevaba, hezimeti de
zafere çevirmişlerdir.

Kutlu Nebi’nin davasına gönül vermiş zamanımızdaki hakikat yolcuları için
de şefkat tokatları her zaman söz konusudur. Zira bu yol çok şerefli bir yoldur.
Evet, bu yolda olma, Allah’ın yeryüzünde en çok ehemmiyet verdiği
meselelerden biri veya daha doğru bir tabirle en birincisidir. Şayet bundan



daha önemli bir şey olsaydı, Allah peygamberlerini onunla vazifelendirirdi.
Hatta diyebilirim ki, Hz. Cebrail’i bile şerefli kılan, başını arş-ı kemalâta
ulaştıran, böyle büyük bir işte vazifeli olmasıdır. Bu açıdan küçük de olsa, ona
zarar verecek her bir davranış o şahsın Allah yanındaki derecesi ve sorumluluk
şuuruna göre tokat yemesine vesile olabilir.

Evet, hiç kimsenin bu yüce mefkûrenin bir tek parçasından dahi feragat ve
fedakârlıkta bulunmaya hakkı yoktur. Hz. Peygamber, vazifelendirildiği her şeyi
bütünüyle yerine getirmiştir. Zaten “Ey Peygamber! Rabbin tarafından sana
indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun risaletini tebliğ etmemiş
olursun.”3 âyeti de bunu âmirdir. O da bunu harfiyen yerine getirmiştir.
Ardından bu vazifeyi başta sahabe olmak üzere, Ömer b. Abdülaziz, Gazzâlî,
Şah-ı Geylânî, İmam Rabbânî, Mevlâna Halid-i Bağdadi, Bediüzzaman gibi
yüce kametler üzerlerine almış ve yaşadıkları asırda en güzel şekilde o işin
bayraktarlığını yapmışlardır.

Zamanımızda ise bu ulvî meseleye talip olanlar, bu nimetin şuurunda olarak,
kendi insanına hizmet vazifesinde ülfet, ünsiyet ve ihmale kat’iyen yer
vermemelidirler. Aksi takdirde şefkat tokatlarının gelmesi kaçınılmaz olur. Zira
mazhar olunan nimetlerin kadrini bilmek, yeni mazhariyetler için en güçlü bir
vesiledir. Bu ise ancak her nimete kendi cinsinden şükürle mukabele etmek ve
o nimetleri artırma yollarını araştırmakla mümkündür.
1 Âl-i İmrân sûresi, 3/30.

2 Ahzâb sûresi, 33/23.

3 Mâide sûresi, 5/67.



TEVBE VE İSTİĞFAR
Soru: Günahlar karşısında nasıl bir tavır takınmalıyız?
İnsanın, günahtan bütün bütün hâlî kalması mümkün değildir. Zaten o,

temelde melekler gibi günahtan masun tutulmamıştır. Bu açıdan o her zaman
hata işlemekle yüz yüzedir. İnsan için asıl önemli olan, sürçüp düştükten sonra
tekrar ayağa kalkmak ve eskisinden daha bir temkinle yoluna devam
edebilmektir. İşte, onu meleklerden daha yüksek seviyeye ulaştıracak şey de
budur.

Evet, günümüz dünyası çarşısıyla, pazarıyla âdeta bir günah deryası hâline
gelmiş ya da getirilmiştir. Bugün şeytan ve onun avanesi her yerde kol
gezmekte, her köşe başında kendi ağına düşecek kurbanlarını beklemektedir.
Her mü’min, böyle bir toplum içinde “Her bir günah içinden küfre giden bir
yol vardır.” anlayışıyla hareket etmek zorundadır.

O, beyninin bütün fakülteleriyle Allah’a müteveccih olmalı, duygu ve
düşüncelerinde günaha asla yol vermemelidir. Yanlışlıkla gözüne, kulağına bir
şey iliştiği zaman, hemen tevbe ve istiğfarla Rabbine yönelmeli ve: “Allahım,
bunu nasıl yaptım bilemiyorum! Böyle bir günah işlemekten dolayı Senden çok
utanıyorum!” deyip o günahtan duyduğu üzüntüyü dile getirmelidir. Öyle ki bu
pişmanlıktan kaynaklanan hüzün, onun bütün benliğini sarmalı ve kalbinin
ritmini değiştirmelidir. Aksine böyle bir yakarış ve hüzünle pişmanlığın dile
getirilmemesi, o günaha giden yolların açık bırakılması demektir ki, şeytanın o
kapıdan tekrar girmesi her zaman mümkündür.

Bu hususta yapılacak olan diğer bir şey de, işlenen günaha hiç mi hiç hakk-ı
hayat tanınmamasıdır. Mü’min, herhangi bir hata karşısında, ya bir iyilik
yapmak suretiyle onu izale etmeli ya da hemen secdeye kapanıp gözyaşlarıyla o
günahın kirlerinden arınmalıdır. Bunu yapma adına da hiç vakit fevt
etmemelidir. Zira ecel gizlidir. Her an gelebilir.

Burada istidradî olarak bir hususa işaret etmek istiyorum. Bütün gayretine
rağmen kendi zaaflarına yenilip nefsin ve şeytanın etkisinde kalarak günah
işlemeye devam eden bir mü’min, bana göre her günah işlediğinde âdeta:
“Allahım, ben kendime bir kuyruk daha taktım. Sen bana ister hilebaz bir tilki,
ister insanları sokmak için kuyruğunu dikip gezen bir akrep, isterse bir yılan
nazarıyla bakabilirsin...” demeli ve mutlaka kendini sorgulamalıdır.

O, bu şekildeki hareketiyle, Cenâb-ı Hakk’ın kendisine bahşetmiş olduğu



insanî değerleri tezyif ve tahkir edip bir kenara attığını, bunun aksine hayvanlığı
benimsediğini itiraf etmiş olacaktır. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de,
namazda yapılan birtakım yanlış hâl ve hareketleri, bazı hayvanî hâllerle
özdeşleştirerek bazı mü’minlerin vasıfları itibarıyla deformasyona
uğrayacaklarına işaret etmiştir.

Meselâ O, rükûdan tam doğrulmadan doğrudan secdeye gitmeyi devenin
hareketine, iki secde arasında tam-tekmil oturmadan tekrar secdeye kapanmayı
horozların yem gagalamasına ve yine secdede kolların yere yapıştırılmasını
köpeğin oturuşuna benzetmektedir. Demek namazın içinde dahi olsa birtakım
hareketler, insanı sîret itibarıyla aşağılara çekebilmektedir. Nitekim modern
çağ psikologları, insanları davranışlarıyla analiz ettiklerinde hayvana benzer
özelliklerini tespit edip ortaya koymuşlardır. Meselâ, Alexis Carrel, böyle bir
araştırma sonucu kendi dönemi açısından bazı gençlerin tavırları itibarıyla,
serseri köpek formülüyle aynı çıktığı tespitini ortaya koymuştu...

Hâsılı, insan, günahın nerede ve ne şekilde karşısına çıkacağını bilemediği
için, Üstad’ın ifadeleri içinde öncelikle günahlardan, “yılandan-çıyandan
kaçar” gibi kaçmalı, ona maruz kaldığında da tevbe ve istiğfarda bulunup ondan
arınmaya çalışmalıdır.



HÜCUMÂT-I SİTTE
Soru: Hücumât-ı Sitte nedir. İzah eder misiniz?
İnsan bu dünyaya imtihan için gönderilmiştir. Hayat baştan başa değişik boy

ve derinlikte bir imtihanlar zinciri olarak devam eder durur. İnsan ta
çocukluğundan başlayarak, ruhunun bedeninden ayrılacağı ana kadar hayatının
her karesinde bu imtihanlarla yüz yüzedir. Bediüzzaman Hazretleri, “Hücumât-ı
Sitte” adıyla Yirmi Dokuzuncu Mektub’un altıncı kısmında, “İns ve cin
şeytanlarının altı desiselerini inşâallah akim bırakır ve hücum yollarının
altısını da seddeder.” diyerek bu imtihanların en tehlikeli olanlarını “hubb-u
cah, korku, tama, ırkçılık, enaniyet ve tenperverlik” olarak tespit etmiştir.

Şimdi Bediüzzaman’ın tespit ettiği bu hastalıkları yine onun perspektifinden
icmalî olarak izah etmeye çalışalım.

Hubb-u cah, makam arzusu ve şöhret düşkünlüğü demektir. Bediüzzaman
insandaki bu duyguyu, “İnsanda, ekseriyet itibarıyla, hubb-u cah denilen hırs-
ı şöhret ve hodfuruşluk ve şan ve şeref denilen riyakârâne halklara görünmek
ve nazar-ı âmmede mevki sahibi olmaya, ehl-i dünyanın her ferdinde cüz’î,
küllî arzu vardır. Hatta  o arzu için hayatını feda eder derecesinde
şöhretperestlik hissi onu sevk eder.” diyerek hulâsa eder.

Hubb-u cah, kalbin üzerine zift çeken ve ruhu felç eden kötü bir haslettir.
Gönlünü böyle bir hastalığa kaptırmış tali’sizlerin, bakışlarının bulanıp yol ve
yön değiştirerek çıkmaz sokaklara girmeleri her zaman ihtimal dahilindedir.
Gerçi hubb-u cah dediğimiz bu virüsün her insanda az-çok bulunması tabiîdir.
İşte bu itibarladır ki, şayet bu his, meşru bir zeminde tatmin edilme yoluna
gidilmezse, kendini böyle bir duygu ve düşünceden kurtaramayanların, hem
kendilerine hem de içinde bulundukları topluma zarar vermeleri kaçınılmazdır.
Böyle bir zararın telafisi ise oldukça zordur.

İkincisi, korkudur.  İnsan korkuyla iradesine kement vurarak onu
gemleyebilir. Bilhassa günümüzde ehl-i gaflet, korku hissiyle insanları
sindirmeye çalışmaktadır. Bediüzzaman, “İnsanda en mühim ve esaslı bir his,
hiss-i havftır. Dessas zalimler, bu korku damarından çok istifade edip onunla
korkakları gemlendiriyorlar. Bunlar avamın ve bilhassa ulemânın bu
damarından çok istifade ediyorlar, korkutuyorlar, evhamlarını tahrik
ediyorlar.” deyip, meseleyi biraz da zaman ve mekân unsurlarıyla gözler önüne
sermiştir. Hak ve hakikate inanmış bir sinenin bu marazdan kurtulması, ancak



imanıyla metafizik gerilime geçip “Bin izzetim, bin haysiyetim ve bin şerefim
olsa da, hepsi bu uğurda feda olsun. Ölüm ancak Allah’ın elindedir.”
kanaatleriyle aşılabilir. Zira kimseden korkmamanın yegâne çaresi, korkulması
gereken gerçek kaynaktan korkmakla mümkündür.

Üçüncü desise, tama’dır.  Tama, bir şeyi hırsla istemek, açgözlülük ve
doymazlık mânâlarına gelmektedir. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem),
“Eğer âdemoğlunun iki vadi altını olsaydı, muhakkak üçüncüsünü isterdi.
İnsanın gözünü ancak toprak doyurur. Allah ise tevbe edenin tevbesini kabul
eder.” sözleriyle tama’ın esiri olan insanların hâlet-i ruhiyelerini resmedip

sunmaktadır. İnsan ancak, “Yiyin, için fakat israf etmeyin.”1 âyetini kendine
bir ölçü kabul edip, harcamalarını israfa varmayan bir ölçüde yaparak
tama’dan sıyrılabilir. Ayrıca bazı kötü ruhlar, tama damarına girip inanmış
sineleri kendi menfur emellerine alet edebilirler. Bediüzzaman, “Ehl-i dünya,
hususan ehl-i dalâlet, parasını ucuz vermez, pek pahalı satar. Bir senelik
hayat-ı dünyeviyeye bir derece yardım edecek  bir mala mukabil, hadsiz bir
hayat-ı ebediyeyi tahrip etmeye bazen vesile olur. O pis hırsla, gazab-ı
ilâhîyi kendine celb eder ve ehl-i dalâletin rızasını kazanmaya çalışır.”
diyerek dikkatleri böyle bir tehlikeye çekmektedir.

Dördüncü husus, ırkçılıktır.  Irkçılık fikri ilk defa Avrupa’da Durkheim ile
başlamış ve sonraları da Devlet-i Âliye’nin sonunu hazırlayan âmillerden birisi
olmuştur. Zira ırkçılık mülâhazasıyla sıbğatullah hakikatine mazhar olmuş
milletimizi, Türk’ü Kürt’e, Kürt’ü Boşnak’a, Boşnak’ı da Arnavut’a
vurdurarak birbirine düşürmüşlerdir. İslâm, ırkçılığı dinin önünde tutan böylesi
bir milliyetçilik anlayışına karşıdır. Evet, İslâm’daki iman bağı sayesinde
kabilecilik ve ırkçılık tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ashab-ı kirama
bakıldığında birçoğunun farklı ırktan olduğu hemen müşâhede edilir. Meselâ,
Hz. Ebû Bekir Arap, Hz. Bilâl Habeşli, Hz. Suheyb ve Hz. Selman ise aslen
Farslıdır. Bunların hepsi farklı iklim ve farklı ulusların insanları olmalarına
rağmen İslâm potasında birleşerek birbirleriyle kardeş olmuşlardır. Zaten
“Muhakkak ki Allah yanında en üstün olanınız, O’ndan en çok
korkanınızdır.”2 âyeti bu hakikati belgeler mahiyettedir.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi İslâm, bir yandan ırkı dinin önünde tutan
menfi bir milliyetçiliği reddederken diğer yandan da müsbet milliyetçiliği
tesbit buyurmuştur.. tesbit buyurmuştur zira soy-sop, milliyet ve kavmiyet de bir



gerçektir. Ayrıca bu, “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden
yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi  kavimlere ve kabilelere
ayırdık.”3 âyetinde yerini alan içtimaî bir vâkıadır. Bediüzzaman da, bu
gerçeği çok güzel bir şekilde teşhis etmiş ve bu teşhisini şu ifadelerle dile
getirmiştir:

“Şu müsbet fikr-i milliyet, İslâmiyet’e hâdim olmalı, kale olmalı, zırhı
olmalı; yerine geçmemeli. Çünkü İslâmiyet’in verdiği uhuvvet içinde bin
uhuvvet var; âlem-i bekâda ve âlem-i berzahta o uhuvvet bâki kalır. Onun
için, uhuvvet-i milliye ne kadar da kavi olsa, onun bir perdesi hükmüne
geçebilir. Yoksa onu onun yerine ikame etmek, aynı kalenin taşlarını kalenin
içindeki elmas hazinesinin yerine koyup, o elmasları dışarı atmak nevinden
ahmakane bir cinayettir.”

Beşinci desise, insandaki en zayıf ve en tehlikeli olan enaniyet (benlik)
duygusudur ve insanın mahiyetinden ilk defa sökülüp atılması gerekli olan bir
şeydir. Zira benlik anaforuna kapılan tali’sizlerin, hak ve hakikati görüp
bilmesi ve gözleri bağlı olduğu için de yoldan çıkmadan hedefe yürümeleri çok
zordur. Bediüzzaman, “Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz, sizi enaniyetle
vurmasınlar, onunla sizi avlamasınlar. Hem  biliniz ki, şu asırda ehl-i dalâlet
eneye binmiş, dalâlet vadilerinde koşuyor. Ehl-i hak, bilmecburiye, ancak
eneyi terk etmekle hakka hizmet edebilir. Enenin istimalinde haklı dahi olsa,
mademki ötekilere benzer ve onlar da onları kendileri gibi nefisperest
zannederler, işte  böyle bir hâl, hakkın hizmetine karşı bir haksızlıktır.
Bununla beraber, etrafında toplandığımız hizmet-i Kur’âniye, eneyi kabul
etmiyor, nahnü (biz) istiyor.”  sözleriyle bu şeytanî sıfata karşı bizi tetikte
olmaya çağırır.

Altıncısı, günümüzde ciddî bir maraz hâlinde hakka gönül vermiş yiğitlerin
pek çoğunun ayağına dolaşan tenperverlik (rahata düşkünlük) hastalığıdır.
Evet, içtimaî ruhu uyandıran, insanları irşat edip onları hakikî insanlığa
yükselten, kendini hakikate adamış bu hasbî ruhlar, böyle yüce bir mefkûre
uğrunda kat’iyen tenperverliğe girmeden, maddî-mânevî her şeylerini feda
etmeye hazır olmalıdırlar. Üstûrevî mahiyette Hz. İbrahim’in servetiyle alâkalı
anlatılan bir menkıbe vardır. Aslı olmasa da, faslı bize bir şeyler anlatır.

Hz. İbrahim’in o kadar çok koyunları ve bu koyunların çobanları vardır ki, o
kendi dönemi itibarıyla en zenginlerinden sayılır. Bu kadar geniş bir serveti



peygamberlik mansıbıyla telif edemeyen –hangi mülâhazadan kaynaklanırsa
kaynaklansın– meleklerden bazıları, “Acaba peygamberlik mansıbıyla bunca
servet nasıl telif edilir?” şeklinde bir soru tevcih ederler. Cenâb-ı Hak da “Bu
servet onun gönlüne girmiş mi, girmemiş mi gidin deneyin!” der ve bunun
üzerine melekler, vahiy meleği Cibril-i Emin reisliğinde insan suretinde
temessül ederek Hz. İbrahim’in yanına gelirler. Burada melekler onun duyacağı
şekilde ِحوُّرلاَو َِة  ِكئٰلَمْلا ُّبَر  ٌسوُّدـــُق   ٌ حُّوبُس  diyerek mârifetlerini ifade
ederler. Bu kelimelerin her biri, Cenâb-ı Hakk’ı takdis ve tesbih adına çok iyi
seçilmiş kelimelerdir. Kalbi lâhûtî esintilere açık olan Hz. İbrahim, böyle bir
tesbih duyunca çok hoşuna gider, “Allah aşkına bu ne güzel şey!” şeklinde
hayretini bildirir ve “Servetimin üçte biri sizin olsun, dediklerinizi bir kere
daha söyleyin.” der. Melekler bir daha söylediklerinde Hz. İbrahim, “Yarısı
sizin olsun!” Bir kere daha söylediklerinde ise “Çobanlarımla beraber size
köle oldum!” karşılığını verir.

Bunun üzerine Cibril kendini tanıtır ve “Ben, Allah’ın meleğiyim. Bunlara
ihtiyacım yok, fakat Rabbim senin sadakatini göstermek istedi ve seni bizimle
imtihan etti.” der ve oradan ayrılırlar. Evet, ak yolun hak yolcuları, rahat ve
rehavet girdabına kapılmadan niyetlerinde sadece Allah rızası olduğu hâlde hep
yollarına devam etmelidirler.

Hâsılı, Allah’ın sonsuz rahmetine karşı, O’na olan ümit ve teveccühü bir
lahza olsun kaybetmeden, daima nazarlar O’na yönlendirilmeli ve murakabe
hissiyle meşbû olarak hareket edilmelidir. Böylece aksiyon ruhu dumûra
uğramayacak ve “Hücumât-ı Sitte”de zikredilen desiselere kapınılmadan,
günahların hacaletinden ve ümit kırıcılığından sıyrılıp af kevserlerinden kana
kana içerek ruhlara inşirah veren sonsuz rahmetlere ulaşmak mümkün olacaktır.
1 A’râf sûresi, 7/31.

2 Hucurât sûresi, 49/13.

3 Hucurât sûresi, 49/13.



SILA-İ RAHİM VE ÖMRÜN UZATILMASI
Soru: Hadis-i şeriflerde sıla-i rahimin ömrü uzatacağı beyan ediliyor.
Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
“Nesebinizden sıla-i rahim yapacaklarınızı öğrenin. Zira sıla-i rahim

akrabalarda sevgi, malda bolluk, ömürde uzamadır.”  Buhârî ve Tirmizî’nin
rivayet ettiği bu ve bunu destekler mahiyette başka hadislerde, sıla-i rahimin
ömrü uzattığı beyan edilmektedir.

Ömrün uzaması ile ilgili olarak Seyyidina Hz. Âdem ve Hz. Davud
arasındaki ömür teâtisi (alışverişi) gösterilebilir. Kader levhalarında ömrünü
az bulduğu Hz. Davud’a, kendi ömründen 40 sene veren Hz. Âdem, Hz.
Davud’un 80 yıl yaşamasına vesile olmuştur. Kur’ân’da bulunmayan bu mesele,
Kur’ân’dan sonra mühim iki kaynak olan Buhârî ve Müslim’de anlatılıyor.

Bunun dışında öteden beri ehlullah arasında ömrün birbirine verilmesi
meselesi de mütearef bir konudur. Kanatimce bu mesele ancak, verenin ve
alanın ruhî dokularının uyuşması, aynı frekansı paylaşmaları ve Allah’ın bu fiilî
ve kavlî duaya meşîetiyle cevap vermesiyle gerçekleşebilir.

Her isteyenin veremeyeceği gibi, her isteyenin de alamayacağı bu alışverişte
netice itibarıyla “illet-i tâmme”nin gerçekleşmesi ve Cenâb-ı Hakk’ın o
mevzuda iradesinin taallukuna bağlıdır. İhtimal sıla-i rahim yapılınca o illet
tahakkuk ediyor ve Allah ömrü uzatıyor.

Ömür uzamasının bir başka tevili de şöyle olabilir; Cenâb-ı Hak insanın
yaptığı şeyleri bereketlendirip, nemalandırarak o insanın hayatını uzun bir ömür
yaşamışçasına bereketlendirebilir. Şayet ömrün uzaması esprisi, insanın ahiret
hesabına yönelik kazancıyla değerlendiriliyorsa, bu durumda insan ahiret adına
çok kazanmış demektir. Meselâ, bunlardan birisi Kadir Gecesi’dir ki, bin aya
bedel olduğu ifade ediliyor. Eğer insan o gecede, o ilâhî teveccühü yakalarsa,
sanki seksen sene yaşamış gibi olur. Bu, o insanın ömrü uzasaydı ve seksen
sene de yaşasaydı işte o kadar sevap kazanacaktı demektir. Sadakanın,
hasenatın, sıla-i rahimin ömür uzatması da bu şekilde olabilir.

Ömrün uzatılması meselesinin niçin sıla-i rahime tahsis edildiği hakkında
şunlar söylenebilir: Günümüzde en çok gadre uğrayan İslâmî prensiplerden biri
de hiç şüphesiz yakın akrabanın unutulmasıdır. Evet, derecesine göre yakınların
yer yer ziyaret edilmesi; onlarla aramızda vuslatın sağlanması; başta anne-
baba, anne-babanın evlâtları, sonra kardeşler, nene, dede; anne menzilinde



dayı-teyze, baba menzilinde amca-hala gibi yakınların, anne-babaya karşı bile
saygının çok ciddî sarsıldığı bir dönemde görülüp gözetilmesi mevzuu çok
önem arz etmektedir.

Hz. Hatice Validemiz çok akıllı bir kadındır ve o sanki bir peygambere
zevce olmak için yaratılmıştır. Efendimizle ilk vahyin heyecanını paylaştığı
dönemde bu büyük kadın, Peygamberimiz’in, Cebrail’den (aleyhisselâm) ilk
âyetleri aldıktan sonra “Kendimdem korkuyorum!” demesine mukabil; “Hayır
ebediyen Allah seni zâyi etmeyecektir. Şüphesiz sen sıla-i rahim yapıyor,
ihtiyacı olanın elinden tutuyor, yoksula bakıyorsun...” der.

Hz. Hatice Validemiz’in bunu demesi, Varaka b. Nevfel’in de bu istikamette
bir mütalâada bulunmasından anlaşılıyor ki, sıla-i rahim, o toplumda zor
yapılan ve talip olunan bir şey. Hz. Ebû Bekir, Efendimiz’e yapılanlar
karşısında O’na sahip çıkarken, “Senin gibi, fakirin, yoksulun elinden tutan,
sıla-i rahim yapan birine bu yapılmaz!” diyor. Ve yine komşulukla korumaya
almak istediğinde, Kureyş’e karşı sıla-i rahimi referans olarak veriyor. Bütün
bunlardan anlaşılıyor ki sıla-i rahim o dönemde de herkes için gaye-i hayal ve
çok önemli bir şey...

Bir diğer yanıyla tarihte, pederşâhî, cedşâhî, ceddü’l-cedşâhî aile şekillerini
görmek mümkün. Eskiden bizim toplumumuz da öyleydi. Bir baba-anne veya
dedenin etrafında dünya kadar gelin ve evlât bulunurdu. Hâlâ bazı yerlerde de
bu vardır. Bunlar aslında toplum molekülünün düşük çapta hücreleri gibi
şeylerdir ki, ne kadar sağlam, sıhhatli, birbiriyle irtibat içinde olurlarsa o kadar
sıhhatli bir toplum meydana gelir.

Türk toplumunda genel toplum değerleri çok tarumar olmuştur. Bu ülke âdeta
toplumun değerleri açısından Âkif’in: “Harab eller, kimsesiz çöller, başsız
ümmetler, emek mahrumu günler, fikr-i ferdâ bilmez akşamlar...”
ifadelerinde kendini bulmuştur. Fakat Türk toplumunun aile yapısı bu üst üste
gelen handikapları aşmamıza yardım etmiştir. O dönemde mektep bozulmuş, din
tezyif edilmiş, muallim Allah’ın yerine konmuş; sokak bozulmuş, gazete ve
mecmua dine hücum eder olmuş.. evet, bütün bunlara rağmen bu toplum hâlâ
ayakta ise zannediyorum o da işte bu sağlam aile yapısındandır.

Böyle acımasızca tahrip edilen bir cemiyetin tamirinde sıla-i rahimin
rolünün çok büyük olduğuna inanıyorum ben. Dolayısıyla toplumu oluşturan
hücreler, o hücreye esas teşkil eden atomlar, birbirlerine alabildiğine yakın
olmalı. Herkes en dar daireden en geniş daireye kadar yakınlarını ziyaret edip



ihtiyaçlarını gidermeli, dertlerini dinlemeli ve karabetin hakkını vermelidir.



KUR’ÂN’DAKİ KISSALAR
Soru: Kur’ân’daki kıssalara bakış açımız nasıl olmalı, onları
değerlendirmede nelere dikkat etmeliyiz?
Kur’ân, ezelden-ebede insanlığın ışığı, rehberi, ruhu ve destanıdır. Bu

itibarla onda yer alan her şey, kıyamete kadar bütün insanlığı ilgilendirir.
Kur’ân’daki kıssalara bu açıdan baktığımızda, bizim onlardan aldığımız ve
alacağımız derslerin, ibretlerin olduğu ve olacağı da muhakkaktır.

İşte bu yönüyle kıssaların anlatılmasının temel sebeplerinden biri daha
belirlenmiş olur. Ancak, kıssalar bu açıdan tahlile tâbi tutulurken, şu hususun da
unutulmaması gereklidir: Kıssalar zaman, mekân, şahıs ve toplumlarla
mukayyet hâdiselerdir. Bizim onlardan gerekli dersi alabilmemiz, bu üç
unsurun gözetilmesi ile mümkündür. Yoksa onları genelleme içinde ele alıp
zamanımıza indirgediğimizde, başka bir tabirle vak’aların tarihî, siyasî, askerî,
coğrafî, kültürel ve dinî arka planını gözardı ettiğimizde, ulaşacağımız
neticelerin yanlış olacağı da izahtan vârestedir.

Bu küllî hakikat mahfuz, Kur’ân’a ait bir hususu vurgulamak isterim. Kur’ân,
bahsini ettiğimiz kıssaları öyle bir üslûp ve şive ile bize sunar ki, insan hemen
ondaki bu zamanüstü edada kendine hitap edildiğini anlar ve muhatap tavrına
girer. Yani zaman, mekân, insan faktörlerine takılmadan, ondan gerekli olan
mesajı alabilir. Ne var ki, bunun, herkesin yapabileceği çok kolay bir şey
olmadığı da açıktır.

Zamanüstülük meselesiyle alâkalı şöyle bir yaklaşım uygun olsa gerek: Allah
(celle celâluhu) mazi, hâl ve istikbali birden ihata eden bir Zât-ı Ecell-i
A’lâ’dır. Zaten zamanı yaratan da O’dur. Kur’ân’ın evrensel ve kıyamete kadar
bütün insanlığın model ve rehber kitabı olmasından ötürü, Allah (celle
celâluhu) bütün insanlığı hesaba katmış, onların hayal ve kurgu dünyalarını dahi
istiab edecek ölçüde, anlattığı kıssa veya verdiği mesajları değişik kalıplara
dökmüştür. Kur’ân’a zamanüstülük kazandıran da her hâlde onun bu özelliğidir.
Ama yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, herhangi bir kıssanın gerçek anlamda
değerlendirilebilmesi, onun ön ve arka plan şartlarının bütününün gözetilmesi
ile mümkündür.

Bazı kıssalar Kur’ân’da değişik yerlerde ve defaatle anlatılmaktadır. Dikkat
edildiği takdirde, ilgili kıssanın anlatıldığı her yerde, başka bir yanına vurgu
yapılmakta, vurgu yapılan yer ön plana çıkartılarak, mevzuun ana temasını



oluşturmaktadır ki, bu hususun gözden uzak tutulmaması gerekir.
Kıssalarda dikkatimizi çeken bir diğer özellik, kıssalarda anlatılan

hakikatlerin, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) döneminde de az veya
çok var olmasıdır. Meselâ, Hz. Lut’un kavminde livatacılık, Hz. Şuayb’da
tefecilik veya daha genel bir ifadeyle ticarî ahlâksızlık gibi unsurlar
bunlardandır. Aynı şeyler Efendimiz’in içinde neşet ettiği toplumda da vardı.
Bu meselenin işaret ettiği bir husus da, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
câmî bir peygamberdir.

Bu, O’nun taşıdığı sıfatlarda böyle olduğu gibi, ortaya koyduğu sistem
itibarıyla da böyledir. Bu ise, Hz. Âdem’de icmal edilip, Efendimiz’e kadar
gelen peygamberlerle tafsil edilen meseleler ve sıfatlar, Efendimiz’de tekrar
icmal ediliyor demektir. Ve bunun bir adım ötesi, bunlar ümmet-i
Muhammed’de ümmet-i Muhammed’le tekrar tafsil edilecektir. Ümmet-i
Muhammed’de dediğimiz sıfat, ümmet-i Muhammed’le dediğimiz şey, bir
mesele veya sistemdir. Zaten teknik ve teknolojik gelişmeler, muhabere ve
muvasala (telekomünikasyon ve ulaşım) vasıtalarının gelişimi bunun alt
yapısını hazırlamış durumdadır. Dünya artık bugün herkesin bildiği ve
kullandığı bir kavram ile global bir köy hâline gelmiştir. Sınırlar ister-istemez
farklılaşmış ve millî kültür, örf, âdet vb. millî damgasını vurduğumuz çok şey
bir dengelenme sürecine girmiştir. Bu husus gelecekte idarî sistemlere de
yansıyacaktır.. ve daha şimdiden yansımaya da başlamıştır.

Tekrar sadede dönecek olursak, Kur’ân kıssalarının, yukarıda kısaca
bahsettiğimiz unsurların gözetilerek okunması ve değerlendirilmesi bana çok
önemli geliyor. Evet, Kur’ân’ı tebliğ ve temsille mükellef insanların, her
âyetten mesajlar çıkartıp, onu hayatlarına tatbik etmeleri gerekmektedir. Bu da,
her şeyden önce Kur’ân’ı, kendine nâzil oluyormuşçasına okumakla mümkündür
ki böyle bir okuyuş Kur’ân’ı anlamada merdivenin ilk basamağı sayılır. Şahsen
ben, değil Müslüman Türk milleti, bütün bir İslâm âleminin daha bu basamağa
bile adım atamadıkları kanaatindeyim. Tabiî, ilâhî inayetin desteklediği
şahsiyetler müstesna.



İRŞATTA KEMMİYET MESELESİ
Soru: İrşat ve tebliğ vazifesinde keyfiyet meselesi üzerinde çok
duruluyor. Bu kudsî vazifede kemmiyetin yeri nedir? Açıklar mısınız?
Enbiyâ-ı izâmdan öyleleri gelmiştir ki, ya tek bir ümmeti olmuş veya hiç

olmamış ama onlar yine de peygamberlik için gerekli olan vazifeyi yerine
getirmişlerdir. İşte bu, benim aklımın alamayacağı ve ona karşı hayret ve
hayranlık duygularımı gizleyemediğim peygamber ihlâsıdır. Bir insan kırk sene-
elli sene hakkı anlatıp da, hiç kimseye bir şey dinletemesin ama hiç tavrını
değiştirmeden yine anlatsın.. işte bu farklılık irşatta çok önemlidir.

Evet, ısrar, ihlâsın bir buududur. Vefa hissi ile hiç sarsılmadan aktif bekleme
ise irşat ve tebliğde çok önemlidir. Ehlullahtan birisi, “Beni bir kedi irşat etti;
gördüm ki o, yirmi dört saat gözünü kırpmadan farenin deliğine yöneldi ve
bekledi. İşte o zaman anladım ki, bu iş öyle ara sıra deliğin önüne uğramakla
olmayacak. Ondan sonra gözünü kırpmadan ve hiç yılmadan Hakk’ın
kapısını gözetlemeye koyuldum.” der.

Hakkı, hakikati bulma, bazılarına kırk haftada, bazılarına kırk ayda,
bazılarına da kırk senede nasip olur. Şahsen ben senelerden beri şu tenteneli
âlem-i şehadetin arkasında, âlem-i gaybı bir kitap gibi mütalâa edeceğim anı
bekledim durdum.. bekleyeceğim de.. ve bulacağım ümidini de hiçbir zaman
yitirmedim.

İrşatta diğer önemli bir mesele de sistemdir. Bu mesele hem kemmiyet hem
de keyfiyet buudlarıyla oldukça önemli bir husustur. Ancak bazı ihlâslı
mü’minler, zannediyorum ihlâslarına bir şey karışmasın diye kemmiyetle fazla
meşgul olmuyorlar. Bu, bir yönüyle doğru olsa da bazı yönlerden yanlış bir
anlayıştır.

Evvelâ, kemmiyet olmayınca, keyfiyeti düşünmek mümkün değildir. Zamanın
mekâna nisbeti ne ise, keyfiyetin kemmiyete nisbeti de odur. Keyfiyet, kemmiyet
planında var olan bir şeyin bir buudu, bir derinliği ve ayrı bir yanıdır.
Kemmiyetin tasavvur edilmediği bir yerde, keyfiyetten bahsetmek muhaldir.
Ortada hiçbir insan yoksa insanla alâkalı keyfiyet nasıl tasavvur edilecek ki?
Meselâ, ihlâs, mü’minin sıfatıdır; ortada mü’min yoksa o sıfat nasıl olacak ki?

O hâlde kemmiyet ve keyfiyet birlikte aranmalı, keyfiyet kemmiyete ya da
kemmiyet keyfiyete feda edilmemelidir. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) tebliğ ve irşat adına cepheden cepheye, panayırdan panayıra koşması,



karşılaştığı hemen her insana “Lâ ilâhe illallah deyin kurtulun.” demesi
keyfiyet eksenli bir kemmiyet arayışı değil midir? Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem) karşısına iki insan alır, akşamdan sabaha, sabahtan akşama
Kur’ân okur, onları eğiterek keyfiyet insanı hâline getirirdi. İşte böylece O –
O’nun için söz konusu olmasa da– kemmiyet hatası içine düşmekten kurtulma
yolunu gösterirdi.

İhlâs ise sistemde apayrı ve başlı başına bir yer işgal eder. İhlâs olmadan bir
yere varılabilmesi imkânsızdır.

Hüsrev Efendi’nin malayani şeylerle meşgul olmayıp, risaleleri yazayım
diye, on beş sene kapısını ördürerek odasını hücre hâline getirdiğini anlatırlar.
Kaldı ki o esnada çok ciddî takip de söz konusudur. Meselâ, o mübarek zat,
yazdığı risaleleri rulo yapıp banyodan dışarıya, suyu boşaltmak için kullanılan
küçük bir borucuk içine bırakır, birileri de ara sıra gelip, boru içinden ruloları
alır, altı saat uzaklıktaki köylere giderek risaleleri yerlerine ulaştırırlarmış.
Sonra taş baskılar yapılıp benzer tabyelerle dağıtım yapılırmış. İşte bu ihlâs ve
bu sistem sayesinde Üstad, bir avuç talebesiyle Türkiye’nin her tarafına
risaleleri dağıtmıştır...

Evet, bütün bu misalleri niçin arz ettim? Aşk ve aksiyona bakın ki, o
dönemde Üstad, yirmi talebesi ile Türkiye’de ulaşmadığı yer kalmıyor. O,
iman, ilim, irfan, muhabbet ve ihlâsta çok derin olmanın yanında bir o kadar da
aksiyon insanı. Şimdi eğer bu insan, başkalarına anlatayım diye ciddî bir gayret
içinde bulunmakla kemmiyeti keyfiyete tercih ediyor, ihlâsından feragatta
bulunuyorsa geliniz Allah aşkına bu yanlışlığı hepimiz yapalım, Bediüzzaman
gibi kemmiyet hastalığına düşelim!.

Hâsılı, ihlâs, ısrar ve kemmiyet ile keyfiyet dengesinin birlikte gözetilmesi
irşat ve tebliğ vazifesinde çok önemli bir unsurdur.



TEBLİĞDE VESİLE FAKTÖRÜ
Soru: Günümüzde tebliğ adına yapılan bazı faaliyetler, İslâmî olmadığı
şeklinde tenkitlere maruz kalıyor. Bu mevzuda ne buyurursunuz?
Hz. Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) dedesi Abdulmuttalib,

gökçek yüzlü, pırıl pırıl, temiz nasiyeli ve iyi bir sürgüne esas teşkil
edebilecek mahiyette bir kök görünümünde idi. Yani o, İnsanlığın İftihar
Tablosu’na dede olabilecek maddî-mânevî bir donanımı haizdi. Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) hayata gözlerini fakir olarak açmış, fakir olarak
büyümüş ve fakir olarak da hayatını idame ettirmişti. Hz. Hatice ile
evleninceye kadar da, bu hep böyle devam etti. Zira ne dedesi ne amcası (Ebû
Talib) ona bir şey bırakacak imkâna sahip değillerdi. Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem) Hz. Hatice Validemiz ile evlendikten sonra, Mekke’nin
zengin kişilerinden biri sayılabilirdi ama, peygamberliğinin 5. veya 6.
senesinde elinde avucunda hiçbir şey kalmamış ve yine eski hayatına
dönüvermişti.

Pekâlâ, Nebiler Serveri bu servetini nerede ve nasıl harcamıştı? Siyer
kitaplarında verilen bilgiler ve onların satır aralarından anlayabildiğimiz
kadarıyla O bu serveti, halkı iman ve Kur’ân’a davet etme yolunda, yemek
yedirme, hediyeler verme gibi alanlarda harcadı ve tüketti. Evet, insanları
Allah’a çağırmada, en uygun metot ilâhî ahlâkla ahlâklanmadan geçer. İlâhi
ahlâk ise bize hep şunu talim eder: “Kulum Bana bir karış yaklaşırsa, Ben bir
zirâ, o bir zirâ gelirse, Ben bir kulaç, o yürüyerek gelirse, Ben koşarak
gelirim.”

Buna göre, önce siz insanlara yaklaşmadan, böyle bir yaklaşma yolunda bazı
şeyleri feda etmeden (toplumların örf ve âdetleri bu noktada mutlaka dikkate
alınmalıdır) onları kendinize doğru bir adım dahi yaklaştıramazsınız. İşte
Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem) yemek yedirmek, hediyeler
vermek suretiyle itidalin çerçevelediği sınırlar içerisinde sürekli tebliğ yapıyor
ve o koca servetini bu uğurda tüketiyordu.

Geçenlerde bir vesile ile arz etmeye çalışırken, cihadın, Allah ile insanlar
arasındaki engelleri bertaraf ederek, onların Allah ile buluşmalarını sağlama
ameliyesi diye, yeni bir tarifi üzerinde durmuştum. İşin doğrusu bizim,
insanların kalbine hem de zorla Allah’a imanı yerleştirecek hâlimiz yok. Allah
dilediği insanın kalbine tecellî eder. Yalnız, insanların gönlünden küfrün



baskısını izale etme, onların bakış açılarını düzeltme, gurur, kibir, zulüm gibi
imana mâni engelleri bertaraf etme gibi bir sorumluluğumuz söz konusu. Bunun
için de toplumun her kesimi ile içli-dışlı olmak şarttır. Bu konuda yemek
yedirmek, hediyeleşmek veya toplumun yadırgamayacağı daha başka vesileler
de mutlaka kullanılmalıdır. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) döneminde
Hudeybiye sulhü, iki toplum arasında kaynaşmayı sağlamıştı. Ve Kur’ân ona

“apaçık fetih”1 diyerek, onun ne bereketli bir başlangıç olduğuna bilhassa
dikkatleri çekmektedir.

Evet, artık devir akıl, mantık, muhakeme devridir. Üstad’ın dediği gibi
“Medenîlere galebe ikna iledir. Söz anlamayan vahşîlere yapıldığı gibi icbar
ile değildir.”  Şayet bizler, insanları, sapık anlayış ve sapık dinlerin akıl-
mantık ile çelişen esaslarından kurtarmayı düşünüyorsak ve Uzak Doğu’da
meditasyonlar ile din adına teselli arayan, metafizik duygularını bu yolla tatmin
etmeye çalışan insanları kurtarmak istiyorsak –ki bu ortamı hazırlamak
evvelemirde bizim vazifemizdir– bunun için mutlaka yukarıda arz edilen
esaslar üzerinde ısrarla durulması gerekir.

Bu cümleden olarak bizim hahambaşı, patrik, rahib vs. demeden ve ayırım
yapmadan, onlarla münasebete ve diyaloğa geçmemiz şarttır. Bunu yaparken de
onların kendi inançlarını terk etmelerini beklemek doğru değildir. Bu onları
rencide eder.. ve zaten cihan tarihinin hiçbir döneminde birdenbire böyle seri
bir değişim olmamıştır ve olmasını beklemek de hayalperestliktir. Şahsen ben,
yukarıda zikrettiğim türden eşhas ile yaptığım görüşmelerde, onları çok sıcak
buldum. Eski düşüncem onların Türkiye’ye ve Türk insanına tepeden baktıkları
istikametindeydi.. evet, Amerika, Rusya, Almanya, İngiltere gibi dünya
siyasetinde, gerçekleştirdikleri lobi faaliyetleri ile söz sahibi olan, dünya
ticaret piyasalarında inkâr edilmez ağırlıkları bulunan bu insanların, hakikaten
bize tepeden baktıklarını zannediyordum. Ancak beşerî münasebetler açısından
onlara doğru bir-iki adım atınca gördük ki, hiç de diyolağa mâni bir yanları
yokmuş.

Evet, gördük ki, onlar hâlâ, Endülüs’ten Türkiye’ye getirilmelerinin
medyuniyetlerini yaşıyorlar. Ve gördük ki, “En az biz de sizin kadar Türk’üz.”
diyorlar. Onların bu tavrını görünce, çok duygulandım, gözlerim yaşardı...

Evet, eğer onlar kendilerini bu şekilde bize yakın buluyor ve bunu
çekinmeden itiraf ediyorlarsa, bence bunu değerlendirmek gerekir. Sertlik ve



düşmanlıkla hiçbir yere varılmaz. Aramızda uçurumlar olursa, onlarla nasıl bir
arada bulunabilir ve dinimizin müsamaha ufkunu nasıl gösterebiliriz ki!

Biz, yine bu münasebetler sonucu öğrendik ki, problem genelde idarî
kesimler arasında. Kitlelerin kendi aralarında hemen hemen hiçbir problemi
yok gibi. Zaten yabancılarla yapılan onca sınaî, ticarî belki ziraî ortaklıklar
bunu göstermiyor mu?

Bu itibarla, işte böylesi birebir ilişkiler ve daha geniş dairede ülkeler-
devletler arası münasebetler, Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
genel tavrı ve peygamberliğinin en önemli, en gözkamaştırıcı ve en parlak
esprisi olması açısından Sünnet yolu olsa gerek. Kaldı ki, bunun için ortam da
eskiye nisbetle fevkalâde müsait durumda. Bizim, sahibi olduğumuz sistem ve
onun yeterliliği hakkında hiç şüphemiz olmadığına göre, her zaman,
olabildiğince açıklık içinde ve rahatlıkla, ister bire bir, isterse ülkeler arası
müessesevî planda herkesle münasebete geçebiliriz.

Son olarak bir şeye daha işaret etmek istiyorum. Son yıllarda herkesi belli
bir kap ve kalıp içine koyarak, kimisini kâfirlik, kimisini münafıklık ve kimisini
de zalimlik ve facirlikle itham eden çok sert radikal çıkışlar hiç de yararlı
olmamıştır. Böyle bir yaklaşım, kitleleri birbirine yakınlaştırmaktan ziyade
uzaklaştırmış ve düşman kutuplar meydana getirmiştir. Bu gerçeğin bir an önce
görülüp, dine, imana zarar verecek düşünce ve çıkışlara son verilmesi, en
büyük dilek ve temennimizdir.
1 Fetih sûresi, 48/1.



BİR KERE DAHA NAMAZ
Soru: İşlerinin yoğunluğunu bahane ederek namaz kılmaya vakitlerinin
olmadığını söyleyenler var. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?
Her meselenin başı ve esası iman olduğu gibi, bu meseleye de öncelikli

olarak bu çerçeveden yaklaşmak gerekir. Şöyle ki, imanın şartları arasında
sayılan esaslar, ferdin dünyaya bakış açısını şekillendirmektedir. Buna göre
Allah’a iman, kalbî huzurun yegâne esası ve teminatıdır. Allah’a imandan
nasibi olmayan kalbler, bu boşluğu kat’iyen başka bir şeyle kapatamazlar.

“Dikkat edin. Kalbler başka değil ancak Allah’ı zikir ile tatmin olur.”1 âyeti
bu hakikati hatırlatır.

Peygamberlere iman, maziyi karanlık, geleceği ise endişeler içinde görme
bahtsızlığından kurtaran önemli bir faktördür. Biz, onlara ve hususiyle de
Nebiler Sultanı’na iman sayesinde, dünya ve ukbânın en tehlikeli yerlerini
berk-i hâtif gibi geçeceğimize inanır, O’nun şefaat-i uzmâsı ile hayal
ufuklarımızı aşan nimetlerle serfiraz olacağımıza iman ederiz.

Meleklere iman, bize, en yalnız kaldığımız anlarda dahi onlarla beraber
olduğumuz, onların kontrol ve gözetimi altında bulunduğumuz hissini verir. Bu
mülâhaza ile davranışlarımızı kontrol altına alır ve hayatımızı duyarak,
hissederek yaşarız.

Kadere iman, musibet veya meserret televvünlü başa gelen her şeyin O’ndan
olduğuna, aksine ihtimal vermeyecek kat’iyette inanma demektir.

Ahirete iman, iman esasları içinde yer alan ve davranışlarımızı murakabe
altına almamızı sağlayan en büyük unsur olmanın yanında, hadd ü hesaba
gelmeyen nice dünyevî faydalar da sağlamaktadır. Ayrıca her bir mü’minin
gaye-i hayali olan, Allah Resûlü ile vicahî görüşmek, ancak ahirette olacaktır.
Enbiyâ-yı izâm, selef-i salihîn, evliyâ-yı kiram, asfiya-yı fihâm hazerâtının
hemen hepsi ahirettedir. Dolayısıyla bunlarla kavuşma aşk u şevki içinde
bulunan mü’minlerin, ahirete imanı ve o imanın kazandırdıkları bir başkadır.

Şimdi bu esasların bütününe iman etmek, kişiyi, öncelikle akide konusunda
oturması gereken yere oturtacak ve onu gerçek huzura kavuşturacaktır. Bundan
sonra da, bu huzuru ihlal eden unsurlar iradî olarak def edilecek ve yine
huzurun devamını sağlayacak ibadetler yerine getirilecektir. Dolayısıyla,
soruda bahsedilen husus, şayet vâki ise, bu problemin menşei, ibadet
öncesindeki icmalen arz ettiğimiz iman esaslarında aranmalıdır. İmanı tam



tekmil olanlar için böylesi problemler asla bahis mevzuu olamaz.
Burada soruya cevap ararken, namaz ile ilgili bazı mücmel değerlendirmeler

de yapılabilir zannediyorum. Namaz, yukarıda kısaca üzerinde durduğumuz
iman esaslarını teker teker hatırlatan bir ibadettir. Namazda her zaman,
potansiyel bir hatırlatma ve derin bir zevk vardır. O, insana, Rab karşısındaki
acz ve fakrını hatırlatır. Üstesinden gelinmesi mümkün olmayan ya da öyle
gözüken problemleri çözme yollarını gösterir ki, bunun aslı ve esası da her
şeye gücü yeten bir Kadîr-i Mutlak’a imandır. Bu son hususu, Fatiha âyetleri
üzerinde durarak biraz daha açabiliriz:

َنیَِملاَعْلا ِبَر  ّ ِّلل  ِهٰ ُدـْمَحَْلا   : Hamd, zerrelerden sistemlere kadar her şeyi
terbiye eden, yetiştiren, olgunlaştıran Allah’a mahsustur. Binbir hâdise
karşısında elimizden tutan ve bizi boğulmaktan kurtaran böyle bir Rabbe
inandıktan sonra ben ne için ümitsiz olacağım ki?

ِمیِحَّرلا ِنٰـمْحَّرَلا   : O dünya ve ukbâda, kâfirlere de mü’minlere de
merhametlidir. Rahmeti, gadabını ve öfkesini aşkındır. Öyleyse ne diye
ümitşiken olacağım ki?

ِنيِّدلا ِمَْوي  ِِكلا  .O, ceza gününün tek sahibidir : مَ  Her kulun burada yapmış
olduğu en küçük amelleri dahi kendisine arz edecek ve hesabını soracaktır.
Ama rahmeti gadabını geçmiş olan Allahım bana orada da yardım elini
uzatacaktır.

ُنیِعَتَْسن َكا  َِّيإَو ُدـُبَْعن  َكاَِّيإ   : Kulluğumuzu sadece Sana hasrettik.. ve
sadece Senden yardım diliyoruz. Senin Rubûbiyetin, Ulûhiyetin karşısında
boynumuzda tasma ve kulağımızdaki küpe ile kapına geldik. Bu hâlimizle Sana
köle olduğumuzu ilan ve itiraf ediyoruz. Fakat bu ne şerefli bir kölelik!
Sultanımız, Sultanlar Sultanı olan Sensin Allahım. Ayrıca bizler, hiçbir
mahluka boyun eğmeyecek kadar aziz ve şerefliyiz. Senin hoşnutluğunun
olmadığı her şeye başkaldırmaya hazırız.. ve biz sadece Seni dileriz. Yunus’un
ifadeleri içinde,

“Cennet Cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver onları
Bana Seni gerek Seni” diyoruz.
Şimdi, her tarafında tevhid akidesi nümâyân ve şuurla yapılan bu kulluğun

arz edilmesi ve yardım dileme aslında Allah’ın lütuf ve ihsanları karşısında



yapılması gerekli olan şükrün, ibadetin tam yapılamadığının bir itirafıdır.
Hâlık-mahluk münasebetini kavramış olmanın esprisi içinde âciz ve fakir
olunduğunun beyanıdır. Öyle ise, bu anlayış ve bu düşünce içinde bulunan bir
insan nasıl ümitsiz olur ki?

Fatiha’nın devam eden cümleleri de aynı minval üzere değerlendirilebilir.
Ancak ifade edilmek istenen mânâ anlaşıldığı zannıyla kısa kesiyorum. Evet, bu
duygu ve düşüncelerle namaz kılmaya muvaffak olabilen bir insanın, dünyevî
işlerini bahane ederek namaz kılmaması düşünülemez. Öyleyse imanın yanı
sıra, namaz hakikatinin de bu insanlara anlatılması ve mümkünse, bunları
duymasına yardımcı olunması şarttır.

İnsan, namaz ibadeti ile, tıpkı günebakan çiçeklerinin güneşe bakarak
gelişimlerini tamamlamaları gibi gelişmesini tamamlayabilir. Günde beş defa
Rabbisine teveccüh ederek, pörsüyen duygularını, solan şuurunu yeniden
canlandırabilir.. ve tekrar zindelik kazanabilir.. kazanabilir ve böylece
Rabbisine olan ahd ü peymânını yeniler.

Bu yönüyle namaz, Allah’ın bizlere en büyük bir lütfudur. Bunun yokluğu,
güneşin yokluğu gibidir. Nasıl güneş olmadığında –sebepler planında–
günebakan çiçekleri de yoktur; öyle de ibadet olmadığında, bir anlamda insan
da yoktur. Öyleyse ibadete gerçek anlamda muhtaç olan bizleriz.

Namaz kılan ve Rabbisinin huzurunda şarj olan bir insan, atılacağı ticarî
hayatında haramlardan, mekruhlardan olabildiğine kaçınır. Özellikle gün
ortasında kıldığı öğle, ikindi namazları, insanın murakabe ve muhasebe
hislerini coşturur. O mekanizmayı harekete geçirir ve insanı yanlışlar içine
düşmekten kurtarır. Akşam, yatsı, teheccüt ve sabah namazları ise

“Nâçar kaldığı yerde
Nâgâh açar ol perde
Derman olur her derde”

dizeleriyle anlatılmak istenen esrarın tecellî merkezleridir.
Ve namaz, Müslümanın günlük hayatını düzen ve nizam altına alan cebrî bir

faktördür. Günde beş defa Rabbin huzuruna çıkan insan, ister-istemez, hayatını
bir düzen içine sokar. Sabah namazından sonra işine başlar, altı-yedi saatlik
yoğun bir mesai ile yorulunca, öğle namazı ile yeniden zindelik kazanır. Döner
ikindiye kadar tekrar çalışır. İkindi namazı ile yeniden zihnî ve bedenî
dinlenme faslı yaşar. Zaten böyle bir mesai tanzimi olmasa, o iş yerinden netice



almak, âdeta imkânsız denecek ölçüde azalır. Namazdaki bu esasları
bilemeyen, sezemeyen insanlar huzursuzluk girdabına kapılır ve bunalımdan
bunalıma sürüklenir giderler.

Hâsılı, işlerinin çokluğundan namaza vakit bulamayanlar, ilâhî gerçeklere
gözleri kapalı olanlardır. Buna göre imandaki zafiyet, iman esaslarına
inanılması gerektiği ölçüde inanmama ve bir-iki noktasına temas ettiğimiz
namaz hakikatini kavrayamama, maalesef insanımızı bu türlü düşünceler içine
sokabilmektedir. Bunlardan kurtuluş yolu ise, yukarıda kısmen izah etmeye
çalıştığımız gibi, yakîn derecesinde bir iman ve onun hayata yansıtılmasıdır.
1 Ra’d sûresi, 13/28.



HAYALDE İSTİKAMET
Soru: İstikamet-i hayali nasıl temin ederiz? Tavsiyeleriniz nelerdir?
Hayal, insanın herhangi bir şeyi zihninde tasavvur ve taakkulüstü

canlandırmasıdır. Onun biraz ötesine ve hakikatten uzak olanına ve bu arada
mühmeli sayılan şeye de meyal denir ki, Türkçe’de bu ikisi birden “hayal-
meyal” şeklinde ifade edilir. Çoğu defa rüyalar, onlardan daha gerçek
olmalarına rağmen, bazen galat olarak ikisine birden “hülya” denir. Hâlbuki
rüyalar, İslâmî anlayış çerçevesinde değerlendirildiği zaman, çok defa gerçek
bir yönü olduğu da görülür. Zira onlar, gözlerin âlem-i şehadete kapandığı
anda, âlem-i misale açılan pencere ve menfezlerden ruhumuza sızan
levhalardır.

Hayal, tıpkı düşünce ve tefekkürde olduğu gibi, azme, ideale... ait hususlarla
ilgili olduğu zaman iyi ve faydalı, çirkin ve çirkef şeylere ait olduğu zaman da
kötü ve zararlıdır. Hususiyle genç dimağlarda nefse ve hevesata ait hayal ve
tasavvurlar, onları öyle olmayacak fenalıklara sürüklerler ki, bir daha
kendilerini toplamaları çok zor olur. Hatta bazen daha taptaze bir dimağ iken
sararıp giderler. Bu bakımdan, her günah içinde küfre giden bir yolun olduğu
gibi, içinde fesat ve fücur olan her hayal de sahibini fıska ve dalâlete çekip
götüren zihnî bir gulyabanidir.

Burada, insanın kötü şeyleri aklından geçirmekle muaheze edilip
edilmeyeceği sorusu akla gelebilir. Hemen şunu ifade edelim ki, bu tamamen
sübjektif ve her insanın kendi seviyesiyle alâkalı bir meseledir. Şöyle ki,
meselâ bazı insanlar âdeta bütün duygu ve düşünceleri itibarıyla Allah’a ve
O’na ait değerlere göre kurulmuş ve planlanmış gibidirler. Bu yönüyle de sanki
onların beyin ve hafızaları, Cenâb-ı Hak tarafından karantina altına alınmış,
şeytan ve şeytanî düşüncelere kapalı bir disket hâline getirilmiş gibidir. Her
yönüyle ilâhî rahmet, ilâhî hıfz ve kelâetin sıyanetinde olan bu ruhlar, şeytanın:
“Rabbim! Beni azdırmana karşılık, ben de yeryüzünde onlara (günahları)
süsleyeceğim ve onların hepsini azdıracağım. Ancak ihlâslı kulların
müstesna.”1 diye tavsif ettiği ve buna karşılık Cenâb-ı Hakk’ın: “İşte Bana
varan dosdoğru yol budur. Şüphesiz Benim kullarım üzerinde senin bir
hâkimiyetin yoktur.”2 dediği, Cenâb-ı Hakk’ın has kullarıdır.

Dolayısıyla başka türlü mülâhazaların, onların zihinlerini meşgul etmesi az
görülen şeylerdendir. Onların bu türlü şeylere iradî olarak tevessülleri ise



beyinlerine bir matkap salarak fısk ve fücuru kendi düşünce dünyalarına
taşımaları anlamına gelir ki, bu durumda da hemen ilâhî bir tokatla uyarılmaları
kaçınılmaz olur. Bu tokat, küçük bir dikenin yolda ayaklarına batması
olabileceği gibi, büyük bir belânın tokmak gibi başlarına inmesi şeklinde de
tecellî edebilir. Ama her ikisinde de kastedilen mânâ şudur: “Zinhar, bu türlü
şeylere girmeyin!” Ancak bir de günah virüsü disketin içine sirayet etti mi,
artık ondaki plan, program adına ne varsa, hepsi birden tehlike sath-ı mâiline
girmiş demektir ki bundan geri dönülmesi oldukça zordur.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir hadislerinde, insanın
kötülüğe niyet edip yapmadığı zaman, bir sevap kazanacağını, başka bir
hadislerinde ise, fenalığa niyet edip yapmadığı hâlde günah kazanacağını
bildirir. Bu iki hadiste kastedilen mânâ telif edildiği zaman, birinci hadisin
bizim gibi avam insanlara karşı söylenmiş, ikinci hadis-i şerifin ise, Allah
tarafından bol bol lütuflarla serfiraz kılınmış ve o lütuflar helezonunda
yükselmiş insanlara yöneltilmiş bir hitap olduğu anlaşılır. Çünkü o insanın
fenalıkları zihninde tasavvur etmesi, Allah’a kurbiyetle telif edilemeyeceğinden
o, aksi bir hükümle cezalandırılır.

Yine önemli (önemli olduğu kadar kudsî) bir mekânda bulunup,
kendilerinden sadece okuma, düşünme, iman ve Kur’ân hizmetinde çalışmakla
Allah’a kurbiyet kesbetme beklenen insanların, bu türlü fısk u fücura girmesi,
çarşıya-pazara çıktıklarında gözlerine dikkat etmemeleri, Allah’ın kendilerine
karşı onca hıfz, himaye ve kelâetine saygısızlık olacağından, daha büyük
tokatlara sebep olabilir. Onlar, bu türlü şeylere maruz kaldıklarında, şeytandan
bir ok yemiş gibi hemen Allah’a teveccüh etmeli ve: “Estağfirullah yâ Rabbi!”
demelidirler...

Evet, işte “Bu türlü mülâhazalar, bazı kullar için, vesile-i muahezedir.”
diyebiliriz. Nitekim tasavvufta meşhur bir söz vardır: ِراَرْبَْألا ُتاَنَـسَح 

َنِیبَّرَقُمْلا ُتاــِٰـئّي  Ebrarın hasenâtı, iyilikleri, mukarrabînin“ َس
günahlarıdır.” Bu da teferruatta şer’î kıstasların, bazı insanlara göre değişmesi
demektir. Evet, bazı kimseler vardır ki konumları itibarıyla, daima hıfz u eman
altındadır ve onlardan da bu himayeye karşı vefalı davranmaları beklenir.

Kasdî ve iradî olmaksızın, vazife icabı bu türlü şeylere tevessül eden
Müslümanların dünyada başlarına bir şey gelmiyorsa, ümidimiz, –inşâallah–
ahirette daha büyük cezaya çarptırılacaklarından değildir. Zaten bizim de



suizan edip öyle düşünmemiz hiçbir zaman doğru olmaz. Zira bu insanlar,
vazife icabı toplumun içine girmekte ve görevlerini ancak bu şekilde
yürütebilmektedirler. Dolayısıyla: “Toplumun içinde kalıp da ondan
gelenlere katlanmak, tek başına olmaktan daha hayırlıdır.”  hadisi, onlar için
bir sığınak sayılabilir.

Böyle bir hayır arama düşüncesiyle, ister okulda talebe ya da hoca olarak
görev yapsınlar, ister çarşıda esnaflık, isterse başka yerde çalışsınlar, kasdî
olarak bu türlü şeylere tevessül etmedikleri müddetçe, tıpkı sokakta gezerken
paçalara sıçrayan çamurun namaza engel olmadığı gibi bu durum da onlar için
sorumluluk vesilesi olmaz. Çünkü zaruret anında mahzurlu şeyler –zaruret
miktarınca– mubahtır.

Fakat bir mecburiyet olmadan, kasdî ve iradî olarak bu türlü şeylere kapı
aralanırsa, o zaman da Cenâb-ı Hak burada sormasa bile, ahirette sorabilir;
dünyada sorulması ehven; ahirette sorulması ise, daha eşed/şiddetlidir.
Dolayısıyla, özellikle Cenâb-ı Hakk’ın has dairesi içinde bulunan kişilerin,
içtimaî münasebetlerinde olabildiğince dikkatli olmaları ve iktisat etmeleri
gerekmektedir.

Bu sebeple bu mevzuda hassasiyet gösterenleri hafife almak kesinlikle doğru
değildir. Zira biz, yıllardan beri bu insanlara Efendimiz’in, sahabenin ve
onlardan sonra gelen diğer büyüklerimizin bu tür mevzulardaki hassasiyetlerini
anlatmış ve dinin asırlardan beri yıkılan kalesini tamire çalışan arkadaşlar
olarak, hiçbir şekilde gayr-i meşru tavır içine girmeden bu yolda yürümeye
kararlı olduklarını vurgulamışızdır. Bu hassasiyet, dinimizin bir emridir ve
bunlardan taviz vermemiz de mümkün değildir.
1 Hicr sûresi, 15/39-40.

2 Hicr sûresi, 15/41-42.



BAZI TASAVVUFÎ ESASLARDAN KESİTLER
Soru: Mucize, keramet, istidraç kelimelerini açıklar mısınız?
Harikulâde hâller olarak bilinen mucize, keramet, istidraç ve bir anlamda

sihir arasında zâhirî açıdan herhangi bir fark yoktur. Bir kere halk (yaratma)
açısından hepsinin kaynağı ve mercii Allah’tır. Bunların değişik ad ve unvan
almaları, bu harikulâde hâllere mazhar olan insanlar zaviyesindendir. Gerçi
sihir ve istidraca ve insanı yoldan çıkaran keramete, mazhariyet demek doğru
değildir. Böyle bir şeye, mâruziyet demek her hâlde daha yerinde olur.

Mucize, bir peygamberin peygamberliğini ispat için, onun eliyle Allah’ın
yaratmış olduğu harikulâde hâldir. Keramet, bir Allah dostunun, vilâyetinin
remzi ve işareti olmak üzere, o şahsın iradesinin taalluku olmaksızın, yine
Allah’ın yarattığı bir harikulade hâldir. İstidraç ise takva, zühd, ihlâs vb.
esaslarla hiç alâkası olmayan, belki de metafizik âlemle bile hiç mi hiç
münasebeti bulunmayan birinin eliyle gerçekleşen meş’um (uğursuz) bir
fevkalâdeliktir.

Bu üç kavramın tariflerinde de görüldüğü gibi, gerçekleşen olay itibarıyla
aralarında herhangi bir fark gözükmemesine rağmen, onunla alâkalı yaratıldığı
zat itibarıyla sera-süreyya farkıyla birbirlerinden uzak olduğu da bir gerçek.

Keramet ve istidraç için mazhariyet veya mâruziyet ayrımı yapmaya çalıştım.
Şöyle ki, İslâm tarihi içinde bazı şahıslar var ki, kendilerine lütfedilen
kerametvari şeyler sebebiyle, zamanla doğru yoldan ayrılmış ve dalâlet
fırkalarına iltihak etmişlerdir. Her zaman emsalini gördüğümüz bazı metafiziğe
açık şahıslar, çevrelerinin kendilerine: “Sen mücedditsin, mehdisin!” ve daha
sonraları “Hz. Mesih’sin ve Allah sana hulûl etti!” demelerine inanmış ve
geriye dönüşü olmayan bir yola girmişlerdir. Dolayısıyla da bu tür şeylere,
mazhariyet demek doğru değildir.

İnsanın sağlam bir akidesi yoksa ve dinî düşüncesi de Kur’ânî değilse,
vâridât gibi gözüken bu tip şeyler, onun helâkine sebep olabilir. Onun için
insan böylesine kerametler isteyeceğine, her zaman Rabbinden ihlâs,
samimiyet, zühd, takva, daha doğrusu rızasının bulunduğu şeyleri istemeli..
Yunus’un dediği gibi “Bana Seni gerek Seni!” deyip sadece Allah’ı arzu
etmeli.

Bir veli, kerametinin izharına çalışsa, yanlış mı yapmış olur? Meselâ
küfre girer mi?



İslâm’da, insanı küfre sokacak olan düşünceler, sözler ve fiiller bellidir.
Yani ıstılahî ifadeyle “ef’âl-i küfür” ve “akvâl-i küfür”, temel kriterleri
açısından bellidir. Bu sebeple, veli olsun, olmasın bir Müslüman, mubah
çizgide cereyan eden yanlış yorumlamalardan dolayı küfre girmez. Ancak, başta
veliler olmak üzere hemen her Müslümanın, dinin usûlü diyebileceğimiz
meseleleri çok iyi bilmesi lâzımdır. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, mucize
nedir, keramet nedir ve onların izharının hükmü nedir, bunların bilinmesi çok
önemlidir.

Meselâ mucize Nebinin eliyle Allah’ın gerçekleştirdiği dava-yı nübüvveti
isbata râci harikulâde bir hâldir ve nebi bunu, Hakk’ın izniyle izharla
mükelleftir. Keramete gelince, onun izharı ne vaciptir ne sünnettir ne de
müstahaptır. Hatta tam tersine, ihfâsı, yani gizlenmesi esastır. O bir ikram-ı
ilâhîdir. Öyleyse bu türlü şeylere mazhariyete takılmadan ve aldırış etmeden,
Üstad’ın yaklaşımıyla “nefis cümleden edna, vazife cümleden a’lâ” demeli ve
bunu bir ibtilâ bilmelidir. Aksi, hâlde birtakım yanlışlıkların içine düşülmesi
her zaman mukadderdir.

Ayrıca bahsini ettiğimiz türden dine ait usûllerin çok iyi bilinmesi, bizlere
üstadlık yapmış İmam Gazzâlî’den İmam Rabbânî’ye varıncaya kadar, birçok
rehber şahsiyeti daha iyi anlamamıza sebep olur. Onun için bırakın velileri, üç-
beş insana bir şeyler anlatan ve onlara müessir olan kişilerin bile, İslâm’ın
temel prensip ve kaidelerini bilmeleri şarttır. Bunları bilmeyen insanlar, daha
sonraları kendilerine gösterilen teveccühler karşısında bocalayabilir ve
dengeyi koruyamayabilirler. Üstad da böyle bir endişeyi izhar etmiştir. Evet,
bazen hüsn-ü teveccüh, usûl-ü İslâmiyeyi bilmeyen insanların yoldan çıkmasına
sebep olabilir.

Kalbî istikameti korumak çok zor o hâlde?
Evet, güzel bir noktaya temas ettiniz. İstikamette kalmak ile kalmamak

arasında çok ince bir perde vardır. Onun için insan, Allah Resûlü’nün defaatle
dediği gibi, “Ey kalbleri eviren-çeviren Allahım. Benim kalbimi dinin
üzerinde sabit kıl!” demeli ve Rabbisine dua dua yalvarmalıdır. Hatta bana
göre bu dua, değil günde 3 defa, 50 defa okunsa yine de azdır. Çünkü hassaten
günümüzde dalâlete giden yollar, mahlukatın soluklarının kat katı adedince.
Evet, bugün, kayma noktaları o kadar çok ki, bu ve benzeri dualarla Rabbine
sığınmayan insanın istikamette kalabilmesi oldukça zordur.

Öte yandan hiç kimse kalkıp “Ben aklım ve mantığımla doğru yolu bulmuş



yürüyorum, kaymam mümkün değildir.” diyemez ve dememelidir de, zira Allah
Resûlü o fetanet-i âzamıyla doğru yolu bulabilmeye müsait olmasına rağmen,
yine sabah-akşam hep bu duayı okuyordu. İnsanlığın İftihar Tablosu’nun böyle
davranmasını yadırgayıp, “Acaba buna gerek var mı?” gibi düşünen insan, –
bana göre– farkına varmadan kendini merede-i şeytanın zimmetine salmış
demektir.

Hâsılı, istikamet çok önemlidir. Bunun için de önce usûl-ü İslâmiyeyi bilme
ve onun ardından da sürekli Rabbimiz’e yalvarma, yakarma şarttır.

İnsan, bahsini ettiğiniz duaya gerek yok, nasıl olsa kurtulurum
düşüncesine neden girmiş olabilir?
Öncelikle şunu ifade edeyim ki, bir insanın kafasında ahirette kurtulma veya

kurtulamama mülâhazası yer etmemişse, o insan boşlukta yaşıyor demektir.
Dolayısıyla insanın bomboş olmaması, boşlukta yaşamaması güzel ama kendini
garantiye almış görmesi de en azından bir küstahlıktır. Bakın Esved b. Yezid –
ki Ebû Hanife gibi dâhilerin hocasıdır– bir gecede yüz rekât namaz kılar ve
devamlı ağlar. Kendisine sorarlar, “Günahlarına mı ağlıyorsun? “Hayır” der
Esved b. Yezid, “Dünyanın ötesinden korkuyorum.” Hâlbuki bu zatı öldükten
sonra birisi rüyasında görür ve ona sorar: “Ne muamele gördün?” O,
“Peygamberlikle aramda, bir mesafe kaldı.” der.

Bir de Bediüzzaman Hazretlerinden bir misal arz edeyim. Üstad’a Zübeyr b.
Avvam misali havarîlik yapmış olan, âbid, sâcid, müttaki Zübeyr Abi bir gün,
“Üstadım, akıbetimden çok korkuyorum!” der. Üstad birden sert bir sesle ona
“Korkma, titre!” cevabını verir. Evet, ahiret çok pahalıdır ve onun için sadece
bir korkma yetmez, titremeli ve gereğine göre hareket edilmelidir.

Bana göre, bırakın akıbetimizden emin olmayı, biz bu eracif içinde nasıl
küfre girmiyoruz ve bunca kirlilikler karşısında kalbimizi, iman noktasında
nasıl canlı tutabiliyoruz, esas ona şaşırmalı ve Allah’ın ihsan ettiği bu engin
lütuflar karşısında iki büklüm olup, şükran secdesine kapanmalıyız...

Gaflet arıyorum diyen velilere ne diyeceğiz?
O, ehlullah arasında geçerli olan bir olgudur. Hayatını daimî mehafet,

mehabet altında ve sürekli ciddiyet içinde geçiren insanlar, bazen nefes almak
isterler. Yani bunlar, başlarını yastığa koydukları zaman, vicdanî
muhasebesinin hâsıl ettiği sarsıntı ile kalbi duracak, çatlayacak hâle gelir, işte
bunlar azıcık teneffüs etmek için fâniyat u zâilata yönelirler. Yoksa bizler gibi



her gün bin bir türlü inhiraf ile yüz yüze ve zaten gaflet içinde hayatını
sürdürenlerin, gaflet-i muvakkate-i sun’iyeye ihtiyaçları yoktur.

Kalbin Allah ile olan irtibatı iradî midir, gayri iradî midir? İkisi de söz
konusu ise hangisi makbuldür?
Kalbin Allah ile hem iradî hem de gayr-i iradî irtibatı vardır ve tabiî ki iradî

olanı daha makbuldür. Yalnız gayr-i iradî olarak yapılan irtibatlarda da yine
Allah (celle celâluhu) mutlaka irtibatın gereğini yerine getirir ve onun sevabını
verir. Meselâ, siz “Allah” deseniz, O da size “Kulum” der. Siz Allah’ı
sevseniz, O da sizi sever. “Razıyım Senden” deseniz, rızasına ulaştırır.

Fakat bütün bunların iradî olarak yapılması esastır. Meselâ, bir yerde
Allah’ı anlatacaksınız. Konuştuğunuz şeylerin onda dokuzu O’nu anlatıyor ama,
onda biri kendinizi anlatıyor olabilir. Veya halk içinde Hakk’ın temsilciliğini
kendi davranışlarınızla göstereceksiniz. Davranışlarınızın onda dokuzu O’nu
gösteriyor, onda biri ile kendinizi ön plana çıkarıyor olabilirsiniz. İşte bunu
hissettiğiniz anda, hemen kendinizi sorgulayarak, o onda birlik şeylerden dahi
vazgeçmelisiniz.

Bu insanın, O’na ait olmayan şeyleri söylememesi, bakmaması,
düşünmemesi, yaşamaması vb. demektir. Fakat takdir edersiniz ki, bu o kadar
kolay da değildir. Bunun hayata geçirilebilmesi sürekli irade ve cehd, sürekli
azim ve gayret ister. Bir defa yapınca bitecek bir şey de değildir bu. Değişen
ve sürekli bir sel gibi akan hayatın bütün saniyelerinde ya da bütün bir ömür
boyu yapılması gerekli olan bir mücadeledir. Hatta bu konuda zirvelere
çıksanız, peygamberlerin hemen altındaki mertebelere erişseniz dahi, şayet o
zirvenin gerektirdiği mücadeleleri vermezseniz, başaşağı, derin bir çukura
düşmek ihtimali vardır.. evet, yukarılara doğru tırmandıkça mücadelenin daha
da ağırlaşacağı muhakkaktır.

Öyleyse çok sık sözünü ettiğimiz “Halk içinde Hakk’ın temsilcisi olmak”
çok zor.
Çok zor tabiri bunu karşılamaz. Daha ağır bir tabir bulmak zorundayız. Zira

halk içinde Hakk’ın temsilcisi demek, peygamber mesleğine talip olma ve onu
temsil etmek demektir. Onu yapabilmek için de peygamberâne aşk, şevk, gayret,
azim, cehd ve irade gerekir.

İnsanın bunu yapabilmesi ise, öncelikle “iç irtibatı” diyebileceğimiz niyete,
kararlılığa bağlıdır. Ardından bu iç irtibat, niyet ve kararlılığın fıtratla



bütünleşmesi, insanın tabiatının bir yanı hâline getirilmesi gelir ki, siz buna
tabiatın ibadetle bütünleşmesi de diyebilirsiniz. Üstad’ın sâika ve şâika dediği
latîfeler de bu görevleri yerine getiriyor olabilir.

Evet, düşünme dediğimizde hep O’nun hissedilmesi altında düşünmeli,
beyan O’nu mülâhaza ile preslenmiş olarak ağızdan çıkmalı, bakma dendiğinde
gözler O’nun rızasına ayarlı şeylere bakmalı.. hâsılı her şeyimizi O
yönlerdirmeli ve dahası, insan bütün bunları peynir-ekmek yeme kolaylığı
içinde bir tabiî hâdise gibi yerine getirmelidir. Dini duyguların, fıtratla
bütünleşmesi ve insan tabiatının bir yanı hâline gelmesi de bu olsa gerek.

Sonra halk içinde Hakk’ın temsilcisi olma, “kavs-i urûc”dan sonra bir
“kavs-i nüzûl”dür. Urûcu olmayan birisi için ise böyle bir şey söz konusu
değildir. Kavs-i nüzûl, urûcun ötesinde ayrı bir derinliktir ve dava-yı
nübüvvetin vârislerine hastır. Yani seyr u sülûkünde belli mertebeleri kat
etmiş, cennet kapılarının kendisine aralandığına şahit olmuş, ölümün güler
yüzünü görmüş, ondan “Gel, gel!” şeklinde davetiyeler almış ve gördüğü bunca
iltifat karşısında iştiyakla oraya gitmek isterken, birden َلْوَح deyip geriye َال 
dönmüş; geriye dönmüş zira burada Hak namına halkın arasında yapılacak daha
çok iş var.. evet, gerçek temsilcilik işte böylesi insanlar için bahis mevzuudur.

Bana göre, en azından bu kadarcığı olsun yaşamamış insanların halk içinde
Hakk’ın temsilciliğini yapması, Hakla beraber olması düşünülemez. Ve yine
bana göre Kur’ân’ın ُروُكَّشلا َيِداـَبِع  ِمْن  ٌلِیلَقَو   “Şükreden kullarım ne
kadar da azdır.”1 Yine َنيِرِخْٰألا َنِم  ٌلِیلَقَو   َنِیلَّوْـَألا مَِن  ٌةَّلُث   “İlklerden
bir grup, arkadan gelenlerden ise daha az.”2 âyetleri bu hakikate işaret eder.

Son bir şey daha ilave etmek istiyorum. Bunlar ferdin kendi kendine
düşüneceği şeyler. İnsanları böyle düşündürmek elimizden gelmez. Allah’tan
hidayet ola! Dolayısıyla hiç kimseye “Sen böyle değilsin!”, “Sen gâfil ü
nâdânsın!” demek doğru değildir. Aksi hâlde zorlama olur ki, onunla bir yere
varılamayacağı ve varılmadığı da meydandadır.

Halkın temsilciliğini cidden yapmayı isteyenler nelere dikkat etmeli,
nasıl bir yöntem izlemelidirler?
Bana göre önce, insanın kendini keşfetmesi lâzım. “Nefsini bilen, Rabbini

bilir.” beyanından hareketle, insan, nerede, hangi seviyede olduğunu bilmeli ki,
bu çok önemlidir. Kimseyi aldatmanın bir mânâsı yok. Yorumlara, tevillere
girmek kimseye bir şey kazandırmaz. Her insan davranışları ile kendi tabiatının



rengini aksettirir. Öyleyse, öncelikle onun keşfedilmesi gerekir. Meselâ,

Kur’ân, “Hayır! Siz âcile’yi (peşin olanı) sever, ahire’ yi bırakırsınız.”3

buyurur. Evet, peşin olanı, daha sonra verilecek olana tercih etme bizim insanî
tabiatımızın icabıdır.

Bunu bilmeli, sonra da bu tabiatı terbiye etme cihetine gitmeliyiz. Bu da,
insanın nazarını fenâdan bekâya çeviren mürşitlerin yaptıklarını yapmak
demektir. Hakikat-i hâle gelince, çoklarımız günde en az iki-üç saat konuşuruz.
Acaba bu iki-üç saatlik gevezelik içinde dinin “ümmehat” dediği ana
meselelere ait ne kadar zaman ayırırız? Şayet, futboldan, siyasetten
konuştuğumuz kadar, ümmehat hakkında konuşmuyorsak, Hakk’ın temsilciliği
makamını yakalamamız çok zordur.

Bütün bunlar başta herkese zor gelebilir. Ne var ki her şey başta biraz da
tekellüfle başlar. Öyleyse insan kendini biraz zorlamalı, gayretleri ciddî bir aşk
ve şevke iktiran etmese bile, sözü evirip çevirip Allah’ı ve ümmehat dediğimiz
meseleleri anlatmaya getirmelidir. Aksi hâlde insanın yollarda takılıp kalması
kaçınılmazdır.

Bir üçüncü merhale olarak, nazarî bilgilerin ötesinde bütün bu anlatılanların
bir “ilm-i sâni” olarak vicdanda duyulması, hissedilmesi gerekir ki, esas hedef
de işte budur. Aslında velinin, zevken ve keşfen elde etmek istediği şey de
budur. Ancak bu mertebeye yükselebilmenin yolu, önce de ifade ettiğimiz gibi,
her yerde ve her fırsatta Allah’ı anlatmaktan, konuşmaktan, müzakere etmekten
geçer. Öyleyse gelin, mukaddes bildiğimiz değerler üzerine yemin edelim;
bizim her mecliste birinci meselemizin bu olduğuna.. şayet, dünyaya ait on
dakika konuşursak Hakk’a ait yarım saat konuşacağımıza.. aksi hâlde ...........”
diyelim, birbirimize söz verelim.. ve İbrahim Hakkı’nın tavsiyeleri çizgisinde,
gece-gündüz hep O’nunla olalım:

“Çün gündüz olursun nice ağyâr ile gâfil
Ko gafleti dildârdan utan gecelerde
Dil beyt-i Hudâ’dır, ânı pâk eyle sivâdan
Kasrına nüzul eyleye Rahmân gecelerde.”

1 Sebe sûresi, 34/13.

2 Vâkıa sûresi, 56/13-14.

3 Kıyâmet sûresi, 75/20-21.



HZ. MESİH VE MİSYONU
Soru: Yüklendiği misyon itibarıyla Hz. Mesih’i anlatır mısınız?
Hz. Mesih, olabildiğine maddeci bir topluma peygamber olarak

gönderilmiştir. Böylesine maddeci bir topluluğun ıslahı adına Hz. Mesih,
onların karşısına ruhçu bir düşünceyle çıkmış ve onların maddeci düşüncelerini
tadil etmiştir.

Müşrikliği ve putperestliği, doğrudan doğruya din unvanı ve din referansıyla
diyanet blokajı üzerine oturtan toplumların, daha sonra o dinî telakkiden
sıyrılıp, yeni bir dinî düşünceye ulaşmaları oldukça zordur. İşte Hz. Mesih,
meb’us bulunduğu toplumdan, maddeciliği tadil ederek, metafiziğe kapı
aralamış.. ve aynı zamanda vahy-i semavî ile, ifrat ve tefrite girmeden madde
ve ruh arasında bir denge tesis ederek bu zorluğu aşmıştır.

Ne var ki, daha sonra gelen onun müntesipleri, bu dengeyi muhafaza
edememiş.. bundan dolayı da zamanla bütün güçleriyle ruhçuluğa ve
spiritüalizme yönelerek maddeyi bütün bütün inkâr etmişlerdir. Kur’ân-ı
Kerim’in de ifadesiyle onlar, ruhbanlığı kendilerine farz kılarak, sözde bununla
değerler üstü değerlere ulaşacaklarını zannetmişlerdir. Oysaki onlara böyle bir

zorluk tahmil edilmemişti.1

Evet, onlar, Allah’ın rızasını tahsil maksadıyla, dinin ruhunda olmayan
şeyleri icat etmiş ve daha sonra da icat ettikleri bu şeylere yenik düşüp onların
ağırlığı altında dinin aslından uzaklaşmışlardı. Hâlbuki meşru dairedeki zevk
ve lezzet, hem keyfe kâfi hem de zarurî ve lüzumludur. İnsan için aile hayatı,
çoluk çocuk, hayatî bir ihtiyaçtır. Onların bir kısmı, bu mubaha karşı müstenkif
kalmış ve farkına varamayarak hatta mâbedleri o işin gayr-i meşru levsiyatı ile
kirletmişlerdir.

Hristiyanlıkta, bu türlü daha birçok farklı yorum ve yanlış anlamalar
mevcuttur. Meselâ Yuhanna İncili’nde, “Eğer yüzüne bir tokat vururlarsa, dön
diğer yüzüne de bir tokat vursunlar.”  diye bir ifade vardır. Günümüzde bu
mânâ ve ruh, belli ölçüde değerlendirilebilir. Bu bir nevi, “Dövene elsiz,
sövene dilsiz” sözünün değişik bir versiyonudur. Ancak insanların zulümlere
karşı teslimiyetçi bir şekilde davranmaları, yanlışlığa açık bir durumdur. Zira
zulmedenler hiçbir zaman zulmetmeye doymazlar.

Hristiyanlık, zuhur ettiği zaman itibarıyla, değişik baskılar altında kendini
anlatma ve kendini ispat etme imkânını elde edememişti. Bu baskı ve zulümlere



karşı onlara, “mukabele etmeme” fikri aşılanmış ve bu, daha sonra onlarda bir
karakter hâline gelmiştir. Bu düşüncenin uzantısı olarak onlar, harp etmemeyi,
kendilerine ne yapılırsa yapılsın karşı koymamayı ve dünya zevklerinden uzak
kalarak ruhbanca bir hayat yaşamayı vs. bir disiplin olarak benimsemişlerdi.

Ne var ki, bu disiplinlerin pratik hayattaki yansımalarına bakıldığında
manzaranın hiç de aslına uygun ve iç açıcı olmadığı görülecektir. Çünkü onlar,
bugün dünyanın değişik yerlerinde –esefle müşâhede etmekteyiz–
benimsedikleri bu prensiplere aykırı olarak, yer yer hayatın karşılarına
çıkardığı ve insan fıtratının bir gereği olan ihtiyaçlarını gayr-i meşru yollardan
giderme ve duygularını tatmin etme yollarına girmişler, uzantıları günümüze
kadar gelen kanlı savaşlar yapmışlar ve birçok insanın haksız yere ölmesine
sebep olmuşlardır.

Hz. İsa’nın (aleyhisselâm) materyalist bir topluma uyguladığı ıslah hareketi,
aynı zamanda kendisinden sonra gelecek olan ve müjdesini de bizzat kendisinin
verdiği İnsanlığın İftihar Tablosu’na giden yolları da açmıştır. Ancak, başta da
ifade ettiğimiz gibi daha sonraki müntesipleri, Yahudi ifratına karşı tefrite
düşerek, bütün bütün fiziği de maddeyi de inkâr etmişlerdi. Fetih sûresinin en
sonunda yer alan uzunca âyet, bu mevzuya ışık tutmaktadır. Burada o âyetle
alâkalı birkaç hakikati arz etmek istiyorum:

Âyet, 2 ّللا ِهٰ ُلوُسَر   ٌ دَّمَحُم  diye başlamaktadır. Âyetin başındaki bu ifade ile
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) risaleti vurgulanmış ve
değişik yerlerde geniş olarak bu hakikat ifade edildiği için de, icmalen
geçilmiştir. Bu âyette, daha ziyade Kur’ân, Efendimiz’in etrafındaki insanlara
dikkat çekmekte ve değişik evsaf ve kategoriler hâlinde, birbirinden farklı
maddeye ve mânâya bakan yanları ile onları nazara vermektedir.

ّللا ِهٰ ُلوُسَر  ٌدَّم  َحُم  önemli ve hayatî bir gerçektir. Bunun için Sâdî, Üstad’ın
da Mektubat’ta ifade ettiği gibi, “Muhammedün Resûlullah demeden râh-ı
selâmet muhaldir.” der. Necip Fazıl da bu hakikati ifade adına, Pascal’ı
koştura koştura rıhtıma kadar getirir ancak ّللا ِهٰ ُلوُسَر  ٌدَّمَحُم   demediği için
onun gemiyi kaçırdığını söyler. Evet, bu mânâda Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) rasat noktasına ulaşmayanın sahil-i selâmete ulaşması mümkün
değildir. Şimdi tekrar âyetin mevzumuzla alâkalı yönüne dönelim:

Peygamberle beraber maiyyet-i nebeviyeye eren herkes, maiyyet-i ilâhiyeye
de ermiş demektir. Bir yönüyle âlem-i cismaniyet ve âlem-i halka ait



Efendimiz’le maiyyet, aynı zamanda âlem-i emre ait Cenâb-ı Hak’la maiyyetin
bir izdüşümüdür. İşte âyet-i kerimede, ُهَعَم َنيِذَّلاَو   derken bahsettiğimiz bu
beraberlik anlatılmaktadır. Âyetin devamında ise, bu ufku yakalayan insanların
özelliklerinden bahsedilmektedir.

Bu özelliklerden biri, onların ِراَّفُكْلا َىلَع  ُءآَّد  ِ َشأ  olmalarıdır. Yani
mahiyetlerindeki inanma istidadını körelten, bunca delâil Allah’ın varlığını ilan
ederken bütün bütün onları tekzip edip inkâra sapan ve ilâhî meşaleyi
söndürmeye çalışan insanlara karşı şedittirler.

İkinci özellikleri ise, ْمُھَنَْیب ُءآَمَحُر   “Kendi aralarında fevkalâde şefkatli ve
merhametlidir.”

Bu özellikler, ًاناَوْضِرَو ّللا  ِهٰ ًالْضَف مَِن  َنوُغَتَْبي  ًا  دَّجُس اًعَّكُر  ْمُھيٰر  ,Sen“ تَ
onları sürekli rükû ve secde hâlinde görürsün. Allah’ın lütuf ve rızasını ister
dururlar.” Demek ki onlar, ayaklarını koydukları yere başlarını da koyarak bir
halka hâline gelmiş ve böylece Allah’a en yakın bulunma hâlini ihraz etmişler.
Aynı zamanda onlar, her şeylerini Allah’ın fazlından bilirler. Zaten neticede
onların istedikleri sadece ve sadece Allah rızasıdır.

ِدوــُجُّسلا َِرث  ْنــــِم أَ ْمِھِھوـــــُجُو  ِيف   ْ مُھاَمیِس  “Onların nişanları
yüzlerindeki secde izidir.”

ِةبٰرْوَّتلا ِيف  ْمُھُلَثَم  َِكلٰذ   “İşte bunlar, ümmet- i Muhammed’in Tevrat’taki
vasıflarıdır.” Bir kısım semavî kitaplarda tahrif söz konusu olmuş ve büyük
ölçüde hüdanın yerini heva, ruhun yerini de madde almıştır. Tevrat’ta ümmet-i
Muhammed anlatılırken, mânevî yönleri ve yanlarıyla ve metafizik cepheleriyle
anlatılmaktadır.

Diğer taraftan ٍعْرَزَك ِلـــِیجْنِْإلا  ِيف  ْمـــُھ  ُلَثَمَو  “Onların İncil’deki
vasıflarına gelince, onlar tıpkı bir ekin gibidirler.”  Ekin, tohumla meydana
gelir ve maddîdir. Tohum, bir cisimdir ve tıpkı yumurtadaki ukde-i hayatiye ve
insandaki sperm gibi hayat programı yüklenmiş bir varlıktır.

َُه أْطَش َجَرَْخأ   “Topraktan rüşeymini çıkarır.”  Ki, o da bir maddedir. َأْطَش
kelimesinde maddî yapının zuhuru gibi bir mûsıkî de gizlidir. Burada her
kelime, mükemmel sözcüğüyle ifade edilemeyecek ölçüde seçilmiş.. seçilmiş
ve âdeta bir dantelanın atkıları hâlinde örgülenmiştir.

ََظلْغَتْساَف  “Gılzet kazanır, kalınlaşır , sertleşir.”  Burada da mesele hep
madde etrafında dönmektedir. Zira mânânın, ruhun, metafiziğin kalınlaşması



mümkün değildir.

ى ٰوَتْساَف  “O maddî yapı üzerinde kalkar, doğrulur.”  demektir. ىٰل َع
ِ۪هقوُس  İnsanın sâkı, bacaklarıdır. Filiz ve ağacın sâkı ise sapıdır.

َعا ّ َ رُّزلا ُبِجْعُي   “Öyle ki, tohumu, toprağın bağrına atan insan bile, onu bu
hâliyle gördüğü zaman şaşkınlıktan kendisini alamaz.”

َراَّفُكْلا ُمِھِب  َظـیَِغي  ”.Kâfirleri öfkelendirir“ ِل  Bu ise, başkalarının gözünü
doldurması, onların içine takdir, dehşet ve korku salması gibi hep maddeye
müteallik şeylerdir.

Dikkat edildiği takdirde, İncil’de yer alan meseleler, fizikî açıdan, tamamen
maddeci bir anlayışı aksettirmekte ve her şey mahsusata müteallik yanları ile
nazara verilmektedir. Tevrat’ta zikredilen hakikatler ise, hiçbiri elle tutulur,
gözle görülür ve pozitivistçe mülâhazalarla mahsusata taalluk eden şeylerden
değildir. Bunların hepsi âdeta insanları âlem-i emir ve mücerret hakâik
etrafında dolaştıran mânevî şeylerdir.

İşte bu incelik, Seyyidinâ Hz. Mesih’in konumunu anlama bakımından çok
önemlidir. Hz. Mesih, Yahudi maddeciliğini tadil etme misyonunu yüklenmiştir.
Böyle bir misyonla gelen insanın, bu misyonu gerçekleştirebilecek donanımla
gelme zarureti vardır ki daha dünyaya teşrif buyuracağı zaman o, çok iyi bir
yuvada neşet etmiştir. Onu yetiştirme mevzuunda Hz. Meryem ölçüsünde başka
bir kadın göstermek mümkün değildir. Kur’ân, değişik âyetlerinde Hz.
Meryem’in karakterini ifade eden kelimeleri yerli yerinde kullanarak onun
hususiyetini vurgulamaktadır. Bu yüce kadın, iffetine o kadar düşkündür ki,
meleğin karşısında bile müthiş bir ürperti yaşamıştır.

Hz. Meryem’in annesi, “Allahım, bana bir çocuk verirsen onu mâbede
adayacağım.”3 diyerek bir adakta bulunmuş; ancak çocuk kız olarak doğunca,
teessür içinde bu kutlu anne, “Ben erkek çocuk bekliyordum ki onu mâbede
adayayım.”4 demiş, ne var ki, çocuk doğmadan önce mâbede adandığı için
mâbedde bırakılmıştır. Seyyidetina Hz. Meryem, mâneviyatla lebâleb bir
şekilde ilâhî vâridâtları iliklerine kadar teneffüs edeceği böyle bir metafizik
ortamda neşet etmiş ve daha sonra da, farklı bir misyon için gelen Hz. Mesih’e
yine sebepler üstü bir şekilde hamile kalmıştır.

Hulâsa, Hz. Mesih, hayatı böylesine sebepler üstü ve harikulâdelikler içinde
cereyan eden bir anneden dünyaya gelmiş ve tamamen bir ruh insanı olarak



Cenâb-ı Hakk’ın himayesinde ve sıyanetinde büyümüştür. Zira onun karşısında,
senelerden beri devam eden maddeciliği, tamamen bir din hâline getiren ve
yıkılması, yenilenmesi, değiştirilmesi çok zor olan bir toplum vardı ve o, hayatı
boyunca böyle bir toplumla mücadele etmişti.

Hz. Mesih, peygamberlik vazifesiyle gönderilirken bu insanları doyuracak
bir donanımla teçhiz edilmiş ve onların putlaştırdıkları maddeyi; babasız
dünyaya gelme, ölmüş insanı diriltme, hastaları iyileştirme, en onulmaz dertlere
şifa dağıtma gibi pek çok mucizeler göstererek aslî hüviyetine kavuşturmuş ve
materyalizme kilitlenmiş bir düşünceyi tadil ederek, ruhçu bir düşünceye yollar
açmış, böylece İnsanlığın İftihar Tablosu’na giden yollara köprüler kurmuştur.
1 Bkz.: Hadid sûresi, 57/27.

2 Fetih sûresi, 48/29.

3 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/35.

4 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/36.
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KARUN
Soru: Karun, Hz. Musa’nın ümmetinden olduğu hâlde, neden kâfirler
gibi helâk edildi?
Karun’un Hz. Musa’nın kavminden olduğunu Kur’ân anlatır. Ne var ki o,

âyetin ifadesiyle, kendisine verilen hazinelerin anahtarlarını güçlü, kuvvetli bir
topluluğun ancak taşıyabileceği o geniş imkânlarını çalım ve böbürlenme

vesilesi yapmış ve ardından da helâk olmuştu.1 Dahası, kendisine yapılan

ısrarlı telkinlere ve “Şımarma, Allah şımarıkları sevmez.”2 tembihlerine kulak

asmamış ve, “Bu servet, bana kendi bilgim sayesinde verilmiştir.”3 diyerek
Allah’a karşı nankörlük etmiştir.

Şimdi bu bilgiler ışığında, soruya cevap olabilecek birkaç hususu ard arda
sıralamaya çalışalım;

Karun öncelikle kâfir değildi. Ancak işlediği öyle büyük günahlar vardı ki,
bunlardan biri bile insanı küfre götürmeye yeterdi. Üstad’ın yaklaşımıyla, “Her
bir günah içinden küfre giden bir yol vardır.”  İşte bu tür günahlar, Karun’da
bir değil, belki daha çok idi ki, cimrilik, kibir, zekât vermeme bunlardan
sadece birkaçıydı.

“Derken Karun, ihtişam ve debdebe ile kavminin karşısına çıktı. Dünya
hayatını arzulayanlar, ‘Keşke Karun’a verilenin benzeri bize de verilseydi,
doğrusu o çok şanslı dediler.’”4 âyetinin ifadelerine göre Karun, hayatı
itibarıyla büyük bir kibir, çalım, gösteriş ve debdebe içindeydi. Hâlbuki Allah
Resûlü, kalbinde zerre kadar kibir bulunan insanın Cennet’e giremeyeceğini
bildirir. Yani kibir, insanın Müslüman olmasını engelleyen bir faktör olduğu
gibi, önceden iman etmiş olanlar için de bir inhiraf vesilesidir.

Karun’un kendisine yapılan onca ısrarlı tembih ve ikazlara rağmen,
hâlinden, tavrından, düşüncesinden hiç mi hiç taviz vermemesi, onun su-i
akıbetini netice veren bir başka âmildir.

Mağrem-mağnem, yani ganimet-meşakkat münasebeti içinde, Karun Hz.
Musa gibi “ulü’l-azm” bir peygambere ümmet olma, hatta onunla aynı zaman
dilimini paylaşma şerefine nail olmuş bir insandı. Hatta mânevî açıdan ona
bağlı ve müntesip olmanın yanında, cibillî karabet itibarıyla da Hz. Musa’ya
yakın olduğu söylenen biriydi. Bir bakıma o, peygamberlik sarayının içinde
bulunuyordu.. bulunuyordu ama, bu yakınlığı değerlendirememişti. Allah da



5.

6.

(celle celâluhu), Kur’ân’da ifade buyurduğu gibi onun cezasını hem dünyada
verdi hem de ahirette katmerli olarak verecek.

Kur’ân, bahsini ettiğimiz hakikati, Hz. Peygamber’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) zevce olma pâyesine ermiş annelerimize hatırlatır ve der ki: “Ey
Peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayâsızlık yaparsa, onun azabı iki
katına çıkarılır.”5 Yine Mekke gibi kudsî bir mekândan insanları alıkoymaya,
ibadet etmelerini engellemeye çalışanlara “Kim orada böyle bir zulüm ile
haktan sapmak isterse, ona o acı azabı tattırırız.”6 buyurarak bu kabîl
mütecavizlerin acı akıbetlerini haber verir.

İşte Karun da, Hz. Musa gibi bir peygambere yakınlığın hakkını
veremediğinden, böyle kötü bir akıbete maruz kalmıştır.. evet, “Kurbu’s-
sultan, âteş-i suzân buved.”

Karun’un Hz. Musa ve dini karşısındaki genel tutumu eğer
cezalandırılmasaydı, başkalarına kötü örnek olma ihtimali vardı. Yani ondan
cesaret alan başkaları da, tıpkı Karun gibi Hz. Musa’nın başına belâ
olabilirlerdi. Karun’un akıbeti o karakterdeki insanların akıllarını başlarına
getirdi ve onun gibi olma temennisinden vazgeçtiler. Nitekim Kur’ân bunu çok
açık bir şekilde anlatır: “Daha dün onun yerinde olmak isteyenler: ‘Demek ki
Allah, rızkı, kullarından dilediğine bol bol veriyor, dilediğine de az. Şayet
Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay!
Demek ki, inkârcılar iflah olmazmış!’ demeye başladılar.”7

Karun’un, büyük bir servet sahibi olmasını ve onun toplumda böyle bir
servetle sebebiyet verdiği şeyleri basite irca etmemek gerekir. Bugün bazı
modern iktisatçılar “Yeryüzünde kapitalizmin fikir babası ve ilk kapitalist,
Karun’dur.” derler. Zira Karun, stok etmiş olduğu bu “kenz” ile, böyle bir
gelişimin en azından hazırlayıcısı olmuş, iktisadî açıdan toplumdaki sınıflar
arası köprüleri yıkıvermişti.

İhtimal “Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok
mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele!”8 âyetinde ifade edilen,
maldaki Allah hakkının verilmeyişi, bilhassa günümüzde kapitalist toplumlarda
olduğu gibi, daha belirgin hâle geldi. Bu ise bir toplumdaki hem iktisadî hem de
sosyal dengelerin alt-üst olması demekti. İşte Karun, yaptığı bu “kenz” ile
böyle bir oluşuma öncülük ettigi için yerin dibine batırılma gibi ancak kâfirlere
verilecek bir ceza ile cezalandırılmıştı.



7. Tirmizî, naklettiği bir hadis-i şerif ile bu meselenin farklı bir buuduna daha
işaret eder: Allah Resûlü hadis-i şerifte, “Cömert Allah’a yakın, insanlara
yakın, Cennet’e yakın, Cehennem’den uzaktır. Cimri ise Allah’tan uzak,
insanlardan uzak, Cennet’ten uzak, Cehennem’e yakındır.”  buyurur. Demek
ki cömertlik veya cimrilik yolların ayrımında tam kavşak noktada bulunuyor.
Karun bu kavşakta Cehennem’e giden yolu seçmişti.

Tarihî tekerrürler açısından meseleye bakacak olursak; bu iş Karun’la
başlamamış ve Karun’la da bitmemiştir. Mühim olan, insanın kulluk şuuru ile
yaşayabilmesidir. Zenginlik, makam, şöhret, ilim vb. şeyler Muhammedî yoldan
çıkan insanların –Kâbe’de dahi olsa– gayyâlara gitmesine vesiledir. Akıbet çok
önemlidir.. evet, hüsn-ü hâtime, ahirete inanan insan için vazgeçilmez bir
esastır. Öyleyse “Bizde var olan her şey, O’ndandır.” deyip, tevhid ufkunu
yakalamalı, sonra o ufkun gereklerini taviz vermeden yerine getirerek, sürekli
hüsn-ü hâtimeye –inşâallah– ulaşma çabası içinde bulunmalıyız.
1 Kasas sûresi, 28/76-81.

2 Kasas sûresi, 28/76.

3 Kasas sûresi, 28/78.

4 Kasas sûresi, 28/79.

5 Ahzâb sûresi, 33/30.

6 Bkz.: Hac sûresi, 22/25.

7 Kasas sûresi, 28/82.

8 Tevbe sûresi, 9/34.



ALLAH (celle celâluhu)
Soru: Rabbimiz’i anlama ve anlatma mevzuunda malumat verir misiniz?
Cenâb-ı Hakk’ın bilinmesi, yaratılışımızın hedefi ve fıtratımızın da

gayesidir. Her şeyden önce O’nun yolunda olmak, ancak O’nun tam
bilinmesiyle devamlılık kazanır. Onun için öncelikle fert planında
gönüllerimizin onarılması, donatılması ve itminana ermemiz hatta zevk-i ruhanî
ile kanatlanmamız, sonra da toplum hâlinde, o toplumun hücreleri sayılan
aileler planında huzura kavuşmamız bu yolla mümkün olabilecektir.

Bu sayededir ki insan, kendisi için mukadder olan ufka ulaşabilir. Ancak
bütün bunlar, O’nu azametiyle kavramaya, O’ndan gelen sinyallere devamlı
açık bulunmaya, O’nun bu mevzudaki ihtarlarına kulak vermeye bağlıdır. O
(celle celâluhu), kendi beyan-ı sübhanisiyle anlattığı gibi ِيف َوُھ  ٍمْوـَي  َّلـُك 

ٍنْأَش  “Her an O, kemmiyetsiz, keyfiyetsiz ayrı bir hâl ve ayrı bir
şe’ndedir.”1 Yani O, her an yaratmakta, her an, yarattığı şeyleri en mükemmele
irca etmekte, onlara yeni yeni suretler, keyfiyetler giydirmekte.. ve tabiî her an
Kendisini değişik dillerle mahlukatına anlatmaktadır.

O, bir kere anlatmış da sonra kitabı kapatmış, “Bildiğinizle amel edin!”
dememiştir. İnsan, zamanın ve mekânın hangi parçasında bulunursa bulunsun,
istediği takdirde, bu kudsî dersten bir kısım paragraflar, cümleler, kelimeler
duyabilir, anlayabilir. Bu sayede hayatının gayesi, fıtratının neticesi olan bu
yüce hakikati, bir kere daha idrak eder, onunla dolar, itminana erer, kalbî
huzura kavuşur, zevk-i ruhanî ile kucaklaşır ve daha dünyadan göçmeden
Cennet’in bir çekirdeğini içinde inkişaf ettirerek Cennet hayatını dünyada –
Allah’ın izniyle– yaşayabilir.

Aslında, Zât-ı Ulûhiyet hakkında verilecek her malumat, bilhassa mübtedî
insanlar için, onların elinden tutup ve önlerindeki mâniaları bertaraf ederek,
onları âdeta güneşle yüz yüze getirme ameliyesi ve gayreti demektir. Güneş,
bizim kendisini göstermemizden çok çok muallâ ve mübecceldir. Hemen
herkes, gözünü açtığı ve nazarını ona tevcih edebildiği ölçüde onu görebilir ve
ondan istifade edebilir. Ancak bazı kimselerin gözleri küsûfa tutulduğundan
onların rehbere ihtiyaçları vardır.. ve ellerinden tutulup, güneşi görebilecekleri
bir ufka götürülmeleri gerekmektedir.

İşte bunun içindir ki bizler çok defa deliller âleminde dolaşırız.. dolaşır ve



etrafımızdan Allah’ın varlığına şahitler ararız. Aslında bu da Kur’ânî bir
yoldur. Allah, yüce kelâmında, yer yer eşya ve hâdiseleri ele almış, onun
sinesinde Kendisine giden yolları bizlere göstermiştir. Yüzlerce yerde, Kur’ân
elindeki asasını yere vurmuş, oradan su fışkırtmış ve bu “âb-ı hayat”ı
çıraklarına, çömezlerine içirmiş ve “Unutmayın O’nu!” ihtarında bulunmuştur.
Dahası hedefe varılacak yolun en kestirmesini göstermiş ve herkesin
“mârifetullah” balını ve peteğini kolaylıkla elde edebilmesi için âdeta bir
reflektör vazifesi görmüştür. Aslında bir çiçeğin gamzesinden, bir rüşeyme
uzanan yolda Cenâb-ı Hakk’a giden yolu hemen her zaman bulmak mümkündür.

İşte, günümüzün irşat kahramanları da, insanları, güneşi rahat görebilsinler
diye delâil ve şevâhid ufkuna götürüyor, hem kendileri hem de başkaları
görsün, bilsin diye avaz avaz O’nu (celle celâluhu) ilan ediyor, O’nu haykırıyor
ve “Biz bu yollarda Senin şahidleriniz.” diyorlar...

Evet, öteden beri gözleri küsûf tutmuş, bakışları maddeye takılıp kalmış olan
bazı kimseler, göremedikleri şeyleri inkâr edegelmişlerdir. Hâlbuki “Her şeyi
maddede arayanların akılları gözlerine inmiştir. Göz ise mânâya karşı
kördür.”

Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz: Her şeyin bir arama yolu vardır. Bizler,
maddeyi, duygularımızdan akseden düşüncelerimizle, vicdanlarımızla
değerlendirebiliriz ama madde ötesi şeyler ve metafizik hâdiseler, daha başka
şeylerle değerlendirilmelidir. Binaenaleyh maddeyi ararken kullandığımız usûl
ve metotlarla mânâyı anlamak istersek, araştırma adına dökülür yollarda
kalırız. Hatta delillerle Allah’ı (celle celâluhu) anlatırken, maddeyi kendi
karakteristiği, kendi hususiyetleri içinde ele alırsak maddeye saplanır kalır,
metafizik hâdiselere onca ehemmiyet vermemize rağmen, bir çeşit maddeci
veya natüralist oluruz. Bu yüzden, önce her şeyin usûlünce araştırılması çok
önemlidir.

Şimdi zannediyorum göremediklerini inkâr edenlerin, o delilsiz iddiaları
kendiliğinden çürümüştür. Evet onlar, mânâyı, hep maddeci usûllerle
arıyorlar.. arıyorlar sonra da dökülüp yollarda kalıyorlar. Hâlbuki bizler,
cazibe kanununu göremiyoruz ama kabul ediyoruz. Mıknatıs hakkında mahdut
bilgimize rağmen, âsârını tespit edebiliyor ve onu da kabulleniyoruz.

İnsanoğlunun eliyle tutabileceği, gözüyle görebileceği, kulağıyla
duyabileceği şeyler gayet mahduttur. Röntgen ışınlarını göremediğimiz gibi,
karıncanın ayak seslerini de duyamıyoruz. Aslında her var olanı görüp her sesi



de duysaydık, bu hayat bizim için yaşanmaz hâle gelirdi. Mahdut görüş ve
duyuşlarımız da, Rabbimiz’in bize olan lütuflarının ayrı bir derinliği olsa
gerek.

Öyleyse bizler, her şeyi kendi yolunda araştıracak, delillere başvuracak ve
her objeyi kendi laboratuvarında denemeye tâbi tutacağız ki, Allah mârifetine –
inşâallah– ulaşabilelim.

Ne var ki –insanlığın tali’sizliği– beşer, kadimden bu yana hep aynı
vartalarla Allah’tan uzaklaşmış ve küfür bataklığında boşu boşuna çırpınıp
durmuştur.

Evet, bir kere daha hatırlatalım ki, neyin, nereden, nasıl alınacağı
bilinemediğinden dolayı hep yanılmalar olmuş ve ardı ardına inhiraflar
meydana gelmiştir. Biz buna bakış zaviyesinin bozukluğu da diyebiliriz. Evet,
ilk başta bir sapmanın meydana gelmesi, bunu zulmün, haddi aşmanın takip
etmesi ve kendini bilememe gibi hâllerin eklenmesiyle hep hak ve hakikat körü
körüne inkâr edilegelmiştir. Yani ta baştan bir yanlış yola girilmiştir ki, yanlış
yolun encamı da elbette yanlış olacaktır.

Kur ’ân, “Allah bizimle konuşmalı değil miydi?”2 diyenleri anlatır ki,
bunlar bakış açıları yanlış insanlardır.. girdikleri yol da, ulaştıkları netice de
yanlıştır. Biz buradan şunu anlıyoruz; inhiraf sadece bize ve bizim dönemimize
has değil; o, bugünün ateist ve inkârcıları gibi dünün kâfirlerini de benzer
şekilde aldatmıştır ki, bu da “küfür tarihî tekerrürleri” demektir. Hz. Salih, Hz.
Lut, Hz. Nuh, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed (aleyhi ve aleyhimüssalâtü
vesselâm) hep benzer şeyleri söylemiş. Ve tarihî tekerrür açısından aynı
cevapları almış, aynı akıbetleri paylaşmışlardır. Evet, Rabb’i tanımaya gidilen
yolda, bakış açısının da çok iyi seçilmesi şarttır. Firavun, Allah’ı ararken
yüksek kuleler yapıp, çıkıp o kulelerin başından Allah’ı bulmaya çalışırken
hata ediyor, kendini, bir olmazlar “fasit daire”sine salıyordu. Gökyüzüne ok
atarak onu vurmaya çalışan Nemrut da aynı varta ile kendi iflasını ilan
ediyordu.

Evet O (celle celâluhu), zâhiren nazarlardan saklıdır ama her şeyden daha
ayandır. O, yarattığı şeylerin diliyle, rengiyle, şekliyle, hâliyle, tavrıyla her
zaman kendini bize okutturur.. okutturur ama şiddet-i zuhurundan gizlidir.
Aslında her şeyde, O’na ait değişik cilveleri görmek mümkündür. Ancak, öyle
bir Hâlık’tır ki, sadece bizim görebileceğimiz şekilde, bizim temas



edebileceğimiz şekilde cisim olmadan, herhangi bir yer tutmadan da münezzeh
ve müberradır. O, bütün sistemleri, kâinatları elinde tutar, onlara hükmeder ve
aynı anda bizim soluklarımıza, teneffüsümüze de nigehbandır.

Binaenaleyh, zerreden sistemlere kadar her şeye hükmü geçen bir Zât’ın –
hâşâ– bir balon gibi yerden müşâhedesi mümkün değildir ve böyle bir
davranış, yanlış bir bakış açısı ve niyet bozukluğunun göstergesidir. Gagarin,
küre-i arzın etrafında tur atıp geriye döndüğü zaman, “Allah’a rastlamadım!”
sözüyle 20. asırda, firavunca bir düşünceyi ifade etmişti. Allah’ın, küre-i arzın
etrafında bir peyk olduğunu kim söylemişti ki, böyle gülünç bir yaklaşımda
bulunuluyordu..!

Kendini kibre kaptırmış olanların da Allah’a ve Peygamber’e inanmaları çok
zordur. Mekke kâfirleri, kibir ve gururlarından, Mekke’de Velid b. Muğire’yi,
Taif’te de Urve b. Mesud’u kastederek, “Bu Kur’ân, Mekke’de veya Taif ’teki
i k i şerefli insandan birine inmeli değil miydi?”3 diyorlardı. Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), maddî açıdan fakir birisiydi. Ebû Talib’in
himayesinde yetişmişti. Dolayısıyla O’nu, o günkü toplum telakkisine takılarak
kabullenemiyor ve hazmedemiyorlardı.

Evet, onların kibirleri de inanmalarına mâni oluyordu. Zaten kibir, bir
Cehennem zakkumu gibidir, her gafil gönülde neşv ü nemâ bulup gelişebilir.
Öyleyse insan inanmayı düşünüyorsa kibirden de sıyrılmalıdır. Hatta Cenâb-ı
Hakk’ın lütfuyla hidayete ermiş kibirli bir insan, şayet kibrini terk edemezse
kat’iyen yükselemez, iki adım öteye gidemez, hakikat ona inkişaf etmez, o
imanda derinleşemez, zevk-i ruhanîyi idrak edemez, hatta hadisin ifadesiyle
“Kalbinde zerre miktar kibir varsa, Cennet’e giremez.”

Rabb’i tam bilip tanımada, insanların zulümden de sıyrılmaları lâzımdır.

Kur’ân’da: “Allah zalim kavimleri hidayet etmez.”4 buyrulur. Haddini aşma,
zulmün değişik bir şeklidir. Haddini aşan İsrailoğulları “Allah’ı bize açıktan
göstersene!”5 derken zulmediyorlardı. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),
kâfir cemaat tarafından bazı şeylere zorlanıyordu ve sürekli zulme maruz
kalıyordu. Evet, zulüm de diğer unsurlar gibi insanı, küfre perçinleyen bir
marazdır.

Bu olumsuz sıfatlara karşılık bir de, insanı imana götüren, onu arş-ı kemalâta
ulaştıran ilim, akıl, tevazu gibi vasıflar vardır.

Kur’ân birçok âyetinde âyât-ı tekvîniyeden bahseder. Nazarları göklerdeki



âhenge, o âhengin, yerdeki nizamla uyumlu bütünleşmesine ve insanın bu
âhenkler kuşağındaki zuhuruna çevirir. İnsan-varlık ve kâinat üzerinde
düşündürür; sonra da: “İşte bunlarda ilim erbabı için ibretler, dersler
vardır.”6 der. Kerrat ile kâinat kitabının müşâhede edilmesini ister. Böyle bir
yaklaşım ise ancak ilimle mümkündür. Öyle ise ilim, cehalet ve inhirafa karşı,
insanı imana götürücü yolların başında gelir.

Bir diğer yol da insanın aklını kullanmasıdır. Üstad’ın yaklaşımıyla “Allah
kelâmı, kâinat mescid-i kebirinde, kâinatı okuyor.”  İnsan, okunan o kitaba,
aklıyla bakmalı ve tefekkür etmelidir. Meselâ, “Semavat ve arzın
yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akıl
sahipleri için âyetler vardır.”7 buyuruyor Kur’ân. Öyleyse insanların
yaratılmasından ayrı ayrı dilleri kullanmalarına, yüz çizgilerinin farklılığından
seslerine kadar her şey muhakeme edilmeli, akıl süzgecinden geçirilmeli ve bir
neticeye varılmalıdır. Evet, bütün bunlar tesadüflerle tekevvün edecek şeyler
gibi değil. Bilakis ancak irade ile, meşîetle olabilecek şeylerdir.. evet, işte bu
mülâhazalar insana, Allah’a ulaşma yollarını açar ve onu mârifet semalarında
gezdirir.

İnsanın düşünmesi, mevcut ve hâlihazırdaki vak’aları çok iyi
değerlendirmesi, iman adına atılmış çok önemli ayrı bir adımdır. Şöyle ki, her
zaman vak’alar çok iyi rapor edilmeli, sebepler ve neticeler arasındaki
münasebetler araştırılmalı ve bu kabîl ameliyelerle sürekli yeni komprimelere
ulaşılmalıdır. Ulaşılmalıdır ki imanın vaadettikleri çok iyi bilinsin, iman
koridoru hızla geçilsin ve varılması istenilen ufka varılsın.

Bir üçüncü yol, kibrin kalbten çıkarılıp atılması, başka bir ifadeyle
tevazudur. Kendini beğenmiş insanların inanmaları çok zordur.. ve bu hüküm
Kur’ân’a aittir: “Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri, âyetlerimden
uzaklaştıracağım.”8

Yani bunlar kitabımıza bakmak istedikleri zaman, o kitabı kapatacağız. Bir
yerde semayı ve zemini müşâhede ettikleri zaman, biz kâinat kitabının ifade
ettiği mânâları onlara duyurmayacağız. O, arz u semaya hep başka bir mahluk
gibi bakacak, doğruluğa götürücü yolu bulsa bile kat’iyen bu yolda mesafe
alamayacaktır. Çiçeklerdeki nağamatı, suların akışındaki hemhemeyi ve
demdemeyi duyamayacak, tatlı korolardaki duygulara, ilhamlara…
ulaşamayacaklardır.



Evet, kendi içinde mağlup düşmüş ruhların, kâinat baştan sona delil olsa da
hatta nebiler gelse ve gürül gürül konuşsalar da onlar yine inanmayacaklardır.
Bilakis taşkınlık ve inkâr yolunu, Allah’ı tanımama yolunu bulduklarında, bu
sarp yola revan olacak, “Yol budur!” deyip kendilerini boşluğa salacaklardır.
Zaten âyetin devamında da öyle buyrulmuyor mu? “Onlar bütün mucizeleri
görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler de onu yol edinmezler. Şayet
azgınlık yolunu görürlerse, hemen ona saparlar. Bu durum, onların
âyetlerimizi yalanlamalarından ve gafil olmalarından ileri gelmektedir.”9

Hidayete götüren yollara karşı zulüm, büyük bir mânia teşkil eder.. evet,
hidayet kapıları böylesi zalim insanlara hep kapalıdır. Kur’ân, “Allah, kezzap
ve inkârcı kimselere hidayet etmez.”10 buyuruyor. Aslında Allah (celle
celâluhu) böylesi insanları asla sevmez. Haddini aşmış, mütecaviz, saygısız,
terbiyesiz olanlara karşı o, kapıları sürmelemiş ve onların kalblerini
mühürlemiştir. Bu demektir ki, onların içlerine, iman ve irfan adına hiçbir şey
girmeyecektir. İman ve irfan sahipleri bu tablo karşısında içlerine akıp akıp
gelen ışık hüzmelerini müşâhede edecekler ama, ötekiler aynı tablodan hiçbir
şey anlamayacaklardır.

Tıpkı zulüm gibi, gaflet de insanın, inanmaya giden yolunu kesen bir devdir.
İnsan bunu aşmadıkça iman ufkuna ulaşamaz. “İnsanların hesaba çekilecekleri
gün yaklaştı. Hâl böyle iken onlar gaflet içinde ve yüz çeviriyorlar.”11 diyen
Kur’ân-ı Kerim, sık sık bu canavara karşı bizi uyarır. Evet, insan, gaflet içinde
ellerini kaldırıp dua ediyorsa, kabul olunmasını Allah bilir, ihtimal böyle bir
dua, döner o insanın yüzüne çarpılır. İşin doğrusu, ne dediğini bilmeyen,
dediğinin şuurunda olmayan kimselerin duasına cevab-ı savab verilmez.
Öyleyse duaların en mühimi, insanın bizzat gafletten kurtulup hidayet için
yaptığı duadır. Aksi hâlde kırık plakta iğnenin hep aynı sesi çıkarması gibi,
gaflet içinde bulunan insan da, çok iş yapabilir, çok söz söyleyebilir ama
kat’iyen mesafe alamaz.

Meseleye bu zaviyeden bakıldığında, zâhiren ve madde planında zirveleri
tutan pek çok kimsenin niçin hidayete eremediği kendi kendine anlaşılır.

Belli bir noktaya ulaşmış, belli bir makama gelmiş ama aramayı bilememiş,
bilip hak yola revan olamamış, olamamış da kalbine mühür vurulmuş ki
böylelerinin hidayete ermeleri imkânsız olmasa da çok zordur. Bunların,
hidayete ermeleri ancak kitle ruh hâleti içinde olabilir. Evet, İslâm seylapları,



bir gün her şeyi önüne katıp sürükler ve bu müthiş akış ve vakum karşısında
herkes imana koşarsa, işte o zaman bu tipler Müslüman olabilirler. Devr-i
Risaletpenâhî’de sonuna kadar direnen Ebû Süfyan, Safvan b. Ümeyye, Akra b.
Hâbis ve hatta Hz. Ebû Bekir’in babası Ebû Kuhafe bu şekilde İslâm’la
şereflenmişlerdi.

Buraya kadar anlatılanlar ana hatlarıyla Allah’a varmadaki âdâb ve erkâna
ait hususlardı. Şimdi Allah’ın varlığının canlı misallerinden bir ikisini arz
etmek istiyorum ki, bunların birincisi hudûs nazariyesidir.

Hudûs, eşyanın sonradan var edilmesi demektir. “Eşya kadimdir.” diyenler
Allah’a (celle celâluhu) verilmesi gerekli olan ezeliyeti, eşyaya veriyorlar.
Ezeliyet ise, zamanda sonsuzluğun adıdır.. ve ebediyetle iç içedir.. onda zaman
yoktur. Şayet yeryüzündeki bütün kumlar, çakıl taşları sıfır olsa ve bunların sol
taraflarına en büyük bir rakam gelse, bu müthiş sayı, ezeliyetin yanında hiçbir
şey ifade etmez. Ayrıca eşyaya ezeliyet damgasını vuranlar, her şeyi kadim
görmenin yanında diyorlar ki, bir gün kâinat sönecek, her şey bir humûdet içine
girecek. Hâlbuki termodinamik kanunu, onların bu hükmünü tekzip ettiği gibi,
hareket kanunu da onları yalanlamaktadır.

Termodinamik kanununa göre bir gün, kâinattaki hareket müsavi hâle
gelecek. Bir maddenin sıcaklığı, diğerinden fazla olmayacak ve bu, umumî bir
ölüme sebebiyet verecek ki, varlıkta pozitif-negatif diye bir şey kalmayacak..
ve kâinat işlemeyen bir saate dönecek. Eğer kâinat, sonunda yok olacaksa,
demek ki, onun ezelî olması mümkün değildir. Evet, her şeyin bir mebdei, her
mebdein de bir mübdii vardır. Allah (celle celâluhu), her mebdein Mübdii’dir.

Hareket kanununa göre eşyada asıl olan atâlettir. Hâlbuki biz görüyoruz ki,
her şeyde bir hareket var. Atom çekirdeğinin etrafında dönen elektronlardan
korkunç büyüklükteki sistemlere kadar müthiş bir hareket, ürperten bir
tahavvülat müşâhede edilmektedir. Hareket için bir zaman ve bir mekâna
ihtiyaç vardır. İşte bu ihtiyaçları karşılayan, her şeye gücü yeten de Zât-ı Ecell-
i A’lâ yani Allah’tır. Evet, hareket edeni durduran, duranı da hareket ettiren
yine O’dur.

Evet, sistemlerden zerrelere kadar her şey Allah’a verilmedikçe hiçbir
problem izah edilemez. Eşya, sonradan meydana gelmiştir, hâdistir. Her hâdisin
bir muhdisi vardır. O da ezelî ve ebedî Allah’tır (celle celâluhu).. ve O, bütün
göklerin ve yerin yaratıcısıdır.

Allah varlığının sabah aydınlığı gibi olan münasebetlerinden bir ikincisi de



her şeyin çehresinde bir meşîet ve iradenin müşâhede edilmesidir.
İnsanların ağzından çıkan, dinsizliği işmam eden ve ehl-i imanın da bilmeden

kullandıkları, eşyanın ortaya çıkışıyla alâkalı –Üstad’ın tabiriyle– üç kelime
vardır ki, eşya ya kendi kendine meydana gelmiştir (abiyogenes) ya onu
sebepler icat etmiştir veya her şeyi tabiat yapmaktadır. Aslında bu üç dehşetli
kelime, doksan muhâlâtı içine alır. Biz, bu üç kelimenin tersine olarak diyoruz
ki, her şey irade ve meşîet sahibi bir zat tarafından, onun program, plan ve
hesabına göre vaziyet almış ve yaratılmışlardır ki o da mutlak kudret sahibi
olan Allah’tır (celle celâluhu).

Yukarıda zikredilen üç kelimeyi kullanan, bunlara veya bunlardan birine
inanan ve bu şekilde kendini teselli edenler, esasen kendilerine karşı tenakuz
içerisindedirler. Eşyayı tesadüflerle yorumlayanlar, amipe tesadüflerle oldu
diyorlar. Hâlbuki bu hücre, o büyülü yapısıyla ve devlet gibi işleyişiyle bir
harikadır. Evet, “Hücrenin yapısına şaşakaldık.” diyen Engels, kendisiyle
tenakuz içindedir. Hücreye tesadüf diyen, güneşe de tesadüf diyor. Şuursuz
atom parçacıklarının biraraya gelerek güneş olmalarına, ısı ve ışık kaynağı
hâline gelmesine “Evet” diyenler tenakuzun katmerlisini yüklenmişlerdir. Bütün
bunlar, “Kendi kendine oldu.” diyenler, kendi kendileriyle müzaaf çelişki
içerisindedirler.

Düşünün ki, biri size bir şiir söylese, meselâ Hüseyin Efendi’nin,
“Derd-i hicrana tabibim bir devâ bilmez misin?
Göz ucuyla bir nigâh-ı âşinâ bilmez misin?
Hep cefa dersin talim etti üstad sana!
Ey cefa-cû nidüyüm semt-i vefa bilmez misin?”

güzel güftesini ele alalım. İster güftesi, ister bestesi kendi kendine, sebepler
dairesinde oldu diyenler, “Bu şiir, harflerin yuvarlana yuvarlana bir araya
gelmesiyle olmuştur.. bestesi, ağaçların nağmelerinden bulunmuş, ona göre
tespit edilmiştir.” demek gibi bir garabet içindedirler.

Hâlbuki daha sırrını tam olarak çözemediğimiz göz, bundan daha basit
değildir. İnsanın kalbi, beyni hâlâ tam keşfedilememiş birer muamma gibidir.
Evet, insanın bir muhteşem âbide hâlinde yaratılışını tabiata vermek, kendi
kendine oluyor demek veya sebeplere bağlamak, kâinattaki âhenk ve nizamı
görememe değil de ya nedir?..

Atmosferdeki oksijen nisbeti, dünyamızın dönmesi ve dönerken de bir



meyille dönmesi, güneşin bize olan uzaklığı.. ve daha neler neler… hepsi o
muhteşem Hâlık’ın, o tesbihe, takdise şâyeste Allah’ın icraatı, O’nun sanatı,
O’nun meşîeti, O’nun yaratması değil midir?

Hayat da, başlı başına bir muamma ve Cenâb-ı Allah’ın varlığının
delillerinden bir diğeridir.. evet, hayat, öyle bir muammadır ki, onu da kuru
maddiyecilikle izah etmek mümkün değildir. Hayat, bilhassa üç nokta itibarıyla
apaçık Allah’ın varlığına delâlet eder.

Birincisi, hilkatin mebdei yani hayatın başlangıcı itibarıyla. Evet, Allah
(celle celâluhu) Hayy’dır. Hayat kaynağı ve hayatı veren, verdiği gibi de alacak
olan O’dur. O, “Yuhyî ve Yumît”tir.. ve aynı zamanda Kayyûm’dur. Yani
verdiği hayatı âhenk içinde devam ettiren ve her an her şeyi görüp gözeten
O’dur. Biz bir organizmanın hayatı gittikten sonra bütün teknik imkânlarımızla
seferber olsak bile, onu yeniden hayata döndüremeyiz. Öyle olsaydı, herkes
kendi yakını vefat ettiğinde, onu tekrar hayata döndürürdü. Hâlbuki etrafımızda
devamlı ölümler cereyan ediyor. Ve biz bu geliş-gidişin muamması karşısında,
olup bitenleri sadece şaşkın şaşkın seyrediyoruz. Allah (celle celâluhu), hayatı,
varlığına bir ayna yapmış, Kendini bir kere de onda göstermektedir. Zira
hayatın mülk ve melekût yönleri, doğrudan doğruya Cenâb-ı Allah’a
bakmaktadır. Onun için evvelâ, kâinatın hilkatı mevzuu, hilkatin nizam, rahmet
ve adalet buudu, yeryüzünde hayatın zuhuru sebeplerle izah edilememiştir.
Evet, bunları sebepler dairesi içinde izah etmek imkânsızdır. Gerçi sebepler
vardır ve Allah (celle celâluhu) icraatını ona göre yapmaktadır ancak ilk hilkat,
mucizedir.

Bu mevzuda ikinci nokta, tenevvuattır. Ayrı ayrı varlıkların meydana gelmesi
diye ifade edebileceğimiz tenevvuat, hayat muammasının ikinci buudu, Allah’ın
varlığının önemli bir delilidir. Allah (celle celâluhu), dilediğini dilediği gibi
yaratır. O, mahlukatı farklı farklı yaratmış ve nevilere ayırmıştır. İnsanlar bile
ayrı ayrıdır. “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık.
Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık .”12 âyeti
bunu açık olarak ifade eder.

Bu meselenin bir diğer yönü de ahlâk mevzuudur. Psikolojinin ve
pedagojinin ilgi alanı olan bu mesele, insanın faziletiyle alâkalıdır. İnsan,
benliğinin sırlarını kavrayarak ubûdiyet şuuruyla kanatlanabiliyor ve
cismaniyetinden uzaklaşabiliyor. İnsanlar içinde şehevî duygu ve düşüncelerini



arkada bırakabilen öyle rabbânîler var ki melekleri bile geride
bırakabiliyorlar.

Evet, hiçbir kabiliyet ve istidadı olmayan cansız ve camid maddede ahlâkın
bu ölçüde bulunması dahi başlı başına bir harikadır ki, o da yine Allah’ın
varlığına bakar. Demek ki, etten kemikten ibaret olan insan, bu ölçüdeki
ahlâkıyla da yine Rabbinin varlığının delillerinden oluyor. Ahlâk mefhumu,
insana has bir keyfiyettir. Bunu taşta toprakta bulamayacağımız gibi,
etrafımızdaki diğer canlılarda bulabilmemiz de mümkün değildir.

İşte, yukarıda zikredilen bu üç yolla hayat dediğimiz muamma, Cenâb-ı
Hakk’ın varlığına delâlet eder ki, Allah (celle celâluhu) her varlığı, hangi kalıp
içinde, nasıl programlamış ve sahneye sürmüş ise, o öyle devam edegelmiştir.
Ne evolüsyonla ne mutasyonla ne de başka bir şekilde bir canlının meydana
gelmesi, hatta cins değiştirmesi mümkün değildir. Güvercin, güvercin olarak
yaratılmış ve öyle kalmıştır. Tavuk, tavuk olarak yaratılmış ve öyle devam
etmektedir. Hatta bunlardan kısmen değişikliğe uğrayan melezler her zaman
akîm kalmış, başkalaşma süreci bir yana, tabiî tenasül sistemini bile
koruyamamıştır.

Bu itibarladır ki Cenâb-ı Hak, bir bakıma meydan okuyor gibi, “Ey insanlar
dikkat edin, size bir misal verildi, şimdi onu dinleyin: Allah’ı bırakıp da
yalvardıklarınız (taptıklarınız) onun için biraraya gelseler bile, bir sineği
dahi yaratamazlar.”13 buyuruyor. Burada, bir tek sineği bile yaratamazlar
demek suretiyle hayatın ve hilkatin Allah’a (celle celâluhu) ait olduğuna
parmak basılmaktadır. Bu mevzuda şimdiye kadarki araştırma ve tecrübeler
şunu göstermiştir ki, bu kapı daima kapalı kalacaktır, hayat, bir muamma ve
hem mülk hem de melekût yönleriyle daima Allah’ı gösteren bir ışık kaynağı
olarak devam edecektir. O devam edecek, biz de bunlardan istidlâlde bulunarak
önümüzdeki perdenin verâsında O Ezel ve Ebed Güneşi’ni görmeye
çalışacağız.

Ayrıca, rahmet de yine her iki yanının nuraniyeti cihetiyle O’nu gösterir
ve O’na imada bulunur.

Evet, rahmet, gayet geniş olarak Hâlık-ı Âzam’ın varlığına delâlet eder. Bu
mevzua kavlî dua açısından yaklaşılırsa mesele daha iyi anlaşılabilir. Kavlî
dua, esbap dairesi dışında Allah’a teveccüh etmek demektir. Dua, insanlardan,
insanların güçlerinden, esbap ve esbaba isnad edilen her şeyden sıyrılarak, her



şeye gücü yeten bir Zât-ı Ecell-i A’lâ’ya teveccüh etmek demektir. Bakınız Hz.
Nuh (aleyhisselâm), “Allahım, yurt ve yuva tutacak şu kâfirlerden bir tanesini
bırakma, bir tane kalırsa yine kâfir, yine facir doğuracaktır.”14 diye beddua
etmiş.

Evet, o kavmini şu kadar sene irşat etmesi, hak ve hakikati anlatmasına
rağmen, onların inanmamaları karşısında rahmetten gazaba yönelmiş.. ve
neticede ortalığı seller almış.. yer kaynamış.. batan denizler olmuş.. yeni
denizler meydana gelmiş.. zirveler dahi insanlara vefa etmemiş.. ve Allah,
kulunun duasını kabul buyurmuş.

İbrahim (aleyhisselâm), çölün ortasına hanımını, çocuğunu bıraktıktan sonra,
“Hatırla ki İbrahim şöyle demişti: Rabbim! Bu şehri (Mekke’yi) emniyetli kıl,
beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. (…) Ey Rabbimiz! Ey
Sahibimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için ben, çocuklarımdan bir kısmını
senin Beyt-i Harem’inin (Kâbe’nin) yanında, ekinsiz bir vadiye yerleştirdim.
Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve
meyvelerden onlara rızık ver. Umulur ki, bu nimetlere şükrederler.” 15 diye
dua etmiş. Allah (celle celâluhu) bu duayı öyle bir kabul buyurmuş ki, o gün-bu
gün insanlık akın akın o emin beldeye gidiyor, Kâbe’yi tavaf ediyor.. ve orası
öyle mukaddes bir yer oluyor ki, Sidretü’l-Müntehâ’ya kadar meleklerin ve
ruhanîlerin metafı hâline geliyor.

Devr-i Risaletpenâhî’de de dualar edilmiş ve bu dualara cevap verilmiştir.
Daha Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberlik gelmeden O’nun
yüzü suyu hürmetine yağmur istenmiş; istenilmiş ve daha eller aşağıya inmeden
bardaktan boşanırcasına yağmur yağıvermiştir. Bi’setten sonra da bu ve benzeri
duaların tesiri hep devam edegelmiştir.

Duada azim bir tesir vardır ve dua mahz-ı ubûdiyettir. Evet “Dua edin,
icabet edeyim.”16 demek suretiyle Cenâb-ı Hak, bizlere aynı zamanda dua ile
Kendi varlığına istidlâl yolunu göstermektedir.

Kur ’ân, “Darda kalan, dua ettiği zaman, ona icabet eden kimdir?
Düşündünüz mü?”17 diyor. “Kullarım Beni sana sordukları vakit, de ki, Ben
onlara yakınım, Bana dua ettiği zaman dua edenin dileğine karşılık
veririm.”18 buyuruyor. Öyleyse insanlar, her zaman Cenâb-ı Hakk’a duada
kusur etmemelidirler ki, aslında öyle dua edenlerin alınları ve çehreleri Allah’ı



gösteren birer mücellâ ayna hâline gelir.
Bazen insanın başından geçen şeylerin, onun kendi nankör nefsini ikna etmesi

bakımından da ayrı bir önemi vardır. Bakın bir misal arz edeyim. Bir yerde
arkadaşlar bir araya gelmiş, kitap okuyorlar. Hodfuruş, gaddar bir kesimin bazı
planlar çevirdiklerini duyunca da toplanıp dua ediyorlar. Bunlardan bazıları
Ashab-ı Bedir’i okuyor. Bedir Ashabı ki, onlar kimsenin kendileriyle boy
ölçüşemeyeceği kimselerdir. Şöyle ki, harbin, vuruşmanın ne demek olduğu
bilinmediği bir dönemde, kendilerinden kat kat üstün bir düşmanla yaka-paça
olmuş ve din-i mübin-i İslâm’ı, onun yüce peygamberi Efendimiz’i (sallallâhu
aleyhi ve sellem) savunmuşlardır. Ve hele onların arasında, Uhud’da da bu
kahramanlığına ayrı bir buud kazandıran Hz. Hamza (radıyallâhu anh) vardır ki,
o bir aslanlar aslanıydı.

Evet, işte bu sıkışık zamanda bu insanlar Hz. Hamza’ın ruhaniyetine tazimat
ve tekrimatlarını arz ediyorlar. Oradakilerden birisi çadırında uyku-uyanıklık
arası, birdenbire bir manzarayla karşılaşıyor. Başlarında miğferleri, ellerinde
tuğları, sırtlarında zırhlarıyla müthiş bir ordu tarrakalar çıkararak oraya
geliyor, kim oldukları sorulunca da Ashab-ı Bedir oldukları söyleniyor. Hatta
onlardan biri, Cenâb-ı Hakk’ın kuvvet ve kudretini temsil etme bakımından,
elindeki mızrağı, delinmez gibi görünen kapıya vurunca, kapının bir tarafından
giriyor, öbür tarafından çıkıyor. Tam o mızrağın atılması esnasında, başka bir
yerde başka bir hâdise cereyan ediyor. Kötü düşünce ve kötü duyguların esiri
bir kısım sefil ruhlar, tam onların bulunduğu yere gelirken, virajda kaza yapıyor
ve bu kazada arabaları yanıyor, dolayısıyla da mızrağın nereye atıldığı
tebeyyün ediyor.

Bu ve buna benzer hâdiseler o kadar çoktur ki, omuz omuza verip biraraya
geldikleri zaman, Allah’ın varlığına ve birliğine delâlet eden kocaman bir
projektör ve bizi O’na bağlayan kocaman bir halat ya da O’na götüren ışıktan
bir helezon hâlini alır. Ve biz bütün bunlardan, rahmetin cilvelerini görüyor,
Rabbimiz’in inayetini müşâhede ediyor gibi oluruz.

Rahmetin bir diğer delâlet yönü de, Cenâb-ı Hakk’ın, yarattığı her varlığı, o
varlık için hedef olan noktaya sevk etmesidir. Allah (celle celâluhu) sade
yaratmakla kalmaz, aynı zamanda herkesi istidadı ölçüsünde, onun için
mukadder olan hedefine ulaştırır. Bu çizgide, her uzuv âdeta bu şevkle işler.
Ağzımıza lokmayı koyduğumuz zaman beyine hemen bir şifre, beyinden mideye
ayrı bir şifre gönderilir. Mide yemeği hazmetmeye hazırlanır ve bir kısım



asitler ifraz eder.
İşte bütün bunlar birer şevktir. İnsanın içinde hissettiği bir kısım duyguların

onu belli hedeflere yöneltmesinden, arının gidip çiçeklere konmasına,
çiçeklerin özlerini alıp bal üretmesine, bu uğurda mesafeler katetmesi, bu
upuzun yollarda şaşırıp kalmadan geriye dönmesine kadar hepsi birer şevk
içinde sevktir. Giderken bir hesap için gidecek, dönerken bir hesap içinde
dönecek ve bütün bunları o küçücük kafasındaki programa göre
gerçekleştirecek...

İnsan da bu programı koyan eli görür, o programı işletmek için, arının içine
bir şevkin atıldığına şahit olur ve “Lâ ilâhe illallah” der.

Rahmâniyetin ayrı bir cilvesi de Cenâb-ı Hakk’ın zemin yüzünü bin bir
güzelliklerle tefriş edip önümüze sermesidir. Evet, göklerde ve yerde ne varsa
hepsi, en iç açıcı şekilde tanzim edilmiş ve en göz kamaştırıcı hâliyle nazarlara
arz edilmiştir. Her şey o kadar güzeldir ki, insan başını kaldırıp semalara
baktığı zaman şairane ilhamları coşar, dönüp yeryüzündeki güzellikleri görünce
de ayrı bir ruh hâleti yaşar.

Denizler çok güzeldir. Onların rüzgârla cilveleşmeleri ondan da güzeldir.
İnsanın kaşı, gözü, kulağı, ruhu, ahlâkı çok güzeldir. “Allah yarattığı her şeyi
çok güzel yaratmıştır.”19 Ve bütün bunlar hiç de tesadüfe verilmeyecek kadar,
insanın en ince zevklerini okşayacak ölçüde güzellerden güzeldir. Her şey bir
tatlılık ve güzellik içinde iç içedir. İşte bu mükemmel âhenk ve nizam, bir
Nâzım-ı Âzam’a delâlet etmektedir.

Rahmetin bir diğer buudu da hikmettir.  Cenâb-ı Hak, abes hiçbir şey
yaratmamış, aksine her şeyi yerli yerince halketmiştir. Kâinatta ne eksiklik ne
de fazlalık vardır.. onun içindeki varlıklarda da her şey tam bir tenasüp
içindedir: Denizlerin tuzlu olması, güneşin bize olan uzaklığı, yer kabuğunun
kalınlığı, atomların sayılarına göre dizilişi hep hikmettir ve Cenâb-ı Allah’ın
rahmetinin sâdık birer şahitleridirler.

Gözlerimiz, her yönüyle tam bir harikadır.. ve onlarda her şey yerli
yerincedir. Âzamî tasarruf prensibi bakımından hem korunması hem de insan
hayatı adına, gözler için bundan daha mükemmel bir konum düşünülemez.
Kulak da burun da dudak da yanak da öyledir. Bunlardan bir tanesinin yeri
değişse, ahsen-i takvîmin önemli bir buudu olan çehre, sevimsiz bir hâl alır.
Eller, ayaklar ve vücudumuzdaki bütün mafsallar da böyledir. Onun için



Muhbir-i Sâdık (sallallâhu aleyhi ve sellem) “İnsanın vücudunda şu kadar
mafsal vardır, hepsi de hamd  ü sena ister. Binaenaleyh siz sadaka verdiğiniz
zaman, Rabb’in size bahşettiği bu nimetlere şükürle mukabele etmiş
olursunuz. Şayet bunları yapamazsanız, kuşlukta kılacağınız iki rekât namaz,
bu nimetlerin bütününe karşı iyi bir şükür olabilir.”  mealiyle bu gerçeği
hatırlatır.

Ölüm de yine hikmet buudlu bir nimettir.  O olmasaydı, bir evde anne-
babaların yanında, nineler, dedeler, bunların da nineleri dedeleri... Onların
hastalıklarla mücadeleleri, onlara hizmet edenlerin durumu bu hayatı yaşanmaz
hâle getirecekti. Bırakın onları, sinekler devamlı yavruladıkları hâlde
ölmeselerdi, bir-iki sene içinde dünyanın etrafını birkaç santim kalınlığında
sinek kaplayacaktı.

Evet, ölümde bile bir vech-i rahmet vardır.  Ölümü de hayatı da birer nimet
olarak yaratan ve varlık içinde onları derin bir hikmetle sürdüren Allah (celle
celâluhu), hiç abes iş yapmamış, her şeyi yerli yerinde ve tam bir
mükemmeliyet içinde yaratmıştır. Bizler neyi tahlil edersek edelim, her şeyin
çehresinde engin bir rahmetin parladığını müşâhede edecek ve Allah’ın inayet
eline şahit olacağız.

Haddizatında inayet de rahmetin ayrı bir derinliğidir.  Allah’ın (celle
celâluhu), her şeyi bizim emrimize sunması, imdadımıza koşturması, her
hâdisede Kendisine giden bir yol açması… hep O’nun inayetinin eserleridir.
Kur’ân, Allah’ın inayetini anlatırken “Âdetleri üzerine seyreden güneşi ve ayı
size faydalı kılan, geceyi ve gündüzü istifadenize veren yine Allah’tır. O size
istediğiniz her şeyden verdi. Eğer Allah’ın nimetini sayacak olsanız
sayamazsınız! Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür!”20 buyurur. Evet, bir
nefeste iki şükrü eda etmesi gereken insan, bunca nimetler karşısında, Mün’im-i
Hakikî’yi vicdanında bulup şükranla iki büklüm olmalı değil midir?

Buraya kadar anlatılanlar, istidlâl yoluyla elde edilen küçük delillerdir. Bize
Rabbimiz’i anlatan dört mühim unsur vardır ki, esas söz onlara aittir ve bu
hususlar Nur’un temel konularıdırlar.

Bunlardan birincisi, kâinat kitabıdır ki, yukarıda tafsilatıyla anlatılmaya
çalışıldı.

İkincisi Kur’ân-ı Kerim’dir. Tebliği, o Nebiy-yi Ümmî’nin (sallallâhu aleyhi
ve sellem) esas vazifesi sayılan harikalar kaynağı, erişilmez bir ulu beyandır.



Dünden bugüne, varlık ve onun esrarını en mâkul ve insanın içini okşayıcı
mahiyette en tatlı bir dille bize anlatan Kur’ân-ı Azimüşşân, Allah’ın varlığına
öyle bir delildir ki, onu anlatma imkânı olsa, kâinat kitabının parlak dili, aydın
çehresi gibi, onda da bir parlaklık ve aydınlık zuhur edecek, onunla da herkes
“Lâ ilâhe illallah” diyecektir.

Bize Rabbimiz’i anlatan üçüncü ışık kaynağımız da Nebiy-yi Ekrem
Efendimiz’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem). O’nun huzurunda yaşayanlar, her
zaman sihirli iklimine kapılarak semada yaşıyor gibi yaşadılar. Biz O’nu
(sallallâhu aleyhi ve sellem), beyanlarıyla, yolunda hırz-ı can eden ashabıyla
(radıyallâhu anhüm) ve ortaya koyduğu sistemiyle, din-i mübin-i İslâm ile
tanıyor, ilklerin mazhariyetini paylaşmaya çalışıyoruz.

Bir Ümmî’nin bu kadar sağlam bir yolu getirip beşere hediye etmesi, başlı
başına tam bir hediye olduğundan, Allah’ın varlığına da başlı başına bir
delildir. Efendimiz, maddî-mânevî bütün hayat-ı seniyyelerinde, ahlâk-ı
âliyeleri ve secâyâ-yı galiyeleri ile gökyüzüne âdeta açıktan açığa َِّالإ َهِٰلإ  َـال 

ُّهٰللا  yazan bir kalemdir, bir dildir. “Kâinata bir kitap nazarıyla bakılsa, Hz.
Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) o kitabın kâtibinin kaleminin
mürekkebidir.” Evet, “O ki, onun için varız.”

Bir dördüncüsü de insanı hiçbir zaman aldatmayan, onun vicdanıdır. Evet,
vicdan bir ibredir ve devamlı Allah’ı gösterir. Kâinattaki nizam bize Nâzım’ı;
hayat, hayat sahibi olan Allah’ı; varlık, vücudu olan Allah’ı; her şeyin görülüp
bilinerek yapılması ise bize, Semî ve Basîr bir Zât-ı Ecell-i A’lâ’yı
anlatmaktadır. Öyleyse bizler, bu delille uğraşırken aynı zamanda Cenâb-ı
Hakk’ın zâtının gereği bir kısım sıfatları da istinbat etmiş oluruz. Meselâ,
Allah’ın varlığı, O’nun vücud sıfatına, işaret eder. Allah’ın varlığının evveli
olmaması, O’nun kıdem sıfatını gösterdiği gibi, her şey sona erdikten sonra
O’nun devamı da O’nun bekâ sıfatının göstergesidir. “Her şey fenâ olup
gidecektir ama, fenâ ve zeval şaibesinden münezzeh Allah (celle celâluhu)
bâkî kalacaktır.”21 O (celle celâluhu), mahlukatta hiçbir şeye

benzememektedir. “O’nun benzeri gibi bir şey bulamazsınız.”22 Evet, O’nun
gibi bir şey yoktur. O’nun zıddı da niddi de yoktur ki, bunlar da, “muhalefetün
li’l-havadis” sıfatının tarifleridir.

Bazen bu sıfatlara, kâinat kitabını mütalâa ile ulaşırız. Şöyle ki, Allah
Alîm’dir, her şeyi bilmektedir. Çünkü bu kâinat ilimsiz, programsız, düzensiz



olacak gibi görünmüyor. Semî’dir, her şeyi duyar. Dua ederiz, icabet eder.
Basîr’dir, mahiyetlerimize bakar, çeşitli hâllerimize göre ihtiyacımız olan
lütuflarda bulunur. En küçük bir şey bile O’nun görmesinden gizlenemez.
Hâdiselerin akışına bakıldığı zaman bunlar, kör ve sağır tabiata verilemez.

Evet, bunlar, görüp bilen o Zât’a verildiği zaman izah edilebilecek şeylerdir.
Bizler etrafımızda her şeyin bir irade ile sevk ve idare edildiğini görmekteyiz.
Bu, bize Allah’ın iradesini gösterir. Aynı zamanda Allah (celle celâluhu),
kudret sahibidir. Ayrıca, şu muhteşem varlıklar ve yapılan baş döndürücü işler,
zerreden seyyarata kadar ne varsa hepsi, Allah’ın kudretini anlatan delillerdir.

Sadece Allah’ı bilmek değil, O’nu evsaf-ı kemaliyesiyle bulmak ve idrak
etmek, eşyasından istinbat ederek, istidlâl yoluyla O’na ulaşmak, O’nu noksan
sıfatlardan münezzeh ve müberra görmek, bunların yanında kâinat kitabını
müşâhede etmek için bir de kelâm sıfatı vardır. Körler, sağırlar bile anlasın
diye, en saf ve en temiz kullarını göndermiş, kitaplarla makasıd-ı Sübhanî’sini
bize anlatmıştır.

Allah’ın varlığına götürücü delillerden veya konu ile ilgili yapılan
araştırmalardan maksat önümüze çıkan bir kısım engelleri, mâniaları bertaraf
etmek, temiz vicdanları, vicdandaki nokta-i istimdat ve istinadı işlettirmek, onu
semt-i ezel ve ebede tevcih etmek, kişiyi vicdanıyla o ışık ve şualarla baş başa
bırakmak ve yüz yüze getirmektir. Yoksa deliller Cenâb-ı Hakk’ın zâtının ve
sıfatlarının kayyimi olamaz. Biz O’nun fiillerinden isimlerine, isimlerinden
sıfatlarına, sıfatlarından mevcud-u meçhul olan Zât’ına intikalle, Kendisini
tanımaya çalışırız. Bununla beraber, Zât-ı ilâhî kat’iyen idrak edilemez. Biz,
her zaman ُفوُرْعَم اَي  َكـِتَفِر  ْعَم َّقَح  َكاـَنْفَرَع  .sözüyle bunu itiraf ederiz َما 
O’nun Zât-ı ulûhiyetine karşı tam bir ibadet de yapılamaz. َّقَح َكَان  ْ دَبَع اَم 

ُدوُبْعَم َِكتَداَبِع يَا   beyanıyla da bunu dile getiririz. Verdiği nimetlerin binde
birine bile şükredemez ُروُكْشَم اَي  َكِرْكُـش  َّقَح  َكَانْرَك  اَم َش  itirafıyla bunu
mırıldanırız ve ُدوُمْحَم اَي  َكِدْم  َّقَح حَ َكَانْدِمَح  اَم   ebedî ahd ü peymânımızla
da aczimizi, fakrımızı, zaafımızı terennüm eder, O’nun dergâh-ı nimet
perverânesine sığınırız.
1 Rahmân sûresi, 55/29.

2 Bkz.: Bakara sûresi, 2/118.

3 Zuhruf sûresi, 43/31.

4 Bakara sûresi, 2/258; Âl-i İmrân sûresi, 3/86; Mâide sûresi, 5/51; En’âm sûresi, 6/144; Tevbe sûresi, 9/19,



109; Kasas sûresi, 28/50; Zuhruf sûresi, 43/31; Saf sûresi, 61/7; Cuma sûresi, 62/5.

5 Nisâ sûresi, 4/153.

6 Bkz.: Nûr sûresi, 24/44.

7 Âl-i İmrân sûresi, 3/190.

8 A’râf sûresi, 7/146.

9 A’râf sûresi, 7/146.

10 Zümer sûresi, 39/3.

11 Enbiyâ sûresi, 21/1.

12 Hucurât sûresi, 49/13.

13 Hac sûresi, 22/73.

14 Nuh sûresi, 71/26-27.

15 İbrahim sûresi, 14/35-37.

16 Gâfir sûresi, 40/60.

17 Neml sûresi, 27/62.

18 Bakara sûresi, 2/186.

19 Secde sûresi, 32/7.

20 İbrahim sûresi, 14/33-34.

21 Rahmân sûresi, 55/26-27.

22 Bkz.: Şûrâ sûresi, 42/11.



GAYRETİMİZ VE GAYRET-İ İLÂHÎ
Soru: Kulun Allah’ı anlatma adına gayreti nasıl olmalı ve bu gayretin
Cenâb-ı Hakk’a ait buudunu nasıl anlamalıyız?
Kulun, Cenâb-ı Hak katında en makbul davranışlarından biri de hiç şüphesiz

onun Allah adına hayırhahlık yapmasıdır. Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi
ve sellem) şu hadisi bu durumun tescili mahiyetindedir: “Din nasihattir.” Buna
karşılık sahabi, “Kimin için (nasihattir?)” diye sorar. Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) de: “Allah için, Kitabı için, Peygamberi için,
Müslümanların imamları için ve bütün Müslümanlar içindir.” cevabını verir.

Evet, günümüzde Kur’ân talebelerinin, kâinat kitabını âfâkî-enfüsî istidlâl
yollarıyla yorumlayarak, başkalarının keşf, müşâhede, murâkabe tarikiyle
anlatmak istedikleri Zât-ı Ulûhiyet’e ait hakikatleri, birinci derecede bilimin
mevzuu hâline getirmeleri, böyle bir nush anlayışı içinde değerlendirilebilir.
İlk başta sadece bir bilme, bir vicdan kültürü hâsıl etme de olsa, bütün bunlar
hemen bütünü itibarıyla Cenâb-ı Hakk’ı tanıtma ve sevdirmeye yönelik
şeylerdir ki, Allah Resûlü’nün diğer bir hadisinde ifade buyurdukları: “Allah’ı
başkalarına sevdirin ki, O da sizi sevsin.” hakikatini netice verir.

Bu ölçüde duyarlılık, Allah adına hayırhah olmada bir ilk adımdır ki, her şey
onunla başlar. Bundan sonraki safha ise, bu hakikatleri sürekli evirip çevirerek,
herkesin kendi seviyesine göre derinleşip kendi letâifi ile onları bir menşûrdan
aksettiriyor gibi aksettirmesi, sonra bu hâli muhabbete inkılâp ettirip aşk u
şevkle derinleştirmesi ve her meseleyi getirip O’na bağlamasıdır ki bizim
gayret dediğimiz şey de işte budur.

Bunun biraz daha aydınlanması için şöyle bir misal verebiliriz: Meselâ, bir
insanın sevimli bir çocuğu var. Bu insan o çocuğun sevgisiyle o kadar doludur
ki, birisi daha “ço-” dediği anda, o hemen kendi çocuğundan bahse bir girizgâh
aramaya başlar. Kim bilir, belki de o insan, daha farklı bir şey söyleyecekti. Ne
var ki, ona söyleme fırsatı dahi vermeden o, çocuğunu nazara verip ondan
bahisler açar.

İşte bizler de Allah’ı anlatıp sinelerde yerleşmesi adına o hâle gelmeliyiz ki,
her şey bize O’nu fısıldıyor gibi olmalı.. ve O’nu her şeye tercih etmeli.. boş ve
malayani şeyleri israf-ı kelâm sayarak, Allah deyip her fırsatı o istikamette
değerlendirmeliyiz. Evet, Cenâb-ı Hakk’a ait meseleler karşısında kıskançlık
ölçüsünde duyarlı olmalı.. sürekli O’nu nazara vermeli ve tevhidin ilme’l-



yakîn, ayne’l-yakîn derecelerinin kalbte duyulmasını sağlamaya çalışmalıyız.
Evet, işte bütün bunlar bir yönüyle kulun Allah’ı anlatma adına birer gayretidir.
Yukarıda zikredilen hadisten kastedilen mânâ da bu olsa gerek.

Gayretin, bir de Cenâb-ı Hakk’a ait bir buudu vardır ki, bununla kulun
gayreti arasında ciddî bir münasebet vardır. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem): “Allah, herkesten gayûrdur. Gayretinden  dolayı da fuhşiyatı haram
kılmıştır.” der. Hadiste, Cenâb-ı Hakk’ın bu hususiyeti, “gayûr” tabiri ile ki,
mübalâğa sigası kullanılarak ifade edilmiştir. Allah’ın kuluna karşı gayreti de
işte budur. O, insanı çok seviyor; sevdiğinden dolayı da kulu ve kulluğu her
şeyden önde tutuyor. Ve tabiî bu gayret-i ilâhî aynı zamanda insanı koruyor,
fuhşiyatla onun zayi olmasını istemiyor. Zira fuhşiyat, kulun ruh yapısını ve
mânevî yönünü bozan bir virüstür. Oysaki Allah, kulunun, o saf ve duru hâliyle
“bekâ billah maallah” sırrına mazhar olmasını istiyor...

Bazıları, Allah’ın (celle celâluhu) kula karşı olan gayretinin bu şekilde tevil
edilmesini hatalı bulup, O’na zaaf isnat etme şeklinde anlamışlardır. Bu titizce
bir yaklaşım olsa da, tam doğru değildir. Bizim anladığımız mânâ açıktır.
Bizim, birbirimize karşı olan gayretlerimiz ne mânâya geliyorsa,
“münezzehiyet”, “mukaddesiyet” ve “muallâ” keyfiyetiyle, hatta keyfiyet üstü
hususiyetiyle ilâhî gayretlerin insan için mânâsı da odur.

Bunu belli bir seviyeden sonra, mütekabiliyet prensibine göre de ele
alabiliriz. Allah Resûlü, bir kula terettüp eden şeyleri, haklar sözüyle ifade
eder. Yani bir kul, kendisine terettüp eden şeyleri yaparsa, Cenâb-ı Hak da onu
bir hak gibi yerine getirir. Bunu, “Ahdinizi yerine getirin ki, ahdimi yerine
getireyim.”1 âyetiyle de irtibatlandırabiliriz. Başka bir ifadeyle, kulum Bana
böyle davranırsa, Ben de ona karşı aynıyla hatta daha fazla bir mukabelede
bulunurum şeklinde de anlayabiliriz.

Hâsılı, Cenâb-ı Hakk’a ait bu gayretin, mukaddesiyet ve münezzehiyet
ölçüleri içinde ele alınıp, bu mânâda kullanılması mümkündür.
1 Bakara sûresi, 2/40.



Dördüncü Bölüm 
BÜYÜTEÇ

“BENİ ANLAYAMADILAR”
Soru: “Üstadımız yaptıklarıyla büyük olduğu gibi yapma kudretinde
olduğu hâlde yapmadıklarıyla da büyüktür.” buyuruyorsunuz. İzah eder
misiniz?
Üstad Bediüzzaman’ı, yaptığı insanüstü hizmetlerle anlamak zor olduğu gibi,

bilkuvve yapabileceği şeyleri idrak etmek de oldukça zordur. O, Dost’a vuslat
anının yaklaştığı o son demlerinde, yanındaki en sadık talebelerine: “Beni
anlayamadılar!” der, inler.

Bence, bu mesele üzerinde durulmaya değer. Acaba Üstad’ı anlamayanlar,
yaşadığı dönemin cebbar hafiyeleri miydi, yoksa kendi vefalarıyla onun
çevresinde dönüp durdukları ve onu kabul ettikleri hâlde, o misyon insanının
esas vazifesini tamamıyla kavrayamayanlar mıydı? Şunu özellikle vurgulamakta
yarar görüyorum ki, eğer bu serzeniş talebe ve dostlarına idiyse, bu sözden
bizim almamız gereken hisse ötekilerden çok daha fazladır.

Üstad, insanlığa hizmet adına yaptığı faaliyetler ve miras olarak bıraktığı
nadide eserleriyle meydandadır. Onu görmezlikten gelenleri, dün Kur’ân’ı ve
Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) görmezlikten gelenlere mukayese
ederek anlayabiliriz. Evet, bazıları, İnsanlığın İftihar Tablosu’na karşı gözlerini
yummuş ve O’na bakma lüzumunu bile duymamışlardı. Şahsen ben,
Bediüzzaman’ın da yakın-uzak, vefalılar-vefasızlar açısından aynı kaderi
paylaştığına inanıyorum.

Üstad, bütün dünyaya yeniden dirilişin mesajını sunan ama buna rağmen
kendi iç fethini de gerçekleştirebilmiş nadide insanlardan biridir. Meselâ o, bir
yerde içine “Dine hizmet ettim” duygusu gelince hemen, “Sen kendini racül-i
fâcir bilmelisin.” diyerek, kendisini hesaba çeker ve kendini âdeta fâsık bir
adam kabul edip nefsini yerden yere vurur. Bir başka yerde, “Sen Allah’ın
nimetlerine mazhar değil, memersin.” mülâhazasına sarılarak en yüksek bir



tevazu ve mahviyet örneği sergiler.
Şu sözler ona aittir: “Nasıl ki murassa ve müzeyyen bir elbise-i fâhireyi

biri sana giydirse ve onunla çok güzelleşsen, halk sana dese, ‘Maşaallah,
çok güzelsin, çok güzelleştin.’ Eğer  sen tevazukârâne desen, ‘Hâşâ, ben
neyim? Hiç! Bu nedir, nerede  güzellik?’ O vakit küfrân-ı nimet olur ve o
hulleyi sana giydiren mahir sanatkâra karşı hürmetsizlik olur.

Eğer mütfehirâne desen, ‘Evet, ben çok güzelim. Benim gibi güzel nerede
var? Benim gibi birini gösteriniz.’ Bu da mağrurâne bir fahirdir.

İşte, fahirden, küfrandan kurtulmak için demeli ki: ‘Evet, ben güzelleştim.
Fakat güzellik libasındır ve dolayısıyla libası bana giydirenindir; benim
değildir.’

İşte, bunun gibi, ben de, sesim yetişse bütün küre-i arza bağırarak derim
ki: Sözler güzeldirler, hakikattirler. Fakat benim değildirler; Kur’ ân-ı
Kerim’in hakâikinden telemmu’ etmiş şualardır.

ٍدَّمَحُم يَِتلاَقَم بِ ُتْحَدَم   ْ ِنكٰلَو يَِتلاَقَِمب  اًدَّمَحُم  ُتْحَدَم  َا  مَو
‘Ben sözlerimle Hz. Muhammed’i methetmedim. Fakat O sözlerime mevzu

teşkil ettiğinden dolayı ben O’nu sözlerimin içine soktum, sözlerim O’nunla
güzelleşti.’ düsturuyla derim ki:

ِنٰأْرُق ْ لِاب ِيتاَمِلَك  ُتْحَد  ِْنكٰلَو مَ ِيتاَمِلَِكب َنٰأْرُقْلا  ُتْحَدَم  َا  مَو
‘Kur’ân’ın hakâik-i i’cazını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim.

Belki Kur’ân’ın güzel hakikatleri benim tabiratlarımı da güzelleştirdi,
ulvîleştirdi.’”

Evet, bu büyük insan, temsil ettiği misyonu itibarıyla hep büyümüş ama
büyüdükçe daha bir mütevazi hâle gelmiştir. Fakat o, kendi mahviyet ve
tevazuunu anlattıkça çevresindekilerden bazıları –hâşâ– İmam Rabbânî
Hazretleri’nin böyle bir tevazu ve şahsî muhasebe adına “Nefsim itibarıyla
ben kendimi ...k bile görmüyorum.” sözüne karşılık “Acaba bunda gerçekten
bir ...k mi var? vs. demek gibi, “Acaba Bediüzzaman gerçekten kendi kametini
mi anlatıyor?” zannına kapılmalar ve onu kendi bayağılıklarıyla mukayese
etmeler olabilir. Hâlbuki Üstad, bu sözleri nefsiyle Allah arasındaki
münasebeti açısından söylemiştir.

İhtimal bazıları onu hiç anlamamışlar ve kendi zaviyelerinden bakarak bu
sözleri yanlış değerlendirmişlerdir. Oysa bana göre, umumî bir dirilişin



dellâlıdır bu ciddî insan. Kendisine en küçük bir pâye vermeyen bu yüce kamet,
–kendi ifadesiyle– ihsan-ı ilâhî tarafından omuzuna konulan ulvî vazifeyi ifa
etmek için, “13. asrın minaresinin başında durmuş, sûreten medeni, sîreten
çok geri olan” asrın bedevi insanlarını Hz. Muhammed Mustafa’nın (sallallâhu
aleyhi ve sellem) imametini eda ettiği, küre-i arz mescidindeki namaza davet
etmiştir. Ama onun bu daveti, atom bombasının patlamasındaki farklı tesirler
gibi insanlar üzerinde farklı şekillerde etki göstermiştir.

Meselâ, Türkiye’de yaşayan bir kısım kimseler onun iman adına telkin ettiği
yüce hakikatlerden ve o mükemmel şahsiyetin temsil gücünden doğrudan
doğruya istifade etmişlerdir. Bu insanlar, ayın on dördünün güneşe mukabil
gelip de, güneşin şualarını absorbe etmesi gibi, sinelerini onun neşrettiği
Kur’ânî hakikatlere açarak, onları pratiğe dönüştürmüşlerdir. Evet, artık dört
bir yanda onun düsturları yaşanmakta, onun gördüğü rüyalar tabir edilmekte ve
onun hülyaları yorumlanmaktadır.

Bugün sadece duygu ve düşünce itibarıyla ta o zaman onun, çerçevesini
belirlediği dairede olanlar değil, o dairenin dışında olanlar da, bu ışık
kaynağından istifade etmektedirler. Meselâ, –makamları Cennet olsun–
Türkiye’de Necip Fazıl ve Nureddin Topçu’yu, Mısır’da Hasan el-Benna,
Pakistan’da Mevdudî’yi dış dünyadan istifade eden insanlar olarak görebiliriz.
Demek ki, Üstad’ın engin düşünceleri ile insanlığa sunmuş olduğu mesaj,
Türkiye’de “evvelen ve bizzat” dışarıda ise “sâniyen ve bi’l-araz” İslâmî
dirilişte rol oynamıştır.

Meselenin bir başka yönü ise, bugün onun temsil ettiği düşüncelerin,
dünyanın dört bir yanına götürülmesidir. Yani yukarıdaki tespit içinde onun
İslâmî yorumları, hizmet metodları, bunlara sahip çıkan insanlar tarafından
evvelen ve bizzat Türkiye’de, sâniyen ve bi’l-araz da dış dünyada temsil
edilmektedir. Bütün bunları –Allah’ın inayet ve keremiyle– Kur’ân ve Hz.
Sahibü’l-Kur’ân (sallallâhu aleyhi ve sellem) namına, onun temsil ve tebliğ
ettiği gerçeklerle yeniden dirilişin ilk hamleleri olarak görebiliriz.

Şimdi tekrar başa dönecek olursak, bütün bu gelişmelere rağmen nasıl
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve O’nun âlemşümûl nübüvveti, çokları
tarafından kabullenilemedi ise, Hz. Bediüzzaman için de aynı şeyler geçerli
olabilir. İhtimal, bu gerçeği kendi döneminde gören ve geleceğin dünyası
itibarıyla da o engin feraset ve basiretiyle sezen Üstad, “Beni
anlayamadılar...” serzenişinde bulunmuştu.



İster onun fikir, düşünce ve kalb hayatı, ister delice Allah’la irtibatı,
mekânüstü-zamanüstü bir yerde enbiyâ-i izâmla sık sık görüşmeye açık
mübarek hayatı, dava-yı nübüvvetin vârisi olma keyfiyeti ve isterse Şah-ı
Geylânî, İmam Harrânî ve İmam Rabbânî gibi kuvve-i kudsiyesinin bugünlere
kadar uzaması, onun nasıl bir şahsiyete sahip ve nasıl bir vazifeli olduğunu
ifade ettiği hâlde, hâlâ ona, kalb ve gönül dünyası itibarıyla kapalı kalanlara
“Allah insaf versin!” demekten başka elimizden bir şey gelmez.

Biz, bir nurlu yoldayız. İnsan ya bütün şartlara rağmen bu yolda yürür ve
maksuduna erişir ya da gerisin geriye dönerek daha yolda iken dökülür. Bu her
iki durum da hepimiz için mukadderdir. Zira Allah, hakkımızda ne takdir
buyurmuş bilemeyiz.

Evet, biz, her köşe başında ayrı bir imtihan olan çetin bir yoldayız. “Bu yol
uzundur, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var.” Biz ise âciziz, hiçbir
garantimiz yok, ancak matluba ulaşmada bir karınca misali yolda olma,
gücümüz yettiğince bu yola baş koyma ve ayağımızı öbür âlemin koridorundan
içeriye atma, el ve his yordamıyla kapının arkasında durup içeride olup biten
şeyleri sezmeye çalışma gibi vesileler var. Bütün bunları küçümseyemeyiz. Ne
var ki, bütün bunlar, yolda olmayı da değiştirmeye yetmez. Kudsîlerle ayrı bir
mânâ kazanan bu yol, dünya kadar cehd ve bir o kadar da sancı ister. Zira her
sancı bir kutlu doğumla neticelenir.

İşte içinde bulunduğumuz şu günler ve şu köhne dünya da birbiri ardına
doğacak sürprizlere gebedir ve vakt-i merhunu geldiğinde –Allah’ın inayetiyle–
bu sürprizler peş peşe zuhur edecektir.



İNSAN-ESMÂ-İ İLÂHİYE MÜNASEBETİ
Soru: “İnsan yaptığı işte ne ölçüde esmâ-i ilâhiye ile münasebet hâlinde
ise, neticede elde ettiği faydalar da aynı nisbette olacaktır.”
buyuruyorsunuz. İzah eder misiniz?
İnsan, esmâ-i ilâhiyenin bir nokta-i mihrakiyesi ve bir yörüngesidir. Bütün

insanlar, “alâ külli hâl” Cenâb-ı Hakk’ın isimlerine mazhardırlar. Ancak bu
isimlerden bazıları, insanda “galip isim” olarak tecellî eder ve bu galip isim
insandan insana da değişiklik arz eder.

Konuya ışık tutması açısından Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
“Ben enbiyâ-yı izâm arasında Hz. İbrahim’e benzerim; Hz. Ömer, Hz. Nuh ve
Hz. Musa’ya; Hz. Ebû Bekir de Hz. İbrahim ve Hz. Mesih’e benzer.” sözlerini
örnek verebiliriz. Nebiler Serveri’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem), kendisini
Hz. İbrahim’e; Hz. Ömer’i, Hz. Nuh ve Hz. Musa’ya; Hz. Ebû Bekir’i de Hz.
İbrahim ve Hz. Mesih’e benzetmesi, ahlâk, huy, karakter, yapı, duygu, düşünce
ve insanlarla münasebet açısından milimi milimine bir benzetme demek
değildir. Bu sözler, “Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Hz. Ebû Bekir ve
Hz. Ömer illa da birine benzetilecek olursa, bu şahıslara benzetilmelidir.”
mânâsını taşır.

Benim burada esas vurgulamak istediğim farklılık, başta Kur’ân-ı Kerim
olmak üzere, Sünnet-i Sahiha ve evliyâullahın ilham ve keşif kaynaklı
ifadelerinde ortaya konmaktadır: Hz. İbrahim’de halîliyet, Efendimiz’de
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ise habîbiyet hâkimdir ki, bu da bize, nebiler
dahil, Cenâb-ı Hakk’ın her insanda farklı, galip ve hâkim bir isminin tecellî
ettiğini göstermektedir.

Mevlâna’nın dediği gibi, insanlar ve insanların içinde birer çiçek
mahiyetindeki bu başyüce kametler, Cenâb-ı Hakk’ın esmâ hazinesini aksettirir.
Esmâ-i ilâhiye, kâinatın bağrında gizli bir definedir ve bu define, insanı bir
damar ve kanal hâlinde Zât-ı Ulûhiyetin mârifetine götürür. O kenzin bir ucu da,
fihrist olarak insanın mahiyetine dercedilmiş bulunmaktadır.

“Sığmam dedi Hak arz u semaya
Kenzen bilindi dil madeninden.”
(İbrahim Hakkı)

mısraları, bu mânâyı ne güzel ifade eder!
Öte yandan insanda hâkim olan bu isimler, seyr-i ruhanî ile hükümlerini icra



ede ede daha belirgin bir hâle gelirler. Tasavvufî bir üslûpla ifade edecek
olursak, daha sonra hangi isim insanda hâkimse, o isme, mürebbi mânâsına o
zatın Rabbi denir. Meselâ, bir insanda “Cemil” isminin hâkim olduğu takdirde
Cemil isminin terbiyesinde yetişen ve seyr ü sülûkünü tamamlayan insanın
Rabbi, yani mürebbisi, Cemil ismi olur.

İnsanda hâkim olarak tecellî eden bazı isimlerin, insanın mânevî terakkisi
adına da birtakım hususiyetleri vardır. Meselâ “Vedûd” ismine mazhar olan
zatlar, umumiyetle sekr içinde yaşar ve âdeta ellerinde ilâhî aşk kâseleriyle
kâinat meşherinde hep mest ü mahmur dolaşırlar. İşte bu hâl, o isme
mazhariyetin bir ifadesidir. Sekir içinde yaşamak, mutlak büyüklük demek
değildir. Her zaman onlardan daha büyük kametler olabilir ancak, bahsini
ettiğimiz insanlar, enbiyâ-yı izâm gibi veya vilâyet-i kübrâyı temsil eden
sahabe-i kiram gibi tam yakaza ve temkin insanı değillerdir.

Zannediyorum, Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) kadar Allah Resûlü’nü
seven ikinci bir insan yoktur. Oysaki canından daha çok sevdiği Efendisi vefat
ettiği zaman, o büyük temkin insanı, üzüntü ve kederden bayılıp kalması,
kendini yerden yere vurması gerekirken, hiç kimsenin söylemeye cesaret
edemediği , “Her kim Hz. Muhammed’e inanıyorsa –yani ölmez
zannediyorsa– işte o öldü. Her kim de Allah’a inanıyorsa bilsin ki O, Hayy ve
Bâki’dir.” sözlerini söyleyerek, insanları temkine davet etmiştir.

İşte bu durum, bir temkin insanı olmanın ifadesidir. İnsan ağlayıp
sızlayabilir, ama sürekli temkinli, dikkatli ve teyakkuz içinde olmak, ayrıca
Allah’ın, her lahza her yerde hâzır ve nâzır olduğu şuuru ile yaşamak.. evet, işte
bu hâl, Cenâb-ı Hakk’ın, sadece kullarından bazılarına bahşettiği isimlerinin
birer tezahürüdür.

Her insanın mayasında hâkim unsur olan bu isimler, tecellî ettikleri insanın
benliğinde de bir ip ve bir hat gibi kendilerini hissettirirler. Bunu bazıları
keşfen, bazıları da etrafındakilerle kendisini mukayese ederek onlarla kendisi
arasındaki farkı kavrayabilir. Hiç olmazsa vicdanıyla sezebilir.

Evet, insan esmâ-i ilâhiye ile münasebettardır. Onun esmâ-i ilâhiyeye
dayanarak, kendisinde hâkim olan ismi vird edinip her gün çekmesi, o insanın
dualarının kabulüne ve mânevî terakki adına ilerlemesine vesile olabilir.

İnsanın, kendi mahiyetine konan esmânın hususiyetlerini, renklerini aşması
mümkün değildir. İnsan, ister esmâya sığınsın, ister varlık içindeki tecellîlerini
değerlendirsin, o ancak bir yere kadar ulaşabilir.. evet, herkesin bir arş-ı



kemalâtı, bir müntehâ noktası vardır. O, kabiliyetlerini kullanarak o noktaya
ulaşınca, “Artık benim ilerleyecek hiçbir şeyim yok, ben de müntehâya
ulaştım.” der.. der ve müntehâya ermiş olmanın haz, neşe ve zevklerini duyar.
Kendi müntehâsından başka müntehâların olup olmadığını da bilemediğinden,
kendi zirvesinin zevklerini müntehiyâne bir hisle duyar. İnsanın Cennet’teki hâli
de böyledir. Orada herkes hâlinden memnundur ve hiç kimse şikâyette
bulunmaz.

Burada sabır ve tahammülle elde edilmeye çalışılan mazhariyetler, orada
maiyyetin açık olduğu terakkiyi sonuna kadar yakalamış olmakla elde edilir.
Başı kendi arş-ı kemalâtının kubbesine değen bir insana, “Mahlukat içinde
senden daha büyük var mı?” diye bir soru yöneltilse, “Ben çevremde
görmüyorum. Şayet varsa benim bilmediğim âlemlerdedir.” şeklinde
cevaplandırır. Çünkü o insan, kendi arş-ı kemalâtının zirvesindedir. Onun için
İmam Rabbânî’ye kadar gelen pek çok veli, kendini velilerin en büyüğü olarak
görmüştür. Bu açıdan insanın, mazhar olduğu esmânın terakkisi ile de çok
alâkası vardır.

İnsanın terakki adına vird-i zeban ettiği esmânın, yine onun, mahiyet,
kabiliyet ve gerçek kimliği ve Allah tarafından onun mahiyetine konan renklerle
çok alâkası vardır. Meselâ ben ne kadar çok istesem de bir başkasının
seviyesini yakalamam mümkün değildir. Çünkü o, doğrudan doğruya duru ve
berzahsız esmâ-i ilâhiye, sıfât-ı ilâhiye ve şe’n-i Rubûbiyet’e açık bir insandır
ve âdeta peyke binmiş gibi Allah’a yükselir. Bu hakikat, 24. Söz’deki Zühre,
Katre, Reşha meselelerinde ifade edilmiştir. Zühre yırtılsa, dökülse ve
parçalansa da güneşle olan münasebetini değiştiremez. Çünkü güneş, onun
renklerinde istihale ederek kendisini ona hissettirir. Yine katre, ne yaparsa
yapsın bir reşhanın güneşle münasebetini yakalayamaz. Çünkü o bir cisimdir ve
onu, ancak gözbebeğinin içine alabilir.

Hâsılı, esmâ-i ilâhiye çok önemlidir ve kat’iyen ihmal edilmemelidir.
Fıtratlarda hâkim olan isim tespit edilerek o vird edinilmelidir. Susuzluktan
yanmış ve kavrulmuş bir insan suyu nasıl yudumlarsa, esmâ-i ilâhiye de öyle
yudumlanmalıdır. Böylece her insan, mânevî terakkisi adına adım adım yükselir
ve kendi kemalâtının arşına ulaşır.



NORMO-MAKRO ÂLEM MÜNASEBETİ
Soru: Siz bir yerde “Kalb balansınızı, ruh saatlerinizi iyi ayarlarsanız,
makro âlemde her şey sizin saatinize göre ayarlanacaktır.”
buyuruyorsunuz. Bunu izah eder misiniz?
Yukarıdaki sözde bir teşbih yapılmıştır. Belâgat ilminde bu teşbihe teşbih-i

mübtezel denir. Mübtezel kelimesi insanlara isnat edildiğinde çirkin bir mânâ
ifade eder ama, belâgatçilere göre, çok kullanılan, herkes tarafından bilinen
teşbih demektir.

Balans, eski kurmalı saatlerin çok önemli bir parçasıdır. Bu balans, ana
çarkı sağa sola hareket ettirme işine yarar. Bu da diğer çarkların ondan güç
alarak belli bir istikamette dönmelerini temin eder. Buradan hareketle biz kalb
balansı derken, ondaki ritmiği veya onun aritmiye kapalı olmasını kastediyoruz.
Hekimlik tabiriyle, onda ekstrasistol yoksa kalbin balansı çok ritmik atıyor
demektir ki, avam ifadesiyle, kalbin atışları “tik tak” gidiyor anlamına gelir.

Şimdi kalbin Allah için tik tak atması, kalb ibresinin sürekli ebedî mihrabını
ve minberini göstermesi mânâsınadır. Mekke’ye bir mihrap, Medine’ye bir
minber nazarı ile bakacak olursak, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun maskat-ı re’si
(doğum yeri) ve medfeni veya teşrîdeki yeri açısından mihrabın, minberin ve
aynı zamanda kalb ibresinin ne demek olduğunu anlamada zorluk çekmeyiz
zannediyorum.

Kalb, bu anladığımız mânâda yerinde atarsa ne olur? Hadiste “Allah, sizin
şekillerinize, suretlerinize, (boylarınıza-poslarınıza) bakmaz. Allah sizin
kalbî (hayatı)nıza bakar.”  buyrulur. Bu, sizin kalbiniz ne kadar cismaniyetten
ve hayvaniyetten uzak, ne kadar kalb ve ruhun semalarında teyaran ediyor, işte
Allah’ın baktığı ve aradığı şey de budur demektir. Eğer Allah bizim kalbimize
bakıyorsa –ki zayıf bir hadiste, her an Allah sizin kalbinize yetmiş defa bakar
buyruluyor– onda arayacağı şey istikamettir. Beşer tabiatının gereği kalb
ibresinde oynamaların olacağı muhakkaktır. Fakat Rabbim deyip yeniden O’na
yönelme, hemen ona eski hâlini kazandıracaktır.

Öte yandan da İbrahim Hakkı’nın:
“Dil beyt-i Hudâ’dır, ânı pâk eyle sivâdan,
Kasrına nüzul eyleye Rahmân gecelerde!”

diyerek ifade buyurduğu bir hazırlanma meselesi vardır. Kalb bir Allah evidir.
Şiirleştirilen zayıf bir hadiste ifade edildiği gibi;



“Sığmam, dedi Hak arz u semaya,
Kenzen bilindi dil madeninden.”
(İbrahim Hakkı)
Kemmiyetsiz, keyfiyetsiz Allah’ın bilindiği bu ev, kalb evidir. O kalb evini

Allah’tan gayri her şeyden temizlemeli ki, kemmiyetsiz, keyfiyetsiz Rahmân
nasıl şerefkudum buyuruyorsa öylece kasrına nüzul buyursun.

Evet, kendine yönelmiş bir gönüle karşı Allah “Allah seni ne terk etti ne de
darıldı.”1 âyetinde dendiği gibi, şayet darılmamış ve terk etmemişse, makro
âlemde bütün kapılar, norma âlemin sultanı olan o insana açılır. Öyleyse gökte
verilecek kararlar, kalblerin bu yönelişine bağlıdır.

Görüldüğü gibi bu mesele fertte başlar. El verir ki fert, kendini bir uhrevî
hayata göre dizayn etsin. İşte o zaman ْمُكَْیلَع ّلَوُي  ىٰ اوُن  وَُكت اَمَك   “Nasıl iseniz
öyle idare edilirsiniz.” hadisinin ifadesiyle, Cenâb-ı Hak inayet ve keremiyle
onu/onları serfiraz kılar, sonra da arz ve semanın sultanı/sultanları hâline
getirir.
1 Duhâ sûresi, 93/3.



KULLUK ŞUURUNDA MÜKEMMELLİĞİ
YAKALAMA

Soru: Sohbetlerinizde sık sık, kulluk şuurunda mükemmelliğin
yakalanmasından bahsediyorsunuz. Bu ne demektir ve buna nasıl
ulaşılır?
Tarih boyu hemen her yenilenme (tecdit) döneminde, kullukta mükemmelliğin

yakalanması söz konusu olmuştur. Mükemmeli bulma, şahıstan şahısa,
durumdan duruma değiştiğinden dolayı da bu, bir mânâda izafî kabul edilebilir.
Ama mükemmel kulluk adına ille bir ölçü söylenmesi gerekiyorsa, bunu, emir
ve yasaklara saygı ve sadakat dairesinde kalarak Allah nezdinden gelen
vâridlerin insan gönlünde hissedilmesi ve kulluğun, nazarî bilginin üstünde
keşfen ve zevken de duyulması şeklinde bir ölçü ile özetleyebiliriz.

Aslında kulluk adına hepimiz yapılması gerekli olan şeyleri biliriz ama,
onların zamanla kalbimizde inkişaf edip bir de zevken, keşfen kendini
hissettirmesi meselesi vardır ki, bu tamamen, her şahsın bu hususta biraz
kendini zorlamasıyla alâkalıdır. Kendilerini okumaya yanaşmayan insanların,
üzerlerindeki bu türlü vâridleri hissetmeleri de söz konusu değildir.

Meselâ, namaz nedir? Nezd-i Ulûhiyette ne ifade eder? Kalbte duyulması
nedir? Evet, kalbde kemmiyetsiz, keyfiyetsiz Zât-ı Ulûhiyet duyuluyorsa –Allah
kelimesini bilhassa kullanmıyorum– evleviyetle en kâmil peygamberin, en
kâmil ümmetinin en kâmil ibadeti, hatta neredeyse iman derecesine yükseltilen
namaz, kendine mahsus çizgileriyle insanın vicdanında duyulmalıdır. Bu ise
ikinci bir bilgi veya bilginin mârifete dönüşmesi ile mümkün olur. Allah
hakkında “Bir yaratıcı vardır.” demek başkadır, zamanla ibadet ü taat, evrâd ü
ezkârla aynı bilginin bir kalb kültürü hâline gelmesi tamamen başkadır.

İnsanlığın yaratılışından gaye, insan-ı kâmil olmaktır. َِّنجْلا ُتَْقلَخ  اـَم  وَ
ِنو ُ دُبَْعِیل َِّالإ  َسْنِْإلا  Ben insanları ve cinleri ancak Bana ibadet etsinler“ وَ

diye yarattım.”1 âyet-i kerimesinde, yaratılışın esas gayesi anlatılırken
“ibadet” kelimesinin kullanılması mânidardır. İbadet deyince bizim ilk aklımıza
gelen namaz, oruç, zekât, hac nevinden yaptığımız ameller olur. Oysa kelimenin
iştikakından istifadeyle yapılacak bir tahkikle meseleye daha farklı
yaklaşıldığında görülür ki, ibadet, Allah yolunda duyulan, hissedilen, yaşanan
ve yapılan şeylerin insan hayatı ve insan tabiatıyla bütünleşmesi ve yaşanan bu



yolun şehrah hâline gelmesi demektir.
Evet, aynı güzargâhta sürekli çalışan bir şoförün, o yolun hangi km’sinde

kavis, viraj vs. olduğunu çok iyi bilmesi gibi insanın, kulluğu o şekilde
duyması, yakından tanıması ve kulluk yolunun insanı şaşırtmayacak kadar işlek
bir yol hâline gelmesini sağlaması da çok önemlidir. Araplar bu hususu ifade
sadedinde, ibadet kökünden gelen bir kelimeyi kullanarak ٌدَّبَعُم ٌقيَِرط   “işlek
yol” tabirini kullanırlar.

Burada, İbn Abbas ِنوُدُبَْعِیل  için ِنُوفِرَْعي ”tanısınlar, mârifete ulaşsınlar“ ِل
şeklindeki tevcihiyle farklı bir noktaya dikkatleri çeker. Bu, ibtidaî bir Allah
bilgisi anlamının ötesinde, o bilgi üzerine bina edilerek işlek hâle getirilmiş bir
kulluk yolu demektir. Evet, kulluk bir yoldur; insan o yolda olmazsa O’na
varamaz. Öyleyse varılacak yol da onun içindedir. Yani sebep zikrediliyor,
müsebbep murad ediliyor; yol gösteriliyor, o yolla yürüdüğün zaman varacağın
hedefe işaret ediliyor. Bu açıdan denebilir ki, ciddî kulluk yolunda olan bir
insanın, mârifet ufkuna ulaşması da tabiî hatta zarurîdir.

Diğer bir yaklaşımla, esas ulaşılması gerekli olan ِنُوفِرَْعِیل  ufkudur ya da o
ufku, herkesin kulluğu derecesine göre duyup hissetmesidir. Bunu bir başka
ifade tarzıyla, insanın önce kendi kulluğunu duyması, sonra Mâbud-u Mutlak’ın,
Mâbudiyete istihkakını bilip sürekli O’nun karşısında olduğunu hissetmesi de
diyebiliriz.

Bu konuda sun’îliğe girilmemesi bir esastır. Efendimiz’in duyduğunu Hz.
Ebû Bekir’in duyması, Hz. Ebû Bekir’in duyduğunu Abdülkadir Geylânî’nin
duyması mümkün değildir. Muvakkaten Bediüzzaman’ın iç âlemine nüfuz
imkânı olsaydı ve namaz kılarken, Rabbin huzurunda neler duyduğu tespit
edilebilseydi, zannediyorum kendimizden utanırdık. Bereket Allah bize
büyüklerin namazlarını duyurmamış!. Yoksa kendi namazlarımızı değersiz
bulur, kaldırır bir kenara atardık. Onların namazı, mehâbet altında, yerinde
ezilme, yerinde eğilme, içinde boyunduruklar dönüyor gibi hâlden hâle girme
ve rengi-benzi atmalar içinde gerçekleşir. Onların bu derinlikteki kulluğu bir
kahramanlık, başkalarının onları taklidi ise bir sahtekârlıktır. Bu gibi
hususlarda artistliğe girilmemeli, herkes kendi olmalı ve karakterini
sergilemelidir.

Yukarıda, kişinin her lahza kul olduğunu duymasının yanında, Hz. Mâbud-u
Mutlak’ın ve Mâbud-u Mustahak’ın o işe istihkakını da her lahza duyabilmesi



demiştik. Bunu biraz açmak icap edecek. Meselâ, kıyamdasınız. Kıyamımı
derinleştirme imkânım olsaydı Rabbimin karşısında bana yakışan, hiç sesimi
çıkarmadan bütün bir ömür böyle durmaktır. Bunu yapmam mümkün değil ama,
yapsam bile birçok eksiklerim olduğu muhakkaktır. Bunca eksikliğe rağmen
keşke, bir taraftan gözümün ucuyla bir nigâh-ı âşinâ kılıp kapı aralığından O’nu
temâşâ edebilsem, O’nu duysam, diğer yandan da o işi en kâmil mânâda eda
etmeye çalışsam, işte o zaman belli ölçüde O’na yönelmiş sayılırım.

Bir başka yaklaşım da şudur: Belki ben böyle çok kâmilâne bir ubûdiyet
mülâhazam içinde ve tam bir kul olma şuuruyla Rabbimin huzurunda duruyorum
ama, bu meselenin bana ait yanları çok su götürür ve kim bilir ne kadar
eksiklerim var..?

Burada önemli ayrı bir husus daha var ki o da kim ne kadar derin kulluk
yaparsa yapsın, Allah’ın buna ve bunun çok üstünde istihkakının olduğudur. İşte
insanın vicdanında bunu duyması kullukta kemalin bir başka buududur.

Rükûda benzer mülâhazalarla rükûu gerçekleştirme.. ve bu bana ne kadar
yakışıyor, her şeyin karşında iki büklüm olması da Sana ne kadar yakışıyor…
Keza secde de bana ne kadar yakışıyor ve Sana ne kadar muvafık... ve diğer
rükünlerde de aynı mülâhazalar.

Bunun, küçük bir emaresi de var; başını secdeye koyduğun zaman, başını
kaldırmayla da memur olduğundan dolayı kaldırmaya yönelme hissiyle ancak
kaldıracaksın. Yoksa hiç de başımı kaldırmak içimden gelmiyor. Eğil diyorsun,
eğiliyorum; eğiliyorum ama, gerçekten eğilmesi gerekli olan Zât karşısında bir
durumsa şayet bu, işte burada sonsuza kadar durulur. Fakat ne yapayım ki, Sen
başını kaldır diyorsun, ben de ona uyarak kaldırıyorum. Aynen Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) namazdan kerhen ayrılıp hanımlarının yanına
kerhen gitmesi gibi.

Allah Resûlü’nün şu mübarek sözleri de bizler için yakalanması gereken bir
hedeftir: “Sizin cismaniyetiniz ve bedeniniz itibarıyla hemcinslerinize karşı
duyduğunuz şehveti ben, namaza karşı duyuyorum.”
1 Zâriyât sûresi, 51/56.



AKIBET ENDİŞESİ
Soru: Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri: “Herkesin iman mukabilinde
bu zemin mukabili kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve bâki ve
dâimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına
açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu
asırda, maddiyunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyor. Hatta bir
ehl-i keşif ve tahkik, bir yerde kırk vefiyattan yalnız birkaç tanesinin
kazandığını sekeratte müşâhede etmiş; ötekiler kaybetmişler.”
buyuruyor. Bu durum karşısında hâlimizden endişe ediyoruz. Ne
yapmamızı tavsiye edersiniz?
Kişinin, kendi akıbetinden endişe etmesi çok önemli bir hâdisedir. Çünkü bu

endişe, Allah’a yönelmenin ve günahlara karşı tavır almanın hem ilk saiki hem
de ilk merhalesini teşkil eder. Bu yönüyle ona, gelecekte tehlikeli hâllere maruz
kalmamak için, kulun teyakkuza geçmesi ve uyanık olması da diyebiliriz.

Hâlinden endişe etmeyenlere gelince onlar, bir kısım gafilâne yaşayanlardır
ki, Kur’ân-ı Kerim onların bu hâlini çarpıcı bir üslûpla şöyle anlatır:

“Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır,
yoksa yapısını yıkılacak bir yarın kenarına kurup, onunla beraber kendisi de
çöküp Cehennem ateşine giden kimse mi? Allah, zalimler topluluğunu doğru
yola iletmez.”1

Âyette geçen “cüruf” kelimesi, dere kenarında sel sularının dibini yalayıp
oyduğu toprak parçasını ifade etmektedir ki bu, her an yıkılmaya hazır bir yar
demektir. Bu toprak parçası üzerine yapılan binanın ne kadar çürük olacağını
ise varın siz tasavvur edin. İşte ameline güvenen ve akıbetinden endişe etmeyen
insanlar da, tıpkı bu toprak parçası üzerine yapılan ev gibi, her an bir kayma ve
yıkılma ile karşı karşıyadırlar.

Evet, Allah’ın (celle celâluhu) rahmeti olabildiğine geniştir ve bir kudsî
hadiste ifade edildiği gibi, O’nun rahmeti gazabını aşmıştır. Hatta bu rahmetin
boyutları, Yunus’un ifadesiyle:

“Benden kemter kula benzer
Günahı pek çoğa benzer
Her biri bir dağa benzer
Allahu Allah, Allahu Allah..”

kulun, dağlar kadar günah ve kusurları olmasına rağmen, her günah işlediğinde:



“Allahım, ben yine günah işledim. Günahımı affet…” demesi karşısında onu
affedecek kadar geniştir. Ve işte bu yönüyle o, insanı hayrete düşürecek
ölçüdedir. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu hususa dikkat çekmek
için bir mecliste ashabına: “Kimse ameliyle kurtulamaz.” der. Sahabe: “Sen
de mi yâ Resûlallah!” dediğinde, O: “Evet, Allah’ın rahmeti ve fazlı olmadan
ben de kurtulamam.” cevabını verir.

Cenâb-ı Hak, başka bir kudsî hadiste ise, tevbe edip salih amel işleyen
kullarına, başka sürprizlerinin de olacağını ifade için: “Ben, salih kullarıma
gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç
geçmeyen nimetler hazırladım.” buyurmuş ve tefsircilerin “Cennet’te
cemalullahı görme” şeklinde tefsir ettikleri bir “zaide” vereceğini bildirmiştir.
Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) de, “Eğer buna inanmıyorsanız, ‘Yaptıklarına
karşılık Allah katında onlar için göz aydınlığı olacak, ne mükâfatların
saklandığını kimse bilemez.’2 âyetini okuyun.” demiştir.

Ancak, Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinin bunca genişliğine rağmen, kul yine de
endişe etmeli; kabre imansız girmekten tir tir titremelidir. Zira Allah
Resûlü’nün ifadeleri içerisinde, akşam mü’min olanın sabah kâfir; sabah
mü’min olanın da akşam kâfir olabileceği şu dönemde, kimse akıbetinden emin
olmamalıdır.

Evet, Üstad’ın 1940-45’li yılları arasında ifade ettiği bu hakikatin, üç
yönden incelenmesi gerekir. Bir, ehl-i keşif ve tahkik kimdir? İki, Üstad, bu
sözü hangi şartlarda söylemiştir? Üç, aynı mesele günümüzde de geçerli midir?

Bir: Ehl-i keşif ve tahkik kimdir?
Yaygın bir kanaate göre o “ehl-i keşif ve tahkik” Bediüzzaman’ın kendisidir.

Evet, kendinin şuurunda ve farkında olan, fakat bunu etrafına açmayan Hak
dostu onun kendisidir. Aslında daha 20-25 yaşlarında iken, kabirde olup-biteni
sezecek kadar keşfe-keramete açık bir insanın, bir yerde ölen insanlardan ancak
kırkta bir ya da ikisinin imanla, gerisinin imansız kabre girdiğini haber vermesi
normal sayılabilir. Hayatı boyunca, gözlerini harama kapayan bir insanın,
Cenâb-ı Hak kalb gözünü açmış ve onunla berzah âleminde olup biteni
seyrettirmişse, bu, Allah’ın ona bir lütfudur.

İki: Üstad bu sözü hangi şartlarda söylemiştir?
Herkesin bildiği gibi, onun yaşadığı devir, her yönüyle farklıdır. Tefsir

yazacak seviyedeki din âlimleri bile, birtakım İslâm düşüncesiyle telifi



imkânsız olan fikrî cereyanlara maruz kalmış, hilkat mevzuunda evolüsyona
inanacak kadar tereddüde düşmüşlerdir. Böyle bir dönemde elbette avam
halkın, kâmil bir imana sahip olması düşünülemez. Kâmil imana sahip olmaları
bir yana, insanlar küfür seylapları önünde yuvarlanan birer kütük hâline
gelmişlerdir. Dönemin bu özelliği, elbette o dönemde yaşayan insanlar üzerinde
etkili olmuştur. İman ve Kur’ân adına en küçük bir kıvılcımın bile
tutuşturulmasına müsaade edilmeyen bir dönemde Üstad, o döneme mahsus ölen
insanların kırkta bir ya da ikisinin ancak imanlı olarak kabre girdiğini haber
vermiştir.

Üç: Aynı mesele günümüzde de geçerli midir?
Üstad’ın bundan 40-50 yıl önceki bir müşâhedesini, bunca Allah’a iman

etmiş ve gönül vermiş insanın olduğu şu döneme teşmil ve tâmim etmek doğru
olmasa gerek diye düşünüyorum. Zira o, aynı mesele ile ilgili başka bir yerde,
iman ve Kur’ân’a hizmet dairesi içine girenlerin imanla kabre gireceklerini
müjdeler. Evet, bu insanlar her akşam-sabah ellerini kaldırıp: َنِم َان  ْرَِجأ ّلَلا  َّمُھٰ

ِراَّنلا  “Allahım! İslâm’a gönül vermiş bütün Müslümanları Cehennem
ateşinden koru.” diyerek birbirlerine dua etmektedirler.

Bu dua, ferden ferda herkes için söz konusudur. Bir insanın duasını bile geri
çevirmeyen Allah’ın (celle celâluhu) bunca insanın duasına hayır demesini
düşünmek, O’nun hakkında yapılacak en büyük suizan olur. Cenâb-ı Hak’tan
ümidimiz, şimdilerde İslâm’ı tanıyıp kabullenen, O’na gönül veren şahısların –
bir kısım ibadetleri eksik ve kusurları olsa bile– imanla kabre girmeyi nasip
edeceği istikametindedir.

Burada üzerinde durulacak başka bir husus ise, Bediüzzaman Said Nursî
Hazretleri hayatı boyunca yazdığı eserlerle, insanların zihnindeki şüpheleri
izale edip, imanı tahkime çalışan bir İslâm âlimidir. Belki de Cenâb-ı Hak, bu
görevi daha çevik-çavak yapsın diye, ona bu imansızlık fezaat ve fecaatini
göstermiş, aşk ve şevkle iman hizmetinde bulunmasını sağlamıştır.
1 Tevbe sûresi, 9/109.

2 Secde sûresi, 32/17.



MUSİBET, MÜKÂFAT VE İNSAN
Soru: “Musibet, cinayetin neticesi, mükâfatın mukaddimesidir.” sözünü
izah eder misiniz?
Musibetler, insanın başına çok defa işlemiş olduğu günah, hata ve

yanlışlardan dolayı gelmektedir. Kur’ân-ı Kerim’deki “Başınıza gelen her
musibet, kendi ellerinizin kazandığı yüzündendir.”1 “ İ k i ordunun
karşılaştığı günde, içinizden geri dönüp kaçanları şeytan bazı günahları
dolayısıyla zelleye düşürdü.”2 ve “Sana gelen her iyilik Allah’tandır. Sana
isabet eden her kötülük kendindendir.”3 âyetleri farklı zaviyelerden bu
hakikati dile getirirler.

İnsan, bizzat eliyle mübaşeret ettiği veya duygularına fısk aşılayan bir kısım
düşünce, tefekkür ve tavırlarından ötürü, kendi derece ve mertebesine göre
muaheze edilecektir. Bir tasavvuf büyüğü olan Muhasibî, bu mertebelerden
birincisine, kafalarından şöyle-böyle bir fenalık geçince “Büyük günah
işledik.” endişesine kapılıp hemen Allah’a teveccüh eden salih kulları
yerleştirmiştir.

Bu meselede de ashab-ı kiram yine zirveleri temsil etmektedir. Nitekim “Siz
içinizdekileri açığa vursanız da gizli tutsanız da Allah onunla sizi hesaba
çeker.”4 âyeti nazil olunca, sahabe âdeta şok olmuş ve bu âyetin tesiri altında
kalmıştı. –Zira beşeriyet icabı zaman zaman onların da kalblerinden bir duygu
olarak mâlâyâniyata ait şeyler geçebiliyordu– Daha sonra Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) huzuruna geldiler ve “Ey Allah’ın Resûlü! Namaz,
oruç, cihad, sadaka gibi gücümüzün yeteceği amellerle mükellef idik. Şimdi
ise bu âyet indirildi. Hâlbuki bizim buna gücümüz yetmeyecek. Her birimiz,
bazen gönlünden öyle şeyler geçiriyor ki, dünyaları verseler bunların
kalbinde bulunmasını arzu etmez.” dediler. Efendimiz ise onlara: “Siz de,
sizden önceki Kitap Ehli gibi, ‘Duyduk ve karşı koyduk’ mu demek
istiyorsunuz?” buyurdu. Sahabe ise, “İşittik ve itaat ettik.” diyerek, tazarru ve
niyaz ile Allah’a dua dua yalvarmaya başladılar.

İşte bundan sonra “Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük
yüklemez.”5 âyeti nazil oldu. Her ne kadar bu âyet, birinci âyeti neshederek,
güçlerinin yetmediği ve ellerinde olmayan şeylerden dolayı mü’minlerin
hesaba çekilmeyeceklerini bildirmişse de, böyle bir ufku temsil eden hassas



ruhların, feyizli dimağların ve lâhûtî kalblerin her zaman ve her asırda olması
gerektiği de şüphe götürmez bir gerçektir.

İkincisi, fena bir fiil yapmaya karar verip daha sonra da, “Ben bu kötü fiili
yapmamalıyım. Çünkü bu, Rabbime karşı bir su-i edeptir.” diyerek ondan
vazgeçen insanın mertebesidir. Bu durum, Yüce Yaratıcı’ya iman ve itminan ile
lebâleb dolu bir kalbin görüntüsünü aksettirir. Zira fiil planına gelmeden,
anında müdahale edilerek yanlışlığa meydan verilmemiştir.

Üçüncüsü, kötü fiili yapmaya doğrudan doğruya teşebbüs eden, meselâ
hırsızlık yapmak için başkasına ait olan bir malı alan fakat daha sonra “Rabbim
bu eli, bunun için yaratmadı!” diyerek, o kötü fiili işlemeye başlamışken
vazgeçen insanın mertebesidir. Bu da kendi dairesi içinde ayrı bir derinlik ve
enginliktir.

Dördüncüsü ise, toplumumuzda yaygın olarak görülen, bir menhiyatı yapıp
tevbe eden, daha sonra tekrar yapıp tekrar tevbe eden insanın seviyesidir. Bu
tıpkı buz üzerinde yürüyen veya uçurumun kenarında koşmaya kalkan insanın
durumu gibidir ve çok tehlikelidir. Eğer böyle bir insanı inayet-i ilâhî yetişip
elinden tutarak, arş-ı kemalât-ı insaniyete çıkarmazsa, o insanın en ufak bir
sarsıntıda –hafizanallah– yıkılıp gitmesi mukadderdir.

Yukarıda ifade ettiğimiz farklı merhaleler içinde sonuncusu hariç
diğerlerinin başlarına gelen belâ ve musibetler, onların, seviyelerine göre
işledikleri günahlarına keffaret içindir. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem) de, “Elinize batan bir diken, bir günahınızı siler ve sizi bir derece
yükseltir.” buyurarak bu hakikati ifade etmiştir. Buradan da anlaşılmaktadır ki,
her musibet, bir günahın düşürülmesidir ve aynı zamanda Cenâb-ı Hakk’ın bir
mükâfatının da mukaddimesidir.

Evet, belâ ve musibetler zâhirde bir kısım zararlara sebebiyet vermiş gibi
görünse de, netice itibarıyla fevkalâde yararlı olduklarını söylemek
mümkündür. Meselâ, Hz. Âdem, Allah Teâlâ’nın, “Ey Âdem! Sen zevcenle
birlikte Cennet’e yerleşin. İstediğiniz şeylerden yiyin fakat şu ağaca
yaklaşmayın.”6 demesine rağmen, Hz. Havva’nın ısrarı neticesinde memnû
meyveye –o meyve ne ise– elini uzatmıştı. Cenâb-ı Hak da, bir ceza olarak, Hz.
Âdem’i Havva Validemiz’den ayrı kalmaya mahkûm etmişti.

Hz. Âdem ızdırapla iki büklüm bir şekilde yıllarca tevbe ve istiğfarda
bulunmuş ve neticede Erhamü’r-Rahimîn’in merhametine nail olmuştu. Sadece



bununla da kalmamış, kâinat yüzü suyu hürmetine yaratılan İnsanlığın İftihar
Tablosu’na dede olma, insanlara Allah’ın seçmiş olduğu bir peygamber olma
ve sonra tekrar Cennet’e girme gibi nimetlerle de serfiraz kılınmıştı. İşte böyle
musibetlere terettüp eden bir ceza, aynı zamanda binbir hayrın mukaddimesi
demektir.

Evet, başa gelen her musibeti, işlenilen bir kötülük ve günahın neticesi
saymalı ve kasvet bağlamış şahsî veya içtimaî ufkun açılmasına da bir vesile
telakki edip her lahza Allah’a hamd edilmelidir.

Mevzuu, bir hadis-i şerifle noktalamak istiyorum: “Mü’minin her hâli
hayırlıdır. Musibet geldiği zaman sabreder, onun için hayırlıdır. Nimet
isabet ettiği zaman şükreder, onun için yine hayırlıdır.”
1 Şûrâ sûresi, 42/30.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/155.

3 Nisâ sûresi, 4/79.

4 Bakara sûresi, 2/284.

5 Bakara sûresi, 2/286.

6 Bakara sûresi, 2/35.



HRİSTİYANLIĞIN İSTİKBALİ..!
Soru: “Nasraniyet ya intıfa veya ıstıfa edip İslâmiyet’e terk-i silah
edecektir. Hz. İsa da nüzul edip Hz. Muhammed’in ümmetinden
olacaktır.” deniliyor. Bu sözü izah eder misiniz?
Evvelâ, bu söz, Kur’ân-ı Kerim’deki, “De ki: ‘Ey Kitap Ehli! Allah’tan

başkasına ibadet etmemek, O’na bir şeyle şirk koşmamak, Allah’ı bırakıp da
birbirimizi mâbud edinmemekten ibaret olan ve bizimle sizin aranızda
müsavi bulunan bir kelimeye geliniz.’ Eğer bundan yüz çevirirlerse, deyiniz
ki: ‘Şahit olun biz Müslümanlarız.’”1; “Mü’minlere insanların en şiddetli
düşmanlık edenleri (bazı) Yahudiler ve müşriklerdir. Onlara sevgi  yönünden
yakın olanlar da ‘Biz Nasranîyiz’ diyenlerdir. Onların mü’minlere  sevgileri,
onlarda büyüklenip ululuk taslamayan keşiş ve rahiplerin olmasındandır.” 2

ve benzeri bir kısım âyetlerden mülhem gibi ve âdeta bu âyetlerin tefsiri
mahiyetindedir.

Evet, hakikî Hristiyanlar, tevhid dinine yaklaşıp, ilhad ve inkârcılığa karşı
Müslümanlıkla ittifak ve ittihad ederek, kıyamete kadar umumî mânâda
kâfirlerin üstündeki mevkilerini muhafaza edeceklerdir.

Sâniyen, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), birçok hadis-i şeriflerinde,
yeryüzünde bir gün mutlaka Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan’ın şehbal açacağını ifade
etmektedir. Tarihe baktığımızda, bunun bir ölçüde gerçekleştiğini görsek de,
küre-i arz çapında beklenen o ruh ve mânânın henüz bütün bir insanlık için,
ifaze-i feyzettiği söylenemez. Yani Efendimiz’in sağ eliyle sol eli henüz
birleşmemiştir. Her ne kadar Müslümanlar üç kıtada at oynatmışlar ve bu
yerlerde hâkimiyet-i İslâmiye vâki olmuşsa da, O’nun nescettiği ruh, mânâ ve
espri yeryüzünün bütününü kuşatıcı ve kucaklayıcı bir keyfiyete ulaşmamıştır.
Ne var ki, Efendimiz’in, belli bir zamana ait verdiği bişaret ve müjdeler
ışığında, dünya çapında o kucaklayıcılığın gerçekleşmesiyle alâkalı herhangi
bir ümitsizliğe kapılmak da yanlış olur.

İslâmiyet’in, herkese bir bereket kaynağı hâline gelmesi, tabir-i diğerle
dünyada devletler muvazenesinde yerini alması, kendi orijini ile herkes
tarafından tanınıp bilinmesine bağlıdır. Bu itibarla da, hâlihazırdaki duruma
bakıp ümitsiz olmaya gerek yoktur. Zira Müslümanlar, Sasanilerle
karşılaşmadan 25 sene evvel, Sasaniler o dönemin en muhteşem devletiydi. O
kadar ki, İstanbul önlerine kadar gelmişler, çok ağır şartlar altında, o dönemin



başka bir süper gücü olan Doğu Roma İmparatorluğu ile bir anlaşma
imzalayarak, onları haraca bağlamışlardı. Bundan birkaç sene sonra Kur’ân’ın
da ifadesiyle bu defa da Rumlar, Sasaniler üzerine galebe çalmışlardı. Daha
sonra ise, bu her iki süper güç de İslâm’a teslim-i silah ederek, pek çok
tebasıyla Müslüman olma yolunu seçmişti.

Başta Kur’ân-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin işaret ve bişareti olmak üzere,
Bediüzzaman Hazretleri’nin de ifadesiyle, ahir zamanda, “Hz. İsa’nın
(aleyhisselâm) şahsiyet-i mâneviyesinden ibaret olan hakikî İsevîlik dini
zuhur edecek, yani rahmet-i ilâhiyenin semasından nüzul ederek, hâlihazır
Hristiyanlık dini o hakikate karşı saflaşıp durulaşarak hakâik-i İslâmiye ile
birleşecek, mânen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyet’e inkılâp edecektir.”

Aslında, günümüzde bazı yorumlar da insanların ihtiyaçlarını
karşılayabilecek mahiyette değildir. Zaten hakkıyla karşılayabilseydi,
komünizm bir alternatif olarak onun karşısına çıkmazdı. Nitekim komünizmin
doğmasına vesile olan da bir ölçüde içtimaî, idarî, siyasî hatta akidevî bir
yetersizlikti ki, o malum tarihî hâdiseye sebebiyet verdi. J. J. Rousseau dinleri
tahlil ederken, “Hristiyanlık, insanlara mânevî bir dünya kurar ama onlara
içtimaî ve siyasî ölçüler göstermez ve bu çeşit bilgiler hakkında bir şey
söylemez. Bu ise, içtimaî ruha aykırıdır. Hristiyanlığın kurduğu dünyada
yaşamak isteyen insanlar, bir cemiyet teşkil edemezler.” mealindeki sözleri,
bazı hususların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgular gibidir. Bu
sebeple de bütün bir dünya, ümitsiz ve karamsar ruhlarına iman ve heyecan
kazandıracak Mesih soluklu yiğitler beklemektedir.

Burada yeri gelmişken bir arkadaşımın Almanya’da başından geçen bir
hâdiseyi anlatmak istiyorum. Bu şahıs Alman bir çiftin evinde pansiyoner
olarak kalıyor. Onun İslâm’ı, hayatıyla en güzel şekilde temsil etmesinin
tesirinde kalan bu çift, sonunda Müslüman oluyorlar. Neden sonra evin erkeği,
hidayetine vesile olan arkadaşıyla sohbet ederken kendini tutamıyor ve ona
şunları söylüyor:

“Seni hem çok seviyorum hem de sana çok kızıyorum. Seni seviyorum
çünkü benim hidayetime vesile oldun. Ama sana aynı zamanda çok kızıyorum
çünkü eğer sen buraya iki-üç ay evvel gelmiş olsaydın, benim babamın da
hidayetine vesile olacaktın. Hayatını ahlâkî değerler itibarıyla tertemiz
geçirmiş olan babam, maalesef İslâm’ın güzel yüzüyle tanışamadan ölüp
gitti...”



Evet, ruh dünyası böylesine sarsık ve bunalımlı olan Batı, onu bu buhrandan
kurtaracak havariler beklemektedir. Sadece fert olarak değil –inşâallah– pek
yakın bir gelecekte, topyekün insanlık olarak hak ve hakikat hüzmeleri, ışığa
hasret hemen her noktaya götürüldüğünde, İslâm’a fevç fevç dehaletlerin
olacağı görülecektir.

Bu itibarla Hristiyanlık, ya kendi çıkmazlarında inat ederek bunalımda
kalacak ya da sâfîleşerek kendi özüne yani tevhid düşüncesine ulaşacaktır.
Bugün Batı’daki birtakım gelişmeler, onların ikinci şıkkı tercih ettiklerini ve
edeceklerini göstermektedir. Evet bugün, Müslüman olmasa da, “Hristiyanım
ama, Hz. Muhammed’in de Hz. İsa gibi Allah’ın Resûlü olduğunu kabul
ediyorum.” diyenlerin sayıları düne nisbeten kat kat artmaktadır.
1 Âl-i İmrân sûresi, 3/64.

2 Mâide sûresi, 5/82.



LAFZATULLAH VE TEDAİ ETTİRDİKLERİ
Soru: “Allah (celle celâluhu), esmâsıyla malum, sıfatlarıyla muhat,
zâtıyla mevcud-u meçhuldür.” sözünü açar mısınız?
Lafz-ı Celâle olan “Allah” kelimesi, Cenâb-ı Hakk’ın zâtının ismidir ve bu

isim, O’nun bütün esmâ-i hüsnâsını ihtiva etmektedir. Üstad’ın ifadesiyle,
“Allah (celle celâluhu), esmâsıyla malum, sıfatlarıyla muhat, zâtıyla mevcud-
u meçhuldür.”

Hakâik-i eşya, Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin birer tecellîsidir. Kâinattaki o
büyüleyen ışık ve renk kuşağı, o nakış ve sanat eserleri, hâsılı eşya adına
ortada bulunan her şey, hakâik-i esmâ-i ilâhiyedir. Bu tecellîler, bir sinema
perdesinde kare kare alınan değişik resimlerin peşi peşine gelmesi sebebiyle
kopukluğun hissedilmemesi gibi, herhangi bir inkıtaa ve inkisara uğramadan,
peşi peşine ve sürekli devam eder durur. Evet, varlık, esmâ-i ilâhiye sağanağı
karşısında, melekût regülasyonlarından geçerek, kendine has bir şekillenme
içinde belli bir tecellî odaklaşmasıdır.

Allah Teâlâ’nın isimlerinin dışında bir de sıfatları vardır ki, bu sıfatlar,
O’nun isimlerinin kaynağını teşkil etmektedir. Meselâ, Cenâb-ı Hakk’ın
“Mükevvin”, “Mukaddir”, “Musavvir” gibi isimleri, “Tekvin” sıfatından, kendi
hayatını ifade eden “Hayy” ismi de “Hayat” sıfatından nebaan etmektedir.

Evet, bu bir yönüyle, Cenâb-ı Allah’ın kendisiyle muhat olması demektir.
Çünkü zâtında Allah muhittir ve asla muhat değildir. Yani O, bütün eşyayı
çepeçevre kuşatmıştır. O’nu aşkın ve hariç hiçbir yer yoktur. O, her yerde hâzır

ve nâzırdır. “O’nun Kürsî’si bütün gökleri  ve yeri kuşatmıştır.”1 Evet, O,
muhittir, kuşatandır; dolayısıyla da kuşatılamaz. O’nun emir ve fermanları belli
bir Kürsî’den gelmektedir. Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem)
nurlu beyanları içinde, ışık hızıyla trilyon sene ötelerde bulunan galaksiler ve
galaksiler… O’nun Kürsî’sine nisbeten çöle atılmış bir halka mesabesindedir.

Allah (celle celâluhu) zâtı ile de mevcud-u meçhuldür. O’nun vücudu kabul
edilmeden mevcudattan bahsedilemez. Zira kâinatta mevcut bulunan
başdöndürücü nizam ve ölçüler, O’nun ihtiyar ve takdirine delâlet ettiği gibi,
bütün varlık da heyet-i mecmuasıyla, O’nun vücuduna delâlet etmektedir.
Esasen, Hz. Vücud’un kendine has ve enfes yorumları da vardır ama, ben
meseleyi dağıtmak istemediğimden, müsaadenizle o konuya girmeyeceğim.

Mesnevi-i Nuriye’de de ifade edildiği gibi, Lafz-ı Celâle, Cenâb-ı Hakk’ın



bazı isimlerini “bi’l-mutabaka”, bazılarını “bi’l-iltizam” ve bazılarını da “bi’t-
tazammun” ifade etmektedir. Meselâ “Hâlık” ve “Rahmân” isimleri, “Allah”
lafzını bi’l-mutabaka ifade etmektedir. Hâlık, “Allah’tan başka yaratıcı
yoktur.”; Rahmân ise, “Dünya ve ukbâda insanları rahmetiyle kucaklayan.”
demektir.

Bazı isimler de vardır ki, Allah lafzı, o isimleri bi’l-iltizam ifade eder.
Allah lafzının bütünleştiği o isimler söylenmezse, O’na bir nakise isnad edilmiş
olunur. Oysaki Allah (celle celâluhu), noksanlıklardan münezzehtir. Cenâb-ı
Hakk’ın bazı isimlerinde ise, bir tazammun söz konusudur. Yani Allah ism-i
mübareki, Mâbud-u Mutlak ve Maksud-u bi’l-istihkak unvanı olduğundan,
bunları ihtiva eden bütün isimleri kuşatmaktadır. Öyleyse biz, “Allah”
dediğimizde aynı zamanda bütün esmâ-i ilâhiyeyi de söylemiş oluruz.

Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh), esma-i hüsnâyı “doksan dokuz” olarak
rivayet eden tek ravidir. Daha sonraki asırlarda ise, esmâ-i hüsnâ doksan dokuz
olarak meşhur olmuştur. Aslında Kur’ân-ı Kerim’deki esmâ-i ilâhiye sayılacak
olsa, doksan dokuzdan çok fazla olduğu görülecektir. İhtimal ki, o zaman Hz.
Ebû Hüreyre’ye bildirilen esmâ-i ilâhiye o kadardı veya aklında kalanlar
bunlardı. Vâkıa, Cevşen’de de, müfret ve mürekkep olarak Cenâb-ı Hakk’ın
yüzlerce ismi vardır. Burada Goethe’nin şu enfes sözünü hatırlamak da
zannediyorum yerinde olur: “Seni onlarca, yüzlerce isimle çağırıyorlar ey
Mevcud-u Meçhul olan Zât! Seni binlerce isimle bile çağırsak, yine de zât-ı
ulûhiyetin hakkında ciddî bir şey söylemiş olamayız.”

Evet, Cenâb-ı Hakk’ın zâtının ismi olan “Allah” lafzı, ism-i hâs olduğu için
bütün esmâ-i ilâhiyeyi tazammun etmektedir. O (celle celâluhu), isim ve
sıfatlarıyla kâinatta her an tecellî etmekte ve kâinat da o başdöndürücü
nizamıyla her dem bu hakikati haykırmaktadır.
1 Bakara sûresi, 2/255.



Beşinci Bölüm 
AKTÜEL

NEVRUZ GERÇEĞİ
Soru: Son yıllarda Nevruz günü, geleneklerimizin haricinde çok farklı
biçimlerde kutlamalara sahne olmaktadır. Bu çerçevede bize Nevruz’un
kaynağı ve kutlamaları adına bilgi verir misiniz?
Nevruz Bayramı, Orta Asya, Orta Doğu ve Anadolu topraklarında yaşayan

tüm toplumların geleneksel bahar bayramıdır. Ne var ki Anadolu’da bu bayramı
önceleri Aleviler, son zamanlarda ise bazı ayrılıkçı örgütler sadece bir “Kürt
Bayramı” olarak değerlendirmektedirler.

Bazı ansiklopedi yazarları Nevruz’u, Hıdırellez yani Hızır ve Tevrat’taki
“Elyas” sözü ile anlatılan İlyas’ın buluşması ile alâkalı bir gün olarak kabul
etmektedirler. Şahsen ben bunun yanlış bir tespit olduğu kanaatindeyim.

Bazı kimseler, Zerdüştlük’le olan irtibatını da göz önüne alarak Nevruz’u
dinî bir gün olarak değerlendirmekte ve büyük bir ekseriyet ise Cemşit Şah’ın
tahta cülûsu ile irtibatlandırmaktadırlar. Bundan başka İran tarihinde, göklerin
ve yerin yaratılması, Nevruz’a rastlamış gibi gösterilmektedir. Yine İran’daki
Şiiler, Hz. Ali’nin (radıyallâhu anh) doğumundan vefatına kadar her şeyini
Nevruz’la irtibatlandırarak onu, Hz. Ali’nin (radıyallâhu anh) hayatında çok
önemli değişim ve dönüşüm noktaları olarak kabul etmektedirler. Bu yönüyle
de nevruz, onların nazarında dinî bir gün gibi kutlanmaktadır.

Aynı zamanda Nevruz, güneşin eskilerin “Hamel Burcu” dedikleri, Koç
Burcu’na girdiği ana rastlar ki, bu da bahar günlerinin başlaması demektir.
Bizim dünyamızda ilk modern medreseleri açan Nizamülmülk, bu meseleyi
meşhur Nizamiye Medreseleri’nde ele alarak astronomik olarak tespit ettirmiş
ve bu günü “baharın başlangıç günü” olarak resmileştirmiştir. Bu yanıyla da
Nevruz, dinî bir gün olmaktan daha çok, bir “takvim günü” demektir.

Fakat halk tarafından bir Bahar Bayramı hâlinde kutlanan Hıdırellez, Türk
toplumunun her kesimi tarafından benimsenmemiş, sadece medeniyetten uzak



yerlerde yaşayan yörükler ve özellikle de İran menşeli olan Türkmenler ve
Türklere münhasır kalmış ve zamanla da unutulup gitmiştir.

Ancak unutulan bu gün, Safevi devleti tarafından Şiilik prensipleriyle biraz
daha geliştirilerek yeniden gündeme getirilmiş ve dinî bir hüviyet
kazandırılarak ona büyük bir önem atfedilmiştir. Bu dönemde Nevruz, ya
Zerdüşt’ün dinî öğretilerinden birisi olarak ya da Cemşit Şah’ın cülûsuyla
“Nevruz-u Hâs”, “Nevruz-u Âm” unvanları altında yeniden ihya edilmiştir.

Çaldıran zaferinden sonra Safeviler’le olan münasebetlerimiz neticesinde
Osmanlılar da Nevruz gününü benimsemişlerdir. Bu tarihten itibaren Nevruz,
Osmanlılar’da saray dahil olmak üzere her yerde bir bahar bayramı şeklinde
tes’id edilmeye başlanmıştır.

Bu mevzuda edebiyatımıza baktığımızda Divan Edebiyatı içinde çok sayıda
“Nevruziye” görürüz.

Ayrıca şimdilerde yılbaşında tebrik amacıyla gönderilen hediyeler gibi, o
zaman da Nevruz günlerinde “Nevruziye” adı altında hediyeler gönderilirdi.

Yine Nevruz münasebetiyle Sultan, bazılarına pâyeler verir ve ona da
“Nevruziye” denirdi ki, Nevruz, Asya milletleri kadar olmasa da, Osmanlılar
tarafından da benimsenmiş ve tes’id edilegelmiştir.

Ne var ki, meseleye bir başka zaviyeden bakınca Nevruz, bizim açımızdan
bir “dinî gün” değildir. Meselenin dinî yönü, Zerdüşt’ün zuhur ettiği dönemde
ve çok eski tarihlerde yaşamış İran Şâhı Cemşit’le irtibatlı olarak Müslüman
olmamış İranlılarla alâkalıdır ve ihtimal Şah İsmail de bunu İranî tesirlerle
ortaya atmıştır.

Nevruz Bayramı, Alevî’si, Sünnî’si, Kürt’ü ve Türk’üyle bize ait
toplumlarda dinî nasslarla belirlenen ve din kaynaklı bir bayram değil,
yukarıda da arz ettiğim gibi o daha çok Nizamülmülk’ün benimseyerek ortaya
koymuş olduğu bir “Bahar bayramı”dır. Ve kaynaklarımızda da, o ilk dönemler
itibarıyla Güneydoğu’daki vatandaşların ve Kürtler’in bu bayrama
katıldıklarına ve tes’id ettiklerine dair fazla bir şey bulunmamakta ve o sadece
Türklerin ve Türkmenlerin bir bayramı olarak kaydedilmektedir.

Meseleyi bu şekilde tespit ettikten sonra, tekrar başa dönecek olursak, eğer
Nevruz, Zerdüşt dininden kaynaklanıyor veya Cemşit Şah’la benimsenip
yaşanıyorsa dinî ve İranî bir mesele demektir. Böyle bir meseleyi, bir kısım
hülyaları gerçekleştirmek için vesile olarak kullanmaya çalışmak, Nevruz günü



yürüyüş yapmak, değişik yerleri tahrip etmek, belli kesimlere yüklenmek çok
çirkin bir hâdisedir ve koskoca bir tarihi tahriftir. Değişik bir ifadeyle, bizim
dinimizde olmasa bile dinî olan bir hakikati, böyle davranmakla, bir bakıma
vahşet ve bedeviyet hesabına kullanmak demektir.

İkinci yanıyla Nevruz, şayet Nizamülmülk’ün ortaya koyduğu bir yılbaşı, bir
yeni gün ise, bence bu yeni yıla veya yeni güne, hâlâ Afrika’da bir kısım
yamyam, bedevî ve vahşiler gibi kan dökerek, kan düşünerek, kan konuşarak
değil; medeni insanlar gibi, sevinç, neşe ve sürurla girilmeli ve kutlanmalıdır.
Evet, Nevruz, halkın bayramıdır.. ve eğer kutlanacaksa halkla iç içe
kutlanmalıdır ki, şimdilerde devlet de bu meseleye sahip çıkma gibi bir tavır
sergilemektedir.

Üçüncü tespitten hareketle meseleye bakılacak olursa, Osmanlılar bu
meseleyi Safeviler’den sonra bir hediye ve hediye teatisi günü olarak
benimsemişler ve bunda da herhangi bir mahzur görmemişlerdir;
görmemişlerdir zira militarizme kilitli bir idarenin, memleketin değişik
yerlerinde yürüyüş yapılmasına, kan dökülmesine ve değişik entrikalar
çevrilmesine müsaade etmesini düşünmek mümkün değildir.

Bu açıdan tarihin de şehadetiyle denebilir ki, Osmanlıların Nevruz’u kabul
ettikleri günden itibaren, değil bu türlü hâdiseler, bu hâdiselerin en küçüğü bile
zuhur etmemiştir. Bundan da anlaşılmaktadır ki, nevruzda insanlar,
Hıdırellez’de olduğu gibi, sadece kırlara dökülmüş, ateş yakmış ve
eğlenmişlerdir. Esasen ateş yakma da, İran kaynaklı olmasından dolayı
ateşgedelerin (ateşe tapanlar) işidir, ama Türk toplumu, buna bir ibadet değil
de eğlence mülâhazasıyla yaklaşmış ve bu türlü basit şeyler üzerinde
durmamıştır.

Bu açıdan günümüzde, bir yönüyle tarihî geleneklere de ters olan bir kısım
yeni şeyler icat edilmeye çalışıldığını ve böylece tarihin tahrif edilmek
istendiğini söyleyebiliriz. Onun için Alevî’si, Sünnî’si, Kürt’ü ve Türk’üyle
toplumumuzun her kesimi basiretli davranmalı, menşe itibarıyla teröre tamamen
kapalı bulunan bir bahar bayramını, bir Zerdüşt veya bir Cemşit Şah gününü
kötüye kullanıp kan dökmeye, kan düşünmeye, kan konuşmaya alet etmek ve
böylece tarihi tahrif etmek isteyenlere kesinlikle fırsat vermemelidir.



HOŞGÖRÜDE DENGE
Soru: Hoşgörünün sınırı nedir. Hoşgörüde dengeli olunuyor mu?
Her meselede itidal ve denge çok önemlidir. Hoşgörü konusunda da kalb

balansının çok iyi ayarlanması gerekmektedir. İddia olmayacağı mülâhazasıyla
diyorum ki, biz, hoşgörü hususunda dengeli olduğumuza inanıyoruz. Bu
itibarladır ki, hoşgörü derken, milletimizin ve ülkemizin geleceğini tehlikeye
sokacak, tarihimizi, millî-mânevî değer ve dinamiklerimizi tahribi netice
verecek davranışlara karşı hoşgörülü olunması asla söz konusu değildir.

Aslında bugünümüz ve yarınımız adına nelerin hoşgörüleceği ve nelerin
hoşgörülmeyeceği bellidir. Ama öyle ümit ediyorum ki toplum, zamanla
birbiriyle kaynaya kaynaya o dengeye ulaşacaktır. Ama bugün bize düşen şey,
şu demokratik hava içinde, tartışma ve ayrılık konusu meselelerden kaçınarak,
bizi toplum olarak, millet olarak birbirimize bağlayan hususları öne çıkarmak
suretiyle, herkesi bulunduğu konumda kabul edip hoş görmekle işe başlamak
isabetli bir yol olsa gerek.

Zaten başkalarının hukukunun söz konusu olduğu bir yerde müsamaha
gösterme, kimsenin hakkı değildir. Biz nefsimize ait meselelerde fedakârlıkta
bulunabiliriz ama toplumun hakkını fertlere bağışlamaya gelince, o, topluma
karşı işlenmiş bir haksızlıktır. Evet, ben cüzdanımı veya sırtımdaki elbiseyi
birisine verebilirim, bu bir fedakârlıktır. Ne var ki millete ait bir cüzdanı,
millet malını ve kamunun hakkını birisine bağışlamam, zâhiren hayır gibi
görünse de, temelde zulümdür.

Şimdi birisi kalkıp da bir toplumun bugününe, geleceğine saldırıyor, aileyi
tehdit ediyor; “can”a, “nesl”e, “akl”a, “din”e ve “mal”a dokunuyorsa, bu türden
davranışlara karşı müsamahalı olmak bizi aşar. Bunlar bilinen şeylerdir ve bu
açıdan da hoşgörünün gayesi, hedefi ve milletin ondan ne anladığı açık ve
nettir.

Öte yandan, hükümler muhtemeller üzerine kurulmamalıdır. Eğer hüküm
muhtemeller üzerine kurulacak olursa, o takdirde, suizanna gidilmiş ve günaha
girilmiş olur. Hükümler vukuâta, yani olup bitmiş hâdiselere göre verilir.
Ortada bir işaret ve delil olmadığı müddetçe, beraat-ı zimmet, yani kişilerin
masumiyeti esastır. Bu, bir hukukî disiplindir. O açıdan, bazılarının, siz
hoşgörü diyerek millet ve mâneviyat aleyhinde her şeyi dinamitliyorsunuz ve
bazılarının dümen suyunda gidiyorsunuz gibi dayanaksız ve tamamen suizanna



dayanan suçlamaları, nasıl bir buhtandan öteye geçmiyorsa, aynı şekilde, daha
başkalarının, şimdi hoşgörü diyorsunuz ama, fırsat elinize geçerse şöyle-böyle
yaparsınız gibi düşünce ve sözleri de, hiçbir işaret ve delile dayanmayan birer
kuruntu olduğundan birer paranoya deyip üzerinde durmamak icap eder.

Şimdi bize düşen şey, savunduğumuz meselelere âlemin inanıp inanmaması
değil, samimiyetle inandığımız sevgi ve hoşgörü davasında, risalet vazifesinin
ayları ve güneşleri olan peygamberlerin, o üstünlerden üstün vazifelerini yerine
getirirken gösterdikleri azim, sebat ve kararlılığı göstermektir.



TOPLUMDAKİ ÇEŞİTLİLİK
Soru: Toplumumuzdaki çeşitlilik iki tarafı kesen bir bıçak gibi. Bundan
en iyi şekilde nasıl istifade edebiliriz?
Çeşitlilik, bizim toplumumuzun ve coğrafyamızın tabiî bir boyutudur.

Anadolu’nun ırkî açıdan safkan Türk olduğunu iddia etmek çok yanlış olur.
Çünkü millet olarak, Harbiye Marşı’ndaki “Yıldırımlar saçan bir ırkın
ahfadıyız” ifadesinde de görüldüğü gibi, kaç defa Asya’yı çiğnemiş,
Anadolu’yu baştan başa aşmış ve Rumeli üzerinden Batı yamaçlarına
yayılmışızdır. Dolayısıyla Anadolu, değişik kavim ve kabilelerin yaşadığı bir
yer olarak bir renklilik, bir zenginlik coğrafyasıdır. Bu gerçeğin kabul edilip
seslendirilmesi, gelecekte bu çeşitliliğin bizim için bir problem teşkil
etmeyeceğine dair nihaî bir çözüm istikametinde atılmış önemli bir adım olarak
değerlendirilebilir.

Meselenin çözümü bence bir şiirde de ifade edildiği gibi, “Bil illeti, kıl
sonra müdâvâta tasaddî” yani, “Sebebi, problemi, rahatsızlığı öğren ve ona
göre tedavide bulun” tavsiyesi gereğince, çok değişik ırk, din ve dünya
görüşündeki onlarca milleti, geçmişte nasıl bir arada idare edebildiğimizin
sırrını kavramada yatıyor.

Bu konunun ayrı bir yanı da, bu çeşitliliğin bir zenginlik olarak kabul
edilmesi gerektiğidir. Çok daha eski devirlere gittiğimizde, Anadolu’da
Hititler’in, Frigler’in, Lidyalılar’ın, Romalılar’ın ve daha pek çok topluluğun
bıraktığı zenginliklere rastlarız. Bütün bunlar, kültürümüze çok farklı
zenginlikler katmışlardır. Selçuklular ise, Asya ve Anadolu kültürlerinin
bileşimi diyebileceğimiz farklı bir kültür bırakmışlardır ki bu kültür,
Osmanlı’yla zirvelere ulaşmıştır.

Bize sözlü ve yazılı olarak intikal eden bu kültür, milletimizi farklı bir
toplum hâline getirmiştir. Kanaatimce, bu kültür zenginliğini eşsiz bir hazine ve
güç kaynağı olarak gelecekte de çok iyi kullanıp değerlendirmemiz icap
edecektir.

Bilhassa son bir-iki asırdır, dünya dengesine hâkim büyük güçler, bilerek
veya bilmeyerek onlarla birlikte hareket eden bazı iç mihraklar, toplumumuzun
bu çeşitliliğini olumsuz şekilde değerlendirip ondan problemler çıkararak, ülke
içinde birbirine düşman kamplar oluşturma yoluna gittiler ve belli kesimleri
sürekli birbiriyle vuruşturdular.. vuruşturdular ve Türkiye âdeta bir kavga



arenası hâline getirilmek istendi.
Şimdilerde zannediyorum artık, hâdiselerin cenderesinde pişen ve

olgunlaşan insanımız, o türlü oyunlara gelmeyecektir. Nitekim milletimizin
basireti ve sağduyusu, ortaya konmaya çalışılan bazı bölücü örgüt tezgâhlarını
–Allah’ın yardımıyla– bozmayı başarmış, mâşerî vicdan (kamuoyu) basiretli
davranmış ve hissîlik aşılarak çok mesele kendi kendine çözülüvermiştir.

Bundan sonra birlik ve düzenimizin devamı ise, hissî kardeşlikten öte,
mantıkî esaslarla da beslenmiş bir kardeşlik ortamının oluşmasını
gerektirmektedir. Büyük bir mütefekkirin ifadesiyle, Allahımız bir,
Peygamberimiz bir, inancımız bir; kitabımız bir, ülkemiz bir, tarihimiz bir,
kaderimiz bir.. üzerinde yaşadığımız yer ve altında gölgelendiğimiz göğümüz
bir. –Günümüz itibarıyla buna yapacağımız ilavelerle– düşmanımız bir,
mazlumiyetimiz bir, mağduriyetimiz bir, mahkûmiyetimiz bir, üzerimize
konmaya çalışılan her türden ambargolar, ortak dert ve sıkıntılarımız, çözüm
bekleyen problemlerimiz, havamız, suyumuz… gibi daha pek çok bir’lerimiz
var. Tarihimiz bir ve aynı ülkede ve aynı şartlar altında birlikte yürüdüğümüz
gelecek de bir, yani kaderimiz de bir.

İşte bütün bunlar çok iyi kompoze edilerek, toplumun değişik kesimleri
arasında sürekli üzerinde durulmalı ve eskiden beri hissî ve hamasî duygular
üzerinde devam edegelen kardeşliğimiz ve birliğimiz, aklî, mantıkî ve fikrî
derinliklere ulaştırılmalıdır.

Bunun ilk adımı da, herkesi kendi konumunda kabulden geçer. Herkes, her
konuda çok farklı düşünüyor olabilir. Meselâ, birileri, ırken kendini tam millî
hissetmiyor olabilir veya inanç açısından, dünya görüşü açısından farklı
görüşlere, farklı cereyanlara tâbi olabilir. Artık demokrasinin belli bir
seviyeye ulaştığı toplumlarda, insanların, aralarındaki problemleri, vahşiler
arasında olduğu gibi kaba kuvvet ve zorla değil, konuşarak ve ikna yoluyla
halletmeleri mevsimi gelmiştir.

Evet, herkesin paylaşabileceği ortak bir paydanın söz konusu olduğu, herkese
çalışma, düşünme, düşündüğünü ifade etme hak ve hürriyetinin verildiği bir
dönemde, hoşgörü ve diyaloğa dayalı, kavgasız ve nizâsız bir dünya kurma
hepimizin özlemi hâline gelmiştir. Bugün hepimiz, bu süreci ve onu hazırlayan
ortamı âzamî ölçüde değerlendirip, herkesin aynı haklardan istifade etmesinin
tabiîliğini kabullenmek mecburiyetindeyiz.

Türkiye’de son yıllarda başlayan bu hoşgörü ve diyalog sürecinde toplumun



çok değişik kesimlerinden farklı insanlarla konuşma, tanışma fırsatını buldum.
Bu diyaloglardan şahsım adına çıkardığım en önemli tespit, kendi toplumumuza
karşı ne kadar kapalı olduğumuz gerçeğidir. Çok defa bizim gibi düşünmeyen
biriyle karşılaştığımızda, karşımıza hiç de hoşa gitmeyecek şeylerin çıkacağını
zannetmişizdir. Enteresandır ben, hemen hiçbir kesimde, ekşi bir yüz bile
görmedim. Hepsiyle çok rahat sarmaş dolaş olabildik.. ve bu farklı zannedilen
insanlar birbirlerini sıcak buldular. Hatta bu insanlar birbirleriyle
kucaklaşırken gözleri hep dolu doluydu. Bunu yaparken de birilerini idare etme,
mümâşaat, yani hislerini okşama düşüncesi söz konusu değildi. Çünkü bir
insanı idare ediyoruz düşüncesi, ona karşı yapılmış en büyük bir tezyif ve
tahkirdir; hele bu insan aydın birisi ise o, daha ağır bir saygısızlıktır.

Ben şahsen bu kucaklaşmalarda âdeta, hep yitirilmiş cennetimizi bulduğumu
zannettim. Ayrıca, toplumumuzun buna hazır olduğunu görmek, benim için ayrı
bir sevinç kaynağı oldu. Bu arada sağda-solda marjinal bir kesimin
hoşnutsuzluk göstermesini de önemsememek lâzım. Bunlar, her dönemde
olmuştur ve olacaktır da.

Şimdilerde toplumumuz, özlediği kardeşliği duymaya ve gerçekleştirmeye
yöneliyor. Bu fırsat iyi değerlendirilmeli ve her platformda mutlaka kardeşlik
dile getirilmeli ve başlamış bu süreç ne olursa olsun sonuna kadar
götürülmelidir.



EHL-İ KİTAP’LA DİYALOG
Soru: Ehl-i Kitap’la olan diyaloğun keyfiyetini Kur’ân ve Sünnet
ışığında açıklar mısınız?
İnanan insanlar, imanlarına göre tavırlarını çok iyi belirler ve mesajlarını

verilmesi gerektiği şekilde verirlerse, ülkemizde ve hatta dünya üzerinde çok
iyi bir diyalog ortamının meydana geleceğine inanıyorum. Bu sebepledir ki her
mesele gibi bu konuda da Kur’ân ve Allah Resûlü’nün üslûbu esas alınarak,
yapılacak şeyler ona göre yapılmalıdır.

Bakara sûre-i celîlesinin başında Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Kur’ân
müttakîler için bizatihi hidayettir.”  Daha sonra da bu müttakîlerin kim
olduğunu açıklar: “Gaybe iman eden, namazı dosdoğru kılan ve rızık olarak
verdiklerimizden infakta bulunanlar. Ve aynı zamanda sana ve senden önceki
(peygamberlere) indirilenlere iman edenler. Ve onlar ahirete de kesin bir
yakîn içindedirler.”1

Kur’ân bu âyetleriyle bizi, çok yumuşak ve biraz da kapalı bir üslûp
kullanarak, geçmiş peygamberleri ve onlara indirileni kabule çağırır. Daha
Kur’ân’ın başında, ondan istifade için böyle bir şartın getirilmesi, bana Ehl-i
Kitap ile diyalog adına çok önemli geliyor.

Allah Teâlâ bir başka âyette şöyle buyurur: “Ehl-i Kitap’la tartışırken en
güzel bir şekil ve uslûbda tartışın.”2 Kur’ân, bu âyetiyle de bize, üslûbda
takınacağımız tavrı ve sergilememiz gereken edebi salıklıyor. İslâm’da
münazara şekil ve üslûbu konusunda Bediüzzaman’ın söyledikleri son derece
dikkat çekicidir: O, “Münazarada karşıdakinin mağlubiyetiyle memnun olan
insan, insafsızdır.”  der ve bunun sebebini de şöyle açıklar: “Onun mağlûp
olmasıyla siz bir şey kazanmazsınız; siz mağlûp olup da, o kazanmış olsaydı,
o takdirde bir yanlışınızı düzeltmiş olacaktınız.”

Evet, münazarayı, nefsi adına değil de, gerçeğin ortaya çıkması adına yapan
insanın tavrı bu olmalıdır. Buna karşılık, siyaset meydanlarında, sadece hasmı
mağlup etme düşüncesiyle yapılan münakaşalara baktığımızda, o tartışmalardan
olumlu hiçbir netice çıkmadığı da açıktır. Öyleyse, müsademe-i efkârdan, yani
fikirlerin çarpışmasından hakikatin ortaya çıkması için, karşılıklı anlayış, saygı,
hakperestlik gibi düsturlar kat’iyen kulakardı edilmemelidir. Bu da Kur’ânî bir
düstur olarak ancak, iyi bir diyalog ortamında gerçekleşebilir.



Yukarıda geçen ve Ehl-i Kitap’la en iyi ve en güzel şekilde münazarayı

emreden âyetin devamında “... ancak zulmedenler hariç!” kaydı vardır.3

Zulüm, En’âm sûresinde yer alan “İmanlarına herhangi bir zulüm
karıştırmayanlar (var ya), işte güven onlarındır. Ve doğru yolda olanlar da
onlardır.”4 âyetine Allah Resûlü’nün getirdiği yoruma göre şirk ve kâinatı
tahkir u tezyif mânâsında küfürle eş anlamda kabul edilmiştir.

İnsanın, kendi vicdanında Allah’ı ifade eden bütün dilleri susturması,
zulümlerin en büyüğüdür. Aynı zamanda zulüm, başkalarına haksızlık yapma,
insanlar üzerinde baskı kurma ve dayatmalarda bulunma mânâlarına da gelir. O
açıdan zulüm, bir yönüyle şirki ve küfrü de içine alan, dolayısıyla da şirk ve
küfürden daha büyük bir günahtır. Çünkü her müşrik veya kâfir, başkalarına
haksızlık yapma, insanlar üzerinde baskı kurma ve dayatmalarda bulunma
anlamında zalim olmayabilir. Halk arasında meşhur mânâsıyla zulmedenlere,
şekavet adına silahlananlara, hem insan hak ve hukukunu hem de Allah hakkını
çiğneyenlere karşı kanunlar çerçevesinde mukabelede bulunmak bir esastır.

Ehl-i Kitap’ın zalim olmayan kesimiyle münasebetlerimizde, şiddetli
davranma ve onların iflahını kesme düşüncesi İslâmî bir düşünce ve davranış
değildir. Böyle bir düşünce ve davranış İslâmî olmaktan öte, İslâmî kaide ve
prensiplere aykırı bir çarpıklık demektir.

Bir başka yerde, Mümtehine sûresinde, “Allah sizinle din uğrunda
savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı, âdil
davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever.”5

buyrulmaktadır.
Bu âyetin inmesiyle alâkalı olarak, Hz. Esmâ Validemiz’in müşrike olan

analığının, Mekke’den Medine’ye gelip Validemiz’le görüşmek istemesi
nakledilir. Hz. Esmâ, Allah Resûlü’ne gelir ve müşrik analığıyla görüşüp
görüşemeyeceğini sorar. Bunun üzerine bu âyet nazil olur ve görüşmenin de
ötesinde, ona iyilikte bile bulunmasının herhangi bir mahzuru olmadığı ifade
edilir. Bahse konu olan bu kadın bir müşriktir. Allah’a, ahiret gününe ve
peygamberliğe inananlar için belirlenecek tavrı da anlayışlarınıza havale
ediyorum.

Kur’ân-ı Kerim’de bu şekilde içtimaî diyalog ve hoşgörü açısından üzerinde
durulabilecek yüzlerce âyet bulmak mümkündür. Ancak burada dikkat edilmesi
gereken husus, müsamaha ve hoşgörüde dengenin yakalanabilmesidir. Kobraya



merhamet etmek, onun ısırdığı insanların hukukunu yemek demektir.
Hümanizmanın o kadarı, rahmet-i ilâhiyeden fazla merhamet etme iddiası
demektir ki, böyle bir tavır ise merhametin kendisine saygısızlık ve
başkalarının hukukuna da tecavüzdür.

Dolayısıyla, hoşgörü ve diyalog arayışı, hiçbir şekilde Allah’ın anlatılıp
tanıtılmasından geri durmayı gerektirmez. Evet, Kur’ân’ın ve Sünnet-i
Sahiha’nın ruhu sıkıldığında bazı hususî hâller müstesna, orada hep
müsamahayı görürüz. Bu müsamahanın atkıları Ehl-i Kitap’a, hatta bir mânâda
kim olursa olsun bütün dünya insanlarına kadar uzanmaktadır.
1 Bakara sûresi, 2/1-5.

2 Ankebût sûresi, 29/46.

3 Bkz.: Ankebût sûresi, 29/46.

4 En’âm sûresi, 6/82.

5 Mümtahine sûresi, 60/8.



HOŞGÖRÜ ORTAMI VE ATMOSFERİNİ
SÜREKLİ KILMA

Soru: Türkiye’de hoşgörüyle alâkalı çıkışın, dünyada İslâmiyet’e karşı
beslenen ve yaygınlaştırılan antipatiyi yer yer kırdığı ve inşâallah büyük
ölçüde kıracağı müşâhede ediliyor. Bu misyonu devam ettirme adına
nasıl davranmalıyız?
Biz yitirdiğimiz cennetimizle beraber bir kısım millî hasletlerimizi de

kaybettik. İlim, araştırma, çalışma, çalışmada usûl, mesainin tanzimi,
birbirimize yardımcı olma, kâinat kitabını okuma gibi hususlar, bizim yitirilmiş
cennetle beraber kaybettiğimiz vasıflardan bazıları.

Yitirilmiş onca şeyin en önemlilerinden biri belki de en birincisi ve en
önemlisi, Türkçemizde enfes bir kelimeyle ifade edilen hoşgörümüzdür.
Müsamaha da diyebileceğimiz bu kelimeden biz, insanları biraz daha engince
kucaklama, sımsıcak karşılama, kusurlarını görmeme ve hep affedici olma
mânâlarını anlarız. Dıştan dilimize giren tolerans kelimesine gelince, hoşumuza
gitmeyen hususları vicdan ve iman enginliği ve sine genişliği içinde tolere veya
duyguların gücüyle hazmetme demektir ki, aynı olmasa da birbirine yakın
sayılırlar.

Diğer bir yaklaşımla hoşgörü, herkesi kendi konumunda kabul etme, kendi
konumunda kabul ettiğimiz herkese bağrını açma, herkesi kucaklama ve
Yunus’un ifadesiyle, “Yaradan’dan ötürü yaratılanı sevme”dir ki zaten
herkese sevgiyle açılma da bir mü’min sıfatıdır.

Allah (celle celâluhu), kâinatı sevgi üzerine yaratmıştır. Sevgi, varlığın
sebebi, özü ve varlıkları birbirine bağlayan en güçlü bir bağdır. Kâinat içinde
her şey Allah’ın sanatıdır. Öyleyse eğer siz, Allah’ın sanatı olan insanlara
sevgiyle yaklaşmazsanız, Allah’ı, Allah’ı sevenleri ve Allah’ın sevdiklerini
rencide etmiş olursunuz. Meselâ, Picasso gibi bir ressamın resmine karşı hem
Picasso’yu hem de onu sevenleri rencide etmiş oluruz. Yine meselâ el-Hamra
Sarayı’nın mütenahiden nâmütenahiye, yani sonludan sonsuza açılışını çizgi
çizgi ifade eden nakışları karşısında lâkayt kalırsanız o sanata ve onun
sanatkârına karşı saygısızlıkta bulunmuş olursunuz. Aynen onun gibi, bu kâinat
her yanıyla baş döndürücü güzellikleri, debdebe ve ihtişamı ile nakış nakış
Allah’ın sanatıdır.

Bu açıdan, insan da hayvan da diğer canlılar da hatta cansızlar da, sevgiyle



kucaklayıp bağrımıza basmaya değer mahiyette yaratılmıştır. Onlara karşı
alâkasızlık ya da hafife alma, dolayısıyla Sanatkâr’a karşı bir alâkasızlık ve
Sanatkâr’ı hor ve küçük görme demektir. Oysa bizim varlığa ve diğer insanlara
yaklaşımımız, yaratılanı Yaradan’dan dolayı sevme esasına dayanır.
Dolayısıyla, eğer Müslümanlar olarak karşımızdakilere kılıçtan, kalkandan,
öldürmeden, kesmeden bahsediyor ve bu şekilde onlarla aramızda uçurumlar
meydana getiriyorsak, evet eğer böyle bir şey olmuşsa, biz temelde kendi
çizgimizden kaymışız demektir.

Ancak şükranla yâd etmeliyiz ki yitirilmiş cennetin emarelerinin zuhur ettiği
şu günlerde, kaybettiğimiz diğer vasıflarla beraber hoşgörüyü de yeniden bulur
gibi olduk ya da İslâm’ın ruhunda olan, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve
sellem) vasıtasıyla Kur’ân’da bize anlatılan hoşgörüyü, diğer vasıflar gibi
yeniden bir kere daha keşfediyoruz.

Allah (celle celâluhu), hoşgörü konusunda yeniden var olma turnikesindeki
bu topluluğu öne çıkardı ve ilâhî takdir onları, hoşgörüyü canlandırmaları için
âdeta sahneye sürdü. Neticede de çok önemli bir hüsnükabul meydana geldi.

Her şeyden evvel bu, şunu gösteriyor: Kur’ân-ı Kerim bir âyette, “İnsanlar
iman eder ve salih amel yaparsa (yani davranışları da sıhhatli olursa) Allah
onlar için hüsnükabul, sevgi vaz’eder (onları başkalarına sevdirir ve kabul
ettirir.)”1 buyrulmaktadır. Yani, netice itibarıyla, gök ehli ve yer ehli onları
sever. Bir hadiste de ifade edildiği gibi, Allah sevdiği insanları gök ehline
söyler ve onları sevmelerini ister. Onları gökteki melekler sevince, bu sefer
gök ehliyle beraber yerdeki insanlar da sever.

İkinci husus, bu tohumda, çekirdek hâlinde temsil edilen hoşgörünün neşv ü
nemâ bulmasıydı. Bu da, gönüllerde yaşanan bu duygunun mevsimi gelince
tomurcuk gibi açılmasıydı. Bunun için, sebepler planında gazetelerin,
televizyonun, dergilerin, vakıfların vs. bu sürece destek vermeleri gerekiyordu
ve oldu. Bütün bunlar birer küçük vesile ve bahane olarak bizim sertliğimizi,
yol-yöntem bilmezliğimizi kırdı ve içimizdeki sevgi nüvelerini inkişaf ettirdi
ve hoşgörüyü dışarı çıkardı. Böylece, biz de bu ‘bahar’ mevsiminde herkese
kucak açtık ki bu da, gökteki hüsnükabule yerin ses vermesiydi. Başka bir
tabirle, yerdeki bu sesin gökteki hüsnükabulden gelmesiydi.

Ve gökteki hüsnükabul, yerde de ses getirdi. Bu ses getirmenin emareleri
ortadadır. Gidilen her yerde kabul adına kapıların ardına kadar açılması,



yetmiş küsur sene ateizmin, komünizmin insafsız paletleri altında düşünceleri,
duyguları dümdüz olmuş ülkelerde bile açılan okullara minnetle, şükranla
mukabele edilmesi ve “Allah için gelin ve gelirken o tertemiz duygu ve
düşüncelerinizi de beraberinizde getirin!” demeleri, bunun en açık işaretleridir.

Bu açıdan, hoşgörüde belli bir mesafe aldığımız her zaman söylenebilir.
Öyle ki, hoşgörü mevsimi başladıktan sonra, Türkiye’de bir yerde
Gaziosmanpaşa hâdiseleri sahnelendirildi. Böyle bir hâdisenin patlamasında
esas unsur teşkil edebilecek belli bir anlayış harekete geçti ve hoşgörü
dinamitlenmek istendi. Ancak senelerden beri ayrı görülen ve gösterilen
taraflar basiretli davrandı, o badireyi de atlattılar.

Zannediyorum bundan sonra da sahneye binbir türlü oyun sürecek ve umumî
huzuru bozmaya çalışacaklar. Ancak biz, başlamış olan bu süreci sonuna kadar
götürmeye kararlı olmalıyız; kararlıyız ve Kur’ân’ın yol gösterdiği şekilde
hareket etmek mecburiyetindeyiz. Evet, O diyor ki: “(Rahmân’ın kulları) boş
sözlerle karşılaştıklarında vakar ile oradan geçer giderler.”2 Herkes,
hareketleriyle kendi karakterini aksettirir. Kâmil insanlara düşen, müsamahalı
davranmaktır. Birilerinin Kur’ân’la alay etmesi, namazı, orucu hafife alması,
iffetle alay etmesi, kendi üslûbunu ve karakterini ele verir. Ama mü’minler
olarak biz, alaycı ve saldırganlara karşı bile olsa, saldırgan ve alaycı bir tavır
içinde olamayız, alaya alayla, saldırganlığa saldırganlıkla karşılık veremeyiz.

Yine bir âyet-i kerimede: “(Ey Habibim!) İman edenlere söyle: Allah’a
kavuşup, yaptıkları her şeyin hesabını vereceklerine inanmayanlara karşı
daha müsamahalı olup, onları bağışlasınlar.”3 buyrulur. Bu aslında, sizin de
vicdanınızın sesidir.. evet, siz, âmâ bir insanı gördüğünüz zaman, tekme vurup
onu döver misiniz, yoksa elinden tutup yol mu gösterirsiniz?

Bu itibarla, geleceğin fikir işçilerine düşen vazife, toplum içinde yaşanan
değişik çarpıklıklara yeniden âhenk kazandırmak, Türkiye’de bozulmak istenen
âhengi korumak, nâhoş görünen her şeyi basiretle karşılamak, ْعَدَو اَفَص  اَم  ْذُخ 

رِدَك اَم   “Temiz ve hoşa giden şeyleri al, hoşa gitmeyen bulanık  şeyleri terk
et.” sözünde olduğu gibi, hoşa gitmeyen şeylere karşı lâkayt kalıp, herhangi bir
hâdiseye, kavgaya, gürültüye sebebiyet vermemektir.

Eğer bu hâli bundan sonra da devam ettirebilirsek, çok kısa zaman içinde şu
anda varılmış olan noktadan daha ötelere ulaşmamız mukadderdir. Elbette ki,
bu âhengi bozmak için dıştan ve içten pek çok menfi teşebbüs olacaktır. Ama



biz, hoşgörünün devamı için ölüp ölüp dirilecek ve bunu bozdurmamaya
çalışacağız. Her yerde tufan tufan sevgi soluklayacak, sevgi ile insanların
gönüllerine ve gözlerine akmaya bakacak, herkesi gerçekten sevgi ile
kucaklayacak ve inşâallah 21. asra, hoşgörü asrı dedirteceğiz. Bu konuda öyle
bir hırsımız var ki, böyle bir iki seneye razı olacak değiliz; biz bir iki asrı,
hatta kıyamete kadar gelecek bütün asırları hoşgörü asırları hâline getirmeye
karar vermişiz ve bu yoldan dönme niyetinde de değiliz.
1 Meryem sûresi, 19/96.

2 Furkan sûresi, 25/63.

3 Câsiye sûresi, 45/14.



SEVGİ KAHRAMANLARI VE KENDİLERİNİ
BEKLEYEN 

MUHTEMEL İMTİHAN UNSURLARI
Soru: Son zamanlarda ülke genelinde meydana gelen diyalog ve hoşgörü
ortamının olumlu tesirleri yanında, gelecekte çok çetin imtihanlara
karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ediyorsunuz? Bu imtihanlar
neler olabilir ve bunlara karşı nasıl hazırlanılmalıdır?
Biz, yıllarca bu ülke topraklarında, Türk’ü, Kürt’ü, Çerkez’i, Arnavut’u ve

Boşnak’ıyla… aramızdan su sızmayacak şekilde ve ütopyalardakinin çok
üstünde hep birlik ve beraberlik içinde yaşadık. Cemil Meriç’in de ifade ettiği
gibi, Batı’da bir dönemde ütopyalar yazılıp duruyordu. Osmanlı ise ütopyalarla
uğraşmayı düşünmemiş; batının ütopyalarda yakalamak istediği “Güneş
Devleti”ni, ortaya koyduğu sistemle tesis ederek bizzat yaşamıştı.

Bu baş döndürücü hayat tarzını ve medeniyeti kaldıramayan o zamanın dış
güçleri, Devlet-i Âliye diye adlandırılan Osmanlı cihan devletini götürüp bir
bayıra gömmüş; daha sonra bu topraklarda, Kürt-Türk, Alevî-Sünnî, Laik-
Antilaik kutuplaşmalarıyla insanımızı karşı karşıya getirerek, birbirine
düşürebilmişlerdir. Maalesef, içimizdeki birtakım aklı ermezlerle bazı hainler
de, düşmanlarımızın bu çirkin ve kirli emellerine alet olmuşlardır.

Bugün, Allah’ın yardım ve keremiyle insanımız, ülke çapında diyalog ve
hoşgörü esintileriyle toparlanıp, yeniden bir diriliş sürecine girmiştir. Küçük
ve mütevazi sözlerle ama, samimî ifadelerle ortaya konan bu diyalog
düşüncesi, kısa zaman içinde çok büyük mesafeler katederek, geniş çevreler
tarafından da hüsnükabul göreceği beklenmektedir. Zira yıllardır ayrılık ve
bölünme endişeleriyle canı dudağına gelmiş kitleler, uzun süredir böyle bir ses
ve soluğa muhtaçtı.

Türkiye’de hüsnükabul gören, mâşerî vicdanın (kamuoyu) “Evet” dediği bu
hoşgörü ve diyalog sesi, Kanada’dan Güney Amerika’ya, Britanya
Adaları’ndan Afrika derinliklerine, oradan Asya steplerine kadar dünyanın dört
bir bucağında, marjinal bir kesim müstesna, saygıyla karşılanmaktadır. Ve bu
ses aynı zamanda, bizi bölüp birbirimize düşürmek isteyen ve bunu “Böl,
parçala ve idare et!” planıyla başarılı bir şekilde yürüten hasımlarımızın
oyununu bozma adına şayan-ı takdir bir sestir.

Evet, ülkemizi ve milletimizi içten parçalamaya yönelik bu çirkin plan gereği



Türk-Kürt, Alevî-Sünnî denilerek insanımız kamplara bölünmeye çalışılmış ve
sürekli araya ayrılık ve düşmanlık tohumları saçılmıştır. Biz, Türkü-Kürdü,
Alevîsi-Sünnîsiyle yıllarca bu cennet vatanımızda bütün güzellikleri beraber
paylaşmış, bütün acı ve ızdırapları müşterek duyup hissetmişizdir. Farzımuhal,
Çanakkale’deki mezarlar birer birer açılsa, Alevî ile Sünnî’nin veya Türk ile
Kürd’ün sarmaş dolaş yan yana yattığı görülecektir.

Günümüzde ise, bu birlik ve beraberlik parçalanmış bir kristal gibi sağa-
sola saçılıp dağılmış gibi bir durum gözlenmektedir. İşte bu hoşgörü ve diyalog
esintileri, bağı kopmuş tesbih taneleri gibi parçaları sağa-sola saçılmış
toplumumuzu, yeniden bir araya getirme adına önemli bir hareket olduğu için
bundan sonra da düşmanlarımız boş durmayacak ve bizi değişik kamplara
ayırıp bölmeye çalışacaklardır. Zira ayrılık duygu ve düşüncesi, bir milleti
yıkan temel unsurların başında gelmektedir. Nitekim meşhur bir şairimiz,

Tefrika girmeden bir millete düşman giremez.
Toplu çarptıkça yürekler, onu top sindiremez

diyerek, bu önemli konuyu vurgular. Beş asır ötede bir Türk serdarı ise,
Milletimde ihtilaf ü tefrika endişesi,
Hattâ kûşe-i kabrimde bîkarar eyler beni.
İttihad etmekken a’dâya karşı çaremiz,
İttihad etmezse millet, dağidar eyler beni.

sözleriyle, çağın şairiyle bu endişeyi paylaşır gibidir.
Evet, şimdilerde bu diyalog ve hoşgörü bayrağını taşıyanları günümüzde

olduğu gibi çok çetin günler beklemektedir. Zira diyalogdan rahatsız olanlar,
önümüzdeki günlerde de, insanımızı birbirine düşürecek yeni yeni argümanlar
araştırıp bulacak ve toplum içinde yeni yeni düşmanlık tohumları ekmeye
çalışacaklardır. Menfur emellerine ulaşabilmek için, okullarımızda değişik
hissiyatları körükleyerek düşmanlıklar meydana getirecek ve geçmişte olduğu
gibi gençlerimizi birbirleriyle vuruşturmaya çalışacaklardır. Ramazan-ı şerifte,
sanki ülkemizde oruç tutanların oruç tutmayanlara karşı bir düşmanlığı varmış
gibi, oruç tutuyor görünenler, tutmayanlara saldırıp, üniversitelerde kavga
çıkaracaklardır.

Evet, içte ve dışta milletimizin büyüklüğe sıçramasını çekemeyen ve
kıskançlık içinde bulunan hasım güçler, bugüne kadar yaptıkları gibi, bundan
sonra da aynı kötülükleri yapmaya devam edeceklerdir. Dün, bizi bir bayıra



gömüp, bir daha kalkamayalım diye üstümüze taş yığanların, bugün de var
oldukları gerçeği kat’iyen unutulmamalıdır; unutulmamalı ve bu diyalog süreci
kararlı ve ciddî adımlarla her şeye rağmen devam ettirilmelidir.

Bilmem kaç asırlık kin ve nefretlerle bilenmiş haricî ve dahilî bir hasım
cephe karşısında aşma mecburiyetinde olduğumuz zaman tünelini emniyetle
geçebilmemiz için, akıllı ve mantıklı olunmalı ve aynı zamanda hissî kardeşlik,
aklî, mantıkî kardeşliğe dönüştürülerek aradığımız birlik ve beraberlik çağın
mantığıyla beslenmelidir. Evet, eğer Allahımız bir, Peygamberimiz bir,
Kitabımız bir, vatanımız bir, cibilliyetimiz birse, kavga etmenin bir mantığı yok
demektir.

Biz bu ülkenin vatandaşları olarak hep aynı kaderi paylaştık; aynı
mahkûmiyeti, aynı mağduriyeti ve aynı mazlumiyeti yaşadık. Çünkü içinde bir
arada bulunduğumuz gemimizi delenler aynı insanlardı ve biz, asırlarca bu
delinmiş gemide aynı kaderi paylaştık. Vatanımız işgal edildiğinde, ırzımızın
çiğnenip namusumuzun pâyimâl olduğu o işgal günlerini hep beraber yaşadık ve
yine beraberce düşmanı yurdumuzdan kovduk.

İşte tarihten gelen bu kaderî irtibatta ve beraberce paylaştığımız bunca
bir’lere rağmen “O Sünnî, bu Alevî” gibi bölücü düşüncelere takılıp kalmak
çok yanlış bir davranıştır. Kanaat-i âcizanemce, toplumumuzun genel hissiyatı
da bu istikamettedir. Yıllarca değişik provake eylemlerle onu kendi içinde
birbirine düşürenlerin, şimdilerde halkın sağduyusu sayesinde ortaya çıkması
da bu düşüncemize bir delil mahiyetindedir.

Bugün büyük ölçüde yurdun değişik yerlerinde, Alevî-Sünnî kardeşliğini
bozmak isteyenlerin bombaları kendi ellerinde patlamış ve arzuları
kursaklarında kalmıştır. Bu konuda şayan-ı takdir bir husus da bizzat Alevî
dedelerinin değişik mahfillerde, “Türk milleti bir bütündür. Bu türlü kavgalar
şimdiye kadar olmadığı gibi, bundan sonra da olmayacaktır.” türünden
yaptıkları açıklamaların olmasıdır ki, bu sağduyu sesi toplumun nabzını
düşürmüş ve tansiyonunu aşağıya çekmiştir.

Benim de yer yer Alevî dedeleri ve aydınlarıyla temaslarım oldu. Bu
görüşmelerde, gönül rahatlığı içinde onlara hep şu tekliflerde bulundum: Bir
kültür lokali yapılsın. Yanında da bir cemevi inşa edilsin ve buraya –kabul
görürse– Hacı Bektaş Velî, Ahmet Yesevî, Mevlâna, Niyazî-i Mısrî ve Yunus
Emre gibi büyüklerin eserleri konulsun. Böylece, sözlü kültürle yaşayan
Alevîlik, kendi yazılı kültür kaynaklarından beslenmiş olacaktır. Her şeyi



devletten beklemek yanlıştır. Bu ülkenin basiretli vatandaşları olarak,
milletimizi kamplara bölecek her türlü olumsuz harekete karşı tedbir almak
zorundayız.

Evet, hoşgörü ve diyalog düşüncesini baltalamak isteyenler her dönemde
olmuştur ve olacaktır da; ne var ki, her zaman sağduyu ile hareket edilerek,
muhtemel problemlerde basiret, feraset ve idrakla çözüm yoluna gidildiği
takdirde, hiçbir gaileye meydan verilmediği gibi, mevcut gaileler de rahatlıkla
çözülebilecektir. Şer güçlerin tahriklerine kapılıp, toplumda terör havası
estirenler karşısında her zaman, “Sen öldürmek için bana elini uzatsan (bile),
ben sana öldürmek için el uzatacak değilim.”1 âyetinin ifade ettiği duygu ve
düşünce ile hareket edilerek, ülkemizi parçalamak gayesiyle yurt içi ve yurt
dışında çevrilen oyunlara gelinmeyecektir.
1 Mâide sûresi, 5/28.



MERKEZ-MUHİT HATTINDA HOŞGÖRÜ
Soru: Son yıllarda iç ve dış dünyada her kesime karşı yeni bir diyalog ve
hoşgörü ortamı oluştu. Dış dünyaya karşı başlatılan bu hoşgörü, kendi
dünyamızda, bilhassa problemlerle karşı karşıya kaldığımızda nasıl ve
hangi ölçülerde olmalıdır?
Hoşgörüde esas olan, bir gayeye baş koymuş insanlar olarak –hatta mümkün

olsa bu bütün millet fertlerinin iştirakiyle gerçekleştirilebilse– kendi içimizde
meydana gelen problemleri anlayışla karşılayabilsek ve dışarıya karşı
göstermiş olduğumuz hoşgörüyü evvelâ yakın çevremize gösterebilsek ki bu,
haddizatında gerçek hoşgörü kahramanı olmanın da temel özelliğidir.

Bir kere böyle davranmak, herkese karşı ilan ettiğimiz hoşgörüyü dar bir
daireye hapsetmek demek değildir; bu hoşgörünün devam ettirilebilmesi,
yakınlarımızdan başlayarak, dalga dalga, daire daire çevremize açılmamızın
mantıkî yoludur. Çünkü gelecekte uzaklar yakın olacak ve dünya
küreselleşerek, bir köy hâline gelecektir. Dolayısıyla Hristiyan, Yahudi, Budist
ve ateist demeden her kesimden insanla münasebet kurmak ve onlarla bir
diyalog ve anlaşma zemini aramak şimdiden kaçınılmaz görünmektedir. Ama
böyle bir sürecin devamı her şeyden evvel aynı prensibi, aynı düşünceyi
benimsemiş olanlarla anlaşma ve uzlaşmaya bağlıdır. Zira yakın dairede
meydana gelebilecek problemler önlenmeden ve mevcut problemler de
çözülmeden, muhit hattında müessir olmak imkânsızdır. Aslında sahabe-i kiram
arasında da yer yer değişik problemler yaşanmıştır ama önemli olan, o şok
hâdise anında olumsuz neticeler doğuracak tepkilere yol açmadan o
problemleri çözebilmektir.

Bir Arap şairinin, “Ben şimdiye kadar sizinle yakındım. Bundan sonra
evimin uzak olmasını arzu ediyorum ki, size yakınlığımı koruyayım.”
mânâsında güzel bir sözü vardır. Bu, “Öyle anlaşılıyor ki, evim yakın olduğu
sürece size yakın olamayacağım. Her zaman yüz yüze geleceğiz ama, içimde
devamlı bir uzaklık olacak. Onun için evimi biraz uzağa götüreyim de,
yakınlığımızı koruyayım.” demektir.

Bu, biraz evvel arz ettiğim düşünce ile yakından alâkalıdır. Nitekim uzakta
olanlarla aramızda her ne kadar belli mesafeler bulunsa da, karşımızdakinin
tafralarına, hiddet ve şiddetine ve o şiddetin getirdiği risklere muhatap
olunulmadığı için, onunla her zaman bir yakınlık kurmak mümkündür. Bu



sebeple önemli olan, aynı çatı altında, her türlü probleme rağmen o yakınlığı
koruyabilmektir ki, bence gerçek hoşgörü kahramanlığı da işte budur.

Müsaadenizle burada Asr-ı Saadet’ten bir örnek arz etmek istiyorum: Bir
gün Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) ile Hz. Ömer (radıyallâhu anh) arasında
bir tartışma olur. Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer’i kızdırır. Hz. Ömer de kızgın bir
vaziyette oradan çekip gider. Bu defa Hz. Ebû Bekir kalkıp gider ve kendisine
hakkını helâl etmesini ister ise de Hz. Ömer ona cevab-ı savab vermez.

Derken Hz. Ebû Bekir, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanına
gelir ve Hz. Ömer’le arasında geçenleri anlatır. Bir müddet sonra da Hz. Ömer
gelir. O da kısaca olup biteni nakleder. Bu sırada Hz. Ebû Bekir, “Vallahi yâ
Resûlallah, ben çok suçluyum. Ömer haklı idi.” der. Ama Allah Resûlü Hz.
Ömer’e dönerek, “Arkadaşımı bana bırakmanız gerekmez mi? Ben, ‘Ey
insanlar, şüphesiz ben, Allah’ın hepinize gönderdiği elçiyim.’ dediğimde beni
yalanladınız.. evet, herkes yalanlarken Ebû Bekir, ‘Sen doğru söyledin.’
dedi.” buyururlar.

Evet, sahabe dahi olsa, fıtratın gereği olarak insanlar arasında her zaman
bazı problemlerin yaşanması gayet tabiîdir. Ama yukarıdaki örnekte de
görüldüğü gibi önemli olan, bu problemleri büyütmeden sineye çekmek ve
hoşgörünün öğütücü ikliminde eritmektir.



BİLGİ ÇAĞI VE MEDENİYETLER
ÇATIŞMASINA DAİR

Soru: Zaman hızla akıyor ve ‘atom çağı, elektronik çağ’ derken, artık
‘bilgi çağı’ndan bahsediliyor. Bu çağ, bilginin çeşitlenerek artması ve
hayatımızda daha önemli hâle gelmesi ve medeniyetin ilimle daha fazla
beslenmesi gibi olumlu yanlarının yanı sıra, gerek su ve petrol gibi
maddî ihtiyaçlara dayalı, gerekse, Huntington’ın iddiasında gerçeklik
payı varsa, din ve kültür farklılıklarına dayalı çatışmalara da sahne
olacak gibi görünüyor. 2000’li yıllarda daha iyi bir Türkiye ve daha iyi
bir dünya için ne tür bir hazırlık içinde olmalıyız?
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de, gelecekle alâkalı bir kısım tahminlerde

bulunulmaktadır. Geleceğin bilgi çağı olması iddiası da bu tahminlerden
biridir. Günümüzde geleceği tartışanlar daha çok bazı fütüristlerdir. Böylesi
tahminleri, 2000’li yılların kerameti olarak görenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Tarihî çevrimler içinde gelecekle alâkalı ileri sürülen iddialar, objektif
değerlendirmelerden daha çok, bazı hususî arzu ve istekler etrafında düşünce
oluşturmaya yönelik bir gayret olup herhangi bir ihtimalden öte bir değer ifade
etmemektedir. Yani, böylesi iddialar neticesinde insanlar, âdeta birer dua
mahiyetinde beklentilere girmediği kanaatindeyim. Evet, bu tür tahminler,
“İleride böyle olacak” beklentisi içinde bir cehd ve gayret doğurmakta, derken
bir hedef ve bir gaye-i hayal hâline gelmektedir. Bir defa hedef belirlendikten
sonra, bu hedefe ulaşmak için değişik strateji ve politikalar üretilecek ve o
hedefe varmaya çalışılacaktır. Zannediyorum işin esprisi de işte bu.

Bununla beraber, Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) sonra vilâyet
çerçevesinde Peygamberlik misyonunun, Muhyiddin İbn Arabî, İmam Gazzâlî,
İmam Rabbânî, Mevlâna Halid ve Üstad Bediüzzaman gibi temsilcilerle
günümüze kadar gelen bir uzantısı var. Bu kutlu silsilenin gördüğü fonksiyon,
öyle ümit ediyoruz ki, önümüzdeki yıllarda peygamberlik ruhunun yeniden
dirilmesine zemin hazırlayacak ve bu ruh, bu mânâ bir defa daha yaşanacaktır.
Gerçi başlarında peygamber olmayacak ama, sahabenin saf anlayışı içindeki
Müslümanlık bir defa daha hayata merhaba diyebilecektir.

Bütün bunlar bir yana, insan, sebeplerle çevrili bulunduğundan, sebepleri
görmezlikten gelerek hareket ettiği takdirde, cebrî determinizme düşeceği için,
gelecek adına bir taraftan iradesini kullanarak, sebeplere öyle riayet etmelidir



ki, dıştan bakanlar onu sadece sebeplere bağlı hareket eden ve sebeplere
güvenen biri zannetsinler. Diğer taraftan da o, netice itibarıyla öylesine Allah’a
teslim olmalı ve tevekkül etmelidir ki, dışardan bakanlar onu sebepleri hiç
kabul etmeyen biri sansınlar.

Evet, işte böyle davranmak, bir taraftan sebeplerin çok önemli olduğunu
göstermektedir ki insan, mutlaka yapacağı her şeyi sebepler planında ve hiç
kusur etmeden yapmalı; diğer taraftan da bunu yaparken şirke girmeme
endişesiyle neticeleri, başarıları, kendinden değil, doğrudan doğruya Allah’tan
bilmelidir. Meseleyi bu şekilde tespit ettikten sonra yarınlar hakkındaki
düşüncelerimizi şöyle özetleyebiliriz.

Gelecekte her şey âdeta ilim yörüngeli olacaktır.. ve bir dönemde
ihmallerimizle kararttığımız ufuklar yeniden aydınlanacaktır. Evet biz, hicrî 4-
5. asırda Kur’ân’ın bilhassa kevnî ilimlere bakan yönünü büyük ölçüde ihmal
ettik ve bizi ayakta tutabilecek çok önemli dinamiklere tamamen sırtımızı
döndük. Ben, şahsen İslâm’ın ruhî hayatı diyebileceğimiz tasavvufun
medreseden kovulduğunu hep esefle müşâhede etmiş ve üzülmüşümdür. Daha
sonraları tecrübî, yani “gözlem” ve “deneye” dayalı ilimlere karşı medresede
alâkanın azalması, hatta pozitif ilimlerin medreseden bütün bütün kapı dışarı
edilmesi ve bu çok önemli dinamiklerin her birerlerinin tek başına bırakılması
mağduriyet, mazlumiyet ve mahkûmiyetimizin esaslarını oluşturmuştur. Ne var
ki, artık bu ihmal bugün sezilir hâle gelmiştir. Bu büyük ihmal, mutlaka telafi
edilecek ve yarınlar mutlaka ilim üzerine örgülenecek ve her şey güç ve
kuvvetini ilimden alacaktır.

İlim, hızla küreselleşen, –hadisin ifadesiyle– tekârüb-ü zaman ve tekârüb-ü
mekâna, yani zaman ve mekândaki mesafelerin kısalmasına kayan bir dünyada
çok önemli bir yer işgal edecektir. İşte bu noktada önemli olan, bizim böyle bir
dünyaya hazır olup olmayışımızdır. Gerçi bugün hem Türkiye hem de dünyanın
değişik ülkelerinde birçok ilim adamımız var ama kanaat-i âcizanemce bu
topyekün bir Asya’yı da beraber kucaklayacak olan büyük bir dünyanın
kurulması için yeterli değildir.

Bunun için bugün Türkiye’de, yeni bir düşünce, yeni bir anlayış ve yeni bir
hayat felsefesiyle yeni eğitim müesseselerine ihtiyaç var. Yeni nesiller ta
kreşlerden ele alınarak ortaokul, liselere, oradan da milletleri adına kendilerini
ispat edecekleri değişik branşlarda uzmanlaşmalara kadar hayatın her
ünitesinde bir seferberlik ilan etme mecburiyetindeler. Gelecekte her şey



gücünü ilimden alacağına göre, böyle bir geleceğin ilim üzerinde örgülenmesi
ancak bu şekilde bir gayretle mümkün olabilecektir.

Hamiyetli, ülkesini ve milletini seven iş adamlarımızın açtığı ve şimdilerde
bütün dünyaya yayılan okullar, üniversiteye hazırlık kursları ve üniversiteler,
bu hedefe giden yolda henüz bir heceleme mahiyetindedir ki, bu da, mübarek
bir aydınlık ve aynı zamanda geleceğin fecr-i kâzibi, yani sadece bir yalancı
şafağı demektir. Yalancı şafak, sadık fecrin, yani gerçek şafağın en sadık
şahididir.. evet, bundan sonra artık gerçek şafaklar tüllenecek ve –inşâallah–
bir muhalif rüzgâr esmezse, milletçe hedeflenen bu yüce ufka mutlaka
ulaşılacaktır.

Huntington’ın iddia ettiği medeniyetler çatışması meselesine gelince:
Bu türden iddiaların, gelecekle alâkalı gerçekçi değerlendirmelerden daha

çok, dünya hâkimiyetini elinde tutan güç adına yeni hedefler belirleme ve bu
hedefler çerçevesinde kamouyunu şartlandırma gayesinin güdüldüğü
kanaatindeyim. Sovyet bloku dağılıncaya kadar, bir Doğu-Batı veya NATO-
Varşova çatışması etrafında parçalanan insanlığın düşüncesi, bu defa da yeni
bir sun’î düşman üretilerek, din ve kültür farklılığı üzerinde bir medeniyetler
çatışmasına hazırlanmakta ve böylece hâkim blokun hâkimiyetinin devamı için
yeni bir zemin oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Aslında bugüne kadar çatışma hep bazı güç merkezleri için arzu edilen bir
şey olmuştur. Yani sık sık var olduğu vehmedilen ve büyük bir tehlike gibi
gösterilen gerçekten daha çok hayalî bir düşmana karşı, kitleler alarma
geçirilmiş ve bu şekilde yığınlar savaşın her çeşidine hazır hâle
getirilmişlerdir.

Aslında dünden bugüne ister Hz. Musa ve Hz. İsa (aleyhimesselâm) ile
temsil edilmiş olan dinler, ister Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ile temsil edilmiş bulunan, Allah’ın razı olduğu hiçbir ilâhî din, çatışma
temeline oturmamıştır; oturmak şöyle dursun, bu dinler ve hususiyle de İslâm
yeryüzünde fitneye, fesada, çatışmaya, zulme ilan-ı harp etmiştir.

İslâm sulh, güven ve esenlik demektir. Dolayısıyla, sulhün, emniyetin ve
dünya barışının esas olduğu bir dinde, savaş ve çatışma gibi şeyler arızîdir.
Sağlam bir bünyeye musallat olan mikropları savmak için, bünyenin kendini
savunması gibi bir tavır istisna edilecek olursa ki, bu da belli prensipler
çerçevesinde cereyan etmektedir. O hep, sulh ü salah soluklamıştır.



Evet, İslâm, savaşı insan tabiatının yol açtığı tabiî ve arızî bir hâdise olarak
ele almış, onu dengelemek için de kaideler koymuş ve onu sınırlamıştır.
Meselâ, “Bir topluluğa, bir millete olan kininiz, sizi adalet yapmaktan
alıkoymasın.”1 buyurarak, adaleti ve cihan sulhünü esas almış; modern hukuk
sistemlerinin de kabul ettiği, dinin, canın, malın, neslin ve aklın korunması
hususunda prensipli bir müdafaa sathı oluşturmuştur.

Buna karşılık, Hristiyanlık, ta baştan mücerret bir sevgi dini olma
mülâhazasıyla, bir insanlık realitesi olan savaş konusunda kaideler
koymamakla, Batı’da dünya savaşlarının, Yüzyıl Savaşları gibi daha başka
savaşların, Nagazaki ve Hiroşimaların meydana gelmesine mâni olamadığı
gibi, bunların çok fazla kanlı ve birer fecaat hâlinde tecellî etmesine de âdeta
tersinden katkıda bulunmuştur.

Evet, Batı tarihi, İslâm’ın ta başında Mute ve Yermuk’la başlayan, Haçlı
seferlerinde ve onu takip eden süreçte devamlı İslâm’a karşı saldırılarla ve
hatta kendi içinde savaşların tarihi olagelmiştir. Huntington ve benzerlerinin
geleceğe bakış açıları da aynı mantalitenin ürünü olup, aynı ruh hâletini
yansıtmaktadır.

Biz, Allah’ın lütuf ve keremiyle şimdilerde başlayan ve bir ölçüde bütün
dünyaya yayılma istidadı gösteren hoşgörü ve diyalog esintilerinin devamı için
elimizden geleni yapmaya çalışacak ve inşâallah tahmincileri yalan
çıkaracağız. Zira biz inanıyoruz ki, bu meltemler öldürücü silahları, mekanize
birlikleri ve daha başka pek çok olumsuzlukları altedecek güçtedir. Planı çok
eskilere dayalı bu yepyeni mesajın toplumun her kesiminde ifade edilip sahneye
konulması, günümüzün muhabbet fedailerine bir ilâhî iltifattır.

Bu açıdan da diyoruz ki, hoşgörü ve diyalog, ülkemizde en iyi bir şekilde
temsil edilmeli ve bu konuda mutlaka bütün dünyaya örnek olunmalıdır. Asya,
Allah’ın inayet ve keremiyle bu hususta dirilirse, bütün bir dünyanın onun
etrafında kümelenmesi hayal olmasa gerek. Bu da, insanlığa, çatışma değil,
temelde aynı değerlere oturan ilâhî dinlerin, bu temeller etrafında bir araya
gelmesine sebep olacak ve insanlık, kıyametten önce inşâallah yeni ve kutlu bir
bahar daha yaşayacaktır.
1 Mâide sûresi, 5/8.



HOŞGÖRÜ VE MEDYA
Soru: “Birinin ayıbını örtmek, ona atlas elbise giydirmekten daha
hayırlıdır.” ifadesi, kabul edilmiş bir hakikat olmasına rağmen, medyada
bunun tam tersi bir durum gözlemlenmektedir. Bu düşünce, medya ve
topluma nasıl benimsettirilebilir?
Her şeyden önce şunu ifade etmeliyim ki, ben herkesin şikâyet ettiği medyaya

dahi başkalarının bakıp gördüğü karamsarlık içinde bakmıyorum. Aslında
medya son senelerde, insanımızın hissiyatına iyisiyle-kötüsüyle tam tercüman.

Bu açıdan onun da bazı hatalarının olması gayet normaldir. Hatta onlardan
bir grup, yıllarca hemen her alanda memleketin terakkisi adına çalışan ve
gayret gösteren ve toplum yararına değişik müesseseler tesis eden insanların
meziyet ve faziletini hazmedememiş, onların başarılarını karalamak için
elinden gelen her şeyi yapmış ve âdeta faziletlerle savaşmıştır. Merhum
cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın demokratik hak ve hürriyetlerin korunmasıyla
alâkalı ciddî teşebbüsleri ve insanî değerlere belli buudlar kazandırması söz
konusu olmuş ise de arkası gelmemiştir. Oysaki bu konu daha ciddî ve uzun
gayretler isterdi. Zira insanın tabiatına rağmen yüzde yüz bir değişim
göstermesi mümkün değildir. Ve bu insan tabiatına terstir.

Bu sebeple yıllardan beri milletin dem ve damarlarına işlemiş bir anlayış ve
bir huyun birdenbire sökülüp sinelerden atılması çok zor olsa gerek. İşte
toplum gibi bir çarpık anlayış, duygu ve düşünceyle beslenen medya kanaat-i
âcizanemce her şeye rağmen yine de çok kötü sayılmaz. Nitekim şimdilerde
bahsini ettiğimiz medyanın başta yönetim kadrosu olmak üzere, çalışanların
büyük çoğunluğu, “Bize dinimiz öğretilmemiş ve tanıtılmamış. Biz, din ve
diyanetin mânevî atmosferinden uzak, hep boşlukta yetişmiş nesilleriz.” diyerek
bunu dile getirmektedirler. Bu ölçüde bile olsa medyadaki bu müsbet gelişme,
hoşgörü ve diyaloğun güzel bir meyvesi sayılabilir.

Yukarıda da ifade ettiğim gibi, şahsen ben medyanın istikbali adına
ümitvarım. Çünkü onlar da küreselleşen ve hızla küçülen, küçülüp bir köy
hâline gelen dünyamızda, kim hangi görüşten olursa olsun herkesle beraber bir
arada yaşamanın zorunlu olduğunu ve hatta bu meselenin önümüzdeki yılların
en önemli konularından biri hâline geleceğine kesin gözüyle bakmaktalar. Bu
sebeple de, daha çok hoşgörü ve diyalogla bu vetire hızlandırılmalı ve
geleceğin dünyasına hem millet hem de devlet olarak mutlaka hazırlanılmalıdır.



İkinci olarak, diyalog ve hoşgörü adına içte olduğu gibi, dış dünyaya
açılmada da rahat olunmalıdır. Dünyanın küreselleşmesi, gümrük birliği veya
Avrupa topluluğuna girme gibi gelişmeler bize din, diyanet, millet ve kültür
adına herhangi bir şey kaybettirmez. Çünkü biz, bizi ayakta tutan
dinamiklerimizin güç ve kuvvetine inancımız tamdır. Bizim, Kur’ân’ın vahy-i
semavîye dayandığından, beşerin her türlü problemlerini çözeceğinde zerre
kadar şüphemiz yoktur.

Bu sebeple, korkacak birileri varsa, o da Kur’ân’ın diriltici ikliminden uzak
yaşamakta diretenler olmalıdır. Böyleleri, ellerindeki sistem ihtiyaca cevap
vermediğinden dolayı alternatif düşünceler araştırmakta ve “Bu arayışlar,
insanlığı Müslümanlığa götürürse hâlimiz nice olur?!” diyerek, kendi
insanlarından korkup, endişe duymaktadırlar. Hatta bugünkü hırçınlıklarının
arkasında da bu düşüncenin olduğunu söyleyebiliriz.

Evet, insan hak ve özgürlüklerine saygı, toplumda bir kesimin diğer kesimle
çatıştırılmayıp barış içinde yaşanması, hoşgörü ve diyalog çalışmalarının
hızlandırılması ve demokratik olan bütün gelişmelerin desteklenmesi hususunda
medyaya çok önemli görevler düşmektedir. Ben, pek yakın bir gelecekte
medyamızın bu misyonu tastamam yüklenip, onu hayata geçireceğine
inanıyorum.
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TAKDİM
İnsanlık tarihinde beşere yol ve yön gösteren ufuk insanlar olmuştur. Bunların

başında fevkalâde donanımları ve aşkın fıtratlarıyla peygamberler gelir.
Peygamberler “Allah-kainat-insan” ve bunların birbiriyle münasebetleri
hususunda yegane söz sahibi olan özel donanımlı insanlardır. İnsanın kendisini
tanıması, yaşadığı toplum ile münasebetlerini dengeli ve sağlıklı götürebilmesi
ve Yüce Yaratıcı’ya karşı vazife ve sorumluluklarını O’nun istediği şekilde
yerine getirmesi; bütün bunlar o kutlu rehberlerin çizgisinde yürümeye
bağlanmıştır. Onların getirip tebliğ ve temsil ettiği; yaşadığı ve yaşattığı ilâhî
mesajlar bir yaşama üslûbudur. Bu üslûb, Peygamber Efendimiz ile zirvede
temsil edilmiştir. Peygamberimizin atmosferinde yetişen harikulade insanlar da
kendilerine emanet edilen yüce mesajı sonra gelen inananlara bihakkın intikal
ettirmişlerdir. Bu intikalde temsil tebliğin önündedir. Daha sonraki dönemlerde
de bu çizgiyi takip eden Abdulkadir Geylanî, İmam Gazalî, Mevlâna,
Bahauddin Nakşibend, İmam Rabbanî gibi ufuk insanlar yaşadıkları dönemlere
ışık tutmuşlardır. Asrımızda da zamanını aşan eserler veren ve peygamberâne
bir azimle İslâm dinini temsil ve tebliğ bütünlüğü içinde seslendiren
başyüceler olmuştur. Bu yüce kametler Kur’ân’a, Sünnet’e yürekten iman
ederek onların her şeye yeteceğine itimatla, selef-i salihinin safiyane
içtihadlarına olabildiğince saygılı kalarak yaşadıkları çağın vâridâtını da
yanlarına alarak İslâm’ın evrenselliğine canlı birer ayna olmuşlardır.

Günümüzde Müslümanların en önemli meselesi inandıkları dini duyarak,
hissederek yaşamaları ve evrensel olan “hâl dili” ile İslâm’ı temsil etmeleri
olsa gerek. Zira din, hayata hayat kılınıp temsil edildiği ölçüde dünyevî-uhrevî
meyvelerini verir. Aksi takdirde müspet herhangi bir şey söylemek zor olsa
gerektir. Bugün İslâm’ı hem aksiyonu hem de fikir ve düşüncesi ile temsil
edecek insanlara olan ihtiyaç her dönemden daha fazladır. Bunun için de her
şeyden önce dinin gökler ötesi referanslarına çok sağlam bir şekilde inanmış ve
inandığı değerleri hayatına hayat kılmaya azmetmiş, karşısına çıkan
problemlere rıza-yı ilâhî eksenli cevaplar bulabilmek için beyin fırtınası
yapmış adanmış ruhlara ihtiyaç vardır.

Pek çok kitap neşredilmekte ve okunmaktadır. Herhalde insanları daha çok
etkileyen eserler, gönül dünyasından kopup gelen, realite vizeli, samimiyet
eksenli eserlerdir. Kalbe, gönüle mal olmamış düşüncelerin insanları uzun



müddet peşinden götürmesi pek düşünülemez.
Fikir ve düşüncelerin kemale ermesi, yerli yerince oturması çok önemlidir.

Oturmamış, olgunlaşmamış, kendi dünyasında ayakları yere basmayan sürekli
yanılma-tashih edilme süreci yaşayan düşünceler, arkasından giden insanları da
tereddüde sevk etmiştir. Duruşu sağlam, inandığı değerleri gönlünün sesiyle
seslendiren yazılı ve sözlü beyanlar, bir çığlık olup insanları hak ve hakikate
götüren rehberler olmuşlardır.

Günümüzde de yüce hakikatleri, imanî ve insanî değerleri vaazlarıyla,
sohbetleriyle, yazılarıyla seslendirenlerden biri de Fethullah Gülen
Hocaefendi’dir. O, hak ve hakikati gözyaşlarıyla yoğrulmuş gönlünün sesiyle,
insanların bam teline dokunacak bir şekilde seslendirmiştir.

Elimizdeki bu kitap Muhterem Fethullah Gülen Hoca-efendi’nin çok geniş
bir yelpazede kendisine sorulan sorulara verdiği irticalî cevapların derlenmesi
ve tashihlerine arz edilmesi sonucunda oluşturulmuştur.

Ufuk insanları anlayabilmek, onların gösterdikleri hedeflerde yürüyebilmek
bir nasip, bir kısmet ve bir tâli’liliktir. Muhterem Hocamızın eserleri hakkında
değerlendirmede bulunmak bizim idrak ufkumuzu aşkındır. Bizim kırık dökük
ifadelerimiz olsa olsa hayret ve hayranlığın ifadesi sayılabilir...

Kitapta yer alan konular, gökler ötesi referanslara çok sağlam inanmış,
hayatı, eşya ve hâdiseleri onların rehberliğinde analiz eden, her meseleyi Yüce
Yaratıcı’ya bağlayarak ele alan bir karihanın irticalî olarak verdiği
cevaplardır. Daha doğrusu imanî ve insanî değerlerin yaşanıp yaşatılması
istikametinde bin bir sıkıntı ile inleyip ağlayan bir kalbin ve beyin fırtınaları
yaşayan bir dimağın dışa aksetmiş soluklarıdır.

Ele alınan konular, fanteziden uzak ve ihtiyaç endeksli olup, ilmin disiplini,
imanın heyecanı ve realitenin vâridâtı mezcedilerek işlenmiş. Anlayabildiğimiz
kadarıyla verilen mesaj ve gösterilen hedefler şunlardır; “Allah ile sürekli
irtibat, rıza-yı ilâhî eksenli yaşama, inandığı değerleri seviyeli temsil, kendini
sıfırlama, adanmışlık ruhu ve yaptığı hizmetler karşısında beklentiye girmeme.”

Kitapta Kur’ân’da değişik perspektiflerden anlatılan “Hz. Musa
(aleyhisselâm) ve kavmi”nden bir kesit alınarak günümüz insanına verdiği
mesajlara, oradan Hz. Mesih ve nüzûl keyfiyetine” ve “ahir zaman fitneleri”ne;
“benlik duygusu”ndan “hizmette üslup”a, “seviyeli temsil”e, ondan “ilim ve
bilim” farklılığına, “içtimaî adalet”e; “i’lâ-yı kelimetullah”tan “ruh insanının



portresi”ne gibi değişik konular yer almaktadır. Ve bunlar “Perspektif,
Düşünce Boyutu, Din Ekseni Etrafında, Büyüteç” adları altında dört bölüm
içerisinde toplanmıştır. Ele alınan konulardan hangisinden pasaj alacağımıza
karar vermekte zorlandık. Çünkü her mevzuun kendisine göre bir ehemmiyeti ve
cazibesi var. Bununla birlikte kitabın muhtevasını kısmen de olsa aksettirme
gayesiyle birkaç pasaj nakletmek istiyoruz.

Bir münasebetle tevekkül ile sebeplere riayet çok enfes bir şekilde
anlatılıyor; “… bu dünyada sebeplere riayette o kadar hassas davranılmalı ve
kusursuz hareket edilmelidir ki, dışarıdan bakanlar, ‘bunların hepsi birer
sebepperest.’ demeli; Müsebbibü’l-Esbâb olan Allah’a, sebepleri hiçe
sayarcasına öylesine bir teveccüh ve tevekkülde bulunulmalıdır ki, bu defa da
‘Bunların hepsi cebrî gibi hiçbir sebebi kabul etmiyor ve her şeyi Allah’a
veriyorlar.’ demelidirler. Böyle bir tavır, Müsebbibü’l-Esbâb’la vaz’ettiği
sebeplerdeki muvazeneyi kavrama açısından çok mühimdir.

Nitekim bu tavrı, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatında
da müşâhede ederiz. Meselâ, Nebiler Serveri, bir taraftan, bütün savaşlarında
birbirinden farklı fevkalâde tabyalar kurması ve üst üste iki zırh giymesi.. vb.
misallerde görüldüğü üzere sebeplere âzamî derecede riayet göstermiş; diğer
taraftan da sanki hiçbir şey yapmamış gibi ellerini açmış ve ‘Bu orduyu
bozguna uğratma!’ diyerek Rabbine dua dua yalvarmıştır. Böylece
Müsebbibü’l-Esbâb’la sebepler, esbâba riayet inceliğiyle Müsebbibü’l-
Esbâb’a itikadın iltisak noktası hâline gelmiştir; gelmiş ve gerçek bir Tevhit
anlayışının ifadesi olarak denge tam korunabilmiştir.”

Kur’ân’ın özelliklerini anlatan bir hadis yorumlanırken Kur’ân okuma ile
ilgili şunlar tavsiye ediliyor:

“Eğer Kur’ân-ı Kerim’i okuyan bir insan, bütünüyle kendisini ona verir ve
sağlam bir konsantrasyona girebilirse, o enbiyâ-i izâmla sohbet ediyor; hatta
mâverâ-ı tabiatın sesini dinliyor gibi olur. Ben bazılarının bazı ahvâlde zaman
üstü bir hâl aldıklarına inananlardanım. Onların Kur’ân sayesinde, enbiyâ-i
izâmla sohbet ettiklerini sahabe-i kiramın meclisine girip oturduklarını, his ve
şuur dünyalarında on dört asır önceye gittiklerini düşünür ve hallerine
imrenirim. Buna farklı bir zâviyeden Üstad da işaret eder. Evet bazen insan,
Cibrîl-i Emîn’in soluklarını kulağının dibinde duyabilir. Bazen de
“kemmiyetsiz-keyfiyetsiz” Mütekellim-i Ezelî’yi dinliyor gibi olabilir.
Binâenaleyh Allah’tan dinleyen, Cibrîl’den dinleyen, Resûlullah’tan dinleyen



veya aradaki mükâlemeye aynı zamanda şahit olan bir insan nasıl ondan doyar

ki?”1

Cenâb-ı Hakk’ın inayeti için riayet edilmesi gereken dinamikler ise şu
şekilde sıralanıyor:

“Allah’a teveccüh, sebeplere riayet, (Allah rızası istikametinde sarf edilen
cehd ve gayretlerin) devam ve temadisi, vifak ve ittifak” Allah’a teveccühün
hayatî önemine vurgu yapılarak inayet-i ilâhiye “Onun için inayet-i ilâhî adına
tevhid, rıza, ihlâs ve araştırma buudlu Allah’a teveccüh, çok önemlidir ve canlı
kalabilmemizin de vazgeçilmez yollarından biridir. Yüce bir gayeye gönül
vermiş kutlular, bu önemli prensibe riayet ettikleri takdirde, yapmış oldukları
herhangi bir hizmette, maddî açıdan başarılı olamasalar bile şahsî hayatlarında
kazançlı çıkacakları muhakkaktır.”

Ruh İnsanının Portresi çiziliyor ve bu hususta çok veciz ölçüler veriliyor;
“Ruh insanı; madde ve mânâyı birbiri içinde bütünleştirip bünyesinde
barındıran, her zaman kalb ve ruhun derece-i hayatını takip ederek, cehennem
yolunun sûrî güzelliklerine takılmayıp, cennet yolunun zorluklarına katlanan ve
rabbaniliğini korumaya çalışan bir hakikat eridir.”

“Evet ruh insanı, Allah’a intisap edip ona kul olmakla iftihar edip şeref
duyan ve bunun ötesinde başka şereflere de iltifat etmeyen insandır. Günümüz
neslinin bir kısmı Allah’a gönül veremediklerinden ve O’na intisabın lezzetini
duyamadıklarından tatmin olamamış aç ve tâli’siz insanlardır. Böyle bir fasit
daireden kurtulmanın yolu da, Allah’a hakikî mânâda kul olmaktır.”

“Ruh insanı, cismanî hayattan sıyrılıp yüksek ideallere dilbeste olan ve
kendini sadece ve sadece insanlığın kurtuluşuna bağlayan insandır.”

İmanla gerilmiş bir insanın karşılaştığı her türlü sıkıntı ve badireyi aşması
için nasıl bir duygu ve düşünce içinde olması gerektiği şu şekilde ifade
ediliyor; “….olgunlaşma yolunda ve yükselme helezonunda bulunan insanlar,
‘bu badireyi de atlatabilir miyim!’ tereddüdüne düşmemelidirler. Himmetler
fevkalâde âlî, ruhlar gayet fâtihâne, azimler peygamberâne tutulmalı ve ‘Allah
bizimle beraberse, aşamayacağımız engel yoktur.’ duygu ve düşüncesi içinde
hareket edilmelidir.”

Bir şeye, ne ölçüde ihtiyaç duyuluyor, ilgi ve alâka gösteriliyorsa ondan o
ölçüde istifade edilir. Bir münasebetle ifade edildiği üzere “Her şey, ama her
şey, teveccühü ölçüsünde teveccühle şereflendirilir ve eğilimlerine göre



mükâfatlandırılır.” Verici ne kadar kuvvetli olursa olsun, alıcılar kapalı ise
verilenlerin hedefe ulaşamayacağı açıktır. Bu itibarla kitapta anlatılanlardan
azami derecede istifade, teveccüh ve gayrete bağlıdır; kalbimizle, gönlümüzle
yönelebildiğimiz ölçüde istifade ve istifaze ederiz, diye düşünüyoruz.

Muhterem Hocamıza Yüce Mevlâ’dan sağlık, sıhhat ve afiyet niyaz eder,
feyizli ve bereketli eserlerinin devamını dileriz.

Ergun ÇAPAN

1 Bediüzzaman, Mesnevi-i Nuriye s.127 (Zeylü’l-Habbe).



Birinci Bölüm 
PERSPEKTİF

KUR’ÂN’DA HZ. MUSA VE KAVMİ
Soru: Hz. Musa’nın (aleyhisselâm) Allah’tan (celle celâluhu) on emri
almaya gittikten sonra arkada bıraktığı kavmi İsrailoğulları arasında
meydana gelen fitneye karşı Hz. Harun’un (aleyhisselâm) tavrı,
döndükten sonra Musa’nın Harun’a karşı davranışı, Sâmirî ve Musa
arasında geçen konuşmalar,1 gerek ferdî gerekse içtimaî sahada patlak
veren problemlerin çözümü adına bize ne gibi mesajlar sunuyor?
Kur’ân-ı Kerim’de anlatılan bu hâdise, genel mânâda, o dönemdeki

İsrailoğulları’nın karakterini ortaya koyan ve peygamberleriyle olan ilişkilerini
gün yüzüne seren uzunca bir serancâmedir. Yine aynı hâdise, o günkü
Musevîlerin kendi karakteristik yapılarının, rehberlerine de –ki enbiyâ-i izâmın
fâikiyetleri hakkındaki mülâhazalarımız mahfuz– bir ölçüde aksedişinin
ifadesidir. Nasıl ki beşerin peygamberi beşerden, meleklerin resûlü
meleklerden oluyor; aynen öyle de, Hz. Musa (aleyhisselâm) da, hususî bir
karakterle inşa edilmiş kendi cemaatinin bir peygamberidir.

Şayet Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), o dönemde peygamber olarak
gönderilse idi, herhalde Hz. Musa gibi olur; bütün bütün o topluluğun tarz-ı
telâkkîlerinden, maddeye yaklaşımlarından, mânâ anlayışlarından süzülen bir
düşünce halîtasını nazar-ı itibara alarak mesajlarını sunardı. İhtimal sadece
Allah nezdindeki makbul çerçeve korunup, onun ötesinde zaman-mekân-insan
mülâhazasına göre her şey vaz’edilirdi. Nitekim Hz. Musa’dan sonra Seyyidina
Hz. İsa, İsrailoğullarında benimsenen genel çerçeveyi tâdil edici şeylere
girmiştir. Bu açıdan Hz. Musa’nın, Hz. Harun ile arasındaki münasebeti, Hz.
Harun’un İsrailoğulları’na karşı tavrını, İsrailoğulları ile peygamberleri
arasındaki diyaloğu vb. doğrudan doğruya Ümmet-i Muhammed’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) eğitim anlayışı, hizmet felsefesi gibi ele almak tam yerinde
olmayabilir. Çünkü ümmet-i Muhammed, yapı, karakter, hususiyet itibarıyla o



topluluktan çok farklıdır.
Kur’ân kıssalarının hikmet açısından bir diğer yönü de eğitimdir ve

insanların ondan ibret alması esasıdır. Her ne kadar İsrailoğulları yapı,
karakter itibarıyla ümmet-i Muhammed’den farklı da olsa, bizim içimizde de
her zaman o karakterde insanların çıkması muhtemeldir. Hatta belki
İsrailoğulları ile münasebette bulunacak, onlarla içli-dışlı olacak ve biz farkına
varmasak da, bir gizli etkileşimle bu tür anlayışlar bizde de tesir icra edecektir.
Bu açıdan o dönemde cereyan eden hâdiselerin ve bu hâdiselerin yorumlarının
bilinmesinde yarar var. Başka bir ifadeyle en az ihtimalle de olsa ümmet-i
Muhammed arasında ahlâk bakımından bir başkalaşma söz konusu olduğu
zaman küçük küçük de olsa, bizden evvelkilerin tesirine girmeme bakımından
takınılacak tavırlar önemlidir. Evet, Müslümanların genel tavrı, genel ahlâkı,
iman ve Kur’ân’a hizmet felsefesi, Muhammedî ruh ve Muhammedî mânâya
endekslidir. Ancak bunun değişmeden hep böyle kalacağına dair teminatımız
yoktur.

Bunların içtimaî problemlerin çözümü noktasında değerlendirilmesi
meselesine gelince, ben o tür problemler üzerine gitme ve onlara nasıl
müdahale edilmesi gerektiği hususunda takınılacak tavır ve kullanılacak
dinamikler açısından, yeterince üzerinde durduğum kanaatindeyim. Eğer
söylenecek ve akla gelecek şeyler bunlardan farklı ise, başta o hâdiselerin bir
kere daha cereyan şekli, kendilerine has karakteristik çizgileri ile ele alınması
ve bize vereceği ne var ne yok, bunların incelenmesi gerekir. Meseleye genel
yaklaşımımızı bu şekilde özetledikten sonra, şimdi de sorulan soru
muvâcehesinde kıssadan çıkarılabilecek nükteleri, Kur’ân-ı Kerim’in değişik
âyetlerini de nazar-ı itibara alarak takip etmeye çalışalım.

Seyyidina Hz. Musa (aleyhisselâm), vahiy ile Tur’da karşılaşır; kendisine ilk
defa orada vahiy gelir. Nasıl Kâbe, âlemşümul bir dinin hem kitabı, hem vahyi,
hem de peygamberi ile alâkalıdır. Yani Efendimiz Mekkî (Mekkeli); Kur’ân, ilk
nüzûlü itibarıyla Mekkî ve ilk vahiy onun o nurlu dağlarında nüzûl etmiştir;
Seyyidina Hz. Musa (aleyhisselâm) için de Tur öyledir. –Hz. Musa’nın
büyüklüğü müsellem– bazı dönemlerde kabîlevî bir şekil alan ve çerçevesi
oldukça daralan bu dinin ilk mesajı, Tur dağında tecellî etmiştir. Bu itibarla da
Seyyidina Hz. Musa’nın, Tur’la çok sıkı bir münasebeti vardır. Bu yüzden
İsrailoğulları, tarih boyu Tur’la irtibatlarını korumuş ve en az Müslümanlar
kadar ona önem vermişlerdir. Cenâb-ı Hak, Kur’ân’da bu dağa şöyle yemin



eder:  ِنیِمَْألا َِدَلبْلا  اَذٰـھَو   َنِینیِس ِروُطَو   ِنوُتْيَّزلاَو ِنّیِتلاَو   “İncire, zeytine,
Sina dağına ve şu emin beldeye yemin ederim ki..”2

Âyet-i kerimede Beled-i Emîn diye tabir edilen yer Mekke’dir. َُهلَخَد ْنَمَو 

اًنِمٰا َناَك   “Oraya giren emniyette olur..” 3 âyet-i kerimesi, bunu daha açık
şekilde ifade eder. Başka bir âyet-i kerimede ise, َِدَلبْلا اَذِٰـھب  ُمِسْقُأ  Bu“ َۤـال 
beldeye yemin ederim ki..”4 buyurularak sadece Kâbe’ye kasem edilmektedir.
Beled-i Emin tabirinin, kasemin sonunda zikredilmesi, o Beled-i Emin
Peygamberi’nin en son zuhur etmesinden ve o güne kadar diğer peygamberlerin
irtibatlı bulundukları yerlerin önde olmasından dolayıdır. Yoksa zâtî değeri
itibarıyla ele alınacak olursa, Beled-i Emin başta gelir. Zaten âyette yapılan
kaseme cevap olarak, ٍميِوَْـقت ِنَسَْحأ  ِف  يۤ َناَـسْنِْإلا  اـَنَْقلَخ  ْدـََقل   “Biz insanı en
güzel biçimde yarattık..”5 âyeti zikredilmektedir ki, Üstad’ın bir yerde işaret
ettiği gibi sultanlar, ancak kendi adlarına hazırlığın yapıldığı, keşif kollarının
geldiği yerlere teşrif ederler. O açıdan Efendimiz ve Beled-i Emin’e nispeten
diğerleri sanki mukaddime nevindendir.

Bazı yerler vardır ki, oralar eşyanın perde arkasına, hatta bazen verâların
verâsına açılma adına menfez gibidirler. Çok defa buluşmalar ancak o
halvethânelerde olur. Nasıl ki insanın insanî yapısı içinde gönül bir buluşma
halvethânesidir; insan Rabbiyle orada buluşur ve orada O’nu “kenzen” bilir..
ve oradan semalara doğru yükselirken, merdivenin bir ayağını hep oraya
yerleştirir; bir kere de adımını oraya attı mı, artık arzu ettiği makama ulaşması
muhakkak ve mukadder gibidir.. işte insan içindeki bu yer, bu ölçüde önemli
olduğu gibi, yeryüzündeki bu mekânlar da öyle önemlidirler. Evet Hz. Musa
(aleyhisselâm), ilk vahyi Tur’da almış ve orada Cenâb-ı Hak’la mükâlemede
bulunmuştur. Onun, Cenâb-ı Hak’la mülâki olduğu anı, Kur’ân şöyle anlatır:
“(Bana ibadet etmesi için) Musa’ya otuz gece vade verdik ve ona on gece
daha ilave ettik; böylece Rabbinin tayin ettiği vakit kırk geceyi buldu. Musa,
kardeşi Harun’a dedi ki: Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et,
bozguncuların yoluna uyma.”6 Hemen sonraki âyette ise: ىٰـسوُم َءاَۤج  اََّملَو 

ُهُّبَر ُهـَمَّلَكَو  اـَِنتاَقیِِمل   “Musa tayin ettiğimiz vakitte (Tur’a) gelince Rabbi
onunla konuştu..”7 buyurulmaktadır. Zaten Hz. Musa (aleyhisselâm), kendi
ümmetine, eğer oradan değil de, kaynağı Mekke’de o “Menhelü’l-azbi’l-
mevrud”dan sunsaydı, kavmi onu içemezdi. Çünkü onların tabiatı henüz öyle



bir kaynaktan içmeye müsait değildi. Hz. İsa (aleyhisselâm) buna işaret eder
ve: “Benim size daha çok söyleyeceklerim vardı ama, siz bunları dinlemeye
tahammül edemezsiniz. Onları Âlemin Efendisi söyleyecek.” der.8 Demek
insanlığın bir bakıma alışması ve ruh dünyasında kemalini tamamlaması
gerekiyor. Onun içindir ki, ne Tevrat, ne de İncil ashabı, kendi dönemlerinde
Kur’ân kaynağından içemezlerdi. Diğer taraftan da, Kur’ân kaynağından su
içenler, İncil’le Tevrat’la doygunluğa eremezlerdi.

Üstad’ın da bir yerde işaret ettiği gibi, âyetlerle anlatılan esas nokta,
maddeci düşüncenin, bazı milletlerin tabiatının bir parçası hâline gelmiş
olmasıdır. Bu maddeci anlayış, başlarında peygamber olduğu dönemlerde bile
çoğu zaman kendisini hissettirmiştir. Çünkü Hz. Musa (aleyhisselâm), “Allah’a
iman edin.” dediği zaman, bazıları ًةَرْھَج ّللا  َهٰ ىََرن  ّتـَح  ىٰ َكـَل  َنِمْؤـُن  ْنـَل   “Ey
Musa! Biz Allah’ı açıkça görmedikçe sana inanmayız.”9 demişlerdi.
Günümüzde bu anlayışın temsilciliğini yapan pozitivistler de, aynı şekilde
ancak zâhirî duygularımızla algıladığımız şeyleri kabul ederiz derler. Bu açıdan
denebilir ki, hakikî materyalizmi yeryüzünde temsil edenler hep aynı
düşüncenin temsilcileri olmuştur. İşte böylelerinin bakış ve düşünce ufukları
nazar-ı itibara alınmış olacak ki, Hz. Musa’ya vahiy gelirken, Efendimiz’de
olduğu gibi mücerret, ََقلَخ يِذَّلا  َكـِّبَر  ِمْساــِب  ْأَرِْقا   “Yaratan Rabbinin adıyla
oku..”10 şeklinde değil de, levhalara yazılı olarak gelir. Yani Ehadî tecellînin
gereği Cenâb-ı Hak, onlara merhametinin ve tenezzülünün ifadesi olarak, on
emri, levhalar üzerinde yazılı olarak gönderir. Bu örnekte meseleyi hangi
yönüyle ele alırsanız alınız, gözümüzle görmediğimiz şeye inanmayız diyen bir
anlayışı temsil eden kimseleri de görebilirsiniz. Bunlar öyle bir anlayışa
kilitlenmişlerdi ki, muvakkaten dahi olsa başlarında peygamberlerinin gölgesi
olmadığı zaman hemen inhiraf edegelmişlerdir.

Meselâ; buzağıya tapma hâdisesi, Hz. Musa’nın, Tur’da Rabbiyle mülâki
olmak için gittiği anda ortaya çıkmıştır. Yani O’nun kırk günlük kavminden
ayrılığı, böyle büyük bir hâdise meydana getirmişti. Böyle bir durum, bazı
kimselerin sürekli peygamberlerle idare edilmesi lazım geldiği hissini
uyarmaktadır. Zaten hem sünnet-i sahîha hem de Kur’ân’ın işaretlerinden
anlaşılan da, geçmiş bazı kavimlerin hep peygamberlerle idare edildiğidir.
Hatta bunlar, muvakkaten peygamber gelmediği dönemlerde dahi, yine
peygamberleri tarafından tayin edilen meliklerle idare edilmişlerdir.



Peygamber Efendimiz henüz gelmeden önce şehit edilen Hz. Zekeriya, Hz.
Yahya ve öldürülmeye kastedilen Hz. Mesih ise bunlardan sadece birkaçıdır.
Belki bu yüzden Hz. Musa (aleyhisselâm), Rabbiyle mülâki olmak için Tur’a
giderken kavminden bazılarını da götürür. ًالُجَر َنیِعْبَـس  ُهَمْوَق  ىٰـسوُم  َراـَتْخاَو 

اَِنتاَقیِِمل  “Musa, tayin ettiğimiz vakit için kavminden yetmiş adam seçti..”11

âyetiyle de ifade edildiği gibi, bunlar yetmiş kişilik bir murahhas heyettir. Fakat
bu yetmiş kişinin genel durumu, otuz günde Cenâb-ı Hakk’ın huzuruna çıkacak,
O’nu görecek, sözlerini duyacak ve o huzura yakışır şekilde hâl ve harekette
bulunacak durumda olmadığından, Cenâb-ı Hak bu süreyi artırır ve otuzun
üzerine on daha ekleyerek müddeti kırka tamamlar. Bu yüzden de, nübüvvet
vesâyetinde olmayan çilelerde hep kırk sayısı esas alınmıştır. Ancak bu kırk
gün de olabilir, kırk yıl da...

Yetmiş seçkin insanın Hz. Musa ile birlikte gitmesiyle geride kalanlar, bu
seçkin insanlardan da mahrum kalınca toplum içinde yine problem yaşanır.
Meselenin bu yanının, çok iyi tespit edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü
Hz. Musa (aleyhisselâm) yokken, halkı gözetip kollayacak, Hz. Musa’nın halife
olarak seçtiği Hz. Harun’dan (aleyhisselâm) başka akl-ı meâdla serfirâz insan
kalmamıştır. Dolayısıyla bir peygamber vesâyeti altında oldukları sürece ancak
istikametlerini koruyan bazı kimselerin İslâmî hayatları, artık bıçak sırtında
gibi ve kaderdenk noktasındadır.

Risalelerde bu duruma işaret edilir ve onlardan bir kurban kesmeleri

istenmesiyle, küllî bir disipline işaret edilmiştir,12 denilir. Bilindiği gibi

İsrailoğulları, Mısır’da uzun zaman ikamet etmiş bir topluluktur.13 Mısır’da
ziraatin revaçta olması hasebiyle, Mısır halkı nazarında buzağının ayrı bir
önemi vardır ve ona âdeta tapılmaktadır. İsrailoğulları, bu durumdan hem
müteessir olmuş, hem de bu hâdise onların ruhuna işlemiş ve iz bırakmıştır. Hz.
Musa’ya (aleyhisselâm) inandıktan sonra bile, şuuraltılarındaki bu etki yer yer
kendini hissettirmiştir. Hatta, öyle ki Allah’ın elçisi olarak içlerinde bulunan o
seçkin insandan, çok az bir süre uzak kalınca, hemen o duyguları
depreşivermiştir. İsterseniz siz bunu, henüz rüşdüne ermemiş ve şuuraltılarına
yerleşmiş bir kısım düşüncelerin zaman zaman depreştiği 0-5 yaş grubu
çocukların durumuna benzetebilirsiniz. Bu sahanın ilim adamları, bu yaşlarda
şuur altına yerleşen bazı hususların, ileriki yaşlarda fırsat bulduğu zaman tekrar
nüksedeceğini bildirirler. Dolayısıyla buzağıya tapan bir cemaat içinde neş’et



etmiş olmanın kazandırdığı bu ahlâk ve bu alışkanlık, bir kısım
İsrailoğullarının, âdeta kromozomlarına işlemiş, genleri ile bütünleşmiş
gibiydi. O ana kadar Hz. Musa onlarla birlikte olduğu için de bu duygu baskı
altındaydı ve hortlama fırsatı bulamıyordu. Hz. Musa’nın (aleyhisselâm)
ayrılmasıyla bu baskı kalkıyor ve onların bu duyguları nüksediyordu. Derken
Sâmirî’nin yapmış olduğu buzağıya tapmaya başlanıyordu. Buna siz atmosferin
ferağı ya da negatif olarak ele alıp atmosferin eşrâra terk edilmesi
diyebilirsiniz.

Burada, bir hususa daha işaret etmek istiyorum: İmam Şârâni, ben bir
bînamazla bir saat oturduğum zaman, kırk gün ibadet ü taatimin zevkini
duyamıyorum, der. Eğer namaz kılmayan bir insan, o atmosfer içine neşrettiği
şerâreyle bir insanın kırk gün namazının feyzinden istifadesine mâni oluyorsa,
onca seçilmiş insanın ayrılıp gitmesiyle atmosferin büyük ölçüde eşrâra terk
edilmesi, ya da ferağı, o insanlarda buzağı düşüncesinin hortlamasına müsait
bir zemin oluşturduğu söylenebilir. Kendi iç âlemlerinde sessiz uyuyan o
gulyabâni gibi düşünceler, birden hortlar ve buzağı olarak şekillenebilir. Orada
Sâmirî’nin –ki o da İsrailoğullarındandır– söylediği şey ise sadece kuru bir
mazerettir; Hz. Musa’nın:

ُّيِرِماَس َاي  َكُبْطَخ  اَمَف   “Senin zorun nedir ey Sâmirî?”14 demesine karşılık

o: ِ۪هب اوُرُصَْبي  َْمل  اَِمب  ُتْرـَُصب   “Ben onların görmediklerini gördüm.”15 cevabını
verir. Çoğu müfessir, meseleye, Sâmirî, Cibrîl’in bastığı yerden bir avuç
toprak aldı ve onu buzağı yapımında kullandı şeklinde yaklaşmışlardır ki, bu
gerçekten öyle de olabilir; evet o, nasıl gönüllerin ve ruhların dirilmesine
vesile olan ilâhî vahyi taşıyordu; cansız cesetlerde hayat kaynağı da olabilirdi.
Bu açıdan da onun ayağını bastığı yerler yeşerebilir, oradan alınan bir avuç
toprakla bütün ölüler dirilebilir. Ne var ki, bunun doğruluğunu gösteren sağlam
bir hadis bulmak mümkün değildir. Dolayısıyla böyle bir yorum, İsrailiyat
olabilir.

Buradaki asıl husus, Kur’ân’ın Hz. Musa’nın diliyle ifade ettiği gibi, bunun
bir fitne ve imtihan olmasıdır. Gerçekten bir fitne olarak Cebrâil
(aleyhisselâm), Sâmirî’ye görünebilir; o da bir avuç toprak alıp buzağının içine
atabilir. Ancak çoğu büyük müfessirler, bu fitnenin o buzağının konumu ile
alâkalı bir şey olduğunu söylerler. Zaten Kur’ân, buzağının sesini ifade için, َُهل

ٌراَوُخ  “böğürebilen”16 kelimesini kullanır ki, bu buzağı, konumu itibarıyla bir



tarafından hava girip öbür tarafından çıkınca, kavalın uygun bir şekilde
delinmiş deliklerine göre içine giren havanın ses vermesi gibi, o da belli bir
ses çıkarıyor olabilir. Tabiî, avam halk bunu anlayacak durumda olmadığından,
gerçekten o buzağıda bir keramet olduğuna inanmışlardı. Hâlbuki Kur’ân, o
buzağının hiçbir şey olmadığını ifade için: َالَو ًـالْوَق  ْمـِھَْیِلإ  ُعـِجَْري  ََّالأ  َنْوََري  َـالََفأ 

اًعَْفن ـَـالَو  ّرـــَض  اً ْمـَُـھل  ُكــِلَْمي   “Onun, kendilerine hiçbir sözle mukabele
edemeyeceğini, kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermek gücünde
olmadığını görmezler mi?”17 buyurur. Bu da göstermektedir ki, ikinci
kategoride mütalaa ettiğimiz müfessirînin sözleri daha yerinde görünmektedir.
Yani bu hâl, gözleri ile görmediklerine inanmayan bir toplum için tam bir fitne
idi. Atmosferleri, peygamber esintilerinden fâriğ olunca, tabiatlarında
mündemiç bulunan maddeperestlik hortluyordu. Dolayısıyla da hemen bir
başkaldırma ve hezeyana giriyorlardı. Sanki o ana kadar hiç kitap görmemiş ve
peygamber tanımamış bir hâl alıyorlardı.

Evet, böyle toplumlar içinde, hem iyilik adına, hem de kötülük adına onları
ayaklandıracak ve şuur birliğine ulaştıracak daima bir temsilci bulunmuştur.
Hatta biz, günümüzde de bunun üzerinde duruyor, bir ölçüde Mehdiyet ve
Mesîhiyete biraz da bu nazarla bakıyoruz. Ancak bu hususlar, belli mânâları ve
belli misyonları itibarıyla bazen şahıslar tarafından temsil edilebileceği gibi,
bazen de şahs-ı mânevîlerle temsil edilegelmişlerdir. O günkü
İsrailoğulları’nın ruhunda putperestliğe veya fizik dünyaya aşırı bir temayül
vardı. Bu temayülü harekete geçiren de Sâmirî oldu. Sâmirî, Kıptîlerden
dersini almış karakteristik Kıptî alaşımlı bir Yahudi idi. Hz. Musa’nın ümmeti
içine girmiş ve fırsatını bulunca da o cemaati ifsat etmişti. Bu açıdan ona
verilen ceza da, toplumdan tam tecrit edilmesiydi ki, hayatı boyunca

söyleyeceği َساَسِم -Bana dokunmayın.”18 sözü, böyle bir hizlânın sesi“ َال 
soluğuydu. İsrail kaynaklarında, Kur’ân-ı Kerim’in bu âyetinin yorumu
sadedinde, Allah’ın kendisine bir hastalık verdiği ve yanına her gelene bu sözü
söylediği rivayet edilir. Evet, bu onun toplumu ifsat etmesine karşı kendisine
verilen bir tecrit cezası idi.

Şimdi “Bütün bunlar, bir mü’minin düşünce ve hizmet anlayışı adına ne ifade
eder, bunlardan istifade edilecek şey nedir?” sorusuna gelince; evvela, bizim
içimizde de her zaman bu türlü şeylerin cereyan edebileceği mülâhazası ile,
Kur’ân’ın o kıssadaki hikmetleri bu istikamette değerlendirilebilir. Meselâ, biz



de hep başımızdaki büyüklerimize saygı duymuşuzdur. Bu bağlılık ve saygı, bir
yerde velilere, kutuplara, gavslara bağlanma da olsa, ayarı kaçırıldığı zaman
farklı düşüncelere yol açtığı olmuştur. Bir misal arz etmek gerekirse; Hz. Ömer,
Halid b. Velid’i komutanlıktan azleder ve gerekçe olarak da, halkın, elde edilen

zaferleri Halid’in şahsından bulmasını gösterir..19 evet bazıları bu
düşüncelerinde o kadar ileriye gitmişlerdir ki, cephe, Halid’in bulunduğu cephe
ise gideriz; yoksa “hayır” diyebiliyorlardı. Oysaki Müslümanlık adına cihad
her cephede yapılmalı ve herkes cihada iştirak etmeliydi. Halid ise, bir fâni ve
herkes gibi bir insandı. O olsa da, olmasa da cihad devam edecekti. Nitekim
Halid’in dalgalandırdığı bayrağı daha sonraları Ukbe b. Nâfi, Ahnef b. Kays ve
daha nice fatih komutanlar, İstanbul’a kadar taşıyabildiler.

Evet, bazı kimseler, tamamen şahıslara bağlanmış, her şeyi onlarda görmüş..
onların tutmasıyla yerlerinde kalıp çizgilerini koruyabilmiş.. ve o zatların
ayrılmasıyla da hemen inhiraf edivermişlerdir. Hususiyle de, şahısların yerini
şahs-ı mânevînin aldığı günümüzde, topluluktan ayrıldığı zaman varlığını
koruyamayacak, tek başına kalmanın dezavantajlarını ve risklerini
göğüsleyemeyecek kadar zayıf karakterler için bu husus çok önemlidir. Hâlbuki

Cenâb-ı Hak, ِتْوـَمْلا ُةــَِقئاَۤذ  ٍسَْفن  ُّلــُك   “Her nefis ölümü tadacaktır.”20

buyuruyor; öyle ki bu devvâr-ı gaddarın elinden Azrail dahi kurtulamayacaktır.
Bu sebeple mü’minler Hz. Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) ortaya koyduğu gibi
bir düşünce ve anlayış içerisinde olmalıdır; şöyle ki Efendimiz’in vefatı
hengâmında, Hz. Ömer’in dahi, “Kim Muhammed öldü derse, onun boynunu
vururum.” dediği bir hengâmda o, kürsüye çıkmış, “Kim Hz. Muhammed’e
inanıyorsa bilsin ki O ölmüştür. Ama kim Allah’a inanıyorsa bilsin ki Hayy
ve diri olan O’dur.”21 demiş ve büyük bir idrak, firâset ve sebat örneği
sergilemişti.

Evet, bizler doğrudan doğruya Allah’a iman duygusuna düğümlenmiş
bulunuyoruz. Bu duygu ve düşüncemiz daimî olmalıdır. Fâni varlıklara
bağlananlar ve her şeyi onlarla kaim görenler bilmelidirler ki, onlar bugün
olmasa da yarın mutlaka göçüp gideceklerdir. Dolayısıyla da her iş, herkesin
göçüp gitmesine göre plânlanmalıdır. Bu demek değildir ki, o insanların zâtî
hiçbir değeri yoktur; hayır kat’iyen öyle değildir; herkesin ayrı bir yeri vardır;
ancak bu yerin dışında da kimseye bir değer atfedilmemelidir. Meselâ; bizim
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) saygımız sonsuzdur; ama bu saygı



hiçbir zaman Allah’a olan saygımızın önüne geçmemelidir. Çünkü Efendimiz
dahi Kelime-i Tevhid’de, kendi ismini “Lâ ilâhe illallâh” sözünün önüne
geçirmemiştir.

Evet, her zaman güçlü pazularla sevk ve idare edilenler veya bir kısım kudsî
me’hazlere bağlı kalarak hayatlarını idame ettirenler, o me’hazlerin ufûlüyle
inhiraflar yaşayabilirler. Bu açıdan Hz. Musa’nın çıkabilecek hâdiselere karşı
temkin ve tedbiri yerindedir; vâkıa yetmiş tane seçilmiş insanı alıp gitmiş ama,
onların yerini dolduracak Hz. Harun’u da yerine halef bırakmıştır. Hz. Harun,
öyle hayırlı bir kardeştir ki; İsrail kaynaklarına göre Hz. Musa’dan sekiz yaş
büyük olmasına rağmen, ikinci bir adam olarak çok önemli bir misyon eda
etmiştir. Hz. Musa (aleyhisselâm), Cenâb-ı Hak’la mükâlemesinde: ِيل ْلَعْجاَو 

يَِخأ َنوُراـَھ   يِلَْھأ ْنـِم  اًريِزَو   “Bana ailemden bir de vezir (yardımcı) ver;
kardeşim Harun’u.”22 demiş ve kendisine yardımcı olarak onu istemiştir. Bu
istek, Hz. Musa’ya ait bir terbiye olabileceği gibi, Hz. Harun’un maksadını
rahat anlatma düşüncesinden de kaynaklanabilir. Zira Hz. Harun, duygularını
anlatmakta da rahattı. Başka bir âyet-i kerimede de: ُحـَصَْفأ َوُھ  ُنوُراـَھ  يَِخأَو 

ِنوُبِّذــَكُي َْنأ  ُفاــََخأ  ّيِِنإ  ِنُقِّدــَصُي  يۤ اًءْدِر  َيِعَم  ُهْلــِسَْرأَف  اــًناَِسل  ّيِنِم   “Kardeşim
Harun’un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir
yardımcı olarak benimle gönder. Zira bana yalancılık ithamında
bulunmalarından endişe ederim.”23 demişti ki, bunlar birbirlerini tamamlayan
hususlar sayılabilirler. Hz. Musa’nın (aleyhisselâm) vahiy ile konuşmanın
dışında duraklaması, tutuk olması O’nun peygamberliğinin bir mucizesi
olabilir. Çünkü dili sadece vahyi konuşur. Nitekim Efendimiz’in ümmiyeti de
kendisine ayrı bir derinlik kazandırıyordu. Ayrıca Hz. Musa, Firavun’un
sarayında neş’et etmiş olmanın hâsıl ettiği psikolojik bir ruh hâleti itibarıyla
etkilenip konuşurken daha temkinli olacağı, hatta böyle bir ruh hâlinin birtakım
sürçmelere bâdî olacağı mülâhazası ile, hayatında Firavun’u hiç tanımamış ve
hiç tesirine girmemiş, fakat ona karşı sürekli bilenmiş, serâzat ruhlu Hz.
Harun’u kendisine yardımcı istemesi gayet yerindedir.

Bu hususla alâkalı yine İsrail kaynaklı, fakat bizim kitaplarımıza da girmiş
birtakım bilgiler var; anlatılanlara göre Hz. Musa daha sarayda bir çocuk iken,
Firavun: “Bu çocuk çok şey biliyor, kendi yaşını aşkın hareketlerde bulunuyor,
bir gün gelir bizim başımıza gâile açabilir.” endişesiyle, onun önüne ateş
koyuyor. Allah da Hz. Musa’nın ateşi ağzına koymasına müsaade ediyor ve Hz.



Musa’nın dili yanıyor, dolayısıyla da kısmen kekeme oluyor. Bu, bana göre
kat’iyen doğru değildir. Zira peygamberliğe ait vasıflardan biri de, her türlü
ayıptan münezzehiyettir. Buna göre, bir peygamberin yüzünde başkalarının
dikkatini çekecek “ben” dahi olamaz. Hepsi derecesine göre birer erkek güzeli
ve müşekkel birer insandırlar. Onlar iffetli, günahsız, doğruyu konuşan ve emin
oldukları gibi, ayıptan da münezzehtirler. Yine onların devamlı bir hastalık ve
bir rahatsızlıkları da olmaz. Hz. Eyyub’un (aleyhisselâm) rahatsızlığı, muvakkat
bir imtihandır. Netice olarak diyebiliriz ki, Hz. Musa’nın (aleyhisselâm)
dilinde kekemelik yoktu. Bizim belki hiçbirimizin dilinde kekemelik yok ama,
yine de çoğu dualarımızda o büyük peygambere iktidâen, ِيل ْحَرـْـشا  ِبَر  ّ

ِيلْوَق اوُھَقَْفي   ِيناَِـسل ْنِم  ًةَدْـقُع  ْلـُلْحاَو   يِرَْمأ ِل  يۤ ْرَِّـسيَو   ِرْدـَص  “Rabbim!
Yüreğime genişlik ver, işimi kolaylaştır. Dilim den şu bağı çöz ki sözümü
anlasınlar.”24 şeklinde yakarışta bulunuruz. Firavun’un karşısına çıkacak olan
bir Allah elçisinin, bütün bunları Allah’tan istemesi gayet normaldir. Hatta, َالاَق

ىٰغَْطي َْنأ  َْوأ  اَۤنَْیلَع  َطُرَْفي  َْنأ  ُفاََخن  اَنَِّنإ  اَۤـنَّبَر   “Dediler ki: Rabbimiz! Doğrusu biz,
onun bize aşırı derecede kötü davranmasından yahut iyice azmasından
korkuyoruz.”25 âyetinde ifade edilen Hz. Musa’nın ve Hz. Harun’un
(aleyhimesselâm) korkması da bu kabilden olabilir.

Hz. Musa’nın, Hz. Harun’u halef olarak bırakmasının Kur’ân-ı Kerim’de
genel bir prensip olarak nazara verilmesi, toplumun hiçbir zaman başıboş
bırakılmaması gerektiği esasını vurgular. Aslında buradan istinbat edilecek şey
de bu olsa gerek. Yani muvakkaten dahi olsa toplumun lidersiz kalmaması,
liderin bir yere ayrılması hâlinde halkı idare edebilecek bir temsilcinin
seçilmesi gerekmektedir. Bunun bir esas olup olmaması, peygamberlerden
sonra, Efendimiz’in ashabının tavırlarından da istinbat edilmesi mümkündür.
Bir kere başta Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh), kendisinden sonra Hz. Ömer’i
tavsiye etmiş ve O’nu halef bırakmıştır. Kaldı ki Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem) de, savaşa çıktığı zamanlarda yerine bazen Hz. Ali’yi, bazen de İbn
Ümmi Mektûm’u halef bırakmıştır. Bir defasında Hz. Ali’nin, “Siz savaşa
gidiyorsunuz beni ise çocukların ve kadınların başında tıpkı bir kadın gibi
bırakıyorsunuz.” demesi üzerine, halef olmanın da önemli bir pâye olduğuna
işaret sadedinde: “İstemez misin yâ Ali, benim nezdimde Hz. Harun’un
Musa’ya nisbeti gibi olasın.”26 cevabını vermişlerdir. Yani o nasıl Musa’nın
veziri ise, sen de benim vezirimsin demektir.



Burada vurgulanan bir ikinci husus da, geride bırakılan halefin, her yönüyle
boşluk bırakmayacak birinin olması; yani liyakatli ve asılın yerini dolduracak
birinin olmasıdır. Çünkü emir ve tavsiyelerle iş, bir yere kadar götürülebilir
ama, halefin şahsî karizması, performansı bunlardan çok daha önemlidir. Bu
özellikler, toplumun itaat ve inkıyat anlayışı adına oldukça ehemmiyetlidirler.
Ayrıca bu, insanlığa faydalı olmaya çalışan günümüzdeki inanan gönüller
açısından da çok önemlidir.

Halef, kendisinden evvel gelen selefin bütün misyon ve vazifelerini yerine
getirebilecek kişi demektir. Böyle birinin her şeyden evvel ıslahçı ve uzlaşmacı
bir yapıda olması ve herkesle iyi geçinmesi çok önemlidir. Herkesle kavga
eden, hiçbir kesimle münasebet tesis edemeyen birinin, insanlar arasında
arabuluculuk vazifesi yapması beklenemez. Hz. Ali (radıyallâhu anh), fitnelerin
her tarafta kol gezdiği ve denizlerin dalgaları gibi birbirinin üzerine yürüdüğü
çok kritik bir dönemde bile, o korkunç hâdiseleri çok rahatlıkla
bastırabilmiştir. Nehrivan’da zatını ve saltanatını tehdit eden Hâricîler’in
toplanması üzerine kendisine, “Kılıçlar gayzla bileniyor, hançerler
zehirleniyor, atlar mahmuzlanıyor ve bunlar hep senin üzerine saldırmak için
yapılıyor. Şimdi tam zamanıdır; eğer üzerlerine yürürsen işlerini bitirirsin.”
dendiğinde o, şu cevabı verir: “Onlar gelip benim üzerime silah çekmedikten
sonra ben öyle bir şeye teşebbüs edemem. Onların bana gelmeleri
mümkündür; ama bana karşı silah kullanmadan nasıl onların üzerine gider,
cinayet işlerim!”

Evet, Üstad’ın dediği gibi imkân ayrıdır, vukuat ayrı.27 Ebû Hanife
Hazretleri, o açık ve engin mantığı ile, diğer mezhep imamlarına muhalif
olarak, Hz. Ali’nin bu düşüncesini fıkhında esas alır ve der ki, “Yol kesiciler
size hücum etmedikleri sürece, ihtimale binaen siz onların üzerine
gidemezsiniz.”

Hz. Ali ile perçinleşen ve asırlarca İlhanlılar, Karahanlılar, Selçuklular ve
Osmanlılar hukuk sistemlerinde önemli bir yeri olan Ebû Hanife fıkhının
günümüzdeki demokrasi anlayışından ne kadar ileride olduğunu bilmem ki
hatırlatmaya gerek var mı! Üstad, bununla ilgili olarak bir yerde: “Fitnelerin

kol gezdiği dönemde Ali gibi bir insan lâzımdı ki dayanabilsin ve dayandı.”28

der. Evet, halef dediğin Hz. Harun gibi, Hz. Ali gibi olmalı!..
Burada üzerinde durulması gerekli bir diğer mesele de, insanlar kendilerini



böyle bir hizmete yeterli görseler de, yine vazifeye talip olmamalıdırlar.
Nitekim Hz. Harun’un bu mevzuda herhangi bir isteğinin olduğu bilinmediği
gibi, Hz. Ali’nin isteği de söz konusu değildir. Evet bu vazife, onu harîsâne
isteyen insanlara verilmez. Çünkü harîs insanın onu ne şekilde kullanacağı belli
değildir. Bu açıdan da bizim bu kıssadan alacağımız ders çok önemlidir.
İnsanlarda, onların benliklerinden kaynaklanan “Neden ben değil de falan
şahıs? Ben bu vazifeyi yapamaz mıydım?” vb. düşünceler her zaman
bulunagelmiştir. Oysaki bu tür düşünceler, peygamberlik davasının mirasçıları
olma yolunda bulunanlar için çok mezmûm, hatta hiç düşünülüp akıldan dahi
geçirilmemesi gerekli olan bir şeydir. Aksine sürekli başkaları nazara
verilmeli ve: “Neden benim üzerimde bu kadar duruluyor, falan şahıs bu işi
daha güzel becerir.” denmelidir. Zaten İslâmî terbiyenin gereği de budur.

Kaldı ki Efendimiz de, bu hususta ısrarlı olanları sürekli ikaz etmiş ve bu
arzudan vazgeçirmeye çalışmıştır. Meselâ bir defasında, Hz. Abbas
(radıyallâhu anh) gelip imâret istediğinde –ki belki bu o büyük sahabinin
hakkıydı; zira siyer kitaplarının bize verdiği bilgilere göre ilk inananlardandır
ve Efendimiz hesabına Mekke’de gözdü, kulaktı.. ve çok ağır şartlar altında
Efendimiz’le alâkalı çok önemli hizmetler görüyordu– Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem), hemen karşı çıkmış ve “Biz bu vazifeyi isteyene
vermeyiz.”29 buyurmuştu.

Bir başka sefer kendisine Ebû Zerr (radıyallâhu anh) gelip aynı talepte
bulununca, “Sen zayıf bir insansın. Bu vazife de ağır bir iştir; sen
götüremezsin.”30 der ve reddeder. Bütün bunlar, vazifenin istenmeyeceğini,
verildiğinde de kerhen kabul edileceğini göstermektedir. Ancak bu meselenin
de bir istisnası vardır; şayet o vazifeyi sizin ölçünüzde yapabilecek başka bir
Müslüman yoksa, –Hz. Yusuf’un Kıptîler içinde vazifeye talip olduğu gibi ki,

ٌمِیلَع ٌظیِفَح  ّيِِنإ  ِضْرَْألا  ِِنئاَۤزَخ  ىٰلَع  يِنْلَعْجا  َلاَق   “ ‘Beni ülkenin hazinelerinin
başına tayin et; çünkü ben (onları) çok iyi korurum ve bu işi bilirim’
demişti.”31 – böyle bir durumda talepte mahzur olmayabilir. Hz. Yusuf
(aleyhisselâm), bu sözü hiçbir Müslümanın olmadığı, peygamberlik
esintilerinin bulunmadığı, Allah’ın bilinmediği bir yerde imarete talep
sadedinde söylemişti. Bu ölçüye göre bir yerde o işi temsil edenler varolduğu
sürece, bizce talip olunması gerekli olan şey, belediye başkanlığı yerine
çöpçülük olmalıdır. Bu yapılabildiği oranda kavgadan uzak kalınır ve inşâallah



ْحِلَْصأ  “Islah et.”32 gerçeği tahakkuk eder.
Hz. Harun’un fıtratına gelince; Hz. Musa (aleyhisselâm) mustafa (seçilmiş)

bir insan olduğuna göre, O’nun halefi de aynı şekilde seçilmiş ve temiz bir
fıtrata sahip olması gerekir. Esasen Hz. Musa’nın kendi yerine onu seçip halef
bırakması, bu konuda bir ilâhî intihabın söz konusu olduğu esprisini
hatırlatmaktadır. Meselâ; siz Allah’a çok dua eder, falan şahsa şunu ver-bunu
ver.. dersiniz, ama onların hiçbiri verilmez. Çünkü onun liyakati yoktur. Hz.
Harun’un halef olarak seçilmesinde ise, her iki intihabın, yani hem Hz.
Musa’nın intihabındaki isabetin hem de Allah’ın icabetinin tevafuku vardır. Hz.
Harun, Hz. Musa’nın kriterlerine göre herhalde yatıştırıcılığı, arabuluculuğu
yönüyle çok önemli bir zat idi ki, onun bu vasfına işaret ederek ِيف يِنْفُلْخُا 

َنيِدِسْفُمْلا َلِیبَس  ْعِبََّتت  َالَو  ْحِلـَْصأَو  يِمْوَق   “Kavmimin içinde benim yerime geç,
onları ıslah et, bozguncuların yoluna girme!”33 deyivermişti. Bu da, Hz.
Harun’un (aleyhisselâm) o meselenin eri olduğunu gösterir ki, o zaman da Hz.
Musa için, böyle bir zatı kendi yerine halef bırakmasından daha tabiî bir şey
olamazdı.

Diğer bir husus da, yine Hz. Harun’un fıtratında uzlaştırıcı bir tavır var idi
ki, Hz. Musa ona: ْحِلَْصأ ; yani “Islahçı ol, rıfk ile muamele et!” demişti.
Zannediyorum Hz. Harun da bu nasihatleri tam tuttu ve o toplum içinde ıslahçı
olmaya çalıştı. Bütün bunları, Hz. Musa’ya söylediği, َمْوـَقْلا َِّنإ  َّمُأ  َنـْبا  َلاـَق 

ِمْوَقْلا َعـَم  يِنْلَعَْجت  َـالَو  َءاَۤدْـعَْألا  َِيب  ْتِمْـشُت  َـالَف  يَِننوـُلُتَْقي  اوُداـَكَو  ِينوُفَعـْضَتْسا 
َنیِِملاَّظلا  “Anam oğlu! Bu kavim beni cidden zayıf gördüler ve nerede ise beni

öldüreceklerdi. Şimdi gel, düşmanları bana güldürme ve beni bu zalim
kavimle beraber tutma.”34 sözlerinden anlamak mümkün. Nitekim Cenâb-ı
Hak, Uhud Savaşından sonra Efendimiz’e hitaben: ِبْلَقْلا َظـِیلَغ  اـًّظَف  َتْنُك  َْولَو 

َِكلْوَح ْنِم  اوُّضَفْنَال   “Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz ashab,
etrafından dağılıp giderlerdi.”35 buyurmaktadır. Bu, sen böyle değilsin,
öyleyse karakterinin gereğini yerine getirdin demektir. Zaten hiddetli, şiddetli
olduğu her hâlinden belli olan bir insana, rıfk ile muamele et, ıslahçı ol
demenin bir mânâsı olamaz. Onun ıslahı olsa olsa, Hz. Halid’in ilk İslâm’la
şereflendiği günlerde, henüz sadrına sinesine imanı sindirememiş Ebû
Süfyan’a, “Senin kelleni alırsam kafanda hiçbir şüphe kalmaz ve tastamam
Allah’a inanırsın.” demesi gibi olur. Günümüz dünyasında güç ve kuvveti



elinde bulunduran kimselerin, herhangi bir yerdeki fitne ve fesadı önlemede,
tenkîle (kaba kuvvet) başvurmaları da onların bu kabil sulh felsefelerinden
kaynaklanıyor olsa gerek. Onların bu felsefesine göre, bir köyde bir şaki varsa,
o şaki yüzünden bütün bir köyün kökünü kazırsınız, hiçbir problem kalmaz.
Hâlbuki böyle bir düşünceyi ne günümüz insan haklarıyla ne de demokrasi
anlayışıyla bağdaştırmak mümkündür.

Yeterlilik ve sağlam karakter çok önemlidir; Hz. Harun halef olarak seçilir,
ama gerçekten onda fevkalâde denecek ölçüde iyiyi, güzeli, mükemmeli temsil
kabiliyeti vardır. O’nun, Hz. Musa’nın yokluğunda toplum içinde çıkan olaylara
fiilî müdahalede bulunmaması, o esnada öyle olması gerektiği için pasif
mukavemet şeklinde anlaşılmalıdır; ama buna kat’iyen pasiflik de
denmemelidir. Biz bazen pasif mukavemetle aktif mukavemeti birbirine
karıştırabiliriz. Meselâ, günümüzde siyasilerin meydanlarda nutuk atmaları,
milleti siyasî zemine çekmeleri aktif mücadele gibi görünebilir. Buna karşılık
Bediüzzaman’ın ve Gandi’nin hareket ve hamleleri birer pasif mukavemet
şeklinde algılanabilir. Oysaki durum hiç de öyle değildir. Eğer Hint halkı,
Gandi’nin muarızlarının yolunda mücadele verseydi, belki de kat’iyen netice
elde edilemeyecekti. Bu itibarla da Gandi, pasif olarak değerlendirilmemelidir.
Zira fert ve toplumu, insanlık semasına, rıza ufkuna ulaştırma yolunda selâmetle
yol alabilmek ve neticeye ulaşabilmek için, çok yüksek tepeleri aşmak, çok
virajlı yolları geçmek gerekir. Değilse kendinizi beyhude tüketmiş olursunuz.

Aynı şekilde Bediüzzaman Hazretleri de, büyük sabır isteyen, sevgi,
müsamaha ve mülâyemet yolunu seçmiştir. O, milleti, akıbeti meşkûk, macera
sayabileceğimiz mücadelelere salmaktan hep tevakkî içinde bulunmuştur. O gün
toplumun değişik kesimlerinde eğer Müslümanlığı temsil adına bazı kimseler
yetişmişse bu, Bediüzzaman’ın onların içine saldığı ümitle olmuştur. Evet,
onun, yanına birkaç kişi alarak ders okuması ve telif edilen eserlerini etrafa
dağıtması, ümitsizlikten inkisara düşmüş olan insanların tekrar intibaha
gelmesine vesile olmuş ve onlara; “Bunlar yapılabiliyorsa ne diye ümitsizliğe
düşeceğiz.” dedirtmiştir.

Gerçi siz, Bediüzzaman’ı sadece bir kısım imanî meseleleri anlatan, bir
kısım sorulara, şüphe ve tereddütlere cevap veren eserlerin yazarı olarak görür
ve öyle değerlendirirsiniz; bu bir yanıyla doğru ama eksiktir. O, bu hususlarda
önde olduğu gibi daha bir kısım hizmet düsturları ile de milletin önüne geçip
onları hizmete yönlendiren önemli bir mürşittir. Evet, o bir hizmet dâhîsi ve



hakikat-i Ahmediye’nin de bir müfessiridir. O, hem Museviyet hakikatinin, hem
Îseviyet ruhunun, hem de Muhammediyet gerçeğinin önemli bir temsilcisi ve
çok geniş dairede hizmet veren milletimizin yüz akı bir şahsiyettir.

Bu yüzden biz bazı şeyleri bilemeyiz; şayet Hz. Harun güç kullansaydı, o
toplum içinde savaş çıkabilirdi. O, Hz. Musa’nın dönmesini bekledi ve böylece
insanlar Hz. Musa’nın mazhariyetine bir kez daha şaşıp hayretler yaşadı ve
mütereddit, mütehayyir olanlar da yeniden Hz. Musa’yı bir kere daha tanıdılar.
Evet, bir bünye içinde kokuşan ve çürüyen azalar gibi, o cemaat içinde
buzağıya tapanlar da Hz. Musa’nın; ُمُكِذاـَّخِتِاب ْمُكَـسُفْنَأ  ْمُتَْمَلظ  ْمُكَِّنإ  ِمْوـَق  اـَي 

ْمُكَـسُفْنَأ اوُۤلُتْقاَف  ْمُكِئِرَاب  ىِٰلإ  اوُۤبوُتَف  َلْجِعْلا   “Ey kavmim! Şüphesiz siz, buzağıyı
(tanrı) edinmekle kendinize kötülük ettiniz. Onun için Yaradanınıza tevbe
edin de nefislerinizi (kötü duygularınızı) öldürün..”36 ifadesiyle yeniden
temizlenip tevbe ettiler.
1 Hz. Musa ile kardeşi Hz. Hârun arasında geçen konuşmalar için bkz. A’râf sûresi, 7/150-151; Tâhâ

sûresi, 20/91-94. Hz. Musa ve Sâmirî arasında geçen konuşma için bkz. Tâhâ sûresi, 20/95-97.

2 Tîn sûresi, 95/1-3.

3 Âl-i İmrân sûresi, 3/97.

4 Beled sûresi, 90/1.

5 Tîn sûresi, 95/4.

6 A’râf sûresi, 7/142.

7 A’râf sûresi, 7/143.

8 Kitab-ı Mukaddes (Türkçe terceme), Yeni Ahit, Yuhanna, bâb: 6, cümle: 12-13.

9 Bakara sûresi, 2/55.

10 Alak sûresi, 96/1.

11 A’râf sûresi, 7/155.

12 Bediüzzaman, Sözler s.261 (Yirminci Söz, Birinci Makam, İkinci Nükte), s.432 (Yirmi Beşinci Söz,
Birinci Şu’le, İkinci Şua).

13 Hem kavm-i Mûsâ (aleyhisselâm) bir bakarayı, bir ineği kesmekle Mısır bakar-perestliğinden alınan ve
“icl” hâdisesinde tesirini gösteren bir bakar-perestlik mefkuresinin Mûsâ (aleyhisselâm)’ın bıçağıyla
kesildiğini ifade ediyor.

14 Tâhâ sûresi, 20/95.

15 Tâhâ sûresi, 20/96.

16 A’râf sûresi, 7/148.

17 Tâhâ sûresi, 20/89.

18 Tâhâ sûresi, 20/97.

19 Şiblî Numânî, Hz. Ömer ve Devlet İdaresi 1/245.

20 Âl-i İmrân sûresi, 3/185; Enbiyâ sûresi, 21/35; Ankebût sûresi, 29/57.



21 Buhârî, cenâiz 3, fezâilü ashâb 5, meğâzî 83.

22 Tâhâ sûresi, 20/29-30.

23 Kasas sûresi, 28/34.

24 Tâhâ sûresi, 20/25-28.

25 Tâhâ sûresi, 20/45.

26 Buhârî, fezâilü ashâb 9; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 31.

27 Bediüzzaman, Sözler s.83 (Onuncu Söz, Yedinci Hakikat, Haşiye).

28 Bediüzzaman, Mektubat s.108 (On Dokuzuncu Mektup, Beşinci Nükteli İşaret).

29 Buhârî, ahkâm 7; Müslim, imâret 14

30 Müslim, imâret 16.

31 Yûsuf sûresi, 12/55.

32 A’râf sûresi, 7/142.

33 A’râf sûresi, 7/142.

34 A’râf sûresi, 7/150.

35 Âl-i İmrân sûresi, 3/159.

36 Bakara sûresi, 2/54.



ASHAB-I UHDUD VE BİR ÇOCUK
Soru: Kısmen Kur’ân’da,1 biraz daha genişçe Sünnet’te anlatılan ve
Ashab-ı Uhdud diye anılan kıssanın günümüze verdiği mesajlar
nelerdir?
Ashab-ı Uhdud’la alâkalı, hemen her tefsir kitabında anlatılan bir vak’a

vardır. Müslim, Tirmizî ve Ahmed İbn Hanbel’in Müsnedi gibi bir kısım hadis
kitaplarına dayanılarak anlatılan hâdise şudur: Bir kralın bir büyücüsü vardır.
Yaşı epeyce ilerleyen büyücü, krala: “Ömrüm sona yaklaştı. Bana bir çocuk
ver de ona büyü öğreteyim.” der ve kralın kendisine verdiği çocuğa büyü
öğretmeye başlar. Fakat çocuğun eviyle büyücü arasında bir rahip vardır ve
çocuk bir gün o rahibin yanına uğrar. Rahibin anlattığı şeyler çocuğun daha çok
hoşuna gider.

Bir gün halkın gittiği yol üzerine korkunç bir canavar çıkar. Çocuk yerden bir
taş alır ve: “Allah’ım, eğer Sen rahibin yaptıklarını büyücünün yaptıklarından
daha çok seviyorsan bu hayvanı öldür, insanlar yollarına gitsinler.” diyerek taşı
atar. Canavar ölür, insanlar da yollarına giderler. Çocuk bu olayı rahibe
anlatınca, rahip: “Oğlum, sen şimdi benden üstünsün. Bundan ötürü imtihan
edilebilirsin. İmtihan anında beni ele verme.” der. Gün geçtikçe çocuk daha bir
seviye kazanır ve meşhur olur; öyle ki körü, abrası ve diğer hastaları
iyileştirmeye başlar. Derken, bir gün kralın âmâ olan bir nedimi de kendisini
iyileştirmesi için çocuktan istekte bulunur; çocuğun ona karşı cevabı: “Ben
kimseyi iyi edemem, ancak Allah iyi eder. Eğer Allah’a inanırsan, O sana şifa
verir.” şeklinde olur. İyi olan nedim, kralın yanına gidince, kral hayret eder ve
bunu kimin yaptığını sorar. Nedim de, “Rabbim iyi etti.” diye cevap verir.
Kralın, “Yani ben mi?” sorusuna ise, “Hayır, benim de Rabbim, senin de
Rabbin olan Allah.” cevabını verir. Kral, “Senin benden başka Rabbin mi
var?” diye nedime çıkışır ve ona eziyet etmeye başlar.

Yapılan işkenceye dayanamayan nedim, sonunda çocuğun ismini söyler.
Kral, çocuğu çağırtıp ondan da aynı cevabı alınca, ona da işkence etmeye
başlar ve bu fikrin rahipten çıktığını öğrenir. Kral üçünü de çağırarak
dinlerinden dönmelerini ister ve onları ölümle tehdit eder. Bunlar inançlarında
ısrar edince, rahibi de, nedimini de testereden geçirir; çocuğa gelince, onu da
yüksek bir dağdan aşağıya atmaları için adamlarına teslim eder. Ne var ki
çocuk, “Allah’ım, beni bunlardan kurtar.” diye dua edince, dağ sarsılır ve



kralın adamları aşağı yuvarlanır.
Adamlardan kurtulan çocuk da, tekrar kralın yanına gelir ve adamlarının

başına gelenleri anlatır. Kral, bu kez çocuğu başkalarına teslim eder ve eğer
dininden dönmezse onu denizin derin bir yerine atmalarını emreder. Çocuk,
duasıyla onlardan da kurtulur ve krala gelerek, söylediklerini yapmadığı sürece
kendisini öldüremeyeceğini bildirir. Ardından da insanları bir yere toplayıp,
kendisini bir dala asmasını, sonra da torbasından bir ok çıkararak, “Çocuğun
Rabbi olan Allah’ın adıyla.” diyerek atmasını ve ancak bu şekilde kendisini
öldürebileceğini ifade eder. Kral, çocuğun söylediklerini yapar; ok çocuğun
bağrına saplanır ve çocuk ölür. Olup bitenleri izleyen halk ise, biz çocuğun
Rabbine inandık derler. Bunun üzerine kral, hendekler kazdırıp içlerini ateşle

doldurtur ve inananları o hendeklere atar...2

Bir dönemde yaşanmış böyle bir hâdise, kendine has şartları göz önünde
bulundurulmak suretiyle her asır için önemli mesajlar ihtiva etmektedir.
Anlaşılan o ki, günümüzde olduğu gibi, o dönemde de bir çocuğa el uzatılmış,
onunla meşgul olunmuş, sinelerde olgunlaştırılan ilhamlar onun ruhuna
boşaltılarak yeni bir toplum ve yeni bir nesle doğru ilk adım atılmış. Şu kadar
var ki, o dönemde, şimdiye nisbeten bir kısım kerametler daha zahir ve daha
bâriz olduğu anlaşılıyor. Benzer bir durum Hz. Mesih için de söz konusu idi ki
o da kendi ümmetinden âmâ olanların gözlerini açıyor, hasta olanları tedavi
ediyor, hatta bir mânâda ölüleri de diriltiyordu. Tabi bütün bunlar birer ikram-ı
ilâhî ve birer mucize idi. İnsan bu keramet veya mucizelerle başka birine ait
herhangi bir arızayı giderebilir.

Ancak, bunların yanında, ilmî kerameti, irşaddaki sistem kerametini, bu
sistemi âlemşümul hale getirip işletme kerametini de hafife almamak gerekir.
Bunlara nail olan bir Müslüman yetmiş seksen sene dinsizlik cereyanına maruz
kalmış bir yere gittiğinde, bir de bakarsınız ki, kısa zamanda, onun çevresinde
halkalar teşekkül etmiş ve o öyle bir ses oluvermiş ki, o seste upuzun bir
gelecek yankılanıyor. İlmî keramet açısından bakıyorsunuz birisi çok azıcık bir
şey okumuş, ama dağlar cesâmetinde şeyler biliyor. İmam Rabbânî ve
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri gibi zatlar böyle bir keramete mazhar
olanlardan sadece iki simadır. Cenâb-ı Hakk’ın lütfuyla bugün bile, o zatların
sesi-soluğu hâlâ âfâk-ı âlemde çınlıyor. Buna karşılık dünya kadar insan
Arapça’yla birlikte diğer dinî ilimleri hallaç etmiş ama bakıyorsunuz onlar da
yerlerinde sayıyor. Üstad Hazretleri, buna bir yerde işaret eder ve bir kısım



harikulâde şeylerin olabileceğine imada bulunduktan sonra, sözü
muhataplarının mantığına hitap etmeye getirir. Ancak günümüzde, bir insanın
gözünün açılmasından ve onun bir kısım hastalıklardan kurtulmasından ise
böyle birinin kalb kapılarının açılması daha önemli olsa gerek. Başka bir
ifadeyle Hz. Mesih’in üç beş hastayı tedavi etmesi değil, ruhunun ilhamlarıyla
tamamen maddeye kilitlenmiş bir cemaati irşat etmesi daha önemlidir. Evet,
O’nun bilinen mucizeleri içinde en büyük mucizesi de işte budur. Keza
Efendimiz’in de en büyük mucizesi, parmaklarından suyun akması, her şeyin
kendisine selâm vermesi değildir; zira bütün bunlar meydana geleceği ana
kadar da, birçok insan fevc fevc İslâm’a dehalet etmiş ve O’nu dinlemişlerdi.
O’nun en büyük mucizesi, ses ve soluğunun insanların sinelerinde makes
bulması ve ölü kalblerin onun soluklarıyla dirilmesidir.

Böyle olunca, günümüzde keramet-i ilmiyeyle birlikte keramet-i beyaniyeye,
keramet-i iknaiyeye, keramet-i irşadiyeye sahip olan çocuklar, o çocuğun
yaptığı gibi kendi milletleri ve bütün insanlık adına birçok hayırlı iş
yapabilirler. Zannediyorum bu çocuklar, o rahibin yanında yetişen çocuktan
daha fazla avantajlara sahip bulunuyorlar. İşte bu zaviyeden, rahibin yanında
yetişen çocuğun durumunun bizler için birçok hikmet dersi ihtiva ettiği
kanaatindeyim. Ayrıca anlatılan bu vak’a ile, Hz. Musa’nın, Firavun
karşısındaki tebliğ ve irşadında takip ettiği metot arasında bir paralellik de söz
konusu. Aslında hep dikkatimi çekmiştir; Seyyidinâ Hz. Musa (aleyhisselâm),
Firavun’la vaidleşirken, bütün halkın toplanacağı bir meydanı, vakit olarak da
kuşluk vaktini seçer. Bu iki intihap da çok önemlidirler. Hz. Musa
(aleyhisselâm), Cenâb-ı Hakk’a güvenip dayandığını, O’na mutlak mânâda
itimat ettiğini ve elindeki âsâsının O’nun güç ve kuvvetiyle bir yılan haline
geldiğini, gelip sihirbazların bütün oyunlarını bozduğunu, bozacağını göstermek
için, Firavun ve onunla beraber birkaç insanla yetinmiyor; bütün halkın
toplanabileceği ve izhar etmek istediği hakikatleri herkese duyurabileceği bir
ortamın hazırlanmasını istiyor. Evet O (aleyhisselâm), Cenâb-ı Hakk’ın
kendisine vermiş olduğu önemli bir krediyi niçin sadece Firavun ve üç beş
insana karşı kullansındı ki..! O bu önemli işi, öyle bir yerde yapmalıydı ki,
bütün sihirbazlar nakavt olup pes etmeliydiler ve aynı zamanda ma’şerî vicdan
da buna şahit olmalıydı.. bu çok önemli bir taktikti ve peygamber fetanetinin
gereğiydi.

İkinci bir taktik de, Hz. Musa’nın (aleyhisselâm), insanların toplanma zamanı



olarak bayram günü kuşluk vaktini seçmesiydi. Yani etraftan sihirbazların
geldiğini ve bir düello yapılacağını duyan herkes oraya, uykusunu almış,
dinlenmiş olacak bir şekilde geleceklerdi. Bu mevzuda Hz. Musa’nın taktiği
çizgisinde olan Abdullah İbn Hüzafetü’s-Sehmi (radıyallâhu anh), esir
düştüğünde, bir papazın kendisine mühlet vermesi ve Hristiyanlığa davet
etmesi üzerine ona şöyle der: “Aziz peder, bana üç dakika mehil verdiğinden
dolayı sana çok teşekkür ederim. Çünkü bu üç dakikalık zaman içinde sana hak
din olan İslâm’ı anlatırsam, ölsem bile gam yemem.” Evet, işte böyle bir
stratejinin gereği olarak, ihtimal Firavun, Hz. Musa’yı dinlemeyecek ve O’na
karşı bazı taşkınlıklar yapacaktı, ama bu hâdise, geniş çapta bir fethe sebep
olacak ve bir yâd-ı cemil olarak kalacaktı.

Bir üçüncü husus da sihirbazlar, o dönemin entel sınıfını teşkil ediyorlardı.
Dolayısıyla Hz. Musa (aleyhisselâm), kendi döneminin elit sınıfını yenmekle
işe başlıyordu ki, gerisi gelecekti.. bu tıpkı Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi
ve sellem) şairleri yenmesi gibi bir şeydi. Elindeki âsâ, bir mucize ifadesi
olarak kocaman bir ejderha halini alıyor ve sihirbazların büyülü ip ve
sopalarını bir anda yutuveriyor. Bunun üzerine de bütün sihirbazlar, kendilerini
secdeye atıp, ىٰـسوُمَو َنوُراَھ  ِبَِرب  ّ اَّنَمٰا   “Biz Harun’un ve Musa’nın Rabbine
iman ettik.”3 diyorlardı. Onlar bu şekilde secde edince oradaki insanlarda da
bir intibah hâli hasıl oluyordu. En azından bir tereddüt ve şüphe kapısı
aralanıyordu. Hz. Musa da, rahatlıkla o kalbleri eline alıyor, bal mumu gibi
yoğuruyor ve şekillendiriyordu. Çünkü artık küfr-ü mutlak kırılmıştı.

Buradaki kıssanın kahramanı o rahibin yanında yetişen çocukta da bir
peygamber mantığı seziliyor; ihtimal o da peygamberlik mânâsına ait bir
hakikati temsil ediyordu ve Allah da onu eşrara karşı koruyordu. Öyle ki, teslim
edildiği adamların kimisi dağdan aşağı düşüp ölüyor, kimisi de denizde
boğulup gidiyordu. Tabiî bütün bunlar Cenâb-ı Hakk’ın ona vermiş olduğu bir
kuvve-i kudsiye sayesinde oluyordu. Ne yapıp yapıp onu öldürmeyi
düşünüyorlardı, ama nafile, Allah (celle celâluhu) fırsat vermiyordu. İhtimal
biraz da demokratik davranıyor ve çocuğun toplum içinde uyarmış olduğu
teveccüh veya bir mânâda fitneden ötürü hemen tepesine binip
öldüremiyorlardı. Belki de onu öldürmenin bir kısım içtimaî komplikasyonlar
doğurabileceği endişesi de taşınıyordu. Bu mevzuda açık bir şey olmamakla
birlikte, bütün bunları satır aralarından çıkarabilmek mümkündür. Sonra da
tıpkı Hz. Musa’nın (aleyhisselâm) yaptığı gibi, “Halkı topladıktan sonra beni



bir dala asacak ve sadağından çektiğin bir oku ‘Çocuğun Allah’ının adıyla’
deyip atacaksın.” diyor. Ve şehit olup gidiyor; şehit olup gidiyor ama değerini
bularak gidiyor; geride bıraktığı ses, arkadakilerine yetip artıyor; madde
temelinden sarsılıyor ve Allah’ın varlığı bütün vicdanlarda duyuluyor.

Tabiî bu konu, günümüz adına bir şey ifade eder mi, etmez mi, onu
bilemeyeceğim, ama ben mümkün mertebe bu türlü ferdî kahramanlıklardan
sakınılması gerektiğine inanıyorum. Allah’ın bize vermiş olduğu kredi çok iyi
kullanılmalı. Herhangi bir işten bazen iki, bazen üç netice alınıyorsa, onu daha
rantabl şekilde değerlendirip daha fazlası alınmalıdır. Meselâ, Allah (celle
celâluhu), bizim bir hasenemize bazen on, bazen yetmiş bazen yediyüz sevap
vereceğini bildiriyor ve bununla bize aynı zamanda bir hedef gösteriyor. Yani
siz de, toprağın bağrına attığınız her şeyi, yerinde yedi yüz olarak
nemalandırabilirsiniz demek istiyor. Madem her işte bir hikmet var, o halde
meseleyi sadece ukbâ buuduyla ele almamak lâzım; bunun dünyamıza ait
yanlarının olabileceğini düşünmek gerek. Kur’ân ve Sünnet’in bu kabil işaret
ve remizleri birer tükenmez hazinedir ve mutlaka çok iyi değerlendirilmelidir.

Yine bu mevzuda bir örnek olması açısından “şehit olma” düşüncesi, çok
doğru ve önemli bir mülâhazadır ama bence bu dahi birebir bir şeydir. Ferdî
olarak cennete gidip firdevslere ulaşmak çok önemlidir, ama bunların ötesinde
“vatanımız, milletimiz adına daha neler yapabiliriz?” deyip bunların yollarının
araştırılması şehitlikten daha önemlidir. Bu mülâhazayla şehitliğin önüne
geçebilmesi, insanın kendi kadrini kıymetini daha iyi bilmeyle alâkalıdır. Şu
koskoca kâinat, insan etrafında dantela gibi örülmüş ve sanki yapılan onca
masraf bütünüyle insan için yapılmış gibidir. Dolayısıyla insan kendi kadr ü
kıymetini bilmeli, ölürken dahi bir insan gibi ölmelidir. Evet o, darağacına
götürülürken dahi, arkada kalanlar için, bu gök kubbede hoş bir sadâ olup
inlemelidir.
1 Bkz. Bürûc sûresi, 85/4-9.

2 Ashab-ı Uhdûd kıssası için bkz.: Müslim, zühd 73; Tirmizî, tefsîru sûre  (85); Ahmed İbn Hanbel, el-
Müsned 6/17.

3 Tâhâ sûresi, 20/70.



YENİLENME VAR YENİLENMEDEN İÇERU
Soru: Yeniden yapılanmakta olan dünyanın dışında kalmamak ve bir
kıyıya itilmemek için insanımıza düşen vazifeler nelerdir?
Dünya şimdiye kadar çok kereler yenilenmiş, içtimâî metamorfozlar yaşamış

ve kabuk değiştirmiştir. Ne var ki ben bu tarih boyu gerçekleşen
yenilenmelerin, batılıların tasniflerine uygun bir biçimde, İlk Çağ, Orta Çağ,
Yeni Çağ vb. dönemler şeklinde gerçekleştiğine inanmıyorum. Batı tarihindeki
bu çağ taksimleri tamamen izâfîdir. Bu bana, insanın, âdeta eline bir testere
alıp, hiçbir dayanağı olmaksızın rastgele zamanı dilimlere ayırması gibi
geliyor. Ne var ki meseleye enbiyâ-i izâmın bi’setleri ile yaklaşacak olursak,
tarihî tekerrürler devr-i daimi içinde sürekli bir yenilenmenin yaşandığını
kabul etmek yerinde olur.

Seyyidinâ Hz. Âdem’le başlayan bir sistem ve düşünce tarzı, ilk mürselînden
olması itibarıyla Hz. Nuh’a kadar devam etmiştir. Her ne kadar Hz. Âdem’e de
on sahife verilmiş olduğu Sünnet-i sahîha’da sabit olsa da, Hz. Nuh, insanlığın
ikinci babası olması itibarıyla onun ayrı bir hususiyeti vardır. O’nu mürselînin
ilki yapan, insanlığa bir yenilik, bir değişiklik sunmuş olmasıdır. Bu değişikliği
takip edemeyen küfür yobazları ve ilhad mürtecîleri ise O’na başkaldırmış ve
kendi isyanlarıyla yok olup gitmişlerdir. Evet bir tufan hâdisesi gerçekleşmiş;
yeryüzü yıkanıp yeniden ter ü taze ve dengeli hale gelmiş.. derken yeni bir
dönem yani Nuh dönemi başlamış...

Ardından, Kur’ân-ı Kerim’in َمیِھاَرْبَِإل ِ۪هتَعیِش  ْنِم  َِّنإَو   “Şüphesiz İbrahim de
Nuh’un milletinden idi.”1 ifadesiyle belirtilen Hz. İbrahim’in dönemi
başlamış. Âyetteki ِ۪هتَعیِش ْنِم   sözcüğünden Hz. İbrahim’in, Hz. Nuh’un duygu,
düşünce, sîret açısından bir sürgünü ve devamı olduğu anlaşılıyor. Bununla
beraber Hz. İbrahim de ayrı bir yenilikle geliyor. Bu yeniliği, O’nun Hanîflik
(tevhid) düşüncesinde, gelmiş-geçmiş peygamberlerin hepsinden daha hassas
olması ve bu düşünceyi yüksek debili iki önemli mecrada akıtması şeklinde
anlamak mümkündür. Bunu bir ölçüde, Efendimiz’in getireceği mesajın alt
yapısını hazırlama olarak da kabul edebiliriz. Zaten Allah Resûlü de Hz.
İbrahim için peygamberler içinde kendisine en çok benzeyen bir peygamber

olduğunu ifade etmektedir.2

Daha sonra ise, Hz. İbrahim’in sunduğu mesajın, bir toplumu harekete



geçirecek ve şekillendirecek kanunlar mecmuası haline gelmesi söz konusudur
ki bu da, Hz. Musa’nın eliyle gerçekleşecektir. Böylece Hz. Musa da beşer
tarihinde ayrı bir yenilenmenin mimarı olacaktır. Görüldüğü gibi, zamanı
değişik çağlara bölmesek de, bu şekilde tarihî tekerrürler devr-i dâimi içinde,
onda, inişlere çıkışlara ve yenilenmelere açık daha farklı değişimleri görmek
de mümkündür.

Asrımıza doğru gelirken, Birinci Cihan Harbiyle, yine bir yenilenme süreci
yaşandığı söylenebilir. Evet o zamanlar, herkesin dilinde pelesenk haline gelen
söz, “Dünya süratle yenilenmeye gidiyor.” sözcüğü idi. Tabiî ki güçlü devletler
bu süreci kendi çıkarları adına çok iyi değerlendirdiler.

İkinci Cihan Harbine gelindiğinde, Hitler’in kafasında ayrı bir yenilenme
düşüncesi vardı. O’na göre dünyanın yenilenmesi Nazizme teslim olmasıyla
gerçekleşecekti. Çünkü Alman felsefesi ve düşüncesine göre dünya, bir bakıma
naturel seleksiyonla gerçekten yaşama hakkına sahip en güçlü, en dinamik, en
saf bir ırkla idare edilmeliydi. Tabiî ki bu ırk Alman ırkıydı. Allah onlara o
fırsatı vermeyince Amerika ve Rusya’nın fikir halîtası dünyada müessir olmaya
başladı. Esasta bu iki kutuplu dünyanın ikisi de materyalist idi. Vâkıa birisi
açıktan bazı şeyleri nefyediyor, birisi de sûrî olarak onları kabul ediyor
görünüyordu. Bu da dünya adına ayrı bir tâli’siz yenilenme dönemi
sayılabilirdi!..

İçinde bulunduğumuz yüzyılın sonlarında Rus İmparatorluğunun çözülmesi
önemli bir hâdisedir. Elbette, bunun da beraberinde getirdiği bir yenilenme
süreci olacaktı. Ancak, batılıların devamlı ifade ettikleri ve sahiplenmek
istedikleri bu yenilenmenin ne türlü bir yenilik olduğunu anlamak oldukça
zordur.

Kanaat-i âcizânemce, bundan sonra ırk meselesi içtimâî coğrafyada, eskiden
olduğu ölçüde tesirli olamayacak. Bu da, her yenilenmenin arkasında, şöyle
böyle felsefî bir cereyanın bulunması esasına binaen, önümüzdeki büyük
değişimle de, dinlerin, yeniden içtimâî coğrafyada hâkim hâle gelecekleri
kanaatini kuvvetlendirmektedir. Evet, herkesin kendi mabedine doğru koştuğu
şimdilerde, peşi peşine yeniden yapılanmalar, yeniden din motifli oluşumları
netice verecektir. Haliyle bu da dünyada, şimdiye kadar olandan farklı bir
yeniden şekillenmeyi beraberinde getirecektir.

Bütün bu yenilenmelerin yanında, ayrı bir yenilenme daha söz konusudur ki o
da, dünyada ilim ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak duyguda,



düşüncede yeni bir medeniyet telâkkisinin oluşmasıyla herhalde, bir kısım
sürpriz tekevvünler halîtası şeklinde kendisini hissettirecektir. Buna, değişik
kültürlerin birikiminden oluşan, zenginleşmiş yeni bir medeniyet telâkkisi de
diyebiliriz. Bugüne kadar dünyada değişik yapılanmalar olurken, bu
yenilenmeler içinde milletimizin bir katkısı olmadığından biz dünya devletleri
arasında hep yabancı kabul edildik; dahası kendimizi de hep yabancı hissettik.

Bu şekilde bir hissediş ve edilişte şüphesiz, Osmanlı’nın son dönemlerinden
başlayarak yakın tarihimize kadar bir köşeye kıstırılıp pasifize edilişimizin
rolü büyük olmuştur.. öyle ki uzun süre bir fanus içine konularak hep bir tecrit
hayatı yaşadık.. şu anda da farklı bir durumda olduğumuzu söylemek oldukça
zordur.

Eğer önümüzdeki günlerde, duyguda, düşüncede, histe, felsefede, mantıkta,
dinî anlayışta, medeniyet telâkkisinde yeni yeni kültürlerin doğuşunda
yenilenmeler yaşanacaksa, Türk milleti de kendi ruhunun ilhamlarını dünyanın
dört bir yanına götürüp tanıtmalı, onu umumî oluşumun hamuruna katmalıdır ki
bu yeni dünyada kendini o dünyaya yabancı hissetmesin.. ve tabiî bu yeni
oluşuma da bir katkıda bulunsun, tam yönlendirici olmasa da, belli bir
katkısının olması ve “Bazı meseleleri biz de biliyoruz.” demesi rüştünü ispat
adına çok önemli olsa gerek.

Ayrıca, gidilen yerlerde görülen ve müşâhede edilen bir husus da değişik
milletlerin böyle zengin bir kültürü kabullenmeye hazır oldukları vakasıdır.

Türk milletinin, değişik dönemlerde tarihî tekevvünlere (oluşum) katkısı
olduğu gibi, telekomünikasyonun baş döndürücü bir hızla geliştiği,
küreselleşmenin, tekarüb-ü zaman ve tekarüb-ü mekânın hayatımıza
hükmetmeye başladığı bir dönemde bizim, dünyanın yeniden şekillenmesine
daha fazla katkıda bulunacağımızda şüphe edilmemelidir. Tulû’ eden şafağın
emarelerinden anlaşılan da, bu yenilenmenin çok farklı bir yenilenme olacağı
merkezindedir. Bu yenilenme, Hz. Musa döneminde olduğu gibi Tih’den
Eyle’ye kadar uzanan bir yenilenme olmayacaktır. Bu yenilenme, yeryüzünde
insanın olduğu her yerde kendini hissettirecektir. Her ne kadar bu yayılmanın
keyfiyeti farklı olsa da! Evet, bu yenilenme, Yunus’un “Süleyman var
Süleyman’dan içeru” dediği gibi, bir yenilenme var yenilenmeden içeru!
iphamı çerçevesinde gerçekleşecektir.
1 Sâffât sûresi, 37/83.

2 Buhârî, enbiyâ 24; Müslim, îmân 271.



BENLİK DUYGUSU
Soru: İnsanları, hakkı sadece kendi meşrebi içinde görmeye iten sâikler
nelerdir? Hakk’a hizmet eden herkesi kucaklamanın yolu nedir?
Cenâb-ı Hak, insanı yaratırken, yerinde “ben” deyip varlığını ortaya

koyabilecek bir fıtratta yaratmış ve onun benliğini, irade, şuur, his, gönül; diğer
yandan da şehvet, kin, nefret vb. duygularla donatmıştır. Bu duygulardan kötü
olanlar fenalıklara sebebiyet veriyor diye, onların insanda bulunmamasını
istemek, insanlığın da olmamasını istemek olacaktır. Zira insana, insan olma
özelliği kazandıran bu ve benzeri duygulardır. Dolayısıyla her şeyden önce bu
duyguların bilinmesi, hem insan benliğinin keşfi hem de onların kaynağının
Cenâb-ı Hak olması yönüyle kanaatimce büyük önem arz etmektedir. “Nefsini
bilen, Rabbini bilir.”,  bu hususu ifade eden güzel bir özdeyiştir. Sokrates’in,
bu düşünceyi ifade eder mahiyette olan “Kendini bil!” sözünü, okulunun

girişine astırdığı söylenir.1 Tasavvufçular bir yandan insan benliğine ilân-ı
harp ederken, diğer yandan “fenâfillah” düşüncelerini sağlam bir zemine
oturtmak için benliği kazanma sırları üzerinde durmuş ve konuyla alâkalı nice
kitaplar yazmışlardır...

Evet insan, kendisinde bulunan bu duygular vasıtasıyla yerinde “Ben” deyip,
sadece kendini görebilir; görebilir zira bu duygu, onun tabiatında vardır.
Haddizatında bu özellik olmadan onun hak bildiği davada ısrar etmesi ve
bağlandığı şeylere sağlam bağlanması da mümkün değildir. Meselâ, insan kendi
araştırmaları sonucu ve tesiri altında kaldığı kültürün etkisiyle, aklî/mantıkî
yönden Hanefi mezhebinin daha doğru olduğunu kabul edip benimseyebilir.
Zaten böyle bir kabulleniş olmadan, ondan istifade etmesi de mümkün değildir.
Aynı durum, İslâm’a hizmet için seçilen metodlar için de geçerlidir. Bu açıdan
bir insan, Üstad’ın ifadesiyle: “Benim mezhebim/meşrebim daha iyi, daha
güzeldir.” demeli; ama “Güzel ve iyi sadece benim yolumdur.” dememelidir.2

Bu meselede insanın dengeyi tam yakalayabilmesi, öncelikle kendi duygularını
istikamet üzere temsil etmesine bağlıdır. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bir hadis-i şerifte: “Her insanın bir şeytanı vardır. Benim de bir
şeytanım var. Ne var ki, benim şeytanım bana teslim olmuştur.”3 buyurur.
Hadis-i şerifin ifade ettiği mânâdan hareketle, nefis ve ona bağlı duyguların da
ıslah edilmesi her zaman mümkün görünmektedir. Aksi halde bu duygular ıslah
edilmez ve istikamet üzere olunmazsa, nefse ait bu duygular, şeytanın çok



rahatlıkla işletebileceği birer duygu haline gelebilirler. İşte o zamandır ki,
meydana gelecek ifrat ve tefritler, insan hayatında birer boşluk halinde tebârüz
eder ve onun yolda takılıp kalmasına vesile olurlar. –Allahu a’lem– Şeytanın,
henüz ruh üflenmeden Hz. Âdem’in (aleyhisselâm) cesedinde keşfettiği
boşluklar da bunlar olsa gerek!

Meselâ, bu duygulardan şehvet, insanın meşru yollarla tatmini ve neslin
çoğalması için verilmiştir. Dolayısıyla onun, bir taraftan bu duyguya tamamen
inhimâk etmek gibi bir ifrattan, diğer taraftan da bütün bütün tecerrüt gibi bir
tefritten kaçınması ve orta yolu bulması gerekir ki, o da meşru çerçevedeki
zevklerle yetinip, gayr-i meşru isteklere karşı tavır almakla olur. Keza ona, inat
duygusu hakta sebat için; hırs duygusu da dünyayı imar için verilmiştir. O,
bütün duyguları yerli yerinde kullanabildiği takdirde aşırılıklara
sürüklenmeden istikamet içinde kalabilecektir. Bu hususta diğer önemli bir
âmil de, insanın kendi kültür ve terbiye anlayışıdır. İnsan, duyguları pes
şeylerden uzak olduğu ölçüde insandır. Zaten terbiye deyince de, bedene
yönelik terbiyeden çok, duygu ve düşüncenin terbiyesi akla gelmektedir. Evet,
hepimizde nefis vardır; bu yüzden de iltizam ettiğimiz bir şeye karşı daha fazla
alâka duyup, alternatif düşüncelerden rahatsız olabiliriz. İşte bu tür
rahatsızlıkların her hissedilişinde insan, ِءاَّرَّضلاَو ِءاَّرَّسلا  ِيف  َنوــُـقِفْنُي  َنــيِذََّلا 

ِساَّنلا ِنَـع  َنِیفاـَعْلاَو  َظـْیَغْلا  َنیِمِظاـَكْلاَو   “O takva sahipleri ki, bollukta da,
darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları
affederler..”4 âyetini esas alıp; “Madem bu insanlar bizim insanımıza hizmet
veriyor; ve diğer taraftan Allah’ımız bir, Kitabımız bir, Peygamber imiz bir,
Kâbe’miz bir.. binlerce bir’de müşterekiz. Ve  madem berzahta, mahşerde,
sıratta ve –inşâallah– Cennet’te beraber olacağız; o  hâlde onlara karşı kin
duymamız doğru değildir.”5 diyerek bütün olumsuzlukları kendi enginliği
içinde eritebilir. Bu mantık ve bu anlayışıyla hareket edip, hissiliğimizi
yendiğimiz oranda, bağrımıza basamayacağımız kimse kalmayacaktır.

Hâsılı; dine hizmet eden her insanla iyi geçinme hususunun, en az cihad etme
kadar önemli bir mesele olduğunu bildiğimiz an, bütün insanlara sinelerimizi
açmamız mümkün olacaktır.
1 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 10/208 ; el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 1/225, 4/399, 5/50.

2 Bediüzzaman, Lem’alar s.189 (Yirminci Lem’a, İkinci Sebep).

3 Müslim, salâtü’l-münâfikîn 70; Tirmizî, radâ 17; Nesâî, işretü’n-nisâ 4.



4 Âl-i İmrân sûresi, 3/134.

5 Bediüzzaman, Mektubat s.298 (Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas, İkinci Vecih).



IŞIĞA HASRET GÖNÜLLER
Soru: Efendimiz’in istikbale matuf ulaşmamızı istediği maddî ve mânevî
hedefler nelerdir?
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) istekleri, Kur’ân’ın

isteklerinden farklı değildir. Kur’ân neyi istemişse O da onu istemiştir. Ancak
O, Kur’ân’da mücmel ve öz olarak anlatılan meseleleri, tefsir; tafsil isteyen
mevzuları da tafsil ederek fasıl fasıl bizim nazarlarımıza sunmuş ve her şeyi
anlayabileceğimiz bir hâle getirmiştir. O, bazen mutlak meseleleri takyid, bazen
de mukayyet meseleleri ıtlak ederek, konuya ayrı bir espri ve ayrı bir derinlik
kazandırmıştır. Bu itibarla O’nun söz, fiil ve takrirleri Kur’ân-ı Kerim’in
ruhunda meknî olan potansiyel buudları ortaya çıkarma ameliyesinden başka bir
şey değildir. Onun içindir ki, O’nu tanıyıp anlama, aynı zamanda Kur’ân’ı
tanıyıp anlama demektir. Bu noktada Kur’ân’ın ifadesiyle, ْدَقَف َلوُسَّرلا  ِعِطُي  ْنَم 

ّللا َهٰ َعَاَطأ   “Kim Resûl’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.”1 Yâni, Resûle
itaat eden, kemerbeste-i ubûdiyet içinde el pençe divan durup, “lebbeyk”
(buyur, emrine âmâdeyim) diyen, Allah’a “lebbeyk” demiş olur.

Evet, İnsanlığın İftihar Tablosu, topyekûn beşerin, eğri-büğrü yollardan
kurtulup, doğru yola ulaşmasına vesile olan Hidayet Güneşi’dir ki Kur’ân, َكَِّنإَو

ٍمیِقَتْسُم ٍطاَرـِص  ىِٰلإ  يِۤدْھََتل   “Sen doğru yola hidayet ediyorsun.”2 ifadesiyle
O’nun bu yönünü anlatmaktadır. Bu itibarla Efendimiz’in bizden istediği
maddî-mânevî şeyler, aynı zamanda Kur’ân’ın da istediği şeylerdir.

Hiç şüphesiz bu hayatî isteklerden biri de, dünyanın dört bir yanında “i’lâ-yı
kelimetullah” hakikatini temsil etmektir. İ’lâ-yı kelimetullah, Allah’ın zaten
yüce olan adının, tarafımızdan yüceleştirilerek bayraklaştırılması, minarelerin
başında mahyalar haline getirilerek, bütün gören gözlere ve işiten kulaklara
duyurulması demektir.

Yer yer benden, yer yer de başkalarından duyduğunuz Yahya Kemal ’in
“Ezân şiiri” hem çok derin, hem çok mânâlı, hem de çok zevkli bir ifade
esprisine sahiptir:

“ Emr-i bülendsin ey Ezân-ı Muhammedî,
Kâfî değil sadâna cihân-ı Muhammedî.
Sultan Selim-i Evveli râm etmeyip ecel,
Fethetmeliydi âlemi şân-ı Muhammedî.



Gök, nûra gark olur, nice yüz bin minareden,
Şehbâl açınca rûh-i revânı Muhammedî.
Ervâh cümleten görür Allahü Ekber’i,
Akseyleyince arşa lisân-ı Muhammedî.”
Evet, Kur’ân’ın ve Nebiler Serveri’nin, evvelâ bizden istediği şey, bu şiirde

tam ifadesini bulan yüksek ideal ve ulvî mefkûrenin dünyanın dört bir yanına
götürülmesi ve bu şekilde ışığa hasret bütün sinelerin Muhammedî bir ruhla
aydınlatılmasıdır.

İkinci olarak; bu millet, dışa bağlı değişik dinsizlik ve anarşi hareketleriyle
inim inim inlemiştir. Hilkat yerine evolüsyonun her yanda revaç bulduğu,
Darvinizm’in bütün mihraklarca bir put haline getirildiği, Nihilizm’in
körüklendiği öylesine ifrit ve afetten günler yaşanmıştır ki, bu dönemde çokları
bu sarsıntıdan kendini kurtaramamıştır. Çokların başları dönmüş, bakışları
bulanmış ve kendi kimliklerini inkâr eder hale gelmişlerdir. İlhâda, inkâra
dayalı bu cereyanlar, öylesine iddialı, öylesine çalımlı ve öylesine büyüleyici
idiler ki, büyük sayabileceğimiz nice düşünce ve fikir adamları bile ateşe
koşan kelebekler gibi o câzibeye kapılıp mahvoluyorlardı.

Efendimiz’e takaddüm eden yıllardaki o ürperten cahiliyeyi, dünyanın o
dönemdeki tâli’siz nesilleri bir kere daha yaşıyordu. Çin Seddi’nden Asya
steplerine, oradan da Avrupa içlerine kadar koca bir dünyada, küfür ve dalâlet
âdeta bir tufan hâlini almış ve önüne kattığı nesilleri meçhul bir noktaya doğru
sürükleyip duruyordu. Hatta bu curcunada, inanmış sineler bile küfür
radyoaktifiyle öyle nezle olup yataklara düşmüşlerdi ki hadisin ifadesiyle
“zükâm” olmuşlardı ve 50-60 sene bellerini doğrultmaları mümkün

görünmüyordu.3 Hâlâ bu dünyada din, peygamber, geçmiş tanımayan ve
başkalarının türkülerini söyleyen insanlar varsa, bunlar çok ciddî
yaralandığımız o dönemin felaketzedeleridirler.

İşte siz, i’lâ-yı kelimetullah ruhunun, cihanın dört bir yanında yeniden şehbâl
açması adına “omuzlarımıza ihsân-ı ilâhî tarafından konulmuş” bir kudsî

vazifenin âdeta arılarısınız.4 Muhammedî ruhu bal petekleri gibi bütün
gönüllere işleyecek ve herkese inancın, emniyetin şeker şerbetini sunacaksınız.
Hatta öyle sıkıştırılmış şeker kümeleri meydana getireceksiniz ki, okyanusların
içine atıldığında onları dahi şeker-şerbete çevirecektir. Küçüklüğünüz içinde
bütün dünyaları tatlandıracak ve Yahya Kemal’in ifadesiyle “mukassî”



görünecek, fakat hep “muallâ” olacaksınız ve İnsanlığın İftihar Tablosu’nun
ışıktan mesajlarını, o mesajlara hasret gönüllere ulaştırmada âhesterevlik
etmeyeceksiniz...
1 Nisâ sûresi, 4/80.

2 Şûrâ sûresi, 42/52.

3 Bkz.: Buhârî, istiskâ 2, 13; Müslim, salâtü’l-münâfikîn 39.

4 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.200 (Yirmi Birinci Lem’a).



YEİS BATAĞI
Soru: Dünyanın ve hâssaten ülkemizin bugünkü hali insanı ümitsizliğe
sevk ediyor. Bu konudaki tavsiyelerinizi lütfeder misiniz?
Mevzuyu tahlile geçmeden önce şunu ifade etmeliyim ki, dünya ve

Türkiye’nin bugünkü hâli, hiç de ümitsizlik ve yılgınlığa sevk edecek durumda
olmadığı gibi, bugünlerde yaşanılan kriz de, günümüze has bir problem değil.
Geçmişte de bu kabil durumlar tekrar tekrar yaşanmış ve netice itibarıyla hepsi
de bertaraf edilmiştir.. evet hâlihazırdaki durum ne ilktir ne de son olacaktır.

Şimdiye kadar kim, yürekten ve samimî olarak kendi davasına bağlanmışsa,
Allah ona zafer ve muvaffakiyet ihsan etmiştir. Tarih, bunun örnekleriyle
doludur. Meselâ, havarilerin Hz. Mesih’ten aldıkları mesajla koca Roma
İmparatorluğunu sarsmaları buna güzel bir örnektir. Hz. Mesih Eyle’de veya bir
kısım Hristiyanların iddia ettiği gibi eğer İzmir civarında neş’et etmişse, bu
insanların o günkü şartlarla nasıl çoğalıp Roma İmparatorluğu’nu sarstıklarına
ve aslanların ağızlarına atılmalarına rağmen nasıl yılmadıklarına hep hayret
etmişimdir. Bir avuç insanın, insanlık tarihinin seyrini değiştirecek şekilde o
günün en mütegallip, en mütehakkim, en müstebit hükümdarların hükmettiği ve
aşılmaz lejyonları bulunan bir ülkeyi temelinden sarsmaları akıllara durgunluk
verecek bir hâdisedir. İşte bu, Allah’ın gücü, Hz. Mesih’in kudsiyeti ve onun
mesajının nuraniyetindendir.

İkinci olarak, imanı olan bir insan, hiçbir zaman şu bezdirici ve yıldırıcı
durumlardan dolayı ümitsizliğe düşmemelidir. Zira Allah’ın sonsuz kudretini
mülâhaza ederken ümitsizliğe düşmeye ne hakkımız vardır ne de haddimizedir.
Zira bizi mülkünde istihdam eden O’dur. Mülk O’nundur ve O, mülkünde
dilediği gibi tasarruf eder. İsterse gecede gündüz; kışta da bahar yaratır.. ve
isterse gündüzü geceye, yazı da kışa çevirir. Ayrıca âyetin ifadesiyle, َال ُهَِّنإ 

َنوُِرفاـــَكْلا ُمْوــَقْلا  َِّالإ  ّللا  ِهــٰ ِحْوَر  ْنــِم  ُسَئَْیي   “Allah’ın rahmetinden kâfir bir
cemaatten başka kimse ümidini kesmez.”1 Söz buraya gelmişken, mevzumuzla
alâkalı Âkif’in, kendi döneminde değişik hâdiselerle sarsılan insanımıza her
zaman tekrar ettiğim bir sözünü hatırlatmak istiyorum:

“ Ye’s öyle batak(lık)tır ki: Düşersen boğulursun.
Ümmide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!
Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar;
Me’yus olanın ruhunu, vicdanını bağlar.”



Hz. Sâhib-i Zaman’ın ifadesiyle, “Yeis, mâni-i herkemâldir.” 2 Bu itibarla
olgunlaşma yolunda ve yükselme helezonunda bulunan insanlar, “Bu bâdireyi
de atlatabilir miyim!” tereddüdüne düşmemelidirler. Himmetler fevkalâde âlî,
ruhlar gayet fâtihâne, azimler peygamberâne tutulmalı ve “Allah bizimle
beraberse, aşamayacağımız engel yoktur.” duygu ve düşüncesi içinde hareket
edilmelidir. Yine o Ümit Güneşi, kaldığı Marmara Oteli’nin denize nâzır
penceresinden parmağını ufka doğru uzatarak, “Kardeşlerim, ye’se düşmeyiniz,
ilhadın bel kemiği kırılmıştır. O, ölüm heyecanları içinde çırpınmaktadır.”
diyerek çevresine hep ümit aşılamıştır. Bu söz, bundan senelerce evvel
söylenmiştir ve o zamanın dünyası ile günümüz dünyası arasında
kıyaslanamayacak kadar büyük farklar vardır. Bugün dünyanın dört bir
tarafında ümit tomurcukları –Allah’ın inayet ve keremiyle– boy atıp
yeşermektedir. Öyle ise, ruhlarımızı coşturacak bunca ümitbahş gelişmeler
varken neden ümitsiz olalım ki!

Öte yandan, “Cihanın şarkında ve garbında 20. asırda kan seylapları,
insanları kütükler gibi önüne katıp sürüklüyor ve 21. asra da yine aynı duygu ve
düşünce içinde giriyoruz. Şimdi, böyle bir durumda nasıl ümitli olabiliriz ki?”
gibi bir soru akla gelebilir. Zannediyorum soruda kastedilen mânâ da bu olsa
gerek. Burada bütün samimiyetimle ifade edebilirim ki, Allah bir gün Kur’ân’ın
elmas düsturlarını kendilerine rehber edinenlere, mutlaka dünyaya kendilerini
ifade etme fırsat ve imkânını verecektir. Bunda hiç kimsenin zerre kadar
şüphesi olmasın. Bugün dünyanın değişik yerlerinde öldürülen o masum ve
savunmasız insanlar, inananlar hesabına yeni yeni sürgünlerin meydana gelmesi
için, tıpkı baharda ağaçların budanması gibi bir mânâ ifade etmektedirler.. bu
sebeple 21. asır inşâallah 20. asır gibi olmayacaktır. Şimdilerde biz, değişik
yerlerde çiçeği başka, rengi başka, gülü ve bülbülü başka bahar edalı yamaçlar
görüyoruz. İnşâallah her yerde ayrı ayrı baharlar açacak ve on asırlık o
müsâmahakâr Müslümanlığımızla, ayrı ayrı yerlerde meydana getirilen bu
kanaviçeyi birbirine bağlayıp bütünleştireceğiz. Ne var ki bütün bunlar, durup
dururken kendi kendine de olmayacaktır. Bunlar için azami ızdırap, dua, tazarru
ve gayret gerekir. Evet, Allah’tan inayet için gayret göstermek şarttır. Şayet
âhesterevlik edilmez, gerekli ceht ve gayret de gösterilirse, Cenâb-ı Hak –
inşâallah– bu son dünya kışını da bahara tebdil edecektir.
1 Yûsuf sûresi, 12/87.

2 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.54 (İlk Hayatı).



GÜNAHLAR VE SEDD-I ZERÂİ
Soru: Ticaret, eğitim-öğretim.. ve benzeri gayeler için gittiğimiz yurt
dışında İslâmî duygu ve düşüncelerimizi muhafaza edebilmemiz adına
neler tavsiye edersiniz?
İnsan nerede olursa olsun, gözüne-kulağına, diline-dudağına hâkim olmak

zorundadır. Kalbî ve ruhî hayatımız açısından bu çok önemlidir. İslâmî hayatın
yaşanmadığı ülkelerde oldukça zor görülen böyle bir titizlik daha bir
ehemmiyet arz eder. Zira böyle yerlerde kasıtlı olmasa bile, her zaman günah
ve kusurların zincirleme birbirini takip etmesi söz konusudur. Bu durumda
yapılması gereken en önemli iş, mümkün mertebe günah zemininden uzak
bulunmak olmalıdır.

Bu meseleye İslâm Hukuku’nda bazı ahkâmın istinbatında kullanılan “sedd-i
zerâi’” prensibi çerçevesinde biraz daha açıklık kazandırabiliriz. Şayet “sedd-
i zerâi”i kaba çizgileriyle, topyekün fenalıklara giden yolları kapatarak,
yaşama ortamını emniyet altına almak şeklinde yorumlayacak olursak,
konuyla irtibatı kendi kendine ortaya çıkar. Meselâ, bir âyet-i kerimede Cenâb-
ı Hak: ْمَُھل ىٰكَْزأ  َكـِلٰذ  ْمُـھَجوُرُف  اوـُظَفْحَيَو  ْمِھِراــَصْبَأ  ْنـِم  اوُّضُغَي  َنِینِمْؤـُمِْلل  ْلــُق 
“Mü’min erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da
korumalarını söyle. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır..”1

buyurmaktadır ki, maksat, haram sâiklerin içine girmemektir. Aslında, meşru
dairedeki bakmalar, duymalar ve ötesi ihtiyaçlar keyfe kâfîdir ve harama girme
zarureti söz konusu değildir. Öyle ise insanın, haramları görebileceği, içine
düşebileceği yerlerde gözünü kapatıp dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü
harama bakmak, –bir kudsî hadiste ifade buyurulduğu gibi– şeytanın zehirli

oklarından bir oktur.2 Cenâb-ı Hak, daha baştan insana, “Harama bakmaktan
sakın!” demek suretiyle onu, baktığı zaman ruhunu delip geçecek ve zihnini alt
üst edecek zehirli bir oktan korumaktadır.

Yine, Kur’ân-ı Kerim’de: ًالِیبَـس َءاَۤـسَو  ًةـَـشِحاَف  َناـَك  ُهَِّنإ  َنِّزلا  اـۤ اوـُبَرَْقت  ـَـالَو 

“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o kötü bir iş ve kötü bir yoldur.”3 buyurulur.
İslâm’da asıl yasak olan, zina fiilidir. Âyette ise, zina yapmayın yerine ona
yaklaşmayın denmektedir. Cenâb-ı Hak, insanın tabiatını/fıtratını çok iyi
bildiğinden, onu, zinaya sürükleyebilecek bir pozisyon içine düşmekten
sakındırmaktadır. Zira insanın böylesi bir atmosferde belli bir noktaya kadar



ilerledikten sonra geriye dönmesi çok zor olabilir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem): “Sizden birinin içi şehevî duygularla köpürdüğü an, hemen
ailesine dönsün.”4 hadisiyle, böyle bir konuma işaret buyurur.

Yine yukarıdaki disiplin çizgisinde Cenâb-ı Hak, başka bir âyet-i kerimede

ise: ِمِیَتیْلا َلاـَم  اوُبَرَْقت  َـالَو   “Yetimin malına yaklaşmayın..”5 buyurur. Âyette,
yetimin malını yemeyin, ifadesi kullanılacağına, yaklaşmayın denmesi aynı
espriye binâendir. Zira yetimin malını yeme başka, ona yaklaşmak daha
başkadır. Dolayısıyla bu, onunla aranızda daima bir mesafe olsun ki, hislerinize
yenik düşerek hemen ona elinizi uzatamayasınız mânâsına gelmektedir.

Allah (celle celâluhu), bu tür âyet-i kerimelerle, âdeta tehlikeli bölgelere
“tehlike var” işaretlerini koyma mânâsına, insanı harama sürükleyecek
vesilelerden sakındırmak suretiyle, insanların haram işlemelerini engellemek
istemektedir. Sedd-i zerâi’ye örnek teşkil edecek daha birçok âyet bulmak
mümkündür. Ancak ben burada bir şeye dikkatlerinizi istirham edeceğim; ister
eğitim ve kültür adına, isterse ticaret vs. adına yurtdışına giden kimselerin,
Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Şurası muhakkak ki,
haramlar apaçık bellidir, helâller de apaçık bellidir. Bu ikisi arasında
şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez. Bu durumda, kim
şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini de, ırzını da korumuş sayılır. Kim de
şüpheli şeylere düşerse o da harama düşmüş olur..”6 hadisinin gereğince
hareket etmeleri, bir bakıma ayakların kaymaya daha müsait olduğu o yerlerde,
haram ve şüpheli şeylerden olabildiğince kaçınmaları gerekmektedir. Zira,
insan için neticesi endişe verici bir yolda yürümektense, endişe ve tereddüt
duymayacağı yolları araştırması tavsiye edilmektedir.

Bu çerçevede; birinci esas olarak niyetlerin çok hâlis tutulması gelmektedir
ki, Müslüman olarak gidilen her yerde sağlam bir düşünce, sağlam bir anlayış
ve sağlam bir ruh hâletini temsile şiddetle ihtiyaç vardır. Evet, insanın yaratılış
gayesi, Allah’ı bilmek, O’na ibadet etmek ve sonra da O’nu başkalarına
bildirmektir. Eğer gidilen yerlere, başta bu niyetlerle gidilemedi ve arzu
edildiği ölçüde bu düşünce korunamadı ise, tekrar Allah’a teveccüh edilmeli
v e : “Allah’ım! Sana ait meseleleri plânlarken, ferdî mülâhazalarımızın
karışmasını şirk sayarız. Bu şirki yeniden kafamızdan çıkarıp atıyor ve ‘Kim
i’lâ-yı kelimetullah için çalışırsa, o Allah yolundadır.’7 hadisinin müfâdı
(ifade ettiği mânâ) olarak, Senin uğrunda mücadele edeceğimize ve bunu sırf



Senin için yapacağımıza söz veriyoruz. Sadece ve sadece Senin yüce ismini
bir bayrak gibi dalgalandırmak için buralardayız; zira, değil diyâr-ı küfre
dünyalık bir şey için gelmemiz; insanımıza hizmet söz konusu değilse, kendi
ülkemizde bile sıcak yuvalarımızda yaşamamız anlamsızdır. Biz, bunun
farkında ve şuurundayız.

Allah’ım! Senin şanı yüce Peygamberinin buyurduğu gibi, biz küfürden
kurtulduktan sonra, hangi sâikle olursa olsun, yeniden küfre, dalâlete
dönmeyi, hatta en ufak bir günaha girmeyi bile cehenneme sürükleniyor gibi
kerih görürüz. Ama buralarda istemeden de olsa yıpranıyor, kalbî
hayatımızdan bir şeyler kaybediyoruz. Fakat Sen de biliyorsun ki, bütün
bunların hepsini, Senin için, Senin dinini temsil için ve geleceği Senin rızan
istikametinde ihyâ etmek için yapıyoruz. Asrın fikir mimarı, ‘Gözümde ne
cennet sevdası, ne de Cehennem korkusu var; milletimin imanını selâmette
görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım..’8 buyurur; biz de bu
mülâhazalarla buralarda bulunuyoruz..” denmeli, niyetler tecdit ve tashih
edilmelidir.

İkinci esas; gidilen her yerde, mutlaka birlik ve beraberlik içinde hareket
edilmelidir. Zira Müslümanlar birbirleriyle kenetlenmez ve herkes kendi
başına hareket ederse, bırakın İslâmî duygu ve düşüncelerini muhafazayı,
onların kendi mevcudiyetlerini dahi korumaları çok zordur. Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem): “Tek başına kalan şeytandır. İki kişi de
şeytandır. Üç kişi ise, cemaattir.”9 buyurur. Bu, tek başınıza kaldığınızda, ya
da farklı bir ifadeyle bir cemaat teşkil edemediğinizde, şeytanlığa ve şeytanî
düşünceleri taşımaya açıksınız demektir. Hadisin devamında: “İki kişi de
şeytandır.” buyurulmaktadır ki, iki kişinin her zaman değişik fenalıklarda
anlaşması mümkündür. Üç kişi ise, cemaattir ki, ihtimal hesaplarına göre üç
kişinin bir kötülükte anlaşması oldukça zordur.

O halde şahsî arzu ve istekler bir kenara bırakılarak kolektif şuurla hareket
edilmelidir ki, ilâhî sıyanet gerçekleşebilsin. Gerçi bazen cemaat içindeki
insanların bir kısmının diğer bir kısmına karşı tabiatları kaba gelebilir; bundan
dolayı da sinirler bozulup hafakanlar kabarabilir. Fakat ferdî hisler, ferdî
tavırlar hiçbir zaman ölçü olamaz ve olmamalıdır da. Allah (celle celâluhu):

“Şanıma yemin olsun ki, Ben insanoğlunu kerim yarattım.”10 buyuruyor.
Öyle ise, hem kendimize, hem de his, anlayış ve felsefemize rağmen, yalnız



kalmamalı.. (hangi ırktan ve hangi renkten olursa olsun) aynı duygu ve
düşünceye sahip insanlarla beraber yaşama yolları araştırılmalıdır. Bu
duygular içinde hareket edildiği ve eller birbiriyle kenetlendiği müddetçe,
üçüncü el Allah’ın eli olacaktır; olacaktır zira O’nun eli cemaatin

üzerindedir.11

Üçüncü esas; birlik ve beraberlik hâlinde hareketin bir buudu olarak
zikredilebilecek bir başka husus da, İslâmî duygu, düşünce ve şuurumuzu
takviye edici mahiyette yazılmış eserleri, hem de hiç fasıla vermeden okuyup
müzakere etmektir. Bu meyanda, günde yarım saat bile olsa, tecdid-i imana
vesile olabilecek kitapların okunması da bana çok anlamlı gelmektedir. Zira,
çağa ışık tutan devâsâ insanlar tarafından kaleme alınmış bu tür eserler, insan
zihninde aks-i sadâ meydana getirir; onu, değişik vadilerde dolaşmaya
yöneldiğinde ense kökünden tutar ve kendine gelmesini sağlar.

Evet, kitap okuma çok önemlidir. Tabiî onları okurken de, başkalarına: “Al
sana bir ders, gözün gönlün açılsın.” şeklinde değil de, kendi yüreğimizi
hoplatmak, kendi hislerimize duyurmak için okumak gerekir. Bu şekilde bir
okuma, bizim için her türlü don ve kırağılara karşı âdeta bir sera
mesabesindedir.

Dördüncü esas; daha önceleri çeşitli yerlere gitmiş, fakat yalnızlığın tüketici
pençesinde kaybolmuş insanlarımız vardır. Aynı âkıbete maruz kalmak
istemeyen kimselerin, hiç olmazsa senenin belli dönemlerinde bir araya
gelmeleri gerekir ki, bu durum, hem onların yalnız kalmamalarını, hem de iman
ve Kur’ân hizmeti adına yapacakları şeyleri, daha iyi ve güzel bir şekilde
yapmalarını sağlasın. Tabiî bu vesileyle, bir kısım dua, evrâd ü ezkârda
bulunma fırsatı da doğacaktır. Zaten yabancı ülkelerde, uzun müddet yalnızlığın
pençesinde kıvranmış kimseler, herhalde bu tür şeylere daha çok ihtiyaç
duyarlar. Kaldı ki dua, evrâd-ü ezkâr, Rabb’le irtibat adına da önemli
şeylerdir. İnancım o ki, Allah (celle celâluhu), bu kadarcık bir adımla dahi olsa
kendisine yaklaşanı hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır. Çünkü O “Erhamü’r-
râhimîn/ Merhametlilerin en merhametlisi”dir. Siz, herhangi birini anlatırken
“Çok rahim; çok merhametli” diyebilirsiniz; fakat O Kendisini anlatırken

“Erhamü’r-râhimîn”12 demektedir. Evet O, kullarına karşı Efendimiz’in
ifadesiyle, bir annenin evladına karşı olan şefkatinden daha şefkatli ve daha
merhametlidir. Öyle ki biz O’na karşı azıcık samimî ve vefalı olduğumuzda, O



bizi asla bırakmayacaktır. Duha sûresindeki: “Rabbin seni terk etmedi ve sana
darılmadı.”13 âyeti bu hakikati ifade bakımından ne mânidardır. Şahsen ben bu
âyeti her okuduğumda, bu mânâyı duyar ve sanki Rabbim bana hitap ediyor gibi
bir hisse kapılırım.

Hâsılı; Allah’ın bizlere karşı gösterdiği vefanın gereği sadece kendi
insanlarımızı değil, bütün insanlığı kurtarma adına, en karanlık ülkelere gidip
O’nu anlatmak icap eder. Zira özellikle bu insanların Allah’ı, Hz.
Muhammed’i, Kur’ân’ı duyup bilmeye çok ihtiyaçları var. Bana göre insanlık
adına yapılacak en önemli iş de, işte budur. Bunun ötesindekiler tâli
meselelerdir. İnşâallah, inanan gönüller, ışıktan kamalarla bütün karanlıkları
yırtar geçerler ve ruhlarının ilhamlarını bütün dünya insanlarının ruhlarına
boşaltırlar.
1 Nûr sûresi, 24/30.

2 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 10/173; el-Hâkim, el-Müstedrek  4/349.

3 İsrâ sûresi, 17/32.

4 Müslim, nikâh 9; Tirmizî, nikâh 9; Ebû Dâvûd, nikâh 44.

5 En’âm sûresi, 6/152.

6 Buhârî, îmân 39, büyû’ 2; Müslim, müsâkat 107.

7 Buhârî, ilim 45; cihâd 15; Müslim, imâret 149-151.

8 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).

9 Tirmizî, cihâd 4; Ebû Dâvûd, cihâd 86.

10 İsrâ sûresi, 17/70.

11 Bkz.: Tirmizî, fiten 7; İbn Hibbân, es-Sahîh 10/438.

12 A’râf sûresi, 7/151; Yûsuf sûresi, 12/64, 92; Enbiyâ sûresi, 21/83.

13 Duhâ sûresi, 93/3.



LÜTUF VE İHSANLA İMTİHAN
Soru: Mü’minin, Rabbinden gelen lütuf ve ihsanlar karşısındaki tavrı
nasıl olmalıdır?
Mü’min, kendisine gelen bütün lütufları, Cenâb-ı Hakk’ın engin rahmetinin

bir ifadesi olarak görür. Bizdeki faziletler, lütuflar, ihsanlar, hep O’nun bağının
gülleri ve çiçekleridir. Biraz tefekkür ettiğimizde bunların kat’iyen bizden
kaynaklanmadığını hemen anlayıveririz. Evet, bizim yapıyor göründüğümüz her
şeyi aslında O yapmaktadır. Zaten bunun aksine inanmayı da şirk kabul ederiz.

Akidelerini; “Sizi de ef ’âlinizi de yaratan Allah’tır.”1, “Allah dilemezse siz
bir şey dileyemezsiniz.”2 âyet-i kerimeleriyle “Allah neyi dilemişse o olur,
olmamasını dilediği şey de olmaz.”3 beyan-ı nebevisinin şekillendirdiği
insanlar, Allah’ın lütfettiği bunca nimetleri, öyle inanıyorum ki, kendilerinden
bilmez ve kendilerine mâl etmezler.

Allah’ın bu lütufları bizi, fahre, gurura, kibre değil; hamde, senaya ve
Cenâb-ı Hakk’a itimada sevk etmelidir. Kaldı ki, zannediyorum
vicdanlarımızda, Allah’ın bizleri hizmete muvaffak kıldığı gibi muhatapları da
muvaffak kılacağı görünmektedir.

Müsaade ederseniz burada size bir hissimi arz etmek istiyorum: Bir
vesileyle Avustralya’ya gittiğimde, aynı duygu ve düşüncenin bir araya
getirdiği orada yaşayan bir kısım hamiyetli insanımız bir yurt temeli atmayı
plânlamışlar, rical-i devleti çağırmışlar ve benim de konuşmamı istemişlerdi.
Her ne kadar kaçtı isem de daha sonra bir-iki kelime konuşmak zorunda
kalmıştım. Kürsüden indiğimde beni, o anda orada bulunan mübarek bir
toplumdan bazı arkadaşlarla tanıştırdılar. Birdenbire başım döndü ve içim
burkuldu ve, “Ya Rabbi, keşke bu topluluk onlara gelmiş olsaydı ve ben
onları böyle mahzun görmeseydim. Keşke bunlar, bu yurdun kendilerine ait
olmadığı hissini duymasalardı. Keşke ben onların yerinde olsaydım, onlar
benim yerimde olsalardı.” hissine kapıldım ve iki büklüm oldum. Ben şahsen
bütün mü’minlerin de, insan olmamıza ve bu sebeple bir kısım hırslarımız
bulunmasına rağmen böyle bir duygu ve düşünce içinde olmalarını arzu ederim.
Evet, değil başkalarını hor-hakir görmek, onları kendilerinden daha iyi görmeli
ve daha iyi bilmelidirler.

Kaldı ki zahiren hizmette muvaffak olmak, Allah indinde faziletli olmanın tek



alâmeti ve şiarı da değildir. Bazen bir tek adamın hidayetine vesile olmak,
binlerce insanın hidayetine vesile olma, binlerce müessese kurma kadar hayırlı
ve bereketli olabilir. Üstad’ın ifadesiyle, “Bir zerre ihlâslı amel batmanlarla
halis olmayana müreccahtır.” 4 Bu itibarla başkaları zahiren muvaffak
olmamış gibi görünebilir; ama işin bâtınında onların, fersah fersah daha iyi
durumda olmaları da mümkündür. Bu itibarla biz, mutlaka herkesi kendimizden
daha iyi görmeli, daha iyi bilmeli ve herkesin hizmetini alkışlamalıyız.

Öte yandan mü’minin hizmet anlayışı, fahirlenmesine müsait değildir.
Devâsâ kamet de, bu büyük hakikatleri hiçbir zaman kendisinin temsil ettiğini
kabul etmemiş ve “Hem deme ki, ‘Ben mazharım. Güzele mazhar ise
güzelleşir.’ Zira, temessül etmediğinden, mazhar değil, memerr olursun.”5

demiştir. Aynen bunun gibi bizim üzerimizde görünen güzellikler de tamamen o
Güzeller Güzeli Yüce Yaratıcı’ya aittir. Üstad, başka bir yerde de, “Sen
müzekkâ olmadığından kendini ‘Allah bu dini bazen fasık ve fâcirlerle de
teyit eder.’ hadisinde anlatılan o racül-ü fâcir bilmelisin.” 6 diyerek mevzuya
ayrı bir buud kazandırmıştır. Cenâb-ı Hakk’ın çok büyük hizmetler lütfettiği bu
büyük insanlar, hizmette kendilerini böyle bilirlerse, bize nasıl düşünmek icap
eder, onu sizin takdirlerinize havale ediyorum.

Bize fahr, gururlanma, kibir, ucbun altında kalıp ezilme değil; tevâzu,
mahviyet, hacâlet ve

“Değildir bu bana layık, bu bende,
Bana bu lutf ile ihsan nedendir.” (M. Lütfi)

demek yaraşır.
Evet bize göre şirkin en hafifi “nahnu” (biz), hiç şirke girmeme de

“hüve”dir (O). Yatarken, kalkarken, otururken, düşünürken, gözlerini açarken-
kaparken hâsılı hayatın her safhasında hep “O” deyip durmalı ve her lahza
vahdet-i şuhûdcuların ifadesiyle “Heme ezost = Her şey O’ndan.” duygu ve
düşüncesi içinde olmalıyız.
1 Sâffât sûresi, 37/96.

2 İnsan sûresi, 76/30; Tekvîr sûresi, 81/29.

3 Ebû Dâvûd, edeb 100, 101; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/6.

4 Bediüzzaman, Lem’alar s.165 (On Yedinci Lem’a, On Üçüncü Nota).

5 Bediüzzaman, Sözler s.244 (On Sekizinci Söz, Birinci Makam, Birinci Nota).

6 Bediüzzaman, Sözler s.515 (Yirmi Altıncı Söz, Hatime).



TEBLİĞDE USÛL VE YÖNTEM
Soru: Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir sahabiye:
“Müslüman ol” dediğinde, o sahabinin: “Kendimi isteksiz buluyorum.”
demesine mukabil; “İsteksiz olsan da Müslüman ol.”1 buyurmasının,
Müslümanlara verdiği mesaj nedir?
Aslında başka pek çok insan bu şekilde isteksiz Müslüman olmuş ama sonra

da Efendimiz’in sohbetinin vermiş olduğu insibağla derinleştikçe
derinleşmişlerdir. Zaten herkesin birdenbire Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)
gibi Müslüman olması ve o ölçüde derinleşmesi de beklenemez. Hatta Hz.
Ömer, Hz. Osman, Hz. Talha, Hz. Zübeyr gibi sahabilerin dahi belli bir müddet
direnmesi söz konusu olmuştur. Ne var ki, onların bu durumu hiçbir zaman bir
inat ve temerrüt olarak da değerlendirilmemelidir. Çünkü daha sonraki zuhur,
ilk programlanmanın neticesidir; onlar kalben ve fikren programlandığı şeye
ulaşamadıklarından dolayı belli bir dönem başı açık, yalınayak hayalleri ile
dolaşmışlardır ama yürekleri hep Müslüman olarak çarpmıştır. Ve bir gün
gelmiş, artık en küçük bir tereddüt dahi yaşamamışlardır.

Aynı şekilde Hz. Hamza da, –Efendimiz’le aralarında bir yaş var veya
yoktur– gelip Müslüman olduğu dönemde 45 yaşlarında bir insandır. Bir
hadisin ifadesine göre 45 yaşı, hem Müslümanlık adına, hem de küfür ve
dalâlet adına ilk damganın vurulduğu dönemdir. Yani belli bir yaştan sonra
insan mafsallarının kireçlenip, artık rahat hareket edememesi gibi, bu yaştan
sonra da bir insanın duyguda düşüncede ve ruhî yapısında değişmesi çok
zordur. Onun için Cenâb-ı Hak, Hamza’ya çok önemli bir kombinezon
hazırlamış ve onu kendisinde şok tesiri yapacak bir hâdisenin içine çekmiştir.
Hâdise hepimizce malum; bir yerde ashab-ı kirama eziyet edilmiş, Efendimiz’in
başına taş, toprak saçılmış ve hakaretin en utandırıcılığı yapılmıştı. İşte o
esnada Hz. Hamza aslan avından dönmüş geliyor ve tam bir metafizik gerilim
içindeydi. O, bu haliyle Mekke’ye girerken yeğenine yapılan hakaretler
kulağına fısıldanıvermişti. Işığa ermeden de onun çok nezih bir ruhu vardı ve
tam bir peygamber amcasıydı. Yeğenine yapılan onca hakaret, fevkalâde
rikkatine dokunmuş ve hemen oracıkta Efendimiz’e taraf olduğunu ilan

edivermişti.2 Dolayısıyla o, normal bir yerde otururken, “Gel amcacığım,
Müslüman ol.” sözü ile değil de, kendisinde şok tesiri yapacak böyle bir hâdise
ile karşı karşıya kalınca yıldırım süratiyle Müslüman oluvermişti. Demek onun



bu son adımını atabilmesi için, böyle bir hâdiseye ihtiyaç vardı. Siyer felsefesi
açısından bence bu mesele oldukça önemlidir.

Siyerciler, Seyyidina Hz. Hamza’nın, Müslüman olduktan sonra yirmi dört

saat tereddüt geçirdiğini nakletmektedirler.3 Her ne kadar bir şok tesiri ile işin
içine girmişse de, arkada bıraktığı kırk beş yıllık bir hayatı vardır. Zaten bir
insanın birdenbire o koskoca hayatı, hem de Müslümanların kâfirlere karşı
koyamadıkları ve Mekke’yi bırakıp başka taraflara hicret etmek zorunda
kaldıkları bir dönemde bir kenara atması bir hayli zordur ve Hz. Hamza bu zoru
başarmıştır. Diğer taraftan kendisi gibi güçlü kuvvetli yüzlerce insan –ki bunlar
arasında Hz. Halid, Hz. Ömer gibi güçlü isimler de vardı– sağda-solda
dolaşıyor ve Müslümanlığa iltifat etmiyorlardı. Yani ortada iman adına insanın
ruhunu şahlandıracak herhangi bir şey görülmüyordu. Diğer taraftan o,
Kur’ân’dan çok fazla âyet dinlememiş ve amca-yeğen ilişkisinden dolayı da
belli bir büyüklük psikolojisi içindeydi. Çoğu zaman, bu iki büyüklük
çatışmasını içinde duyuyor ve semavî büyüklüğe karşı, “Senden mi nasihat
alacağım” duygu ve düşüncesine sevk eden amca büyüklüğü altında eziliyor,
presleniyordu. Böyle bir insanın muvakkaten bir tevakkuf geçirmesi gayet
normaldir. Hâsılı, o da küçük bir tevakkuf yaşadı, fakat Cenâb-ı Hakk’ın
inayeti yetişti ve “Sâbikûn u evvelûn” zirvesine yükseltti. Zannediyorum o
zaman bu tür insan pek çoktu. Onlardan bir kısmı kazandı, bir kısmı da kaybetti.
Meselâ; A’şâ onlardan biriydi. Yumuşak ve nezih ruhlu bu büyük şair, gelmiş
İslâm’ı kabul etmiş, fakat Efendimiz’in yanından ayrıldıktan sonra birisinin,
“Biliyor musun bu din içkiyi de yasak ediyor.” demesi üzerine, hemen bir

düşüneyim demiş ayrılmış, ancak tekrar geri dönmeye ömrü vefa etmemişti.4

Oysa alışkanlığını Efendimiz’e bildirse idi belki, “Hele sen bir Müslüman ol,
sonra içkiyi düşünürüz.” diyecekti. Çünkü O biliyordu ki, ertesi günü sohbetle
doyacak, huzurun insibağı ile boyanacak, Allah’a kurbiyetle ayrı bir zevk-i
ruhanîye ulaşacak ve kısa zamanda alışkanlığını da terk edecekti.. ve kim bilir
daha niceleri aynı tâli’sizliğe dûçar oldu!..

Burada konuyla alâkalı olması açısından birkaç misal daha vermek
istiyorum: Ebû Süfyan ve Safvan İbn Uyeyne de “Lâ ilâhe illâllah” derken çok
içlerine sindirememişlerdi. Bunların kalbleri önce ganimetle telif edilmiş,
Müslümanlığa kazanılmış; sonra da Efendimiz’i tanıdıkça, çok hızlı bir
değişiklik yaşamışlardı. Meselâ; Hz. Halid büyük bir komutandı. Öyle ki,



herkes savaşa katılacağı zaman onun bulunduğu cepheyi tercih ederdi. Elbette
ki böyle bir insanın cephe değiştirmesi de kolay olmayacaktı. Ama yerini
bulunca da bir hamlede aradaki mesafeyi kapatıvermişti. Ve yine siyercilerin
ifadesiyle bir ok gelip gözüne saplandığında, ona bakıp sonra da, “Neye
yararsın ki, yetmiş sene kendi sahibini görmedin!” diyecek kadar yürekli

davranan Ebû Süfyan da zor yer değiştirmişti ama tam değiştirmişti.5 Bir
zaman kendisine ganimet mallarından yüz deve birden verilince, “Vallahi bu
insanın hiç açlığa, susuzluğa maruz kalırım endişesi yok. Demek bir insanın bu
kadar cömert, bu kadar civanmert olabilmesi için sırtını bir Ganiyy-i ale’l-
ıtlâk’a dayaması lâzım.” demişti. İşte bütün bu örnekler, zannediyorum
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) davranışlarındaki isabeti göstermesi

açısından yeterlidir.6

Evet, başta sadece hisleriyle bağlanıp Müslüman olanlar, daha sonra
Efendimiz’i ve O’nun sadık arkadaşlarını tanıyınca İslâm’a kuvvetli bağlarla
bağlanıvermişlerdi. Bu mânâda bir kaynaşma ve gönüllerin fethedilmesine

vesile olduğu için Kur’ân-ı Kerim, Hudeybiye anlaşmasına “Apaçık fetih”7

demiştir. Çünkü bu dönemdeki sulh ve beraber bulunma sayesinde gönüller
İslâm’a birdenbire ısınıvermişti. Evet Müslümanların yumuşak halleri,
gönüllere girmedeki samimiyetleri bütün insanları onlara çekiyordu. Osman İbn
Talha, Amr İbn Âs, Halid İbn Velid gibi isimler, bu dönemde kazanılmışlardı.
Zaten bir ön yargı ve şartlanmışlık söz konusu değilse, Efendimiz’i ve ashabını
gören kimsenin Müslüman olmaması düşünülemezdi. Zannediyorum o
şartlanmışlıktan sıyrılarak bakan herkes, Abdullah İbn Selâm gibi –ki o bir

Yahudi’dir– “Vallahi bu çehrede yalan yok.” 8 diyebiliyor ve hemen yer
değiştiriyordu.

Netice olarak insanlarla bir arada bulunup ortak değerleri paylaşma,
Allah’ın izniyle nice katı gönülleri yumuşatmış ve fethetmiştir. Bu yüzden
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), insanları ilk etapta o kudsî dairenin
içine çekmeye çalışmış ve isteksiz olsalar da onların Müslüman olmalarını
istemişti...
1 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/109, 181; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 6/471.

2 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/128-129; el-Hâkim, el-Müstedrek  3/213.

3 Bkz.: el-Hâkim, el-Müstedrek  3/213.

4 Bkz.: el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 3/56.



5 Bkz.: İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 6/158.

6 Müslim, zekât 137; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/152-153.

7 Fetih sûresi, 48/1.

8 Tirmizî, kıyâmet 42; İbn Mâce, ikâmet 174; Dârimî, salât 156.



TARİHTEN GÜNÜMÜZE HİCRET
Soru: Sahabenin yaptığı hicretle, dış ülkelere giden insanımızın gitme
keyfiyeti arasında nasıl bir bağ vardır? Bir de oralara değişik
maksatlarla gittikten sonra iman ve Kur’ân hizmetine uyanan insanların
bu meselede hisseleri nedir?
Lügat mânâsı itibarıyla hicret, değişik vesilelerle, insanların yurtlarını terk

ederek başka bir yere göç etmelerine denir. İslâmî terminolojide ise, 622
senesinde Allah Resûlü’nün ashabıyla beraber, İslâm dinini daha rahat bir
ortamda yaşamak ve anlatmak maksadıyla Mekke’den Medine’ye
gerçekleştirdikleri göçün adıdır. Vâkıa, bundan önce Habeşistan’a iki hicret
gerçekleştirilmişti ama, bunları sahabe, Peygamber’siz gerçekleştirmişti;
dolayısıyla da hicretle beraber gelen meyveler tam devşirilememişti. O açıdan
da, hicret denince akla ilk gelen, “Mutlak zikir kemâline masruftur.” kaidesince,
Medine’ye göçle gerçekleştirilen hicrettir.

Efendimiz döneminde gerçekleştirilen bu hicrete verilen önem, daha sonraki
dönemlerde o ölçüde olmamıştır. Allah Resûlü, Mekke’de iman eden herkese,
“Hicret etmeye de biat edeceksin.” diyor ve el sıkarken âdeta terazinin bir
kefesine imanı, bir kefesine de hicreti koyuyordu.

Evet, Mekke’de davetin artık yapılamaz hâle gelmesi, dışa açılmayı ve
Müslümanların kendi ayakları üzerinde durabileceği bir yere gitmelerini de
zaruri kılıyordu. Aynı zamanda bu hicret sayesinde Medine’de kurulacak site
devletiyle İslâm, kâmil mânâda ve kendi orijini ile temsile kavuşacaktı. İşte bu
hicret, bu yeni İslâmî tekevvünün desteklenmesi adına ayrı bir önem arz
ediyordu. Efendimiz’in, ٌةَِّین ٌداَھِج َو ِْنكٰلَو  ِحْت  َفْلا َدْعَب  َةَرْجِھ  Mekke fethinden“ َال 
sonra hicret yoktur, ancak cihad ve niyet söz konusudur.”1 beyanları da, bu
hicretin hususî olduğunu açıkça ifade ediyordu. Dolayısıyla gerçek hicret belli
bir zaman diliminde Mekke’den Medine’ye yapılan hicrettir; bundan sonra
gerçekleştirilen hicretler ise ancak, çok sağlam bir niyetle kıymet ifade
edecektir.

İlk hicret için bu ölçüde bir kararlılık şart değildi. Çünkü herkesin din için
hicret ettiği belliydi. Fakat daha sonraki hicretler, o ilk hicret gibi belli bir
zaman dilimi içinde o ölçüde muazzam bir iş olmadığından, bazı ibadetlerde
olduğu gibi onlarda da niyeti tayin ve tebyin etmek gerekecek.

Meselâ Ramazan-ı şerifte hangi oruca niyet edilirse edilsin Ramazan-ı şerife



niyet edilmiş olur; çünkü o bir aylık zaman zarfı, bu işe tayin ve tahsis
edilmiştir. Ama senenin herhangi bir gününde oruç tutarken, bu nafile
olabileceği gibi kaza veya başka bir oruç da olabilir. Öyleyse onu geceden
tayin etmek lâzımdır. Bu itibarla ilk hicret edenler, hicret etmiş olurlar, ama
onların içinde sadece niyetini hâlis tutmayanlar –var mıydı bilmem– onun
sevabını tam alamamışlardır. Bundan sonra ise bir ülkeden başka bir ülkeye
ister muvakkat, isterse müebbet olsun göç ederken, niyet ciddî önem arz
etmektedir.

Meselâ Türkiye’den çıkıp değişik memleketlere giden insanlar, niyetlerini
çok geniş dairede Allah rızası için tutabilirler. Meselâ onlar, şu mülâhazalar
içinde olabilirler:

Bir; bizim ülkemiz, fakirler, mağdurlar, mazlumlar ülkesidir ve bizim en
büyük kaybımız da, dünyayı iyi anlayamamamızda ve muasırlarımız
zenginleşirken bizim fakir kalışımızdadır. Üstad da diyor ki: “Bizim üç
düşmanımız var birincisi fakirlik, ikincisi tefrika, üçüncüsü de cehalet.”2 Ne
olursa olsun bu ülke iyi idare edilemediğinden, oldukça fakir kalmıştır.

İkincisi de Türkiye uzun yıllar boyunca cehalet içerisinde kalmıştır. Öyleyse
biz de tıpkı Japonlar gibi dünyanın değişik yerlerine “şedd-i rihâl” ederek o
ülkelerde olan ilim ve teknoloji adına ne varsa onu kendi ülkemize taşımalı ve
ülkemizi bir an evvel mamûr etmeliyiz. Bunu yaparken de sadece Allah’ın
rızasını kazanmayı düşünmeliyiz. Çünkü Allah (celle celâluhu), mü’minlerin,
başka milletlerin sultası altında yaşamalarına razı değildir. Evet başkalarının
hâkimiyetleri altında yaşayanların, her an Allah’ın gazabına uğrama ihtimalleri
söz konusudur.

Böyle olunca, mü’min her zaman ciddî bir gayret-i diniye ile; işte ben
yurdumu, yuvamı anne-babamı terk ediyor ve başka bir ülkeye gidiyorum.
Transfer edilecek şeyi transfer edip onu ülkeme getirmeli ve bir an evvel şu
mazlumlar, mağdurlar, mağmumlar ülkesini gadirden, kederden, zulümden,
ezilmişlikten kurtarmalıyım –tabiî Allah’ın izni, inayeti ile ve O’nun rızası
için– düşüncesiyle hareket etmelidir.

İşte bu mülâhaza ile hareket eden insanlar, daha ilk hareketleri olan pasaport
muameleleriyle sevap turnikesine girmiş olurlar. Çünkü böylesine önemli bir
meseleye karar verip; o iş için programlanıp, sonra o işin mukaddimatı
diyebileceğimiz pasaport, vize, referans vb. gibi işlemler için bir sürü



meşakkati göğüslemek, şüphesiz o şahsa dünya kadar sevap kazandıracaktır.
Bunu nereden çıkarıyoruz? “Sevap yolunda, mutlak sevabı elde etmek için
yapılan her şey sevaptır.” sözü dini bir prensiptir.

Evet hâlis bir niyetle insan kendisini bu işe programlar ve nezrederse,
başlangıcından sevap yoluna girmiş olur ve gittiği yerde de bu hâlis niyetini
devam ettirirse –inşâallah– hicret sevabına erer.

Meselâ birisi bir üniversitede endüstri üzerine bir araştırma, biri doktora
üstü bir çalışma, öbürü başka bir çalışma için lisan öğrenirler. Onların bütün
bu gayretleri, netice itibarıyla çok büyük hayırları elde etmeye vesile
olacağından dolayı, o vesile oldukları şey ne ise, onun kadar sevap kazanırlar.
Bu zâviyeden “İngilizce öğrenme sevap mıdır?” dense, cevabım: “Evet, niyetin
hulûsuna göre İngilizce öğrenmek de sevaptır.” olacaktır. Eğer İngilizce bizim
şu anda diğer batı ülkeleri ile aramızdaki mesafeyi kapamak için bir merdiven
ise ve aynı zamanda İslâm’ı tebliğde güçlü devlet olmanın bir avantajı söz
konusu ise, lisan öğrenmek de sevaptır.

Buraya kadar anlattıklarımız, niyetini baştan hicret mülâhazasıyla yapanları
ilgilendiriyordu. Bunun yanında, bazıları da oralara halis bir niyetle gidememiş
olabilirler. Giderken, Allah için değil de şöhret, para vb. elde etme gayesiyle
gidebilirler. Onlar da niyet ettikleri şeyi elde ederler. O’nun için gitmek
isteyenler namaza niyet ediyor gibi çok sağlam bir niyet etmelidirler. Daha
önce gidenlere gelince, bu türlü ibadetlerde başlangıç itibarıyla niyet şart
olmadığından tashih-i niyet edip niyetlerini yenileyebilirler. Yani, ben buralara
başka maslahatlar için gelmiştim, hatta burada iyi bir iş bulursam çalışayım
diye düşünmüştüm.. buraya gelince gördüm, düşündüm, kendi kendime karar
verdim ve dedim ki: Benim altın soyum, başkalarının kapısına ancak ve ancak
kendini ifade etmek için gitmişti. Ben de her ne kadar başka niyetlerle gelmiş
olsam da, tashih-i niyet ediyor ve birikimimle ülkeme döneceğim âna kadar
burada bulunduğum sürece insanlığa yararlı olmayı düşünüyorum.

İşte bizler de belki, ancak bu mülâhazalarla sahabenin yanında yerimizi
alabiliriz.
1 Buhârî, cihâd 1; Müslim, imâret 86.

2 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.61 (İlk Hayatı).



HİZMETTE ÜSLUP
Soru: Rıza ufkunun yakalanabilmesi için inayet-i ilâhiyenin vesileleri
nelerdir?
1. Allah’a teveccüh
Allah rızasını kazanmaya doğru yol alan aşk-şevk kahramanlarının Cenâb-ı

Hakk’a teveccühleri çok önemlidir. Zira, fertlerin şahsî hayatları adına
inkişafları, Allah’a teveccühle gerçekleştiği gibi, hizmetleri adına inkişaf ve
inbisatları da tıpkı güne bakan çiçekler gibi, ancak yüzlerinin O’na teveccüh
etmesiyle mümkün olacaktır. Şayet insanlar, Cenâb-ı Hakk’a olan
teveccühlerini kesecek olurlarsa, kendi düşünce dünyalarında gurûba
kapandıklarından, batmaktan münezzeh olan ve bütün mevcudâtın kendisine
teveccüh ettiği o Zât hakkında düşünce kaymalarına gireceklerdir. Onun için
inayet-i ilâhî adına tevhid, rıza, ihlâs ve araştırma buudlu Allah’a teveccüh çok
önemlidir ve canlı kalabilmemizin de vazgeçilmez yollarından biridir. Yüce bir
gayeye gönül vermiş kutlular, bu önemli prensibe riayet ettikleri takdirde,
yapmış oldukları herhangi bir hizmette, maddî açıdan başarılı olamasalar bile
şahsî hayatlarında kazançlı çıkacakları muhakkaktır.

2. Sebeplere riayet
Allah’ın (celle celâluhu) inayeti için gerekli olan bir diğer husus da

sebeplere riayettir. Cenâb-ı Hak, bizi sebepler dairesi içinde yaratmıştır.
Kudret dairesinin tam inkişafı ise ahirettedir; öyle ki orada her şey, harikulâde
nev’inden cereyan etmekte ve sürekli fevkalâdelikler yaşanmaktadır. Bu dünya,
bir hikmet âlemi olduğu için, burada her şey esbap paketlidir. Sebepler
dairesinde bulunulduğu halde onları görmezlikten gelmek ise cebrîliktir.

Öyle ise, bu dünyada sebeplere riayette o kadar hassas davranılmalı ve
kusursuz hareket edilmelidir ki, dışarıdan bakanlar, “Bunların hepsi birer
sebepperest.” demeli; Müsebbibü’l-Esbâb olan Allah’a, sebepleri hiçe
sayarcasına öylesine bir teveccüh ve tevekkülde bulunulmalıdır ki, bu defa da
“Bunların hepsi cebrî gibi hiçbir sebebi kabul etmiyor ve her şeyi Allah’a
veriyorlar.” demelidirler. Böyle bir tavır, Müsebbibü’l-Esbâb’la, O’nun
vaz’ettiği sebepler arasındaki muvazeneyi kavrama açısından çok mühimdir.
Nitekim bu tavrı, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatında da
müşâhede ederiz. Meselâ, Nebiler Serveri, bir taraftan, bütün savaşlarında



birbirinden farklı fevkalâde tabyalar kurması ve üst üste iki zırh giymesi..1 vb.
misallerde görüldüğü üzere sebeplere âzamî derecede riayet göstermiş; diğer
taraftan da sanki hiçbir şey yapmamış gibi ellerini açmış ve “Bu orduyu
bozguna uğratma!” diyerek Rabbine dua dua yalvarmıştır. Böylece
Müsebbibü’l-Esbâbla sebepler, esbâba riayet inceliğiyle Müsebbibü’l-
Esbâb’a itikadın iltisak noktası haline gelmiştir; gelmiş ve gerçek bir Tevhid
anlayışının ifadesi olarak denge tam korunabilmiştir.

3. Devam ve temâdî
Cenâb-ı Hakk’ın inayeti için riayet edilmesi gereken önemli dinamiklerden

biri de, ulaşılmak istenen hedef (Allah rızası) istikametinde sarf edilen ceht ve
gayretlerin devam ve temâdîsidir. Zira çok çalımlı başladığı halde
temsilcilerinin üç adım sonra ya yorulmalarından, ya bıkmalarından veya ülfete
takılıp çalışmayı bırakmalarından dolayı tam semere hasıl olacakken son bulan
nice dava ve hizmetler vardır ki, sahiplerinin başına yıkılarak birer tarihî
malzeme olmuşlardır.

4. Vifâk ve ittifak
Zikredilen bu hususlar yanında inayet-i ilâhînin çok önemli bir vesilesi de

vifâk ve ittifaktır.  Çünkü teker teker her ferdin gücü veya beş-on insanın bir
araya gelmesiyle meydana gelen topluluğun iktidarı müsellem olsa da Allah’ın
bir cemaate, teker teker her ferde düşen hisselerin toplamından çok daha
fazlasını lütfettiği de bir gerçektir. Eğer Cenâb-ı Hak, cihanın fethini ve rûh-ı
revân-ı Muhammedî’nin dünyanın dört bir yanında şehbâl açmasını,
mü’minlerin vifâk ve ittifak halinde mücadele etmesine bağlamışsa, bu husus
ihmal edildiğinde, her bir fert tek başına Hasan Şâzelî, Ahmet Bedevî, Şâh-ı
Geylânî gibi dev bir şahsiyet bile olsa, yine de başarılı olamayacaktır. Çünkü
Allah (celle celâluhu) böyle bir başarıyı Müslümanların birlik ve beraberliğine
bağlamıştır. Evet, Allah’ın cemaate olan engin lütfu, ferdî kutbiyeti de,
gavsiyeti de aşacak bir keyfiyettedir. Nitekim ْمِھيِدْيَأ َقْوَف  ّللا  ِهٰ َُدي   “Allah’ın eli
onların ellerinin üzerindedir.”2 âyet-i kerimesi ve “Allah’ın inayet ve
kudreti cemaatle beraberdir.” 3 hadis-i şerifi de bu hakikate parmak
basmaktadır. O açıdan yukarıda da zikredildiği gibi, Cenâb-ı Hakk’ın inayetine
sunulan en güçlü dilekçelerden biri de vifâk ve ittifaktır.

Hâsılı, Allah’ın inayetine mazhar olmak isteyenler, zikredilen bu hususlara



riayet etmeli ve yapacakları hizmetleri bu doğrultuda yürütmelidirler.
1 Ebû Dâvûd, cihâd 75; İbn Mâce, cihâd 18.

2 Fetih sûresi, 48/10.

3 Tirmizî, fiten 7; İbn Hibbân, es-Sahîh 10/438.



İkinci Bölüm 
DÜŞÜNCE BOYUTU

SEVİYELİ TEMSİL
Soru: Müslümanlar, dinleri hak olmasına rağmen niçin başka
devletlerden geri kalmıştır?
Evet Müslümanlar bugün pek çok sahada, bilhassa batılı ülkelerin hemen

hepsinden geri kalmış durumdadırlar. Bu bir vâkıa olarak doğrudur. Bunun pek
çok sebebi vardır; ama zannediyorum en başta Kur’ân’ı doğru anlayıp seviyeli
temsil edememeleri gelmektedir. Daha başka sebepler üzerinde de durulabilir
ama bana göre tedennî sâiklerinin başında bu gelmektedir. Allah’ın (celle
celâluhu) yüce kelamını ruhumuza mâl etmede, yaşamada, hayatımıza hayat
kılmada gösterdiğimiz gevşeklik bugünkü durumumuzu netice vermiştir. Bir
zamanlar, Kur’ân’ı olduğu gibi anlayıp tam temsil eden insanlar, dünya çapında
başarılar elde edip, hemen her alanda zirveleri tutmuşlardı. Başta 4 büyük raşit
–doğruyu bulmuş, doğruyla kaynaşmış ve bütünleşmiş, Allah Resûlü’nün hilafet
yanının temsilcileri– halifeler, bunların başında gelir. Daha Hz. Osman
(radıyallâhu anh) döneminde Hazar Denizi aşılmış, Amuderya’ya varılmış ve
Aral gölü çevresi huzurun soluklandığı, ilmin yaygınlaştığı bir ideal bölge
haline gelmişti. Bütün bu baş döndürücü gelişme ve ilerlemeler, 10-15 sene
gibi kısa bir zaman içinde gerçekleşmiş oluyordu. Çünkü bu dönemde temsil
vazifesi bihakkın yerine getiriliyordu. Daha sonraları Emevî-Abbasi, Selçuklu-
Osmanlı gibi devletler bu süreci belli ölçüde devam ettirdiler.

Hâsılı, mesele gelip İslâm adına bilinmesi gerekli olan şeylerin bilinmesine,
idrak edilmesi ve hayata geçirilmesi zarûrî olan hususların kavranıp
yaşanmasına bağlanmaktadır. Zannediyorum Müslümanlar, bunları
yapamamanın cezasını çekiyorlar bugün. Tarihin şehadetiyle sabittir ki; bugüne
kadar zamanın aşındırıcı dişleri arasında çiğnenmemiş ne bir millet, ne bir
toplum, ne bir devlet ve ne de bir medeniyet vardır. Şimdiye kadar ne büyük
devletler, ne muhteşem imparatorluklar ve ne medeniyetler o gaddar u devvarın



dişleri arasında öğütülüp gitmişlerdir de bunu kimse durduramamıştır. Evet,
herkes, her toplum, her millet bir gün mutlaka mîâdını dolduracak ve yok
olacaktır. İkbâlleri idbarlar takip edecek ve bir bir gelenler bir bir gidecektir.
Ancak birinin tâli’ yıldızı sönerken, bir başkasınınki parlayacak ve bu şekilde
ölüm ve doğumlar birbirini takip edip duracaktır. Bu Allah’ın bir kanunudur.
İnsanlar ve medeniyetler doğarlar, büyürler ve ölürler. Biz de bir mânâda, eski
şartlar çerçevesinde mîâdımızı doldurmuş sayılırız.

Öte yandan; 8-10 asırdan beri, milletimiz bir kısım kâfir ve zalimler
tarafından sürekli baskı altında tutulmakta ve gelişip inkişaf etmesine fırsat
verilmemektedir. Evet, şu 8-10 asırlık tarihimiz itibarıyla bizler, İslâm’ı
temsile çalışırken, korkunç bir taassup ve yobazlıkla gelip gelip bize toslayan
bir düşman cephe vardı ki, hiçbir zaman ellerini yakamızdan çekmediler. Tek
başına bir milletin bütün bunlara mukavemet etmesi ise çok zordu. Bakın, Haçlı
seferleri başladığı günden itibaren, hiç durmadan gelip gelip üzerimize
çullandılar. Biz 3-4 asır sürekli bunları göğüsledik. Sonra Devlet-i Âliye ile
uğraşmaya başladılar; hatta onun içine sızıp bu koca milleti paramparça ederek
birbirine düşürdüler.. yer yer içimize ırkçılık mülâhazaları atarak, Türk’ü
Kürd’e, Kürd’ü Boşnak’a, Boşnak’ı Arnavut’a vurdurdu ve herkesi birbirinin
kurdu haline getirdiler. Çekip giderken de geride bir sürü virüs bıraktılar.
Bütün bu olumsuzlukları da geri kalışımızın sebepleri arasında zikredebiliriz.

Entelijansiyamızın gafleti de, geri kalışımızın önemli sebeplerinden biridir.
Buna “münevver körlüğü” de denebilir. Evet bir dönemde, biz de ilim, teknik
ve teknoloji açısından aydınlanma mülâhazasıyla dışarıya bir hayli insan
göndermişiz. Ancak gidenlerin çoğu gittikleri yerlerde mahiyet değiştirmiş,
fıtrat ve karakter dejenerasyonuna uğramış, hatta bunlar arasında milletini,
tebaasını değiştirenler bile olmuş.. ve sonra bu çarpık beyin gücü hiç de arzu
edilmeyen bir seviyeye ulaşmış ve koskoca bir millet üç-beş maceraperestin
gadrine uğramıştır.

Bu konuda Bediüzzaman’ın yaklaşımları da çok dikkat çekicidir. Onun bu
konudaki düşüncelerini özetlemede yarar var: O, bizim geri kalışımız ve
başkalarının ileriye gitmesini, bize ait bir kısım kusur ve seyyielere bağlar.
Bunu biraz daha açalım; her mü’minin her sıfatının mü’min olması şart değildir.
Bazı mü’minlerde kâfir sıfatları bulunabilir. Her kâfirin de her sıfatı kâfir
olmayabilir. Bazı kâfirlerde mü’min sıfatlarının bulunması mümkündür. Meselâ
tembellik bir kâfir sıfatıdır. Kahvehaneleri doldurup sabahtan akşama kadar



oturmak da öyle. Sistem ve yöntem bilmemenin de mü’mine yaraşır yanı yoktur.
Bir mü’min namaz kılıyor, oruç tutuyor olabilir; ama eğer o, kahvehanelerde
zaman öldürüyor, sistemden, yöntemden de haberi yoksa, mü’min evsafı adına

onu olumlu kabul etmemiz mümkün değildir. Allah’ın ilk emri “Oku”1 iken,
okumadan nefret etmek bir kâfir sıfatı olsa gerek...

Şimdi gelin bir kâfir düşünün ki, hayatını disipline etmiş, program altına
almış ve öyle metodlu çalışıyor ki, bir dakikasını bile zayi etmiyor. İşte bu
kâfir, bir mü’min sıfatını hâiz sayılır. O, bir durakta otobüs beklerken kitap
okuyorsa mü’mince bir iş yapıyor demektir. Eğer Allah (celle celâluhu),
insanların ihraz ettikleri vasıflara göre hüküm veriyorsa –ki veriyor– kâfirde
bir mü’min sıfatı olduğu takdirde onu galip kılması âdet-i sübhâniyesinin
gereğidir. Tabiî, kâfir evsafıyla ittisaf etmiş bir mü’min için de bunların aksi
söz konusudur.

İkinci olarak, Bediüzzaman yaklaşık şu mütalaayı serdeder: İnsanları hak bir
hedefe götüren vesileler de hak olmalıdır. Aksi halde maksadın aksiyle tokat
yenilir. Aksine eğer hakka ulaşma adına bâtıl vesileler değerlendiriliyorsa,
meselâ, insanlara İslâm adına bir şeyler anlatalım denirken, kitle ruh hâletinden
istifade etme gibi bâtıl bir yola tevessül ediliyor, propaganda gücüne
dayanılıyor ve insanlar aldatılıyorsa, böyle bir yolda başarıların devamı
imkânsızdır. Bu yüzden, Allah’a giderken, attığımız her adımın, O’nun rızası

dairesinde olup olmadığına fevkalâde dikkat etme mecburiyetindeyiz.2

Biraz daha açabiliriz: Birkaç asırdan beri Müslümanlar, hakka, hakikata
giderken, hep bâtıl yolları, bâtıl sistemleri denemişlerdir. Allah da
maksatlarının aksiyle onları sürekli tokatlamıştır. Diğer yandan Müslümanlar
arasında uzlaşmacı olacağımıza hep uzaklaştırmadan yana olmuşuzdur. Hâlbuki
tevfîk-i ilâhînin en büyük teminatı ve bizim Allah katında kabul gören en büyük
fiilî duamız, ittifakımızdır. Hakk’ın hatırı âlîdir. Meşrep ve mizaç farklılıkları
fıtratın muktezasıdır. Öyleyse hemen şunun bunun aleyhinde olmamak ve onunla
uğraşmak yerine yapılan her hizmeti alkışlamak mü’min olmanın gereğidir.

Bu konuda üçüncü husus da Allah’ın kanunlarına riayet meselesidir. Allah’ın
(celle celâluhu) iki çeşit kanunu vardır. Bunlardan biri, kâinatta cereyan eden
ve fizik, kimya, astronomi, astrofizik, biyoloji ve tıp gibi değişik ilimlerin
esaslarını teşkil eden kanunlardır. Buna “kâinat kitabı” da diyebiliriz. Bu kitap
bir bakıma sessizdir, fakat dilinde binbir nağmenin tesiri gizlidir.



İkincisi; nebiler vasıtasıyla Allah’ın bize gönderdiği kanunlardır ki, bizde
Kur’ân, diğer peygamberlerin elinde de Tevrat, Zebur, İncil gibi kitaplardan
ibarettir. İşte bu iki kitabın da bilinmesi ve hükümlerine riayet edilmesi şarttır.
Ekseriyet itibarıyla, kâinat kitabını okuyup değerlendirmenin mükâfatı dünyada
verilegelmiştir. Kur’ân’a uymanın mükâfatı da ahirette. Binaenaleyh mü’minler,
Kur’ân’ın sadece ibadet ü taata müteallik meselelerine uyuyorlarsa, mükâfatsız
kalmayacaklar ama bu, ahirette olacaktır. Başkaları kâinat kitabını okuyor ve
onun kanunlarına riayet ediyorsa onun mükâfatı da dünyada verilecektir. Hem
dünya hem ukbâ muvaffakiyetlerine gelince; bu da her iki kitabı aynı seviyede
okuyup anlamaya bağlıdır. Aslında bu iki kitap, bir hakikatın iki yüzünden
ibarettir. Her ikisinde de aynı el ve aynı kudret vardır. Kâinatı, çeşitli
zenginlikler ve derin muhtevasıyla bir kitap, bir meşher haline getirip önümüze
seren Cenâb-ı Hak –tabir-i câizse– aynı zamanda onu bir de Kur’ânıyla
seslendirmektedir. Hatta O, kâinat kitabının bir parçası olan bizleri de yine
Kur’ân’la bize anlatıyor. Câzibe-dâfia, infilak, nümüvv kanunları çerçevesinde,
bütün varlıkla alâkalı bize neler ve neler anlatıyor.! İşte bu iki kitaptan
herhangi birindeki bir eksiklik, bize telafisi imkansız nelere ve nelere mâl
olagelmiştir...

Şimdi yeniden konuya dönelim: Bugün bazı Müslümanlar, belki Kur’ân’ın
ibadet ü taate müteallik meselelerini biliyorlar ama; şeriat-ı fıtriye veya âyât-ı
tekviniyeyi, yani kâinattaki câri kanunları bilemiyorlar; bilip uygulamaya
koyamıyorlar. Onun için de sürekli mağlubiyet ve hezimet tokatları yiyip
duruyorlar. Kâfirlere gelince, onlar Kur’ân’ın dünyaya ait meselelerini, hayata
geçirebildiklerinden her zaman mükâfatlarını alabiliyorlar. Öyleyse bizler her
iki kitabı da aynı seviyede, mütalaa edip hayatımıza hayat kılmakla, hem dünya
hem de ukba saadetine namzet olduğumuzu düşünce ve tavırlarımızla isbat etme
mecburiyetindeyiz.

Son bir husus da, 19. asırda üst üste yaşadığımız hezimetlerdir. Evet bu
yıllarda biz sürekli, içte ve dışta sırtımızdan hançerlendik ve iki büklüm olduk.
Aslında bu bir bakıma Müslümanların uyanmasına vesile olmadı da değil.
Müslümanlar inançlarını bütün dünya karşısında en üst seviyede temsil edecek
ve dinlerini bütün dünyaya bir kere daha duyuracak kıvama gelmişti. Hâlbuki
18. asra girerken, batıdaki baş döndürücü değişmeler karşısında, insanımız
şaşırıp kalmıştı. İhtişam dönemini çoktan unutmuş, millî hisleri sarsılmış ve
mâzisiyle bütün bütün kopuk hale gelmişti. Dolayısıyla o günün insanı kendi



çağı ile kat’iyen hesaplaşamazdı. Bize gelince, zannediyorum aynı şeyler bizler
için de geçerli. Bakın 21. asrın eşiğinde bulunuyoruz ama teorik seviyede dahi
olsa hâlâ kendimize ait, herhangi bir konuyla alâkalı hiçbir sistem
geliştiremedik. Sağlam bir iktisadî sistem kuramadık. Pozitif ilimleri bütün
bütün ihmal ettik. Bari şimdilerdeki şu kıpırdanışı değerlendirebilseydik.
Gece-gündüz çalışarak, okuyarak, düşünerek ve çağı kavramaya çalışarak...
Bunu başarabilirsek bir taraftan Rabbimize karşı iştiyakımız, sevgimiz ve
inancımızla kanatlanacak, diğer taraftan Allah’ın kâinat kitabı içinde
araştırmalar yapıp, elde ettiğimiz neticeleri hayata geçirebileceğiz. Bunları
gerçekleştirdiğimiz takdirde 21. asrı yaşadığımızdan söz edilebilir; yoksa kendi
kendimizi aldatmış oluruz.
1 Alak sûresi, 96/1.

2 Bediüzzaman, Sözler s.792 (Lemeât).



İRŞATTA BİR ÖLÇÜ
Soru: Efendimiz’in tebliğ ve irşat vazifesini yerine getirirken bütün
sınıflara yaklaşma tarzı nasıl olmuştur. Misallerle izah eder misiniz?
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) irşat yolu, cemiyetin her kesimine

açık bir şehrâh ve her seviyedeki insana bir mektep gibidir. Bu mektebin
talebeleri arasında yaş ve sınıf bahis mevzuu değildir. Meselâ bu mektebe ilk
intisap eden talebelerden Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) 37, Hz. Ali
(radıyallâhu anh) ise 7-8 yaşlarındadır. Yine bu mektebin müdâvimlerinden Hz.
Zeyd b. Hârise (radıyallâhu anh) –bu zat Efendimiz tarafından hürriyetine
kavuşturulmuş bir köledir– ilklerdendir. Allah Resûlü, Hz. Zeyd’in kendisini
herkese ve her şeye tercih etmesine karşılık onu “evladım” deme gibi bir
şerefle şereflendirmiştir. Bunun üzerine de herkes ona “Zeyd İbn Muhammed”
demeye başlamıştır. Ahzâb sûresindeki, evlatlıkların öz oğul gibi olmadığını

ifade eden âyet1 nâzil olacağı âna kadar da Hz. Zeyd bu şerefli unvanı

korumuştur.2 Daha sonraları bu şanlı Sahabi, Efendimiz tarafından “Mute”ye
giden orduya kumandan olarak tayin edilmiş ve burada şehadet mertebesine
yükselmiştir. Yine ilklerden biri de kadınlık âleminin sultanı Hz. Haticetü’l-
Kübrâ Vâlidemizdir ki, bu mektebin en büyük talebelerinden biri sayılır.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), sema buudlu bu mektebin kapılarını,
fark gözetmeksizin toplumun her kesimine ardına kadar açmıştır. Bu mektebe
Bilâl-i Habeşî, Selmân-ı Fârisî ve o gün bir demirci çırağı olan –o çırağa
ruhumuz feda olsun– Habbab (radıyallahu anhüm) devam etmektedir.
Efendimiz, Bilâlleri, Selmânları ve Habbabları hemen her zaman toplumun en
saygıdeğer insanlarıyla eşdeğerde tutmuş ve onları yanından hiç ayırmamıştır.
Hatta bir kısım zengin ve soylu müşrikler, ihtimal Müslüman olma yoluna
girince, “Sen bunları yanından ayır. Biz geldiğimiz zaman Seninle husûsî
görüşelim.” şeklindeki tekliflerine Nebiler Serveri hiç mi hiç itibar etmemiştir.
Her ne kadar bazı yazar ve vak’anüvisler, “Hz. Peygamber bu mevzuda
müşriklere biraz temâyül eder gibi göründü.” türünden bazı yakıştırmaları olsa
da bunun doğru olması mümkün değildir. Zira Efendimiz َمَّدََقت اَم  ّللا  ُهٰ ََكل  َرِفْغَِیل 

َرََّخأـَت اـَمَو  َكـِبْنَذ  ْنِم   hakikati3 ile serfirâzdır. Yani Allah, O’nun geçmişini
bağışladığı gibi geleceğe ait yapacağı şeylere karşı da günah yollarını
kapamıştır. Allah Resûlü, Ebû Cehil ve Ebû Leheb gibi küfürde topluma
öncülük yapan kimselerin inanmalarını ve Müslümanlığa omuz vermelerini çok



arzu etmiştir ama, bunlar, bütün istidatlarını körelttiklerinden
inanamamışlardır. Zâhirî esbap açısından Ebû Cehil veya Ebû Leheb’in
inanması halinde bütün bir Mekke, Urve İbn Mesud’un iman etmesi halinde de
bütün bir Taif halkının Müslüman olması muhtemeldi. O, bu mülâhaza ile
onların iman etmeleri için farklı şeyler düşünebilirdi. Ama –kanaat-i
âcizanemce– Allahu Teâlâ, O’na asla böyle bir şeyi düşünme fırsatını
vermemişti. ُهَھْجَو َنوُديِرُي  ِيـِشَعْلاَو  ّ ِةاَدَغْلِاب  ْمُھَّبَر  َنوُعَْدي  َنيِذَّلا  ِدُرَْطت  َالَو   “Sabah
akşam seninle beraber Allah’ın hoşnutluğundan başka bir şeyi düşünmeden
O’na ibadet edenleri sakın yanından kovma!”4 âyeti böyle bir fırsatın
verilmeyişinin en güçlü referansıdır. Bu durum, bütün peygamberler için bahis
mevzuu olsa gerek. Meselâ inkârcıların, اَنُلِذاََرأ ْمُـھ  َنـيِذَّلا  َِّالإ  َكـَعَبَّتا  َكاََرن  اـَمَو 

ِيْأَّرلا َيِدَاب   “Hem sonra senin peşinden gidenler toplumumuzun en düşük
kimseleri, bu da gözler önünde!”5 demelerine karşı Hz. Nuh tutum ve
davranışlarıyla alâkalı kararlılığını: ْمِّھِبَر وُقَالُم  ْمُھَِّنإ  اوُۤنَمٰا  َنيِذَّلا  ِدِرَاِطب  اـَنَأ  اَۤـمَو 

َنوُلَھَْجت اًمْوَق  ْمُكاََرأ  ّيِِنكٰلَو   “Ben, o iman edenleri kovacak da değilim. Elbette
onlar Rabbilerine kavuşacaklar ama ben sizin cehalet içinde yuvarlanan bir
toplum olduğunuzu görüyorum.”6 sözleriyle göstermiştir.

Mekke’de fakir bir çoban olan Abdullah İbn Mesud (radıyallâhu anh),
İslâm’la şereflendiği andan itibaren hayatının sonuna kadar Efendimiz’in
yanından hiç ayrılmamıştır. O kadar ki bazı kimseler onu, Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem) aile fertlerinden biri sanırlardı.

Yine bu mektebin talebelerinden birisi de Hz. Selmân’dır. Nebiler Serveri

onun için “Selmân ehl-i beytimdendir.”7 iltifatında bulunmuştu. Hâlbuki Hz.
Selmân’ın Acem veya Türk olduğuna dair rivayetler var..

Evet Efendimiz, o semavî mektebinin çerçevesini olabildiğine geniş
tutmuştu. İbtida ile intihâyı cem etmiş bu yüce Nebi, talebeleriyle yaptığı
derslerde öylesine bir malzeme kullanırdı ki, en aşağı seviyedeki çırağı ile –o
çıraklara ruhumuz feda olsun– Hz. Cibrîl o dersten aynı şekilde istifade ederdi.
Evet bu derslerden herkes kendi seviyesine göre yararlanır ve o gül
hüzmelerinden peteğine bir şeyler koymasını bilirdi. Dersler o kadar anlaşılır
ve derin idi ki, Cibrîl bile bazen o huzurun sadık talebelerinden biri olarak
oturup Efendimiz’in sohbetini dinlerdi. Yine Mikâil, bazen sözden çok iyi
anlayan Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) ile O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem)



sohbetinde bulunurdu. Hatta bir gün sohbet öylesine derinleşip buudlaşmıştı ki,
Hz. Ebû Bekir kendinden geçerek hayret ve hayranlık içinde, bakışlarını
Efendimiz’e çevirerek, “Sizi böyle kim edeplendirdi?” demişti. Efendimiz de
herhangi bir tekellüfe girmeden bu soruya “Benim muallimim Allah’tır. Bana
öğretilen şeyleri de O öğretti.”8 cevabını vermiştir.

Sâniyen Efendimiz tebliğ vazifesinde kendisi için gerekli olan vasıflarla tam
muttasıf olarak gönderilmiştir. Evet Allah (celle celâluhu) O’nu, bu yüce
vazifesinde fetanet, ismet, emanet ve sıdkla serfirâz kılmıştır.

Fetanet, cerbezeye gitmeyen, daima insanlar için çok faydalı muhakemeler
ortaya koyan ve sırat-ı mustakîmi temsil eden üstün akıl demektir. Efendimiz’de
–hâşâ– cerbeze yoktur ama, her meseleyi çok kıvrak şekilde kavrama vardır.
Bernard Shaw’un da, “Problemlerin üst üste yığıldığı asrımızda bütün
müşkilleri bir kahve içme rahatlığı içinde çözen Hz. Muhammed’e (sallallâhu

aleyhi ve sellem) beşer ne kadar muhtaçtır!” sözüyle ifade ettiği gibi, Allah
Resûlü en muğlak meseleleri her zaman çok rahatlıkla çözmüştür. O
bedeviyetten kurtarıp, küfre ait urbayı sırtlarından çıkararak iman, mârifet ve
muhabbetle, Muhammedî ruhun içlerine girdiği bu insanlardan bütün ahlâk-ı
seyyieyi söküp atmış ve ahlâk-ı âliyeyi ruhlarının her noktasına işleyerek örnek
ve medenî bir toplum ortaya çıkarmıştır. Evet Efendimiz işte o büyük dava için
böyle bir fetanetle hazırlanıp gönderilmiştir. Evet, sırat-ı mustakimi ifade eden
mutedil bir zekânın irşat ve tebliğ adına ifâ edeceği mânâ çok büyüktür.

Bu mevzuda diğer bir husus da, Efendimiz’in ismet’idir. O’nun
peygamberliğinden önceki iffet ve ismet yörüngeli hayatı, daha sonraki
peygamberlik vazifesinin bir basamağını teşkil eder. Allah Resûlü ileriye
doğru adım adım giderken, kendisinde bulunan bu güzel huy ve hasletler,
basamak basamak O’nu daha sonra edâ edeceği o büyük davanın kahramanı
haline getirmiştir. O, o kadar afif bir hayat yaşamıştır ki, kendisine düşmanlık

yapanlar ona, “sihirbaz”,9 “şâir”10 gibi iftiralarda bulunmalarına rağmen,
O’nun ismet ve iffetine aykırı hiçbir şey söyleyememişlerdir.

Efendimiz’in irşadının çok güçlü ve tesirli olmasında emin oluşunun da
büyük tesiri vardır. O, gerek peygamberliğinden önce ve gerekse
peygamberliğinden sonra, insanlara hep emniyet telkin etmiştir. Zaten O,
peygamber olmadan önce de “el-Emin” namıyla anılmaktaydı. Doğrusu O,
herkese öyle bir emniyet telkin etmiştir ki, Ebû Cehil ve Ebû Leheb gibi en



amansız düşmanları bile, O’nun emin oluşunu kabulde tereddüt
göstermemişlerdir. Zira Allah Resûlü bütün hayatını engin bir emniyet ruhuyla
geçirmiştir.

Şu tablo bu hakikate güzel bir misal teşkil eder: Hz. Yâsir (radıyallâhu anh)
henüz Müslüman olmamıştır. Bir gün dışarıya çıkan oğlu Hz. Ammâr’a nereye
gittiğini sorar. Hz. Ammâr: “Muhammed’in yanına.” cevabını verir. Bunu
öğrenen Hz. Yâsir, oğluna şunları söyler: “O, emin bir insandır. Mekkeli O’nu
böyle tanır. Eğer O, peygamber olduğunu söylüyorsa doğrudur. Çünkü O’nun
yalan söylediğini kimse duymamıştır.”

Buna bağlı olarak Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir de sıdk
sıfatı vardır. O hayatında bir kere olsun yalan söylememiş ve her zaman
çevresine güven telkin etmiştir. Evet Nebiler Serveri hep doğru yaşamış ve
doğruluğu tavsiye etmiştir. Zaten bir hadis-i şeriflerinde de O şöyle buyurur:
“Doğruluktan ayrılmayınız. Doğruluk sizi birr’e (iyilik, hayır), o da sizi
cennete ulaştırır. Kişi doğru olur ve daima doğruyu araştırırsa, Allah
katında sıddıklardan yazılır. Yalandan sakının; yalan insanı fücûra (günaha)
o da cehenneme götürür. Kişi durmadan yalan söyler ve yalan araştırırsa
Allah katında yalancılardan yazılır.”11

Hâsılı, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) irşad ve tebliğinde bu
yüce vasıflarının çok büyük tesiri olmuştur. Günümüzde de kendini insanlığa
adamış sevgi kahramanları, gönül verdikleri davada muvaffak olabilmeleri
için, yukarıda zikredilen bu vasıflarla muttasıf olmak zorundadırlar. Bu
vasıfları arzu edilen seviyede olmayanların değişik arıza ve problemler
yaşamaları kaçınılmazdır. Efendimiz toplumun her kesimine açık olan
mektebinde, büyük ölçüde o mümtaz şahsiyetiyle müessir olmuştur. Günümüzün
güzîde nesilleri de, Efendimiz’in bu sıfatlarıyla vasıflanmaları ölçüsünde
çevrelerine müessir olup çok kolaylıkla insanları aydınlık ufuklara
taşıyabileceklerdir.
1 Ahzâb sûresi, 33/4.

2 et-Taberî, Câmiu’l-beyân 21/119-120; el-Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl 3/506.

3 Fetih sûresi, 48/2.

4 En’âm sûresi, 6/52.

5 Hûd sûresi, 11/27.

6 Hûd sûresi, 11/29.

7 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 6/212; el-Hâkim, el-Müstedrek  3/691.



8 Bkz.: el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 18/228; es-Sülemî, Âdâbü’s-sohbet s.124.

9 Bkz. Sâd sûresi, 38/4.

10 Bkz. Enbiyâ sûresi, 21/5; Sâffât sûresi, 37/36; Tûr sûresi, 52/30.

11 Buhârî, libâs 69, edeb 69; Müslim, birr 103-105.



KİTAP OKUMA
Soru: Kitap okumaya zorlayıcı faktörler nelerdir? Okuma alışkanlığını
nasıl kazanabiliriz?
Kitap okumak çok önemlidir; hususiyle de insanı Rabbine ulaştıracak, onu

gaye-i hayal saydığı neticeye bağlayacak, kâinatın gerçek mânâda fethine vesile
olacak, kendisi için kapalı meseleleri açacak; dahası kara delikleri cennetin
birer koridoru haline çevirecek ve en zulmetli noktalarda dahi sürçmeden
yürüyebilmesini temin edecek kitapları okumak çok önemlidir.

Yukarıda belirtilen türden kitapları okumakla metafizik gerilim, birbirini
destekleyici mâhiyette “salih daire” teşkil ederler. Zira iyi bir kitap, metafizik
gerilime; metafizik gerilim de o kabil kitapları okumaya sevk eder. Evet, insan
kitap okudukça ondaki gerilim daha da artar ve o, gerilim arttıkça fırsatları
kitap okuyarak değerlendirir. Bu sayede inançla gerilmiş aydınlık ruhlar, küfür
ve dalâlete karşı hep donanımlı olur, aydınlanır ve başkalarını da aydınlatırlar.

Asrımızda, küfür ve ilhada sürükleyen kitaplar okutulmak suretiyle masum
dimağlar baştan çıkarılmış ve büyük ölçüde Allah’tan uzaklaştırılmışlardır.
Komünizm, ateizm, nihilizm vb. gibi küfür ve anarşiyi besleyen zararlı
cereyanların yedeğinde hep bu menfûr ideolojiler –bunlara da ideoloji
denecekse– ve hareketler vardır. Bunlara karşı insanları Allah’a yaklaştırmanın
ve ona yönlendirmenin yolu, onlara bizim dünyamıza ait kitapları okutma
olmalıdır.

İnanan herkes, şuurlu bir şekilde ve lüzumunu ruhunda derinlemesine
hissederek mutlaka kitap okumak mecburiyetindedir. Zira bizi dinsizliğe
zorlayan millet ve çevreler, aynı zamanda bizi doğruya götüren vesilelerden de
mahrum etmek istemektedirler. Şimdiye kadar bu hasım ruhlar, böylesi hain
emellerine ulaşabilmek için değişik yolları denemiş ve belli ölçüde de olsa
neticede nesilleri birbirinden koparmayı başarmışlardır(!). Böyle bir
tâli’sizliğe maruz kalan günümüzün zavallı insanı tabiî olarak kendi ruh
köküyle alâkalı değerleri bilememekte ve bundan dolayı da her geçen gün biraz
daha kendisinden uzaklaşmaktadır.

Bu itibarla, millî değerlerimize gönül vermiş muhabbet fedailerinin okuma
mevzuunda da, umumî seferberlik ilan edercesine kendilerini okumaya
vermeleri gerekmektedir. Devlet başta olmak üzere gönüllü sivil toplum
kuruluşları ve vakıflar tarafından bu önemli meselenin gerektiği şekilde ele



alınıp alınmadığı meselesinin her zaman münakaşası yapılabilir; ama, okumak
bizim için artık bir zaruret halini almıştır. Vâkıa okullarda insanlara okuyup
yazma öğretilmektedir; ancak esas önemli olan husus, öğrencilere kitap okuma
şuurunun kazandırılması ve faydalı kitapların okutulmasıdır. Eğer o körpe
dimağlara sadece boş, fuzûlî ve onları baştan çıkaran romanlar, hikâyeler
okutuluyor, fakat bizi asırlarca yücelten ve büyük insanların yetişmesine vesile
olan yayınlar hep ihmal ediliyor ve neslimize iyi bir rehberlik yapılmıyorsa,
onların bir şey okumuş oldukları söylenemez. Nihilist ve anarşist nesillerin
yetişmesinde kötü yayınların okutulması, faziletli nesillerin yetiştirilmesinde de
millî ruh eksenli yayınların okutulmasının tesiri büyüktür. Binâenaleyh her
ferdin, evvelâ bu mevzuda, neyi bilmesi gerektiğini çok iyi belirlemesi, daha
sonra da, başta kendi aile efradı olmak üzere ulaşabildiği herkese iyiyi,
doğruyu ve güzeli öğrenme yollarını göstermesi gerekmektedir.

Bir mü’min, İslâm’a, imana ve Kur’ân’a ait meselelere sahip çıktığını
söylediği halde kendi nesline anlatacak kadar bu yüce hakikatleri bilmiyorsa,
onun samimî olduğunu söylemek çok zordur. Oysaki içte ve dışta dine karşı
olan kimselerden hangisine kulak verilirse verilsin, kendilerine ait meseleleri
çok iyi bildikleri görülecektir. Meselâ bir nihilist, bir anarşist, bir din
düşmanının.., fikirlerinden istifade ettiği kişilerin eserlerini çok iyi takip
ettikleri ve rahat anlatabildikleri açıktır. Aynı zamanda onlar, demagoji ve
diyalektiği de fevkalâde iyi bilmekte ve karşılarına aldıkları körpe dimağları
ezip yoğurarak balmumuna çevirmektedirler. Evet bâtıl yolun tâli’siz yolcuları,
kendi ideolojileriyle alâkalı bilmeleri gereken her şeyi çok iyi bilirler. Bir
şahsın hayat serencâmesini bilmek bir ilim ve irfan değildir ama ruhları
karbonlaşmış bu tâli’sizler, kendi davalarında bayraktarlık yapmış pek çok
dinsizin hayat serencâmesini çok iyi bilirler.

Ne acıdır ki, yüce bir davaya gönül vermiş mü’minlerin pek çoğu
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), Hulefâ-i Râşidîn’in (radıyallâhu
anhüm) hayat-ı seniyyelerine ait bir şey bilmedikleri gibi dinin temel
felsefesinden de habersizdirler. Bilmedikleri için de o yüce şahsiyetlerin
hayatlarından ve kıymetli sözlerinden habersizdirler. Bunlar bir yana, akıl ve
mantık ölçüleri içinde müspet ilimlerden de istifade ederek anlatma imkânı
varken Allah’ı, Peygamber’i, Kitab’ı ve ahireti bile tam olarak
anlatamamaktadırlar. Onlar, fünûn-u müsbetenin henüz yeni yeni keşfettiği pek
çok ilmî hakikatten Kur’ân-ı Kerim sayesinde, belli ölçüde de olsa



haberdarken, bütün bunlardan gerektiği gibi istifade edememektedirler. Nitekim
Kaptan Kusto, Cebel-i Târık boğazında Atlas Okyanusu ile Akdeniz’in
sularının birbirine karışmadığını tespit edip bunu büyük bir buluş olarak
neşrettiğinde onun niyeti ne olursa olsun hepimizde bir hayranlık hissi uyardı.
Zira o, bizim kitabımızın bir faslını dile getiriyordu: “İki denizi birbirine
kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip
karışmazlar.”1 Biz bunları yabancıların, çarpıtarak vermelerinden mi
öğrenecektik? Kur’ân’da bunun gibi daha pek çok ilmî hakikatler vardı ama,
maalesef Müslümanlar bunlardan habersizdi.

İşte bütün bu sebeplerden ötürü kendi değerlerinden habersiz Müslüman
nesillere mutlaka kitap okutmak suretiyle, Müslümanlığı anlama ve anlatma
kâbiliyeti kazandırılmalıdır. Evet en az, bir ateist ve materyalistin kendisine ait
meseleleri anlattığı kadar, bir mü’minin de kendisine ait meseleleri anlatması
onun için bir vecîbedir. Biraz olsun onur ve gurur sahibi her mü’min,
başkalarının kendi bâtıl ilhad ve küfürlerini anlattıkları kadar, her mevzuu akla
ve mantığa dayalı, o tertemiz, dupduru ve gönüllere inşirah veren iman
esaslarımızı anlatabilmek için okuyup okutmalıdır. Öyle ki o, “-inşâallah–
elime aldığım her insanı, duygu ve düşüncem altında yoğurarak onun kafasına
ilim, kalbine iman yerleştirmek suretiyle, hem onun cennete gitmesini; hem de
kendimin kurtulmasını sağlayacağım.” gibi duygu ve düşüncelerle harekete
geçerek, kitapları, cennete yükselten merdivenin birer basamağı olarak kabul
edip, bol bol okuyacak ve okuduklarını da başkalarına anlatmaya çalışacaktır.

Okumak bu kadar önemli iken bir mü’min yine de okuyup düşünmüyor ve
okuyup düşünenlere destek olmuyorsa, onun dinî değerlere karşı alâkası da işte
o kadar demektir. Yani Allah’ın, Kur’ân’ın, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ve O’nun güzîde ashabının (radıyallahu anhüm) anlatılıp anlatılmaması
sanki onun nazarında müsâvîdir. Bir seçim, bir spor müsabakası kadar bu
meselelere alâka duymayan bir mü’min, sevip alâka duyduğunu söylediği
zevatla işte o kadar alâkalı demektir. Hele bir mü’min, bütün âlemleri ve
kendisini hiçten, yoktan yaratan Hz. Allah (celle celâluhu) hakkında bir insanı
aklen ikna edecek kadar malumâta sahip değilse ve Rabb-i Kerîm ü Rahîm’ini
anlatamıyorsa, –ben diyemem ve dememeliyim de– fakat o kendi kendine
“Yazıklar olsun.” demelidir.

Evet kitap okumama, kanaat-i âcizânemce, bizim neslimizin en büyük
eksikliklerinden biridir. Bu eksikliği gidermek için devamlı ve çok okumalı,



her gün bir şeyler öğrenmek için çalışmalı, ev ve iş yerlerinde, hiç olmazsa
belli bir süre de okumaya ayırmalıyız. Neslimize bu mevzuda da iyi bir örnek
olmalı, değişik vesile ve metotlar geliştirerek onlara okuma yollarını açmalı ve
onların, İslâm’ı anlama-anlatma aşk ve şevklerini geliştirmeliyiz.
1 Rahmân sûresi, 55/19, 20.



İLİM VE BİLİM
Soru: İslâm’ın ilme bakış açısıyla, modern ilmin bakış açısı arasındaki
farklar nelerdir? Kur’ân’da geçen “ilim”den ne anlamalıyız?
Hakikî ilim; aydınlığa koşan, hakikat soluyan ve kişiyi sırat-ı müstakîme

götürebilen bir ışık kaynağıdır. İngilizce’deki karşılığı “science” olan bilim
ise eski bilgiler üzerine bina edilerek, geliştirilen, tecrübe ile elde edilen ve
yanlışları düzeltile düzeltile nizama konacak, pek çok yanlarıyla ilmî
faaliyetlerimizin esasını teşkil eden nazariye, hipotez demektir. Bu itibarla
bilim, ilim ile aynı şey değildir ve bunların birbirine karıştırılmaması gerekir.
Günümüzde bazen ilim, bilim kelimesiyle tercüme edilmektedir ki, kelimelerin
ihtiva ettiği mânâlar, nüanslar nazara alınmadan yapılan böyle bir hata, avam
için mazur görülse de, uzman kimseler için kat’iyen mazur görülemez. Çünkü
ilim ve bilim kendi esprileri içinde efradını câmi, ağyârını mâni sağlam bir
tarife tabi tutulduklarında ikisinin birbirinden tamamen farklı oldukları
görülecektir.

İlim, bizde doğup büyümüştür ve dölyatağı da kalb ve kafa birleşik
noktasıdır. Rasyonalizm üzerine kurulmuş, daha sonra da pozitivizm esaslarına
dayanarak gelişmiş bilim ise, tamamen maddî, dünyevî, arzî ve fizik
çerçevelidir ki, çıkışı nazariyelere dayalı, devamı şüphelerle iç içe, neticesi de
tereddüt ve kuşkudur. O, duyu organları dünyasında rüşeymleşir ve nazarî aklın
referansı ile yaşar. Çok defa gözün görmediği, kulağın işitmediği şeyleri inkâr
eder. Hâlbuki göz, mânâya karşı kördür. Kulak da onu duyamaz. Evet bugün
bilim denilen şey, sadece duyu organlarıyla duyulup, görülüp hissedilen obje
ve vak’alara “evet” der.

Bugün bilim adına iddia edilen hususlar tamamen batı felsefesinin ürünüdür.
Menşei doğu olan, çarpıtılmış batı felsefesi... Evet, günümüzdeki gelişmelerde
İslâm dünyasındaki ilmî gelişmelerin büyük bir payı vardır. Fakat artık
Mourice Bucaille’dan Kaptan Kusto’ya, Alexis Carrel’den, Carlayl’a, ondan
Garaudy’e kadar Batılı pek çok yazar, “Batı, tamamen bugünkü gelişmelerini
doğuya borçludur. Bu mânâda Endülüs, Batı’ya iyi bir örnek teşkil etmiştir.”
diyerek bu gerçeği açıkça itiraf etmektedirler. Belli bir dönemde temelleri
itibarıyla bizim dünyamızdan alınan bu ilimler, onlar tarafından sadece
mücerret ilim olarak ele alınmış, onların bize kazandırdıkları ve bunların hangi
esas ve kaideler üzerinde geliştiği meselesi nazar-ı itibara alınmamıştır.



Evet, Batı bu ilimleri kendi materyalist düşüncesiyle yoğurarak ele almış ve
sübjektif değerlendirmelere tabi tutarak kendi orijinleri açısından
başkalaştırmıştır. Bir kere Batı’da din, hiçbir zaman hayatla hemhâl
olamamıştır. Bu karanlık dünyada o, daima kilisenin duvarları içinde sıkışıp
kalmış ve halk ancak kiliseye gittiği zaman dinini duyabilmiştir. Bu bakımdan
da Batı’da din, hiçbir zaman bütün üniteleriyle hayatın içine girme fırsatını
bulamamıştır. Zaten tâ başta, Hristiyanlık Kostantin tarafından bir devlet dini
olarak kabul edilirken, bu çerçevede kabul edilmiş ve hayatla münasebetleri
kontrol altına alınmıştır. Böyle bir anlayış ise Hristiyanlık adına doğrusu bir
tâli’sizliktir. Hristiyanlığın tâli’ yıldızı ilk üç asırda kapalı tazyik altında fakat
parlak geçmiştir ve bu dönemde din, kendi safvetini koruyabilmiştir. Konstantin
ve taraftarları, Hristiyanlığı bir din olarak kabul ettikleri andan itibaren bir
mânâda Hristiyanlara gün doğmuş ama diğer yandan İncil ve din düşüncesi
tamamen kontrol altına alınmıştır. Evet, Hristiyanlık tahrif edilmiş ve “Senin
yerin kilisedir. Ara sıra insanlar din adına kiliseye gelebilir, orada
kafalarındaki çelişkiye rağmen dini soluklayabilirler; ama belirlenen bu
sınırların ötesine kesinlikle geçemezler.” denilerek, hayat tamamen dinden
tecrit edilmiştir. Evet artık Hristiyanlıkla hayat birbirinden koparılarak, toplum,
dinsiz hayat ve hayatsız din gibi bir telâkkîyi kabule zorlanmıştır. Onun için
Batı’da tamamen hayata mâl edilen ilim, dinin dışındadır ve din tamamen bir
moral müessesesi ve doğum-ölüm merasimlerini organize eden bir kurumdur.
Bunca devlet ve değişik sistemlerin baskısına karşılık o kendisini ne kadar
ifade edebilmektedir, düşünmeye değer. Bu karşılıklı zıtlaşma din câmiasını da
karşılık vermeye teşvik etmiştir. Yer yer kilise, bazı bilim adamlarını yakmaya,
bazılarının gözlerini çıkarmaya ve bazılarını giyotine gitmeye mahkûm etmiştir.
Tabiî bütün bunlar, çok ciddî bir bilim ve din çatışmasına sebebiyet vermiştir.

Ayrıca din, kilisenin içinde kaldığından dolayı gelişen hayat şartlarına
karşılık bir türlü gelişme gösterememiştir. Çok düşünür, Hristiyanlık
anlayışının bilimin çok gerisinde kaldığını ve bilime ayak uyduramadığını
düşünerek, onu tamamen hayatın dışına çıkarmaya çalışmışlardır. Bu defa da
Hristiyanlık, o günkü gücü ile bilime ait gelişmeleri engellemeye kalkmış ve
bilim adamlarını mahkum etmiştir. İşte bu yanlış uygulamalar uzun zaman batıda
Hristiyanlık ve bilim çatışmasının sürüp gitmesine sebep olmuştur.

Batı, bilimi, Grekler, Lâtinler, Yunanlılar ve İslâm dünyasından değişik
şekillerde almıştır. Onlar, almış oldukları bu ilimleri yeni terkiplerle bir hayli



ileriye götürmüşlerdir, ama bütün bu terkiplerin hiçbirinde dine hakk-ı hayat
tanımamışlardır. Böylece dinsiz bir anlayış üzerine oturan Batı’nın bilimi,
bizdeki ilim anlayışı ve telâkkisine tamamen zıt bir istikamette gelişmiştir.
Böyle bir farklılıktan ötürü de, onlarınkine “bilim”, bizimkine ise “ilim” demek
daha doğru olsa gerek.

Enginliğiyle bizim dünyamızda ilim, olabildiğine gelişmiş ve Câbirler,
Ebu’l-Heysemler, Hârizmîler, Zehrâvîler, İbn Sinâlar ve Farabîler... gibi
devasa ilim adamları yetişmiştir. İlk defa atom nazariyesini ortaya koyan Yunan
bilginleri, maddenin en küçük parçasının “atom” olduğunu söylerlerken, bir
İslâm âlimi olan Nazzâm, maddenin sonsuz denecek ölçüde parçalanabileceğini
söylemiş ve günümüzün ilim adamlarından biri gibi konuşmuştur. Bugün
partikül nazariyesi içinde bu meseleye bakıldığında, Nazzâm’ın 12-13 asır
evvel, çok derin şeyler söylemiş olduğu iddia edilebilir. Bütün bunlarla
beraber, İslâm dünyasında yetişen o büyük ilim adamlarından hemen hiçbiri,
ilimler adına ortaya koyduğu bu kadar keşif ve tesbitlerin yanında –yorum
farklılıkları müstesna– dinî düşüncesinden taviz vermemiştir. Aksine ilim,
onları din adına iyice takviye etmiş ve onların imanlarını kuvvetlendirmiştir.
Gerçi bazı rasyonalistler hadisler konusunda biraz farklı düşünmüş ve bazı
meselelerde Ehl-i Sünnet’le tartışmalara girmişler ise de onlardan hiçbirisi,
ulûhiyeti inkâr etme, dine tavır alma gibi ciddî farklılıklara girmemişlerdir.
Bazı âlimler, akla, olması gerekenden daha fazla önem verip, aklî istidlâller ile
sıfât-ı İlâhiye hakkında bir kısım yanlış beyan ve mülâhazalarda bulunmuşlardır
ama onların da hiçbiri dinsiz değildir.

Meselâ, iyi bir tabip olan Râzî aynı zamanda mistik denecek kadar bir
mânevîyat adamıdır. Hâlbuki bilim sahasında yetişen Batılılar ve onların bizim
içimizdeki temsilcileri, tamamen dinden uzaklaşmış, hatta ilhad ve küfre
saplanmışlardır. Müslümanlar, kâinatı Cenâb-ı Hak adına fethetme
düşüncesiyle araştırmış ve buldukları her yeni âyet, her yeni mucize, onlarda
yeni bir aşk, yeni bir heyecan ve hamle ruhu meydana getirmiştir. Onun için
onlar, daima “Hel min mezîd=Daha yok mu?” ufkunda dolaşmış ve böylece
sürekli bir hakikat ve araştırma aşkı yaşamışlardır.

Evet Müslümanlarda ilim hissi, din hissinin fevkalâde gelişmesine vesile
olmuş ve onlarda bir metafizik gerilim hâsıl etmiştir. Kur’ân-ı Kerim’deki َِّنإ

ِباـَبْلَْألا ِيلُوِــأل  ٍتاــَيَٰال  ِراـَـھَّنلاَو  ِلــْیَّللا  ِفـَِـالتْخاَو  ِضْرَْــألاَو  ِتاَواــَمَّسلا  ِقـْلَخ  ِيف 
“Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca



gelişinde akıl sahipleri için ibretler vardır.” 1 vb. gibi âyetler, her zaman
Müslüman ilim adamlarının dikkatini çekmiş ve bu bakımdan onlar, ilmî
araştırmalarını bir ibadet neşvesi içinde sürdürmüşlerdir. İşte bizdeki ilim,
Müslüman ilim adamlarında bu anlayış ve bu yaklaşımlar üzerinde teşekkül
etmiştir. Yukarıda zikredilen âyet-i kerimenin teşvikiyle hareket eden
Müslüman ilim adamları tarafından gök ve yerdeki nizam araştırılmış, onlar
arasındaki irtibata dikkatler çekilmiş; bir çiçeğin güneşle münasebeti, güneş
ışınlarıyla, yeryüzündeki âciz ve zayıf varlıklar arasındaki münasebet.. vb. gibi
daha pek çok konu üzerinde durulmuş ve netice itibarıyla da, mukaddes
kitapları olan Kur’ân’la kâinat kitabını telif eden bu ilim adamlarının, Allah’a
olan itimat ve yakınlıkları artmıştır. Zaten ilim adına ilk mesaj, inanca bağlı
olarak Allah’tan gelmiş ve daha sonra, âyât-ı tekviniyedeki her mucize ve
hâdise Allah’tan yeni mesaj ve ilhamlar şeklinde onları coşturarak âdeta birer
ilim âşığı gibi onları şaha kaldırmıştır.

Bugünkü Batı, mevcut bilim ve teknoloji ile fezalara ulaşıp gökleri keşfetse
de, bu durum onu yine de endişe, korku ve ürküten sürprizlerden
kurtaramayacaktır.

Mü’min sinelere gelince onlar, ilimle karadeliklerin bağrına bile taht
kurabileceklerine inanırlar. Çünkü onlar, varılan her noktada, “Bunun arkasında
Allah vardır. Muhtemel ki karadelikler de aydınlıklara çıkmak için birer
karanlık koridordan ibarettir. Bunlara girilip çıkıldıktan sonra kabir gibi öbür
tarafta aydınlığa erilecekse, bu sevimsiz gayyâları bile cennet köprüsü kabul
edebiliriz.” derler.

Batı, bilimle keşf ve tesbit edilen meselelerin dar çerçevesi içinde sıkışarak,
sadece onunla yetinmek zorunda kalmış ve bu sebeple de eşyanın çehresindeki
hikmeti hiçbir zaman görememiştir. Ama İslâm âlimleri, araştırmalar yaparken
eşya ve hâdiselerdeki hikmetleri, –Allah’ın tevfikiyle– daha derinden sezerek,
her şeyin arkasında O’nun kudretini görmüşlerdir. Şayet bir örnek verecek
olursak; insan simasındaki güzelliği, tabiatın karartıcı ve karanlıklaştırıcı eline
vermemiş, o güzellerden güzel insan çehresine her bakışlarında, Rahmân ü
Rahîm’in isimlerinin tecellî ettiğini görmüş ve sanattan Sâni’e intikal ederek
dar olanı genişletmiş, sınırlıyı sınırsızlaştırmış, bir aynayı sonsuz güzellikle
süslemişlerdir. Bu sayede onlar, ilimle ikiz yaratılan hikmeti, her zaman ilmin
hemen yanı başında görmüş, eşya ve hâdiselerle alâkalı olup biten her şeyi
gayet net müşâhede etme imkânını bulmuşlardır. َِيتوُأ ْدـَقَف  َةـَمْكِحْلا  َتْؤُي  ْنَمَو 



اًرِیثَك اًرْیَخ   “Kime hikmet verilmişse, bununla birlikte ona pek çok hayır da
verilmiştir.”2 fermanı bu bahtiyarları işaretlemektedir. Kâinattaki icraata
hikmet gözlüğü ile bakmayan kimse, abesle iştigal ediyor demektir.

İşte İslâm anlayışındaki ilim, bu esaslar üzerinde neşv ü nema bulmuştur.
Zaten İslâm’da, bütün ilimlerin gayesi mârifet-i ilâhî esasına bağlıdır. Mârifet-i
ilâhînin neticesi muhabbet-i ilâhî, muhabbet-i ilâhînin neticesi de zevk-i
ruhanîdir. Bütün bunlardan anlaşılan odur ki, Müslüman bir araştırmacı için
hiçbir zaman ümitsizlik ve karamsarlık söz konusu değildir. Çünkü o, okuyup
düşündükçe ve araştırıp yeni yeni şeyler buldukça, kendisini Allah’a daha
yakın hissedecek ve daha fazla huzur içinde olacaktır.

Evet böyle bir araştırmacı için ilim yapmak, her zaman beraberinde maddî
ve mânevî huzur getirirken, başkaları için o, kâinatın âkıbetini çok karanlık
gösterecek ve o kulvarda koşanları hep huzursuz edecektir.

Evet kâinatların, merhametli bir Zât’ın mülk ve idaresinde olduğunu
bilmeyen biri için güneş 5 milyar sene sonra bitecektir. İşte böyle bir bilgi,
şimdiden onların içine dehşetli bir korku salacaktır. Zira bundan sonra onların
akıllarına sürekli “Güneş bitince kızıl kıyamet kopacak ve biz, atom zerratı
adedince parçalanarak, yokluğa savrulacağız.” düşüncesi gelecek ve dünya ile
alâkadarlıkları ölçüsünde onları bîhuzur edecektir. Hâsılı bütün bunlar, Batı
anlayışındaki bilimin kâinata, eşya ve hâdiselere bakışı ve bunun neticesinde
etrafa saldığı ümitsizlik, karamsarlık ve sarsıntılardır.

Şimdilerde bu tür ilmin verdiği itminan ile, bilimin verdiği karamsarlık
ortadadır. Binâenaleyh bizde ilim denilince, dünya ile beraber aynı zamanda
ukbâ bilgisi de söz konusudur. İnsanlık bu beraberlik içinde –Allah’ın tevfik ve
inayetiyle– hep aydınlıkta yürüyecek ve Batılıların düştükleri şaşkınlık ve
tereddüde düşmeyecektir. Böylece Müslüman ilim adamları, ilmî incelemeler
yaparken dikenli tarlaları atlayarak geçecek, kandan irinden deryaların
üzerinden süzülerek uçacak, ayaklarını hiçbir zaman mücerret maddenin
kirlerine bulaştırmayacak ve hiçbir taraflarına diken batırmayacaklardır.

Evet ilim ile bilimin, zikredilen bu farklılıklar gözetilerek ele alınması çok
önemlidir. Onun için günümüzde pek çok düşünür, Batı’da materyalizme
bürünen ilmi, Müslümanlaştırma yollarını araştırmaktadırlar. Bazı düşünürler
de temel kaideleri itibarıyla, batıda bilim tamamen ilhad üzerine müesses
olduğundan, onun Müslümanlaştırılmasının mümkün olmayacağı



kanaatindedirler.
Doğrusu, eğer Batı’daki bilim, Allah’a teslim olmaz ve Allah’ı gösteren bir

ayna haline getirilmezse, insanlığın âkıbeti çok karanlık olacaktır. Onun için
Müslümanların bu mevzuda Batıyla yarışması, onu geçmesi ve bilimi
Müslümanlaştırması veya İslâmîleştirilmesi gerekmektedir. Bilimin
Müslümanlaşıp Müslümanlaşmaması, günümüzde, üzerinde düşünülmesi
gerekli olan en önemli meselelerinden biridir. Müslüman araştırmacılar,
meseleyi Kur’ân’da zikredilen “el-ilm” zâviyesinden ele alıp ilim dünyasında
yeni ufuklar açarken, Batı kafasındaki bilimciler de, hayret ve şaşkınlık
vadilerinde dolaşıp duracak, hep tıkanıklıklarla karşı karşıya kalacak,
aradıklarını bulamayacak ve başı açık, yalın ayak hayallerle değişik kurgu
bilimlerine takılıp duracaklardır. Maalesef günümüzde Batı anlayışındaki
bilim, âlem-i İslâm’ın başına göz açtırmaz bir belâ şeklinde musallat olmuştur.
Bütün bunlara rağmen, dünyayı aydınlatacak ilmin, yine orta kuşağın incisi
ülkemiz ve bu mevzuda onunla aynı duygu ve düşünceyi paylaşan ülkelerde
gelişip kendini ifade edeceğine inancımız tamdır.
1 Âl-i İmrân sûresi, 3/190.

2 Bakara sûresi, 2/269.



AHİRET İNANCI
Soru: Öldükten sonra diriltilmenin gereği ve bu inancın bize
kazandırdıklarını anlatır mısınız?
İnsan bütün varlıklar içinde Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin nokta-yı

mihrâkiyesidir. O her ismin âzam derecede tecellîsine mazhar mükemmel bir
varlıktır. Gülleri, çiçekleri, bağları-bahçeleriyle bütün yeryüzü; ayları,
güneşleri, kehkeşanları ve dev adalarıyla topyekün sema, insan mahiyeti
karşısında çok sönük kalır. Âkif’in ifadesiyle bütün cihanlar insanın
mahiyetinde matvîdir. Evet bütün âlemler bir fihrist gibi, insanın mahiyetiyle
ifade edilmektedir. Demek ki Allah (celle celâluhu), insanın yaratılmasına
hususî ehemmiyet vermiş, Hakîm isminin tecellîsi ile, insanı tam bir hikmet
âbidesi hâline getirmiştir. Diğer bir ifadeyle kâinatı bir kitap, insanı da onun
fihristi olarak tanzim etmiş.

Şimdi eğer bu mahiyetteki bir varlık, öldükten sonra diriltilmeyecek olursa,
ihtimamla yaratılanın ihmali gibi bir durum söz konusu olur ki, Cenâb-ı Hak,
böyle bir abes fiili işlemekten münezzeh ve müberrâdır. Evet, insan öldükten
sonra dirilecek ve gerçek değerini de işte o zaman bulacaktır.

Bu hakikati şöyle de ifade edebiliriz: Cenâb-ı Hak, kâinatta cemal ve
kemâlini göstermek için, daima esma ve sıfatlarıyla tecellî etmektedir. Hatta
kâinat bu tecellîlerin tecessüm etmesinden ibarettir denebilir. İşte bu
tecellîlerin daha dar bir noktada, herkesin görüp anlayabileceği, meleklerin
rahatça sezebilecekleri, cin taifesinin, ruhanilerin mütalaa edebilecekleri küçük
bir kitap hâlindeki şekillenmesi ise insandır. Bu itibarla da insanın ehemmiyeti
çok büyüktür. Kaldı ki Cenâb-ı Hak, her sene pek çok şeyi “ba’sü ba’del
mevt”e mazhar edip yeniden diriltmektedir. Şimdi hiç mümkün mü her sene en
ehemmiyetsiz şeyleri haşr u neşr etsin, yeniden diriltsin, hatta en ehemmiyetsiz
çekirdekleri dahi yeni bir hayata mazhar etsin de; insan gibi çok mânâ ifade
eden, önemli bir varlığa ehemmiyet vermesin.. burada çok güzel olan o sıfat ve
isimlere ayna olan insanı, öbür âlemde de aynı mahiyette, sıfatlarına ve
isimlerine ayna yapmasın.. işte bu, her işinde pek çok hikmet bulunan Cenâb-ı
Hakk’ın icraatına muhaliftir. Her şeyi hikmetle yaratan ve hiç abes işlemeyen
Allah (celle celâluhu), insanı bu kadar hikmetlerle donattıktan sonra, çürümeye
terk eder mi?

Rabbimize ait yönüyle haşr ü neşrin lüzumu adına –Haşir Risalesine



bakılabilir– bu çizgide daha çok şeyler söylenebilir. Evet, kâinatta var olan
sâir cinsler cins olarak ahirette diriltilecekler; insan ise, tek başına bir cinsmiş
gibi, fert fert diriltilecektir ve kendine has karakteri, duyguları, latîfeleriyle
uhrevîliğin bütün hususiyetlerini aksettiren bir mucize-i kudret olarak mutlaka
yeniden yaratılacaktır.

Konunun bize ait yönlerine gelince; içtimaî hayatın, nizam ve ahenk içinde
yürümesinin, ailevî huzurun temin edilmesinin, her yaş ve başta ferdi huzurun
sağlanmasının en güçlü ve tutarlı müeyyidesi, öldükten sonra dirilme hakikatine
inanmaktadır. Evet haşr ü neşr akîdesinin olmadığı bir yerde fert, kat’iyen huzur
içinde olamaz. Buna, “inanmayanlar da huzur içinde olamaz” diyebiliriz. Hatta
bu akîde üzerine oturtulamamış bir toplumun da huzurlu olduğu söylenemez.

Evet, haşr ü neşr akîdesi gereği, dirilme, Rabbin huzurunda hesap verme,
defterini sağ elinden alıp cennete girme, Rabbimizin cemalini görmeye namzet
olma gibi.. hususlar, ümitli ve huzurlu bir yaşama adına çok önemli esaslardır.
Bir insan ötelere ait bu mazhariyetlere inanıyorsa, hem Rabbin istediği
istikamette yaşayacak hem de hep huzur içinde olacaktır. Şöyle ki, bir ferdin
kalbinde öldükten sonra o dirilme inancı ve inanç çizgisinde amelleri varsa, o
fert, ahirette ölümsüzlük içinde yeni bir gençlik kazanacak, burada inkişaf
ettirdiği duyguları orada kendisine iâde edilecek, Rabbi uğrunda, dünyada
gösterdiği bütün cehd ve gayreti değişik değişik cennet nimetleri halinde
kendisine sunulacaktır. Bu, ىٰعَـس اَم  َِّالإ  ِناَـسْنِِْإلل  َسَْیل  َْنأَو   “İnsan için kendi
çalışmasından başka bir şey yoktur.”1 âyetinin tam anlamıyla zuhuru demektir.

Evet, haşre iman, ferdin biricik huzur kaynağıdır. Bu hususu çok iyi kavrayan
sahabe-i kiram, yaşarken huzur içinde olmuş, ölüme giderken de sevinçle
gitmişlerdir. Meselâ; İslâm adına ciddî bir mücadele ve kavganın verildiği
esnada bir sahabi, hurma ağacının dalına dayanmış, hurma yerken birdenbire
Efendimiz’in ümitle gürleyen sesi duyulur: “Bugün kim sevabını sırf Allah’tan
bekleyerek ölürse, cennete hangi kapısından dilerse girebilir.”  Bunu duyan
sahabî elindeki hurmaları etrafa saçar, “Beh beh! Eğer bunların (kâfirlerin)

eliyle Cennet’e gireceksem bu canıma minnet.” der..2 evet ölümü bile insana
sevdiren, öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. Ve işte bu, fert için önemli bir
huzur kaynağıdır.

Öte yandan; insanın gençlik zamanında ve hevesatının galeyânı hengâmında
arzularını frenleyecek, nefsine gem vurabilecek bir şey varsa o da, öldükten



sonra dirilme duygusudur. Bu duyguyla genç, “Hesaba çekilmezden evvel
nefsinizi hesaba çekin.”3 fehvâsınca nefsini hesaba çeker ve yanlış adım
atmamaya gayret eder. Bu ise hem şahsın, hem ailesinin hem de toplumun rahat
ve huzur içinde olması demektir. Bu çizgide Hz. Yusuf’un daha peygamberlik
vazifesi ile muvazzaf kılınmadan, Zeliha’nın teklifi karşısında “Allah’a
sığınırım.”4 demesini hatırlatmak yeter zannediyorum.

Benzeri bir vak’a da Hz. Ömer döneminde cereyan ediyor: Fettân bir kadının
entrikalarına maruz kalan bir delikanlı, tam devrileceği sırada dilinde َنيِذَّلا َِّنإ 

َنوُرـِصْبُم ْمُھ  اَِذإَف  اوُرَّكَذـَت  ِنَاطْیَّشلا  َنِم  َط  ٌِفئاۤ ْمُھَّسَم  اَِذإ  اْوَقَّتا   “Takvaya erenler
var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda (Allah’ın emir ve
yasaklarını) hatırlayıp hemen gözlerini dört açarlar.”5 âyetiyle, kendine
gelir ve âyetin ruhunda uyardığı heyecanla da ahirete yürür.

Hz. Üstad’ın konu ile alâkalı mülâhazalarından hareketle; çocukların saadet
düşüncelerinin devam etmesi de yine, ancak öldükten sonra dirilme inancına
bağlıdır. Aksi halde o zayıf, nahif, minnacık dimağlar, etraflarında ölüp giden
kimselerin, onların ruhlarında açacakları yaralarla hep yutkunup duracak ve

kat’iyen huzur duyamayacaklardır.6

Evet, çocukların ölüm hâdiseleri karşısında tek tesellileri, öldükten sonra
dirilme inancıdır. Onlar, çevrelerindeki ölümler karşısında, “Doğru,
yakınlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz öldüler ama Cenâb-ı Allah onları
daha güzel bir yere aldı, şimdi bizden daha iyi yaşıyorlar, belki Cennetin bağ
ve bahçelerinde dolaşıyorlar. Cennetin ırmaklarına girip çıkıyorlar ve
kevserlerinden içiyorlar.” inancıyla o zayıf ruhlarında, mukavemet kazanacak
ve değişik belâlar, musibetler ve ölümlerle yüz yüze geldiklerinde mukavemet
edebileceklerdir.

Gençlik için de benzeri şeyler söylenebilir. Şöyle ki; gençlik dönemi, beşerî
garîzaların gemi azıya aldığı bir dönemdir. Zira gençler büyük ölçüde serâzât
ve çakırkeyftirler. Önlerine gelen ve akıllarına esen her şeyi yapmak isterler.
Onların gücü, kuvveti ve serâzât keyifleri karşısında, milletin ırzı, namusu,
hatta bütünlüğü daima tehlikededir. Hâlbuki bu hususların korunması hemen her
sistemin temel prensibidir. Öldükten sonra dirilme inancı, gönlünce yaşamak
isteyen gençler için de frenleyici bir özelliğe sahiptir. Bakın bu akîdenin
nesillerimizin dimağlarından ve ruhlarından sökülüp atılmaya başlandığı
günden itibaren dinamik güçler, büyük çoğunluğu itibarıyla, dinamik anarşi



unsurları hâline geldiler ve toplum huzurunu tehdit ediyorlar. Bu açıdan eğer
yeni bir nesil inşa etme düşünülüyorsa, yapılacak ilk ve en etkili şey, onları
haşr ü neşre inandırmak olmalıdır.

Avrupa’da da, Orta Çağı müteakip dönemde Russo, E. Renan gibi kimseler
dini inkâr ediyor, Allah, Peygamber ve haşri kabul etmiyorlardı. Ancak, gün
gelip de her yanı anarşi ve huzursuzluk alınca, bunlar ve diğer bazı
mütefekkirler “tabiî din” düşüncesi ortaya atarak gerçeğinden uzaklaştırdıkları
nesilleri sahtesiyle rehabilite etmeye çalıştılar. Bu şu demekti: “Eğer insanları
mevhûm dahi olsa beşer üstü bir güce ve kuvvete inandırmazsak, bunları
zabturabt altına alma imkânı olmayacaktır.” Ne var ki, bu temelsiz teşebbüsler
hiçbir işe yaramadı.

Öyle ise yeni bir dünya kurmak isteyenler, mutlaka iman kaynağına müracaat
etmelidirler. Yoksa gençlerin karınlarını doyurmakla, sırtlarına birer urba
giydirmekle, her yerde bir petrol kuyusu kazıp, petrol fışkırtmakla, onları tatmin
etmek mümkün olmayacaktır. Çünkü ebed için yaratılan insan, ebedden ve
Ebedî Zât’dan başka hiçbir şeyle tatmin edilemez. ُبوُلُقْلا ُِّنئَمَْطت  ّللا  ِهٰ ِرْكِذـِب  ََالأ 

“Dikkat edin kalbler ancak Allah’ı anmakla itminana erer.”7

Aile içinde huzurun zembereği, esası, kaidesi, yine öldükten sonra dirilmeye
inanmaktır. Erkek ve kadın öldükten sonra dirilmeye inanıyorlarsa,
gençliklerini, sıhhatlerini kaybetmeleri, onların mutluluğuna dokunmayacaktır.
Evet onlar, “Biz bugüne kadar genç, tatlı, güzel bir hayat yaşadık, bundan sonra
–inşâallah– öbür âlemde bu hayatımızı, aynıyla devam ettireceğiz.” deyip hep
ilk günlerin neşvesini soluklayacaklardır.

Hâsılı insanlara hayatı ve tabiatın güzelliklerini sevdiren, Rabbe giden
yolları açan, ruhları şahlandıran, insana insanın ebediyete namzet olduğunu
gösteren; Allah’a ve öldükten sonra dirilmeye inançtır ki, bunlar huzurun,
rahatın ve emniyetin de kaynağıdırlar. Bakınız maddî imkân ve zenginlik
içerisinde bulunuyor olmalarına rağmen bugün yeryüzündeki birçok ülkede
ciddî bir huzursuzluk hakim. Bazı ülkelerin nüfusunun % 60-70’i alkolik.
Uyuşturucu kullanımı had safhada. Ahlâksızlık ve rezalet diz boyu.. ve daha
nice olumsuzluklar. Bu problemlerin kaynağı nesillerin tatmin edilemeyişi ve
daima mihrap ve minber değiştirmeleridir. Ayrıca onların çare adına atmış
oldukları her adım da yeni bunalımlara kapı aralamakta ve onları yeni yeni
buhranlara sürüklemektedir. Zira çıkış noktaları yanlış.



Evet bir milletin huzur ve saadetini düşünenler, en başta o millete ahirete
giden yolları açmalı ve gençleri, öldükten sonra dirilmeye inandırmalıdırlar.
Bu sayede, anarşist ve dinsiz olan gençler birdenbire karıncayı ezmeyen,
haşarata ayağını basmayan, meleknümûn insanlar hâline geleceklerdir. Tarih
içinde öyle insanlar olmuştur ki, karıncayı basıp öldürdüklerinden dolayı hep
kefâret yolları araştırıp durmuştur. Muhasebe duygusunda bu kadar derinleşen
bir insanın, ferdi, aileyi huzursuz etmesine, toplumu sarsacak problemler
çıkartmasına imkan yoktur.
1 Necm sûresi, 53/39.

2 Müslim, imâret 145; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/136.

3 Bkz.: Tirmizî, kıyâmet 25; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/96.

4 Yûsuf sûresi, 12/23.

5 A’râf sûresi, 7/201.

6 Bediüzzaman, Sözler s.103 (Onuncu Söz, Zeylin Birinci Parçası, Birinci Nokta).

7 Ra’d sûresi, 13/28.



TEVHİD İNANCI
Soru: Hz. Ömer’in (radıyallâhu anh) Hacerü’l-Esved’e hitaben
söylediği, “Ey taş! Biliyorum ki, sen bir taşsın, ne fayda ne de zarar
verebilirsin. Eğer Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) seni
öptüğünü görmeseydim seni asla öpmezdim.” sözünü nasıl anlamalıyız?
Hz. Ömer (radıyallâhu anh), nübüvveti en iyi anlayan ilk iki kişiden biridir.

Adaletin temsilcisi olan bu devâsâ kâmet, sünnete olan bağlılığından dolayı
Hacerü’l-Esved’i öpmüş ve sonra da “Ey taş biliyorum ki, sen bir taşsın, ne
fayda ne de zarar verebilirsin. Eğer Allah Resûlü’nün seni öptüğünü
görmeseydim seni asla öpmezdim.” demiştir. Zayıf sayılan bazı hadis
rivayetlerinde, o esnada Hz. Ömer’in arkasında bulunan ve onun bu sözünü
işiten Hz. Ali ona: “Ya Ömer! Onda saklı bulunan sırları bilseydin şimdi
böyle seslenmezdin!” mukabelesinde bulunur. Hatta bazıları bu hâdiseye bir
ekleme daha yaparak, Hz. Ali’nin bu sözü üzerine Hz. Ömer’in “Ali olmasa idi,
Ömer helâk olurdu.”1 dediğini rivayet ederler.

Muhaddisler, Hz. Ömer’in bu tavrına daha ziyade sünnete ittiba zaviyesinden
yaklaşmışlardır. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kâbe’nin dört
köşesini de öpüp, istilam yapması (selâmlama) konusunda ihtilaf vardır.
Muhaddislerin çoğunluğuna göre Efendimiz sadece Kâbe’nin güney kenarındaki

iki köşeyi, yani “Rükn-ü Yemânî” ile “Rükn-ü Hacer”i öpmüştür. 2 Hacerü’l-
Esved’in bulunduğu köşe (Rükn-ü Hacer), tavafın başladığı köşedir ve onu
öpmek sünnettir. Şayet öpmek mümkün değilse bir sopa veya baston ile
dokunup onun dokunan kısmını öpmek; bu da mümkün değilse en azından
Hacerü’l-Esved’e doğru elleri kaldırarak onu öper gibi işaret yapıp tekbir ve
tehlil getirmek, böylece o mânâya delâlet eder bir tavır sergileyerek değişik
zâviyeden sünnete saygımızı ortaya koymak gerekmektedir.

Nihayetinde bir taş olan Hacerü’l-Esved’in öpülmesi, bir taşın takdis
edilmesi gibi bir anlayışa sebebiyet verebilir; verebilir ve herkes o taşı bu
duygu ve bu düşüncelerle öpmeye kalkışır. Daha sonra da bundan bir hayli
hurâfe doğar. Ve böylece Kâbe, hak ve hakikate açık olmanın yanında
şeytanların da oyun oynadığı bir yer hâline gelir. Çünkü şeytanlar, kalbin
etrafında dönüp durmakta ve onun zayıf taraflarını yakalamaya
çalışmaktadırlar. Esasen kalb de insan hissiyatına göre bir Kâbe’dir. Kalbin
etrafında şeytanların menzilleri ve mazgal delikleri vardır. Kalbde takdis



edilecek şeylere dair öyle küçük menfezler vardır ki, “doğru şeyler” takdis
edilirken, takdis edilmemesi gereken başka şeyler de takdis edilerek saygı ve
tazimin yanında her zaman kaymalar olabilir.

Meselâ Makam-ı İbrahim’e, Hacerü’l-Esved’e, Kâbe’nin kapısının eşiğine
ve zeminine yüz sürülüp, gözyaşı dökülmesi, küçük vesilelerin büyük hedeflere
bağlandığı yer ve tavırlardır. Bu, bazı insanların, bir kısım nesnelere karşı, o
nesnelerin verasında Allah’ın rızasını hedefleyip saygı duyması demektir. Fakat
kişi, böyle bir saygı esnasında dengeyi muhafaza edemeyip takdis ettiği bu
şeylerde dengeyi koruyamazsa, başka şeylere de olduğundan fazla saygı
göstererek büyük bir inhirafa düşebilir.

Burada bir hâtıramı naklederek mevzuu daha da müşahhaslaştırmak
istiyorum. Hacda bulunduğumuz günlerde, bir arkadaşımla birlikte Kâbe’nin
mahfilinde bulunuyorduk. Kâbe’nin yanındaki minberin üzerine bir branda
örtülmüştü ki, Kâbe’nin etrafa mehâbet gamzettiği böyle bir atmosferde, üstüne
brandanın da örtülmesiyle o minber, şeâirden bir nesne gibi dimdik duruyor ve
gayet heybetli görünüyordu. O esnada içime doğan duyguları “İster misin bu
haliyle minberin şu meçhul, müphem ve muğlak görünümünden dolayı birisi
gelsin de, ona elini sürsün ve sonra oraya bir el sürme faslı başlasın.” diyerek
arkadaşıma bir tahminimi arz ettim. Ben daha sözümü bitirmemiştim veya
birkaç saniye geçmemişti ki, oradakilerden birisi gelip brandaya elini sürdü;
sonra da onunla yüzünü-gözünü sıvazladı. Onun ardından birdenbire o minber,
tavaf edilecek yerlerden birisiymişçesine takdise başlandı; öyle ki, oraya gelen
herkes önce onu sıvazlıyor, sonra da elleriyle yüzünü-gözünü.

Oysaki o kudsî mekânlarda Allah’ın emrettiği belli mânâlar ifade eden
şeylere karşı yine Allah’tan ötürü saygı duymak gerekir. Hatta bunlar bile, birer
imtihan vesilesi olarak değerlendirilebilirler. Hac esnasında mânâsını ruhumda
tam duyamadığım şeylerden birisi de “şeytan taşlama” hâdisesidir. Orada
herkesin şeytanı temsil eden taşa taş attığını görünce, elimdeki taşları teker
teker ben de oraya doğru fırlattım. Fakat kafam, akıl ve mantık çerçevesinde
düşündüğünde bu türlü şeylere “evet” demeyeceğinden orada ruhumu saran
duygularımı dile getirdim ve “Rabbim ben tamamen Sana teslimim; bunu da
Senin için yapıyorum.” dedim.

İnsan, yukarıda da ifade edildiği gibi, ibadetlerini bu inanç içinde yaparken
bile, şeytanın kullanabileceği çok menfezler olabilir ve bu aralıklardan insan
onun tuzaklarına düşebilir. İşte o büyük basîret âbidesi Hz. Ömer, avamca



anlayışı, tevhid çizgisine getirmek için –mânâ olarak–, “Böyle taşta, toprakta
bir kudsiyet aramayın. Allah Resûlü, onu öpmüştür. Eğer O öpmeseydi ben de
öpmezdim. Zira Hacerü’l-Esved’i öpmek, O öptüğünden dolayı sünnettir.”
diyerek, aklın hür olduğu nokta ile teslim olduğu noktayı birbirinden ayırmıştır.
Hz. Ömer’in sözü bu zâviyeden değerlendirildiğinde, onun ne kadar yerinde
söylenmiş bir söz olduğu daha iyi anlaşılacaktır.
1 Buhârî, hac 50; Müslim, hac 248-251.

2 Buhârî, hac 59; Müslim, hac 242.



HAKK’IN ÜSTÜNLÜĞÜ
Soru: Günümüzde hak taraftarlarının mağlup ve mazlum durumda
olmalarının sebebi nedir?
Peygamber terbiyesi görmemiş düşünce, öteden beri hep kuvveti önde tutmuş

ve onu temsil edeni hep haklı görmüştür. İslâm ise, bunun aksine kuvveti değil;
hakkı üstün tutmuş, ona değer vermiş; her şeyi ona bağlamış ve hak sahibini,
güçsüz dahi olsa, hakkını alıncaya kadar güçlü kabul etmiştir. Günümüzde
İslâm’ı temsil edenlerin genel durumuna bakıp: “Şayet hak üstünlük
gerektirseydi, onu temsil eden Müslümanların mağlup değil, gâlip durumda
olması gerekmez miydi?” başka bir ifadeyle, “Bâtılı temsil eden milletler
hâkim ve güçlü durumda iken, Allah’a, Kur’ân’a, Peygamber’e.. sahip çıkan
insanların mazlum ve mağdur durumda olmasının hikmeti nedir?” şeklinde
şüpheler daima akla gelebilir.

İslâm’a göre yukarıda da ifade ettiğimiz gibi kuvvet haktadır ve ona hiçbir
şey galebe edemez. Bu izâfî değil; mutlak bir hüküm ve esastır. Yalnız bu
mutlak hakikatin, kendiliğinden hayata geçmeyeceği de açıktır. O, kendine sahip
çıkan, hak cephesinde yer alan insanların güç, gayret, iş bilirliği vb. özellikleri
ile hayata hayat olur. Aksi halde, birçok şey heder olduğu gibi, bu mutlak
hakikat da heder olur gider.

Burada hakkın üstünlüğünü sağlayacak bazı esasları şöyle sıralayabiliriz:
Bir: Hakk’a ulaştıracak vesilelerin de hak olmasına dikkat edilmelidir. Hak

yolunda bâtıl vesilelerin kullanılması, hakkın ve haklının mağlubiyetini netice
verebilir. Bu da kitlelerin Hakk’ın hakkaniyeti, doğruluğu, geçerliliği vb.
noktalarda şüphelere düşmesine sebep olur. Hâlbuki, kitleleri böylesi bir
tereddüde sevk etmeye, hiç kimsenin hakkı yoktur.

Meseleyi bir örnekle izah edecek olursak; meselâ, ahlâk kurallarının toplum
çapında yaygınlaşıp kökleşmesi ve buna bağlı olarak kötülüklerin silinip
gitmesi, ya suçluların cezalandırılıp zapturapt altına alınması, ya da onların
kalb ve gönüllerine yönelik tezkiye ve terbiye ameliyesiyle mümkün olabilir.
Başta bulunanlar ya da terbiyeciler, ikinci şıkkı hiç nazar-ı dikkate almaz da,
sadece birinci şık üzerinde dururlarsa, –tam anlamıyla denmese de– bâtıl bir
yolla hakkı tahsil etmeye çalışmış olurlar ki, bunun da sağlıklı bir netice
vermeyeceği açıktır.

Diğer taraftan, teknik ve teknolojik sahada terakkî etmek için, kafa ve



kalblerin ilimle-irfanla donatılması gerekmektedir. Böyle bir terakkî sonucu
bütün insanlığı imhâ etme plânı da olsa, zikrettiğimiz hak mülâhazalarla hareket
edildiği takdirde, netice (bâtıl da olsa) elde edilecektir. Çünkü Üstad’ın
ifadesiyle: “Her bâtılın her vesilesi bâtıl olmadığı gibi; her hakkın her vesilesi
de hak değildir.”

İşte günümüzde, hak taraftarlarının bâtıl temsilcilerine mağlup olma
sebeplerinden birisi budur.. ve bu yanlışlık toplumda oldukça yaygındır.

İki: Müslümanlar, Müslümanca sıfatlara sahip çıkmalı ve onları bir bütün
hâlinde temsil etmelidir. Halkımız bu mânâdaki insan için “dört dörtlük
Müslüman” tabirini kullanır. Gerçi Üstad’ın ifadesiyle: “Her mü’minin her

sıfatı mü’min olmadığı gibi; her kâfirin her sıfatı da kâfir değildir.”1

Bu demektir ki, bazı mü’minlerde kâfir sıfatı bulunabileceği gibi, bazı
kâfirlerde de mü’min sıfatı olabilecektir. Ne var ki, hakkı üstünlüğe taşıma,
ancak kâmil mü’minlerin yapabileceği bir iştir. Kâmil mü’min de yukarıda
belirttiğimiz gibi, Müslümana ait sıfatları bütünüyle temsil eden insan
demektir.

Üç: Tenâsüb-ü illiyet prensibine uygun hareket edilmelidir. Cenâb-ı Hakk’ın
kâinatta cârî iki çeşit kanunu vardır. Bunlardan biri, “İrade” sıfatından
kaynaklanan kanunudur ki, “O bir şey dilediği zaman sadece ‘ol’ der , o da
oluverir.”2 âyeti, ona işaret eder. Diğeri ise, “Kelâm” sıfatından kaynaklanan
Kur’ân-ı Kerim ve onun ihtiva ettiği esaslardır. O’nun emir ve iradesinden
kaynaklanan kanunlar, kâinatta hükümferma olan “Sünnetullah”tır. Atomlardan
galaksilere kadar bütün kâinat, bu kanunlarla işler ve hareket eder. Meselâ,
yere atılan bir tohum hava, su ve güneşin etkisiyle büyüyüp dâne verir; bir
çocuğun dünyaya gelmesi, anne-baba çiftinin birleşmesi sonucu olur vs...

Cenâb-ı Hak, bütün bu kanunlarla insanlara bir ders verir ve onların bu
kanunları nazar-ı itibara alarak iş yapmalarını ister. Zira o kanunlar nazar-ı
itibara alınmadan yapılacak iş ve hareketler, adem-i muvaffakiyetle
sonuçlanacaktır. Bunun cezası da, ekseriyet itibarıyla dünyada verilecektir. İşte
Müslümanlar, günümüzde bir bakıma bu kanunlara uymamanın cezasını
çekiyorlar. İslâm’ın dışında olanlar ise, onlara riayet etmenin safasını
sürüyorlar.

Burada arz edeceğimiz husus, dördüncü bir esas olarak kabul edilebilir.
Nasıl ki Cenâb-ı Hak, atmacayı serçeye, kartalı küçük civcivlere.. musallat



etmek suretiyle onların kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamaktadır; aynen öyle
de, kâfiri dünyada mü’mine musallat etmek suretiyle, onun kendisine gelmesini
istemekte ve onu yeni arayışlara yöneltmektedir.

Evet, yıllar var ki Müslüman ilim ve fikir adamları, sadece belli meseleler
etrafında dönüp durmuş ve bir türlü Kur’ân-ı Kerim’i asrımızın idrakine
sunamamışlardır. Ancak O’nun ihtiva ettiği eşsiz düsturların başkaları
tarafından anlaşılıp hayata hayat kılınmasıyla, onlar kendilerine gelmiş ve
bunlar Kur’ân’da da var deyip Kur’ân’a sahip çıkmışlardır. Bu bakımdan
şahsen ben, inanmayanların Müslüman üzerindeki hakimiyetini, şerr şeklinde
değerlendirmiyor, aksine onu bu tür arayışlara sevk ettiğinden dolayı izâfî
“hayır” olarak görüyorum.

Hâsılı; her ne kadar bugün, bâtıl galip görünse de, “Akıbet
müttakîlerindir.”3 sırrınca, bu galibiyet dâimî olmayacak, hak taraftarları arz
ettiğimiz ve arz etmediğimiz ölçüler içerisinde hareket edebildiği takdirde

ِهَْیلَع ى  َلْعُي ـَـالَو  وــُلْعَي  ُّق  َحَْلا  “Kuvvet haktadır ve ona hiçbir şey galebe
edemez.”4 sırrının zuhur ettiğini müşâhede edeceklerdir.
1 Bediüzzaman, Sözler s.792 (Lemeât).

2 Bakara sûresi, 2/117; Âl-i İmrân sûresi, 3/47; Meryem sûresi, 19/35;...

3 A’râf sûresi, 7/128.

4 Bkz.: Buhârî, cenâiz 79; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/128.



İSLÂM’DA ŞEKİLCİLİK YOKTUR
Soru: Hz. Katâde (radıyallâhu anh) Müslüman olduğu zaman
Efendimiz’in: “Ey Katâde! Saçlarını kestir.” buyurmasının hikmeti
nedir?
En başta İslâm’ın genel disiplinlerine aykırı olan böyle bir sözü

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) söylemiş olacağına ihtimal
vermiyorum. Zaten mevsuk hadis kaynaklarında böyle bir rivayet de yok. Kaldı
ki, bir kısım siyer kitaplarında da bildirildiği üzere, çoğu sahabinin uzunca ve
örgülü saçları vardı. Bazıları onu toplar, başlarının üzerinde yumak yaparlardı.
Bunu teyit eden bir vak’a vardır ki, şöyle cereyan eder: Efendimiz, saçlarını o
şekilde yumak yapmış bir insan görür ve ona saçlarını çözmesini ve onların da

secdeden nasiplerini almalarını tavsiye eder.1 Ne var ki Efendimiz’in, ne Ebû
Bekir’e, ne Ömer’e, ne de Hz. Osman’a –ki bunların hepsinin saçları uzundu–
“Saçlarınızı kesiniz.” şeklinde bir emri olmamıştır. Bilindiği üzere Mekke
fethinden sonra çoğu sahabi, gönülleri ganimetle telif edilerek yumuşatılmış ve
Müslümanlığa kazandırılmıştı. Onların sırtlarında kâfir urbası, başlarında küfür
sarığı vardı. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), onları bile çıkarmalarını
istememişti. Zaten Allah Resûlü’nün bu türlü bir işe kalkışması, şekilcilik
olurdu. O ise, bütünüyle şekilcilikten münezzeh ve müberrâ idi.

Vâkıa, Efendimiz’in tarz-ı telebbüsü (giyim tarzı), yiyip içmesi, yatıp
kalkması, tamim edilip, kimse o işe zorlanmadan, hâlisane bir niyetle O’na
uyma düşüncesi ile yapılması makbuldür; ancak Efendimiz’in, bu tür
şekilcilikle alâkalı hiçbir emri de olmamıştır.

İşin enteresan tarafı ise, günümüzde çokça üzerinde durulan ve dinin bir aslı
gibi insanlara sunulan sarık mevzuunda bile Efendimiz’in, Buhârî, Müslim gibi
mevsuk hadis kitaplarında rivayet edilen bir işareti dahi olmamıştır. Bu
mevzuda sadece, Efendimiz’in Mekke’ye girerken başında siyah bir sarığın

olduğu ve hafifçe arkaya sarkıttığına dair bir rivayet vardır.2 Sarıkla namaz

kılmanın yirmi beş veya yirmi yedi derece,3 hatta yetmiş yedi derece4 daha
faziletli olduğuna dair rivayetlerin hepsi Ümmühât’ta (temel hadis kaynakları)
değil, Zevâid’de (tâlî kaynaklar) geçmektedir. Haddizatında bütün bunlar
teferruata ait meselelerdir ve işi zorlaştırıcı şeylerdir. Ancak sakala dair bir
hayli rivayet vardır ve bu yüzden Hanefi fukahası o mevzu üzerinde oldukça
hassasiyetle durmaktadırlar; durmakta ve sakalın olduğu gibi bırakılması



gerektiğini ifade etmektedirler. Ne var ki, Hanefi fukahâsının bunca
hassasiyetine rağmen, bu mezhebe müntesip dünya kadar insan da sakal
bırakmamıştır. Muhammed Ebu’z-Zehra, sakalı Efendimiz’in âdet-i
seniyyelerinden biri olarak değerlendirir. Dolayısıyla “Bir insan bu âdete
uyma düşüncesiyle sakal bırakırsa sevap kazanır.”5 der. Bu yüzden, sakal
bırakmayana, sarık sarmayana, şalvar giymeyene günah işliyor demek sertçe bir
yaklaşım olsa gerek. Zaten, bir insanın arkasından, ona günah işliyor demek,
gıybettir. Gıybetin haram olduğu ise kat’îdir.

Bu sözlerime bakarak, benim bunların aleyhinde olduğum zannedilmemeli;
hiç kimse için de düşünülmemeli; ne var ki dinin vaz’ettiği kriterlere saygıda
da kusur edilmemelidir. Evet bunlar, her ne kadar Efendimiz’e ait birer âdet-i
seniyye olarak değerlendirilse ve O’nunla irtibatımızın, O’na bağlılığımızın bir
ifadesi sayılsa da, meselenin yerinin dinî kriterler açısından çok iyi bilinmesi
de zarûrîdir.

Evet şekil, İslâm’da bir esas değil, tâlî bir meseledir ve bunlara takılıp
kalmamak gerekir. Mevzuyla alâkalı zikredilen hadis, hasen ya da zayıfsa –ki
zayıfına bile ben Ebû Hanife gibi çok saygılıyım. O büyük imam, zayıf bir
hadis bulduğu yerde içtihada başvurmaz, hadisle amel edermiş– zaten amel
etme mecburiyeti getirmez. Kaldı ki, meseleyi şu şekilde izah etmek de
mümkündür; ihtimal bu sahabi, günümüz gençleri arasında bir kısım kimselerin,
saçlarının bir yanını kestirip diğer taraflarını bırakmaları gibi saçlarını, insan
tabiatını çirkinleştirecek şekilde kestiriyordu da, Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem), kâfirleri takip ve taklit etmeme mevzuundaki hassasiyetinin gereği
onu ikaz buyurmuşlardı. Meselâ; özellikle “Şemâil” kitaplarında olmak üzere,
bir kısım hadis kaynaklarında zikredildiği gibi, Efendimiz, Mekke’de saçlarını
teâmüle uygun olarak taramasına rağmen, daha sonra müşriklere muhalefet
olsun diye önünü ön tarafa, sağını sağ tarafa, solunu sola ve arka kısmını da
arka tarafa doğru taramıştı. Medine-i Münevvere’ye hicret ettiğinde de,
Hristiyan ve Yahudiler’in –Roma tarihine dair resim ve filmlerde görüldüğü
gibi– saçlarını alınlarına kadar uzatarak öyle şekillendirdiklerini görünce, yine
tavrını değiştirdi; bu sefer de saçlarını sağa ve sola tarayarak ortadan
ayırıverdi, ihtimal o gün yapılan tıraşlarda bazıları saçlarının sağ ve solunu
kesip, sadece tepede saç bırakıyorlardı. Bu ise, birilerine benzemede zorlamalı

bir haldi.6 Bu yüzden Efendimiz: “Kim özenerek bir kavme benzerse, o



onlardandır.”7 esprisine göre davranmıştı.
Aynı zamanda insan yapısına bakıldığında görülür ki o, tecemmül esas

alınarak harika bir plânlamadan geçirilmiş.. evet onun vücut yapısı, öyle
hendesî, öyle riyazî inceliklere göre inşa edilmiştir ki, bakıp da onu takdir
etmemek mümkün değildir. Bir zamanlar bu hendeseye olan hayranlığımı şu
sözlerle ifade etmiştim; Allah Resûlü, “Şayet Allah’tan başkasına secde caiz
olsaydı..”8 buyururlar. Ben de: “Eğer Mâbud-u bi’l-Hak’tan başkasına secde
câiz olsaydı, ahsen-i takvim menşûrundan geçirilmiş insan âbidesi karşısında
aynı şeyleri söylerdim.” dediğimi hatırlıyorum. Nitekim Allah (celle celâluhu),
tahiyye mânâsına ona ilk secdeyi meleklere emretmiş ve Hz. Âdem’in şahsında
ona secde ettirmişti. Şimdi Allah’ın böylesine mükemmel yarattığı insan
urbasını değiştirmek, herhalde hiçbir şekilde tecviz edilemese gerek. Allah
Resûlü, bir sahih hadisinde: “Allah, nimetinin eserini kulunun üzerinde
görmek ister.”9 buyurur. İhtimal Hz. Katâde’nin esas tabiatına ters bir saç
kesimi vardı. Bundan dolayı da Efendimiz ona, “saçlarını kes” demişti.

Ama günümüzde herhangi bir insan gelip Müslüman olsa, bizim kalkıp ona
böyle bir şey söylememiz kat’iyen doğru olamaz. Çünkü söylediğimiz şeyler,
onun dem ve damarına dokunup, inanacakken kaçmasına sebep olabilir. Hatta
bu tür yersiz müdahaleler, bazen çok ileri derecede inanmış insanlarda bile
sarsıntı hâsıl edebilir. Meselâ Kur’ân’ın yedi kıraat üzerine nâzil olması
vesilesiyle, kıraat farklılıklarından dolayı sahabe arasında dahi yer yer
tartışmalar çıkmıştır. Yine bir sahabinin imamlık yaparken, Kur’ân’ı kendisine
öğretilen kıraatle okuması, başka bir sahabi tarafından yanlış okuyorsun
gerekçesiyle itâp edilmesine ve yaka-paça edilerek Efendimiz’in huzuruna
götürülmesine sebep olmuştur ki, bu durum o zatı ciddî şekilde rencide etmiş;
hatta sarsıntı geçirmesine vesile olmuştur. Daha sonra da Efendimiz’in elini
göğsüne vurup teskin etmesiyle üzerindeki olumsuzluğu atmış ve

rahatlamıştır.10 Kaldı ki Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir
peygamberdir, O bu gibi yerlerde peygamberlik kuvve-i kudsiyesini
kullanıyordu. Dolayısıyla O’nun ağzından çıkan ses, yaklaşım keyfiyeti vs.
insanlar üzerinde ayrı bir tesir icra ediyordu. Bu yüzden O’nu dinleyip
dinlememe bile, bir yerde din veya dinsizlik gibi addediliyordu. Bu açıdan,
kimse kendini O’nun yerine koymamalı ve İslâm’a gönlü henüz ısınmış birine,
“saçını kes, elbiseni düzelt vs.” dememeli. Bunlar söylenmesi şart sözler



değildir. Söylerseniz, o insan gider, bir daha da geri gelmeyebilir. Bu safhada
söylenecek bir şey varsa, o da takdir, tebcil, tebriktir ve “Kardeşim sana ne
mutlu! Çünkü Efendimiz: ‘Müslümanlık, cahiliyeye ait şeyleri siler
götürür.’11 buyuruyor. Dolayısıyla sen şu anda anadan doğmuş gibi tertemiz ve
günahsızsın.” demek türünden ifadelerdir.

Evet, günümüzde de bir nevi fetret yaşanıyor; bu insanlar kendilerini levsiyat
içinde buldular. Onlara dini anlatacak kimse olmadı. Belki camide imam
anlatıyordu ama, onu da çağın kulağı ile dinlemek zordu. Bir insanın bu kadar
handikaplar ve dezavantajlarla dolu bir toplum içinden sıyrılıp dine yönelmesi,
Âkif’in “Hakikî Müslümanlık en büyük kahramanlıktır.” dediği gibi, gerçekten
en büyük bir kahramanlıktır. Dolayısıyla bir gladyatör gibi şeytanını yenmiş bu
kahramanın sırtını sıvazlayarak, kâkül-ü gülberinden öperek ve “Seni tebrik
ederim kardeşim.” diyerek alkışlamak icap eder. İhtimal o da, çevreyi tanıyıp,
insan tabiatına zıt bir emâre görmeyince intibaha gelecektir.
1 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/8, 391; Abdurrezzak, el-Musannef 2/183.

2 Müslim, hac 453; Ebû Dâvûd, libâs 21.

3 Bkz.: İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  37/355; el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 4/225.

4 Bkz.: ed-Deylemî, el-Müsned 2/265; es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene s.423.

5 Bkz.: Müslim, tahâret 56; Tirmizî, edeb 14.

6 Bkz.: Buhârî, libâs 70; Müslim, fezâil 90.

7 Ebû Dâvûd, libâs 4; el-Bezzâr, el-Müsned 7/368.

8 Tirmizî, radâ 10; Ebû Dâvûd, nikâh 41; Dârimî, salât 159.

9 Tirmizî, edeb 54; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/311, 4/438.

10 Bkz.: Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 273; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/127.

11 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/199.



Üçüncü Bölüm 
DİN EKSENİ ETRAFINDA

EFENDİMİZ’İN TARİFLERİ İÇİNDE KUR’ÂN
Hâris el-A’ver anlatıyor:
“Mescide uğradığımda gördüm ki halk, zikri terk edip malâyâni konularla

meşgul oluyor. Çıkıp durumdan Hz. Ali’yi (radıyallâhu anh) haberdâr ettim.
Bana:

– ‘Doğru mu söylüyorsun, öyle mi yapıyorlar?’ dedi.
Ben de
– ‘Evet’ deyince, O:
– ‘Ben, Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle ferman ettiğini

işitmiştim.’ dedi:
– ‘Haberiniz olsun, bir fitne zuhur edecek!’
Ben hemen sordum: ‘Ondan kurtuluş yolu nedir Ey Allah’ın Resûlü?’
Buyurdular ki:

َسَْیل ُلْصَفْلا   َ وُھَو ْمُكَنَْیب  اَم   ُ مْكُحَو ْمُكَدْعَب  َُربَخَو مَا  ْمَُكلْبَق   َ ناَك اَم  َُأَبن  ِهِیف  ّلل  ِهٰ ُباَِتك ا

َوُھَو ّللا  ُهٰ ُه  َّلََضأ ِهِرْیَغ  ِيف  ى  َدُھْلا ىَغَتْبا  ِنَم  ّللا وَ ُهٰ ُهَمَصَق  ٍراَّبَج   ْ نِم ُهَكََرت  ْنَم  ِلْز  َ هْلِاب

ِِهب ُغيَِزت  يِذَّلا َال  َوُھ  ُمیِقَتْسُمْلا  ُطاَر  ِصلا ّ َوُھَو  ُمِیكَحْلا  ُْر  كِّذلا َوُھَو  ُنِیتَمْلا   ِ ّللا هٰ ُلْبَح 

ِدَّرلا ِةَرْثَك  َىلَع  ُق  َلْخَي َالَو  ُءاََملُع  ْ لا ُهْنِم  ُعَبَْشي  َالَو  ُةَنِسْلَْألا  ِِهب  ُِسب  َتَْلت َالَو  ُءاَوْھَْأل  ا

اَنْعِمَس اَِّنإ  اوُلاـَق ﴿ ىَّتَح  ُهْتَعِم  ِْذإ َس ُِّنجْلا  ِهـَتَْنت  َْمل  يِذَّلا  َوُـھ  ُهـُِبئا  َجَع يـِضَقَْنت  َالَو 

ْنَمَو َرِج  ِِهب ُأ َلِمَع  ْنَمَو  َق  َدَص ِِهب  َلاَق  ْنَم   ﴾ ِ۪هب اَّنَمٰاَف  ِدْشُّرلا  َىِلإ  يِۤدَْھي   اًبَجَع ًانٰاْرُق 

ٍ میِقَتْسُم ٍطاَرِص  َىل  إِ َيِدُھ )  ) ىَدَھ ِهَْیل  ِإ اَعَد  ْنَمَو  َلَدَع  ِِهب  َمَكَح 

– ‘Allah’ın Kitabı(na uymak)tır. (O öyle bir  kitap ki) onda, sizden önceki
(milletlerin ahvâliyle ilgili) haber, sizden sonra (kıyamete kadar) gelecek
fitneler ve kıyamet ahvâli ile ilgili haberler.. ayrıca sizin aranızda, (iman-
küfür, taat-isyan, haram-helâl  vs. nev’inden) cereyan edecek ahvâlle alâkalı



da hükümler var. O, hak ile bâtılı ayırt eden tek ölçüdür ve onda her şey
ciddîdir. Kim bir zalimden korkarak, ondan kopar ve  onunla amel etmezse,
işte o zaman Allah da onu helâk eder. Kim onun dışında bir hidayet ararsa
Allah o kimseyi saptırır. Zira o, Allah’ın en sağlam ipi(hablü’l -metin)dir. O,
hikmet edâlı hatırlatan bir beyan.. ve Hakk’a ulaştıran bir yoldur. O,
kendisine uyanları (değişik arzulara takılıp) kaymaktan, kendisini (kıraat
eden) dilleri de iltibastan korur. Âlimler hiçbir  zaman ona doyamaz.. O,
kendisini çokça, tekrar tekrar okuyana usanç vermez ve bu, onun tadını
eksiltmez. Onun insanlarda hayret uyaran yanlarının sonu gelmez. O öyle bir
kitaptır ki, cinler işittikleri zaman, şöyle demekten kendilerini
alamamışlardır: ِ۪هب اَّنَمٰاَف  ِدْشُّرلا  َىِلإ  يِۤدَْھي   اًبَجَع ًانٰاْرُق  اَنْعِمَـس  اَِّنإ   ‘Biz, doğru
yolu gösteren harika ve hiç duyulmadık bir Kur’ân dinledik. Biz onun (Allah
kelamı olduğuna) inandık.’1 Onun üslûbuyla konuşan doğruyu konuşmuş
olur. Onunla amel eden mutlaka mükafat görür. Kim onunla hüküm verirse
adaletle hükmeder. Kim ona çağırırsa, doğru yola çağırmış (ermiş) olur.’  Ey

A’ver, sen de bu güzel kelimeleri iyi belle.”2

Kur’ân’ın faziletine dair olan bu hadis-i şerifi, hadis imamlarından Tirmizî,
Dârimî ve bir kısmı itibarıyla da Ahmed İbn Hanbel nakleder. Bu hadis,
Kur’ân-ı Kerim’in ruhunu, mâhiyetini, muhteva ve hususiyetlerini ve onun nasıl
bir hazine ve cevherler definesi olduğunu bu ölçüde derin ve özlü ifade
edebilen en câmi hadistir. Ne var ki, senedindeki zayıf raviler ve inkıta’dan
ötürü bu câmi hadis mualleldir. Hâris el-A’ver için, Yahyâ bin Maîn ve Ahmet
bin Salih “sika” deseler de, Şa’bî onun bir yalancı olduğunu söylemiş; hatta
Râfizîlikle suçlanmıştır. Ali İbn el-Medînî, Ebû Zür’a ve Ebû Hatim er-Râzi de
onu yalancılıkla itham etmiş ve rivayet ettiği hadisin alınamayacağını

söylemişlerdir.3

Tirmizî, hadisin ancak bu senetle gelen şeklini bildiğini, isnadının meçhul,
seneddeki Hâris el-A’ver hakkında da tenkitlerin olduğunu söyler. Ahmed
Muhammed Şâkir de Müsned’deki rivayeti tahkik ederken, senedinin çok zayıf
olduğunu söyledikten sonra Tirmizî’nin rivayeti için de İbn Kesir’in “Hamza

bin Habîb ez-Zeyyât’ın, rivayetinde teferrüd etmediği...”4 şeklindeki
değerlendirmesini naklederek konuyu kapatır.

Her şeye rağmen, yukarıda ismini verdiğimiz hadis kitapları da, onu rivayet
etmede beis görmemişlerdir. Daha sonraları ise, senedindeki zaafiyeti



belirttikten sonra birçok müellif bu hadisi kitaplarına almışlardır. Hadis, Hilye,
el-Fakîh ve’l-Mütefakkıh, İthâfu’s-Sâde gibi kitaplarda nakledildiği gibi,
Kurtubî’nin tefsirinde, Begavî’nin Şerhu’s-Sünne’sinde de zikredilmektedir. Bu
itibarla da onun ümmetin kabulüne mazhar olduğu söylenebilir. Hatta hadis
ilminin büyük otoritelerinden İmam Nevevî gibi zatlar, Kur’ân’ı anlatırken bu

hadise mutlaka müracaat etmişlerdir.5

Bu hadisi, öteden beri bazı hocalarımızdan duymuş olmamız ve konusunda
tek hadis olması bizim de ilgimizi çekmiştir. Böyle bir cevher hazinesini
taşıyan insanlardan bir tanesinin, bazı hadis imamlarınca mecrûh olmasına ve
senedindeki zâfiyete rağmen biz, metnin parlaklığı ve muhkemâta uygunluğuna
bakarak, ona itibar edenlerin yanında olmayı düşündük. Hadis, Kur’ân’ı tarif
etmedeki câmiiyyeti yönüyle en mühim rivayetler arasındadır. Bu hadisin, 19
madde ihtiva etmesi de ayrı bir hususiyet arz etmektedir.

1. Madde: ْمَُكلْبَق َناـَك  اـَم  ُأ  ََبن ِهِْیف   “O’nda sizden evvelkilerin haberleri
vardır.”

Bilindiği gibi biz tarih öncesi dönemler hakkında pek fazla şey bilmeyiz.
Tarih ve arkeoloji bilimlerinin verilerine rağmen antik dönem hâlâ bizim
meçhulümüzdür. Bugün yapılan çok yönlü çalışmalarla bir hayli medeniyet su
yüzüne çıkarılmış olsa da yakın tarihe kadar, Kur’ân-ı Kerim’de yer yer
kendilerinden bahis açılan, Hz. Hûd’un gönderildiği Âd kavminden, Hz.
Salih’in cemaati Semûd kavminden bahsedilince, Batılılar dudak büküyor ve
konuyu ciddiye almıyorlardı. Oysaki kazılarda Âd da, Tamud adıyla bilinen
Semûd da, hatta bütün detayları ile Hz. Lut’un kavmi Sodom ve Gomore de
ortaya çıkarıldı.

Keza Kur’ân, Firavun’un başına gelen “gark” hâdisesinden (Kızıldeniz’de
boğulması), onun cesedinin dışarıya çıkarılacağından bahseder ki, hem
mülhidler, hem de kütüb-ü sâbıka ve sâlife ricâli (Tevrat ve İncil ehli) bu
haberi hiç de ciddîye almamışlardı. Oysaki Kur’ân, َنوُكَِتل َِكنََدِبب  ِجَنُن  َكیّ َمْوَیْلاَف 

ًَةيٰا َكَفْلَخ  ْنَِمل   “Bugün biz senin cesedini kurtaracağız ta ki sonrakilere ibret
olsun.”6 demek suretiyle bu meseleyi asırlar öncesinden haber vermişti.
Kur’ân-ı Kerim Firavun’un gark olmasını naklederken, öyle mücerret bir
tarihsel vâkıayı haber vermekle kalmayıp, onun cesedinin, sonraki nesillere
ibret olmak üzere denizden çıkarılacağı şeklinde vak’ayı resmediyor. Kur’ân’ın
bu ilânı karşısında hem o günün müşrik ve mülhidleri, hem de kütüb-ü sâbıka



ricâli (Ehl-i Kitap) istihzâî bir tavır takınıyorlardı ama, Kur’ân, kendinden
emin bir üslupla meseleyi vaz’ ediyordu. Sırf bir ihtimal çerçevesinde de olsa,
şimdi o ceset İngiltere’de teşhir ediliyor; hem de o ceset diye teşhir ediliyor.

Bu misalleri çoğaltabiliriz. Hatta sadece günümüzde yazılan modern
tefsirlere bile bakacak olsak, Kur’ân’ın çağlar öncesinden haber verdiği
tarihsel kavim ve medeniyetlerin, ister arkeolojik kazılar, ister daha başka
yollarla ortaya çıktıklarını görecek ve ürpereceğiz.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ümmî bir insandı ve hiç okumamıştı.
–O ümmiyet başlarımızın tacı olsun. Aslında onun ümmî olması,
peygamberliğinin çok önemli esaslarındandır.– Ne Ehl-i Kitap’tan ne de
cahiliye döneminde herhangi bir ilim adamıyla görüşmesi söz konusu değildir.
Bu, herkesçe müsellem olan bir hakikattir. Yalnız o değil, kendi devrinde
başkaları ile görüşenler de O’nun Allah’tan getirdiklerini bilemezlerdi ve O,
bunları söylerken herkes hayret ve dehşet içinde O’nu dinlerdi. Bu arada
bazıları, bunları birer üstûre kabul edip konuya öyle yaklaşırlardı ki, Nadr b.
Hâris de bunlardan biriydi. O, İsfendiyar ve Rüstem’in hikâyelerini
bildiğinden, Efendimiz’in anlattığı bu tarihî gerçekler karşısında, bir alternatif
olarak hep onlara ait üstûrelerle O’nun karşısına çıkar ve zihinleri
bulandırmaya çalışırdı. Gün geldi, onun üstûreleri bir bir unutulup gitti; ama
Efendimiz’in Kur’ân vasıtasıyla anlattığı şeyler parlaklığını daha da artırarak
çağımıza kadar geldi ulaştı; gelip ulaşmakla da kalmadı, araştırmacılar için
birer ilham kaynağı hâline geldi ki, onun başka bir mucizesi olmasaydı,
peygamberliğine delil olarak bunlar yeter ve artardı.

2. Madde: ْمُكَدْعَب اَم  َُر  بَخَو  “O’nda sizden sonrakilerin de haberi vardır.”
Kur’ân-ı Kerim, nüzûlünden itibaren kıyamete kadar cereyan edecek olan

pek çok hâdiseye de işaret eder. Şimdi onun bu konuyla alâkalı birkaç işaretini
arz etmeye çalışalım: Tarihî devr-i dâimler hakkında Kur’ân-ı Kerim, Mâide
sûresi, 54. âyetinde mefhum olarak şöyle ferman eder: “Eğer dinden ellerinizi
gevşetir, geriye durursanız Allah yepyeni  bir kavim getirir, (onlar birinci
saftaki insanlar safvetindedirler.) Onlar, Allah ’ı severler, Allah da onları
sever, Allah yolunda cihat eder, kınayanın kınamasına aldırış etmezler.”

Hâdiseler, Asr-ı Saadetten başlayarak Kur’ân-ı Kerim’in ifade ettiği şekilde
cereyan etmiş ve bugüne kadar âdeta bir devr-i daim yaşanmıştır. Sahabe-i
kiram, tâbiîn-i izâm, Emevîler, Abbasiler ve onlardan sonra İlhanlılar,
Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlılar gelmiş.. ve biri giderken de, lisan-ı



hâliyle elini kulağına koymuş ve bir müezzin gibi: ٍقْلَخِب ِتَْأيَو  ْمُكْبِھْذـُي  ْأََشي  ِْنإ 
ٍديِدَج  “Eğer O dilerse sizi ortadan kaldırır ve yepyeni bir halk, bir millet

getirir.”7 demiş öyle gitmiştir. Bu devr-i daimlerin ifade ettiği mânâ şudur: Bir
bir gelenler bir bir gidecek ve her zaman sadece ve sadece o önü-sonu olmayan
Bâki kalacaktır. Şart-ı âdî plânında, iman, istikamet, hakikat aşkı, araştırma
iştiyakı gelip kalmanızın, kalıp ömrünüzü uzatmanızın vesilesi olabilir ama
gitmeniz mukadderdir.

Geleceklerin gelme emaresi, gideceklerin de gitme emaresinin söz konusu
olmadığı bir dönemde bu kabil ihbarların vukûu, Kur’ân’ın açık bir
mucizesidir. Mekke’de nâzil olan Rûm sûresinin, َىنَْدأ ِف  يۤ  ُموُّرلا ِتــَِبلُغ 

َنِینـِس ِعِْضب  ِيف  َنوُِبلْغَیَـس  ْمِھَِبلَغ  ِدْـعَب  ْنِم  ْمُھَو  ِضْرَْألا   “Rumlar, (Arapların
bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Hâlbuki onlar, bu
yenilgilerinden sonra birkaç (3-9) yıl içinde gâlip geleceklerdir.” 8 gibi
âyetleri buna açık birer örnek teşkil ederler. Muhakkikîn-i siyere göre bu âyet,
Mekke’de nâzil olduktan dokuz sene sonra Bedir Harbi (624) oluyor. Demek ki,
âyet Hicret’ten tam yedi sene evvel nâzil olmuş. Hâlbuki bu yıllar,
Müslümanların baskı altında kıvrandığı yıllardır. İhtimal Hz. Ömer’in bile
henüz cephesini tam belirleyemediği günler.. daha açık ifadesiyle, inananların
sayısı henüz 40’a bâliğ olmuş veya olmamış.. Müslümanların bin türlü eziyete
maruz bırakıldığı, hatta yok edilmeye çalışıldığı, hiçbir şafak emaresinin
bulunmadığı bir dönemde, Allah (celle celâluhu), Rûm sûre-i celîlesi ile
gönüllere su serpiyor, ruhları şahlandırıyor ve diyor ki, “Yanı başınızda
Sâsânîler, Rumlar’ı mağlup ettiler. Sizin içinizdeki putperestler bunu serrişte
edip sizinle alaya kalkışarak, “İşte putperest olan ateşgedeler (ateşe tapanlar),
Hristiyan olan Rumları mağlup ettikleri gibi, biz de sizi ezeceğiz” diyerek
ortalığı velveleye veriyorlar. İşte, bu iç içe tersliklerin yaşandığı bir sırada
Kur’ân: َنِینِس ِعِْضب   yani üç ilâ dokuz sene zarfında Romalılar ateşgedeleri
mağlup edecekler. O mağlubiyet gününde siz de sevineceksiniz.” demektedir ki,
bu tam Bedir gününe rastlamaktadır.. evet َ نوـُـنِمْؤُمْلا ُحَرَْفي   ٍ ذِئَمْوَيَو  “O gün
mü’minler de sevinçler yaşayacaklardır.”9

Hz. Ebû Bekir Sıddîk, Kur’ân’a öyle inanmıştır ki, bu âyeti duyar duymaz
gidip, Âs İbn Vâil ile belli sayıda deve üzerine bahse girer. O gün için böyle
bir bahse girme ayrı bir konu; mevzumuz, Kur’ân’ın mucizevî haberlerine
inanma mevzuu. Hz. Ebû Bekir, َنِینـِس ِعِْضب   kelimesini üç yıl olarak



anladığından üç senesine bahse girer ve gelip bu hususu Efendimiz’e haber
verir. Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), َنِینِس ِعِْضب  ’in üçten dokuza
kadar bir rakama baktığını, dolayısıyla da seneyi dokuza çıkarıp develeri
artırmasını söyler. Hz. Ebû Bekir gidip bahsi, Efendimiz’in dediği şekilde
değiştirir. Ve derken َنِینِس ِعِْضب   gelir geçer. Bedir harbi ve zaferi yaşanır. Bir
süre sonra da, Heraklius’un içkiyi bıraktığı, yeniden derlenip toparlandığı,
Sâsâniler’e karşı savaş başlattığı ve zaferyâb olup onları haraca bağladığı
haberi gelir.

Evet Kur’ân’da, o nazil olduğu günden sonraki devirlerde meydana gelecek
hâdiselerle alâkalı pek çok sarâhat ve işaret vardır ki, Rûm sûresinin başı
sadece bunlardan biridir. Ayrıca burada, “ ْمِھَِبل ِدْـعَب َغ ْنِم  ْمُـھَو  ...ُمو  ُّرلا ِتََبلَغ 

َنوَُبلْغُیَس ” şeklinde bir kıraat da söz konusudur ki, o zaman mânâ şöyle
olacaktır: “Rum galebe çaldı; onlar da bu galibiyetlerinden sonra yenilgiye
uğratılacaklardır.” Birkaç sene sonra İslâm orduları Rûmları yenerek bu
müjdeyi de gerçekleştirmişlerdir.

Hudeybiye’yi müteakip Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), melûl
mahzûn Medine-i Münevvere’ye dönerken, Allah’ın (celle celâluhu), hem bir
bişâret (müjde) hem de Hudeybiye’deki sulhun vaadettiklerini ifade eden:

ّللا ُهٰ َءاَۤـش  ِْنإ  َماَرَحْلا  َدِجْـسَمْلا  َّنُلُخْدـََتل  ِقَحْلاـِب  ّ اـَيْؤُّرلا  َُهلوُـسَر  ّللا  ُهٰ َقَدـَص  ْدـََقل 
ِنوُد ْنِم  َلَعَجَف  اوَُملَْعت  َْمل  اَم  َمِلَعَف  َنوُفاََخت  َنيِرـِّصَقُمَو َـال  ْمُكَـسوُءُر  َنیِّقِلَحُم  َنِینِمٰا 
اًبيِرَق اًحْتَف  َكـِلٰذ   “And olsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah

dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak,
korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir.
İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi.”10 âyetini de zikredebiliriz. Evet
Allah, Peygamberinin rüyasını doğru çıkarmıştı. Eğer sulh yapmayıp da
Mekke’ye girseydiler harp ederek gireceklerdi. Allah orada kan dökülmesini
istemediği için buna izin vermiyordu. Böylece onlar, Kâbe’yi tavaf ederken,
başkalarının kalbinde “oğlum öldü, çocuğum öldü, kızım öldü” ukdesi de
olmayacaktı. Bir gün gelip orayı tavaf edeceklerdi, hem de olumsuz hiçbir
şeyle karşılaşmadan. Sanki bu âyet, onlara şöyle diyor: “Şimdi geriye dönün.
Belki içinizde bir burkuntu olacak ama, bu burkuntuya bedel geleceğin inşirâhı
daha fazla olacaktır.” Ve öyle de oluyor; gün geliyor, Müslümanlar, hem gelip
o umreyi kaza ediyorlar, hem de aynı zamanda emniyet içinde –İkrime’nin
sadece bir kapıda mini bir karşı koyması istisna edilecek olursa– Mekke’ye



giriyorlar. Mekke bağrını öz evladına açan şefkatli bir ana gibi; “Yerin göbeği
bendim, sen de evladımdın, bir dönemde atmışlardı gel yavrum.” diyordu. Ve
Kur’ân’ın verdiği haber aynen tahakkuk ediyordu. Bu misaller çoğaltılabilir;
biz deryadan bir katre ile iktifa ediyoruz.

3. Madde: ْمُكَنَْیب اَم  ُْم  كُحَو  “O, aranızda bir hakem ve hüküm kaynağıdır.”
Kur’ân-ı Kerim, öncelikle Müslümanlar, sonra da bütün insanlık için hem bir

hüküm kaynağı, hem de bir hakemdir. Evveliyatla Müslümanlar sonra da bütün
insanlık onun temel disiplinleriyle bütün problemlerini çözebilir.

İnsanlar arasında sulh ü sükûnu temin edebilecek, fert ve aile plânında pek
çok problemi halledebilecek, toplumla alâkalı pürüzleri giderebilecek bir kitap
varsa, o da Kur’ân-ı mucizü’l-beyan’dır. Evet o, bütün bu konularda biricik,
tertemiz ve kimsenin itiraz etmeyeceği, edemeyeceği yegâne kaynaktır. Aslında
hadiste de onun, itiraz edilemez bir kaynak olduğu ihtar edilmektedir.

Kur’ân dışındaki değişik sistem ve hareketlerde, O’nun getirdiklerine
yakınlık arz eden düşünceler olabilir. Aslında her düşüncede güzel şeyler
bulunabilir. Nitekim bir zamanlar İslâm dünyasında bir ezilmişlik içinde,
değişik sistemler arasında sosyalizmi iyi görenler vardı. Hatta ille de bu
sistemlerden birini Kur’ân’a yakın görmek, göstermek gerekiyorsa, içtimâiyata
ve iktisada ait vaz’ettiği meseleleriyle sosyalizmin Kur’ân’a daha yakın
denebileceği seslendiriliyordu. Bu sistem, fert hukuku ve hürriyeti mevzuunda
daha hassas daha mütekâmil görülüyordu. Bu mülâhazaların hepsinin
münakaşası yapılabilir ama sosyalizmin revâçta olduğu o günlerde bu tez çok
işleniyordu. Hatta bu anlayış, merhûm Dr. Mustafa Sibâi’ye İslâm
İştirâkiyesi’ni yazdırmıştı. Seyyid Kutub’un Sosyal Adalet’inde, hatta
tefsirinde de bu türlü yaklaşımlara rastlamak mümkündür.

O dönemde kapitalizmin baskı ve tazyiki insanları çok ürkütmüş, hatta buna
reaksiyon ve tepki olarak ortaya çıkan, kapitalizmin “neseb-i gayr-i sahih”
evladı sosyalizm ve komünizm hep kapitalizmin cürmü olarak görülmüş ve bir
ölçüde bu biraz daha hafif gösterilmek istenmişti. Nitekim bizde de –bu tabiri
sevmesem de öyle diyorlar– radikal İslâmcılar ta 12 Eylül’den günümüze kadar
sosyalizmi kapitalizmden daha ehven görmüşlerdir; görmüş de, kapitalizme,
liberalizme ateş püskürürken sosyalizm ve komünizmi sükut geçmişlerdir.
Oysaki, Kur’ân kaynaklı olmayan düşünceler ne kadar da Kur’ân-ı Kerim’e
yakın olursa olsun –Üstad’ın da işaret ettiği gibi– eğer tam Kur’ânî değil ve
ondan nebeân etmemişse onun müşâbihi olamaz. Bu konuda, hüküm ve bu



hükmün hakemi diyebileceğimiz bir şey varsa, o da Kur’ân’ın kendisidir.
Kur’ân herkes için huzur ve istikbâl bahşeden böyle bir hakemlik vazifesini
derpiş etmiştir.

Onun hakemliği ile –inşâallah– bir gün dünyada bütün ahlâkî ve sosyal
problemlerin aşılacağına inanıyorum. Elverir ki, Kur’ân’ı hazmetmiş olanlar,
ona sahip çıksın ve ruhuna sadık kalarak asrın idrakine göre onu bir kere daha
seslendirsinler. Aslında gelecek adına bunun yapılması zarûrîdir. İnşâallah,
büyük ilim adamları ve düşünürleri, ulülazmâne bir gayretle, Kur’ân bu
mevzudaki muhtevasını bir kere daha gün yüzüne çıkarır ve onun geçmiş
gelecek haberlerinin doğruluğu yanında, hakemliğinin ne kadar isabetli olduğu
hususunu bir kere daha ispat ederler. Biz muhteşem bir geçmiş yaşadık.
Ütopyalara sığmayan günler gördük ama, bugün Müslüman pratiğinde İslâm’ın
büyüklüğünü temsil edebilecek seviyede Müslüman yok ve bu, Kur’ân’ın
ufkunu karartıyor. Onu kendi tamamiyetiyle –inşâallah– bahtiyar temsilciler,
Rabbânîler ortaya koyacak, Kur’ân’ın, eskiden defaatle zuhur etmiş parlak
günleri yeniden bir kere daha zuhur edecek ve biz de “Evet sözü sen
söylüyorsun, söz sana derler, hak olup Hak’dan gelip hak diyen yalnız sensin.”
diyeceğiz.

4. Madde: ِلْز َهْلِاب َسَْیل  ُلـْصَفْلا  َوُھَو   “O, hak ile bâtılı ayırt eden ölçüdür.
Onda her şey ciddîdir.”

Burada da birkaç mülâhazadan söz etmek mümkündür. En başta bu kaziye,
ْمُكَنَْیب اَم  ُمـْكُحَو   “O, aranızda bir hakem ve hüküm kaynağıdır.”  sözünün

tamamlayıcısı gibi düşünülebilir. Tabiî Kur’ân’ın, bir “kavl-i fasl” olduğunu
da ifade ediyor olabilir ki bu da iki şekilde düşünülebilir:

Birincisi, Kur’ân, konuşmaya duracağı âna kadar söz ve düşünce şirâzesiz
demektir.

İkincisi; kesip atan, söz kesen demektir. Bu, kitaplarda geçen “kavl-i fasl”
mânâsınadır ki, bir anlamda ُدْعَب اََّمأ   cümlesi yerinde kullanılmıştır. Hadis-i
şeriflerde, bu sözü kendi dilinde İbrânice olarak ilk defa kullananın, Hz. Davud
olduğu ifade edilir. Bu ise hutbenin (hamdele, salvele gibi) dîbâcesinden sonra

ّللا ِهٰ ُدَابِع  اـَیَف  ُدْـعَب  اََّمأ   demektir ki; Allah’a karşı vazifemizi, sorumluluğumuzu,
ubudiyetimizi ifade eden sözleri, cemaate arz edeceğimiz şu beyanlardan ayırır.
İşte bu “kavl-i fasl”dır. Bu mânâda Kur’ân’ın kavl-i fasl olması, onun asıl
söylenmesi gereken meseleleri söylemesi, yararlı şeyler üzerinde durması ve



gereksiz sözlere de fırsat vermemesi mânâsına gelir.
Bunun yanında bir de Kur’ân’ın, hakkı bâtıldan ayırırken her şeyi ciddiyete

bağlaması söz konusudur ki bu, onda şaka, latîfe, gayr-i ciddîlik ifade eden
hiçbir şeyin olmaması demektir. O, hükümlerinde ciddîdir ve onda “hezl”
yoktur. “Hezl” olmamasını da değişik zâviyelerden ele alabiliriz. Meselâ, bir
şiiri, bir nesiri ele aldığınızda, çok defa bunların içinde hezeliyatla karşı
karşıya kalırız. Bunlar genellikle eğlendirmeye, şakaya matuf şeylerdir. İçinde
bazen doğru şeylerin de bulunması hezeliyatın yıktığını tamire yetmez.
Hususiyle de hukuka ait konularda ifadelerin “kavl-i fasl” gibi ciddî ve
muhkem olmasında zaruret vardır. Bu meseleyi, (Kur’ân’ın hükm-ü fasl ve
ciddî olmasıyla) mukayese ederek ele aldığımızda, çok muhkem ve ciddî
olması gereken sözlerin, çok su götürebilir, esnek ve eksantriğinin de fevkalâde
geniş olduğunu görürüz.

İşte Kur’ân-ı Kerim, en ciddî meseleleri sunarken bile, meselelerin
gerçekliğini, hukukun muhkemliği içinde ifade eder. Fakat o muhkem ifadeyi
bile size bir edebî zevk içinde sunar. Öyle ki, hukukun katılığı, hukukî
meselelerin sertliği, kesinliği ve ayırıcılığına rağmen meselenin zevk ve insanî
buudunu da asla ihmal etmez. İşte bu yönüyle Kur’ân, hakikaten insanı doyurur.
Öyle ki ahkama ait en ağır meseleleri anlatırken bile, insana bir ifade
zemzemesi sunar.

Aslında eğer insan, üstün edebî bir nazım veya bir nesir dinlemek istiyorsa
Kur’ân-ı Kerim’i dinlemelidir. Bir mûsıkî dinlemek istiyorsa Kur’ân-ı Kerim’i
dinlemelidir. Kelimeleri, söz mûsıkîsine göre seçilmiş bir beyan abidesi
tanımak istiyorsa yine Kur’ân-ı Kerim’i dinlemelidir. Eğer insan, vicdanını
dinleyebiliyor, insanî değerlerini unutmamış, kalbinin kapıları da açıksa,
Kur’ân’ı çok iyi anlayacaktır. Evet Kur’ân, bütün güzelliklerin halîtasından
meydana getirilmiş eşi-menendi olmayan bir şaheserdir.

Neticede Kur’ân, “hükmü mâ beyneküm”dür, yani aranızda her mevzuda
sözü kesip atan, hüküm veren bir beyan sultanıdır. Muhkemdir, ciddîdir. Aynı
zamanda sinelere inşirah veren bir mânâ çağlayanıdır.

5. Madde: ّللا ُهٰ ُهَمــَصَق  ٍراَّبَج  ُهَكََرت مِْن  ْنـَم   “Kimin, baskıdan ve zalimden
korkarak, ona karşı güveni ve inancı sarsılırsa Allah da onu helâk eder.”

Burada, ağır şartlar altında ondan kopma üzerinde duruluyor ve “Eğer bir
insan, herhangi bir zorba ve cebbârın baskısı karşısında Kur’ân’a sırtını döner,



ondan uzaklaşırsa, Allah da onu helâk eder.” diyor. Biraz daha açalım;
Kur’ân’ı şöyle böyle vicdanında duymuş, kitaplarda görmüş, misalleriyle
yaşamış, hüşyâr vicdanı ile bu meseleye uyanmış bir insan, ona karşı bunca
yakınlık duyduktan sonra kalkıp da bir baskı ve bir terör karşısında Kur’ân’ı
terk ederse Cenâb-ı Hak da onu derdest eder ve baş aşağı getirir.

Burada vurgulanmak istenen şudur: Eğer siz, size zarar verecek kimselerden
çekinip de Kur’ân’dan uzaklaştığınızda, Allah (celle celâluhu) sizi helâk
edecekse, bu kabil tehlikelerin hiçbirinin söz konusu olmadığı bir yerde elinizi
ondan gevşetirseniz derdest edileceğiniz kat’î demektir. Bu ifade tarzı Kur’ân-ı
Kerim’deki şu ifade tarzına çok benzer: ٍّفُأ اَۤمَُھل  ْلَُقت  َـالَف   “Anne ve babanıza
‘öf ’ bile demeyin!”11 Evet, eğer O, anne ve babaya “öf” bile demeyeceksiniz
diyorsa, bundan anlaşılıyor ki “haydi be” şeklinde bir ifadeyi hiç
diyemezsiniz.. elinizi kaldıramaz.. kaşlarınızı çatamazsınız.. ona vuramazsınız..
kapıyı yüzüne çarpamazsınız... Eğer en basit bir söz ve hareket yasak edilmiş
ya da haram sayılmışsa, onun üstünde yapılacak her şey yasak demektir.
Kur’ân-ı Kerim en ehveni ile problemin önünü kesiyor, tahşidât yapıyor,
“Aman sakın, zinhar bunun daha büyüğüne girmeyesin!”, diyor. Evet, hadiste
ifade edilen de işte budur.

“Ölülerinizin kötü yanlarını yâd etmeyin.”12 İslâmî disiplinine göre ben
geçmişimizi fenâ yanlarıyla yâd etmemeye çalışırım ama, birkaç asır var ki –
maalesef– çevremizdeki kâfirlerden korkarak, milletçe, kedinin elindeki fare
gibi tir tir titremiş ve onların dedikleri her şeyi yapmışızdır. Gün gelmiş bir
nizamnâme ile, bize ters pek çok şeyi kabullenmiş ve bize ait değerleri
görmezlikten gelmişizdir. Bir başka dönemde Kur’ân’ı mensûh kitaplara
mukayese ederek, onunla alâkalı türlü türlü şüpheler ortaya atıp halkı aheste
aheste uzaklaştırmışızdır. Bir yönüyle, zayıf da olsa, Allah Resûlü’ne
(sallallâhu aleyhi ve sellem) isnat edilen, “Öyle bir gün gelecek ki, o zaman
Kur’ân bir vadide, insanlar bir vadide olacak.”13 hadisinin mânâsını doğru
çıkarmışızdır.

Evet, bu hadisin de ifade ettiği gibi öyle devirler olmuştur ki, insanlarla
Kur’ân arasında uçurumlar meydana getirilmiş ve onlar bir vadide, Kur’ân
başka bir vadide kalıvermiştir; kalıvermiştir de hicranların en acısını
yaşamıştır. Denebilir ki bir ölçüde biz, bu dönemde Kur’ân’ı terk etmişizdir ve
Cenâb-ı Hak da bizi derdest edip baş aşağı getirmiştir. Aynı meseleye, Ebû



Dâvûd’un Sünen’indeki, cihadı terk ile alâkalı bir hadis açısından da
bakabiliriz: “Cihadı (gönülleri Allah’a uyarma) terk ettiğiniz zaman Allah
size bir mezellet, bir aşağılık musallat eder; dine döneceğiniz âna kadar da o
aşağılığı almaz üzerinizden.”14 Biz, bu ifadenin neresinde bulunduğumuzu
düşünüp ürpermeliyiz.

Kur’ân-ı Kerim, geçmişiyle, geleceğiyle, aramızdaki hakemliğiyle muhtevâ
bakımından her yanımızla bizi kucaklamasıyla vicdanlarımıza şunu ihtar ediyor:
Bütün bunlara rağmen kim, zalim, cebbâr, baskıcı, müstebit bir adamın baskısı
altında elini Kur’ân’dan gevşetir ve onu terk ederse Allah da o kimseyi derdest
eder baş aşağı getirir.

Burada iki tavır söz konusu: Birincisi, Kur’ân’dan elini çekerek uzaklaşma.
İkincisi de, uzaklaşmayla beraber ona bağlı yitirdiği şeyleri başka yerlerde
arama. Bazen sadece bunlardan birine, bazen de ikisine birden maruz kalındı ki
gelecek fıkra, bu ikincisinin üzerinde duruyor.

6. Madde: ّللا ُهٰ ُهَّلـََضا  ِهِر  ْ يَغ ِيف  ىَدـُـھْلا  ىَغ  َ تْبا ِنَمَو   “Kim onun dışında
hidayet ararsa Allah onu saptırır.”

Allah’ın insanı sapıklığa itmesi farklı farklı olur ve sapıklık sezilemedik bir
çizgide gelişir ve gerçekleşir. Hidayette olduğu gibi dalâlette de başlangıçta
açı gayet dardır ama hevâ, heves, fantezi, taklit, şöhret, kendini ifade hissi,
aklın ifratkârlığı, hatta bazen cerbeze duygusu ile beslenen inhiraf, küfre
varacak bir açıya ulaşabilir. Evet, her bir sapıklık ve küfrün mebdeindeki dar
zâviyeli bir inhiraf, sonuçta kocaman bir sapıklık şeklinde karşımıza çıkar.
Mezhep imamlarını hafife alarak yola çıkanların bugün Kur’ân’ı sorguluyor
olmaları buna iyi bir örnek teşkil eder zannediyorum. İşte, –hafizanallah– eğer
bizler böyle bir sapmaya düşersek zamanla Allah da bizi saptırır. Ve ondan
sonra َُهل َيِداَھ  َالَف  ّللا  ُهٰ ِِللْضُي  ْنَم   “Allah bir insanı saptırdı mı artık onu doğru
yola getirecek yoktur.” 15 fehvâsınca sapıklıktan sapıklığa sürüklenir dururuz.
Belki de bir gün Kur’ân’ın yerine başka kaynaklar aramaya kalkarız. Tıpkı Asr-
ı Saadet’te, bazılarının Allah Resûlü’nü bırakıp münafık hakemliğine müracaat
etmeleri gibi: اوُدـِجَي َّمُث َال  ْمُھَنَْیب  َرَجَـش  اَمِیف  َكوُّمِكَحُي  ّتَح  ىٰ َنوُنِمْؤُي  َكـِّبَرَو َال  َـالَف 

اًمِیلَْست اوُّمِلَسُيَو  َتْیَضَق  اَّمِم  اًجَرَح  ْمِھـِسُفْنَأ  ِف  يۤ  “Hayır, Rabbine andolsun ki
aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin
hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam mânâsıyla
kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.”16



Evet bütün bu hususlar bizim için de geçerlidir. Yemin olsun ki, gönlünüzde
en ufak bir rahatsızlık duymadan ve bir burukluk hissetmeden Kur’ân’ın
hakemliğine razı olmazsanız Müslüman sayılmazsınız.

Hadiste, bundan sonra ayrı bir maddeye geçiliyor. Eğer sahabi ifadedeki
silsileyi korumuşsa maddeler arasında bir telâzum de görülüyor. Meselâ, niye
bunu aranızda hakem tayin etmiyorsunuz ki? Evet bu bir kavl-i fasıldır.
İsterseniz bunu bir netice olarak görebilirsiniz. Kur’ân’ın dile getirdiği şeyler
öyle şaka filan değil, ciddî konulardır. Burada aynı zamanda, Kur’ân’dan
ellerin gevşetilmesi durumunda açık bir tehdidin söz konusu olduğu görülmekte.
Tabiî, buna karşılık ona yönelmenin, onun hakemliğine müracaat etmenin de
takdir edilmesi bahis mevzuu. Bu böyledir zira o;

7. Madde: ُني ِ تَمْلا ّللا  ِهٰ ُلْبَح  َوُھَو   “O, Allah’ın en sağlam ipidir.”
Bakara sûre-i celîlesinde Âyetelkürsî’yi müteâkip şöyle buyurulur: َهاَرِْكإ َۤال 
ِدَقَف ّللاـِب  ِهٰ ْنِمْؤـُيَو  ِتوُغاَّطلاـِب  ْرُفْكَي  ْنـَمَف  ِيَغْلا  ّ َنـِم  ُدْـشُّرلا  َنََّیبـَت  ْدــَق  ِنيِّدــلا  ِيف 
ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ّللاَو  ُهٰ اََـھل  َماـَصِفْنا  ىٰقْثُوْلا َـال  ِةَوْرُعْلاـِب  َكَسْمَتْـسا   “Dinde zorlama

yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim  tâğûtu
reddedip Allah’a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah  işitir
ve bilir.”17 Doğru, kim Kur’ân’a sımsıkı sarılırsa o, hiç kopmayan, sarılanları
kopup gitmeden sıyanet eden en sağlam bir ipe sarılmış demektir. “Metin” aynı
zamanda Cenâb-ı Hakk’ın isimlerindendir. Bu zâviyeden de, izâfetin konuya
ayrı bir derinlik kazandırdığı muhakkak. Efendimiz, o ipin metin olmasını lafz-ı
celâleye bağlayarak ifade ediyor, “Hablü’l-metîn” veya “Hablühü’l-metîn”
demiyor, “Hablullahi’l-metîn” diyor...

İşte böyle, habl-i metin, bütün Esmâ-i Hüsnâ’yı tazammun eden Allah ismine
izâfe edilince, bu söz, bütün gökte ve yerde isimleri tecellî eden Allah’ın ipi
mânâsını kazanıyor. O ip, semadan size sarkıtılmış. –Rüyalarda da o ip
semadan sarkıtılmış bir halat şeklinde görülür ve dine bağlılık şeklinde
yorumlanır ki, Abdullah İbn Selâm, rüyasında böyle bir ip görmüş, ona
tutunmuş ve yukarıya doğru yükselmiş olduğunu nakleder.– Sizi Allah’a (celle
celâluhu) yükseltmeye ve vuslata ulaştıran, aldatmayan bir vesile demektir.

Evet o, semadan yere doğru uzanmış, bir ucu insanların elinde, bir ucu da
dest-i kudrette olan, insanları kurtuluşa erdirecek kopmaz bir ip ve bir kulptur.
Evvelâ, bütün esmâ-i ilâhiye, bütün sıfât-ı sübhâniyeyi hatırlatacak bir isimle
Allah’ın ipidir. Rahmân’ın, Rahîm’in, Cemîl’in, Celîl’in değil, bütün bu



isimleri hâvî olan, kalbinizin meyillerini bilen, hissiyatınızı sizden daha iyi
anlayan, cenneti, Rahmân ve Rahîm isimleriyle sizin cismanî arzularınız için
hazırlayan ve sizi ebede namzet kılan Allah’ın ipidir. O Allah ki metindir,
O’nun ipi de çok metindir; o kopacak gibi bir ip değildir. Öyle ise çerik çürük
insanların ipine tutunmanın hiçbir anlamı, hiçbir mânâsı yoktur. Eğer tutunup
dayandığınız şeyle aldanmak istemiyorsanız, Allah’a dayanın ve güvenin;
O’nun ipi olan Kur’ân’a da sımsıkı sarılın..!

8. Madde: ُمِیكَح ْلا ُرْكِّذلا  َوُھَو   “O hikmetli olan zikirdir.”
Zikir; anmak, Allah’ın (celle celâluhu) ismini tekrarlamak demek olduğu gibi

hatırlatma mânâsına da gelmektedir. Bir de arkasından “hakîm” geliyor ki, aynı
zamanda Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinden olan bu sıfat, dikkatleri eşyanın perde
arkasına çekmesi, varlığın melekût yanını nazara vermesi açısından, her şeyi
hikmete bağlayıp ve akıbetiyle irtibatlandırarak hatırlatan Kur’ân’ın hususî
isimlerinden sayılmıştır. Efendimiz’e de Sâhib-i Sünnet olması itibarıyla hakîm
denir. Yani tabiat ve mâvera-i tabiatın lisanı demektir. Kur’ân-ı Kerim’de
geçen hikmet sözünü muhaddisler, daha ziyade Efendimiz’in sözü şeklinde
yorumlamışlardır.

Öyle ise burada geçen “zikr-i hakîm”, “hikmet yüklü bir hatırlatma” yani
eşyanın perde önüyle olduğu gibi perde arkasıyla da irtibatlandırılmış bir
hatırlatma demektir. Kur’ân-ı Kerim, bir hikmetler mecmuasıdır. Evet insan,
Kur’ân-ı Kerim’de, aklıyla, mantığıyla, muhakemesiyle, felsefî anlayışıyla, ilmî
düşüncesiyle yadırgayacağı hiçbir şeyle karşılaşmaz. Onun her meselesi, akılla
müeyyed ve her mevzuunun arkasında bir hikmet ve bir maslahat nümâyândır.
İnsan, fikren, zihnen, ilmen, ruhen ne kadar terakkî ederse etsin, ulaştığı her
noktada onun hikmetle dalgalanan bayrağıyla karşılaşır. Hatta bir gökkuşağı
gibi, onu geçecek gibi zannettiği noktalarda da hep onun berisinde kalır.

Evet, Kur’ân-ı Kerim bir zikir muhtevâsı olduğu gibi aynı zamanda hikmetle
nümâyân, dünya-ukbâ esrarını şerh eden bir hikmetler mecmuasıdır.

9. Madde: ُمِیق َ تْسُمْلا ُطاَّرِصلا  َوُھَو   “O, dosdoğru yolun ta kendisidir.”
İnsanlık, Kur’ân’la tanışacağı âna kadar ifrattan, tefritten kurtulamamış ve

faydasız arayışlar arkasında tükenip gitmiştir. Allah’ın (celle celâluhu)
rubûbiyetini itiraf, vahdâniyetini tasdik ve Peygamber’in teşrîî ve temsilî
rehberliğini kabulün bir başka unvanı sayılan sırat-ı müstakîm, bu hususları
aydınlatmadaki misyonu itibarıyla Kur’ân’ın ayrı bir nâmı olagelmiştir.



Aslında o, sadece itikat ve ibadete müteallik konularda değil, bütün içtimâi,
iktisadî, siyasî, idarî konularda da insanları ifrat ve tefrite düşmekten sıyanet
eden bir rehberdir. Bir yönüyle kapitalizm bir ifrat sistemi, komünizm bir tefrit
sistemi; diğer bir yönüyle de komünizm bir ifrat sistemi, kapitalizm bir tefrit
sistemidir ki, yerinde sadece mala ve sermayeye önem vermek suretiyle,
yerinde de sırf emeğe önem vererek ifratlara, tefritlere düşülmüş ve sırat-ı
müstakîm korunamamıştır.

Bu arada, sırat-ı müstakîmin Risalelerdeki tariflerini de hatırlatmakta yarar
var: Evet, insanda had altına alınamayan kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeheviye,
kuvve-i akliye, kin, nefret, inat ve mantık gibi kuvveler, Kur’ân-ı Kerim’le tadil
edilmediği takdirde dengesizlikler olacaktır. Hâlbuki insandaki kuvvelerin her
birinde hem ifrat hem tefrit hem de denge söz konusudur.

Meselâ şehvet hissinin tefriti, ne helâle ne de harama alâka duymama gibi bir
humûdettir; ifratı, helâl haram tefrik etmeden fısk u fücur yaşamaktır. Ortası ve
dengeli olanı ise meşru olanına açık, gayr-i meşru bulunanından da uzak
durmaktır. Yeme, içme, uyuma, konuşma gibi konularda da bu üç durum söz
konusudur.

Bunun gibi, öfke, şiddet, hiddet (kuvve-i gadabiye) konularında da aynı
durumlar vârittir: Kuvve-i gadabiyenin tefrit hali, korkaklıktır ki, hiç
olmayacak şeylerden bile korku duyulur. İfratı, tehevvür ve saldırganlık
şeklinde kendini gösterir ki, tedbiri, temkini ihmale bâdi olabilir. Ortası ise
şecaattir ki, dinî ve dünyevî hakları konusunda canını feda eder ama gayri
meşru ise bir sineğe bile ilişmez.

Aynı mülâhazalarla akla baktığımızda da bu hususları görebiliriz: Kuvve-i
akliyenin tefrit hali gabâvet ve idraksizliktir ki, en basit şeyleri bile doğru
dürüst kavrayıp değerlendiremez; hatta hakkı bâtıl, bâtılı da hak görebilir.
İfratı, herkesi aldatacak ölçüde cerbeze ve diyalektik yapma hâlidir ki, bu, her
zaman hakkı bâtıl, bâtılı da hak gösterebilir. Ortası ise hakkı hak bilip imtisal
etme, bâtılı da bâtıl bilip içtinap etme halidir.

Sırat-ı müstakîm o kadar önemli ki, biz Allah’tan günde kırk defa bu yola
girmeyi isteriz. Bu mevzu, bütün yönleriyle İbn Miskeveyh’ten Gazzâlî’ye
ondan Bediüzzaman’a kadar pek çok kişi tarafından işlenmiş ve hakkında çok
söz söylenmiştir.

10. Madde: ُءاَوْھَْألا ِِهب  ُغيِز  يِذَّلا َـال تَ َوُھَو   “O, kendine uyanları hevalarına



uymaktan korur.”
Kur’ân-ı Kerim, her zaman kendisine gönül verenlere –bir rehber, bir pusula

gibi– hedeflerini gösterir ve onları sapmaktan korur. Bir kere bu Kur’ân, habl-i
metindir; insan o ipe tutunmuşsa artık sapıtmaz. O, bizi çekip göğe yükseltecek
bir ip olarak görülebileceği gibi, inananları hayat bâdirelerinden, berzâh
gâilelerinden, öbür taraftaki bütün dâhiyelerden kurtaran bir köprü olarak da
görülebilir. Öyle ki eğer bu ipe tutunur ve bu köprüye ulaşırsak kurtuluruz.
Aksine hevâ ve heveslerimizin seliyle şuraya-buraya sürüklenir dururuz.

Bu itibarla, eğer insanlar bu kitaba sımsıkı sarılırlarsa, istikamete, itidale
ulaşır, sırat-ı müstakîmi bulur, ifrat ve tefritin dengesizliklerinden kurtulur; fert
ve aile plânında kendileri olur; devletler muvazenesinde yerlerini alır ve cihan
çapında bir muvazene unsuru haline gelirler. Tıpkı seleflerimizde olduğu gibi.
Onlar bu coğrafyada dengeyi temsil ediyorlardı, onlardan sonra bölgede ne
denge kaldı ne de huzur. İşte sırat-ı müstakîmi yaşayan ve temsil eden bir
devlet, devletlerarası dengede ne ise böyle bir duygunun kahramanı fert de
kendi toplumu içinde aynı şeydir.

Kur’ân’da yine aynı kelimelerin kullanıldığı, اََنبوُلُق ْغِزُت  اـَنَّبَر َال   “Rabbimiz,
kalblerimizi kaydırma.”18 şeklinde bir dua vardır.

Şimdi ister Kur’ân-ı Kerim serası, ister atmosferi diyelim; onunla Allah’a
teveccüh edenler bir koruyucu kalkan altına girmiş olurlar. Onun koruyucu
sistemleri her yönüyle bir kısım dalâlet cereyanlarına karşı sığınılacak en
sağlam sığınaklardır. Biz ona sımsıkı sarıldığımız sürece, kaymalardan,
sapmalardan aşırılıklara girmeden, ifrata-tefrite düşmeden kurtulmuş olur ve
selâmetle yolumuza devam ederiz. Ne korku ne telâş, huzur ve itminan içinde
yaşar ve gider, O’na ulaşırız.

Ayrıca burada bir de Allah bize sika (güven) ve ondan biraz beri, istikamette
tefvîz (her şeyi Allah’a havale etme), daha beride bazılarımıza teslim, bir
kadem daha aşağıdakilere de tevekkül telkin ediyor; ediyor ve “Allah’a itimat
edin.” diyor. Acaba ne kadar itimat edeceğiz?

Bana göre asgarî, nasıl ki, tehlikeli bir yerde çocuğunu kucağına alan anne ve
baba, onu yalnız bıraktıkları zaman bile çocuk gayet emindir; çünkü onların
kendisini uçuruma atmayacaklarına inanır. Onu havaya atıp eğlendirirken bile
sürekli güler. Hatta aşağıya doğru düşerken dahi kahkaha atar; çünkü emindir
annesinin, babasının onu yere bırakmayacaklarından.. evet işte burada böyle bir



sika telkin edilmekte, böyle bir tefvîz vurgulanmakta ve böyle bir teslim ve
tevekkül hatırlatılmaktadır.

11. Madde: ُةَنِسْلَْألا ِِهب  ُسِبَتَْلت  َـالَو   “Lisanlar ve beyanlar onun sayesinde
herhangi bir iltibasa maruz kalmazlar.”

Bu cümleyle de pek çok şey hatırlatılmakta; biz şununla başlayalım: Kur’ân-ı
Kerim’e sımsıkı sarılırsanız, dininiz gibi dilinizi de korumuş olursunuz.
Değişik âyetlerde ifade edildiği gibi Kur’ân aynı zamanda Arapları yâd-ı cemil
haline getiren ve onları milletler arası en önemli konuma yükselten bir kitaptır.
Kur’ân olmasaydı ne onların dilinden ne de dinlerinden söz edilebilirdi.
Hepimiz ona çok şey borçluyuz; onlar herkesten daha çok borçlular. Evet,
Kur’ân olmasaydı, gelip bugünlere ulaşmış bir Arap dilinden söz edilemezdi.

Ayrıca, zannediyorum burada, günümüzde çokça yaşanan mefhûm
kargaşasına da işaret edilmekte. Her şeyden önce Kur’ân-ı Kerim’de
Müslümanlığın tarifleri yapılmış, Müslümanlar nasıl isimlendirileceklerse öyle
isimlendirilmişlerdir. Kapitalizm, komünizm, liberalizm, pazar ekonomisi,
piyasa ekonomisi vs. sistemler Müslümanlığın yerine konamayacakları gibi,
Müslümanın bunlardan birine nispet çerçevesinde adlandırılması da doğru
değildir. Kur’ân’da, َنیِِملْـسُمْلا ُمُكاَّمَـس  َوُھ   “Allah, sizi Müslüman olarak
adlandırdı.”19 denir ve mefhûm kargaşasına, isimlerde iltibasa girmeye
meydan vermez.

ٍرِیبـَخ ٍمِیكَح  ْنُدـَل  ْنـِم  َْتلـِّصُف  َّمـُث  ُهُتاـَيٰا  ْتـَِمكْحُأ  ٌباـَِتك  ٰٓرلا   “Elif-Lâm-Râ. Bu
Kur’ân öyle bir kitaptır ki, her fermanı gayet muhkem (yanlış tevile, yanlış
tefsire meydan vermeyecek şekilde) kendi içinden delillerle desteklenmiş;
sonra da güzelce açıklanmış (ve iltibaslara, yanlış anlamalara fırsat
verilmemiş) tam hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdâr bir Hakîm ve
Habîr tarafından gönderilmiştir.”20

12. Madde: ُءاََملُعْلا ُه  ْنِم ُعَبَْشي  َالَو   “Âlimler, ona asla doyamazlar.”
Düşman ona buğzetse, cahil onu anlamasa da o, ulemânın, ışıkları gönüllerde

baş ucu kitabıdır. Bir Ebû Hanife, İmam Gazzâlî, bir üstad Bediüzzaman
Kur’ân’ı hiç ellerinden bırakmamışlardır. Meselâ, Üstad, hâfız olmadığı halde,
Kur’ân’la o engin meşguliyeti sayesinde kafası âdeta bir fihrist gibidir.
Eserlerine baktığınızda, falan yerde şu kelime, filan yerde şu kelime vardır.. o
kelime sağındaki, solundaki kelimelerle münasebeti açısından şöyle, altındaki
üstündeki kelimelerle münasebeti açısından böyledir.. diyerek hep Kur’ân



içinde dönüp durduğunu vurgular.
Üstad Hazretleri, İmam Rabbânî, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, Abdullah

Dehlevî, İmam Gazzâlî gibi insanların, sahabe-i kiram, tâbiîn-i izâm, tebe-i
tâbiin-i fihâm, evliyâ-i kiram, asfiyâ-i fihâm efendilerimizin ona doyması şöyle
dursun, onunla iştigalleri ölçüsünde ona karşı daha bir aç, daha bir susuz hale
gelmişlerdir.

Evet bazı zamanlar insan Kur’ân okurken, doğrudan doğruya onun orijinal
sesini duyar gibi olur.. sadece peygamberlikle alâkalı bazı âyetler istisna
edilecek olursa, anlatılan devirleri, dönemleri bile aşarak bütünüyle Kur’ân’ın
âdeta kendisine seslendiğini hisseder.

Eğer gerçekten bir insanın ilimden nasibi varsa, onun dimağ, ruh ve
vicdanının hakikate uyanmış olmasının ölçüsü şudur: Böyle biri ilmî derinliği
nisbetinde asla Kur’ân’a doymaz. Kur’ân’dan zevk almayanlar ya cehalet ya da
ön yargı içindedirler. Cahillerin onu anlamaları, mebâdi-i malumatla, yani
sadece kendilerine ilk mektepte yapılan ilk telkinlerin tesiri ölçüsündedir.
Herhangi bir ön yargı ve şartlanmışlık içinde ona karşı kapalı olan ruhlara
gelince, bunlar evvel-âhir ondan hiçbir şey anlamazlar. Bu arada ilimlere açık
bazı kimseler de onu anlamıyorlarsa bunlar da ilmin ruhunu anlamamışlar ve
taklitçilik içindeler demektir. Gerçek ulemâdır ki, bunlar asla Kur’ân-ı Kerim’e
doymazlar.

Eğer Kur’ân-ı Kerim’i okuyan bir insan, bütünüyle kendisini ona verir ve
sağlam bir konsantrasyona girebilirse, o enbiyâ-i izâmla sohbet ediyor; hatta
mâverâ-ı tabiatın sesini dinliyor gibi olur. Ben bazılarının bazı ahvâlde zaman
üstü bir hâl aldıklarına inananlardanım. Onların Kur’ân sayesinde, enbiyâ-i
izâmla sohbet ettiklerini, sahabe-i kiramın meclisine girip oturduklarını, his ve
şuur dünyalarında on dört asır önceye gittiklerini düşünür ve hallerine
imrenirim. Buna farklı bir zâviyeden Üstad da işâret eder. Evet bazen insan,
Cibrîl-i Emîn’in soluklarını kulağının dibinde duyabilir. Bazen de
“kemmiyetsiz-keyfiyetsiz” Mütekellim-i Ezelî’yi dinliyor gibi olabilir.
Binâenaleyh Allah’tan dinleyen, Cibrîl’den dinleyen, Resûlullah’tan dinleyen
veya aradaki mükâlemeye aynı zamanda şahit olan bir insan nasıl ona doyar ki?

Ayrıca Kur’ân-ı Kerim’de, tarihî vak’alar, karakteristik olarak öyle büyülü
anlatılır ki, insan kendini çağlar ötesi âlemlerde dolaşıyor gibi hisseder. İşte bu
yönüyle de Kur’ân, doyulamayacak bir zenginlik sergiler. Ben şahsen, Kur’ân-ı
Kerim’in bu yönüyle tam tahlil edildiği kanaatinde değilim. Benim



görebildiğim kadarıyla, Kur’ân’da değişik vak’alar anlatılırken, anlatış tarzı ve
verdiği koordinatlarla o vak’a kahramanlarını aynıyla hayallerinizde
resmedebilirsiniz. Meselâ o, Hz. Nuh’un kavmi ile alâkalı konularda

konuşurken,21 o kavmin sesini, soluğunu duyuyor gibi olur ve onu diğer
toplumların üslup ve edâsından ayırt edebilirsiniz. Hz. Nuh’ un kavmi ile

konuşma tarzı, Hz. İbrahim’in kavmi ile konuşma22 tarzından çok farklıdır.
İkincisi size biraz daha mütemeddin, biraz daha tarih berisinde yaşayan

insanlar gibi gelir. Hz. Musa’nın kavmi ile aralarındaki muhâverelerinde,23

onlara inen âyetlerde ve kavminin beyanlarında, ya da Firavun’un

konuşmalarının dile getirilmesinde,24 sımsıcak veya sopsoğuk o hissiyat
farklılıklarını duyabiliriz; duyabilir ve bunların Hz. İbrahim ile Allah arasında

geçen konuşmalara25 hiç de benzemediklerini hemen anlarız.
Edebiyat tarihinde Şekspir belli ölçüde bu hususa kapı aralamış sayılabilir.

Onu Hamlet’inde, Romeo-Julyet’inde takip ettiğiniz zaman âdeta mazinin
hortlaklarının konuştuğunu duyar gibi olursunuz. O sizi üslûbunun sihriyle çeker
tâ o dönemlere götürür ve hem konuşma tarzı, hem de üslûbuyla sizi
bilmediğiniz esrarlı âlemlerde gezdirir.

Vicdanın zaman üstü ufkuyla Kur’ân-ı Kerim’in bu derinliği her zaman
sezilebilir. Ancak, onun bir de bu zâviyeden tahlile tabi tutulmasında zaruret
vardır. Merhum Seyyid Kutub o kapıyı yer yer aralıyor gibi olsa da net bir şey
yaptığı söylenemez. Tefsirine bakıldığında yer yer bu tür tahlillere girdiği
görülür, ancak ciddî olarak bu husus üzerinde durmadığı da bir gerçektir. Biraz
edebiyat ufku olanlar, az da kelimelerin karakteristik yanlarıyla yerinde
kullanılmasına vâkıf iseler, hem vakaî tarihine, hem kavimler tarihine, hem de
peygamberler tarihine baktıklarında, zannediyorum geçmişe ait o sesi-soluğu,
kendi karakteristik derinlikleriyle ve renkleriyle hissedebilir ve hiçbir edibin
eserinde bulunmayan bir zevki duyabilirler.

Kemâl-i samimiyetle arz etmeliyim ki, Kur’ân’ın Türkçesinden bu hazzı
almamız mümkün değildir. Şekspir, Goethe ve Tolstoy’un Türkçe çevirilerinde
orijinal metinlerdeki ruh, mânâ ve zevki duymak mümkün olmayınca, Allah’ın
kitabını Türkçe çeviriden duyup anlamanız nasıl mümkün olacaktı!? Cemil
Meriç merhûm, Cevdet Paşa’nın eserinin sadeleştirilmesiyle alâkalı, “Cevdet
Paşa bir dil üstadı idi, onu sadeleştirmek suretiyle derisini yüzdü berbat



Bi

ettiler.” demektedir.
Kur’ân-ı Kerim’in lafızları, Üstad’ın tabirine göre, bir urba değildir. O

lafızlar cilttir, deridir. Onu soyduğunuzda, muvakkaten bir tazelik hissetseniz
de, bu uzun sürmeyecek; sevimsiz bir hâl alacak, sizi ürkütecek, kaçıracak ve
nazarınızda fevkalâde sevimsiz görünecektir. Hattâ denebilir ki tercüme
meraklılarının gizli niyetlerinde, Kur’ân-ı Kerim’in o sihirli derinliklerini sığ
göstermek ve bu kabîl tercümelerle onu avamîleştirip milleti ondan soğutmak

için bir kasıt, bir gayenin var olduğu her zaman söylenebilir.26 Kur’ân, mealle
ifade edilmesi şöyle dursun, Allâme Hamdi Yazır’ın tefsiri gibi en
müdakkikâne eserlerde bile –hiç mübalağa yapmadan söyleyeceğim– Kur’ân’ın
semavîliğinin yarısından çoğu gitmiştir. Bana göre bu yine de iyimser bir
yaklaşımdır. Onun, doğrudan doğruya Allah kelimeleri ile ifade edilişinde,
tarifleri aşan ve zevk edilip ama söylenemeyen öyle füsûnlu bir buudu vardır
ki, ne zaman o kendi diliyle ifade edilse insan büyülenir.

İşte bu enginlikteki Kur’ân’a elbette ki âlimler doyamayacaktır. Hangi
âlimler? Kur’ân’ın ulûm-u diniye ve fünûn-u müsbeteye taallukunu, zâhirini,
bâtınını, şücûnunu, gusûnunu, kalbin, vicdanın, sırrın, hafînin, ahfânın esrarını,
eşyanın perde önünü perde arkasını, mülkü, melekûtu bilecek ve nazarını
şehadet âlemi ile gayb âlemi arasında gezdirebilecek âlimler.

Evet Kur’ân-ı Kerim’i sürekli tahlil eden, her zaman onun engin ufuklarında
dolaşıp duran kalb ve kafa insanları kat’iyen ona doymazlar.

r de bu arada, eğer gerçekten tam bir konsantrasyon söz konusu ise –ki onu
da biz Kur’ân’ı, kendisine inmiş gibi okumak şeklinde anlıyoruz– peygamberlik
meselesine müteallık hususları müstesna kabul edip, o asliyete tebaiyet
mülâhazası ve o muayyeniyete tecrit tavrıyla, ْرِذْنَأَف ْمُق   ُّرِثَّدـُمْلا اَھُّيَأ  َي  اۤ  “Ey
örtüsüne bürünen! Kalk ve (insanları) uyar!”27 âyetini, herkes kendine göre
aynen duyabilir; duyabilir de, inancının, onun içinde renklendirdiği sözler
karşısında: “Acaba bu ses tavandan mı duvardan mı yoksa, zeminden mi geldi,
ya da vicdanımdan mı yükseldi, yoksa Kur’ân’ın derûnundaki kendi sesi midir
bu?” der ve hayretler yaşar.

Evet insan, tam bir konsantrasyonla kendini Kur’ân’a verdiği zaman bunu
apaçık duyabilir. Aksine almacı iyi olmayan bir insan, gönderme ne kadar
güçlü de olsa bir şey alamaz. Tabiî almacı olup da frekansı bulamayan da
alamaz. Frekansı bulup da tam kalibrasyon yapamayan kimse de alamaz. Bir de



havada şerâreler varsa ve bu almaç o şerârelerin altında ise yine onu alamaz.
İnsan, sürekli bir bekleyişle, sürekli frekans ayarlayarak onu yakalamaya
çalışmalı ve hep ona yönelik bulunmalıdır. Unutmamak lâzım ki ancak
teveccühe teveccüh olur.. bakarsanız bakarlar size. Yani insan da tıpkı
günebakanlar gibidir. Yüzü ona doğru müteveccih olduğu sürece ondan istifade
eder; eğer ondan gelen şualar kesilirse o da kapanır. Ve kapanınca da hiçbir
şey alamaz. Rabbim hepimize o Kur’ân’ın ruhuna mahsus derinliği, neşveyi
duyursun, ibadetler üstü ibadetler sayılan onu okumaya karşı içlerimizi aşk u
şevkle coştursun!

13. Madde: ِّدَّرلا ِةَرْثَك  َىل  َُقلْخَي َع َالَو   “Kur’ân, çok tekrar etmekle eskimez
ve usanç vermez.”

Bu maddeyi okuyunca aklımıza hemen, “Zaman eskidikçe Kur’ân
gençleşiyor.”28 sözü geliyor.

Kur’ân-ı Kerim’i, ona doymayan ulemânın yaklaşımı ile okuyan insanların,
her okudukça yeni yeni şeyler keşfedecekleri, erbabınca müteâref bir konu.
Tabiî, bunu biraz da Kur’ân’la fazla içli-dışlı olanlar anlar. Necip Fazıl,
şiirlerinde hep derinlik takip eder. Öyle ki, onun nazımları, şiirden daha çok
noktalama, nükteleme türündendir. O, çok defa derin şeyleri bir beyte, bir
mısraya sıkıştırıp ifade eder ki, bunlara “manzum vecize” de denebilir.
Bazıları, şiir deyince biraz da dış yüzü itibarıyla plastize bir şey arzu eder;
ifadelerin süslü olmasını ister. Ama Necip Fazıl’da bunun yerine ürperten bir
derinlik vardır. Hele onun bazı mısraları, bazı beyitleri vardır ki, on defa
okumadan gerçek gayesini yakalayamazsınız. Hiçbir zaman
yakalayamayacağımızın sayısı da az değildir.

Burada kastettiğim, Haşim gibi veya günümüzde bazı serbest şiir yazanların
ya da ığlâkta keramet arayan bazı sembolistlerin anlaşılamaması şeklindeki
fantastik ipham da değildir. Anlaşılabilir malzeme kullanılmış, anlaşılabilsin
diye yazılmıştır ama onun tefekkür ufku çok derin olduğundan zor
anlaşılmaktadır. Bu zor anlaşılır şeyleri, bazen bir okuyuşta, bazen iki okuyuşta,
bazen de birkaç defada ancak anlayabilirsiniz. Necip Fazıl’da, Mehmet Âkif’te
hattâ Muallim Nâci’de, –ki onu o seviyede şair saymazlar– Yahya Kemal’de
başımızı döndüren mısralar vardır. Ama zannediyorum bu altın mısraları dahi
size birkaç defa okusam bıkkınlık izhar edecek ve artık dinlemek istemediğiniz
imasında bulunacaksınızdır. Evet, her şey eskir, dinlenmez hale gelir ama



gördüğünüz gibi Kur’ân devamlı okunmasına rağmen yepyeni ve taptaze
kalabilmiş biricik söz sultanıdır.

Evet o hiç eskimemiştir ve canlı gönüllerin ona doyması da söz konusu
değildir. Sahabe efendilerimiz Kur’ân’a doymadan gitmişlerdi. Onlar derin bir
zevk ve şevk içinde Kur’ân-ı Kerim’i Efendimiz’den duyar duymaz ona karşı
duydukları derin hâhişle onu hemen hafızalarına alır, sonra da bitmeyen bir
heyecanla tekrar eder dururlardı. Ruhları bu işe o kadar açık ve öylesine aç bir
bekleyiş içinde idiler ki kelime kelime Kur’ân inerken, Ramazan’da oruçlu bir
insanın kevser yudumlaması gibi, gırtlaklarından aşağıya inen her şeyi,
bünyelerinin derinliklerine kadar takip eder, duyar ve onunla âdeta büyülü gibi
yaşarlardı. Bu itibarla da onlar, o mâide-i semavîyeyi her gün orijinal bir kılıf
içinde duymuş, yaşamış ve Kur’ân’a doyamadan gitmişlerdi...

Onlardan sonra da en esaslı Kur’ân okuma, tâbiîn-i izâm döneminde olmuştur
ki, bazı uzun gecelerde Kur’ân’ı iki defa hatmeden insanlardan bile bahsedilir.
Ebû Hanife’nin Ramazan-ı şerifte bir gündüz bir de gece hatmettiğini menkıbe
kitapları söylüyor. Şimdi hangi şey vardır ki, bu kadar çok okunduğu halde ülfet
olmasın!? Oysa ki onlar ömürlerinin son anına kadar Kur’ân okumuşlardı ama
zerre kadar bir usanma, bir bıkkınlık ve bir ülfet olmamıştı.

“Ben şiirin peygamberiyim.” diyen Mütenebbî’den Maarrî’ye bütün iddialı
söz üstadları; Mustafa Sâdık er-Rafiî’den Şevkî’ye, ondan da Seyyid Kutub’a
kadar bütün Kur’ân hayranı devler, Kur’ân karşısında aczlerini itiraf etmiş ve
âvâz âvâz Kur’ân’ın hep taze kaldığını haykırmışlardır.

Ben şahsen hafızım ve hayatında iki defa hafızlık yapanlardanım. Bir, on
küsur yaşlarındayken babam yaptırmıştı. Bazı sebeplerden ötürü üzerinde
duramadığımdan tamamen unutmuştum. Daha sonra 1980’lerde tekrar dört ayda
hafız oldum. Fakat kemâl-i samimiyetle söylemeliyim ki, onu her okuyuşta yeni
yeni ufuklar, yeni yeni kıtalar keşfediyor gibi oldum. Ona gönlünü veren
herkesin de aynı şekilde düşündüğünü zannediyorum. Elverir ki, mânâya âşina
olarak ondaki ilâhî maksatlar takip edilebilsin ve biraz da –daha önce de
bahsettiğim gibi– konsantrasyon içinde ciddî bir biçimde okunsun.

Evet işte bu çerçevede onunla iştigal edenler, ilmî ve fikrî ufuklarının
derinliği ölçüsünde büyülenir de: “Dolaştım vadi vadi, sonra anladım ki her
şey kuru bir hayal imiş. Meğer her şey sendeymiş; sendeymiş ama ben, sağda-
solda beyhude dolaşmışım.” der ve onun karşısında tazimle eğilirler.

Dünyada yüzlerce insan tefsir yazıyor.. onu şerh ve izah ediyor.. onun



etrafında dolaşıp duruyor; ne var ki hiçbiri ona doymuyor; doymayacak da.
Bundan sonra da fünûn-u müsbete ve ulûm-u diniyeye dair, daha mahir
üstadlar, onunla alâkalı yeni yeni şeyler yazacaklar, insanlığa ibrişimden
dantelalar gibi yorumlar sunacaklar; ama gün gelecek en yeni yorumlar bile
eskiyecek fakat Kur’ân hep yeni, hep taze kalacaktır.. evet o ezelden geldiği
gibi ebede gidecek; Allah kelamı olduğu, mahlukat kelamı olmadığı için de
mahlukat gibi eskimeyecektir. Bu da َنوُِظفاـََحل ُهـَل  اَِّنإَو  َرْكِّذــلا  اــَنْلََّزن  ُنَْـحن  اَِّنإ 

“Şüphesiz o Kur’ân’ı Biz indirdik; onu koruyacak olan da yine Biziz.”29

âyetiyle anlatılan ilâhî taahhüdün bir vesilesi demektir.
Bir mütefekkir, Ra’d sûresini tefsir ederken bir yerde şöyle der: “Şimdiye

kadar onu çok okumama rağmen, sanki ilk defa okuyorum gibi geldi bana. Onu
her tekrar edişimde bana yeni bir kısım şeyleri ilham ettiğini, farklı şeyler
anlattığını hisseder gibi oldum. Ne var ki onu, yeniden ele alıp, kaleme
döktüğüm zaman, duyduğum şeylerin şimdiye kadar duyduklarımdan çok farklı
olduğunu gördüm.” Evet bizim düşüncelerimiz belki eskiyebilir ama o, herkesi
büyüleyen sihriyle hep tazedir.

14. Madde: ُه ُِبئاَجَع يـِضَقَْنت  İnsanı şaşırtan, hayrete sevk eden“ َوَـال 
güzellikleri bitmez tükenmez.”

Kur’ân-ı Kerim’de baş döndüren güzellikler sıra sıradır. Onunla meşgul
olurken her an ayrı ayrı sürprizlerle karşılaşır ve başınızın döndüğünü
hissedersiniz. Ehl-i ilim ve ehl-i kalbin duyup görüp hissettikleri bizi aşar.
Yeri gelince onlara da temas edilebilir. Bizim gibi avamdan insanlar bile her
an onun bir büyü ve tesiriyle ürpermektedirler. Sübjektif de olsa onun nuranî
tecellîsinin karanlık atmosferimdeki bir tesirini arz etmek istiyorum:

Geçen gün bir âyet dilime dolandı. Onu o kadar çok tekrar etmişim ki,
kendime geldiğimde hâlâ dilimdeydi: َكََّنیَّفَوََتن َْوأ  ْمُھُدَِـعن  يِذَّلا  َضْعَب  َكََّنيِرُن  اَِّمإَو  .
Efendimizi muhatap alan bu âyetin meali, “Ya onlara vaadettiğimiz şeylerin
bazılarını Sana gösteririz veya Seni vefat ettiririz (de Senden sonrakilere
gösteririz).”30 şeklindedir; yani sen, umduğun, beklediğin, hayal ettiğin,
gönlünü onlara bağladığın şeyleri görmeyebilirsin.

Bu kabîl âyetleri, normal tefsirlerde, meallerde okumuşsunuzdur. Ancak siz,
her okuduğunuz meal ve tefsirde daha önce size ifade ettiği şeylerden çok daha
farklı şeyler duyarsınız. Bir bakarsınız zihninizde çok orijinal bir şey
belirivermiş. Hatta bazen Kur’ân okurken, yine Kur’ân’ın feyzi ve bereketiyle



Ku

âyetlerle alâkalı öyle mülâhazalar aklınıza gelir ki, bu mülâhazaları en
müdakkik âlimlerin eserlerinde bile bulmak mümkün değildir.

r’ân öyle tükenmez bir cevher hazinesidir ki, herkes kabiliyetine göre
bundan istifade eder. Bu husus, İmam Rabbânî’nin eserlerinde ve
Bediüzzaman’ın külliyatında çok zikredilen ُءاََۤشي ْنَم  ِهِیتْؤُي  ّللا  ِهٰ ُلْضَف  َكـِلٰذ   “Bu
Allah’ın bir lütfudur, onu dilediğine ihsan eder.”31 âyetine bağlanarak
anlatılır.

Evet oturup, sâfiyâne sinelerle Kur’ân’a ait bazı meseleleri müzakere
ederken, allâmelerin aklına gelmeyen şeyler en âmî insanların kalbine doğabilir
ve bunu O’nun kelimeleri ile, o kelimelerin nüanslarıyla telif ederek, Arapça
sarfın, nahvin kâide ve prensiplerine göre, siyakla sibakla, sûre ile sûrenin
diğer sûrelerle münasebeti içinde öyle yorumlar ve yerine oturtursunuz ki,
zannediyorum tefsirden anlayan allâmeler dahi hayrete düşerler. Haddizatında
bunlar sizin dimağınızdaki cevvâliyetin, anlayışın, idrakin ve ufkun neticesi
değildir. Bunu, Allah’ın (celle celâluhu) lütfunun, Kur’ân’da tecessüm etmesi,
Kur’ân’ın bir acayipler hazinesi olmasında aramak lazımdır. O acayipler o
kadar çoktur ki, her köşe başında hayrete düşebileceğiniz bir sürprizle sizi
karşı karşıya getirir ve bu hiçbir zaman da bitmez. ُهُِبئاَجَع ِي  ضَقَْنت َالَو   cümlesi
biraz da istikbale matuftur. Demek ki bu söz, istikbalde Kur’ân-ı Kerim’in
değişik acayiplikleri ortaya çıkacağına işaret etmektedir. İçtimaiyat, iktisadiyat,
idare, hukuk adına tahsil edilen şeylere baktığımızda bir hayli gayrete şahit
oluruz. Fünûn-u müsbete, psikoloji, pedagoji adına da bazı şeylerin
karalandığını söyleyebiliriz.

Öyle zannediyorum ki yakın bir gelecekte, bu ilimler geliştikçe, Kur’ân
yeniden ele alınacak, tahlile tâbi tutulacak ve yeniden o muhtevasındaki
cevherleri insanlığın önüne serecek, serpecek ve her yerde zuhur edecek olan
uzmanlar onu, çağın idrakine göre yeniden konuşturacak ve onun ne bitmez bir
hazine olduğunu bir kere de onlar vurgulayacak ama, ُه ُِبئاَجَع يـِضَقَْنت  َوَـال 
fehvâsınca istikbale matuf onun inkişafı hiçbir noktada durmayacak, hep salkım
salkım açılmaya devam edecektir. İnsanlar hiçbir zaman ondaki söz ve düşünce
ufkuna ulaşamayacak, aşamayacak; her zaman onun berisinde kalmanın inkisarı
veya inşirahı ile yutkunacak ve ُرْحَبْلا َدِـفََنل  ّيِبَر  ِتاَِملَكِل  اًداَدـِم  ُرْحَبْلا  َناَك  َْول  ْلُق 

اًدَدـَم ِ۪هلْثِِمب  اَنْئِج  َْولَو  ّيِبَر  ُتاَِملَك  َدـَفَْنت  َْنأ  َلـْبَق   “De ki: Rabbim’in kelimelerini
yazmak için denizler mürekkep olsaydı; hatta ona bir misli takviye dahi



gönderseydik bunlar biter, tükenirdi  de Rabbim’in kelimeleri bitmezdi.”32

âyeti dillerine dolanacaktır. Bu varlık âlemi O’nun kitabı, tekvînî emirler
çerçevesinde O’nun beyanı; bu âlemin büyük küçük parçaları, parçacıkları da
O’nun sözleri ve kelimeleridir. Kâinatın içindeki canlı-cansız varlıklar,
kanunlar-nizamlar, küllî kaideler, cüz’î disiplinler Kur’ân’da birer söz, birer
beyan şeklinde yerini alır; imana dönüşür içimize akar, hayrete inkılâp eder,
dimağlarımızda kaynamaya durur. Hem öyle bir akar ve kaynar ki, insan başka
şeylere başvurma ihtiyacını duymayacak hale gelir. Çünkü Kur’ân’ın gözlere ve
gönüllere sunduğu mânâ ve muhteva bitecek gibi değildir.

15. Madde: ًانٰاْرُق اَنْعِمَس  اَِّنإ  اوُلاَق ﴿ ىَّت  ُهْتَعِمَـس َح ِْذإ  ُّنِج  ْلا ِهَتَْنت  ْمـَل  يِذَّلا  َوُھ 
ِ۪هب اَّنَمٰاـَف  ِدْـشُّرلا  َىِلإ  يِۤدـَْـھي   اـًبَجَع ﴾ “Bu öyle bir kitaptır ki, cinler onu

dinlemeye kendilerini saldıkları zaman şöyle demek mecburiyetinde kaldılar:
‘Biz acayip bir kitap dinledik. Bu Kitap doğruluğa götürüyor. Biz de hemen
ona inandık.’”33

Buradaki اًبَجَع  kelimesi üstteki cümle ile de irtibatlı olduğunu gösteriyor.
Demek ki cinler bile onu çok acayip bulmuşlar ve ona büyülenmişler. Bu
acayip ve harika şeyler, insan, eşya ve Yaratıcı arasındaki münasebetten
varlığın esrarı ve Kur’ân’ın büyüsüne kadar pek çok şeyi ihtiva ediyordu.
Buradaki acayiplikler eşyanın tabiatı, insan zihni ve insan mantığı ile telif
edilebilecek cinsten acayipliklerdi. Herkes onun içinde kendi mantığı ile
münasebeti ölçüsünde bir şeyler buluyordu ki, bir yönüyle ondaki bu acayiplik
insan mantığına da acayipler adına bir nâmütenâhilik kazandırıyor. Yani aynı
zamanda insan mantığı öyle derinleşiyordu ki, onun mantığı bu kadar acayip
olmasaydı, o harikulâdelikleri duyamazdı. O acayiplikleri insanın önüne
seriyor ve insan mantığı da değişik acayipliklere uyanıyor ve onları seziyordu.
Öyle ki bir ölçüde eşyanın perde arkasına muttali olan cinler ona ulaştıkları
zaman “Biz acayip bir Kur’ân işittik.” dediler. Ya da “Okunan bir şey veya
hakkı bâtıldan ayıran tilavet işittik.” dediler ve kendilerini ona salıverdiler.
ِ۪هب اَّنَمٰاَف   öyle büyüleyici bir şey ki bu acayip, sadece ilk duydukları anda, bu

acayibi duymak onlara kâfi geldi de “âmennâ” dediler ve “Biz vicdanlarımızda
Kur’ân-ı Kerim’i kabul ettik.” itirafında bulundular.

Tefsirciler, bu meseleyi şu şekilde naklederler: Efendimiz’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem) vahiy geleceği âna kadar cinler gök kapılarını dinlerlerdi. Bir
gün taşlanıp kovulduklarını görünce, yerde değişik bir şeyler olduğu



düşüncesiyle meseleyi araştırmaya koyuldular. O esnada, Efendimiz de Mekke
halkının tazyiklerinden sıkılarak Taif’e uğramıştı ve dönüşte de Nahil
vadisinde ikamet buyurup, sabah namazı vaktinde Kur’ân okuyordu. Derken,
yeryüzündeki esrarı araştıran Nasîbîn cinlerinin büyükleri oraya uğramışlardı.
Kur’ân’ı dinlediklerinde, yerde ve gökteki değişikliğin sırrını anladılar ve
belledikleri Kur’ân âyetleriyle kavimlerine döndüler. Bu konuda diğer bir
görüş de şudur: Peygamberimiz insanlara olduğu gibi cinlere de gönderilmiş
bir Nebi’dir. Cenâb-ı Hak (celle celâluhu) onlara da Kur’ân okumasını
istemişti. O da onlara Kur’ân’dan bazı âyetler okumuştu. O, Kur’ân okurken de

cinler, birbirlerine “Susun!” demiş saygıyla dinlemişlerdi34 ve kavimlerine
dönünce de: ِهْيََدي َنَْیب  اَِمل  اًقِّدَصُم  ىٰـسوُم  ِدْـعَب  ْنِم  َلِزْنُأ  اًباَِتك  اَنْعِمَـس  اَِّنإ  اَۤنَمْوَق  َاي 
ِ۪هب اوُنِمٰاَو  ّللا  ِهٰ َيِعاَد  اوـُبیَِجأ  اَۤـنَمْوَق  اـَي   ٍمیِقَتْـسُم ٍقـيَِرط  ىِٰلإَو  ِقـَحْلا  ّ َىِلإ  يِۤدَْـھي 

ٍمِیلَأ ٍباَذَـع  ْنـِم  ْمـُكِْرجُيَو  ْمُكِبوـُنُذ  ْنـِم  ْمـَُكل  ْرِفْغَي   “Ey kavmimiz! Doğrusu biz
Musa’dan sonra indirilen ve kendisinden önceki kitapları tasdik eden bir
Kur’ân dinledik. O, gerçeği ve doğruyu gösteriyor. Ey kavmimiz! Allah
yoluna davet eden bu elçinin çağrısına icabetle iman ediniz ki, Allah da sizin
günahlarınızı affetsin ve sizi acı bir azaptan kurtarsın...”35 demişlerdi.

Hâsılı, cinler Kur’ân’ın bazı sûrelerini dinlemiş, büyülenmiş ve kendilerini
bu ilâhî mesajı başkalarına da duyurmaya adayarak hemen harekete
geçmişlerdi.

16. Madde: َقَدَص ِِهب  َلاَق   ْ نَم  “Onu konuşmasına esas alan doğru konuşmuş
olur.”

Evet, onu konuşturan ve o eksende konuşan doğru konuşmuş olur.
İfadelerinde ona bağlı kalan, düşüncelerini onunla irtibatlı götüren, söylediği
her söz ona dayanan ve sözlerinin malzemesini ondan alan doğruyu konuşmuş
olur. Ferdî hayatı adına onu konuşturan doğru konuşmuş; millet hayatı adına söz
hakkını ona veren doğru davranmış olur. Beyanında ondan güç alan onu
konuşturmuş, ulûm-u diniye, fünûn-u medeniye adına onu konuşturan da doğru
konuşmuş ve böylece her haliyle o, yalandan yanlıştan uzak kalmış sayılır.

Değişik dönemlerde ve günümüzde bir hayli beyan insanı ve söz sultanı
yetişmiş ve bu kimseler farklı sistemler, ekoller, cereyanlar meydana
getirmişlerdir. Ama, bütün bu yollar ve sistemler arasında Kur’ân’ın tesiri bir
başka olmuş ve onun ortaya koyduğu düşünceler ve bunları vaz’etmekteki üslûp
hep bir fâikıyet ifade etmiştir.



Doğrusu, Kur’ân’ın ortaya koyduğu konularda ve bunları vaz’etme üslûbunda
öyle bir üstünlük vardır ki, ondan bir-iki âyetin bile bizim sözlerimiz içinde yer
alması onları değiştirir, güzelleştirir, güçlendirir ve işitenler üzerinde derûnî
bir tesir icra eder. Zira ىٰلَع ُنیِمَْألا  ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن   َنیَِملاـَعْلا ِبَر  ّ ُلـيِزْنََتل  ُهَِّنإَو 

ٍنِیبُم ٍِيبَرَع  ّ ٍناَِسِلب   َنيِرِذْنُمْلا َنِم  َنوُكَِتل  َكِبْلَق   “Bu Kur’ân Rabbu’l-Âlemîn’in
indirdiği bir kitaptır. İnzar eden nebilerden biri  olman için onu, Ruhü’l-
Emin senin kalbine apaçık bir Arapça ile indirmiştir.”36

17. Madde: َرِجُأ ِِهب  َلِمَع   ْ نَمَو  “O’nunla amel eden mutlaka mükâfat görür.”
Kur’ân’la amel etmeye terettüp eden mükâfatların başında, sapıklıktan

kurtulup, delillerin, burhanların ve hususî ilâhî inayetin diğer bir unvanı sayılan
hidayet gelir. Kur’ân evvel ve âhir müttakî gönüllere bir hidayet kaynağıdır.
Gerçi o, potansiyel olarak bütün insanlara bir hidayet vesilesidir ama onun bu
vesileliği, insanların ön yargısız ona yönelmelerine ve onu hayat düsturu
edinmelerine bağlıdır.

Kur’ân çizgisinde amele, amel-i salih denir ve bu bir insan için ikinci
derecede önemli bir mazhariyettir. Dosdoğru inanmadan, namazı tastamam eda
etmeye, ondan zekât ve değişik yardımları kusursuz yerine getirmeye uzanan
çizgide Hakk’ın hoşnutluğu hedeflenerek yapılan bütün güzel amellerdir.

Bütün bunların sonunda hidayette sabitkadem olarak kalma, kurtuluşa erme,
Cennet ve cemâlullahla şereflendirilme ecri gelir ki, Allah, اوُنَمٰا َنيِذَّلا  ِرَِّـشبَو 

ُراَھْنَْألا اَھِتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُھل  ََّنأ  ِتاَحِلاَّصلا  اوُلِمَعَو   “İman edip amel-i salih
işleyenleri, içinden ırmaklar akan, kendilerine has cennetlerle müjdele.”37

diyerek mebde’den müntehâya geniş bir ecr ü mükâfat muştusuyla Kur’ân
hademelerini veya o kapının sadık bendelerini ödüllendireceğini vaadeder.

18. Madde: َلَدـَـع ِهـِب  َمـَكَح  ْن  َمَو  “Kim onunla hüküm verirse adaletle
hükmeder.”

Kim, onu hükümlerine esas, kıstas, mihenk kabul ederse adaletle hükmetmiş
olur. Allah (celle celâluhu), Kur’ân-ı Kerim’inde Peygamberimiz’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem): َْنأ ْمُھْرَذْـحاَو  ْمُھَءاَۤوَْھأ  ْعِبََّتت  َالَو  ّللا  ُهٰ َلَزْنَأ  اَِۤـمب  ْمُھَنَْیب  ْمُكْحا  َِنأَو 

َكَْیِلإ ّللا  ُهٰ َلَزْنَأ  اَۤـم  ِضْعَب  ْنَع  َكوُِنتَْفي   “Biz şu emri indirdik ki, onların arasında
Allah’ın inzal buyurduğu ile hükmedesin. Öyle ise sakın onların keyiflerine
uyma ve Cenâb-ı Hakk’ın indirdiği hükümlerin bir kısmından bile olsa Seni
caydırmalarından hazer et.”38 diyerek bize her meselede değişmeyen kaynağı



salıklamaktadır ki, böylece bize insanlar arasında adil olmanın, adaletle
hükmetmenin yolu gösterilmiş olmaktadır. Allah (celle celâluhu), Efendimiz’e
(sallâllahu aleyhi vesellem): ُّبِحُي ّللا  َهٰ َِّنإ  ِطْـسِقْلِاب  ْمُـھَنَْیب  ْمُكْحاـَف  َتْـمَكَح  ِْنإَو 

َنیِطِسْقُمْلا  “Hükmedeceksen (Kur’ân’ın tarif ettiği) adaletle hükmet; zira
Allah, adaletle hükmedenleri sever.”39 buyurmuştur.

Kur’ân, ihkak-ı hak etmek için inmiş, hakkı konuşmuş ve hep hak üzerinde
durmuştur. Ömrünü ona bağlı götürenler haktan şaşmaz. Ondan kopup
gidenlerse kat’iyen hakka ulaşamazlar. Kur’ân’ı insafla dinleyen geçmiş
peygamberlerin ümmetlerinin tavrı şöyle nakledilir: َىِلإ َلِزْنُأ  اَۤـم  اوُعِمَـس  اَِذإَو 

اَّنَمٰا اَۤـنَّبَر  َنوـُلوَُقي  ِقـَحْلا  ّ َنـِم  اوـُفَرَع  اَّمِم  ِعْمَّدـلا  َنـِم  ُضیَِفت  ْمُـھَنُیَْعأ  ىَٰۤرت  ِلوُـسَّرلا 
َنيِدــِھاَّشلا َعـَم  اـَنْبُتْكاَف   “Onu işittiklerinde, onda aşina oldukları (ve

gönüllerinde aradıkları) hakikatlere ulaşınca gözlerinin yaşlarla dolup
taştığını görür ve şöyle dediklerine şahit olursun: İman ettik Rabbimiz!. Bizi
de hakkın şahitleri (defterine) yaz!”40

19. Madde: ٍمیِقَتْسُم ٍطاَرِص  َىِلإ  َيِدُـھ )  ) ىَدــَھ ِه  َْيِلإ اَـعَد  ْنَمَو   “Kim ona
çağırırsa, doğru yola çağırmış (ermiş) olur.”

Bir kimse işim, davam der, herkesi ona davet ederse kendisi sırat-ı
müstakîme ulaşmış olur ki, sırat-ı müstakîmin kendisi de odur.

Sırat-ı müstakîm, Allah yolu, O’na ulaştıran doğru yol, Allah kitabının
muhtevası, iman ve İslâm esasları, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve
O’nun ashabının yürüdüğü şehrah veya doğru yol ve İslâm milleti gibi
hususların çoğu ya da mecmuundan ibaret görülmüştür. Bu çerçevede verilen
“sırat-ı müstakîm” bizde, insanları yanıltmadan, sağa-sola saptırmadan, ifrata-
tefrite düşürmeden dosdoğru hakka ve selâmete ulaştıran herkese açık ve
kapsamlı bir mânevî yol hissi uyarır. Böyle bir yol hissi, bir tasarı ve bir
hayalden ibaret değildir. O defaatle hayata geçirilmiş, uygulanmış ve o yolda
yürüyenleri dünyevî-uhrevî saadetlere erdirmiş işlek bir yoldur.

Başımızı kaldırıp geçmişe baktığımızda, hemen birkaç adım önümüzde
Nebiler, sıddîkler, şehitler ve salihlerin izleri ile karşılaşırız; karşılaşır ve
kendimizi âdeta onların güzel bir refîki gibi görürüz.

Bu biricik necat yolu Kur’ân’ın tekeffülündedir. Kur’ân’a çağrı bu yola
çağrıdır. Kur’ân beraberliğini duyma, sırat-ı müstakîm erbabının maiyyetini
duyma demektir. Bu yolda yalnızlık yoktur, bu yolda gurbet söz konusu değildir.
Zira bu yol, her zaman insanlığın en namdârlarının gelip geçtiği, gidip



peygamber refâkatine erdiği, kanatlanıp Allah’a (celle celâluhu) ulaştığı bir
tarîk-i mücerreb ve muabbeddir (işlek yol). Onda yürüyen maksuduna erer;
sapıtıp gitmekten ve Allah’ın gazabına uğramaktan kurtulur.

Allahım! Hidayet eyle bizi Kur’ân’a ve onun gösterdiği doğru yola; o
kendilerine nimet verip mutlu kıldıklarının yoluna.. ve yerler, gökler dolusu
salât u selâmda bulun o Zât’a ki, insanlığa bu nurlu yolda rehber oldu.. ve
O’nun âline ve ashabına ki, bu yolda adım adım O’nu takip ederek bize hüsn-ü
misal teşkil ettiler.
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NAMAZ.. NAMAZ.. NAMAZ
Soru: Namazı kendi kıymetine uygun bir şekilde her zaman takdir
edemiyoruz. Namazın dindeki yeri ve önemini biraz açar mısınız?
İslâm dininde namazın yeri çok büyüktür. Kur’ân’da, inanmaya ait

meselelerin hemen ardından namazdan bahsedilir. Biz, başkaları için öyle
düşünmesek de, sahabe kendi aralarında namaz kılmayana neredeyse “kâfir”

derlerdi. Bu konuda, “Kul ile şirk arasında sadece namazın terki vardır.” 1

hadisi sahabenin bu yaklaşımını destekleyen önemli bir mesnettir. Namazın
huşû içerisinde kılınması ise aşağıda arz edeceğimiz üzere namaz ile gelen
vâridatlar adına ayrı büyük bir önem arz etmektedir.

Namaz, İslâm dini içinde ibadetlerin en câmiidir. Bu açıdan denebilir ki,
namaz, kâmil insanın en kâmil ibadetidir. Evet namaz Allah’a ulaşmaya, varlığı
yorumlamaya, değişik ilimlerle kâinatı hallaç etmeye müsait yaratılan bu
mükemmel insanın tabiatına en uygun bir ibadettir. O, mahiyetindeki
mükemmelliğini, ancak namaz gibi bir ibadetle ifade edebilir ve Allah’ın
istediği insan olma özelliğini ortaya koyar.

Evet, insanın maddî-mânevî mükemmelliği tartışma götürmez bir gerçektir.
Meselâ onun boyu, posu, endamı ve uzuvları arasındaki tenasüp ve hendese,
herkeste hayranlık uyandıracak kadar güzeldir, mükemmeldir. Bunu,
Romalıların sanat dehâları çok iyi kavramıştır ama, tevhide
yönelemediklerinden dolayı, bu duygularını müşahhasın daraltan hendesesine
hapsetmişlerdir. Fakir, insana olan bu hayranlığımı değişik zaman ve
zeminlerde, “Eğer Allah’ın kendinden başka birine secde etme müsaadesi
olsaydı, insana secde edilmelidir.” şeklindeki sözlerimle ifade edegelmişimdir.
Bu espriyi, bir yönüyle, meleklerin, Hz. Âdem’e secde etmekle emrolunması da
destekliyor gibidir.. tabiî meselenin taabbudî buudu daha ağır.

İnsanla çok yakından irtibatlı böyle bir ibadetin kâmil mânâda edâ edilmesi,
yukarıda ifade ettiğimiz vâridat adına çok önemlidir. Mü’minûn sûresinde

“Şüphesiz, namazı huşû içinde edâ edenler kurtuldu.”2 buyurulmaktadır ki, –
her şeyden mefhûm-u muhalif çıkarmak doğru olmasa da zira onun kendine göre
bir kısım şartları ve kaideleri var– bu âyetin mefhûm-u muhalifi alınacak
olursa, bundan, “namazı huşû ile edâ etmeyenler kurtulamazlar” mânâsı
çıkarılabilir.

Biz bu yoruma temâyül etmesek de, ihtimal dahilinde bulundurmamak



suretiyle ihtiyat kaydı altına almamayı da temkinsizlik sayıyoruz. Bu açıdan,
namazın, aç bir insanın yemek yemeyi duyması, susuz birisinin su içerken onu
zevk etmesi, havasızlıktan sıkışmış bir insanın ferahfezâ bir atmosferde havayı
ciğerlerine çekerken onu hissetmesi gibi, duyarak edâ edilmesi gerektiğine
inanıyoruz.

Evet namaz halk tabiriyle verip veriştirilip, geçiştirilecek bir şey değildir.
O, kendisine hususî bir vaktin ayrılması ve başlamadan önce de mutlaka
konsantre olunması gereken bir ibadettir. Aslında namaz ve namaz öncesi
hazırlıklar, bu konsantreyi sağlayabilecek güçtedir ve sıralanmaları itibarıyla
namaz vetiresinin enstrümanları gibidirler.

Meselâ def-i hacetle vücuttaki fazlalıkların atılmasıyla bir rahatlama
meydana gelir. Ardından, modern yorumcuların ifade ettikleri gibi abdestle
vücudumuzdaki kinetik enerji dengelenir; bununla da ayrı bir rahatlama ve
kendimizi bulma gerçekleşir. Bunu takiben camilerin minarelerinde şehbâl açan
ezan-ı Muhammedî bizi ayrı bir teveccühe ve derinliğe çeker. Sonra camiye,
âdeta Allah’a vâsıl oluyor gibi huşû, içinde yürüyüş, müezzinin tatlı
nağmeleriyle ayrı bir âleme açılış ve nihayet sünnetlerin edâsı.. müezzinin
kâmeti, konsantrasyonun ayrı birer unsuru gibidirler. Evet bütün bunlar, farzı
dolu dolu kılmak için iç derinliğine, Allah’ı duymaya ve O’nu sürekli
mülâhazaya hazırlayan çağrılardır.

Namazın bu ölçüde derince duyularak kılınması “gaye-i hayal” olması
açısından, namaz öncesi yapılan bu şeyler, o duyuşu gerçekleştirecek stratejiler
olarak da değerlendirilebilir. Kaba bir tabirle, belli gayeleri gerçekleştirme
adına ortaya konan politikalar gibi bunlar da, o kâmil namazı tahakkuk ettirmek
için kullanılan politikalardır denebilir. Ezan, kâmet, abdest, nafile namazlar ve
diğer amellerin hiçbirisi “maksûdun bizzat” değillerdir. Bütün bunlar, fıkhî
ifadesiyle cebren li’n-noksan/eksikliği giderme gayesiyle, varlığın en kâmili,
ahsen-i takvîme mazhar insanın, ibadetinin de kendine yakışır olması için
ortaya konmuş vesilelerden ibarettir.

Şüphesiz iç ve dış yapısı itibarıyla böyle mükemmel bir varlığın Allah’a
yaklaştıracak ve gerçekten insan olmasının ifadesi sayılan namaz mutlaka ciddî
bir iç derinlikle edâ edilmelidir. Bunu tam edâ edememe endişesi veya
gerçekten edâ edememenin ızdırabının yaşanması, kul adına önemli bir seviye
farkıdır. Burada, gaye-i hayal olan böyle bir namazın “çok az” insana
müyesser olduğunu da ifade etmeliyim. Burada kullandığım “çok az” kelimesi



izâfîdir. Meselâ birisi başını secdeye koyduğunda kaldırmayı düşünmüyor.. bir
başkası namaza durunca, kendisini gül bahçesine salmış gibi hissediyor.. bir
başkası namazda kendini cennet yamaçlarında sanıyor.. bir diğeri kendini
ruhânîlerin önünde görüyor olabilir vb. Bu herkesin istidadına göre
yakalayabileceği bir ufuktur. Ne var ki biz, niyetlerimizle mükemmelin peşinde
olduğumuz müddetçe, hedefe ulaşamasak da niyetlerimizle hedeflediğimiz şeyi
her zaman yakalayabiliriz. Unutmayalım ki, “Mü’minin niyeti, amelinden
hayırlıdır.”3

Bazen insanlar namaz adına her şeyi tam tekmil yerine getirdikleri halde,
değişik sebeplerden dolayı namazı doya doya kılamayabilirler. Meselâ
bulunduğu ortamda namaza durulduğu anda çocuklar gelir sırtına binerler ki, bu
çok defa Allah Resûlü’nün de başına geliyordu. Veya namaz esnasında büyük
bir gürültü duyulur da, bütün dikkatler o noktaya kayar. Dolayısıyla da namazda
zirveye ulaşılamaz.

Namazda bize ârız olan hâllerin bazıları vardır ki, onlar her zaman bizi aşar;
bazıları da vardır ki bunlar da bizim beşeriyetimizden kaynaklanır. Meselâ;
insanın kendi iç dünyasında kurguladığı hayaller gelir namazda insanın içine
akar ve namazın önüne geçerek, ona perde olurlar. Bu durumda insan sürekli
bir sisin-dumanın berisinde kendini hisseder. Hz. Ömer gibi semalarla irtibatlı
bir insan bile, namaz kılarken şaşırır ve üç rekât kılar. Etrafındakiler,
yanıldınız deyince de; “Namazda Irak’a asker gönderiyordum.” cevabını verir.
Bu konunun ayrı bir yönü de, namaz kılınan atmosferle alâkalıdır. Hiçbir
sıkıntının ve meşakkatin olmadığı bir atmosferde kılınan namaz ile, bin bir
ızdırap, sıkıntı ve değişik düşüncelerin sıkıştırmaları altında kılınan namaz
arasında çok büyük farkların olacağı açıktır. İkinci türden namazlar, namazdaki
derinliğin ayrı birer buudu gibidirler. Gerçi her ne kadar huzur, sağdan soldan
gelen değişik şeylerle bin bir defa deliniyor ise de, bu streslerin ve sıkıntıların
arasında namazı farklı bir zâviyeden tıpkı nefes alma gibi duyma ve hissetme,
namaza bizim anlayamadığımız farklı bir renk kazandırmaktadır. Bence önemli
olan da işte budur.

O sebeptendir ki savaş esnasında kılınan namazlar normal zamanlarda
kılınanlardan kat kat daha fazla sevaplıdırlar. Bu namazın kılınış şekline
baktığımızda, çok garipsediğimiz tablolar çıkar karşımıza. Nisâ sûresinde bu
namaz şöyle anlatılır:



اوُۤذـُـخَْأیْلَو َكــَعَم  ْمُـھْنِم  َط  ٌةــَِفئاۤ ْمُـقَتْلَف  َةـَـالَّصلا  ُمَُـھل  َتْمََقأــَف  ْمـِھِیف  َتْـنُك  اَِذإَو 
اوُّلَصُیْلَف اوُّلَصُي  َْمل  ىٰرْخُأ  َط  ٌةَِفئاۤ ِتْأَتْلَو  ْمُكِئاَۤرَو  ْنِم  اوُنوُكَیْلَف  اوُدَجَس  اَِذإَف  ْمُھَتَحِلْـسَأ 

ْمُكِتَحِلْـسَأ ْنَـع  َنوـُلُفَْغت  ْوـَل  اوُرَفَك  َنـيِذَّلا  َّدَو  ْمُھَتَحِلْـسَأَو  ْمُھَرْذـِح  اوُذُـخَْأیْلَو  َكـَعَم 
ًةَدِحاَو ًَةلْیَم  ْمُكَْیلَع  َنوُلیَِمیَف  ْمُكِتَعِتَْمأَو   “Sen de içlerinde bulunup onlara namaz

kıldırdığın zaman, onlardan bir kısmı seninle  beraber namaza dursunlar,
silahlarını (yanlarına) alsınlar, böylece (namazı kılıp) secde  edince (diğer
kısım) arkanızda olsunlar. Sonra hemen namazını kılmamış olan diğer kısım
gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlar da ihtiyât tedbirlerini ve
silahlarını alsınlar. O kâfirler arzu ederler ki  siz silahlarınızdan ve
eşyalarınızdan gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar...”4

İşte bu şekilde, acaba ne zaman bir kurşuna hedef oluruz veya bir
bombardımana maruz kalırız gibi mülâhazalar altında kılınan namaz, bu
namazın kılınış keyfiyeti bize garip gelse de, sâir namazlara göre çok daha
büyük ve çok daha önemlidir.

Netice itibarıyla, sırtında bir yük hissederek, zaman içindeki boşlukları
kollayıp, ne pahasına olursa olsun mutlaka onu edâ etmeliyim mülâhazasıyla
kılınan namazda da öyle bir enginlik var lidir. dır ki, bu noktayı, tekyelerde,
zâviyelerde, hatta Kâbe’de namaz kılanların bile yakalayabileceğine ihtimal
veremiyorum.
1 Müslim, îmân 134; Tirmizî, îmân 9.

2 Mü’minûn sûresi, 23/1-2.

3 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 6/185-186; el-Beyhakî, es-Sünenü’s-suğrâ s.20.

4 Nisâ sûresi, 4/102.



RÂBITA
Soru: Râbıta nedir? Râbıtada hangi esaslara dikkat edilmelidir?
Râbıta; bağ ve irtibatlandıran mânâlarına gelir. Sofiler onu, dervişin

mürşidine özel teveccühü yerinde kullanırlar ki, bunu şu şekilde açabiliriz:
Sâlikin, doğrudan doğruya envâr-ı tecelliyâttan tam istifâze edemediği sürede –
bu kendini liyakatsiz görmeden de kaynaklanabilir– mürşidinin atmosferinde
fâni olarak, onun teveccühünün gölgesinde ilâhî tecellîleri duymaya
çalışmasıdır ki, gölgeden çıkıp vesâyetten sıyrılınca Hak’la muamelesini bizzat
da sürdürebilir. Bidayette mürşid böyle bir istifadeye vesile olduğundan, bir
üstad ve rehber olarak ona saygıda da kusur edilmez. Aslında belli bir
çerçevede, Kur’ân da, diğer kitaplar da, enbiyâ-i izâm da –asliyet-zılliyet,
metbûiyet-tâbiiyet hususları mahfuz– birer vesiledirler. Ve vesileliğin vüs’ati

ölçüsünde, “İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da şükretmemiş demektir.” 1

fehvâsınca onların şahsında Allah’a teşekkürde bulunmuş oluruz.
Diğer bir yaklaşımla râbıta, maddî-mânevî, muhtemel ya da muhakkak saldırı

ve ızrarlara karşı, din ve dince mukaddes sayılan şeylerin muhafazasına kendini
adama demektir. Daha geniş bir çerçevede ise, bölünmez, parçalanmaz, kopmaz
bir bütünün bünyân-ı mersûs hâline gelip sonra da bu yek vücut heyetin,
İslâm’ın harîm-i ismetine uzanacak ellere karşı fevkalâde bir hassasiyet ve
titizlikle mukabelede bulunması da diyebiliriz. Bunun değişik konulardaki
tezahürü farklı farklıdır; meselâ askerlerin, hudut toprağımıza göz diken
kimselere karşı, nöbet tutmaları bir râbıtadır. İşte böyle bir râbıtanın, –bu
esasları bize anlatan Sâhib-i Şeriatin beyanlarına göre– bir saati bir sene

ibadet yapmaya eş değerdir.2

Bir ülke insanının, sahip olduğu değerleri, mübarek ve mukaddes
düşüncelerini koruma altına almak için beraberlikler tesis etmeleri, dinî, millî
kimliklerini koruma mücadelesi vermeleri veya iç ve dış tehditlere karşı
kitleleri uyarmaya çalışmaları irşat platformunda bir râbıtadır.

Sofilerin üzerinde durduğu râbıta –yeri Kalbin Zümrüt Tepeleri– dar, ferdî
ve özel bir râbıtadır. Bu şekildeki râbıtayı kabul etmede bir beis yoktur.
Nasslara göre izahı kabil ve vesilelik mânâsındaki râbıtayı inkâr ise bir
bağnazlık ve bir taassuptur. Tabiî onu, sadece şeyhi, mürşidi veya Allah
Resûlü’nü tezekkür ve tahattur etme şekline irca etmek de râbıtanın engin
mânâsını daraltma demektir.



Tarikatlar râbıtayı şu şekilde uygular: Mürid, mürşit bildiği zatı kendi iki
kaşının ortasında, kendisini de onun iki kaşı ortasında gibi mülâhaza eder. Onun
şemâilini, hayat tarzını, sîretini, iç âlemini tezekkür ve tahattur ederek, onun
gibi olmaya çalışır ve kendini öyle olmaya zorlar.

Burada bir bakıma Allah (celle celâluhu) ile kul arasına başka birisi konmuş
gibi oluyor. Ancak bunun öyle olmadığı da açıktır. Bize göre bu anlamda
râbıta, emekleyen bir insanın, tavus kuşu gibi göklerde pervaz eden birinin
arkasına takılması ve hedefine ulaşmak için hızını artırması demektir.  Bu
meseleyi biraz açacak olursak; kişi ister vadinin dibinde, ister dağın zirvesinde
olsun, her zaman ellerini Allah’a kaldırıp O’na maksatlarını açar, içini
şerheder, rahatlıkla “Senin abd-i kemterin olan bu fakirin Senden istedikleri
şunlardır.” diyebilir. Fakat meseleyi murâkabe platformu içinde ele aldığı,
günahlarını hatırladığı, Rab karşısında acz ve fakrını mütalaa ettiğinde, zaman
zaman ümitleri kırılabilir, inkisara düşebilir ve “Ben kim, şu büyük şeyleri
isteme kim..?” –bu mülâhaza yanlış olabilir– diyebilir. İşte bu noktada kul
murâkabeden râbıtaya çekilip “Allah’ım! Benim dilbeste olduğum mürşid-i
kâmil şudur, onun el kaldırmalarının gölgesinde ellerimi Sana kaldırıyorum.
Onun teveccühünün arkasında Sana teveccüh ediyorum. Onun bülbül gibi
söyleyen dilinin arkasında ben de âcizâne bu hissiyatımı ifade etmeye
çalışıyorum. Beni bu duruma iten, aczim, fakrım ve onun hakkında hüsn-ü
zannım, benim makbul olmayışım onun da makbuliyetidir. Onun yüzü suyu
hürmetine dualarımı kabul eyle..” diyebilir ki işte râbıtanın gerçek mânâsı da
budur.

Görüldüğü gibi burada mürşit veya mürşidin mürşidi, Allah ile kul arasına
girmiyor, belki kul acz ve fakrını itiraf içinde, haddince bir duruma giriyor ki,
bu mânâdaki râbıta, seyr u sülûkun bir zatın gölgesi veya vesâyeti altında
tamamlanmasının, acz ve fakrı idrakle o zata bağlılık ve merbûtiyet içinde
yapılan ibadet ü taatın unvanı oluyor.  Böyle olunca da Allah’la (celle
celâluhu) kulları arasına kimse girmiş olmuyor. Allah’a kulluk için böyle bir
vesile şart değildir ve onun, Allah’la kul arasında vesâteti esas kabul eden
sapık mesleklere benzetilmesi de doğru değildir –ki ben böyle râbıta yapan
hiçbir tasavvuf ehli veya ekolu tanımıyorum.– Değil herhangi bir şeyhi, Hz.
Mesih’i bile Allah ile kendi aralarına koyma anlamında bir râbıta hatadır, hatta
–neûzü billah– şirktir.

Râbıta kavramı bu temeller üzerine oturtulduktan sonra, ona konu olan



zatın kimliği çok önemli değildir.  Meselâ benim hayatımda kullukları ile çok
ciddî izler bırakmış derin, engin insanlar vardır. Bunlardan birinin –ki sizin
çok değer atfetmeyeceğiniz bir insandı ama benim nazarımda çok büyüktü– dua
ederken yüzüne bakardım. O duasında boynunu bir tarafa büker, bazen
dudaklarını kıpırdatamaz, bir müddet sonra elleri de dudakları da titremeye
başlardı. Şahsen ben o zat hayatta iken, onunla beraber namaz kıldığım her
anda, onun duasını, dudaklarındaki o kıpırdanışı, yüzündeki o ciddî teessür ve
tahassürü, yakalamaya çalışırdım. O zatın vefatından sonra da çok defa ellerimi
kaldırdığımda, onu, o titreyen elleriyle, kıpırdayan dudaklarıyla, buruk
boynuyla tezekkür ettim ve ondan ders almaya çalıştım. Eğer bu râbıtaysa böyle
bir râbıtada hiçbir mahzur yoktur ve bu kat’iyen Tevhide gölge
düşürmemektedir.

Evet, katı, bağnaz bir kısım kimselerin düşündüğü gibi meseleyi ele alarak,
Ebû Yezid el-Bistâmî, Cüneyd el-Bağdâdî ve İmam Şiblî’lerden başlayıp
günümüze kadar gelen selef-i salihîn’i, hususiyle Hz. Şâh-ı Nakşibend gibi,
âlem-i İslâm’ın önemli bir güneşi olan bir zatı ve onun açtığı çığırda bu işi
yapanları hatalı ve kusurlu görme büyük bir günahtır. Hata edenler, işi
çığırından çıkaranlar varsa, elimizde Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin düsturları
vardır, biz her şeyi onlara tevfikan –Allah’ın inayetiyle– doğruyu bulabiliriz.
1 Tirmizî, birr 35; Ebû Dâvûd, edeb 11.

2 Bkz.: el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/423; el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 4/314.



MİRAÇ
Soru: Efendimiz miraçtan döndüğünde yatağının soğumadığı1 rivayet
ediliyor. İzah eder misiniz?
Her şeyden önce, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) miraçtan

döndüğünde yatağının soğumadığını bildiren rivayetler çok mevsuk değillerdir.
Bazı rivayetlerde bu haberi veren kişinin Hz. Âişe Validemiz (radıyallahu

anhâ) olduğu bildirilmektedir ki,2 kaynaklarda miraç hâdisesinin, hicretten üç

veya beş sene evvel vukû bulduğu rivayet edildiğine göre3 Âişe Validemizin
bu teferruatı bizzat bilmesi mümkün değildir; zira o, Mirac-ı Nebevî esnasında

babasının evinde, henüz küçük bir çocuktur.4

Ne var ki Hz. Âişe Validemiz bu hâdiseyi, Allah Resûlü’nün bir başka yaşlı
hanımından, meselâ Hz. Hatice Validemizden dinlemiş ve ondan nakletmiş de
olabilir. Ancak miraç hâdisesi, Hz. Hatice ve Ebû Talib’in vefatını müteakip

vukû bulduğundan5 bu yaklaşım da sıhhatli görünmemektedir. Başka bir
rivayete göre de Nebiler Serveri, Hz. Ali’nin ablası Ümmühâni Validemizin

evinde iken miraçla şereflendirilmiştir.6 Hz. Ümmühâni, Efendimiz’in
amcasının kızı olması itibarıyla nikah düştüğünden, o günün yüksek terbiye
anlayışıyla, Hz. Ümmühâni’nin, Efendimiz’in yatağına elini sürüp sıcaklığını
bildirmesini de ben inandırıcı bulamıyorum.

Yukarıdaki yaklaşımların keyfiyeti mahfuz, miraçtan döndüğünde Allah
Resûlü’nün yatağının soğumamış olduğu haberinin, gerçek kabul edilmesinde
de bir beis yoktur. Esasen Efendimiz, mübarek cismi ile miraç yapmıştır.
Ancak biz, Kur’ân-ı Kerim’in yaptığı gibi sadece meseleye temas edip üzerinde
fazla durmadan geçeceğiz.

Kur’ân’ı Kerim, mevzuyla alâkalı şöyle buyurur: ۪هِدْبَعِب ىٰرْسَأ  يِۤذَّلا  َناَحْبُس 
اَِۤنتَايٰا ْنِم  َُهيِرُِنل  َُهلْوَح  اَنْكَرَاب  يِذَّلا  ىَصْقَْألا  ِدِجْسَمْلا  َىِلإ  ِماَرَحْلا  ِدِجْـسَمْلا  َنِم  ًالَْیل 

ُریــَِصبْلا ُعـیِمَّسلا  َوُـھ  هَِّنإ   “Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını
gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini
mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah, noksan sıfatlardan
münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.”7

Evvelâ şunu belirtelim ki, Kur’ân-ı Kerim’de geçen her tesbih sözü, esbâp
yolu ile şirke girmeye karşı bir tavrın ifadesidir. Burada da sûre, tesbih



lafızlarıyla başlamakta ve ilk plânda açık-kapalı şirke karşı bir tavır
belirlenerek sebeplerin birer perde olduğu vurgulanmaktadır. Evet,
Efendimiz’in miracı, hatta Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya seyahati
(isrâ) dahi tamamen sebepler üstüdür. Dolayısıyla onun hızı, hayalin, ışığın ve
ruhun süratiyle kıyas edilmeyecek ölçüdedir.. evet o hızın keyfiyeti, ancak
Allah’ın bilebileceği bir husustur. Dolayısıyla o gece Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem),

“ Sebepleri esvâb gibi sırtından attı
Müsebbibü’l-Esbâbla miraç yaptı.”

mısralarıyla ifade edildiği gibi tamamen sebepler üstü bir yolculuk yapmıştır.

Ayrıca Cenâb-ı Hak, İsra sûresine 8 يِۤذَّلا َناَحْبُس   beyanıyla başlamak suretiyle
kullarına bir tembihte de bulunmakta ve âdeta “Her şeyden önce şirki
kafanızdan atın ve iyi bilin ki, bunu şu âlemlerin nizam ve intizamını her an
elinde tutan Allah (celle celâluhu), sebepleri, tabiatı ve eşyayı aşan bir güçle
gerçekleştirmiştir.” demektedir.

İkinci husus, Allah Resûlü, böylesine gökler ötesi, aşkın bir yolculuğa
çıktığında, O’nun bütün iç buud ve derinlikleri harekete geçirilmiş ve O’na
zaman ve mekân üstü bir yolculuk yaptırılmıştır. Kadı Iyaz, Efendimiz’in
mekânsızlıkla alâkalı hayretlerinden bir tanesini ifade ederken, O’nun
“Ayağımı nereye koyayım?” sorusuna, “Bir ayağını diğer ayağının üzerine
koy.” denildiğini nakleder ki, bu da Kur’ân-ı Kerim’deki 9 ىٰنَْدأ َْوأ  ِنْیَسْوَق  َباَق 
hakikatiyle alâkalı tevcihlerden biri sayılan imkânla vücup arası mertebe
demektir. Bunun mânâsı şudur: Hz. Muhammed Mustafa’nın (sallallâhu aleyhi
ve sellem) ilâh olması mümkün değildir. Zira O, Allah’ın yüce bir kulu ve
şerefli bir peygamberi olmakla beraber netice itibarıyla yiyen, içen, uyuyan,
yürüyen bir insandır. Ne var ki bu Ufuk İnsan, Bûsayrî’nin de ifadeleriyle “Bir
beşerdir, ama herhangi bir beşer gibi değildir; O , taşlar arasında tıpkı yakut
gibidir.”

Evet, sıradan bir insan olmayıp, insanlık değerlerini aşan Efendimiz, şayet
yüz binlerce buudu ile açılmışsa, yani beyninin bütün fakülteleri ile her yere
ulaşıp her konuşmayı bir anda dinleyebilecek bir mertebeye ulaşmış ya da
nûrâniyetiyle bin makamda birden bulunmuşsa, O’nun miraca çıkıp geriye
dönmesi için bir lâhza bile yetecektir. İşte bu açıdan bakıldığında O’nun
miraçtan dönüp yatağını sıcak bulması da gayet normaldir.
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SEKÎNE
Soru: Sekîne ve çeşitleri hakkında bilgi verir misiniz?
Sekîne; sükûn kökünden, vakar, ciddiyet, mehâbet, ünsiyet; ruhta dalgaların

dinmesi ve sakinleşme mânalarına gelir ki, hafiflik, huzursuzluk, kararsızlık ve
telâşın zıddıdır. Sekîne, tasavvuf erbâbınca; gaybî vâridatla kalbin
oturaklaşması ve onun sürekli bir dikkat ve temkin içinde öteleri kollaması ve
üns esintileri soluklaması hâlidir.

Sekînenin nazil oluş keyfiyeti farklı farklıdır. Şimdi, biraz da icmalî olarak
sekînenin değişik keyfiyetleri üzerinde durmaya çalışalım:

Her şeyden önce sekîne, eşref-i mahluk olan insan için, ukbâ buudlu bir
mevhibe ve vâridat olarak, onun kalbine kût, kuvvet ve iradesine fer veren öyle
ilâhî bir teyittir ki, hemen her devirde ona sık sık müracaat edilmiş, bilhassa
sıkıntılı anlarda iştiyakla istenmiş ve Cenâb-ı Hak tarafından da bu isteğe çok
defa cevap verilmiştir. Meselâ, sahabe-i kiram, Hendek Savaşı’nda, Kur’ân-ı
Kerim’in, ُهَعَم اوُنَمٰا  َنيِذَّلاَو  ُلوُسَّرلا  َلوَُقي  ّتـَح  ىٰ اوُلِزْلُزَو  ُءاَّرَّضلاَو  ُءاَۤـسَْأبْلا  ُمُھْتَّسَم 

ّللا ِهٰ ُرـَْصن  ىٰتـَم   “... Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuştu da öyle
sarsılmışlardı ki, nihayet Peygamber ve O’nunla beraber bulunan
mü’minler: ‘Allah’ın yardımı ne zaman?’ diyecek olmuşlardı...” 1 ifadeleriyle
anlattığı ciddî bir sarsıntı geçirmişlerdi. Sekîneye çokça ihtiyaç duydukları
böyle sıkıntılı bir atmosferde hep beraber manzum olarak اَنَْیلَع ًةَنِیكَـس  ْل  ِزَْناَف
“Bizim üzerimize sekîne indir.”  duasında bulunmuşlardı. Kur’ân-ı Kerim,
şiddetini ifade için bu sarsıntıyı اوُلِزْلُز  tabiriyle anlatmaktadır. Çünkü
Müslümanlar, Hendek Savaş’ında, zelzelenin merkez üssü durumunda olan
Medine’de, günlerce, hatta aylarca sürekli tazyikâta maruz kalmış ve
sarsılmışlardı; sarsılmışlardı ama, tazarru’ ve niyazları üzerinde nâzil olan
sekîne ile de hiçbirinde korku namına bir şey kalmamış ve sıkıntıdan kurtularak
gönülleri itminanla doldurulmuştu.

Başka bir imtihan meydanı olan Huneyn’de de benzer bir tabloyu görmek
mümkündür. Şöyle ki, Müslümanlar düşman karşısında hezimet denilebilecek
kadar bozguna uğradıkları bir hengâmede, etrafındaki birkaç yakın ashabıyla
yapayalnız kalan Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Ben
peygamberim, yalan yok. Ben Abdulmuttalib’in oğluyum. Allah’ım bize
yardım gönder.” 2 diyerek dua etmiş ve Allah’tan nusret dilemişti ki bunu
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müteakip üzerlerine semadan melekler inip Resûlullah ve ashabını teskin
etmişlerdi. Şu âyet-i kerime de Huneyn Savaşı’nda Cenâb-ı Hakk’ın
Müslümanlar üzerine indirdiği sekîne ile onları nasıl rahatlatıp sinelerini
inşiraha kavuşturduğunu anlatmaktadır:

ِنْغُت َْملَف  ْمُكُتَرْثـَك  ْمُكَْتبَجَْعأ  ِْذإ  ٍنْیَنُح  َمْوـَيَو  ٍةَرِیثـَك  َنِطاَوـَم  ِيف  ّللا  ُهٰ ُمُكَرـََصن  ْدـََقل 
ّللا ُهٰ َلَزْنَأ  َّمُث   َنيِِربْدُـم ْمُتْیَّلَو  َّمُث  ْتَبُحَر  اـَِمب  ُضْرْـَألا  ُمُكَْیلَع  ْتَقاـَضَو  اًئْیَـش  ْمـُكْنَع 
اوُرَفَك َنيِذَّلا  َبَّذَـعَو  اـَھْوََرت  َْمل  اًدوُنُج  َلَزْنَأَو  َنِینِمْؤُمْلا  َىلَعَو  ِ۪هلوُـسَر  ىٰلَع  ُهَتَنِیكَس 

“Andolsun Allah size birçok yerde, Huneyn gününde de yardım etmişti. Hani
(o gün) çokluğunuz sizi böbürlendirmişti; ama o, hiçbir yarar sağlamamıştı.
Derken bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelivermişti.. nihayet
bozularak arkanızı dönmüş (kaçmaya başlamış)tınız. Sonra Allah, Resûlünün
ve mü’minlerin üzerine sekînesini (güven veren rahmetini) indirmiş ve sizin
görmediğiniz askerler gönderip kâfirleri azaba çarptırmıştı (bozguna
uğratmıştı)...”3

Sekîne metafizik bir hâdise olduğundan dolayı onu fiziğin kâide ve
prensipleriyle izâh etmek mümkün değildir. O; Bedir, Hendek ve
Huneyn’dekilere nâzil olduğu gibi, Uhud Savaşı’na katılan insanlara da
inmiştir. Zira ashab-ı kiram, Uhud’da küçük bir sarsıntı ve akabinde gelen mini
bir hezimet sonrasında, âdeta hiçbir şey olmamış gibi, bir kısmı diğerlerini
sırtlamış ve düşmanı Mekke önlerine kadar kovalamışlardı. Düşman ise, sözde
Uhud’da üstlerinden vurup altlarından çıktıklarını sandıkları, bu sekîne ile
gerilmiş, korku ve endişeyi unutup ölüme seve seve giden insanların karşısına
bir daha çıkmaktan korkarak Mekke’ye kadar kaçmışlardı.

Sekîne, bazen de herhangi bir tazarru’ ve niyaza icabet olmaksızın, Cenâb-
ı Hak tarafından kullarının sıkışıp bunaldıkları anlarda meccanen lütfedilir..
sekînenin bu çeşidi bazıları tarafından “melâike”, bazıları tarafından da
“ruhanîler” olarak da isimlendirilegelmiştir. Ama ister melâike, isterse
ruhânîler olsun, inişleriyle insanlarda itminân hasıl ettikleri ve onların maruz
kaldıkları sarsıntıyı onların üzerlerinden kaldırdıkları için, sekîne ile aynı
mânâya gelmektedir.

Sekîne, bazı zamanlarda Üseyd b. Hudayr’ı (radıyallâhu anh) Kur’ân
okuduğu esnada ve daha başkalarını farklı durumlarda bir kısım buğumsu

şeylerin bürümesi gibi iner4 ki; bu da, ِبوـُلُق ِيف  َةــَنِیكَّسلا  َلَزْنَأ  يِۤذَّلا  َوـُـھ 
ْمِِھناـــَمِيإ َعــَم  اـــًناَمِيإ  اوُۤداَدَْزِیل  َنِینِمْؤــُمْلا   “İmanlarına iman katmak için
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mü’minlerin kalblerine sekîne ve emniyet indiren O’dur.”5 âyetiyle anlatılan,
aczini-fakrını müdrik ve ihtiyaçlarının şuurunda olan mü’minlere medâr-ı
şükran ve medâr-ı şevk olmak üzere ilâhî bir teyittir. Bu teyide mazhar olmuş
bir mü’min, artık dünyevî korku, tasa ve endişelerle sarsılmayacağı gibi, aynı
zamanda sekîneyle iç ve dış ahenge ulaşır; ulaşır ve o bir huzur insanı hâline
gelir.

Burada müsaadenizle misal olması kabilinden mevzuyla alâkalı birinin bir
hâtırasını arz etmek istiyorum: Bu zat, ikamet ettiği bir binada, ciddî şekilde
tazyike maruz kaldığı ve bir şakî gibi arandığı sırada, onu arayanların, bir gün
onun bulunduğu binaya geldiklerini ve Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve

sellem) hicret esnasında sığındığı mağaradaki durumu gibi6 onunla öbürleri
arasında az bir mesafe kaldığı, biraz ilerleseler yanına girecek kadar ona yakın
oldukları, hatta çevresinde dolaştıkları, her dakika ona ulaşacak gibi oldukları
halde bir türlü ona ulaşamadıklarını; dahası, bu ilk mevhibelerden sonra tam o
esnada birdenbire ruhunu bir itminanın sardığını ve âdetâ cennetin
koridorlarında geziniyormuşçasına inşirâha erdiğini tekrar tekrar anlatmıştı.

Sekîne, her kavimde değişik şekillerde tecellî edebilir. Bu, biraz da
Cenâb-ı Hakk’ın lütfunun bir buudu olarak, tecellîgâhın liyakat ve istidadına
göre zuhur eder. Meselâ, Bedir’de nâzil olan sekîne, meleklerin, savaş

meydanında, mücehhez askerler şeklinde görünmeleriyle tecellî etmiş;7 zira o
makam öyle olmasını gerektiriyordu. Sanki Allah (celle celâluhu), meleklerin
“Bize de vazife yok mu?” demelerine karşılık, İki Cihan Güneşi’ne sekîneyi,
meleklerin çevik çavak temsil ve temessülleriyle, Üseyd b. Hudayr’a
(radıyallâhu anh) ise, Kur’ân’ı hâlisâne okuduğu için bir duman şeklinde
gösteriyordu. Yani o biraz da ortamın ve umûmî ahvalin rengi ve deseniyle
zuhûr ediyordu.

Yahudilerin sekînesi ise, –Kur’ân-ı Kerim’de işaret edildiği üzere– hep,

“Tâbut” (sandık) içinde götürülüyordu.8 Ancak, sekîneye vesile bu tabutun
içinde ne olduğu da tam bilinmemektedir. Bazıları onun içinde, Hz. Yusuf’tan
kalma hatıralar, başka peygamberlerden kalma değerli eşyalar, peygamberlerin
resimleri veya Tevrat parçalarının bulunduğunu söylemekte ise de, anladığımız
kadarıyla, tabut içinde bulunan objeler birer perde idi; asıl o mahfaza
derûnunda İsrailoğulları’na moral kaynağı olacak “sekîne” vardı. Kanaat-i
âcizânemce bu da, bazı hârika şeylerin zuhûru için esbabın perdedarlığı gibi bir



şeydi. Yani nasıl ki, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek
parmaklarına dökülen bir miktar su, koca bir deryaya kaynak olabilecek
mahiyete dönüşüyordu; öyle de, tabutun içindeki nesneler, Cenâb-ı Hakk’ın
harikalar yaratması için perde türünden birer malzemeydi. Ama konu
İsrailoğulları olunca bu, fizikî dünyada bir tabut ve içindekiler de, esrar ifade
eden bir kısım metafizik buudu olan aksesuar şeklinde tezahür etmişti. Bunun
da, o cemaatin karakteristik yapısıyla derin bir alâkası vardı. Evet, insanlar
bazen bir kısım inhiraflarla Allah’ı bile fizik dünya içinde, tıpkı herhangi bir
nesne gibi tasavvura kalkıştıklarından, Hz. Musa’ya (aleyhisselâm) ََكل َنِمْؤُن  َْنل 

ًةَرْھَج ّللا  َهٰ ىََرن  ّتَح  ىٰ  “Allah’ı bize göster, eğer O’nu bize göstermezsen sana
inanmayız.”9 diyebiliyorlardı.. َنِم اـًباَِتك  ْمـِھَْیلَع  َّلِزَنُت  َْنأ  ِباـَِتكْلا  ُلَْـھأ  َكـُلَأَْسي 

ًةَرْھَج ّللا  َهٰ اـَنَِرأ  اوُۤلاـَقَف  َكـِلٰذ  ْنِم  ََربْـكَأ  ىٰۤـسوُم  اوُلَأَـس  ْدـَقَف  ِءاَۤـمَّسلا   “Kitap ehli,
senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Musa’dan, bundan
daha büyüğünü istemişler, “Allah’ı bize açıkça göster!” demişlerdi...” 10

âyeti de bunun bir başka versiyonunun ifadesidir. Bu âyet, böylelerinin,
bütünüyle bedene, maddeye ve fizikî dünyaya kilitlenmiş olduklarını ne güzel
gösterir!.. Elbette ki, bu anlayışta olan kimselere inecek sekîne Üseyd b.
Hudayr’a (radıyallâhu anh) gelen veya Bedir’dekilere inen ya da İnsanlığın
İftihar Tablosu’na nâzil olan sekîne gibi olmayacaktır; zira bu her şeyden önce
onların karakterlerine uygun değildir. Böylesine maddeci bir topluma
peygamber olarak gönderilen Hz. Mesih (aleyhisselâm), onların maddeye
endeksli düşüncelerini belli ölçüde tadil edip bir ölçüde onları Müslümanlığa
hazırlamış; Nebiler Serveri ise, madde ile mânâ arasındaki dengeyi tam tesis
eden düşünceleriyle insanlığı daha ileri ufuklara yönlendirmiştir. Bu meseleyi
peygamberlerle alâkalı yönüyle ele alacak olursak, –Allahu a’lem– Hz. Mesih,
mânâ ağırlıklı mesajlarıyla kendi döneminin; Hz. Musa da risaletinin hususî
televvünü ile kendi devrinin peygamberi idi.. evet her peygamberin, genel
durum ve kavminin özel durumu itibarıyla kendi üslûbunu kullanması gerekir.
Aksi takdirde, meselâ İsrailoğulları, kendi anlayışlarından uzak, mânâ eksenli
mesajları yadırgar ve Hz. Mesih gibi birini dinlemezlerdi. Kaldı ki, belli bir
dönemde, Hz. Musa’nın terbiyesi ile bir hayli mesafe almış insanlar bile;
“Benim size söyleyecek daha çok şeyim var, ama onları, Faraklit (Nebiler
Serveri) geldiğinde haber verecek.” diyecek kadar, söyleyeceği her şeye
dikkat eden ve fevkalâde bir temkin ve tedbir insanı olan Hz. Mesih’in



mesajları karşısında onu öldürmeye teşebbüs etmişlerdi.11

Bu açıdan Hz. Musa (aleyhisselâm), İsrailoğulları’nın anlayış ve idraklerine
göre bir üslûp kullanıyordu. Dolayısıyla onlara gelen sekînenin de, onların
düşünce dünyaları ile telif edilebilir, fizikî buudlu olması gerekirdi. Ayrıca
tabut, onların bazılarına, duygu ve düşüncelerinin ölü olduğunu gösteren bir
‘remiz’ de olabilir. İşte o tabutun içindeki sekînenin, geçmiş peygamberlere ait
bir kısım bakiye ile remizlendirilmesi ve ecsâmla temsil edilmesi de yine
onların belli ölçüdeki maddeci düşünceleri ile irtibatlandırılabilir.

Hâsılı sekînenin, İsrailoğullarına tabut, Hz. Musa’ya yağmur, İnsanlığın
İftihar Tablosu’na meleklerin velvelesi, Üseyd b. Hudayr’a duman şeklinde ve
daha başkalarına da başka şekilde tecellîsi, herkesin ruh dünyasına göre
değişik tecellî dalga boyunda zuhûr edegelmiştir. Ve her insanın, görmediği
halde ruhun mevcudiyetine inandığı gibi, Rabbisiyle arasındaki irtibatı
ölçüsünde de hiç görmediği halde alâmetleriyle mevcudiyetine inanacağı bir
sekîne tecellîsi yaşaması her zaman mümkün görünmektedir.
1 Bakara sûresi, 2/214.

2 Buhârî, meğâzî 54, cihâd 52; Müslim, cihâd 76-78.

3 Tevbe sûresi, 9/25-26.

4 Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 15; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 242.

5 Fetih sûresi, 48/4.

6 Bkz. Tevbe sûresi, 9/40.

7 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 3/182; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 3/274.

8 Bkz. Bakara sûresi, 2/248.

9 Bakara sûresi, 2/55.

10 Nisâ sûresi, 4/153.

11 Bkz.: İbn Kayyim el-Cevziyye, Hidayetü’l-hıyârâ 1/55, 85, 157, 5/284; Kitab-ı Mukaddes (Türkçe
terceme), Yeni Ahit, Yuhanna, bâb: 16, cümle: 7-8.



KÂBE HAKİKATI
Soru: Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de: “Allah, Kâbe’yi, o saygıya lâyık
evi, haram ayı, hac kurbanını ve (kurbanın boynuna asılan)
gerdanlıkları insanların (maddî ve mânevî yönlerden) belini
doğrultmaya sebep kıldı..”1 buyuruyor. Kâbe, bütün insanlara kıyam
olma özelliğini nereden alıyor?
Kur’ân-ı Kerim’de mastarlar, bazen sıfat gibi anlatılır. Meselâ; “Âdil” değil

de, “Adl” denir. Yani o kadar âdil ki, sanki adaletin ta kendisi. Yukarıdaki
âyet-i kerimede de Kâbe ve diğer esaslar için “kıyam” tabiri kullanılmıştır ki,
bu kelime burada bir hususiyet arz eder. “Kıyâm” kelimesi, “kâme”den
mastardır ve ayakta durmak veya bir şeyi ayakta tutmak demektir. Buna göre
Kâbe, küre-i arzı ayakta tutan bir “amûd-i nûranî” ve onu bir peyk gibi güneş
etrafında çeviren mânâ ve ruh gücü demek olur. Zira yeryüzünde henüz Hz.
Âdem yokken o vardı. İbn Kesir’in, el-Bidâye ve’n-Nihâye adlı eserinde
naklettiğine göre, melekler bir defasında Hz. Âdem’le muhavere ederken, “Sen

henüz yaratılmadan biz burada çok tavaf ettik.”2 demişlerdi...
Evet, Kâbe hakikati, sadece etrafı taş duvarlarla çevrili mekân değildir; o,

aynı zamanda yerle göğü birbiriyle irtibatlandıran nurlu bir bağdır. Miraç’ta,
Efendimiz’in gözünü, hiçbir şey değil, arzın merkezinden semaların üstüne
kadar yükselen ve Sidretü’l-Müntehâ ile noktalanan bu amûd-i nûranî
kamaştırmıştı. O, bu iltisak noktasında bütün güzellikleri farklı bir televvün
içinde görmüş ve âdeta bir yeşillikler banyosu yapmıştı. Zaten, her zaman
melekler, bu renkler cümbüşünü durmadan tavaf eder dururlar da, bir kere
dönene bir daha sıra gelmez. İşte bu mânâda Kâbe, tâ arzın merkezine kadar,
yeryüzünde Sidretü’l-Müntehâ’nın bir izdüşümüdür. Bu yönüyle mânâ
âleminde Sidretü’l-Müntehâ ne ise, yeryüzünde veya madde âleminde de Kâbe
odur ve âdeta o, varlığın temel taşı gibidir. Eğer âlemler yeniden bir kere daha
terekküp ve teşekkül edecekse, bu mübarek “buk’a” (mekân) zerrât-ı asliye
mesabesinde varlığın yeniden teşekkül ve tekevvünü için nüve olacak ve her
şey onun üzerine örgülenecektir.

Ayrıca, evrensel bir dinin evrensel mesajları, ilk defa orada nâzil olmaya
başlamıştır. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir vesileyle, “Ne diye
kıskanıyorsunuz, Âişe’nin evinde bana vahiy geliyor?”3 buyurur. Demek ki
vahiy sağanağı da bazı yerleri daha fazla tutuyor. Öyle ise, Kâbe’nin de ayrı bir



hususiyeti var demektir ki, bu da ‘göklerin ve hatta gökler ötesinin yerle irtibatı
O’nunla sağlanıyor’ şeklinde anlaşılabilir. Cenâb-ı Hak, insanlık cemaatine,
peygamberlikle insanın peygamberliği temsil keyfiyetine bakarken sanki,
Sidretü’l-Müntehâ-semalar-Kâbe (avamca ifadesiyle bu gez-göz-arpacık)
zâviyesinden bakar. Bu açıdan denebilir ki, nasıl Kur’ân bir mânâda
yeryüzünün kıyamı veya kayyimidir; her şey zahiren onunla ayakta durmaktadır;
öyle de, şayet yeryüzünde her şey ayakta ise, bu Kâbe’den dolayıdır. Belki bu
yüzden Efendimiz, Kâbe’nin yıkılmasını kıyametin en önemli alâmetlerinden
biri olarak görmektedir. Çünkü Kâbe’nin yıkılması, yeryüzünde dinin, imanın
kalmadığı anlamına gelmektedir ki ondan sonra küre-i arzın ayakta kalmasının
da bir mânâsı yoktur.

Yine bu açıdan, Kâbe’nin yeri ve şekli de çok önemlidir. Onun bu öneminden
dolayıdır ki, bugüne kadar Kâbe üzerinde en küçük değişikliğe izin
verilmemiştir. Meselâ Efendimiz döneminde Kâbe’den olduğu söylenen fakat
imkan olmadığı için onun sınırları içine alınmayan Hatîm, Abdullah İbn Zübeyr
döneminde Kâbe içine alınınca, “Herkes kendine göre bir şekil verirse, Kâbe
hiç durmadan şekil değiştirir” gerekçesiyle Emevi döneminde tekrar yıkılarak
eski haline irca edilmiştir.

Diğer taraftan Kâbe, yeryüzünde gerçek cemaat mânâsına esas teşkil eden
çok mübarek bir mekândır. Müslümanlıkta her insan, ferdî Müslümanlığı ile
kendi dinini yaşar ve belli ölçüde Allah’ın rızasını kazanabilir. Ancak ferdî
olarak elde edilebilecek bütün kazançlar hep kayıt ve şartla ifade edilir. Yani
bir mü’min, ferdî olarak Cenâb-ı Hakk’ın lütuflarına mazhar olabilir ve cennete
girebilir. Fakat kâmil mânâda Cenâb-ı Hakk’ın lütuflarına mazhariyet, ancak
cemaatle mümkün olabilmektedir. ْمِھيِدـَْيا َقْوَف  ّللا  ِهٰ Allah’ın eli onların“ َيُد 
ellerinin üzerindedir.”;4 “Allah’ın eli cemaatle birliktedir.”  sözleri, ilâhî
inayetin, hıfzın, kelâetin cemaatle birlikte olduğunu ifade eden çok önemli iki
esastır. Dünyanın dört bir yanından bütün insanlar, Kâbe’ye doğru yönelirken,
hep birlikte aynı noktaya yönelmiş olmanın kazandırdığı bir cemaatleşme
şuurunu yaşarlar. Bu ise, çok önemlidir; Üstad bir yerde, şüphe ve tereddütlere
karşı o yöne yönelmenin insanda nasıl bir duygu hâsıl ettiğini ifade sadedinde:
“Nasıl ben şu anda Kâbe’ye yöneliyorum; benimle birlikte dünyanın dört bir
yanından o ebedî mihraba yönelen milyonlarca insan var ve bunların içinde

yüzlerce veli, asfiyâ, ebrar da var.”5 der ve bu düşüncelerin insandaki bir



kısım vehimleri izale edeceğini söyler. Bunu, hakka’l-yakîn olarak bizzat
yaşadığımı söyleyebilirim; şöyle ki, bir kısım vesveselerin dimağıma hücum
ettiği bir anda, kendi kendime: “Senin bulunduğun şu saf, Kâbe’nin etrafında bir
halka teşkil ediyor. Onun arkasında ayrı bir halka, onun arkasında ayrı bir
halka.. ve bu halkalar küre-i arzın son noktasına kadar devam ediyor. Kim bilir
bu safların arasında ilâhî esrara açık nice insanlar var ki sen onların eline su
bile dökemezsin.” dedim ve üzerimdeki bütün o vehimlerden sıyrıldım. Evet,
esas bu yönüyle de Kâbe, âdeta mânevî iplerle insanları birbirine bağlayan bir
kuvvettir ve Cenâb-ı Hak onu insanlar için bir kıyam noktası kılmıştır
denebilir.

Burada arz etmeyi düşündüğüm diğer bir nokta, esas şer’î tarifi içinde
Kâbe’nin, bir kısım menâsikin (ibadetlerin) yerine getirilmesi için, şeâire esas
teşkil etsin diye vaz’edilmiş bir yer olduğu hususudur. Hac menâsikinin, –
imamlar arasında ihtilaflı olsa da– üç esası vardır; bunlardan biri de Kâbe’yi
tavaftır. Bu açıdan hem Müzdelife’de durmak, hem Mina’da şeytan taşlamak,
hem de Arafat’ta bulunmak sanki Kâbe’nin etrafında bir dantela gibi örülmüş
tâlî nakışlar gibidirler. Biz, âdeta her şeyi o amûd-i nûranîye iliştirerek,
kulluğumuzu bir dantela gibi örgüleriz. Bu açıdan da hac farizası, Kâbe
etrafında örgülenen bir ibadet nakşı gibidir.

Bilindiği gibi hac ibadeti, Müslümanlar arasında yapılan yıllık bir kongre ve
bir kurultay niteliğini taşır. Bu kongrede, eda edilmesi gerekli ibadetlerin
yanında, gözetilmesi gerekli olan meseleler gözetilemediğinden, yeryüzünde
tam bir İslâmî heyetin oluştuğu söylenemez; söylenemez çünkü hac farîzası için
dünyanın değişik yerlerinden gelen insanlar, Arafat’ta, Müzdelife’de, Mina’da
bir araya gelip vazifelerini yaptıkları gibi, âlem-i İslâm’ın kaderini düşünerek
evrensel bir kongre akdediyor şuurunda bulunsalar bu kıyamın çok önemli
esaslarından birini daha yerine getirmiş olacaklar. Bir yerde Üstad’ın da ifade
ettiği gibi, namazın, orucun, zekâtın belli bir dönemde aksatılmasından dolayı,

beş-altı yıl cephelerde açlığın, susuzluğun, yoksulluğun sefaletini yaşamanın6

yanında, birliğimizin çok önemli bir vesilesi sayılan haccı gerektiği gibi
değerlendiremediğimizden dolayı da, dağınıklığa düşmüş ve devletler arası
muvazenede bulunmamız gerekli olan konumda bulunamamışızdır. Oysa Cenâb-
ı Hak, bu kudsî mekânı âdeta bütün insanlığın kıyamı için çok önemli bir esas
olarak vaz’etmiştir. İmam Rabbânî’ye mensup önemli bir kutbun bu mevzudaki
hususî bir tespiti vardır. Şöyle ki o zat, Kâbe’yi tavaf ederken, dünyada olan



isyanlardan ötürü Kâbe’nin temessül edip yükseldiğini görür. O, kendi kendine:
“Bu insanlar artık Allah’a lâyıkı ile kulluk yapmıyorlar; bu yüzden ben de
mebdeime yükseliyorum.” der ve yükselmeye durur. Bu büyük zat, Kâbe’nin
eteklerine yapışır ve etme eyleme diye ağlamaya başlar.. derken ilâhî atâ,
kazâ’nın önüne geçer ve her şey olduğu gibi kalır. Evet, Kâbe tavafla, yani
kendi hilkati ile alâkalı mânâyı bulamayınca, ِِهلَْصأ َىِلإ   ُ عِجَْري ٍءْيَش  ُّلُك   “Her
şey aslına döner.” fehvâsınca, kendi aslına avdet edecektir. Bu yüzden de eğer
âlem-i İslâm için bir kıyam söz konusu ise, evvela Kâbe’nin kendi değer ve
kendi kriterleri ile yeniden duyulmasına, hissedilmesine ve değerlendirilmesine
ihtiyaç vardır.

Hâsılı; İslâm evrensel ve âlemşümul bir dindir. Herkes daha doğarken
mahiyeti ile İslâm’a yönelmeye, O’nu anlayıp yaşamaya ve temsil etmeye
müsait olarak yaratılmıştır. Dolayısıyla bu davet, herkese açık bir davettir. Bu
yüzden Cenâb-ı Hak, Hz. İbrahim’e: ىٰلَعَو ًالاَجِر  َكوُتْأـَي  ِجـَحْلِاب  ّ ِساَّنلا  ِيف  ّْنَِذأَو 

ٍقیِمَع ٍجـَف  ّ ِّلُك  ْنِم  َنِیتَْأي  ٍرِماَض  ِّلـُك   “İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek
yaya olarak, gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde
sana (Kâbe’ye) gelsinler.”7 buyurmaktadır. Görüldüğü gibi bu davet, İslâm’ın
âlemşümul derinliğine uygun olarak, sadece inananlara değil, “nâs” tabiriyle
bütün insanlığa yapılmıştır. Şayet insanlar şartlanmışlıktan başlarını kaldırıp bu
rehbere kulak verselerdi, bu sesi duyacak ve dünyanın dört bir yanından
koşarak oraya geleceklerdi. Buna siz vicdandaki “nokta-i istinad” ve “nokta-i
istimdad” nazarı ile bakıp, meseleyi Bergson’un sezgisi şeklinde
anlayabilirsiniz. Çünkü vicdan yalan söylemez. Ya da acz ve zaafınızın dili ile
bir Kudreti Sonsuz’a ihtiyacınız açısından bunu duyabilirsiniz. Siz, böyle bir
ihtiyaç tezkeresi ile müracaata hazırlandığınızda, kulaklarınızda birdenbire bu
sesin tınladığını duyacaksınız. Milyonlarca insanın bu davete icabet etmesinde
bu sesin tesirinin çok büyük olduğu kanaatindeyim. Kâbe’nin bütün insanlığın
kıyamı olma özelliğini de işte burada aramak gerekir.
1 Mâide sûresi, 5/97.

2 Bkz.: İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 1/163.

3 Buhârî, fezâilü ashâb 30; Tirmizî, menâkıb 38.

4 Fetih sûresi, 48/10.

5 Bediüzzaman, Şualar s.601 (On Beşinci Şua, Birinci Makam, İkinci Kısım).

6 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.127 (İlk Hayat).

7 Hac sûresi, 22/27.



HZ. MESİH VE NÜZÛL KEYFİYETİ
Soru: Birçok hadis-i şerifte Hz. Mesih’in âhir zamanda tekrar dünyaya
geleceği bildiriliyor. Bu geliş keyfiyeti hakkında neler söylersiniz?
Hz. Mesih’in âhir zamanda tekrar dünyaya döneceğini ve bu nüzûl keyfiyetini

bildiren yaklaşık yüz kadar hadis-i şerif var. Bu hadislerden en az kırk kadarı,
hadis kriterleri açısından sahih sayılır.

Biz, bu hadislerden şimdi sadece bir-iki örnek verelim: Meselâ, Buhârî,
Tirmizî ve Müsned’de rivayet edilen bir hadiste Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem): “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki,
adaletli bir hükümdar olarak Meryem oğlu İsa’nın aranıza inmesi yakındır.
Haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak ve bolca mal dağıtacak.
Mal o kadar çoğalacak ki, artık kimse onu kabul etmeyecek.”1

buyurmaktadır.
Yine Müslim ve Müsned’de rivayet edilen bir başka hadiste de:

“Ümmetimden hak üzere cihat eden bir taife kıyamete kadar devam
edecektir. İsa b. Meryem nâzil olunca Müslümanların emiri: “Buyurun bize
namaz kıldırın.” diyecek, Hz. İsa da: “Hayır, siz birbirinizin emirisiniz . Bu
Allah’ın İslâm ümmetine bir ikramıdır.” diyecektir.”2 buyurur.

Bunlar gibi daha başka hadisleri de kitabında toplayan Allâme Keşmirî, bir
kısım âlimlerin, Hz. İsa’nın nüzûlüne işaret ettiğini kabul ettikleri dört âyet-i
kerimeyi de almıştır.

Bunlar:
َنیِحِلاَّصلا َنـِمَو  ـًـالْھَكَو  ِدـْـھَمْلا  ِيف  َساَّنلا  ُمــِّلَكُيَو   “Beşikte ve yetişkinlikte

insanlarla konuşacak ve iyilerden olacaktır.” 3 Âlimler, bu âyetten hareketle
Hz. İsa’nın yetişkinlikte insanlarla konuşmasının nüzûl vaktinde olacağını
söylemişlerdir.

ِ۪هتْوـَم َلـْبَق  ۪هـِب  َّنَنِمْؤـَُیل  َِّالإ  ِباــَِتكْلا  ِلـَْـھأ  ْنـِم  ِْنإَو   “Kitap ehlinden her biri
ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir.”4 İbn Abbas ve Ebû Hüreyre
gibi sahabiler, bu âyet-i kerime hakkında Hz. İsa’nın nüzûlüne işaret ediyor
şeklinde yorumda bulunmuşlardır.

ِةَعاَّسِلل ٌمـْلَِعل  ُهَِّنإَو   “O, kıyamete bir alâmettir.”5 Yine âlimler, bu âyette
geçen “ َوُھ  – O” zamirinin Hz. İsa’ya işaret ettiğini söylemiş ve onun nüzûlünü



kıyamet alâmetlerinden saymışlardır. Bu hususta diğer bir âyet ise:
ًاّیَح ُثـَعْبُأ  َمْوـَيَو  ُتوَُـمأ  َمْوـَيَو  ُتْدــلُو  َمْوــَي  ََّيلَع  ُمـَـالَّسلاَو   “Doğduğum gün,

öleceğim ve diri olarak gönderileceğim gün bana selâm olsun.”6 âyetidir.
Burada da âlimler, âyetin genel bir haşrin yanında Hz. İsa’nın hususî
gönderilişiyle alâkalı olduğunu söylemişlerdir.

Yukarıdaki âyet ve hadisler hakkında farklı yorumlarda bulunan âlimler de
olmuştur. Onlardan bazıları, Hz. İsa’nın şahsen nüzûlünü, Cenâb-ı Hakk’ın
hikmetine aykırı bularak, bu nüzûle “şahs-ı mânevî” nüzûlü olarak
bakmışlardır. Bazıları da âyet ve hadisleri daha değişik şekilde tevil
etmişlerdir. Günümüz âlimlerinden Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ise,
daha farklı bir yorumda bulunarak Hz. Mesih’in nüzûlünün şahsen olacağını
nefyetmemekle beraber, daha çok şahs-ı mânevî üzerinde durmuş ve Hz.
Mesih’in nüzûlünü, Hristiyanlık âleminin İslâm’a iktida etmesi şeklinde

anlamıştır.7

Üstad, temelde meseleye böyle yaklaşırken, nüzûl keyfiyetiyle alâkalı
hadislerde zikredilen Şam’da Ak Minare’ye inmesi, bir atın üzerine binmesi..
vb. hususlarda da kat’iyen tafsilata girmemiştir. Bu konuda zannediyorum
sadece o değil; daha başka muhakkikler de, sûiistimale yol açar ve ileride
büyük bir yalan olarak yüzümüze çarpılır düşüncesiyle, her zaman dikkatli
davranmış ve bu türlü konularda gereksiz yorumlara girmemişlerdir;
girmemişlerdir zira bilinen bir gerçektir ki Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), gaybdan verdiği haberlerde, açık ve herkesin anlayabileceği bir dil
kullanmamış; aksine olay ve hâdiseleri bir temsil ya da müteşabih bir ifadeyle

anlatmıştır. Hem Üstad, hem de diğer muhakkikîn,8 Hz. Mesih’in nüzûlüyle
alâkalı bir kısım müteşabih ya da muğlak ifadelerin, bazı ravilerin tevili olduğu
ve yine birtakım isimlerin de onlar tarafından hadise sokulduğu
görüşündedirler. Dolayısıyla da, hadiste geçen Şam, minare, at... vb. isimler,

bu çerçevede değerlendirilebilir.9

Nitekim sadece muhakkikinin anlayacağı bu tür eklemeler, başta (kasdî
olmaksızın) sahabe efendilerimiz tarafından yapılmıştır. Burada, Ebû Hüreyre
ile alâkalı şu hususu misal olarak zikredebiliriz. Efendimiz: “Ben ümmetimi
ahirette abdest azalarından tanırım.” buyurur. Hadiste abdest azalarının
parlaklığını ifade için kullandığı tabir, َني ِ لَّجَحُم ّرُغ  اً  “Alınları, elleri-ayakları
bembeyaz.” ifadesidir. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh), burada hadise bir



ekleme yaparak, “Abdest uzuvlarının daha genişçe beyazlaması için siz
onları daha geniş yıkayın.” der ve kendisinin kollarını/ayaklarını dirseklerinin

üstüne ve dizlerine kadar yıkadığını bildirir.10 Bundan dolayı diyebiliriz ki
Hz. Mesih’in ahir zamanda iniş keyfiyetiyle ilgili birtakım kelimeler, daha
sonra hadise katılmış ilâvelerdir ve bunlar, Efendimiz tarafından söylenmiş
gibi gözükse de, O’na ait değildir.

Bu hususta bir hâtıramı aktarmak istiyorum: Bir gün, duasını alayım
düşüncesiyle, sevip-saydığım büyük bir zatın ziyaretine gitmiştim. Mesele
dönüp dolaşıp Hz. Mesih’in nüzûlüne gelince; ahir zamanda Hz. Mesih nüzûl
edecek, eline kılıcını alacak, insanları haklaya haklaya İstanbul’a kadar
gelecek, sonra da kılıcını Sultanahmet’in minaresine asacak dedi. Ben böyle
birisinin bu şekildeki açıklamalarına şaşıp kalmıştım. Haddizâtında çok zeki ve
aynı zamanda Arapça’ya hakim olan bu zat, zannediyorum hakkında hüsnüzan
ettiği ya da keşfine-kerametine inandığı insanlardan duyduğu bu tür şeylere,
i’mâl-i fikir etmeden ve bu kabil konuları muhkemata ircâı düşünmeden
inanıyordu. Hâlbuki birazcık düşünmüş olsaydı, Efendimiz döneminde ne
minare denen nesnenin, ne de Sultanahmet Camiinin olmadığını düşünerek
böyle bir ifadeden vazgeçecekti. Bu türlü şeyler zaman zaman belki hepimizde
olabilir; hakkında hüsnüzan ettiğimiz kimselerden duyduğumuz şeylerle alâkalı
ne Kur’ân’da, ne Sünnet’te, ne de büyüklerin yorumlarında hiçbir şey
olmamasına rağmen, onları hemen kabul eder ve çevremize de anlatırız.

Bir de, Üstad’ın çokça üzerinde durduğu bir zılliyet ve asliyet mevzuu var ki,
bununla ilgili kısa açıklamada bulunmanın da yerinde olacağı kanaatindeyim.
Şöyle ki enbiyâ-i izâm Cenâb-ı Hakk’ın Zâtî tecellîlerini temsil ederler. Bunun
aklen bütün insanlar için düşünülmesi de söz konusu olabilir. Zira hemen her
insan üzerinde, Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinden biri daha hâkimdir. Dolayısıyla

aynı mazhariyeti paylaşan insanlar, bazen birbiriyle karıştırılabilir.11 Diyelim,
Hz. Mesih bir reşhadır. Bir başkası ise, vilâyet-i kübrâya mazhar olduğundan,
seyr-i ruhânîsinde onunla aynı yörüngeyi paylaşır ve seyrini o zatın izinde, onun
ekseninde sürdürebilir. Dolayısıyla o zata bakılınca, bazen “asl”a iltibas da
söz konusu olabilir. Yani bazen gölge, asıl zannedilir. Hâlbuki bu bir
yanılmadır. Bu mânâda “cüz”ün “küll” görülmesi, daha doğrusu vehmedilmesi
çokları için her zaman bir iptilâ vesilesi olagelmiştir...

Bu açıklamalardan hareketle, aslında Hz. Mesih’in nüzûlü, Mesihiyet



şeklinde değil; Mehdîlik ve Muhammedîlik şeklinde olacaktır, denebilir. Böyle
bir gerçeğin tahakkuk keyfiyeti ne şekilde olursa olsun, bence mühim olan, her
Müslümanın, Kur’ân’ın ruh ve mânâsını ârızasız temsil edip, her zaman bu
“menhelü’l-azbi’l-mevrûd”un (tatlı su kaynağı) başında durup o temiz, o pak, o
nezih kaynaktan yararlanıp başkalarını da yararlandırmasıdır. Bir diğer önemli
husus da, bütün bunları belli şahıslara bağlama yerine, konuyu bir şahs-ı
mânevî konusu olarak değerlendirmektir. Yine de bu mesele, çok münakaşası
yapılacak bir meseledir. Zira bu konuda öteden beri sevâd-ı âzam’ın kabul
ettiği esaslar var. Bu esaslar çiğnendiğinde, ciddî iftiraklar doğabilir. Zaten
Üstad da, belki elli yerde bu nüzûl ve temsili anlatmış ve ancak onu nûr-u
firâsetle bakanlar sezebilir demiştir. O halde, bütün bunları nazar-ı itibara
alarak, ahir zamanda Hz. Mesih’in gökten inmesini intizar etmenin bizim

vazifemiz olmadığını ifade edebiliriz.12

Hristiyan âleminin İslâm’a iktidâ etmesi meselesine gelince; Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) âhir zamanda yeryüzünü işgal edecek insanların
fizyonomilerini çizip resmederken, daha ziyade bazı Uzak Doğu insanlarını
âdeta resm ve tarif etmektedir. Bu tariflerde daha çok ablak suratlı, kalkık
çeneli, elmacık kemikleri dışarıya çıkık, burunları basık, gözleri çukur insanlar
nazara çarpmaktadır. Ayrıca yine bu hadislerde Hz. Mesih ve Mehdi’nin ortaya
çıkması ve Hristiyanlarla Müslümanların bir bütün olarak hareket etmesinin de,
yeryüzünün bu insanlar tarafından işgal edildiği zamana rastlayacağı
vurgulanmaktadır.

Bu hadisle ilgili yorumlara göre, Hristiyanlığın iktidâsı, tamamen İslâmiyet’e
dehalet şeklinde olabileceği gibi, içinde bulundukları karışık, bulanık ve kaoslu
bir ortamdan sıyrılıp, ıstıfâ (saflaşıp) edip tekrar Hz. Mesih çizgisine gelmeleri
şeklinde de olabileceği akıldan uzak değildir. O halde onlar, ihtimal tam
mânâsıyla Şeriat-ı İslâmiye’yi benimsemeyecekler ama, başları sıkıştığı an
Müslümanların vesâyetini kabul edecek ya da günümüzde bazı bölgelerde
olduğu gibi, gelip toplu halde Müslümanlığa gireceklerdir. Dolayısıyla, bu
birlik ve beraberliği sadece ahir zamanda dünyanın işgal edildiği âna has
kılmak yanlış olur. Zira günümüzde de, aynı tür vifak ve ittifak, cüz’î ölçüde de
olsa var sayılabilir. Nitekim biz bunu, komünizmin yıkılacağı âna kadar belli
ölçüde yaşadık; Hristiyanlıkta sabit kalanlarla bir araya gelerek, inkâr-ı
Ulûhiyet’e, ateizme karşı bir pakt kurduk. Gelecekte daha değişik tehlikelere
karşı, başka birleşmeler de söz konusu olabilir.



1 Buhârî, büyû’ 102, mezâlim 31, enbiyâ 49; Müslim, îmân 242-243.

2 Müslim, îmân 247; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/345, 384.

3 Âl-i İmrân sûresi, 3/46.

4 Nisâ sûresi, 4/159.

5 Zuhruf sûresi, 43/61.

6 Meryem sûresi, 19/33.

7 Bediüzzaman, Mektubat s.58 (On Beşinci Mektup, Dördüncü Sual).

8 Bkz.: İbn Kesîr, el-Fiten ve’l-melâhim 1/162; İbn Hacer, Fethu’l-bârî 1/74, 252, 2/46, 13/401.

9 Bediüzzaman, Mektubat s.103 (On Dokuzuncu Mektup, Dördüncü Nükteli İşaret); Sözler s.364 (Yirmi
Dördüncü Söz, Üçüncü Dal, Dördüncü Asıl); Şualar s.567 (Beşinci Şua).

10 Buhârî, vudû’ 3; Müslim, tahâret 34-37.

11 Bediüzzaman, Sözler s.357 (Yirmi Dördüncü Söz, İkinci Dal).

12 Bediüzzaman, Mektubat s.59 (On Beşinci Mektup).



AHİR ZAMAN FİTNELERİ
Soru: Bir hadis-i şerifte: “Âhir zamanda yaşları küçük, akılca kıt
birtakım gençler zuhûr edecek. Yaratılmışın en hayırlısının sözünü
söylerler, Kur’ân’ı okurlar. İmanları, gırtlaklarından öteye geçmez.
Onlar, okun avı delip geçtiği gibi, dinden çıkarlar. Onları nerede
görürseniz öldürünüz. Zira onları öldürene kıyamet günü Allah’ın
vereceği bir ücret vardır.”1 buyuruluyor. Bu hadisi izah eder misiniz?
Hadisin ifade ettiği mânânın tahliline geçmeden önce, üzerinde durup

hatırlatmakta fayda mülâhaza ettiğim bir hususu arz etmek istiyorum: Sahabe-i
kiram efendilerimizin hemen hepsi, değerler üstü değere sahiptirler ve bizim
kriterlerimizle değerlendirmeye tâbi tutulmayacak kadar muallâdırlar.
Günümüzde, onları kritiğe tâbi tutan bir kısım kendini bilmezler, onların büyük
bir titizlikle üzerinde durup, kelimesi kelimesine bize o altın çağdan
naklettiklerini kritiğe tâbi tutmakta ve kendi vehimlerinde oluşturdukları sisle,
dumanla onları karalamaya çalışmaktadırlar. Gariptir bunlar, İmrü’ü’l-Kays,
Ferezdak, Tarafe ya da Mütenebbî gibi kimselerin sözlerini nahiv ve belâğatta
esas aldıkları halde, hadis rivayetinde sahabeye o ölçüde güvenmemektedirler.
Oysaki sahabe-i kiram, hadis rivayetinde insan üstü bir hassasiyet göstermiş ve
fevkalâde titiz davranmışlardır; zira onlar bilmektedirler ki hadis, gayr-i
metlüv vahiydir, ahzi ve muhafazası hususî ihtimam ister. Hadislerin her
kelimesi tıpkı bir kuyumcu titizliğiyle seçilerek kullanılmış ve her birinin bir
i’câz yönü söz konusudur.

Bir örnek olarak aynı i’câzı, Allah Resûlü’nün yukarıda zikredilen hadis-i
şerifinde de görmek mümkündür. Kur’ân-ı Kerim, bir hakikat-ı külliyenin
küçük bir kenarını göstererek, daha sonra zuhur edecek aynı tür hâdiseleri
haber verdiği gibi; Allah Resûlü de, gaybbîn gözüyle gördüğü gelecekle alâkalı
olayları bu ve benzeri hadislerle haber vermiştir.

Bu hadis-i şerifte Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem), âhir
zamanda, dine girmeleriyle çıkmaları bir olan bazı kimseleri, avın bir
tarafından girip öbür tarafından çıkan oka benzetmesi dikkat çekicidir.
Bilindiği gibi ok, avın bir tarafından nasıl girmişse, kendisine bir şey
takılmadan, bulaşmadan öbür tarafından da öyle çıkar. İşte “İslâm’ı kabul ettik”
deyip onunla müşerref göründüğü halde, onun ruh ve mânâsından hiç mi hiç
istifade edemeyen kimselerin, böyle bir oka benzetilmeleri, teemmülsüz,



tetkiksiz, hissiz, şuursuz câmidâne, süratle ve hiçbir şey duymadan İslâm’a
girmesiyle çıkması bir bazı kimselerin hallerini ifade bakımından fevkalâde
mânidârdır.

Yine Allah Resûlü, âhir zaman fitneleriyle alâkalı başka bir hadislerinde:
“Ümmetimden bir kısım gruplar çıkacak, bunları bid’alar istila edecek, tıpkı
kuduz, kuduza yakalanan kimsede hiçbir damar, hiçbir mafsal bırakmayıp
her tarafını sardığı gibi, bu bid’a da onların her hâllerine sirâyet
edecektir.”2 buyurarak, o dönemde meydana gelen bid’atları, vücudun her
organına sirâyet edip orada tesirini gösteren kuduz hastalığına benzetir. Bu
misâl, Sünnet-i Seniyye’nin terkinin yanında bid’atların, insan hayatını dört bir
yandan kuşatmasını ifade bakımından fevkalâde mânidardır. Zira bid’atlar,
kişinin ruh dünyasına tıpkı bir virüs gibi girer, sonra da kılık-kıyafetten oturup-
kalkmaya kadar onun her halinde kendisini gösterir.

Bu hadiste dikkat çeken bir başka husus da, Allah Resûlü’nün; “Yaratılmışın
en hayırlısının sözünü söyler ve Kur’ân okurlar..” ifadesidir. Aynı mânâda
başka bir hadis-i şerifte de: “Siz, kendi amellerinizi onların amellerinin
yanında küçük görür ve hafife alırsınız.” buyurmaktadır ki, irtihal
hâdisesinden kısa bir süre sonra, karmakarışık hâdiselerin sevimsiz lisanıyla
sahabeye bir kere daha “Muhammedün Resulullah” dedirtecek keşmekeşi

ifade açısından ne ürpertici bir üslûptur!3

Bu hususta ilk dikkatimizi çeken hiç şüphesiz, Asr-ı Saadet’e yakın, o
dönemde zuhur eden Hâricilîk olayıdır. Onlar, dinde, günaha giren bir insanın
kâfir olacağına inanacak kadar hassas düşünmüş ve ibadet ü taatlerinde
olabildiğine dikkatli davranmışlardır. Hatta bu çerçevede yalan söylemeyi
küfür saydıklarından, onca taşkınlıklarına rağmen hadisçiler, onların rivayet
ettikleri hadisleri kabul etmişlerdir. Yine onlar, Kur’ân varken yapılacak başka
içtihatları kabul etmemiş; etmemiş ve bundan dolayı, Ebû Musa el-Eş’arî ile
Amr İbn Âs’ın hakemlik için bir araya gelmelerini, Hz. Ali ile Hz. Muaviye’nin
küfrüne vesile saymışlardır.. evet, “Hz. Ali de, Muaviye de kâfir oldu!”
demişlerdir.

Onlar, Müslümanlığı kendi hesaplarına bu kadar derince yaşamalarına
rağmen, davranışlarında aşırı, saldırgan ve dengesizdirler. Evet onlar, Hz. Ali
ve Hz. Muaviye gibi şerefli sahabilere kâfir dedikleri gibi, “Lâ ilâhe illallâh”
diyen pek çok kimseyi de kâfir saymaktadırlar. İşte bütün bunlar göstermektedir



ki Hâricîler, Allah Resûlü’nün ifadeleri içinde, İslâmiyet’in içine bir ok gibi
girmişler; girdikleri gibi de hiçbir şey elde etmeden ve duymadan
çıkıvermişlerdir. Hz. Ali (radıyallâhu anh), Sıffîn Savaşı’nda kolunda “ben”
veya “ur” olan birini görünce, İbn Abbas’ın (radıyallâhu anh), Efendimiz’in:
“İşte bunlar sana karşı savaşacak ey Ali!” sözünü hatırlatması üzerine,
onların öldürülmesini kendi hakkaniyetine delil saymış ve Peygamberimizi her
zaman doğru çıkaran Allah’a hamdetmişti...

Benzeri örneklerin, günümüzde de yaşandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Şöyle ki, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Deccal’le ilgili bir
hadislerinde, âhir zamanda Deccal’in ortaya çıktığı dönemde, Horasan
civarında yetmiş bin taylasanlı (sarıklı) insanın ona iltihak edeceğini haber

vermiştir.4 Bir dönemde komünist düşünce yaygınlaşmaya başladığında,
kendisini Müslüman sayan nice insan, namaz kılıp hacca gittiği ve İslâm’ın
diğer rükünlerini yerine getirdiği halde; İslâm’ın emirlerine karşı, “14 asır
önce inmiş köhne düşünceler..” –hâşâ– deyip komünizm ideolojisine temennâ
durmuşlardı.. durmuş, küfr ü küfrânın her tarafa yayılması karşısında yer yer
hıçkıra hıçkıra ağladığı ve Rabbin huzurunda edeple durup ibadet ü taatte
bulunduğu halde, bir vahşi sisteme karşı ses çıkarmamış, hatta “ale’r-re’si ve’l-
ayn” diyerek hüsnükabul göstermişlerdi.

Aynı şekilde, günümüzde, ibadetlerinde bir hayli hassas davrandıkları halde,
İslâm’ın gurbetini kendine dert bile edinmeyen ve böylece amelî münafıklık
içine düşen nice insan vardır.. hele bazılarının Müslümanlık adına bir kısım
folklorik hareketlerle mütesellî olduklarını gördükçe, “Acaba Allah
Resûlü’nün haber verdiği insanlar bunlar mı?” diye endişe duymamak elden
gelmiyor.

Hâsılı; Allah Resûlü, kıyamete yakın zamanda cereyan edecek çeşitli
hâdiseleri, bu ve benzeri hadislerle haber vermiştir ki, O’nun gaybbîn gözüyle
görüp haber verdiği bu tür olayların bir bir cereyan etmesi, O’nun Sadık u
Masdûk olduğunun apaçık delilidir.
1 Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 36; menâkıb 25; istitâbe 6; Müslim, zekât 154.

2 Ebû Dâvûd, sünnet 1; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/102.

3 Buhârî, menâkıb 25, edeb 95; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/356, 3/33, 65, 224.

4 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/216; Ma’mer İbn Râşid, el-Câmi’ s.393.



KÂBE’YLE MÜNASEBETİ AÇISINDAN MİRAÇ
Soru: Efendimiz’in miracını Kâbe’ye bakan yönüyle izah eder misiniz?
Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin, sıfatlarının veyahut Zâtî tecellîlerinin

varlıklarla irtibatı düşünüldüğünde, her varlığın belli tecellîlerle meydana
geldiği anlaşılacaktır. İnsan, yaratılmışlar arasında en şerefli varlıktır. İnsanlar
arasından seçilen bilhassa büyük peygamberler ise, bütün yaratılmışlar içinde
husûsî tecellîlere mazhar olmuş kullardır. Efendimiz de, bu peygamberler
arasında kaymak gibidir. Bu sebeple O’na “kaymak”, “öz” ve “hulâsa”
mânâsına “Mustafa” denmesi boşuna değildir. Hatta meleklerin Hz. Âdem’e
“safiyyullah” demelerinin sebebinin, Hz. Âdem’in ruhunda meknî ve zamanı
geldiğinde zuhur edecek olan böyle bir safvet olduğu da söylenebilir. Yani, Hz.
Âdem Safiyyullah’dır; ama onu Safiyyullah yapan öz, daha sonra meydana
gelecek olan Hz. Muhammed Mustafa’dır (sallallâhu aleyhi ve sellem). O,
hadis diye meşhur olmuş bir sözde şöyle anlatılır: ُتَْقلَخ اَم  َكَـالَْول َل َكَـالَْول 
َك َالْفَْالا  “Eğer sen olmasaydın varlığı yaratmayacaktım.” Sanki varlığın
yaratılış silsilesi ve bütün yaratıkların vasıflarının hulâsası, süzüle süzüle,
özleşe özleşe Efendimiz’de toplanmıştır.

Yine Nebiler Serveri, makam itibarıyla makam-ı cem’in sahibi olduğundan,
bütün enbiyâ-i izâmın vâris-i hâssıdır. O, vazifeleri itibarıyla bütün enbiyâ-i
izâma ait hususiyetleri şahsında toplamış olup, kâinattaki onlara ait mânânın bir
fihristidir. Bu itibarla İnsanlığın İftihar Tablosu, “özün özü”dür. Bu hakikatten
hareketle, “O olmasa idi, kâinat da olmazdı.” denebilir.

Bir diğer açıdan, hakîkî mânâda kâinat ve onun gerçek yorumu Efendimiz’le
anlaşılmış ve O’nun tarafından anlatılmıştır. Eğer Allah Resûlü, kâinatın
mânâsını ve kâinat gerçeğini anlatmasa, mânâlandırmasa ve yorumlamasaydı,
kâinat mânâsız ve karışık bir kaostan ibaret kalacaktı. Oysa kâinat, mebde’den
müntehâya (başlangıçtan sona) kadar, belli bir gayenin takip edildiği bir
silsileden ibarettir ve insanlık, bu hakikati de Efendimiz’in mübarek
beyanlarından öğrenmektedir. O’nun yorumuyla kâinat mânâsızlıktan
kurtulmaktadır. O olmasaydı, kâinatın yorumlanması da tam bir kaosa
dönecekti.

Tasavvuf ehli, Yunan felsefesinde “akl-ı evvel=ilk akıl” olarak
isimlendirilen akılla Efendimiz arasında, yani varlığa ille-i gaye, yani nihaî
yaratılış gayesi olan insan arasında şöyle bir münasebet kurmuşlardır: Allah



Resûlü, mübarek bir beyanında “Allah’ın ilk yarattığı şey benim nurumdur.”1

buyurmuştur. Yaratılış silsilesinde on akıl tevehhüm edenlere göre ise ilk
yaratılan şey, akl-ı evveldir. Zira akıl, kâinattaki nizama esas teşkil edebilecek
bir şeydir. Elbette kâinatı hallaç edip, onun mânâsını ve derinliklerindeki
hakikatleri ortaya çıkarıp değerlendirecek olan, akıldır. Akıl olmayınca, diğer
hususlar gibi kulluk mükellefiyetinin anlaşılması da mümkün değildir. Öyle ise,
aklın önemi inkâr edilemez. Ancak kâinatın sahih yorumu adına, insanlar içinde
yaratılıp seçilmiş olan insan, akıldan daha da önemlidir. Çünkü bu insan,
Cenâb-ı Hakk’ın icraatına esas teşkil edebilecek arşa, yani hükümlerini icra
ettiği yere mukabil olarak yaratılmış ve hususî tecellîlerden meydana gelmiş
önemli bir varlıktır. Dolayısıyla O’nun durumu, hiçbir zaman tartışılmaz bir
konumdadır.

Bu, tecellînin bir yanıdır. Tecellînin bir diğer yanı da, Kâbe’yle ilgili
olanıdır. Zira Kâbe, insanların kalblerinin vahdetini sağlayacak bir binadır ve
insanların yanlış yere yönelmemeleri için yapılmıştır. Fakat haddizatında Kâbe,
arzın merkezinden Sidretü’l-Müntehâ’ya kadar, arz yaratıldığından beri
etrafında meleklerin tavaf ettiği muallâ bir yerdir. Orası bir tecellîgâh-ı ilâhî ve
bir metâf-ı kudsiyândır. Bu, Kâbe’nin mülk yönüdür.

Mekke ise, Kâbe’nin zarfı gibidir. Mekke, böyle yüce bir mânâya zarf olması
itibarıyla büyük bir kıymet kazanmış ve mübarek bir yer olmuştur. Kâbe’yi
sinesinde barındıran Mekke’ye gelişigüzel “ana” denmemiştir. Kur’ân, onu
doğrudan doğruya “ ىٰرُقْلا ُّمُأ   – Bütün beldelerin anası” olarak

isimlendirmiştir.2 Çünkü, bütün beldelerin Kâbe ile bir göbek bağı vardır. Ve
bütün beldelere hükmedebilecek evrensel bir peygamber ancak Kâbe’de
doğabilir. Dolayısıyla Kâbe gibi, Mekke de metâf-ı kudsiyân olmuş, Hz.
Âdem’den bu yana bütün kudsîler hep oraya koşmuş ve onun hariminde ölmek
istemişlerdir. Ehl-i tahkikin keşif ve ifadelerine göre, insanların tavaf ettiği o
yerde yüzlerce peygamberin medfeni (kabri) vardır.

Bütün bunları şunun için arz ediyorum: Peygamber Efendimiz’in dünyaya
teşriflerine mekân olarak başka herhangi bir yerin rahm-i mâder olabilmesi
mümkün değildir. Eğer Allah (celle celâluhu) varlık arasında en kudsî yer
olarak Kâbe’yi görmüşse ve Beytullah binası da buna bir işaret ise, ayrıca
“Allah’ın baktığı yer orasıdır, Cenâb-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarının halîtası
buradadır.” denmişse, şüphesiz Peygamber Efendimiz’in dünyayı



şereflendireceği yer de, en mübarek “Buk’a” sayılan Kâbe olacaktır.
Evet, Nebiler Serveri’nin başka bir yerde doğması düşünülemez. O, ancak

Kâbe’nin rahm-i mâderinde neş’et edebilir. Annesi bir başka yerde olsaydı
bile, gelip O’nu Kâbe’de dünyaya getirmeliydi. Çünkü, insanlar arasında bütün
ilâhî isim ve sıfatların hareket ve odak noktası olan Hz. Muhammed Mustafa’yı
(sallallâhu aleyhi ve sellem), bütün bu isim ve sıfatların bir nokta-i mihrâkiyesi
olan Kâbe’den başka bir yer besleyemezdi. Allah Resûlü, Kâbe’den 53 yaşında
iken ayrılmıştır. Kâbe, Nebiler Serveri’ni, her şeye rağmen bağrında besleyen
bir ana gibidir. Ama o, mehîb ve mehâfetli bir anadır. İhtimal onun böyle
olması da, Efendimiz’in, maruz kaldığı değişik musibet ve belâlar karşısında
metafizik gerilimini yitirmeden dayanması ve daha pek çok kabiliyet ve
istidatlarını inkişaf ettirmesi açısından büyük bir önem arz etmektedir.

Allah Resûlü, Kâbe’yi görmüş, ondaki esrarı, âlem-i şehâdetteki bir insanın
kabiliyet, istidat ve zâhir-bâtın bütün hisleri ve tecessüsleri ile alabildiği kadar
almıştır. Oysaki Kâbe’nin hakikati, göklerin ötesinde, Sidretü’l-Müntehâ’dadır.
Efendimiz’in miracı da Sidretü’l-Müntehâ ile noktalanmıştır. Bir taraftan
Nebiler Serveri Miraç’ta semaların eteklerini cevherlerle doldurmuş, onlar da
O’nunla şeref kazanmışlardır. Çünkü onlara, o güne kadar bekledikleri O Dürr-
i Yektâ’nın solukları ulaşmış ve onlara bir visal yaşatmıştır. Diğer taraftan
Efendimiz, miraç esnasında değişik yerlere uğrayıp geçmiş, her yerde kendisine
“Top senin, çevkân senin.” denmiş ve O, bu muhteşem istikballe gidip tâ
Sidretü’l-Müntehâ’ya kadar yükselmiştir. Sidretü’l-Müntehâ, O’nun için bile
aşılmaz bir yerdir. Zira orası, insan ufkunu aşan bir hazîredir. Efendimiz de
nihayetinde diğer varlıklar gibi yaratılmış biridir.

Evet, Sidretü’l-Müntehâ’ya kadar Efendimiz’in geçtiği yerler, O’nunla
şereflendirilmişlerdir. Çünkü şimdiye kadar böylesine uzun bir yolculuk
yapacak, Sidretü’l-Müntehâ’ya ulaşacak ve bizzat Mütekkellim-i Ezelî’den
kelâm ahzedecek dereceye hiç kimse yükselememiştir. Bu meseleyi bir teşbih
ile ifade edecek olursak, bir yönüyle Efendimiz, kendisine analık yapan
Kâbe’den ayrılırken hüzünle ayrılmış, fakat diğer bir yönüyle de, Kâbe’ye “Sen
ayrı ben ayrı.” diyerek, aralarındaki özdeşliğe karşı bir tavır koymuştur.
Efendimiz Medine’deki o muhteşem karşılanma merasimiyle de, Kâbe’den
ayrılığın vermiş olduğu hüznüne teselli bulmuştur. Medine, İnsanlığın İftihar
Tablosu’na bağrını açmış, O da Kâbe için yaptığı gibi, Medine için de dua
etmiş ve orası da üns esintileri ile dolmuştur.



Ayrıca Efendimiz, peygamberliğini sema ehline göstermek için bütün gökleri
dolaşmış, başta diğer peygamberler olmak üzere bütün gök halkı, Medinelilerin
hicret esnasında Allah Resûlü’nü “Üzerimize ay doğdu…” diyerek
karşıladıkları gibi, O’nu büyük bir coşku ile istikbal etmişlerdir. Efendimiz,
pek çok kapıdan geçmiş, kendisini karşılayanları, hatta kendisine refakat eden
Cibrîl’i bile belli bir noktadan sonra geride bırakmış ve her şeye perdesiz,
engelsiz ulaştığı bir noktada Kâbe’nin Sidretü’l-Müntehâ’daki hakikati ile yüz
yüze gelmiştir.

Allah Resûlü, miracı anlatırken, “Öyle bir noktaya ulaştım ki, kader
kalemlerinin cızırtılarını duydum.”3 buyurmuştur. Efendimiz’in Sidretü’l-
Müntehâ’da Cenâb-ı Hakk’ın cemalini kemmiyetsiz, keyfiyetsiz, hâilsiz ve
perdesiz bir şekilde müşâhede etmesi de söz konusudur. Ayrıca O (sallallâhu
aleyhi ve sellem), enbiyâ-i izâmı da ayniyet içinde müşâhede etmiş, onlarla
zaman üstü görüşüp konuşmuştur. İşte İnsanlığın İftihar Tablosu, böyle bir
buudda seyahatini yaparken, Kâbe’nin hakikati ile de buluşmuş ve böylece
kendisini besleyen anayı tanımış, onun elini öpmüş ve onunla denk hale gelmiş
veya onu aşmıştır. Bu, O’nun için hem anasına karşı bir hasret giderme, hem de
o terbiye ve edep insanına, terbiyesini ortaya koyma fırsatı, gök ehline de bu
büyük vuslatı gösterme merasimi idi. Bu şehrayinde belki de, bizim
bilemediğimiz âlemlerde binlerce, yüz binlerce şahaplar sağa sola saçılmıştır.
Çünkü, yeryüzü yaratıldığı günden itibaren gökteki yıldızlar böyle bir şehrâyine
asla şahit olmamışlardır. Öyle ki o gece âdeta yıldızlar, kaldırım taşları gibi o
Dürr-ü Yektâ’nın ayaklarının altına serilmiştir. Evet, O’nun ruhunun vüs’ati ile
mesele ele alınınca, zaten bunu başka bir şekilde ifade etmek de mümkün
değildir.

Allah (celle celâluhu), Nebiler Serveri’ni değişik âyât u beyyinâtı ile
arzdakilere anlatarak O’nun kim olduğunu tespit ve tescil ettikten sonra, miraç
mucizesi ile de gökler ehline tanıtmıştır. Miracın başlangıcı, Allah Resûlü’nün
kulluğuna terettüp eden bir ihsan ve ikramdır. Binâenaleyh, başlangıç yönüyle
miraca “keramet” demek daha uygun olur. Öte yandan, Efendimiz, miracının
nihayetinde, yeniden ümmetinin arasına dönmesi yönüyle, peygamberlik
mucizesinin yanı sıra peygamberliği içinde bir vilâyet yaşamış ve miraç bir
yönüyle o vilâyetin bir buudu olmuştur. Ayrıca Nebiler Serveri, miraçtan, iman
hakikatlerini görme, tatma ve başkalarına da tattırma gibi peygamberliğini
tasdik edici bir kısım semerelerle dönmüştür.



1 Bkz.: es-Suyûtî, el-Hâvî 1/325; el-Halebî, es-Sîratü’l-Halebiyye 1/240.

2 Bkz. En’âm sûresi, 6/92; Şuarâ sûresi, 42/7.

3 Buhârî, salât 1, enbiyâ 5; Müslim, îmân 263.



ÜSLUP FARKLILIĞI
Soru: Efendimiz’in Mekke’nin fethini müteakip Hz. Vahşî’ye yazıp
gönderdiği rivayet edilen âyetleri izah eder misiniz?
Her şeyden önce şunu ifade etmeliyim ki, bu kabîl rivayetler her ne kadar

hadis kitaplarında zikredilse de; itikat ve ibadetlerle alâkalı hadisler kadar
sıhhatli sayılmazlar. Bu açıdan, bu ve buna benzer rivayetlerde, kısmen dahi

olsa üslûbun farklılaşmaya uğradığını kabul etmekte yarar var.1 Bu mülâhazayı
ifade ettikten sonra şimdi de, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), Mekke
fethedildikten sonra Taif’e kaçan Hz. Vahşî’ye (radıyallâhu anh) yazıp
gönderdiği rivayet edilen âyet-i kerimeler üzerinde durmaya çalışalım.

Bunlardan ilki; َمَّرَح يِتَّلا  َسْفَّنلا  َنوُلُتَْقي  َالَو  َرَخٰا  اًھِٰلإ  ّللا  ِهٰ َعَم  َنوُعَْدي  َنيِذَّلاَو َال 
اًماـَثَأ َقَْلي  َكـِلٰذ  ْلـَعَْفي  ْنَمَو  َنوُنَْزي  َـالَو  ِقَحْلاـِب  ّ َِّالإ  ّللا  ُهٰ  “Onlar, Allah ile beraber

başka bir tanrıya ibadet edip yalvarmazlar. Allah’ın muhterem kıldığı bir
canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler onlar. (Aksine) kim de bunları
yaparsa, o günahının cezasını bulur.”2

İkincisi: ْكِرْشُي ْنَمَو  ُءاََۤشي  ْنَِمل  َِكلٰذ  َنوُد  اَم  ُرِفْغَيَو  ِ۪هب  َكَرْشُي  َْنأ  ُرِفْغَي  ّللا َال  َهٰ َِّنإ 
اًمیِظَع اــًمِْثإ  ىٰۤرَتْـفا  ِدــَقَف  ّللاــِب  ِهٰ  “ Ş u muhakkak ki; Allah, Kendisine şirk

koşulmasını affetmez, ama bunun altındaki diğer günahları dilediği kimse
hakkında affeder. Kim Allah’a ortak icad ederse müthiş bir iftira etmiş, çok
büyük bir günah işlemiş olur.”3

Üçüncüsü ise: ِةَمْحَر ْنِم  اوُطَنَْقت  ْمِھـِسُفْنَأ َال  ىٰۤلَع  اوُفَرْـسَأ  َنيِذَّلا  َيِدَابِع  َاي  ْلُق 
ُمیِحَّرلا ُروُـفَغْلا  َوُـھ  ُهَِّنإ  اـًعیِمَج  َبوُنُّذـلا  ُرِفْغَي  ّللا  َهٰ َِّنإ  ّللا  ِهٰ  “De ki: ‘Ey çok günah

işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah’ın
rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları mağfiret
eder. Şüphesiz O, Gafûr ve Rahîm’dir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı
fazladır.”4 âyet-i kerimesidir.

Bu çerçeve içinde mü’minlerin, Allah hakkındaki ümitleriyle alâkalı olarak
onlara anlatılmak istenen daha bir kısım hakikatler var. Şöyle ki, bütün
mü’minler, ْمِِھتاَّئِیَـس ّللا  ُهٰ ُلِّدـَبُي  َكـِئٰۤلوُۨأَف  اـًحِلاَص  ًـالَمَع  َلـِمَعَو  َنـَمٰاَو  َباـَت  ْنـَم  َِّالإ 

اًمیِحَر اًروُـفَغ  ّللا  ُهـٰ َناـَكَو  ٍتاَنَـسَح   “Ancak şu var ki tevbe ve iman edip iyi
davranışta bulunanlar bundan müstesnadır; Allah onların kötülüklerini
iyiliklere, günahlarını sevaplara çevirir. Çünkü Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir,



sınırsız mağfiret ve ihsan sahibidir.” 5 âyetiyle vaadedilen teveccühten belli
bir ölçüde nasiplerini alabilirler. Meselâ bir insanın aklına “Ben adam
öldürdüm, zina ettim, nefsime ve başkalarına karşı haksızlıkta bulundum..” vb.
gibi düşünceler gelebilir. Ancak bu âyet-i kerimede de bildirildiği üzere, Allah
(celle celâluhu), tevbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunan kimselerin
nâmütenâhi kötülük yapma istidatlarını nâmütenâhi hayır ve hasenât yapma
kabiliyetine çevireceğini vaadetmektedir. Hatta işârî tefsirlerdeki bir tevcihe
göre, Cenâb-ı Hak, iyilik yapmaya başlayan bir kimsenin, geçmiş günlere ait
amel sahifelerinin boş kalmaması için, onun daha önce yaptığı kötülükleri bile
iyiliğe çevirecektir. Yani artık o kişi, tamamen Hakk’a yönelince, sadaka
vermek, anne-babaya saygılı olmak, komşu haklarına riayet etmek vb. gibi bir
kısım güzel işler yaparak ve kötü işlerden de sakınarak, kaçarak hep iyilik
peşinde koştuğundan dolayı onun geçmişte yaptığı kötülüklerin hiçbiri amel
defterine yazılmayabilir. Evet bir insan, tevbe edip Müslüman olarak kendisini
yenileyince, geçmişte güzellik adına yaptığı ne kadar şey varsa, bütün bunlar
sanki yeniden hayatlanmış gibi, o insan, amel cihetiyle bir umumi diriliş
yaşayacaktır.

Mü’minlerden, Cenâb-ı Hakk’a karşı recâ yanları zayıflayıp havf yanları
daha çok öne geçmiş olanlar, َِكلٰذ َنوُد  اـَم  ُرِفْغَيَو  ۪هـِب  َكَرْـشُي  َْنأ  ُرِفْغَي  ّللا َـال  َهـٰ َِّنإ 

اًمیِظَع اًمِْثإ  ىٰۤرَتْفا  ِدـَقَف  ّللاـِب  ِهٰ ْكِرْـشُي  ْنَمَو  ُءاََۤـشي  ْنَِمل   “Şu muhakkak ki; Allah,
Kendisine şirk koşulmasını affetmez, ama bunun altındaki diğer günahları
dilediği kimse hakkında affeder. Kim Allah’a ortak icad ederse müthiş  bir
iftira etmiş, çok büyük bir günah işlemiş olur.”6 âyetine sarılırlar ve
sarılmalıdır da; zira bu âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak, bir orada bir burada
yüzüp gezen, kendini bildiği halde hiç hatalardan utanmayan, her gün tevbe
ettiği halde yeniden aynı hataları tekrar eden günahkâr insanlara hitap etmekte
ve dilediği kimselerin –kendisine şirk koşmanın dışında– bütün günahlarını
affedeceğini vaadetmektedir. Bu vaad, Allah’ın kullarına engin bir lütfu ve
rahmetinin gereğidir ama yine de O’nu hiçbir zaman bağlamaz. Zira O (celle
celâluhu), böyle bir lütfu, insandaki bir liyakat ve onun göstereceği bir
kahramanlık veya en azından dişini sıkıp fenalıklara karşı koyması mukabilinde
vaadetmiş olabilir. Ancak burada bir “dileme” (meşîet) şartı vardır.
Dolayısıyla her insan, daima ruhunda ilâhî meşîete takılacağı korku ve
endişesini taşımalıdır. Bu da hiç şüphesiz her ferdin kendi ruh hâletine göre bir



seviyede gerçekleşecektir.
Bunlardan başka bir de, inandığı halde hayatını, duygu ve düşüncelerini,

zaman ve imkânlarını, hâsılı sahip olduğu her şeyini israf eden, nefis ve şeytana
uyup pek çok günah işleyen ve neredeyse Allah’ın rahmetine karşı bütün
ümidini yitirecek gibi olan insanlar vardır ki, işte bu âyetle böylelerine, doğru
yola girebilmesi için, değişik zamanlarda, değişik fırsatlar verilmiştir. Artık
onun da, kendisine verilen bu fırsatlardan hiç olmazsa birisini değerlendirip
doğru yola girmesi gerekir. Eğer o insan, kendi ihmalinden dolayı bu fırsatların
bütününü kaçırmışsa, işte böyle bir insan, bazen günahını hacâlet halinde, o
hacâletini de ümitlerini sarsıcı mahiyette vicdanında duyarak, işinin bitik
olduğunu düşünebilir.. düşünebilir ve böyle bir düşünce ile öyle bir sürece
girer ki, artık o kendi kendine, “Nasıl olsa cehennemdeyim!” diyerek ya
kendisini dalâlet ve küfre salar ya da Allah’ın (celle celâluhu) engin rahmetini
hafife alır hâle gelir. Oysaki O’nun rahmeti her zaman gazabının önündedir ve
her şeyi kuşatmıştır.

Demek ki bu âyet aynı zamanda, bir taraftan böylesine sarsıntılarla baş aşağı
gidecek kimseler, diğer taraftan da o mevzuda Allah’ın rahmetini hafife alacak
duruma düşmüş insanlar için, tıpkı kurtarıcı bir reçete gibi, َنيِذَّلا َيِدَابِع  َاي  ْلُق 

ُهَِّنإ اًعیِمَج  َبوُنُّذـلا  ُرِفْغَي  ّللا  َهٰ َِّنإ  ّللا  ِهٰ ِةـَمْحَر  ْنِم  اوُطَنَْقت  ْمِھـِسُفْنَأ َـال  ىٰۤلَع  اوُفَرْـسَأ 
ُمیِحَّرلا ُروُفَغْلا  َوُھ   “De ki: ‘Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük

etmede ileri giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz.
Allah dilerse bütün günahları mağfiret eder. Çünkü O, Gafûr ve Rahîm’dir.
Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı fazladır.”7 diyerek dertlerini onulmaz
görenlere bile umulmadık şekilde ümit bahşediyor. Evet bu denli recâya karşı
sarsılmış, havfla ırgalanmış, kurtuluş ümidini yitirme noktasına gelmiş ve
sonunda bu âyete sığınmış bir insana bu beyanla yeniden bir diriliş kapısı
aralanmakta ve onun ümidini beslemek için hemen bir sonraki âyet-i kerimede
de şöyle buyrulmaktadır: ُباَذَعْلا ُمُكَِیتَْأي  َْنأ  ِلْبَق  ْنِم  َُهل  اوُِملْسَأَو  ْمُّكِبَر  ىِٰلإ  اوُۤبِینَأَو 

َنوُرـَصْنُت َّمُث َال   “Size azap gelip çatmadan önce, Rabbinize dönün ve O’na
teslim olun, O’na itaat edin. Yoksa yardım göremezsiniz.”8 Buradaki dönüş,
normal ve sıradan insanların dönüşü değildir. Zira âyet-i kerimede “inâbe
yapın”, yani âdeta ‘Rabbinize büyük ve kâmil insanlar topluluğu olan ebrâr ve
mukarrebînin yönelişi veya bir mürîdin mürşidine intisabı gibi yönelin, O’na
dönün ve O’nun engin rahmetinden kat’iyen ümidinizi kesmeyin.’



denilmektedir. Bu ifadeler, onları vicdanında derinlemesine duyabilen insanın
ümidini şahlandırıcı ve Rabbe yönelmeyi kolaylaştırır mahiyettedir. Esasen bu
ufku yakalamış olan insanın, Rabbine dönüşü de normalin üstünde bir tevbedir.
Âyet-i kerimede âdeta “Siz tevbe edenler değil inâbede bulunanlarsınız.”
denilerek, insanın ruhuna tesellîbahş neler neler duyurulmaktadır! Böylece bu
üç âyet-i kerime ile, farklı farklı anlayışlara sahip olan insanlara, herkesin
kendi mizacına uygun olanını alabileceği üç ayrı reçete sunulmuştur.

Burada dikkat etmemiz gereken diğer bir husus da şudur: Hz. Vahşî
(radıyallâhu anh), zeki bir insandır. Bir dönemde Hind’in menfur emellerine
alet olmuş, onun, tesir altına alıcı mantığına yenik düşerek kendi çıkarları
uğruna Hz. Hamza’ya (radıyallâhu anh) kıymış ve Mekke fethine kadar da bu
hâlini sürdürmüştür.

Hz. Vahşî, hayatının sonuna kadar sadakat ve samimiyetle yaşamıştır. Hep
yaptığı büyük hatanın şuurunda olmuştur. Evet, Bedir’de, Uhud’da, Hendek’te
kâfir safları içinde bulunmuş ve Uhud’da yaptığı cinayetin büyüklüğü altında
her zaman ezilmiştir. Evet bu cinayet çok büyüktü, zira Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Hz. Hamza’ya karşı ayrı bir teveccühü vardı. Hz.
Hamza, Nebiler Serveri’nin amcası ve süt kardeşi olmasının yanında, temsil
ettiği mânâ ve misyon itibarıyla da Efendimiz ile aralarında bizim idrak ve
tasavvurlarımızı aşkın bir irtibat ve alâka söz konusuydu. Hatta denebilir ki,
Hz. Hamza’nın bizim kriterlerimizle değerlendirilmesi imkânsız daha başka
yanları da vardı. Bu farklılığından dolayıdır ki, Zeyd b. Hârise (radıyallâhu
anh), Cafer b. Ebî Talib ve Hz. Ali, o şehit edildikten sonra, hemen hepsi de
onun çocuklarına sahip çıkmak istemişti.. ve Efendimiz de, onun ve
çocuklarının hüzünlü hallerini görünce çok duygulanarak hıçkıra hıçkıra
ağlamış ve gözyaşı dökmüştür.

Evet, Hz. Hamza’nın, Efendimiz’in yanında öyle farklı bir yeri vardı ki, ne
onu, ne de onun katilini unutması mümkün değildi. O, en kritik dönemlerde bir
kılıç gibi küfrün başına inmiş, bir ok gibi küfrün bağrına saplanmış, Nebiler
Serveri’ne ulaşıp zarar vermek isteyenlere karşı kollarını germiş ve âdeta etten
kemikten bir kalkan olmuştu. Yine, kükrediğinde aslanların ödünü koparan bu
devâsâ kâmet, hayatı boyunca Müslümanlar için apayrı bir ümit kaynağı
şeklinde algılanmıştı ki, Allah Resûlü’nün böyle bir insanı unutması mümkün
değildi.

Ayrıca Hz. Hamza’nın Müslümanlığı seçmesi de oldukça zordu. Zira o, yaş



itibarıyla Efendimiz’den büyük olduğu gibi aynı zamanda O’nun amcasıydı. Bu
durum da farklı boyutlarda iki büyüklüğü karşı karşıya getiriyordu. Dahası o,
aslanların boynunu koparan dev bir aslan avcısıydı. Bu ve buna benzer
meselelerden ötürü onun Mekke’de büyük bir namı, şöhreti vardı ve “Hamza!”
denildiğinde herkesin ödü kopardı. Dolayısıyla o, Müslüman olmadan önce
kendisini Nebiler Serveri’nden hep üstün görmüş de olabilir. İşte bütün
bunlardan ötürü, Hz. Hamza’nın Müslümanlığı seçmesi bir hayli zordu ama o,
bütün bu engelleri aşarak Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) madde
plânında hırpalandığı, önü kesilmek istendiği bir dönemde Müslümanlığı kabul
edebilmişti. Evet onun Müslüman olması çok önemliydi; zira henüz Müslüman
olmamış kişiler ona bakarken sadece “Hamza Müslüman olmuş.”
demeyeceklerdi; Müslüman olması çok zor olan bir kişinin bütün engelleri
nasıl aşıp Müslüman olduğunu konuşacak ve şok yaşayacaklardı; öyle de
oldu…

Makam ve mevki itibarıyla belirli yerlere gelmiş, ilim yönünden de oldukça
seviyeli insanların çizgi değiştirmeleri oldukça zordur. Meselâ ben, babamın
Nur hakikatlerine teslim olmasını her zaman takdirle yad etmişimdir. Zira
babam, benim hem hafızlık, hem Arapça hocam olduğu gibi, aynı zamanda
benim evliyâ ve asfiyâ ile tanışmamı da sağlayan kişidir. Gerçi ben de ona
karşı büyük bir saygı göstermiş; meselâ hayatı boyunca hiç onun gölgesine
ayağımı basmamış ve –cami kürsüsünde konuştuklarım hariç– onun yanında
sarfettiğim sözler yüz cümleyi geçmemiştir. Ama iman ve Kur’ân hakikatleri
mevzuunda ben yarım adım önde tanıma şerefine ermiştim. O, yarım adımı
aştığı gibi beş adım da öne geçti. Ben, Nurların aydınlık dünyasıyla tanışınca,
babama okuması için “İktisat Risalesi”ni vermiştim. Çok kuvvetli bir hafızası
vardı. Birkaç gün sonra görüştüğümüzde İktisat Risalesi’ni âdeta ezbere okuyor
ve “Eyvâh! Biz şimdiye kadar şu yol-bu yol derken boşuna gezmişiz, meğer yol
bu imiş.” diyerek büyüklüğünü ortaya koyup hem çocuğu hem de talebesi
konumunda olan biri vasıtasıyla tanıdığı Nurlara talebeliği kabul ediyordu. Bu
kabullenme oldukça zor bir hâdiseydi. İşte bunun için ben babamı hep takdirle
yâd ederim. Kırkıncı Hoca, onun bu yanlarını bildiğinden ve belki de daha
başka şeylerden ötürü bir keresinde “Onun eşi yoktur. O, Enderun terbiyesi
görmüş bir adam gibiydi.” dediğini hatırlarım.

Evet, işte Hz. Hamza’ya da bu zâviyeden bakıldığında, onun Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) amcası olması; aslan avcısı olması;



Müslümanların sayılarının henüz kırka bile varmadığı bir dönemde, gelip o
zayıf cemaatin içine girerek kendini tehlikeye atması; Müslümanlar nerede
tazyik görüyorsa Hızır gibi onların imdatlarına yetişip makam-ı Hızıriyeti
temsil etmesi gibi hususiyetleriyle onun derinliğinde insan sayısı çok azdır.

Şimdi işte böyle bir Hamza’yı öldüren Vahşî’nin mantığını anlamaya
çalışalım. O, saf ve aptal bir insan değil, aksine zencilerin en akıllılarından
biri... Onun için Allah Resûlü ona, İslâm’a dehalet etmesi için, َنَمٰاَو َبَات  ْنَم  َِّالإ 

اًمیِحَر اًروُفَغ  ّللا  ُهٰ َناَكَو  ٍتاَنَـسَح  ْمِِھتاَّئِیَـس  ّللا  ُهٰ ُلِّدـَبُي  َكِئٰۤلوُۨأَف  اًحِلاَص  ًـالَمَع  َلـِمَعَو 
“Ancak şu var ki tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar bundan
müstesnadır; Allah onların kötülüklerini iyiliklere, günahlarını da sevaplara
çevirir. Çünkü Allah Gafûr’dur, Rahîm’ dir, sınırsız mağfiret ve ihsan
sahibidir.”9 meâlindeki âyeti yazıp gönderdiğinde, “Ya Resûlallah! Ben
neredeyse küfre denk bir iş işledim. Allah benim de kötülüklerimi hasenâta
çevirir mi?” diyerek, kendisine teminat verecek bir beyan arıyordu. Onun bu
tavrı karşısında Nebiler Serveri ona, َنوُد اَم  ُرِفْغَيَو  ِ۪هب  َكَرْـشُي  َْنأ  ُرِفْغَي  ّللا َال  َهٰ َِّنإ 

اًمیِظَع اًمِْثإ  ىٰۤرَتْفا  ِدـَقَف  ّللِاب  ِهٰ ْكِرْـشُي  ْنَمَو  ُءاََۤـشي  ْنَِمل  َكـِلٰذ   “Şu kesin ki; Allah,
Kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ama dilediği kimse hakkında
bunun altındaki diğer günahları affeder. Her kim Allah’a ortak koşarsa,
haktan çok uzağa sapmış olur.”10 meâlindeki âyeti yazıp gönderir. Ancak,
yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Hz. Vahşî çok zekidir ve o, Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) irtihâl-i dâr-ı bekâ buyurduktan sonra aradığı
garantiyi başkasından alamayacağını bilmektedir. Kendi hevâ ve hevesine göre
konuşmayan, söylediği sözler vahiyden ibaret olan Allah Resûlü henüz hayatta
iken o garantiyi yakalama peşindedir. Onun için Hz. Vahşî, “Yâ Resûlallah!
Allah burada bağışlamayı dilemeye bağlamış. Ya ben bu dilemeye takılırsam.”
mânâsında sözler söyleyerek son endişesini dile getirince, bu defa da
Efendimiz ona şu âyeti yazıp göndermiştir: ىٰۤلَع اوُفَرْـسَأ  َنيِذَّلا  َيِدَابِع  اـَي  ْلـُق 

ُروُـفَغْلا َوُـھ  ُهَِّنإ  اـًعیِمَج  َبوُنُّذـلا  ُرِفْغَي  ّللا  َهٰ َِّنإ  ّللا  ِهـٰ ِةـَمْحَر  ْنـِم  اوـُطَنَْقت  ْمِھـِسُفْنَأ َـال 
ُمیِحَّرلا  “De ki: ‘Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede

ileri giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah
bütün günahları mağfiret eder. Şüphesiz O, Gafûr  ve Rahîm’dir. Çok
affedicidir, merhamet ve ihsanı fazladır.”11 Bu âyet, Hz. Vahşî’ye âdeta şöyle
demektedir: Ey hayatını israf içinde geçiren ve kendi hesabına Bedir’i, Uhud’u,
Hendek’i berbat eden ve Mekke fethinde bile Müslümanlara karşı koyan adam!



Sen bile Allah’ın engin rahmetinden ümidini kesmemelisin! Ne kadar büyük
olursa olsun, günahkârların günahları Allah’ın engin rahmeti yanında,
okyanuslara nispeten denizin yüzündeki minik köpüklerden daha ehemmiyetsiz
kalır.

Hz. Vahşî, bağışlanma garantisini aldıktan sonra Allah Resûlü’nün huzuruna
gelerek Müslüman olur. Resûl-i Ekrem ise, Hz. Vahşî’ye, kendisini gördüğünde
canı gibi sevdiği amcasını hatırlayıp içinde menfi bir duygu belirmesi
ihtimaline karşı daha temkinli davranmasını söyler.

Doğrusu Hz. Vahşî, Müslüman olduktan sonra, hep Hz. Hamza’yı öldürmekle
işlediği günaha kefaret arayışı içinde olmuş ve nihayet beklediği bu fırsat
Yemâme’de karşısına çıkmıştır; hem de Hz. Hamza’nın bağrına sapladığı
mızrağı elinde olarak.. evet işte bu mızrağı yalancı peygamber Müseyleme’nin
sinesine saplamış ve şöyle demiştir: “Hz. Hamza’yı şehit etmekle insanların en
hayırlısının kanına girdim. Resûlullah’ın vefatından sonra Müseyleme’yi
öldürmekle ise insanların en kötüsünü öldürdüm.” Kaynaklarda nakledildiğine
göre, Vahşî, mızrağını Hz. Hamza’ya önden vurunca Hz. Hamza, mızrağın

üzerine kapanıp kalmıştır ki12 ben, onun bu halini Arapça’daki “lâ”ya
benzetmişimdir. Gerçi Yemâme’de Hz. Hamza’ya saplanan aynı mızrakla

vurulunca Müseyleme de “lâ” hâline gelmişti13 ama Hz. Hamza burada “lâ”
ötede “neam”, yani burada cismen yok olsa bile ahiret itibarıyla ebedî varlığa
mazhar olmuştu. Müseylemetü’l-Kezzâb ise her iki tarafta da “lâ” olmuş, yani
ademe mahkum bir zavallı haline gelmiştir.

Hz. Vahşî, Müseyleme’yi öldürdükten sonra ihtimal Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem) mânevî huzuruna gelerek “Artık sana görünebilir
miyim Yâ Resûlallah?” demişti ki, bu da onun hayatı boyunca devam ettireceği
inâbesiydi. Buradan da anlaşılmaktadır ki, Hz. Vahşî, bir kere Hakk’a
dönmekle kalmamış, “Acaba tam olarak döndüm mü?” endişesiyle sürekli O’na
yönelmiş ve hayatı boyunca dönüş (inâbe) ameliyesini sürdürüp durmuştu.

Allah (celle celâluhu), Hz. Vahşî’ye Müseyleme’yi öldürmeyi nasip etmekle
onu vicdanî huzura erdirmek için bir fırsat hâsıl etmiş olabileceği gibi, Hz.
Vahşî’nin hicranını mükâfatlandırmış da olabilir. Çünkü Efendimiz bir hadis-i
şeriflerinde şöyle buyururlar: “Ben bir gün rüyamda, elimde iki altın bilezik
gördüm. Yine rüyamda onlara fazla bir ilgi göstermiştim. Allah Teâla
hazretleri: ‘Onlara üfle!’ diye vahyetti, ben de üfledim, derken uçup gittiler.



Ben bunları, benden sonra çıkacak iki yalancı ile yorumladım.” Râvi
Ubeydullah, bu iki yalancıdan birisinin San’a’nın sahibi el-Ansî, diğerinin ise

Yemâme’nin sahibi Müseyleme olduğunu söylemiştir. 14 Allah Resûlü, Hz.
Hamza’ya üzülmesinden daha fazla, dinin bir yalancı peygamber tarafından
sarsılmasına karşı üzülmüştür. O açıdan Hz. Hamza’nın tasasını izâle eden el
ile Müseyleme tasasını silen elin aynı olması çok önemliydi.

Zannım odur ki, âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz, diğer
peygamberler gibi öbür âlemde hayatta olduğuna ve davasının seyrini temâşâ
ettiğine göre, Müseyleme’den duyduğu tasayı onu öldürmek suretiyle Hz.
Vahşî’nin izale ettiğini görmüş ve belki de vicdanen “Ey Vahşi! Hem amcamın
tasasını, hem de dinim adına duyduğum tasayı unuttum. Artık bana
görünebilirsin.” demiştir.
1 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 11/197; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  62/413.

2 Furkan sûresi, 25/68.

3 Nisâ sûresi, 4/48.

4 Zümer sûresi, 39/53.

5 Furkan sûresi, 25/70.

6 Nisâ sûresi, 4/48.

7 Zümer sûresi, 39/53.

8 Zümer sûresi, 39/54.

9 Furkan sûresi, 25/70.

10 Nisâ sûresi, 4/48.

11 Zümer sûresi, 39/53.

12 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 3/142; el-Hâkim, el-Müstedrek  2/130, 3/218-219.

13 Bkz.: İbn Abdilberr, el-İstîâb 4/1563-1564; ez-Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ 1/178.

14 Buhârî, menâkıb 25, meğâzî 70, 71, tevhid 29; Müslim, rüya 21.



EFENDİMİZ’İN ŞECAAT VE ŞEFKAT UFKU
Soru: Zıtları bünyesinde toplayan Peygamberimiz’in şecaat ve şefkat
ufkunu biraz açar mısınız?
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) zahirde birbirine zıt gibi görünen

sıfatları olduğu gibi, birbirini takviye edip destekleyen vasıfları da vardır.
Birbirine zıt gibi görünen bu sıfatları, Din-i Mübin-i İslâm’da mühim bir

esas olan “sırat-ı müstakîm” yorumu çerçevesinde ele almak ve öyle
değerlendirmek mümkündür. Meselâ Efendimiz, her şeyden evvel bir şecaat ve
cesaret âbidesi idi. Öyle ki, muharebe meydanlarının Haydar-ı Kerrâr’ı Hz. Ali
(radıyallâhu anh), O’nun bu yanını ifade ederken; “Biz, muharebelerde başımız
sıkıştığı zaman Resûl-i Ekrem’e sığınırdık.”1 der. Nitekim Huneyn’de öyle
olduğu gibi Uhud’da da, bir yönüyle kırılıp dökülmüş ve âdeta felç olmuş
cemaatini, düşmanın içine korku salacak şekilde yeniden harekete geçirmiş;
geçirmiş ve âdeta ِيَحْلا ّ َنـِم  َتـِّیَمْلا  ُجِرْخُتَو  ِتـِّیَمْلا  َنـِم  َّيَحْلا  ُجِرْخُتَو   “Ölüden
diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın.”2 hakikatinin mazharı olarak, o
sarsılmış, kırılmış ve dökülmüş cemaatten, dipdiri ve taptaze bir ordu
çıkararak yeniden düşmanı yakın takibe almış ve Mekke’ye kadar kovalamıştır.
İşte bu, O’nun şecaat-i kudsiyesinin ifadesidir ve sahasında nazîrsizdir.

Bir örnek olarak Efendimiz’le Gavres ismindeki bir kâfir arasında geçen
hâdise, O’nun korkusuzluk, şecaat ve cesaretinin azametini resmetme
bakımından yeter zannediyorum: Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir
ağacın altında istirahat buyururlarken, Gavres, O’nun uykuda olmasından
istifade ederek, ağaca asılı bulunan kılıcını alır ve müstehzî bir edâ ile: “Şimdi
seni benim elimden kim kurtaracak?” der. Onun bu sorusuna karşılık Allah
Resûlü, hiçbir panik emaresi göstermeden ve kendisinden gayet emin olarak
öyle bir “Allah” der ki, O’nun orada sergilediği bu teslimiyet, yakîn ve Allah’a
itimat, elindeki kılıçla karşısında duran Gavres’i sarsar ve kılıç elinden yere
düşer. Bu defa düşen bu kılıcı, İnsanlığın İftihar Tablosu eline alır ve sorar:
“Ya şimdi seni kim kurtaracak?”  Adam korkusundan sıtmalı hasta gibi
titremeye başlamıştır ki, o esnada, Allah Resûlü’nün sesini duyanlar oraya
koşarlar; koşar ve gördükleri manzara karşısında hayrette kalırlar. Onların
Allah’a karşı iman ve itimatları bir kat daha artar; Gavres de orada görüp
duyduğu şeylerle “el-Emin”e güven sözü verir ve Allah Resûlü’nün şecaat ve



cesaretine hayranlık hisleri içinde oradan ayrılır.3

Meşhur mütefekkir Bernard Shaw, Allah Resûlü’nün Allah’a olan bu
teslimiyetini ve korkusuzluğunu anlatırken hislerini şu takdirkâr ifadelerle dile
getirir: “Hz. Muhammed, çeşitli yönleriyle insanın başını döndürecek
üstünlükleri olan bir insandır. Bu sır insanı tam mânâsıyla anlamak mümkün
değildir. Bilhassa O’nun anlaşılamayacak üstünlükte bir yanı vardır ki, o da
Allah’a olan güven ve itimadıdır.”4

Allah Resûlü, eşsiz cesaret örneklerinden birini de, hicret-i seniyyeleri
esnasında, Sevr mağarasında sergilerler. Sevr, gençlerin bile zor
çıkabilecekleri zirvede bir mağaradır. Ancak O, elli üç yaşında olmasına
rağmen bu zirveye tırmanıyor ve bu mağarayı kıymetler üstü bir değerle
şereflendiriyordu. Mekke müşrikleri, mağaranın ağzında dolaşırken, Seyyidinâ
Hz. Ebû Bekir, sırf O’nun adına duyduğu endişeden ötürü telâş içindedir.. ve
ihtimal endişeden yüzü sapsarı kesilmiştir. Hâlbuki onunla aynı atmosferi
paylaşan Nebiler Serveri’nin dudaklarındaki tebessümde en ufak bir değişiklik
olmamıştır; olmamıştır ve endişe içindeki dostu Hz. Ebû Bekir’i (radıyallâhu

anh) “Korkma! Allah bizimle beraberdir.”, 5 “O iki kişiyi ne sanıyorsun ki,
onların üçüncüsü Allah’tır.”6 sözleriyle teselli ve teskin etmiştir.

Evet buraya kadar arz ettiklerimiz birer şecaat, cesaret ve teslimiyet
örneğidir; ne var ki bu Zât, aynı zamanda rahmet, şefkat ve merhametin de
zirvedeki temsilcilerindendir. Öyle ki o, eğer ağlayan bir çocuk görse, oturur,
onunla birlikte ağlar ve inleyen bir ananın acı ve ızdırabını tâ vicdanında
duyar. İşte Hz. Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiği bir hadis ve O’nun engin şefkati:
“Ben namaza duruyor ve onu uzun kılmak istiyorum. Sonra bir çocuk
ağlaması duyuyorum. Annesinin ona duyacağı heyecanı bildiğim için hemen
namazı çarçabuk kılıp bitiriyorum.”7

Bir başka sefer, Mâriye Validemiz’den oğlu İbrahim’in ölümü karşısında,
dünya kadar hâdiseyi göğüslemiş ve her şeyi aşmış bu büyük şefkat
kahramanının gözleri dolu dolu olmuş, onu kucağına almış, derin bir sevgiyle
bağrına basmış ve hüznünü gözyaşlarıyla süslemişti. O’nun bu durumunu
istiğrap edip de hayretle bakanlara: “Gönül mahzun olur, gözler ağlar; ancak
Allah’ın dediğinden, Allah’ın hoşnut olduğundan başkasını söyleyemeyiz.”
buyurmuştu.. evet O, insanların en merhametlisi ve en şefkatlisiydi.8



Allah Resûlü’nden başkasında, böylesine birbirinden farklı sıfatların, hem
bir denge ifadesi hem de kemal emaresi olarak içtimaını görmek mümkün
değildir. Meselâ, sahabe-i kiramdan, Nebiler Serveri’ne amca olmakla
müşerref ve Allah’ın kılıçlarından bir kılıç olan Seyyidinâ Hz. Hamza’yı
düşünelim; bu yüce kâmet aslanlarla güreşir ve düşman saflarına daldığında
ortalığı velveleye verir; gözü de fevkalâde pektir ama, oturup bir yerde
ağladığı görülmez. Çünkü o, bir şecaat kahramanıdır ve bu vasfın eşsiz
kahramanıdır.

Hz. Hamza (radıyallâhu anh) böyle olmasına rağmen o hidayet yıldızlarından
Hassan b. Sabit (radıyallâhu anh), incelerden ince ve zarif bir insandır.. ve
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) nezdinde dili kılıç kadar keskin bir
şairdir. Ne var ki bu büyük insan, savaş meydanlarında Hz. Hamza ve Hz.
Halid’e sadece kılıç taşır. Evet o, rakîkü’l-kalb bir gönül ve his insanıdır.
Zaten bu hasletinden dolayı Allah Resûlü onun için: “Allah’ım (bunu) Ruhü’l-
Kudüs’le teyit eyle.”9 buyurarak dua etmiştir. Bu zatların belli hususiyetlerde
zirveleşmesine karşılık Allah Resûlü, birbirine zıt gibi görünen iyi vasıfları
nefsinde toplamış farklı bir insandır; şecaat-i kudsiyesini arz ederken aslanların
ödünü koparır; bir mazlum iniltisi duyduğu zaman onun ruh hâletini paylaşır,
onunla oturur inler.. evet bir yönüyle kalbi, hep rikkat ve şefkate bağlı
incelerden ince; diğer yönüyle de kıyametler kopsa –ihtimal– Cenâb-ı Hakk’ın
engin icraatını seyrediyor gibi derin bir zevk ve engin bir hayret içinde,
“Allah’ım göster bana icraatını müşâhede edeyim, müşâhede edebildiğim
kadar.” diyecek derecede sağlam ve sarsılmaz bir iradeye sahip...

İnsanlığın İftihar Tablosu, misallerini zikrettiğimiz birbirinden farklı
sıfatlara sahip olduğu gibi, aynı zamanda “hilim” ve “kerem”.. gibi birbirini
takviye eden vasıflarında da eşsizdi. Bu vasıflar, bir yönüyle birbirinden farklı
mânâları ifade etseler de, esasen iç içe bir dairenin değişik yüzlerinden
ibarettirler. Hilim, malum olduğu üzere yumuşak davranma, yumuşak huylu
olma, af ve müsâmahaya mütemayil bulunma, karar verirken de acele etmeme
gibi mânâları ifade eder. Görüldüğü gibi bu vasıf tamamen yumuşaklığa delâlet
etmektedir ki, kusurları görmeme, insanları bağışlama, diyalog adına herkese
açık olma.. gibi tavırların hemen hepsi bu temel vasıftan kaynaklanır.

Kerem kelimesine gelince; o da, az farklılığı bulunmakla birlikte “ikram”
kelimesi ile aynı kökten gelir ve iyilikseverlik ve ikram etme hasletinden
ibarettir. Bunu, Farsça bir terkiple “civânmertlik” veya Türkçe “cömertlik”



kelimesiyle de ifade edebiliriz. İnsanın ruhundaki bu civanmertlik ya da
cömertlik ve iyilikseverlik hasleti, başkalarına râci bir menfaat ve ihsan
şeklinde tecellî edince “ikram” halini alır. Bize Allah’ın ikramı olduğu gibi,
Resûlullah’ın da ikramı vardır. Ama O’ndaki bu ikram, engin bir kaynaktan
gelir. Bu kaynak da, O’nun yaratıcısı tarafından mahiyetine derc edilen
“kerem” huyudur.

Buradan da açıkça görüleceği üzere “hilim” ile “kerem” arasında herhangi
bir zıtlık yoktur ve Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Alvar
İmamı’nın,

“ Kerem kıl, kesme sultanım keremin bînevâlardan,
Keremkâne yakışır mı kerem kesmek gedâlardan.”

mısralarında ifade ettiği gibi “keremkân” bir sultandır. Bu mısralar, hem o
Keremkân Sultan; hem de Zât-ı Ecell-i A’lâ hakkında kullanılabilir ve iki
ihtimal de câizdir. Zira birinden dolaylı yoldan çok istifade etmiş, çok ikrama
mazhar olmuşuzdur. Eğer asla göre ikinci sayılan ve o aslı da bize tanıtmada
üzerimizde çok hakkı bulunan İnsanlığın İftihar Tablosu olmasaydı, bizim, ne
mahiyetimizi, ne kâinatı, ne cennete giden yolu ve hatta ne de cennetin
içindekileri bilmemiz mümkündü. O Muallim-i Ekmel ve Ekber’dir ki, varlığın
çehresine çaldığı ışıkla kâinatı, okunan bir kitap; hayatı da, cennete doğru
uzanan bir köprü haline getirdi. Böylece bizleri karanlıklar içinde ümitsiz
dolaşmaktan kurtararak, Allah’a imanla itminana ulaştırmış ve rıza yoluna
hidayete vesile olmuştur. Ama o, öyle büyük bir vesiledir ki, biz o vesileyi çok
defa gayenin yanında zikreder ve O’nun, bizim için “gaye ölçüsünde bir
vesile” olduğunu ikrarda bulunuruz.

Evet, biz şirkten uzağız; şirk de bizden uzaktır. O (sallallâhu aleyhi ve
sellem), bizi Allah’a ulaştırmak için sadece bir vesiledir; fakat gaye ölçüsünde
bir vesile! Zaten bizzat Cenâb-ı Hak da tevhid ifadesi olan “Lâ ilâhe illâllah,
Muhammedün resûlullah” ifadesinde O’nun adını kendi adıyla yan yana
zikredip ve bunu imanın esası sayarak böyle demeyenin kurtulamayacağını
beyan buyurmuyor mu? Evet, Sa’dî’nin de dediği gibi; “Muhammedun
Resûlullah demeden râh-ı selâmet muhaldir.”10 Yani Allah Resûlü’ne
uğramayan yollar tıkanık yollardır. Bir başka yoldan giden insanın saadete
ulaşması mümkün değildir.

Hilim, Allah Resûlü’ne Cenâb-ı Hak tarafından verilmiş sırlı bir anahtar



durumundadır. O, bu anahtarla nice gönülleri açmış ve o sinelere taht
kurmuştur. O’nu tanıyanlar başta kendi huşûnetlerini tamim ederek, herkesi öyle
haşin kabul ettiler ve kendileri nasıl davranıyorlarsa O’nun da öyle
davranacağını zannettiler. Vaktâ ki, Hudeybiye Musalahası’yla diyaloğa giden
yollar açıldı ve Müslümanlarla kâfirler iç içe yaşama fırsatını buldu ve yine bu
anlaşma ile, Kur’ân’la beslenen Müslümanın civânmertliğine, hilmine, silmine
şahit oldular; oldu ve “Bize hâkim olurlarsa kellelerimizi alırlar, bizi
öldürürler ve dünya saadetinden bizi mahrum ederler.”  mülâhazasıyla
kovdukları ve haklarında kötü vehimler besledikleri bu insanlarla teşrîk-i
mesâi kurunca Müslümanların âdeta yeryüzünde gezen melekler olduğunu
gördüler. Böylece hem Allah Resûlü’nü, hem de Müslümanları daha iyi tanıma
imkânı buldular.

Hudeybiye, Müslümanlar için daha sonraki günler adına sürprizlere gebe bir
fetihti. Mekke fethi ise, Hudeybiye fethinin sadece bir buuduydu. Zaten
Sahabiye göre de اًنِیبُم اًحْتَف  ََكل  اـَنْحَتَف  اَِّنإ   “Biz sana doğrusu apaçık bir fetih
ihsan ettik..”11 âyetindeki fetih, Hudeybiye fethidir. Bu açıdan Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem), küfre, ilhada, cehalete ilk darbesini Hudeybiye
ile indirmiştir denilebilir. Hudeybiye’den evvel cereyan eden Bedir, Uhud ve
Hendek muharebeleri, İslâm tarihi bakımından çok önemli hâdiselerdir. Ancak
Hudeybiye bunlardan farklıdır. Nitekim Allah Resûlü, Hendek’i müteakip âdeta
Hudeybiye’ye giden yolu görüyor gibi konuşmuş ve “Bundan sonra onlar
kaçacak biz takip edeceğiz.” demiştir.

Evet Hudeybiye ve sonrasında takip edilen hareket tarzı, önceki dönemlere
nispetle tamamen farklı bir çizgi takip etmiştir. Bunu Müslümanların, kâfirleri
avuçlarının içine alıp, balmumu gibi yoğurma ve onların gönüllerine kendi
ruhlarının ilhamlarını boşaltması şeklinde özetleyebiliriz. Nebiler Serveri’nin
bu stratejisi, kısa zamanda meyvesini vermiş ve onlardan çokları Müslümanlığı
kabul etmişti. Hatta Ebû Süfyan gibi sertliğe, kötülüğe ve gurura kilitlenmiş bir
insanın bile, Allah Resûlü’nün, fethin öncesi “Bugün, Ebû Süfyan’ın evine
giren de emindir.”12 demesiyle, hem Resûlullah’a hem de Müslümanlara karşı
taşıdığı kötü duygular, buzun güneş karşısında eriyip gitmesi misüllü eriyip
gitmiş ve daha sonra da geç uyandığı İslâmî hakâik çerçevesinde çok hızlı
hareket ederek geçmişi telafi etme yoluna girmişti.

Meselâ o, Hz. Ömer’in, Yermuk harbine katılanlara; at, eğer, kılıç gibi harp



malzemeleri tedarik etmeleri için verdiği parayı reddetmiş, “ E y Allah’ın
Peygamberi’nin halifesi! Benim geniş imkanlarım var. Ben ondan kullanırım.
Allah yolunda savaşırken hazineden alacağım şeyi kullanmak istemem.”
diyerek istiğna göstermiş ve hissesini beytü’l-mâle bırakmıştı. Evet, böyle
davranmış ve çok hızlı, âmûdî bir şekilde, âdeta füze hızıyla hak ve hakikate
ulaşma yoluna girmişti ki, temelinde de yine Allah Resûlü’nün o engin hilmi, af
ve müsamahası yatmaktadır.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) hep halîmdi ama belli bir süre
düşmanları O’na hilmini ifade etme fırsatını vermemişlerdi. Hasımları, onunla
aralarındaki atmosferi sürekli sertleştirmiş ve O’nu hep o sert atmosferde
mukabeleye zorlamışlardı; ancak hep yanılmışlardı; çünkü o, sertleşme
niyetinde değildi.

Netice itibarıyla diyebiliriz ki, Hudeybiye, Allah Resûlü’nün küfre hilmiyle
indirdiği büyük bir darbedir. Daha sonra da O, hep bir hilim kahramanı olarak
davranmış ve istidatlı gönülleri teshir etmişti. Evet Allah Resûlü, Mekke’nin
fethini müteakip şehre girerken, bir kere daha o mahviyet ve tevâzuunu
sergilemiş ve bindiği merkûbun üzerindeki eğerin kaşına, mübarek alnı değecek
şekilde iki büklüm bir halde bu mübarek beldeye girmişti. Bir Batılı, buradan
hareketle onun hakkında şöyle der: “Hz. Muhammed, öyle bir söz bestelemiş
ve seslendirmiştir ki, başladığı zaman hangi perdede başlatmışsa, bitirirken
onu iki perde daha yukarıda bitirmiştir. Evet, Hz. Muhammed, bu mevzuda
da beklenenin ötesinde çok önemli bir performans ortaya koyarak yine kendi
rekorunu kıran bir insandır.”

Allah Resûlü, Hudeybiye’den sonra Allah tanımazlara ikinci darbeyi de
Mekke fethinde vurmuştur. Bu kâfirler; “Şimdi bize ne muamele yapacaksın?”
diye sorduklarında O: “Size ne yapmamı beklersiniz?” diyerek sorularına
soruyla cevap vermiştir. Onlar da; Hz. Ali’den (radıyallâhu anh) öğrendikleri
bir sözle onu cevaplamış ve “Sen kerim oğlu kerimsin.” demişlerdi. Bunun
üzerine de o Şefkat Peygamberi “Öyleyse gidin, hür ve serbestsiniz. Size
bugün kınama yoktur.”13 buyurmuştu. Bu söz, Hz. Yusuf’un, o kadar kendisine
gadreden kardeşlerine karşı asırlarca evvel söylediği ve arkadan gelenlere
bıraktığı bir mirastır; Peygamber mirası.. düşünce mirası.. hikmet mirası.. hilim
mirası... ve Allah Resûlü’nün hilminin bir buudu olarak onlara ikramıydı. İnat,
bu civânmertliği görünce ikinci bir darbe daha yemişti. O darbe öyle müthiş bir
darbeydi ki, –zannediyorum– İkrime değil de, Ebû Cehil bile hayatta olsaydı, o



da oğlu gibi dize gelerek Allah Resûlü’ne teslim olacaktı.
1 Buhârî, meğâzî 54, cihâd 52, 61, 97, 167; Müslim, cihâd 79.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/27.

3 Buhârî, meğâzî 31, cihâd 84; Müslim, fezâil 13.

4 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.244 (On Dokuzuncu Mektup, Zeylin Bir Parçası).

5 Tevbe sûresi, 9/40.

6 Buhârî, tefsîru sûre (9) 9; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 1.

7 Buhârî, ezân 65; Müslim, salât 189, 196.

8 Buhârî, cenâiz 44; Müslim, fezâil 62.

9 Buhârî, salât 68, bed’ü’l-halk  6, edeb 91; Müslim, fezâilü’s-sahabe 151-152.

10 Bediüzzaman, Mektubat s.378 (Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas, Beşinci Mesele).

11 Fetih sûresi, 48/1.

12 Müslim, cihâd 86; Ebû Dâvûd, harac 25.

13 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 5/74; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 9/118.



EFENDİMİZ’İ ZİYARET
Soru: Peygamber Efendimiz’i kalben ve mânen ziyaret ne demektir?
Bunun gereği ve riayet edilecek esaslar adına neler söyleyebilirsiniz?
Allah Resûlü’nü (sallallâhu aleyhi ve sellem) kalben ve manen ziyaret

edebilme, dinî duygu ve düşüncelerin canlı kalmasıyla mümkündür; aynı
zamanda duygu ve düşüncelerin canlı kalması adına da çok önemli bir esastır.
Öyle inanıyorum ki, Nebiler Sultanı, O’nu Hakk’ı mülâhaza adına bir
kıblenümâ gibi tezekkür ve tefekkür eden her şahsın iç dünyasında, sezildik-
sezilmedik insiyâklara vesile olmaktadır. Evet, O âdeta bir güneştir; bizim
büyük bilip, büyük tanıyıp huzurlarında ışık aradığımız abdâllar, üçler, yediler,
kırklar, kutuplar, gavslar hep O’nun gölgesi altında varlıklarını
sürdürmektedirler.. ve onlar, O’nunla irtibatları sayesinde bu makamlara
ulaşabilmişlerdir. Hâsılı, o Nebiler Sultanı’nı tefekkür, tezekkür bizlere –
hissetsek de, hissetmesek de– çok şeyler çağrıştırır ve o konudaki her tedâi de
bizlere yeni ufuklar açar.

Ashab-ı kiram efendilerimiz, O’nun huzur-u seniyyelerinde bulunabilmek
için her türlü zorluk, sıkıntı ve meşakkate göğüs gerer ve bu huzuru maddî-
mânevî her şeye tercih ederlerdi. Öyle ki, O’nun huzurunda iken, evlâd ü iyal,
çoluk-çocuk, mal-mülk hiçbir şey düşünmezlerdi ve O’na öylesine bir bağlılık
gösterirlerdi ki, farz-ı muhal, Allah Resûlü “Gidin dünyanın dört bir yanına
dağılın.” deseydi, hiç tereddüt etmeden bu emri yerine getirmeye çalışırlardı.
İşte o huzur ve huzurdaki insibağ, sahabe dediğimiz o toplumu böyle aşkın hâle
getiriyordu. Hatta zaman zaman bu düşünceyi ve bu huzuru ihlal eden duygular
içlerini buğulandırınca onlar buna münafıklık diyorlardı. İşte Hanzala b. Rebî’,
o Müslümanlığı derince duyan sahabilerden biriydi. Huzur-u risaletpenâhiden
ayrıldıktan sonra, oradaki duygu ve düşüncelerini muhafaza edememesi veya
dünya işleri ile meşgul olurken uhrevilîği derince duyamama onu tedirgin
ediyordu. İşte bu büyük sahabi bu tedirginliğinden ya da düşünce ve
duygulardaki bazı farklılaşmalardan ötürü, “acaba ben bir münafık mıyım?”
endişesiyle soluğu Hz. Ebû Bekir’in yanında alıyor ve Hz. Ebû Bekir’e dert
yanıyor. Dostunun derdini dinleyen Hz. Sıddık, kendi durumunun da buna
benzediğini ifade ediyor.. ve iki Sahabi birlikte, hallerini beyan etmek üzere
Allah Resûlü’ne gidiyorlar. Nebiler Serveri, Hanzala’nın: “ َُةَلظْنَح َقَفَان   –
Hanzala münafık oldu.” beyanıyla başlayan halini dinledikten sonra şöyle



buyuruyor: “Eğer benim huzurumda bulunduğunuz zamanki ruh hâletini dışarıda
da muhafaza edebilseydiniz, melekler sokaklarda sizinle musâfaha ederdi.” ve

ardından “Bazen öyle, bazen böyle Ey Hanzala!”1 diyerek duruma açıklık
getiriyor. Bu ifadelerden, Hanzala’nın halinde yadırganacak bir tarafın
olmadığı anlaşılıyor. Beşer, beşerî özelliklerinin gereği, hep aynı çizgide
olamayacak; bazen lâhut âleminin derinliklerine yelken açacak, bazen de nâsut
âleminin dikenli yollarında dolaşıp duracaktır.

Onlar öyleydi; şimdilere gelince, Allah Resûlü ile aynı zaman ve mekân
dilimi içinde bulunmayan bizler, bu büyük açığı, kalben ve mânen, tedâiler,
tasavvurlar belki de, basiretle müşâhedeler vasıtasıyla Nebiler Sultanı’nı
ziyaret ederek kapamaya çalışmalıyız. Ne var ki, öncelikle böyle bir açığın
açık olarak hissedilmesi ve kabullenilmesi gerekir. Bunu, kendi ruhunda bir
eksik olarak hissetmeyen kişilere diyeceğimiz olamaz. Onlar namaz
kılmalarına, oruç tutmalarına rağmen, hayatlarını tekdüze sürdürürler, hep
sığdırlar. Hissedenlere gelince, onlar da şöyle derler: “Gül devrini bilseydim
O’nun bülbülü olurdum. Yâ Rab beni evvel getireydin ne olurdu?” (M. Âkif)

Evet, Hz. Enes b. Malik, Câbir b. Abdullah gibi Risalet Güneşi (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ile aynı dönemi paylaşmış insanlar, O’nun ahirete irtihalinden
sonra, Allah Resûlü’nü daima tezekkür ve tahattur ediyor; zaman zaman
rüyalarında O’nu görerek bu açığı kapıyor, zaman zaman da hatıraların tül
pembe ikliminde hep O’nunla oluyorlardı. Öyle zannediyorum ki günümüzde de
böyle davranan, O’nun aşk ve iştiyakıyla yanan nice gönüller vardır ki, hiç
olmazsa rüyalarında risalet âleminin kamer-i müniriyle hep oturup
kalkıyorlardır...

Şahsî kanaatime göre, O’nu tahattur ve tezekkürümüzde –ki buna başta
kalben ve mânen ziyaret dedik– “Allah Resûlü insanlık gemisinin kaptanıdır...
Sa’dî’nin bir beytinde ifade ettiği gibi, ‘Hz. Muhammed gibi bir kaptana sahip
olan gemi yolcuları için gam da, keder de yoktur.’ İsterse dalgalar o gemiyi
yutacak kadar azgın olsun... Evet bizim kaptanımız O’dur... O’na bağlılıktan öte
bir sermayemiz yoktur... Ahiretteki kurtuluşumuz da O’nun şefaat-i uzmâsı
sayesinde olacaktır...” gibi esaslar düşünülebilir. Bunlar insana onun Sünnet-i
Seniyyesini ve siyer-i sâmiyelerini hatırlatır; hatırlatır ve insanı vicdanî
muhasebe ve murakabeye sevk eder. “Biz neredeyiz, O ve O’nun emirleri
nerede?” sualini sormaya vesile olur. Hâsılı, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi
ve sellem) risalet güneşidir. O’nsuz bir hayata, hayat demek mümkün değildir.



Sahabe-i kiram’ın vicâhî münasebetle kazandığı şeyleri, bizler kalbî ve ruhî
irtibatla kazanmak konumundayız. Bu irtibat da, O’na olan bağlılık ufkunun
neresinde olduğumuz düşünülmek ve –tabir câizse– kendimizi O’nun huzurunda
hissetmekle mümkün olacaktır.
1 Müslim, tevbe 12; Tirmizî, kıyâmet 60.



BİR İNSANDA İKİ KALB OLMAZ
Soru: Ahzâb sûresinde bahsedilen, bir insanda iki kalb olmaması ne
demektir, nasıl anlamalıyız?
Kur’ân, Ahzâb sûresinde, ِ۪هفْوَج ِيف  ِنَْیبْلَق  ْنِم  ٍلُجَِرل  ّللا  ُهٰ َلَعَج  اَم   “Allah, bir

adamın içinde iki kalb yaratmadı.”1 buyurur. Öteden beri müfessirler, bu
âyete farklı yorumlar getirmişlerdir. Bazıları, cahiliye döneminde yaygın
bulunan; çok kimselerin akıl erdiremediği, çözüm bulamadığı meselelere aklı
eren, çözüm getiren kişilerin “Benim iki kalbim var.” iddialarına karşı Kur’ân
bu âyeti ile, bahsi edilen yaygın kanaati zihinlerden silmek istemiştir. Bazıları,
Nadr b. Hâris’in iddialarıyla alâkalı olduğunu söylemişlerdir. Bazıları da Zeyd
b. Hârise ile irtibatlandırmak istemişlerdir. Kur’ân’ın bu âyeti ile ilgili bunun
gibi başka mülâhazalar da söz konusu olabilir... Ancak ben bu âyete, sûrenin
genelini nazara alarak daha geniş bir perspektiften bakılması gerektiği
kanaatindeyim.

Şöyle ki; Ahzâb sûresi, ele aldığı konular itibarıyla hep Tevhid hakikatini
vurgulamaktadır. Gerek bu mesele, gerek peygamberlerden alınan söz, gerek
Hendek Savaşının safahatı, gerek tesettür meselesi, gerek kadın-erkek bütün
Müslümanlara, Allah ve Resûlü’nün hüküm verdiği şeylerde ihtiyar hakkının
tanınmaması, gerek Hz. Peygamber ile münasebette bulunmanın âdâbı ve
gerekse ahirete ait ahvâl.. evet bütün bu mevzuların hepsi Allah’ın birliği
etrafında örgülenmektedir. Bu bize Mekkî sûrelerin genel karakterini
hatırlatmaktadır. Ne var ki, Ahzâb sûresi Medenîdir. Medine’de nâzil olan
sûrelerde, bu türlü şeyler istıtrâdîdir. Ahzâb sûresinde ise, bu hususiyetler
sûrenin mihverini oluşturmaktadır. Öyleyse bahsi geçen âyeti “Tevhid”
zâviyesinden ele almakta zaruret var. Evet tevhid, her ne kadar “Lâ ilâhe
illâllah” deyip, Allah’ı birleme olsa da, bu, işin nazarî olanını ifade etmektedir.
Bunun amelî plâna çıkması ya da mârifet olarak “ilme’l-yakîn”, “ayne’l-yakîn”
mertebelerine, onu da aşıp “hakka’l-yakîn”e ulaşması da, meselenin diğer
yönünü teşkîl etmektedir.

Bazı insanlar vardır, “Allah birdir.” der, ama, sebeplere tesîr-i hakikî
vermeden de geri durmaz. Hatta Allah’ın icraatından tam hoşnut olmayabilir;
hayatını dizaynda beşerî mülâhazaları tercih edebilir. Bunların hepsi, aslında
tevhidin muhtevâ ve mânâsına ters şeylerdir. Evet böyle bir insan “Allah
birdir.” dese de, tevhid hakikatine tam ulaşamamış, “fenâ fittevhid=tevhidde



fâni” olamamıştır. Onun tevhidde fâni olabilmesi, önce, ibadet, ubûdiyet ve
ubûdet şuuruna ulaşması ve onu hayatına hâkim kılması ile mümkün olur. Sonra
da o bunu, vicdanı ile hisseder. Hatta zaman gelir öyle bir yakîne ulaşır ki,
tevhide götüren delilleri bile zâid bulur. Ve nihayet bu yolda ilerleye ilerleye
“keşf” derecesine ulaşarak, tevhid hakikatini, hissin ve vicdanın ötesinde
keşfederek yaşar. Fakat hemen ifade edeyim ki, bu seviyeye gelinceye kadar
kişi, çarpıklıklara girmekten, düal yaşamaktan, düal düşünmekten
kurtulamayabilir.

Evet, gerçek mânâda ّللا ُهٰ َِّالإ  َهِٰـلإ  ـَـال   “Allah’tan başka Mâbud-u bi’l-hak,
Maksud-u bi’l-istihkak yok.” demektir. Bu, Arapça ifadesiyle َال لـیِمَج ، َال 

ّللا ُهٰ َِّالإ  ...َئِشْنُم  َال  َّعِر ، َشُم َال  َِقلاَخ ،  mânâsına da gelebilir. Ehlullahın, namaz
tesbihatlarında okudukları; “Ya Cemil Ya Allah...” bu hakikatin yani isimleriyle
malum, sıfatlarıyla muhat, zâtıyla mevcud u meçhul Zât’ın ilânından ibarettir.
Bunu şuurluca söyleyen kişi, Allah ile karşılıklı bir mukaveleye imza atmış
sayılır. Bu mukavelede icmalen şunlar vardır: “Allah’ım! Duygu ve
düşüncelerim içine Senden başkası girmeyecek. Tasavvur, davranış ve
tavırlarım, hep Senin razı olduğun istikamette olacak. Aileme, çocuklarıma ve
dünyama bakışımda Senin hoşnutluğun esas alınacak. Senin düşünülmediğin
yerde düşünceler zihinlerde kir sayılacak...” Bu, bir bakıma Üstad’ın, “Allah

için işleme, Allah için başlama, Allah için görüşme ve Allah için konuşma.” 2

ölçüsü ile tam uyum arz eder.
Şimdi, “Bir insanın içinde iki kalb olmaması” gerçeğine bu zâviyeden

bakacak olursak; bu âyet, herhangi bir kimse, Tevhid hakikatine inandığı halde,
düşünce, tasavvur, tavır ve davranışlarında o çizgiyi koruyamıyorsa ona bu
önemli hususu hatırlatmaktadır. Bir insanın hem tevhid deyip hem de ona ters
davranması, iki kalblilik demektir ki, böyle bir şey bir tenâkuzdur ve bir
mü’minde olmamalıdır.

Evet her insan, inanmalı ve inandığını da yaşamalıdır. Yani hayatını da o
birlik etrafında örgülemelidir. Zaten gerçek inanmışı tarif eden ehl-i tahkik,
“davranışları ile Allah’ı hatırlatan insan” demekte ve bu konuda bize önemli
bir ölçü vermektedirler. Buna göre mü’min, yemesinden içmesine,
konuşmasından oturmasına varıncaya kadar her şeyde, hep başkalarında
“inanan insan imajı”nı uyarmalıdır. Namaz kılıp faiz yeme, oruç tutup
karaborsacılık yapma, insanın iki şahsiyet, iki kalb taşımasıdır ki bu, tevhide



aykırıdır. İki yüzlülüğün, bozuk şahsiyet ve karakterin göstergesidir. Bu kişiler
herhalde ahirette iki yüzlü olarak haşr ü neşr olacaklardır.

Burada çok acı, acı olduğu kadar da gerçek bir hâtıramdan bahsetmek
istiyorum. Eski yıllarda –zannediyorum 25 yıl kadar önce– borcunu bilerek
ödemeyen birine, alacaklının şikayeti üzerine hatırlatma mahiyette iki satırlık
bir mektup yazmıştım. Ondan uzun bir mektup aldım. Mektupta kendinin ileri
gelen biri olduğunu vb. anlattıktan sonra: “Ben o borçları falan-filan olarak
değil, tüccar sıfatım/kimliğim ile yaptım.” diyordu. Hâlbuki bir insanın böyle
“iki şahsiyetli” olması, âyetin ifadesiyle “iki kalb” taşıması imkânsızdır. Sen ya
“o”sun, ya da “bu”. Bana göre helâl-haram mevzuunda bu denli yalpası olan
birine bırakın Müslüman demeyi, insan deme bile oldukça zordur. Keşke bu
insan, “Fıtratımı zorluyorum, hile yapmaktan, başkalarını kandırmaktan,
zimmetime hak geçirmekten kendimi kurtaramıyorum.” dese.. belki bu kişiyi
Allah o sonsuz rahmetiyle affederdi... Ama O, yanlışlıklarına mahmil bulmaya
çalışan ve “onu falan-filan olarak değil, tüccar kimliğimle yaptım.” diyeni
ciddî hesaba çeker. Misalleri çoğaltmak mümkündür.

Hâsılı, bu âyete, sûrenin genel karakterini esas alarak yorumlar yapmak, lafzî
yorumlardan ve parça parça yaklaşımlardan daha iyidir ve bizi daha sağlıklı
sonuçlara ulaştırır.
1 Ahzâb sûresi, 33/4.

2 Bediüzzaman, Lem’alar s.21 (Üçüncü Lem’a, Üçüncü Nükte).



DENGE
Soru: Dinî-dünyevî hayatımızda dengenin önemini izah eder misiniz?
Hayatın her alanında denge çok önemlidir. İnsan, itikadî meselelerden ibadet

ü taata, ondan yiyip içmesine, ondan da uzak-yakın çevresiyle münasebetlerine
kadar her konuda dengeli davranma mecburiyetindedir. “Rabbinin senin
üzerinde hakkı var, nefsinin hakkı var, ehlinin hakkı var. Her hak sahibine

hakkını ver!”1 mülâhazasıyla her ferdin ciddî bir denge ve temkin üzere olması
gerekmektedir. En başta, kulluk anlayışının çok iyi yorumlanması gelir.
Bilindiği gibi Allah’ı zikretmede asıl gaye, rıza-yı ilâhîyi elde etmektir. Onun
dışında keşf ü keramete nâil olma, fevkalâde hallere ulaşma gibi şeylerin
hiçbiri asıl gaye değildir ve “ehlullah” onlara hayız kanı nazarıyla bakmış ve
hiç mi hiç itibar etmemişlerdir. Bu türden şeyler, talepsiz olarak insanın
samimî sa’y ve gayretine terettüp edebilir. O zaman kul “Rabbim bu Senden
gelen bir armağandır.” der ve sevinç-endişe karışımı mülâhazalarla kabul eder.
Ama bu mevzuda ona yakışan, daima bir vefa eri tavrıyla “Rabbim! Bende bir
vefasızlık mı gördün ki şekerleme veriyorsun?” diyerek sadakat duygusunu bir
kere daha kontrol etmesidir.

Yine bir insanın, Rabbisiyle olan münasebetini tanzim etmesi için, illâ da bir
inzivâhâneye çekilmesi şart değildir. O, bazen hem varlığın hem de kendi
hayatının yorumunu sürekli yenilemek, taze tutmak ve muhasebe, murakabe, aşk
u şevkle de aynı şeyleri elde edebilir. Bu çizgideki bir insanın gâfilâne geçen
bir zamanı olamayacağı için o, kullukta derinleştikçe derinleşir ve kendini
huzurda hisseder. Bir örnek vermek gerekirse; meselâ bir tabibin, insan
anatomisi ve insan fizyolojisiyle ilgili araştırmaları, sürekli onun bu konularla
alâkalı düşünce ufkunu biler ve keskinleştirir. Belki bu yüzden İmam Gazzâlî
Hazretleri, “İhyâu Ulûmi’d-Din” adlı eserinde, tıp ve din ilmine aynı ölçüde
önem verir ve bunlardan birinin ihmalini millet-i İslâmiye adına çok büyük
ihmal sayar. Nasıl ihmal sayılmaz ki! Çok basit bir misal vermek gerekirse; siz,
ayağınıza batan en küçük bir tırnaktan ızdırap duyuyor, yok mu bunu dindirecek
birisi? diyorsunuz. O anda birisi gelip o acıyı dindiriyor. İşte bu insan, sizin
nazarınızda âdeta bir Hızır gibi olur. Büyük küçük bütün hastalıkların
tedavisinde inanmış her hekimin durumu aynıdır. Eğer insanlara yararlı olması
açısından bir insanın sevap kazanması bahis mevzuu ise, bir toplum insanı
olarak, halka dönük hizmetleriyle inançlı hekimler evliya sayılır ve hiç kimse



velilikte onlara ulaşamaz. Öyle zannediyorum inancı olan bir hekim, sadece
icra-i tabâbetle bile kurtulabilir. İşte bu bir dengedir ve bunun böyle kabul
edilmesi çok önemlidir. Dinî ilimlerde de durum aynıdır; siz, Rabbim deyip
inzivâya çekilirseniz, beri tarafta dünya kadar insan küfür ve ilhad ızdırabı
içinde kalır. Çünkü din adına onlara bir şeyler anlatılması gerekirken
anlatılmamış olur.

Bu mevzuyla alâkalı Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) döneminde
yaşanmış bir hâdiseyi örnek olarak arz etmek istiyorum. Efendimiz’in evde
olmadığı bir zamanda, zevce-i pâklerinin hâne-i saâdetlerine bir grup erkek
gelir ve Resûlullah’ın ibadetlerini sorarlar. Sordukları husus kendilerine
açıklanınca, onu az bulur ve “Biz kim, Efendimiz kim? O, Allah’ın (celle
celâluhu) geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği bir insan.” derler. Sonra
da içlerinden biri: “Ben artık hayatım boyunca her gece sabaha kadar namaz
kılacağım”, ikincisi: “Ben de hayatım boyunca hep oruç tutacağım, hiçbir gün
terk etmeyeceğim.”, üçüncüsü de: “Kadınları terk edip, onlara hiç temas
etmeyeceğim.” der ve ayrılırlar. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),
olaydan haberdar olunca onları bulur ve: “Sizler böyle böyle söylemişsiniz.
Hâlbuki Allah’a yemin ederim, Allah’tan en çok korkanınız ve yasaklarından
en ziyade kaçınanınız benim. Ama ben, bazen oruç tutar, bazen yerim; bazen
namaz kılarım, bazen de uyurum; kadınlarla beraber de olurum. (Benim
yolum, sünnetim budur), kim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.”2

buyurur.
Görüldüğü gibi Allah Resûlü, amelde yapılan herhangi bir ifrata, bir

ma’siyete öfkelendiği gibi öfkeleniyor. Ma’siyet, İslâmî hayatta dengeyi bozan,
insanı kendi yörüngesinden çıkaran bir şey ise, amelde ifrat da aynı mânâda bir
dengesizliktir. Dolayısıyla ona karşı da çok dikkatli olmak gerekir.

Hayatta, hemen belki hepimizin bir kısım dengesizlikleri olmuştur. Meselâ;
ben Trakya’da görev yaparken, beşerî garîzelerim yükselmesin, dolayısıyla
gençliğin vermiş olduğu arzulara takılıp kalmayayım düşüncesiyle, günün bir
öğününde sadece kalorisi olmayan bir şey yerdim. Oysaki Allah Resûlü, bu tür
duyguları kontrol için oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Belki az yiyip az uyuyup,
iman hizmeti adına daha çok koştursa idim, aynı neticeyi elde edebilirdim. Yine
o zamanlar, “Allah’ım, bana hastalık ver, ağrımla sızımla meşgul olayım da,
kendi nefsimi unutayım.” diye dua ettiğim olmuştur. Hatta, nefsimi kahretmek
için daha ağır isteklerde bulunduğum da olmuştur. Ama bütün bunlar, yanlış



şeylerdi ve bu mevzuda dengeyi bilememekten kaynaklanıyordu. Çünkü

Efendimiz, “Allah’tan af ve âfiyet isteyin”3 buyuruyor. Dolayısıyla bize de,
Efendimiz’in bu mevzuda bizden istediği ölçüyü korumak düşerdi.

Zannediyorum günümüzde dengenin korunamadığı diğer bir husus da, anne-
baba hakkı ve akraba ziyaretleridir. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de bu husus
üzerinde ısrarla durur ve onlara saygıyı kendisine ibadetle birlikte zikreder.
Öyle ise bu mevzuda bize düşen şey, iman ve Kur’ân’a hizmet düşüncesiyle en
önlerde koşarken dahi, her fırsatta gidip onların ellerini öpmek ve gönüllerini
almaktır. Haddizatında çok işimiz olabilir ve onlar bizimle aynı çizgi üzerinde
bulunmayabilirler. Ne var ki, dünyaya gelmemize vesile teşkil etmeleri
yönüyle, onları razı etme adına, –Allah’a isyanın dışında– ne yapılsa değer.

Netice olarak; insanın bir şeyi baştan plânlarken gecesini gündüzünü,
hastalığını, yaşlılığını hesap ederek, sonuna kadar işi götürebilecek şekilde
plânlaması, başladığı işi tamamlama esaslarına bağlaması ve taşıyamayacağı
yükün altına girmemesi önem arz eder.
1 Buhârî, edeb 86, savm 51, teheccüd 15; Tirmizî, zühd 64.

2 Buhârî, nikâh 1; Müslim, nikâh 5.

3 Tirmizî, salât 46, daavât 138; Ebû Dâvûd, salât 35.



İÇTİMAÎ ADALET
Soru: İslâm’ın getirmiş olduğu sosyal/içtimaî adaletin bağlı olduğu
esaslar nelerdir?
İslâm; inanç, ibadet, muamelât, ahlâk ve âdâba dair hükümler itibarıyla bir

bütündür. Bunlardan bir tanesinin eksik olması, bütünü ve bütünlüğü bozar ve
bütünden hedeflenen gayenin tahakkukuna mâni olur. Kur’ân’ın, ُتْلَمْكَأ َمْوَیَْلا 

ْمُكَنيِد ْمَُكل   “Dininizi bugün tamamladım.”1 âyeti, İslâm’ın bir sistem olarak
bütünlüğünü bildiren en büyük delildir.

İşte sosyal adalet denilen şey, bu bütünün toplum hayatına yansıtılması
suretiyle kendiliğinden ortaya çıkacak olan bir neticedir. İlk dönem
Müslümanlarında, İslâm bir bütün halinde yaşandığı için sosyal adalet bir
kavram olarak belki de kimse tarafından bilinmiyordu.. bilinmiyordu zira o bir
hakikat olarak zaten bizzat yürürlükteydi. Hayat, itikad, iktisat, muamelat vs.
her yönüyle kol kola, omuz omuza bir âhenk içinde yürüyordu.

Komünizm, kapitalizm gibi beşerî sistemler, kendi düsturlarındaki
çarpıklıkların meydana getirmiş olduğu dengesizlikleri önleme çabası içine
girdiklerinde, beşer, sosyal adalet kavramı ile tanıştı. Bu safhadan sonra,
Müslüman bilim adamları “sosyal adalet” kavramı üzerinde düşünmeye ve
araştırmalar yapmaya başlayarak, ona ait esasları İslâmî nasslardan çıkarma
faaliyetlerine giriştiler. Seyyid Kutub merhum, bu isim altında müstakil bir eser
bile yazdı. Aslında yapılan bu çalışmalar, sadece vak’anın raporundan
ibarettir. Zira yukarıda da ifade etmeye çalıştığımız gibi, bizim dünyada sosyal
adalet, İslâm’ın bir bütün halinde uygulanması sonucu kendiliğinden ortaya
çıkan neticedir. Sebep değil, sonuçtur.

Sosyal adalet, toplum katmanları arasında çeşitli alanlarda ahengin tesis
edilmesi demektir. Meselâ; toplum fertlerinin gelir seviyeleri eşit olmasa da,
aralarında korkunç uçurumun olmaması, iktisadî sahadaki; herkesin hür iradesi
ile sistem içinde seçme ve seçilme hakkına sahip olması, idarî alandaki; amir-
memur, esnaf-işçi vb. vasıflara bakılmadan kanun karşısında herkesin eşit
olması, adlî sahadaki sosyal adaletin göstergeleridir. Örneklerini verdiğimiz ya
da vermediğimiz alanlardaki dengesizlikler, elbette toplumda anarşi ve
kargaşalara yol açacak, zengin-fakir, ezen-ezilen, aristokrat-sefil gibi
kamplaşmaları beraberinde getirecektir. Bugünkü Batı dünyasının manzarası,
zikrettiğimiz bu çerçevenin dışında değildir. Hatta onların sistemleri ile idare



edilen İslâm ülkeleri de bu kategoriye maalesef dahil bulunmaktadır.
Bu kısa girişten sonra, soruda bahsedilen İslâm’ın sosyal adalet adına

getirmiş olduğu esasları bütünüyle ele almak, takdir edersiniz ki bir sohbetin
çerçevesini çok çok aşan bir husustur. Bu konuda öteden bu yana müstakil
eserlerin yazıldığını –ki yukarıda temas etmiştik– nazara alacak olursanız, beni
mazur görürsünüz umarım. Onun için, sosyal yapı adına bazı nirengi noktalara
Asr-ı Saadet örnekleri ile temas ederek, bahsini ettiğimiz o bütünlüğe işaret
etmekle, soruya cevap vermeye çalışayım.

Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem), Zeyd b. Hârise’yi
peygamberlik vazifesiyle şereflenmeden önce satın almıştı. Sonra hürriyetine
kavuşturdu ve evlâtlık olarak yanında bulundurdu. Onlar birbirlerine o kadar
kaynaşmış, o kadar senli benli olmuşlardı ki, yıllar sonra bir gün babası onu
araya araya bulmuş ve yıllardır bulma uğruna aramaktan bıkmadığı bu biricik
evlâdını alıp götürmek istemişti... Efendimiz gidip-gitmeme mevzuunda onu
tamamen muhayyer bıraktı. O ise gözleri dolmuş, Efendimiz’in yüzüne bakmış,
yanına koşmuş ve “Ben seninle kalmak istiyorum.” demişti. Efendimiz de onun
bu civânmertliği karşısında kollarından tutmuş, bir taşın üzerine çıkartmış;

“Şahit olun; Zeyd bundan sonra benim evladımdır.”2 demişti. Ahzâb

sûresinde َبِٰال ْمِِھئاۤ ْمُھوُعْدُا   “Onları babalarına nisbet ederek çağırın.”3 ayeti
nâzil olacağı âna kadar da, ona “Zeyd b. Muhammed” denildi. Şimdi bu, o
toplumdaki efendi-köle ilişkisi adına bir misal.

Aynı çizgide bir başka misal ise şu; Ebû Zer (radıyallâhu anh) bir gün eline
geçirdiği elbiselik kumaşı ikiye bölmüş, bir parçasını kendisine, diğer
parçasını da kölesine parçalı olarak elbise yaptırmış. Bu davranışının nedenini
soranlara o, Efendimiz’in hadisi ile cevap vermiştir: “Onlar (köleleriniz), sizin
himayenize verilmiş kardeşlerinizdir; yediğinizden yedirin, giydiğinizden
giydirin, tâkatlerinin üstünde iş yüklemeyin, iş tahmil ederseniz yardımcı olun.”

Yine bir gün Allah Resûlü’ne Mudar’dan Müslümanlar geldiler. Mudar,
Arap’ın aslı olan bir kabileydi.. yünden elbiseler giymişlerdi; zira giyecekleri
başka bir şey yoktu. Mescidi ter ve yün kokusu sarmıştı. Efendimiz’in gözleri
yağmur dolu bir bulut gibi doldu.. onları öyle ızdırap içinde gördüğü için
neredeyse ağlayacaktı. Sonra tergib ve teşvikte bulundu, yardımdan bahsetti.
Ashab-ı kiram henüz yardım felsefe ve düşüncesine sahip değildi,
öğrenememişlerdi. Neyse ki bir tanesi yerinden fırlayıp gitti, ne bulduysa



getirdi; arkadan bir başkası, bir başkası.. derken mescitte epey bir şey yığıldı.
Biraz evvel buğu buğu mübarek yüzünde bulutlar dolaşan o insanın yüzündeki
bulutlar birer birer sıyrıldı ve o kudsî çehresi pırıl pırıl parlamaya başladı.
Zaten sahâbe-i kiram “Sevindiği an, yüzünde öyle parıltılar olurdu ki, âdeta
güneş gibi pırıl pırıl parlardı.” derler. Tebessüm etti ve buyurdular ki: “Bir
şeye delâlet eden o işi yapmış gibidir.” Gelenler o cemaate dağıtıldı, onlar da

hoşnut olarak kalkıp gittiler.4

Bu üç misalde görüldüğü gibi, efendi-köle, memur-işçi, zengin-fakir ayırımı
yapılmadan toplum fertleri arasında getirilen esaslarla bir kaynaşma ve
yakınlaşma sağlanıyor. Şimdi bu esaslara bağlı bir toplumda işçinin patronuna,
kölenin efendisine ne reaksiyonu olur, ne isyanı, ne sabotesi, ne de başkaldırışı.

Yine Asr-ı Saadet içinde, bir sahabi, bir gün nefsine mağlup olarak sokaktan
geçen bir kadına dokunuyor, kendi ifadesiyle onu öpüyor. Fakat daha sonra
vicdanî murakabe ve muhasebesi ağır basıyor, yaptığına bin pişmanlık içinde

kendini Nebiler Serveri’nin otağına atıyor.5 Aslında bu sahabi, sadece Allah, o
kadın ve kendisinin bildiği bu davranışını gizleyebilir, hiç kimseye
söylemeyebilirdi. Onun bu civanmertliğine Kur’ân şöyle mukabelede bulundu:

َِكلٰذ ِتاـَّئِیَّسلا  َنْبِھْذـُي  ِتاَنَـسَحْلا  َِّنإ  ِلـْیَّللا  َنِم  اـًَفلُزَو  ِراَـھَّنلا  ِيَفََرط  َةَـالَّصلا  ِمـَِقأَو 
َنيِِركاَّذِلل ىٰرْكِذ   “Gündüzün iki ucunda gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl.

Çünkü iyilikler, kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere
bir hatırlatmadır.”6 Burada dikkati çeken husus, sahabinin, işlediği ve belki
de kimsenin görmediği, görse de inkâr edebileceği bir günahı gelip Nebiler
Serveri’ne bütün samimiyeti ve açık kalbliliği ile anlatabilmesidir.

Bu çizgide meşhur bir başka hâdise Hz. Mâiz (radıyallâhu anh) örneğidir. O
bir gün Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) önüne, dövüne dövüne
gelir: “Ya Resûlallah! Hadd-i şer’îyi tatbik et.” Allah Resûlü “Nen var
senin?” diye sorunca da “Zina ettim.” der. Evet, o zina etmiştir ama Allah’tan
başka kimse bilmemektedir onun zina ettiğini. Allah Resûlü, “Git tevbe et;
Allah’ın affetmeyeceği günah yoktur.” diyerek gönderir. Gider, bir daha döner
gelir; sonra gider bir daha döner gelir; Allah Resûlü de her defasında, “Git
tevbe et, Allah’ın affetmeyeceği günah yoktur.”  der, onu gönderir. Fakat bu
hâdise tam dört defa tekrar eder. Nihayet Mâiz, “Cezamı ver, beni vicdan
azabından kurtar.” der. Allah’ın bu mevzudaki hükmü ise bellidir; Mâiz
recmedilecektir. Recim yapılırken acıya dayanamayıp bir ara kaçmak ister



fakat orada bulunanlardan biri, eline geçirdiği bir kemik parçasıyla buna fırsat
vermez ve Mâiz orada son nefesini teslim eder. Hatta bir başkası uygun
olmayan bir laf eder. Aradan bir iki gün geçer, Allah Resûlü şöyle buyurur:
“Mâiz için istiğfar edin, öyle bir tevbe etti ki tevbesi eğer yeryüzüne
dağılsaydı herkese yeterdi. Çünkü kimsenin olmadığı bir yerde günah işledi;
hiç kimsenin bilmemesi, günahını itiraf etmesine mâni olmadı...”7 Günah
işleyince insan gelip söylemeli mi, halkın içinde açmalı mı? O ayrı mesele.
Fakat sahabenin vicdanı buydu.

Bir suç işlenmişti; bir suç ortağı daha vardı. O da zuhur edecekti.. Bunu
kimse bilmiyordu. Çok kısa bir zaman sonra Gâmid’den bir kadın geldi.
Mâiz’in dediği gibi diyor, Cenâb-ı Hakk’ın huzuruna alın lekesiyle gitmek
istemediğini söylüyordu. Efendimiz onu da savmak isteyince, “Mâiz’i başından
savdığın gibi beni de savmak mı istiyorsun?” dedi. Allah Resûlü onun da
temizlenmeye kararlı olduğunu anlamıştı. Fakat karnındaki çocuğun aynı cezaya
tabi tutulması gerekmiyordu. Bu yüzden Allah Resûlü çocuğu doğurması için
ona müsaade etti. Bir süre sonra kadın elinde çocuğuyla tekrar çıkageldi. Bu
defa da Efendiler Serveri çocuğun henüz anasına ihtiyacı olduğunu beyan
ederek biraz büyüttükten sonra gelmesini söyledi. Kadın gitti, çocuğunu yemek
yemeye alıştırdı, hatta bazı zayıf rivayetlere göre ağzına bir şey koydu ve
yemek yer olduğunu göstermek için Efendimiz’in huzuruna öylece geldi. Az
sonra da hiç tereddüt etmeden, seve seve recme gitti. Birisi uygun olmayan bir

laf edince Efendimiz o şahsı da davranışından dolayı itap etti.8

Aynı minvâl üzere bir başka misal de Hz. Ömer döneminden:
Hz. Ömer (radıyallâhu anh) devrinde mescidde sürekli ön saflarda yerini

alan bir genç vardı. Bir gün Hz. Ömer bu delikanlıyı görmemişti. Sonra nerede
olduğunu sorunca araştırdılar ve işin hakikatini anladılar. Meğer mescide
gelip-giderken bir fettân, bir âlüfte, bu bekar delikanlının önünü alıyor, onun
ruhuna girmek istiyor. Nihayet bir gün bir bahane ile kadın, genci içeriye
alıyor. Uygun olmayan şeyler teklif ediyor. Delikanlı ise tam bu tehlikeli
zeminde kaymakla karşı karşıya iken bakıyor ki dilinde bir şey terennüm edip
duruyor. Dikkat ettiğinde bunun, ِناـَطْیَّشلا َنِم  َط  ٌِفئاـۤ ْمُھَّسَم  اَِذإ  اْوَقَّتا  َنيِذَّلا  َِّنإ 

َنوُرـِصْبُم ْمُھ  اَِذإَف  اوُرَّكََذت   “Onlar ki takva dairesi içinde yaşarlar; kendilerine
şeytandan bir tayf, vesvese geldiği zaman hemen Allah’ı hatırlar ve gözlerini
hakka açarlar.”9 ayeti olduğunu fark ediyor ve Cenâb-ı Hakk’ın kendini yalnız



bırakmadığını anlıyor.10

Hz. Yusuf (aleyhisselâm) gibi 11 Rabbin burhânına şahit olduğu için de
hemen orada düşüyor ve ruhunu Allah’a teslim ediyor. Götürüp gömüyorlar.
Hz. Ömer (radıyallâhu anh) kalkıp gidiyor; mezarının başında ona hitaben:
“Allah’ın huzuruna çıkacağından tir tir titreyen ve ödü patlayan kimseye iki

cennet vardır12 delikanlı!” diyor. O anda birdenbire herkese âdeta dilini
yutturacak bir ses geliyor mezardan: “Ya Ömer! Rabbim bana senin dediğinin
iki katını bahşetti.”

Şimdi bu misallerde de gördüğümüz gibi toplum inanç ve amel itibarıyla bir
bütünlük kazanmış ve bunun neticesi oto kontrol yani her ferdin kendi nefsini
kontrol etmesi sağlanmıştı. Artık o toplumda hiçbir fert, yaşadığı içtimaî ortama
zarar verme hakkını kendinde görmüyordu. İşte bu anlayıştaki kişilerin
oluşturmuş olduğu toplumda sosyal adalet kendiliğinden tahakkuk ediyordu.

Zengin-fakir dengesi açısından da İslâm’ın getirmiş olduğu, içtimaî hayatı
düzenleyici birçok esas vardır. Zekât, sadaka, kurban, kefaret, hibe, karz-ı
hasen bu cümleden sayılabilecek akla gelen ilk esaslardır. Tarihin şehadetiyle
sabittir ki, bunlar hayata hayat olduğu dönemde, günümüzde olduğu gibi ne
tabakalar arasında korkunç uçurumlar vardı, ne de bu tabakaların birbirlerine
beslemiş oldukları kin ve nefret. Zengin, zenginliğinin hakkını veriyor, hakkıyla
zekâtını, gerektiğinde sadakasını muhtaç olan kişilere oluk oluk akıtıyordu.
Âdeta onlar Allah’ın –tabir caizse– bir tevzi memuru gibi davranıyorlardı.
Yaptıkları onca ihsan ve lütuf karşısında kibir ve çalım içine girmiyor,
fakirlere minnet etmiyor, kendilerini Allah malının bir emanetçisi hüviyetinde
görerek dağıtımda bulunuyorlardı. Zaten َنوُلِعاـَف ِةاـَكَّزِلل  ْمُھ  َنـيِذَّلاَو   “Onlar
zekât verebilmek için daima faaliyet içindedirler.” 13 âyeti, onların bu hâlini
tablolaştırır.

İşte birkaç ayrı açıdan misallerini verdiğimiz bu toplum, İslâm’ın, hayatın
bütün alanlarını kapsayan emir ve yasaklarını bütünüyle yaşıyordu. Bunun tabiî
uzantısı olarak da beşerî sistemlerin asırlardan beri sadece hayal edip de bir
türlü gerçekleştiremedikleri sosyal adalet, İslâm toplumu içinde vücut
buluyordu.

Hulâsa; sosyal adaletin tahakkuku, hayatı sadece ekonomik açıdan ele alıp,
insanı üreten ve tüketen bir mahluk olarak gören ve kendilerine bu görüşü temel



kabul eden beşerî sistemlerle mümkün değildir. O ancak, hayatı bütünlük içinde
ele alan İslâm’ın evrensel değerleriyle tahakkuk imkânı bulabilecektir.
1 Mâide sûresi, 5/3.

2 Bkz.: Buhârî, meğâzî 12; Ebû Dâvûd, nikâh 9.

3 Ahzâb sûresi, 33/5.

4 Müslim, zekât 69; Nesâî, zekât 64.

5 Buhârî, mevâkîtü’s-salât 4, tefsîru sûre (11) 6; Müslim, tevbe 39.

6 Hûd sûresi, 11/114.

7 Bkz.: Müslim, hudûd 22; Ebû Dâvûd, hudûd 24, 25.

8 Bkz.: Müslim, hudûd 23.

9 A’râf sûresi, 7/201.

10 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  45/450; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/468.

11 Bkz. Yûsuf sûresi, 12/24.

12 Rahmân sûresi, 55/46.

13 Mü’minûn sûresi, 23/4.



Dördüncü Bölüm 
BÜYÜTEÇ

AKIL VE İRADENİN ZAFERİ
Soru: “Akla kapı açılır, fakat aklın ihtiyarı elinden alınmaz.”1 sözünü
izah eder misiniz?
Kâinat; Allah’ın ilim programına göre kudret, irade ve meşiet kalemiyle

yazdığı bir kitaptır. Bu kitabın en önemli özelliği, her yönüyle Allah’ı anlatıyor
olmasındadır. Bu kitap, aynı zamanda insanı, Allah yolunda sonsuz bir aşk,
şevk ve heyecanla araştırmaya sevk edecek, onun içinde tecessüs duygularını
şahlandıracak, araştırma, tahlil ve terkipte bulunma hususiyetlerini coşturacak,
sonra da mârifete, takdire dönüşerek insanın bütün benliğini saracak zenginlik
ve muhtevada bir kitaptır. Böyle muhteşem bir kitabın arkasında ahiret gibi
ebedî ve sermedî bir âlem olmasa, bu kitabı yazan kâtibin –hâşâ– abes, gayesiz
ve hikmetsiz iş yapıyor olması lâzım gelir ki, O Zat (celle celâluhu)
hikmetsizlikten münezzeh ve müberrâdır.

Kâinat kitabının özü, esası, mürekkebi ise Hz. Muhammed’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) nurudur. O’nun sönmeyen sesi, tükenmeyen solukları
olmasaydı insan, ne kâinatın ihtiva ettiği sırlara muttali olabilir, ne de mebde-i
ûlâ O Mübdi’i tanıyabilirdi... Binâenaleyh bu mânâda, ibtida ile intihayı
cemeden, başlangıçla sonu bir araya getiren, en mübtediyâne ile en
müntehiyâneyi bir arada yaşayan hakikat-i Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm,
bizim için de varlık için de her şeydir.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, bu kâinat kitabı gürül gürül Cenâb-ı Hakk’ı
anlatmaktadır. Ancak, bu kâinatta varlık ve hâdiseler, sebeplere bağlı cereyan
etmektedir. Meselâ, çocuğu anne karnında yaratan Allah’tır ama, bu yaratma,
yumurta, sperm ve rahmin bu işe müsait olması gibi zahirî sebeplere
bağlanmıştır. Gerçi kâinattaki her şeyin, bir şiir ahengi içinde, gayet ritmik
olarak cereyan etmesi, kâinat çapında her şeyi idare eden bir Nâzım-ı A’zam’ın



mevcudiyetine delâlet etmektedir. Ama, Cenâb-ı Hak, kapkara bir ruh olan Ebû
Cehil’i, bîhemtâ bir elmas mahiyetindeki Ebû Bekir’den ayırmak için bu
imtihan meydanında her şeyi sebeplerle irtibatlandırmıştır. Bu açıdan ancak
iradesini ve aklını kullanan kimseler hakikatlere ulaşabilecek ve aklını kullanıp
vicdanını dinleyenler sonuca ulaşabileceklerdir. Nebi’nin solukları, onların
vicdanlarını uyarma bakımından bir ezan sesidir; bu sesi duyanlar uyanacak,
uyananlar da kurtulacaktır. Evet irade ve akıl, ُهَھْجَو َنوُدــيِرُي   “İş ve
davranışlarda sırf O’nu isterler.”2 hakikati gereğince, Hak yolunun yolcuları
için bir iç dinamik ve sonsuza yelken açanlar için de önemli birer esastırlar. Bu
dinamikleri yerinde kullanıp bu esaslardan tam yararlanabilenler yolda
kalmazlar.

Hidayeti yaratan da, dalâleti îcâd eden de Allah’tır. Ancak, bu iki hâdise ile
insan aklı ve iradesi arasında hiss-i bedâhetle anlaşılabilecek bir münasebetin
olduğu da açıktır. Hârika lütuf ve ihsanlar bu genel kaideyi bozmaz.. harikaların
üstünlüğü müsellem olsa da, hükümler onlara bina edilmez. İşte bir harika ve
harika müessiriyet: Bir gün Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir
bedevîye İslâm’ı anlatır; ancak bedevi bu nurlu teklifi kabul etmeyip yoluna
devam eder. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ile bedevî arasında şöyle bir
konuşma cereyan eder:

– Nereye gidiyorsunuz?
– Ailemin yanına gidiyorum.
– Sizi daha hayırlı bir yola yönlendirmek istesem gitmek istemez misin?
– Nedir o yol?
Efendimiz, yol üzerindeki bir ağaca, yanına gelmesi için işaret eder. Ağaç

Efendimiz’in yanına gelir ve herkesin duyacağı şekilde, “Muhammedü’r-
Resûlullah” der. Böylece bedevî daha hayırlı yolun hangisi olduğunu anlar ve

İslâm’ı seçer.3

İmanı takviyeye, bazı gözleri açmaya mâtuf bine bâliğ mucize, akıl ve irade
üstü hususî birer lütuf ve o mucizeler kahramanı için de birer belgedir. Evet,
Peygamber Efendimiz, her mucizesi ile birçok gönlü açmış bir hârikalar
insanıdır. Ama O’nun en büyük hizmeti, iradeyi harekete geçirip aklı uyarması
olmuştur. Mucizeler, ilk vesile ve bir tembih, akıl ve irade ise sonuna kadar bu
uyanmanın hakkını edâ edip, o tembihe saygılı kalmanın esaslarıdırlar.

Peygamber Efendimiz bütün bütün akla kapıları açmış ama insanların



iradeleri ellerinden alınmamış ve onları hiçbir zaman cebren imana
zorlamamıştır. Zira bazen onlar mucizeleri bile “Bu apaçık bir sihirdir, bir
göz yanılmasıdır.”4 türünden ifadelerle kendilerince izah yoluna gitmişlerdir.
Herhalde akla kapı açma ve ihtiyarı elden almama mülâhazası da bu çerçevede
anlaşılmalıdır.

Evet, kâinat bir kitaptır ve ona bağlı hakikatler de bize Rabbimizi anlatan
birer muarriftir (tanıtıcı). Kur’ân ise harika muhtevâsıyla ayrı bir muarriftir ki,
hem Rabbimizi hem de o kitabı getiren Nebiler Sultanı’nı anlatmaktadır. Ne var
ki bütün bunların hepsinde birer ince perde vardır.. ve ancak bir nur, saf ve
temiz bir yürekle ve O’na tam teveccüh etmek suretiyle işin hakikati
anlaşılabilir. İnat, tenkit ve teşvişle ona el uzatan ve ona kuşkuyla bakan
kimseler, kat’iyen ondan istifade edemezler. Bunlar karanlık gezer, karanlık
dolaşır, karanlık yaşar ve ebedî olarak karanlıklar içinde kalır giderler.
1 Bediüzzaman, Sözler s.366 (Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal, Sekinci Asıl), s.639 (Otuz Birinci Söz,

Zeyl, Üçüncü Nokta).

2 En’âm sûresi, 6/52; Kehf sûresi, 18/28.

3 Kadı Iyâz, eş-Şifâ 1/298-299. Yakın ifadeler için bkz.: Dârimî, mukaddime 4; İbn Hibbân, es-Sahîh
14/434.

4 Mâide sûresi, 5/110; Yûnus sûresi, 10/76; Neml sûresi, 27/13; Sebe’ sûresi, 34/43; Sâffât sûresi, 37/15;
Ahkaf sûresi, 46/7; Saff sûresi, 61/6.



“NE CENNET SEVDASI, NE CEHENNEM
KORKUSU”

Soru: “Gözümde ne cennet sevdası, ne cehennem korkusu var...” sözü
nasıl izah edilir?
Bu ve buna benzer sözleri şimdiye kadar pek çok Allah dostu söylemiş;

söylemeseler bile bu hali fiilen yaşamışlardır. Meselâ Hz. Ebû Bekir’in
(radıyallâhu anh), “Ya Rabbi! Vücudumu o kadar büyüt ki, Cehennem’i sadece
ben doldurayım, oraya bir başkası girmesin.”1 dediği rivayet edilmektedir.
Bu sözü, her ne kadar hadis kriterleri açısından sağlam bir zincire bağlamak
mümkün değilse de, Hz. Ebû Bekir, ruh derinliği bakımından tek başına
cehennemi doldurup, başkalarının girmesine yer vermemeyi düşünecek kadar
hasbî, diğergam bir insandır. O, bunu bütün o nezihlerden nezih hayatıyla hem
de tam 23 sene baş döndürücü bir sadâkat çerçevesinde, Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) yanından ayrılmamasıyla, daha sonra da iki buçuk
yıllık peygamberâne idaresiyle ispatlamıştır.

Ayrıca, ehlullahtan naz makamını temsil eden kimseler, bu tür ifadeleri, belli
bir hâl, anlayış ve istiğrâkın tesiriyle söylemişlerdir ve bu sözlerden dolayı da
onlar mazurdurlar ve muâheze edilmemelidirler. Bediüzzaman Hazretleri de,
milletinin perişan hâli karşısında hafakanlara girmiş ve “Ben cemiyetin iman
ve selâmeti yolunda ahiretimi de feda ettim, dünyamı da. Gözümde ne cennet
sevdası var, ne de cehennem korkusu. Milletimin imanı namına bir Said
değil, bin Said feda olsun! Kur’ân’ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti
de istemem; orası da bana zindan olur. Milletimin imanını selâmette
görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü, vücudum
yanarken, gönlüm gül-gülistan olur.”2 diyerek istiğrak buudlu bir ızdırapla
iki büklüm olup inlemiştir. Kanaat-ı âcizânemce, bu sözü söyleme veya böyle
bir davranışa gönülden razı olma, biraz da Haliliyye meslek ve meşrebinden
olmaya bağlıdır. Zira kendi milleti ve cemaati adına ateşe atılan Hz. İbrahim ile
böyle bir ufka ulaşan kutlular arasında çok gizli ve sırlı bir münasebet vardır.
Bu sebeple mesleği ve meşrebi Haliliyye olanların günümüzdeki temsilcileri
içinde bile, öyle zannediyorum ki, din-i mübin-i İslâm’ın selâmeti ve ümmet-i
Muhammed’in saadeti adına kendini cehennemin alevleri içine atmaya hazır
pek çok insan çıkar.



O muzdarip insanın, o andaki hafakan ve ızdırabını anlamayanlar bu sözü
tenkit edebilirler. Ancak, biraz düşünüldüğünde, bazı durumlarda hemen
herkesin aynı şeyi yapabileceği veya söyleyebileceği görülecektir. Bir şefkatli
baba düşünün ki, evladı mahsur kaldığı bir yangın içinde yanmaktadır. Şimdi
böyle bir durumda evladından yükselen feryat o babanın ciğerini dağlarken,
onun davranışları nasıl akıl ve mantık kriterlerini aşar; öyle de ümmet-i
Muhammed’e karşı azamî ölçüde şefkatli bu büyük insanın, ümmetin düştüğü
durum itibarıyla müstahak oldukları o korkunç neticeyi düşündükçe, yukarıdaki
ifadeye benzer sözler sarfetmesi gayet normaldir. İşte bu türlü sözler
değerlendirilirken böyle bir ölçü içinde değerlendirilmelidir. Yoksa umumî
mânâda bu sözleri ölçü almak doğru değildir.

Evet bu söz, onun Hz. Ebû Bekir veya Hz. İbrahim meşrebinde (Haliliyye)
olmasının tezahürüdür. Bu söz, milletinin dertleriyle hiç dertlenmemiş ve bu
uğurda bir gececik olsun uykusunu terk edememiş sıradan insanların sözü
olamaz. Bu söz, olsa olsa Hz. İbrahim, Hz. Ebû Bekir ve onlardan sonra bu
anlayışı temsil eden İmam Gazzâlî, İmam Rabbânî ve “Sen hiç hayatında
evlenmeyi düşünmedin mi?” diye sorduklarında “Milletin dertlerini
düşünmekten onu düşünmeye vakit bulamadım.”3 cevabını verecek kadar
çilekeş ve hasbî bir sineye sahip olan Hz. Pîr-i Mugân gibi kimselerin
söyleyebileceği bir sözdür. Ve bu söz, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi,
temâşâ edilen müthiş bir tablo karşısında irkilme, ürperme, sarsılma ve Rabbin
rahmetine, o anda, o sözlerin açıcı bir anahtar olduğu düşüncesiyle müracaat
etme, hatta büyük bir fedai gibi kendisini milletine feda etmenin bir ifadesidir.

Benzer durum, Hallac-ı Mansur için de anlatılır: Hallac-ı Mansur, istiğrak
halinde “Ene’l-Hak” demiş, onu anlayamayanlar da, Hallac’ın ellerini-
kollarını kesmiş, sonra da berdâr etmişler. Ne var ki o, uğruna başını verdiği
dinin, kendi hakkında kesip biçtiği hükme o kadar razıdır ki, kanlar şakır şakır
vücudundan akarken, o bir taraftan bu kanlarla âdeta yüzünü yıkamakta bir
taraftan da dudaklarından şu cümleler dökülmektedir: “Allah’ım! Bana bu ezâ
ve cefâyı revâ görenleri affetmedikçe Sana ruhumu teslim etmek
istemiyorum.” Bu söz, böyle büyük bir insana yaraşır sözdür. Asrın büyük
çilekeşinin ufku da işte budur. O da Hallac-ı Mansur gibi kendisine ezâ ve cefâ
edenlere, işkence yapanlara, memleket memleket sürgüne gönderenlere ve hatta
insanca yaşama hakkından mahrum bırakanlara hakkını helâl etmiş ve “Ben



onlara beddua bile etmiyorum.”4 demiştir.
Hâsılı, normal şartlarda sabah-akşam

ِ راَرْبَْألا َعَم  َةَّنَج  ْ لا اَنْلِخَْدأَو  ِراَّنلا   َ نِم َانْرَِجأ  َّمُھَّلل  اَ

diyerek Allah’tan, cehennemden koruma ve cennete girme isteğinde bulunan
birisinin temel öğretileri açısından bu sözü kabul etmek mümkün değildir. Evet
bu söz, ümmetin dehşetengiz manzarası karşısında girilen bir şok hâlinin ve
hususî bir ruh hâletinin (buna tasavvufî mânâda sekir hâli dememiz de
mümkündür) tesiriyle söylenmiştir.
1 Bkz.: Şeyh Şemseddin Sivasî, Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn s.25 (28. Menkıbe).

2 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).

3 Bkz.: Bediüzzaman, Hanımlar Rehberi s.23-24.

4 Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası-2 s.75 .



İ’LÂ-YI KELİMETULLAH VE RIZA-YI İLÂHİ
Soru: “İman ve Kur’ân hizmetinde bulunanların hedefi sadece ve sadece
“İ’lâ-yı Kelimetullah” olmalı ve rıza-yı İlahi’den başka bir gaye
gözetmemelidirler.” sözünü biraz açar mısınız?
İman ve Kur’ân hizmeti için çalışma ve gayret gösterme, sadece Allah rızası

için olmalıdır. Zira kullukta en önemli mertebe, rıza-yı ilâhî mertebesidir.  Bu
itibarla da insan, hayatı boyunca hep onu yakalama ve elde etme peşinde
olmalıdır. Bu mertebe, tasavvuftaki “nefs-i mutmainne” pâyesiyle de
irtibatlandırılabilir. Evet, Cenâb-ı Hak: ىِٰلإ يِۤعِجِْرا   ُةَِّنئَمْطُمْلا ُسْفَّنلا  اَھُتَّيَأ  َي  اۤ

ًةَّیِضْرَم ًَةیِضاَر  ِّكِبَر   “Ey mutmain olmuş nefis, sen O’ndan razı O da senden razı
olarak Rabbine dön!..”1 buyurarak buna işaret eder. Bu itminanı elde etmiş
sahabe efendilerimiz için de: ُهْنَع اوُضَرَو  ْمُھْنَع  ّللا  ُهٰ َيِضَر   “Allah onlardan razı,
onlar da Allah’tan.”2 ifadesi kullanılır ki, bu da rıza vasfının çok önemli
olduğunu gösterir. Bu konu üzerinde hemen bütün büyük mutasavvıf ve âlimler
kemâl-i hassasiyetle durmuş ve rıza mertebesinin ihlâs ve muhabbet pâyesi
olduğunu vurgulamışlardır. Bunlardan İmam Rabbânî hazretleri, Mektubat’ın
hemen pek çok yerinde “muhibbiyet” ve “mahbûbiyet” makamlarından bahseder
ve ardından da rıza mertebesinin, bu makamlardan daha ileri olduğunu
vurgular.

Muhibbiyet, Allah’ı sevme; mahbûbiyet de Allah tarafından sevilme
makamıdır. Bu makamlardan hangisinin mebde’, hangisinin müntehâ olduğu
hususunda çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Meselâ Râbiatü’l-Adeviyye,
Allah’ın sevmesinin önce geldiğini söyler. Ona göre Hz. Allah’ın bir insanı
sevmesi sayesinde, o insanın da Allah’ı sevmeye başlaması söz konusudur ki,
buna göre insan, evvela mahbûb, sonra da muhib olur.

Ameli esas alan ve insan iradesine önem verenlere, hususiyle de Ehl-i
Sünnet içinde Maturidîlere göre, öncelikle muhibbiyet, yani ferdin Allah’ı
sevmesi, sonra da Allah tarafından sevilmesi gelir. Batı’da bu esası aynen
kabul eden düşünürler olduğu gibi, aksi de sözkonusudur. İster öyle ister böyle,
sonuçta kişi için önemli olan şey; Allah’ın rızasını elde etmek ve O’nun
sevgisine ulaşabilmektir. Bediüzzaman Hazretleri, bir anlık rü’yet-i cemâlin,

binlerce senelik Cennet hayatına bedel olduğunu söyler.3 Hâlbuki Cemâlullah’ı
müşâhede, cennette mü’minlere lütfedilen en büyük pâyedir. Mü’minler cennet



yamaçlarında, Cenâb-ı Hakk’ı bizim dünyada kavrayamayacağımız bir
müşâhede ile müşâhede ederler ve her temâşâda o tecellîye mazhariyetin ayrı
bir buudunu yaşarlar. Cennet hayatı ki, onun da bir saati binlerce dünya
hayatına bedeldir. Allah rızasına gelince o, bütün bunlardan daha öte bir
mazhariyettir. Kur’ân-ı Kerim’de onun büyüklüğü; َُربـْـكَأ ّللا  ِهـٰ َنـِم  ٌناَوـْضِرَو 

“Allah’ın rızası her şeyden büyüktür.”4 âyetiyle ifade edilir. Mesele gidip
Hak hoşnutluğuna dayanınca, bizim hayatımızda da her şey gidip Allah’ın
rızasına bağlanmalı, ona göre plânlanıp hep rıza yörüngeli olmalıdır.

Rızayı elde etme yoluna gelince, Efendimiz bir çok hadislerinde o yolun
gereklerine işaret sadedinde; her yapılanın Allah rızası için yapılması, her
kazanılan muvaffakiyetin ve her başarının O’na verilmesi ve neticeye
karışılmaması... gibi hususlara dikkati çeker. Sofilerin bakışı daha da farklıdır;
Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri, cehennemden korkup ibadet edene “abdü’n-
nâr=cehennemin kulu”; cennet arzusuyla ibadet edene “abdü’l-
cennet=cennetin kulu”, Allah’a kulluk yapmanın zevki ile coşana da “abdü’l-
lezzet=lezzetin kulu” dermiş; der ve ibadetlerin sırf Allah emrettiği için
yapılması gerektiğine işaret edermiş. Bu itibarla, Kur’ân hizmetkârları,
gönüllerinde rızâ-yı ilâhîden başka hiçbir şey taşımamalıdırlar. Onlar
gönüllerinde maddî-mânevî hiçbir şey taşımadıkları halde, şayet
beklemedikleri bir surette, Allah’tan bazı şeyler gelecek olursa, o zaman da
birer armağan ve hediye olarak alıp öper, başlarına kor, şükranla iki büklüm
olurlar.

Bir diğer açıdan rıza mertebesi, insanın kendi rağmına yaşaması demektir.
Meselâ, insan bir şeyler anlatır ve bu anlattığı şeylerde başkalarına yararlı
olmayı düşünebilir. Tabiî başarılı olmayı da.. ancak bunda, Allah’ın
hoşnutluğunu gözetmesi çok önemlidir. Allah (celle celâluhu), onun tumturaklı
laflar etmesinden, hadisin ifadesiyle “alîmü’l-lisan” olmasından
hoşlanmayabilir. O halde eğer onun yüreği varsa, “Allah’ım! Eğer senin
hoşnutluğun benim burada sükût etmeme, hatta bu insanlar karşısında kem-
kümüme bağlı ise, vallahi ben onu istiyorum..” diyebilmelidir. Evet, işte bu
şekilde bir rıza düşüncesi hayatımızın yörüngesi olmalı ve hiçbir zaman
başkalarının takdiri ya da tahkiri bizim için kriter sayılmamalıdır.

Üstad’ın vermiş olduğu ölçüler içinde; halkın teveccühü, Allah’ın rızasının
bir gölgesi, bir neticesi olması itibarıyla hüsn-ü kabulle karşılanıp kabul



edilebilir. Değilse kat’iyen ona iltifat edilmemelidir.5 Cahiliye şairlerinden
biri, halkın teveccühünü, hiçbir zaman ulaşılamayan bir ümniye olarak niteler.
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), yüzüne tükürükler atılıp, başına
topraklar saçıldığı ve olmadık hakaretlere maruz kaldığı halde, rızadan geri
durup halkın teveccühünü aramamıştır. Çağımızın fikir mimarı da aynı şekilde,
köy köy kovulmuş, kasaba kasaba sürgün edilmiş, bir avuç insanla o nûrânî
ömrünü tamamlamış olduğu halde, kimsenin himaye ve iltifatını aramamıştır.

Evet, iman ve Kur’ân hizmetinde bulunanların hedefi sadece ve sadece
“İ’lâ-yı Kelimetullah” olmalı ve rıza-yı ilâhîden başka bir gaye
gözetmemelidirler. Her zaman Kur’ân’ın elmas düsturlarıyla hareket edip, her
kapıyı sevgiyle çalmalı ve yine sevgiyle insanlara bir şeyler anlatma yolları
araştırmalıdırlar. Bunun için de zannediyorum her zaman, insanlarla diyalog
yolunun açık olması gerekecektir.

Burada bir hatıramı nakletmede fayda mülâhaza ediyorum: Bir arkadaş
vasıtasıyla tanıdığım bir doktor oldu. O, bana belinde disk kayması olup, sabah
namazına kalkmakta zorlandığını söyleyen onlarca başı açık insanın gelip
tedavi olmak istediğini söylemişti ki, benimle beraber başkaları da hayret
etmişti. Yine tanıdığım öyle insanlar oldu ki, evlerinde bir mevlit okunması
halinde bile, hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve gözyaşları içinde Allah’a dua
ediyorlardı. Bazı kimseler, bir zamanlar onları tenfir etmiş; dinden, imandan
soğutmuş olduğundan bu insanlar Müslümanlığa farklı bir nazarla yaklaşıyor
olabilirler. Eğer bunlar, dinin temel esasları olan Allah’a, Kur’ân’a,
Peygamber’e.. inanıyorlarsa, bu insanların kucaklanması gerekir. Birtakım
yanlışları varsa, o yanlışlar, pekâla uygun bir üslupla izâle edilebilir.

Dinde vaz’edilen prensipler, genel olarak temel meselelerdir.. fürûata ait
meselelerde ise, büyük ölçüde bir esneklik vardır. Meselâ; fürûata ait bir
mesele, hiçbir zaman Allah’ı inkârla kıyaslanmamalı. Evet, çeşitli sebeplerle
başlarını kapatmayıp dinin bazı emirlerini yerine getiremeyen insanlar, yılda
bir-iki defa da olsa camiye geliyorlarsa, onların başlarını-gözlerini yarma
yerine, zihinlerine bir şeyler koyma yolları araştırılmalıdır. İşte asıl bu tarz bir
hareket, Allah hatırı ve O’nun rızasını arama istikametindeki harekettir. Hadis-i
şerifin ifade ettiği mânâ ile, halk içinde olup ondan gelen sıkıntılara katlanmak,

tek başına inzivaya çekilip halvet yaşamaktan daha hayırlıdır.6

Burada yine kendi başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum.



Komünizmin revaçta olduğu dönemlerde, birçok kez bu düşüncenin
taraftarlarıyla görüşmüş ve onlara bir şeyler anlatabilmek için, belki saatlerce
küfürlerini dinlemiş ve saygısızca tavırlarına katlanmışımdır. Hele bir
defasında, konuştuğum insan ayağını ayağının üstüne attı –hâşâ– şu Tanrı denen
şey nedir, peygamber denen kimdir, şu kader denen mevzu da neyin nesi..
bunları bize anlatabilir misin?.. gibi sorular tevcih etti. Sadece böyle bir sual
tarzı karşısında bile, insanın çıldırıp cinnet getirmemesi mümkün değildir. Ama
bütün bu sözleri dinlerken çoğu zaman ağlayarak: “Allah’ım bu laflar benim
içimi deliyor ama, Senin hatırın için dinliyorum.” demişimdir. Bu, bir histir;
mü’minin daima içinde beslemesi gerekli olan bir his. Üstad Hazretleri, “Bana
ceza veren mahkeme heyeti, yazdığım bu risalelerle imanlarını kurtarsınlar,
ben onlara hakkımı helâl ediyorum.”7 der. Evet, eğer sunulacak mesajlar, bu
anlayış içinde sunuluyor ve bir yakınlık hissediliyorsa, böyle düşünüp hareket
etmede bir mahzur yoktur. Zaten insanlarla böyle bir barışıklık, bizim de
aradığımız şeydir. Zira bizler senelerden beri ruhumuzda, insanların bizden
kaçışının ızdırabını yaşayıp durduk.

Hâsılı; yeniden İslâm’ın kendi ruhuna uygun olarak anlaşılması ve
anlatılması bu ölçüde engin bir müsamahaya bağlanabilirse, o nispette
hüsnükabul görecektir.
1 Fecr sûresi, 89/27-28.

2 Beyyine sûresi, 98/8.

3 Bediüzzaman, Mektubat s.260 (Yirminci Mektup, On Birinci Kelime).

4 Tevbe sûresi, 9/72.

5 Bediüzzaman, Mektubat s.466 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale).

6 Tirmizî, kıyâmet 56; İbn Mâce, fiten 23.

7 Bediüzzaman, Şualar s.383, 413 (On Dördüncü Şua).



TEBLİĞDE İKİ ÖNEMLİ ESAS: SIDK VE
EMANET

Soru: “Her söylediğin hak olsun, fakat her hakkı söylemeye senin
hakkın yoktur.”1 sözünü izah eder misiniz?
Bu sözde ilk olarak, insan ruhunda filizlendiği zaman onu; toplumda neşv ü

nema bulduğu zaman da toplumu temelinden sarsan “yalan” illetine dikkat
çekilmektedir.

Yalan, en basit tarifiyle, Allah tarafından bilinen bir şeyin aksini iddia
etmektir. Kur’ân-ı Kerim, kâinat çapında büyük bir hakikati inkâr ettikleri için,
Allah’ı inkâr edenlerin hâl ve tavırlarını yalan olarak nitelemiştir. “Allah’a
karşı yalan uyduran ve peygambere gelen gerçeği (Kur’ân’ı) yalan sayandan
daha zalim kimdir?”2 âyeti, vâkıaya mutabık olmayan beyan ve tavrın ne
korkunç bir günah olduğunu ifade bakımından, bilmem ki başka beyana ihtiyaç
var mı?

Sâniyen; yalan, insandaki emniyet ve sadakat hislerini ortadan kaldıran en
kötü bir haslettir. Zira hayatında birkaç defa yalan söylemiş bir insan, daha
sonra kendisinden sadır olacak bütün doğrulara gölge düşürmüş olur.
Doğruluğun bu derece önemli olmasındandır ki, nübüvvete ait tebliğ, fetanet
(akl-ı azam), ifrat ve tefrite düşmeme ve sırat-ı müstakîm erbabı olma gibi
esaslar, vahyin tayfları altında gelişmesine karşılık, sıdk ve emniyet gibi
hasseler, peygamberin gençliğinden itibaren başlar ve hayatı boyunca da devam
eder. Eğer bir Nebi’nin, peygamberliğinden evvel bir yalanı veya
emniyetsizliği olsaydı, peygamberliği döneminde insanlar, “Sen daha önce de
zaten yalan söylüyordun. Şimdi söylediklerinin yalan olmadığını nereden
bilelim!” der ve bunu onun yüzüne vururlardı.

Sıdk, peygamberlerin en önde gelen sıfatlarındandır ve yalan, en uzak
oldukları vasıflardandır. Kur’ân-ı Kerim’in Enbiyâ sûresi 58-68. âyetlerde
anlatılan hâdisede Hz. İbrahim’in, kavminin taptığı putları kırdıktan sonra
baltayı büyük putun boynuna asarak, putları, onun kırdığı havasını verdikten
sonra söylediği, “Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır.” mazmunundaki hilâf-

ı vâki görünümlü beyanı, 3 اَذٰـھ ْمُھُرِیبَك  َُهلَعَف  ْلـَب   şeklinde, vakıf ve vasılda
küçük bir tasarrufla doğru bir sözdür. Ancak böyle bir üslup, makam-ı âlâ-yı
nübüvvete yakışmadığından dolayı Hz. İbrahim’in, ötede kendisinden şefaat



isteyenlere “Böyle bir cürmü işlemiş bir insan size şefaat edemez.” diyerek,
yalanın ürperticiliğini vurgulaması fevkalâde önemlidir.

İnsanlığın İftihar Tablosu, peygamberliğinden önceki dönemde doğruluk ve
güvenilirliği ile meşhurdu. Onlarca hâdiseden sadece şu hâdise bile O’nun bu
özelliğini ifade etmesi açısından ciddî bir belge sayılır: Bir aralık Kâbe tamir
edilmiş; Hacerü’l-Es’ad’ın tekrar eski yerine konulmasına gelince kabileler
arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Herkes kılıçlarını yarıya kadar kınlarından
sıyırmış ve bu şerefin kendine ait olmasında ısrarlıydı. Sonunda, şöyle bir
karara vardılar: Kâbe’ye ilk girenin hakemliğini kabul edip problemi
çözeceklerdi. Herkes merakla bekliyordu ki, içeriye Peygamberimiz girdi.
Allah Resûlü’nün hiçbir şeyden haberi yoktu. O’nun dosta-düşmana güven
veren gül yüzü görününce, oradakilerin hepsi “İşte ‘Emin’ geliyor.” dediler ve

O’nun hükmüne kayıtsız şartsız razı olacaklarını söylediler.4

O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) düşmanları arasında bile emin oluşunu
belgeleyen bir başka hâdise de şöyle cereyan eder: Nebiler Serveri, kendisine
peygamberlik geldikten sonra, bir gün halkı etrafına toplar ve Ebû Kubeys
tepesine doğru teveccüh ederek şöyle buyurur: “Size biraz sonra şu tepenin
arkasından büyük bir düşman ordusu geleceğini haber versem bana inanır
mısınız?” Müşrikler bu suale “Evet, inanırız.” şeklinde cevap verirler. Bunun
üzerine Efendimiz, “Bilmelisiniz ki, ben, Allah tarafından gönderilmiş bir
peygamberim.”5 der; der ama oraya toplananların çoğu temerrütlerine devam
ederler.

Bugün dava-yı nübüvvetin kapı kulları sayılan hak erleri de tıpkı Nebiler
Serveri gibi sıdk ve emanet hususuna çok dikkat etmeli ve her söyledikleri
sözü, mutlaka doğru söylemelidirler. Yalanın revaç bulduğu ve herkesin yalan
söylemede rahat olduğu günümüzde doğruluk daha bir değer kazanmıştır. Onun
için Kur’ân talebeleri yalanın en küçüğüne dahi hiç mi hiç tenezzül etmemeli;
ya doğru söylemeli veya konuşmamalılar.

Sâlisen; bazı hususî durumlarda insan, millet ve devlet menfaatlerini
muhafaza adına hilâf-ı vâki beyanda bulunmak zorunda kalabilir. Böyle
durumlarda bile çok dikkat edilmeli ve kat’iyen yalan söylenmemelidir. Evet,
emniyetin temsilcisi ve hakkın şahitleri her zaman doğru düşünmeli, doğru
konuşmalı ve doğru hareket etmelidirler.

Evet insanın her söylediği doğru olmalıdır ama “Her doğru da her yerde



söylenmemelidir.”6 Meselâ, birinin savaş anında bir düşmana “Bizim
cephanenin yeri şurasıdır.”  diyerek cephaneliği göstermesi, düşmana koz
verme ve kendi cephesini tahrip etme demektir. Binaenaleyh, bu türlü
durumlarda, zararsız doğrularla iktifa edilmeli, cephesine zarar verebilecek
doğrular ifşâ edilmemelidir.

Hâsılı insan, cennete girmek için dahi olsa yalana kapı aralamamalı ve “Her
söylediğin hak olsun, fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur.”7

hakikatini nazar-ı itibara alarak her zaman doğru söylemelidir.
1 Bediüzzaman, Mektubat s.300 (Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas), s.532 (Hakikat Çekirdekleri).

2 Zümer sûresi, 39/32.

3 Enbiyâ sûresi, 21/63.

4 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/425; el-Hâkim, el-Müstedrek  1/628.

5 Bkz.: Buhârî, tefsîru sûre (26) 2; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/307.

6 Bediüzzaman, Mektubat s.300 (Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas), s.532 (Hakikat Çekirdekleri).

7 Bediüzzaman, Mektubat s.300, s.532.



CENNET YAMAÇLARINDA DOLAŞMAK
Soru : Dünyada iken cennetin yamaçlarında dolaşmak ne demektir?
Bizim de hayatımızda bu duyguyu yaşayabilmemiz adına neler tavsiye
edersiniz?
Dünyada iken, cennetin yamaçlarında dolaşmak, bir yönüyle hayatın ahirete

göre plânlanıp yaşanması demektir. Daha açık ifadesiyle hayatın, iman, amel,
ilim, irfan vb. unsurlarla yoğrularak, ilâhî teveccüh ve rahmet esintilerine açık
hâle getirilmesi demektir ki, bu şekildeki bir hayat, dâima Cenâb-ı Hakk’ın
müşâhedesi altında şekillenen bir form içinde cereyan eder; eder ve santim
sapma ve kayma olmaz. Aslında böyle bir hayata yükselebilme, –Allah’ın
izniyle– herkes için söz konusu olabilir.

Ne var ki temelde bütün varidâtı mânevî âlemlerden kopup gelen feyizlere
bağlı böyle bir hayat, irfan yolunda sürekli cehde ve amel-i salihte ısrara
vâbestedir. İnancım o ki, kul, kullukta biraz ısrar edince, Cenâb-ı Hak da onun
gözlerini gayb âlemine açacak ve onu ötelerden süzülüp gelen envâra, esrâra
muttali kılacaktır. Örnek olarak Efendimiz’i alacak olursak O, hayatı boyunca
vitir namazını hiçbir zaman, hemen yatsı namazının akabinde kılıp yatmamıştır.
O, ِهَْیلَع ْدِز  َْوأ   ًالِیلَق ُهْنِم  ْصُقْنا  َِوأ  ُۤهَفـِْصن   ًـالِیلَق َِّالإ  َلـْیَّللا  ِمُق   ُلـِّمَّزُمْلا اَـھُّيَأ  َي  اـۤ

ًالِیتَْرت َنٰاْرُقْلا  ِّلِتَرَو   “Ey örtünüp bürünen (Resûlüm!) Birazı hariç, geceleri kalk
namaz kıl. (Gecenin) yarısını (kıl). Yahut bunu biraz azalt, ya da çoğalt ve
Kur’ân’ı tane tane oku.”1 âyetlerinin emri gereği, daima gece kalkıp ibadet
etmiş; kıldığı teheccüdlerin arkasından da vitri edâ etmiştir. Hz. Âişe
Vâlidemiz, O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu durumunu, “Ayakları
şişinceye kadar namaz kılardı.” şeklinde anlatır. Ve kendisine: “Ya
Resûlallah! Cenâb-ı Hak, geçmiş ve gelecek günahlarını affettiği halde,
neden bu kadar kendine eziyet ediyorsun?” diye sorduğunda O, “Şükreden bir
kul olmayayım mı ya Âişe?”2 cevabını verir.

Efendimiz’i adım adım izleyen ve O’ndan gelen en küçük işareti dahi emir
telâkki eden sahabe efendilerimiz, hayatlarını aynı çizgide devam ettirmiş ve
meleklerle atbaşı hâle gelmişlerdir. Allah Resûlü, onlara Kur’ân’ın ruhunu
duyurmuş ve onları âdeta uhrevîleştirmiş, onlar da ruhlarına üflenen bu
mânâların kanatlarıyla, nebilerden sonra ulaşılabilecek en yüksek zirvelere
ulaşmış ve erilmezlere taht kurmuşlardır. Evet onlar, duygu ve düşüncelerini
bir pergel gibi açarak, bir ayaklarıyla dünyada dolaşmış, diğeriyle de hep



cennetin yamaçlarında gezinmişlerdir; gezinmiş ve baş döndürücü bir dünya-
ahiret dengesi kurmuşlardır; kurmuşlardır ama, ihtimal onların çoğu serfirâz
kılındıkları bu nimetlerin farkına bile varmamışlardır. Zira Cenâb-ı Hakk’ın en
büyük bir lütfu da, lütfunu bildirmemesidir...

Öyle zannediyorum ki bizler bile, üç-beş yıl bu müstakîm çizgi üzerinde
hayatımızı devam ettirebilsek, vicdanlarımızda daha farklı şeyleri duyabiliriz.
Bunun için de, her tecrübenin kendi sahasında, kendi lâboratuvarında yapılması
gerektiği prensibinden hareketle, kalbî, ruhî, vicdanî.. duyguların inkişafı için,
bu letâifin temrinata tabi tutulmasına ihtiyaç vardır. Daha kestirmeden bir ifade
ile, Cenâb-ı Hak’la irtibat sağlam tutulduğu oranda, bu duygular inkişaf eder ve
insan daha dünyada iken “Senin (gözünden) perdeni kaldırdık. Bugün artık
gözün keskindir.”3 sırrına mazhar olur.. ve gözden perde kalkınca çok
hakikatler de ayan-beyan görülmeye başlar. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem), bu halin asgarîsini, “Mü’minin firasetinden sakının. Çünkü o
Allah’ın nuru ile bakar.”4 hadis-i şerifi ile ifade eder.

Bazen bu hâlin meydana gelmesi, seyr ü sülûk-i ruhânî ve bu yolda
‘erbaîn’lere bağlıdır. Bu, kırk gün, belki kırk ay, belki de kırk sene.. tertemiz
bir hayat yaşama demektir. Bazı istidatlar, az bir gayret ve kısa bir zaman
içinde, âdeta bir kibrit çakar gibi, hemen inkişaf edebilir; bazıları da uzun
zaman ve uzun cehde ihtiyaç duyarlar. Küçük bir örnek olarak, bir insan kırk
gün yalan söylemezse, içine hikmetler akmaya başlar. Bir başka insan da, otuz
sene erbaîn yaptığı halde duyguları inkişaf etmeyebilir. Ancak, ne çabuk inkişaf
eden fahirlenmeli, ne erbaînlerden kurtulamayan ye’se düşmelidir. Aksine,
“Demek benim inkişafıma kırk yıl lâzımmış..” demeli ve yoluna devam
etmelidir. Evet, ancak bu şekilde bir ısrar ve gayretle, daha dünyada iken,
cennet yamaçlarında gezmek mümkün olabilir.

Evliyâ ve asfiyâdan bazılarının cennet yamaçlarında gezmeleri çok vuku
bulan şeylerdendir. Bu durum istidat ve kabiliyetlerinin yanında, Allah’ın
hususî ihsanlarına mazhariyetleriyledir ve o mazhariyetin derinliği
ölçüsündedir. Doğrusu bu bizi aşan bir mevzudur. Zira herkesin âsâr-ı feyzi,
kendi istidadına göredir. Halk arasında meşhurdur; nisan yağmuru yağınca yılan
ondan zehrini, sadef de incisini alırmış.. dolayısıyla mercan, bağrında inciler
besler; yılan da zehir. İstidatlı olan insanlar, inşâallah o velilik makamını
yakalar, yaşar ve o mazhariyete ulaşırlar.



Evet, hem şahsen insan-ı kâmil olmada, hem de bütün insanlığın toplu halde
insan-ı kâmil olmaya yönlendirilmesinde, her zaman himmetler olabildiğine âli
tutulmalıdır. “Halka açılıp dağılırsak, ihlâsı kaybederiz.. keyfiyeti muhafaza
için, öncelikle kendi nefsimizi ıslah etmeliyiz vb.” düşünceler, şeytanın
aldatması ve nefsin mırıltılarından ibarettir. Üç-beş kişiyle bir yerde oturup,
dinî mevzuları müzakere etme, nefse daha hoş geleceğinden nefis onu, insana,
ihlâsı elde etmede tek vesile gösterebilir. Ama belki de aynı hareket, diğer
taraftan ucbun, gururun girdapları arasında ruhun kolunu-kanadını da kırabilir.
Himmetler âli tutulmalı ve hep zora, büyüğe talip olunmalıdır. Üstad, bir
lâhikada, insanın daima azami takvaya, azami ihlâsa, azami vilâyete talip

olması gerektiğine işaret eder.5 Tabiî bunun yolu, gözlerin içine Allah’tan
başka hayalin girmemesinden; dilin O’ndan başkasını konuşmamasından;
kulağın O’ndan başkasını dinlememesinden geçer. Ayrıca, az gülüp çok
ağlamanın, Ümmet-i Muhammed’in dert ve problemlerinden ötürü ciğer
dağlamanın, onların dertlerini paylaşmanın ve hayatını onların mutluluğuna
bağlamanın, amûdî vilâyet yolu olduğu unutulmamalıdır.

Evet, bu yol takip edildiği takdirde, umulur ki Cenâb-ı Hak insanı bir gün
vilâyet tahtına oturtur ve onun gözünden perdeyi kaldırır. Ama bazen O (celle
celâluhu), insanın liyakati olmadığı halde de, bu büyük ve pahalı şeyleri ona
verebilir ki, böyle bir durumda da kul her zaman şükretmeli ve bunun bir
istidraç olabileceği mülâhazasıyla da tir tir titremelidir.
1 Müzzemmil sûresi, 73/1-4.

2 Buhârî, teheccüd 16, rikak  20; Müslim, salâtü’l-münâfikîn 81.

3 Kaf sûresi, 50/22.

4 Tirmizî, tefsîru sûre (15) 6; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/102.

5 Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası-2 s.185, 229…



SA’D B. MUAZ
Soru: Konuşmalarınızda Sa’d b. Muaz’ın kişiliğini nazara veriyorsunuz.
Onun kişiliğini biraz açar mısınız?
Sa’d b. Muaz’ı çok iyi tanımak lazım; o İslâm öncesi ve sonrası hayatında

hep örnek bir tavır sergilemiştir. Her şeyden önce O fıtraten çok temizdir.
Doğru bulduğu şeye çok iyi bağlanır ve bağlandığı şeyden de bir daha
kopmazdı. Onun için de, başlangıçta, putperestlerin gelip kendisinden ders
alacağı kadar iyi bir putperestti...

Mus’ab b. Umeyr, İslâm dinini tebliğ için Medine-i Münevvere’ye
geldiğinde, Sa’d b. Muaz hemen kılıcını bileyip Mus’ab’ın başını almak için
harekete geçti.. geçti ama Mus’ab, iyi bir mürşitti. Çarçabuk onun ruhuna
girebildi ve başını almaya gelen insanı, söz ve davranışlarıyla beş on dakika
içinde yola getirebildi. Evet Mus’ab’ın, bakışlarının teskîn ediciliği, tesir
altına alıcılığı, ruhlara giriciliği müthiştir. Onun, Sa’d’a (radıyallâhu anh) neler
söylediğini bütün ayrıntısıyla bilemesek de, bildiğimiz bir şey var ki o da,

“Ben sana Kur’ân okuyayım, eğer beğenmezsen kellemi al.”1 demesi ve
ardından da o eşsiz kelâm-ı ilâhîyi seslendirmeye başlamasıydı. Kim bilir
Kur’ân’ı nasıl içten ve samimî okumuştu! Orada okunan Kur’ân, Sa’d b.
Muaz’ın başını öylesine döndürmüştü ki, kılıcını kınına koydu, dosdoğru
kabilesinin yanına döndü ve biraz sonra da bütün kabilesini getirip Mus’ab’a
teslim etti. Zaten İslâm’a girdikten sonra sergilediği hayat dillere destandır.

İslâm dünyasında doğmuş ve neş’et etmiş öyle insanlar vardır ki, Müslüman
olmuş ancak iki adım dahi ilerleyememişlerdir. Bana göre bu insanlar eğer
dinsizliğin hakim olduğu bir dönemde yaşasalardı, küfrün temsilcileri olurlardı.
Çünkü kafalarını hiçbir zaman kullanmadılar, hiçbir zaman ruhî ve kalbî
heyecanları olmadı. Sa’d b. Muaz (radıyallâhu anh) öyle değildi; o duyup
dinlediği şeylerden müteessir olmuş ve hemen İslâm davasına gönül vererek
onun yılmaz bir davacısı haline gelmişti.

Bir gün yürüdüğü yola bir ölüm oku düştü ve okun üzerinde öteye çağrı
davetiyesi yazıyordu. Hep yürümüştü. Şimdi de Allah’a yürüyordu. Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), kendisini ziyaret için çadırına girdiğinde
O’nu, çadırın dışına kadar akıp göl olmuş kanıyla selâmladı ve o haliyle
ellerini kaldırıp şöyle dua etti: “Allah’ım, o günden bugüne senin davan için
çalıştım. Ve şimdi kâfirleri bir  kere daha püskürttük. Öyle zannediyorum ki



bunlar bir daha bizim karşımıza çıkmayacaklar. Eğer, Allah Resûlü onlarla
bir kere daha hesaplaşmayacaksa, benim yaşamamın bir mânâsı da yok,
emanetini alabilirsin.”2

Bu ne sadâkat ya Rabbi, hayatta kalmak için değer ifade eden bir şey biliyor,
o da irşad vazifesi..! Keşke bu mülâhaza her Müslüman için söz konusu
olabilseydi. Evet bir insan, irşad yapmıyor, bulunduğu yerde Müslümanlığı
başkalarına anlatmıyorsa, o abes yaşıyor, dolayısıyla hayatta kalmasının da bir
mânâsı yok demektir. Allah (celle celâluhu), Sa’d b. Muaz’dan emanetini alır,
fakat biraz sonra Cibrîl gelir ve: “Ya Muhammed! Arş, senin ümmetinden
birinin ölümüyle titredi.”3 der. Tabiî, yaratılmış varlıklar arasında en
muhteşem varlık olan arş nasıl titrer, bu titreme nedir? O husustaki saygımızı
sükûtumuza emanet ediyoruz.

Eğer Sa’d b. Muaz’ı asrımızda ille de birine benzetmek gerekirse,
Bediüzzaman Said Nursî’ye benzetmek uygun olur zannediyorum. Çünkü onu
çok vefalı gördük. Kendisini, otuz yıllık hapis yıldırmamış ve on-on beş sene
dağlarda yalnız bırakılması ve hiç kimsenin yanına sokulmaması ümitsiz
kılmamıştır. Öyle rikkatime dokunur ki, o bir vesileyle, “Aylardan beri şu
ormanda, ormancılar da ormana gelmediklerinden, bu dağın başında

yapayalnızım.”4 der. Sıkıntılı bir dönemde benim de tesellim bu oldu ve kendi
kendime “Canım çıksın, benim yanımda iki kişi vardı, sense yapayalnızdın.”
dedim. O büyük insan, iki ay sonra Çam dağından iner ve ilk defa yanına bir
adam sokulur; bu Sıddık Süleyman’dır. Onun kahramanlığını, bu davanın tarih
yazarları unutmamalıdırlar. Çamurlara bata çıka gelirken, “Üstadım” der yanına
sokulur. Ve ardından Hulûsi Bey, Hüsrev Efendi, Tahirî Mutlu’lar derken yeni
bir silsile-i zeheb oluşur. Evet, bütün bu hâdiseler onu yıldırmamış ve hiçbir
şekilde dize getirememişti. Bir hayat boyu “garîbem, bîkesem, nâtuvanem,

alîlem, zelîlem..”5 demiş, fakat daima eğilmeyen bir baş, bükülmeyen bir kamet
olarak kalmıştı. Bir zamanlar onların bu halini,

Bir gariplik var sesinde
Yalan yok çehresinde
Bakanlar anlayacak
Işık var çevresinde..

sözleriyle ifade etmeye çalışmıştım. Bu ifadeler aynı zamanda, bir vefa
mırıltısıdır. Millet ruhunun yeniden dirilmesi, tarihî dinamiklerle yeniden



tanışması dileğiyle...
1 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/285.

2 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/141; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 6/6.

3 Bkz.: Buhârî, menâkıbü’l-ensâr 12; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 125.

4 Bediüzzaman, Mektubat s.22 (Altıncı Mektup).

5 Bediüzzaman, Mektubat s.22 (Altıncı Mektup).



RUH İNSANININ PORTRESİ
Soru: Ruh insanının bir portresini çizseydiniz nasıl çizerdiniz?
Ruh insanı; madde ve mânâyı birbiri içinde bütünleştirip bünyesinde

barındıran, her zaman kalb ve ruhun derece-i hayatını takip ederek, cehennem
yolunun sûrî güzelliklerine takılmayıp, cennet yolunun zorluklarına katlanan ve
rabbaniliğini korumaya çalışan bir hakikat eridir. Beden ve ceset insanının,
bütün bir hayat boyu, cismanî arzularına takılıp, nefsanî isteklerini yaşamasına
mukabil ruh insanı, irfanla derinleşen, imanla yücelme sırrını keşfeden ve
ruhanî zevkleriyle cennetleri gönlünde duyan ve yaşayan başyüce bir insandır.

İnsan, ancak yüksek ideallerle gerçek insanlığa ulaşabilir. Hayatını yüksek
mefkûre ve ideallerle derinleştirmeyen kimselerin yükselip ruh insanı olmaları
bir yana, ilk fıtratlarını korumaları da çok zordur; hatta imkânsızdır. Ruh
insanının kuşlar gibi pervâz edip nâmütenâhiliğe yelken açtığı zirvelere
karşılık, beden insanı, nefsin hezeyanları içinde bocalar durur. Hâlbuki eşref-i
mahlukât olarak yaratılan insan, yüksek duygularla mücehhez, fazilete istidatlı
ve ebediyete meftun bir varlıktır.. ve onun için yükselmeyip yerinde kalmak,
daha aşağı canlılar seviyesine düşmek demektir.

Fıtratı müteheyyiç, hakikate açık gönüllerin zevk ü sefaları, devamlı aksiyon
ve hareketleri iç içedir ve hedefledikleri yüksek idealleri tahakkuk ettirecekleri
âna kadar da hep hareket halinde, biraz da huzursuz ve rahatsızdırlar. Nitekim
İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem), henüz peygamberlik
esintilerini duymadan, Hira dağına çekilmiş ve topyekün insanlığın alev alev
yanan bir cehenneme doğru sürüklenmesinin ızdırabını vicdanında duyarak
Allah’a sığınmış ve gönülden bu problemi çözmeye bağlanmıştır. İşte bu
sebeple Nebiler Serveri, her zaman rahatsızdır ve bu rahatsızlığı da hayatı
boyunca devam edecektir. O’nun, hak ve hakikate muhtaç gönüllere, ruhunun
ilhamlarını üflemek için sokak sokak, kabile kabile dolaşıp âşina gönüller
araması bunun en önemli delilidir.

Şimdi isterseniz, ruh insanlarının hayatlarından bir kısım örneklerle konuyu
biraz daha müşahhaslaştırmaya çalışalım:

“Ruh insanı, cismanî hayattan sıyrılıp yüksek ideallere dilbeste olan ve
kendini sadece ve sadece insanlığın kurtuluşuna bağlayan insandır.”
diyeceksek, günümüzde Bediüzzaman:

“Ben, cemiyetin imanını kurtarma yolunda dünyamı da feda ettim,



ahiretimi de. Seksen küsur senelik hayatımda dünya zevki namına bir şey
bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında, yahut
memleket hapishanelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza
kalmadı. Divan-ı Harplerde bir câni gibi muamele gördüm; bir serseri gibi
memleket memleket sürgüne gönderildim. Memleket zindanlarında aylarca
ihtilattan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz
kaldım. Zaman oldu ki, hayattan bin defa daha ziyade ölümü tercih ettim.
Eğer dinim intihardan menetmeseydi, Said belki bugün toprak altında
çürümüş olacaktı. Bütün hayatım zahmet ve meşakkatle, felaket ve musibetle
geçti. Cemiyetin imanı, saadet ve selâmeti yolunda nefsimi de dünyamı da
feda ettim. Helâl olsun!. Bana ezâ ve cefada bulunanlara beddua bile
etmiyorum. Çünkü, bu sayede Risale-i Nur, hiç olmazsa birkaç yüz bin, yahut
birkaç milyon, belki daha ziyade kişinin imanını kurtarmaya vesile oldu.
Ölmekle yalnız kendimi kurtaracaktım, fakat hayatta kalıp, zahmet ve
meşakkatlere tahammülle bu kadar imanın kurtulmasına hizmet ettim.
Allah’a bin kere hamdolsun! Sonra, ben cemiyetin iman ve selâmeti yolunda
ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası, ne de cehennem korkusu
var. Cemiyetimin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun!
Kur’ân’ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem; orası da bana
zindan olur. Milletimin imanını selâmette görürsem, cehennemin alevleri
içinde yanmaya razıyım. Çünkü, vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan
olur.”1 gibi sözleriyle buna iyi bir örnek teşkil eder.

Yine aynı ruh insanlarından biri sayılan Selahaddin Eyyûbî de üzerinde
durulmaya değer. Mescid-i Aksâ esaret altındadır. Bu durum koca sultanı çok
rahatsız etmektedir. İşte böyle bir hâlin hasıl ettiği sıkıntılarla o, âdeta gülmeyi
unutmuştur. Bir gün cuma namazında hatip, sultanı kastederek, tebessümün
fazileti hakkında bir hutbe irad eder ve Selahaddin’de tebessüm duygusu
uyarmaya çalışır. Hutbede kastedilen şahsın kendisi olduğunu anlayan
Selahaddin Eyyûbî, cami çıkışında imam efendiye dönerek şunları söyler:
“Hocam öyle zannediyorum hutbenizde bana nasihat ettiniz. Ama Allah
aşkına söyler misiniz, Mescid-i Aksâ esaret altında iken ben nasıl
gülebilirim?”

Başka bir ruh insanı olan şair-i şehîrimiz Mehmet Âkif, İstanbul’un işgali
esnasında Mescid-i Aksa ile aynı kaderi paylaşan Ayasofya’nın boynundaki
zinciri, âdeta kendi boynunda hisseder ve hicranla şöyle mırıldanır:



“Umar mıydın ki: Mâbetler, ibâdetler yetîm olsun,
Ezanlar arkasından ağlasın bir nesl-i me’yûsun?
Umar mıydın: Cemâ’at bekleyip durdukça minberler,
Dikilmiş dört direk görsün, serilmiş bir yığın mermer?
Umar mıydın: Tavanlar yerde yatsın, rahneden bîtâb?
Eşiklerden yosun bitsin, örümcek bağlasın mihrâb?
Umar mıydın: O taş taş devrilen, bünyân-ı mersûsun,
Şu vîran kubbelerden böyle son feryâdı dem tutsun?”
Bu itibarla, her ruh insanı, gönül verdiği o yüce mefkûresini

gerçekleştireceği âna kadar, tebessümü bile kendisine çok görmeli ve daima
hüzün ve kederle iki büklüm olmalı, “sabr-ı cemil”le oturup kalkmalıdır.

Selahaddin, o büyük hülyasını tam 20 sene sonra –Allah’ın inayetiyle–
tahakkuk ettirmiş, Mescid-i Aksa’yı esaretten kurtarmış ve kendinden sonra
gelecek nesillere de dâsitânî bir örnek olmuştur. Yine aynı Selahaddin,
Mescid-i Aksa’yı istirdat edeceği âna kadar 20 sene hep çadırda yaşamış,
“Hünkârım, size bir ev inşa edelim.” diyenleri de: “Allah’ın evi esirken ben
kendime nasıl bir ev edinebilirim?” şeklinde cevaplamıştır.

Hz. Ömer (radıyallâhu anh) döneminde, bugünkü Suriye ve Filistin de
Müslümanların eline geçince, ordu kumandanlarının Mescid-i Aksâ’nın
anahtarlarını istemeleri üzerine oradaki vazifeli papaz: “Biz, Mescid-i
Aksa’nın anahtarlarını alacak zatın şemâilini biliyoruz ve bu anahtarları
ondan başkasına vermemiz de mümkün değildir.”  derler. Onlar, orada
aralarında konuşadursunlar, Hz. Ömer (radıyallâhu anh) hazineden bir deve
alıp hizmetçisiyle beraber nöbetleşe deveye binerek Kudüs’e doğru yola
çıkmıştır bile. Bu şekilde Mescid-i Aksa’ya yaklaştıklarında, kumandanlar:
“İnşâallah, Ürdün nehrini geçerken binme sırası Hz. Ömer’e gelir. Zira, bu
Bizans halkı, kendi saraylarında ihtişam ve debdebeden başka bir şey
görmedikleri için, başımızdaki halifeyi paçalarını sıvamış, hizmetçisi
devenin üzerinde ve kendisi deveyi çekiyor görürlerse bakışları değişir.”
diyerek dua etmeye başlarlar. Onların bu şekildeki arzu ve dualarına mukabil
Allah (celle celâluhu), en hayırlı olanı tahakkuk ettirmiş ve tam nehri
geçecekleri zaman, devenin yularından tutma sırası Hz. Ömer’e gelmiştir.
Devenin yularından tutma sırası kendine gelen Hz. Ömer, deveden iner, yerine
kölesini bindirir ve ırmağın karşı yakasına bu şekilde geçer. Ayrıca halifenin
elbiseleri, oraya gelinceye kadar, devenin üstündeki semere sürtüne sürtüne



yırtıldığından o da her defasında bu yırtık yerleri yeniden yamamıştır. –
Estağfirullah buna yamadan ziyade, şeref işaretleri demek daha uygundur.–
Bütün bu durumları gören papaz, “Tamam, bizim kitaplarımızda haber verilen
işte bu zattır. Biz, anahtarları ancak bu zata veririz.” demiş ve onları Hz.
Ömer’e teslim etmişlerdir.

Bu, o muhteşem tablonun bir yanı; öbür yanında ise Hz. Ömer’in, “Bu
insanlara karşı bir sultan gibi aziz ve şerefli görünün.” diyen kumandanlarına
şöyle seslendiğini duyar ve ürpeririz: “Allah bizi Müslümanlıkla aziz
kılmıştır. Bundan başka bir şeyde  izzet aramak beyhudedir.”  Evet ruh insanı,
Allah’a intisap eden, O’na kul olmakla iftihar edip şeref duyan ve bunun
ötesinde başka şereflere de iltifat etmeyen insandır. Günümüz neslinin bir
kısmı, Allah’a gönül veremediklerinden ve O’na intisabın lezzetini
duyamadıklarından tatmin olamamış aç ve tâli’siz insanlardır. Böyle bir fasit
daireden kurtulmanın yolu da, Allah’a hakikî mânâda kul olmaktır.

Ruh neslinin önemli bir vasfı da “kulluk”tur. Ashab-ı kiram, kendilerine
yöneltilen “İslâm’ın şiarı nedir?” şeklindeki bir soruya “İnsanı başka şeylere
kulluktan kurtarıp, sadece Allah’a kulluk yolunu göstermektir.”  cevabını
vermişlerdir. Evet ruh nesli, gecelerin âbidleri, zâhidleri ve seccadeleri
iniltiyle, yaşlarla süsleyen ruhbanları; gündüzlerin de bir küheylan gibi
vazifeden vazifeye koşan fürsanlarıdır.

Bir rivayete nazaran, bütün hayatını, Cenâb-ı Hak’tan gelen emirlere karşı
bağlılık içinde geçiren ve kulluğun zirvesine ulaşan İbn Abbas, mezara
defnedildiği esnada, birdenbire etrafta şöyle bir ses yankılanır: ُسْفَّنلا اَھُتَّيَأ  َي  اۤ

يِلُخْداَو  يِداـَبِع ِيف  يِلُخْداـَف   ًةَّیــِضْرَم ًَةیــِضاَر  ِكـِّبَر  ىِٰلإ  يِۤعِجِْرا   ُةَِّنئَمْطُمْلا
يِتَّنَج  “Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut

olarak Rabbine dön. (Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir!”2

Zaten ibadet ü taat adına olgunluk ve doygunluğa ulaşmış kutlular, her zaman
başkalarına karşı kapılarını kapatır, sonra da “Beyhude yorulma, kapılar
sürmelidir.” derler. Yumurtanın içine bir sperm girince, diğer spermler,
zorlasalar bile içeriye giremedikleri gibi, Hakk’ın akdes ve mukaddes
tecellîleriyle doygunluğa ulaşmış bir ruha da, şeytan ve nefsin âsi müdahaleleri
kolay olmasa gerek. Bir mânâda, ِ۪هفْوـَج ِيف  ِنَْیبـْلَق  ْنـِم  ٍلُـجَِرل  ّللا  ُهـٰ َلـَعَج  اـَم 

“Allah, bir insanın içinde iki kalb yaratmamıştır.”3 âyeti de bu hakikate
işaret etmektedir.



İbrahim Ethem Hazretleri Kâbe’de iken Rabbisine “Ya Rabbi! Senin aşkına
tutuldum. Senden gayri her şeyi terk edip huzuruna geldim. Seni bulduktan
sonra, gözlerim başka şey görmez oldu...” şeklinde bir hitapta bulunmuştur. O,
tam bu duygularla dopdolu olduğu bir sırada, hemen oracıkta, senelerdir
görmediği oğlu beliriverdi. Yılların verdiği hasret ve baba şefkatiyle oğluna
sarılınca birden hâtiften “Ey İbrahim! Bir kalbde iki sevgi olmaz.” diye bir
sesle irkildi ve tereddüt etmeden: “Allahım! Senin muhabbetine mâni olanı
al.” deyiverdi; deyiverdi ve oğlu hemen oracıkta ayaklarının dibine yığılıp
kaldı. Evet işte, gönlünü sadece Allah’a açmış, Hakk’ın tecellîlerine doymuş
ve gözünü ağyara kapatmış yüce bir kâmetin ruh haleti.!

Heraklius’un kumandanının, ashab-ı kiram hakkında itiraf ettiği şu sözler,
değişik bir zaviyeden ruh insanının portresini çok çarpıcı bir şekilde
resmetmektedir: “Hükümdarım! Bunlarla savaşmak mümkün değildir. Çünkü
bizim hayata talip olduğumuz ölçüde, bunlar ölüme koşuyor ve bizim dünyayı
sevdiğimiz kadar ahireti seviyorlar.”

Ruh insanı, ibadet u taatiyle, gece derinlikli bir leylîdir. İşte onlardan biri!.
Abbâd İbn Bişr (radıyallâhu anh). O, namazlarını son derece huşû içerisinde
eda eder ve her zaman kıldığı namazın son namaz olduğunu düşünürdü.

Zâtürrikâ’ seferinden dönülüyordu. Hz. Abbâd, Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) yanı başında bulunanlardandı. Vakit geceydi. Resûlullah,
mücahitlerin istirahat etmesi için mola verilmesini emretti. Muhtemel bir
baskına karşı da her zaman olduğu gibi nöbet tutulmasını emretti. Bu hizmet için
iki gönüllü istedi ve “Bu gece bizi kim bekler?” buyurdular. Muhacirlerden
Ammar bin Yasir, Ensar’dan da Abbâd bin Bişr ayağa kalktılar ve ikisi
birden “Biz bekleriz ya Resûlallah!” diyerek öne atıldılar. Peygamberimiz
onlara şu talimatı verdi: “Öyleyse vadinin ağzında durunuz ve etrafa göz
kulak olunuz.”

İki kahraman, vadiye doğru ilerlediler. Hz. Abbâd, Ammar’a: “Gecenin
başında mı beklemek istersin, sonunda mı?” dedi. Hz. Ammar, önce
beklemeyi tercih etti. Nöbete durdu. Abbâd da hemen namaza başladı. Bu
sırada çok yorgun olan Ammar uyuyuverdi. Abbâd İbn Bişr’in, arkadaşının
uyuduğundan haberi yoktu. O, namazına devam ederken bunları takip eden bir
müşrik onu gördü ve bu fırsatı değerlendirmek istedi; istedi ve hemen yayına
bir ok yerleştirip fırlattı. Müşrikin oku Hz. Abbâd’a saplandı. Hz. Abbâd ilâhî
huzurda öyle bir huşû içindeydi ki, vücuduna saplanan ok değil, sanki bir



dikendi. Hiç tavrını bozmadan namazına devam etti. Vücuduna saplanan diğer
oku da öbürü gibi eliyle çıkarıp yere attı; rükû ve sücûdunu tamamlayarak
selâm verdi. Artık iyice halden düşmüştü. Arkadaşına hafifçe “Kalk, nöbeti al
ben yaralandım.” diye seslendi. Bunun üzerine gözlerini açan Hz. Ammar, bir
de ne görsün, Abbâd’ın her tarafından kanlar akıyor. Durumu anlamıştı.
“Sübhanallah! O müşrik sana ilk oku attığı zaman beni niçin
uyandırmadın?” diye sitem etti. Hz. Abbâd ise ona şu karşılığı verdi:

“Ben namazda Kehf sûresini okuyordum. Sûreyi bitirmedikçe kesmek
istemedim. Oklar üzerime ard arda gelmeye başlayınca, uyandırıp sana
haber vermek için okumayı kestim, rükûa vardım. Vallahi, Resûlullah’ın
korunmasını emrettiği boğaz ağzını korumayıp kaybetmiş olmaktan
korkmasaydım, sûreyi bitirmeden namazı kesmezdim.”4

Bir başka örnek: Haykırdığı zaman düşmanın yüreğini ağzına getiren Haydar-
ı Kerrâr, Damad-ı Nebi Hz. Ali’nin (radıyallâhu anh), ayağına saplanan bir oku
çıkartmak isteyenlere, “Ben namaza durayım. Oku ayağımdan o zaman
çıkarırsınız. Çünkü namazda iken okun acısını duymam.” dediği rivayet
edilir. İşte bu iki tablo, ibadet u taatla kenetlenmiş ruh insanının durumunu
aksettirmesi bakımından fevkalâde önemlidir.

Bu ruh insanlarından bir diğeri de, Kûfe mektebinin büyük muallimi Esved
İbn Yezid en-Nehaî’dir. O, irşad, tebliğ ve cihat dışındaki bütün zamanlarını,
sabahtan akşama, akşamdan da sabaha kadar evinin taraçasında ibadet ü taatle
geçirir. Esved İbn Yezid’i, bir sütun gibi devamlı evinin üstünde ibadet
ederken gören komşu çocuğu, onu hep bir direk zannetmiştir.

Günlerden bir gün Hz. Esved vefat etmiş ve evinin üstünde görünmez
olmuştur. Çocuk önceleri devamlı gördüğü sütunu yerinde göremeyince
annesine: “Anne, ben her gece burada bir sütun görüyordum. Artık o sütun
yerinde yok.” diyerek şaşkınlığını ifade etmiş; bunun üzerine annesi de
“Oğlum, o bir sütun değil, Esved İbn Yezid en-Nehaî’ydi.”  sözleriyle
çocuğuna cevap vermişti.

Ruh nesli, her zaman ruhunu kanatlandırabilen ve kat’iyen cismaniyeti altında
kalıp ezilmeyen, bedenî arzu ve istekleri karşısında sürekli dimdik duran, Leyla
Hanım’ın ifadesindeki,

“Gidip boynumda zincir ile ol Ravza-i pâka
Görenler hep beni dîvâne sansın Yâ Resûlallah.”



duygu ve düşünceleri paylaşan, peygamber yolunun delileridir.
İşte Hak katında veli, o yolun delilerinden biri, Allah Resûlü’nün (sallallâhu

aleyhi ve sellem), “Her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim ise
Zübeyr bin Avvam’dır.”  sözleriyle şereflendirilen Zübeyr b. Avvam
(radıyallâhu anh)! Bedir’de o da Hz. Hamza (radıyallâhu anh) gibi düşmanla
yaka paça olmuş, onlarla göğüs göğüse savaşmış ve öyle bir semavîleşmişti ki,
o gün melekler de başlarına aynı sarığı sarmış ve ashabı teşyî’ ve teşcî’

edivermişlerdi.5 Savaşın neticesinde ْمُكِدـْـھَعِب ِفوُأ  يِۤدـْـھَعِب  اوـُفَْوأَو   “Bana
verdiğiniz sözü yerine getirin ki, Ben de size vaadettiklerimi vereyim.”6

hakikati bir defa daha tecellî etmiş, müşrikler –Allah’ın inayet ve keremiyle–
bozguna uğratılmış ve Cenâb-ı Hak, o günün hatırına melekleriyle, semavî
esintileriyle âdeta bir donanma gecesi teşkil buyurarak maiyyetini göstermişti.

Evet ruh insanı, sergilemiş olduğu her türlü kullukla melekleşen insan
demektir. Buna da bir örnek: İmran bin Husayn, bâsur hastalığına yakalanmış ve
zaman zaman yaralarını dağlattırmaktadır. Bu melek ruhlu insan, sair günlerde
melekleri görüp onların selâmlarını almasına karşılık, yaralarını dağlattığı
zaman, bir türlü onları müşâhede edememektedir. Bu durumunu Allah
Resûlü’ne açınca, Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm şöyle buyurur –özel bir durum ve
hususî bir sır var–: “Yaralarını dağlatma. Zira o zaman meleklerin
selâmından mahrum kalırsın.”7

Ruh insanı, bir metafizik kahramanıdır. Übey İbn Ka’b, ibadet ü taat yapmak
için mescide gelir. İki rekât namaz kıldıktan sonra ellerini açar ve dua etmek
ister. İşte bu esnada, mescidin duvarları lerzeye gelerek, kendisinin söylemeye
niyet ettiği şeyleri söylemeye başlar. Bu durum Allah Resûlü’ne haber
verildiğinde İki Cihan Güneşi, “O Cibrîl’dir ve senin söylemek istediğin
şeyleri senin namına söylemiştir.”8 buyurur.

Ruh insanı, bir muhasebe kahramanıdır. Hanzala ibn Rebî’ (radıyallâhu anh),
Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) ile Efendimiz’in huzuruna gelir ve “Hanzala
münâfık oldu ya Resûlallah. Çünkü Senin yanında hissettiklerimi dışarıda
hissedemiyorum.” der. Bunun üzerine Efendimiz “Ey Hanzala! Bir öyle, bir
böyle..” buyurur ve sözlerine şöyle devam eder: “Eğer zamanın her
parçasında benim yanımda olduğunuz gibi olsaydınız, melekler sokaklarda
sizinle musâfaha ederlerdi.”9



Bir başka Hanzala.. Hanzala ibn Ebî Âmir (radıyallâhu anh), “cihad”
çağrısını aldığında hemen yerinden ok gibi fırlayarak savaş meydanına koşar ve
şehadet şerbetini içer. Az sonra Allah Resûlü, onunla alâkalı şunları söyler:
“Gök ile yer arasında Hanzala’yı meleklerin guslettirdiğini gördüm.”
Ailesine sorulduğunda şu gerçek ortaya çıkar: Hanzala’ya o gece su iktiza
etmiştir. Ancak, cihat münâdîsinin sesini duyunca gusletmeye fırsat bulamamış;

savaş alanına koşmuş ve şehit düşmüştür.10

Hükümdarlardan ruh insanı, Murad Hüdavendigâr, büyük bir askerî ve idarî
dâhidir. Onun bir de askerî ve idarî dehasını aşan kulluğu vardır. O kadar ki bir
defasında hocasına şöyle der: “Hocam, sen namaza dururken ilk tekbir
aldığında hemen Kâbe’yi görebiliyorsun. Ben ise ancak birkaç tekbirden
sonra görebiliyorum.” Evet koca hünkar işte böyle namaz kılmaktadır ve her
tekbir alanın Kâbe’yi müşâhede ettiğini sanmaktadır. Bu devâsâ ruh, I. Kosova
Savaşı’nda koca haçlı ordularını göğüslemiş ve savaştan önce Rabbine “Ya
Rabbi! Ordumu muzaffer, beni de şehit eyle.”  diye yalvarmış. Her şey
bittikten sonra da savaş meydanını dolaşırken bir tâli’siz el tarafından
hançerlenmiş ve Rabbine yürümüştür.

Bu büyük hünkârın ağabeyi olan Süleyman Paşa da kendisini aşmış ruh
kahramanlarından biridir. Süleyman Paşa, devamlı surette Bizans içlerine
doğru akınlar tertip eder.. Çanakkale’den sallarla geçmeyi başarır..
Gelibolu’yu hakimiyeti altına alır ve Bolayır’a kadar ilerler. Herkes onun
hükümdar olacağını ve bir gün milletinin başına geçeceğini düşünmektedir ama
o, ötelerden gelen bir müjdeyi vicdanında duymuş gibi bir akın öncesinde,
akıncı beylerini toplar ve onlara şunları söyler: “Şayet ben bugün ölürsem,
ölümümü duyan Bizanslılar, bundan istifadeye kalkacak ve aldığımız yerlere
yeniden hücum edeceklerdir. Size vasiyetim, cenazemin başında toplanıp el
ele tutuşunuz, Allah ve Resûlü’ne sığınarak düşmana saldırınız. Sakın,
cihaddan geri durmayınız!”

Bir gün önce, bu sözleri sarfeden Süleyman Paşa, ertesi gün cihat
meydanında atının ayağı bir köstebek çukuruna girer ve atından baş aşağı
düşerek şehit olur. Bunun üzerine ordunun ileri gelenleri onun başında toplanır
ve vasiyetine uyarak el ele tutuşup düşmana hücum ederler; eder ve Bizans’ı
bozguna uğratırlar. Savaş sonunda, düşman askerleri şu itirafta bulunur: “Her
defasında önünüzde koşan o levent ve civanmert delikanlı var ya, siz bize
hücum ettiğinizde o yine sizin önünüzdeydi ve yalın kılıç bize hücum



ediyordu.”
Çanakkale Savaşında milletimiz, ordular halindeki ruh insanları olarak

topyekün bir Hüdavendigâr, bir Süleyman Paşa ve Bedir’in aslanlarıdırlar.
Bunlar “Çanakkale geçilmez!” sözünü tarihe altın harflerle yazdırmışlardır ki,
bu ruh insanlarını şâir-i şehîrimiz şu mısralarla destanlaştırmıştır:

“‘Bu, taşındır’ diyerek Kâbe’yi diksem başına;
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gökkubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan;
Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvîzeni lebrîz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.”
Elbette ki, bu ruh insanlarının yazdığı destanlar bitmemiştir, bitmeyecektir

de... Milletimize, onun ruh ve mânâ köklerine hasım birçok düşmanın bulunduğu
muhakkak. Ne var ki her zaman ruh köklerine sımsıkı bağlı bu necip millet, –
Allah’ın inayet ve keremiyle– bütün bu bâdireleri aşıp tıpkı eskiden olduğu
gibi bir defa daha dünya devletleri arasında sahip olduğu yeri alacak ve
dengesi bozulmuş günümüz coğrafyasında muvazeneyi tesis edecektir.
1 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616.

2 Fecr sûresi, 89/27-30.

3 Ahzâb sûresi, 33/4.

4 Ebû Dâvûd, tahâret 79; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/343.

5 Buhârî, fezâilü ashâb 13, cihâd 40, 41, 135, meğâzî 29; Müslim, fezâilü’s-sahabe 48.

6 Bakara sûresi, 2/40.

7 Müslim, hac 165; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/427.

8 Bkz.: el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 22/40.

9 Müslim, tevbe 12; Tirmizî, kıyâmet 59; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/346.

10 İbn Hibbân, es-Sahîh 15/495; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 4/10.
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Birinci Bölüm 
PERSPEKTİF

SADAKAT VE VEFAYA DAİR
Soru: Sadakat ve vefa nedir? Günümüzde sadakat ve vefayı nasıl
anlamalıyız?
Sadakat, doğru düşünmek, doğru konuşmak, doğru davranış sergilemek ve

aynı zamanda doğruluğu kalbde korumak demektir. Bu mânâdaki sadakat, izafî
bir tabir olup belli bir ölçüsü de yoktur.

Sıdk sıfatı da; tıpkı ismet, emanet, tebliğ ve fetanet gibi, enbiyâ-i izâmın
sahip olduğu sıfatlardandır. Bu sıfatlar, onların hususiyetlerindendir. Buna
onların hâssası da diyoruz. Hâssa, kâmil mânâda herhangi bir kimsede bulunup
bir başkasında bulunmayan özellik demektir. Dolayısıyla sadakat, zirve noktada
enbiyâ-i izâmda bulunur.. ve onu sadece ‘söz doğruluğu’ şeklinde yorumlamak
da eksik bir anlayıştır. Sadıklar, kalbleri  doğrulukla dopdolu olan ve tamamen
Allah’a kilitlenen insanlardır. Onların kalbî dünyalarındaki bu durum her
zaman davranışlarına da aksedecektir. Zira onların kalbleriyle, söz ve
davranışları arasında herhangi bir farklılık söz konusu değildir.

Sıdkta zirveyi tutan enbiyâ-i izâm kalb, söz ve davranış bütünlüğü içinde
tamamen Allah’a kilitlenmiş kimselerdir. Bu ölçüdeki sıdkla ittisafı ‘Allah’ın
sadık bir bendesi olma’ mânâsına anlamak da mümkündür. Bu itibarla da
nebilere, Allah’ın boynu tasmalı birer kapıkulu, bizlere de onların halâyıkı
nazarıyla bakabiliriz. Evet onlar, “Allah’ın kendilerine buyurduklarına karşı
gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler.”1 gibi emredilen şeyleri
harfiyen yerine getirir ve göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa muhalefet
mülâhazasına girmezler. Bazıları onlar için değişik mütalaalarda bulunsalar da,
enbiyâ-i izâmın sıfatları mevzuunda bizim mülâhazamız budur. Onlar hakkında
Kur’ân-ı Kerim’de tedip mahiyetinde söylenen sözler, onların hayallerine
akseden bir şeyin daha baştan önünü kesmeye matuf ilâhî tembih demektir.



Enbiyâ-i izâm, daima iç-dış bütünlüğü içinde yaşamışlardır. Aksi takdirde
onların hayatlarında az bir inhiraf söz konusu olsa, hemen hızlı bir tembihle
kalblerinin yanına getirilirler. Nitekim “Eğer (Peygamber) bize atfen bazı
sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can
damarını koparırdık (onu yaşatmazdık). Hiçbiriniz buna mâni de
olamazdınız.”2 mealindeki âyet, onların durum ve konumlarındaki böyle bir
ciddiyeti hatırlatır.

Nebilerden sonra en büyük sıddîk, Hz. Ebû Bekir’dir. “Sıddîk”, bağlı
bulunduğu şeyi her şeye tercih edecek kadar dengeli ve temkinli olan ve bütün
hayatını ona göre programlayıp yaşayan insan ise –ki öyledir– Hz. Ebû Bekir
en büyük sıddîktır.

Vefa da, tıpkı sadakat gibi ölçüsü tam bilinemeyen izafî bir  tabirdir. Vefa,
birine karşı ister baştan verilen, isterse verilip kendisine hatırlatılan şeylere
karşı borcunun şuurunda olarak o borcu eda etmek demektir. Bu da, çok defa
karşılıklı mukaveleler şeklinde gerçekleşir. Nitekim Cenâb-ı Hak, “Bana
verdiğiniz sözü yerine getirin ki, Ben de size karşı ahdimi yerine
getireyim.”3 yani Bana karşı vefalı olun, verdiğiniz sözü davranışlarınızla
yerine getirin ki, Ben de bu mukavelede size verdiğim sözü gerçekleştireyim,
buyurur. Ayrıca şu iki âyet-i kerimede de “Siz Beni anın ki Ben de sizi
anayım.”4 “Eğer siz Allah’a (Allah’ın dinine) yardım ederseniz O da size
yardım eder.”5 buyrulmaktadır ki, bu türlü durumlarda yerine getirilen şeylerin
hepsi birer vefa ifadesidir.

Vefalı olmak, bir taraftan sadakat gereken zata karşı o his ve tavrımızı
korumak, bir diğer taraftan sorumluluğumuzun şuurunda olmak ve onun
gereklerini yerine getirmek, bir başka zaviyeden de, onun teveccühü ölçüsünde
ona teveccühte bulunmak demektir.

Yukarıda da zikredildiği gibi hem sıdk hem de vefa tabirleri izafîdir.
Herkesin derecesine göre bir sadakat ve vefa hissi vardır. İnsan, bu ulvî
hislerinden dolayı değer verdiği şeylere karşı saygı duyar ve onlara gönülden
sahip çıkar. Meselâ, bir insan, Efendimiz’in davasına, düşüncesine ve ortaya
koyduğu âsârına karşı sadık ve vefalı ise o böyle bir duygu ve düşünceyle
O’nun mübarek lihye-i şerifinin bulunduğu sandukayı veya kadem-i pâkini
başına taç yapacaktır. Esasen böyle bir hürmet, ne Kur’ân ne de Sünnet’te
emredilmektedir; ama Nebiler Serveri’ne karşı sadakat içinde olan bütün



büyükler, Asr-ı Saadet’ten bu yana hep böyle vefalı davranmış ve O’nun ayak
izinden hırkasına, asâsından lihye-i şerifine varıncaya kadar, O’ndan hatıra
kalan bütün emanetleri hep saygıyla karşılamış ve muhafaza etmişlerdir.
Osmanlılar ise, bu mukaddes emanetleri altın kakmalı sandıklar içinde
muhafaza ederek günümüze kadar ulaştırmışlardır. Meselâ O’nun hırka-i şerifi,
her yerde ve her zaman açılmaz. Ona bir salât u selâmla uzaktan bir göz
dokundurma için bile Ramazan ayı gibi mübarek bir zaman diliminin gelmesi
beklenir. Bu diğer milletlerde olmayan, milletimize mahsus bir saygı tavrı ve
Nebiler Serveri’ne karşı gösterilen sadakat ve vefa ifadesidir.

Efendimiz’e karşı olabildiğine sadık ve vefalı olan insanlardan birisi de
Afrika fatihi büyük insan Amr İbn Âs (radıyallahu anh) idi. O, vefat ederken
sadakatinin bir tezahürü olarak dilinin altına Nebiler Serveri’nden hatıra
kalmış mübarek bir kıl koyuyor ve bununla ahirette sorulan suallere kolay
cevap vereceği tefe’ülünde bulunuyordu...

İnsanlığın İftihar Tablosu’na karşı büyük bir sadakat ve vefa örneği
sergilemiş kişilerden bir diğeri de, girdiği hiçbir savaşta yenilgi yüzü
görmeyen büyük kumandan Hz. Halid b. Velid idi; işte bu yüce kamet, sarığında
devamlı Allah Resûlü’nün mübarek saçından bir kıl taşırdı. Bir keresinde o,
cephede Bizans’a karşı savaşırken bir kılıç darbesiyle başındaki miğferi
yuvarlanarak düşman safları arasına gidince, heyecanla ve ölümü hiçe sayarak
miğfere doğru koşmuş ve arkadaşlarının ihtarlarına kulak asmadan onu alıp
giymişti. Daha sonra Hz. Halid’in o güne kadar düşman karşısındaki tavrını çok
iyi bilen arkadaşları, kendisine bu denli tehâlükünün sebebini sorduklarında o
yüce ruh, onlara şu cevabı veriyordu: “Ben onu nasıl düşmana bırakırım! O
miğferin içinde Allah Resûlü’ne ait mübarek bir kıl vardı.”6

Efendimiz’in sadık bendelerinden biri de hiç şüphesiz Osmanlı
sultanlarından ve aynı zamanda ismiyle anılan camiyi yaptıran Sultan Ahmet’tir.
O, Nebiler Serveri’nin mübarek ayağının bastığı çamur kalıbını tacına sorguç
yapmayı düşünmüş ve “N’ola tacım gibi başımda götürsem kadem-i pâkin /
Ahmedâ yüzün sür pâyine ol pâkin.” diyerek vefasını ortaya koymuştur.

Bütün bunlar, bir dava ve düşünceye ve o dava ve düşüncenin arkasındaki
insana sadakatin ifadesidir. Efendimiz’in de, Allah’a karşı baş döndürücü bir
sadakati vardır. O kadar ki, O, Cibril vahyi kendisine tebliğ ederken bir kelime
unutma endişesiyle dilini ağzında sürekli evirip çevirir ve tek bir hareke, bir



nokta zayi etmemek için tehâlükler yaşardı. “(Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk
almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu, toplamak (senin kalbine
yerleştirmek) ve onu okutmak Bize aittir.”7 mealindeki âyet onun bu hissini
nâtıktır.

Bu ümmet, Efendimiz’den kalan pek çok şeye karşı aynı sadakat içinde
olmuştur. Ama tarihin çeşitli dilimlerinde bu sadakati zedeleyen hâdiselerin
meydana geldiği de bir gerçek. Maalesef bazı dönemler itibarıyla bu ümmet
arasında da dinsizlik yaygınlaşmış ve pek çok insan ateist olmuştur. Yine  bazı
karanlık dönemlerde camiler terk edilmiş ve Kur’ân da unutturulmuştur. İşte
böyle bir zamanda sadakat, her şeye katlanarak yok olmaya yüz tutmuş yüce
değerleri yeniden ihyâ etmeye çalışmak olmalıdır. Sadakatin gereklerinin
yerine getirilmesi ise bir vefadır.

Dilerim bütün bunlar –inşâallah– sinelerde yeniden neşv ü nema bulur ve
insanımız, üzerine düşen vazifeleri bihakkın yerine getirir. Böyle bir aydınlık
yola giren ve sineleri sadakat ve vefa hissi ile dopdolu bu sadakat ve vefa
erleri, kendilerinden beklenen misyonu eda eder ve başkalarının da bu havayı
teneffüs etmelerine imkân hazırlarlar. Duygu ve düşünceler insanları aynı
noktaya çekip götüreceğinden dolayı bu kutlular, –inşâallah– mahşerde de
onlarla beraber olurlar. Meselâ, sıdk ve vefa mevzuunda a’zamî derecede
hassas olanlar Hz. Ebû Bekir’le, kılı kırk yararcasına adalet ve istikamet içinde
hareket edenler Hz. Ömer’le, iffet ve namusunu koruma mevzuunda fevkalâde
hassas davrananlar Hz. Osman ve Hz. Ali’yle; hâsılı kim hangi yolda yürüyor
ve neyi yaşayıp temsil etmeye çalışıyorsa o yolun kahramanlarıyla mutlaka
buluşacak ve onlarla aynı nimetleri paylaşacaktır.
1 Tahrîm sûresi, 66/6.

2 Hâkka sûresi, 69/44-47.

3 Bakara sûresi, 2/40.

4 Bakara sûresi, 2/152.

5 Muhammed sûresi, 47/7.

6 Bkz.: el-Vâkıdî, Kitâbü’l-meğâzî 3/884; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 4/104.

7 Kıyâmet sûresi, 75/16.



İDARECİLERE KARŞI TAVRIMIZ
Soru: Millet menfaatlerinin politik mülâhazalara feda edildiği, şahsî
çıkarlar uğrunda gelecek nesillerin dünyasının yıkıldığı günümüz
toplumunda taban olarak, hasbelkader idareci konumunda bulunan
büyüklerimize karşı tavrımız nasıl olmalıdır?
Bazen sorduğumuz sorular, bazen de vermiş olduğumuz cevaplarla, kalıcı

olmasa da, bir kısım karanlık tablolar çizebiliyoruz. İşte böyle bir durum
karamsarlığı da beraberinde getiriyor. Aslında bir kısım tahakkümlerin,
tasallutların yaşandığı şu dönemde bir kısım ideolojiler adına, bazı kirli ellerin
nerelere kadar uzandığını düşündükçe, hafakandan hafakana giriyor ve “Bu
güzel millet için bunlar olmamalıydı.” diyorum.

Yine de bütün bunların milletimiz için gelip geçici olduğunu/olacağını da
düşünüyor ve teselli oluyorum. Zira bu kötülüklerin hemen bütünü ayrı ayrı
düşüncelerin meydana getirdiği ayrı ayrı anaforlar veya girdaplar gibi ve
kat’iyen birbirine dayanan, birbirini takviye eden kubbelerdeki taşlar misâli
birbirine dayanmak suretiyle ayakta duran heyetler gibi değiller. Evet, bugün
bizim maruz kaldığımız şeyler, şahsî duygular veya hizipçiliğe dayanan öyle
kötülüklerdir ki, zamanı gelince o kötülükleri temsil eden insanlarla birlikte
onlar da yok olup gideceklerdir. Bu yüzden de bence paniğe kapılmaya hiç de
gerek yok.

Oysaki doğruluğu, güzelliği temsil eden insanlar hem umumun hüsnükabulü
gibi bir mazhariyetleri var hem de daimîdirler. Zira doğruluk bir olduğu için
onların doğruluk adına attıkları her adım, doğru duygu, doğru düşünce ve doğru
anlayıştan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla onların ortaya koydukları eserlere
ferdîlik nazarıyla bakılamaz; onlar kolektif şuurun semeresidir ve hepsi de
kalıcılık vaad etmektedir. Bu itibarla da bunların bir damlası diğerinin
deryasını yutabilir. Çünkü hakikate ait bir zerre hayale ait dünyalara bedeldir.

Bunu başka bir zaviyeden şöyle de değerlendirebiliriz; kötülükleri temsil
eden insanların her biri kendi bâtılının esiri, kendi bâtılının azmışı, kendi
bâtılının anarşistidir. İyilikleri temsil eden insanlara gelince, onların
dayandıkları hak Allah ile, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile,
Kâbe ile irtibatlıdır. Dolayısıyla hakka temessük eden herkes bu hakikatlere,
başka bir ifadeyle “Artık kim tâğutu reddedip Allah’a iman ederse, işte o,
kopması mümkün olmayan en sağlam tutamağa yapışmıştır.”1 âyeti ile ifade



edilen hablü’l-metine, sağlam ipe tutunmuş olur.
Bu itibarla biz bütün bu hâdiselere bir taraftan bu nazarla bakar, diğer

taraftan da “Belki hâlihazırdaki durum bizim günahlarımıza terettüp etmiştir,
onu yaratan Allah olduğuna göre, izale edip yok edecek olan da yine O’dur,
dolayısıyla her şeyden evvel biz, O’nunla irtibatımızı kavi tutmalıyız. Zira
O’nun güç ve kudretiyle olmaz gibi görünen şeyler birdenbire oluverir; karlar
erir, buzlar delinir, çiçekler açar ve her  yer nevbahar olur. Yine o güç ve
kuvvetle dünyadaki hasım güçler bozguna uğrar, en zayıf insanlar en güçlü hâle
gelir.” der ve O’na yöneliriz.

Konuya şöyle de bakabiliriz: Bu kabîl karanlık tabloları bugüne kadar ne
sadece biz görüp biz yaşadık ne de onlar olduğu gibi kaldı. İnsanlık tarihinde
tarihî tekerrürler devr-i daimi içinde çok defa karanlıklara girildi.. girildi
ancak hemen ardından aydınlığa çıkıldı. Meselâ İnsanlığın İftihar Tablosu’na
tekaddüm eden yıllar belki günümüzden de karanlıktı. –O dönemi tasvir etmek
konusunda ben çok defa hayâ ediyor, hicap duyuyorum.–

Âkif’in ifadesiyle:
“Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta,
Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi.”
Günümüzdeki karanlıklar içinde aynı ışık patlamalarının olabileceğini ümit

ederiz. Allah (celle celâluhu) her şeye kadirdir. Hz. Sahipkıran, “O’nun

kudretinden ümit ederiz ki, bu kışta bir bahar göstersin.”2 der ve “Ne yapayım

ben kışta geldim, sizler Cennetâsâ bir baharda geleceksiniz.”3 sözleriyle bunun
bişaretini de verir. O hâlde ne kadar karanlık tablolar çizilirse çizilsin, bizler
madem birer neferiz, öyleyse sadece kendi vazifemizi yapmalı ve Hakk’ın işine
karışmamalıyız. Nefer, vazifesini kusursuz yerine getirmeye çalışır; kendisine
verilen stratejileri uygular; sonucu elde etme meselesine gelince, onu da her
hâline nigehbân olan Zât’a havale eder. O isterse zaferyab kılar, isterse olduğu
yerde bırakır...

Son bir husus da, başımızdaki idareciler için “hasbelkader” tabiri
kullanılıyor ki, bu ifadeye bayılmamak mümkün değil. Çünkü her dönemde
insanların başına hasbelkader yani kaderin bir hesabı, bir takdiri olarak çeşitli
insanlar gelmiştir. Gerçi onların seçilip başa gelmesinde insanların bir cehd ü
gayreti vardır. Ve bu cehd ü gayretin neticesini de görmezlikten gelemeyiz.

Allah Resûlü, “Siz nasılsanız öyle idare olunursunuz.”4 buyuruyor. Yani buna



biz istersek bir kısım içtimaiyatçıların yaklaşımıyla “Baştaki dinamik güçleri
statik güçler belirler.” veya “Bir binanın mukavemeti, üzerinde oturduğu
blokaja göre belirlenir.” ya da Üstad’ın yaklaşımıyla “Eczası günahlardan

mürekkep bir heyetten sevap hâsıl olmaz.”5 diyebiliriz.
Evet, bütün bu mülâhazalara dayanarak diyebiliriz ki, ferden ferda her

insanın bir sahabi kadar cehd ve gayreti varsa Allah onlar için hususi mahiyette
bir Ömer, bir Ebû Bekir yaratır ve bunda hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.
Ama o kadar bir cehd ve gayretleri yoksa o zaman da kendi oluşumlarının
üstünde daha üst bir şey beklemeleri, uyumsuzluk talep etmeleri demek olur.
Başka bir ifadeyle onlar ruhen serazad, çakırkeyf ve cismaniyetlerine yenikse
başta Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir gibi insanlar da olsa genel bir uyum olmadığı
için onların hayat anlayışları, hayat felsefeleri karşısında bunalıma girerler ve
arada çarpışmalar, çatışmalar meydana gelir. Bence bu çok önemli bir
meseledir. Bu açıdan da o ruh ve mânâya sahip olmayan insanların
hâlihazırdaki durumu garipsememeleri gerekir. Zira durum tam bize göre.. her
yanda yalan, tezvir, iftira, millet malını hortumlama ve daha bin türlü mesâvî...
Sokaklar kirli, her tarafta kırk haramîler ve tabiî “Devletin parası deniz...”
diyenlerin hadd ü hesabı yok. Hiçbirimiz bir kısım inhiraflardan hâlî ve fâriğ
değiliz; az fırsat düştüğü zaman hemen başımız dönüyor, bakışımız bulanıyor,
aynı anlayışa kayıyoruz.

Ve bu çerçevede onları başlarına musallat eden Allah’ın kendilerine
zulmettiğini düşünmemelidirler. Kur’ân, “Allah size zulmetmez, siz kendi
kendinize zulmediyorsunuz.”6 buyurur. Yani onları başınıza musallat eden
sizlersiniz. Her ne kadar kader onları o makama getirmişse de sizin mesâvînize,
kötülüklerinize bir ceza olarak getirmiştir. ْمُكَسُفَْنأ ْمُكَْیلَع   “Öyle ise siz
kendinize bakmalısınız.”7

Hâsılı, eğer siz kendi rahatını ve huzurunu düşünmeden, kendi füyûzât
hi s l er ini hesaba katmadan başkalarının zevkleriyle yaşayacak insan
yetiştirmekle toplumu onarır ve ihyâ ederseniz işte o zaman bir kalb, bir
vicdan, bir ruh toplumu başka bir ifadeyle her ânı Allah ile irtibatlı bir toplum
meydana getirmiş olursunuz. Yoksa böyle bir toplum yetiştirmeden o mevzu ile
alâkalı alternatif düşünceler teklif etmeniz bence dengesizlik teklif etme demek
olur. Çünkü teklif ettiğiniz şeyler o toplumun yapısıyla örtüşmemektedir. Onlar
ancak faziletli, başka bir ifadeyle kendi iradesiyle günde bir defa yemeye,



kalori hesabıyla yaşamaya kilitlenmiş, komşusunu aç gördüğü zaman yemekten
iştahı kesilen, ibadet ü taat dendiği zaman tıpkı şehevanî hislere gittiği gibi
giden ve gecelerini ihyâ etmekte cismaniyeti adına zevk alan başyüceler gibi
haz duyan insanlara mahsustur.
1 Bakara sûresi, 2/256.

2 Bediüzzaman, Mektubat s.496 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım, Beşinci İşaret).

3 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.81 (İlk Hayatı).

4 el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 1/336; ed-Deylemî, el-Müsned 3/305.

5 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.531 (Hakikat Çekirdekleri); Münazarât s.52.

6 Yûnus sûresi, 10/44.

7 Mâide sûresi, 5/105.



CAHİLİYE İÇİNDE YAŞAYIP CEHALETE
BULAŞMAYANLAR

Soru: Efendimiz’in, bir cahiliye çağında neş’et etmesine rağmen, O’nun
o dünyanın dışında olduğunu vurguluyorsunuz. Bugün de O’nun
mesleğini temsil eden insanların kendi çağlarının önünde veya çağ üstü
diyebileceğimiz bir konumda bulunmaları söz konusu mudur?
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) neş’et ettiği döneme, o günkü

kültür ve anlayış itibarıyla “Cahiliye Çağı” diyoruz. Bir başka yaklaşımla
“Cehl” kelimesi, daha ziyade Allah bilmeme mânâsına da kullanıldığından,
çoğunluğu itibarıyla o Allah bilmeyenler çağına cahiliye denmiştir. Ayrıca
ulemâ arasında şöyle bir yaklaşım da vardır; bir insan, allâme-i cihan da olsa,
şayet Zât-ı Ulûhiyet’i bilmiyor ve O’nu tanımıyorsa, o insan cahil sayılır. Zira
o, asıl bilmesi gerekli olanı bilmiyor demektir. Ve böyle bilgisizlerin yaşadığı
dönem de cahilî ve karanlıktır.

Bundan başka şöyle bir yaklaşım da söz konusudur. Eğer bir insan, bilip
kabullendikleriyle amel etmiyorsa, yani onun bilgisi amele dönüşmüyorsa, ona
cahil denir ve onunla bir şey bilmiyor gibi muamele edilir. Hususiyle de bilgi
mârifete dönüşmüyor ve insan kendinden, yaratanından habersiz yaşıyorsa o
tam bir cahildir. Yunus Emre bu hâli,

“İlim ilim bilmektir,
İlim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsen
Ya nice okumaktır.”

mısralarıyla ifade eder.
Bu itibarla bilinen şeylerle bir yere varılması gerekir. Aksine insanın, duygu,

düşünce ve davranışlarını, onu yaratılış gayesine yönlendirmeyen ve onda yeni
bir hâl hâsıl etmeyen ilmin cehaletten farkı yoktur.

İşte biz, “Cahiliye Dönemi” derken, bu türlü insanların yaşadığı ve toplumun
hemen her katmanında bu duygu ve bu düşüncede kimselerin bulunduğu bir çağı
kastediyoruz. Bu itibarla Efendimiz’i, yaptığımız böyle bir cahiliye tarifi
içinde, o çağla irtibatlandırmamız mümkün değildir. Çünkü O, hayat-ı
seniyyelerinde hiçbir zaman, Allah bilgisinden gafil olmamıştır. Değil inanç ve
itikada ait meselelerde bir yanlışa düşmesi, daha genç bir delikanlı iken,
Kâbe’nin tamiri esnasında mübarek vücudunun bazı yerlerinin açılması



karşısında Hz. Cibril O’nun gözüne görünmüş ve sahabilerin ifadelerine göre,

bu hâdiseden sonra kimse O’nun o ölçüde açılmasına şahit olmamıştır.1 Evet,
peygamberlikten önce bile kendisine mekân ötesi âlemlerden ihtarda bulunulan
böyle bir insanın, bizim tarifimiz çerçevesinde cahiliyede bir yere konması
mümkün değildir. Bu açıdan biz “Allah Resûlü döneminde bir cahiliye vardı,
ama O, o cahiliyenin dışındaydı.” diyoruz.

İşin gerçek yönü bu olmakla beraber, peygamberlikle serfiraz kılınmış,
insanlığın medar-ı iftiharı ve her şeyimizi O’na borçlu olduğumuz bir Zât’ı ele
alırken, O’nun tasavvurlarını, düşüncelerini, Allah’la olan münasebetlerini
hesaba katmadan O’nu sırf o döneme ait kriterlerle ele almamız fevkalâde
saygısızlık olur. Hatta değil İnsanlığın İftihar Tablosu’nu, O’nun sadık
bendeleri kabul ettiğimiz ashab-ı kiramı dahi kendimizi esas alarak
değerlendiremeyiz. Bir hadislerinde Allah Resûlü: “Allah beni seçtiği gibi
ashabımı da seçti.”2 buyurarak kıyamete kadar tek din olan İslâm’ın
temsilcilerinin seçme insanlar olduğuna dikkatleri çekmiş ve bizi temkine
çağırmıştır. Elbette onlardan da bir kısım hatalara düşenler olmuş ve yer yer
gaflet yaşayanlar bulunmuştur. Ancak onlar, Allah Resûlü’ ne arkadaşlık etmiş
olmaları, sürekli vahiy sağanağıyla sulanmış, peygamber boyasıyla boyanmış
olmaları açısından değerler üstü değere sahiptirler. Dolayısıyla onları da
cahiliye kriterleri ile değerlendiremeyiz. Kur’ân, “Onlardan sonra gelenler,
“Ey kerim Rabbimiz, derler, bizi ve bizden önceki mü’min kardeşlerimizi
affeyle, içimizde mü’minlere karşı hiçbir kin bırakma. Duamızı kabul buyur
yâ Rabbena; çünkü Sen Rauf ’sun, Rahîm’sin: Şefkat ve ihsanın son derece
fazladır.”3 buyurmakla onları ele alıp değerlendirmede bizlere edep dersi
vermektedir. Allah Resûlü de  aynı şekilde: “Ashabıma sebbetmeyin (dil
uzatmayın). Nefsim elinde olan Zât-ı Zülcelâl’e yemin olsun (sizden) biriniz,
Uhud dağı kadar altın infak etse, onlardan birinin infak ettiği bir müdd’e
(yaklaşık 875 gr) hatta yarım müdd’e bile mukabil gelemez.”4 buyuruyor.

Bence bu ifade, onların hukukuna daha saygılı olmamız açısından önemli bir
tembih ve irşad olsa gerek. Haddizatında cahiliye döneminde bile, onlardan Hz.
Ebû Bekir gibi, “Ben cahiliye döneminde, evet, Kâbe’nin açık saçık kadınlar
tarafından tavaf edilip el çırpılarak dolaşıldığı bir dönemde bile, harama
uçkur çözmedim, ağzıma içki koymadım, puta secde etmedim..”5 diyen aşkın
insanlar vardır. Benzer ifadeleri daha nicelerinden duymak mümkündür.



Meselâ, Hz. Suheyb için Allah Resûlü: “Ne güzel kuldur o; Allah’tan
korkmasa da günah işlemez.”6 der. Yani o tabiatı itibarıyla günaha  kapalı ve
fıtraten saygılı yaratılmış...

Bu itibarla bize, başta Efendimiz olmak üzere sahabe-i kiramı saygıyla ele
almak düşer. Aksine, o dönemde yaşanan bir cahiliye vardı diye onların hepsini
o cahiliye içinde düşünmemiz kat’iyen doğru olamaz. Bu yüzden çoğu zaman
ben o dönemi, “Efendimiz’in yaşadığı devirde, o dönemi paylaşan insanların
yaşadıkları dönem.” diye tavsif etmeyi yeğledim ve O’nun, zaten Allah katında
muallâ, müberra, mukaddes ve münezzeh olan hayat-ı seniyyelerini, bu dönemle
aynı tutmamaya çalıştım. Bilindiği gibi Efendimiz’in isimlerinden biri de
Mustafa’dır. Bu, Cenâb-ı Hakk’ı n, “Allah meleklerden ve insanlardan bir
kısım kimseleri elçi olarak seçer, onları saf ve temiz tutar.” 7 âyetiyle ifade
buyurduğu hususla irtibatlıdır. Yani Allah (celle celâluhu) O’nu seçmiş, O  da
bütün ömrünce tam bir seçilmişlik örneği sergilemiştir.

Evet, sanki Allah, ta baştan O’nu önemli bir misyon ve vazife için seçerken,
daha sonra ortaya koyacağı performansı görmüş, ilk seçmeyi de ona bina
etmiştir. Başka bir ifadeyle, bu mevzudaki istidat, kabiliyet ve performans,
Efendimiz’e baştan bir avans olarak verilmiş, O da, o avansın hakkını çok iyi
yerine getirince, Cenâb-ı Hak O’nu Nebiler Sultanı olmakla serfiraz kılmıştır.

Hz. Musa (aleyhisselâm) için de Kur’ân’da benzer ifadeler kullanılır: “Seni
insanların üzerinde saflardan saf kaymak hâline getirdik.”8 Bu ifade hayale,
süt kaynarken kaymağın sütün üzerine çıkması gibi bir mânâyı hissettirir. Bu
açıdan bütün insanlık kaynayan sütse, peygamberler de o kaynayan sütün
kaymağıdırlar diyebiliriz. Bu açıdan da Allah’ın böylesine seçkin kıldığı o
zatları, bizim, cahiliye içinde bir yere oturtmamız fevkalâde yanlış olur.

Aynı şeyler, günümüzde iman ve Kur’ân hakikatlerini neşr ve  temsil eden
insanlar için söz konusu olmasa da, böyle bir işi temsil eden zat/zatlar için
düşünülebilir. Muhammed Kutub’un “20. Asrın Cahiliyeti” dediği, yani
boyunduruğun tamamen yere konduğu bir dönemde, iman ve Kur’ân davasına
sahip çıkan gönül insanları ve fikir mimarları için aynı şeyler söz konusu
olabilir.

Gerçi Allah Resûlü, sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn dönemleriyle yaşanan bir
altın devirden sonra, artık İslâm milletleri velûdiyetlerini kaybetmiş, üretici
yanları kalmamış ve şablonculuk yaşanmaya başlamış. Ciddî eserler ortaya



konamamış, eski eserlere şerhler ve haşiyeler yazma dönemi başlamış ve bu hâl
Fatih’in İstanbul’u fethetmesine kadar da devam etmiştir.

Bu, işin bir yanı; diğer yanına gelince, bu mütalaaların kat’iyen İslâmiyet’ten
geri dönüldüğü ve tekrar bir cahiliye yaşandığı şeklinde anlaşılmamasıdır.
Evet, 5-6 asır batı yamaçlarında İslâm dünyasının karakolluğunu yüklenmiş,
şanlı, namlı, hatta Muhyiddin İbn Arabî’nin Şecere-i Numaniye’sindeki
ifadelerine göre, sahabeden sonra onlar kadar idarede başarılı ve muvaffak bir
millet ve mübarek bir nesil için bu ifade doğru olmaz. Ne var ki baştaki o
velûdiyet, o kariha zenginliği daha sonraları devam ettirilememiş ve Fatih’in
İstanbul’u fethetmesiyle daha da durmuş, Tanzimatla beklenmedik bir kısım
fezâi ve fecâinin patlamasıyla bütün bir toplum yerle bir olmuştur. Son 40-50
yıldaki durumu ifade içinse kelime bulmakta galiba biraz zorlanacağız...

Bu zaviyeden de günümüzde bir çeşit cahiliyenin yaşandığından söz
edebiliriz. Bu cahiliyenin en önemli yanı ise, ilimlerin ilhad ve değişik
ideolojiler adına kullanılmasıdır. Eskiden insanlar, cehaletleri değerlendirerek
küfür ve dalâlete çekiliyorlardı; şimdilerde küfür ve sapıklık fen ve felsefeyle
besleniyor. Zannediyorum bu cahiliye, Efendimiz’in neşrettiği nurlarla bertaraf
edilen cahiliyeden daha tehlikeli. Öyle ki, âdeta bugün bütün ilimler, ilim adına
değil de, dalâlet hesabına yorumlanıp değerlendiriliyor gibi bir durum söz
konusu. Dolayısıyla dünya kadar insan, bu cahiliyenin “alfa”sından, olmazsa
“beta”sından, o da olmazsa “gama”sından mutlaka müteessir oluyor. Bu hususa
Allah Resûlü bir hadis-i şeriflerinde şöyle işaret buyururlar: “Bir dönemde bir
duman zuhur edecek. Bu kâfirleri bütün bütün öldürecek, mü’minler de
zükkâma (nezle) tutulacak (yani onların da burunları akacak, gözleri
sulanacak).”9

Merhum Muhammed İkbal, kendi döneminde yetişen pek çok aydın için,
“Kalbleri mü’min, fakat kafaları kâfir.” der. Cemil Meriç merhum da aynı
tabiri, yerinde başka fikirlere, yerinde bizim duygularımıza ve düşüncelerimize
tercüman olmuş olan kendi dönemindeki aydınlar için kullanır. Meselâ Yahya
Kemal yerinde Süleymaniye’de bizim insanımızın namazını, bayramını dile
getirir, yerinde Koca Mustafapaşa’da kendisinden başka oruç tutmayanın
bulunmadığını ifade eder ve bunun inkisarını yaşar. İhtimal böyleleri, bizim
kültürümüzü beğenip benimsiyor, milletimizin maddî-mânevî dinamiklerini
takdirle karşılıyor, ama kafasındaki yüzlerce şüphe ve aksi hükümlerden de bir
türlü sıyrılamıyor. Geçmişteki bu insanları bu şekilde tavsif etmenin bir yararı



var mı, yok mu bilemeyeceğim ama pek çok aydınımıza ait hayat karelerinin
pek de iç açıcı olmadığı açık. Ve yine bu dönemde, her adını anışımızda
sinelerimizin saygıyla çarptığı ve eserlerini tavsiye edip herkesin okumasını
istediğimiz öyle kimseler oldu ki, Darvinizmin zihinleri bulandırdığı bir
dönemde, yaratılışla alâkalı âyetleri, evolüsyona uydurma lüzumu duymuş ve
evrime, olabilir nazarıyla bakmıştır. İşte bu, bir yönüyle küfrün “beta”sından,
“gama”sından müteessir olup, nezleye tutulma demektir.

Yanlış anlaşılmasın, o insanların bu hâle düşmesi, onların Allah’la
irtibatlarının kopması demek değildir. Bu, bir teknik nakavt ve meselelere
çözüm bulmada âciz kalma demektir. Ve bir mânâda hepimiz
cevaplayamayacağımız istifhamlarla karşı karşıya kalmışızdır. Fakir de
Darvinizmle alâkalı bazı şeyleri okuyunca, ciddî mânâda sağlam cevaplar
bulamamanın telâşını yaşadım. Bu mevzuda size yardımcı olacak ve elinizi
uzattığınız zaman onlarcasını bulacağınız kitap, dergi şöyle dursun, o günlerde,
konuyla alâkalı bir makale bile yoktu. Âdeta can havliyle Şeyhülislâm
Hayrullah Efendi’ye sığındım, ama baktım o da ona kâil ve bir sarsıntı daha
yaşadım. Bu dönemde azıcık okuyan herkes sarsıktı; sarsığı bol o günlerde
sarsılmayan bir insan vardır, o da, bir yönüyle bu cahiliyeye karşı kavga veren,
küfrün plânlarını altüst eden Bediüzzaman’dı. O, Meşrutiyet yıllarında yazdığı
ilk eserlerinden en son risalelerine kadar bütün kitaplarında hilkati vurguladı
v e her şeyi O biricik Yaratıcı’ya bağlamasını bildi. “Tekâmül yok, yaratılış

var.”10 dedi ve hep dimdik durdu.
Evet, o, 20. asrın bu denli karanlık cahiliyesi içinde neş’et ettiği hâlde, ne

duyguda, ne düşüncede, ne de amelde cehalet asla ona bulaşmamış ve o hep
kendi çağının üstünde yaşamıştır. O, âdeta çağıyla hesaplaşmak üzere
yaratılmış bir fıtrattır. Bu hâliyle o, –Eşref Edib’in haklı olarak dediği gibi–
şayet Devr-i Risaletpenâhî’de yaşasaydı, Allah Resûlü’ne çok yakın
sahabilerden biri olurdu. Ve putperestliğe o kadar düşmandır ki, Mekke

fethinde Allah Resûlü, putları kırma vazifesini ona verirdi.11

Yine o, tam bir iffet âbidesiydi; meselâ, 20 yaşlarında, Bitlis’te Ömer
Paşa’nın sarayında iki sene kadar kaldığı hâlde, onun kerimelerini bir türlü
tanıyamamıştı. Aynı şekilde 20-25 yaşlarında İstanbul’a geldiğinde,
Çamlıca’da Yusuf İzzettin’le birlikte onun köşkünde kalırken, çoğu zaman geze
geze Üsküdar’a inip, oradan kayıkla karşı tarafa geçerlerdi, Haliç’te kadın



erkek, çoluk çocuk şarkı söyleyip saz çalmak için sahile döküldükleri hâlde, bir
kerecik olsun göz kapağını kaldırıp onlara bakmamıştı. Kendisine neden
bakmadığı sorulduğunda da, kaçamak bir cevapla, “Ben âlim olmanın izzet ve

onurunu koruyorum.”12 demişti. Oysa o, mehâfetullaha (Allah korkusu) ve
mehâbetullaha (Allah saygısı) o kadar kilitliydi ki, hayatını sürdürdüğü kalb ve
ruh ufkundan öyle şeylere bakılmazdı ve bakmadı.

Yine, nasıl ki cahiliye içinde yaşadığı hâlde, o cahiliyeye bulaşmayan
Efendimiz’in Ebû Bekir’leri, Ömer’leri, Osman’ları, Ali’leri vardı; onun da,
ona yakın, onun çizgisinde, onun düşüncesini temsilen ikinci varoluşun fikir
işçileri ve davasının temsilcileri temiz arkadaşları vardı. Hepsi de pırıl pırıldı.
Ben şahsen Hasan Feyzi’nin günaha girmiş olacağını hiç
düşünemedim/düşünmedim. Hafız Ali’nin imanı karşısında hep ürperdim. Hoca
Sabri içimde saygı olup esti. Hulusi Efendi’yi bir kâmil mürşid gibi gördüm.
Hüsrev Efendi ayrı bir derinlik insanıydı. Tahirî Mutlu öyle engin bir aydı ki,
değil bir günahı üzerine sıçratması, hayatında abdest suyunu bile üzerine
sıçratmamıştı. “Allah” deyince gözleri dolardı ve başka bir âleme urûç etmiş
gibi bir görüntü sergilerdi. Re’fet Bey’i, Ahmet Fevzi’yi, Âtıf Efendi’yi, Âsım
Bey’i görmek gerekirdi. Alperen yürekli, uhrevî derinlikli Zübeyir Gündüzalp
bir vefa âbidesi; Mustafa Sungur, Abdullah Yeğin, Bayram Yüksel , Sait
Özdemir, Hüsnü Bayram bu ışık kaynağının hâlesi gibiydi. Ve  bunlar çağın
cahiliyesi karşısında dimdik kalabilmişlerdi.

Demek kendi dönemlerinde cahiliyeyi aşarak yaşayan insanlar da olabiliyor.
Bu açıdan, ikinci dirilişi temsil eden o büyük zatla birlikte, çevresinde yaşanan
korkunç cehalete rağmen cehalet yaşamayan, cehalete bulaşmayan bir hayli
insan vardı. Ve onlar şimdi birer yâd-ı cemil. Onlardan sonrakilere gelince, –
inşâallah– Cenâb-ı Hak onları da bu davanın feyiz ve bereketinden istifade
etmiş olarak günahlarından arındırır ve o ilklere ilhak buyurur.
1 Buhârî, hac 42; Müslim, hayz 77.

2 İbn Ebî Âsım, es-Sünne 2/483; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 17/140.

3 Haşir sûresi, 59/10.

4 Buhârî, fezâilü ashâb 5; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 221-222.

5 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/50; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 7/372; en-Nüveyrî, Nihâyetü’l-
ereb 4/85-87.

6 Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 2/74; Aliyyü’l-Kârî, el-Esrâru’l-merfûa s.372.

7 Hac sûresi, 22/75.



8 A’râf sûresi, 7/144.

9 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/178; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 3/292.

10 Bediüzzaman, İşârâtü’l-İ’câz s.89; Lem’alar s.240 (Tabiat Risalesi); Mesnevî-i Nuriye s.234 (Nokta
Risalesi); Muhâkemât s.90 (Unsuru’l-akîde).

11 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.613 (Tahliller).

12 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.504 (Emirdağ Hayatı).



MAZHARİYETLERİ İDRAK
Soru: Bizler iman ve Kur’ân hakikatine uyanan insanlar olarak
geçmişteki emsallerimize nispeten Cenâb-ı Hakk’ın üzerimizdeki
nimetlerini tam takdir edebiliyor muyuz? Ne buyurursunuz?
Türk atasözleri arasına girmiş Hayâlî’ye ait bir söz vardır: “O mâhiler ki

deryada yaşar deryayı bilmezler.” Günümüzde belli rahatlıklar içinde iman ve
Kur’ân hakikatlerine uyananlar, içinde bulundukları zaman diliminin dışını
görüp bilmediklerinden, hâlihazırda, Cenâb-ı Hakk’ın üzerimizdeki lütuflarını
ve mazhariyetlerimizi de –çok çekinerek söylüyorum– hakkınca takdir
edemiyorlar.

Evet, bazılarımız itibarıyla deryada yaşayan mâhiler gibiyiz. Allah daha
binlercesini bu deryanın içinde yaşamaya ulaştırsın; ulaştırsın ama
vicdanlarımıza da bu nimetlere mazhariyetleri duyursun.

Nimetlere mazhariyet çok önemlidir. Allah’ın size iman bahşetmesi ve
yükselme, terakki etme helezonunda belli bir noktaya çıkarması önemli bir
mazhariyet ve lütuftur. Bence, bu lütuftan daha büyük bir lütuf varsa o da, bu
lütfun vicdanda sezilmesi, duyulması ve insanın her dakika, hâlen, kâlen Allah
karşısında iki büklüm olup “Allahım, Sana çok şükür.” diyebilmesidir.

Eğer, ateizmin hükmettiği bir ülkede doğup büyüme boşluğunu az buçuk
duyup tatmış olsaydınız –Allah (celle celaluhu) duyurup tattırmasın–
dinsizliğin, imansızlığın paletleri altında ezilip preslenmenin ne demek
olduğunu; mâbetsizliğin, mescitsizliğin, minaresizliğin, ezansızlığın ve
duygu-düşüncede Allahsızlığın, peygambersizliğin, kitapsızlığın ne mânâya
geldiğini biraz olsun anlayabilirdiniz…

Bir dönemde belli İslâm ülkelerinde de aynı şeyler yaşandı ve yaşanıyor. Bu
meş’um dönemin şiddetini, hiddetini, öfkesini, karını-buzunu idrak edip
yaşayan nesiller, o dönemi bütün ızdırabı, bütün dehşeti ve bütün
ürperticiliğiyle yaşadılar. Böyle şiddetli bir zulüm ve istibdadın hâkim olduğu
bazı ülkelerde, bir tek insanın arkasına âdeta ordular takılıyor ve onun her
hareketi yakın takibe alınıyordu. Buralarda bir cami dolusu insanı aynı duyguya
ve aynı düşünceye düğümlenmiş, bağlanmış ve bir mâbette bir araya
geldiklerini görmek şöyle dursun, evinin en ücra köşesinde dahi endişesiz,
korkusuz Rabbine karşı sorumluluklarını getirmek çok zordu.

Evet, işte bu ülkeler, hakikî bir tek mü’mine hasret duyulan ülkelerdi.



Buralarda, hayatın içinde din yoktu; diyanet de yoktu. Dinî değerler genç
nesillere unutturulmaya çalışılıyor, her şeye rağmen dinini gönlünce yaşamak
isteyenler baskı altına alınıyor, sinenler siniyor; sinmeyenler ya hapse atılıyor
ya da sürgün ediliyordu. Menfâlar ve zindanlar herkesin korkulu rüyası idi.
Sibirya’da ve Sibirya’daki kar-buz içinde hayat sürme gibi bir durum kimin
korkulu rüyası olmaz ki!

O gün insanların kimisi düpedüz cinnet ve hezeyan yaşıyor, kimisi de sabah-
akşam vahşetle inliyordu.

“Her taraf Muş’tu
Yollar yokuştu
Kardeş kardeşi yiyordu
Bilinmez ne işti.”
Haktan, hürriyetten bahsetmek mümkün değildi. Hak da, hürriyet de sadece

hükmedenlere ait özel bir imtiyazdı. Üst-üste baskıların yaşandığı böyle bir
dönemde, olan genç nesillere oluyordu. Onlara, geçmişleri bütünüyle
unutturuluyor, millî ve dinî değerleri tezyif ediliyor ve sistemli olarak
kimliksizliğe itiliyorlardı. Kitleler Allah’tan koparılmış, ülkeden ülkeye
farklılık arz etse de, bütün değerler alt üst olmuştu. Hem o kadar alt üst olmuştu
ki, siz her zaman bir şahlanmanın, bir coşmanın, dünyaya kendinizi ifade
etmenin heyecan ve mesajlarını aldığınız minarelerin başında artık ruh-u revân-
ı Muhammedî şehbal açmıyordu.

Şair, ufukları kararan bazı ülkelerde özel durumu nazara alarak şu mısralarla
inlemişti; bilemeyiz ama işin içinde bir inkisarın olduğu açıktı.

“Sultan Selim-i Evvel’i râm etmeyip ecel
Fethetmeliydi âlemi şân-ı Muhammedi
Gök nura gark olur nice yüz bin minareden
Şehbal açınca ruh-u revân-ı Muhammedi”
Izdırap şairinin ezanla alâkalı duyguları ise tam bir duadır.
“Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli”
Şehadetleri dinin temeli o ezanların sesi çok yerde kesilmiş; kesilmemiş

görünenler de kısılmış ve bir kısım tâli’siz ülkelerde din u diyanet adına açılan
ağızlara âdeta fermuar vurulmuştu. Doğruyu konuşmak, Hak’tan, Hakk’ın
hukukundan bahis açmak cürm-ü meşhutluk bir konu hâline gelmişti. Cezası da



ya zindan veya Sibirya türü bir yere sürgündü.
Dünyada din zayıflamış, kaba kuvvet temsilcileri ise güçlenmişlerdi. Kaba

ve hoyrat küfür düşüncesi bu defa inkâr-ı ulûhiyet ve ateizm düşüncesiyle
taarruzlar plânlıyor, kendilerinden başka kimseye hakk-ı hayat tanımıyor, bin
senelik zengin mirası yakıyor-yıkıyor ve onun yerine kendi düşüncesinin o
anlamsız âbidelerini ikame ediyordu.

Böylece her şeyi götürüp kendi düşünceleri, kendi anlayışları, kendi idrak
ufuklarında mânâsızlaştırıyor ve koskoca bir dünyanın bahtını, ikbalini
karartıyordu. Öyle ki gün geldi bir mübarek coğrafyada değer adına hiçbir şey
kalmadı. Âkif’in ifadesiyle:

“ Harap iller; serilmiş hanümanlar; başsız ümmetler;
…
Düşünmez başlar; aldırmaz yürekler; paslı vicdanlar;
…
Emek mahrumu günler fikr-i ferda bilmez akşamlar,
Geçerken, ağladım geçtim; dururken, ağladım durdum;
Duyan yok, ses veren yok, bin perişan yurda başvurdum.”
Bu yitik dünya ile alâkalı hicranlı birkaç söz de Alvar İmamı Efe

Hazretlerinden:
“Bâd-i hazan esti bağlar bozuldu
Gülistanda katmer güller kalmadı,
Şecerler kırıldı, bağlar bozuldu,
El atacak dahi dallar kalmadı.
Bozuldu dünyanın bağı bostanı,
Zağ-ı siyah yaktı bu gülistanı;
Bülbüller okusun dertli destanı,
Elvan nakış nakış allar kalmadı,
Er olan eridi yağ gibi gitti
Şirin erler zir-i turaba yattı;
Sümbüller yerinde mugeylan bitti,
Petekler söndü ballar kalmadı.”
Birkaç adım daha öteye giderseniz, Bayburtlu Zihni şu tasvirleriyle aynı

hicranı seslendiriyor gibidir:
“Vardım ki yurdunu ayak göçürmüş



Canan göçmüş ıssız kalmış otağı
Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş,
Sakiler meclisten kesmiş ayağı.”
Evet, mübarek bir coğrafyanın durumu işte bu idi.
İşin başlangıcında gafil durup gafil davranan bazı kimseler, sonra yakıp

yıktıkları bir dünyanın külleri altında kalıp nedametle inlemişlerdir ama
bunların hiçbir yararı yoktu.

“Kaza-i diyanet yerde süründü,
Türk’ün ruhu zorla asi göründü,
Hem Peygamberine hem Allah’ına.”
Artık el elden üzülmüş, yâr elden gitmişti; ne bağırıp çağırma ne de

şuna-buna lânet yağdırma neticeyi değiştirmeyecekti.
Bir zamanlar dünya insanları bizim yamaçlarımızda tıpkı Mescid-i Aksâ’ya,

Kâbe’ye, Ravza’ya göç tertip edip tenezzühe çıktığı gibi tenezzühe çıkar ve
bizim coğrafyada, bizim aramızda aradığını bulurdu. Bu dünya kendine ait
büyüsü, kendine ait nefaseti ile o kadar cazipti ki, onu görenler kendilerini
âdeta bir rüya âleminde hissederlerdi. Kimilerine göre o bir kere olmuştu ve
artık tarihti. Bir bandı başa çevirmek gibi zamanı geriye işletmek veya aynı
şeyleri bir kere daha yaşamak mümkün değildi.

“O yiğitler o atlara binip gitmişlerdi ve bir daha da geriye
dönmeyeceklerdi.” (Ömer Seyfettin)

Bizim akıncı destanımızın, akıncı şuurumuzun, akıncı şiirimizin ana teması
ise:

“Bekle, gözlerim yollarda, cepkeni kolunda
Pişdonu belinde, yeniden bir kere daha döneceği anı bekle!”
Evet, sizler, bizler ve milletçe hepimiz, çevremiz harap eller, yıkılmış

hanümanlar, kimsesiz çöller, başsız ümmetler, emek mahrumu günler, yarın
bilmeyen geceler gördük. Uzak-yakın bu çevrede hiçbir şey yoktu; sadece
insanı andıran gölgeler vardı. Evet, “Kimse yok mu?” sesinize karşılık, “var”
diyecek ciddî bir ses yoktu. O yıkılmış coğrafyada İmam Hatip yoktu, Kur’ân
Kursu yoktu. Üç beş insana Kur’ân okutmayı göze alan bir insan, aynen Hz. Ebû
Bekir’in, –Muhyiddin İbn Arabî’nin Muhâdaratü’l-ebrâr isimli kitabında
naklettiğine göre– Hz. Ali’ye “Yâ Ali, sen daha çocuktun, biz birkaç defa
ölümü göze almadan birine bir şey anlatmaya cesaret edemezdik. Dışarıya



çıktığımız zaman bıçakların bizim için gayzla bilendiğiyle karşılaşır; içeriye
girdiğimiz zaman dışarıya çıkmaktan, dışarıya çıktığımız zaman da içeriye
girmekten bütün bütün ümidimiz kesilirdi ve bütün bunları göze alarak bir
şey yapmaya teşebbüs ederdik ve bunları göze almadan da hiçbir şey
yapılamazdı.”1 dediği gibi...

Bu sözleriyle Hz. Ebû Bekir, tarihî devr-i daimler içinde bir vahşet, bir
zulüm, bir istibdat ve küfrün taarruz dönemlerinden biri sayılan ilk cahiliyeye
ait korkunç bir baskı dönemini anlatıyor. Aslında ondan sonra da tarihî
tekerrürler devr-i daimi içinde bu, kaç defa tekerrür etmiştir ve edecektir de.
Yeniden Ebû Cehiller, yeniden Ebû Lehebler olacak ve  yeniden şeytan fitneye
körük çekerek farklı stratejilerle karşınıza çıkacak ve sizin gibiler tulumbaları
ellerinde hep yangından yangına koşacak ve fitne ateşlerini söndürerek sulhün
sükûnun, emniyetin temsilcileri olduklarını gösterecekler.

Evet, bir dönemde bazı ülkelerde, birine Allah dedirtmeden evvel ölümü
göze almak lâzımdı. Kendi kimliğinden bahsetmek yürek istiyordu. “Geçmiş”,
“kültür”, “tarih”, “mukaddes miras”ım demek her babayiğidin kârı değildi.

Şimdilerde bu meş’um ülkelerde de karlar, buzlar erimeye başladı. Toprağı
delip başını dışarıya çıkaran filizlerin hadd ü hesabı yok. Sağda solda nadir de
olsa ‘hak’, ‘adalet’, ‘hürriyet’ diyenlerden söz edilebilir.

Buna, yüzlerce yıldan beri ölüm uykusuna yatmış kimselerin “ba’sü ba’de’l-
mevt”i de denebilir. Evet, günümüzün nesillerine –bu mazlumlar ve mağdurlar
dünyasının neresinde bulunurlarsa bulunsunlar– İsrafil sûrunu duymuş
baharlıklar nazarıyla bakabiliriz.

Bu itibarla ben de size Hz. Ebû Bekir’in Hz. Ali’ye dediği gibi diyebilirim:
Siz gözlerinizi hayata, üst üste güzelliklerin tulû ettiği bir dönemde açtınız.
Gerçi tam size göre bir dünya yoktu; tam bir huzur, tam bir itminan, tam bir
emniyet, tam bir hürriyet yoktu; ama bu dünyada eşedd-i zulüm, eşedd-i küfür,
eşedd-i istibdat da yoktu; hücreler yoktu, hapishaneler yoktu, Sibiryalar yoktu.
O dönemdekiler için var olan çok şey sizin için yoktu.

Biri: “Yirmi sekiz sene çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı, Divan-ı
Harplerde bir cani gibi muamele gördüm, bir serseri gibi memleket memleket

sürgüne gönderildim, aylarca ihtilattan men edildim...”2 diyor idiyse bu
fotoğrafı iyi okumak icap eder.. tabiî, “Ne yapayım acele ettim kışta geldim, siz
cennetâsâ bir baharda geleceksiniz. Mezarımın başına geldiğiniz zaman bir



demet gülle “Selâmünaleyküm” dediğiniz zaman “Henîen leküm” sesini

işiteceksiniz..”3 müjdesini de…
Bugün milletimizin de bağlı bulunduğu milletler topluluğunun geldiği nokta, o

gün görülen rüyaların bir nevi tezahürüdür. Ve bugün bizler çok büyük lütuflara
mazhar sayılırız. Bu lütuflara mazhariyet bir şükür ister. Daha önemlisi de bu
lütufları tam takdir edip değerlendirmek icap eder. O da geleceğe matuf olması
itibarıyla irade buudludur; yani, siz isterseniz ve dilerseniz –Allah’ın izniyle– o
da olur. Evet, bundan ötesini –Allah’ın inayet ve keremiyle– yapma, hazırlama,
şekillendirme size düşmektedir.
1 İbn Arabî, Muhâdaratü’l-ebrâr ve müsâmeretü’l-ahyâr 2/179; el-Kalkaşendî, Subhu’l-a’şâ 1/286.

2 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).

3 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.81 (İlk Hayatı).



HATALARI AZA İNDİRME
Soru: İşlerimizde, aklımızı kullanarak isabetli karar verme ve doğru
hareket etmeye muvaffak olamıyoruz. Bunun ilhama dayalı yönü var
mıdır?
Bilindiği gibi akıl, ilmin sebeplerinden sadece biridir. Bu itibarla da akla

dayalı hareketlerde, hata yapmamak hemen hemen imkânsız gibidir. Akıl,
vahyin referanslarıyla değerler üstü değerlere ulaşır ve Allah’a (celle
celâluhu) götüren vasıtalardan biri hâline gelir. Evet, insanın hata etmemesi
düşünülemez; hele hele bizim gibi, hayatlarını avamca yaşayanlar… Aslında,
düz insanlardan Allah dostlarına yani evliyâ, ebrar, mukarrabîn, asfiyâ
dediğimiz insanlara varıncaya kadar hemen herkes hata eder.. hatta enbiyâ ve
mürselîn efendilerimizde hata, zelle adını alarak devam eder. İşte evvelâ,
bunun çok iyi bilinmesinde fayda var.

Efendimiz, ٌءاَّطَخ َمَدٰا  يَِنب  ُّلـــُك   “Her insan hata eder.”  buyururlar.
Arkasından da; َنوـُباَّوَّتلا َنِیئاَّطَخْلا  ُرْیَخَو   “Hata edenlerin en hayırlısı da,
yaptıkları hataları bir iç nedametle ve kendilerini hataya iten sebepleri ve
faktörleri izale etmekle o hatayı giderenlerdir.” 1 buyurmaktadır. Bu tespite
göre eğer bir insan hata etmeyeceğine inanıyorsa, daha baştan o, hataların en
büyüğünü işlemiş demektir.

Evet, insan hep sevap çizgisinde yürüse bile, kendisinde hata bulunmadığı
vehmini taşıması, onda az dahi olsa bir firavunluğun bulunduğuna delâlet eder
ki, böyle bir firavunluğu ruhunda taşıyan insan, bugün olmasa yarın mutlaka
hata eder. Çünkü kişinin kendisini hatasız görmesi, çok hata yapmasının önemli
bir işaretidir. Bu hâl ise, o insan için bir fasit dairenin teşekkülüne sebep olur
ki, böyle biri sürekli hata eder, ama hatalarını hep sevap görür ve ben hata
yapmıyorum der. Bu açıdan da insan, sevap zannıyla yaptığı bazı şeylere bile,
hata olabilir nazarıyla bakmalıdır ki bu bir temkin yoludur.

Yine bu çerçevede insan, bazen başkalarının ona karşı terslikleri için de,
“İhtimal bu terslikler, benim bu mevzudaki bir hatamdan dolayı oldu.”
diyebilmelidir. Müsaadenizle, bu mevzuda kendime ait, hata zannettiğim bir
olayı anlatmak istiyorum: Ben geçen Ramazanların birinde, önde gelen
Müslümanlara, herkesin kendi hizmet çizgisindeki çalışmalarını takdirlerimi
ifade eden, kendi el yazımla birer bayram tebriği gönderdim.

“Bu Ramazan-ı şerifi bir kısım arkadaşlarla beraber yaşayıp idrak ettik.



Füyûzâtlarından istifade etmek, vesâyetlerini kazanmak ve öbür âlemde
şefaatlerine mazhariyetimizi sağlamak için, büyüğümüz falan falan şahıs –o
grubun mânevî liderleri– için hep dua ettik. –Ki, bunda hiç mübalâğa
etmiyorum; çünkü benim onlar için, ismen tasrih ederek ve vesâyetlerini talep
ederek dua etmediğim gün yoktur– Bizler âciz, zayıf insanlarız; şu mübarek
Ramazan Bayramı yaklaşırken, Allah’ın ulûfesine vesile olur mülâhazası ile
bahtınıza düştüm, dua buyurunuz. Bu vesile ile bayramlarınızı tebrik ediyor, el
ve ayaklarınızdan öpüyorum.” dedim.

İşin diğer bir yanı da, bu tebriklerden hiçbirini normal bir posta ile de
göndermedim. Hayat-ı içtimaiyede yeri ve değeri olan bir insanın yanına iki
kişi daha katarak bir heyetle ve doğrudan ellerine teslim etmek üzere
gönderdim. Bunlardan sadece bir tanesinin, “Bilmukabele, falan kardeşimizin
bayramını tebrik ederiz..” cevabından başka, hiç mi hiç cevap alamadım.

Ben aynı ifadeleri, onlar için yine kullanırım, ancak daha sonra
düşündüğümde, böyle davranmakla hata ettiğimi anladım. Çünkü o insanların,
bu mevzuda atılan adımlara mukabil adım atmamalarına ben sebebiyet verdim.
Eğer bu insanlar kendilerini büyük görüyorsa –ki gayet tabiî büyükler– ve
böyle bir diyalog arayışını ilk defa ben başlatıyorsam, onlara; “Senin başını
aşkın işlere tevessül etmek sana mı düştü?..” dedirtmemem gerekirdi. Ve bu işi,
ben değil, onlar yapmalıydı. İşte bu girişimi, birilerinin sevap zannetmesi hiç
önemli değil; ben buna bir hatadır diyor, Allah’tan af diliyorum.

Evet, sizler de böylesine safiyane, safilerin yolunda, safilerin makamında
çok saf teşebbüslerde bulunabilirsiniz; bulunabilirsiniz ama yine de hata
edebilirsiniz. Zira bu mevzuda sizin centilmenliğiniz, başkalarına karşı tebcilin
semalarda bile bulunmayanı ile iltifat etmeniz yeterli olmayabilir. Evet, işin
size bakan yönünde hata olmayabilir; oysaki karşıdaki insanın, o mevzudaki
hissiyatını, yaklaşımlarını nazar-ı dikkate almak gerekir.

Tekrar meseleye dönecek olursak, yapılan işlerin büyüklüğü nispetinde hata
yapmamak da o nispette zordur. Ne var ki her zaman hataları aza indirmek de
mümkündür ve bunun da kendine göre yolları vardır; en başta, yukarıda da
ifade edildiği gibi, akıl ve havass-ı selime dediğimiz eşya ve hâdiseleri
algılamamıza yardımcı olan duygularımızla beraber Kitap, Sünnet ve
peygamberlerden tevârüs ettiğimiz doğru haberler de ilmin diğer sebepleridir.
Dolayısıyla ancak bu üçü bir araya getirilip harman edildiği zaman, bilgilerin
en sağlamına ulaşılmış olur. Bu itibarla böyle bir bilginin elde edilmesi için



tecrübeler ve aklın muhassalası alınıp değerlendirilmeli; Kitap, Sünnet çok iyi
bilinmeli ve çok iyi süzülmeli; kalbler, onlardan sağlanacak vâridâta hazır hâle
getirilmeli ve insan, o saf hisleri ile Cenâb-ı Hakk’a yönelmeli; yönelmeli ve
“Allahım, beni yanıltma, vâridâtınla gönlümü donat ki isabetli karar
verebileyim.” deyip dua etmelidir. Aksine, eğer biz ilhama kapalı, tecrübeden
anlamıyor Kitap ve Sünnet’e de yabancı isek, hiçbir zaman eğri-büğrü
yaşamaktan kurtulamayız.

Meselâ, ben çocukluğumdan beri, Hz. Ali’yi çok sevdiğimden çoğu defa,
“Onun gibi Şâh-ı Merdan, Haydar-ı Kerrâr, Damad-ı Nebi olma gibi
mazhariyetleri olan ufuk insan, siyasî dâhi Hz. Ali gibi biri nasıl oldu da Hz.
Muaviye gibi bir insanı idare edemedi? Ne olurdu idare etseydi de, İslâm,
uğradığı o şeylere uğramasa ve başına gelen şeyler gelmese idi.” diye hep
aklıma gelirdi. Ne var ki bugün bazı şeyleri daha net gördükçe kendi kendime
bu sözlerim için elli bin defa “tevbe estağfirullah” diyorum. Çünkü öyle
meseleler var ki, onlar Ali’yi de aşar, Ömer’i de; onları çözmek için
peygamberâne bir cehd, peygamberâne bir himmet, peygamberâne bir azim,
peygamberâne bir idrak ve peygamberâne bir semavî teyit lâzımdır.

Evet, bazı işler var ki fevkalâde bir deha, bir performans, olabildiğine
yüksek bir karizma ve çok engin muhakeme istiyor. Diyelim, biz İslâm’a hizmet
adına bir adım attık. Düşünmeli, acaba bu hareketin neticesi ne olur? Alternatif
olarak şu da olabilir, şu da ve eğer bunların hepsi de hayırlı ise, onlardan
doğacak şeylerin de yine kendi alternatifleri içinde hayırlı olmalarına dikkat
etmek icap eder. Değilse, “Bu sebep şu neticeyi doğurur, bu da hayır gibi
gözüküyor, dolayısıyla buna yürümeli.” demek, bana göre yarım akıllılıktır ve
İslâm’ı kendi ahmaklığımıza kurban etmek demektir.

İşte böyle bir meselede muhtemel boşlukları dolduracak en önemli güç
kaynağı kolektif şuurdur. Evet, biz, bir akılla ulaşamadığımız nice şeylere iki,
üç, dört, beş akılla çok rahat ulaşabilir ve bu boşluğu doldurabiliriz.
Zannediyorum hiçbir dâhi, bu kadar akıl ölçüsünde bir akıl taşıyamaz. “Deha
için intihap yoktur.” derler. Yani onda, şunu düşüneyim, şunu  yapayım, şundan
şu çıkar, bundan bu çıkar gibi düşünceler olmaz. O anında düşünür, karar verir,
yürür ve yüzde yüz isabet eder. Ama bence herkes böylesine bir dâhi olsa da
kolektif şuura müracaat etmesi, meseleleri meşveretle çözmesi daha isabetlidir.

Çünkü Kur’ân, her işte meşvereti emretmektedir2 ki, bundan biz, meşveretin,
hatanın büyük ölçüde burnunu kıracak önemli bir esas olduğuna inanıyoruz.



Evet, gerektiğinde bir mesele hakkında yüz akla müracaat edilmeli ve onlardan
aldığımız düşünceler harman edilerek bir sonuca varılmaya çalışılmalıdır.

Zannediyorum bu esaslara riayet çerçevesinde hareket edildiğinde, hatalar
aza indirilmiş olur ve yap-bozlarla ömür tüketilmez. Ne var ki, başta da ifade
ettiğimiz gibi, bütün bütün hataların kökünü kurutmak da mümkün değildir. Eğer
mümkün olsa idi, Efendimiz’den sonra Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman,
Hz. Ali ve Halid b. Velid  gibi dâhilerin hâkim olduğu dönemde, her mesele
hallolurdu.

Evet, hayat bir tecrübeden ibarettir. Nebiye bile peygamberlik kırk yaşından
sonra gelmiştir. Kim bilir belki de bütün peygamberler için aynı şey söz
konusudur..? Efendimiz on yaşında ticareti bir kere görünce, onun bütün
prensiplerini kavrayacak bir dimağa sahip olmasına rağmen, lihikmetin kırk
yaşına kadar bekletilmiştir. Üstad’ın da ifade ettiği gibi, o yaştan sonra insanın
aklı, mantığı, hissiyatı, beşerî garîzelerinin önüne geçer ve o artık beden insanı
değil, ruh insanı, kalb insanı, mantık-muhakeme insanı ve bunların hepsini câmî

bir hikmet insanı olur...3

1 Tirmizî, kıyâmet 49; İbn Mâce, zühd 30; Dârimî, rikak  18.

2 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/159; Şûrâ sûresi, 42/38.

3 Bediüzzaman, Mektubat s.25 (Yedinci Mektup).



MUHASEBE VE MUHASEBE KAHRAMANLARI
Soru: Muhasebe nedir? Muhasebe kahramanlarından misaller verir
misiniz?
Kelime itibarıyla hesap görme, hesaplaşma, kendi kendini sorgulama

mânâlarına gelen muhasebe; mü’minin, her lahza iyi-kötü, doğru-yanlış, sevap-
günah nevinden yaptığı bütün amellerini gözden geçirip, hayır ve güzellikleri
şükürle karşılaması; inhiraf ve günahları istiğfarla gidermeye çalışması;
yanlışlık ve kötülükleri de tevbe ve nedametle düzeltmeye gayret göstermesi
adına çok önemli bir cehd ve insanın iradesinin hakkını vermesi adına da ciddî
bir teşebbüstür.

Her şeyden önce şu hususu ifade etmek gerekir ki, insanlık hakikî muhasebe
duygu ve düşüncesini İslâm’la tanımıştır. İslâm’ın diriltici ikliminden istifade
edememiş fertlerin, muhasebe ve kendi kendilerini kontrol adına yaptıkları şey,
basit bir nefis sorgulaması denemesinden başka bir şey değildir. Hele bazı
mezhep ve felsefelere göre “insanın, ilâh olmaması için günah işlemesi
lâzımdır” şeklinde bir telakki vardır ki, insanın buna bir şeytan yorumu diyesi
geliyor. Bazı Uzak Doğu dinlerinde bulunan ruhların devr-i daimi şeklindeki
görüşün hikmet, adalet ve insafla telifi mümkün değildir. İslâm’dır ki, “Ne
sizin kuruntularınız ne de Ehl-i Kitab’ın kuruntuları bir (gerçektir); kim bir
kötülük yaparsa, (mutlaka) onun cezasını görür ve kendisi için Allah’tan
başka bir dost ve yardımcı da bulamaz.”1 diyerek her şeyi yerli yerine oturtur.
Evet, o, ne sizin ne de sizden evvelki Ehl-i Kitab’ın, “Cennet’e gireceğiz,
günahımızı başkasının sırtına yükledik. Bu günahı papazlar çekiyor, onlar
affettirecekler.” gibi kuruntularının bir dayanağı olmadığı gibi, ruhların devr-i
daimini ifade eden diğer telakkiler de birer kuruntu ve ümniyeden başka bir şey
değildir.

Evet, bunların hiçbiri bir değer ifade etmemekte ve insanlığa hiçbir şey
kazandırmamaktadır. Zira “Kim bir kötülük yaparsa, onun cezasını
görecektir.”2 “Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenemez.”3 ve

“İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.”4 gibi nasslarla
Müslümanlıkta herkesin çalışmasının esas olduğu ve mükâfatın da Allah’ın
dilemesine bağlı bulunduğu vurgulanmıştır. Evet, bir gün Cenâb-ı Hak
lütfedecek ve herkes mutlaka çalışmasının karşılığını görecektir.



Muhasebe Sultanlarından Altın Tablolar
Şimdi muhasebe sultanlarının hayatlarından vereceğimiz misallerle mevzuu

biraz daha açalım:

a. İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem)
İnsanlığın İftihar Tablosu derin bir muhasebe insanıdır. Ümmeti için en güzel

örnek olan Allah Resûlü, “Bildiğimi bilseydiniz az güler, çok  ağlardınız.”5

yani “Yataklara girip yatamaz, ağzınıza koyduğunuz lokmayı yutamaz ve  bir
yudum su içemezdiniz.” buyurmuş ve bir sahabinin yorumu çerçevesinde,

“Keşke kesilip biçilen bir ağaç olsaydım.”6 gibi mülâhazalarla sorumluluğun
ağırlığını çevrelerine duyurmaya çalışmışlardır.

İki Cihan Güneşi, şahsî hayatının her ânını, muhasebe duygu ve düşüncesine
bağlı yaşadığı gibi bu çizgide, yer yer insanlığa yapacağı ihtarlarını da ilk defa
kendisine en yakın olanlarda ortaya koymuş ve başkalarına diyeceğini onları
muhatap alarak seslendirmiştir. Nitekim bir gün O, en uzak daireden başlayıp,
en yakın daireye kadar, bütün yakınlarını çağırdıktan sonra, “Ey Kâ’b b.
Mürreoğulları, Ey Abdimenafoğulları, Ey Abdülmuttalipoğulları!” diyerek
onlara ayrı ayrı seslenmiş ve “Nefsinizi Allah’tan satın almaya bakın; zira
ben, ahirette sizin adınıza bir şey yapamam!”7 buyurarak herkesin kendinden
sorumlu tutulacağını hatırlatmıştır.

Evet, “Her nefis, kazandığına karşılık bir rehindir.” 8 fehvâsınca, her
insanın nefsi tıpkı rehin emtia gibi ipotek altındadır. Kişi, çalışıp kazanacak,
kazandığı şeyleri Allah yolunda sarf edecek ve nefsini ipotek olmaktan
kurtaracaktır. Efendimiz işte bu noktadan hareketle, kendisine en uzak kabile ve
oymaktan başlayıp, tedelli yoluyla sözü en yakınlarına doğru çekerek şöyle
buyurmuştur:

“Ey Allah Resûlü’nün halası Safiyye! (Sen de nefsini Allah’tan satın
almaya bak; zira) ahirette senin adına da bir şey yapamam!”9

Safiyye (radıyallâhu anhâ) ki, Hz. Hamza’nın (radıyallâhu anh) kız kardeşi,
Allah Resûlü’nün “Havarim” buyurduğu Hz. Zübeyr’in (radıyallâhu anh)
anası, Zalim Haccac’a karşı Kâbe’yi müdafaa ederken asılmak suretiyle şehit
edilen Abdullah b. Zübeyr’in babaannesi ve bütün bunlardan öte o, İnsanlığın
İftihar Tablosu’nun öz halasıdır. Bunlara rağmen, İki Cihan Serveri, ona da
nefsini Allah’tan satın almasını söylüyor ve Allah katında onun adına da bir şey



yapamayacağını bildiriyor. Dahası O, kendi kızı, ciğerpâresi ve peygamberlik
günlerinin gönül meyvelerinden Hz. Fatıma’ya (radıyallâhu anhâ) bile “Ey
Muhammed’in kızı Fatıma! (Sen de nefsini Allah’tan satın al; zira) ahirette
senin adına da bir şey yapamam.”10 buyurarak sorumluluğun şahsîliğine
dikkat çekiyor ve herkesi dikkatli yaşamaya çağırıyor.

Fatıma ki, Allah Resûlü tarafından “Fatıma benden bir parçadır.”11

buyrulan; Cennet kadınlarının efendisi olduğu bildirilen; kendisinden sonra
gelecek olan ekser evliyâ ve asfiyânın onun nurlu neslinin semeresi olan

müstesna ve yüce bir kadındır.12

Evet, işte İslâm, böylesine büyük bir mesuliyet ve vazife şuuruyla gelmiş,
herkesin yapması gereken vecibeleri hatırlatmış ve Ehl-i Kitab’ın kuruntularına
kapılmamayı emretmiştir. Evet, her fert, sa’y u gayret meydanı olan bu dünyada
ne yapmışsa Cenâb-ı Hakk’ın huzuruna onunla çıkacak, durumu mizanda o
amellerle değerlendirmeye tâbi tutulacak ve neticede ya Cennet’e yürüyecek ya
da esfel-i sâfilîne sukut edecektir.

Kitap ve Sünnet gibi kaynaklarıyla İslâm, herkese belli sorumluluklar yükler.
Toplumun hemen her ferdine, bulunduğu yer itibarıyla yapması gereken bir
kısım mükellefiyet ve vazifeler yüklenmiştir. “Her birerleriniz râî (çoban) ve
hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz: Devlet reisi bir râî elinin
altındakilerden sorumludur. Her fert, ehl ü ıyâlinin râîsidir ve  raiyyetinden
mesuldür. Kadın, beyinin hanesinin râîsi ve gözetiminde olan şeylerden
sorumludur. Hizmetçi efendisinin malının râîsi ve elinin altındakilerden
mesuldür. Her birerleriniz râî ve her birerleriniz raiyyetinden
sorumludur.”13 hadisinde ifade edildiği gibi, herkes bir mânâda çoban ve
herkes güttüğünden sorumludur. Dolayısıyla herhangi bir noktada,
başkalarından önce Hakk’a, hakikate uyanmış, imanla tanışmış bir talebe,
öğretmen ya da esnafın çevresindeki arkadaşlarına karşı bir kısım
sorumlulukları vardır. Böyle biri sahip olduğu bütün imkânları kullanarak
henüz imana tam uyanmamış arkadaşlarına hak ve hakikatleri anlatmalı, onların
ellerinden tutarak kendisinin teneffüs ettiği o temizlerden temiz iman atmosferi
içine çekmeli; Cenâb-ı Hak ve Efendimiz’i onların ruhlarına duyurmaya
çalışmalıdır. Yine  herhangi bir müessesede çalışan bir kimse, çalıştığı iş
yerindeki arkadaşlarına aynı hakikatleri anlatmalı ve ölüm soluklayan ruhlara
yeniden dirilişin yollarını göstermelidir. Aslında böyle bir çalışma, aynı



şekilde toplumun her kesiminde artan bir ivmeyle sürdürülmeli ve herkes
nerede bulunursa bulunsun, kendisine kucak açacak muhabbet dolu bir sine
bekleyen kitleleri sevgi ve hoşgörüyle bağrına basmalıdır. Bizim, bu misyonu
mazide tam ifa eden insanlara yaptığımız gibi geleceğin nesilleri de, ilk
kuruluşun temsilcileri sayılan ashab-ı kiramdan (radıyallâhu anhüm) sonra, bu
ikinci dirilişin mümessillerini yürekten alkışlayacak ve tarihin altın sayfalarına
kaydedeceklerdir.

Evet, birinci kuruluşun ilk temsilcileri ashab-ı kiramdır; onlar, birinci
cahiliyeyi silmiş ve aydınlık bir dünya kurmuşlardır. Şimdilerde ise, dünyanın
dört bir yanında korkunç bir cahiliye yaşanmaktadır ve bu cahiliyeyi bertaraf
edecek olanlar da ikinci dirilişin ilk temsilcileri olacaklardır. Allah (celle
celâluhu), bir zamanlar peygamberlere, sonra sahabe-i kirama; Hz. Ebû Bekir,
Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’lere gördürdüğü bu hizmeti ve onlara
yüklediği bu mükellefiyeti, şimdilerde bir ihsan-ı ilâhî olarak bugünün Ebû
Bekir, Ömer, Osman ve Alilerine gördürmektedir. Asr- ı Saadet’in o devâsâ
kametlerine karşılık, ikinci dirilişin temsilcileri olmaya azmetmiş; a’zamî
takva, a’zamî vilâyet, a’zamî ihlâs, a’zamî sabır kahramanı ve her şeye
katlanmaya karar vermiş bu devrin mübarek ve mübeccel nesli, sahabenin
bıraktığı yerden başlayarak her yere şefkat ve merhametle yürüyecek ve
senelerden beri beklenilen gül günlerinin gelmesine vesile olacaklardır.
Böylece –inşâallah– bütün bir millet, bu sevgi ve muhabbet fedailerinin
neşrettiği ışık sayesinde yeniden bir kere daha aydınlığa çıkıp nura kavuşacak
ve kendi olacaktır. Ne var ki herkesin, Cenâb-ı Hak tarafından kendisine ihsan
edilen nimetlerin kadrini bilmesi, herkesi sevip, herkese şefkat etmesi de bu
konuda olmazsa olmaz bir esastır. Hakikat erleri buna mutlaka riayet
etmelidirler.

b. Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)
Nebiler Serveri’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem), “İnsanlardan dost tutmuş

olsaydım, muhakkak ki, Ebû Bekir’i dost tutardım. Sizin kardeşiniz Allah’ın
dostudur.”14 ve “Sen benim Kevser havuzu ve mağara arkadaşımsın.”15 vb.
gibi hadislerle tebcil buyurduğu, O’nun yâr-ı vefâdârı, peygamberlerden sonra
insanların en faziletlisi, daha dünyada iken Cennet’le müjdelenenlerin ilki,

Cenâb-ı Hakk’ın “Ben ondan razıyım, acaba o da Benden razı mı?”16

hitabının mazharı ve “Sıddîk” unvanının sahibi, ilk halife Hz. Ebû Bekir



(radıyallâhu anh) de muhasebe kahramanlarının en önde gelenlerindendir. O
kadar ki, insan olma mesuliyetini müdrik bu büyük muhasebe insanı, bir gün
ağaç üzerinde bir kuş görmüş, ona şöyle seslenmiştir: “Ne mutlu sana ey kuş!
Doğrusu senin yerinde olmayı çok isterdim. Ağaca konar, meyvesinden yer,
sonra uçarsın; ne hesaba çekilmen söz konusu, ne de cezaya
çarptırılman..!”17

Yine o büyük muhasebe insanı, insan olarak yaratılmaya şükran hisleriyle
dopdolu ama sorumluluk duygusuyla da iki büklüm olduğu özel bir durumda
şunları söyler: “Vallahi bu ölçüde sorumlu bir insan değil de yol kenarında
develerin gelip kemirdiği, kemirip sindirdiği ağaç yaprakları olmayı..18 ya
da sahibi tarafından beslenip semirtilen, semizlendiğinde de kesilip eti
kızartılan ya da kurutulan, sonra da yenip sindirilen ve ıtrah edilen bir koç
olarak yaratılmayı arzu ederdim.”19 der.

Evet, Hz. Ebû Bekir’e izafe edilen bu sözler, belli bir ruh hâline bağlı
sözlerdir; zira Allah (celle celâluhu), yeminli ifadesiyle “Gerçekten Biz insanı
en güzel biçimde yarattık.”20 buyurarak insanın, ağaçtan, ağaçtaki meyveden,
hayvanattan ve hatta meleklerden bile mükerrem bir varlık olduğunu
bildirmektedir. Evet, avâlim onda pinhân (gizli), cihanlar onda matvî
(dürülmüş)dir. Fakat muhasebe duygusunun şiddetli ağırlığı, hakikî bir mü’min
olan Hz. Ebû Bekir’e bile bu sözleri söyletebiliyordu.

c. Hz. Ömer (radıyallâhu anh)
Muhasebede zirve kametlerden birisi de, hiç şüphesiz bütün hayatını engin

bir muhasebe içinde geçiren, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (sallallâhu aleyhi
ve sellem) hakkında tebcil sadedinde “Eğer benden sonra peygamber gelecek
olsaydı, bu Ömer olurdu.”21, “Allah, hakkı Ömer’in diline ve kalbine
koydu.”22, “Güneş, Ömer’den daha hayırlı bir kimse üzerine doğup
batmadı.”23 buyurduğu, ikinci ha l i f e ve dünyada iken Cennet’le

müjdelenenlerden bir diğeri olan Hz. Ömer’dir (radıyallâhu anh).24

Yeryüzünde bir adalet timsali olan bu başyüce insan da hep mesuliyet ve
muhasebe duygusunun ağırlığıyla inlemiş durmuştur. Onun şu sözleri bu konuda
örnek teşkil edecek sözlerdendir:



“Hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin. Tartılmadan önce

nefsinizi tartın.”25

“Allah’a yemin olsun ki, yeryüzü dolusu altınım olsaydı, O’nun azabı
gelmezden önce hepsini verip kendimi o azaptan kurtarmaya

çalışırdım.”26

“İnsanların en iyisi bana ayıplarımı gösterendir.”27

“Eğer Fırat kıyısında bir deve kaybolarak ölüp gitse veya bir koyun suya

düşüp boğulsa Allah’ın onu bana soracağından korkarım.”28

“Eğer Rabbim merhamet etmeyecek olursa, vay benim hâlime, vay anamın

hâline!..”29

“Keşke bir başak olsaydım. Keşke yaratılmasaydım. Keşke hiçbir şey
olmasaydım. Keşke annem beni doğurmasaydı. Keşke unutulup

gitseydim!..”30

“Eğer gökten birisi seslenerek, “Ey insanlar! Hepiniz Cehennem’e, sadece
biriniz Cennet’e gireceksiniz deseydi, o kişi, ben olabilirim ümidiyle
coşar” ve “Ey insanlar! Hepiniz Cennet’e, sadece biriniz Cehennem’e

gireceksiniz.” deseydi, o kişi, ben olabilirim korkusuyla ürperirdim.”31

Hayatının son günlerinde o (radıyallâhu anh), bir yerde çakıl taşlarını
yığmış, sonra da o taşların üzerine elbisesinin bir tarafını sererek onlara
yaslanmış ve şöyle dua ediyordu “Allahım! Yaşlandım, kuvvetim azaldı, ülkem
genişledi. Emirlerinden herhangi birini zayi etmeden ve emirlerinde bir
kusur işlemeden ruhumu kabzet!”32

Bu dua, elleri kuruyası Ebû Lü’lü’ün hançerini adalet âbidesi Hz. Ömer’in
mübarek vücuduna saplayacağı günden bir-iki gün önce yapılmış ve kabul
olmuş gibidir. Hz. Ömer, bu duasında Allah’tan emanetini almasını ve kendisini
mesuliyetten kurtarmasını istemiştir. Fahr-i Kâinat Efendimiz, “Sizden hiç
kimse, maruz kaldığı bir zarar sebebiyle ölümü temenni etmesin. Mutlaka
bunu yapma mecburiyetini hissederse, bari şöyle desin: “Rabbim, hakkımda
hayat hayırlı ise yaşat, ölüm hayırlı ise canımı al!”33 buyurarak, Allah’tan
mutlak mânâda ölümün istenmemesi gerektiğini bildirmiştir. Ne var ki, Hz.
Ömer, mesuliyet ve mükellefiyetini idrakinin ifadesi olarak Cenâb-ı Hak’tan



ölümü istemiştir. Onun yaptığı bu dua, Rabb’i tarafından hüsnü kabul görmüş
ve bu namaz âşığı insan, sabah namazında iken Muğire b. Şûbe’nin kölesi Ebû
Lü’lü tarafından şehit edilmiştir.

Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem), canı sıkıldığı veya biraz
rahatsız oldukları zaman Hz. Bilâl’e (radıyallâhu anh) hitaben ُلَِالب اَي  اـَنْحَِرأ 
“Bilâl! Hele bir içimizi ferahlandır!”34 buyururlardı. Bunun mânâsını bilen
Hz. Bilâl de hemen kalkıp ezan okur ve hep birlikte namaza dururlardı. Zira
mü’min, namazda bir başka inşiraha erer. Hz. Ömer de, tıpkı rehberi Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) gibi namaza âşık ve hayran bir insan idi. O
kadar ki, o namaz kılarken kendini tutamayıp sesi arka saflardan işitilecek
şekilde ağlar ve kendinden geçerdi. Çoğu zaman o bir âyet okuduğunda boğazı
tıkanır, âyetin devamını getiremez, bazen bayılıp yere düşünceye kadar ağlar
sonra da evine kapanırdı da, insanlar onu hasta zannedip ziyaret ederlerdi. Bir
defasında bu ince kalbli insan, sabah namazında Yûsuf sûresini okurken “Ben
üzüntü ve tasamı yalnız Allah’a arz ediyorum.”35 âyetine gelince hıçkırarak
ağlamaya başlamış ve âyeti tamamlayamadan rükua varmıştı. Her ne kadar
âyetteki sözler Hz. Yakub’a (aleyhisselâm) ait olsa da, Yakuplar bitmemişti ve
bitmeyecekti; Hz. Ömer de onlardan biriydi. Bu mahzun ve mükedder insan,
okumuş, düşünmüş, hem kendisi ağlamış, hem de sahabe-i kiramı ağlatmıştı.

İşte bu derinliği ile yine o, Rabb’isinin huzurunda kendinden geçmiş, sabah
namazını eda ediyordu ki, birden Ebû Lü’lü’ün soğuk ve zehirlenmiş hançerini
bağrında hissediverdi. Hançer bağrından dışarıya çıkarken Hz. Ömer’in
(radıyallâhu anh) mübarek bağırsakları da o yırtıktan dışarıya çıkmıştı. Bu
şuurlu insan, son anlarını yaşadığı o esnada dahi, olup bitenleri düşünmekten
daha çok, Allah’la münasebeti adına bir husus üzerinde duruyor ve oğlu
Abdullah’ın halk arasında dolaşmasını ve onların kendisi hakkında ne
düşündüklerini öğrenmesini istiyordu. Bu vazifeyle halkın içine dalan Hz.
Abdullah (radıyallâhu anh) hangi kapıya uğradıysa herkesin senasıyla
karşılaştı; hemen herkes “Vâh Ömer!.. Vâh Ömer!.. Vâh Ömer!..” nidalarıyla
ağlayıp inliyordu. Hatta kadınlar sultanı Hz. Âişe Validemiz (radıyallâhu anhâ)
de aynı duygu ve düşünceyle “Vâh Ömer” deyip feryat ediyordu. Zira herkes
biliyordu ki, onun bağrına saplanan hançer aslında İslâm’ın bağrına
saplanmıştı. O hançerden damlayan kan, kıyamete kadar Müslümanlar arasında
iftirak telâtumuyla çağlayıp gidecek ve ihtimal bir daha da dinmeyecekti. Evet,



yere yıkılan Ömer değil, İslâm birliği ve Müslümanlık idi. Onun için herkes âh
u efgân edip, “Vâh Ömer!” diye ağlıyordu.

Bu itibarladır ki, Hz. Abdullah kime uğradıysa hepsinin hasret içinde yanıp
yakıldığını gördü ve bu durumu gelip babasına haber verdi. Bunun üzerine koca
halife, kendisine kastedenin kim olduğunu öğrenmek istedi. Kendisine kâtilin
İranlı bir Mecusi köle olduğunun bildirilmesi üzerine de, kâtilin ehl-i imandan
biri olmayışından ötürü “Allah’a hamd olsun.” demişti. Bu mülâhaza, adalet
timsali Hz. Ömer’in kendi kendine herhangi bir Müslümana bir haksızlık
yapabileceği, onun da buna canı sıkılarak kendisini hançerleyebileceği
endişesinden kaynaklanıyordu. Zira böyle bir durumda Hz. Ömer haksızlık
yaptığından ve onu yaralayan da bir Müslümanın kanına girdiğinden dolayı
kendince mesul olacaktı. Bu onun Allah karşısında konumunun, mesuliyet ve
vazifesini müdrik bulunmanın, muhasebe hissi ve olabildiğine içe doğru bir
derinliğin ifadesiydi ve bu büyük dimağ, bu duygu, bu düşüncelerle, canına
kıyanın bir Müslüman olmadığı için Rabb’ine hamd ediyordu.

Hz. Ömer’e ait şöyle bir inceliğe daha şahit oluruz: Yaralandıktan sonra oğlu
Abdullah’ı Hz. Âişe Validemize, hücre-i saadette İnsanlığın İftihar Tablosu
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ve Hz. Ebû Bekir’den (radıyallâhu anh) geriye
kalan bir kişilik yere, –evet, dünyada iken hiç ayrılmadığı dostlarının yanına–
defnedilebilmek üzere izin istemesi için gönderir. Bu esnada Hz. Ömer’in başı
da, hiçbir zaman yanından ayırmadığı, Allah Resûlü’nün, ümmetin âlimi olarak
tavsif ettiği, amcasının oğlu olan genç âlim İbn Abbas’ın dizindedir. Adım adım
ölüme yaklaştığı bu esnada koca Ömer heyecan, merak ve menfi bir cevap
alacağı endişesiyle, Hz. Âişe’den gelecek cevabı beklemektedir... Neden sonra
Hz. Abdullah koşa koşa gelir ve Hz. Âişe Validemiz’in (radıyallâhu anhâ)
büyük bir fedakârlık göstererek, “Esasen ben orayı kendime ayırmıştım, ama
Ömer’i nefsime tercih ederim.” dediği müjdesini verir. Bunun üzerine Hz.
Ömer, “Allah’a şükür. En büyük arzum bu idi; o da oldu. Ama yine de ben
öldükten sonra beni oraya götürün ve tekrar izin isteyin. Eğer izin verirse
oraya gömün, vermezse Müslümanların mezarlığına gömün.”36 der.

Bu hâdisenin mevzuumuzla alâkalı olan yönü şudur: Hz. Ömer (radıyallâhu
anh), oğlu Abdullah’ın (radıyallâhu anh) Hz. Âişe’den getireceği haberi endişe
içinde beklerken ağlar ve kendinden geçer. İbn Abbas ise onu şu mealdeki
sözlerle teselli etmeye çalışır:



“Ey Allah’ın peygamberinin halifesi! Seni Cennet’le müjdeleyebilirim;
zira sen, Allah Resûlü’nü idrak edip Müslüman oldun. Resûlullah, bir
keresinde sağ ve soluna seninle Ebû Bekir’i alıp ellerinizden tutarak, “Biz
kıyamet günü bu şekilde diriltileceğiz.”37; başka bir keresinde ise, “Her
nebinin sema ve arz ehlinden ikişer veziri vardır. Benim de gökte iki , yerde
de iki vezirim var. Gökteki vezirlerim Cebrail ve Mikâil ; yerdeki vezirlerim
de Ebû Bekir ve Ömer’dir.”38 buyurmuşlardı ve Resûl-i Ekrem’in size
teveccühleri bu istikamette idi.

Ayrıca Allah Resûlü’nün yanı sıra ilk halife Ebû Bekir de senden memnundu
ve kendisinden sonra hilâfete sizi tavsiye etmişti. Ona: “Ömer gibi sert ve
şiddetli bir adamı tavsiye ediyorsun. Allah’ın huzuruna gittiğin zaman Allah
sana sorarsa ne diyeceksin?” diyenlere de O, “Siz beni Allah ile mi
korkutmak istiyorsunuz! Rabbime kavuştuğumda bana soracak olursa, ben de
‘Yâ Rabbi! O ümmet içinde onların en hayırlısını seçip halife bıraktım.’
diyeceğim.”39 şeklinde cevap vermişti.

Allah sana birçok şehirler kurdurdu. Seni vesile kılarak nifakı ortadan
kaldırdı. Yine senin vasıtanla Müslümanlara çok şey lütfetti. Resûlullah’a uzun
zaman arkadaşlık ettin. Halife oldun, taviz vermedin, vazifeni de hakkıyla
yaptın.. ve şimdi de yaralandın, O’na şehit olarak gidiyorsun. Sen, Ebû Bekir
gibi olmasa bile kendi kametince “sıddîk”tın, Sen, “Fâruk” olmayı tam
mânâsıyla yaşadın ve yeryüzünde adaleti ikame ettin “Adalet mülkün
temelidir.” diyerek onu âdeta sinelere perçinledin.. cihan, adaleti senden
öğrendi... Senin için sadece bir şehitlik kalmıştı; Allah’ın huzuruna giderken
kazanmadığın hiçbir şey kalmasın diye sen sineni şehitliğe de açtın.”

İbn Abbas (radıyallâhu anh) bu mealdeki sözlerini bitirdiğinde Hz. Ömer’in
birden gözleri parıldadı ve İbn Abbas’a yanına oturmasını söyleyerek ondan
biraz önce sarf ettiği sözleri tekrar etmesini istedi. İbn Abbas sözlerini tekrar
edince de, Koca Halife ona: “Mahşerde Allah huzurunda da böyle şehadet
eder misin?” diye sordu. İbn Abbas “Evet” deyince de artık dünyalar onun
olmuş gibi seviniyordu. Hz. Ömer’deki muhasebe duygusunun derinliğine ve
kendini kontroldeki inceliğe bakın ki, daha dünyada iken Cennet’le
müjdelenmiş olmasına rağmen, yaptığı şeylere değil; Peygamber’in amcasının
oğlunun şehadetine değer vermektedir.

Hz. Misver’in naklettiği bir başka rivayette, Hz. Ömer yaralandığı zaman:



“Vallahi yeryüzü dolusu altınım olsa idi, ötede Allah’ın azabından kurtulmak
için hepsini fidye olarak verirdim.”40 der.

Evet, bu devâsâ kametler, müthiş bir muhasebe ve murâkabe duygusu içinde
ve olabildiğine mütevazi bir hayat yaşamış, cihanın kapıları da ardına kadar
kendilerine açılmış olmasına rağmen tavırlarında herhangi bir değişiklik
olmamıştır. İhtimal, bir kere daha cihanın kapılarını zorlamak için onlar gibi
yaşamak gerekecek. Zira her zaman aynı ağırlık, aynı güç ile kaldırılabilmiştir.
Kanaat-i âcizanemce Ömer’lerin, Ebû Bekir’lerin yeniden tulû edeceği o
mübarek, mübeccel ve mukaddes neslin müjdesiyle tüllenen şafak emareleri
belirmeye başlamış sayılır. Ne var ki, ilkler gibi bugünkülerin de, kendilerini
iman ve Kur’ân’a adayıp hak sevdalısı olmaları gerekmektedir. İşte o zaman
ağlamalarımız dinecektir. –Gerçi ben, otuz-kırk senedir hem ümmet-i
Muhammed hem de tâli’siz neslimiz için hep ağladım ama, yine de hakkıyla
ağladığımı söyleyemem.–

Ah keşke o ağlanacak hâlimize, kervanı kaçırışımıza, üzerlerine düşen
misyonu bihakkın eda edip giden seleflerimizin izini kaybedişimize, Hak’tan
kopup yapayalnız kalışımıza, topyekün bir ümmet olarak Kur’ân’dan
uzaklaşışımıza, devletler arası muvazenede ağırlığımızı yitirişimize ve onca
çabalamalara rağmen bir zamanlar kaybettiğimiz durumumuzu bir türlü elde
edemeyişimize ağlayamadık.. yitirdiğimiz değerlerin ızdırabını ruhumuzda
duymadık; âdeta hissizlik ve vurdumduymazlık örneği gibi yaşadık; hiçbir şey
olmamış gibi, pek çoğumuz itibarıyla hâlâ da öyle yaşıyoruz.

Evet, ruh dünyamız itibarıyla yeniden ruh gücümüzü kazanabilmek,
iradelerimizi güçlendirip önümüzü kesen zulmetler karşısında dayanabilmek ve
asırlık problemleri –Allah’ın inayetiyle– halledebilmek için, Hz. Ömer

düşüncesiyle “Hesaba çekilmeden evvel kendimizi hesaba çekebilsek!”41

önümüzde çözüm bekleyen problemler bir bir çözülecek ve yürüme fırsatı
doğacak güvenli yarınlara.

d. Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ)
Engin muhasebe şuuruna sahip kutlulardan biri de, hiç şüphesiz kadınlık

âleminin baş tacı Hz. Âişe Validemiz’dir (radıyallâhu anhâ). Bu büyük kadın,
bir gün Efendimiz’in yanında birdenbire hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar. Allah
Resûlü kendisine niye ağladığını sorduğunda da, “Cehennem’i hatırladım da
onun için ağladım! Acaba, kıyamet günü ailenizi hatırlar mısınız?” der. Onun



bu sorusuna karşılık, o sevgi ve şefkat insanı Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi
ve sellem) şu cevabı verir: (Yâ Âişe!) “Üç yerde kimse kimseyi hatırlayamaz:

1.Mizan esnasında, tartının ağır mı hafif mi geldiğini öğreninceye kadar.
2.Amel defterlerinin tevzî edildiği zaman ki, acaba defter sağdan mı

soldan mı, yoksa arkadan mı geleceğini göreceği ana kadar.
3.Cehennem’in iki yakası ortasına kurulan sıratı geçme esnasında ve

geçinceye kadar.”42

Bu sözüyle Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), saydığı bu üç yerde,
ehli dahil hiç kimseyi hatırlayamayacağını bildirmekte ve Hz. Âişe’ye âdeta
başının çaresine bakmasını söylemektedir.

Hz. Âişe Validemiz, bir  peygamber hanımı, Hz. Ebû Bekir’in pâkize kızı ve
mü’minlerin anası olmasına rağmen ahiretteki hesap endişesiyle ağlamaktadır.
O, Efendimiz ahirete irtihal buyurduklarında daha yirmi küsur yaşlarındaydı:
17-18 yaşlarında iken kadınlık âlemine bir mürşide ve bir muallime olarak
İnsanlığın İftihar Tablosu’nun saadet hanesine girmiş ve vahyin sağanak
sağanak boşaldığı bir hanede kendini bulmuş, duymuş ve yoğrulmuştu; dahası
ümmet-i Muhammed’in terbiyecisi olmuş, kıyamete kadar gelecek kadınlık
âleminin ihtiyaç duyacağı disiplin ve prensiplerin hiç olmazsa büyük bir
kısmının nâkilesi hizmetini görmüştü. Şimdi eğer Allah Resûlü, onu bile
hatırlayamayacağını ve başının çaresine bakmasını söylüyorsa, bu, Hz.
Âişe’nin endişe duyduğu kadar konunun ciddiyeti yanında, kimsenin kimseye
faydasının olmadığı kıyamet gününde, başını yere koyup “Ümmetî, ümmetî!”
diyen rahmet ve şefkat Peygamberi’nin de meselenin ehemmiyetini vurgulaması
bakımından fevkalâde önemlidir.

Evet burada Nebiler Serveri, peygamberler dahil herkesin  ، ّلَس ْمِ ّلَس ،  ْمِ
ّلَس ْمِ … “Bize selâmet ver Allahım, Sen selâmet vermezsen selâmete

eremeyiz.” dediği yerleri hatırlatmakta ve peygamberlerin dahi böyle dediği bu

üç yerde kimsenin kimseyi hatırlayamayacağını bilhassa tasrih etmektedir.43

Buhârî şârihi Kastalanî’nin üzerinde durduğu 17 sahabi vardır ki, bunlar
kulluk adına hiçbir zaman kendilerini yeterli görmemiş ve derin bir muhasebe
şuuruyla hayatları boyunca hep nifak endişesiyle yaşamışlardır. Hz. Ömer ve
Hz. Âişe Validemiz de işte bu kimseler arasındadır. –Gerçi kendimi o  büyük
kametlerin ne avukatlık ne de savcılığını yapacak makamda göremem, ama–
hâşâ ki o pâk dâmenlere nifak yaklaşmış ve bulaşmış olsun!.. Ne var ki, onlar,



böyle düşünerek hesaba çekilmeden evvel nefislerimizi sîğaya çekmemiz,
kusurlarımızı gözden geçirmemiz için bizlere bir şeyler fısıldamaktadırlar.

Yediden yetmişe herkesin hemen her adımını Allah’a hesap  verme inancına
bağlatmasının sağlanabilmesi, onun ruh dünyasının, muhasebe duygu ve
düşüncesiyle mamur hâle getirilmesiyle mümkün olacaktır. Asr-ı Saadet’te
yaşanan şu hâdise bu hakikate ne güzel misaldir!..

Hz. Ömer, bir gün camiye giderken bir çocuğun hızlı adımlarla yanından
geçip camiye koştuğunu görür. Adımlarını açar hızlanır ve çocuğa yaklaşarak,
“Yavrucuk! Sana namaz farz değil; neden böyle heyecan içinde ve koşa koşa
camiye gidiyorsun?” diye sorar. Çocuk ise halife Hz. Ömer’in bu sorusuna
sadece şu cevabı verir: “Ey Mü’minlerin emiri! Daha dün mahallemizde bir
çocuk öldü!..”

“Mü’minler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine
Allah’ın âyetleri okunduğunda imanları artan ve yalnız Rabbilerine dayanıp
güvenen kimselerdir.” 44 âyetinde de ifade buyrulduğu gibi, hakikî mü’minler
onlardır ki, Allah anıldığı zaman kalblerinde ürperti hâsıl olur. Ve onlar
haşyetle sarsılırlar. Evet, Allah’ın âyetleri  kendilerine okunduğu zaman
imanları artar, kat kat olur; o âyetlerin ifade ettikleri mânâlarla ürperir, imanın
yümnü ve emanıyla kanatlanıp uçuyor gibi bir hâl alırlar. İmanın diriltici
iklimiyle tanışan mü’minler, “İman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i

dâreyni iktiza eder.”45 fehvâsınca, inandıklarından dolayı Allah’a tevekkül
eder; tevekkül ettiklerinden dolayı da, dünya ve ahiret saadetine mazhar
olurlar.

Sahabeden başlayarak hakikî mü’minler hep böyle davrandılar; onlar,
Allah’ın âyetleri anıldığı zaman ürperdiler ve kendilerinden geçtiler. Onların
hayatlarından nakledeceğimiz şu hâdiseler bu hakikate güzel birer misal teşkil
etmektedir:

e. Habeşli Bir Sahabi
Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: Bir gün Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi

ve sellem), “Bunu yapamazsanız, –ki elbette yapamayacaksınız– yakıtı
insanlarla taşlar olan ve kâfirler için hazırlanan ateşten korkun!”46 âyetini
okudu ve şöyle buyurdu: “Cehennem kızarıncaya kadar bin sene, sonra
beyazlayıncaya kadar bin sene, sonra da simsiyah oluncaya kadar bin sene



yakıldı ve yandı. Derken ateşi asla sönmeyen simsiyah bir hâl aldı.” Bunun
üzerine, Resûlullah’ın önünde bulunan bir zenci yüksek sesle ağladı. Cebrail
(aleyhisselâm) inerek: “Önündeki bu ağlayan kimdir?” diye sordu.
Resûlullah: “Habeşli bir adamdır.”  dedi ve onu övdü. Cebrail de, Allah
Teâlâ’nın şöyle buyurduğunu bildirdi: “İzzetim, Celâlim ve Arşımın üstündeki
makamın hakkı için, dünyada Benim korkumdan dolayı ağlayan kulumu,
Cennet’te sevindirir ve güldürürüm.”47

f. Ensardan Meçhul Bir Muhasebe Kahramanı
Hz. Huzeyfe’nin (radıyallâhu anh) naklettiği hâdisede şunlar anlatılır:

Kalbine Allah korkusu düşen ensardan bir genç evine kapanmış ve gece-gündüz
ağlıyordu. O kadar ki, zayıflamış ve tamamen güçten, takatten kesilmişti. Bu
durum Resûlullah’a haber verildi. Allah Resûlü gencin yanına gelince, genç
son bir kere daha gücünü kullanarak dizlerini zorladı ve Nebiler Serveri’nin
teşrifini istikbal için ayağa kalkıp kendisini O’nun kollarına attı. Allah Resûlü
de ona sımsıkı sarıldı. Biraz sonra Allah Resûlü kollarını gevşettiğinde, genç
ayaklarının dibine yığılıverdi. Bunun üzerine sevgi, şefkat ve merhamet
peygamberi Efendimiz, gözleri çok derinlere dalmış şöyle buyuruyordu:
“Kardeşinizi defnedin. Korku onun ciğerlerini parçalamış. Kuvvet ve iradesi
ile yaşadığım Allah’a yemin ederim ki, Allah onu Cehennem’den korumuştur.
Kişi umduğunu ister, korktuğundan da kaçar.”48

Muhasebe Cemaati
Asr-ı Saadet’te Peygamberinden onun halifelerine, halifelerinden halkına,

halk içinde erkeğinden kadınına, kadınından küçük çocuğuna kadar hemen her
kesimiyle iliklerine kadar muhasebe duygusu işlemiş farklı bir toplum
yetişmişti. Bu öyle bir toplumdu ki, onu teşkil eden fertlerden hangisinin
sinesine bakılabilseydi, orada Allah korkusu, Allah saygısı  ve muhasebe
duygusunun buhur buhur tütüp durduğu görülecekti... Sahabenin ifadesiyle
Resûl-i Ekrem namaz kılarken sinesinden değirmen taşlarının çıkardığı seslere

benzer sesler duyulduğu gibi;49 en büyük sahabiden en küçüğüne kadar hemen
herkeste de aynı saygı, aynı haşyet ve aynı duyarlılık söz konusuydu…

“Ey iman edenler! Allah’tan, O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak
Müslümanlar olarak can vermeye bakın.”50 âyeti nazil olunca Hakk’a açık bu
insanların âdeta iflahı kesildi. Onlar bir müddet dişlerini sıkıp dayandılar.



Efendimiz de hep onların alın ve dizlerinde nasırlar görüyordu. Çünkü Allah
(celle celâluhu) onlara, âdeta “Güç ve takatinize göre değil, Allah’tan nasıl
korkulması lâzım geliyorsa öyle korkun. O’na nasıl ibadet edilmesi lâzım
geliyorsa öyle ibadet edin. O’na karşı nasıl saygılı olunması ve sevilmesi
gerekiyorsa öyle saygılı olun ve sevin.” buyurmuştu. Onlar da, bu ufku
yakalayabilmek için gece-gündüz sürekli ibadet ediyorlardı. Öyle ki, namaz
kıla kıla alınları, dizleri nasır tutmuş ve –tabir caizse– âdeta iflahları
kesilmişti.

Böyle bir tehâlükün şöyle bir husustan kaynaklandığı da anlatılmaktadır:
“Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah’ındır. İçinizdekileri açığa  vursanız da
gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir, sonra dilediğini
affeder, dilediğine de azap eder. Allah her şeye  kadirdir.” 51 âyeti nazil
olduktan sonra bir müddet geçip geçmemişti ki âyetin ağırlığıyla belleri iki
büklüm olan sahabe bir gün melûl, mahzun ve münkesir bir hâlde teker teker
mescitten içeriye girdi.. ciddî bir temkin ve tedbirle Resûl-i Ekrem’e yaklaştı
ve içlerinden birisi söz alarak, fevkalâde bir hicap içinde şöyle dedi: “Ey
Allah’ın Resûlü! Namaz, oruç, cihad, zekât... gibi takatimiz yetecek amellerle
mükellef olduk. Bütün bunlara, eyvallah. Şimdi ise, şöyle bir âyet nazil
oldu.” dedi ve yukarıdaki âyeti okudular. “Hâlbuki bizim buna gücümüz
yetmeyecek. Her birimiz gönlünden öyle şeyler geçiriyor ki, dünyaları
verseler bunların kalbimizde bulunmasını arzu etmeyiz.”

Allah Resûlü, onların bu sözüne çok üzüldü ve onları itap sadedinde
“Sizden evvelkiler gibi, ‘İşittik, isyan ettik’ mi demek istiyorsunuz!..”
buyurdu, sonra da onlara şöyle demelerini emretti: “İşittik ve itaat ettik. Ey
Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş Sanadır.”52

Nebiler Serveri’nin bu sözünden birkaç dakika sonra ise hemen şu âyetler
nazil olmuştu: “Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti,
mü’minler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına,
peygamberlerine iman ettiler. (Onlar, biz) ‘Allah’ın peygamberlerinden
hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına
sığındık! Dönüş sanadır’ dediler. Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği
ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) da
kendinedir. Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma.
Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme.



Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi
bağışla! Bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize
yardım et!”53

... Ve Bir Yakarış
Şimdi gelin biz de, bu âyetlerden mülhem, mevzuu bir dua sadedinde şu

cümlelerle bitirelim:
Ey Rabbimiz! 14 asır evvel bize tebliğ buyurduğun emr-i sübhânîni biz de

işittik ve itaat ettik. İlkleri mağfiret buyurduğun gibi bizi de mağfiret buyur. Ey
dönüş kendisine olan Sultanımız! Ey Sultan-ı Zîşân! Ve ey Ezel ve Ebed
Sultanı! Bizi yaşamış olduğumuz şu helâketler ve felâketler asrında başıboş
bırakıp cehalet ve küfür karanlıklarına ezdirme.

Rabbimiz! Bizi unuttuğumuz ve hata ettiğimiz şeylerden ötürü muaheze etme.
Biz ve atalarımız dinin kadir ve kıymetini bilemedik. Ona gerektiği gibi sahip
çıkamadık. Derken şu birkaç asırlık ihmallerimizle devletler muvazenesindeki
yerimizi kaybettik. Aziz ve şerefli bir kavim iken zelil ve perişan olduk. Bizden
evvelkilerin sırtına yüklediğin ağır yükü bizim sırtımıza da yükleme. Bizi,
takatimizi aşan şeylerle imtihan etme. Bizi affeyle. Bize mağfiret buyur. Bize
merhametle muamelede bulun. Sen bizim Mevlâmızsın. Çünkü, Kur’ân’da “Bu,
Allah’ın, inananların Mevlâ (yardımcı)sı olmasından dolayıdır. Kâfirlere
gelince, onların Mevlâ (ve yardımcı)ları yoktur.” 54 buyuruyorsun. Sen bizim
Mevlâmız; biz ise Senin boynu tasmalı, ayağı prangalı kullarınızız.

Evet, biz, sinesi inançla coşan mü’minler olarak böyle bir kulluğa
dilbesteyiz. Zaten, her gün kulluk borcumuz olan namazlarımızı eda ederken,
Fatiha’da en az kırk defa bu kulluğumuzu itiraf ediyor ve “(Rabbimiz!) Ancak
Sana kulluk ederiz ve yalnız Senden medet umarız.”55 diyerek ahd ü
peymânımızı yeniliyoruz. Başkaları kulluktan kaçar; biz ise, Rabbimiz’e kul
olduğumuz zaman memnun oluruz. Şimdi bir kere daha O’na kulluğumuzu ilân
ediyor, bu kulluğu arızasız yapmak için de yine yalnız O’ndan yardım istiyoruz.
Acz ü fakrımızı itiraf ederek yine O’na sığınıyor ve bunca nusret ve nimetleri
karşısında şevkle geriliyor, şükranla kanatlanarak üveyikler gibi hakikate doğru
uçmaya çalışıyor ve bizleri muvaffak kıldığı şeyleri gördükçe de şükürle iki
büklüm olup inliyoruz.

Yâ Rabbi! Bizleri de yukarıda zikredilen muhasebe kahramanları gibi
muhasebe duygu ve düşüncesiyle meşbu kıl. Bir lütuf olarak omuzlarımıza
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EN İSABETLİ HİZMET YOLU
Soru: Günümüzde İslâm’a hizmet için yola çıkmış pek çok grup, cemaat,
parti, dernek var. Bütün bunların üstünde en Muhammedî hizmet yolu
hangisidir? Daha çok hizmetlerimizi hangi noktada yoğunlaştırmalıyız?
Yoksa hepsine eşit miktarda mı ehemmiyet vermeliyiz?
En isabetli hizmet, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in çizgisinde verilen hizmettir

ve bu çerçevede gerçekleştirilen bütün grupların hizmetini alkışlamalıdır. Bana
göre, hizmet eden kim olursa olsun, mutlaka ona muzahir olmak gerekir. Zira
böyle bir düşünce ve anlayış, hakka hürmetin ifadesidir. “Hakkı sadece ben
temsil edebilirim. Hak sadece benim cephemdedir.” düşüncesi, samimiyetle
söylense ve hüsnü niyete makrun olsa da, nefisperestlik ifade
ettiğinden/edeceğinden dolayı Allah indinde makbul değildir. Zira Allah’a
giden yollar, mahlûkatın solukları sayısıncadır. Bu mevzuda araştırılacak tek
husus, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendisine, “Ehl-i necat
kimdir?” sorusuna karşı verdiği cevap çerçevesi içinde olan Ehl-i Sünnet ve’l-
Cemaat çizgisi olmalıdır. Allah Resûlü ümmetinin 73 fırkaya  bölüneceğini ve
bu fırkalardan sadece birinin ehl-i necat olduğunu/olacağını haber vermiştir. Bu
fırkaların hepsi de görüşlerini Kur’ân ve Sünnet’e dayandıracaklardır. Ne var
ki, Allah Resûlü, ehl-i necat olan o tek fırkanın, falan millet veya filan
oymaktan olan insanlar değil, kendisinin ve ashabının üzerinde yürüdüğü yolda,
yani sırat-ı müstakîmde ve Kur’ân’ın şehrah dediği yolda yürüyenlerin

olduğunu ifade buyurmaktadır.1 Aslında, objektif olan da işte budur; evet
kurtuluşa erecekler Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat yolundan gidenlerdir. Tekrar
edecek olursak, bu çizgide hizmet eden herkesi alkışlamak, hizmetin en
isabetlisi, yolların en doğrusu ve Peygamber Aleyhissalâtü vesselâmın da
çizgisidir.

Sâniyen, şahıslar önemli değildir. Önemli olan şahısların tavır ve
davranışlarının, Allah Resûlü’nün tavırlarına uzaklık ve yakınlığıdır.
Efendimiz’in ashabıyla beraber bir hayat-ı seniyyesi vardır ki, melekleri de
ruhanîleri de imrendiriyordu. Aynı zamanda, onlarca dinî  hayat bütünüyle
yaşanıyor, mevcut problemler çözüme kavuşturuluyor, ilerideki benzerlerine de
alternatif çözüm yolları gösteriliyordu. Nerede ve ne zaman hangi hâdise zuhur
edecekse, o hâdise, Devr-i Risaletpenâhî’de çok küçük planda da olsa mutlaka
bir benzeri bulunuyordu. O devirde teker teker gönüllere Müslümanlığı



duyurma vardı; bu, kıyamete kadar hızı değişse de devam edecektir. O devirde
gizli gizli de olsa hak ve hakikat neşrediliyordu. Efendimiz döneminde hızlı,
daha sonraları biraz yavaşça ama devam ediyor. O devirde yurdunu yuvasını
terk edenler olmuştu, kıyamete kadar da olacaktır… Kaba çizgilerle, Allah
Resûlü ve ashabının İslâm’la alâkalı yaptıkları bunlardı.

Bir değişik zaviyeden şöyle de değerlendirilebilir: Ehl-i iman ile ehl-i küfür
arasında, hususiyle haklarını müdafaa edemedikleri durumlarda, Allah Resûlü
daha ziyade, gönüllerde imanı pekiştirme yolunu seçmiştir. Bir büyük mücadele
ve dayanmayı devam ettirecek o kimselerde sebat, kararlılık ve azim ruhunu
geliştirmiştir. Bu şekilde daha baştan dönecek kimseler dönecek, ileride yol
sarpa sarıp çetinleştiği zaman kararlı ruhlar oldukları gibi dimdik duracaklardı;
dimdik duracaklardı başlarında değirmen taşları döndürülse de.

Evet, Kur’ân-ı Kerim’in yer yer âyât-ı beyyinatıyla ifade buyurduğu gibi,
inanmış kimseler zaman zaman imtihana tâbi tutulacak, emniyet, huzur, yurt ve
yuvalarına dokunulacak, tekrar ber tekrar imtihana maruz kalacaklar; böylece

Allah, sadık olanları olmayanlardan ayırmış olacak.2 Aslında Allah
Resûlü’nün hayat-ı seniyyelerinde böyle şeyler hep yaşanmıştı. Binaenaleyh bu
devre de çok iyi tespit edilmeli, eğer böyle bir zaman dilimi yaşanıyorsa, her
şey ona göre değerlendirilmeli ve üzerinde durulması gerekli olan hassas
konulara önem verilmelidir.

Bir nokta daha vardır ki o da şudur: Mü’min, davranışlarının ehl-i iman
adına fiyasko ile neticelenmesine sebebiyet verecek şeylerden kat’iyen
sakınmalıdır. Mü’minin tek başına bir hayatı yoktur. O, kendi hususî hayatını,
içinde yaşadığı, kederde-tasada beraber olduğu kimselerle paylaşmaktadır. Bu
sebeple mü’minin hayatındaki bir fiyasko veya bir falso, arkadaki bütün saflara
sirayet eder. Bu, onların kimisinde inkisar, kimisinde de ümitsizlik meydana
getirir. Bir mü’min “Başkalarının başını ağrıtacak şekilde “ben” deyip
kahramanlık yapamaz. Çünkü verilecek ceza, sadece ona verilmez. Diğer
mü’minler için de şartlar ağırlaştırılır ve Müslümanlık o coğrafyada yaşanmaz
hâle getirilir.

Evet, bir hizmet düşünüldüğünde, her şeyden evvel, tenasüb-ü illiyet
prensibine göre sebepler ve neticeler ele alınmalı, âdeta bir teşrihçi usulüyle
masaya yatırılmalı ve çok iyi gözden geçirilmelidir. Bu kol, şu kadar gücü
kaldırabilir mi? Kaldırabilirse o kola, o ağırlık yüklenmelidir. Kaldıramıyorsa



–tenasüb-ü illiyet fizikte önemli bir kanundur– o kol, o yükün altına
sokulmamalıdır. Biz, hüsnü niyet sahibiyiz. Bizden bu memlekete hiç zarar
gelmemiştir ve gelmez de. Bütün cihan bizi bilir. Biz, samimiyetle coşar,
ihlâsla gerilime geçer ve Allah rızası için heyecanlanırız. Başkaları kelepire
koştuğu zaman da, Allah’ın lütuf ve keremiyle ellerimizi kaldırıp içten gele
gele şöyle deriz: “Yâ Rabbi! Bir hizmet mevsimiydi, bitti. Artık emanetini alma
zamanı gelmiştir. Al ve bizi kurtar.”

Bununla beraber bizim, kendimizi içte ve dışta, dine karşı düşmanlığı cibillî
olarak benimsemiş ve din düşmanlığı kendilerinde cibillî bir hâl almış
kimselere kendimizi anlatacağımız zamana kadar, –açık ve samimî olma zaten
genel tavrımızdır–yanlış anlaşılmaya da sebebiyet vermemeliyiz. Zira netice
itibarıyla bu mevzudaki falso ve fiyasko, şu âna kadar belli bir tekevvün
kazanmış, dirilişte belli bir merhaleye ulaşmış hizmet erleri ve onların sağında
ve solunda bu işe gönül vermiş hasbîlerin şimdiye kadar ortaya koydukları
sa’ylerinin semeresine dokunur, onların ümitlerini kırar ve onları inkisara
uğratır.

Mevzuu hulâsa edecek olursak; en mâkul hizmet, Allah Resûlü’nün hareket
tarzı içindeki hizmettir. Çünkü Kur’ân, Allah Resûlü’nün bizler için bir misal

ve numune-i imtisal olduğunu ifade buyurmaktadır.3 Rabbim bizi hep bu
istikamette hizmete muvaffak kılsın.

Bu hizmet en mâkul hizmettir. Bu ölçüyle bakınca “Falanınki yanlış, filanınki
de doğrudur.” dememek gerekir. Mühim olan kıstastır. Kur’ân bir zümre
müstesna –o zümre ki daima insanlığın başının belâsı olmuş, küfre kilitlenmiş,
imana ve ehl-i imana cibillî düşmanlık besleyenlerdir– hak ve hakikati duyurma
adına herkese açık durmayı emreder. Herkesle belli ölçüde münasebeti yeğler
ve bizi hakkın tercümanı olmaya çağırır.
1 Tirmizî, îmân 18; Ebû Dâvûd, sünnet 1; İbn Mâce, fiten 17.

2 Bkz.: Bakara sûresi, 2/155; Muhammed sûresi, 47/31.

3 Bkz.: Ahzâb sûresi, 33/21.



YOL DÜSTURLARI
Soru: Toplumumuza İslâm’ın tek bir alternatifini mi, yoksa çeşitli
alternatiflerini mi takdim etmeliyiz?
Bu soruyu şöyle sormak daha uygun olur: Günümüzde siyasî-gayri siyasî

İslâm’ı kucaklayan çeşitli gruplar var. Bunların hepsinin hüsnü niyetine itimat
ederiz. Bu grupların hizmet tarzlarını takdir etmek suretiyle tamamını mı nazara
vermeliyiz, yoksa “doğru budur” diyerek sadece bir tanesinin etrafında mı
tahşidat yapmalıyız?

Bu meselenin iki yönü var: Birincisi, İslâm’a hizmet eden değişik grupların
bulunması bir hikmete hamledilmelidir. İnsanlar sair canlılar gibi hepsi aynı
çizgide yürüyemezler. İnsan, bir nevi olduğu hâlde Cenâb-ı Hak kâinattaki
bütün neviler adedince ona geniş bir mahiyet vermiştir. Bu itibarla insanın her
bir ferdi âdeta bir nevi gibidir. Doğruyu olduğu gibi kabul etmede hepsi
müşterek hareket etse de, teferruatta her insan farklı düşünür. Hele kitleleri
harekete geçirecek ve arkasından sürükleyecek müstesna bazı fıtratlar, farklı
mülâhazalarıyla topluma farklı mesajlar verirler ki, bu sayede, birbirinden
farklı düşünen ve İslâm’a hizmet etmeyi hedef almış farklı gruplarla
karşılaşırız.

Daha ilk devirlerde, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn asrında hak mezhep olarak belki
ell i mezhep vardı. Buhârî, Müslim, Tirmizî, Sevrî, Evzâî ve Zührî’nin ayrı
mezhepleri vardı. Hatta Ebû Hanife’nin talebeleri olan Ebû Yusuf, İmam
Muhammed Şeybânî ve İmam Züfer’in de ayrı mezhepleri vardı. İmam Şafiî ile
Ebû Hanife arasında birbirlerine karşı ne kadar muhalefet ve farklı düşünce
varsa, Ebû Yusuf ile İmam Âzam ve İmam Muhammed ile İmam Âzam arasında
da o ölçüde farklı düşünce ve mülâhazalar vardı. Bunların hepsi mezheptir ve
onlar, bu farklı mülâhazalarını Cenâb-ı Hakk’ın, zihinlerine lütfettiği ilham,
idrak ve kabiliyetle, Kur’ân’dan ve Sünnet’ten, sahabe-i kiramın hayatından ve
tâbiîn büyüklerinin bu mevzudaki anlayışlarından çıkarmışlardı.

İşte bu şekilde çok farklı mütalaa ve mülâhazalar meydana gelmişti. Bu, bir
yönüyle beşer tabiatının gereğiydi de. Beşeri bir tek çizgide düşünmek ve öyle
olmasını arzu etmek, –bağışlayın– onu hayvan olarak mütalaa etmek demektir.
Bu itibarla, en akıllı insan, insanların farklı mütalaalarını normal kabul eden
insandır. Herkesi aynı şekilde ve aynı çizgide düşünmeye zorlamak, Allah’ı,
peygamberi, tabiatı, fıtratı ve dinin ruhunu bilmemenin ifadesidir.



Şunu da ifade etmek gerekir ki, bu farklı mütalaa ve mülâhazalar, –bilhassa
Ehl-i Sünnet çizgisinde olanlar– hiçbir zaman usûle gidip dayanmaz. Büyük bir
kısmı itibarıyla usûlde ittihat ve ittifak vardır. Namaz, oruç, hac ve zekât gibi
erkân-ı İslâmiye’de ihtilafa düşen kimse yoktur. Meselâ, mü’minin izzetinin
korunması, onun düşman sultası altına girmemesi mevzuunda farklı düşünen
kimse yoktur ve bu konuda bütün âlimler ittifak hâlindedirler. Ancak bu
mevzuda strateji geliştirmekle alâkalı farklı mütalaalar ortaya konulmuştur.
Nitekim beşer düşündüğü müddetçe, ortaya hep farklı mülâhazalar
çıkmıştır/çıkacaktır da. Meselâ bir masanın başında bir şirketin ortakları bir
araya geldiklerinde, pek çok farklı mütalaa beyan etmekte ve böylece
fıtratlarının muktezasını yerine getirmektedirler. Nitekim birinin düşündüğünü,
herkesin kabul etmesi, diğer insanların hiç düşünmedikleri ve fikir
cevvaliyetinden mahrum oldukları anlamına gelmez. Hakkın cidarları ve
sınırları zorlanmadıktan ve gidip usûle dayanmadıktan sonra bu tür farklı
mütalaa ve mülâhazalar her zaman olagelmiştir ve olacaktır.

Eskinin bir uzantısı olarak günümüzde de devam eden değişik iman ve
Kur’ân hizmet yolları ve yöntemleri vardır. Bunu tabiî kabul etme
mecburiyetindeyiz. Bunların birleşmesi mevzuunda bazı şeyler yapılabilir.
Birleşme olmasa bile en azından ihtilâfların önüne geçilmesi istikametinde şu
esaslar birer düstur olarak kabul edilebilir:

Herkes, kendi mesleğinin muhabbeti ile yaşamalı ve başkalarını tenkit
etmemelidir. Bir gruba mensup olan kişi, kendi yolunu terviç edebilir ve en
büyük ideali kendi hizmet düşüncesinin revaç bulması olabilir. Fakat bu kimse,
diğer grupları yıkıcı ve köstekleyici söz ve tavırlara girmemelidir. Bu
prensipler çerçevesinde hareket edenler, müspet hareket ediyorlar demektir ve
zannediyorum bunu herkes mâkul ve makbul karşılar.

Meselenin diğer yönü ise şudur: Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat çizgisinde hizmet
eden yolların hepsi haktır. Bir kimse, bu hizmetlerden birini daha fazla istikbal
vaad ediyor buluyorsa, herhâlde onu daha çok terviç edecektir. Zaten çeşitli
arızalarla kırılacak ve kişiyi yolda bırakacak, pek çok kimsenin dönmesine,
bozulmasına ve ümidinin kırılmasına sebebiyet verecek yolu terviç etmek de
doğru değildir.

Öyleyse meseleyi şöyle hulâsa edebiliriz: İmana ve Kur’ân’a hizmette,
hakâik-i imaniyeyi göğüsleyebilecek her hizmet, makbul ve merğubdur. Biz de
onu alkışlama mecburiyetindeyiz. Ancak fert olarak hangi hizmeti daha çok



beğeniyorsak, bütün himmetimizi o hizmet istikametinde sarf etmemiz icap
eder. Bu da inanan insanların basiret ve idrakine bırakılmış bir durumdur.
İnsan, araştırıp yolun sâlimini bulmalı ve gönül verip dilbeste olduğu yol eğer
doğru ve isabetli ise, bütün himmetini onun etrafında tahşid etmelidir. Şayet
kuşku ve tereddüdü varsa, yeni bir araştırmaya girmeli, hakikate daha süratli
götüren yolu bulmalı ve o yolda devam etmelidir. Çünkü hakkın hatırı âlîdir.
Tecrübelerimizle, hakikaten kırılmayan, bozulmayan ve insanımızın ümidini
alıp götürmeyen bir hizmet yolu buldu isek onu değerlendirip o yolda yürümek
en isabetli olanıdır. En doğru, en güzel ve en isabetli yolu bulduğumuza
inanıyorsak, o yola intisap etme ve bütün himmetimizi bunun etrafında teksif
etme mecburiyetindeyiz. Diğer türlü, himmetin teşettütünden (dağılmasından),
işleri geciktirmiş, aksatmış ve belki çok defa etrafımızdakileri bir kısım zanlara
sevk etmiş olabiliriz. Bu durumda kendimiz günah işlememekle beraber,
çevremizdeki insanların da, bu türlü günaha götürücü düşüncelere
saplanmasına meydan vermiş oluruz ki, buna hakkımız yoktur.



İSLÂM HER DEVİRDE YAŞANMIŞTIR
Soru: İslâm’ın tarihte rastlanan farklı tatbikatlarının veya tarih içinde
kazandığı şekil veya normların İslâm zannedilmesinin zihnî ve sosyal
gelişmeyi önlediği söylenebilirse; İslâm’ın özünü ve bunun çağımıza
yönelen mesajını tam kavrayabilmek için tarihi olanlarla İslâmî olanı
tefrik edebilmenin önemini anlatır mısınız?
İslâm’ın tarihte rastlanan farklı tatbikatları ve yine tarih içinde kazandığı

öyle şekil ve normlar vardır ki, çoğu zaman bunlar İslâm’ın kendisi
zannedilmiştir. Bu yüzden de çok defa yanılmalar olagelmiştir. Çok hassas
yaşayan büyüklerimizin, İslâm’ın farklı tatbikatlarında mutlak planda
yanıldıklarını söylemek, selef-i salihîni hafife alma sayılır. Böyle bir iddiada
bulunursak, sahabe, tâbiîn, tebe-i tâbiîn hatta daha sonra pek çok devlet kurarak
hilâfetin saltanatını temsil edecek enginlikte İslâm’ı dünyaya duyuran, o
kendilerini daima şerefle yâd ettiğimiz ve zihinlerimizde bir yâd-ı cemil olarak
yaşayan büyüklerimizi yok saymış oluruz.

İslâm, her devirde yaşanmıştır. Ama bu yaşama, ya bütünüyle veya arızalı
bir şekilde olmuştur. Bu noktaya dikkati çeken Efendimiz, tamamiyeti ifade
adına Raşid Halifeler dönemini nazara verir; çünkü İslâm’ın en saf yaşandığı
dönem o dönemdir. Evet, en sahih ve sağlam hadis kitaplarında şöyle buyurur

Allah Resûlü: “Benden sonra hilâfet yetmiş sene devam edecektir.”1 Bir

başka ifadelerinde ise otuz sene2 olacağını ifade eder. Zannediyoruz hadisin
her iki rivayetinin de kendisinden şerefsudur olduğu tarih nazar-ı itibara
alınırsa, önce yetmiş seneyi söylemiş, aradan bir süre geçtikten sonra da,
“Benden sonra hilâfet otuz sene devam edecektir.”  buyurmuşlardır. Seyyidina
Hz. Hasan’ın 6 aylık muvakkat ve çok ağır şartlar altındaki hilâfeti de hesap
edilecek olursa Raşid Halifeler dönemi 30 sene yapar. Öyleyse Efendimiz’in
önceki söylediği yetmiş sene nedir?

İhtimal eğer daha sonra da Müslümanlar, yani Hz. Hasan’dan sonra, ilk dört
halifenin idare safveti ile idare edilebilseydi o zaman hilâfet –Allahu a’lem–
70 sene sürecekti; 70 sene, gökteki meleklerin yerdeki saltanatı ve idaresi gibi
bir idare olacaktı. Ne var ki, belli bir devreden sonra o safvetin bozulacağı
Muhbir-i Sadık’a haber verilmiş olmalı ki, daha sonra Aleyhissalatü vesselâm,
o safvet dönemini –Cenâb-ı Hakk’ın atâsını değiştirmesi üzerine– 30 sene
deyivermişti. “30 sene hilâfet olacak” demek, Hakikat-ı Ahmediye, 30 sene



temsil edilecek ve Kur’ân özüyle, arızasız olarak 30 sene yaşanacak
anlamındaydı. Eskilerin ifadesiyle, kurt koyunla 30 sene beraber dolaşacaktı.
Ondan sonra ne olacaktı?

Ondan sonra Efendimiz’in ifadeleri çerçevesinde, “Melikler zuhur
edecek.”3 Bunlar, Allah Resûlü’nün halifeleri seviyesinde âdil
olmayacak/olamayacaklardı. Ne var ki, Emevi meliklerinin içinde dahi
zalimlerin ve çok hata yapanlarının yanında Ömer b. Abdülaziz gibi adalette
Hz. Ömer’e ulaşacak kadar âdil idareciler de olmuştu. Ancak bunlar
meliklerdi. Abbasiler, hilâfeti temsil etmiş , İslâmiyet için güzel şeyler yapmış
fakat ilklerin seviyesinde bir idare ve bir temsil durumu ortaya
koyamamışlardı. Bunun gibi, Osmanlılar da hilâfeti maddî-mânevî her yönüyle
alıyor ve kendi imkânları nispetinde temsil ediyorlardı ama bazılarının
eksiklerinin olduğu da bir gerçekti...

Bütün bu misaller göz önüne alındığında, “Bizden evvelki bir kısım nesiller,
Müslümanlığı dört başı mamur yaşamadılar.” dersek, günaha girmiş ve suizan
etmiş oluruz. Ama Efendimiz’in hakikatini temsil çizgisinde, evsafta,
İslâmiyet’in tam olarak yaşandığını iddia edersek, o zaman da mübalâğa etmiş
oluruz. Abbasilerden, kan dökücü lakaplı Seffah da Efendimiz’in hakikatini
temsil etmeye çalışıyordu. Yani kendisine  kan döken mânâsına “seffah”
dedirten bu insan, belki de Kur’ân ve Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve
sellem) adına bu yanlışlığı yapıyordu. Fakat o yaptıklarıyla kat’iyen Raşid
Halifeler seviyesinde İslâmiyet’i temsil etmiyordu. Ancak o, yaptığı her şeyi
Müslümanlık adına yapıyordu. Hatta daha ileriye giderek şunu bile
söyleyebiliriz: Başına bir de “zalim” sıfatı ilave ederek ismini zikrettiğimiz
Haccac bile böyleydi. Haccac zalimdi, fakat hayatı boyunca bir kere olsun
namazını terk ettiği olmamıştı. Biz Haccac’ı aynı zamanda Kur’ân-ı Kerim’e
hareke koyup okunmasını kolaylaştıran ve Kur’ân’ın vecihlerine dikkat eden bir

insan olarak tanırız.4 Ama gel gör ki, zulüm yapmış, kendi yolunu hak bilmiş,
yukarıdan aldığı emirleri yerine getirebilmek için elinden geleni arkaya
koymamış, hatta bu mevzuda her türlü zulmü irtikâp etmiştir. Onun da kendisine
göre bir Müslümanlık anlayışı vardır. O bile böyle olunca, onun berisinde,
Müslümanlık adına çok hassas, çok ince ve çok derin kimselerin varlığı inkâr
edilemeyecek bir gerçektir.

Kanuni Sultan Süleyman’ın 46 senelik bir saltanatı vardır. Bu kadar uzun



süre hükümdarlık yapan bir insan belki “Ben sizin en büyük rabbinizim.”5

diyen eski firavunlar durumuna da düşebilirdi. Onun hükümdarlık yaptığı bu 46
sene yarım asırlık bir zaman dilimidir. Bu zat yarım asırlık bir zamanda
meseleyi dorukta tutmuş, dünya devletlerine “eyaletim”, “vilâyetim” nazarıyla
bakmıştır. Aynı zamanda ihtişamın zirvesindeki Kanuni, mühim bir seferden
dönerken, “Nefsime biraz gurur geldi.” der ve yatağının izbede serilmesini ister
ki, bence işte asıl büyüklük buradadır.

Koca Yavuz Sultan Selim, bir yandan bütün bâtıl cereyanların yayılmasını
önlerken, diğer yandan da Mercidabık ve Ridaniye zaferleriyle yüzümüzü ak
eden başarıları ve şahs-ı mânevî-i Ahmediye’yi (aleyhissalatü vesselâm)
temsil keyfiyetiyle, Türkiye’ye kendisine kadar gelen padişahların hiçbirisinin
kazandırmadığı en büyük şerefi kazandırıp ülkeyi hilâfetin merkezi hâline
getirir. İşte böyle bir sefer dönüşünde de Üsküdar’a kadar gelir; İstanbul
halkının şehrayinler tertip ederek coşkuyla kendini karşılayacaklarını duyar ve
lalasına, “Lalam! Böyle bir şey uygun düşmez; biz ne yaptık ki! En iyisi biz
geceyi Üsküdar’da geçirelim de halk uyurken sessizce Topkapı’ya geçeriz.”
der. Bunları bilmemize rağmen şimdi biz bu zatın da Müslümanlığı bihakkın
temsil etmediğini söylersek, İslâm’ı temsil etmiş birisini göstermek
zannediyorum çok zor olacaktır.

Efendimiz’in tezyif edildiği bir piyes karşısında Avrupa devletlerine meydan
okuyan ve devrinde “Kızıl Sultan” diye tanınan bir hükümdarın bu mevzudaki
hassasiyetini düşündüğümüz zaman, Efendimiz’e bağlılığın ne ölçüde olduğunu,
dinin en küçük meselesine dahi ne denli saygılı bulunduğunu görürüz. Şimdi
buna İslâm’ı yaşamadı mı diyeceğiz?

Binaenaleyh eksiğiyle, kusuruyla İslâm her zaman belli ölçüde temsil
edilmiştir. Bunu söylerken, bütün geçmişi aklayıp herkesi tertemiz gösterme
gibi bir durumumuz da yoktur; çünkü Ömer b. Abdülaziz’in yanında, Velid ve
Yezid gibi kimselerin mevcudiyeti de söz konusudur. İstesek de bunları asla
temize çıkaramayız. Abbasilerin içinde de bu türlü kimseler bulunmuştur.
Meselâ, bazı idareciler, devlete yanaşan itizalî düşüncenin tesirinde kalarak,
Ahmed İbn Hanbel gibi hadisin büyük imamına işkence edebilmişlerdir. Evet, o
zaman Ahmed İbn Hanbel’i hapishanede döve döve öldüren insanlar da vardır;
Ebû Hanife’ye işkence yapan, Serahsî’yi kuyunun dibine atıp koca Mebsut
kitabını orada telif etmek zorunda bırakan insanlar da vardır. Bütün bunlar
olmuştur ve bunları yapanların yüzünü ne aklayabilir ne de paklayabiliriz.



Devlet-i Âliyye-i Osmaniye içinde de ruhuyla bütünleşemeyen ve kendinde
olmayan insanlar yetişmiştir. Ama bunlar arasında vatanına hıyanet eden, onu
Avrupa’ya peşkeş çeken, dini adına taviz veren padişah yetiştiğini söylersek,
hem Devlet-i Âliyye’ye hem de atalarımıza iftira etmiş, kocaman şanlı bir
mazimiz ve tarihimiz hakkında yalan söylemiş oluruz. Çok rahatlıkla
söyleyebilirim ki, bir kısım tarihçilerin sakalına boncuk dizdiğini iddia
ettikleri, askeri gördüğü zaman ürken, merasimde ata binerken ayaklarından ata
bağlanan Deli Mustafa bile kendi memleketine ve dinine hıyanet etmeyi
düşünmemiş, Batı karşısında dize gelmemiş ve onlara taviz vermemiştir. Son
Osmanlı padişahlarından birinin dediği gibi, “Osmanlılar arasında dâhi
olmayan, iş beceremeyen, acezeden bir kısım kimseler zuhur etmiştir ama kendi
milletine hıyanet eden asla çıkmamıştır.”

Kanaat-i âcizanemce meseleleri bu zaviyeden ele almak lâzımdır ve bu bizim
tarihimize ve mazimize uygun bir bakış açısıdır. Allah Resûlü’nün bir hadisine
sadakat içinde işin bir yönü budur. O (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Size ait
ölülerin fena yanlarını anmayın; onlardan iyi taraflarıyla bahsedin.”6

buyurur. Evet, onlar bize ait ölülerdir ve i’lâ-yı kelimetullah düşüncesini,
mücadelesini bir lâhza kafalarından çıkarmayan kimselerdir. Koca Yavuz’u
düşünürken bunu daha iyi anlıyoruz. Onun sadece iki tane çocuğu vardır.
Osmanlı saraya kadın kız doldurdu, diyorlar. Sarayda o kadar kadın kız vardı
da, nerde bunlardan olan çocuklar? Şayet Kanuni Sultan Süleyman da
kalmasaydı koca Hilâfet-i Osmaniye yok olacaktı ve yerine ikinci bir adam
konamayacaktı. Zira Yavuz, ömrünü atı üzerinde geçirdi.. ve hele üç sene attan
hiç inmedi.

İşte bu noktalar çok mühimdir. Biz hayatın bize az gülüşü karşısında yan
gelip her meseleyi masanın başında idare etmeye çalışıyoruz. Dünyanın
neresinden neresine kadar hâkim olunduğu bir dönemde, atın üstünde haricî ve
dahilî çeşitli düşmanlıklar karşısında mücadele eden insanları hafife almak,
doğrudan doğruya kendi soy ağacına, soy kütüğüne küfretmek, ihanet etmek, en
azından hakaret etmek demektir.

Soruda, İslâm’ın özünü ve bunun çağımıza mesajını tam kavrayabilmek için
tarihî olanla, İslâmî olanı tefrik etme mevzuuna dikkat çekiliyor. Her devirde
herkes kendini, esas olanı almaya ve onu temsil etmeye zorlamıştır. Bize en
yakın olanlarından en uzak büyüklerimize kadar herkes davranışlarını
ayarlarken kendisini İslâm’ı yaşama mevzuunda tam akort edip de İslâm’a göre



bir ses çıkarmayı düşünürken, “Acaba selef-i salihîn nasıl yapıyordu?” diye
düşünüyordu. Sultan Selahaddin-i Eyyubî, İmam Nevevî veya İzz b.
Abdüsselâm karşısında kendi durumunu ayarlarken; “Benim şu tavrım ve
durumum acaba selef-i salihîne uyuyor mu?” diye soruyordu. Tabiî onlar da,
kendi durumlarını ona göre ayarlıyorlardı. Onu yetiştiren Nureddin Zengî de,
yi ne kendi durumunu selef-i salihîne göre ayarlıyordu. Tâbiîn kendisini
sahabeye göre ayarlıyor, sahabe de, Efendimiz’e göre kendine çeki düzen
veriyordu; âdeta “Sağa dön!” dendiğinde sağa dönüyor, “Sola dön!” denince de
sola dönüyordu. Ne var ki Kitab’ı, Sünnet’i ve selef-i salihîni anlama mevzuu,
bir kısım küçük meselelerde farklı mütalaalara ve anlamalara yol açmıştır.
Bundan dolayı da farklı anlamalar, içtihadî farklılıklar ortaya çıkmıştır. İşte
burada herkes meselenin özünü bulmayı, bu işin başındaki imamın arkasındaki
cemaate uymada bulacağını düşünmüş ve öyle yapmıştır.

Asrımıza gelinceye kadar bu hep böyle olmuştur. Yer yer bu durumdan
saptırılmaya çalışılmış, bâtıl mezhepler zuhur etmiş, içtihatlarda bir kısım
yanlışlıklar yapılmıştır ama asrımızda hezimeti bütün dehşetiyle iliklerimize
kadar yaşamaya başlayınca, içimizde bir kısım çare arayıcılar ve kendi
imkânlarına göre tecdide benzer şeyler yapmak isteyenler zuhur etmiş; bunlar
da nazarlarımızı doğrudan doğruya Kitap, Sünnet ve icmaa çevirmiş, yeniden
bir şekillenmenin, yeniden kendimizi bulup kendimizi yenilemenin lüzumu
üzerinde ısrarla durmuşlardır. Bir yönüyle az buçuk Batı’nın tesirinde yetişen,
biraz da Batı düşünce ve felsefesine tercüman olan Muhammed Abduh, Reşid
Rıza’dan, Cemaleddin Afganî’ye ondan büyük bir nispette hakikati temsil eden
Şiblî’lere kadar, onlardan büyük bir nispette İslâmiyet’e sadakat içinde bulunan
Nedvîlere, Mevdudî’lere kadar hep yeniden Kur’ân’ı ve Sünnet’i söyletme,
dile getirme ve Kur’ân ile Sünnet’in aydınlatıcı tayfları altında kendimizi
bulma ve yenileme hareketleri, hamlesi, gayretleri, çığırı açılmıştır… Bir
taraftan Kitap ve Sünnet’in aydınlatıcı tayfları altında, diğer taraftan selef-i
salihînin gayet safiyane her devrin derdine derman olabilecek saf ve hâlis
içtihatları bir araya getirilip değerlendirilerek, bunların içinde İslâm’ın özünü
bulup yaşama imkânına kavuşma düşünülmüştür. Zaten o istikamette bir
gelişme vardır ve gençlerimiz de daha ziyade ona karşı bir hâhiş izhar
etmektedirler.

Bugün şehit olma arzusundaki çok sayıda insanın bunun için büyüklerden dua
istemeleri, aldıkları cüz’î bir maaşı bir zarfın içine koyarak muhtaçlara vermek



üzere getirip “Eğer imkânımız olsaydı canımızı da bu zarfın içine koyup
vermeyi düşünüyorduk.” diyen insanların olması, Allah Resûlü’ne “Yâ
Resûlallah, ben arkadaşlarım hakkında senin için bir şey söyleyemem, ama bir
kere emir ver, kandan irinden deryaları geçerler, Berk-i Gımad’a kadar kılıç
sallarlar.” diyenleri hatırlatmaktadırlar. Bu çırpınış ve dirilme gayreti bize
şunu gösteriyor ki, özünü Kur’ân ve Sünnet’te bulacak bir neslin emareleri
çoktan zuhur etmiştir ve inşâallah bizi onlar güldüreceklerdir.
1 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/395; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 19/213.

2 Tirmizî, fiten 48; Ebû Dâvûd, sünnet 9; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/220, 221.

3 Bkz.: İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 3/302; İbn Hacer, Fethu’l-bârî 8/77.

4 Bkz.: İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-a’yân 2/32; ez-Zürkânî, Menâhilü’l-irfân 1/280-281.

5 Nâziât sûresi, 79/24.

6 Tirmizî, cenâiz 34; Ebû Dâvûd, edeb 42.



EFENDİMİZ’İN DİLİNDEN GÜNÜMÜZE BAKAN
HABERLER

Soru: Peygamber Efendimiz’in istikbale bakan hadisleri arasında
günümüze bakanları var mıdır?
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberliğini ele aldığımız

yerde, O’nun gayba ait verdiği haberler üzerinde de fazlasıyla durmuştuk.1 Bu
mevzuda hadis ve meğâzî kitaplarında, Efendimiz’e ait o kadar çok vak’a
zikredilmiştir ki, sanki Allah Resûlü gaybbîn nazarıyla televizyon ekranının
başında oturmuş da seyrediyor gibi kıyamete kadar meydana gelecek hâdiseleri
teker teker müşâhede etmiş ve ümmetine haber vermiştir.

Meselâ, Allah Resûlü hilâfetin otuz sene olacağını –muteber hadis

kitaplarında– haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmıştır.2 Kureyş’ten iki

çocuğun (Yezid3 ve Velid4 gibi) ümmet-i Muhammed’in başına musallat
olacaklarını, çok eza ve cefada bulunacaklarını haber vermiş, haber verdiği

gibi zuhur etmiştir. Zülhuveysıra’nın şahsında,5 elmacık kemikleri, burun ve
kafa yapıları ve renkleriyle Moğol tipini anlatarak bir kısım kimselerin İslâm
medeniyetini zir ü zeber edeceklerini tafsilatıyla haber vermiş ve haber verdiği
şekilde Moğol istila ve işgalleri olmuştur.

Bugünkü Müslümanları ilgilendiren haberlerden birisi de Deccal’la
alâkalıdır. Allah Resûlü’nün Deccal mevzuunda, tarikleri itibarıyla yüzden
fazla hadis ve yine Hz. Mesih’in ineceğine dair de yüz kadar hadis vardır; kırk
tanesi sahih, kırk kadarı hasen, yirmi kadarı zayıf denebilecek bu hadislerin
hemen hepsiyle Hz. Mesih’in ineceği anlatılmaktadır. Buhârî ve Müslim’de adı
zikredilmemekle beraber açık-kapalı Hz. Mehdi hakkında bir hayli hadis-i şerif
vardır. Yine Efendimiz, ümmeti içinde, söyledikleri yalanlara kendileri dahi
inanacak kadar yalancıların zuhur edeceğini, otuza yakın kimsenin nübüvvet
iddiasında bulunacağını haber vermiş ve bunların da hepsi zamanla ortaya

çıkmıştır.6 Daha Devr-i Risaletpenâhî’yi müteakip Tuleyha, Müseylimetü’l-
kezzap gibi peygamberlik iddiasında bulunan yalancılar zuhur etmiş; bunlardan
Tuleyha teslim olup sonra yine Müslüman olmuştur ama Müseylime küfrü
üzerine öldürülmüştür. Daha sonraki devirlerde meşhur şair Mütenebbi gibi
peygamberlik iddiasında bulunanlar da olduğu gibi, hulûle, ittihada inanan bir
sürü sapık da zuhur etmiştir. Daha sonraları Hindistan’da meşhur Kâdiyâniliği



tesis eden Gulam Ahmed de bir yalancı peygamber olarak nübüvvet iddiasında
bulunmuştur. Böyleleri hep hulûliye ve ittihad akidesini savunmuş ve “Allah
bana girdi, bende konuşan Allah’tır.” gibi küfür ifade eden laflarla ortaya
çıkmışlardır ki bunlar hep yalancı peygamberlerdir ve iddia-yı nübüvvette
bulunmuşlardır.

Allah Resûlü, daha sonra zuhur edenlerden de meselâ Marks, Lenin, Engels,
Troçki ve Mao’ya kadar farklı anlayışlardan insanları, bazen işaretle, bazen
remizle haber vermiştir ki, bunların hepsi inkâr-ı ulûhiyette bulunmuş
deccallardır. Allah Resûlü’nün bunlardan haber vermesi daha ziyade remizle
olmuştur; O, bunların kutb-i şimalîden zuhur edeceklerine ümmetini uyarmıştır.
“Onun, bir günü sizin bir seneniz, bir günü bir ayınız, diğer bir günü de bir
haftanız kadar olacak.” demek suretiyle oralarda cereyan eden izafi gün
keyfiyetinin ekvatora yakın mıntıkada cereyan eden günden farklı olduğuna

parmak basmıştır.7 Bunların da hepsi haber verdiği gibi çıkmıştır. Kuzey
kutbuna doğru gidildiğinde Lenin ve Marks’ın nereden zuhur ettiği görülür;
evet, gidildiğinde görülecektir. Bütün bunlar günümüzde malumat-ı âdiye
hâline gelmiş bilgilerdendir. Günlerin, gecelerin nasıl uzayıp kısaldığını,
ekvator ve kutupların farklılığını çocuklar bile biliyor.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bunlardan haber verdiği gibi bir
de umumî olarak ümmet-i Muhammed’in başına gelecek kıyamet alametlerinden
olarak, meselâ zinanın yaygınlaşacağını haber veriyor; açıktan açığa eller,

gözler, ayaklar ve diğer azalarla zina yapılacağına işaret ediyor ki;8

günümüzde sokaklardaki manzara bu mevzuda şahit aramaktan bizi vâreste
kılacak kadar vâzıhtır. Sinema, dergi ve kitaplarda bu meselenin yaygınlıkla
kullanılması ve fiilî durum; herkesin ırz ve namusundan endişe eder hâle
gelmesi, insana ّللا ِهٰ ُلوُـسَر  َقَدـَصَف   “Allah Resûlü dosdoğru söylemiş.”
dedirtiyor.

Bir hadis-i şerifte Allah Resûlü faizin yaygınlaşacağını ifade ediyor. Faiz o
kadar taammüm edecek ki, ondan kaçınanların dahi yedikleri şeyler içinde faiz

bulaşığı, tozu, dumanı bulunacaktır.9 Hassasiyet ve titizlikle sadece aldıkları
maaşa kanaat eden memurların durumu düşünüldüğünde faizle muamele yapan
bankalardan aldıkları maaşa faizin tozunun nasıl bulaştığını görmek
mümkündür.

Cömertliği ile meşhur Hâtem-i Tâî’nin oğlu Adiyy ibn Hâtim Hristiyan idi.



Babası Allah Resûlü’nün getirdiği hidayetle tanışamamıştı. O gelip
Efendimiz’e hayat-ı seniyyelerinin sonunda teslim olmuştu. Allah Resûlü’nde
nübüvvet nişaneleri görmüştü; bunlar Ceziretü’l-Arab’da umumî güvenin
teessüs edeceği, Müslümanların çok zenginleşeceği türden haberlerdi ve
Adiyy’in (radıyallahu anh) itirafıyla hepsi de gerçekleşmişti.

Sonuncusu hariç buraya kadar anlatılan vak’alar hep İslâm dünyasında
tedenni ve sukutu haber veren hadislerdir. Vâkıanın bir de olumlu kısmı vardır.
Resûl-i Ekrem ahir zamanda evsaf ve ahvaliyle tıpkı sahabeye benzer bir
cemaatin zuhur edeceğini de müjdelemiştir. O bir hadislerinde, “Ta kıyamet
kopuncaya kadar ümmetimden bir cemaat dine omuz verecektir.” 10

buyururlar. Hadisin başka bir ilavesinde, hasım olan kimselerin onlara zarar
veremeyeceklerinden de bahsedilir. Yani onlara karşı kurulan bütün dolaplar,
entrikalar ve hileleri yapanların kendi başlarına çevrileceği ifade edilir. İşte
ahir zamanda zuhur edecek evsaf ve ahvaliyle sahabe-i kirama benzeyen bu
cemaati Allah Resûlü haber vermiş ve biz Efendimiz’in haber verdiği sair
şeyler gibi bunun da çıktığına/çıkacağına inanırız.

Biz, Allah Resûlü’nün istikbale dair verdiği haberlerden şimdiye kadar
yüzlercesinin zuhur ettiğine şahit olmuşuzdur. Hadis kritikçilerinin büyük bir
titizlikle ele alıp inceledikleri nice hadisler vardır ki, o hadislerde Efendimiz,
ümmetinin üst üste kırılmalar, çözülmeler yaşadıktan sonra yeniden belini
doğrultacağını ve devletler muvazenesinde hâkim bir unsur hâline geleceğini
haber vermektedir ki biz ona da inanırız.. evet öyle ümit ediyoruz ki, şu âna
kadar olan şeyler zincirine bu da gerçekleşmiş bir halka olarak takılacak ve
devam edecektir. Onun için buna yarısı oldu, yarısı olmadı diyoruz. Bu yarının
olması için de olduracak sebepler lâzımdır. Efendimiz ahval ve keyfiyet
itibarıyla durumu anlatır: “Din, garip olarak, (yani hâlden, dilden anlamayan
insanların içinde) başladı. (Ona canlı kanlı bir cemaat sahip çıktı. Ve sonra
d a her yana yayıldı, hâkim oldu.) Yine ona gariplik arız olacak. (Ahir
zamanda da yeniden böyle olacak. Âdeta cemaat-i İslâm’ın karşısına bir
nevzuhur hâlinde çıkacak. Dost da düşman da buna şaşacak.)”11, “…
Ekicilerin hoşuna gider, kâfirleri de öfkelendirir.” 12 âyetinde ifade edildiği
gibi tohumu atan dahi şaşacak, “Nasıl oldu? Ben de hayret ediyorum;
birdenbire böyle büyümemesi gerekiyordu!” diyecek. Evet, Devr-i
Risaletpenâhî’de olduğu gibi her yanda bir inkişaf yaşanacak.



Kurtarıcı neslin, ashab-ı kirama benzetilmesinde bir kısım farklı mânâlar
vardır. Çünkü ashab-ı kiram din-i İslâm’ı neşretmek için yurt ve yuvalarını terk
ettiler. Şimdilerde yurtdışına sadece para kazanmak için gidenleri görünce
insanın aklına sahabe ve onları takip edenler geliyor. Bizim ecdadımız ve
Müslümanlıkta bu altın silsilenin başı olan sahabe-i kiram ve tâbiîn-i fihâm
efendilerimiz, yurt ve yuvalarını, memleketlerini, ocaklarını tek bir gaye için
terk ediyorlardı; o da hakkı neşretmekti. Ebû Eyyub el-Ensarî Hazretleri, ta
Arap yarımadasından kalktı İstanbul önlerine kadar geldi; bu, oralarda da
Allah’ın adını duyurmak içindi. “Benim cenazemi alın ta Bizans’ın içlerine
doğru götürebildiğiniz yere kadar götürün.” diyor ve ekliyordu  “Ben
arkadan gelen fatih orduların kılıç şakırtılarını duymak istiyorum.”13

Bu misalleri çoğaltmak mümkündür; kadınıyla erkeğiyle bütün bir millet,
yurdunu yuvasını evlâd u iyâlini terk ediyor, dünyanın dört bir yanına Allah’ı
anlatmak için gidiyordu. Tabiî yurt dışına sadece para kazanmak için gidenler
ise bunun tam tersi bir manzara sergiliyorlardı. Buna rağmen yine de karamsar
olmamak lâzım. Rahmet-i ilâhîden ümit ediyoruz ki, oralara daha fazla bir
şeyler kazanmak için giden bu insanlar, ilk niyetlerinin hilâfına hayırlı bir işe
öncülük edecekler; oraya giden talebelere sahip çıkacak ve sonradan irşad için
gelenlerin hâmîleri olacaklardır. Onlar bilmeyerek tohumlar attılar, ihtimal bir
gün gördükleri inkişaf karşısında, “Biz ne maksatla geldik, encam nasıl oldu!”
deyip kendileri de şaşacaklardır. Ecdadın, Allah’ın adını duyurmak için gittiği
yerlere bugün yabancı para için gidiliyor. İnşâallah bu da sona erer. Bu, benden
bir tefe’ül ve rahmet-i ilâhî açısından da bir ümittir.

Eğer bütün bu yıkılışlardan sonra, yeniden ümmet-i Muhammed’in
kaldırılması düşünülüyorsa sahabe-i kiram gibi gerektiğinde yurt ve yuva terk
edilmeli, en azından mü’min yurt, yuva ve evlâd u iyâl kaydından kurtulmalıdır.
Izdıraba, çileye talip olanlara, irşad için mehâliki iktiham edenlere binler
selâm..!
1 Bkz.: M.F. Gülen, Sonsuz Nur 1/138.

2 Tirmizî, fiten 48; Ebû Dâvûd, sünnet 9; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/220, 221.

3 Bkz.: Ebû Ya’lâ, el-Müsned 2/176; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  63/336, 65/250, 68/41.

4 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/18; el-Hâkim, el-Müstedrek  4/539.

5 Buhârî, menâkıb 25, edeb 95, istitâbetü’l-mürteddîn 4; Müslim, zekât 148.

6 Müslim, fezâilü’s-sahâbe 229; Tirmizî, fiten 44, menâkıb 73.

7 Müslim, fiten 110; Tirmizî, fiten 59; Ebû Dâvûd, melâhim 14.



8 Bkz.: Buhârî, isti’zân 12, kader 9; Müslim, kader 20.

9 Bkz.: Ebû Dâvûd, büyû’ 3; Nesâî, büyû’ 2; İbn Mâce, ticârât 58.

10 Buhârî, i’tisâm 10; Müslim, imâret 171.

11 Müslim, îmân 232; Tirmizî, îmân 13; İbn Mâce, fiten 15.

12 Fetih sûresi, 48/29.

13 Bkz.: İbn Hibbân, es-Sikât 3/102; el-Hâkim, el-Müstedrek  3/518.



BEDDUA VE ALLAH’A HAVALE ETMEK
Soru: Beddua eden mesuliyet altında kalır mı? Allah’a havale etmek
beddua mıdır?
İnsanları Allah’a havale etmek, mesuliyet gerektiren bir husus değildir.

A nc a k uygunsuz ifadelerle, Hakk’a havale edilen şahısların müstahak
olmadıkları hususları ifadede mesuliyet olabileceğini söylemek mümkündür.
Bir bakıma fenâ insanları Allah’a havale etmek, onlar adına çok masum bir
şeydir. Gerçi Efendimiz, Ebû Cehil’i, Utbe’yi, Şeybe’yi, İbn Ebî Muayt’ı
Allah’a havale etmiş; bir mânâda etmeden men edilmiştir. Ama Nebiler
Serveri’nin bundan men edilmesi, O’nun hususî konumu ile telif
edilemediğinden dolayıdır. Âdeta Efendimiz’e yapılan ikaz: “Sen kendine bak;
onların dalâleti seni çok meşgul etmemeli. Onun sana zararı da olmaz”
mânâsına bir men etmedir. Zira Efendimiz sabah akşam –bazı rivayetlerde de
günde beş vakit– namazda ellerini kaldırıyor, kunut okuyor ve İslâm’a kötülük
yapanları Allah’a havale ediyordu. Bu açıdan kişinin istihkâkı varsa, “Allahım,
onu Sana havale ediyorum, kötülüğünü onun başına dola.” demede bir sakınca
yoktur. Bir insanın böyle bir havaleye müstahak olması ve sizin onu havale
etmeniz, Anadolu halkının dediği gibi “Artık Sen bilin yâ Rabbi!” demektir.

Ama bedduaya gelince onu yapmamız veya ona “âmin” dememiz mümkün
değildir. Meselâ; “Allahım! Falanların altını üstüne getir. Allahım! Onu yerin
dibine batır. Allahım! İflah etme. Allahım! Onun canı Cehennem’e. Allahım!
Onu paramparça et. Allahım! Evlerine feryâd u figân sal…” gibi ifadeler birer
bedduadır ki bütün bunlarda murad-ı ilâhî başka türlü olabilir. Belki karşı
tarafın o bedduaya istihkâkı olmayabilir veyahut onun Allah’a (celle celâluhu)
yönelmesi söz konusudur. Meselâ Efendimiz, Hz. Ömer’i Süheyl b. Amr’ı
cezalandırmaktan men etmiş ve ona, “Bir gün, öyle bir makamda öyle şeyler
söyleyecek ki sen ondan memnun olacaksın.”1 demiştir. Bu konuda hayır
zannedilen şeyler şer, şer zannedilen bazı hususlar da hayır olabilir. Bununla

alâkalı olarak Cenâb-ı Hak “Allah bilir, siz bilmezsiniz.”2 demektedir.
Gerçekten bizim bilmediğimiz pek çok hayırlar olduğunu sizler de her zaman
görmüşsünüzdür ve görmektesinizdir. Meselâ, bir dönemde, birine bedduada
bulunmuş veya onu Allah’a havale etmişsiniz, bir süre sonra bakıyorsunuz o,
sizin fahrî müdafiiniz ve avukatınız oluvermiş... Evet, işte bütün bunlar, öfkeyle
köpürmenin ötesinde daha farklı şeyler söylemenin esas olduğunu



göstermektedir.
Bazen, düzelmeleri hiç kabil olmayacak gibi görülen ve din aleyhtarlığını

kendine vazife edinmiş kimseler hakkında, “Allahım, Sen bunların hakkından
gel, onların düzenlerini dağıt ve kuvvetlerini parçala ki bize tecavüz
etmesinler/edemesinler. Bu yılanların belini kır da yürüyemesinler Rabbim!”
şeklinde dua etmekte bir beis görmeyenler de vardır. Aslına bakılırsa onların
yaptığı cinayetler karşısında bu ifadeler onlar için çok fazla beddua da
sayılmaz.

Bütün Müslümanlar, her hususta olduğu gibi Allah’a havale  etmek hususunda
da aşırıya gitmemeli ve her zaman sınırlarını korumalıdırlar. Zira Müslümanın
tel’ine ve bedduaya “âmin” demesi asla doğru değildir.

Allah’a havale edilecek kişileri çok iyi ayıklamak ve elemek gerekir. Ayrıca
ölenlerin arkasından da aleyhte bir şey söylemek doğru değildir. Çünkü
insanların nasıl gittiğini bizden daha iyi Allah bilir. Ama şu kadarı da var ki,
hayatı boyunca kötülük planlamış ve “Şu Müslümanlığı bir vursak, iflahını
kessek ve işini bitirsek” diyenleri O’na havale etmekte de bir mahzur yoktur.
Onlar için, “Allahım! Kuyruğunu dikmiş sokmak için gelen akrebin kuyruğunu
kır, onun zehirini kendi ağzına sok yâ Rabbi!” demek bir müdafaadır.

Ben bunları söylemenin bir sakıncası olacağını zannetmiyorum. Bazen de
hem benim hem de değişik dairelerdeki arkadaşların canı çok yanıyor. Onların
yanan canları ile benim canım da ayrıca yanıyor. Hani filmlerde nasıl tek
yumurta ikizlerinden birine kırbaç vurulunca öbürü de acısını duyuyor, benimki
de öyle. Önemli bir fonksiyon eda eden arkadaşların acısını her zaman ruhumda
hissediyor ve sanki sırtımdan kırbaç yemiş gibi ızdırap duyuyorum. Öyle ki,
böyle bir mesele gece kafama takılsa, deli gibi fırlıyorum yatağımdan; birkaç
derin soluk alıyor, sonra gezip dua ediyorum. Bazen, “Allahım! Islah et, ıslah
et, ıslah et.” diye müspet dua ediyorum. Bazen de, “Kabil-i ıslah değilse Sana
havale ediyorum Allahım!” şeklinde O’na havale ediyorum.

Kur’ân’da Hz. İsa’nın bir duası vardır ki o duada gizli bir havale etme
olduğu söylenebilir. O, Cenâb-ı Hakk’a şöyle bir niyazda bulunur: “… Eğer
onları cezalandırırsan, şüphe yok ki onlar Senin kullarındır. Onları
affedersen, Aziz u Hakîm (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi) ancak
Sensin!”3 Âyet-i kerimelerin fezlekelerinde gizli olan müthiş terbiyeyi, asıl
konumuz olmadığı için geçiyor ve ifade etmek istediğimiz hususa dönüyoruz.



Âyetin sonundaki Hakîm ifadesi ile alâkalı olarak Hz. Mesih sanki Cenâb-ı
Hakk’a şunları söylüyor: “Ben her ne kadar böyle görüyorsam da bu, eşyanın
dış yüzü itibarıyladır. Hikmet ise eşyanın perde arkası sırları demektir. Eşyanın
perde arkasını da ancak Sen görür ve Sen bilirsin. Çünkü Hakîm Sensin. Eğer
ben bu istek ve talebimde Senin hikmetine muhalif bir şey söylemişsem, Sen
Hakîm’sin, bildiğini yaparsın.” Evet, işte bu son ifadede zımnî olarak bir
havale olduğu söylenebilir.

Netice olarak, Allah’a havale etmede bir mahzur olmadığını, yapılan
beddualara da âmin demememiz gerektiğini, ikisinin birbirinden ayrıldığını ve
mü’mine yaraşan hususun dua etmek olduğunu söyleyebiliriz. İşin içinden
çıkamadığımız durumlarda, Allah’a havale etmek de bir yol olarak
kullanılabilir.
1 Bkz.: Buhârî, cenâiz 3, fezâilü ashâb 5; meğâzî 83; İbn Mâce, cenâiz 65.

2 Nûr sûresi, 24/19.

3 Mâide sûresi, 5/118.



İkinci Bölüm 
DÜŞÜNCE BOYUTU

EBÛ HANİFE, ONA MUASIR DÂHİLER VE
FİKİR HÜRRİYETİ

Soru: Büyük âlimler arasında, saygı ve terbiye gibi hususlar, fikir
hürriyetine gölge düşürmüş müdür? Yaş açısından daha küçük olanların
meclislerde söz söylemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir durum
şimdi söz konusu olabilir mi?
Tarihin belirli zamanlarında toplumdaki terbiye ve kültürde, İslâm’ın ruhuna

aykı r ı olarak bazı kimselerce ve bazı idarelerce baskı ve zorlamaya
başvurulmuş ama hep öyle olmamıştır. Aslında saygılı olmak başka, büyüklüğü
kabullenip istidatların önünü kesmemek daha başka bir meseledir. Bu konuda
Asr-ı Saadet’te meydana gelen bir hâdiseyi nakletmek istiyorum:

Efendimiz etrafındaki yaşlı sahabilere, hurmayı bir misalle sormuş, pek çok
sahabi değişik ağaçlar etrafında dolaşırken, yaşı oradakilere nispeten daha
küçük olan Abdullah b. Ömer cevabı bilmesine rağmen söylememiş. Öyle
anlaşılıyor ki İbn Ömer o dönemde böyle davranılması gerektiğini
düşünüyordu. Ama daha sonra babası ona, yapması gerekli olan hususu
söyleyince, zannederim o da değişmişti.

Hicrî 2. asır, Ebû Hanife, Süfyan b. Uyeyne, Süfyan es-Sevrî ve Evzâî gibi
dev imamların yaşadığı çok velûd bir dönemdir. Bu imamlar birbirleriyle
muasır olup belki sadece aralarında üç-beş yaş fark vardı. Bu dönemin en
mühim özelliklerinden biri, fikirlerin çok serbestçe tartışılıyor olmasıydı.
Hususiyle Kûfe’de her şey münazaranın âdâbına göre tartışılıp konuşuluyor,
müzakere ediliyordu ve bir neticeye bağlanıyordu. Herhâlde şimdilerde olduğu
gibi saygısızca ve kavga edercesine değildi! Kavga edilmiyor, tartışmalara
girilmiyor ve her şey bir edep çerçevesinde cereyan ediyordu. Yapılan bütün
müzakereler insana karşı saygılı davranma ve hoşgörülü olma çerçevesinde
gerçekleşiyordu. Hususiyle Irak’ın kendine has bir özelliği vardı. Zira burası



Havâric, Nevâsıb düşüncelerinin ve Neoplatonizm gibi değişik fikir
cereyanlarının çok erken girdiği bir yer olması itibarıyla farklı fikir
cereyanlarına çokça sahne oluyordu.

Ebû Hanife değişik zamanlarda yanına gelen kırk binlere ulaşan talebeleriyle
hemen hemen her şeyi müzakere ederek, konuları zeminine oturtuyor ve böylece
bütün vicdanlar da rahatlıyordu. Bundan dolayıdır ki o dönemde, bir yandan
hadis, usûl-i hadis, nakd-i ricâl, nakd-i metin gibi ilimler inkişaf ederken, diğer
yandan ilk tefsir ve fıkıh eserleri telif ediliyordu. Bu bir mânâda hicrî 4. asrın
sonu itibarıyla Asya’da bir Rönesans gerçekleşmesi demekti. Düşünce ve bilim
tarihi açısından bakıldığında, çok erken denebilecek bir zamanda, büyük
hukukçuların yanında İbn Sina gibi dâhilerin ve fünûn-u müspetede Zehrâvî gibi
devâsâ insanların yetiştiği görülmektedir. Öyle ki Zehrâvî’nin kullandığı
aletleri Batı tam bin seneye yakın üniversitelerinde kullanıyordu. Bu itibarla
böyle dâhilere “Bin Sene Yaşayan Adam” demekte bir beis yoktur. İyi bir
değerlendirilmeye tâbi tutulduğunda ifade edilen gerçeklerin hafif şeyler
olmadığı görülecektir.

Bütün bunlar o dönemde düşünce hürriyetinin, düşünceyi ifade etme
hürriyetinin ve araştırma hürriyetinin çok rahat kullanılmasından
kaynaklanıyordu.

İmam Muhammed, İmam Ebû Yusuf Ebû Hanife’ye karşı çok saygılı ve
terbiyeli idiler. Ona, “Hocamız” diyorlardı ama aynı meselede onunla farklı
düşünceleri de olabiliyor ve bunu da ifade edebiliyorlardı. Kitaplarda buna
misal teşkil edecek, onların pek çok farklı düşünce, mülâhaza ve mütalaaları
vardır. Bunlar sadece kuru bir saygıdan dolayı “Hocam” deyip de Kitap ve
Sünnet’te öyle görmedikleri hakkı ketmetmiyorlardı. Çünkü onlar hakikat
karşısında susanın dilsiz şeytan olduğunu çok iyi biliyorlardı.

Evet, Ebû Hanife de Süfyan b. Uyeyne ve Süfyan es-Sevrî gibi
dâhilerdendir. Aslına bakılırsa fıkıh Ebû Hanife’nin asıl alanı değildir. O,
kelâm ulemâsındandır. Yani fıkıh, Ebû Hanife’ye göre ikinci bir meseledir.
Zira o akidecidir. (Allâme Muhammed Hamdi Yazır da aslında fakihtir ama
tefsir yazmıştır.) Ebû Hanife de, şartların gereği daha çok akide ve kelâm ile
iştigal etmiş olmasına rağmen, hem kendisi fıkıhta daha meşhur olmuş, hem de
talebeleri büyük ölçüde fıkıh sahasında yetişmişlerdir. Zira yetiştiği dönemde
fırak-ı dâlle ve bâtıl cereyanlar öyle çoğalmıştı ki, Dehriyyûn Basra ve
Kûfe’de kürsüler kurmuştu. Hatta bu meselede o derece ileri gitmişlerdi ki,



inkâr-ı ulûhiyet meselesi bile konuşuluyordu. Neoplatonizm, Monizm ve daha
başkalarının fikir plânında temelleri de aslında o dönemde atılmıştı. Evet, daha
sonraki filozoflarla sistemleştirilmeye tâbi tutulmuş, yeniden bir kere daha
seslendirilmiş ve yorumlanmış olsalar da, bunların tohumları ta o dönemde
atılmıştı. Onun için, biri Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat diğerleri (yetmiş ikisi) de
fırak-ı dâlle olmak üzere yetmiş üç fırkanın varlığından bahsedilmektedir.

Ebû Hanife işte böyle bir ortamda neş’et etmiş ve bu fırkalarla yaka paça ola
ola hayatını sürdürmüştü. Ne var ki, Hazretin öyle bir istidadı vardı ki her
sahada söz söyleyebiliyordu. (“Fıkh-ı Ekber” adında akâide dair bir kitap ona
aittir ve daha sonraları Aliyyü’l-Kârî gibi bir allâme de bu esere bir şerh
yazmıştır.) Evet, Ebû Hanife önceleri akâid ve kelâmla meşguldü. Ancak o
daha sonraları tamamen fıkha yöneliyordu.

İmam Âzam, talebelerine Kur’ân ve Sünnet ölçüsünde, Sünnet’i kritik etmeye
yardımcı olabilecek bir kısım düsturlar vaz’ ediyor ve fıkıhta kırk bin insanı
başına toplayabiliyordu. Onun yetiştirdiği talebeler içinde Ebû Yusuf gibi
Abbasiler’e uzun zaman şeyhülislâmlık yapan büyük zatlar da vardı. İmam
Âzam’ın yetiştirdiği bu büyük insan, tebe-i tâbiîn döneminde şeyhülislâm
olmuştu ki onun bu vazifeyi yaptığı coğrafyada İmam Malikler, İmam
Muhammedler ve İmam Şafiîler de bulunuyordu. İmam Ebû Yusuf, o dönemde
İslâm’ın tek olmasa da en büyük, âdeta Herkül burcuna, Amuderya’ya ve Çin
seddine kadar uzanan ve Türkiye kadar otuz büyüklükteki koskocaman Abbasi
devletine şeyhülislâmlık yapıyordu.

Yine o büyük imamın yetiştirdiği müstesna talebelerinden biri de İmam
Muhammed’di. Onun yazdığı eserleri üst üste koysak başımızı aşar.
Hakîmüşşehîd, İmam Muhammed’in yazdığı el-Câmiü’l-Kebîr’ini, uzun olması
münasebetiyle okunamama endişesinden dolayı hulâsa etmişti. Meseleleri
hulâsa etmede ve anlamada zorlanmaya sebep olduğundan, daha sonra İmam
Serahsî ise bu kitaba “el-Mebsût” adında bir şerh yazmıştı. Ama bütün bunlara
rağmen bu eserlerin menşei yine de bir yönüyle İmam Muhammed’e
dayanıyordu. O, öyle zeki bir insandı ki, (bir söz esprisi içinde) kendisinin
hocasından duyduğu hiçbir şeyi unutmadığını bildirir ki, doğrudur. Ayrıca, onun
iyi bir gözlemci ve mütecessis olmasıyla alâkalı şöyle bir vak’a anlatılır:

Derse geldiğinde denemek için İmam Ebû Yusuf’un oturduğu minderin altına
birkaç santimlik bir tahta, İmam Muhammed’in seccadesinin altına da bir kâğıt
katlayıp koyarlar. İmam Muhammed öyle mütecessis bir insandır ki, İmam Ebû



Yusuf dersini yapıp tahtanın farkına varmadan kalkıp gitmesine karşılık İmam
Muhammed, oturur oturmaz hemen bir farklılığın olduğunu anlar ve “Allah
Allah! Bu tavan mı iki kâğıt kalınlığı aşağıya inmiş, yoksa yer mi yukarıya
çıkmış!” der.

Bunlardan başka İmamı Şafiî’ye hocalık yapan, hadiste allâme ve zâhid insan
İmam Vekî’ de Ebû Hanife’nin talebelerindendir. İmam Şafiî’ nin, “Eşi menendi
yoktur.” dediği, hadiste allâme-i cihan olan zâhid ve zâbit Horasanlı Türk âlimi
Abdullah b. Mübarek de İmam Âzam’ın meşhur talebelerindendir. Bu ölçüde,
sadece İmam Tehânüvî’nin tespit ettiği üç yüz kadar büyük insan vardır.

İmam Ebû Hanife, kelâmla ve başka ilimlerle meşgul olmasının yanı sıra
aynı zamanda bir de hayatını idame ettirmek için kumaş ticareti yapmaktadır ve
bu şekilde kendi dükkânında rızkını helâl yolla kazanmaya çalışmaktadır.
Merhum Seyyid Kutup “İslâm’da Sosyal Adalet” adlı kitabında İmam’ın
ticaretteki hassasiyetine temas sadedinde şöyle bir olay nakleder: Bir ara
İmam, kendisi dükkânda yokken çıraklar bir malı, gerçek değerinin üstünde
satarlar. İmam durumu öğrenince, malı satın alan adamı bulur ve ona “O malın
fiyatı o değildir.” der. Adam bu alışverişten razı olduğunu belirtmesine rağmen,
“Sen razısın ama ben razı değilim.” der ve malı gerçek değerine göre verir ve o
alandaki hususiyetini de ortaya koyar.

İşte o dönemler, tıpkı bir barut gibi kibriti uzaktan görünce, hemen meşaleye
dönüşecek insanların çok olduğu bir dönemdi. İnsanlar Allah’ın inayetiyle
birden parıldıyor ve ışık kaynağı hâline geliyorlardı. Meselâ Süfyan b. Uyeyne
on beş yaşında içtihat edebilecek seviyeye gelebiliyor. Tabiî ki, bunun gerçek
değeri, içtihadın ne kadar ağır bir iş olduğunu bilmekle ancak tam anlaşılabilir.

İmam Şafiî 54-55 yaşlarında vefat etmişti. Onu kritik edip hayatını ve
biyografisini yazanlar, onun kendi çağında fıkhı iyi bilenlerden birisi olduğu
gibi aynı zamanda hadisi de en iyi bilenlerden birisi olduğunu, bunun yanında
çok iyi bir tabip ve en iyi şairlerden biri olduğunu söylerler. Bazen şiirlerini
kendi de söyler. Hatta müstakil bir divanı da vardır. O, ‘Eğer şiir ulemâya
layık olsaydı ben Lebid’den daha iyi bir şair olurdum. Fakat o derece meşgul
olmadım.’ derdi. İmam Şafiî’nin çok ciddî rahatsızlıkları da vardı; ama bu
rahatsızlıklar onun pek çok alanda bir uzman olmasına mâni
olmamıştı/olamamıştı.

Demek Cenâb-ı Hak bir din gönderiyor, o dini temsil adına bir sürü de
istidatlı insan yaratıyor, ta ki, o dine sahip çıkıp onu çok iyi yorumlasınlar ve



böylece herhangi bir yanlışlığa meydan verilmesin. Şimdi kalkmış bir kısım
cahil kimseler diyorlar ki, onlar da insan biz de insan..!



OSMANLI NEDEN KÂMİL HİLÂFETİ
UYGULAMADI?

Soru: Osmanlı Devleti, güzîde bilim adamları yetiştirdiği ve İslâm’a son
derece bağlı devlet başkanlarına sahip olduğu halde neden kâmil hilâfeti
uygulamadı? Kâmil hilâfeti uygulamasına mâni haricî-dahilî stratejik ve
jeopolitik sebepler var mıydı?
Zannediyorum kâmil hilâfet ifadesiyle, Kur’ân-ı Kerim’in ruhuna ve Resûl-i

Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) tatbikatına uygun bir sîretin takip
edilmesi, her şeyin esâsât-ı Kur’âniyeye göre ele alınması ve İslâm’ın tam
tatbik edilmesi kastediliyor. Osmanlıların, bütün meziyetlerine rağmen bir-iki
meselede ihmalleri söz konusudur. Günümüzde de onların ihmal ettiği bu
hususlar bir kısım kimseler tarafından serrişte edilmektedir.

Ancak hemen şunu ifade etmeliyim ki, eğer Osmanlıların tatbikatında bir şer
bahis mevzuu ise, biz bugün onların başvurdukları veya içine düştükleri şerrin
de şerrini irtikâp etmekte, hem de hiçbir rahatsızlık duymamaktayız. Bu itibarla
biz, nasıl bir sukut içinde bulunduğumuzu düşünerek Osmanlı’ya dil
uzatmaktansa kendimizi sorgulamalıyız. Osmanlı’nın hayr-ı mahzı ikame
edemediği doğrudur. Ancak ikame etmemesinde bir kısım haricî ve dahilî
âmiller olabileceği gibi, saltanatla marz-ı ilâhînin aynı anda muhafazası
zorluğundan da kaynaklanmış olabilir.

Evet, ayrıca Osmanlılar, Selçukî enkazı üzerinde kurulmuştur. Selçuklular,
bin bir curcuna, fitne ve fesadın parçalamasıyla, Adana’da Ramazanoğulları,
Denizli’de Menteşeoğulları, Manisa’da Saruhanoğulları, Çanakkale ve
Balıkesir’de Karesioğulları.. gibi parça parça beylikler olarak bir enkaz hâline
gelmişti. Tam o esnada Allah bu kuvvetli eli Müslüman dünyasının imdadına
gönderiverdi. Böyle bir dönemde Osmanlıların çok itinalı, tedbirli ve hesaplı
adım atmaları gerekiyordu. Bunun için de mesele âdeta bir aile mahremiyeti
içinde ele alınıyordu. Vâkıa buna biraz da kabile anlayışları sebebiyet
veriyordu. Kayı Beyleri meseleyi ele alacak, beyliği devlete götürebilecek bir
ufku henüz tam yakalamış değillerdi. Osmanlı Beyliği, bir beylik olarak hareket
ediyordu. Beyler arasında ise beylik babadan oğula intikal ediyordu. Böyle bir
teamülün yararlarının yanında Emevi ve Abbasilerde olduğu gibi, İslâm’ın
ruhunu daraltma türünden bir husus da söz konusudur.

İkinci âmil, Osmanlılar kendilerinin dışındaki kimselere çok fazla güven



duymuyorlardı. Türk milletinin birliği beraberliği, teâlî ve terakkisi için canla
başla mücadele ediyorlardı; bu mücadelenin inkıtaa uğramadan devam etmesi,
muhtemel problemlere karşı dahi tedbirli olmayı gerektiriyordu. Daha sonraları
içe sızan yabancı unsurların tahribatı, onların bu konudaki tutumlarını haklı
gösteriyor gibidir.

Evet, belli bir dönemden sonra, yabancı unsurlardan gördükleri ihanetlerden
ötürü, ağyâra karşı Osmanlı’da bir güvensizlik hâsıl olmuştu. Hem kendilerinin
her şeyi daha iyi bildiklerine ve daha iyi idare ettiklerine inançları tamdı.

Benzer bir mülâhazayı, Hz. Ömer’de de görürüz. Koca Halife bir defasında,
şu mânâya gelen sözleri etmişti: “Eğer bu meseleyi benden daha iyi idare
edecek birini bilseydim, rahatlıkla ona devrederdim. Fakat şu anda bu işi
kemal-i emniyetle götürecek kişiler hakkında tereddütlerim var.”  Zayıf dahi
olsa Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Talha ve Hz. Zübeyr’in Arş-ı A’ zam’a yükselen
kemâlât ve faziletlerinin yanı başında Hz. Ömer seviyesinde bilinen, ifade
edilen veya edilmeyen bazı yanları vardı ki bunlar Hz. Ömer’i tereddüde sevk
etmişti ve bu sebeple de o, yerine birini tavsiye edememişti. Vefat edeceği âna
kadar –aşağı yukarı– on seneye yakın işi kendi omuzunda götürmüş,
götüremeyeceğini anladığında da vazifeyi bırakmayı düşünmemiş, “Allahım!
Eğer vakti geldiyse emanetini al, beni bu ağırlıktan kurtar!” demişti.

Bu durum Hz. Osman’da da aynıyla vâki olmuştu. Hz. Osman’ın çevresinde,
büyük ölçüde kendi oymağından kimseler bulunuyordu. Bazıları bu meseleden
dolayı Hz. Osman’a dil uzatıp onu ta’n etseler de, işin içinde şöyle bir husus
söz konusuydu:

O gün Türklerden İranlılara, Romalılardan, Berberilere kadar pek çok insan
fevç fevç İslâm’a giriyordu. Böyle muhtelif akvamın İslâm’a girmesi çeşitli
düşünce akımlarının doğmasına sebebiyet veriyordu. Oysaki devlet bir âbide
gibi öyle sağlam ve emin kaideler üzerinde olmalıydı ki hiçbir ihanet onu
sarsmasın. Bu sebeple Hz. Osman, rahatlıkla sırtını dönebileceği ve
Medine’den işi idare edebileceği kimseleri vali tayin ediyordu. İtimat etmediği
kimselerden biri, günün birinde, vali bulunduğu yerden halkını toplar da
Medine’ye kadar gelirse daha mı iyi olurdu?.. Her ne kadar bazıları, Hz.
Osman için “Kendi yakınlarını kayırıyordu.” dese de –hâşâ ve kellâ– o temiz
halife hiçbir akrabasını kayırmamıştır. Memur olarak yakınlarından tayin ettiği
kimselerin maaşlarını bizzat kendi şahsî servetinden ödediği ifade edilir. Hz.
Osman, bir yönüyle siyasî davranmış ve hilâfetin teminat altında olması için



yakınlarını çevresinde bulundurmakta zaruret görmüştür.
İşte insanın kendi soyunu sopunu düşünmesi, böyle bir içtihat ve kanaatle

bazen mahzursuz, hatta faydalı olabilir. Ben tepeden tırnağa safvetlerine
inandığım ve daima hürmet ve saygıyla andığım Osmanlıların İslâm’a ters
gösterilen bazı icraatlarını böyle bir içtihada dayıyor ve öyle kabul etmek
istiyorum. Bilmiyorum ki, bu hüsnü zannımdan dolayı beni muaheze ederler mi?

Vâkıa, Osmanlıların bu tercihi bir içtihattır, hata da bir içtihat hatasıdır ve
bir yanlışlıktır. İhtimal onlar, “Ancak biz Osmanlılar olarak bu işi devam
ettiririz.” demişler. Bunda da yalan söylemiş sayılmazlar. Hiçbir Osmanlı,
Türk milletine ihanet etmemiştir. Hatta bunların içinde sakalına boncuk
dizdirdiği söylenen –deli mi değil mi?– Mustafa dahi ne Batılıya ne de
Doğuluya bir parça toprağı bile peşkeş çekmeyi düşünmemiştir. Binaenaleyh
ben, Osmanlı’nın bu mevzuda bir içtihada binaen böyle bir hükme vardıkları
kanaatindeyim. Yanılıyorsam, Cenâb- ı Hakk’ın onları affetmesini dilediğim
gibi beni de affetmesini dilerim.

Bir de yığın yığın şeririn, eşedd-i şeririn ortalığı işgal ve istilâ ettiği bir
dönemde çok küçük, cüz’î –ve insafla bakılırsa–görülmeyecek kadar şer
sayılan bir kısım meselelerden ötürü Osmanlı’yı sorgulamak doğru değildir.
Böyle bir davranış şer güçlere koz vermek olur.

İkinci mesele, hilâfet mevzuunda niye din-i mübin-i İslâm’a uyulmadığıdır.
Esasen Osmanlı devrinde dinin ruhuna aykırı ve ters bir hükmün ihzar
edildiğini ve dine ters düşen icraatların yapıldığını bilmiyoruz. Gerçi bir iki
insan, dinin ruhuna uymayan bir kısım kanunlar çıkarmıştı. Fransızlarla
münasebetten, kapitülasyonların kabulü veya dış ticarete ait bir kısım
meselelerden ötürü hazırlanan bu kanunlarda keyfilik ve dolayısıyla lâdinilik,
veya en azından bir dalâlet fikri iddia edilmekte ve görülmektedir. Bu da bir
ihtiyaç yorumu ve çaresi meselesidir. Bu itibarla, Kanuni’yi dahi kimsenin
tadlil etmeye, hor ve hakir görmeye hakkı yoktur. Objektif olmamakla beraber
bir mânevî ehl-i şuhud ve keşif, Kanuni’nin pek çok Osmanlı velilerinden önce
geldiğini ifade etmektedir.

Dünyada Osmanlı İmparatorluğu’nun ömrü kadar uzun bir ömrü Cenâb-ı Hak
hiçbir millete ve devlete vermemiştir. Bu işi altı asır Osmanlı’nın elinde tutan
Allah’ın, mülk kendi elinde olduğuna göre, büyük bir haksızlık üzerine bunu
devam ettireceğini zannediyor musunuz? Mâlikü’l-Mülk O’dur. Sözün
burasında Mehmet Âkif’in Âl-i İmrân sûresinin 26. âyetinin münif mânâsını



manzum olarak kaleme aldığı mısralara bırakalım:
İlâhî, “Mâlikü’l-Mülk’üm” diyorsun... Doğru, âmennâ.
Hakikî bir tasarruf var mıdır insan için? Asla!
Eğer almışsa bir millet, edip bir mülkü istîlâ;
Eğer vermişse bir millet bütün bir mülkü bî-pervâ;
Alan Sensin, veren Sensin, Senin hükmündedir dünya.
Evet, mülkü Allah alır, Allah verir. Öyle ise  mü’minler de bu mevzuda şöyle

düşünmelidirler: Yeryüzünde o gün en aslah cemaat onlar olduğu için Allah bu
vazifeyi onlara vermiştir. Daha salihi bulunsaydı onlara verirdi.



KULLUK BİR İMTİHANDIR
Soru: İmtihan içinde olduğumuzu biliyoruz. Ama bazen hayat çok
zorlaşıyor. Kulluğun bir imtihan oluşunu misaller vererek anlatır
mısınız?
Evet, kulluk bir imtihandır. Bizler dinimize hizmet etmeyi dahi bir imtihan

sırrı içinde değerlendiriyoruz. Cenâb-ı Hak, imtihanlara karşı ne kadar sabır ve
mukavemetimiz olduğunu bizlere göstermek için bizi bu dünyaya göndermiştir.
Allah’ın imtihanı, tarihin hemen her döneminde devam edegelmiştir.
Günümüzde de İslâm’a hizmet eden insanların belki toptan belki de peyder pey
ama sık sık elendiklerini ve âdeta zelzeleye uğramış gibi ırgalandıklarını
görüyoruz. Bu imtihanların devam edeceğini de çok iyi biliyoruz. Ancak, hizmet
ederken ve imtihanlara maruz kalırken, dikkat edilmesi gereken husus, Allah
yolunda hizmet adına bir şeyler yaptıktan hemen sonra Cenâb-ı Hakk’a karşı
alacaklı gibi beklentiye girmemektir. Zira bu, Rabbimize karşı bir suiedeptir.

Binaenaleyh her mü’min, dinini yaşarken, yolunda pek çok engellerin
bulunacağını, bunları sabır ve dua ile aşması gerektiğini çok iyi bilmelidir.
Bazen imtihan müddeti uzun olabilir ama Allah’ın, Kendisine acz ü fakr içinde
iltica edenlerin dualarını reddetmeyeceğine, yüzlerine vurmayacağına, er ya da
geç dualara karşılık vereceğine inancı tam olmalıdır. Zaten bizim Cenâb-ı
Hak’tan istediğimiz de, dünyada imtihanı kazanıp bizi milletimizle beraber aziz
kılması, şu vatan topraklarını kötü ve şerli kimselerden temizlemesi ve bu güzel
vatanı gerçekten bu vatanın evlâdı olanlara tevdi buyurmasıdır. Bizden gayret
olunca O’nun (celle celâluhu) nasıl karşılık verdiğini hâlihazırda etrafımızda
görmekteyiz. Ama Cenâb-ı Hak’tan istediğimiz bu husus belirli bir sabrı
gerektirmektedir; çünkü muvaffakiyet ancak sabretmekle mümkündür.

Unutmayalım ki, her hâlimize nigehban olan Rabbimiz her an bize
bakmaktadır. Buna karşılık bizim önümüzde de yapılacak bir sürü iş ve
kendilerine el uzatılmasını bekleyen bir nesil var. Hâl böyle olunca biz
fevkalâdeden, semadan kahramanlar inmesini bekliyorsak, imtihanı kaybetmişiz
demektir. Eğer bir-iki gün hizmet ettikten sonra üçüncü gün bıkıp da Allah
yolunda hizmet etmeyi bırakır ve ardından eve kapanırsak, yine imtihanı
kaybetmiş sayılırız. Nasıl ki, bir salonda yazılı imtihana gelmiş bir insan, biraz
bekledikten sonra çağrılmadığını görünce bırakıp gitse, sonra da sırası
geldiğinde orada bulunmadığı için hakkını kaybettiğini söyleseler, o insan



kalkıp hak iddia edemez; aynen öyle de insan bu imtihan ve mihnet dünyasına
bir kere gelir ve turnikeye bir kere girer. Geriye dönüşü olmayan bu yolda
kendisine on ikiden vurmak üzere bir kere hedef gösterilir. Eline bir defa silah
verilir. İşte böyle bir insan, bütün dikkat ve hassasiyetini tek bir noktaya tevcih
ederek, bu dünyaya ikinci bir defa dönmenin mümkün olmadığının şuurunda
olarak hedefi on ikiden vurmaya çalışmalıdır. Bütün bu fırsatları kaçıranlar her
şeyi de kaybetmiş sayılırlar. Dünyada iltimas gibi haksızlıklar geçebilir fakat
toprağın altına girdikten sonra artık öbür âlem başlamış ve imtihanla alâkalı her
şey bitmiş demektir.

Bizler de bu dünyada ağır bir imtihan altında bulunuyoruz. Öbür âlemi
bütünüyle kazanma veya –hafizanallah– büyük bir kısmı itibarıyla her şeyi
kaybetme gibi bir durumumuz söz konusu. Burada ancak sabredenler, yerini,
tavrını hiç değiştirmeyenler ve bir örümcek gibi ağını kurup da aç sinelere
iman şarabını içirmek için bekleyenler, Allah’ın tevfikiyle muvaffak olurlar. Bu
mevzuda bütün ömrümüz de geçse –aslında bu müddet çok büyük bir müddet
değildir– değer. Sözü lâl-ü güher olan Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),
bu uğurda yirmi üç sene her şeyiyle mücadele etmişti.

Hz. İbrahim’e gelince, –kim onun gibi olabilir ki!– bu açıdan onun hayatına
göz atmakta fayda var: Hz. İbrahim, çok âh-vâh edip inleyen, çok şefkatli bir

insandı.1 O, babasına: “Babacığım! Beni dinle, senin bilmediğin şeyleri
biliyorum. Baba! Şeytana uyma, o seni yoldan çıkarır. Baba! Namazını kıl !”
diyordu. Babası da “Git İbrahim! Benden uzak ol, uzun zaman gözüme
görünme!” karşılığını veriyordu. İbrahim ardından gitti, yandı yakıldı; ona
istiğfar edeceği vaadinde bulundu ve babası için istiğfar etti; ama Allah onun
istiğfarını kabul etmedi. Efendimiz, Hz. İbrahim’in mahkeme-i kübrâda babası
için yine intizarda iken, babasının onun yanına geleceğini, birden mesholup
sureti değişmiş olarak ayaklarının dibine yıkılacağını ve onun da babasından

alâkasını keseceğini bildirmektedir.2

Efendimiz’den sonra nebilerin en eşrefinin Hz. İbrahim olduğu cumhur-u
ulemânın nokta-i nazarıdır. Efendimiz’in onun hakkında takdirkâr ifadeleri
olduğu gibi, Kur’ân’ın da onun hakkında senâkâr ifadeleri vardır. Hz. İbrahim,
hayatı hep imtihan içinde geçmiş ve geçirdiği bütün imtihanlarda muvaffak
olmuş bir insandır. Davasını anlattığı pek çok kimse onu dinlememiş, o imtihan
öyle geçmiş; nefsi ile imtihan olmuş ve nâr-ı Nemrud’a atılmış, bu arada



zevcesini insiz-cinsiz bir yere bırakmış, ardından da kendisinden evlâdını
kurban etmesi istenmiş.. işte onun hayatı bu şekilde hep imtihan üstüne
imtihanla geçmişti. Ama o, bunların hepsine katlanmış, bu imtihanların
hepsinde derin bir teslimiyet ve tevekkül içinde bulunmuştu.

Zevcesini bırakıp arkasını dönüp gittiğinde zevcesi onun arkasından şöyle
bağırıyordu: “Yâ İbrahim! Bunu Rabbin mi emretti?” Teselli istiyordu. Hz.
İbrahim: “Evet, Rabbim emretti!” deyince: “İyi o zaman git!” diyordu.
“Rabbim beni zayi etmez.”

Yine Hz. İbrahim, oğlunu yere yatırıyor ve eline bıçağı alıp onu süzüyordu.
O bir nebiydi ve emre itaat etmenin bütün inceliklerini biliyordu. Zira
kendisine ihtarda bulunulmuştu. Bu hâli anlayan oğlu ona şöyle diyordu:
“Babacığım! Hiç düşünüp çekinme, sana Allah tarafından ne emrediliyorsa
onu yap. Allah’ın izniyle benim sabırlı, dayanıklı biri olduğumu
göreceksin!”3

Yine o, ateşe atılırken Cibril onun imdadına yetişiyor, o ise, “Allah bana
yeter, meleğin yardımına ihtiyacım yok.” derken imtihanda muvaffak olduğunu
bu sözlerle bildirmiş oluyordu. Cenâb-ı Hak, O’nu hangi imtihanla imtihan
ederse etsin o dolu dolu notlarla geliyor ve âdeta yüz üzerinden bin alıyordu.

Günümüzün Müslümanı da başına gelen imtihanlarda ve kendisine terettüp
eden meselelerin karşısında aynı sebat, dayanıklılık ve sabır içinde beklerse,
Cenâb-ı Hak onu yalnız bırakmayacaktır. Zira O (celle celâluhu), hiçbir zaman
kendisine tevekkül edenleri terk etmemiştir ve etmeyecektir. Binaenaleyh
başımıza gelen her şeyin bir imtihan olduğunu düşünmeli ve bunlara karşı da
sabretmeliyiz. Sıkılıp bunaldığımızda, başkasına değil Rabbimize sığınmalı ve
Hz. Yakub gibi: ّللا ِهٰ َىِلإ  ِنْزُحَو  يۤ ّيَِثب  وُكْشَأ  اَۤمَِّنإ   “Ben sıkıntımı, keder ve
hüznümü sadece Allah’a arz ediyorum.”4 demeliyiz. Böylece dağınıklığımızı,
perişaniyetimizi ve derbederliğimizi, yani kendimizi, tek şikâyet mercii olan
Cenâb-ı Hakk’a şikâyet etmeliyiz.

Günde kırk defa “Ey rahmeti bol, din gününün Mâliki olan Allahım! Sana
kulluk yapıyor ve bu hususta yardımı da Senden istiyoruz. Ne olur bizi doğru
yola hidayet eyle! Nebileri, sıddıkları ve şehitleri hidayet eylediğin yola.”
demekteyiz. İşte umum ağızlardan hepimiz adına çıkan َانِدِْھا  “Bizleri hidayete
erdir!”5 tabiri, hepimizi sırat-ı müstakîme yani Efendimiz’in, Sıddık-ı
Ekber’in, Faruk-u Âzam’ın, Zinnûreyn’in, Haydar-ı Kerrâr’ın ve onların



arkalarındaki cemaatlerin uğrayıp geçtiği şehrâha hidayet talebini ifade
etmektedir. Bu kadar umumî olan dua, binlerce dua olarak bizim doğru yolu
bulmamıza sebep olacaktır ve olmaktadır.
1 Bkz.: Tevbe sûresi, 9/114.

2 Buhârî, enbiyâ 8; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 4/57.

3 Sâffât sûresi, 37/102.

4 Yûsuf sûresi, 12/86.

5 Fâtiha sûresi, 1/5.



İÇTİMAÎ HAYATTA DÜNYA-AHİRET
MUVAZENESİ

Soru: Gençlik yıllarımızdaki hizmet şevki ve ihlâs, içtimaî hayata
atılınca sönmeye yüz tutuyor. Bu durumda dünya-ahiret muvazenesini
nasıl temin edebiliriz?
Allah’ın dinine hizmet yolunun çeşitli dönemeç ve virajlarında, insanı hizmet

duygu ve düşüncesinden alıkoyan engeller çıkıp onun önünü kesebilir. Meselâ,
gençlik yıllarında hevesat-ı nefsaniye, bir dev gibi insanın karşısına dikilip onu
yolundan alıkoyabilir. Bu dönemde yolda kalıp dökülen bir hayli insan vardır.
Ne var ki, gençliğin beraberinde getirdiği yiğitlik, çocukluk, macera ve bir şeye
samimî bağlanma gibi hislerle bu engellerin aşıldığı görülmektedir.

Gençlikten sonra diğer tehlikeli bir his, insanlardaki makam sevgisidir
(hubb-u câh). Daha sonra içtimaî hayata girdiğinde veya çoluk çocuk sahibi
olup memuriyet hayatına atıldığında dünyaya karşı bir tama ve tûl-i emel baş
gösterir; insan “şunu da edeyim, şunu da işleyeyim, biraz da şuraya bir şey
koyayım, şu hususta da bir yatırımım olsun..” gibi düşüncelerle hareket eder ve
farkında olmadan aldanıverir. Bazen de korku, onun önünü keser ve ona hizmet-
i imaniye adına pek çok şeyi kaybettirebilir.

Evet, bu konuda bizim kolumuzu ve kanadımızı kıran, bizi bulunduğumuz
yerden alaşağı eden ve yolumuzu kesen pek çok şey vardır. İnsan bunlardan
birini aşsa da her zaman diğerine takılabilir... Aslında bu tür engeller, bize ait
olmayıp, Allah yolunda mücadele eden herkes için beklenen şeylerdir. Bu
konuda mühim olan, vazife şuuruyla her zaman duyarlı olabilmektir. Evet, asıl
tehlike, insanın sorumluluğunu duyup hissetmemesidir. Şimdi bütün
mukayeselerimizi kendileriyle yaptığımız o güzel sahabe cemaatine intikal edip
konuyla alâkalı bir misal vermek istiyorum:

Ebû Eyyub el-Ensârî Hazretleri bir cephede düşmanla çarpışırken, kendisini
korkusuzca düşman saflarına atan bir yiğide, kendi saflarından bir neferin şöyle

dediğini duyar: “Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın.”1 Ebû Eyyub el-
Ensârî Hazretleri, bunu duyar duymaz hemen ortaya atılarak şöyle der: “Ey
cemaat! Siz bu âyeti yanlış anlıyorsunuz. Bu âyet şu münasebetle nazil
olmuştu: Bir vakit biz, etrafımızdaki düşmanları sindirince şöyle düşünmeye
başladık: ‘Bizler hicret ettik, Efendimiz ile gazvelere katıldık. Ensar olarak
bu uğurda mal ve mülkümüzü, hatta her şeyimizi feda ettik. Din yolunda aç



ve susuz kaldık. Bu arada da maddeten sefalete dûçar olduk. Şimdi biraz
çalışıp kazanalım da bu eski boşluğu dolduralım.’ İşte okuduğunuz âyet bu
mülâhazalara cevap mahiyetinde nazil oldu.” Sonra devamla âyetin tamamını
bu bütünlük içinde okudu: Ey iman edenler! Allah yolunda her şeyinizi sarf
edin ve kendi elinizle, –mallarınızı harcamamak suretiyle– kendinizi
tehlikeye atmayın.”2

Yine sahabe efendilerimiz diyorlar ki: Daha Kur’ân yeni nazil olmaya
başlamıştı. İhtimal bizde bir kasvet oldu ve ülfet bastırdı ki, bu hâlimizden
ötürü ikaz sadedinde çok geçmeden Kur’ân’da şu âyet nazil oldu: “İman
edenlerin kalblerinin Cenâb-ı Hakk’ı ve O’nun tarafından inen hakikatleri
hatırlayarak yumuşayıp saygı ile dirileceği vakit gelmedi mi?”3

Demek ki, o devirde yaşayan insanlar için dahi, “Biz şu kadar harcadık,
âdeta kendimizi feda ettik. Biraz da kendimize bakalım” gibi bir düşünce
belirebiliyor. Ancak, onların böyle bir  düşünceye kapılmalarının hemen
arkasından âyet geliyor ve o düşünce silinip gidiyor. Sanki âyet onlara, “Hayır!
Eğer hayatınızın sonuna kadar, dünyada da ahirette de azizler ve fâizûn
(kazanmışlar) olarak haşr olmak istiyorsanız, yol budur; canınızı, malınızı, hatta
düşünce ve ilim adına neyiniz varsa onu Allah yolunda harcayınız ki, elinizle
kendinizi tehlikeye atmış olmayasınız.” diyor. Evet, Cenâb-ı Hakk’ın sözünü
yanlış anlamamalı ve din uğrunda her şeyimizi harcayıp müesseseler kurmalı,
gençliğe sahip çıkmalı, Allah’ın dinine hizmet ettiğimizi, hayatın her karesinde
bütün varlığımızla göstermeli ve kendimizi kendi elimizle tehlikeye
atmamalıyız.

İnsanlarla beraber yaşarken dünya-ahiret muvazenesi kuramayıp bu türlü
düşünce inhiraflarına kapılma, sahabe devrinde olduğuna göre, bu devirde de
evleviyetle olabilir. Ayrıca kendimizi bu mevzuda ashab gibi sorgulayabilmek
de çok önemlidir. Onlar, böyle bir fikre kapıldıkları zaman anında pek çok
problemi hemen halledivermişlerdir. Biz gençliğimizde koşmuş, çalışmış ve
çabalamış olabiliriz ama, ashab efendilerimizin içinde olduğu bu durum,
Taif’te ve Mekke’de küffarın burnunu kırıp onları hâkimiyetleri altına aldıktan
sonra olmuştu. Onlar Bizanslılara karşı korkutucu, ürkütücü ve onların kuvve-i
mâneviyelerini kırıcı seferler tertip etmişlerdi. Bir yönüyle İslâm, hayatın her
sahasında kendini hissettiriyor ve Müslümanlar da huzur içinde mesudâne bir
hayat sürüyorlardı. Bize ne oluyor ki, yapılacak onca iş varken bu tarz



düşüncelere saplanıyoruz!..
Günümüzün insanı da dünyanın neresinde olursa olsun, dünyaya gereğinden

fazla ehemmiyet verdiğini anladığı anda ilk yapması gereken iş, yanlış bir
düşünce içinde olduğunu kabullenmesidir. Kur’ân’ın ilk muhatabı olan sahabe
efendilerimizin o müstesna durumlarına rağmen, bu duyguya girdiklerinde
onları kınayıp ayıplaması ve bu durumu, mü’minin kendini kendi eliyle
tehlikeye atması olarak kabul etmesi, bu düşüncenin ne kadar yanlış olduğunu
anlatması açısından fevkalâde mânidardır. Öyleyse öncelikle, daha yapılacak
çok işimiz olduğunu, insanımıza daha ciddî bir hizmet götürmemiz gerektiğini
ve henüz tohum atma döneminde bulunduğumuzu düşünerek, kendimizi
sorgulayarak, bu uğurda kurulan müesseselerin ve o müesseselerden beklenen
semerenin henüz elde edilemediği şuuruyla hareket etmeliyiz.

Şimdi münferit olarak, bizim atmosferden, duygumuza ve düşüncemize yakın
bazı insanların uzaklaşması söz konusu ise, bunlar, yukarıda sözü edilen
virüslerden bir şey kapmışlar demektir. Bize düşen bu arkadaşlarımızın
olgunlaşması istikametinde ne gerekiyorsa onu yapma, aranın açılmasına fırsat
vermeme ve onları takip ederek boşluğa düşmelerine meydan vermemektir.
Evet, bu kadar çok vazife üst üste bizi beklerken, bizim bir kenara çekilip
yatmamız söz konusu olmamalıdır. Hayatımızın günleri, haftaları ve ayları
arasında din ve iman hizmetlerine ayıracağımız zamanı kemal-i ciddiyetle ona
tahsis etmeli ve buna bağlı olarak, o hizmetlere müteallik meseleleri biraz daha
hassasiyetle ele almalıyız.

Hizmet ederken her devrin, kendisine göre bir hizmet biçimi olduğu gibi, her
anlayışa göre Allah’ın istediği bir hizmet şeklinin olduğunu bilerek, hizmet
etme adına belli bir anlayışa ulaşmış insanların, o anlayışın gerektirdiği hizmeti
eda etmedikleri takdirde, Cenâb-ı Hak tarafından tokat yiyebilecekleri
ihtimalini de hatırdan çıkarmamalıyız.

Meselâ, bir insan gençliğinde şuurlu veya şuursuz olarak hisleriyle hareket
edip hizmet vermiş olabilir. Daha sonraları belli bir seviyeye geldiğinde, daha
şuurlu bir şekilde hakikatleri görmüş ve inanmış ise, artık o insan bu hizmeti
eskiden olduğu gibi ele alamaz/almamalıdır da; çünkü ondan, geçmişteki
durumu üzerinden değil, şu anki durumu itibarıyla hizmet beklenmektedir. Bu
bihakkın eda edilmediği takdirde onun tokat yemesi kuvvetle muhtemeldir.
Çünkü Allah’ın dini uğrunda karşısına çıkan engelleri göğüslemede belli
seviyeye gelmemiş Müslümanlar için şefkat tokadından bahsedilmemektedir.



Şefkat tokatları, hizmet-i imaniye ve Kur’âniye içine girmiş ve o mevzuda
sadakatinde fütur getiren kimseler için söz konusudur. Evet, Allah’ın kanunu
gereği bir insan, bir mevki veya seviyeyi ihraz ettikten sonra sadakatle o
mevkiinin hakkını vermezse tokat yer.

Bu itibarla inananlar, iman ve Kur’ân hizmetlerini kesen âfât kabîlinden
şeylere karşı biraz daha titiz ve tetikte olmalıdırlar. Hayatlarının her
döneminde, hizmete ayırdıkları zamanlarını kemal-i hassasiyetle ayırıp hizmet

etmelidirler. Bizler yeryüzünde Allah’ın şahitleriyiz/olmalıyız.4 Cenâb-ı Hak
bize bakar ve bizim sözümüze değer verir. Çünkü biz en yüce divanda en
şerefli işi yapmaktayız. Öyle ise bu mevzuda, ne dünya, ne de ahiret bizi
hizmetimizden alıkoymamalıdır.

Bu konuda sahabeden Sa’d b. Muaz’ın Allah yolunda savaşırken yaralandığı
zaman söylediği ifadeler çok önemlidir: “Allahım! Habîb-i Edib’inin önünde
mücadeleme devam edeceksem, hayatımı uzat da mücadele edeyim. Yok, eğer
mücadele kapısı kapandıysa, benim yaşamamın da bir mânâsı yoktur.
Emanetini alabilirsin.”5 Bu sözler aynı zamanda ele aldığımız konuda
mü’minin düşüncesini ve felsefesini de ifade etmektedir. Öyleyse, hayatın
gayesi ve fıtratın neticesi, bu mücadelenin devam ve temadisidir. Mücadele
devam etmiyorsa, bizim varlığımızın da hiçbir mânâsı yok demektir.

Netice itibarıyla içtimaî hayatla çok münasebet içinde bulunan inananlar, sık
sık kendilerini kontrol etmelidirler. Aslında servet sahibi olmak, Allah yolunda
olduğu takdirde güzel bir şeydir. Netice itibarıyla dünyalığa taalluk eden
işlerin fizibilitesi Allah yolunda ise, o takdirde bu işler mukaddes bir ibadet
hükmüne geçer. Fakat onlar, bizi bağlayıp Allah’tan alıkoyuyorsa, bunun da
çaresine bakılmalıdır. Şu dünyadan nasıl olursa olsun mutlaka yaşanıp ahirete
göçülecektir. Önemli olan bu dünyada iken Rabbimiz’in bizi hizmetten dûr
etmemesini istemektir. Evet, dünya ve ahiret muvazenesini –inşâallah–
kendimizin ve başkalarının bizi kontrol etmesiyle ve sık sık yenilenme yollarını
kullanmakla temin edebiliriz.
1 Bakara sûresi, 2/195.

2 Tirmizî, tefsîru sûre (2) 19; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/299.

3 Hadîd sûresi, 57/16.

4 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/135.

5 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/141; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 6/6.



MADDECİLİK FİKRİ İFLAS ETMİŞTİR
Soru: Marksizm’in temeli olan Materyalizm, Tanrı fikrinin eski
insanların bilgisizliklerinden doğduğunu, bugün de aynı fikrin
bilimlerle ilim açısından ispatlanamayacağını öne sürüp, bunun aklen
mümkün olmayacağını iddia ediyor.
Maddecilik, Karl Marks’a mahsus bir düşünce değildir; o, ta ilk devirlerden

bu yana kendisini yer yer hissettiren felsefî bir fikir akımıdır. Meselâ Epikür,
bir maddeci düşünürdür. Daha ilk devirde maddeci olmayan spritüalist
feylesoflar, onun düşüncesini cerh eden fikirler serd etmiş ve farklı düşünceler
ortaya koymuşlardır. Dahası Epiktetos gibi kimseler bununla yetinmeyip Epikür
ile alay etmişlerdir. Aslında o, sağlam mesnetli bir fikir  de ortaya atmamıştır.
Kendinden evvel Ege’deki başka feylesofların madde mevzuundaki bir kısım
düşüncelerini farklı bir üslupla yeniden ortaya atmıştır. Bu itibarla da onun
düşünceleri, bunları tekrardan ibarettir.

Evet, maddiye fikri kadimden beri devam edegelmektedir. Esası da şudur:
“Sadece madde diye bir şey vardır, müstakil bir ruhun mevcudiyeti söz konusu
değildir.” Bazıları ruha bir kuvve-i sâriye nazarıyla bakmış, bazıları ise o
devirde bile “Enerjinin maddenin hâsılı veya bir dönüşmüş şekli olduğu gibi
ruh, mânâ, düşünce ve harekât da maddenin hâsılıdır.” demişlerdir.

O devirden günümüze kadar maddiyeciliği redde dair bir sürü eser yazılmış,
Epikür ve Demokrit gibi maddeci filozofların bu mevzudaki fikirleri
çürütülmüştür. Fakat daha sonra bunlar, Avrupa’da  Hristiyanlığa karşı
reaksiyon gösteren bir maddiyeci cephe oluşturmuş ve bu düşüncelerini modern
ilimlerle de destekleyerek onu âdeta ihyâ etmişlerdir. Avrupa ’dan ilimlerin
adapte edilmesi ve bize aynen intikal etmesiyle, Batı’da dine, diyanete ve
ruhçuluğa karşı gösterilen reaksiyon bizde de gösterilmiş ve bu meselenin bir
hakikati varmışçasına aynıyla kabul edilmiştir. Bu ilmi, daha doğrusu felsefî
maddiyeciliği (materyalizm), Karl Marks ve Engels ile tarihî maddecilik
hâlinde (hususiyle daha sonra bir cemaatin iktisadî ve içtimaî hayatında onların
fikri hâkim olmakla) biraz kuvvet kazanmış, güçlenmiş ve hakikati var
zannedilmiştir.

Marks maddeyi esas almakta ve bunun ötesinde metafizik hiçbir şeye
inanmamaktadır. Ona göre her şey bir bakıma maddenin hâsılıdır. Bu noktadan
hareketle o, meselâ iktisadî hayatla alâkalı, “Bir insan, iktisadî durumunu



düzenlerse her türlü huzur ve saadet arkadan gelir.” demektedir. Binaenaleyh
din ve güzel sanatlar gibi değerler tâli şeylerdir. Aynı zamanda bunların hepsi
maddî refah üzerinde teessüs edecek hususlardır. Ancak kendi devrinde yine
inanmayan bir içtimaiyatçı Durkheim gibi bazı düşünürler, dinin, güzel
sanatların, hatta ırkın dahi insanların hayatında çok mühim bir rükün olarak
müstakil bir yeri olduğunu söyleyerek ona karşı çıkmışlardır. Yani Marks’ın
ortaya attığı fikirler herkes tarafından hüsnü kabul görmemiş, hem
Müslümanlar, hem Batılı düşünürler, hem de pek çok milliyetçi tarafından daha
o zaman cerh edilmiştir. Aynı zamanda onun düşüncelerinin menba ve  menşe
itibarıyla madde olarak çok eski maddiye fikrine dayalı olduğu, tekâmül ve
içtimaî hayat mevzuunda Hegel’in düşüncelerini alt üst ederek papağan gibi
onun sözlerini tekrar ettiği dile getirilmiştir.

Aslında Marks, içtimaî hareketler tarihini değerlendirerek sa’y ve sermaye
mevzuunda doğruya yakın şeyler de söylemiştir ama bunlar seleflerinin
düşüncelerini çağın idrakine göre sunmadan öte bir kıymet ifade etmemektedir.
Onun maddecilik ve inkâr-ı ulûhiyet düşüncesi tamamen mesnetsiz iddialardır.
Enfüse ve âfâka ait öyle delâil vardır ki, Hakk’ı inkâr etmeye ne mecal ne de
mesağ vardır. Marks bütün bunları çürütecek hangi laboratuvar tecrübesiyle o
büyük iddialarda bulunmuştur. Bu iddialar mesnetsiz olsa da maddiyecilik
adına bir şeyler söylenirken, biz hemen durup onu dinliyoruz. Kaldı ki bugün
maddiyecilik tamamen yıkılmıştır. Hususiyle madde ile iştigal edenler,
maddiyecilik fikrinin çözüldüğünü söylemektedirler. Abdülaziz Çaviş, İsmail
Fenni Efendi, Hilmi Ziya Ülken, Fındıkoğlu ve daha nicelerinin yazdıkları
eserler, pek çok delille hem maddiyeciliğin çöküşünü hem de Marks’ın
fikirlerinin çözülüşünü ifade etmektedir. Ayrıca, bugün birçok Avrupalı yazar
da onun tenakuzlarını anlatmaktadır. Bu kadar mecruh bir adamın, –
affedersiniz– atmasyon bir sözünün her şeyden önce hüccet kabul edilmesi
garip değil mi!..

Sâniyen, tevhid, nübüvvet ve Kur’ân mevzuunda Marks’ın hiç kabul etmediği
öyle meseleler vardır ki, biz, bunları gayet açık seçik müşâhede etmekteyiz.
Meselâ Hâlık’ın varlığına ve birliğine dair, ister nizam ve intizamdan
süzülmüş; ister maddenin esasından ve kanunundan takattur etmiş olsun, ister şu
âna kadar hayat mevzuunda tecrübelerin ortaya koyduğu hususlar olsun, ister
insanın fikir ve ruhuyla alâkalı görüp duyduğumuz şeyler olsun, ister iç
müşâhedeler yani vicdanın müşâhedeleri olsun, isterse Pascal ve Bergson’un



ledünnî tecrübeleri (entüisyon) türünden olsun.. –o kadar delil var ki– bütün
bunları görmezlikten gelerek kalkıp “materyalizm” demek zor olsa gerek. Kaldı
ki bugün biz maddeyi Marks’ın istediği istikamette değil, Allah’ın
mevcudiyetini ispat istikametinde de rahatlıkla değerlendirebilmekteyiz.

Evvelâ her şey gibi maddenin de tâbi bulunduğu bir nizam var; “Madde bu
hâle gelirse böyle olur.” sözü bunun tam izahı değildir. Engels, “Hücrenin
içinde, DNA’ya şifreleme programını verdiğimiz zaman dıştan bir müdahaleyi
kabul etme mecburiyetinde kalırız.” diyerek, bazı hususlarda peşin kabulleri
açıktan müdafaa eder. Birinin de kalkıp aminoasitler için aynı şeyi söylemesi
mümkündür. Bu, şu camii, onun binasında kullanılan değişik parça ve
parçacıklar meydana getirmiştir demek gibi olmayacak mıdır? Rica ederim
buna kim inanır? İnsanın etrafında gözünün görüp görmediği ve hissedip
hissetmediği o kadar şuurkâr işler cereyan etmektedir ki, insan, bunların o
berrak simasına baktığı zaman, bu tür şuurlu hareket, tahavvülât ve tebeddülâtın
kendileri şuurlu olmadığından kat’iyen bunların arkasında hâkim bir şuur ve
ilmin işlediği anlaşılmaz mı? “Bunu böyle kabul edersek, dış müdahaleyi kabul
edeceğiz.” türünden yapılan açıklamaları, yenilmemek için minderin dışına
kaçan güreşçinin durumuna benzetirsek çok görülmesin...

Sâniyen öyle delâil-i Kur’âniye vardır ki, bunları Marks ve emsali inkâr etse
de bunların hemen hepsi de kevnî hakikatlerdir.

Ayrıca hadislere  bakıyoruz. Allah Resûlü 14 asır evvel bir ekranda 14 asır
boyu cereyan edecek hâdiseleri berrak simalarıyla hiç iltibas ve iştibaha
meydan vermeden anlatmaktadır. Efendimiz’in lâl-ü güher sözleri içinde
yakalayabildiğimiz, gayba âşina o nazarın gördüğü ne kadar hakikat varsa,
sırasıyla bu devirde cereyan eden hâdiselerin yanına getirdiğimiz zaman en
ufak bir tehalüf ve tezat müşâhede edilmemektedir. Binaenaleyh bunu madde ile
izah etmeye imkân var mıdır? Maddenin hususiyetleri bellidir; bugün
laboratuvarlardaki kimyevî neticelerle 1400 sene sonraki neticeleri söylemeye
imkân yoktur. Kaldı ki bugün insanların elinde tecrübeye tâbi bir kısım
imkânlar da var. Efendimiz’in bu mevzuda ifade buyurduğu beyanlarına intikal
ettiğimiz zaman bunu madde ile izah etmeye imkân yoktur.

Bir de meselenin ledünniyat tarafı var ki avamın rüyalarından, havassın
müşâhedelerine kadar bunu ne göz, ne de kulak halüsinasyonu ile izah etmek
mümkün değildir. Biri, “Ben yirmi sene sonra zuhur edecek şeyi yirmi sene
evvel gördüm.” dese hilâf-ı vâki beyanda bulunulmamışsa bunu madde ile nasıl



izah edersiniz? Işığın boyu belli, maddenin hâkim olduğu saha belli, tecrübenin
sahası da bellidir. Buradan fiziğin ve maddenin ötesinde insanın münasebet
kuracağı bazı şeylerin var olduğu anlaşılmaz mı?

Şunu da ifade ederek mevzuu noktalamak istiyorum. Bu kadar deliller
karşısında Marks’ın maddeciliğine bir değer vererek üzerinde fazlaca durmayı
şahsen zait sayıyorum. Yukarıda isimlerini verdiğim zevatın yazdığı kitaplar
okunduğu takdirde bu konuda yeterli bilgiye sahip olunacaktır.



Üçüncü Bölüm 
DİN EKSENİ ETRAFINDA

RAMAZAN’IN RÛHÂNÎ İKLİMİNDEN İSTİFADE
Soru: İmam Rabbanî Hazretleri: “Mübarek Ramazan ayı, bütün
hayırları ve bereketleri câmîdir. Kim Ramazan ayını çok iyi
değerlendirip hayır ve bereketinden nasipdâr olursa, bütün senesini o
câmiiyet içinde geçirmeye muvaffak olur.” buyuruyor. Bu tespitin bir
tahlilini lütfedip, mübarek Ramazan ayını en rantabl şekilde
değerlendirme adına neler tavsiye edersiniz?
Bilindiği gibi bazı mübarek ay, gün ve gecelere ait bir kısım faziletlerden

bahsedilmiştir. Meselâ Kur’ân’ın ifadesiyle, Kadir Gecesini ihyâ eden bir

insan, bin ayı ihyâ etmiş gibi sevap alır.1 Yine Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) ifadesiyle, vatanı korumak gayesiyle bir saat nöbet tutan insan, bir

sene ibadet yapmış gibi sevap kazanır;2 keza bir saat tefekkür eden insan, bir

sene ibadet yapmış gibi olur..3 demek bu türlü az ve dar bir zaman dilimi
içinde, yine hayatî önem taşıyan bir mekânda bir insanın yapacağı bazı hususî,
cüz’î, zıllî şeyler, cüz’iyetten çıkıp külliyet kesbediyor, zılliyetten çıkıp
asliyete inkılâp ediyor ve Cenâb-ı Hakk’ın katında aslı eda edilmiş gibi kabul
ediliyor.

İmam Rabbanî Hazretlerinin Ramazan’la ilgili değerlendirmesine gelince; en
başta meselenin teşvik yanı söz konusu. Yani bir insan, Ramazan-ı şerifi,
gecelerini kıyamla, gündüzlerini de oruçla geçirirse, Kadir Gecesi’nde vaad
edilen ilâhî lütuflar onun için bahis mezvuu olabilir. Dolayısıyla bütün bir
seneyi câmî bir mü’min olarak geçirmiş olur ve böyle bir insanın sakatatı da
olmaz. Bu da, o insan için bir salih (doğurgan) dairenin teşekkül etmesi
demektir ki, böyle bir durumda her hayır, başka bir hayrı doğurur ve derken o
insan için bir hayırlar dairesi teşekkül eder.

Evet, bir insan gecesiyle gündüzüyle bir Ramazan-ı şerifi ihyâ etmekle,



bütün sene hayırlara açık olabilir ve hep hayır yollarında dolaşabilir. Tabiî
böyle potansiyel bir lütf-i ilâhî herkes için söz konusudur. Ramazan-ı şerifi
tastamam ihyâ eden bir insan için Efendimiz: “İnanarak ve aynı zamanda
sevabını da Allah’tan bekleyerek tutarsa , işlediği bütün günahları Allah
affeder.”4 buyurur. Demek bu türlü mübarek ibadetlerde insanın niyeti, hulûsu,
yakîn mülâhazası çok önemli ki, bunların derinliğine göre Allah (celle
celâluhu) bazen bire on, bazen yüz ve bazen de milyon veriyor. Tabiî böyle bir
sevap katlaması, o insanın ömrünün senelerini aşar.

Bunu küçük bir misalle anlatmak gerekirse, diyelim ki Ramazan-ı şerifte
Kadir Gecesi’ni yakaladınız. Bu, bin ay hesabına göre seksen sene yapar. Buna
göre, o insan sanki seksen sene yaşamış gibi sevap kazanır; başka bir ifadeyle,
bin ay namaz kılmış, bin ay oruç tutmuş gibi olur. Bu ise, bir insanın ömrünü
aşkın bir şeydir; zira ümmet-i Muhammed’in en uzun yaşayanları bile seksen
yaşını biraz aşkın yaşamışlardır/yaşıyorlar. Yine bu öyle  bin ay ve öyle seksen
sene ki, içinde riya yok, süm’a yok.. meselâ siz namaz kılar, rükua gidersiniz
ama içinizden, “Çevredeki insanlar da gördü ki iyi bir rüku çıkardım.” diye
geçirseniz; yine secdeye gider, Cenâb-ı Hakk’ın Efendimiz’in secdesini tarif

ederken “Secde edenler arasında kıvrım kıvrım hâlini Allah görüyor..”5

ifadesinde olduğu gibi, kıvrım kıvrım bir secde eda edersiniz ama aklınızın
köşesinden, “Nasıl secde edilirmiş insanlar bir görsün.” diye geçirseniz, sizin
bu düşünceniz o secdeyi de, rükuu da ve onların önündeki şeyleri de alır
götürür. Sadece yatıp kalkmanız ve bir de yorgunluğunuz yanınıza kâr kalır.
Ama Kadir Gecesi’nde kazandığınız şey, öyle bir netice verir ki, gecenin bir
ânında ve kimsenin olmadığı bir ortamda yaptığınız ibadet ü taati riya, süm’a
fırtınaları alıp götürmez. Yine onun içinde  başka günahlar da yoktur; meselâ
harama bakmamış, yalan söylememiş, din-i mübin-i İslâm’ın esaslarına aykırı
hareket etmemişsinizdir.

Bir ehl-i tahkikten bu geceyle ilgili şöyle bir değerlendirme duymuştum; bu
zat derdi ki, meselâ birinin malını yemişsiniz, birine sövmüşsünüz ya da birinin
gıybetini etmiş, çekiştirmişsiniz. Bütün bunların karşılığını ötede sizin
sevabınızdan alır, ona verirler. Ancak bu verilecek şeyler, sizin  yaptığınız
şeylerden verilir; fazlî olan, yani Allah’ın size fazlından verdiği şeylerden
verilmez. O hâlde, eğer Cenâb-ı Hak bir gecede size seksen senelik bir ecir
vermişse, seksen bin adama borcunuz da olsa, eğer sizin sadece o geceniz



varsa, o geceniz alınıp onlara taksim edilir ama Allah’ın fazlî surette size
verdiği şey, seksen seneye muâdil olarak bitevî size kalır...

İşte Ramazan ayı, böylesine hayırlara, hasenata açık ve aynı zamanda önemli
hayırlar doğuran bir aydır. Ancak hususiyle Kur ’ân hizmetkârlarının Ramazan’ı
da, başka zamanları da ayrı bir önem arz etmektedir. Çünkü günümüzde hiç
kimsenin yapamayacağı her mevsime ait işleri, Allah (celle celâluhu) bu hizmet
insanlarına yaptırıyor. Böylece onlar sadece Ramazan ayını değil, âdeta bütün
ömürlerini mücahede ruhu ile bir dantelâ gibi örüyorlar. İşte bu durum, İmam
Rabbanî Hazretleri’nin dediği, münhasıran bir Ramazan’ı ihyâ etmeyi, onu
değerlendirmeyi ve Ramazan’ın değerlendirilmesiyle çok engin, çok geniş
hayırlara açılma işini çok çok aşar. Çünkü bu insanlar, göz doldurucu ve çok
çalımlı işler yapıyor ve belki şu anda gerçek değeriyle
değerlendiremeyeceğimiz şekilde bir tarih yazıyorlar. Bu açıdan da eğer bir
Ramazan ayı ihlâslı bir insana seksen senelik ömür kazandırıyorsa, her hâlde
onlarınkini hesap etmek mümkün olmayacaktır.
1 Bkz.: Kadir sûresi, 97/3.

2 Bkz.: Buhârî, cihâd 5, 6, 73, rikak  51; Müslim, imâret 112-115, 163.

3 Bkz.: el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/423; el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 4/314.

4 Buhârî, îmân 28, savm 6, 11; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 175.

5 Şuarâ sûresi, 26/19.



CAHİLİYE DÖNEMİ SADAKA VE İYİLİKLERİ
Soru: Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), cahiliyede verilen
sadakaların, yapılan iyiliklerin sevabının olup olmadığını soran bir
sahabiye, “Sen ne ile Müslüman olduğunu zannediyorsun?”1
buyururlar. Buna göre, bugüne kadar yaptığımız maddî-mânevî
ibadetler, ileride düşebileceğimiz muhtemel tehlikeler adına birer recâ
kaynağı olabilir mi?
Cahiliye döneminde zekât, sadaka kavramı var mıydı bilmiyorum, fakat

cahiliye şiirlerinde işlenen iki önemli temadan biri cömertlik, diğeri de
cesaretti. Bunlardan ilki, cömert davranma, gerektiğinde malını sarf etme;
ikincisi de kahramanlıkta bulunma, yerinde hayatını dahi istihkar etme
mânâlarına gelir. Bu iki önemli dinamik, daha sonra Müslümanlık tarafından da
kullanılmış; bunlardan biri, münfikîn (infak edenler) –ki, Kur’ân-ı Kerim daha

ikinci surede, “Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden infak ederler.” 2

buyurur– cemaatinin oluşmasına; diğeri de mücahidîn (dinin i’lâsı için canını
ortaya koyanlar) sınıfının meydana gelmesine dönüşmüştür.

Eğer o insanlar, yaptıkları bu şeyleri hayır istikametinde, yani Allah için
yapmışlarsa, bunlar birer recâ kaynağı olabilir; zira iyilik her zaman iyiliktir.
Meselâ Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Ficar harplerine –ki bu harpler
haram aylarının hürmetini çiğneyip Mekke’ye baskın yapanlara karşı
Mekkeliler tarafından yapılan müdafaa harbi idi– fiilen iştirak etmiyordu ama
Kâbe’nin korunması ve kendi yakınlarına yardımcı olmak için onlara ok

taşıyor, mızraklarını hazırlayıp veriyordu.3

Yine aynı dönemde, bir başka sebepten Kâbe’nin hürmeti rencide edilince,
“Hılfu’l-Fudûl” diye bir anlaşma yapılıyor ve bu anlaşmaya Efendimiz de hayır
adına taraf oluyordu. Aynı şekilde kendisine peygamberlik verildikten sonra
içinde bulunduğu o işi takdirle, “Öyle bir şey olsa, ben yine imza atar, onların
içinde bulunurum.”4 buyurmuşlardı. Ve Kâbe tamir edilirken yine sevap
mülâhazasıyla taş taşıyor, onlara yardım ediyordu ki, bunu da diğerleri gibi
daha sonraları hayırla yâd edecekti...

Bu açıdan ister cahiliye döneminde olsun, ister Müslümanlık döneminde
olsun, –evvel ve âhir– insanlığa râci her hayır, hayırdır. Hayrın hayır olması
münasebetiyle de, insanın yaptığı her hayır, bir yandan onu yeni hayırlara,



güzelliklere sevk ederken, diğer yandan da fena şeylerden alıkor. Tıpkı
Efendimiz’in bir hadis-i şeriflerinde anlattığı; mağaraya kapanmış üç kişinin
yaptıkları hâlisâne iyiliklerini saymak suretiyle, Allah’tan mağaranın ağzını
kapatan taşın kendilerine bir kurtuluş yolu vermesini istemeleri ve bu
iyilikleriyle o musibetten kurtulmaları gibi. Haddizatında orada sayılan
fedakârlıklar, insanın nefsi adına çok zor şeylerdir ama bir gün gelmiş, onlar,

mağaranın ağzındaki taşın yuvarlanıp gitmesine vesile olmuşlardır.5 Dünya
hayatı adına o koskocaman taşın yuvarlanmasına vesile olan bu hayırlar,
Cennetle insanların yürüdükleri yolların üstüne düşmüş mâsiyet kayalarını da
bertaraf edebilirler. Yine  onlar, yerinde Cehennem üzerinde bir köprü, yerinde
insanı Cennet’e uçuran bir peyk, yerinde de bir füze hâline gelebilirler.

Tabiî, yapılan bu hayırlar sadece mü’minlere değil, başkalarına yönelik de
olabilir. Belki zekât bir vazife olması açısından başkalarına verilmeyebilir ama
sadakanın verilmesinde, fakirlerin yedirilip içirilmesinde herhangi bir mahzur
yoktur. Bunun ötesinde hayvanlara, ağaçlara bakma bile sevap sayılmıştır.
Hatta bir kısım hadislerden hareketle denebilir ki, insanın ekolojik dengeyi
koruması, onu gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarması onun üzerine bir
haktır.

İşte bütün bunlar, icra edildikleri dönem itibarıyla birer hayırdırlar ve
insanın hasenat defterine yazılırlar. Daha sonraki dönem itibarıyla da, bu
hayırlar, insanı bir kısım kaymalardan alıkor, şerlerin kökünü keser, hayrı
nemalandırır, geliştirir ve onların ifasını kolaylaştıran birer vesile hâline
gelebilirler.

İşte bu çerçeve içinde, eğer cahiliye döneminde her şeyi kurutan Allah
bilmezlik düşüncesi içinde icra edilen hayırlar bile bu kadar velûd ve
Efendimiz’in ifadesiyle kişinin İslâm’a girmesine vesile oluyorsa, bunu bir
mü’min yaptığı zaman birler binlere, binler de milyonlara bâdi olabilir ve onu
ileriye matuf bir kısım fenalıklardan koruyabilir. Korumuyor, bazen sürçüp
düşüyoruz denecek olursa; nasıl ki Ramazan-ı şerifte merede-i şeyâtîn zincire

vurulmasıyla alâkalı sahih hadislerin6 olmasına rağmen, Ramazan’da dünya
kadar mefsedete şahit oluyoruz. Yine Kâbe’yi tavaf etme gibi çok kudsî bir
ibadetin yapıldığı, âdeta orada matmah-ı nazarın insan olduğu ve onun etrafında
dönüldüğü bir yerde, Allah (celle celâluhu), eziyet etmeyin dediği hâlde,
insanlara tekme atılıyor, binlercesi ayaklar altında çiğneniyor.. demek o, tek



düze yürüyen insanlarla pek meşgul olmuyor.. camiye giden, şartların
olabildiğine zorlaştığı zamanlarda bile dine, imana hizmet eden insanlarla
uğraşıyor. Bu açıdan denebilir ki eğer onlar Ramazan-ı şerifte zincire
vurulmasa, insanlar şerlerden hiç kurtulmaz. Aynen öyle  de, eğer insanlar,
Cennet yolunda giderken o kadar handikaplara girmeden selâmetle
yürüyebiliyorlarsa, demek yaptıkları hayır ve iyilikler buna vesile oluyor, o
hasımlar karşısında çok da şirretliğe girmiyorlar.

Demek bu kadar ağır şartlar altında din-i mübin-i İslâm’a hizmet etmeye
kilitlenmiş bu insanları Cenâb-ı Hak koruyor ve onların hasenatı, belâlardan
kurtulmaları adına birer paratoner oluyor.
1 Buhârî, zekât 24, büyû’ 100, ıtk  13, edeb 16; Müslim, îmân 194-196.

2 Bakara sûresi, 2/3.

3 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 1/326; et-Taberî, Tehzîbü’l-âsâr 1/22.

4 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/190, 193; el-Bezzâr, el-Müsned 3/235; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ
1/129.

5 Buhârî, büyû 98, hars 13, icâre 12, enbiyâ 53, edeb 5; Müslim, zikir 100.

6 Buhârî, savm 62; Müslim, sıyâm 1.



FÜYÛZÂT HİSLERİNDEN FEDAKÂRLIK
Soru: İşlerimizin yoğunluğundan dolayı ibadetlerimizdeki ihmal ve
eksiklerimizi, füyûzât hislerinden fedakârlık diye yorumlayabilir miyiz?
Füyûzât hisleri dediğimiz husus, bizim terminolojimizde, muhabbetullahın

neticesi olarak, Rabbimiz’den bazen bir vâridât hâlinde bazen de bir inşirah
olarak gelen, tarifi oldukça zor bir hâlet-i ruhiyedir. İmandan ruhanî zevklere
uzayan bu vetireyi izah etmek gerekirse, önce iman-ı billâh, sonra mârifetullah,
onun arkasında muhabbetullah, sonra da zevk-i ruhanî basamağı gelir.

Zevk-i ruhanî, maksudun bizzat yapılarak doğrudan doğruya istenilmemelidir.
Zira siz, Allah’ın verdiği bazı şeyleri, bir vâridât, bir akdes ve mukaddes feyiz
akıntısı hâlinde her zaman vicdanlarınızda duymayabilirsiniz.. veya bazılarınız
duymayabilir. Allah (celle calâluhu) bazı kimseleri dünyada kapalı sandık gibi
tutar, onlara bir şey hissettirmez; bazı şeyler hissettirse de bazı fıtratlar onu
duymayabilir. Diğer taraftan öyle insanlar vardır ki, çok fazla tecellî olmasa
bile güneşten gelen bir radyasyonun çarpmasıyla alev alabilen nesneler gibi
hemen parlayıverirler. Öyle olunca da bunlar, turnikede sizden otuz kadem
geride oldukları hâlde, misal âleminde her gün Efendimiz’le, İslâm’a hizmet
etmiş büyük insanlarla kol kola bulunabilirler. Zira onların fıtratları müsaittir
bu işe. Eğer sizin fıtratınız buna müsait değilse, değil açıktan açığa
Peygamber’le kol kola olmak, avamın tesellileri olan rüyalarda bile O’nunla
buluşamazsınız.

Ötelerle alâkalı meseleleri, şu maddî âlemi görüp kabullendiğiniz gibi riyazî
bir kat’iyette görüp: “Bir adım daha atsam Cennet’e girebilirim.” ruh hâleti
içinde değilsen, o kapıların sana açılması imkânsızdır. Ne var ki böyle bir ruh
hâletinin olmaması da ciddî bir eksiklik değildir. Çünkü Asrın Fikir
Mimarı’nın da ifade ettiği gibi; bir insana en büyük ikram-ı ilâhî, Cenâb-ı

Hakk’ın ona ikramını hissettirmemesidir.1 Hem böyle bir hâl, ne Hz. Ebû
Bekir’de, ne Enes b. Malik’de ne de başka sahabilerde vardı. Hâlbuki onlarda
öyle bir mazhariyet vardı ki, her birinin taşıdığı değer, diğer insanların taşıdığı
değerin kat kat üstündeydi.

Evet, gerçi bu, istenilmeyecek bir şey değildir; ama Allah (celle celâluhu)
vermemişse, ille de olsun diye hırsla istemenin doğru olmadığı da muhakkak.
Evvelâ, bütün bunlar Allah’tan gelebilecek mevhibelerdir. Dolayısıyla bize,
ihlâslı ve samimî olmak, dine hizmette sürekli koştururken, kalb ve kafamızın



içine zerre kadar dahi olsa ağyâr düşüncesinin girmesine fırsat vermemek
düşer. Bir şarkı sözlerinde, “Gözlerinin içine başka hayal girmesin/ Benden
evvel başkası bakıp seni görmesin.” denildiği gibi, bizim de Allah’la
aramızdaki münasebet bu ölçü ve bu çerçevede olmalıdır. Meselâ, insanların
bize karşı teveccühlerinde iki büklüm olarak: “Allahım, bana Sen böyle
bakmıyorsan, vallahi yerin dibine giriyorum.” diyerek hacâlet ifade
edilmelidir. Zira asıl olan marz-ı ilâhîdir. Üstad’ ın da ifade ettiği gibi; şayet O

razı ise, isterse, âlemi de razı eder.2

Bu itibarla, dine hizmet edenler, füyûzât hislerine değil, ihlâsla hizmet edip
etmediklerine bakmalıdırlar. Hizmetleriyle birilerinin hidayetine vesile oluyor
ve onların hidayetine vesile olacak plân ve programlar yapabiliyorlarsa,
üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlı bir iş yapıyorlar demektir.
Günümüz şartlarıyla milyonlarca araba bağışlasanız bile –yemin ederek
söylüyorum– Allah indinde, bir insanın hidayetine vesile olma sevabına
ulaşamazsınız.

Eğer siz bir yerde bu işi en mükemmel şekilde yapıyorsanız, artık füyûzât
hissi de ne demek! Sizin şahsî füyûzât hisleriniz kat’iyen bununla tartılamaz. Ne
var ki, bazen sizin füyûzât hislerinizle alâkalı herhangi bir hesabınız olmadığı
hâlde, onlar da dolu dolu yaşanabilir. Eğer füyûzât hisleri önemli bir mesele
olsaydı, Allah Resûlü, büyük veli Abdülkuddüs’ün yemin ederek, “Eğer O’nun
ulaştığı yere ulaşsaydım geriye dönmezdim.” dediği yerden O da geri
dönmezdi. Hâlbuki O, insanların ulaşamayacağı bir zirveye ulaşmış, orada
hurilerin perdedarlığını görmüş, melekler O’na teşrifatçılık yapmış ve yıldızlar
kaldırım taşı gibi ayaklarının altına döşenmişti ama O bütün bunlardan çok
daha önemli bir meseleden dolayı geri dönmüştü ki, o mesele de, insanlığın
irşad ve hakka uyarılması meselesiydi. Evet, bizler her konuyu Allah’ın
kıstaslarına göre tartmalıyız.

Diğer taraftan, “İşlerimizin yoğunluğundan dolayı ibadet ü taate vakit
bulamıyoruz.” sözü, kabul edilebilecek bir özür değildir. Çünkü bir insan,
mesai saatlerinin dışında, çay içme, arkadaşlarıyla sohbet etme vs. gibi şeylere
ayırdığı zamanı insafla düşünse, geriye çok zamanının kaldığını görecektir.
Zannediyorum, herkes, böyle boş zamanlarında Allah’a teveccüh edip, dua ve
niyazda bulunma vakti bulabilir.. ve bu, hem onu dinlendirir hem de zamanını
bereketlendirir.



Evet, öyle tahmin ediyorum ki, bizler eğer iyi bir zaman ayarlaması yapıp da
fizikî olarak yorulduğumuzda, ibadet ü taatte bulunsak, evrâd u ezkâr okusak;
ruhen yorulduğumuzda da tekrar işimize koşsak, hem bedenen, hem de ruhen
dinlenmiş olur ve bu iki âlem arasında yani evrad ü ezkar ve ibadet ü taatten
dünya işlerine, onlardan da tekrar diğerlerine gelip giderek hayat kanaviçemizi
örebilsek, mükemmel bir dantelâ ortaya koyabiliriz –Allah’ın inayet ve
keremiyle–.
1 Bediüzzaman, Mektubat s.508 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım).

2 Bediüzzaman, Lem’alar s.200 (Yirmi Birinci Lem’a, Birinci Düstur).



İNANCIN AMELLE BESLENMESİ
Soru: İtikad nedir? İtikad fırkaları hangileridir? Mükemmel bir itikad
sahibi nasıl olmalıdır?
İtikad, lügatte bir şeye düğüm atmışçasına bağlanmak, gönülden inanmak ve

aksine ihtimal vermeyecek şekilde bir şeyi kabullenmek demektir. Istılahta ise,
Allah’ın emrettiği ve Efendimiz’in sünnet-i seniyyesi ile aydınlatıp tavzih
buyurduğu hakikatleri kalben tasdik etmektir. Maturidî akidesine göre itikad,
dini esasları lisanla itiraf etmekten ibaret olmasına karşılık, bazı Ehl-i Sünnet
ulemasına göre o, bunları amel ve davranışlarla da yerine getirmek demektir.
Bu yönüyle de itikadın, “iman” mânâsına geldiği söylenebilir.

Sayı itibarıyla itikad mezheplerini tespit etmek oldukça zordur. “Haberiniz
olsun! Sizden önce Ehl-i Kitap, yetmiş iki millete (dine, fırkaya) bölündüler.
Bu ümmet ise yetmiş üç fırkaya bölünecek. Bunlardan yetmiş ikisi ateşte,
sadece biri Cennet’tedir.”  Bu da Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaattir. “Benî İsrail
yetmiş iki millete (dine, fırkaya) bölünmüştü. Benim ümmetim de yetmiş üç
millete bölünecektir. Bunlardan bir tanesi hariç hepsi ateştedir.”  Bu fırka
hangisidir? diye sorulduğunda da, “Benim ve ashabımın üzerinde olduğu
çizgiyi takip edenlerdir!”1 buyurdular hadis-i şeriflerinde Efendimiz, Ehl-i
Kitab’ın yetmiş iki, Müslümanların ise yetmiş üç fırkaya ayrılacağını ifade
buyurmaktadır ki, bu daha sonraları gerçekleşmiş ve Allah Resûlü’nün vefatını
müteakip Müslümanlar pek çok fırkaya ayrılmışlardır. Ama o günden bugüne
Müslümanların hayatlarına ve kaderlerine daha ziyade “Ehl-i Sünnet ve’l-
Cemaat” anlayışı hâkim olmuştur. Meselâ Emeviler, –içlerinde Mutezile’ye
taraftar olanlar istisna edilecek olursa– Abbasiler, Selçuklular, Karahanlılar ve
Harzemliler büyük çoğunlukları itibarıyla Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat anlayış ve
itikadını tercih etmişlerdir. Bünyesinde değişik kavim ve milletler olmasına
rağmen Osmanlı Devletinde de, hep hâkim unsur Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat
olmuştur.

“Mükemmel itikad sahibi nasıl olmalıdır?” sorusuna gelince, yukarıda da
ifade edildiği gibi inanılması gerekli olan hususlara, aksine ihtimal vermeyecek
şekilde inanma, mükemmel bir itikaddır. Bu mevzuda ölçü, Efendimiz’in doğru
yolu tarif ederken ifade buyurmuş oldukları “Ben ve ashabımın üzerinde
olduğumuz yoldur.”2 düsturu olmalıdır. Evet, doğru yol, Allah Resûlü, Hz.
Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin (radıyallâhu anhüm)



yürüdükleri yoldur.
Biraz daha açalım; mükemmel bir itikada sahip olabilmek için evvelâ nazarî

olarak inanılması gerekli olan hakikatlere, Kitap ve Sünnet perspektifinde
doğru bir şekilde inanılması gerekmektedir. Meselâ Şiilikten ayrılıp müfrit bir
fırka teşkil eden Karmatiler –hangi esaslara dayanıyorlardı bilmem–
kendilerinden başka herkesi öldürmeyi en büyük cihad sayıyorlardı. Onlar, her
yerde bu inançları istikametinde Müslümanları kılıçtan geçiriyor, Haremeyn-i
Şerifeyn’i basıyor ve orada bile, tarihte emsali görülmemiş mezalimler
gerçekleştiriyorlardı. İşin en acı tarafı da onlar bütün bu cinayetleri
akidelerinin gereği olarak işliyorlardı.

Yine başka bir müfrit fırka olan Haricîler de kendilerini Kur’ân’a çok bağlı
görüyor ve bu bağlılığın gereği sayarak, Kur’ân’ın bir tek emrine uymayan
herkesi kâfir kabul ediyor, sonra da onu öldürmeyi en büyük cihad sayıyorlardı.
Öte yandan bu taife yalana karşı da çok hassastılar. Hatta Ehl-i Sünnet âlimleri
bu özelliklerinden dolayı, onlardan hadis rivayet etmede de bir beis
görmüyorlardı. Evet, Haricîler yalana karşı fevkalâde sert idiler; zira yalan
söylemek onlara göre büyük bir günahtı ve böyle bir günah işleyen kimse
dinden çıkmış demekti. Dolayısıyla onun da öldürülmesi gerekirdi. Kur’ân’a
böylesine bağlı olmalarına ve günah mevzuunda bu derece tavizsiz olmalarına
rağmen Haricîler, ifrat ve tefritlerle dengeyi koruyamamış ve kazanma
kuşağında kaybetmişlerdi.

Tarihe bakıldığında, Efendimiz’in “Benim ve ashabımın üzerinde olduğu
yol.” diyerek ifade buyurduğu yolun dışına çıkanların, hep yollarda dökülüp
kaldıkları görülecektir. Aslında bu hadis-i şerif bize, nazarî plânda doğru yolun
hangisi olduğunu gayet açık bir şekilde ifade etmektedir. Bir insan aksine
ihtimal vermeyecek şekilde bir şeye inanabilir. Hatta bu imanının gereği olarak
da Hasan Sabbah’ın müridleri gibi masum insanları rahatlıkla öldürebileceği
gibi kendisini de öldürebilir.. ve dahası bu hareketiyle Cennet’e gireceğini de
zannedebilir. Nitekim Hasan Sabbah, müridlerine “Bugün falan camiyi bas, on
kişiyi öldür. Ben senin Cennet’ini tekeffül ediyorum.” dediğinde onlar, hiç
tereddüt etmeden ve gözlerini kırpmadan bunu yapabiliyorlardı. İşte bu, çok
sağlam bir itikadla beraber korkunç bir inhiraf ve müthiş bir sapıklığın
ifadesidir. O bakımdan evvelâ itikadın çok sağlam ilâhî esas ve prensiplere
bağlanması gerekmektedir.

İkinci olarak, itikad çok sağlam nazarî yanlarıyla beraber, amel ve aksiyonla



da mutlaka kuvvetlendirilmelidir. Bir insan, devamlı tefekkür yamaçlarında
dolaşıp Rab ile münasebet yollarını araştırdığı sürece tahkikî imanı elde
edebilir.

Evet, bir kimse her an, kâinatta duyup gördüğü hakikatlerle “mârifetullah”
ufkunu açıp inkişaf ettirebiliyorsa bu insan kendi irfan dünyası adına daima
gönlünde ışıktan bir dantelâ örüyor demektir. Tefekkürden mahrum zavallı
sinelerin imanlarının kuvvetlenmesi çok zor ve –Cenâb-ı Hakk’ın mevhibe-i
ilâhiye nevinden ihsanına mazhar olanlar hariç– böylelerinin iman adına ortaya
koydukları heyecanları da sadece bir histen ibarettir.

Hakikî inanca gelince, o bütün bunların ötesinde daha farklı bir keyfiyettir.
Çünkü inanmış ve inancını tefekkürle yoğurmuş bir insanın sinesi her zaman bir
buhurdanlık gibi tüter durur. İşte bu faaliyete “ameliyat-ı fikriye” denilmektedir
ve bu, imanı kuvvetlendirmenin önemli bir yoludur. Zira insanın imanda zirve
noktaya ulaşabilmesi için her zaman böyle fikrî bir operasyona ihtiyacı vardır.

Üçüncü ve en önemli mesele ise, amelle imanın kuvvetlendirilmesi
meselesidir. Sadece bizim düşünürlerimiz değil; Batı’daki bir kısım düşünürler
de bu noktaya önem vermişlerdir. Evet, sadece itikadın nazarî yönü ile Allah
gerektiği gibi bilinemez. Her ne kadar kişi, nazarî yönden inandığını zannetse
de böyle birinin imanının inkişaf etmesi mümkün değildir. Zira iman, ancak
amelle inkişaf eder. Rabbine devamlı ibadet eden ve bunu hiç ara vermeden
yapan bir insanı –Allah’ın izniyle– şeytanî hiçbir gücün yıkması ve onun
imanını elinden alması mümkün değildir. Zira artık onun imanı ibadetle
perçinlenmiş ve aksine ihtimal vermeyecek şekilde bütün benliğine mâl
olmuştur.

Her şeyin bir tecrübe alanı vardır ve o mutlaka o alanda tecrübe edilmelidir.
Kimya ile alâkalı bir mesele, kimya laboratuvarında tahlile tâbi tutulmalı ve
böyle bir konu inşaat mühendisliği ile ilgili kriterlerle test edilmemelidir. Yine
tıbbın değişik dallarından her birinin kendine ait bir sahası vardır. Bunların
bazılarında mahsusat denilen ve daha ziyade görülen, duyulan ve hissedilen
pozitif hüviyetteki mevzular ele alınarak tecrübeye tâbi tutulur ki, bu sahaların
dışında tecrübe edildiklerinde, kat’iyen istenilen netice elde edilemez. Aynen
bunun gibi kalbî ve ruhî hayatı inkişaf ettirmenin de kendine göre bir alanı
vardır.. ve başka yollarla ona ulaşılması mümkün değildir. Zira kişinin
doğrudan doğruya kendisini çok yüksek hakikatlere verip, onda fâni olması, sık
sık zihnen, fikren ve ruhen Allah’a doğru seyahatler tertip etmesine, belli



ölçüde de olsa beden ve cismaniyetine baş kaldırmasına bağlıdır. Ehlullahtan,
tek bir iman hakikatinin inkişafı için, senelerce uğraşanlar vardır.

Evet, bu mevzuda terakki etmek, çok ciddî gayret göstermeye ve fedakârlıkta
bulunmaya vâbestedir. Kaldı ki insan, daima yenilense de, gece-gündüz
münavebesi gibi, her zaman ışığı karanlıklar takip edecek ve sürekli yenilenme
ihtiyacı hâsıl olacaktır. Bu itibarla bir yandan hâdiseler, zaman ve eşya, insanın
ruhunu karartırken öte yandan da o, iman mevzuunda gönül ve ruh dünyasında
yeniden bir diriliş gerçekleştirmeli ve tazelenme yollarını araştırmalıdır ki,
ötelere diri olarak intikal edebilsin.

İşte böyle davranma, meselenin amelî yönüdür ve çok büyük bir ehemmiyet
arz etmektedir. Bu hakikate binaen Kant da, Cenâb-ı Hakk’ın bilinmesi
mevzuunda “Nazarî şeylerle Allah bilinemez.” demiştir. İnsan, matematiksel
olarak iki kere iki dört eder kat’iyetinde inanılması gereken hakikatleri kafasına
koysa bile, bunlar kalb ve latîfelerine yerleşmedikçe o kimsenin tahkikî imana
ulaşması mümkün değildir. Zira mücerret iman, işin sadece nazarî yönünü
teşkil etmektedir. İmanın, insanın içinde petekleşmesi ise amele bağlıdır.

İman, onu mârifet arayan dimağlarda, gözlerini âfâk ve enfüste gezdiren
gönüllerde ve daima bir buhurdanlık gibi tüten sinelerde kökleşip gelişir.. evet
bu mevzuda ısrar şarttır. Bu sebepledir ki “ehlullah” seyr u sülûklerinden
asgarî kırk günlerini nefsanî lezzetlerden kendilerini uzak tutmaya ayırmış ve
kalbî hayata yönelmişlerdir. Bu, “Yeme, içme, yatma ve konuşma kontrol altına
alındığı takdirde insan kırk gün içinde, mutlaka belli bir yere gelir.” demek
değildir. Ama bu zaman içinde insan, gideceği doğru yolu bulabilir ve az dahi
olsa bu yolda bir alışkanlık kazanabilir. Bu öyle bir kazançtır ki, ihtimal o, bu
yolu bulduktan sonra, farklılaşması, yeni farklılaşmalara referans hep sağlam
adımlarla Allah’a yürüyecektir.

Evet, Allah’a ulaşma adına sağlam bir yol ve sistem bulunduktan sonra, önce
bu yolda tam bir gerilime geçilmeli, daha sonra da yüce hakikatlere konsantre
olmanın yolları araştırılmalıdır. Bu hususta, daima talepte bulunmak kestirme

bir yoldur. Zira 3 َدـَجَو َّدـَجَو  ََبَلط  ْنَم   fehvâsınca talep eden, talep ettiği
şeyin arkasına düşer ve bu yolda ciddiyet gösterirse, er-geç aradığını bulur.
Neticede Niyazi Mısrî’nin “Mâverâdan bekliyorken bir haber/Perde kalktı öyle
gördüm ben beni.” sözüyle ifade ettiği gibi, kişinin gözünden perde aralanınca,
hakikat kendi hususiyetleriyle ona belirir ve o kimse, kâinatın her tarafını âdeta



bir irfan peteği şeklinde müşâhede etmeye başlar. İşte bu ufka ulaşmış bir insan
için artık karanlık yoktur; her yer aydınlanır ve Cennet’e giden bir yola
dönüşür.
1 Tirmizî, îmân 18; Ebû Dâvûd, sünnet 1; İbn Mâce, fiten 17.

2 Tirmizî, îmân 18; Ebû Dâvûd, sünnet 1; İbn Mâce, fiten 17.

3 Bkz.: İbnü’l-Cevzî, el-Müdhiş s.490; İbn Hacer, Mukaddimetü Fethu’l-bârî s.14.



KUR’ÂNÎ EMİRLERDE TEDRİCÎLİK
Soru: İslâm’ı anlatmada birtakım meseleleri gündeme getirmeme,
“Kitab’ın bir kısmına inanıyorsunuz da, diğer kısmını inkâr mı
ediyorsunuz?”1 âyetinin tehdidi altına girer mi? Bu konuda takip
edilmesi gereken üslup hakkında ne buyurursunuz?
Evvelâ her mü’minin, Kur’ân-ı Kerim’in ifade buyurduğu her gerçeği iz’an

çerçevesinde kabullenmesi lâzımdır. Bu mevzuda muhalif bir mütalaada
bulunma ya da muhalif bir fikir beyan etme, o mevzudaki tereddüdün ifadesi
olur. Bizim ne Kur’ân-ı Kerim’deki bazı hükümlere itiraz etmeye, ne de
bazılarını geçersiz saymaya hakkımız yoktur ve haddimiz de değildir.

Ancak Kur’ân’ın nüzul vetiresinin “tenzil yöntemi” de göz ardı
edilmemelidir. Bu, ne haramlar üzerinde helâl vehmi uyarma gayretidir ne de
meşruları nâmeşru sayma cehdidir. Bu yöntem, emir ve yasakların, bir başka
ifade ile teklifî hükümlerin belli zaman aralıkları ile nazil olmasındaki esprinin
kavranması demektir. Buna tedricîlik veya zihnin rehabilite edilerek her şeyi
kabule hazırlanması da denebilir. Kur’ân’a bu gözle bakıldığında, onun Mekke
dönemi mesajları ile Medine dönemi mesajları arasında ciddî fark olduğu
görülecektir. Ayrıca bu emir ve yasaklar, “alâ hasebi ’l-vakâyî” yani
hâdiselerin zuhuruna göre olmuştur. Hâdiseler zuhur ettikçe, sebepler ve
münasebetler ortaya çıktıkça, o hâdiseler ve sebeplerle alâkalı olarak Allah
(celle celâluhu) emirlerini inzal buyurmuş ve İnsanlığın İftihar Tablosu da
onları tatbik edilmek üzere ashabına sunmuştur. Bu, işin bir yanı...

Diğer yanına gelince, Hz. Sahipkıran’ın ifade ettiği gibi, her doğruyu her
zaman söylemek doğru değildir. Her söylediğin doğru olmalı, yani ağzınızı

açtığınız zaman hep doğrulardan söz etmelisiniz.2 Bunun aksi, İslâm’ın genel
talim ve terbiye sistemine aykırıdır. İsterseniz bunu biraz daha açalım:

Eğer insanlar İslâm’dan uzaklaştırılmış ve tamamen bedevileştirilmişlerse,
İslâm’a ait meselelerin öğretilmesi, tıpkı ilkokulda bir talebeye okuma-
yazmanın öğretilmesi gibi en önemli meselelerin önceliklerini koruyarak,
peyderpey ve ceste ceste olmalıdır. İşi sadece eğitim açısından ele alacak
olursak; pek çok şeyin bir anda insanlara verilmesi doğru olmayacağı gibi, o
insanların onları birden hazmetmeleri de mümkün olmayacaktır. Her şeyden
evvel İslâm, Allah’a imandan sonra, ameli ile pratiğe dökülerek insanın
tabiatının bir yanı hâline gelmesi demektir. Yani insan sadece, “İnandım ve



bunları kabul ettim.” demekle beş başı mamur bir Müslüman olamaz. Elmalılı
M. Hamdi Yazır gibi büyük allâmelerin de üzerinde durduğu gibi, o yaşana
yaşana insan tabiatının en ciddî bir derinliği hâline gelmesinden ibarettir.

Evet, ta baştan söylenen ّللا ِهٰ ُلوُـسَر  ٌدَّمَحُم  ّللا  ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  ifadesi, ancak َـال 
namazla, oruçla ve İslâm’ın sair amelî ve ahlâkî emirlerini yerine getirmekle
insanın tabiatı hâline gelebilir; gelebilir sonra da insanın tıpkı tiryakisi olduğu
ve bir türlü bırakamadığı alışkanlıkları gibi hep canlı bir alışkanlığa, bir
tiryakiliğe dönüşür. Dolayısıyla da bu şekildeki hareket ve aksiyona dayanan
iman kat’iyen sarsıntı görmez. Aksine eğer iman dediğimiz o büyük gerçek,
amel-i salihle beslenmezse –ki Kur’ân-ı Kerim hiçbir yerde imanı mücerret bir
gerçek olarak bırakmamış, onun hemen ardından amel-i salihten bahsetmiştir– o
kalbde kalıcı olamaz; olsa da sarsıntılara açık olur.

Demek bazı meseleler var ki, onlar öncelikle imanın insan tabiatına tam mâl
olmasına vâbestedir. Müsaadenizle burada konuyla alâkalı bir örnek vermek
istiyorum. Meselâ tesettür, İslâm’ın ortaya koyduğu esaslara göre kadın ve bir
mânâda erkekler için bir örtünme şeklidir ve kimsenin burada aksi bir şey iddia
etmeye hakkı yoktur. Ama bu emir , siyercilerin ifadesine göre, Efendimiz’in,
Zeyneb bint Cahş’la izdivaç yaptığı zaman gelmiştir ki, bu da Hendek
savaşından daha sonraki bir döneme, yani hicretin beşinci yılına tekabül
etmektedir. Dolayısıyla Mekke dönemi de hesap edilecek olursa, bu,
Efendimiz’in peygamberliğinden tam on sekiz yıl sonra teşri kılınmış demektir.
Zira bazı şeylerin iyice sindirilmesi ve kabul edilmesi lâzımdır ki öyle bir
meselede hazmedememiş bazı kimselerin itirazı olmasın.. temsil ettiği her
İslâmî emirde ayrı bir derinlik, ayrı bir eda ve şive, ayrı bir vakar görüntüsü
içinde görsün ve gönül rızası ile onu kabullensin.

Bu mevzuda bir diğer husus ise, bu konuyla ilgili hüküm, fıkıh metodolojisi
açısından, –inkâr etme başka– olmazsa insan dinden çıkar mânâsına
ümmühâttan değildir. Ayrıca fukahâ-i kiramın bu mevzudaki farklı mülâhazaları
üzerinde de durmak icap eder; şöyle ki, onlardan bazıları, yüzü açmayı
tesettüre muhalif görmezken, bazıları yüzün de kapanması lâzım geldiği
üzerinde dururlar. Bu da, üzerinde durulması icap eden başka bir konu.

Keza İslâm, faizi ve tefeciliği hicretin dokuzuncu senesi yasak etmiştir ki,
ondan sonra Efendimiz sadece bir yıl yaşamıştır. Aynı şekilde içki de Uhud
savaşından sonra yasak edilmiştir. Hatta bu yüzden sahabe efendilerimiz, Allah
Resûlü’ne gelip, “Yâ Resûlallah! Uhud’da şehit olan falan falan şahıs içki



içip savaşa öyle gitmişlerdi. Ne olacak onların hâli?” demişlerdi. Bu durum,
bizi İslâm’ın o büyük kahramanları hakkında farklı düşünmeye sevk etmesin;
çünkü onlar, içki o gün yasak edilmediği için içmişlerdi. Dolayısıyla, meselâ
kahramanlık adına en büyük kahramanlığı temsil eden, yiğitliği dillere destan
ve kendisine göklerde Allah’ın aslanı denilen Hz. Hamza, Uhud’da şehit
düştüğünde kursağında içki bulunması kat’iyen onun değerine olumsuz bir tesiri
olmaz; olmaz ve sahabenin bu konudaki endişesi üzerine âyet nazil olur ve:
“Artık iman etmiş olup imanlarının gereği sağlam, doğru, yerinde ve ıslaha
yönelik işler yapanlar, işledikleri günahlardan endişe içinde iman edip salih
işler yaptıkları, sonra endişelerinde daha bir derinleşip takvaya sarılarak
iman ettikleri, sonra daha bir derinlikte takvaya sarılıp, bütün yaptıklarını
Allah’ı görürcesine bir şuur ve samimiyet içinde yaptıkları takdirde, daha
önceden yiyip içtiklerinden dolayı üzerlerine bir vebal yoktur.”3 buyrulur.4

Görüldüğü gibi bütün bunlar belli yerlere konulmuş; bazılarına evveliyet,
bazılarına da âhiriyet (sona bırakma) takdir edilmiştir. O hâlde benzer
dönemler itibarıyla da usûl ve ümmühâta ait meselelerin öne alınarak
değerlendirmeye gidilmesi fıkıh metodolojisine uygun bir tavır olsa gerek.
Böyle yapmak –hâşâ- içkiye, faize, tefeciliğe mubah, tesettüre gereksiz demek
değildir. Aksine onlardan evvel anlatılacak çok daha önemli şeyler var
demektir. Zamanla diğer yasakların zararları anlatıldığı ve bu zararlar, faydalar
insanlar tarafından bizzat müşâhede edildiği zaman, zaten onlara karşı tedbir
alınıp belli sınırlamalar getirilecek ya da tamamen yasak edilecektir. Aslında
günümüzde de bu tür çabaları görmek mümkündür; meselâ içkinin,
uyuşturucunun zararları görüldükçe yasak ediliyor ya da en azından onlarla
alâkalı belli sınırlamalar getiriliyor. Zamanla gelişen yeni bakış açıları, keza
zamanın ortaya koyduğu yorumlarla bir gün her türlü fuhşiyat ve ahlâksızlığın
da zapturapt altına alınacağına inanıyorum. Demek toplum, İslâm’ın bu ve
benzeri konulardaki talimatlarını da benimseyebiliyor. Bu da, bu işi dinî
gayretinden dolayı yapan kimselerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırıyor ve
daha rahat yürümelerini sağlıyor.

Çağın önemli mütefekkirlerinden birinin bu mevzuda acı bir itirafı vardır. O,
“Biz iman ve İslâm adına değişik şeylere teşebbüs ettik, ama yanılmışız. Bu
milletin öncelikle imana ihtiyacı varmış...” der. Evet, insanların ne ile
karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, her şeye rağmen dinlerinden dönmeyecek kadar
sağlam bir inanca, ahireti dünya yamaçlarında geziyor gibi görmeye ve her gün



bu yakîni daha da artırıp katlamaya, dininden taviz verip bozgunculuk
yapmayacak kadar bu mevzuda metanete ihtiyaçları var.

Asrın Fikir Mimarı meâlen, “Sizin bu iddia ettiğiniz meseleler, İslâm’ın
yüzde beşi nispetindedir. Yüzde doksan beşini ise bizler zaten yaşıyoruz..” der.
O hâlde, dinin yüzde doksan beşini yaşamak, ya da yaşanmasını sağlamak ve
toplumun değişik kesimlerine bu konuda talim ve telkinde bulunma imkânı
varken, âdeta arı kovanına çomak sokma gibi, gözlerinin içine baka baka
başkalarını rahatsız etmek, bence Allah Resûlü’nün tebliğ adına sunduğu
şeylere muvafık görünmemektedir. Eğer bütün mülhit ve mütecaviz ruhlar sizi
takibe almışsa, sadece söz yanı ağır olan bu şeylerle koskocaman bir dünyayı
tahrik etmiş, üzerinize saldırtmış, dini yaşama şartlarını ağırlaştırmış,
dolayısıyla da hizmet atmosferinizi içinde yaşanmaz hâle getirmiş olursunuz ki,
bu da, İslâm’a samimiyet ve sadakatten daha çok bir ihanet demektir.

Bu açıdan da, bazı şeyleri öne alıp, “Hele yapılması mümkün olanları bir
yapalım, Allah Kerîm..” diyen insanları, “Dinin bazısına inanıyor, bazısına
inanmıyor.” şeklinde mütalaa etmek yanlış olsa gerek. Kur’ân’ın bu hitabı bir
kısım Ehl-i Kitap içindir. Hamdolsun bizler, َنیَِملاـَعْلا ِبَر  ّ ِّلل  ِهـٰ ُدــْمَحَْلا 
âyetinden, ِساَّنلاَو ِةَِّنجْلا  َنـِم   âyetine kadar her şeye inanıyoruz, hem de
aksine ihtimal vermeyecek ve zerre kadar tereddüde düşmeyecek şekilde...

Bir de soruda, “birtakım meseleleri gündeme getirmeme” tabiri kullanılıyor
ki , bugün İslâm ahkâmına ait dünya kadar şey söyleniyor ve bu söylenen
konular içinde muamelata ait şeyler de var. Her şeyden önce bu kabîl
meselelerin ne olduğunu çok iyi anlamak lâzım. Eğer bunlar muamelat
cinsinden, yani insanın davranışları ile alâkalı meseleler ise, onlardan çok daha
önemli bir kısım konular var ki, Allah’a, haşr u neşre, peygamberlere,
kitaplara, meleklere iman gibi... Acaba bu çok ciddî meselelerde iman mı daha
önemli yoksa fürûatı yerine getirmek mi, içki içmek mi daha büyük bir günah,
yoksa ahireti kabul etmemek mi?

Elbette imanın büyüklüğü, bütün bunlarla kıyas kabul etmeyecek derecededir
ve bu hususta kat’iyen münakaşa yapılamaz. Çünkü o, dünyevî hayatımızın
dengesi, onun çeşitli sıkıntılarından kurtulmamızın teminatı, gençliğin
bunalımlarının aşılması ve uhrevî saadete nailiyetimizin de biricik senedidir.
Meselâ, ölümle biz şu sıkıntılı dünyadan karanlığa değil aydınlığa, ruhlarla
beraber kanat çırpıp huzur-u Rahmân’a uçmaya, bir dakika dünya hayatının



binlerce mesudâne senesine denk olan Cennet’e ve binlerce sene Cennet hayatı
da onun bir dakikasına mukabil gelmeyen rü’yet-i Cemalullah’a imkân
bulacağımıza inanırız.

Dolayısıyla hangisine öncelik tanıyacağımız burada kendiliğinden tebeyyün
edecektir. Evet Allah, Ehl-i Sünnet akidesine göre amele veya muamelata ait
meseleleri, engin mağfiretiyle affedip bağışlayacağı sözünü vermiştir ama
kendisine inanmayanı mağfiret edeceğini bugüne kadar hiç kimse
söylememiştir, söyleyemez de. Allah Resûlü’nün içki içen bir kişi hakkında
beyanı açıktır; “Allah dilerse affeder, dilerse azap eder.”  Ama Allah’a şirk
koşmak suretiyle dünyasını da, ahiretini de yıkmış biri hakkında ise: “Kim
Allah’a ortak koşarsa sanki o, gökten düşüp parçalanmış da kendisini kuşlar
kapmış, yahut rüzgâr onu uzak bir yere sürüklemiş (bir nesne) gibidir.” 5

hükmü devreye girer.
O halde, meselâ yetmiş-seksen seneden beri zulmün paletleri altında

preslenmiş, duygu, düşüncesi dümdüz olmuş insanlara gidildiği zaman, işin
temeli sayılan “Elif-Bâ”dan başlanmalı, yani ّللِاب ِهٰ ُتْنَمٰا  ... denmeli ve bu
mesele halledilmeden diğer esaslara geçilmemelidir. Zaten o insanların,
zannediyorum başka mevzuları dinlemeye tahammülleri de yoktur. Evet, ُتْنَمٰا

ِ۪هتَِكئَالَمَو ّللِاب  ِهٰ ... şeklinde ifade edilen iman esasları,6 Sefine-i Nuh gibi
insanın içine girip onu sahil-i selâmete çıkaracak esaslar; diğer şeyler ise, o
sefinenin içine ayağını bastıktan sonra yapılacak şeyler cümlesindendir.
Dolayısıyla en başta bu esasların sağlamlaştırılması, onların etrafında tahşidat
yapılıp kuvvetlendirilmesi lâzımdır.

Diğer taraftan bu ülke insanının, hususiyle 21. asra girerken yakaladığı bir
kısım fırsatları değerlendirmesi gerekmektedir. Bu fırsatların
değerlendirilmesinde, Nâm-ı Celîl-i Muhammedî’nin –Yahya Kemal’in ifadesi
ile– her tarafta şehbal açıp bayrak hâlinde dalgalanması da söz konusudur.

İşte böyle önemli bir şey yapılabilecekken, üslûp yanlışlığı bunun
yapılmasına engel teşkil edebilir. Ayrıca ülkemizin büyüklüğe yürüdüğü bir
yolda dünya devletlerinin rahatsız edilmemesi de çok önemlidir. İnanıyorum ki
Allah (celle celâluhu), bu milletin büyüklüğe giden yollarını açacak, her
ferdinin içine huzur üfleyecek ve onları mutlaka mutlu edecektir. Basiretli
insan, yapacağı her şeyin bugününü, yarınını ve sonrasını hesap eder ve bu
millete zarar vermemeye çalışır. Böyle bir acelecilik furyasına kapılmayan bir



hayli insan vardır ki, bugün değişik imkânları değerlendirip ta Çin’e, Maçin’e
ulaşmışlardır. Onlar, bir taraftan gittikleri o yerlere milletimizin
sesini-soluğunu taşımakta, diğer taraftan da Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın
mübarek soluklarını götürüp muhtaç gönüllere üflemektedirler. Yine oralarda
tüttürülen ocaklarla, bu milletin düşüncelerini oralara ulaştırmak suretiyle
gelecekte orada yetişecek insanlarla, bizim insanımızın aynı terbiyeyi, aynı
kültürü, aynı anlayışı paylaşması ve omuz omuza verip dünyaya ait pek çok
problemi çözmesi böyle bir oluşumun tabiî sonucu olsa gerek.
1 Bakara sûresi, 2/85.

2 Bediüzzaman, Mektubat s.300 (Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas, Dördüncü Vecih, İkinci Düstur);
Mektubat s.532 (Hakikat Çekirdekleri).

3 Mâide sûresi, 5/93.

4 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/295, 304; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 11/278.

5 Hac sûresi, 22/31.

6 Ebû Hanîfe, el-Fıkhu’l-ekber s.27-29. Bunları îmân esaslarından sayan hadisler için bkz.: Buhârî, îmân
50, tefsîru sûre (31) 2; Müslim, îmân 1, 8, 9.



DUANIN KABULÜNE VESİLE: SALAVÂT
Soru: Peygamberimiz’e salavât getirmenin önemi nedir ve “İki salavât
arasında yapılan duanın kabul olacağı” doğru mudur?
Peygamberimiz’e salavât getirilmesi, bu konuda zikredilen hadislerin

yanında, Kur’ân âyetiyle de sabittir: “Muhakkak ki Allah ve melekleri
Peygamber’e hep salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve tam
bir içtenlikle selâm verin.”1

Allah Resûlü de pek çok hadislerinde, dua ederken kendilerine salavât
getirilmesini istemiş ve bunu duanın kabulü için bir vesile olarak
zikretmişlerdir. Meselâ bunlardan birinde: “Beni hayvanına binen yolcunun
maşrapası yerine tutmayın. Bana, duanızın başında, ortasında ve sonunda
salât okuyun.”2 buyurmuşlardır. Ayrıca Hz. Übeyy b. Ka ’b’ın (radıyallâhu
anh) naklettiğine göre bir keresinde Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)
birisine dua edeceği vakit önce kendisine dua (salât ü selâm) okuyarak başla,
dedi. Bir başka defasında Allah Resûlü, huzuruna gelen bir sahabi kendisine
çok salavât getirdiğini söyleyince, o şahsa, güzel bir şey yaptığını ve bunu daha
fazla yapmasını söyledi. O artırdıkça Resûlullah da onu daha fazla salavât

getirmeye teşvik etti.3

Bizler de bu emrin gereği olarak, Nâm-ı Celîl-i Muhammedî yâd edilince
salât ü selâmlardan birisiyle O’nu anmalı ve O’nu hep böyle bir tazimle yâd
etmeliyiz. Eskiler, salât ü selâmı teşvik eden âyet ve hadislerden hareketle
birbirinden güzel salavât örnekleri ortaya koymuşlardır. Delâilü’l-hayrât ve
Delâilü’n-nur en bereketli salavât örneklerinin bir araya getirildiği önemli
eserlerdendir. Bu eserlere baktığımızda “Salât-ü Münciye”den “Mişşîşiye”ye,
ondan “Tıbbu’l-kulûb” salât ü selâmına kadar en kapsamlı tazim ve dualarla
Efendimiz’in anıldığını görürüz. Ve pek çok insan da bugüne dek salât ü
selâmlarla alâkalı hem salât ü selâm derlemiş hem de salât ü selâmın
faziletlerine dair pek çok eser ortaya koymuştur.

Salât kelimesi dua mânâsına gelmektedir ve Allah Resûlü’ne getirilen salât
aynı zamanda ona yapılmış bir duadır. Bir Arap şairinin ifade ettiği gibi “Her
dua, kabulü için kanat nevinden salât ü selâma muhtaçtır. Sana salâta (duaya)
gelince o, kanada ihtiyacı olmadan makbuldür.” Bu mülâhazadan hareketle
ulemâ: “Duanın başında ve sonunda getirilen salavât, iki makbul dua olması



itibarıyla orada yapılacak duanın kabul olması için önemli bir sebeptir.”4

demişlerdir.
Dua, bir sırr-ı ubûdiyettir. Onun sayesinde insan, sebeplerin bütün bütün

sukut ettiği bir zamanda Müsebbibü’l-esbâb olarak dualara icabet eden Cenâb-ı
Hakk’ın büyüklüğünü, ululuğunu, azametini çok net bir şekilde görür. Esasen
duada insan, aklını, gücünü ve iradesini aşan şeyleri Allah’tan ister. Yani biz
çok defa dualarımızda Cennet’i, Cennet’te ebediyeti, cemalullahı müşâhedeyi,
Rabbin bize teveccühünü, maiyyetini, bizi yalnız bırakmamasını, bize
küsmemesini yani sevdiği insanlara yaptığı muamele ile muamele etmesini
isteriz ve bu istekleri de salât ü selâmla destekleriz.

Anlaşılan o ki, O’na getirilen salavât, biz onun gerçek sırrını tam bilemesek
de çok önemli.. her şeyden önce, şayet O’na getirilen salavât, Allah Resûlü’nün
şefaat-ı uzmâsına insanı çekip götüren birer vesileyse, insan bu konuda ne

kadar hassas olsa değer. Zira “Ona yaklaşmaya vesile arayın.”5 âyeti, Allah’a
yaklaşmak için vesileleri kullanmamızı emretmektedir. Allah Resûlü’ne salât ü
selâm bu mevzuda önemli bir vesile ise, insan onu hiç dilden düşürmemelidir.
Allah Resûlü’yle münasebetin hemen her çeşidi Cenâb-ı Hakk’ın bize ayrı bir
lütfudur. Bu da çok önemli bir husus olsa gerek.

Evet, Allah Resûlü’yle her münasebet bizim için Allah’ın ayrı bir lütfudur.
Onun bazı yanlarını budayarak, sadece Allah’tan mesaj alıp getiren özel bir
vazifeli görmek, kendi kıstaslarımızla bazı şeylerden O Zât’ı mahrum saymak
demektir ki, bu da kendi mahrumiyetimizden başka bir şey değildir. Ne Hz. Ebû
Bekir, ne Hz. Ömer, O’na, vazifesini yapıp giden herhangi bir insan nazarıyla
bakmamışlardır. Sahih hadislerde nakledildiğine göre Hz. Ömer, Hz. Abbas’ ın

elinden tutmuş, “Allahım, bu, Senin peygamberinin amcasının eli.”6 demiş ve
Allah’tan yağmur istemiş, yağmur da yağmıştır. Hz. Ömer gibi bir mantık insanı
dahi, vesile adına böyle şeyler yapıyorsa, bu husustaki ifrat ve tefritleri yeniden
gözden geçirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Hem bu açıdan bakıldığında,
yukarıda geçen Ahzâb sûresinin 56. âyetinde “Resûlullah’a salât ü selâm
getirin!” emrini nasıl izah edeceğiz? Resûlullah’ı bir nevi postacı kabul eden
zihniyete göre, bu âyete karşı gelinmiş olunmaz mı? Bu nasıl İslâmî akideyle
telif edilecektir? Hâsılı bize Allah’ın O Zât’a verdiği pâyelere saygılı olmak
düşer.

Allah, inayet-i etemmini üzerimizden eksik etmesin. Bizi doğruya, güzele,



i yi ye tercüman kılsın. Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ı kendi dar idrak
çerçevelerimiz içinde değil, Allah nezdindeki o azim yeri ile kavramaya,
kabullenmeye müsait hâle getirsin! Ve sallallâhü alâ Seyyidina Muhammedin
ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.
1 Ahzâb sûresi, 33/56.

2 Abd İbn Humeyd, el-Müsned s.340; el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 2/89.

3 Tirmizî, kıyâmet 23; Abd İbn Humeyd, el-Müsned s.89.

4 el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 14/235; Aliyyülkârî, Mirkâtü’l-mefâtîh 3/20.

5 Mâide sûresi, 5/35.

6 Buhârî, istiskâ 3, fezâilü ashâb 11; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 1/72.



İNSANIN SÛRET-İ RAHMAN ÜZERİNE
YARATILIŞI

Soru: “Allah, Âdem’i kendi sûretinde veya Rahmân sûretinde yarattı.”
hadisinde anlatılmak istenen nedir?
Bu hadis, kaynaklarda değişik şekillerde geçmektedir:

ِ۪هتَروُص ىٰلَع  َمَدٰا  ََقلَخ  ّللا  َهٰ َِّنإ   “Allah, Âdem’i Kendi sûretinde yarattı.”1

ِنٰمْحَّرلا ِةَروـُص  ىٰلَع  َناـَـسْنِْإلا  َقـَلَخ  ّللا  َهـٰ َِّنإ   “Allah, insanı Rahmân
sûretinde yarattı.”2

ىٰلاََعتَو َكَراََبت  ِنٰمْحَّرلا  ِةَروُص  ىٰلَع  َِقلُخ  َمَدٰا  َنْب  َِّنإـف  َهْجَوْلا  ّبَقُت  اوُحِ َـال 
“Yüzden sakının. Zira âdemoğlu Rahmân sûreti üzere yaratılmıştır.”3

ِ۪هتَروـُص ىٰلَع  َمَدٰا  َقـَلَخ  ّللا  َهٰ َِّنإـَف  َهْجَوـْلا  ِبـِنَتْجَیْلَف  ْمُكُدـََحأ  َبَرـَض  اَِذإ 
“Birine vuracağınızda yüzüne vurmayın. Muhakkak Allah Âdem’i Kendi
sûretinde yarattı.”4

Görebildiğimiz kadarıyla farklı lâfızlarla gelen bütün rivayetlerde Hz.
Âdem’in yaratılışı ile ilgili iki ifade karşımıza çıkmaktadır. Birisi, ىٰلَع

ِ۪هتَروُص  diğeri de, ِنٰمْحَّرلا ِةَروـُص  ىٰلَع  ’dır. Şimdi bu iki anlatım üzerinden
meseleyi tahlil etmeye çalışalım:

ِ۪هتَروـُص ىٰلَع   okuyanlara göre mânâ şöyle olur: “Allah, Âdem’i Kendi
sûretinde yarattı.” Âdem’in sembol olarak misalî bir şekli vardır. Yani Âdem,
kini, nefreti, kaprisi, şehveti, aklı ve gadabı, âlem-i cismaniyete ait gözü,
kulağı, burnu ve şu şekilde heykeli olan bir varlıktır. İşte Allah, Âdem’i misal
âlemindeki şekliyle veya oradaki proje ve plân üzerine yaratmıştır. Ulemâ bunu
“Allah, kaderdeki plânı tatbik etti.” mânâsında anlamışlardır.

Bazıları ِنٰمْحَّرلا ِةَروـــُص  ىٰلَع   ifadesinde Allah isminin olmadığını,
dolayısıyla bunu, ّللا ِهٰ ِةَروـُص  ىٰلَع   olarak anlamanın yanlış olacağını ifade
etmişlerdir. Buradaki Rahmân ile Allah kastedilmediğine göre mânâsı hakkında
şu tevcih düşünülebilir:

İnsan, öylesine Allah’ın merhametine mazhardır ki, o âdeta temessül etmiş
bir rahmettir. İnsanın rahm-i mâdere düştüğü andan, küre-i arzı ve bütün kevn ü
mekânı emrine musahhar keyfiyetiyle kavrayacağı âna kadar takip edildiğinde,
onun kadar Allah’ın rahmetinden istifade eden ikinci bir varlığın olmadığı



görülecektir. Onun için Cenâb-ı Hak, kudsî hadisinde, ْتَقَبَـس يِتَمْحَر  َِّنإ 
يِبَضَغ  “Rahmetim Benim gadabıma sebkat etmiştir (Yarışı rahmetim

kazanmıştır. Rahmetim devamlı öndedir.)” 5 buyurmuştur. Perde perde içinde,
üç perdenin verâsında, rahm-i mâderde bütün embriyolojik safhalarda insan
öyle bir merhametle perverde edilmektedir ki, onun o hâline bakıldığında,
rahmetin âdeta onda tecessüm etmiş olduğu görülecektir. Yavru dünyaya
geldiğinde bakımı, görümü için annenin şefkati, öyle ki onun için uykusunu terk
etmesi, işini bırakıp onunla meşgul olması, ağlarken oturup beraber ağlaması,
hastalandığında bir hekime gitmesi hep o rahmetin cilvelerindendir. Allah,
annenin kalbine Rahmân isminden koyduğu şefkat, öylesine anneyi çocuğuna
musahhar kılmıştır ki, âciz, zayıf ve kolunu dahi kaldıramayacak kadar muhtaç o
çocuğun durumuna bakıldığında, onda apaçık rahmetin tecessüm ettiği
müşâhede edilecektir.

Arapça’da terkiple alâkalı şöyle bir üslup vardır. Meselâ Hz. Ömer’in âdil
oluşu ٌلْدَع ُرَمُع   cümlesiyle anlatılır ki esasen bu “Ömer adalettir.” anlamına
gelir. Hâlbuki Ömer adalet değildir. ٌلْدَع  kelimesi bir masdardır. Öyle ise
“Ömer adaletlidir.” demek için ٌلْدَع  kelimesinin ism-i fâili olan ٌلِداَع
kelimesinin kullanılması, yani ٌلِداَع ُرَمُع   denilmesi daha uygundur. Bu, adalet
Ömer’in işi mânâsına gelir. Yoksa Ömer, adalet işinin kendisi değildir. Ancak
Arapça’da özellikle ٌلْدَع ُرَمُع   ifadesi kullanılır. Çünkü Ömer, öyle adl’dir ki,
neresinden bakarsanız bakınız onda adalet görünür. Yani sanki o, adaletin
kendisi olmuştur. Bunu Türkçemizde de kullanırız. Meselâ “Adam cömert
değil, cömertliğin ta kendisi.” deriz.

Aynı açıdan meseleyi ele alacak olursak, insan, hususiyle hayatının başından
sonuna kadar, hemen her devirde gördüğü Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinin,
rahmâniyetinin iltifatlarıyla öyle mücessem bir rahmettir ki, ona bakıldığı
zaman o, âdeta rahmet sûretinde yaratılmıştır denir ki, buna işareten hadiste

ِنٰمْحَّرلا ِةَروُص  ىٰلَع   buyrulmuştur.
***

Hadis âlimleri bu hadisi tenkit etmişlerdir. Hadis, tenkit edilse de, bir
kitapta mevcut olan bu hadis-i şerifi izah eden büyüklerimizin tarz-ı izahları
içinde meseleyi açıklamak daha uygun olur zannediyorum.

Bu hadisi, Yahyâ İbn Saîd İbn Ferruh el-Kattân gibi büyük hadis imamlarının



kendisinden hadis rivayet ettikleri, tâbiînin küçüklerinden Muhammed İbn
Aclân rivayet etmektedir. Yahyâ b. Saîd el-Kattân, çok takva ve hadisçilerce,
“Hayatında Allah’a hiç isyan etmedi.” dedikleri binlerce insanı künyeleri ile
birlikte, babası ve kardeşi gibi tanıyan dev bir hadisçidir. Aynı zamanda o, 50-
60 senelik hayatında yastığa baş koymamış, büyük bir baş ve büyük bir

dimağdır.6

Yahyâ b. Saîd el-Kattân, bu hadisi İbn Aclân’ın rivayet ettiğini duyduktan
sonra onu bırakmış ve ondan hadis rivayet edilmeyeceği hükmüne varmıştır.
Çünkü Yahyâ b. Saîd el-Kattân bu hadiste teşbih ve tecsime (Allah’ı mahlukata
benzetmeye) bir işaret hissetmiştir. Daha sonra başka imamlar da İbn Aclân’ ı
terk etmişlerdir. Bununla birlikte İbn Aclan’ın hadisleri Buhârî, Müslim, Nesâî
ve Ebû Dâvûd’un Sünen’inde yer almaktadır. Vâkıa İbn Aclân, başlı başına bir
imamdır. Bu bir zelle ise neden mâruz kalmıştır diye bunu araştırmak gerekir.
Değilse muhakkak bunun bir izahı vardır.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri de bu hadisi ele alıp izah etmiştir.7

Cenâb-ı Hak, Âdem’i sûret-i Rahmân’da yaratması mevzuunda zannediyorum
en mâkul izah tarzı, insanın çok merhamete muhtaç mahiyette yaratılmış
olmasıdır. İnsanın simasına bakıldığında, orada, Rahmân ve Rahîmi, hususiyle
Rahmân ismini yani vâhidî bir tecellî içinde ehadî iltifatı görmek mümkündür.
Burada simadan kasıt, simanın verâsında bütün kafayı, kafatası içindeki beyni
ve beynin fakültelerini, insanın duyarlılığını, görürlülüğünü, onda hitap
çiçeğinin açmasını, onun konuşma bilmesini, kokuların çeşit çeşidine muttali
olmasını, renklerin, görebildiği dalga boyları içindeki çeşitlerine muttali ve
nigehbân olmasını düşünebiliriz. Sem u basar gibi Allah sıfatlarının gölgelerini
taşıyan, ilim ve mârifet fakültelerini bulunduran, bu mahiyetteki bir varlık,
imkân âlemi içinde, vücub âleminden gelen, feyz-i akdesin dalgalanmalarına
mâkes olmuş bir simaya, sûret-i Rahmân denmiş gibi bir şeydir.

Bir ikinci yaklaşım da şöyledir: Bütün mahlukat içinde Rahmân ü Rahîm Hz.
Allah’ın rahmâniyetine en çok muhtaç olan varlık insandır. Diğer varlıklar
annesinden doğar doğmaz, medar-ı maişetinin nereden geleceğini bilir ve
birkaç dakika sonra da âdeta çevresine meydan okumaya başlar. Bir buzağı
hemen annesinin ayakları arasında süt emeceği âb-ı hayat musluklarını bulur,
emer ve ihtiyacını giderir. Ama insan 15-20 yaşına kadar hayrını  zararını
bilemez. Daima ihtiyacını hissettirir ve muhtaç olduğunu arz eder. Evet, o,



bütün bir hayatı boyunca Rahmân ü Rahîm’e muhtaçtır. Hususiyle ebediyete
uzanmış emelleri, arzularıyla, ahireti ve Cennet’i arzulayan istekleriyle Rahmân
ü Rahîm’in tecellîsine o kadar çok muhtaçtır ki, onun sima-i mânevîsine bakan,
onda sûret-i Rahmânı müşâhede edecektir.

***
Bin bir esmâ-i ilâhiyenin nokta-i mihrakiyesi olan bir nakş-ı a’zamla,

kâinatın muhteşem bir dili ve dalı olabilecek, ahsen-i takvîme mazhar olan
insanın ilm-i ilâhîde bir şekli vardır. İlm-i ilâhîdeki şekline göre Allah, Âdem’i
yaratmıştır. Bu tevilde bir mahzur görmüyoruz. Bu şekliyle “ ِ۪هتَروُص ىٰلَع  ”deki
.zamiri insana gitmektedir ”ُه“

zamirini Allah’a ircâ edenler de olmuştur. Bunun da masum bir tevili ”ُه“
vardır. Allah, sûretten münezzeh, şekilden müberradır. Bu hakikati İbrahim
Hakkı şu mısralarla dile getirmektedir:

Bulunmaz Rabbimin zıddı ve niddi, misli âlemde
Ve sûretten münezzehtir mukaddestir Teâlallah,
Şerîki yok, berîdir doğmadan, doğurmadan ancak,
Ehaddir küfvi yok İhlâs içinde zikreder Allah.
Biz, Cenâb-ı Hakk’ı esmâsıyla biliyor ve sıfatlarıyla muhat tanıyoruz. O,

zâtıyla da bizim için bir Mevcud-u Meçhuldür. Burası makam-ı hayret ve
hayranlıktır. O noktaya gelince, kendimizden geçer ve şaşkınlığa düşeriz. Zira
bu noktada dua ve dil yok, sükut vardır.

Allah hakkındaki malumatımız, isimlerinden gelmektedir. “Allah, insanı
sûreti üzerine yarattı.” mânâsını, isimlerinin şu kevn ü fesat âleminde
meydana getireceği bir varlık şeklinde yarattı olarak anlarsak, işte Allah insanı
o isimlerinin meydana getireceği varlık, şekil ve sûretinde yarattı demek olur.
Çok güzel resim veya heykel yapan bir sanatkâr düşünelim. Bu sanatkâr,
kendinde bulunan bütün kabiliyetlerini ortaya dökerek bunların umumunun
hulâsasından bir macun yapmaktadır.

Şimdi, Cenâb-ı Hak, esmâsının tecellîsiyle insanı yaratmıştır. Âdeta
misaldeki macun gibi insanda bin bir esmânın tecellîsinin karışımı vardır ve bu
ilâhî bir sanattır. İşte insan, bu Sanatkâr-ı A’zam’ın bir bakıma tecellî etmiş
esmâ ve sıfatlarının âdeta hulâsası ve enmûzecidir. Bu noktadan insan, Cenâb-ı
Hak sûretindedir. Ancak Zât- ı ulûhiyet sûretinde değildir. İnsan, Allah’ın
esmâsının tecellîsi neticesinde meydana gelen bu ihtilat, imtizaç ve bunun



meydana getirdiği bir mihraklaşma (odaklaşma) keyfiyetinden ibarettir.

Hadisin diğer rivayetinde ِنٰمْحَّرلا ِةَروـُص  ىٰلَع   ifadesi geçmektedir ki, o
zaman karşımıza başka bir mesele çıkmaktadır. Rahmân, Cenâb-ı Hakk’ın ism-i
sıfatıdır. Bu, Allah’tan başka kimseye verilmez. Beşerden herhangi birisine
Rahîm denilebilir ama Rahmân denilmesi caiz değildir.

Cenâb-ı Hakk’ın rahmâniyet ve rahîmiyeti vardır. Yeryüzünde rahmâniyete
en çok muhtaç olan ve cebrî kanunlar içinde en çok acınacak biri insandır.
İnsan, dünyaya çok muhtaç bir hâlde gelmektedir. Allah, annenin kalbine
rahmâniyetten bir damla damlatmakta ve ona evlâdına bakması için şefkat
vermektedir. Anne onca meşakkat çekmesine rağmen yine de çocuğuna zevkle
bakmaktadır.

Aslında insan da, hayvan ve ağacın yaratıldığı atomlardan yaratılmıştır.
Ancak Allah merhamet ederek insana eşya ve hâdiseleri kavrama imkânı
vermiştir. Ayrıca o, insan mü’min olursa, ayrı bir rahmâniyete mazhar
demektir. Bunları çoğaltmak mümkündür…

İşte bu yönüyle insan, tam mânâsıyla rahmâniyete mazhardır. Âdeta insanın
maddî ve mânevî simasında gamzeden rahmâniyet, tecessüm etmiş de insan
olmuş gibidir.

***
Hadis âlimleri bu hadisin tenkidini yapmışlardır. Şimdi, onların tenkidini de

hesaba katarak meseleyi bir başka açıdan tahlil edelim.
Evvelâ, Allah, Âdem’i kendi suretinde, yani Âdem’i Âdem sûretinde

yaratmıştır. Bu durumda “ ِ۪هتَروُص ”deki zamir, Âdem’e râci olmaktadır. Ehl-i
tahkik bu mânâyı ihtiyar etmişlerdir. Her şeyin misal âleminde bir şekli vardır.
Meselâ hayırlı bir söz konuşmak, ötede insanın dudaklarının önüne bir üzüm
salkımı gibi uzanır. Şerli bir söz ise bir yılan eti şeklinde temessül eder.
Âdem’in ifade ettiği bir mânâ vardır. Âdem kelimesi, dillere düştüğü andan
itibaren, temessülât âleminde Âdem’in şekli insan sûretinde görünmüştür. İşte
bu mânâda ِ۪هتَروـُص ىٰلَع  َمَدٰا  َقـَلَخ  ّللا  َهـٰ َِّنإ   ifadesi “Allah, insanı misal
âlemindeki şekliyle yarattı.” demektir. Sair hakikat böyle değildir. Meselâ
mânâlar vardır. Zina, çirkin bir şeydir. Ama mânâ âleminde zina, başkasına
faydası dokunma demektir; burada şekille sûret birbirinden farklıdırlar. Yani
temessül âlemindeki durumla hakikatteki durum birbirinden farklı olmaktadır.
Meselâ birini çekiştirme, onu yerme ve kendisini onun yerine oturtma



mevzuunun bizim âlemimizde bir mânâsı vardır. Hâlbuki misal âleminde bunun
şekli et yeme, et kokusu neşretme, et kaynatma ve başkalarına et takdim
etmedir. Hz. Âdem’in ise misal âleminde kendisine verilen kamet, kıymet boy
pos ne ise Allah onu, ona uygun yaratmıştır.. evet, insanoğlu, insanoğlu şeklinde
misal âleminde temessül eder ve görünür.

Bir diğer mânâ ise şudur: ِ۪هتَروـُص ىٰلَع  ’deki “ُه” zamiri, Allah’a râci
olduğunda “Allah, Âdem’i kendi sûretinde yarattı.” mânâsına gelmektedir.
Allah sûret, keyfiyet, kemmiyet, tebeddül, tağayyür ve elvandan münezzeh ve
müberradır. O’na, bizim tasavvur ettiğimiz şekilde hiçbir şey diyemeyiz. Ehl-i
Sünnet, َِكلٰذ ُرْیَغ  ىٰلاََعت  ّللاَف  ُهٰ َكـلاَِبب  ََرطَخ  اـَمَّلُك   demişlerdir ki, bu, “Allah,
aklına gelen her şeyden başkadır.” mânâsına gelmektedir. İmam Rabbanî
Hazretleri ise, َِكلٰذ َءاَرَو  َءاَرَو  ّللاَو  ُهٰ َكلاَِبب  ََرطَخ  اَمَّلُك   “Aklına ne gelirse Allah

onun verâsının verâsındadır.”8 demektedir.
Cenâb-ı Hak isimleriyle malum, sıfatlarıyla muhat, zâtıyla meçhuldür. Biz,

Allah hakkındaki bütün malumatımızı, O’nun isimleri ve isimlerinin
cilvelenmesinden ve hayret içindeki ıttılaımız kadar sıfatlarından anlıyoruz.
Zât-ı Bâri’ye gelince onu tasavvur edemiyoruz. Ama herhâlde O’nu tam bilmek
istediğimizde, bütün mahlukatta mütecellî olan esmâ ve sıfât-ı ilâhiyeyi bütün
mertebeleri ile müşâhede ettiğimiz zaman, Zât-ı Bâri hakkında bir fikre sahip
olabileceğiz.

Bunu biraz daha açayım. Düşünelim ki, mekânın bize en uzak ucu, beş milyar
defa beş milyar ışık hızıyla ötede bir yer olsun. Oradan bize, bizden de başka
istikamete kadar büyük mekân içinde iki kutup tasavvur edelim. Rakamlarla
ifade edilmeyen bu iki kutup arasındaki korkunç mesafe ve buud, bütün bu
mekânda cereyan eden hâdiseler Allah’ın isimlerinin tecellîsi ile olmaktadır.
Allah, o büyük nebülozlardan, vücudumuzu teşkil eden hücrelere, hücreleri
teşki l eden atomlara tecellî ettiği gibi bizim kalblerimizde de tecellî
etmektedir. En küçük âlemden, en büyük âleme kadar Allah bütün esmâsıyla
mütecellîdir. Şimdi Zât-ı Bâri’nin sûretten, kemmiyet ve keyfiyetten uzak tam
varlığı hakkında kanaate varıp “İşte şudur” diyebilmek için bütün mekânı
birden görür bir göze, her hâdiseyi bilir bir kalbe ve her şeye muttali olan bir
akla sahip olmak lâzımdır ki biz de bir fikir sahibi olabilelim. Cenâb-ı Hak,
bütün bu kâinatta mütecellî olan ne kadar esmâ-i ilâhiye varsa, bunların fihristi
olarak Hz. Âdem’i yaratmak sûretiyle bu fihristte toplamıştır. Onda sem’,



basar, kelâm, ilim, şefkat ve merhametten bir mânâ vardır. Allah, onu esmâ-i
ilâhiyenin âdeta nokta-i mihrakiyesi ve enmûzeci mahiyetinde bir varlık olarak
yaratmıştır.

O hâlde Cenâb-ı Hak kâinata nasıl, ne denli ve ne keyfiyetle tecellî etmişse,
bütün bu tecellîler insanda vardır. Bu vaziyetiyle insan, kâinatın bir nüsha-i
kübrâsı, bir misal-i musağğarı mahiyetinde ve Allah’ın bütün esmâsının nokta-i
mihrakiyesi şeklinde görülür. Allah’ı tanımak için insana bakmak kâfidir.
Binaenaleyh insan, Allah’ın bir mir’âtı ve aynası olur. İşte bu mânâda ىٰلَع

ِ۪هتَروُص  denebilir.
1 Buhârî, isti’zân 1; Müslim, birr 115, cennet 28.

2 ed-Dârakutnî, es-Sıfât 1/36; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 12/430.

3 ed-Dârakutnî, es-Sıfât 1/36; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 12/430.

4 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/244, 434, 463; Abdurrezzak, el-Musannef 9/445.

5 Buhârî, tevhid 22, 28, 55, bed’ü’l-halk  1; Müslim, tevbe 14-16.

6 el-Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl 31/340; ez-Zehebî, el-Kâşif 2/366.

7 Bediüzzaman, Lem’alar s.124 (On Dördüncü Lem’a, İkinci Makam, Beşinci Sır).

8 Bkz.: Aliyyülkârî, er-Raddü ale’l-kâilîn bi vahdeti’l-vücûd 1/16, 90; Mirkâtü’l-mefâtîh 4/82.



HÜSNÜZAN VE SUİZAN
Soru: Hüsnüzan ile suizan edilecek yerleri söyleyebilir misiniz? Veya bu
iki husus için bir ölçü verebilir misiniz?
Hüsnüzan, bir insan hakkında güzel kanaat ve düşüncede bulunma, suizan ise

kötü kanaat ve düşünce taşıma demektir. Hüsnüzan, kayıtsız şartsız, doğrudan
doğruya, bir mü’minin diğer bir mü’mine karşı olması gerekli olan tavrının
ifadesidir. Suizanna gelince, ille de olacaksa mutlak mânâda bir mü’minin, ehl-
i dalâlet, iman ve Kur’ân düşmanları hakkında iradi tavır ve davranışın
ifadesidir.

Bir mü’min, bir mü’min hakkında suizan ettiğinde, –onu böyle bir şeye sevk
eden vak’aları da düşünmüş olabilir– ekseriyet itibarıyla yanılır ve aldanmış
olur. Kâfir hakkında da hüsnüzan ettiği zaman ekseriyet itibarıyla aldanmış
olur. Çünkü burada zanların yeri değişmiştir. Hüsnüzan mü’mine, suizan
gösterilecek ise o da ehl-i dalâlete gösterilir. Bu itibarla, ehl-i imana karşı,
onların davranışlarını, müspete ve doğruya hamledip, haklarında iyi düşünmek
bir mü’minlik vasfı ve vazifesidir.. evet mümkün oldukça ehl-i iman ve ehl-i
İslâm’a hüsnüzan edilmelidir.

Hatırımda kaldığı kadarıyla mevzuyla alâkalı, Merhum Hâdimî, İmam
Birgivî Hazretleri’nin Tarikat-ı Muhammediye’sine yazmış olduğu şerhte şöyle
bir ölçü vermektedir: Bir mü’min, başka bir mü’mini zina ederken görse,
birkaç defa gözlerini silmeli, “Acaba yanlış mı görüyorum?” demelidir. Daha
sonra emin olduğu zaman da “Fesübhanallah! Bir mü’min bunu yapmaz. Bu
şahıs iyi bir insandı ama nasıl oldu da böyle bir şeye düştü.. Allahım! Sen onu
affeyle!” demeli ve kimseye söylemeden oradan çekip gitmelidir. İşte bir
mü’minin diğer bir mü’mine karşı göstermesi gerekli olan tavrı budur.

Bir kâfir hakkında hüsnüzan hakkı yüzde bir ise, bir mü’min hakkında yüzde
doksan dokuz virgül dokuz olmalıdır. Mü’min, ancak bu kadar az bir ihtimalle
kardeşi hakkında suizan edebilir ve onu da bir mü’mine yakışır afv u safh
yoluyla savıp gözünü yumarak yine Kur’ân’ın ifadesiyle, “Boş söz ve işlere
rastladıklarında vakarla oradan geçip giderler.”1 gereğince âlicenâbâne
çekip gitmelidir. Zira mü’min, âyet-i kerimenin ifadesiyle etrafına müsamaha

ile bakan, affedici olan ve kusurları görmeyen insandır.2 Evet, mü’minin şiarı
budur.

Müsaadenizle burada mü’minin, mü’mine karşı yaklaşım tarzının nasıl



olması gerektiğiyle alâkalı Asr-ı Saadet’te yaşanan canlı bir misali nakletmek
istiyorum. Nuayman, Bedir’de bulunduğu rivayet edilen zevattandır. O, içki
yasak edilmiş olmasına rağmen koruk gibi meyve ve usarelerden içmeye devam
ediyordu. Pek çok defa sarhoş olarak yakalandı; bir keresinde de Huzur-u
Risaletpenâhî’ye getirilerek tedip edildi. Yine böyle bir durumdan dolayı o,
Efendimiz’in huzurundaydı. Orada bulunanlardan birisi Nuayman’ı kastederek:
“Allah cezanı versin. Sen ne kötü adamsın. Bu kaçıncı oldu, böyle huzura
geliyorsun!” türünden sözler sarf ediyordu. Bunu duyan Allah Resûlü,
“Kardeşinize karşı şeytana yardımcı  olmayın. Allah’a yemin ederim o, Allah
ve Resûlü’nü sever.”3 buyurdu. İşte Efendimiz’in bir mü’min hakkındaki
ölçüsü buydu. Asr-ı Saadet’ten buna benzer daha pek çok örnek hâdise
gösterilebilir. Bütün bu hâdiseler muvacehesinde Allah Resûlü’nün böyle şahsî
kusurlara mukabelesi o kadar eritici mahiyetteydi ki, ufkuna giren her şey
şihaplar gibi tuz buz olur, arkada maytaplar gibi ışık bırakırdı...

Özellikle de günümüzde mü’minler birbirlerine hep bu nazarla
bakmalıdırlar. Meselâ ben, bir arkadaşımın bir kızla dolaştığını görsem, o
arkadaşım hakkındaki düşüncem değişmemelidir. Zaten Cenâb-ı Hak da hiç
kimseyi bir tek kusurundan dolayı hemen yerin dibine batırmamıştır. Eğer Allah
bir tek kusurdan dolayı mü’minleri itap etseydi, bugün yeryüzünde kimse
kalmazdı. O, pek çok kusurlarımız olduğu hâlde, yağmuru kesmemekte, gökten
ve yerden akıp gelen rızıkların önünü almamakta ve bizleri aç, susuz
bırakmamaktadır. Bu sebeple mü’min, Allah ahlâkı ile ahlâklanmalı ve
kardeşleri hakkında mümkün oldukça hüsnüzan etmelidir

Mü’minlere suizan eden bir insan, mizacı bozulmuş bir hastadır. Evet,
mü’minlere suizan etmek ya bir akıl hastalığı veya kalb kiridir. Bundan
kurtulmanın çaresi de insanın kendi günahlarına bakmasıdır. Hasta bir tip,
kendi ruh adesesinde her şeyi bulanık görür. Hâlbuki dikenli tarlalarda bile
güller vardır. َرِدَك اَم  ْعَدَو  اَفــَص  اـَم  Temiz olanı al“ خُْذ  , bulanık olanı
bırak.”4 fehvâsınca, dikenli tarlalarda bile insan sadece gülü görmeli ve
koklamalı, dikenlere hiç bakmamalıdır. Hal böyle iken mizacı bozuk bir kimse
gül tarlasına da girse, oradaki güllerin kokusu üfül üfül esip burnuna gelse ve
gül yaprakları üzerinde jaleleri görse, eline batan bir dikenden ötürü “Yıkılsın
bu gül tarlası!” diyebilir. Bu bir mizaç bozukluğudur. Böyle biri en temiz ve  en
nezih tablolar karşısında dahi fıtratındaki tiksinti sistemlerinin tesirinde hep



işmizaz yaşar.
Yukarıda da ifade edildiği gibi suizan yapılacaksa, zararlarından korunmak

ve ona göre tedbir almak için inançsız insanlara karşı yapılmalıdır. Öte yandan
bir mü’minin, mülhit bir insanla diyalog kuracağı zaman da iman hakikatlerinin
ağırlığını hesaba katması gerekir. Burada iki durum söz konusudur: Mü’min ya
onun zararını defetmek için, def-i belâ kabîlinden ona merhaba der geçer yahut
da iman hakikatlerinin güzelliğini onun ruhuna üflemek için onunla münasebet
kurar. Bu mânâda bir mü’min, şahsı için değil, yüce hakikatleri ve gönlünün
ilhamlarını duyurmak için mağdûbun aleyh ve dâllînin kapısına gidebilir.

Hulâsa, hüsnüzan, bir mü’minin diğer bir mü’mine karşı tavrının ifadesidir
ki bu, mü’minleri birbirine bağlayıp perçinleyen çok önemli bir husustur.
Suizan ise sadece Allah düşmanlarına karşı gösterilebilecek bir tavırdır.
1 Furkan sûresi, 25/72.

2 Bkz.: Teğâbün sûresi, 64/14.

3 Buhârî, hudûd 4-5; Abdurrezzak, el-Musannef 7/381, 9/246.

4 İbn Düreyd, el-İştikâk  s.146; ez-Zemahşerî, Esâsü’l-belâğa s.703; ez-Zebîdî, Tâcü’l-arûs 14/22 (k-d-r
maddesi).



MELEKLERİN YARATILIŞ HİKMETLERİ
Soru: Cenâb-ı Hakk’ın melekleri yaratmasının hikmeti nedir? İhtiyacı
olmadığı hâlde onları niçin yaratmıştır?
Evvelâ şunu herkes bilmelidir ki, Allah (celle celâluhu) yaptığı işlerden

dolayı sorguya çekilmez.1 Allah’ın yaratmasında hikmet, hilkate tâbidir. Bu
hakikati İbrahim Hakkı Hazretleri, “Her işte hikmeti vardır, abes fiil işlemez
Allah.” ifadeleriyle dile getirir.

Şüphesiz, melâike-i kiramın yaratılmasının da pek çok hikmetleri vardır.
Bununla alâkalı değişik şeyler söylenmiştir, ama biz aklımızın ermediği yerde
Allah’a soru sormayız. Allah bize sorar da biz soramayız; sadece “Acaba şunun
hikmeti ne ola ki?” deriz. Her şeyden evvel bu edebi bize bizzat Kur’ân
öğretmektedir. Çünkü Allah, ilmiyle  bütün kevn ü mekânları muhittir. İnsan ise

O’nun ilminden yine O’nun tecellîsiyle ancak belli bir miktara mazhardır.2 Hz.
Musa ile Hızır’ın karşılaşmasında bir vak’a vardır. Hızır, Hz. Musa’ya, denize
gagasını daldırıp çıkaran bir kuşu gösterir ve şöyle der: “Yâ Musa! Senin ve
benim bildiklerim, Cenâb-ı Hakk’ın ilmine nispeten, şu kuşun gagasına
bulaşan suyun okyanusa nispeti gibidir.”3

İşte bu kadar muhit bir ilimle eşyayı yaratan Allah karşısında yeryüzünde kuş
gagasına bulaşmış ilmiyle zavallı insan, elbette ki Allah’ın ilmine dayalı
meleklerin hikmetini hakkıyla kavrayamaz. Bu itibarla da insan haddini bilmeli
ve Allah’a karşı edepli olmalıdır.

Bununla beraber Cenâb-ı Hakk’ın melâikeyi yaratmasının çok hikmetleri
vardır. Evvelâ, melâike-i kiram, insandaki ruh gibi cansızlar âleminde bir
bakıma ruhun vazifesini görmektedir. Meselâ ağaçlara müekkel melâike, ağacın
hâl ve keyfiyet diliyle Allah’ı göstermesini dille seslendirir, O’nu tesbih u
takdis eder ve ona melek diliyle tercüman olurlar. Melâikeden öyleleri vardır
ki, onlar da küre-i arza müekkeldir. O geniş kabiliyet ve istidadıyla, ِهَْیِلإ
4 ُّبِیَّطلا ُمِلَكْلا  ُدَعْصَي   fehvâsınca yeryüzünden Allah’a doğru yükselen bütün
güzel kelimeleri ve salih amelleri temsil eder, alkışlar ve Allah’a takdim eder.
Eşya câmid yanıyla yaptığı işleri şuuru ve hissiyle yapmaz; melekler buna şuur
katar ve bu işleri, şuur ve idrak buudlu olarak Allah’a takdim ederler. Meselâ
yağmur ve karın katrelerine bir kısım melekler müekkeldirler. Kar kristalleri,
fotoğraflarıyla ilim adamlarını hayrette bırakmışlardır. Bu küçük parçacıklarda



bile sanat izhar eden Allah, onları da müekkelsiz bırakmamıştır. Ayrıca ehl-i
tahkik ve ehl-i şühud da müekkel meleklerin var olduğunu ifade etmektedirler.
Evet, en küçük atom olan hidrojenden uranyuma, hücreden en büyük varlıklara,
ondan da sistemlere kadar canlı-cansız her şeyde müekkel melâike vardır ve
melekler, bu varlıkların tesbihat ve takdisatlarını Allah’a takdim etmektedirler.

İkinci olarak, Allah’ın yarattığı her varlığın Allah’a farklı şekilde ayna olma
keyfiyeti söz konusudur. Cenâb-ı Hak, “Cin ve insi Beni bilsin ve Bana kulluk
yapsınlar diye yarattım.”5 buyurmaktadır. (“Beni bilsin” sözü İbn Abbas’ın
tefsiridir.) Cin ve ins, Allah’ı bilecek, O’nu bî kem u keyf gösterecek, bilme ve
göstermesine göre de tesbih ve takdis edecektir. Yani her şey kendi ruhuna ve
kabiliyetine göre O’na aynalık yapacaktır. Ancak cismaniyet başka, nuraniyet
başkadır. Cinlerin yaratıldığı “mâric” ve “nâr” farklı, melâikenin yaratıldığı
“nur” farklıdır. Yine esir âlemi  başka, atom ve elektronlar âlemi başkadır.
Bunların hepsi kendilerine has âlemlerin diliyle Allah’ı gösterirler.

Bir misalle açalım: Bir endam aynasının olduğunu düşünelim. Bu aynanın
karşısına geçip baktığınızda nasıl iseniz aynaya öyle aksetmiş olursunuz, ama
karşısında dev aynası olan bir insan, kendini olduğundan çok farklı görür. Zira
bu, farklı bir aynadır ve kendince göstermektedir. Bir de şöyle bir ayna
düşünelim ki, bu ayna kişiyi buudlarıyla göstererek ona bir derinlik
kazandırmaktadır. Bunun dışında bir de şöyle bir ayna farz edelim; bu ayna da,
doğrudan doğruya buudla kalmamakta, aynı zamanda harekâtı da
göstermektedir. Evet, görüldüğü gibi görünme şekli çeşitli aynalara göre
değiştiği ve farklılaştığı gibi cismaniyet Allah’a ayrı bir ayna, melâike-i kiram
her türlü hırs, kapris, kin, haset ve emre isyan etmekten münezzehiyet gibi özel
yanlarıyla farklı bir aynadır. Vâkıa, Allah yemez içmez, üzerinden zaman
geçmez, tebeddülden, tegayyürden, berîdir; aynalar ise öyle değildir; zira ayna
mütecellînin aynı değildir.

Allah’ın mutlak istiğnasına keyfiyetsiz ve kemmiyetsiz melâike-i kiramın bir
ayinedarlığı söz konusudur ki, o hususiyet insanlarda yoktur. Çünkü onlar, yiyip
içmekte, evlenmekte, tebeddül ve tegayyur etmektedirler. İnsanda meleğin
meleklik yönü vardır. Ancak o da, tıpkı cevheri taştan topraktan ayrılmamış
maden-toprak bileşimi gibi bir şeydir. Zaten o, tasaffi etmek ve melekleşmek
üzere bu dünyada bulunmaktadır. Posa ve tortu burada ayrılacak, ıstıfa edecek
ve o ahiret yurduna öyle gidecektir. Melek ise, posası ayrılmış saf ve som altın
durumunda bir varlıktır. Öyleyse ondaki şe’n-i Rubûbiyet, tecellî, esmâ-i



ilâhiyenin cilvelenmesi insandan çok farklı olacaktır. İnsan, bir yönüyle esmâ-ı
ilâhîyi kesif, donuk ve mat olarak, melekler ise melekût yönüne bakan yönüyle
çok saf ve duru bir şekilde aksettirirler. Evet, insan, Cenâb-ı Hakk’ın bilinmesi
ve tanınması mevzuunda bir kitap olduğu gibi melâike-i kiram da ayrı bir
kitaptır.

Cenâb-ı Hak mahlukatı, ihtiyaçtan dolayı değil, tezahür-ü rubûbiyet nokta-i
nazarından yaratır. Allah, “Ben, kenz-i mahfi (bilinmeyen bir hazine) idim.
Bilinmekliğimi murat ettim ve mahlukatı yarattım.”6 buyurmaktadır. Melekler
de bu çerçeve içinde mütalaa edilmektedir. Evet, beşer, semek, eşcâr, zemin
O’ndan gelen bir kitaptır ve her biri, bir dil hâlinde O’nu ifade etmektedir.

Hikmetleri uzatmak mümkündür. Ben şimdilik bir fikir vermek için bu
kadarla iktifa etmek istiyorum.
1 Bkz.: Enbiyâ sûresi, 21/23.

2 Bkz.: Bakara sûresi, 2/255.

3 Buhârî, ilim 44, enbiyâ 27, tefsîru sûre (18) 2; Müslim, fezâil 170.

4 “Güzel ve temiz sözler O’na yükselir.” (Fâtır sûresi, 35/10)

5 Zâriyât sûresi, 51/56.

6 el-Cürcânî, et-Ta’rîfât s.218; es-Suyûtî, ed-Düreru’l-müntesira s.15.



BÜYÜK ZATLARA MUHABBETTE ÖLÇÜ
Soru: Allah ve Resûlü’nü seven ve onlara itaat eden zatlara karşı sevgi ve
muhabbette ölçü nedir?
Soruda iki husus söz konusu: Allah’ı seven zatlar ve bu zatları sevmede ölçü.

Allah sevgisi, Allah’a iman etmenin, iman ettikten sonra da Zât-ı Ulûhiyeti tam
tanımanın bir semeresidir. Allahu a’lem, Cenâb-ı Hak böyle bir iman ve
mârifet sayesinde ayrı bir lütuf olarak muhabbetini insanın kalbine atıyor ve
onu imandan sonra bir de muhabbetle şereflendiriyor. İşte böyle bir mârifet
sayesinde ayrı bir lütuf neticesi olarak da insan, muhabbet-i ilâhiyeye ve bu
muhabbete bağlı bir lezzet-i ruhaniyeye mazhar oluyor.

Dünyada elemsiz, kedersiz bir muhabbet varsa o da Allah’a olan
muhabbettir. Daha sonra da O’ndan ötürü olan muhabbetlerdir. Zât-ı
Ulûhiyetten ötürü olmayan muhabbetlerin neticesi elemdir, ızdıraptır ve
mahbupları kaybetmenin neticesi de kederdir, ızdıraptır. Cenâb-ı Hakk’a karşı
duyulan muhabbettir ki, mebdei huzur ve hazz-ı mânevî, neticesi de dâr-ı
cinândır. Evet, böyle bir muhabbet ta ahiret âlemine kadar uzayıp gider. Orada
Cemal-i İlâhî’yi müşâhede etmenin ve daimî bir değişiklik içinde zevk-i ruhanî
yaşamanın tek vesilesi de burada Cenâb-ı Hakk’a karşı duyulan işte böyle bir
muhabbettir. Ne var ki, ruhunda ve vicdanında ummanlar gibi muhabbeti
duymayan bir insana bu muhabbet ve zevk-i ruhanîyi anlatmak da mümkün
değildir.

Cenâb-ı Hakk’a muhabbet çok yüksek bir pâyedir. Pek çok âlim Kur’ân’daki
itaat âyetlerini muhabbetle tevil ve tefsir ederler. Bu âyetlerdeki Allah’a itaat
etmek, Allah’a karşı muhabbet etmek demektir. Haddizatında muhabbet ile itaat
birbirinin lâzımı gibidir; bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Bir
insan Allah’ı seviyorsa O’na itaat edecektir. Râbia- i Adeviye’nin dediği gibi:

“Çünkü seven sevdiğine itaat eder.”1 Bir yerde buyruluyor ki: “İnsan, sevdiği

zata eğer benzemek kabilse, fıtraten benzemek ister.”2 Hepimiz kılık ve
kıyafetimizle dahi, kendisinin hayranı olduğumuz birisine benzemeyi arzu
ederiz. “Keşke burnum, Efendimiz’in burnuna benzeseydi. Gözlerim ve
kulaklarım da O’nunkiler gibi olsaydı.” arzusu Aleyhissalâtü vesselâm’a karşı
muhabbet duyan hemen her ferdin içinden geçer. “Keşke şekil ve şemailimde
olsun O’nunla müşterek bir tarafım olsaydı.” demeyen mü’min yok gibidir.

İşte bu, sevenin sevdiğine şeklen dahi benzemeye çalışmasının ifadesidir.



Binaenaleyh bir insanın Allah’a karşı içinde böyle delice bir muhabbet varsa,
mutlaka Cenâb-ı Hakk’a itaat edecektir. Biz itaatle sevgiyi birbirinden ayrı
düşünemiyoruz. Bu bakımdan sualin içinde, Allah’ı seven ve Allah’a itaat
edenler deniyor ki, burada birbirinin lâzımı olan iki şey anlatılmış oluyor.

Böyleleri, Kur’ân’da veliyi tarif sadedinde vârid tarife uygun insanlardır:
“İyi bilesiniz ki Allah’ın velilerine korku yoktur, onlar üzüntüye  de

uğramazlar.”3

“Zira benim Mevlâm, o kitabı indiren Allah’tır ve O bütün iyi kulların
koruyucusu olup onları korur.”4

“Rabbimiz Allah’tır.” deyip sonra da istikamet üzere  doğru yolda
yürüyenler yok mu, işte onların üzerine melekler inip: ‘Hiç endişe etmeyin,
hiç üzülmeyin ve size vaad edilen Cennet’le sevinin!’ derler.”5

“Kim Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederse işte onlar, Allah’ın nimetlerine
mazhar olan nebiler, sıddîklar, şehitler, salih kişilerle beraber olacaklardır.
Bunlar ne güzel arkadaşlar!”6 ferman-ı sübhanileriyle anlatılanlar yani,
Allah’a ve Resûlullah’a itaat edenler, iman edip istikamet içinde yaşayanlar,
dürüst olanlar ve aynı zamanda Allah’a velilik mertebesine yükselenler ve
dolayısıyla da dünyada ve ahirette kendilerinden korku durumu kalkmış olan
kimseler, işte bunlar daima Cenâb-ı Hakk’ın nazarında ve nezdinde yüce bir
makama sahiptirler. Kudsî bir hadise göre bunlar, Cenâb-ı Hakk’ın zimmetinde
himaye-i ilâhiyede bulunduklarından dolayı, bunlara karşı adavet edenler iflah
olmazlar. Bunlara karşı ilân-ı harp edenler Allah’a karşı ilân-ı harp etmiş
sayılırlar ve onları Allah kıskıvrak kıstırır ve mahv u perişan eder. Bunlar

evliyâullah, yani Allah dostlarıdırlar.7 Kerametleri olur veya olmaz, hakikî
veliler keramete tâlib ü râğıb değil; belki ondan râğıbdırlar yani yüz
çevirmektedirler. Çünkü keramet, kulluklarına karşı dünyevî bir ücret gibidir.
Onlar bütün hasenatlarının neticesini Allah’tan beklerler ve onların bütün
dertleri, davaları da Cenâb-ı Hakk’ın kendilerinden hoşnut olmasıdır.

İşte bunlar, müstesna ve mümtaz bir zümre oldukları için, bir insanın bunları
Allah hatırına sevmesi çok mühimdir. Onlar Cenâb-ı Hakk’ın nezdinde bu
kadar kıymetlidirler ve insanlar için hep bir yâd-ı cemil olarak zihinlerde
yaşayacaklardır. Bunlara karşı saygı, dolayısıyla Allah’a karşı bir saygıdır.
Meselâ “Efendimiz Allah’ın mümtaz bir kulu ve resûlüydü.” diyoruz.



Dolayısıyla da O’na karşı bir muhabbet duymaya başlıyoruz. Biz, Hz.
Hamza’ya karşı da derin bir saygı duyarız. Çünkü Seyyidinâ Hz. Hamza
Resûlüllah’ı seviyordu ve bu sevgisi Allah’tan ötürüydü. Zira o, Efendimiz’le
emsal idi; süt kardeşiydi, amcasıydı, çocuklukları beraber geçmişti ama
aslanlara meydan okuyan işte bu insan, gururunu kırmış gelip Efendimiz’e
inkıyat etmişti. Biz de gönüllerimizde din-i mübin-i İslâm’a hizmet etmiş ve bu
davaya omuz vermiş herkese yaptıklarından ötürü alâka duyarız.

Meselâ, bize, Seyyidinâ Hz. Hamza Efendimiz Fizan’da zuhur etmiş dense,
öyle tahmin ediyorum ki birçoğunuz, sanki hacca gidiyormuş gibi derin bir
iştiyak ile onu görmeye koşarsınız. Bunun için yapılabilecek her şeye katlanır
ve bu rüyayı gerçekleştirirsiniz. İşte bu sevgi Rabbimiz’den ötürüdür. Vâkıa
bizde insanî kemalâta, olgunluğa ve eksiksizliğe karşı bir alâka vardır ama, bu
alâka Hz. Hamza’ya, Hz. Ali’ye, Ka’kaa’ya ve Sa’d İbn Ebî Vakkas’a
(radıyallâhu anhüm) duyduğumuz hayranlık gibi değildir. Biz bunları delicesine
severiz. Ama bu muhabbet, Allah ve Resûlullah’tan ötürüdür. Binaenaleyh,
insanlığın ayları ve güneşleri sayılan, eskilerin ifadesiyle bu kümmelîni
(eksiksiz, kusursuz insanları) sevmek doğrudan doğruya Zât-ı Ulûhiyete karşı
bir sevginin ifadesidir.

Bu arada bazıları ifrata gidebilirler. Bu da doğrudan doğruya Allah’ı hiç
düşünmeden o şahsın –bazı Şiîlerin Hz. Ali’yi sevdikleri gibi- sevilmesidir.
Kendisinde mutlak kemal ve fazilet gördüklerinden dolayı Efendimiz’e hiç
bakmadan Hz. Ali’yi sevebilirler. Bu bir yanlışlıktır ve bir ifrattır. Onlar bu
sevginin mükâfatını görmezler ama biz, ölçülü olarak, Allah’ın sevdiği kullara
ve Allah’a itaat eden kullara duyduğumuz sevginin mutlaka faydasını görürüz.

َّبََحأ ْنــَم  َعـــَم  ُءْرَمَْلا   “İnsan sevdiği ile beraber olur.”8 ifadesi,
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek bir hadisidir. Bir sahabi,
Aleyhissalâtü vesselâm ile beraber bulunamama endişesinden ötürü bu
meseleyi sormuştu: “Yâ Resûlallah, burada hep sizinle beraberiz; oturuyoruz,
kalkıyoruz, doyuyoruz ve doygunluğa ulaşıyoruz. Acaba öbür âlemde
durumumuz nasıl olacak?” Allah Resûlü onun bir ateş hâline gelmiş âdeta
yanan sinesine su serper mahiyette: َّبََحأ ْنَم  َعـَم  ُءْرَمَْلا   “İnsan sevdiğiyle
beraberdir.” buyuruyorlardı. Burada seviyorsanız orada da beraber olursunuz.
Burada cismaniyet itibarıyla idrak edemediğimiz, fakat gönüllerimizde
yaşattığımız o zatlarla beraber yaşıyoruz. Bu, bizde sevgi ve alâka adına ikinci
bir fıtrat meydana getirecek ve ahiretteki münasebetler de bunun bir uzantısı



olacaktır. Gideceğiz, ahirette ve “Yâ Rabbi! Onlar bizim dostlarımızdı.”
diyeceğiz. Rabbim oraya imanla gitmeye ve bu Allah dostlarını sevmeye
muvaffak etsin!
1 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  69/118; Aliyyülkârî, Mirkâtü’l-mefâtîh 9/214.

2 Bediüzzaman, Lem’alar s.75 (On Birinci Lem’a, Onuncu Nükte, İkinci Nokta).

3 Yûnus sûresi, 10/62.

4 A’râf sûresi, 7/196.

5 Fussilet sûresi, 41/30.

6 Nisâ sûresi, 4/69.

7 Bkz.: Buhârî, rikak  38; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/256.

8 Buhârî, edeb 96; Müslim, birr 165.



PEYGAMBER MESAJLARININ ÖZÜNDEKİ
BİRLİK

Soru: Peygamberlerin meslekleri birbirine uymadığı gibi ibadetleri de
birbirine muhaliftir. Bunun sebepleri nelerdir?
Farklı zamanlarda farklı topluluklara gönderildiklerinden dolayı

peygamberân-ı izâm efendilerimizin mesleklerinin ve meşreplerinin birbirine
uyduğu yerler olduğu gibi, uymadığı yerler de vardır.

Evvelâ, dinin temel rükünlerinde, bir nebinin getirdiği ahkâm asla diğer bir
peygamberin getirdiği ahkâmdan farklı değildir; aksine ikisi arasında ciddî bir
benzerlik söz konusudur. Meselâ her nebinin, baş davası Allah’ı anlatmak,
peygamberlik müessesesini ve misyonunu ilân etmek, haşir akidesini yerleştirip
insanların ona göre hayatlarını tanzim etmelerini sağlamak, melekleri anlatmak
ve iman-ı kaderi talim etmektir. İcmalde ve tafsilde farklılıklar olmakla
beraber bu temel rükünlerde nebiler birbirinden ayrılmamışlardır.

İkincisi, ibadetin esasında nebiler birbirine zıt değildir. Her nebinin getirdiği
şeriatın ruhunda Allah’a kulluk yapma vardır. Şöyle ki, insanlara, “İbadet edin,
Allah’a kulluk yapın.” demeyen tek bir nebi gösterilemez. Biz Kur’ân-ı
Kerim’de bütün nebilerin ümmetlerine hitaplarında bunu görürüz: “Ey
insanlar! Hem sizi, hem de sizden önceki insanları yaratan Rabbinize ibadet
ediniz.”1 veya “De ki: Ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah tarafından
gönderilen peygamberim.”2, “Ben size Allah’ın elçisiyim.”3 gibi beyanlarla
her nebinin en birinci davası ümmetini Allah’a (celle celâluhu) kulluğa çağırma
olmuştur. Binaenaleyh, teferruatta ve ibadetlerin formüle edilmesinde tevafuk
olmasa da ibadetin ruhunda her zaman bir birlik söz konusudur.. evet her nebi
ibadete teşvik etmiştir ve bu hususta bir ayrılık-gayrılık yoktur.

Esasen, temelde muamelata, aile muaşeretine dair meselelerde de nebilerin
birbirine zıt gittiğini ve aralarında tehalüf olduğunu kimse iddia edemez. Hz.
Âdem’in çocuklarının muvakkat durumuna ait hususî fetva istisna edilecek
olursa, evlenilmesi yasak olanlar her dinde aynıdır. Tevrat’ta haram edilen
evlilikler, İncil’de de, Kur’ân’da da haram kılınmıştır. Ancak bir kısım ibtilâ
ve imtihanlardan ötürü bazı kimseler, muvakkaten bazı şeylerden mahrum
bırakılmış; bazı kimseler de bir ceza ve tedip olarak bazı işleri yapmaya
zorlanmışlardır. Aralarındaki ayrılık, teferruattadır, bu da gayet normaldir.



Hz. Âdem’den bu yana beşer tedricen gelişmiş ve kemale ermiştir. İnsan,
aklî melekeleri, ruhî kabiliyetleri, hissî durumu kemale ereceği âna kadar bir
kısım mükellefiyetlerden azade bırakılmıştı, zira Efendimiz’e kadar beşer bir
bedavet hayatı yaşıyordu. Hatta Hz. Musa’ya kadar, bir araya gelip bir idari
sistem ve bir devlet kurma müyesser olmamıştı. İnsanlık Hz. Musa’dan sonra
kısmen bedeviyeti attı, fikri ve zihni ve mâşerî vicdanıyla medeni hayata
yaklaştı.

Kabile ve klan hayatı yaşayan bir toplumla, devlet olma durumuna gelen
toplulukların birbirinden farklı olması gayet tabiîdir. Bugün bunu sosyolog,
ekonomist, filozof, ilâhiyatçı hiç kimse inkâr edemez. Beşer belli dönemler
geçirmiştir, bu bir vâkıadır; ancak meselenin tafsilinde farklılıklara
düşülebilir. Meselâ biri, feodalizmin doğuşu, arkasından kapitalizmin gelişi ve
sonra da komünizmin, yani işçi diktatoryasının bunu takip etmesini normal
görür ve cebrî determinizm düşüncesini savunur. Bu, yanlış veya doğru ama
onlara göre bir izah tarzıdır. Esas mesele, beşerin tekâmül yolunda belli
merhalelerden geçmiş olmasıdır.

İnsan, fikri ve ruhu itibarıyla tedricî bir tekâmül göstermiştir. Dolayısıyla
beşerin çocukluk devresinde, onlarla fikir ve ilim bakımından yapılan teati,
olgunluk devrinde yapılan teatiden farklı olacaktır. Açık ifadesiyle, Hz. Âdem
devrinde yapılan icmalî talimat, Hz. Musa devrinde kısmen tafsile dönecektir.
Efendimiz devrinde ise topyekün tabakat-ı beşer çapında bir hüviyetle
âlemşümul keyfiyeti haiz yeni bir “şeriat” gerekecektir ve bu gayet normaldir.
Çünkü artık insanlar birbiriyle rahat görüşür ve konuşur hâle gelmişlerdir.
Yeryüzünün bir tarafında meydana gelen herhangi bir olay diğer tarafına  çok
seri bir şekilde ulaşmaktadır ve yeryüzü âdeta bir şehir hâline gelmiştir. İşte
beşerin buna açılmak üzere olduğu bir dönemde Efendimiz gönderilmiştir.
Tabiî ki, teferruatta da farklılık olacaktır.

Peygamberlerin uygulamaları arasında usûlde farklılık yoktur. Teferruatta
bazı farklılıkların olması da normaldir. Meselâ, Hz. Musa’nın ümmeti, o
ümmetin karakteristik durumuna binaen günde elli defa Mevlâ-i Müteal’in
huzuruna gelip arz-ı ubûdiyet yapma mecburiyetindeydi. O zamandaki
insanların tam doğru olabilmesi için elli defa Mevlâ’nın huzuruna gelmeleri
gerekiyordu. Efendimiz’de beş defa ile bu miraç gerçekleşebilmektedir ki,
Süleyman Çelebi de,

“Sıdk ile beş vakit olundukça edâ,



Elli vaktin ecrin eyler Hak atâ”
diyerek bu durumu ifade eder. Yani samimiyetle beş vakti eda eden, Hz.
Musa’nın ümmetinin kıldığı elli vakit namazın sevabını alır Allah’ın izniyle.
Dolayısıyla ayrılık kemmîdir; işin aslında ve keyfiyetinde değildir. Böyle
olması da gayet normaldir. Mecelle’de, fukahânın, zamanın ihtiyaçlarına cevap
adına, kıyas ve istinbat yoluyla çıkarılan hükümlerin değişebileceğini ifade
eden, “Ezmanın tagayyuru ile ahkâmın tagayyuru inkâr olunamaz.” ifadesi bu
tedricîliğe bağlı olduğu gibi, aynı zamanda, fukahâ-i kiramın Kitap ve Sünnet’te
açık olarak bulunmayan ahkâmı, Kitap ve Sünnet’ten usûlüne uygun olarak
istinbatı da bu mülâhazanın farklı bir ifadesidir. İstinbat-ı ahkâm ve içtihat
konuları müstakillen üzerinde durulması icap eden konulardandır.
Hatırlatmakta yarar var…
1 Bakara sûresi, 2/21.

2 A’râf sûresi, 7/158.

3 Saf sûresi, 61/6.



KÂİNATIN ALTI GÜNDE YARATILMASI
Soru: Kur’ân-ı Kerim’de “Biz kâinatı altı günde yarattık.” deniyor.
Allah’ın bir günde yaratmaya gücü yetmiyor mu diyorlar. Bunu nasıl
izah edeceğiz?
Kur’ân-ı Kerim’de göklerin ve yerin altı günde yaratıldığıyla alâkalı âyetler

vardır.1 Bununla birlikte bir yerde semaların iki günde,2 başka bir

yerde ise küre-i arzın dört günde yaratıldığı3 anlatılmaktadır. Bundan,
sistemler içinde, sistemlerin tâbi bulundukları, kendi zamanlarına göre bir
yaratılış keyfiyeti söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Yani izafi  zaman anlayışı
içinde her yaratılan şey, hangi zaman ölçüsüne tâbi ise, tâbi bulunduğu zaman
ölçüsü içinde kaç günde yaratıldığı anlatılmaktadır.

Küre-i arz, semalara nispet edildiği zaman ağırlığı, çapı ve hacmi itibarıyla
değil, değeri ve kıymeti itibarıyla çok büyüktür. Çünkü o, Hz. Muhammed’e
(aleyhisselâtu vesselâm) ve kâinatın semeresi olan beşere beşik olmuştur. O,
bir kalb mahiyetinde her zaman sine-i kâinatta atıp durmaktadır. Ancak hacmi
ve cirmi itibarıyla küre-i arz oldukça küçüktür. Bu küreciğin günleri de ona
göre küçüktür. Meselâ geçmişte dünyanın bir günü belki 18-19 saatti. Şimdi ise
24 saattir. Yani Dünya eskiye nazaran daha da ağırlaşmış  ve Güneş’in
etrafındaki dönüşü de o kadar yavaşlamıştır. İhtimal ileride günlerin boyu 30-
40 saat olacaktır, bilemiyoruz.. ihtimal kendi zaman anlayışımızla semalara
yükseldiğimiz zaman orada durumu çok değişik görmek mümkün olacaktır.

Allah, mezkur âyetlerde, semalar dediği Samanyolu, onun verâsında başka
büyük sistemlerin hareketlerini ve kendilerine göre bir devir yapıp bir gün
meydana getirmelerini anlatıyorsa, semalar için ayrılan iki gün belki trilyon
sene demektir. Çünkü her şeyin zamanı kendine göre olur. Herhâlde Ay’a,
Zühre’ye (Venüs) veya Merih’e gidildiği  zaman, orada dünyada kullandığımız
saati kullanamayız. Belki oranın arz (enlem) ve tûluna (boylam), dönüşüne ve
güneşle münasebetine göre bir saat icat etmek gerekecek.

Bundan da anlaşılmaktadır ki, zamanımızı gösteren saat de esas itibarıyla
zamanımız gibi izafidir. “Bir gün, şu kadar saattir.” diyerek hakkında herhangi
bir şey söyleyemeyiz. Öyleyse –Allahu a’lem– Allah Teâlâ, küre-i arz ve
Güneş Sistemi’ni, onların tâbi bulunduğu zaman ölçüsü ve zaman prensipleri
içinde dört günde yaratmıştır. Gökleri, göklerin tâbi bulunduğu zaman prensibi
ve zaman ölçüleri içinde iki günde yaratmıştır. Ama bu öylesine iki gündür  ki,



küre-i arzın milyar defa milyarlarca günü ona nispeten bir saniye sayılır.
Bunları meselenin esasına vukuf için bir mukaddime mahiyetinde arz etmeye

çalıştım.
İzafi olan zaman meselesini kavramak için Kur’ân’a bakmakta fayda var.

Meselâ Yâsîn sûresinde Allah kameri, günleri tanzim ederken Ay’ın, daha
sonra ise Güneş’in harekatını anlatmakta ve bunlarla, bizim için bir gün ve bir

ayla alâkalı zaman ölçüsü vermektedir.4 Meleklerin semalara doğru urûcunun
anlatıldığı başka bir âyette ise, “Rabbinizin ölçüsüyle bir gün sizin hesabınıza
göre bin sene gibidir.”  denilmektedir.5 Başka bir âyet-i kerimede ise,
“Melekler ve Ruh, O’nun Arş’ına; miktarı elli bin sene olan bir günde
yükselirler.”6 buyrulmaktadır. Buradan nezd-i ulûhiyette sabit bir zaman
ölçüsü olmadığı anlaşılmaktadır. Kâinatı bir saat gibi kuran ve çalıştıran Allah,
hangi dairenin kaç saatte, kaç günde, kaç ayda, kaç senede ve kaç milyon
senede devrini tamamlayacağını bilmektedir. Dolayısıyla Güneş’te ayrı,
Samanyolu’nda ayrı, Herkül burcunda ayrı, küre-i arzda da ayrı bir saat
kullanmaktadır. Zaman mevzuunda meseleyi bu şekilde anlamamız
zannediyorum muvafık olacaktır.

Altı gün meselesine gelince; bununla –Allahu a’lem– değişik devirler
anlatılmaktadır. Bu büyük zaman parçaları içinde Cenâb-ı Hak, iki devirde
semaları, dört devirde ise küre-i arzı yaratmıştır. Kur’ân’da bir yerde önce
semaların daha sonra arzın, başka bir yerde ise önce arzın daha sonra semaların
yaratıldığı şeklinde bir mânâ da söz konusudur. Büyük tefsirci, tahkikçi ve
mudakkik âlimlerimiz bunun telifini yapmışlardır.

Bir yönüyle semaların bir mânâda teşekkülü ve meydana gelmesi daha
evveldir. Küre-i arzın onlardan kopması ve ayrılması daha sonradır. Ardından
küre-i arz hayata müsait hale getirilmiş ve dördüncü derecede semaların
tesviyesi olmuştur. Yani mesele, bir taraftan semalardan başlayıp âdeta bir
kavis çizer gibi gidip yine semalarda bitivermiştir. Cenâb-ı Hak, âyet-i
kerimede, yeryüzünde bulunan şeyleri yarattıktan sonra, “Sonra iradesini
semaya tevcih buyurdu.”7 ferman etmektedir. Bundan da anlaşılmaktadır ki,
Allah, küre-i arz ve semavatı, hususiyle küre-i arzın bağlı bulunduğu Güneş
sistemini –eğer bu birinci kat sema ise bu semayı– tanzim meselesini beraber
yapmıştır. Belki bütün bunlar aynı zaman içinde yaratılmıştır.
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Şimdi de Cenâb-ı Hakk’ın kâinatı bir anda değil de altı günde yaratması
meselesine gelelim. Her şeyden önce yaratmanın mânâsını bilmek icap eder.
Arapçada “ ٌقْلَخ -halk” kelimesi, Türkçemizdeki yaratmanın karşılığıdır. Halk,
bir şeyin temel maddelerini, materyalini, zerrat-ı asliyesini ve sonra da
terkibini yaratmak demektir. Meselâ birisi, “Falan adam bir heykel yarattı.”
derse lügat bakımından yanlış bir şey söylemiş olur. Çünkü yaratma sözü,
Arapça’daki “halk”ın karşılığıdır. Bu mânâda, bir kişi, bir şeyin temel
maddelerini yapıyorsa, hiçten ve yoktan temel unsurlarını var edebiliyor, sonra
bunları bir araya getiriyorsa, o “yarattım” diyebilir. Aksi takdirde temel
maddeler ve unsurlar ona ait değilse ve onun tezgâhında nescedilmiyorsa, bu
işe “yarattım” denemez. Böyle bir insana “münşi”, fevkalâde bir şey yapıyorsa
“mübdi” denebilir; ama hiçbir zaman “hâlık” denemez. Hâlık, Allah’ın ismidir
ve bu isim Allah’a hastır.

Allah’ın çeşit çeşit yaratmaları vardır. O, bir şeyi temel unsurlarıyla yaratır
veya yarattığı şeyleri ibda ve inşa tarikiyle yapar. Allah’ın bu ikinci derecede

yaptığı şey devam etmektedir. Nitekim, 8 ٍنْأَـش ِيف  َوُھ  ٍمْوـَي  َّلـُك   âyeti bu
hakikati dile getirmektedir. Allah, her an yaratmaktadır. Her an güneşte yeni bir
keyfiyet meydana getirmektedir. Her saniye onda 564 milyon ton hidrojeni
helyuma döndürmektedir. Bundan her saniye şu kadar ton itlâf etmektedir. Her
saniye, pek çok küre üzerinde ışık, bu ışıklara müekkel bir sürü melâike
yaratmaktadır. Her saniye, sistemleri ayrı bir görünüme ve tezahüre mazhar

etmektedir. Buradan anlaşılmaktadır ki, 9 ُديِرُي اَِمل  ٌلاَّعَف   olan Allah, daima faal
ve hallâktır. Yani O, yaratma işini bitirmiş ve bunları kanunlara, sistemlere ve
tabiattaki prensiplere terk etmiş değildir. Allah, baştan yaratmıştır, her an
yaratıyor ve yaratmaya da devam etmektedir.. evet bu meseleyi de yanlış
anlamamak icap eder.

Bunları ifade ettikten sonra şimdi Cenâb-ı Hakk’ın kâinatı bir anda değil de
altı günde yaratması meselesini maddeler hâlinde izah etmeye çalışalım:

Allah, kâinatta cereyan eden hâdiseleri esbabı perde yaparak
yaratmaktadır. Âlem-i şehadete müteallik her mesele, her tekevvün bir perde
iktiranıyla cereyan etmektedir. Ayların , güneşlerin, sistemlerin, küre-i arz ve
içindekilerin var olmaları, varlıklarını devam ettirmeleri, şehadet âlemine ait
hususlardır ve bunların hepsinde de sebepler birer perde olarak
vaz’edilmişlerdir.



Evet, sebepler Allah’ın icraatına ince bir perdedir. Meselâ bu âleme taalluk
ettiği için Cenâb-ı Hak, isterse hiçbir zamana tâbi tutmadan güneşin içindeki bu
infilakları –biraz evvel rakamını arz ettiğim– hidrojenin helyuma dönmesi
meselesini bu zaman parçası içinde değil de daha kısa bir zaman içinde yapar.
Ancak esbap dairesinde şu kadar güce sahip olan ve şu kadar merkezî bir
çekime sahip bulunan, şu kadar merkezkaç durumu olan bir şeyde şu kadar
hidrojen, şu kadar helyuma dönecektir şeklinde bazı prensipler vaz’edilmiştir.
Şayet Allah bu kanunları vaz’etmeseydi, yani sebepleri icraatına perde olarak
yaratmasaydı, hiçbir şey sabit kalmayacak ve ilimler meydana gelemeyecekti.
Uzmanları, kimyada infilakların nasıl olduğunu çok iyi bilirler. Meselâ diyelim
ki bir atom bombası patlatılacak; uranyumu ateşlendi ve birdenbire infilak
meydana geldi. Mikron hesaplarıyla dahi olsa belli zaman parçası içinde bu
infilakların nasıl meydana geldiği ve nasıl bir seyir takip ettiği çok iyi
bilinmektedir. Meselâ mikron hesaplarıyla bir âşirenin şu kadar parçasında şu
kadar zincirleme reaksiyon oldu denilir ki bu bir ilmî hakikattir. Eğer böyle
sabit prensipler olmasaydı ne atom bombası patlatılabilir, ne de uranyumun
hakkından gelinebilinirdi.

İşte bu ve benzeri sabit kanunlar sayesindedir ki, fiziğin, kimyanın, atom
fiziğinin, astronominin sabit birer hakikat olduğundan bahsedilebilmekte ve
onlarla sabit sonuçlara varılabilmektedir.

Bunun aksini düşünelim. Allah’ın muttarıt âdet-i sübhâniyesi olmasın da,
“Ben şu semaları yıktım” desin, onlar da hemen yıkılsın, “Yaptım” desin
yapılsın, “Küre-i arz, şu şekle girsin” desin o da girsin; insanlar muttarıt hiçbir
kanun ve prensibe bağlı olmayan bu gelmeler-gitmeler, medler-cezirler
karşısında bir hayret ve hayranlık yaşasalar da ilmî hiçbir tespitte
bulunamayacak ve varlıkla alâkalı sabit hiçbir şey söyleyemeyeceklerdir. Bu
kadar seri ve herhangi bir prensibe bağlı olmayan, sadece Allah’ın ihtiyarını
gösteren bu kabîl ahvalden ilmî kanunlar ve kıstaslar çıkarmak da mümkün
değildir. Binaenaleyh âlem-i şehadette –tasavvufî ifadesiyle– âlem-i kevn ü
fesadda değişip duran her şey, esbap perdesine bağlı cereyan etmektedir.

Allah izzet ve azametine perde yaptığı bu esbabı daha ilk hilkatte
vaz’etmiştir. İnsan, bu prensiplere tutunarak küre-i arzın ve güneşlerin ne
zaman yaratıldığı hakikatine gidebilir. Meselâ, “Güneş beş milyar seneden beri
yaşıyor; takriben beş milyar sene daha yaşayabilir.” diyebilir. Aksine
birdenbire ânî ve def’î oluşlarda bu sonuca varmak ve bir şey söylemek



2.

mümkün değildir. Makro âlemde bu mevzu ile alâkalı bir şey
söyleyemeyeceğimiz gibi mikro âlemde de bir şey söyleyemeyiz. Evet değişik
laboratuvarlarınız size sabit bir şey söyleyemeyecek; mikroskoplarınız da,
teleskoplarınız da sizde sadece şaşkınlık hâsıl edecektir. Bir hücrenin içindeki
infilakları anlayamayacaksınız. DNA ve RNA’nın çevirdiği o  harika işleri
kavrayamayacaksınız; evet işte bütün bunları Allah’ın her şeyi esbap perdesi
içinde vaz’etmesine borçluyuz.

Allah (celle celâluhu), yapacağı her şeyi mehille yapar ve bununla insana
ders verir. O’nun icraatında her şey belli bir seyir takip ederek kemale yürür.
Tedricîdir pek çok icraat-ı ilâhî.. yerde, gökte ve canlı cansız bütün varlıkta.

Düşünün ki, bir çocuk, hemen büyüyüp kemale ermez; büyüyüp gelişmesi
zamana vâbestedir. İnsanların fikrî, ruhî tekâmülü de öyledir. Şimdi kalkar da,
maddî-mânevî insanları birden kemale erdirelim diye onlara müdahalede
bulunacak olursanız onları öldürürsünüz. Nasıl ki, fizyolojik bir yapı üzerinde
birkaç mutasyon tesiri yapabilecek bir müdahale canlıyı öldürür; öyle de
insanda küllî bir değişmeye sebebiyet verebilecek haricî karışmalar da,
değişme temini şöyle dursun onu öldürür. Aslında, insanlar hem iç âlemleri
hem de dış yapıları itibarıyla bir seyir takip ederek kemale, olgunlaşmaya
doğru gitmektedirler. İşte Allah, kâinatı yaratmasında acele etmeden, âheste
âheste, sebep-sonuç münasebetlerine dikkat çekerek bizi de müteenni
davranmaya irşad etmekte ve bizden ahlâk-i âliye-i ilâhiye ile ahlâklanıp, o
çizgide hareket etmemizi istemektedir. Yol bu, devran bu, şu koca nizam da ona
göre tanzim edilmiştir.

Bu itibarla da zannediyorum ancak böyle hareket edildiği takdirde matluba
vâsıl olunacaktır. Meselâ, topyekün bir milletin fertlerinin mütedeyyin olmasını
ve kalblerinin imanla dolup taşmasını arzu edebiliriz. Ne var ki bunun hemen
bir iki günde gerçekleşmesi âdet-i ilâhiye açısından mümkün değildir. İnsanlık
tarihinde işleri en seri yapan Efendimiz, yirmi üç senelik nübüvvet hayatıyla
ancak yüz bin tane nâr-ı beyzânın yetişmesine vesile olmuştur. Devletler
karşısında devlet hüviyetiyle görünüşüne gelince bu, ancak çok daha sonraki
devirlerde kendisini göstermiştir. Her şey âheste âheste, kendine has seyirle
oluvermiştir. Evet, Allah (celle celâluhu), icraatıyla işte bize bunu
göstermektedir.

3.Allah’ın en küçük âlemi yaratmasında kendi azamet ve ulûhiyetinin
görünmesi bakımından ayrı bir husus, insanın, meleğin, kâinatların, sistemlerin



4.

ve nebülozların yaratılmasında ayrı bir husus vardır. Her varlık yaratılırken,
Cenâb-ı Hakk’ın isimlerini, sıfatlarını, şe’n-i Rubûbiyetini ve zâtını gösteren
bir ayna mahiyetinde yaratılır. Allah, bir sanatkâr gibi , o aynaya baktığı zaman
onda kendi icraatını görür. Allah’ın kendinde atom yapma şe’ni vardır. Atomu
yapar, atom yaptığını seyreder. Aynı zamanda O’nun, atomları terkip edip
moleküller yapma şe’ni vardır. Allah, atomlardan da molekülleri yapar, onu
seyreder. Allah’ın kendi zâtında –tabir caizse– öyle bir kabiliyet vardır ki, biz
bunu Allah’a isnat ederken ona “şe’n” diyoruz. Bu da ancak o büyük
nebülözlerin, ateş parçalarının mâyi hâlinde gazların dönüşünün meydana
gelmesiyle ona ait azamet ve ulûhiyeti gösterir. Meselâ trilyonlarca sene bu
sistemlerin şu şekl-i hâzıra gelebilmesi için takip ettiği bir yol vardır. İşte bu
yolda Allah, daima zât, sıfât ve esmâsına ait ayrı ayrı mânâları müşâhede
etmiştir.

Bu husus çok derin bir ulûhiyet hakikatidir ama dikkat ederseniz bunda
kalbinizi işba edebilecek şeyler bulabilirsiniz. Nasıl ki insanın yaratılmasında
ahsen-i takvîm sırrına mazhar olan bu varlık ona ait bir kısım hakikatleri
gösteriyor, ona cami bir ayna oluyor, bir fihrist gibi bütün kâinattaki hakikatleri
nazara sunuyor, öyle de o kitabın büyük sayfaları, satırları ve cümleleri
diyebileceğimiz büyük sistem ve galaksilerin yaratılması da, Allah’ın azamet
ve ulûhiyetine ait ayrı mânâları ifade etmektedir ki, bir vakit onlar görüldüğü
gibi sonra da bunlar görülecektir.

Kâinat, bir ağaç hâlinde meydana gelmiştir. Ağaç biter, büyür, sonra
meyve verir. Meyve gaye sayılmaz; belki meyvenin gaye olması Allah’a
göredir, bize göre gaye değil. Bize göre semere, bizim istifademize baktığı için
faydalıdır. Hâlbuki o ağacın her döneminde Allah’a bakan yönleri vardır ki,
onlar, meyvenin bize baktığı gibi Allah’a bakarlar. Veya bizim meyveye
baktığımız gibi Allah her dönemde o ağaca bakar. Meyve bizim için nasıl
mühimdir, zira ondan istifade ediyoruz; azametle ulûhiyetini göstermesi
bakımından, bir tohumun rüşeymini çıkarması, rüşeymin dal budak salması,
sonra bir filiz hâline gelmesi, ağaç olması, meyve verinceye kadar geçireceği
bütün safhalar Allah nazarında işte o kadar mühimdir.

Hulâsa-i kelâm, bir şeyin insana bakan gayesi ve hikmeti bir ise, Hâlık’a
bakan yönleri bindir. Allah (celle celâluhu), eşyayı kendi ulûhiyet ve
rubûbiyetinin tezahürü için yaratmıştır. Fakat Hakîm olan Allah, bu arada bin
türlü iş de yapmıştır. Bunlardan bir tanesi de bizim maslahatlarımıza, bizim



için fayda sayacağımız şeylere bakmaktadır. İşte bunun için Cenâb-ı Hak
kâinatı ânî ve def’î yaratmamış, altı ilâhî günde yaratmıştır denebilir.
1 Bkz.: A’râf sûresi, 7/54; Yûnus sûresi, 10/3; Hûd sûresi, 11/7; Furkan sûresi, 25/59; Secde sûresi, 32/4;

Kaf sûresi, 50/38; Hadîd sûresi, 57/4.

2 Bkz.: Fussilet sûresi, 41/12.

3 Bkz.: Fussilet sûresi, 41/10.

4 Bkz.: Yâsîn sûresi, 36/39-40.

5 Bkz.: Hac sûresi, 22/47.

6 Meâric sûresi, 70/4.

7 Bakara sûresi, 2/29.

8 “O, her an yeni tecellîlerle iş başındadır.” (Rahman sûresi, 55/29.)

9 “O her vakit ayrı bir tecellî ile ayrı bir iştedir.” (Hûd sûresi, 11/107).



DÖRT HALİFENİN HİLÂFETE LİYAKATİ
Soru: İlk dört halifenin hilâfete liyakatleri ve hilâfet sıraları hakkında
ortaya atılan iddialara ne buyurursunuz?
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile Çihâr-ı Yâr-ı Güzin arasında

derin bir münasebet vardı ve Efendimiz bu münasebeti değerlendirerek
kendisinden sonra hilâfetle insanları idare edecek bu dört büyük halifeyi o
üstün firasetiyle sezmişti. Hatta bunun da ötesinde şunu ifade etmek
mümkündür: Efendimiz, Allah’ın bildirmesiyle kendisinden sonra gelecek olan
bu dört sadık yârânın hilâfete geliş sırasını bile biliyordu ve etrafına
söylüyordu. Bu açıdan baktığımızda Hulefâ-i Raşidîn’in sırası konusunda dile
getirilen ileri geri iddiaların gerçekle bir alâkası olmadığı ortaya çıkar.

Dört halife bir sıra dahilinde iş başına geçmişlerdir ki, dikkatli bir şekilde
incelendiğinde bunların hilâfet dönemlerinde karşılaştıkları olaylarla kendi
hususiyetlerinin büyük bir paralellik arz ettiği görülür. Meselâ, Hz. Ebû Bekir
bir taraftan çok temkinli ve dikkatli olmasının yanı sıra aynı zamanda itaatteki
inceliği anlama mevzuunda da eşi menendi yoktur. Bir diğer taraftan da kritik
dönemlerde çok hızlı, olabildiğine ciddî, fevkalâde rahat ve isabetli karar
vermesi de onun çok önemli bir hususiyeti idi ki, Hz. Ali’nin de dediği gibi

“Eğer Ebû Bekir olmasaydı Müslümanlık olmazdı.”1

Evet, onun zamanında vuku bulan irtidat hâdiselerinde onun gibi seri ve
isabetli karar verme hususiyeti olan bir idareci olmasaydı, ihtimal bu
problemin aşılması çok zor olacaktı. Allah’ın inayeti ve Hz. Ebû Bekir’in
isabetli karar verme kabiliyeti ile o problemi aşmak fevkalâde kolay oldu. İşte
öyle karışık bir dönemde Ebû Bekir gibi bir insana ihtiyaç vardı.. sorumluluk
da ona yüklenmişti.

Yine fütuhat dönemi itibarıyla eğer idarî ve askerî bir dâhi olan Hz. Ömer
gibi birine; yaşadığı o gâileli dönemde keza Hz. Ali gibi çok hakperest bir
şahsiyete ihtiyaç vardı ve öyle oldu. İhtimal o zaman Hz. Ali yerinde bir
başkası olsaydı, bazı haksızlıklar yapması kuvvetle muhtemeldi. Şöyle ki, bir
yerde Havâric veya Nevâsıb toplanıp ona hücum plânları yaptıkları kritik bir
durumda en yakın müşavirlerinden biri hakşinas Hz. Ali’nin yanına gelerek
Haricîlerin ona karşı toplandığını söyler. İmam ona: “Ne bileyim bana hücum
edeceklerini?” diye cevap verir. Kendisine tekrar: “Yâ İmam! Sana hücum
etmek için toplanmışlar.”  denilince; “Onlar bana hücum edecekleri âna



kadar ben hücum edemem.” mukabelesinde bulunur. Evet, Hz. Ali işte o kadar
hakperesttir. Üstad Hazretleri’nin o enfes ifadesiyle “... fitne-engiz hâdisatın
zuhuru zamanında, Hz. Ali gibi harikulade bir cesaret ve feraset sahibi, Hâşimî
ve Ehl-i Beyt gibi kuvvetli, hürmetli bir kuvvet lâzımdı ki, dayanabilsin. Evet,

dayandı...”2

Allah Resûlü, bu dört halifeye sırasıyla işaret eder ve onların mahiyetlerinde
meknî potansiyel bir güç sayılan dehayı, kendine has talim ve terbiyesiyle
ortaya çıkarır. Onları okutur, öğretir, yetiştirir, terbiye eder ve içlerindeki  o
kabiliyeti inkişaf ettirir. Elbette ki bu, çok uzun zamana vâbeste bir iştir, ama
gerçekleştirilir.

Evet, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ve Hz. Halid,
Efendimiz’in rahle-i tedrisinde kalabildikleri ölçüde kalmışlar ve O’nu âdeta
mütalaa edilen bir kitap gibi çok iyi okumuşlardır. Allah Resûlü’nün söylediği
her sözüne kendi kafa ve düşüncelerinde şerhler ve haşiyeler koymuşlar ve
kendi düşünceleri ile O’nun icraatı arasında hayt-ı münasebetler
vaz’etmişlerdir. Bir yönüyle kendi düşünce ve değerlendirmelerini O’nun
davranış, söz ve beyanları ile sürekli tartmışlar, öte yandan da emre itaatteki
hassasiyetleriyle rüşd ü hidayete sevk edilmişler. Zannediyorum böyle olunca
da bu güzide insanlarda, bir taraftan emre itaatteki incelik duygusu daha bir
gelişmiş, diğer taraftan da onu okumada daha dikkatli olunmuş...

Allah Resûlü’ne teslim olmuş ve o “müeyyed min indillâh” olan Nebiler
Serveri’ni okuma, dinleme bahtiyarlığına ermiş bu dört büyük insan, akıllarını
da asla ihmal etmemişlerdir. Meselâ Hz. Ömer düşüncelerini ifade etmede Hz.
Ebû Bekir’den biraz daha cesur, buna mukabil Hz. Ebû Bekir de Hz. Ömer’den
biraz daha temkinlidir. Bu meziyetlerden biri birinin, diğeri de diğerinin
kendisine has meziyetidir. Cesaretle temkin tartıldığı zaman bir yönüyle bunlar
aynı değeri ifade ederler. Bu açıdan bakıldığında, bu büyük insanlarda bazı
hususiyetlerin daha ağır, diğerlerinin ise daha az hissedilmesinin bir eksiklik
olmadığı anlaşılacaktır. Şunu da belirtmekte fayda mülâhaza ediyorum: Bu dört
sahabi aslında Hakikat-ı Ahmediye’ye (aleyhissalâtü vesselâm) ait enginliği
kendi aralarında âdeta paylaşmış gibidirler.

Hz. Ömer’in “Ben üç yerde Rabbimle muvafakat ettim.”3 sözü vardır. Onun
ifade ettiği hususlardan biri tesettür mevzuudur. Sevde Validemiz bir gece vakti
evin dışında yürürken, uzun boyu, edası ve endamı ile belli olduğu için Hz.



Ömer onun Sevde Validemiz olduğunu bilir ve ifade eder. Bundan dolayı Hz.
Ömer’e “Artık sen, işimize de karışacak hâle geldin!” derler. Bu konuda çok
kıskanç olan Hz. Ömer, muhterem bildiği peygamber zevcesi hakkında kimsenin
aklının köşesinden bir şey geçmemesi mülâhazasıyla hareket eder. Yoksa
içinden bir şey geçirdikten sonra, onun peygamber zevcesi ve mü’minlerin
anası olduğu bilinse ruhunda nasıl bir durumun zuhur edebileceğini düşünmeye
gerek yok.

Hz. Ebû Bekir’e gelince o da bu konuda çok hassastır. Küçük kızı Âişe
Validemize, peygamber zevcesi olduğundan dolayı hep: “Yâ Ümmâh –
Anacığım” derdi. Bu duygu o büyüklere çok iyi işlemiş ve tabiatları hâline
gelmişti. Cenâb-ı Hak Ahzâb sûresinde şöyle buyurur: “Peygamberin
mü’minler üzerinde haiz olduğu hak, onların bizzat kendileri hakkında haiz
oldukları haktan daha fazladır. (O, bir baba konumunda olduğundan) onun
eşleri de mü’minlerin anneleridir.”4 Yani onları anamız gibi görmeli, anamız
gibi düşünmeli ve öyle çağırmalıyız. Birdenbire birinin karşısına bir kadın
çıksa da onu tanımasa ve o kişinin içindeki inhiraf, duygularındaki kayma öyle
birine karşı olsa ki o, onun anası olsa, bunun vicdanına nasıl aksedeceği açıktır.
Ne nebi ne de zevceleri hakkında, inhirafın en küçüğünü bile yaşamak –
hafizanallah– Allah nezdinde insana çok ciddî kaybettirdiği gibi, çok büyük bir
vicdan azabına da vesiledir. Hanginiz –hafizanallah- bilmeyerek ananıza karşı
bir şey duyup da vicdan azabı çekmezsiniz ki? Bundan dolayı Hz. Ömer de işte
bu engin mantıkla böyle bir kıskançlık ve gayûriyet içinde hareket etmişti ki, bu
olaydan sonra da örtünmeyle alâkalı âyet gelmişti.

Meselâ içki mevzuunda ilk nazil olan âyetlerde onun hem zararının hem de
faydasının olduğu bildirilince Hz. Ömer, beyan-ı şâfî istiyor ve şöyle diyordu:

“Allahım! Sadra şifa veren bir beyan!”5 Aslında Allah Resûlü’nün mantığı da
o istikamette idi. Kur’ân’da o yönde âyet nazil oluyordu. Peki, Allah (celle
celâluhu), Hz. Ömer ile alâkalı bu tevafukatı niçin gösteriyordu? Belki de
Cenâb-ı Hak bir yönüyle, toplum içinde bir meseleyi zarurî olarak vurgulama
hususunda Hz. Ömer’in fetanetine ve dehasına işaret buyuruyordu. Hz. Ömer’in
üçüncü tevafuku da riba (faiz) mevzuundadır. Bu konuda da içki âyetindeki
yaklaşımını sergiliyor ve onu teyiden âyet nazil oluyor.

Bununla beraber Hz. Ömer fevkalâde mütevazi ve tam bir mahviyet
insanıdır. Hatta daha çok tevafukat olduğu hâlde o sadece üçünü hatırlar.



Oysaki hadisle meşgul olanlar, onun on üçü aşkın tevafukatı olduğunu

söylerler.6 Bu öyle bir seviyedir ki o, kendi kendinin ve bildiği pek çok şeyin
farkında bile değildir. Öyle anlaşılıyor ki, Rabbisiyle tevafuk ettiği on üç yer
var, ama o bunlardan sadece üç tanesini hatırlıyor.

Hz. Ömer’in Hudeybiye’de muvakkat kendi içtihatları istikametinde
temayülü ve sonraki nedameti de ders alınacak bir durumdur. Hz. Ömer
Hudeybiye’de Efendimiz’in yanına gelir gider ve Allah Resûlü’ne bazı
mülâhazalarını söyler. Buna karşılık Allah Resûlü’nün o mevzuda mütalaası
farklıdır ve ona şöyle der: “Yâ Ömer! Ben Rabb’imin peygamberiyim. O’na
muhalefet etmem.”7 Bunun üzerine Hz. Ömer de Efendimiz’in yanından ayrılıp
uzaklaştıktan çok az sonra Hz. Ebû Bekir’le görüşür; meseleyi daha iyi anlar ve
daha sonraları bu hâdiseyi her hatırlayışında ızdırapla iki büklüm olur ve ciddî
bir pişmanlık duyar. Öyle ki bu yolda verdiği sadakanın, tuttuğu orucun ve ettiği
istiğfarın da haddi hesabı yoktur.

Bu misallere, Hz. Ebû Bekir’in rüya yorumlamadaki sözlerini ve İbn
Ömer’in büyükler meclisinde otururken Efendimiz’in sorduğu sorunun cevabını
bilmesine rağmen, saygısından ve hayâsından dolayı cevabı söylememesini ve
daha sonra babasının, o mecliste, bildiğini söylemesi durumunda, bunun
kendisinin daha hoşuna gideceğini ifade ettiği hâdiseleri de ekleyebiliriz.

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve diğer güzide
halifeler, mantıklarını da ihmal etmeden her zaman büyük bir teslimiyet içinde
bulunuyorlardı. Bu arada şayet bir yanlış yapmışlarsa özür dilemesini de
biliyorlardı…

Hâsılı, onların hayatlarına bir bütün hâlinde bakıldığında, İslâm’ı
kabullerinden bu uğurdaki çektikleri çile ve ızdıraplara, Efendimiz’e
tebaiyetlerinden dinin ruhunu kavramalarına, ibadetlerdeki hassasiyetlerinden
dinin emirleri karşısında kendilerini yenilemelerine kadar gösterdikleri
performanslardan hareketle hilâfete liyakatlerinin olduğu çok daha berrak
görülecektir.
1 ed-Deylemî, el-Müsned 3/358.

2 Bediüzzaman, Mektubat s.108 (On Dokuzuncu Mektup, Beşinci Nükteli İşaret).

3 Buhârî, salât 32; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 24.

4 Ahzâb sûresi, 33/6.

5 Ebû Dâvûd, eşribe 1; el-Hâkim, el-Müstedrek  4/159.



6 İbn Hacer, Fethu’l-bârî 1/505; el-Aynî, Umdetü’l-kârî 2/284-285.

7 Buhârî, hibe 8; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/330.



NASİHAT, ALLAH’IN GAYRETİ VE KULUN
HAKKI

Soru: Nasihat hadisindeki “Allah için nasihat” ifadesinden ne
anlamalıyız?
Cenâb-ı Hakk’a karşı sadık bir mü’minin en iyi davranışı, Allah adına

hayırhâh olmasıdır ki, bu esas, “Nasihat hadis-i şerifi”nde de vardır. O hadiste,
sahabe, nasihatin (hayırhâhlığın) kim adına olması gerektiğini sorunca

Efendimiz: “Allah, Resûlullah, Müslümanların imamları ve ümmet için.”1

buyurur.
Efendimiz’in bu sözünü değişik şekillerde anlamak mümkündür. Bu hadisi,

bir Nur talebesinin, kâinat kitabını yorumlayarak, başkalarının keşif, müşâhede
ve murâkabe yoluyla anlamak ve anlatmak istedikleri Zât-ı Ulûhiyet hakikatini
âfâkî ve enfüsî istidlâllerle düşünmesi, bilmesi şeklinde anlamak mümkün
olduğu gibi onu, mücerret bir bilmeden başlayarak mârifet mânâsında
pratikleşmiş, oturaklaşmış bir bilmek, ondan tam bir vicdan kültürüne kadar
devam eden bütün süreçteki bilmeler şeklinde de anlamak mümkündür ki, bu
basamaktan sonra da bilgi, muhabbete inkılâp eder. Muhabbet ise aşk u şevkle
derinleşir ve ruhanî zevklerle bir hayırlar “salih daire”sine dönüşür.

Bu zaviyeden Allah için nasihat, O’nu tanıtma ve sevdirme demektir ki,
hadis-i şerif de buna delâlet etmektedir. “Allah’ı kullarına sevdirin ki Allah
da sizi sevsin.”2 beyanı da buna işaret eder. Belki Kur’ân ve Sünnet’ten işarî
yolla bu hususa delâlet eden daha pek çok delil çıkarılabilir. Bununla beraber
hadise verdiğimiz bu mânâ, akla gelen mânâlardan sadece biri olsa gerek.
Binaenaleyh insan bununla yetinmemeli, seviyesine göre meseleyi
derinleştirmeli ve latîfe-i rabbâniyesi, sırrı, hafîsi, ahfâsı ve belki şimdiye
kadar büyük zatların bile tespit edemedikleri keşfedilmemiş, adı konmamış
letâifi, O’na ait hakâiki özümseyip aksettirecek bir prizma şeklinde süzmelidir;
süzmeli ve meseleyi sürekli evirip çevirip O’na getirmelidir.

Değişik zamanlarda vâhid-i kıyasî olsun diye arz ettiğim bir husus var –ki
bana çok önemli gelmektedir– tekrar arz etmek istiyorum. Afacan ve çok
sevimli çocuğu olan bir insan düşünün ki, daha siz, “ço…” dediğiniz an o,
“çocuk” diyeceğinizi zannederek kendi çocuğundan bahsetmeye başlar; belki de
siz “çoban” diyecektiniz.. işte bunun gibi bir fırsat zuhur eder etmez, hemen her



meseleyi değerlendirip Allah’a getirmek ve ağzını açan birinin “ab…”
diyecekken ona, “ab…’ deyip israf-ı kelâm ve zaman edeceğine Allah desene”
demek, hiç olmazsa bu mülâhazalarla meşbû bulunmak çok önemlidir. Tabiî ki
bunu bir misal olarak arz ediyorum. Bunu dedirtme şekli farklı olduğu gibi,
vicdanında duyma ve duyurma şekli farklı olabilir.

S ö z ü evirip çevirip sürekli Cenâb-ı Hakk’ı hatıra getiren lâhûtî
mülâhazaların etrafında dolaştırmak, aslında Cenâb-ı Hakk’a ait meselelere
karşı kıskançlık ölçüsünde duyarlı olmaya işaret eden güzel bir bakış açısıdır.
Efendimiz, Allah’ın herkesten “ağyer” olduğunu ve gayretinden dolayı da

kullarına fuhşiyatı haram kıldığını bildirmektedir.3 Allah’ın gayretinden

bahseden başka bir hadiste de “Gayûr” tabiri kullanılmaktadır.4 Bu kelime,
mübalâğa anlamını ifadede kullanılan bir kelimedir. Binaenaleyh insan, Cenâb-
ı Hakk’ı mücerret anlatmanın ötesinde, O’nunla alâkalı hakikatleri âdeta kendi
hayatî düşüncelerinin üzerinde örgüleyeceği bir atkı hâlinde kabul etmeli, hayat
nakşını, sürekli lafz-i celâle ana nakış örgüsünün ortasına koyup her şeyi ona
göre örgülemeli, daima O’nunla münasebeti gözetmeli ve ortaya koyacağı
davranışların gerçek tenasübünü de bu nakış esprisine bağlamalıdır. O’nunla
münasebet eksenine her şeyi bina etmek.. her şeyi O’na göre örgülemek..
sürekli O’nu nazara vermek...

İşte bu mülâhazalar içinde bulunup O’na göre davranmak, bir yönüyle kulun
Allah’a karşı gayretini ifade eder. Allah’ın kula karşı gayreti de onun zayi
olmasını istememesi, onu çok sevmesi ve tutması, pek çok şeye tercih etmesi ve
bundan dolayı da onun fuhşiyata girmesini yasaklamasıdır. Çünkü fuhşiyat,
kulun ruhî ve mânevî yapısını bozan bir gayri tabiîliktir. İşte gayret-i ilâhiye,
kulu koruma ve onu çürütmeme, hatta onu bu fâni dünyada bir varlık olmaktan
kurtarıp bekâya namzet kılma şeklinde tezahür edebileceği gibi ona yolunu
gösterme ve onu “bekâ billâh maallâh” sırrına mazhar etme şeklinde de ortaya
çıkabilir.

Allah’ın insana karşı olan gayretini İbn Teymiye mektebinin talebeleri gibi
bazıları bu anlamda hatalı bulmuşlar ve Allah’a zaaf isnat ediliyor diyerek
karşı çıkmışlardır. Ne var ki, mesele hiç de öyle değildir. Bizdeki gayretler
birbirimize karşı ne mânâya geliyorsa, Allah’ın gayreti de mukaddesiyet,
münezzehiyet ve ulvîlik keyfiyeti içinde, hatta keyfiyet ve kemmiyet üstü ve
hedefi insan olan ilâhî bir gayrettir.



Müslim’de geçen ve Muaz b. Cebel’in rivayet ettiği bir hadiste, Muaz
(radıyallâhu anh): “Peygamber Efendimiz’in terkisinde idim. Onunla aramızda
semerin arka kâşından başka bir şey yoktu. Bana: “Yâ Muaz!” dedi. Ben َكْیََّبل

َكْيَدْعَسَو ّللا  ِهٰ َلُسَر  اَي   dedim. Sonra biraz yürüdü ve yine: “Yâ Muaz!” dedi.
َكْيَدْعَـسَو ّللا  ِهٰ َلُسَر  اـَي  َكـْیََّبل   dedim. Sonra biraz yürüdü ve tekrar: “Yâ

Muaz!” buyurdu. Ben: َكْيَدْعَسَو ّللا  ِهٰ َلُسَر  اَي  َكْیََّبل   dedim. “Allah’ın kulları
üzerindeki hakkı nedir bilir misin?” diye sordu. Ben: “Allah ve Resûlü bilir.”
dedim. “Gerçekten Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, O’na ibadet etmeleri ve
Kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır.”  buyurdu. Sonra biraz daha
yürüdü ve yine: “Yâ Muaz!” dedi. َكْيَدْعَـسَو ّللا  ِهٰ َلُسَر  اـَي  َكـْیََّبل   dedim.
“Bunu yaptıkları takdirde kulların Allah üzerinde hakkı nedir bilir misin?”
dedi. Ben de, “Allah ve Resûlü bilir.” dedim. “Onlara azap etmemesidir.”
buyurdu.”5

Bu hadiste ifade edildiği gibi Allah’ın kul üzerindeki hakkı, kulların O’na
ibadet edip O’na hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kalbin, tevhidin
mertebeleri adına ulaşabileceği ölçüde en ileri noktaya ulaşması, tevhid
karşısında ne kadar incelebiliyor ve ne kadar kesb-i zarafet edebiliyor ise o
kadar incelmesi ve hassas olması –elverir ki meseleyi yaşanmaz hâle
getirmesin– kulun Allah’a karşı gayretini ifade eder.

(Bu meseleyi tenezzülât-ı ilâhiye zaviyesinden bakarak anlamak da
mümkündür.)

Hadiste evvelâ, kula terettüp eden haklar, sonra da kul bunları yaparsa onun
Allah üzerinde hakkı meselesi mevzuubahistir. Hanefî fıkıh âlimleri, Allah
üzerinde “hak ve alâ” kelimelerinin kullanılmasını çok doğru ve sağlıklı
bulmazlar. Ancak bu kelimeyi başka türlü yorumlamak da mümkündür : Şöyle
ki, Allah (celle celâluhu): “Kulum Bana böyle davranırsa Ben onu yerine
getiririm.” dediğine göre, bu hakkı, vaadinde hulf etmeyen Cenâb-ı Hakk’ın –
tabir caizse– bizzat üstlenip üzerine alması şeklinde yorumlanabilir. Bizim
anladığımız mânâda o hak bizim aczimizle, zaafımızla ve fakrımızla
karşılaşınca böyle bir anlam kazanmaktadır. Her şeye Kadîr olan Allah Teâlâ,
“Benim üzerime haktır.”  diyorsa –ki Efendimiz öyle buyuruyor– o zaman bu
bir haktır. Ama bizim anladığımız mânâda bir hak değildir. Kulların Allah
üzerindeki hakkı, Allah’ın kulları üzerindeki haklarına mukabelede bulunmak
içindir. Yoksa kulların Allah Teâlâ üzerinde  herhangi bir hak iddia etmeleri



söz konusu olamaz.
Bu mütekabiliyet esasına istinaden, beyan edilecek hususun “hak” kelimesi

ile ifade edilmesi mümkündür. Belki de “Hakkın bende mahfuzdur.” dendiği
gibi, vaad edilen şeyin bir hakmış gibi sonradan muhakkak surette yapılacağını
ifade etmek için böyle bir ifade kullanılmış olabilir. Bununla beraber “Bu söz
haktır.” ifadesinde olduğu gibi, “Bu sözle haber verilen husus muhakkak
olacaktır, bu mesele tereddüt götürmez.” mânâsında kullanılmış olması da
muhtemeldir. Aynı zamanda mebdede bir gayretin, neticede hak olması da söz
konusu olabilir.
1 Müslim, îmân 95; Tirmizi, birr 17; Ebû Dâvûd, edeb 59.

2 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/90, 91; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  24/72.

3 Buhârî, nikâh 107; Müslim, tevbe 32-36.

4 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 2/240; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl 11/265.

5 Müslim, îmân 48; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/228, 242.



Dördüncü Bölüm 
BÜYÜTEÇ

KÂİNATLARIN FİHRİSTİ: İNSAN
Soru: “İnsanın bazen dünyaya sığamadığı hâlde, bazen bir damlada
boğulması, bazı letâifin bir batmanı kaldırmasına mukabil, bazılarının
bir zerre yüke tahammül edememesi” meselesini nasıl anlamamız
gereklidir?
İnsan, kâinatın fihristi mahiyetinde yaratılmıştır. Melekler âleminden ruhlar

âlemine, oradan cemadat âlemine kadar ne kadar hâssa varsa Allah, bu
hususiyetlerin bir fihristini insanın mahiyetine dercetmiştir. O, yerinde, bir
cemad hususiyeti gösterir ki, eğer onun nerede olduğunu ve mülâhazalarını bize
gösterebilecek bir adesemiz olsaydı, insanda pek çok cemad yönlerin
bulunduğunu görürdük. Keza, insanda hayvanî özellikler de vardır. Bunu da
yine bir adeseyle tespit etme imkânı olsaydı, onun mahiyetinde ve içinde, insanî
olandan başka çok şeylerin kol gezdiğini, tabir caizse kuyruğunu dikip
dolaştığını görürdük. Bütün bunların yanında insanda, nefha-i ilâhiye ile
müşerref bir mahiyetin mevcudiyeti de söz konusudur. Ondaki bütün bu
hususiyetler yer yer onda hükümlerini icra eder ve onu tesir altına alırlar. Aynı
zamanda insanda, Allah’a (celle celâluhu) yönelme sayesinde insan-ı kâmil
olma yoluna girme ve arşiyelerle yükselme istidadı da vardır ki, yer yer o da
hükmünü icra eder...

Herkeste bunları görecek bir göz olmayabilir, ancak neticeleri itibarıyla
bunların varlığını sezmek mümkündür. Bugün bazı Batı ülkelerinde insanın
cemad, hayvan, insan ve insan-ı kâmil yani olgun insan yönlerinde çalışmalar
yapılmaktadır. Hatta bir dönemde bazı mütehassıslar, o günün asi gençliğini
formüle etmiş ve bu formülün neticesi olarak, o günkü asi gençliğin formülüyle
serseri köpek formülü tam örtüşmüştü. Yani bu mahlûka ait hususiyetler,
insanın mahiyetindeki, diğer letâifi tesirleri altına almış ve sadece o görünür
olmuştu. Elbette bu mahiyetin, insanın letâifine hâkimiyetinin bir kısım



tezahürleri olacaktı, olmuştu da; o mahiyette olan insan, haram ve helâl

demeden her tarafa saldırıyor, âyetin ifadesiyle ağzını açıyor,1 sokaklarda öyle
geziyordu. Karşısına çıkanlara tecavüz ediyor, meşru hiçbir çizgi tanımıyor ve
serazat yaşıyordu. Değerlendirilecek şeyleri değerlendirmez,
değerlendirilmeyecekleri değerlendirir; kıstassız ve kritersizdir. İşte,
araştırmacılar bu veriler ışığında meseleyi formüle ettiklerinde karşılarına
serseri köpek formülü çıkmıştı.

Demek ki insanda böyle bir mahiyet de vardı. Daha doğrusu insanın
mahiyetinde böyle bir çekirdek vardı, gelişip inkişaf etme ortamını bulunca,
insan, mânevî letâifini baskı altına alacak, hatta bazen insanî değerleri yutacak
bir canavar hâlini alabiliyordu.

Bununla beraber insanın bir de, insan olma ciheti vardır. Bu durumuyladır ki
insan, bütün kâinatla münasebete geçebilir, feza-i ıtlakı temâşâya yürür,
nâmütenahîliğe açılır ve ne maarifle döner geriye gelir de bize ballar balından
neler neler tattırır!.. Bir yanı itibarıyla o, bir insandır, ancak hep maddî darlık
içinde sağa sola toslar durur; ufku hep karanlıktır, geleceği fezada gördüğü
karadelikler gibi hep karanlık görür de aydınlık bilmez. Bir türlü hilkatin
sırlarını göremez, varlığın melekûtuna nüfuz edemez, esmâyı bilmez, sıfâtı
tanımaz, Zât’tan da habersizdir. Hep “madde” der ve onun kuvveti, enerjisi
etrafında akıl yürütür durur. Bu da bir insandır ama maddenin darlığına
mahkûm bir insandır. Bir türlü sıçrayıp insan-ı kâmil olma durumuna
gelememiş, daha doğrusu inanamamış, isim ve sıfatlarla ufkunu
aydınlatamamıştır. Dolayısıyla önü tıkalı, ufku da karanlıktır. Yani madde her
zaman onda hâkimdir. Böyle bir insanın kaprisli ve hırslı olması, düşünce ve
tasavvurlarında tutarsız bulunması, ibadet ü taatte tekâsül gösterip bir iş
yapmaması, cismanî ve hayvanî olması her şeyi madde plânında mütalaa
etmesi, çok defa kendini bohemliğe salması tabiatının gereğidir. Eğer silkinip o
hayvanî duygularının baskısı altında yaşamadan kurtulmazsa, o darlık içinde
tükenir gider. Tıpkı bir fanusun içine girmiş kelebek gibi sağa sola çarpar durur
ve neticede de o kapkaranlık dünyada yuvarlanır yokluğa gider. Aksine o,
silkinip bu duygunun baskısı altından kurtulabildiği takdirde insan-ı kâmil olma
yoluna girer, esmâ ve sıfât dairesi içinde nâmütenâhî okyanuslara yelken açıyor
gibi olur, ufkunda her şey birdenbire aydınlanır ve kendini ışık hüzmeleri
içinde bulur.

İnsanı bu tür değişik hâlleriyle gördükten sonra, şimdi de onu bazen



dünyalara sığmayan bazen bir damlada boğulan, bazen letâifinin batmanlar
ağırlığında yükleri kaldırmasına mukabil, bazen bir zerre yüke tahammül
edememesi hususunu tahlile çalışalım.

İnsan, hislerinin veya kendi mahiyetinde mündemiç hâsselerin gereğince,
cemadî veya nebatî bir durum yaşıyorsa, silkinip ondan çıkacağı âna kadar bir
mânâda onu öyle kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bu, belli tabiatları, olduğu
gibi kabul etmenin gereğidir. Kabaca nebatî durumda şu hususlar görülebilir:
O, atmosferden, güneşten alacaklarını alır değerlendirir; topraktan
massedeceklerini masseder, beslenir; verme ve almasına devam eder. Evet, o,
bir taraftan alırken diğer taraftan verir ki, insanın üzerinde de nebatîliğin böyle
bir tesiri görülür. Böyle bir insan sadece almayı, beslenmeyi ve ifraz etmeyi
düşünür. Bu, nebat ufkunda nebatî duygularının tesiri altındaki bir tabiatın
ifadesidir. Ancak bir insanın ilelebet böyle bir duygunun tesiri altında kalması
da tecviz edilemez. İnsan, fıtratında böyle bir çekirdeğin mündemiç olmasından
dolayı ara sıra böyle bir duruma girse de, bu ilelebet devam etmemelidir.
İnanmış bir insan, silkinecek, oradan çıkacak, yeni bir diriliş neşvesiyle
arşiyeler çizecek ve yukarılara doğru pervaz edecektir.

Bazen de insan, hayvaniyet duygusunun tesiri altında etrafına saldırır,
fevkalâde hiddetli ve şiddetli davranır, hırçınlaşır, kimseye yüz vermez, çok
defa başkalarına diş gösterir; yer, dişine kira ister; sık sık kuvvet denemeleri
yapar, kuvvetle kendini kabul ettirmeye çalışır; idare hakkını kuvvetlinin
imtiyazı gibi görür.. ve ne kendi eyler rahat ne de halka verir huzur. İşte
hayvanî mertebeye ait tablo budur. Bu durumdan sıyrılmak zordur ama imkânsız
da değildir. Onun bu durumu itibarıyla şunu söylemek mümkündür:

Bir insan, hayvaniyet mertebesinde iken bir zerrenin içinde boğulabilir ve
bir damlada kaybolabilir. Bazı hayvanlar, vurulacaklarmış, öldürüleceklermiş
ve kapana kıstırılacaklarmış düşüncesiyle her an tetiktedirler ve hep onun
rahatsızlığını yaşarlar. Bazıları bir tek dane için başını kapana sokar ve orada
kısılıp kalırlar. Bazıları ise bir anlık hissin mağlubu olarak bir sıçrama ile
perişan olur giderler. Bütün bunlar, mukteza-i hayvaniyettir. İnsan, böyle bir
hâle geldiği zaman hayali fıskın tesirine girmesine meydan vermeden hemen
silkinip o işin içinden çıkmalı, Allah Resûlü’nün ifadeleri içinde abdeste
koşmalı, başını yere koyup secde etmeli, “Aman yâ Rabbi, Sana sığınıyorum!”
demeli ve mertebe-i hayvaniyetten sıyrılmalı ve onun neticeleri veya sâikleri
olan fısk u fücurdan uzak durmalıdır. Esasen bu durum herkesin başına



gelebilir. Ancak insan olan insan, onu sırtından atmasını ve yükselmesini de
bilmelidir.

İşte bu hâli yaşayan insan, bir danede boğulabilir ve bir damlada
mahvolabilir. Ancak sıçramasını bilen ve fırlayıp insanlık mertebesine
yükselenler de o mertebede akıl ve iradelerini kullanarak hayvanî tabiatların
maruz kaldıkları durumdan kurtulabilirler. İçinde Allah korkusu, Cennet’i
kaybetme ürpertisi, letâifini öldürme ve söndürme endişesi olmayanlar her an
böyle bir çukura düşebilirler.

İnsan-ı kâmil olan mü’mine gelince o, böyle bir çukura düşse bile, kalkar
belini doğrultur, ızdırabını vicdanında yaşar ve ardından koşar, yukarılara
doğru yükselir. Hele bu insan, Rabbin rahmetiyle serfirazsa onun önüne engin
mânevî lezzetler serilir ve o zevkle yürür bu yolda. Hayatının bazı dilimlerinde
pek çok mü’min, buna mazhar olmuş ve bu duygu ve düşünceyi vicdanında
hissetmiştir. Hatta bazıları belki bunu çok açık bir şekilde bütün letâifiyle
yaşamıştır. İnsan, Rabbisine teveccüh ettiği an, bazen öyle hâl olur ki, o bütün
dünya ve mâfihâyı sırtından atar, Rabbisinin rahmetine doğru kuşlar gibi
kanatlar çırpıp yükseliverir. Böyle bir hâli ihraz eden bir kimseye, bütün
dünyalar verilse hepsini iter, yoluna devam eder. Çünkü o bunları
yükselmesine mâni olarak görmektedir. Bu, Efendimiz’in yüzde doksan dokuz
virgül dokuz daima yaşadığı bir hâldir. (Buna yüzde yüz de denebilir belki ama
Allah Resûlü de bir beşerdi ve bize imam olma konumundaydı. Bu sebeple
bizim de mutedil konuşmamız gerekir.) Daha sonra, derecesine göre Raşid
Halifeler, evliyâullah, müceddidîn-i kiram bu hâli yaşamışlardır. Esasen bu
sözü söyleyen Bediüzzaman Hazretleri de o hâli yaşayanlardan biridir. Böyle
bir duruma ermiş bir kimsenin karşısına Cennet çıkarılsa o, Cennet’e dahi iltifat
etmez. Nitekim kulluğu itibarıyla miraçta zirveye ulaşan Allah Resûlü, Cennet’i
bu duygularla karşılamış ve ona iltifat etmeyerek ümmetinin içine dönmüştür.

Bu hâlleri birbirine karıştırmamak gerektiği gibi, bu hâllerin gerekleri de
birbirine karıştırılmamalıdır. Çok iyi bir mü’min de olsa, bir insan, hayvanî
duyguların tesirinde olduğunda, her zaman bir kısım hayvanî isteklerin esiri
olabilir. Hatta bu his ile o, çok kez mantığı ayağının altına alır ve orada bazen
imanın zorlaması âdeta görülmez gibi olur. Bu türlü düşmeler, bazen kâmil bir
insanda bile olabilir; ancak uzun süre devam etmez. Böyle bir insanın, her
günah arkasından yüreği hoplar gibi olur ve hemen kalkıp koşar, “Aman yâ
Rabbi, yoksa imanımı mı kaybediyorum!?” deyip iki büklüm olur. Bu konuda



günahlar içine dalıp kalanlar ise mahvolup giderler.
1 Bkz.: A’râf sûresi, 7/176.



GAYE-İ HAYAL OLMAZSA...
Soru: Gaye-i hayal ne demektir? Bugünün Müslümanı için gaye-i hayal
ne olmalıdır? Nisyan basarsa, niçin zihinler enaniyet kesilir ve hedefe
ulaşılamaz?
Sorunun sonunda ifade edilen söz, bir vecizenin mânâsından alınmış.

Vecizenin aslı şu şekildedir: “Gaye-i hayal olmazsa veyahut nisyan veya tenasi
edilse, ezhan enelere dönüp etrafında gezerler.”

Hayal, yerinde ibadet sayılacak bir husustur. Hatta hayali çok geniş, tasavvur
tabloları çok parlak olan kimseler, ibadet ü taat ve evrâd u ezkârlarından daha
derin bir zevk alırlar. Cenâb-ı Hakk’ın çok geniş ve engin lütuf ve ihsan
tecellîlerini müşâhede edebilirler. Evet, onlar, ibadet ü taatlerinde ve Rabbe
teveccühlerinde, sonra Cennet’i bütün ihtişam ve debdebesi ile müşâhedede de
daha bir farklıdırlar. Kur’ân’ın o husustaki bütün âyât-ı beyyinatını, o âyât-ı
beyyinatla ortaya konan Cehennem’i bütün dehşetiyle, Cennet’i bütün
ihtişamıyla akıllarına getirebilir ve hayallerine resmedebilirler. Binaenaleyh
bir yönüyle hayal, Allah’ın insanlara verdiği en büyük lütuflardan biridir; insan
onunla, ibadette ve gönül hayatında derinleşebileceği gibi aynı zamanda kötü
neticeleri tevlid edebilecek fenalıkları da kötü sonuçlarıyla daha net tasavvur
edebilir. Ancak, hayal için hayal diyebileceğimiz kupkuru ve hedefi olmayan
tahayyülatın da hiçbir mânâsı ve faydası yoktur. Binaenaleyh, insan Kur’ân
okurken, makul olan ve en azından akliyat içinde değerlendirebileceği şeyleri
düşünmesi, hayalini harekete geçirmesi yararlı olur. Yoksa kâh burada, kâh
orada veya kâh öbür tarafta tahayyül eden birinin tahayyülü de, tefekkürü de,
taakkulü de, yani aklını kullanması da anlamsız, faydasız ve abes bir iştigaldir.

Meseleyi bu zaviyeden ele alınca, hayalde yüce bir gayenin olması gerektiği
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Evet, insanın, şahsî ve içtimaî hayatı adına,
kendine çok büyük şeyleri gaye-i hayal yapması oldukça önemlidir. Küçük
hedeflere bağlı yaşayan veya bütün bütün hedefsiz olan bir kimse, hayalleri
ölçüsünde bir insan olarak ömrünü geçirir, öyle ölür ve öteki hayatı da ona
göre şekillenir. Netice itibarıyla hayal, insanda tam hedefini bulamayınca,
vicdan daralacak, çok geniş olan âleme açık insanî ufuk kararacak ve o insan
bütün bütün hodgamlaşacaktır.

Biraz daha açalım; bir insan, dünyayı veya sadece cismaniyete ait bir zevki
ya da ikbal, makam ve mansıba müteallik hususları mefkûreleştirse, hayaline



gaye yapsa ve bu yolda çalışıp çabalamaya dursa ve zamanla bunları elde etse
de, o hiçbir zaman doymayacak beden ve cismaniyeti adına sürekli daha başka
şeyler arayacaktır. Aklı, ruhu ve bütün hissiyatıyla yüksek mefkûrelere
yöneleceği âna kadar da bir türlü doyma bilmeyecektir. Aksine eğer bu insan,
Allah rızası deyip ona bağlansa, bu hedef, ancak O’nu bütün cihana duyurup
tanıtmakla gerçekleşeceğine inanarak sürekli o nâmütenâhîye doğru
yürüyebildiği takdirde benliğin anaforlarına kapılmaktan kurtulacak ve bütün
cihanları istiab edecek bir vicdan vüs’atine ulaşacaktır. O âdeta daima uçacak,
önünde yeni yeni perdelerin açıldığını müşâhede edecek, bu salih daire onda
yeni şevkler uyaracak, duyduğu her şevkle daha farklı hamlelerde bulunacak ve
her hamle onun önüne daha değişik ufuklar açacak ve kendini düşünmeyen bir
küheylan gibi hep gayeler gayesine koşacaktır.

Bunu ehl-i hakikatin “fenâ fişşeyh”, “fenâ firresûl” ve “fenâ fillâh”
mülâhazalarına veya “seyr ilallah”, “seyr fillâh” ve “seyr minallah” esaslarına
da benzetebiliriz. Bunlara, insanın Allah’a doğru gitmesi, seyr u sülûkunu
tamamlayıp o müntehâya ulaşması, O’nda fâni olduktan sonra dönüp başkalarını
da O’na götürmesi diyebiliriz. Halk içinde Hak ile beraber bulunma, insanları
Allah’a yükseltmek için onların içinde bulunduğu aynı anda Allah ile beraber
olduğunun idrakinde olma keyfiyeti de diyebileceğimiz bu durum, bir nübüvvet
cilvesidir.

Evet, sâlik, hayalini böyle yüce bir gayeye ve hedefe kilitlediği zaman, onun
seyr u sülûk yolculuğunun sonu hiçbir zaman gelmeyecek ve bu mübarek yolcu,
hep O’nu anma ve O’na yürüme sayesinde iman-itminan arası gelip gidecek ve
hep huzur yudumlayacaktır. Bu durumu Cenâb-ı Hak şöyle belirtmektedir: “İyi
bilin ki gönüller ancak Allah’ı anmakla huzur bulur ve oturaklaşır.”1 Evet,
kalbler O’nu anışla huzura kavuşacaktır. Hele insan bir de O’na ait hususlar
içinde benliğini tamamen unutup kendinden geçiverse, artık o, sadece
hedeflediği şeyi düşünecek ve onunla oturup kalkacaktır. Buna mukabil,
Allah’a götürmeyen bir yolda yürüyen ve kendisini yenileyemeyen kimseler ise
kendilerinin dışına çıkamayacak ve bencilliğin dar mahbesinden
kurtulamayacaklardır.

Evet, böyle bir gaye-i hayal olmayınca veya değişik bağlantılar onu
unutturduğunda o kimse benliğin tasmalı bir bendesi ve şeytanın da karîni
hâline gelir. Allah (celle celâluhu), “Kim Rahmân’ın hikmetlerle dolu ders
olarak gönderdiği Kur’ân’ı göz ardı ederse, Biz de ona bir şeytan sardırırız;



artık o, ona arkadaş oluverir.”2 buyurmaktadır. Böyle bir kimse gözleri
varken, görüleceği görmemiştir. Evet, bu bir teami yani görme yeteneğine sahip
olduğu hâlde görememe demektir. Zaten âyette kişinin görememesi, ُشَْعي
kelimesi ile anlatılmaktadır ki, bunun mânâsı, gözler görüyor olduğu hâlde
muvakkaten görmeden uzaklaşması ve görmüyor olması demektir.

Biz, Allah’ın azametini, şeytanın hakkımızda nasıl tuzaklar çevirdiğini,
içimizde nefsin onun hesabına nasıl çalıştığını, beşerî garîzelerimizin benlik
çarkının tamamen şeytanın hesabına döndüğünü, hatta kuvve-i akliyemizin
şeytan hesabına çalıştığını, kuvve-i gadabiyemizin, öfkemizin, kinimizin ve
nefretimizin şeytan hesabına hareket ettiğini biliyoruz. İyi veya kötü bildiğimiz
bütün bu şeylere rağmen, gidip şeytanın sahiline aborde oluyor ve orada demir
atıyoruz. Bence âyette anlatılan husus da işte budur. Bu aslında bir teamidir,
görebildiği hâlde görememektir.

Evet, bilerek yaptığımız bu işler şeytana teslim olma ve inkıyat etme
demektir. Haddizatında insan unutmadığı hâlde unutma durumuna düşmekte,
unutanlar gibi davranmakta ve hislerine mağlup olmaktadır. Böyle olunca da –
hafizanallah– insan kendi benliğinin dışına çıkamamaktadır. Allah ile
münasebeti olmayan bir benlikte de hayır yoktur. İşte böyle bir unutmaya da
tenasi diyoruz.

Aslında bu mesele başlı başına bir mevzu olduğundan bunu daha uzunca ele
almaya ihtiyaç olduğu açıktır. Benlik, benliğin itibarî bir hüviyet arz etmesi,
benliğin sırları, benliği kazanma ve sonra Allah için benlikten vazgeçme.. bu
hususlar hususiyle de ehl-i hakikatin derinlemesine ele aldığı mevzulardandır ki
daha fazla uzatmamak için üzerinde ancak bu kadar durmak mümkün oldu.
Böyle latîf meseleler biraz hususiyet arz ettiğinden ve bunların ıstılah ve
tabirleri de ayrı bir ilgi ve bilgi gerektirdiğinden burada noktalamak istiyorum.
1 Ra’d sûresi, 13/28.

2 Zuhruf sûresi, 43/36.



MÜSPET HAREKETİN ÖLÇÜSÜ
Soru: “Vazifemiz müspet hareket etmek” denmektedir. Müspet hareketin
ölçüsü ne olmalıdır?
Müspet hareketin, okuduğumuz ve az dahi olsa âşina olduğumuz kitaplar ve

bize ait terminoloji açısından mânâsı şudur: Müspet hareket, insanın, “Benim
yolum, hizmet metodum güzeldir.” duygu ve düşüncesiyle mesleğinin
muhabbetiyle yaşaması ve asla gönlünde başkalarına adavete yer
vermemesidir.

Aslında, kendi mesleğine bağlılığını canlı tutup, kendi mesleğinin sevgisini
başka gönüllere ulaştırıp onlarda alâka uyaracağına, başkalarının mesleğini
yıkmakla meşgul olan bir insan, menfi hareket ediyor demektir. Kendi
mesleğine revaç kazandırmak adına, “Falanın mesleği şöyle kötüdür, filan
şöyle merduttur.” diyen kişi günah işliyor ve mesleğinin muhabbetiyle
yaşayacağına, başkalarına adavetle yaşıyor ve dolayısıyla kendi mesleğini de
baltalıyor sayılır.

Evet, mükerrer tecrübelerle görülmüştür ki, bir insan, mesleğinin
muhabbetiyle hareket edeceği yerde, başkalarını yıkmakla meşgul olunca, çok
defa kendi düşüncesini baltalamış olur. Her şeyden evvel bize de onlara da
müheymin ve nigehban olan Allah var. O, iddialara göre değil, iç mülâhazalara
göre muamelede bulunur. Eğer biz hak yolda isek ve çalışmalarımız Allah’ın
hoşuna gidiyorsa, O, yeryüzünde bize perde olabilecek her şeyi bertaraf eder.
Şayet bizim ihlâsımız yoksa ve samimî değil isek, buna karşılık başkaları
ihlâslı ise onların ortaya çıkmasına ve bizim kaderimize hâkim olmasına mâni
olmak, Allah’a karşı bir suiedeptir. Binaenaleyh kişi  başkalarını yıkmakla
meşgul olacağına, daha ziyade ihlâslı harekete önem vermelidir. Bütün
davranış ve hareketlerini, Cenâb-ı Hakk’ı hoşnut edecek şekilde ayarlamalı,
tanzim etmeli ve öyle davranmalıdır.

Müspet hareketin ölçüsüne gelince, diyelim ki, biz din olarak Efendimiz’in
getirdiği en son dine mensubuz, mezhep olarak da Hanefîliği benimsiyoruz.
Şimdi, böyle bir anlayışın muhabbetiyle yaşamak şöyle olur:

İslâm, tevhidi getirmiştir. Şirkin, putperestliğin aleyhinde olmak ve aynı
zamanda tevhidi delilleriyle anlatmak elimizdeki kitaplarda gördüğümüz gibi,
tevhid düşüncesini şeytanın elinin uzanamayacağı yerlere yerleştirme adına
bütün delilleriyle anlatmak, mesleğimizin muhabbeti demektir. Böyle bir



sorumluluğumuz olduğu hâlde kalkıp meselâ, Hristiyanların, lehte veya aleyhte
tarz-ı telakkileriyle meşgul olmak, Hristiyanlık dünyasıyla bizi karşı karşıya
getireceğinden mahzurludur. Doğru olan, tevhidi, tevhidin mantıkîliğini
anlatmak, dolayısıyla teslisin yanlışlıklarına dikkati çekmek ve Allah’ın üç
olamayacağını mantıkî olarak anlatmak olmalıdır. Yoksa kuru bir düşmanlık  ve
mücerret taarruz, onlarla bizi faydasız bir şekilde karşı karşıya getirir.
Hususiyle günümüzde inkârcılık, inkâr-ı ulûhiyet, ateizm yani Allah kabul
etmeme düşüncesi, öyle korkunç bir düşmanlıktır ki, karşımızda bunlar varken
Allah’a, peygambere ve geçmiş peygamberlere inanan kimseleri hedef almak,
Müslümanlık adına yanlış bir mücadele tarzı olsa gerek.

İsterseniz meseleyi biraz daha hususileştirelim: Meselâ, biz Hanefî
mezhebindeniz. Ben bir Hanefî olarak Hanefî mezhebini Şafiî, Malikî ve
Hanbelî mezheplerinden üstün tutarım. Fakat böyle bir üstün tutma hissi, hiçbir
zaman beni, İmam Şafiî, İmam Malik veya İmam Ahmed İbn Hanbel
Hazretleri’ni tenkise sevk etmez ve etmemelidir de. Ben mesleğimin
muhabbetiyle yaşar, Ebû Hanife’nin mesleğinin esaslarını ortaya koymaya
çalışır, diğerlerinin hatalı gördüğüm yanlarıyla da hiç mi hiç meşgul olmam.

Biraz daha hususileştirecek olursak, bizim bir hizmet metodumuz var; bize
bir yol çizilmiş, biz de bu yol içinde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bazıları, bir
grup teşkil eder, sokağa çıkar ve mitinglerle düşüncelerini seslendirir; bazıları,
ehl-i gafletin ve ehl-i dalâletin yolunu kesme istikametinde gayret gösterir;
bazıları da daha başka metotlar takip eder. Biz ise, “Günümüzde kalb ve
kafalar iman açısından yaralanmıştır. Bu yarayı tedavi edip gönülleri umumî bir
itminana ulaştıracağımız âna kadar gerçek huzur ve sükûnun sağlanamayacağına
inanır ve himmetimizi iman ve itminan meselesine tevcih ederiz. Bize göre
Efendimiz’in yolu da budur. Nitekim O’na emirlik ve bir grup teşkili teklif
edildiği zaman “Güneş bir omzuma, ay bir omzuma konulsa ben bu davadan
vazgeçmem; yani hep insanlara iman telkin ederim.”1 demiş ve bunda ısrar
etmiştir. On üç sene Mekke’deki mücadelesinin arka plânında da hep bu vardır.

Evet, işte bu bizim mesleğimizdir. Biz, böyle hareket etmek
mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh, bazı hiziplerde daha candan dostlarımız olsa
da partiler bizim için tâlî bir meseledir. Her şahıs beğendiğine rey verir. Fakat
bunu mevzu yaparak mücadele konusu yapmaz. O, her yerde iman ve Kur’ân
nurlarının dostları olabileceği mülâhazasıyla hareket eder, herkesin
sempatisine fevkalâde önem verir ve başkalarını küstürmemeyi vazife bilir. Bu



bizim üslubumuz, –meslek denecekse– mesleğimizdir.. ve biz, mesleğimizi çok
seviyoruz.

Şimdi, mesleğimizi esasatıyla anlatmak, o yolda insanlığa yararlı olmaya
çalışmak ve mesleğimizin gereği olan iman hakikatlerine hizmet etmek varken,
bunu bir tarafa bırakıp, doğrudan doğruya başkalarının mesleklerini yıkmakla
meşgul olmak tam bir menfi harekettir. Bu mevzuda Kur’ân-ı Kerim bizlere
şöyle bir düstur verir: “Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltmeye bakın! Siz
hidayette olduktan sonra başkalarının dalâleti size zarar veremez.”2

Bu âyet-i kerimeyle mü’minlere âdeta şöyle seslenilmektedir: Siz kendi
yolunuza bakın. Yolunuz doğru mudur? Nazarlarınız Hakk’a müteveccih midir?
Gönlünüz ihlâs neşvesiyle canlı mıdır? Evet, siz sadece ona bakın. Şayet bunlar
varsa, siz Allah (celle celâluhu) nezdinde bir şey ifade edersiniz. O zaman
başkalarıyla beyhude meşgul olmaya gerek yok. Başkaları ne kadar güçlü ve
kuvvetli de olsa, size zarar veremezler. Siz kendinize bakın, doğru musunuz,
değil misiniz? Seccadenizi yere atın. Rabbinizin huzurunda dize gelin,
muhasebenizi yapın; eksiğinizi gediğinizi görmeye çalışın, karşınıza bir
yanlışlık ve bir karanlık nokta çıkarsa onu gidermeye ve aydınlatmaya bakın;
size sadece bu düşer. Eğer gökte sizin için hüsnükabul vazedilmiş ve Allah
“Ben onları seviyorum”, Cibril, “Ben de seviyorum” demişse, sonra bütün

melekler de bunu duymuş “Biz de seviyoruz.” demişlerse,3 yeryüzünde ehl-i
imanın kalbinden kimse sizi silip atamayacak ve herkes sizi sevecektir. Bu bir
imtihandır; imtihanı bitireceğiniz âna kadar sabrecek ve dişinizi sıkacaksınız.

Netice-i kelâm, bize, menfi yollara kat’iyen tevessül etmemek ve
başkalarının tahribiyle meşgul olmamak gerekir ki, müspet hareketin ölçüsü de
budur. Nefsî düşünce ve nefsaniyetimize mağlup olarak yanlış yollara
sapmaktan Rabbim bizi muhafaza buyursun!
1 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/101; et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  1/545.

2 Mâide sûresi, 5/105.

3 Bkz.: Buhârî, bed’ü’l-halk  6, edeb 41, tevhid 33; Müslim, birr 157.



ADEM ŞERR-İ MAHZDIR
Soru: “Adem şerr-i mahz, vücud hayr-ı mahzdır.” deniliyor. Bunun
şeytanı da susturacak şekilde izahını isteriz.
Adem (yokluk) “şerr-i mahz”, vücud (varlık) da “hayr-ı mahz”dır, doğru

ancak ben şeytanı susturacak iktidarda değilim. Bu meseleyi belki tam
mânâsıyla anlamamız da biraz zordur. Meselâ, “İnsanlar öldükten sonra
dirilmeseler ne olur? Mesele o kadar da garip değil.” diye karşımıza
çıkabilirler. O zaman deriz ki, “Ebediyen yok olma, mahz-ı şerdir; insan azap
çekse bile var olmak ister.” “Allah bizi yaratmasaydı ne olurdu? Kim
yaratılmak istedi ki?” diye bazıları işin diyalektiğini de yapabilirler.

Meseleyi tasavvurî ve tahayyülî olarak ileriye götürüp anlamaya çalışmak
yerine, ben bir soru sorayım: Hayatının her dakikasında, hatta zevkler içinde
bulunduğun zaman dahi yoklukla varlığı eşit tutabiliyor musun? Çocuklarının
cıvıl cıvıl yemek sofrasının başında koştuğu hengamda ve sofra en leziz
nimetlerle donandığı bir hâlde, hanımın başında bir Cennet hurisi, bir
kadınefendi olarak kadınlığa has bütün zarafetiyle arz-ı didar ettiği bir anda..
evet işte o zaman yoklukla varlığı eşit tutabiliyor musun? Bu durumda “Yok
olsaydım da olurdu.” diyebilir misin?.. öyle ise bırakalım şakayı da biraz daha
ciddî konuşalım.

Yokluk varlıkla müsavi (eşit) değildir. Belki insan bazı ahval ve  şerait
altında yokluğu tercih ediyor görünebilir. Bu, tıpkı intihar eden bir insanın
durumu gibidir ki, hâdise ancak o ânın, akıl ve mantık dışı verdirdiği kararla
değerlendirilebilir. Bazen arzu ettiği kişiyle evlenemediğinden dolayı intihar
etmiş insanları duyarız. Burada mantık yoktur, çünkü onun dûnunda nihayet bir
tanesi ile yine evlenebilirdi. Ancak bu onun verdiği hissî bir karardır ve
yanlıştır. Ölüm daha beterdir, çünkü elde edemediğinin daha dûnundakini de
kaybettiriyor. Yani bu insan , en iyisini elde edemedim diye en kötüsünü bile
kaybediyor. Bunun gibi buhranlı, stresli ve istikrarsız bir anda verilen karar da
isabetsiz bir karardır. İşte adem ve vücud mevzuunda verilen karar da böyle
bunalımlı bir anda verilmiş karardır.

Bu hususta müşahhas misaller de arz edebilirim: İnananlar arasında böyle bir
iddia ile ortaya çıkan olmaz ama, mülhidlerden biri karşıma çıksa ona,
“Madem yoklukla varlığı müsavi görüyorsun; git kendini bir tepenin başından
aşağıya at ve varlıktan kurtuluver.” deyiversem, acaba nasıl davranacaktır!..



Ben iki defa ruhanî reis unvanıyla idam vak’asında bulundum. Askerlikten
evveldi ve o zamanlar daha heyecanlı, daha cesur, daha gözü pek ve herkese
dinimi anlatma gibi bir sevdam vardı. Bundan dolayı da takibin ve tahkikin
eksik olmadığı bir devreyi yaşıyordum ve çok defa yetkililerle karşı karşıya
geliyordum. Yaş itibarıyla da küçük olduğumdan bir sürü nasihat dinliyordum.
Dinliyordum ama kafamdan kendi kendime “Ben yine bildiğimi yaparım.”
diyor, dinimi anlatmaya çalışıyordum. Bir gün emniyet müdürünün camiden
içeriye girdiğini gördüm. “Gani Bey seni istiyor.” dediler. Polis değil, emniyet
amiri geliyor. “Hayırdır inşâallah” dedim ve gittim. Gani Bey beni tanıyordu ve
camiden, cemaatten haberi vardı. Bana: “Bir idamlık mahkûm var, asılmasında
ruhanî reis olarak senin bulunmanı istiyoruz.” dedi. Esasen oradaki en genç
imam bendim ama ben seçilmiştim ve bu teklifi hemen kabul ettim. Netice
itibarıyla istintak edilmeyecek; sadece bir adam asılırken yanında
bulunacaktım. Sonra pratiğini de öğrendim o işin. Cübbemi giydim,
hapishaneye gittim. Hâdisenin üzerinden kaç sene geçtiği hâlde hâlâ idamlık
zatın adını unutmadım: Rasim Dik. Baltayla bir aileyi kesmiş ve o günlerde
meclis de idamını tasdik etmişti.

Üç Şerefeli Cami’nin önüne idam sehpası kuruldu. O zaman henüz teşhir
yasak edilmemişti. Halk seyretmek için toplanmıştı, güya ibret alacaklardı!.
Hücresine onu getirmek için gittiğimde elleri bağlıydı. Şuurunda ihtilâl vardı.
Buna rağmen beni görünce birdenbire değişiverdi. Hâlâ hayatta kalmanın
yollarını arıyordu. Yaşasa da müebbet hapis yaşayacaktı . Belli bir seviyeye
kadar yaşamış ve bir ailenin bütün fertlerini öldürerek kanlarına girmişti.
Devamlı “Atatürk gelecek ve eve gideceğiz.” diyordu. Ben telkin edeyim
dedim. O bunları hiç dinlemiyordu bile. Aksine hep kurtulma yollarını
arıyordu. Hayatı tamamen bitmişti. Kendi de biliyordu ki, artık onu kimse bu
dünyada durduramazdı. Vicdanımla onun bu ızdırabını çok iyi hissediyordum.
Hayatını belli bir seviyeye kadar yaşamış ve hayatta kendisine tebessüm
edebilecek hiçbir şey kalmamış olmasına rağmen o, burada çok sıkıntılı
müebbet hapsi, yok olmaya tercih ediyordu…

Benzer bir hâdiseyi de bunun hemen arkasından yaşadım. Başka bir idamlık
oldu. Yine beni çağırdılar. Bu defa teşhir yasaklanmıştı. Boylu boslu Mehmet
adında bir çocuktu. O da bir çobanı kestiği iddiasıyla idama mahkûm edilmişti.
Yanına gittim, bana hürmet etti. Ona “Seyyidül-istiğfâr”ı okumaya çalıştım.
Abdest aldırayım dedim, olur dedi ama ayaklarını yıkayamadı; zira takati



kesilmişti. Yaşayacağını yaşamıştı. Hayatı da sadece çobanlıktan ibaretti. Fakat
buna rağmen yokluğa gitme var ya! İşte o bitiriyordu her şeyi. Kaldı ki, Allah’a
da inanıyordu; haşre de, neşre de. “Ya olmazsa”ya gelince o da binde bir
ihtimaldi.

“Ölüme gidiyor gibi” derler ya, hakikaten onun ölüme gittiğini gördüm
bizzat. Ben istiğfarı ona tekrar ettirirken, ara sıra duruyor “Yahu beni bir daha
mecliste görüşseler veya adlî tıbba gönderseler... Ne olur bir daha adlî tıbba
gönderin.” diyordu. Adli tıbba verilse de karar bozulmayacaktı. Bütün bunları
en fazla bir ay daha yaşayabilmek için yapıyordu. Ben sanki bizzat onun içine
girmiş ve onun hafakanlarını beraber yaşıyordum. Evet, onun vicdanında öteye
gidişinin ızdırabını onunla beraber yaşadım. Aradan bunca sene geçmiş
olmasına rağmen o tablo hâlâ ürperti hâsıl eder bende.

Bu konuda emsali o kadar çok vak’a var ki; en büyük kimseler, hatta
cihanpesendâne mücadele verenler dahi ölüme götürüldükleri zaman felç
olmuşlardır. Evet, yokluk, o kadar rahatlıkla kabul edilecek bir şey değil.

İşte bu noktadan hareketle mutlak yokluğa şerr-i mahz diyoruz. Muvakkaten
ölme, hem de ondan sonra dirilmenin söz konusu olduğu bir yerde, o, bu kadar
şer sayılır ve şer gibi görünürse, insan, mutlak yok olma mevzuunu tasavvur
ettiği zaman şerr-i mahz olduğunu zannediyorum hemen anlar.

Bir de rüyamı anlatayım. Birkaç defa rüyamda kıyametin koptuğunu
müşâhede ettim. (Kıyametin kopması pek hayra alâmet değildir ama gördüm
ben.) O anda atomik bir kafa ile kendi kendime tasavvur ediyor ve diyordum:
“Şimdi Hz. İsrafil sura üfleyecek, bu küre-i arz parçalanacak, her şey toz
duman olacak, belki elektrik dalgaları hâline gelecek, şerareler hâlinde sağa
sola saçılacak.. vs. Bu esnada içimde duyduğum öyle müthiş bir ızdırap var ki,
bunu hiç unutmam. Biliyorum ve inanıyorum ki, bizi yaratan ve bu kıyameti
yaşatan tekrar diriltir ama, önümüzde olan fırtınalı yolculuğu düşündükçe
hâlden hâle giriyordum. Orada ademin, yokluğun ne kadar korkunç bir canavar
olduğunu bütün vicdanım ve hissiyatımla hissettim.. evet muvakkat bir yokluk
dahi müthiş bir ızdırap veriyordu…

Kim vicdanını dinlese “Ebed, ebed!” dediğini duyacaktır. Binaenaleyh
mutlak yokluk esasen mahz-ı şerdir. İnsan var olmak için Cehennem’i bile arzu
eder. “Cehennem’de kalır, azap çekerim ama, var olarak azap çekerim, buna
razıyım.” der.

Muvakkaten şuur ihtilâlinden ötürü verilmiş hükümlerin infazı, mevzu



haricidir ve onu intihar vs. münasebetiyle arz ettim.
Vücuda gelince o, mutlak hayırdır ama bu, biraz da insanın

değerlendirmesine bağlıdır. Vücud, mutlak hayırdır; çünkü vücutta evvelâ,
Cenâb-ı Hakk’ın sanatı olarak enzâr-ı âleme arz edilme vardır. Vücutta
Cennet’i kazanma, Cemalullah’ı müşâhede etme vardır. Yine vücutta dostların
ve ahbapların varlığıyla mütelezziz olma vardır ve bunların hiçbiri ademde
yoktur. İnsan her şeyin yok olacağına inanıyorsa, kendi yokluğu ile beraber
başkalarının yokluğuna da inanacak ve ızdırap çekecektir. Öldükten sonra
dirilmeye inanmayan bir insan, anne ve babasının da, ecdadının da dirileceğine
inanmayacaktır. Dolayısıyla kendi ızdırabına onlarınki de eklenecektir. Yokluk
işte bu kadar müthiş bir hâdisedir. Varlık ise Cehennem’de olsa dahi ayn- ı
rahmettir ve mutlak hayırdır.



Beşinci Bölüm 
AKTÜEL

UZAYDA CANLILAR VAR MI?
Soru: “Göklerin ve yerin yaratılması ve oralarda bütün canlıları yaratıp
üretmesi, O’nun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. O elbette
dilediği zaman onları mahşerde toplamaya da kadirdir.”1 âyetinde geçen

ةَّباَۤد  (dâbbe) kelimesi, hayvanlara ve insanlara şamil olduğuna göre, bu
âyet göklerde hayvanların veya insanların varlığına delil olabilir mi?
Göklerde dâbbenin yayılmasını nasıl anlamalıyız?
Kur’ân’da “dâbbe” kelimesinin geçtiği her yerde, siyak ve sibak itibarıyla

umumiyetle insanlar ve sair cismanî canlılar anlaşılmaktadır.
Meselâ bir yerde “Allah her canlıyı sudan yarattı. Kimi karnı üstünde

sürünür, kimi iki ayağıyla gezer, kimi  dört ayağı üstünde yürür.”2 denilmiş
ve bunlar dâbbe kelimesiyle anlatılmıştır.

Bir başka yerde “Gökte ve yerde hiçbir dâbbe (debelenen, kımıldayan)
yoktur ki onun rızkı Allah’a ait olmasın.”3 denilmiştir.

Evet, Kur’ân-ı Kerim’de nerede dâbbe anlatılmışsa, orada hep cismanî bir
varlıktan bahsedilmiştir. Bu âyet-i kerimede d e ةَّباَۤد  sözüyle anlatılıyor. اَمَو
4 اَمِھِیف َّثَب   ’daki zamir tesniyedir. Âyette sanki Allah’ın hem gökte, hem de
yerde yaydığı, neşrettiği ve çoğalttığı dâbbelerden söz ediliyor. Bundan da
yeryüzünde bizler, dört ayağının üzerinde yürüyen diğer canlılar ve yerlerde
sürünen, yürüyen sürüngenler gibi göklerde de bu türlü canlıların var olduğu
anlaşılıyor.

Şu ana kadar yapılan araştırmalarda henüz böyle bir şey keşfedilemedi ama,
semavat o kadar geniş ki, fezanın derinliklerinde bir yerde küre-i arz gibi böyle
bir kürenin bulunması ve onun üzerinde bizim bildiğimiz hayvanlar ve diğer
canlılar gibi varlıkların bulunması ihtimal dahilindedir. Bu ve benzeri âyetlerin



“işaret”lerinden de bu anlaşılabilir. Ancak yine de her şeyin en doğrusunu
Allah bilir.

Bizim dışımızda canlıların olabileceği ihtimali biraz da şu âyetle teyit
görmektedir: “O Allah, hem semadaki canlıları, hem de yerdeki canlıları,
meşîeti taalluk ettiği zaman bir araya getirmeye muktedirdir.” 5 Öyle
anlaşılıyor ki, insanoğlu gibi yiyen, içen canlılar belki dünyanın dışında başka
bir yerde de vardır. Belki bütün insanlar oraya ferden gidemeyecek ve belli bir
nesil oraya ulaşamayacak ama, insanlık nev’en buna nail olabilecektir. Yani
meşîet-i ilâhiye taalluk edince; bu canlılar o canlılarla içli dışlı olabilecekler.
Ama “Oralarda insan var mıdır, yok mudur?” sorusuna gelince bu da kudret-i
ilâhiyeden uzak değildir. Allah orada da insan yaratabilir. Bu varlıklar insan
olmayıp insanlığın emrinde olan diğer canlılar gibi varlıklar da olabilirler.
Allah orayı da hazırlamıştır; ne var ki, orayı da ancak insanlık göç ettiği zaman
görecek, belki de istifade edecektir.

Önümüzdeki yıllarda, herhâlde Cenâb-ı Hak bizlere daha çok şey
gösterecektir. Zira teknik ve teknoloji çok hızlı gelişiyor ve yolda çok
sürprizler var. Bununla beraber âyetin mânâsı sarihtir. Ancak, yine  de biz
mülâhaza dairesini açık bırakıyoruz. Zamanın tefsiri içinde bu meselenin
aydınlığa kavuşmasını beklemek en muvafık yol olsa gerek...

Bu âyetteki ikinci mesele, yeryüzünde ve göklerde canlıların yayılması
meselesidir. Âyette geçen َّثَب  kelimesi, dağılıp saçılmayı ifade eder. Hz.
Yakub da , münacatında ruh hâlini, ّللا ِهٰ َىِلإ  ِنْزُحَو  يۤ ّيِثـَب  وُكـْـشَأ  اـَۤـمَِّنإ 
“Allahım, ben dağınıklığımı, perişaniyetimi, derbederliğimi ve bir de tasamı
Sana şikâyet ediyorum.”6 diyerek hislerini aynı kelimeyle dile getirir.
İncelediğimiz âyetteki mânâ ise, bir şeyin bir noktada çoğalıp yayılması,
yeryüzünü işgal etmesidir. Bu durum başka bir âyette de aynı kelimeyle
anlatılıyor: “Sizi bir erkek bir dişiden yarattı, sonra onlardan sizi yaydı,
çoğalttı yerin her tarafına neşretti.”7 Bu âyette insan ve sair canlıların
yeryüzüne yayılması anlatılmıştır ki, insan yeryüzüne nasıl bir anne ve bir baba
ile yayılmışsa, hayvanlar da aynen öyle yayılmışlardır. Her hayvan nev’i, kendi
nev’inden, kendi nev’i adına, kendi nev’ini ve nev’inin karakterini korumak
üzere, o nev’iden olarak yeryüzüne yayılmıştır.

***
Burada bir başka mesele de Darvin’in, bütün nev’ileri bir nev’e irca etme



gayretidir. Ona göre bütün varlıklar gibi insan da belli devirlerde, belli bir
canlıdan dönüşerek meydana gelmiştir. Kur’ân’ın sair bütün âyetleri de sahih
hadisler de bunu nefyetmektedir. Kur’ân’a göre her nev’i, kendi nev’ini devam
ettirmek üzere yayılmıştır. Yani insan, insan olarak yayılmış, insan olarak
devam etmiş ve bundan sonra da insan olarak devam edecektir. Yılanlar ve
akrepler de aynı şekilde. Hayvanlarda belki zâhiren cüz’î değişiklikler olabilir;
fakat bunların karakteri ve nev’i değişmez. Yani bunların hayvanlığı değişmez,
her hayvan, hayvan olarak devam eder.
1 Şûrâ sûresi, 42/29.

2 Nûr sûresi, 24/45.

3 Hûd sûresi, 11/6.

4 Şûrâ sûresi, 42/29.

5 Şûrâ sûresi, 42/29.

6 Yûsuf sûresi, 12/86.

7 Nisâ sûresi, 4/1.



REENKARNASYON DÜŞÜNCESİ VE ÖTE
HAYAT

Soru: Reenkarnasyon nedir? Bazıları reenkarnasyonu Kur’ân-ı Kerim
âyetleriyle telif ediyorlar, ne dersiniz?
Reenkarnasyon (tenasüh), ruhun, bedenin ölümünden sonra yeni bir cesede

bürünerek yeryüzüne tekrar geri dönmesi şeklinde tarif edilmektedir.
Reenkarnasyon ile tenasühün aynı şeyler olduğunu söyleyenler olduğu gibi,
ruhun, ölümden sonra yine bir insan bedenine geçmesine reenkarnasyon, hayvan
bedenine geçmesine ise tenasüh denildiğini ve bunların farklı şeyler olduğunu
söyleyenler de olmuştur.

Bazıları, “Kur’ân-ı Kerim de reenkarnasyona işaret ediyor.”(!) diyerek bazı
âyetleri bu görüşlerine delil olarak öne sürmektedirler. Bu âyetlerden birisi

ٍجوُرُخ ىِٰلإ  ْلَھَف  اَِنبوُنُذـِب  اَنْفَرَتْعاَف  ِنْیَتَنْثا  اَنَتَْییَْحأَو  ِنْیَتَنْثا  اـَنَّتََمأ  اَۤـنَّبَر  اوُلاـَق 
ٍلِیبَس ْنِم   “Onlar: Yâ Rabbenâ, derler, Sen bizi iki defa öldürdün, iki defa

dirilttin. İşte günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi, telafi etmek için buradan
çıkmaya yok mudur bir yol?”1 âyetidir. Reenkarnasyoncular, “Sen bizi iki
defa öldürdün, iki defa dirilttin.” ifadesini reenkarnasyona işaret şeklinde
yorumlamaktadırlar.

İnsan, esasen yaratılışının ilk safhasında sperm şeklinde bir varlıktır. Bu

spermi, Allah Kur’ân’daki ifadesiyle2 müstevda’da bir müddet bekletmektedir.
Müstevda’, emaneten ve muvakkat olarak konulan bir yer demektir. İnsan,
bundan önce ölüdür ve anne karnında hayata ilk adımını atmıştır. İkincisi ise,
insan biyolojik olarak ölür, sonra tekrar dirilir ve böylece insan için âyette
ifade edilen iki defa ölme ve iki defa dirilme gerçekleşmiş olur. Ta ilk
devirden günümüze kadar İbn Cerir et-Taberî, Fahruddin Râzî, Elmalılı Hamdi
Yazır gibi tefsirin dev âlimleri ve daha burada ismini zikretmediğimiz
müfessirler bu âyeti bu şekilde yorumlamışlardır. Üstad Bediüzzaman da yer
yer kapalı da olsa mezkur âyete işaret sadedinde, “Hayat sayesinde bir şey çok
şey olabilir, çok şey de bir şey olabilir.” der ve bunu Cenâb-ı Hakk’ın
kudretine irca ederek “Allah (celle celâluhu), çok şeyi bir şey yapar ve bir şeyi

de çok şey yapar.”3 şeklinde ifadeler kullanır.
Evet, burada iki şekilde bir ölüm söz konusudur. İnsan evvelâ biyolojik

olarak ölmekte, Üstad’ın yaklaşımı içinde mertebe-i insaniyeye yükselip



dirilmektedir. Bu, birinci ölüm ve diriliştir. İkinci defa insan, fert şeklinde
kendi kaderiyle yaşayıp ölecek, öte dünyada da yine fert olarak dirilecektir. Bu
hususta şimdiye kadar gelen âlimler içinde herhangi bir farklı mütalaada
bulunan yoktur. Bu şekliyle de âyetin tenasühle alâkası olduğu söylenemez.
Çünkü makam itibarıyla mezkur âyet-i kerime, bu dünyadaki insanların içindeki
ruhun sesi soluğu değil, Cehennem’e girmiş azap içinde, hırıltı hâlinde konuşan
insanların sesini soluğunu ifade etmektedir.

Reenkarnasyonu savunanların ahiret hayatına da inanmadıkları
anlaşılmaktadır. Onlar, iyi insanın mutlu olacağını iddia etmektedirler. Tabiî
burada hemen akla, “Pekâlâ mutsuz yaşamış bizden evvelki insanların hâli ne
olacak?” şeklinde bir soru gelmektedir. Onlara göre bir, üç , beş nesil perişan
olacak, daha sonra gelecek olan yedinci ve sekizinci nesil gökler saltanatına
namzet olacak, ya Efendimiz’in ya da Seyyidina Hz. Mesih’in arkasında
saltanat yaşayacaklar ve dolayısıyla sadece bunlar saltanata ereceklerdir,
diğerleri değil.

Bu nasıl adalettir? Allah (celle celâluhu) birilerini öldürecek, onların
enkazından başkalarını var edecek ve onların enkazını başkalarının saltanatının
aksesuarı, malzemesi hâline getirecek; bu kabul edilecek bir şey değildir.
Onlar, “Ahiret diye bir şey yoktur. Esas olan insanın ruh ve vicdan huzurudur.”
demektedirler. Allah’a, Peygamber’e ve Kitab’a inanmayan bazı kimseler de bu
şekilde düşünmektedirler.. ve bu anlayış, içi boş bir iddiadır.

Aslında mü’minin dünyadaki ölümüne ölüm denemez. Mü’min, ölümle bir
yönüyle ebedî diriliş adına bir sürece girmektedir. Eğer onlar, o ölümü
kastediyorlarsa mü’min bir kere ölür; diğeri de onu çok alâkadar etmez. Çünkü
o ilk ölümün ne teklif-i hitâbîsi, ne de teklif-i vaz’îsi diye bir şey vardır.
Beraberinde herhangi bir sorumluluk getirmez. Onun için “O sorumluluklar şu
şartlar altında gerçekleştirilir.” gibi bir mülâhaza bahis mevzuu değildir. Eğer
burada esas olan, insanın vücuduna temel teşkil edecek zerrât-ı asliyenin
çözülmesi ve onların insan olmaya doğru yürümesiyse şayet, insanlar, o
noktaya ulaşacakları âna kadar meselenin şuurunda değillerdir. Mü’minlerin
şuurları esas sorumluluklarını hissettikleri andan itibaren başlar ve yeniden
dirildikten sonra da onlar, Cenâb-ı Hakk’ın nimetlerini beklemeye koyulurlar.

İnsanlar nasıl yaşarlarsa öyle ölürler ve nasıl ölürlerse öyle dirilirler. Bazı
insanlar vardır inanmışlardır ama inançlarını amel hâlinde yaşayamamışlardır.
Bu insanlar ötede, bir zindanda yaşıyorlar gibi hep “Acaba ne olacak, buradan



çıkıp yeniden bir hayata dönecek miyiz, dönemeyecek miyiz?” duygu ve
düşüncesi içinde olacaklardır. Bazı insanlar da ölümü hep yokluk olarak kabul
etmişlerdir. Bunlar da orada, bir haps-i münferit içinde olacaklardır. Netice
itibarıyla bir hayata erecekler ama bütün berzah hayatlarını hep haps-i
münferitte yaşayacaklardır. Kimseyle herhangi bir temas ve mülâkatları
olamayacaktır. Eğer bir şey görür, birinin rüyasına girerlerse veya birisi onu
rüyasına misafir ederse dünyada gördüğü rüyalar türünden görecektir. Ama
bunlar, dünyada nasıl yaşamışlarsa berzah hayatını da öyle geçireceklerdir.

Berzah hayatı, ahiret ile dünya hayatı ortasında misalî bir âlemden ibarettir.
Bu hayat, ruhun bir kısım temessülâtından, sabit aynalar hâlinde sinema
şeridine giriyor gibi girip, kareler hâlinde onun yer yer bizim de rüyalarımızla
algıladığımız bir âlemde gösterilerek bir ekran veya perdeye aksetmesi gibi bir
şeydir. Perdeye akseden şeylerin hakikati ne kadarsa, onların hakikati de bir
ölçüde o kadardır. Hâsılı, en ciddî âleme geçilen yol, bu dünyadan geçmekte,
berzah ve ötesinde ahiret, burada yapılan amellere göre şekillenmektedir.

“Kur’ân’da reenkarnasyon vardır.” diyenlerin ortaya koydukları diğer âyet
ise şudur: َّمُث ْمـُكُتیِمُي  َّمـُث  ْمُكاـَیَْحأَف  اـًتاَوَْمأ  ْمـُتْنُكَو  ّللاــِب  ِهٰ َنوُرُفَْكت  َفـْیَك 

َنوُـعَجْرُت ِهَْیِلإ  َّمُث  ْمُكِییْحُي   “Ey kâfirler! Allah’ı nasıl inkâr edebilirsiniz ki!
Siz ölü iken size hayatı veren O’dur. Şunu bilin ki, tayin ettiği vade gelince
s i z i öldürecek, yine diriltecek ve sonunda O’nun huzuruna
götürüleceksiniz.”4

İnsanı hayata getiren ve sonra öldüren de Allah’tır. Çünkü hayat esasen ruhun
tezahürü ise, ruh alınıp verilen bir şeydir. O, ruhu nefheder, sonra nefhettiği
şeyi alır. Onun için O, ُتیِمُيَو يِیْحُي   fiillerinin sahibidir. Esasen “diriltir” ve
“öldürür” sözü onu çok ifade etmemektedir. Bunun yerine “hayatı veren” ve
“hayatı alan” demek daha doğrudur. Evet, hayatı ruhun tezahürleri ile alan ve
yeniden ebedî bir hayatı veren O’dur.

Kur’ân’ın âyetleri ve kelimeleriyle oynamak günahtır; hatta bazı teviller
itibarıyla küfürdür. Kur’ân bir meseleyi bir yerde icmal etmişse, başka bir
yerde tafsil etmiştir. Farz-ı muhal, zikredilen bu iki âyet reenkarnasyona
işaretse, o zaman haşr u neşre delâlet eden pek çok âyeti nasıl izah edeceğiz?..

Şimdi de müsaadenizle, reenkarnasyon düşüncesini reddeden birkaç âyet
zikretmek istiyorum:

“Bir görseydin o suçluları: Rabbilerinin huzurunda, mahcupluktan başları



önlerine eğilmiş şöyle derken: “Gördük, işittik yâ Rabbenâ! Ne olur bizi
dünyaya bir gönder! Öyle güzel, makbul işler yapalım! Çünkü gerçeği artık
kesin olarak biliyoruz. (Sonra Allah şöyle buyurur:) Eğer dileseydik bütün
insanlara hidayet verir, doğru yola koyardık. Lakin “Cehennem’i cinlerden
ve insanlardan bir kısmıyla dolduracağım.” hükmü kesinleşmiştir. Öyleyse
siz nasıl bugünkü buluşmayı unuttunuz ve bu unutmayı ömür boyu
sürdürdüyseniz, biz de bugün size unutulmuş olma muamelesi yaptık.
Yaptıklarınızdan ötürü tadın bakalım sürekli azabı!”5

“Ahireti inkâr edenlerden birine ölüm gelip çatınca, işte o zaman: ‘Yâ
Rabbi, der, ne olur beni dünyaya geri gönder ki, zayi ettiğim ömrümü telâfi
edip iyi işler yapayım.’ Hayır, hayır! Bu onun söylediği mânâsız bir sözdür.
Çünkü dünyadan ayrılanların önünde, artık, diriltilecekleri güne kadar bir
berzah vardır.”

“Onlar ateşin karşısında durdurulup da “Ah n’olurdu, dünyaya bir geri
döndürülsek de Rabbimizin âyetlerini inkâr etmesek, mü’minlerden olsak!”
dedikleri zaman bir görsen, neler olacak neler! Hayır! Öteden beri
gizledikleri utandırıcı çirkin hâlleri, münafıklıkları yüzlerine vuruldu da
ondan böyle söylüyorlar. Yoksa geri gönderilseler de, yine kendilerine
yasaklanan kötülükleri yapmaya dönecek ve diyeceklerdi ki: “Hayat, sırf
dünya hayatımızdan ibaret, biz bir daha diriltilecek de değiliz!” Onlar, hiç
şüphesiz yalancıdırlar.”6

Bu âyetleri daha da çoğaltmak mümkündür. İnancı olmayan ve hayatını o
inancın gereğine göre planlamayan insanlar dünyada kendi dar havsalaları ve
dar kafalarına göre Cennet ve Cehennemler icat etmektedirler. Bir insanın üç
beş günlük dünya hayatında mazur görülmesi, insanlar nazarında mazereti adına
bu kadar yanlışlıklara gidilmesi ve bu kadar yanlış yorumlara saplanılması
akıllı insan işi değildir. Ayrıca dini birilerine hoş göstermek için dinin en
önemli rükünlerini yıkarak insanlara, din diye böyle bir şey takdim etmek
büyük bir yanlıştır. Dinin önemli bir buudu olan ahireti yıkıp âdeta “İnan ve
inancının Cennetini yaşa!” der gibi bir din telâkkisi ortaya koyma aynı zamanda
bir küstahlıktır. Rousseau ve Renan gibi mensup oldukları dinin tatmin
etmemesinden dolayı dine tavır alan insanlar bile böyle bir yanılgıya
düşmemişlerdir. Bu insanlar, daha sonra uydurma şeylerin, insanların çizgisini
korumaya yetmediğini görünce, tabiî dinciliğin kurucuları oluvermişlerdir.



Onlara göre insanlara mutlaka hayatlarının hesabını verecekleri bir din ve o
dinin vaad ettikleri telkin edilmeliydi. Burada, din dairesi içinde görünen ve
“Kur’ân’da reenkarnasyon vardır.” düşüncesine sahip olan insanların bu kadar
bile basiretlerinin olmadığı görülmektedir. Bir kısım kimseler de bu
ifadelerden cesaret alarak bunları dinsizliklerine alet etmekte, hakikî dindarlara
düşmanlıklarını bunların onlara kaptırdığı sloganlarla sürdürmekte ve “İşte din
adamı, din âlimi ve din düşünürü böyle olur.” deyip onların o yarım yamalak
dindarlıklarına dayanarak gerçek dindarlara hücum etmektedirler.

Evet din ve dini meseleler hakkında konuşmak derin hassasiyet gerektiren bir
meseledir. O yüzden çok dikkatli olunmalı ve din diye kendi hezeyanlarını
ortaya koyan insanlara ise mutlaka uzmanlar tarafından gereken cevaplar
verilmelidir.

Bu konunun “Tereddütler”de daha geniş izahı olduğunu hatırlıyorum.7 Oraya
da bakılabilir.
1 Mü’min sûresi, 40/11.

2 Bkz.: Hûd sûresi, 11/6.

3 Bediüzzaman, Sözler s.40 (Sekizinci Söz); Sözler s.313 (Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam, İkinci Lem’a).

4 Bakara sûresi, 2/28.

5 Secde sûresi, 32/12-14.

6 En’âm sûresi, 6/27-29.

7 Bkz.: M.F. Gülen, Asrın Getirdiği Tereddütler 1/120.



ALLAH’A VE AHİRETE İMAN
Soru: Sakarya Üniversitesi ile Afet İşleri Müdürlüğü’nün deprem
bölgesinde 3000’den fazla lise öğrencisi üzerinde yaptıkları bir ankette,
öğrencilerin yarısı, depremi tamamen veya kısmen ilâhî bir ceza olarak
görüyor. Buna karşılık, % 20’ye yakını, hayatı mânâsız bulmakta ve
yaklaşık yarısı da, gelecekten ümitlerini kesmiş durumda; geleceğe ait
herhangi bir beklentileri yok. Yine yarıya yakını, deprem ânında artık
her şeyin bittiği gibi bir hisse kapılırken, % 30’a yakını, diğer aile
fertlerinin yanına koştuğunu, sadece % 1’i, eğer depremden sağ çıkarsa,
iyi bir insan olmaya karar verdiklerini söylüyor. Bu anketi nasıl
değerlendirmeliyiz? Anketten çıkan neticeye göre, bu bölgede üzerimize
düşen vazifeler var mıdır?
Alvarlı Efe Hazretleri, “(İnsan için) belâ-yı ekber oldur ki, özünü gaflete

sala.” derdi. Yeni Müslüman olanlar  veya Müslümanlıklarını yeni keşfedenler,
ne hikmetse, hemen radikalizme kayıyor; siyasî ve içtimaî sahaya yöneliyor.
Hâlbuki, bütün meseleler “ben”de başlar ve “ben”de biter. Allah, “Ben” dediği
zaman, ilk taayyün meydana gelmiş ve yaratılışın kapısı açılmıştır. İnsan,
kendinde bütün ilâhî isimlerin tecellî ettiği ve dolayısıyla Allah’a en câmî
(kapsamlı) bir ayna olarak, Cenâb-ı Allah’ın “Ben” demesinden de nasibini
almış ve bu, onun “ego”su olarak tecellî etmiştir. Fakat insanın “ben”i
bağımsız, insana ait, bizzat insan tarafından yaratılmış bir “ben” değildir. O,
çok ince bir çizgi, görünür-görünmez bir nokta, tabir-i diğerle, bir sıfırdır. Bu
‘sıfır’da, ‘Sonsuz’un isimleri, tecellîleri yansır. Eğer insan, kendisinde
vehmettiği her şeyi; güç, hayat, irade, bilgi, güzellik, kısaca, hayır ve kabiliyet
adına neye sahipse, Allah’a verir, kendisini sadece yansıtıcı  bir ayna, şeffaf bir
sıfır olarak görürse, o zaman, yaratılmış varlıklar hiyerarşisinde en üst
mertebeye, a’lâ-yı illiyyîne çıkar. Allah’ın kudretiyle kadir, servetiyle ğanî
(zengin), iradesiyle mürîd (dileyen), ilmiyle âlim olur. Sıfır iken âdeta
sonsuzlaşır. Fakat tekrar etmek gerekirse, bütün bunlar, onun kendi benliğinin,
egosunun, hiçbir şeye malik olmayan şeffaf bir sıfırdan, bir aynadan ibaret
olduğunu görmesine bağlıdır.

Buna karşılık, insan, özünü gaflete salar ve egosunu Allah’ı tanımada, arz
edildiği şekilde bir vâhid-i kıyasî (mukayese birimi, ölçüsü) olarak kullanmak
yerine, Allah’ın kendisine vedia (emanet) olarak yerleştirdiği her şeyi; hayatını,
gücünü, servetini, kabiliyetlerini, güzelliğini ve muvaffakiyetlerini, onların asıl



sahibinden gaspla kendine mâl eder; Allah karşısında “Sen Sensin, ben benim”
rekabetine girişirse, bu defa ego kalınlaşır; bir cemaat veya kavme, bir
mesleğe, bir gruba mensubiyet hisleriyle şişer ve sahibini yutacak hâle gelir.
Sonra, Allah’ın mülkünde, O’nun tasarrufunu başka gerçek veya hayalî
varlıklara da taksime girişir; kendince birtakım ilâh veya ilâheler üretir.
Tarihteki pek çok firavunlar, nemrutlar, Ebû Cehiller böylesine şişip, sahibini
yutmuş birer ego oldukları gibi; tapılmış putlar da, bu egonun birer sembolü
olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde, kendisine âdeta yaratıcılık verilen tabiat
ve tabiat kuvvetleri gibi vehmî varlıklar ve bu tavrı, bu yönelişi besleyen bilim
de, yine egonun, Allah’ın mülkünü ve mülkündeki tasarrufunu paylaşma adına
ürettiği birer tağuttan ibarettir.

Netice olarak, hayatın içtimaî, iktisadî, siyasî bütün sahalarında ortaya çıkan
problemlerin hem kaynağında, hem de çözümünde, egonun kendi mahiyet ve
hüviyet hakikatini, sonra da, bu mahiyet ve hüviyet adesesinden Rabbini ve
yaratılışı tanıyıp tanıyamaması yatmaktadır.

İnsana düşen, egonun gerçek mahiyetini tanıyarak, zatında âciz ve fakir bir
varlık olduğunu idrakle, hakikî kudret ve servet sahibine yönelmek ve her şeyin
O’nun tasarrufu altında olduğuna inanmaktır. Fakat gerek eğitim sistemimizle,
gerekse depremden sonra yapılan yayınlarla, kalblere tam bir tabiatperestlik
(natüralizm) aşıladık. Depremi, sadece bir tabiat hâdisesi olarak görüp,
fayların kırılmasına bağladık. Allah, hikmetinin gereği, dünyada icraatına bazı
sebepleri perde yapar. Fakat bu sebepler ince birer perde olmaktan çıkarılıp,
hâdisenin müsebbibi, yaratanı hâline getirilirse, hâdiseler karşısında insanın
yapacağı hiçbir şey olmaz. Çünkü, meselâ depremi, kesin bir ilmî gerçek
olmamakla birlikte, fay hatlarındaki kırılmaya bağlayarak, tamamen tabiî bir
hâdise olarak izaha kalkıştığımız zaman, insanın deprem ânında yapacağı hiçbir
şey olmayacak; o anda her şeyin bittiği vehmi içinde bir boşluğa yuvarlanan
insan, depremden sağ çıksa bile, artık her an deprem olabileceği korku ve
endişesi içinde, düştüğü bu boşluktan bir daha çıkamayacaktır. Oysa, insanı
hayata bağlayan, her türlü felâket karşısında ümit ve azminden hiçbir şey
eksiltmeyen, onun ruhunda hissettiği nokta-i istinad ve nokta-i istimdad
(dayanma ve yardım isteme merkezi) kaynağı olarak Allah inancıdır. Geldiği
zaman karşısında hiçbir şey yapılamayacak herhangi bir felâket ânında, yani
bütün sebeplerin, bütün çarelerin tükendiği noktada insanın yöneleceği bu
kaynaktır ki, ondaki korkuyu alıp götürecektir.



Evet, hakikî imanı elde eden insan, yeryüzü bir bomba olup patlasa hiçbir
endişe duymaz ve onu, bir icraat-ı ilâhî olarak hayranlıkla seyreder. İnsan,
felâket karşısında hayatını kaybedecek bile olsa, bu da, onda bir korku meydana
getirmeyecektir. Getirmeyecektir çünkü, bu hayat, ebedî hayatın sadece bir
tarlası, kazanma yeridir. Sonsuz değildir ki, bizatihi gaye olsun. İster bir
hastalık, ister bir felâket veya musibet, isterse bir başka sebeple mutlaka
bi tecekti r ve onun bitme zamanı da, insan daha hayata gelirken
kararlaştırılmıştır. İnsan için, bu dünya hayatına gelişi gibi, buradan ayrılış
tarihi de önceden takdir edilmiştir ve değişmez. Asıl hayat, ahiret hayatıdır.
İşte, bu inançtaki bir insan, dünyada başına gelen musibetleri, “Günahlarıma
keffarettir veya derecemi artıracaktır.” diyerek, sabrın ötesinde hatta şükürle
karşılar; “Ecelim seninle ise, ahirete gidiş biletim sen isen hoş geldin; benim
şehit olarak gitmeme ve dolayısıyla ebedî saadeti kazanmama vesile olacaksın;
yoksa, sen benim canımı alamazsın.” diyerek, kalb huzurunu seslendirir.

Hakikat bu olduğu hâlde, ateist bir güruh, yayınları ve meseleye
yaklaşımlarıyla, zaten “inançları” gereği Allah’ı hiç gündeme getirmezken,
inananların pek çoğu da, tamamen tabiatperestlik zemininde, Allah’ı, sanki
kâinatı yaratıp bırakmış, ona hiç müdahalesi olmayan, hatta sözü geçmeyen, fay
hatlarının mahkûmu bir ilâh gibi takdim etti. Hâlbuki, kâinatta yeryüzü sadece
bir zerreden ibarettir. Dün “atom” derken, bugün “zerre (partikül)” diyoruz.
Yarın, belki esirin ispatıyla, ölçülemeyecek, laboratuvara sokulamayacak
maddelere, anti maddelere inecek ve Allah’ın ilmi, kudreti ve icraatı önünde
hayret ve hayranlıkla iki büklüm olacağız. İşte, Allah’ın kudreti karşısında,
kâinatta, kâinatın büyüklüğüne nisbetle âdeta görünmez bir zerrecik olan
yeryüzü nedir ki!? O, onda dilediği gibi tasarruf eder; fay hatlarını kırar, tekrar
oluşturur, yeryüzünü bir başka şekle çevirir. İşte, her varlığın, her hâdisenin
O’nun tasarrufunda olduğuna inanan insan, bilhassa felâketler karşısında,
tecelli-i Ehadiyet’i duyacak ve daha bir içtenlikle O’na yönelecektir. Bu
ölçüdeki bir Allah ve ahiret inancının kalblerde yıkılması, insanımızı ister
istemez ümitsizliğe, yarınlarından endişeye ve hayatı mânâsız görmeye sevk
etmektedir. Öyle ise, kalblerde Allah ve ahiret inancını yerleştirmeye ve bir
yakîn hâline getirmeye ihtiyaç vardır. Ne yapılacaksa, bu konuda yapılmalıdır.

Bir yanda bu hatalar işlenirken, diğer yanda daha başka hatalar yapıldı. Hz.
Musa (aleyhisselâm), bir kuraklık zamanında, kavmiyle yağmur duasına çıkar,
fakat yağmur gelmez. Bunun üzerine, Allah’a yönelir ve bunun sebebini sorar.



Cenâb-ı Allah (celle celâluhu), “Yâ Musa, içinizde bir günahkâr var, o
yüzden yağmur vermedim.” der. Hz. Musa, onun kim olduğunu sorunca da,
“Ben Settâr’ım, günahları örter, günahkârı açığa vurmam. Hepiniz tevbe
edin.” buyurur.

Umumî gelen musibetler, umumun günahı ve ihmali üzerine gelir. Bu ihmal
ve günah, dinde olabileceği gibi, şeriat-ı tekvîniye dediğimiz, hayat
kanunlarında da olur. Hakikat bu iken, günahkârı biliyormuşçasına, günahı
bazılarına yüklemek ve nefsimizi temize çıkarmak, günahı ikileştirmek
demektir. Felakete uğramış bir insana, o anda, “Bu, günahlarından dolayı oldu.”
demek, çok defa onu tamamen küfre itmekle aynı mânâya gelebilir. Efendimiz,
birinde bir hata gördüğünde, onu, onun yüzüne söylemek yerine, umuma
konuşurlardı. Kaldı ki, arz edildiği üzere, umumî felaketler, umumun günahları
üzerine geldiğinden, herkes, bilhassa mü’minler, Hz. Ömer tavrıyla, “Bu, benim
hatalarımdan dolayı oldu.” demeli ve kimseyi suçlama cihetine gitmeden,
tevbeye yönelmelidir.

Her davranışımız ıslah gayesi taşımalıdır. Hem dinî sahada, hem de şeriat-ı
tekvîniye sahasında ıslah hareketine girişmek, fert fert muhasebede bulunarak,
hatalarımızı tamir etmek, bu türden musibetlerin önünü alabileceği gibi, onları
istismar etmek isteyenlere de fırsat vermeyecek ve toplumumuzda daha başka
yaralar ve ayrılıklar açmak yerine, açılmış bulunan yaraların ve ayrılıkların
kapanmasına hizmet edecektir.
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TAKDİM
İnsan ebediyete yürüyen bir yolcu. Bu yolculuğun kısa duraklarından

birisidir yalnızca dünyadaki yaşamı. Fakat insan ebediyete ait atkıları burada
dokur. Fahr-i Kâinat o enfes ifadeleriyle dünyayı bir tarlaya benzetir.
Ebediyetin tarlası... İnsan ötelere ait her şeyini buraya eker, buraya diker. İlk
gözyaşlarını buraya akıtır. Alın terini, yaşama cehd ve gayretini, hayalinin ve
tasavvurunun bütün uzantılarını buraya döker. Maddî ve mânevî şahsiyetini
burada oluşturur. Bir bakıma insan, duygu, düşünce, inanç ve tasavvurlarıyla
içinde tıkır tıkır işleyen bir saat gibidir. Her şeyiyle yolcudur âdeta. Yürüyen
bir merdiven gibi, söz ve eylemlerini ektiği tarlası da hareket halindedir.
Böylesine hareketli bir düzenek içinde olan insanın en fazla ihtiyaç duyduğu şey
de yol azığı ve yol haritası olsa gerektir.

İslâm irfanında nefis daima bir ata benzetilir. İnsanı ebediyete taşıyacak olan
odur çünkü. Pek çok insan nefsinden emin olmak için onu öldüresiye tahrip
etmek ve yormak ister. Oysa “nefsi öldürmek” tabiri İslâm irfanına yabancı bir
şeydir. İslâm’da esas olan onu öldürmek ve tahrip etmek değil, terbiye ve
tezkiye etmektir. Azgınlık tıpkı serkeş atta olduğu gibi insan nefsinin temel
vasıflarından birisidir. İyi bir jokey olamazsanız atınızla her zaman başınız
belâda demektir. Öyleyse insanın ebediyete yürüyüşünü bir atın ritmik
koşusuna benzetebiliriz. Bu uzun maratonun sırrı, nefes düzeni ile ayak hareketi
arasındaki ritimde gizlidir. Bu ritmi kaybettiğiniz ya da bozduğunuz an, sizin
yolunuz ve maratonunuz da yarım kalmış demektir. İslâm irfanında nefsin aşırı
yorulması ve tahrip edilmesi, tıpkı acemi jokeyin atın karın boşluğuna düzensiz
ayak vuruşuyla, onun nefes ve koşu ritmini altüst etmesine teşbih edilmiştir. İyi
bir at, üzerine binen insanın huyunu daha ilk hareketinden tanıyabilir. İlk
hareket atınız ile aranızdaki ilişkinin niteliğini belirler. Bunu iyi bilen usta bir
jokey ata biner binmez, gemlere hafif bir dokunuşla ata mesaj gönderir âdeta.
Bu hareket aslında bundan sonra birbirinin hukukuna ve yol ilkelerine
hassasiyetle riayet edileceğini de ima ve ifade eder. Bu yüzden eskiler “At
sahibine göre kişner.”  demişlerdir. Enfes bir benzetme!.. İnsan huysuz bir atla
nasıl bir ömür düzenli yol alabilir ki!.

Demek ki yalnızca iyi bir seyis olmak yetmiyor, iyi bir jokey de olmalı insan.
Huysuz at, azdırılmış bir nefistir. Pimi çekilmiş bomba gibi bir şey… Patlamış
bir yanardağ ya da taşmış bir okyanusa da benzetebiliriz. Nefis okyanusunuz bir
kez taştıysa, artık tüm hâsseleriniz, akıl, kalb, ruh ve vicdan mekanizmalarınız



su altındadır demektir. Tarlanız sular altında kaldıysa onda ahirete ait bir
şeyler bitiremez ve üretemezsiniz.

Bu yolculuğu daha pek çok şeye benzetebiliriz. Neye teşbih edersek edelim,
sonuç değişmeyecektir. Çünkü her yolculuk için gerekli olan şeyler aynıdır:
Yol mülâhazaları... İnsan hayatı âdeta mülâhazalar üzerine kuruludur. Onları
doğru kurgulamadığı zaman, enerjisini boşa harcamış gibi her seferinde başa
döner. İç mülâhazaları insanın nefsiyle ve Rabbiyle olan ilişkisini de tezahür
ettiren temel insanî hâsiyetlerdendir. Bu yüzden insan bazen yalnızca
mülâhazalarıyla tartılır Allah’ın indinde. Söz ve eyleminin niteliğini onlar
belirler. Bazen ince mülâhazalar nefsin minderleri gibidir ve onun minderinde
onunla güreşebilecek pek az pehlivan çıkmıştır. Pek çok insan güreşi bu
“mülâhazalar zemininde” kaybeder. Çünkü burası temkin ve teyakkuz
zeminidir. İnsan pek çok kez günah işler. Bazen gafletinin, bazen de cehaletinin
kurbanı olur. Bütün bu aldanmışlıkların arkasında, temkin ve teyakkuz eksikliği
vardır.

Hâsılı insan hangi açıdan bakarsak bakalım, yeryüzündeki var oluş amacına
yönelen bir yolcudur. Bu yüzden de daima bir yol ve yön pusulasına ihtiyaç
duyar. İnsan hayatı dehşet verici iniş ve yokuşlarla doludur. Ve insan aklen,
ruhen ve kalben herhangi bir kırılmaya ve dökülmeye maruz kalmadan bu
yokuşları aşmak zorundadır.

İşte “Yol Mülâhazaları” insanın ebedî yolculuğunda bu yolun açmazlarına,
kritik yönlerine, güven verici ya da yolculuk emniyetini tehdit eden unsurlarına
yönelik enfes tespitleri ve tahlilleri içermektedir. İnsan denen meçhul varlığın
ruhî, psikolojik ve iç dokusuna derinlemesine nüfuz eden gözlem, müşahede ve
keşifleri içermektedir. Haddizatında her yolculuk, öncesinde az-çok bir keşif
gerektirir. İslâm irfan tarihi, insanın derûnuna seyahat yapmış tecrübeli
dimağlardan oluşan altın bir silsileye sahiptir. Öyle ki hangisini okursak, insan
denen meçhul ve muhteşem varlığın bir yönünü keşfederiz. Bu eşsiz irfanî
kavramlar ve şahsiyetler bize, insanın derûnuna ait zengin mânevî ve psikolojik
enstrümanlar sunar.

“Yol Mülâhazaları”, M. F. Gülen Hocaefendi’nin o zengin ve derin insan ve
nefis tahlillerinden derlenmiş bir demetten ibarettir. Allah’a yürekten inanmış
ve İslâm’a gönül vermiş samimî bir davetçi olarak o, ebedî yolculuğa ait his,
duyuş ve tefekkür tecrübelerini okurla paylaşmaktadır burada. Okuyucu her
bahsi kendi ruh ve vicdan aynasına tutarak, yani bir anlamda kendine yönelik
okursa, inşâallah bu zengin irfan tecrübesinden azami derecede istifade



edeceğine cân-ı gönülden inanıyoruz. Sanıyoruz ki, inanmış her ebediyet
yolcusunun bu fikrî ve mânevî tecrübeye ihtiyacı vardır. Buradaki mülâhazalar
eskilerin deyimiyle hem bir “akl-ı meâş” hem de bir “akl-ı meâd” defteridir
bir anlamda. Yani okur, insanın dünyasına ait aklânî tavrı ile ahiret ve
ebediyetine ait irfanî tavrını birleştiren bir tefekkür zemininde bulacaktır
kendisini.

Nil Yayınları



Birinci Bölüm 
PERSPEKTİF

DÜNYEVÎLEŞME GİRDABI
Soru: Milletimiz, cahiliye devrinde olduğu gibi canicesine boğuşmalara
girmemesine rağmen maddiyat ve refah açısından oldukça çok
imkânlara sahip oldu/oluyor ve olacak. Bu his ile Asr-ı Saadet sonrası
hâdiselerin meydana gelmesi söz konusu mudur? İnsanlar elde
ettiklerini kaybetmeme uğruna birbirlerine girerler mi?
Evvelâ, bu türlü meseleler hakkında bir şey söylemek, keramet, sezme ve

keşfe vâbestedir. Bu hususlar ise, Cenâb-ı Hakk’ın hususî lütuflarına mazhar
kimselere mahsustur ve bizim boyumuzu aşan meselelerdendir. Dolayısıyla da
o vadide söz söylemeyi hem Hakk’a, hem de size karşı saygısızlık sayarım.

İkinci mesele, dünyada en sevmediğim insanlar; kâhinler, cinden-periden
bahsedenler ve “Cinlerim haber verdi…” diyen medyumlardır. Nasıl severim
ki onları! İnsanlığın İftihar Tablosu, “İsabetli bile olsa birisi gaybten haber
verse –hafizanallah– küfre girer. Bir diğeri de  onu tasdik etse o da küfre
girer.” buyurmaktadır. Bu sebeple böyle bir meseleye karşı onlara ne alâka
duymamız, ne tasdik etmemiz, ne taraftar olmamız, ne de o işin yanında
bulunmamız söz konusudur. Biz, Kur’ân’ın ve Hz. Muhammed Mustafa’nın
(sallallâhu aleyhi ve sellem) yanındayız. Rabbimiz, bir kısım yanlış tavır ve
hareketlerimizden ötürü O’nu bize kaybettirmesin.

Bu açıdan söylenecek şeyleri kâhinler gibi söylemem de mümkün değildir.
Zira ben, yukarıda da ifade ettiğim gibi kehanetten, cinlerden haber vermekten,
medyumluktan fersah fersah uzağım. Her ne kadar onlar, başımı aşan mevzular
olsa da ben Hz. Muhammed Mustafa’ya (sallallâhu aleyhi ve sellem) intisabım
itibarıyla onlara asla tenezzül etmem. Farzımuhal bana ekstradan perde-i gayb
açılsa ve oradan bazı hakikatlere muttali olsam, yine de oradan gelen bilgiler
için, Efendimiz’in ortaya koyduğu kriterlere saygımın gereği rahatlıkla “Yerin
dibine batsın.” diyebilirim.

Bir diğer mesele de, içtimaînin (sosyolojinin) kendisine göre bir kısım



prensiplerinin bulunduğu ve tarihî tekerrürler devr-i daimisinin varlığıdır. Siz
bugün bazı hâdiselerin çehresine bakarak onların çehresinde gelecek adına da
tahminler yürütebilirsiniz. Efendimiz’in bazen tarihî tekerrürler devr-i daimi
çizgisinde, bazen de mucizevî olarak verdiği haberler vardır. Şüphesiz ki,
O’nun verdiği haberler kehanetten münezzeh ve müberradır. Ama bahsettiğim
şu iki şey sadece O’nun için söz konusudur. Aynı zamanda önemli bir sosyolog
diyebileceğimiz Hz. Bediüzzaman’ın da, Allah’ın ikramı olarak söylediği bazı
hakikatler vardır. Ayrıca bazı içtimaî prensipler tıpkı fiziğin kanunları gibidir;
bunlarla da bir kısım sonuçlara gidilebilir. Yani “Şartlar şöyle olursa, şu
şartlar içinde, tahminî, istatistikî şöyle netice elde edilebilir.” denebilir.
Marks’ın mutlak cebrî determinizması çerçevesinde bazı yaklaşımlar doğru
kabul edilmese de, o çizgide dar çerçeveli bir kısım neticeler elde etmek
mümkündür...

Günümüzdeki genel temayüller de bu istikamettedir. Yani şimdilerde Karl
Marks’tan ziyade bir İbn Halduncu tarih felsefesi daha çok hüsnü kabul
görmekte ve daha fazla alâka uyarmaktadır. Bu açıdan bu türlü içtimaî
prensiplere ve özellikle geçmişte yaşanan hâdiselerin mantığına dayanarak bazı
şeyler söylenebilir. Şahsen ben de bu türlü hususlarda fikir beyan ederken,
sesim, soluğum pürüzsüz çıkar ve tereddüt etmeden konuşurum. Çünkü Allah
Resûlü’nün sözlerine dayanıyorum. O’nun terbiye ettiği cemaat, dünya
kendilerine güldüğünde, makam ve mansıptan ötürü birbirlerine düşmüşlerse;
korku onların bir kesiminde tesirini icra etmiş, şöhret duygusu, içtihat
mülâhazası ve “Ben daha iyi idare ederim.” düşüncesi, onların bazılarının
gönlünde yer bulmuşsa –bütün bu saydıklarım eğer birer günahsa, elbette ki
bizim günahlarımız gibi değildir– öyle olmayan ve hiçbir zaman öyle olacak
insanın bulunmayacağı dönemlerde evleviyetle o türlü hususların yaşanacağına
her zaman ihtimal verilebilir.

Allah Resûlü bir hadislerinde, “Evlerinizin arasına fitnelerin yağdığını
görüyorum.” buyururlar; bence bu, şu demektir: “Şunu katledecek, bunu
öldüreceksiniz. Her iki cephenin de davası hak olduğu hâlde birbirinize
gireceksiniz. Kan gövdeyi götürecek ve birbirinize düşeceksiniz.” Sosyoloji
ilminin kurallarına göre; menfaat, makam-mansıp hissi insanları birbirine
düşüren marazlardır. İslâm ümmeti arasında tâbiîn dönemine girilirken işte
böyle bir fasıl yaşanmıştır. Hatta sahabenin çile çekmemiş olanları da bu kabîl
hâdiselere belli ölçüde katılmışlardır.

Onlar, Allah’ın özel teveccühüne mazhar olduklarından, doğrunun



peşindedirler ve içtihatlarına göre davranmışlardır. İçtihat hatasında sevap da
olduğundan onlar aynı zamanda sevap işlemiş sayılırlar. Bundan dolayı da
onlar muaheze edilmemeli; zira hepsi Cennetliktir. Bu itibarla da biz buna ne
karışabilir, ne de onları kritiğe tâbi tutabiliriz. Ancak şöyle düşünmek
mahzursuz olsa gerek: Onların bu davranışları kendilerine göre ve kendilerince
değildi. Çünkü onlar mukarrabîndi. Sahabenin kendine göre hatası vardı, ama
bu hatalar bizim sevaplarımız türündendi. Bu iki şeyi birbirine karıştırmamak
lâzım ve konuya َنِیٖبَّرَقُمْلا ُتاِٰئّیَـس  ِراَرْبَْالا  ُتاَنَـسَح   fehvâsınca yaklaşmak
gerekir.

Asıl konuya dönelim: O zaman bazı olumsuz şeyler olduysa, bundan sonra da
aynı şartlar söz konusu olduğunda –hafizanallah– yine aynı neticeler doğabilir.
İşte biz de meseleye bu açıdan bakıyoruz.

Bir başka açıdan, Allah Resûlü’nün sözlerine binaen, bir şey daha eklemek
istiyorum: Sahabe, dünya zimamını ele geçirmiş ve bütün dünyaya
hükmediyordu. O günün dünyasındaki Bizans ve Sasaniler gibi iki büyük süper
gücü dize getirmiş, yeryüzünün üç büyük kıtasında at oynatıyorlardı. O
dönemde değişik devletler kurulmaya başlanmış, Afrika fethedilmiş, Anadolu
içlerine kadar girilmiş, Amuderya’ya ulaşılmış, Çin Seddi’ne gidilmiş.. hâsılı
çok şey elde edilmiş, ancak bunların yanında önemli bir şey de kaybedilmişti; o
da vahdet-i ruhiye idi. İşte bunu düşündükçe onlar geçmişi hatırlayıp kendi
kendilerine, “Hey gidi günler!” diyorlardı. Ne günlerdi, keşke o günler bir daha
olsa!.. Yani Mekke günleri; o günler giyecek elbise, yiyecek bir şey
bulamadığımız, çarmıha gerilip aç-susuz bırakıldığımız günlerdi.. o günlerde
duygular ne saf, düşünceler ne duru, büyüme, çoğalma ve hep yükselme
şeridinde daima Hakk’ın rızasını araştırarak hayrı takip etme mülâhazası ne
güzeldi!. Hey gidi günler!..

İşte o günler, onlara göre daha hayırlıydı. Vâkıa, yukarıda da ifade edildiği
gibi bir dönemde dünya fethedilmişti, İslâm artık hâkim bir güçtü ve devletler
muvazenesi adına yerini almıştı ama Allah indinde hora geçen önemli bir husus
vardı ki, o hususta belli ölçüde, sahabe-i kirama göre bir kayıp yaşandığı
söylenebilirdi. Tekrar ediyorum; çünkü onlar mukarrabîndi.

İşte bu mülâhazadan hareketle günümüze gelerek, burada kıtmirane
mülâhazalarımı arz etmek istiyorum: Bir gün gelecek biz de “Hey gidi günler!”
diyeceğiz. Ne günlerdi o dupduru günler!. Herkeste sadece hizmet duygu ve
düşüncesi vardı.. kimsede şöhret hissi, makam arzusu yoktu.. korkunun sözü
edilmez.. câh sevdası akla gelmez.. menfaat ve çıkar mülâhazası da asla



düşünülmezdi.. sadece milleti i’lâ mülâhazası vardı.. hedefte insanımıza
insanlık adına âdâb u erkân öğretme düşüncesi vardı...

Evet, biz de bir gün işte bunları düşünerek ellerimizi dizlerimize vuracak,
tıpkı Sıffin, Cemel, Nehrevan, Kerbela ve daha sonra aynı durumda olan
insanlar gibi “Hey gidi günler!” diyeceğiz. Ben şimdilerde bir yandan, “Allah o
günleri bana göstermesin.” diyor, diğer yandan da Allah Resûlü gibi tenbihte
bulunuyor ve “Aman hazırlıklı olun, dünyaya meyl ü muhabbette bulunmayın!”
deyip inliyorum.

İki Cihan Güneşi, bir gün Hz. Hasan Efendimiz’i kucağına alarak minbere
çıkarıp halka işaret eder ve: “Benim şu yavrum, efendiler efendisidir. Allah
bununla birbirine düşmüş iki İslâm cemaatinin arasını bulacak ve önemli bir
sulh gerçekleştirecektir.”  demek suretiyle belli bir dönemde sulhün ne kadar
önem arz ettiğini gösterir. Ve o zat –elhak– “Hz. Muaviye ile savaşa gir!”
denilince, Müslüman kanı dökülmesin diye hilâfetten feragat edip “Varsın o
olsun.” diyerek Müslüman kanının dökülmesine meydan vermez. Evet, günü
gelince Hz. Hasan, elinin tersiyle makamı, mansıbı, pâyeyi itmiş ve pek çok
mü’min kanının dökülmesine meydan vermemiştir. Allah Resûlü daha o
günlerde gelecek bu tehlikeli günler adına, “Aman birbirinize düşmeyin,
birbirinize girmeyin, kılıcınızı kırın, sadece dine sahip çıkın, hakkın yanında
olun ve hakkın hatırını âli tutun.” diyerek hep tahşidat yapmıştır.

Bize düşen şey de, insanları bu istikamette hazırlamaktır. Ben hâlihazırda
Türkiye’de ve dünyanın değişik yerlerinde hizmet eden kimselerin en büyük
avantajı olarak milletimize olan güveni görüyorum. Asırlar boyu geçmişinde de
hep böyle olmuştur ve böyle kalacağını ümit ediyorum. Dünyanın muhtelif
yerlerinde makama, mansıba, menfaate bağlı hareketlerin sürdürüldüğü bir
dönemde, mü’min kardeşlerine karşı, tâbiiyyeti metbûiyyete tercih ederek
onlara: “Mademki ehl-i haksınız, varın siz yürüyün!” diyecek ve kat’iyen
rekabete, sürtüşmeye girmeyeceklerdir. Bu durum bütün Müslümanlar adına
bana çok önemli geliyor ve önemsenmelidir de. Bunlar benim genel
mülâhazalarım. Bu mülâhazalar mutlaka korunmalıdır. Bu mülâhazaları
değiştirmek bana göre orucu bozmak kadar büyük bir cinayettir. Vefatımız
bizim iftar zamanımızdır. İftar zamanımızı idrak edeceğimiz âna kadar Allah,
kulluğumuz adına bize bu mülâhazaları bozdurmasın!

Arkadan gelenler va’de vefada o kadar sadık olabilirler mi? Ahd ü peymâna
bu denli sadık kalabilirler mi? Onu da bilemeyeceğim. Allah Resûlü bir yerde
“Hz. Mesih gibi derim.” dediği gibi ben de öyle diyeyim: “Hep söylemeye



çalıştım. Aman dünyaya meyletmeyin.. bu türlü şeylerden dolayı birbirinize
düşmeyin.. mü’minlerin aleyhinde olmayın.. onları karalamaya kalkmayın... Ne
bileyim Allah’ım! O günleri bize gösterme ve o günlere kadar bizi yaşatma..
ama biz çekip gittikten sonra, çıkarlar, menfaatler Müslümanların safvetini
bozacak, makam sevdası, mansıp düşüncesi Kur’ân hadimlerinin duruluğunu,
sadeliğini bulandıracak ise, Sen onların da Rabbisin, onlar da Senin kulların.
İster affeder, istersen azap edersin...” Gerçi haddimi aşarak bir mülâhazaya
temasta bulundum ama, her zaman gelecek adına aşamayıp takıldığım oldukça
ciddî endişelerim var.

Demokrasi günümüzde gerçek mânâsıyla yumuşak bir hava oluşturacak,
tansiyonları aşağıya çekecek bir sistemdir. Keşke iman, İslâm ve Kur’ân
düşmanları da ona sadık olsa, onu yaşasalardı. Bence insanlar,
demokrasilerden öte demokrat davranarak gelecekte mukadder bir kısım
gaileleri aşabilirler. Herkesi kabul ederek, her kabiliyet ve istidada saygılı
olarak, her hizmeti alkışlayarak, faydalı herkese destek vererek, bu ülke ve bu
millet yararına olduktan sonra, herkesle iyi geçinmeye kararlı olarak, herkese
sinesini açarak bu işten yararlanabilir ve kavgaya giden yolları kapayıp huzura
giden yollar açabilirler. Fakat bunun yolu da yine insan olmaktan, kendini
aşmaktan, kâmil insan olmaya kilitlenmekten, dövene elsiz, sövene dilsiz ve
küfredenlere bile kırılmadan, gönül koymadan yaşamaktan geçer. Bu bizim
genel mülâhazamızdır. Allah inayet edince niye olmasın ki!

“Hak tecellî eyleyince her işi âsân eder.
Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder.”
Bugün bunun emareleri var, Allah’ın inayeti de var, temsil eden bazı insanlar

da var, katedilen mesafeler de var; ancak hâlâ yürünecek o kadar çok yol var
ki... Bu yollardan herhangi birinin durağı, konağı veya menzilinde dünya kadar
şeytanlar, onların insanları idlal etmesi, baştan çıkarması da var. Yiğit olmak
gerekiyor ki, bu handikaplar ve terslikler aşılabilsin. Ben şahsen endişelerimin
vârid olmamasını dilerim.



HALK İÇİNDE HAK’LA BERABER
Soru: Müslümanın kendisini toplumdan tecrit etmesi doğru mudur?
Sosyal bir varlık olan insanın kendini içinde bulunduğu toplumdan tecrit

ederek yaşaması mümkün değildir. Aslında Kur’ân-ı Kerim’e dikkatlice
bakıldığında, Cenâb-ı Hakk’ın, insanlarla beraber bulunma ve onlarla birlikte
yaşamanın dini yaşamaya engel olmadığını bildirdiği görülecektir. Dünyalık
işlerin insanı dinden uzaklaştırmadığını Allah Teâlâ; “O yiğitler ki ne
ticaretleri, ne alım ve satımları, onları Allah’ı zikirden, namazı hakkıyla ifa
etmekten, zekâtı vermekten alıkoymaz.”1 buyurarak gayet net ve açık olarak
ortaya koyar. Bu itibarla toplum içinde yaşamak, kalben Hak ile birlikte olmaya
kat’iyen engel değildir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bunu ifade eden
sahih bir hadislerinde, “Toplumun içinde yaşayan ve insanlardan gördüğü
ezalara sabreden mü’min, toplumdan ayrılarak uzlette yaşayan mü’minden
daha hayırlıdır.” buyurmaktadır.

Başka bir hadislerinde de Allah Resûlü şöyle buyururlar: “İnsanların en
hayırlısı insanlara en çok faydalı olandır.”  Şüphesiz insanlara faydalı olmak,
ancak onların içinde yaşamakla mümkündür.

Efendimiz’i, her konuda olduğu gibi, insanlarla beraber bulunma mevzuunda
da örnek almak bizim için çok önemlidir. Nebiler Serveri, çocukluğundan
itibaren hep insanların içinde olmuş ve ahiret yurduna göçeceği âna kadar da
hayatını bu ahlâk üzere devam ettirmiştir. O (aleyhi salavâtullah) amcalarına
ok, yay, kılıç gibi silahlar taşıyarak son Ficâr harplerine iştirak etmiş. Yine
faziletlilerin anlaşması (yemini) mânâsına gelen “Hilfu’l-Fudûl” toplantılarına,
anlaşmalarına bizzat katılmış, hatta “Bugün bir kere daha olsa ben yine aynı
vazifeyi seve seve yaparım.” buyurmuştur. Evet, Nebiler Serveri o
dönemlerde, henüz yaşları itibarıyla çocukluk ve gençliğini yaşıyor olmasına
rağmen bu derece sosyal hayatın içindeydi. İşte bütün bunlar Peygamberimiz’in
çocukluğundan beri insanlarla içli dışlı yaşadığının birer göstergesidir.

İnsanlarla birlik olup onlarla beraber yaşama adına verilebilecek bir diğer
örnek ise Hudeybiye sulhüdür. Hudeybiye, öyle bir sulh ve paylaşma örneğidir
ki, Allah bu musalahayı Kur’ân’da: اًنِیبُم اًحْتَف  ََكل  اَنْحَتَف  اَِّنإ   “Sana apaçık bir
fetih ihsan ettik.”2 diyerek tebcil ve tebşir etmiştir. Sahabe efendilerimiz de,
bu sûrede geçen “feth” kelimesinin Mekke fethi değil, Hudeybiye sulhü
olduğunu ifade ederler. Çünkü Hudeybiye sulhü ile her kesimden insan, bir
araya gelmiş, bir arada bulunmuş; müşrik, Hıristiyan, Yahudi ve münafık iç içe



yaşama imkânına kavuşmuşlardır.
Burada istidradî olarak şu hususu anlatmanın da faydalı olacağını

düşünüyorum. İnsanlarla beraber ve onlarla içli-dışlı yaşamanın, mü’min
açısından birtakım olumsuz sonuçlar doğuracağı düşünülebilir. Oysa mü’minin
böylesi insanlarla iç içe olma mevzuunda, kendi dinî değerlerinden taviz verme
adına bir endişesi olmamalıdır. Çünkü, hiç kimse, Allah ile irtibatı olan insana,
olumsuz bir şey bulaştıramaz ve bulaştıramamalıdır da. Bence herkes kendini
tam bir murâkabe altında bulundurmalı, nefsinden çok korkmalı ve kendi
dininin yenilmez, sarsılmaz gücüne de inanmalıdır. Hiçbir mü’minin, İslâm’ın,
Efendimiz’in ve Kur’ân’ın yeterliliğinden bir şüphesi yoktur ve olmamalıdır
da. “Acaba bize bir şey bulaştırırlar mı?” diye korkanlar, ancak kendi
dinamiklerinden şüphesi olanlardır.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de, genel ahlâkı ve misyonu icabı,
böyle bir endişeden hâlî olarak herkesin içine giriyor, her sokakta dolaşıyor,
herkesle beraber oturup kalkıyor ve her fırsatta temsil ettiği güzellikleri
sergiliyordu. Zaten Allah Resûlü’nün vazifesi de, ister istemez O’nu başkaları
ile münasebete itiyordu. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), tebliğ vazifesi
gereği en geniş mânâsıyla cihadı –ki cihad, Allah’la insanlar arasındaki
engellerin bertaraf edilerek temiz vicdanların Allah ile buluşturulmasıdır–
hayatının gayesi hâline getirmişti. Şayet cihad, o engelleri bertaraf etmekse,
Allah Resûlü insanlarla Allah arasındaki engelleri kaldırma adına, devamlı
insanlarla beraber oluyor ve her fırsatta onlara hak ve hakikati anlatıyordu.

Aslında insanlarla beraber yaşamak aynı zamanda ilâhî ahlâkın da
gerektirdiği bir husustur. İnsanlara dinî hakikatleri anlatmak, onlarla iç içe
yaşama ve onlara yanaşma ile mümkün olabilecektir. Kudsî bir hadiste,
“Kulum Bana bir adım gelirse Ben de ona yürüyerek gelirim; o yürüyerek
gelirse Ben koşarak gelirim...” buyrulmuştur. Bu hadisten anlaşıldığı üzere,
insanların Allah’a karşı küçük bir teveccühü, Allah’ta büyük bir teveccühe
vesile olmaktadır ki, Efendimiz de hep bu ahlâkla hareket etmiştir.

Bu meseleye bir de şu hadisin tedaî ettirdiği mânâ ile bakmanın faydalı
olacağını düşünüyorum. Efendimiz’e nisbet edilen, isnadı açısından hayli zayıf
bir sözde: ّللا ِهٰ ِقــَـالَْخِأب  اوـــُقَّلََخت   “Allah ahlâkıyla ahlâklanın.”
buyrulmaktadır. Bu söz; “Allah size nasıl davranıyorsa, siz de çevrenize öyle
davranın.” demektir. Eğer Allah (celle celâluhu) yarım adım atanlara bir adım
yaklaşıyorsa, bir adım atanlara yürüyerek geliyorsa, bize düşen şey de,
karşımızdaki insan ile anlaşma adına ilk adımı atmamız olmalıdır. Efendimiz’in



hayatında bunun birçok misalini görmek, göstermek mümkündür. O (sallallâhu
aleyhi ve sellem), elden geldiğince etrafındaki insanlarla anlaşmaya çalışır,
uzlaşıp-anlaşmayı her zaman etrafındaki insanlara hakikatleri anlatmada önemli
bir vesile sayardı.

Evet, Efendiler Efendisi hemen her şeyi, Allah’ı anlatma yolunda bir vesile
olarak değerlendiriyordu. Allah Resûlü, maddî olarak zengin değildi. Zaten
hayata gözlerini fakir olarak açmıştı. Hatta bazı siyer yazarlarının dediğine
göre O’na (sallallâhu aleyhi ve sellem) babasından ve dedesinden kalan bir şey
de yoktu. Nitekim O, cömertliği dillere destan olan Abdulmuttalib’in ve geniş
bir nüfuza sahip bulunan amcası Ebû Talib’in himayesi altında kaldıktan sonra
Hz. Hatice ile evlenmiş ve birden Mekke’nin sayılı servetlilerinden biri
oluvermişti. Ama ne gariptir ki, yine kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla,
peygamberliğin 5. veya 6. senesinde, Efendimiz’in elinde avucunda hiçbir şey
kalmamıştı. Birçok hadiste ifade edildiği gibi O, çoğu zaman aç yatar, aç
kalkardı. Elindeki bu serveti ne yaptığı ile alâkalı çok geniş bilgilere sahip
değiliz. İhtimal ki insanları çağırarak, onlara yedirip içirdi ve sonra da dinini
anlattı. Zaten bir şey vermeden bir şey almak da mümkün değildir. Nitekim
“İnsan ihsanın kölesidir.” demişler.
1 Nûr sûresi, 24/37.

2 Fetih sûresi, 48/1.



GECE İBADETİ VE TEBLİĞ MÜNASEBETİ
Soru: Müzzemmil sûresinde Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem),
insanlara Kur’ân mesajını sunarken, önce mutlaka ve mutlaka gece
ibadet yapması ve Kur’ân-ı Kerim tilavet etmesi emrediliyor. Buna göre
tebliğ ve gece ibadetinin birbiriyle irtibat ve münasebetinin bir tahlilini
lütfeder misiniz? Günümüzde tebliği iş edinenlerin bundan alması
gereken dersler nelerdir?
İlk nazil olan sûreler arasında yer alan Müzzemmil ve Müddessir sûrelerine,

tebliğ ve irşad erlerinin geceleri kalkıp Rabbileri karşısında kemerbeste-i
ubûdiyet içinde olmaları gerektiği gerçeği etrafında örgülenmiş vahiy nakışları
da denebilir.

Gece ibadeti bir ölçüde, inziva, halvet, teveccüh ve tebettül mânâlarını da
ihtiva eder. Aslında, bu tabirlerin bazıları Kur’ân’a aittir. Nitekim Kur’ân
1 ًالِیتـَْبت ِهَْیِلإ  ْلََّتَبتَو   yani “Allah’tan başka her şeyle bir mânâda alâkanı
keserek kendini tamamen O’na ver! Ve sadece O’nun mârifeti, O’nun
muhabbeti, O’nunla alâkalı zevk-i ruhanîler ve O’nun tecellîleri ile otur-
kalk.” tarzındaki bir üslûpla bu önemli hususa işaret etmektedir. Bu ise, ancak,
insanın kendini o işe hazırlaması, iradî olarak uykusunu, sıcak döşeğini terk
etmesi ile gerçekleşebilir.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), zaten peygamberlik öncesi belli
ölçüler içinde inzivada bulunarak, her zaman Rabbisine yakınlaşma yollarını
araştırıyor.. iç âlemini, zaten temiz olan duygularını ve sürekli Hakk’a açık
gönlünü, tıpkı günebakan çiçekler gibi, mukabele arayışlarına bağlı götürüyor
ve rasat ufuklarında gezdiriyordu. Yine o, rüyalarla berzahî derinliklere
açılmanın, ledünnî düşüncelerle baş başa kalmanın yanında, ukbâ hayatının
kapılarını aralayarak, Rabbisine kurbetini hızlandıracak ve akdes-mukaddes
feyizlerin sağanak sağanak üzerine yağmasına vesile olabilecek her şeyi
değerlendiriyor ve farklı bir düşünce haritası çiziyordu.

Ayrıca bu sûrede açık iki önemli husus daha var: Birincisi, İnsanlığın İftihar
Tablosu’nun, bir sevk-i ilâhî ile inzivaya yönelmesi. İkincisi de, ileride dava-yı
nübüvvet adına önemli bir misyonu ifa edebilmesi için böyle bir ruhî
ihzâriyede bulunması.

Bunları biraz daha açacak olursak; Allah (celle celâluhu), başta Resûl-i
Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) olmak üzere, hemen her büyük insanı, hep
sevk-i rabbânîsiyle yönlendirmiştir. Bu durum bütün enbiyâ ve mürselîn için



söz konusu olduğu gibi, bütün asfiyâ için de söz konusudur: Meselâ İmam
Gazzâlî, belli bir dönemde kendini ulûm-u âliye-i İslâmiyeye vermiş, ömrünü
hem tekye hem de medreselerde geçirmiş.. ve derken “İhya” gibi feyyaz bir
kaynakla hayatının gayesini noktalamış.. keza İmam Rabbânî, senelerce,
Hindistan’ın değişik kesimlerinde gezmiş-dolaşmış, okumuş-düşünmüş riyazet
yapmış, ötelere açılmış, Müslümanların itikatlarını sağlam zemine oturtma
istikametinde ciddî faaliyetlerde bulunmuş ve yepyeni bir düşünce sistemi
kurmuş.. Bediüzzaman, –kendisinin de Lahikalar’da “tahdis-i nimet” nev’inden
anlattığı gibi– ömrünün ilk yıllarını tekye ve medreselerde geçirmiş; o üstün
dimağ ve zekâsı ile medreselerde okutulan metinler arasında dolaşmış, dinî
ilimler ve fennî bilgilerle haşr ü neşr olmuş, tekyenin ruhunu yudumlaya
yudumlaya yetişmiş ve bir gün gelmiş kendini, beyan-bürhan-irfan çizgisinde
imana hizmet zemininde bulmuş. Yani o, kendi döneminde, birbirinden kopuk
gibi gözüken malumatı yoğurarak, tefekkürle besleyerek onu mahz-ı mârifet
hâline getirmiş. Bu arada, şartların gereği ülke müdafaasına koşmuş,
cephelerde mücadele etmiş ve aynı anda talebeleriyle ders okumuş, derken
hapishane, mahkeme ve zindanlarda ömür tüketerek hep bir yüksek iradenin
sevkine bağlı yaşamıştır.

İşte, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de, bu ihzâriye döneminde
sürekli, lâhut âleminin dilini öğrenmeye çalışmış, berzah âlemiyle diyaloğa
geçmiş, iç murâkabe, iç müşâhede ve bir nevi riyazetle, eşyanın perde arkasına
nüfuz edebilme menfezlerini araştırmış ve bu uzun hazırlığın arkasından da
peygamberlik vazifesiyle serfiraz kılınmıştır.

Şimdi bu ölçüde ciddî ve fevkalâde önemli bir göreve getirilen birinin bütün
gece uyuması, böylesine önemli vazifenin gerektirdiği sorumlulukla uyuşmasa
gerek. Öyleyse bu vazife ile muvazzaf olan kimse, geceleri kalkıp Rabbisine
ibadet etmeli, hem öyle bir ibadet etmeli ki onun Yaratanı karşısındaki tavırları
vazife ve misyonuna muvafık düşsün.

İşte, bütün bunlara işaret sadedinde Kur’ân diyor ki: “Az bir kısmı hariç,
bütün gece kalk, namaz kıl. Gecenin yarısı veya bunu biraz azalt ya da
gecenin çoğu olsun.”2 Neden? Zira böylesi bir misyon, insanî normları aşan
bir fevkalâdelik ister ve böylelerinin hayatları hep fevkalâdelikler içinde
cereyan etmelidir.. böyle cereyan etme zorundadır. Oysaki bu konuda, eğer
bizim gibi düz insanlara bir şey denecekse şöyle denir: Yatsıyı –vitir namazı
dahil– kıldıktan sonra, sabah namazına kalkma niyeti ile yatınız, o zaman
uykudaki soluklarınız bile ibadet olur. Peygambere ise, “Gecenin pek azı



müstesna, kalk, Rabbin huzurunda kemerbeste-i ubûdiyet içinde dur.”
deniliyor; çünkü yüklendiği misyon O’nun öyle olmasını gerektirmektedir.

Âyet-i kerimedeki ُهَفْصِن , gecenin yarısı demektir. Âyetin devamında ise,
bunun biraz azaltılması veya çoğaltılması emri yer alıyor. Gecenin
hesaplanması şöyledir: Meselâ Güneş saat 6’da batıyor, sabah da 6’da
doğuyorsa, bu, bütün gecenin 12 saat olduğunu gösterir. Öyleyse gecenin yarısı
6 saat demektir. Ondan azı 5, ondan çoğu da en az 7 saat olur. Ve Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem), vahyin ilk tayflarıyla sonsuza yöneldiği ilk
günden, yaşlandığı dönem, hatta hayat-ı seniyyelerinin sonuna kadar bu
ölçüdeki ibadet hayatına devam etmişlerdi. O, geceleri ayaklarının altı
şişinceye kadar namaz kılar; şayet herhangi bir mazereti sebebiyle, bu şekildeki
gece ibadetini aksatacak olsa, bu defa onu gündüz katlayarak kaza ederdi. Bunu
ifade sadedinde Bûsîrî ne güzel söyler: “Ben, geceleri ihyâ eden O
peygamberin sünnetine karşı vefasız davrandım; zira o ayakları şişmeden
yatmıyordu.”

“Kur’ân’ı tane tane oku!” beyanına gelince; yine Kur’ân’ın tabiriyle “tertil”
–ki, Kur’ân harflerinin hakkı verilerek ve kalb, ruh ufku itibarıyla duyularak
okunması demektir– Kelâmullah’ın öyle tilavet edilmesine denir. Bediüzzaman
Hazretlerinin Mesnevî’sinde belirttiği gibi, Kur’ân’ı, Allah’tan dinliyor,
Cibril’den işitiyor veya Allah Resûlü’nden ahzediyor gibi okuma ve anlama,
Allah Resûlü’nün veya bizlerin kıraat adına memur olduğu üç ayrı buud… Bir
başka ifadeyle tertil; insanın Kur’ân’ı kendi düşünce, tasavvur ve tahayyül
mekanizmalarının üstünde, vicdanında duyarak, lâhûtîliğin yamaçlarında
gezerek ve hissederek okuması demektir. Öyle ki insan, okuduğu âyetin her
kelimesini telaffuz edişinde, susuz bir insanın suyu yudumladığı zaman
hissettiği şeyi hissetmeli ve duymalıdır. Ne var ki, bu bir seviye işidir ve
herkese de müyesser olmayabilir.

Bugün çoklarının okuduğu şekilde Kur’ân okuma, tertil değildir ve onun
insan vicdanında ürpertiler meydana getirmesi mümkün değildir. Böyle bir
okuyuşla, Kur’ân âyetlerinin insana yeni yeni şeyler ilham etmesi, duygu ve
düşüncede ya da amel ve aksiyonda bizleri yenileştirmesi de mümkün değildir.
Öyleyse Kur’ân’ın hakkını vermek için bizler de bir ölçüde; “Ey örtüsüne
bürünen Nebi! Kalk, inzar et.”3 âyetini –peygamberlikten tecrit düşüncesi
içinde– kendimize nazil oluyor gibi okumalıyız...

Gecenin ihya edilmesi adına da şunlar söylenebilir:
Gece, melekût âleminin kapılarının aralandığı, semavî birtakım menfezlerin



açıldığı ve ötelerin müşâhede edildiği bir zaman dilimidir. Bediüzzaman’ın
tespitiyle, teheccütle gecenin ihya edilmesi, berzah âlemini aydınlatan bir
projektördür. Abdullah İbn Ömer’in rivayet ettiği bir hadis ve bir hâdise bu
mevzua ışık tutar. Bu hadiste Abdullah İbn Ömer mealen diyor ki: “Herkes rüya
görür ve gelir Allah Resûlü’ne anlatırlardı. Ben de kendi kendime: Keşke
berzah âleminin kapıları bana da aralansa, ben de bir kısım şeyler görsem ve
gördüğüm şeyleri gelip İnsanlığın İftihar Tablosu’na anlatıversem; O da bunları
tabir etse.. derken, bir gün rüyamda gördüm ki, iki zat beni kollarımdan tutup
derdest ederek, derin ve alevli bir kuyunun başına getirdiler. O derince kuyunun
içinden âdeta bir hortum gibi döne döne alevler yükseliyordu. Vakumunu bile
yutacak kadar korkunçtu. Anladım ki bu, Cehennem’dir. Beni başına
getirdiklerinde, oraya atacaklar diye çok korktum. Allah’a sığınıp, “Yâ Rab!”
diye yalvarmaya başladım. Birisi bana dedi ki: “Korkma! Senin için endişe
edecek bir şey yok. Sen oraya girmeyeceksin.” Sonra uyandım ve ablam
Hafsa’ya rüyamı anlattım ve bunun tabirini Resûlullah’a sormasını istedim.
Ablam sorunca Allah Resûlü buyurdular ki: “Abdullah İbn Ömer ne güzel bir
insandır ama keşke geceleri ihya etse!”

Burada berzah âleminin dehşetinden kurtulma yolunun gösterildiği açıktır. O
da geceleri ihya etmektir.. evet gönüllerin diri ve canlı olması, bir yönüyle
gecelerin canlı olmasına bağlıdır.

Bu hakikate hayatında erken uyanmış ve o engin ansiklopedik kültürüyle
hemen herkesin dikkatini üzerine çekmiş, pek çok alanda söz sahibi İbrahim
Hakkı Hazretleri bu konuda ne hoş şeyler söyler:

“Ey dîde nedir uyku, gel uyan gecelerde;
Kevkeblerin et seyrini, seyran gecelerde.
Bak hey’et-i âlemde bu hikmetleri seyret;
Bul Sâni’ini ol âna mihman gecelerde.
Çün gündüz olursun nice ağyâr ile gafil,
Ko gafleti dildârdan utan gecelerde.
Az ye, az uyu, hayrete var, fâni ol andan
Bul bekâ ol âna mihman gecelerde.”
Ve sözlerini;
“Ey Hakkı! Nihan aşk oduna yan gecelerde.” mısraıyla noktalar.
Görüldüğü gibi eşyanın melekût cihetine vâkıf olma, insanlığın irşadıyla

yakından alâkalı. Aslında bu; “Kulum Bana bir karış yaklaşırsa, Ben ona bir
zira’ yaklaşırım, o Bana yürüyerek gelirse, Ben ona koşarak giderim .” kudsî



hadisi zaviyesinden de değerlendirilebilir.
Evet, insanlığın kurtuluşu mesajıyla gelen Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi

ve sellem) kendi iradesiyle –çerçevesi her ne ise– Allah’a yaklaşmaya
azmetmiş, Allah da kendi azamet ve rahmetinin enginliği ölçüsünde O’na
yaklaşmıştır. Ama burada dikkat edilecek bir husus var ki, o da, her zaman
insanlığın kurtuluşunu arayan Allah Resûlü bunu, ötelere açılmakta ve eşyanın
melekût cihetine ıttılada aramış; aramış ve onun için de her gece, ayrı bir gece
yolculuğuyla hep Allah’a (celle celâluhu) yürümüştür. O, her işinde olduğu
gibi, bu konuda da yapması gerekli olanı yapıyordu. Evet madem O’nun yükü
herkesten fazlaydı, öyleyse O her gece ayrı bir “isrâ” yaşamalı ve Kur’ân’ı da
hem duya duya hem de doya doya okumalıydı...

O’nun yükü çok ağırdı; Zira Kur’ân O’na “Senin üzerine çok ağır bir söz
yükleyeceğiz.”4 diyordu ki, buradaki ağırlıktan maksat, peygamberlik misyonu
olduğunda şüphe yoktu. Allah O’na, muhatapları anlasa da anlamasa da, hatta
anlamak istemese de, hep anlat diyordu. Böyle bir hizmette müessir olmak da
her zaman Rabbiyle irtibatının kavi olmasına bağlıydı.

Kur’ân gece kalkışının hikmeti adına, şu değerlendirmeyi de yapar:
“Şüphesiz gece kıyamı, daha tesirli ve sağlam bir kıraat adına da daha
elverişlidir.”5 Evet, geceler o büyülü enginlikleriyle, insanın ayağını yere
sağlam basması, dediğini duyması, yaşadığını hissetmesi adına önemli bir
ortam ve gönüllerin Allah’a (celle celâluhu) açılacağı birer halvet koyu
gibidirler.. ve mutlaka değerlendirilmelidirler. Gündüz insan değişik işlerle
meşgul olur, zâhirî duygularının dünyasında dolaşır ve onların tesirinde yaşar.
Böyle bir şey, İnsanlığın İftihar Tablosu için, hele bizim anladığımız mânâda
asla söz konusu olmasa da, bendeleri gibi sıradan insanlar için her zaman bahis
mevzuu olabilir. Öyle ise, burada âyeti şöyle yorumlamak yerinde olur
zannediyorum: Evet, sanki bu tenbihle Allah, Resûlü’nün şahsında bize: “Siz
gündüz şununla bununla meşguliyet içinde gafilane yaşıyor, kendi iç
derinliklerinize yönelemiyor ve ötelerle irtibat kuramıyorsunuz; kuramazsınız
da; zira bu hususta esas olan gecelerdir. Yani hiç kimsenin olmadığı bir zemin
ve zamanda, insanın Allah’a yönelerek hicranla yanıp yakılacağı ve
seccadesine baş koyup, gözyaşı dökeceği bereketli zaman dilimi gecelerdir. Bir
O, bir de siz; içinizi dökerken sadece O bilecek ve siz de O’nun bilip
görmesine göre bir tavır alacaksınız.

Ayrıca, soruda “Günümüzde tebliği iş edinenlerin bundan alması gereken



dersler nelerdir?” deniliyor. Peygamberlik Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi
ve sellem) ile son bulmuştur. Ama O’nun davası, ilelebet devam edecektir.
Kimlerle? Dava-yı nübüvvetin vârisleriyle.. Hz. Sahipkıranların: “Biz onlara
zemin hazırlıyoruz.” dedikleri ve bizim de işaret ettiğimiz vârislerle. Bunlar
atalarınız olabileceği gibi sizler de olabilirsiniz. Eğer bunlar sizler veya
muasırlarınız ise, nebilerin eda ettiği misyonu eda edebilmek için, onların
geçtiği köprüden geçmek zorundasınız ve zorundayız. Bu aynı zamanda bir
vecibe ve bir zarurettir.

Öyleyse geceler ihya edilecek, melekût âleminin kapıları aralanacak ki, o
yüce söz ve beyanlar beyanı etrafında dönüp duran bu ağır yük de ifa
edilebilsin. Her zaman kayma zemini üzerinde bulunan, beşerî hırslarının,
kaprislerinin, nefretlerinin ve kinlerinin tesirinde olan kimseler, bu olumsuz
huylardan sıyrılarak değişik sahalardaki imtihanlara karşı mukavemet
edebilsin; edebilsin ve kazanma kuşağında kaybedenlerden olmasınlar..!

Evet, Allah öteden beri peygamberlerle temsil edilen bu davayı ve bu
kudsîler hizmetini, terütaze ve yeni insanlara temsil ettirmiştir; ölü ya da
pörsümüş ruhlara değil. Yani hep işin önünde göründüğü hâlde bir türlü önde
olamayan –olma ile görünme arasında serâ-Süreyyâ ya da yer-gök farkı var–
insanlara değil. Keza bazı şeylere karşı tepki gösterse de aksiyon ve hamle
insanı olamamış kimselerle de değil; kalb ve ruh kahramanlarıyla temsil
ettirmiştir. Aksine bu dava kalbsizlere, ruhsuzlara kalınca, Allah (celle
celâluhu) “Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah, sevdiği ve kendisini
seven bir toplumu getirecektir.”6 “Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize
yeni bir halk getirir.”7 âyetleriyle ifade buyurduğu gibi, onları alır-götürür ve
terütaze, gecesi ve gündüzü ile bu işi, hayatının gayesi yapmış, gözlerini her
açıp kapayışında insanlığın irşadını düşünen nesiller getirir. İnşâallah bugün
böylelerinin sayısı binlercedir, milyonlarcadır...

Öyleyse, dava-yı nübüvvetin vârisleri de gece ibadetlerini, Müktedâ-i Küll,
Rehber-i Ekmel Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) gibi yapmalı.. ve
herkes kendi vicdanında;

“Çün gündüz olursun nice ağyâr ile gafil,
Ko gafleti dildardan utan gecelerde”
demeli ve şayet geceyi ihmal etmişse, o günü kaybedilmiş bir gün

saymalıdır; saymalı ve Hz. Âdem’in, cürüm işlediğini zannettiği andan itibaren
yaptığı gibi, hep aşağıya bakmalı.. süt dökmüş kediler gibi iki büklüm olmalı



ve “Kalkıp bu geceyi ihya etmedim, öyle ise sırtımda ölü bir gece var.”
demeli.. birkaç daha böyle ölü gece olursa, “Galiba ben de ölüp gidecek ve
ölülerden bir ölü de ben olacağım.” düşüncesinde olmalıdır. Bence işin
doğrusu da budur; zira sırtında bunca cenazeyi taşıyan birinin iflah olması
oldukça zordur. Biraz ürpertici olsa da, benim, Allah’ın (celle celâluhu) en
sevgili kuluna söylediği bu sözleri, Kur’ân hadimlerine karşı söylemem fazla
görülmemelidir.

Barla’daki o yaşlı kadının sözünü hep hatırlarım: Üstad Hazretlerinin evini
ziyaretine gittiğimizde o kadın aynen şöyle demişti: “Ah Hocaefendi, ah
Hocaefendi! (Üstad’ı kastediyor) Sabahlara kadar o çınar ağacının başında arı
gibi vızıldar dururdu. Biz sabaha kadar onun uyuduğuna şahit olmazdık.”

Eğer sevdiğiniz, saygı duyduğunuz insan bu ise, öyle davranmayanlara sözüm
şudur –müsaade eder misiniz:– َنوُبَھْذــَت َنَْيأـَف   “Öyleyse nereye
gidiyorsunuz?..”

Ve son bir husus: Bin bir tecrübe ile sabittir ki, gecelerini ihya edenler,
gündüzleri de küheylanlar gibi koşarlar. Benim şimdiye kadar bu vasıflarıyla
hiç çizgi değiştirmeden hayatlarını sürdüren, Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de
tanıdığım dünya kadar insan oldu. 24-25 senedir başlarını bu eşikten hiç mi hiç
kaldırmadı ve gece hayatlarını hiç mi hiç aksatmadılar; tabiî, millete hizmetten
de hiç dûr olmadılar.

Aksine gece hayatında zikzak yapanlar, gündüzleri de hizmet hayatlarında
hep zikzak çizdiler. Böyleleri bazen hizmette önde koşar gibi gözükseler de,
zorluk ve sıkıntılarla karşılaşınca hemen geri durmuşlardır. Evet, bunlar tazyik,
meşakkat ve sıkıntının en küçüğüne bile dayanamamışlardır. Diğerlerine
gelince, onlar tanıdığım günden beri, geceleri hep engin bir ruh hâli içinde,
ırmaklar gibi çağlamış, gündüzleri de küheylanlar gibi çatlayıncaya kadar
koşmuşlardır. Bugün Asya bu papatyalarla baharını yaşıyor. Balkanlar bu kır
çiçekleriyle bahar solukluyor. Pasifik ülkeleri, Avrupa ve Amerika.. hâsılı
dünyanın dört bir yanı bu kar çiçekleriyle baharı yaşayıp yaz rüyaları görüyor.

Rabbimden dileğim, hepimizi böyle birer kır çiçeği ve kardelen yapsın,
yamaçlarımızı, ova ve obalarımızı milletimizin geleceği adına bu ufuk noktayı
yakalayanlarla güzelleştirsin, ard arda baharların sökün etmesine bizi ve onları
vesile kılsın. Âmin!
1 Müzzemmil sûresi, 73/8.

2 Müzzemmil sûresi, 73/2-4.

3 Müddessir sûresi, 74/1-2.



4 Müzzemmil sûresi, 73/5.

5 Müzzemmil sûresi, 73/6.

6 Mâide sûresi, 5/54.

7 Fâtır sûresi, 35/16.



EVRÂD Ü EZKÂR OKUMA
Soru: Mü’minin hayatında evrâd ü ezkârın yeri nedir? Evrâd ü ezkâr
okumaya kendimizi nasıl alıştırabiliriz?
Evrâd ü ezkârla meşgul olma, insanın günlük yaşantısının ayrılmaz bir

parçası olmalıdır. İnsan, kendisini zorlamalı ve gününün iki-üç saatini evrâd ü
ezkârla donatmalı ve zenginleştirmelidir. Bunu yaparken de “Allahım! Ben
daha fazlasını yapardım ama yaptığım bunca iş arasında daha fazlasını da
yapamıyorum. Beni mazur gör...” demelidir. Yani meselâ günde yüz defa َال

ّللاـِب ِهٰ َِّالإ  َةَّوُق  َـالَو  َلْوـَح  , yüz defa ّللا ِهٰ َناَحْبُـس  ۪هِدـْمَحِبَو  ّللا  ِهـٰ َناـَحْبُس 
ِمیِظَعْلا , yüz defa ّللا َهٰ ُرِفْغَتْسَأ   diyen bir insan şöyle düşünmelidir: “Rabbim!

Bunca insanın baktığı bir yerde, bu vapurun içinde küreklerden önemlisini
çekmeye bir yönüyle mahkûm bir yönüyle de memur ettiğiniz bir noktada
bulunan bir insan için okuduğum bu evrâd çok azdır ama, ben Senin engin
inayetine sığınıyor ve َدا َدِمَو َكـِشْرَع  َةـَنِز  َكـِسَْفن َو اــَضِرَو  َك  ِقْلَخ َدَدَـع 

َِكتاَمِلَك  dualarında ifade edilen “Mahlukatın sayısınca, rıza ufku seviyesinde,
Arş’ının ağırlığınca ve kelimâtının mürekkebi kadar…” sonsuzluk ifade eden
rakamları zikrederek, o rakamlar sayısınca söylemiş kabul edilmemi
bekliyorum. Sen benim bu az amelimi çok kabul eyle.”

Evrâd ü ezkârın dağıtılarak okunması “iştirak-i a’mal-i uhreviye” açısından
çok bereketli bir davranış olsa gerek. Bazı yakın arkadaşlarım, okudukları
dualardan bana da birer küçük dilim takdir etmişler. Ben de onların duaları
arasında benimki de kabul görür mülâhazasıyla, böyle bir virdi aksatmamaya
çalışıyorum. Esasen bu şekilde verilen bir evrâd ü ezkârı okumak, nezir
ölçüsünde bir taahhüt olduğundan dolayı gereklidir de. Onu terk etmek uygun
olmaz. Böyle bir organize içine dahil olan herkes, bu umum yekûna hissedar
olabilmek için iştirak-i a’mal-i uhreviye vadisinde nasiplerini tastamam
alacaklardır.

Konuyla alâkalı geçende aklıma gelen bir şey oldu. Ben, bunu Cenâb-ı
Hakk’ın bir tenbih ve ikazı telakki ettim. Şimdi müsaadenizle onu ifade edeyim:
Her bir mü’min, hayat-ı içtimaiyede konumu itibarıyla durumu neye tekabül
ediyorsa, temsil seviyesine göre evrâd ü ezkâr okumalıdır. Meselâ hayatın
herhangi bir basamağında sorumluluk yüklenen biri temsil ve idare alanının
genişliğine göre Rabbine karşı şükür ve zikirde de daha hassas olmalı, en az
beş-on insanın okuyabileceği kadar evrâd ü ezkâr okumalıdır.. evet bazılarımız,



kaderin bir cilvesi olarak liyakati olmadığı hâlde böyle bir konuma getirilmiş
ise, en az on insan kadar evrâd ü ezkâr okumalıdır.

Ayrıca din ve diyanet öyle hassasiyetle yaşanmalıdır ki, münafıkça düşünen
ve fitne ü fesat peşinde olanlar o ortamda yaşayamaz hâle gelmelidir. Hem
evrâd okunmalı, hem temkinli namaz kılınmalı, hem de zikr ü fikr edilerek
hiçbir boşluğa meydan verilmemelidir. Yani atmosfer sürekli meleklerin
Sidretü’l-Müntehâ’ya evrâd ü ezkâr taşıdığı bir yer ve “O’na ancak güzel
sözler yükselir (ulaşır). Onları da Allah’a amel-i salih ulaştırır.”1
hakikatinin helezonuyla semalara taşındığı bir nokta olmalıdır.

Bunun için zaman çok iyi değerlendirilmeli ve günlük evrâd gün içine
yayılarak, her fırsatta mutlaka bir şeyler okunmalıdır. Meselâ, günlük işlerinin
arasında kafası yorulan bir mü’min, fırsat bulduğu zaman odasının içinde
dinlenmek için bir fasıl evrâdla meşgul olmalı veya iman ve düşünce ufkunu
açacak şeyler okumalıdır. Böyle davranmak mü’min için bir sur, bir sera ve bir
koruyucu sütre olarak Allah’a sığınmanın, emniyet içinde olmanın en isabetli ve
garantili yollarından biridir.

Hayatı bu şekilde standardize etmek biraz ısrarcı olmaya ve biraz da
egzersiz yapmaya bağlıdır. Meselâ D u a Mecmuası’ndan okunacak yerler,
günde bir kez okunduğu takdirde bir senede ezberlenir, zevk verir ve kitap
taşıma külfetinden de kurtulmuş olunur. Zamanla böyle birinin hayatında evrâd
ü ezkâr okuma da, tıpkı yeme-içme gibi hayatın vazgeçilmezleri arasına
girecektir. Ayrıca Cenâb-ı Hakk’ın bize bağışlamış olduğu bunca lütufları
karşısında Allah Resûlü’nün ifadeleriyle اًروُكَش اًدْب  ُنوَُكأ َع َـالََفأ   kutbunda,
devamlı şükreden bir kul olmak da, kulluk şuuru adına çok önemli bir husustur.

İnsan, tembelliğe karşı devamlı savaş hâlinde ve gerilim içinde olmalı,
tembelliğin yol bulup onun ruhunu felç etmesine fırsat vermemeli ve bunun için
devamlı arayış içinde olmalıdır. Meselâ ben bir dönemde her gece teheccüde
kalkmanın yolunu şöyle buldum ve uyguladım: Yatsı namazından sonra vitr-i
vacibi kılmadan yattım. Vitri kılmadığım için gece uyanmak benim için bir
mecburiyet hâline geldi. Ben de mecburen gece kalktım ve bu arada teheccüt
namazı da kıldım.

Evet, yukarıda da ifade edildiği gibi temrinat yapa yapa diller ve gönüller
mutlaka evrâd ü ezkâra, ibadet ü taate alıştırılmalıdır. Bununla alâkalı bir misal
arz etmek istiyorum: Meselâ askere giden bir insan, rütbece kendinden yüksek
olan insanlara “komutanım” diye diye dili ona alıştığı için sivil hayata
döndüğünde de uzun süre önüne gelen herkese “komutanım” der durur. Evet,



nasıl ki, insanın dili devamlı söyleye söyleye bazı şeylere alışıyor, öyle de
kalbi ve letâifi de alışır ve egzersiz yapa yapa zorluk gibi engebeleri aşarak
maksadına ulaşır.

Burada şunu ifade etmekte de fayda var: İstiğfar, sadece tevbe ve istiğfar
kalıpları içindeki şekliyle değil, Rabb’e her türlü teveccüh şekliyle de olabilir.
İnsan, günlük hayatta bazen bir sürü mâsiyet içinde bocalar durur. Bazen Hak
yolunda tam olamayabilir, bazen de niyetinin hâlisliğini her zaman
koruyamadığından keyif ve arzularına göre yaşayabilir. Dolayısıyla böyle
birinin bu kirli atmosferde duyguları ve havası kirlenebilir. Şimdi bu şekilde
kirlenen ve bu kirlerle sarsılan, çizgisini kaybeden bir insanın Cenâb-ı Hakk’a
istiğfarla çok teveccüh etmesi lâzımdır ki, böyle bir kirlenme ile meyelan-ı şer
gelişmesin. Çünkü Kader Risalesi’nde bu mesele anlatılırken Hz. Üstad, “Dua
ve tevekkül meyelan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi, istiğfar ve tevbe
dahi meyelan-ı şerri keser, tecavüzatını kırar.” demektedir. İnsanın hem hayra
hem de şerre karşı bir yönüyle istidat ve temayülü vardır. İnsan, kalbinin sesini
dinleyip hayra teveccüh etmeli ve evrâd ü ezkârla sürekli kalbinin
derinliklerine doğru yelken açmalıdır.
1 Fâtır sûresi, 35/10.



TAHDİS-İ NİMET VE BAZI ESASLAR
Soru: Yaptığımız hizmetleri anlatırken bazen ölçüyü kaçırıyoruz. Ne
buyurursunuz?
Evvelâ Cenâb-ı Hakk’ın bizlere vermiş olduğu lütufları idrak edip onların

şuurunda olmamız ve yer yer onları başkalarına anlatmamız, َِكّبَر ِةَمْع  ِ ِنب اََّمأَو 
ثِّدَحَف  “Şimdi gel Rabbinin nimetini anlat da anlat!”1 fehvâsınca bir tahdis-i

nimet sayılır. Rabbimiz şimdilerde bir kere daha milletimize çok büyük
lütuflarda bulundu; yoklukta varlık cilvesi gösterme imkânı verip ona yeniden
var olma yolları lütfetti. Her an bunların şükrünü eda etme duygusu içinde
yaşamamız ve bu uğurda vilâyetin Şah-ı Geylânîcesine, Muhammed Bahâuddin
Nakşibendîcesine, Muhyiddin İbn Arabîcesine, İmam Rabbânîcesine; zühdün
Fudayl İbn İyazcasına, İbrahim Ethemcesine; ihlâs-ı kâmilin
Bediüzzamancasına ve Mevlâna Halidcesine talip olmamız gerekir. Aksine bizi
bunca nimetlerle perverde eden Zât’a karşı nankörlük etmiş oluruz.

Ancak bu nimetleri tahdis-i nimet sadedinde ifade ederken dikkat etmemiz
gereken belli ölçülerin olduğu da bir gerçektir. Her şeyden evvel o nimetlerin,
bizim acz ve fakrımıza rağmen Cenâb-ı Hak tarafından bizlere lütfedilmiş
olduğunun bilinmesi çok önemlidir. O zaman, onları kendi nefsimizden bilerek
fahre ve gurura düşmemiz önlenmiş olacaktır. Üstad bir misalle bu meseleyi
şöyle izah eder: “Nasıl ki, murassâ ve müzeyyen bir elbise-i fâhireyi biri sana
giydirse ve onunla çok güzelleşsen, halk sana dese, ‘Maşâallah, çok güzelsin,
çok güzelleştin.’ Eğer sen tevazukârane desen: ‘Hâşâ ben neyim? Bu nedir?
Nerede güzellik?’ O vakit küfran-ı nimet ve hulleyi sana giydiren mahir
sanatkâra karşı hürmetsizlik olur. Eğer müftehirane desen, ‘Evet ben çok
güzelim. Benim gibi güzel nerede var? Benim gibi birini gösteriniz.’ O vakit
mağrurane bir fahirdir. İşte fahirden, küfrandan kurtulmak için demeli ki: ‘Evet,
ben güzelleştim. Fakat güzellik libasındır ve dolayısıyla libası bana
giydirenindir; benim değildir...’ ”

İkinci bir husus ise, anlatılan şeyler, mübalâğaya kaçmadan ve sadece doğru
olanın ifade edilmesine münhasır kalmalıdır. Bilindiği gibi mübalâğa zımnî bir
yalandır. Meselâ bir yerde yüz talebeye bakmış, onlara burs vermişseniz,
“Yüzlerce talebeye burs veriyoruz.” demeniz; yine beş-on insanı
master/doktora için Avrupa’ya, Amerika’ya göndermişseniz, “Onlarca talebeyi
gönderiyoruz.” demeniz birer zımnî yalan olur ve Allah yalanı sevmez. Bazen
bir meseleyi çözelim, bir-iki insanın gönlüne girelim diye hep aynı hatayı



irtikâp ediyor, meseleleri abartarak anlatıyoruz. Böyle bir üslûbun faydası
olmak bir yana dünya kadar zararı oluyor. Mekke’yi fethedip Taif’e yönelen
Allah Resûlü’nün ordusu için Kur’ân: “O günkü sayıca çokluğunuz sizi
böbürlendirmiş ama bu size fayda vermemişti.. ve olanca genişliğine rağmen
dünya başınıza dar gelmişti. Sonra da bozguna uğrayarak düşmana arka
çevirip kaçmaya başlamıştınız.”2 buyurmaktadır. Demek azıcık kendi işini
beğenme, arkasından bozgunu da beraberinde getiriyor. Evet, siz, birtakım
sloganlarla bir propaganda yapar, bir şeyler anlatırsınız ama arkadan gelecek
daha güçlü bir propaganda onu yıkıp yok edebilir. Ancak hâl ve davranışların
hâsıl ettiği imajı yıkmaya kimsenin gücü yetmez...

Evet, içinde bulunduğumuz fikrî bir cereyanı bir cereyan olarak
anlatmaktansa o hareketin vefalı bir azası olarak çok iyi bir performans
sergileme, iyi bir seviye ortaya koymak suretiyle kaliteli bir temsil çok daha
önemlidir. Bence bizi en iyi anlatacak şey de, işte böyle mükemmel bir hâl ve
seviyeli bir temsil olmalıdır. Bunun için de öylesine ahlâk, fazilet, hoşgörü ve
müsamaha insanları olmalı ve onlara kilitlenmeliyiz ki, elli defa deneyip
sondajlasalar dahi aldıkları netice hep aynı olmalıdır. Zannediyorum bugün
Müslümanların en çok yanıldıkları hususlardan biri de, işaret edildiği gibi bazı
meseleleri propaganda malzemesi yapıp çeşitli sansasyonlara girmeleri oluyor.
Bence şunu hiçbir zaman hatırdan çıkarmamalıyız: Doğru insan, doğru hedefe
eğri büğrü yollarla ulaşamaz. Davranışlarımız, bizim gölgelerimiz olmalı, biz
de düşüncelerimizin asıl temsilcileri.. eğer bunlardan biri eğriyse neticenin düz
çıkmayacağı açıktır.

Üçüncü bir husus da, biz sadece ve sadece Allah rızası için milletimize ve
ülkemize hizmet etmeyi düşünmeliyiz. Hırsla, ille de şuraya varmamız için bizi
tanımaları ve kabul etmeleri gerekir şeklindeki ifadeler çok defa maksadın
aksiyle neticelenebilir. Yine bu mânâda başkalarının bizim hakkımızda, şöyle
yapıyorlar, böyle düşünüyorlar, demeleri de çok önemli değildir. Eğer onlar,
bizi kendi hareket çizgimizde tanır, anlar ve öyle kanaat getirirlerse ne âlâ;
değilse kendimizi anlatmayı, eda etmeye çalıştığımız hizmetimize karşı
vefasızlık sayarız. Eskiler, her şeyin bir vakt-i merhunu vardır derlerdi. Vakti
gelince, ne isek ve Allah nazarında ne kadar değerimiz varsa o derece
biliniriz.. ona da talip değiliz.

Dördüncü husus ise, meşrebi, mezhebi nazara verip anlatma, karşımızdaki
insanda bazen antipati uyarabilir. Bizim gibi düşünmeyen kimseler için “Onun
işi bitmiştir, başının çaresine baksın, gayyada kendisine bir yer hazırlasın..”



gibi ifadeler, bizim bu hususta hamlığımızın ve sahip olduğumuz değerlerin
bizde bir iz bırakmadığının işaretidir. Böyle azap melekleri gibi davranmakla
insanları –müspet de olsa– belli bir çizgiye çekmek mümkün değildir. “Falancı,
filancı ol kurtul!” deme yerine “Müslüman ol kurtul!”, hatta daha evrensel
mânâda “Hakikî insan ol kurtul!” deme çok daha önemlidir. Çünkü o da
Müslümanlıktan geçer.

Burada “Bu mızrak çuvala nasıl sığacak?” şeklinde bir soru akla gelebilir.
Ama Allah dilerse Bektaşi akidesiyle deveyi küçültmeden, iğnenin deliğini de
büyültmeden deveyi o iğnenin deliğinden geçirir. Hizmet vetiresinde böyle bir
yol takip edilirse, Kur’ân’da haber verilen Ashab-ı Kehf’in çarşıya
gönderdikleri arkadaşlarına, “..nazik davransın ve sizi kimseye sezdirmesin”3
dedikleri gibi, sizin mevcudiyetiniz de dahilî ve haricî kimseyi kine, nefrete,
kıskançlığa sevk etmez ve kimse sizden rahatsız olmaz.

Buna bir şey daha ilave etmek gerekir: Eskiden mü’minlerden sadece
hasımlar rahatsız oluyor ve ehl-i imanla onlar uğraşıyordu. Şimdilerde ise dost
dünyanın rahatsızlığı da söz konusu. Onlar sizinle aynı duygu ve düşünceyi
paylaşıyor olmalarına rağmen “Bu işleri bizim yapmamız lâzımdı. Biz
yapamıyoruz, ne diye bunlar yapıyorlar?” deyip rahatsızlıklarını çeşitli
şekillerde izhar ediyorlar. Nitekim bugün dünyanın dört bir yanına ekonomik,
kültürel alanda yatırım için giden insanların bazı takıntılarının olması ve belli
noktaları aşamamaları başka şeyden değil bundan kaynaklanmaktadır. Öyle
anlaşılıyor ki, dostlar tahrik edilmiş; onun için belli rahatsızlıklar söz konusu.
Eskiden sadece zülf-ü ağyâr vardı şimdi zülf-ü yâr da işin içine girdi.
Dolayısıyla çok zülüf hesabı yapmak icap ediyor.

Son bir hususa daha temas etmek istiyorum: Bizler, şahısların gücü ve
kuvveti yerine Allah’ın inayetini görmek ve sadece O’na yönelmek konumunda
bulunuyoruz. Allah’ın yaptığı şeyleri nefsimize mâl edip biz yapıyoruz
mülâhazasına girmek başımızı aşkın işlere sahip çıkmamız mânâsına gelir ki bu
bize her zaman kaybettirir. Biz, sebepleri sonuna kadar kullanacak ve o işte
yapılması gerekli olan hiçbir şeyden geri durmayacak; ama neticeyi de sadece
Allah’tan bileceğiz. Zira güç de kuvvet de O’nun elindedir. O bize iş
gördürürse görürüz, imkânları elimizden alırsa o zaman da hiçbir şey yapamaz
ve yollarda kalırız. Objektif olmayabilir ama ben “Falan falan şahısla bu iş çok
güzel oluyor.” deyip, ilâhî kuvvet ve kudretin yerine birilerini koyduğum her
defasında Cenâb-ı Hak onların eliyle beni tokatlamış, başımı döndürmüş ve
dünyamı harap etmiştir. Buna yüzlerce misal verebilirim...



Yine bu çerçevede başkalarının takdirkâr sözlerini, yerinde Cenâb-ı Hakk’ın
bir nimeti, yerinde de bir ibtilâ olarak görmek lâzımdır. Başkaları bizleri farklı
görebilir. Ve bunu ifade etmek için nefsimizi okşayıcı sözler söyleyebilir. Ama
asıl olan, insanın kendini nasıl görmesi gerekiyorsa öyle görmesidir. Haddimizi
bilme mevzuunda Cenâb-ı Hakk’ın yapmış olduğu en önemli ihtarlardan biri,
“İnsan, atılan bir sudan yaratıldı.”4 âyetidir ki, buna göre o, daima kendi
yaratılışına bakmalı ve asla fahre ve gurura girmemelidir.

Hâsılı insan, Allah’ın nimetlerini daima yâd etmeli ama bunu yaparken de ne
dostu hasede, kıskançlığa sevk etmeli, ne düşmanı tahrik etmeli, ne de Allah’a
karşı saygısızlıkta bulunmalıdır. Ye’se ve inkisara düşmeden sürekli hizmette
bulunmalı ve başarıları da Allah’tan bilmelidir.
1 Duhâ sûresi, 93/11.

2 Tevbe sûresi, 9/25.

3 Kehf sûresi, 18/9.

4 Târık sûresi, 86/6.



İRADE İNSANI VE ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Soru: İrade insanının önündeki engeller nelerdir?
İnsanın, isteme-dileme, arzu ve isteklerini gerçekleştirip ortaya koyma

yeteneği veya onun iki şeyden birini tercih etmesi mânâlarına gelen irade, bizim
beşerî boşluklarımızı dolduran önemli bir dinamiktir. İrade insanı ise, bu
dinamiği en güzel şekilde kullanan, düşünceleri dupduru ve pürüzsüz, yaşatma
arzusuyla maddî-mânevî bütün hislerinden vazgeçmeye kararlı, şöhret, makam-
mansıp arzusu, ikbal hırsı ve istikbal endişesi gibi insan ruhunu felç eden
marazlardan uzak bir yiğittir.

İçtimaî ruhu uyandıran ve kitleleri irşad edip insanlığa yükselten irade insanı
hiç sürçmez demek değildir. Zaman zaman en cins atlarda bile görüldüğü gibi
onun da tökezlediği olur. Tökezleten sebeplerin başlıcalarını şöyle
sıralayabiliriz: Rahata düşkünlük, hubb-u câh, şehevânî arzular, izzet ve
gurur, korku.

1. Rahata Düşkünlük
Tökezleme sebeplerinin başında gelir rahata düşkünlük (tenperverlik).

Akyolun yolcusu irade insanı, niyetinde sadece Allah rızası olan, rahat ve
rehavete karşı kararlı bulunan bir bahtiyardır ve bu tali’lilerin başında da hiç
şüphesiz Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) gelmektedir. Âişe
Validemiz’in (radıyallahu anhâ), ifade ettiği şu sözler, kâinat yüzü suyu
hürmetine yaratılan O Zât’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) yaşadığı hayatı
aksettirme adına çok önemlidir: “Bazen iki üç gün geçerdi de evimizdeki ocak
yanmaz ve su kaynamazdı. Bir gün kız kardeşimin oğlu, yeğenim Urve İbn
Zübeyr, ‘Teyzeciğim! Ne yiyip, ne içiyordunuz?’ dedi. Ben de, ‘İki siyah; bir
su, bir de hurma.’ dedim.”

Bir keresinde, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile O’nun en sadık
dostu, sema ve zeminin emini Cibril-i Emin’le otururken fem-i muhsinlerinden
şu sözler dökülür: “Üç günden beri Muhammed ağzına bir lokma bile
koymadı.” Tam bu esnada gürül gürül bir ses duyulur ve semadan bir melek
iner. Cibril-i Emin, inen melek hakkında Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem), “Bu, arz ve sema yaratıldığı günden beri şimdiye kadar ilk defa
yeryüzüne inen bir melektir.” der. Melek, Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve
sellem) yönelir ve O’na şöyle seslenir: “Ey Allah’ın Resûlü! Kul peygamber
mi, melik peygamber mi olmak istersin?” Cibril (aleyhisselâm), Efendimiz’e
“Rabb’ine karşı mütevazi ol!” mânâsına işarette bulunur. Bunun üzerine O



(sallallâhu aleyhi ve sellem) da, “Bir gün aç yatıp tazarru eden, diğer gün tok
olup şükreden bir kul peygamber olmak isterim...” cevabını verir.

Evet, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) hiçbir zaman tene ve
tenperverliğe takılıp kalmamış, açlıktan bayılırken, dudakları susuzluktan
kavrulurken bile O (sallallâhu aleyhi ve sellem), iradesiyle önüne çıkan bütün
sıkıntıları aşmış ve Allah’ın inayet ve keremiyle hedeflediği noktaya ulaşmıştır.

Bu tali’lilerden bir diğeri de kadınlık âleminin sultanı olan Hz. Hatice
Validemiz’dir (radıyallâhu anhâ). Aynı zamanda ismiyle müsemma bu yüce
kadın, –ki Hatice, erken doğan demektir– Müslümanlar arasında hak ve
hakikate en erken uyanan insandır. O, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun başında
gezen bulutun yağdıracağı evrensel rahmeti peygamberliğinden evvel sezmiş;
sezmiş ve kendi ticaret kervanlarına O’nu rehber ve rehnüma yapmıştır. Hz.
Hatice Validemiz’in, Efendimiz’le (sallallâhu aleyhi ve sellem) evlenmeden
önce çok büyük bir serveti vardı ve o Mekke’nin parmakla gösterilen sayılı
zenginleri arasındaydı.

İşte böylesi bir zenginliğe sahip olan bu kutlu kadının yanında, bi’set-i
seniyyenin sekizinci senesine gelindiğinde, o koca servetten bir avuç bile
kalmamıştı. Zira o, hakikate uyandıktan sonra maddî-mânevî bütün varlığıyla
hizmet etmiş ve vefatına kadar Efendimiz’in yanından bir lahza olsun
ayrılmamıştı. Bu uğurda bütün varlığını harcayan Hz. Hatice Validemiz, rahat,
rehavet ve tenperverliği elinin tersiyle iterek ilk safta bulunuyor olmanın
gereklerine göre yaşamıştı.

Nebiler Serveri’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) arkadaşları da hep O’nun
yolundan yürümüş, her zaman rahat ve rehavetten uzak durmuş ve davaları
uğrunda, sahip oldukları maddî-mânevî bütün varlıklarını feda etmişlerdi.

İşte o sahabilerden birisi de hiç şüphesiz şairin, “Dini omuzları üzerinde
kurdu ve yükseltti ha yükseltti; sonra da İslâm Müslümanların yüzüne gülmeden
çekip gitti.” ifadeleriyle destanlaştırdığı Mus’ab b. Umeyr’dir (radıyallâhu
anh).

Mus’ab, Mekke’nin en zengin ailelerinden birinin çocuğuydu. İslâm’ı
seçtiğinde on yedi yaşlarındaydı. O, sokaklardan geçerken genç kızlar
pencerelere üşüşür ve ona mendil sallarlardı. İşte bu görkemli ve gökçek yüzlü
delikanlı, bir gün Habbab b. Eret vesilesiyle Hakikat Güneşi’ne (sallallâhu
aleyhi ve sellem) gözlerini açtı ve birdenbire değişiverdi. Bu temiz fıtrat,
gençlik duygularının en hararetli olduğu bir dönemde, dünyanın bütün cazibedar
güzelliklerini elinin tersiyle itmiş; annesi, dayısı tarafından türlü türlü eza ve



cefalara maruz bırakıldığı hâlde, Uhud’da şehit düşeceği âna kadar bir lahza
olsun Efendimiz’in yanından ayrılmamıştı.

O, bir dönemde Medine’ye gidip hak ve hakikati anlatacak bir muallime
ihtiyaç var, denildiğinde kalkıp oraya gitmiş ve bir sene sonra yetmiş insanla
Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanına dönmüş ve tasavvurlar
üstü başarısıyla gönüllere taht kurmuştu. Bir gün o, Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem), Huzur-u Risaletpenâhîleri’nde ayakta dururken
Resûlullah, doğru dürüst giyecek bir şeyi kalmayan bu koca insana hüzün,
keder ve tabiî takdir dolu bir nazarla bakmış, sonra da mübarek bakışlarını
çevirerek yanında oturanlara şöyle buyurmuştu: “Şu delikanlıya bakın.
Mekke’de iken herkes ona imrenirdi. Şimdi giyecek bir elbisesi bile
kalmamış.” Mekke’de ailesinin güzide bir çocuğu olarak debdebe içinde
yaşama imkânına sahip olmasına rağmen, bunların hepsini gözünü kırpmadan
terk etmiş ve kendini zahidane bir hayata salmıştı.

İşte bu ruh hâleti içinde yaşayan koca Mus’ab, Uhud gününde Allah
Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) önünde savaşırken, bir kolu
koparılınca öbür kolunu, o da budanınca âdeta “Bir bu kaldı.” deyip, kin ve
nefretle kalkan kılıçlara tereddüt etmeden boynunu uzatmıştı. Ebediyetlere
yürürken de, hayatına denk bir mahviyet duygusu içinde göçüp gitmişti. Nebiler
Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem), Mus’ab’ının bu hâlini şöyle dile
getirirler: “Mus’ab hayatta olduğu sürece beni koruyacağına ve bana
herhangi bir zarar dokundurmayacağına dair söz vermişti. Şimdi elleri ve
kolları budandığı için ‘Ya Resûlullah’a bir şey olursa?’ diye hicabından
yüzünü kapatmaktadır.”

Bitmedi; işte bu büyük şehit, gömülmek istendiğinde, bedenini örtecek bir
kefen bile bulunamamıştı. Daha sonra üzerine giydiği peştamalı kefen
yapılmıştı ki, başı örtüldüğünde ayakları, ayakları örtüldüğünde de başı açık
kalıyordu.. ve işte o böyle gömülmüştü.

Evet, Mus’ab, “çetin olma ve aşılamayan tepe” mânâsına gelen ismiyle
müsemma bir şahsiyet olarak, önüne çıkan bütün engelleri aşmış ve bu uğurda
hiçbir şeye takılmadan hayatını şehadetle noktalamıştı.

2. Hubb-u Câh
Hubb-u câh, makam arzusu ve şöhret düşkünlüğü demektir ve kalbin üzerine

zift çekip, ruhu felç eden kötü hasletlerdendir. Bediüzzaman Hazretleri, gönlüne
böyle bir virüs bulaştırmış tali’sizlere şöyle seslenir: “Şöhret, zehirli bala
benzer. Eğer o belâya düşersen ‘Biz, Allah’tan geldik ve yine O’na



döneceğiz’1 de ve kurtul.”
Evet, Hz. Ömer’in (radıyallahu anh) ifadesiyle, “Allah, bizi diniyle şerefli

kılmıştır.” Bunun dışında başka bir şeref aramak beyhudedir. Zaten irade
insanları, Allah’a intisap etmenin dışında herhangi bir şan u şerefe de iltifat
etmezler.

Hz. Ebû Bekir (radıyallahu anh) yurdunu, yuvasını terk ederek Medine’ye
gelmiş, burada şehrin içinde oturabileceği bir arsa bulamamış ve “Sunh” isimli
bir kenar mahallede oturmuştur. Dahası o, tam on yıl izzet, gurur, şan ve şeref
demeden komşularının koyunlarını sağarak geçimini temin etmiştir.
Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) sonra halife olarak seçilmiş;
bugünkü Türkiye’nin dört-beş katı büyüklüğünde bir ülkeyi çok iyi yönetmiş,
bunu yaparken de yine Sunh’daki evinde kalmış ve belli bir süre daha
komşularının koyunlarını sağmaya devam etmiştir. Hz. Ebû Bekir (radıyallahu
anh), Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) halifesiydi ve o, gerçek
izzet ü şerefi, geçimini el emeğiyle kazanarak sürdürmekte görüyordu.

Hz. Ömer (radıyallâhu anh) de dünyevî şan u şerefi ayakları altına almış
kutlulardan biriydi. O, bir gün mescitte hutbe irad ederken birdenbire kendine,
“Haydi be sen de! Dün Mahzumoğulları’nın koyunlarını güdüyordun.” demiş ve
aşağıya inmiştir. Namazdan sonra Abdurrahman b. Avf, Hz. Ömer’in yanına
gelerek hutbe esnasında söylediği sözlerin sebebini sorması üzerine Hz. Ömer
(radıyallahu anh) ona şunları söylemişti: Çarşıda dolaşırken “Emirü’l-
Mü’minîn geçiyor.” dediler ve ben de mü’minlere emir olduğumu hissettim. Bu
sebeple hutbede bütün halkın huzurunda mazimi şerh etmek, nefsimin başına bir
balyoz indirmek ve şan ve şerefin bu olmadığını, gerçek şan ve şerefin
Kur’ân’a iktidada ve Resûlullah’a ittibada olduğunu haykırmak istedim. Zira
ben daha dün Mahzumoğulları’nın koyunlarını güden bir çobandım. Bugün
Allah (celle celâluhu) beni bu konuma getirdi.

Evet, dünden bugüne, en muhteşem devirleri bayraklaştırarak omuzlarda
gezdirip yükselten bütün büyük insanlar hep aynı ruh ve iradenin insanlarıdır.

Yavuz Sultan Selim’i de o kahramanlardan biri olarak kabul edebiliriz.
“Milletimde ihtilaf u tefrika endişesi
Kûşe-i kabrimde hatta bîkarar eyler beni
İttihad etmekken a’dâya karşı çaremiz
İttihad etmezse millet dağidar eyler beni.”
diyen Koca Hünkâr, milletinin derdiyle yanıp tutuşan bir millet insanıdır. O,



Osmanlı sülalesi içinde yetişmiş üç beş zirveden biridir. Vâkıa onların hepsine
zirve denebilir ama Yavuz, öyle bir Everest tepesidir ki, yeryüzünde o
seviyede insan çok azdır. O, sekiz sene gibi kısa bir süre içinde İran’ı avucunun
içine almış; Mercidabık ve Ridaniye seferlerinden zaferle dönmüş; bir fitne
kaynağı üzerine sefere çıktığı esnada da bir şirpençe ile hayata veda edip
yürümüştür Rabbine.

Şu üst üste hamleler kendi rekorlarını kırma niteliğindedir: Mısır’ı fethedip
mukaddes emanetlerle dönerken, pâyitaht olan İstanbul’a yaklaştığında, halkın
kendisini muhteşem bir törenle karşılayacağını öğrenir. Ordusuyla olduğu yerde
konaklar ve İstanbul’a gece olunca girer. Cihan fatihi koca hükümdar, şan ve
şerefin burnuna bir kanca takarak onu, ayaklarının ucuna kadar geldiği bir
durumda ayaklarının altına alır; zira bu o hünkârdır ki, bir gün yolda giderken,
hocasının atının ayağından üzerine bir çamur parçası sıçrar, hocası buna sebep
olma endişesiyle farklı mülâhazalar yaşarken, bu kendini aşmış yüce insan, o
çamurlu cübbenin, öldüğünde kefenine sarılmasını vasiyet ederek kendi gibi
davranır.

Hilafete ait mukaddes emanetleri aldığı, İslâm’ın bayraktarlığını yüklendiği
ve bütün emirlerin, karşısında dize geldiği, hutbenin de onun namına okunduğu,
zafer sarhoşluğunun yaşanabileceği o sevinç dolu dakikalarda, hatibin,
“Emirü’l-Harameyn” şeklindeki hitabına o: “Ben emir olamam. Buranın emiri
Hz. Muhammed Mustafa’dır (sallallâhu aleyhi ve sellem). Ben olsa olsa
buranın hizmetkârı olabilirim.” diyerek kendisine “Hâdimü’l-Harameyn”
denilmesini istemiştir; istemiştir, çünkü o, hakikî bir büyüktür. Zira büyüklükte
büyüklüğün emaresi tevazu ve mahviyettir. İçtimaî hayatta herkesin görmesi ve
görünmesi için pencereler vardır. Büyük insan, görünmek için küçülür ve iki
büklüm olur. Küçük insan da parmaklarının üzerine dikilir; büyük görünmeye
çalışır. Onun için, hemen her zaman büyük görünenler küçüklüklerini, mütevazi
görünenler de büyüklüklerini gözler önüne sergiler dururlar. Nitekim Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadislerinde şöyle buyururlar: “Allah, tevazu
ve mahviyet içinde olanları yükselttikçe yükseltir, kibre girip çalım çakanı
da yerin dibine batırır.”

Dilerim, günümüzün Hakk’a adanmış ruhları da, şan u şerefe takılıp
kalmadan, konumlarının hakkını verir ve bu defineye hamallık yaparak bu
cevher hazinesini ebedlere kadar taşırlar.

3. Şehevânî Arzular
İrade insanının önünü kesen mânialardan biri de hiç şüphesiz yeme-içme ve



bedenin istekleri karşısında dize gelme gibi şehevânî arzu ve isteklerdir. Din
davası Hak davasıdır ve hiçbir şeye feda edilmemelidir. Tarih boyunca bu
davaya sahip çıkanlar yer yer bazı geçici zevklere takılsalar da, bütün bütün
dökülmemişlerdir. İnşâallah, bugünkü altın nesil de midesinin altında kalıp
ezilmeyecek ve cesedine yenik düşerek cismaniyeti karşısında iki büklüm
olmayacaktır. Yine bu altın nesil, iradesiyle bakırı altın, toprağı polat hâline
getirecek ve en değersiz şeyleri en değerli cevherler gibi değerlendirecektir.

Şimdi müsaadenizle, yeniden böyle bir ufkun zirvede temsil edildiği Saadet
Asrına dönelim:

Damad-ı Nebi, Haydar-ı Kerrar Hz. Ali (radıyallâhu anh) halife olduğu
dönemde İslâm devleti, şimdiki Türkiye’nin otuz katı büyüklüğündedir. İslâm
orduları bir taraftan Mâverâünnehir’e, diğer yandan Çin Seddi’ne ulaşmış; beri
taraftan da ta Cebelitarık’a dayanmışlardı. Sınırları böylesine geniş ve âdeta o
zamanın süper devleti sayılan bu büyük gücün başında bulunan Hz. Ali
(radıyallâhu anh), kış gününde yazlık elbise giyiyor ve bunun sebebi sorulunca
da: “Ben, kendi imkânlarımla ancak bu kadarını temin edebiliyorum.” cevabını
veriyordu.

İşte içtimaî adalet! İşte yüksek insan ruhu! İşte toplumla bütünleşme, herkesi
kendine tercih etme veya başkaları için yaşama diyeceğimiz gerçek adalet
düşüncesi..!

Evet, böyle bir adalet, ilk defa Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ve O’nun güzide ashabıyla temsil edilmişti; dilerim ikinci kez de günümüzün
altın nesliyle temsil edilir. Yeniden kendine uyanan bu nesil, her ferdiyle
şimdiye kadar sergilemiş oldukları cehd ve gayretlere bakacak olursak, böyle
bir seviyeyi temsil ettikleri görülecektir.

Ben bu konuda Rabbim’e karşı fevkalâde hüsnüzan içindeyim. Nasıl
olmayayım ki! Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i
şeriflerinde şöyle buyururlar: Bir kulu seyyiatı sebebiyle derdest edip
Cehennem’e götürürler. Bu kimse, Cehennem’e doğru giderken dönüp arkaya
bakar. Cenâb-ı Hak kulunun maksadını bildiği hâlde meleklere, o kulun
arkasına bakmasının sebebini sordurur. Bunun üzerine o zat şöyle der: “Yâ
Rabbi! Ben Senin hakkında başka türlü zan beslemiştim; evet ben her şeye
rağmen kuluna ‘Cennet’e gir.’ diyeceğini sanıyordum. Zira ben Seni hep böyle
tanıdım.” Buna karşılık Cenâb-ı Hak da: “Kulum Beni nasıl sanıyorsa Ben
öyleyim.” buyurur.

İşte benim zannım da bu merkezdedir. Evet, küheylanlar üzerinde şahlanmış



süvariler gibi, kendilerinden beklenen vazifeyi eda etmeye azmetmiş bu neslin,
tenperverliğe, şan u şerefe takılıp kalmadıkları misillü şehevânî arzu ve
isteklere de takılıp kalmayacakları ümidindeyim.

Hz. Ömer (radıyallâhu anh) devrinde, devamlı mescide gelip giden, ibadet ü
taatinde derin mi derin, başını yere koyunca güller açan ve seccadesini
gözyaşlarıyla ıslatmadan mescitten ayrılmayan bir genç vardır. Bu gencin,
birdenbire mescitten kesildiğini fark eden Fâruk-u Âzam, gencin nerede
olduğunu sorunca, onun vefat ettiğini söylerler. Evine gelip giderken bu gence
nasılsa kötü duygulu bir kadın musallat olur; ona takılır ve onu ağına çekmek
ister. Genç, bu fettana tam takılmak üzere iken, birden diline “Sineleri her
zaman Allah’a karşı saygıyla çarpan müttakîler, şeytandan bir tayf, bir
vesvese dokunduğu zaman hemen Allah’ı anarlar ve derken gözleri
açılıverir.”2 âyetinin takıldığını ve bu âyeti tekrar ettiğini hisseder.. ve böyle
bir ihsasın vermiş olduğu heyecan ve hacalet içinde kalbi durur ve oracığa
yıkılıverir. Hz. Ömer, gencin ölüm sebebini anlayınca hemen gömüldüğü yere
gider ve orada ona şu ayetle seslenir: “‘Rabbinin huzurunda durmaktan
korkan kimselere iki Cennet vardır.’ 3 Şimdi sen istediğine girebilirsin.” Hz.
Ömer sözlerini bitirdikten sonra herkesin duyacağı şekilde mezardan şöyle bir
ses yükselir: “Yâ Emire’l-Mü’minîn! Allah bana onun iki katını verdi.”

Evet, bu ruh hâleti, insanların kalblerine yerleştirilmedikçe sergerdanlık ve
anarşinin önünün alınması ve insanların fenalıktan korunması mümkün değildir.
Bu mübarek ve mübeccel nesil, –inşâallah– Allah Resûlü’nü ve O’nun güzide
ashabını kendisine örnek alarak, günahlara girmeden ve şehevânî arzulara
takılıp kalmadan, bu kandan irinden deryaları aşar, iman hakikatinin en
zirvesine ulaşarak kendinden beklenilenleri arızasız ve kusursuz yerine
getirmeye muvaffak olur.

4. İzzet ve Gurur
Diğer bir mânia ise izzet ve gururdur. İnsanlar içine, “örnek bir insan”

modeli olarak gönderilen peygamberler ve onların izinden giden irade
kahramanları “onurum ve şerefim” dememiş ve hiçbir zaman şahsî izzetlerine,
gururlarına takılmamışlardır. Nebiler Serveri’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem):
“Sen bizim seyyidimizsin.” diyenlere karşı O, “Hayır. Bizim seyyidimiz Hz.
İbrahim’dir.” buyurmuş ve öyle bir pâyeden hep uzak durmuştur. Aslında O
(sallallâhu aleyhi ve sellem), Efendiler Efendisi’dir ve bütün enbiyânın
yanında, Hz. İbrahim’in de seyyididir. Zira Hz. İbrahim, Allah Resûlü’nün



(sallallâhu aleyhi ve sellem) çekirdeğidir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), o çekirdeğin ağacının meyvesidir. Ancak O (sallallâhu aleyhi ve
sellem), Hz. İbrahim’in söz konusu edildiği yerde edep ve terbiyesinin gereği
kendisine “seyyid” dedirtmemiştir.

Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm) görmediği hakaret, çekmediği meşakkat,
uğramadığı belâ ve musibet kalmamış; ateşler içine atılmış, ne hakaretlere
maruz kalmış, zevcesine el uzatılmak istenmiş, ama o büyük nebi, “İzzetime
dokundu.” dememiş ve yüce davasını tebliğden bir an olsun geri durmamıştır.

Hz. Musa (aleyhisselâm) çok şerefli ve onurlu olarak yetişmiş ama maruz
kaldığı sıkıntılar karşısında “Onurum ve şerefim.” deyip peygamberlik
vazifesini terk etmemiş, firavunun karşısına çıkıp onunla hesaplaşmış ve orada
da tevhidi ilan etmiştir.

Ya o çilekeş nebi Hz. Mesih (aleyhisselâm), hayatının baharında kavmi
tarafından ölümle tehdit edilmiş; çeşit çeşit hakaretlere maruz kalmış ve hatta
aç ve susuz bırakılmış da o, görmüş olduğu bütün bu eziyetlere takılıp
kalmamış “Onur ve gururum.” diyerek kendine de takılmamış, çarmıhların
gölgesinde bile vazifesine devam etmiştir.

Evet, bütün bunlar kendi dönemlerinin kahramanlarıdır ve hepsi de örnek
ölçüsünde insanlardır. Bu vadide zikredilebilecek daha pek çok kahraman
vardır ama bunların hepsini burada zikretmek mümkün olmadığından, bizim
davamızı temsil etmesi itibarıyla İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (sallallâhu
aleyhi ve sellem) hayatından bir kısım kesitler sunmakla iktifa edeceğiz:

Kâinat yüzü suyu hürmetine yaratılan ve âlemlere rahmet olarak gönderilen
Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) şeref ve onurunu kelimelerle
ifade etmek mümkün değildir. Nitekim Bedir günü O’na, bir yanında Cebrail,
diğer yanında Mikâil koruma memuru gibi hizmet ediyorlardı. Nizamî’nin
ifadesiyle miraçta mübarek ayağını semalara basınca göklerin etekleri
mücevherlerle dolmuş ve hilâl, âdeta atının ayakları altında bir nal hâlini
almıştı. Böylesine bir onur ve şeref sahibi Nebiler Serveri’nin (sallallâhu
aleyhi ve sellem) başına toz-toprak saçılmış, işkembeler konmuş ve yüzüne en
galiz küfürler savrulmuş olmasına rağmen O, bir kerecik olsun “Onurum ve
şerefim.” dememiş, girdiği reh-i sevdada hep koşup durmuş ve gittiği her yere
ışık saçıp gönülleri aydınlatmıştı.

Hz. Âişe Validemiz (radıyallâhu anhâ), on-on beş yaşında (Bu Mevlâna
Şibli’nin tespiti) Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) saadet hücresine
girmiş, henüz rüşde ermeden, erkek olarak sadece O’nu tanımış; vahyin sağanak



sağanak yağdığı bir hanede büyümüş; vahyin suyu ve havasıyla yoğrulmuş bir
iffet âbidesidir ve iffet onun mübarek yanağında bir gül gibidir. Ama gel gör ki,
bu pak dâmene çamurlar atılmış.. atılmış ve başta Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem) olmak üzere, babası Hz. Ebû Bekir, annesi Ümmü Ruman ve
bütün ashab ızdırap içinde kalmıştır. Kendi onur ve gururuna çamur atılan
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), buna takılıp kalmamış, hep sabırlı ve
kararlı davranmıştı. Bu çirkin işi tezgâhlayanların başında, Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’ye gelmeden önce, Medine’ye emir
olmayı bekleyen, onun için daha Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
gelmeden O’na karşı kinle gerilmiş, nefret ve gayzla bilenmiş münafıkların
lideri meşhur Abdullah İbn Übey b. Selül geliyordu. Hangi mülâhaza ile olursa
olsun bu meşhur münafık öldüğünde, kefen olarak sarılmak üzere Efendimiz’in
cübbesini ister. Allah Resûlü de onun münafık olduğunu bilerek yıllarca onur
ve gururunu rencide eden bu adamın isteğini yerine getirir, hatta onun cenaze
namazına iştirak eder. Ancak Allah (celle celâluhu), “Onlardan ölmüş olan
hiçbirine asla namaz kılma; onun kabri başında da durma! Çünkü onlar,
Allah ve Resûlü’nü inkâr ettiler ve fasık olarak öldüler.”4 âyetiyle
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu münafığın namazını kılmasına izin
vermez. İşte bütün bunlar, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) engin
anlayışını, şefkat, müsamaha, tolerans ve kendini aşmışlığını göstermektedir.

Evet, Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem), insanlığı ateşten
kurtarmak için gelmiş ve bu en yüce duyguyla kendi ailesine iftira edenlerin
cenazelerine dahi iştirak etmiş ve “Allah, 70 defa istiğfar etsem de onu
affetmeyeceğini ferman ediyor. Ben 70 defayla onun affedileceğini bilsem, ona
70 defa ve ondan da fazla istiğfar ederdim.” demiş, o hoşgörü ve müsamaha ile
çarpan engin sinesini herkese açtığını bir defa daha göstermiştir.

5. Korku
İrade insanını tehdit eden hususlardan biri de insandaki korku hissidir. Evet,

iradenin zafer duygusunu felç eden bir his varsa o da korkudur. Ehl-i dünya,
mü’minlerin bu damarından her zaman istifade etmiştir/etmektedir.
Bediüzzaman “İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hiss-i havftır. Dessas
zalimler, bu korku damarından çok istifade etmektedirler ve onunla korkakları
gemlendiriyorlar. Evet, bunlar avamın ve bilhassa ulemânın bu damarından çok
istifade ediyorlar, onları korkutuyorlar ve evhamlarını tahrik ediyorlar.”
diyerek bu hakikate işaret eder. İrade insanı, bu tür bir tehdide takılıp
kalmadan, Allah’a teslim ve tevekkül içinde, iradesindeki teslim gücüyle



mutlaka onu aşmalıdır.
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), böyle bir tehdit ve

hücumun en şiddetlilerine maruz kalmıştır. Hatta bir gün, O’nu müşriklerin
saldırılarından koruyan amcası 
Ebû Talib’in ölümünü müteakip perakende hücumların toptan hücum hâline
dönmesi üzerine Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) inkisar içinde
şunları söylemişti: “Bağrını açıp beni koruyordun. Yokluğunu ne kadar da
çabuk hissettirdin!” Ancak O (sallallâhu aleyhi ve sellem), o güne kadar
olduğu gibi, ondan sonra da hep “Allah, vekil olarak bize yeter.”  demiş ve
bütün engelleri aşarak yoluna devam etmişti.

Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayat-ı seniyyelerinden bir
tablo daha arz ederek mevzuu noktalamak istiyorum:

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Bedir öncesi ashabını, maddî ve
mânevî yönden çok iyi motive etmişti. Gözü dönmüş müşrikler, yürüdüğü yolda
hep O’nun önünü kesmiş ve kalblere iman taşımasına müsaade etmemişlerdi.
Bu sebeple Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve ashabı kendilerinden
birkaç kat daha büyük bir orduyla savaşmak mecburiyetinde kalmışlardı. Böyle
bir muharebe için muhacirînin gerilimi tam ve yerindeydi. Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), ensarın da bu mevzuda kanaatini öğrenmek için
onlara, “Bana bir işaret ve yol gösterin. Ne yapayım?” demiş; bunun üzerine
ensarın ileri gelenlerinden Sa’d İbn Muaz ileri atılarak şunları söylemişti:
“Bana öyle geliyor ki bizi kastettin yâ Resûlallah. Biz, İsrailoğulları’nın
peygamberlerine dediği gibi “Sen ve Rabbin gidin savaşın; biz burada
oturuyoruz.”5 demeyeceğiz. Biz, sizinle beraber düşmanla yaka paça olup,
göğüs göğüse kavga edeceğiz. Ey Allah’ın Resûlü! Sen, Allah’ın dediğine bak
ve yolunda yürü, biz sana tâbiyiz. İstediğinle sıla-i rahim yapıp bütünleş.
İstediğinle istediğin gibi alâkanı kes. İstediğinle sulh ol, istediğine karşı
düşmanlık ilan et. Malımızdan istediğini al ve istediğin yere infak eyle. Biz hep
seninle beraber olacağız.” Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Sa’d İbn
Muaz’ın bu yürekli tavrı ve bu cesaret dolu sözleri üzerine memnuniyetini izhar
sadedinde tebessüm etmişti. Bu tebessüm, aynı zamanda Bedir zaferini
muştulayan bir tebessümdü.

Cenâb-ı Hak, sayılan bu mânialara takılıp kalmaktan günümüz neslini
muhafaza buyursun ve Kur’ân talebelerini bunlara takılıp mahvolmadan
muhafaza eylesin.
1 Bakara sûresi, 2/156.



2 A’raf sûresi, 7/201.

3 Rahmân sûresi, 55/46.

4 Tevbe sûresi, 9/84.

5 Mâide sûresi, 5/24.



KÂBE VE DİĞER KUDSÎ MEKÂNLAR
Soru: Mekke-i Mükerreme, İslâm davasına beşiklik etmesi hasebiyle
aradan asırlar geçmesine rağmen hâlâ kalblerin kendisi için attığı bir
yerdir. Onun gibi yine diriliş hareketlerinde önemli fonksiyonlar eda
etmeye namzet mekânlar için de benzer bir durum söz konusu mudur?
İslâm’a beşiklik etmiş, bir mahal, bir uğrak yeri olmuş ya da olacak

şehirlerin, elbette kendilerine göre bir şerefi, bir değeri vardır. Ancak bu
değer, hiçbir zaman Mekke’nin kudsiyeti ile mukayese edilemez. Zira Mekke,
hususiyle kendi sınırları içindeki Kâbe ile ayrı bir değere ulaşır ki, buna
komşuluk (mucaveret) kudsiyeti de denilebilir. Yoksa arzın merkezinden
Sidretü’l-Müntehâ’ya uzanan bir amud-i nuranî (nurdan bir sütun) olan Kâbe ve
Beytullah’ın değeri, hiçbir kudsiyetle mukayese edilemez.

Yine Mekke, Kâbe ile komşu olması vesilesiyle pek çok peygambere,
onların hizmetlerinde beşiklik etmesi yönüyle de ayrı bir değer ifade eder.
Tarihin de şehadetiyle, hemen her peygamberin, şöyle ya da böyle Kâbe ile bir
çeşit irtibatı olmuştur. Ancak onlar, Kâbe ile olan bu irtibatlarının yanında,
ikinci bir mekân daha tutmuş ve sanki Sidretü’l-Müntehâ’dan gelen her şey, bir
prizmaya çarpıyor gibi Kâbe’ye çarpıp onunla irtibatlı olan bu gönüllere ışıklar
hâlinde yansımıştır, onlar da bulundukları yerleri o nurla aydınlatmışlardır.

Meselâ Hz. Âdem (aleyhisselâm), Kâbe’den başka Serendip’le irtibatlıdır,
yine Cidde ile irtibatının olduğuna dair rivayetler vardır. Seyyidina Hz. Nuh
(aleyhisselâm), tufan esnasında Kâbe’nin etrafında defaatle dönmüş ancak gelip
Cudi’de ârâm eylemiştir. Yine Hz. Süleyman’ın, Hz. Davud’un Kâbe ile
irtibatlarının yanında, Filistin civarında, Amelikalılar’ın hâkim olduğu yerlerde
yaşamış, Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi yerlerde irşad vazifesi
görmüşlerdir. Ve oğlu ile birlikte onu inşa etmesi yönüyle Kâbe ile irtibatı en
fazla olan Hz. İbrahim’in, Kenan illeriyle de alâkası vardır. Yine kendisinden
sonra gelen Hz. Yakub ve oğulları, Kâbe ile irtibatlarının yanında Yemen ve
Mısır’la da münasebetleri olmuştur. Seyyidina Hz. Mesih, –Kâbe ile irtibatının
yanında– Eyle’de yaşamış ve eğer doğru ise Valide-i Mükerremeleriyle birlikte
daha sonraları Efes’e gelmiş ve daha başka yerleri de şereflendirmiştir.

Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) gelince; sanki Kâbe, o güne kadar
çıkardığı insanların tümünü, esas çıkarması gerekli olanı bu zât için çıkarmış
gibidir. Başka bir ifadeyle, şayet Kâbe yerin göbeği ise, esas o göbekle
beslenen İnsanlığın İftihar Tablosu olmuştur. Dolayısıyla insanlık çapında



böyle bir fışkırmaya beşiklik etmesi ve Efendimiz’i bağrında büyütmüş olması
yönüyle de Kâbe ayrı bir değere sahiptir. Ancak Allah (celle celâluhu), O’nu
da yerinde bırakmamış, ikinci vatanı olan Medine-i Münevvere’ye hicret
ettirmiştir.

Peygamberlerden başka bütün evliyâ ve asfiyânın da Kâbe ile irtibatı vardır.
Mürşitlikte en son mertebelerden birinin, Kâbe ile olan muarefe olduğu
zikredilir. Bu açıdan feyzini, bereketini oradan almayan hiçbir mürşit yoktur
denebilir. Ancak İmam Gazzâlî, İmam Rabbânî, Şah Veli, Mevlâna Halid,
Üstad Bediüzzaman gibi kimi insanlar, daha ziyade kendi misyonları adına
onunla irtibat kurmuş; kimileri de kendi ferdiyeti içinde Kâbe’ye yönelmiş,
onun kendine mahsus lisanına kulak vermiş, yer yer ağlamalarına şahit olmuş,
zaman zaman sevinç ve sürurunu paylaşmış; meselâ yeryüzünde Kâbe’nin
azametine uygun tavafın yapılmadığı, insanların laubali olduğu bir dönemde
hakikat-i Kâbe, karşısında temessül edip, “İnsanlar vefasızlaştı, Kâbe’nin
kamet-i kıymetine uygun tavaf etmiyorlar artık.” dediği anda, onun bütün bütün
aramızdan çıkıp gitmemesi için eteklerine tutunup yalvaran zatlardan bile
bahsedilir.

Bütün bunlar, eşyanın perde arkasına nigehbân olan insanlar için ilâhî ve
hususî iltifatlardır. Kim bilir belki de her tavaf edişte hakikat-i Kâbe ile
teşerrüf eden dünya kadar insan vardır ama avamdan insanlar onu göremezler;
zira kaba ruhlar, kaba anlayışlar, kaba mantıklar kendi kabalıkları içinde her
şeyi maddede görür, maddede ararlar.. her şeyi maddede arayanlar da mânâyı
göremezler.

Bazı şehirler için de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Meselâ
Efendimiz’le birlikte Medine’ye taşınan misyon, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve
Hz. Osman’dan sonra Hz. Ali (radıyallâhu anhüm) tarafından Kufe’ye
taşınmıştır. Daha sonra Şam’a, oradan Bağdat’a, oradan da bir mânâda Mısır’a,
Kayrevan’a taşınmış ve bu şehirler o dönemlerde çok önemli birer merkez
olmuş; Endülüs’e, Afrika’ya, Anadolu’ya, Mâverâünnehir’e, Amuderya’ya
açılan birer rıhtım, birer rampa vazifesi görmüşlerdir. Her ne kadar Bağdat,
Abbasiler döneminde güdükleşmeye itilmiş, hakikat-i Ahmediye’nin
intişarından çok, kışırda mücadelelerin, münakaşaların yapıldığı, Kur’ân
mahluk mudur, değil midir tartışmalarına girildiği bir yer olmuşsa da, önemli
bir misyon eda ettiği de muhakkak. İslâm orduları oradan Buhara’ya,
Semerkand’a, Taşkent’e, Fergana’ya girmişlerdir. Buralara girildikten sonra
belki bu şehirler hâkimiyet-i İslâmiye adına önemli bir misyon eda etmemiş,



ama ilim adına eda ettikleri misyon Şam’ınkine, Bağdat’ınkine eşdeğer
olmuştur. Oralarda gidip çarpan Nur-u Muhammedî, daha sonra Anadolu’ya
yansımış ve biz feyzimizi, bereketimizi Mekke’den Medine’ye, oradan Şam’a,
Bağdat’a, oralardan Asya steplerine varmış ve oradan dönmüş bize gelmiş
olarak buluruz...

Anadolu’ya geçildikten sonra ise, bir dönemde Konya bu önemli merkeziyeti
temsil etmiş; etmiş ve pâyitaht olmanın yanında Sadreddin Konevî, Mevlâna,
Sultan Veled gibi devâsâ kimseleri bağrında yetiştirmiştir. Onun, artık bende
bir şey kalmadı deyip vâridâtını bütünüyle kullanmasından sonra da Allah
(celle celâluhu), Söğüt’ün bağrında bir tırtılı kuluçkaya yatırmış ve derken
âfâk-ı âlemde, Söğüt’te, Bilecik’te, Bursa’da yetişen kelebekler uçuşmaya
başlamıştır. Bir ara Trakya’ya geçilmiş ve yüz yıla yakın Edirne pâyitahtlık
yapmış, böylece Allah (celle celâluhu) orayı da teşrif, tekrim ve tebcil etmiştir.

Burada Edirne ile alâkalı Profesör Bâdi Efendi’nin el yazması tarihinde
kaydettiği bir hâdiseyi anlatmak istiyorum: Sarı Selim Hazretleri Kıbrıs’ı
fethettikten sonra orada bir cami yaptırmayı düşünür. Ancak bir gün rüyasında
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Selim, Edirne’mde cami yap!”
buyurur, O, “Edirne mi dedi...” diye tereddüt edince, ertesi gün aynı ihtarla
karşılaşır ve asıl caminin orada yapılması gerektiğini anlar. Ben, bunu her
duyduğumda hep şöyle düşünmüşümdür: Eğer Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), bir yere “Benim” demişse, orası hep Müslümanların elinde sabit
kalmıştır. Nitekim Edirne, bir dönemde Bulgarlar tarafından işgal edilip
Selimiye’nin kubbesi bombalarla, toplarla delinip parçalanmışsa da, bu hasret
fazla uzun sürmemiş, tekrar geri alınmıştır.

... Ve tarih içinde en büyük misyonu üstlenen İstanbul.. Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) onun fethine, “Kostantiniye elbet bir gün fetholunacak...”
sözleriyle hususî olarak işaret buyurmuş ve fethi asırlar öncesinden tebrik,
teşrif ve tebcil etmiştir. Ancak nasıl ki Kâbe Sidretü’l-Müntehâ’nın bir
izdüşümü ve o kıyamete kadar sürecek; gereği gibi tavaf edilmediği zaman
hakikat-i Kâbe derlenip toparlanıp göç edecek.. yani yeryüzünün mânâsı
kalmayınca, Allah da (celle celâluhu) yeryüzünü harap edip hakikat-i Kâbe’yi
nezdine yükseltecek, aynen öyle de, Kâbe’nin de yeryüzündeki izdüşümleri,
yani gölgenin gölgeleri olan bu şehirler de farklı yer ve farklı zaman dilimleri
içinde ortaya çıktıkları o teşriften, o tekrimden, o tebcilden nasiplerini aldıktan
sonra tarih olmuşlardır ve olacaklardır. İşte o şehirler ve işte onların bugünkü
hâlleri...



Ne var ki, bundan sonra da başka şehirlerin ondan nasibini almaları her
zaman söz konusu olabilir. Bundan sonra da dünyanın ömrü olduğu müddetçe,
yeryüzünde Kâbe ile irtibatlı yerler olacak ve o yerlerle birlikte orada
yaşayanlar, bizim “zamanın altın dilimi” diyebileceğimiz bir altın dönem
yaşayacaklardır. Ancak Asya’nın ikinci dirilişinde hangi yerler bu şerefle
şereflenecek, onu kestirmek oldukça zor.

Biz, Cenâb-ı Hakk’ın nereyi tebcil edeceğini bilemeyiz. Bu şeref َكِْلتَو
1 ِساَّنلا َنـَْیب  اَھُلِواَدـُن  ُماَّيْـَألا   fehvâsınca gezip dolaşmaktadır. Öteden beri
Allah’ın lütufları hep dairevî dönegelmiştir; hatt-ı müstakim şeklinde değil.
Rabbim, Anadolu’ya ikinci bir vazife görmeyi nasip eylesin ve biz bu hâli bir
rampa telakki ederek dünyanın değişik yerlerine sıçramaya muvaffak olalım.

Evet, Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın arızasız soluklanacağı dönemler uzak
değildir. Ama asıl önemli olan, bizim va’de vefasızlık etmememizdir. Dünyada
en zor şey, insanların çürümeden oldukları gibi kalabilmeleri ve hiçbir
beklentiye girmeden tertemiz duygularla Allah’a kulluklarını sonuna kadar
götürebilmeleridir. Zaten aksine bir durumda, başımıza devlet kuşu konacakken
kalkar gider ve biz de olduğumuz yerde kalakalırız. Çünkü bu iş, Kâbe
duruluğunda ve Hz. Muhammed safvetinde temiz insanlar ve sâfî mekânlar ister.
Bunu Allah’ın lütfedeceğinden endişe edilmemeli; ancak bunun için gerekli
liyakate sahip olup olmadığımız hususunda bir şey söylemek de mümkün değil.
Bize düşen, Allah’ın marziyatına kilitlenip onun dışında her mülâhazayı tâli
saymak ve gözlerimizi açıp kapayıp her işimizde sadece O’nu düşünmektir..
sürekli yenilenip O’nu düşünmek. Nasıl insanın her an kendini yenilemesi ve
her zaman tazeliğini koruması, bayatlamaması önemli bir husustur; öyle de
kendini Allah’ı sevip sevdirmeye adamış kimseler de her şeyin kendi
üzerlerinde olduğunu unutmadan hep diri ve makam-mevki arzusu, mal-menal
duygusu, evlâd ü ıyâl endişesi, dünya hükümranlığı vb. şeylere kanıp
gevşememelidirler; gevşememeli ve bütün bunları, asıl meselelerinin yanında
tâlinin tâlisi saymalıdırlar.

Evet, Cenâb-ı Hak önemli bir vazifeyi birinin üzerine bina ederken, ondaki
iç mukavemetin bu işe elverişli olup olmadığına bakar. Zayıf ve kaypak
karakterler bu çok önemli misyonu taşıyamayacaklarından ْمُكْبِھْذـُي ْأََشي  ِْنإ 
2 ٍديِدـَج ٍقْلَخِب  ِتْأَيَو   âyeti fehvâsınca, ondan alır daha taze ve ruhlarına pas
bulaşmamış, içlerine kir girmemiş, çürümeyi hiç tatmamış, hiç sarsıntı
yaşamamış granit gibi insanların üzerine bina eder.



1 “Biz zafer ve muvaffakiyet günlerini insanlar arasında döndürür dururuz.” (Âl-i İmrân sûresi,
3/140)

2 Bkz.: İbrahim sûresi, 14/19; Fâtır sûresi, 35/16.



PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ
Soru: Aynı müessesede çalışan insanlar arasında küçük de olsa bazı
problemler çıkabiliyor. Bunun neticesinde ise gevşemeler olabiliyor.
Çözüm adına neler buyurursunuz?
İnsanların birbirleriyle imtihan olması gayet tabiîdir. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı

Kerim’de: “...Biz onların bir kısmını diğerleriyle imtihan ettik.”1
buyurmaktadır. İlk insan Hz. Âdem (aleyhisselâm), Cennet’te Hz. Havva ile,
şeytanla ve kendi mahiyetinde meknî (saklı) bir kısım duygularla imtihan olmuş
ve yeryüzüne indikten sonra da bu imtihanlar devam etmişti. Hz. Âdem’in
soyundan gelen insanlar da kendilerine rehber olarak gönderilen
peygamberlerle imtihan olmuş, ihtilafa düşmüş, bunların bir kısmı da putlara
tapmada ısrar edip onların arkasından gitmişti. Bunların örneklerini bugüne
kadar insanlık tarihiyle alâkalı yazılmış eserlerde görmek mümkündür.

Demek insanlık için bir yönüyle enbiyâ-i izâm ve Kur’ân da imtihan vesilesi
olmakta; hatta bir kısım üdebâ ve füsehâya göre Kur’ân’ın, herkes için imtihan
olabilecek yanlarının dışında, hususî mahiyette bazı âyetlerinin de imtihan
sebebi olması söz konusudur. Meselâ, kaide ve dil prensiplerine göre
Zemahşerî onu bir tarafa çekmiş, Nazzam bir tarafa çekmiş, Câhız bir başka
tarafa çekmiş ve “Şöyle midir-böyle midir?” demişlerdir. İşte bu durum,
bazılarını sürükleyip dalâlete götürebilmiştir. Ve tabiî temkinli ruhlar da her
zaman onun nurefşan âyetleri karşısında, “Bunlarda beşer aklının idrak
edemediği bir şeyler var, biz de idrak edemiyoruz.” demiş ve ona olduğu gibi
inanmışlardır.

İşte bu imtihanlar silsilesi içinde önemli bir imtihan da, insanların birbiriyle
olan imtihanlarıdır. Bu kabîl imtihanlarda bazen kaybeder ve olumsuz
sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bu kayıplar bazen mizaçlarla, meşreplerle, bazen
de Üstad’ın, “Umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur.” dediği gibi,
şeytanlardan kaynaklanabilir. Müslümanları, şeytanların musallat olduğu kişiler
olarak tavsif etmekten hicap ederim; ancak gerçek olan şu ki, hepimiz insanız
ve birer nefis taşımaktayız.

Nitekim, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir hadis-i şeriflerinde:
“Herkesin nefsi vardır. Benim de nefsim var...”  buyurur. Bundan sonra artık
isterse insanlar, bizim nefsimiz veya mahiyetimizde şeytanın oklarına hedef
olabilecek lümme-i şeytaniye diye bir mekanizma yok desinler!. Bunlar hiçbir
şey ifade etmez. Kaldı ki, hadisin devamında Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi



ve sellem), uzun zaman onunla mücadele edip onu hizaya getirdiğini ve
neticede kendisine teslim olduğunu bildirir.

Dünyada kim bilir daha nice insanların nefis ve şeytanı kendilerine teslim
olmuştur. Ama, şu da bir gerçek ki bu, kat’iyen bir anda olmamıştır. Tasavvufî
bir üslûpla ifade edecek olursak bu, kademe kademe, nefs-i emmareden nefs-i
levvameye, ondan nefs-i mülhemeye, nefs-i mutmainneye, nefs-i râdiyeye
(Allah’tan hoşnut olma mertebesi), nefs-i mardiyyeye (Allah’ın hoşnutluğuna
erme) ulaşmışlar.. ve daha sonra da sâfiye, yani enbiyâ-i izâm ve asfiyânın
nefislerine yakın müstesna nefisler mertebesine yükselmişler ve neticede öyle
bir noktaya gelmişler ki, artık ondan öte nefisleri kendilerine her zaman iyilikle
emreder olmuştur...

Buradan hareketle, herkesin daha baştan bir nefse sahip olduğunu
kabullenmesi gerekir. Bu onun ömrünün sonuna kadar imtihan olacağını
kabullenmesi de demektir. Böyle bir kabul bize şunu ifade eder: İnsanların
birbirine düşmesi, birbiriyle uğraşması için bu kadar çok sebep ve faktör
olduğuna göre, evvelâ bu işi beşeriyetin icabı olarak kabul etmekte yarar var.
Bizler beşeriz; nasıl bizim doğup büyümemiz, büyüyüp yaşlanmamız, yaşlanıp
çürük bir enkaz gibi çökmemiz; sonra da kendi enkazımız altında kalarak
unutulup gitmemiz bizim için fıtrî ve tabiî bir yol; öyle de, birbirimizle
çekişmeye, hırgür etmeye müsait bir fıtratta yaratılmış olmamız da, bizim tabiat
ve fıtratımızın gereğidir.

Ne var ki bizim için her zaman bu tür duyguları hayra çevirmek de
mümkündür.. ve bize düşen de işte bunu yapmaktır. Biraz daha açalım; meselâ
bir insan, kendi mahiyetine yerleştirilen şehvet hissi sayesinde veli olabilir..
evet o insan eğer üzerindeki şehevânî istek ve arzuları karşısında namus ve
iffetini kemal-i hassasiyetle koruyabiliyorsa, aynı durumda olmayan başka
birinin bin rekât namazla ulaşamayacağı seviyelere ulaşır. Çünkü bu kimse, o
kadar şehvetle donatılmış olmasına rağmen, nefsini frenleyip onu zapturapt
altına alabiliyor. Evet, tehlikenin buudları nispetinde mükâfat söz konusudur.
Hatta bazen böyle birinin terakkisi o kadar hızlı, o kadar amudî olur ki,
başkaları vilâyet yolunda kat’iyen ona yetişemezler.

Bu hususa bir şey daha ilave etmek istiyorum. Meselâ, bazı insanların
hemcinslerine karşı fıtratlarında fazla bir temayül vardır. Eğer o insan bir hayat
boyu o temayülünü gemleyip meşru dairede kalabilse o öyle bir yükselir ki,
hiçbir kimsenin buna yetişmesi mümkün olamaz. Görüldüğü gibi şehvet
başlangıçta öldürücü bir ağ iken irademizin hakkını verme sayesinde insanı



yükselten nurdan bir helezon hâline gelebilmektedir.
Gazap duygusu da böyledir. Evet, bu duygu da, denge üzere temsil edilmesi

hâlinde insanı yükselten, onu hakikatlerle buluşturan ışıktan bir merdivene
dönüşebilir. Böyle bir his, ihkak-ı hak edip hakkı bulma şeklinde ortaya çıktığı
takdirde adalet şeklinde tecellî eder. Hz. Ömer (radıyallahu anh), Müslüman
olmadan evvel insanlar arasında sert mizaçlı tanındığı için, Hz. Ebû Bekir
tarafından devlet başkanlığına tavsiye edildiğinde sahabe, “Allah’ın huzuruna
gittiğin zaman sana, bu insanı başımıza getirdiğin sorulursa, ne diyeceksin?”
şeklinde itiraz eder; Hz. Ebû Bekir (radıyallahu anh), Ömer’deki o duygunun
ihkak-ı hak ve adalet şeklinde tecellî edeceğini bildiği için, emin bir edayla,
“Ben, benden sonra insanların en hayırlısını insanların başına getirdiğimi
söylerim.” demiştir.

Evet, ilk halife isabet buyurmuşlardı; Hz. Ömer hiç de bazılarının görüp
değerlendirdiği gibi değildi; ondaki sertlik, adalet hâline gelmiş ve hilafeti
boyunca kılı kırk yararcasına bir istikamet içinde yaşamıştı. Bazen zâhirde
mizaç sert görünebilir; ama her zaman onun Ömerî bir hâl alması mümkündür.

O hâlde aynı müessesede çalışan insanlar kendi aralarında “hırgür”e vesile
olabilecek bu türlü madenlerle donatılmış bulunduklarını düşünerek demeliler
ki, bunları mahiyetimize Allah koydu, dolayısıyla onlar yer yer tesirlerini icra
edecekler. Ne var ki eğer dişimizi sıkar da katlanabilirsek amudî veli olma
yolları da açık demektir.

Yine bu gayeye uygun olarak yeme-içme konusunda da dengeli olmalı,
duyguların öldürücü ağına düşülmemeli ve dünyevî nimetlerden istifadeyi
şükre bağlamalı ve Allah’ın inayetiyle, keremiyle amudî olarak vilâyete ulaşma
yolları araştırılmalıdır. Yani insanlar bunlarla Cenâb-ı Hakk’ın kendilerine,
vilâyete giden bir yol açtığını düşünmeli, konumlarını ona göre
değerlendirmeye bakmalıdırlar.

Keza, arkadaşlarından gelecek şeylere karşı da peşinen sabırla mukabele
etmeye kararlı olmalı ve “Gelse sizin celâlinizden cefa, yahut cemalinizden
vefa, değil mi ki mü’min kardeşlerimizsiniz, her ikisi de cana safa. Sizden
gelecek cevir de hoş, cefa da hoş.” demelidirler.

Yapılacak ikinci bir önemli husus da, önde bulunan ve o işte tecrübesi olan
insanların, arızaları baştan keşf ve tespit etmeleri, daha sonra da o meselenin
üzerine gitmeleridir. Zira aynı müessesede görev yapan insanlar arasında zuhur
eden bu türlü problem ve arızalar, vücutta çıkan bir yara gibidir ve ne kadar
erken müdahale edilirse, çözüm de o kadar kolay olur. Bu tür arızalara, değil



günler, haftalar, aylarla ömür biçmek, “İnsanların en hayırlısı, üzerinde günahın
en az ömürlü olanıdır.” fehvâsınca bunlara hiç yaşama hakkı tanınmamalıdır.
Ve günah işleyen bir insan, beş dakika sonra başını seccadeye koyup “Ey Hayy
u Kayyum, rahmetine sığınıyorum. Göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle
baş başa bırakma. Bir düştüm, bir kere daha düşürme...” dediği ve günaha
hakk-ı hayat tanımadığı gibi, mü’minler olarak aralarında çıkan arıza ve
kusurlara da kalıp kronikleşme hakkı verilmemelidir.

Evet, eğer vaktinde üzerine gidilmezse, bu arızalar zamanla büyüyüp gelişir
ve öyle bir hâl alır ki, onulmaz bir yara gibi bir daha da tamir ve tedavisi
mümkün olmayabilir. Unutmayalım ki bizler, esbap dairesi içinde yaşıyoruz ve
bu daire içinde yaşadığımız sürece de maddî-mânevî zuhur eden arızalarda
sebeplere riayet etmekle mükellefiz.

Şayet problem onu görüp hissedenlerin üstesinden gelemeyeceği bir boyut
kazanmışsa, o işe müdahale edebilecek başka insanlar bulunmalı ve onların
müdahaleleri temin edilmelidir ki, onlar hâdiseyi teşrih masasına yatırsın,
kessin, biçsin ve tedavi etsin...

Üçüncü ve önemli bir mesele ise, başta da söylediğimiz gibi bizler beşeriz,
dolayısıyla birtakım kusurlarımızın olması gayet normaldir. Öyle ise böyle bir
durumda önemli olan, insanların kusurlarından daha çok, iyi yanlarını görüp
takdir edebilmektir. Keşke bu tür arızalar olduğu zaman gözsüz, kulaksız, dilsiz
olabilsek de o kusurları görmesek.. ve Allah’ın bizi affettiği, Peygamber’in affa
âmâde olduğu ve affedenlerin affettikleri gibi bizler de herkesi affedebilsek. Ve
“O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini
yutarlar ve insanları affederler..”2 sırrıyla serfiraz olabilsek.! Ne var ki, çoğu
zaman bir türlü bunu yapamıyoruz. Ama zannediyorum az kendimizi zorlasak bu
tür bir âlicenaplıkta bulunabiliriz...

Son bir husus da, şayet bir problem ortaya çıkmış ve çözülememişse, mesele
temelli çözümsüzlüğe sürüklenip kangren olmadan, hâdiseye sebep olan
insanların, surî olarak biribirlerinden uzak durmaları sağlanmalıdır. İhtimal bu
insanlar yeni yerlerinde eski tecrübelerini işletir, eski olaylardan ders alır,
dolayısıyla aynı kusurlar tekrar etmez ve gökten inmiş birer insan gibi terütaze
görevlerine devam ederler.

Tabiî gönül arzu eder ki, insanlar kendi aralarında imtihan olmasın, imtihan
olup da birbirlerini çürütmesin ve en önemli sermayeleri olan itibarlarını
yitirmesinler; yani görev yaptığı yerdeki insanların nazarında sukut etmesin..
arkadaşları nazarında değerini düşürmesin.. hep sahip olduğu itibarla kalsın ve



onu kullanarak büyük işler başarabilsinler..!
1 En’âm sûresi, 6/53.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/134.



KABİLİYET VE ZAAFLARIYLA İNSAN
Soru: İnsan şerre açık kabiliyetlerini hayra nasıl tebdil edebilir?
İnsanoğlu hayra da açık şerre de açık bir kısım kabiliyetlerle donatılmış bir

varlıktır. Ondaki bu kabiliyetler âdeta iç içedir. Cenâb-ı Hak, bütün bu
kabiliyetleriyle insanı dengelemiş ve her şey olmaya müstait yaratmıştır. “Her
çocuk, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra çocuğu anne ve babası
Yahudileştirir, Hıristiyanlaştırır veya Mecusileştirir.”  hadis-i şerifi bu
hakikati ifade bakımından fevkalâde mânidardır. Yani her doğan çocuk, fıtrat
itibarıyla Müslüman olmaya daha meyyaldir; ama içinde bulunduğu çevrenin
onun üzerindeki tesiri bazen birinci derecede belirleyici olabilir.

İnsan fıtratındaki duygu, istidat ve kabiliyetler çeşit çeşittir. Ayrıca, bu
istidat ve kabiliyetler, onun fıtratına çok güzel ve ölçülü bir şekilde
yerleştirilmiştir. Burada önemli olan, onun terbiyesi ve yetiştirilmesi yolunda
bu hissiyatın mükemmel şekilde değerlendirilip potansiyel değerlerinin üstünde
bir kıymete ulaştırılmalarıdır. Meselâ, insanın mahiyetine bir “irade kabiliyeti”
yerleştirilmiştir ki, eğer insan, bu iradesini iyiye kullanabilirse o, cemadat ve
hayvanatı çok geride bırakacağı gibi, bazen meleklerin önüne de geçebilecektir.
Yine insanın içine “latîfe-i rabbâniye” ya da İmam Gazzâlî’nin ifadesiyle “akl-ı
meâd” yani öteleri görme aklı ve idraki vaz’edilmiştir. Bununla beraber insana
“akl-ı meâş” yani dünyayı idrak ve onu iyi kavrama aklı da verilmiştir.

Aynı zamanda insanın mahiyetine şehvet, öfke, hırs, inat ve haset gibi değişik
duygular da konulmuştur. Şimdi bu konuda önemli olan, insanın bu istidatları ya
bir ölçüde baskı altına alması veya onları ıslah edip onlardan da istifade
etmesidir. Meselâ bir insan, “vicdan”ın erkânı diye mütalâa edeceğimiz irade,
his, zihin, latîfe-i rabbâniye gibi duygularını inkişaf ettirdiği takdirde bir
hamlede insan-ı kâmil yoluna girer ve sesini ötelere duyurabilir. İşte böyle bir
ufka ulaşmış insan artık şehvet, makam, şöhret... gibi nefsanî duygular
karşısında asla dize gelmez.. nefretlerle büyük günahlara girmez.. hasetlerle
amelini yakıp bitirmez.. ve herhangi bir meselede inat göstererek zamanını zayi
etmez...

Ve yine böyle bir insan şehvetini tenasül mülâhazasıyla meşru dairede
kullanırsa, “Evleniniz, çoğalınız! Zira ben (kıyamet günü diğer ümmetlere
karşı) çokluğunuzla iftihar edeceğim.” hadisiyle amel etmiş sayılır ve ötede
iltifat görür. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu hadisiyle âdeta şunları
ifade etmektedir: Ben, meşru dairedeki zevk ve lezzete kanaat eden ümmetimin



çoğalmalarıyla iftihar ederim. Zira onlar âdeta benim ümmet fabrikalarım
gibidirler ve bu fabrikalarda ehl-i tevhid insan yetişir; ben de onunla iftihar
ederim.

İşte, böyle bir yaklaşım sonucu, şehvetin bütün güç ve kuvvetiyle iradeye
teslim olduğunu görürüz. Bu mülâhazadan hareketle, Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem), “Herkesin bir şeytanı vardır, benim de vardır, fakat
benimki bana teslim olmuştur.”  hadis-i şerifini daha iyi anlamak mümkündür.
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu sözleriyle, “Yemeye, içmeye ve
tenasüle ait şehevî duygular ve diğer hisler bütün derinlikleriyle tamamen
benim irademe teslim (veya Müslüman) oldu.” demek istemektedir. İşte böyle
bir şehvetin artık insana verebileceği herhangi bir zarar söz konusu değildir.

İnsandaki kötü duygulardan birisi de “inat”tır. Çok defa kuru bir inat adına
insanlar birbirlerine düşmekte, aralarında ciddî kavgalar meydana gelmekte,
hatta birbirlerini öldürmektedirler. Ne var ki, inadını iradesinin emrine alan bir
insan, ne olursa olsun asla hak ve hakikatten ayrılmaz ve böyle bir kimsenin
önünü tama, makam, mevki, şöhret, rahat ve rehavet gibi duygular kat’iyen
kesemez ve o kişi, iradesinin hakkını tamı tamına vererek Muhammedî ruhtan
hiçbir zaman ayrılmaz. Böylece fena bir huy olan ve tamamen nefis
mekanizması içinde yer alan inat duygusu, bu insanda hakta sebat, hakikate
teslim olma şeklinde kendisini hissettirecektir.

Evet, artık şeytanî bir mekanizma olan inadın yönü müspete çevrilmiş ve bu
sayede inat, insanın melekî yanında yer alarak onun melekiyetine hizmet eder
hâle gelmiştir. Şimdi gelin, inadını iradesiyle teslim almış kimselerden biri
olan Ukbe b. Nâfi’e (radıyallahu anh) bakalım: O, inadını cihad yolunda
kullanmış ve hep cihad yörüngeli bir hayat yaşamıştır. Berberilere karşı büyük
mücadeleler vermiş ve Afrika’yı bir baştan bir başa fethetmiş bu büyük insanın
en ızdıraplı günleri, Muaviye tarafından eline zincir vurulup cihaddan men
edildiği günler olmuştur. Daha sonra Ukbe’nin elindeki bu zincirler kırılmış ve
o, bir hain el tarafından şehit edilinceye kadar hep i’lâ-yı kelimetullah yolunda
koşmuştur. O, açılmasının bir faslında atını denize sürdüğü zaman şöyle
demişti: “Allahım! Şu zulmet denizi karşıma çıkmasaydı, Senin aydınlık
kaynağı ismini o karanlık âlemlere de götürme niyetindeydim.” Abdülhak
Hamid, “Tarık Piyesi” isimli eserinde Ukbe b. Nâfi’nin bu sözü karşısındaki
hayranlığını şu ifadelerle dile getirir: “Bilmiyorum Ukbe b. Nâfi’nin bu sözü
mü, yoksa semalarda duyulan ruhanîlerin sesi mi daha yüksekti!”

İşte Ukbe’nin bu tavrı, hakta sebatı ve hak uğrunda ölmeyi, yaratılışının



gayesi hâline getirip, böylece nefis mekanizmasına ait mühim bir rüknü,
iradenin eline teslim etmesi demekti.

Evet, devamlı ibadet ü taatle meşgul olan bir insanın hisleri zamanla
öylesine inkişaf eder ki, böyle biri, başkalarının rüyada gördükleri şeyleri
yakazaten müşâhede edebilir. İnsanları irşadın birinci iş hâline geldiği bir
dönemde, hakka omuz veren bir cemaatte böyle mazhariyetler sık sık
görülebilir. Aslında, hiss-i kable’l-vukuları ve değişik ilâhî ikramları da bu
kabîlden saymak mümkündür. Öteden beri İslâmiyet’e hizmet edenlere,
Allah’ın ihsanları yağmur gibi yağagelmiştir. Ancak, Cenâb-ı Hakk’ın bu ihsan
ve ikramlarından ayrı bir ikramı daha vardır ki, o da, ferdî gurur ve kibirden
korumak için, Allah’ın bu ihsanlarını ona hissettirmemesidir. İbadet ü taate ve
mücahedeye devam edip de yön değiştirmeyen ve dünden bugüne hep mevziini
koruyup ileriye doğru atılmak için başka mevziler kollayanlar, çok büyük ihsan
ve ikramlara mazhar olur ve başkalarının görmediği pek çok vâridâtı,
vicdanlarında bir esinti ve nur hâlinde müşâhede edebilirler. Ama, bunların
mutlaka keşif ve keramet şeklinde zuhur etmesi de şart değildir.

Vicdan mekanizmasına ait hislerini inkişaf ettirmiş birinin nazarında şehvet
hislerinin tesiri çok da önemli değildir. Böyle biri, memnu bir manzara
karşısında vicdanını dinleyerek, “Nazar, şeytanın zehirli oklarından bir
oktur. Kim onu Benden korktuğundan dolayı terk ederse onu imana çeviririm
v e o kimse bunu kalbinde derin bir zevk olarak hisseder.”  kudsî hadisini
hatırlar ve haram işlememek için gözünü kapar. Bu hadis-i şeriften de
anlaşıldığına göre Cenâb-ı Hak, gözünü haramdan çeviren bir insanın kalbinde,
imana ait öyle bir lezzet vermektedir ki bu lezzet, o insana âdeta her türlü
iştihayı unutturmaktadır. O kişinin haram karşısındaki bu tutumu daha sonra
Cenâb-ı Hakk’ı müşâhede gibi mühim bir neticeyi de semere verecektir. Bu
müşâhede ötede olabileceği gibi bu dünyada da olabilir. Zira insanın kalb ve
vicdanında “kenzen” Allah’ı duyması her zaman mümkündür. İbrahim Hakkı
Hazretleri’nin

“Sığmam dedi Hak arz u semaya,
Kenzen bilindi dil madeninden.”
sözleri bu hakikat adına söylenmiş önemli sözlerdendir. Dil unvanıyla ifade

edilen kalb, esasen esmâ-i ilâhiye ve sıfât-ı sübhaniyenin madenidir. Bu maden,
Zât-ı Ulûhiyet’in tezekkür ve tefekkürü için hayret ufku ile aranan bir madendir.
Ne var ki Cenâb-ı Hak, tasavvur ve tezekkür edilmez; zira O, her şeyin
verâsındadır.. ve kalb bu hususta önemli bir rasat ufkudur. Kalbine yönelen kişi



yeni yeni adımlar atar, devamlı ilerleme azmi yaşar ve his dünyasında
derinleşebilirse, her zaman bir kısım müşâhedelere mazhar olabilir. Zaten
insan, nasıl yaşarsa öyle öleceği ve nasıl ölürse öyle dirileceği mülâhazasına
binaen, onun şuuraltı ve vicdanında mayaladığı şeylerin öbür âlemde inkişaf
edeceği açıktır; evet, orada mü’minler, keyfiyeti meçhul ve herhangi bir misalle
anlatılması mümkün olmayacak şekilde Cemal-i ilâhîyi görmeye muvaffak
olacaklardır.

İnsanda vicdanî sistemin gelişmesi, tamamen nefsanî mekanizmanın rağmına
bir harekettir. Vicdanî mekanizma geliştikçe, nefse ait mekanizma zamanla
teslim-i silah etme zorunda kalır.. ve derken nefis mertebelerini kateden bir
insan, artık fenalıklardan dolayı nefsini kınar hâle gelir ki bu durum, nefs-i
emmarenin ordularının mağlup olması, yani karanlığın ışık karşısında bozguna
uğraması demektir. Artık böyle bir insan, işlemiş olduğu her günahtan dolayı
kendisini inceden inceye hesaba çeker.. devamlı vicdan azabı duyar.. ve
Everest tepesini sırtında taşıyormuş gibi hep büyük bir yükün altında olduğunu
hissetmeye başlar. Bunlar, “nefs-i levvame”ye yani kendi kendini kınamaya
dair tavırlardır. İşte vicdan mekanizmasını bu şekilde çalıştıran insan bir gün
öyle bir seviyeye gelir ki, artık o her zaman,

“Gelse celâlinden cefa, yahut cemalinden vefa;
İkisi de câna safa, lütfun da hoş kahrın da hoş.”
yamaçlarında pervaz eder ve Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ّاًبَر ّٰهِ  للِاب اَنیِضَر   “Biz, Rab olarak Allah’tan razıyız.”  ifadelerini terennümde

bulunur ve sürekli sekîne ve itminan soluklar. Bu mısralar, aynı zamanda
“Allahım! Her tasarrufuna razıyız.” anlamına da gelmektedir. Daha sonra insan
zamanla bu makamın üstünde öyle bir ufka ulaşır ki, gayri onun her hâl, hareket
ve sözleri çevresindekilere devamlı Allah’ı hatırlatır. Aslında Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) işte bu makamı temsil etmektedir. Nitekim اَمَّل كُ

ِهِیف ّللا  ُهٰ ّي  َ لَجََتي َدَجَس   “O (sallallâhu aleyhi ve sellem) ne zaman secde etse
O’nda ‘bî kem u keyf’ Allah tecellî ederdi.” sözü bu hakikati ifade etmektedir.
Bu hâl, vicdanla sezilebilecek, his dünyasıyla duyulabilecek ve latîfe-i
rabbâniyeyi inkişaf ettirmekle fark edilebilecek bir ufuktur.

Vicdan ve nefis gibi hâsseler, bir yönüyle mücerret mânâlar olduğundan
insan bunları ancak seyr-i ruhanîsi ile sezebilir. Bunların inkişaf etmesi de
kişinin ameliyle mümkündür. Onun için bu meselenin gerçek vuzuh ve
inkişafını, insanların kendi sa’y ve gayretleri neticesinde, kendilerinde



meydana gelecek olan inkişafa bırakmak gerekmektedir.



HİZMET YOLUNDAKİ HANDİKAPLAR
Soru: Bir kısım kimseler, mefkûresi uğrunda çalışıp didindikten sonra
başarıya ulaşamadıklarında yılgınlığa düşmekte ve artık hizmet
edemedikleri mülâhazasıyla bir kenara çekilmeyi düşünmektedirler. Bu
durumda böylelerine ne tavsiye edersiniz?
Hayatın değişik alanlarında Allah rızası için hizmet eden kimseler adına çok

önemli olan bu meseleyi birkaç yönden ele alıp açıklayabiliriz:
1.Hizmet kahramanları, sadece hizmet etmekle mükelleftirler. Hizmet ettikten

sonra başarının tahakkuku onlara değil, Allah’a aittir.
2.Dinine, insanlığa hizmet edenler, hayatın her safhasında olduğu gibi

hizmette de imtihanda olduklarını kat’iyen akıllarından çıkarmamalıdırlar.
3.Kulluk vazifesi ile mükellef olanların, gönüllerini neticeye bağlamaları,

ihlâsa münafidir. Bu itibarla kendisini hizmet-i imaniye ve Kur’âniyeye adayan
bir fert, yapması gerekenleri yapmalı ve netice beklentisi içinde
bulunmamalıdır.

Şimdi maddeler hâlinde sıraladığımız bu hususları biraz daha açmaya
çalışalım:

1.Cenâb-ı Hak bizi din-i mübin-i İslâm’a hizmet vazifesiyle
şereflendirmiştir. Bu, bizim için en büyük bir şeref ve en büyük bir pâyedir.
Öyleyse bizim vazifemiz sadece ve sadece bizi bu şerefle şereflendiren
Allah’ın yüce adını âfâk-ı âlemde dalgalandırmak ve cihanın dört bir yanında
ruh-u revân-ı Muhammedî’nin şehbâl açmasını sağlamak olmalıdır. Bunun
ötesindeki her şey –Cennet’e girmek dahil– Cenâb-ı Hakk’a aittir.

2.Biz şu dünya hayatında bir imtihandayız ve bu imtihanlarla ahireti
kazanmaya çalışıyoruz. Allah (celle celâluhu) bizi hiç yoktan yaratıp varlık
derecesine yükselttikten sonra bir de “Gerçekten Biz Âdem evlâtlarını şerefli
kıldık...”1 âyet-i kerimesinde ifade edildiği üzere insanlık mertebesine
yüceltmekle şereflendirmiştir. Aynı zamanda O (celle celâluhu), insan olarak
yaratmakla şereflendirdiği bizlere sıhhat, afiyet, mal, menal ve evlâd u ıyâl de
lütfetmiştir. Malik olduğumuz her şey O’nundur ve O bazen bizi sıhhatimizle,
bazen malımızla, bazen musibetlerle, bazen de değişik korkularla imtihan
etmektedir. “Biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile, yahut mala, cana
ve ürünlere gelecek noksanlıkla imtihan ederiz. Sen sabredenleri müjdele!”2

âyet-i kerimesi de işte bunu hatırlatır. Ayrıca Cenâb-ı Hak, bizi, zikredilen



bütün bu hususlarla imtihan ettiği gibi hakkı neşretme vazifesiyle de
vazifelendirip cennetâsâ bir atmosfere ulaşıncaya kadar sabırla da imtihan
etmektedir. Bu itibarla bize düşen vazife, imtihanda olduğumuzun şuuru ile
durup dinlenmeden, bıkıp usanmadan, maddî-mânevî beklentilere girmeden aşk,
şevk ve sabırla bu yolda yürümektir.

Cenâb-ı Hak, sabredip mücadelelerini sonuna kadar götürenlerle yarı yoldan
dönenleri ayırt edip yaptıkları amelleri onlara da göstermek için kullarını
imtihan etmektedir. Nitekim bir âyet-i kerimede O şöyle buyurmaktadır: “Allah,
sizin içinizden cihad edenlerle sabır gösterenleri ayırt edip meydana
çıkarmadan, kolayca Cennet’e girivereceğinizi mi zannettiniz?”3 Allah
(celle celâluhu) bu imtihanı, kullarının takınacakları tavrı öğrenmek için
yapmamaktadır. Zira O (celle celâluhu), bu mevzuda sabredeceklerle
etmeyecekleri ilm-i ezelîsiyle zaten bilmektedir. Ancak, bildiği bir hakikati,
ilm-i şuhûdîsi ile kullarına da gösterip bildirmek istemektedir.

Burada istidradî olarak şu noktayı hatırlatmakta da yarar var: Bu türlü
ifadelerde hep şu noktayı düşünmek gerekir: Cenâb-ı Hak, ilm-i ezelîsi ile her
şeyi bilir fakat ilm-i şuhûdîsini, şu haricî âlemde, bazı şeyleri iradelerimizle
irtibatlandırarak yaratır ve bizi yine kendimizle imtihan eder. Böylece O’nun
ilmi, kendine has ilm-i ezelî olmanın yanında bizim de bilebileceğimiz bir ilim
hâline gelir. Evet, Allah Teâlâ’nın bizi tâbi tuttuğu imtihanların neticesinde işte
bu olmaktadır. Yukarıda zikredilen âyet-i kerimede de bu hakikat ifade
edilmekte ve âdeta, “Allah (celle celâluhu), sizin içinizden, mücadele edenleri
ve sabredenleri ilm-i şuhûdîsi ile ortaya koymadan Cennet’e gireceğinizi mi
zannediyorsunuz.” denilmektedir.

Yine mevzu ile alâkalı başka bir âyet-i kerimede de şöyle buyrulur: “(Ey
Mü’minler!) Yoksa siz, daha önce geçmiş ümmetlerin başlarına gelen
durumlara maruz kalmadan Cennet’e gireceğinizi mi sandınız? Onlar öyle
ezici mihnetlere, öyle zorluklara dûçâr oldu ve öyle şiddetle sarsıldılar ki,
Peygamber ile yanındaki mü’minler ‘Allah’ın vaad ettiği nusret ne zaman
yetişecek?’ diyecek duruma geldiler. İyi bilin ki Allah’ın yardımı yakındır.”4

Evet, hizmet-i imaniye ve Kur’âniyede bulunan her fert, bir an bile imtihanda
olduğunu hatırından çıkarmamalı ve maruz kaldığı şeylerden dolayı Cenâb-ı
Hakk’a karşı kulluğa münafi ve suiedep olabilecek tavır ve davranışlara
girmemelidir.

3.Hizmet-i imaniye ve Kur’âniyeye gönül verenler, yapmaları gereken



vazifeleri eda etmeli ve Cenâb-ı Hakk’a ait işlere gönül bağlayıp hareketlerini
onlara bina etmemelidirler. Onlar cüz’î iradelerini kullanmak suretiyle Cenâb-ı
Hakk’a sığınacak ve O’nun sonsuz rahmetinin kapısının tokmağına dokunarak
isteklerini O’ndan isteyeceklerdir. Evet, yağmur duasına çıkanlar, Allah’a dua
dua yalvarmalıdırlar; ama gökte bulutları teşekkül ettirmek ve onların artı ve
eksi kutuplularını bir araya getirmek; sonra yağmur yağdırmak, yağan yağmuru
faydalı kılmak, tohumları çürütmeden onlara neşv ü nema imkân ve vasatını
hazırlamak, bütünüyle O’na ait işlerdir. İnsanlar bunları yapmaya gönül
bağlayıp teşebbüs ettikleri takdirde, kendilerini aşan büyük işlere talip olmuş
sayılırlar. Oysaki onlar cüz’î iradelerine terettüp eden işleri yapmalı, ilâhî
meşîet ve kudretin yapabileceği işlere gönüllerini bağlamamalı ve hareketlerini
onlara bina etmemelidirler.

İnsan, her zaman acz u fakr lisanıyla kanatlanmalı ve isteklerini kudret, irade
ve meşîeti sonsuz olan Cenâb-ı Hakk’a iletmelidir. Zira her dilediğini yapma
güç ve kudretine sahip olan sadece O’dur (celle celâluhu). İnsan, her dilediğini
yapacak güçte değildir; o bir şeyi diler, Allah da isterse onun dilediklerini
yapar/yaratır. Aslında, o ilk dileme duygusunu (irade) insana bahşeden de yine
O’dur (celle celâluhu). Öyleyse bizim esas vazifemizin irşad ve tebliğ
olduğunu, irşad ve tebliğ adına başkalarına duyurduğumuz hakikatleri gönüllere
kabul ettirmenin Allah’a ait olduğunu hiçbir zaman hatırdan çıkarmamalıyız.
Nitekim Cenâb-ı Hak bir âyet-i kerimede şöyle buyururlar: “Semûd halkına
gelince Biz onlara da doğru yolu gösterdik; ama onlar körlüğü hidayete
tercih ettiler...”5 Bu âyet-i kerimedeki hidayetin ilki doğru yolun gösterilmesi,
ikincisi ise gönüllerde iman meşalesinin yakılmasıdır ve bu, Allah’a ait bir
husustur. İşte bize düşen, bu iki vazifeyi birbirinden tefrik ederek vazifemizi
yapıp, şe’n-i ilâhînin gereklerine karışmamaktır.

Burada mevzu ile alâkalı meşhur “Ahkâmu’s-Sultâniye” yazarlarından İmam
Maverdî’nin, “Edebü’d-dünya ve’d-din” risalesinde naklettiği bir hâdiseyi
hatırlatmak istiyorum: Hz. İsa (aleyhisselâm) yüksek bir yerde otururken yanına
sokulan şeytan ona, “Madem ecel ve her şey kader-i ilâhî iledir; sen kendini şu
yüksek yerden aşağıya at, bakalım ölmeyecek misin?” der. Şeytanın bu sözüne
Hz. Mesih şu karşılığı verir: 

ُهَّبَر َرِبَتْخ  َْنأ َي ِدــْبَعِْلل  َسْي  َلَو ُهَدـْبَع  َرِبَتْخ  َي َْنأ  ّٰهِ  لِل َِّنإ   Yani imtihan,
Allah’ın hakkıdır. Cenâb-ı Hak kulunu imtihan eder ve: “Sen böyle yaparsan
ben de böyle yaparım; göreyim seni, yapabilir misin?” diyebilir; ama kulun



hakkı olmadığı gibi haddi ve vazifesi de değildir ki, Rabb’ine karşı tecrübevâri
bir tavırla: “Ben bu işi yapayım, Sen de şunu yap; yani ben çalışayım Sen de
hidayet et. Seninle şöyle bir pazarlık yapalım.” desin.

Evet, Cenâb-ı Hakk’ın rubûbiyetine karşı bu şekilde bir imtihan tarzı, en
hafif ifadesiyle suiedeptir ve kulluğa münafidir. Öyle ise imana ve Kur’ân’a
hizmet eden kimseler kendi vazifelerini yapıp şe’n-i ilâhînin gereklerine
karışmamalıdırlar.

Yine mevzu ile alâkalı kaynaklarımızda şöyle bir hâdise daha
anlatılmaktadır: Meşhur Moğol hükümdarı Cengiz Han’la defaatle karşılaşan
Celâleddin Harzemşah harbe giderken, vüzarâsı ve etbâı ona: “Sen muzaffer
olacaksın. Cenâb-ı Hak seni galip kılacak.” derler. O, böyle düşünenlere şöyle
cevap verir: “Benim vazifem, Allah yolunda cihad etmektir. Muzaffer veya
mağlup etmek ise Allah’a aittir. Ben Allah’ın işine karışmam.” İşte bu
teslimiyetinden dolayı o zat, Cengiz ile savaşlarında çok defa –Allah’ın tevfiki
ile– muzaffer olmuştur.

Ayrıca, insan değişik arzu ve isteklerde bulunurken, içinde yaşadığı dönemin
şartlarını da göz önünde bulundurmak mecburiyetindedir. Zira kâinatta her şey
esbap üzerine bina edilmiştir. Meselâ insanların, kış mevsiminde toprağa atılan
tohumun aynı mevsimde rüşeym hâline gelip başını kardan dışarıya çıkarmasını
beklemeleri bir safdillik olsa gerek. Böyle bir istek, o rüşeymin kırağıya
vurulup donmasını istemek demektir. Onun rüşeym hâline gelip filizlenmesini
görmek için aktif bir sabırla bahar mevsimini beklemek gerekmektedir.

Her şeyin bir mevsimi vardır ve her iş mevsiminde yapılmalıdır. Bana
kalırsa, içinde bulunduğumuz şu dönem, herhangi bir beklentiye girmeden
cihanın dört bir yanına tam hizmet tohumları saçma mevsimi. Bu hakikati çok
iyi anlayan Bediüzzaman, iman ve İslâm tohumlarını saçmış, şahsî ve dünyevî
beklentilere girmeden aktif bir sabırla Allah’a yönelmiş ve gelecek nesillere
ümit dolu bir sesle şöyle haykırmıştır: “Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asrın
arkasında gizlenmiş ve sâkitâne Nur’un sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafî-i
gaybî ile bizi temâşâ eden Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler,
Yusuflar, Ahmedler ve saireler! Sizlere hitap ediyorum. Başlarınızı kaldırınız,
“Sadakte” deyiniz. Ve böyle demek sizlere borç olsun. Şu muasırlarım, varsın
beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize
uzanan telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım, acele ettim, kışta
geldim; sizler cennetâsâ bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen tohumlar, o
zaman çiçek açacaktır. Biz, hizmetimizin ücreti olarak sizden şunu bekliyoruz



ki: Mazi kıt’asına geçmek için bize geldiğiniz vakit, mezarımıza uğrayınız; o
bahar hediyelerinden birkaç tanesini de medresemin mezar taşı denilen ve
kemiklerimi misafir eden Horhor toprağının kapıcısı olan kalenin başına
takınız. Kapıcıya tenbih edeceğiz; bizi çağırınız. Mezarımızdan ْمَُكل اًئِینَھ   “Ne
mutlu size!” sadasını işiteceksiniz.”

Hâsılı, asıl mesele iman, Kur’ân ve Cenâb-ı Hakk’ın rızasıdır. Bugün bin bir
ızdırap ve çileyle atılan tohumlar bir gün –inşâallah– neşv ü nema bulacak,
yeryüzü bir baştan bir başa çemenzâra dönecek ve her tarafta gönüller Allah’a
imanla çarpacak ve bülbüller gibi şakıyacaktır. Onun için bu mevsimin, bir
tohum atma mevsimi olduğu asla hatırdan çıkarılmamalıdır. Herkes bulunduğu
yerde gece-gündüz demeden bir küheylan gibi koşuşturmalı, gerektiği yerde
bütün varlığı ile dökülüp saçılmalı ve başarısızlıklar karşısında da asla
ümitsizliğe kapılmadan kendisine düşen misyonu hakkıyla yerine getirmeye
çalışmalıdır.
1 İsrâ sûresi, 17/70.

2 Bakara sûresi, 2/155.

3 Âl-i İmrân sûresi, 3/142.

4 Bakara sûresi, 2/214.

5 Fussilet sûresi, 41/17.



İkinci Bölüm 
DÜŞÜNCE BOYUTU

İLHAMIN HAKKINI VERMEK
Soru: Günümüzde klasik temel kaynaklarımıza yaklaşımlarda ifrat veya
tefritlere düşülebiliyor. Yeni düşüncelere de kapıyı kapatmadan geçmiş
müktesebattan istifadede orta yolu bulma adına neler tavsiye edersiniz?
Klasik temel kaynaklarımızın mütalâasında, ya onlara “eski” damgasını

vurup reddetme veya Kur’ân ve Sünnet makamına çıkarma gibi bir ifrat ve tefrit
hâli, bugün İslâmî ilimlerin inkişafının önünde bir engel gibi durmakta.
Geçmişin zengin müktesebatı, doğru anlayamama barajına takılmış gibi.
Aslında, yapılması gereken şey, kendi dönemlerinin çocukları (ibnü’l-vakt)
olan bu insanların anlaşılıp, orijinalliklerinin ve tespitlerinin avlanması, ama o
bilgileri sadece fişleyip işleyerek ilhamlarımızın önünün kesilmemesidir.

Meselâ, tefsir okunurken sarih olarak Kur’ân veya Sünnet’in emri değilse,
tefsircinin yorumlarına dikkatli yaklaşılmalıdır. Çünkü her insanın üzerinde,
içinde yaşadığı çağın ve o çağın kültürünün mutlaka bir tesiri vardır. Nitekim
tefsir sahiplerinin yaşadıkları dönemler nazar-ı itibara alındığında, kendilerine
ait yorumlarda çok isabetli görünseler bile kendi çağlarının tesiri altında
kaldıkları müşâhede edilecektir. Meselâ evrim teorisinin zirvede olduğu
dönemlerde yazılan bazı tefsirlere bakıldığında, Kur’ân’da yaratılış inancı
müsellem olduğu hâlde, yine de evrim nazariyesine mümâşâtın yapıldığı
görülecektir.

Muasır İslâm düşünürlerinden Allâme Hüseyin Cisr, kendisine evrim teorisi
hakkında soru sorulduğunda, “Bu mesele henüz bir nazariyedir. Pozitif olarak
ortaya konduğunda ben bunu Kur’ân âyetleri ile telif edebilirim.” cevabını
vermiştir. Bu örnekten de anlaşıldığı gibi, insanlar ne kadar devâsâ olurlarsa
olsunlar kendilerine ait yorumlarında çağlarının tesirinde kalabilmektedirler.
Ancak burada şunu da ifade etmeliyim ki; bizim için birer ayaklı kütüphane
hükmünde olan bu tür âlim zatların eserleri mutlaka okunmalı, ama kendi
ilhamlarımızın kolu ve kanadı kırılmamalıdır. Çünkü bizim de çağın ilim ve



idrak anlayışına göre bazı orijinal yorumlar getirmemiz her zaman mümkündür..
ve bu tür yeni yorumlar ortaya koymak da, nassları sarsma ve onları farklı
anlama demek değildir. Elverir ki, bu iş samimî ve ehliyetli insanlar tarafından
yapılsın.

Mecelle’nin meşhur kaidesine göre “Ezmânın tegayyuru ile ahkâmın
tegayyuru inkâr olunamaz.” Zamanla gelen ahkâm, zamanla değişir. Zamanı
aşarak, zaman üstü gelmiş ve ebede gitmeye namzet olan şeylere gelince, onlar
asla değişmez. Dinde, örf, âdet ve an’aneye bağlı verilmiş hükümler vardır. Bu
hususlar hakkında ne Kitap’ta, ne de Sünnet’te delil yoktur. Bunlar zamanın
ilcaatıyla ortaya konmuş hükümlerdir ve bir başka zaman da kaldırılabilirler.
Bunun gibi şahıslara ait, zamanın, içinde bulunulan devrin gereği ve
zorlamalarıyla ortaya konmuş bazı yorumlar vardır ki, bunlar ilme ve fünuna
açık yorumlardır ve günümüzde de bu kabîl pozitif neticeler oldukça çoktur. Bu
itibarla günümüzün insanı belki bir ölçüde daha şanslı sayılabilir ve vereceği
kararlarda daha rahat olabilir. Ancak bu, “Bütün bütün kitaplara sırtını
döneceksin, eskiyi atacaksın, yeniyi alacaksın.” düşüncesi demek de değildir.

Burada hemen şunu da ifade etmekte fayda mülâhaza ediyorum: Hayırlı
seleflerimizin kaleme aldıkları ve günümüze kadar gelen, bizim de çokça
istifade ettiğimiz eserler, büyük birer emek mahsulüdürler. Şüphesiz ki onlar
samimî ve ehliyetli kimselerdi; en azından İslâmî terbiyemiz bizi böyle
düşünmeye sevk etmektedir. Nitekim Hz. Musa, peygamber olduğu hâlde Hz.
Hızır’dan ders almış ve hatta Hz. Hızır ona muvakkat da olsa rehberlik
yapmıştır. Aslında, ilim ve fikir dünyamızın şekillenmesinde, okuduğumuz
eserlerin katkılarını görmezlik de nankörlük olur. Hayırlı seleflerimize saygı,
Kur’ân ahlâkının bir gereğidir de aynı zamanda.1 Ayrıca ben, kültür
mirasımızın tam mânâsıyla tetkik edildiğini ve onların çok iyi anlaşıldığını
zannetmiyorum. Özellikle de fıkıh ve fıkıh metodolojisinin her yönüyle orijinal,
zenginleşmeye açık ve asırları kucaklayabilecek bir vüs’atte olduğu
kanaatindeyim.

Ancak eskiyi anlarken eskice anlamayıp ona yeni buudlar kazandırmak lâzım.
Öyle eskiler vardır ki beşerin fikir muhassalasıdır ve bugünkü insanların onu
sırtlarına almaları ayıptır. Ancak, bazı eskiler de vardır ki eskimez
kaynaklardan geldiği için hep yenidir, âdeta zamanla yarışır gibidir ve hâlâ
terütazedir. Burada yine insanın dimağı, muhakemesi, bilgi ufku ve ilhamlarına
çok şey düşmektedir.

Evet, kitapları okuyup didik didik etmek, gereken yerleri fişlemek, daha



sonra bunların üzerinde durmak bizim için bir vazifedir. Mutlaka yazılan her
şeyin kadri bilinmelidir ve bu aynı zamanda bir kadirşinaslıktır.

Bütün bunların yanında insanın, sadır ve sinesi de, her zaman okunmaya açık
tutulması gerekli olan ve bu mevzuda kadirşinas davranılması gerekli olan bir
kitaptır. İnsan böyle bütün bütün dimağını, ilhamlarını dışlayıp zekâsının
ulaşabileceği derinliklere karşı kapalı kalırsa, kendi his, şuur ve ilhamlarına
karşı kadirnâşinaslık yapmış olur. Burada müşahhas bir örnek olması açısından
Bediüzzaman’ı zikretmek mümkündür. O, kendinden önceki seleflerinin
eserlerini okumuş, onlardan a’zamî derecede istifade etmiş, ancak her meselede
onların arkasından gitmemiş ve kendine göre Kur’ân ve Sünnet’e dayalı bir
sistem kurmuştur. Bunu eserlerinin tamamında görmek mümkündür. Meselâ
Haşir Risalesi’nde haşir akidesini, seleflerinden farklı olarak, esmâ-i ilâhiye
pencerelerinden bakarak değerlendirip izah etmiştir. Bu konuda kendisine
ilham kaynağı olan Râzî’nin Tefsir-i kebir isimli eserinden istifade eden
Bediüzzaman, esmâ-i ilâhiye yörüngeli bir haşir akidesini, Haşir Risalesi
isimli eserinde nakış nakış dokumuştur. O, haşrin her meselesini Allah’ın
değişik isimlerine atıflar yaparak izah etme yoluna gitmiş ve bu sayede de tıpkı
mütekabil aynalar odasında olduğu gibi ele aldığı meseleler ayrı bir derinlik
kazanmıştır. Haşir Risalesi çok okunduğunda zannediyorum bu derinlik daha iyi
anlaşılacaktır.

Hâsılı insan, fizikten kimyaya, astronomiden astrofiziğe ondan Kitap’a ve
Sünnet’e uzanan çizgide daima ilhamlarının gemini gevşek tutmalı ve onları
mahmuzlayarak yeni ufuklara koşmalıdır.
1 Bkz.: Haşr sûresi, 59/10.



İNSANIN KUR’ÂN’LA İMTİHANI
Soru: “Kur’ân-ı Kerim’i kalbleriniz onun üzerinde birleştiği müddetçe
okuyun! Onun hakkında ihtilafa düştüğünüzde hemen kalkın.” hadis-i
şerifini nasıl anlamalıyız?
Bu hadisi iki şekilde anlamak mümkündür:
Evvelâ insan, Kur’ân okuma ve ibadet ü taatte bulunma gibi en güzel

şeylerde bile ara vermeksizin uzun süre üzerinde durduğu takdirde kalbi, ruhu,
hissiyatı ve diğer letâifi adına bir doygunluk, daha doğrusu bir kanıksama
olabilir. Bu durumda insan, kanıksadığı o şeye devam ettiği takdirde kalb
dağınıklığına uğrayabilir. Böyle bir noktaya geldiğinde de, hâlet-i ruhiye
itibarıyla üzerinde durduğu şeyi, duyması gerektiği ölçüde duyamayabilir. Asr-ı
Saadet’e bakıldığında sahabe-i kiramın güç ve tâkat itibarıyla ibadet ü taatte
doygunluğa erişmelerine rağmen daha fazlası için ısrar ettikleri ve bunun için
de değişik çarelere başvurdukları görülmektedir. Meselâ sahabe-i kiramdan
bazıları –ki bunların içinde Hz. Hafsa Validemiz gibi ezvâc-i tâhirâttan
(radıyallâhu anhünne) analarımız da vardır– sürekli uyanık durmak için
mescide ipler gerip onlara tutunarak her dakika ibadet üzere olmayı
düşündükleri gibi, az yeme, az içme, az uyuma gayreti içinde olanların sayısı da
bir hayli kabarıktı. Ben bunun bir benzerini Kestanepazarı Kur’ân Kursu’nda
idarecilik yaptığım dönemde, gece uyumamak için başını üstteki ranzaya iple
bağlayan çocuklarda da müşâhede etmiş idim. Bunlar niyetlerinin hulûsu
cihetiyle mükâfat alabilirler. Fakat insanın mârifet adına a’zamî istifadesi için
de şuurunun açık ve zihninin de yorgun olmaması gerekir.

Esasen insan, mârifet adına ne kadar şey alırsa alsın, onun için o mevzuda
doyma söz konusu değildir. Ancak tıpkı insan vücudundaki maddî
mekanizmaların (organların) çalıştıkça yorulmaları gibi mânevî mekanizma ve
latîfeler de zamanla yorulabilirler. Bu sebeple böyle yüce duygularla meşgul
olan bir insan, farklı yöntemlerle kendine nefes aldırmazsa, hiç farkında
olmadan metafizik gerilimi dağılabilir ve hemen ardından pespâye düşünceler
ruhunu sarabilir. Vâkıa bu bir füturdur ve bir mânâda ibadetten ellerini
gevşetmedir. Öyleyse tam kıvamında olamadığımız zaman dilimlerinde bir işten
başka bir işe geçerek kendimize bir teneffüs arası vermeli ve böylelikle
zihnimizi rahatlatmalıyız.

Bu konuyu değişik yerlerde detaylı anlatmaya çalışmıştım.1 Ezcümle, insan
namazda yorulunca oturup evrâd ü ezkâr okumalı, evrâd ü ezkârda yorulunca



ders çalışmalı; böylece değişik işlerle uğraşmak suretiyle hayatı hep ibadet ü
taat buudunda yaşamalıdır. Evet, bu tür iş ve meşgalelerin birinden diğerine
geçiş insanı dinlendirir. Hatta bazan bedenî yorgunluk zihnî dinlenmeyi sağlar.
Konu hekimlerin alanına girdiği için isterseniz bunu onlara bırakalım. Demek
ki, bir kısım mekanizma çalışırken diğer bir kısım mekanizma ta’tîl-i eşgâl
etmekte, yani dinlenmeye geçmektedir. Psikolojide de tavır değişikliği çok
önemlidir. Nitekim Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), öfkelenme hâli
insanı kapladığında o hâlden ayrılmak için abdest almayı tavsiye etmektedir ki,
bu da bir tavır değişikliğidir.

İnsan, melek olmadığı için bir işe ne kadar konsantre olsa da, neticede
kendisine şöyle-böyle fütur gelebilir. Melekler, sürekli ibadet için
yaratıldıklarından hiç aralıksız o işlerini yerine getirebilirler. Ama insan,
mahiyetindeki özelliklerinden dolayı melekliğe çıkabileceği gibi hayvanlardan
daha aşağı bir seviyeye de düşebilir. Bu tür düşüşlerle o, belli baskılar altına
girdiği zaman artık alacağı şeyleri alamaz olur. Bu noktadan sonra yapılacak
ibadetler de beyhudedir. Bu da bize insanın kendini sürekli kontrol edip
dinlemesinin lüzumunu göstermektedir. Bir insan kendisini bu şekilde bilir ve
tanırsa kemalâtını da ona göre kontrol altında tutabilir.

İkinci olarak hadisten, “Kur’ân’ı kalblerdeki birlik, beraberlik, irtibat ve
itilaf çözülmediği sürece okuyun.” şeklinde bir mânâ anlamak da mümkündür.
Çok acı bir gerçektir ki, Kur’ân âyetleri Asr-ı Saadet’ten günümüze kadar yer
yer fitne ve ihtilafın çıkışında bazı kişiler tarafından referans alınarak
maksadının dışında kullanıldığı da olmuştur.

Meselâ, ilk asırlarda, çağın o kadar aydınlığına rağmen onu karanlığa boğan
zihniyetlerin boğuşmasına şahit oluruz. O dönemde Mutezile, Cebriye ve bunlar
arasında samimî gibi görünseler bile Haricîler, Zâhirî mezhebinin ilk
temsilcileri sayılırlar. “Kelimesi kelimesine Kur’ân ne diyorsa doğru odur.”
denmek suretiyle –söz olarak bu doğruydu– ne Efendimiz’in o mevzudaki
yorumu, ne sahabe-i kiramın farklı yaklaşımları, ne de Arap diline hâkim
âlimlerin yorumları dikkate alınmamış ve böylece Kur’ân âyetleri kullanılarak
kalbler ihtilafa ve ayrılığa itilmişti. Keza, bazı zâhirperestler de çok defa
Kur’ân-ı Kerim’i muhaliflerine karşı bir balyoz gibi kullanıyorlardı. Şüphesiz
ki, bu durum da “telif-i kulûb”e fevkalâde ihtiyaç olduğu bir dönemde ihtilaf ve
iftiraklara sebebiyet veriyordu.

Hâsılı, herkes Kur’ân diyordu ama Kur’ân deyip Kur’ân’laşacağına Kur’ân’ı
herkesleştiriyor ve dini içinden çıkılmaz hâle getiriyordu. Tarihte olan o



hâdiseler bugün için de aynıyla söz konusudur. Bizler de bazen, fikirlerimizi,
Kur’ân’dan kendi idrakimize yansıdığı kadarıyla destekleyebilir ve bu anlayışı
kendimize rehber ediniriz. Bazen de, hem Kur’ân’ın şeref ve haysiyetini
korumak hem de bazı insanların inhirafa, ihtilafa düşmelerine sebebiyet
vermemek için bunu yapmayız. Bir yerde hissiyat, düşünceler müdafaa
edilirken “Zaten Kur’ân böyle demiyor mu?” denildiği zaman, çoklarının içinde
ona karşı bir burkuntuya sebebiyet verilebilir. Oysaki ehl-i imanın bundan
rahatsızlık duyabileceğini de hesaba katarak ihtilafa kapı aralamamak en
doğrusudur. Evet, böyle bir okuma, mü’minlerin Kur’ân etrafında kalblerinin
telif ve tevhidine değil, ihtilaf ve iftirakına vesiledir.
1 Bkz.: Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar 2/397.



PEYGAMBERLERİN MUCİZELERİ
Soru: Peygamberlerin mucizeleri ile bu mucizelerin, ilmin varacağı en
son noktayı yakalaması arasındaki bağlantıyı nasıl anlamalıyız?

Bediüzzaman Hazretleri, Sözler isimli eserinde1 bu meseleyi arîz-amîk izah
eder. Üstad orada, beşerin sanat ve fen ilimlerinde yükselmesinin semeresi
olarak uçak, elektrik, tren ve telgraf gibi icatların vücuda geldiğini ve bunların
insan hayatında önemli bir yer tuttuğunu ifade eder. Ayrıca o, bütün nev’-i
beşere hitap eden Kur’ân-ı Kerim’in bu yeniliklere, bir, peygamberlerin
mucizeleri, iki, tarihî hâdiseleri zikretmek suretiyle iki şekilde işaret ettiğini
dile getirir. Üstad burada tarihî hâdiselere, tren ve elektriğe işaret eden âyetleri
örnek vererek bu konularda pek çok kişinin fikir yürütmesi, bunların çok ciddî
dikkat ve izaha gerek duyulması ve çok olmaları sebebiyle bu kadarlık bir
bilgiyle iktifa ettiğini söyler geçer.

Üstad “işaret” derken de kelimeleri, tabirleri ve lafızları gayet dikkatli bir
şekilde seçer ve görüşünü serdederken, “Allah, mübarek kelâmında ‘delâlet
bi’l-mutabaka’ ile bunu ifade ediyor.” demez. Esasen Kur’ân’ın işareti öyle
engindir ki, bir insan temel itibarıyla dinin ruhuna ve Peygamber’in öğretisine
muhalif olmadıktan sonra bu hususta da pek çok şey söyleyebilir.

Mucize, Allah’ın yaratmasıyla peygamberin elinden sâdır olup, peygamberin
peygamberlik davasını ispata matuf harikulâde hâl ve keyfiyettir.. ve her
peygamberin mucizesi, insanların ilim ve irfan dünyasına yeni ufuklar açan
birer işarettir. Peygamberler hem maddî hem de mânevî terakkide insanların
rehberleri konumundadırlar ve insanlar onların arkalarından giderek bir yerlere
varabileceklerdir. Meselâ bir tasavvuf ehli, “seyr ilallah”, “seyr fillâh”, “seyr
maallah” ve “seyr anillâh” deyip bir yolculuğa çıkmakta ve bunu yaparken de
kendisine peygamberi rehber edinmektedir. Miraç, harikalar kuşağında, böyle
peygamberâne bir seyahatin unvanıdır. Meselâ Seyyid Şerif Cürcânî, Sadettin
Teftâzânî, Şirâzî, İsferâyînî, İmam Maturîdî ve Ebû’l-Hasen el-Eş’arî gibi
kimseler, kelâm yoluyla Cenâb-ı Hakk’ın zâtî sıfatları ve esmâ-i kudsiyesi
yolunda seyahat yapmışlardır. Yine meşhur İslâm filozoflarından İbn Sina
“Allah’tan başka her şey mümkinü’l-vücuddur, Allah ise vacibü’l-vücuddur.”
diyerek belli yollarla vacibü’l-vücud gerçeğine ulaşmıştır. Hatta biz, bugün bu
ifadeyi o kadar benimsemişizdir ki, “vacibü’l-vücud” ifadesini Cenâb-ı
Hak’tan gelmiş bir ad ve unvan gibi kullanırız. Esasen bu tabir, İbn Sina’nın
icadıdır.



Tefsir ilmine girerken Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek
sözleri, esbab-ı nüzul, hatta belli bir ölçüde O’nun ruhaniyetine sığınma
meselesi söz konusu olmadan, âyetlerin enginliklerine inmek mümkün değildir.
Evet, her hususta olduğu gibi tefsirde de rehber O’dur. Tefsirde olduğu gibi
Sünnet’te ve fıkıhta da rehber O’dur ve her şey gidip O’na dayanmaktadır.
Efendimiz ve diğer peygamberler (aleyhi ve aleyhimüssalâtü vesselâm)
insanlara mânevî terakkide olduğu gibi maddî terakkide de birer rehber ve
mürşittirler. Yalnız, nasıl ki, Efendimiz’in mânevî terakki yolunda ortaya
koyduğu donelerin üzerinde durulmaya ve tahlil edilip yorumlanmaya ihtiyaç
var, öyle de maddî terakki yolunda da yine O’nun söylediği hususların üzerinde
durulmaya ihtiyaç vardır. Çünkü hadis-i şeriflerde her şey açık ve net olarak
söylenmemiştir. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’deki fen ve değişik keşiflere delâlet
eden âyetlere bakıldığında da bazı hakikatler açık seçik ortaya çıkmakta ve “Bu
âyet-i kerime bu hakikati ifade etmektedir.” diyeceğimiz yerler olduğu gibi,
idrak ufkumuzu aşan hususların bulunduğu yerler de vardır.

Burada örnek olarak Hz. Nuh’un gemisini verebiliriz. Âyet-i kerimede Allah,
Hz. Nuh’a: اَِنیْحَوَو اَِنن  ُ يْعَِأب َكـْلُفْلا  َِعن  ْ صاَو  “Bizim gözetimimiz altında ve
vahyimiz doğrultusunda, gemiyi yap.”2 diyerek Hz. Nuh’a gemi yapma
hendese ve matematiğini öğretmiştir. Allah’ın Hz. Nuh’a yaptırdığı gemi,
bugünün teknolojisinin çok üzerinde, tufanın getirdiği dev dalgalar içinde
batmayacak ve ona dayanabilecek kapasitede bir gemidir. –Çok gelişmiş
teknoloji ile inşa edilen “Titanic”in daha küçük bir handikap karşısında
paramparça olduğu düşünülünce bu çok büyük bir hâdise ve mucize sayılır.– O
öyle bir gemidir ki, yeryüzü sularla dolup taştığında bile, hacıyatmaz gibi ne
yan gelip sarsılmış ne de devrilmiştir. Çünkü bu gemiyi Allah, َكْلُفْلا ِعَنْصاَو 

اَِننُیْع َِأب  yani “Gemiyi Bizim gözlerimizin önünde yap. Biz sana nezaret
edecek, plan-projede seni yalnız bırakmayacağız.” demiştir ki; âyet-i
kerimedeki َان ِنُیْعَأ  kelimesi bu hakikati ifade etmektedir. Evet, Hz. Nuh’un
gemisinde belki mübtediyâne fakat müntehiyâne bir teknoloji uygulanmıştır. İşte
bu âyet-i kerimede Allah insanlara seviyeli bir ufuk göstermektedir. Yani öyle
bir gemi icat edin ki, dünyayı bütünüyle su alsa, bu müthiş tufanda dev dalgalar
ve girdaplar birbirini takip etse bu gemi batmamalı ve emniyet içinde yoluna
devam etmelidir.

Hem meselâ, Hz. İbrahim’in ateşte yanmaması, bugün için amyant maddesi
üstü bir şeyle izah edilebilir; ne var ki, işaretlenen nokta bundan çok ötededir;



kim bilir belki bir gün gelecek, insanda bir enerji yoğunlaşması olacak ve
insanın ruh gücünü maddenin önüne geçirecek ve netice itibarıyla insan
amyantla değil, doğrudan doğruya çıplak ayakları ile ateşin içine girip
yanmayacaktır. Esasen bu güç, âdiyat çerçevesinde olmasa da potansiyel olarak
insanın mahiyetinde mevcuttur.

Bunun gibi “Onun sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü de bir aylık
mesafe idi.”3 âyet-i kerimesi de, insanın çok süratli ve birkaç saat içinde
dünyayı devredecek vasıtalar yapmasına bir teşvik mahiyetindedir. Nitekim Hz.
Süleyman, âyetin ifadesiyle sabah bir aylık, akşam da bir aylık mesafeleri
katedebiliyordu. İşte Allah bununla bizlere: “Siz de çalışın ve Hz. Süleyman
gibi çok uzun mesafeleri çok kısa bir zaman diliminde katedin.” demektedir.
Sabah bir aylık, akşam da bir aylık mesafe gitme işini, Hz. Süleyman gibi bir
insan yapmıştır. Bu mucize olarak bir sınırdır. Mucize, Allah’ın yaratmasıyla
peygamberin elinden sâdır olup peygamberin peygamberlik davasını ispata
matuf harikulâde bir hâl ve keyfiyet olduğunu bir kere daha hatırlatalım...

Bu tür ilme ve fenne teşvik edici mucizeler, âdeta birer sınır taşları
mesabesindedir. Yani Hz. İsa’nın yaptığı gibi bir ölüyü diriltmek, anadan
doğma kör birisinin gözlerini açmak kesinlikle mümkün değildir. Ancak bu
sınıra kadar insanlar, teknik ve teknoloji sayesinde ulaşabilirler. Meselâ
ilerleyen teknoloji sayesinde, doğduğunda gözleri gören ve daha sonra bir
vesileyle kör olan birisi göz damarlarındaki tıkanmalar giderilerek görür hâle
getirilebilir veya başka birisinin gören gözü çıkarılıp sonradan kör olan
birisinin göz yuvasına takılıp kılcal damarları ve sinirler tam uç uca getirilerek
görmesi sağlanabilir. Ancak anadan doğma kör olan ve beyinde görme
merkezleri olmayan birisi için herhangi bir şey yapmak mümkün değildir. O,
olursa Allah’ın (celle celâluhu) fevkalâde inayetiyle olur.

Evet, yukarıda da ifade edildiği gibi bu tür âyetlerde iki hakikat var;
bunlardan biri, peygamberlerin Allah’ın izniyle göstermiş oldukları bu
olağanüstü şeyler ki, bunlar birer mucizedirler ve son sınır sayılırlar.
İnsanların bu sınıra ulaşmaları mümkün değildir. Diğeri ise, burada insanlar
için bir teşvik mevzubahistir. Yani insanlara bir ufuk gösterilerek âdeta
“Yolunuz buraya kadar.” denilmektedir. Günümüzde birilerinin yaptığı gibi
mucizeleri fizik kanunları ile izaha yeltenmek veya bir kısım materyalistlerin
zannettikleri gibi “Bir gün gelecek, ölüme de, yaşlılığa da çare bulunacak,
beyinde görme merkezi olmasa bile beyine merkezler yerleştirilerek gören
gözler meydana getirilecek.” türünden ifadeler, birer kuru iddiadan ibarettir.



Doğrusunu Allah (celle celâluhu) bilir.
1 20. Söz’ün İkinci Makamı.

2 Hûd sûresi, 11/37; Mü’minûn sûresi, 23/27.

3 Sebe sûresi, 34/12.



FELSEFE VE OKUNACAK KİTAPLAR
Soru: Kendi temel kaynaklarımızı iyi bildikten sonra başka kitapları
okumakta bir mahzur görüyor musunuz?
Bir insan, kendi temel kaynaklarını çok iyi bildikten sonra, başka kitapları

okumasında bir mahzur olmasa gerek. Başka bir ifadeyle, esas kendine ait
terminolojiye, kendi kıstas ve kriterlerine vâkıf olduktan; yani din nedir, iman
nedir, Allah’a, peygamberlere, haşr ü neşre ait inancı nasıl olmalı sorularına
kâmil bir şekilde cevap bulduktan ve Kur’ân’ı anlamada takip edeceğimiz
metot iyi belirlenip tespit edildikten sonra, diğer eserlere geçebilir. İsterseniz
bunu biraz daha açabiliriz:

Meselâ, pozitif ilimlerin felsefeden ayrılmadığı dönemde –ki eskiden bu
ikisi müşterek mütalâa edilir ve birbirinin müteradifi lafızlarla ele alınırdı–
fen, henüz araştırmalar ve pozitivist kriterler açısından günümüzde ulaştığı
vuzuha ulaşamamış, ilim namına söylenen şeyler de, büyük ölçüde nazariyeler
mecmuası olarak görülüyordu. Bunun karşısında felsefe ise, Necip Fazıl’ın
tarifi ile, bir insanın parmak ucu kadar glikoz veya şeker ihtiyacını karşılamak
için bir çuval keçiboynuzunu yemesi gibi bir şeydi.

Evet, işte böyle bir dönemde Şark’ın feylesof olarak isimlendirilebilecek
müthiş insanı Hafız’ın, ulûhiyet tanımlamalarına baktığımızda, onda panteizmin
etkilerini görürüz ve bu etki onda başka şeylerin çok önündedir. Yine onun
düşüncesinde varlık, âdeta vahdet-i vücud telakkisine göre örgülenmiş gibidir.
Dolayısıyla eğer siz, meseleyi kendi özünden öğrenip sağlam bir itikada sahip
olmadan, Hafız’ın bu düşüncelerine, yine bu dönemde kaleme alınıp klasikler
içinde tercüme edilen Hallac’ın “Tavâsîn”ine, Bedreddin Simavî’nin
“Vâridât”ına –ki, o da kaskatı bir monizm mülâhazası içindedir ve ukûl-ü
aşereciliğin olumsuz bütün neticelerine kâildir; tabiî bu hâliyle de,
Efendimiz’den daha çok Hegel’e yakındır– şerh edilmemiş şekli ile Muhyiddin
İbn Arabî’nin Fusûs’una ve hatta Cîlî’nin İnsan-ı Kâmil’ine müracaat
ederseniz, Nesimî’nin, “Veli söylediğim hâldir / Bu ne kîldir bu ne kâldir.”
dediği gibi, her biri birer duyma, birer haz, birer zevk olan bu hâlleri, birer
realite olarak alır ve –hafizanallah– sapıtırsınız.

Bu açıdan, neyin öncelikli olarak okunması lâzım geldiği hususunda dengeyi
çok iyi ayarlamak gerekir. Eğer siz insanlara, “Her şeyi okumayın, kafanızı
karıştırmış olursunuz.” derseniz, bu yanlış olur. Çünkü başkaları okuyor ve
belki kafaları da karışıyor; hâlbuki bizim insanımız kendi meselelerini onlar



karşısında savunamıyor ve bir fikir kısırlığı yaşanıyor. Diğer taraftan da herkes
önüne gelen her şeyi okusun dediğiniz zaman, fikirler bulanıyor ve bir kısım
yanlışlara düşme ihtimali doğuyor.

Öyle ise, bu yanlışlara girmemek için evvelâ bize ait şeylerin dikkatle
okunması lâzımdır. Yani önce; tefsirde, hadiste, fıkıhta, kelâmda kendi
usûlümüze göre kendi düşünce dünyamızı örgülememiz ve ona tutunup her türlü
derinliğe dalabileceğimiz müktesebatımız her şeye yetecek kadar zengin ve
sağlam olmalıdır ki boğulmayalım. Meselâ sağlam bir akide, sağlam bir Kur’ân
telakkisi ve peygamberliğe ait gerçeklerin anlatıldığı Ebû Hanife’nin Fıkh-ı
Ekber’i, İmam Maturîdî’nin Tevhid’i, Eş’arî’nin Makâlât’ı, Bediüzzaman’ın
Risaleler’i gibi temel kaynaklarımızı mutlaka okumalıyız. Ondan sonra
istenirse Hallac’ın “Tavâsîn”inin, Sühreverdî’nin “Heyâkilü’n-Nur”unun,
Cîlî’nin “İnsan-ı Kâmil”inin okunmasında zarar olmayabilir; hatta yarar bile
melhuzdur.

Evet, her şey okunmalı, ancak her şeyden evvel bizim için her şey sayılan
kendi kitaplarımız okunmalıdır. İşte o zaman çizgiyi korur, şirazeden çıkmaz ve
Allah’ın izniyle sapıtmayız ve onlar sayesinde Şark’ın da Garb’ın da
birikimlerini değerlendirebilecek bir fikrî seviyeye ulaşırız.

Biz, bugün hâlâ bu ölçüde bir fikrî olgunluğa erememiş, yüzüp gezen ve zebil
olup giden bir sürü insanla karşılaşıyoruz. Onlar, saplandıkları materyalist
felsefe ile sabah bir cereyana takılıp onun arkasından koşuyorlar; akşam ayrı
bir hezeyanın dümen suyuna giriyor ve sürekli mihrap değiştirip duruyorlar.
Maalesef bu hâl, bizim neslimizin bir tali’sizliğidir; onlar, Kur’ânî hakikatlere
hep ön yargılarla yaklaşmış ve hiçbir zaman da işin hakikatini öğrenme lüzumu
duymamışlardır. Sadece bir kısım müsteşriklerin ve onların dümen suyundaki
kimselerin, kendilerince bir altından bir üstünden kopararak, püf nokta deyip –
ki, hâşâ ne Kur’ân’ın, ne Sünnet’in, ne de onların şerhleri içinde püf nokta
yoktur– neşretmek suretiyle zihin bulandırdıkları şeyleri okumuş; okumuş ve
onlarla bizim insanımızın karşısına çıkıp demagoji yapmışlardır. Aslında
diyalektik türünden bu kabîl şeylerin, şimdiye kadar belki elli defa cevabı
verilmiş. Onların bu hâlini Âkif’in şu sözleri ne güzel ifade eder:

Şark’a bakmaz, Garb’ı bilmez, görgüden yok vâyesi
Bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz bütün sermayesi.



MİLLETLERİN YIKILIŞ SEBEPLERİ
Soru: Bir milletin yıkılışına sebep olan şeyler, dirilişine de sebep olur
mu?
Yıkılışa sebep olan şeyler, doğrudan doğruya dirilişe sebep olmaz;

dolayısıyla yıkılış kendi sebepleriyle geldiği gibi, diriliş de kendi sebep ve
kendi dinamikleriyle gelir. İsterseniz bunu biraz daha açabiliriz.

Yıkılma, bir şeyi ayakta tutan erkânın veya şartlardan bir tanesinin fıkdanı
(kaybolması) ile gerçekleşebileceği gibi, bütünün birden yok olması ile de
gerçekleşir. Yeniden dirilişe gelince durum tamamen farklıdır. Ben, varoluşla
yıkılış sebepleri arasındaki irtibatı hep erkân ve şeraitiyle namaza benzetirim;
nasıl ki namazın namaz olabilmesi için, onun içindeki ve dışındaki şartların
eksiksiz yerine getirilmesi bir esastır. O şart ve rükünlerden bir tanesinin eksik
olması hâlinde namaz, namaz olmaktan çıkar; aynen öyle de, varoluş ya da
diriliş için bütünü meydana getiren parçaların bulunmasının şart olmasına
mukabil, yıkılış ve çözülüş için o cüz ve parçalardan bir tanesinin bulunmaması
yeterlidir. Bunu tamir ve tahrip münasebeti çerçevesinde de ele alabiliriz:
Şöyle ki; tamirde bir şeyin vücudu neye mütevakkıf ise, onun varlığı söz konusu
olduğunda o vücudu meydana getirecek bütün esasat ve şartların bulunması
lâzım gelir. Tahripte ise, sadece bir rüknün fıkdanı yeterlidir.

Kur’ân-ı Kerim, devletlerin ve milletlerin yıkılış sebeplerini anlattığı çok
yerde bir “mütrefîn” grubundan, yani refah içinde şımarıklaşmış aristokrat bir
gruptan bahseder ki, böylelerine göre ukbâ tamamen unutulmuş, hayat zevk ve
sefa yörüngeli bir hâle gelmiş, insanlar beden ve cismaniyetlerine takılmıştır.
Artık böyle bir toplum için çöküş kaçınılmaz olmuş demektir. Zira insanlığın
yaratılışından gaye bunlar değildir; gaye, iman-ı billah, mârifetullah,
muhabbetullah ve zevk-i ruhanîdir. Bunların dışındaki muhabbet-i beden,
muhabbet-i dünya gibi şeyler, bu gayeye ters düştükleri sürece, onlara karşı
alâka ve muhabbet söz konusu olmamalıdır. Üstad’ın verdiği ölçüler içinde
ifade edilecek olursa; onlara alâka, ifade ettikleri mânâdan, yani esmâ ve sıfât-ı
ilâhiyenin tecelligâhı, tezahürleri olmasından, yine ahirete bakan bir tarla
vazifesi gördüğünden dolayı olmalı; ama kat’iyen kendilerinden dolayı
olmamalıdır.

İşte eğer bir toplumda mütrefîn hayat anlayışıyla bu kriterler altüst olmuşsa,
insanlar mânâsız yaşıyor demektir ki, zaten kıyamet de bundan dolayı kopacak
ve o günü idrak eden insanlar, bu mânâsızlığın altında kalıp ezileceklerdir.



Evet, yeryüzünde Allah diyen insan kalmayınca, küre-i arzın da bir mânâsı
kalmamış ve her şey bir hiç etrafında dönüp duruyor demektir. Oysaki Allah,
abes hiçbir şey yaratmamış, her işte mutlaka bir hikmet veya pek çok hikmet
gözetmiştir.

Bana göre yıkılış sebeplerinden biri de zulümdür. Gerçek mânâdaki bir
zulüm, aslında imana da mânidir. Kur’ân, onu değişik âyetlerde küfrün
sebeplerinden biri sayar. Bundan dolayı da diyebiliriz ki eğer yeryüzünde bir
millet başkalarına zulmediyorsa, er-geç Allah (celle celâluhu) o milleti mutlaka
yıkar ve yıkmıştır. “Zulm ile âbâd olanın âhiri berbat olur.” ne hoş sözdür.

Bundan başka, insanlar arasında çalım, caka satma; yani insanları istihkar
etme, kendini üstün görme, başkalarına köle muamelesi yapma, hakkı kuvvette
görme, sürekli kendi doğrularını halka dayatma, milletleri yıkan âmillerin
başında gelir. Bunun en güzel örneklerini, bu vasıflarından dolayı Allah’ın
kendilerini yıkıp yok ettiği firavunlarda ve Roma diktatörlerinde görmek
mümkündür.

Bütün bunların dışında ilhat ve inkâr kaynaklı başka sebeplerden de söz
edilebilir. Ancak şurası da bir gerçektir ki, sosyologların ifadesine göre, nasıl
ki insanların malum, tabiî birer ömürleri vardır ve zamanı geldiğinde bir bir
buraya geldikleri gibi bir bir gitmeleri de muhakkak ve mukadderdir. Aynen
öyle de, milletler için de her zaman bir yıkılış söz konusudur. Onlar da, fertler
gibi doğar, büyür ve ölürler. Hiç kimse bu devvâr u gaddarın elinden
kurtulamaz. Ünlü sosyolog Ali Şeriati’den Gibb’e, ondan Hamilton’a kadar
hemen herkes bunun değişmez bir hakikat olduğunu ifade ederler. Tabiî
şartlarına riayet edilerek bazen bu ömür, oksijen çadırında bir insanın ömrünü
–Allah’ın izniyle– uzatma gibi uzatılabilir. Bana göre, meselâ Osmanlı devleti
ömrü uzatılmışlardandır. Bu da yine esbap açısından o devletin arkasındaki baş
döndürücü firaset, kiyaset, fetanet ve zincirleme dehalara bağlanabilir.

Bu yönüyle, ömr-ü tabiî dediğimiz şey –ki, bu tabiri Üstad insanlar için de
kullanıyor– milletlerin yıkılması için önemli bir faktör sayılabilir. Ben, hem
vicahî görüşmelerimde, hem yazılarımda, hem de vaazlarımda –ki ihtilalden
evvel Bornova Camiinde son vaazım bunun üzerine idi– bu meseleyi belki en
çok işleyenlerden biriyim; evet tıpkı yer fiziğinde olduğu gibi, bazen en yüksek
zirveler çukurlaşır deniz olur; bazen de denizlerin dibinden fışkırarak yeni
zirveler ortaya çıkar. Nitekim küre-i arz, –Yunus Emre’nin diliyle ifade edecek
olursak– yedi kez dolup boşalmış, belki elli defa şekil değiştirmiş, kabuklar
kırılmış ve yeni tekevvünler meydana gelmiştir.



İşte yer fiziğinin bu değişmez kanunu ve bu esbab-ı âdiye, insan toplumları
için de aynıyla olmasa da misliyle söz konusudur. Yani bir millet bittiği,
tükendiği bir yerde, aynı çizgide ya da az farklı bir çerçevede yeni bir başlama
olmaktadır. Zira dünyada hâdiseler, hatt-ı müstakim gibi değil, dairevî cereyan
etmektedir. Bu ise sonla başın yan yana gelmesi demektir. Başka bir ifadeyle
Cenâb-ı Hak, servet-sâmân, mal-menal ve hâkimiyet gibi şeyleri birinden alır,
başka birine verir. Dolayısıyla bugün birilerine bayramsa, yarın da başkalarına
bayram olacaktır ve bu, Allah’ın değişmez kanunudur.

Bu kanun zaviyesinden bakılınca denebilir ki, her son aynı zamanda bir
başlangıç demektir. Ancak böyle bir başlangıcı başlatıp götürecek ve temsil
edecek yürekli, kafaları kadar kalbleri de olan, ilimleri kadar Allah’la
münasebetleri kavî bulunan, hisleri derin insanlara ihtiyaç vardır. İşte bu
mânâda bir yapılanma ve dirilişi, başta peygamberler, daha sonra da
mücedditler temsil edegelmişlerdir. Bu yok oluş ve tahripler, onlarda bir ba’sü
ba’de’l-mevt düşüncesi, ba’sü ba’de’l-mevt azmi, ba’sü ba’de’l-mevt cehd ve
heyecanı meydana getirir ve bu duygularla onlar yeni bir dirilişe koyulurlar. Ve
onu –biiznillah– gerçekleştirirler.

Buna bir örnek vermek gerekirse, meselâ bir İngiliz müstemleke nâzırının,
elinde Kur’ân, gazetecilere poz verip, “Bu Kur’ân Müslümanların elinde
olduğu sürece onları yenmek mümkün değildir. Öyle ise, İslâm dünyasını dize
getirmek, çökertmek için Kur’ân’ı onların elinden almak lâzımdır.” demesi ve
taraf olduğu milletleri bu yöne yönlendirmesi; onların da, pompaladıkları
şeylerle Müslümanları bölüp parçalamaları, birbirleriyle vuruşturmaları hep
Kur’ânsızlık dönemlerine rastlar. Elbette o nâzırın bu sözlerinden ötürü bir
hayli gayret-i diniye sahibi insan harekete geçmiştir, ama o süreç de belli
ölçüde devam etmiştir. Ben burada o gayret-i diniye kahramanlarından sadece
birinin kükreyişini verip konuyu noktalamak istiyorum.

Bu kahraman, ruhunda: “Kur’ân’ın sonsuz ve söndürülmez mânevî bir güneş
hükmünde olduğunu, ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim.” demiş ve
yeni bir diriliş sisteminin temellerini atmıştır. Bu durum, yıkılma döneminde
ruhen diri olan bir insanın, yıkılmaya karşı baş kaldırışı ve yeni bir tekevvün
arzusuyla ortaya atılışı demektir ki, bizler için henüz şafak horozlarının dahi
ötmediği o dönemde, onun yazmış olduğu eserlere bakıldığında, onun hakikaten
diri olduğu ve gezdiği her yerde çevresindeki insanlara hayat ve diriliş üflediği
görülür.

İşte yıkılma bazen böyle bir duygu da meydana getirebilir insanda. Yoksa



yıkılmaya sebep olan şeyler, doğrudan doğruya dirilişin sebebi olmaz.



ÜSTAD’IN FELSEFE TELAKKİSİ
Soru: Üstad’ın felsefeden tevakki ettiği söyleniyor. Doğru mudur?
Üstad hayattayken Türkiye’de, Auguste Comte gibi düşünürlerin

bayraktarlığını yaptığı pozitif düşünce çok hâkimdi. Türk aydını daha bir sürü
materyalist, natüralist, rasyonalist feylesofların düşüncelerinin tesirinde idi.
Dolayısıyla Üstad’ın felsefeye karşı tavrına biraz da bu zaviyeden bakmak
lâzım. Çünkü bazı dönemlerde İslâm felsefesi diyebileceğimiz çok mahzurlu
olmayan bir kısım düşünce akımları da olmuş, hatta kelâm ilmi bir yönüyle bu
akımlardan beslenmiş ve çok defa onlara dayanmıştır. İmam Gazzâlî de
felsefeye karşı verdiği mücadeleyi bir yönüyle yine ayrı bir felsefî sistem
geliştirerek yapmıştır. Buna isterseniz Bergson’un anlayışıyla, aklın akılla
yenilmesi, isterseniz bir silah ile öldürücü başka bir silahı bertaraf etme de
diyebilirsiniz.

İşte, bu açıdan bakıldığında, Üstad’ın tevakki ettiği ve zararlı gördüğü
felsefenin; materyalizme dayalı, bütün güç ve kuvvetini tamamen pozitivizmden
alan mücerret akılcılıktan (rasyonalizm) beslenen bir felsefe olduğu görülür ki,
böyle bir felsefî düşünüş Necip Fazıl’ın benzetmesiyle parmak ucu kadar bir
şeker parçası elde edebilmek için bir çuval keçiboynuzu yemek gibi bir şeydir.

Bediüzzaman’ın felsefeden tevakki edişinin sebeplerinden biri de, yine
kendilerinin ifade ettiği gibi, felsefî ve aklî ilimlerle çok iştigal etmenin kalbin
marazını artırması mülâhazasıdır. Üstad en eski eserlerinden olan Muhakemat,
Münazarat ve Lemeat’ta bile hep fünun-u medeniyeyi teşvik etmektedir. Böyle
bir insanın, fünun-u müsbetenin (pozitif bilimler) karşısında olması
düşünülemez. Onun, karşısında olduğu, din tanımayan felsefe ve mücerret
akılcılıktır ki, onlarla iştigal ölçüsünde insanda kalbî ve ruhî maraz baş
gösterir. Yoksa akıl, ilmin sebeplerinden birisidir.

İnsanın duyularıyla algıladığı şeylerde, onu pozitif neticeye götürebilecek
olan havâss-ı selîme, ilmin sebeplerinden biridir. Fakat ihmal edilen ve
unutulan nokta, bütün bunlara ruh katıp gerçek derinliğini kazandıracak olan
kaynağın haber-i mütevatir olduğudur. Haber-i mütevatir, yalan üzerinde ittifakı
mümkün olmayan insanların verdiği haber mânâsına geldiği gibi, Allah’tan
gelen haber mânâsına da gelir. Üstad tarafından Risalelerin değişik yerlerinde
tahlil edilen Kur’ân-ı Kerim açısından meseleye yaklaşacak olursanız, onun
beşer kelâmı olmadığı, binaenaleyh ilmin diğer sebeplerine gerçek bir derinlik
kaynağı olduğu apaçık görülecektir.



Oysa felsefe tarihine baktığımızda görmekteyiz ki; rasyonalistler kendilerine
göre bir yol tutup gitmişler, natüralistler ayrı bir yol izlemişler, pozitivistlerin
tuttukları yol ise tamamen ayrı olmuş ve bu gruplardan her biri, üzerinde
durdukları hususun tek başına ilme sebep olabileceğine inanmışlar. İşte bunları
tek başına birer gerçekmiş gibi algılamaktır ki, kalbî ve ruhî marazı artırır. Ve
Üstad’ın itirazı işte bu noktadandır. Mücerret akılla iştigal eden insanın aklının
ve kalbinin marazının arttığı ölçüde, kendini bu türlü ilimlere salması, kalbî ve
ruhî kaymalarla sonuçlanabilir.

Evet, felsefî ve aklî ilimlerle uğraşmak ayrı meseledir, fünun-u medeniyeyle
uğraşmak ise ayrı bir meseledir. Üstad hazretleri fünun-u medeniyeye teşvik
etmiş ve gerçek hakikatin onlarla ulûm-u diniyenin imtizacından doğacağını
belirtmiştir. Ulûm-u diniye vücuttaki kalb gibidir ve insan bütün kuvvetini
ondan alır. Fünun-u medeniye ise akıl mesabesindedir ve yine o olmadan insan
gücünü tam olarak kullanamaz. Gerçi akılda bir kısım yanılmalar da olabilir
ama, yanılma bir yönüyle ilimde yeni araştırmaların rehberi olduğundan,
doğruyu bulabilmek için yanlıştan başlayıp yürümek bazen izlenmesi icap eden
bir yol da olabilir. Müspet ilimlere gelince, kimsenin bunlara diyeceği bir şey
yoktur. Zira, netice itibarıyla kâinatı okuma, onu yorumlama ve bu yorumlarla
bir yere varma hep ona bağlıdır.

Şimdiye kadar kimse ilmin karşısında duramamıştır. Allah’tan gerçek
mânâda haşyet duyanların ancak O’nun âlim olan kullarının olduğu, âyetle ifade
edilir.1 Binaenaleyh Üstad’ın ilmin karşısında olduğunu düşünmek çok abestir.
Öyleyse Üstad’ın, ilmin değil, Kur’ân referanslı olmayan mücerret aklın dar
kalıplarının karşısında olduğunu söylemek daha uygundur.

Burada şu meseleyi de arz etmenin yerinde olacağını düşünüyorum. Pozitif
ilimlerle elde edilen neticeler, her ne kadar bir kesinlik ifade etseler de,
mütevatir haber bunlardan farklıdır. Onlara müşâhede demek daha uygundur.
Zaten eskiden pozitif ilimlere tecrübî ilimler deniyor ve bu ilimler, yakın tarihe
kadar öyle anılıyordu. Tecrübe edilmiş bu ilimlerin bazılarında dünden bugüne
hep bir kısım değişiklikler olagelmektedir. Tabiî bunların içinde değişmeyen
ve neticeleri itibarıyla sübut bulanlar da vardır ki, bunlar artık
değişmemektedirler. Bunun aksini iddia etmek de mümkün değildir. Meselâ,
suyun kimyevî yapısı bellidir. Veya havada pozitif ve negatif hâlde olan
bulutların rüzgâr veya başka bir saikle çarpışmaya geçip çiy noktasındaki
damlaların arzın bağrına şefkat gözyaşları gibi takattur etmesi, bilinen bir
hâdisedir. Bunların işleyişi değişmez. Sütün nasıl meydana geldiğini biliriz.



Bunların cereyanında herhangi bir değişiklik olması düşünülemez. Ancak
meseleye yaklaşımın veya ifade tarzının değişebileceğini söylemek
mümkündür.

Bu, şöyle de ifade edilebilir: Küllî kanunlara bağlı olan bir kısım cüz’î
kaideler vardır. Ve o cüz’î disiplinleri, bağlı olduğu küllî kanunlara irca etmek
için daha derli toplu bir şekilde ifade etmek söz konusu olabilir ve işte bu
ifadeler değişebilir. Yani tarifler yetersiz kalır da meseleyi tarif etmede bir
genişleme olabilir ve daha geniş bir tarif yapma ihtiyacı duyulabilir. Zaten
efrâdını câmi ağyârını mâni olması, tarifin en önemli özelliklerinden biridir.
1 Bkz.: Fâtır sûresi, 35/28.



Üçüncü Bölüm 
DİN EKSENİ ETRAFINDA

EFENDİMİZ’İN ÂLEMLERE RAHMET 
OLARAK GÖNDERİLMESİ

Soru: Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) âlemlere rahmet olarak
gönderilmesi ne demektir? Bunu nasıl anlamalıyız?
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) âlemlere rahmet olduğu, Kur’ân-ı

Kerim’in değişik âyetlerinde ifade edilmektedir: Enbiyâ sûresindeki اَۤمَو
َنیَِملاَعِْلل ًةَمْحَر  َِّالإ  َكاَنْلَسَْرأ   “Başka değil, Biz seni bütün âlemlere ancak

rahmet olarak gönderdik.”1 âyet-i kerimesi bu hakikati açıkça seslendirir. Bu
âyet, ümmet-i Muhammed arasında da Allah Resûlü’ne karşı saygının ifadesi
olarak çok yaygınlaşmış ve dualardan evvel okunur olmuştur.

Evet, Efendimiz, âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Kur’ân’da ağırlığı
ile yerini alan bu husustan önceki iki âyette, salih kulların yeryüzüne vâris
oldukları/olacakları anlatılmaktadır.2 Kur’ân’da bu hakikati de ifade eden
değişik âyetler vardır. Yeryüzünde söz sahibi olma, durmadan el değiştirecek
ve neticede her şey, imanı tam, ameli sağlam salih kullara nasip olacaktır.
Kur’ân, tarihî devr-i daimleri anlatırken ِساَّنلا َنَْیب  اَھُلِواَدُن  ُماَّي  َ ْألا َكِْلتَو   “Biz
zafer ve muvaffakiyet günlerini insanlar arasında döndürür dururuz.”3
buyurmaktadır. Bugün bazılarına bayram ve seyran, yarın da başkalarına..
bugün bazıları mamureler içinde mutlu ve müreffeh, yarın da başkaları.. bu, hep
böyle değişip durmuştur, değişip duracaktır. Fakat yeryüzünde, hem gökler
ötesinin hoşnutluğu içinde hem de ukbâyı netice verecek bir temsil er geç salih
kulların eliyle gerçekleşecektir. Cennet’e girecek onlar olduğu gibi, yeryüzünde
insanlığın mâkus tali’ini değiştirecek de –biiznillah– yine onlar olacaktır.
Hususiyle ahir zamanda, Efendimiz’den sonra gelecek olan karakter
insanlarının pişdârı ve rehberi olması itibarıyla hemen bu iki âyetin peşinden

َنیَِملاَعِْلل ًةـَمْحَر  َِّالإ  َكاَنْلَـسَْرأ  اَۤمَو  gelmektedir ki, çok mânidardır. Biz, ilk



salih zümrenin Efendimiz devrinde kendilerini ifade ettiklerini görüyoruz ve
ümit ediyoruz ki, –inşâallah– son bir kere daha ümmet-i Muhammed
yeryüzünde kendini ifade eder ve َنیَِملاَعِْلل ًةَمْحَر  َِّالإ  َكاَنْلَـسَْرأ  اَۤمَو  hakikati
bütün dünyaca duyulur ve saygıyla karşılanır.

Bu nükteli istidraddan sonra Efendimiz’in, mertebe mertebe, kademe
kademe, derece derece âlemlere rahmet oluşuna geçebiliriz: Meselâ, bizler için
Allah Resûlü bir rahmettir. Âlemin bir parçası olan bütün insanlık dünyası ve
hususiyle de bizim için bir rahmet olması itibarıyla, O’nun sayesinde bütün
kara delikler, ak delikler hâline gelmiştir. Bütün karanlıklar aydınlığa inkılâp
etmiştir. Dünya bir matemhane-i umumiye iken, O’nun sayesinde bayramlara,
şenliklere ve şehrayinlere dönüşmüştür. O’nun sayesinde insanlık sahipsiz ve
yetim olmaktan kurtulmuştur.. ve yine O’nun sayesindedir ki insanlık, yokluk
çukuruna yuvarlanmaktan kurtulmuştur. Ölüm, ahirete ve Cennet saraylarına
giden bir koridor hâline gelmiş ve aydınlanmış; bu itibarla imanın kuvveti
nispetinde herkes, değil ölümden korkmak ve kabirden geriye durmak, ahireti
iştiyakla arzular hâle gelmiştir. Çünkü ahiret O’nun yanında bütün dostların da
içtima ettiği bir yerdir. Yine O’nun neşrettiği nur sayesinde ihtiyarlık, başarılı
bir hayatın finali hâline gelmiş; hastalıklar, musibetler, insanı mânevî kirlerden
arındıran birer kurnaya dönüşmüş; hiç olmazsa öyle algılanmaya başlamış ve
kâinat camidat-ü meyyite olmadan çıkmıştır.. evet o ziya, rahmet ve ümit
insanının neşrettiği hakikat ve nur sayesinde dağlar, taşlar âdeta bize birer enîs
(dost) hâline gelmiş ve O’nun mesajının ulaştığı yerlerde küfür ve nifakla
kararmış ve zift gibi görünen bütün eşya birdenbire aydınlanıvermiştir. Evet,
âdeta her şeyin mahiyeti değişmiş, başaşağı gidenler, ayaklarının üzerinde
yürür hâle gelmiş; dağlar birer canavar görünümünde olmadan çıkmış, Allah’ın
musahhar birer mahluku, vahşi hayvanlar ise emrimize âmâde birer mûnis ve
muvazzaf memur hâline gelmişlerdir.

Daha önemlisi de bizler O’nun sayesinde küfrün ve dalâletin korkunç
girdabından kurtulup imanı elde etmişizdir. Bununla birlikte –Bediüzzaman’ın
yaklaşımıyla– O’nun neşretmiş olduğu nur sayesinde insan-ı kâmil olma yoluna
girmişizdir. O’na yönelen ve gereken cehd ü gayreti gösteren herkes, kâmil bir
insan olabilir. İşte bu yönüyle Efendimiz, bizim için mahz-ı rahmettir. Aslında
Hz. Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm), o ulvî mahiyetiyle âdeta Cenâb-ı
Hakk’ın rahmetinin tecessüm etmiş şeklidir. İstidat ve kabiliyetlerini yerinde
kullananlar, kullanıp o pâk mevride uğrayanlar, o sayede hem dünyalarını hem
de ukbâlarını mamur etmiş, küfür ve dalâletin verdiği susuzluklarını giderip



imansızlığın o korkunç girdabından kurtulabilmişlerdir. Bunların hepsi,
Efendimiz’in bizim aramızda rahmet hâlinde temessül etmesi sayesinde
olmuştur.

O, aynı zamanda hayvanlar âlemi için de bir rahmettir. –Bağışlayın– inek,
öküz, koyun, keçi, deve vs. hayvanlar, Efendimiz’in bir rahmet deryası hâlinde
varlık ufkunda tecellîsi ve nuru sayesinde aydınlanmış ve mânâsı anlaşılır hâle
gelmiştir. Yani hayvanlar da o sayede mânâ ve muhtevalarıyla anlaşılır
olmuşlardır. Allah (celle celâluhu), O’nun tercümanlığıyla yerde, gökte ne
varsa hepsini insanın emrine musahhar kıldığını bildirmiştir ve O’na her şeyden
istifade etme yolunu göstermiştir. Bugün bizzat her fert bundan istifade etmese
de, nev’en insanlık kendi istifade ve istihdamına arz edilen bu nimetlerin
bütününden bir gün istifade edecektir. Evet, bir gün gidip yıldızlar âlemine
ulaşacak ve ondan da istifade etmesini bilecektir. Belki gün gelecek, fezanın
çeşitli kesimlerinde kentler kurulacak ve insanlık, arzlı olduğu gibi fezalı da
olabilecektir. Zaten şu anda Allah’ın o dünyalardan istifade eden bir hayli
mahlukatı var. O varlıkların istifade keyfiyetleri bizim için bilinmese de
onların istifadelerine arz edilen kocaman kâinatlardan bir gün gelecek,
insanoğlu daha geniş çapta yararlanabilecektir.

Buradan hareketle bizler, Allah Resûlü’nün neşrettiği nur sayesinde, hiçbir
canlının abes olmadığını ve Allah’ın abes yaratmadığını anlıyor, Allah’ın bu iç
içe meşherleri karşısında iki büklüm oluyor ve “Sen ne büyüksün!” diyoruz;
diyor, uzak yakın çevremizde görüp hissettiğimiz her şeye karşı derin bir
hayranlık duyuyoruz. O’nun neşrettiği nur sayesindedir ki, büyük-küçük, canlı-
cansız her şeyin çehresindeki hikmetleri müşâhede ediyor ve ْنَم َناَح  ْ بُس
4 ُلوُقُعْلا ِهِعْنُص  ِيف  َرَّیََحت   sözleriyle nefesleniyoruz. Ve yine O’nun neşrettiği
nur sayesindedir ki, sağa sola atılmış değersiz emtia gibi olan şeylerin birer
antika sanat eseri olduğunu anlıyor ve takdirle alıp yüzümüze gözümüze
sürüyoruz. İnsanoğlunun kendisi de öyle kıymetli bir sanat âbidesidir ve ancak
O’nun neşrettiği ziya sayesinde hakikî mahiyeti okunup anlaşılabilmiştir.

Evet, Allah Resûlü, her şey için bir rahmet tecellîsi olmuştur. Bu sırlı
nükteden ötürüdür ki, Efendimiz’in, değişik yaratıklarla alâkalı zuhur eden
mucizeleri, bir bakıma Allah Resûlü’nün, kendilerine ait mânâyı ifade etmesine
karşılık bir teşekkür, bir mukabele ve farklı bir dille O’nun konumunu ifadedir.
Meselâ, Allah Resûlü, bütün insanlığa ْتَقِلُخ َفْیَك  ِلِبِْإلا  َىِلإ  َنوُرُظَْني  َـالََفأ 
“Onlar, bakmazlar mı, deve nasıl yaratıldı?”5 âyetiyle devenin mânâsını



anlatmıştır. O develerden bir deve de nev’i adına ona minnet ve saygılarını
ifade etme mânâsına gelip O’nun ayaklarına yüzünü sürmüştür. Bu şekilde o
hayvan, hâl diliyle orada Efendimiz’in bir mucizesini temsil etmiştir. Sanki
deve bu hâliyle şunu anlatmaktadır: “Yâ Muhammed! Senin sayende benim de
mânâm anlaşıldı. Seni tahiyye etmek ve senin karşında iki büklüm olmak bana
bir vecibedir.”

Âişe Validemiz, evindeki Dâcin denilen bir kuşu anlatırken şöyle
demektedir: Efendimiz, evde bulundukları zaman kuş sükûnetle durur ve Allah
Resûlü’nü dinler gibi bir temkin içinde bulunurdu. O, evden ayrılınca, kuş da
debelenir durur ve âdeta huysuzlaşırdı. Yine Allah Resûlü’nün Advâ ismindeki
devesi, Efendimiz’in vefatından sonra bir şey yememiş içmemiş ve bir süre
sonra da ölmüştür.

Hâsılı, O’nun neşrettiği nur sayesinde, hayvanların da ne ifade ettiği
aydınlığa kavuşmuş, âdeta hayvan, hayvan olmaktan kurtulmuş, ilâhî sanat olma
seviyesine yükselerek farklı bir kıymet almıştır.

Taşlar ve ağaçlar gibi camid varlıklar için de Allah Resûlü bir rahmettir. O,
eline bir avuç kum alınca onlar, “Minnet Sana, şükran Sana!” mânâsına, O’nun
elinde Allah’ı (celle celâluhu) tesbih u takdis etmişlerdir. Ağaç, onun mânâ ve
muhtevasını aydınlığa kavuşturduğundan ötürü, bir bedevinin imanına vesile
olma sadedinde, vadinin öbür tarafından yeri yara yara ve yürür gibi
Efendimiz’in davetine icabet edip gelmiş ve lisan-ı hâlle sanki şunları
söylemiştir: “Yâ Resûlallah! Cemadat âlemi içinde anlaşılmaz bir şeydik.
Senin neşrettiğin nur sayesinde, alınlarımızda Allah’ın sikkesini taşıyan çok
kıymetli varlıklar hâline geldik.”

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. İşte Allah Resûlü’nün bir de böyle
umum mahlukat adına âlemlere rahmet olma keyfiyeti söz konusudur.

Melekler âlemi için de Efendimiz bir rahmettir. Çünkü melekler de Allah’ın
yarattığı âlemlerinden bir âlemdir. Hatta Cebrail (aleyhisselâm) gibi mukarreb
bir meleğin de o umumî rahmetten istifade ettiği söylenebilir. Zira Cibril,
Efendimiz’e şöyle der: “Ben akıbetimden emin değildim. Kur’ân, Sana nazil
oldu. Onu ben getirdim. Tekvir sûresinde, ٍنیَِمأ ََّمث  ٍعاـَطُم   “Göklerde ona
itaat edilir, vahiyler ona emanet edilir.” 6 denildi. Yani, Kur’ân’ı öyle bir
melek getiriyor ki, o melek güçlü ve kuvvetlidir. O kadar güçlü ve kuvvetlidir
ki, hiçbir mevâni ve arıza ona emanet vahyin sıhhatine dokunamaz. Aynı
zamanda o, Allah’ın emirlerine itaat ve imtisal içindedir. Sonra da emindir.
Akıbetinden endişe edilecek bir hâli yoktur. “İşte yâ Muhammed! Getirdiğin



Kur’ân sayesinde, durumum aydınlığa kavuştu. Ben de o rahmetten istifade
ettim.”

Gerçi, Cebrail, mehâbet-i ilâhiye ve mehâfet-i ilâhiye karşısında yine tir tir
titriyor ve inim inim inliyordu ama artık akıbetinden endişe etmiyordu. Bu
şekilde değişik bir buudda meleklere de Allah Resûlü rahmet olmuştu.

O, öyle geniş bir rahmettir ki, ahirette de “Rahmeten lilâlemîn” olduğunun
ifadesi, mücrimlere şefaat edecek ve şefaatinin ayrı bir tecellîsi olarak O’nun
yolunu takip eden ulemâ ve sulehâ da şefaat edecektir.. ve tabiî, o gün en büyük
şefaat en büyükten sâdır olacaktır; O Yüceler Yücesi de şefaat edecek ve
milyonlarca kişiyi elim bir azaptan kurtarıp saadete ulaştıracaktır.

Tefsirciler, Allah Resûlü’nün mahşerde herkese rahmet olacağını ifade
etmektedirler. Kâfirler, O’nun âlemlere rahmet olması sayesinde mahşerin
dehşeti, şiddeti, hiddeti ve öldürücü havasından kurtulacak, hesapları tezden
görülecek ve herkes gideceği yere gidecektir. Yukarıda da ifade edildiği gibi
Allah Resûlü, ahirette mü’minlere şefaat edecektir. Bu müjdeyi Allah Resûlü
bize, “Her peygamberin müstecap bir duası vardır. Ben ise –inşâallah–
duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklıyorum.” ifadeleriyle
vermektedir.

Başka bir hadislerinde yine Allah Resûlü, ümmeti içinde büyük günah
işleyenlere şefaat edeceğini bildirmektedir. Günah-ı kebair işlemiş, düşmüş
kalkmış, yer yer sürüm sürüm olmuş ve kirlenmiş, fakat ümidini yitirmemiş,
ümitle ve zayıf da olsa imanla Huzur-u Risaletpenâhî’ye varabilmiş, Resûl-i
Ekrem’in şefaat atmosferi içine girmiş ne kadar mücrim varsa, herkese bir
bişarettir bu. Allah (celle celâluhu) O’na, “Şefaat et, şefaatin kabul
görecektir.” buyurmuşsa, O da bu teveccühü değerlendirecektir.. evet, Cenâb-ı
Hak, Habibi başını yere koyup, “Ümmetim, Ümmetim!” diye yalvardığında
O’nun içine su serpecek ve rahmet esintili şu sözleri söyleyecektir: ! ُدَّمَحُم اَي 

ْعَّفَش ْعَفِْـشا تُ .َكَسْأَر  َْع  فِْرا ! “Yâ Muhammed! Başını kaldır. Şefaat et !
Şefaatin makbuldür bugün.” İşte bu, âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah
Resûlü’nün, günah-ı kebair işlemek suretiyle Cennet yolundan aşağıya
düşmüşlere yeniden çizgilerini bulma mânâsında bir rahmet zuhuru ve
tecellîsidir. Cenâb-ı Hak, istifadeye muvaffak kılsın.

Efendimiz, ümmetine Cennet’te ve Cenâb-ı Hakk’ın cemalini müşâhede
etmede de rehberlik ve pişdarlık yapacaktır. O, “Mü’minler, Cennet’te cuma
günü Cenâb-ı Hakk’ı göreceklerdir.”  buyurmaktadır. Biz, bu işin âdâb ve



erkânını bilemeyiz. Bu mevzuda da yine huzurun âdâb ve erkânını bilen Zât bize
yol gösterecektir. Orada Livâü’l-Hamd’in altında, çok hamd eden, Allah’ın
nimetlerini ruhunda ve vicdanında duyan ve o nimetler karşısında iki büklüm
olan, bir adı da ümmet-i Muhammed ve Hammâdûn olan ümmet-i merhume
toplanacaktır. Allah Resûlü, Livâü’l-Hamd’in altında ümmetini arkasına
alacak, yer yer Havz-ı Kevser’ine götürecek, yer yer Cenâb-ı Hakk’ın cemalini
–ki, Cennet hayatının binlerce senesi bir saat rü’yet-i cemaline mukabil
gelmeyen, anlaşılmaz ve idrak edilmez bir derin zevk ve lezzettir– müşâhede
ettirecek.. evet O’nun sayesinde ve O’nun rehberliğinde ümmet-i Muhammed
dahi o âb-ı kevseri nûş edecektir. Aynı zamanda mü’minler, onunla ebedî ve
daima yenilenen bir güzelliğe, ebedî ve daima yenilenen bir lezzet ve zevk
alma istidadına ulaşacaklardır.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Mü’min, ًةَمْحَر َِّالإ  َكاَنْلـَـسَْرأ  اَۤـمَو 
َنیَِملاَعِْلل  derken, Cenâb-ı Hakk’ın âlemlere rahmet olarak gönderdiği O zâtın

kamet-i bâlâsını, yaptığı ve yapacağı bütün bu şeylerle görmeye çalışmalıdır.
Hatta bir mü’min sadece kendi şuur ve idrakiyle kendisine gelen şeyleri değil,
zerrelerden kürelere kadar her şeyin, O’nun neşrettiği nur sayesinde aydınlığa
kavuşmasını ve hâl diliyle O’na minnet ve şükranda bulunmasını, ayrıca onlara
müekkel olan meleklerin, varlıklarındaki mânâ ve maksat O’nunla anlaşılan
zerreler, küreler, sistemler ve canlılardaki hücreler namına, onlara ait hâl
diliyle yaptıkları tesbih, takdis ve tahmidi Cenâb-ı Hakk’a takdim ettiklerini
şuuren düşünmelidir. Böylece mü’min, Efendimiz’in nasıl büyük bir hamde
vesile olduğunu anlamalı ve şöyle demelidir: “Elhak sen Ahmed-i Mahmud-u
Muhammed’sin Efendim. Hak’tan bize Sultan-ı müebbedsin. Hammâdûn, senin
ümmetin; Livâü’l-Hamd’in ve Kevser’in sahibi de sensin.” İşte bir mü’min,
namazda her Tahiyyat okuyuşunda ve her “Muhammedün Resûlullah”
deyişinde, iliklerine kadar bu mânâyı duymalı ve saygıyla eğilmelidir.

Sakın, Efendimiz’in kamet-i bâlâsına uygun anlatmayı, benim şu bulanık
sözlerime münhasır görüp, siz de O’nu bulanık ve karanlık görmeyin! Siz kendi
vicdanınızın ve kalbinizin derinliğinde, –o kalb ki kenzen Hak orada bilinir ve
o bilinişi de hiçbir idrak ifade edemez– o çok buudlu aynada Allah Resûlü’nün
kametini görmeye çalışın ve “Minnet sana, şükran sana ey Allah’ın Resûlü!”
deyip biatınızı yenileyin.
1 Enbiyâ sûresi, 21/107.

2 Bkz.: Enbiyâ sûresi, 21/105-106.

3 Âl-i İmrân sûresi, 3/140.



4 “Akılların sanatına hayran kaldığı Zât’ı takdis ederiz.”

5 Gâşiye sûresi, 88/17.

6 Tekvir sûresi, 81/21.



BENLİK BİR ÖLÇÜ BİRİMİDİR
Soru: Benlik sırlarını kazanma nasıl olur?
Tasavvuf erbabı arasında benlik sırlarını kavrama veya kazanma mevzuu

meşhurdur. İnsanın kendi şahsını ve egosunu hissetmesi önemli bir husustur.
Önce kendi benliğini duymak sonra bir vâhid-i kıyasî (ölçü birimi) olarak
onunla zâtî şe’nleri, sıfât-ı sübhaniyeyi hudutlarıyla duyup hissetmeye çalışmak;
belli ölçüde de olsa bu muhatla O muhiti duyduktan sonra onu kıymet-i
harbiyesine göre bir yere koyup nâmütenâhîye yönelme, mecazdan hakikate ve
Hakikatü’l-Hakâik’e ulaşmada bir yoldur. Bazı hakikat ehli bu yolda yürümüş,
bazıları da bunu biraz daha farklı olarak ele almışlardır. Şah-ı Nakşibend
Hazretlerinin bu mevzudaki mülâhazaları şu çerçevede bir farklılık arz eder, O:

“Der tarîk-i Nakşibendî lâzım âmed çâr terk:
Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî, terk-i terk.”
“Nakşibendî anlayışıyla hakikate ulaşmak için her şeyi terk etmek

lâzımdır: Dünyayı, ahireti, kendini ve hatta bütün bu terk ettiği şeyleri dahi
terk etmek icap eder.”

İbrahim Ethem Hazretlerinden, bütün ağyâr mülâhazalarından kalbini
arındırmış olmasıyla alâkalı şöyle bir hâdise naklederler: Onun Belh’te
hükümdar olduğu söylenir. Hakikat yoluna sülûku sırlı; bir üstada hizmeti de
sadıkane ve vefalıdır. Hizmetleri esnasında bir gün üstadı onu imtihan etmek
için birisini gönderir. O da gider sakalık yapan İbrahim Ethem’in ayaklarını
mahmuz gibi şeylerle hırpalar. Ayaklarından kanlar akarken bize göre tavrı,
sözleri kâmilânedir: “Dostum, biz onları çoktan Belh’te bıraktık, beyhude
uğraşıyorsun.” der. İmtihanı uygulayan zat üstadına gelir ve ne dediğini ifade
eder. Cevabı öğrenen Üstad: “Biz onları çoktan Belh’te bıraktık.” diyorsa
demek hâlâ Belh’i unutmamış, der.

Belki bunu söylemekle Belh’i de bıraktığını ifade ediyor ama bu, henüz
terkin terk edilmediğini gösteriyor. Evet, insan bu seviyeye ulaşmak için sağını
solunu ve her şeyini unutacak ve sonuçta da “Bu cismim cümle cân oldu.”
diyecektir.

Hazreti Nakşibend anlayışındaki terk de işte böyle bir şey. Ancak
“Usulüddin” ulemâsının ٌَة تِبَاث ِءاَیْشَْألا  ُِقئا  َ قَح  “Eşyanın varlığı, hakikatleri
sabittir.” düsturları ve günümüzde benliğin çok öne çıkması karşısında:

“Der tarîk-i acz-mendî, lâzım âmed çâr çiz;
Fakr-ı mutlak, acz-i mutlak, şükr-ü mutlak, şevk-i mutlak,ey aziz!”



“Ben bîçarenin yolunda dört şeyi esas tutmak lâzımdır: Mutlak acz ve
mutlak fakr içinde bulunma felsefesi, mutlak şükür yani Allah’a her
hâlükârda hamd ü senâ ve hiçbir an hizmet adına fütura maruz kalmadan
daima şevk içinde bulunma.” diyen zatın yeğlediği yöntem daha umumî ve
herkesin uygulayabileceği bir yol gibi görünmektedir.

Sofilerin, evvelâ insana seyr u sülûk veya çilelerle bir benlik kazandırma,
sonra da sırasıyla önce şeyhte, sonra Allah Resûlü’nde (sallallâhu aleyhi ve
sellem), en sonunda da Allah’ta fâni olma dedikleri fâni olma çizgisini takip
etme ki, “fenâ fişşeyh”, “fenâ firrasûl”, “fenâ fillâh” ıstılahları buradan
gelmektedir. Ayrıca mebdeden müntehâya bu yoldaki yolculuk, “seyr ilallah”,
“seyr fillâh”, “seyr minallah” unvanlarıyla yâd edilmektedir ki, bu da, Allah’a
doğru gitme, sonra tamamen maiyyet ufkunda seyrine devam etme ve sonra da
halkın içine dönüp halk içinde Hak’la beraber olma gibi vetire takip eder. Bu
makam bazılarına göre, sâfiye makamını temsil edenlerin makamıdır. Böyle bir
insanda oturma, kalkma, düşünme, konuşma... yani onun her şeyi tamamen Allah
adına olur.

Günümüzün insanının realite anlayışına daha uygun olan husus, insanın
kendini bütün bütün nefy ve inkâr etmeyip, onun yerine şu mülâhazalar içinde
olmasıdır: Benim hiçbir servetim yok, fakirin tekiyim, ama büyük işlere
muvaffak oluyorum. Bu benden olmadığına göre Rabbimin servetiyledir. Öyle
ise ben bu güçle dünyayı peyleyebilirim. Aynı zamanda ben çok âcizim; iktidar
dairem elimin ulaştığı yere kadar ya uzanabiliyor ya da uzanamıyor. Bununla
beraber yıldızlarla, göklerle uğraşıyorum.. insanlığı içine düştüğü çukurdan
çıkarmak istiyorum. Böyle geniş ve çaplı bir gayretim, bir azmim var. Hiç
denecek kadar bir kudretle bu işler yapılamaz. Ama ben sonsuz bir kudrete
dayanmışım, O öyle sonsuz bir kudret ki, O’na dayanan karınca, firavunun
sarayını yerle bir eder; O kudrete dayanan bir sinek Nemrud’u yere seriverir.
Nihayet o kudrete dayanarak mikroplar nice cebbarları yerle bir edebilirler…

Binaenaleyh bir insan “O’nun sonsuz kudretine dayandıktan sonra dağları
yerinden sökebilirim.” dese mübalâğa yapmış olmaz. Bugün, bütün
acziyetimize rağmen, Rabbimin bizi muvaffak kıldığı hususlara bakınca, bunu
çok daha iyi anlıyoruz; hatta her gün kim bilir kaç hâdise ile O’nu açık ve net
görebiliyoruz; evet, Rabbim bizleri güzel işlerde istihdam ediyor, sevk edip
yürütüyor ve geçtiğimiz yerlerde bir kısım filizler beliriyor. Şimdi böyle bir
noktada, insan yanılıp da, bunlar bizim sa’yimize terettüp etti derse bir mânâda
aldanmış olur. İmanda ileriye gidip hakikî tevhide ulaşanlar ise, bizi buraya



getirip burada bir şeyler yaptıran, –eğer ediyorsa– sa’yimize terettüp eden bu
semereleri de yaratan Allah’tır, der ve tevhid soluklar.

Biz bu kadar fakirken çok büyük şeylere sahip gibi görünüyoruz.. öyleyse
bütün bunlar O’ndandır. Binaenaleyh, her zaman ُدْمَحْلا ُهـَلَو  ُكـْلُم  ْلا ُهـَل 
demeliyiz ki, bu da bir şükür ifadesidir. “Bizi böyle kendi iktidar ve kudretiyle
coşturup şaha kaldıran Rabbim, bu kadar nimetleri başımızdan yağdırıp bizi
şükürlerle kanatlandırdıktan sonra, niçin şevk ile hizmet etmeyeceğiz ki!” diye
heyecana gelip hizmete koşmak lâzımdır. Evet, niçin artık bununla bütün küfür
dünyasına meydan okumayalım ki! –Bu meydan okuma kendimiz olma, kendimiz
gibi yaşama demektir.– Çünkü biz bu meydan okumayı kendi kuvvetimizle
yapmıyoruz. Böyle küfre karşı sapasağlam durma Rabbimiz’in sonsuz
gınâsıyladır. Elimizdeki silah ise ّللاـِب ِهٰ َِّالإ  َةَّوُق  َـالَو  َلْوَح  tır. Kâinattaki’َـال 
bütün tahavvülâtı yapan, enerjiye muhtaç her şeyi var edip hareket ettiren,
evirip çeviren Allah’ın sonsuz kudret ve kuvvetidir, diyen biri, “Benim
ümitsizliğe düşmeme gerek yok; zira yaptıklarımı kendi iktidarımla
yapmıyorum. O’nun kudretiyle yapıyorum.” diye düşünür. Kendi iktidarıyla
yaptıklarını zannedenler, her şeyi kendi güçlerine bağlayanlar, kendilerinden
güçlü biri karşılarına çıktığında ümitsizliğe düşüp şevkleri sönebilir. Ne var
ki, bu yolun âdâb ve erkânını öğrenmişlerin ümitsizliğe düşmesi bahis mevzuu
değildir. Buradaki incelik işte budur ve “Acz-i mutlak, fakr-ı mutlak, şükr-ü
mutlak, şevk-i mutlak”ı da böyle anlamak icap etmektedir.

Evet, bizim benlik sırlarını kazanma anlayışımız, eskilerin anlayışından
farklı olduğu gibi, o benlikten vazgeçmenin sırları da daha farklı bir yolla
gerçekleşmektedir. Bunu ifade ederken anlayışımız, “Benim, elimin yetiştiği
kadar bir iktidar dairem var.” şeklindedir. Sonra bunu da nefyediyoruz. Çünkü
biliyoruz ki, bize o şuuru, o eli veren ve şu anda da elimizi idare eden yine
O’dur. Ama oraya gitmeden diyoruz ki, elimizin yetiştiği daire kadar bir
iktidarımız görünüyor. Bu dairenin dışında kalan belli ki Rabbimiz’in kudret ve
kuvvetiyle oluyor. Rabbimiz vermese hiçbir iş yapamayacağımız gibi, gönülleri
temayül ettirmese temayüllerimizden de söz edilemez. Öyle ise bu mevzuda ben
küçük bir şey yapıyor, önemsiz bir teşebbüste bulunuyorum. Sonra Rabbim
bütün gönüllerde birer meşale yakıyor, tutuşturuyor, bizi de coşturuyor,
diyoruz. Mebdede kendime bir irade sınırı çiziyorum ki, işte bu, benliğimizi
kabulün ifadesidir. Fakat ben bütün bunları kudretim ve irademle yapıyorum ve
biliyorum ki, ben bütün bunları ancak Rabbimin sonsuz kudret ve kuvvetiyle
yapıyorum. Bunun farkındayım ve benliğimi Cenâb-ı Hakk’ın varlığına bir



vâhid-i kıyasî (ölçü birimi) olarak görüyorum.
Binaenaleyh, evvelâ kendimize bir daire çiziyoruz ve kendimize ait kabul

ettiğimiz şeylerin bile mebde ve menşe olarak O’na bağlı olduğunu görüyoruz.
“Bizde bize ait hiçbir şey yoktur; şayet var görünüyorsa bunlar da yine O’nun
eliyle bize verilen güzelliklerdir.” diyoruz. Bunu biliyoruz ve önce muvakkaten
bir “ben”den söz ettikten sonra dönüp onu da hakikî Sahibine iade ediyoruz.



BİR BAŞKA AÇIDAN EDEP
Soru: İslâmiyet’te edebin ehemmiyeti nedir?
Edep, İslâmiyet’te önemli bir esas, tasavvuf mesleğinde de hassasiyetle ele

alınan bir husustur. Pratikte, şimdiye kadar onu daha ziyade erbab-ı tasavvuf
ele almış ve o sahadaki büyük mürşit, mübelliğ, mürebbi ve muallimler ısrarla
üzerinde durmuşlardır. Kur’ân ruhunun özü ve esası, Sünnet-i sahihanın da
ısrarla üzerinde durduğu edep sayesinde, yüzlerce, binlerce Şah-ı Geylânî,
Şazelî, Şah-ı Nakşibend, İmam Gazzâlî, Ebû Hanife ve İmam Şafiî gibi edep
âbideleri ve üstadları yetişmiştir. Bu yıldızları çoğaltmak mümkündür. Hele
Allah Resûlü’nün terbiye atmosferinde, gökteki yıldızlara denk, yerde de pek
çok edep insanı yetişmiştir.

Edebi bizde, sadece farz ve vacibin dışında teferruata ait oturup kalkmada,
âdâb-ı muaşerette, insanlarla muamelelerimizde, çocukların tavır ve
davranışlarıyla alâkalı dar alanlı ele alanlar olmuştur. Ama bu, edebi daraltma
ve dar bir çerçeve içinde ele alma demektir. Haddizatında edep, Efendimiz’in
hayatının gayesi ve bütün hayatıyla bize talim buyurduğu hakikatlerin
umumudur. Bir ehl-i tahkikin de dediği gibi: “Edep, Allah Resûlü’nün
vaz’ettiği hudutlara riayet etmek demektir.”

Evet, edep, din sahibinin, Allah’tan aldığı şeyleri bize tebliğde tespit
buyurdukları hudutlardır. Binaenaleyh, Allah Resûlü’nün hayat-ı seniyyesinde
gaye edindiği şeylerin hudut ve sınırlarına riayet etmek bütünüyle bir edeptir.
Meselâ, farzlara dikkat etmek, Allah’a karşı edepli ve saygılı olmanın bir
ifadesidir. Yine vaciplere titizlikle riayet etmek, Allah’a ve Resûlullah’a karşı
saygının göstergesidir. Efendimiz’in hayat-ı seniyyesiyle bir yol olarak ortaya
koyduğu ve “Sünnet” dediği, –Sünnet Arapça’da tutulup gidilen yol anlamına
gelmektedir– ve bizim de onu en nurlu bir yol olarak benimsediğimiz o yolun
prensip ve âdâbına riayet etmek, edeptir. Bütün bunlara riayet eden edeple
serfiraz sayılır. Riayet etmeyen de O’nun nurundan, feyzinden ve bereketinden
mahrum kalır; kalır ve karanlıklara sukut eder.

Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) konuşurken, sözünün
muhtevasının derin ve coşturucu olması, o coşturucu mânâ ve muhtevaya çok
güzel kalıplar bulması, zarfı mazrufa muvafık kullanması, kendisine mahsus
ayrı bir beyan edebidir. Arabın en edib ve beliğleri dahi O’nu dinlerken
hayranlık duyarlardı. Ebû Süfyan’ın hanımı Hind, Efendimiz’in tebliğ
buyurduğu Kur’ân ve O’nun sözlerindeki câzibedarlık ve çarpıcılık karşısında



pervaneler gibi herkesin, o Söz Sultanına koşuşunu hayretle seyretmiş ve şöyle
demişti: Hiçbir şey bilmeyen ve öğrenmeyen ümmî bir insan, etrafını sözleri ve
hareketleriyle büyülüyor ve insanlar, kelebeklerin ateşe koştukları gibi O’na
koşuyorlar.

Evet, bunu anlayamıyorlardı. Zira Efendimiz’in mübarek beyanına akseden
her şey, feyz-i akdesten gelen esintilerdi. Bu esintiler, O’nun ruhuna çarpıyor
ve beyanında nurdan kelimeler hâline geliyordu. Aynı zamanda O’nda çok
engin bir muhteva zenginliği de vardı. Bir gün Allah Resûlü, bu muhteva
zenginliğini en tatlı, en çarpıcı ve en ölçülü kelimelerle ifade ederken, sözden
çok iyi anlayan Hz. Ebû Bekir, hayran hayran Efendimiz’in yüzüne bakmış ve
“Seni bu seviyede terbiyeye kim ulaştırdı? Seni böylesine kim olgunlaştırdı?”
mefhum ve mânâsına gelen ّللا ِهٰ َلوُـس  اـَي َر َكـَبََّدأ  ْنـَم   demişti. Bu soru
karşısında Allah Resûlü fahirlenmemiş, konuyu sağa sola çekmemiş, o
sadıklardan sadık sıddık dostu Hz. Ebû Bekir’e şöyle cevap vermişti: ِين َ بََّدأ

يِبيِدَْأت  َ نَسَْحأَف ّيِبَر   “Beni Rabbim edeplendirdi; hem en güzel şekilde
edeplendirdi.” Efendimiz bu sözleriyle, hem kendisine ait güzellikleri inkâr
edip nankörlüğe düşmüyor –nankörlük O’ndan serâ-Süreyyâ farkıyla uzaktır–
hem de o mazhariyetiyle fahirlenmiyor ve onu Allah’a havale ediyordu. Bu,
üzerinde durduğumuz konunun bir yanını teşkil etmektedir.

Diğer yanına gelince; her mü’min, Efendimiz’in edebinden, O’nun talim
buyurduğu edep anlayışından, tabir caizse edep felsefesinden istifade etmekle
mükelleftir. Burada dikkatlerinizi ayrı bir noktaya istirham edeceğim: O Zât,
sadece kulluğu talim etmek için değil, tepeden tırnağa (eskilerin ifadesiyle
mine’l-bâb ile’l-mihrâb) bütün bir hayatı talim etmek üzere gelmiştir. İşte
Allah Resûlü’nün talim etmiş olduğu bu esasları hayata tatbik etmek de bir
mânâda edeptir. Meselâ, Efendimiz’in insanlara Allah’ı anlatmasını göz önünde
bulunduralım. Bu, çok dakik bir mevzudur ve pek çok düşünür ve filozof, onca
kabiliyetlerine rağmen Zât-ı Ulûhiyet, sıfât ve esmâ hakkında tenasübe riayet
edememiş, bir yandan O’nun kudretini itiraf etmekle birlikte, diğer yandan da
O’na acz isnat edebilmişlerdir. Kadim Yunan ve Roma’dan günümüze kadar
pek çok filozof ve düşünürün Zât-ı Ulûhiyet hakkındaki beyanlarına
bakıldığında çok ciddî muvazenesizliklere şahit olunmaktadır. Efendimiz’e
gelince O, bir dağın zirvesinde Allah’tan ders alan bir ümmîdir; muallimi, Ezel
ve Ebed Sultanı Allah olan bir ümmî. Allah Resûlü, O’nun o mübarek
isimlerinden bir tanesini, suyu dudağa götürmek keyfiyetinden alın da, insanın
ahsen-i takvîme mazhar olmasına bâdi olan mübarek isim ve sıfatlarına kadar



her şeyi anlatmasında ve sonra da, “Seni hakkıyla bilemedik ey her şeyden önce
bilinen Zât! Sana hakkıyla kulluk yapamadık ey herkesten kulluğa müstahak olan
Zât! Sana hakkıyla şükredemedik ey herkesten daha ziyade şükre layık olan
Zât!” derken, esmâsından sıfatlarına, sıfatlarından Zât-ı Ulûhiyetine kadar öyle
bir Zât-ı Ulûhiyet telakkisi ortaya koyar ki, bu telkin ve terbiyenin arkasındaki
farkın; Cenâb-ı Hak olduğu hemen anlaşılır. Nitekim Allah, O’nu böyle terbiye
etmeseydi, O, Zât-ı Ulûhiyet hakkında bir tek kelime bile söyleyemezdi.

Evet, Allah Resûlü, bize sağlam, arızasız ve kusursuz bir Zât-ı Ulûhiyet
telakkisi kazandırmıştır. İslâm’da pek çok mezhep ortaya çıkmış ve bu
mezheplerin arkasında, ne İbn Sinalar, ne Farabîler, ne İbn Miskeveyhler, ne
İbn Rüşdler gibi ilim adamları, düşünürler yetişmiştir ama bu devâsâ
insanlardan hiçbiri, hatta onların üstadları böylesine arızasız ve kusursuz bir
ulûhiyet telakkisi ortaya koyamamışlardır. Farabî, ayrı bir noktada kayıp
gitmiştir ki, onu İmam Gazzâlî gibi bir Hüccetü’l-İslâm, en küçük bir mü’min
mertebesinde dahi görmez. Çünkü o, Allah ve Resûlü hakkında yanlış telakki
ve sapık düşüncelerden kurtulamamıştır. O, el-Medînetü’l-Fâdıla’sında Allah
Resûlü’ne gelen vahyi, hayalinde kurduğu ve sonra âyâna aksettirip âyânda
temessül ettirdiği, sonra dinlediği, yani kendi konuştuğu ve kendi dinlediği
şeklinde izah etmektedir ki, bir Müslüman olarak bunu kabul etmek mümkün
değildir.

Efendimiz’in Zât-ı Ulûhiyet hakkındaki anlayışına, tarz-ı telakkisine gelince
o, çok derindir. Zaten O, bize bunu talim etmek için gelmiştir. İnsan, ışık hızıyla
trilyon seneler ötelerdeki mekânları, bir insanın kalbinin atışlarıyla beraber
idare eden Allah’ı tasavvur edemez. Cenâb-ı Hak öyle bir Zât’tır ki, Allah
Resûlü, O’nun sadece emirlerinin infaz mevkii olan Arş hakkında mübarek
düşüncelerini beyan ederken, “Bütün kevn ü mekânlar O’nun Arşına nispeten
çöle atılmış bir halka gibi kalır.”  der. Bu, ulûhiyet hakikati, keyfiyet ve
kemmiyet ötesi bir büyüklük ifade eder demektir. Yani meseleyi, bizim keyfî ve
kemmî ölçülerimiz içinde ele almamak gerekir. Çünkü mevzu, kemmiyetsiz ve
keyfiyetsiz bir büyüklük ifade etmektedir. Allah budur ve biz O’nu kat’iyen
tasavvur edemeyiz.

Allah Resûlü, muamelatta da biricik rehberdir. O bize alış-verişi de talim
etmiştir. Günümüzün insanını ticarette ve iktisatta kıskıvrak sıkıştıran, perişan
ve derbeder eden problemlere karşı çıkış yollarını gösteren ve ilk talebelerinin
şahsında bütün çağlara bir şeyler söyleyen, dün kadar bugünün de müşkillerini
halleden bir Üstad-ı Küll’dür. Bunların yanında ve belki her şeyin önünde



Allah’a karşı nasıl kulluk yapılması gerektiğini de yine O talim etmiştir. Esasen
bu da bir edeptir. Her mü’min, O’nun talim buyurduğu daire içinde şöyle bir
duygu ve düşünce içinde olmalıdır:

Yâ Resûlallah! Ben, ancak senin talim buyurduğun şekilde Allah’a kulluk
yapabilirim. Sen tarif etmeseydin, benim ne yapacağım belli değildi. Çünkü
senin irşad nurundan istifade edemeyen senden evvel pek çok akıllı kimseler
geldi-geçti ama hiçbiri sadre şifa verici bir ulûhiyet ve kulluk anlayışı ortaya
koyamadılar. Ne ilim adamları, ne filozoflar, ne saf kalbli büyük hanif Hz.
Ömer’in amcası Zeyd gibi kimseler… Zeyd, henüz cahiliyenin hükümferma
olduğu bir dönemde yeğeni Seyyidina Hz. Ömer dahil kendi evlâtlarına ve
yakınlarına son sözlerini söylerken şu mânâya gelen irşadda bulunuyordu:
“Ufukta bir nur görüyorum. Onun zuhurunun çok yakın olduğunu sanıyorum. Bu
nur, bütün kâinatı aydınlatacak ve hepiniz bu aydınlığı göreceksiniz.” Daha
sonra Zeyd, derin bir inkisar içinde gözlerini sonsuzluğa çevirir ve mealen
şöyle der: “Yıldızların seyrinde, zeminin şu tavrında kendisini sezip duyduğum
ama adını bilemediğim, her şeyi yarattığına inandığım ama “Sen şusun.”
diyemediğim Rabbim! Seni bilseydim ve arzuna muttali olsaydım, Sana o yolda
sonuna kadar kullukta bulunacaktım.”

Evet, biz kulluğu da Aleyhissalâtu vesselâm’dan öğrendik. Namazda
metafizik gerilime geçmeyi O’nun arkasında bulunmakla elde ettik. Elde
edemeyeceği şeyleri ancak dualarıyla elde eden insan, dua sayesinde öylesine
gerilir ve öylesine Allah’tan ister ki, her matlub ona musahhar olur. İşte bütün
bunları bize öğreten Hz. Muhammed’dir (aleyhissalâtü vesselâm). Bunun gibi
Allah Resûlü’nün, yatarken sağ elini başının altına koyup yatmasına kadar
hayatın her ünitesiyle alâkalı düsturları bizim için birer örnektir. O, bize bütün
bir hayatı soluklamış ve bu soluklar, nefes nefes O’ndan gelip bizim ruhumuzu
sarmış ve inananların sinelerinde mâkes bulmuştur. Rabbim, O’nun hayatı ve
soluklarıyla canlanma ve dirilmeye bizleri muvaffak kılsın.

İşte bu geniş dairede, Efendimiz’in talim buyurduğu her şey edeptir. Buna
riayet etmemek ise Allah’a, Resûlullah’a, sonra da Kur’ân’a karşı saygısızlık
demektir. Mü’min, bütün bunlara riayet etmeli ve edep içinde yaşamalıdır.
Yukarıda da ifade edildiği gibi günümüzde edep; farzı, vacibi ve Efendimiz’in
umumî talimini bir tarafa bırakarak, daha ziyade küçük şeylerdeki; meselâ,
bıyık kesmenin, saçları taramanın, urba giymenin ve yürümenin edebi gibi
meselelere münhasır görülmüş ve bir mânâda her şey daraltılarak dinin ruhuna
kastedilmiştir.



Son söz olarak, edebin olması gerekli olan tarifini yapıp mevzuu
noktalayalım: Edep, O Edep İnsanı’nın temsil buyurduğu ve din-i mübinin
emirleriyle temessül edip karşımıza çıkan şeylerin bütünüdür.



KULLUK HAYATIMIZDA 
ZÂHİR-BÂTIN MÜNASEBETİ

Soru: Cenâb-ı Hakk’ın Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın isimlerinin kulluk
hayatımızla münasebetlerini açar mısınız?
Esmâ-i Hüsnâ, Allah’ın güzel isimleri demektir. Kur’ân-ı Kerim’de, “En

güzel isimler Allah’ındır.”1 buyrulmaktadır. Her bir ismin ifade ettiği kendine
has mânâlar vardır. Cenâb-ı Hakk’ın bu yüce isimlerinden dört tanesi ayrı bir
hususiyet arz eder ki, Üstad Hazretleri de değişik risalelerde farklı
zaviyelerden o isimlere temas etmektedir. Bunlar ُرِھاَّظلاَو ُرِخْٰألاَو  ُلَّوْـَألا  َوُھ 

ُنِطاَبْلاَو  beyanıyla ifade edilen Allah’ın dört ismidir. Hatta Bediüzzaman,
Mesnevî-i Nuriye’de Arş-ı Rahmân, bu dört ismin halitasından ibarettir, der.

Bu dört isimden Zâhir ve Bâtın bizim inanç ve ibadet dünyamız adına daha
fazla önem arz ederler. Biz de burada kısaca bu iki ismin üzerinde duracağız.

ُرِھاَّظَلا  , varlığı mahlukatın varlığından daha açık; her nesne kendini kendi
cirmi kadar göstermesine mukabil, varlığın, bütün hususiyetleriyle O’nu ruhlara
ve gönüllere duyurup gösterdiği isim demektir. ُنِطاَبَْلا  ise izzet, azamet ve
şiddet-i zuhurundan ötürü ihata edilemeyen ve “mâsivâ” gibi O’nun
kavranamayışını ifade eden Zâhir’in zıddı demektir. ُنِطاَبَْلا  aynı zamanda bir
hadis-i şerifte َنوُد  tabiri ile de ifade edildiği üzere “her şeyin ötesinde”
mânâsına gelmektedir. Âlimlerden mühim bir kısmı Cenâb-ı Hakk’ın bu ismine
“her şeyin ötesinde” mânâsı ile değil de, “görünmeyen ve ulaşılmayan”
mülâhazasıyla yaklaşmışlardır. Fakat ben bu isme “Her şeyin ötesinde, ötelerin
de ötesinde...” demenin daha uygun olacağı kanaatindeyim.

Meseleye bir de tasavvufî açıdan ve değişik vusûl meslekleri, yani Allah’a
ulaşma yolları zaviyesinden bakmanın faydalı olacağına inanıyorum. İsm-i
Zâhir yoluyla sürdürülen seyr u sülûk olduğu gibi, ism-i Bâtın yoluyla
sürdürülen seyr u sülûk de vardır. Gerçi mutlak mânâda zikredildiğinde, ism-i
Zâhir yoluyla sürdürülen seyr u sülûk, tam bir seyr u sülûk mânâsına gelmez.
Ona, belki tetkik, tefekkür, okuma veya temâşâ demek daha uygun olur. İsm-i
Zâhir’le alâkalı bu şeylerin, ister enfüsün bir mânâsında, isterse âfâkın bütün
mânâlarında cereyan etmesi arasında fark yoktur.

Şu da unutulmamalıdır ki, bu şeyler genelde Cenâb-ı Hakk’ın esmâsının
tecellîleri ile alâkalıdır. Bunlar her şeyin dış yüzündeki renkler, güzellikler,



armoni, nizam, intizam ve âhenktir. Bu yönüyle bakınca, insan istidlâllerde
bulunarak güzelliklerden Güzel’e, nizamdan Nâzım’a, âhenkten âhengi
vaz’edene, tenasüpten tenasübü koyana yürür... Fakat bütün bunlar, eğer bir
bâtınî beslenmeye açık değilse ve vicdan da o ölçüde işletilmiyorsa, insan
sadece kitabın yapraklarıyla meşgul olur ki, bu da insanı ancak kitabın
yazılarının gösterdiği bilgi ve nisbî mârifete ulaştırabilir. Bu mârifet ise, bizim
anladığımız tasavvufî mânâda ve İslâm’ın ruhî hayatını ihtiva eden ve
muhabbeti netice veren mârifet değildir. Muhabbeti netice veren mârifet,
Allah’la münasebetten işe başlayarak, bir yönüyle O’nun güzelliğinin,
vaz’ettiği nizam ve âhengin ruhunu ifade eden mârifettir.

Evet, aşağıdan yukarıya giderek, nizamdan Nâzım’a gitme yolu başka, yine
temelde Allah’ı kabul ederek o nizamı Nâzım hesabına değerlendirme ve
meselenin üzerine böyle gitme başkadır. İkinci yol, kişinin seyr u sülûk-i
ruhanîsinde her zaman yolunu aydınlatır ve onu ışığından faydalandırır.

Bu açıdan insan, sadece esbabı değerlendirerek Allah’ı bulacağını
zannetmemelidir. Risaleler’de, temelde Allah’a iman ele alınıyor, daha sonra
Allah’a götüren deliller sıralanıyor. Eğer delillerden yola çıkılacak olursa,
bazen yanlış anlama da söz konusu olabilir. Bu itibarla “Ben aklımla, pozitif
neticelerle, vasatı değerlendirerek Allah’ı bulacağım.” gibi sözler gerçeği
yansıtmasa gerek. Böyle düşünen biri kâinat ve hâdiseler içinde dolaşır durur
da bir arpa boyu yol alamaz. Oysa iman, Allah’ın insan içinde yakacağı bir
meşaledir. O meşale yanmadığı müddetçe insan her şeye hep “min verâ-i
hicab” bakar; sürekli eşya arasında dolaşır ama ikilikten kurtulamaz.
Düalizmden kurtulmanın yolu; Allah’ı eşyadan daha ayân görüp, “Hak’tan ayân
bir nesne yok / Gözsüzlere pinhân imiş.” ufkunda dolaşmaktır.

Allah’ı eşyadan daha ayân görme, baştaki iki gözle olacak gibi değildir. İşin
esası, insanın basiret ve vicdanı ile görüp hissetmesidir. Çünkü bu şekilde
insan, görme adına kendine tanınan hak dairesinde, kendisine ne kadar
müşâhede imkânı bahşedilmişse o çerçeve içinde görür. Oysaki Allah,
zamanlara ve mekânlara sığmaz. O ancak kenzen kalbte bilinebilir. Bilme
yolunda olanlarca bilinince de öyle bir bilinir ki, o kimse “Vallahi
hissediyorum!” diye yemin edebilir ve “Şu gördüğüm eşya ve insanlar yalan
olabilirler, fakat ben Seni öyle bir duyuyorum ki, bunda kat’iyen yalan olmaz.”
diye haykırabilir. İşte bu, vicdanın mârifetidir ve insan bu mertebeyi sadece
amel ederek anlayabilir.

Evet, esbap nazara alınmaz ve vicdan mârifeti ile meseleye yaklaşılırsa, işte



o zaman hem eşya bir kitap gibi çok iyi değerlendirilebilir, hem de Allah’a da
şirk koşulmamış olur. Aksi takdirde eşya bir tabu olur ve Allah yolunda seyr u
sülûk yapıldığı zannedilebilir, ama hiç de öyle olmayabilir.

Meseleye şöyle de yaklaşılabilir. İsm-i Zâhir, eşyanın dış yüzünün –Allah
tarafından– tanzim edilmesine, dengelenmesine, prensiplere bağlanmasına ve
bir kısım mükellefiyetlerimizin ilâhî kanunlar şeklinde vaz’edilmesine bakar.
Bir insanın namaz kılıp, oruç tutup, hacca gitmesi, ism-i Zâhir itibarıyla
yapması mecburi olan şeylerdendir. Çünkü insana Allah yolunda olmayı talim
eden Zât, bu türlü zâhirî şeyleri yerine getirmeyi aynı zamanda emretmiştir. Ne
var ki, namaz kılmak, oruç tutmak ve Kâbe’yi tavaf etmek, mutlak mânâda
insanın kurtulması mânâsına gelmemektedir. Zira bunlar yerine getirilirken,
bâtın itibarıyla bazı şeylere takılma ihtimali söz konusudur.

Evet, hakikate ulaşılacağı ana kadar eşya denen tabuya takılıp kalma her
zaman mukadderdir. Ancak, ism-i Zâhir’in gereklerini, ister tefekkür cihetiyle,
isterse bizim amel ve muamelelerimize esas teşkil etmesi açısından, bütün
bütün bırakıp “Sadece Allah’a uyanacağım ve O’nu duyacağım.” diye varlığı
ve onun ifade ettiğini görmezlikten gelmek de doğru değildir. Zira o zaman da,
yine muvazene korunamamış olur. İhtimal böyleleri, bazen monist, bazen de
panteist olabilir veya vahdet-i vücuda girebilirler. Bu itibarla da dinin
ruhundaki denge korunamamış olur ki, bu da diğeri kadar tehlikelidir. Sırat-ı
müstakîm erbabı, bu ikisini de dengeli götürmüşlerdir. Diğer bir tabirle, ikisini
birden dengeli götürmeye sırat-ı müstakîm erbabı muvaffak olmuştur.

Netice itibarıyla ne sadece o, ne de beriki; ikisi birden bir vâhidin iki yüzü
olarak değerlendirilmelidir ki, doğru olan da budur. Yoksa, ifrata girip hep
“Delil, delil!” demek, delillerin delisi olmaktır ki, böyleleri sonuçta bazen asla
medlûle ulaşamayabilirler. Bu, namaz, zekât ve hac gibi ibadet ü taatle medlûla
ulaşılmaz mânâsına gelmez. Bunları değerlendirmeye almayan insan
muvazeneyi yine bozar. “İşlerin en hayırlısı orta olanıdır.” fehvâsınca ifrat ve
tefrite girilmeden orta yolu bulmak en doğru olanıdır.
1 A’raf sûresi, 7/180; İsrâ sûresi, 17/110; Tâhâ sûresi, 20/8; Haşir sûresi, 59/24.



KUR’ÂNÎ BİR PRENSİP: SELEFE SAYGI
Soru: Günümüzde dinî konular ulu orta ve ehil olmayan kişiler
tarafından tartışılmakta ve halkın, bin dört yüz küsur yıllık kökleşmiş
geleneksel telakkisi ve birikimi sarsılmak istenmektedir. Ne
buyurursunuz?
Günümüzde özellikle bazı çevreler, bazı müfrit ve kendini beğenmiş

kimselerin tesirinde, selef-i salihîne karşı tahkir ve tezyifte bulunmakta,
özellikle de mezhep imamlarına ulu orta saldırmaktadırlar. Zannediyorum bu
insanlar, semavî içtihadın üveyikleri olan o zatları yere indirmek suretiyle
kendilerine sun’î bir zirve oluşturma gayreti içinde bulunmaktalar. Ben,
aşağılık duygusunun hastalık hâline geldiği günümüzde, bu meseleyi selef-i
salihîne kadar tamim etmenin marazî bir ruh hâletinden kaynaklandığını
düşünüyorum.

Aynı zamanda bu insanlar, dinin herkes tarafından anlaşılabilir bir mesele
olduğunu sık sık tekrar ederek herkesin dinî konularda konuşabileceği fikrini
yaymaktadırlar. Oysaki araştırma kaynakları belli olduğu hâlde meselâ fizikle
alâkalı bir problem olduğunda fizikçiye, kimyayla alâkalı bir problem
olduğunda kimyacıya, tıpla alâkalı bir problem olduğunda da tabibe
gidilmektedir. Hâlbuki bu insanların okudukları kitaplar pek çoğu itibarıyla
Türkçe’dir. Dolayısıyla normal bir insan da o kitapları okuyup bir fizikçi, bir
kimyacı veya tabip olabilir. Ancak böyle yapan birisini göstermek mümkün
değildir. Nitekim insanlar, konuyla alâkalı meseleleri kitaplardan
öğrenebilecekleri hâlde yine de işin erbabına müracaat etmektedirler. Fizik,
kimya ve tıp gibi ilim dallarında bu şekilde hareket edildiği hâlde, niçin hem
dünya hem de ahiretimizi alâkadar eden dinimizi öğrenme mevzuunda bir işi
basitleştirerek “Bu işi herkes yapabilir.” diyor ve o sahada da erbabının
söyleyeceği sözlerin olabileceğini kabul etmiyoruz? Bunu anlamak mümkün
değildir.

Sahabe-i kiram efendilerimiz sabah-akşam Allah Resûlü’nden Kur’ân ve
hadis dinleyip müzakere etmekteydi. Hâlbuki âyet ve hadisler bizzat onları
konu alarak ele alıyor ve onların üzerinde duruyordu. Buna rağmen Hz. Ebû
Bekir, Hz. Ömer, Hz. Âişe Validemiz gibi önde gelen sahabiler, Efendimiz’e
yüzlerce mesele soruyor ve O’nun izahlarını alıyorlardı. Hâlbuki Kur’ân, o
dönemde gelişen ve konuşulan dil üzerine, yani Kureyş’in Mudar lehçesine
göre nazil olmuştu ve onlar kendi dillerini çok iyi biliyorlardı. Meselâ Hz.



Ömer, “Ben istesem devrimin dili ile alâkalı bin beyiti hiç durmadan
söyleyebilirim.” demekteydi.

Evet, bu insanlar dil ve edebiyat yönüyle lisana bu kadar vâkıf oldukları
hâlde yine de: “Yâ Resûlallah! Acaba bu âyet ne diyor, şu hadis ne demek
istiyor?” şeklinde Allah Resûlü’ne sorular sorma lüzumunu duyuyorlardı.
Bundan da anlaşılmaktadır ki, din o kadar da basit bir mesele değil.. ancak bu
yaklaşımdan, “dinin anlaşılmaz” olduğu da zannedilmemelidir. Yukarıda da
ifade edildiği gibi, şimdilerde din, herkesin anlayacağı, icabında aleyhinde
konuşacağı ve kendine göre hüküm çıkaracağı bir mesele hâline getirilmeye
çalışılmaktadır. Nasıl ki, “Her ilim, erbabından sorulur.” deniliyor, öyle de bu
işin de erbabı vardır, bu meselede söz de onlara aittir.

Burada ayrı bir hususa daha değinmek istiyorum. Bazı kişiler, bu tür fikirleri
ortaya atıp bunların bayraktarlığını yapan bir kısım zâhirîlerle, şarkiyatçıların
eserlerini okuyup onları ön plana çıkarmakta, ancak her ne hâl ise bu
düşüncelere mukabil yazılan kitaplara bir türlü bakmamaktadırlar. Hiç
olmazsa, Zahid el-Kevserî’nin “Makâlât”ına veya Mustafa Sabri Efendi’nin
“Mevkıfu’l-akli ve’l-ilmi ve’l-âlemi min Rabbi’l-âlemin”ine bakmaları ve
daha yeni bir kısım araştırma ve makaleleri de dikkate almaları gerekmez
miydi? Oysaki sağlıklı bir neticeye varabilmek için mutlaka karşılıklı
tenkitlerin okunması lâzımdır.

Selefi tenkit etmede ileri gidenlerden bir diğeri de Muhammed b.
Abdulvahhab’dır ve bu zatın yazdığı kitaplar bugün elimizdedir. O kitaplara
bakıldığında, Muhammed b. Abdulvahhab’ın İbn Kesir, İbn Kayyim el-
Cevziyye, Şevkânî gibi müelliflerden bol bol ihtisarlar yaptığı, bu ihtisarları
kaleme aldığı ve bir kısım hadisleri kendine göre toparladığı görülecektir.
Aslında bu zat, ilim düşüncesi ve İslâm’ın temel disiplinleri adına söz
söyleyecek iktidarda bir insan da değildir. Ne var ki, bu zatın düşüncelerinden
beslenen kimseler her ne hikmetse, İslâmî pek çok meseleyi şirk olarak
addetmişlerdir. Bilmem ki, mezar ziyaretinden, vefat edenlere Fatiha okumaya,
oradan tesbih çekmeye kadar pek çok şeye şirk nazarıyla bakmayı ve herkesi
dalâlet içinde mütalâa etmeyi mü’minlere nasıl reva görmektedirler.

Bunlardan başka, Batı şoku ile şoke olmuş insanlar da inhirafın ayrı bir
versiyonunu teşkil etmektedirler. Kimileri kevnî mucizeleri inkâr edecek kadar
bu mevzuda ileri gitmiş, kimileri Efendimiz’le alâkalı harikaları sadece
Kur’ân’a bağlamış; kimileri Dekart’ın, kimileri Kant’ın, kimileri Bergson’un
arkasında yürümüştür. Aslında, onların yazdıkları eserlere bakıldığında bu



insanların tesirlerinde kaldıkları açıkça görülecektir. Mustafa Sabri Bey
kitabında bunların hepsini tenkit etmiştir. Ben de bu zatlar okunacaksa
tenkitleriyle birlikte okunmasının daha faydalı ve ilmî hassasiyete daha uygun
olacağını düşünüyorum.

Bu meselenin diğer bir buudu ise, içtihadın ayağa düşmesidir. Dinsizin,
imansızın ve inkârcının dini istismar edip kendine göre dini yorumlamaya
kalktığı bir dönemde, içtihadın kapısını açıp Kitap ve Sünnet’i cahillerin yanlış
yorumlamasına müsaade etmek, kalenin muhasara edildiği bir dönemde –
Üstad’ın ifadesiyle– kalenin kapılarını açmak, dolayısıyla kasr-ı İslâm’a ihanet
etmek demektir. Birileri, “İçtihat kapısı açık olduğuna göre ben de içtihat
yaparım.” derse, diğeri de bundan cesaret alıp “Ben de yapabilirim.”
diyebilecektir. Esasen bu anlayış, değişik yönleriyle çok mâlul ve marazî
ruhlardan kaynaklanan bir husustur. Meselâ benim, gen mühendisliği ve DNA
hakkında bildiklerim ansiklopedik bir bilgiden öteye geçmez. Şimdi kalkıp bu
mevzuda içtihatlarda bulunursam, hem o sahaya, hem de o sahanın sahiplerine
karşı ciddî bir saygısızlık yapmış olmaz mıyım?

Bu konuda yapılması gerekli olan, işi uzmanına bırakmaktır. Çünkü bu
konuda senelerini verip doktora yapan, akademik seviyede araştırmalarda
bulunan insanlar vardır. Şunu kemal-i samimiyetle ifade etmeliyim ki, ben yirmi
beş senedir lisansüstü denebilecek bir seviyede arkadaşlarla hadis mütalâa
ediyorum. Fakat “Hadisin yirmide birini biliyorum.” diyemem. Zira hadis,
bildim demekle bilinmez. Buna rağmen ben, “Hafızamda da yüzlerce hadis var.
Bunlardan bir hüküm çıkarayım.” dersem, –hafizanallah– Sünnet’e saygısızlık
yapmış olurum. Bu iş bir ihtisas işidir ve ciddî bir usûl bilgisi olmadan
nasslardan hüküm çıkarmak mümkün değildir.

Mezhepler, dinî hayatı idare etme, din adına dinî prensipleri söyleme ve
âdeta “Arkamdan gelin ve benim arabama binin.” deme konumundadırlar. Bu
mevzuda ben şahsen bu işin mütahassısı gördüğüm Ebû Hanife’nin arabasına
binmeyi, onun dümenine itimat etmeyi kendime tercih ederim ve ettim. Ebû
Hanife, İmam Şafiî, İmam Malik, İmam Ahmed İbn Hanbel gibi devâsâ mezhep
imamlarımız kendilerini tamamen bu işe vermiş, özel donanımlı ve dinin ruhuna
saygılı insanlardır. Ben ne Kitab’a ne Sünnet’e onlar kadar saygılı olamadım.
Her ne kadar Kitab’ı abdestsiz ele almasam, hadisi abdestsiz okumasam,
Efendimiz’in nâm-ı celîli anılırken saygı ve terbiyede kusur etmesem de
mezhep imamları ölçüsünde saygılı olduğumu söyleyemem. Meselâ, İmam
Malik, öyle bir insandır ki, birisi onu şöyle anlatmaktadır: Hadis okuduğu bir



anda bir akrep kendisini iki defa soktu ve imamın rengi kaçtı, bembeyaz oldu.
Neden sonra yanına sokuldum sordum: “Yâ imam, ne oldu size?” İmam Malik:
“Beni bir akrep soktu, ancak Allah Resûlü’nün sözlerine saygısızlık olur diye
kıpırdamadım.” dedi.

Evet, bunlar bize göre belki aşırı gelebilir ve “Olur mu böyle bir insan?”
denebilir. Ancak olmuştur ve bu tarihen de sabittir. Yine İmam Serahsî otuz
ciltlik Mebsût’unu, atıldığı bir kuyunun dibinde, kendi orada, talebeleri de
kuyunun başına toplandıkları hâlde onlara hafızasından dikte ettirmiştir. Daha
sonra bu eser tahkik ettirildiğinde hafızasından yazdırdığı hadislerin,
orijinalleriyle aynı olduğu görülmüştür.

Evet, işte bu insanlar kendi zamanlarını aşan insanlardır. Nasıl ki Einstein
fizikte çağını aşmış bir insandır, Ebû Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam
Ahmed İbn Hanbel de çağını aşmış birer fakih/hukukçudurlar. Buna rağmen bu
insanları hafife alma sadedinde “Onlar bir şey demiş, ben de bir şey diyorum.”
şeklinde sözler sarfetme –en hafif tabiriyle– çok büyük bir saygısızlıktır. Ebû
Hanife bile bu sözü söylememiştir. Kendisinden önce gelen sahabeyi ve tâbiîni
baş üstüne koymuş, tebe-i tâbiîn ise emsali olduğundan onlar hakkında ْمُھ

ٌلاَجِر ُنَْحن  ٌلاَجِر َو   diyerek, biz de onlar gibi hüküm verebiliriz diyebilmiştir.
Ayrıca, selef-i salihîn dönemine bakıldığında onların hayatlarının her

karesinin dinî meselelerle içli dışlı oldukları görülecektir. Gerçekten o
dönemde, toplumun hemen her kesiminde tamamen Kur’ân ve Sünnet, değişik
müzakere ve müşaverelere konu teşkil etmektedir. Nasıl ki günümüzde bir
çocuk henüz 5-6 yaşlarındayken film artistlerini, futbolcuları, şarkıcıları ismen
çok iyi biliyor ve tanıyor, o günün çocukları da İslâm’a ait değerleri, Kitap ve
Sünnet’le alâkalı konuları ve sahabileri, diğer âlimleri hiç kimsenin
bilemeyeceği şekilde biliyorlardı. Çünkü çevrelerinde devamlı bu türlü şeyler
müzakere ediliyor, söz dönüp dolaşıyor hep Allah (celle celâluhu), kâinat ve
insana geliyordu. Dolayısıyla bir çocuk 5-6 yaşlarına geldiğinde, şimdilerde
normal bir insanın bildiği malumatı çok rahatlıkla öğrenebiliyordu.

İşte Ebû Hanife, İmam Şafiî, İmam Ahmed İbn Hanbel, İmam Malik gibi
devâsâ kametler böyle bir ortam ve böyle bir dönemde yetişmişlerdi. Bu
insanlar, çok zeki olmakla beraber aynı zamanda akıl almaz bir hafıza gücüne
de sahiptiler. Meselâ İmam Şafiî, “Ben hayatımda unuttuğum bir şey olduğunu
hiç hatırlamıyorum.” demektedir. Yine bu kutlu imamlar, yüz binlerle ifade
edilen hadisi senetleriyle birlikte hafızalarında bulundurabiliyorlardı. Dile
kolay. Bunun ne kadar zor bir iş olduğunu azıcık hadis ilmiyle uğraşanlar çok



iyi anlayacaklardır. Ayrıca, yüz milyonların asırlar boyu bu zatlara itimatları
ve peşlerinden gitmeleri, din hususundaki yeterliliklerine ve samimiyetlerine en
büyük delildir.

Burada istidradî olarak içtihat hususunda mütesahil davrananlara şöyle bir
soru sormak istiyorum: “Bu zatların, bu istidat, kabiliyet ve teveccühleriyle
Allah’ın emirlerini anlama mevzuunda, dinle ve dinin kaynaklarıyla konsantre
olmaları neticesinde elde ettikleri hakikatlerin üstünde ne bulmayı umuyoruz?”
Bu tür isteklerde bulunan bir kişinin Serahsî’nin Mebsût’unu, İbrahim
Halebî’nin Mültekâ’sını, yine Merğinânî’nin Hidaye’sini karış karış taraması
gerekir. Buna rağmen kişi, “Ben, bu insanların Kitap, Sünnet ve İcma’dan süze
süze, damlata damlata meydana getirdikleri bu deryayı bütünü ile karıştırdım
ve aradığım şeyleri göremedim.” diyorsa, bulamadığı bu meseleleri tespit edip
ortaya koymalı ve eğer gücü yetiyor, samimî ve bu işe de ehilse, bunların
cevaplarını edille-i şer’iye denilen “Kitap, Sünnet ve İcma” içerisinde
aramalıdır.

Bu esaslar sahabeden beri birer prensip olarak vaz’edilmiş ve hüküm
istinbatında kullanılagelmiştir. Yok, daha farklı düşünüyor ve “Ben, Kitab’ın şu
meselesini almıyorum, İcmada da şunu kabul etmiyorum.” diyerek bunlara
muhalefet etmek istiyorsa, o apaçık bir dalâlettir. İstihsan, istishab, maslahat-ı
mürsele, sedd-i zerâi gibi esaslara gelince, bunlar da İslâm âlimlerinin Kur’ân
ve Sünnet’ten ilham alarak hüküm istinbatında kullanmış oldukları hukukî
disiplinlerdir. Meselâ “Zaruret hâlinde mahzurlu şey mübah olur.” küllî
kaidesi, İslâm âlimlerinin Kur’ân ve Sünnet’in ruhuna dayanarak istikra ile
ortaya koydukları bir kaidedir. Bu olmasa bile, bazen bu kabîl küllî kaideleri
açıktan açığa Kur’ân ve Sünnet’te bulmak zordur; zordur ama bu yine de
Kur’ân’daki bir âyetten istinbat edilmiştir.

Hâsılı, İslâm Hukuk Metodolojisi (Fıkıh Usûlü), İslâm âlimlerinin Kur’ân ve
Sünnet’i anlamada geliştirdikleri, dünyada benzeri olmayan ciddî bir ilim
dalıdır. Bu metodoloji sayesinde, her asrın Müslümanları Kur’ân ve Sünnet’in
kendi zamanlarına bakan yanlarını alabilir ve geliştirebilirler.

Günümüzde Kitap ve Sünnet’te çözümünü bulamadığımız içtihada ihtiyaç
duyulan meselelere gelince, bizim kanaatimiz, sahasının uzmanı şahıslardan bir
heyet teşkil edilmesi ve böyle bir içtihadı bu heyetin gerçekleştirmesidir.
Böylelikle bir kişinin üstesinden gelemeyeceği bu ağır yük cemaatin omuzlarına
yüklenmiş olacaktır ki; onun da her zaman dalâlete düşmeyeceği teminatı söz
konusudur.



Hitam-ı misk olsun diye sözlerimizi bir âyet ve bir hadis mealiyle
noktalayalım. Bu âyet ve hadis, buraya kadar izah etmeye çalıştığımız selefe
karşı gösterilmesi gerekli olan saygıyı, terbiyeyi, anlayışı ve ruh disiplinini çok
güzel ifade etmektedir:

Âyet-i kerime: “Ey Kerim Rabbimiz! Bizi ve bizden önceki mü’min
kardeşlerimizi affeyle, içimizde mü’minlere karşı  hiçbir kin bırakma.
Duamızı kabul buyur yâ Rabbenâ, çünkü Sen Raufsun, Rahimsin: Şefkat ve
ihsanın son derece fazladır.”1

Hadis-i şerif: Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu
vesselâm (bir gün): “Ümmetim on beş şeyi yapmaya başlayınca ona büyük
belânın gelmesi vacip olur!” buyurmuşlardı. Yanındakiler, “Ey Allah’ın
Resûlü! Bunlar nelerdir?” diye sorduklarında Aleyhissalâtu vesselâm
Efendimiz de on beş madde saydı. (Bunlardan on beşinci madde şu idi): “Bu
ümmetin sonradan gelen nesilleri, önceden gelip geçenlere (çeşitli ithamlar
ve bahanelerle) hakaret ettiği zaman artık kızıl rüzgârı, zelzeleyi veya yere
batışı (hasf) ve suret değiştirmeyi (mesh) veyahut da gökten taş yağmasını
(kazf) bekleyin!”
1 Haşr sûresi, 59/10.



MEVLİT OKUMAK VE OKUTMAK
Soru: Mevlidin yazılış ve okunuş gayesi nedir? Mevlit okutmak bid’at
mıdır? Mevlit veya Kur’ân okuma karşılığında para alınabilir mi?
Bugüne kadar Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) doğumunu ve

hayatını konu edinen ve O’nu senâ eden, “Mevlit” adıyla pek çok eser kaleme
alınmıştır. Bu eserler daha sonra, mevlit merasimlerinde, mevlithanlar
tarafından okunmaya başlanmıştır. Bunların Türkçe’de en meşhuru Süleyman
Çelebi’nin “Vesiletü’n-necât” adındaki mevlididir. Bugün ülkemizde yapılan
mevlit merasimlerinde sadece bu mevlit okunmaktadır.

Süleyman Çelebi Bursa’nın o saf ve dupduru devrinde tepeden tırnağa
coşkun bir aşkla yetişmiş bir insandır. O, bu aşkını hem nazım, hem iç heyecanı,
hem de Ehl-i Sünnet’in düsturlarını nazara alarak mevlidiyle halka mâl etmiştir
ve bu manzum eser, halk arasındaki deyişler ve duyuşlar gibi halkın malı
olmuştur. Mevlithanlar, “Mevlid-i Şerif’in müellifi Süleyman Çelebi’nin
ruhuna Fatiha.” demeseler, onun yazarının Süleyman Çelebi olduğunu kimse
bilemezdi. Mevlit o kadar halka mâl olmuştur ki, akide, aşk, heyecan ve Resûl-i
Ekrem’e alâka bakımından o âdeta halkın dinî hissiyatının terennümü gibidir.
Süleyman Çelebi’ye isnadı şüpheli olan bazı yerlerini ayıracak olursak
Mevlit’te, çok ciddî bir safvetle işlenmiş bir aşk u vuslatın mevcudiyetini
görürüz.

Mevlidin, dinin ruhuna uygunluğu bakımından Devr-i Risaletpenâhî’de
emsali vardır. Allah hakkında medh u senâ, Allah’ı takdis, tesbih ve tahmid
etmek, her zaman teşvik edilen ve öteden beri memduh sayılan şeylerdendir.
Bunun dışında Devr-i Saadet’te Resûl-i Ekrem’i sena etmeye ve Allah’ın (celle
celâluhu) O’nun üzerindeki nimetlerini dile getirmeye müsaade edilmişti ve bu
yapılıyordu. Meselâ “Bânet Suadu” şairi Huzur-u Risaletpenâhî’de Efendimiz’i
peygamberliğiyle senâ ederken, Allah Resûlü onu dinlemiş ve istihsan
buyurmuşlardır.

Resûl-i Ekrem, onun okuduğu kasidede ُلو ُ بْقَم ّللا  ِهٰ ِلوُسَر  َدـْن  عِ ُوْفَعْلاَو 
ifadesini duyduğunda çok mahzuz olmuş, o güne kadar Müslümanlar ve
Müslümanlığın karşısında olan bu zatı Allah Resûlü af ve kabul buyurmuş,
onun ُلوُبْقَم  sözüne O da ُلوُبْقَم  sözleriyle ses katmış ve sırtındaki cübbesini
çıkarıp “Bânet Suadu” şairine vermişti. Muhtemelen o cübbedir ki, Hz.
Muaviye’ye, ondan da daha başkasına intikal etmiş ve derken Yavuz tarafından
getirilip Topkapı Sarayı’na konmuştu.



Evet, o devirde de bunlar ve daha binlercesi okunuyor ve dinleniyordu.
İmam Bûsîrî’nin yazdığı elden ele, dilden dile dolaşan Kaside-i Bür’e bunların
en meşhurlarındandır. Halk arasında yanlış olarak “Buride” diye bilinen bu
kasideye Kaside-i Bürde veya Kaside-i Bür’e de denir. İmam Bûsîrî Kaside-i
Bür’esiyle, Efendimiz’i medhetmiş, ümmet-i Muhammed de bunu istihsan
ederek o gün bugün terennüm edip durmuştur.

Bu kaside asırlarca okunduğu gibi, asırlarca sonra samimî bir Türk âlim ve
âşığı da:

Allah adın zikredelim evvelâ,
Vacip oldur cümle işte her kula…
sözleriyle başlamış, “Merhaba”sıyla O’na hoşâmedi etmiş, Vilâdet

hâdisesini seslendirerek
Âmine Hatun Muhammed ânesi
Ol sadeften doğdu ol dürdânesi
demiş, Miraç konusunu işlerken sesiyle sözüyle O’nu zirveleştirmiş ve bu

geleneği devam ettirmiştir. Bu yönüyle ben, Mevlid-i Nebevi’yi okumayı
istihsan ediyor, hatta müstehaptır diyorum. Çünkü burada, Allah’ı medh ve
senâ, Resûl-i Ekrem’i tebcil ve tebrik etme var.

Bu sebeple mevlit okutmaya, okumaya bid’at demek uygun olmaz. Bid’at
olarak kabul edilse bile ona bid’at-ı hasene denilmelidir ve onun
reddedilmemesi gerekir. Ancak mevlidin içinde reddedilmesi gereken şeyler de
yok değildir.

Evvelâ, mevlidin para karşılığında okunması tasvip edilemez. Mevlit
okuyana hediye verilmeli, ancak okuyan kişi o hediyeyi kerhen almalıdır. Eğer
mevlit, Allah’ı ve Resûlullah’ı senâ ise –ki, öyledir– bu mânâda mevlit okuyan
kişinin, “Allah’ı ve Peygamber’i methettim. Bana para verin.” mânâsına o
beklentiye girmesi, hemen paraya elini uzatması, Allah’a ve Resûlü’ne karşı
yakışıklı düşmemektedir. Mevlit okuyan kişi bunun karşılığını beklemediği
hâlde farkında olmadan cebine bir şey konulmuşsa, bence mümkünse bunu
yememelidir.

İkinci olarak, mevlit samimî ve içten gelerek okunmalıdır. Meselâ bir kimse,
“Her ne zaman Seni anarsam gözyaşlarım ceyhun olur.” veya “Her kaçan Seni
ansam kararım kalmaz.” der de öyle olmazsa, yalan söylemiş ve riyakârlık
yapmış olur.

Kur’ân-ı Kerim’i para karşılığı okuma meselesine gelince, o, daha fazla



hassasiyet isteyen bir husustur. Zira Müslümanın, onu okuması ve mânâsını
anlatması, muallimin vazifesi cümlesindendir. Bunu medar-ı maişet yapmak,
Kur’ân’ın hikmet-i nüzulüne zıttır. Kelâmullah, insanlar, sırtından para kazansın
diye indirilmemiştir. Kur’ân, hayat ona uydurulsun, ona göre tanzim edilsin,
insanlar Allah’ın istediği düzen içine girsinler diye inmiştir. Cenâb-ı Hak,
nerede, “Biz Kur’ân-ı Kerim’i indirdik.” diye Kur’ân’ı anlatmışsa, hemen
arkasından ona uymayı emretmiş, Kur’ân’ın hikmet-i nüzulüne dikkati
çekmiştir. Bunların içinde de “Siz Kur’ân-ı Kerim’i okurken karşılığında bir
şey alabilirsiniz.” şeklinde bir hüküm yoktur.

Ancak halef fukahâ, “Bir kimse Allah rızası için hatim okursa, o kişiye
hediye verin ve onu memnun edin.” demişlerdir. Kur’ân okuyan kişinin vazifesi
herhangi bir şey talep etmemek, hatta bunu kalbinden dahi geçirmemektir.
Çünkü bu, zaten onun vazifesidir. Dinleyenlerin vazifesine gelince, o kişi
Kur’ân okumuş, hem kendisi sevap kazanmış, hem de kendisini dinleyenlere
sevap kazandırmıştır. Böyle bir kimse hususiyle de ihtiyacı varsa mümkünse
hoşnut edilmelidir. Fakat bunu da mutad hâle getirmemek ve bir esasmış gibi
ele almamak gerekir.

Bu, çok su götürür bir hamurdur. Muvazeneyi bulamaz da yanlış bir söz
söylersem meslektaşlarımı ve kardeşlerimi kırarım ki, bundan Allah’a
sığınırım. Her şeyin terk edildiği bir devirde bir camia, bu işe Allah’ın lütfuyla
sahip çıkmış, çok az şeye kanaat etmiş, mescitleri açmış ve namaz
kıldırmışlardır. Günahımız ve günahları vardır, Allah affetsin. Ancak bu iş
yerde kalmamış ve onlar bu vazifeyi bugüne kadar götürmüşlerdir. Vâkıa ihlâs,
irşad ve tebliğdeki şuur gibi ciddî eksiklikler vardır. Bu zamana kadar bu işi
yarım yamalak getirenlere dua edelim. Dileyelim ve dilenelim Cenâb-ı Hak
tamını lütfetsin ve bizi tam ihlâsa mazhar eylesin.



HASETTEN KURTULMA YOLLARI
Soru: Haset duygusu nasıl izale edilir? Bu maraza müptela insan nasıl
hareket etmelidir?
Haset dediğimiz şey, Türkçesi itibarıyla insandaki kıskançlık hissidir. Bunun

en düşük seviyede cereyan eden mahzursuz şekline gıpta, en üst seviyede ve
gayri meşru olanına da kıskançlık, çekememezlik deriz. Arapçada her iki mânâ
da haset sözüyle anlatılır.

Allah Resûlü bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur: “Yalnız iki kişiye haset
edilir. Biri, Allah’ın, mal verip hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kişi;
diğeri de, Allah’ın, kendisine ilim verip de onunla amel eden ve bunları
başkasına öğreten (yani ilmini infak eden) kimsedir.”  Burada Efendimiz,
hasedi, gıpta mânâsına kullanmıştır. Gıpta mânâsına gelen bir diğer kelime de
“tenâfüs” sözcüğüdür ki, 1 َنوُِسفَان َ تُمْلا ِسَفاَنََتیْلَف   âyeti hayırda yarışmaya
teşvik anlamıyla bunu ifade eder. Yani insan, ilim sahibi birisinin ilmini
neşrettiğini gördüğünde “Keşke ben de böyle olsaydım ve neşr-i hak
yapsaydım!” duygu ve düşüncesiyle o kişiye gıpta ile bakabilir. Veya bir
kimsenin olabildiğine serveti vardır, bu kişiye Allah, hem servet, hem de
serveti değerlendirme, yani cömertlik vermiştir. O da malını tebzire girmeden
hak yolunda saçar savurur, îsâr yapar ve sehavette bulunur. Bunu gören birisi:
“Keşke benim de servetim olsaydı da böyle sarf ediverseydim.” duygu ve
düşüncesiyle o kişi hakkında gıpta edebilir. Asr-ı Saadet’te, ensar-ı kiram ve
muhacirîn-i izâm fukarâsı (radıyallâhu anhüm), “Yâ Resûlallah! Zengin
kardeşlerimiz, bizimle beraber namaz kılıyor ve oruç tutuyorlar. Ayrıca servet
sahibi olduklarından infak da edebiliyorlar. Bizim ise infak edecek bir şeyimiz
yok.” derler. Allah Resûlü de onlara namaz tesbihatını tavsiye eder.

Evet, hasedin gıpta şeklinde olanı mahzursuzdur. Fakat bunun sınırı
ayarlanamadığı takdirde bazen mahzurlu olan kıskançlık derecesine girebilir.
Meselâ bir kimse, beğendiği, takdir ettiği ve gıptayla baktığı bir ehl-i ilim
hakkında, daha sonraları, “Niye onda ilim var da bende yok!” duygu ve
düşüncesi içinde olursa sınırı aşmış olur. İşte arada böyle ince bir fark vardır.
Bundan tevakki etmek, dikkatle basmak ve o noktada batmaktan korkmak
lâzımdır. İnsan, “Gıpta sınırındayım.” derken, farkına varmadan haset sınırına
girmiş olabilir. O bakımdan mü’min kardeşlerinin gıpta damarını tahrik
etmemek de, gıpta edilecek hâlde bulunan kimselere düşen bir vazifedir.

Allah’ın sevmediği ve büyük günahlardan sayılan hasede gelince, bunun,



insanın hem şahsî ve dünyevî, hem de uhrevî hayatı adına büyük zararları
vardır. Zayıf bir hadis-i şerifte, “Haset, tıpkı ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi
ameli ve hasenatı yer bitirir.”  buyrulmaktadır. İnsan, amel yapar yapar da –
Allah muhafaza buyursun!– döner haset ederse, her şeyi birden gider. Böyle
açıktan açığa hasedin dışında, başkalarını kıskanma hâlet-i ruhiyesi içinde
bulunan birinin de, bazen ibadet ü taatin feyzini, bereketini, yümnünü ve hayrını
görmemesi söz konusudur. Meselâ böyle bir kimse, birinin namazını
kıskanıyorsa, mütemadiyen huzur ve huşu içinde namaz kılan o insanı gördükçe
veya tahayyül ettikçe, namazından zevk alamadığı gibi kalben de asla terakki
edemez ve Hakk’a yaklaşamaz. Bu yönüyle de o, mânevî huzurunu yer bitirir.
Öte yandan da Cenâb-ı Hakk’ın bir insana takdir ettiği şeyi, kaderi tenkit
mânâsında istemediğinden dolayı, kadere karşı gelir ve Allah’a karşı da
suiedepte bulunmuş olur. Mevlâ, kimine cemal, kimine mal, kimine mansıp,
kimine de câh vermiştir. O kimse, Mevlâ’nın onun hakkında kader programıyla
takdir ettiği şeye razı olmadığından ötürü, doğrudan doğruya attığı tenkit taşları,
kaderedir ve böylece o, –hâşâ– Allah’ın icraatını tenkit etmiş sayılır; evet, o,
bu şekilde haset etmesiyle kendisi için öyle felaketli bir yola girmiştir ki, en
acınacak birinin durumuna düştüğü hâlde kimse tarafından acınmaz da.

Şimdi de meselenin dünyaya ait yönüne bakalım. Haset eden insan,
mahsuddan (haset edilen kişi) evvel kendi kendini yer bitirir. Zira Cenâb-ı
Hakk’ın onun hakkındaki nimet ve takdirlerini gördükçe müteessir olur. Hasta
olur, yıpranır. Kalbi zaafa uğrar, bedeninde ciddî bir zaaf hissetmeye başlar.
Çünkü bu durum, onun uykularını kaçırır. Meselâ siyasî cephede birisinin adım
adım muvaffakiyete gitmesi, şayet haset ediyorsa ötekini öyle kıskandırır ki, o
kimse artık muvazeneli hareket etme imkânını da kaybeder ve dengesiz bir
şekilde sağa sola saldırır durur. Aynı durum ilimde de söz konusudur; birisi,
ilim sahasında ileriye gitmiş, diğeri gidememiş ve kıskançlığa düşmüşse bütün
bütün muhakeme kabiliyetleri alt üst olur. O, artık ne düşünebilir, ne
anlayabilir, ne de terkip yapabilir. Bu durum servet hususunda da aynıyla söz
konusudur. Birilerinin yığın yığın mal kazanması, diğerinin o ölçüde bir şey
elde edememesi onu öyle kıskandırır ki, “Ne yapayım, ne edeyim de bu adam
böyle kazanmasın.” diye düşünür. Bu kimse zamanla kendini yer bitirir, hatta
muvazenesi bozulur da artık ticaret de yapamaz.

Hasetten kurtulma yollarına gelince;
1.Hasetten kurtulmak çok kolay değildir. Çünkü o ahlâk-ı seyyienin insan

tabiatında en köklü olanıdır. Eğer insan, hasedin bu kabîl maddî-mânevî



zararlarını düşünebilirse ihtimal ondan kurtulabilir.
2.Kişi, Cenâb-ı Hakk’ın herhangi bir insana verdiği nimetlerin encamını

düşünmelidir. Bir kimsenin zâil ve fâni şeylere karşı bâkileştirebileceği
nimetleri o yolda heder, ifna ve itlâf etmesi kâr-ı akıl değildir. Meselâ  birinin
nimetler içinde yüzdüğünü gören kimse, haset etme yerine şöyle demelidir:
“Cenâb-ı Hakk’ın bana verdiği şeyler de bir nimettir. Ben başkasının
nimetlerini kıskanma ile uğraşırken bana verilen bu nimetleri bâkileştirmezsem,
işte o zaman kaybetmiş olurum.”

3.Bir insanda gördüğümüz nimetin elde edilme yollarına bakılmalıdır. Zira
her şeyin kendine göre bir elde edilme yolu vardır. Bu itibarla, servet sahibi
birini gördüğümüzde, o serveti elde etmenin yoluyla onu kazanmaya
bakmalıyız. İlim, makam, mansıp gibi şeylerde de aynı şeyi düşünebiliriz. Evet,
zannediyorum, “Her şeye yoluyla varılır.” prensibiyle, yoluyla o noktaya
varmak ve o durumu ihraz etmek mülâhazası kısmen haset rahatsızlığını izale
eder.

4.Şu fâni dünyada fâni şeylere bel bağlayıp gönül vermek, onların bizde
olmasını temenni edip başkalarınınkinin de zevalini düşünmek, mü’mine asla
yakışmaz. Kişi, Cenâb-ı Hakk’ın bâki nimetlerine hasr-ı nazar ederek bunların
zevali ve bâki nimetlerin de bekâsı muvazenesiyle hasedine konu teşkil eden
şeyi değerlendirebilir.

5.Ayrıca haset eden, hiç olmazsa bu hissini izhar etmemeye bakmalı ve bu
mevzuda kendini zorlamalıdır. Evet kişi, hasedi izhar etmek suretiyle kendini
hasede alıştırmamalıdır. Bu noktada kendisini tedip etmeli, elini, ağzını,
gözünü, dilini ve kulağını kontrol altında tutmalıdır.

6.Kişi, başkalarının mazhar olduğu nimetleri araştırıp karıştırmamalı ve
derinliğine vâkıf olmayı düşünmemelidir. Madem kendisinde böyle bir hastalık
var, bunun tedavi ve çaresi, mümkün olduğu kadar onların mazhar oldukları
nimetleri görmemektir. Aksi takdirde kendisini kıskandıracak şeyler karşısına
çıkarsa rahatsız olur. Nitekim bir âyet-i kerimede, “Sizi rahatsız edebilecek
hoşnut olmayacağınız neticeler karşınıza çıkmaması için çok soruşturup
durmayın.”2 buyrulmaktadır. Vâkıa bu âyet bu vesileyle değil, Efendimiz’e çok
soru sorulmasını men sadedinde nazil olmuştur. Ancak âyet, işârî mânâsıyla bu
meseleye de bakmaktadır.

Hasedin izalesi mevzuunda belki galîle-i sadrı izale edebilecek bir şey



söyleyemedim. Ancak bir konferans mevzuu olabilecek çapta geniş bir konuyu
kısaca arz etmeye çalıştım.3

1 Mutaffifîn sûresi, 83/26.

2 Mâide sûresi, 5/101.

3 Ayrıca bakınız.Gülen, M. Fethullah, Sükûtun Çığlıkları s.121; İkindi Yağmurları s.325.



FESAT ŞEBEKELERİ KARŞISINDA 
TESBİH Ü TAKDİSLE BESLENME

Soru: Allah Resûlü bir hadis-i şeriflerinde deccallerin geldiği dönemde
büyük kıtlıkların olacağını ve inananların bu kıtlık dönemlerinde tesbih
u takdislerle besleneceklerini haber veriyor. Bu hadisi nasıl anlamalıyız?
Fesat şebekelerinin başında bütün bir dünyayı hercümerç eden Deccal gelir.

Deccal; yalancı –hatta mübalâğalı bir isim olması hasebiyle– kendi yalanına
kendisi de inanacak derecede profesyonel bir yalancı demektir. Peygamberlerin
davasını ifsat etmeye çalışan herkese bu isim verilegelmiştir. Efendimiz’den
(sallallâhu aleyhi ve sellem) önce bir hayli Deccal ortaya çıktığı gibi bir o
kadar da O’ndan sonra zuhur etmiştir. Hatta O’nun hayat-ı seniyyelerinde, yani
ışık ve nur döneminde bile Müseylimetü’l-Kezzab gibi, Secah gibi ve bir aralık
irtidat eden Tüleyha –ona da denecekse– gibi Deccaller zuhur etmiştir.

Deccalleri tavsif mevzuunda Efendimiz’den şerefsüdur olan hadis-i şerifler
her dönemin Deccalini ayrı tarif ettiği için, genelde resimler farklı farklıdır.
Meselâ, zalim bir kavmin deccaliyetini anlatırken, “Gözleri çukurca, elmacık
kemikleri çıkık, yüzleri ablak ve kalkan yapısında, ayaklarında çarık var.”
demek suretiyle onların simaları çizgi çizgi anlatılır ve en karakteristik yanları
üzerinde durulur. Yine Efendimiz’in değişik zaman dilimlerinde Müslümanların
içinde zuhur edecek ve İslâm’ı tahrif hesabına nifak düşüncesini temsil eden
dünya kadar insan tarifi vardır ki, siz onların Marks, Lenin, Troçki gibi
profesyonel yalancılar olduğunu hemen anlayabilir ve “Tam onları anlatıyor.”
dersiniz.

Bu dönemlere has olarak Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), onların
getirmiş olduğu sistemlerin âdeta Ye’cüc-Me’cüc gibi Müslümanları muhasara
altına alacağını, ciddî kıtlıkların yaşanacağını, semadan bir damla yağmur
düşmeyeceğini, zeminin bir rüşeym bile bitirmeyeceğini ve insanların sefalet
içinde kalıp açlıktan öleceklerini haber verir. Nitekim bu sözler karşısında
âdeta şoke olan sahabe efendilerimiz endişe içinde “Öyleyse ne yiyecekler ey
Allah’ın Resûlü?” derler. Efendimiz de: “Onlar, tesbih u takdisle
beslenecekler.” buyurur.

Öncelikle Efendimiz’in bu cevabı bazılarınca yadırganabilir, bizce değil.
Bilindiği gibi, Efendimiz, savm-ı visale devam ettiğinde sahabe-i kiram da aynı
şeyi yapmak isteyince, buyurmuşlardı ki: “Siz yapmayın, ben sizin
bilmeyeceğiniz bir şekilde yediriliyor ve içiriliyorum.” Dolayısıyla İnsanlığın



İftihar Tablosu’nda mucize şeklinde zuhur eden “O, beni yediren, içirendir,
hastalandığım zaman bana şifa verendir.” 1 gerçeği; mü’minlerde de bir
ikram-ı ilâhî olarak ya da daha enfes mânâsıyla keramet şeklinde tecellî
edebilir. Hassaten küfrün ezici ve kâhir bir güçle Müslümanların üzerine
geldiği bir dönemde, her şeye rağmen Müslümanlıktan vazgeçmeyen insanların

ِمیِظَعْلا ّللا  ِهٰ َناَحْبُس  ۪هِدْمَحِبَو  ّللا  ِهٰ َناَحْبُس   demeleri, bir yandan kâfirlerin
şerrinden sıyanetlerine vesile olurken diğer yandan da ruhanîleşmeleri
ölçüsünde onları maddî gıdadan müstağni kılacaktır. Çünkü bu kelime-i
mübarekeden daha câmî celâli cemal yanında, cemali de celâl yanında ifade
eden bir tesbih yoktur.

Bugün dahi insanların bazen kırk gün bir şey yemeden durdukları, bilinen
hâdiselerdendir; bir insan eğer kırk gün bir şey yemeden durabiliyor ve
vücudun yaşamı için gerekli olan kaloriye ihtiyaç hissetmiyorsa, bu, insanlar,
yerinde çok az bir şeyle de geçinebilirler demektir. Nitekim Hz. Bediüzzaman,
bir lokma ekmekle altı ay idare ettiğini ifade ediyor. Buna göre onların rızkı

ِمیِظَعْلا ّللا  ِهٰ َناَحْبُس  ۪هِدْمَحِبَو  ّللا  ِهٰ َناَحْبُس   tesbihidir denebilir.
Bu tesbih u takdisle alâkalı yine Üstad Hazretleri şöyle der: “Burada bir
ّللا ِهٰ َناَحْبُس   dersin, orada bir meyve-i Cennet yersin.” İhtimal Allah (celle

celâluhu) bazılarının meyvelerini burada da ihsan ediyor. Buna misal teşkil
edecek bir hususu burada anlatmakta yarar mülâhaza ediyorum:

Henüz 12-13 yaşlarında iken, Abdülhamid’e yaverlik etmiş Medet Efendi
diye bilinen bir şahısla beraber aynı binada kaldım. İttihatçılar 31 Mart
hâdisesinde Abdülhamid’i tahttan indirince onu da deli diye tımarhaneye
atmışlar. Tuhaf hâlleri vardı.. Alvar İmamı onun hakkında, “Bu, ermiş, fakat
farkında değil.” derdi. İşte onunla kaldığımız dönemlerde her gün bana
pardösüsünün cebinden portakal çıkarır verirdi. Çocukluk bu ya.. bu cep bu
kadar portakal alır mı dedim ve bir gün elimi o cebe soktum; bir de ne göreyim,
cebin dibi delik..!

Hâsılı; Üstad gibi, o insanlar da, kendilerini evrâd ü ezkâra verir,
dolayısıyla tesbih, takdis, tahmid onların hayatlarında önemli bir yer işgal eder
ve çok az bir şeyle kifâf-ı nefs edebilirler. Böylece tıpkı eskinin tekye ve
zaviyelerinde kendilerini ibadet ü taate vermiş çile çeken insanlar gibi onlar
için de esbap bilkülliye sukut edebilir ve bizim için günde üç defa sofraların
inip kalkmasına mukabil onlar sadece bellerini doğrultabilecek kadar yer,
açlıklarını giderir, ötesini de gereksiz sayarlar. Dolayısıyla az yer, az içer, az



uyur.. hayrete varır ve O’nda fâni olabilirler. Yoksa bütün bütün cismaniyetleri
üzerlerindeyken “Hiçbir şey yemezler.” demek doğru değildir.
1 Şuarâ sûresi, 26/79, 80.



HİDAYET, TAKVA, İFFET VE GINA
Soru: Allah Resûlü’nün sabah-akşam tekrar ettikleri duaları arasında
geçen ىٰنِغْلاَو َفاَف  َعْلاَو ىٰقُّتلاَو  ىٰدـُھ  ْلا َكـَُلأْسَأ  ِيِّنإ  َّم  ّلَلا ُهٰ  duasının
mânâsını ve şerhini lütfeder misiniz?
Fem-i Güher-i Nebevî’den çok defa sâdır olan bu ve bunun gibi pek çok dua,

kendisi için makamlar üstü makamlara ulaşma mevzuunda bir vesile, bizim için
de bir irşad ve tenvirdir. Allah Resûlü’nün bu duasının mânâsı şöyledir:
“Allahım, Senden hidayet, takva, iffet ve insanlara muhtaç olmayacak kadar
zenginlik istiyorum.” Şimdi de bu kısa mealden sonra Efendimiz’in sabah-
akşam Allah’tan (celle celâluhu) istediği bu dört önemli hususu kısaca izah
etmeye çalışalım:

Hüdâ, doğruyu, dinin tarif ettiği istikamet yolunu, Allah’a açık olmayı temsil
etme gibi mânâlara gelmektedir. Kur’ân-ı Kerim’deki, “Elif lâm mîm. İşte
Kitap! Onda şüphe yoktur. O, müttakiler için bir hidayettir.”1 âyet-i
kerimesindeki “hüden” kelimesi de bu mânâya gelmektedir. Ayrıca bu âyette
“hüdâ” ile “takva” kelimeleri arasında da ciddî bir irtibatın olduğu
görülmektedir. Nitekim âyet-i kerimede, Kur’ân’ın kendisinde herhangi bir
şüphenin bulunmadığı ve bu durumu da ancak müttakilerin sezebileceği
vurgulanmaktadır. Bu açıdan da ikinci kelimeyle birinci kelime arasında bir
irtibat vardır. Fatiha sûresinde geçen َمیِقَتْسُمْلا َطاَرِّصلا  َانِدِْھا   “Bizi doğru
yola hidayet eyle.”2 âyetiyle de işte bu hidayet istenilmektedir. Doğruyu
bulmaya müsait olarak yaratılan insan, doğruyu bulma yollarına intisap edecek
ve neticede de hep doğruluğun yamaçlarında dolaşacaktır. Daha sonra gelen
âyetlerle de, “mağdûbîn ve dâllîn” kelimeleriyle, hidayete erdikten sonra
“gazaba uğrayanların” ve “sapkınlar”ın gittiği yoldan kaçınılması
vurgulanmaktadır.

Değişik bir zaviyeden, Allah Resûlü’nün sabah-akşam veya sık sık yaptığı
bu duasında “hüdâ”yı istemesini şöyle değerlendirmek de mümkündür:
Efendimiz’in “hüdâ”dan kastı ُّهٰللا َِّالإ  َهِٰلإ  hakikatidir. Nitekim O (sallallâhu َال 
aleyhi ve sellem), bir hadislerinde ّللا ُهٰ َّال  ِإ َهِٰلإ  َِالب  ْمَُكناَمي  ِإ اوُدِّدَج   “İmanınızı
sık sık ‘Lâ ilâhe illallah’la yenileyin.” buyurmaktadır. İnsan için zaman,
mekân ve onun atomları her an değiştiğinden o da maddesi itibarıyla her gün
âdeta farklı bir şahıs olmaktadır; olmaktadır ve her gün, ihya edilmemiş bir
zamana, ölü bir mekâna girmekte ve henüz tenevvür etmemiş ölü bir kısım



zerreler onun vücuduna girmektedir. Öyleyse insan, her an ُّهٰللا َِّالإ  َهِٰـلإ  َـال 
demek suretiyle “Allahım, Senden hidayet talep ediyor ve şahsî dünyamı
aydınlatmanı istiyorum.” duygu ve düşüncesi ile imanda yenilenmeye talip
olmalıdır.

Ayrıca “hüdâ” kelimesi, Allah Resûlü’nün bütün hayatı boyunca ortaya
koymuş olduğu örnek hayatını ve Sünnetini yaşamayı da ifade etmektedir. Nasıl
ki Efendimiz’e bakıldığında Allah hatırlanıyor, mü’mine bakıldığında da
Efendimiz hatırlanmalıdır. Mü’min, ahlâk ve terbiye bakımından Muhammedî
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bir ruhla bezenmeli, O’nun hâl ve tavırları
mü’minin bütün hayatına yansımalı ve mü’min ahlâken ve terbiye cihetiyle o
ruhla yaşamayı kendisine ideal bir yaşam tarzı olarak seçmelidir.

Bu mevzua müşahhas bir misal olması açısından sahabe-i kiramdan İbn
Mesud’u örnek vermek mümkündür. İbn Mesud, konuşması, mimikleri, oturması
ve kalkması ile Allah Resûlü’ne en çok benzeyen sahabilerden biridir. Burada
istidradî olarak şunu arz etmekte de yarar var: Bazı kaynaklarda İbn Mesud’un
davranışları itibarıyla “tamamen Efendimiz’e benzediğine” dair rivayetler
vardır. Bu rivayetlerde İbn Mesud’u Efendimiz’e benzetenlerin, onu
“tanıdıkları sahabe arasında” benzettikleri anlaşılıyor. İhtimal bu söz, uzun süre
Kufe’de bulunan İbn Mesud’u görmüş Kufeliler tarafından söylenmiş olmalıdır.
Meselâ Kufeliler, Hz. Ömer’i veya Hz. Ebû Bekir’i hiç görmemişlerdi;
görselerdi ihtimal fikirlerini değiştirecek ve başka benzerlerden de
bahsedeceklerdi. Zira, çoğunluğu itibarıyla bütün ashabı, hem de her hâl ve
davranışlarıyla O’nu (sallallâhu aleyhi ve sellem) hatırlatıyorlardı.

Kufe’de İslâmî duygu ve düşüncenin sistematik olarak yapılanması ve
şekillenmesinde İbn Mesud Hazretleri’nin rolü çok büyük olmuştur. Bu itibarla
da Kufe’de hemen herkes onu tanıma fırsatı bulmuştu. Öte yandan ta gençlik ve
çocukluk yıllarında İslâm’la müşerref olan İbn Mesud, Efendimiz ve O’nun
hane-i saadetlerine o kadar yakın olmuştu ki, bazıları onun Ehl-i Beyt’ten
olduğu zannına bile kapılırdı. Evet, gerçekten de İbn Mesud, ilk
Müslümanlardan olması ve erken yaşlardan beri hep Allah Resûlü’nün yanında
bulunması itibarıyla Efendimiz’in tavırları onun tabiatı hâline gelmişti; ama
kendilerine bakıldığında, ibadet ve tavırlarında Efendimiz’in görüldüğü daha
pek çok sahabe ve tâbiînin varlığı da bir gerçektir.

Yine aradan asırlar geçtikten sonra gelen İmam Rabbânî ve Bediüzzaman
gibi devâsâ kametlerin namaza durduklarında, Allah Resûlü için anlatılan
“sanki içinde tencere kaynıyor gibi” kıvrım kıvrım olmaları, çevrelerini



unutmaları, huşu içinde inlemeleri; Kur’ân okurken her kelimeyi ağızlarında
duyup-tadıp; evirip-çevirip mânâ hüzmeleriyle bütün tadını alma gayreti içinde
tekrar etmeleri ve bu hâlet-i ruhiye içinde secde ve rükûlarını yapmaları
neticesinde Muhammedî ruh ve mânâyı yakalayıp sergilemeleri, onların her
zamanki hâlleri olmuştur. Evet, ibadet hayatı açısından da Efendimiz’e benzeme
ve O’nu temsil etme ayrıca önem arz etmektedir.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir taraftan bu duasıyla değişik
ufuklarda tayaran ederken, diğer taraftan âdeta “Sizin de kanatlanmanız için bu
çok önemli bir esastır.. buna sahip çıkın..” diyerek mü’minleri hidayet
mevzuunda irşatta bulunmaktadır. Mü’min her an Allah’tan hidayet isteme
konumundadır; ancak o hidayetin kapısı, sırlı takva anahtarıyla açılmadığı
takdirde, içine girilmesi gerekli olan yere girilmemiş olacaktır. Onun için Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “hüdâ”nın arkasından hemen “takva”nın
da istenmesini salıklamaktadır.

Takva, farzları yapmak, haramları ve kebairi (büyük günahları) terk etmektir.
Bunları yapan bir mü’min, takva dairesine girmiş sayılır. Gerçi, farzları yapıp,
haram ve kebairden kaçınmak ile girilen yer, takvanın sofasıdır. Daha sonra
şüpheli şeylerden uzak durup haramların semtine sokulmamakla biraz daha
ilerlenmiş olur ve takva kapısından içeriye adım atılmış sayılır. Ardından bir
kısım mübahları, “şüphelidir” mülâhazasıyla terk etmek suretiyle de asıl
takvaya ulaşılmış olunur.

Bir mü’minin, hidayetten ve hidayet rehberi sayılan Kur’ân’dan tam
istifadesi de işte bu ölçüde bir takvaya vâbestedir. Hidayet ile takva âdeta ikiz
kardeş gibidir. Nitekim yukarıda izah edildiği gibi Kur’ân’ı anlama, duyma,
onun ulviyet ve azametine ulaşabilme takvaya bağlıdır ve takvanın derecesine
göre de istifade nispeti artmaktadır.. evet takvada derinleşen mü’minin,
Kur’ân’ı anlayışı, sezişi ve duyuşu da derinleşir.

Duada üçüncü istek olarak “iffet” zikredilmektedir. İffet, şehevânî yanları
itibarıyla insanın elini, ayağını, dilini, dudağını, gözünü, kulağını günahlardan
koruyarak onun haramlara girmemesi demektir. İnsan, büyük günahları
genellikle ağız ve apış arası ile işlediği için Allah Resûlü bir hadislerinde,
“İki çene arası ile apış arası mevzuunda günaha girmeyeceğinize dair bana
söz verin, ben de Cennet’e gireceğinize dair size söz vereyim.” buyurarak
ağız ile apış arasını aynı hat üzerinde bir araya getirmektedir ki, bu, iffetin
sadece bir yanıdır.

Bir diğer yanıyla ise o, temelluk ve dilencilik yapmamak, başkalarına



yüzsuyu dökmemek demektir. Duada sayılan diğer kelimelerle birlikte ele
alındığında, iffetin mânâsını böyle anlamak daha uygun olacaktır zannediyorum.
“Bu yardımlar, kendilerini Allah yoluna vakfeden yoksullar içindir. Bunlar
yeryüzünde dolaşma imkânı bulamazlar. Halktan istemekten geri durmaları
sebebiyle, onların gerçek hâllerini bilmeyenler, onları zengin sanırlar. Ey
Resûlüm, sen onları simalarından tanırsın. Onlar yüzsüzlük ederek halktan
bir şey istemezler. Hem hayır adına her ne verirseniz mutlaka Allah onu
bilir.”3 âyet-i kerimesi de işte bu mânâdaki iffeti anlatmaktadır.

Âyette bahsedilen hayatı yaşayanlardan birisi olan iffet âbidesi Ebû Hüreyre
(radıyallâhu anh) o dönemdeki durumunu şöyle nakleder: “İnsanlardan bir şey
istemeye çok utanırdım. Çok defa açlıktan bayılırdım da beni saralı
zannederlerdi; çocuklar gelir benimle eğlenirlerdi.” Bu hâlinden ötürü Ebû
Hüreyre’nin dilencilik yaptığını hatta temellukte bulunduğunu düşünenler bile
olmuştur. O, insanlardan bir şey istemeye utandığından ُأِرْقَتْسَأ  şeklinde bir
ifade kullanıyordu. Esasen bu cümle, “Ben sizden Kur’ân talep ediyorum.. bana
Kur’ân okuyun.” mânâsına anlaşılabileceği gibi “Bana yemek verin.” anlamına
da gelmekteydi. Tabiî, hâlden anlamayanlar, tıpkı ölen adama Kur’ân okunduğu
gibi oturup onun başında Kur’ân okuyorlardı.

Hakîm b. Hizam da sahabe-i kiramın ileri gelenlerindendir. Bu sahabi de
Ebû Hüreyre gibi kimseden bir şey istememeyi ahlâk hâline getirmişti.
Efendimiz, Hakîm b. Hizam’la insanlardan bir şey istememe konusunda söz
almıştı. O da ömrünün sonuna kadar bu sözünde durmuştu. Öyle ki, kırbacı yere
düşürdüğünde onu bile kimseden istememek için devesinden inip alır, yine
devesine binerdi. Daha sonraları ise Hakîm b. Hizam’a sadaka ve teberru adına
hiçbir şey kabul ettirilememişti.

Ashap içinde isteyen insan sayısı çok azdı. Bu insanlar çok ciddî sıkıntılara
da maruz kalmalarına rağmen kimseden bir şey istememiş ve hep afif
yaşamışlardı. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de ömrü boyunca afif
yaşamış; hurma elyafından yapılmış hasır üzerinde yatmıştı ki, bu hasır
mübarek vücudunda derin izler bırakırdı. Bazı günler evinde hiç ocak yanmaz,
O aç sabahlar, aç akşamlardı. Fakat bütün bu sıkıntılara rağmen gerek
Efendimiz, gerekse sahabe-i kiram “Susuzum, bittim, bu insanlarda vefa yok,
bize bakmıyorlar, biz hayatlarımızı bunların saadetlerine, mutluluğuna,
hidayetine vakfetmişiz, bu ne büyük bir vefasızlık...” şeklinde, yarım kelimeyle
dahi olsun bir sitemde bulunmamışlardı; evet onlar işte bu ölçüde afif idiler.

Duada iffetin hemen arkasından gelen “gınâ” kelimesi de iffeti takviye eder



mahiyettedir. “Gınâ” kelimesi “başkalarına el açtırmayacak kadar bir imkâna
malik olma” ve bir de “gönül zenginliği”ne sahip bulunma mânâlarına gelir.

Her ne kadar iffet güzel bir şey olsa da herkes buna dayanabilecek seviyede
olmayabilir. O yüzden bir insan, başkalarına muhtaç olmayacak şekilde
Allah’tan zenginlik de isteyebilir/istemelidir. Öte yandan “gönül zenginliği”
mânâsına da gelen gınâ, çok ulvî bir pâyedir. Bu pâyeye ermiş birisi, ne
kazandığı şeyden memnun olur, ne kaybettiği şeyden mahzun. Dünyayı kesben
değil kalben terk eden böylesi insanlar, Hz. Eyüp misali ي ِذَّلا ِّلل  ِهٰ ُدـْمَحَْلا 

يِّنَع َبَھ  َْذأ َّمُث  ِيناـَطْعَأ   “Hamdolsun o Allah’a ki, önce verdi sonra da
aldı.” duygu ve düşüncesinde hareket ederek her dem şükürle oturur kalkarlar.

Evet, her mü’min, “Allahım, Senden hidayet, takva, iffet ve insanlara
muhtaç olmayacak kadar zenginlik istiyorum.” duasını dilinden düşürmemeli
ve Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ortaya koymuş olduğu örnek
hayatı yaşama mevzuunda a’zamî cehd ve gayret göstermelidir.
1 Bakara sûresi, 2/2.

2 Fâtiha sûresi, 1/6.

3 Bakara sûresi, 2/273.



VAHYİN EMİN ELÇİSİ: CEBRAİL
Soru: Peygamberlere vahyi tebliğ eden Hz. Cebrail’in, Kur’ân-ı
Kerim’de başka sıfatlarla değil de özellikle “emin” sıfatıyla
vasfedilmesinin önemi ve hikmetleri nelerdir?
Her şeyden önce şunu ifade etmek gerekir ki, enbiyâ-i izâma vahiy getiren

melek, sadece Cebrail (aleyhisselâm) değildir. Hz. Cebrail’le beraber Hz.
Mikâil’in, Hz. İsrafil’in ve hatta hiç bilinmedik bir meleğin de peygamberlere
vahiy getirmesi söz konusudur. Ancak vahiy, genelde Cibril’le tanınmakta ve
“Cibril” denildiğinde de “vahyin emini bir melek” akla gelmektedir. Evet, Hz.
Cebrail vahiyle böylesine bütünleşmiş büyük bir melektir.

Cebrail’in bir diğer misyonu, enbiyâ-i izâmı korumaktır. Nitekim Cebrail
(aleyhisselâm), Mikâil (aleyhisselâm) ile birlikte Bedir’de Efendimiz’i
(sallallâhu aleyhi ve sellem) düşmana karşı korumuşlardır.

Hz. Cebrail’in bir diğer misyonu ise Bedir’de ُموُزْیَح ْمُدْقُا   diyerek atını
sağa-sola koşuşturarak düşmanları kırbaçlamak suretiyle yaptığı gibi, bir
taraftan düşmanların moralini bozmak, diğer taraftan da inanan insanların
kuvve-i mâneviyelerini takviye edip onları şahlandırmaktır.

Bunlar gibi Cebrail’in daha değişik misyonları vardır, ama bu misyonları
arasında en önemlisi, onun “vahiy meleği” olması ve vahiy getirmesidir.
Kur’ân-ı Kerim’de bu mübarek melekten bahsedilirken, onun Allah’ın her
emrine karşı iki büklüm, inkıyat içinde bulunduğu ve makam itibarıyla da
“emin” olduğu bildirilmektedir1 ki bu, Hz. Cibril’in önemli bir vasfıdır.
Cibril-i Emin, gelecekte tamamen emanetle irtibatlı önemli bir vazifeyi
yükleneceğinden, yüklendiği bu vazifeyi tam ve bihakkın temsil edeceğinden
dolayı bu önemli vasıf bizzat Cenâb-ı Hak tarafından ona âdeta bir ilk lütuf ve
bir avans olarak bahşedilmiştir.

Enbiyâ-i izâm gibi bir elçi olması itibarıyla Cibril-i Emin’in de emin
olmasının yanında daha başka sıfatları da vardır. Ama ihtimal ki bu sıfatlar,
onun bir melek tabiatı taşıması ve zaten başka türlü olamayacağından dolayı
ayrıca zikredilmemiştir. Meselâ enbiyâ-i izâmın “iffet” sıfatı vardır; ancak
melekler zaten şehevânî duygu taşımadıkları için harama karşı kapalı sayılırlar;
bu açıdan iffet, tabiî olarak Hz. Cibril’in önemli bir yanı ve derinliği olmasına
rağmen o, iffetle nazara verilmez. Aynı zamanda melekler, yalan söylemeyen
varlıklardır. Daha doğrusu Hakk’ın mükerrem ibadıdır. Evet, onlar, Allah’ın
emirlerine kilitlenmiş olduklarından tabiatları itibarıyla yalana kapalıdırlar.



Öyle ise sıdk (doğruluk), onların tabiatı demektir. Doğruluk, haddizatında
emniyetin bir yanı olduğundan dolayı bu husus emanet içinde mütalâa
edilebilir.

Enbiyâ-i izâm, insanları tiksindirip kaçıracak yara, bere, hastalık vb. gibi
kusurlardan muallâ, müberra ve mukaddestirler. Cibril de bir melek olduğu için
tabiatı daima güzelliklere açıktır ve kendisi için kusur sayılabilecek her türlü
durumdan muallâ, müberra ve mukaddestir.

Cibril’in tabiatı tek buudlu değildir. İbn Arabî Hazretleri, Cenâb-ı Hakk’ın
bir kısım isimleri okunduğunda cinlerin hâlden hâle geçip değişik şekil
aldıklarını söylemiştir. İhtimal cinler gibi melekler de Allah’ın isimlerinden
bazılarını okuduklarında o isimlere göre değişik şekillerde temessül
edebilmektedirler. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) vahyin kendisine
nasıl geldiğini soran Hâris b. Hişam’a vermiş olduğu şu cevap da bu hakikati
ifade etmektedir: “(Vahiy) bazen çıngırak sesi gibi gelir ki, bana en ağır
geleni de budur. Benden o hâl zail olur olmaz  (meleğin) bana söylediğini
iyice bellemiş olurum. Bazen melek bana bir insan olarak temessül eder.
Benimle konuşur. Ben de onun söylediğini  tastamam bellemiş olurum...”
Nüzul şekilleri farklı farklı olan bu vahyin bir kısmını değişik şekillerde tecellî
ederek Cibril-i Emin tebliğ etmiştir. Öyle ise Cibril değişik şekillere girebilme
ve her an değişebilme kabiliyetine sahip bir varlıktır. Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) onu asıl keyfiyetiyle sadece iki defa görmüştür ki, bunlardan
ilki Mekke’nin doğusunda Ciyad denilen yerde, ikincisi ise miraçta Sidretü’l-
Müntehâ’da vuku bulmuştur.

Melekler, sınırsız denebilecek kadar buudları olan engin varlıklardır.
Onların sahip oldukları bu buudlar genelde “kanat” olarak da ifade edilmiştir.
Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de de melekler ٍة َِحنَْجأ ِيلوُأ   ifadesiyle tavsif
edilerek onların “kanat sahibi” varlıklar oldukları bildirilmiştir.2 Evet,
meleklerin kendilerine has derinlikleri vardır. Onlar bu derinlikleri ile değişik
temessül keyfiyetlerini haizdirler ve bu hususiyetleri ile onlar bir anda hem
Efendimiz’in huzurunda vazife icrasıyla meşgul, hem Allah’ın azameti
karşısında mehâbet ve mehâfetle iki büklüm, hem de bir başka yerde bir
mazlum, mağdur ve mahkûma imdat etmekte ve bir başka yerde de başka birinin
kuvve-i mâneviyesini yükseltmektedirler.

Melekler, nuranî varlıklar oldukları için temessülleri de nuranîdir ve pek
çok aynada bütün hususiyetleri ile birden tecellî edebilirler. Nitekim Üstad
Bediüzzaman, “Nuranî bir şey hadsiz ayineler vasıtasıyla hadsiz yerlerde bizzat



bulunabilir ve temessül edebilir.” sözüyle bu hakikate işaret etmektedir. İşte
böylesine engin temessül kabiliyeti olan bir meleğin herhangi bir kusurla
vasıflandırılması elbette mümkün değildir. Dolayısıyla bu yönüyle ayıp ve
kusurlardan müberra olma da meleğin tabiatıdır, denebilir.

Tekrar emniyet mevzuuna dönecek olursak; Cibril, melek olduğu için zaten
emindir ve o, Cenâb-ı Hak vahyi kime götürmesini emretmişse ona
götürmüştür. Burada, bir taraftan Yahudilerden, diğer taraftan da Rafizîlerden
bir kısım insanların Cibril hakkındaki yanlış tarz-ı telakkilerine karşı cevap
vardır. Zira Cenâb-ı Hak, ona vahyi, ne Yahudilerden herhangi birisine ne de
Hz. Ali’ye (radıyallâhu anh) değil, İnsanlığın İftihar Tablosu’na götürmesini
emretmiştir ve Cibril (aleyhisselâm) da O’na (sallallâhu aleyhi ve sellem)
götürmüştür.

Belâgatta, sözü söyleyen kimsenin, cümlenin içinde yer alan hükmü
kendisinin de bildiğini muhataba bildirmesine “Lâzım-ı faide-i haber” denir.
Yani o haberde mutlaka gözetilen bir fayda ve maslahat vardır. Dolayısıyla
âyet-i kerimede Cibril’in emin olmasının vurgulanması, Cibril’in emin olması
mevzuunda şüphe ve tereddüt olduğundan dolayı değildir. Zira Cibril’in emin
olduğu zaten malumdur. Kur’ân-ı Kerim bu ifadesiyle Yahudiler ve daha sonra
zuhur edecek Rafizîler gibi bir kısım kimselerin onunla alâkalı münasebetsiz
iddialarını önlemek için Cibril’in emniyetini nazara vererek muhtemel
inhirafları önlemek istemiştir.

Bütün resûller emindir, çünkü emanet, her peygamberin sıfatıdır. Cebrail
(aleyhisselâm) da Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) vahyi getirme
makamında anıldığından, o makamda önemli olan emniyet sıfatıyla yâd
edilmiştir.

Mevzuu bir misalle tavzih edecek olursak; meselâ hırsızlık ve yolsuzluk
yapması söz konusu bile edilemeyecek bir insanın hırsızlık ve yolsuzluğa
müsait olmayan, fakat açık saçık kadınların bulunduğu bir çarşı ve pazarda
dolaştığını düşünelim. Bu insanın “nezahetini” ifade için “Bu adam hırsızlık ve
yolsuzluk yapan bir insan değildir.” yerine “Bu kişi çok iffetlidir.” denilir.
Çünkü o zemin, hırsızlık ve yolsuzluğun yapılmasına müsait değildir. Oralarda
dolaşan bu insan, göz, düşünce veya hayal zinası yapabilir ve hatta fiilen o işin
içine yuvarlanabilir. Genel atmosfer, hırsızlık ve yolsuzluğa müsait
olmadığından o kişinin, bu yönüyle alâkalı herhangi bir şey değil de, onun
“afif” olduğu söylenir. Bu insan, sadece iffeti nazara verilip iffeti adına
müdafaa edildiği zaman bu, onun diğer güzel vasıflara sahip olmadığı mânâsına



gelmez. Zira o kişinin konumu ve üzerinde durulması gereken husus itibarıyla
orada onun iffetli olduğuna dikkat çekilmesi gerekmektedir.

İşte Cibril de söz konusu âyet-i kerimede peygamberlere mesaj getirmesi ve
onlara elçilik yapması konumu ile ele alınmaktadır. Öyle ise orada önemli olan
mesele, Cibril’in peygamberlere getireceği mesaj mevzuundaki emniyetidir. O,
Cenâb-ı Hak’tan aldığı mesajları “emin” olarak getirmiştir ve onun emanete
hıyanette bulunması da söz konusu değildir.

İşte böylesine değişik mülâhazalarla hem şahsının emin olması hem de şahsı
hakkında “Emin değildir.” vehmini izale etmesi, ayrıca Yahudi ve Rafizîlerin
yanlış mülâhazaları gibi değişik düşüncelere karşı, vahyi getirmede emniyet
yanının hususiyet arz etmesinden dolayı Cibril Kur’ân-ı Kerim’de daha ziyade
o yanıyla ele alınmış ve onun emin oluşuna dikkat çekilmiştir. (Allahu a’lem)
1 Bkz.: Tekvir sûresi, 81/21.

2 Bkz.: Fâtır sûresi, 35/1.



EFENDİMİZ VE SÜNNETİNİ ANLAMADA 
MÜSTAKİM DÜŞÜNCE

Soru: Son yıllarda bazı kişiler, “Peygamberlerin vazifesi tebliğden
ibarettir, yani onlar Allah ile kul arasında, –hâşâ– bir nevi postacıdan
başka bir şey değildir.” gibi sözler sarfederek, Hz. Peygamber (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ve Sünnet etrafında şüphe tohumları saçıyorlar. Bu
konudaki müstakim düşünce nedir?
Her şeyden önce şunu ifade edeyim ki, bu mevzu, böyle dar bir sohbetin

kalıpları içinde ilmî olarak izah edilebilecek bir mevzu değildir. Bir
sempozyum veya geniş bir konferans konusu olabilecek bu ölçüde önemli bir
mevzu hakkında ben şimdilik sadece, bazı ana başlıklara işaret etmekle
yetineceğim:

1. Ulûhiyet Hakkındaki Çarpık Anlayışlar
Öteden beri en sapık, en çarpığından orta ölçekte eğri-büğrü olanına, ondan

da doğruya en yakın bulunanına kadar, değişik düşünceler ortaya atılmış ve bu
düşüncelerin sahipleri, ortamın el verdiği ölçüde düşüncelerini allayıp-
pullayıp neşretmişlerdir. Hatta, Allah (celle celâluhu) hakkında bile dünya
kadar uygunsuz düşünce ileriye sürülmüş ve ulûhiyet hakikati eğri-büğrü
çerçeveler içinde mütalâa edilerek sürekli zihinler bulandırılmak istenmiştir.

O kadar ki bu felsefî düşünceler, asılları itibarıyla vahye dayalı kitapların
içine bile girebilmiştir. Meselâ, Ahd-i Atik’de Allah (celle celâluhu), bir insan
suretinde Hz. İbrahim’le konuşur, yerinde onunla cedelleşir; Hz. İshak’la bir
dağda, insan gibi görüşür, “Ben, İshak’ın, yani İsrailin Rabbiyim.” der. Yine
Allah, Hz. Yakup’la güreş tutar ve bu güreşte Yakup –hâşâ– Allah’ı yener.

Yine aynı kaynakta: “Sizin ilâhınız Yahova Rab çok hırslıdır, çok
kaprislidir…” –hâşâ ve kellâ– ifadesi çok tekerrür eder. Aslında bu tür
duyguların, beşerî olduğu açıktır. Bunlar bizde olabilir, Allah (celle celâluhu)
ise, Kendisini bazı şeylere zorlayabilecek bu türlü zaaflardan münezzeh ve
müberradır.

O’na kimse cebr ile bir iş işletemez asla
Ne kim Kendi murad ede, vücuda ol gelir billah.
(İbrahim Hakkı)

ُءاََـشي اـَم  ُلـَعْفَي  ّللاَو  ُهٰ  “O, dilediğini işler.”  Yani Allah, hiçbir şeyi
yapmaya mecbur değildir. Beşerî zaaflar ve bir kısım beşerî boşluklar



diyebileceğimiz hususlar O’na isnat edilemez. Gel gör ki insanoğlu, bazen
masum bazen de kasten, ama kendi düşüncesinde Zât-ı Ulûhiyeti bile “Arş-ı
A’zamından indirerek”, kendi seviyesinde mütalâa etmiştir.

2. Peygamberlik Konusundaki Çarpık Anlayışlar
Aynı çarpık anlayış ve yorumlar, peygamberler hakkında da yapılagelmiştir.

Peygamberler; sıdk, ismet, emanet, tebliğ, fetanet ve bedenî arızalardan
korunmuş olma gibi aslî sıfatlarla muttasıf bulundukları hâlde, onları,
doğruluklarında sarsık, emanet mevzuunda hain, tebliğ mevzuunda muvazaacı,
ismet mevzuunda gayr-i masum gösteren dünya kadar çarpık anlayışın
serdedildiğini görmekte ve ürpermekteyiz.

Bu tür çarpık anlayışlar zaviyesinden baktığımızda, aynı kaynağa göre
Davud, asker arkadaşı Uriya’nın karısını çıplak hâlde görür ve –hâşâ!–
dayanamayıp onunla zina eder. Daha sonra Uriya’dan kurtulmak için onu
savaşın ön saflarına sürerek ölümüne sebep olur, sonra da karısıyla evlenir. Ve
yine aynı anlayıştır ki, Hz. Davud’a (aleyhisselâm) içki içirir, Süleyman’ı
(aleyhisselâm) bir sihirbaz gibi düşünür ve öyle takdim eder. Bu tür iddia ve
anlayışlar, peygamberlik hakikatiyle telif edilmeleri bir yana, sıradan
insanların bile işlemeyeceği türden öyle günahlardır ki, bu korkunç isnatlar
karşısında insan ürpermeden edemez.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) döneminde de bazı kimseler,
İnsanlığın İftihar Tablosu’nun o pâkize zevcelerine iftirada bulunabilmiştir.
Gözünü açtığında karşısında erkek olarak Allah Resûlü’nü bulan Hz. Âişe –ki
iffetsizlik onun yanında Lut gölü kadar çukur kalır ve büyüklüğü başımızın
üzerinde âdeta gök kubbe gibi yükselir– işte bu muallâ annemiz için –hâşâ– ...
demişlerdir. Bu da, söz konusu çarpık düşüncelerin ne kadar dengesiz ve
ölçüsüz olduğunu gözler önüne sermesi bakımından fevkalâde mânidardır.
Maalesef bazı sapık mezhepler bunu, Hz. Ali karşısında Hz. Âişe’yi tenkis ve
güya Hz. Ali’yi haklı çıkarma adına, tamamen mezhep kinine bağlı bir
mülâhaza ile kitaplarına sokmuş ve dinî bir öğreti gibi sonraki nesillere talim
etmişlerdir; etmiş ve böyle yapmakla, İslâm’a, Peygamberlik hakikatine ve
Allah Resûlü’ne verdikleri zararı düşünememiş ve hainlik yapmışlardır.

Aynı zümre, bazı kimselerin Hz. Mesih, bazılarının da Hz. Üzeyir hakkında,
–hâşâ– “Allah’ın oğlu” demeleri gibi Hz. Ali’ye de, –hâşâ ve kellâ– “Allah
girdi (hulûl etti).” demiştir. Zaten daha önceki bazı dinî yorumlarda, biraz da
enigmaya dönüştürülerek anlatılmak istenen, işte bu kapalı hulûl ve ittihad
telakkisidir ki, din adına girmedik mâbet bırakmamıştır. Bazıları, konuyu şöyle-



böyle eğip-bükse de, işin üzerinde ciddî durulduğunda görülen odur ki, Allah –
hâşâ– pasif bir ilâhtır; insanları affedemeyecek, onlarla münasebeti olamayacak
ölçüde pasif. O, ancak bir şahsa hulûl ve biriyle ittihad ettikten sonra aktif hâle
gelebilir. Ve işte bu şekilde felsefî pasif ilâh anlayışı aktif bir hâl alır; sonunda
da bir insan bedenine giren veya bir insan şeklinde tezahür eden bu ilâh,
kendisini feda etmek suretiyle insanların günahlarını temizlemiş olur. Evet,
nihayet karşımıza, ne riyazî (matematikî) olarak kavrayabileceğimiz, ne de
ulûhiyet hakikatiyle telif edebileceğimiz böyle bir inanç, bir doktrin çıkıverir.

İşte bu türden çarpık anlayış ve düşüncelerin geçmişine ve menşelerine bir
göz atıverince, bugün Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve Sünneti
hakkında söylenen uygunsuz sözlerin, öyle yeni ve bugüne ait olmadığı
anlaşılacaktır. Öteden beri çarpık düşünce sahipleri, büyük insanları tam
kavrayamadıklarından ve onları kendi çerçevelerinde ihata edemediklerinden,
bazen herhangi bir insanı, bazen de böyle büyük kimseleri kendi seviye veya
seviyesizliklerine çekmek istemişlerdir. Onlarda da, tıpkı kendilerindeki gibi
kaprisler, şehvetler, kinler, nefretler bulunduğunu; keza onların da yer yer va’de
vefadan (verdikleri sözden) döndüklerini, ihanet ettiklerini/edebileceklerini,
ismetlerini koruyamadıklarını, tebliğde muvazaaya girdiklerini iddia
edegelmişlerdir.

3. Müslümanların Grek Felsefesiyle Tanışmaları
Efendimiz hakkındaki bu türden çarpık düşünceler, Müslümanların

Neoplotanist düşünce ve Grek felsefesiyle tanıştıkları andan itibaren ortaya
çıkar ve büyük ölçüde, Abbasilerden Me’mun zamanında kitaplarla İslâm’ın
ilim ve kültür hayatı içine girer. Kur’ân’ın mahluk olup-olmaması konusu da bu
düşünceyle gelip İslâm ilâhiyatının içine giren meselelerdendir.

Selef-i salihîn döneminde, Kur’ân mahluk mu değil mi gibi mülâhazalar asla
söz konusu değildi. Onlar, Kur’ân’a: “Allah onu bize nasıl gönderdi ve
Peygamber Efendimiz nasıl talim buyurduysa” öylece inanır; onu, iniş keyfiyeti,
o andaki veya hâlihazırdaki durumunun, Allah’ın Kelâm sıfatıyla münasebeti ve
“kelâm-ı nefsî mi, kelâm-ı lafzî mi” gibi konuların hiç münakaşasını yapmadan,
“Kelâmullah” deyip kabul ederlerdi. Ne zaman ki birileri çıkıp, bu münakaşayı
ortaya attı; işte o zaman, İmam Ebû Mansur el-Matüridî, Ebû’l-Hasan el-Eş’arî
gibi muhakkik zatlar, ihtimal temel prensipleri Hasan Basrî Hazretleri, Sevrî ve
Ebû Hanife’nin düşüncelerinden alarak, Kur’ân’ın, kelâm-ı nefsî olması
itibarıyla Kelâm sıfatının bir yönünü teşkil ettiğini ve bu zaviyeden ona
“mahluk” denemeyeceğini; ancak mahlukata taalluku itibarıyla yazılmış hâline



“mahluk” denebileceğini söyleyip, meseleyi kapamak istediler.
Kur’ân’a ait bu gerçeği koruma uğrunda pek çok insan, işkenceye uğradı.

Bunlar arasında, büyük hadisçi, “Müsned” gibi dev bir eserin müellifi ve
mezhep sahibi Ahmed İbn Hanbel de vardı.. ve işte bu zatlar, hayatlarının
büyük bölümünü böyle bir meseleden dolayı hep hapishanelerde geçirdiler.

Bu konuda, itizalî düşünceye meyilli Abbasi idaresinin işkencesine maruz
kalan âlimlerden biri de İbn Maîn’di. O, değişik bir mülâhaza ile “Kur’ân
mahluktur.” dedi ve bu mihnetten sıyrıldı. Ahmed İbn Hanbel, bunu duyunca
üzüldü ve İbn Maîn’in kendisine yazık ettiğini, çünkü, böyle davranmakla
önemli bir fitne kapısını araladığını, bu yanlışın bir imamın referansıyla
kendine mevzi bulup yayılabileceği endişesiyle sarsıldı. Ona göre, bu uğurda
gerekirse can da verilebilirdi ve verilmeliydi...

O dönemde bu türden çarpık anlayışlar, daha çok, felsefeyle uğraşan
Mutezile taraftarlarınca İslâm dünyasına sokuldu. Hatta Fars Şiîliğinin usûl-ü
hamse’si (beş esası) de, aynı şekilde yine Mutezile’ye dayanır. Evet, usûl-ü
hamse ve Kadı Abdülcebbar’ın metin ve şerhine bakıldığında üzülerek hep
aynı şeyleri görürüz. Bu tür kitapların gerçek yazarlarının kim olduğu çok da
önemli değildir; önemli olan bunların hepsinin kaynağının felsefe ve din
şeklindeki bir kısım düşünce sistemlerinin olduğudur. Minhacü’s-Sünne’de İbn
Teymiye’nin ifade ettiği gibi, İslâmiyet’teki bu çarpık düşüncelerin arkasında
Grek felsefesi ve muharref dinler vardır.

4. Mutezile’nin Hadis Hakkında Ortaya Attığı Şüpheler ve Ümmetin
Cevabı
Peki, Mutezile ne yaptı? Mutezile, öncelikle, hadis hakkında şüpheler ortaya

attı. Bu açıdan diyebiliriz ki, günümüzde hadisi reddedip: “Hadisler, ancak
Hicrî üçüncü asırda toplanıp, yazıya geçirildi; dolayısıyla, her şey aslıyla
muhafaza edilemedi.” diyenler, çok orijinal bir fikir ortaya atmış olmuyorlar.
Belki onlar bu düşünceleriyle sadece Neo-Mutezile unvanını hak ediyorlar.

Aslında Mutezile bu tür fikirleriyle ortada iken ve tesiri en geniş bir dönemi
yaşarken, hadisler, devâsâ imamlar tarafından, hem de tarihte eşi-emsali
görülmedik derecede muhteşem ve itiraza mahal olmayan en ilmî usûllerle
tespit ediliyor ve kitaplara geçiriliyordu. Hatta çok daha erken bir dönemde
Ömer b. Abdülaziz’in emriyle, resmî olarak İbn Şihab ez-Zührî hadisi tespitle
vazifelendiriliyor ve resmî tedvin dönemini başlatıyordu. Ayrıca, Abdullah İbn
Ömer’in mevlâsı, İmam Malik’in hocası, Leys İbn Sa’d’ın da şeyhi olan Nâfi
ve bizzat Leys İbn Sa’d da hadisleri tespit ediyorlardı. Bunlardan daha önce,



Ebû Hüreyre’nin talebesi Vehb İbn Münebbih de hadisleri toplayanlardandı.
Muhammed Hamidullah Hoca, bu zatın, bilhassa Ebû Hüreyre’ye dayanarak
tespit ve neşrettiği hadisleri yayınlamış ve onların mukayeseli bir kritiğini
yapmıştı.

Mustafa el-A’zamî de, yaptığı araştırmalarla, çok erken bir devirde bizzat
sahabe ve tâbiîn tarafından hadislerin yazıldığını tespit etmiştir. O kadar ki, bu
zatın tespitlerine göre, daha Hicrî birinci asırda talebelerine hadis dikte eden
sahabi sayısı elliyi buluyordu.

Hadisler, İslâmî iffet ve ismeti dorukta temsil eden devâsâ kametler
tarafından yazılmış, tespit edilmiş ve çok emin kanallarla Buhârîler,
Müslimler… gibi bu alanın dâhi imamlarına intikal etmiş ve bu üstün fıtratlar
bir kere daha hadisleri, metin ve senet kritiğine tâbi tutarak ayıklanması
gerekenleri ayıklamış ve teksif-i himmet edilmesi gerekli olan “sahih”ler
üzerinde himmetlerini yoğunlaştırmışlardır.

Meselâ İmam Buhârî, elinin ulaştığı bütün sahihleri toplamaya çalışmış, bu
sahihlerden meydana getirdiği eserine “el-Câmiu’s-Sahih” ismini vermiştir.
Bilahare gelen bu sahanın üstadları, Buhârî’nin sahih hadislerle ilgili şartlarını
taşımakla beraber, bu büyük imamın kendi zamanında ulaşma imkânı
bulamadığı sahih hadisleri ihtiva eden istidrakler yazmışlardır. Bunların
başında, Şafiî mezhebine bağlı, allâme ve mütebahhir Dârekutnî gelir ki, bu
sahada yazdığı Sünen’i meşhurdur. Aynı sahada bir diğer meşhur eser de,
Hâkim en-Neysâbûrî’nin Müstedrek’idir.

Hulâsa, diyebiliriz ki, hadisler, ta Devr-i Risaletpenâhî’den itibaren tespit
ediliyordu. Daha sonra resmî tedvine izin verildi; hatta teşvik edildi ve derken
pek çok istidat o alana yöneldi. Vâkıa, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),
bir zaman bazılarına, “Benden Kur’ân’dan başka bir şey yazmayın.” demişti
ama bu, belli bir dönem için söz konusuydu. Nitekim Buhârî’nin Kitabü’l-İlm
bölümündeki bir hadiste, Allah Resûlü, Veda Hutbesi’nin kendisi için
yazılmasını isteyen Ebû Şah karşısında ashabına: “Ebû Şah için yazın!”
buyurarak bir döneme son veriyordu. Ayrıca, Allah Resûlü’nün, Abdullah İbn
Amr İbn Âs’a bir münasebetle, “Yaz, bu ağızdan doğrudan başkası  çıkmaz.”
buyurduğunu, Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvûd kaydediyorlar. Ehlinin bildiği ve
bizim de bir nebze “Sonsuz Nur” isimli kitabımızın son kısmında arz etmeye
çalıştığımız üzere, sahabe (Allah hepsinden razı olsun), Allah Resûlü’nün
hadislerine, dinî bir gayretle sahip çıkmış ve dolayısıyla da daha önceki
ümmetlerin başına gelen nebevî mirasın korunamaması felâketi, bu ümmetin



başına gelmemiştir.
Ayrıca, Sünnet hakkında gerek müsteşriklerin, gerekse içimizde bazılarının

ortaya attıkları şüphelere karşılık cevap mahiyetinde bugüne kadar bir hayli
kitap yazılmıştır. Sünnet’e karşı, istişrak (oryantalizm) kaynaklı bu hareketler
ilk defa sistemli şekilde Mısır’da ortaya çıktığından, oranın ulemâsından
gereken cevabı almıştır. Bu konuda ilk yazılan eserlerden biri Merhum Mustafa
Sıbâî’nin, “es-Sünnetü ve mekânetühâ fi’t-teşrîi’l-İslâmî”  isimli eseridir.
Ardından “Hucciyyetü’s-sünne”, “es-Sünne kable’t-tedvin”  vb. kitaplar
birbirini takip etmiş, hatta sadece Ebû Hüreyre’nin çok rivayet ediyor diye
tenkit edilmesine karşılık, “Râviyetü’l-İslâm Ebû Hüreyre” adıyla hususî
kitaplar yazılmıştır. Ne var ki, hadise ve Sünnet’e yapılan itirazlar, ilk günden
beri hadis tarihi açısından defalarca cevaplandırılmış olmasına rağmen,
orijinal bir şey gibi bu bayat bilgiler tekrar tekrar ortaya atılmış ve zihinler
bulandırılmak istenmiştir. Günümüzde Batılı kaynaklarda gördükleri itirazları
yeni zanneden bazı müstağripler, bu eski şeyleri yeni bir şey keşfetmiş gibi
kitaplara dökmüş ve sâfi zihinleri yeniden bir kere daha ifsat etmişlerdir.
Hâlbuki bu itirazların bir kısmı, daha İbn Kuteybe döneminde cevaplandırılmış,
kalanları da, ortaya çıktıkları dönemde hemen reddedilmiş, ciddî bir mantığa
dayanmayan vâhî iddialardır.

Daha ilk dönemde, hadislerin sahihi, zayıfı, tenakuzların telifi, mevzû
rivayetlerin ayıklanması gibi bütün ihtilaflı meseleler hakkında ciltlerle
kitaplar yazılarak, hadis konusundaki bütün problemler halledilmişti. Meselâ,
büyük âlim İmam Tahâvî, “Müşkilü’l-âsâr” ve “Şerhu maâni’l-âsâr” isimli
eserlerini bu konuya tahsis etmiştir. Okumak için bir hayli zaman ayırmamız
gerekecek kadar hacimli olan bu eserler, hadis meselesiyle alâkalı yazılmış
kitaplardan sadece iki tanesidir. Tahâvî gibi dev imamların, hadis etrafında
yazdıklarını okumaya bile ömürler yetmez...

Yahya b. Saidü’l-Kattan gibi, Buhârî gibi nice hadis dâhileri, Allah
Resûlü’nün mesaj ve hidayetiyle alâkalı insanlığa sunduğu hadisleri bir iki
tekrar ettiklerinde dudaklarını birbirine dokundurur ve “Vallahi, bunun içinde
ilâhîlikten başka bir şey yok.” derlerdi. Bu dev insanlar bir yana, daha
sonrakiler bile, hadis diye rivayet edilen, fakat hadis olmayan böyle bir sözle
karşılaşınca, “Bu, Peygamber sözüne pek benzemiyor.” demiş ve farklı
yöntemlerle bu dediklerini ispatlayabilmişlerdir.

Allah Resûlü’nün sözleri bellidir ve bunlar, hadis uzmanları tarafından,
Kur’ân’dan sonra belli bir yere oturtulmuş; hem öyle bir yere oturtulmuştur ki,



onun üzerinde beyan, olsa olsa ancak Kur’ân olur. Kur’ân’ın sinelerdeki yeri
mahfuz, edipler, belâgatçiler, kendilerine onun altında bir yer peyleyebilmek
için yarışıp durmuşlardır.

Umum bu mülâhazaları birden nazara alınca, ortaya şöyle bir tablo
çıkmaktadır: Hadisle alâkalı bu iddia sahipleri, ezbere konuşmaktadır. Hemen
hiçbiri ilgili temel kaynakları tanımamaktadır. Ve bu eserlerde hangi kriterlerin
kullanıldığını, hadislerin ne türlü imbiklerden geçirilerek bir araya getirilip
insanlığın istifadesine sunulduğunu, ister metin, ister senet açısından her şeyin
nasıl inceden ince bir teste tâbi tutulduğunu kat’iyen bilmemektedir.

5. Peygamber Postacı Değildir
Şimdi, günümüzdeki bir kısım müddeilerin, bütün bu çalışmaları, bu kıymet

atfetmeleri ve bu gayretleri görmezlikten gelerek, İnsanlığın İftihar Tablosu’yla
alâkalı –hâşâ– “Peygamber postacıydı.” mülâhazalarındaki saygısızlığı insaf
dünyasının insafına havale ediyorum. Zira Allah bile peygamberine postacı
dememiş, “resûl” demiştir. Allah, Kur’ân’ında O’nu anlatırken “Bütün
dinlerden üstün kılmak üzere, َُهلوُسَر  Peygamberini hidayet ve hak din ile
gönderen O’dur.” 1 şeklinde tazimkâr bir üslûp kullanır. Evet, Allah, elçisini
Kendisine izafe etmiş ve O’nu hidayet ve hak dinle teyit buyurarak
göndermiştir. Hiç kimsenin mazhar olmadığı bir vazife ile serfiraz kılınma ve
onu hiç kimseye nasip olmayacak bir seviyede temsil etme O Kâmil Ruh’la
gerçekleştirilmiştir ve O, çağın seviyesiz ulaklarına rağmen postacı değildir...

Her “hidayet”in içine mutlaka bir şeyler girmiş olabilir.. her elçilik
vazifesine belli ölçüde de olsa –peygamberlik mânâsını değil, mesaj sunan
insanları kastediyorum– mutlaka bir şeyler bulaşmış olabilir.. her mesaj içinde,
şöyle-böyle o mesajı sunan elçinin aldığı kültürün tesiri bulunabilir.
Peygamber mesajlarına gelince, onlar ötelerin saf, duru sesi-soluğudur ve biraz
da ümmiyet unvanıyla, nebinin yabancı bilgilere kapalı olması sayesinde
ruhuna üflenen mesajları kendine has dalga boyuyla bize intikal ettirir.. evet,
vahyin içi işte bu kadar durudur. Zira, peygamberin dimağında vahyi
bulandıracak hiçbir tortu yoktur. Bu da, peygamberdeki özelliği göstermektedir.

Peygamber, öyle muhteşem, öyle saf bir dimağa sahiptir ki, biz o dimağa, o
akla fetanet-i uzmâ diyoruz ve fetanet-i uzmâ oluşunu, aklı akılla aşmışlık
şeklinde yorumluyor ve onu bütün diğer büyüklüklerinin önünde görüyoruz.
Büyük bir erkân-ı harp, iyi bir idareci, mükemmel bir aile reisi, insanlığı
insanlığa yükselten eşsiz bir talim ve terbiyeci oluşunu da, yine O’nun böyle bir



fetanet sahibi oluşuna bağlıyoruz. Aslında bu sahalardan her biri, o sahada
başarılı bir insanın dâhi olması için yetip artacak hususlardır.

Ne var ki biz, peygambere, bütün bu hususiyetlerine rağmen “dâhi” demiyor,
“peygamber aklı” olarak da isimlendirebileceğimiz bir mefhumu, dünya kadar
meselenin ortasında, Allah vergisi, saf, dupduru, vahiy veya ilhamı, onların
herhangi bir yanını kırmadan, bükmeden, olduğu gibi aksettiren “fetanet-i uzmâ”
sahibi diyoruz.. evet, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), her şeyi
dupduru aksettiren bir insandır. Onun için, ne sunduğu risalete, ne de getirdiği
hidayete, gönderenin muradına muhalif hiçbir şey karışmamıştır. Konuyla
alâkalı, yukarıda mealini arz ettiğimiz âyetin devamında Allah Teâlâ, şöyle
buyurur: “Şahit olarak Allah yeter.”2

6. Efendimiz’e Saygı
Allah Teâlâ’nın bile O’nun risaletini, o risaleti yüklenen şahsını tazimle

anıp, ismini peygamberlikle beraber, ilâhî mesajla gelmiş büyüklerden bir
büyük olarak zikrettiği bir insanı, sıradan bir insandan bahseder gibi
“Muhammed.. Mustafa” diye anlatan biri, dünyada seçilse seçilse, terbiyesizler
kralı seçilir...

Bize terbiyeli olmak düşer. Ben, O’na, “Yâ Resûlallah” demeyi bile yeterli
bulmuyorum. Zira bu hitap O’na, Allah’ın hitabıdır. O’nu anlayan İmam
Rabbânî gibi zatlar, her defasında değişik bir tazim tabiriyle O’nu belli bir
saygı ile anar ve O’nun hakkında herkesi saygılı olmaya çağırırlar. İşte cevahir
kadrini bilen bir cevherfürûşun O’nunla alâkalı bazı ifadeleri: “Hak şöyle
dedi; Hakikat ise diyor ki; Hatem-i Divan-ı Nübüvvet Olan O Zât; O Şeref-i
Nev’-i İnsan ve Ferid-i Kevn ü Zaman şöyle buyuruyorlar”...

Evet, cevahir kadrini cevherfürûşân olan bilir. Sarraf, altını eline aldığı
zaman hemen onun kaç ayar olduğunu anlar. Aynen onun gibi, Allah Resûlü’nü
anlamak için de, O’nu, Hz. Ebû Bekir’den başlayıp, Bediüzzaman’a kadar
uzanan altın veya zebercet bir silsile içinde yer almış büyüklerden sormak icap
eder. İhtimal onlar, size O büyük Zât”ı, َِكتَفِر ْعَم َّقـَح  َكاـَنْفَرَع  Seni“ َما 
hakkıyla bilemedik.” sözüyle anlatacak ve bu konudaki acziyetlerini ortaya
koyacaklardır.

7. O’nun Temsili Tebliğinin Önündedir
Evet, O (sallallâhu aleyhi ve sellem), sadece mesaj getirip sunan bir insan

değildir. Haktan mesaj alıp sunma, O’nun tebliğ yanıdır. Tebliğ yanından başka
O’nun bir de temsil yanı vardır ki, O bu yanı itibarıyla, söylediği ve insanlara



“Yapın!” dediği hakikatleri herkesten fazla yerine getirmiş, yaşamış bir insan
olarak, tebliğ insanı olmanın birkaç adım daha önünde bulunur. Allah (celle
celâluhu), eğer O’ndan daha muktedir, O’nun yaptığını yapmaya daha lâyık,
O’ndan daha mükemmel bir fıtratta ve bu yüksek fıtratın vazifesini icra ederken
sergilediği performanstan daha öte bir performans gösterecek bir başkası
olsaydı, O’nun yerine onu seçer ve onu vazifelendirirdi...

Bûsîrî, O’nun kadr ü kıymetini şu beyitlerle ne hoş dile getirir:

اَھُِبكا َوَك ْمُھ  ٍلْضَف  ُسْمَش  ُهَِّنإَف 

3 َِملُّظلا ِيف  ِساَّنِلل  اَھَراَوْن  َا َنْرِھْظُي 
Yani O öyle bir fazilet güneşidir ki, O’nun diğer peygamberlere karşı

üstünlüğü, güneşin, onun etrafında dönen peyklere karşı üstünlüğü gibidir.
Peykler, yıldızlar, güneşin olmadığı yerde kendilerini gösterirler. Güneş açığa
çıkınca da, hepsi karanlığın bağrına gömülür ve saklanırlar.

O, sultan-ı enbiyâdır, yani enbiyânın bile sultanıdır. Hatta –tenkidi
yapılabilir– Necip Fazıl’ın ifadesiyle O, peygamberlerin bile peygamberidir.
Geçenlerde “mahbûbiyet” mevzuunu arz ederken, “Hz. İbrahim (aleyhisselâm),
dış bir çember; Hz. Musa (aleyhisselâm), o çemberin içidir.” demiştim; fakat o
çembere taç olan, ayın etrafındaki hâleyi meydana getiren gerçek ışık kaynağı
gibi, o ışığı temel kaynağından alıp aksettiren Kamer-i Münîr Hz. Muhammed
Mustafa’dır (sallallâhu aleyhi ve sellem).

O, yapacağı vazifede, vazifelerin en büyüğü ve en kudsîsine en liyakatli bir
insan olması itibarıyla peygamberlik ışığını almıştır. Daha sonra öyle bir
peygamberlik sergilemiştir ki –buna temsil diyoruz– bu kulluğu O’nu َباَق
4 ىٰنَْدأ ْوَأ  ِنْیَـسْوَق   sırrıyla serfiraz kılmıştır. Tefsircilerin bu makamı ifade
ederken çok farklı isimler kullanmalarına karşılık, Üstad’ın, hiçbir tefsirde
görmediğim güzel bir yaklaşımı vardır. O, bu makamı, “imkân-vücub arası bir
nokta” tabiriyle ifade eder.

İmam Bûsîrî, buna farklı bir işarette bulunur: َسَْیلَو ٌرَـش  بَ ٌدَّمَحُم 
َِر شَبْلاَك  “O (sallallâhu aleyhi ve sellem), beşer olmasına bir beşerdir ama
her beşer gibi bir beşer değil.” der. Evet O da, tıpkı bizim gibi, bir anadan bir
babadan doğmuştur ama, insanî değerlerle O’nun gerçek değerini bulmaya
çalışırsanız, O’nun insanüstü olduğunu görürsünüz. Hz. Muhammed Mustafa
(sallallâhu aleyhi ve sellem), bize ve bütün insanlığa şeref olsun diye insanın



bittiği aynı ağacın bir dalı, daha doğrusu, bu dalın başında o ağacın en
muhteşem meyvesi olarak bitip, önümüze rehber, muallim olmanın dışında
bizim beşeriyetimizle başka bir münasebeti yoktur. O, cismaniyeti aşmış arzlı
bir semavîdir.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) âdeta Nesimî’nin ifade ettiği gibi,
Mekânım lâ mekân oldu, bu cismim cümle cân oldu,
Nazar-ı Hak ayân oldu, özüm mest-i likâ gördüm.
makamının bütün vâridâtını paylaşırken, Üstad’ın, “imkân-vücub arası”

dediği o noktada –Kadı İyaz’ın Şifa-i Şerif’inde naklettiğine göre– ayaklarının
boşlukta olduğunu hisseder. Ve orada tazarru ile, “Allahım, ayağımı nereye
koyayım?” der. “Sağ ayağını sol ayağının üstüne.” buyrulur. Demek ki,
Allah’ın (celle celâluhu) hususî inayet ve teveccühü ile o noktada, taşıyan da
O’dur, taşınan da.

8. Vahye Mazhar
Bir de O Zât’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) vahiyle serfiraz kılınışı vardır

ki, biz böyle bir mazhariyetin keyfiyetini idrakten âciz bulunuyoruz. Evet, eğer
vahiy herkese müyesser olsaydı, dizini Allah Resûlü’nün dizine verip O’nunla
aynı atmosferi paylaşan yanındaki kimseler de alırlardı. Oysaki O (sallallâhu
aleyhi ve sellem) alıyor, öbürü kaldığı yerde kalıyordu. Yanındakiler sadece
O’nun dikte ettiği şeyleri alıp yazabiliyorlardı. Demek ki O, herkesten
farklıydı.

O zât, en sıkıştığı bir dönemde, yani kendisini himaye eden amcası ve çok
sevdiği zevcesi Hz. Hatice Validemiz’i kaybettiği, çok hüzünlü olduğu bir
dönemde, hem bedeni hem de ruhuyla Cenâb-ı Hakk’ın miracına mazhar oluyor
ve hiç kimseye lütfedilmeyen bir ilki gerçekleştiriyordu. Bazı hadis
kitaplarında anlatılan şekliyle, O’nun vücudundan cismaniyete ait bir parça
kesilip atılıyor ve mahiyeti, semaları bedeniyle beraber tayeran etmeye müsait
hâle getiriliyordu.

Bu hususlar, öyle “postacı” tabiriyle geçiştiriliverecek şeyler değildir. Vahyi
alma bir sırra bağlıdır. Bu öyle bir sırdır ki, o seviyeyi ihraz etmeyince ona
ulaşmak mümkün değildir.

Miraç, başlangıcı itibarıyla, Allah Resûlü’nün kulluğuna terettüp eden ilâhî
bir ikramdır.. ve o, Allah’ın varlığına delâlet eden harikulâde bir hâl olarak da,
Efendimiz’in bir kerametidir. Aynı zamanda miraç, Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem), yapmakla mükellef olduğumuz bir kısım sorumluluklarla



geriye döndüğünden dolayı da, sonucu itibarıyla bir mucizedir.
Demek ki Allah Resûlü, öyle bir hususiyetle serfiraz kılınıyor ki, hiç

kimseye müyesser olmayan bir ikrama, hem de bedeniyle, cismaniyetiyle
mazhar kılınıyor; ve bu mucize, başka değil O’nun kulluğuna bir armağan olarak
veriliyor.. O, öyle bir kulluk ortaya koyuyor ki, kulluk adına kendisine aralanan
kapıdan içeriye girerken, âdeta o kapının sövelerini zorlayarak içeriye giriyor
ve kendisinden bekleneni aşmak suretiyle kendi rekorunu kırıyor.

O, öyle derin bir kulluk sergiliyor ki, dahası olmaz. O, ayakları şişinceye
kadar ibadet etmesi karşısında, “Allah, senin, geçmiş ve gelecek günahlarını
yarlıgamadı mı?” diyen Âişe Validemiz’e karşı, “Ben, beni böyle yapan
Rabbime çok kulluk yapan, çok şükreden bir kul olmayayım mı?” şeklinde
cevap veriyor ve kendine yakışan bir tavır sergiliyordu. Bûsîrî, bu önemli
makamı ifade ederken diyor ki:

يِٰلإ َمَالَّظلا  اَي  ْ َحا ْنَم  َةَّنُس  ُتَْمل  ظَ

ِمَرَو ْنِم  ّ رُضلا َ ُهاَمَدَق  ْتَكَتْش  َِنأ ا
“Ben, ayakları şişinceye kadar geceleri ibadetle ihya eden O Zât’ın

sünnetine, onu terk etmek suretiyle zulmettim.”
“De ki (ey Habibim); eğer Allah’ı seviyorsanız, bana uyun ki, Allah da sizi

sevsin.”5 âyetinde “Allah’a uyun!” denmiyor. Çünkü Allah’a uymada bir
hususiyet vardır. Allah’a uyma bazen bir kısım ıtlaklarla ifade edilir ki, onun
takyidi Allah Resûlü vasıtasıyla yapılmıştır. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem), Kur’ân-ı Kerim’in, yerinde mükemmel bir müfessiri ve yerinde de
mükemmel bir yorumcusudur. Nasıl olmasın ki, Allah (celle celâluhu), O’na
Kur’ân’ı vahyederken, âyetlerin yorumunu da beraber duyuruyordu. Sahabe,
bazı âyetlerin neye delâlet ettiğini tam olarak anlayamadığından O’na
soruyordu. O da, sorulan âyetleri onlara açıklıyordu ki, Kur’ân-ı Kerim’in üçte
ikisi, belki az buçuk aklı eren insanın okuduğunda hemen anlayabileceği
gibidir, ama üçte biri, mutlaka Allah Resûlü’nün açıklamasını gerektirmiş, O
da bunları açıklamıştır. Eğer böyle fâik, en üst seviyede bir anlatma olmasaydı,
bizler bir hayli yanlış anlama ve anlatmalar karşısında ihtimal hep şaşkınlık
yaşayacaktık...

9. Büyüklük Kriterleri Karşısında Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve
sellem)
Büyüklük adına kim hangi kriteri kullanırsa kullansın, büyük olarak



karşımıza daima Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) çıkar. Karlayl
(Carlyle), “Kahramanlar” kitabını yazdı ve bu kitabında O’nu, Kahramanlar
Kahramanı yaptı. Bir başkası “Abkariyyat” (Dâhiler)’i yazdı, bu defa O’nun
Dâhiler Dâhisi olduğunu haykırdı. Peygambere, dâhi, kahraman denir mi? Biz,
peygambere ne dâhi, ne de kahraman deriz. Peygambere, hususî bazı
meselelerin kahramanı denebilse de o, hiçbir kahraman, hiçbir dâhi ile
kıyaslanamayacak, tartıya girmeyecek ölçüde beşerî normların üstünde, nev-i
şahsına mahsus üstünlüğü olan biridir; o peygamberdir, resûldür.

Evet, bu konuda, başkalarının yaptığı, kullandıkları ölçüler bizi çok ilzam
etmese de, büyüklük adına kim hangi kriteri kullanırsa kullansın, karşımıza
daima büyük olarak Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) çıkacaktır.
Hâl böyle iken, Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakkında
uygunsuz, yakışıksız lâf edenlere: –âyetten iktibasla– َنوُبَھَْذت َنَْيأَف   “Hak,
gerçek bu iken, siz bu hâlinizle nereye gidiyorsunuz?”6 demek gerekmez mi?
Evet, gelin, aklımızı başımıza alıp saygımızı, edebimizi koruyalım.

Netice Olarak
Peygamberimiz ve peygamberlik mesleği hakkında sarfedilen yakışıksız

sözlerin hepsi, daha önce de arz ettiğim gibi, cevabını almış hezeyanlardandır.
Esasen, bu kabîl sözlerle halkın zihninde şüpheler îrâs edenleri muhatap da
almadan, değişik bir platformda, konunun uzmanlarını bir araya getirerek
Sünnet, Sünnet’in teşrîdeki yeri ve tespiti –bizzat Efendimiz zamanındaki
muhafazasıyla, Ömer b. Abdülaziz döneminde yapılan resmî tedvini– çok iyi
anlatılmak suretiyle, bu mevzuda idlâl edilmek istenen avam halkın mâil-i
inhidam olan (yıkılmaya yüz tutmuş) düşüncelerine destek verilmeli; sarsıntıya,
şüpheye, kuşkuya düşen insanların sarsıntı, şüphe ve kuşkuları giderilmeye
çalışılmalıdır. Kanaat-i âcizanemce, böyle bir teşebbüste de, Bediüzzaman’ın
üslûp ve metodu takip edilmelidir. Onun eserlerinde ele aldığı hususların her
biri, ehl-i dalâlet, ehl-i küfür, ehl-i şirk tarafından değişik zamanlarda İslâm’a
itiraz mülâhazasıyla ortaya atılmış düşüncelerdir. Bediüzzaman, bu şahısların
hiçbirini muhatap almadan, sadece şüpheleri giderici esaslar, düsturlar
vaz’eder. Hatta bazılarının şüphe diye ortaya attıkları meselelerden o, çok
önemli hakikatler de ortaya çıkarır.

Bu zaviyeden, sahanın uzmanlarının farklı bir platformda bu meseleyi ciddî
bir üslûpla anlatmaları, artık bir sorumluluk, bir vazife ve bir mükellefiyet
hâline gelmiş bulunmaktadır. Yalnız bu mesele değil, İslâm ile ilgili olarak son



zamanlarda tartışılan daha başka pek çok mevzu var ki, bu konuların hemen
hepsinde doğrular anlatılarak yığınlar aydınlatılmalı ve zihinler karışıklıktan
kurtarılmalıdır.
1 Fetih sûresi, 48/28.

2 Fetih sûresi, 48/28.

3 “İnsanlığın İftihar Tablosu, bir fazilet güneşi, onlar da yıldızlar gibidirler ki, insanlara ışıklarını
ancak her yanın karanlığa gömüldüğü durumlarda izhar ederler.”

4 Necm sûresi, 53/9.

5 Âl-i İmrân sûresi, 3/31.

6 Tekvir sûresi, 81/26.



Dördüncü Bölüm
BÜYÜTEÇ

KUSURLARI ÖRTEN İKSİR: VEFA
Soru: Fasıldan Fasıla’da “Vefa öyle bir şeydir ki bin kusur bile olsa
örter.”1 buyuruyorsunuz. Bu sözü izah eder misiniz?
Her şeyden evvel bu ifade, mücerret vefa ile alâkalı söylenmiş bir söz. İkinci

olarak, vefanın da sadakat ve emniyet gibi kendine göre belli kriterleri vardır
ve onlarla vefa vefa olur. Eğer vefa, Allah’a verilen söze bağlı kalma;
insanlara verilen ahde riayet etme; dostluğun hakkını verme; Hak’tan halka
kadar iyilik gördüğü herkese samimiyet ve sadakat içinde bulunma ise, –ki
öyledir– insan, Allah ve Resûlullah’a müteveccih, rıza mülâhazasına kilitli,
iman ve Kur’ân’a hizmet aşkıyla başı sürekli Hak kapısının eşiğinde olmalı; her
nefes alışverişinde: “Henüz derinleşemedim.. gönlümce olamadım.. hâlâ sofada
dolaşıyorum ve salona giremedim.. harem dairesi ise bana fersah fersah
uzak...” demeli ve konumunun hakkını verememiş olma hissiyle inlemelidir.

Evet, Hak’la halvet çok önemlidir. Halvet-i sahîha bir vuslat ve bir şeb-i
arûstur. İşte böyle bir duyguyla meşbû bulunma Cenâb-ı Hakk’a karşı bir vefa
ifadesidir; sadece O’nu duyma, O’nu bilme, O’nun tecellîleri ile mest u mahmur
yaşama ve başka şeyleri duymama veya O’ndan ötürü görme vefası... Sa’di;
“Ağyâra gözünü kapamadıktan sonra O’na mahrem olamazsın.” der ki, ne kadar
yerindedir. Gerçek vefalı olma ancak, harem odasına girme, O’ndan “bî hurûf u
lafz u savt” ses alma, O’nu dinleme, âlemin duyamayacağı hususî bir buudda
O’nunla konuşma ve bunu devam ettirme, devam ettirme yollarını araştırmayla
mümkün olur.

Gerçek vefa, sarih ve zımnî olarak Allah’a karşı verilen sözlere sadık
kalmaktır. Meselâ, “Ben, Allah’ın kuluyum, O da benim Mâbud’um.. Hazreti
Muhammed’in (aleyhisselâm) ümmetiyim.. İslâm’ın müntesibiyim...” gibi
ifadeler söz verme demektir.

İşte bütün bunlarda en derine ulaşma; yani, yukarıda da ifade edildiği gibi



harem odasındaki şekli yakalama tam vefadır. Bu ölçüdeki vefanın tarifine
girecek şekilde vefalı olabilen bir insandan da yer yer kusurlar sâdır olabilir.
Nitekim Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Âdem hata etti, evlâtları da
hata etti.”; “Âdemoğullarının bütünü hatakârdır. Hata edenlerin en hayırlısı
ise tevbe edenlerdir.”  şeklindeki beyanlarıyla bu tür vefazedelere çare ve
reçete sunar. Evet, yanılmak ve hata etmek insanın tabiatında vardır. Bu açıdan
bir insan, çok vefalı olmakla beraber yine de hata edebilir. Ancak, o insan eğer
vefalı ise, bin kusuru da olsa, kusurlarına bakılmaz ve ettiklerine göz yumulur.

Değişik münasebetlerle misal olarak arz ettiğim, bir sahabi ile alâkalı hususî
bir durumu müsaadenizle hatırlatmak istiyorum. Hem Bedir, hem de Uhud’a
iştirak etmiş olan –ismini tasrih etmeyeceğim– bu sahabi, nebiz içmeyi bir türlü
bırakmaz. Bu sebeple de, pek çok defa tecziye ve tedip edilir ve bir defasında
–ihtimal– Halid b. Velid onun hakkında oldukça ağır konuşur. Bunu duyan
Allah Resûlü’nün (aleyhi ekmelüttehâyâ) canı sıkılır ve şöyle buyururlar: “Ona
öyle konuşma; zira o, Allah’ı ve Resûlullah’ı çok sever.”

Bu hâdiseden şu hakikatleri çıkarmak mümkündür:
1.İnsan, Allah (celle celâluhu) ve Resûlü’nü sevdiği hâlde zaman zaman

hatalara girebilir.
2.O zatın nebiz tiryakiliği vardır; bu sebeple de, yer yer düşüp kalkmaktadır.

İhtimal, ileride Allah lütfedecek, o da o işten kurtulacak ve bir daha da nefsine
uymayacaktır. Burada esas vurgulanmak istenen ve Efendimiz’in (sallallahü
aleyhi ve sellem) üzerinde durduğu hususa gelince; o, bu sahabinin Allah’ı ve
Resûlullah’ı sevmesi ve onlara karşı ciddî bir vefa hissi içinde bulunmasıdır.
İntisabın hayatî önem ifade ettiği bir dönemde o zat, Allah’a teslim olmuş,
teslimiyetini devam ettirmiş ve Allah Resûlü de onun bütün kusurlarına göz
yummuştur; hepsi o kadar.

Objektif olmayan, konuyla alâkalı benim de bazı müşâhedelerim olmuştur:
İyi tanıyıp bildiğim, çok erken hak ve hakikate gözlerini açmış bir şahıs vardı.
Bu zat, yürekleri hoplatacak hakikatlere şahit olmuş ve bu hakikatleri temsil
etme ve düşünce aksiyonunun içinde, hatta önünde bulunmuş; lâakal öyle
bilinmişti. Ne var ki, ben bir türlü onu, gönlüme göre koyduğum yerde
bulamıyordum. Bazen beklenen ölçüde uyanık olmayabiliyor, çok defa yaya
kalıyor ve hatta bazen gaflet diyebileceğim durumlara bile düşebiliyordu.
Bazen aklımdan, “Onun ve benim gibi dikkatsizlerin Odetta gibi taş kesilmeleri
gerekmez mi?” diye geçtiği de olurdu. Levsiyâtın her çeşidine açık böyleleri
hep gayriciddî davrandıkları, çarşıda-pazarda günaha açık durdukları, dahası



onun ızdırabını ruhlarında duymadıkları hâlde, nasıl oluyor da bu işin önünde
görünebiliyor ve tokat yemiyorlardı?! Tokat yemeliydiler gibi geliyordu bana.
Zira herkes idrak ve irfan seviyesine göre tokatlanır. Mukarrabîn, aklından
geçen şeyden dolayı tokat yer; eğer aklından, birinin kusuruyla alâkalı bir şey
geçse hemen ayağına bir iğne batar. Öyle ise bu insan, ön saflarda koştuğu
hâlde nasıl oluyordu da tokat yemiyordu?

Bu soru belki elli defa zihnime takılmıştır. Neden sonra aklıma geldi ki: Bu
insanı tanıdığım günden beri o, onca kusur ve gafletinin yanında Allah’a karşı
öyle vefalıydı ki, bütün zorluklara rağmen hiçbir zaman boyunduruğu yere
bırakmıyor ve bir kuvvet-i zahr gibi her zaman Hakk’a sahip çıkıyordu. Demek
ki, Allah, elli bin kusuru dahi olsa kulunun vefasından dolayı َكُّبَر َكَعَّدَو  اَم 
2 ىٰلَق اـَمَو   âyetinin ifadeleriyle o kulunu terk etmiyor ve onu yalnız
bırakmıyordu. Zira Allah (celle celâluhu), vefalıların en vefalısıydı. Evet, Hak
kapısındaki vefa, koruyucu bir sütre ve kalkandır; işte bu hakikat, o şahıs
hakkında da tecellî etmişti. Esasen bu değerlendirme objektif görünmeyebilir
ve benim şahsî değerlendirmem de sayılabilir; ama öyle olmuştu.

Vefa, bir mü’min vasfıdır. Bir hadis-i şerifte münafıkların özellikleri
zikredilirken onların üç vasfından bahsedilir: َدَعَو اَِذإَو  َبَذـَك  َثَّدــَح  اَِذإ 

َناَخ َنِمُتْا  اَِذإَو  َف  َلَْخأ  “Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman
sözünü tutmaz. Emanete hıyanet eder.”  Hadis-i şerifteki ََفلَْخأ َدَعَو  اَِذإَو   nin
karşılığı ىٰفَو َدَعَو  اَِذإَو   “Söz verdiği zaman yerine getirir.” ifadesidir. Yani,
hulfu’l-vaad bir münafık sıfatı olduğu gibi, va’dinde vefa da kâmil mü’min
sıfatıdır. Vefa kelimesi aynı zamanda “sıdk”ı ve kendisine bir şey emanet
edildiği zaman emanete riayeti de tazammun eder. Bu itibarla o, hadis-i şerifte
zikredilen üç hususun hemen hepsinde Allah ve Resûlü’nün bizden beklediği
çok önemli durumu ihtiva eden şümullü bir kelimedir. Nitekim Kur’ân-ı
Kerim’in pek çok yerinde mü’minlerin Allah’a verdikleri söz, 3 َنوُفوُي  veya
ism-i fâil sığasıyla اوُدـَھاَع اَِذإ  ْمِھِدْـھَِعب  َنوُفوُمْلاَو   “Allah’a ahdettikleri
zaman sürekli verdikleri sözü yerine getirme gayreti içindedirler.” 4 şeklinde
zikredilmektedir.

Va’de vefanın, –yukarıda da bahsedildiği gibi– Hak kapısının düğmesine
henüz dokunanın yöneliş vefası.. koridora adımını atan birinin vefası.. salona
“Buyur!” edilmeye karşı, adım atmakla cevap verenin daha engin vefası..
salona girdikten sonra “Acaba hareme nasıl kabul ediliriz?” şeklinde düşünenin



vefası.. ve hareme girdikten sonra da oradan atılmama heyecanını yaşama
vefası.. gibi kendine göre dereceleri vardır. Üstad buna benzer bir
derecelendirmeyi َمیِقَتْسُمْلا َطاَرِّصلا  َانِدِْھا   ifadesine bağlı olarak serdeder.
Ona göre َمیِقَتْسُمْلا َطاَرِّصلا  َانِدِْھا   de, “Bizi sırat-ı müstakîme, yani şer’-i
şerifin yol olarak tayin buyurduğu şehrâha hidayet eyle.”; “Hidayet ettikten
sonra o yolda bizi sabitkadem eyle ki, o yol bizim Hakk’a ulaşmamız için bir
yol olsun.” gibi mânâlar ve daha sonrasına ait mertebeler vardır. Evet, herkes
kendi seviyesine göre vefasının mükâfatını mutlaka görecektir. يِۤدْھَِعب اوُفْوَأَو 

ْمُكِدْھَِعب ِفوُأ   “Siz Bana karşı va’de vefaya dair verdiğiniz sözü yerine
getirin ki, Ben de va’dimi yerine getireyim.”5 âyet-i kerimesi bu hakikati
hatırlatır.

Esasen çok derinlemesine sezip sistemleştiremediğim bir hakikat yer yer
vicdanıma aksediyor; ama tam evirip çevirip ifade edemiyorum. Şöyle
diyebilirim: Vefa öyle yüce bir vasıftır ki; kul, bir hamlede onunla Hakk’a
muhatap olma seviyesine yükselir; yükselir de böyle birinin Cenâb-ı Hakk’a
karşı olumlu bir tavrı ne teveccühlere vesile olur ve ona: “Sizin şartınız,
Benim şartım...” “Siz bir lâzımı ortaya koyun, Ben de koyayım...” denir.
Allah (celle celâluhu) ile kul arasında mukaveleye benzeyen böyle bir
teveccühte Cenâb-ı Hak, kuluyla âdeta mükâleme ve muamelede bulunuyor gibi
onu teşrîfen ve tekrîmen terakki ettirerek çok yüksek bir pâyeye ulaştırmaktadır.
Tabir caizse burada, ilâhî teveccühle kulun yönelişinin buluşması söz
konusudur. Zira Allah, bunu ْمُكِدْـھَِعب ِفوُأ  يِۤدْـھَِعب  اوُفْوَأَو   tabiriyle ifade
etmektedir.

Söz buraya gelmişken vefayla alâkalı bir şey daha arz etmek istiyorum: Vefa,
dosta ait bir sıfattır. Dost, dostunu asla terk etmez. Dostluğun devamı da ancak
vefaya bağlıdır. Vefasızlıktan müşteki bir şair şöyle der:

“Dost bî-vefa, felek bî-rahm, devran bî-sükûn,
Dert çok, derman yok, düşman kavî, tali’ zebûn.”
Şimdilerde ben bunu değiştirdim ve şöyle söylüyorum:
“Dert çok, derman daha çok; düşman şimdi zebûn, tali’ daha kavî...”
Mehmet Âkif de başka olumsuzluklarla beraber vefasızlıktan şöyle dert

yanar:
“Vefa yok, ahde hürmet hiç... Emanet lafz-ı bî-medlul;
Yalan râyiç, hıyanet mültezem her yerde, hak meçhûl!



................................................................................
Beyinler ürperir, yâ Rab! Ne korkunç inkılâb olmuş:
Ne din kalmış, ne iman, din harâb iman serâb olmuş.”
M. Âkif ilk mısrada önemine binaen vefayı zikretmektedir. Şairlerin

eserlerinde bazen vefayla beraber sıdkın da ifade edildiği görülür. Zira sıdk,
vefanın bir buududur. Sadık, vefalı olur. Zaten vefalı olmayan da sadık ve dost
olamaz.

Aslında, insanın göstermiş olduğu vefa, dönüp dolaşıp yine kendisine gelir.
Meselâ, her ezandan sonra mü’minler, ِةَّماَّتلا ِةَوْعَّدــلا   ِ هِذٰـھ َّبَر  َّمُّـھٰلَلا 

ِةَِمئاَقْلا ِة  َالَّصلاَو ... diye başlayan ezan duasını okurlar. Bu dua, “Allahım!
Efendimiz’in derecesini insanın ulaşabileceği noktaların en zirvesine ulaştır.
Öyle ki, alttan bakanlar takdirle başları dönsün. Yandan bakanlar oranın
makam-ı hamd olduğunu görsün. Kendisi onun Livâü’l-Hamd olduğunun
şuurunda olsun. Ve oraya koşanlar da ‘Elhamdülillah’ deyip kurtulsunlar.”
demektir. Bu şekilde, her ezandan sonra bu duayı yapan ve her fırsatta salât u
selâm getiren bir mü’mine –inşâallah– Allah Resûlü de ötede gereken vefayı
gösterecektir.

Sözlerimi şu duayla noktalamak istiyorum: Yâ Rabbi! Pek çok günah işledim.
Nihayet tasmalı boynumla Sana geldim. Eğer, elde olarak veya olmayarak yer
yer günah işlemek bir düşmek ve çamura batmaksa, hâlimi öyle arz etme ve
şefaat dileğimi hâlimle ortaya koyma yolunu seçtim. Vefalı olamasam da,
vefana güvendim. Sıdk u emanet bilmesem de, rahmetinin enginliğine yürekten
iman ettim. Sermayesiz bir müflisim.. ِيل ِفَْواــَف  ٍة  اَجْزُم ٍةَـعاَضِِبب  ُتْـئِج 
6 ُِّيف َواَي  deyip vefana sığındım. Sen Yusuf değil, hem onun hem de hepimizin
Rabbisin; Yusuf, hâllerini arz edip eşiğine baş koyanları boş çevirmemişti...
1 Bkz.: Fasıldan Fasıla-1 s.325.

2 Duhâ sûresi, 93/3.

3 Ra’d sûresi, 13/20; İnsan sûresi, 76/7.

4 Bakara sûresi, 2/177.

5 Bakara sûresi, 2/40.

6 “Değersiz bir sermaye ile geldim. Ey vefa sahibi Rabbim, vefana sığındım, bana vefanla muamele
etmeni bekliyorum!”



UFUK İNSANLAR: PEYGAMBERLER
Soru: “Peygamberler, insanlık için birer sınır çizgisi mesabesindedirler.
İnsanlığı oraya yükseltmek mümkündür.” buyuruyorsunuz. Bu sözün
açılımını yapar mısınız?
Peygamberler, Allah’ın seçtiği ve özel donanımlı mükemmel insanlardır.

Maddî-mânevî en güzel sıfatlarla donanmış bu insanlar, aynı zamanda herkesin
kendisine örnek ve model kabul edeceği câmiiyete de sahiptirler. İnsanlar,
Allah’ın kendilerinden beklediği ve yakalamalarını istediği noktada örnek
olarak peygamberleri görürler.. onlar, komutanlıkları, babalıkları, devlet
başkanlıkları, hâkimlikleri ve mucizeleriyle, hâsılı hayatın her sahasında
insanlar için birer sınır çizgisi mesabesindedirler.

Şimdi bu mülâhazalara bağlılık içinde şunu ifade edebiliriz: Peygamber
dimağı, fiziği aşkınlık içinde aynı zamanda metafiziğe de açıktır. Çünkü biz
hâlâ vahiy telakkisini, onun melekle görüşme meselesini çözebilmiş değiliz.
Onun hayattaki bütün başarılarına fetanet-i uzmâ diyoruz. Fetanet-i uzmâ,
muhteşem ve insan üstü akıl demektir. Allah’ın kudsî elçileri, bir kısım
mazhariyetlerle pek çok problemi çözmüşlerdir. Haddizatında bu, sebep olarak
onların dimağlarının dimağlar üstü bir dimağ olmasıyla hâsıl olmaktadır. Yani
Allah, sıradan bir insanı o büyük vazife ile serfiraz kılmamıştır. Allah,
peygamberlerin ruhu gibi dimağlarını da fevkalâdeden inkişaf ettirmiştir. Bu
açıdan peygamberlerin dimağlarının seviyesi de dimağ adına son sınırdır ve
başkalarının da, yakalama cehdi içinde bulunmaları gereken bir müteal
serhattır.

Peygamberlerin mucizeleri de, ilmî araştırma, gelişme ve telakkilerin son
sınırını göstermesi açısından serhat sayılır. Hz. Süleyman’ın (aleyhisselâm)
Belkıs’ın tahtını Sebe’den getirmesi ve oradaki insanların da bunu görmesi
celb-i surete işaret etmektedir.1 Peygamber bunu bir mucize olarak
gerçekleştirmiştir ve bu, insanlık için bir son sınırdır. Beşer, fen ve terakki ile
ancak onun biraz yakınına ulaşabilir. Nitekim televizyonun icadı beşerin bu
noktaya vardığını göstermektedir. Yine Hz. İsa (aleyhisselâm), en onulmaz
dertlere derman bulan –Kur’ân-ı Kerim’in ifadesi içinde– Allah’ın izniyle
ölüleri dirilten, kör olanları gördüren, abraş hastalarını iyileştiren bir
peygamberdir.2 Bu âyet-i kerimeyle Allah, peygamberi vasıtasıyla insanlığa şu
mesajı vermektedir: “Tıp mevzuunda bir gün öyle ilerlenecektir ki, ölüme hayat
rengi verilecektir.” Tabiî bu, “Ölmüş insanlar tekrar diriltilecek.” anlamına



gelmemektedir. Keza, Hz. İbrahim’in ateşte yanmaması, insanın da bu ufka
ulaşması adına bir davetiye hükmündedir. Bugün insanoğlu amyant maddesini
keşfederek bunun küçük bir kısmını gerçekleştirmiş sayılır. Beyan Sultanı
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de, ifade ve beyan hususunda
insanlığın, kendisine yaklaşması beklenen bir zirvedir.

Buradan hareketle insanlık, gelecekte bir kısım hakikatlerin mâşerî vicdan
tarafından kabul edilmesi için gücünü, kuvvetini beyandaki edadan alacak;
üslûp ve beyandaki eda, hakikaten en müessir bir silah hâline gelecektir,
diyebiliriz. Zaten kitle iletişim araçları vasıtasıyla bu gün tahrip veya tamir
adına yapılanlar da o noktanın önemini bize anlatmıyor mu..?

Evet, ölüme hayat rengi vermek ve ateşin içinde yanmamak mümkündür.
Hatta belki de gelecekte suretleri celp etmekten ziyade, ışınlama meselesi de
vuku bulacaktır. Gerçi bu mesele bana fizikî olarak biraz uzak geliyor. Çünkü
cisimler, hareket ettikleri istikamette boylarından kaybetmekte ve ışık hızına
çıkınca da yok olmaktadırlar. Bu durumda kalb ve nabız nasıl olur
bilemiyorum.! Ancak gelecek, pek çok sürpriz ve fevkalâdeliklere gebe gibi
görünüyor. Teknik ve teknolojik gelişmeler ilerledikçe bunlar bir bir müşâhede
edilecektir. Beşer bu gelişmelerle peygamberlerin tutturduğu ufuklara
ulaşabilecektir ama onun o ufku tam olarak ihraz etmesi de mümkün değildir.

Evet, peygamberler, insanların önünde maddî-mânevî her yönden birer örnek
ve model olarak ulaşılması gereken birer işaret âbidesi ve Allah’ın seçtiği en
mükemmel insan topluluğudur. Allah’ın rızası, selâmı onların ve bizim
Peygamberimiz’in üzerine olsun.
1 Bkz.: Neml sûresi, 27/40.

2 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/49; Mâide sûresi, 5/110.



AŞK-I MECAZÎNİN AŞK-I HAKİKÎYE İNKILABI
Soru: Aşk-ı mecazî, aşk-ı hakikîye nasıl inkılâp eder? Bunun sırrı nedir?
Aşk, fart-ı muhabbet demektir. Muhabbet, bilmenin ve tanımanın veyahut

mutlak kemale muttali olmanın; karşı tarafta da kemal, cemal –mecazî aşk
açısından– melâhet, müşâkele... gibi hususların bulunmasıyla bazen meydana
gelen insandaki fıtrî bir hâldir. İnsan, tanımadığını ve bilmediğini sevmez;
sevebileceğini tanıyıp bilirse sever. Kâfirlerin Allah’ı sevmemesi ve Resûl-i
Ekrem’e karşı saygısız olmaları, tanımama ve bilmemeden kaynaklanmaktır.

Muhabbetin ifrat derecesine aşk denir. Normal muhabbette olmasa da aşkta
bazen muvazenesizce tavırlar görülebilir. Bir diğer mânâda aşk, mahbubundaki
kusurları görmemezlik, gözüne ondan başka hayalin girmemesi ve onu her şeyin
ve herkesin üstünde kabul etme hâlidir. Meselâ kişinin, güneşin güzelliğini
mahbubunun güzelliği yanında sönük görmesi, “Mahbubum benim yanımda
olursa Cennet’in hurilerini istemem.” demesi veya “Cennet başkalarının olsun.
Bana mahbubum yeter..” gibi iddialar, âşık mırıltıları ve mecazî aşk açısından
da akıl ve mantıkla telif edilmeyecek bâlâpervazane iddialardır. İşte bu aşktır
ki, Mecnun’u sahraya salmış ve Ferhat’ı da koca dağı delme macerasına
itmiştir.

Allah’tan başka –neye olursa olsun– gönül vermek, onu sevmek, âşık ve
müptela olmak mecazî aşktır. Meselâ Mecnun’un, Ferhat’ın ve Zeliha’nın
muhabbeti, birer mecazî muhabbettir. Bir de fart-ı muhabbetin fıtrî, garazsız,
ivazsız olanı vardır ki, buna da anne ve babada bulunan şefkati misal
verebiliriz. Esasen şefkat, Allah’ın Rahmân ve Rahîm isminden gelmektedir.
Allah’ın insanlara ve mahlukata karşı olan mukaddes ve münezzeh sevgisinin,
değişik malul yanlarıyla insanlarda olanına şefkat denir.

Evet, Mâbud-u Mutlak’tan gayrıya gönlün kaptırılması, sevilip aşk u alâka
gösterilmesi mecazî aşktır. Hakikî aşk ise gönlün Allah’a verilmesi ve Allah’ın
deli gibi sevilmesidir. Burada hemen şunu da ifade etmeliyim ki, Allah’ı
sevmek, bir pâye meselesidir. Mü’minler, Resûl-i Ekrem’i severlerse,
mü’minlik mertebesinde, daha doğrusu mü’minlikteki muhabbet mertebesinde
önemli bir noktaya ulaşmışlar demektir. Fakat bu, en kâmil mertebe değildir.
Meselâ Resûl-i Ekrem’i andığınız zaman kararınız kalmayabilir; ama bu
zirvenin ötesinde bir de şahika vardır. Resûl-i Ekrem’i, O’na ait hatıraları ve
ashab-ı kiramı sevme mertebesi, muhabbetin ilk mertebelerindendir. Çünkü
bunlar beşerî kıstaslarla anlaşılan, duyulan, takdir edilen ve ölçülen



şeylerdendir. Demek ki sizin kabınız, hissedilen şeyleri ölçüp değerlendirip
size bir fikir verebiliyor. Siz bu fikirle o mahbubu gönülden seviyorsunuz.
Onun halkasına tam girip ve onun gözüyle ötelere, ötelerin de ötesine bakınca,
aşk u muhabbetinizde daha derin lâhûtî bir buuda ulaşıyorsunuz.

Allah’ı sevmek, her türlü alâkanın ötesindedir. Bu sevgiyi vicdanında biraz
olsun hisseden neler neler duyar... Cenâb-ı Hakk’ı sevmenin başladığı andan
itibaren her sevgi dolaylılık rengine bürünür. Ayrıca Allah’ı sevdiğiniz nispette
mâsivâya karşı aşk u alâkanız yavaş yavaş küsuf tutmaya yönelir. Siz artık her
şeyi ondan dolayı sevmeye başlarsınız. Meselâ Hz. Ali’yi, damad-ı Resûlullah,
O’nun Haydar-ı Kerrarı, Şah-ı Merdanı, muharebe meydanlarının kükreyen
aslanı olduğu için seversiniz. Allah’ı sevme zirvesine ve şahikasına
yükseldiğiniz zaman Resûl-i Ekrem’i Allah’ın elçisi olduğu için seversiniz.
O’nun karşısında yeri, konumu ve risaletini görüp okudukça bu derinlikten
sevgi, bir hayranlığa dönüşür. Bu bir zevk ve hâl meselesidir. Bunu tadan bilir;
tatmayan bilmez.

İnsanın Allah’ı sevmesi iyi bir şeydir. Hususiyle insan, vicdan sistemiyle
Allah’ı tam bilebiliyorsa O’nu delice sever. Çünkü sevginin biricik mahalli
vicdandır. Vicdanın rükünlerinden biri olan zihin bildirir, latîfe-i rabbâniye
gösterir, irade O’nun muradına yönlendirir, akıl, sevgi esbabı üzerinde
muhakeme, yürek ise ona önemli derinlikler kazandırır.

Bir insan, bütün bütün mecazî aşkla meşbû ise ve aşk-ı hakikîden mahrumsa
mutlaka bir şeyler yapılarak onun yüzü hakikî aşka döndürülmelidir. Böyle bir
insan, kendisine fâni matlubların fena ve zevalini göstermek suretiyle, içinde
Bâki-i Hakikî ve beka arzusu uyararak.. iman ve mârifet hususunda
derinleşerek.. sözün-sohbetin hep evrilip çevrilip O’nunla irtibatlandırıldığı
meclislerde bulunarak.. kalbin kiri-pası sayılan günahlardan, hatalardan uzak
durarak Hak’la alâka kurabilir; kurabilir ve alâkasını güçlendirerek her şeyden
elini eteğini çekip َنِیِلفْٰألا ُّبِحُأ  Ben, batıp gidenleri sevmem.”1; Bâki bir“ َۤال 
yâr isterim deyip O’na yönelebilir. Hz. İbrahim (aleyhisselâm) gibi yıldız, ay,
güneş... hepsini tulû, gurub ve mahiyetleriyle okur, bunların zeval bulup
gitmelerini, bir doğup bir batmalarını ve batıp giden bu şeylerin kalbin
alâkasına değmediğini haykırır, herkese duyurur. Zaten bunlar, camid ve cansız
nesnelerdir; ne insanı duyar ne dinler ne de ihtiyaçlarına cevap verebilirler.
Oysaki insan, öyle birine yönelmeli ki, her zaman onu görsün, duysun, dinlesin
ve isteklerine cevap versin.

Evet hatırat-ı kalbimi bilsin, dualarıma icabet etsin.. dünyevî-uhrevî



taleplerimi yerine getirsin.. yalnızlığımı giderip bana enis olsun.. ebed
arzularıma cevab-ı savap verip gönlümü şâd etsin.. benim gibi bütün dost,
ahbab, yârân ve yakınlarımı da âbâd etsin.. bana işte böyle bir mâbud, sevgili,
yâr-ı vefâdâr ve her hâlime nigehban bir dost lâzım. Öyleyse buna aşk u alâka
kurmak gerekir.

Molla Cami, bu hususu anlatırken, “Yalnız Bir’i iste, başkaları istemeye
değmiyor. Bir’i çağır, başkaları imdada gelmiyor. Bir’i talep et, başkaları
lâyık değiller. Bir’i gör, başkalar her vakit görünmüyorlar, zeval perdesinde
saklanıyorlar. Bir’i bil, mârifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır.
Bir’i söyle, O’na ait olmayan sözler mâlâyâni sayılabilir.” demek suretiyle
hakikî aşkın Allah’a karşı olan aşk olduğunu, insan Allah’tan gayri neye
gönlünü verirse versin, içinde bir burkuntu ve üzüntü bırakıp gideceğini
vurgular ki, herkesin meşk edip tekrarlaması icap eden bir husustur.

Hulâsa-i kelâm, fâni ve zâil şeyler, gelip gidişi ile kalbin alâkasına
değmediğini göstermekte ve hakikî mahbub arayan gönle,“Allah sevilmelidir.”
ihtarını yapmaktadır.
1 En’âm sûresi, 6/76.



YEDİ KAT SEMA
Soru: Üstad’ın Sözler adlı eserinde, “İnsanda cisimden başka nasıl akıl,
kalb, ruh, hayal, hafıza gibi mânevî vücudlar var. Elbette insan-ı ekber
olan âlemde ve şu insan meyvesinin şeceresi olan kâinatta da, âlem-i
cismaniyetten başka âlemler var. Hem âlem-i arzdan, ta Cennet âlemine
kadar her bir âlemin birer seması vardır.”1 demektedir. Âlemlerin sayısı
yediyle sınırlanmadığına ve her âlemin bir seması olduğuna göre yedi
semadan bahsedilmesini izah eder misiniz?
Üstad, 12. Lem’a’da yedi sema meselesinden bahsetmekte ve yedi rakamıyla

ilgili pek çok tevcihte bulunmaktadır. Zannımca burada asıl önemli olan husus;
semanın yedi tabakadan veya yedi buuddan oluştuğu hususudur. Biz bunu tam
mânâsıyla bilemeyebiliriz. Meselâ, biz, rüyalarla, yaşadığımız şu zaman ve
mekân buudlarının dışına çıkarız. Bu yedi buudun her birinin kendine göre
ahkâmı, erkânı ve hususiyetleri vardır. İşte yedi semadan bahsedilmesi, bizim
bulunduğumuz üç buudlu mekânın dışında bazı mekânların da olabileceğine ve
farklı zaman buudları içine girilebileceğine bir kapı aralama olarak
anlaşılabilir. Rüyalarda da bir gerçeği sürekli hatırlatmak için aynı şeylerin
takviye ve tekerrür edip durması da böyledir. Bu da, rüyalarda görülen şeyleri
Allah’ın (celle celâluhu) çok istihsan ettiğini, önemine binaen onları
hatırlatmak için gördürdüğünü anlatmak içindir.

Ayrıca 7, 70, 700 sayıları, Arap dilinde kesretten kinaye olarak
kullanılmaktadır. Üstad’ın orada yaptığı tevcihlerden biri de işte budur.
Dolayısıyla “7 kat” çokluğu ifade etmek için kullanılmış olabilir. Makro
âlemler için 7, normal âlemler için 700, bundan daha küçük âlemler için 7000
sayıları kesretten kinaye olarak kullanılmış olabilirler. Meseleye bu açıdan
bakıldığında “yedi kat sema” tabirinden, hakikaten âlemlerin yediden ibaret
olduğu zannedilmemelidir. Zaten bu, ne Kur’ân-ı Kerim’in tevcihinde
(tasrihinde) ne de Üstad’ın o mevzudaki yorumunda mevzubahistir.

Burada kastedilen, görüp bildiğimiz âlemlerden başka daha pek çok âlemin
bulunduğudur. Zaten Allah (celle celâluhu), Kur’ân-ı Kerim’de bu hususu tasrih
etmemektedir. Fatiha sûresinde َنیَِملاـَعْلا ِبَر  ّ  tabiri geçmektedir. Mevzua
Arapça grameri açısından bakacak olursak şunu söyleyebiliriz: َنیَِملاَعَْلا
kelimesi çoğul olduğu gibi, kip olarak da cem-i kesrettir. O hâlde َنیَِملاَعْلا ِبَر  ّ
ifadesinin, âlemlerin sonsuz sayıda olabileceğine işaret ettiği söylenebilir.
Arapça’da cem-i kıllet için kullanılan altı adet vezin vardır. Bu altı vezin,



üçten ona kadar çokluk için kullanılır. Onu aşan çokluklar için de bu altı kalıbın
dışındaki kelimeler kullanılır ki “âlemîn” işte bu altı kalıp dışındadır. Bu
açıdan bakıldığında “âlemîn” kelimesine ilk bakışta, bu kelimenin ifade ettiği
âlemlerin yediyi aşkın olduğu söylenebilir. Çünkü bu vezin, on adedinin
üstündekiler için kullanılmaktadır.

Bir de âlemîn sayısının 18 bin olduğunu söyleyenler olmuştur. Bu, belli bir
dönemde bazı kişilerin sayarak söylemiş oldukları bir şey olabilir. Hatta
bundan daha öte sadece insanda 18 bin âlem olduğu söylenebilir. Esasen
böylesi yorumların ne Kitap’ta ne de Sünnet’te yeri olmadığından bunların
hepsine “kesretten kinaye” denebilir.
1 Bediüzzaman, Sözler s.775, Şahdamar Yayınları.



Beşinci Bölüm
AKTÜEL

İNSANIN İHTİYAÇLARI KARŞISINDA 
DİN GÖRÜNÜMLÜ ORGANİZASYONLAR

Soru: İslâm’ın ilk devirlerinden itibaren felsefenin içimize yerleşmesi
nasıl olmuştur? İslâm’ın içine Yunan felsefesi nasıl girmiştir? Felsefe
alanında İmam Gazzâlî ve İbn Arabî’nin rolü ne olmuştur? Bir de
günümüzde meditasyon ve parapsikoloji gibi hâdiseler üzerinde çokça
duruluyor ve insanların bunlara belli bir teveccühü söz konusu. Bu
teveccüh, yayın organları, toplantılar, dernekler ve değişik sevgi
kanalları ile geliştirilmekte ve bunların temelinde de Budist felsefenin
propagandası yapılmakta. Bunlar, dinle pek fazla irtibatı olmayan,
tasavvufî bilgisi de yetersiz bazı aydın kesimde oldukça revaçta. Ayrıca
Amerika’da da çok yaygın tarzda Doğu Felsefesinin bir akımı var.
Hâlbuki bizim tasavvuf birikimi ve tevhidî hakikatler bunların çok çok
üzerinde. Müslümanların ilk dönemde Yunan felsefesine olan
yönelişleri ile bugünkü yönelişler arasında bir benzerlik var mı?
Yunan felsefesiyle günümüzdeki düşünce arasında biraz fark var. Emevilerin

ilk dönemlerinde Batı felsefesine kapılar aralanmış ise de, Müslümanların bu
felsefeyle ilk tanışmaları Abbasi döneminde olmuştur. Bundan önce saf İslâmî
düşünce ve tasavvuf diyebileceğimiz İslâm’ın ruhî hayatı, Kitap ve Sünnet’e
dayanmaktaydı. Bu da daha ziyade inananlarca temsil ediliyor ve yaşanıyordu.
Yani ilk İslâmî düşünce, kitaplara henüz dökülmemişti. Hadislerin içinde
mümtezic olan şeyler de çok seçilemiyordu. Yani hadisler belli bablarla bir
kitapta hususî mahiyette henüz telif ve tasnif edilmemişti. Her şey yaşanıyor
fakat bazı özel hususlar kayıt altına alınmadığından tam bilinmiyordu.
Toplumda daha çok vicahî kültür hâkimdi. Ancak hicrî 2. asırdan itibaren –ki,
Abbasiler zamanına rastlıyor– Me’mun döneminde, Batıdan Grek (Yunan)
felsefesinin tercüme edilmesi ile kadim Batı düşüncesi Müslümanlığın içine
girmiştir. –Bağışlayın– işte o curcuna içinde, Kur’ân’ın mahluk olup olmadığı



veya ne olduğu meseleleri mevzuubahis olmaya başladı.
Böylece hicrî 2. asrın sonu ve 3. asrın başı itibarıyla Grek felsefesi İslâmî

düşüncenin içine kısmen nüfuz etti ve işte bu dönemde idi ki, İslâm’ın ilk
“rasyonalistleri” diyebileceğimiz Mutezile ve ilk “deterministleri”
diyebileceğimiz Cebriye doğuvermişti. Yine bu yıllarda Sokrat felsefesinden
mülhem “Varlıktan gaye, Hâlık’a benzeme mülâhazasıdır.” türünden düşünceler
telaffuz edilmeye başladı.

Daha sonraki dönemlerde, bu düşünceler gelişerek devam etti ve bu süreç
İmam Gazzâlî dönemine kadar da tesirini artırarak yaygınlaştı. Üç sene felsefe
ile meşgul olduğunu belirten İmam Gazzâlî, daha ziyade Aristo felsefesinin
Endülüslü mütercimlerine karşı meşhur Tehâfüt’ünü yazmıştır. İbn Rüşd de
Gazzâlî’nin bu eserine karşı “Tehâfütü’t-Tehâfüt”ü kaleme almıştı. İmam
Gazzâlî’ye, diğer ilimler kadar felsefeyi bilmediği söylense de, ben hiç de öyle
zannetmiyorum; o kadar zeki bir insanın onca zaman meşgul olduğu bir konuyu
bilmemesi çok makul değil. İmam Gazzâlî hazretlerinin felsefe alanındaki
mücadelesi, –el-Munkizu mine’d-dalâl’de de ifade ettiği gibi– genelde
yamulmuş veya sürçmüş bir düşünceyi yeniden doğrultup yerine oturtması
yönündedir. İmam önce bâtıl düşüncenin kökünü kesmek, daha sonra da dinî
ilimleri, kendi çerçevesinde yeniden ihya etmek mülâhazasıyla harekete geçmiş
ve bu konuda elinden geleni yapmıştır.

Muhyiddin İbn Arabî’nin konumu ise daha farklıdır. O, bir ruh insanıdır.
Hallaclarla, Sühreverdîlerle var olan bir geleneği devam ettirmiştir ki,
Fütûhât-ı Mekkiyye’sine bakılınca, anlaşılmasının çok zor olduğu bir yana
(Fusûsü’l-Hikem’in şerhli güzel bir tercümesi olsa da Fütûhât-ı Mekkiyye
henüz tam ve iyi bir tercümeyle kültür dünyamıza kazandırılamamıştır)
anlaşılanları olduğu gibi kabul etmek de ayrı bir problem…

Bir mânâda onun ifadeleri vecd ve istiğrak hâlinin ifadeleridir. Onun
ifadelerinde vahdet-i vücud mülâhazası açıktır. Gerçi son asrın âlimlerinden
Ahmed Emin onun o meydanın eri olmadığını, o meydanın asıl erlerinin Hallâc,
Maktûl es-Sühreverdî ve Cîlî gibi kimseler olduklarını söylese de, rahatlıkla
onun bu düşüncenin felsefesini yaptığı söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında
Muhyiddin İbn Arabî hazretlerinin yeri ve konumu İmam Gazzâlî hazretlerinden
farklıdır. Vâkıa, İbn Arabî, İmam Gazzâlî’den bazı nakillerde de bulunmuştur.
Ama öyle zannediyorum ki, eğer İmam Gazzâlî o dönemde olsaydı İbn
Rüşd’den daha çok İbn Arabî ile uğraşırdı. Çünkü Sünnet-i seniyye ve sahabe
telakkisindeki Müslümanlık İmam Gazzâlî’ye göre esastır. Gazzâlî, onu ihya



etmeye çalışmış ve ona tasavvuf ruhunu, düşüncesini işrâb etmiştir.
Günümüzdeki din görünümlü organizasyonlara gelince, bunlar bir açlıktan

kaynaklanmaktadırlar. Yani insanlar, metafizik duygu ve düşünce adına meşru
yollarla tatmin edilemediklerinden yoga, meditasyon, hipnoz, telepati ve
parapsikoloji gibi şeylerle kendilerini avutmaktadırlar. Arkadaşlar beni
Avustralya’ya davet ettiklerinde, oradaki bazı grupların hususî lokantalarında
özel meditasyon yaptıklarını, bunlarla insanları tesir altına alıp âdeta onların
beyinlerini yıkayıp sonra da bazı Uzak Doğu dinlerini telkin ettiklerini
söylemişlerdi...

Evet, senelerden beri bizim ülkemizde de cincilik ve pericilik gibi şeyler
almış başını gidiyor. Bütün bunlar bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. İhtiyaç,
usulüne göre karşılanmadığı, tatmin edilmediği için, yani dine muhtaç olan
gönüllere hak din verilmediğinden dolayı insanlar hep bir arayış içindeler.
Şunu hemen ifade edeyim ki, dinimizde bu tür şeylere çok da önem
verilmemiştir. Evet, dinimiz, Allah ve Peygamber’e dayanmayan bu tür
durumlara karşı mesafelidir. Her ne kadar evliyâullahın keşfi, kerameti ve
vicdanlarında bazı hususları duymaları söz konusu olsa da, bunlar, Allah’ın
iradesine ve meşîetine bağlı olaylardır ve insan bunları istediği zaman elde
edemez. Keramet denen harikulâde hâl de Allah’ın yaratmasına vâbestedir.
Zaten öbür türlüsü de sihirbazlık ve illizyon gibi bir göz boyayıcılığı olur ki,
onlara da asla itibar edilmez.

Bir vâkıa olarak şunu söylemek mümkündür: Çok uzun zamandan beri
memleketimizde insanların dinî ihtiyacı, doğru yollarla ve dinî kaynaklara
dayanılarak tatmin edilemediğinden, sosyete salonlarında ve aristokrat sınıf
arasında cin, şeytan çağırma gibi hâdiseler olağan bir hâl almıştır. Aslında bu,
bir ihtiyaç ve bir açlığın ifadesidir. Bu açlığı gidermenin yolu da toplum içinde
hak din olan İslâmiyet’e serbestçe yayılma hak ve imkânının verilmesidir.
Medyanın bu istikamette seferber olması ve insanlara örnek olabilecek doğru
dürüst şeylerin anlatılması da bu açlığı giderme yolunda atılacak adımlardan
bir diğeridir. Tabiî, insandaki metafizik duyguyu tatmin etme adına geliştirilen
diğer organizelerde, Allah’a kulluk gibi bir sorumluluğun olmaması, kimseden
namaz, niyaz, oruç gibi ibadetler istenmemesi ve bu hareketlerin daha çok
harikulâdelikleri ön plana çıkarması, bu organizasyonları bazıları için cazip
hâle getirmektedir.

Meseleye bu açıdan bakıldığında, ilk dönemlerdeki felsefeye yönelmenin
kısmen bir fantezi olduğunu, şu andaki yönelmelerin ise açlıktan



kaynaklandığını söylemek mümkündür. Bâtıl olan bu cereyanlara yönelme ve
kaymalar, insanları hakikatle doyuracağımız ana kadar da devam edecek gibi
gözükmektedir. Bu konuda yapılması gereken işlerden biri de, bu hususta
yazan-çizen ehliyetli kalemlerin çok iyi (tenkit yazıyor gibi) okunmasıdır.
Meselâ Asım Bey’in Kaytânî’ye (Caetani), Filibeli’nin de Celal Nuri’ye
yazdığı gibi, bu konularda yazılmış çok önemli reddiyeler vardır. Çok güçlü
insanların reddiyeleri okunsa da onlarınki nedense çok okunmuyor.

Bunların okunmasının gerektiğini belirttikten sonra şunu da ifade etmekte
yarar var; aslında bu konularda reddiyeden daha çok, doğrunun anlatılması
üslûp açısından daha önemlidir. Doğru bilgiler güçlü kalemler tarafından
yazılmalı ve bu alandaki boşluklar da bu şekilde doldurulmalıdır.



BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ
Soru: Bermuda Şeytan Üçgeni hakkında bilgi verir misiniz?
Pek çok gemi ve uçağın hiçbir enkaz bırakmadan kaybolduğu iddia edilen,

Atlantik Okyanusu’nun Güney ve Kuzey Amerika’yı birbirinden ayıran ve
Bermuda, Porto Rico ve Miami sahilleri arasında kalan üçgen şeklindeki
bölgeye Bermuda Şeytan Üçgeni adı verilmektedir. Bu konuyla alâkalı
ülkemizde de “Bermuda Üçgeni” veya “Atlantik Esrarı” gibi bir hayli tercüme
kitap neşredilmiştir. Bu kitapların neşredildiği günlerde Konya’da bir
araştırmacı, bundan birkaç asır evvel, Osmanlı müellifleri tarafından yazılan
bazı eserlerde, Bermuda müsellesi içinde bazı esrarengiz hâdiselerin cereyan
ettiğine dair bir kısım bahisler bulunduğunu yazmıştı ve gazeteler de bunu
neşretmişlerdi.

Biz Bermuda müsellesinin esrarıyla alâkalı söylentilere şimdilerde muttali
olmaya başladık. Hâlbuki Osmanlı müellifi bundan birkaç asır evvel bu mesele
hakkında değişik yorumlar ortaya koyuyordu. Vâkıa daha evvel Mayalar ve
Meksikalılara ait seyahat notlarında “Bu yosunlu denize geldiğimiz zaman bir
uğursuzluk ve yümünsüzlük üzerimize bastırır. Orada gemiler günlerce çakılı
kalırlar. Rüzgârlar durur ve yelkenliler işlemez.” şeklinde bölgeyle alâkalı
esrarengiz hâdiselerden hep bahsedilmekteydi; ama şimdilerde daha bir güncel
hâle geldi.

Bermuda Şeytan Üçgeni’nin efsaneleşmesine sebep olan ilk vak’a 1945
yılında meydana gelir. Beş adet savaş uçağı mutad görev uçuşu için
Florida’daki üslerinden havalandıktan sonra pilotların lideri, telsizden kontrol
kulesine şöyle bir mesaj anons eder: “Karayı göremiyoruz. Pozisyonumuzdan
emin değiliz. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Galiba kaybolduk.” Bu sırada
kontrol kulesinden pilota, “Nasıl olur, hava gayet iyi gözüküyor, batıya gidin.”
şeklinde cevabî mesaj gelir. Bunun üzerine pilot, “Neresinin batı olduğunu
bilmiyoruz. Her şey yanlış. Çok tuhaf, hiçbir yönden emin değiliz. Okyanus bile
olması gerektiği gibi değil.” der ve bağlantı kopar. Acilen yardım alarmı
verilir, ancak uçakların izine bir daha rastlanılmaz...

Yine o bölgeden geçen gemilerde de benzer esrarengiz şeyler olduğundan
bahsedilmektedir ki, batan bir kısım şilep veya transatlantiklere bakıldığında
içlerinde sadece kedi ve köpek ölülerinin olduğu, insanların, önlerinde bulunan
yemeklerini bitirmeden bırakıp sanki denize atladıkları veya bir fırtınanın
tabaklara ve kaşıklara dokunmayıp sadece insanları alıp götürdükleri



söylenmektedir.
Bu meseleyi izah sadedinde bugüne kadar değişik fikirler ortaya atıldı.

Müsaadenizle o fikirlerden bazılarını maddeler hâlinde arz etmeye çalışalım:
1.Bu tamamen yer fiziği ile ilgili bir hâdisedir. Kuzey ve güneyden gelen

akıntı orada bir durgunluk yapmakta ve bu durgunluk yoğun bir şekilde
yosunların oluşmasına sebebiyet vermektedir. Yosunların bu yoğunluğu
yüzünden orada gemiler hareket edememektedir. Ayrıca bu bölgede yüz, iki
yüz, hatta üç yüz metre yüksekliğe kadar çok şiddetli dalgalar meydana
gelmektedir. Bu devâsâ dalgalar, getirmiş oldukları vakumla üstlerinden geçen
uçakları kendilerine doğru çekmektedir. Dolayısıyla böyle bir atmosferde
gemilerin alabora olması gayet normaldir.

2.Şiddetli akıntıların meydana getirdiği dev girdaplar, orada denizin altında
“mavi delikler” adı verilen delikler meydana getirmiştir. Uçak veya gemiler
buraya geldiğinde delikler tarafından yutulmaktadır. Nitekim bazı dalgıçlar, o
mavi deliklerin içinde bir kısım yelken ve kayıkların bulunduklarına şahit
olmuşlardır.

3.Sekseninci tûl dairesi buradan geçmekte ve kuzey kutbundan kıvrılınca,
Japonya’dan geçen daire olarak yüz ellinci daire adını almaktadır.
Binaenaleyh, böyle bir ölüm denizi Japonya’da da bahis mevzuudur. Buradan
anlaşılmaktadır ki, o tûl dairesine rastlayan her yerde bu türlü ölüm denizleri
mevcuttur. Hatta mesele biraz daha tamim ve teşmil edilerek otuzuncu ve
kırkıncı güney ve kuzey arz dairelerinde de aynı şeylerin var olduğu, ayrıca
yeryüzünde bu tür esrarengiz kaybolmaların ve yutulmaların bulunduğu diğer
altı yerin daha olduğu ifade edilmektedir.

4.Uçan daireler, gemileri ve uçakları göğe kaldırmakta veya denizin dibine
batırmaktadır.

5.Deniz dibinde biriken fosiller ve çeşitli atıklardan zaman zaman çıkan
metan gazı, deniz suyunun kimyasal karışımını etkileyerek yoğunluğunu
düşürmektedir. Yoğunluğu sıfıra düşen suda yüzebilme özelliğini kaybeden
gemi, metan kuyusu adı verilen gazın çektiği bölgeye girer girmez batmaktadır.
Denizin dibinde biriken çeşitli atıkların türüne ve suyun ısısına göre metan gazı
kabarcıklarının şiddeti de değişmektedir. Bermuda Şeytan Üçgeni gibi gaz
akımlarının şiddetli olduğu bölgelerde seyreden uçaklar da büyük tehlike sınırı
içinde bulunmaktadır. Çünkü su yüzüne ulaşan metan gazı kabarcıkları
atmosfere karışarak yukarıya doğru şiddetli bir metan tüneli oluşturmakta ve



metan tüneline giren uçak da kontrolden çıkarak denize çakılmaktadır.
Müsaadenizle ben, bütün bunların dışında özellikle başka bir husus üzerinde

durmak istiyorum. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Şeytanın tahtı
deniz üzerindedir.”  buyurmaktadır. Burada “deniz” mutlak zikredilince, bu
mâhut ifadeden belli bir deniz mânâsı çıkarabilir ve yeryüzünde belli denizlere
şeytanın tahtgâhı diyebiliriz. Binaenaleyh ecinni ve şeytan taifesi buraya
hükmetmekte, gemi ve uçakların elektronik cihazlarını çalışmaz hâle getirerek
onları batırmaktadır. Vâkıa, cin ve şeytanlar “mâric” ve “nâr”dan yaratıldıkları
için, âdeta güneşten gelen dalgalara maruz kalmış gibi bütün elektronik
cihazları da alt üst edebilirler.

Ayrıca Efendimiz, “Helâk olmuş cemaatlerin helâk oldukları yerlere
uğramayın. Ancak ağlayarak uğrayın.” ikazında bulunmaktadır ki, bunun
mânâsı, “Helâk olmuş ülkelere gidildiği zaman Allah ile münasebet kurarak
himaye-i ilâhiyeye girin ki, onlara isabet eden şey sizlere de isabet etmesin.”
anlamına gelmektedir. Bundan da, Cenâb-ı Hakk’ın Sodom, Gomore, Âd ve
Semud kavmi ve –doğruysa– Atlantis medeniyeti gibi Kendisine küfran ve
tuğyan içinde bulunan toplumları yerin dibine batırdığı anlaşılabilir ve işte bu
yerler daha sonra şeytanın tahtgâhı olmuştur. Nitekim havaya kaldırma ve
uçurma mevzuunu meğâzî yazarı İbn İshak şöyle ifade etmektedir: Efendimiz,
Tebük’e giderken: “Tebük’e gittiğiniz zaman ben gitmeden sakın Tebük
suyundan içmeyin ve dışarıya çıkmayın. Helâk olmuş o cemaatin yerine de
uğramayın.” buyurur. Ancak iki kişi bu emri dinlemeyerek helâk olmuş o
cemaatin yaşadığı yere uğrarlar. Netice itibarıyla onlardan bir tanesini korkunç
bir fırtına alır ve çok uzaklara fırlatır, diğerini de ararlar ama bulamazlar.

Buradan anlaşılmaktadır ki, yok olma mevzuu, kadimden bu yana cereyan
eden bir husustur. Bu meselenin telifini yapacak olursak; mücrim bir toplumun
yaşadığı bu tür yerler, şeytanın tahtgâhı ve karargâhı hâline gelmiştir. Her ne
kadar onlar helâk olup gitseler de o mel’un yere uğrayanların başına bir
musibet gelme ihtimali söz konusu olabilir.

Âcizane fakir, yukarıda sayılan hususların yanında Bermuda müsellesiyle
alâkalı böyle bir hususu nazara vermede fayda mülâhaza ediyorum. Bazı
kimseler birtakım iddialarda bulunsalar da, bu mevzuda yine de bazı açık
kapılar vardır. Meseleyi, ervah-ı habise, cin ve şeytanla izah etme, elektronik
cihazların çalışmaması/çalıştırılmaması gibi hususlara kadar geniş alanlı tesire
daha uygun düşüyor gibi…

Bermuda Şeytan Üçgeni, ay gibi bir kısım taş parçalarından gelen, şeytanın



saltanatına ait bir müdahale de olabilir ki, ervah-ı habise, güneşin etrafında
dönen peyk, seyyare ve bazı taş parçaları üzerinde taht ve otağ kurmuşlardır.
Oralardan gelip insanları rahatsız edebilirler. Hatta uçan daire diye bilinen
şeylerin arkasında da bunlar olabilir.

***
Nasıl ki, yeryüzünde bazı mukaddes yerler var, aynen onun gibi bir de ervah-

ı habisenin hükümfermâ olduğu bazı habis yerler vardır.
Meselâ Kâbe-i Muazzama, Sidretü’l-Müntehâ’ya kadar mukaddestir ve

Kâbe’dir. Sidretü’l-Müntehâ’ya kadar melâike-i kiram Kâbe’yi tavaf ederler.
(Hatta oranın rical-i devleti hacda helikopterlerle Beytullah’ın etrafında tavaf
ederler.) Ne kadar yukarıya çıkılsa da Kâbe’nin etrafında yapılan tavaf, yine
tavaf sayılır. Çünkü Sidretü’l-Müntehâ’ya kadar Kâbe, Kâbetullah’tır.
Binaenaleyh Allah burayı takdis etmiş, binlerce enbiyâyı bu mukaddes yerin
etrafında koşturmuş ve metâfı binlerce enbiyânın merkadi hâline getirmiştir;
evet insanların bugün tavaf ettiği Beytullah’ın etrafında “ehl-i keşfi’l-kubur”un
beyanına göre üç yüz-dört yüz kadar peygamber kabri mevcuttur. Bu yer,
Allah’ın yeryüzünde takdis buyurduğu, tazim ve tebcil ettiği insanları tebcil ve
takdirine arz ettiği mukaddes bir yerdir ve burası ervah-ı âliyenin metafıdır. Bu
mekân, bir bakıma kalbtir, yani küre-i arzın kalbidir. Bu kalb attığı müddetçe,
küre-i arz da mânevî yapısını ve hayatiyetini devam ettirir. Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bu kalbin yanı başında zuhur etmesi de üzerinde
durulacak ayrı bir konudur.

Bir de kalbin yanında lümme-i şeytaniye vardır. Kalbe ilham geldiği gibi,
şeytanın oklarının hedefi olan lümme-i şeytaniyeye de vesveseler, tereddütler
ve şüpheler gelir. Kâinatların kalbi mahiyetinde atan küre-i arzın bir tarafında
bir kalb vardır ki, orası kalbü’l-küre, yani Beytullah’tır. Bir de kalbin başka
bir yanında, bir lümme-i şeytaniye vardır ki, orası da şeytanın otağıdır.
Yeryüzünde bütün şeytanlığa ait idarelere dair emir ve fermanların hepsi
oradan gelir. Efendimiz sahih hadisiyle buyururlar ki, şeytan tahtını, sergisini
denizin üzerine atar. Bütün ordusunu insanların içine salar ve akşam döndükleri
zaman hepsini dinler, “Sen ne yaptın, sen ne yaptın?” diye yaptığı şeyleri onlara
bir bir sorar. Onlar da, “Ben namazı terk ettirdim.. ben harama baktırdım...”
şeklinde cevaplar verirler. Bunlar münferit hâdiseler olduğundan şeytanı
memnun etmez. Sonra, “Sen ne yaptın?” diye başka birisine sorar. O da, “Ben
bir kadını kocasından ayırdım.” der. Bunun üzerine şeytan, “Aferin!” diyerek
onu yanına alır ve oturtur.



Bundan da anlaşılmaktadır ki, insanların mânevî yapıları üzerinde bu
şerirler, şerâre meydana getirirken bir saltanat hesabına çalışmaktadırlar.
Şeytana takılmış ve dalâlete düşmüş, şeytanın adına helâk olmuş yerler bir
bakıma bunların eyaletleri, valilikleri ve pâyitahtlarıdır. Bunun için sahih
had i s te , “Geçmiş kavimlerin helâk oldukları yerlere uğramayınız.
Uğradığınız zaman ağlayarak uğrayınız.” buyrulmaktadır. Bundan da,
şeytanların bazı yerlere sahip çıktıkları ve o yerin onun neticesinde helâk
olduğu, medeniyetlerin pâyimâl olup yıkıldığı, ancak onların oradaki sultasının
şeytan müsellesi, murabbası, muhammesi veya müseddesi hâlinde devam ettiği
anlaşılmaktadır. Atlantik Okyanusu’nda üçgen, daha başka yerlerde de insanlığı
ifsat etmek üzere şeytan müseddesleri (altıgen) vardır. Orada da insanlar, tıpkı
bir avcının ağına tutulmuş bir ahu gibi tutulup gitmektedirler. Şeytan Üçgeni de
işte böyle şeytanların hükümferma oldukları bir yer olabilir ki, kendilerine
karşı kötülük yapıldığı, insanlar bir kötülük içine girdikleri zaman o türlü
belâlara maruz kalabilirler.

Ben bu meseleyi anlatırken bu mevzuda kat’î bir dinî nass bilmemenin
yanında, bir kısım dinî ifadelere dayanarak izah etmeye çalıştım. Bununla
beraber Bermuda Şeytan Üçgeni, atmosferdeki bir keyfiyetin ifadesi ileride
keşfedilecek başka bir şey de olabilir. Ancak şu bilinmelidir ki, yeryüzünde
cari her hâdisenin verâsında, yani her fizik vak’asının verâsında bir metafizik
güç ve kuvvet vardır. Her mülkün verâsında bir melekût, her şehadetin
verâsında da bir gayb vardır.



İNSAN VE SORUMLULUKLARI
Soru: Bazı kimseler var ki, bunlar dünyaya gelirken ekonomik, siyasal ve
kültürel hakları daha doğarken ellerinden alınmış olunuyor. İslâm
eşitlikçiyse Müslümanların tutuculuk yapmaları onlara sorumluluk
yüklemez mi?
Ben bu soruyu şöyle anladım: Bazı kimseler doğarken bir esirin evlâdı

olarak dünyaya geliyor. Belki bunlar, muharebe ederken hürriyetlerini
kaybetmiş ve esir olmuşlar. Bazı kimseler de ya babasının ya da dedesinin
uyuşukluğu ve miskinliği sebebiyle servet kazanamamış, fakir olarak kalmış. Bu
sebeple bu tür insanlar daha dünyaya gelirken başkalarına muhtaç olarak gelir,
büyür; gelişme imkânları olamadığından bu mevzuda onun için bir inkişaf da
bahis mevzuu değildir. Şayet o, bir kapıda hizmetçi olduğundan tahsil yapma
imkânına sahip değilse, lise de okuyamaz üniversite de. Evet, bir mânâda o,
okuma hakkından mahrumdur. Bir kısım kimseleri ekonomik haklardan, bir
kısım kimseleri de eğitim ve öğrenim haklarından mahrum eden böyle
muhafazakâr bir tutumu devam ettirme, muhafaza etme ve bunu koruma eğer
Müslümanlar tarafından hakikaten benimsenmiş, muhafaza edilmiş ise bunu
yapanlar mesul olur mu?

Eğer soruda anlatılmak istenen bu ise, evvelâ şunu ifade etmeliyim ki, bu
dünya imtihan dünyasıdır. Bazı kimseler fakir olarak doğar, bazıları eğitim
imkânlarından mahrum bulunur, bazıları da toplum için faydalı biri olabilme
zeminini bulamaz… Bu, kaderi ilgilendiren bir husustur. Cenâb-ı Hak bir kısım
kimseleri böyle yaratır: Evet, kimileri öyle olur, kimileri böyle olur.
Sebeplerini bilelim-bilmeyelim bir kısım esbaba binaen bazı insanların
haklarında böyle fetva verilmiştir. Bu esbap, genelde fert ve toplum olarak o
milletin suitaksiratı ve iradesini suiistimal etmesi neticesinde olabileceği gibi,
bilemediğimiz bir sırla beşerin salahı, sulhü, emn ü emanı için onlar hakkında
Cenâb-ı Hakk’ın da bir takdiri olabilir. İsterseniz her iki yönüyle de bunu biraz
daha açalım.

Bugün bir kısım kimseler fakr u zaruret içindedirler. Bu durum bir kısım
fertler, kabileler, cemaatler ve aileler için mukadder olduğu gibi milletler için
de olabilir. Meselâ Türk milleti fakirdir. Şimdi bunu değerlendirirken bu
milletin büyüklerinin ve onu bu hâle getirenlerin suitaksirini nazara almadan,
meseleye sadece Allah’ın verdiği fetva açısından bakacak olursak, yanlışlıkla
kaderi tenkit etmiş ve başımızı örse vurmuş oluruz. Acaba bu milletin böylesine



perişan hâle düşmesine ve sefilleşmesine sebebiyet veren şey, sadece Cenâb-ı
Hakk’ın onların haklarında verdiği fetva mıdır, yoksa bu milleti bu hâle getiren
âbâ u ecdatlarının cehaleti, maarif yuvalarının yetersizliği ve idarecilerin aczi
gibi bu vasatı hazırlayan kimseler midir? Biz ikinci şıkka hiç tesir hakkı
vermeden sadece meseleyi birinci şıktan ele alacak olursak dinsizlerin iddia
ettiği gibi –hâşâ– Cenâb-ı Hakk’a adaletsizlik isnat etmiş olur ve meseleyi tam
teşhis edemediğimizden sürekli bocalar dururuz.

Evvelâ bu millet, ilm u irfanıyla Batılı devletlere ayak uyduramadıysa, buna,
bir devirde Batı’nın gelişmelerine şaşkın şaşkın bakan bir kısım kimseler
sebebiyet vermişlerdir. Bu kimseler, medârisi geliştirememiş, değişiklik
yapamamış, fünun-u müsbeteyi (tecrübî ilimler) onun içine sokamamış ve daha
sonra da fünun-u müsbete için ayrı mektepler açmış ama onu dine, dini de ona
düşman gibi göstermiş; biri ruh, diğeri ceset iken din ile fünun-u müsbete
birbirinin hasmı gibi algılanmış ve derken sukut eden sukut etmiş; olan da
millete olmuş. Bu itibarla, bu vasatı kim hazırladıysa evvelâ cürüm ve günah
ona aittir. Şimdilerde onlar bu milletin çektiklerini seyrediyorlarsa bu azap da
onlara aittir ve ahirette de Allah’a hesap vereceklerdir. Vâkıa, din ve diyanete
ait meselelerin cürmü, ahirette ceza olarak tahakkuk etmekle beraber, âyât-ı
tekvîniyeye riayetsizlik de filcümle ahirette ceza olarak mutlaka onların
karşılarına çıkacaktır.

Keza bir millet düşünün ki, bir devirde hiç çalışmamış, sırt üstü yatmış, her
şeyin yukarıdan akıp gelmesini ve midesine inmesini beklemiş; sonra da
başkaları açıkgöz davranmış, çalışmış, kazanmış, dünyaya hükmedecek
imkânları elde etmiş, biz ise fakir kalmışız. Bu problemi ne kadere
hamletmekle ne de şu anda işin başında bulunan kimseleri mesul tutmakla
çözemeyiz. Eğer bir millet, bir aile, bir fert fakir kalmışsa onu bu hâle getiren
sebepler iyi araştırılmalıdır. Meselâ biz fakirsek, demek ki atalarımız buna
sebebiyet vermiş, Allah da hakkımızda böyle bir hükümde bulunmuş. Eğer
zengin olacaksak, azmedeceğiz, irademizin hakkını vereceğiz; ama hakkımızda
iyi bir millet hükmünü yine Allah verecektir. Bu, işin bir yönüdür. Evet, kader
irademizi hesaba katarak hakkımızda fetva vermiştir.

Meselenin ikincisi, bu durumun böyle devam ettirilmesi meselesidir. Evet,
bir kısım kimseler bu vaziyetin devamını arzu etmektedirler. Meselâ kapitalist
ve komünist zihniyet, bir zümrenin fakir, görgüsüz ve kültürsüz kalmasını
istemektedir. Ancak Allah’ı, Kur’ân’ı ve Resûlullah’ı bilen hiçbir mü’minin
içtimaî, iktisadî, kültürel böyle bir derbederliğe razı olmayacağı açıktır. Belki



herkes bir an evvel bu sefaletten sıyrılmaya çalışacaktır. Yani biz şu
miskinliğin, bilgisizliğin, iktisadî yıkılış ve çöküşün müdafii değiliz. Böyle bir
anlayışı devam ettirmek için de herhangi bir sa’y u gayretimiz yoktur.

– Çeşitli haksızlıkların ve sömürmelerin görüldüğü cemiyetimizde,
Müslümanların ezilmeleri müdafaa edecekleri yerde kapitalistler
tarafında görünmeleri doğru mudur?
Ne akide, ne de amel bakımından hiçbir Müslüman, değil Müslümanları,

başka milletleri istismar edenlerin yanında dahi olamaz. Burada ayrı bir hususu
daha arz edeyim. Akide bakımından bir mü’min, “Ben kapitalistim.” dese artık
ona mü’min denemez. “Akide olarak sosyalistim dese.”, onun için de aynı şey
söz konusudur. Nitekim, “Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, bilsin ki bu din
ondan asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyana uğrayanlardan
olacaktır.”1 ve “Allah katında hak din İslâm’dır.”2 gibi âyet-i kerimeler, bu
hakikati açıkça ifade etmektedir. Evet, Allah indinde O’na ulaştıran yol, sistem
ve düzen sadece İslâm’dır. Bir insan, bunun dışında hiçbir şeye sahip çıkamaz.

Başka bir konuyu daha hatırlatmak istiyorum. Değil bunlar, bir mü’min “Ben
fikren ve ruhen falan cereyanı tutuyorum.” dese, yine dinden çıkmış olur. Çünkü
hangi cereyan olursa olsun şahs-ı mânevî olarak Allah yolunun alternatifi
mahiyetindedir ve böyle bir cereyan içinde dinin yeri yoktur. Zaten biri kalkıp
da bu hareket dine dayanmaktadır dese, derdest edilip hapsedilir. Binaenaleyh
bir kimse herhangi bir hizbi kastederek kalben ben “o’cuyum” iddiasında
bulunsa dalâlete düşer. Ancak herhangi bir siyasî partiye rey verme başka bir
şeydir. Ehven-i şerdir, eşedd-i şerdir, şerdir ama o bir vazifedir.

Aslında Müslümanın, kendisine göre politikaların dışında bir politikası,
hileden uzak durma mânâsına bir çaresi vardır. O çare de şudur: Siyasetin
bulanık, dolambaçlı, bozuk gösteren havasından teberri ederek, her türlü
anlayışın üstünde, her türlü meslek, meşrep, mezhep, mizaç ve mezakın dışında
bir ders-i hakikat vermektir ki, muhalif ve muvafık herkes rahatlıkla elini
uzatsın ve tiksinti duymadan, ürkmeden, korkmadan o hakikati alsın. Hakâik-i
âliye-i Kur’âniyeyi herhangi bir hizip ve kliğin rengine boyamak suretiyle o
bîhemtâ elmasları ayağa düşürmemek lâzımdır. Müslümanlığın yolu ve yöntemi
budur. Varsın kişi, reyini vermesi gereken yere versin, o ayrı bir mevzudur.
Müslüman komünizm veya kapitalizmin taraftarı olamaz. Komünizm, sosyalizm,
İslâm sosyalizmi türü akımlar, felsefenin verdiği hastalıkların dışa vurmasıdır.
Sosyalizmin veya kapitalizmin olduğu yerde din yoktur. İslâm’ın olduğu yerde
de ondan başka hiçbir şey yoktur. Nev’-i şahsına mahsus Allah nizamı ve



Allah’a götüren yol olan İslâm hiçbir şeyle karıştırılmamalı ve
bulandırılmamalıdır.
1 Âl-i İmrân sûresi, 3/85.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/19.
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TAKDİM
Anlama, öğrenme, belleme kabiliyeti olarak, elde ettiği bütün bilgileri

kaydeden, arşivleyen, âdeta bir kütüphane vazifesi gören ve daha sonra da
bunları değişik kuvvelerin değerlendirmesine hazır hâle getiren zihin; insanı
insan yapan vicdan mekanizmasının dört temel esasından biridir. Ne var ki o,
başlangıcı itibarıyla, insanda sadece potansiyel bir kabiliyet konumundadır.
Eğer insan iradesinin hakkını vermek suretiyle, bu potansiyel kabiliyetin, bu
ilâhî armağan ve ihsanın farkına varır, onu gerçek mânâda değerlendirir ve
inkişaf ettirilebilirse, o kişi, insan-ı kâmil olma yolunda/ufkunda çok önemli ve
hayatî bir mazhariyete ermiş demektir.

Bu istikamette iradesinin hakkını verip cehd ve gayret ortaya koyan bir insan,
şuur kanallarıyla beslenir ve böylece o kişide tasavvur, taakkul, tedebbür ve
tefekkür sistemleri bir bir harekete geçer ve şuurdan zihin laboratuvarlarına, bu
laboratuvarlardaki tahlil ve terkip imbiklerine yerleşik bilgiler akmaya başlar
ve derken latîfe-i rabbaniyenin rengine, iradenin desenine göre yeni yeni
komprimeler ortaya çıkar. Artık böyle bir tali’li, günde birkaç defa düşünce
mekiğini, yerle gök arasında gezdirir ve her seferinde gönül atlasına yeni renk
ve yeni yeni buudlar kazandırır. Sonsuza açık o ledünnî bakış açısıyla kuşları
dinleyip ağaçlarla inler; yıldızları okuyup denizlerle dertleşir; esen yelden,
yağan yağmurdan, uçan kuştan, düşen yapraktan aldığı ayrı ayrı mesajlarla
gönlünde Hak’la buluşup Hak’la konuşur. Başlangıcı ve sonu düşünülmeyecek
kadar geniş şu mekân boşluğunda, şimşeklerin ışığı, yıldırımların gürültüsü,
güneşin rengârenk cilveleri, havanın tatlılık ve güzelliği, aydınlık kollarıyla
hep onun düşünce dünyasını sarıp sarmalar; bahar, çiçekleriyle; yaz,
olgunlaşmış meyveleriyle onun için birer fikir sofrası hâline gelir.. duyup
sezdiklerinde, tadıp bildiklerinde, güzeller güzelinden çizgiler görür ve O’ndan
fısıltılarla ürperir.

Evet, görüleceği üzere vicdanın temel bir rüknünü teşkil eden zihnin gerçek
gayesi mârifetullahtır. Bundan dolayı, onun sürekli Allah’a ulaştıran yollar, o
yollardaki handikaplar ve bu handikapların aşılması için gereken nazarî
bilgilerle meşgul olması; sonra da bu nazarî bilgileri tatbik edebilme iradesine



sevkedecek malumatla beslenmesi gerekir.
Bu ufka ise çile ve ızdırapların en büyüğü olan fikir çilesiyle ulaşılır. Fikir

çilesi; düşünmek, düşündürmek ve varlık bilmecesinin sırrını çözmeye
çalışmak, en zor meseleler karşısında dahi pes etmeden sürekli uğraşmak
demektir. Fikir çilesinin en engin yönünü ise düşünceyi vahyin semeresiyle
buluşturmaya çalışmak, sonra da bu büyük terkibi, aç ve susuz gönüllerin
hazmedebilecekleri şekilde onlara da duyurup tattırmak ve bu istikamette bıkıp
usanmadan sürekli gayret içinde olmak teşkil eder.

İşte yayınevimiz, elinizde tuttuğunuz bu eserle, vahyin ışıktan tayfları altında,
kalb-akıl beraberliğinin vaad ettiği ufukta tefekkür cehdiyle ortaya konmuş,
düşünce ızdırabıyla yoğrulmuş, gönlün engin vâridâtıyla zenginleştirilmiş bir
fikir sofrasına, bir zihin harmanına sizi davet etmektedir. Öyle inanıyoruz ki,
onun verimli ve bereketli ikliminde seyahat edenler düşünce ve his dünyalarına
demet demet, buket buket ışık hüzmeleri taşıyacaklardır.

Layıkıyla istifade edilmesi duasıyla…

Nil Yayınları



SORU-CEVAPLAR ÜZERİNE 1
Soru-cevap metodu ile başlamış olduğumuz bu faaliyette bütün tasavvur ve

düşüncemiz, Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) zamanında
tatbik edilen bir uygulamayı toplumumuz içinde yeniden ihya etmektir. Çünkü
biz inanıyoruz ki, o Altın Çağ’ın anlayışını, hayat tarzını hayata hayat kılan
insanlar, bugün olmasa yarın mutlaka ilâhî inayete mazhar olacaklardır.

Hemen belirtmeliyiz ki, böyle bir üslûp, başlangıçta bir kısım kimseler
tarafından yadırganabilir. Çünkü günümüzde öz malımız gibi sahip çıktığımız
bir kısım ecnebî alışkanlıklarımız olduğu gibi, kendi içimizden çıkan ve öz be
öz bizim malımız olduğu hâlde yadırgadığımız ve garipsediğimiz âdetlerimiz de
var...

Camilerde soru sorma meselesi, Saadet Asrı’nda yaygın temel
hususiyetlerden biridir. Çünkü o dönemde cami, mü’min için her şeydi. O Altın
Çağ insanları sadece namaz kılmak için camiye gitmezlerdi; o zamanlar cami
çok fonksiyonlu bir mekândı. Meselâ, mü’minler sorup öğrenmek istedikleri
meseleleri bu mekânlarda dile getirir, sorularına cevaplar arar, va’z u nasihat
dinler ve bir ilim-irfan yuvası olarak camileri çok farklı şekilde
değerlendirirlerdi.

Hatta Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde, askerî meselelerin dahi
camilerde halledildiğini, devlet meselelerinin de yine camilerde müzakere
edildiğini görmekteyiz. O abdesti hatırlatıp, namazı tedaî ettiren üslûbuyla
şakır şakır akan şadırvan sularının yanında ve o mânevî, uhrevî atmosferde bu
tür meselelerin görüşülmesi çok şey vaad edici bir yöntemdir. Aynı zamanda
işte bu anlayış, Saadet Asrı’nın saf ve duru anlayışıdır.

Elbette ki, cemaate bir şeyler vermek, onları bazı meselelerde aydınlatmak
için bu tek çare değildir. Cenâb-ı Hak (celle celâluhu) tertemiz gönüllere yeni
yollar ilham edeceği ana kadar müsaadenizle bunu deneyelim. Hizmet ve
irşadda “Şu yolu da deneyelim.” diye teklifte bulunulursa –inşâallah– o yolu da
deneriz. Genel anlayışım açısından hak ve hakikatin kabul edileceği ve
sinelerde mâkes bulacağı her yerde bu mevzuları anlatmaya kendimi mecbur



hissediyorum. Gerekirse kahvehanede, sinema ve tiyatro salonlarında da bu
hususların anlatılması gerektiğini düşünüyorum.

Son bir husus olarak şunu da hatırlatmakta yarar var: Camiye gelmek çok
mühim bir meseledir fakat her şey demek değildir. İslâmî hayat bir bütündür.
Eğer bir mü’min camiye geldiği hâlde onun aile hayatında rahneler (gedikler,
yarıklar, bozukluklar) ve boşluklar var ise, o mü’minin Müslümanlık hayatında
da bir kısım boşluklar var demektir. Bu sebeple mü’min, doğrudan doğruya
ibadet ve dinî hayatla alâkalı meseleleri bilip öğrenmesi gerektiği gibi hayatın
diğer sahalarına ait meseleleri de öğrenme durumundadır. Bundan dolayı
sorulan soruların çeşitli ve farklı sahalarda oluşunun anlayışla karşılanacağını
ümit ediyorum.

Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz merhametinden ümit edilir ki, bu faaliyetimizle,

kendi çapımızda camilere eski fonksiyonunu kazandırır ve ِلِعاَفْلاَك ُبَبَّسَلا 
“Sebep olan, yapan gibidir.” sırrınca bir kıtmir, bir mücrim olarak kendi
günahlarımıza keffaret vesilesi bulmuş oluruz.

***
Sorular, daha çok içtimaî bünyemizin umumî durumuna tercüman olarak

geliyor. Başka memleketlerde halkın içtimaî seviyesi az çok birbirine yakındır.
Oralarda, ne olabildiğine farklı bir kültür seviyesi, ne de cehalet vardır. Az
çok herkes, yazılıp çizilen şeyleri anlayabilmektedir. Ne var ki, Türkiye, bazı
konularda aşması gerekli olan hususları henüz aşmış değildir. Memleketimiz,
hiçbir şey bilmeyen insandan, diğer memleketlere gittiğinde imparator gibi
karşılanabilecek çapta büyük ve seviyeli ilim adamlarının arasında mütalâa
edebileceğimiz mütefavit (farklı) derecede çeşitli insanların bulunduğu bir
ülkedir. İçimizde belki Avrupa’da dahi o seviyede rastlayamayacağımız kadar
ilim adamı bulunduğu gibi, orta seviyede yazılan kitapları anlamayacak kadar
kitap, ilim, kültür ve fikir hayatından mahrum kimseler vardır. Esasen bu, diğer
bazı ülkeler için de söz konusudur. Cenâb-ı Hak, yeniden İslâm’a yönelme
duygumuzu böyle de tetiklemiş olabilir. Evet, birkaç tokat yedikten sonra bu
merhaleyi –inşâallah– aşacağımız ve çok parlak seviyede her şeyimizle yeniden
dirileceğimiz ümit edilebilir.



Gelen sorular umumiyet itibarıyla çok geniş alanlı geliyor: Bazen ilâhiyata,
bazen fünun-u müsbeteye (pozitif bilimler) ait en mûdil ve en muğlak meseleler
geldiği gibi, bazen de çok basit avamî meseleler sorulabiliyor. Bunların hepsini
hoş ve güzel görmek icap ediyor. Çünkü hepsi de halkın yapısına tercüman.
Ben, halkın yapısına tercüman olan bu soruları saygıyla karşılıyorum. Temenni
ve arzum o ki, umum cemaat de saygıyla karşılasın. Başından aşkın meseleler
kendisine anlatılan kardeşlerimiz kat’iyen bilsin ki, bu cemaat içinde o
meseleyi soru hâlinde tevcih eden kimseler de vardır. Ayağının dibine dahi
ulaşmayan soruları gören kardeşlerimiz de kendini çok büyük görmesin. Bilsin
ki, bu cemaat içinde böyleleri de bulunuyor.

Ayrıca şu hususu belirtmekte de yarar var: Sorulara cevap verirken bazen
haksızlık yaptığım zehabına kapılıyorum. Çünkü soruların hangisinin önce,
hangisinin sonra sorulduğunu karıştırıyorum. Bu haksızlığı irtikâp etmemek için
kabilse sorulara birer numara koyacağım. Ondan sonra gelecek olan soruları
numaraya tâbi tutacağım. Meselâ 100. soruya kadar gittiysek, sonra gelecek
olan soruları ertesi haftada 101., 102. diye sıralamaya çalışacağım.

***
Bazen aralarında cevabı herkes tarafından arzu edilmeyen ve herhangi bir

ilmihal kitabında da bulunabilecek sorular olmakla beraber, öyle anlaşılıyor ki,
soru-cevap için bir kapı açılınca insanımız aklına gelen her şeyi soracaktır ve
biz de bunu gönül hoşnutluğuyla karşılayacağız. Zira soruların içinde, hakikaten
insanın nefsi ve hevası tarafından kalbine ve kafasına takılan ve çok defa bir
tereddüt ifade eden ciddî ve hayatî meseleler var. İnşâallah arkadaşlarımızın da
yardımıyla bu tür şüphe ve tereddütlere cevap vererek, kısmen dahi olsa
kafamızı karıştıran hususlardan sıyrılmış olacağız.

Bütün bunların yanında bazılarımız bu tür soruların neden ve nereden
geldiğini merak edecek, belki de menşe itibarıyla böyle bir soru sormayı zait
sayacaklardır. Ancak bu kabîl sorular, sorula sorula herhâlde onların
dimağlarında da bu türlü sorulara karşı hazırlık nevinden bir müktesebat
oluşacak ve sonuçta bu durum onları da bu kabîl soruların cevaplarını bulmaya
zorlayacak ve onları araştırmaya sevk edecektir. Dahası bu bizi bir yönüyle



kütüphanelere, kitap mütalâa etmeye mecbur edecektir. Bu soruların cevabını
bulabilmek için okuma ve araştırma hislerimiz tetiklenmiş olacaktır. Esasen
bunların hepsi bizim dertlerimiz.

Evet, meselelerimizi götürüp erbabına arz edememe, kütüphanelerden uzak
kalma, kitap okumama bizim büyük dertlerimizdendir. Bu cemaatin yüzde
seksenine kitap okutma, düşündürme ve bu kabîl meseleler arkasından koşturma
çok önemlidir ve inşâallah bu sayede bir iki nesil sonra, içi-dışı, kalbi-kafası
münevver bir cemaat yetişmiş olacaktır.

Bu itibarla, sizden de rica edeceğim, meseleleri sadece burada dinlemekle
bırakmayalım. Burada cevap mahiyetinde arz edilen şeyleri de kâfi görmeyin.
Esasen bunu kâfi görüp sorulan konuları derinlemesine incelememe
dûnhimmetliktir. Öyle ise mümkün olduğu nispette siz de araştırırsanız; –
inşâallah– bu sayede daha cazip, daha cedit, –Frenkçe ifadesiyle– daha orijinal
cevaplar bulabilirsiniz.

***
Devamlı değişen ve tebeddül eden bir dünyada yaşadığımız için hâdiseler

karşımıza daima değişik şeyler çıkarmaktadır. Bugünün meselesi, yarının
meselesi olmadığı gibi yarının meselesi de bugünün meselesi olmayacaktır. Bu
nokta-i nazardan her Müslüman, “Benim artık öğrenmeme gerek yok, ben her
meseleyi öğrendim ve işimi bitirdim.” dememelidir. Çünkü Müslümanın işi
hiçbir zaman bitmeyecek, o, öğrenmesi gereken şeyleri tam mânâsıyla hiçbir
zaman öğrenemeyecek ve halletmesi gereken meseleleri de bitamamiha hiçbir
zaman halledemeyecektir. Bu, yanlış ve çarpık bir anlayıştandır; yakın
tarihimizde Müslümanlar, “Her şeyi hallettik.” demiş, devrin hâdiselerinin
gelişmesine kulak verememiş, hâdiseleri yeniden yorumlayamamış; bunun için
de, içinde yaşadığı dünyadan habersiz kalmış, içinde yaşadığı dünya sürekli
gelişip yenilenirken, o çok gerilerde kalmış ve birkaç düzine eski şeyi tekrarla
meşgul olmuş...

Müslümanın soru sorup bunlara cevaplar araması ayrı mesele, bunları
kavraması ayrı bir meseledir. Bu ikincisi, tamamen tetkik ve araştırmaya bağlı
bir konudur. On dört asırdan beri, o asırlarla alâkalı hatta birkaç asır sonraki



devirlerin dertlerine derman havi kitaplar yazılmıştır. Bu kitapların bazıları
kendi devirlerini aşamamış ve eskilerde kalmıştır ki, işte bu durum bizim
tedennimize sebebiyet vermiştir. Bir taraftan içimizde aşk, vecd ve heyecan
sönerken, diğer taraftan Batı’nın teknolojisinin hayranı ve esiri hâline
gelmişizdir. Evet onlar, devrin meselelerine uymaya çalışırken bizler eski
felsefe meselelerini cevaplandırmaya çalışmışızdır.

İşte bu durum şunu göstermektedir: Biz, gelişen dünya şartlarından habersiz
başka bir dünyada, devrimizin insanları başka bir dünyada yaşamaktadır.
Oysaki yaşanan dünyaya bakmadıktan sonra ciddî mânâda Kur’ân’ın ruhuna da
ıttıla mümkün olmayacaktır. Kur’ân kendi kamet-i kıymetine uygun
anlaşılamayacaktır. Bu itibarladır ki, Müslümanın karşısına çıkan meseleler,
hiçbir zaman bitmeyecektir. “Bitirdik, rafa koyduk.” meselesi bizim için hiçbir
zaman mevzuubahis olmayacaktır. Çünkü yarın daha başka meseleler ortaya
çıkacaktır. Hz. Ali, “Evlâtlarınızı kendinizden sonraki devre göre yetiştirin.”
demektedir. İşte bu, düşünen, ilim yapan insanların işi olacaktır. Onlar
çağlarını okuyacak, düşünecek, düşündürecek ve yığınların şaşkınlık
yaşamalarına meydan vermeyecektir.

***
İnsan okuyup düşündükçe karşısına bir kısım istifhamlar (sorular) çıkabilir.

Bu gayet tabiî ve fıtrîdir. İnsan, bu istifhamların cevabını araştırmalı, bunlara
cevap vermeye çalışmalı, üstesinden gelemediği hususları da ehline havale
ederek onlardan cevap almaya çalışmalıdır. Aynı zamanda bu, Kur’ân’ın
emridir. Cenâb-ı Hak, bilinmeyen şeylerin, işin erbabına, o sahada ihtisas

yapanlara sorulması gerektiğini bildirmektedir.2

Ancak burada aldanılabilecek bir husus da söz konusu olabilir. İnsan durup
dururken istifham imal etmemeli, kendi kendine dini, akidesi ve İslâm’ın amelî
yönlerine ait şüpheler üretmemelidir; evet İslâmiyet’te şüphe imal etmek caiz
değildir.

Usûlî disiplinler açısından “Edille-i Şer’iye” dörttür: Kitap, Sünnet, İcma ve
Kıyas. Allah Resûlü, Hz. Muaz b. Cebel’i Yemen’e vali olarak gönderirken,
“Yâ Muaz! Bir hâdise ile karşılaşırsan nasıl hüküm vereceksin?” diye sorar.



Hz. Muaz, “Allah Teâlâ’nın kitabı ile yâ Resûlallah.” diye cevap verir. Resûl-i
Ekrem devamla, “Ya o hâdisenin hükmünü kitapta bulamazsan?” diye sorar.
Hz. Muaz, “Allah’ın Resûlü’nün sünnetine müracaat ederim.” diyerek cevap
verir. Bunun üzerine Efendimiz, “Allah Teâlâ’nın kitabında ve benim
sünnetimde de o hâdisenin hükmünü bulamazsan, nasıl hüküm verirsin?”
diye sorunca, Hz. Muaz, “O zaman kendi içtihadımla hüküm veririm.” der.

Biz de karşımıza çıkan problemlerde bu yollara başvuracağız. Ancak durup
dururken de mesele çıkarmamaya bakacağız. Zira mesele çıkaran kimsenin
şeytana mel’abe olacağına kanaatimiz tamdır. Şayet inançsız kimseler veya
hayat-ı içtimaiyeden kaynaklanan bir problem olursa biz ona cevap vermeye
çalışacağız.

***
Soruları sorarken edeb-i nezihane dairesi içinde sormak gerekir. Belki

dinsizlerden edebe ters soruların gelmesi normal sayılabilir. Ancak, bir
mü’minin ağzına edep dışı ifade kalıplarıyla kurulmuş bir soru tarzı yakışmaz.
İnançsız birisi, geçmiş zamanda ayağını ayağının üzerine atarak bana, “Şu Tanrı
denen şey nedir?” diye sormuştu. Benim buna canım sıkılmış olmasına rağmen
nezaketle dinlemiş ve gereken cevabı vermiştim. Ancak böyle bir soru
mü’minden gelirse onu Allah affetmez, ben de affetmem. Allah, ne bizim –
hâşâ!– babamız, ne anamız, ne de arkadaşımızdır. Allah Teâlâ’ya karşı mutlaka
çok edepli olunmalıdır. Ağzımızdan çıkan her şeyin kayıt altına alındığını
bilmeli ve saygıda kusur edilmemelidir. Zira mü’min, Huzur-u Kibriyâ’ya
mü’mince gitmeye bakmalıdır. Bu sebeple çok dikkat edilmelidir.

Ben not kâğıtlarına Efendimiz’in adını yazarken bazen (sallallâhu aleyhi ve
sellem) yazmayı unutup “Hz. Muhammed” yazıyorum. Hemen birden içimde bir
ürperti hâsıl oluyor ve kulaklarımda âdeta, “Küstahlık yapma, benim ismimin
arkasında sallallâhu aleyhi ve sellem var. Adım nerede anılırsa salât tazimiyle
mukabele edeceksin.” hatırlatması çınlıyor. Ötede defterler açıldığında
Efendimiz’e babamın oğlu gibi Hz. Muhammed dediğim kaydını görürsem,
utanır, Fahr-i Kâinat karşısında yerin dibine girerim.

Her meselenin, bütün sırların açık seçik ortaya döküleceği günde, bizi



utandıracak şeyler için bugünden çok dikkat etmemiz lâzımdır. Mevlâ, çok
merhametli olduğundan, biz O’nu anarken bazen gereken tazimatı yapmıyor ve
affeder diye düşünüyoruz. Gelin Allah’a karşı çok edepli olalım ve O’nun
hakkında kullandığımız ifadeleri en seçkin tazim beyanlarına bağlayalım.
1 Bu başlık altında, Muhterem Müellif’in özellikle 1980 öncesi camide sorulan sorulara cevap vermeden

önce mukaddime mahiyetinde yaptığı konuşmalar derlenmiştir.

2 Bkz.: Nahl sûresi, 16/43.



Birinci Bölüm 
PERSPEKTİF

TEVEHHÜM-Ü EBEDİYET
Soru: Tevehhüm-ü ebediyet nasıl aşılır?
Tevehhüm-ü ebediyet, insanın kendisini ebedî ve lâyemût (ölmeyecek)

zannetmesi, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanması, yaşamak için
yaşaması, peşin zevk-safa ve ücretlerle avunarak sadece hâlihazırı yaşaması,
geçmiş ve geleceği umursamaması demektir.

Tevehhüm-ü ebediyet hissi insanda bazen o derece gelişir ki ferdin hayatını
bütün bütün tesiri altına alır. Hatta insan, kendi hayatını bırakır, içinde yaşadığı
dünyanın hayatı ile alâkadar olmaya durur ve sadece kıyametin kopmasını
düşünür; evet sanki onun için endişe verici başka bir şey yokmuş gibi sadece
ondan endişelenir, onunla meşgul olur. İki veya üç bin sene sonra da olsa,
münhasıran kıyametin kopacağından endişe duyar. İşte bütün bunlar, tevehhüm-
ü ebediyetten kaynaklanmaktadır. Çünkü insan kendi ölümünü düşünmemekte,
içinde yaşadığı dünyanın ölümüyle ilgilenmektedir.

Herkes için diyemem ama günümüzde çevremize dönüp baktığımız zaman
gençliğini cami, tekke ve zaviyede geçirmiş dahi olsa çok kimsenin kendisini
lâyemût (ölümsüz) zannettiğini görürüz. Öyle ki insanın “Dağı tutsam
koparırım, şunu tutsam yerle bir ederim.” dediği veya ileride diyeceği ve
demesi muhtemel olan devreleri vardır. İnsan o devrelerde hep tevehhüm-ü
ebediyet ile yaşar. Özellikle de insan, sıhhati yerindeyken ve gençlik
devirlerinde büyük ölçüde tevehhüm-ü ebediyet ile yaşar ve asla
ihtiyarlayacağını, öleceğini düşünmez. Bir gün buradan göçüp gideceğini hiç
hatırına getirmez. Servet u sâmânın elinden kayıp gideceğini hiç hesaba katmaz.

Bu duygunun üzerine dökülecek kezzap ve insandaki gafleti yok edecek şey,



“fikir ameliyesi”dir. Yani âfâkî ve enfüsî tefekkürle gözden perdeyi sıyırmak
ve hakikati görmeye çalışmaktır. Zira Allah bizim gözümüzden perdeyi açıp da
çok acı bir şekilde hakikati bize göstereceği gün gelmeden gözden perdeyi
kaldırıp hakikati görmek çok önemlidir. Kur’ân-ı Kerim’de Cenâb-ı Hak: “İşte

gözünün önünden perdeyi kaldırdık, şimdi artık gözün pek keskindir!”1 Yani
senin gözünden perdeyi açtık, gözün de artık pek keskin. O gün varacağın yeri,
seni endişelendiren hesap mahallini göreceksin, Rakîb ve Müheymin olan Hz.
Allah’ın senin hakkındaki hükmüne şahit olacaksın.

Evet, nasıl olsa o gün gelecek. O gün gelmeden dikkat ve tefekkürle gözden
perdeyi sıyırma ve daha şimdiden Cehennem’i ve Cennet’i görme, duyma
ufkuna ulaşma çok önemlidir. Ama insan nisyandan mürekkep olduğundan, biraz
tefekkürden uzaklaşınca hemen kendini ebedî yaşayacakmış gibi bir kuruntu
içinde hissetmektedir.

İsterseniz küçük bir örnekle konuyu az daha açalım: Meselâ, herhangi birimiz
bir saraya girdik; orada nefsimizin bütün arzu ve iştihalarına göre hazırlanmış
her şey var. “Her şey” derken, yemek sofralarından alın da insanın bedenî
hislerini tatmin eden şeylere kadar hepsini kastediyorum. Ancak bazı
emarelerle anlıyoruz ki, bunların hepsi bize haram edilmiş ve hepsi de yasak.
Binaenaleyh o sofraların hiçbirine el uzatamayacak, o nâmahremlerin harîmine
sokulamayacak ve o memnû (yasak) meyvelerden de yiyemeyeceğiz demektir.
Zira arz edildiği gibi onların üzerlerinde “yasak” ifade veya işareti var. Bazen
bu durumdaki bir insan, nefsine mağlup olabilir.. yemekler onun midesini
sulandırır ve o cazip şeyler onun dikkatini çeker, kendisine baktırır, şehevî
hisleri onu harekete geçirerek fena şeylere doğru zorlar. O da tam bu sırada
onlara elini uzatabilir.

İşte bu zat tam temayüllerinin güdümünde iken birdenbire bir perde
açılıverse ve Cehennem bütün dehşetiyle, Cennet de bütün debdebe ve
ihtişamıyla onun gözünün önünde tülleniverse, artık böyle biri her şeyin,
iştihasını kabartmasına rağmen ne o haram yemeklere elini uzatır, ne de
haramlara doğru bir adım atar.

Bu itibarla diyebiliriz ki, insana fenalıkları yaptıran daha ziyade onun gafleti,



tûl-i emeli (hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya dalması) ve hakikati göremeyişidir.
Zannediyorum ashab-ı kiramın günahlardan uzak durmasında da işte bu husus
müessir olmuş. Bizler de eğer ameliyat-ı fikriye ile (fikrî operasyonla) iki kere
iki dört eder kat’iyetinde Cennet’in ve Cehennem’in mevcudiyetini hep
mülâhazaya alabilsek nefsimizi frenleyecek, fenalıklara girmeyecek, daima
ahireti nazara alacak ve hayatımızı her zaman ölçülü yaşayacağız. Böyle bir
ameliyeden mahrum kaldığımız zaman ise, Cennet ve Cehennem nisyan perdesi
altına gömülecek, biz de Allah’a inansak dahi, çok defa hislerimize mağlup
olacak, tûl-i emel ve tevehhüm-ü ebediyet düşüncesiyle fenalıklara girecek ve
kendimizi dünyadan kâm almaya salacağız.

Tevehhüm-ü ebediyeti aşmanın bir yolu da “rabıta-ı mevt”tir. Zira ölümü
düşünerek dünyanın fâni olduğu mülâhazasını taşımak, tevehhüm-ü ebediyeti
delik deşik eden önemli bir yöntemdir. Ancak şu an etrafımıza bakınca
görüyoruz ki, ateş sadece düştüğü yeri yakıyor. Kimin evinde birisi ölürse
ancak onlar ölümü hatırlıyor ve bu önemli konu başkalarının umurunda bile
değil. Oysa Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ölümü hatırlamak
gerektiğini ve bunun için de mezarları ziyaret etmenin faydalı olacağını
hatırlatıyor.

Mezarları ziyaret etmek, bidayet-i İslâm’da yasak olmasına rağmen daha
sonraları Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bunun üzerinde ısrarla
durmuştur. Çünkü mezarlıklar ve mezar taşları, bazı insanların hayatına intikal
ederek çeşitli tedailerle az uyanık gönüller için ahireti hatırlatmaktadır. Fakat
bana öyle geliyor ki gafletten dolayı gönüllerimiz ölmüş gibi.

Şimdilerde zannediyorum kimin bir yakını ölmüşse sadece o kimse ölümü
kısmen hatırlayarak tevehhüm-ü ebediyetten uzaklaşıp biraz olsun kendisine
geliyor. Ben arkadaşlara ölümü hatırda tutmak için hastaneleri ziyaret
etmelerini tavsiye ediyorum. Gitsinler, çeşitli klinikleri gezsinler, sıhhati
bozulan ve ölümünü bekleyen insanların hâline baksınlar. İhtimal böyle bir
mülâhaza onların da birer yolcu olduğunu hatırlatacak ve onlarda yol azığı
duygusunu tetikleyecektir.

Netice itibarıyla tevehhüm-ü ebediyet, bazen bir gafletten kaynaklanmakta,



gaflet ise tefekkürsüz yaşamaktan doğmaktadır. Bunu delecek önemli bir husus
“rabıta-i mevt”, diğeri de ölüm ötesini rasat etme ufku sayılan hastaneler ve
hastaların halleridir. Evet, ne zaman insan, bir kısım hastalıklara, arızalara
veya mal, can, evlât konularında bir imtihana maruz kalsa işte o zaman ondaki
bu düşünce delik deşik olur.

Hâsılı, tevehhüm-ü ebediyet düşüncesini ne ile deleceksek ve bu atmosferi
ne ile parçalayacaksak parçalamamız gerekmektedir. Yoksa bu duygu bizi
boğar da, gerçek insanlık atmosferine bir türlü yükselemeyiz; yükselip
Rabbimiz’in rahmetiyle münasebete geçeceğimiz atmosferi bulamayız. Biz iki
hususu hep canlı tutmalıyız: Tefekkür ameliyesi ve rabıta-i mevt (ölümü
düşünme). Bunlar aynı zamanda ehl-i tarikat, ehl-i tasavvuf ve erbab-ı hakikatin
hayatlarında uyguladıkları hususlardır.
1 Kaf sûresi, 50/22.



BİZE DÜŞEN ANLATMAK
Soru: Allah bizi insanların hidayetine vesile kıldığından, bizim
ihmalimizle onların Cehennem’e gidişlerinde suç bizim ise, onların
bunda suçu nedir? Yok eğer günah onlarınsa, ahirette bizim yakamızı
niçin tutsunlar ve biz neden onların hâline ağlayıp sızlayalım?
Soruda iki husus üzerinde durulmaktadır: Konunun, bir, Hakk’a dilbeste

olmuş ehl-i hidayete, bir de, inanmamış ehl-i dalâlet ve ehl-i küfre bakan tarafı
var.

Ehl-i hidayet, bir vazife olarak inandığı, bulduğu, bildiği, tattığı, dolduğu,
doyduğu ve onunla olgunlaştığı hakikatleri başkalarına ulaştırmalı ve onları da
kurtarmalıdır. Bu, evvelâ insanî ve vicdanî bir borçtur. Bilen insan,
mahiyetinde ve vicdanında Hakk’ın bir ihsanı olarak bulunan bu hakikati,
bilmeyenlere anlatmalı ve Allah’a giden yolları onlara da açıp göstermelidir.
Başkalarına hak ve hakikatleri anlatma mevzuu, insanî bir mesele olmasının
yanında, hem Allah’ın âyât-ı beyyinatıyla, hem de Efendimiz’in (aleyhissalâtu
vesselâm) nurlu beyanlarıyla bizzat emrettiği ve belki de birçok mü’minin öbür
âlemde kurtuluş reçetesi olabilecek çok yüce bir vazifedir.

İsterseniz şimdi Cenâb-ı Hakk’ın konuyla alâkalı beyan buyurduğu hususlara
bir göz atalım: “Mü’min erkeklerle mü’min kadınlar birbirlerinin velileri ve
yardımcılarıdır. Onlar insanları iyiliğe teşvik  edip kötülüklerden

menederler.”1 Başka bir âyette: “Ey mü’minler! İçinizden hayra çağıran,
iyiliği yayıp kötülükleri önlemeye çalışan bir topluluk bulunsun. İşte selâmet

ve felahı bulacak olanlar da bunlardır.” 2 Allah (celle celâluhu), insanlara
hakkı duyuranları her zaman şerefli bir ümmet olarak ele almıştır: “Siz,
milletlerin en hayırlısı olarak çıkarıldınız. Siz, Allah’ın emrettiği iyi şeyleri
emredersiniz, kötülüklerden de nehyedersiniz. Zira sizler Allah’a tam

inanırsınız.”3

Üzerimize insanî bir borç olan bu meseleye ilâhî iklimden gelen tayflar ışık
tutmuştur. Pek çok âyet ve hadisle bu mevzu herhangi bir tevil ve tefsire tâbi
tutulmayacak kadar açık ve nettir. Dolayısıyla bizler bundan, her hâlükârda



ilâhî hakikatleri anlatmakla mükellef olduğumuzu anlıyoruz. Hatta bir gün
yeryüzünde hiç kimse kalmasa, dış dünyalarda, Sirius yıldızına bağlı bir
kolonide, Herkül burcunun etrafında ayrı bir sistemde, Samanyolu’nun bilmem
hangi bucağında insanlar olabileceği ihtimaliyle oralara doğru kentler kura kura
sıçrayacak, atlayacak, ferden olmasa bile nev’en o noktalara ulaşmayı
düşünecek, düşleyecek ve gönlümüzün ilhamlarını orada bulunan (eğer varsa)
insanların sinelerine de boşaltacağız. Onlarla hemhâl olacak ve onlara da
Allah’a giden yolları göstereceğiz. Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm)
dediği gibi “Lâ ilâhe illallah deyin, felah bulun, kurtuluşa erin.” diyecek ve
hep bununla soluklanacağız. Bu, bizim vazifemiz. Onların vazifesi de bu sese
kulak vermek, kendilerini huzura çağıran bu nidayı dinlemek ve gezdikleri her
yerde doğru yolu araştırıp onu bulmaya çalışmaktır.

Biz vazifemizi yapmazsak, bundan dolayı hem insanlara hem de Cenâb-ı
Hakk’a karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz; dinî bir vazifeyi
yapmadığımızdan ötürü de hesaba çekiliriz. Cenâb-ı Hak yakamızdan tutar ve:
“Biliyordunuz, niye bildirmediniz? Tanıyordunuz, niye tanıttırmadınız? Doğru
yolu görüyordunuz, niye işaret etmediniz? Işıklara vâkıftınız, neden
başkalarının dikkat nazarlarını o tarafa çekmediniz?” der. Aynı zamanda bizler
onlara karşı insanî vazifemizi yapmadığımızdan dolayı da vicdansızlık yapmış
oluruz. Onların dalâlet ve küfürlerini gördükçe burada vicdanî azap çeker âdeta
Cehennem hayatı yaşarız.

Bir nass ışığında arz ediyorum; o gün Cenâb-ı Hak onlara da şöyle
diyecektir: “Siz böyle bir İslâm dini gördünüz, duydunuz, tattınız da neden
o n a inanma lüzumu hissetmediniz? En ince teferruatına kadar behimî
hislerinizin hepsini tatmin ettiniz de bu mevzuda niçin tam tatmin olacağınız
yolu araştırmadınız? Hatta en bunalımlı olduğunuz sıkıntılı ve krizli
anlarınızda dahi bir kerecik olsun bu yola tevessül etmeyi düşünmediniz?
Diğer bir ifadeyle; dünyevî refahınız adına her kapıyı çaldınız, her çareye
başvurdunuz, değişik sistemleri denediniz, neden bir kerecik olsun, semavî
olduğunu az buçuk duyduğunuz hak dini hayata hayat kılmayı
düşünmediniz?”



Netice itibarıyla Cenâb-ı Hak, herkesi kendi günahıyla muaheze edecektir.
Biz onlara hakikati duyurmakla mükellef olduğumuzdan, vazifemizdeki
kusurdan ötürü muaheze olacağız. Onlar da araştırmadıklarından ve eğer
duymuşlarsa hakikate yürekten kulak vermediklerinden ötürü muaheze
olacaklar. Rabbim bizleri emr-i bi’l-mâruf yapma imkânına sahipken, onu
yapmamak suretiyle baş aşağı gitmekten muhafaza buyursun! (Âmin)
1 Tevbe sûresi, 9/71.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/104.

3 Âl-i İmrân sûresi, 3/110.



İKİ EMNİYET VE İKİ KORKU
Soru: Hadiste ِنَْین ْمَأَو ِنْیَفْوَخ  يِد  ْبَع ىٰلَع  ُعَمَْجأ  Ben kuluma iki“ َال 
emniyeti birden vermem, iki korkuyu da birden vermem.” buyruluyor.
Hâlbuki biz gayet rahat ve lüks bir hayat yaşıyoruz?
Havf (korku) ve recâ (ümit), Cenâb-ı Hakk’ın insana verdiği/vereceği iki

büyük nimettir. Bu iki nimeti ölçülü bir şekilde kullanıp Allah’a ulaşmaya
vesile edinmek bundan ayrı ve daha büyük bir nimettir. Sorudaki hadisin meal-i
münifi şudur: “Ben kuluma iki emniyeti birden vermem, iki korkuyu da birden
vermem.”

Sorulan soruda (ifade tarzına göre); emniyet, mal ve lüks içinde rahat bir
yaşam sürme; havf da fakr u zaruret içinde yaşama gibi anlaşılmış... Aslında
böyle bir anlayış, netice itibarıyla meselenin bir izahı olabilir; ancak hadisin

tam mânâsı sayılmaz; ِنْیَنَْمأ ِي  دْبَع ىٰلَع  ُعَمَْجأ  beyanından maksat şu olsa َال 
gerek: “Ben kuluma iki emniyeti birden bahşetmem. Bir insan dünyada keyif
içinde, ahiret adına endişesiz ve kalbî hayatının yıkılmasından, letâifinin
sarsılmasından ve duygularının ölüp gitmesinden, ruhî melekelerinin
sönmesinden hiç endişe duymuyor ve korkusuz yaşıyorsa, o insan öbür âlemde
korkusuz olamaz.”

ِنْیَفْوَخ يِدْبَع  ىٰلَع  ُعـَمَْجأ  َـالَو   Bunun gibi bir insan da dünyada –arz
ettiğimiz açıdan– korku içinde yaşıyor ve hep endişe içinde ise yani hem
sözleri hem de hâliyle, “Aman yâ Rabbi! Senin inayetin olmazsa, imanımı
koruyamam, Senin lütfun olmazsa letâifimi muhafaza edemem, Senin keremin
olmazsa ben ayakta duramam, Senin sonsuz rahmetin, Rahmâniyet ve
Rahîmiyetin olmazsa ben Cennet’e giremem, aslında Rahmeten li’l-âlemîn olan
Habib’in olmasaydı ben yolumu da bulamazdım ve hep dalâlette kalırdım.”
diyorsa/diyebiliyorsa.. evet hep böyle korku içinde bulunup, sık sık kendini
yokluyor, kontrol ediyor ve kendini yenileme imkânını buluyorsa, öbür âlemde
–inşâallah– onun için korku olmayabilir.

Ama bu hadis-i şerife bir soru mahiyetinde eklenen hususun da lâzimî mânâ
olarak bir hakikati var ve hadisin ifade ettiği mânâdan tamamen de uzak değil.



Bu mânâ şudur:
Bir insan endişesiz ve korkusuz, sadece dünya hayatını yaşamak için dünyaya

gelmiş gibi davranıyor ve ara sıra dahi olsa ahiret endişesi onun duygularını
sarmıyorsa işte o insan kendisinden endişe etmelidir. Hatta çok defa böyle bir
şey olmasa bile, sırf rahat ve rehavet içinde bulunduğundan ötürü endişe edip
hicap duymalıdır. Konuya biraz daha açıklık getirmesi açısından bir misal arz
edebilirim: Sahih rivayetlerde anlatıldığına göre, Ömer b. Abdülaziz’in

sabahlara kadar ِْم ِهقاَنْعَأ ِيف  ُلَالْغ  َ ْألا ِِذإ   “O gün zincirler onların boynuna

dolanmıştır.”1 âyetini tekrar ede ede yığılıp kaldığı olurdu. Ayrıca o, çok defa

şu âyeti okuyup kendinden geçerdi: اَیْنُّدـلا ُمُِكتاـَیَح  ِيف  ْمُِكتاـَّبَِیط  ْمُتْبَھَْذأ 
Yani, “Siz dünya hayatında bütün yaptığınız iyiliklerin karşılığını gördünüz,
mükâfatınızı aldınız, sanki dünya için gelmiş gibi her şeyinizi dünyada yiyip

bitirdiniz ve ahirete bir şey bırakmadınız.”2

Evet, sağlam kalbli bir mü’minin, böyle bir endişe taşıması gayet normaldir
ve haddizatında bu korku derin bir düşünce neticesidir. Ama Cenâb-ı Hak, Hz.
Abdurrahman b. Avf’a ve Hz. Osman’a nasip ettiği gibi, insana dünya da
vermiş olabilir. O da dünyasını dininin ihyası uğruna kullanır; her zaman infak
etmek için malının hepsini birden değil, muhtaç olanlara, ihtiyaç ölçüsünde
infak eder.. evet, malın bir bölümünü daima elinde tutar ki mevsimi gelince onu
denizlere çevirsin. Zaten mevsimi geldiğinde, o değil sadece malını, tereddüt
etmeden ruhunu dahi feda edebilir.

İşte böyle bir malın ve bu mala sahip olmanın hiçbir zararı yoktur. Elverir ki
niyetler hâlis olsun, onun Allah tarafından verilmiş bir emanet olduğu bilinsin
ve Rabbimiz istediği zaman vermeye hazır olunsun.

Biz bu konuda sık sık kendimizi yoklama durumundayız; Rabbimiz’in emir ve
tavsiyelerini vicdanlarımızda duyuyor gibi her zaman vermeye hazır mıyız?
Kendi kendine emir tekrarı yapıyor gibi “Hazırız Rabbim!” diyebiliyorsak, o
malın hiçbir zararı yoktur. İşte bu mal ahiret için –inşâallah– bizim hakkımızda
asla endişe verici olmaz. Ama kim de çakırkeyf ve serazat yaşıyor, duymuyor,
duygulanmıyor, yaşamanın kendisini, hissiyatını ve nefsini okşayan bütün



yanlarını duyma peşinde ise –hafizanallah– işte böyle biri bataklığa baş aşağı
düşmüş batıyor demektir. Bu iki şeyi birbirine karıştırmamak lâzım…
1 Mü’min sûresi, 40/71.

2 Ahkaf sûresi, 46/20.



ZAMAN TANZİMİ
Soru: Allah yolunda hizmet etmek isteyen bir insanın bir ayı, bir haftası,
bir günü ve bir senesi nasıl geçmelidir?
Kanaat-i âcizanemce, Müslümanların en çok geri kaldıkları hususların

başında, soruda bahsedilen zaman ve mesai tanzimi gelmektedir. Aslında
mü’minler, gayretli ve fedakâr olmalıdırlar ama, her nedense hayatlarını tanzim
etmeye bir türlü yanaşmamakta ve dağınık yaşamaktadırlar. Ayrıca mesailerini
tanzim edememenin yanında, onca fedakârlıklarına rağmen bir türlü hizmet
düşüncelerini hayatlarının gayesi şeklinde sistemleştirememekteler. Müslüman,
hizmet düşüncesini sadece yirmi dört saatlik bir günün içine değil, belki günün
bütün parçaları içine sokmaya alışmalı, gayeli, hedefli ve planlı yaşamalıdır..
bir gün öyle yaşayacağına ümidimiz tamdır.

Bu küçük girişten sonra, konuyla alâkalı arz edeceğim daha başka hususlar
da var. Birincisi, ferdin hayatına İslâm’a hizmet düşünce ve anlayışının
girmesi, biraz da o ferdin gönülden inanmasına ve bu işin sancısını yaşamasına
bağlıdır. İşte böyle bir kişi, zaman tanzimini de bu işin sancılısı olduğu nispette
düşünecek, hizmetini sabah ile öğle, öğleyle ikindi, ikindi ile akşam, akşam ile
yatsı zaman dilimlerine bağlayacak ve, “Eğer hizmet adına günün şu parçaları
içinde çalışmam olmazsa hayatımda bütün bu zaman parçaları ölü geçmiş
demektir.” diyecektir. Çünkü zaman, itibarî bir şeydir; onun hakikî vücudu
yoktur.

Zamana değer, hayatiyet ve canlılık kazandıran şey, o zaman zarfı içinde
yapılan işlerdir; yani onun mazrufudur. Biz, “Asr-ı Saadet” diyerek belli bir
devreyi ve belli bir çağı alkışlarken, haddizatında herhangi bir zamanı değil, o
zaman içinde yaşayan ve yaşananları dikkate alarak “Asr-ı Saadet” diyoruz.
Zaman ancak içinde cereyan eden şeyler itibarıyla renklenir ve bir gökkuşağı
hâlini alır. Bu şekilde dolu dolu yaşanan zamanın ân-ı seyyâlesi, başkalarının
yüzlerce senesine bedeldir. Binaenaleyh zamana hakikî vücut ve kıymet
kazandırma, onu değerlendirme, insanların o zaman içinde yapacakları işlerle
doğru orantılıdır.

İkinci olarak, bizim yirmi dört saatlik bir sermayemiz var. Bu yirmi dört



saati, bizim son günümüz olabilir felsefe ve düşüncesi ile ele alıp, onu namaza
göre programlayıp her parçası içine bir şeyler aktarmaya çalışırsak, o gerçek
değerine ulaşır. “Öğle öncesi zamanımız.”, “Öğle sonrası zamanımız.”, “İkindi
sonrası, akşam sonrası zamanımız.” der ve namazla bölünen, namazla nuraniyet
ve kıymet kazanan bu zaman parçaları arasında biz hizmet-i imaniye ve
Kur’âniye adına yeni yeni hamleler planlayıp ona göre yapılacak her şeyi yapar
ve yaptığımız şeylerle iktifa etmeyerek, “Daha yok mu?” yaklaşımı ile başka
şeyler yapmanın planlamasına durur ve bunları gerçekleştirmek için de ikinci
zaman parçasını değerlendirmeye koyuluruz. İşte o zaman bütün hayatımız nurlu
ve tam ebediyete lâyık istikamette cereyan etmeye başlar.

Şayet bir insan, zamanını bu şekilde değerlendirebilirse, bir taraftan
hakikaten zamanın kadrini, kıymetini bildiğini göstermiş olacak, diğer taraftan
da soruda arzulanılan mesele kendi kendine tahakkuk edecektir. Böylece bir
günümüzün içinde hizmet düşüncesi kendisini gösterdiği gibi haftamızın içinde
de kendini gösterecektir. Ardından nurlu bir ay ve bu şekilde aydın aylardan
müteşekkil nurlu bir sene meydana gelmiş olacaktır.

Biz, toplum olarak bu tür düşüncelerden mahrumuz. Ancak “Hiçbir küll
yoktur ki ondan bir kısım cüz’ler istisna edilmiş olmasın.” kaidesince yine de
gayretiyle Müslümanların yüzünü ak eden birçok insanın bulunduğu da bir
gerçek. Ayrıca bu güzide topluluğun içinde de zamanını çok iyi tertip ve tanzim
ederek değerlendiren insanları görmek her zaman mümkündür.

Ama keşke insanımız toptan zamanı tanzim edip değerlendirmesini bilseydi!
Ne var ki, bunun yapılabilmesi öncelikle hizmet felsefemize tam inanmışlığa
bağlıdır. Zira bağlılık olmayınca zorlamalarla bir şey yapmak ve yaptırmak
mümkün olmaz. Cenâb-ı Hak karşısındaki kulluğun tekrar ve terdadıyla
(devamlı Allah’a müracaatla) iman insanda ikinci bir fıtrata dönüşmektedir.
Konumuzda da durum aynıdır.

Zaman tanzimi vicdanlarımızda ikinci bir fıtrat hâline gelince, biz de onun
üzerine eğilecek ve onun her parçasına kendi ruh dünyamızı işlemeye çalışacak,
ruhsuz bir anın geçmesine fırsat vermeyeceğiz. Aslında Cenâb-ı Hakk’ın namaz
vakitleri gibi kıymetli anları yirmi dört saatin içine koyması, O’nun zamana nur



saçması ve onu yaşadığımızı bize hissettirmesi açısından çok önemlidir. Allah,
hafta nursuz kalmasın diye onu, içinde eşref-i saat bulunan cuma ile
nurlandırmıştır. İnsan o en mukaddes ve en şerefli saatte ellerini kaldırıp
kemerbeste-i ubûdiyet içinde Allah’a teveccüh edebilse hayatı adına ne
sürprizlere şahit olacaktır.

Cenâb-ı Hak, ayı dört cuma, aynı şekilde üç yüz altmış beş günlük seneyi de
Ramazan-ı şerif ayı ile nurlandırmıştır. O’nun zaman içinde serpiştirdiği böyle
nur kaynakları vardır ve bunlar gün, hafta ve ay içinde olduğu gibi sene içinde
ve insan ömründe de vardır. Bununla Allah bize zamanın değerlendirilmesi
dersini vermiştir. Dünden bugüne aklı başında kimseler küçük zaman
parçalarını değerlendirmek suretiyle bütün hayatlarını nurlu yaşamaya muvaffak
olmuşlardır.

Bizlere gelince bu konuda oldukça tali’li sayılırız. Zira bu mevzuda bize çok
ışık tutulmuş ve çok şeyler öğretilmiştir. Gün namaz vakitleriyle bölünerek ve
ezanla vaktin geldiği ve geçmekte olduğu hatırlatılarak, zamanın kadrini bilme
yolu gösterilmiş, bütün karanlıklar bertaraf edilerek aydın bir yola, nebilerin
geçtiği bir şehraha hidayet edilmişizdir. İfrat ve mübalâğa yapmaktan Rabbim’e
sığınırım, fakat rahatlıkla şunu söylemeliyim ki, böyle bir zamanda din-i mübin-
i İslâm’a sahip çıkan insanların durumu, geçmiş devirlerdeki velilerin
durumuyla müsavi sayılabilir.

Evet, Cenâb-ı Hakk’ın üzerimizde bu kadar lütfunun bulunduğu söz
konusudur ve Rabbimiz’in bu kadar lütfu başımızın üzerinde bir bulut gibi
dolaşmaktadır. Ama el uzatıp onu almak veya onun altına girip gölgesi altında
yürümek, irade denilen muammayı kullanmak suretiyle bir mânâda bize
bırakılmıştır.

Rabbim, irademizi kullanarak zamanı tanzim etmeye ve onun her anını dolu
dolu değerlendirmeye bizleri muvaffak etsin!



SELEFE SAYGI
Soru: Büyüklerimiz, bazı yanlış şahsî tutum ve davranışlarıyla bizlerde
suizan hâsıl ettiler. Onlara karşı aynı sevgi, tazim ve itimadı yeniden
kazanmamız için bize neler tavsiye edersiniz?
Eğer böyle bir şey gerçekten gönlümüzde hükmünü icra ediyorsa, içimize bir

musibet girmiş ve ciddî bir belâ bizi belirsiz girdaplara doğru itiyor demektir.
Bu da, kendi kendimizi mahvedecek bir yola girdiğimiz mânâsına gelir.

Allah Resûlü (sallâllahu aleyhi vesellem) bu ümmetin sonradan gelenlerinin,
önde gelenleri tenkit etmeye başladığı anın, onların helâke doğru gittiği an
olabileceğine dikkatlerimizi çeker. Kur’ân bu mevzuda geçmişlerimize dua
etmeyi tavsiye ederek bizde onları hayırla yâd etme duygusunu uyarır:
“Onlardan sonra gelenler (başta muhacirler olarak, kıyamete kadar gelecek
mü’minler): “Ey Kerim Rabbimiz! derler, bizi ve bizden önceki mü’min
kardeşlerimizi affeyle! İçimizde mü’minlere  karşı hiçbir kin ve gıll u gış

bırakma! Duamızı kabul buyur yâ Rabbenâ, çünkü Sen Raufsun, Rahîmsin!”1

Bu âyetin öncesindeki âyetlerde de sahabenin büyüklüğü tablolaştırılıp
onların diğergâmlık, hasbîlik ve fedakârlıkları; çok seviyeli bir hayat yaşayıp
hayatı çok iyi değerlendirdikleri anlatılır. Bu âyette de Allah, arkadan gelen
mü’minlerin nasıl davranacaklarını, geçmişleriyle alâkalı nasıl dua edip
dualarında ne diyeceklerini onlara öğretiyor. Bu şekilde dua edecek insanlar
daha dünyaya gelmeden evvel, Kur’ân’da onlara ne diyecekleri öğretilmiş ve
sanki “Geçmişlerinize bu şekilde dua edin!” denmiştir. Böyle bir duanın
öğretilmesinde, sahabenin bazen şahsî içtihatlara dayanarak birbirlerine karşı
olmalarını ve bunu sonrakilerin anlayamamaları sebebiyle, onlar hakkında
farklı mülâhazalara girmemeleri öğütlenmektedir.

Evet, bir içtihat sonucu olarak Âişe Validemiz’in ve Hz. Talha’yla Zübeyr’in
(radıyallâhu anhüm) Hz. Ali’nin karşısına çıkmalarını ve onunla savaşmalarını
anlamamız zor olsa da biz yine de onlar hakkında hüsnüzan besleyecek ve
onlara karşı saygılı olmaya çalışacağız. Bu âyetiyle Kur’ân-ı Kerim, arkadan
gelen bizlere yol gösteriyor ve “Sakın onların durum ve davranışlarını kritiğe
tâbi tutmayınız!” diyor.



Yine bu âyetiyle Kur’ân sanki bize, “Onların muhasebesini yapıp tenkit
etmek size düşmez; onlar Allah Resûlü’nün (sallâllahu aleyhi vesellem)
ifadesiyle çok âlî semavî yıldızlar gibidirler.” demek istiyor.. ve arkadan
gelenlere edep öğretiyor.

Geçmişler hakkında müspet düşünme ve onları hayırla yâd etme umumî bir
kanundur; bir cemaatin sonra gelenleri öncekilere rahmet okuyacak ve onları
hayırla yâd edecektir. Nitekim tarih boyunca İslâm toplumu sahabeye ve tâbiîne
laf etmediği gibi ettirmemiştir de. Öyle ki sahabe-i kiram arasındaki
meselelerin büyük fitnelere sebebiyet verdiği bir dönemde Hasan Basri,
Basra’ya gider ve fitnenin merkezinde yaşar. Ona sorarlar: “Herhangi bir
sahabe mi büyüktür, yoksa Ömer b. Abdülaziz mi?” Aslında Ömer b.
Abdülaziz, büyüklüğü münakaşa yapılmayacak bir insandır. Ahlâk, kemal ve
faziletiyle onu tartacak terazi yoktur ve olamaz. Öyle ki onu alıp Hz. Ömer’in
yanına koysanız Hz. Ömer’e ait sahabelik madalyası dışında bu iki zatı
birbirinden tefrik edemezsiniz. O, bu kadar büyüktür. Ama Hasan Basri
sahabeye karşı hürmet ve saygıyı koruma yolunda: “Ömer b. Abdülaziz,
sahabenin en arkadan geleni olan Vahşi’nin atının burnunda ancak bir toz
olabilir.” der.. ve işte ölçü budur. Bu mülâhaza ile, hem sahabe-i kirama hem
de diğer geçmişlere karşı bize çok derin ve şuurluca bir saygı telkin
edilmektedir.

Bu, sadece o zamana mahsus bir şey değildi. Nitekim başka bir devir gelmiş
ve bir zata selâm vermenin bile suç sayıldığı dönemde, her şeyi göze alarak ve
tereddüt etmeden onun etrafında toplanan insanlara karşı da tavrımız bu
olmalıdır. İster sahabe, ister sonrakiler ümmî olmalarına ve birçok hususu
bilmemelerine rağmen hırz-ı can edip evlâd u ıyâl sevdasını bir tarafa bırakmış
ve gerektiğinde zindanlara girmeyi seve seve göze almış ve mahkemeden
mahkemeye sürüklenmiş ama kat’iyen yol ve yöntem değiştirmemişlerdir.

Bir kere daha tekrar etmeliyim ki, ne olursa olsun bize, geçmişlerimize karşı
saygılı olmak düşer. Biz bu saygıyı hâl, davranış ve sözlerimizle anlatmalı ve
onları hayırla yâd etmeliyiz; etmeliyiz ki, arkadan gelenler de bizi rahmetle yâd
etsinler. Aksine bugün bize önemli bir mirası tevdi edip emanet bırakan



kimseleri hafife aldığımız zaman, yarın bizim de hafife alınacağımız muhakkak
ve mukadderdir. Bundan zarar görecek olan da İslâm’dır ve Müslümanlar’dır.

Aynı zamanda seleflerimiz hakkında bu şekilde müspet düşünme ve onları
hayırla yâd etme Hakk’a hürmetin ifadesidir. Zira Cenâb-ı Hak Kur’ân’da sarih
âyetleriyle bizden bunu istemektedir. Şayet bugün bizden evvel hizmet edenlere
karşı içimizde olumsuz mülâhazalar var ve onlar hakkında müspet
düşünemiyorsak bizde ciddî bir eksiklik var demektir. İhtimal bizler bu
düşüncelerle tâbiîn döneminde yaşasaydık sahabe-i kiramı da tenkit eder ve
hüsrana uğrayanlardan olurduk.

Soruda aynı duygu ve düşüncenin yeniden teessüsü nasıl olur diye soruluyor.
Bunun için;

Birinci olarak, Müslüman, kendinden evvel gelmiş geçmiş büyükler
hakkında –doğru da olsa– nâsezâ nâbecâ sözler sarf edildiği zaman, bu sözü
söyleyene, “Bu bir gıybettir. Gıybet de haramdır.” diye çok ciddî tavır almalı
ve o sözü ona söylettirmemelidir. Böyle bir gıybeti engellemek için yapılanlar
bir işe yaramazsa gıybet yapanların yanından kalkıp gitmeli ve onları
günahlarıyla baş başa bırakmalı.

İkincisi, ne seviyede olursa olsun din-i mübin-i İslâm’a hizmet etmiş
insanları daima takdirle yâd etmek, onlara saygı göstermek ve her yerde
tazimkâr ifadelerle insanların sinelerinde onlara karşı bir sevgi ve muhabbet
uyarmak önemli bir vazifedir. Biz saygı telkin ettiğimiz takdirde kafalardan bu
saygısızlık düşüncelerini de silip kısmen atmış oluruz. Aynı zamanda bu sayede
Cenâb-ı Hakk’ın hoşnutluğunu elde etmiş sayılırız.

Aslında bir vakitler hizmet etmiş kimselere hor bakıp onları hafife alma
hissi, insanı çeşitli füyûzattan mahrum bırakan bir hastalıktır. Bunların pek
çoğunun kendilerine göre bir âlemi vardır ve onlar başımızda ya da yanımızda
Cenâb-ı Hakk’ın rahmetini celbe birer vesiledirler. Onların aleyhlerinde
bulunan kimse, Cenâb-ı Hak’tan gelecek rahmetten mahrum olur.

Evet, şayet bugün Cenâb-ı Hakk’ın ilham esintilerinden mahrum
bulunuyorsak bunun en önemli sebeplerinden biri, hiç şüphesiz geçmişteki
büyük zatların aleyhinde olma ve onlar hakkında uygunsuz söz söylemek olsa



gerek…
1 Haşr sûresi, 59/10.



KABİLİYETLERİ ALLAH YOLUNDA
KULLANMA

Soru: Allah’ın kendilerine ifade ve beyan kabiliyeti lütfettiği
büyüklerimizin, iş sahalarını genişletmeleri dolayısıyla kudsî iman ve
Kur’ân hizmetini yavaşlatmaları kendilerini huzur-u ilâhîde mesul eder
mi? Yoksa bu maharetli insanlar sadece maddî yardım yapmakla
mesuliyetten kurtulurlar mı?
Cenâb-ı Hakk’ın her lütfu, kendi cinsinden bir vazife adına insana verilmiş

bir imkândır. Meselâ, sıhhat Allah tarafından bahşedilmiş büyük bir nimettir.
İnsan, bu sıhhat nimetini hem oruç tutarak hem namaz kılarak hem de cihad
ederek Allah yolunda kullanmalıdır ki, o sıhhat lütfuna karşı şükrünü eda
edebilmiş olsun. İnsan, böyle bir şükrü eda ederse, Cenâb-ı Hak da o bedeni
ahirette, arızasız hem de bâki bir surette ve bütün duyguları inkişaf etmiş olarak
yeniden ona iade eder.

İnsanın aklı da Allah’ın önemli bir nimeti ve lütfudur. Eğer o aklın ufku
vahyin ışıklarıyla aydınlanmış ve o sayede isabetsiz kararlardan uzaklaşmış ve
her kararı sırat-ı müstakîm çizgisinde verebiliyorsa; artık bu akıl bir mânâda
ilham kaynağı demektir. Yani insan, akıl nimetini yerinde kullanıyor ve onunla
hak adına, bâtıla saplanmış kimseleri ikna edip Hakk’ı tanıttırıyorsa o, aklın
hakkını veriyor demektir. Aksine aklı sadece, akl-ı meaş olarak yalnızca
dünyevî işlerde kullanıyor, onun hakkını vermiyorsa, o nimete karşı nankörlük
yapıyor demektir.

Cenâb-ı Hakk’ın insanlara verdiği en büyük lütuflardan biri de beyan
kuvvetidir. Öyle ki bunun anlatıldığı sûre Rahmân ismiyle başlamaktadır.
Rahmân’ın, İsm-i A’zam’dan olduğuna dair kuvvetli rivayetler var. Cenâb-ı
Hakk’ın Rahmâniyetinin, yani çok geniş dairede rızık vermesinin, varlığı
lütuflarıyla perverde etmesinin tezahürlerinden biri de insana beyan kuvveti
lütfetmesidir.

İnsan, ancak beyan sayesinde içinde tecellî eden şeyleri ifade edebilir ve
beyan sayesinde Cenâb-ı Hakk’a muhatap olur; olur da Allah’ın sözünü anlar
ve aynı zamanda kendi maksadını O’na açabilir. Allah (celle celâluhu) da ona;



“Gel, Benim için namaz kıl, huzurumda eğil.” der, o da gider kemerbeste-i
ubûdiyet içinde “Elhamdülillah” deyip O’nun huzurunda durur. Bu, bir mânâda
Allah’ı anlama ve O’nunla konuşmadır. Tâbiînden bir zat diyor ki: “Kur’ân
okuyan bir kimse, ben Allah ile konuştum derse, yalan söylemiş olmaz.” Bu
açıdan “Elhamdülillah” diyen Allah ile konuşmuş sayılır ki, böyle bir konuşma
da ancak beyan nimetiyle gerçekleşmektedir.

İnsan namazda, “Sen Rahmân u Rahîmsin; bana evvelâ idrak sonra da bu
idraki hiç olmazsa beyanla ortaya koymak için kabiliyet ve istidat verdin. Bu,
Senin Rahmâniyetinin tecellîsidir. Sen kıyamet gününün Sahibisin; ben de
Senin emirlerin çerçevesinde şimdiden o güne göre hazırlanıyorum.”
dedikten sonra doğrudan doğruya Cenâb-ı Hakk’ı muhatap alıyor ve
“Kulluğumu yalnız Sana yapıyorum ve bu kulluk yükünün altında ezilmemek
için de yardımı sadece Senden istiyorum.” diyerek konuşmasına devam
ediyor.

Böyle diyen bir insan, çok şerefli bir pâye ve makama yükselmiş sayılır; ne
var ki, çoğu insan ihtimal bunu hiç düşünmüyor. Bir insan gidip bir devlet
başkanına muhatap olsa ve onunla bir iki laf etse her yerde bu konuşmayı
anlatır; her ortamda bir girizgâh bulup o konuşmadan söz eder. Bir devlet
başkanıyla bile konuşma bu kadar önemli görülüp anlatılıyorsa, Allah’ın
huzurunda O’na muhatap olma imtiyazının ne demek olduğu derin derin
düşünülmelidir.

Buhârî ve Müslim’in ittifakla rivayet ettikleri bir kudsî hadis-i şerifte: “Ben
namazdaki kıraati kulumla Kendi aramda bölüştüm, yarısı Bana ait, yarısı da

ona; ve kuluma istediği verilecektir: Kul: َنیِم َ لاَعْلا ِّبَر  ِّلل  ِهٰ ُدْم  َ حَْلا  “Bütün
hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’a aittir.” deyince, Azîz ve Celîl olan

Allah: “Kulum Bana hamdetti!” der. ِمیِحَّرلا  ِنٰـمْحَّرَلا   deyince, Allah:

“Kulum Bana senâda bulundu.” ferman eder. ِنيِّدـلا  ِمَْوي  ِِك  لاَم  “O, din
gününün, hesap gününün tek hâkimidir.” deyince, Allah: “Kulum Beni tebcil

ve tazîz etti (büyükledi).” buyurur. ُني  ِعَتَْسن َكاَِّيإَو  ُدُب  َْعن َكاَِّيإ   “Yalnız Sana
ibadet eder, yalnız Senden medet  umarız.” deyince, Allah: “Bu, Benimle



kulum arasında bir taahhüttür. Kuluma istediğini verdim.” iltifatında

bulunur. ِرْیَغ ْمـِھَْیلَع  َت  ْمَعَْنأ َنـيِذَّلا  َطاَرِص   َمیِقَتْسُمْلا َطاَرـِّصلا  ا  َنِدِْھا
َنّیِلاَّۤضلا ْمِھَْیلَع َوَۤال  ِبوُضْغَم  ْلا  “Bizi doğru yola sevket, o yol ki kendilerine

nimet verdiğin kimselerin yoludur, gazaba uğrayanların ve dalâlete
düşenlerin değil.” dediği zaman da Allah: “Bu, kuluma aittir ve ona istediği
verilmiştir.” buyrulmak suretiyle Fatiha’nın, kul ile Allah arasında taksim
edildiği, sözlerin bazısı kul tarafından söylenirken Allah’ın kulunu muhatap alıp
ona cevap verdiği anlatılır ki, bu bir mânâda Allah’la konuşmadan başka bir
şey değildir.

Binaenaleyh beyan, Allah’ın insana çok büyük lütuflarındandır ve mutlaka
hakkı eda edilmelidir. Beyanın en önemli hakkı, insanı beyanla şereflendiren
Allah’ı anlatmaktır.. evet insan, kendisine beyan kabiliyetini veren Rabbini
tıpkı bir dellal gibi gezdiği her yerde anlatmak zorundadır. Bir dellala üç-beş
kuruş verirler, o da pazarın her yerinde sabahtan akşama kadar dolaşır durur ve
ona söylenen beş kuruşluk malı anlatır. Pazarlamacılar da aynı şeyi yaparlar;
evlere gider, insanlara yüzsuyu döker ve mallarını pazarlamak isterler. Sonuçta
satacakları iki tencere ve birkaç tabaktır. Aynı şekilde bizler de, bize, çok
kolaylıkla yapılan işlere karşılık Cennetini verecek, Cemalini görmeye lâyık
hâle getirecek ve gösterecek olan bir Sultanı, bize lütfettiği beyanın hakkını eda
ederek anlatma konumundayız. Eğer bir gün yeryüzünde anlatılacak kimse
kalmazsa, göklere merdiven dayayarak oradaki cinlere ve ifritlere de O’nu
anlatma heyecanını yaşama sorumluluğu altında bulunmaktayız. Bir hak
dostunun dediği gibi, zindanlara hapsetseler, orada kimse bulunmasa; onu
ifritlere, zebanîlere anlatmaya çalışacak ve vefa borcumuzu eda edeceğiz.

Konu, Cenâb-ı Hak insana nasıl bir lütufta bulunmuşsa, O’nun zâtına karşı o
lütfu değerlendirmekle mukabelede bulunma meselesiydi. Evet, ancak bu
şekilde mukabelede bulunulursa o lütfun şükrü eda edilmiş olur. Cenâb-ı Hak
da o lütfunu burada ve öteki âlemde devam ettirir. Aksine, Allah’ın kendisine
mal verdiği insan sadece o malın hakkını verse de, aklın, beyanın ve sıhhatinin
hakkını vermediği takdirde, nankörlük yapmış olur. Eğer bir insan
konuşamıyorsa, kalemi vardır. Böyle biri de kaleminin hakkını vermese; bir



diğeri iyi düşünür ve fevkalâde fikrî kabiliyeti vardır, o da bunun hakkını
vermezse, bu kimseler haksızlık yapmış ve Allah’a karşı nankörlük etmiş
olurlar. Herkes, Cenâb-ı Hak, kendisine ne vermişse, o nispette bunlarla O’nun
yolunda olmalı ve O’nu anlatmalıdır.

Bir bişaret olarak şunu da söyleyebilirim: Bir insan diğer lütuflarla alâkalı
bir şükür vazifesi yapmıyor da, sadece malî durumu müsait olduğundan malıyla
yardım yapıyorsa, o da kendisine düşen vazifenin hiç olmazsa büyük bir
bölümünü yerine getirmiş sayılır. Zekâtın dışında yardımlarda bulunuyorsa ki,
malla yardım etmek ciddî bir fedakârlık, hasbîlik ve diğergâmlıktır ve bu
çerçevede de Allah için vermenin fazileti çok büyüktür; hatta Efendimiz
hadiste, “Cömertlik bir ağaç gibidir. Kökü Cennet’te, dalları ise dünyaya
sarkmıştır. Her kim, o ağacın altında yaşar ve cömertçe davranırsa, er-geç o
ağacın dallarından birine tutunur ve o ağacın kökünün bulunduğu Cennet’e
yükselir.” buyururlar. Bundan da anlaşılıyor ki, cömert bir insan, fâsık da olsa
–inşâallah– sonunda Cennet’e girer. Yani bir insan, Allah’ı inkâr etmiyor, ama
günahlara giriyor. Eğer cömertse, Cennet’e girer, deniyor. “Cimri,
Cehennem’e daha yakındır.”  buyurarak cimri adam için de tehditkâr bir ifade
kullanıyor Efendimiz. Bu itibarla diyebiliriz ki, cömertlik Allah’ın sıfatı olması
itibarıyla, Allah, kendi ahlâkı ile ahlâklanan bir insanı Cehennem’e koymaz.

Sıfatlar çok mühimdir; insanlar Allah’ın kendilerine lütfettiği sıfatların
hakkını mutlaka eda etmelidirler. Şöyle ki: İşler hep Cenâb-ı Hakk’ın
lütuflarına göre ayarlanmalı, dünya işleri de unutulup ihmale uğramamalı;
mü’minler kendi memleketlerinde ticarî ve iktisadî hayatta kâfirlerin esiri ve
zebunu olmamalıdırlar. Bu, İslâm’ın haysiyeti adına, önemli bir tavırdır.
Kur’ân’dan anladığımıza göre Allah, kâfirlerin, mü’minler üzerinde sulta

kurmasından hoşlanmaz.1

Mü’min, her zaman dünyanın neresinde bulunursa bulunsun, kendi devrinde
yaşayan insanların önünde olmalıdır. O bunu yapacak ve hep öne yürüyecektir;
bunu yaparken de hayatını tanzim edip düzene koyarak Allah’a ait hakları da
ihmal etmeyecektir.

Elhâsıl, mü’min, Allah’ın kendisine bahşettiği bütün kabiliyetleri O’nun



yolunda kullanmalıdır; kullanmalıdır ki, bu kabiliyet ve nimetlerin hakkını eda
etmiş olsun.
1 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/141.



YOL ARKADAŞLARIMIZI KINAMAK
Soru: Metot farklılığından dolayı bizleri tenkit eden fakat kendi
metodunun yanlışlığından dolayı başlarına musibet gelen Müslüman
kardeşlerimizi kınayabilir miyiz? Bunun için insan, kendi metodunun
isabetliliğinden dolayı içinden sevinse mesul olur mu?
Evet, böyle biri niyetinin rengine göre mesul olur. Ancak şunu bilmekte de

yarar var; millet ve hizmet konusunda, bizler de mutlak mânâda yolumuzun
arızasız olduğunu iddia edemeyiz. Ayrıca musibetler de iyi-kötü herkesin
başına gelebilir.

Evet, bazen bir mü’minin tuttuğu yol arızalı olur ama başına musibet
gelmeyebilir. Bazen de insan arızasız bir yolda yürüdüğü hâlde pek çok
musibet ile karşılaşabilir. Hatta dosdoğru yolda olan insanın başına onu elemek
ve imtihan etmek için çok defa bin belânın geldiği de olur. Belânın en
şiddetlisinin nebilere, sonra velilere (başka bir rivayette ulemaya), sonra da
derecesine göre, diğer insanlara geldiği düşünülürse, musibetin her insana
gelebileceği, dolayısıyla belâya maruz kalmanın, kişinin yürüdüğü yolun
eğriliği veya doğruluğuyla çok da alâkadar olmadığı görülecektir.

Allah belâ ve musibetler ile doğru yolda olan bir insanı, daha doğru yola ve
daha ileriye teşvik edebilir. Eğri bir insanı da doğru yola iletmek için tenbihte
bulunabilir. Yani Cenâb-ı Hakk’ın icraatını anlamak çok zordur. Herkes belâyı
seviyesine göre, kendisine gönderilmiş bir sinyal kabul etmeli ve ona göre
“Hazır ol!” vaziyetine geçmelidir. Tabiî belirttiğimiz bu düşünce herkesin
kendine bakması açısından çok önemlidir. Başkalarının başına gelen belâ ve
musibetleri, kendi yoluna uymadığından ve kendi yolunun dışında bir yol takip
ettiklerinden dolayı maruz kaldıkları şeklinde kabul etmek en basit mânâsıyla
nâmertliktir. Böyle bir düşünce, mü’minin mürüvvetiyle telif edilemez. Hele
bunu “Oh oldu!” şeklinde ele alma, –neûzü billah– Müslümanlık ile kat’iyen
telif edilemez. –Hafizanallah– Allah o musibeti döndürür de böyle diyenin
başına çevirir. Hatta yüzde yüz gittikleri yol arızalı olan insanların başına gelen
belâların başka bir sebepten dolayı değil de sadece bu sebepten dolayı onların
başına geldiğini düşünmek de yine bir nâmertlik ve kadirnâşinaslıktır.



İnsan bir mü’mine karşı daima mürüvvetli, gönülden olma
mecburiyetindedir. Bu zaviyeden bakıldığında gelip evimizi bassalar, bizi
dövseler ve hukukumuza tecavüz etseler ve giderken başlarına bir belâ gelse,
“Oh oldu!” dememek gerekir. Böyle birinin o anki hislerine mağlup olarak
muvakkaten bir sızlanması ve feveranı olsa da, sonra nedamet etmeli ve “Aman
yâ Rabbi! Pişman oldum! Sana sığınırım!” demelidir.

Mü’minin başka bir mü’mine karşı olan tavrı hep böyle olmalıdır ve ona
düşen şey de budur. Çünkü –inşâallah– bir gün onunla Sırat’ı beraber geçecek,
Cennet’e beraber girecek ve yüz yüze bakışacağız. Orada içimizdeki o
müzmerâtın hortlaması her zaman bahis mevzuu olabilir. Düşündüğümüz ve
tasarladığımız şeyler o gün önümüze bir bir dökülebilir –ki dökülme ihtimali
vardır– işte o zaman çok mahcup oluruz. Zira Cenâb-ı Hak, “Gün gelir, bütün

gizli haller ortaya dökülür.”1 buyurmaktadır. Settâru’l-Uyûb olan Hz. Allah,
bizim ve başkalarının kusurlarını da setretsin inşâallah..!

Meseleye başka bir açıdan bakıp şunları söylemek de mümkündür: Mü’min,
çok kerim ve çok âlicenâp olmalı ki, o da, cenâbı en âlî olan Allah tarafından
değişik lütuflara mazhar olsun. Hatta iyi bir mü’min hep şöyle düşünmeli ve
demelidir:

Allahım! Bu insanlar bana bazı hususlarda kötülük ve nâmertlik yaptılar. Ben
bunları bağışladım. Ben de Sana karşı kulluğumda tam mert olamadım; ey
Halîm ve Selîm olan Rabbim! Sen de beni bağışla!”

Evet, Allah’a giderken vesile edinmek gerekir. Mü’min bu meseleyi bile bir
vesile ittihaz etmeli, onunla Allah’a dehalette bulunup O’nun gölgesi altında
Allah’a sığınmalıdır.

Evet, yol ve metot farklılığının mü’minleri birbirlerine düşürmemesi lâzım
geldiği gibi, diğer mü’min kardeşlerimizi bu türlü levme (kınamaya) da
götürmemesi gerekmektedir. Dahası diğer kardeşlerimizin başına gelen
musibetleri onların tuttukları yolun bir neticesi gibi görmek aynı zamanda
kaderi de tenkit etmek demektir. Bu tür düşünceler Müslümanlık akidesine ters
olan düşüncelerdir. Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm), “ ‘Lev’ demeyin, zira
o helâktir, o Şeytanın işine kapı aralar.”  buyurmaktadır. Dolayısıyla “Onlar



şöyle şöyle yapsalardı şunlar başlarına gelmezdi.” gibi düşüncelere kapılmak,
şeytanın yoluna girmenin birer işaretidir.

Mü’minler olarak bilmeliyiz ki, bu mânâda geçmişin muhasebesi yapılmaz.
Geçmiş sadece ders alınsın ve ileriyi aydınlatsın diye mütalâa edilir. Hele
başına musibet gelen bir mü’minin hâline sevinme, kaderi tenkidi de tazammun
ediyorsa, kat’iyen tecviz edilemez.
1 Târık sûresi, 86/9.



HER DEVRİN BİR VAZİFESİ VARDIR
Soru: Ulü’l-emre itaat, anaya babaya itaatten önce mi gelir? Ulü’l-
emirden kasıt kimlerdir?
Müslümanlıkta çeşitli meseleler, belli devirlere göre ağırlık kazanır. Ancak

daima ağır olan ve ağırlığını her dönemde hissettiren bir mesele vardır ki, o da
erkân-ı imaniye ve İslâmiye’dir. Derecesine göre bu rükünlerden hangisi en
büyük ve en hayatî ise o en büyüktür ve her dem ağırlığını koruyan bir
meseledir. “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” hakikati her zaman
ağırlığı söz konusu olan bir meseledir. Bu meselenin halledilmediği ve
gönüllere mâl edilmediği bir dünyada namaz, oruç, hac, zekât, iktisadî ve
içtimaî yapı gibi diğer meseleleri halletmek mümkün değildir.

İslâm’da, yapmakla mükellef olduğumuz şeylerin yanında, bir de yapılması
gerekli olan bu şeylerin yerine getirilmesi adına “müeyyidat” unvanıyla bir
müessese vardır. Mânevî cihad ve emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker gibi
vazifeler müeyyidattandır. Bunlar, dinî hayatın yaşanması adına çok
önemlidirler. Bu müesseseler, faaliyetlerini icra etmedikleri zaman, dinî hayat
da yaşanmaz olur. Binaenaleyh zaman olur, namaz ihmale uğramış olur; işte bu
sebeple o, en mühim mesele hâline gelir. Başka bir zaman gelir –Hz. Ebû Bekir
devrinde olduğu gibi– zekât ehemmiyet kazanır. (Evet, onun devrinde meydana
gelen irtidat hâdiseleri, büyük bir kısmı itibarıyla zekâta dayanıyordu. O
dönemde bazı insanlar, “Namaz kılalım, oruç tutalım ama zekât vermeyelim.”
diyorlardı.) Zaman gelir, emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker ehemmiyet
kazanır; zaman gelir, anne ve babaya hürmet ayaklar altına alınır; bu sebeple de
anne-baba hukukuna riayet ehemmiyet kazanır. Başka bir zaman gelir ki, o
zamanda da ulü’l-emir, yani büyüklerimiz, bizi cihada sevk ederler. İşte o
zaman da kendi hayatiyetimiz ve devletimizin bekası için maddî mücahede
ehemmiyet kazanır.

Görüldüğü gibi her dönemde, diğer zamanlara nispeten en çok ihmal edilen
esaslar daha bir önem kazanmış ve üzerinde durulmuş. Meselâ hadislerin
tedvin edildiği, ilmin ve İslâmî hayatın ön plana çıktığı, her yerleşim biriminde
onlarca âbid ve zahidin olduğu bir dönemde bir müceddit ve aynı zamanda



devlet başkanı olan Ömer b. Abdülaziz, devlet yapısında tecdit yapmış ve bu
hususu öne çıkarmış. Demek ki Ömer b. Abdülaziz, kendi zamanında devlet
yapısının sıhhat kazanmasını en önemli bir mesele olarak görmüş ve bütün
himmetini bu hususa teksif etmiş...

Yunan felsefesiyle alâkalı kitapların boy boy tercüme edildiği, bir mânâda
efkârın bozulduğu, bulandığı, çeşitli bâtıl düşüncelerin Müslümanların içine
girdiği, tasavvuf mektebinin neoplatonizmin tesiri altında kaldığı, Batılı
ifadesiyle panteizm ve monizm mânâsında sapıkça bir vahdet-i vücud
anlayışının yaygınlaştığı bir dönemde yetişen İmam Gazzâlî Hazretleri, bu
çarpıklıkları izale etme istikametinde mücadele verdi. Zira o dönemde ilk
planda yapılması gerekli iş, akâid-i hâkka-i İslâmiyeyi tahkim etmek, bâtıl
Yunan düşüncesini içimizden söküp dışarıya atmak, İslâm düşüncesini ihya
etmek ve kendi kaleme aldığı “İhya-u ulûmiddin”in mevzu olarak aldığı
meseleleri nescetmekti. O da bunu yaptı ve bütün himmetini bu uğurda harcadı.

İmam Rabbânî devrinde ise Müslümanlar arasında, bilhassa İran ve
Hindistan’da düalist bir düşünce hâkimdi. Bu, kadimden bu yana Hintlilerin
seslendirdiği bir düşünceydi. Buna göre nur ve zulmet gibi biri karanlık, biri de
aydınlık iki ilâh vardı. Bunun dışında bir de o dönemde, bedenin ölümünden
sonra yeni bir cesede bürünerek yeryüzüne geri dönmesi şeklinde tarif edilen
bir tenasüh akidesi mevcuttu ki bu inanç, bazı tasavvuf ekolleri içine de
girmişti. İşte İmam Rabbânî de kendi devrinin bu hastalıklarını çok iyi teşhis
ederek onları tedavi etme adına bütün cehd ü gayretini o istikamette ortaya
koydu.

Bugün ise iman ve İslâm’a ait meseleler ayrı bir önem kazanmıştır. Böyle bir
mesele yanında anneye ve babaya ait hukuk veya ulü’l-emre karşı olan durum
çok ehemmiyetsiz kalır. Zira iman, farzlar ötesi farz olan en birinci meseledir.
Zira bu mesele ihmal edildiği zaman, ne erkân-ı imaniye, ne de erkân-ı İslâmiye
kalır. Binaenaleyh bu mevzuda, çok ciddî tahşidat yapılmalıdır. Hatta bu
mevzuda anne ve babalar, bazen evlâtlarının önünü alıp onları
engelleyebilirler; onları dünyaya yönlendirmeyi düşünebilirler. Ancak böyle
bir konuda evlâtlar da, anne ve babalarını idare edip, onlarla irtibatlarını



koparmadan mutlaka vazifelerini yerine getirmelidirler.
Bizim ölçülerimiz içinde ulü’l-emre itaat de önemli bir yer işgal etmektedir.

Bu da lâakal onlara baş kaldırmama şeklinde bir tavırla da gerçekleşebilir.
Zira isyan etme başka, her şeyde onları dinleme ve itaat etme tamamen
başkadır. İkisini birbirine karıştırmamak gerekir. Mü’minler, asi olamaz.
Onlar, asayişin bekçileri ve nizamın yanında kimselerdir; her şeyi huzur, nizam
ve âhenk içinde yapmayı severler.



İDEAL DAVA ADAMI
Soru: İdeal bir fikir ve dava adamı nasıl olmalıdır? Fikir ve dava
adamlarının özellikleri nelerdir? Asrımızda dava adamı var mıdır?
İdeal bir fikir ve dava adamının anlatılması –hem bizim ufkumuzu aşkın

bulunması, hem de kavrayamadığımız bir durum olması itibarıyla– ve özellikle
günümüzde bütün detayları ile vicdanlara intikal ettirilmesi zor olsa gerek.
Dolayısıyla da bize nazarî planda küçük bir iki şeyi anlatmak kalıyor.

Dava adamı her şeyden önce bir “idrak insanı”dır. O, yaptığı yapacağı her
işin önünü sonunu çok iyi düşünür; hiçbir zaman karambola adım atmaz ve
aslında onun plansız hiçbir işi olmaz.

Dava adamı gönül verdiği dava uğruna, kendi öz nefsine kadar her şeyi feda
etmeye hazırdır ve bu hususta o, çoktan aklını, nefsini ve ruhunu ikna etmiştir
bile.

Dava adamı kendisini, başkalarını yaşatma zevkine adamış, nefsî haz ve
zevklerinden sıyrılmış bir insandır. O, günde elli defa seve seve davası
uğrunda ölüme katlanmaya hazırdır ama körü körüne, hemen ölüme koşmak ve
kendini ölüme atmak gibi düşüncesizce şeylerden de uzak bir basiret insanıdır.
Zira dava adamı, sadece bir fedaî değildir. Hele bir gösteriş budalası asla.. o
her gün davası uğruna gördüğü, müşâhede ettiği acı manzaralar ve gelecek
adına milletini tehdit eden şeyler karşısında bin defa ölür, bin defa dirilir ve
bir kere ölmekle kurtulmayı asla düşünmez. Bazen kendisini feda edip bir kere
ölen insanlar arasında çok defa hayattan bıkmış kimseler de bulunabilir.

Dava adamı tepeden tırnağa hayat doludur. Yaşamanın önemli olduğunun da
farkındadır; ama o, diriliş eridir ve hayatı gibi diğer değerli şeylerini de,
öldürmeye değil yaşatmaya bağlamıştır.

Her fedakâr insan dava adamı olamadığı gibi, her ideal insan da dava adamı
olamaz. Belki o bir idealist olabilir; zira dava adamı olmak, ayrı bir kısım
vasıflar ister.

Dava adamı ne yaptığını ve yapacağını çok iyi bilen biridir. O, “Hele şöyle
bir yapalım da ne oluyor görelim.” mülâhazasıyla hareket etmez. Düşünür,
istişare eder, planlar, sonra yapar ve ömrünü yap-sök’le tüketmez.



Bu vasıflarla kâmil mânâda muttasıf olan en büyük dava adamı şüphesiz ki,
Hz. Muhammed’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem). Şimdi O’nun örnek
hayatından bir kısım kesitler sunarak yukarıda icmalen bahsettiğimiz dava
adamı portresini çizmeye çalışalım:

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayat-ı seniyyelerine baktığımız
zaman, O’nun çok kritik dönemlerde dahi ani ve isabetli kararlar verdiğini
görürüz. Meselâ, Allah Resûlü, ashab-ı kiramın bir kısmının işkence altında
bulundukları Mekke’den, Habeşistan’a hicret etmelerine müsaade etmişti.
Başkaları belki bunu ilk bakışta anlayamayabilirdi. Hatta yanlış yorumlara bile
girebilirdi; ama Efendimiz’in anlayışına göre onlar Habeşistan’a gitmekle, hem
Mekke’deki baskıdan kurtulacaklar, hem de orada Müslümanlığı
duyuracaklardı. Nitekim öyle de oldu ve Habeş kralı Necaşi bile Müslüman
oldu.

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatında, ilk anda anlaşılamayan,
ama anlaşıldığında da O’nun ne kadar büyük bir dava adamı olduğunu gösteren
bir başka büyük olay da Hudeybiye sulhüdür. İzzet, şeref ve haysiyetiyle
oynandığı Hudeybiye’de O (sallallâhu aleyhi ve sellem), tam bir dava adamı
olarak hareket etmiştir. Şayet O, orada ashab-ı kiramın önünü açsaydı, onlar
İrem barajı gibi bütün müşrikleri sele vereceklerdi; belki o selin önünde
kendileri de sürükleneceklerdi. Ama Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
böyle bir şeye meydan vermedi. Hemen Allah’ın emriyle ve O’nun muradı
istikametinde bir karar verdi ve bir anlaşma yaptı. Belki bu anlaşmada
Müslümanların onur ve şerefi kırılacaktı ama kat’iyen kan dökülmeyecekti ve
Uhud’da, Hendek’te müşriklerle açılan ara biraz daha açılmayacak, problem,
olduğu yerde dondurulacaktı. Müşrikler gelecek sene Müslümanlara Mekke’ye
girme imkânı verecekler ve böylece sahabe de Müslümanlığı anlatma fırsatı
bulmuş olacaktı. Dahası bu insanlar akrabalarının yanına gidecek ve aile
yakınlığı içinde dinlerine ait meseleleri çok rahatlıkla anlatabileceklerdi. Hem
Mekkelilerle böyle bir anlaşma yaptıklarından dolayı çok rahatlıkla Arap
yarımadasında çeşitli kabilelere Müslümanlığı anlatma fırsatı da bulmuş
olacaklardı. Çünkü Mekkelilerden artık herhangi bir tehlike gelmesi söz konusu



değildi. Ayrıca, bu esnada Allah Resûlü çeşitli meliklere, hükümdarlara
mektuplar yazacak, adamlar gönderip onlarla meşgul olma imkânı bulacaktı.. ve
bu arada kendi sistemini kuracak ve her şeyi sağlama bağlayacaktı.

Bu sergüzeştinin tafsilâtı şöyledir: Allah Resûlü Mekke-i Mükerreme’nin
önüne kadar gitmiş, ashabıyla Hudeybiye’de konaklamış; O, umre yapmak
niyetindeyken birdenbire karşısına düşman çıkınca, bütün bunları düşünerek bir
anda o duruma göre bir karar vermişti ki, bu O’nun ne büyük bir dava adamı
olduğunu göstermeye yeter zannederim. Zira bu öyle bir karardı ki ilk anda pek
çok kimseye ters geliyordu ve tereddüt yaşayanlar oluyordu; kendisine can u
gönülden bağlı olan Hz. Ömer bile ilk anda bunu tam idrak edememişti. Bu
arada, konuyu anlamayan başkaları da vardı. Hatta belki Hz. Ebû Bekir de ilk
anda idrak edememişti. Ne var ki, onun farklı bir idrak seviyesi vardı; O,
Efendimiz’e bilâ kayd u şart teslimiyet içindeydi. Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir’in
yanına gelmiş ve, “Efendimiz, Allah’ın peygamberi değil mi?” diye sormuştu.
O da “Evet, Allah’ın peygamberidir.” diye cevap vermişti. Sorular devam
etmiş: “Pekâlâ karşımızdakiler kâfir değil mi? Allah bize zafer ve fütuhat vaad
etmiyor mu?” O, bu sorulara da “Evet!” cevabını verdikten sonra eklemişti:
“Fakat ey Ömer unutma! O, Allah’ın peygamberidir; ne yapıyorsa O, yaptığının
farkındadır.”

Evet, ilk planda bu işe Hz. Ömer’in de aklı ermemişti ama aklı erdiği andan
itibaren de bu cüz’î muhalefetini her hatırlayışta büyük bir nedamet duymuştu.
Kim bilir o, bu yolda, ne sadakalar vermiş, ne oruçlar tutmuş ve ne istiğfarlarda
bulunmuştu!

Hudeybiye’de sadece Hz. Ömer değil, ashab-ı kiramın pek çoğu maddî
mücadeleden yanaydı ama Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), doğru
bildiği yolda ısrar ediyordu. Ashabın bütünü, kılıçlarını kınlarından yarısına
kadar çıkarmış hücum emri beklerken, O (sallallâhu aleyhi ve sellem) hep ısrar
ediyordu. Çünkü Efendimiz, Allah’ın izni ve içini aydınlatmasıyla verdiği
kararın kesinlikle isabetli olduğuna inanıyordu. Nitekim tarih şahittir ki, O
kararında yerden göğe kadar haklıydı.

O yüksek fetanetten değişik birkaç kare daha: Uhud’da ve Huneyn’de çok



şiddetli bir düşmanla karşılaşılmıştı ama Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) hiç mi hiç sarsılmamıştı. Uhud’da en güzide ashabıyla birlikte
yaralanmış ancak düşmanları yeniden takip meselesi söz konusu olunca hiç
duraklamamıştı: O esnada hiç kimse tek başına yürüyecek güce ve iktidara
sahip değildi. Bazıları ancak birbirlerini destekleyerek yürüyebiliyordu.
Neredeyse hepsi yaralı idi. Fakat Efendimiz hiç sarsılmamıştı; Bedir’e çıkıyor
gibi yine düşmanı takibe koyuldu ve çok yerinde bu hareketiyle müşriklerin
kuvve-i mâneviyelerini kırdı. Huneyn’de de benzer şeyler vuku bulmuş ve
muvakkat bir geri çekilme söz konusu olmuştu. Aslında Huneyn’deki ok
yağmuruna herkes gibi O da maruzdu. Ancak O hiç fütur getirmeden atını ileriye
sürüyor ve “Ben, Allah peygamberiyim, bunda yalan yok, Ben,
Abdulmuttalib’in torunuyum.” diyordu. Hz. Ali gibi bir “Haydar-ı Kerrar”
şöyle anlatır O’nun bu durumunu: “Biz muharebe meydanlarında sıkıştığımız
zaman, O’nun himayesine sığınırdık.”

O’nun ayrı bir derin yanı da şudur: O, dünya mâmelekine sahip olduğunda da
hiç tavrını değiştirmedi. Nasıl fakir olduğu zaman fakirdi, aynı şekilde yığın
yığın hazineler karşısında da hep bir fakir gibi davranmasını bilmişti. Hz. Ömer
(radıyallâhu anh), bir gün Allah Resûlü’nün huzuruna girdiğinde, Efendimiz
yattığı hasırın üzerinde doğrulmuştu ve bir tarafında hasır izi görünüyordu. Hz.
Ömer (radıyallâhu anh), bu manzara karşısında rikkate gelmiş ve ağlamıştı.
Allah Resûlü niçin ağladığını sorunca da o, “Yâ Resûlallah! Şu anda kisralar,
krallar saraylarında kuş tüyünden yataklarında yatarken, Sen, sadece kuru bir
hasır üstünde yatıyorsun. İşte buna ağladım.” cevabını vermişti.

Bunun üzerine Allah Resûlü, Ömer’e şu karşılıkta bulunmuştu: “İstemez
misin, yâ Ömer! Dünya onların, ahiret de bizim olsun.” Başka bir rivayette
ise şöyle buyurduğu nakledilmektedir: “Dünya ile benim ne alâkam var! Ben
bir yolcu gibiyim. Bir ağaç altında gölgelenen, sonra da orayı terk edip
yoluna devam eden bir yolcu.” Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
hayatının sonuna kadar da hep aynı şekilde yaşamıştı. Dahası vefat ederken de
üzerinde sadece yamalı bir hırka vardı.

Hakikî dava adamı olan Efendimiz ne işin başında ne de muvaffak olduğu



zaman tavrını hiç mi hiç değiştirmemişti. Bir Batılı, büyük insanları sıraya
koyarken mealen şöyle der: “Dünyada birçok kimse başlangıçtaki durumlarını,
muzaffer ve muvaffak olduktan sonra koruyamamışlardır. Bunun tek bir istisnası
vardır; o da Hz. Muhammed’dir. O, işe nasıl başlamışsa ulaştığı en son noktada
da aynı seviyeyi korumuştur.” O, nasıl ilk devirlerde yumruklanırken,
Mekke’den işkenceyle kovulurken insanca davranmış, şefik, refik bir habib gibi
hareket etmişti, aynen öyle de Mekke’ye muzaffer bir fatih olarak girdiğinde de
hiç değişmemişti.

Zira O, nefsi için yaşamıyordu; hep başkaları için yaşıyordu. Başkalarına
karşı vazifesi bittiği andan itibaren de artık dünyadan gitmeyi mukadder
görüyordu. Yani O, vazifesi bittikten sonra dünyada bulunmasının mânâsız
olduğu kanaatindeydi. Öyle ki henüz Mekke döneminde, cinler de kendisine
inandıktan sonra O, İbn Mesud’a şöyle demişti: “Galiba bundan sonra ömrüm
vefa etmez, ey Abdullah; ben herhâlde öleceğim...” İbn Mesud, “Neden yâ
Resûlallah?” diye sorunca da, şöyle cevap vermişti: “Allah, insanlar ve cinler
sana inanacaklar diye vaad etmişti. Görüyorsun ki, şimdilerde Mekke’de çok
insan var. Şimdi cinler de inandılar. Demek ki artık benim vazifem bitti.”

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) halkasında da Allah Resûlü’yle
aynı duygu ve düşünce içinde yaşayan nice insan yetişmişti ki, bunlar hep
yaşatmışlar; yanmış ve ateşleri söndürmüşlerdir. Maddî-mânevî füyûzat
hislerinden fedakârlıkta bulunarak hep başkaları için soluklamış, başkaları için
koşmuş, başkaları için var olmuşlardı...

Efendimiz’den sonra günümüze kadar da aynı hava ve atmosfer içinde ve
aynı iklimde yetişmiş birçok kamet-i bâlâ görmek mümkündür. Zaten onlar
olmasaydı, din o güzel şekliyle ve kendine has orijiniyle temsil
edilemeyeceğinden dolayı şimdiye kadar çoktan –hafizanallah– enkaz hâline
gelecekti. Ama bu dini gönderen, sonra da koruma işini kendi üzerine alan
Allah, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile teyit ettiği bu dini,
kıyamete kadar, Muhammedî büyük zatlarla desteklemiş ve günümüze
getirmiştir. Bundan sonra da bunu yine dava adamı ruh ve şuuru içinde, çok
büyük ve yüce kametler, dinin ruhuna uygun bir şekilde temsil edecek ve bizden



sonraki nesillere intikal ettireceklerdir.
Buraya kadar söylenenler, büyük bir insan ve en büyük dava adamının, dava

adamlığı vasfına dair içimizde inşirah hâsıl edecek tablolardı. Herhâlde esas
anlatılması gerekli olan husus şuydu:

Efendimiz ile başlayan bir dönem, çeşitli kimselerin elinde hakkıyla korundu
ve günümüze kadar bütün canlılığıyla intikal etti. Eğer günümüzde de aynı ruh,
aynı azim ve inançla; aynı şuur, aynı hasbîlik ve diğergâmlıkla bu işe sahip
çıkmazsak, günümüze kadar elden ele emanet olarak intikal eden bu davanın –
Allah muhafaza buyursun!– enkaz hâline gelmesi mukadderdir. Tabiî buna
sebebiyet veren de bizler olmuş olacağız. Bence asıl üzerinde ısrarla durulması
gerekli olan husus da işte budur:

Maddî-mânevî her şeyin üstünde ona olağanüstü bir ehemmiyet atfetme ve
dünyevî işlerin çok çok üstünde değer verme, hatta o olmadıktan sonra
yaşamanın mânâsız olduğuna inanma, dahası genç nesillere bu ufku gösterme,
inandırma Rabbimiz’in bize lütfettiği her fırsatı bu istikamette yani
nesillerimizin irfan hayatı adına, imana ermeleri adına değerlendirme ve bunu
en büyük vazife sayma... Evet, bunun dışındaki bütün pâye, makam ve
mansıplar bir hiç hükmünde olmalıdır.

Asrımızda dava adamının bulunup bulunmadığı meselesi izafî bir konudur.
Belli bir ölçüde dava adamları vardır, ancak kâmil-i mükemmel mânâda dava
adamının bulunacağını iddia etmek oldukça zordur. Hususiyle asrımız, bir
kolektif şuur asrıdır. Fertler “ferd-i ferîd” dahi olsalar, “gavsiyet” ve
“kutbiyet”i dahi temsil etseler, küfür cereyanının çıkardığı şahs-ı mânevî
karşısında mukavemet edemeyeceklerinden dolayı bugün, dava adamı keyfiyet
ve evsafını, dava adamına ait hususiyetleri, daha ziyade şahs-ı mânevîde
aramak gerekir. Dava adamı hususiyetleri içinde kendini gösteren böylebir
heyet, bir şahs-ı mânevî varsa, ideal bir dava adamına ait evsafı onlar
gösteriyorlar demektir.



FEDAKÂRLIKTA ÖLÇÜ
Soru: Fedakârlıkta mantığın ölçüsü ne olmalıdır?
Bizce fedakârlık, insanın nefsi, malı, onuru hatta izzeti adına bir kısım

şeylerden vazgeçmesi, onları daha ulvî ve yüce hakikatlere feda etmesi
demektir ki, bu konuda feda edene fedakâr, o ameliyeyi yapmaya da fedakârlık
denir. Meselâ, yüce dinimizin i’lâsı için, daha doğrusu ufkumuzda parlaması ve
şehbal açması adına fert ve toplum olarak onu i’lâya koşma; icabında bu
mevzuda yurtlar yapma, okullar açma, malımızla, canımızla bu işe destek olma
birer fedakârlıktır. Tabiî ki, bütün bu fedakârlıklar, ulvî bir davayı
bayraklaştırmak, yüce İslâm hakikatinin ufkumuzda şehbal açmasını temin
etmek için yapılıyorsa...

Meselenin aslına bakıldığında fedakârlıkla mantık arasında bir tenakuzun
olmadığı görülecektir. Hatta denebilir ki mantık, fedakârlığı teyit etmektedir.
Hatta denebilir ki, insan, mantığı sayesinde daha da fedakâr olmaktadır. Ama
konuyu sığ ve sathî bir düşünce ile mütalâa edenler için, fedakârlıkla mantık
arasında bir zıddıyetin var olduğu söylenebilir. Meselâ; eğitim seferberliği
adına pek çok kardeşimiz şu anda hemen elde edemedikleri ve sonucunu şimdi
göremedikleri bir şey uğrunda büyük fedakârlıklar yapıyorlar. Sıhhatlerini ve
hayatlarını âdeta bu yolda tüketiyorlar. Bu yolda çalışan, koşan ve terleyen
arkadaşlara Allah da bire bedel milyonlar lütfediyor. Onlar da mazhar
oldukları bu lütufları eğitim yolunda kullanıyorlar. Bazılarınca böyle bir
mesele, aklın zâhirî nazarında ve derinlemesine düşünemeyenlerin gözünde
mantığa zıt gibi görünebilir. Didinmek, çalışmak, tabiî onların nazarında,
mevhum bir hakikate muhakkak bin hakikati feda etmek, mantıkla fedakârlığın –
yeni ifadesiyle– çelişmesi olarak gözükebilir. Fakat aslında, mantıkla
fedakârlık arasında böyle bir tenakuz söz konusu değildir.

Evet, eğer insan, gönlüyle aydınlığa kavuşmuş, kâinatın işleyişi içindeki
hakikatleri ve bu mutlak akışın ahirete doğru gittiğini görmüş, daha burada iken
vicdanında Cenâb-ı Hakk’ın cemalini müşâhede etmeye başlamış, dünyanın
mesudane binlerce senesinin, Cennet hayatının bir dakikasına denk
gelmeyeceğini vicdanında duymuş, dahası Cennet hayatının da milyonlarca



senesinin Cenâb-ı Hakk’ın cemalini bir kere görmeye eşit olamayacağını yine
vicdanında hissetmişse onun nazarında dünya ve içindekilere ait her şey sinek
kanadı kıymetindedir ve işte bu şuurla öteleri gören bir insanın fedakârlık
yapması, kesinlikle mantıkla çelişmez, bilakis onun mantığı bu fedakârlığı
sürekli teyit eder.

Şimdi Amerikalılar ve Ruslar feza yolculukları yapıyorlar. Orada bir kısım
nazariyelere dayanarak bizim görme ve duyma buudlarımızın dışında bir kısım
kentlerin olabileceğini düşünüyorlar. Bu insanlar, şayet bu mantıkla, bizim
düşünce çizgimizin ve yaşama buudlarımızın dışında, insanlığın saadet ve
mutluluğunu oralarda bulsalar, insanlığı oraya taşıma planlarına çok para
harcasalar ve bazıları da bunu bugün hiç anlamasa, bu onların mantıklarına ters
gelmiş olur. Hatta yeryüzünde kavga çıkarır ve derler ki: “Efendim!
Afrika’daki falan kimseler açlıktan ölüyor, sizler ise bir macera uğruna
Kolombiyalarla fezaya gidip geliyor ve bu işe şu kadar para harcıyorsunuz.”

İşte bu yaklaşım çok sathî bir mantığın ürünüdür ve onlar bir gün bizim
dünyamızın dışında mutlu bir âlem bulup insanlığımızı oraya taşıma imkânına
sahip olurlar ve insanlık da gidip orada –Allah’ın inayetiyle– uzun seneler
yaşama fırsatını elde edip, bu şekilde kirlenmiş ve düzensiz hâle gelmiş şu
yeryüzünden kurtulmaya vesile olurlarsa işte o zaman insanlık adına güzel olan
bu hizmetin mantıkla çelişir bir tarafının olmadığı anlaşılacaktır. İhtimal bizim
mantık çizgimizin üstünde çok derin ve buudlu olan bu mantığa göre, bu uğurda
yapılacak her fedakârlık mantıkla bir aradadır. Dolayısıyla mantığa zıt değildir.

İşte mü’min de Cennet, saadet-i uhreviye, Efendimiz’i (aleyhissalâtü
vesselâm) görme ve Cenâb-ı Hakk’ın cemalini müşâhede etme uğrunda ne
kadar fedakârlık yaparsa yapsın, onun yaptığı bu fedakârlıklar kat’iyen akıl ve
mantığa zıt değildir. Bu mevzuda fedakârlık yapanları tenkit edenlerin çoğu,
sathî bir muhakeme ile onları tenkit etmektedirler. Aslında böyle bir tenkit de
her iki grubun yaşadığı dünyanın farklılığından doğmaktadır. Bu farklılığa
Hasan Basrî Hazretleri şu şekilde temas eder: “Siz ashabı görseydiniz onlara
“deli” derdiniz. Onlar da sizi görseydi “Bunlar Müslüman mı?” diye tereddüt
yaşarlardı.”



Günümüzde de bu mevzuda hizmet edenlere belki bazıları deli sıfatını
yakıştıracak ve: “Bu adamlar maddî bir çıkarları olmadan ne diye böyle
uğraşıp duruyorlar?” diyeceklerdir. Zira onların kendi düşünce dünyalarına
göre bir insan, herhangi bir menfaat elde etmeden herhangi bir yere bir adım
bile atmaz. Onların mantığı, yaşlı-başlı hasta insanların bir inşaatın başında
durup amele gibi çalışmasını, başka birinin de yüzünün suyunu dökerek
başkalarından para istemesini, bir diğerinin bu konuda kafa sancısı çekmesini
kavrayamaz. Zira onların akılları, bu fedakârlıkların Allah’ı hoşnut etme
uğrunda olabileceğini düşünemez. Bunu kavrayamadıklarından dolayı da,
onların bu şekildeki farklı mütalâa ve mülâhazaları hep devam edip duracaktır.

Ama bize göre bu mesele gayet normaldir ve bizim düşünce dünyamızda en
akıllı insan, hak yolunda her şeyini vermeye âmâde olan insandır. Şayet hepsini
birden feda etmiyorsa, onun mukaddes bir düşüncesi vardır ki, o da şudur: “Bu
malımın biraz mayası kalsın, daima bunu çoğaltayım da sürekli vereyim ve bir
kere verip kenara çekilme yerine her zaman veren ve yardım eden bir insan
olayım.”

Evet, esas itibarıyla fedakârlık ile mantık arasında herhangi bir zıtlık yoktur.
Hatta şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, mantık, fedakârlığı teyit eder. Bu
espriyi kavrayan biri, mantığını kullanarak fedakârlık ufkunda çok daha
derinliklere ulaşabilir.



GELİRKEN YOLDAN DÖNENLER
Soru: Başlangıçtaki şevk ve gayretin kaybolarak yerini birtakım ferdî ve
içtimaî arızalara bırakması çok sık karşılaşılan durumlardan olduğuna
göre, bir mü’minin hizmet ömrü birkaç seneden mi ibarettir? Arkadan
gelenler aynı akıbetin tasavvuruyla rencide olmazlar mı?
Bir hizmetin başında, o işi başlatan fertler henüz bir imtihana tâbi tutulmamış

ve hizmet dışı mülâhazalara dalmamışlarsa, onlar fevkalâde bir aşk ve şevkle
vazifelerini yerine getirirler. Ne var ki, bazen bir süre sonra şevk, yerini
bedbinlik ve karamsarlığa; canlılık da atalete bırakabilir.

Burada hemen şunu da ifade etmeliyim ki, bu durum herkes için söz konusu
da değildir. Vazifeye başladığı ilk günkü aşk ve heyecanını sonuna kadar
koruyan pek çok insan vardır. Eski devirlerden de bunun pek çok örneğini
göstermek mümkündür. Meselâ Hz. Nuh’un yanında yerini alan kimseler, her
zaman yerlerini koruyarak gemiye bininceye kadar onunla beraber olmuşlardır.
Çocukluğundan itibaren her zaman Hz. Musa’nın yanında bulunan Hz. Yuşa b.
Nun, daha sonraki yıllarda Hz. Hızır’la olan beraberliğinde, Tîh sahrasında
kırk sene İsrailoğulları’nın kalbî ve ruhî hayata yükseltilme ameliyesinde ve
Amelikalılara karşı verilen mücadelelerde hep Hz. Musa’nın yanında olmuştur.

Bununla birlikte zamanla şevkini kaybeden, bir mânâda huzurla müşerref
olduğu hâlde geriye dönenler de az değildir. İsrailiyattan olmakla beraber derin
bir hakikati ders vermesi bakımından Hz. Musa’nın (aleyhisselâm) başından
geçen şu hâdise oldukça dikkat çekicidir:

Hz. Musa, kendisinden Tevrat’ı dinleyen, yıllarca arkasından koşan bazı
kimselerin, zamanla geriye dönüp dağıldıklarını, dünyevî şeyler karşısında
çözüldüklerini görür ve bu manzara karşısında üzülür; üzülür zira
peygamberliğine inanan bazı kimseler onu terk edip yürüdükleri yoldan geriye
dönmektedirler. Hz. Musa inkisar içinde ve bu işin hikmetini öğrenme
sadedinde Cenâb-ı Hakk’a şöyle bir soru sorar: “Yâ Rabbi! Nasıl oluyor da bir
insan Seni bilip öğrendikten sonra geriye dönebiliyor..?” Bunun üzerine Cenâb-
ı Hak ona şöyle buyurur: “Yâ Musa! Onlar gerçekten Beni bilenler değil,
gelirken yoldan dönenlerdir.”



Evet, her dönemde bu şekilde yollarda dökülüp kalan pek çok insan
olmuştur. Bunlar, tama, makam-mansıp sevdası, korku, tenperverlik, kalb ve
ruhu maddiyata kaptırma gibi mülâhazalarla yolda takılıp kalmış ve gerisin
geriye dönmüşlerdir. Bu sayılan hususlar, her devrin insanı gibi günümüzün
hizmet insanları için de söz konusudur.

Bu konuda diğer bir faktör de “teşettüt-ü ârâ” diyeceğimiz hizmet sâbikûn-u
evvelûnunun fikir ihtilafına düşmeleridir. Bu çok önemli bir husustur; zira önde
bulunanlar arasındaki düşünce ihtilafı, arkadakilerinin de ihtilafa düşmelerine
yol açar. Ki bu durum, arka saflarda bulunanların ümitlerini sarsar, yıpratır ve
onların geriye dönmelerine sebebiyet verir. Bundan dolayıdır ki, önde
yürüyenlerin çok kararlı olmaları fevkalâde önemlidir.

Bu itibarla da, yapılacak iş ve hizmetler, evvelâ çok iyi istişare edilmeli,
iyi-kötü rizikoları ve faydaları nazar-ı itibara alınarak çok iyi planlanmalıdır.
Yani herhangi bir dünyevî iş gibi o işin teknisyenleri tarafından her şey çok iyi
gözden geçirilmeli, mutabakat sağlanmalı ve sonra teşebbüs edilmelidir. Bu
mevzuda kesinlikle herhangi bir kusur yapılmamalıdır. Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem), bir işin mukaddematında, esbaba tevessülde kusur etmemeyi
talim maksadıyla, mescide devesini bağlamadan girip “Allah’a tevekkül ettim.”
diyene: “Önce deveni bağla, sonra tevekkül et!” buyurarak bu hakikati ifade
eder. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bununla şöyle demektedir:
Bütün zarar yollarını tıkayıp kâr yollarını açtıktan sonra işe koyul ki, neticede
kaderi tenkit etme. İşin başında esbaba riayette kusur etme ki, sonunda da
“Keşke!” demeyesin.

İşin başında kusur yapıldığı takdirde, sonunda: “Keşke şöyle bir toplantı
yapmasaydık!” türünden ifadelere sebebiyet verilir ki, bu da kaderi tenkit olur.
Çünkü mazi ve musibetlere kader açısından bakmak icap eder. Bu mevzuda
yapılan herhangi bir tenkit ise kadere taş atmak demektir. Kadere taş atan ise
kendi başına taş atmış olur. Bu itibarla, hizmet öncüleri kat’iyen kusur
etmemeye bakmalı ve mutlaka istişareye riayet etmelidirler. Zira her geriye
dönüş, bir kısım fikir ayrılıklarına sebebiyet verir. Bunu bölünmeler takip eder
ve o güne kadar yapılanlar bir bir yıkılır gider.



Allah, yapacağı işlerle alâkalı her şeyi Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) önüne ayân beyan sermiş, O da her şeyi açık seçik olarak görüp
adımını ona göre atmıştır. Bunda, kimsenin zerre kadar şüphesi olmamalıdır.
Bununla beraber O (sallallâhu aleyhi ve sellem), Bedir, Uhud ve Hendek’te
ashabıyla istişare etmiş ve onların reyinin ağır bastığı istikamette tercihte
bulunmuştur. Bu, O’nun bir prensibiydi. O, bir cephede kendiyle bulunan
kimselerin ruhlarının da orada bulunmasını arzu ediyordu. Zira ruhu O’nunla
beraber olmayan bir insanın bedenini götürmesinin de bir mânâsı yoktu.

Bu mânâda Allah Resûlü, İbn Cahş’ı seriyenin başında askerî bir operasyon
için Mekke yakınlarında bir yere gönderirken ona sıkı sıkıya tenbihatta
bulunuyor ve yanına aldığı adamlarla Mekke’nin önüne kadar gitmesini,
beraberindekileri hiçbir şekilde zorlamamasını ve isteyenin evine
dönebileceğini söylüyordu…

Evet, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) istişareye çok önem verirdi;
Uhud savaşı öncesinde de ashabını toplayıp istişarede bulunmuşlardı. Ashab-ı
kiramın gençleri, “Yâ Resûlallah! Bedir’de olduğu gibi dışarıya çıkalım.
Onlarla göğüs göğüse çarpışalım. Bizi bu şereften mahrum etme!” demişlerdi.
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) niyeti müdafaa harbi idi. Aslında bu,
Allah Resûlü’ne, gördüğü bir rüya ile gösterilen bir stratejiydi. O, rüyasında
zırhının içine girdiğini, bir kısım sığırların boğazlandığını ve kılıcının ağzında
bir kırılma olduğunu görmüş ve bu rüyayı kelimesi kelimesine şöyle tabir
buyurmuşlardı:

“Bu zırh bizim için Medine’nin içidir, gelin müdafaa harbi yapalım. Onlar
bize saldırsınlar, biz onları burada karşılarız. O boğazlanan sığırlar, benim
ashabımdır; gelin oraya gitmeyelim. Kılıcımın ağzından bir parçanın
kopması ve diş atması, yakınlarımdan birinin ölmesi demektir.”

Evet, Allah göstermiş, tenbihte bulunmuş ve Habib’ine bir sinyal vererek,
“Onlara karşı müdafaa harbi yapın!” demişti.

Ancak, bütün bunlara rağmen Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
istişarede genelin görüşünü esas alarak zırhını ve silahlarını kuşanmıştı. Sonra
ashabın büyükleri meselenin farkına varıp gençleri ikna etmiş ve Efendimiz’e



gelerek, “Yâ Resûlallah! Gençlerimiz ısrarlarından vazgeçtiler. Siz, nasıl emir
buyurursanız öyle yapalım.” demişlerdi. Ama Allah Resûlü, “Bir Peygamber,
bir meselede karar verdikten sonra artık geriye dönmez.” diyerek istişarede
alınan kararı uygulamaya koymuştu. Şüphesiz bunda da pek çok hikmet vardı…

Evvelâ, Efendimiz dışarıya çıkmayıp da Medine’nin içinde müdafaa savaşı
verseydi, bunun üzerine de müşrikler, Hendek’te olduğu gibi etraflarını
muhasara etselerdi, bazıları “Peygamber dışarıya çıksaydı, Bedir’deki gibi biz
de ganimet alırdık.” diyebilirlerdi. Efendimiz’in tedbiri mevzuunda akıl
vermeye kalkma, O’nun tedbirini tenkit etme de –İmam Şafiî’nin nokta-i
nazarına göre– küfre girme demekti. O, tedbirinde kat’iyen tenkit edilemezdi.

Allah Resûlü istişare neticesine göre karar verip Medine dışına çıkmıştı.
Karar verdikten sonra geriye dönseydi, ihtimal teşettüt-ü ârâya sebebiyet
verilecekti ve sahabe arasında fikir ayrılıkları olacaktı. Bazıları,
“Peygamberimiz, fikrinden vazgeçirildi.” diyeceklerdi. Hâlbuki karar verdikten
sonra fikrinden vazgeçmek, bir irade zaafı ifadesidir ve O pâk dâmen, bu tür
şeylerden fersah fersah uzaktır. Bunlar, basit hareketler değildir ve İslâm
tarihinde çok mühim hâdiselerdendir. Bu itibarla, işin başında çok iyi
düşünmek, isabetli karar vermek ve daha sonra da geriye dönmemek asıl
olmalıdır. Zira her geriye dönüş, bir kısım insanların da dökülmesi demektir.

Netice itibarıyla diyebiliriz ki, şayet hizmet kervanı içinde dökülen insanlar
varsa, öncelikle bunlar bu meseleyi çok iyi hesap edememiş ve sonra da
dayanmasını bilememiş, darılmış, geriye dönmüş kimselerdir. Ne var ki, hizmet
öncülerinin hesapsızlığı bununla da kalmaz; o, bazen bir ülkeyi bütün bütün alır
götürür.

Bu sorunun sonunda, insanın içinde inkisar hâsıl eden şöyle bir ifade de var:
“Bir hizmet insanının hizmet ömrü birkaç seneden mi ibarettir? Böyle ise
arkadan gelenler aynı akıbetin tasavvuruyla sarsılmazlar mı?”

Evet, hizmet ömrü, birkaç seneden ibaret olanlar vardır. Bu faaliyetler –
Allah’ın tevfik ve inayetiyle– ihlâs ve Allah’ı hoşnut etme esasları üzerine
planlanmıştır. Bu itibarla da bu yolda samimiyet ve ihlâsla yürüyemeyenler
döküleceklerdir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Medine-i Münevvere



için “Medine, tıpkı bir körüğün cürufu ayırması gibi insanların kötüsünü
iyisinden ayırır.”  ifadelerini kullanmaktadır. Medine’nin hususiyeti mahfuz,
konu umumîdir; günümüzde de imana ve Kur’ân’a hizmet eden kimseler
arasında ihlâsını koruyamayanlar zamanla elenecek ve döküleceklerdir ve bunu
değiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir. Ancak niyazımız odur ki,
Rabbimiz, bir adımlık dahi olsa imana ve Kur’ân’a hizmet edenlerin ayağını
kaydırmasın ve onları her zaman muhafaza buyursun!

Cenâb-ı Hak, her büyük davanın, temellerinin atıldığı dönemlerde ham
ruhların elenmesi için o dava müntesiplerini değişik imtihanlara maruz bırakır.
Çünkü temelde elenmeyen ham ruhların, daha sonra meydana gelebilecek çetin
imtihanlar karşısında elenmeleri söz konusu olacaktır ki, bu da tam felaket
demektir. Bu sebeple işin bünyesine esas teşkil edecek insanların,
dönmeyenlerden olması için bir kısım elenmelerin olması zarurîdir.
Bediüzzaman’ın, etrafındakilere eleneceklerini, hasların hamlardan ayrılacağını
söylemesini hatırlatmakta da yarar var.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) zamanında da bu tür elenmeler
olmuştur. Meselâ Ureyne kabilesinden bir grup insan Medine’ye gelip bir tür
mide rahatsızlığından dolayı hasta olduklarını söyleyip şifası için
Efendimiz’den yardım etmesini istemişler; Allah Resûlü de, “Sadaka develeri
var. Gidin, onların sütlerinden için.” demişti. Onlar da Efendimiz’in işaret
buyurduğu yere gidip dediklerini yerine getirip şifa bulmuşlar; ama ardından da
develerin çobanlarına türlü türlü işkenceler yapmış, hatta gözlerini çıkarıp
öldürmüş sonra da çekip gitmişlerdi.

Bu haberi alan Allah Resûlü hemen bunları kısa bir süre içinde yakalatmış,
“kısas” uygulatmış ve bunun üzerine “Medine, tıpkı bir körüğün cürufu
ayırması gibi insanların kötüsünü iyisinden ayırır.”  buyurmuşlardı. Medine
tıpkı bir körük gibidir. Nasıl ki, körük, kömür ve demirin isini pasını silip
temizler, aynen onun gibi Medine de pis ruhlu insanları temizleyip bünyesinden
atıverir. Medinemisal aynı misyonu taşıyan şehir ve toplumların da aynı
hususiyetlere sahip olması her zaman mümkündür.

Elenenlere örnek olması açısından Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)



inanmış, O’nun yanında bulunmuş Reccâl isimli şahsı da hatırlatalım; bu şahıs,
daha sonraki yıllarda Yemame’de yalancı peygamber Müseylimetü’l-Kezzab’ın
saflarında mürtet olarak öldürülmüştür. Bu misalleri çoğaltmak mümkündür.

Evet, bunun gibi her dönemde elenen pek çok insan olmuştur. Bugün olduğu
gibi yarın da olmaya devam edecektir. Bu hususta kimsenin teminatı yoktur.
(Allah bizi muhafaza buyursun!) Bu mevzuda “Ön saflarda koşuyoruz.”
türünden düşüncelere kapılmamak gerekir. Böyle bir düşünce yerine, “Birer
nefer olarak bu işe intisap ettik. Gelecekte yeşerecek bir bahçeyi suluyoruz.”
demeli ve “Rabbim, sağlam ellere teslim edeceğimiz ana kadar bizi takatimizin
fevkinde imtihanlara tâbi tutmasın!” dileğinde bulunmalıyız.

Şimdi meselenin esasına gelelim. Bu tür hareketlerde şevk ve gayretin
kaybedilip yerini birtakım ferdî ve içtimaî arızalara bırakması çok sık
karşılaşılan bir durumdur. Bu durum, insanın içine âdeta bir tortu gibi
oturmakta ve zayıfların ümitlerini kırmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için şu
esaslara dikkat etmek gerekir:

Her şeyden evvel, buraya kadar arz edilen meseleleri nazar-ı itibara alarak,
imana ve Kur’ân’a hizmet yolunda asla ümitsizliğe düşülmemelidir. İnanan bir
insan, tek başına da kalsa: “Allah benimle beraber olduktan sonra, O’nun
tevfikiyle her işin üstesinden gelirim.” duygu ve düşüncesi içinde olmalıdır.

Nitekim Kur’ân-ı Kerim Hz. İbrahim’e “Tek başına bir ümmetti.”1

demektedir.
Haddizatında Hz. İbrahim tek bir fertti ama onun himmeti, bütün insanlığı

içine alacak kadar genişti. O, bütün dünyayı kucaklama azm ü gayreti ve cehdi
içindeydi. Ateşe atılırken tek başınaydı. Tek bir insan çıkıp da bu zulme “Dur!”
dememişti. Hz. Musa’ya eza ve cefa edilirken saraydan birisi ileriye atılıp,
“Ne o, siz bir insan “Rabbim Allah’tır.” dedi diye  kalkıp onu öldürecek

misiniz?”2 demişti. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) zuhur ettiği zaman,
aynı sözler o zattan intikalen Hz. Ebû Bekir tarafından ifade edilmişti. O,
müşrikler, Allah Resûlü’nün üzerine atıldığı zaman kendisini O’na siper etmiş,
“‘Allah bir’ dediği için onu öldürecek misiniz?” demişti. Ama Hz. İbrahim,
mancınığa konup ateşin içine atılırken yanında hiç kimse yoktu; yoktu ki, gökler



harekete geçti. Cibril (aleyhisselâm) geldi ve “İstersen Rabbim sana yardım
edecek.” dedi. Hz. İbrahim ise buna karşı sadece “Hasbî, hasbî!” demişti. Bu,
bir büyüklüğün, olabildiğine bir derinliğin, Rabbe karşı bir vefanın ve
fevkalâdeden O’na itimadın ifadesidir.

İşte bizim yolumuz da, Halîliyye yolu, Hz. İbrahim’in, hasbîlerin; yani
maddî-mânevî füyûzat hislerinden fedakârlığa âmâde olanların yoludur. Bu
sebeple bu yola baş koyanlar tek başlarına kalsalar bile yılmadan, darılmadan,
dayanmasını bilmeli ve hep kapıyı dövmeye devam etmelidirler.

İşte bu anlayışta olan bir ferdin, ümitsizliğe düşmesi kat’iyen düşünülemez.
Çünkü o bilir ki, muvaffakiyet Allah’tandır. Hidayet edecek ve gönülleri
yumuşatacak da O’dur. Bütün şartların olumsuzluğuna rağmen hak ve hakikate
ait bir kısım tohumların çeyrek veya yarım asır evvel toprağın bağrına atılan bir
kısım tohumların rüşeymler hâlinde başlarını dışarı çıkarmaları tamamen
Allah’ın lütfu ise, bundan sonra bunu koruma, muhafaza etme ve geleceğe ait
fonksiyonunu eda ettirme de Allah’a aittir. Dolayısıyla bu, bizi çok fazla
ilgilendirmez. Hem şe’n-i Rubûbiyetin gereğine karışmak bir suiedeptir.
Binaenaleyh, bizim için ümitsizliğe düşmek ve inkisara kapılmak da söz konusu
olmamalıdır.

İkinci olarak, mü’minler nerede olurlarsa olsunlar, sık sık birbirlerini ziyaret
etmeli ve birbirlerinin meziyetlerinden yararlanmalıdırlar. Bence bugün
mü’minlerin buna çok ihtiyaçları var. Çünkü maddî ve kemmî genişleme
ölçüsünde, mânevî rabıtalar da ona denk bir kuvvet kazanmazsa, muhit hattı
korunamaz. Bu itibarla genişleme arttıkça irtibat daha da kuvvetli olmalıdır.
Bunu sağlamak için de mü’minlerin sık sık birbirlerini ziyaret etmeleri,
görüşmeleri, meziyetlerini birbirlerine duyurmaları, beraber bir bütün
olduklarını sık sık birbirlerine hatırlatmaları gerekir.

Bu da lafla yani ittihat havarisi iddiası ile değil, fiilen göstererek olmalıdır.
Kat’iyen “Bana gel!”, “Birleşelim, güç birliği yapalım!” türünden sözler
kullanmamalı, birleşmeyi fiilen göstermeli, onu/onları sevdiğini söylemeli,
şayet bir yerde başkalarına ait bir hizmet görürse onu alkışlamalı ve devamlı
müsamahalı olmalıdır. Mü’minler birbirlerine karşı o denli müsamaha içinde



bulunmalıdırlar ki, onların müsamaha atmosferi içine giren bütün kinler,
nefretler, küre-i arzın atmosferine çarpan şahaplar gibi eriyip gitmelidirler.
Bütün bunların nasıl bir neticeye götüreceğine gelince, o Allah’a aittir.

Son üç çeyrek asırdan bu yana, milletçe ondan evvelki iki asırlık ölmeye,
sönmeye ve hâk ile yeksan olmaya mukabil, her yerde çok değişik şekilde gürül
gürül bir canlılık baş göstermeye başladı. Hatta belli bir seviyede kemale erdi
de denebilir. Şimdi belli bir neslin yetişmesi ve onun kuhûlet çağını idrak
etmesi beklenmektedir. Kendini bize Rahmân u Rahîm olarak tanıtan Hz. Allah,
hikmetiyle, rahmetiyle ve inayetiyle bu dönemde ekilen tohumları inşâallah
koruyacak, başakları muhafaza edecek, civcivlerin palazlanmasını ve kuşların
kanat çırpıp pervâz etmesini de temin buyuracaktır. Ve inşâallah hiçbir zaman
bütün bütün şevkimiz sönmeyecektir.

En çok bedbin, karamsar ve şevksiz olanınız eğer ben isem, benim düşüncem
budur. Etrafımda öyle canlı arkadaşlar var ki, ben şahsen onları görünce
kendimden utanıyorum. Evet, onlara bakınca içimden şöyle geçiyor: “Bunlar
bizi ak saçlı, yaşlı görüyorlar. Belki onlara engel oluyoruz. Bu sebeple
kendilerine düşen vazifeyi de tam olarak eda edemiyorlar. Dünyadan çekip
gitsek, ihtimal daha canlı, daha samimî bu işin altına gireceklerdir.” Ufuk böyle
görünmektedir. Ufku böyle görmeyenler ise karamsar ruhlardır.
1 Bkz.: Nahl sûresi, 16/120.

2 Mü’min sûresi, 40/28.



HİZMETLERİN ŞAHISLARA BAĞLANMASI
Soru: Bazı hizmetler şahıslara bağlanıyor, ne dersiniz?
Yapılan herhangi bir hizmette bazı şahısların yeri inkâr edilemez; ancak

şahıslar aynı zamanda tamamen hizmet demek de değildir. Bir taraftan şahıs
önemlidir; zira Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir şahıstır ve Allah
O’na bağlanmayı emretmiştir. Böyle bir bağlanmaya vesile olan unsurların en
önemlisi fazilettir. İnsanlar, karşılarındaki insana faziletinden dolayı
bağlanırlar. Meselâ Ebû Hanife olmasaydı, biz Hanefî fıkhını bilemezdik. Bu
sebeple ona gönülden bağlıyızdır. Aynı şekilde Şafiî mezhebine mensup birisi
İmam Şafiî’ye, Malikî mezhebine mensup birisi İmam Malik’e, Hanbelî
mezhebine mensup birisi de Ahmed İbn Hanbel’e bağlıdır.

İnsanlar arasında fazilet bir irtibat vesilesi olduğu gibi herkesin faziletini
alkışlamak bir kadirşinaslık emaresidir. Evet, insanlığın aydınlanması için ışık
tutanlara karşı bir kadirşinaslık ifadesi olarak temenna durulması gerekir. Bu,
bize düşen bir vazifedir. Ancak, kendisine temenna durulan şahıs, meseleyi
kendine bağlı görüyorsa, o da Allah’a şirk koşmuş olur.

Allah Resûlü bir hadislerinde, “Başkalarının kendisine temenna durmasını
bekleyen, Cehennem’de kendisine yer hazırlasın.” buyurmaktadır. Meselâ
hocanız yanınıza geldiğinde ayağa kalkmanız gerekir. Ancak hoca, kendisine
ayağa kalkılmasını istiyor ve bekliyorsa, o kaybetmiş sayılır. Nitekim
Efendimiz, bir gün kendisine ayağa kalkan sahabilerine, “Acemlerin
büyüklerine yaptıkları gibi yapıp da ayağa kalkmayın!” buyurarak bu
konudaki hassasiyetini dile getirir.. tabiî bu, büyüklüğün şe’ni, yani büyüğün
sergilemesi gerekli olan bir husustur. Bize düşen ise, büyüklerin bu tür
isteklerine rağmen bir saygı emaresi olarak onlar geldiğinde saygılı
davranmaktır.

Meselenin bir diğer yönü ise: Hizmet-i imaniye ve Kur’âniye gibi çok küllî,
umumî ve kuvvetli omuzlar isteyen bir meselenin şahıslara bina edilmemesi
gerekir. Bir hizmet heyeti içinde bulunan insanlar, kendi aralarında, ittifak ve
ittihat etmeliler, elde ettikleri başarılar karşısında da “Bütün bunları Allah,
şahs-ı mânevîmize lütfediyor.” demeliler ve nefislerini de buna ikna



etmelidirler. Çünkü onlara gelen lütuflar, bir araya gelmeleri neticesinde Allah
tarafından verilmektedir.

Bu arada “Falan kişi daire dışına çıkarsa bu durum bizim heyetimize zarar
verir.” düşüncesini de kafalardan çıkarıp atmalıdırlar. Çünkü şayet bir dava
Allah davası ise, hiç kimsenin o halkadan çıkması Allah’ın davasına zarar
vermez. Binaenaleyh “Heyetimiz yıkılır, dağılır.” anlayışı içinde, belli
şahıslara bel bağlayıp, her şeyi onların şahsında bilmek, İslâm’ın saf ve duru
akidesine ters düşmektedir. Konunun daha iyi anlaşılması için bir-iki müşahhas
misal vermek istiyorum:

Hz. Ebû Bekir kadar Efendimiz’i sevecek ikinci bir insan tasavvur etmek
mümkün değildir. Nitekim bir hadislerinde Allah Resûlü, “Herkes beni inkâr
ettiği zaman, o beni tasdik etti.” buyurarak bu hakikati dile getirmektedir. Hz.
Ali de, “Allah Resûlü gideceği zaman beraber gitmeye kimse cesaret edemedi.
Ebû Kuhafe’nin oğlu çıktı. İrtidat hâdiselerinde de herkes ona bir şeyler tavsiye
ederken, o atına bindi, ‘Peygamber’in yolunda tek başıma da olsa giderim.’
dedi.” ifadeleriyle Hz. Ebû Bekir’in Allah Resûlü’ne olan sevgisini ve
bağlılığını anlatmaktadır.

Allah Resûlü’nü bu ölçüde seven ve hayatının her döneminde bir lahza olsun
O’nun yanından ayrılmayan Hz. Ebû Bekir’in, Efendimiz’in bu dünyadan
ahirete göç etmelerinden sonra tekfin ve defin esnasında Hz. Ali’nin yanında
bulunmadığını görüyoruz. Çünkü o anda ondan daha önemli bir mesele vardır;
Efendimiz’in irtihalini müteakip o güne kadar yapılan şeyler yıkılabilir,
bazıları Müslümanlar arasına nifak sokabilir ve önü alınmaz iftiraklar meydana
gelebilirdi.

İşte tam bu esnada Hz. Ebû Bekir hemen ortaya çıktı ve: “Her kim, Hz.
Muhammed’e tapıyorsa, bilsin ki O, vefat etti. Her kim Allah’a iman ediyorsa,
bilsin ki O, Hayy u Kayyumdur.” demişti. Arkasından “Muhammed, sadece
resûldür, elçidir. Nitekim O’ndan önce de nice resûller gelip geçmiştir. Şayet
O ölür veya öldürülürse, siz hemen gerisin geriye dinden dönecek misiniz?
Kim geri döner, dinden çıkarsa, bilsin ki o Allah’a asla zarar veremez. Ama

Allah hidayetin kadrini bilip şükredenleri bol bol mükâfatlandıracaktır.”1



âyetini okuyunca, umumun hissiyatına tercüman olan Hz. Ömer, “Zannettim ki o
âyet yeni nazil oldu. Hz. Ebû Bekir, bizi uyardı.” diyecektir. Daha sonra
bilindiği üzere Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Ebû Ubeyde gibi çok şuurlu ve
Efendimiz’in davasını iyi kavrayan mü’minler, sakife-i Benî Sâide’de
toplanarak orada hilafet meselesini halletmişlerdir.

Allah Resûlü’nü bütün sahabiler çok seviyorlardı ve hepsi de gönülden O’na
bağlıydılar. Esasen böyle bir bağlılığın da hiçbir zararı yoktur. Ancak O’nun
getirdiği mesajı O’na bağlı görmek ve O gidince de her şey bitti nazarıyla
bakmak yanlıştır.

Hz. Ebû Bekir’in sergilediği bu şuurlu tabloyu, Hz. Ömer’in hilafeti
zamanında da görüyoruz. Hz. Halid, Hz. Ömer’in ordu komutanıdır. O, atını
İran’ın üzerine sürdüğünde İran’ın bütün güçlerini çökertir, Roma
İmparatorluğu’nun üzerine sürdüğünde de onların surlarını yıkar ve eşi benzeri
olmayan büyük bir askerî deha gösterir.

İşte bu büyük komutanı Hz. Ömer görevinden azletmiş ve azil sebebini de
şöyle ifade etmiştir: “Halid! Allah biliyor ki seni çok seviyorum. Fakat halk,
elde edilen zaferleri, senin şahsında buluyordu. Ama ben biliyorum ki, bu
zaferleri bize ihsan eden Allah’tır. Bu sebeple seni görevinden azlediyorum.”
Hz. Halid, görevinden alındıktan sonra zaferler yine devam etmiş ve halk,
kazanılan zaferlerin Hz. Halid’den değil Allah’tan kaynaklandığını anlamıştır.

Eskiden olduğu gibi günümüzde de bu düşünceye saplanıp meseleyi
şahıslarda görenler olmuştur. Hâlbuki İslâm’daki fetih hareketleri, Efendimiz’in
vefatından sonra devam ettiği gibi mânevî sahadaki fütuhatlar da her zaman
devam etmiştir. Meselâ Abdülkadir Geylanî Hazretleriyle, Şâh-ı Nakşibend
Hazretleri vefat etmişler, ancak günümüze kadar onların devamı mahiyetinde
nice insanlar gelmiştir.

Asrın başındaki zat da vefat edince, bazılarınca her şeye bitti nazarıyla
bakılmıştı; ancak o zat: “Ben hayattayken bir şahıs iken, toprağa atıldıktan
sonra, bir başak hayatını netice vereceğim. Şimdi hizmet-i imaniye bir yerde
neşredilmesine mukabil, benim vefatımdan sonra, belki yüz yerde inkişaf
edecektir.” demiştir.



Yine aynı zat bize bu konuda şu ölçüleri vermiştir: “Isparta’da Hüsrev ve
Re’fet gibi mübarek kardeşlerim diyorlardı ki: Eğer Üstadımız buraya
gelmeseydi, biz bu dersi alamazdık. Öyle ise onun ifadesi, istifademize illettir.
Böylece bu kardeşlerimiz, iktiranı illetle iltibas yapıyorlardı. Ben de sizin gibi
iktiranı illetle iltibas ederek, bir vakit diyordum ki, bu kardeşlerim gibi eli
kalem tutan kimseler olmasaydı, benim gibi yarım ümmî bir insan nasıl hizmet
ederdi? Sonra anladım ki, sizlere kalem vasıtasıyla olan kudsî nimetten sonra,
bana da bu hizmete muvaffakiyet ihsan etmiş. Birbirine iktiran etmiş, birbirinin
illeti olamaz. Ben size teşekkür değil, belki sizi tebrik ediyorum. Siz de bana
minnettarlığa bedel, dua ve tebrik ediniz.”

Aslında her bir mü’minin de böyle düşünmesi gerekir. Çünkü hepimize
Allah’ın lütfu müşterek olarak gelmektedir. Bir müessesenin kapısındaki kapıyı
açıp kapayan kapıcıdan, o müesseseyi idare eden müdüre kadar her yerde bir
iktiran vardır. Rabbim bunu intikale ve bu iktiran içinde cehd ü gayret
göstermeye bizleri muvaffak eylesin!..
1 Âl-i İmrân sûresi, 3/144.



EFENDİMİZ’İN İLTİFATLARI
Soru: Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ashab-ı kirama
iltifatları nasıldı? Bu asırdaki Müslümanlara iltifatları var mıdır? İzah
eder misiniz?
Hadis kaynaklarında Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem)

ashabına değişik iltifatlarda bulunduğu görülür. Meselâ bunlardan birinde
Efendimiz onlar için şöyle buyurur: “İnsanların en hayırlısı, benimle aynı
çağı paylaşanlardır. Sonra, onların peşinden gelenler (tâbiîn), daha sonra
da onların peşinden gelenlerdir (tebe-i tâbiîn).” Ashab-ı kiramın o müstesna
ve muallâ yerini ifade eden bir başka hadiste ise şöyle denir: “Ashabım
hakkında uygunsuz sözler söylemeyin. Eğer, sizden birinizin Uhud dağı
kadar altını olsa ve onun tamamını Allah yolunda infak etse, bu, ashabımın
bir-iki avuçluk infakına, hatta yarısına bile mukabil gelmez.”

Bu çizgide O’ndan şerefsüdur olmuş daha bir hayli hadis vardır. Bununla
beraber hem Allah Resûlü’nün hem de O’nun ashabının yolundan giden
asrımızdaki tali’lilere de iltifatları olmuştur. Hayat-ı seniyyelerinin sonuna
doğru bir gün O (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Kardeşlerime selâm!” diyor.
Yanındaki ashabı, “Biz kardeşlerin değil miyiz?” deyince de: “Siz benim
ashabımsınız, onlar sonra gelecekler, henüz gelmediler.”  buyurur. Başka bir
hadis-i şerifte ise, Nebiler Serveri, ümmetin o başıyla bu başını bir arada
mütalâa eder ve ikisine birden iltifatta bulunur. Bu itibarla meseleyi bütün bu
hadislerin ışığında incelemeli ki daha sağlıklı bir sonuç elde etmek mümkün
olabilsin.

Şunu da hemen ilave etmeliyim ki, Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ) birinci
asrın insanlarına teveccüh ederken, onlardaki “vasıflara” teveccüh ediyordu.
Yani Allah Resûlü, her biri ayrı bir zirve olan ashab-ı kiramın şahıslarından
daha ziyade onların iç âlemlerine, ledünnî derinliklerine, sadakatlerine, yüce
İslâm davası ortaya atılırken, ellerini göğüslerine koyup, “Bana tebliğ et!”
demelerine ve sonuna kadar da böyle bir ahd ü peymânda sadakat

göstermelerine teveccüh buyuruyordu. Nitekim 1 ْمُكْرـُصَْني ّللا  َهٰ اوُر  ُصَْنت ِْنإ 
âyet-i kerimesinin ifadesiyle, Allah’ın dinine yardım edenlere, Allah da yardım



eder. Allah’ın dinine yardım eden bir cemaate ise, Allah’ın emrine tevfîken,
Efendimiz de iltifat etmiştir/edecektir.

Eğer ahir zamanda ashab-ı kiram gibi bu davaya sahip çıkacak ve elini
göğsüne koyarak, “Evet! Hiç kimse kalmasa, tek başıma sadece ben kalsam,
yine Allah’ın dinine yardım edeceğim.” diyenler çıkacaksa, bunu söyleyen
kutlular, ashab-ı kiramın önüne geçmese bile, onlardan da çok geri
kalmayacaklardır. Çünkü Allah ve Resûlü, insanların şekillerine, suretlerine,
içtimaî durumlarına, mevkilerine değil; gönül hayatlarına, İslâm’a karşı sadakat
duygu ve düşüncelerine, bu mevzuda hiçbir fedakârlıktan kaçınmama gibi
âlicenâplık ve hasbîlik hissine teveccüh ve iltifat etmektedir. Konuya bu
zaviyeden bakınca, yukarıda ifade edilen hadisle ahir zamanda gelecek
mü’minlere teveccüh ve iltifat edildiği de söylenebilir.

Ancak şunu ifade etmekte de yarar var: Buradaki iltifatın içine, ahir zamanda
yaşayan, Allah’a iman etmiş hemen her mü’minin girdiğini de söyleyemeyiz.
Sahabe-i kiram, Efendimiz’in arkadaşlarıydı; O’nunla beraber yaşamışlardı.
“Kardeşlerim” iltifatına mazhar olanlar ise, daha sonra gelip, görmeden
Efendimiz’e biat edip, sahabe gibi O’nun davası uğrunda gece gündüz demeden
çalışıp her türlü çile ve ızdırabı göğüsleyen ve böylece dava-yı nübüvvete
vâris olduğunu gösterenlerdir. Bu sebeple buradaki iltifat, Müslümanların
içinde bulunmanın yanında, yukarıda vasıflarını tarif ettiğimiz derinliğe sahip
bulunanlaradır. “Allah’a iman etmiş hemen her mü’min” ifadesi de yanlış

anlaşılmasın. Zira 2َُه رَي اًرْیَخ  ٍةَّرَذ  َلا  َ قْثِم ْلـَمَْعي  ْنَمَف   âyetinin ifadesiyle
zerre kadar hayır yapan, yaptığı bu hayrın mükâfatını ötede elbette görecektir.
Ancak, Efendimiz’in on dört asırdan bu yana gelen bütün cemaatleri aşarak,
ahir zamanda dine sahip çıkan bir cemaate hususî iltifat göstermesi, takdir
edersiniz ki, onlardaki bir kısım hususî “vasıflara” binaendir.

Meselâ tarihe baktığımızda, bir dönem Alpaslan gelmiş, Anadolu’yu bize
kazandırmış ve bu uğurda Allah’a iman şuuruyla mücadele etmiştir. Daha sonra
Osmanlılar gelmiş, Fatih Sultan Mehmed, hadisin müjdelediği o özel kumandan
olmuştur. Bu arada pek çok ehlullah ve evliyâullah da gelmiştir; ancak ihtimal
ki onlar için, yapacakları şeyi yapabilme şartları hazırdı ve vasat, yapacakları



şeyi yapmaya çok müsaitti, onları ters istikamette zorlayan çok kuvvetli
faktörler yoktu; yoktu ve bir mânâda dinî hayat hükümferma idi. Yapılan iş ise
müsait bir ortamda cihad etmekten ibaretti...

Oysaki günümüzde, öncelikle cihad eden bir insanın, Kur’ân’ın ifadesiyle,
malından, canından, nefsinden, evlâd ü iyâlinden bir kısım zararlara maruz

kalma ihtimali söz konusu.3

Sâniyen: Günümüzde cihat, herkes tarafından alkışlanan bir durum değil;
hatta pek çok kimse böyle bir gayreti kınamakta ve başkalarını engellemekte.

Sâlisen: Günümüzdeki şekliyle yapılan cihatta ganimet de söz konusu değil.
Râbian: Ahirete ait bir kısım sevaplar var ise de, herkes onu tam

hissedememekte ve net görememekte.
Hâmisen: Eski devirlerde bir insan küçük bir cehdle hemen bir kısım keşf ü

keramâta, ezvâk ve vâridâta mazhar ve sahip olabiliyordu. Hâlbuki günümüzde
bunlar da çok defa görülmemektedir. Ayrıca, sahabe hayatı gibi bir hayat
yaşamak da zorlardan zor bir mesele.

İşte bu ağır şartlar altında dine sahip çıkan bir cemaatin kadri hakikaten çok
yüce olmalıdır ki, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de buna binaen
onları takdir etmektedir.

Burada bir noktaya daha dikkatlerinizi istirham etmek istiyorum: Allah
Resûlü’nün on dört asır önce muştuladığı insanları yücelten ve kıymetlendiren
çok mühim bir husus da, o insanların yaptıkları vazifenin muhtevasındaki
hususiyetlerdir. Eğer bir insan, sırtında buğday taşıyorsa, ona o buğdayın değeri
kadar bir para verilir; şayet o kimse, altın ve gümüş gibi kıymetli bir eşya
taşıyorsa bu defa da hammaliye ona göre takdir edilir. Şimdi buradan hareketle
şunu söyleyebiliriz; eğer bir insan, Kur’ân hizmetine omuz vermişse, o kimse
taşıdığı şeyin kadir ve kıymetine göre nezd-i Nebevî’de bir kıymet kazanır ve
dolayısıyla da Efendimiz’in iltifatına mazhar olur.

Bir zamanlar, Kur’ân mahluk mu değil mi meselesi tartışılmış ve bu konuda
hakkaniyetin bayraktarlığını yapanlar olmuştur. Ancak daima münakaşası
yapılabilecek olan bu mevzu, Kur’ân’ın sadece bir meselesidir ve bu meselenin
bayraktarlığını yapan insan işte o kadar sevap kazanır. Yine bir sünneti ele



alalım. Meselâ sakal bir sünnettir ve tabiî çok mübarek bir sünnettir. Bir insan,
sakalla alâkalı mücahedede bulunsa, daha doğrusu bu mevzuda emr-i bi’l-mâruf
yapsa, güzel bir şey yapar ve sevap kazanır. Fakat netice itibarıyla ihya ettiği
şey bir sünnettir; tabiî o da bir sünnet kadar sevap kazanır.

Başörtüsü meselesini de burada örnek olarak verebiliriz. Kur’ânî bir vecibe
olarak tesettür çok mühimdir. O, usûl-i imaniyeye taalluk etmese de, içtimaî ve
aile hayatımızda çok mühim bir unsurdur. Tesettür, kadının kapanması gerekli
olan yerlerini kapamasıdır ki bu, siyah veya beyaz çarşafla olabileceği gibi,
başörtüsü ve mantoyla veya pardösüyle de olabilir. Atalarımızın törelerine
uyarak, onların giyim tarzlarını esas alma da önemli sayılabilir. Ancak bu,
kendi ölçüsünde bir sevaptır.

Yine bir insan düşünün ki, bunun işi gücü insanlara nafile oruç tutmayı
tavsiye etmektir. Bu insan, mü’minlere her ayın başında, ortasında ve sonunda
üç gün veya pazartesi-perşembe oruçlarının tutulmasını tavsiye eder. Onun
tutacağı veya tutturacağı bu oruçlar, beş vakit namaz kadar ehemmiyetli
değildir. Hatta farz olan oruç veya zekât kadar da ehemmiyetli değildir. Buna
bütün bütün ehemmiyetsiz demek de doğru değildir. O da kendi kametine göre
ehemmiyetlidir ve insan ondan da sevap kazanır.

Beş vakit namazı da örnek olarak vermek mümkündür. Beş vakit namaz
kılmak, imandan sonra en mühim bir rükündür. Ama usûl değildir. Yani bu,
iman esaslarına müteallik bir mevzu olmayıp rükn-i aslîye göre fer’î bir
meseledir. Beş vakit namaz kılmayı tavsiye eden bir insan, sebebiyet verdiği
için namaz kılma kadar bir sevap kazanır. Bu misalleri çoğaltmak mümkündür;
ama ben bu kadarlıkla yetinmek istiyorum.

Şimdi bir insan da düşünün ki, bu kimse, bütün bütün ihmal edildiği bir
dönemde, erkân-ı imaniyenin dellallığını yapıyor ve: “Allah birdir, O olmadan,
hiçbir şey olmaz. Saadet-i dâreynin medarı O’dur. Hz. Muhammed, Allah’ın
elçisidir, O, Hakk’ın en yüce ve en şerefli nebisidir. İşte bunun iki kere iki dört
eder kat’iyetinde kabul ve iz’anı şarttır. Bu olmayınca insan, saadet-i
dâreynden mahrum kalır. Haşre iman, en mühim meselelerdendir. Ahirete
inanmadığınız takdirde, siz, dünyada da ve ahirette de kaybedenlerden



olursunuz.” diyor.
Takdir edersiniz ki, işte bu insanın mevzu olarak ele aldığı meseleler, en

hayatî, en ehemmiyetli meselelerdir. Muhtevadaki kadir ve kıymet, bunu tebliğ
ve temsil eden ve bu işi vazife edinenler, başkalarıyla mukayese edilmeyecek
kadar bir fâikiyeti haizdir. Zaten bu husus gerçekleştirildikten sonra namaz da
olacaktır, oruç da, hac da, zekât da... Aksine, iman erkânındaki bir kusur ve
eksiklik bütün amel ve muamelâta da sirayet edecektir. Şayet onlarda karanlık
ve bulanık taraflar varsa, teferruata ait her mesele bir mânâda bulanacak ve
kararacaktır.

Bu itibarla Efendimiz, ashab-ı kiramın başına bir elini koyarken, öbür elini
de ahir zamanda gelecek bir cemaatin başına koyuyorsa şayet, bu, o cemaatin,
temsil ettiği o ehemmiyetli meseleden ötürüdür. Bir cemaat, böyle ehemmiyetli
bir meselenin altına girmiş ve bunu yapıyorsa, elhak Efendimiz, kendisine lâyık
kadirşinaslığı gösterecek ve bu cemaate kendi asrından elini uzatacak ve onlara
“Selâm olsun!” diyecektir.
1 Muhammed sûresi, 47/7.

2 Zilzâl sûresi, 99/7.

3 Bkz.: Bakara sûresi, 2/155.



İkinci Bölüm
DÜŞÜNCE BOYUTU

BİR SAAT TEFEKKÜR, BİR SENE NAFİLE
İBADETTEN HAYIRLIDIR

Soru: “Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.”
mealinde bir hadis var. Tefekkürün metodu, yolu veya usûlü nasıldır?
Belli bir vird veya zikri var mıdır? Tefekküre sevk eden âyetler ve sessizce
yapılan dualar tefekkür yerine geçer mi?
Her şeyden önce şunu ifade etmek gerekir ki, hadis kriterleri açısından bu

hadis zayıftır. Ancak bu mânâyı ifade eden Kur’ân-ı Kerim’de şöyle bir âyet
var: “Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri
ardınca gelişinde, tefekkür eden insanlar için elbette birçok ibretler

(ve dersler) vardır.”1 Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir
hadislerinde “Kim bu âyeti okuyup da tefekkür etmezse ona yazıklar olsun!”
buyurarak tefekkür etmenin önemi üzerinde durur. Ayrıca Ümmü Seleme ve
başka bir rivayette ise Âişe Validelerimiz, bu âyet nazil olduğu zaman veya bu
âyeti okurken Efendimiz’in ağladığını naklederler.

Tefekkürün mü’minin hayatında çok önemli bir yeri vardır. Ancak bunun için
tefekkürün ne demek olduğunu bilmek gerekir. Tefekkür evvelâ bir ilk ve ön
bilgiye dayanır. Âmice ve cahilane tefekkürler, kuru birer tahayyüldür ve
zamanla bıkkınlık hâsıl eder, daha sonra da insan onu anlamsız görmeye başlar.
Bu sebeple insanın evvelâ tefekkür edecek mevzuu bilmesi, yani onun önceden
belli bir malumatının olması gerekir.

Ayların ve yıldızların dönüşünü, onların insanla münasebetini.. insanı teşkil
eden zerrelerin deveran ve cereyanını bilmek, tefekkür adına bir adımdır ama
ayın ve güneşin harekâtına bakıp kâinatın baş döndürücü güzellikleri karşısında



şairane ilhamlarla coşmak tefekkür değildir. Bu şekilde düşünen, hayallere
dalan mâlul, yalnız ve garip bir sürü natüralist şair vardır. Onlar, mütefekkir
değil, içlerini ve kalblerini kaybetmiş, gönüllerini Mefisto’ya kaptırmış
hayalperestlerdir.

Bunlar da bazen düşünüp kâinatın güzelliklerinden bahsedebilirler. Dünyevî
güzellikler onların ifadelerinde öyle destanlaştırılır ki, onların bu beyanları
karşısında insan, Cennet’in güzelliklerini duyuyor, dinliyor gibi olur. Bazen
suların şakır şakır akması, yağmurun şıpır şıpır yağması, ağaçların hemhemesi,
kuşların demdemesi hakkında öyle destan tuttururlar ki, insan kendisini
cennetlerin ortasında zanneder. Ancak bütün bunlar tefekkür olmadığı gibi kalbî
ve ruhî hayat adına da hiçbir şey vaad etmezler. Bunlar, hiçbir adım ileriye
gidememiş ve tenteneli perdenin verâsına geçmemiştirler. İşte bu tefekkürün
hiçbir faydası yoktur. Ne kadar derin hülyalara dalınırsa dalınsın böyle bir
tefekkürün insana bir şey kazandırmadığı bir vâkıadır.

Yukarıda da ifade edildiği gibi tefekkür etmek için evvelâ icmalî bir
malumatın olması şarttır. İnsanlık, hâlihazırdaki ulaştığı ilim itibarıyla, bu ilk
bilgi sayesinde yeni terkipler, yeni tahliller yapacak, onlar üzerinde
derinleşecek ve daha değişik hükümlere varacaktır. Vardığı bu hükümleri de,
ileride varacağı daha başka hükümler için mukaddime yaparak bundan yeni
yeni neticeler çıkaracak, çıkarıp tefekküründe derinleşecek, tek buudlu
tefekkürünü çok buudlu yapacak ve muzaaf tefekküre ulaşacaktır. Bütün
bunlarsa, malumattar olmaya vâbestedir. Malumatsız insanın tefekkür etmesine
imkân yoktur. Bunun için bol bol kitap okuma çok önemlidir. Daha sonra ise
tefekkür yolunun ve usûlünün öğrenilmesi ve son olarak da şeriat-ı fıtriyenin ve
âyât-ı tekvîniyenin mütalâa edilmesi gerekir ki, sabit ve sağlam düşünebilme
imkânı doğsun.

İnsan, bir saat sağlam tefekkür ederse, o insanda erkân-ı imaniye (iman
esasları) inkişaf eder. Daha sonra o insan, Allah’ı sever ve kalbinde derin bir
muhabbet-i ilâhiye belirir, derken zevk-i ruhaniyeye ulaşır ve ötelere doğru
kanatlanır gibi olur.

İşte böyle bir tefekkürle bazen insan gider, bin sene ibadet yapıp da ancak bu



türlü bir tefekkürden mahrum kimselerin varabildiği ufka varır. Böyle bir
anlayış ve şuur içinde, Rabbine teveccüh etmeyen biri, bin sene bir yerde dursa
da düşünüp derinleşemediğinden katettiği mesafe bir saat tefekkürle kazanılan
mesafeye müsavi gelmeyecektir. Ancak bu, onun bin sene yaptığı ibadetin boşa
gittiği şeklinde de kesinlikle anlaşılmamalıdır. Zira Allah karşısında ne bir
rükû, ne bir secde, ne bir kavame, ne de bir celse boşa gider. “Zerre
ağırlığınca hayır yapan onu bulur. Zerre ağırlığınca şer yapan da onu

bulur.”2 âyet-i kerimesinin ifadesiyle, herkes kazancına göre bir kısım şeylere
mazhar olur. İbadetlerini yerine getiren bir insan, vazife-i ubûdiyetini eda etmiş
olur, ne var ki o, tefekkürden hâsıl olan derinliği elde edemez. İşte bu mânâdaki
tefekkür, bin sene ibadete mukabil demektir.

Belli vird ve zikirler de, insanın tefekkürünü geliştirir. Ancak bu vird ve
zikirlerin Türkçemize yeterince intikal edip etmediğini bilemiyorum. Bugün
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ait bir kısım me’sûrâtın kolu kanadı
kırık tercümeleri bulunsa da, selefin tefekkürünün esası sayılan evrâd ü ezkâr,
dua ve münacatlarının, tefekküre esas mülâhazalarının dilimize kazandırılıp
kazandırılmadığını bilemiyorum. Ancak Arapça metinlere bakanlar bile,
onlarda insanı tefekküre götürecek pek çok ifadenin olduğunu göreceklerdir.
Yine o metinlere şöyle bir göz gezdirenler, Şazilî gibi, kâinatın zerratıyla
Allah’ı tesbih eden insanlarla karşılaşacak, Şâh-ı Geylânî gibi kâinatın
zerratını ve daha küçük parçacıkları, tesbih daneleri gibi değerlendirdikleri ile
karşı karşıya kalacak ve asla onları okumaya doyamayacaklardır. Arapça’yı
bilenler bunlardan belki daha derince istifade edebilir. Ancak bilmeyenlerin de
bunlardan duyup hissedeceği çok şey vardır.

İşte bu şekilde herkes vird ve zikirle tefekkür yönlerini genişletmiş, Cenâb-ı
Hak’la münasebetlerini kuvvetlendirmiş olur. Kim bilir, bu sayede belki
onların bize vereceği heyecanla, biz de kendimizi yenilemeye muvaffak oluruz.
Allah, içimizi, dışımızı ıslah etsin!

Soruda son olarak “Tefekküre sevk eden âyetler ve sessizce yapılan dualar
tefekkür yerine geçer mi?” deniliyor. Bu tür ifadelerin mânâsı anlaşılmıyorsa
sevap olur ama tefekkür olmaz. Zira tefekkür, fikretmeden gelir ve dünkü



vak’alarla yeni vak’aları bir araya getirme, terkipler yapma ve çok defa bir
şeyin sebebi ile neticesi arasında münasebet kurma demektir. Allah ile
münasebetlerimizi perçinleştirme ise bunun en önemli semeresidir. Buna
götürmeyen evrâd ü ezkâr da olsa, Kur’ân-ı Kerim de olsa, hatta o Kur’ân’ı
bizzat Cibril’in ağzından da dinlesek sevap olur fakat tefekkür olmaz. Tefekkür
olabilmesi kafayı yormaya, üzerinde durmaya, ciddî araştırmaya, Rabbimiz’le
münasebetimizi derinleştirmeye ve kuvvetlendirmeye bağlıdır.

Günümüzde en kıt ve en az olan şey de işte böyle tefekkürdür. Bu itibarla,
mü’minlerin tefekkür noktasında yaya olduğu söylense mübalâğa yapılmış
olmaz.
1 Âl-i İmrân sûresi, 3/190.

2 Zilzâl sûresi, 99/7-8.



BENLİĞİN MAHİYETİ
Soru: Benliğin mahiyeti nedir?
Latincesi “ego”, Arapçası “ene” olan benlik, –kısaca– iyi ve kötü yanlarıyla

mahiyet-i insaniye demektir. Allah (celle celâluhu) insanın mahiyetine hem iyi
hem de kötü duygular koymuştur. Bu itibarla da insan, melek de olabilir, şeytan
da. O, iradesiyle melekleri geride bırakabilecek bir ruhanîlik kazanabileceği
gibi, şeytana bile rahmet okutturacak duruma düşebilir. Bu, “İnsanı ahsen-i
takvîmde (en güzel surette ve çok güzel şeylerle donatılmış olarak)

yarattık.”1 âyetinde çok açık ve net olarak görülmektedir.
Evet, en güzel şekilde yaratılan insanın, aynı zamanda kendisini aşağıların

aşağısına götürücü –belli maksat ve hikmetler için mahiyetine konulan– kötü
duygulara da açık bir yanı vardır. O her zaman bu duyguların tesiriyle esfel-i
sâfilîne gidebilir. İnsanın esfel-i sâfilîne gitmekten kurtuluşu, –hem Tîn, hem de
Asr sûrelerinde ifade edildiği üzere– iman edip salih ameller yapmasından
geçer. İnsan, iman ve salih amel sayesinde kendisindeki melekleşme duygu ve
istidatlarını geliştirirken, şeytanlaştırıcı his ve duygularını da köreltip kökünü
kurutmuş olur.

İnsan mahiyetinde, çekirdek gibi hem iyi hem de kötü duyguların fideliği olan
bir merkez vardır. Bütün insanlar bu dünyaya bu iki merkeze ait duygularla
mücehhez olarak gönderilmişlerdir. Dolayısıyla insan, iyi bir ailede doğar, iyi
muallimler vasatında yetişir ve daha sonra da iradesini meleklik istikametinde
kullanırsa, –Mevlâna’nın ifadesiyle– mahiyetini, yaratılış gayesi istikametinde
inkişaf ettirerek bu istikamette bir fıtrat-ı sâniye kazanacaktır.. evet o,
mahiyetinde gizli yazılar bulunan bir kâğıt gibidir. Onun ikinci bir fıtrat
kazanması, işte bu kâğıda niyet, irade, amel, ihlâs, azim, cesaret ve gayret
eczasını sürmesi suretiyle olacaktır; böylelikle mahiyetinde mündemiç olan o
gizli yazı açığa çıkacak ve o, semâvî bir varlık hâline gelecektir.

Asıl benliği ile ortaya çıkan böyle bir insan, aynı zamanda bütün kötü
duygularını da baskı altına almış olacaktır. İhtimal, bir zaman gelecek, insanda,
nefse ve şeytana ait duygulardan, onu ömrünün sonuna kadar vazifesini devam
ettirsin diye sadece sinir sisteminin tesir ve baskısı kalacaktır. Böyle bir



noktaya gelen insanın artık erkân-ı imaniye ve ibadet ü taatin sıhhati mevzuunda
hiçbir tereddüt ve şüphesi kalmayacaktır. Karşısına elli bin şeytan bile çıksa –
Allah’ın izniyle– vicdanındaki o çok derin ve çok aydın hakikati asla
sarsamayacaklardır. Ancak ahir ömre kadar mücadelenin devamı için, nefs-i
emmâre veya âsâb, hassasiyet, şiddet, hiddet, öfke türünden bazı şeylerle onun
ruh dünyasında bir kısım şerareler meydana getirebilir. Çünkü bu, insanın
mahiyetidir ve bunun içinde insanın benliği, nefsi, ruhu, aklı, iyiye-kötüye
meyyal olan istidatları ve maddî-mânevî cismaniyetinin mevcudiyeti söz
konusudur.

Zannediyorum bu sualle öğrenilmek istenen şey, insan benliğinin, esrar-ı
Hakk’ı aksettirici bir ayna olmasının mahiyetiydi. Evet, mahiyet-i insaniye hem
karanlık hem de aydın ise, insanın kendi benliği ile Cenâb-ı Hakk’a, O’nun isim
ve sıfatlar âlemine ışık tutması ve Zât-ı Ulûhiyet’i tam ve kusursuz bilmesi,
bilip tanıma imkânına ulaşması nasıl mümkün olmaktadır?

Şöyle ki, insan, “Ben, ben.”, “Benim iradem.”, “Benim kudretim.”, “Benim
iktidarım.”, “Benim hayatım.” demek suretiyle kendisine bir mahiyet çizer. Bu
mahiyetin çizilmesinde bir yönüyle fayda vardır; çünkü insanın, bir yanıyla
karanlık benliği, Cenâb-ı Hakk’ın varlığına bir ayna, insan da o aynada müşahit
durumundadır. Buna biz, tasavvufî ifadesiyle esrar-ı hôdî (benlik kazanma
sırları) diyoruz. Benlik kazanma sırlarıyla kendimize bir tasarruf sahası
belirliyoruz. Benlik adına bu dairenin çizilmesi için insanın bütün mahiyetini
iyice gözden geçirmesi lâzımdır.

Bu sayede insan, bilmesi, görmesi, duyması ve dilemesine bakmak suretiyle
kendi ef’âl-i ihtiyariye (cüz’î irade) aynasından hayat, sem’ u basar, irade,
kelâm, kudret, tekvin gibi sıfât-ı ilâhiyeyi görebilir. Çünkü bu sıfatların hepsi
birer zıll mahiyetinde insanda da vardır. İnsan, bunlara sahip çıkmakla,
kendisine bir mahiyet sınırı çizer; sonra kendi dairesine baktığında görür ki,
hayat dediği şey tamamen başkasına ait; onda var olan şeyler bütünüyle emanet.

Sonra bakar ve anlar ki hayatı gibi diğer evsafı da kendine ait değil. Nasıl
ona ait olur ki? Ne doğumuna hükmedebiliyor, ne gelişmesine! Dünyada kendi
isteğiyle durmadığı gibi gidişine de asla engel olamıyor. Önce, “Kulağım var,



işitmek bana ait.” der, sonra görür ki haddizatında ne o mekanizmayı koyan
kendisi ne de onu hayat santraline bağlayan. “İşte gözüm; gören benim.”
deyiverir, fakat sonra biraz düşündüğünde, ne gözü bu şekilde yerleştirenin, ne
de görmeye müsait şekli verenin kendisi olmadığını hemen anlayıverir. Zira
göze o tümsekliği veren kendisi olmadığı gibi, gözün tabakalarının oluşmasında
da bir dahli yoktur onun.

İşte insan, bu şekilde kendine ait saydığı âzâ ve duyu organlarını, zâhir ve
bâtın latîfelerini düşünerek, bunlar üzerinde kendisinin hiçbir etkisinin
olmadığının farkına varır. Ve sonuç itibarıyla bunların hepsinin Zât-ı Ulûhiyete
ait olduğunu itiraf etme mecburiyetinde kalır. Böylece, daha evvel “Benim”
deyip kendi nefsine izafe ettiği benliğinden sıyrılır ve benlikten vazgeçme
sırlarını kavrar. Neticede benliğine ait her şeyin O’nun mülkü olduğunu
düşünür ve hâlis tevhide erer.

Bu mahiyetiyle insan benliği, bir bakıma Cenâb-ı Hakk’ı bize sıfatları ile
aksettiren bir menşur yani prizmadır. Çünkü Zât-ı Ulûhiyet, sıfatlarıyla
muhattır. O’nu, “Esmâsıyla malum, sıfatlarıyla muhat, Zâtıyla mevcud u
meçhul.” diye tarif ediyoruz; o böyle tarif ediliyorsa şayet, bizim de her şeyi bu
çerçevede değerlendirmemiz icap eder.

Bir yönüyle de biz, mahiyetimiz içindeki hakikatlerle, mahiyetimizdeki
muhtelif sıfatları kullanarak Zât-ı Ulûhiyet hakkında değişik malumatlar elde
edebiliriz.

Şöyle ki, biz, bizde bulunan bu sıfatlar, –biraz evvel de arz ettiğimiz gibi–
bize ait olmamasıyla, bunların gerçek sahibi olan Zât-ı Ulûhiyet hakkında bir
malumata sahip oluyoruz. Bir filozof, “Bende nâmütenâhîlik düşüncesi var,
hâlbuki ben mütenâhîyim, çünkü doğuşum bellidir ve öleceğim. Bende,
sonsuzluk düşüncesi olmaması lâzım; çünkü ben sonsuzluğu bilemiyorum.
Öyleyse bu, bende bir nâmütenâhînin tecellîsidir.” diye düşünür. O, bu
sözleriyle mütenâhîden nâmütenâhîye intikal ediyor.

Hz. Pîr-i Muğan da meseleyi benzer şekilde değerlendirir: Gördüğümüz-
göremediğimiz eşya, var olmasıyla Cenâb-ı Hakk’ın varlığına; kaybolup
gitmesiyle de O’nun bekâsına delâlet eder. Nasıl ki bir ırmak üzerindeki su



kabarcıkları sermedî bir güneşin mevcudiyetini gösterir, akıp giden o ırmağın
gelip geçen bütün kabarcıkları bir ayna gibi güneşi gözbebeğinde saklamak
suretiyle onun varlığına delâlet ettiği gibi bütün eşya da varlığa ermesiyle
Allah’ın varlığına, sonra kaybolup gitmesiyle de O’nun bekâsına delâlet eder.
Bütün varlık hayatta kalıp burada durdukları sürece hep O’nun var etmesiyle,
sonra da Kayyûmiyetiyle ayakta durur ve O yok edince de yok olur giderler.

Evet, O’nun sona erdirmesiyle her şey ve herkes son bulur. Zira bâki kalacak
olan sadece O’dur: “Yeryüzünde ve  kâinatta bulunan her şey fenâ bulacak,

sadece Zât-ı Ulûhiyet’tir ki bâki kalacak.”2 mealindeki âyet-i kerimesi de bu
hakikati dile getirmektedir.

Evet biz, bizdeki bu sıfatların fenâsı ve zevaliyle, Allah’a ait sıfatların
kemaline intikal ediyoruz/edebiliriz. Bizdeki sıfatlar eksik ve kusurlu
olmalarıyla, asıl Sahibindeki sıfatların tamam olduğunu göstermektedirler.
Bunu şöyle açabiliriz:

Meselâ, bizde, mahiyetimizi devam ettirme, bir yönüyle “kayyum”luk var.
Mahiyetimizi devam ettirmek de, hayat için gerekli olan levazımatı tedarik
etmeye bağlıdır. Bunlardan bir tanesi de bizim ef’âl-i ihtiyariyemiz içine giren
yeme içme gibi şeylerdir. Ancak yine Hz. Pîr’in beyanıyla, insan ef’âl-i
ihtiyariyesinden yeme içme gibi şeylerin öşr-ü mi’şârına (yüzde bir) bile sahip
değildir.

Nasıl sahip olabilir ki? Meselâ, yediğimiz buğdayın yetiştiği toprağı yaratan
Allah’tır; buğdayı yaratan Allah’tır; toprakla buğday arasında münasebeti
yaratan, buğday içinde ukde-i hayatiyeyi var eden de Allah’tır. Dahası onun
nemalanması için toprağı nemlendiren, tohum başını bir rüşeym hâlinde
dışarıya çıkarınca güneşle münasebet kurmayı yaratan Allah olduğu gibi daha
sonra bize onu tımar fikrini veren de Allah’tır. Sıralayıp sonuna kadar gelelim
ve onu bir lokma yapıp ağzımıza götürelim. İhtimal işte biz sadece bu işi
yapıyoruz.

Evet, bu kadar iş içinde bizim ef’âl-i ihtiyariyemiz, onu alıp ağzımıza atmaya
yetiyor ancak. Eğer buna da sahip çıkılıyorsa, deriz ki, kolumuza kuvveti veren,
yiyeceğimiz şeyin vücudumuza faydalı olmasıyla bizim onu ağzımıza



götürmemiz arasındaki münasebeti kuran da Allah’tır. Aslında bir lokmayı
ağzımıza koyduğumuzda bile, sanki bizim onda hiçbir dahlimiz yok gibi
görünüyor. Zira ağzımıza koyduğumuz bir lokma, eğer Allah, işlettiği bir
mekanizma ile tükürük bezlerini çalıştırıp tükürük ifraz ettirmese, ağzımızda taş
gibi olur ve yuttuğumuz zaman boğazımızı deler.

Tükürük bezlerini çalıştıran Allah’tır. Yemek borusuna gönderen,
mekanizmayı ayarlayan ve kuran da Allah’tır. Ara sıra nefes borusuna bir şey
kaçtığı zaman, meselenin ne kadar komplike olduğunu hepimiz çok iyi biliriz.
Daha ağızdayken mideye şifreler gönderilip ona bir kısım usâreler ifraz
ettirilmesi, bağırsaklarda ve karaciğerde birçok vazifenin gördürülmesi… gibi
meseleler üzerinde durmak da mümkündür. Dolayısıyla insan “Yedim” derken
bütün bunları düşünebilse “Yedirildim” demesi daha uygun düşecektir.
“Yedim” diyen mü’min de esasında bunu mecazî olarak söylemekte ve
“Yedirildim” ifadesini kastetmektedir.

Görüldüğü gibi insanın ef’âl-i ihtiyariyesinden sadece bir tanesi dahi ele
alındığında, onun bir kısım kusur ve eksikliklerinin var olduğu görülecektir.
İşte insanın mahiyeti budur ve o, bu çerçevedeki mahiyetiyle vardır. Öyleyse bu
işleri insanda var eden kâmil-i mükemmel, kusurdan münezzeh, aczden
mukaddes bir Zât-ı Ecell ü A’lâ’nın var olduğunu göstermektedir. Bu suretledir
ki, insan, mahiyetindeki her eksiklikle, eksiği olmayan Zât’ı tanıyacaktır.
Binaenaleyh, mahiyet-i insaniye, Zât-ı Ulûhiyet’in sıfatlarının parlaklığını
nazarımıza arz eden bir ayna mahiyetindedir. Biz her zaman bu mahiyet
aynamıza bakarak, pırıl pırıl Zât-ı Ulûhiyet’in sıfatlarını görürüz. Vâkıa
sıfatları görmek, makam-ı hayrettir; herkese mukadder olup olmayacağını
bilemeyiz ama, Zât-ı Ulûhiyet’i tanımanın yolu da budur.

Bu arada, mârifetimize yarayan benliğin bir yanı, biraz evvel arz ettiğim gibi,
her hareket ve her davranışta, Cenâb-ı Hakk’a ait yönleri düşünerek aczimizi,
fakrımızı idrak edip Rabbin nimetleriyle perverde olduğumuz düşüncesiyle
şükrümüzü, tefekkürümüzü, araştırmalarımızı daha da derinleştirerek,
meselelerin içinde dört erkâna (acz, fakr, şükür, tefekkür) tam riayet etmek
suretiyle, Rabbimiz hakkındaki malumatımızı artırabiliriz. Aslında böyle bir



yolla, a’lâ-i illiyyîne yükselmek ve insan-ı kâmil mertebesini ihraz etmek her
insanın hedefi olmalıdır. Nebilere ait yolda yürüme ve nebiliğe ait bir mânâyı
temsil etme insanın girebileceği en önemli bir kapıdır; herkes Allah’ın
inayetiyle bu kapıyı zorlayıp açmaya çalışmalıdır.

Benliğin bir dalında peygamberler ve onların sadık takipçileri vardır. Onlar,
yaptıklarını Rab hesabına yapmış, Allah namına işlemiş, Allah namına
başlamış ve Allah namına yemiş içmişlerdir. O’nun mübarek adıyla, her şey
O’na dayandırılarak yapılmış ve her işe ayrı bir aydınlık kazandırılmıştır.. ve
neticede de Allah mârifeti artmıştır.

Benliğin bir diğer dalında da zenginlik, hodfuruşluk, kendini satma, kendi
menfaatlerine iş yapma vardır; orada da birer zakkum gibi nemrutlar, firavunlar
meydana gelmiştir. Böyleleri, “Ben ettim.”, “Ben yaptım.”, “Ben çattım.” der,
hep aynı nakaratı tekrar edip dururlar; belli bir dönemden sonra Zât-ı
Ulûhiyet’e feda edilmesi gereken istidatlar artık feda edilmez. Bu arada, Zât-ı
Ulûhiyet’i tanıyanlar arasında dahi Cenâb-ı Hakk’a benzeme gibi yanlış bir
felsefeyle hareket edenler vardır.. ve bunların bazıları, “İnsanın gayesi,
gayetü’l-gayesi, teşebbüh bi’l-Hâlık’tır.” der kendi hezeyanlarıyla temiz
düşünceleri bulandırırlar. Biz onu mülâhazaya almak isteyince:

“Yemez, içmez; zaman geçmez, berîdir cümleden Allah,
Tebeddülden, tagayyürden, elvân ü eşgâlden
Muhakkak ol müberrâdır, budur selbî sıfâtullah.”

der tevhid soluklarız.
1 Tîn sûresi, 95/4.

2 Rahmân sûresi, 55/26-27.



RUH-BEDEN YÖRÜNGELİ BİR TATİL
Soru: Bazıları yılın yorgunluğunu çıkarmak için dinlenmeyi tavsiye
ediyorlar. Yıllık veya haftalık tatil olmalı mıdır? Olmalı ise nasıl
olmalıdır?
Hayır dairesi içinde bile olsa yapılan işlere bazen renklilik kazandırılmazsa

monotonluktan ötürü bıkkınlık olabilir. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem), seâmet (bıkkınlık) hâsıl edecek şekilde kendilerini ibadete verenlere
mâni olmuştur.

Bu vak’anın kahramanlarından birisi, kadınlık dünyasının sultanlarından
Zeynep binti Cahş Validemiz’dir. O, ezvâc-ı tâhirât içinde ibadet ü taate
düşkünlüğü ve cömertliği ile meşhur bir kadındı. Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem), ne yaparsa o da onu yapardı. Soylu bir aileye mensup olan Hz.
Zeynep Validemiz, Kureyş’in şereflilerindendi. Belki bunun vermiş olduğu bir
ruh hâliyle Hz. Zeyd ile evlendiği zaman bir iç hazımsızlık yaşamıştı. Esasen o,

Efendimiz’e zevce olacak bir kadındı ki, “Biz onu sana nikâhladık.”1 âyetinin
ifadesiyle Cenâb-ı Hak, onların nikâhlarını gökte kıymıştı.

Hz. Zeynep Validemiz, ibadet ü taate o kadar düşkün idi ki, yorulduğu zaman
düşmemek için tutunmak maksadıyla mescitteki iki direk arasına bir ip germişti
ve ona dayanıyordu. Bu ipi gören Allah Resûlü ikaz sadedinde şöyle
buyurmuşlardı:

“Çözün o ipi, yorulunca istirahat etsin ve dinlendikten sonra ibadet
yapsın. Siz bıkkınlık göstermedikten sonra –müteşabih bir ifade– Allah
bıkkınlık göstermez ve istediğinizi verir.”  Başka bir defasında ise O: “Uyku
ile kılacağınız namazda, lehinizde yapacağınız duayı aleyhinizde de yapma
ihtimali var.”  buyurarak istirahat ettikten sonra ibadet etmeyi tavsiye
buyurmuştu.

Evet, devamlı aynı çizgide yapılan işlerin zamanla bıkkınlık vereceği
muhakkaktır. Buna meydan vermemek için imkânlar nispetinde başka bir
mekâna gitmekte, başka işlerle meşguliyette fayda var. Bu arada, aşk ve şevkin
kamçılanması, metafizik gerilimin artırılması niyetiyle aynı duygu ve
düşüncenin paylaşıldığı kişilerle görüşülmede de yarar olabilir. Hatta böyle



bir yerde misafir olarak da kalınabilir. Bu arada ecdat yadigârı tarihî eserler ve
hizmet amacıyla kurulan müesseseler ziyaret edilebilir. Bu şekilde insan hem
dinlenmiş, hem de canlılığını korumuş olabilir.

Bunun aksine gaflet ve hevesatı kalınlaştırıcı yerlerde dinlenmeyi düşünmek,
ruhun değil, belki bedenin dinlenmesini sağlar. Aslında bedenin tam dinlenmesi
de zinde bir ruha bağlıdır. Bedenle beraber ruh da dinlendirilmek isteniyorsa,
ibadet ü taat, güzel ahlâk ve yaşayışlarıyla örnek olabilecek güzel insanlar
ziyaret edilmelidir. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu uğurda kullanılan
benzin ve diğer masraflar sadaka hükmüne geçer. Bu şekilde ailelerimize karşı
da en güzel sadakayı vererek onları tenezzüh ettirmiş oluruz. Tabiî biz de meşru
dairede dinlenir ve kendimizi buluruz. Bunun dışındaki bir maksatla yapılan
tatiller, bedeni dinlendirse de gafletin temadisini sağlar ve belki de bir kısım
letâif öldürülmüş olur.

Hâsılı, inanmış sinelerin, kendilerini ve ailelerini dinlendirmek maksadıyla
tatile çıkmaları, imkânları nispetinde ayda veya senede bir belli günlerde bir
yerlere gidip tenezzüh etmeyi ihmal etmemeleri, canlılıklarını devam
ettirmeleri adına çok önemlidir.
1 Ahzâb sûresi, 33/37.



KİTAP OKUMA ÜZERİNE
Soru: Kitap okunurken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Kitap okuma
zamanı, pozisyonu ve vakti hakkında neler söylersiniz? Bir de yazarlık
hususundaki tavsiyelerinizi alabilir miyiz?
Her okuduğunu anlayamayacak seviyede olanların, öncelikle

anlayabilecekleri bir kitap veya herhangi bir kitabın rahat anlaşılabilen
bölümlerinden başlamaları isabetli olur. Bu şekilde bir ilk okumayla kitabın
usûlü, üslûbu ve takdim şekline de vukufiyet kazanan okuyucu, daha sonra
kitabı iyi anlayabilmek için baştan başlayarak bir kere daha okuması yararlı
olur. Bu tür okumayla kişi okuduğunu bilir ve okuduğu malzemeyi rahatlıkla
kullanabilir. Evet, insan bu şekilde bir okuma ile malzemeyi hafızasına iyice
yerleştirmiş olur ve yerinde onları değerlendirebilir.

Bazen çok kitap okuyan biri, okuduğu kitapların farkında olmayabilir. Her
kitap bir yönüyle onun kafasına dağınık bir şeyler bırakır ve gider. Bu bilgiler
zihinde sistemli bir istife tâbi tutulmasa da, insan farkına varmadan herhangi bir
zamanda bazı meseleleri değerlendirirken, değişik mülâhazalar, irade dışı
olarak onun hafızasına uğrayan, dimağında kalan o düşüncelerle beslendiği
olur.

Evet, çok okuyan kişinin beyninde gizli bir teyp varmış gibi hiç farkına
varmadan pek çok şey kaydolmaktadır. Bu gizli disk ve diskteki malzemenin
kullanılabilir hâle gelme meselesi çok okumakla doğrudan alâkalıdır.

Eskiler bir kitaba başlarken, üç şeyi bilmenin vacip, dört şeyi bilmenin de
caiz olduğunu söylerlerdi. Vacip olan şeyler: a) Besmele
(Bismillâhirrahmânirrahîm demek). b) Hamdele (Elhamdülillâh demek) ve c)
Salvele (sallallâhu aleyhi ve sellem vb. ifadelerle Peygamberimiz’e salât ü
selâm okumak).

Caiz olan şeyler olarak da şunları söylerlerdi: a) İsm-i kitap: Burada isim ile
müsemma arasında münasebet var mı? Yani kitabın ismi, muhteviyatını
aksettiriyor mu, gibi konular üzerinde dururlardı. b) Fenn-i kitap: Kitap hangi
daldan ve konudan bahsediyor? Veya o ilim dalının hangi yanından bahsediyor?
c) Ta’dât-ı fusûl: Kitapta meselelere kaç fasılda yaklaşılmış? d) Tebyîn-i



garaz: Bu kitabı yazmaktan maksat yani kitabın telifindeki gaye nedir?
Zannediyorum bu düşünceyi bugün de değerlendirmek mümkündür.. tabiî

kitabın muhtevasında sistem söz konusu ise. Bu itibarla kitabı yukarıda ifade
edilen dört bir yanıyla kavramak ve o mülâhazalar çerçevesinde anlamak,
kitabı gerçekten okumak demektir. Yani isimle müsemma arasındaki
münasebeti kavrama, ilgili olduğu fenne dair o kitabın yazılmasındaki espriyi
anlama, sonra fasıl, mukaddime ve bölümlerinde eksik, gedik veya fazlalık olup
olmadığını, nerelerde teferruata girildiğini öğrenme, kitap okumada esas olan
unsurlardır. İfade ettiğimiz bu hususu Nur Risalelerini okuyan bazı ilk Nur
talebelerinin gerçekleştirdiği söylenebilir.

Eskiden temkinli oturarak kitap okumak tavsiye edilirdi. Ben de bazı
kitapları okurken öyle yapmışımdır. Fakat daha sonraları bende, yatarak okuma
âdeti hâsıl oldu. Dört-beş saat üst üste kitap okuyacaksam, yatmak suretiyle
okuma bana daha kolay geldi. Masada kitap okumanın bir müddet sonra beni
sıktığını gördüm. Ama masa başında okuyamadığım kitaplarda önemli yerlerin
altını çizerken çizgilerde kaymalar olduğunu da söylemeliyim. Hatta çizgilerin
bazen satırın içine bazen de dışına çıktığı oluyordu. Bir dönemde, sadece
kitabın önemli yerlerini çizmekle yetinmeyip, onun kenarlarına, “Bu mütalâa
başka yerdeki şu zatın dediği ile uyum içinde veya şurada mantıkî bir boşluk
var. Burada bir tenakuz söz konusu, şurada hissî bir boşluk var, burada
demagoji yapılmış.” şeklinde kendi mütalâalarımı not ediyordum.

Bir de kitap okuma vakti çok önemlidir. İnsan dinç iken kitap okumalı. Sabah
kalktığım zaman veya kaylûleden sonra kitap okumanın istifadeli olduğunu
gördüm. Aslında kitap, gece vakti daha iyi okunur. Çok defa benim de gece
okuduğum olurdu. Fakat benim genel kanaatim şu:

İnsan gece vakti biraz dinlenmeli, biraz da gecesini evrâd ü ezkârla ihya
etmeye çalışmalıdır. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de bu husus şöyle ifade edilir:
“Muhakkak ki geceleyin kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir ve Kur’ân da

okuyuş adına daha düzgün, daha sağlam bir tilavet sağlar.”1

Geceler, insanın ne dediğini ve ne anladığını en iyi şekilde ifade edebileceği
bir zaman dilimidir. Bu zaman diliminde insanoğlu, Rabbisiyle münasebete



geçmeli ve O’nu duymaya çalışmalıdır. Bu açıdan, gecenin içinde insanın
mutlaka Rabbisine ayıracağı bir zamanı olmalıdır.

Türkiye’de az sayıda da olsa çok ciddî kitap okuyan kimselerin bulunduğu da
bir gerçek. Esasen okumak bir yönüyle bir kültür ve tiryakilik meselesidir.
Meselâ, çantada sürekli kitap taşıma, durakta beklerken okuma, arabaya
binerken okuma, hatta arabayı kullanan kişinin bile eğer onda da bir merak
varsa bazı şeyleri bantlara okutturup seyahat esnasında banttan dinleme, hep
okuma kültürü ile alâkalıdır. Şu da unutulmamalıdır ki, bizim insanımız büyük
çoğunluğu itibarıyla okuma fakiri ve düşünce özürlüdür.

Yazar olmayı düşünen bir insanın mutlaka çok yazması gerekmektedir.
İstidadı olan da olmayan da yazmalıdır. Zira istidat varsa, ancak yazmak
suretiyle ortaya çıkar. İnsan yazmayınca istidadının da var olup olmadığı belli
olmayabilir. Hatta –kanaat-i âcizanemce– insan her alanda bir şeyler yazmalı
ve tashihe de açık olmalıdır. Bence bu işe gönül verenler roman, tiyatro veya
küçük oyunlar türünden eserler yazmayı bile denemelidirler. İleride o işi
devam ettirmeseler de mutlaka yazmalıdırlar.

Yazmanın yolu, değişik şeyler okumaktan geçer. Okunulan eserler, bazen
birbirine yakın, bazen de birbirine zıt şeyleri çağrıştırır: Shakespeare okuma
insana Jonben’i çağrıştırır; Nedim’i okuma da Bâki’yi hatıra getirebilir.
Önemli olan eli alışıncaya kadar yazmaktır. Daha sonra yazılan şeyleri yırtıp
atmakta bir zarar yoktur. Ömer Nasuhi Hoca’nın birkaç roman yazdığı ve sonra
yırtıp attığı söylenir.

Bir kitabın, ondan bazı şeyler çıkarıp yazabileceğimiz mülâhazasıyla
okunması çok iyi olur. O kitabın içinde önemli noktaları, önemli yerleri çizmek
veya derkenar yapmak yahut bir haşiye koyarak belirtmek ve sonra bir kere
daha gözden geçirmek çok faydalıdır. Anlaşılması zor ve ciddî olan ağır
eserleri ise üç veya beş defa okumak az sayılır. Ben bunu bir ifrat olarak
görmüyorum. İnsan, eseri her okuyuşunda aklına geleni derkenar etmeli, eğer
gerekiyorsa veya isterse o istikamette bir şeyler karalayabilir.

Yazmanın önemli yanlarından bir diğeri de, eseri yazdıktan sonra
ifadesinden, üslûbundan o türlü düşünceleri takdim keyfiyetinden alın da,



muhteva zenginliğine kadar kemal-i dikkatle bir fikrî eseri okuyor gibi birkaç
defa okumak.. tıpkı bir şiiri tashih ediyor ve onu gerçek yörüngesine oturtuyor,
şiiriyetiyle buluşturuyor gibi beş on defa onu tenkitçi gözüyle okumaktır.
İnsanoğlu hatalarla mâlul olduğundan ve söylediği sözlerin pek çoğunun uzun
zaman hacaletini yaşadığından, bu hataların en asgarî seviyeye indirilmesi çok
önemli olsa gerek…
1 Müzzemmil sûresi, 73/6.



HİKMETİN MÂNÂSI
Soru: “Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet nasip edilmişse,
doğrusu, büyük bir hayra mazhar olmuştur. Ancak tam akıllı olanlar
gerçekleri anlar ve düşünürler.”1 buyruluyor. Âyette geçen hikmetten ne
anlamalıyız?
Evvelâ, âyet-i kerimede geçen hikmet kelimesinin mânâsı mevzuunda selef

âlimlerimizin mütalâasını bilmede fayda var:
Bazı selef âlimleri, hikmeti, “Vahyin gayr-i metlüv olanı, Efendimiz’in

(sallallâhu aleyhi ve sellem) beyan ve sözleridir.” şeklinde tarif etmişlerdir.
Nitekim Kur’ân-ı Kerim, “Allah sana kitap ve hikmeti indirmekte ve sana

bilmediklerini öğretmektedir.” 2; “Ben sana (Hz. İsa’ya) kitabı, hikmeti,

Tevrat ve İncil’i öğretmiştim.” 3 gibi âyetleriyle hikmeti, kitaptan ayrı bir
husus olarak ele almaktadır.

Kur’ân’ın bu ayrımından mülhem muhaddisîn-i kiram umumiyet itibarıyla
Kitab’ın Kur’ân-ı Kerim, hikmetin de Peygamber Efendimiz’in nurlu beyanları,
hikmetli sözleri, fevkalâdeden düşünceleri ve hikmet gamzeden beyanları
olduğunu söylemişlerdir.

Bazıları da daha hususî mânâda, “Hikmet, kâinatın esrarına vukuftur ki, onu
bir kitap gibi mütalâaya alan insanın, onda görüp sezeceği maslahat, hikmet,
fayda, tenasüp, illet-mâlul münasebeti ve sebep-müsebbep arasındaki
alâkaların kavranmasıdır.” demişler. Böylesi bir kitabın mütalâasına muvaffak
olan bir insan, onu mütalâa ettikçe zevki artacak, zevki arttıkça yeni
mütalâalara koyulacak ve bu sayede hikmete muttali olacaktır. Bu mânâda da
hikmeti, kısmen felsefeci ve kelâmcıların çokça üzerinde durdukları kâinat
(makro âlem) ve insanın (normo âlem) mütalâası şeklinde ele almak
mümkündür.

Hikmetin bir diğer mânâsı da, İslâm’ın maslahat ve hikmetlerini kavramaktır.
Bunlar, haşr ü neşrin insanın hayatındaki tesirleri, namazın maddî-mânevî
hayatımızı düzenlemedeki fonksiyonu; orucun nefis tezkiyesindeki rolü; zekâtın
içtimaî denge ve düzenin “kantarası” olması… gibi yeri; haccın, dünya



çapındaki Müslümanların bir araya gelmesindeki fonksiyonu ve vazifesi
türünden olan şeylerdir ki, hikmetin birer yanı sayılabilirler.

Âyetteki ifadesiyle “Allah, hikmeti kime vermişse ona çok hayır vermiş.”4

demenin mânâsı, onu kim kavramışsa, Cenâb-ı Hakk’ın lütuflarına mazhar
olmuştur, anlamına gelir ki, bu da ondan anladığımız hususlardan biri sayılır.

Bazıları da hikmeti, “Esmâ-i ilâhiyenin esrarını kavramak.” şeklinde
anlamışlardır ki, bu da önemli bir tevcihtir; evet, kim baktığı her yerde cilve
cilve esmâ-i ilâhiyenin dalgalandığını görüyorsa, o, hikmeti de kavramış
demektir. Esmâya bakıp onun cilvelenmesini sezen bir hak dostu bu duygu ve
düşüncesini şöyle ifade etmektedir:

“Esmâyı Müsemmâ’dan gayrı göremez ârif,
Esrara olur vâkıf derviş-i pîr-i geylân.”
Yani esmânın cilvelerine bakan, Müsemmâ-yı Akdes’i görür ve Allah’ı

müşâhede ediyor gibi olur. Kâinatta, eşya ve hâdiseler içinde her hâdise böyle
birini dize getirir, O’na secde ettirir ve başını yere koyup gözlerini kapayarak
derunî hislerine daldığı zaman, –O, şekilden keyfiyetten, kemmiyetten
münezzehtir ama– başını O’nun Arş’ının kavâimine koymuş gibi bir enginliğe
erer. Artık, her ses ona Allah’tan gelen bir nağme gibi, her renk Allah’ın
isimlerinin istihalelerinden ibaret bir atlas gibi görünür. Bu da hikmetin ayrı
bir buudu olsa gerek…

Bir diğer mânâsıyla hikmet, kulun nâmütenâhî seyahati esnasında esmâ, sıfât
ve şuun atlasında farklı duyuş ve sezişlere ermesidir ki, böyle biri eşyanın
hakikatini anlamış ve Zât-ı Ulûhiyet hakkında da tepeden tırnağa merak
içindedir. Yer yer sıfât-ı ilâhiye cilvelenir. Hâlbuki sıfatlar da Zât-ı Ulûhiyet
gibi –her ne kadar mahiyetleri hakkında bir şeyler söylense de yine de– bizim
için meçhuldür. Başka bir ifadeyle, mevcuttur fakat meçhuldür. Bu makama
yükselen kişi, “Kavradım, sezdim, tam anladım!” deme makamındadır ki, daima
koşma, hamle yapma, atılma ve yeni bir şeyler kavrama zannı ve zehabı
içindedir; ama çok defa hayrettedir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi seyr u
sülûkta bu makama “hayret makamı” denilir.

Sâlik, bu makama gelince şaşkınlaşır, bakışları yer yer bulanıp değişir, size



bakarken sizi görmez, bakışı buudludur, daima değişik şeyler görür; simanızda
başka simayı, gözünüzde başka gözü görür; konuşmanızda başka konuşmayı
hisseder ve yer yer bunları vicdanında da duyar. İşte bu makam, hayret ve
hayranlık makamıdır. Bu makamda olan insanlar kolay aldanmaz; aldansa da
nadiren aldanır. Çünkü daima O’na doğru koşma ve ulaşma azmi içindedirler.

Evet, bütün bunlardan sonra diyebiliriz ki, kime hikmet verilmişse,
hakikaten, ona hayr-ı kesir verilmiştir.  Allah, hikmeti dilediğine verir. Ancak
hikmetin verilmesi için de bir istidat, kâinatı keşfedecek bir kabiliyet, bütün
esmâ-i ilâhiyenin cilvelerini birden duyup görebilecek bir kalb ve inkişaf
ettirilmiş letâif lâzımdır. Bunların hepsini Allah verir ve daha sonra da
müheyya bu mahiyete, arz ettiğimiz mânâlarda hikmeti bahşeder. Artık bu ufku
tutan bir insana hayr-ı kesir verilmiştir.

Nasıl verilmesin ki, bu insan, kâinatın mânâsını anlıyor, kâinatta mütecellî
olan her şeyin, Allah’ın isimlerinin cilvesi olduğunu görüyor, sıfatlar ufkuna
yürüyor ve Zât-ı Ulûhiyeti tam bilme, anlama ve idrak etme sevdasına
tutuluyor. Kendisine “Kapılar sürmelidir, beyhude yorulma!” denilse de o,
hayret içinde kapının açılacağı ânı intizar ediyor.

Onun için, bu makama gelen kimse, “Bana ölümü ver de Sana kavuşayım!”
duygu ve düşüncesi içinde şevkle ölümü bekler. Hz. Yusuf’un, “Yâ Rabbi! Sen
bana iktidar ve hâkimiyet verdin. Kutsal metinleri ve rüyaları yorumlama
ilmini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da, ahirette de Mevlâm,
yardımcım Sensin. Sana tam itaat içinde bir kul olarak canımı al ve beni

hayırlı ve dürüst insanlar arasına dahil eyle!”5 demesi bu makama ait bir
dilek olsa gerek. Evet, bütün maddî makam ve şöhrete rağmen Hz. Yusuf
Gerçek Sevgili’ye vuslatı arzuluyordu.

Son olarak hikmetin mânâsını şöyle anlamak da mümkündür:
Hikmet, insan, kâinat ve Kur’ân üçlüsü arasındaki münasebetin

kavranmasıdır. Kâinat, Allah’ın kudret ve iradesiyle meydana gelmiş bir
kitaptır. İnsan, bu kitabın mücmel hulâsası ve bir fihristidir. Kur’ân ise kâinat
ve insanın mânâsını ilâhî ifade içinde anlatan bir kitaptır. Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ise bunu en iyi kavrayan insandır. Bu sebeple O, en büyük



insan-ı kâmildir. Kim bu hakikati kavramışsa, kendisine hikmet verilmiş
demektir. Kâinatı ayrı, insanı ayrı, Kur’ân’ı ayrı mütalâa edenler, hikmetten ve
hikmet neşvesinden mahrum nâdânlardır.

Rabbim, gönüllerimize inşirah versin ve bizi o yüce hakikati anlamaya
muvaffak kılsın!
1 Bakara sûresi, 2/269.

2 Nisâ sûresi, 4/113.

3 Mâide sûresi, 5/110.

4 Bakara sûresi, 2/269.

5 Yûsuf sûresi, 12/101.



Üçüncü Bölüm
DİN EKSENİ ETRAFINDA

HELÂKE GÖTÜREN SORULAR
Soru: “Sizden önceki ümmetler, kesret-i sualle (gereksiz yere çok soru
sormakla) helâk oldular.” hadisinden murat nedir?
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) pek çok soru soruluyordu. Bu

sorulardan bazıları nübüvvet makamına yaraşmayan ve işin nezaketini ihlal
edici mahiyette olduğundan Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) çok
rahatsız oluyordu. Özellikle zenginler, fısıltı hâlinde (necvâ) bazı özel
isteklerde bulunuyorlardı. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) de buna
canı sıkılıyordu; canı sıkılıyor olmasına rağmen nezaketi icabı onları
reddedemiyordu.

Bunun üzerine, “Ey iman edenler! Şayet Resûlullah ile baş başa görüşmek

isterseniz, bu özel görüşmeden önce bir sadaka verin.”1 âyet-i kerimesi nâzil
oldu ve Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile görüşme teşebbüsünde
bulunmadan önce sadaka vermek mesnun (sünnet) kılındı.

Vâkıa daha sonra bu âyet, –pek çok ulemaya göre– nesh edilmiştir. Esasen bu
sadaka emrinde, fısıltı hâlinde gelen sorular karşısında rahatsız olan
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu rahatsızlığını giderme ve böylesi
görüşme taleplerinde aşırılığı önleme gibi hikmetler de söz konusudur.

Dini öğrenmek için Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem), toplumun
hemen her kesiminden değişik insanlar geliyor ve sorular soruyorlardı. Bu
gelen kişilerin bazen çok münasebetsiz halleri de olabiliyordu. Fakat O,
insanları ihya etme konumunda olduğu için, bütün bunlara katlanıyordu. Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir gün mescitte iken kendisine sorulan
lüzumsuz sorulardan bir ölçüde bunaldı, celâllendi ve ayağa kalkıp, “Bugün



burada durduğum müddetçe bana ne sorarsanız cevabını vereceğim!” buyurdu.
Arkasından da birisi kalkıp, “Ben nereye gideceğim?” diye sordu. Allah
Resûlü de “Cehennem’e gideceksin!” karşılığını verdi. Daha sonra Abdullah
b. Hüzafe de şöyle bir soru sordu: “Benim babam kim yâ Resûlallah?”; ona da,
“Senin baban Hüzafe’dir.” buyurdu.

İşte böyle, herkesin bir şeyler sorduğu esnada Allah Resûlü’nün o andaki ruh
hâletini çok iyi kavrayan Hz. Ömer (radıyallâhu anh) ayağa kalktı ve “Biz, Rab
olarak Allah’tan, din olarak İslâm’dan, peygamber olarak da Muhammed’den
razıyız.” deyiverdi. Onun bu ince, mânidar tavrı, Allah Resûlü’nün (sallallâhu
aleyhi ve sellem) her zaman sinesinde esen o itminan esintilerinin tezahür
menfezlerini aralıyor ve o esnada celâlî tecellîler yerlerini üns esintilerine
bırakıyor.

“Ziyarete gücü yeten herkese, Beytullah’ı ziyaret etmek, Allah’ın onun

üzerindeki hakkıdır.”2 âyeti indiğinde, birisi: “Yâ Resûlallah! Her yıl mı
hacca gideceğiz?” diye bir soru sormuştu. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), haccın bir kere farz olduğunu Kur’ân’ın ifadelerinden anlamıştı. Ancak
O, belki gücü yeten herkesin nafile de olsa hacca gitmesini, orada diğer mü’min
kardeşleriyle beraber kaynaşmasını ve böylece bir vifak ve ittifak havasının
oluşmasını istiyordu. Bu sebeple Allah Resûlü susmayı tercih etmişti. Ancak
“Her yıl mı?” şeklinde ısrarla sorulan sorular karşısında sert bir üslûpla:
“Hac, ömürde bir keredir.”  buyurmuştu. Bu olay üzerine de şu âyet inmişti:
“Ey iman edenler! Netice itibarıyla açıklandığı takdirde hoşunuza

gitmeyecek şeyleri sormayın!”3

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendisine sorulan bu soru
karşısında ihtimal, hac, ömürde bir kere farz olmakla beraber, isteyen ve gücü
yeten daha fazla da hac yapabilir şeklinde düşünüyordu. Israrlı sorular
karşısında ise, “Eğer ben ‘Evet!’ deseydim her yıl hacca gitmeniz zorunlu
olurdu ve siz, bunun altından kalkamazdınız.” buyurdular. Ardından,
lüzumsuz soru sormanın mahzurlarına dikkat çeken şu sözler dudaklarından
döküldü:

“Ben size bir şey demedikçe siz de beni bırakınız. Zira sizden öncekileri,



suallerinin çokluğu ve peygamberleri karşısında ihtilafları helâk etmiştir.
Öyle ise ben, sizi bir şeyden nehiy mi ettim (niçin ve neden diye sormaya
kalkmadan) ondan kaçının. Bir şey emrettiğimde de onu elinizden geldiğince
yapmaya çalışın (hâsılı, sizi zora koşan sorular sormayın).”

İkinci olarak, bazen de Allah Resûlü’ne, insanlar için hayatî önem taşıyan
sorular yerine bir astronomi bilginine soru sorar gibi, “Ay, niçin inceliyor ve
sonra kalınlaşıyor?” şeklinde sorular soruluyordu. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak
da şöyle buyurdu: “Sana hilâlleri sorarlar. De ki: Onlar  insanlar için;

özellikle hac için vakit ölçüleridir.”4

Hâlbuki bu ifadeler, onların sordukları sorunun tam cevabı değildi. Zira ayın
incelip kalınlaşması onları ilgilendirmeyen ve onlara pek fazla faydası olmayan
bir husustu. (Böylece âyette, onların sordukları soru vesilesiyle asıl verilmek
istenen şey anlatılıyordu ki, bu da ayrıca üzerinde durulmaya değer.) Evet,
Allah Resûlü, kendisine bu türlü soruların sorulmasını istemiyordu.

Bazıları Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) gelip “Bir kadın ile bir
erkek bir araya geldiklerinde çocukları nasıl erkek veya kız oluyor?” şeklinde
hatta bazen bunun da ötesinde uygunsuz sorular soruyorlardı ki, bu tür soruları
bir peygambere sormak suiedepti. Men edilen de işte bu kabîl sorulardı.

Son olarak meselenin bir de gulüv (haddi aşan) yönü vardı ki, Peygamber
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) bazen şu tür sorular bile
sorulabiliyordu; vâkıa benzer sorular günümüzde de sorulmaktadır: “Niye
insanda iki tane göz var? Bir tane olsaydı ne olurdu? Niye burunda iki tane
delik var? Nasıl olsa ikisi de ilerde birleşiyor ve bir delik oluyor. İki tane
olmasının ne faydası var?.. Ve neden insanda otuz iki diş var?” gibi dahası bazı
kesimler tarafından haddi aşan ve belli bir mantıkî düzeye oturmayan, “Allah
her şeyi yarattı, –hâşâ– O’nu kim yarattı?; Allah kâinatı yaratmadan önce ne
yapıyordu?” şeklinde sorular sorulmaktadır. (Bu tür sorulara bilgi sahibi
olmadan cevap vermeye çalışmak hata olduğu gibi bilgili olunduğu takdirde
doyurucu cevaplar verememek de hatadır.)

Evet, bu tür münasebetsiz sorular, çoğu defa bir dalâleti kapatırken, yeni bir
dalâletin de kapısını aralayabilir. Bu sebeple, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi



ve sellem): “...Sizden önceki ümmetler, kesret-i sualle (gereksiz yere çok
soru sormakla) helâk oldular.”  buyurarak doğru yerde, doğru zamanda ve
doğru soruların sorulmasının önemini ifade etmiş oluyordu.
1 Mücâdele sûresi, 58/12.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/97.

3 Mâide sûresi, 5/101.

4 Bakara sûresi, 2/189.



SAF VE DURU İSLÂM ANLAYIŞI
Soru: Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) zamanında yaşanılan saf
ve duru İslâm anlayışı Hulefa-i Raşidîn devrinde de korunabilmiş midir?
Günümüzde ve gelecekte bu anlayış tekrar aynı ölçüde temsil edilebilir
mi?
Raşid Halife Efendilerimiz devrinde, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)

zamanında yapılan şeylerin hiçbirisi kasten ve bizzat terk edilmemiştir.. ve
tarih buna şahittir. Özellikle ilk iki şerefli halife döneminde, Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) hayat-ı seniyyeleri hemen her alanda tam
aksettirilmiş, eksiksiz temsil edilmiş ve bizzat yaşanmıştır.

Hz. Osman devrinde, çeşitli milletlerin İslâmiyet’e girmesiyle, İslâm’ın
safveti az da olsa bozulmaya yüz tutmuş ve çeşitli arızalar olmuşsa da, Hz.
Zinnûreyn gibi Efendimiz’le (sallallâhu aleyhi ve sellem) münasebeti kuvvetli
olan bir zat, bilhassa ehl-i Kur’ân olması, Kur’ân’la çok sıkı bir münasebetinin
bulunması itibarıyla öyle bir kuvve-i kudsiyeye sahipti ki, o hayatta kaldığı
sürece ciddî bir fitne zuhur etmedi.

Hz. Ali Efendimiz’e gelince, o tam fitnelerin zuhur ettiği bir dönemde işin
başına geçti; zuhur eden etmişti. Eğer onun gibi hasbî, samimî, dilâver, yiğit,
bir şah-ı merdan, bir haydar-ı kerrâr olmasaydı, o fitneler seller hâline gelir ve
milleti önüne katar, kütükler gibi sürükler götürürdü.

Binaenaleyh, Hz. Ali devrine kadar adalet-i mahzanın, Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) hayat-ı seniyyelerinde olduğu gibi bizzat tatbik
edilmesine çok gayret gösterildi ve temsil de edildi. Aslında onlar,
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir tek emirde dahi muhalefeti, baş
aşağı yıkılıp gitme sayıyorlardı; öyle saydı ve dosdoğru yaşadılar.

Hz. Ömer Efendimiz’e halifeliği esnasında, sadece yemek mevzuunda, “Bu
sofrada şu da olsa!” gibi istekte bulunmaları ona çok dokunmuş ve o bu durumu
şu şekilde değerlendirmişti: “Acaba beni dostlarımdan çok uzaklaşmış mı
görüyorsunuz ki, bu teklifi yapıyorsunuz? Yoksa dostlarımla beraber olmamı
istemiyor musunuz?” İşte bu saf ve dupduru yaşayış, bizzat dört halife devrinde
tam temsil edildi.



Daha sonra da Ömer b. Abdülaziz, Selahaddin Eyyubî ve Hz. Fatih gibi
kimseler tarafından Müslümanlık oldukça duru yaşandı. Hükümdarlıkla beraber
Müslümanlığı yaşamak zordur. Günümüzde zenginlikle birlikte dini hakkıyla
yaşamanın zorluğunu idrak eden insanlar, zannediyorum bunun ne demek
olduğunu çok iyi anlarlar.

Evet, dünya ile ukbâyı birlikte götürme ve her ikisini de terazinin iki kefesi
gibi koruma çok zordur. Biz bunu Cenâb-ı Hakk’ın bize verdiği çok küçük
şeyleri bile O’nun yolunda harcamadaki cimrilik tavrımızdan anlıyoruz. O
büyük insanlara gelince onlar bu mevzuda, azamî derecede hassas ve titiz
davranarak yaşamışlardır.

Bir konferansta, yeni ihtida etmiş, kitapları da bolca satılan bir zata
soruyorlar: “Müslümanlık dünyanın neresinde yaşanıyor? Şu anda
Müslümanlığın tam olarak yaşandığı yer var mıdır?” O şöyle cevap veriyor:
“Müslümanlık Raşid Halifeler döneminde yaşandı. Ondan sonra da başka bir
yerde tam yaşanmadı.”

Bunu, bir yönüyle doğru olsa da, başka bir yönüyle çok büyük bir hata
sayıyor ve Müslümanlığı ittiham kabul ediyorum. Hatta eğer, bilerek
yapılıyorsa bunun arkasında art niyet bile olabilir. Çünkü bir kere bunda
Müslümanlığı ütopik bir hayat tarzı gibi gösterme var. Sonra bu ifadeye göre
İslâm, bir kere yaşanmış, bir daha yaşanmaz mânâsına gelebilir. Kıyamete
kadar, değişik ellerde yeniden parlayacak, revnakdar bir hâl alacak ve
kendisini gösterecek olan bu hak din, sanki 30 sene yaşanmış, bitmiş, miadını
doldurmuş bir din gibi gösterilmektedir.

Bence bunun yerine şöyle demek belki daha doğru olur: “O, yüzde yüz
kendine has keyfiyetiyle, semavî orijiniyle sadece Raşid Halifeler döneminde
yaşanmıştı, ama zaman zaman o seviyede Müslümanlığı temsil eden kimselerin
tarihin kaderine hâkim olduğu da bir gerçek.”

Yeryüzünde daima çeşitli cemaatlerin Müslümanlığı yaşadığını inkâr etmek
nankörlük olur. Bugün dahi, gözünün yaşıyla, içinin sızlamasıyla ve gecelerini
ihya etmesiyle Allah’ın hoşnut olacağı şekilde Müslümanlığı yaşama azmi
içinde bulunan nice insan vardır. “İslâm, Raşid Halifeler döneminde yaşandı ve



bitti.” demek, bugünkü insanları tahkir ve tezyiftir. Ayrıca bu samimî insanların
Müslümanlığını kabul etmeme gibi büyük bir yanlışlık da söz konusudur.

Raşid Halifeler döneminde İslâmiyet’in saf ve dupduru, süt, Cennet kevseri,
şerbet ve asel-i musaffa gibi yaşandığı doğrudur. Ancak biz daha sonra da onun
balını ve kaymağını hep görmüşüzdür. Bugüne kadar çeşitli devirlerde
gördüğümüz gibi, bundan sonra da –Allah’ın izni ve inayetiyle– yine göreceğiz.

Böyle bir iddianın bir başka mânâsı da, “Artık Müslümanlık tam mânâsıyla
yaşanmaz.” demektir. Biz inanıyoruz ki, Devr-i Risaletpenâhîye yakın, o
Müslümanlığı temsil edecek yeni bir topluluk zuhur etmektedir. Aslında
Muhbir-i Sadık bunu önceden haber de vermişti. Aksini iddia etmek de,
hayatında doğruluktan başka bir şey bilmeyen bir insanı tekzip etmek demektir.
Yani insan hiçbir şey bilmese bile, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem),
“Bu din, güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır.”  vaadine inanması lâzım
gelir.

Müşriklikten yeni çıkmış ve oğlunun sevkiyle Müslümanlığa doğru ilk
adımını atmış olan Yâsir’in büyük bir sözü vardır. İlk defa oğlunun ihtidasıyla
karşı karşıya gelince; evet bir gece karanlığında oğlu, süzülür evden içeriye
girer. O gün Müslümanların sayısı beş altıyı geçmemektedir ve çeşitli tehditler
altındadırlar; evet işte böyle karanlık bir atmosferde Ammar b. Yâsir evden
içeriye girer, anne-baba heyecan içindedirler. “Oğlum! Neredeydin?” diye
sorarlar. Ammar cevap verir: “Peygamber Hz. Muhammed’in yanındaydım.”
“Peygamber mi o?” derler, “Evet! O şimdi Allah’tan, kitaptan bahsediyor.” Bu
açık ifadeler karşısında o ümmî baba: “Muhammed, Mekke’de kırk yaşına
kadar bir tek yalanı duyulmayan insandır. İnsanlara karşı yalan söylemeyenin
Allah’a karşı yalan söylemesi mümkün değildir!” der ve hemen orada
Müslüman olur.

Hz. Yâsir felsefe bilmez; fakat buradaki felsefesi çok derindir. 40 yaşına
kadar hiç kimsenin, kendisinden yalanın ve ta’rizin en küçüğünü duymadığı O
sadık, masduk olan zât, –hâşâ– kalkacak hilâf-ı vâki bir şey söyleyecek; işte bu
mümkün değildir.

Hayatında yalanın semtine bile uğrayamadığı Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi



ve sellem) birçok hadisiyle, dünyanın muhtelif yerlerinde örnek bir hayat
yaşayan müstesna bir topluluğun, Asr-ı Risaletpenâhî’deki temsiline yakın bir
şekilde Müslümanlığı temsil edeceğini bizzat haber vermiştir. Bugün muhtelif
yerlerde görülen emarelerden de anlaşıldığı gibi vaad edilen günler mutlaka
gerçekleşecektir.



KEHF SÛRESİNDEKİ SIRLI KISSALAR
Soru: Kehf sûresinde anlatılan kıssalar birbirleriyle irtibatlı mıdır? Bu
kıssaların günümüze bakan yönleri nelerdir?
Kehf sûresinde ana başlıklar altında anlatılan birkaç vak’a var: Bunlar

sırasıyla, Ashab-ı Kehf, Hz. Musa ile Yuşa b. Nun’un seyahati ve Hz. Musa’nın
Hızır’la yolculuğu, sonra Zülkarneyn ve buna bağlı olarak da Ye’cüc ve
Me’cüc meselesi... Biz önce bu dört hususu kısaca özetleyelim. Ardından da
aralarındaki bağlantıyı ve bu kıssaların günümüze bakan yönlerini arz etmeye
çalışalım.

Ashab-ı Kehf: Ashab-ı Kehf, Allah inancından uzaklaşıp putperestliğe saplanan
toplumu terk ederek yaşadıkları şehirden ayrılıp bir mağaraya sığınan,
hâlleriyle insanlara ahiret inancı ve ölümden sonra dirilme hususunda ibret
olan yarım düzine genç mü’minlerdir. Sayıları kesin olmamakla beraber,

Kur’ân’ın onlardan bahsederken ٌَةیِْتف  deyip cem-i kıllet sığasıyla
zikretmesinden bunların sayısının on rakamından az olduğu anlaşılmaktadır.
Çünkü cem-i kılletin son hududu, dokuzdur.

Bu gençler, şerir bir idareye karşı, fiilen mukavemet edemediklerinden dinî
hayatlarını yaşayabilmek için saray hayatını terk ve mağarada yaşamayı tercih
ederek bir mağaraya çekilmişlerdir. Bu zatlar orada, ilâhî bir rahmet eseri
olarak uzun süre bir uykuya dalmışlar. Romalılar da mağaranın ağzını kapatarak
onların bir daha kurtulmamaları için onları mağaraya mahkûm etmişlerdi.
Onların uyanıp sonra da ölmelerine şahit olan o dönemin idarecileri de
mağaranın kıyısına bir mescit yapmışlardı ki, daha sonra burası herkes için bir

ziyaretgâh hâline gelmişti.1

Hz. Musa ve Yuşa b. Nun’un Seyahati:  Hz. Musa, uzun bir seyahate çıkar. Yanına, o
gün için henüz genç yaşta olan Yuşa b. Nun’u da alır. (Her iki hâdisede de fetâ
(genç) vardır.) Hz. Musa, zâhirî ilimden sonra bâtınî ilmi de araştırmak üzere
yanındaki fetâsıyla bir sahili takip edip gider. Yolculuk esnasında bir kayanın
dibinde biraz istirahat ederken tam o esnada yanlarında taşıdıkları zembilin
içindeki ölü balık canlanır ve denize dalıverir. Ancak bu hâdiseyi gören Yuşa



b. Nun’dur.
Biraz daha yürürler. Hz. Musa, ona kahve altını getirmesini söyleyince Yuşa,

olan hâdiseyi hatırlar ve durumu Hz. Musa’ya bildirir. Aslında Hızır’la
buluşulacak yer, ölü balığın hayat bulduğu yerdir. Hemen geriye dönerler.
Orada Hızır’la buluşurlar. Daha sonra herkesin malumu olan seyahat başlar.
Hızır’ın gemiyi delmesi, bir çocuğu öldürmesi ve yıkılmaya yüz tutmuş bir
duvarı tamir etmesi bu macerada karşılaşılan hâdiselerdir. Ancak Hz. Musa ona
soru sormamaya baştan razı olmasına rağmen her defasında, yapılan işin

hikmetini sorar ve üçüncü soruda da Hızır’la yolları ayrılır.2

Zülkarneyn-Ye’cüc ve Me’cüc: İki boynuzlu, iki yönlü veya iki buudlu insan
mânâsına gelen Zülkarneyn, peygamber olup olmadığı şüpheli zevattandır.
Ancak zâhir ve bâtın ilimlerini cem eden bir insan olduğu kesindir. (Bu
vak’aların üçünde de zâhir ve bâtın meselesi iç içedir.)

Zülkarneyn, cihanın şarkına ve garbına seyahat yapar. Önce Bahr-i Muhit’e
daha sonra da meşrık tarafına gider. Orada üzerlerinde elbise dahi olmayan bir
toplulukla karşılaşır. Yolculuğuna devam eder ve iki sed arasına ulaşır. Burada
dillerini anlamadığı bir cemaat, ona Ye’cüc ve Me’cüc anarşisinden bahseder
ve ne pahasına olursa olsun onlarla kendi aralarına bir sed yapması teklifinde
bulunurlar. O da ücreti reddetmekle beraber sed yapmayı kabul eder ve iki tepe
arasına demir ve kaynamış bakır halitasından bir sed yapar. Orada bulunanlar
da kendisine işçilikte yardım ederler.

Ye’cüc-Me’cüc hâdisesi, çok geniş alanlı bir herc ü merci sembolize eden
hâdisedir. O gün Zülkarneyn’in yaptığı sed, onların etrafı istilasına mâni olmak
içindir. Ancak Cenâb-ı Hakk’ın tayin ettiği vakit geldiğinde bu sed yıkılacak ve

her tarafı Ye’cüc-Me’cüc istila edecektir.3

***
Kehf sûresinde anlatılan bu hâdiselerin hemen hepsi vüzuhu içinde hafî

gibidir. Bir bakıma topyekün beşerin serencâmesinin yine beşerin enzârına arz
edilmesi itibarıyla vak’aların kahramanları âdeta belirsizleştirilmiş, ifadeler
fizikî mülâhazalar çerçevesinde ele alınsa da metafizik edalıdır. Değişik
renklerle vak’aya/vak’alara öyle bir ton verilmiştir ki, kahramanlar birer sırlı



ve sihirli varlıklar görünümü arz etmektedir. İfadeler onları hep buğulu
gösterir. İnsan, onları seyrederken tayin ve teşhislerinde zorlanır.
Zannediyorum bu tür konularda esas olan da budur. Çünkü anlatılanlar, bütün
bir insanlığın macerasıdır. Şu kadar ki, Kur’ân’ın anlattığı vak’alar, bizim
senaryolarımız gibi hayalî değildir; onlar, hakikatin ta kendisidir.

Bu vak’aları, peygamberler ve salih insanların şahsında sahnelendiren Hz.
Allah (celle celâluhu), Kelâm-ı Kadim’i ile de ibret alınması maksadıyla, ayn-ı
hakikat olarak Peygamberine bildirmiş, anlatmış ve yaşanan o hâdiseleri
ölümsüz birer ifade hâline getirmiştir. Şimdi bize de, onlardan alınacak hisseyi
almak düşmektedir.

Haklarında bu kadarcık dahi olsa malumat verdikten sonra şimdi de bu
hâdiseleri az dahi olsa sırasıyla açmaya çalışalım:

1. Ashab-ı Kehf
Ashab-ı Kehf’e, bazılarınca Ashab-ı Rakîm de denir ki, Kehf sûresinin baş

tarafı, bu kişilerden bahsetmektedir. Âyet, mealen Efendimiz’e hitap sadedinde
şöyle demektedir: “Sen, Ashab-ı Kehf ve Rakîm’i bizim âyetlerimizden hayret

edilecek bir şey mi zannediyorsun?”4 Bu âyetten başlayarak, Kur’ân-ı Kerim,
26. âyete kadar bize Ashab-ı Kehf’in serencamesini anlatır; anlatır ama Ashab-
ı Kehf’in sayıları hakkında net bir bilgi vermez. Zira âyette çeşitli insanların
değişik görüşleriyle bazı rakamlar söyledikleri nakledilmekte, ancak bunlardan
hangisinin isabetli olduğu söylenmemekte ve adetleri ile alâkalı bilgi doğrudan
doğruya Cenâb-ı Hakk’ın ilmine havale edilmektedir.

Konuyla alâkalı âyette onlar hakkında şöyle denir: “İnsanların kimi, ‘Onlar,
üç kişi, dördüncüsü de köpekleri idi.’ diyecekler. Bazıları da, ‘Beş kişi,
altıncısı köpekleri idi.’ diyecekler. Bunların hepsi gayb hakkında tahmin
yürütmekten başka bir şey değildir. Kimileri de, ‘Onlar yedi kişi olup
sekizincisi köpekleri idi.’ derler. De ki: ‘Onların sayısını ancak Rabbim

bilir.’ ”5

Ashab-ı Kehf’e, Ashab-ı Rakîm de denildiğini yukarıda söylemiştik. Bunlara
Rakîm Ashabı denmesinin hikmeti tefsircilere göre şöyle bir mülâhazaya



dayanmaktadır: Rakîm, kitâbe demektir. Ashab-ı Kehf’in içinde bulundukları
mağarada, onların durumlarının ve isimlerinin kaydedildiği bir levha vardır. Bu
levhaya işaret edilerek onlara Ashab-ı Rakîm denilmiştir. Bazıları bu ismin,
mağaranın bizzat kendi adı olduğunu söylemişlerdir. Diğer bir rivayet de,
mağaranın bulunduğu dağın adı olması şeklindedir.

Netice olarak, Rakîm’in ne olduğu kesin ve net değildir. Bu mütalâalar
Ashab-ı Kehf’le Rakîm’in ayrı ayrı şeyler olduğunu söyleyenlere göredir.

Ashab-ı Kehf’in bulundukları yer de ihtilaflıdır. Bazıları Şam’da, bazıları
Endülüs’te, bazıları Tarsus’ta ve bazıları ise Efes’te olduğunu
söyleyegelmişlerdir.

Endülüs’ün yetiştirdiği büyük müfessir Ebû Hayyan, tefsirinde konuyla
alâkalı, Gırnata’ya yakın Sole denen mevkide bir mağara gördüğünü, o
mağarada kemikleri çürümüş bir köpek ölüsü ve arkasında da yedi tane, etleri
yavaş yavaş dökülmeye yüz tutmuş insan cesedine şahit olduğunu ve bunların
Ashab-ı Kehf olabileceğini kaydeder.

İbn Atiyye de Sole’de böyle bir ziyaretgâhın olduğunu ve kendisinin bizzat
orayı ziyaret ettiğini söylemektedir.

İbnü’l-Esir ise Ashab-ı Kehf hakkında şu malumatı vermektedir:
Hıristiyanlık bozulur. Krallar sefahate dalar. Hatta içlerinden Dakyanus
isminde bir kral putperest olur. Bu, çok cebbar ve zalim bir insandır. Allah’ın
birliğine inanan insanlara imha planını uygulamak ister. Bu düşünce ile, ne
kadar inanmış insan varsa istisnasız hepsine işkence uygular. Saraya mensup
yedi genç de iman edenlerdendir. Dakyanus onları da öldürmek ister. Ancak
saraya mensup oldukları için öldürmekten çekinir. Onlar da Bencülüs
(Anchilus) adıyla bilinen bir dağın mağaralarından birine sığınırlar.

Bunlardan birisi olan Yemliha bir gün çarşıya iner. Fakat sıkı bir takibe
uğradığı için geri döner. Bunun üzerine mağarada bulunan diğerleri de çok
müteessir olup dua ederler. O esnada Cenâb-ı Hak onların üzerine bir uyku
gönderir. Hepsi de uyuyup kalırlar. (Bu malumat, Fransızların neşrettiği Grand
Ansiklopedisi’nde de aynı şekilde yer almaktadır. Sadece isimler farklıdır ki,
onlar bu isimlerin Yunancasını söylemektedirler.)



Onlar uykuya dalınca, Theodere ve Rufinus isminde saraya mensup iki
inanmış insan, onların isimlerini ve başlarından geçenleri bir kitâbe hâlinde
yazıp mağaraya koyarlar. Zaten haklarında elde edilen malumat da bu kitâbeden
elde edilmiştir. İsimlerine gelince, Yemliha, Mekselina, Mislina (veya
Meselina), Mernuş, Debernuş, Şâzenuş, Kefeştetayyüş ve bir de köpekleri
Kıtmir’den ibarettir.

Aradan uzun bir zaman geçer. Kur’ân-ı Kerim’e göre bu müddet, kamerî
takvime göre 310, güneş takvimine göre 300 senedir. Kur’ân, kamerî takvim ile
güneş takvimi arasındaki farka bu âyetiyle işarette bulunarak bir taraftan da
zamanın izafîliğine aynı âyetle işaret etmektedir.

Geçen bunca zamandan sonra Ashab-ı Kehf uyanır. Ancak çarşıya
gönderdikleri arkadaşlarının durumu dikkat çekici olduğu için hemen fark
edilirler. Halk, onlara muttali olduğu için Cenâb-ı Hak Ashab-ı Kehf’in
ruhlarını kabzeder ve ölürler.

Ashab-ı Kehf hakkında söylenenlerin hulâsası budur. Ancak biz bu hâdisenin
günümüze bakan yönüne de temas etmek istiyoruz; istiyoruz ki bu suretle
kıssanın Kur’ân’da anlatılması hikmetlerinden bazıları tebellür etsin. Yoksa
sadece maziye ait bir vak’anın zikredilmesinden başka bir mânâ ifade etmeyen
–hâşâ– bir durum söz konusu olacaktır. Kur’an gibi, mucize bir kitap, bu tür
mülâhazalardan münezzeh ve müberradır.

Bu kıssanın, her devrin insanına olduğu gibi bu devrin insanına da
anlattığı/anlatacağı çok şey vardır. Aslında her devrin insanının, kabiliyeti
ölçüsünde bu ve benzeri kıssalardan hisse almaları için bunlar Kur’ân-ı
Kerim’de anlatılmaktadır.

Kur’ân-ı Kerim, Ashab-ı Kehf’in yerini tasrih edip açıklamamıştır. Yukarıda
da temas ettiğimiz gibi İspanya, Cezayir, Mısır, Ürdün, Suriye, Afganistan ve
Doğu Türkistan’da; Anadolu’da ise Efes, Tarsus ve Efsus (Afşin) gibi dünyanın
çeşitli yerlerinde Ashab-ı Kehf’in mağarası olarak gösterilen yerler vardır.
Bunun bir hikmeti şu olabilir ki, dünyanın çeşitli yerlerinde inanan insanların
çoğu hep böyle bir mağaraya sığınma ve bir “tahannüs” devri yaşamışlardır.
Bu, sadece bir yerde olmuş mahallî bir hâdise değildir. İşte Kur’ân, meseleyi



mutlak bırakmakla bu hususa işaret etmekte ve her yerdeki Ashab-ı Kehf’e
dikkat çekmektedir. Belki de her peygamberin ümmeti içinde bu tür bir Ashab-ı
Kehf mevcudiyeti söz konusudur.

Meselâ Hz. Musa’nın ümmeti içinde zalimlerin zulmüne dayanamamış ve bu
yüzden bir mağaraya çekilerek orada kendini ibadete vermiş bir Ashab-ı Kehf
olabileceği gibi, Hz. Mesih’in ümmeti içinde de kendi devrinin zalim ve
gaddarlarından kaçıp bir mağaraya sığınan Ashab-ı Kehf olabilir. Ancak biz,
bugünkü tarihî malumatla bunların hangisinin hangi ümmetten olduğunu
bilemiyoruz. İleride belki de bugün kapalı olan bu hususlar aydınlığa
kavuşabilir.

Aynı zamanda bu hareket, bize fütüvvete dair bir hakikati de anlatmaktadır.
Her devirde bir fütüvvet hareketi olmuştur. Yani gönlünü Allah’a vermiş bir
kısım delikanlılar bir araya gelip bazı hakikatlere sahip çıkmışlardır. Zaten
Kur’ân-ı Kerim’de de bunların isim ve adetleri üzerinde herhangi bir açıklama
yapılmayıp, daha ziyade onların durumlarının anlatılması, bize o keyfiyetten
alınacak hisseyi ders vermek içindir. Kur’ân, onları (tercüme ve tefsirlerimiz
içinde) mealen şu ifadelerle destanlaştırmaktadır:

Onlar bir fütüvvet cemaati, bir gençler topluluğudur ki hakikati omuzlamış ve
ne olursa olsun onu yaşama azmindedirler, dedikten sonra ilave eder: Biz de
onların hidayetlerini artırdık ve onların kalblerine rabıta verdik. Birbirlerine
sımsıkı bağlandılar ve pervasız hâle geldiler. Onlar, küfür, tuğyan ve dalâlet
karşısında gayet fütursuz idiler. Rahatlıkla, ateşe girebilir, çarmıha gülerek
gidebilir ve arenalarda aslanların ağzında parçalanırken Cenâb-ı Hakk’ın celâlî
tecellîlerini seyir neşvesiyle tebessümlerle ölüme yürüyebilirler. Öyle ki kaba
kuvvetin temsilcileri onları yakalamak için takip ederken bile onlar bunları bir
koruma görevlisi gibi karşılar ve her zaman rahat hareket ederler. Kalbleri,
kenetlenmesi gerektiği şekilde kenetlenmiştir. Başkaldırmışlardır kargaşaya,
nizamsızlığa.. bu başkaldırışlarında Hakk’ın rızası ve âlemşümul değerlere
saygı nümâyândır. Her zaman, “Sizin ve bizim Rabbimiz, semavat ve arzın

Rabbidir. Biz  O’ndan başkasına el açıp yalvarmayız.”6 hakikatiyle
soluklanırlar.



Aslında işte böyle bir fütüvvet topluluğu, onların içinden çıktıkları milletin
bekâsının garantisidir. Onun içindir ki Hz. Ömer, “Gençliği olmayan bir millet
mahvolmuştur.” buyurur. Bunun mânâsı, içinde fütüvvet topluluğu olmayan bir
millet, yıkılmaya ve haritadan silinmeye mahkûmdur, demektir. Böylesine
zinde, canlı, dinamik ve her yönüyle sıhhatli bir gençlik, her yerde kendi
değerlerini haykırarak her türlü uğursuz sesi bastıracak, insanların eğri büğrü
yollara girip perişan olmasına meydan vermeyecek, bir cihetle murabıtlık
yaparak milletin menfaatine olmayan her meseleye karşı koyacaktır.

Evet, işte böyle bir gençliği olmayan millet mahv ve perişandır. Meseleye bu
zaviyeden yaklaşıldığı zaman görülür ki, Hz. İsa devrinde başlayan fütüvvet
hareketi tam 310 sene devam etmiş; yani Hıristiyanlık bu kadar sene gizli ve el
altından yayılmış ve bu insanlar, o günün zalim ve cebbarlarına karşı bu dini
işte böyle bir gizlilik içinde korumuşlardır.

Devlet gücü zalim ve gaddar insanların eline geçince, Neronlara rahmet
okutacak zulüm ve işkence inanan insanların mukadder akıbetleri olmuş ve bu
mâkus tali’ değişeceği ana kadar da görmedikleri zulüm ve çekmedikleri çile
kalmamıştır. İhtimal Uhdud Ashabı’nın zulmü de işte bu döneme rastlar:
Hendekler kazılır, hendeklerin içi alev alev ateşle doldurulur ve inanan
insanlar diri diri bu hendeklere atılarak cayır cayır yakılır, ama yine de o
mü’minlerde dininden dönen olmaz. Hatta bir kadın, elinde çocuğuyla beraber
yanıp gidecektir. Bir ara tereddüt geçirir. Herhâlde kendisinin yanması
umurunda değildir; ama “Bu masum çocuk yüzünden mesul olur muyum?” diye
düşünmektedir. İşte o esnada kundaktaki çocuktan ses gelir: “Ana durma at
kendini!” der. Ve kadın hiç düşünmeden ciğerpâresiyle beraber kendini ateşe
atıverir...

Fütüvvet cemaati, kadını ve erkeğiyle her türlü mehâliki göğüsleyen yiğitler
topluluğudur. Uhdud Ashabı, bunca katliama rağmen yine karşılarında kıyam
edip duran bir gençlik buluyorlardı. Onlar çarmıha geriliyor, yakılıyor, fakat
asla dinlerinden taviz vermiyorlardı. Demir testerelerle kesiliyor, etleri
kemiklerinden ayrılıyor, yine de dinlerinden dönmüyorlardı. Günlerce ve
aylarca aç susuz bırakılıyor, çöllerde süründürülüyor, buna rağmen bir adım



geri atmıyorlardı. Zaten, asırlar sonra Habbab b. Eret’in dua talebine karşı
Allah Resûlü işte bu kahramanları misal göstermemiş miydi?

Evet, onlar kendilerine düşeni hakkıyla yapmışlardı; Saadet Asrı’nda da bu
vazife Allah Resûlü’nün arkadaşlarına düşmüştü. Ve Allah Resûlü orada son
cümlesini şöyle tamamlamıştı: “Allah bu dini tamamlayacaktır, ama siz acele
ediyorsunuz.” Acele etmeye hiç gerek yoktu. Çünkü fütüvvet cemaati er geç
fonksiyonunu eda edecek ve kendine düşeni yaparak dinin tamamlanması
mevzuunda Cenâb-ı Hakk’ın lütfuna mazhar olacaktı. Ne var ki, sabır isteyen
böyle bir meselede diş sıkıp sabretmek gerekecekti.. evet bu tür konularda
acele, daima yıkım getirmiş ve milyonlarca insanın çalışma ve gayretleriyle
vücut bulan bir oluşum heba olup gitmiştir.

Sözün burasında bir girizgâh bulup şu hususa intikalim mazur görülsün:
Bugüne kadar kendimi daima mü’minlerin en mücrimi görmüşümdür. Bunun bir
devamı olarak da İslâm hesabına bir şey yaptığım iddiasında bulunduğumu
hatırlamıyorum. Ancak şu da bir gerçek ki, yeryüzünde bütün inanan insanlar
doğransa ve sadece ben kalsam, bu durum beni hiç mi hiç ümitsizliğe
düşürmez. –Hafizanallah– böyle bir şey olsa ben yine: “Çalışır, tekrar
çoğalırız.” der, yoluma devam ederim. Ancak inanmış insanların, hayatın bütün
sahalarında oldukları devrede dahi işe çilesizlerin müdahale etmesi ve
mazisinde hiçbir sıkıntı bulunmayanların işi ellerinde tutmaya çalışmaları.. işte
beni ve benim gibi düşünenleri ümitsiz edecek en büyük musibet budur. Zira
Saadet Asrı’nı dahi bu tür çilesizler karıştırmış ve İslâm âlemini kan gölü
hâline getirmişlerdir.

Evet, o aydınlık çağı ifsat edenler, Habbablar, Ammarlar ve Bilaller
değildir. Nerede, nevzuhur ve sonradan iltihak etmişler varsa –elbette hepsi
değil, sözüm sadece bir kısım çilesizleredir– bu ifsat ve anarşinin başını hep
onlar çekmiştir. Bu hususu düşündükçe bazen ümidime gölge düştüğünü ve
ellerimi açıp Rabbim’e şöyle niyaz ettiğimi itiraf etmeliyim: “Rabbim, ard
fikirli insanları Sen bertaraf et. İnanan insanları hiçbir zaman inkisara
uğratma!” Âmin.

Konuya tekrar dönecek olursak, Hz. Mesih’in ümmeti fütüvvet hareketini tam



310 sene devam ettirmiştir. Bu hareket tabandan gelen bir zorlama olduğu için
neticede Kostantin, Hıristiyanlığı resmî din olarak ilan etmek mecburiyetinde
kalmıştır. Gerçi bu, Hıristiyanlık üzerinde kontrolü elde tutmak için yapılan bir
kabulleniştir, ama yine de bir mânâda önemlidir. Eğer o günün Hıristiyanları,
Kostantin’in bu oyununa gelmeyip kendileri olarak vaziyet edecekleri ana kadar
dişlerini sıkabilselerdi, ihtimal dinlerini bir süre daha koruyabilirlerdi.

Şunu hatırdan çıkarmamak gerekir ki, günümüzün inanan kesimine karşı
oynanan veya ileride oynanacak olan kabullenme taktikleri de, dünün o
inananlarına oynanandan farklı değildir. Öyleyse günümüzün inananları dünden
ibret alıp kat’iyen şunun-bunun oyununa gelmemelidirler.

Hıristiyanlığın resmî din olarak kabul edilişi, Hıristiyanlara indirilen bir
rehavet darbesi olmuştur. Bu devreden sonra Hıristiyanların bir kısmı eski
gerilimlerini kaybedip kelepir sevdasına düşmüşlerdir. Tabiî ki bu düşüş, sona
doğru gidişi hızlandırmıştır. Dün, uğruna canlarını verdikleri hakikatlere karşı
bu rehavet döneminde ihtimal, kıllarını dahi kıpırdatamamışlardır.

Evet, mağaraya çekilme, toplumdan kaçma şeklinde düşünülmemelidir. O
sadece bir gerilime geçme devresidir ki, başta Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi
ve sellem) olmak üzere bütün büyükler hep böyle bir dönemden geçmişlerdir.
Efendimiz, Hira dağında bir mağaraya çekilmiş.. İmam Gazzâlî belli bir
devreyi mağarada yaşamış.. Asrın Çilekeşi mağaralarda gerilim devresini
tamamlamış ve bir bakıma memleket hapishaneleri ve sürgün yerleri onun için
hep bir çilehane olmuştur. Zaten tasavvuf ehlinin hemen hepsi de böyle bir
gerilime geçiş devresini şart koşmuş ve her fert kendi ihtiyacı nispetinde bir
çile devresinden geçmiştir. Hem her zaman toplumu irşada hazırlama için
günahlardan teberri ile böyle bir uzlet devri geçirme büyüklerce kaçınılmaz
görülmüştür.. evet, Ashab-ı Kehf’i anlatmanın bu hususlara da işareti söz
konusu.

Allah Resûlü, işin başında böyle bir fütüvvet topluluğu meydana getirmiş,
kendisi de “Baş Fetâ” olarak onların başına geçmiştir. Zaten sûre-i Kehf’de
Ashab-ı Kehf’in anlatılmasından evvel Efendimiz’e ait bazı hususların
anlatılmasının hikmetlerinden biri de işte bu hususa işarettir. O devrede de işi



gençler üzerine alıp götürmüşlerdir.
300 küsur sene yine fütüvvet hareketi devam etmiş, ondan sonraki zamanda

İslâm âleminin başına zalim ve cebbar melikler musallat olmuşlardır. Bu
dönemde Müslümanlar, eski safvet ve duruluklarını kaybetmişlerdir. Daha
sonra yeniden bir varoluş devresi yaşanmış ve İslâm, eski ihtişamlı günlerine
kavuşmuştur. Bu ihtişam devresini de bir yıkılış, onu da yine bir varoluş
devresi takip etmiş; derken Karlofça Anlaşması yeni bir yıkılışın başlangıcı
olmuştur. Şimdi ise dünyanın dört bir yanında İslâm adına gösterilen gayretlerin
semere vereceği günlere bir yürüyüş var. Mağarada kalma müddeti
tamamlandıktan sonra bahar ve gül devri bütün debdebesiyle tülleniyor gibi…

Ancak inanan insanların mağaradan çıkışları da yine belli usûl ve prensipler
dahilinde olmalıdır ki, Ashab-ı Kehf’in anlatıldığı âyetlerde bu hususlara da
işaretler var. İsterseniz kısaca bu hususları da özetleyelim:

Birincisi, mağaranın şekli ve saklanma keyfiyeti hakkında söylenen
hususlardır. Bu şekil ve keyfiyet, yaşanan devrin şartlarına uygun olmalıdır.
Çünkü mülhit cephenin taharri ve araştırma tekniği her devirde farklılık arz
etmektedir. Ancak hangi devirde olursa olsun değişmeyen bir ortak çizgi vardır
ki, o da, düşmanlığa kilitlenmişlerin muttali olmasına fırsat verilmemelidir.
Çünkü onlar muttali olurlarsa akla hayale gelmedik zulümler mukadder olur.

Onların en basit teklifleri ise inanan kimseye dininden dönme teklifidir;
mü’min, ya bu teklifi kabul edip ebedî hasarete dûçâr olacak ya da cemiyet
içinde rezil olmayı kabul edecektir. Esasen her iki teklif de inananların
aleyhinedir. Birincisi mü’minin ebedî hayatını, ikincisi ise hizmet hayatını
tehdit etmektedir. Bu tehditlerden salim kalmanın bir tek yolu vardır; o da
hasımların eline düşmemektir. Binaenaleyh, ulvî düşünceler ve yüce ideallerle
donatılmış olan fütüvvet davasına gönül vermiş yiğitler böyle bir yola
koyulurken, iç ve dış kaynaklı husumetin sürekli takibinde olduklarını hatırdan
çıkarmamaları gerekmektedir.

İkincisi, her zaman husumetin tabiatı, şiddeti ve sebep olabileceği
menfilikler hesaba katılmalıdır. Kuvvet bir hakikattir ve onun da bir hikmet-i
vücudu vardır.. evet, Cenâb-ı Hak, güç ve kuvveti yaratırken bir hikmete mebni



yaratmıştır; öyleyse onu yok kabul edemeyiz. Nasıl yok kabul edebiliriz ki,
bazen o, hakka dahi galebe çalmaktadır. Hâlbuki esas galebe, hakkın hakkıdır.
Ne acıdır ki, günümüzde çok defa kuvvet, hakka galebe çalmaktadır. Bu da
kuvvetin bir yaratılış hikmetinin olduğunu göstermektedir. Bu bir realitedir ve
inkâr etmenin de kimseye bir faydası yoktur. Onun için bir kere daha ifade
ediyorum ki, hasım kuvvetin gücünü ve hakka galebe çalma durumunu daima
göz önünde bulundurmalıdır. Aksine hareket edenler her zaman maksatlarının
aksiyle tokat yerler.

Üçüncüsü, telattuf meselesidir. Başka bir vesileyle de bu husus üzerinde
durduğumdan burada tekrarını zait görüyorum. Ancak şu kadarını söylemeliyim
ki telattuf, inanan insanın, kendisini, yaşadığı cemiyette yadırganmadan kabul
ettirmesidir. Zaten cemiyetin her kesiminin, inanan insanlara hava kadar
ihtiyacı vardır. Telattuf, işte bu mânâda olmalıdır. Cemiyet hep onun
mefkûresini teneffüs etmeli ve mevsimi geldiğinde herkes anlamalı ki, onlar
onu boğmak ve öldürmek isterken, o onlara hayat üflüyormuş. Böyle olursa bir
gün gelir içlerinden bunu idrak edenler onlara yaptıklarına pişman olur, af
dilerler. Af dilemeseler de mü’minler onları bağışlar. Çünkü mü’min, rikkat
insanıdır. Mahzun her çehre, onu yürekten ağlatır.

Şimdi de ikinci vak’a olan Hz. Musa ve Yuşa b. Nun hâdisesine gelelim:

2. Hz. Musa ve Yuşa b. Nun’un Seyahati
Yuşa b. Nun, bir nebidir. Hz. Musa’dan sonra Amelikalılara karşı yapılan

savaşları onun komuta ettiği söylenmektedir. Gerçi biz, bizzat Kur’ân’ın

naklettiği üzere Calut’u Hz. Davud’un öldürdüğünü biliyoruz ve bu kesindir.7

Ancak Hz. Yuşa’ın (aleyhisselâm) kendi döneminde nasıl bir unvanla o
savaşlara iştirak ettiğini bilmiyoruz.

Hz. Musa, bir münacatında kendisinden daha bilgili bir insan olup
olmadığını Cenâb-ı Hakk’a sorar. Gayesi tefahur değil, sadece o kişiden
istifade etmektir. (Meseleyi bu şekilde değerlendirmek, nebiye karşı saygılı
davranma hususunda bana daha muvafık geliyor.) Cenâb-ı Hak, Hz. Musa’ya,
böyle bir kişi olduğunu ve onu görmek için de “Mecmaü’l-Bahreyn”e kadar
gitmesini vahyeder. Hz. Musa da emre icabet ederek yanına fetâsını alır ve yola



koyulur. Bu genç, tefsircilerin ittifakıyla Yuşa b. Nun’dur. Yolda büyük bir
kayanın yanına varırlar. Orada bir müddet istirahat edilir. Bu arada
zembillerindeki ölü balık birden canlanır ve denize dalıverir; derken gözden
kaybolur.

Demek ki, bulundukları o yerde mânevî ve ayrı bir atmosferin mevcudiyeti
söz konusuydu. Orada Cenâb-ı Hak, apaçık Hayy ismiyle mütecellî idi. Aslında
makam-ı Hızıriyet, bütünüyle canlılıktır. Aynı durum Hz. Cibril’de de vardır.
Onun için kendisinin ve atının bastığı her yerin yeşerdiği ve geçtiği yolların
yemyeşil olduğu kanaati çok yaygındır. Tabiî ki bunlar, harikulâde ve tabiatüstü
hâdiselerdir. İhtimal işte o atmosfer içine girince, Hayy isminin fevkalâde
tecellîsiyle balık birden canlanır ve suya dalıverir.

Âyette bahsi geçen “sahr-kaya” nerededir? Bu kaya hangi kayadır? Hakkında
kesin bilgi yoktur. Zaten böyle de olmalıdır. Zira meçhuliyet bütün bu
vak’aların umumî karakteridir. Bazılarının bu kayayı Hz. Davud’un altına girip
ibadet ettiği Mescid-i Aksa’da bulunan bir kaya olarak nakletmeleri ise kesin
değildir. Bizce, bilinmeyen bir kaya olması umumî mânâya daha uygun
düşmektedir.

Hz. Musa ile Yuşa b. Nun (aleyhimesselâm) bir müddet yürürler.
Kendilerinde bir yorgunluk ve açlık hissettiklerinde Hz. Musa’nın teklifiyle
yemek yemeye karar verirler. O esnada Hz. Yuşa unuttuğu bir meseleyi
hatırlayıverir; balığın canlanıp denize atlayıp gittiğini. Daha sonra oranın bir
buluşma yeri olduğunu anlayıp geriye dönerler. Hızır’ı (aleyhisselâm) orada
duruyor görürler. Kur’ân, onu, kendisine “Ledün ilmi” verilen bir kul olarak

anlatır.8

Hz. Musa, durumunu ona açar ve kendisine tâbi olmak istediğini söyler.
Ancak Hızır (aleyhisselâm), Hz. Musa’nın kendisiyle yolculuk yapmaya
tahammül edemeyeceğini hatırlatır. Efendimiz’den şerefsüdur olan hadislerde
bu hâdise ile alâkalı tafsilat şöyledir: Hz. Musa’ya hitaben Hızır şöyle der:
“Allah sana bir ilim vermiştir. Onu ben bilemem. Bana verdiği  ilmi de sen
bilemezsin.” Sonra da denize gagasını daldırıp çıkaran bir kuşu gösterir ve
şöyle der: “Yâ Musa! Senin ve benim bildiklerim, Cenâb-ı Hakk’ın ilmine



nisbeten, şu kuşun gagasına bulaşan su ile koca okyanusun nispeti gibidir.”
Yolculuk sırasında Hz. Hızır gemiyi arızalı hâle getirir, bir çocuğu öldürür

ve kendilerine yemek vermeyen insanların bulunduğu yerdeki bir duvarı da
düzeltir. Bunlar işin zâhirine göre hep hatadır, bu itibarla da her defasında Hz.
Musa’nın itirazı olur. Ancak ayrılacakları sıradadır ki, Hızır, bu vak’aların iç
yüzünü anlatır:

Gemi salih insanlara aittir. Hâlbuki zalim bir kral, gördüğü sağlam ve
dayanıklı gemilere el koymaktadır. Onu kusurlu kılmakla, gasbolmaktan
kurtarmıştır. Öldürülen çocuk şakidir. Anası, babası ise salih insanlardır. Eğer
o yaşasaydı ana ve babasını da baştan çıkaracaktı. İşin ledünniyatında onu
öldüren Hızır’dır (aleyhisselâm). Ancak zâhire göre o, yine kendi tuğyanı
içinde bir hâdiseyle ölmüştür. Duvar yıkılsaydı, o hane sahibinin yetim kalan
çocuklarına ait bir hazine ortaya çıkacak ve bu hazine yağmalanacaktı. Onlar
büyüyünceye kadar duvar yıkılmayacak bir hâl alınca çocuklara ait bu hazine
korunmuş olur.

Bu yolculuk, her zaman ve devirde yapılması gereken bir yolculuktur. İnanan
insanlar sadece zâhirî ilimlerle yetinmemeli, kalb ve ruh dünyalarını
işlettirerek ledün ilmine vâkıf olmaya da çalışmalıdırlar. İşte Hz. Musa,
yanındaki gençle bu yola sülûk etmiş ve bütün gençliğe bu dersi vermiştir.

Yolculuk, bir mânâya göre çile ve seyr u sülûkun remzidir. Bu uzun
yolculukta her makamın kendine göre şartları vardır ve bunlar ancak erbabınca
bilinmektedir. Sahabeden sonra tâbiîn döneminde bu iş hakkıyla yapılmış ve
her türlü ilmi elde etme cehdiyle insanlar uzak mesafelere yolculuk yapmış ve
at koşturmuşlardır. Aynı hedefe varmak isteyenler, günümüzde de aynı şekilde
davranmak zorundadırlar. Demek ki, bu hâdiseden hisse alma kıyamete kadar
devam edecek ve her ilim insanı bu hâdiseden kendi seviyesine göre bir mânâ
anlayacaktır.

Gemi de ayrı bir semboldür. Her devrin zalim ve cebbar insanlarınca
gasbedilmek istenen sefineler, kırık dökük ve mukassi gösterilmekle
kurtarılabileceğine bu hâdiseyle işarette bulunulmuştur. Tabiî ki burada
sefineyi ben de mecazî mânâda kullanmış oldum. Zira bu prensip bütün



devirlerde kullanılabilecek bir usûldür ve hükmü kıyamete kadar bâkidir.
Ayrıca bu üç hâdisenin müşterek olarak anlattığı şöyle bir nükte daha vardır:

Mantık ve rasyonalizm, kalbe ve ruha teslim olmak zorundadır. Burada masum
gibi görünen çocuk öldürülüyor, yıkılması gereken duvar tamir ediliyor ve
teşekkür edilmesi gereken yerde iyi insanların gemisi deliniyor. Böylece
anlıyoruz ki, akıl, ledünden açılmış bir pencere karşısında her zaman yeterli
olmayabiliyor. Onun için esas olan, dinin ruhuna teslim olmaktır. İnsan, dünya
ve mâfîhâdan tecerrüt edip tam soyunmadıkça ledünnî hakikatleri alabilme
melekesini de elde edemez. Onun için, kalben dünyadan uzaklaşıp, ukbâya
yaklaştırıcı bir seyre ihtiyaç vardır.

İki denizin birleşmesi (Mecmaü’l-Bahreyn) ise, tefsirlerde ismi geçen birçok
denizin birbiriyle birleştiği yerlerden ziyade, her ikisi de bir sahanın denizi
durumunda olan ve birisi zâhir ilminin diğeri de bâtın ilminin denizi sayılan Hz.
Musa ile Hz. Hızır’ın bir araya gelmesidir ki, mecaz olarak iki denizin
birleşmesi olarak tabir edilmiştir. Bu da işarî bir yorum.

Hz. Musa ve Yuşa b. Nun’da ise tamamen lâhût âlemine bir teveccüh ve
im’an-ı nazar söz konusudur. Orada insan, nâsûtîliğini bırakır, lâhûtî bir
hüviyet alır ve derinleştikçe derinleşir. Bu aynı zamanda bir büyük davayı
omuzlamaya ehil hâle gelmek demektir ki, cihanın fethi bu tekevvünü takip
eder.. ve Zülkarneyn olmak için de evvelâ böyle bir terbiyeden geçmek
lâzımdır.

Ciddî bir tecerrüt, uzlet ve halveti olmamış, iradî veya gayri iradî böyle bir
çile devrini doldurmamış insanların “vâsıl” olmaları elbette mümkün değildir.
İşte bu merhale, bir çeşit katedilmelidir ki, Hızır’la buluşma yoluna
girilebilsin. Zülkarneyn olabilmek için de bu ikinci merhaleden geçmek gerekir.
Dünden bugüne bunu iradesiyle yapanlar yapmış, bazıları da iradesi dışında bu
yola sevk edilmiştir. Düşünün ki Asrın Çilekeşi, seksen küsur senelik hayatında
dünya zevki namına bir şey tatma imkânı bulamamıştır.

Evet, o ömrünü ya harp meydanlarında ya esaret zindanlarında ya memleket
mahkemelerinde ya hapishanelerde ya da sürgünde geçirmiştir. Bu da onun için
gayri iradî bir Ashab-ı Kehf hâline gelme ve ardından gidenlere de bu mevzuda



tam bir örnektir. Allah’a ulaşma istikametinde yürünen yolun muktezası budur.
Ateşten hendeklerin içine girmeden, su yerine zehir içmeden, birkaç defa
cendereden geçmeden, Yunus’un ifadesini az değiştirerek söyleyeyim, “Sen
vâsıl olamazsın.”

Gönüller sultanlığına açılan kapı buradan başlamaktadır. Söğüt’te kurt
hâlinde beklemek, kanatlanmak, kelebek olmak, daha sonra dört bir yana pervaz
edip kanat çırpmak ve “Kostantiniye elbet fetholunacaktır. Onu fetheden
asker ne güzel askerdir. Ve onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır !”
hakikatini temsil edebilecek kıvama gelmek için birkaç asır beklemek, Cenâb-ı
Hakk’ın değişmeyen kanunudur ve bu, bütün Müslümanlar için geçerlidir.

3. Zülkarneyn
Zülkarneyn hâdisesine gelince, bu isim Kur’ân’da bizzat zikredilir. “Sana

Zülkarneyn’i sorarlar.”9 âyeti bunu ifade etmektedir. Ancak isim
zikredilmekle birlikte, Zülkarneyn’in kimliği yine kapalı kalmaktadır ki, bu
vak’ada da diğer hâdiselerdeki gibi meçhuliyet devam etmektedir.

Ona Topal Filip’in (Philippos) oğlu Büyük İskender diyenler vardır. Hâlbuki
Zülkarneyn, Hz. İbrahim devrinde yaşamıştır. Hatta bazı rivayetler, Hz. İbrahim
ile Zülkarneyn’in görüşmelerinden bahsetmektedir. Bu itibarla milattan 300
sene kadar önce yaşamış olan Büyük İskender asla Zülkarneyn olamaz.
Zülkarneyn’in Himyer’den olması ihtimal dahilindedir. Çünkü Yemen lisanında
isimlerin başına “Zülmenar”, “Zülyesar” vs. gibi “zü” getirilmesi âdeti vardır.
Durum böyle olunca şark ve garptan maksat, baştan sona Afrika olabilir.
Zülkarneyn’in oradan Çin’e uzanmış olması da mümkündür.

Yukarıda söylediğimiz gibi yine ışıklar bulanık ve yine teşhis tam değildir.
Acaba bu Zülkarneyn kimdir?

Hz. Ali’den gelen bir rivayette, Zülkarneyn’in salih bir insan olduğu
söylenmektedir. Peygamberliği ise şüphelidir. Durum böyle olunca da, böyle
biri, kat’iyen gittiği yere sefahat götüren sarhoş ve ayyaş İskender olamaz. Hem
Hz. İbrahim gibi ulülazm bir peygamber, İskender gibi birine sarılıp onu
bağrına basmaz.



Bir kere daha tekrar edelim; Zülkarneyn’in kim olduğunu bilmiyoruz.
Bildiğimiz bir husus varsa, o da onun, bir hakikatin temsilcisi olduğudur. Zaten
bizim için mühim olan da böyle bir hakikatin keşfidir. Zülkarneyn, sebeplerle
çepeçevre kuşatılmış ve kendisine Cenâb-ı Hak tarafından “müknet” verilmiş
bir insandır. Onu, hiçbir hâdise sarsamaz. O, hayatın bütün ünitelerinde tam bir
salahiyet sahibidir. İçtimaî hayatı bütün teferruatıyla bilir. Onun iktisadî hayatı
ve askerî hayatı da, en az bunlar kadar ileridir. Ve o aynı zamanda, bir ibadet
insanıdır. Bu yönüyle de tam bir zâhiddir. Bütün sebepler seferber edilmiş ve
onun emrine verilmiştir. Binaenaleyh yerinde irşad ekipleri çıkarır, onları
yürütür, yerinde de cihanı fethetmek için hem şarka hem garba seferler tertip
eder.

Evvelâ batıya gider, güneşin battığı yere ulaşır. Burası öyle bir yerdir ki,
onun artık bir adım daha atması mümkün değildir. Çünkü bir ihtimal o Atlas
Okyanusu’na ulaşmıştır. Burada Zülkarneyn, güneşin bulanık bir balçık içinde
battığını görür. Belki de bu görüntü, denizin buharlaşmasından meydana gelen
bir görüntüdür veya bu tasvirin hakikati tamamen Kur’ân’ın bakış ve
değerlendiriş ufkuna aittir.. evet, semalar ötesinden vahiy yoluyla gelen Kur’ân,
o âlemden görünen manzarasıyla böyle bir tablo tasvir etmektedir. Semanın
yüzünde küçük bir göz gibi duran güneş, yeryüzünün gözü durumunda olan
okyanusa batarken gök ehli tarafından, Kur’ân’ın tasvir ettiği şekilde görünür.

Onun içindir ki, Kur’ân bu tabloyu anlatırken ٍةَئِمَح ٍنْیَع  ِيف   demiştir.
Daha sonra o, şarka azm-i râh eder. Dünyanın şarkını da fethetme

niyetindedir. Fakat bütün seferlerinde sebeplere riayet ederek hareket eder.
Burada bir topluluk görür ki, bunlar âdeta üryandırlar. Bu üslûp, ya
bulundukları yerin çoraklığını ya da üzerlerine elbise dahi giymeyen kavmin
bedeviyetini işaretlemektedir.

Derken Zülkarneyn’in yolculuğu, bir seddin bulunduğu yere kadar devam
eder. Orada bir kavim görür ki, bunlar ya ibtidaî bir dille konuşuyorlardır veya
dilleri ibtidaî değil de fakat Zülkarneyn bu dili tam bilmemektedir. Onlar,
Zülkarneyn’e müracaat ederek Ye’cüc ve Me’cüc istilasına karşı kendilerini
korumasını ve bunun için de ona haraç vermeye hazır olduklarını arz ederler.



Zülkarneyn, haracı kabul etmez. Ama seddi kendi imkânlarıyla yapacağı sözünü
verir onlara.

Yukarıdaki hâdisede, Hz. Musa ile Hızır’ın buluştukları denizin neresi
olduğunu bilmediğimiz gibi bu seddin de nerede olduğunu bilmemekteyiz.
Meçhuliyet burada da devam etmektedir. Zira bu hâdiseler, sadece bir devreye
ve bir mahalle mahsus hâdiseler değildir. Her devirde ve her yerde olması
mümkün hâdiselerdir ve kahramanları da belli şahıslara münhasır olmamalıdır.
Belki bu kahramanlar, dünyanın değişik yerlerine serpiştirilmiştir. Hz.
Âdem’den beri devam eden ve kıyamete kadar da devam edecek olan her türlü
şuurlu bir araya gelmeler bu hakikatin bir parçasıdır ve Cenâb-ı Hak, bu hususu
bir sır olarak sürdürmektedir.

Bu set hakkında da çeşitli rivayetler var; bazıları bu seddin, meşhur Çin
Seddi olduğunu söyler. Onlara göre bu set, Çinlileri Türklerden korumak için
yapılmıştır. Bazılarına göre ise Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağıstan’daki
Demirkapı seddidir. Belki de bu set, Ural dağlarındaki seddir veya hiçbiri
değildir de Bering Boğazı’ndaki geçit noktasıdır. Bütün bunlar bizim bilgimiz
dışındadır. Bunların ne olup-olmadığını bilmediğimiz gibi, bu seddin
keyfiyetini de kesin olarak bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa o da şudur:

Zülkarneyn, şarktan garba gün be gün bir hâkimiyet tesis etmiş ve öyle bir set
yapmıştır ki, bu seddin tuğlaları demirden, sıvası da bakırdandır. Bu inşa,
bugünün teknik ve sanayiinden çok daha ileri bir teknikle yapılmış olmalıdır.
Günümüzde yapılan bazı araştırmaların neticesi, bizlere bu mevzuda bir fikir
verebilir. Kendisine her türlü “müknet” verildiğine göre tekniğin bu kadar
zirvede oluşunu istiğrab etmemek (garipsememek) gerektir.

Zülkarneyn, diğer taraftan zâhir ve bâtın ilimlerinin hepsini kendinde
toplamış zü’l-cenâheyn bir zattır. Aslında bu temsil keyfiyetine ulaşmadan
cihan çapında böyle bir manevraya kalkışmak da doğru değildir. Doğru
olmayan bir başka husus da, bu merhaleye durup dururken gelineceğini
zannedip pasif beklemektir.

Fütüvvet ruhu, bir güç ve kuvvet kazanıp her şey yapabilecek seviyeye
gelince gerektiği şekilde disipline edilememişse, güce dayanma gibi bir hevese



dahi düşebilir. İşte o zaman karşısına Hz. Musa ile fetâsı Yuşa b. Nun çıkar ve
nazarlar daha ziyade ledünne çevrilir. Maddî planda yapılan ve olan işleri
kendilerine isnat edip duran insanlar, ilm-i ledün sayesinde işin hakikatini anlar
ve hayra ait bütün fiilleri hakikî sahibi olan Cenâb-ı Hakk’a verirler.

Demek ki, ister fert ister cemiyet, maddeten kuvvet kazandıkları ölçüde
mânevî beslenme olmazsa dünyevîlik kaçınılmaz olur. Bu cümleden olarak bir
hareketin temsilcileri maddî güç arttıkça gecelerini ihya ederek atmosferlerini
aydınlatmıyor ve evrâd ü ezkârla ruhanîleşme peşinde değillerse, onlar bir
mânâda düşüşe geçmiş ve kaybetmeye başlamışlar demektir. Bu bir iç kokuşma
ve bir çöküştür.

Bunların dışında Kehf sûresinde anlatılan bir hâdise de, bağ ve bahçe sahibi

iki kişinin durumudur.10 Mağara devrinden sonra böyle bir imtihan devresine
işaret gibi görünen bu hâdise de çok mühimdir. Servet sahibi olmak, bağ ve
bahçe edinmek, elbette bir suç ve günah değildir. Ancak bunlar, insanın
gönlünü çeliyor ve yapılması gereken insanlık adına büyük ve mühim işlerin
ihmal edilmesine sebebiyet veriyorsa o zaman mahzurludur. Bu kıssada iki
arkadaştan biri bu imtihanı vermiş diğeri ise kaybetmiştir. Demek oluyor ki,
elenmeler her devrede devam etmektedir. Kimisi işin başında kaybederken,
kimisi de işin ortasında veya sonunda kaybetmektedir. Buradan ipi
göğüsleyinceye kadar (yani ruh bedenden ayrılıncaya kadar) insanın kazanmak
veya kaybetmekle yüz yüze bulunduğunu çıkarabiliriz.

Âlemşümul kabul devresi ise Zülkarneyn’le anlatılmış olmaktadır. O devre,
dünya muvazenesinde bir yer almak, sözü dinlenilir bir konumda bulunmak ve
daima haksızlığın önünde bir set gibi durmak zamanıdır. Yol, usûlünce takip
edilirse, Cenâb-ı Hakk’ın tevfik ve yardımıyla o hedefe de varılabilir.

Zülkarneyn olma, evvelâ mağarada Ashab-ı Kehf olmaktan başlar. Bu arada
safvetini koruyanlar, ledünniyata sımsıkı bağlı olanlar ve işin başındaki
hasbîliklerini sonuna kadar götürenler, bence işte fütüvvet cemaati onlardır ve
insanlığın mâkus tali’ini de onlar değiştirecektir. Bağa, bahçeye, mal ve servete
takılıp kalanlar, yazlığına kışlık ve kışlığına yazlık eklemeye çalışanlar ve en
kıymetli sermayeleri olan ömürlerini böyle lüzumsuz arzu ve isteklerin



arkasında koşarak tüketenlerin ise Zülkarneyn olmaya hakları ve liyakatleri
yoktur.
1 Bkz.: Kehf sûresi, 18/9-26.

2 Bkz.: Kehf sûresi, 18/60-82.

3 Bkz.: Kehf sûresi, 18/83-98.

4 Kehf sûresi, 18/9.

5 Kehf sûresi, 18/22.

6 Bkz.: Kehf sûresi, 18/13-14.

7 Bkz.: Bakara sûresi, 2/251.

8 Bkz.: Kehf sûresi, 18/65.

9 Kehf sûresi, 18/83.

10 Bkz.: Kehf sûresi, 18/32-34.



BELÂNIN EN ŞİDDETLİSİ
Soru: Bir sahih hadiste: “İnsanların en çok musibete uğrayanları evvelâ
peygamberlerdir, sonra derecelerine göre (veliler ve salihler) gelir. Kişi
dinine göre belâ ve imtihanlara maruz kalır. Eğer salâbet-i diniyesi
varsa, belâsı daha da artar. Fakat dininde gevşek yaşıyorsa ona göre
musibetlerle karşılaşır. Kişiye belâlar gelir gelir de artık onun üzerinde
hiçbir günah kalmaz.” buyruluyor. Bu hadisi açıklar mısınız?
Bu hadisin farklı lafızlarla değişik rivayetleri söz konusu. Ancak bu farklı

rivayetler arasında mânâ bakımından bir fark olduğu söylenemez. Hadislerde
bahsedilen ilmiyle amel eden âlim ve salih ise velidir. Veliler bu yönüyle
peygamberlerin vârisleridirler. Allah Resûlü’nden (sallâllahu aleyhi vesellem)
sonra peygamber olmayacağına/gelmeyeceğine göre, bu ümmet içinde en çok
belâ herhâlde Hak dostlarına gelecektir. Zaten gelmiş ve geliyor da. Bu durum
kıyamete kadar da böyle devam edecektir.

Belânın Allah dostlarıyla münasebetini anlamada bazı zorluklar yaşanabilir;
hatta tam anlaşılamadığı da söylenebilir. Anlaşılamamanın önemli
sebeplerinden biri, bizim zâhiren belâ ve musibetleri hırpalayıcı ve ezici
görmemizden kaynaklanmaktadır. Haddizatında belânın mânâsında bir
yetiştirme ve olgunlaştırma da vardır. Belâ ve musibetler bahar fırtınaları
gibidirler; bunlar insanda bir kısım istidatları inkişaf ettirirler. Hatta bir insan
belâlarla pişmemişse, kendisinde her zaman bir kısım hamlıklar görülebilir. Bu
da onun Rabbiyle münasebetlerinde zayıf olmasını netice verir.

Binaenaleyh çok büyük bir davanın hamelesi (taşıyıcıları) çok kritik bir anda
bozgunculuk yapıp bırakmasınlar diye musibetlerle olgunlaştırılmaları adına
Allah onların başlarına dolu gibi belâ yağdırabilir. Sanki başlangıçta, bir kısım
zayıf ve mukavemetsiz kimseler önemli bir hizmetin altına girmesinler diye,
Allah ilkleri çok sıkı imtihana tâbi tutmuştur. Yarın çok ciddî bir mücadele
olduğunda veya çoluk çocuğun hayatı tehlikeye düştüğünde, işi bırakıp dönecek
kimseler, daha baştan işin içine girmesinler diye Cenâb-ı Hak elli defa onları
kalbura kor ve elli defa eler. Böylece hası-hamı birbirinden ayırır.

Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Bir yere bir peygamber gittiği zaman



Cenâb-ı Hak oraya çok ciddî belâlar göndermiş ve daha işin başında liyakatsiz
ham ruhlar ve olgunlaşamamış kimselerin onun blokajına yerleşmelerine
meydan vermemiştir.

Saadet Asrı açısından bakacak olursak, Mekke’de çile ve ızdırap çekilmiş,
daha sonra Medine’ye gidilmiş; ancak orada da bir humma hastalığı bu
insanları kıskıvrak yakalamış ve hırpalamıştır. Hz. Ebû Bekir, Hz. Bilal
rahatsız olduğu gibi belli ölçüde Efendimiz de bundan rahatsız olmuşlardır.
Ancak onlar Medine’ye küsüp ayrılmamış; sebat edip kalmışlardır. Bu sayede,
ileride İslâm adına omuzlayacakları ağır davaya tahammül edebilecek insanlar
da belli olmuştur.

Musibetlerin hikmetleri, Kur’ân’da pek çok yerde anlatılır. Konuyla alâkalı
bir âyette şöyle buyrulur: “Allah, sizin içinizden cihad edenlerle sabır
gösterenleri ayırt edip meydana çıkarmadan, kolayca Cennet’e

girivereceğinizi mi zannettiniz?”1

Bir başka yerde “Yoksa siz, daha önce geçmiş ümmetlerin başlarına gelen
durumlara mâruz kalmadan Cennet’e gireceğinizi mi sandınız?.. evet onlar
öyle ezici mihnetlere, zorluklara dûçâr oldular ve öyle şiddetle sarsıldılar ki,
Peygamber ve yanındakiler: ‘Allah’ın vaad ettiği yardım ne zaman

yetişecek?’ diyecek duruma geldiler. İyi bilin  ki Allah’ın yardımı yakındır.” 2

ifadeleriyle bu durum dile getirilirken, bir diğer yerde de “Biz mutlaka sizi
biraz korku ile, biraz açlık ile, yahut mala, cana veya ürünlere gelecek

noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele!”3 buyrulur.
Rivayet çok mevsuk olmamakla beraber bu son âyetteki durumu anlatan Hz.

Eyyub’un (aleyhisselâm) başına gelenler çok dikkat çekicidir. Onun bütün malı
harap olup gitmiş, çocukları vefat etmiş, her şeyi heba olmuş; işte bu esnada
şeytan “Fırsat bu fırsattır.” deyip ona yaklaşmış ve kulağına olup bitenleri
fısıldayıvermişti. Ancak o sabır kahramanı, “Baştan veren sonra da geri alan
Allah’a şükürler olsun.” demiş ve musibetin mü’min hayatındaki önemli yerini
işaretlemişti. Onun başka musibetler karşısında da yaklaşımı aynı olmuştu.

Belki kimileri belâları görünce korkup durdukları yerden ayrılacak ve



arkadaşlarını yalnız bırakacaklar, kimileri serveti heba olduğundan dolayı,
kimileri de daha küçük endişelerle yer değiştirecek, kimileri de hırslarla,
kaprislerle olmaları gerekli yerden ayrılacaklardır. Evet, Allah, işte böyle
imtihan edecek ki, temelinde hasların bulunması gerekli olan bir davada hamlar
elenip gitsin. Zira böyleleri her zaman kritik bir noktada bozgunculuk
çıkarabilirler. Bu açıdan büyük davaları temsil eden yüce kametler hep
ızdıraplara maruz kalmış; Allah, onları elli defa potaya koymuş, elli defa
kalıptan kalıba sokmuştur. Ve neticede öyle bir noktaya gelinmiştir ki, artık
onlar erimenin ve yanmanın had safhasına ulaşmış, ateşler, korlar gibi
olmuşlardır; böyle bir kıvama erince de ateşin, belâ ve musibetlerin onlara
yapacağı bir şey yoktur.

Meselenin bir başka yönü ise, bu türlü belâ ve musibetlerin
kazandırdıklarıdır. Bu büyük zatlar, belki dünyada bazı belâlar çekiyorlar, ama
bunun yanında sürekli dereceleri yükseliyor ve Allah’a kurbiyet kazanıyorlar.
Bu sebeptendir ki, dinde belâ ve musibetler menfî ibadet olarak
değerlendirilmiştir. Öyle ki, bunlar, insana ibadet ü taatin kazandırdıklarından
çok farklı şeyler kazandırmaktadırlar.

İbadet, müsbet kısmı itibarıyla insanların gözüne takılabilir ve onları görüp
beğenebilirler. Bu durumda da insan, niyetini tam ayarlayamayabilir.
Dolayısıyla kıldığımız namazın içine riya girebilir. Diğer ibadetlerde de çok
defa aynı duygular yaşanabilir. Ancak insanın bedenî ve malî ızdırapları,
bedenî ızdırapları gibi pek bilinmeyen ve hükmen ibadet olan bu “menfî
ibadet” kısmında riya söz konusu olamaz. Ayrıca bazı günahlar vardır ki,
onlara ancak aile efradının rızkını temin etme yolunda insanın çektiği sıkıntılar
keffaret olur.

Bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz ibadetlere karışan gösteriş ve riya
duygusunu ele alır ve şöyle buyurur: Kıyamet günü ilk hesaba çağrılacak üç
grup insan vardır: Kur’ân’ı ezberleyen, cihad ederken şehit edilen ve Allah’ın
kendisine bol mal verdiği zengin. Allah cihad için savaşa çıkanı hesaba çeker
ve ona: “Niçin cihad ettin?” der. “Senin rızan için.” cevabını verince de
“Yalan söyledin.” buyurur Allah. Zira o bunu kendisine “cesaretli, şeci insan”



desinler diye yapmıştır. Ve karşılığını da dünyada almıştır.
Binaenaleyh, yüce bir dava uğrunda, mücadele ve mücahede edecek

kimselerin, öncelikle safileşmesi, durulması ve verdiği musibetlerle
günahlarının gitmesi için Cenâb-ı Hak onları imtihan ediyor, belâya maruz
bırakıyor, mürâîleri ve riyakârları, bu saf ve duru topluluktan ayırmak için
onları tekrar ber tekrar eliyor; eliyor çünkü, insanın namazına, cihadına ve
orucuna, dahası her şeyine riya girebilir, ancak belâ ve musibete riya girmez.

Evet, dinde insanın başına gelen musibetler menfî ibadet şeklinde
yorumlanmıştır. Dolayısıyla bunlara riya girmez. Bunlar, insanın ibadet
yaptığının farkına varmadan ona sevap kazandıran türden şeylerdir. İnsanın
ayağına batan bir diken bile onun günahlarının dökülmesine vesile oluyorsa –
ki, Efendimiz hadislerinde bunun böyle olduğunu söylüyor– ciddî sıkıntılara
maruz kalması da onu bütün bütün temizler, paklar; paklar da bunun içine de hiç
riya girmez.

Allah (celle celâluhu), içinde riyanın ve gösterişin bulunmadığı menfî ibadet
dediğimiz hususlarla kendi salih kullarını serfiraz kılıyor. Bunlarla enbiyâ-i
izâmı, evliyâ-ı izâmı ve ulemâ-i kiramı safileştiriyor, kurb-u huzuruna almaya
layık hâle getiriyor. İşte bu, Cenâb-ı Hakk’ın değişmeyen kanunudur; dün böyle
olduğu gibi, bugün ve yarın da böyle olacaktır.

Bundan başka, her belâ ve musibetin ahiret hesabına kazandırdığı öyle şeyler
vardır ki, bunlar ancak oraya gidildiği zaman anlaşılacaktır. Hz. Cabir’in
babası Abdullah İbn Amr, Uhud’da şehit olmuştu. İbn Abbas’ın rivayet ettiği
bir hadiste Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), o ve onunla beraber şehit
olanların durumunu anlattı ve:

“Uhud’da şehit olan kardeşleriniz var ya! Allah, onların ruhlarını yeşil
kuşların içine koydu. Bunlar Cennet’in nehirlerine giden, Cennet
meyvelerinden yiyen ve Arş’ın gölgesine asılmış altından kandillere girip
istirahat eden kuşlardır. Şehitler böylece güzel güzel yiyip içip dinlenince
şöyle dediler: Kardeşlerimize bizden kim haber götürecek  ve bildirecek ki
bizler şu anda Cennet’te diriyiz ve Rabbimiz bize bol bol rızık veriyor. Bu
haber gitmeli ki onlar Cennet’e karşı isteksiz olmasınlar ve harplerde korkak



davranmasınlar!”
Allah Teâlâ onlara cevaben: “Sizin haberinizi ben duyuracağım.” buyurdu.

Bu durumu anlatan şu âyet nazil oldu: “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü
zannetme! Bilakis onlar hayatta olup, Rabbileri nezdinde yaşarlar ve
rızıklanırlar. Allah’ ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı
sevinç içindedirler. Arkalarından henüz kendilerine kavuşmayan müstakbel
şehitlere, “kendilerine hiçbir korku olmayacağına ve üzüntü

hissetmeyeceklerine” dair de müjde vermek isterler.”4

Şehitler, kılıçlar altında parçalanmaktan öyle bir zevk ve lezzet duyuyorlardı
ki, onu ancak oraya gidince anlıyorlardı. Aradan seneler geçtikten sonra
Abdullah b. Amr’ın kabrini açtıklarında, oğlu Hz. Cabir babası için, “Hiçbir
hâlini yadırgamadım; toprakta dipdiriydi ve sanki o an ölmüş gibiydi.” der.

Biz dünyada bir kısım eza ve cefa gören kimselerin hâline üzülürüz. Meselâ,
“Seyyidina Hz. Hamza’yı Uhud’da parça parça ettiler.” deriz. Şayet o, sinesine
saplanan mızrak sayesinde kanatlanmış göklerde uçar hâle gelmişse, bu
durumda hâline acınacak biri varsa, o da biziz demektir. Cenâb-ı Hak ona çok
büyük lütuflarda bulundu. Âdeta o, sinesine saplanan o mızrakla, dünyadan
Cennet’e gidiyor ve Cennet’in zevklerini iliklerine kadar duyuyordu. Ama biz
yine de onun şehadetine üzülürüz. İhtimal şimdi o, çok azizdir ve belki de bizim
hâlimize acıyordur.

Ayrıca bu musibetlerin öyle uhrevî bir haz ve lezzeti var ki, hiçbir şeyle
mukayese edilemez. Bunu ifade için Efendimiz (sallâllahu aleyhi ve sellem)
buyuruyor ki, ashab-ı musibet ahirete gittikleri zaman daha fazla musibete
uğramış olmalarını arzu sadedinde, dünyada etlerinin makaslarla doğranmasını
arzu edecek ve “Keşke parça parça doğransaydık da öyle gelseydik.”
diyeceklerdir.

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, musibetlere maruz kalma, insanın uhrevî
yapısının, uhrevî haz ve lezzetlerinin kâmil-i mükemmel olması için âdeta bir
yol ve Allah böyle bir lütfu enbiyâ, evliyâ ve o çizgide yol alanlara lütfediyor.
1 Âl-i İmrân sûresi, 3/142.

2 Bakara sûresi, 2/214.



3 Bakara sûresi, 2/155.

4 Âl-i İmrân sûresi, 3/169-170.
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MÜSLÜMANLAR ARASINDAKİ İHTİLAFLAR
Soru: Ashab-ı kiram efendilerimiz arasındaki bazı ihtilafları, hatta bu
ihtilafların bazen harp derecesine varmasını nasıl izah edebiliriz?
Bundan, bugünkü Müslümanların alacağı dersler nelerdir?
Ashab-ı kiram efendilerimiz, bir hamlede zulmetten nura çıkan ve o nur

içinde toplanan, iman-küfür, doğru-yalan her şeyi ayân beyan gören bir zümre
idi. Her şeyi açık seçik görmeleri ve Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
karşısında müsavi ve emsâl olmaları itibarıyla hakkı ifade etme adına kendi
aralarında çok rahat hareket ediyorlardı.

Onların bu konuda duygu ve düşünceleri şöyle idi: Mahlukiyette ve
ubûdiyette herkes müsavidir. Kimsenin kimseye karşı kendisine kulluk
yaptıracak kadar kendini büyük ve hâkim görmemesi lâzım geldiği gibi, birinin
bir başkasına kulluk yapacak kadar da kendisini zelil görmemesi lâzımdır. Bu
duygu ve düşünce, ashab-ı kiramın birbirlerine, hatta bir mânâda ve izhar-ı re’y
etme konusunda Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) karşı tavır ve
vaziyetleri de saygı ve ihtiramın yanında aynı çizgideydi.

Onların birbirlerine karşı tavır ve bakışlarına bugünün telakkilerine göre bir
ad koymak icap ederse, onlara “Çok hürriyetçi insanlardı.” demek mümkündür.
Müsavat duygusu, derinlemesine onların ruhlarına işlemişti. Onlar, kimseyi
kendilerinden büyük görmedikleri ve kendilerini kimseye hesap verme
mecburiyetinde hissetmedikleri için hak adına çok canlı ve hemen hesap
soracak mahiyette olabiliyor ve haksızlık karşısında da susmayı akıllarının
köşelerinden bile geçirmiyorlardı. Onlardaki bu tavır, daha sonra ashab arasına
iltihak eden yeni Müslümanların anlayış itibarıyla bu seviyeye varmamış
olmaları, ashab-ı kiram arasında bazı şartların inzimamıyla bir kısım ihtilaf ve
kargaşaya sebebiyet verdi. Bu ihtilafları şu başlıklar altında mütalâa etmek
mümkündür:

1Ashab efendilerimiz, her zaman hak adına birbirlerinin bazı düşüncelerine
karşı çıkarak muhalefette bulunmuşlardır. Meselâ Hz. Âişe Validemiz, Ebû
Hüreyre’nin “Uğursuzluk ancak kadın, binek ve evdedir.”  şeklinde bir hadis
rivayet ettiğini duyunca, ona itiraz etmiş ve şunları söylemiştir: “Allah Resûlü



2.

3.

bu konuda şöyle demişti: ‘Cahiliye ehli şöyle derdi: ‘Uğursuzluk; kadın, binek
ve evdedir.’”

Evet, yer yer bunun gibi ashab arasında, hak adına her zaman bazı itirazlar
vuku bulmuştur. Bu tür itirazlara “mahzursuz muhalefet” demek de mümkündür.

Hz. Ebû Bekir’e hilafet adına biat edildiği esnada, bazı Hâşimîler ve daha
sonra da bazı Emeviler itiraz ederek muhalefette bulunmuşlardı. Ancak ashabın
uyanıklığı ve baştaki halifenin müstesna dehası, bu fitnenin bastırılmasını
sağlamış ve herkes Hz. Ebû Bekir’e biat etmiş, fitne de ortadan kalkmıştı.

Hz. Osman’ın ilk altı-yedi senelik kısmında herhangi bir muhalefet
olmamış, ancak daha sonraki zaman diliminde, “Emeviler kayırılıyor.” şeklinde
bazı itiraz sesleri yükselmeye başlamıştı. Hz. Osman’ın, emin olduğu ve
kendilerine itimat ettiği bazı zevatı, hilafetin selâmeti için bazı kilit noktalara
getirdiği doğruydu; ancak bu, o mübarek zatın bir içtihadıydı. Ne var ki, bazı
kimseler bu mesele etrafında bir itiraz atmosferi meydana getirerek, Hz.
Osman’ın son devirlerine itiraz ederek ciddî bir muhalefete sebebiyet
vermişlerdi. Buna bir kısım hazımsızların fitnesi demek de mümkündü.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), gaybâşinâ gözüyle bu
muhalefetleri çok önceden görmüş ve Hz. Osman’ı ikaz ederek, hilafetin terk
edilmemesi lâzım geldiği üzerinde ısrarla durmuştu. Hz. Osman da kendisini
hal’ etme teklifini getirdiklerinde: “Ben, Allah Resûlü’nün huzurunda
oturuyordum. Bana şöyle dedi: ‘Yâ Osman! Allah sana bir hil’at giydirecek.
Halk onu çıkarmanı isteyecek, fakat sen sakın çıkarma!’ Ben bunu hilafet
olarak kabul ediyorum. Bu sebeple bu hil’ati çıkaramayacağım.” demişti.

Hz. Osman’ın vefatıyla ta Hz. Ömer’le başlayan ve fakat onun firaseti
sayesinde su yüzüne çıkma imkânını bulamayan fitne, suyun yüzüne çıkma
imkânını bulmuştu. Belki fitnelerin ilk kıvılcımları Hz. Ömer dönemine kadar
götürülebilir. Ancak Hz. Ömer’in idare sistemi, ne olursa olsun kendinden
sonra, yedi-sekiz sene cemaat-i İslâmiye’nin dimdik ayakta durmasına vesile
olmuştur. Hz. Osman döneminde ashab-ı kiram, ikinci kez yaralanınca, uzun
zaman belli seviyede de olsa bu çalkalanma devam etmiştir. Daha sonra Hz.
Osman’ın kanı döküldü ve Cenâb-ı Hak, o kanın dökülmesini ashab arasındaki
ihtilafların sürüp gitmesine vesile gibi kıldı. Bu, bir zelle, ayak kayması ve
bazılarının günaha girmesi idi. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)



.

mübarek ve nurlu köyünde ciddî bir günah işlenmişti ve bu durum bir-iki asır
ümmet-i Muhammed arasında çalkantılara vesile olacaktı.

4Bir diğer ihtilaf da, Hz. Ali devrinde zuhur etmişti. Bu ihtilafın bir bölümü,
Hz. Muaviye’ye, diğer bir bölümü de ashab-ı kiramdan Hz. Âişe, Hz. Talha ve
Hz. Zübeyr’e karşı olmuştu. Daha sonraki ihtilaflar ise tâbiîn arasındaki
ihtilaflardır. Hz. Ali’nin, Hz. Talha, Hz. Zübeyr  ve Hz. Âişe’ye karşı çıkması
bir içtihattır. Bu, hilafetin haysiyetini koruma içtihadıdır. Nitekim Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) konuyla alâkalı ümmetine şu minvâl üzere
uyarıları olmuştur: Bir yerde birisine biat edilir ve bir cemaatin başında
idareci, sadece bir insan olur.

Binaenaleyh Hz. Ali, hilafetin haysiyetini koruma mecburiyetindeydi. Eğer
bu mevzuda kılıcını alıp, onların karşısına çıkmasaydı, hilafete karşı
sorumluluğunu ihmal etmiş olurdu ve Allah karşısında mesul duruma düşerdi.
Çünkü kendisine biat edilmişti. Hz. Ali’nin karşısındaki grup ise, bir kısım
azgın kimselerin, Hz. Ali Efendimiz’i cebren çıkarıp başa koyduklarını ve Hz.
Osman’ın katillerine hesap sorulmadığını, hatta etrafta estirilen bir kısım
dedikodu ve “güft u gû”ya göre, Hz. Ali’nin bu katilde parmağının olduğu gibi
–hâşâ– o pâk dâmene çok uzak isnatlarda da bulunarak havayı
bulandırıyorlardı.

Hz. Âişe Validemiz, Hz. Zübeyr ve Hz. Talha Efendilerimiz gibi nezih
kimseler de, Hz. Ali’nin karşısına çıkmışlardı; çıkmışlardı ve Hz. Talha orada
şehit düşmüştü. Hz. Zübeyr, Hz. Ali’nin karşısına atını sürüp çıktığında Hz Ali
Efendimiz ona şöyle demişti: “Zübeyr! Hatırlarsan bir gün Resûl-i Ekrem’in
huzurunda bulunuyorduk. Buyurdular ki: “Zübeyr! Bir gün Ali’nin karşısına
çıkacaksın; ama o gün sen haksızsın!” Bu sözleri dinleyen Hz. Zübeyr, biraz
düşündükten sonra “Çok doğru!” dedi ve kılıcını kınına sokarak oradan ayrıldı.
Biraz sonra da bir bahtsız arkadan yetişerek onu şehit etti. Hz. Zübeyr’i şehit
eden kişi, daha sonra Hz. Ali’den bir pâye koparmak için huzuruna geldi ve
“Safiyye’nin oğlunu öldürdüm.” deyiverdi; buna karşılık Hz. Ali de “Ben bu
kulaklarımla Resûl-i Ekrem’den işittim. O şöyle buyurmuştu: ‘Safiyye’nin oğlu
Zübeyr’in kâtilini Cehennem’le tebşir ederim!’” demişti.

Evet, ashab-ı kiram efendilerimiz karşı karşıya geldikleri zaman bile çok



hakperest idiler. İşte Âişe Validemiz.. o, devesiyle Cemel vak’asına doğru
ilerlerken, uğradığı bir yerde köpek sesleri duymuştu. Bunun üzerine hemen
Efendimiz’in şu sözlerini hatırlayarak olduğu yerde kalakalmıştı: “Ehl-i
Beytimden birisi, haksız olarak bir yere gittiğinde orada Hav’eb
köpeklerinin sesini duyacak.” Daha sonra o da Hz. Ali’den helallik almış ve
oradan ayrılıvermişti. Bu, bir içtihat kavgası idi ve hak ortaya çıkınca da kavga
bitiyor ve barış ilan ediliyordu.

Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında olan meseleye gelince, bu mücadele
Emeviler ile Haşimîler arasındaki bir ihtilaftı. Hak Hz. Ali tarafındaydı, ancak
Hz. Muaviye de kendisini haklı ve selahiyetli görüyordu. Hatta elinde bir kısım
dayanakları da vardı. Meselâ Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), onu Şam
havalisine vazifelendirmişti. Hz. Ebû Bekir, iki buçuk-üç seneye yakın hilafet
döneminde “Sen orada kal!” diyerek onu yerinde ibkâ buyurmuşlardı. Hz.
Ömer’in hilafeti esnasında uzun seneler hep orada vali olarak kalmıştı. Hz.
Osman’ın hilafetinin ilk döneminde herkes kendisinden memnundu ve o devirde
de Hz. Muaviye vali olarak kalmıştı; evet kendisini haklı gösterecek bunun gibi
daha başka karineler de vardı.

Bunlarla ben ona –hâşâ– aldanmış diyemem; ancak Hz. Ali karşısında haksız
olduğundan şüphe yoktu. Hak, Hz. Ali tarafındaydı. Hz. Muaviye, ısrarla Hz.
Osman’ın kâtillerinin bulunmasını istiyor, Hz. Ali de buna karşı kendisini
müdafaa ediyordu. Bir ihtilal olmuştu ve etrafta anarşi hâkimdi. Hz. Ali bunu
bastırıncaya ve idareye tam hâkim oluncaya kadar kâtilleri teslime kendini
muktedir göremiyordu. Konuyla alâkalı tarihler bize şu bilgiyi vermektedir:
“Bir gün, ‘Kâtiller gelsin, onları teslim edeceğim.’ deyince, bin tane silahlı
insan Hz. Ali’nin karşısına dikilip ‘Hepimiz kâtiliz.’ demişlerdi…”

Böyle bir atmosfer içinde Hz. Ali’nin durumu oldukça zordu. Ancak
Şam’daki vali bu zorluğu göremediği gibi hayatının sonuna kadar da hiçbir
zaman takdir edememişti. Hz. Muaviye, Hz. Ali’yi ittiham ediyor, Hz. Ali de
“Hilafet, tek bir elde olmalıdır.” deyip bunun kavgasını veriyordu. Netice
itibarıyla iki taraf Sıffîn’de karşı karşıya geldiler ve bir ihtimal orada anlaşıp
sulh ilan edeceklerdi; ancak İbn Sebe ve avanesinin oynadıkları oyun ve ayrıca



sırf Kur’ân’ın zâhirine dayanan Haruralı bir kısım Hâricîlerin, Hz. Ali ve Hz.
Muaviye’ye karşı menfî tavırları ortalığı katıp karıştırmış ve pek çok
istenmeyen durum ortaya çıkmıştı.

Mevzuyla alâkalı çok mühim bir noktayı Bediüzzaman şöyle ifade
etmektedir: “Bir veli, bir velinin makamını, Allah bildirmezse bilemez. Ashab-
ı kiram arasındaki vak’alar, buna delâlet etmektedir.” Yani ashab
efendilerimizin hepsi veliydi. Şayet veliler, diğer velilerin makamlarını
bilselerdi, onlar da birbirlerinin makamlarını bileceklerdi. Ancak Allah (celle
celâluhu) bildirmedi, onlar da bilemediler.

Meseleyi günümüz açısından ele alacak olursak, bugün de Müslümanlar
arasında çok ciddî ayrılıklar, çekememezlikler, nefretler ve hatta birbirlerini
yıkacak şekilde davranışlar ve hazımsızlıklar var. Bunlar birbirini tanımadığı
için belki Cenâb-ı Hak bu tür ayrılıkları mazur görebilir. Bence, Allah rızası
için gayret gösteren kimselerin hizmetlerinin bütün bütün heba olacağını
düşünmek yanlış olur. Hizmet ehli insanlar bir tarafa, biz, avam-ı mü’minin
davranışlarını dahi hüsnüzan ile iyiye hamletme mecburiyetindeyiz.

Öyleyse meselenin içinde değişik bir nokta daha var. O da, günümüzde
Müslümanların birbirlerini bilmemeleri, tanımamaları ve içtihat edip hizmetin
hayırlısı böyle olacak zan ve zehabına kapılmalarıdır. Bazıları, “Biz, ümmet-i
Muhammed’i ancak gönül heyecanı ve aşkla kurtarabiliriz.” bazıları “Bunun
yanında milleti ancak akla uyarmakla ve tenbihle kurtarabiliriz.” bazıları
“Günümüzün insanını ancak eğitimle kurtarabiliriz.” bazıları da bunların
hepsini cem ederek, “Ümmet-i Muhammed’in kurtarılışı, dirilişi, tenbihi,
uyarılması ancak aklın yanında kalbin, kalbin yanında da hissin ve letâifin
uyarılmasına bağlıdır; zira insanın aklında, ruhunda, kalbinde, hissinde,
duygularında bir boşluk olduğu sürece, o insanın gerçek mü’min olmasına
imkân yoktur.” diyeceklerdir; diyecek ve kendi içtihadına göre hareket
edecektir.

Belki bunların içinde bir tanesi en doğrudur ve en güzeldir. Fakat diğerleri
de çirkin değildir. Böyle durumlarda doğru olan şey de şudur: “Herkes ‘Benim
mesleğim en güzel ve en doğrudur.’ demeli ama ‘Güzel ve doğru sadece benim



mesleğimdir.’ dememeli ve başkalarının mesleğinin butlanını iddia
etmemelidir.”

Ashab efendilerimiz de böyle hareket ederek, zuhuru çok daha korkunç
olabilecek muhtemel bir kısım vak’aları önlemişlerdir. İnşâallah, inanan
insanlar topluluğu, kendi içinde olgunlaştıkça, iftiraka götürücü sebepler ve
vesileler de kuvvetini kaybedecek ve hiç olmazsa akıl ve mantık planında bir
kısım anlaşmalara gidilecektir. Ancak bir cemaat, hak ve hakikat namına da
olsa hakkın hatırı için bu farklılıkları bağışlamalı, bunların üzerinde durmamalı
ve bunlarla mü’min fertleri mahkûm etmemelidir.

Tarih, tekerrürden ibarettir. Dünkü ihtilaf bugün de aynıyla cereyan ediyor,
bugünkü de, olduğu gibi yarın cereyan edecektir. İnsanların bütününü bir çizgi
üzerinde düşünmek safdillik olur. Bu işe ashab-ı kiram muvaffak olamadığı
gibi, ondan sonra eimme-i müçtehidîn ve eimme-i din dahi muvaffak
olamadılar. Ebû Hanife’nin yetiştiği devirde Havaric, Nevasıb, Mutezile,
Cebriye ve Mürcie gibi cereyanlar vardı. Her gece kıldığı iki rekâtta Kur’ân’ı
bir defa hatmeden müstesna dimağlar, bu korkunç fitne ve fesadın önüne
geçemeyip bunu önleyememişlerse, bunu bizim önlememiz de çok zordur.
Yalnız, hakkın hatırını âli tutarak; dövene elsiz, sövene dilsiz ve kırarlarsa
gönülsüz davranabilirsek, fitnenin büyümemesine vesile olabiliriz.



KUR’ÂN’IN İŞARET UFKUNDAKİ ŞAHISLAR
Soru: Dine hizmet eden büyük şahısların zat ve eserleri ile ilgili
Kur’ân’dan işaretler çıkarılmasının dinimizdeki yerini izah eder
misiniz?
Bu mesele yeni olmamakla beraber, konunun anlaşılması adına öncelikle bir-

iki hususa –kısa da olsa– işaret etmekte yarar var:
Bunlardan birincisi, Kur’ân’ın muhteva keyfiyeti ile ilgilidir. Kur’ân, bazı

tevcihlere göre kendisi hakkında 1 ٍنِیبُم ٍباَِتك  ِيف  َِّالإ  ٍِسباَي  َـالَو  ٍب  ْ طَر َالَو 
ifadesini kullanmaktadır. Yani o, yaş-kuru, zerreden-küreye her şeyin
kendisinde var olduğunu açıkça haber vermektedir. Ancak Kur’ân’da var olan
şeylerin hangi ölçü ve mahiyette var olduğu da konunun anlaşılması adına
önemlidir.

Zira Kur’ân’da her şey vardır ama, çapına, azametine, mahiyet ve kıymetine
göre vardır. Dahası, var olan bu şeylerin birçoğu Kur’ân’da icmalî mânâda ve
âdeta kanun mahiyetinde bulunmaktadır. Öyle ki insan, bu kanun ve icmalî
mânâlardan hareket ederek büyük ummanlara ulaşabilir ve Kur’ân’da her şeye
işaret edildiğini görebilir. Bu sebeple ezelden gelip ebede giden ve çok ciddî
muhteva zenginliğine sahip bulunan Kur’ân-ı Kerim’in, İslâm âlemi için çok
büyük, çok ciddî varoluş cereyanları ve onların başındaki zatları “işarî”
mânâlarla olsun ele alması, onun enginlik ve gınâsının emarelerindendir.

Biz öyle inanıyoruz ki, Kur’ân-ı Kerim, kıyamete kadar gelecek ilimlere -
velev fezlekeleriyle olsun- mutlaka işaret etmektedir. Bu itibarla fizik, kimya
gibi pozitif bilimler temel prensipleriyle Kur’ân’da bulunabilir. Ancak fiziğe,
kimyaya ait bütün kanunları Kur’ân’da aramak onu bir fizik, bir kimya kitabı
kabul etmek demektir. Keza, anne karnındaki çocuğun gelişme seyrini safha
safha ele alan Kur’ân-ı Kerim, embriyolojinin temel prensiplerine işaret
etmekte ve bizlere “Âmenna; yaş ve kuru, Kur’ân’da her şey vardır.”
dedirtmektedir. Ne var ki, o, embriyolojinin dilini kullanmamaktadır.

Evet, her şeyden evvel, Kur’ân-ı Kerim’in başta böyle bilinmesi gerekir.
Çünkü o, Bediüzzaman’ın ifadesiyle, “Hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı
dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubûdiyet, hem bir kitab-ı emir ve



davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün
hâcât-ı mâneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, câmi bir
kitab-ı mukaddestir.”

Yani o, bütün ilimleri ihtiva eden kitaplar mecmuası bir kitaptır; insanın
ferdî, ailevî, içtimaî bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir kitap.. evvel ve âhir en
son kitap.. kitapların hulâsası bir kitap.. kelâm sıfatının en üst mertebesinden,
insanlığın en kâmiline seslenen bir kitap.. ve kıyamete kadar gelecek kâmil
insanlara hitap eden bir kitap...

Binaenaleyh bu kitap çok renkli ve çok sürgünü, tomurcuğu olan bir kitaptır.
Ne var ki, bu tomurcuklar da ancak ehlinin, erbabının elinde birer gül hâline
gelebilecek türden şeylerdir. Bizim gibi sıradan insanların göremediği
hakikatleri, bu ehil insanlar, o tomurcukta görür, arîz ve amîk olarak, net bir
şekilde gözler önüne serer ve “Bu da Kitap’ta vardır.” diyebilirler.

Konunun anlaşılması adına ikinci önemli bir husus da şudur: Kur’ân-ı
Kerim’den kendi devir, kendi cereyan, kendi hizmetlerine işaret çıkaran
zatların durumu, ilk defa çağımızda görülen bir hâdise değildir. Huccetü’l-
İslâm İmam Gazzâlî’den büyük veli Muhyiddin İbn Arabî’ye, ondan ikinci bin
yılın müceddidi İmam Rabbânî Hazretleri’ne kadar çok ciddî ve büyük zatlar
da Kur’ân’ın enginliğinin emaresi deyip, işarî tefsir açısından pek çok şey
söylemiş ve bu tür istinbatlarda bulunmuşlardır.

Ayrıca bu zatlar, kendi dönem ve hizmetlerine bir kısım işaretler çıkarırken,
“Kur’ân, sarahaten (açık bir şekilde) benden bahsediyor.” gibi bir iddiada da
bulunmamışlardır. Belki İslâm tarihi boyunca sadece Fazlullahi’l-Hurufî gibi
bazı kimseler bir şekilde “Kur’ân benden bahsediyor.” iddiasında bulunmuş ve
her bir harfe kendince ayrı sırlar atfeden, çok değişik mânâlar vererek bâtıl
yorumlarla Hurufîlik denilen –kökü çok eskilere dayanan– bir bâtıl mezhebe
sülûk etmişlerdir. Öyle ki bu zatın müntesipleri “Mim onun gözüdür, nun
burnudur, şu harf kulağı, bu harf da ayağıdır, –hâşâ bağışlayın– Kur’ân da onun
fesidir.” gibi hezeyan türünden sözler sarf edebilmişlerdir. İşte gerçek
Hurufîlik denilen bâtıl yol da bu yoldur.

Asıl konuya dönecek olursak, o da, Kur’ân’dan işarî mânâlar istinbat etmenin



yeni bir hâdise olmadığıdır. Meselâ, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir
kitaptan size bir misal vereyim. Nakilde bulunacağımız kitabın sahibi müfessir
İbn Cerir et-Taberî’dir. Taberî, on asır evvel yaşamış meşhur bir tefsircidir. O,
“Câmiu’l-beyan an te’vili âyi’l-Kur’ân” adlı eseri –bu, ilk rivayet tefsiri de
sayılabilir– yazan kişi olarak tefsir tarihine geçmiştir.

Onun bu eseri, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), sahabe,
tâbiîn ve kendisine kadar tefsir görüşlerini toplayan bir ansiklopedi
mahiyetindedir. Selefin görüşlerini tetkik etmek isteyen araştırmacılar öteden
beri hep onun bu eserine müracaat edegelmişlerdir. Kendi dönemine kadar
gelen değişik mezhep telakkilerini, tefsir yorumlarını, bilgi birikimini içinde
barındıran bu tefsir, ilk üç asrı sonraki asırlara bağlayan dev bir eserdir.

İşte bu dev eserde Şûrâ sûresinin başında geçen huruf-u mukattaa ile ilgili
dikkat çekici bir yorum bulunmakta ve şöyle denilmektedir:

İbn Abbas’a2, ٓقٓسٓع  ٓمٰح  ’ın mânâsı soruldu. O da bu soruya şöyle cevap

verdi: ٓقٓسٓع  ٓمٰح ’ın mânâsı şudur: Bir zaman pâyitahtı bir tepenin başında
bulunan bir devlet olacak. Bu pâyitahtın bulunduğu şehrin ortasında, bu şehri
bir baştan bir başa kateden bir nehir geçecek. O devirde o devleti idare edenler
arasında Abdülilâh veya Abdullah isminde Ehl-i Beyt’ten birisi bulunacak. Bu
zat, isyan eden bâğî bir cemaat tarafından katledilecek…”

İbn Abbas’ın bu yorumu okunuyor ancak hangi hâdiseye işaret ettiği
bilinmiyordu. 1958’de Irak’ta ihtilal oldu. O dönemde Bağdat’ın krokisi
çizildiğinde şu tablo çıkıyor ortaya: Bir tepenin başında kurulmuş bir şehir ve
bu şehri bir baştan bir başa ikiye bölen bir nehir. Enteresandır 1958 ihtilali
döneminde devletin ikinci adamı konumunda olan ve Kral 2. Faysal’ın amcası
Emir Abdülilâh darbe yapan ihtilal kuvvetleri tarafından katledilecektir. Hatta
o gün ihtilalin başında bulunan General Abdülkerim Kasım’a karşı merhum 2.
Faysal ve Emir Abdülilâh’ın taraftarları İbn Abbas’tan gelen bu rivayeti bir
beyanname hâlinde Bağdat’ın sokaklarında yazılı olarak neşretmişlerdi.

Şimdi İbn Cerir bin sene evvel bu hâdiseyi yazdı ve bir gün gelip de bu
hâdise bütün çıplaklığıyla zuhur ettiyse artık bunu bütün bütün inkâr etmeye
mahal olmasa gerek. O zaman diyeceğiz ki, evet, yaş ve kuru, Kur’ân’da her şey



vardır, ancak tomurcuk hâlinde bulunan o şey, tomurcuğu gül hâlinde görene
göre vardır veya o tomurcuğu açılmış şekliyle görene göre vardır.

Gerçi bazen siz, Kur’ân-ı Kerim’in İslâm ümmeti için çok önemli hizmet
cereyanlarına işarette bulunuyor olmasını garip karşılıyor veya bu durumu uzak
görüyor olabilirsiniz. Ne var ki, Kur’ân-ı Kerim Devr-i Risaletpenâhî’deki
birçok şahıstan da bahsetmektedir. Dahası bu şahıslardan bir kısmının Yüce
Beyan’da bahse konu olmaları şahsî faziletlerinden ötürüdür.

Evet, sahabenin sahabe olması dolayısıyla başka hiçbir beşerin elde
edemeyeceği özel ve seçkin bir konumu vardır ve bizim de sahabeye bakışımız
Hasan Basri Hazretlerinin bakışı çerçevesindedir. Hasan Basri Hazretlerine,
“Ömer b. Abdülaziz ile Vahşi’yi nasıl görüyorsunuz?” diye bir soru sorarlar.
Hasan Basri’nin (kuddise sirruhu) bu konudaki cevabı şöyledir: (Umumî fazilet
açısından, yani Allah’ın Resûlü’nü (sallallâhu aleyhi ve sellem) görüp bizzat
feyiz alma bakımından) “Ömer b. Abdülaziz ancak Vahşi’nin atının burnunda
bir toz olabilir.”

Sahabenin önemini anlatmak için bu iki şahıs hususî seçilmiş gibidir. Vahşi,
göklerde ve yerde “Allah’ın Aslanı” diye yazılan, Allah Resûlü’nün öz amcası
olan ve şehit edilişi karşısında, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun hıçkıra hıçkıra
ağladığı Hz. Hamza’yı şehit etmiştir. Öyle ki, Müslüman olup da Allah
Resûlü’nün huzuruna geldiğinde Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem)
kendisini görünce canı gibi sevdiği amcasını hatırlayıp içinde menfî bir duygu
belirmesi ihtimaline karşı, ondan biraz daha temkinli davranmasını istemiştir.

Şair-i şehîrimiz de bir yerde; “Hz. Ebû Bekir’in birinci olmasında, Vahşi’nin
de en sonuncusu olmasında şüphe yoktur.” ifadesini kullanır. Ömer b.
Abdülaziz ise, Hulefa-i Raşidîn’i beş kabul edenler tarafından, beşinci halife
olarak sayılan bir âbide şahsiyettir. Yani Hz. Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali’den
(radıyallâhu anhüm) sonra, ille de bir beşincisi bahis mevzuu ise, o mutlaka
Ömer b. Abdülaziz’dir, derler. Ömer b. Abdülaziz ki, bazıları tarafından ilk
müceddit olarak kabul edilen, 2,5-3 senelik devlet reisliği dönemi içerisinde
senelerce yaşamış gibi ümmet-i Muhammed’e faydalı olmuş müstesna bir
şahsiyettir.



İşte Hasan Basri Hazretleri, Ömer b. Abdülaziz ile Vahşi arasında böyle bir
mukayese yaparak sahabenin müstesna mevkiini ifade eder. Ama hususî
fazilette bazı mercuhlar, râcihe tereccüh edebilirler; yani bazı şahıslar, bazı
yönleri itibarıyla sahabeden önde olabilir. Meselâ, Ebû Hüreyre sahabi olması
dolayısıyla mutlak fazilette öndedir. Ancak Ebû Hanife açtığı çığırda, kıyamete
kadar gelecek insanlığın kendisine minnettar kalacağı çok büyük işler yapmış
olması dolayısıyla, hususî fazilette önde bulunabilir; biz “bulunabilir” diyoruz.
Hakikati Allah (celle celâluhu) bilir.

İstidradî olarak içine girdiğimiz bu mülâhazalarla, daha baştan yanlış
anlaşılmaların önüne geçmek için sahabe efendilerimiz hakkındaki bakış
açımızı bir kez daha hatırlatmak istedim. Asıl arz etmek istediğim konuya
gelince: Sahabe-i kiram arasında öyleleri vardır ki, hayatlarında çok az
fedakârlıkta bulunabilmişlerdir. Kur’ân, böyle birini ele alır, onu destanlaştırır,
bayraklaştırır ve tarihe mâl eder. İşte bir-iki örnek:

Suheyb-i Rumî, Rum diyarından geldiği için kendisine Rumî derler. Ancak
bizzat kendisi; “Ben aslen Arap’tım, Rumların eline düştüm, köle olarak
satıldım.” diyerek doğduktan sonra Rum diyarına götürülmüş olduğunu söyler.
Mekke’ye Anadolu’dan geldiği için bazı tarihçiler de onun Türk olduğunu iddia
ederler. Eğer hakikaten Suheyb-i Rumî bir Türk ise bu da milletimiz için bir
iftihar vesilesidir. Çünkü o, hakikat adına kalkmış uzak diyarlara yürümüş,
bulmuş, olmuş ve bulduğu hakikatte sonuna kadar sadakat içinde kalmış bir
zattır.

İşte bu zat, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’ye hicret
buyurduktan sonra, bir yolunu bulup tek başına Mekke’den Medine’ye doğru
hareket eder. Ne var ki, Kureyş’ten bir topluluk durumu haber alır almaz peşine
takılır ve bir yerde onun yolunu kesiverirler. Hz. Suheyb bineğinden iner, ok
çantasından oklarını çıkarır ve önündeki topluluğa şöyle seslenir:

“Ey Kureyşliler topluluğu! Bilirsiniz ki ben sizin en iyi atıcılarınızdanım.
Allah’a and olsun ki, sadağımdaki bütün okları atıp size bir ok attırmam.
Oklarım bitince de sizinle kılıcımla mücadele ederim. Bundan sonra siz
istediğinizi yaparsınız. Bu itibarla gelin sizinle anlaşalım. İsterseniz malımı-



mülkümü, Mekke’de falan yere gömdüğüm şeylerin hepsini alın; evet, alın;
bunların hepsi sizin olsun fakat beni rahat bırakın, ben Resûl-i Ekrem’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) gidiyorum.”

Kureyş topluluğu bu teklifi kabul eder. Suheyb-i Rumî (radıyallâhu anh) de
Medine’ye doğru yeniden yola koyulur; yola koyulur ve kendisini Medine’de
yüce bir iltifat beklemektedir. Öyle bir iltifat ki, biz rüyada o iltifatın aşr-ı
mi’şarını görsek uğrunda canlar feda ederiz. Meselâ, rüyada bile olsa Resûl-i
Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) bize “Hoş geldin!” deyiverse, o kutlu, nurlu
elini bir kerecik olsun bize uzatsa, biz de o nurlu, kutlu elini günahkâr
dudaklarımıza bir kere götürebilsek, öyle zannediyorum ki, artık o dudaklar
Cehennem yüzü görmez.

Şimdi dönelim Suheyb-i Rumî’ye; o (radıyallâhu anh), Medine’ye
vardığında, İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem) ayağa
kalkar, onu istikbal eder ve şöyle der: Allah (celle celâluhu) senin hakkında şu
âyeti indirdi: “İnsanlardan öyleleri vardır ki, Allah’ın rızasını kazanmak için
kendini feda eder. Allah (celle celâluhu) işte böyle kullarına pek

merhametlidir.”3

Suheyb-i Rumî (radıyallâhu anh) Allah rızası için malını feda etmiş,
müşriklere, “Siz benim malımı alın, fakat benimle Resûlullah (sallallâhu aleyhi
ve sellem) arasına girmeyin.” demişti; o böyle demişti ve hakkında bu âyet
nazil olmuştu. Bu bir fedakârlık tablosuydu ve bu tabloda açıktan açığa Hz.
Suheyb’den bahsediliyordu...

İkinci bir misal olarak Zeyd b. Hârise’yi (radıyallâhu anh) zikredebiliriz.
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) evlâtlığı olan Hz. Zeyd’i, halası Hz.
Ümeyye’nin kızı Zeynep (radıyallâhu anhâ) ile evlendirmişti. Ne var ki, Hz.
Zeynep, aslen köle olan Zeyd’i (radıyallâhu anh) kendisine denk
saymadığından, ta işin başından itibaren onunla uyum sağlayamamıştı ki,
neticede o malum boşanma gerçekleşti. İşte Mute’nin kahramanı bu güzide
insanın boşanma mevzuundaki katlandığı bu fedakârlık, Kur’ân tarafından kayda

geçirilerek bizzat Kur’ân’da ismiyle yâd edilme şerefini ihraz ediyordu.4

Üçüncü bir misal daha arz etmek istiyorum: Kur’ân’da bahse konu olmasa



bile Übeyy İbn Ka’b’ın (radıyallâhu anh) yaşadığı şu hâdise de bunlardan geri
değildi: “Bir gün Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) Übeyy İbn Ka’b’ın
yanına geldi ve ona, “Yâ Übeyy! Rabbim bana, ‘Übeyy’e git, sana Kur’ân’ın
şu şu âyetlerini okusun.” buyurdu. Hz. Übeyy büyük bir mutluluk içinde
“Rabbim benim adımı andı mı yâ Resûlallah?” diye sordu. “Evet!” cevabını
alınca gözyaşlarını saldı ve ağlamaya durdu.

Şimdi, ümmet-i Muhammed’in bütününü ilgilendirmemesi, dolayısıyla da
İslâm tarihinde gerçekleşen büyük hareketlere nispetle şahsî ve küçük
diyebileceğimiz hâdiselerden dolayı bazı sahabe-i kiram Kur’ân’da hususî
konumlarıyla, bazıları da şahs-ı mânevî olarak destanlaştırılmaktadır. Meselâ,
İlâhî Beyan bir yerde Seyyidler Seyyidi Hz. Hamza’nın, Şah-ı Merdan Haydar-ı
Kerrar Hz. Ali’nin ve yine o kıymetli oymaktan gelen Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) amcazâdesi Ubeyde İbn Hârise’nin mücadelelerini, yani hak
ile bâtıl, iman ile küfür arasındaki kavgayı tasvir ederken bu iki düşüncenin
temsilcilerinin akıbetlerini de haber verir ve bir grubun katrandan elbise giyip
başlarına kaynar sular döküleceğini, diğer grubun da altın bilezikler ve
incilerle bezenip giyim kuşamlarının ipekten olacağını bildirerek o kahramanlar

topluluğunu alkışlayıp göklere çıkarır.5

Evet, Kur’ân, onun hakikatlerine omuz veren ve Nebi (sallallâhu aleyhi ve
sellem) uğrunda hırz-u can eden herkesi alkışlamış, göklere çıkarmıştır. Eğer
bu durum, Kur’ân’da Kur’ânî bir ahlâk, Kur’ânî bir prensip ise –ki yukarıda
verdiğimiz misallerden öyle olduğu açıkça anlaşılıyor– o zaman kıyamete kadar
gelecek, Kur’ân’a hizmet eden insanlara işarî mânâ ile niye bakmasın ki!?

Meselâ, İmam Gazzâlî gibi bir insan düşünün ki, o kendi devrinde bir
taraftan değişik dalâlet fırkalarıyla mücadele ederken, diğer taraftan da İbn
Rüşdlerin Tehafüt’lerini ortaya koyuyor ve İslâm akidesini sıyanet etmeye
çalışıyordu. İşte bu zat, İslâm’ın safvetini koruma adına tam bir konsantrasyon
içinde ve aklı-hayali durduracak bir mücadele ortaya koyuyordu. Şimdi
Allah’tan bu kadar korkan bir insan şayet, “Kur’ân’da bu mücadelelere işaret
eden bir âyet var.” demişse, bu mevzuda –hâşâ– onun yalan söylediğine ihtimal
vermek, onu bilmemek demektir.



Bu konuda İmam Rabbânî’yi de misal olarak verebiliriz. Şöyleki, o, yaşadığı
dönem ve coğrafyada İslâm inançları hurafe ve bâtıl inançlarla karıştırılmak
isteniyordu. Hint kıtasında Babürlü Ekber Şah eliyle bir devlet politikası
olarak bütün dinlerin birleştirilmesi gibi bir hareket söz konusuydu. Bu şahıs,
Hint dili gibi Sanskritçe bir din ortaya çıkarma çabasındaydı. Yani bu dinde bir
parça Hıristiyanlık, bir parça Yahudîlik, bir parça Mecusîlik, bir parça
Hinduizm, bir parça Brahmanlık, bir parça da Buda dininden bir şeyler
olacaktı.

İşte böyle bir devirde ehl-i imanın imanını sıyanet adına İmam Rabbânî
bütün bunlara karşı sahih İslâm inancının yerleşmesi için cansiperane mücadele
veriyor, akideyi düzeltiyor ve binlerce insana Efendimiz’in (aleyhissalâtü
vesselâm) cadde-i nuraniyesini tanıttırıyordu. Şimdi bu zat, ‘Kur’ân,
hizmetimizden bahsediyor, Kur’ân’da bana ve yapılan hizmetlere bir kısım
işaretler var (sarahat değil, işaret) diyorsa o zaman bu sözü, o sözü söyleyen
zatı göz önünde bulundurarak değerlendirmeye tâbi tutmak gerekir.

Evet, iman ve Kur’ân yolunda bu kadar mücadele vermiş bir insan, herhâlde
bu umumî mücadelesiyle Suheyb-i Rumî’nin mücadelesinden geri kalmayacağı
gibi, Suheyb-i Rumî’ye işaret eden Kur’ân’ın o âyetleri, aynı zamanda İmam
Rabbânî’ye de işaret sayılacaktır.

Şimdi gelin bir zat düşünün ki, yaşadığı devirde küfür ve dalâlet belli
kanunlarla sistemleştirilmekte, bütün fenler Allah’a baktığı, Allah’a delâlet
ettiği ve bütün ilimler “Allah birdir.” dediği hâlde, materyalizmden gelen bir
bakış açısı, bir anlayış ve sapık felsefeyle bütün bu ilimler Allah’ı inkâr adına
bir silah olarak kullanılmakta. Marks ve Engels’den başlayıp daha sonra çeşitli
istihaleler sonucu birer ilmî gerçek olarak algılanan materyalizme ait pek çok
mesele pozitivizm ve rasyonalizm unvanlarıyla insanımızın akidesini tahrip
etmektedir.

İşte, künde künde üstüne devrildiğimiz böyle bir zaman ve zeminde bütün bu
hücumlara karşı bazı kimseler, ortaya koydukları eserlerle, sarsılmış, bozulmuş
akidemizi ıslah ediyor, binlerce insanın yeniden Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) yoluna ulaşmasına, mihrabını bulup camiye teveccüh etmesine



vesile oluyor ve yine binlerce insanın –Kur’ân’ın inkâr ve tezyif edildiği bir
dönemde– Kur’ân’ın âyât-ı beyyinâtını gökteki yıldızlar gibi ehl-i insafa
gösteriyor, iman hakikatlerini ispat edip çok sayıda insanın bu esaslara iman
etmesine vesile oluyorsa, o zaman niçin Kur’ân’ın bu zatlar hakkında bir kısım
işaretleri bulunmasın ki?!..

Günümüzde de değişik ad ve unvanlarla dine-imana hizmet veren bir hayli
cemaat ve grup var ve bunların çoğunun da çizgisi tam.. şimdi bunlardan biri
kalkıp tahdis-i nimet mülâhazasıyla “Bana öyle geliyor ki, Kur’ân’ın şu
âyetinde, bugün yapılan şu işlere işaret var.” dese, bütün samimiyetimle “Niçin
olmasın ki?..” derim. Çünkü “Bir insanın hidayete ermesi, üzerine güneşin
doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır.”

Şimdi eğer yapılan işler bunun binlercesi ise ve insanın insanî kemalâta

ulaşmasına vesile olunuyorsa, bu bir yol, bir çığır ise, ِلِعاـَفْلاَك ُبَبَّسَلا 
“Vesile olan,  bizzat o işi yapan gibidir.” sırrınca, o yoldan gelip geçen
herkesin defterine kaydedilen hayr u hasenât o inanmış gönüllerin defterine de
kaydedilecektir. Bu sebeple bu kişiler hakkında da işârât-ı Kur’âniyeden bir
hisse olabileceği ihtimal dahilindedir. Binaenaleyh bu mesele, garip
görülmemeli ve istiğrap edilip yadırganmamalıdır.

Kur’ân’dan kendi dönem ve hizmet cereyanlarına işaret çıkaran o büyük
zatların gayet mütevazi oluşu da gözden kaçırılmaması gereken bir husustur.
Huccetü’l-İslâm İmam Gazzâlî de, müceddid-i elf-i sânî İmam Rabbânî de,
büyük veli Muhyiddin İbn Arabî ve daha başkaları da derler ki: “Allahu a’lem,
bu işaretler –beraber bulundukları hizmet arkadaşlarını kastederek– sizin
samimî, hâlisâne hizmetlerinizedir.”

Evet, o büyük kametlerin anlayışı şudur: “Bir ordunun muzafferiyeti, o
ordunun fertlerine taksim edilir. Yoksa o orduyu temsil eden komutana
verilmez. Zira böyle bir durumda o komutan putlaştırılmış olur. Ancak eğer
neticede bir zayiat, zarar ve yanlışlık olursa, o takdirde bütün bunlar o
komutana verilir. Çünkü o, iyi bir strateji hazırlamamış demektir. Binaenaleyh
ganimetler, muvaffakiyetler, zaferler nefere, teb’aya verilmeli; falsolar,
fiyaskolar da baştakilerden bilinmelidir.”



İşte bir ölçü: Kendi hizmet dönemine dair işaret ve bişaretten bahseden
büyük bir zat, fevkalâde bir tevazu içinde, çevresinde bulunan talebelerine
şöyle hitap eder: “Hem itiraf ediyorum ki, samimî ihlâsınızla, şan ve şeref
perdesi altında nefsimi okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız.
İnşâallah tam ihlâsa muvaffak olursunuz, beni de tam ihlâsa sokarsınız.”

Şimdi, ihlâsa ermeyi talebelerinin ihlâsına bağlayacak ölçüde engin bir
tevazu anlayışı içinde bulunan, ruhuna ve kalbine bu anlayışı sindirmiş olan
fevkalâde tevazu sahibi böyle bir zat hakkında –Kur’ân’dan çıkardığı işaret ve
bişaretler dolayısıyla– kibir düşünüp ucub tasavvur etmek –Allah muhafaza
buyursun!– kibrin ve ucbun ne demek olduğunu bilmemek demektir.
1 “Yaş-kuru ne varsa hepsi mübîn olan o yüce Kitap’ta mahfuzdur.” (En’âm sûresi, 6/59)

2 İbn Abbas, Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) amcasının oğlu, tefsir, fıkıh, hadis
ilimlerinde otorite olarak kabul edilen, ashap devrinden itibaren “Habrü’l-ümme” (Ümmetin âlimi),
“Tercümanü’l-Kur’ân” (Kur’ân’ın tercümanı) unvanlarıyla anılagelen ve Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) “Allahım, ona dinin ruhunu öğret ve onu te’vile (Kur’ân’ın hakâik-i mekniyesine) âşinâ
kıl!” şeklindeki duasına mazhar olan sahabidir.

3 Bakara sûresi, 2/207.

4 Bkz.: Ahzâp sûresi, 33/37.

5 Bkz.: Hac sûresi, 22/19.



AŞERE-İ MÜBEŞŞERE
Soru: Aşere-i Mübeşşere hakkında ciddî bir malumatımız yok. Bu zevat-ı
kiramın daha dünyada iken Cennet’le müjdelenmeleri ne ile izah
edilebilir? Dinimize hizmet anlayışları diğer sahabilerden daha mı
fazladır ki hayatta iken Cennet’le müjdelenmişlerdir?
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafından Cennet’e girecekleri daha

hayatta iken kendilerine müjdelenen on sahabiye “Aşere-i Mübeşşere”
denilmektedir. Bu on sahabi; Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali,
Hz. Talha b. Ubeydullah, Hz. Zübeyr b. Avvam, Hz. Abdurrahman b. Avf, Hz.
Sa’d b. Ebî Vakkas, Hz. Ebû Ubeyde b. Cerrah ve Hz. Said b. Zeyd’dir
(radıyallâhu anhüm ecmain).

Şimdi sorunun cevabına geçelim. Evvelâ, ashab efendilerimizin Cennet’le
müjdelenmeyenleri hakkında dahi Cennet’e gitmeyecek şeklinde bir düşüncenin
kafa ve kalbimizde bulunması, Allah’ın mümtaz ve müstesna olarak yarattığı,
mümtaz ve müstesna Nebi’sine ittiba ile serfiraz o zevat hakkında bir
suiedeptir.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir hadislerinde, “Allah,
ümmetimden yetmiş bin insanı sorgusuz sualsiz Cennet’e koyacak.”
buyurmaktadır. Herhâlde hadiste sorgusuz sualsiz Cennet’e gidecek olan
insanlar içinde evvelâ ashab-ı kiramı düşünmek gerekir. Bu hadisin devamında
ise şöyle buyrulmaktadır: “Ben, Cenâb-ı Hak’tan artırmasını istedim. Her
bire bedel, bir yetmiş bin, bir yetmiş bin oldu.”

Bu ifade neticesinde karşımıza büyük rakamlar çıkmaktadır. Böyle olunca
biz, –kanaat-i âcizanemce– en başta bu pâye ve mazhariyeti ashab-ı kirama
verme mecburiyetindeyiz. Çünkü her şeyden evvel Allah’a ve Nebi’sine en
yakın olarak başta onlar gelmektedir. Zaten Allah Kur’ân-ı Kerim’de pek çok

yerde, onlardan razı ve hoşnut olduğunu da anlatmaktadır.1

Allah Resûlü, bu on sahabenin Cennetlik olduklarını değişik vesilelerle
bizzat kendisi ifade buyurmuşlardır: Başka bir rivayette bir Yahudi âlimi olan
Abdullah İbn Selâm’ın da Cennetlik olduğu zikredilmektedir. Kur’ân-ı
Kerim’de: “Size gelen bu hakikate İsrailoğullarından şehadette bulunan bir



şahit var.”2 ifadeleriyle bu sahabi tebcil edilmektedir.
Abdullah İbn Selâm, Müslümanlığa girdiği günden itibaren hep hakkaniyet

içinde olmuş ve hayatının sonuna kadar da İslâm için gayret ve mücadeleden
geri durmamıştır. O, Hz. Osman devrinde, Hz. Osman’ı da alıp götüren korkunç
fitnede kollarını gerip fitneye karşı duranların başında gelenlerdendir. Fakat
buna rağmen o günkü gözü dönmüş insanlar, –hangi ruh hâletiyle belli değil–
‘Yahudi çocuğu’ diyerek onu da tartaklamışlardır.

Abdullah İbn Selâm’ın Cennetlik olduğu rivayetiyle beraber, on rakamı on
bire çıkmış olur ki, bu mübarek rakam, Hz. İsa’nın etrafındaki on bir havariye
de denk gelir. Aslında her peygamberin etrafında böyle bir havari kitlesi
oluşmuştur. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), etrafında oluşan bu havari

kitlesine يِراَصَْنأ  “Yardımcılarım.”3 demiştir ki, bunu “Medine’deki sahabe”

mânâsına almamak gerekir. Buradaki ٌراَصَْنأ  kelimesi “Havariler” anlamına
gelmektedir.

Yine Hz. Musa’nın yanında Yuşa İbn Nun ile Hz. Harun’un olduğunu
görüyoruz. Hz. Musa’nın bunun dışında da havarileri olma ihtimali vardır ve
belki de sayıları on birdir. Gerçi Kur’ân esbâtı on iki olarak gösterir; o da
üzerinde durulmaya değer. Bu konuda net bir bilgi olmasa da, ihtimal kıyamete
kadar gelecek olan mücedditlerin de etrafında aynı sayıya denk havarileri
olmuştur/olacaktır.

Nitekim yerle gök, makro âlem ile normo âlem arasında ciddî bir tenasüp söz
konusudur. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Gökte iki vezirim var;
bunlar Cebrail ve Mikâil’dir. Yerde de iki vezirim var; bunlar ise Hz. Ebû
Bekir ile Hz. Ömer’dir.” buyurarak iki âlem arasındaki münasebete işaret
etmektedir. Nasıl ki gökyüzünde devâsâ yıldız ve gezegenler var, yeryüzünde
de o değer ve kıymete sahip büyük insanlar vardır.

Bu durum, günümüz için de geçerlidir ve belki günümüzde de aynı sayıda
insan vardır. Bunları, bir sayı bid’atı olmadığını arz etmek için söyledim. Sayı
bid’atı, dinî bir bid’at değildir. Bu, ilk defa Efendimiz’le başlamış bir âdet de
değildir.



Şimdi de neden özellikle bu on sahabenin Cennet’le müjdelendikleri
sorusunun cevabına geçelim. Öncelikle şunu belirtmekte yarar var: Sahabe-i
kiram arasında sadece bu on sahabeye “Cennetliksin.” denmesi, ne yaparlarsa
yapsınlar, hep istikameti takip ettiklerini vurgulamak içindir. Bu, önemli bir
husustur. Esasen bütün mü’minler, Cennet’e gireceklerdir ama, yukarıda
bahsini ettiğimiz on sahabeye, “Cennetliksin.” denmesi, onlara özel bir iltifat
ve değer ifade etmektedir. Bu durum, diğer sahabiler için, hususî mahiyette
değil de mutlak olarak zikredilmiştir.

Bu on sahabenin altı tanesi şehittir: Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz.
Talha, Hz. Zübeyr ve Hz. Ebû Ubeyde b. Cerrah (radıyallâhu anhüm). Hz. Ebû
Bekir’in de zehirlendiği söylenir. Eğer bu iddia doğru ise o da şehittir. Bu
itibarla, işbu zevat, evvelâ herkesin Allah Resûlü’ne sırt çevirdiği bir zamanda
O’nun yanında yerlerini almak, sonra hicret faziletini ihraz etmek, daha sonra
da şehit olmakla büyük bir mevki kazanmışlardır.

İsterseniz biraz daha açalım:
Evvelâ herkes, Efendimiz’e sırtını döndüğü günlerde onlar, Allah Resûlü’ne

ve Kur’ân’a sahip çıkmışlardır. Gökte, yalancı bir şimşeğin dahi çakmadığı,
ümit verebilecek hiçbir sebep ve faktörün ortada bulunmadığı, inen âyetlerin
sayısı beş veya altıya varmadığı bir zorlu dönemde bu büyük hakikate sahip
çıkmak yüksek bir pâyedir.

İlk Müslümanlardan Hz. Ebû Bekir’in gayretleriyle Hz. Osman, Hz. Said İbn
Zeyd ve arkasından Sa’d İbn Ebî Vakkas İslâm dairesine girmişlerdir. Hz. Ali,
Hz. Ebû Ubeyde b. Cerrah ve Sa’d İbn Ebî Vakkas da Allah Resûlü’nün
yanında yer alan ilklerdendir. Öyle ki, Hz. Sa’d İbn Ebî Vakkas, daha on sekiz
yaşlarındayken henüz gözüne günah girmeden annesinin bütün ısrarlarına
rağmen, hatta “Ölsen bile anne, ben, gönül verdiğim o hakikatten
dönmeyeceğim!” diyecek kadar civanmert bir zattır. Hz. Ebû Bekir, o dönemin
zorluğunu şu ifadelerle anlatmaktadır: “Ölümü göze almadan dışarıya çıkmaya
cesaret edemezdik! Ve bir yere girmeye de…”

İkinci olarak, insanın bir hakikati kabul etmesi, bir sisteme tâbi olup ona
hizmeti hayatının gayesi hâline getirmesi bir mârifettir ve o kimsenin kadrini



yükseltir. Bununla birlikte insanın hayatının sonuna kadar bunu aynı seviyede
devam ettirmesi, kadrine kadir ve kıymet katar. Nasıl ki, bir mûsıkîşinası
değerlendirirken, başta hangi perdede başlamış ve başladığı perdede
noktalayabilmişse, biz o mûsıkîşinasın hançeresini, sesini ve nefesini sena
ederiz.

Aynen bunun gibi bu sahabiler, hangi perdeden işin içine girmişlerse,
bitirirken de aynı seviyede bitirmişlerdir. Yani duygu ve düşüncelerinde zerre
kadar sapma göstermemiş ve olabildiğine civanmert bir şekilde hep Allah
Resûlü’nün yanında kalabilmişlerdir. Bu meselenin ayrıca psikoloji açısından
da tahlil edilmesi gerekir…

Ufukların olabildiğine karanlık olduğu, kurtuluş adına hiçbir ümit emaresinin
bulunmadığı bir dönemde onlar, asla ümitsizliğe düşmemişlerdir. Gün olmuştur
ki, vatanlarından, çoluk çocuklarından ayrılıp hicret etmeleri istenmiş, onlar
tereddüt etmeden bu emri de yerine getirmişlerdir. Yine onlar Medine’ye
geldiklerinde, “Biz önce Müslüman olduk. Medineli kardeşlerimize karşı bir
üstünlüğümüz vardır.” iddiasına kalkışmamışlar ve mahviyetle derinliklerine
derinlik katmışlardır. Öyle ki, Hz. Ömer, bu duygu ve düşünceyi destekler
mahiyette şunları söyler: “Biz bu kardeşlerimizin hakkını yedik. Onlar, dini
kucakladılar. Efendimiz’e kucak açtılar. Biz ise hep halifeleri kendimizden
teklif ettik ve onların önüne geçtik.”

Evet, Aşere-i Mübeşşere’nin o devirde de kıymetlerini ve kadirşinaslıklarını
koruduklarını görüyoruz. Sahabeden dünya karşısında belki eğilenler olmuştur
ama Aşere-i Mübeşşere, hayatlarının sonuna kadar tuttukları zirveyi hep
korumuş ve dünya metaı karşısında hiç mi hiç eğilmemişlerdir. Ticareti çok iyi
bilen bu insanlar, gün gelmiş ticaret sayesinde Medine’nin en zenginleri hâline
gelmişlerdir; ancak dünya karşısında asla serfüru etmemiş ve onlar her zaman
safvet ve sadeliklerini korumuşlardır. Yerinde Hz. Osman beş yüz deveyi yükü
ile beraber hibe etmesini bilmiş, Hz. Abdurrahman b. Avf ise, varlığı ne
kadarsa, hepsini Allah yolunda infak etmesini bilmiş ve hep birer örnek teşkil
etmişlerdir.

Ayrıca Aşere-i Mübeşşere efendilerimizin her birisi, devletleri idare



edebilecek dehaya sahip insanlardır. Nitekim Allah Resûlü’nden sonra Hz. Ebû
Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife olarak İslâm devletini en
başarılı şekilde idare etmişlerdir. Aşere-i Mübeşşere’den diğerleri de birer
siyasî ve askerî dâhi idiler.

İnsanın, akıl ve dehasıyla bir hakikate teslim olması nispetinde kadir ve
kıymeti artar. Safdil ve bir şey bilmeyen insanlar, birinin parlak bir şey
göstermesi karşısında bir teslimiyet gösterebilir ve bir hususa yönelebilirler;
ancak aklı kendisine yeten, ufuklar arkasını gören deha çapındaki insanların,
Efendimiz’in etrafında ciddî bir teslimiyet içinde toplanmaları, o insanların
kendi nefis ve hissiyatları adına çok büyük bir fedakârlıkta bulunduklarını
göstermektedir. İşte Aşere-i Mübeşşere efendilerimiz, ortaya koydukları
hayatlarıyla bu büyük işi yapmışlardır.

Bir diğer mesele de, bu sahabilerin her biri çok soylu ailelerden
gelmektedirler. Onların böyle soylu ailelerden gelmeleri ve dünya adına her
şeyi arkada bırakmaları, daha doğrusu dünya ve mâfîhâ adına hiçbir şeye
temenna durmamaları, onların ayrı bir derinliklerine işaret etmektedir.

Allah Resûlü’nün “min indi nefsihî” iltifatı olmaz. O (sallallâhu aleyhi ve
sellem), çok kadirşinastır ve kendisine iyilik yapan birinin iyiliğini hayatının
sonuna kadar asla unutmamıştır. Meselâ Hz. Âişe Validemiz, Efendimiz’in ilk
eşleri Hz. Hatice Validemiz’e olan kadirşinaslığını şöyle dile getirmektedir:
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), evde bir şey olunca, “Şunu
Hatice’nin şu akrabasına, şunu da Hatice’nin şu akrabasına gönder.” derlerdi.

Allah Resûlü’nün çok kritik bir dönemde kendisine yardım eli uzatan bu
sahabilerini de unutması mümkün değildir. Meselâ Efendimiz, Hz. Ebû
Bekir’in, “Bana ümmet olacak biri yok mu?” sözü karşısında, “Ben varım yâ
Resûlallah!” diyerek elini göğsüne vurmasını bilen o zatı unutmaz. Hz.
Ömer’in “Lâ ilâhe illallah” dedikten sonra arkasına ashabı alarak Kâbe’ye
gidip açıktan namaz kılmasını ve sahabenin hayırla yâd edilmesine vesile
olacak onun böyle civanmerdâne davranışını asla unutmaz. Aslında kimse
unutmaz ki, Efendimiz de unutmuş olsun.

Hz. Zübeyr b. Avvam da Efendimiz’in unutamadığı tali’lilerdendir. Allah



Resûlü Mekke’nin bir sokağında dolaşırken birdenbire kılıcı yerde sürünen
Zübeyr b. Avvam’ı görür ve sorar: “Nereye böyle ey Zübeyr?” Bunun üzerine
Hz. Zübeyr şu cevabı verir: “Yâ Resûlallah! Senin yakalanıp şehit edildiğini
duymuştum. Bu kılıçla onlara hadlerini bildirmeye gidiyordum.”

Yine Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), birkaç defa kendi kavim ve
kabilesini toplayıp da, “Benim tebliğ ettiğim bu dini kabul edecek yok mu?”
dediğinde her defasında “Ben varım yâ Resûlallah!” diyen o günlerde on-on iki
yaşlarında bulunan Hz. Ali’yi unutamaz. Hendek Savaşı’nda Amr İbn Abdi
Vüdd, hendeği atlayıp geçtiği zaman, Allah Resûlü’nün “Buna karşı çıkacak
kimse yok mu?” diye ashabına seslendiğinde, o günlerde yirmi iki-yirmi üç
yaşlarında bir genç olan Hz. Ali’nin her defasında “Ben!” demesini elbette ki
unutamaz.

Medine’de nifak hıyaneti kol gezmektedir. Bu durum karşısında Allah
Resûlü’nün günlerce uykusuz kaldığı olmuştur ve bir insan olarak o da istirahat
etmek istemektedir. Ne var ki, dışarıdan gelecek olan tehlikeler karşısında
evinin kapısında kilit bile yoktur.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), o günleri şöyle anlatmaktadır: “Bir
gün çok sıkılmıştım ve gönlümden: ‘Ashabımdan bir kimse gelip beklese de
ben de biraz istirahat etsem.’ diye geçirdim. İşte tam bu esnada kapının
önünde bir kılıç şakırtısı duydum. ‘Kim o?’ deyince, Sa’d İbn Ebi Vakkas’ın
sesini işittim. ‘Ne arıyorsun kapının önünde?’ diye sorunca Sa’d şunları
söyledi: ‘Evde yatıyordum yâ Resûlallah! Sana bir zarar verirler düşüncesiyle
kapının önünde perdedâr olayım diye geldim.’

Evet, elbette ki Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hz. Sa’d’ın bu
hareketini de unutmayacaktır. Zaten böyle bir kadirşinaslığa Cenâb-ı Hak da
müheymin ve nigehbândır. Allah bir ilham hâlinde Nebi’sinin gönlüne bu zatlar
hakkındaki düşüncesini ilham etmiş ve Allah Resûlü de onları Cennet’le tebşir
etmiştir. Çünkü onların hepsi tebşire lâyıktırlar...

Burada şunu da ifade etmekte fayda var: Her hizmette ilk defa bayrağı çeken
ve doğrulup ruhunun ilhamlarını her tarafa haykıran insanlar, hiçbir zaman
unutulmamalıdır ve zaten unutulmamıştır da. Bu husus, günümüz için de aynıyla



geçerlidir. İman ve Kur’ân davasına hizmet eden ve bu işin bayraktarlığını
yapan insanlar ciddî sıkıntılar yaşamışlar ve işin bugünlere gelmesine vesile
olmuşlardır. Bu insanlar sayesinde her şeyin düzlüğe çıktığını duyuyor ve biz
biraz daha rahat ediyoruz. İnşâallah bizden sonra gelecekler, daha da rahat
edecek ve belki de bizi hayırla anacaklardır.

Evet, arkadan gelenler, önlerinde onlara çığır açan ve onlar için bu şehrâhı
hazırlayan insanları daima hayırla yâd edeceklerdir ki, bu aynı zamanda
Kur’ân’ın öğrettiği bir edeptir. Nitekim “Onlardan sonra gelenler (başta
muhacirler olarak, kıyamete kadar gelecek mü’minler): ‘Ey kerim Rabbimiz,
derler, bizi ve bizden önceki mü’min kardeşlerimizi affeyle! İçimizde
mü’minlere karşı hiçbir kin bırakma! Duamızı kabul buyur yâ Rabbenâ,

çünkü Sen Raufsun, Rahîmsin! (şefkat ve ihsanın son derece fazladır).’ ” 4

âyet-i kerimesi bu hakikati dile getirmektedir.
Biz burada, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatıyla alâkalı,

Kur’ân’ın yardımıyla tavzih edilip aydınlığa kavuşturulan bir mevzu üzerinde
durmaya çalıştık. Her iman ve Kur’ân’a hizmet hareketinde mutlak bir öncü
grup olmuştur. Bunlar, o muallâ ve mukadder mevkilerini daima zihinlerimizde
ve gönüllerimizde korumalıdırlar. Daha doğrusu bizler, gönlümüzde onlar için
hazırladığımız yeri daima korumalıyız; korumalıyız ve onlar, bizim nazarımızda
daima muallâ olmalıdırlar.

Bu dava uğrunda hapse girenleri, çile çekenleri, köy köy, kasaba kasaba
sürgüne yollananları, mahbeslerde kendilerine yer hazırlananları –Allah
nisyandan münezzehtir– Allah unutmamıştır ve bizim de onları unutmamamızı
istemektedir. Onları daima, kadirşinaslık içinde hayırla anmak bizim için bir
vecibedir. Rabbimiz’den niyaz edelim, bize iyi eserler bıraktırsın ve bizden
sonrakiler de bizi hayırla yâd etsinler…

Aşere-i Mübeşşere’yi böyle kısa bir sohbetin dar kalıpları içinde anlatacak
durum ve iç dolgunluğundan mahrumum. Onları en iyi, kendilerinden sonra
gelen tâbiîn anlamıştır. Tâbiîni de tebe-i tâbiîn anlamıştır. Zaten buraya kadar
anlattığım sözlerin çoğu da onlardan mülhem fikir ve düşüncelerdi. Rabbim
bizleri onların şefaatlerinden mahrum bırakmasın.



1 Bkz.: Mâide sûresi, 5/119; Tevbe sûresi, 9/100; Fetih sûresi, 48/18; Mücâdele sûresi, 58/22; Beyyine
sûresi, 98/8.

2 Bkz.: Ahkaf sûresi, 46/10.

3 Âl-i İmrân sûresi, 3/52; Saf sûresi, 61/14.

4 Haşir sûresi, 59/10.



NAMAZIN ÇEKİRDEKLERİ
Soru: Namazda tesbih, tekbir, tahmid, sübhaneke, Fatiha, Tahiyyat gibi
hususî sûre ve terkiplerin mânâları üzerindeki tefekkür tarzımız nasıl
olmalıdır?
Tekbir (Allahu Ekber), tesbih (Sübhanallah), tahmid (Elhamdülillah), Fatiha

ve Tahiyyat gibi hususî cümleler, namazın çekirdeği mahiyetindedir. Aynı
zamanda bu ifadeler, kulluğun da esasatıdır.. ve bunlar, mü’minin tefekkür
dünyası için de çok önemli unsurlardır. Diğer bir ifadeyle mezkur ifadeler,
mü’minin tefekkürle dolduktan sonra boşalmasını dillendiren çok mühim
cümlelerdir. Ayrıca bu ifadelerden her biri, mü’minin kâinattaki hakikatler
karşısındaki hayranlığını seslendirirler.

Şimdi isterseniz icmalî (özet) olarak yaptığımız bu değerlendirmeleri biraz
daha açalım:

“Namaz, mü’minin miracıdır.” buyrulmuştur. Efendimiz, cismiyle ve ruhuyla
semalara çıkmış, mertebeler üstü zirvelere ulaşmış, görmesi gerekli olan
şeyleri –Allah’ın lütfuyla– görmüş ve daha sonra da geriye dönüp gelmiştir.
Mü’min bu ufku, iyi konsantre olursa her zaman hayalinde, ruhunda ve zihninde
yakalayabilir ve hakikî miracın gölgesinde izafî miracı yaşayabilir.

Hakikat-i namaza muvaffak olamamış biri olarak bunu aynıyla size intikal
ettirmek benim için çok zordur. Ancak, dayanağım, yaşayanlar; onların hissedip
hissettirdikleri çerçevede bir şeyler söylenebileceğini düşünüyorum:

İnsan, bahsini ettiğimiz bu fikrî ve ruhî miracını yaparken tekvînî (kâinata
ait) ve enfüsî (insanın iç dünyasıyla alâkalı) âyâtı müşâhede eder. Kur’ân’ın
âyetleriyle bunlar arasında münasebetler bulur. Yerde bulunduğu aynı anda,
başının atmosferi aştığını, gidip ta ötelere ulaştığını duyar gibi olur; evet insan
az ruhunu dinlese, o atmosferi her zaman yakalayabilir.

Bundan sonra karşınıza Kur’ân’ın âyetlerinin de yardımıyla rengârenk
tablolar çıkar ki, bu tablolar, sizin nefsinize karşı, nefsinizden münbais
olabileceği gibi kâinattan doğma tablolar da olabilir.. ve siz bu tabloların her
birinde ne rengârenk şeylerle karşı karşıya kalırsınız! Aslında topyekün kâinat,
eşya ve insan vücudunda, insanla kâinat arasındaki münasebetlerde öyle bir



armoni, öyle bir âhenk vardır ki, dahası olamaz.
İşte böyle bir manzara karşısında siz, “Buna karışan başka el olamaz, bu

nizam ve âhengin arkasında sadece Allah var.!” der ve takdis makamında,

iliklerinize kadar duyarak, ّللا ِهٰ َناَحْبُس   sözleriyle haykırırsınız. Tekbiri alır

almaz, َكِدْمَحِبَو ّللا  َّمُھٰ ََكناَحْبُس   diyerek, hamd ü tesbihi beraber yâd edip,
“Bize onu duyurduğundan dolayı Sana hamd olsun. Seni tesbih u takdis ve ilan
ederiz ki, Sen varsın, şerikin yok ve Sen münezzeh ve mukaddessin!..” dersiniz.

Bunlar gönlün sesi ve solukları olarak çevrede tınladıkça insan kendini vecd
ü istiğrak zemzemesi içinde sanır.

Bazen bu derin mülâhazaları, kâinatta o baş döndürücü hâdiselerin
duyulması takip eder. Bu konuda bir ilim adamı şunları söyler:

“Şu güneş sisteminin başka bir güneş sistemiyle çarpışması veya güneş
sisteminde bir gezegenin başka bir gezegenle vuruşması, bir denizde akıp giden
bir vapurun başka bir denizde yüzen herhangi bir vapurla çarpışma ihtimali söz
konusu olmadığı gibi şu koca kâinatta da öyle müthiş bir âhenk var ki, hiçbir
gezegen veya gök cismi bir diğeriyle çarpışması kat’iyen bahis mevzuu
değildir.”

Evet, insan kâinattaki bu muhteşem nizam ve intizam, tedbir ve tedviri
gördüğünde, “Bu ne müthiş, ne büyük bir kuvvet eseridir!” demekten kendini
alamaz. Arkasından bir kere daha tefekkürle derin bir soluk almak için “Allahu
Ekber” der iki büklüm olur. Durumuna göre ve tilâvet ettiği âyetlere bağlı
olarak, Cenâb-ı Hakk’ın gökten ve yerden indirdiği ve bitirdiği nimetleri
düşünür, hamd ü senâ hisleriyle köpürür; verilen şeyleri, verileceklerin
referansı sayar sevinir; duygu ve düşünceleri itibarıyla hep O’na doğru yol
alıyor gibi bir ruh hâletiyle gürler ve tilâvet ettiği kelimelerle duyuş ve
sezişleri arasında münasebetler kurar ve hislerini namazın münasip bir
rüknünde ona uygun “kelimât-ı tayyibe” ile seslendirir ve daha da derinleşerek
seyahatini devam ettirir.

Evet, namazın içinde çokça zikredilen Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu
Ekber gibi mukaddes kelimeler, bir bakıma kulluğun sesi-soluğu, miraç
hakikatinin farklı fasıllarının işaretleridir.



Biz, Cenâb-ı Hakk’ın karşısında kulluğumuzu icra ederken bütün müşâhede,
duyuş ve hissedişlerimizi tesbih, tahmid, tekbir şeklinde dile getiririz. Vermiş
olduğu maddî-mânevî, cismanî ve ruhanî bütün nimetlerine karşı
“Elhamdülillah”; hiçbir şekilde şerikinin bulunmaması karşısında tesbih
sadedinde “Sübhanallah”; küçüklüğümüzü teslim, O’nun büyüklüğünü ilan
sadedinde “Allahu Ekber” diyerek umum rubûbiyetine karşı küllî bir ubûdiyette
(kullukta) bulunmaya çalışırız.

Fatiha sûresi, Kur’ân’ın hulâsası ve özüdür. Bütün Kur’ândaki hakikatleri,
mücmel (özet) olarak Fatiha’da görmek mümkündür. Binaenaleyh biz orada,
yerinde Cenâb-ı Hakk’ın azametini görüp dehşete kapılarak “Büyüksün
Allahım!” mânâsına “Allahu Ekber!” deriz; yerinde Cennet’in nimetleri içinde
yüzüyor gibi olur ve o nimetlere bizi ulaştıracak vesileler içinde
bulunduğumuzu hisseder, Allah’ın lütfuyla bir mânevî merdivende
yükseltildiğimizi görerek –aynı şeyler oruç, zekât, hac gibi hususlarda da söz
konusudur– “Elhamdülillah” deriz. Yerinde, “Bütün bunları, kâinat ve dünya-
ukbâ münasebetini hazırlayan Allah’tır.” diyerek, yâd ederiz ki, câmi bir
icmalle bunların hepsi Fâtiha’da mündemiçtir.

Tahiyyata gelince, o daha net olarak bize miracı hatırlatır. Miraç,
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Allah’a olan kulluğu ve tabir-i
diğerle kendisinden istenen kulluğu çok geride bırakıp evc-i kemale çıkmasının
ifadesidir. Evet, Cenâb-ı Hak, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) kulluk
adına bir kapı aralamış ve geçiş adabına uygun oradan geçmesini istemiştir.
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) hiç kimseye müyesser olmayacak

şekilde 1 ىٰنَْدأ ْوَأ  ِنْیَسْوَق  َباَق   ile işaret edilen bir derinlik ve mükemmeliyet
içinde o kapıdan geçmiştir.

İşte miraç, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberliğinin
semeresi değildir; o, O’nun kulluğunun neticesidir. Miraç, en zor şartlar altında
dahi kulluğundan fedakârlıkta bulunmayan Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem), insanların kendisine bütün bütün sırtlarını döndüğü, sebeplerin bir bir
sukut ettiği bir dönemde sırr-ı vahidiyet içinde nur-u ehadiyetin tecellî
etmesinden ibarettir.



Kureyş’in, “Bunlara kız alıp vermeyeceksiniz.. çarşıda, pazarda bir şey
satmayacaksınız. Her türlü ilişkinizi keseceksiniz.. ta bütün Hâşim oymağı
Şi’b-i Ebî Talib’de mahvoluncaya dek…” dedikleri bir uğursuz dönemde, yani
zâhiren hiçbir esbabın görünmediği anda Allah Teâlâ, Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) kalbini taltif etmek ve kırılan onurunu tamir etmek için O’nu
özel katına yükseltmişti.

Bu dönem aynı zamanda, onca olumsuzlukların yanında Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) iki büyük musibete maruz kaldığı dönemdi.
Bunlardan biri Ebû Talib’in vefatı, diğeri biricik zevcesi Haticetü’l-Kübrâ’yı
kaybetmesiydi. Cenâb-ı Hak, O’nun bu yaralarının tedavisi için, “Herkese ve
her şeye rağmen, bütün dünyalara bedel Ben varım!” diyerek Efendimiz’i
miraçla taçlandırmış ve tesliyede bulunmuştur.

O’nun bütün namazları, niyazları, oruçları ve çileleri; namazın, niyazın,
orucun mânâsını halka anlatmaları, anlatıp bütün bunları birer merdiven
yapmaları, O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) miraca yükselmesine vesile
olmuştu. Böyle bir şeref, Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) başka
ikinci bir peygambere nasip olmamıştır. Her nebi kendi ruhunda, belki
perispirisi ile Allah’ın huzuruna çıkmış, kurb-u huzura müşerref olarak iltifat
görmüştür ama, bütün gökleri ve Cennetleri bilemediğimiz keyfiyetleriyle
temâşâ ikramı sadece Allah Resûlü’ne müyesser olmuştur.

İşte bizler de böyle kadri yüce, civanmert bir Nebi’nin arkasında bulunmanın
mazhariyetiyle, namaz sayesinde o miracı duymaya çalışıyoruz.

Buraya kadar anlatılanlar, ne namazın mücmel bir hulâsası, ne de onun
çekirdeği olan “Sübhanallah”, “Elhamdülillah” ve “Allahu Ekber”i kamet-i

kıymetlerine göre anlatmaktır. 2 ِ۪هَتِلكاَش ىٰلَع  ُلـَمَْعي  ٌّلــُك   âyetinde ifade
edildiği gibi herkes hâline göre iş yapar ve hâline göre konuşur. Ben de yıkık,
dökük ve perişan hâlime göre, o en yüce hakikatleri anlatmaya çalıştım.
Seyyiatım perde değilse, temiz gönüller, bu bulanık şeylerin arkasında,
gerçekten dupduru olan namaz hakikatini duyabilirler.

Rabbim, “Hammâdûn” ümmetinden olan bizleri, Ahmed-i Mahmud olan
Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm), hadislerinin ifadesiyle orada “Livâü’l-



Hamd” isimli sancağı altında toplanmak ve hamd etmek; burada “Hamdolsun
bizi bu Cennet’e eriştiren Allah’a! Eğer Allah bizi muvaffak kılmasaydı

kendiliğimizden biz buna yol bulamazdık.”3 âyetini okuyarak, ahirette de,
Livâü’l-Hamd altında toplandığımız zaman, “Rabbimizden beklenen buydu.
Sultanımıza yakışan da budur!” demek lütfuyla bizleri lütuflandırsın. Dünya
ve ukbâda bizi maiyyet-i ilâhiye ile serfiraz eylesin!..
1 “İki yay arası kadar, hatta daha da yakın...” (Necm sûresi, 53/9)

2 “Herkes kendi seciye ve karakterine göre davranır.” (İsrâ sûresi, 17/84)

3 A’râf sûresi, 7/43.



EFENDİMİZ’İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ
Soru: Efendimiz’in ümmîliği (okuyup yazmamaları) bütün hayatları
müddetince midir? Yoksa ْأَرِْقا  “Oku!” âyetinin sırrı ile perdeler
kalkarak, kâinatta kimsenin okuyamayacağı sırları okuyan Efendimiz,
halkın anladığı mânâda okur yazar olmuşlar mıdır?
Ümmî, kalem tutup yazı yazmayan ve yazı yazma ameliyesi olmayan insan

demektir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Allah öğretmediği için,
Tevrat ve İncil veya başkalarının yazdıkları kitapları okuyamıyordu. Allah’ın
O’na okuma ve yazmayı öğretmemesi, peygamberliği için gerekli olan
hususlardan biriydi. Nitekim, “Ey Resûlüm! Sen vahyimizden önce kitap
okuyan veya yazı yazan bir insan değildin; eğer böyle olsaydı, bâtıl iddia

peşinde olanlar (mesajın hakkında) şüphe edebilirlerdi.”1 âyet-i kerimesi de
bu hakikati ifade etmektedir.

Âyet-i kerimeden de anlaşılacağı üzere Allah Resûlü’ne yazı yazma ve
okuma öğretilmemişti. Şayet bilseydi, bâtıl peşinde koşanlar, “O, geçmiş
kitapları alıyor, okuyor ve okuduklarını bize anlatıyor.” diyeceklerdi. Hâlbuki
Efendimiz’in ümmî olduğunu dost-düşman herkes biliyordu. Binaenaleyh
burada, Efendimiz’in okuyup yazmasının olmamasını, O’nun peygamberliğinin,
Saadet Asrı’nda muhatapları tarafından tasdik edilmesiyle alâkalı olduğunu
görüyoruz.

Bu itibarla, Efendimiz’e yazı yazdırılmamıştır. Ancak burada hemen şunu
ifade etmek gerekir ki, ilim, yazı yazmak demek değildir. Allah Resûlü, ulum-u
evvelîn ve’l-âhirîne (öncekilerin ve sonrakilerin ilmine) vâkıftı. Allah, –
keyfiyeti bizce meçhul– elini O’nun sırtına koyunca, mağrip ve maşrık arası
açılmış ve Efendimiz zerreden küreye, makro âlemden mikro âleme kadar her

şeyi bir kitap sayfası gibi önünde görmüştür. Allah ْأَرِْقا  “Oku!”2 dediği zaman

da, “hakikatin ifadesini ve okunmasını” O’nun ruhuna üflemişti. ْأَرِْقا  diyerek
Cenâb-ı Hak Nebi’sini okutmuştur ve o Nebi de kendisine indirilen Kur’ân’ı
tek okuyuşta ezberine almıştır.

O’nun Kur’ân dışında hayatın her ünitesiyle alâkalı söylediği sözlerinin



bütünü de ayrı bir ilim hazinesidir ki, bu hazineye de “vahy-i gayr-i metlüv”
denilmektedir. Vahy-i gayr-i metlüv, doğrudan doğruya Cibril vasıtasıyla,
Kur’ân şeklinde gelen vahyin dışında, Allah’ın Efendimiz’in ruhuna üflediği
vahiy demektir. Allah Resûlü hayatı boyunca konuşmuş ve yanında bulunan
güzide ashabı da O’nun konuşmalarını kayıt altına almışlardı. Bir ara bazı
sahabiler, Efendimiz’in de beşer olması itibarıyla sinirlendiği anlar olabileceği
ihtimaline binaen, münhasıran o zamanlarda konuştuğu şeylerin yazılmasının
doğru olmadığını düşünmüşlerdi.

Bu hâdiseyi Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) bize şöyle anlatır: “Ashab-ı
Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) arasında benden daha fazla hadis bilen
yoktur, ancak Abdullah b. Amr İbn el-Âs müstesna; çünkü, ben yazmazdım, o
yazardı”.

Gerçekten, bizzat Abdullah b. Amr Hazretleri’nin ifadesine göre, o, Allah
Resûlü’nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) duyduğu her şeyi yazardı. Kendisine
“Sen, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) ağzından çıkan her şeyi
yazıyorsun; hâlbuki, O da bir beşerdir. Öfkelendiği zaman da olur, hoşnut
olduğu zaman da.” diyenler oldu. (Bu sözleri kimlerin söylediğini edep
açısından ve gerekmediği için hadis ravileri ketmederler.)

Abdullah İbn Amr, bunun üzerine yazmayı bıraktı ve meseleyi Allah’ın
Resûlü’ne arz etti. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) elini fem-i
mübareklerine götürerek şöyle buyurdular: “Yaz! Hayatım elinde olan
(Allah)’a yemin ederim ki buradan, haktan başkası çıkmaz.”

O, bir beşer de olsa, yine nebi idi; gazaplanması da, hoşnutluğu da Allah
içindi ve her hâlukârda O hep hakkı söylerdi. Evet O’nun hiçbir sözü
hevasından değildi ve beşerî arzularından kaynaklanmazdı. Daha doğrusu O,

kendinden konuşmaz, sadece kendine vahyolunanı söylerdi.3

Evet, tekrar mevzua dönecek olursak, Efendimiz’in ümmîliğini, bir şey
bilmiyor şeklinde anlamamak gerekir. Vahiy gelmeden evvel bile O, çok kâmil
ve yüce bir ruhtu. Hz. İbrahim’in dininin bakiyesi ile amel ediyordu.
Çevresince de faziletli bir insan olarak tanınırdı. Öyle olmasaydı, Mekke’de,
insanların birbirlerini öldürdükleri o dönemde, hiç O’nun hakemliğine



müracaat ederler miydi?
Allah, O’nu evvelâ müstesna yarattı. Sonra da o müstesna aynaya Kendi

ilmini aksettirdi ve biz Efendimiz’de Allah’a ait hakikatleri müşâhede ettik.
1 Ankebût sûresi, 29/48.

2 Alak sûresi, 96/1.

3 Bkz.: Necm sûresi, 53/3.



KUR’ÂN, HAKKINI VEREREK OKUNMALI
Soru: Namazlarda okuduğumuz sûrelerin telaffuzunu yapamıyoruz,
çoğu zamanda da çabuk okuma durumu oluyor. Bu telaffuz edememe
belki mânâya da tesir ediyor. O zaman namazımızın durumu ne olur?
Her mü’minin, Kur’ân-ı Kerim’den Fatiha’yla beraber en az iki kısa sûreyi

doğru olarak okuyup öğrenmesi farzdır. Aslında bir insan en fazla bir gün
içinde, Fatiha, Kevser ve İhlâs sûrelerini doğru bir şekilde rahatlıkla
öğrenebilir. Bu sebeple namazları doğru kılmak için en azından bu üç sûrenin
öğrenilmesi bir esastır.

Kur’ân okurken kelimelerin yanlış telaffuz edilmesi doğru değildir. İnsan,
doğru öğrendiği hâlde sürç-i lisan veya hata ile yanlış okuyabilir. Allah bundan
dolayı –inşâallah– onu muaheze etmez. Ancak kişinin doğru okuması biraz
gayretle mümkünken, bu işe fazla önem vermeyip lâkayt ve laubali kalması,
Kur’ân-ı Kerim’e karşı bir saygısızlık sayılır. Mü’min, Allah’ın kelâmı olan
Kur’ân’ı, en saygılı bir eda ile, saygı dolu bir hisle, en saygılı nağmelerle ve en
saygılı olduğu bir ruh hâleti içinde eda etmeye çalışmalıdır.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Kur’ân okuyan bir insan, Allah ile
konuştuğunu söylese ve yemin etse yemininde hânis olmaz.” buyurmaktadır.
Kur’ân okurken Allah ile konuştuğunun şuurunda olan bir insan, mutlaka
kendine çeki-düzen verecektir. İnsanın, komutanının karşısında emir tekrarı
yapıyor gibi kelimesi kelimesine ve her kelimenin ruhî seviyesine göre üzerine
basa basa, onlardan zevk duya duya ve o kelimeleri âdeta içiyor gibi okuması,
Kur’ân’a ve Sahib-i Kur’ân’a karşı saygısının ifadesidir.

Kur’ân kıraatinde eksikleri olan bir mü’min, fırsatları değerlendirmeli, bir
bilenin huzurunda Kur’ân’ı doğru telaffuz edebilecek şekilde öğrenmeli ve
namazlarını çok Kur’ân okuyarak eda etmelidir.

Bir iki asırdan beri maalesef Türk milleti Kur’ân okumamakta ve aynı
zamanda Kur’ân’ı da bilmemektedir. Bunu söylerken bazı hafızların belli
münasebetlerle gırtlak çatlatarak okudukları Kur’ân’a, hususiyle okudukları
Kur’ân’da hakk-ı temettü arayan ses sanatkârlarının okuduklarına Kur’ân
demediğim için, milletimiz Kur’ân okumuyor diyorum.



Evet, Kur’ân, Allah kelâmı olarak okunmalıdır. Mevlâna İkbal şöyle
demektedir: Ben sık sık Kur’ân okurdum. Buna rağmen babam her defasında
bana “Oğlum, Kur’ân oku!” derdi. Bir gün canıma tak etti ve babama, “Baba,
ben hiç elimden bırakmıyorum ki bu mübarek kelâmı.” dedim. Bunun üzerine
babam bana şöyle dedi: “Oğlum, Allah’ın şerefli elçisi Hz. Muhammed’e
indirdiği Kur’ân’ı, Hz. Muhammed’e inmiş bir Kur’ân olarak okuma! Kur’ân’ı,
doğrudan doğruya Mütekellim-i Ezelî’den dinliyor gibi oku! Yani Sana
söylediği şeyleri, emri tekrar ediyor mahiyetinde dön Allah’a karşı tekrar et ve
öyle oku!”

İşte bu mânâda Türk insanı Kur’ân okumamaktadır. Şimdilerde bir mânâda
hecelenen ve gittikçe de büyüyen, gelişen, kemmî gelişmesine muhâzî (paralel)
olarak, keyfiyet açısından da ona daha derince yaklaşan, dahası onu okurken
gözleri yaşaran, yüreği ürperen kutlu bir nesil, bizler gibi kadirbilmezlerin
yerini alıp ona sahip çıkacağına ümidim tamdır.

Bunu dün de söyledim, bugün de söylüyorum.. ve bir gün gerçekleri
anlatacak vaizi bulduğum zaman, dizinin dibine oturup, hakikatleri ondan
dinleyeceğime defaatle sizin huzurunuzda söz verdim. Öylelerini bulacağımız
ana kadar da siz, ben ve emsalim nâdânları dinlemeye mahkûmsunuz; ihtimal
daha bir süre bu böyle devam edecek.

Bir kere daha arz etmeliyim ki, Kur’ân, dikkatle muhtevasına inilerek ve
Allah kelâmı olduğu şuuruyla, tadı dudağımızda bir burukluk, içimizde bir
ürperti hâsıl edecek şekilde okunmalıdır. Muhbir-i Sadık, “Kur’ân hüzünle
inmiştir, onu hüzünle okuyun.” buyurmaktadır.

Kur’ân, dertli insanın veya çölde yalnız yürüyen sahipsiz birinin, Rabbine
teveccüh ve O’na iç dökmesinin nağmeleridir. Dertli gönüllere enîs (dost)
olsun diye gönderilen bu kitap, hüzünle inmiştir ve onu hüzünle okumak gerekir.
Ne var ki, bu da vicdanların duymasına vâbeste bir hâldir. Ölmüş gönüllerin
bundan anlayacağı bir mânâ yoktur. Allah Resûlü bu hakikati bir kadem daha
ileriye götürerek şöyle buyururlar: “Kur’ân okurken ağlayın.
Ağlayamıyorsanız, kendinizi ağlamaya zorlayın.” Belki bir gün hakikaten
ağlayacaksınız.



Rabbim, Kur’ân’a karşı sinelerimizi saygıyla mamur kılsın.



DÜNYAYA DÜNYA KADAR
Soru: “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete
çalışınız.” deniyor. Bu söz hadis midir? Şayet hadis ise bunu nasıl
anlamalıyız?
Hadis diye Allah Resûlü’ne isnat edilen bu söz, Efendimiz’in sözü değildir.

Ancak bu lafızlarla olmasa da, buna benzer ifadelerle, meselâ, “Hiç
ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış. Yarın ölecek biri gibi de tedbirli  ol.”
şeklinde rivayet edilen başka bir hadis vardır ki, o da yine zayıf olarak
nitelendirilmektedir.

Evvelâ, hadis kriterleri bakımından, bu hadisin senedi tenkit görmüş, bu
sebeple itibar edilmemiş ve zayıf bir hadis olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla
isnat açısından, uydurma olma ihtimaline binaen itibar edilmemesi gerekir.

İkinci olarak, hadisin ifade ettiği mânâ, Kur’ân-ı Kerim’in nasslarına da
aykırıdır. Zira Kur’ân-ı Kerim’de, “Allah’ın sana ihsan ettiği bu servetle
ebedî ahiret yurdunu mamur etmeye gayret göster, ama dünyadan da nasibini

unutma!”1 buyrulmaktadır.
Bu âyet-i kerimeden açıkça anlaşılacağı gibi Kur’ân, dünyaya dünya kadar,

ahirete de ahiret kadar çalışılmasını istemektedir. Vâkıa, mü’minlerin dünyaya
ait işleri de ahiret hesabına olduğundan o da bir mânâda ahiret sayılır. Yani
onlar, dünya için çalışırlar, kazanırlar ve kazandıklarıyla Allah yolunda işler
yaparlar. O da ahiret için olur ve ahiret hesabına geçer. Ancak burada esas olan
husus, bütün himmetin ahirete tevcih edilmesi ve dünyanın ahiret hesabına
işlettirilmesidir. Yoksa hadis diye söylenen sözde ifade edildiği gibi dünyanın
zatına değer vermek şeklinde değil.

Son söz olarak şunu ifade etmekte fayda var:
Hadis diye rivayet edilen bu söz, hem rivayet ve hem de dirayet bakımından

tenkide açık bir sözdür. Ne var ki, günümüz insanının, Efendimiz’den
(sallallâhu aleyhi ve sellem) şerefsüdur olan pek çok sahih hadis-i şerif
dururken, itibar edip daima elden ele dolaştırdıkları bu ve buna benzer sözler
gösteriyor ki, ihtimal bunlar bazı insanların dünya düşüncelerine muvafık
geldiği için ısrarla üzerinde durup bunları yaymaktadırlar.



1 Kasas sûresi, 28/77.



Dördüncü Bölüm
BÜYÜTEÇ

“CENNET OLMAZSA CEHENNEM TA’ZİB
ETMEZ”

Soru: “Cennet olmazsa, Cehennem ta’zib etmez.” deniyor.Bu nasıl olur?
Bu sözü birkaç mânâda anlamak mümkündür. Öncelikle mutlak ve kâmil

mânâda Cehennem’in azap etmesi Cennet’in, Cennet’in de tam bir nimet olması
Cehennem’in mevcudiyetine bağlıdır. Bunun kâmil mânâda olması ile, insanın
bütün duygularını ve letâifini doyuracak şekilde olmasını kastediyorum.

Cenâb-ı Hak, ehl-i Cehennem’den bir kısmına belki de hepsine Cennet’i
gösterecek ve sonra da onları Cehennem’e koyacaktır. Zaten Sırat’tan geçmeyen
hiçbir kimse Cennet’e giremeyecektir. Allah (celle celâluhu) herkesin ateşe

uğrayacağını şu âyetle bildirmektedir: َّكِبَر ىٰلَع  َنا  اَھُدِراَو َك َِّالإ  ْمُك  ْنِم ِْنإَو 
ًاّیِضْقَم ا  ًمْتَح  “Sizden hiçbir kimse yoktur ki oraya uğramasın. Bu, Rabbinin

değişmez bir kanunudur.”1

Burada mü’minlerin ateşe uğrayıp geçmesi ile alâkalı şu hususu da
belirtmekte fayda var; âyetteki girme mânâsına gelen vürûd kelimesi “uğrayıp
geçme” mânasında bir girmeyi ifade eder. Bu durumu, Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) biraz daha açarak şöyle buyururlar: “Herkes Cehennem’e
girer, fakat ateş mü’minler için Hz. İbrahim’e olduğu gibi serin ve selâmet
olur.”

Bu, Cenâb-ı Hakk’ın bozmayacağı ve değiştirmeyeceği bir kanundur. Âyetin
devamında ise mealen şöyle buyrulur: “Sonra orada Allah’a karşı saygılı olup
fenalıklardan sakınan müttakileri kurtararak zalimleri diz üstü çökmüş

vaziyette bırakacağız.”2 Cenâb-ı Hak bizlere necat ihsan eylesin ve daire-i



takvaya hidayet buyursun!
Âyetlerden, herkesin mutlaka ateşe uğrayacağı veya onu göreceği

anlaşılmaktadır. Böylece mü’minler Cehennem’i gördükten sonra Cennet’e
gireceklerinden zevkleri iki kat olacak, âdeta orada yerini görecek ve onun
dehşetinden ürperecek ama ona maruz kalmayacaklar. Cehennem’den kurtulma
mülâhazaları içinde ve Cennet esintilerinin her yanı sardığı bir anda bir de

Cenâb-ı Hakk’ın şu buyrukları ile karşılaşacaklar: َنِین ِ مٰأ ٍمَالَِـسب  اَھوُلُخْد  اُ

“Esenlikle ve emin olarak girin oraya.”3 veya ْمُتْب ْمـُكَْیلَع طِ ٌمـَـالَس 
َنيِدِلا اَھوُلُخْداَف خَ  “Selâm olsun sizlere, ne mutlu size ki, (güzel ve nezih bir

hayat yaşadınız) haydi, ebediyen kalmak üzere, giriniz oraya!”4

İşte bu sözler, inanan insanlar için Cehennem’i gördükten sonra ayrı bir
Cennet olacaktır.

Cennet olmasa Cehennem’in azap etmeyeceğini şu şekilde de anlayabiliriz:
İnsanlar Cennet gibi bir hayat olmasa, alev içinde yetişseler ve Cennet’i hiç

bilmeseler, hayatın sadece kendi yaşadıklarından ibaret olduğunu
zannedebilirler. Hatta Cehennem hayatından daha beter ve küfür içinde
yaşayanlar vardır. Onlar ölecek, kabirde çürüyecek, içinde kaynaşan kurtlar
daima onların hayallerinde endişelerini kurcalayacak, böylece onlar
Cehennem’den bin beter bir hayat yaşamış olacaklardır. Ne var ki, böyleleri
başka bir hayat bilmediklerinden, bu Cehennemnümûn hayata razı olacaklardır.

Şimdi bir insan düşünün; Allah onu Cehennem’in içinde yaratmış ve o hiç
Cennet’i görmemiş ve o orada nasıl bir hayat olduğunu bilmemektedir. Bu
insan, hayatın sadece yaşadığından ibaret olduğunu zanneder, daimî olarak
orada Allah tarafından tecdit edilir ve bu hayatı mecburen çekeceğini zanneder.
Buna mukabil başka bir insan da hiç Cehennem’i görmemiş ve sadece Cennet’i
bilmektedir; o da azabın ne olduğunu bilemez. Onun bildiği tek bir şey varsa o
da Cennet’tir.

İşte, her şey nasıl ki zıddıyla bilinir, aynen öyle de Cehennem ateşine
uğramadan Cennet nimeti tam olarak anlaşılamayacak ve bundan ötürü herkes
bir mânâda ateşe uğrayacaktır. Bunun gibi insanlar Cennet gibi bir hayatı



tatmadan Cehennem’in azabını tam olarak duyamayacaklardır. Böyleleri de
şöyle-böyle Cehennemlik olsalar da Cennet’e muttali olacaklardır.
1 Meryem sûresi, 19/71.

2 Meryem sûresi, 19/72.

3 Hicr sûresi, 15/46.

4 Zümer sûresi, 39/73.



“TEBEÎ NAZAR MUHALİ MÜMKİN GÖRÜR”
Soru: “Tebeî nazar, muhali mümkin görür.” sözünü açıklar mısınız?
Bu cümlenin ifade ettiği hakikat, günümüzün dalâlet, küfür ve küfranının

saiklerinden biridir. Eğer insan, nazarını derinleştirip bir şeye “aslî” ve
“kasdî” bir nazarla bakmaz, bir meseleyi sebep ve neticeleri ile mütalâa
etmez/edemez ve tefekkürünü tefekkür ölçüleri ve gerçek tefekkür çerçevesi
içinde sağlam olarak ele alamazsa, çok muhalleri (imkânsız) mümkin, çok
mümkinleri de muhal görebilir.

Bu cümleden olarak dalâlet içinde çırpınıp duran nice kimseler vardır ki,
onlar, Allah’ın varlığını –hâşâ– muhal, esbabın ve tabiatın eşyayı var
edebileceğini de mümkin görmektedirler. İşte bu, tebeî bir nazar sonucudur. Bu
görüşün müntesiplerine, “Tabiat ve bütün esbap bir araya gelse insanın bir
kulağını veya burnunu icat edemezler. Böyle olduğu hâlde, şu bir sanat harikası
olan insanı nasıl oluyor da tabiat ve tesadüf esintilerine verebiliyorsunuz?”
deyiverseniz bu defa da sana “O kadar derin düşünme!” diyeceklerdir.

Böyleleri çok güzel işlenmiş bir mermerin, dağdan yuvarlana yuvarlana bu
hâli almasına ihtimal ve imkân verebilirler. Ne var ki insafları üzerlerinde iken
“Böyle bir şey olur mu?” deseniz, bu defa da size güler ve “Böyle bir şeyin
olması akla mantığa terstir.” deyiverirler.

Evet, her şeye tebeî bir nazarla bakanlar, öyle bir hamâkat ve belâhet
içindedir ki, onlara “İnsan tabiat tezgâhlarında yaratılmıştır.” denilse, ihtimal
düşünmeden onu kabul edeceklerdir.

İşte bütün bunlar, tebeî bir nazar neticesinde verilen hükümlerdir. O
bakımdan da nazarın kasdî olması ve aslî bir hâl alması çok önemlidir. Böyle
bir nazarla insan, herhangi bir mevzuu tefekkür ederken, geçmiş malumatıyla,
hâlihazırdaki durumu birbirine karıştırıp mezcederek çok yeni terkiplere
ulaşabilir.

İnsanın mahiyetine bakıldığında, onun hiçbir uzvunun tesadüfe havale
edilmesi, hele insanî mahiyetinin tesadüflere verilmesi kat’iyen mümkün
değildir. Nitekim insanın vücudundaki sadece bir tek hücrenin kendi kendine
meydana gelmesi, ihtimal hesapları içinde şu kadar milyarda bir ihtimalle ifade



edilmektedir. Hücrelerin baş başa verip bir varlığı teşkil etme ve belli bir
çizgide faaliyetlerini sürdürmesi için de, herhâlde milyar defa milyar
ihtimallerden ancak bir ihtimal söz konusu olabilir. Böyle bir şeyin
olabileceğine ihtimal vermek ise tamamen hamâkat ve deliliktir.

Ayrıca insan sadece câmid bir cisimden ibaret de değildir. Meselâ gözün
görmesi ve beynin o baş döndürücü fonksiyonlarını eda etmesi akıllara
durgunluk verecek keyfiyettedir. Yine insandaki birçok uzvun yedeği ile
beraber çift yaratıldığı görülecektir. Bu muhteşem nizamın tebeî bir nazarla da
olsa tabiata, esbaba ve tesadüflere havale edilmesi, hamâkatten başka bir şey
değildir. Mevzuu Bediüzzaman’ın vermiş olduğu bir misal ışığında az daha
açalım:

Bir insan düşünelim. Bu insan, fevkalâde mükemmel tefriş edilmiş
(donatılmış) bir sarayın içine giriyor. İçeride koltuklardan halılara kadar bütün
eşyanın muntazam bir şekilde düzenlendiğini müşâhede ediyor. Ayrıca yemek
masasının üzerinde de çok nefis yemeklerin, envai çeşit tatlıların ve içeceklerin
olduğunu görüyor. Sarayda kendisinden başka da kimse olmadığı için kendi
kendine şu soruyu soruyor: “Acaba bu sarayı kim tefriş etmiş?” Ama kimseyi
göremiyor. Ancak ortada bulunan bir kitap gözüne ilişiyor. Kitabı açıp
okumaya başlıyor. Bakıyor ki, o kitap, “Koltuklar şuraya konulacak, sofrada
yemek çeşitleri şu sıraya göre tertip edilecek.” türünden sarayın tefrişiyle
alâkalı bilgilerden bahsediyor. Bunun üzerine hemen karar veriyor: “Tamam
buldum. Bu sarayı tanzim eden, kuran, yapan işte bu kitap!”

Evet, bu zavallı, o muhteşem dizaynla alâkalı hakikî ve ciddî bir sebep
bulamadığından tebeî bir nazarla, muhali mümkin görerek olmayacak bir hükme
varıyor. Zira o sarayı tanzim edenin bir kitap olması muhaldir. Hâlbuki o insan,
az derince düşünebilseydi, o kitabın bir program kitabı olduğunu, o sarayın da
o programa göre tanzim edildiğini ve o programı hazırlayan yüce bir Zât’ın
bulunduğunu anlayacaktı.

Evet, bu Zât, evvelâ o sarayı tanzim etmiş, sonra da o sarayın programını bir
kitap hâline getirmiştir. İşte kâinat da böyle bir program kitabıdır. Bu kitabı
hazırlayıp, kudret ve iradesiyle bizim nazarımıza arz eden Allah Teâlâ’dır.



Cenâb-ı Hak, –hâşâ– bir kitap değildir. O, tabiat, tabiattaki kanunlar veya
tesadüfler de değildir. Belki bütün bu tevafuklar, Cenâb-ı Hakk’ın kalem-i
kudreti ve kalem-i kaderiyle sergilenen eserleridir.

Evet, tebeî nazar, çok büyük gibi görünen pek çok entelektüel cüceyi baştan
çıkarıp, onları perişan ve derbeder etmiştir. Tevhide dair bu meselenin
detaylarını, mevzuyla alâkalı yazılan eserlere havale ederek, şimdilik bu
kadarlıkla iktifa ediyorum.



“MEZİYETİN VARSA HAFÂ TÜRABINDA
KALSIN”

Soru: “Meziyetin varsa, hafâ türabında kalsın, ta neşv ü nema bulsun.”
sözünü izah eder misiniz?
Bu söz, iman ve Kur’ân hizmetine mukabil kendini gösterme arzusuna kapılan

bir kısım kimselere karşı bir irşad ve ikazdır.
Cenâb-ı Hak, bu dünyada herkesi farklı meziyetlerle donatmıştır. O,

bazılarına takdim kabiliyeti vermiştir ki, onlar ele aldıkları konuları fevkalâde
bir güzellik içinde takdim ederler. Bazıları ise, davranışları ile olabildiğine
cazip ve çarpıcıdırlar. Böylelerinin tavır ve davranışlarına bakanlar hemen
Müslümanlığa ısınırlar. Bazıları da vardır ki, bunlar aşk u heyecanla
dopdoludurlar, buna karşılık fazla takdim kabiliyetleri yoktur. Değişik konuları
anlatmada zorluk çekerler.

Bu vasıflarla muttasıf, aşk ve şevki olabildiğine coşkun yakın bir arkadaşım
vardı. Bazen yanımda oturur ve bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlardı. Hatta
zaman zaman bana dilini göstererek şunları söylerdi: “Hocam! Şununla
meseleleri anlatamıyorum. Fakat Cenâb-ı Hakk’ın bana verdiği imkânlarla size
destek olmak isterim. Biz destek olalım, siz de hak ve hakikati anlatın...”

Evet, Allah belki ona, anlatılacak şeyleri anlatma kabiliyeti vermemişti ama
o, heyecanıyla Allah indinde çok değerli ve çok kıymetliydi...

İsterseniz başa dönelim: Allah, herkese ayrı bir meziyet vermiştir ve herkes,
bu meziyetini mutlaka Allah yolunda kullanmalıdır. Anlatma kabiliyeti olan,
hak ve hakikati muhtaç sinelere duyurmalı, kendisinde organizasyon kabiliyeti
bulunan biri, işleri en güzel şekilde tanzim ederek, bir düzen ve programla bu
kervana iştirak etmeli, maddî imkânı olan da maddeten destek olmalıdır. Allah,
bazı insanlara da bu hususiyetlerin hiçbirini vermemiş ama aşkla köpüren
coşkun bir gönül vermiştir.

Ashab-ı kiram arasında böyleleri de vardı. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi
ve sellem) bu tür kimseleri, “Şayet Allah adına yemin etse, Allah onun
yeminini doğru çıkarır.”  ifadeleriyle anlatmaktadır. O dönemde insanlar,
başları sıkıştıkları zaman Allah Resûlü’nün anlattığı bu insanların etrafında



toplanır ve onların dua etmelerini isterlerdi. Bu gönül insanlarından biri de
Sa’d İbn Ebî Vakkas’tır. Hz. Sa’d, duasının makbuliyetiyle iştihar etmiş bir
sahabidir.

Onunla alâkalı bir vak’a şöyledir: Sa’d İbn Ebî Vakkas ölümcül bir hastalığa
yakalanmıştır. Ziyaretine giden Allah Resûlü, ona, “Sen, daha çok
yaşayacaksın, çok kimseler senden fayda görecek ve bazı kimseler de zarar
görecek!” buyurmuş.. mevsimi gelince Sa’d, İranlıların devletini yerle bir
ederek bu ihbarın doğruluğunu ortaya koymuştur. Başta da işaret edildiği gibi
Sa’d İbn Ebî Vakkas duası makbul rabbânîlerden biriydi.

Bununla alâkalı siyer kitaplarında şöyle bir şey rivayet edilir: Sa’d İbn Ebî
Vakkas’ın da bulunduğu bir topluluk için adamın biri, Hz. Ali, Hz. Muaviye,
Hz. Talha ve Hz. Zübeyr’e sövüp sayar ve onlar hakkında ağza alınmayacak
pek çok şey söyler. Hz. Sa’d o adamı kenara çekerek ona şu nasihatte bulunur:
“Sen ne dediğinin farkında değilsin. O zatlar, Allah indinde makbul kimselerdi.
Bu şekilde ileri geri konuşarak onlar hakkında haksızlık ediyorsun.”

Bunun üzerine adam, “Sen de kim oluyorsun?” diyerek bir hakaret de ona
savurur. Daha sonra Hz. Sa’d, hemen orada ellerini açar, kıbleye yönelir ve
Allah’a şöyle dua eder: “Allahım! O zatlar hakkında beni yalancı çıkarma!
Eğer onlar Senin nezd-i Ulûhiyetinde kıymetli kimselerse, burada o mânâyı
teyit edecek bir şey göster!” Bu sırada nereden çıktığı belli olmayan bir deve,
toplumu yara yara gelir ve o adamı ayaklarının altına alıp çiğner. İhtimal bu
manzara karşısında Hz. Sa’d İbn Ebî Vakkas çok duygulanmış ve belki de böyle
bir dua ettiğine pişman olmuştu.

Bugün de mü’minler içinde böyleleri vardır. Bu kullar, her ellerini
açışlarında dergâh-ı nezd-i Ehadiyete teveccüh eder ve şöyle derler:

“Allahım! Hakkı bâtılın savletinden kurtar! İki-üç asırdan beri ağlayan
Müslümanlara artık bir fereç ve mahreç ihsan eyle! Birkaç defa neslimize
kıydılar, ırzımızı çiğnediler, namusumuzu pâyimâl ettiler. Bir kere daha aynı
hasret ve hicran dolu durumu bize yaşatma!”

Cenâb-ı Hak, inşâallah böyle fiilî ve kavlî dualar sayesinde bize en yakın
zamanda fereç ve mahreç ihsan eder.



Tekrar başa dönecek olursak, Allah herkese farklı meziyetler ihsan etmiştir.
İnsan kendisine bahşedilen bu meziyeti saklamalıdır. Zira bu tür meziyetler ne
kadar saklı kalırsa, o kadar, yapılan hizmetlerin neşv ü nema bulmasına vesile
olur.

Evet, insan, iddialı olmamalıdır. Meselâ kendisine güzel konuşma kabiliyeti
verilen bir insan, “Şayet ben vaaz edersem, sohbet yaparsam, mutlaka bazı
kimseler irşad olur.” gibi düşünceleri kafasından çıkarıp atmalıdır. Aslında
böyle bir insanın şöyle düşünmesi daha doğrudur: Cenâb-ı Hak, bu va’z u
nasihati bana bir mükellefiyet olarak verdi. Fakat bu, çok ağır bir yük. –O daha
iyi bilir de– keşke bana böyle bir meziyet vermeseydi! Keşke bu işleri
yapmaktansa, emanetini alsaydı ve ruhumu kabzetseydi! Zira bu iş, bana
düşmemeliydi. Allah daha salahiyetli kimseleri ihsan edebilirdi.

Evet, insan, kendisine verilen meziyeti başkalarına karşı tefahura vesile
sayıp görünmeye çalışmamalı, “Ben olmasam belki insanlar, doğruyu daha açık
seçik görür ve doğru yolu bulabilirler.” duygu ve düşüncesiyle hareket
etmelidir.

Hâli vakti yerinde olan ve malını Allah yolunda infak eden bir insan da şöyle
demelidir: “Rabbim bana, bir nezaretçi ve emanetçi olarak bu imkânları verdi.
Ben de bunları O’nun yolunda kullanıyorum. Bana bu duyguyu lütfetmeseydi,
ben nerden verecektim! O, bana hem mal, hem de verme hissini verdi ve beni
bu meziyetlerle serfiraz kıldı. O’na binlerce şükür olsun.”

Hâsılı insan, meziyetlerini ön plana çıkarmamalı, onlar hafâ türabı altında
kalmalı ve insan âdeta toprak olmalıdır. Sa’di’nin “Toprak ol ki, gül bitiresin.”
sözü bu hakikati ifadede ne hoştur!



BİR NEVİ ŞEHADET
Soru: Dünya savaşları gibi hâdiselerde zalimce öldürülen mazlum ve
dindar Hırisyanların şehit olabilecekleri gibi bir hüküm var mıdır?
Varsa bu hükmün dinî kaynaklarda dayandığı esaslar nelerdir?
Soruda bahsedilen husus, Bediüzzaman Said Nursî’nin Kastamonu Lahikası

isimli eserinde şu şekilde geçmektedir:
“Böyle musibetlerde kâfir de olsa hakkında bir nevi merhamet ve mükâfat

vardır ki, o musibet ona nispeten çok ucuz düşer. Böyle musibet-i  semaviye
masumlar hakkında bir nevi şehadet hükmüne geçiyor.

Üç dört aydır ki, dünyanın vaziyetinden ve harbinden hiçbir haberim
yokken, Avrupa ve Rusya’daki çoluk çocuğa acıyarak tahattur ettim. O
mânevî ihtarın beyan ettiği taksimat bu elîm şefkate âdeta bir merhem oldu.
Şöyle ki, o musibet-i semaviyeden beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi
olarak gelen felâketle vefat eden ve perişan olanlar, eğer on beş yaşına
kadar olanlar ise, hangi dinde olursa olsun şehit hükmündedir. Müslümanlar
gibi büyük mükâfat-ı mâneviyeleri, o musibeti hiçe indirir.

On beşinden yukarı olanlar, eğer mâsum ve mazlum ise, mükâfatı
büyüktür, belki  onu Cehennem’den kurtarır. Çünkü ahir zamanda madem
fetret derecesinde  din ve din-i Muhammedîye (aleyhissalâtü vesselâm) bir
lâkaytlık perdesi gelmiş. Ve madem ahir zamanda Hazreti İsa’nın
(aleyhisselâm) din-i hakikîsi hükmedip İslâmiyet’le omuz omuza verecek.
Elbette şimdi, fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret i İsa’ya (aleyhisselâm)
mensup Hıristiyanların mazlumları, çektikleri felâketler onlar hakkında bir
nevi şehadet sayılabilir. Hususan ihtiyarlar, musibetzedeler, fakirler ,
zayıflar, müstebit büyük zalimlerin cebir ve şiddetleri altında meşakkat
çekiyorlar. Elbette o musibet onlar hakkında medeniyetin sefahetinden ve
küfranından ve felsefenin dalâletinden ve küfründen gelen günahlara keffaret
olmakla beraber, yüz derece onlara kârdır diye hakikatten haber  aldım,
Cenâb-ı Erhamürrâhîmin’e hadsiz şükrettim. Ve o elîm elem ve şefkatten
tesellî buldum. Eğer o felâketi gören zalimler ve beşerin perişaniyetini ihzar
eden gaddarlar ve kendi menfaati için insan âlemine ateş veren hodgâm,



alçak insî şeytanlar ise, tam müstehaktırlar ve bu tam bir adalet-i
Rabbaniyedir.

Eğer o felâketi çekenler mazlumların imdadına koşanlar ve istirahat-i
beşeriye için ve esasat-ı diniyeyi ve mukaddesat-ı semaviyeyi ve hukuk-u
insaniyeyi muhafaza için mücadele edenler ise, elbette o fedakârlığın mânevî
ve uhrevî neticesi o kadar büyüktür ki, o musibeti onlar hakkında medâr-ı

şeref yapar, sevdirir.”1

Bu mülâhaza, İkinci Cihan Harbi’nde ortaya konmuştur ve yeni değildir.
Aynı zamanda ta ilk dönemlerden günümüze kadar değişik kişiler tarafından bu
istikamette hep idare-i kelâm edilegelmiştir. Bunların hemen hepsinin
kendilerine göre dayanak noktaları da vardır.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat olarak bizim itikat açısından intisap ettiğimiz iki
imamımız vardır. Bunlardan birincisi İmam Ebû Mansur el-Matürîdî, diğeri ise
Ebu’l-Hasen el-Eş’arî’dir.

İmam Matürîdî, Mâverâünnehir’de yaşamış, aynı zamanda burada Ehl-i
Sünnet’e nispet edilen kelâm ekolünün kurucusu ve mümessili olmuş bir zattır.
Ebû Hanife’nin mezhebinde olanlar daha ziyade itikat noktasında onun yorum
ve tevillerini benimsemiş ve onun tavzih ettiği esaslar çerçevesinde
yaşamışlardır. Ebu’l-Hasen el-Eş’arî’yi ise daha ziyade amelde Şafiî
mezhebine mensup olanlar akidede imam olarak benimsemiş ve onun Kur’ân ve
Sünnet’e dayalı düsturlarıyla irtibat içinde olmuşlardır.

Bu iki imam, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in imamlarıdır ve bunların ikisinin
de delilleri Kur’ân ve Sünnet yörüngelidir. Bu imamlar, Kur’ân ve Sünnet’ten
bu hükümleri çıkarırken, arkalarından gelen yüzlerce muhakkik allâme de
bunları tasdik etmişlerdir. Hem de öyle imzalarla tasdik etmişlerdir ki, artık
bunları inkâr etmek müspet ilimlere karşı gelmek ve kâinattaki en büyük
hakikatleri kabul etmemek şeklinde yorumlanmıştır.

İmam Matürîdî ve İmam Eş’arî’nin bu mevzudaki nokta-i nazarları biraz
farklıdır. Kısaca özetleyecek olursak:

İmam Matürîdî’ye göre hiçbir peygamber gelmese bile bütün insanlar,
Allah’ı bilmekle mükelleftirler. Çünkü akıl, Allah’ı bilme ve bulmaya yetecek



mahiyettedir. İmam Eş’arî’ye göre ise Allah (celle celâluhu), herhangi bir yere
peygamber göndermedikçe o yerdeki insanları mükellef tutmaz. Dolayısıyla da
dinden haberi olmayan insan, hiçbir şeyden mesul değildir.

Şimdi bu iki imamın nokta-i nazarına dayanarak şunlar söylenebilir:
İmam Matürîdî, “Dinî tebliğat olmasa bile bir insan, Allah’ı bilmek

zorundadır.” demektedir. Buna hak vermemek mümkün değil; nitekim kâinat
kitabını okuyan ve enfüsî tefekküre dalan bir insan, isim ve sıfatlarıyla O’nu
bilemese de mutlaka kâinatı yoktan var eden bir Yaratıcı’nın olduğunu
anlayabilir. Bir bedevi bile kendi dar anlayışıyla:

، ِریِسَمْلا َىلَع  ُّلُدََتل  ِماَدْقَْألا  ََرَثأ  َِّنإَو  ِریَِعبْلا ، َىلَع  ُّلُدََتل  َةَرَْعبْلا  َِّنإ 

ٍجاَوَْمأ ُتاَذ  ٌراَحِبَو  ٍجاَجِف ، ُتاَذ  ٌضَْرأَو  ٍجاَرَْبأ ، ُتاَذ  ٌءاَمَسَف 

؟ ِرِیبَخْلا ِفیِطَّللا  ِدوُجُو  ٰى  لَع َِكل  ُّلُدَي ذٰ ََالأ 

“Deve tersi oradan bir devenin geçtiğine, yerdeki ayak izleri de bir
yürüyene işaret ederken, vadi vadi yeryüzü, burç burç sema ve dalga dalga
deniz, Latîf ve Habîr olan Allah’ın varlığına işaret etmez mi?” diyerek
Allah’ın varlığına ulaşmaktadır.

Evet, zerreden küreye kadar kâinattaki âhenge bakan bir insan, bu mânâda
Allah’ın varlığını okuyacaktır. Zira her şey, Allah’ın varlığına delâlet
etmektedir. Her harf, kâtibine delâlet ettiği gibi kâinattaki her yaprak da,
Allah’ın varlığına bir delildir. Hususiyle günümüzdeki ilimler ve değişik
keşifler, bu meseleyi, inkâr edilmeyecek şekilde apaçık ortaya koymuştur.
Binaenaleyh her insan, esmâ ve sıfatlarıyla olmasa da, Zât-ı Ulûhiyeti
bulabilecek kapasitede yaratıldığı söylenebilir.

İmam Eş’arî ise “Biz, peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı

cezalandırmayız.”2 âyet-i kerimesine dayanarak, kendilerine peygamber
gönderilmeyen insanların, inançsızlıklarından ötürü muaheze edilmeyeceklerini
söylemektedir. Yani, bir yere peygamber gitmemişse Allah, oradaki insanları
küfür ve küfranlarından dolayı muaheze etmeyecektir.

Şimdi kendi kendimize düşünelim. Dünyanın çeşitli köşelerinde, pek çok



insan ve milletler var. Acaba biz bunlara Kur’ân’ın talim buyurduğu şekilde
Cenâb-ı Hakk’a, Efendimiz’e ve diğer iman esaslarına inanmayı aklî ve mantıkî
ölçülerde götürüp telkin ettik mi? Buna “Evet” demek mümkün değildir.

Bugün biz mü’minler, Efendimiz’in hayatbahş olan mübarek nefeslerini
dünyanın dört bir köşesine götürmüş ve tevhidi aklın, mantığın ışıkları altında
insanlığa takdim etmiş sayılmayız. Öyleyse hâlâ Hıristiyanlığı hak gören
insanlar hakkında, “Cehennem’in gayyasına yuvarlanacaklar.” hükmünü
vermek, vazifesini yapmamış insanlar olarak bizim için ayıp olmaz mı?

Evet, bizler, hak ve hakikati anlatıp onları ikna etmedik ve onlara hidayet
gemisinin kaptanı olan Hz. Muhammed’i (sallallâhu aleyhi ve sellem)
tanıtamadık. Binaenaleyh bu noktada “Fîhi nazar” deyip hiç olmazsa mülâhaza
dairesini açık bırakmakta fayda olmaz mı?

Burada şunu da ifade etmeliyim ki, biz böyle düşünürken bir hümanist gibi,
yani insancıllığımızın verdiği bir şefkat ve merhametle değil, dinin bu mevzuda
vaz’ettiği ölçülere dayanarak böyle bir mütalâada bulunuyoruz.

Bugün yeryüzünde bir Müslümanlık bilindiği gibi Kur’ân da ortadadır,
denilebilir. Doğru, Kur’ân ortadadır, ancak Kur’ân’ı temsil eden ve temsiliyle
tesir durumunda bulunan ve bihakkın Kur’ân’a cemaat olmanın hakkını veren,
yani yeryüzünde her yönüyle Kur’ân’ı temsil eden parlak bir cemaat olsaydı
bunu demeye hakkımız olurdu. Eskiden Batı’ya gidenler, dinî duygu ve
düşünceyi götürmek için gidiyorlardı. Şimdilerde ise oralara gidenler döviz
gelsin diye gitmektedirler. Bu itibarla da biz o ülkelerin insanlarına Kur’ân’ın
aydınlattığı âleme giden yolları gösterememişizdir. Bu, bizim adımıza büyük
bir kusur ve ayıptır.

Meseleyi toparlayacak olursak, İkinci Cihan Harbi’nde kiliseye koşan bir
kısım kimseler, Avrupa’nın cebbar ve zalim kimseleri tarafından kılıçtan
geçirilmişlerdir. Bir zat da, Ehl-i Sünnet’in yukarıda bahsini ettiğimiz
düsturlarına dayanarak, orada ölen masum çocukların hangi dinden olursa
olsun, –Allahu a’lem– şehit değil, şehit hükmünde olduklarını, hakperestliği
temsil eden, hak cephesinde olan fakat yine gadren öldürülen kimselerin de bir
semavî dine inanmaları durumunda, aynısı olmasa da o mazhariyetin bir nev’ini



paylaşacaklarını söylemiş ve şunu da vurgulamıştır: Derece bakımından onların
şehitlikleriyle, mü’minlerin şehit olmaları kat’iyen bir değildir.
1 Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası 76. Mektup.

2 İsrâ sûresi, 17/15.



“MUSİBET, CİNAYETİN NETİCESİ,
MÜKÂFATIN MUKADDİMESİDİR”

Soru: “Musibet, cinayetin neticesi, mükâfatın mukaddimesidir.” sözünü
izah eder misiniz?
Her insan, hayatının değişik karelerinde farklı farklı da olsa musibetlerle

karşılaşmıştır/karşılaşmaktadır. Tevhid adına mühim bir husus olması itibarıyla
da bu meselenin ayrı bir önemi vardır.

Esasen insanın başına gelen her musibet büyük ölçüde onun hatalarındandır.
Nitekim, “Başınıza gelen her musibet, işlediğiniz günahlar (ihmal ve

kusurlarınız) sebebiyledir.”1 âyet-i kerimesi de bu hakikati hatırlatmaktadır.
Başka bir âyette ise hakikat şöyle ifade edilmektedir: “İki ordunun karşılaştığı
gün içinizden arkasına dönüp kaçanlar var ya, işte onları, işlemiş oldukları

bir kısım hatalarından dolayı şeytan zelleye uğratmıştı.”2

Evet insana gelen her iyilik Allah’tan, fenalık ise nefsindendir.3 Çünkü
fenalıkları isteyen, insanın nefsidir. Bu itibarla da derecesine göre insan,
kalbinden geçen, hayalini kirleten veya şöyle-böyle kendisini meşgul eden,
meşgul edip duygularına fısk aşılayan bir kısım düşünce, tasavvur ve
tavırlardan ötürü muaheze görebilir.

Şimdi ilk mutasavvıflardan Muhâsibî’nin, ehl-i hakkın menzillerini
sıralarken yaptığı tasnifi esas alarak konuyu biraz daha açalım:

Bazı kimseler vardır ki, bunlar, dilleriyle ifade etmeksizin akıllarından bir
fenalık geçirdiklerinde, “Büyük günah işledim.” endişesine kapılarak hemen
Allah’a teveccüh ederler. Cenâb-ı Hak, bu seviye ve bu menzile işaret
sadedinde şöyle buyurur: “Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. Ey
insanlar! Siz içinizdeki şeyleri açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah

onlardan ötürü sizi hesaba çeker.” 4 Belki çoğumuz bu âyet karşısında hiçbir
endişe duymamaktadır; ne var ki bu âyet, Muhâsibî’nin, birinci derecede
mütalâa ettiği insanların hâliyle alâkalıdır.

Bu âyet nazil olduğunda sahabe-i kiram, ihtimal kalblerini yokladılar ve ara
sıra da olsa kalblerinden mâlâyâniyâta ait şeylerin geçtiğini gördüler.. ve ciddî



bir sorumluluk duygusuyla bitkin bir vaziyette Allah Resûlü’nün huzuruna gelip
diz çöktüler: “Ey Allah’ın Resûlü, namaz, oruç, cihad, sadaka gibi gücümüzün
yeteceği amellerle mükellefiyete “Eyvallah!” ama bu âyette anlatılan şeylere
güç yetirmek zor.” dediler. Zira “Her birimiz, kendi gönlünde öyle şeyler
hissediyor ki, insan bunlardan hiçbirinin kalbinde bulunmasını arzu etmez.”
diye insanın elinde olmadan içinden geçen duygu, düşünce ve hayallerden söz
ettiler.

Bunun üzerine Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) onlara: “Siz şimdi
sizden önceki Kitap Ehli gibi, ‘İşittik ve karşı koyduk mu demek
istiyorsunuz? İşittik ve itaat ettik ey Rabbimiz, affını dileriz, dönüşümüz
Sanadır.’ deyiniz !” buyurdu. Bunu hep birlikte okumaya başladılar, okudukça
başkalaştılar ve gönülleri yatıştı. Ardından da onları tamamen rahatlatan şu
âyet-i kerime nazil oldu: “Allah, hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şeyle

yükümlü tutmaz.”5

Evet, kalblerden geçenler, insanın emri ve iradesi altına girmediği için,
Allah, bundan dolayı insanı muaheze etmeyecektir. Bu, herkes için umumî bir
kaidedir. Bu âyetin, daha önce zikrettiğimiz âyeti neshettiği söylenir; o âyet
neshedilse bile, kalb ehlinin durumları çok üst seviyede hep o âyetle
çarpacaktır. Böyle bir hâli, bir kısım hizmet-i imaniye ve Kur’âniye içinde
bulunanlar da mertebelerine göre yaşamışlardır. Meselâ içlerinden birine bir
fenalık yapma geçtiği zaman veya uygunsuz bir şeyin kendilerini tesir altına
aldığı an, ya bir yerlerine bir şey batmış ya bir yerde sürçüp düşmüş ya
umdukları şeyden mahrum kalmış veya korktukları başlarına gelmiştir. Herkesin
mertebesine göre belli bir seviyede, bu husustan alacağı şeyler vardır…

İkinci mertebe ise şudur: İnsan, bir fenalık yapmaya veya bir iyiliği terk
etmeye karar verir. Sonra pişmanlık duyup “Bunu yapmamalıyım. Bu bir
suiedeptir.” deyip geri döner. Esasen bu, kendine göre yükselmiş bir ruhun,
belli ölçüde seviyeli bir kalbin mertebesidir. Zira o fiili işlemeden hemen
vazgeçmiş ve memur olduğumuz şeylerin terk edilmesi ya da yasaklanan
şeylerin işlenmesi gibi bir felakete maruz kalınmamıştır...

Bunun bir mertebe aşağısında ise, şöyle bir seviye söz konusudur: Bir kişi,



meselâ hırsızlık yapmak veya harama bakmak gibi bir fiili işleme teşebbüsünde
bulunur. O yolda, aklına koyduğu haram fiili işlemek üzere giderken “Rabbim
bu ayakları bu iş için yaratmadı.” diyerek vazgeçer ve geri döner. Hadis-i
şerifin ifadesiyle bir kimse, bir kötülüğe karar verir ve sonra vazgeçerse, Allah
menhiyyata karşı dayanmasından ötürü ona bir sevap yazar. Bu, Allah’ın bir
lütfudur ve bu da ayrı bir menzildir...

Öyleleri de vardır ki, niyet ettikleri kötü fiil için harekete geçer, o yolda
ilerler, hedeflerine ulaşınca da hemen vazgeçerler. Allah Resûlü, mağarada
kalan üç kişinin durumunu anlatırken, onların yaptıkları iyi amelleri birer vesile
yapıp, mağaranın ağzının açılmasını talep edenler arasında, zina ile yüz yüze
geldiği an vazgeçip geri duran bir kişiden de bahseder. Bu kişi, o kötü fiili
işlemeye ramak kala bundan vazgeçmiş ve onun bu fiili, önemli bir amel kabul
edilerek mağaranın önünü tıkayan taşın açılmasına vesile olmuştur. Bu da
günahtan dönme seviyesinde ayrı bir mertebedir.

Bir diğer mertebe de vardır ki, günümüzde bunun emsaliyle çok karşılaşırız:
Kişi, bir menhiyat yapar veya memur olduğu işi terk eder. Ondan sonra hemen
tevbeye koşar. Daha sonra kalkar, sonra tekrar düşer, yine doğrulur ve Rabbin
kapısına koşar.

İşte bu da ayrı bir merhaledir. Bunun hâli tıpkı karda-buzda yürüyen veya
uçurumun kenarında koşuya kalkan birisinin hâline benzer ki, çok defa ayağının
altından toprak kayar ve düşecek hâle gelir. Böyle birinin durumu endişe
vericidir. Eğer inayet-i ilâhiye, onun imdadına yetişmezse, yetişip elinden
tutarak onu arş-ı kemalât-ı insaniyete çıkarmazsa, o insanın, yolun bir yerinde
yıkılıp gitmesi mukadderdir. Böyle birisi, frensiz bir araba ile virajlı yollarda
yol almaya çalışan kimseye benzer. İlk virajda olmasa bile daha sonraki
virajlarda –hafizanallah– uçuruma yuvarlanması an meselesidir.

Bunun ötesinde bir de üçüncü bir grup vardır ki, onlar, fenalığa inhimak eder
ve başlarını ondan dışarıya çıkarmadan hep fenalık üzere devam edip giderler.

Şimdi bütün bunların hepsi birer musibettir ve Hak’tan uzaklaşmaya sebep
olmaları açısından da birer cinayettir. Bu mertebeler içinde en son
mertebedekilerin haricinde olanların başlarına gelen belâ ve musibetler,



geçmişteki günahlarına bir nevi keffarettir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), “Elinize batan bir diken bile, bir günahı siler, sizi bir  derece de
yükseltir.” buyurmaktadır. Dolayısıyla her musibet, aynı zamanda bir günahın
düşürülmesi ve Cenâb-ı Hakk’ın bir mükâfatının da mukaddimesi sayılır.

Bazen çok küçük günahlardan ve zellelerden ötürü Cenâb-ı Hak insana
cezalar verir. Hz. Âdem’in zellesinde olduğu gibi.. Hz. Âdem’in zellesinin
keyfiyeti tam olarak bilinememektedir. Kaynaklara bakıldığında ortada memnu
bir meyve olduğu ve Hz. Âdem’in bu meyveye el uzattığı anlatılmaktadır.

İsrail kaynakları, bu meyvenin buğday olduğunu kaydetmektedirler. Bizdeki
bir kısım tefsirciler de aynı temayülü göstermektedirler. Memnu meyveyi bu
şekilde kabul etmek, kanaat-i âcizanemce yaklaşımlardan sadece biridir. Zira
Hz. Âdem, yeme içmeye düşkün bir insan değildir. O, Safiyyullah’tır. Bu
konuda şöyle bir yaklaşım da söz konusu olabilir:

Hz. Âdem Efendimiz, Hz. Havva’ya karşı –mukteza-i beşeriyet– temayül
izhar etmiş olabilir. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Aybaşı veya
nifas olma hali, benât-ı Havva’ya Allah’ın takdir ettiği bir şeydir.”
buyurması da bu hakikati destekler mahiyettedir. Hayız ve nifas hâlleri kadınlık
âlemi için bir ızdıraptır ve bu, Hz. Havva’dan virâset yoluyla kadınlara intikal
eden bir keyfiyettir. Bu da, âyât-ı tekvîniyeye göre Allah’ın bir kanunudur ve
mukteza-i beşeriyetin bir gereğidir.

Hz. Âdem belki de, Arş-ı A’zam’da yazılı olan bir kısım meseleleri mütalâa
etti. Merhum Alvar İmamı’nın ifadesiyle “Hakikat şeceresinin hikmeti”
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) dünyaya gelsin diye sanki kasten onu
yemiş gibidir. Kur’ân-ı Kerim, bunu, “Doğrusu Biz daha önce Âdem’e de
vahiy ve emir vermiştik, ne var ki o ahdi unuttu, onu (hatasında) azimli

bulmadık.”6 âyetiyle anlatmaktadır. Başka bir âyette ise, “Böylece Âdem

Rabbine karşı geldi de şaştı kaldı.”7 buyrulmaktadır. Bu ifadeler bize göre
değil, mukarrabîne yani kalblerinden geçirdiklerinin dahi muahezesini gören
kimselere göredir.

Hz. Âdem, yaratıldıktan sonra Cennet’te tek başına idi. O, beşeriyet ve
cismaniyetini yaşadığı sürece, nerede ve nasıl dolaşıyorsa orada kendisini



enîssiz hissetmişti. Cenâb-ı Hak ona enîsi olarak Hz. Havva’yı yaratmış ve “Bu
senin arkadaşın.” diye ilham etmişti. İhtimal o da, arkadaşa karşı arkadaşlık
muamelesi yapmıştı. Ne var ki, Allah imtihan için Hz. Âdem’in önüne tabiat-ı
beşere zıt bir hakikat koyarak “Buna dokunmayacaksın.” demişti. Hz. Âdem de,
dıştan gelen bir kısım esintilerle, orada ebedî kalacağı zannı ve düşüncesiyle, o
memnu meyveye elini uzatmıştı ki, yaptığı her şey bundan ibaretti. Daha sonra
Cenâb-ı Hak, ona bir musibet vermiş –ve eğer memnu meyve o ise– Allah
evvelâ onu o memnu meyveden uzaklaştırmıştı.

Onun için ihtimal Hz. Âdem de maksadının aksiyle böyle bir tedip görerek,
Havva Validemiz’den yıllarca ayrı kalmaya mahkûm edilmişti. Bu ayrı kalma
süreci içinde Hz. Âdem işlemiş olduğu günahtan dolayı çok ızdırap çekmiş ve
devamlı gözyaşı dökmüştür ki, bunu İsrailiyat kitapları, Hz. Âdem’in
gözlerinden akan yaşların bir çaya dönüştüğü sözüyle mübalâğalı olarak
anlatmaktadırlar.

Hz. Âdem’in böyle ağlayıp inlemeleri, onun peygamberlikle serfiraz olması,
tekrar Cennet’e girmesi ve Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) dede
olması gibi çok büyük hayırları netice vermiştir. Bu açıdan da denebilir ki,
musibete terettüp eden bir ceza, bazen bin hayrın mukaddimesi de
olabiliyormuş.

Bizler için de aynı şeyler mukadderdir. Başımıza gelen her musibeti,
elimizle işlediğimiz bir kötülüğün neticesi saymalı ve kasvet bağlamış şahsî
veya içtimaî ufkumuzun açılmasına da bir vesile telakki edip öylece Allah’a
tevbe ile yönelmeli, sonra da neticede hamd etmeliyiz.

Sözlerimizi bir hadis mealiyle noktalayalım:
“Mü’minin işine şaşarım! Mü’minin her hâli hayırlıdır. O, kendisine bir

musibet isabet ettiği zaman sabreder, bu,  onun için hayırlıdır. Nimet isabet
ettiği zaman da şükreder, bu da onun için yine hayırlıdır.”

Allah, bizleri bu hâl ile hâllendirsin!
1 Şûrâ sûresi, 42/30.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/155.

3 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/79.



4 Bakara sûresi, 2/284.

5 Bakara sûresi, 2/286.

6 Tâhâ sûresi, 20/115.

7 Tâhâ sûresi, 20/121.
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TAKDİM
Bir zamanlar bu coğrafyada, metafizik enginliklere açık, sulh u sükûnun

hâkim olduğu, emniyet ve güvenin soluklandığı, atmosferinde üfül üfül huzurun
estiği bir medeniyet tesis edilmişti. Uhrevî derinlikli bu vicdan medeniyeti
kendine has rengi, şekli, deseni ve ruhuyla çok iyi biliniyor; bilindiği ölçüde
yaşanıyor ve müntesiplerine semavîleşme yollarını gösteriyordu. Ne var ki, bir
taraftan düşmanlarının amansız ve imansız hücum ve tahribatı, diğer taraftan da
müntesiplerinin kendini yenileyemeyişi ve vefasızlığı sonucunda bu güzelim
dünyanın insanları adım adım kendinden uzaklaştı, kendi değerlerinden koptu,
kendine yabancılaştı; yabancılaştı ve yıllar boyu sürecek ferdî ve içtimaî pek
çok hastalıklara maruz kaldı. Ancak her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı
olduğu gibi, birkaç asırlık zulmetin ardından bizim dünyamızda da yeniden
diriliş rüyaları görülmeye başlandı.

Evet, asırlık hasret ve hicrandan sonra insanımız yeniden kendine dönüyor,
özünü arıyor, yabancılaşmadan kurtulup kendini bulmaya çalışıyor. İşte bu
noktada toplum olarak kendi medeniyetimizi, düşünce dünyamızı çizgi çizgi
bize yeniden anlatacak, resmedecek; tabir caizse “dirilişimizin yol haritasını”
ortaya koyacak rehber eserlere ihtiyacımız var: Asrın getirdiği problemlere
çözümler sunacak, ortaya atılan sorulara doyurucu ve ikna edici cevaplar
verecek, yıllar boyu zihinlerde oluşturulmaya çalışılan şüphe ve tereddütleri
izale edecek ve aynı zamanda bizi biz yapan değerleri natürel ve saf bir şekilde
yeniden ruhumuza içirecek, gönlümüze duyuracak eserlere...

Kanaatimizce, elinizde tuttuğunuz bu kıymetli eser, işte böyle bir niyet ve
azmin, ceht ve gayretin ürünü. Elbette ki kitabın isminden de anlaşılacağı üzere,
Muhterem Müellif bu mevzuda herhangi bir iddiada bulunmamaktadır; aksine
bu eseri, sadece o istikamette ortaya konan bir heceleme gayretinden ibaret
görmektedir. Fakat yayınevi olarak eserin muhtevasını ve o muhtevanın takdim
keyfiyetini göz önünde bulundurduğumuzda, öyle inanıyoruz ki, insanımız,
günümüzde zihinleri kurcalayan, aslı, iç yüzü bilinmediğinden dolayı şüphe ve
tereddütlere yol açan pek çok sorunun cevabını bu eserde bulacaktır.

Evet, 1970’li yıllardan itibaren farklı zamanlarda sorulan, Hz. Âdem’i
harekete geçiren nefha-i ilâhîden farklı dillerin, renklerin, ırkların meydana
geliş keyfiyetine; “İslâm sosyalizmi” tabirinden beşer tarihi boyunca ihtilâlleri
meydana getiren içtimaî hastalıklara; mezheplerin doğuşu ve çok oluşunun



hikmetlerinden kabir hayatında verilecek hesaba kadar çok çeşitli ve farklı
konular, bu eserde Kur’ân ve Sünnet perspektifinden ele alınmaktadır.

Aynı zamanda bu eserde, milletçe topyekûn yeniden dirilişimizin temel
esasları da farklı sorulara verilen cevaplarda tahlil edilmektedir. Meselâ,
“Osmanlı Devleti’ndeki “devlet-i ebed müddet” düşüncesini ayakta tutan
dinamikler’in ele alındığı makale aynı zamanda bize yeniden dirilişin temel
esaslarını da göstermektedir:

“Bizim anlayışımıza göre devletin ebed müddet devamı için hayatta dikkat
edilmesi gereken en önemli unsur, dindir. Din, hayatın hayatı, hem nuru  hem
esasıdır. O olmadan, özellikle de şark akvâmı için hiçbir  başarının elde
edilemeyeceği rahatlıkla söylenebilir. Evet, ayakta durabilmek için din ruhu
önemli bir faktördür.

Bir diğer dinamik de ilimdir. İslâm tarihine genel olarak baktığımızda bir
mânâda ilimde ve fünûn-u medeniyede (pozitif bilimler) İmam Gazzâlî
dönemine kadar ciddî bir ihmal görülmez. Bu yönüyle de o döneme kadar
ilimlerle tam içli dışlı görünürüz. (…) Ayrıca, fünûn-u müsbete dediğimiz
Allah’ın kudret ve iradesinin yazdığı âyât-ı tekvîniye, Selçuklular’ın sonuna
kadar belli ölçüde bir meşher gibi temâşâ, bir kitap gibi mütalaa edilmiş,
okunmuş ve değerlendirilmiştir. Batı karanlıklar içinde yüzerken –ki onlar o
dönemlere zaten “İlk Çağ” ve “Karanlık Çağ” diyorlar– biz hicrî beşinci
asrın başında doğuda bir Rönesans gerçekleştirmişizdir ki, bu yenilik
Endülüs yoluyla uzun asırlar batılılara ışık tutmuştur.”

Muhterem Müellif, başka bir soru münasebetiyle de bu dinamiklerin
günümüz şartlarında ifade ettiği mânâ üzerinde durur ve akıl ve kalbin
izdivacıyla, din ve ilmin birleşik noktasında ortaya çıkacak güzel semereleri
nazara verir:

“Bana göre kalbi kafayla evlendirmenin zamanı gelmiştir. Bir taraftan
fünûn-u medeniye dediğimiz fizik, kimya, matematik ve fen bilimleri, diğer
taraftan da ulûm-u diniyeyi imtizaç ettirmenin tam zamanıdır. Ayrıca fünûn-u
medeniyede terakki ancak ulûm-u diniyeye sarılmakla mümkündür. Evet,
müspet ilimlerde ilerleyebilme, kâinatın basiretli bir şekilde okunup
yorumlanmasına, âdeta bir meşher gibi temâşâ edilmesine ve bir kitap gibi
gözden geçirilip değerlendirilmesine bağlıdır. Kısaca, oturmuş bir imana ve
Kur’ân’ın ufkunu yakalamaya bağlıdır. Geleceğin ilim adamları bu hususu
kat’iyen ihmal etmemelidirler.”



Hâsılı, insanımızın yeniden kendi değerlerine yöneldiği, değişik aşağılık
komplekslerinden sıyrılıp kurtulduğu, hummalı bir diriliş gayreti içine girdiği
ve aynı zamanda bütün bir yeryüzü için de ümit ve diriliş kaynağı olduğu şu
günlerde “Çizgimizi Hecelerken”, bize, hece hece geleceğin hülyalı
dünyasından bahisler açmakta, çizgi çizgi bize o dünyayı resmetmektedir. Siz
kıymetli okuyucularımızı, daha nice böyle feyizli ve bereketli eserlerle
buluşturmak ümit ve duasıyla, hayırlı okumalar!

Nil Yayınları



Birinci Bölüm 
PERSPEKTİF

BELÂ VE MUSİBETLER KARŞISINDA
EFENDİMİZ

Soru: Efendimiz’in maruz kaldığı belâ ve musibetler nelerdi ve bunlar
karşısında O’nun tavrı nasıl olmuştu?
Olumlu ve müspet davranışların, temsil mevkiinde bulunan insanlar

tarafından ortaya konulması, o işin müessiriyeti açısından çok önemlidir. Yani
bir insan namazı anlatıyorsa öyle bir namaz kılmalı ki, dışarıdan ona bakanlar,
“Bu zatın hiçbir şeyi olmasa, sadece şu namazı onun hak çizgide olduğunu
gösterir.” demelidirler. Tabiî o, namazını öyle kılması gerektiği için öyle
kılacak, öyle desinler diye değil. Öyle ki onu böyle bir namazda görenler tam
inanmasalar da onun bu namazının büyüsüyle inanmalıdırlar. Evet, temsilde hep
önde yürümek gerektir.

İnsanlar için “üsve-i hasene” olan Nebiler Serveri, başına gelen türlü türlü
belâ ve musibetlere karşı takındığı tavrında, tebliğinin yanında temsilde de en

iyi ve kusursuz bir örnekti.1 Meselâ bir defasında O (sallallâhu aleyhi ve
sellem) istirahate çekildiği bir gece, sabaha kadar dönüp durmuş ama bir türlü
uyuyamamıştı. Evet, sağına soluna dönüyor, “uf”layıp duruyor ve âdeta
ızdıraptan iki büklüm oluyordu. Sabah olunca hanımı O’na (aleyhi
ekmelüttehâyâ) sordu: “Yâ Resûlallah, bu gece rahatsız mıydınız? Çok ızdırap
çektiniz.” Allah Resûlü’nün cevabı şu oldu: “Yatağımı hazırlarken, yere
düşmüş bir hurma buldum. Onu ağzıma koydum. Fakat sonra aklıma geldi ki,
bizim evde bazen sadaka ve zekât hurmaları da bulunuyor. Ya bu hurma,
onlardan idiyse! İşte sabaha kadar bunu düşündüm, bunun ızdırabıyla sağa
sola dönüp durdum ve bir türlü gözüme uyku girmedi.”2

Evet, sadaka ve zekât O’na haramdı.3 Ancak bu hurma, kendine ait hediye



hurmalardan da olabilirdi. Hatta bu ihtimal, diğer ihtimalden daha kuvvetliydi.
Çünkü O’nun hanesinde, sadaka veya zekât malları kat’iyen gecelemezdi,
geldiği gibi dağıtılırdı. Şimdi şüphenin böyle en küçüğüne karşı bu ölçüde
hassas davranan ve hayatını hep bu hassasiyet içinde sürdüren birinin, kesin
haram olan bir işe yanaşması mümkün müdür? Evet, O, en küçük şüpheli bir
şeyle dahi ruh dünyasını kirletmeme mevzuunda fevkalâde hassastı.

O bir başka sefer mihrapta namaza duracağı esnada –O’na canlar kurban!–
aklına birden bir şey geliyor ve hemen kendi hücrelerine çekiliyorlar. Hücre-i
saadetlerine soluk soluğa giriyor; yapacağını yapıyor sonra da namaz için
tekrar geriye dönüyor. Ve daha sonra durumu şöyle izah ediyor: “Ben namaza
dururken evde fakirler için dağıtılacak bir şey vardı. Onu dağıtmadan
namaza durursam kalbimi meşgul edeceğinden korktum. Sonra eve gidip
Âişe’ye onu hemen verilecek yerlere vermesini söyledim. (Belli bir
sorumluluktan sıyrılarak gelip öylece namaza durmayı arzu ettim.)”4

Evet, herhangi biri Efendimiz’in sadece cömertliğine, infak mevzuundaki
hassasiyetine ve dünya karşısındaki tavrına baksa kendi kendine: “Bu Zât’ın
hiçbir şeyi alınmasa bile şu tavrı ve duruşu alınabilir!” diyecektir.

Efendimiz’in haccını ve orucunu da bu çerçevede ele alıp aynı
değerlendirmeyi yapmak mümkündür. Meselâ, oruç konusunda kendileri visal

yapıyor,5 fakat başka birisi visal yapmaya kalkınca ona dayanamayacağını

söylüyordu.6 Ve O, kendine has konsantrasyonu ile o durumu atlatıyor ve

Allah’ın kendisini yedirip içirdiğinden bahsediyordu.7 Aslında Efendimiz o
konsantrasyonun ve o câzibedâr güzelliklerin engin iklimi içinde cismaniyete
ve bedene ait şeyleri âdeta duymaz hâle geliyordu. Bunlar O’nun için ne olacak
ki! Günümüzde Uzak Doğu toplumlarında bahismevzuu olan, bir kısım ruhî
terbiye ile belli ölçüde aç ve susuz durulabiliyor. Ne var ki Allah Resûlü bunu
bir ibadet neşvesi içinde yaşıyordu ki, bütün bunlar Allah’ın her şeyin en
mükemmelini ortaya koymada O’nu örnek yarattığını göstermektedir. Evet,
Allah (celle celâluhu), ölüm gelip çatıncaya kadar O’nun sürekli kullukta

bulunmasını istiyordu ve öyle de oldu.8

Nebiler Serveri’nin temsil gücü ve duruşu, başına gelen belâ ve
musibetlerde de en bariz bir şekilde kendini gösterirdi. Evet, Allah Resûlü çok
defa belâların en büyüğüne maruz kalıyordu; kalıyordu zira bu, ilâhî ahlâk ve



ilâhî âdetin bir neticesiydi. O: ُلَثْمَْأل اَف ُلَثْمَْأل  َّمُث ا ُءاَِیبْنََْألا   ً ءََالب ِساَّنلا  ُّدَشَأ 
“İnsanların belâya en çok dûçâr olanları, nebiler (Bazı rivayetlerde
nebilerden sonra salihler, 9 bazı zayıf rivayetlerde ise nebilerden sonra
evliya10 denmektedir) daha sonra da derecesine göre başkaları gelir.” 11

buyurarak işte bu hakikati dile getirir.
Bu demektir ki, insan ne kadar zirvede ise o kadar çok musibete maruz kalır.

Soğuk, kar, fırtına ve tipi ilk defa zirveleri tuttuğu gibi, sıkıntı ve ızdıraplar da
en başta zirve insanları vurur. Eğer belâ bir yerden kalkmamaya karar
vermişse, bu zirve insanların karar kıldığı yerden kalkmaz ve dolayısıyla bu
başı yüce kâmetlerin bir yanında sürekli kış yaşanır durur. Zirveye yakın olan
yerler ise, onlar da değişik mevsimlerde hem o kardan, hem doludan, hem de
dumandan nasiplerini alırlar. Önce konuyu böyle anlamak gerekir; gerekir, zira
bu ilâhî bir âdettir. Çünkü öyle olmasa, önlerindeki temsil konumunda bulunan
bu zatlara gözünü dikip bakan kimselerin: “Maşaallah keyfi yerinde!” gibi
sözler söylemeleri de ihtimal dahilindedir.

Aynı zamanda bu insanlar, belâ ve musibetlere maruz kalmasalar, insanları
kıvrandıran bir kısım belâ ve musibetler karşısında onların nasıl bir tavır
almaları lâzım geldiği hususunda okunan bir kitap, taklit edilen bir rehber ve
kendisine uyulan bir imam olamazlar. Uyulan bir imam, taklit edilen bir insan,
belâ ve musibetler karşısında okunan bir kitap olabilmek için evvelâ bu
sıkıntıların onlara gelmesi çok önemlidir. Evet, bu gibi olumsuz hususlar
peygamberler ve peygamberlik sona erdikten sonra Hak dostu, peygamber
vârisi büyük insanlar için de söz konusudur; zira onlar da rehber
konumundadırlar. Âdeta belâlar bu insanların başlarına sağanak sağanak yağar;
hatta yağmadığı zamanlarda bu rehberler hemen bir kordon kopukluğu olduğu
paniğine kapılıp Rabbileriyle alışverişlerinin kesildiğini zannederler. Fuzûlî ne
güzel söyler:

“Yâ Rab belâ-i aşk ile kıl âşinâ beni,
Bir dem belâ-i aşktan etme cüdâ beni.”
Gerçi Allah’tan belâ istenmez, aksine af ve afiyet istenir. Ne var ki o büyük

insanlar bütün bütün terk edilmişliği, cismanî ve hayvanî yaşayışa terk
edilmişlik içinde görürler. Sanki Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve Hz.
Âişe Validemiz gibi kimseler belâlara o ölçüde maruz kalmışlardır ki, âdeta o
musibetler onların hayatlarının bir yanı hâline gelmiştir. Ayrıca bu mevzuda



rehberlik etmeleri için onların belâlara katlanmada özel olarak
hazırlandıklarını söylemek de mümkündür.

Bu açıdan hayatının hemen her karesini ızdırapla geçiren Efendimiz’in hayat
serencâmesini gözden geçirmenin faydalı olacağı kanaatindeyim.

Öncelikle şu hususun vurgulanmasında yarar var: Efendimiz çok hassas ve
duyarlı bir ruha sahip idi. Çevresine bakınca insanların bakışlarından onların
içlerini okur; bakışlara göre insanları ve onların duygularını hissederdi de ne
olumsuz şeyleri sineye çekerdi. Zaten bu kadar hassas ve duyarlı olmasa idi
O’nun için sema âlemlerine kapı aralanması da mümkün olmazdı. O, fizik ile
metafiziği birden duyan ve yaşayan bir ruha sahip olmakla beraber yarım adım
atarak hemen öbür âleme geçebilecek derecede bir enginliğe sahipti. Bir
yetimin ağlamasıyla ızdırap duyar, hatta bazen hıçkıra hıçkıra ağladığı da
olurdu. Tabiî mukavemet gereken yerde de mukavemetini gösterirdi. Evet,
Üstad Hazretleri’nin de ifade ettiği gibi, zıt sıfatları nefsinde cem etmesi O’nun

engin bir yanı ve peygamberliğinin de deliliydi.12

Gelin şimdi bu ölçüde yüksek bir duyarlılığa sahip olan O Nebi’nin
hayatının akışlarını gözden geçirmeye çalışalım:

O hassas Ruh, çocuk yaşta iken yetim kalmış, daha iki-üç yaşında iken
annesinin dul bir kadın olma acısını derin derin içinde hissetmiş ve hayatı
boyunca hep bu hisleri ruhunda duyarak yaşamıştır. Daha sonraki hayatı da uzun
bir süre bir dedenin evinde geçmiştir. Bütün âlemin babası vardır ama O,
babasını daha doğmadan kaybetmiştir. Hayatı dört –veya daha kuvvetli rivayete
göre altı– yaşına kadar böyle geçmiştir. Tam anasını idrak edip sıcaklığını ve
okşamalarını duyacağı an o da ötelere göç etmiştir. Sekiz-on yaşına girince
annesi gibi dedesi de O’nu bağrına basıp “Evlâdım!” deyince Allah onu da
huzuruna almıştır. Aslına bakılırsa bunların her bireri kendi çapında çok büyük
değişik birer imtihandır. Bi’set-i seniyyenin 8. senesinde –ki bu seneye
Senetü’l-hüzn denmiştir– Cenâb-ı Hak, Efendimiz’in iki dayanağı sayılan Hz.
Hatice’yi ve Ebû Talib’i almıştır.

Bunların hepsi derinlemesine düşünüldüğünde her birinin ayrı dalga boyunda
büyük birer imtihan ve ibtilâ olduğu anlaşılacaktır. Âdeta Nebiler Serveri iç
içe imtihanlar yaşamıştır. Öyle ki sebepler açısından hiçbir hâmisi kalmamış ve
sanki Cenâb-ı Hak O’na fiilen: “Senin başka hâmin olmamalı. Ben sana
yeterim. Sen sürekli 13 ُلی۪كَوْلا َمِْعنَو  ّللا  ُهٰ اَنُبْـسَح   diyecek, sana inananları



da arkana alacak ve onlara örnek olacaksın. Veyahut da 14 ّللا ُهٰ َيِبْسَح 
diyecek, tek başına Bana dayanacak ve Bana itimat edecek ve ruhunda
sürekli Bana teslimiyeti, tefvîzi ve sikayı en âlî derecede yaşayacaksın.”
demektedir. Bu duyguyu bazen başkaları da ruhlarında derinlemesine
hissetmiştir. Onlar ahireti özleyince, oraya gitme arzusu içlerinde tutuşunca bu
hislerini mantıklarıyla baskı altına alıp âdeta ahirete tatlı tatlı yürümeye niyet
etmişken geriye durmuş ve şahsî kaderlerine razı olmuşlardır.

Son olarak Allah Resûlü’nün hayat-ı seniyyeleriyle alâkalı bir hususu daha
arz etmek istiyorum. Efendimiz arkadaşlarına öyle alışıktı ki, ruhunun ufkuna
yürümesine bir ay kala başını kaldırıp ashabına bakmış, sonra tekrar başka
tarafa çevirmiş ve ağlamaya başlamıştı. Daha sonra da bu hareketini

tekrarlamıştı.15 Çevresiyle bile bu kadar alâkadar olan ve onlara karşı derin
bir alâka duyan bir insanın ne derin bir hassasiyete, ne engin bir duyarlılığa
sahip olduğu her türlü açıklamadan vârestedir. Fazla söz zait, konuyu sizin
idraklerinize havale ediyorum.

O (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu duyarlılık içinde oladursun bir gün
etrafına gelip giden insanların ciddî tehdit altında olduklarını ve yanına rahat
bir şekilde sokulamadıklarını görüyor; görüşmeler sağda solda hep kaçamak
gerçekleşiyor. Bu durumda O, üç-beş kişilik meclisler teşkil edip onlarla
yetiniyordu. O zamanlar hiç olmazsa eve döndüğünde de derdini dinleyecek ve
kendiyle mânevî alışveriş yapacağı, ufkuna göre bir zevcesi vardı. Ne var ki
Allah (celle celâluhu) onu da elinden alınca sekiz-on (veya on-on beş)
yaşlarındaki yetim çocukları ile baş başa kaldı. Bu arada onların en büyükleri
olan Zeynep ve Rukiye evlenmiş de olabilirler. Valideleri vefat edince bütün
dayanakları ve destekleri gitmiş oluyordu. Bunun ne derece zor bir hâdise
olduğunu ancak böyle bir durumu kendimiz bizzat yaşayarak anlayabiliriz.
Dışarıda O’nu tehdit eden bir şiddete mukabil, alışık olduğu evde de yalnızlığın
O’na verdiği ızdırabın derinliğini varın siz kıyas edin. İşte Efendimiz bu
ölçekteki sıkıntılara maruz idi.

Allah O’na bu tür imtihanları tattırıyor ve daha ağırlarına hazırlıyordu. Evet,
O daha hayatta iken çocuklarının ölümlerini görecekti. Zira O arkadan gelen
insanlara her hususta bir rehberdi. O’nun yolundakiler de aynı şeyleri
çekeceklerdi. O onlara da rehberdi. Bu kadar imtihana karşılık Efendimiz
hiçbir zaman feryâd ü figân etmemişti. Bu gibi hâdiselerin o ölçüde hassas bir



ruhta nasıl tesir icra ettiğini ve sinesinde nasıl duyulduğunu Allah Resûlü’nün
hassasiyeti içinde aramak ve anlamak lâzımdır ki O’nun maruz kaldığı o
imtihanların buudları da anlaşılabilsin.

Ben bir yakınım vefat ettiğinden beri her aklıma geldiğinde hâlâ onu özlüyor
ve “Ne olur gece bir kere görsem!” diyorum. Siz buradan Allah Resûlü’nün
hassasiyetine yükselebilseniz –bu mümkün değildir– göreceksiniz ki O bu
mevzuda ne tahammül-fersâ şeylere katlanmış.. evet, çok duyarlıydı ve o
duyarlılık O’nun için çok büyük bir ızdırap vesilesiydi. Efendimiz’in başından
geçen imtihanları buna göre değerlendirmek icap eder.

O’nun diğer bir imtihanını da Mekke’den ayrıldığında görüyoruz. O’nun
Mekke’ye karşı olan alâkası ve irtibatı da bizim herhangi birimizin kendi
vatanına karşı olan irtibatından çok farklıdır. Efendimiz kendisinin Mekke’deki
konumunun idrakinde olduğu gibi Sidretü’l-Müntehâ’nın izdüşümü ve yerin
göbeği olan Kâbe ile aynı memeden süt emmenin ve bununla beslenmenin de
şuurundaydı. İşte bu derin alâkaya rağmen kendisi için âdeta ikinci bir eş olan

Kâbe’den ayrılmak zorunda kalmıştı.16 O hicretle, sadece yurdunu ve yuvasını
değil her gün Cenâb-ı Hakk’ın cemalinin tecelligâhı olan mübarek bir yeri
bırakıp gitme durumundaydı.

Bunun yanında O, Medine-i Münevvere’ye gittiğinde de on altı veya on sekiz
ay Kâbe’ye doğru namaz kılmaktan men edilmişti. Hadis-i şeriflerin umumu
birden mütalaa edilince görülür ki, Efendimiz göz ucuyla hep oraya doğru
hareketlenir ve bir nigâh-ı âşinâ ile “Kâbe’ye döndürülür müyüm?” şeklinde
bir beklenti içine girerdi. Bunun üzerine Kur’ân O’na şöyle diyecekti: “Elbette
ilâhî buyruğu bekleyerek yüzünün semada aranıp durduğunu görüyoruz.
(Artık müsterih ol, işte) memnun olacağın kıbleye seni yöneltiyoruz. Haydi
şimdi yüzünü Mescid-i Haram’a doğru çevir! Siz de ey mü’minler, nerede
olursanız olunuz yüzünüzü oraya doğru çevirin!”17

Nebiler Serveri hicret esnasında Mekke’den ayrılırken bu duygularla
dopdolu ve derin hislerle, “Eğer beni çıkarmasalardı senden çıkmazdım. Ey
Kâbe! Allah şahit ki seni çok seviyorum!”18 demişti. Böylece Efendimiz
yurttan yuvadan edilmenin yanı sıra Kâbe gibi bir mekândan edilmenin
ızdırabını da sinesine basmıştı; basmıştı zira O (sallallâhu aleyhi ve sellem),
kendisinden sonra yurdundan ve yuvasından edilenlere örnekti. Bu itibarla
denebilir ki “Efendimiz’in hayatının hiçbir karesi imtihansız geçmemiştir.”



Yine bir keresinde Efendimiz bir yere gelip oturmuş ve bir tâli’sizin
suikastına maruz kalmıştı. Bugün bazı medyada olduğu gibi, Efendimiz
döneminde de hemen her gün bir kısım densiz sürekli komplo peşinden koşar
ve sürekli yargısız infazda bulunurlardı. Evet, o gün Nebiler Serveri’ne belki

on defa suikast tertip edilmişti.19 Bazen Efendimiz’in başına taşlar atılmış
bazen de kılıçlarla üzerine gidilmişti. Bu tür olaylar öyle bir hâl almıştı ki o
büyük Güven İnsanı, Medine’de bir gün yalnız olarak hücre-i saadetlerinde
yatarken, içinden, “Keşke birisi gelse, başımda beklese de biraz uyuyabilsem!”
şeklinde bir düşünceye dalmıştı. O öyle düşünürken Sa’d b. Ebî Vakkas,
kılıcını kuşanmış olarak oraya gelmiş ve Efendimiz’in kim olduğunu sorması
üzerine kendini tanıtmış ve “Allah’ın Resûlü rahat uyusun, size bir şey
olmasın diye kapınızda bekleyeyim mülâhazasıyla geldim.”20 demişti. İşin
doğrusu Efendimiz’in hayatının hemen her bölümünde değişik imtihanlara dair
kareler görmemiz mümkündür. Cenâb-ı Hak Medine’de O’nu korkuyla imtihan
etmiştir. “Biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile, yahut mala, cana
veya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele!”21

âyetiyle buna işaret edilmektedir.
Evet, O Rehber-i Küll, Bedir Savaşı münasebetiyle ashabından bir kısmını

kaybetmişti. Yani her şeye o derece katlanan Nebiler Serveri, arkasına aldığı
ve belirli bir kerteye kadar beraber hareket ettiği ashabını kaybetmesiyle de
imtihan olmuştu.

Evet, O başına gelen sıkıntılarla imtihan olduğu gibi başlarına gelmesi
muhtemel musibetlerle de, bunların ağırlığını her an ruhunda derin derin
hisseden bir vicdandı. Meselâ, Efendimiz’e yakın olan insanlardan bazıları
Bedir’de harp başlayacağı esnada şöyle diyebilmişlerdi: “Biz bir kervanı takip
etmek ve Mekkelilerin elimizden aldığı mallarımızı istirdat etmek için bu yola
çıkmıştık. Bizim harp mülâhazamız yoktu!” Böyle bir söz sarf etmemiş
olsalardı bile, böyle bir ihtimalin dahi ona ne kadar ağır geldiği/geleceği
ortadadır. Bu meseleyi, kendimizi onların yerine koyarak değil de O’na
inanarak, O’nun için yurdunu yuvasını terk etmiş veya evini başkalarına açmış
kimseleri düşündüğümüzde, O’na inanmış bazı insanların bu sözü veya
benzerini söyleme ihtimalinin Efendimiz için ne büyük bir imtihan olduğu
anlaşılacaktır.

Efendimiz ciddî bir imtihan olarak Bedir’den sonra da öyle bir fırtına ile



(Uhud Savaşı) karşı karşıya kalacaktır ki bu kasırga her şeyi âdeta yerle bir
edecek ve yetmişe yakın sahabiyi önüne katıp ötelere götürecektir. Öyle ki bu
fırtınanın önüne katıp götürdüğü şehitler arasında Efendimiz’in amcası Hz.
Hamza da vardır. Bu demekti ki Efendimiz’in acılarına bir de amca ızdırabı
ekleniyordu. Vâkıa O, Bedir’de de amcasının oğlu Ubeyde b. Hâris b.
Abdulmuttalib’i kaybetmişti. Bu ibtilâlar zinciri devam ediyor, O, Hendek’te
Yahudilerin ihanetleri ile daha farklı şekilde karşı karşıya geliyor ve onları
Medine’den teb’îd etme mecburiyetinde kalıyordu. Tabiî hem dünkü hem de
bugünkü münafıkların yapacakları dedikoduya rağmen…

Günümüzde, “Medine Vesikası” adıyla neşredilen mukaveleyi “Kendi eliyle
bozdu!” suçlamasına maruz kalması da O’nun için apayrı bir imtihandı. Zeynep
binti Cahş ile evlâtlık edindiği bir insanı evlendiren Efendimiz, teşrîe esas
olsun diye azatlı kölesi Zeyd b. Hârise’nin boşadığı Hz. Zeynep’le Allah’ın
(celle celâluhu) emriyle izdivaç etmiş ve böylece ayrı bir imtihana daha maruz

kalmıştı.22 Ezvâc-ı Tahirât’ın yer yer dahi olsa dünyaya karşı küçük olan
taleplerini dile getirmeleri de O’nun için ayrı bir imtihandı. Ve hayat-ı

seniyyeleri boyunca bu imtihanlar hep devam edip durmuştu.23

Görüldüğü üzere Rehber-i Küll, Mukteda-i Ekmel ve Ekrem olan Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), her meselede olduğu gibi musibetlere dayanma
mevzuunda da bizim için en güzel ve en mükemmel bir numunedir. Bu sebeple
diyebiliriz ki, Efendimiz vasıtasıyla Allah’ın bize ihsan ettiği en büyük lütuf,
O’na iktida ve ittiba hususudur. Rabbimiz’in bizi O’na iktida ettirmesi
niyetiyle...
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NASIL ANLATMALI?
Soru: Her şeyi maddeden ibaret görüp mânâyı görmeyen kimselerde
mânâya ait duygular nasıl geliştirilebilir?
Bir materyalistte mânevî duyguların nasıl uyarılacağı soruluyor aslında.

Kalbî ve ruhî hayatına, mânevî letâifine ve iradesine karşı lâkayt kalmış, nefs-i
emmâresinin güdümüne girmiş, aklı gözüne inmiş, maddeden başka bir şey
görmeyen, tamamen hayvaniyetini ve cismaniyetini yaşayan insanlarda mânevî
duyguların uyarılmasında ilk anlatılacak şeyler, imana müteallik meseleler
olmalıdır. Ancak buna da herkes aynı ölçüde hüsnükabul göstermeyebilir. Bir
insan lâkayt, laubali ve tamamıyla cismaniyetini yaşıyorsa, bu insanı tenbih
edip uyarma çok zor olsa gerek. Hipnozla uyumayan insanlar gibi, siz ona
sürekli telkinde bulunacaksınız ama ona hiç tesiri olmayacaktır. Çünkü o, kendi
âlemindedir ve sizin dediklerinize kulak asmamaktadır. Dediğiniz şeylerin
mâkes bulması için öncelikle onun sizi dinlemesi gerekmektedir. Ne var ki, her
şeye rağmen çok zor olan bu vazifenin mutlaka yapılması lâzımdır. Böyle
birinin kalbindeki yaraların kendisine gösterilmesi ve küfrün tehditlerinin ve
neticelerinin kendisine hissettirilmesi çok önemlidir.

Ayrıca her şeyi maddede arayan, mânâyı hiç görmeyen bu insanların bazıları
da ihmal neticesinde bu hâle gelmişlerdir. Bu tür insanların imdatlarına az
koşulabilse çok çabuk netice alınacağı muhakkaktır. Zira pek çok istidatlı kimse
sırf yetiştikleri kültür ortamı itibarıyla rahat anlaşılacak meselelerde bile
zorluk yaşayabilir. Bunlardan bazılarına meseleler bir lise talebesi seviyesinde
bile anlatılınca, sanki o işe teşne imiş gibi hemen dize geliyor ve “Lâ ilâhe
illallah Muhammedün Resûlüllah” diyorlar.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Halid b. Velid Müslüman
olduğunda ona iltifatlarda bulunmuş ve Hz. Ömer’e söylediği benzer şeyleri
söylemişti: “Şaşırıyordum; nasıl olur da Halid gibi bir insan şirkte bu kadar
ısrar eder?”1 Bu sözlerle Allah Resûlü, onun çarçabuk Müslüman olmasını ve
küçük bir ameliye ile tasaffi edip som altın hâline geldiğini ifade eder.
“İnsanlar, aynen altın ve gümüş madenlerine benzerler. Cahiliyede hayırlı
olanları, İslâm’a girip, onda derinleşip (onu hazmettiklerinde) yine en
hayırlıdırlar.”2 sözü de Söz Sultanı’na ait. Aradaki fark şudur: Cahiliyede bu
altın, taş-toprak içindedir; Müslüman olunca tasaffi eder, yirmi dört ayar som
altın hâline gelir.



İşte Ömer, işte Halid! Neticede ikisi de birbirinden yiğit! Hep pozitif kutupta
bulunup, daima pozitifliği temsil eden bu iki zat, yer yer cahiliye devrinde
birbirlerine karşı olmuşlardır; ama sarrafı bulunca birer meleğe
dönüşmüşlerdir. Ben pek nazar-ı itibara almasam da Mahmud Akkad’ın
kendisinden nakilde bulunduğu bazı tarihçiler, cahiliye döneminde Hz. Ömer ile
Halid efendilerimizin güreş tuttuğunu ve Hz. Ömer’in Halid’i yendiğini ve daha
sonra Hz. Halid’in Hz. Ömer’e karşı içinde ufak bir kırıklık olduğunu

söylerler.3 Bu doğru olsa da Cenâb-ı Hakk’ın İslâm adına yenilmez hâle
getirdiği bu iki müstesna simada mutlaka bir benzerlik vardır ki, bunlar
Efendimiz’in huzuruna çıktıklarında Efendimiz ikisine de benzer şeyler
söylemiştir. Meselâ, Hz. Ömer’e şu mealdeki sözler: “Daha ne zamana kadar
yâ Ömer?”4 Yani senin gibi bir insan nasıl oluyor da bu yamuk yumuk yolda
yürüyor? Senden evvel niceleri geldi ki, bunlar senin kâbına (topuğuna)
çıkamazlar. Sen niye hâlâ bu yanlış yolda yürüyorsun? Hz. Halid, Huzur-u
Risaletpenâhî’ye gelip aynı atmosferi paylaştığında da ona söylediği şeyler

benzer şeylerdi.5

Bu iki müstesna insan, Efendimiz’le tanışıp O’nun yaydığı nurdan istifade
etmeye başlayınca hep derinleşti ve hiç ters düşünmediler. Hz. Halid ziynetler
içinde Efendimiz’in huzuruna gelmişti. Orada bütün ziynetlerini çıkardı ve
“Huzurunuzun edebine muhaliftir yâ Resûlallah!” deyiverdi. Bunları bir yerden
öğrenmemişti ama fıtratı çok selimdi. Sadece bir kibrit çakmayı bekliyordu ki
tutuşsun. Bu kibrit, Efendimiz’in atmosferi oldu.

Günümüzde de böyle dimağlar vardır. Fakir öylelerine de şahit oldum ve
öylelerini gördüm ki –Allah’ın izniyle– bir iki söz, bir iki görüntüyle buzdağı
sanılan bu insanlar bir anda eriyip “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlüllah”
deyiverdiler. Bugün bu insanlar Allah adına yapılan çalışmalarda en önde
bulunuyorlar. Bunlar arasında ilhaddan gelmiş, imanı en ulvî mânâda temsil
eden nice kıymetli kimseler vardır ki, insanın bazen “Bizim de geçmiş
hayatımız öyle olsaydı da biz de onlar gibi Allah için koştursaydık!” diyesi
geliyor. Allah dedirtmesin, zira küfür çok çirkin bir şeydir. Ama meyhaneden
gelip füze hızıyla mâbede, oradan da Kâbe’ye koşan insanlar, insanın aklına
bunları da getirebiliyor. Meselâ Hz. Hamza’da bu ışığı yakan hâdise, o
zamandaki masum Müslümanların mağdur edilmelerine onun şahit olmasıydı.
Bu bakışlar onun yüreğini yakmış ve süratle yer değiştirmesine vesile olmuştu.



Bunlardan bazıları da vardır ki, imana müteallik meseleleri uzun uzun
anlatmakla bunlarda bir değişim görülmeye başlar. Aslında bizim elimizdeki
dinî kitaplar, –kanaat-i âcizanemce– serâpâ orijinal ifadelerle dolu. Evet, başta
Kur’ân olmak üzere bu kitaplar, profesörleri de filozofları da hayrette
bırakacak kadar orijinal meselelerden bahsediyor. Mühim olan husus,
bunlardaki meseleleri yerli yerince değerlendirip takdim etmektedir. Evet,
takdim tekniği ve meselelerin seçilmesi çok önemli olduğu gibi seçilen
konularda ferdin seviyesinin gözetilmesi de önemlidir. Zira bir çocuğa bile her
türlü yiyeceği hemen vermeyiz. Onun yaşına göre yediği şeyler değişir ve ona
öyle sunarız. Allah, çocuğu anne karnında başka şeylerle, değişik bir yoldan ve
değişik şeylerin terkibiyle besler. O dünyaya gelince önce normal sütten farklı
bir sütle beslenir. Daha sonra verilen şeyler de hep yaşa göre değişir.

Bunun gibi irşad ve tebliğe müteallik meseleler de, ondan mahrum gönüllere
intikal ettirilen birer mama gibidir. Bu mamanın seviyeye göre verilmesi
lâzımdır. Yine bir büyük dimağ bu meseleyi anlatırken, “Ata et, ite ot
atmayınız!”6 demiyor mu? Bu, neye ne verilecek onu çok iyi bilin demektir.
Yemeklerin hepsi mideye girer; fakat baştan kompostoyu veya sütlacı takdim
ederseniz, yemek âdâp ve erkânına muhalif hareket etmiş olursunuz. Denene
denene tebeyyün etmiştir ki, insan sofrada yemek yerken evvelâ çorba içer,
sonra değişik yemekler, en sonunda da tatlı gelir. Şimdi her şeyin bir usûlü
varken, en büyük mesele nasıl usûlsüz olabilir ki..!

Şimdi bu en büyük meseleyi, kaynaklarına müracaat ederek, oradan alıp
çıkaracak, sorular hâline getirecek, sonra o soruların cevaplarını icmalen
arkadaşlarımıza ve bize muhtaç gibi görünenlere duyurmaya çalışacağız.
Gerekirse izah ederek anlatacağız; tekrar ber tekrar, yılmadan, usanmadan,
belki bir konuyu elli defa tekrar edeceğiz. Bu işin en önündeki yüce zât
Efendimiz, mesajını belki elli sefer Ebû Cehil’e ve onun gibi inatçı Utbe’ye ve
Şeybe’ye anlatmışlardı. Öyle ki bir gün, o küfrün ve cehlin babası Ebû Cehil,
“Artık bize gelme!” mânâsına, “Sen ahirette vazifeni yaptığına dair bizi şahit

göstermek istiyorsan, buna şahitlik yaparız!”7 demişti.
Evet, bunlar Efendimiz’in o kadar ısrarına rağmen inatlarını

bırakmamışlardı. Biri inadı içinde ölürken diğerinin hanımı belli bir devreden
sonra “Dalâlet üzerinde miydik?” diye sorunca, “Evet, dalâlet üzerineydik, inat
ve gurur bizi alıkoyuyordu, O’nun doğru olduğunu bilmemize rağmen!” demişti.



Aslında kalanların hepsi bilâistisna bunu demiş; gidenler de dalâlet ve küfür
üzerine gitmişlerdir.

İnanmış insanlar da aynı hassasiyet ve aynı nezaket içinde, –Rabbimiz’in bizi
teşrif ve tekrim için üzerimize yüklediği– imana ve Kur’ân’a ait meseleleri
bıkmadan anlatmalıdırlar. Kim bilir belki de her anlatma bize ayrı irşad sevabı
kazandıracaktır. Zaten bizim vazifemiz de sadece tebliğdir. Nebi’ye de Kur’ân
bunu hatırlatmaktadır: “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirilen buyrukları
tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan, risalet vazifesini yapmamış olursun…”8

(Âyette, Efendimiz’e, şayet tebliğ vazifeni yapmazsan, Allah’a ait elçiliği eda
etmemiş olursun deniyor ki, burada bir tehdidin de hissedildiği açıktır.)
Binaenaleyh her mü’min kendisine ait vazifeyi yapmakla yetinmeli ve tesiri
Allah’tan beklemelidir.

Evet, muhatabın kabul edip etmemesi bizi ilgilendirmez; elverir ki biz
usûlünce anlatalım. Kaldı ki Rabbim’e binlerce hamd ve senâ olsun, O’nun
lütfuyla az bir şey anlatılan insanlar bile hemen hâdiselere ve kâinata
bakışlarını değiştirebilmektedirler. Burada Cenâb-ı Hakk’ın bir lütfu da
velilerin, Şah-ı Geylânî ve Bahaeddin Nakşibend gibi kutupların, Mevlâna
Halid, İmam Rabbânî gibi büyük zatların yirmi beş-otuz sene çalışıp ancak elde
edebildikleri, o insanların kalbinde imana ait meşaleyi yakma, günümüzde çok
daha kısa zamanda ve kemmiyet plânında daha fazla bir muvaffakiyet şeklinde
gerçekleşmektedir. Bu, Allah’ın ne büyük lütfudur ve bu lütuf karşısında da,
“Değildir bu bana lâyık bu bende / Bana bu lütf ile ihsan nedendir?” demek

veya Hz. Pîr gibi, “Nefis cümleden ednâ, vazife cümleden âlâ”9 demek
lâzımdır.
1 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 4/252, 7/395; el-Vâkıdî, Kitâbü’l-meğâzî 1/748.

2 Buhârî, menâkıb 1; Müslim, birr 160.

3 Bkz.: Akkad, Mahmud, el-Abkariyyâtü’l-İslâmiyye 3/392-393.

4 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/190; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 3/81.

5 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 4/252, 7/395; el-Vâkıdî, Kitâbü’l-meğâzî 1/748.

6 Bediüzzaman, Lem’alar s.322 (Yirmi Altıncı Lem’a, On Altıncı Rica).

7 İbn İshak, es-Sîre 4/191; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/255-256.

8 Mâide sûresi, 5/67.

9 Bediüzzaman, Şuâlar s.424, 442 (On Dördüncü Şuâ).



MEHDİ ŞAHS-I MÂNEVÎDİR
Soru: Ahir zamanda Mehdi’den sonra vazifeli şahıslar gelecek mi?
Gelecekse kimlerdir?
Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, Mehdi ve Mehdi’den sonra zuhur edecek

şahıslar her hâlde birer şahs-ı mânevî olarak vazife yapacaklardır. Mehdi’nin
zuhuruyla alâkalı sahih kaynaklarda pek çok hadis vardır. Bu mevzuda peşin
hükümlü olmamak ve Mehdi’yi, Mehdiliği bütün bütün nefyetmemek gerekir.

Bu meseleyle alâkalı ilk hatayı kısmen determinist olan bazı önemli şahıslar
yapmışlardır. Onlar, Allah’a inanan, ancak bazı hususlarda determinist
kimselerdir. Bazı düşünceleri itibarıyla İbn Haldun da bunlar arasında sayılır.
O, devlet yapısı ve felsefî tarih mevzuunda âlem-i İslâm’ın yetiştirdiği nadide
simalardandır. Ama sebeplere tesir-i hakikî verme bakımından da esbapperest
addedilir. Zira o, her şeyi sebeplerle izah etmeye çalışır. İhtimal bu yüzden
Mehdi’ye ait hadisleri inkâr edenler arasında yer almıştır. İbn Haldun,
Hâkim’in Müstedrek’inde, Beyhakî, Ebû Dâvûd ve Tirmizî’de ismi ile geçen

Mehdi hadislerini çeşitli yollarla reddeder.1 Günümüzde de bu anlayışta pek
çok determinist vardır ve onlar da Mehdiliği temelden inkâr etmektedirler.

Aslında Mehdilik inancı, insan iradesiyle mütenakız değildir. Aksine böyle
bir inanç, insanlara ümit verir. Yani Cenâb-ı Hak, bu dinin sahibidir. O,
evvelâ, insanların hidayete ermeleri için peygamberler göndermiş,
peygamberliğin kesilmesiyle de veliler göndermiştir. Allah’ın bu sevgili kulları
da cemaatlerinin şahs-ı mânevîsiyle bu önemli alanda hizmet vermişlerdir.

–Allahu a’lem– Mehdiyet de işte böyle bir şahs-ı mânevînin adıdır. Ancak
bu şahs-ı mânevînin başında onu temsilen bazı zatların bulunması da bazen söz
konusu olur ki, bu zatlar genelde, devirlerinin kültürlerine, din-i mübîn-i
İslâm’ın bütün ilimlerine vâkıf kimselerden olagelmiştir. Yani onlar, Kitap,
Sünnet, icma-ı ümmet, kıyas-ı fukaha ile Kelâm ve Fıkıh ilimlerini bilmekle
beraber, devirlerinin fünûnuna vâkıf, zâhir ve bâtından haberdar bir kısım
mümtaz simalardır ve yaşadıkları çağı doğru okuyup doğru yorumlayacak kadar
da küllî bir bakış ve değerlendirmeye sahiptirler. Aksine bunlar, sağda-solda
kış sineği gibi uyuşuk uyuşuk pinekleyen müddeîler türünden seviyesiz kimseler
değildir.

Evet, onlar, devirlerini müdrik, devirlerinin şartlarına bihakkın vâkıf
insanlardır. Belki hiç belli olmayacaklar ve pek çokları tarafından



bilinemeyeceklerdir. Ama edip eyledikleriyle umumî bir dirilişe öncülük
edeceklerdir. Mehdi’nin cemaati içinde bulunmak mevzuunda bir mecburiyet
yoktur. Bir insan onun cemaatinin dışında da bulunup dine hizmet edebilir.

Mehdi (hidayete vesile olan) mânâsında yeryüzünde pek çok insan çıkmış,
her birisi kendi sahasında hizmet etmişlerdir. Müstakîm olanların Cenâb-ı Hak
sa’ylerini meşkûr etsin! Bu mevzuda bizleri de ifrat ve tefritten muhafaza
buyursun! Nice ifrat eden cemaatler vardır ki, kendi şeyhlerini veya
mürşitlerini Mehdi saydıkları için cemaatleri dışında bulunan kimselere
Müslümanlık adına hakk-ı hayat tanımamakta ve böylece gaflet ve dalâlete
sürüklenmektedirler. Nice kimseler de vardır ki, ümmet-i Muhammed için ümit
kaynağı olan Mehdiliği inkâr etmek suretiyle onlar da ayrı bir inhirafa
düşmektedirler. Bunların biri ifrat, diğeri de tefrittir. Her ikisi de, sırat-ı
müstakîmden inhirafın ifadesidir. Sırat-ı müstakîmde kalmayı düşünen
kimseler, Mevlâ-i Müteâl’e sığınmalı ve O’ndan sırat-ı müstakîm erbabı
olmayı dilemelidir.
1 İbn Haldun, Mukaddime 1/311-312.



İSLÂM’IN GÜNÜMÜZDEKİ SUNUMU
Soru: Bugünün şartları içinde, İslâm’ı daha iyi anlatabilmek için kelâm,
felsefe ve mantıkî eserler okumak mahzurlu mudur?
İslâm’ı anlatırken devrin ihtiyaçlarını, fikrî açıdan ilhad cephesinin hücum

silâhlarını, bunlara nasıl ve hangi silâhlarla mukabele etmek gerektiğini bilmek
elzemdir. İnsan kendi devrinde mücadele ederken mücadele silâhlarını
bilmezse mağlup olur. Köroğlu, “Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu!” diyor. Evet,
tüfek ve ateşli silâhlar kullanılmaya başlandıktan sonra artık kılıçla harp
yapılmazdı. O devirde savaşmaya mecbursan bunu onun dediği delikli demirle
yapacaksın. Bir devirde, Hazreti Fatih (Cennetmekân) İstanbul’un surlarını
Şahin adı verilen, o güne göre kocaman bir topla tahrip etmiş ve aşmıştı. Bu
top, Avrupa’da hatırı sayılan bir toptu o dönemde. O bile daha sonraki
devirlerde müzelik bir nesne hâline geldi ki, sadece seyredilip ibret alınsın
diye halkın enzârına arz edilmekte. İşte bunun gibi her devrin kendine göre bir
silâhı vardır ve mutlaka o silâh kullanılmalıdır.

Bugün “madde” esas alınmak suretiyle Allah, Peygamber ve Kur’ân inkâr
ediliyor. Öyleyse yapılacak şey, devrin ulûm ve fünûnuna tam ıttılâ peyda
ederek, inkârın açtığı delikleri yine ona ait malzeme ve unsurlarla kapamaktır.
Bu şekilde, halkın kanaati ve inançları takviye edilmelidir ki yapılması gereken
de işte budur.

Kelâm ve felsefeye gelince, bunları bilmek de önemlidir; ama çağın
problemlerine çözüm vaad etmeleri ölçüsünde. Felsefe, Latince bir kelimedir
ve onu biz bir mânâda “hikmet” diye tefsir ederiz. Bize göre felsefe (hikmet),
daha ziyade eşyanın iç yüzüyle meşgul olma, ilmin ortaya koyduğu şeylerin
ötesinde kısmen meselelerin, niçin ve nedenine de inerek her şeyin sebep ve
sonuçlarını inceleyen zihnî ve fikrî faaliyetlerin ayrı bir unvanıdır. Fakat
felsefe, doğrudan doğruya eşyayı evvelen ve bizzat mütalaa mevzuu olarak
aldığından, yüzde 99.9 eşyanın hakikatini görme hususu üzerinde durur. Bir
fikir adamımızın ifadesiyle, felsefe, içinde sadece bir tanesi sağlam olan bir
çuval ceviz gibidir. Sağlamı bulabilmek için hepsini teker teker kırmak
gerekmektedir. Aslında şimdiye kadar birbirini nakzetmeyen hiçbir felsefî
doktrin de olmamıştır. Felsefe ile, felsefe talebesi olamayacak çağda
meşguliyetin kalb ve ruhta ciddî yaralar açma ihtimali vardır. –Allah muhafaza
buyursun!– Doğru ve ilâhî bilgilerle meşbu olmayanlar için o çok defa tehlikeli



olabilir. Ama insan, imanî bilgilerle doluysa, gelen şeyler alttan-üstten akıp
gider de ona hiçbir zararı olmaz. Tam olmasa bile Cenâb-ı Hak bu durumu bana
da lütfetti. Rüşte ermemiş bir çocuk hava ve edasıyla bazı feylesofların hayat
ve eserlerini tetkik edince, çoğunu hem yaralayıcı hem de çürük gördüm ki,
hiçbiri insana kemal-i ilmî verecek muhteva ve mahiyette değildi. Hemen
birçok feylesof ister septistler ve sofistler, ister onların karşısındaki
rasyonalistler olsun hep birbirleriyle cedel hâlinde idiler. Aristo farklı
düşünüyor, Zenon değişik şeyler söylüyor; bir cidaldir ki sürüp gidiyordu.
Bakıyorsun birbirine muasır feylesofların, hatta birbirine yakın çizgide
yürüyenlerin –Kant, Leibniz gibi kimseler– dedikleri birbirine tamamen zıt
olabiliyordu. Öyle olunca da insan, hakikatten şüphelenmeye başlıyor ve
tereddütten tereddüde sürükleniyor. Öyle ki insanın karşısına birbirini çürüte
çürüte her sayfası “hükümsüzdür” damgası yemiş kocaman bir düşünce yığını
çıkıyor. Böylece nice hayatlar heder olup gidiyor.

Mâneviyattan yoksun felsefenin sadece bir zevk-i sûrîsi vardır. Tumturaklı
laflar, rasyonalist olma, akıllıca sözler söyleme, şunu bunu ilzam etme,
kimsenin bilmediği şeyleri bilme gibi, bir mânâda insanı yoldan çıkaracak ve
nefsin firavunluğunu, nemrutluğunu şahlandırarak demedik-etmedik bir şey
bırakmamaktadır.

Keşke, kendi kıstas ve kriterlerimiz içinde bir felsefemiz ve felsefe tarihimiz
olsaydı; ama olmadı. Aksine genç nesillere hep başka dünyalar, düşünce
tarzları ve felsefeleri okutuldu. Hem de hiç gözden geçirilmeden ve tashihe tâbi
tutulmadan. Vâkıa Fransız felsefe tarihçileri Paul Janet ve Gabriel Sealles
tarafından yazılan, kısmen faydalı bir felsefe tarihi var. Elmalılı Hamdi Yazır
merhum bunu –felsefe tarihinin adına uygun olmasa bile– Metalib ve Mezahib
adıyla tercüme etti. Böyle bir felsefe, konunun meraklıları için faydalı olabilir.
İnsan oradan felsefeyi ve feylesofu görüp öğrenebilir. Fakat Türkiye’de henüz
herkese faydası olacak “hikmet” diyebileceğimiz felsefenin kendi çizgileriyle
mevcut olduğunu söylemek mümkün değildir. Bundan dolayı, şunun bunun
felsefesini okumak, susuz bir kuyuya dibi delik bir kovayı salıp çıkarmaktan
farklı olmayacaktır.

Kelâma gelince o, Akaid-i Hakka-i İslâmiye’yi, ulûhiyet, nübüvvet ve haşir
gibi meseleleriyle, selefin usûlüyle değil de, kısmen felsefe ve aklî-mantıkî
şeyler karıştırmak suretiyle ispat etmede kullanılan farklı bir ilmî yoldur. Şu
ana kadar, eslâfımız –Cenâb-ı Hakk’ın rızası ve rahmeti üzerlerine olsun–



kelâm yoluyla din-i mübin-i İslâm’ı müdafaa etmişlerdir. Allah’ı Zât’ı ve
sıfatlarıyla insanlara anlatırken, devirlerinin ilimlerinden yararlanmış, kendi
dönemlerindeki insanları ikna etmeye çalışmışlardır. Burada unutulmaması
gereken husus şudur: Onlar o devrin ilimlerine göre konuşmuşlardır. O zamanın
ilim anlayışına göre küre-i arz durmakta, güneş dönmektedir. Bugün böyle bir
yolun kullanılması doğru olmadığı gibi uygun da değildir. Hatta yanlış riyâzî ve
hendesî hesaplarla hasmın karşısına çıkmak isabetli olmadığı gibi aynı
zamanda zararlıdır da. Bu tıpkı ağızdan dolma tüfekle tomsonlara (thompson)
karşı çıkma gibi bir şeydir...

Öyleyse bugün İslâm anlatılırken, ilmin “Bu, kanundur.” dediği ilmî
prensipler değerlendirilmelidir. İlim hiçbir zaman ulûhiyet hakikatini ispata
karşı olmadığı gibi, Kur’ân’la da çelişmez. İlim, Allah’ın kâinatından süzülen
hulâsa, Kur’ân da Allah beyanıdır. Dolayısıyla bu ikisinin birbirine zıt olması
düşünülemez. Aksine bunlar bir hakikatin iki yüzünden ibarettir. Bugünün atom
anlayışı, atom fiziği telâkkisi, astronomi ve tababet anlayışı ve fünûn-u müsbete
(pozitif bilimler) içinde öyle enteresan şeyler vardır ki, meselâ bir insan
anatomisini ele alıp tevhide istidlâl etseniz karşı tarafın dize gelmemesi
mümkün değildir. Ben hâlâ bazı ilim adamlarının niçin Allah karşısında doğru
bir duruş almadıkları hususunda hayret içindeyim. Esbab ve tabiatla izah
edilemeyecek enteresan şeyler var ki, ihtimal bazıları görmemek için devekuşu
gibi gözlerini kapatıp başlarını kuma sokuyorlar. Aksine başka hiçbir sebep
göstermek mümkün değil. Bir insan tababet tahsili yapsın da mülhid olsun.
Buna imkân ve ihtimal veremiyorum. Ama gel gör ki, daha ziyade bir kısım ilim
adamları ilhadda ısrar ediyorlar. İnşâallah onların içlerinde bugün az da olsa
çoğalma istidadında bulunan, evvelâ kendi dertlerinin hekimi, sonra da
başkalarını tedavi etmeye hazır hekimler dertlerimizi ele alacaklar. Biz de işte
o zaman sıhhate kavuşacağız.

Şayet bugün bir Kelâm ilmi düşünüyorsak, bunu devrin fünûn-u müsbetesi
içinde yapmamız lâzımdır. Beyin yapıcımız bunu, “Vicdanın ziyası, ulûm-u
diniyedir. Aklın nuru, fünûn-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat
tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İttihad
etmedikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd
eder.”1 şeklinde ifade etmiştir. Bu iki şey imtizaç edince kalb, imanla dolup
taşacak, Kur’ân ve hadisin varlığı şerh ettiği görülecek, kalb ve kafa fünûn-u
müsbete ufuklarında pervaz edecektir. Ayrıca bu ikisi imtizaç edip evlendiği



zaman da neseb-i sahih bir veled doğacaktır. O da annesi babası belli ilim
demektir. Şu ana kadar, buna muvaffak olamadık; geleceğin böyle bir şeye
hamile olduğu düşüncesindeyim.
1 Bediüzzaman, Münazarat s.125.



NAMAZ-CİHAD DENGESİ
Soru: “Namaz bir yönüyle fertle Allah arasında bir meseledir, başkasını
çok ilgilendirmez. Fakat cihad öyle değildir; o terk edildiğinde topluma
zarar verecek neticeler hâsıl olabilir. Bunun için cihad birinci plânda
gelir. Bu devirde himmetler insanları namaza alıştırmak yerine fiilî
mücadeleye sarfedilmedir.” deniliyor. Bu hususta ne dersiniz?
Her ibadetin kendine göre bir yeri ve bir ağırlığı vardır. Mü’minin bütün

mükellefiyetleri, usûlden fürûa, en temel konulardan en uzak dala, meyveye
kadar bütün ibadet ü taat ciddî bir tenasüp içindedir ve aralarında hiçbir
aykırılık yoktur. Namazsız ve oruçsuz bir cihad tesirli olamayacağı gibi
cihadsız bir namazın da mahiyet-i nefsü’l-emriyesine uygun edası mümkün
değildir. Evet, bunlar birbiriyle omuz omuza ve diz dizedirler.
Mevcudiyetlerini tıpkı bir kubbede baş başa vermiş taşlar gibi beraber
sürdürürler.

Akide de böyledir; imansız İslâmiyet olamayacağı gibi İslâmiyet’siz iman da

tam olmaz.1 İnsan inanması gereken şeylere sağlam inanacaktır ki sağlam
Müslüman olabilsin. Bir insan sağlam inanmadan İslâmiyet’in emirlerini yerine
getirse bir noktada ya kendisi ya da nesli bırakır o emirleri. İnsan hem sağlam
inanmalı hem de tam tekmil amel etmelidir. Amelle desteklenmeyen iman yavaş
yavaş zayıflar ve çözülür ki nesl-i hâzır bunun canlı misalidir.

Binaenaleyh cihadla namaz birbirinden ayrılmamalı. Sahabe-i kiram hem
Allah yolunda cihad eder hem de namaz kılardı. Çünkü namaz, kulun günde beş
defa Allah’a karşı ahd ü peymânını yenilemesi, cihadla beraber sair vazifeler
ise Allah nezdinde mükemmeliyete yürümesi demektir. Aslında insan günde beş
defa değil, belki beş yüz defa ahd ü peymânını yenilese yeridir.. evet, ancak bu
sayededir ki insan aşk u şevk, samimiyet ve ihlâsla cihad vazifesini de yapma
iz’anına sahip olur.

Kur’ân-ı Kerim’de salât-ı havf tafsilâtıyla anlatılır.2 Bu namazla bize,
düşmanın bizi oka tuttuğu, savaşın en çok kızıştığı zamanda dahi namazın
aksatılmaması gerektiği gösterilir.. evet, düşmanın okları altında dahi namaz
kılınacak, hem de cemaat fevt edilmeden. Şöyle ki, cemaatin bir kısmı düşman
karşısında dururken diğerleri gelip imam arkasında namaz kılarlar. İmam
arkasında ilk rekâtı kılanlar ikinci secdeden sonra ayrılır vazife başına
giderler; bu defa da düşman karşısında duranlar gelip imama uyarak namaz



kılarlar. Bunlar da imamla bir rekât kıldıktan sonra bu sefer onlar cepheye
giderler. Birinci kısım döner gelir, lâhik olduklarından dolayı namazı kıraatsiz
olarak tamamlayıp selâm verir, sonra düşman karşısına dönerler. Daha sonra
ikinci kısım gelir, namazlarını kıraatle tamamlar. Bu şekilde o iki rekât namaz
eda edilmiş olur.

Evet, düşman karşısında savaşırken dahi namaz kılınacak ve hiçbir şekilde
Allah hatırdan çıkarılmayacaktır. Yümün ve bereket olması için insanlar bu
vazifeyi yerine getirirken bunu O’nun emrinden dolayı yapacaklardır. Evet,
namaz ve mücahede birbirinden ayrılmayan şeylerdir. Sahabe, kanlı elbise ve
kılıçlarıyla düşmanın karşısında namaz kılıyordu. Dolayısıyla da Cenâb-ı Hak
onları hep teyit ediyordu. Bu itibarla teyit görmeyenler, bunu Allah’la (celle
celâluhu) münasebetlerinde aramalıdırlar.

Günümüzde, gece hayatı olmayan, sadece işin lafını yapan bazı insanlar
vardır ki bunlar sadece işin edebiyatını yapmaktadırlar. Oysaki bizim daha çok
ruh sıhhatine, gönül selâmetine, ledünniyat temizliğine ve saflığına ulaşmaya
ihtiyacımız vardır. Kur’ân, ْمُكَـسُفَْنأ ْمُكَْیلَع   “Siz kendinizi düzeltmeye
bakın!”3 diyor. Allah, Kendi rızası istikametinde ibadet yapan ve Rabbine
karşı saygılı insanları sever. Kolaycılar ise hem “Ben, Allah’ın kuluyum,
Allah’ın bana yüklediği vazifeleri yapıyorum.” derler hem de bin türlü isyan
içinde bulunurlar.

Hakikî mü’mine gelince o, Allah’ın kendisine yüklediği vazifeleri yapmayı
başkalarına müessiriyet adına önemli bir esas kabul eder. Çünkü Allah, bu

hususta “Benden hayâ et yâ İsa!”4 diyerek Hz. İsa’ya dahi tembihte bulunur.
Bu da “Yapıyorsan anlat, yapmıyorsan Allah’tan utan !” demektir. İnsanın asıl
vazifesi, sorumluluklarını önce kendisinin yapması sonra da fırsat buldukça
bunları anlatmasıdır. Böyle biri misali başkalarından verse de hep yaptığı şeyi
anlatıyor gibi olacaktır. Evet, bir insan meselâ teheccüt kılmıyorsa, ona
başlamadan başkalarına tavsiyede ürpermeli. Zira bunun tesiri olmayacaktır ve
o boşuna çene çalacaktır. Keza bir insanın “Haftada pazartesi ve perşembe
olmak üzere iki gün oruç tutun!” diyebilmesi için önce kendisinin tutması
lâzımdır. Zira Allah “Niye yapmadığınız/yapmayacağınız şeyleri
söylüyorsunuz?”5 buyuruyor. Sanki “Utanmıyor musunuz?!” der gibidir.

Bunun gibi namazı irşaddan ayıramayız. Cihad mühim bir farz olduğu gibi
namaz da insanın nefsine karşı en mühim cihadıdır. Allah Resûlü bir savaştan



dönerken, “Şimdi küçük cihaddan, büyük cihada dönüyoruz!” buyurmuş,
bunun üzerine sahabe büyük cihadın ne olduğunu sorunca da Efendimiz, “Nefis
ile olan cihaddır.”6 cevabını vererek asıl büyük cihadın nefisle boğuşma
olduğunu ifade etmiştir. Namaz kılmayan insan ise nefsine yenik düşmüş
demektir.

Hiç unutulmaması ve asla hatırdan çıkarılmaması gereken bir husus da,
sözümüzün karşımızdaki insanda mâkes bulması, bizim, Allah ile irtibatımıza
bağlıdır. Zira hüsnükabule mazhar edecek olan Allah’tır. Mü’min, hâl ve
hareketleriyle her zaman Allah’a hakkıyla kul olmaktan başka bir ideal ve
gayesi olmadığını göstermelidir ki Allah (celle celâluhu) da onu muvaffak
kılsın.
1 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.33 (Dokuzuncu Mektup).

2 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/101-103.

3 Mâide sûresi, 5/105.

4 Ahmed İbn Hanbel, ez-Zühd 1/54; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 2/382.

5 Saf sûresi, 61/2.

6 el-Beyhakî, ez-Zühd 1/165; Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd 13/523.



SİYASETE BAKIŞ
Soru: Zamanımızda mutlaka siyasî bir fikre katılmanın zarurî olduğunu
söylüyorlar. Ne dersiniz?
Siyasî bir fikre katılma bazen bir vazife olabilir. Toplumun kaderini

belirlemede her mü’min behemehâl reyini kullanmalıdır. Zira bu, vatanî bir
vazifedir. Bir mü’min, seçimlerde kendisine düşen vazifeyi yapmazsa, Allah
indinde mesul olur. Aynı zamanda o, bu meselenin ciddiyetini ana baba, dede
nine gibi yakın dairede bulunan kimselere de mutlaka anlatmalıdır.

Ancak, oyların hangi partiye verilip verilmemesi meselesi beni çok
ilgilendirmez. Hayatımın sonuna kadar da bu mevzuda, değil açık ve sarih bir
şey söylemek, iş’ardan dahi içtinabı kendime vazife sayarım. Ben, “Falan
partiye oy verin, filân partiye oy vermeyin!” demiyorum. “Oy kullanmak bir
vecibedir. Herkes bu vazifeyi yerine getirmeli yoksa mesul olur!” diyorum. İşte
bu kadar ben de siyasîyim...

Bir partiyi tutma mevzuuna gelince; bizim gibilerin bir partiyle alâkası
seçime bir hafta kala başlar. Onlar kendi aralarında, hangi partiye oy
verecekleri mevzuunda konuşur, görüşür ve seçim günü de gider reylerini
kullanırlar. Daha sonra da artık bu işin münakaşasını yapmazlar. Çok
demokratik ülkelerde anlayış böyledir. Nitekim Amerika’daki seçimler sonrası
Türkiye’ye Amerikalı bir vatandaş gelir. Buradan birisi ona, “Siz hangi partiyi
tutuyorsunuz? Cumhuriyetçileri mi, yoksa Demokratları mı?” şeklinde bir soru
sorar. Adam, “Ben hiçbirini tutmam!” diye cevap verir. “Rey kullanmadınız
mı? Oyunuzu nereye attınız?” diye sorunca adam ona şu cevabı verir: “Oyumu
Kennedy’ye verdim. Ancak ben daha sonrasını düşünmem. Çünkü benim
seçimle alâkam ve iştigalim muvakkattır.”

Bunun gibi bizim de dar dairede devamlı bir vazifemiz vardır ki biz büyük
ölçüde onu düşünürüz. Bu itibarla da vazifemizi yaparken şu veya bu nokta-i
nazar bizim görüşümüze kat’iyen tesir etmez. Bizim bu dar dairedeki vazifemiz
kalbî hayatımızla alâkalıdır. Biz daha ziyade bununla meşgul oluruz.

Yukarıda söylenilenler, mü’minler için de önemli düstur ve
prensiplerdendir. Zira mü’minin ruhuna ve kalbine karşı muttasıl sürekli
vazifeleri vardır. Beş vakit namaz kılma, kalbini pak tutma, Allah ile
münasebetlerine dikkat etme ve O’ndan kopuşu kopukluk sayma… gibi bir sürü
vazife. Bunlar bir mü’minin hiç inkıtasız devamlı vazifeleridir. Seçimler dört



senede bir olur. Bir hafta kadar onun yoğun propagandası sürer. Rey atılır ve
kavga biter. Akıllı insanların yapacağı şey de bundan ibarettir. Akılsız
insanlardır ki, her şey bittikten sonra yok yere çene çalar, şuna buna sataşır,
sürekli iftirak türküleri söyler, sevdirme yolu varken herkesi tenfir ettirir ve
ömrünü kavga yolunda tüketir.

Resûl-i Ekrem’i düşünelim. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Uhud
öncesi , “Uhud’a çıkmayalım, Medine’de kalalım!” der. Buna karşılık

hususiyle de gençler, “Çıkalım, savaşalım, onlara karşı koyalım!”1 derler.
Meşveret gereği gençlerin dediği olur. Oraya kadar gidilir. Savaş başlarken
münafıklar cepheden çekiliverir. İşte böyle bir durumda Efendimiz’in yerinde
kim olursa olsun çok öfkelenebilirdi. Belki O, her şeye rağmen yine
öfkelenmeyecekti ama yine de Allah ikazda bulunur: “Senin insanlara
yumuşak davranman da başka değil Allah’ın merhametinin eseridir. Eğer
öfkeli, şiddetli, hiddetli ve katı kalbli olsaydın (ki değilsin) onlar etrafından
dağılıp gidecek ve seni yalnız bırakacaklardı. Öyleyse bağışla onları, kusur
işlediler. (Bir de Bana karşı  kusur işlediler.) Onlar için istiğfar et. (İş bitti
diye ‘Artık sizinle meşveret etmiyorum’ deme. Şu yaralı hâlinle –ki onların
kalbleri de kırık– topla onları ve) meşveret et (ve ‘şimdi ne yapalım’ de.) Bir
kere de azmettin mi yalnız Allah’a tevekkül ol!”2

İşte Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) öğretilen ölçü budur. Şimdi siz
de kendi durumunuzu hesap edin ve ne demek istediğimi değerlendirmeye
çalışın...
1 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/351; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 4/8-9.

2 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/159.



İkinci Bölüm 
DÜŞÜNCE BOYUTU

DİN VE DOKTRİN
Soru: Kur’ân’ı doktrin olarak kabul edebilir miyiz? Değilse, neden
edemeyeceğimizi izah eder misiniz?
Doktrin, aslen Latince bir kelimedir. Türkçede tam bir karşılığı olmamakla

beraber en yakın anlamı ifade eden “mezhep”, felsefî, siyasî, fikrî sistem teşkil
eden kavramların, dogmaların bütünü anlamında bir kelimedir. Meselâ
komünizm, kapitalizm, faşizm doktrini denilir ki, bunlar içtimaî birer
mezheptirler. Doktrin, daha ziyade, Latincede me’haz olarak kullanıldığı yer
itibarıyla, beşer karihasından çıkan, hayatta mâkes bulsun bulmasın hayatın
belli yönlerine ait, tekevvün eden bir kısım sistemler bütünü demektir ki,
Durkheim’in nasyonal sosyalizmi bir içtimaî doktrin olduğu gibi, içtimaîliğin
yanında iktisadı da ele alan Marksizm de başka bir doktrindir.

Bunlar, beşer karihasından çıkan, beşere ait pek çok yönden tek bir tanesini
ele alan ve sonra belki bazı şeylere de hâşiyeler, derkenarlar olarak el atmaya
çalışan tamamen beşerî sistemlerdir. Bunlar, zamanla yaşlanınca rafa
kaldırılırlar ve yerlerine başkaları gelir oturur. Yani doktrinlerde daima
tebeddül ve tahavvül söz konusudur. Nitekim komünistler bir dönemde,
revizyoncu olanlar ve olmayanlar diye birbirlerine düşmüşlerdi. Aslında beşer
karihasından çıkan her şey ihtiyarlamaya mahkûmdur. O, daha adamın ağzından
çıkarken ihtiyarlama sürecine girmiş demektir. Ve birkaç sene sonra belinin
bükülmesi kaçınılmazdır.

Bolşevizm, 1917’de ilân edildi. Kendi ifadelerine göre 1919’da rayına
oturdu. Neredeyse her sene bir revizyon gördü. Onu cazip göstermek için
durmadan boya ve cilâ vuruldu. Aslı sağlam olmayınca cilâ da tutmadı. Ve
ardında bıraktığı acı hatıralarla tarihin hafızasındaki mukadder yerini aldı.
Zatında beşer karihasından çıkan her şeyin âkıbeti budur. Bir bakıma da bu,



doktrinin âkıbetidir. Uzun ömürlü, doğduğu günden bu zamana yaşamış tek bir
doktrin gösterilemez.

Mesele böyle ele alınınca, Kur’ân-ı Kerim’e ve İslâm dinine doktrin
denmesi kat’iyen doğru değildir. Çünkü Kur’ân, İslâm dininin ifadesi olarak,
ezelden gelmiş ve ebede namzettir. Allah, maziyi ve müstakbeli hâl (şimdiki
zaman) gibi görür ve bilir. Bunun için de vaz’ettiği ahkâm, daima terütaze
kalmıştır ve kalacaktır. Onu ne zaman ele alırsanız alın, tebdil ve tağyire
ihtiyaç hissetmeden prensiplerini rahatlıkla yaşayabilirsiniz. Böyle olması
zarurî ve bedihîdir. Çünkü o, bütün kevn ü mekânı elinde tutan Allah’ın ifade
ve beyanına dayanmaktadır.

Her doktrin, beşerin bir-iki veya üç yönünü ele alır ve aksettirir. İnsanın
letâifine, kalbî melekelerine ve beyin fakültelerine kadar bütün vücudunun
maddî-mânevî ihtiyaçlarına cevap verecek şey ancak dindir. Meselâ, bir
doktrin sadece mideyi esas alarak yürümüştür. Ona göre işin temelinde madde,
yani karnını doyurma ve mide yatmaktadır. Bu anlayışta âdeta kalb mideye
yedirilmektedir. Böyle bir sistem, insanın sadece bir yönünü ele almaktadır.
Başka biri, insan, iktisadî durumunu düzeltirse sair şeyler de düzgün gider
demektedir ki, bunların hemen hepsi insanın sadece hayvanî ve nebatî yönünü
ele almaktadır. Bunlara göre insan, yukarıdan hava, aşağıdan su alacak,
büyüyüp çınar hâline gelecek, sonra da gümleyip gidecek bir cisimdir.

Bu doktrinlerin hiçbiri, benim ezel ve ebetle alâkamı anlatmıyor; ruhumdaki
meyilleri, tûl-i emelimi anlatmıyor; kanat çırpıp semalara doğru uçuşumu,
bütün kevn ü fesada bir tekme vurup itişimi anlatmıyor; ebedden ve ebedî
Zât’tan başka bir şeye razı olmadığımı anlatmıyor; ve tabiî ki, insanın ebedî
hayattaki durumunu da hiç mi hiç anlatmıyor.

Din ise, bütün bunların hepsini kâmilen anlatıyor ve hepsini kucaklıyor. Bu
noktada da doktrin-din birbirinden ayrılıyor. Hâsılı, din başka, doktrin
başkadır.



ŞAHS-I MÂNEVÎ
Soru: “Bu zaman, cemaat zamanıdır. Ehemmiyet ve kıymet, şahs-ı
mânevîye göre olur. Maddî, ferdî ve fânî şahsın mahiyeti nazara
alınmamalı.”1 sözü şahs-ı mânevîyi teşkil eden zatların kıymet ve
değerini yükseltir mi, alçaltır mı?
Ben bu soruyu şöyle anladım: Bu zaman cemaat zamanıdır. Cemaat içinde

çok büyük fertler zuhur etse bile onlar, o cemaatten beklenen büyük işleri
yapamazlar. Bu zamanda üst üste yığılmış müterakim meselelerde, hususiyle de
profesyonel ehl-i dalâlet karşısında muvaffak olabilme, sağlam bir şahs-ı
mânevî teşkil etmiş heyetlerin plân ve hareketine bağlıdır. Kimse tek başına bu
türlü meselelerin üstesinden gelemez. “Zaman, cemaat zamanı” derken acaba
cemaati teşkil eden fertleri alçaltıyor muyuz, yoksa yükseltiyor muyuz?

Evvelâ, bu zaman cemaat zamanıdır ve zamanımızda cemaat konusu daha bir
ehemmiyetini artırmıştır. Yoksa Hz. Âdem’den bu yana zaman hep cemaat
zamanı olmuştur. 

ُنی۪عَتَْـسن َكاَِّيإَو  ُدُبَْعن  َكاَِّيإ   diyen bizler, mâşerî vicdanla günde kırk defa bu
hususu seslendirerek Allah’ın huzurunda kemerbeste-i ubûdiyetle kulluğumuzu
ve Allah karşısında cemaat olduğumuzu ifade ediyor; evet “Ben” demeyip
“Biz” diyerek, “Allahım, Sana kulluk ediyor ve bu konuda yardımı da ancak
Senden istiyoruz!”2 şeklinde arz-ı ubûdiyette bulunuyoruz.

İslâm, ferdin vicdanının cemaate rükün olabilecek hâle gelmesini sağlamış
ve bunu en kâmil şekilde gerçekleştirmiştir. Tarihte mücedditlerin ve
müçtehitlerin yoğurdukları teknenin içindeki bütün ıstıfalar (tabiî ve fıtrî bir
ıstıfa olmayıp doğrudan doğruya iradeye bağlı bir ıstıfa, bir seçilme ve bir
saflaşma ile cemaat şuuruna varma) oluşa oluşa bugünkü hâlini almıştır ve
bugünkü hâli alabilmesi de bir bakıma gayet tabiîdir. Çünkü günümüzde küre-i
arz, bütün devletleriyle tek bir devlet hâline gelmiştir. Televizyonlar, radyolar
ve seri vasıtalar, insanların muhabere ve muvasalasını o kadar kolaylaştırmıştır
ki, eskiden köyler arasında cereyan eden muhabere süratinde, şimdi Japonya ile
Türkiye arasında muhabere gerçekleşmektedir.

İşte bu durum, vicdan ve ruhlarda da cemaat şuurunun gelişmesini zarurî
kılmaktadır. Ancak bugün, değişik hâdise ve cereyanlar karşısında toplumu
yoğurup böyle heyetler oluşturmak, Allah’ın inâyetine vâbeste bir husustur ve o
da bir mânâda vardır. Bu heyetler, Devr-i Risaletpenâhî’den bugüne, Kur’ân-ı



Kerim’in potasında, Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) vaz’ettiği
esasatı sayesinde yoğrula yoğrula belli bir seviyeye gelmiştir. Şimdilerde
bizler etrafımıza baktığımızda bunu gayet net olarak görmekteyiz. Dahası,
Cenâb-ı Hakk’ın inâyetine kalmıştır.

Bu sözün bir diğer mânâsı da şöyledir: Daha evvelki devirlerde insanlar
arasında, ilmî hayat, değişik doktrinler ve fikrî cereyanlar gelişmediği için,
yığınlar, hakkı veya bâtılı temsil eden bir insanın arkasından sürüklenip
gitmişlerdi. İnsanlar ayrı ayrı menbalardan ders almadıkları, farklı
kaynaklardan su içmedikleri, hayat-ı içtimaiye belli standartlar içinde mahpus
bulunduğu için bir fert bütün toplumu arkasından sürükleyip götürebilirdi.
Meselâ, hak cephesinde Ebû Hanife, Alparslan, Tuğrul Bey ve Fatih; bâtıl
cephesinde ise Hasan Sabbah ve Bedrettin Simavi bir kısım kimseleri
arkalarından sürükleyip götürebilmişlerdi. Bundan da anlaşılmaktadır ki,
eskiden cemaatler belli bir kültürle yetiştiklerinden daha saf oluyor, daha rahat
sürüklenebiliyor ve bugünkü anlayışımızla onlar içinde kitle hâlet-i ruhiyesini
heyecana getirmek ve kitle psikolojisinden istifade etmek daha rahat oluyordu.

Günümüzde ise herkes ayrı ayrı kültürlerden istifade edip ayrı menbalardan
beslenmektedir. Kimi Marks’ı, kimi Engels’i, kimi Mao’yu, kimi Lenin’i,
kimisi de Kur’ân’ı ve Resûlüllah’ı dinlemektedir. Bu kadar kültür farklılığı da,
hâliyle bir çok akımın zuhuruna sebep olmaktadır. Bu itibarla da bugün yığınlar
birbirinden kopuktur. Bu kopuk kopuk insanlar, tek başına allâme-i cihan, dâhi-
i âzam da olsalar hiçbir şey yapamazlar. Ayrıca günümüz insanının gelişmiş
olmasından ve bazı şeylere vukufundan ötürü enaniyete dayalı bir kopukluk
içindedir ve herkes aslan gibi müstakillen hareket etmek istemektedir.

Buna binaen, günümüzde insanları bir ve beraber hareket etme fikrine
çağırma çok ehemmiyet kazanmıştır. Dünyadaki değişik dalâlet cereyanları,
fikir birliği yapmak suretiyle aradaki mesafeleri kaldırmakta ve bir vahdet
teşkil ü tesisine çalışmaktadırlar. Meselâ, bir dönem bütün matbuat, Çin ve
Rusya’da sansür edilmiştir. Devletin sansür müesseselerinden geçmeyen hiçbir
gazete –masum dahi olsa– bir fikri neşredememiştir. En masum düşüncelerin
altında dahi çeşitli şeyler aranmakta ve meselâ bir gazete, “Atomdan daha
küçük partiküller var. Bunlar atomu teşkil eden parçacıklardır. Bu atomun
parçaları, bilemediğimiz bir kanunla bir araya gelip atomu teşkil etmektedir.”
şeklinde bir haber yapsa –ki bu gayet masum bir haberdir– uyanık bir Marksist
şöyle diyerek bu yayını engelleyebilmektedir: “Hayır, hiç de öyle değil; siz



burada ‘Bilemediğimiz ve esrarengiz bir şeyle bunlar bir araya geliyor’
deyince bize bir dış müdahalenin var olduğunu anlatıyorsunuz.”

Onun için, böyle ülkelerde değişik fikirler ve anlayışlar olamazdı. Olsa bile
hemen engellenirdi. Ancak bizim gibi hür dünya blokunda yerini alan milletler,
–burası memerr-i efkârdır– Avrupa, Rus ve Çin gibi dünyaların nâşir-i efkârı
gazeteler, neleri varsa, rahatlıkla neşredebilirlerdi. Şimdi herhâlde bu kadar
eracifin içine giren kalb ve dimağlarda sıhhat kalmayacak ve bir vâhid-i sahih
teşkil edebilme durumu da mümkün olmayacaktır. Onun içindir ki, inanmış
sineler sağlam bir vahdet teşekkül ettirerek kendilerini ifade etmeye
çalışmalıdırlar. Böyle bir dönemde inananların sürtüşmesi dalâlettir, tuğyandır
ve Allah’ın hakkımızda bir azabıdır. Öyleyse böyle bir zamanda mü’minler,
gizli-açık düşmanları karşısında onlara mukabele edebilmek, millî
bütünlüklerini koruyabilmek için sahih bir cemaat teşkil etmek ve cemaat
hâlinde hareket etmek mecburiyetindedirler. Bu devirde Gavs-ı Âzam
Abdulkadir Geylânî, Muhammed Bahaüddin Nakşibend ve İmam Rabbânî
Hazretleri de olsaydı, onlar dahi böyle davranıp bu tür bir heyetin uzvu olmaya
razı olacak ve cemaat hâlinde hareket edeceklerdi.

Şimdi de böyle bir mesele, cemaatin fertlerinin kıymetini yükseltir mi
alçaltır mı meselesine gelelim. Kıymetli bir bütünü meydana getiren parçalar,
kendi kendine kıymet kazanır. Nasıl ki dağdaki, sokaktaki ve taş ocağındaki taş,
yerinde kaldığı müddetçe sadece bir taştan ibarettir. Ancak bu taş kubbede
diğer taşlarla baş başa verdiği zaman binlerce lira değerinde bir kıymet
kazanır. Bir güzelliği olan –meselâ nâfizü’l-kelim ve natûk (sözü tesirli ve
güçlü hatip) olan– bir kimse aynı zamanda sağlam bir kalb yapısına sahip
birisiyle yan yana gelirse, iki güzellik yan yana gelmiş olur. İki güzellik bir
araya gelince, o onun güzelliğinden, o da diğerinin güzelliğinden istifade eder.
Her biri iki güzelliğe sahip olur ve bu şekilde dört güzellik ortaya çıkar.
Bunlardan bir tanesi servetiyle gelip onlara omuz verse, bir başkası ilmiyle
destekte bulunsa, dört adam meydana gelmiş olur. Dört güzelliğin teatisiyle
burada sekiz güzel ortaya çıkar. Dairevî olarak meseleyi ele alırsak nâmütenâhî
güzellikler meydana gelebilir demek de mümkündür.

Hâsılı, kıymet şahs-ı mânevîye verilirse fertlerin kıymeti alçalmayıp
yükselecektir. Kıymetli bir cemaat içinde her fert abdestle kılınan namazın her
rüknünün kıymet kazanması gibi çok aziz ve kıymetler üstü kıymeti haizdir.
1 Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.2.



2 Fâtiha sûresi, 1/5.



KÜÇÜK ŞEYLERDEKİ BÜYÜK SANAT
Soru: Bazı kimseler, “Madem Allah büyüktür, neden zerre kadar küçük
şeylerle uğraşıyor?” “Zerrecikler ve hücrelerin olmasını sebepler
yapıyor.” diyorlar. Yani bu işleri sebeplere veriyorlar. Bunu söyleyenlere
nasıl cevap verilmelidir?
Cenâb-ı Hakk’ın umûr-u hasîseyle, yani küçük küçük şeylerle şe’n-i

rubûbiyetinin gereği meşgul olması Allah adına bir nakîse değildir. Esasen,
büyük şeylerle beraber küçük şeyleri de yapması Allah’ın büyüklüğündendir.

Bazı büyükler vardır ki, onların nazarları sadece büyükleri görür.
Dolayısıyla sadece onlarla meşgul olur ve küçükleri göremezler. Meselâ, bir
mareşal, ordunun içinde sadece kurmaylarıyla temas ediyorsa, bu temas tam
değildir. Büyüklüğün şe’ni odur ki, ara sıra onbaşılık mertebesine de insin ve
onu da dinlesin. Bazen eratın arasına çıkıp onlara muhatap olsun. Böylece o,
neferlerin mertebesinde neferlere kendi mevcudiyetini hissettirecek ve onları
da memnun edecektir ki, bu meşguliyet onun neferlere de ehemmiyet verdiğini
gösterecektir. Binaenaleyh işte bu, büyüklüğün önemli bir yanıdır.

Allah (celle celâluhu), sistemlerin yanı başında, insanı da yaratıyor.
Sistemlere kıyasla insan mikroskobik bir varlıktır. Evet, koskocaman
nebülözler karşısında insana ancak bir mikrop nazarıyla bakılabilir.

Meseleyi daha büyük cisimler açısından ele alacak olursak –şayet muteriz
olsa– güneş şöyle diyecektir: “Allah ne diye şu mikrop kadar insanları yarattı?
Bizim gibi büyüklerle meşgul olsaydı, şe’n-i rubûbiyetine daha uygun düşerdi!”
Bu, böyle teselsül edip gidecektir. Zavallı insan! Sistemler karşısında
mikroskobik durumunu unutuyor da mikropların küçüklüğüne bakıyor. Hâlbuki
bilemiyor ki, esas mikro âlemde ve zerrât âleminde ne küçükler var ki, bunlar
şe’n-i rubûbiyetin birer dili ve tercümanıdırlar.

Allah’ın Zât’ında şeriki olmadığı gibi rubûbiyetinde de ortağı yoktur. Ehad
ve Vâhid olan Allah, her şeyin sevk ve idaresini tek başına yapar. Atom
çekirdeğinin etrafında elektron ve protonları çeviren bizzat O’dur. Kanunlar
sadece itibarî ve izafî şeylerdir. Sistemleri çeviren ve kanunları koyan da
Allah’tır. Şayet Allah, başka bir âlemde başka türlü bir düzen kursaydı, biz
sünnetullaha bakıp bunların da prensiplerini bulur yine onlardan sabit kanunlar
çıkarabilirdik. Meselâ, Nevton’un anlayışıyla, câzibe (yerçekimi) kanunu
olmasaydı da, her cisim devamlı bir surette birbirinden uzaklaşsaydı, bu defa



biz bunun da kanununu bulur ve “Cisimler birbirini iterler, her cisimde
anilmerkez (merkezkaç) bir keyfiyet vardır.” derdik. Bunun aksi de olabilirdi.
O zaman biz, “Cisimlerde müthiş bir ilelmerkez (merkezçek) gücü vardır.”
derdik. Ölçüyü ve kıstası vaz’eden Allah olduğu gibi bütün bu azim icraatı
yapan da O’dur ve icraat yaparken ne makro ne de mikro âlemde işine bir
şerikin burun sokmasını istemez. Evet, her şeyi Allah’ın Kendisi yapıyor. Bunu,
düşüncemizle bunların içine girdiğimiz zaman anlayabiliyoruz; anlıyor ve
görüyoruz ki, tabiat ve sebepler bu işlere zerre kadar parmak karıştırsa, her şey
altüst olacaktır. Allah küçük dairede de büyük dairede de şerik istemediği gibi,
küçüklerden de merhametini esirgememektedir.

Meselenin dikkatlerden kaçmaması gereken bir yönü de şudur: Küçükler
küçüklükleri içinde öyle harika keyfiyet ve sanatlara sahiptirler ki, bunları çok
defa büyüklerde bulmak mümkün değildir. Bir mikrobun, bir bakterinin çok
büyük bir mahareti ve ince işleri vardır. Bir diş bakterisi, elindeki manivelası
ile senin dişinin bir tarafına yanaşır ve sanatını icra etmeye başlar. Dişini
eritirken manivelasının sesini başka bir mikrop duyar gelir ona refik (arkadaş)
olur. Anlaşıp, senin dişin üzerinde hâkimiyet tesis etmek için bir koalisyon
kurarlar ve dişinin iflâhını keserler. Bu işi bir fil yapamaz.

Bu itibarla maharet ve sanat, büyüklük ve küçüklükle mâkusen mütenasiptir
(ters orantılı) denebilir. Evet, görülebilse, küçüklerde Allah’ın sanatı daha
barizdir. Bu bakımdan mikroskopla bir hücreyi teşrih masasına yatırıp bir kapı
kadar büyütsek, hücrenin DNA ve RNA’sının içine girsek, öyle harika icraatlar
müşâhede edeceğiz ki, onu, ne filin boyunda ne de hortumunda görmek mümkün
değildir.



SINIRLININ SINIRSIZA MİKYAS OLMASI
Soru: Sınırlı olan mevcudat, sınırsız olan esmâ ve sıfât-ı ilâhiyeye nasıl
mikyas olmaktadır?
İnsan, Cenâb-ı Hakk’ın esmâsının nokta-i mihrakiyesidir. Kâinata dağılan

esmâ-i ilâhiye, insan mahiyetinde belli bir noktaya tevcih edilmiştir. İnsan, bin
bir esmâ-i ilâhiyenin cilvegâhı veya kısm-ı âzamının tecellî ettiği bir varlıktır.
Bu mahiyetiyledir ki insan, Cenâb-ı Hakk’ın esmâsına ayna olabilecek
zenginlikte yaratılmıştır.

Bir diğer husus, insan kendisinde bulunan sınırlı ve nâkıs vasıfların
çehresinde nâkıs olmayan birinin esmâ ve sıfatlarını okuyabilir. Evet insan,
varlığıyla bunları kendisine veren ve ihsan edenin hazinesinde her şeyin
bulunduğu kanaatine ulaşır ve “Bunlar bana, O’ndan geliyor.” der. Meselâ onda
bir cemal varsa, O Hz. Cemil’den, idrak varsa O’nun ilim sıfatından, irade
varsa yine O’nun Mürid isminden, kudret varsa o da Kudret sıfatından geldiğini
idrak edebilir. Yani insan kendisinde mevcut olan şeyleri gördükten sonra
kendisini yaratan Zât’ta da bunların mevcut olduğu kanaatine varır.

Ayrıca bizde her şey sınırlı ve muhat, Cenâb-ı Hak’ta ise nâmütenâhîdir. Biz
bizdeki sınırlı şeylerle O’nda bunların nâmütenâhî olduğunu görürüz. Bizim
iktidar ve gücümüz elimizin ulaştığı daire içinde cereyan eder. Bu itibarla da
elimizin ulaşamadığı daire içinde tasarrufta bulunamayız. İşte biz, böylesine
dar bir irade ve kuvvetle, kâinat çapında cereyan eden hâdiselere bakar,
Hâlık’ın nâmütenâhî kudret ve iradesine muttali olur, belli ölçüde O’nu tanıma
imkânına ulaşırız. Keza ilmimiz de dar bir sahada cereyan eder. Âyet-i
kerimenin ifadesiyle Allah’ın bildirdiğinden başka bir şey bilemeyiz ve ancak

O’nun dilediği kadar bir şeye muttali olabiliriz.1 Biz yarın ne olacağını
bilemeyiz. Çünkü ilmimiz sınırlıdır.

İşte bu kadar dar bir dairede cereyan eden sınırlı ilmimizle Hâlıkımız’da
bunun nâmütenâhî olduğunu görürüz. Çünkü bütün kâinatı baştan sona
sarsmadan, bozmadan, bir arıza meydana vermeden, hâdiseleri aksatmadan
idare etmek öylesine muhit bir ilim ister ki, ilk sebeple en son müsebbebi
birden görsün ve her şeyi arızasız sevk ve idare etsin. Evet, sebep ve
müsebbebi vaz’eden O, onları gören O, sağlam bir tenasüp içinde onları
birbirine bağlayan O, muhit ilmiyle her şeyi plânlayan, keşfeden, kontrol eden
ve hepsinin üzerinde nigehbân olan da yine O’dur (celle celâluhu).



Konuya Üstad Bediüzzaman’ın yaklaşımı bir hayli enfestir. O, şöyle der:
Mutlak ve muhit bir şeyin hudut ve nihayeti olmadığından ona bir mahiyet
biçilemez, bir suret ve taayyünle hükmedilemez. Meselâ, zulmetsiz daimî bir
ziya bilinemez ve hissedilemez. Ne vakit hakikî veya vehmî bir karanlık haddi
çekilir, işte o zaman bilinebildiği kadar bilinir. İşte Cenâb- ı Hakk’ın ilim,
kudret… gibi sıfatları; Hakîm, Rahîm… gibi isimleri, muhit, hudutsuz,
şeriksiz olması itibarıyladır ki, onlar mahiyet-i nefsü’l-emriyelerine uygun
bilinemez ve hissedilemezler. Bu gibi isim ve sıfatların hakikî nihayet ve
hadleri olmadığından farazî ve vehmî birer had çizilmelidir ki
bilinebilsinler. İşte onu da vehmî ve hayalî evsaf ve buudlarıyla enaniyet
yapar.2

Esasen bizim kelâmî (maksadı ifade) gücümüz de oldukça dardır. Değil
Allah’a ait evsafın ve kâinat esrarının ifade edilmesi, kendi içimizde oluşan
mefhumları dahi ifadeden âciziz. Zannediyorum hiç kimse içinde hissettiklerini
tam ifade edemez. Onun için büyük şair, “Ben o nağmeden müteheyyicim / Ki
yoktur ihtimal-i terennümüm.” der. Bundan da anlaşıldığı üzere içte hissedilen
şeyler çok başkadır.

Şimdi gelin Cenâb-ı Hakk’ın kelâm sıfatına bakalım. Allah bütün kâinata ve
bütün insanların kalbine bir anda ilhamda bulunur ve konuşur. Her kalb,
vicdanında Mevlâ’nın sesini bî kem u keyf hissettiği zaman ve her vicdan
Mevlâ’ya ait ilhamlara mehbit olduğu zaman –bunlar mecazdırlar– Allah
onunla konuşuyor demektir. Cenâb-ı Vâcibü’l-Vücud karıncadan alın da insana
kadar her varlıkla konuşur. Allah, hayvanata da ilhamda bulunur. Nitekim

“Rabbin arıya vahyetti.”3 âyeti bu hakikati ifade eder. Arı o muhteşem
peteğini hazırlamasında, “sevk-i ilâhî” diyeceğimiz Allah’ın ilhamıyla
yapacağını yapar. Yeryüzünde veya diğer gezegenlerde ne kadar canlı hevam
veya haşerat varsa hepsi her an Cenâb-ı Hakk’ın sevkiyle sevk olunmaktadır.
Demek ki, Allah, hususî telefonuyla bunların hepsiyle birden konuşmaktadır.

İşte bu kelâm sıfatıdır ki, Cenâb-ı Hak onunla Hz. Musa’ya teveccüh edince
Hz. Musa şöyle der: “Senin kelâmın bu mu Allahım; bu kelâm bin insanın
sözünden daha kuvvetlidir.”  Burada bin rakamı, kesretten kinayedir; Hz.
Musa’nın orada duyduğu kelâm-i ilâhî belki milyar kere milyar insan sözünün

çok üstündedir. Bunun üzerine Hz. Musa kendinden geçer ve bayılır.4 Bu,
“Vâhidiyet” tecellîsiyle kelâm sıfatının zuhur ve in’ikasıdır. Bu, ehadiyetin



mazharı olabilme itibarıyla işi kavrayacak olan Hz. Musa’nın tahammül
edeceği bir şey değildi. O zaman biz bizdeki dar kelimeyle bütün kâinatla bir
anda konuşan ve biriyle konuşması diğeriyle konuşmasına mâni olmayan Hz.
Allah’ın “kelâm” sıfatında nâmütenâhîliğini anlarız.

Bunun gibi duyma mevzuunda da biz, duyulacak olan şeylerin milyonda beş-
altısını ancak duyarız. Bir defasında Hac’da şöyle bir hâl yaşamıştım: “Cenâb-ı
Hak, her elini açıp ‘Yâ Rabbi!’ diyene ‘Lebbeyk!’ diyor ve birinin duası,
diğerinin duasının dinlenmesine mâni olmuyor.” Evet, milyar defa milyar diller
O’na dua eder de Allah hepsinin duasını duyar. Tabir caizse Sem’-i
Mukaddesiyle her şeyi dinler. Evet, işte biz de mahdut ve sınırlı duyuşumuzla
Cenâb-ı Hak’taki bu sınırsızlığı idrak ederiz.

Şimdi meseleyi biraz daha açalım: Bizde Cenâb-ı Hakk’a ait bir kısım
hakikatlerin gölgeleri vardır. Biz bu gölgeler sayesinde bunların birer asılları
olabileceği kanaatine varırız. Bu sınırlı şeyler, her şeyiyle sınırsız birinden
gelir. Hatta bizdeki tûl-i emel, ölmeme arzusu, ebediyet iştiyakı, Cennet isteği,
Cenâb-ı Hakk’ın ebediyetinden gelen arzulardır. Bu sınırsızlık arzusu Allah’tan
gelmeseydi bizde böyle bir arzu olamazdı. Evet, her insan kendi kendine:
“Babam öldü. Ondan evvel dedem öldü ve bütün bunlar bana kat’î telkin etti ki,
ben de burada ebedî değilim.” demelidir. Herkes bu telkin altında kalıp da
böyle ebedî olmadığına öyle inanmalıdır ki, hiçbir mülâhaza onun o kanaatini
değiştirmemelidir. Bununla beraber bin tane vâiz ve nâsih ona ders verse ve
fâni olduğunu anlatsa o yine “Ah bekâ!” der. Bu, Hâlık’taki ebediyetten insan
ruhu, fıtratı ve vicdanına in’ikas eden bir hakikatin ifadesidir. Onun için
rasyonalizmin kurucularından Descartes “Bende bir kısım nâmütenâhî arzu ve
istekler var. Bunlar, benden olamazlar. Çünkü ben sınırlıyım. Etrafımdaki
eşyadan da olamaz. Çünkü onlar da sınırlı. Öyleyse bende kendisini gösteren
bu nâmütenâhîlik arzusu bir nâmütenâhîden geliyor.” der.

Bunun gibi, her vicdan sahibi kendi vicdanını dinlediği zaman, kendisinde
eksik ve gedik birer evsaftan ibaret olan hakikatlere tutunmak suretiyle bu
gölgelerin asıllarının, hakikatlerin hakikati olarak Zât-ı Vâcibü’l-Vücud’da
bulunduğunu görüp gerçeği idrak edecektir. O zaman insanın hakikatini
oluşturan sıfât, esmâ ve şuunat-ı ilâhiyenin nokta-i mihrakiyesi bir varlık,
kısmen bunları kendisine mâl edecek ve “Bunlara ben sahibim!” diyecektir.
Daha sonra bunlardaki eksiği ve gediği görerek eksik ve gedik olmayan, her
zaman münezzeh ve mukaddes bulunan esmâ ve sıfâta intikal edecek ve her şeyi



Allah’a verecektir.
Meselenin diğer bir yönü de şudur: İnsanın kendisine –bir maslahata binaen–

benlik arzusu verilmiştir. Bu biraz iradeye de bağlıdır. Zira iradeli olan herkes
bir bakıma “Ben” der. İşte bu irade suistimal edilince bundan firavunluk,
nemrutluk veya karunluk çıkabilir. Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle Karun, “Bana
verilen her şey nezd-i beşeriyetimde bulunan ilimle bana verilmiştir. Bütün
mal, menal ve servet benim malûmatımın semeresidir.” 5 der. İşte bunlar,
suistimal edilmiş bir benliğin ifadesidir. Bu benlik, şeriat-ı garrânın
tezgâhından geçip terbiye gördüğü, Efendimiz’in irşad potasında eridiği zaman
vâhid-i kıyasî olarak Allah’ı tanımaya vesile olur. Yani bunlar insanda benliğin
gereğidir.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) tasavvufî bir üslûpla ele alınırken
“Nokta” diye anılır. Gerçi günümüzde insanlar tasavvufa ve tasavvuf
terminolojisine çok yabancılar. Oysaki eskiden “Nokta”ya dair risaleler
yazılmıştır. Meselâ, Bismillâh’taki “be”nin noktasıyla alâkalı bir kitap yazılmış
ve bununla hakikat-i Ahmediye (aleyhissalâtü vesselâm) anlatılmıştır. Bunun
hulâsası şudur:

Nokta, bir çizginin en küçük parçasıdır ve kalem hakikatinin ucunun ademe
temasıyla ilk meydana gelen mevcuttur. Bununla adem gibi görülen şeye bir
işaret konmak suretiyle adem parçalanmış ve verâsında mutlak ademin
olmadığı görülmüştür. Zıddı ve niddi olmayan bir vücudun bilinmesi için böyle
bir nokta lâzım ve zarurî idi ki o, bir vâhid-i kıyasî olarak verâsında kendi gibi
olmayan şeyi göstersin. Çünkü Allah’ın zıddı ve niddi yoktur. Bu itibarla da
Allah, Mevcud-u Mutlak olarak bilinemez. Nasıl karanlıksız bir ışık bilinemez
ve mertebeleri ihata edilemez. Bu durumda ışığın içine bir karanlık koymak
lâzımdır ki, derecesine göre bütün ışıklar bir tertip çerçevesinde sıraya girsin
ve bilinebilsinler. Meselâ, sıfır derecede karanlık, bir derecede karanlık, iki
derecede karanlık, üç derecede karanlık... Bunları bir tertibe koyabilmek için
karşısında bir ışık tasavvuru gerekir. Veya bir derece ışık, iki derece ışık, üç
derece ışık diyebilmek için yine bir karanlık mevcudiyetine ihtiyaç vardır.

İşte mutlak nur, mutlak feyiz ve feyezan olan ve Vücud-u Akdes’ten gelen
şeylere karşı, O’nun envarı karşısında ve Cenâb-ı Hakk’ın yokluk âleminde
varlığının gölgesi mahiyetinde, Nur-u Muhammedî (aleyhissalâtü vesselâm) bir
nokta hâlinde Allah ism-i celilinin remzi “Elif”in üzerine konunca elif



bilinmeye başladı. Biz “Elif”i ancak “Nokta” sayesinde bildik. İşte bu “Nokta”
“Elif”in hâsiyetine işaret etmektedir. Elif’te ne varsa tecellî cihetiyle min
vechin noktada vardır. Ancak bunların hâsiyetini toplayabilmek, bir yerde
toparlayıp nokta-i mihrakiye hâline getirmek için milyar defa milyar nokta
gerekir. Sonra o “Elif”e ait bütün hâsiyetlerin hepsi bunda vardır denebilir.

Evet, noktaya dair çok kitap yazılmış ve bizde bunlar hep anlatılmıştır.
Hulâsa edecek olursak bunun mânâsı şudur: Zıddı olmayan bir şey bilinmez.
Onun için Cenâb-ı Vâcibü’l-Vücud ve Tekaddes Hazretleri bir kısım aynalar
yaratmıştır ki, o sayede kendi varlığı idrak edilsin. İşte bu ayna, insan enaniyeti
ve benliğidir. Yeryüzüne şuurlu varlıklar gelmeden evvel, Allah bilinemezdi.
Onun için tasavvufçular insana çok önem vermektedirler. Tasavvufta bunun
mânâsı şudur: İnsan yeryüzünde var olacağı ana kadar kâinatta Allah câmi sıfât
ve esmâsıyla bilinemiyordu. Bunlar ancak insan sayesinde bilindi. Allah, Hz.
Âdem’e esmâyı talim etti ve Kendisini bildirdi. Allah yeryüzünde insan
sayesinde bilinir oldu ve bir Mevcud-u Meçhul olarak kendini duyurdu.

Keza insan, benliği sayesinde, “Buraya kadar ben kendi irademle yapıyorum.
Benim iradem bu kadardır ve o bir nokta gibidir. Verâsında bütün işleri Allah
yapıyor. Benim izafî kudretimle her şey buraya kadar benim tasarrufum
dahilindedir. Ötesi Allah’ın tasarrufu içindedir.” der. İnsan, sem’i, basarı ile
buna bir hat çizer. Kendi benliğinin yerini tayin etmeye çalışır. Sonra onunla
Allah’ın nâmütenâhî varlığına intikal eder.

Bu noktada insan terbiye-i Ahmediye ile müteeddip olmuşsa, nefsine ayırdığı
bu şeylerden de vazgeçer ve neticede elindeki o noktayı da atıverir. Çünkü o
nokta oraya kadar işe yarıyordu. İşi bitince, “Sen O’nu bana sadece tanıtmak
için verilmiş bir emanetsin.” der ve kullanılmış partal bir eşya gibi onu da
atıverir. Evet o, insana Hâlık’ını tanıtmak için verilmiş bir emanettir. İnsan,
onun işi bitince ve yükselip Hâlık’ını tanıyınca onu kaldırır atar. Neticede
temerrüt etmeden, firavunluk gayyâsına düşmekten kurtulur ve nübüvvete ait
mânânın şahikalarına yükselir.
1 Bkz.: Bakara sûresi, 2/32.

2 Bediüzzaman, Sözler s.584 (Otuzuncu Söz, Birinci Maksat).

3 Nahl sûresi, 16/68.

4 et-Taberî, Câmiu’l-beyân 6/30; İbn Ebî Hâtim, et-Tefsîr 4/1119.

5 Bkz.: Kasas sûresi, 28/78.



KALB VE KAFA İZDİVACI
Soru: Kalb ve kafanın izdivacından ne anlamalıyız?
Günümüzde ilmi baş tacı edip her şeyi ona bağlayan bir kısım materyalistler

olduğu gibi, müspet ilimlerin hiçbir şey ifade etmediğini ve bir işe
yaramadığını iddia eden cahil ve mutaassıp insanlar da az değil.

Bu konuda dünya çapında bir ilim adamı olan Albert Einstein’ın yaklaşımı
ile Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin yaklaşımı bir mânâda benzerlik arz
etmektedir. Einstein, “Dinsiz ilim kör, ilimsiz din de topaldır.”  derken, Üstad
ise, “Vicdanın ziyası ulûm-u diniyedir. Aklın nuru fünûn-u medeniyedir.
İkisinin imtizacı ile hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti
pervâz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup; ikincisinde hile,
şüphe tevellüt eder.”1 demiştir. Einstein başka bir defa da “Kâinatın
Yaratıcısına olan inanç, ilmî araştırmanın en kuvvetli ve en asil muharrik
gücüdür.” diyerek farklı bir hususa dikkat çeker.

İnsan mantığı, muhakemeyi ve aklî ilimleri ister ve pozitif ilimlerle meşgul
olmayı iktiza eder. Kalbe gelince o da dinî ilimlerle ve ruhanî hayatın verdiği
vâridâtla meşgul olmayı gerektirir. İşte bunların ikisi imtizaç ettiği zaman ilim
adamının himmeti bir üveyik gibi kanatlanır. Bunun aksi bir durum söz konusu
olduğunda ise insanın taassuba girdiği, mantık ve muhakemede şüphe ve
tereddütlerinin hâsıl olduğu ve ilâhî ilimlerle irtibatının kesildiği, hususiyle de
felsefenin açtığı yaralarla hep tereddüt içinde bocaladığı görülür. Bu iki
hastalığa dûçâr olmamanın yegâne çaresi kalb ile kafa ziyasının cem edilip
mantıkî bir prizmadan geçirilerek İslâmî düşünce çizgisinin yakalanmasıdır.

Meseleye bir de tarih perspektifinden bakarak açıklık getirmenin yerinde
olacağını düşünüyorum. Tarihte takva ile fünûn-u medeniyede ilerlediğimiz pek
çok zaman olmuştur. Ta hicrî beşinci asırda biz Asya’da bir Rönesans
gerçekleştirmişiz ki, Avrupa henüz böyle bir kelimeyi bilmiyordu. Hicrî
beşinci asra kadar pek çok ilim adamı aynı zamanda zâhidâne bir hayat
yaşamışlardır. Evet, bizim rasathanede oturup aynı zamanda gökyüzünü temâşâ
ederken yıldızların hareketleri karşısında hıçkıra hıçkıra ağlayan âlimlerimiz
vardır. Niceleri orada vecde gelip kendinden geçmiştir. Yani denebilir ki o
zaman ilim araştırma merkezlerimiz ve rasathanelerimiz aynı zamanda tekye ve
zaviye vazifesi görüyordu. Keza ilim tarihimize bakıldığında anatomi
alanındaki çalışmalarımız, insan vücudunun esrarengiz noktalarındaki



araştırmalarımız çok defa başımızı döndürürdü. Diyebiliriz ki, belli bir
dönemde fünûn-u medeniye de aynen ve aynı mekânda medrese ilimleri gibi
tahsil ediliyordu.

Bu meselede Farabî’nin bir kısım kural dışı sözlerine ve İbn Sina’nın bazı
eğri büğrü düşüncelerine bakıp aldanmamak lâzımdır. Kaldı ki onlar da hep
Müslüman olduklarını ifade etmişlerdir. Bir kısım yaklaşım ve üslûplarında
hata olsa da böyle demiş ve böyle düşünmüşlerdir. Tarih boyunca seleflerimiz
arasında dünya kadar beş başı mamur insan yetişmiştir ki hepsinin ayrı bir
derinliği olmuştur. Ancak hicrî beşinci asırdan itibarendir ki, kalb kafadan
ayrılmış ve bunlardan hangisi hâkimse diğerini talâk-ı selâseyle boşamıştır. Ve
denebilir ki ondan sonra da bu ikisi bir ölçüde hep ayrı yaşamışlardır.

Şimdi isterseniz meseleyi bir de yakın tarihimiz açısından ele alalım: Biz,
Tanzimat’la Avrupa’nın ana salonuna, Meşrutiyet’le de harem dairesine hem de
balıklamasına girdik. Cumhuriyet’le münasebetlerimiz daha bir derinleşti.
Bunlar, bizim hesaplarımıza bağlı olduğu takdirde elbette ki mahzursuzdu. Ama
acaba hep öyle olabildi mi?

Üstad Hazretleri sürekli kalb-kafa imtizacından (bütünlüğünden) bahseder.
Ben ise o ikisine evlendirme mânâsında izdivaç demeyi tercih ettim. Bu millete
hizmet etmeye gönül vermiş olanlar, iman ve hayat mülâhazaları ile, çağlaya
çağlaya nihayetinde ummana ulaşıp ayrı bir kıvama ulaştığında, işte o zaman işi
elinde bulunduranların yerine getirmeleri gereken en mühim vazife, aklın ziyası
olan fünûn-u medeniye ile kalbin nuru olan ulûm-u diniyeyi yani aklı ve kalbi
evlendirmek olmalıdır. Biraz da esprili bir üslûpla asırlardan beri birbirine
küsmüş ve cüdâ düşmüş akıl erkeğini kalb dişisiyle evlendirmek ve “Yeter
bunca ayrı yaşamak, Batıyla bunca zevc-i âher olup hulle yaptınız, artık geriye
dönebilirsin!” diyerek bu izdivacı gerçekleştirmek, gelecek adına çok
önemlidir.

Bu arada şunu da ifade etmenin yerinde olacağını düşünüyorum. Cenâb-ı
Hakk’ın bu millete ve milel-i İslâmiye’ye lütfedeceği nimetlere bel bağlayarak
hükümleri onlara bina etmek, İslâm’a hizmet düşüncemiz açısından bize
düşmeyeceğinden onlarla meşgul olmayı hizmet felsefemize ve yolumuza zıt ve
ters görüyoruz. Ayrıca böyle bir yaklaşım Rabbimiz’le pazarlık yapmak
mânâsına geldiğinden dolayı böyle bir saygısızlıkta bulunmanın da kat’iyen
doğru olmadığını ifade etmek istiyorum.

Bu vesile ile bir hatıramı aktarmak isterim: Burdur’da ilk sorguya çekildiğim



sıralarda bana “Ya hoca! Allah aşkına senin gayen nedir?” demişlerdi. Ben de
tavrımı hiç bozmadan, “Vallahi şahsen ben akılla kalbi evlendirmeyi
düşünüyorum.” deyip fünûn-u medeniye ile ulûm-u diniyenin izdivacından,
talebenin himmetinin pervaz etmesinden bahsetmiştim. Ama aradan beş on
dakika geçince aynı soruya bir daha muhatap olmuştum. Ben yine, “Elimden
gelse zâviye, medrese ve mektep ruhunu barıştırmak istediğimi, bunlardan
birinin bizim ruh enginliğimizi ve İslâmî ufkumuzu ifade ettiğini, diğerinin de
kâinat kitabını hallaç etmede bize kanat olacağını” anlattım. Zannediyorum üç
dört defa bana evirip çevirip aynı soruyu sordular. Ben de aynı mihverde cevap
vermeye çalıştım. Tabiî bu arada benim de hakikaten çocuksu tavırlarım olmuş
olabilir. Sonra görevlilerden biri bana şunu söylemişti: “Yahu hoca, senin
yerinde olsaydım ben her şeyi dosdoğru konuşurdum.” Oysa ben hiç mi hiç
yalan konuşmamıştım. Zaten şimdiye kadar da hiç böyle bir düşüncemiz
olmamıştı. Bundan sonra da olmayacaktı. Biz başkaları gibi düşünseydik
şimdiye kadar bunun bir tereşşuhu olurdu. Ama bizim öyle bir hesabımız ve
düşüncemiz hiç olmamıştı; evet bunu bir kez daha ifade etmek istedim.

Sadede dönelim; bana göre kalbi kafayla evlendirmenin zamanı gelmiştir.
Bir taraftan fünûn-u medeniye dediğimiz fizik, kimya, matematik ve fen
bilimleri, diğer taraftan da ulûm-u diniyeyi imtizaç ettirmenin tam zamanıdır.
Hatta günümüzde insanları idare etme adına sosyal bilimler de çok önemli bir
hâl almıştır. Sosyal bilimler bizim gibi geri kalmış milletlerde pek
önemsenmemesine mukabil pek çok açıdan ilerlemiş milletlerde bugün çok
değer verilen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalına gerekli değeri vermeyen
milletler daha ziyade fen bilimlerine ağırlık verirler. Aslında geleceğin
zimamdarları, idarecileri ve siyasetçileri sosyal bilimlerle uğraşan insanlardan
çıkacaktır. Bu itibarla da fünûn-u medeniye denen bütün medenî ilimlere bu
nazarla bakmak mümkündür.

Ayrıca fünûn-u medeniyede terakki ancak ulûm-u diniyeye sarılmakla
mümkündür. Evet, müspet ilimlerde ilerleyebilme, kâinatın basiretli bir şekilde
okunup yorumlanmasına, âdeta bir meşher gibi temâşâ edilmesine ve bir kitap
gibi gözden geçirilip değerlendirilmesine bağlıdır. Kısaca, oturmuş bir imana
ve Kur’ân’ın ufkunu yakalamaya bağlıdır. Geleceğin ilim adamları bu hususu
kat’iyen ihmal etmemelidirler.

Dikkat çekmek istediğimiz diğer bir nokta, bu mevzuda fikirlerini
naklettiğimiz Einstein ile Üstad Bediüzzaman’ın hemen hemen aynı hususu



seslendirmiş olmalarıdır. Bununla beraber yaklaşımlarının biraz farklı olduğu
da önemli bir husustur. Bunlardan birinin yaklaşımı din ağırlıklı olduğundan, o
kendine has özel bir çizgidedir. Diğerinin yaklaşımı ise, kendini fünûn-u
müsbeteye biraz fazla kaptırdığından, onda da ilim önde, din geridedir. Bu
konuda Bediüzzaman’ın yaklaşımında dinin önde, fakat ilmin “kendi
çerçevesinde” olduğunu ve kesinlikle (ilmin) geride olmadığını söylemek de
yerinde olur; zira her ikisi de birbirine yakın fikirler beyan etmişlerdir. Ama
aynı şeyi söylemelerine rağmen her ikisinin yaklaşımları farklı farklıdır.

Günümüzde de din ve ilmin birlikte ele alınması, zannediyorum bize yeni bir
ufuk açacaktır. Çünkü her meseleyi götürüp Big Bang’a (Büyük Patlama)
bağlamak ve kaostan nizam ve âhenk beklemek er ya da geç yolda kalmayı
netice verecek bir yaklaşımdır. Bu, günümüzde de sıkça münakaşası yapılan bir
mesele olmasına karşılık âlemin varlığı mevzuunda ilim adamları kaostan
nizam çıkmayacağını açıkça ifade etmektedirler. Üstad da Risalelerin değişik
yerlerinde ısrarla bu yaklaşımın üzerinde durmakta ve özellikle de “Tabiat
Risalesi”nde sebepleri anlatırken “kendi kendine teşekkül etme” meselesinin

olamayacağını aklî ve ilmî bir şekilde ortaya koymaktadır.2

Binaenaleyh bugün din ile ilmi birleştirmek için yeniden çalışmalar yapmak
gerekmektedir. Bu çalışmalara imza atarken belki işin başlangıcında biraz
zorlanmamız gerekebilir. Bugün başkalarının yanlış da olsa hazırlayıp belli bir
blokaj üzerinde istif ettiği sistem ve teorileri değerlendirerek bir yere varmaya
çalışmak söz konusu olabilir. Evet, şimdilik belki mevcut neticeleri transfer
ederek değerlendirip ulûm-u diniye ile bir bütünlük oluşturacak şekilde kendi
dünyamızı kurmaya çalışmalıyız. Şimdilerde mevcut ilmin karşılaştığımız bir
kısım aşırı pozitif yanlarını ayıklamaya tâbi tutmalı, hakikatle uyum içinde
olanlarını almalı, sonra da yeni açılımlara geçmeliyiz. İhtimal böyle bir
meşguliyet değişik alternatiflerin oluşmasını da netice verecektir. Ama bununla
uğraşırken fizikî dünya içinde onun bir buudu olarak metafiziği ihmal etmemeli
ve onu da mutlaka düşünmeliyiz. Hatta bu yaklaşım, işimizi sadece fen
sahasında kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda bizim estetik ve sanat
anlayışımıza, romandan tiyatroya kadar hemen her hususta kendisini
hissettirecektir. Yani meseleye kaos bir dünyadan yaklaşma söz konusu olduğu
gibi, yaratılmış olmanın aydınlığıyla beslenen bir başlangıçtan yaklaşma da söz
konusu olabilir. Daha da açacak olursak, meseleyi hem götürüp Allah’a
dayandıracak bir yaklaşım içinde bulunmak hem de tecrübî alanda kusur



etmeden varlığı doğru yorumlayarak varlık ve hakikat arasında çelişkiye
düşülmemiş olacaktır.

Burada şunu da ifade etmekte yarar var: Bugün ilim ve dini tekrar barıştırma
şansına zannediyorum sadece Müslümanlar sahip. Bir dönemde Avrupa’da
Orta Çağ’ın karanlığında skolastik düşünce ile din ve ilmi telif etme gibi bir
tekellüf içine girilmiş ise de işin tabiatı müsait olmadığı için bu hususta bir
ilerleme kaydedilememiştir. Ancak Müslümanlar bu konuda çok şanslı
sayılırlar. Zira şimdiye kadar onların ilim adına keşfettikleri çok şey vardır ve
bundan sonra da pek çok şey olacaktır. Ben burada aşağılık duygusu içinde,
“İlim adına ne keşfederseniz onu Kur’ân daha önceden söylemiştir.” şeklinde
bir yaklaşımda bulunmayacağım. Fakat ilim adına ortaya konan hususların
hiçbirinin Kur’ânî gerçeklerle çelişmeyeceğini en gür sesle haykırmaktan da
geri kalmayacağım. Evet, günümüzde ilmî gerçekler incelendiğinde, eskilerin
ifadesiyle her bir gerçeğin Kur’ân ile telif ve teellüf (uyum) içinde bulunduğunu
görmek mümkündür.

Pozitif bilimlerde ihtisas yapan uzmanlar, imkân el verdiği ölçüde keşke
ihtisaslarının arasında hiç olmazsa biraz da Kur’ân tefsiri okuyabilseler. Hatta
bu konuda daha tercüme edilmemiş olsa ve biraz tekellüflü yorumları ihtiva
etse de Tantavî Cevherî’nin (v. 1940) “el-Cevâhir fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-
Kerim” adlı tefsiri okunabilse çok faydalı olabileceğini zannediyorum.
“Kur’ân ve Çağdaş İlimler” adında bir eseri daha olan Cevherî’nin bu tefsiri,
içinde bazı tekellüflü telifleri bulunsa da Kur’ân âyetleri ile ilmî gerçeklerin
telifini ifade açısından çok enfes tespitleri ihtiva eden ansiklopedik bir eserdir.
1 Bediüzzaman, Münazarat s.125.

2 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.224-226 (Yirmi Üçüncü Lem’a, İkinci Mesele).



İMAN HAKİKATLERİ AKLA TERS DEĞİLDİR
Soru: Bazıları akıllarına ters gördüklerinden dolayı bazı iman
hakikatlerini inkâra kalkıyorlar. Ne dersiniz?
Akıl, önemli bir unsurdur. Eline bir rehber ve pusula verildiği takdirde, o

rehber ve pusulaya bakmak suretiyle çok hayatî şeylere imza atabilir. Bu
itibarladır ki biz, aklı külliyen nefyetmiyoruz; etmiyor ve bir kısım
tecrübecilerin, pozitivistlerin iddia ettikleri gibi “Akıl, kat’iyen hakikate
ulaştırmaz.” veya rasyonalistlerin iddia ettikleri gibi “Hakikate ulaştıran tek
şey varsa o da akıldır.” da demiyoruz. Nasıl diyebiliriz ki, bize göre, ilmin
sebepleri üçtür:

Birincisi, akl-ı selimdir.  Akl-ı selim, bozulmamış, akladebilen akıl
demektir. Ben buna “şartlanmamış akıl” da diyorum. Ayrı bir yaklaşımla
Allah’ın sevmediği, istemediği şeyler gelip akla yerleşmekle aklın istikameti
değişmemişse, işte bu akıl, selim veya sâlim akıldır.

İkincisi, haber-i mütevatirdir. Bunu aşağıda arz etmeye çalışacağım.
Üçüncüsü, havâss-ı selimedir. Yani insanî duyuların, daha doğrusu havâssın

selâmetidir. Bu, el yordamıyla kavranılacak şeyler için elin sağlamlığı, gözle
görülecek şeyler için gözün sağlam görmesi, kulakla duyulacak şeyler için de
kulağın sağlam olması demektir. Yani dokunma, koku alma, tatma, duyma ve
görme gibi beş duyu organının sağlamlığı da ilmin sebeplerinden biridir. Ancak
her şeyi müşâhedeye dayayanlar da ilmi sadece bunlara vermek suretiyle diğer
esbab-ı ilmi görmezlikten gelmektedirler.

Yukarıda işaret edildiği gibi ilmin diğer bir sebebi de haber-i mütevatirdir.
Haber-i mütevatir, yalan üzerine bir araya gelip ittifak etmeleri muhal bir
cemaatin verdiği haber demektir. Halk arasında mütevatir sözü daha ziyade
yalana ve ekazibe (uydurma sözler) denir. Oysaki mütevatir, en doğru haber
demektir. Meselâ, pek çok insan Amerika’ya gitmemiştir. Şimdi ben kalkıp
“Amerika diye bir yer yoktur!” desem herkes bana güler. Pek çok kimse gidip
görmediği hâlde yalan üzerinde ittifak etmeleri mümkün olmayan bir cemaat
böyle bir yerin olduğunu anlattığı için buna inanılır. İngiltere’de arzın küre
olmadığına ve Ay’a da gitmenin imkânsızlığına inanan ve bunu iddia eden bir
cemiyet var. Bizim içimizde de bu görüşte olan bazı kimseler olabilir. Onlara
göre Ay’a gidilmez. Çünkü Ay nurdur. İnsanın gözleri kamaşır. Ay, oraya
gidenleri yakar. Bununla beraber yalan üzerine ittifakları muhal olan bir grup,



Ay’a gidildiğini ve üzerinde araştırmalar yapıldığını söylediği için biz bunlara
inanırız. İşte böyle haberlere mütevatir haber denir.

Bizim ilim adına mesnet olarak kullandığımız pek çok konuda yüz yirmi dört

bin1 veya iki yüz yirmi dört bin2 peygamber “Bu böyledir.” diye haber
vermektedirler. Aynı zamanda nebilerin vahiy yoluyla “Bu böyledir.” dedikleri
meseleleri, zevken ve keşfen gören, müşâhede edip ruh ve vicdanında duyan
yüz yirmi dört milyon veya iki yüz yirmi dört milyon evliya da “Bu böyledir.”
demektedir. Biz, buna da mütevatir diyoruz. Böyle bir haberi tekzip etmek, ilmî
hakikatlere ters düşmek ve temerrüt göstermek demektir. Onun için biz ilme
sebep olarak sadece aklı kabul etmiyoruz. Yani rasyonalistlerin anladığı
mânâda akılcı değiliz. Akla ve müşâhedeye, aynı zamanda haber-i mütevatire
de inanıyoruz. Oysaki ne müşâhedecinin ne de akılcının müşâhedesi içinde
tevatürün yeri vardır. Bu şekilde biz, ilmî meseleleri kapsamlı bir hüviyetle ele
alıyor, en mâkul şekliyle ilim ancak böyle elde edilir diyoruz.

Aklın bir yeri vardır. Akıl vahyin ışığı altında hakikati keşfetmek için önemli
bir alettir. Müşâhedenin de bir yeri vardır. Gerçek mesnedi Kur’ân’da görmek
suretiyle müşâhede bizi fünûn-u müsbeteye götürür. Darvin bir kısım beşerî ve
hayvanî müstehâse (fosiller) üzerinde çalışmalar yapmış, bir kısım hakikatlere
gitmiş, meseleleri müşâhedelerine dayandırmış ve bir iskelet bulduğu zaman
onunla tekâmülü yorumlamaya çalışmıştı. Keza maymunların şeklini ve
şemailini görünce “Bundan insan olabilir.” diyerek nazariyesini yine bu tür
müşâhedelere dayandırmıştı. Ancak o, bu mevzuda tevatürü sem’-i itibara hiç
almamış ve vahy-i semavîye de kulağını tıkamıştı. Neticede Hz. Mesih’in
getirdiği envar ve esrarın dışında bir sapma yaşamıştı ki iddia ettiği bu şeylerin
hepsi birer nazariyeden ibaret kalmıştı.

Evet, bunlardan da anlaşıldığı üzere sadece müşâhede, ilim adına yeterli
değildir. Müşâhedenin içinde akıl olmalı, akılla ilmî terkiplere varılmalı ve
onunla yeni buluşlara gidilmelidir. Aynı zamanda bunun içinde tevatür de
bulunmalıdır. Çünkü akıl sadece vasıtadır. Hz. Mevlâna’nın dediği gibi akıl,
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yoluna kurban olduğu zaman, toprak
mertebesinden evc-i kemala çıkacaktır. Biz, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in bir
prensibi olarak hakikati anlamada aklı bir vasıta olarak kabul ediyoruz. Onun
için mücerret aklın bir kısım iddialarda bulunması, bazılarının “Aklım almadı.”
demesi bir imanî hakikatin inkârına yol açmamalıdır. Evvelâ bunu diyenin
aklının tam olup olmadığı sorgulanmalıdır. Nice fatîn (akıllı) ve fetanette de



zirve kimseler, böylelerinin iddia ettiği şeyin aksini iddia etmektedir. Bu, nebi
ve veliden olabileceği gibi feylesoflardan da olabilir. Meselâ Descartes,
Leibniz ve Malebranche akılcı insanlardır ama “Allah vardır.” demektedirler.
Hatta bunlardan bazıları bizim anladığımız mânânın da ötesinde bir bakıma
spritüalist bir anlayış içinde “Allah vardır ve her şey O’dur. Siz birer gölgeden
ibaretsiniz. Bizi aldatıyorsunuz.” diyecek kadar meseleyi ileri götürmüşlerdir.
Demek ki çok akıllı kimseler de Allah’ın mevcudiyetini kabul etmektedir.
Meselâ Shaekspear ve Goethe de Allah’a inanıyordu.

Evet, akıl, inkârın aleti değildir. Aklı iyi kullanamayan, aklın açtığı gayyaya
baş aşağı düşer. Aklı, tevatürü ve havâss-ı selîmenin semeratını birbirinden
ayırmadan, kelime-i vâhide ile Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in yolundan
ayrılmadan onların cadde-i nuraniyesinde gidenler ise aldanmamıştır,
aldanmayacaktır. O caddeyi terk eden ve akıllı geçinenler ise aldanmışlardır ve
aldanacaklardır.
1 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/265; el-Bezzâr, el-Müsned 9/427.

2 el-Halebî, es-Sîratü’l-Halebiyye 3/343.



ASHAB-I KİRAM’IN FİKİRLERİNİ 
SÖYLEME SERBESTİSİ

Soru: Sahabe efendilerimiz, Peygamber Efendimiz karşısında
teslimiyetin zirvesindeydiler. Ama aynı zamanda çok rahat bir şekilde
her şeyi sorabiliyor, fikirlerini ifade edebiliyorlardı. Bu dengeyi nasıl
kuruyorlardı?
Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer başta olmak üzere diğer güzide halifeler ve ashab

efendilerimiz, İslâm’a ve Efendimiz’e olabildiğine teslimiyetlerinin yanında
şahsî düşüncelerini ifade adına da oldukça rahat idiler ve belli bir terbiye
içinde fikirlerini ve şahsî düşüncelerini serbestçe ifade edebiliyorlardı. Tabiî
herhangi bir yanlış yaptıklarında da özür dilemesini çok iyi biliyorlardı.

Evet, ashab-ı kiram, fikirlerini söyleme serbestisine sahip olmaları yanında
hemen her zaman takındıkları edep tavrını da hiç değiştirmemiş ve bu konuda
hep saygılı bir üslûp takip etmişlerdir. Zira onların herhangi biriyle değil, bir
nebi ile muhatap olmaları söz konusudur. Onların nebiyle konuşurken seslerini
yükseltmemeleri gerektiğini bizzat Cenâb-ı Hak: َقْوَف ْمَُكتاَوـَْصأ  او  ُۤ عَفَْرت َـال 

ِّيِبَّنلا ِتْو  Peygamberin huzurunda sesinizi O’nun sesinden daha fazla“ صَ
yükseltmeyin.”1 âyetiyle bildirmiştir.

Halid b. Velid’e kadar ashab-ı kiramın hemen hepsi O’nun huzurunda kendi
düşüncelerini çok rahatça ortaya koyabiliyorlardı. Hatta bu yıldız insanlardan
her biri daha sonraları vazifeli olduğu bir makamı halefine devrederken, “Ben
şunu şunu yaptım, şunu yapmayı da düşünüyorum…” diyorlardı.

İsterseniz konuyu bir misalle biraz daha açalım: Efendimiz’in Muaz b.
Cebel’i Yemen’e gönderirken onunla arasında şöyle bir konuşma geçer. Bu
mesele aynı zamanda İslâm Hukukundaki içtihad telâkkisine de bir menat
mahiyetindedir: Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hz. Muaz’a, kalbleri
hakikaten yumuşak, daha sonraları Ehl-i Beyt’e duydukları muhabbet ve sevgi
ile de mümtaz bir yere sahip olan Yemen halkı hakkında gerekli malûmatı
vermiştir. Hakikaten Yemen’deki İmamiyye (Zeydiyye) İran’daki Fars
Aleviliğinde olduğu gibi hiçbir zaman sertliğe girmemiştir. Onlar Sünnîlerle
hep diyalog içinde olmuş ve hep yumuşak davranmışlardır. Tarih boyunca da
genelde hep bu hâllerini devam ettirmişlerdir. Dünyayı çok iyi tanıyan Allah
Resûlü, Hz. Muaz’ı Yemen’e kadı olarak gönderirken O’na:



“Yâ Muaz! Orada bir hâdise ile karşılaşırsan nasıl hüküm vereceksin?”
diye sorar. Hz. Muaz:

“Allah Teâlâ’nın Kitab’ı ile yâ Resûlallah.” diye cevap verir. Resûl-i Ekrem
devamla:

“Ya o hâdisenin hükmünü Kitap’ta bulamazsan?” diye sorunca Hz. Muaz:
“Allah’ın Resûlü’nün sünnetine müracaat ederim.” diyerek cevap verir.

Bunun üzerine Efendimiz:
“Allah Teâlâ’nın kitabında ve benim sünnetimde de o hâdisenin açık

hükmünü bulamazsan, nasıl hüküm verirsin?” diye sorunca da Hz. Muaz:

“O zaman kendi içtihadımla hüküm veririm.”2 demiştir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, Hz. Muaz’ın Efendimiz ile

konuşmasındaki rahatlığıdır. Evet, saygı ve teslimiyetin yanında bu rahatlık çok
önemlidir. Ayrıca Muaz b. Cebel sahabenin gençlerindendi. Ayrıca o, kılığı
kıyafeti itibarıyla da görkemli, oturup kalkması da dikkat çeken, hareketleri ve
bakışlarıyla emniyet telkin eden, çok temiz ve nezih bir sima idi. Gencecik
yaştaki Hz. Muaz’da böyle bir özellik görüldüğüne göre, hemen herkese bu
serbestinin verildiği söylenebilir.

Tabiî şunu da ifade etmeliyim ki, Peygamber’i kendi konumunda kabullenme
ve O’na saygılı olma, Efendimiz’in isteğinden daha çok Allah’ın istediği bir
husustur. Vâkıa Peygamberimiz bir kısım yanlışlıkları, kaba sayılabilecek
davranışları bir eziyet gibi sinesine çekiyor ve eritiyordu. Bu münasebetle
Kur’ân-ı Kerim insanları irşad sadedinde, farkına varmadan Peygamber’e
eziyet etmiş olabileceklerinden, O’nun huzurunda seslerini yükseltmemeleri
gibi bazı hususlarda onları ikaz ediyordu.

Ayrıca ashab-ı kiram, düşüncelerinin müzakere edilmesine de gayet
derecede açık idiler. Özellikle de birbirleri arasında oturur her şeyi rahat bir
şekilde konuşurlardı. Hatta bu arada Efendimiz de sahabenin eski devirlere ait
bir kısım menkıbeleri birbirlerine anlatmalarını tebessüm ederek dinlerdi.
Bizdeki bazı tekye, zaviye ve eğitim yuvalarında başkalarına konuşma ve
düşüncelerini ifade etme hakkının tanınmamasına mukabil Efendimiz ashabına
en geniş mânâsıyla bu serbestliği vermişti ki herkes Allah Resûlü’nün
huzurunda edebe riayet ederek her meselesini rahatlıkla O’nunla müzakere
edebilirdi. Tabiî her şey bir edep dairesi içinde cereyan ederdi. Zira
Efendimiz’e karşı edepli olmak, Allah’a karşı edepli olmak demektir. Ayrıca



Allah Resûlü de onlara karşı çok içten ve saygılıydı. Efendimiz’i anlatanlar
O’nu anlatırken, “Örtüsünün arkasından halkın içine hiç çıkmamış, evlilik
bilmeyen genç bir kız gibiydi.”3 derler. Yani Efendimiz o kadar hayalı ve
utangaçtı ki, Hz. Hatice Validemiz (evlilik öncesi) kendisini tavsif ederken, “O
buram buram ter dökmüştü.” der.

Konuyu bir kıyasla devam ettirmek istiyorum: Bizler kesinlikle Efendimiz
gibi edepli olabildiğimizi/olabileceğimizi söyleyemeyiz; söyleyemeyiz, zira
bazı kimselerin öyle dayatmaları ve metazori ile dediklerini yaptırma hisleri
oluyor ki insan belli bir noktadan sonra çatlayacak hâle gelebiliyor. Bazen buna
bir şey de denemiyor. Basit bir misal vereyim: Namazın farzını kıldıktan sonra
kalan sünnetini kılmak için odaya giderken merdivende biri gelip önünüzü
kesiveriyor. Oysa Allah Resûlü’nün âdet-i seniyeleri, hep sünneti kendi
hücrelerinde kılmalarıydı. Ayrıca farz ile sünnetin arasını açmamak gerektiği
de bu konuda riayet edilen hususlardandır. Şimdi bu kadarcık kısa bir arada
bile belki yirmi tane ashab-ı mesâlih geliyor ve sizi meşgul ediyor. Siz
vicdanınızda öyle bir ızdırap yaşıyorsunuz ki, bazen hezeyana girip değişik
şeyler bile söyleyebiliyorsunuz. Çünkü her gelenle teker teker görüşmenin
yanında yazı yazma ve yazıları tashih etme gibi işler için de zamana ihtiyacınız
oluyor. Bazen yirmi dört saat yetmediği için dua ediyor ve “Keşke günler kırk
sekiz saat olsaydı!” deyip inliyorsunuz.

Evet, bazen buna benzer durumlar öyle bir eziyet hâlini alıyor ki insan bunu
sineye çekmekte bir hayli zorlanıyor. Zira yanınıza gelen bu insanlar sizin ehl-i
iman kardeşleriniz. Aslına bakılırsa Allah indinde çok değerli olan bu insanlar
için zakkum yutsanız bile değer. Şimdi bir de o edep, nezahat ve nezaket
âbidesi, efendi olarak doğmuş ve insanlığın efendisi olmuş Efendimiz’in maruz
kaldığı onca eziyete rağmen hiç sesini çıkarmadığını düşünün; hiç “Ah!”
etmeden duruşu ne müthiş bir hâdisedir.

Şair sanki onun için söylemiş:
“Âşıkım dersin belâ-i aşktan âh eyleme!
Âh edip ağyârı âhından âgâh eyleme!”
Cenâb-ı Hak (celle celâluhu) O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) hislerini

tercüme edip göndermesine ve insanları Peygamber’e karşı eziyet işlediklerini
bildirip uyarmış ama O, yine de herkese karşı çok açık davranmıştı. Meseleler
O’nun o herkese açık meclislerinde müzakere edile edile bir taraftan vuzûha ve



inkişafa kavuşuyor, diğer taraftan da meknî istidatlar ve kabiliyetler ortaya
çıkma imkânı buluyordu.

Bu meyanda şunu da ifade etmek gerekir ki, Efendimiz kimsenin sözünü
kat’iyen ağzına basmıyor ve sesini kesmiyordu. Günümüzdeki siyasîler
kendilerini seçen insanlara medyun oldukları/olmaları gerektiği hâlde, onların
ağzından çıkan iki kelimeden ötürü “Bırakın da onu biz söyleyelim!” derler.
Oysa ben, Allah Resûlü’nün hiç böyle dediğini hatırlamıyorum. Evet, fikirlerin
açık görüşülmesinin yanında rencide olabilme ihtimaline de katlanmak
gerekmektedir. Bu meseleyi kendimizle kıyaslarsak bu mevzuda ne kadar yaya
olduğumuz görülecektir. Kim bilir bizler belki de nice kabiliyetli insanların
duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine fırsat vermeyip kendimize ne kayıplar
yaşatıyor ve nice istidatların körelip gitmesine sebebiyet veriyoruz. Kim bilir
yanımızda ne istidatlar körelip gitmiştir de inkişaf etme imkânı bulamamıştır.

Ayrıca mevzu ile alâkalı, her biri bir yıldız olan ashab-ı kiramın bazen kendi
fikirlerinden sarf-ı nazar ettikleri de olurdu. İsterseniz bu konuyu bir misalle
biraz daha açalım: Hz. Ömer Hudeybiye’de Efendimiz’in yanına gelip gider ve
Allah Resûlü’ne bazı farklı mülâhazalarını söyler. Ancak Allah Resûlü o
mevzuda aldığı işarete binaen: “Yâ Ömer! Ben Rabb’imin peygamberiyim.
O’na muhalefet etmem!”4 der. Hz. Ömer de Efendimiz’in yanından ayrılıp
gider ve konuyu Hz. Ebû Bekir’le görüşerek doğruya ulaşır ve kendi
kanaatinden vazgeçer. Evet, daha sonraları Hz. Ömer, bu hâdiseyi her
hatırlayışında ızdırapla iki büklüm olur ve büyük bir pişmanlık duyardı. Bu
yolda verdiği sadakanın, tuttuğu orucun ve ettiği istiğfarın da haddi hesabı
yoktu.

Bu misallere, Hz. Ebû Bekir’in rüya yorumlamadaki sözlerini5 ve İbn
Ömer’in büyükler meclisinde otururken Efendimiz’in sorduğu sorunun cevabını
bilmesine rağmen, saygısından ve hayâsından dolayı bir şey söyleyememesini
ve daha sonra babasının, o mecliste, bildiğini söylemesi durumunda, bunun

kendisinin daha hoşuna gideceğini6 ifade ettiği hâdiseleri de ekleyebiliriz.
Sonuç olarak diyebiliriz ki İslâmiyet, teslimiyet dini olduğu gibi, her zaman

kapılarını fikir hürriyetine karşı açık tutmuş, edebi ve erkânına göre herkesin bu
deryadan nasiplenmesine asla engel olmamıştır. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) de her zaman hayatında bu hakikati yaşayarak bizzat göstermiş,
ashabıyla olan muamele ve münasebetlerinde onların fikirlerini her zaman



mühimsemiş ve onlara düşüncelerini her daim açıkça ifade etme fırsatını
vermiştir.
1 Hucurât sûresi, 49/2.

2 Tirmizî, ahkâm 3; Ebû Dâvûd, akdiye 11.

3 Buhârî, menâkıb 23; Müslim, fezâil 67.

4 Buhârî, hibe 8; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/330.

5 Bkz.: Buharî, tâbir 47; Müslim, rüya 17.

6 Buhârî, ilim 4, edeb 79; Müslim, sıfâtü’l-münâfıkîn 64.



OSMANLI DEVLETİNDE 
“DEVLET-İ EBED MÜDDET” DÜŞÜNCESİ 
VE ONU AYAKTA TUTAN DİNAMİKLER

Soru: Osmanlı Devleti’ndeki “devlet-i ebed müddet” düşüncesinden
bahseder misiniz? Onu ayakta tutan dinamikler nelerdi?
Milletimizin i’tilâsı, sürekli zirvelerde dolaşması ve büyük bir millet olması

bugün de hepimizin arzusudur. Şimdilerde yeryüzünde, muhteşem milletimizin,
Devlet-i Âliye döneminde olduğu gibi, devletler muvazenesinde hâkim bir
unsur hâline gelmesini, söz sahibi olmasını kim arzu etmez ki? Evet,
devletlerarası değişik platformlarda karar alınırken, keşke bizim gözümüzün
içine de bakılsa; zannediyorum bu, hepimizin hayalinden geçen bir husustur.
Çok acıdır biz, üç yüz senedir başkalarının gözlerinin içine bakıyoruz.

Çok uzun sürecek bir hâkimiyeti ifade eden ve aslında kinaye olarak
kullanılan “Devlet-i ebed müddet” şeklinde bir tabirimiz vardır bizim. Burada
ebed kelimesi ile alâkalı bir mülâhazayı az açmak istiyorum. Aslına bakılırsa
“Ebed” kelimesi Allah’ın Zât’ının lâzım-ı gayr-i mufârıkıdır. Ne var ki biz bu
sözü burada mecazen, “Kıyamete kadar devam etsin” şeklinde ve dua, dilek
mânâsında kullanırız. Çünkü ebedî ve ezelî olan sadece O’dur (celle celâluhu).
Ayrıca ahirette, Allah’ın ebediyeti ile kâim izafî bir ebediyet daha vardır;
uhrevî âlemler, Cennet ve Cehennem’in mevcudiyeti zatî değil, Allah’tandır ve
O’nun ebediyeti ile kâimdir. İşte buradaki ebed tabirinden asıl kasıt da,
devletin kıyamete kadar devam etmesi mânâsınadır.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda “Devlet-i ebed müddet” gaye-i hayalinin
önemli bir tesiri olmuştur. Bu işe baş koyanlar, sûfîlere ve ulemaya başvurmuş
ve Selçuklulardan intikal eden müesseseleri hep canlı tutup yaşatmışlardır.
Böyle bir anlayış kaybolunca da devlette yavaş yavaş çözülmeler baş
göstermiş, Devlet-i Âliye-i Osmaniye büzülerek âdeta bir fanus içine girmeye
başlamıştır. Öyle ki bir yönüyle i’tilâ dönemi tedennîye dönüşmüştür. Evet, bir
devleti var edecek, onu uzun ömürlü kılacak ve bizim düşüncemize göre devlet-
i ebed müddet hâline getirecek husus böyle yüksek bir mefkûredir.

Tarihte uzun müddet hüküm sürmüş devletler incelendiğinde, hâkimiyetini
uzunca sürdüren devletlerin arasında Roma ve Mısır gibi devletler görülür.
Evet, Roma’da olduğu gibi Orta Doğu’da firavunlar da değişik sülâleleri ile
uzun müddet hâkimiyetlerini devam ettirmişlerdir. Fakat bu büyük devlet ve



imparatorlukların tarihinde tek bir sülâlede Osmanlı kadar uzun ömürlü olanına
rastlamak mümkün değildir. Roma’da ayrı aileler hüküm sürmüş, bir süre
devam etmiş, daha sonra başka bir aile gelerek hâkimiyeti ele geçirmiştir.
Roma tarihçilerinin tabiri ile, doğudan gelen barbar kavimler orada yeni bir
yapılanma ve şekillenme meydana getirmişlerdir. Bunun gibi Mısır’daki
firavunlarda da birinci, ikinci ve üçüncü sülâle şeklinde ayrı ayrı sülâleler
vardı ve o şekilde firavunlar saltanatı devam ediyordu.

Osmanlılara gelince, tarihte sadece onlar bir sağlam kökten gelerek
hâkimiyetlerini tam altı asır devam ettirmişlerdir. Bunun dört asra yakınında,
devletler muvazenesine hâkim olarak, hem de koca bir dünyanın husumeti
karşısında sağlam bir unsur olarak dimdik ayakta durmuşlardır. Osmanlılar son
iki asırda, değişik husumet cepheleri karşısında sarsıntı geçirmiş olmalarına ve
iç-dış ihanetlere maruz kalmalarına rağmen hâkimiyetlerini başarıyla devam
ettirip güçlüklere karşı dayandıklarını söyleyebiliriz. Şu an, bu ölçüde bile olsa
keşke devlet-i ebed müddet diyebileceğimiz bir güce sahip olabilseydik…

Bizim anlayışımıza göre devletin ebed müddet devamı için hayatta dikkat
edilmesi gereken en önemli unsur, dindir. Din, hayatın hayatı, hem nuru hem
esasıdır. O olmadan, özellikle de şark akvâmı için hiçbir başarının elde
edilemeyeceği rahatlıkla söylenebilir. Evet, ayakta durabilmek için din ruhu
önemli bir faktördür.

Bir diğer dinamik de ilimdir. İslâm tarihine genel olarak baktığımızda –Ufuk
Turu’nda arz ettiğim üzere– bir mânâda ilimde ve fünûn-u medeniyede (pozitif
bilimler) İmam Gazzâlî dönemine kadar ciddî bir ihmal görülmez. Bu yönüyle
de o döneme kadar ilimlerle tam içli dışlı görünürüz. Evet, hicrî dördüncü
asrın sonu ve beşinci asrın başı itibarı ile her şey gibi ilim hayatında da çok
büyük bir canlılık söz konusuydu. Nizamiye de bir yönüyle bu canlılığın
ürünüdür. Dahası ilim hayatı Nizamiye’deki canlılığa yeni can ve kan katarak
uzun süre devam etmiştir. Ayrıca, fünûn-u müsbete dediğimiz Allah’ın kudret
ve iradesinin yazdığı âyât-ı tekvîniye, Selçuklular’ın sonuna kadar belli ölçüde
bir meşher gibi temâşâ, bir kitap gibi mütalaa edilmiş, okunmuş ve
değerlendirilmiştir. Batı karanlıklar içinde yüzerken –ki onlar o dönemlere
zaten “İlk Çağ” ve “Karanlık Çağ” diyorlar– biz hicrî beşinci asrın başında
doğuda bir Rönesans gerçekleştirmişizdir ki, bu yenilik Endülüs yoluyla uzun
asırlar batılılara ışık tutmuştur.

Ne var ki daha sonraları, Allah’ın bu ümmete ihsan ettiği nimetleri, onun çok



iyi değerlendirdiğini söylemek zordur. Hususiyle tecrübe (deney) ve ciddî
araştırmalar bir mânâda ta o dönemde bırakılmış ve artık o ciddiyette ele
alınmamıştır. Tabiî bütün bütün inkıtaa da uğramamış ve bir ölçüde eskinin
ani’l-merkez hızıyla altı asır öncesine yani Fatih dönemine kadar tesirini
sürdürmüştür. Fatih devrinde İstanbul’un fethinin çok önemli olduğu
tartışılamaz, ama değişik alanlarda bir kısım ihmallerin olduğu da
unutulmamalıdır. O dönemden sonra bir taraftan fünûn-u müsbete terk edilirken,
diğer taraftan da ulûm-u diniye mevzuunda eskiye nispetle çok bereketli bir
çağın yaşandığını söylemek zordur. Binaenaleyh dinî ilimlerde son bereketli ve
altın zamanların yaşandığı hicrî üç, dört ve beşinci asırlar olduğunu söylemek
mümkündür. Bu itibarla Osmanlı, devlet-i ebed-müddet idealinin önemli bir
ayağı olan ilim konusunda istenen performansı tam mânâsıyla gösterdiği
söylenemez.

Burada tarihî olayları tahlilde faydalı olduğunu zannettiğim bir bakış açısını
istidradî, nazara arz etmek istiyorum. Tarihî olaylar bazen öyle gelişir ki, tarih
sahnesinden silinen bir devlet, yıkılırken de ilim hayatı adına en son en büyük
semerelerini verir, sonra duraklama veya yıkılmaya gider. Bunun tarihte pek
çok misalleri vardır ve bu mesele beni hep hayrete düşürmüştür. Meselâ,
Osmanlı’nın son zamanlarından Cumhuriyet dönemine geçerken çok bereketli
bir dönem olmuştur. Bu dönemde Üstad Bediüzzaman’ın yanında, Filibeli
Şehbenderzâde Ahmed Hilmi, Abdulaziz Çaviş, Ahmed Naim Efendi, Allâme
Hamdi Yazır, Mustafa Sabri Bey… gibi dev insanları görürüz.

Bunlar öyle büyüklerdir ki, hemen hepsine allâme diyebilirsiniz. Bunlar, çok
güçlü ve engin ufuklu insanlardır. Mehmet Âkif gibi bize göre allâme olan
birisi, bu büyük zatların çalıştığı yerlerde sekreterlik yapmıştır. Bu devâsâ
kâmetlerden biri de Zâhid el-Kevserî’dir. Bu zat, Mısır’a gidip oraya
yerleşmiştir ki, son devrin ünlü muhakkiklerinden Abdulfettah Ebû Gudde, ona
olan hayranlığını ifade etmek için soyadını değiştirmiş, kendisine Abdulfettah
el-Kevserî demiş ve Zâhid el-Kevserî’yi müceddit ilân etmiştir. İşte bütün
bunları görünce bir yönüyle şöyle demek geliyor içimizden: Osmanlı Devleti
biterken bütün vâridâtını ortaya dökmüş, ta ki bu insanlar tekrar bir dirilişi
gerçekleştirsinler veya gerçekleşecek olan dirilişe fikrî muhassalalarıyla zemin
hazırlasınlar.

Bu arada yine aynı dönemde tasavvuf cephesinde Arvâsî, Süleyman Efendi,
Ali Haydar Efendi gibi büyük zatlar yetişmişlerdir ki bunlar sadece İstanbul’da



bulunan âbidelerdir. Doğu’da Küfrevîlerden Alvarlı Muhammed Lütfî Efendi,
Tâğîlerden Sırrı Efendi gibi büyük zatlar vardır. (Bu büyüklerden bazıları bize
gelir giderlerdi ki, babam da onların rahle-i tedrisine oturmuş bahtiyarlardandı.
Babamın ruh yapısı onlardan vicâhî olarak aldığı vâridât ile şekillenmişti.)

İşte böyle Devlet-i Âliye, tarih sahnesinden silinirken bir sürü tohum bırakıp
gitmişti. Hani bazı canlılar vardır, yavrularını hiç görmezler. Bu canlılar gidip
okyanusun bir yerinde yumurtalarını bırakırlar ve bu yumurtalar hiç ana
babalarını görmeden civcive dönüşür, sonra da kalkıp denize girerler. Aynen
bunun gibi bu büyük Devlet-i Âliye de âdeta tarihe yumurtalarını bırakıp
dünyaya öyle veda etmişti.

Şeriat-i fıtriye içinde şöyle bir kanun caridir: “Herkes nevi adına bir yönüyle
kâinata hâkim olmak ister ve bunun için de giderken bir yumurta bırakıp gider.

Fakat Allah (celle celâluhu) tek bir kişi hâkim olmasın diye bunları dengeler.”1

Evet, dikenlere fırsat verilseydi yeryüzü diken tarlası olurdu. Kobralara fırsat
verildiğinde onlar da akrepleri dahi iflah etmezlerdi. Allah, bunlarla ekolojik
dengeyi korumaktadır. Aslında insanlar arasında da bu kanunu icra etmektedir.

Bu meyanda Cenâb-ı Hak rahmetini öyle tecellî ettirmektedir ki, bu ehadî
tecellî; mizaçlara, meşreplere ve mezâklara göre, hiç kimseyi mahrum
bırakmayacak şekilde ve çok geniş dairede herkesin hususiyetlerine uygun
tezahür etmektedir. Meselâ, Osmanlı’nın son döneminde sadece Hz.
Bediüzzaman olsaydı mezâkı ve meşrebi farklı olan diğerleri ne yapacaktı? Hz.
Süleyman Efendi’nin yolundan yürüyecekler için o, Arvâsî’nin yolundan
yürüyecekler için o, Ali Haydar Efendi’nin yolundan yürüyecekler için o.. ve
Alvar İmamı’nın yolundan yürüyecekler için de aynı şeyler söz konusudur. Eğer
bunlardan biri olmasaydı, mizaçları bunlardan herhangi birine açık olan
insanlar için bir mahrumiyet söz konusu olacaktı. Netice itibarı ile herkes kendi
yumurtasını bırakıp gitmeliydi. Allah, dünyanın dört bir tarafında, adını
duyurmak için çalışan kimseler için de bu kanunu icra etmektedir. Evet, hep
Cenâb-ı Hakk’ın tecellî eden rahmet dalga boyuna bakmak gerekir ki, O’nun hiç
kimseyi mahrum etmediği görülsün.

Şimdi açtığımız bu büyük antrparantezi kapatıp, biraz da devlet-i ebed
müddetin önemli bir dinamiği olan ve belli dönemde bir ilim yuvası sayılan
medreselerden İslâm’ın ruhî hayatı diyebileceğimiz tasavvufun uzaklaştırılması
meselesinin ve dinî ilimlerin yeni baştan yepyeni bir metotla ele alınması



gerektiğinin üzerinde duralım.
Şu an için dinî ilimler, İslâm’ın ruhî hayatı diyebileceğimiz tasavvuftan

mahrum olarak gelişiyor. Hicrî beşinci asra kadar olan ve bir bakıma Ebû
Nuaym’lar (v. 430) ve Kadı Iyaz’larla (v. 544) son bulan süreçte dinî ilimlerle
tasavvuf iç içeydi. Ne var ki daha sonra tasavvuf sadece sistem olarak ele
alınmaya başlanmış, Osmanlı’ya kadar –hepsi için öyle konuşmak doğru olmasa
da– büyük ölçüde hep önde gelen kimseler taklit edilmiş ve yine büyük ölçüde
meselenin ruhu kendi kaynağında aranmamıştır. Bütün bunlardan daha kötüsü
de, medrese, tasavvufu bünyesinden söküp atmıştır. Evet, medresenin İslâm’ın
ruhî hayatından mahrum olarak gelişmesi çok önemli bir dinamikten yoksunluk
demektir. Şu bir gerçektir ki, bu mahrumiyetle bir devletin iflah olması mümkün
değildir.

Mehmet Âkif ne güzel ifade eder:
“Bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış,
Bir ümmet gösterin, ölmüş mâneviyatıyla sağ kalmış?”
Binaenaleyh mâneviyatı ölen bir insanlığın ruhen sağ kalması da

düşünülemez.
Günümüzde ulûm-u diniyenin yeniden bir kez daha ele alınması gerektiği

açıktır. Ulûm-u diniyeyi ihya edebilmeye ferdî içtihatlarla güç yetirilemese de
bu vazife her zaman kolektif şuura havale edilebilir. Şunu da belirtmeliyim ki,
ciddî bir ihmalin olduğunu söylemek de selef-i sâlihînin tenkidi mânâsına
gelmemelidir; gelmemelidir ama şu da bilinmelidir ki, zaman değişmekte, asır
başkalaşmakta ve bir ölçüde bahr-i bî-pâyân olan Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i
Seniyye’nin çağa göre yorumlanıp değerlendirilmesi zaruret hâlini almaktadır.
İlhamın Kur’ân’dan alınması ve bulunduğumuz çağa göre onun söylettirilmesi
çok önemlidir. Şair-i şehîrimiz Mehmet Âkif bu meseleye şöyle değinir:

“Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhamı,
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı.”
Evet, günümüzde bu meselelerin üstesinden ancak kolektif şuur ile

gelinebilir. Aksine şahsî içtihat çok zor hatta imkânsızdır. Üstad’ın içtihat

kapısının açık olduğunu söylediği doğrudur.2 Fakat bu iş günümüzde
çetinlerden çetin bir iştir. Ayrıca laubalilerin kendilerini müçtehit zannettiği bir
dönemde o kapıyı aralamak bir hayli tehlikelidir.

Bununla beraber şunu da kaydetmemiz gerekir ki, devlet, ulûm-u diniyeyi



desteklediği dönemlerde mutlaka seviyeli insan yetiştirmeliydi. Bu
yapılmayacak bir şey değildi. Hicrî 2. ve 3. asırda bir hayli devâsâ kâmet
yetişmiş ve yetiştirilmişti. Öyle ki bu insanlar, değil sadece günlük problemleri
çözmek, belki bir tek probleme elli tane alternatif çözüm üretebiliyorlardı.
Hele bunların içinde Ebû Hanife’nin de bulunduğu Kûfe Mektebi vardır ki bu
konuda çok ileri idi. Bundan dolayı onların adı bir kısım muhaddislerce

“Eraeytiyyûn” sözcüğüyle anılıyordu.3 Yani bu insanlar; “Pekâlâ şöyle olsa ne
diyeceksin, böyle olsa ne diyeceksin?” şeklinde sorular sorarak zihin jimnastiği
yapıyor gibi, olması muhtemel her problemi çözme yoluna gidiyorlardı. Bu
devâsâ kâmetler o kadar alternatif çözümler üretmişlerdir ki, bir yerde icracı
olan bir müfti, her meseleyi çok rahat olarak kitaplardan bulup söyleyebiliyor
ve en muğlak problemleri çözebiliyordu. Bütün bunlardan sonra meselenin
sadece “İslâm Hukuku ile ilgili meselelerde hükme tesiri olmayan yabancı
özellikleri ayıklama” mânâsına işin “tenkih”i kalıyordu ki, bu da günümüzde
ansiklopediler ve mu’cemler gibi hüküm ve meselelerin sistemleştirilip bir
araya getirilmesiyle sağlanabilirdi ve sağlanmaktadır.

İşte bu meyanda, bu dev insanların niçin o devirde yetişip de daha sonra
yetişmediklerini sormak gerekmektedir. Bu soruyu sorduğumuzu düşünerek
cevabını vermeye çalışalım: Çünkü medrese İslâm’ın ruhî hayatına kapılarını
kapatmasının yanı sıra; bünyesinden fünûn-u müsbeteyi (pozitif bilimleri) de
kovmuştu.

Konuyu biraz daha müşahhaslaştırması adına bir misal arz etmek istiyorum.
Osmanlı döneminde Kadızâdeler namında bir aile vardır ve bu aile uzun zaman
bu alana hâkim olmuştur. Bunlar fünûn-u müsbetenin hep karşısında olmuş ve
tekvînî emirlere karşı nemelâzımcı bir tavır almışlardır. Batı bu mevzuda,
bizim getirip kapılarına koyduğumuz ilimleri o kerteden daha ileriye götürüp
değerlendirerek bunlarla ilerleye dursun, bu aile “Matematik, hendese ve
geometri ne işe yarar?” gibi hiçbir akl-ı selimin kabul etmeyeceği sığ fikir
kalıpları içinde oyalanıp durmuşlardır. Tabiî ki devlet de bu olaylardan
kaynaklanan sebeplerle tereddütler yaşayıp durmuştur. Osmanlı’nın son
dönemlerinde basiretli ve ciddî atılımlar olduysa da artık iş işten geçmişti.
Değişik ad ve unvanlar altında pek çok müessese için dışarıdan getirilen uzman
adamlar, haddizatında Osmanlı’nın kurduğu müesseseleri bozuyordu. Zira
ulûm-u medeniyenin medreseden uzaklaşması ile bu yeni atılımlar arasında
büyük bir boşluk meydana gelmişti ve bu boşluk bir türlü kapatılamıyordu.



Bizim burada ifade etmeye çalıştığımız bu dinamikler önemli dinamiklerdir.
Şayet bundan sonra büyük bir Türkiye düşünülüyorsa bu hayal, ancak kalb ve
kafanın izdivacıyla gerçekleştirilebilir. Evet, “Büyük Türkiye” hayalini
kuranlar ulûm-u diniye ve fünûn-u medeniyenin uzlaştırma meselesini mutlaka
yeniden düşünmelidirler.

Geçmişe bakınca, Ebû Hanife’nin derslerine devam eden çoğu müçtehit
binlerce talebesi olduğu söylenmektedir. Bunu söylemek kolaydır ama bu vak’a
bizzat yaşanmış bir vak’adır. Ayrıca hadis ricali ile uğraşanlar bilirler ki,
derslerine binlerce talebenin devam ettiği pek çok âlim vardır. Ve bu
insanlardan İmam Âzam’ın büyüklüğüne bakın ki bu yüce kâmet, dinî
meseleleri önce meşhur talebeleri İmam Ebû Yusuf, İmam Muhammed ve İmam
Züfer gibi kimselerle müzakere eder, sonra karar verirdi. Bu müzakereler
elbette günümüzdeki çirkin tartışmalar şeklinde değil, âdâbına uygun olarak
yapılan münazaralar şeklindeydi. Evet, meseleler önce bu müzakerelerle
olgunlaştırılıyor, sonra bir icma-ı zımniyle bağlanıyordu.

Süfyan-ı Sevrî Hazretleri bir keresinde itiraf eder ve der ki: “Şu adamın
büyüklüğüne bakın ki, akşam Kur’ân böyle diyor, Sünnet böyle diyor, onların
yoruma açık yanlarıyla alâkalı bazı değerlendirmelerde bulunuyor, sonra da
sabah gelip, ben içtihadımda hata etmişim, gece kafamı zorladım, malzemeyi
bir kere daha gözden geçirdim, meselenin öyle olmadığını gördüm.” diyor.

İşte her mesele bu şekilde bir hakşinaslıkla, bir titizlikle tespit, tersih ve
tersin ediliyordu. Öyle ki her mesele âdeta kurşunla perçinleştirilen bir bina
rasanetine ulaşıyordu.

Binaenaleyh, eğer yeniden bir “devlet-i ebed müddet” deniyorsa, evvelâ
misallerini yukarıda arz etmeye çalıştığımız şekilde bir ilim hayatının
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yoksa müçtehidîn-i izâmı yerden yere vuran,
sahabe-i kiramı ve hadisleri sorgulayan, daha sonra da Kur’ân’ın tarihselliğini
iddia eden, hatta bunu herkese kabul ettirmeye çalışan insanlarla bir yere
varmak mümkün değildir. Bunların içinde bulunduğu durum bir dalâlet midir,
bir sapkınlık mıdır onu bilemeyeceğim ama Kur’ân’ın tarihselliğini iddia
etmek, onu sadece bir dönemde kabul görmüş olan muharref kitaplarla eş
tutmak demektir ki, bu da adı konmamış yeni bir tahrif hareketidir.

Bu itibarla her şeyin ilme bağlı olduğunun şuurunda olarak gerçek ilim adamı
yetiştirilmedikten sonra “devlet-i ebed müddet”ten bahsetmek hayal olsa gerek.
İmam Malik ne güzel der: “İlim, bilgileri oradan oraya nakletmek değildir. O,



Allah’ın insanın içine koyduğu bir nurdur.” 4 Evet, bugün ilim adına ortaya
konan ve söylenen şeylere bakınca insanın ürpermemesi mümkün değil.
“Efendimiz de bizim gibi bir insandı. –Hâşâ– O da günah işlerdi ve O da yanlış
yapardı. O’nun da aklı her şeye ermezdi.” Bunlara sahabeyi tenkidi de ekleyen
bu insanların ortada cirit atmasının gerçek sebebi, hakikî ilim adamlarından
yoksun oluşumuzda aranmalıdır.

Evet, gerçek ilim adamları olmayınca meydan atıp tutanlara kalmaktadır.
Aslında bu insanlar, bırakın İnsanlığın İftihar Tablosu’nu ve sahabeyi, Ebû
Hanife’yi bilselerdi, dilleri ve nutukları tutulurdu. Demek ki içinde
bulunduğumuz zaman diliminde ciddî ilim adamlarından yoksun olmamız, bizi
başkaları hesabına bir davul hâline getirmiştir. Öyle ki her boşluk bir davul
olmuş ve her boşluğu dolduran ehliyetsiz insanlar çıkmıştır. Evet, “devlet-i
ebed müddet”, fünûn-u müsbetedeki boşluğun doldurulmasının yanında dinî
ilimlerde de ehliyetli ve İslâm’ın ruhî hayatına açık insanların mevcudiyetine
bağlıdır.

Bunlardan başka devletin ebed müddet olması için sağlam bir kışla ruhu
gereklidir. Başbuğuna bağlı, onun gözünün içine bakan, askerliği meslek hâline
getirmiş, onun dışında başka bir şey düşünmeyen asker olmadan devletin ebed
müddet olması mümkün değildir. Evet, şu üçlü sacayağının en önemli
ayaklarından biri de disiplin ocağı olan kışla kültürüdür. Bizdeki en ciddî
inhitat da işte bu müessesenin sarsılmasıyla başlamıştır. İnhitatın yeniden bir
i’tilâya dönmesi ve bir rampaya binmiş gibi yukarılara doğru çıkabilmek, bu
müesseselerin toplum hayatında yeniden ihya edilmesine bağlıdır.

Meselenin bir buuduna daha temas etmekte yarar var. Dinî ve müspet ilimleri
ihya etmek için çalışan insanlar, şu an itibarı ile dünyanın dört bir yanına
tohumlar saçmış ve saçılan bu tohumlar da neşv ü nema bulmuş olabilir. Ve
gayrı bundan sonra her şey şeriat-i fıtriyeye göre boy atıp gelişebilir. Ancak
bütün bu işlerin ötesinde bizde hep bir kırağı korkusu ve dolu vurması endişesi
olmalıdır. Aslında mü’minin vazifesi, Allah rızası yörüngeli hareket etmek ve
ihlâsla Cenâb-ı Hakk’ın rızası doğrultusunda i’lâ-yı kelimetullah için
çalışmaktır.

Bu dengelerin bozulması, bizim bozulmamız demektir. Bunun dışındaki her
şey bizim için tâlidir. Her türlü mülâhaza ve beklentinin dışında millete hizmet
ve Allah’ın hoşnutluğu deyip koşmak, başka beklentileri tâli bir iş olarak kabul



etmek ve Cenâb-ı Hakk’ın rızası haricindeki her şeyden kat-ı alâkada bulunmak
gerekir. Öyle ki insan, değişik hizmet alanlarında yapacağı bazı şeyler varsa ve
bu hususlar kendisi olmayınca yapılamayacak şeylerse –sırf bu sebepten
dolayı– o alanlarda vazifeye talip olmalıdır. Aksine kendi hırslarını tatmin
etmek ve ondan bir kısım gelir ve çıkar teminine çalışmak için istemek kat’iyen
doğru değildir. Hangi konuda konuşursa konuşsun sözünü bağlarken, bir şekilde
sözü Kartaca’ya getirip her defasında: “Nihâî fikrim odur ki Kartaca
yıkılmalıdır.” diyen Romalı meşhur senatör Marcus Porcius Cato, Kartacalıları
yendiği her defasında gelir, hükümdara başkumandanlık atını teslim eder ve
“Ben köyüme dönüyorum!” der. Bir dönemde Sasaniler’in, başka bir dönemde
de Bizans’ın başına bir balyoz gibi inen Hz. Halid b. Velid gibi koca bir
kumandan can verdiğinde geriye sadece bir atı, bir kılıcı ve bir de kalkanı

kalmıştı.5 Hz. Ömer, onun bu durumunu anlatırken şöyle der: اًدی۪مَح َشاَع 
اًدی۪قَف َتا  َ مَو  ... “O, herkesin senâ ettiği ve övdüğü bir insan olarak yaşadı,

İslâm’ın bir yitiği olarak da öbür âleme göçtü. Geriye sadece bir atını, bir
kılıcını ve bir de kalkanını bıraktı.”6

İşte bu mantık ve felsefeyle hareket edildiği takdirde devlet ebed-müddet var
olacaktır. Yoksa devletin içinde veya onun yönettiği milletin herhangi bir ferdi,
“Devletin parası deniz…” yaklaşımıyla hareket ederse, böyle bir idealin
gerçekleşmesi asla mümkün olmayacaktır.

Hâsılı, devlet-i ebed müddet bir idealdir ve bu idealin gerçekleşmesi için de
bir kısım dinamiklere ihtiyaç vardır. Biz bu dinamikleri, sözün bazen kendi
mecrasında akışına mâni olmadan uzun istidratlarla arz etmeye çalıştık. Ama
öyle anlaşılıyor ki, devlet-i ebed müddet, din, ilim ve yaşatma arzusuyla
yaşamaktan vazgeçmiş asker ruhlu hamiyet erlerinden oluşan sacayağı
üzerinde yükselir ve bu dinamiklerden veya sacayaklarından birinde arıza
olursa istenen neticeye asla ulaşılamaz.
1 Bediüzzaman, Sözler s.315 (Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam).

2 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.522 (Yirmi Yedinci Söz).

3 Bkz.: Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 4/320; İbn Abdilberr, Câmiu beyâni’l-ilm 2/146.

4 İbn Ebî Hâtim, et-Tefsîr 10/3180; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 6/319.

5 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 7/397; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  16/276, 279, 280.

6 Bkz.: İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  16/279.



EKONOMİK KRİZLER VE İSRAF
Soru: Yakın geçmişte 5 Nisan (1995) krizini yaşadık. Herhâlde bu kriz
ekonomiyi sarsmasının yanında bizim alışkanlıklarımızı ve hayat
tarzımızı da ortaya çıkardı. Ne buyurursunuz?
Ülkemiz şimdiye kadar pek çok kriz görmüştür. Bu ekonomik krizlerden biri

de 5 Nisan 1995’te yaşadığımız krizdir. Zannediyorum Müslümanca
yaşayabilseydik bu ekonomik krizi daha ucuz atlatabilirdik. Kriz başa gelince
tasarruf ve kanaate, daha doğrusu Müslüman gibi yaşamaya yönelmiş olduk.
Bununla beraber bizler biraz daha kanaatkâr olduğumuz bu durumu, oldukça
mükemmel ve çok fedakârca bir yaşama tarzı zannettik. Oysa Hazreti Sahib-i
Şeriat, yemek yerken midenin üçte birini yemeye, üçte birini suya, diğer üçte

birini de havaya ayırmak gerektiğini tavsiye etmişti.1 Eğer biz, bütün
hayatımızı, yeme adına verilen bu kıstasa göre ayarlayabilseydik en azından
kendi yaşantımızda büyük bir tasarruf sağlayacak ve içinde bulunduğumuz
krizin de biraz daha hafiflemiş olduğunu görmüş olacaktık.

Bir misalle konuyu biraz daha açmak istiyorum. Boy abdesti alırken
kullanılması gereken su miktarı Efendimiz’in tavsiyeleri ile yaklaşık üç litredir.
Bu hususa fıkıh kitaplarında da geniş yer ayrılmıştır. Bu miktarı “Ben biraz
daha fazla istiyorum” diyen için dört litre olarak takdir etsek bile zannediyorum
fıskiyenin altında harcadığımız su ile kıyaslandığında görülecektir ki biz çok
büyük bir israf içindeyiz. İsterseniz boy abdesti alırken altınıza bir leğen
koyarak kaç litre su ile yıkandığınızı ölçebilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde en
iyi şartlarda dört litreye kadar harcamamız gereken su miktarının kaç litreye
çıktığını görürsünüz.

Evet, fıkıh kitaplarında boy abdesti için harcanacak üç litre üstü su için israf

denilmektedir.2 Sahib-i Şeriat’ın tavsiyesine rağmen dört veya beş litre3

olduğunu kabul etsek bile –Allah affetsin– leğende yirmi litre su birikiyorsa, on
beş litre su fazla harcanıyor demektir. Aynı zamanda su öyle bir nimettir ki
doğru kullanılmadığı takdirde, karşılığı iki veya üç misli ödenen bir israf
kaynağına dönüşebilir. Muslukların da, en az su kullanmaya göre ayarlanması
çok önemlidir. Zira kullanılan suyun en az israf edilmesi ancak böyle bir
ayarlama ile mümkün olacaktır.

Başka bir misalle konuyu biraz daha açmak istiyorum. Şöyle ki bizim
yaktığımız elektrikte yapılan israfın da haddi hesabı yok.. Allah’ın ışığı varken,



gündüz çalışmak en güzelidir. Sabahlara kadar oturmak veya televizyon ve
radyo deyip bütün bir gece boyu ışıkların açık kalmasıyla da çok ciddî israflara
girilmektedir. Gerçi devlet bu mevzuda bir tasarruf kapısı aralamış, bütün
dünyada devam ettiği gibi bizde de yaz ve kış günlerinde saati bir saat ileri
veya geri alma şeklinde bir uygulama devam ettirmektedir. Ama bu konuda iş
yine de fertlere düşmektedir ve devlete bu faaliyetlerinde yardımcı olmak
gerekmektedir. Oysa bazı insanlar bu saatlere, değiştirilmiş saat nazarıyla
bakıp onu sun’î saat diye nitelendiriyor ve meselenin tasarrufa bağlı olduğunu
hiç mi hiç düşünmüyorlar. Meseleyi toparlayacak olursak, aslında gırtlağımıza
kadar israfa girdiğimizi söylememiz mümkündür.

Yeme ile alâkalı diğer bir misal; bugün biz, kalori olarak bize yeten gıdanın
üç katını harcıyoruz. Bu da şu demektir; aslında biz yeme, içme vs.de
ihtiyacımız olan miktarın dışında iki kat israf yapıyoruz. Bizler asker veya
sürekli hareket eden insanlar değiliz ki 2500 veya 3000 kaloriye ihtiyaç
duyalım. Rahatlıkla söyleyebilirim ki ağır iş yapmayan normal yaşantısı olan
insanlara 1800 kalori yeter de artar. Meseleye bize lâzım olan kalori açısından
bakarsak zannediyorum israf içinde harcadığımız üç bin lira yerine bin lira bize
yetecektir. İsterseniz deneyiniz. Şimdi bu meseleyi şöyle hulâsa edebiliriz: Biz
Türkçe kazanıp Amerikanca yiyoruz. Millî hâsıladan herkesin geliri belli
olmasına, kazanmada geri olmamıza rağmen Amerikalılar gibi yaşamak
istiyoruz.

Üstad Hazretleri israfa, öncelikle bereketin kesilmesine sebep olması

açısından yaklaşmaktadır. İsraf, bereketin kesilmesine sebep olunca4 iktisat da

bereketin sebebi sayılabilir.5 O, bir okka balı üç ay boyunca kardeşlerine de

birer çay kaşığı vererek kullandığını söylemektedir.6 Bir okka, yaklaşık bir
kilo üç yüz gram demektir. Ben 1983’te yani Üstad Hazretleri vefat ettikten tam
23 sene sonra Üstad’ın has talebesi Albay Hulusi Bey’e uğramıştım. Merhum
Hulusi Ağabey bizzat o baldan olduğunu belirterek bana bir yemek kaşığı
vermişti. Demek ki o zamana kadar o bal hâlâ bitmemişti. İktisadın sebeb-i
bereket olduğunu söyleyen zat bunu hayatında misaliyle de göstermiştir.

Biz bugün suda, elektrikte, yemede, içmede ve belki de en önemlisi zamanda
büyük bir israf yaşıyoruz. Evet, o kadar çok yiyen ve içen muhakkak ki zaman
açısından israfa girecektir. İmam Nevevî’ye soruyorlar; “Niye yemiyorsunuz?”
O şöyle cevap veriyor: “Helâ ile mutfak arasında gelip gitmekten Rabbime



karşı hicap duyuyorum!” Daha sonra da “Yemek yemeyi günde bir kereye veya
iki günde bir kereye indirmeye çalışıyorum.” diyor.

Günümüzde, bir eve bir taksi yetmezmiş gibi, ailenin her bir ferdinin özel bir
arabasının bulunması oldukça yaygın. Örnek mi istiyorsunuz, Bostancı’dan
Altunizade’ye kadar bir yolculuk yapsanız yaklaşık hemen hepsinin içinde
sadece bir insan göreceğiniz bin arabaya şahit olursunuz. Bu, millî zayiat ve
israf değil de nedir? Acaba bin arabanın her birine dörder insan binse,
caddedeki arabaların sayısı iki yüz elliye inmeyecek midir? İnecek ve dolayısı
ile de trafik seyrekleşecek ve arabalar hızlı hareket edecektir. Kıyamet kopmaz
her hâlde bir gün insanlardan biri komşusunu arabasına alsa, ertesi gün de
diğeri aynı şeyi yapsa. Veyahut da baba, diğer aile fertlerini bir arabaya
bindirip her birini gideceği yere bıraksa. Acaba böyle bir yöntemle trafik
yoğunluğu giderilmiş olmaz mı?

Görüldüğü gibi sistemin bu şekilde işlemesiyle ciddî bir zaman israfı söz
konusu. Öyle ki bazen yarım saatte gidilebilecek bir yere ancak iki saatte
gidilebilmekte ve dolayısıyla bir buçuk saat israf edilmektedir. Bu israf, her
gün gidiş-geliş olarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık hesap edildiği takdirde
israf edilen zamanın ne kadar olduğu ortaya çıkacak ve bu korkunç israfın
boyutları da görülmüş olacaktır. Necip Fazıl merhumun dediği gibi zaman âdeta
çayın buğusu gibi tül tül eriyip gitmektedir.

Trafiğin bu durumu ile alâkalı bir tespitte daha bulunmak istiyorum. Bu
keşmekeş içinde ayrı bir israf da benzin israfıdır. İki yüz elli arabanın masrafı
ile bin arabanın masrafı karşılaştırıldığında dörtte üç nispetinde bir tasarruf söz
konusu olacaktır. Ayrıca durup kalkan araçların iki kat benzin yaktığı ve
amortisman yıpranmasının iki kat fazla olduğu da bilinen bir gerçektir. Evet,
bunlarla hem millî servet hem de şahsın serveti göz göre göre yok olmaktadır.
Bunun üzerine çok hızlı yıpranan arabayı da o kadar hızlı değiştirmek gerekiyor
ki bunların hepsi ayrı birer israf kalemi sayılabilir.

Evet, bugün biz tepeden tırnağa kadar israf içindeyiz. Türk gibi kazanıp
Amerikalı gibi yaşamaya devam edersek bu israfın devamı da gelecek
demektir. Bence 5 Nisan’da maruz kaldığımız sıkıntı da aslında bunun
sıkıntısıdır. Bu krizde kimseyi kınamayalım. Ne dönemin başbakanını ne de bir
başkasını… Oscar’ın dediği gibi, “Âlemin bize yaptığı ne kadar büyük olursa
olsun, bizim kendimize yaptığımız hepsinden büyüktür.” Evet, bu krizi biz âdeta
kendimiz icat ediyoruz.



Şimdi de pratik hayattan basit bir misal; bizim mutfak masraflarımız için
bazılarımız bulunduğumuz yerde haram yenmesin diye suyunun, elektriğinin,
yemeğinin parasını yüklenmiş durumdayız. Bazıları da bu hesaba kendi
imkânları ölçüsünde, her ferde düşen hisse ile katılmış olabilirler ki burada
bulunanlar şüpheli bir şey yiyip içmesinler. 5 Nisan’daki istikrar paketi
açıklanmadan on beş-yirmi gün öncesine kadar sanki böyle bir kriz çıkacakmış
gibi Cenâb-ı Hak bizi düşünce plânında bu işe hazırlamıştı. Vâkıa, ben bir-iki
senedir bu arkadaşlara bir çeşit yemek çıkmasını söylüyorum. Hatta Allah da
şahittir ki bu konuda bazen kavga bile ettiğim oluyor. “İsraf etmeyelim, Allah’a
hesap veremeyiz, bir çeşit kahvaltı çıksın.” deyip durduk. Evet, istikrar
paketinden bir ay kadar evvel böyle bir işe giriştik. Sonra anladık ki bizim
plânımız bir istikrar paketi imiş. Daha sonra elektrik adına da çok ciddî bir
tasarrufumuz oldu.

Biz toplum olarak yemeklerde de israf ediyoruz. Bugün her şey gibi
yiyecekler de pahalılaşıyor. Para sürekli değer kaybediyor. Eğer biz ayağımızı
yorganımıza göre uzatmaz isek israftan daha çok çekeriz. Eğer herkes evinde bu
şekilde tasarruf etse çok ciddî bir israftan kaçınılmış olacak ve Allah’ın (celle
celâluhu) lütuf ve ihsanları da artarak devam edecektir.

Öyle zannediyorum ki bu mesele az bir dikkatle ayarlanıp uygulanabilir.
Aslında biz bir hesapsızlık krizi yaşıyoruz. Şu anda İbn Haldun gibi devâsâ bir
kâmet de yaşamış olsaydı zannediyorum bu meseleye biraz daha akıllıca,
benden daha derli topluca yaklaşır, benim gibi işi dağınıklığa dökmez ama
bunlara benzer şeyler söylerdi. Eğer dağınıklık bizde ise, devlet onu
toparlayamaz. Kriz insandan kaynaklanıyorsa devlet onunla başa çıkamaz.
Problem insanda ise onu devlet çözemez. Gelin israf mevzuunu kendi kendimize
çözelim ve bu meselede devletin işini kolaylaştıralım.
1 Bkz.: Tirmizî, zühd 47; İbn Mâce, et’ime 50; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/132.

2 Muhammed eş-Şeybânî, el-Mebsût 1/223; es-Serahsî, el-Mebsût 1/45.

3 Buhârî, gusl 2, 3; Müslim, hayz 40, 41, 42

4 Bediüzzaman, Lem’alar s.174 (On Dokuzuncu Lem’a, Birinci Nükte).

5 Bediüzzaman, Lem’alar s.181-185 (On Dokuzuncu Lem’a, Yedinci Nükte).

6 Bediüzzaman, Lem’alar s.179-180 (On Dokuzuncu Lem’a, Beşinci Nükte).



İSLÂM SOSYALİZMİ
Soru: İslâm sosyalizmi diye bir şey var mı?
İslâm sosyalizmi bir fantezi olarak bazı İslâm müellifleri tarafından bir süre

üzerinde durulan bir konu oldu. Her şeyden evvel hemen şunu ifade edeyim ki,
bu konuyla alâkalı bir iltibas ve karıştırma söz konusu.

Sosyalizm, sosyalleşme ameliyesini esas olarak ele alma, her şeyin temeline
bu görüşü yerleştirme, ondan sonra da dinden güzel sanatlara kadar hayata ait
her şeyi buna bağlama düşüncesi demektir. Bu mânâda İslâm ile sosyalizmin
hiç mi hiç alâkası yoktur. Ancak İslâm’a bir sosyalizm ilâve etmek isteyen
kimseler, bizim içtimaî dediğimiz yönü nazara vermek istiyorlarsa tabiî ki
İslâm’ın da engin bir içtimaî yönü vardır. Ama İslâm, bütün mekanizmalarıyla
içtimaîliğin emrinde değildir ve sosyalizmin İslâmî yapının temeli şeklinde
algılanması da yanlıştır. İslâmî yapının temelinde, imanın erkânı ve İslâm’ın
şartları olan on bir temel rükün vardır. Bu itibarla da İslâm, iman ve islâmın
şartları üzerine müessestir.

Bunlardan zekât gibi çok mühim bir müessese İslâm’ın içtimaî yapısını çok
yakından alâkadar eder. Zekât müessesesi ve sair teberruat konuları bu hususun
önemli bir çizgisini teşkil etmektedir. Her şeyden evvel bilinmelidir ki,
İslâm’ın temel on bir rüknünden sadece bazıları bu meseleye bakmaktadır. O
bakımdan da İslâm’da, komünistlerin ve sosyalistlerin iddia ettikleri gibi her
şeyin temelinde iktisat ve ekonomik yapı esas değildir. Nasıl olur ki, bu
anlayışta bir bakıma dini de güzel sanatları da ve toplum üzerinde müessir olan
daha başka faktörleri de inkâr vardır. Bir kere Marksist felsefede her şeyin
cebrî determinizmaya bağlanması söz konusudur. Bu büyük bir yanlışlıktır ve
tenakuzları da ortadadır. Bu düşünce sistemini batıda ve doğuda binlerce
münekkit tenkit etmiş ve Marksizmin tutarsızlığını ortaya koymuşlardır. Bu
mânâda İslâm ile sosyalizm arasında çok azim ve ciddî bir fark söz konusudur.

Burada bir noktaya daha dikkatinizi istirham etmek istiyorum. Türkiye’de
yetişmiş herkesin, kendilerini sevip saydığı –tabiî ki sevmeyenler de olabilir–
iki mühim ilim adamı vardı. Bunlardan biri hakikaten velud bir dimağ, şark ve
garp düşüncesini yerinde değerlendirebilmiş ve felsefenin özüne bihakkın
vâkıf, hususiyle de Bergson mektebine çok saygılı, Anadolu’nun yetiştirdiği
nadide simalardandı. Diğeri de memleketimizde köksüzlükle, nesebi gayr-i
sahih fantezilerle mücadele etmede kararlı ve millî bünyede mahutlar yarasına



ilk defa neşteri vuran oldukça yetişkin bir entelektüeldi. Her ikisi de çeşitli
gazete ve mecmualarda konuyla ilgili yazılarıyla tanınıyorlardı.

Bu iki müellif de yazılarında sosyalizm çeşitlerinden bahsederek “İslâm
sosyalizmi”ne imada bulunmuşlardı. Aslında batılı müellifler de bu mevzuda
pek çok sosyalizm çeşidinden bahsederler. Ama bana öyle geliyor ki İslâm
sosyalizmi derken, İslâm’ın içtimaî yönü vurgulanarak o her şeymiş ve İslâm
ondan ibaretmiş gibi gösteriliyordu. Hâlbuki böyle deneceğine, Merhum
Kutup’un “el-Adâletü’l-içtimaiyyetü fi’l-İslâm – İslâm’da içtimaî (sosyal)
adalet” kitabında dediği gibi, sosyal adaletin İslâm’daki öneminin vurgulandığı
hatırlatılabilirdi; zira İslâm’da bunun yanında daha yüz fakülte vardır. Bunların
da kendilerine göre fonksiyonu, tesiri, icrası söz konusudur. Bu itibarla
içtimaînin de ayrı bir müessiriyeti ve yeri vardır denebilirdi.

Allah indinde hak din ancak İslâm’dır.1 Mesele böyleyken Karl Marks ve
emsalinden kalma nesebi gayr-i sahih bir düşünceyi İslâm’da esasmış gibi
kabul edip temel taşı sayma, İslâm adına ciddî bir yanlış anlamadır. Cenâb-ı
Hak bizi iltibaslardan muhafaza buyursun!

* * *
Bu meselede bir kavram karmaşıklığı ve mefhum keşmekeşliği de söz

konusudur. Frenkçe bir ifade olan sosyalizm kelimesi yer yer Müslümanlıktaki
içtimaînin karşılığında kullanılmıştır. İçtimaînin Müslümanların hayatında çok
büyük yeri vardır. Evet, İslâmiyet’te fertten, kabilelerin refah ve saadetinden,
kapitalist ve feodalist sistemin getirdiği şeylerden daha ziyade topyekün
toplumun huzur ve saadetini esas alma esprisi söz konusudur. Bu yönüyle İslâm,
çok müesseselerinin yanı başında içtimaî hayata bakan yönüyle bir faikiyet arz
etmektedir.

Her şeyden evvel dünyada en modern beşerî sistemlerde hedef olarak insan
ele alınmaktadır. Onlara göre, bir devlet mutlaka lâzım ama ne bir zümre diğer
zümreyi ne de bazı fertler diğer fertleri istismar etsinler. Devletin fertlere
baskısı olmasın; fert, kazanma, yeme, içme, gezme hürriyet ve serbestiyetine
sahip olsun. Keza düşünceye baskı yapılmasın; insanlar, istediği gibi
konuşabilsin ve istediği gibi yazabilsin. Kanaatimce medenî olmak da ancak bu
istikamette teşekkül etmiş bir toplumda gerçekleşebilir. Zira insanın huzur ve
saadetini hedef almayan şeyler medeniyete de zıttır.

Esasen her medeniyette bir kısım açıklar, eksik ve gedikler bulmak



mümkündür. Ne var ki bugüne kadar arkasından koşulan ve ideal sistem diye
insanlığa dayatılan ve bir gün tahakkuk edecektir diye bugünden rüyaları
görülen, hülyalarının arkasına düşülen sistemlerin eksiği gediği sayılmayacak
kadar çoktur.

İslâm ise meseleyi hiçbir kişi ve zümreyi incitmeden, tabiat-ı beşere ve
kâinata uygun şekilde tahakkuk ettirmiştir. Başka sistemlerde baskıyla tahakkuk
ettirilen bu içtimaî sistem, İslâm’da gönül rızasıyla tahakkuk ettirilmiştir.
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Komşusu aç iken kendisi
tok yatan bizden değildir.”,2 “Müslüman’ın derdiyle dertlenmeyen bizden
değildir.”3 buyurmuştur ki bunun yansımalarından oluşan pek çok misal pratik
hayatta yaşanmıştır. Meselâ birisi kendisi evinde aç durmuş ama mü’min
kardeşini doyurmuştur. Hicretten sonra ensar, muhacirlere kapılarını ve
gönüllerini ardına kadar açarak onlarla her şeylerini paylaşmışlardır. Konu bu
zaviyeden ele alındığında ne İskandinavya ne Rusya ne de Çin sosyalizminin
henüz bu meselenin topuğuna dahi ulaşamadığı görülecektir. Bu hüviyetiyle
İslâm, ilâhî ve rabbânî olduğu kadar içtimaî bir dindir. O, akidevî, amelî ve
muamelevî fakülteleri içinde içtimaî alana da ciddî bir yer ve ağırlık vermiştir.

Günümüzde pek çok İslâm yazarları, biraz ona dayalı olarak içtimaîyi,
sosyalizm istikametinde bir yorumla kullanmışlardır. Bundan ötürü burada bir
mefhum karmaşıklığı meydana gelmektedir. İçtimaî, İslâm’ın çeşitli yönlerinden
sadece bir yönüdür. Ondan evvel ve sonra gerekli olan daha bir sürü şey vardır
ve o, bu şeylerden sadece bir tanesidir. “İslâm, sosyalist bir idaredir.”
denildiğinde bütün fakültelerin kapılarına kilit vurulmakta ve sosyalizm âdeta
baytarlık mertebesine yükseltilerek sadece beden ve cismaniyete bakan tarafa
mahkûm gösterilmektedir. Oysaki bunun yerine şöyle denilebilir: İslâm’ın
içtimaî yapısı, sosyalizmin çok önünde insana bir şeyler vaad etmekte ve
bunları tahakkuk ettirirken de hiçbir zümreye baskı uygulamamaktadır. Çünkü
mü’min bu mevzuda hasbilik ve fedakârlık yaparken Allah’tan O’nun
hoşnutluğunu ve Cennet’i beklemektedir. Sahabe-i kiram, “Kim Allah’a karz-ı
hasen verirse kat kat karşılığını alır.”4 âyetini duyduklarında hemen
bağlarını, bahçelerini, mallarını fukaraya vakfedivermişlerdi. Evet, milletine
ve fakir fukaraya hizmet, muhtaçların imdadına koşma karşılığında Rabbin
rızasını kazanma suretiyle Cennet’e girme vardır.

Peyami Safa bir kitabında, 150-160 çeşit sosyalizm sayarak bunlardan bir



tanesinin de İslâm sosyalizmi olduğunu söylemiştir. İbadet ü taatte aşk ve
şevkinin yanı başında önemli bir mütefekkir olan Nurettin Topçu da İslâm
sosyalizmi tezi üzerinde durmuştur. İslâm’ı bu tür müesseselere bağlama, onun
içinde mütalaa etme İslâm’ın ilâhî vahye dayanmasını hafife alma anlamına
geleceğinden biz o mülâhazalardan uzak duruyoruz.

Hâsılı, İslâm, içtimaî yönü itibarıyla sosyalizmin çok önünde ve ilerisinde
olarak, topyekün insanlığın huzur ve saadetini, devletin otoritesini, askerî
yapının sağlamlığını tekeffül etmiş bir dindir. Bu hususiyetin, İslâm sosyalizmi
olarak tavsif edilmesi ise kesinlikle doğru değildir.
1 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/19.

2 Abd İbn Humeyd, el-Müsned s.231; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 12/154.

3 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 1/151, 7/270; el-Hâkim, el-Müstedrek  4/356.

4 Bakara sûresi, 2/245.



BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ 
VE UÇAN DAİRELER

Soru: Bir zamanlar gazetelerde şeytan üçgeni ve uçan dairelerden
bahsedildi. Bunların bir aslı var mıdır? Varsa neye işaret eder?

Bazı sahih hadislerde şeytanın otağının denizler olduğu zikredilmektedir.1

Binaenaleyh şeytanlar bazı denizlerde saltanat kurup kendilerince manyetik bir
alan meydana getirebilirler. Bu, bizim içinde yaşadığımız buudların dışında
olabilir. Bu itibarla da bizim için harikulâde sayılan icraatlarda bulunabilirler.

İkincisi, şeytan üçgeniyle alâkalı o yerde, tamamen yer fiziği, yer çekimi ve
mıknatısla alâkalı bir durumun bulunması da ihtimalden uzak değildir.

Üçüncüsü, bütün esâtîrciler (efsane yazarları) Atlantik Okyanusu’nun içinde
Atlantis diye bir medeniyetin yirmi dört bin sene evvel yaşadığından
bahsetmektedirler. Yahudiler, Hıristiyanlar ve bir kısım İslâm müellifleri bir
kısmı itibarıyla batan bu medeniyetin Hz. Nuh tufanıyla alâkalı olduğu hususu
üzerinde dururlar. Vâkıa, Hz. Nuh tufanıyla alâkalı daha sonra başka nokta-i
nazarlar ileri sürülmüş ise de bir ihtimal olarak bu meselenin de mütalaaya
alınmasında fayda var. Gökten gelen çok korkunç bir gök cismi Atlantis
medeniyetinin bulunduğu yere çarpar ve orayı yerle bir ediverir. Bu kızgın
kütlenin denize girmesiyle sular kaynayıverir ve buharlaşmalar olur. Derken
yağmurlar yağar, her yanı sular kaplar ve tufan meydana gelir.

Bunlar konunun esbap dairesindeki izahı. Hakikat-i hâle gelince bu, Allah’ın
bir gazabıdır. Allah’ın bu gazabı Hz. Nuh devrine rastlamıştır. Hemen hemen
bütün dinler bu hâdiseyi anlatırken ittifak hâlindedirler. Hz. Nuh’la alâkalı
Kur’ân’ın ifadesi şüphesiz bizim için biricik gerçektir. Ancak bu vak’a, ne
zaman cereyan etmiştir, onu Allah (celle celâluhu) bilir. Üstûreler bu vak’ayı
mutlak mânâda Atlantis medeniyetinin denizin dibine battığı yer olan Bermuda
Üçgeni’ne bağlarlar. Kim bilir belki de o batan yerde şeytanlara ait bir
hükümranlık teessüs etmişti ve onlar, bizim buudlarımızın dışında hükümlerini
icra ediyorlardı.

Bu hususu teyit eden bir sahih hadiste Efendimiz, “Helâk olmuş cemaatlerin
yerine uğradığınız zaman ağlayarak uğrayın.”2 buyurur. Yine başka bir
hadislerinde Allah Resûlü, Tebük’e giderken, “Tebük’e gittiğiniz zaman ben
gitmeden sakın Tebük suyundan içmeyin ve dışarıya çıkmayın. Helâk olmuş o



cemaatin yerine de uğramayın!”3 buyurur. Ancak iki kişi, bu emri
dinlemeyerek helâk olmuş o cemaatin yerine uğrarlar. Netice itibarıyla da
onlardan birini korkunç bir fırtına alır ve çok uzaklara fırlatır. Diğerini ise
ararlar fakat bulamazlar. Vak’anın bu ikinci kısmını Sahihayn (Buhârî, Müslim)

anlatmasa bile meğâzî yazarları naklederler.4 Buradan da anlaşıldığı üzere
günah ve cürümlerinden ötürü belâ ve musibete maruz kalmış Lut gölü veya
Sodom ve Gomorre gibi yerlerde de şeytanlar saltanat kuruyor olabilirler.
Evet, Bermuda Üçgeni’nde de böyle bir şeytan saltanatı bahis mevzu olabilir.

İşte bu ihtimaller içinde bunlardan biri biraz olsun hakikate yakın ise bana
göre ötesinde bir şey söylenemez. Bununla beraber ileride yer fiziğiyle ciddî
meşgul olan kimseler bu hususta değişik şeyler de ileri sürebilirler.

Uçan dairelere gelince; askerde bize on parmak daktilo yazmayı
öğretmişlerdi. On parmak daktilo öğrenirken alıştırma yapmak için karşımıza
koydukları metinde, uçan daireler vardı. Bunların yaklaştıkça kızıllaşan,
gittikçe mavileşen cisimler oldukları söyleniyordu. Bunları dört ay boyunca hep
yazıp durduk. Askeriye gibi ciddî bir müessesenin bize bir şey öğretirken
vesile olarak bunları kullanmaları o zaman benim dikkatimi çekmişti. Herhâlde
hakikati olmayan bir yalan bu kadar genelleşemez. Fakat keyfiyetleri ne idi bu
garip cisimlerin, hâlâ mütehayyirim.

Her şeyden evvel uçan daireler, bizim cismaniyetimiz gibi canlı varlıklar
olamazlar. Zira atmosfer içine seri girme ve çıkmalar, ışık hızıyla hareket
etmeler, yıldızlar arası seyahatler… evet, bütün bunlar ne feza ne hava ne küre-
i arz fiziğiyle ne de küreler arası çekimle izah edilmesi mümkündür. Allahu
a’lem, bazı kimselerin gözüne görünen bu görüntüler, ervah-ı habîsenin
saltanatı adına onların donanma gecelerinde kendilerine has düzenleriyle
görünmelerinden ibarettir. Yani bunlar cin ve şeytanlardır. Bu tür görüntülere
şahit olduklarını söyleyen kimseler, “Kaldırdılar, götürdüler, falan yere attılar,
kaybolduk!” gibi eskiden beri cin ve şeytan tayfası tarafından insanlara
musallat oldukları zaman duyulup bilinegelen şeylerdendir.

Evet, uçan dairelerin bir aslı varsa bunları cin, peri ve şeytana irca etmek
mümkündür. Tanrıların Arabaları yazarının iddia ettiği gibi göklerde büyük bir
medeniyet olması, Ehramları onların ilham etmesi, Piri Reis’in haritasını
hazırlamaları gibi esâtire, ilim dünyasında kimse inanma niyetinde değildir.
Ayrıca bu türlü şeylerden bahsedenlerin bazıları halüsinasyon görüyor da



olabilirler.
1 Müslim, sıfâtül-münâfıkîn 66, 67; Tirmizî, fiten 63.

2 Buhârî, salât 53, enbiyâ 17; Müslim, zühd 39.

3 Buhârî, enbiyâ 17; Müslim, zühd 40.

4 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 5/201; el-Beyhakî, Delâilü’n-nübüvve 5/240.



İHTİLÂLLERİ MEYDANA GETİREN 
İÇTİMAÎ HASTALIKLAR

Soru: Bilhassa son asırlarda insanlık âleminde büyük karışıklıklar ve
ihtilâller olmuştur. Bunları meydana getiren içtimaî hastalıklar
nelerdir?
Bu tür karışıklıkların başında akide (inanç) sakatlığı, din adına şüphe ve

tereddütler gelmektedir. İnsanlar, fakr u zaruret içinde olsalar da mazbut bir
akide ve ahlâka sahip iseler, belli ölçüde de olsalar huzur içindedirler. Evet,
nice kimseler vardır ki, hayatları amelelikle geçtiği hâlde onlar huzur içinde ve
mutludurlar. ٌِر كاَش ٌلِماَع  ي۪عاَّسَلا   “Sa’y eden hem işler hem de Allah’a
şükreder.” sözü meşhurdur. Evet, o, her gün bir şeyler bulur ve bulduğu şeylere
yenilerini ilâve etmeyi düşünür. Allah’a hamd eder, zevkle, şevkle ve neşeyle
dopdolu olarak hep işinin başındadır.

Demek ki, servet ü sâmân dışında da huzur olabiliyor. Hatta bazen servetle
beraber huzursuzluğun atbaşı gittiği de görülür. Bugün değişik yerlerde pek çok
millet ekonomik meselelerini halletmiş ve içtimaî problemlerini aşmıştır ama
ne ferdî ne ailevî ne de içtimaî huzuru elde edememiştir. Meselâ Avrupa’da
ekonomik durum ve maddî refah yerindedir ama, aynı ölçüde huzur ve itminanın
var olduğundan söz edilemez. Bizim dünyamız da dahil huzura aç yığınlar
sadece tenvim (birtakım uyutucu ve uyuşturucularla düşünmekten kaçmak) ile
yaşamaya çalışmakta ve bohemlikle müteselli olmaktadırlar.

İskandinavya memleketleri, iktisadî ve içtimaî meselelerini halletmiş
ülkelerdir. Ancak bu mağmum dünyada o kadar çok intihar vak’aları
yaşanmaktadır ki, İslâm âleminde en fakir olan yerlerde dahi bunun onda biri
görülmemektedir. Evet, bugün pek çok ileri ülkede intiharlar, katiller,
cinayetler doruk noktadadır. Amerika pek çok meselesini halletmiş dünyanın en
zengin ülkesidir. İç buhranları itibarıyla o da sarsıntıdadır. Bütün sosyalist ve
komünist sistemler ne huzursuzluğu giderebilmiş ne de huzuru getirip ikame
edebilmişlerdir. Bazı bahtsız ülkelerde yüzlerce mesâvi yaşanmakta ve insanlar
bunalımdan bunalıma sürüklenmektedir. Zira bu ülkeler, içtimaî huzuru
getirecek esaslardan mahrum bulunmaktadırlar. İçtimaî huzuru temin edecek
hususların en önemlisini âyet-i kerimeler bize şöyle anlatmaktadır: “Dikkat
edin! Kalbler ancak Allah’a imanla (zikirle) oturaklaşır ve huzura erer.” 1;
“İnanıyorsanız (fakir dahi olsanız) üstünsünüz, mesutsunuz ve



bahtiyarsınız.”2

Keşke bu kıvamı elde edebilseydik; keşke elde ettiklerimizi
koruyabilseydik…

Diğer bir husus, işçi-işveren münasebetlerindeki aksaklıklardır. İşveren
çıkarcı, bencil, hodbin, her şeyi kendi menfaatine göre plânlıyorsa, yukarıdan
aşağıya doğru mütemadiyen zulüm, tahakküm, istismar ve istibdat; aşağıdan
yukarıya doğru da hürmetsizlik, saygısızlık ve isyan duygusu yükselecektir.
Tabiî bu arada orta sınıf eriyecek, sınıflar arasında açılma, daha sonraları da
şiddetli vuruşma ve sürtüşmeler meydana gelecektir ki, bunun temelinde de
yine mâneviyatsızlık, hakka saygısızlık, hak sahibine hakkını vermeme ve Allah
huzurunda hesap vereceğine inanmama gibi hususlar söz konusudur. Bu hususlar
düzeltildiği takdirde huzur ve emniyet de büyük ölçüde teessüs etmiş olacaktır.

Ayrıca, insanın maddî-mânevî yapısı, ümit ve emelleri, dünyası ve ukbâsı
birden nazara alınmadan nizam adına ona dayatılan şeyler, huzur adına da olsa
onu huzursuz etmiş ve bunalımlara sürüklemiştir. Meseleyi bir misalle
müşahhaslaştırmakta yarar var: Komünizm 1917’de Rusya’da bir zümre
tarafından ilân edilmişti ki, aynı zamanda ona Bolşevizm de denir. Çünkü o
dönemde bir Bolşevikler bir de Menşevikler diye iki grup vardı. Bunların her
ikisi de radikal değişim peşindeydi. Ancak Bolşevikler, Menşeviklere –şimdi
birbirlerine dedikleri gibi– biraz daha revizyonist nazarıyla bakıyorlardı.
Bolşevikler işçi ve daha sonraki unvanıyla Kızıl Orduyla ittifak ederek ihtilâli
yaptılar. Haddizatında başında Troçki ve Lenin’in bulunduğu bu yapılaşma, bir
komünist hareketti. Ancak bununla yetinilmedi; ihtilâlden az sonra 1919’da bir
enternasyonal yapıldı, bu yeterli bulunmayarak ardından başka bir
enternasyonal..

Bütün bu enternasyonallerin mânâsı nedir? Bunun mânâsı, sistemi sağlam
kaideler üzerine oturtma, revizyona tâbi tutma, yeni bir şekil verme ve
deformasyonlara karşı her şeyi sık sık reforme etmektir. Hâlbuki yirminci asrın
Mevlânası İkbal’in istihza ile anlattığı gibi, şişirilmiş bu içi boş insanların,
aradan daha yarım asır geçmeden fikirleri rafa kondu ki, işin doğrusu, onca
değişimden sonra bugün Marksizm’in içinde Marks’a ait fikirleri bulmak
imkânsız gibidir.

Evet, insanlık, beşeri tıpkı bir mekanizma, bir sistem gibi yaratan ve sonra
onun yanı başına –tabir caizse– bir katalog gibi kitabını koyan Hz. Allah’ın



esas ve prensipleriyle idare edildiği takdirde huzur bulacak, bu esas ve
prensiplere riayet edilmediğinde de huzursuzluk çıkacaktır. Çünkü burada
yanlış bir müdahale mevzuubahistir. Allah’ın sanatına, kâinatı, insan ruhunu
bilmeyen ve inkâr edenlerin, dahası insanı tanımayanların müdahalesi söz
konusudur ki bunun bir fiyasko ile neticelenmesi kaçınılmazdır.

Her şeyi en iyi bilen Allah’tır (celle celâluhu).
1 Ra’d sûresi, 13/28.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/139.



OSMANLI SARAYINDAKİ CARİYELER
Soru: Osmanlı İmparatorluğu’nda hemen her padişah imparatorluk
sınırları içine giren bölgelerden güzelliğiyle ünlü bazı kadınları saraya
alarak cariye yapmıştır. Bu sizce uygun mudur? Uygunsa, bu tip
cariyelerden bazılarının Osmanlı İmparatorluğu’nun gerilemesinde
büyük etkileri olmuş mudur? Bunu nasıl izah edersiniz?
Evvelâ, dünyanın her tarafında güzellik kraliçesi gibi güzelliğiyle ün salmış

kimselerin Osmanlı sarayına getirilmesi meselesi kat’iyen doğru değildir.
Böyle bir hâdise bilmem ki bir kere vâki olmuş mudur? Ama o günkü dünya
şartları gereği savaşlar birbirini takip ediyor.. bu savaşlarda galipler,
mağluplar oluyor.. o günün şartlarına göre savaş meydanında mağlup olan bir
devletin bazen kadın ve çocukları da esir olabiliyordu. O zaman esir kampları
ve buralarda insanları öldürme ve hapsetme yoktu. Esir kamplarında âtıl
bırakmak yerine onlar esirleri hususî pazarlarında satıyorlardı. –Burada,
şimdiki esirlere yapılan muameleyi düşünün!– Hitler’in binlerce insanı cayır
cayır yaktığı ve 20. asırda buna benzer daha pek çok hâdisenin yaşandığı
düşünülünce, eskiden olanların şimdikilerine göre çok daha insanî olduğu
söylenebilir.

Evet, o devirde insanlar esir pazarlarında alınıp satılıyorlardı. Şayet
Osmanlı pazarlarına da getirilmiş ve satılmış iseler, Osmanlılar da bu esirleri
almıştır. Bunlar arasında cariyeler (kadın esirler) de vardır. Osmanlı
padişahlarının bazılarının saraylarında esirler ve esireler vardır ve bunlar o
saraylarda hizmet etmektedirler. O günkü şartlar yeniden tahakkuk etse ve
yeniden harp esirleri ile karşılaşılsa, zannediyorum, alternatif bir düşünce
olarak bazı kimseler onu yine dillendirecektir.

Osmanlı hanedanı, esirleri saraylarına almış, onlara İslâm edep ve
terbiyesini öğretmişler ve çok defa da bu kadınları başkaları ile evlendirmiş
veya İslâm’ın köleler hakkındaki mükâtebe emrine uyarak onları belli bir
ücretle serbest bırakmışlardır. Şöyle ki, esir, efendisiyle anlaşıp ona
verdiği/vereceği bir miktar parayla hürriyetini satın alır ve esaretten kurtulur.
Aynı şekilde dinin bir emri olması hasebiyle muhtelif ibadetlerin ve bazı hususî
durumların keffareti olarak da esirleri hürriyete kavuşturma yolları vardır.

Ayrıca bu esirler, saraya girmiş, Osmanlı âdâp ve erkânını, İslâm ahlâk ve
seciyesini öğrenmiş, Müslümanlarla temas etmiş ve bunlardan da çok



istifadeleri olmuştur. Sonunda bir de hürriyetlerini elde etmişlerdir ki, bu onlar
için “nûrun alâ nûr” olmuştur. Öyle ki bazen böyle esirlerin çoğunu Osmanlı
serbest bıraktığında, onlar gitmiyorlarmış da hayatlarının geri kalan kısmını
onların yanında geçirmek istiyorlarmış…

Esirler hakkında İslâm’ın bir hükmü daha var ki, buna göre insan, esiri bir
mülk-i yemin olarak istifraş edebilir. İnsan, nikâhlısı ile zifafa girdiği gibi, aynı
şekilde esir kadınla da zevciyet muamelesinde bulunabilir. Bunun sonucunda da
ortaya şöyle bir hüküm çıkar: Cariyeden dünyaya gelen bir çocuk, annesini
cariyelikten kurtarır. Çocuk, o efendinin öz oğlu sayılır ve artık annesi de
satılmaz. Bir insanın, esirken bir evde kadınefendi olmasının ne zararı var?
Cariye meselesi hep mübalâğa ile anlatılır ama, bir kadını sokaktan kurtarma
çaresi olarak bunun hiçbir zararı olmadığı açıktır.

Osmanlı’nın saraya aldığı kadınlardan bazılarının, devletin gerilemesinde
etkileri olduğu söylenmektedir ki, bunlar arasında Kösem Sultan, Hürrem
Sultan, 3. Murad’ın zevcesi Venedikli Safiye Sultan gibi kimseler sayılabilir.
Bunların tasvip edemeyeceğimiz, icraata karışma gibi bazı yanları olabilir –
tabiî olmayabilir de–… Bu itibarla, Osmanlı sarayında bulunan her yabancı
kadının zararlı olduğunu söylemek kat’iyen doğru değildir; dahası, bunlar
arasında çok faydalı olanlar da olmuştur. Meselâ, Yıldırım’ın Sırp Olivera ile
evlenmesi, Osmanlılara Balkanlarda sadık bir destek olduğu gibi İstanbul’un
kuşatılmasında Yıldırım’a bazı faydaları da olmuştur. 2. Murad’ın zevcesi
olan, Fatih’in analığının da İstanbul’u fethetmede faydaları görülmüştür. Demek
ki, onları her zaman entrikalarla beraber düşünmek kat’iyen doğru değildir.

Bence ille de bir geriletmeden söz edilecekse, Osmanlı’yı, bir kısım
işlemeyen kafalar geriletmiştir. Kafa işlemediği, ilim erbabına sırt çevrildiği,
meşveretle iş yapılmadığı, ihtilâf ve iftirakların ön aldığı durumlara bağlı
olarak Osmanlı gerilemişse gerilemiştir. Binaenaleyh onun gerilemesinin,
saraydaki birkaç kadın entrikasına bağlanması, Osmanlı’yı karalamaya matuftur
ve doğru değildir.

Ayrıca şu hususun hatırlatılmasında da yarar var: Osmanlı’nın gerileme ve
yıkılmasının en önemli sebeplerinden biri hiç şüphesiz Karlofça’dan sonra
hasım dünyanın Devlet-i Âliye içindeki çıkardıkları fitnedir. Zira onlara göre
Osmanlı bölgede bir baştır; o gidince etrafındakiler de paramparça olacaktır.
Nitekim aynı şey olmuştur da. Osmanlı’yı bertaraf edince Hindistan, Afrika,
Balkanlar, Fas, Cezayir, Tunus, Basra Körfezi memleketleri birer birer düşmüş



ve koca bir dünya yabancılara yem olmuştur. O gün-bugün de farklı boyutta
yem olmaktadır.

Burada ecdada saygı üzerinde de durmak istiyorum: Herkes ecdadına
hürmetkâr olmalı. Avrupa’ya baktığımızda onların doğru-yanlış bir eser ortaya
koyan bütün atalarına saygılı olduklarını görürüz. Ne acıdır ki, Türk milleti
kadar ecdadına söven sayan başka bir millet gösterilemez. Öyle ki bugün
ecdada sövme bu milletin hâsse-i lâzıme-i gayr-i mufarıkası (ondan ayrılmaz
bir özelliği) hâline gelmiştir.

Almanya’da, ilim ve teknoloji ile alâkalı bir müzeyi gezdiğimizde, orada her
şeyin başladığı tarihten günümüze, sırasıyla parça parça aletlerin teşhir
edildiği görülür. Aynı şekilde orada sırasıyla kâşifleri görmek de mümkündür.
Bu kâşifler içinde bir hayli tespitleri doğru olmayan insanlar da vardır. Ama
orada herkes saygıyla yâd edilmektedir. Kadirşinas düşünce orada Nevton’u
tazimle andığı gibi, arkasından gelip çok şeyi değiştiren Einstein’ı da onun
yanına koymuş ve âbideleştirmiştir. Yani Batılı yanlış şeyler söyleyeni de
saygıyla anar. Sadece bizdedir Fahreddin Râzî gibi büyük âlimlerin, yirminci
asırda söylenmesi gereken sözü söylemediklerinden dolayı kınanması. Oysaki
bugünkü durumumuz itibarıyla gelecek nesillerin bize tükürmemesi mümkün
değildir. Gelecek tükürüğün yüzümüze gelmemesi için hiç olmazsa gelin
ecdadımıza sövmeyelim. َّق َّقَد دُ ْنــَم   “Kim ne yaptıysa aynısını görür.”
fehvâsınca, geçmişi sövüp de geleceğe kendimizi sövdürmeyelim.



CEMAL GÖRÜLMEK İSTER
Soru: Her kemal ve cemal sahibinin kendi cemal ve kemalini görmek ve
göstermek istemesi nedendir? Göstermek istemek, noksanlıktan ve
âcizlikten ileri gelmez mi, deniyor. Ne cevap verilir?
Bu, insanın aklına gelebilecek bir sorudur ve aynı zamanda bir sorunun da

cevabıdır. Cenâb-ı Hak kâinatı ve bizi niçin yarattı? Niçin şu meşhergâh-ı
âlemi bir panayır gibi enzâr-ı âleme arz etti? Niye Cenâb-ı Hak, ağaçların
başında değişik türden sofralar hazırladı. Neden her yanı sofralar hâline
getirdi? Niye zemini bir çemenzâr olarak insanların seyr ü seyahatlerine
müheyyâ kıldı? Yer niçin bizim için zelûl (sırtına binip gezeceğimiz bir hayvan
gibi itaatkâr) oldu? Bütün bunlara cevap verdiğimiz zaman, sorunun cevabını
da bulmuş oluruz.

Her cemal ve kemal sahibi, cemal ve kemalini göstermek istemesine binaen,
Cenâb-ı Hak da mutlak kemalini ve kemal derecesine varan mutlak cemalini
görmek ve göstermek istemiş ve kâinatı yaratmıştır. Kısaca, kâinatın
yaratılması tezahür-ü rubûbiyet içindir. “Cin ve insi yarattım, Beni bilsinler
ve Bana kulluk yapsınlar diye.”1 buyuran Cenâb-ı Hak, kâinatı Kendisini
bildirmek, şuunatını göstermek ve bir de Zâtını başka aynalarda müşâhede
etmek için yaratmıştır.

Soruda, insan aklına gelen, Cenâb-ı Hakk’ın Kendisini göstermek
istemesidir. Bu isteme meselesine karşı insanın içinden gelen reddiye de,
insanın kendisinin görme ve görünme istediği zaman riyakârlık yapması
keyfiyetidir.

Evvelâ, Cenâb-ı Hakk’ı mahlukata kıyas etmek doğru değildir. Bizde suiedep
olabilecek bir kısım durum ve keyfiyetler ve akla gelen noksanlıklar –O,
mülkün sahibi olduğundan– O’nda olmaz. Yani biz kalkıp “Şunu biz yaptık, şu
işe sahibiz!” desek, bu suiedep olur. Çünkü biz kendi adımıza, o işin aşr-ı
mi’şarına (yüzde bir) dahi müdahale edemeyiz. Ama Cenâb-ı Hak, –bir kudsî
hadiste de dediği gibi– “Ben melikim. Ben melikler melikiyim. Bütün
meliklerin kalbi elimdedir. Bana itaat ettiğiniz zaman, onların kalblerini
lehinize çeviririm, isyan ettiğiniz zaman aleyhinize çeviririm. Öyleyse
kimseyi değil, nefsinizi levmedin!”2 dese bu, O’nun azametine uygun bir
söyleyiş olur.

Evet, Allah, yarattıklarından farklı ve yücedir. O’nun bazı sıfatları



insanlarda cüz’î olarak görülse de Allah mütealdir. Nitekim Efendimiz, bir
kudsî hadiste Allah’ın azametinden bahsederken şöyle buyurur: “Ben Allah,
Melik ve Cebbarım! Her şeyin üzerinde mutlak sultan ve hâkimiyetim vardır.
Kimse Benim taht-ı tasarrufum dışına çıkamaz. Nerede yeryüzünün melikleri
ve orada büyüklük taslayanlar?”3

İşte bunlar, Kendisini anlatmada Cenâb-ı Hakk’ın ifadeleridir. Sahabi, Allah
Resûlü’nün bu ifadeleri anlatışını resmederken der ki, “Birdenbire minber
lerzeye geldi, Efendimiz düşecek diye korktuk.”4 O, bu meseleyi o kadar
şuurlu ve içten söylüyordu ki, âdeta orada her şeyi lerzeye getirecek ve
neredeyse cami kubbesiyle beraber çökecek gibi oluyordu.

Allah Teâlâ, Kur’ân-ı Kerim’de de çokça anlatır Kendini. َمَْویْلا ُكْلُمْلا  ِنَِمل 
“Bugün mülk kimin?” diye sorar. Cevabı da çok nettir: ِراَّھَقْلا ِدـِحاَوْلا  ِّلل  ِهٰ
“Vâhid ve Kahhâr olan Allah’ın.”5 O, her şeyi siliyor, süpürüyor, âdeta bütün
mahlukat üzerine bir sünger çekiyor, sonra da “Kimin bu mülk?” diyor ve
cevap veriyor: “Vâhid ve Kahhâr olan Allah’ın…”

Şimdi bu arz ettiğim hususların herhangi birini bir insan söylese, gurur ve
kibir alâmeti olur. Ama Cenâb-ı Hak “Kibriyâ Benim sıfat-ı lâzimem, Benden
ayrılmaz bir şeydir.” mânâsına ي۪ئاَدِر ُءا  َ يِرِْبكَْلا  “Kibriyâ Benim ridamdır.”6

buyuruyor. Rida, insanın sırtına giydiği cübbemsi bir şeydir. Allah, bu türlü
şeylerden münezzehtir. Ama bir insan kalkıp bunları söylese, kibir ve gurur
izhar etmiş olur. Çünkü haddizatında insan, o mülke sahip değildir.

Bir insanın, sahip olmadığı bir meseleyle ortaya çıkıp kendisini göstermesi
bir kibir ve gurur alâmetidir. Bir insanın sahip bulunmadığı bir meseleyi
duyurması, yani vaziyetini başkalarına işittirmesi “süm’a”, kendisine ait
olmayan bir meseleyi içinde gizleyip “Ben bu güzelliğe mazharım.” demesi de
“ucb” alâmetidir. Haddizatında bir insan, bazı faziletlere hakikî olarak sahip
bulunsa, meselâ o, hakikaten büyük olsa, gösterisini yaptığı şeylerin hakikîsini
gösterme durumunda bulunsa, o insanın “Ben melikim, mâlikim.” demesi kibir
ve gurur olmaz. Demek insanda işin hatarlı olmasının sebebi, onun iddia ettiği
şeylere sahip olmamasında...

İnsan, namaz kılarken gösteriş izhar edebilir. Allah Resûlü, zayıf
diyeceğimiz bir hadiste “Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey, küçük
şirktir.” buyurur. Sahabinin, “Küçük şirk nedir?” sorusuna Allah Resûlü,



“Riya” cevabını veriyor.7 Büyük şirk, puta tapma, Allah’a eş ortak koşmadır.
Öyleyse küçük şirk nedir? O, gösteriş ve kendine takılı yaşamaktır. İnsan namaz
kılar ama, namazı nasıl kıldığı ve hangi duyguları taşıdığı önemlidir. Öncelikle
namaz, Allah rızası için ve Cenâb-ı Hakk’ın şu ana kadar verdiği nimet-i
sâbıkaya şükür olsun diye kılınmalıdır. Allah’ın insana bu yaşına kadar, hayatın
her merdiveninde bahşettiği sonsuz nimetler vardır. Evet Allah, bize mânevî
yapımız itibarıyla temiz bir muhit vermiş, ibadete kabiliyet bahşetmiş,
gönlümüzü açmış, rüşte ve hidayete erdirmiş.. dahası, kulluğumuzu rahatlıkla
yapabilmemiz için –kelâmî ifadeyle– istitaat (işin üstesinden gelme kabiliyeti)
vermiştir. Yani biz namaz kılmak istediğimizde kılabiliyoruz. Zaman olur insan
niyet eder, mefluç olur sırt üstü yatar da o namazı kılamaz. Niyet eder de
zindandadır, kıldırmaz kâfirler. Dolayısıyla hayat merdiveninin her
basamağında içimiz sonsuz şükranla dolu olarak Mevlâmız’a kulluk yapmalıyız.
Aslında mü’min namaza dururken Allah’ın huzurunda evvelâ O’na karşı
medyûniyetini ifade ediyor, çünkü O’na borçlu, hem de tepeden tırnağa. O,
Kendisine ait olan şeyleri bizden bir alıverse, ortada sadece sıfır kalır. Demek
ki, biz O’nun karşısında da ancak O’nun bizi donattığı şeylerle durabiliyoruz.

Anlaşıldığı gibi namaz bütünüyle Allah’ın bir lütfu. Allah’ın lütfettiği
şeylerle O’nun huzurunda dururken ve O’na karşı şükran vazifesini eda ederken
halka görünme, Hakk’ı unutup halka gönül verme ve gösteriş yapma bir
densizliktir. İşte gerçek riya da budur. Riya bu olduğundan ötürüdür ki, bazen
insanın iradî riyadan tevakki etmesi bile riyadır. Riyadan bu kadar endişe eden
insan acaba neden endişe ediyor? Eğer bir insan bilse ki, mal-mülk başkasının;
bilse ki, kendisi başkasının âriye olarak verdiği ayakları üzerinde duruyor;
bilse ki, Hakk’a karşı başkasına ait bir güçle ubûdiyetini izhar ediyor; bilse ki,
gönlü başkasının çarptırmasıyla çarpıyor, riyadan tevakki etmesine lüzum
kalmaz. Onun için ehl-i hakikate göre, “Riya yaparım” mülâhazasıyla bir kısım
meseleleri terk etmek de riya sayılmıştır. Halka karşı gösteriş yapmak ise
şirktir. Avam ve havas bunda ayrılır; mesele bir idrak meselesidir.

Tekrar hatırlatmalıyım ki, riya, insanın sahip olmadığı bir şeyi
göstermesidir. Bu meseleyi, muhaddis Ebû’l-Leys es-Semerkandî, Tenbîhü’l-
gâfilîn (Gafillerin uyarılması) isimli kitabının İhlâs bahsinde çok güzel bir
misalle anlatır: Amelinde riya yapan insanın misali şuna benzer: Tembel
tembel yatan, uyuşuk uyuşuk oturan iş yapmaz bir marangoz ve dülger düşünün;
emsali iş yapmadığını bilmesin ve “Evine para götürüyor” desinler diye her



akşam dükkânından çıkıp evine giderken mendiline yonga doldurur. Şimdi

böyle birinin evine götürdüğü bu yonga ile bir şey alması mümkün müdür?8

İnsan riya ile amel ederken esasen sahip bulunmadığı bir şeyi satıyor
demektir. Boyu kendisi için açılan pencereye yetişmediğinden o pencereyi
dolduruyor veya parmaklarının ucuna dikiliyor sayılır. Bediüzzaman’ın
ifadesiyle hayat-ı içtimaiyede herkesin görüp görünmesi için böyle bir pencere
vardır. Bir insanın boyu uzun ise, yani hakikaten kâmet-i kıymeti var ise, o
takavvüs edip iki büklüm olacaktır. Onun için kâmilde kemalin alâmeti
tevazudur. Şayet kendisine açılan pencere kâmet-i kıymetinden yüksek ise, o da
pencereyi doldurmak için uzun görünmeye çalışacaktır. Küçüklerde küçüklüğün

alâmeti, büyük görünmektir.9 Kim riya yaparsa Allah, ona kime ibadet
yaptığını öbür âlemde gösterecektir. Kim süm’a yaptıysa, Allah onu da Mele-i
Âlâ’da ilan edecek ve duyuracaktır.

Mesele bu açıdan ele alınınca, Cenâb-ı Hakk’ın Kendisinin sahip bulunduğu
şeyleri anlatması hakkın ifadesidir. İnsan ise, Allah’a ait şeyleri ve Allah’ın
lütuflarını kendine aitmiş gibi gösterdiğinden onunki riya ve süm’a olur. O
bakımdan Allah’ın Kendisini göstermek istemesi gayet normaldir. Çünkü O,
mülk sahibidir, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder, istediği gibi konuşur,
istediği gibi beyanda bulunur ve “Benim” diyebilir. İnsana gelince o, neye
“Benim” diyebilir ki! Neye “Benim” dese, arkasından başkasına ait olduğu
ortaya çıkar. Başkasına ait bir şeyle tezahür ise, Yunus Emre’nin dediği gibi,
âriye gömlekle, yani başkasının elbisesiyle zifaf odasına girmek gibi olur ve
onun kime ait olduğu da ertesi gün ortaya çıkar. Evet, bu meselede insanla
Hâlık’ın durumu birbirinden tamamen ayrıdır.
1 Zâriyât sûresi, 51/56.

2 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/63; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 9/9.

3 Bkz.: Buhârî, tefsîru sûre (39) 3; Müslim, sıfâtü’l-münâfıkîn 23, 24, 25

4 Bkz.: Müslim, sıfâtül-münâfıkîn 25; İbn Mâce, mukaddime 13; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr
12/389.

5 Mü’min sûresi, 40/16.

6 Ebû Dâvûd, libâs 26; İbn Mâce, zühd 16; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/376.

7 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/428, 429; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 4/253.

8 Bkz.: es-Semerkandî, Tenbîhü’l-gâfilîn s.5.

9 Bediüzzaman, Mektubat s.536 (Hakikat Çekirdekleri).



RUH, ÂLEM-İ EMİRDEN GELEN 
ŞUURLU BİR VARLIKTIR

Soru: Ruhun özü nedir?

Ruh, Kur’ân-ı Kerim’de işaret edildiği gibi bir kanun-u emrîdir.1 Ruh, âlem-
i emirden gelen şuurlu bir varlıktır ve âlem-i maddîden değildir. Şimdi, bu iki
âlemi kısaca izah etmeye çalışalım:

Âlem-i maddî (veya âlem-i şehadet), gördüğümüz ve şahit olduğumuz şu
âlemdir. Allah (celle celâluhu) değişik türden varlıkları bu âlemde var eder,
öldürür, diriltir, renklendirir, soldurur ve sürekli farklı şeyler gösterir. Meselâ
O, küre-i arzı, üzerindeki ağaçları, ağaçlarda dalı budağı, dalda budakta
yaprağı, yapraklar arasında meyveyi halk eder. Bütün bu ibda, inşa ve ihya ve
imateler, O’nun âlem-i şehadetteki kudret ve iradesinin fizikî eserleridir.

Âlem-i emir ise maddî ölçülere girmeyen ve daha ziyade kanunların hâkim
olduğu fizik ötesi bir âlemdir. Bu âlemde esas olan madde değil, mânâdır.
Maddî hâsselerle mânâyı kavrama ve yakalama ise mümkün değildir. Biz, duyu
organlarımızla bu âlemin sadece maddî ve şehadet âlemine uzanan
fonksiyonlarını görür ve ancak bunlarla âlem-i emir hakkında bir fikre sahip
oluruz. Meselâ, maddî âleme ait olan tohum, içinde taşıdığı hayat düğümü
itibarıyla, emir âlemiyle de alâkalıdır. Aslında tohum âlem-i şehadetten bir
varlıktır; ancak bu tohum içindeki ukde-i hayatiye ve canlanma, neşv ü nema
bulma istidadıyla fizik ötesi âleme de açıktır. O, müsait vasatı bulduğu, yani
toprağa atıldığı, güneşlendirildiği, sulandığı ve havalandırıldığı zaman, ondaki
o ukde-i hayatiye açılıverir ve rüşeym, topraktan başını çıkarır. Derken bir filiz
oluverir. İşte bu, ondaki nümüv (bitme) kanunundandır. Ağacın yaprağı, çiçek
ve meyvesi hep bu nümüv kanunuyla meydana gelir. Fakat biz bu kanunu
göremeyiz. Sadece bu kanunun âsârını görebiliriz.

Anne karnında cenin de Allah’ın bu kanunuyla varlığa erer, sperm gelir,
yumurtanın içine girer, yumurta kapanır. Daha öncesi de var; spermin gelmesi
için prostat bir kısım usâre ifraz eder, vasatı kaygan hâle getirir ve canlının
rahat hareket etmesini sağlar. Sonra yumurta ince bir yerinden kapı aralar, bu
misafiri kabul eder gibi ona hoşâmedîde bulunur. O, içeriye girdikten sonra da
“Artık kimseyi almam!” deyip kapıyı kilitler. İşte bütün bunların içinde
hükümferma olan kanunlar vardır ki, bu kanunlara ilmü’l-ecinnede cari
kanunlar (Embriyoloji kanunları) denilmektedir. Bunun gibi bir de kütleler



arasında birbirlerini çekme ve itme kanunları vardır ki, âlem-i emir
denildiğinde işte bütün bu tür kanunlar kastedilmektedir.

Ancak bütün bu kanunlar şuursuzdur. Şuursuz olan bu kanunların verâsında
Allah’ın ilmi ve iradesi vardır ve O, bunları ilmiyle, iradesiyle idare
etmektedir. İnsandaki ruh da bu kanunlar cinsinden bir şeydir. Cisimleri
birbirine çeken iten (câzibe-dâfia) kanunu ne ise, insandaki ruh da aynı cinsten
bir kanundur. Bir tohumda rüşeymi tahrik eden, onun neşv ü nema bulmasını
sağlayan kanun ne ise, insandaki ruh da aynı kanundur. Anne karnını hazırlayan,
ceninin orada gelişmesini temin eden hangi kanun ise insanın ruhu da işte öyle
bir kanundur. Fakat insandaki bu kanun şuurludur. Aradaki fark da budur. Onun
için Kur’ân-ı Kerim, Efendimiz’e bu meseleyi anlatırken, ِرَْمأ ْنِم  ُحوُّرلا  ِلـُق 
2 ّي۪بَر  demektedir.

Burada bir hususa daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Allah Resûlü,
hulâsa-i beşer olarak, “Ruh, benim Rabbimin emirlerindendir.”  demek
suretiyle kâinattaki cari kanunlar değil de beşere ait bu zîşuur kanunun
hususiyetini anlatmaktadır; evet, onun aklı ve şuuru vardır. İçine girdiği cisimde
hayat ve nizam hükümfermâ olur; içinden çıktığı zaman da mekanizma bozulup
tefessüh etmeye durur. Ervah ile münasebet kuran binlerce insan, bunu görüp
bilmektedir. Hususiyle de bunların tecrübelerinin yapıldığı günümüzde bu
meseleleri inkâr etmeye asla imkân yoktur. Bugün pek çok mülhit, sadece bu
meseleleri müşâhede ile imana gelmektedir.

* * *
Soru: Rüyada iken ruh cesetten ayrılır mı?
Rüya, âlem-i misale açılan menfez ve kapılardan, misal âlemine ait

temessülâtı seyretmek demektir. Rüya ile şehadet âleminden alâkası kesilen
insan, kendisini tenteneli bir perde gibi çepeçevre saran bir çeperin
aralıklarından, âlem-i misale doğru nazarını çevirmesi ve nazarına misal ve
berzah âleminden bir kısım levhalar aksetmesinden ibarettir. Ancak her rüyada
böyle olmayabilir. Meselâ, şuur altı hâdiselerin rüyalara aksedişi böyle
değildir. Siz, bir hâdisenin tesirinde kalırsanız, mütemadiyen rüyada onu
görürsünüz. Susayan bir insanın kendisini, çağlayanların kenarında, aç bir
insanın kendini ekmek fırınında görmesi bu kabîldendir. Bazen de bir kısım
müheyyiç hâdiseler, o türden görüntülere sebebiyet verebilirler. Öyle ki
insanın yaşadığı bir kısım olaylar belli kalıplarla rüyalarda da devam ederler.



İnsan bunları âdeta görme mecburiyetinde kalır gibi olur. Bunların da bir
hakikati yoktur ve bu görüntüler hiçbir mânâya delâlet etmez. Biz bu iki sınıfı, –

Kur’ân-ı Kerim’deki ifadesiyle– ٍمَالَْحأ ُثاَغـَْضأ   (karışık düşler)3 içinde
mütalaa ediyoruz. Bu kategoride mütalaa edilen bir tür daha vardır ki, onlar
apaçık şeytan ilkaatıdır.

Bunlardan başka bir de istikbale ait bir kısım hâdiselere dair insanın
gördüğü rüyalar vardır ki, zamanı geldiğinde bunlar birer birer zuhur eder. Ehl-
i keşif ve şuhud bunları yakazaten, bizim gibi avam halk ise rüyalarında
görürler. Efendimiz, hususiyle ahir zamanda çok sadık rüyalar görüleceğini
ifade buyururlar. Nübüvvetten uzaklaşıldığı, mânâ âleminde tatmin edecek
şeyler azaldığı böyle bir dönemde insanlar rüyalarda teselli olurlar. Öyle de
olsa ahir zamanda mü’minlerin gördüğü rüyaların çoğu sadıktır. Aslında,
olmuş-olacak her şey belli sembollerle âlem-i misalde mevcuttur. Buna
temessülât (misal âlemi) ve daha ötesine de âyân-ı sâbite denilmektedir.

Rüyada ruh bedenden ayrılır mı meselesine gelince ruh, madde gibi belli bir
yeri ihraz etmez. Madde, boşlukta bir yer işgal eden veya hayyiz tarafından
çekilen, Nevton’un görüşüne göre yerçekimine tâbi olan hacimli bir şeydir. Ruh
ise bütün bunlardan müberradır. Çünkü o, âlem-i halka değil âlem-i emre aittir.

Avamca anlayışımızla ifade edecek olursak, ruh, Cenâb-ı Hakk’ın “Kün!”4

demesiyle olan bir varlıktır; görüp kavrayacağınız, yakalayıp tutabileceğiniz
bir şey değildir. O, şuurlu bir kanundur ve bir mânâda hayyizden müstağnidir.
Bir anda değişik yerlerde temessül edebilir. Tıpkı bin aynayı güneşe mukabil
tuttuğunuz zaman bu aynalar içinde güneşin temessülünü gördüğünüz gibi, ruhu
da, nuraniyeti ve ruhaniyeti itibarıyla bin insanın mir’ât-ı ruhunda görmek
mümkündür. Ama bu her zaman böyle olur demek de değildir. O, dilediğinde
olur. Onun için Efendimiz bir gecede belki bir milyon insanın rüyasına girer ve
onlara temessül eder.

Bu açıdan, ruhun bedenden ayrılması meselesi bahismevzuu değildir. Kur’ân,

uykuya 5 ًاتاَبُس  demektedir ki, o da, değişik faktörlerden ötürü bünyeye adem-i
merkeziyet havasının hâkim olması ve dinlenmek üzere, otomatikman seni
uyutmayan ve gözlerini açık tutan mekanizmanın devreden çıkmasından
ibarettir. Ne var ki, bu durumda da ruh, bedenle alâkasını kesmemektedir.
Çünkü beden hâlâ bütün fonksiyonlarını icra etmekte ve teneffüsünü
sürdürmektedir.



Öyleyse rüya hâlindeyken ruhun çıkması bahismevzuu değildir. Uykuyla
insanın gözleri âlem-i şehadete kapandığı için, bu defa ruh, âlem-i gayba açılan
gözlerle âlem-i misali müşâhede etmektedir. Evet, ruhu iyi anlarsak rüya
hâlindeyken onun bedenden ayrılmadığını da anlamış oluruz.

* * *
Soru: Bâki âlemde mücâzât veya mükâfatı ruh ve ceset beraber mi
görecek?
Biz Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat olarak cesedin ruhla beraber haşr ü neşrine

inanıyoruz. Bazı mutasavvife, tamamen spritüalist (ruhçu) bir görüş
sergileyerek, ceza ve mükâfatı sadece ruhun göreceği kanaatindedirler. Bazı
diyanet mensupları da bu inanca sahiptirler. Bir kısım Grek filozofları da böyle
düşünmektedir. Daha sonra gelen Neoplatonist (Yeni Eflatunculuk)
düşünürlerde bu kanaatin tesiri görülür. Maktul Sühreverdî, Hallac-ı Mansur,
az dahi olsa Muhyiddin Arabî Hazretleri gibi bazı önemli zevatın sözleri, dîk-ı
elfâz sebebiyle aynı şeylermiş gibi anlaşılmıştır. Hatta İmam Gazzâlî’nin de
öyle düşündüğünü zannedenler çıkmıştır. Ancak, bütün bunlara rağmen Ehl-i
Sünnet, ruh ve cesedin beraber haşrolacağı hususunda ittifak içindedirler.

Rasyonalist felsefeciler, “İnsanların hayatları da tıpkı bir marula benzer.
Marul, toprakta gelişip büyüdükten sonra çürür. Daha sonra toprağa karışarak
gübre olur. Gübrelenmiş bu toprak üzerinde yeni marullar biter. Bu marullar,
insanlar tarafından yendikten sonra onların vücutlarında yerlerini alırlar. Daha
sonra da ölür ve toprağa karışarak başka marullara gübre olurlar.” diyerek
alaylı bir şekilde haşr ü neşri tamamen inkâr etmişlerdir.

Kanaat-i âcizaneme göre karmakarışık gibi görünen bu meseleyi bugünkü
atom anlayışıyla telif etmek mümkündür: Her şeyden önce ruhun mekânla
mukayyet olmaması prensibiyle hareket edildiğinde bir cismin küçültülmesi
veya büyütülmesi, onun kendine ait vücudun zerrâtıyla münasebet kurması gayet
basittir. Meselâ, vücudumuzun 1.75 m. boyunda ve 80 kg. ağırlığında olduğunu
düşünelim. Bu vücudun bir hacmi vardır ve vücudun bütün hücreleriyle ruhun
bir münasebeti söz konusudur. Bu vücudu küçültüp atom kanunlarına ait mesaili
bertaraf etseler ve o vücut, bir yüksüğün içine girecek kadar küçülse –ki daha
küçük de olur– ruh, yine o cesetle tam bir münasebet içindedir.

Şimdi çevirip tam tersini söyleyelim. Vücut çok büyüse, bir bulut gibi olsa
ve 50 km. çapında bir yeri işgal etse de, ruh o cesetle yine münasebet içinde
olacaktır. Ruh kendisine ait cesetle denizin dibinde, arşta, ferşte, sera ve



süreyyada da olsa cesetle münasebetini devam ettirecektir. Binaenaleyh
zerrâtın dağılıp değişik yerlere gitmesi meseleyi cerh etmez.

İkinci olarak, pek çok ehl-i tahkik, zerrât-ı asliye denilen insandaki asıl ve
temel zerrelerden bahsederler. İnsanın ilk zerreleri, yani insan bedenine âdeta
kaide ve temel olup, hadiste “acbü’z-zeneb” (kuyruk sokumu) kemiğiyle ifade

edilen6 bu zerrât-ı asliyenin tam nerede olduğunu tespit etmek mümkün
değildir. Allah, insanı bu temel zerreler üzerine kurmuştur ve ahirette de onlara
bağlı haşredecektir. İnsana ait hususiyetleri câmî olan bu zerreler kim bilir
belki de genlerdir. Eğer öyleyse, Hz. Âdem’den bu yana bütün insanlardaki
genler bir araya getirilse, bir yüksüğü ya doldurur ya doldurmaz. Ama bu
kadarcık az bir şey, ruhla kontak olduğu zaman cismaniyet adına acı duyuyorsa,
elbette lezzet de duyacaktır.

İşte insanın vücudundaki bu zerrât-ı asliyedir ki, cesedin esasını teşkil
ederler. Allah, insanı bu zerrât-ı asliyesi ile haşredecektir. Sair zait zerrât, bu
zerrât-ı asliyenin etrafında toplanır, haşr ü neşr öyle olur ve problem kalmaz.
Evet, Allah, bir ruh, bir de asıl zerrelerle haşreder ve herkesin asıl zerresini
her zaman üçüncü olarak, bizim de arz u semanın da maddî yapısı tamamen
değişeceğinden insana ait parça-altı veya parça-üstü bizim öz ve usâremizle
bizleri haşr ü neşr edecektir.

Mesele muhit olan ilm-i ilâhî açısından ele alınacak olursa; biz belki
zerreleri karıştırırız ama ilm-i ilâhînin cüz’iyata dahi taallukunu düşününce
hiçbir problem kalmaz. Allah ilmiyle, meselâ uranyum atomunun içindeki
elektron ve protonunun sayısını, dönüşünü bilir ve onları nizam içinde tutar.
İşte bizim, “Her şeyin zerrelerini muhafaza eder.” dediğimiz Allah, böyle bir
Allah’tır. Aksine bu iş, bize havale edilse, el ele verip bir adamın zerrâtının
muhafazasına çalışsak yine de karıştırırız. Evet, bu iş, Allah’a ait bir iştir.
1 Bkz.: İsrâ sûresi, 17/85.

2 İsrâ sûresi, 17/85.

3 Bkz.: Yûsuf sûresi, 12/44.

4 Bkz.: Yâsîn sûresi, 36/83.

5 Nebe sûresi, 78/9.

6 Buhârî, tefsîru sûre (78) 1; Müslim, fiten 141-143.



ZULMÜN ÖMRÜ AZDIR
Soru: “Zulüm olursa, ömrü de az olur.” denmektedir. Açıklar mısınız?
Büyüklerimizin ortaya koydukları bir kaidedir bu. ُرْفُكْلاَو ُموُدـَي  ُ َال  مْلُّظَلا
ُموُد Yani: Zulüm devam etmez, fakat küfür devam edebilir.1 Soruda ifade يَ

edilen sözün mânâsına yakın, Hz. Ali’ye nispet edilen şöyle bir vecize vardır:

“Zâlimin ömrünün gölgesi, bu dünyada kısadır.”2

Evet, zulüm bir tecavüz ve haksızlıktır. Çok defa kâinatın hukukundan, inanan
insanların, hatta bütün fertlerin hukukuna kadar, zulüm ve tecavüz bahismevzuu
olduğunda, Allah mazlumlar namına zalimlerden intikam alır ve onları iflah
etmez. Bu konuda bir taraftan zâlimin zulmünün Arş’a kadar varması, orada
cevap bulması ve Arş’ın Sahibinin şefkatini celbetmesi, diğer taraftan da zulüm
gören kimselerin imtihanda olma durumları söz konusudur. Bu iki durumun çok
iyi anlaşılması iktiza eder.

Evvelâ, dinlerinden, dinî düşüncelerinden ve mü’mince yaşamalarından
ötürü zulme uğrayan kimseler imtihanda olduklarını hiçbir zaman hatırdan
çıkarmamalı ve mutlaka sabretmelidirler. Zulme uğrayan bu insanlar içinde
öyle kimseler de vardır ki, dişlerinden birisi kırıldığı veya başları ağrıdığı
zaman, onlara bu cevr ü cefayı reva gören kimselerin başlarına bir belâ gelse
hemen her şeyi kendilerinden bilir ve liyakatlerinin olup olmadığına bakmadan
maddeten ve mânen zafer kazanmış havasına girerler. Zira bunlar hiç mi hiç
kalbura konmamış ve elenmemişlerdir. Bu mesele ile ilgili bir hadiste şöyle
buyrulmuştur:

“Allah herhangi birinizi, sizden kuyumcuların altını ateşe koyup orada
erittiği gibi imtihan eder, ateşlere kor, potalarda eritir , kalıptan kalıba
sokar ve şekillendirir; ta özünüzü bulup kendiniz olasınız...”3

Evet gerçek mazlum için işte böyle bir imtihan bahismevzuudur. Yoksa
başına küçük bir belâ gelen her mü’min, bu mevzuda hemen imanını veya
Kur’ân’ını sütre gibi kullanma diyeceğimiz şekilde kendilerinden zulüm
gördüğü insanların başlarına bir şey gelmesini beklememelidir. Zira Allah
Halîm’dir. O, suçluların cezalarını hemen vermek gücüne sahip olduğu hâlde
sonraya bırakır ve hep hilmi ile muamele eder. Bu konuda, Müslümanların
çektikleri eza ve cefaları gören Hz. Ebû Bekir, Allah’ın halîmliği karşısında

defaatle: اَنَّبَر اَي  َكََملْح  اَم أَ  “Ne kadar Halîmsin ey Allahım!”4 demiş ve hilm



ü silm yolunda yürümüştür. Allah Halîm’dir ve Rabbü’l-âlemin’dir. Evet,
mü’min ne kadar dayanıklı olduğunu, Allah için ne kadar dayanabileceğini,
ızdıraba ne kadar tahammül edebileceğini, çilelere ne kadar katlanabileceğini
göstermeli ve rüşdünü ispat etmelidir! Meselenin mü’minlere bakan yönü de
işte budur.

Bu konuda bir de zâlimin, bütün bütün affedilme hakkını kaybetmesi ve
bunun neticesi olarak da, onun zulmünün Arş’a kadar yükselmesi durumu söz
konusudur ki, zulüm bu kerteye geldiğinde artık Cenâb-ı Hak zâlimi yakalar,
derdest eder ve cezalandırır. Evet, zulüm gidip oraya dayandığı zaman zâlime
Allah’ın azabının dokunması hak olur. Bu durum âyette şu şekilde ifade
edilmektedir: “Halkı zâlim olan ülkeleri cezaya çarptırdığı zaman Rabbinin
çarpması işte böyle olur! Şüphesiz ki O’nun azapla çarpması pek acı, pek
çetindir!”5

Aynı konuya işaret eden bir hadis-i şerifte de Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) şöyle buyurmuştur: “Allah zâlime (zulmünden döner diye) imkân,
fırsat ve mühlet verir. Çünkü Allah âlemlerin Rabbi ve Erhamü’r-
râhimîn’dir. Bütün bunlara rağmen zâlim zulmünden dönmez ise bir kez daha
fırsat verir. Fakat bir de yakaladı mı artık onu iflâh etmez ve onun canını
çıkarır.”6 Efendimiz bu beyanın sonunda da Hûd sûresi’nde geçen yukarıdaki
âyeti okumuştur. İşte meselenin diğer tarafında da bu konu yani zulmün belli bir
noktaya geldikten sonra gayretullaha dokunması meselesi vardır.

Bu konuda gayet latîf bir vak’a anlatılır: Derler ki: Ehlullahtan birisi,
kervanla hacca gidiyormuş. Kervancı da ehl-i kalb bir insan imiş. Ehlullahtan
olan zatı da iyi halli görmüş ve kervanı ile beraber onu da alıp hacca götürmek
istemiş. Giderken yolda şakiler kervanın önünü kesmiş, herkesi soymuş ve
kimsede bir şey bırakmamışlar. Hatta kervancıbaşını da soymuşlar. Daha sonra
başka bir şey var mı diye sorduklarında bu Hak dostu, kervancının sırtında çok
güzel ve çok kıymetli bir gömlek olduğunu söylemiş. Şakiler de gelip o çok
kıymetli olan gömleği kervancının sırtından almışlar. Tabiî ki bu durum
kervancıya çok dokunmuş. Daha sonra kervancı etrafındakilere bu veli kula
yaptığı iyilikleri sıralamış, onun ise kendi gömleğini şakilerin gasbetmesine ön
ayak olduğunu ifade edip bu durumdan rahatsız olduğunu anlatmış.

Aradan beş altı saat geçince, devlet tarafından gelen bir ulağın, yolda her
rastladığına şöyle bağırdığını duymuşlar: “Falan yerde aylardan beri kervanları



soyan bir eşkıyâ gürûhu ellerindeki bütün mallarıyla yakalandı. Herkesin neyi
varsa, gelsin alsın.” Bunlar da gitmiş ve mallarını almışlar. Tabiî netice böyle
olunca atmosfer yumuşamış ve kervancıbaşı ehlullahtan olan o zatın yanına
gidip ona durumu izah etmiş ve niçin böyle yaptığını sormuş. Ehlullahtan olan
zat da ona şöyle demiş: “Onlar hac kervanını soymak gibi büyük bir zulmü
işlerlerken, ben bu zulmün gayretullaha dokunması için bir gömleklik mesafe
kaldığını gördüm ve son zulümlerini de yapsınlar da Allah’tan bulsunlar
istedim ve buldular da.”

Evet, bu çok latîf bir nüktedir. Bunun olup olmadığı önemli olmamakla
beraber ifade etmeye çalıştığı mânâ mühimdir. Kıssada anlatılmaya çalışıldığı
gibi zâlimin zulmünün gayretullaha dokunması için bir zaman olmalıdır ve
mü’minler o zulme dayanmalıdırlar ki zulüm son sınıra ulaşınca Allah, o
zulmedenleri derdest edip yakalayacak ve mutlaka onları tazip edecektir.
Böylece bizim zulmedenlere karşı, dünyada başlarına gelebilecek cezalardan
başka Cehennem’in ve azab-ı ilâhînin yeteceğini düşünmemiz en isabetli bir yol
olsa gerek. Bu itibarla mü’min her zaman haddini bilmeli, Rabbine karşı edepli
olmalı, kendisine eza ve cefa eden hemen herkese Rabbinin ceza vermesini
istememelidir.

Nitekim mü’minler olarak her birerimiz Cenâb-ı Hakk’ın zulmedenlere bu
dünyada verdiği cezalara bizzat şahit olmuşuzdur. Çok defa görmüşüzdür ki,

Allah, zâlimlerin çevirdikleri dolabı getirip kendi başlarına çevirmektedir.7

Evet, bu konuda mü’mine düşen sabırla intizar etmektir. Her şeyi gören ve
bilen Rabbimiz Müheymin’dir. O, her şeyi bilip ve etrafımızdaki her hâdiseyi
tedbir edendir. Eğer bir şey çekiyorsak, O, çekilen şeyleri, çektirenlerin kimler
olduklarını ve onların durumlarını da görmektedir. Öyle ise “Doğacaktır sana
vaad ettiği günler Hakk’ın / Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.”
(Mehmet Âkif) deyip teslimiyet içinde intizarda bulunmalıyız.
1 Bkz.: el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 2/107.

2 Emsal-i Hazreti Ali s.19.

3 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/166; el-Hâkim, el-Müstedrek  4/350.

4 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/218; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 3/95.

5 Hûd sûresi, 11/102.

6 Bkz.: Buhârî, tefsîru sûre (11) 5; Müslim, birr 61.

7 Bkz.: Fetih sûresi, 48/6; Fâtır sûresi, 35/43.



DİN BİR VİCDAN İŞİ MİDİR?
Soru: “Din bir vicdan işidir.” diyen kimse küfre girmiş olmaz mı?
Fransız İhtilâl-i Kebiri’ni müteakip hem Hıristiyanlık âleminde hem de Batı

mukallitleri vasıtasıyla âlem-i İslâm’da, hususiyle pâyitaht ve hilâfet mahalli
olan İstanbul’da, “Din bir vicdan işidir, hayata müdahale etmemeli, elden
geldiğince onun dışında tutulmalı.” şeklinde kartezyence bir moda türedi.

Bu konunun insanî ve hukukî olanı şöyledir: Bir dindarın dindarlığına kimse
müdahale etmemelidir. Evet, bir insanın dini hayatına müdahale edilmez.
Ancak burada dinin vicdana hapsedilmesinden söz edilmektedir ki bu doğru
değildir. Din, insanın Allah ve Resûlü’nün bütün fermanlarını dinleyip itaat
etmesinden ibaretse, benim, Allah’a imandan tesettüre, kılık ve kıyafetimi
kendim seçmemden çocuklarımı istediğim gibi yetiştirmeme kadar her şey hem
hayatımla alâkalı benim işim hem de vicdanımın işidir. Buna müdahale eden de
insanlara zulmetmiş olur. Aynı zamanda bu şekildeki bir kabul demokrasinin de
gereğidir. Böyle bir kabulden, kimseye dinî meseleler anlatılmayacak şeklinde
bir mânâ çıkarılması da bir tenakuzdur. Çünkü dindar olmanın içinde aynı
zamanda benim dinimi anlatma meselem de vardır.. evet, dinî hayatı anlatmak
benim mü’minliğimin muktezasıdır. Yani Allah (celle celâluhu) bana, namaz
kılacaksın, oruç tutacaksın, zekât vereceksin, hacca gideceksin demekle birlikte
aynı zamanda Beni, Peygamberimi ve Kur’ân-ı Kerim’in emirlerini de
anlatacaksın, demektedir. Bu açıdan, anlatmak da bir mü’minin dinî hayatının
içine girmektedir. O zaman bu da bir bakıma vicdan işi sayılmaktadır.

Ayrıca bir mü’min olarak, gayret-i diniye açısından, başkaları inkarcılığa,
inançsızlığa ait düşünceleri neşrederken ben dinimi anlatmazsam dinime karşı
saygısızlık etmiş olurum. Evet, inançsızlığa ait kitaplar kütüphanelerde
okumaya arz edilirken, ben, gökten inen, Arş’ı ferşe bağlayan ve kendisine
tutunanları a’lâ-yı illiyyîn-i insaniyete çıkaran Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan ve
ondan nebean eden hakikatleri; Efendimiz’in söz ve beyanlarını
anlatmayacağım. Bu, benim dinime karşı vefasızlığımın ifadesi olur.

Bir de İslâm’da dini neşretmek için irşad müessesesi vardır. Bidayette
Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtü vesselâm), Kur’ân’ın kendisine o günün gereği

ِني۪د َِيلَو  ْمُكُني۪د  ْمـَُكل   “Sizin dininiz size, benim dinim bana.”1 diyerek bir
bakıma kimseye bir şey söylememeyi ifade etmişti. Ama bu âyet nâzil olduğu
zaman Mekke-i Mükerreme’de Müslümanların sayısı beş-on kişiyi geçmiyordu.



Müslümanlığı büyük ölçüde halk kabul ettikten sonra Efendimiz, Allah’ı
anlatmak için irşada yönelmişti ki, bu mânâda o mânevî cihad her zaman var
olmuştur ve olacaktır da. Bu zaviyeden, din, inanç ve iz’an da bir vicdan işidir
fakat aynı zamanda inanılan şeyin neşir ve tebliğ edilmesi de onun emridir.
Evet, mü’min dini bütünüyle omuzlarına aldıktan sonra onu başkalarına da
anlatacaktır.

Şimdi hükmü ortadan kalkmış olan anayasanın 19. maddesi bu mevzuda bir
kısım ahkâm getirmiş, ceza kanunu vâzıı bu ahkâmdan 163. maddeyi istinbat
etmiş, dinî propaganda ile şahsî nüfuz temin etmeyi, dini neşretme mevzuunda
bir araya gelerek bir cemiyet teşkil etmeyi ve sonra bu cemiyetin içine girip
hizmet etmeyi yasaklamıştı. Yani buna göre bir kişinin dinini neşretmesi ve
anlatması yasaktı. Bununla beraber daha önceleri devlet belli kanunlara dayalı
olarak bir diyanet müessesesi meydana getirmişti. Bu diyanet müessesesinin
vaizleri vardı. Bunlar bütün cami kürsülerinde, din ve İslâm’ın usûl ve fürûunu
anlatacaklardı. Yani kanunun yasakladığı propagandayı yapacaklardı ki bu da
eski telâkki ile yeni anlayışın tenakuzu demekti.

Niçin bu serbesti ile yasak iç içeydi? Niçin bu böyle yapılmıştı? Bunu
soracak kimse de yoktu. Sorana da “Kanunun sırrına kimsenin aklı ermez.”
denirdi. İleride idrakli ve basiretli bir topluluk kanunlardan bu tenakuzları,
daha doğrusu kanunlardaki tenakuzu bertaraf ederek birbiriyle mütenakız
düşmeyen ahkâmı getirecek ve toplum da o gün aradığını bulup huzura
erecektir.
1 Kâfirûn sûresi, 109/6.



Üçüncü Bölüm 
DİN EKSENİ ETRAFINDA

KUR’ÂN MAHLUK DEĞİLDİR
Soru: Kur’ân’ın mahluk olduğunu iddia edenler bununla ne demek
istiyorlar? Kur’ân’ın mahluk olup olmadığını izah eder misiniz?
Bu mesele, avam halkın işi değildir. Dolayısıyla da bilmeyenler bu

meselelerde münakaşa etmemelidir. Aslında bunlar bir kısım nazarî
meselelerdir ve çok hassas vaz’edilmiştir. İnsan, bu meseleleri anlamada ve
inanmada dengeyi kuramazsa baş aşağı gidebilir. Böyle ağır ve dakik
meseleler, avam halkın kaldıracağı meselelerden değildir. Ancak biz kısaca da
olsa meseleyi avamlaştırıp arz etmeyi düşünüyoruz.

Kur’ân’ın mahluk olduğunu iddia edenler, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’ten
ayrılan Mutezile ve o çizgide olanlardır. Mutezile, Kur’ân’ın mahluk olduğuna
kâildir.. ve bu onların ilk hatası da değildir. Daha başka hataları da vardır.
Meselâ, Mutezile, Cenâb-ı Hakk’ın sıfatlarını da nefyetmekte, her şeyi Zât’ına
irca etmektedirler. Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur. Allah’ın vahdâniyeti
(birliği) ve kıdemi (kadim olması), Mutezile’ye göre Allah’a mahsus en özel ve
Zâtî bir sıfattır. Onlara göre eğer Allah’ın Zâtî kıdemi hâricinde O’na çeşitli
sıfatlar isnat edilirse birçok kadim varlığın mevcudiyeti kabul edilmiş olur.
Böylece “taaddüd-i kudemâ” yani kadimlerin çokluğu ortaya çıkar ki, bu
durum, Allah’ın birliği gerçeğine aykırıdır. O’nun sıfatlarından hiçbiri beşerin
sıfatlarına benzemez. Eğer böyle bir benzetme yapılırsa Allah ile kul arasında
müşabehet hâsıl olur. Onlara göre “Allah âlimdir.” demek doğru, ancak “Allah
ilim sahibidir.” demek yanlıştır…

Buna karşı Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in cevabı da şöyledir: Allah’ın sıfatları
vardır. Fakat sıfât-ı ilâhî ne Zât’ının aynıdır ne de gayrıdır. Sıfatlar, Allah’ın
Zât’ından başka değil ama Allah’ın Zât’ının aynı da değildir ve bizim için
bunun keyfiyeti de meçhuldür.



Şimdi de Kur’ân’ın mahlukiyetine gelelim: Onlar, Cenâb-ı Hak Kur’ân’la
konuşmuş, onu ifade etmiştir ki bu da onun yaratılması demektir derler. Ayrıca
onlara göre Kur’ân ses, harf, âyet, sûre ve benzerlerinden oluşmakta ve telif,
tanzim, tenzil, inzal gibi hudûs (sonradan olma) nitelikleri taşımaktadır. Bu
nedenle de o, kadim değil, mahluktur. Allah’ın konuşması (mütekellim olması),
kelâmı belli bir yerde, meselâ Cebrail’de, peygamberlerde, Levh-i Mahfuz’da,
insanın okuyuşunda yaratmasıdır. Kur’ân’ın kadim (ezelî) olması, Allah’ın
Zât’ı ile birlikte ikinci bir kadimin daha bulunması demektir ki, bu da tevhide
ters düşer.

Bize göre Kelâm-ı İlâhî kadimdir. Nitekim Kur’ân’a “Kelâm-ı Kadim”
denilmektedir. Kur’ân, Allah’ın ezelî kelâmıdır. Burada akılların karışmaması
için Ehl-i Sünnet kelâmcıları, Kelâm-ı İlâhî’yi, kelâm-ı nefsî ve kelâm-ı lafzî
olmak üzere ikiye ayırmışlardır.

Kelâm-ı nefsî, Allah’ın doğrudan doğruya Zât’ındaki kelâmını ifade
etmektedir. Hatta bir mânâda herkesin de nefsî kelâmı vardır. Meselâ, insanın,
içinde bir şeyi kurması, ifade etmesi, fikrî bir kısım ihzârâtta bulunması, şöyle
veya böyle diyeyim diye bir fikir silsilesi içinde kafasında bir kelâm silsilesi
meydana getirmesi bir kelâm-ı nefsîdir. Bunun lafızla, kitabetle, hitabetle
alâkası yoktur. Zira o tamamen nefsîdir. Kur’ân’da bunu teyit eden en açık
örnek, Hz. Yusuf’un kardeşleri karşısında, Bünyamin’i kınadıkları zaman,

i ç inden “Belki siz ondan daha fazla kötü durumdasınız.”1 demesi
gösterilebilir. Evet, Yusuf (aleyhisselâm) bunu içinden söyler. İşte bu, bir
kelâm-ı nefsîdir. Aynen bunun gibi, Cenâb-ı Hakk’ın da kitabet ve hitabete
gelmeyen, matbaa mürekkebi görmeyen kelâm-ı nefsîsi vardır. Bu kelâm-ı
nefsî, ebedî ve ezelîdir.

Kelâm-ı lafzî ise kelâm-ı nefsîye delâlet eden ses ve harflerden oluşmuş
Kur’ân’ın lafzıdır. Bu lafzî kelâm, hudûs (sonradan olma) nitelikleri taşıdığı
için ezelî değil mahluktur. Kur’ân, bir mushaf mazrufu içinde zarf hâline
gelmesi keyfiyetiyle yani eşyaya taalluku keyfiyetiyle hâdistir ve o, bu yönüyle
de mahluktur.

Ahmed İbn Hanbel, Kur’ân’ın mahluk olduğunu kabul etmemekte hassasiyet
gösterdiği için devrin Mutezile hâkimi tarafından ağır şekilde

cezalandırılmıştır.2 Bana öyle geliyor ki, İmam Ahmed İbn Hanbel bu mevzuda
yanlış anlaşılmış ve Mutezile katılığının kurbanı olmuştur. Koca İmam,



“Kelâm-ı nefsî, ebedî, ezelî ve kadimdir. Kelâm-ı lafzî mahlukata taalluk eden
yani mahlukat tarafından inşası yapılıyor gibi olan yönüyle hâdis ve mahluktur.”
diyerek cumhurun dediğinden başka bir şey dememiştir.

Bu tür meselelerde münakaşaya girmemek, bilgisizce kendi kendimize bir
kanaat yürütmemek gerekir. İstemeyerek insan, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in
cadde-i nuraniyesinden çıkmış olabilir. Bu, çok derin bir mevzudur. Hususî bir
cemaate ben bu meseleyi daha arîz ve amîk arz edebilirim. Avam-ı mü’minine
avamlaştırarak arz ettiğim bu bilgilerin dışında daha fazla bir şey anlatmak
hatarlı ve tehlikelidir. Allah bizi sürç-i lisan ve zeyğ-i beyandan muhafaza
buyursun!
1 Yûsuf sûresi, 12/77.

2 Bkz.: Abdullah İbn Ahmed İbn Hanbel, es-Sünne 1/289; ez-Zehebî, Târîhu’l-İslâm 18/103-104.



İSLÂMÎ EMİRLERİ HAFİFE ALMAK
Soru: “Hangi devirdeyiz?” diyerek bugünkü kadınların gayr-i İslâmî
giyinişini normal görmek küfür sayılır mı?
İslâm’ın en küçük emrini yapmamak değil, hafife almak küfürdür. Tesettür

mevzuunda Kur’ân’da değişik âyetler mevcut.. aynı zamanda tesettürü ifade
eden bazı hadisler de var ki bunlar pek çoğu itibarıyla mütevatirdirler. Âyeti ve
âyetin hükmünü inkâr eden kâfir olur. Hadisin mütevatirini inkâr mevzuunda ise
ulema, “fîhî nazar” demişlerdir. Kuvvetli bir ihtimal ile, mütevatiren ifade
edilen hadisteki bir hakikati inkâr eden veya hafife alan kimse de kâfir olur.
Kaldı ki elfâz-ı küfrü anlatanlardan İmam Birgivî’nin Tarikat-i Muhammediye
adlı eserini Berîka ismiyle şerheden İmam Hâdimî, elfâz-ı küfrü saydığı yerde
şöyle demektedir:

Efendimiz’den açık nassla gelen hususlar şöyle dursun, zayıf dahi olsa O’na
nispet edilen şeyi hafife alan kâfir olur. Meselâ, “Efendimiz şundan
hoşlanırdı.” Buna karşılık birisi, “O hoşlanırdı ama ben hoşlanmıyorum.” derse

küfre düşer.1 Bir insan o tür bir şeyden hoşlanmayabilir. Ancak burada mesele
Efendimiz’e nispet edildiği için, bir kimsenin böyle bir tepkisi, Allah
Resûlü’nü hafife almayı işmam ettiğinden böyle bir tepki o kişiyi küfre götürür.

Bir de doğrudan doğruya Efendimiz’in eliyle tahkim edilmiş bir mevzuda,
vâzı-ı şeriat gibi “Hayır, bu öyle değil de böyle olmalı!” diyen kimse de küfre
düşer. Binaenaleyh “Bu zamanda tesettür olur mu?” diyen bir insanın durumu
tehlikelidir. Ancak, “Bu zamanda kadını ille de siyah çarşafa sokmanın bir
mânâsı yoktur!” deme aynı değildir. Çünkü tesettür ne çarşaftır ne mantodur ne
de başka bir şey; tesettür, kadının tepeden tırnağa, başka erkekleri tahrik
etmeyecek şekilde kapanmasıdır. Bu, siyahla olabileceği gibi beyazla, maviyle
veya pembeyle de olabilir. Ancak şu bilinmelidir ki, zâtî tesettürü inkâr veya
hafife alma dine karşı çıkma sayılır.

Ne var ki bu mevzu fazla kurcalanarak insanlar küfre zorlanmamalıdır. –
Allah muhafaza buyursun!– şer’î kıstaslar olmadığından çoğu kimse bu konuda
küfre gidebilir. Her şeyden önce akidenin iyice güçlendirilmesi gerekir. Evet,
insanlarda dini duygu ve düşünce öyle râsıh hâle gelmelidir ki, onlar dine ait
herhangi bir meseleyi konuşurken başlarında kuş varmış gibi konuşmalı, onu
uçurup kaçırırım diye ödleri kopmalıdır.

Evet, evvelâ, insanları bu hâle getirmek gerekir. Laubali bir insanla, dinin



teferruatına ait meseleler konuşulmaz. Böyle bir kişi meseleyi keser atar ve
dalâlete düşer. Bu sebeple tesettürü hafife alan kimseyle münakaşaya
girişilmemelidir. Zira böyle bir insanın derdi daha büyüktür; büyüğü bırakıp
daha alttaki konularda münakaşa ve tartışma, maksadın aksiyle sonuçlanır.

Meselenin bir diğer yönü de şudur: Tesettürün, zamanla, mekânla, şartlarla
hiçbir alâkası yoktur. İnsan acayip kılık ve kıyafete de girse yine kafası
çalışabilir. Meselâ, diyelim ki bir ülkede kadın-erkek herkes başlarına kalpak
giymektedir. Bu ülkede başına kalpak giyen kimse aptallaşmamış, aptallaşmak
bir yana sanayii ve tekniğiyle çok ileriye gitmiş de olabilir. Düne kadar Avrupa
başını kapatıyordu. Onların başlarını kapatmaları, gelişmelerine mâni olmadı;
açılıp saçılmaları da daha farklı bir performans sergilemelerine…

Ayrıca ben, medeniyet mefhumuyla da bu meseleyi telifte zorlanıyorum ve
“Medenî insan açık gezer.” sözünü kabul etmiyorum. Medeniyet, eski devirlere
nispeten onlardan uzak olmak, onların tarz-ı hayatından berî olmak ise, tam
aksini düşünmek de mümkündür. İslâm, tesettürü getirmiş; tesettür, kadını bir
mânâda daha cazip hâle getirmiş, içlerde ona karşı hürmet hissini güçlendirmiş
ve zamanla o, kadının sevdiği bir kıyafet hâline gelmiştir. Diğer bir açıdan,
eğer medeniyet, çok eski devirlere ait şeylerden uzaklaşma ise, bugünkü durum,
İslâm’dan evvel cahiliye devrinde de yaşanıyordu. Bu itibarla da meseleyi bir
kısım ön kabullere bağlayarak “Şu medenî, şu ise gayr-i medenî” demek
fevkalâde yanlıştır.

Şimdilerde kadının kılık ve kıyafetine şiddetle reaksiyon gösterenler acaba
neyi müdafaa ediyorlar ve niçin bu mevzuda ısrar ediyorlar? Bunu anlamak
mümkün değildir. Bana öyle geliyor ki bu düşünce sahipleri, başkaları
hakkındaki hükümlerde başkalarının oyununa geliyorlar ki, bu da delilsiz,
mesnetsiz bir kısım iddialara kalkışmak demektir. Mü’min, iddia ettiği şeylerde
bir delil insanıdır. Binaenaleyh yobazlık, mü’minin semt-i nâsûtîsinden fersah
fersah uzak olmalı, mesnetsiz iddialara girmemeli, hak ve insaftan
ayrılmamalıdır. Cenâb-ı Hak bizi basiretten mahrum etmesin!. İsterseniz,

“İnsaf, dinin yarısıdır.”2 deyip bu hususu da noktalayalım.
1 Hâdimî, Tarikat-ı Muhammediye Şerhi: Berika 2/448.

2 el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 1/43.



KUR’ÂN’DAKİ TEKRARLAR VE HİKMETİ
Soru: Deniliyor ki, “Kur’ân’da pek çok âyet tekerrür etmektedir. Bu gibi
tekrarlar belâgate münafidir, usanç veriyor.” İzahını rica ediyoruz.
Evet, Kur’ân-ı Kerim’de tekrarlar vardır ve bazı vak’alar çok tekrar edilir.

Bu tekrarlar daha ziyade kıssalardadır. Bu arada bazen icmalen, bazen de
tafsilen iman etrafında tahşidat da yapılır, yerinde amele ait meseleler beslenir
ve takviye edilir. Bunların hepsinin kendine göre bir yeri vardır.

İtikada (inanç esasları) müteallik meseleler; Cenâb-ı Hakk’a imanımız ve
bunun delilleri, Kur’ân-ı Kerim tarafından ifade edilirken şüphe ve
tereddütlerimizin de izale edilmesi hedeflenir. Kur’ân, Allah (celle celâluhu)
hakkındaki kanaatimizi pekiştirmek için çok tahşidat yapar. Bu mevzuda o
kadar çok misal ve mevzu ile bu hususu sunar ki, onun beyanından sonra ön
yargısı olmayan bir insan artık Allah’a iman hususunda asla tereddüt ve
şüpheye düşmez.

İşte böyle bir mevzu ne kadar anlatılırsa anlatılsın fazla değil, aksine imanın
gönüllerde kök salmasına vesile olması itibarıyla zarurîdir. Aynı şekilde,
Peygamberimiz veya peygamberân-ı izâmın anlatılmasında da bu maksada
matuf, yani imanı takviye adına tekrarlar vardır. Tıpkı bir çocuğa belletilir gibi
bu husus da tekrar edilir. Bunun gibi Kur’ân-ı Kerim’in ahiret ve Cennet’e,
haşir ve haşir safahatına dair yüzlerce meselesi vardır ki bunlar belki Kur’ân-ı
Kerim’in dörtte üçü veya beşte üçünü teşkil eder. Bu sayede haşir ve onun
verâsında olacaklara imanımız takviye edilmiş olur.

Aslında Kur’ân hem itikada müteallik hem de amele müteallik meseleleri
insanlığa bildirmek için indirilmiştir.  Bu itibarla beşer, daimî bir ders olarak,
her an Kur’ân’a muhtaçtır. Hâlbuki hayat-ı içtimaiyede vazifelerin çokluğu ve
mesainin yoğunluğu herkesin her an Kur’ân’ın bütününü okumasına imkân
bırakmıyor. Onun için Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, çeşitli sûreler içinde
Kur’ân’da geçen bütün ahkâmı sık sık tekrar ediyor. Ta bütün Kur’ân-ı Kerim’i
okumaya muktedir olamayan kimse, uzun bir sûreyi okuduğu zaman, tafsilen
olmasa bile, icmalen bütün Kur’ân’ı tezekkür edebilmiş olsun. Meselâ, bir kısa
sûresinde ىٰـسوُمَو َمیِھٰرِْبإ  ِفُحـُص   ُْألا

ۧ
ۙىٰلو ِفُحُّصلا  يَِفل  اَذٰـھ  َِّنإ   “Bu

bahsettiğim şeyler ilk suhuflarda vardır; İbrahim ve Musa’nın suhufunda.”1

buyuruyor ki, burada bir tafsilât yoktur. Önce bu hususa dikkat çekiliyor, sonra
da atıf yapılıyor ve başka sûrelerde tafsil ediliyor.



Bu açıdan denebilir ki Allah, beşere merhamet etmiş, kâinatı anlatan öyle bir
kitap indirmiştir ki, bu kitabın içinde bütün kâinatın mânâları, insanın
vazifeleri, gideceği yerde göreceği şeylerin hepsi mündemiçtir. Ama bir insan
her gün bunu baştan sona okuyamaz. Bazıları belki ayda bir bile okuyamaz;
ihtimal gafletin hükümferma olduğu 20. asırda gafil Müslümanlar bunu senede
bir defa bile okuyamazlar. Hele mânâsının derinliklerine inerek hiç mi hiç
okuyamazlar.

İşte bunlar, meselâ, Bakara sûre-i celilesi gibi bir sûreyi bir kere
okuyuverseler ahkâm-ı Kur’ân’ı bütünüyle içinde görür ve itminana ulaşırlar.
Bir başka defa da başka bir sûreyi okur, orada da yine değişik ahkâmla
karşılaşırlar; âdeta bütün Kur’ân’ı okumuş gibi bir feyiz ve bereket elde
ederler. Onun için müfessirler “Allah bütün kitapları Kur’ân-ı Kerim’de,
Kur’ân’ı Bakara sûre-i celilesinde, Bakara sûre-i celilesini Fatiha sûresi’nde;

Fatiha’yı da Bismillâhirrahmânirrahîm’de hulâsa etmiş.” demişlerdir.2

Bismillâhirrahmânirrahîm’de, Fatiha’da Kur’ân’ın bütününü tekellüfsüz bir
teville göstermek mümkündür. Başka yerlerdeki izaha binaen şimdi o konuyu
geçiyorum.

Evet, bütün varlıklar insanda hulâsa edildiği gibi, geçmiş bütün kitaplar
da Kur’ân-ı Kerim’de hulâsa edilmiştir. Nitekim Allah, bütün peygamberleri
de Hz. Muhammed’de (sallallâhu aleyhi ve sellem) hulâsa etmiştir. İnsanlık
peygamberlerde, peygamberler Hz. Muhammed’de hulâsa edilmiştir denebilir.
Hulâsa, öz ve kaymak mânâsına O’na “Mustafa” diyoruz. Zira O, en safi, en öz
ve özün özüdür. Bir diğer yaklaşımla mahlukatın özü beşerdir; hususiyle de Hz.
Muhammed’e iman etmiş olan ümmet-i Muhammed’dir. Ahkâm-ı ilâhiyenin
ezelden ebede kadar hulâsası da Kur’ân-ı Kerim’dir. Binaenaleyh her
peygamber kendine ait hissesiyle bu hulâsanın içinde yerini almış; Hz. Musa
Tevrat’ıyla, Hz. Davud Zebur’uyla, Hz. Mesih de İncil’iyle hulâsa edilmiştir.
Diğer peygamberler de suhuflarıyla bunun içindedirler: “Bize de hakk-ı beyan
ve hakk-ı ifade ver!” demiş ve o câmi kitaptan istifade ve istifaza etmişlerdir.

Kur’ân-ı Kerim’in, hususiyle kıssalar mevzuunda anlattıkları zâhiren tekrar
gibi görünse de aslında tekrar değildir. Kur’ân’da kıssalar çeşitli
münasebetlerle zikredilir. Her zikredilişte de meselenin hangi yönü
anlatılıyorsa konu ona dair yönüyle dile getirilir. Meselâ, mev’izelerde sık sık
anlatılan ashab-ı kiramdan Hanzale b. Âmir’i düşünelim. Ona, “Gasîletü’l-
melâike” denmektedir. Zira zifafa girdiği gece cihada davet vuku bulunca,



gusletme imkânı bulamadan hemen cihada iştirak eder ve o savaşta şehit olur.
Efendimiz’in ifadesiyle, yerle gök arasında melekler tarafından gasli müşâhede

edilir.3 İşte o böyle nadide-i fıtrat bir insandır.
Şimdi ben bu vak’ayı size on kere anlatabilirim, ama bunlar tekrar sayılmaz.

Çünkü her seferinde onu başka bir yönüyle ele alırım. Meselâ, bunu bir
seferinde, dünyayı aşan bir insanın, onu nasıl aşmış olduğundan bahsederken
anlatırım. Şöyle ki, “Bir insanın hayatta dönüm noktalarından bir tanesidir gelin
güveyi olduğu gece. Bakın kendini aşabilen insan ne yapıyor. Hemen orada, eli
kınalı, başı duvaklı gelini bırakıyor ve cihada gidiyor.”

Bir başka zaman, “Ey iman edenler! Allah ve Resûlü size hayat verecek
hakikatlere sizi davet ettiği zaman zinhar beklemeden hemen o davete icabet
edin.”4 âyetiyle irtibat kurarak derim ki: “Aynen Hanzale b. Âmir’in zifaf
gecesinde kapının önünde cihada davet sesini duyup icap etmesi gibi siz de hiç
gecikmeyin.” Şimdi bu, evvelkisinin aynı değildir. Ben burada Allah ve
Resûlü’nün davetine icabeti anlatıyorum.

Başka bir zaman ise, Allah yolunda dökülen terler ve yapılan sa’y ü gayretin
boşa gitmeyeceğini anlatırken de aynı misali verebilirim: “Teriniz öbür âlemde
terazinin kefesine konacak, kanınız misk-i amber gibi kokacak; hiçbir şeyiniz
bedavaya gitmeyecek. Allah, kendi yolunda olan bir kimseyi huzuruna kirli ve
günahlı olarak almayacaktır. Nitekim Hz. Hanzale yıkanma imkânını bulamadan
cihada iştirak etmişti ama, Allah onu cünüp olarak huzuruna almamak için gökle
yer arasında meleklerine yıkattı.”

Bunun gibi tek bir hâdiseyi yirmi yerde, yirmi mevzua misal yapabiliriz…
Kur’ân bazen meseleleri anlatırken konuyu açar, bir yere kadar getirir ve

insanı irşat eder. Kur’ân’daki vak’alarda öyle bir elastikiyet, revnaktarlık ve
canlılık vardır ki, aynı vak’a başka taraflarda başka bir misal olarak gelir,
âdeta, “Ben bir daha görünebilir miyim!” der. Her defasında aynı şey arz edilse
de, dinleyenler onda farklı şeyler görür. Ancak nâdânlardır ki, işin nüanslarını
anlamaz, aynı şeylerin tekrar edildiğini zannederler.

Meselenin mühim bir yönü de, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
kuvve-i mâneviyesinin takviye edilmesidir. Sık sık peygamberân-ı izâmın
misalleri anlatılmak suretiyle, “Ey Nebiyy-i Âzam, ey Resûl-i Emced! Senden
evvel başka peygamberler de geldiler. Senin başına belâlar geldi ve sana
yalancı dediler. İşte sana Nuh, ona da yalancı demişlerdi. Ey Nebiyy-i Efham!



Kendi kavmin dahi sana iman etmediler diye üzülüyorsun. Bak, Hz. Musa’nın
cemaati ona neler yapıyor; sen bir adamından –meselâ Hâtıb İbn Ebî
Beltaa’dan– onu küfre götürmeyecek bir ihanet gördün. Belki kalb-i pâkin
müteessir oldu. Unutma! Hz. İsa’nın ümmetinden biri de kendisine ihanette
bulundu ve onu düşmanlarına teslim etti. Öyle ise sen de maruz kaldıklarına
aldırış etme!” denilmektedir.

Kur’ân, Peygamberimiz’in maruz kaldığı musibetlere karşı, bir bakıma onu
teselli edici ve kuvve-i mâneviyesini takviye edici mahiyette her fırsatta kalb-i
pâk-i Nebevî etrafında itminan esintileri meydana getirmiş ve onun kuvve-i
mâneviye-i imaniyesini takviye etmiştir.
1 A’lâ sûresi, 87/18.

2 Bkz.: es-Suyûtî, el-İtkân 2/425; Aliyyülkârî, Mirkâtü’l-mefâtîh 5/15.

3 İbn Hibbân, es-Sahîh 15/495; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 4/10.

4 Enfâl sûresi, 8/24.



ANNE BABANIN GÜNAHLARI 
ÇOCUĞU ETKİLER Mİ?

Soru: “Çocuğun şaki mi said mi olduğu anne rahminde yazılır. Anne ve
baba haram yediyse ondan meydana gelen çocuk haramzâde olur.”
deniliyor. Çocuk dünyaya gelmeden hiçbir şeyden haberi olmadığına
göre onun suçu nedir?
Her şey Levh-i Mahfuz’da tespit edilmiştir. Levh-i Mahfuz, ilm-i ilâhînin

mahlukata taalluk eden plân ve alanının –dîk-i elfâzın sesi– unvanıdır.
Kur’ân’da buna “İmam-ı Mübîn” de denilmektedir. Zerrelerin hareketinden
sistemlerin deveranına kadar her şey bu Levh’te tespit edilmiştir. Levh-i
Mahfuz’da yazılmadık hiçbir şey yoktur. Buna, doğacak bir çocuğun said mi
şaki mi olacağı da dahildir. Buradaki her mesele, bu büyük defterden alınmak
suretiyle küçük defter olan ve hakikî zaman’ın bir unvanı olan Levh-i Mahv ve
İsbat’ta istinsah edilir. Yani gelmiş ve gelecek, illet-mâlul, sebep-müsebbep
kıyamete kadar manzar-ı âlâdan kendilerine bakan ilm-i ilâhî altında, ne olacak,
nereye gidecek, kaç adım ileriye veya geriye çekilecek… bütün bunların hepsi
tespit edilmiştir ve bunu sadece Allah bilmektedir.

Ayrıca, bu büyük defterden (Levh-i Mahfuz) her hususun alınması ve teker
teker Levh-i Mahfuz’un numunesi olan küçük defterlere istinsah edilmesi söz
konusudur. Meselâ, rahm-i mâderde spermle yumurta buluştuğu andan itibaren
gelişmeler başlayınca yeni bir kitabet de başlar. Kâinatın misal-i musağğarı
(küçültülmüş bir örneği), büyük kitabın nüsha-i suğrâsı (küçük kopyası) yeni
bir varlık meydana gelir. (Tabiî bu, âlem-i mülk itibarıyladır. Yoksa melekût
âlemi itibarıyla insan, kâinattan daha büyüktür. Kâinat insanda matvîdir,

dürülmüştür.1) Bu yeni varlık meydana gelince Allah’ın emriyle melekler
büyük defterden onunla alâkalı hususları kaydederler. İster Levh-i Mahfuz’daki
yazı olsun, ister Levh-i Mahv ve İsbat’ın bir parçası olan bu misal-i
musağğardaki yazı olsun, her ikisi de Allah’ın ilmi ve ıttılâı altındadır.

Ne var ki, insanın iradesi, çevrenin tesiri ve aynı zamanda ortam şartları
hesaba katılmadan bir takdir de yapılmamaktadır. Binaenaleyh Levh-i
Mahfuz’da, şekavetine veya saadetine delâlet eden işler hesaba katılmadan bir
insan hakkında ne “said” ne de “şaki”dir hükmü verilmez. Cenâb-ı Hak kişinin
dalâlet yoluna gideceğini bildiği için o kişi hakkında “Dalâlete gidecek.”
şeklinde yazılmıştır.



İlim maluma tâbidir. Levh-i Mahfuz’dan alınan bu şey, çocuğun kendi hususî
defterine yazılırken aynı şekilde yazılır; ama bu arada çocuğun iradesi de göz
ardı edilmez. Çocuğun iradesi, çevresi ve muhitin tesiri hesaba katılarak
yazılacaklar yazılır. Öyleyse Levh-i Mahfuz’da anne karnındaki çocuğun said
veya şaki yazılmasıyla, doğacak çocuğun said veya şaki olması arasında bir
zıtlık yoktur. Belki burada o büyük kitaptan istinsah, teksir ve oradan alıp
burada yenileme söz konusudur.

Peki anne baba günah işlemişse çocuğun ne günahı var, denebilir. Bazen
anne baba haram yemiş, günah işlemişse bu işe sebebiyet vermiş olurlar;
böylece çocukları da onun azabını çekerler. Meselâ, onlar büyük bir günah
işlemişlerdir; çocukları da dünyaya sakat gelmiştir; kader, anne ve babaya
çektirmiştir. Ancak burada şu da var; masum insanların çocukları da sakat
doğabilir. Dolayısıyla bu meselede kat’î bir prensip söylenemez. Anne baba
dalâlet içinde yüzmüşler, çocukları da şaki olmuştur. Onların işledikleri
günahların çocukta bir günah ve anne babayı üzecek bir hâdise hâlinde zuhur
etmesi, muhtemel hususlardan sadece bir tanesidir. Çocuğun iradesiyle
dalâletini hazırlaması sebeplerden bir diğeridir. Bu itibarla bunların hepsini
birden düşünmek icap eder.

Bundan başka; Allah, çocuk daha dünyaya gelmeden onun iradesini kötüye
kullanacağını bildiği için, onun hakkında şaki ve tâli’siz yazmıştır. Fakat buna
küçük bir sebep belki de anne babanın haram yemesidir. Burada çocuğun
iradesi nefyedilmemektedir. Anne babanın faiz ve rüşvet yemesi, yalan
söylemesi, zina etmesi çocuklarında böyle bir arıza olarak zuhur etmiştir. Biz,
burada “Çocuğun günahı nedir ki?” deriz. Çocuk, kendi günahını, kendi
iradesiyle yapmaktadır. Burada onun iradesi nefyedilmemektedir. Aklı başında
herkes, kendisine Kur’ân’ın prensipleri altında bir istikamet verebilir. Çocuk
günahın içine düşerken kendi iradesiyle gitmekte ve günaha inhimak etmektedir.
Bizim, iradenin keyfiyetini bilip bilmememiz önemli değildir. Ama bu arada
anne ve babanın işledikleri günahın bir zuhur ve neticesi olması da gayr-i
mâkul değildir. Allah, çocuklarının maruz kaldığı şeyle esas ebeveyne çektirir.
Meselâ, anne baba haram yemişler, fiilî, kavlî zina etmişler veya ahlâksızlığa
müteallik işler yapmışlardır. Cenâb-ı Hak da, onların bu günahlarını
çocuklarında gösterir ve onlar bu durumu her gördüklerinde ızdırap çekerler.
Burada onları müteessir edeceği gibi çocuğun işlediği günahlar sebebiyle –işin
içinde çocuğun iradesi de vardır– ahirette de azap etmek suretiyle anneye,



babaya göstererek yine azap görebilirler. Nasıl ki burada sağlam bir İslâm
terbiyesi vermediği çocuğu anarşist olmak suretiyle hem dinine hem vatanına
hem de milletine düşmanlık yaparken mütedeyyin, vatanına milletine bağlı anne
baba dilgir olur, yaptığı günahın cezasını yudum yudum yudumlar ve ızdırap
çeker. Aynen öyle de öteki hayatta çocuğunun şekavetini gördükçe muzdarip
olur ve günahının cezasını çeker. Fakat bu demek değildir ki, sadece anne ve
babanın günahı çocuğu bu hâle getiriyor. Zira çocuğun iradesi de işin içinde
olduğundan, ne Allah’a isnat edeceğimiz bir cebir (zorlama) ne de anne ve
babanın günahı çocuğa yüklendi de çocuk masum olarak bunu çekiyor gibi bir
durum söz konusudur.
1 Bkz.: el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 1/79.



MEZHEPLERİN DOĞUŞU 
VE ÇOK OLUŞUNUN HİKMETLERİ

Soru: Dört mezhebin meydana gelmesindeki hikmetler nelerdir?
Lugat mânâsı itibarıyla, tutulup gidilen yol, yöntem demek olan “mezhep”,

ıstılahî olarak dinin, bazı noktalarda yorum ve tevil farkları bulunan
kollarından her birine denir.

Her şeyden önce şunu ifade etmeliyim ki, mezhep imamları mezhep kurmak
için uğraşmamışlardır. Meselâ, bunların ilki Ebû Hanife, hicrî 80’de dünyaya
teşrif buyurmuş, 150’de vefat etmiştir. Ebû Hanife, sahabe ve tâbiînden
(radıyallâhu anhüm) Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ahvâl ü etvâr ve
davranışlarına dair meseleleri tespit edip toplamıştır. Bunu yaparken örfün
tesirleri de olmuştur. Kendi anlayış, yorum ve tevillerinde Ebû Hanife, “Ben
mezhep kuruyorum.” dememiş, “Sünnet ve hadislerden, teferruata dair benim
anladığım meseleler bunlardır.” demiştir.

Daha sonra zuhur eden İmam Mâlik, teferruata dair meseleleri
değerlendirirken, yetiştiği şartlar ve kendi kültür ortamının da tesiriyle,
müracaat ettiği şahıslardan çok cüz’î bazı farklarla hadis kitabı Muvatta’ı
meydana getirmiş ve fetvalarını da onun içinde toplamıştır.

Onun talebesi İmam Şafiî, İmam Malik’e harfiyen bağlı olmakla beraber pek
çok meselede hocasının anladığı meselelere saygısının yanında, bir kısım farklı
yorumlar ortaya koymuştur ama o da bir mezhep kurma sevdasına düşmemiştir.
Kendinden evvel yaşamış imamlara hürmetli olmakla beraber teferruata dair
meselelerde kendi kanaatlerinin doğru olduğu fikrine varmıştır; varmış ve
ulaştığı bilgileri, “el-Ümm” isimli kitabında toplamıştır.

İmam Ahmed İbn Hanbel, İmam Şafiî’den sonra gelmiş, meseleyi hadislere
isnat ederek tekrarlarla beraber yaklaşık kırk bin hadis ihtiva eden “el-
Müsned”ini meydana getirmiştir. O da bir mezhep kurmayı düşünmemiş, âyet
ve hadisler çerçevesinde kendi anlayışını ortaya koymuştur. Böylece kendi
kendine arkasında toplananlar için bir mezhep teşekkül etmiştir.

Binaenaleyh hiçbir mezhep imamı, parti kurar gibi mezhep kurma sevdasıyla
ortaya çıkmamış ve anlayışlarını kitaplaştırmamışlardır. (Anlayış farkının
usûlde değil, teferruatta olduğunu bir kere daha hatırlatalım.) Anlayışlarını
kitaplarda tefrik edince bu anlayış farklarını parlak ve cazip bulanlar onun
arkasından yürümüşler ve böylece zamanla mezhepler teşekkül etmiştir. Bu



müntehîlerin (mezhep imamları) arasında ciddî bir muhalefet olmamıştır.
Meselâ İmam Şafiî, İmam Âzam’ın medfun bulunduğu Bağdat’ta sabah namazı
kılarken kunut duasını okumayı terk etmiş, bunun sebebi sorulduğunda da, “Ebû
Hanife’nin huzurunda ona muhalefet etmekten hayâ ederim!” demiştir. Evet,
onlar bu kadar hakperest ve kadirşinastılar.

Diğer bir konu, aslında mezheplerde büyük bir rahmet vardır. Vâkıa,
Efendimiz’in bütün hayatını tek başına bir insanın yaşaması mümkün değildir.
Allah mezhep imamlarına lütfetmiş ve ihsanda bulunmuş, her biri ona ait farklı
derinlikleri temsil etmiştir ki o derinliklerden herhangi birini yaşayan kurtulur.
Mezheplerin tevhidi olsaydı, her imamın söylediği şeyi yaşama mecburiyetinde
kalacaktık.

Bir de bunlar çeşitli meşreplere göre çok hoş ve latiftir. Farklı coğrafyalar,
farklı mizaçlar bunlardan herhangi birine daha yatkın olabilir ve
mükellefiyetlerini belli ölçüde de olsa daha rahat yerine getirebilir. Bütün
insanların meşreplerini, mizaçlarını birleştiremeyeceğimize göre, mezhepleri
birleştirme veya bunların ayrı ayrı olmalarını hor görüp yadırgama yanlıştır.
Beşer o kadar çeşitli tabakalardadır ki, bunları birleştirmek mümkün değildir.

İmamların meseleleri farklı anlamalarına gelince, İmam Şafiî, insan
vücudundan kan çıkınca abdestin bozulmayacağına, insanın elinin kendisine

nikâh düşen birine değdiğinde abdestin bozulacağına hükmeder.1 Ebû Hanife
ise bunların tam tersi bir hükme varır. Bunların kendilerine göre delilleri de
vardır. İmam Şafiî şöyle der: Resûl-i Ekrem ve sahabe harp ederlerdi, çok defa
yara alırlardı. Sonra kılıçları, kabzaları ve vücutları kanlı, Allah’ın huzurunda

elpençe durur ve namaz kılarlardı.2 Eğer kan, abdesti bozsaydı Allah Resûlü
onları ikaz ederdi.

Ebû Hanife taraftarları ise şöyle derler: İmam sen doğru söylüyorsun ama bu,
harp zamanı gibi bir zarurete mebnidir. Her zaman böyle olmaz. Sair zaman
insanın vücudundan kan çıksa onu yıkaması gerekir.

Zayıf da olsa her iki imamın farklı yorumladıkları şöyle bir hâdise de söz
konusudur: Hz. Âişe, Efendimiz’in yüzünde çıkan bir sivilceyi kalkıp koparır.
Yüzünden sivilcenin kopuşunu gören Resûlüllah kalkar abdest alıverir. Bu
mesele kapalı bir zarf içinde imamların önüne getirilir. Ebû Hanife, “Efendimiz
abdest aldı, çünkü sivilceden çıkan kan abdestini bozdu.” der. İmam Şafiî ise
konuyu, “Allah Resûlü yüzüne kadın eli değdiği için abdest aldı.” şeklinde



değerlendirir. Buna benzer meseleler çoğaltılabilir…
İşte teferruata ait bazı meselelerde bu türlü farklı anlayışlar, imamları farklı

mütalaalara götürmüş ve bunlardan birini daha mâkul bulan, Ebû Hanife’nin
arkasında, diğerini cazip bulan da İmam Şafiî’nin arkasında yerini almıştır.
Mezheplerin bütün ihtilâfları böyle tâlî ihtilâflardır. Ben, Allah’a çok
şükrediyorum ki, mezhepleri böyle ihtilâf ettirmiş ve meseleye vüs’at (genişlik)
kazandırmıştır.

* * *
Soru: Mezheplerin doğuşu hakkında bilgi verir misiniz?
Mezhepler, Efendimiz’den sonra ortaya çıkmıştır. Efendimiz, bütün bu yol ve

cetvellerin (kanalların) başı ve bu cereyanların iltikâ edip (buluşup) deniz
hâline geldiği bir ummandır. Evet, her şey, makam-ı cem’in sahibi O Zât’a
dayanır ve O’ndan feyiz alır. Yani bütün mezhep imamlarımız, ellerindeki
kâseyle o deryadan su almış ve onunla beslenmişlerdir.

Ancak Efendimiz’den alınan bu şeyler, mezhep imamlarının tarz-ı telâkki
yönüyle anlama ve idrak farklılığıyla, yetiştiği muhit, içtimaî hayatın içinde
veya dışında bulunmasıyla, devlet idaresinde vazife görüp görmemesiyle,
içinde yetiştiği topluluğun bedevi veya medeni olması itibarıyla nasslar –
teferruata ait olmak şartıyla– bir kısım değişik ve farklı tevillere tâbi
tutulmuştur. Yani herkes kendi iklim şartlarına göre elindeki malzemeyi
kullanmış ve ondan teferruata ait bir kısım farklı hükümler çıkarmıştır ki bu
biraz da o muhitte öyle olması gerektiği içindir.

Meselâ, Ebû Hanife’nin mezhebi Abbasiler içinde gelişmiştir. Ebû Hanife’yi
ikna edemeyen Abbasi halifeleri İmam Ebû Yusuf’u ikna etmişler ve onu
şeyhülislâm yapmışlardır. Ebû Yusuf, Abbasilerin içinde Hanefî fıkhını
geliştirince, Hanefî mezhebinin devlet idaresiyle alâkalı yönleri de oldukça
seri inkişaf etmiştir. İmam Şafiî ise daha basit bir muhitte neş’et ettiği için
verdiği hükümler o muhite göre daha uygun düşmüştü. Ahmed İbn Hanbel’in
mezhebi de daha ibtidaî bir çevrede neş’et etmiştir ki öyle bir çevre içinde
uygun olan odur. Ve bu hususlar esasata değil, teferruatı anlama mevzuuna tesir
etmiştir ve teferruata ait bazı farklılıklar ortaya çıkmıştır.

İşte bunun gibi faktörlerle mezhepler arasında ayrılık olmuşsa da bunlar, bir
ağacın dalları gibidir ve hepsi de nas yörüngelidir.

* * *



Soru: Mezheplerin dört oluşundaki rahmet ve hikmet nedir?
Mezheplerin farklı olmasında büyük rahmet vardır. Onlar olmasaydı hâlimiz

de çok fena olurdu. Çünkü mezhep imamları, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) umumî ahvalini anlamaları, tefsirler ve tevilleriyle, hususiyle de
teferruata ait meseleleri âdeta aralarında taksim etmiş gibidirler; öyle ki
bunlardan birinde şahsî durumu itibarıyla biraz zorlanan bir insan, diğeriyle
amel ederek dinin ruhundaki yüsürden yararlanmış olur. Şimdi isterseniz bu
hakikati birkaç misalle biraz daha müşahhaslaştıralım:

Bana senelerce evvel birisi gelmişti. Bu kişi haram olduğunu bilmediği için
sütkardeşiyle evlenmiş ve bu hanımdan dört de çocuğu olmuştu. Bu zat,
sütkardeşle evlenmenin haram olduğunu öğrenince çok perişan olmuş ve bu
vaziyette bana gelip ne yapması gerektiğini sormuştu. Ben de sütannesinin onu
kaç defa emzirdiğini hatırlayıp hatırlamadığını sorunca sütannesini bir defa
emdiğini söylemişti. Hanefî mezhebine göre kişi süt müddeti içinde bir yudum
dahi emse hürmet sabit olur. Şafiî mezhebi ise Hz. Âişe’den gelen bir hadise
dayanarak sütkardeşliği için beş defa emilmesi gerektiği hükmünü verir. Bunun
üzerine ben, o şahsa Şafiî bir imama gidip ona durumu anlatmasını söyledim. O
da imam efendiye gidip durumunu arz edince imam, sütkardeşliği için beş defa
emmenin gerektiğini ve kendisi için böyle bir durum mevzuubahis olmadığı için
evliliğin devam edebileceğini söylemiş.

Evet, böyle tek bir örnekte bile mezhebin nasıl rahmet olduğu açıkça
görülmektedir. Ebû Hanife’nin tarz-ı telâkkisi içinde meseleyi ele alsaydık, bu
şahıs, dinin bu rahmet yönünden istifade edemeyecekti. Bu mevzuda Şafiî
mezhebini taklit ederek içindeki sıkıntısını gidermiş oldu.

Bir misal daha arz etmek istiyorum: Hanefî mezhebine göre kan akması
kişinin abdestini bozar. Dem-i sâilin (akan kan) tek damlası dahi necistir. Bir
kişinin elbisesi üzerinde avucun içi kadar büyüklükte kan varsa bu durum
namaza mânidir. Ancak İmam Şafiî, ashab-ı Resûlullah’ın kanlı kılıçlarla
namaz kıldığından istinbatla, kan aksa da namaz kılınır demiştir. Bu itibarla zor

durumda kalan bir kişi bu mevzuda İmam Şafiî’yi taklit edebilir.3

Son bir örnek daha sunmak istiyorum: Şafiî mezhebine göre kişinin eli,
kendisine nikâh düşen bir kadına dokunursa abdesti bozulur, Hanefi’ye göre
bozulmaz. Şimdi Kâbe’yi tavaf ederken ihramın muktezası eller ve ayaklar
mecburen açık olmaktadır. Orada ne kadar da sakınsanız izdihamdan dolayı



tavaf esnasında bir kadın elinin elinize değmesi kuvvetle muhtemeldir. Böyle
bir durumda Şafiî mezhebine göre amel etmek çok zordur. İşte burada da Hanefî
mezhebi rahmetin bir tezahürü olarak size bir yüsür kapısı aralar.

Bütün bu meseleleri bir noktada toplamak da mümkün değildir. Çünkü onlar,
istinbat kuralları çerçevesinde Kitap ve Sünnet’ten hüküm çıkarma yoluna göre
hükm-i şer’î nasıl anlaşılıyorsa öyle anlamışlardır; anlamış ve herkes kendi
tarz-ı telâkkisi içinde bunu tespit etmiştir. Böylece Müslümanlara kolaylık
olsun diye hak çizgisinde pek çok mezhep zuhur etmiştir. Ne var ki daha
sonraları etbâları birbirine iltihak ederek çoğu terk edilmiş ve dört tanesi
kalmıştır.

* * *
Soru: Hak bir olur. Dört mezhep nasıl hak oluyor?
Bu bir içtihad mevzuudur. Mezhepler hak olduğu için dört olmuştur. Dört

olduğu için de yine haktır. Hak olması dört olmasına mâni değildir. Bir şey hem
hak hem de dört olabilir. Nitekim peygamberlerin hepsi haktır ama yüz yirmi

dört bin4 –başka bir rivayette iki yüz yirmi dört bin5– peygamber gelmiştir.
Mürsellerin hepsi haktır. Hadisin ifadesiyle üç yüz on üç mürsel

gönderilmiştir.6 Ülü’l-azm peygamberlerin hepsi haktır ve beş tane ülü’l-azm

peygamber vardır.7 Esasen bu, hakikat-i uzmânın ancak böyle çeşitli dimağ,
istidat ve kabiliyetler sayesinde inkişaf edeceği ve beklenilen şekli ve hüviyeti
iktisap edeceği için doğrudan doğruya Allah tarafından ayarlanmış bir plânın
gereğidir (kaderî program).

Bunun daha açık bir ifadesi şudur: Din-i mübin-i İslâm’ın birkaç yönü
vardır:

1. Şeriat-ı fıtriyede cereyan eden eşya ve hâdiselerin durumu.
2. Memur bulunduğumuz hususlar ve hayatımızda mâkes bulan veya bizden

istenen şeyler.
3. Hakikat-i Ahmediye’de (aleyhisselâm) –tabir caizse– zuhur ve tecellî

eden keyfiyet.
Kâinatta cereyan eden eşya ve hâdiselerin bir insan hayatında aynını görmek

düşünülüyorsa, bu, Efendimiz’in hayatında açıkça müşâhede edilmektedir.
Binaenaleyh Hayat-ı Hakikat-i Ahmediye aynen şeriat-ı garrâdır ve O,
kâinattaki eşya ve hâdiselerin bir mir’ât-ı mücellâda aksinin değişik unvanıdır.



Bu konu, oldukça geniş bir konudur. Resûl-i Ekrem bütün kâinata, kâinatta
cereyan eden eşya ve hâdiselere tevfik-i hareket ettiğinden davranışlarında
hiçbir eksik ve gedik olmamıştır. Eksik ve gedik olacağı yerde de Allah onu
kapatmış ve telâfi etmiştir. Ondan sonra Efendimiz’in hayatını sahabe ve
müçtehidîn-i izâm yaşamıştır. Ancak görüş ufku, meseleleri kavrama ve
Kur’ân’a intikal etme mevzuu, tam Efendimiz gibi olamadığından ötürü herkes
kendi mizaç, meşrep ve anlayışına göre naslara muvafık olmak üzere hakikat-i
Ahmediye’nin bir yönünü almıştır. Onun için Allah Resûlü, zayıf bir

hadislerinde, “Ümmetimin ihtilâfı rahmettir.”8 buyurmuşlardır. Bunun, daha
doğrusu ve kavîsi ise Efendimiz’in, “Ümmetim dalâlet üzerinde icma ve
ittifak etmez.”9 sözüdür.

Buradan anlaşılmaktadır ki mezhepler, Efendimiz’de mâkes bulan hakikat-i
şeriati, usûlde olmasa bile teferruatta âdeta bölüştürmüşler ve herkes bunun bir
kısmını sistemleştirmiş ve yaşamıştır. Aksine o, bütünüyle tek bir ferdin üstüne
yüklense, götürülemeyecek bir yüktür. İşte böyle bir bölüştürmede rahmet
vardır. Ayrıca mezheplerin farklılığında kolaylık da söz konusudur. Bir insanın,
bir mezhebe göre hareket ve davranışları uymazsa, bilmeyerek yaptığı hataları,
bir başka mezhebe göre affedilir ve o kişi şeriata göre hareket etmiş sayılır.
Allah öyle kabul buyurur ve mükâfatlandırır.

Her şeyin doğrusunu en iyi Allah (celle celâluhu) bilir.
1 eş-Şâfiî, el-Ümm 1/15.

2 en-Nevevî, el-Mecmû’ 2/67-68.

3 es-Serahsî, el-Mebsût 1/76; el-Merğînânî, el-Hidâye 1/14.

4 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/265; el-Bezzâr, el-Müsned 9/427.

5 el-Halebî, es-Sîratü’l-Halebiyye 3/343.

6 İbn Hibbân, es-Sahîh 2/77; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/167.

7 Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Mûsa, Hz. İsa ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (aleyhimüssalâtü
vesselâm). Bkz.: Ahzâb sûresi, 33/7; Şûrâ sûresi, 42/13; Ahkaf sûresi, 46/35.

8 Bkz.: en-Nevevî, Şerhu Sahîhi Müslim 11/91.

9 İbn Mâce, fiten 8; Abd İbn Humeyd, el-Müsned s.367.



“LÂ İLÂHE İLLALLAH” DEMEK 
KURTULUŞA YETER Mİ?

Soru: Yalnız Allah’a inanıp Peygamberimiz’e inanmayan bir insan
Cennet’e girer mi?
Tefsir, hadis ve kelâm kitaplarında ulemâ, Efendimiz’in devrini ve sonrasını

idrak ettikten sonra O’nu (aleyhissalâtü vesselâm) tanımadan necat söz konusu
olmadığı hususunu açıkça ifade etmektedirler. Bazı kimseler Efendimiz’e karşı
anlamsız bir inat içindedirler. Kaldı ki, Efendimiz onlara kapalı da değildi;
bilinip kabul edilmemesi çok garip düşmektedir.

Ancak şunu da ifade etmeliyim ki, O’nu kabul etmeyenlerin hepsi aynı ölçüde
mülhit değildir. O’na açıktan karşı çıkanlar ve getirdiklerine savaş ilân
edenler, âkıbetlerini bütün bütün karartmış ve azab-ı ilâhîye istihkak kesbetmiş
sayılırlar. Çünkü bunlar tam mülhittirler ve her türlü mesaviye de açıktırlar.
Allah, eski devirlerde bu türlü mülhitlerden, Lut kavmi gibi bazılarını yerin
dibine batırmış, Âd kavmi gibilerini fırtınayla cezalandırmış, Semud kavmi
gibi inatçıları da bir sayha ile hâk ile yeksân etmiştir. Günümüzde
Müslümanlar, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) gibi bir kaptana
dayandıkları, O’nun mesajını neşrettikleri için geçmiş kavimlerde olduğu gibi
toptan helâk olmayacaklardır. Eğer O’na inananlar olmasaydı, dokuz-on asırdır
şüheda kanıyla yoğrulmuş bu toprakta, Allah bugünküleri de –ama başka
şekilde– mutlaka cezalandırırdı.

Mevzuyla alâkalı ikinci bir husus da, biz Müslümanlar olarak dünyaya İslâm
mesajını duyurmadık. İslâmî hak ve hakikati onlara ulaştıramadık. Bu sebeple
hakikat onlara karşı kapalı kaldı. Allah, onları hesaba çekerken, bizi de İslâm’ı
onlara götüremedik diye hesaba çekecektir.

Üçüncüsü, insanlık içinde, Efendimiz’i hiç duymayan, çok ücra yerlerde
bulunan kimseler, bir nevi fetret hayatı yaşamaları itibarıyla –Büyük bir
müceddidin beyanına dayanarak ifade ediyorum– inşâallah onlar, fetret devri

insanının tâbi olduğu muameleye tâbi olurlar.1 Çünkü onlar ötede diyebilirler
ki: “Müslümanlar bize İslâm hakikatini getirmediler; yâ Rabbi, getirseler
inanırdık!” ihtimal, Cenâb-ı Hak da onlara farklı muamelede bulunur.

* * *
Soru: Bir hadis-i şerifte, “Lâ ilâhe illallah” diyen, Allah’a eş koşmayan



kimsenin Cennet’e gireceği2 ifade ediliyor. Bu söz, hangi anlamda
söylenmiştir?
Gönülden “Lâ ilâhe illallah” diyen, bunu iz’an eden, muktezasını kabullenen

ve tasdik eden kimse mü’min demektir ve böyle bir kimse Allah’ı mâbud-u
mutlak, maksud-u bi’l-istihkak olarak kabullenmiş demektir. Efendimiz böyle
bir kimsenin Cennet’e gireceğini pek çok sahih hadisinde ifade buyurmuşlardır.

Bunun mânâsı şudur: Bir insan “Lâ ilâhe illallah” der, Allah’a karşı ahd ü
peymânda bulunur ve bu mazmuna sadakat içinde ruhunu O’na teslim ederse,
Allah böyle bir kişiye dilerse azap eder, dilerse onu Cennet’e koyar. Başka bir
hadiste bu husus şöyle dile getirilmektedir: “Lâ ilâhe illallah” diyen ve bunun
ışığında imandan, irfandan nasiptar olan kimseyi Allah, sonsuz rahmeti gereği
ebedî Cehennem’de bırakmaz. Bazı bâtıl mezheplerden, bu türlü kimselerin
ebediyen Cehennem’de kalacağına kâil olanlar da az değildir.

Bu arada “Lâ ilâhe illallah” ile kurtulan bir zümre de olacaktır. Bu zümreye
ait insanlar hayatlarında ibadet ü taat yapacak kadar değil, sadece “Lâ ilâhe
illallah” diyecek kadar bir fırsat bulmuşlardır. Ben biraz da bu tarafa temayül
ederek bu hadisin bu zümreye mahsus olabileceğini düşünüyorum. Yoksa bu,
onun uzun süre sadece “Lâ ilâhe illallah” diyerek yaşadığı mânâsına değildir.
Ancak bunlar, ikrar ve tasdiklerinde sadakat içinde olurlarsa, Allah da dilerse
onları affeder. Öyle olmuştur ki bir şahıs Müslüman olmuş, ardından hemen bir
harbe iştirak ederek şehit düşmüş ve bir namaz kılma bile kendisine nasip

olmamıştır.3 İşte böyle bir insanın “Lâ ilâhe illallah” demesi onu kurtarır.
Diğerlerine gelince, Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Evet, “Lâ ilâhe
illallah”ı küçük görmemek gerekir.
1 Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası s.83.

2 Buhârî, tevhîd 33; Müslim, îmân 153.

3 Müslim, imâret 144.



HZ. ÂDEM NEREDE YARATILDI?
Soru: Hz. Âdem, yeryüzünde mi yoksa başka bir yerde mi yaratıldı?
Bu mesele tefsir imamları arasında farklı anlaşılmıştır. Bir grup müfessirîn,

Hz. Âdem’in yeryüzünde, farklı bir buudda, diğer bir grup ise öteki âlemdeki
Cennet’te yaratıldığı şeklinde mütalaada bulunmuşlardır.

Hz. Âdem yeryüzünde yaratıldı, diyenler kendi görüşlerine delil olarak,
“Sizi yerden yarattık. Yine oraya iade edeceğiz ve oradan tekrar
çıkaracağız.”1 âyetini gösterirler. Diğerleri ise, “Birbirinize düşman olarak
aşağıya inin!”2 âyet-i kerimesinden hareketle, masum insanların yaşadığı bir
yer olması itibarıyla, Cennet’in dünyamızdan başka bir yerde olması nokta-i
nazarından meseleyi ele almış ve Tâhâ sûresi’ndeki âyeti şöyle
yorumlamışlardır: İnsanın mahiyeti arzdan (yeryüzünden) alınmıştır. Ama Hz.
Âdem Cennet’te yaratılmıştır. İnsan ölüp toprağa dönecek ve daha sonra tekrar
diriltilecektir.

Buhârî, Müslim ve Ahmed İbn Hanbel’in Müsned’inde yer alan bazı âhadi

hadislerde Hz. Âdem’in Cennet’te yaratıldığına dair bir hayli rivayet var.3

Usûle taalluk etmediğinden, her iki görüşü savunan kimseler olmuş ve bunların
hiçbiri ashab-ı bid’at ve dalâlet sayılmamıştır.

Ancak bana, Hz. Âdem’in dünyanın dışında başka bir Cennet’te yaratılmış
olması görüşü daha kuvvetli gelmektedir. Menşeimizin orası olması,
vicdanımızda oranın arzusunu duymamız ve ebedî bir yurt arzumuz da bunu teyit
etmektedir. Ayrıca bu meseleyi teyit eden şöyle bir hadis de vardır: Hz. Musa
ile Hz. Âdem, berzahî vücutlarıyla karşılaştığı ve selâmlaştıklarında, ülü’l-azm
bir peygamber olan Hz. Musa kemal-i hikmetle Hz. Âdem’e, “Allah seni
mahlukat arasından seçti ve müstesna bir varlık olarak yarattı. Sen ise,
insanları Cennet’ten çıkardın!” der. Bunun üzerine Hz. Âdem ona şöyle cevap
verir: “Yâ Musa! Sen kelîmullahsın. Allah seninle konuşuyor. Allah, beni
yaratmadan kırk bin sene evvel Cennet’ten çıkacağımı yazmış ve tespit
etmişti. Allah’ın yazdığı bu yazıya ben nasıl karşı gelebilirdim!”4

Bu hâdise ve konuşma Hz. Âdem’in, dünyanın dışında farklı bir Cennet’te
yaratıldığını göstermektedir.

Ehl-i Sünnet’ten bazı kimselerin yanında, firak-ı dâlleden de bazı zevat, Hz.
Âdem’in yeryüzünde yaratıldığını, burada yaşayıp gömüldüğünü ve yine



yeryüzünde haşr ve neşr olacağını söylemektedirler. Bu anlayışın altında
Cennet’in de yeryüzüyle açık bir münasebetinin olduğu sezilmektedir ki, böyle
bir yaklaşımın bazı sû-i tevillere sebebiyet verdiği/vereceği açıktır.

* * *
Soru: Hz. Âdem’den önce yeryüzünde başka canlı var mıydı?
Dünyada Hz. Âdem’den evvel canlılar olduğu gibi Cennet’te de Hz.

Âdem’den evvel kuşlar, hevam ve haşerat gibi canlılar vardı. Çok zayıf

rivayetlerde şeytanın yılanın ağzına girdiğinden bahsedilmektedir.5 Ancak kat’î
bir nas olmadığı için bu mevzuda ceffe’l-kalem söz söylemek recmen bi’l-gayb
olur.
1 Tâhâ sûresi, 20/55.

2 Bakara sûresi, 2/36.

3 Müslim, birr 111; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/229.

4 Buhârî, tefsîru sûre (20) 3; Müslim, kader 13.

5 es-Sa’lebî, el-Keşf ve’l-beyân 1/183; el-Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl 1/64.



HZ. ÂDEM’İN YARATILIŞI
Soru: İnsan spermden sonra devre devre gelişip dünyaya geliyor. Acaba
Hz. Âdem önce makro olarak bütün cihazatıyla yaratıldıktan sonra ruh
üflenerek mi yaratıldı? Yoksa Hz. Âdem de insanın yaratılış
devrelerinden geçmiş midir?
Bu husus, tekâmül nazariyesinin anlatıldığı Darvinizm konferansında

geçmişti.1 Şimdi bir kere daha kısaca arz etmeye çalışayım. Kur’ân’ın, Hz.
Âdem’in yaratılışı ile alâkalı olan âyetleri, kelimelerinin köklerine inilerek
tahlil edilecek olursa, Hz. Âdem’in yaratıldığı yerde son şekliyle yaratılmış ve
hayat nefhedilmiş olduğu anlaşılacaktır. Her şeyden önce Hz. Âdem’in
yaratılması bir mucizedir. Nitekim Hz. Mesih’in mucize olarak yaratılışı da
sadece Hz. Âdem misaliyle anlatılır Kur’ân’da. Zira Hz. Mesih’in hilkatine Hz.
Âdem’in yaratılma mucizesinden başka bir misal bulmak da mümkün değildir.
“Allah nezdinde İsa’nın durumu, aynen Âdem’in durumu gibidir. Allah,
Âdem’i topraktan yaratıp ona ‘Ol!’ dedi, o da derhal oluverdi.”2

Kur’ân’da mucizevî olarak yaratıldığı bildirilen üç kişi vardır: Hz. Âdem,
Hz. Havva ve Hz. Mesih. Hz. Âdem’in ne annesi vardır ne de babası. Bu
yönüyle o, anne babasız olarak yaratılan farklı bir hilkat harikasıdır. Hz. Havva
ise, Hz. Âdem’in bir parçasından, yani ondan bir maya, bir temel unsur alınarak
yaratılmıştır. Hz. Mesih ise, onun anası var, fakat babası yoktur. Bu üç fıtrat
garibesinin üçü de Allah’ın mucizesi olarak var edilmişlerdir.

İhtimal, Hz. Âdem’in yaratıldığı balçık, yeryüzünün her tarafındaki çeşitli
elementlerin pek çoğundan yani yerin temel unsurlarından alınmıştı. Bugünkü
ifadesiyle yerin üzerindeki pek çok element bir araya getirilmek suretiyle bir
protein çorbası yapılarak Hz. Âdem’in iskeleti bununla şekillendirilmişti. Bir
hadis beyanına göre, yapısını oluşturan unsurların farklı yerlerden alınması

dolayısıyla nesli de farklı karaktere sahip olacaktı…3

Hz. Âdem’e ruh nefhedilmesi amiplerde olduğu gibi bölünmeyle olmadığı
açıktır. Allah onun iskeletini olduğu şekilde yapmış ve daha sonra da onu
Kendi nefhasıyla canlandırmıştır. Bütün hücreleri baş başa, omuz omuza
tutacak olan ruh, işte bu nefha-i ilâhîdir. “Ben onu düzenleyip insan şekline
koyduğum ve içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal onun için secdeye
kapanınız.”4 âyetinde anlatılan nefha-i ilâhî de işte budur.



Hadisin anlattığına göre Âdem (aleyhisselâm), kendine geldiğinde
aksırıvermiş ve Allah tarafından “Elhamdülillâh” demesi kendisine telkin
edilmişti. Allah da ona “Yerhamükellah–Allah sana rahmet etsin.” diye
mukabelede bulunmuştu. Ondan sonra da, Cennet’te ve yeryüzünde Hz.

Âdem’in torunları arasında aksırma ve selâmlaşma bununla başlamış olur.5

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, Hz. Âdem, tedricî bir şekilde yaratılmamıştı;
o, bugünkü insanoğlunun şeklinde yaratılmış ve sonra da ona hayat verilmişti.
Naslardan anlaşılan budur. Ama bütün bu nasları müteşabihata irca etmek
suretiyle balçığa bir sembolle, boyunun uzunluğunu ve benzeri şeyleri başka
sembollerle ifade etmek gibi bir durum olursa, o zaman; Kur’ân’da da
yeryüzünde de tek hakikat kalmayacaktır. Evet, bu şekilde her söz tevile
kalkışılırsa, en açık “Elhamdülillâh ben Müslüman’ım!” sözünün altında da
başka amaçlar aranacak ve “Acaba ben Müslüman değilim!” mi demek istedi
gibi tevillere gidilecektir...!
1 Bkz.: M.F. Gülen, Yaratılış Gerçeği ve Evrim, Nil Yayınları, 2010.

2 Âl-i İmrân sûresi, 3/59.

3 Bkz.: Tirmizî, tefsîru sûre (2) 1; Ebû Dâvûd, sünnet 16; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/400, 406.

4 Hicr sûresi, 15/29.

5 et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  1/76; et-Tahâvî, Şerhu Müşkili’l-âsâr 1/227-228.



HZ. ÂDEM’İ HAREKETE GEÇİREN NEFHA-İ
İLÂHÎ

Soru: Cenâb-ı Allah, Hz. Âdem’i yarattıktan sonra onu hangi âyetle
harekete geçirmiştir?
Doğrusunu Allah bilir fakat bu konuda akla gelen şudur: Hz. Âdem’in

(aleyhisselâm) yaratılış keyfiyeti, –Kur’ân’daki âyetler ve sahih hadislerin
ışığında– bir balçıktan alınıp hamur veya belli bir protein çorbası şekline
getirildikten sonra tahcir edilerek, ardından kendisine hayat nefhedilmesi
şeklinde olmuştur. Bu, bir mucizedir. Yani tabiî hâdiselere bağlı böyle bir
durumu izah etmemiz mümkün değildir.. evet, Hz. Âdem’in yaratılışı
fevkalâdedendir. Aslında diğer yaratmalar fevkalâde değil mi? Elbette ki onlar
da fevkalâdedendir; ama esbabın perdedarlığı cihetiyle bunları Allah’ın
vaz’ettiği kanunlar içinde belli çerçevede izah etmek mümkündür. Tohum
toprağa gömülür. Hava, su ona merhaba deyince rüşeym başını dışarıya çıkarır.
Çıkarmayabilir de ama âdet-i ilâhî olarak bu böyle cereyan etmektedir. Sonra
da çiçeğe, sünbüle, başağa yürür.

Hz. Âdem’in yaratılmasına gelince, o bunlardan başkadır. İskeletine hayatın
nefhedilmesini Cenâb-ı Hak, “Tam tesviye edip kıvamına getirdikten (ruhuna
göre bir madde verip iç-dış yapısı bütünlüğünü hâsıl ettikten, daha doğrusu
potansiyel olarak ahsen-i takvîme mazhar kıldıktan) sonra Kendi ruhumdan
ona nefhettim.”1 anlamlarına gelen ifadelerle anlatmaktadır. Ruh, her şeyi

kemale erdiren, terbiye edip olgunluğa ulaştıran ilâhî bir kanun-u emrîdir.2 Hz.
Âdem’e nefhedilen ruh, yine Rabbinden ona bir emir olarak gelmiştir. –Hâşâ–
Cenâb-ı Hak için bir ağız, bu ağızda bir nefes mülâhaza etmek ve sonra Hz.
Âdem’e nefeslenince Hz. Âdem hayata mazhar oldu şeklinde düşünmek
tecsimdir, dolayısıyla da dalâlettir. Hayatın nasıl nefhedildiğinin mecazî
mânâları da vardır. Bunlar müteşabihattır ve biz onların hakikatini idrak
edemeyiz. Allah’ı idrak edemiyoruz ki, icraatını idrak edelim. Bildiğimiz tek
bir şey vardır: Cenâb-ı Hak, harikulâdeden yarattığı Hz. Âdem’e,
harikulâdeden, nezd-i ulûhiyetinde bulunan harikulâde bir ruhu, harikulâde bir
keyfiyet ile intikal ettirmiştir.

Hâsılı, Hz. Âdem öyle anlaşılmaktadır ki, ي۪حوُر ْنِم  ِهی۪ف  ُتْـخََفنَو   “Ona
Kendi ruhumdan nefhettim.”3 âyetinde anlatılan bir harikulâde teveccühle



mutasavver kaderî bir formattan makdûrî bir keyfiyete yönlendirilmiştir.
1 Hicr sûresi, 15/29.

2 Bkz.: İsrâ sûresi, 17/85.

3 Hicr sûresi, 15/29.



HZ. ÂDEM’DEN SONRAKİ FARKLI DİLLER
Soru: Hz. Âdem’den sonra pek çok dil nasıl meydana gelmiştir?
Hz. Âdem’den sonra dillerin nasıl meydana geldiğine dair elimizde net bir

bilgi mevcut değildir. Tarih ve siyer kitaplarında, hususiyle de mevsuk dinler
tarihinde Hz. Âdem ve Hz. Âdem’den sonraki nesillerin, Süryani dilini
kullandıkları ifade edilmektedir. Bugün de Mardin civarında hâlâ bir kısım
Süryaniler vardır. Ancak bunlar amelde Hristiyandırlar. Binaenaleyh Hz. Âdem
zamanında diller henüz teşa’ub (gruplara ayrılma) etmemiştir.

Bu mevzuda dilin tekâmülüyle alâkalı dil uzmanları bize bazı bilgiler
vermektedirler. Onların dediklerini reddetmek için de ciddî bir sebep
görünmüyor. Aslında din de bunları reddetmemektedir. Aynı zamanda bunları
kabul etmek de dine ters değildir. Hz. Âdem’in evlâtları ve torunları –ihtimal–
muhitlerinden ayrılıp ayrı ayrı mıntıkalara gidip oralara yerleşmişlerdir. Ayrı
ayrı mıntıkalarda eşya ve hâdiselerin tesiriyle o ibtidaî dilleri o ortama göre
geliştirmişlerdir. Böylece o dil, zamanla değişmiş, tekâmül etmiş, ayrı bir hâl
almıştır. Nitekim mevsuk tarihin rivayet ettiğine göre Türk milletinden sayılan
Finliler aslen Türk olmalarına rağmen bugün Finlandiya’da konuştukları dilin
Türkçe ile hiçbir alâkası yoktur. Bugün soydaşlarımız Orta Asyalıların
konuştukları dildeki pek çok kelimeyi anlamakta zorluk çekmekteyiz. Hatta bazı
kelimelerin sonlarına eklenen heceler o dili tamamen başkalaştırmıştır. Bin
senelik metinler karıştırıldığında bugünkü dille onlar arasında çok büyük bir
fark bulunduğu görülecektir.

Dahası halk edebiyatı ve saray edebiyatı ile bugünkü konuştuğunuz dil
arasında bile ciddî farklılıklar vardır. İhtimal, bu tür istihaleler geçire geçire
diller, sürekli farklılaşagelmiştir. Bugün bizim dilimiz de bir hayli değişmiştir.
Bazen diller öyle bir istihale geçirmektedir ki âdeta ayrı bir dil hâline
gelmektedir. Meselâ, bundan elli sene önce konuşulan Türkçe ile bugünkü
Türkçe arasında çok büyük farklar vardır.

Dil, elli sene gibi kısa bir zaman içinde böyle istihalelerle kendi kökünden
uzaklaştığına göre Hz. Âdem’den bu zamana kadar dillerin teşa’ub etmesi,
farklılaşması gayet normaldir ki, bir kısım dil uzmanları da aynı şeyleri
söylemektedir.



İNSANLARIN FARKLI RENKLERDE
OLMALARI

Soru: İnsanların kumral, siyah, sarışın ve beyaz olmalarının sebepleri
nelerdir?
Kur’ân-ı Kerim, hilkatin Zât-ı Ulûhiyet’e delil olduğunu ifade ettiği gibi

renklerin, simaların, ellerin, ayakların, lisanların, lehçelerin, mahreçlerin hatta

fonetiğin de Allah’ın yaratmasıyla olduğunu belirtmektedir.1 Ancak Allah
(celle celâluhu) yarattığı her şeyi sebepler dairesinde yaratmaktadır. Bu
mevzuda tabiatçıların, materyalistlerin ve insan anatomisi, fizyolojisi üzerinde
araştırma yapanların, tamamen materyalist beyanları olduğu gibi, inanan
insanların da bütün bunların Allah’ın kudreti ile meydana gelmiş olduğuna dair
beyanları vardır.

Ekvatora yakın yerlerde, ekserisi çöl veya orman olan ve pek çok sekenesini
zenci ve benzer kabilelerin teşkil ettiği insanlar, renk itibarıyla siyah, saçları
itibarıyla da kıvırcık olmaktadırlar. Bu, Allah’ın o iklime göre tedricî bir
tekâmül silsilesi içinde o hâle getirdiği bir durum olabileceği gibi, doğrudan
doğruya Allah’ın, Hz. Nuh’un evlâtlarından kimisini siyah, kimisini sarı,
kimisini esmer yaratmış olmasından da olabilir. Bunların birincisinde,
Allah’ın, kâinatta icraat ve şuunat-ı rubûbiyetini devam ettirdiği bir tedricîlik,
diğerinde ise doğrudan doğruya Hz. Nuh’un neslinden kumral, siyah veya
sarışın insanlar yarattığı şeklinde düşünülebilir.

Ben, böyle iki şekilde de meseleyi kabul etmede dinî açıdan bir mahzur
görmüyorum. Zira kısa tecrübelerle görülmektedir ki memâlik-i hârrede (sıcak
memleketlerde) yaşayan insanlar buralarda uzun zaman kaldıklarında –ihtimal–
cildin altındaki mürekkep tulumbacıkları cildi korumak için yukarıya doğru
çıkmakta ve cildi siyahlaştırmaktadır. Bir hikmete binaen o iklimlerde
bulunurken böyle bir cilde herhâlde lüzum ve maslahat vardır ki, her şeyi
hikmetle yapan Hakîm-i Mutlak Hz. Allah, uzun zaman sıcak memleketlerde
bulunanların cildinde böyle bir değişme meydana getirmektedir. (Bu ifadelerle,
mutasyonlara kâil olduğumuz zehabına varılmasın.)
1 Bkz.: Rûm sûresi, 30/22; Fâtır sûresi, 35/28.



IRKLARIN MEYDANA GELİŞİ
Soru: Hz. Âdem ile Hz. Havva’dan ırkların meydana gelmesi nasıl
olmuştur?
Allah (celle celâluhu), renk ve şekilleri varlığına bir delil olarak Kur’ân-ı

Kerim’de ifade buyurmaktadır. Hz. Âdem’in (aleyhisselâm) yeryüzünde ne
zaman zuhur ettiğini bilemiyoruz. Talmut yazarları Hz. Âdem’in altı veya yedi
bin sene evvel dünyaya geldiğini söylemektedirler. Ancak bu mesele İsrailiyat
kaynaklıdır. Bunun bir aslı ve esası olduğunu kabul etmek mümkün değildir.
Zira şimdilerde arkeolojik araştırmalarla müstehâseler (fosiller) üzerinde
çalışan kimseler, bir veya bir buçuk milyon sene evvel yeryüzünde insana
benzer varlıkların yaşadığına dair nazariyeler ileri sürmekteler. Binaenaleyh
Hz. Âdem’in yeryüzünde ne zaman zuhur ettiğine dair bir şey söylemek
imkânsız görünmektedir.

İster milyonlarca sene sözcüğüyle ifade edilen, ister birkaç yüz bin sene ile
Hz. Âdem’den bu yana geçen bu uzun zaman içinde insanların yeryüzüne
dağılmaları mümkündür. Evet, insanlar, çeşitli devirlerde değişik vesileleri
değerlendirip yeryüzünün farklı yerlerine dağılmış olabilirler. Bu cümleden
olarak Amerika’ya ilk gidildiğinde orada Kızılderili yerlilerinin bulunduğu
görülmüştür. Ayrıca biz daha evvelki dünya karalarının keyfiyetini de
bilemiyoruz. İhtimal değişik devirlerde yer kabuğundaki bazı değişimlerle bazı
yerler çukurlaşarak denizlere zemin oluşturmuş bazı yerler de zirveleşerek
dağları meydana getirmiş. Meselâ jeologlar, bundan on bin sene evvel
Akdeniz’in tamamen bir kara parçası ve bugün kara olan yerlerin de o
devirlerde deniz olduğunu söylemektedirler. Eğer dedikleri doğruysa, demek ki
Akdeniz’in yerinde, o gün için bir kısım medeniyet ve devletler vardı.

Bu böyle olduğu gibi Amerika ve Avustralya için de aynı şeyleri söylemek
mümkündür. Yani oralar da belki çok önceye dayanan bir tarihte, dünyanın
diğer karalarıyla bitişik durumdaydılar ve aradaki deniz ve okyanuslar birer
kara parçasıydı. İzn-i ilâhî ve murad-ı sübhanî ile değişe değişe bugünkü
duruma geldi. Muhammed Hamidullah, Kristof Colomb’dan evvel bir kısım
Arap seyyahlarının sallarla dar geçitlerden Amerika kıtasına gittiklerine dair,
vesikalarıyla bir eser neşretmişti. O husus da ayrı bir açıdan önem arz
etmektedir. Bu da Colomb’dan evvel Müslümanların Amerika’yı keşfettiğini
gösterir. Geriye dönecek olursak, ister yeryüzü kabuğunun değişmesi, ister



başka şekilde her zaman farklı kıta ve farklı insan tiplerinin olması gayet
normaldir

İnsanların bulundukları muhitte bir kısım mutasyonlar geçirerek çok az dahi
olsa bazı fizyolojik değişikliklere maruz kalmalarına gelince, biz bunu bugün
de görüyoruz. Ne var ki bununla insanın insanlığı hiçbir zaman değişmemiş, o
hep insan olarak kalmıştır. İnsanlık değişmemekle beraber, Allah’ın (celle
celâluhu) kanunuyla insan için çeşitli mıntıkalarda, o mıntıkaya uyum adına bir
kısım mutasyonların olduğu da açıktır. Bu da tamamen sûrî bir husustur.
Meselâ, cildin deri altındaki mürekkep tulumbacıklarının dışarıya doğru
çıkmasıyla vücudun rengini değiştirmesi ciddî bir değişme değildir. Bir insan
nesli uzun bir süre bir kıtada yaşasa herhâlde böyle bir değişikliğe maruz kalır.

Evet, bunlar, küçük çapta Cenâb-ı Hakk’ın yarattığı mutasyonlardır ve
kat’iyen ciddî bir değişiklik değildir. Binaenaleyh cildin siyah veya saçın
kıvırcık olması, bulunulan muhite uyumun ifadesidir ve bu, Allah’ın bir
kanunudur. Allah şartlar içinde insanlara o şartlara uygun yaşama donanımı
ihsan etmiştir.



ALLAH KULLARI ARASINDA AYRIM YAPMAZ
Soru: Allah, “İstediğimi hidayete erdiririm.”1buyuruyor. Bu durumda
Cenâb-ı Hak, kulları arasında ayrım yapmış olmuyor mu?
Her şeyden önce şunu ifade etmeliyim ki, Allah, eğer kulları arasında bir

ayrım yapsa buna kimsenin “Niçin ayrım yaptın?” demeye hakkı yoktur. Allah
mülkün yegâne sahibidir ve mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunur. Ayrıca
bu konuda sorulacak soruyu da edibane ve nezihane sormak gerekir. Cenâb-ı
Hak, her şeyi kabza-i tasarrufunda tutan bir Malikü’l-Mülk’tür. O’na karşı
insanın böyle bir şey demeye hakkı yoktur. Aslında, böyle bir soru şöyle de
sorulabilirdi: Cenâb-ı Hak bir insanı hidayete erdirdikten veya dalâlete attıktan
sonra kendi âdet-i sübhanîsi açısından hangi prensibe göre muaheze edecektir?
Zira Allah hâkim-i mutlaktır. Kendisi insanı nehyettiği şeyin içine itiyorsa
acaba dalâlete itmesi hangi hikmete binaendir ve hangi isminin muktezasıdır?

Evet, Allah (celle celâluhu) dilediğini hidayete sevk eder, dilediğini de
dalâlete düşürür. Bu hakikat, Kur’ân-ı Kerim’in mükerrer yerlerinde zikredilir.
Bu hususta meşîet-i ilâhî esastır. Hidayet ve dalâlet Allah’ın yaratmasıyladır.
Ancak sebebiyet, kulun mübaşeretiyledir. Bu mevzuda kulun mübaşereti o
kadar önemsizdir ki, âdeta hiç hesaba katılmamakta ve doğrudan doğruya
hidayetin yaratılması Zât-ı Ulûhiyet’e isnat edilmektedir.

İsterseniz konuyu biraz daha açalım: Meselâ, insan yemek yeme ve su içme
ameliyesini yapar. Yemek ve içmekle onun hüceyrat-ı bedeninde (bedenindeki
hücrecikler) içine giren çeşitli protein ve vitaminler gidip yerlerini alırlar ve
bunlar bedende kendilerine ait fonksiyonları ifa ederler. Bütün bu hususlar öyle
hassas hesaplara göre cereyan eder ki, insanın sadece lokmayı ağzına koyması
bu işleri halletmeye yetmez. İnsana, lokmayı ağzına koyması için gerekli olan
eldeki kuvvet, kafadaki plân ve daha değişik şeyler Allah tarafından
verilmiştir. İnsan lokmayı ağzına koyar; Allah tükürük bezlerini harekete
geçirir, onun ağzını ıslatır. Ağızda daha yemek ıslanırken beyne haber gider ve
hemen oradan mideye “Şöyle bir yemek geliyor. Ona göre gerekli olan asidi
ifraz et!” diye mesaj gönderilir. Bunun üzerine midedeki bütün fakülteler
faaliyete geçer ve mide kendine ait fonksiyonu eda etmeye başlar. Daha sonra
bağırsaklara bir mesaj gönderilir ve orada bir kısım lüzûcetli şeyler çeşitli sert
asitlerle halledilir.

İnsanın bütün bunlarda hiçbir dahli yoktur. Selülozlu şeyler bağırsaklarda



ayrı bir vazife görür. Elma kabuğu gibi şeyler insan vücudunda bunları eritecek
enzimler olmadığı için erimez, dışarı atılır. Bütün bunların hepsi fevkalâde bir
nizam içinde cereyan eder. Aksi takdirde insanın bağırsaklarında bir kısım
problemlerin meydana gelmesi kaçınılmaz olur.

Zannediyorum daha fazla teşrihe de gerek yok. İnsan, ağzına lokmayı
koyduktan sonra bu lokma ağza girdiği andan itibaren vücutta faydalı hâle
gelinceye kadar bin ameliye görür ve bütün bu ameliyeler içinde –denebilir ki–
insanın hiçbir dahli yoktur.

Şimdi nankör biri kalkıp da, “Bütün bu faaliyetlerin hepsini ben kendi
irademle yaptım!” dese, Allah’ın icraatında kendini O’na şerik saymış olmaz
mı? Oysaki bunun yerine o şöyle demelidir: Ben ağzıma lokmayı koydum,
birden bire esrarengiz bir mekanizma gaybî bir el tarafından çalıştırıldı.
Binaenaleyh bu lokmanın halledilmesi mevzuunda, her hâlde benim hiçbir
dahlim olmadı. Görüldüğü gibi bu mevzuda insanın irade ve meşîeti o kadar
cüz’îdir ki, bu işleri ona isnat etmeye imkân yoktur.

Hidayet meselesine gelince, o öyle mühim bir meseledir ki, onda insanın en
küçük bir dahli yoktur. Meselâ siz çok defa, bir kalb inşirahı ve inbisatı içinde
içinizi döküyorsunuz. Nâfizü’l-kelim ve olabildiğine müessir bir üslûpla
anlatacağınız şeyleri anlatıyorsunuz. Ancak bir türlü muhataplarınıza müessir
olamıyorsunuz. Ne kadar arzu ediyorsunuz ki, namaza durduğunuz zaman
kendinizden geçesiniz. Vecd ve istiğraklar içinde kendinizi unutasınız. Dünya
ve mâfihâyı elinizin tersiyle itip O’na yönelesiniz; ama buna muvaffak
olamıyorsunuz. Allah, bazen istediklerinizi lütfetse de her zaman olmaz; olması
O’nun meşîetine bağlıdır.

İman zevki, aşkı ve onun hazzı, Cennet iştiyakı ve Cenâb-ı Hakk’a yönelmeye
teşne olma keyfiyeti öyle ilâhî bir ihsandır ki, Allah bunu sadece dilediklerinin
ruhuna ifâza eder de etmedikleri mahrum kalır. Onun için Sadüddin Teftâzânî
bu mevzuu tarif ederken, “İman, insanın cüz’î iradesini kullanması suretiyle,
Allah’ın insanın içinde yaktığı bir şem’adır.” der. Şem’ayı yakan Allah’tır ve
insanın bunda dahli gayet cüz’îdir. Evet, insan cüz’î iradesini kullanır;
düğmeye dokunur, Allah da onun hayatını tenvir eder.

İnsan, ağızdaki lokma örneğinde olduğu gibi bu meseleyi de öyle kabul etme
mecburiyetindedir. ُّهٰللا َءاََۤـشي  َأْن   ۤ َِّالإ َنُۧؤاََۤشت  اـَمَو   “Allah dilemedikçe siz
dileyemezsiniz.”2 Evet, işin çoğu O’na aittir. İnsana ait olan o kadar küçüktür



ki, bunu görmezlikten gelerek bütüne sahip çıkmak Allah’a karşı büyük bir su-i
edep ve cüretkârlık olur.
1 Bkz.: Bakara sûresi, 2/272; İbrahim sûresi, 14/4; Hac sûresi, 22/16; Kasas sûresi, 28/56.

2 İnsan sûresi, 76/30; Tekvîr sûresi, 81/29.



DUA VE NİYAZLARDAKİ ORTAK ESPRİ
Soru: Me’sûrata baktığımızda bazı duaların zamanla mukayyet
olduğunu görüyoruz. Dualardaki ortak espri nedir?
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) me’sûratında pek çok istiâze ve

dualar vardır. Bu duaların bazılarının hangi durumlarda okunacağı belirlenmiş
olsa da bazılarının ne için okunacağı bildirilmemiştir.

Meselâ, Efendimiz, bazı şeylerin şerrinden, hususiyle de bilmediğimiz bir
yerde yatıp kalkarken hevam ve haşeratın zararlarından emin olmak için ُذو َُعأ

َأَرَبَو َأَرَذ  َقـَلَخ َو اـَم  ِّرَـش  ْنِم  ِتاَّماَّتلا  ّللا  ِهـٰ ِتاـَمِلَِكب   “Allah’ın yarattığı,
zürriyet hâlinde her tarafa saçtığı ve kusursuz meydana getirdiği şeylerin
şerrinden yine O’nun tastamam kelimelerine ve vech-i kerimine sığınırım.”
duasının okunmasını tavsiye etmiştir.1 Bununla beraber Efendimiz, yaptığı her
duada, duayı hangi gaye için okumak gerektiğini bildirmemiştir. Bundan dolayı
bütün dualardaki ortak hakikati kavramak çok mühimdir.

Evet, küllî bir nazarla bakıldığında dua ve münâcâtlarda esas olanın Hakk’a
teveccüh olduğu anlaşılmaktadır. Yani Cenâb-ı Hakk’a yapılan tazarru ve
niyazların ortak noktası, O’na teveccüh etmek, O’na açılan kapının tokmağına
dokunmak veya düğmesine basmak demektir.

Allah Teâlâ’ya yapılan dua ve niyazların bütünü için geçerli olan diğer bir
hususiyet de, bu duaların bizim kuvve-i mâneviyemizi takviye etmeleridir. Yani
Hâkim-i Mutlak olan Allah, bizimle beraber olduktan, mü’min de bunun
bilincinde olarak hareket ettikten sonra hiçbir kimsenin veya hâdisenin dua dua
yalvaran bir mü’mine zararının dokunması mümkün değildir. Duaların mü’mine
kazandırdığı sırlardan biri de Allah’a karşı yaptığı niyazların onun için çok
yüksek bir moral kaynağı olduğudur.

Meselenin diğer bir yanı da şudur: Allah’a sığınılacak hususlardan istiâze
edilmesi ve bunun hedeflenmesi, bu hususların haricî şartlarına riayet
edilmesini de iktiza eder. Aynı zamanda, Allah’a sığınılan hususlardan
mü’mine verilmesi beklenen neticelere ulaşmanın hedef alınması da bu
hususların hariçteki şartlarının yerine getirilmesini gerektirir. Bu konuyu bir
misalle az daha açmak istiyorum:

Efendimiz’in yaptığı dualardan biri şöyledir:

ِلَسَكْلاَو  ِزْجَعْلا  َنِم  َِكب  ُذوُعَأَو  ِنَزَحْلاَو  ِّمَھْلا  َنِم  َِكب  ُذوُعَأ  ِّنإ  ي۪ ّلَلا  َّمُھٰ



.ِلاَِجّرلا ِرْھَقَو  ِنْيَّدلا  َِةَبلَغ  ْنِم  َِكب  ُذوُعَأَو  ِلْخُبْلاَو  ِنْبُجْلا  َنِم  َِكب  ُذوُعَأَو 
“Allahım! Üzüntüden, tasadan, âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan,

cimrilikten, borca yenik düşmekten, başkalarının ayağı altında iki büklüm
kalıp ezilmekten, bazı insanların galebe ve tasallutundan Sana sığınırım.”2

Efendimiz’in yaptığı bu duada istiâze ettiği hususlardan biri “hazen”dir.
Hazen, tasa, keder ve işin sarpa sarması gibi mânâlara gelir. İnsanın içindeki
tasa ve keder, bazen hem işlerin sarpa sarmasına hem de iradeyi felç eden bir
çaresizlikle bunalımlara sebebiyet verir. Buna karşılık yapılacak şey, Allah’a
sığınma olmalıdır. Zira gerçek melce’ ve mencâ (sığınılacak yer) Allah
Teâlâ’dır; evet, sadece O’na sığınılır ve her şey O’ndan beklenir. Böyle bir
mülâhaza, aynı zamanda kulun Rabbisine karşı edebi ve saygısının gereğidir.
Eskiden tekyelerde kapının arkasında “Edep Yâ Hû!” yazılırdı. Nasıl ki
sahabenin Peygamber Efendimiz’le gizli bir şey konuşmak istediğinde –âyetin

ifadesiyle– sadaka vermesi gerekirdi.3 Şüphesiz bu, onların mazhar olduğu
nimetten ve hiç de ucuz olmayan bir mülâkata şükran nişanesiydi.

İşte mü’min, Allah’a yalvarmak ve tazarru, niyazda bulunmakla aslında
O’nunla gizlice konuşmuş olmaktadır. Bu da bir mânâda kendi güç ve
kuvvetinden teberri etme mânâsına gelir ki, mü’minin yaptığı böyle bir dua ile
âdeta “Kendi güç ve kudretimden teberri ettim ve Senin güç ve kuvvetine
sığındım Allahım!” demektedir. “Allahım! Bütün eşrârın şerrinden, füccârın
keydinden Sana sığınıyorum!” demenin yanı başında, “Nefsimin şerrinden de
Sana sığınıyorum.” demiş olmaktadır. Böyle bir duada bulunma bu mânâları
ihtiva ettiği gibi bir de “Allahım! Eğer Sen muhafaza buyurmazsan hiç kimse
beni koruyamaz.” mânâsını da muhtevidir. Bu da, doğrudan doğruya O’ndan
O’nu istemek demektir.

Mevzu ile alâkalı mülâhazalarla ele aldığımız duaya devam edecek olursak,
“tasa ve kederden” sıyrılma meselesinin de bir mü’min için çok önemli
olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu dua, insanın tasa ve kederlerinin ruhunu
sarmasına sebep olan ihmal, söz ve davranışlardan uzak durmayı da nazara
vermektedir. Bu açıdan böyle bir duayı yapan mü’minin aynı zamanda tasa ve
kederlerden sıyrılma gayreti ve cehdi içinde olmasının gerekliliği söylenebilir.

Binaenaleyh hem düşünce ve duygularımızı hem de davranışlarımızı
alâkadar eden dua gibi bir meselede esbap her şey demek değildir. Bir diğer
yönüyle de madem dua ile istediğimiz hususu hedef olarak ele alıyoruz ve bu



husus bizim için bir gaye-i hayal oluyor; hatta onunla matlabımıza ulaşmak
istiyoruz. Öyle ise bu isteklerimizin aksini netice verecek esbaba karşı tavır
almamız gerekmektedir. Aynı zamanda arzu ettiğimiz hususlara ulaşmak için de
gerekli sebeplere riayet etmemiz lâzımdır. Hususiyle de esbap dairesinde
bulunduğumuz sürece –ki bu durum insanın ömrü bitene kadar devam eder–
sebeplere riayet bizim için bir sorumluluktur.

Ayrıca Allah’a olan yalvarma ve yönelişlerdeki ortak esprilerden biri de
onların birer reçete olmalarıdır. Peygamberimiz’e gelen bir sahabi fakirlikten
dert yanıp bir türlü bunu aşamadığını ifade edince Allah Resûlü ona sabah
namazından sonra üç defa bu duayı okumasını tavsiye eder: “Allahım!
Üzüntüden, tasadan, âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borca
yenik düşmekten, başkalarının ayağı altında iki büklüm kalıp ezilmekten,
insanların galebe ve tasallutundan Sana sığınırım.”4

Burada Efendimiz, mü’mine bir yandan fakirlikten kurtulmanın reçetesini
verdiği gibi diğer yandan da onu bu sonuçlara götürücü hususlardan kaçınması
konusunda da uyarmaktadır.

Evet, her şey fertte başlar. Daha sonra himmeti toplum olan fertler, toplumun
sesi ve soluğu hâline gelir ve her yerde bunları soluklarlar. Bundan böyle de
Yunus’un yaklaşımıyla her yerde onların pazarlığı yapılır. Onların
alışverişinde alıp sattıkları şey de tevhiddir.

Burada bir hususu daha arz etmek istiyorum. Kaba sebepçi bazı insanlar gibi
meseleye “Asıl olan, duayı okumak değil. Önemli olan, duanın gereklerini
fiilen yerine getirmektir.” şeklinde yaklaşmak oldukça yanlıştır. Zira bir
mü’min her şeyi Allah’tan ister ve mü’minin kaybettiği şey ayakkabısının bağı

da olsa onu Allah’tan istemelidir.5 Fakat öyle bir istekle O’na sığınmak
başkadır, O’nu her şeyin mercîi, melcei ve mencâı bilmek daha başkadır.
1 Ebû Dâvûd, edeb 87-98; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 6/40.

2 Buhârî, daavât 36; Tirmizî, daavât 70; Ebû Dâvûd, vitr 32.

3 Bkz.: Mücadele sûresi, 58/12.

4 Bkz.: Buhârî, daavât 36; Tirmizî, daavât 70; Ebû Dâvûd, vitr 32.

5 Bkz.: Tirmizî, daavât 117; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 6/130.



HERKES KENDİ ŞARTLARINDA HESABA
ÇEKİLECEK

Soru: Meselâ Rusya’da doğan, büyüyen kimseler ile İslâm
memleketlerinde doğup büyüyen kimseler mahşerde aynı şartlar altında
mı imtihana tâbi tutulacak?
Bu soruya bir tek cümleyle cevap verilecek olursa şöyle diyebiliriz: İnsan,

Cenâb-ı Hak tarafından sahip bulunduğu imkânlar ve bu imkânları
değerlendirmesi nispetinde mükâfat görür veya muahezeye maruz kalır. Allah,
kime ne kadar nimet bahşetmişse, bahşettiği şeylerin şükrünü eda edip
etmemesine göre insanları hesaba çeker.

Küre-i arzın bazı yerlerinde öyle insanlar vardır ki, ne nebinin adını duymuş
ne de ulûhiyete ait bir ses ve soluğa şahit olmuştur. Keza öyle yerler de vardır
ki, –bugün Avrupa’da olduğu gibi– Hz. Muhammed’in (aleyhissalâtü vesselâm)
adını duymuşlardır ama bunu seviyesiz ve cahil insanlardan duymuşlardır.

Günümüzde İslâm memleketleri Avrupa ülkelerine endeksli bir hayat
yaşamaktadır. Öyle ki onların bir ambargosuyla pek çok Müslüman ülke çok
zor durumda kalabilmektedir. Avrupa, âlem-i İslâm’ın bu durumu karşısında
Hz. Muhammed’in (aleyhissalâtü vesselâm) adını duysa ve bilse dahi bu tür
insanların mensup olduğu dini kabul etmede tereddüt yaşar. Çünkü böyle zelil
kimselerden gelecek bir mesaj onlar üzerinde ciddî bir alâka uyarmaz.

Bu da şu demektir: Bu konuda Avrupalı bizden daha az imkâna sahiptir.
Dolayısıyla da Efendimiz’i tanımamakta ve kendilerince bir kısım disiplinleri
takip etmektedirler. Bu itibarla da onlar, sizin çizginizde kabiliyetlerini çok da
inkişaf ettirme imkânına sahip değillerdir. Bu arada, öyle kimseler de vardır ki
bunlar komünizm, ateizm ve inkârcılık baskıları altında yetişmekte ve serbest
düşünme fırsatını bulamamaktadırlar. Şimdi, böylelerinin Allah’ı bilmeleri
veya bizim istediğimiz mânâda Cenâb-ı Hakk’ı tanımaları mümkün değildir.
Onlar da sahip bulundukları imkânlara göre ya muaheze veya mükâfat
göreceklerdir.

Ehl-i Sünnet, Allah’ı bilme ve bulma imkânına sahip olmayan bir yerde
yaşayan insan için, eğer putlara tapmıyorsa kurtulur demektedir. Ancak böyle
bir hüküm, puta tapan insanlar için geçerli değildir. Çünkü onun vicdanında bir
mâbud akidesi belirmiştir. O kimse kafasını kullansa, vicdanına müracaat
etseydi kendi eliyle yaptığının mâbud olmayacağını anlayacaktır.



Yine Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat içinde başka bir görüş de şöyledir: “Bir
insan, evsafını tam bilemese de yaratıcı bir varlığa inanması şarttır.” İşte bir
insanın içinde, bu mânâda bir yaratıcı mefhumunun belirmesi, onun
kurtulmasına vesile olabilir. Bu açıdan bizim İslâm’ı götüremediğimiz bir
dünya, kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmıyorlarsa –Allahu a’lem–
kurtulabilir. Çünkü o dünyaya İslâmî inanç ve düşünce anlatılmamış ve
duyurulmamıştır. Keza bir kısım şerikler arkasından koşmayan, şahıslara
ulûhiyet isnat etmeyen ve küfür ve küfran içinde bulunmayan Hz. İsa’nın
yolundakiler de ehl-i necat olabilir. Keza materyalizme saplanmamış, Hz.
Mesih’i görememiş, duyamamış, Hz. Muhammed’den (aleyhissâlâtü vesselâm)
haberdar olamamış başka biri de Allah’a inanıyorsa, mâbedinde Cenâb-ı
Hakk’a imanın vecdi ve neşvesi içinde yaşıyorsa –Allahu a’lem– bir görüşe
göre o da kurtulabilir. Ormanda yaşayan, Yaratıcı’ya ait bir şey hissetmeyen,
dahası bu mevzuda hiçbir şey müşâhede etmeyen bir kimsenin içinde, kâinatı
müşâhedesinde bir yaratıcı olabileceği kanaati varsa bu kimse de kurtulabilir…

İhtimal bütün bunlar derecelerine göre Cennet’e giderek Allah’ın
nimetlerinden istifade ederler. Yalnız şöyle bir derece farkı vardır: Bir kişi
Cenâb-ı Hakk’ın kendisine vermiş olduğu akıl, idrak, imkân ve bunları
değerlendirmesi adına mazhar olduğu sebepler ölçüsünde kabiliyetlerini inkişaf
ettirdiği nispette Cennet’te Allah’ın nimetlerinden istifade edecektir. Kendisine
bahşedilen istidat ve kabiliyetleri inkişaf ettiremediği nispette de onun
istifadesi az olacaktır.

Menkıbe kitaplarında Hz. Musa ile alâkalı şöyle bir kıssa anlatılır: Hz. Musa
yolda bir çoban görür. Çoban ona şunları söyler:

Ey kerem sahibi Allahım! Neredesin ki Sana kul, kurban olayım. –Hâşâ!–
Çarığını dikeyim, saçını tarayayım. Elbiselerini yıkayıp süt ikram edeyim
Sana. Elini öpüp, ayağını ovayım. Bütün keçilerim Sana kurban olsun. Bütün
nağmelerim Sana’dır Allahım!

Çobanın bu tür şeyler söylediğini duyan Hz. Musa:
– Kiminle konuşuyorsun, diye sorar. Çoban da:
– Bizleri ve bu yeri-göğü yaratanla, diye cevap verir. Bunun üzerine Hz.

Musa:
– Sen sersemlemişsin. Allah’ın her şeye kadir olduğunu biliyorsan bu

hezeyanlar da ne? Amcana, dayına mı söylüyorsun bunları? Ayağa muhtaç



olan çarık giyer, büyüyecek olan süt içer. Allah’ın sıfatlarında cisim sahibi
olmak ve ihtiyaç var mı ki! El, ayak bizler için övgü vesilesidir, Allah’a
nispet edildiği zaman kusur olur. Bunun üzerine çoban:

– Yâ Musa, ağzımı bağladın, pişman oldum, der. Bu sırada çoban öyle bir
ah çeker ki, Hz. Musa’ya gayptan şöyle bir nida gelir:

– Kulumuzu bizden ayırdın. Sen ulaştırmak için mi geldin, yoksa ayırmak
için mi? Gücün yettiğince ayrılığa basma. Herkese farklı huy verdim. Ona
medih olan söz sana zem olabilir…1

Evet, işte bu çoban da böyle bir ulûhiyet anlayışı ile Cennet’e girecektir.
Çünkü o, o kadar bilmektedir. Ancak Cennet’te de herkes istifazasının
derecesine göre istifade edecektir.

Bunu şöyle bir örnekle izah edebiliriz: Muhteşem bir mimar âbidesi
karşısında, mimarinin en ince teferruatına kadar her şeyi müdrik olan, her nokta
ve hatta ayrı bir zevk ve neşveye dalan, güzel sanatların inceliklerinden
haberdar bir insan düşünelim. Bir de böylesine muhteşem bir mimar âbidesini
bir kısım taş yığınından ibaret gören bir çobanın olduğunu farz edelim.
Mermerler üzerindeki nadide işçiliği ve desenleri gören çoban mermere
parmağını sürer ve “Hakikaten bu mermeri ne güzel oymuşlar!” der. Ancak her
şeyi müdrik mimar sanatkârın, sanatkârlık ruhunun, bediiyata vukufunun –
yenilerin ifadesiyle– yaratıcılık gücünün ve kabiliyetinin sanata aksettiğini
müşâhede eder ve engin bir hayranlık duyar.

Şimdi bir çoban Cennet’e götürülse, orada önüne çeşit çeşit nimetler konsa,
fikir yoluyla anahtarı bükmemiş, o nimetlerin kapısını açmamış böyle bir insan,
ağzına koyduğu kabakla karpuzu fark edemez. Çünkü o, kabiliyetlerini tam
inkişaf ettirememiştir. Ancak her nimetin ayrı ayrı lezzetini idrak eden, ağzına
aldığı baklavanın içindeki cevizi, fıstığı, tereyağını tefrik eden hassas bir ağız
ve gönül bu nimetlerin hepsini çok iyi idrak eder.

İşte çeşitli yerlerde değişik imkânlara sahip bulunan ve ona göre mârifet ve
iz’anını artıran kimseler inkişaf ettirdikleri kabiliyetlerine göre Cennet’te niam-
ı ilâhiyeden böyle istifade edeceklerdir. Bununla birlikte bir çoban da kendi
idrakinin üstünde bir zevkin olduğunu bilemeyecek, onun için de rahatsız
olmayacaktır. Herkes kendi inkişafına göre Cennet’te bir yerde olacak ve
bulunacaktır.
1 Mevlâna, Mesnevî 2/396-399.



ÜÇ KARDEŞ MESELESİ
Soru: Üç kardeş meselesini izah eder misiniz?
Üç kardeş meselesi, mezhep imamları tarafından münakaşa konusu hâline

getirilen tasavvurî bir mevzudur. Bu mesele, bilinen şekli ile, Eş’arî
mezhebinin kurucusu Ebu’l-Hasan el-Eş’arî ile hocası Ebû Ali el-Cübbâî
arasında geçen münazarada söz konusu edilmiştir.

Allah’a hiçbir şeyin vacip olmayacağı görüşünü benimseyen İmam Eş’arî ki
–bu Sünnî düşüncede de böyledir– bunu ispat etmek için Kelâm tarihinde “Üç
kardeş meselesi (ihve-i selâse)” diye bir örnek tasarlamış ve hocası Ali el-
Cübbâî’ye: biri mü’min, diğeri kâfir, üçüncüsü de henüz çocukken ölen üç
kardeş hakkındaki kanaatini sormuştur. Cübbâî’nin, birincisinin Cennet’e,
ikincisinin Cehennem’e, üçüncüsünün ise azaptan kurtulmakla birlikte Cennet’e
giremeyeceği şeklinde cevap vermesi üzerine Eş’arî üçüncü kardeşin şöyle bir
mazeret ileri sürebileceğini söyler: “Yâ Rabbi! Beni yaşatsaydın ben de Sana
iman ve itaat ederek yaşayıp Cennet’e girseydim. Benim için en uygun olan
bu olmaz mıydı?” Bunun üzerine Ebû Ali el-Cübbâî buna şöyle cevap verir:
“Cenâb-ı Hak, bu çocuk için en uygun olanı yaratmıştır. Zira yaşasaydı
günahlara girecek ve netice itibarıyla Cehennem’e gidecekti. Onun böyle
çocuk yaşta ölmesi bir rahmettir.”1

Burada meselenin nirengi noktası, büyüyüp de kâfir olan kardeşin
durumudur. Evvelâ şunu ifade etmeliyim ki çocukken ölenin Cennet’e
gideceğine dair kat’î bir nas yoktur. Ancak biz, rahmetin enginliği açısından
Cennet’e gideceği ümidini taşıyabiliriz. Zira Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bir hadislerinde, “Onlar babalarına tâbidir.” buyurmaktadır. Sahabe,
herhangi bir amel işlemeden mi diye sorunca da “Ne amel edeceğini Allah
bilir.”2 buyurmuşlardır. Ayrıca bu yaklaşımın, hadislerin telifi açısından
münakaşası yapılabilir. Binaenaleyh konuyu hemen kesip atmamak gerekir.

Sâniyen, Allah mülk sahibidir. Mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf
eder. Kimisini geç, kimisini erken öldürür ve dilediğini dilediği kadar yaşatır.
Âyet-i kerimenin ifadesiyle, kimse Allah’a, yaptığından dolayı soru soramaz.

Ama Allah herkesi sorgular.3 Bu hakikati İbrahim Hakkı şu mısralarla dile
getirmektedir:

“O’na bir kimse cebriyle bir iş işletemez asla,



Ne kim Kendi murad eder, vücuda ol gelir billâh.”
Sâlisen, kader mevzuunda bir önemli kıstas vardır: Cenâb-ı Hak meselâ, o

çocuğun büyümesine ve kâfir olmasına imkân verirken büyümesini kâfir
olmasına veya kâfir olmasını büyümesine bağlamamıştır. Küfür ayrı şey,
büyümek ayrı bir şeydir. Şöyle ki her büyüyen, kâfir olmaz. Zira nice
büyüyenler vardır ki küfür ortamında olsalar dahi mü’min olabilmiş ve mü’min
olarak ölmüşlerdir.

Üçüncü çocuk “Yâ Rabbi, beni yaşatsaydın da Sana iman ve itaat ederek
yaşasaydım ve Cennet’e girseydim!” derken acaba bir hakkı mı istemektedir,
yoksa Cenâb-ı Hakk’ın atâsından bir şey mi talep etmektedir? Görünüşe
bakılırsa bu çocuk, sadece Cenâb-ı Hakk’ın lütfundan istifade etmeyi
düşünmektedir. Cenâb-ı Hak bir kimseyi çocuk yaşta öldürürse, bu bir atiyye-i
ilâhiyedir.

Bunu şöyle bir misalle açabiliriz: İki arkadaş bir uçurumun kenarından
geçerken birisi diğerine, “Buradan gitmeyelim, yuvarlanıp uçurumdan aşağıya
düşebiliriz!” der. Arkadaşı, “Bir şey olmaz, gidelim!” diye ısrar eder.
Giderlerken bu sözü söyleyen kişinin ayağı kayıp uçurumdan aşağıya
yuvarlanır. “Gitmeyelim!” diyen kimse ise bir inâyetle kurtulmuş olur.

Şimdi uçurumdan aşağıya düşen kişi, arkadaşını kurtaran inâyet eline, “Sen
onu kurtardın da beni niye kurtarmadın?” diyebilir mi? Diyemez, çünkü bu
durumda O Zât ona şöyle diyecektir: Sen iradenle o uçurumdan aşağıya
yuvarlandın. Ancak arkadaşına olan ihsanım, benim hediyem ve bahşişimdir.
Ben herkese bahşiş verme mecburiyetinde değilim.

Dalâlet ve küfre düşen kimse de işte böyledir. O, kendi iradesiyle dalâlet ve

küfrünü hazırlamıştır.4 Evet, Allah’ın, çocukken birinin canını alması, ona olan
hususî bir lütfudur. Cenâb-ı Hak, herkese ihsanda bulunacak diye de bir husus
söz konusu değildir. Allah (celle celâluhu) ona, atâyâ-i sübhaniyesinden
ihsanda bulunmuş, diğerine ise bulunmamıştır. Ve o şahsın kendi iradesiyle
hakkında küfür takdir edilmiştir. Ancak Efendimiz’in buyurduğu gibi –Allahu
a’lem– yaşasaydı kâfir olacaktı. Evet, o kendi iradesiyle kendi küfür ve
küfranını hazırlamıştır. Artık bir talepte bulunmaya da hakkı yoktur. İyilikler

Allah’tan, kötülükler ise kişinin nefsindendir.5 Yani küfre giden, kendi
isteğiyle gitmiştir. Allah kişinin küfrana gideceğini bilmektedir ve bildiğini
yazmıştır.



Biraz açalım; yani bu kişi yaşayacak, iradesini kötüye kullanacak ve
Cehennem’e gidecektir. Bu arada Allah onu yaşatırken, ona inanma fırsatı
sayılan bir hayat bahşetmiştir. Zira çocukken ölen bir insan kabiliyetlerini
inkişaf ettirme imkânını bulamamıştır. Bir diğerini Allah, gençlik, zindelik, güç
ve çok imkânlara sahip olma şerefiyle şereflendirmiştir. Yani ona bağ ve bahçe
vermiş, “Burayı ek, mahsulünü al, istifade et ve ahiretine zâd-ı ahiret gönder!”
demiştir. O ise bu imkânları değerlendirmemiş ve değerlendirmesi için
kendisine verilen iradesini suistimal ederek Cehennemini hazırlamıştır.

Binaenaleyh varlık, yaşama ve dünyada kalma, insan için çok hayırlıdır. O
zaman o kimsenin böyle bir şeyi talep etmeye hakkı yoktur. İhtimal Cenâb-ı Hak
böyle birine şöyle diyecektir: “Ben seni yaşattım ki doğruyu bulasın. Sen ise
inhiraf ettin ve baş aşağıya gittin. O çocuk, kabiliyetlerini inkişaf ettiremedi ve
çocukken öldü. Sen ise imkânlarını suistimal ettin. Hem o çocuğa Benim
verdiğim şey Benim lütfumdur. Hiç kimsenin Benden bir şey alma gibi bir
hakkı yoktur. Ben istediğime veririm, istediğime vermem. Evet, senin daha
önceden Bana geçmiş bir hakkın bulunsaydı onu istemeye hakkın olurdu.

Her şeyin doğrusunu Allah bilir.
1 el-Îcî, Kitâbü’l-Mevâkıf 3/288.

2 Ebû Dâvûd, sünnet 17; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/84.

3 Bkz.: Enbiyâ sûresi, 21/23.

4 Ebû Dâvûd, sünnet 17; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/84.

5 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/79.



MELÂMÎLİK
Soru: Melâmî tarikatı hakkında bilgi verir misiniz?
Melâmîlik mutasavvifîn yollarından bir yolun adıdır. Bazı sofiye, bunun da

diğer tarikatlar gibi müstakil bir tarikat olduğunu söylerler. Melâmî olarak
bilinen meşhur ve mümtaz sima Abdulaziz Mecdi Efendi “Melâmîlik diye bir
tarikat yoktur.” der. Bu kanaatte olan daha başkaları da vardır.

Sofiler arasında melâmet, bâtında olanı dışa vurmama tavrının unvanı
olagelmiştir. Yani onlar iç dünyaları itibarıyla derin, mâverâ-i tabiata açık,
tavırları açısından ise laubali ve gayriciddî bir görüntü sergilemektedirler.
Onlarda zikir, fikir ve kalbî hayat vardır ama taç, hırka, tekye, zaviye ve
merasim yoktur. Diğer sofilerde ise bunların hepsi söz konusudur.

Üçüncü asırda Hamdun Kassar, şekil ve şemaile baş kaldırarak melâmet
yolunu seçmiş; Osmanlı döneminde de Hacı Bayram Veli’nin çırağı Ömer
Sikkin taç ve hırkayı yakarak şekilciliğe isyan edip melâmet yolunu seçmiştir.

Her grubuyla Melâmîler, tevhid-i ef’âl, tevhid-i sıfât ve tevhid-i zât
konularında Muhyiddin-i Arabî’nin vahdet-i vücud anlayışını takip
etmektedirler.

Melâmîlik’te tekye, zaviye ve ayin olmamasına mukabil ciddî bir sohbet
sistemi mevcuttur. Bu sohbetlerde daha çok kendi inanç sistemlerini işler ve
kalendarâne anlayışın yayılması, yaygınlaştırılması üzerinde dururlar. Onlar
hakkında neler söylendiği, ayrı bir bahsin konusudur.

Ülkemizdeki müntesiplerince melâmet, insanın nefsini levm etmesi, kendini
hor ve hakir görmesi mesleğidir. Bu mânâda melâmet her tarikatın ruhunda
vardır. Evet, eğer melâmet, insanın nefsini kırması, kendini aşabilmesi
mevzuunda başvurulan bir sistemse, eskiden nefsî enaniyeti kavî kimselere,
tarikata gittiklerinde hazm-ı nefs edemedikleri için merkebe tersine bindirip
şehirde elma armut sattırmaları türünden sayılabilir. Meselâ, paşazâdelerden
biri, tarikat şeyhinin yanına geldiğinde, hazm-ı nefs edemeyeceği meselesi
bahismevzuu olduğundan şeyh ona, “Git oğlum, kasaptan üç parça et al ve
onları birbirine dokundurmadan bizim eve götür!” demiş. Bunun üzerine paşa,
etin bir parçasını bir eline, diğerini öbür eline, üçüncü parçayı da mecburen
ağzına alarak, o etleri bütün insanların göreceği şekilde eve kadar götürmüştür.
Tabakat yazarları, Züfer b. Hüzeyl’in de böyle bir şey yaptığını
söylemektedirler.



Şimdi, Melâmîliğin dünü ile bugününü ayırarak bir değerlendirme yapmak
gerekirse, tefessüh etmemiş Melâmîler, kaçınılması mümkün olmayan cemaatle
namaz dışındaki ibadetlerini ve Allah’a yakınlıkla ilgili hâllerini hep halktan
gizleyegelmişlerdir. Dahası bunları açıktan riya saymışlardır. Gerçek
derinliklerini sezdirmemek için halk içinde sıradan bir insan gibi giyinip
kendilerini belli etmeden yaşamaya çalışmış, görünüş ve gösterişe değer
vermemişlerdir. İnsanlara yalnız kötü taraflarını gösterip iyiliklerini gizlemede
çok ileri gittiklerinden –Bu, irşad mesleğine uygun değildir– çevrelerince hep
hakir görülmüşlerdir.

Ben, çocukluğumda bazı tarikatlarda bu tür melâmet mevzuunun yaşandığını
görmüştüm. İhtimal kendim çok defa hazm-ı nefs etme adına ağzımla şeyhimin
torununun meslerinin bağını çözmüş ve sigarasını yakmışımdır. O günkü anlayış
öyleydi. Bugün buna uyar mıyım, uymaz mıyım bilemiyorum. Muhtemel, nefsim
ve enaniyetim şimdi buna müsaade etmez. Bugün onu bir zillet sayar, belki de –
Allah affetsin– pek tenezzül edemem.

Yukarıda da ifade edildiği gibi melâmet bir mânâda her tarikatın ruhunda
mevcuttur. Ne var ki daha sonraları Melâmîlik farklı bir kulvarda özel
yorumlarıyla baş başa kalmıştır. Eskiden bazıları, melâmet ruhuyla “Hakkımda
hüsnüzan etmesinler, bana kötü adam desinler.” deyip meyhanenin önünden
geçermiş. Bazıları da kendisi hakkında “Kumar oynuyor!” desinler diye
kumarhaneye gidermiş.

Burada hemen bir parantez açıp şunu bir kere daha ifade etmeliyim ki bugün
irşad ve tebliğde böyle bir yola kat’iyen başvurulmamalıdır. Böyle birisi daha
sonra irşadda müessir olamaz. Evet, bugün irşadda bulunanların melâmet
yoluna başvurmaları caiz değildir. Belki o günün şartlarında böyle bir şey
olabilirdi; bugün o türlü şeylere “Evet” demek mümkün değildir.

Daha sonra melâmet mevzuu, suistimal edilerek meyhanelere, kumarhanelere
ve demhanelere açık durur hâle gelmiştir. Bu anlayışı ifade sadedinde:
“Orucumuz demhanede, iftarımız meyhanede, bayramımız puthanede, dem bu
dem olur.”  denmiştir. Bu, melâmetin tamamen şirazeden çıkması ve tefessüh
etmesi demektir. Bu arada, o yola ve yönteme, kendi ruhuna uygun
mensubiyetini devam ettirenler de vardır. Bir tarikatın âlî şekilde devamının
şiarı, Resûl-i Ekrem’den bize intikal eden Sünnet-i seniyyeye riayetidir. Buna
göre farzlar hassasiyetle yerine getirilecek, haramlardan kaçınılacak, vaciplerin
edasına titizlik gösterilecek, sünnetler üzerinde tir tir titrenecek, müstehaplar



yapılacak ve evrâd u ezkâra da devam edilecektir. Hz. İmam Rabbânî’nin

ifadesi çerçevesinde, Sünnet-i seniyyeyi ihya etmeden tarikat olmayacaktır.1

İşte bu şartlar içinde Melâmîlik de başımızın tacıdır.
Son zamanlarda Melâmîlik, bir bakıma pek çok yerde, akidede vahdet-i

vücudu temsil eden bir sistem hâline getirilmiştir. Onlara göre “Sen, ben diye
bir şey yok, her şey Allah’tan ibarettir.” Hatta meseleyi vahdet-i mevcuda
götürmüş ve monistçe her şeyi “bir”e irca etmişler ve bu “bir”in verâsında da
her şeyi maddeye irca etmişlerdir. Bu yönüyle de sapmış ve firak-ı dâlleye
iltihak etmişlerdir. Amelde ibadet ü taati laubaliliğe bağlamışlar, “Mühim olan
huzurdur. Huzurun ve sohbetin kazası olmaz, namazın kazası olur.” demiş,
oturdukları yerde –bağışlayın– laklak etmiş, ibadet ü taati geçirmiş, ama laklakı
terk etmemişlerdir. Yani günümüzde bazı şubeleriyle Melâmîlik amelde de bir
laubaliliğin ad ve unvanı olmuştur. Aynı zamanda Melâmîlik gidip gulat-ı Şiaya
iltihak etmiş ve Hz. Ali’nin karşısında yer yer Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve
pakdâmen seyyidemiz ve validemiz Hz. Âişe’ye itâle-i lisanda bulunmuşlardır.
Hz. Ali karşısında bulunan Hz. Zübeyr ve Hz. Talha’ya çirkin sözler söylemeye
kalkışmışlardır. Bu arada Melâmîliğin gerçek ruhuna sahip çıkanlarını tekrar
tenzih etmek istiyorum. Onlar beni bağışlasınlar.

Melâmîlik her şey gibi güzel başlamış, fakat zamanla bazı inhiraflarla dinin
ruhuna aykırı bir hâl almıştır.
1 İmâm Rabbânî, el-Mektûbât 1/134 (255. Mektup).



KUR’ÂN’IN ZÂHİR VE BÂTINI
Soru: Hz. Peygamber’in, “Kim Kur’ân’ı kendi kafasına göre tefsir
ederse kâfir olur, velev ki isabet etmiş olsun.”1 hadisini söylediği rivayet
edilip asrın son müçtehitlerinden bir muhterem zatın bu yola
başvurduğu iddia edilerek hafife alınmak istenmektedir. Buna mesnet
olarak da bir kısım âyetlere dair tefsirleri gösterilmektedir. Ayrıca cifir
ve ebced hesabıyla yapılan tespitlerin İslâm’da bulunmadığı
belirtilmektedir. İslâm’da ebcedin yeri nedir?
Evvelâ, soruda ifade edilen bu sözün hadis olup olmadığının münakaşası

yapılabilir; zira bu mevcut şekliyle hadise benzememektedir. Sonundaki ilâve
ise hevese göre ifade edilmiş gibidir. Bilinen hadis kitapları meydandadır.
Onlarda bu tarzda bir söz yoktur. Bu itibarla da bu söz, hadis kriterleri
açısından ele alınacak hüviyette değildir. Ancak Sünen-i Ebî Davud’da, ْنَم

ََأطَْخأ  ْ دَقَف َباََصأَف  ِ۪هيْأ  َ رِب َّلَجَو  َّزَع  ّللا  ِهٰ ِبا  َ تِك ي۪ف  َلاَق   “Her kim, Allah’ın
(azze ve celle) kitabı hakkında kendi reyiyle konuşursa, isabet etse de hata
eder.”2 şeklinde bir rivayet vardır.

Kur’ân’ı kendi reyine göre tefsir etme tehlikeli bir husustur ve aynı zamanda
bu, tefsir usûlüne de aykırıdır. Âl-i İmrân sûresi’nin başında anlatıldığı üzere,
Kur’ân’ın Ümmü’l-Kitap diye adlandırılan muhkemat âyetleri vardır. “O Allah
ki bir kısım muhkem âyetler inzal buyurmuştur. Bunlar ‘Ümmü’l-Kitap –
Kitabın esası’dır.”3 Bunun mânâsı, Kur’ân-ı Kerim’de Ümmü’l-Kitab’ın
dışındaki hafî, mücmel, müşkil, müteşâbih, kinâye, mecaz… gibi lafızların
Ümmü’l-Kitab’a irca edilmek suretiyle tefsir edilmesidir. Ümmü’l-Kitap, tefsir
yapabilmek için, tutunup öbür tarafa geçmemize yardım eden bir ip gibidir.
Tefsir yaparken dil, gramer, gibi hususların yanında her şeyi bunlarla test eder
ve tefsirde ya da tevilde bunlarla mütenakız düşmemeye çalışırız. Başka bir
tabirle, müfessirin elinde Ümmü’l-Kitab bir temel disiplinler mecmuası,
terminoloji gibidir. Tevil bunlara uyuyorsa doğrudur, uymuyorsa değildir.. ve
uymayan tefsirler de reddedilir. Kitaptaki ana meselelerin, açık mânâları vardır
ki, bunları başka türlü anlamaya imkân yoktur. Ancak şu kadar var ki, bir
mesele bunlara ve dinin ruhuna ters olmamak kaydıyla ilhama dayalı tefsir ve
tevil de yapılabilir.

Usûlde bir prensip vardır: Nasları zâhirine hamletmek mümkün olduğu



müddetçe onlara zıt bir mânâ vermek uygun değildir.4 Meselâ, Kur’ân’daki,

َةوٰلَّصلا اوـُمیَ۪قأَو   “Namazı dosdoğru kılın!”5 sözünden, Resûl-i Ekrem’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) talim buyurduğu gibi namaz kılmak anlaşılır.
Esasen bu ifadeden, başka ikinci bir mânâ da çıkarmak mümkündür. Meselâ:
“Namaz duadır. Dua, kulun Allah’a teveccühüdür. Allah’a teveccüh ederken
lâhî ve lâğî olmamak bir esastır. Öyleyse mühim olan, Allah’a lâğî ve lâhî bir
kalble değil, hüşyar bir gönülle teveccüh etmektir.” gibi. Burada bu ifadeyi asıl
mânâdan çevirecek kuvvetli bir karine olmadığına göre َةوٰلَّصلا اوـُمیَ۪قأَو 
“Namazı dosdoğru kılın!” ifadesinden biz bu ikinci mânâyı değil, birinci
mânâyı anlarız. Birinci mânâyı vermememiz için bunu birinci mânâdan
sarfedecek kuvvetli bir karine lâzımdır. Ne var ki burada böyle bir karine
mevcut değildir.

Yine Kur’ân’da, ِهَْیلَع ّللا  ِهٰ ُمْسا  ِرَكْذـُي  ْمـَل  ا  َّمِم اوُلُكَْأت  Allah adına“ وََال 
kesilmeyen hayvanın etini yemeyin!”6 şeklinde âyet vardır. Hanefî, Mâlikî ve
Hanbelî mezhepleri bu âyetten, üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen
hayvanların etinin yenmeyeceği hükmünü çıkarırlar. İmam Şafiî ise, Resûl-i
Ekrem’in (aleyhisselâm) bir fiilini, âyeti asıl mânâsından sarfedici veya tahsis
edici bir karine olarak kabul eder ve Besmele’nin mendup olduğunu söyler.
Ona göre, Besmele çekilmeden kesilen hayvanın eti de yenilebilir. Çünkü
Resûl-i Ekrem’in bu âyetten sonra bir uygulaması vardır. Bu da başkaları
tarafından getirilen eti Efendimiz’in yemesidir. Şayet bir nassa, zâhir mânâsını

vermeyi engelleyen kuvvetli bir karine var ise böyle bir yola gidilir.7

Kur’ân’ın her âyetini asıl mânâsına hamletmek mühimdir. Bununla beraber
yine usûl-i tefsire göre muhkematın yanında bir de “hafî” vardır ki, onun asıl
mânâsı ilk plânda bilinmeyebilir. Bunlar, tetebbu, teemmül, tetkik ve meseleyi
başka naslarla karşılaştırmayla anlaşılabilecek Kur’ânî ifadelerdir. Ayrıca bir
de Kur’ân’ın “mücmel”i vardır tafsil ister, “müteşabih”i vardır mânâsı herkes
tarafından hemen anlaşılmaz veya bir kısmının tetkikle, teemmülle ve çeşitli
ihtimaller içinde ele alınması iktiza eder. Bundan başka mânâsı apaçık “sarih”
âyetler olduğu gibi, “kinaye”li âyetler de vardır. Bunları olduğu gibi kabul
etmek lâzımdır. “Hakikat”in yanı başında “mecaz” vardır ki bunları da
edebiyatla iştigal edenler bilir. Binaenaleyh âyetlerin hepsini zâhire hamletmek
hata olduğu gibi, âyetlerde sadece bâtınî mânâ var demek de korkunç bir
ifrattır.



Zâhiriye mezhebine zâhib olan bir kısım kimseler zâhirperestlikte ifrat etmek
suretiyle Kur’ânî üslûbun bir yönünü inkâr ve tezyif ettikleri gibi, Karmatîler
ve Hurufîler gibi bâtıl mezhepler de Bâtınîlikte aşırı gitmek suretiyle onun
diğer yönünü inkâr etmişlerdir. Evet, bir taraf her şeyi bâtın kabul ederken öbür
taraf da tamamen zâhiri esas almıştır.

Hâlbuki zayıf dahi olsa bir hadis-i şerifte ifade edildiği gibi, ٍَةيٰأ ِّلُِكل  َ ّ ِنإ
ٌنوُصُغَو ٌنوُج  ٍّلُِكلَو شُ اـًنَْطبَو  اًرَْھظ   “Her âyetin bir zâhiri bir de bâtını

vardır; bu zâhir ve bâtından her birerlerinin de bir dalı, bir budağı, bir
çiçeği ve bir de meyvesi vardır.” 8 Binaenaleyh Kur’ân-ı Kerim’in müteşabih
ve hafî âyetlerinden, başka türlü izah edilmemiş mücmel âyetlerinden zâhirine
münafi olmamak kaydıyla bir kısım tevil ve tahsisler yapmak mümkün olduğu
gibi, tarizlerinden ve remizlerinden de bir kısım mânâları anlamak imkân
dahilindedir. Muhkemata zıt olmamak kaydıyla tâli derecede bir kısım işârî
mânâlara intikal etmenin hiçbir mahzuru yoktur. Usûl-i din de buna cevaz
vermektedir.

Konu usûl-i fıkıh ve usûl-i tefsir açısından ele alınacak olursa Kur’ân’ın
âyât-ı beyyinatının bir kısım zâhirî mânâlardan ibaret olmadığı görülecektir.
Müteşabihin mânâsının anlaşılıp anlaşılmaması dahi müfessirler tarafından
uzun uzadıya münakaşalara medar olmuş bir husustur. Üzerinde bu kadar
münakaşanın yapıldığı bir meselenin gayr-i ciddî, laubalilik içinde ve hiçbir
şeyden haberi olmayan bazılarınca ele alınması, en azından Kur’ân-ı Kerim’e
karşı ciddî bir saygısızlığın ifadesidir.

Kur’ân’ın zâhiri kadar bâtını, mücmeli kadar mufassalı, muhkemine mukabil
de müteşâbihi vardır. Bunların her biri farklı kalb ve ruh insanlarının birer
cevelengâhıdır. Çünkü Kur’ân-ı Kerim, sadece kafası bir çoban kafası kadar
inkişaf etmemiş insanlara hitap etmemektedir. Evet, gece uykusunu terk eden ve
onu kalbinin derinlikleri ölçüsünde değerlendiren kimselerin öyle bir ledünnî
hayatları vardır ki, bir mübtedinin anlayışı onlara göre çoban anlayışıdır.
Binaenaleyh Kur’ân’ın, onların o derin ve buudları idrak edilmez gönül
ufuklarına göre de bir iması ve işareti olacaktır. Onun hem bir kitab-ı zikir hem
kitab-ı fikir hem kitab-ı tefekkür ve kitab-ı ders olmasının gereği de

zannediyorum işte budur.9

Ayrıca Kur’ân-ı Kerim, her seviyede herkese hitap eden bir kitaptır. O, belli
bir seviyenin kitabı değildir. İbn Sina ve Farabî ondan ders aldığı gibi, şayet



Sokrates Kur’ân-ı Kerim’in tilmizi olsaydı, onun da Kur’ân’dan istifade
edeceği çok şeyler olacaktı. Ama o, Kur’ân’ı görmedi. Emsali belki görebilirdi
fakat onlara da biz gösteremedik. Kur’ân’ın ima ve işaret ufkunda –zâhire
muhalif olmamak kaydıyla– müceddit ve müçtehidînin cevelengâhı
sayabileceğimiz içtihada medar olabilecek öyle hususlar vardır ki, bu ufuktan
parlak dimağlar, hüşyar gönüller, uyanık hisler öyle şeyler istinbat ederler ki
bizler onların bu tevilleri karşısında şaşar kalırız. Kur’ân’ı bu esaslar içinde
tevil ve tefsir etmek, hadis olup olmadığı şüpheli o beyanın ruhuna zıt da
değildir. Çünkü bu şekilde tefsir, tefsir usûlüne uygundur.

Zannediyorum konuya böyle yaklaşınca bazı büyükleri tenkit etmenin de
doğru olmadığı anlaşılacaktır. Çünkü meseleyi o şekilde ele aldığımız zaman
İmam Gazzâlî, Muhyiddin İbn Arabî, İmam Sühreverdî, Mevlâna, İmam Şafiî…
gibi devâsâ pek çok kimseyi tadlil etme durumunda kalırız. Evet, onların öyle
ifadeleri vardır ki, şayet biz bunlara bir mahmil bulamaz, bir müteşabihin
mânâsı ve bir seviyenin ifadesi olduğunu kabul etmezsek, onları tadlil etmemek
mümkün değildir. Biz onların bazı beyanlarına mâkul bir mahmil bulamazsak,
söylediklerine bakıp İmam Gazzâlî’yi sapıklık ve küfürle ittiham edecekler
çıkabilir.

İbn Arabî nasların zâhirinden bir kısım hükümler çıkararak, sadece işin
kalıbını ifade edenlerin, dinin ruhuna hiçbir zaman nüfuz edemeyeceklerini
ifade eder. Meselâ, “Lâ ilâhe illallah” avamın tevhididir ona göre. Hâlbuki
Efendimiz (aleyhisselâm), “Ben ve benden evvel peygamberlerin söylediği en
efdal söz, Lâ ilâhe illallah’tır.” 10 buyurur. Yani Peygamber Efendimiz’in de
söylediği sözler içinde en faziletlisi yine “Lâ ilâhe illallah” oluyor. İmam

Gazzâlî11 ve ondan mülhemen İbn Arabî buna “Avamın tevhididir.” 12

diyorlarsa, bu, Efendimiz’e avam demiş olma mânâsına gelir ki kabul etmek
mümkün değildir. Çünkü herkes o mişkât-ı nübüvvetten istifade etmektedir. Bu
sözü söyleyen Muhyiddin İbn Arabî, “Hz. Muhammed (aleyhisselâm) öyle bir

mir’âttır ki, O olmasaydı Allah bilinmezdi.”13 diyor. O zaman biz, bu söz için
mutlaka mâkul bir mahmil bulmalıyız.

Evet, ruhen ve kalben inkişaf etmemiş kimseler, “Lâ ilâhe illallah”tan sadece
deliller muvacehesinde bir tevhid hakikatini anlarlar. Ama kalbî ve ruhî
hayatları itibarıyla ileriye giden ve esmâ-i ilâhiyenin mecâlîsine muttali olan,
esmâ ve sıfât-ı ilâhiye dairesine giren insanlar hayretten kendilerinden geçer,



Zât-ı Akdes’i mülâhaza ve müşâhede iştiyakına kapılır ve her şeyi O’nda
gördükten sonra “Lâ ilâhe illallah”ı başka şekilde anlarlar. Bir seviyenin
tilmizi bunu, “Lâ mevcûde illâ hû” şeklinde, diğer bir seviyeninki de “Lâ
meşhûde illâ hû” şeklinde soluklar. Bu sözlerden birincisi vahdet-i vücudu,
ikincisi de vahdet-i şuhûdu ifade eder. İbn Arabî, tevhidi, “Lâ mevcûde
illallah” şeklinde anlar ki, bu ona göre havassın tevhididir. Bu da, “Allah’tan
başka mevcut yok; sadece Allah vardır. O’nun dışındaki her şey hayalâttan

ibarettir.” demektir. Bunu vahdet-i vücudu anlatırken arz etmiştim.14

Büyük bir ehl-i tahkik bu sözü ceffelkalem kullanmaz. Bunu söyleten onun iç
müşâhedeleri, kendini kontrolü ve içindeki “seyr ilallah”, “seyr fillâh” ve “seyr
minallah” sülûkiyle vardığı hakikat ufkudur. Vardığı noktadan eşya ve
hâdiselere bakınca, o, mevcelenen bütün eşyanın esmâ-i ilâhiyenin

dalgalanmasından ibaret olduğunu görür.15 Muhalfarz o, bir an esmâ-i
ilâhiyenin inkıtaa uğradığını hayal etse her şey söner gider ve onun nazarında
bir humûdet hükümferma olur. Ona göre eşyanın kendi kendini koruma ve
devam ettirme gücü yoksa –ki yoktur– başkasına dayalı bir varlığa nasıl var
denilebilir ki? Eşyanın varlığı Allah’tandır; öyleyse hakikî var olan Allah’tır.
İşte bu, derin bir mârifet ufkunun ifadesidir. Haddizatında kalben bu şekilde
inkişaf eden biri “Lâ ilâhe illallah”tan hep bunu anlar. Mustafa Sabri Bey bu
meseleyi ele aldığı zaman, İbn Arabî hakkında müspet veya menfi bir şey
söyleyemeyeceğini ifade eder ki bu da kısmen bir lisan sıyaneti sayılır.

Bize gelince biz, zâhir kadar bâtına da inanırız. Resûl-i Ekrem’in nasıl zâhiri
vardı, öyle de bir bâtını da vardır. Meselâ, bir keresinde ashabının içinde elini
bir noktaya doğru uzatır ve sonra da geriye çeker. Sorarlar: “Bu neydi yâ
Resûlallah?” Buyururlar: “Cennet’ten bana bir salkım uzatıldı. Şayet onu alıp
size verseydim, kıyamete kadar yiyip bitiremezdiniz.”16 Zâhirî yönüyle bu,
aklın alacağı bir şey değildir. Öyleyse bu, bâtın-ı Muhammedî ufkuna in’ikâs
eden öbür âleme ait bir berzahî varlık ve bir misalî mevcuttur.

Hz. Ebû Bekir’e iftar vaktinde bir bardak su ikram edilir. Suyu ağzına
götürünce hıçkıra hıçkıra ağlamaya durur. Niye ağladığı sorulunca da şöyle
konuşur: Bir gün huzur-i Risaletpenâhîde oturuyordum. Bir aralık baktım
elleriyle bir şeyi itiyormuş gibi yaptı. Ne olduğunu sorduğumda O: “Dünya
temessül edip kendini bana kabul ettirmek istedi. ‘Git! Bana kendini kabul
ettiremezsin!’ dedim. Dönüp bana, ‘Ben kendimi sana kabul ettiremiyorum



ama senden sonrakilere kabul ettireceğim.’ dedi.”17

İşte bunlar bâtın-ı Muhammedînin cilvesidir. Resûl-i Ekrem, temessül etmiş
dünyayı görüyor ve onu elinin tersiyle itiyor. Varılabilecek en son ufukta Allah
Resûlü (aleyhissalâtü vesselâm), metafizik âlemlerle parmağının ucu ile
oynuyor. Nâdân, bu mazhariyetleri bilemediğinden dolayı da evham ve hayalât
zanneder.

İmam Rabbânî Hazretleri ise vahdet-i şuhûda kâildir ve Lâ ilâhe illallah’ı,

“Lâ meşhûde illâ hû – Allah’tan başka müşâhede edilen bir şey yoktur.”18

şeklinde anlar. Zevk-i ruhanî ve mârifet ufku açısından öyle demesi normaldir.
O, aslında “Allah’tan başka mevcut yoktur.” demiyor; Allah’tan başka
mevcutlar vardır ve bunların varlığı Allah’ın varlığı ile kâimdir, diyor. “Lâ
meşhûde illallah – Müşâhede edilen O’ndan başka değildir.” ifadesi, bütün
eşbah ve ervahın O’ndan olduğunu ifade ediyor. Çünkü bütün terkipler, bütün
tahliller hepsi O’ndan, bütün görünümler de yine O’ndandır. Hakikî hakâik-i

eşya ise esmâ-i ilâhiyeden ibarettir.19 O, esmâyı Cenâb-ı Hak’tan ayrı mütalaa
edemeyeceğimize göre, müşâhede ettiğimiz şey nedir, diye soruyor. Cevabını
bulamayınca da “Lâ meşhûde illallah” diyor.

Bize gelince, biz, kalben vicdanen duyduğumuz, zevken hissettiğimiz
meseleleri anlatabilmek için ehlullahın böyle tevile muhtaç yollarına girmeden
Resûl-i Ekrem’in anladığı ve anlattığı mânâda “Lâ ilâhe illallah”ta da aynı
şeyleri inşâallah zevk eder ve deriz ki, “Allah’tan başka mevcutlar O’nun
varlığıyla kâimdir. Allah’tan başka Mâbud-u Mutlak, Maksud-u bi’l-istihkak,
Mahmud-u ale’l-ıtlak yoktur. Herkes ve her şey O’na muhtaçtır. Herkes O’nun
kapısında kemerbeste-i ubûdiyet içindedir. O ise hiçbir şeye muhtaç değildir.”
Bunu derken de mâbudiyetini, mahbûbiyetini, matlûbiyetini ifade eder ve bunun
ötesinde mevcud ve meşhud meselesine karışmayız. Bunlar birer zevkî ve hâlî
meselelerdir deriz.

Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) tevhidine avam tevhidi
demesinden ötürü Muhyiddin İbn Arabî ile İmam Rabbânî’ye dil uzatıp bir
şeyler söylemek kimsenin haddine değildir. Onların bazı beyanları kendi zevk
ufuklarına göre nazmedilmiştir.

Bir vaiz kürsüde, “İnsan, ُنی۪عَتْس َكاَِّيإَو َن ُدــُبَْعن  َكا  َِّيإ  ‘Rabbim, yalnız
Sana kulluk yaparız ve bu kulluk vazifesini ifa etmede de yardımı sadece



Senden isteriz.’20 derken aklı mâsivâ ile meşgulse bu, kulluğum mâsivâyadır
mânâsına gelir.” diyordu. Ben bunun yerine, ubûdiyetimi Mevlâ’ya arz ederken
onu vicdanımda tam hissetmezsem, “Yine namazın bir yeri kırıldı!” demeyi
tercih ederim. Şimdi eğer o vaizin seviyesi hakikaten o noktada ise bu söz
doğrudur. Bu, bir hâl meselesidir ve şayet o zat kendi iç âleminde bunu
müşâhede etmemişse, kendiyle tenakuz içindedir. Belli bir noktanın ifadesi olan
bu söz, onun sözü olmamalıdır.

İsterseniz bunu biraz daha açalım. Bir insan düşünün ki o her namaza
durduğunda Kâbe, önünde temessül ediyor. Arzdan Arş’a kadar Kâbe
etrafındaki musalli halkalarını görüyor ve ُدُبَْعن َكاَِّيإ   derken Mevlâ’yı
müşâhede ediyormuş gibi iliklerine kadar irkiliyorsa, böyle biri ُدُبَْعن َكاَِّيإ 
dediğinde başka mülâhazalarla ufkunun kirlenmesine açık durduğu takdirde o
ufka saygısızlık etmiş olur ve böyle biri için o vaizin söylediği doğrudur. Ve o
zat bu seviyenin insanı ise dediğinin bir mahmili olabilir. İşte İmam Rabbânî,
Muhyiddin İbn Arabî gibi kimseler, umuma söylenmemesi gereken bu
meseledeki müşâhedelerini anlatırken duyup hissettiklerini seslendirmişlerdir.
“Tatmayan bilmez.”  fehvâsınca nâdânlar o sözleri serrişte etmeye
kalkmışlardır.

Birileri, Muhyiddin İbn Arabî’yi böyle bir meseleyle tenkit ederken, bazı
kimseler de “Eşyanın Allah’la bâtınî münasebet keyfiyetini bunun kadar ciddî
ve tutarlı ifade etmiş bir zat tanımıyorum!” diye hayranlığını ifade edebilir. Bu
da bir anlayıştır. Ama bu ikincisi bir ümmî anlayış değildir.

Meselenin bir başka yönü de bu türlü tevil ve tefsirlerin kadimden beri
olagelmesidir. Bir mânâda tefsir usûlüne zıt da görülebilir. Ne var ki bir kısım
yorumlar vardır ki bunlar öyle “kaldır-at” türünden insanların yorumu değildir.
Edebi, takvası ve Allah’a saygısı açısından onları görseydiniz kendi
kulluğunuzdan hayâ ederdiniz. Meselâ, hayatı boyunca günde iki öğün yemekle
yetinmiş, hep peygamberâne zühd ve takva içinde hayat sürmüş ve ömür boyu
pusuda yaşamış; öyle ki “Dün evde uyanık otururken Efendimiz geldi, kapıyı
açtı, içeri girdi ve bana şunları söyledi!” dese, ona itimat eden kimseler, dinin
temel esaslarına zıt olmayan bu şekildeki mevhibelere bir şey dememelidirler.
Bunlar edille-i şer’iye ölçüsünde delil olmasalar da mutlak bir hususiyetleri
vardır.

Evet, yetmiş-seksen yaşına kadar dünyevî hayatı adına bir şeyler elde etme



istikametinde yalana tenezzül etmemiş ciddî bir insanın kalkıp bu yaşından
sonra yalan söyleyebileceğine ihtimal verilemez. Nitekim Resûl-i Ekrem
(aleyhissalâtü vesselâm) hakkında bu kabîl mütalaalar serdedilmiştir. Evet, O,
kırk yaşına kadar yalana tenezzül etmemiş emin ve sadık bir insandır. O yaştan
sonra yalana tenezzülü söz konusu değildir.

Tarih boyunca büyük müfessirler ve Allah dostları Kur’ân’dan işaretler
alarak bu türden bazı gerçekleri dile getirmişlerdir. Muhyiddin İbn Arabî,
Kur’ân-ı Kerim’in bir âyetinden elektriğe işaret buluyor. Asırlarca sonra gelen
Edison, kendisine ışık tutan Muhyiddin İbn Arabî’ye teşekkürlerini sunuyor.
“Müspet Mâneviyat Etüdleri” isimli kitapta da buna benzer bilgiler vardır.
Şöyle ki sekiz-dokuz asır evvel yaşamış bir insan elektriğe ve elektriğin
ampulün içine gireceğine işaret ediyor. Bu ifade, Fütuhât-ı Mekkiye’nin
hâtimesinde var. Bu kitap, yedi asır evvel yazılmıştır. Bu âyeti benim elime
verseler, oradan elektriği anlamam mümkün değildir. Nazarı dokuz asrı aşan bu
insanlar böyle harika şeyler söylüyorlar ve dediklerini de zaman doğruluyorsa

şimdi biri kalkıp böyle 21 ِضْرْـَألاَو ِتاَوٰمَّسلا  ُروـُن  ّلَلا  ُهٰ  âyetinden elektriğe
işaret bulan bu insan hakkında “Kur’ân’ı kim reyi ile tefsir ederse küfre girer!”
dese, biz de deriz ki, “Kimin kâfir olduğu ahirette belli olacaktır.”

Kur’ân-ı Kerim’de gaypten bahisler pek çoktur. Meselâ o, henüz meydana
gelmeden dokuz sene evvel, Romalıların Sasanilere galebe çalacağını haber
verir: “Rumlar yakın bir yerde mağlup oldular. Ama bu yenilgilerinden sonra
birkaç yıl içinde onlar galip gelecekler.”22 Dokuz sene sonra Bedir günü
Romalıların Sasanilere galebe çaldığı görülür. “Hakikî mânâda gayba muttali
olan Allah’tır. Ne var ki Allah kimi gayba muttali kılarsa, o  da bildirildiği
ölçüde bilir.”23 Bu zâhirî mânâ, Devr-i Risaletpenâhî’de açıkça tahakkuk
ediyor.

Başka bir tefsirci bundan bâtınî bir yorum da çıkarıyor. Meselâ, tasavvufî
yönü de olan müfessirlerden İbn Berrecan bu âyetlerden şu mânâyı çıkarıyor.
Yazdığı tefsirinde derkenar olarak, Kudüs’ün işgalden kurtulacağını, hem de
zaman ve günü de tayin ederek söylüyor. Kendisi, keşfettiği zamandan önce de
vefat ediyor. Müslümanlar onun keşfettiği tarihte Kudüs’ü fethediyorlar.
Âlûsî’nin tefsirinde kaydedildiğine göre, onun, Allah’ın Kitabından gayba dair
bazı hâdiselere vâkıf olduğuna inanılıyordu. Bunu da bir kısım hesap kaideleri
ve harflerin ebced değerlerinden hareketle yapıyordu. Nureddin Zengi de



Kudüs’ün fethini bildiren bu tefsire hürmeten, fethedildiğinde mescide koymak
üzere bir minber yaptırmıştı. Ama ömrü Kudüs’ün fethine yetmedi. Kudüs
Selahaddin-i Eyyubî tarafından tahrir edildi (hürriyete kavuşturuldu) ve minber

de oraya yerleştirildi.24

Bir başka misal de, hurûf-u mukattaadan “Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf” harfleri
gösterilebilir. Vâkıa bunlara çoğu müfessir mânâ vermemiş ve “müteşabih”
demişlerdir. Ancak bazı ehlullah bundan farklı bir mânâ çıkarmış ve bunu
hiziblerine almışlardır. ﴿ اَنی۪مُح ۤقۤـسۤع ﴾  ۤمٰح  – Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf

hürmetine mazhar-ı himaye kılındık”,25 ﴿ اَنی۪فُك ۤصۤعٰیٰھۤك ﴾  – Kâf Hâ Yâ Ayn

Sâd hürmetine de Hakk’ın kifayetiyle serfiraz olduk.”26 diye dua etmişlerdir.
Biz, hurûf-u mukattaadan bir şey anlamazken, ehlullah değişik şeyler

anlamış, dahası bunları vesile yapıp Cenâb-ı Hakk’ın cenah-ı himayesine girme
adına onları dualarına mukaddime yapmışlardır. Hemen pek çok hizipte bu tür

bir üslûpla karşılaşırız. Evet, Şâzilî, Gavs-ı Âzam Abdulkadir Geylânî,27

Ahmed er-Rufâî, Ahmed Bedevî… gibi zatların hepsinin hiziplerinde bunları
görmek mümkündür. İmam Bahauddin Nakşibend Hazretleri yedi defa “Hâ

Mîm” dedikten sonra “Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf” diyor ve bununla dua ediyor. 28

Demek o bundan bir mânâ anlıyor ki, onu vesile yapıyor. Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem), “Mânâsını bilmediğiniz kelimelerle dua etmeyin. Çünkü
lehinizde söyleyeyim derken, aleyhinizde bir şey söylemiş olursunuz.”29

buyurur. Bu büyük zatların, mânâsını anlamadıkları şeylerle dua etmeleri söz
konusu değildir.

Taberî, Şûrâ sûresi’nin başındaki hurûf-u mukattaayla alâkalı İbn Abbas’tan
bir rivayet aktarır. İbn Abbas’a bu âyetin tefsiri sorulduğunda o önce cevap
vermek istemez. Sual birkaç defa tekerrür edince o, bugünkü Bağdat’ın
krokisini çizip anlatıyormuş gibi şu tür izahta bulunur: “Etrafında iki nehir
bulunan tepemsi bir yere bir şehir kurulacak, orada, peygamber
torunlarından adı Abdulilâh veya Abdullah olan önemli bir kişi/kişiler
bâğiler tarafından öldürülecektir.”  der.30 General Abdülkerim Kasım,
Abdulilâh ve merhum Faysal’a karşı ihtilâl yapınca Faysal taraftarları bu
meseleyi kaleme alıp halka dağıttılar.

Şimdi geriye dönelim; âyetin zâhirinden böyle bir şey çıkarmak mümkün
değildir. Ama İbn Abbas tefsirinin de, bâtınî ölçüler içinde kendisine göre bir



yeri vardır. Vâkıa, usûl-i tefsirde bunlara pek itibar edilmez, bununla beraber
eğer bir vak’a, olduğu gibi çıkıyorsa, artık onu reddetmek mümkün değildir.

Başka bir zat da, 31 ِدَقُعْلا ِيف  ِتاــَثاَّفَّنَلا   ifadesinden bâtınî bir işaret
çıkarıyor ve “siyaset”in âdeta efsun edici mahiyette hükümferma olacağını
söyleyip rakamlardan 1971 tarihindeki hâdiselere işarette bulunma sadedinde;
eğer ifsat edilen gençler ıslah edilmezse o tarihte gelen tokadın şiddetli
olacağını ifade ediyor. Yani altmış sene önce yazılmış tefsirde 12 Mart

muhtırasından haber veriliyor.32

Evet, ekilen tohumlar ıslah edilmemiş, anarşi doruk noktaya ulaşmıştır. Ve
ardından şiddetli bir tokat gelmiştir. Bu âyetten bu işareti her müfessir
çıkaramaz. Ama mehbit-i ilham-ı ilâhî olan gönle, ِتَاثاَّفَّنَلا  derken böyle bir
esinti gelebilir. Ebced ile de belli bir zamana tevafuk ettiyse, vakti geldiğinde
de denenler olduysa, tenkide yeltenenlere İbn Hacer’in cevabını vermek
gerekir: “Her havlayana bir taş atsan, yerde taş kalmaz!”

Ebced, Avrupa menşeli, Arapçaya tercüme edilmiş Dairetü’l-Maarif’te
(İslâm Ansiklopedisi) uzun boylu anlatılıyor. Buna göre ebced, Arami, Süryani
ve İbranilerce Devr-i Risaletpenâhî’de de biliniyordu. Nitekim tefsirlerde de
ebcedin bilindiğini ifade eden pek çok vak’a vardır.

Ezcümle Buhârî Tarih’inde ve İbn Ebî Hâtim Tefsîr’inde, sıhhati hakkında
bir şey söylememekle beraber Yahudilerin ebcedi bildiğine ve bundan
hareketle hükümler çıkardıklarına dair bir vak’a naklederler:

Ebû Yâsir İbn Ahtab, Bakara sûre-i celilesinin baş taraflarını Efendimiz’den
duyar. Daha sonra kardeşi Huyey b. Ahtab ve bazı Yahudiler yanına gelince:
“Allah’a yemin ederim ki, Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
kendisine indirilen şu âyetleri okuduğunu duydum.” der ve “Elif Lâm Mîm. İşte
Kitap! Şüphe yoktur onda. Rehberdir o müttakilere!” âyetlerini okur. Bunun
üzerine, “Bunu işittin mi?” diye sorar. Kardeşi de “Evet” cevabını verir. Daha
sonra Huyey b. Ahtab, o Yahudilerle Resûlullah’ın yanına gelerek: “Ey
Muhammed! Allah’ın sana indirdiği ‘Elif Lâm Mîm. İşte Kitap! Şüphe yoktur
onda. Rehberdir o müttakilere!’33 âyetlerini okuduğunu söylüyorlar. Öyle
mi?” diye sorar. Resûlullah da “Evet” cevabını verir. Bunun üzerine tekrar
onlar: “Cebrail, bu âyetleri sana Allah nezdinden mi getirdi?” diye sorarlar.
Allah Resûlü yine “Evet” der. Huyey bunun üzerine, “Allah, senden önce
kendilerine ümmetlerinin ömrünün açıklanıp açıklanmadığını bilmediğimiz



peygamberler gönderdi. Ancak biz, senin ümmetinin ecelini biliyoruz.” der ve
ayağa kalkıp beraberinde bulunanlara: “Elif 1, Lâm 30, Mîm 40. Bunların
toplamı ise 71 yıl yapar. Şimdi siz, mülkünün ve ümmetinin ömrünün süresi 71
yıl olan bir Peygamber’in dinine mi gireceksiniz?” der.

Daha sonra Huyey b. Ahtab, Allah Resûlü’ne yönelerek: “Yâ Muhammed!
Bundan başka âyetler de var mı?” diye başka bir soru tevcih eder. Buna
karşılık Allah Resûlü de diğer mukattaa harflerini okur. Rakamlar artıp da
kendince Efendimiz’in ümmetinin ömrünü sınırlayamayınca, “Yâ Muhammed!
Senin durumun bize karmaşık göründü. Az mı, çok mu verildiğini bilmiyoruz.”
mukabelesinde bulunarak etrafındakilere “Kalkın gidelim!” deyip orayı terk
eder. Ebû Yâsir, kalbi yumuşak ve Müslümanlığa müheyya bir zattı. Kardeşi
Huyeyy’e ve diğer Yahudilere: “Ne biliyorsunuz! Belki de bu rakamların
hepsinin toplamıdır ümmet-i Muhammed’in eceli. Bu da çok uzun zaman eder.”
demesine karşılık onlar, “O’nun durumu bize karışık geldi!” düşüncesinde ısrar

ederler.34

Müfessirler, ebcedin Yahudiler, Aramiler, Süryaniler ve İbraniler tarafından
bilindiğini söylüyorlar; demek ki o, sonradan zuhur etmiş bir şey değil…

Kur’ân’ın zâhirine ve muhkematına ters düşmeyecek şekilde bazı
âyetlerinden belli tarihlere ait ebced hesabı ile bazı hususlara işaretlerin
bulunabileceğini kabul etmede bir mahzur olmasa gerek.

Tarih boyunca değişik vesilelerle ebced hep kullanılagelmiştir. Meselâ,

İstanbul şehrine, selef, ٌَةّبَِیط ٌةَدَْلب   “Ne hoş bir diyar!”35 âyetiyle ebced

hesabına göre tarih düşürmüşlerdir.36 Timurlenk’in Şam’ı almasına başka bir
kelimeyi denk getirmiş ve bu şekilde önemli hâdiseleri ebcedle belirtmişlerdir.
Ebced, Osmanlı sanatları arasında çok gelişmiş, hatta en büyük edebî
sanatlardan biri olan kitap sonları ve mezar taşları ebcedle düşürülen
rakamlarla mânâlandırılmıştır.

Böyle bir ilme, ulûm-i evvelîn ve âhirînden bahseden Kur’ân’ın bîgâne
kalması mümkün değildir. Daha evvelki devirlerde muttali olunmasa bile biz
bazı âyât-ı Kur’âniye’yi bu asırda teleskopların, mikroskopların mikro ve
makro âlemi gözümüzün önüne getirmesiyle daha farklı anlıyoruz.

Meselâ, َنوُعـِسوَُمل اَِّنإَو  ٍدـَْيِأب  اـَھاَنْیََنب  َءاـَۤـمَّسلا  Semayı Biz Kendi“ وَ
ellerimizle, çok sağlam bir şekilde bina ettik ve onu durmadan genişleten



Biziz Biz.”37 diyerek ekspansiyonu (Genişleme, Büyüme Teorisi) anlatıyor
Kur’ân-ı Kerim. Biz bunu teleskop başında göreceğimiz ana kadar
anlayamazdık.

Şimdi, Kur’ân, kâinat genişlemesinden bahsediyorsa, bu, ona hakaret mi
oluyor? Allah’ın azameti anlatılırken ilme ve fenne dair bir fezleke de anlatılsa,
bunun ne mahzuru var? Kur’ân, ceninin ana karnındaki yaratılışını bütün
safahatıyla anlatırsa, bu, Kur’ân için bir nakise midir? Demek ki, nüzul
devrinde olmasa bile daha sonraki asırlarda tekevvün ve tedevvün edecek
ilimlere ait o Mu’cizü’l-Beyan’ın bir kısım açıklamaları olacaktır. Ve Kur’ân,
alanına giren bu hâdiselere parmak basacak ve onlardan bahsedecektir.

Kadim tarihten beri bilinen ebced, Selçuklu’nun elinde geliştirildi ve
Osmanlı’da doruk noktaya ulaştı. Memleketlerin alınışı, büyük zatların vefatları
mezar taşlarına ebced hesabıyla tarih düşürülerek bu ilim ulema arasında,
üzerinde fikir yorulan bir konu hâline geldi. ي۪ف َِّالإ  ٍِسبا  َالَو َي ٍبْطَر  وَـَال 

ٍنی۪بُم ٍباَِتك   “(Yer altı tabakalarının karanlıkları içindeki tek bir tane, hâsılı)
yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki açık ve net olarak bu kitapta bulunmasın.”38

ferman-ı sübhanîsi konuya bir genişlik getirerek “Yaş-kuru her şey benim
içimde vardır; bazen zâhiren ve sarahaten vardır bazen de kinaye yoluyla,
teville, tarizle.” der.

Bundan dolayı İmam Şârânî, Kuşeyrî, Kâşânî… gibi büyük zatların hususî
işaret tefsirleri vardır. Onlar Kur’ân’ın sadece işaretleriyle meşgul olmuşlar ve
bu alanda eserler ortaya koymuşlardır. Tefsirin işaretle yapılan kısmı ayrı bir
daldır ama,

Nâdanlar eder sohbet-i nâdanla telezzüz
Divanelerin hemdemi divane gerektir. (Ziya Paşa)

.mısralarında da ifade edildiği gibi herkes bu alanda söz söyleyemez
Netice olarak, bu hususta söz söyleyen ve tefsir yapan bir zatın, İslâm’ı

anlama mevzuunda hassasiyetine ve titizliğine bakmak lâzım. Eğer insan, hak ve
hakikat hesabına konuşurken, kalbi tir tir titriyorsa, onun yorumlarında her
hâlde bir mesaj var ki böyle deniyor şeklinde düşünmek insafın ifadesidir.

Eslâfta Kur’ân’dan böyle işaretler alarak söz söyleyen pek çoktur. Ebû
Hanife devrinde Fudayl b. Iyaz; Ahmed İbn Hanbel zamanında Bişr-i Hâfî gibi
kimseler, Kur’ân’ın bâtınıyla meşgul olurlardı ve o büyük imamların yanına
gittikleri zaman da itibar ve iltifat görürlerdi. Bu büyük imamların da iltifat



ettikleri bu bâtın ricali, o devirde iltifat gördüklerine göre şimdi bizim kalkıp
bunları görmezlikten gelmemiz kat’iyen doğru değildir.

Bu mesele, bir risale veya kitap şeklinde teferruatlı ele alınsa değer. Ancak
körü körüne itirazda bulunan kimselerle boşu boşuna meşgul olmaya da lüzum
yoktur. Zira bunların kanaatlerini değiştirmek zordur; hâssaten de anlayış ve
niyetleri belli olanların…
1 Hadis kaynaklarında yer almayan bu ifade için bkz.: ez-Zerkeşî, el-Burhân 2/164; ez-Zürkânî,
Menâhilü’l-irfân 2/63.

2 Ebû Dâvûd, ilm 5; Tirmizî, tefsîru’l-Kur’ân 1.

3 Âl-i İmrân sûresi, 3/7.

4 ez-Zerkeşî, el-Bahru’l-muhît fî Usûli’l-fıkh 2/682.

5 Bakara sûresi, 2/43, 83, 110; Nisâ sûresi, 4/77, 103; En’âm sûresi, 6/72: Yûnus sûresi, 10/87; Hac sûresi,
22/78; Nûr sûresi, 24/56; Rûm sûresi, 30/31; Mücadele sûresi, 58/13; Müzzemmil sûresi, 73/20.

6 En’âm sûresi, 6/121.

7 eş-Şâfiî, el-Ümm 2/227, 234.

8 Bkz.: Abdurrezzak, el-Musannef 3/358; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 9/278.
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13 Bkz.: Konuk, Ahmed Avni, Füsûsu’l-hikem tercüme ve şerhi 1/61-64, 129.
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16 Buhârî, ezan 91; Müslim, salâtü’l-küsûf 17.

17 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 7/343, 345; el-Hâkim, el-Müstedrek  4/344.

18 Bkz.: İmâm Rabbânî, el-Mektûbât 1/56-58, 274-293 (43. ve 272. Mektuplar).
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21 Nûr sûresi, 24/35.
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25 Bkz.: M.F. Gülen, el-Kulûbu’d-dâria s.242 (Hizbü’t-Tams - İmam Şâzilî (k.s.)).
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30 et-Taberî, Câmiu’l-beyân 25/6.
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33 Bakara sûresi, 2/1-2.
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35 Sebe sûresi, 34/15.

36 el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 22/26.

37 Zâriyât sûresi, 51/47.

38 En’âm sûresi, 6/59.



ZEKÂTTA MİKTARLAR
Soru: Hayvanların zekâtı verilirken 40 koyundan 120’ye kadar bir,
121’den 200’e kadar iki tane olmasını bazıları adaletsizlik olarak kabul
ediyorlar. Bunu açıklar mısınız?
Bu meseleye sathî nazarla bakan bir insan, matematik hesabına göre 40

koyunda 1 tane olunca, 80 tanede 2, 120 tanede 3 gibi artması gerektiğini
düşünür. Ona göre adalet olan budur. Aslında o, meseleyi tek taraflı
düşünmektedir.

İnsanı yaratan Allah, onun bir vasfını Kur’ân’da şöyle anlatır: “Nefis,
menfaatlerine düşkünlüğüyle, cimriliğe meyilli olarak yaratılmıştır.”1 Evet,
insan fıtratında cimrilik vardır. Eğer insan, Allah’ın istediği şekilde cömert
olsaydı, elinde hiçbir şey bırakmaz hepsini sarf ederdi. İnsana cimrilik
meylinin verilmesi hikmetlerinden biri, onun tutumlu olması ve malını saçıp
savurmaması içindir. Âyette Cenâb-ı Hak, “Yakınlarına, yoksula, yolda
kalmışa hakkını ver, sakın saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların
kardeşleridirler. Şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür.” 2 buyurmaktadır.
O şeytan sahip olduğu kabiliyetleri kullanamamış ve boşa harcamıştır. İnsanı
böyle şeytanî bir duruma düşmekten koruyan işte bu potansiyel cimriliktir.

Bununla beraber insan, başka yönden ayrı bir şeytanî duruma da düşebilir.
Allah Resûlü meselenin her iki yönünü birden anlattığı hadis-i şeriflerinde
şöyle buyururlar: “Cömert, Allah’a, insanlara ve Cennet’e yakın;
Cehennem’den uzaktır. Cimri ise Allah’tan, insanlardan ve Cennet’ten uzak;
Cehennem’e yakındır. Allah, cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha
çok sever.”3 Başka bir hadis-i şeriflerinde ise Allah Resûlü cömerdin eninde

sonunda Allah’ın izniyle mutlaka Cennet’e gireceğini ifade ederler.4 Zira Allah
cömerdi mahrum etmez. İşte zekâtta bu muvazeneye riayet edilerek cömert
olmanın yanında ölçüye de dikkat çekilmiştir.

Evet, 1000 koyunu olan bir insandan matematik hesaplarına göre zekât olarak
25 koyun istemek bazen onu fitneye sokabilir. Bu miktara varan zekât,
fıtratındaki cimrilik sebebiyle onu temerrüde sürükleyebilir. Kur’ân, bu duruma
Hz. Musa’nın kavmi içinde yaşamış, –günümüzde de bir insanın zenginliği
anlatılırken “Karun kadar zengin.” darb-ı meseliyle ifade edilen– bir zatı misal

gösterir.5 Karun’a, “Allah’ın sana ihsan ettiği bu servetle ebedî ahiret



yurdunu mamur etmeye gayret göster, ama dünyadan da nasibini unutma!
(İhtiyacına yetecek kadarını sakla). Allah sana ihsan ettiği gibi sen de
insanlara iyilik et, sakın ülkede nizamı bozma peşinde olma! Çünkü Allah
bozguncuları sevmez.”6 denildiğinde o, malının çokluğu ve dolayısıyla
vereceği meblâğın yüksekliği sebebiyle bundan geri durdu ve “Ben bu servete
kendi ilmim ve becerim sayesinde kavuştum.”7 dedi. Hâlbuki onun bütün
mâmeleki elinden alınmıyor ve mâkul bir nispet isteniyordu. Ancak o kadar
fazla koyunun zekâtını düşününce, ona verilemeyecek gibi geldi ve temerrüde
girdi…

Bundan dolayı İslâm, kanunları vaz’ederken, insanın bir kısım zayıf
taraflarını da nazar-ı itibara alıp ona göre vaz’etmiştir. Bu şekilde zor da olsa
onun verebileceği miktarı farz kılıyor ve veremeyeceği vergiyi ondan
istemiyor.

Bunun yanında mü’minin verdiği zekât, sadece koyunla sınırlı da değildir;
zekâta tâbi başka şeyler de vardır. Meselâ, bir mü’min, birikmiş parasının
kırkta birini zekât olarak verir. Para ne kadar artarsa artsın, nisap miktarını
geçtiğinde verilen hep aynı nispettedir. Sayı ve miktara göre değişme
hayvanlara mahsustur. Dinimiz, hayvanlarda kaç tanede ne verileceğini naslarla
tespit etmiştir. Bunu, Hz. Enes’in rivayet ettiği bir hadiste açıkça görürüz. Hz.
Ebû Bekir, kendisini Bahreyn’e memur olarak gönderdiği zaman ona zekât
miktarları hakkında yazılı olarak ayrıntılı bir talimat vermiş ve talimatnâmenin

altını da Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) mührü ile mühürlemiştir.8

Aslında İslâm’da fakire, hiç yoktan mal verilmek suretiyle adaletin ötesinde bir
ikramda bulunuluyor. Burada adaletsizliğin olduğunu söyleyen insan ise
zannediyorum meseleye hissiyatıyla yaklaşıyor.

Meselenin dikkatlerden kaçan bir diğer yönü de, o kadar koyunun muhafaza
edilmesidir. Koyunun sayısı arttıkça ona göre de masrafı artacaktır. Sayı
arttıkça bakım görüm için ona göre mera, bekçi köpeği, ekin ekilecek yerleri
hazırlamak gerekecektir. Binaenaleyh İslâm’daki usûlî kaide, ِبَسَحِب َُمن  ْ غَمَْلا
َِم رْغَمْلا  “İnsan ne kadar zarara maruz ise o kadar menfaatlendirilecektir.”
şeklindedir.

Netice olarak, hayvanların zekâtında nisap miktarı ve kaç tanede ne kadar
verileceği de Allah Resûlü’nün sarih ve sahih hadislerdeki ifadeleriyle sabittir



ve değiştirilemez.9

1 Nisâ sûresi, 4/128.

2 İsrâ sûresi, 17/26-27.

3 Tirmizî, birr 40; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 3/27.

4 Bkz.: el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 7/435; et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  1/229.

5 Bkz.: Kasas sûresi, 28/76.

6 Kasas sûresi, 28/77.

7 Kasas sûresi, 28/78.

8 Bkz.: Buhârî, zekât 37, 38, farzu’l-humus 5; Ebû Dâvûd, zekât 5.

9 Bkz.: Tirmizî, zekât 4; Ebû Dâvûd, zekât 5; İbn Mace, cenâiz 55.



BEŞERDEKİ POTANSİYEL HAYIR VE ŞER
Soru: Cenâb-ı Hakk’ın bize ihtiyacı yoktur. Öyleyse çok yönüyle çirkin,
fena şeyleri yapan nev-i beşerin yaratılmasında ne hikmet vardır?
Allah (celle celâluhu), yaratma işinde pek çok maslahata ve umumî neticeye

bakar; murad-ı sübhânî olan neticeler elde edilirken meydana gelecek izafî
şerler nazar-ı itibara alınmaz. Haddizatında insanların da “hayır” diye
yaptıkları pek çok şeyin altında bir kısım izafî “şer”ler vardır. Meselâ, insanlar
atomu icat etmişlerdir. Şayet atom, milletler arasında sulh-i umumîyi temine
matuf olarak kullanılsa, atomun keşfi hayır olacaktır. Meselâ o, insanlığa zarar
vermeden, denizaltılarını yürütmede, aydınlatma ve ısıtma işlerinde
kullanılabilse insanlığın yararına olacaktı. Ama Hiroşima ve Nagasaki’ye
atılan atom bombaları insanlığın yararına olmamış, aksine seksen kilometrelik
bir alanı senelerce canlı yaşamaz hâle getirmiştir. O gün üç yüz binden fazla
insanın hayatına mâl olan bu bombanın, zararlı tesirleri hâlâ devam etmektedir.
Atom bu hâliyle bir mânâda şerdir ve olabildiğine çirkindir. Atomu insanoğlu
icat etti, geliştirdi ve beşerin başına belâ yaptı. Görüldüğü gibi şer için
yapılmasalar bile insanoğlunun sebebiyet vermesiyle onun şerre dönüştüğü de
olabiliyor.

Bir başka misal; pek çok ilim adamımızın ve hususiyle bir kısım gençlerin,
kendisini Cennet’e sokmak için onun avukatı kesildikleri biri vardır. Bu,
ampulün icadında bir numara sayılan Edison’dur. Bunlar, bu müdafiler
“Edison, Hz. Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) inanmıyorsa bunca
iyiliğine rağmen Cennet’e giremez mi?” diye sorarlar. Demek ki, Edison’un
büyük bir iyilik yaptığını herkes kabul ediyor. Çünkü o, her şeyden evvel
insanlığa elektrikten yararlanma imkânını kazandırmıştır. Oysaki Edison’un
bulduğu ışık Allah’ın yarattığı maddededir ve onun tezahürüdür. Edison bunu
yaratmamıştır. Onu, Allah yaratmıştır. O ise sadece Allah’ın yarattığını
keşfetmiştir. Ama bu büyük bir iyilik sayıldığından Edison’u Cennet’e koymak
isteyenin haddi hesabı yoktur. Öyle ki onun ahiretteki durumuyla alâkalı
olumsuz bir şey söyleyenin başına kızıl kıyamet koparırlar.

Biz, insanlığa büyük bir iyilik yapmış olan Edison hakkında eğer o “Lâ ilâhe
illallah” dediyse, bu şarta bağlı olarak Allah onu mesut etsin deriz. Ama
bulmuş olduğu elektrikte, pek çok hayrın yanında şer de vardır. Evet, sesimizin
çok uzaklara gitmesini o elektrikle sağlıyoruz. Karanlıkta birbirimizin yüzünü



onunla görüyor, fabrikaları onunla çalıştırıyor ve her yeri onunla tenvir
ediyoruz. İlk bakışta bunların hepsi hayırdır ve o da bu hayırların sebebidir.

İşte bunlar umumî neticelerdir. Fakat bunun altında bazen şer de olabilir.
İçine su kaçırdığınız zaman kontak yapar; tedbirsiz ve ihtiyatsız olarak
uğraşırsanız da sizi çarpıp öldürebilir. Görüldüğü üzere, mutlak hayır gibi
görünen elektriğin bile bir kısım şer neticeleri olabiliyor. Şimdi elektriğin
sadece bu şer yönünü düşündüğümüzde, “Allah cezasını versin Edison’un!”
demeye hakkımız var mıdır? Evet, o zâhiren insanlığın başına yedi başlı bir
belâyı salmıştır. Ne var ki bugün böyle bir şey söyleyen kimse yoktur. Aksine
halk, onu umumî neticeleri itibarıyla ele alıyor, ortaya çıkan kusurlardan da
kendini veya elektriği suistimal edenleri kınıyor.

Bunun gibi Allah suyu yaratmıştır. Su, Allah’ın emriyle buharlaşarak yağmur
oluyor, toprağı suluyor. Bu arada toprağın denizlere akmaması, şehirlerin ve
köylerin sele kapılmaması, insanlara emanet edilmiş bir sorumluluktur. Avrupa
ülkeleri nehirleri kullanıyor, içlerinde gemileri yüzdürüyorlar. Bunun için de
bazı yerlerde kanallar açarken bazı yerleri de derinleştirerek sorumluluklarını
yerine getiriyorlar. Onlar eşya ve hâdiselere hükmediyor ve Allah’ın kâinatta
vaz’ettiği tekvînî âyetleri iyi okuyorlar. Sel felâketi daha çok bizde ve bazı geri
kalmış ülkelerde var. Şimdi asıl felâket olan şey su ve sel değil, uyuşukluktur.
Asıl korkulacak şey de, eşya ve hâdiseleri bilememe, varlığın ruhundan
habersiz yaşama ve Allah’ın neyi niçin yarattığını idrak edememektir.

Şimdi sorudaki meseleye gelelim. Evet, bir kısım insanlarda bazı şerler
vardır. Ama bu hususta da asıl olan, büyük hayırlardır. Beşer, Allah’ın emriyle
eşya ve hâdiselere müdahale etme kabiliyetine sahiptir. Her şeyden evvel
ahsen-i takvîme mazhar olan beşer, yeryüzünde Allah’ın halifesidir. O öyle bir
ağacı temsil eder ki, o ağacın potansiyel donanımı çekirdek ve meyvesi,
melâike-i kiramı dahi geride bırakacak mahiyettedir. Miraçta mesafeler
Efendimiz’in ayağının altında dürülüp en büyük nebülözler ayaklarının altında
kaldırım taşı hâline gelirken orada Cibril’in sesi duyulur: “Yürü yâ
Muhammed! Bundan öte bana bir adım atmak dahi mümkün değildir.”1 İşte
insanoğlu böyle bir meyve vermeye de müsaittir.

Mahz-ı hayır için yaratılan beşer, cismaniyette Allah’ın en canlı aynasıdır.
O, hem maddede hem mânâda hem akılda hem de ruhta bütünüyle Cenâb-ı
Hakk’ın bin bir isminin nokta-i mihrakiyesidir. İşte bütün bunlarda, melekler



dahil Cenâb-ı Hakk’a ayna olabilecek ikinci bir varlık gösterilemez. Beşer bu
âyinedarlığı yaparken, kendisine Cennet’e gitme ve cemalullahı görme yanında
bir imtihan kabiliyetini inkişaf ettirme adına ona şehevî, behîmî, gadabî
duygular ve suistimalâta açık akıl gibi kabiliyetler de verilmiştir. Bunlar şer
gibi görünmekle beraber mutlak şer değil, hayırda da kullanılabilecek
kabiliyetlerdir. Pürşer beşer bunları suistimal ettiği zaman, kendi hazırladığı
felâketlerde boğulmuş olacaktır. Yoksa haddizatında o hem potansiyeli hem de
kendinde meknî bulunan hakikatlerle mahz-ı hayırlar âbidesidir. Evet, beşer
mahz-ı hayırdır, onu şer hâline getiren de yine kendisidir. Allah (celle
celâluhu) pür-şer hâline gelmemiş beşeri pür-nur eylesin!
1 Bkz.: Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 2/214.



ALLAH RESÛLÜ KAÇ DEFA MİRACA ÇIKTI?
Soru: Miraç nedir? Peygamberimiz kaç defa miraca çıkmıştır?
Miraç, Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm) ubûdiyetine mükâfat olarak

kulluk yoluyla kazandığı vilâyetin arşiyesinden ibarettir. Allah, yeryüzünde
insanlara mesajıyla gösterip tanıttırdığı O Muallim-i Ekmel ve Erşed’i, Mele-i
Âlâ’nın sakinlerine de göstermek için O’nu oralarda dolaştırmış ve bütün
semavî dairelerin sekenesiyle O’nu buluşturmuştur.

Evet, herkes O’nu hüsn-ü istikbal etmiş, melekler teşrifatçılık yapmış ve
huriler O’na selâm durmuştur. Yıldızlar kaldırım taşı gibi ayaklarının altına
serilmiş, bineğiyle berk gibi bütün kevn ü mekânı temâşâ edip tekrar harîm-i
Kâbe’ye ve sine-i insaniyete dönmüştür. İşte miraç bu âlî yolculuğun adıdır.
Tasavvuf kitaplarında kavs-i uruc, kavs-i nüzul veya arşiye-ferşiye diye
velilerin ruhlarında ve gönüllerinde yaptıkları seyahat, Resûl-i Ekrem’in
hayatında ruhuyla ve cismiyle bu şekilde gerçekleşmiştir. Daha önce yer yer arz
ettiğim için burada meselenin keyfiyetindeki ihtilâfın teferruatına girmek
istemiyorum.

Efendimiz’in kaç defa miraç yaptığı meselesine gelince, nakkâd-ı
muhaddisîn, Allah Resûlü’nün bir defa miraç yaptığını ifade etmektedirler.
Ancak bazı meğâzî ve siyer yazarları, hâdisenin içindeki küçük bir detaydan ve
bir de vak’anın başlangıcındaki yer ihtilâfından ötürü “İki defa miraç
gerçekleşti.” demişlerdir. Hatta bazıları bunu beşe kadar çıkarmışlardır.

Aslında Efendimiz her an, Huzur-i Kibriyâ’ya yükselme yolunda olmuş ve
her velinin ruhen yaptığı miracın kat kat üstünde miraçlar yapmıştır. Ruhu ve

cismiyle 1 ۪هِدــْبَِعب ىٰرـْـسَأ  ي۪ۤذَّلا  َناــَحْبُس   ’yi temsil eden, َانَد َّم  ثُ
2 ىٰنَْدأ ْوَأ  ِنْیَـسْوَق  َباَق  َناَكَف   ّلَدَتَف ۙىٰ  ile serfiraz olan Hz. Muhammed’in
(aleyhissalâtü vesselâm) bir tek miracı vardır ki, bu, O’nun için de, ümmeti
için de bir vesile-i iftihardır. Süleyman Çelebi’nin, “Ermedi Senden evvel
gelen bu devlete” sözüyle ifade ettiği gibi gerçekten hiç kimse o devlete
erememiştir. Şimdi eğer diğer miraçlar da söz konusu ise onlar velilerin
miracının üstünde, ruhen Efendimiz’in “kâb-ı kavseyni ev ednâ”ya irtika ve
irtifaından ibarettir.

İnsanları müteaddit miraçların olduğuna sevk eden husus, ashab-ı kiram
arasında Hz. Âişe ve Hz. Muaviye gibi bazı kimselerin, miraç hakkındaki farklı



mütalaaları olmuştur. Burada, Allah Resûlü’nün ruhuyla miraç yaptığı
iddiasına gelince, bu, “Miracı rüyada yaptı.” demek değildir. Ruhuyla bir kısım
veliler bile kendilerine göre ve kâmetlerine uygun miraçlar yapabilirler. Biz
buna ruhî tecrübeler içinde ruhî degajman diyoruz. Bu, ruhun bedenden infisali,
trans hâlinde ruhun pek çok yerde görülmesi ve pek çok meseleye müdahale
edebilmesidir. Bugün medyumlukla iştigal edenler bu işi çok iyi bilirler. Evet,
burada ruhuyla miraç yaptı derken, kastedilen rüya değildir.

Bazı kimseler, Efendimiz’in cismen değil ruhen miraç yaptığını
söylemişlerdir. Buna delil olarak da bazı muteber hadis kitaplarında geçen bir

hadise dayanmışlardır.3 Bu hadisin isnadında yer alan ravi Şerik İbn Abdullah
İbn Ebî Nümeyr, tâbiîn seviyesinde, hafız olmayan ve Müslim tarafından

“Hıfzında zoru vardır.” denilerek cerhedilen bir zattır.4 Bir başka rivayette
Miraç hâdisesi anlatırken, “Hatîm’de yatıyordum, geldiler melekler şöyle
yaptılar, miraç yaptım, uyandığımda kendimi Hatîm’de buldum.”5 ifadesi
geçtiği için “Efendimiz Hatîm’den hiç ayrılmadı.” demişlerdir. Delil olarak
gösterilen diğer rivayette ise Hz. Âişe, “Efendimiz’in cesedini hiç
kaybetmedim.”6 demektedir. Bu hadisin doğru olması düşünülemez. Zira
Efendimiz Mekke’de miraç yaptı; Hz. Âişe o zaman Efendimiz’in döşeğinde
değildi ki “Cesedini kaybetmedim.” diyebilsin. Zira Hz. Âişe ile Efendimiz’in
izdivacı Medine’de olmuştu.

Evet, bazıları “Miraç, Hatîm’de oldu.” demişler, bazıları ise Süleyman
Çelebi’nin, “Ümmühânî’nin evine döndü heman.” sözleriyle ifade ettiği gibi
Allah Resûlü’nün amcasının kızı Ümmühânî’nin evinden seyahat yapıp oraya

döndüğüne dair rivayeti7 esas almışlardır. Bazıları buradan hareketle “Allah
Resûlü iki miraç yaşamıştır. Miracın biri Ümmühânî’nin evinden başlamış,
ikincisi ise Hatîm’den başlamıştır. Miracın birisi ruhanî, diğeri ise cismanî
olmuştur.” şeklinde bir kanaat izhar etmişlerdir. Ancak hadis kritikçilerine göre

bu mesele doğru değildir.8

Efendimiz’in ruh infisaliyle kat-ı meratip ettiğine dair ve Allah ile kavî
şekilde münasebetini ifade eden çok vak’alar vardır ve bunlar sayılamayacak
kadar çoktur. Miraç meselesi bunlara bağlanamaz. Muteber ve makbul hadis
kitapları Allah Resûlü’nün cismi ve ruhuyla bir kere miraç yaptığını
söylemişlerdir. Diğerine de ihtimal vermenin yanında biz bu görüşe katılarak,



“Allah Resûlü bir kere miraç yapmıştır.” diyoruz.
1 Bkz.: İsrâ sûresi, 17/1.

2 Bkz.: Necm sûresi, 53/8-9.

3 Buhârî, menâkıb 15, tevhid 37; Müslim, îmân 262.

4 Bkz.: ez-Zehebî, el-Kâşif 1/485; İbn Hacer, Takrîbü’t-tehzîb 1/266. M. Zâhid el-Kevserî, ravi Şerîk’in
bu rivayette 12 vehmini ortaya koymuştur. Bkz.: el-Kevserî, Makâlât s.490.

5 Buhârî, menâkıbü’l-ensâr 42; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/208.

6 Bkz.: İbn İshak, es-Sîre 5/275; et-Taberî, Câmiu’l-beyân 15/16.

7 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/248; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 24/432.

8 Bkz.: el-Aynî, Umdetü’l-kârî 15/25; Aliyyülkârî, Şerhu’ş-Şifâ 1/379-430.



ALLAH’IN İSTEDİĞİ MÂNÂDA SALİH AMEL
Soru: Allah’ın istediği mânâda salih amel nasıl olmalıdır?
Cenâb-ı Hak, kullarından istediklerini müphem, kapalı ve mücmel

bırakmamış; neyi nasıl istiyor, nasıl ifa edilmesini murad buyuruyorsa onları
kullarına götürebilecekleri şekilde tahmil etmiş, sonra da anlayabilecekleri bir
dille onlardan bunu istemiştir. Baştan sona Kur’ân, “vahy-i metlüv” olarak ve
Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) O’nu izah ve şerh sadedinde
mübarek sözleri, takrirleri ve fiillerinin hepsi, insanların idrak seviyesindedir.
Bunu, ِرََشب ْلا ِلوـــُقُع  ىِٰلإ  ُةَّیِھٰلِْإلا  ُتَـالُّزَنَّتَلا   “İlâhî ifadenin beşer idraki
seviyesine inmesi” diye ifade ediyoruz ki, bu da, insanlara Allah’ın (celle
celâluhu), onların kendi seviyelerine göre konuşması, onların ufukları açısından
meseleyi ifade etmesi demektir.

Bundan dolayıdır ki, bizim buudlarımızın dışına çıkan evliya, asfiya,
mukarrabîn… gibi ehlullah, bizim anladığımız mânânın yanında Kur’ân’ın
bâtınî mânâsında daha bir derinleşiyor, ondan farklı işârî mânâlar çıkarıyorlar.
Kâşânî ve İbn Arabî’nin tefsirlerine bakıldığında bizim tefsir ölçülerimizden
farklı pek çok malûmat görmek mümkündür.

Bunlar bâtınîdir ama Kur’ân-ı Kerim, çocuktan en yaşlı insana; bir cahilden
en derin ilim adamına kadar bütün insanlığa objektif olarak onların
anlayabileceği bir dilden sehl-i mümteni olarak hitap eder. Onun ifadesine
bakan bir insan, kendisinin de bu ifadeyi kullanabileceğini zanneder. Hâlbuki
bütün seviyeleri gözetme keyfiyetiyle Kur’ân ifadesi, beşer takatinin, idrakinin
çok çok üzerindedir ve onun ifade tarzına denk ikinci bir ifade tarzı da yoktur.
Okuma bilmeyen bir çoban bile onu duysa, ilâhî kelâm olduğunu anlayacak ve
onu kendi seviyesinde en üstün ifade olarak kabul edecektir. Bunun yanında,
vicdanı tefessüh etmemiş, kalbi ve kafası fünûn-u müsbete ile dolu olan bir kişi
Kur’ân-ı Kerim’i okusa, “Bu, Allah kelâmıdır.” diyecek ve bel kırıp secdeye
kapanacaktır. Onun içindir ki, en mübtedi kimselerle beraber Farabîler, İbn
Sinalar ve İslâm’ın yetiştirdiği nadide sima Gazzâlîlerin dahi Kur’ân-ı
Kerim’in muhteşem ifadesi karşısında gözleri kamaşmış ve her zaman ona
hayranlıklarını ifade etmişlerdir. Hâsılı, İlâhî Kelâm’a hangi seviyede
müracaat edilirse edilsin herkes kendisine bakar bir delik bulacak ve rahatlıkla
alacağı şeyi ondan alacaktır.

Herkesin kendi seviyesine göre istifade ettiği Kur’ân, salih amel ile ne



istediğini de açıkça anlatmıştır. Kur’ân, Tîn ve Asr sûrelerinde olduğu gibi
bazı yerlerde salih ameli icmalî olarak anlatır. Allah: “Biz, insanı ahsen-i
takvîme mazhar olarak yarattık. (Su-i ihtiyarı ve iradesini kötüye
kullanmasıyla da) onu baş aşağı esfel-i safilîne ittik.” dedikten sonra bazı
insanları bunun dışında tutar ve: “Ancak gönülden iman edip salih amelleri
yapanlar müstesna.”1 buyurur. Asr sûresi’nde ise: “Zamana yemin olsun ki,
insan hüsrandadır. Ancak, iman edip makbul  ve güzel işler yapanlar, bir de
birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.”2 Görüldüğü gibi salih
amel, bu âyetlerde icmal edilmiştir.

Bakara sûre-i celilesinin başında da salihat yukarıdaki beyanlara göre bir
derece daha tafsilâtıyla anlatılır: “Kur’ân-ı Kerim, müttakiler için hidayet
kaynağıdır. Müttakiler gayba iman eder, namazı dosdoğru yerine getirir.
Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden (nafaka seviyesinde, israf
etmeden ve başa kakmadan) infak ederler.”3 demek suretiyle salihatın
ruhunda mündemiç olan hakikatleri kısmen de olsa tafsil eder. Onun için şekil
olarak Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’da namaza, oruca, zekâta müteallik ne kadar
ibadet varsa bütünü salihat sözcüğüyle ifade edilir.

Aynı şekilde salihatın menfî yönü, haram yememe, haram giymeme, harama
bakmama, haram konuşmama… gibi ne kadar nehyedilen şey varsa bunlar da
terk edilmeleri zaviyesinden ibadet sayılırlar. Biz de müspet amelleri
yaptığımız ve menfîlerini de terk ettiğimiz zaman salihler güruhuna girmiş
oluruz. Hatta nikâh, talak, alışverişe kadar bütün muamelâtta dine tevfik-i
hareket ettiğimiz nispette salihat işlemiş sayılırız. Bunlar da şekil olarak
tafsilidir ve baştan aşağıya kadar Kur’ân-ı Kerim hep bunları anlatır.

İnsanın, imanını iz’an hâline getirmesi, iman ettiği şeyleri aksine ihtimal
vermeyecek şekilde güçlendirmesi, hatta bunların aksini rüyasında dahi hatırına
getirmemesi, imanda matlup olan keyfiyettir. Evet, mü’min, inandığı şeylerin
aksi mevzuunda yanlış kanaat verecek ne kadar şüphe ve tereddüt îras edici şey
varsa, bütün bunların kökünü kazımaya çalışmalı, hatta hayallerinde bile imanın
tadını duyacak, salihatı da bu iman havası içinde eda edecek kıvam peşinde
olmalıdır. Meselâ, namaz tepeden tırnağa haşyetle dopdolu olarak eda edilmeli
ve insan saygıyla Mevlâ’nın huzuruna hep öyle gelmeli, kendisinin kul, O’nun
mâbud olduğunu namazın her lahzasında duymalı, bu mülâhaza ile belini kırıp
boynunu bükmeli, kendinden geçmelidir. İşte bütün bunların hepsi namazın



salih olarak eda edilmesinin ifadesi demektir.
Keza o, zekâtı verirken, Allah’ın kendisine verdiği bir emaneti yerine

ulaştırıyor olma niyetiyle infak etmeli ve bunu verirken de “Rabbim, ben Senin
bana verdiklerini veriyorum. Sen de rahmâniyet ve rahimiyetinle ötede salih
kullarına vaad ettiğin şeyleri bana da lütfet!” diye düşünmesi lâzımdır. Bu
dağdağalı harp meydanında muhafaza edemeyeceği malını bu şekilde Allah’a
emanet etmesi ve bâki bir surette ahirette kendisine lütfedeceği inancıyla ve
niyetiyle zekât ve diğer sadakalarını vermesi, zekâtın salih amel olması
yoludur.

Salih amellerden biri olan hac, mâşerî vicdanın bir cemm-i gafir olarak
Cenâb-ı Hakk’a teveccüh ettiği bir ibadettir. Mü’min, o mukaddes mekânlarda
sürekli bu duyguyla dolup boşalmalıdır. Hacda şeytanın en çok itiraz ettiği
meselelerden biri de şeytanın taşlanmasıdır; çünkü insan orada taşa taş
atmaktadır. Bunun da akıl ve mantık açısından anlaşılamayacağı açıktır.
Mü’min, taşı atarken hep Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda ibadet ediyor tavrı içinde
olmalıdır. Namazdan şeytan taşlamaya kadar bütün ibadet ü taatimizde bu ulvî
ruhu işleyebildiğimiz takdirde bunların hepsi salih amel olur.

Bugün, birinci derecede salihatı ifade eden cihad yaparken onu da salih bir
şekilde eda etmek lâzımdır. Evet, irşad veya cihad unvanıyla anlatılan vazife de
mühim salih amellerden birisidir. Evet, en yakın daireden başlayarak, insanlara
Allah ve Resûlü’nü sevdirmek ve bu vazifeden bir an dûr olmamak salihatın en
mühimlerindendir. Bazen daha geniş dairede de vazife terettüp edebilir. Ama
bu geçicidir ve muvakkaten olur. Milletvekili, başbakan olmak gibi, devamlı
olmayan vazifeleri sadece iş tevdi edildiği zaman yapma, ama daimî vazifeye
devam etme, mü’minlik şiarıdır.

Daimî vazife, cihad-ı ekber olan nefisle mücadeleden başlar ve yakın
daireden işi ele alarak bütün insanlara hak ve hakikati –tabiî kendisi de
uygulayarak– anlatmayla devam eder. Daimî vazifeyi yapma, salih ameli salih
mahiyette eda etmek demektir. Aslında dar dairedeki salih amelleri hakkıyla
yapamayanlar uzak dairedeki işlerinin fiyasko ile neticelenmesi sonucunda
sukût-u hayale uğrarlar. Ama salihatı idrak şuuruyla hareket eden bir insan,
“Başka yerde yapılacak şey olmayabilir, ama bizim hususî dairede hiç işimiz
bitmez.” diye düşünür. Bugün yapılan, köy köy, kasaba kasaba dolaşıp hak ve
hakikati anlatma, salihat kabîlinden işlerdendir.
1 Tîn sûresi, 95/4-6.



2 Asr sûresi, 103/1-3.

3 Bakara sûresi, 2/2-3.



VESVESE HASSAS İNSANLARDA OLUR
Soru: İnsana sık sık vesvese gelmesinin sebebi nedir? Vesvesenin sebebi,
mânevî gıdaların azlığı olabilir mi?
Vesvese, tereddüt, kafa karışıklığı itikatta ve amelde işin mahiyet-ü nefsü’l-

emriyesine aykırı mülâhazaların hayale, tasavvura musallat olması demektir.
Bazen itikatta ve ibadette olduğu gibi bazen de insanın aile hayatıyla alâkalı
meselelerde olabilir.

Vesvesenin en tehlikelisi, akideyle alâkalı olanıdır. Evet, inanılması gereken
şeyler hakkında bazen kalbe bir kısım is-pas ve sis-duman gelebilir. Şayet
insan, bunların ne mânâ ifade ettiklerini bilmezse zarar edebilir. Ama bunları,
tıpkı içinde yağmur ve kar taşımayan boş bulutlar gibi görür ve uğrayıp
gideceklerini düşünürse, ona ciddî zararı olmaz. O bakımdan vesvesenin iki
yönü vardır: Birincisi, vesvesenin mahiyeti ve ona karşı davranışlarımız.
İkincisi de, vesvesenin insana niçin musallat olduğu meselesidir.

Vesvese bir yönüyle özellikle de hassas ve asabî ruhlarda onların
ömürlerinin sonlarına kadar terakkilerine medar olabilecek bir zemberek
mahiyetindedir. Saati çalıştıran zemberek gibi, vesvese de onları daima hüşyar
(uyanık) tutar; sağdan-soldan, önden-arkadan… yani bütün cihetlerden
gelebilecek tehlikelere karşı insanı müteyakkız kılar.

Vesvesesiz insan, bazen kendini her şeye hâkim gibi görebilir ve âkıbetinden
emin gibi davranabilir. Ama vesveseli insan, karşısında dessas şeytanın, zalim
ve gaddar bir nefis ve hevânın bulunduğunu düşünerek her an nöbet bekleyen
bir asker gibi uyanık durur. Bu yönüyle vesvese, insanda bir bakıma şeytanın
vazifesini yapar, onda Allah’a (celle celâluhu) sığınma duygusunu tetikler.

Ayrıca insanda, ilhamı ve vahyi alabilecek, duyabilecek, “mehbit-i ilham-ı
ilâhî”ye mukabil bir de şeytandan gelen şeyleri alabilecek “lümme-i şeytaniye”
vardır. Bunlardan birincisi, din-i mübin-i İslâm’ın ruhuna uygun, insana ışık
tutucu mahiyette ilhamlar, sünuhat, tulûat ve bütün bunların üstünde vahiy ve
vahyin çeşitleri; diğeri ise insanı baştan çıkaracak, onun hayatını katıp
karıştıracak şeytan vesveseleridir. Vesvese, lümme-i şeytaniyede, şeytanın
müdahalesinin ve nefsi işlettirmesinin neticesinde meydana gelir.

Şeytanın müdahalesi sonucu olan vesvese, esasen insanı dikkatli ve uyanık
tutar. Binaenaleyh insan, kendisi hakkında zararlı hâle getirmediği müddetçe
vesvesenin faydası olduğu da söylenebilir. Ancak bazen bir kısım asabî ruhlar,



vesveseyi zararlı hâle getirebilirler. Böyle bir insan, şeytan karşısında
ümitsizliğe düşer, şeytanın ara sıra içine attığı vesveseler karşısında, “Artık
ben mahvoldum!” diyebilir ki işte böyle biri mağlubiyeti baştan kabullenmiş
demektir. Ama karşı koyma güç ve iradesini, daha sonra da emniyetini
kendinde hissettiği an da, ne cin ve şeytan ne de vesvese ona zarar verebilir.

Vesvese, daha çok iman mevzuunda terakki eden mü’minlerde olur. Yerinde
sayan insanlara o, çok az musallat olur. İç âlemlerinde yükselip arşiye ve
kavsiyeler çizen kimseler, yolun bazı noktalarında vesveseye maruz kalabilir,
vesvese veren şeytanlarla yüz yüze gelebilir, onların manyetik alanlarına
girerek onların dürtülerinin tesirinde kalabilir.

Bazı kimseler, ruhun semalarına doğru yükselirken şeytan onlara her
menzilde tuzak kurar ve bekler. Hatta insanın ruhî terakkisi sayılan “seyr u
sülûk”te her menzile girildikçe bazen şeytanın manyetik alanına da girilmiş
olur. Şeytanın manyetik alanına girince de insanın kalbinde –tıpkı bulutun altına
giren kimsenin, güneşin ışıklarıyla irtibatı kesildiği gibi– Allah ile münasebetin
kopuşu söz konusu olabilir. Haddizatında bu hâl gelip geçicidir, yağmursuz bir
bulutun çekip gittiği gibi o da çekip gidecektir.

Müterakki olmayan kimselerde az görülen vesvese, sahabe-i kiramda çok
olurdu. Bir keresinde sahabiler, Resûl-i Ekrem’e (aleyhissalâtü vesselâm)
gelip, “Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor ki, normalde bunu
söylemenin günah ve küfür olacağına inanıyoruz.” diye sıkıntılarını bildirdiler.
Allah Resûlü, “Gerçekten de bunları duyuyor musunuz?” diye onlara sordu.
Onların, “Evet” cevabı üzerine de Efendimiz, “İşte bu, imanın
kuvvetindendir.”1 buyurdular. Buna şöyle de bakılabilir; şeytanın arkasından
tıpış tıpış gidene şeytan niye vesvese versin ki? Kim doğru istikamette
gidiyorsa, o, onunla meşgul olur ve onu baştan çıkarmaya çalışır.

Hadis-i şeriflerde anlatılan hususlar kadar emniyet telkin etmese bile,
menkıbelerde anlatılan bir hâdise vardır ki bu hususu aydınlatma adına
anlatılabilir. Bu tür hâdiselerin, aslından ziyade faslına bakmak lâzımdır,
diyerek nakledelim:

Rahatına düşkün birisi rüyada şeytanı görür. Şeytan elinde pek çok iple bir
tarafa doğru gitmektedir. “Nereye gidiyorsun?” diye sorar. “Mescitte bir kısım
âbid ve zâhitler var. Bu gem ve ipleri başlarına geçirip onları iğfal edeceğim!”
cevabını verir. Bunun üzerine adam sorar: “Benim ipim hangisi? Şeytan: “Sen



böyle yaşamaya devam ettiğine göre senin için ipe gerek yok; sen zaten rahat
rahat arkamdan geliyorsun!” diye cevap verir.

Evet, şeytan ısrarla kendini ibadete vermiş müterakki kimseler için vesvese
peşinde koşar. Bu bir menkıbedir ama bize önemli bir hususu anlatmaktadır.

Vesvese, daha ziyade hassas ve asabî ruhlara musallat olur demiştik. Evet,
işte bu bakımdan kendisine vesvese gelmeyen herkes baş aşağı gitmediği gibi,
her vesveseye maruz kalan da muhakkak müterakki ve yükseliyor demek
değildir. Ancak durum ekseriya böyle cereyan etmektedir.

Vesveseden kurtulmanın en önemli çaresi, Bediüzzaman Hazretleri’nin de

dediği gibi vesvese üzerinde çok durmamaktır.2 Herkes hayatının değişik
dönemlerinde vesveseye maruz kalabilir. Kendi adıma, benim maruz kaldığıma
kimsenin maruz kaldığını zannetmiyorum. Vesvese üzerinde her durduğumda o
hayal gibi büyür ve âdeta bir heyula hâlini alırdı. Aksine vesvese hayal gibi
olduğundan onu küçük gördükçe küçülür, büyük gördükçe de büyür. Üzerinde
hassasiyetle durursanız, söküp atamayacağınız bir maraz hâline gelir; üzerinde
durmaz, yağmur taşımayan bulutlar gibi uğrayıp geçeceğini düşünür ve “Benden
bir şey koparamazsın!” derseniz o da çeker, gider. O bakımdan vesveseden
kurtulmanın çaresi, üzerinde durmamak ve onu ciddî bir dert, bir problem
olarak görmemektir. Vesveseyi bir derttir diye kabullenirseniz, zamanla mağlup
olabilirsiniz. Vesvese sizin için bir hasımdır. Onu küçük görmek lâzımdır. Eğer
vesveseye karşı fikren “Allah’ın tevfikiyle senin altından vurur üstünden
çıkarım!” derseniz rahatlıkla onun üstesinden gelebilirsiniz.

İkinci çare de, vesvesenin kalbe ait ciddî bir maraz ve dert olmadığını
düşünmektir. Aksine o, kalbi rahatsız ve tedirgin eden bir marazdır ama kalbe
ait bir maraz değildir. Belki kalbe yakın belli bir noktaya şeytan tarafından
atılan okların ifadesidir. Binaenaleyh insan, iradesi ve ihtiyârıyla vesveseye
maruz kalmadığı için mesul olmaz. Çünkü insanın iradesini aşkın ona musallat
olan bir hastalık, hakikî hastalık değildir. Suç da sayılmaz. O, insanın iradesini
aşan bir hâdisedir. Evet, o, şeytanın, insanın kalbinin yanı başında, yani
“lümme-i şeytaniye”ye oklarını atmasıyla oradan bir kısım asılsız hayal ve
tasavvurların oluşmasından ibarettir.

Bu itibarla da insan, vesveseye sahip çıkmamalı, çünkü o, ona ait değildir.
İnsan onu, kendi düşüncesiyle, iradesiyle yapmamıştır. O tasavvur ve
tahayyülün, ne plânı ne de hesabı ona aittir. O kendi kendine gelmiştir. Bu



açıdan da insan ondan rahatsız olmamalıdır. Zaten işin en mühim yönü de,
vesveseden insanın rahatsız olmasıdır. Vesvese, sana ait bir şey olsaydı hiç
rahatsız olur muydun? İşte bundan dolayı kâfirin küfrü vesvese değildir.
Meselâ, Allah’ı inkâr adına kalemi eline alıp yazı yazan biri, bu işin hesabı ve
plânı içinde olduğundan onunki vesvese değildir. Onunki, “küfr-i inadî”dir.
Öyle ise o, yaptığı şeyden mesul olur. Mü’mine gelince o, yakışıksız
tahayyüllerden mesul olmaz. Çünkü işin içinde onun iradesi yoktur. Şeytan
varsın istediği kadar vesvese versin. Sonunda bir şey koparamayacağını
anlayınca vazgeçip gidecektir.

Şeytan, insanın kalbine çok farklı şekil ve miktarda dürtülerde bulunabilir.
Meselâ, –Ben o vesveseyi bin hicap içinde söylüyorum– insanlık adına iftihar
ettiğimiz Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakkında insî-cinnî
şeytanlar, O’nun çok kadınla evlenmesini bir vesvese olarak ortaya atabilir.
Bundan kurtulmanın iki çaresi vardır. Evvelâ, Resûl-i Ekrem 53 yaşına kadar
bir kadınla yaşamış, bundan sonra vefatına kadar, 8-9 sene diğerlerini almıştır.
Çoğu yaşlı olan bu kadınlarla belki kadın-erkek münasebeti bile olmamıştır.
Demek ki Resûl-i Ekrem kat’iyen kadınlarla beşerî garizelerinden dolayı
evlenmemiştir. Kaldı ki, ahirette ona eş olmak için kendisini teklif eden
kadınlar bile olmuştu. Mescitte bu şekilde bir vak’a aynıyla cereyan etmişti.

Ancak Efendimiz ona iltifat buyurmamışlardı.3 Evet, Resûl-i Ekrem’in bu
mevzuda kat’iyen bir zaafı yoktu. Bu şekildeki bir izah, işin aklî ve mantıkî
yönüyle alâkalıdır.

İkincisi, Kâinatın Efendisi’nin, kâinata neşrettiği nura bakmak lâzımdır. Öyle
bir insan ki, akidede, amelde, iktisatta, içtimaî hayatta ve siyasî hayatta o denli
ciddî bir dalgalanma meydana getirmiştir ki, O’ndan sonra olan bütün
gelişmeler, bir bulut gibi gelip geçici olmalarına rağmen O’nun getirdikleri
hâlâ yepyenidir. Günümüzde ortaya çıkan bazı sistemlere bakın. Ortaya
çıktıkları günden bugüne bir sürü enternasyonal ve bir sürü revizyona rağmen
bugün onların yerinde yeller esiyor. Oysa Efendimiz’in (aleyhissalâtü
vesselâm) getirdiği sistem, hayat-ı içtimaiyeyi on dört asır idare ettiği hâlde
hâlâ terütaze, olabildiğine canlı, beşerin bütün ihtiyaçlarını karşılamada kâfi ve
vâfi olduğunu görecek ve bu husustaki vesveselerin dayanaksız olduğunu
anlayacaksınız.

Keza Cenâb-ı Hakk’ın Zât’ı, sıfatları, esmâsı hakkında da insanın aklına bir
şey gelebilir. –Hâşâ– Allah’a insanî vasıflar nisbet etme vesvesesi gibi...



İnsan, böyle bir vesveseye maruz kaldığında hemen Allah’ın eşi, ortağı,
menendi olmadığını düşünmelidir; çünkü bunlar insanlarda çoğalmak için bir
kısım ihtiyaçların ve zaafların ifadesidir. Vâcibü’l-Vücud, kâinatı kabza-i

tasarrufunda tutuyor. Her şey, “ ُدَمَّصلا ّلَلا  ُهٰ ”in4 kabza-i tasarrufundadır. İnsan,
kâinattaki Allah’ın tasarrufuna bakarak O’na acz ve zaaf isnat etmekten
uzaklaşmalıdır. Zira bu türlü şeyleri Allah’a isnat etmek kat’iyen aklî ve
mantıkî değildir.

Bunun gibi, ibadete de vesvese musallat olabilir. Meselâ, abdestte bazı
yerlerin kuru kalıp kalmadığı şeklinde sık karşılaşılan bir vesvese vardır. Şayet
bu durum, sık sık tekrar ediyorsa, burada yapılacak şey “Abdestim hak
mezheplerden birine göre olmuştur.” deyip artık üzerinde çok fazla
durmamaktır.

İbadetlerden muamelâta hayatın her sahasında muhtelif vesveseler olabilir.
Bunlardan kurtulmak için, üzerlerinde çok durup onunla uğraşmamak ve
bunların kalbe arız olan geçici bir durum olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir.

Soruda bir de vesvesenin sebebinin mânevî gıdaların eksikliği olup
olmayacağı soruluyor. Tabiî ki bu da bir sebep olabilir. Daha önce de ifade
ettiğimiz gibi, çok müterakki insanlarda da vesvese olabilir. Hatta sahabe-i
kirama vesvese geldiği gibi, onlardan sonra çok büyük bir hüviyeti haiz
bulunan İmam Rabbânî Hazretleri’ne dahi vesvese gelebilir; ama bunlar gelip
geçicidir; gelmeleri, ömrün sonuna kadar insanın müteyakkız olması içindir.

Vesvese, İmam Rabbânî’de oluyorsa, başkalarında olması gayet normaldir.
O bakımdan mânevî gıdasızlık, tam bir sebep değildir vesveseye. Bazen fazla
gıda alanlarda da vesvese olabilir. Bunun için Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi
ve sellem) “Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz; Allah, sizi helâk eder ve
yerinize günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfirete erecek
kimseler yaratırdı.”5 buyururlar. Zira bazen insan kendini günahsız sanmakla
gurura düşüp aldanabilir. Bu da insanın farkına varamayacağı ledünnî bir
hastalıktır. Bu ledünnî hastalık daha tehlikeli olduğundan insan, kendi nefsini
levmedeceği, kınayacağı, beğenmeyeceği yola kendisini sevk edecek bir kısım
vesileler bulması lâzımdır. O da, küçük bir iki zelleyle insanın bilerek veya
bilmeyerek sürçmüş veya düşmüş olması gibi şeyler olabilir. Bu durumda
insan, kendini beğenme hastalığına da düşmemiş olur.
1 Müslim, îmân 209, 211; Ebû Dâvûd, edeb 108-109.



2 Bediüzzaman, Sözler s.291 (Yirmi Birinci Söz, İkinci Makam); Lem’alar s.96-97 (On Üçüncü Lem’a,
Altıncı İşaret).

3 Bkz.: Buhârî, tefsîru sûre (22) 1; Nesâî, nikâh 41

4 “O Samed’dir (herkesin muhtaç olduğu bir müstağni).” (İhlâs sûresi, 112/2).

5 Müslim, tevbe 11; Tirmizî, cennet 2.



MUVAKKAT DÜNYA HAYATI İÇİN 
EBEDÎ CEHENNEM ADALET Mİ?

Soru: Altmış yaşında ölen bir kâfir, çocukluk çağını çıkardığımız zaman
yaklaşık kırk beş yıl küfür işliyor ve işlediği bu mahdut küfürle ebedî
Cehennem’le cezalandırılıyor. Bunu adalet-i ilâhî ile nasıl
bağdaştıracağız?
İsrailoğulları böyle bir mülâhazadan hareketle “Cehennem ateşi, sayılı

birkaç gün dışında bize asla dokunmayacak!”1 demişlerdir. Aslında, amel ve
âkıbet arasındaki bu tür münasebete göre Cennet’te de yapılan salih ameller
müddetince kalmak gibi bir husus karşımıza çıkar..!

İmanda da küfürde de asıl mesele, niyet ve azme bağlanmıştır. İnsan, üç-beş
senelik muvakkat hayatında imanı ve salih ameliyle ebedî Cennet’i kazanabilir.
Öyle ki biz, amellerimizle Cennet’e ehil hâle gelemeyebiliriz, ama ciddî bir
niyetimiz, cehdimiz vardır. Her sabah, ezanlarla beraber namaza kalkar, Hz.
Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) davetine icabet eder, mescide
koşar; böylece bu fâni dünyada fâni adımlarımızı, ibadetlerimiz ve Hakk’a
teveccühlerimizle ebedîleştirebiliriz. Zira ertesi gün ömrümüz olursa yine
kalkma niyeti içindeyizdir.. ve bizde, ebedî olan Allah’a ebedî kulluk yapma
arzusu vardır. Yani Allah bizi bu vaziyette bin sene yaşatsa, ciddî bir neşve ve
aşk içinde bin sene O’na kulluk yapmayı düşünürüz. Bizim ebedî kulluk
niyetimizi Allah, olmuş gibi kabul buyurur, “Mü’minin niyeti, amelinden
hayırlıdır.”2 fehvâsınca bizi ebedî Cennet’le serfiraz kılar.

Kâfire gelince o, korkunç bir cinayet içindedir. Evet, ne kadar meziyet ve
faziletleri de olsa o, kâinatın Sahibi’ni inkâr ve tezyif etmektedir. Her yanda
Allah’ın isim ve sıfatları âsârıyla O’nu ilân ettikleri hâlde münkir kalbiyle
Allah’ı inkâr etmektedir. Bu, büyük bir cinayettir. Bazıları, falan ilim adamı,
filân ilim adamı gibi kimselerin avukatlığını yaparak “Onlar Cehennem’e mi
gidecek?” diyedursunlar; evet, eğer onlar da Allah’ı inkâr ediyor, Sahib-i
kâinat’ı tanımıyorlarsa elbette Cehennem’e gideceklerdir. Bu mevzuda küfrün
şiddetini göstermek için şu basit misali arz etmekte fayda mülâhaza ediyorum:

Bir ülkenin şöyle böyle bir idaresi olsa ve bu idarenin insanî hak ve
hürriyetlere de saygısı bulunmasa; masum insanlara ilişilmenin yanında,
sokaklar eşkıya ile kaynayıp dursa.. bazı güç odakları sürekli millet malını



hortumlasa.. kavî zayıfı ezse.. mazlum kendini ifade edemese… se.. se.. se…
Şimdi böyle bir idare karşısında dahi Einstein çapında bir dâhi veya böyle bir
dâhiler topluluğu çıksa; çıksa ve size dehâ ürünü bir kısım projeler sunsa,
ezcümle: “Size yirmi dört saat içinde bir füze üssü tesis edeceğim. Bunun bütün
masrafları da bana ait olacak.. bununla sizi semavî saltanatlara yükselteceğim;
ama bir şartım var: Ben sizin hükümeti tanımıyorum. Kimseye hesap vermek de
istemem.”

Böyle bir şart karşısında zannediyorum Türkiye, kendisine çok şey
kazandıracak bu adama ne bu imkânları verir ne de istediği bu tavizi kabul
eder. Çünkü hikmet-i hükümet hâkimiyet ister. Her şey hükümetin inisiyatifiyle
olsun ister. Evet, hükümet, Türkiye’yi fezalara çıkaracak bu zatın çalışmasına
mâni olur ve belki de ona şöyle der: “Ne yapıyorsan yap ama bizi dinleyecek
ve bize itaat edeceksin. Bu meselenin bize göre bir plânlamadan çıkması ve
devlet reisinin imza atması gerekir. Çünkü buranın hâkimi biziz. Hâkimi
tanımadıktan sonra senin ne meziyetinin ne de faziletinin hiçbir kıymeti yoktur.”

Aynen bunun gibi, şu kâinat, âdeta işleyen muhteşem bir fabrikadır. Tıkır
tıkır çalışmakta ve Sahibini ilân etmektedir. Kâfir ise bu muhteşem mekanizma,
makine veya saat karşısında bunun yapıcısını ve ustasını tanımamaktadır. Allah
inancı olmayan birisi, kalbimizden hücrelerin kalbine kadar her şeyi her an
kabza-i tasarrufunda tutan, sevk ve idare eden bir kudret ve kuvvete sahip
bulunan, “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” ile kalbimizi, zerrat-ı vücudumuzu
ve kâinattaki bütün sistemleri aynı anda hareket ettiren, kontrol eden, muvazene
ile yürüten bir Sultan-ı Zişan’ı inkâr etmektedir. İşte küfür böylesine korkunç
bir cinayettir ve onun affedilmesi de söz konusu değildir.

Evet, kâfir, kâinattaki bütün güzellikleri tezyif etmektedir. Şöyle ki, antika
sanatların dizili olduğu bir meşhergâh (sergi yeri) düşünün. Bu meşherin
Sanatkâr’ı, bunları, buradaki gölgeleri görsünler de ahirete ait onların
asıllarına iştihaları açılsın diye dizmiştir. Kâfir bu meşhere girmekte ve
“Bunların hepsi tesadüftür, esbap ürünüdür, müessir tabiattır.” demekte ve
Sanatkâr’ı hiç hatırına getirmemektedir. Bu şekilde, avizeyi idare eden
düğmeye dokunulmuş da ortalık karanlıkta kalmış gibi, bu meşhergâh-ı âlemde
teşhir edilen o muhteşem sanatların hepsi karanlığa dökülmüş gibi olmaktadır.

Ayrıca kâinat da “Kâfirin bizi tezyife hakkı yoktur!” diyerek bütün zerrâtı ve
seyyârâtıyla onun hakkında davacı olma ihtimali vardır. Bu bakımdan bir lahza
küfür, bütün kâinatın hukukuna tecavüz olduğundan, kâinatın zerrâtı adedince



büyük bir cinayeti tazammun etmektedir. Kâfir de bilerek veya bilmeyerek işte
böyle bir cinayeti işlemektedir. Aynı zamanda o sadece böyle bir cinayet
işlemekle de kalmayıp, her akşam ve her sabahki inkârıyla, meşhergâh-ı âlemi
tezyifte ısrarcı olmakla o mütemadî niyetinin cezasını da görecektir. Eğer o,
“Ben bundan dönüyorum” dese kurtulur. Evet, hayatının en son lahzasında
dönen kimse de mutlaka kurtuluşa erer. Uhud’da bu hakikati teyit eden şöyle bir
hâdise yaşanmıştır:

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberliğini duymuş,
Medine’de olduğunu öğrenmiş ve O’nun yanına gitmeye karar vermiş Muhayrık
adında bir haham vardır. Bu haham, Yunus’un saf bir Anadolu havası içinde
dediği gibi,

“Araya araya bulsam izini,
İzinin tozuna sürsem yüzümü,
Hak nasip eylese görsem yüzünü,
Yâ Muhammed canım arzular seni!”

diyerek araya araya Allah Resûlü’nün izini bulmuş, izinin tozuna yüzünü
sürmüş, özlediği cemalini görmek üzere Medine’ye varmıştır. Ama o sırada
Medine’de Uhud savaşı olmaktadır. Orada Efendimiz’in şehit olduğu
söylentisini duyunca, “Aradığımı buldum fakat kaybettim. Ben niye duruyorum
ki…” deyip kılıcını çeker, Allah Resûlü’nü görmeden savaşır ve neticede de

şehit düşer.3 Bu haham, bazı yerlerde “Allah Resûlü’nü görmediği hâlde
Müslüman olan, Uhud’da şehit düşen ve bir ölçüde sahabi olmayan kişi
kimdir?” diye lugaza olarak sorulur. Bu kutlu şahıs için bir lahzada çok şey
olmuş ve onun bütün hayatı nurlanmıştır. Cenâb-ı Hak bizim de encamımızı
hayretsin!
1 Bakara sûresi, 2/80.

2 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 6/185-186; el-Beyhakî, es-Sünenü’s-suğrâ s.20.

3 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 3/51, 4/37.



GURURLANMAK
Soru: Bir kimsenin zenginliği, makamı, hoşsohbetliliği gibi haklı bir
meziyeti dolayısıyla gururlanmasının uhrevî bir mahzuru var mıdır?
Zenginlik ve hoşsohbet olma gibi hususlar, zâhiren insanın diğer insanlar

üzerinde fâikiyetini işaretlediği bir gerçektir. Halk böyle bir kişi hakkında
hüsnüzan edebilir, o da bu hüsnüzanna itimat edip bel bağlayarak gurura
düşebilir. Keşke düşmese..!

Gurur, Arapçada aldanma mânâsına gelir; insanın kendine ait olmayan bir
şeyi kendi malıymış zannederek aldanması da bu cümledendir. Bu nokta-i

nazardan dünyaya da, “İnsanların aldandığı dünya” mânâsına “Dâru’l-gurûr”1

denmiştir.
Hâlbuki bu dünya, sırtına yüklendiği insanları, esas yurtları olan âleme

götürmek üzere bir vazifelidir. Ne var ki bazı kimseler yolda giderken
süsünden, cazibesinden dolayı bu bineğe âşık olmuş ve öteleri unutmuşlardır.
Hâlbuki ona, konumu kadar önem ve ehemmiyet verilmesi gerekirdi. Ne acıdır
ki, bazıları ona bağlandı ve asıl matlubu unuttular; unuttu ve aldanmış oldular.
Evet, dünya bazı yönleri itibarıyla insanı aldatabiliyor.

Allah (celle celâluhu), bir insana hoşsohbetlik, sürat-i intikal (çabuk
kavrama), nüktedanlık, cemal, tesir gücü gibi bazı hususiyetler vermiş olabilir.
Bu, insanın elinde olan bir şey değildir. Şayet onun elinde olsaydı pek çok
insan hoşsohbet, nüktedan, sürükleyici olabilirdi. İnsan bunların kendine ait
olmadığını anladığında, aldanmadan kurtulur ve her şeyi sahibine verir. Bunu
anlamak çok önemlidir. Aksine insan, kendine ait olmayan şeylere kendini
sahip zanneder, hem Allah’a (celle celâluhu) karşı nankörlüğe girer hem de
gülünç duruma düşer.

Evet, her şey Allah’tan ve mülk sahibi de O’dur. İnsanın zenginliği
Allah’tandır ve emanet olarak ona verilmiştir. Zaten İslâm’a göre mülk de
menkul-gayrimenkul topyekün Allah’ındır. Onlar insanda vedia (emanet) olarak
bulunmaktadır. Bundan dolayı su-i ihtiyar ve iradesiyle zayi ettiğinden ötürü
Allah onu sigaya çeker. Kasdî ve iradî zayi etme söz konusu değilse Allah onu
affeder. Evet, insan, yeryüzünde bir emanetçidir. Allah, insanın nefsinden
malına, mülküne, arazi ve akarına kadar her şeyi onun zimmetine emanet olarak
vermiştir. O bu emaneti ancak Sahibinin rızası ve izni dairesinde kullanabilir
ve O’nun emirlerine göre tasarrufta bulunabilir. Mal nerede harcanır, can



nerede feda edilir, O’nun verdiği şeyler nasıl değerlendirilir… gibi bütün bu
hususlarda O’nun vaz’ettiği kurallara göre hareket edilir.

İnsan bir emanetçi olduğuna göre emaneti yerinde kullanmalı, emaneten
verilen şeyleri korumalı ve bu hususta hep Sahibinin izni ve rızası dairesinde
hareket etmeli ki öbür âlemde onları bâkî bir şekilde geriye alabilsin.

Bir kere daha tekrar edelim: Ne servet ne zenginlik ne zekâ ne de ilim
insanda gurura sebep olmamalıdır. Çünkü bunların hepsi onda bir emanettir. Bu
açıdan, eğer Cenâb-ı Hak tecellî yönüyle “Bana ait olan şeyleri verin!”
deyiverse, insan açıkta kalacaktır. Bir zaman bir dünya hakkında boş atıp tutan
bir askere –latîfe olarak– şöyle demiştim: “Palaskanın üzerinde o gücün
damgası var. Matara, kasatura, elbise ve hatta silâhında onların mührünü
taşıyorsun. Şimdi eğer o güç ve kuvvet: ‘Bana ait şeyleri ver!’ dese sen
çırılçıplak kalmayacak mısın?”

Fanilere karşı böyle bir durum mutlak olmayabilir ama, Allah’a karşı
insanların durumunun böyle olduğu muhakkak ve mutlaktır. Mevlâ-i Müteâl,
zerrelerinden, sahip olduğun en son noktaya kadar her şeyi sana bedava
vermiştir. Bu itibarla da Allah’ın insan üzerindeki ihsanlarını gurur vesilesi
yapmak, O’na karşı nankörlük olur.

Evet, insan asla gururlanmada haklı olamaz. Eğer elinde olmayarak
gururlanıyorsa, gururunun, aklî ve mantıkî olarak izalesine çalışmalıdır. Şayet
zorlanıyorsa, Allah’a çok teveccüh etmeli ve mutlaka her şeyi O’ndan bilmeye
kendini alıştırmalıdır.
1 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/185; Hadid sûresi, 57/20.



PEYGAMBERLİK LİYAKATA DAYALI 
İLÂHÎ BİR İHSANDIR

Soru: Peygamberlerin gönderilmesinin hikmeti ve onların
gönderilmelerini zarurî kılan sebepler nelerdir?
Bir arı kovanının ana arıya ihtiyacı olduğu gibi beşer de peygambere

muhtaçtır. Peygamber olmadan beşer ne ferdî ne ailevî ne de içtimaî hayatını
anlamlı kılamaz. Zira peygamber özel donanımlı bir insan olarak Allah (celle
celâluhu) ile insanlar arasında bir elçi, insanların Allah yolunda rehberi,
Allah’ın da insanlara karşı elçisidir. Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bizim önümüzde Hakk’a götüren bir rehberdir. O, bize Hakk’a vâsıl
olma yol, âdâp ve erkânını göstererek yürüdüğü yolu yürüyeceğimiz şehrah
hâline getirdiği gibi, aynı zamanda maksud ve murad-ı ilâhîyi bize intikal
ettirmek üzere de Allah’ın bir resûlüdür. Kulluğu itibarıyla içimizden çıkar,
Hakk’a gider, elçiliği itibarıyla Hak’tan döner, Hak ile halkı bir eder. Halkın
içinde bulunur fakat Hak’la beraber olur.

Her fıtrat, ancak çok sâfî ruhlarda olabilecek bu durumu ihraz edemez. Âyet-i
kerimenin ifadesiyle Allah, meleklerden de, insanlardan da bir kısım pak ve

nezih kimseler ıstıfa eder, seçer ve onları önemli misyon için ihtiyar buyurur.1

Nübüvvet, iktisab (kazanılarak elde) edilmez, o, Allah tarafından bir mevhibe
olarak verilir. Bir kendini bilmez ve aldanmış: “Feylesof, peygamberden
büyüktür. Çünkü feylesof meseleleri çalışarak bulur. Peygamber ise çalışmadan
yapar, Allah’tan alır.” demiştir ki, bu onun hezeyanıdır…

Her peygamber, tertemiz ve nezih bir fıtrattır. Meselâ Efendimiz’i ele alalım.
Kendisine kırk yaşında peygamberlik gelmiştir. Fakat O’nun kırk yaşına kadar
yaşadığı nezih hayatı âdeta peygamberliğin temel taşları ve altyapısı gibidir.
Vakanüvis, O’nun yirmi beş yaşında iken Hz. Hatice’nin karşısındaki durumunu
bize naklederken şöyle der: “Meysere kendisine Hz. Hatice’nin talebini
ilettiğinde Resûl-i Ekrem buram buram ter dökmüştü.” Evet, Allah Resûlü,
iffetsizliğin hükümferma olduğu bir devirde kaşını kaldırıp da bir kadının
yüzüne bakmamıştı. Evvel ve ahir sorgulanabilecek olumsuz hiçbir davranışı
olmamıştı. Keza O’nun, hiç mi hiç yalanı duyulmamıştı.

Bu İstikamet Âbidesi’yle alâkalı Mugîre İbn Şu’be Müslüman olmadan önce
başından geçen şöyle bir hatırasını anlatır: Ebû Cehil ile beraber bir yolda
yürüyorduk. Bir aralık Peygamberimiz karşımıza çıktı. Biz çakırkeyf bir



lâubalilik içindeydik. O, ciddî bir sekine ve vakarla bize yaklaştı. Kendisine
yakışır bir eda ile bize hakkı anlattı. Bunun üzerine Ebû Cehil, “Senin
peygamber olduğunu kabul etsek zaten dinine girer arkandan yürürdük. Seni
kabul etmiyoruz!” dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü ayrıldı ve gitti. Sonra
benimle baş başa kalan Ebû Cehil bana şöyle dedi: “O’nun getirdiği haberlerin
hepsi doğru. O yalan söylemez. Çünkü şimdiye kadar hiç yalanına şahit
olmadık. Fakat Abdülmuttalipoğulları, ‘Sikâye bizden, sidâne bizden, rifâde
bizden’ diyorlar; bir de kalkıp ‘Nübüvvet de bizden.’ derlerse ben buna

dayanamam.”2

Evet, Resûl-i Ekrem, nübüvvetten evvel de bîhemta bir elmastı. Nübüvvet
O’na semavî ayrı bir derinlik ilâve ederek âdeta O’nu bir kez daha
saykıllamıştı. Yani bu muhteşem varlığa, vahiy gelmiş; O bu sayede mehbit-i
vahy-i ilâhî olmuştur. Alâ meratibihim diğer nebilerin durumu da aynıdır. İşte
bu tertemiz âli ruhlar Allah ile münasebet kurmuş, Allah da onları büyük bir
vazife ile şereflendirmiştir.

Bu mevzuda sübjektif bir şey arz etmek istiyorum: Sizin içinizde de kalbi
ilhama mazhar olanlar vardır. Meselâ bunlar, yarın başına gelecekleri, gelme
sırasına göre keşfen veya müşâhedeten veya uyku ile uyanıklık arasında
keşfederler. (Ben öyle hüsnüzan ediyorum. Bu tür Hak dostları daima olmuştur
ve olacaktır.) Ancak bu, herkes için söz konusu değildir. Bu saf kalan ve
saflaştırılanlara has bir mazhariyettir. Bunlar dün olduğu gibi bugün de
vardırlar ve mazhar oldukları şeyler de nübüvvet ve mucizenin bir gölgesidir.
Bunun adı vilâyet, ondan zuhur eden de keramettir. Bunlar birer ihsan-ı ilâhîdir
ama hep liyakate terettüp etmektedir. Kişinin liyakati olur, tezkiye-i nefs eder,
kalbini daima berrak ve duru tutar, günahlardan olabildiğine kaçınırsa ki bu da
bir mânâda “tehannüs”tür. Cenâb-ı Hak da onu özel mevhibelerle serfiraz kılar.

Şimdi içimizde böylesi bir terakkiye mazhar olmayan kimseler, “Niçin
bunlar seçilmiş?” diyemezler. Çünkü bu, liyakate terettüp eden bir
mazhariyettir. Bu mesele biraz daha derinleştirilip katre-umman tahayyüllerine
girilebilse karşımıza nübüvvet çıkar. Evet, nebi, gölgesiz, doğrudan doğruya
semadan gelen vahye sinesini açar, ona mazhar-ı tam olur ve her şeyi apaçık
görür. İşte nübüvvet mazhariyeti!

Herkes bu durumu ihraz edemediği için bir adı da “Mustafa” (seçilmiş,
ihtiyar edilmiş) olan Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve diğer



seçkinler, insanlarla Allah arasında birer vesile ve vasıta olarak vazife
görmektedirler. Ehlullah menkıbelerinde, insanın, tasaffi ederse Resûl-i
Ekrem’le doğrudan doğruya münasebet kurabileceği söylenir. Nitekim Allâme

Süyûtî, Efendimiz’le yetmişten fazla yakazaten görüştüğünü dile getirmektedir.3

Hatta ehlullahtan öyleleri vardır ki, “Ben bir an Allah Resûlü’nün huzurunda
bulunduğumu hissetmezsem ölürüm. Ben, O’ndan her an hayat alıyor, hayatımı
O’nun işaretlerine göre tanzim ediyorum.” demektedirler. Vâkıa, Allah Resûlü,
“Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı tutunduğunuz zaman dalâlete
gitmezsiniz. Bunlar, Kitabullah ve Sünnetimdir.” 4 buyurarak işaretini verip
gitmiştir. Elde Şeriat-ı Garrâ vardır. Ancak bununla beraber o büyük kâmetler,
öylesine kurb-u huzura müşerref olmuşlardır ki, bir lahza orada
bulunmadıklarını hissettiklerinde mahvolacaklarını zannetmektedirler. Bazıları
ise bu huzurda olmadıklarını hissettiklerinde, “Huzuru ihlâl ettik, ters düştük!”
diyerek kalkıp boy abdesti almaktadırlar.

Evet, işte böylesine müterakki ve Resûl-i Ekrem’in (aleyhissalâtü vesselâm)
münasebettarı kimseler de vardır. Bunlar olmazsa, âlem başka âlem olur. Bu
bir hâl, keyfiyet, çap ve ağırlık meselesidir ve bunu madeni bakır olanlar değil,
bîhemta elmas olanlar anlar.
1 Bkz.: Hac sûresi, 22/75.

2 İbn İshak, es-Sîre 4/191; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/255-256.

3 İbnü’l-İmâd, Şezerâtü’z-zeheb 4/54; en-Nebhânî, Câmiu kerâmâti’l-evliyâ 2/158.

4 Tirmizî, menâkıb 77; Muvatta, kader 3.



BESMELESİZ VE HAMDELESİZ 
İŞLER NETİCESİZDİR

Soru: “Bismillâh ile başlanmayan her önemli iş güdüktür (hayrı
kesiktir).”1 hadisi ile “Elhamdülillâh ile başlanmayan her önemli işin
de hayrı eksiktir.”2 hadisinin vech-i tevfiki nedir?
Metinleri birbirine benzeyen bu iki hadis-i şerifin bazı rivayetlerinde aynı

mânâlara gelen farklı kelimeler kullanılmıştır. Bazı lafızları itibariyle tenkide
uğrayan bu iki hadis, farklı kelimelerle ashab-ı sünen tarafından da rivayet

edilmiştir.3 Besmeleyle alâkalı olan rivayette hem َُرت ْبَأ  hem de َُعطَْقأ  lafızları
kullanılmıştır ki, bu iki lafız da güdük, kesik, bereketsiz mânâlarına
gelmektedir. Yani iş diyebileceğimiz herhangi bir şey, Besmele’yle
başlanmazsa onun sonu gelmez, bereketi olmaz; başladığı gibi bereketsiz
biter.

Diğer rivayette ise, “İş diyebileceğiniz herhangi bir şeye ‘Elhamdülillâh’
ile başlamadığınız zaman, kesik ve eksik kalır, o da sonuçsuzdur.”
buyruluyor. Sorulan mesele ise, “sonu gelmez” denilen işlerin biri
“Besmele”yle, diğeri de “Elhamdülillâh” ile alâkalıdır. Bu durumda bir işe
“Bismillâh” diyerek başlasak, “Elhamdülillâh” ile; “Elhamdülillâh ile başlasak
“Bismillâh” ile başlamamış olacağız. Bunları birbiriyle nasıl telif ederiz? Öyle
olmalı ki, insan hem “Bismillâh” desin, hem de “Elhamdülillâh”ı unutmasın.

Bu karışıklığı önlemek için selefin, ikisini cem eden bir âdeti vardır. Onlar
hayırlı bir işe başlarken, “Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi Rabbi’l-
âlemîn” diyerek hem Besmele hakkındaki emri hem de Elhamdülillâh’la
alâkalı emri ve hükmü yerine getirmiş oluyorlardı.

Bu hadiste geçen bazı kelimelerden bir kısım ipuçları daha yakalamak
mümkündür. Meselâ, “Besmele’yle başlanmayan iş ebterdir.”  buyruluyor.
Araplarda “ebter” daha ziyade nesli devam etmeyen kimseye derlerdi. Nitekim
Âs İbn Vâil, Efendimiz’e o küstahça ifadesiyle ebter demişti ki, Kevser sûresi
bu münasebetle nâzil olmuştu. Allah bu sûrede Efendimiz’e “Biz sana kevseri
verdik. Öyle ise sen de namaz kıl, kurban kes. Seni kınayıp ayıplayan ve
hakkında çirkin söz söyleyen, ebterin ta kendisidir.”4 buyurmaktadır. O
müşrik, Efendimiz’in oğlu olmadığından dolayı, nesli devam etmeyecek
mânâsına O’na “ebter” diyordu. Kelimenin bu mânâsından hareketle



Besmele’yle başlanmayan bir işin devam etmeyeceğini, bir yere kadar gitse de
ondan tam netice alınamayacağını anlamak mümkündür.

Besmele hakkında bildiğimiz şeyleri de düşünerek şunu söyleyebiliriz:
Bismillâh her hayrın başıdır. Hangi hayırlı iş olursa olsun, mutlaka insanın

“Bismillâh” ile başlaması gerekir. “Bismillâh”, Allah’ın adıyla demektir.
Allah’ın adıyla başlayan bir iş ise, meyveleriyle öbür âlemde de devam eder.
Burada Allah adına yaptığınız şeylerden dünyevî netice alamasanız dahi işin
bereketi öbür âlemde devam edip gitmektedir. Binaenaleyh, Besmele’yle
başlanmayan iş, bir yere kadar gitse de belli bir yerde kalır ve daha ileriye
gitmez. Meselâ, işini, Allah adına, hasbî ve ihlâsla çalışmayan herhangi bir
kimse, işini bir yere kadar götürse de sonuçta bir yerde kalır ve daha ileriye
gitmez. Ancak Allah’a dayalı işlerdir ki, –burada her zaman olmasa da– öbür
âlemde devam edip durur ve semereleri itibarıyla kat’iyen kesilmez. Yani onun
mütemadî bir yümün ve bereketi olur.

Bunu anlamak için Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Allah
adına, Besmeleli işine bakılması yeterlidir. Kâinatın Fahrı, maddî hükümranlık,
nübüvvet ve kalblere hâkimiyet vaadiyle gelmiş, kalblerin sevgilisi, kafaların
da mürebbi ve musarrifi olmuştur. Allah adına olduğundan dolayı da O
gönüllere taht kurmayı bilmiş ve âlemin sevgilisi olmuştur. Ve O’nun
hâkimiyeti dış yönüyle İsm-i Zâhir’in cilvesi olarak asırlarca devam etmiştir.

Her ne kadar yirminci asırda O’nun şahs-ı mânevî olarak tam hâkimiyeti
göze çarpmıyorsa da, bir mânâda yeryüzündeki bütün sistemler Efendimiz’in
getirdiği yümün ve bereketten istifade etmişlerdir/etmektedirler. Meselâ, devlet
ve devletçilik adına, işçi sınıfının haklarını koruma konusunda insanlığın
O’ndan alacağı çok şey olduğu gibi, kapital mevzuunun dengeli ele alınmasında
da O tam bir rehberdir. Tarih boyunca O’nun getirdiği sistem –bu sistem bazen
suistimal edildiğinden dolayı ifrat ve tefritlere girilse de– hep denge unsuru
olmuştur. İşçi-patron münasebetini ilk defa ele alan Efendimiz’dir. İşçi-patron
ilişkilerinin nasıl olması gerektiği hususunun Avrupa’ya Endülüs yoluyla
geçmiş olduğu düşüncesini paylaşan bir hayli ilim adamı vardır. İhtimal
O’ndan sonra, sınıflar arasında muvazene kurulamadığından dolayı kavga ve
anarşiye meydan açılmış ve peşi peşine ayaklanmalar olmuştur.

Elhamdülillâh’la başlama mevzuunda bir de َُع طَْقأ  tabiri vardır ki, bitik,
kesik mânâlarına gelir. Ümmet-i Muhammed, Tevrat’ta “Hammâdûn” yani çok



hamdedenler diye anlatılır.5 Efendimiz de çok hamdeden ümmetin,
“Muhammed” isminde çok hamdedilen, övülen, “Mahmud” isminde övgüye
mazhar, “Ahmed” isminde ziyade öven, medheden ve hamdeden bir
peygamberidir. Bundan anlıyoruz ki, “Hammâdûn” olan bir ümmetle
“Muhammed”, “Ahmed” ve “Mahmud” olan o ümmetin Peygamber’i arasında
çok sıkı bir münasebet bulunduğu gibi, bütün kitapları hulâsa eden,
Elhamdülillâh ile başlayan ve namazda beş defa tekrarlanan ve Elhamdülillâh
ile anlatılan ümmet-i Muhammed arasında ciddî bir münasebet var. Öyle ise bu

ümmet hamdetmelidir; bu ümmetin ilk sözü hamd6, Cennet’e dahil oldukları

zaman son sözleri de yine hamd olacaktır.7 Bundan dolayı burada işlerini hamd
ile yürütmeyen, hamd ile başlatmayan bir insan için dünyada bu nimetler
bitiverdiği gibi, ahiret adına bereketi de devam etmez.

Dünyada bu şekilde hamd etmeyenler, ahirette dirildikleri zaman,
“Hamdolsun bizi bu Cennet’e eriştiren Allah’a! Eğer Allah bizi muvaffak
kılmasaydı, biz kendiliğimizden yol bulamazdık. Rabbimiz’in elçilerinin
gerçeği bildirdikleri bir kere daha kesinlikle anlaşılmıştır.” 8 diyemezler.
Esasen orada bunu diyebilmek çok önemlidir. Bunun için de dünyada
“Besmele” ve “Hamdele” asla terk edilmemelidir.
1 Bkz.: Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmi’ li ahlâki’r-râvî ve âdâbi’s-sâmi’ 2/69-70; el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-
dîn 1/206.

2 İbn Mâce, nikâh 19; İbn Hibbân, es-Sahîh 1/173; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/127.

3 Bkz.: İbn Mâce, nikâh 19; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/359; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/127;
ed-Dârakutnî, es-Sünen 1/229.

4 Kevser sûresi, 108/1-3.

5 Dârimî, mukaddime 2; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 10/89.

6 Bkz.: Fâtiha sûresi, 1/1.

7 Bkz.: Yûnus sûresi, 10/10.

8 A’râf sûresi, 7/43.



ALLAH RESÛLÜ’NÜ RÜYADA GÖRMEK
Soru: Allah Resûlü’nü rüyasında gören kimse sahabi olur mu?
Bu soruya latîfemsi bir ifadeyle cevap verecek olursak şöyle denebilir:

Böyle bir kimse rüya sahabisi olur, hakikî sahabi olmaz…
Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) rüyada görmek, muhakkak bir

hayır ve bereketin ifadesidir.  Ben çocukluğumda kıbleye doğru yatar, âdeta
dileniyor gibi iştiyakla “Ne olur yâ Resûlallah, Seni bir rüyamda görmek
istiyorum!” deyip inlediğim olmuştur. Belki aynı iştiyakı şimdi de vicdanımda
hissediyorumdur..? Hissetmiyorsam demek ki kalbim pek kararmış. Cenâb-ı
Hak, kalb kasvetini izale buyursun!

Efendimiz’i görmek çok mühimdir. Resûl-i Ekrem bir hadislerinde “Beni
rüyasında gören hakkıyla görmüş demektir.”  buyurur. Bazıları bu hadisi,
“Efendimiz’i (aleyhissalâtü vesselâm) burada gören orada da görür; görür ve
şefaatinden istifade eder. Havz-ı Kevser’inin başına gider, orada O’nun eliyle
Kevser içer.” şeklinde yorumlamışlardır. Bazıları da hadisi, “Efendimiz’i
rüyada gören, aynıyla görmüş demektir.” şeklinde anlamışlardır. Zira hadisin

sonunda, “Şeytan benim suretime giremez.”1 buyrulmaktadır.
Bununla beraber ulema tarafından meselenin daha farklı yorumları da vardır.

Yorumlardan biri şöyledir: Efendimiz, herkese değişik şekilde görülür. Hatta
Efendimiz’i birkaç defa rüyasında gören bir kimse, O’nun farklı ruh hâletleri
itibarıyla her defasında farklı suretlerle görmüş de olabilir. Meselâ, bir
defasında tıraşlı bir çehre olarak, bir defasında büyük gözlü, mukavves
burunlu, açık alınlı, siyah saçlı.. ve başka bir defasında da saçlarında beyazlık
olarak görmüş olabilir. Bundan dolayı, “Efendimiz’i her gören onu
görmemiştir.” diyenler de olmuştur. İmam Rabbânî gibi bazı müdakkik ve
muhakkikler, “Efendimiz’i doğru görebilmek için evvelâ O’nu Ravza-i

Tâhire’de, sâniyen şemailine uygun olarak görmek gerekir.”2 demişlerdir.
Vâkıa, Efendimiz’in belli bir sûreti ve şemaili vardır. Allah Resûlü, orta

boyludur.. iri kemiklidir.. parmakları kalındır.. âdeta bir pehlivan tipindedir..
göbekli değildir.. göğsüyle karnı aynı hizadadır.. alnı gayet geniştir.. burnunda
tatlı bir kavis vardır.. yüz hatlarıyla fevkalâde sevimlidir.. dişleri inci gibidir

ve hiç dökülmemiştir.. dudakları lâl ü güher gibi bir parlaklık içindedir...3 İşte
İmam Rabbânî, Allah Resûlü’nün bu şekilde şemailine uygun olarak görülmesi



gerektiğini ifade etmiştir. Ancak cumhur, bir kimsenin Efendimiz diyerek

rüyasında gördüğü kişinin Allah Resûlü olduğunu söyleyegelmişlerdir.4 Zira
bizzat Efendimiz, “Şeytan benim suretime giremez.” buyurmuştur.

Allah Resûlü’nün rüyalarda farklı suretlerde görülmesi meselesine
gelince, herkes O’nu rüyasında biraz mir’ât-ı ruhuna göre, biraz da altında
kaldığı hâdiselerin tesirine göre görür. Kiminin mir’ât-ı kalbi dev aynası
gibidir, o ona göre görür. Kimisininki mukavves bir ayna gibidir, o da ona göre
müşâhede eder. Bunları bir ölçüde mir’ât-ı ruh belirler. Kimisinin kalbi
dupdurudur, berraktır, orası apaçık bir visal koyudur; o, böyle dupduru bir
keyfiyetle görür. Kimisi de bir kısım is ve pas içindedir, böyleleri için de bu
tür isler, görmeyi bulandırır.

Tekrar soruya dönecek olursak, Efendimiz’i rüyada gören değil, Saadet
Asrı’nda hakikaten gören kişi sahabi olur. En makbul sahabi tarifini yapan İbn
Hacer, sahabiyi şu ifadelerle tanımlamıştır: Sahabi, Efendimiz’i gören, kurb-u
huzura müşerref olan, sohbet-i nebeviden az dahi olsa istifade edip
Müslüman olarak vefat eden kimsedir.5

Devr-i Risaletpenâhîyi idrak edip Müslüman olduğu hâlde Efendimiz’i
görmeden şehit olmuş bazı kimseler vardır ki, ashab-ı kiram onları sahabi
saymamışlardır. Bu sebeple sahabi olabilmek için Allah Resûlü’nü bizzat
görmek şarttır.

Dahası, bir kimse, değil rüyada, temessül etmiş olarak bile Efendimiz’i
görse, sahabi olmaz. Meselâ Hâfız Süyûtî, Allah Resûlü’yle yetmişin üstünde

temessülen görüştüğünü ifade etmektedir.6 Süyûtî, bir ruh degajmanıyla (ruhun
bedenden infisaliyle) doğrudan doğruya Efendimiz’le buluşma temin ettiğini ve
açıktan açığa konuştuğunu dile getirmektedir ki, bu bir rüya değildir. Bu, ruh
âlemine ait bir şey de değildir. Belki hakikat-i Ahmediye ile Süyûtî’nin
hakikati yüz yüze gelmiştir. Buna rağmen Hâfız Süyûtî sahabi değildir. Pek çok
kimse Süyûtî gibi temessülen Efendimiz’i görmüştür.

Bunlardan biri de Hallac-ı Mansur’dur. Hallac bir müşâhedesini şöyle
anlatır: Kürsüde “Benim şefaatim, ümmetimden günah-ı kebâir
işleyenleredir.”7 hadisini okurken aklımdan şöyle bir şey geçti: “Yâ
Resûlallah, niye himmetini dûn tutuyorsun? Küfür işleyenlere de şefaat ederim,
demiyorsun da sadece günah-ı kebâir işleyene şefaat ederim diyorsun?” O
esnada Resûl-i Ekrem karşımda temessül etti. Başımdan sarığımı açtı, boynuma



doladı ve şöyle buyurdu: “Zannediyor musun ki söylediğimi Ben söylüyorum?
Bunu başınla öde!”

Evet, ehl-i tahkik, Hallac’ın idamına bu hâdisenin sebebiyet verdiği
kanaatindedirler. Daha niceleri Efendimiz’i bu şekilde temessülen görmüştür
ki, Şah Veliyyullah, İmam Gazzâlî ve İmam Rabbânî’nin kitaplarında sık sık
bahsettiği âlem-i misal, eşyanın semboller hâlinde görünmesi, insanın
hakikatinin de bir sembol hâlinde görünmesidir ki, biz bunların hepsine
“temessülât” diyoruz.

Hâsılı, Efendimiz’i rüyasında veya temessülen gören bir kimse sahabi
olmaz. Sahabi olabilmek için on dört asır ötede yaşamak gerekir. Ancak
sahabinin arkasında olunabilir ki, o da bu asırda din-i mübîn-i İslâm’a hizmetle
mümkündür. Allah (celle celâluhu) bizi mazhariyetlerimizin şükrünü edaya,
selef-i sâlihîne karşı da saygı ve vefaya muvaffak kılsın!
1 Buhârî, ilm 38; Müslim, rüya 10.

2 İmâm Rabbânî, el-Mektûbât 1/112 (107. Mektup).

3 Bkz.: et-Tirmizî, eş-Şemâil s.32-35

4 Bkz.: Tirmizî, menâkıb 8; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 6/328.

5 İbn Hacer, el-İsâbe 1/7.

6 İbnü’l-İmâd, Şezerâtü’z-zeheb 4/54; en-Nebhânî, Câmiu kerâmâti’l-evliyâ 2/158.

7 Tirmizî, kıyâmet 12; Ebû Dâvûd, sünnet 21; İbn Mâce, zühd 37.



İNSAN ŞUURALTIYLA ÖLÜR, ŞUURALTIYLA
DİRİLİR

Soru: İmanlı olarak gitmek yaşayışa bağlı mıdır, yoksa son an meselesi
midir? Takva dairesi içinde yaşayan bir kimse son anda imansız olarak
gidebilir mi? Ya da bunun tersi olabilir mi? Olursa bunlar istisna
mıdır?
Kur’ân ve Sünnet’in beyanları içinde, insanın imanlı gitmesine sebep ve

vesile olarak; Müslüman olarak yaşamak, Müslümanca düşünmek,
Müslümanlık çizgisinde bulunmak gibi esaslar beyan edilmiştir. Meselâ,

“Başka değil, Müslüman olarak ölmeye bakın!”1 âyet-i kerimesiyle, zayıf da

olsa “Nasıl yaşıyorsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz.”2

hadis-i şerifi bu hakikat etrafında ortaya konmuş esaslardır. Hatta denebilir ki
insan, şuuraltıyla ölür, şuuraltıyla dirilir ve ona göre de mükâfat görür.

Bir insan, ruh ve dimağını dünyada ne ile doldurduysa, neyin peşinde
koşuyorsa, neyi aziz tuttuysa, neyi gönlünde en mutena yere oturttuysa, buradan
göçüp giderken de öyle gidecektir. Tıpkı uyuyan bir insanın, şuuraltı
müktesebatının tesirinde konuşup düşünmesi ve ona göre hareket etmesi gibi,
ahirette o, bu kazanımıyla yeni bir varlığa erecektir. Evet, burada ruh âlemine
ait mekanizmalar nelerle teçhiz edilmişse, öteye de onlarla gidilecektir.

Bundan yedi-sekiz asır evvel yaşamış, dört mezhebin fıkhını çok iyi bilen,
tefsirinde dört mezhebin fıkhına da ağırlığınca yer veren Malikî mezhebinin o
dev imamı İmam Kurtubî, “et-Tezkire fi ahvâli’l-mevtâ ve umûri’ l-âhire”
isimli eserinde şöyle demektedir: Devrimizde biz öyle kimselere şahit olduk ki,
bunlar, nasıl bir hayat yaşamışlarsa vefat ederken gözlerini o hayata ait
mülâhazalarla kapamışlardır. Meselâ birisi “Samanı getirin. Hayvanlara ot
verin. Merkepleri dışarıya çekin!”, başka birisi: “Şu çocuğuma bakın. Ben
biraz raks edip eğlenmek istiyorum.” diyorlardı.

Evet, insan burada ne ile ömrünü geçirmişse, giderken de onunla gidecektir.
Bu sebeple insan, burada ruh ve dimağını iyi şeylerle meşbu kılmaya
bakmalıdır. Vâkıa bunlar birer sebep, tabiri caizse birer şart-ı âdi ve Cenâb-ı
Hakk’ın sonsuz lütfunun imdadımıza yetişmesi için sadece birer davetiyedir.
İhtimal Kur’ân-ı Kerim de, “Müslüman olarak ölmek dışında başka türlü
ölmemeye çalışın!”3 derken bu hakikati dile getirmektedir.



Bununla beraber, Cenâb-ı Hak, takva dairesi içinde yaşayan bir insanın
elinden –hafizanallah– bütün sermayesini alıp onu baş aşağı götürse de O’na
kimsenin bir şey demeye hakkı olamaz. Fakat âdet-i ilâhî ve rahmet-i sübhânî
açısından Allah Teâlâ’nın şimdiye kadar böyle bir şey yaptığını da bilmiyoruz.
Firavun, hayatının en son dakikasına kadar firavunca bir hayat yaşamış ve suyun
altında, orada dahi yenemediği tereddütlerle boğulurken imansız olarak
gitmiştir. Öte yandan küçük bir iman eseri ve iman reşhasıyla ona yürümüş bir
insan da Cennetlere yükselmiştir. Allah Resûlü böyle birini hadis-i şeriflerinde
şöyle anlatırlar:

Sizden önceki devirlerde yaşayan bir adam, doksan dokuz kişiyi öldürmüş,
sonra, “Buranın en büyük âlimi kimdir?” diye soruşturmuştu. Ona bir rahip
gösterilmişti. Bunun üzerine o da rahibin yanına giderek ona, “Doksan
dokuz adam öldürdüm, tevbe etsem kabul olur mu?” diye sormuştu. Buna
karşılık rahip ise, “Tevben kabul olunmaz!” deyince onu da öldürmüş ve
sayıyı yüze yükseltmişti. Daha sonra da oranın en büyük âlimini sorup
soruşturup ona giderek:

“Ben yüz adam öldürdüm. Tevbe etsem kabul olur mu?” demişti.
Âlim ise ona: “Evet, senin tevbe etmene kim engel olabilir ki? Ancak filân

yere git, orada Allah Teâlâ’ya ibadetle meşgul olan insanlar var; onlarla
beraber sen de Allah’a ibadet et ve onlarla ol!” tavsiyesinde bulunmuştu.

Bunun üzerine bu adam yola çıktı ve yarı yola vardığında da öldü. Rahmet
melekleri de azap melekleri de bir araya geldi ve onun durumunu görüştüler.

Rahmet melekleri: “Bu adam candan tevbe ederek buraya geldi.”
Azap melekleri ise: “Bu kimse hiçbir iyilik yapmamıştır…” şeklinde

mukabelede bulundular.
Derken arkadan insan kıyafetinde bir başka melek bunların yanına gelerek

onlara şöyle dedi: “İki belde arasındaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa
daha yakın ise adam o tarafa aittir.” Bunun üzerine mesafe ölçüldü. Adamı
varacağı yere daha yakın buldular.. ve adam rahmet meleklerine teslim
edildi.4

Evet, âdet-i ilâhî hep bu istikamette cereyan etmiştir. Binaenaleyh bizler,
Cenâb-ı Hakk’ın kulları olarak her zaman O’nun âdet-i sübhânîsine ve
rahmetine sığınmalıyız. Aksi takdirde Cenâb-ı Hakk’ın hakkımızda adaletle
hüküm vermesi çok defa aleyhimizde olabilir. Vâkıa O, her zaman hayrın şerre



rüçhaniyeti cihetiyle hükmetmektedir ama, yine de bizler tir tir titremeliyiz.
Allah, bazen bir hayırla insanı affeder, bazen de etmez. O Yüce Yaratıcı’dan
dileğimiz, bizi ötede hizlan ve hüsran içinde bırakmasın…

Bazen de şöyle bir durum olabilir. Bir insan hayatının sonuna kadar iyi
yaşar, –hadisin ifadesiyle– mü’min olarak doğar, mü’min olarak yaşar, kâfir

olarak ölür. Veya kâfir olarak doğar, mü’min olarak yaşar, kâfir olarak ölür. 5

Bunlarda da yine mü’minin, iman ve mârifetinin, Cenâb-ı Hakk’a karşı
kulluğunun, sebebiyet cihetiyle tesiri önemlidir. Evet, bir insan bazen günahlara
girebilir, fakat onun içinde öyle bir vefa hissi vardır ki, bu his onu kurtarabilir.
Nuayman’ı düşünün. O, ashabdan bir zattı. Müslüman olduktan sonra da uzun
zaman zararlı meşrubatı bırakamamıştı ve yasak edildiği hâlde ara sıra
içiyordu. Bu sebeple kendisine pek çok defa ceza verilmişti. Yine böyle bir had
esnasında sahabinin biri ona sebbetme diyeceğimiz uygun olmayan sözler
söylemişti. Bunu gören Allah Resûlü, kaşlarını çatarak rahatsızlığını izhar

etmiş ve şöyle demişti: “Susun! O, Allah ve Resûlü’nü çok sever.”6

İhtimal Nuayman, bu haram meşrubatı içse de içindeki muhabbet-i ilâhî çok
defa onu vicdan azabı içinde bırakıyordu. O, bu günahı işledikten

sonra kim bilir nasıl sızlayıp feryad u figan ediyordu. Kim bilir َِّنإ
7 ِتّٰاِیَّسلا َنْبِھْذـُي  ِتاَنَـسَحْلا   fehvâsınca onun yerine ne güzel haseneler
işliyor ve bu haseneler, onun seyyielerini alıp götürüyordu. Aslında hepimizin
pek çok seyyiesi vardır. Ancak, çok defa bu seyyielerimizden dolayı Rabbimiz
bizi muaheze etmiyor. Bizler, bununla O’nun rahmetinin enginliğini duyuyor ve
O’na hamd ü senalarla yöneliyoruz. Bu itibarla her mü’min, diğer mü’min
kardeşleri hakkında, “Kusur işleyip günaha girdi. Rabbim onu da Nuayman gibi
affeder. Çünkü içinde iman ve muhabbet var.” duygu ve düşüncesi içinde
olmalıdır.

Evet, bazen Cenâb-ı Hak, kulunun bazı kusur ve seyyiesine bakmadan, onun
güzel tarafını değerlendirir ve onunla o kulunu affeder. Bununla alâkalı şöyle
latîf bir misal daha verebiliriz: Hz. Ömer, öyle bir insandır ki O, kendisi gibi, –
Efendimiz’in dilinden tanıdığımız ölçülere göre ifade ediyorum– binlerce kişiyi
de arkasına alıp, Cennetlere götürecek çapta biridir. Hz. Abbas, işte bu Hz.
Ömer’i vefatından sonra rüyasında çok görmek ister. Ancak onu altı ay sonra

rüyasında görebilir. Koca halife, Hz. Abbas’a “Hesabı ancak bitirebildik!”8

der.



Çok mevsuk olmamakla beraber başka latîf bir vak’ada ise şu hususlar
anlatılır: Cenâb-ı Hak, herkesi Cennet nimetleriyle serfiraz kılmada işi bir
vesileye bağlar. Bu cümleden olarak, İran’ın içlerine giren, dahası ta Aral gölü
önlerine kadar İslâm orduları sevk eden ve kılı kırk yararcasına Müslümanlığı
yaşayan, çok defa sabahlara kadar âh ü efgân eden, her zaman ölüme hazır
bulunan ve daima “Dostlar ülkesine bir sürgün!” deyip bekleyen, dünyada iken
ahireti yaşayan, işte bu Hz. Ömer’e kendisinin af vesilesi sorulduğunda o şöyle
der: Çocuğun biri elindeki kuşa eziyet edip onu hırpalıyordu. Ben de oradan
geçerken çocuğa beş-on kuruş verip kuşu aldım ve onu azad ettim. Bana dendi
ki, “Seni bu yüzden bağışladık!”

Evet, insanın hangi küçük şeyle bağışlanacağı hiç belli olmaz. Yanlış
anlaşılmasın –hâşâ– Hz. Ömer’in hasenatı yok değildi. Ancak onun bağışlanma
ufkuna ulaşmasına bu hareketi vesile olmuştu.

Harun Reşid’in zevce-i mükerreme ve muhteremesi Zübeyde Hatun, hayatı
boyunca pek çok hayır ve hasenatta bulunmuş, hususiyle de Arafat ve
Müzdelife’ye kadar, hacıların ihtiyaçlarını giderebilmeleri için çeşmeler

yaptırmış bir hayır âbidesidir.9 Vefat ettikten sonra Cennet-i Firdevs’te
oturduğu görülür ve kendisinin bağışlanma ufkuna ulaşmasına vesile olan şeyin
ne olduğu sorulur; o şöyle der: Bir gün meşru dairede yanımda bir çalgı
çalınıyordu. Bu esnada ezan-ı Muhammedî sesi duyuldu. Ben, hemen müziği
kesmelerini ve ezanı dinlememiz gerektiğini söyledim. İşte bu hareketimden

dolayı aff-ı ilâhîye mazhar oldum.10

Bunun gibi selef-i salihînden daha niceleri böyle küçük şeylerle Cenâb-ı
Hakk’ın af ve mağfiretine mazhar olmuş, kanatlanmış ve Firdevs’e uçmuşlardır.
Binaenaleyh, bazen bu kadarcık küçük bir şeyle Cenâb-ı Hak, çok kötü yaşamış
bir kimsenin yolunu neticede çevirip iyiye doğru götürür ve meyillerinin fenalık
istikametinde tesirine meydan vermez. Aslında hepimizin hayatında, yaşanmış
bu tür kareler pek çoktur. Meselâ, düşünün ki bir insan, Allah’ın razı
olmayacağı bir mekâna gitmeye niyet edip yola çıktı. Şayet oraya gitse, kendisi
gitmeyi dilediği için Allah onun istediği şeyi yaratacak, o da o günaha
girecekti. Buna itiraz da edemeyecekti. Çünkü kendisi istemişti, tabiri caizse o
günaha dilekçe vermişti. Cenâb-ı Hak da bu dilekçeyi kabul etmişti. Bu arada
bu insanın içinde bir sadakat hissinin olduğunu kabul edelim. Tefsirciler,
11 ِنوُرُفَْكت ـَـالَو  ي۪ل  اوُرُكـْـشاَو  ْمـُك  ْرُكَْذأ ي۪ۤنوُرُكْذا  âyetini şöyle tefsir فَ



etmektedirler: “Siz geniş ve rahat zamanınızda Beni anın ki, Ben de
kayacağınız zamanda sizi anayım.” Yani siz dünyada Beni anın, Ben de sizi
Sırat’ta anayım. Siz iyi zamanda ellerinizi açıp Bana dua edin, Ben de yanlış
bir yere doğru gittiğinizde size mâni olayım.

Şimdi sadakatle yaşamış bu insan, Allah’ın razı olmayacağı bir mekâna niyet
edip giderken, Allah o kişinin karşısına bir dostunu çıkarıyor ve o dostu onu
alıp hayırlı bir yere götürüyor. İşte bu, Cenâb-ı Hakk’ın atâsıdır. Allah, kulunun
oraya gitmesini istememiş ve onu bir mü’min kardeşiyle bu şeyden
alıkoymuştur. İşte buna atâ-i ilâhî denmektedir. Bu, fevkalâdeden bir durumdur.
Öyle ki işte burada bütün sebep ve müsebbepler ters yüz olmuştur.

Sözlerimizi şu duayla noktalayalım: Ey bizim Kerîm Rabbimiz! Bize hidayet
verdikten sonra kalblerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla.

Şüphesiz bağışı bol olan Vehhâb Sensin.12 Sen, Kendine teveccüh edenleri

kaydırmayacağına dair söz verdin. Sen vaadinde hulfetmezsin.13 Seni

bulduktan sonra kalbimizi kaydırma.14

1 Bakara sûresi, 2/132.

2 Aliyyülkârî, Mirkâtü’l-mefâtîh 1/332, 7/375, 8/431.

3 Bakara sûresi, 2/132.

4 İbn Mâce, diyât 2; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/20.

5 Tirmizî, fiten 26; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/19.

6 Buhârî, hudûd 4-5; Abdurrezzak, el-Musannef 7/381, 9/246.

7 Hûd sûresi, 11/114.

8 Bkz.: Şemseddin Sivasî, Menâkıb-ı Çehar-ı Yâr-ı Güzin s.183.

9 İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam 10/277; İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-a’yân 2/314.

10 Bkz.: Halil İbn Şâhîn, el-İşârât s.871.

11 Bakara sûresi, 2/152.

12 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/8.

13 Âl-i İmrân sûresi, 3/194.

14 Âl-i İmrân sûresi, 3/8.



DUA NEDİR? RABBİMİZ’E NASIL DUA EDİLİR?
Soru: Dua nedir? Rabbimize nasıl dua edilir? Belli zamanlarda duanın
daha fazla kabul edildiği, ayrıca duadan sonra rahmânî bir ürperiş,
hapşırma gibi şeyler duanın kabul edilişinin işaretleridir deniyor, doğru
mudur?
Dua, Rabbimiz’e karşı yapılan çok sırlı, gizli ve kudsî bir ubûdiyettir. Evet

o, en hâlis bir kulluk tavrıdır. Dua, insanın ihlâs ve samimiyetle Rabbisine
yönelip O’ndan bir şeyler dilemesi hâlidir. Kur’ân-ı Kerim, “Kullarım Beni
senden soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben pek yakınım. Bana dua edenin
duasına icabet ederim.”1, “Bana dua edin ki size icabet edeyim.”2, “Duanız
olmazsa Allah indinde ne ifade edersiniz ki!”3… gibi âyet-i kerimelerle
duanın ehemmiyetini dile getirmektedir. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) de ümmetine dua etmeleri mevzuunda sık sık tavsiyelerde bulunur ve
kendisi de hayatı boyunca yaptığı mübarek dualarla, ondan hiç dûr olmaz. Hatta
Peygamber Efendimiz’in yaptığı dualara bakıldığında O’na “O, bir dua
adamıdır.” demek de mümkündür.

Bu kadar tahşidatla anlatılan dua, mü’minin hayatında çok önemli bir yere
sahiptir. Dua ile Rabbine ellerini kaldıran bir kul, âdeta O’na şöyle
demektedir: Esbap bütün bütün sukût edebilir. Tabiattaki hâdiselerin hiçbir
tesiri olmayabilir.. ve kimse bana el uzatıp, dertlerime derman olmayabilir.
Ben her zaman sesimi duyan, soluklarımı işiten ve bana şah damarından daha
yakın olduğunu ihtarla bana yakınlığını hatırlatan, sonra da duama icabet
edeceğini vaad eden ve vaad ettiği şeyleri yapmaya gücü yeten, söz verip de ne
yapayım gücüm yetmedi demeyen, O Yüceler Yücesi Zât’a ellerimi kaldırdım
ve O’na dua ediyorum.”

Kul, duasıyla, görmese bile, âsârıyla gördüğü Allah’a O’na hitap edecek
kadar bir kurbet hissiyle yönelir. Biz, güneşe uzak olduğumuz gibi O’ndan da
uzak olabiliriz. Ancak O, tıpkı güneş gibi rahmetinin şualarıyla her zaman
başımızı okşamakta, her hâlimize nigehbân bulunmakta ve Kendisine açılan
elleri boş çevirmemektedir. Evet O, kuluna kendi anne ve babasından daha
şefkatlidir. Allah Resûlü bu hakikati etrafındaki sahabilerine şöyle bir tabloyu
göstererek anlatmaktadır:

Bir savaş sonrası esirler arasında çocuğunu arayan bir kadın, çocuğunu
bulmak için sağa sola koşuşturup durmaktadır; koşturup durmakta ve kendi



çocuğu diye bazı çocukları alıp bağrına basmaktadır. Kendi çocuğu olmadığını
görünce onu da bırakıp aramasını sürdürmektedir. Arayan bulur fehvâsınca
nihayet o da çocuğunu bulur, onu bağrına basar ve koklamaya durur. İşte o
esnada Allah Resûlü, sahabilerine bu tabloyu gösterir ve “Şu anneyi görüyor
musunuz? O, bağrına bastığı bu çocuğunu hiç Cehennem’e atar mı?” der.
Ashab cevaben, “Atmaz yâ Resûlallah.” derler. Bunun üzerine Allah Resûlü

de, “Allah kullarına karşı o anneden daha merhametlidir.”4 buyurur.
Sorudaki “Rabbimiz’e nasıl dua edilir?” meselesine gelince, özetle şunları

söyleyebiliriz: Dua ederken, evvelâ Cenâb-ı Hakk’ın kabul edeceğine gönülden
inanarak ve ciddî bir itminan içinde dua edilmelidir. “Olsa da olur, olmasa da
olur” veya “Falan şeyi bana verir misin yâ Rabbi?” şeklinde dua
edilmemelidir. Çünkü Allah’ın hazinesi çok geniştir ve O’nun her şeye gücü
yeter. İsterse bir an ve bir lahzada gedayı sultan eder. Onun için dua ederken
himmetler âlî tutulmalı ve O’ndan yüce şeyler talep edilmelidir. Meselâ,
Allah’tan Cennet yerine Firdevs istenmelidir. İşte bu şekilde dua etmeyi bize

Allah Resûlü öğretmektedir.5

Sâniyen, biz, istediğimiz şeyleri yerine getirir diye Allah’ın kudret ve
kuvvetini kabul ediyoruz. Yine biz, “Cennet gibi bir âlemi hazırlamasına O’nun
gücü yeter.” diyor ve O’ndan Cennet’i istiyoruz. Bu, sadece dua etmek ve
birine hâlimizi arz etmek değildir, bu, derin bir arzuhâl ve bu arzuhâl içinde
Cenâb-ı Hakk’ın bütün evsâf-ı kemaliyesi ve esmâ-i hüsnâsıyla ifade edilmesi
demektir. İşte böyle bir dua, hâlis bir ubûdiyettir ve kat’iyen reddedilmez.

Ayrıca dua ederken insan gevşek durmamalı, özenerek dua etmelidir. Hani
camilerin önünde dilencilik yapan insanlar vardır; onlar, bazen öyle içli laflar
ederler, öyle gönülden isterler ki, insan mutlaka onlara bir şey verme zaruretini
hisseder. İşte bizler de kul olarak Rabbimiz’e öyle yalvarmalıyız ki, bu
yalvarışlar Rabbin rahmetini ihtizaza getirsin. Bazı insanlar, yapmış oldukları
bu içli yalvarışlarla kurtulmuşlardır. Meselâ, birisi aşkla coşunca, “Yâ Rabbi!
Kendimi biliyorum. Ben bu amelimle Cennet’e zor girerim ama Sen lütfedersen
olur. Beni Cehennem’e de koysan, Sana öyle tutkunum ki, ben oradakilere de
hep Seni anlatırım!” Bir başka Hak âşığı ise şöyle der: “Yâ Rabbi! Ben Sana
baktım, bir de kendime baktım. Bana günahlar yakışmıyor ama Sana af öyle
yakışıyor ki!”

Evet, bu tür yürekten ifadeler rahmeti ihtizaza getirir ve Cenâb-ı Hak da



Kendine yakışanı yaparak bu duaları onların affına vesile kılar.
Duada böyle hâlis bir ubûdiyet ruhundan ötürüdür ki, insanlar, hiçbir zaman

duadan dûr olmamalıdırlar. Allah mutlaka insanların sesini duyar ama onlar,
bazen yanlış şeyler isterler, Allah da o istedikleri şeyi vermeyip haklarında
daha hayırlı olanı lütfeder. Bediüzzaman’ın ifadesiyle kul, bir erkek evlâdı
ister, Allah ona Hz. Meryem gibi onun için daha hayırlı olacak bir kız evlâdı

verir.6 Evet, İmrân ve hanımı Allah’tan bir erkek evlâdı istemişlerdi. Allah,

onlara Hz. Meryem’i vermişti.7 Hz. Meryem, beş-altı asır insanlığın yarısına
yakınını tenvir edebilecek büyük bir hakikati içinde mayalamış ve Hz. Mesih’i
dünyaya getirmişti. Hz. Mesih, aynı zamanda Efendimiz’e giden yolları açmış
ve Allah Resûlü’nün imamlık yaptığı Peygamberlik cemaati içinde, o cemaatin
müezzinlik vazifesini üstlenmişti. Aynı zamanda Hz. Mesih, ahir zamanda da
ruh, mânâ ve hakikat olarak ahlâken Muhammedîlik ile omuz omuza verecek ve
din-i mübîn-i İslâm’ın şehbal açmasında yardımcı olacaktır.

İşte Hz. Meryem böyle bir insana annelik yapmıştır. Binaenaleyh biz de
bazen dua ederiz ama Cenâb-ı Hak istediğimizi vermez, hakkımızda hayırlı
olanı verir. Evet, Mevlâna ifadesiyle aklı, O’na ve O’nun emirlerine ve

icraatına kurban etmek lâzımdır.8 Nitekim akıl, O’nu anladığı nispette
kıymetlidir. O’nu anlamayan akılda hayır yoktur. Rabbim, Kendisini idrak
aklıyla bizleri şereflendirsin.

Bir de soruda “Dua ettikten sonra insanda bir ürperti ve hapşırma gibi
şeyler duanın kabulüne vesile midir?” diye soruluyor. Ben, Kitap ve Sünnet’te
böyle bir şey görmedim. Hatta Sünnet’ten sonra sözleri hüccetimiz olan
imamlarımızın sözlerinde de böyle bir şey görmedim. Vâkıa, hapşırma, insana
“Elhamdülillâh” dedirten mübarek bir reflekstir. Ancak mutlaka bundan böyle
bir hayır çıkarma, yani fa’l-i hayırda bulunma diye bir esas yoktur. Bununla
beraber madem neticesinde “Elhamdülillâh” diyoruz, “Böyle güzel yerlerde
insanın hapşırması, iyi şeylere bir vesile ve mukaddimedir.” demede de –
inşâallah– bir beis yoktur. Fakat şunu da ifade etmek gerekir ki böyle şeylere
bel bağlama, onlarla kabul oldu deme doğru değildir. Hafizanallah, şeytan,
çomağını insanın burnuna sokar, onu hapşırtıp yanıltabilir. Bu sebeple bu türlü
şeylere bel bağlama, dinimizin bize öğrettiği hakikatlere muhaliftir ve objektif
değildir.
1 Bakara sûresi, 2/186.



2 Mü’min sûresi, 40/60.

3 Furkan sûresi, 25/77.

4 Buhârî, edep 18; Müslim, tevbe 22.

5 Bkz.: Buhârî, cihad 4; İbn Hibbân, es-Sahîh 10/471-472.

6 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.341 (Yirmi Dördüncü Mektup, Birinci Zeyl, Üçüncü Nükte).

7 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/35-37.

8 Mevlâna, Mesnevî 4/483.



KABİRDE HESAP VAR MI?
Soru: Kabirde insana bütün hayatından hesap sorulacak mıdır?
Sorulacaksa kıyamet günündeki hesaba ne lüzum var? Mü’min ve kâfir
kabirde nasıl bir hayat yaşar?
Sorunun son tarafı berzah hayatıyla alâkalı. İnsan için çeşitli hayat

mertebeleri söz konusudur. Ehl-i şuhud ve keşif, bu mertebelerin çoğuna
muttalidirler. Meselâ, hayalin kendine mahsus bir âlemi vardır; hayali geniş
olan kimseler, bizim göremediğimiz pek çok şeyi âdeta görür gibi olurlar.
Onlar için safha safha geçmiş ve satır satır gelecek birden duyulur ve yaşanır.
Hayalin hemen bir adım gerisinde rüyalar âlemi; rüyalar âleminin az ötesinde
berzah buudu; berzahın daha ötesinde ise, Cennetiyle-Cehennemiyle en hakikî
ve râsıh âlem olan ukbâ vardır. Oradan bu tarafa gelirken berzah âlemi, Cennet
âleminden biraz uzak, bizden de biraz ötede bulunmaktadır. Bu âlem,
ruhanîlerin cevelangâhı gibi bir yerdir. Burası rüyalar âleminden biraz daha
râsıh ve köklü bir âlem mahiyetindedir. Berzah âlemiyle içli dışlı yaşayanlar
orayı burayı bir arada görürler. Tabiî bu tür hâlleri, ْفِرْع َْمل يَ ْقُذَي  َْمل  ْنَم 
fehvâsınca tatmayan da bilmez.

Şimdi sorunun ilk bölümüne gelelim. Bir insan imansız olarak ölürse kabirde
azap görecektir. Hadisin ifadesiyle “dağtatü’l-kabr” yani kabrin sıkıştırması

haktır.1 Fakat orada hesap yoktur; zira hesap, mahkeme-i kübrâda görülecek ve
imansız ölen bir insan Cehennem’e gidecektir.

Bununla beraber Kur’ân, kabir azabına da işarette bulunur.2 Bununla
beraber, mü’minin dünyada çektiği sıkıntılar, onun günahlarına keffaret olduğu
gibi, ölüm esnasındaki ızdırapları, kabirde maruz kaldığı/kalacağı tecziye türü
hususlar da ahiret azabını hafifletme adına arındıran birer ameliye oldukları
söylenebilir.

Çok sıhhatli olmasa da siyerde şöyle bir vak’a nakledilir: Hz. Abbas, Hz.
Ömer’i çok sevmektedir. O, Hz. Ömer’in vefatından sonra onu rüyasında
görmek ister. Ancak aradan altı ay geçtikten sonra onu rüyasında görür ve
sorar: “Yâ Ömer! Altı aydır neredeydin, seni bir türlü göremedim!” Hz. Ömer

ona, “Ancak hesaptan kurtuldum!” der.3 Hz. Ömer, âbide-i İslâmiye ve
insaniyedir.. ve nebilerden sonra ka’bına ulaşılamazlardandır. Ancak, ihtimal
onun da mukarrabîn ölçüsünde bazı lememleri vardı. Mahkeme-i kübrâda



“hasenât-ı ebrâr” diyeceğimiz lememden en ufak bir iz kalmayacak şekilde –
muhtemel– bir arınma faslı yaşamıştı.

Şimdi de bizzat rüyada kendim yaşadığım bir müşâhedemi arz etmek
istiyorum: Yakın zamanda bir yakınımı gördüm. Arkasından yürüyordum. –
Şuuraltı olduğuna ihtimal vermiyorum.– Ona, bir buçuk senedir nerede
olduğunu sorunca bana şöyle cevap verdi: “Bir buçuk senede ancak paçayı
kurtarabildim!”

Evet, binlerce ehl-i keşif ve müşâhedenin açıktan açığa müşâhedesiyle bir
kısım küçük günahları irtikâp etmiş mü’minler, hesaptan evvel kabrin
sıkıştırmasıyla herhâlde bu günahlarından arındırılıyor ve huzur-u kibriyaya
öyle alınıyorlar.

Kabir sıkmasına, Sa’d b. Muaz (radıyallâhu anh) gibi seviye insanı bir
sahabinin durumu açık bir örnektir. O Sa’d ki vefatında Cibril (aleyhisselâm),
Allah Resûlü’ne gelip şöyle demişti: “Sa’d’ın ölümüyle Arş ihtizaza geldi yâ
Resûlallah!”4 Ayrıca cenazesine iştirak eden Allah Resûlü, ayaklarının ucuna
basarak yürüyünce bunun sebebi soruldu. Efendimiz de şöyle cevap verdi:
“Cenazesini teşyî için o kadar melâike indi ki, onları rahatsız etmemek için
böyle davrandım.”5

İşte böylesine yüce bir kamet olan Hz. Sa’d kabre konunca, Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), “Fesübhânallah, kabir Sa’d b. Muaz’ı da
sıkarsa!”6 deyip taaccüplerini ifade etmişlerdi. Evet, muhacirlerin efendisi
Hz. Ebû Bekir olduğu gibi, Sa’d b. Muaz da ensarın Ebû Bekir’idir. O,
Hendek’te şehit olmuştur. Ne hikmete binaen söylediğini bilmesem de o, yaralı
bir vaziyette ve üzerinden kanlar akarken şöyle diyordu: “Allahım! Habibin
uğrunda O’nun düşmanlarına karşı yine savaştıracaksan beni yaşat. Eğer bir
daha savaşamayacaksak, benim yaşamamın da mânâsı yoktur ve Sen, beni
vefat ettir.”7 Evet, onun hayatının gayesi hep Allah yolunda mücadele ve
mücahede olmuştur. Bu itibarla, nazarımda Sa’d o kadar büyük ve âlidir ki
Everest Tepesi onun yanında derin bir çukura dönüşür.

Sahanın uzmanı ve “ehl-i keşf-i kubur” olmadığım için kabir azabının
keyfiyetini anlatma mevzuunda bu kadarlıkla iktifa etmek istiyorum.
1 Bkz.: İbn Hibbân, es-Sahîh 7/379; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 12/232.

2 Bkz.: Mü’min sûresi, 40/46.

3 Bkz.: Şemseddin Sivasî, Menâkıb-ı Çehar-ı Yâr-ı Güzin s.183.



4 Buhârî, menâkıbü’l-ensâr 12; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 123.

5 Bkz.: İbn Abdilberr, el-İstîâb 2/604; İbn Hacer, el-İsâbe 3/84.

6 Bkz.: İbn Hibbân, es-Sahîh 7/379; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 12/232.

7 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/141; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 6/6.



CENÂB-I HAKK’IN GÖRÜLMESİ
Soru: A’râf sûresi’nin 143. âyetindeki taleb-i rü’yette Hz. Musa,
Allah’ın Zât’ını mı görmek istemiştir? Âyetteki “tecellî etmek” ne
demektir? Hz. Musa َنی۪نِمْؤُمْلا ُلَّوَأ  َۨاَنأَو   “Ben mü’minlerin ilkiyim.”
demiştir; kendisinden evvel pek çok peygamber geldiği hâlde bu söz ne
mânâya gelmektedir?
A’râf sûresi’nin 143. âyeti, Hz. Musa’nın (aleyhisselâm), bir buudda

buluşma yerine gelip Rabbinin kelâmına muhatap olduktan sonra, Cenâb-ı
Hak’tan taleb-i rü’yetini (Cenâb-ı Hakk’ı görmek istemesini) anlatmaktadır.
Evet o, bu âyette Rabb-i Kerim’ine, َكَْیِلإ ْرُظَْنأ  ي۪ۤنَِرأ  ِبَر  ّ  “Rabbim, görün
bana, bakayım Sana!”1 yani “Rabbim tecellî buyur, nurdan hicabın kaldır,
vuslatına vâsıl olup göreyim Seni!” demiştir.

Kelâmcılar arasında bu meselenin değişik yönleriyle bir hayli ve oldukça
uzun boylu münakaşası yapılır. Meselenin bir yönünü, “Cenâb-ı Hakk’ın
görülüp görülmeyeceği” diğer yönü de, “Cenâb-ı Hakk’ın görülmesi
mümkünse, dünyada herkes bunu görebilir mi?” hususu teşkil eder. Şayet O’nun
görülmesi dünyada mümkün değilse, Hz. Musa’nın isteği ne mânâya gelir?

Önce kısaca bir fikir vermek için dolaylı yoldan soruyla alâkalı bazı
hususları arz etmek istiyorum. Ehl-i Sünnet, Cenâb-ı Hakk’ın rü’yetinin
mümkün olduğunda icma hâlindedirler. Allah (celle celâluhu) görülür ama bu,
bizim sair eşyayı görmemiz gibi değildir. Biz, gördüğümüz şeyleri güneşin
ziyası altında, göz yardımıyla görürüz. Bunun için de gözün tümsekliği, yaratılış
keyfiyeti, göz-ışık münasebeti gibi şartlar lâzımdır. Allah mesafeden, ziya ile
görünmekten münezzeh olduğu gibi, görünmek, bilinmek için ışığa ihtiyaç
duymadan da münezzehtir. Allah, gözlerimizi bu dünyada Zât’ını görebilecek
mahiyette yaratmamıştır. Allah görülür, ama nasıl? Kalble mi? Basarla mı?
Basiretle mi? Ya da O, başka bir göz lütfeder de onunla mı görülür? Bunları
bilemeyiz; bilemez ve keyfiyeti mevzuunda hiçbir şey söyleyemeyiz.

Akaid kitaplarında “Cennet’te mü’minler, keyfiyetsiz, kemmiyetsiz, riyazî
ve hendesî ölçüler içine girmeyecek şekilde Rabb-i Kerim’lerini görürler.”
deniliyor. Esasen O’nu görme mevzuu darb-ı meselle dahi anlatılamaz. Çünkü
görülmek istenen, Zât-ı Bâri’dir; şuunatı, tecellîsi ve esmâsının cilveleri değil.
Burada verâların verâsında, hicabı Nur olan Cenâb-ı Hakk’ın Zât’ının



görülmesi söz konusudur. Sahih, hatta mütevatir derecesine varan hadis-i
şeriflerinde Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), ahirette Cenâb-ı
Hakk’ın görüleceği hususunu teyit etmektedir: Cerir b. Abdullah’ın (radıyallâhu
anh) anlattığına göre, “Resûlullah bir dolunay gecesi aya baktı ve: “Siz şu ayı
gördüğünüz gibi Rabbinizi de böyle perdesiz göreceksiniz  ve O’nu görmede
bir sıkışıklık da yaşamayacaksınız (herkes rahatça görecek)…” buyurdular.2

Ehl-i Sünnet âlimleri, insanlar dünyada Cenâb-ı Hakk’ı görmeye muktedir
olamasalar da ahirette Allah’ın görüleceğini söylerler. Onlara göre, En’âm
sûresi 103. âyetinin nefyettiği şey ihata meselesidir. Evet, Allah ihata edilmez.
İhata, bir meseleyi olduğu gibi kavramadır. Kavrama ise, meseleyi kemmî ve
keyfî ölçüler içine sokar. Sınırlı bir insanın ihata edebildiği şeyin de sınırlı
olması icap eder. Bir insanın, Hâlik-ı kâinat gibi nâmütenâhî (sınırsız) olması
lâzım ki O nâmütenâhîyi idrak edebilsin. Hâlbuki kat’iyen bu mümkün değildir.
Daha doğrusu Allah, imkân âlemi içinde böyle sınırsız bir varlık yaratmamıştır.

Öyleyse insan Allah’ı görür ama ihata ve idrak edip kavrayamaz.
Zannediyorum bunu böyle anlamak en uygunu ve Ehl-i Sünnet de böyle
anlamıştır. Evet, Cennet’te mü’minler, her hafta, Cenâb-ı Hakk’ın cemal-i
bâkemâlini kendi mir’ât-ı ruhlarına göre müşâhede edecekler. Herkes O’na
karşı ne çapta bir ayna tevcih etmişse, O da o kadar tecellî ile onu
şereflendirecektir. Yani herkes O’nu kendi mir’ât-ı ruhuna göre görecektir.
Bunun mânâsı, Allah Cennet’te görülecek demek değil; görenler Cennet’te
bulunacak ve görecekler demektir.

Efendimiz’in miraçta Allah’ı görmesi de şüphelidir. Hz. Âişe, bu görmeye
karşı çıkar ve “Kim Muhammed, Rabb’ini gördü derse, o, Allah’a ve
Resûlü’ne karşı iftirada bulunmuş olur. Zira görmüyor musunuz ki Kur’ân-ı
Kerim, َراَصْبَْألا ُكِرْدـُي  َوُھَو  ُ۟راَص  ْبَْألا ُهُكِرْدُت  .Gözler O’nu idrak edemez‘ لَا 
O, basar ve basireti idrak eder.’ 3 ferman ediyor.”  der.4 Şayet Allah
Resûlü’nün Allah’ı gördüğü kabul edilirse, Cennet’ten görmüştür. Evet, o
makam öyle bir makamdır ki oraya yükselen insan, dünyadaki buudların dışına
çıkıp öyle farklı bir derinliğe giriveriyor ki, anında onu görüş milyonda altıdan
milyonda bine yükseliyor ve Zât’tan değişik tecellîler müşâhede ediyor.
Mü’minler de işte böyle bir rü’yete –inşâallahu teâla– mazhar olacak.

Şimdi sorulan tecellî meselesine gelelim. Eşya, Cenâb-ı Hakk’ın
tecellîlerinden ibarettir. Daha doğrusu esmâ-i ilâhiyenin tecellîsinden ibarettir.



Meselâ, eşyadaki tertipler, Cenâb-ı Hakk’ın “Mukaddir” ismine dayalıdır.
Kimisinin önce, kimisinin sonra bir tertibe göre sıraya girmesi her şeyi bir
takdire bağlayan “Mukaddir” isminin bir aksidir. Koca koca cirimlerin küçük
küçük cisimlere musahhar olup emirlerine âmâde olması “Muktedir” ismine,
“Kudret” sıfatına bağlıdır. Bunun gibi, bütün eşyayı ele aldığımız zaman,
bunların hemen hepsi Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinden birine bağlı olduğunu
görürüz. Bu itibarla eşya, Allah’ın isimlerinin tecellîlerinin gölgelerinden
ibaret demektir.

Daha kolay anlaşılması için bir misal arz edeyim. Nasıl sinema şeridinde bir
kısım şekil ve resimleri perdeye ışık vasıtasıyla aksettirmek suretiyle
karşımızda bir kısım görüntüler meydana geliyor. Aslında karşımızdaki bu
şeyler şekil değildir; şekli temsilen bir kısım şebehlerdir (karartılar) ki
karşımızda oynamaktadırlar. Aynen öyle de Cenâb-ı Vâcibü’l-Vücud ve
Tekaddes Hazretleri Zâtî kudreti, Zâtî iradesi, Zâtî meşîetiyle esmâ-i
ilâhiyesini yokluk âlemine işte böyle tecellî ettirmiştir. Bu tecellîde bir kısım
kimseler “müşahit”, bir kısım kimseler de “müşâhede edilen” olmuştur. Bir
kısım şeyler “meşher” olmuş, bir kısım kimseler de o “meşherde gezenler.”
Evet, olup biten şeyler bundan ibarettir. Her şeyin zimâmı Allah’ın elindedir.
Gösteren, gösterdiği şeyleri yaratan ve bir tecellî ile ayakta tutan hep O’dur.
Eşyanın, Kendisiyle münasebeti kesildiği zaman her şey bir sükûnete ve
humûdete düşecektir.

Cenâb-ı Hakk’ın Tur’da, Hz. Musa’ya tecellîsi bir esmâ tecellîsi değildir. O,

âzam derecede Kelâm sıfatının veya Zât-ı Ulûhiyet’in tecellîsidir. Hz. Musa,5

tıpkı Hz. İbrahim gibi,6 kalbinde nebi seviyesine yakışır bir itminan hâsıl olsun
diye Allah’tan taleb-i rü’yette bulunuyor. Ben tam burada antrparantez bir şey
sormak istiyorum: Hepiniz Allah’a inanırsınız. Kimsenin bu hususta bir
tereddüdü yoktur. Buna rağmen hiçbiriniz “Bir payanda veya destekle daha
yukarıya çıkayım da âli bir makamdan benim için görülebilecek şeyleri
göreyim.” demiyorsunuzdur. Fakat birisi, “Ben şu mihrabın arkasından
Cennet’ten size uzanan bir üzümü göstereceğim. Bundan alamayacak ve
yiyemeyeceksiniz ama gayb âlemine dair yeni bir ıttılaınız olacak. Bununla
itminana kavuşacaksınız.” dese, hiçbiriniz, “Biz zaten inanıyoruz. Böyle bir
şeye ihtiyacımız yok!” demezsiniz. Belki, “Ah! Keşke olsa. Hiç olmazsa bir
günlüğüne bile olsa bir itminan hâsıl ederiz!” dersiniz.



İşte büyük vazifelerle muvazzaf bir Nebi de, ihtiyaç hâsıl olduğu zaman
böyle bir şey isteyebilir. Bazen de Allah onun bu isteğini bildiğinden,
istemesine gerek kalmadan da verebilir. Efendimiz’in iki hâdiseden dolayı canı
gırtlağına geldiği zaman, Miraç hâdisesi ile serfiraz kılınmıştır. Ebû Talip ve
Hz. Hatice’nin vefatları Efendimiz’in hissiyat-ı ulviyesini sarstığı bir zamanda
O, Allah’a dayandı, Cenâb-ı Vâcibü’l-Vücud da O’nu terk etmediğini gösterdi.
Bu tabirler Kur’ânî olduğu için tereddüt etmeden kullanıyorum. Âyette, اَم

ىٰلَق اـَمَو  َكُّبَر  َكـَـعَّدَو   “Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.”7

buyuruyor Cenâb-ı Hak. Allah O’nu Miraç’a aldı ve kurb-i huzuruyla serfiraz
kıldı. Böyle bir mesele, İbrahim ve Musa için de olabilir. Hz. İbrahim de, belki
kavminin karakterini aksettirme üslûbuyla, ىٰتْوـَمْلا يِیْحُت  َفـْیَك  ي۪نَِرأ  ِبَر  ّ
“Allahım, göster bana, ölüleri nasıl diriltiyorsun?” şeklinde bir talepte
bulunmuştu. Bazılarının aklına “Hz. İbrahim, Allah’ın ölüleri dirilteceğine
inanmıyor muydu?” diye bir soru gelebilir. Cenâb-ı Hak böyle bir istifhamın
belirmesine meydan vermemek için, “Yâ İbrahim! İnanmıyor musun?” dedi. O
da, “Biliyorsun, inanıyorum yâ Rabbi, fakat kalbin oturaklaşması gibi ciddî
bir mevzu var. Onu istiyorum.”8 diye konuştu. Bütün cihan tereddütle dolup
taşsa da ben iki kere iki dört eder kat’iyetinde inanmalıyım ki öldükten sonra
insan mutlaka dirilecektir. Bunun mânâsı, bir nebi kanaatiyle aksine rüyada bile
ihtimal vermeme demektir.

Hz. İbrahim böyle bir şey istemişti; Hz. Musa ise rü’yet istedi. Hz. Musa, Hz.
Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Mesih ve Fahr-i Kâinat Efendimiz gibi beş ülü’l-azm
peygamberden biriydi. Hz. Musa’nın taleb-i rü’yetteki maksadı, İsrailoğulları
gibi her gün başına bir gaile çıkaran maddeci bir cemaat karşısında kalbinde,
Hz. İbrahim’in istediği böyle bir itminânı hâsıl etmekti.

İkincisi, –ben böyle nezih bir nebi için meseleyi bu şekilde ele almaktan
hicap ediyorum ama– İsrailoğullarında öyle bir ruh hâli ve karakter vardı ki,

onl a r, “Biz, görmeden Allah’a inanmayız!”9 diyebiliyorlardı. Onların
mücriminde veya yarı iman etmişinde bu şekilde sadece gördüğüne inanma
iddiası kendisini gösterince; sâfi, musaffâ, ülü’l-azm bir peygamberin itminan
hâsıl etmek için yaptığı taleb-i rü’yet, o ruha ve karaktere tam muvafık
düşüyordu. İnsan ne kadar terbiye görürse görsün, ne kadar musaffa olursa
olsun, içindeki bazı şeyleri atamaz; ama bu, bazılarında ulvi ve mukaddes olur;
Hz. Musa’da olduğu gibi. O, Cenâb-ı Hakk’a itminan hâsıl etsin diye O’nu



görmek istemişti. Kavminde ise görme talebinin arkasında ilhad yani
“Görmezsek inanmayız!” düşüncesi vardı.

Hz. Musa, Cenâb-ı Hakk’ın Zât’ını müşâhede etmeyi istedi. Hâlbuki bu
gözlerle O görülmezdi. İnsanın O’nu görebilmesi için âdeta lâmekâna
yükselmesi, imkânla vücup arası bir noktayı ihraz etmesi lâzımdır. Bunun için
ona, milyar defa milyarca sene ışık hızıyla öteleri görecek bir göz verilmesi ve
bu gözün de ziyanın yardımı ve gözün anatomik yapısına ihtiyaç duymaması
lâzımdır. Bu da insan fıtratının ve mahiyetinin değişmesi ve insanın ahiret
insanı olması demektir. Ahirette istenecek meseleyi, Hz. Musa kendisine talim
gelmeden dünyada istedi, “Rabbim görün bana, bakayım Sana!” dedi. Hz.
Musa, Zât-ı Bâri’nin rü’yetine dünyadaki durumuyla tahammül
edemeyeceğinden Allah ي۪ناََرت َْنل   “Asla göremezsin!” buyurdu. Bu ifade,
nefy-i müebbet için değil, nefy-i müekked içindir ve ي۪ناََرت َْنل   tekit için
getirilmiştir. Yani ebediyen göremezsin demek değildir, şimdilerde
göremezsin, demektir ki, bu da ahirette görülebilir demektir. Bu husus dikkat
edilmesi gereken ince bir husustur.

Bu talep üzerine Allah, “Şu dağa bak, eğer yerinde durursa sen de Beni
görürsün!” buyurdu ve “Rabbi Zât-ı Ulûhiyet’iyle veya sıfât-ı akdesiyle
tecellî edince, dağ şak şak olup parçalandı. Hz. Musa da baygın olarak
yığıldı kaldı.”10 Demek ki Hz. Musa, o tecellîye tahammül edemedi.
Edemeyecekti de, zira bu, ihtimal zâtî bir tecellîydi. Hâlbuki, eşyadaki tecellî,
esmâ-i ilâhiye tecellîsidir. Bizim ilmimiz yetse yetse ancak esmâ-i ilâhiyeyi
kavramaya yeter. Sıfât-ı ilâhiye hakkında “hayret” yaşarız. Zât-ı Bâri hakkında
ise, sadece sükût ederiz. Orası hayretüstü bir makamdır. Evet, en yüksek
makam zâtî tecellî makamıdır ki, dağı parça parça etti. İşte o tecellî, bu
tecellîdir.

Esasen bir nebi olarak Hz. Musa, Cenâb-ı Hakk’ın Cennet’te
görülebileceğini ve insanoğlunun O’nu görebileceğini bilir. Ama o, Cennet’te
mümkün olan bir meselenin burada da mümkün olabileceğini düşünmüş ve
böyle bir talepte bulunmuştur. Allah için mümkün olmayan bir şey yoktur. Hz.
Musa da işte bu mümkünü istemiştir ki, bu da, makam-ı bâlâ-yı nübüvvete
yakışır. Bu itibarla da Hz. Musa’ya “Allah dünyada görülmez. O, bunu talep
etmişti.” isnadı yapılamaz. Yapılmamalı da. Evet, Hz. Musa biliyordu ki, Allah
istese görünür ve onda görme kabiliyeti yaratabilir. İşte o böyle mümkün olan



bir şeyi talep etti. Fakat Allah’ın hükmü o ki, görme bu dünyada olmayacak,
ahirette olacaktır.

Bir de arz ettiğim gibi başka bir sır daha var burada. Taleb-i rü’yeti, onun
kendi cemaati istemiştir. Hz. Musa da, bu isteklerine karşı, onlara gördüğü
Rabb’ini anlatacaktı.

Âyetin sonundaki َنی۪نِمْؤُمْلا ُلَّوَأ  َۨاَنأَو   “Ben ümmetim içinde Seni görmeden
iman edenlerin ilkiyim.” ifadesi için, Hz. Musa’dan evvel pek çok
peygamberin geldiği ve dolayısıyla bu sözün mânâsının ne olduğu soruluyor.
Orada, Hz. Musa ilk insandan bu yana ilk iman eden benim demek istemiyor.
Nitekim aynı meseleyi Hz. İbrahim de ifade ediyor: “Benim namazım da, her
türlü ibadetlerim de, hayatım da ölümüm de hep Rabbü’l-âlemîn olan Allah’a
aittir. Eşi-ortağı yoktur O’nun. Bana verilen emir de  budur. O’na ilk teslim
olan da benim.”11 Hâlbuki onun yaşadığı zamana kadar çokları O’nun emirleri
çerçevesinde ibadetle Cenâb-ı Vâcibü’l-Vücud’a yükselmişti. Ama kendi
devrinde ilk defa, itminan derecesinde imanı hâsıl eden Hz. İbrahim ve yine
kendi devrinde, içinde itminanı en evvel hâsıl eden Hz. Musa olmuştur. Yani
kendi devrinde ilk mü’min, Hz. Musa’dır.

Esasen burada bize de bir ders var: Hz. Musa, Zât-ı Bâri’nin rü’yetini talep
etti. Bir beşer için dünyada Zât’ın tecellîsi ve Zât’ın rü’yetinin mümkün
olmadığı Hz. Musa’ya gösterildi. Hz. Musa da yaşadığı tecrübeden sonra, “Ben
ilk inanan oldum ki, Sen dünyada Zât’ınla tecellî etsen, kimse bunu görmeye
muktedir olamaz. Hatta sıfât-ı akdesinle tecellî buyursan da bunu kimse idrak
edemez.” hükmüne vardı. Demek ki bu işe kısmen de olsa ilk muvaffak olan
yine de Hz. Musa’ydı. Mesele bu şekilde olduğundan dolayı o, aslında devr-i
Âdem’den bu yana mü’minlerin ilki olduğunu ifade etmiyordu.
1 A’râf sûresi, 7/143.

2 Buhârî, mevâkîtü’s-salât 16; Müslim, mesâcid 211.

3 En’âm sûresi, 6/103.

4 Buhârî, tefsîru sûre (53) 1; Müslim, îmân 287.

5 Bkz.: A’râf sûresi, 7/143.

6 Bkz.: Bakara sûresi, 2/260.

7 Duhâ sûresi, 93/3.

8 Bakara sûresi, 2/260.

9 Bkz.: Bakara sûresi, 2/55.

10 A’râf sûresi, 7/143.



11 En’âm sûresi, 6/162-163.
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Takdim Yerine

Dünden bugüne, medeniyetlerin çözülüş ve yıkılışları, ölüm ve göçüşleri
incelendiğinde görüleceği üzere, bir dönem hangi yüksek konumda bulunursa
bulunsun eğer bir medeniyetin mirasçıları kendi ruh ve mânâ kökleriyle
irtibatını koparmış, özünden uzaklaşmış, geçmişi ve tarihî dinamikleriyle
zıtlaşmışsa o medeniyetin ayakta kalması, varlığını sürdürmesi, hür olarak
yaşaması mümkün olmamıştır. Zira mânâ kökleriyle irtibatını kesmiş,
kendinden kaçan ve kendine yabancılaşmış toplumları fıtrat hiçbir zaman
affetmemiş ve onlar hakkındaki hükmünü “hayatın dışına itilme, müzelik hale
gelme ve tarihe malzeme olma” şeklinde vermiştir. Başka bir ifadeyle, tarih
boyu, kendini, kendi değerlerini inkâr eden milletlerden iflâh olan görülmediği
gibi, kendi olarak kalanlardan da bütün bütün tarihten silinip giden olmamıştır.

Esasında, şanlı geçmişimize bakıp; “Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl
milletmişiz!” (Mehmet Âkif) diyerek hayıflanıp iç geçiren günümüz nesilleri
olarak bizler, yukarıda dile getirilen hakikatin çarpıcı, hüzünlü ve canlı bir
misalini teşkil etmekteyiz. Zira asırlar boyu insanlığın hayranlık duyup
imrendiği bir konumda bulunsa da, 18. asır, bizim dünyamız itibarıyla özünden
uzaklaşanların ve muhakemesiz mukallitlerin; 19. asır, kendini değişik
fantezilere kaptırmışların, geçmişiyle ve tarihî dinamikleriyle zıtlaşanların; 20.
asır, bütünüyle yabancılaşanların, kendini inkâr edenlerin, dolayısıyla da ışık
ve rehberini hep dışarıda arayanların çağı olmuştur.

Üç asır boyunca yaşanan bu hazin tecrübeleri müşahede eden 21. asrın
yamaçlarındaki bizlere gelince, bugün biz, bir kez daha diriliş yaşamak, var
olabilmek, varlığımızı sürdürebilmek ve geleceğe güçlü bir şekilde
yürüyebilmek için kendi değerlerimizi yeniden keşfe çıkmalı ve bizi, biz yapan
o mânâ ve ruhu arayıp bulmaya çalışmalıyız.

Bu noktada durup yanlış anlaşılabilecek bir hususa dikkatleri çekmekte yarar
var: “Kendi değerlerimize yönelme, öze dönme, kendi ruhumuzu arama”
derken, kastedilen “içe kapanma, sadece geçmişi yaşama, maziye hapsolma”
şeklindeki bir anlayış değildir. Zira var olabilmenin, varlığını sürdürebilmenin
en önemli esası kendini yenileyebilmektir. Kendini yenileme irade ve cehdini



gösteremeyenler ise canı çekilmiş ceset gibi, çürümeye, dağılmaya maruz kalır.
Fakat şurası da hiçbir zaman unutulmamalı ki, gerçek yenilenme, kök ve
çekirdekteki safvetin korunması, verâset yoluyla geçmişten süzülüp gelen bütün
kıymetlerin bilinmesi; bilinip onların hâlihazırdaki düşünce ve irfan
buğularıyla sentezinin yapılmasıyla mümkündür. Köklerinden kopuk bir ağacın
meyve verdiği görülmüş müdür? Böyle bir ağacın değil meyve vermesi, ayakta
durması bile mümkün değildir. İşte toplumlar da tarih boyu kazandıkları ve
nesilden nesile intikal ettirdikleri değerlere bağlı kalıp, yaşadıkları çağın
getirdiği zenginliklerden istifade ederek köklerine bağlı inkişaf ettikleri
takdirde ayakta kalıp meyve verebilirler. Bu itibarla bizim “öze dönmek”ten,
“kendi ruhumuzu aramak”tan kasdımız, maziden tevârüs ettiğimiz âlemşümul
değerleri, dinin ruhu ve ilmin ışığıyla bugün yeniden kendi kültür potamızda
yoğurup şekillendirme; kendi düşünce tarzımızın, hayat felsefemizin, medeniyet
telakkimizin çerçevesini kendi hür irade ve tercihlerimizle ortaya
koyabilmektir.

İşte baştan sona tetkik edildiğinde görüleceği üzere, soru-cevaplardan oluşan
elinizde tuttuğunuz bu eser, kendi ruhumuzu keşfetme yolundaki böyle bir niyet
ve azmin, böyle bir cehd ve gayretin sonucudur. Sorulan sorular, unutturulmaya
çalışılan değerlerimize insanımızın yeniden yönelişinin, onları aslî
kaynaklarıyla öğrenme arzu ve isteğinin bir neticesi; bu sorulara verilen
cevaplar ise, muhataplarının gönüllerine o diriltici ruhu üfleme heyecanının,
kendimiz olma çırpınışlarının bir meyvesidir.

Kitap, dört bölümden oluşmaktadır. “Perspektif” adlı birinci bölüm, önce
kendi milleti, sonra da bütün insanlığı yeniden ihyaya kendini adamış diriliş
süvarilerinin özelliklerini, mefkûre muhacirlerinin sahip olması gereken
donanımları, yollardaki tehlikeleri ve yol boyunca, güzergâh emniyeti adına
dikkat edilmesi gereken prensipleri ele almaktadır. “Düşünce Boyutu” adlı
ikinci bölüm, madde-mânâ münasebetinden uykunun mahiyetine çok farklı
konularda günümüz insanının merakını celbeden konuları ihtiva etmektedir.
“Din Ekseni Etrafında” adlı üçüncü bölümde tevhid mertebeleri, köle ve
cariye hukuku, fetret devrinde işlenen günahlar gibi İslamî ilimlerdeki farklı
sahalarla alakalı günümüz insanının akıl ve zihnini meşgul eden sorulara cevap
verilmektedir. “Büyüteç” adlı dördüncü bölümde ise, bir projektör gibi



insanımızın yoluna ışık tutan çok veciz ve çok özlü bazı anahtar cümlelerin şerh
ve izahı yapılmaktadır.

Kendi ruhumuzu arama istikametinde seyahatlerin tertip edildiği, geçmişten
süzülüp gelen değerlerimizi yeniden keşfetme adına hummalı gayretlerin
görüldüğü şu diriliş günlerinde böyle bir eseri sizlerle buluşturmamıza vesile
olduğundan dolayı Muhterem Hocamıza gönül dolusu teşekkürlerimizi arz eder,
sıhhat ve afiyet içerisinde daha nice eserlere vesile olmasını Rabbimiz’den
niyaz ederiz. Hayırlı okumalar!

Nil Yayınları



Birinci Bölüm

PERSPEKTİF



BEŞ ÂFET
Soru: Kendi aklımıza, fikrimize ve nefsimize itimat etmek bazen bizi
istişareden alıkoyabiliyor. Bu konuda ne buyurursunuz?

İnsan, çok akıllı ve ehl-i ilim dahi olsa hiçbir zaman istişareden
vazgeçmemelidir. Zira istişare, hem bir vifak ve ittifak vesilesi, hem akl-ı
küllîyi değerlendirmedir. Bu itibarla da o, ciddi bir vazifedir. Bir Arap
atasözünde denildiği gibi, “İki ilim, bir ilimden hayırlıdır.”  Böyle olunca, üç
ilim, bir ilimden haydi haydi hayırlı olmuş olur. Ayrıca istişarede bulunan
insan başkalarının ilmini de kendi ilmine katmış ve onların düşüncesiyle kendi
düşünce ufkunu genişletmiş olur.

Müsaade buyurursanız burada, ehl-i iman arasında hissedilen ve benim âfât-i
hamse (beş âfet) olarak nitelendirdiğim beş sinsi hastalığa temas etmek
istiyorum. Bu âfetlerin her biri ruha tuzak ve kalbi öldüren amansız birer
marazdır. Bütün mü’minlerde, hatta tarikat ve tasavvuf gibi kudsî
müesseselerin nuranî havasını ve tertemiz meltemlerini vicdanlarında,
ruhlarında duyan kardeşlerimizde de görülebilecek birinci âfet şudur:

Bir kısım büyüklere ait meziyetleri ve faziletleri anlatmakla iktifa edip,
başkalarının kahramanlıklarını destanlaştırıp, öyle olma duygu, düşünce, hamle
ve gayretinden mahrum yaşamaktır. Yani evliya menkıbeleriyle müteselli olup,
evliya olma duygu ve düşüncesinden mahrum olmaktır ki, aslında bu maraz,
zelil olmuş milletlerin maruz kaldığı bir aşağılık duygusu hastalığıdır.

Evet, bir millet geçmişine ait değerleri kaybetmiş ve dilencilik durumuna
düşmüşse, sadece “Kahramanlar yaratan bir ırkın ahfadıyız.” diyerek
atalarıyla övünür. İşin doğrusu, ecdâdımız övünülecek kimselerdir ama yalnız
onlar ile övünüp de onlar gibi olmaya çalışmamak çok ciddi bir aldanmışlıktır.
Rica ederim, böyle olanlar kendilerinin ne olduklarını ve ecdâdları gibi ne tür
hizmetlere imza attıklarını hiç düşünmezler mi? Tekrar ifade etmekte fayda var;
bu durum, zelil olan millet ve toplulukların aşağılık duygusu adına
mahkûmiyetlerini itirafın ifadesidir. Bu husus, hem bizi hem de başkalarını
ilgilendiren bir âfettir. Zühd, takva, ihlâs ve samimiyetle gece-gündüz çırpınan
her fert, mutlaka hayran olduğu, hayranlıkla destanlarını anlattığı insanların



durumunu kazanmaya çalışmalıdır. Binaenaleyh sadece Hazreti Fatih, Yavuz ve
Kanunî gibi zatlarla müteselli olup da dünya muvazenesinde onlar gibi yerlerini
alma cehd ve gayretinden mahrum olmak, sefil nesillerin kuru tesellilerinden
ibarettir.

İkinci bir âfet de, büyüklerin büyüklüğünü teslim etmeme hastalığıdır. Hatta
bu maraz bazen öyle bir raddeye ulaşır ki, insan kendisini o büyüklerin
seviyesinde görmeye başlar. Evet, gururun ve kendini beğenmişliğin bir ifadesi
olarak kendisini tıpkı o büyükler gibi görme marazı da bugün ayrı bir âfet
olarak mü’minleri tehdit etmektedir. Mesela, Allah’ın velî kullarını ve âlimleri
kendisi gibi görme ve “İhtimal ki, Şâh-ı Geylânî de, Şâh-ı Nakşibend de, Ebû
Hanife de benim gibi adamlardı.” deme cüretinde bulunmanın ifadesi olan
sözler, bu tür bir hastalığın sözlere yansımış ifadeleridir. –Hafizanallah–
kendisini beğenme hastalığı, birinci âfetin diğer ucunda, ona tam ters ama
öldürücü diğer bir hastalıktır. Böyle düşünen kimse, büyüklerin füyûzatından
ebediyen mahrum kalır ve bir adım ileriye gidemez.

Evet, biz kat’iyen İmam Ebû Hanife, İmam Şafiî, İmam Malik veya Ahmed
İbn Hanbel olamadığımız gibi, Şâzilî, Ahmed Bedevî, Ahmed Rufaî, Şâh-ı
Geylânî, Şâh-ı Nakşibend ve İmam Rabbânî de değiliz ve olamayız. Bunların
içinden Şâh-ı Geylânî ve İmam Kerhî gibi bazı büyük mücedditlerin tasarrufları
vefat ettikten sonra dahi, Allah’ın izniyle Efendimiz’in vesâyâsı altında hâlâ
devam etmektedir. İhtimal, mânâ âleminin bu sultanları ruhaniyetleriyle bizim
başımızı okşamakta, bize zahîr ve arkacı olarak ellerini sırtımıza vurmakta ve
bir dest-i teşvikle bizi hep hizmete doğru teşvik etmektedirler. Binaenaleyh bir
insan için, kendini, tasarrufları –Allah’ın inayet ve izniyle– asırlarca devam
eden kimselerle müsâvi görmesi kadar büyük bir gaflet ve dalâlet olamaz.
Herkes burada da haddini bilmeli ve “Onlar başka bir iklimin adamları, biz
başka bir iklimin adamlarıyız.” demelidir.

Bir diğer âfet de şudur: İnsanlar her hizmete, her yüce davaya, her kudsî
mefkûreye önce şevkle sahip çıkarlar, onu tahakkuk ettirmek için çeşitli
vesilelere başvururlar. Mesela, yüce duygu ve düşünceleri gönüllere
yerleştirmek ve hâkim kılmak için durmadan çalışır ve bu uğurda müesseseler
açarlar. Hazırladıkları evlerde iman adına halkın imdadına koşarlar, bir itfaiye



memuru gibi nerede bir yangın varsa onu söndürmek için durmadan didinir
dururlar; derken, gayet ulvî, hasbî ve diğergâmlık içinde başlatılan bu hizmet ve
gayretler, bir müddet bu şekilde devam ettikten sonra O’na giden yolda
kullanılan sebeplerin vesileliği unutulur, bunlara ‘maksûdun bizzât’ olarak
bakılmaya başlanır ve onlar birer esas olarak ele alınır; böylece insanlar
hedeften ve gayeden saptırılmış olurlar. Şöyle ki, dinî duygu ve düşüncenin
serpilip gelişmesi için açılan müesseselerde o vazifenin yapılamamasına, o
kudsî ve ulvî vazifenin gerektiği şekilde eda edilmemesine karşılık, hâlâ bir
kısım müesseseler açılmakta ise, hayatî fonksiyonlarını yitirdiğinden dolayı bu
müesseselerin vesile olmaları unutulmuş ve bu vesileler birer gaye yerine
konulmuş demektir. Vesilelere gaye diye tapmak da mü’mini bitiren bu beş
âfetten biridir. Bu âfet de Allah yolunda koşturan kardeşlerimizi, daha evvel
başkalarını yaraladığı gibi yaralamış, âdeta bir hançer gibi sinelerine
saplanmış sayılır. Bu âfete karşı da ciddi bir teyakkuza ihtiyaç vardır.

Bir diğer âfet de, Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanmak için hizmet eden
mü’minlerin kendi ilim, idrak ve bilgilerine güvenip müstakil hareket
etmeleridir. Kendisinden başka ilim, irfan ve düşünce kaynaklarına müracaat
etmeden, hususiyle de ihtisasa saygılı olmadan, “Ben, bana yeterim.” düşüncesi
ile hareket etmek öyle bir âfet ve gaflettir ki, insanın hem dünya hem de ahiret
hayatı adına hüsran yaşamasına yol açar. Hele bu insan, bir kaç insanın da
uhrevî hayatını temsil ediyorsa, hem kendini zarara sokar hem de onlara zarar
verir. Yani hem kendisinin mahvına ve kaybetmesine hem de onların dalâlete
sürüklenmesine sebebiyet vermiş olur.

Beş hastalıktan bir diğeri de, mü’min kardeşlerimizin iman ve Kur’ân
aşkının sönmesidir. Bu husus da diğerleri gibi çok önemli hususlardan biridir.
Bu marazı, insanda yavaş yavaş İslâmî aşk ve heyecanın, dinî duygu ve
düşüncenin, daha geniş bir ifadeyle, cihad azminin sönmesi ve ferdin metafizik
gerilimini kaybetmesi şeklinde de ele alabiliriz. Zira metafizik gerilimin
korunması ve cihad ruhunun daima canlı tutulması, bir milletin ebediyen
yaşayabilmesinin en büyük garantisidir. Bin aşk ve şevkle çıktıkları yolda, yola
ve yolun güzelliklerine bağlanıp kalmak ve hedefi unutmak olarak da tarif
edebileceğimiz bu âfetin ne kadar büyük bir hastalık olduğuna tarih bütün
canlılığıyla şahittir. İsterseniz kendi ecdadımızdan misal verelim.



Osmanoğulları serhat boylarında azm u ikdamda bulunduklarında cihanları
fethetmişlerdi. Osman Gazi’nin, Orhan Gazi’nin, Hüdavendigâr’ın, Yıldırım
Bayezid Han’ın, Mehmed Çelebi’nin, Hazreti Fatih Sultan Mehmed’in ve İkinci
Murad’ın en büyük aşk ve iştiyakları cephede ölmek idi. Murad Hüdavendigâr,
Balkanlarda şehit olurken, yaralı ve kanlar içinde, etrafındakilere şu tavsiyede
bulunuyordu: “Sakın atın üzerinden inmeyesüz!” Yıldırım Bayezid de aynı şeyi
tavsiye etmekteydi. Ne zaman ki padişahlar ordularıyla sefere gitmemeye,
saraya gömülmeye, zevceleriyle beraber olmaya başladılar, işte o zaman
çürüme ve kokuşma baş gösterdi. Bu dönemde artık serhat türkülerinin yerini
yaşama arzusu ile ilgili türküler almıştı ve o aşk u şevk de sönmüştü. Aşk u
şevkin sönmesi, diğer bir tabirle, kendilerinde hayat şevkinin, yaşama
arzusunun ve çoluk çocuk içinde bulunmanın, daha başka bir ifadeyle de,
haneperestliğin, evlad ü iyal-perestliğin ruhlarına hâkim olması, maksadının
aksiyle onların suratına öyle bir tokat hâlinde inmişti ki, neticede evlad ü
iyallerini de, hanelerini de koruyamamışlardı. Buna mukabil hayatını iman ve
Kur’ân’a hizmet aşkıyla geçirip izzetle yaşayan kimseler ise hem kendileri, hem
aileleri, hem haneleri, hem de milletleri ile beraber izzet içinde yaşamışlardı.
Endişe edip titrediğim, korktuğum meselelerden biri de işte budur..!

Rabbim, din kardeşlerimizin iman ve Kur’ân’a olan bağlılıklarını ve
şevklerini söndürmeden devam ettirsin..!



MÜSLÜMAN OLARAK ÖLEBİLMEK
Soru: Müslüman olarak yaşamak, Müslüman olarak ölmek ve öbür
tarafta salihler zümresine ilhak olmak için ferdin alacağı durum nedir?

Evvelâ, bir insanın Müslüman olarak yaşaması, onun Müslüman olarak
ölmesi için önemli bir husustur. Bir hadis-i şerifte Efendimiz –hadis kriterleri
açısından tenkidi yapılabilir– “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl
ölürseniz öyle haşrolursunuz.”1 buyurur. Yani öbür âlem, mü’minin ölüm
hâlindeki durumuna göre şekillenmektedir. Ölüm hâlindeki durum ise mü’minin
yaşadığı hayat çizgisinde cereyan eder. Bir hayat fevkalâde nezih ve çok üst
seviyede yaşanmış, her dem Rab’le irtibat korunmuş, kafa ve ruhtaki her gudde
ve fakülteye Allah’a ait mânâ ve ruh işlenmiş ise, bu dünyadan göçme de –
Allah’ın tevfik ve inâyetiyle– aynı istikamette olacaktır. Buna mukabil iman
mevzuunda derinleşilememişse, bu defa da insan, öyle bir boşlukla bu
dünyadan göçüp gidecektir.

Selef-i sâlihînin bu mevzuun hem menfisi hem de müspetinde pek çok
müşâhedeleri olmuştur ve bunlar, daha ziyade Kitâbü’r-Rekâik denen, insanın
ruhunu harekete geçiren, kalbine dokunan, onun nazarını ahirete ve hesaba
tevcih eden meselelerden meydana gelen kitaplarda ele alınmıştır. Buna, İmam
Kurtubî’nin bir Tezkire’si misal verilebilir. Bu tür eserlerde gördüğümüz gibi
seleften öyle kimseler vardır ki, vefat ederlerken âdeta kanatlanıp uçmuşlardır.
Zira böyleleri hayatları boyunca Kur’ân’la iştigal etmiş, onu sevmiş ve ona
gönül vermiş kimselerdir ki, bunlar komada dahi olsalar gürül gürül Kur’ân
okumuş ve dilleri Hak adına hiç susmamıştır. Zira bu mesele onlar için artık bir
şuuraltı olmuş ve âdeta onların iç melekeleri dinamosu hâline gelmiştir.
Hayatında namazın büyük bir yeri olan Müslüman için ölüm anında en tatlı şey,
Rabbisinin huzurunda başını yere koyup secde hâline gelmesidir. Hadiste
bildirildiği üzere, insanın, Rabbine en yakın olduğu an secde hâlidir.2 İşte
böyle bir insan secde hâlinde ruhunu Rabbisine teslim etmek ister. Nitekim bu
şekilde vefat edenler de vardır ki merhum Ahmet Naim de bunlardan biridir.

Buna mukabil öbür kutupta da öyle kimseler vardır ki –hafizanallah– onlar
da –bağışlayın– “Atı tavlaya götürüp bağlayın, onun altını süpürün, süpürgeyi



getirin.” veya “Falanda benim alacağım vardı, bir zamanlar tefecilik etmiştim
ben onunla. Filan yerde bir iki işten gelecek var.” diyerek öbür âleme öyle
yuvarlanıp gitmişlerdir. Evet, bu sözleri söyleye söyleye, bu hezeyanlar içinde
ruhunu teslim eden nice kimseler olmuştur. Zira insan nasıl yaşamışsa onun
yaşantısı, onun şuuraltı hâline gelmiş olur. İnsan kendinden geçince şuuraltı
olan hususlar hortlar ve insanı belli ölçüde baskı altına alır. Bu durum kabre
kadar uzayıp gider. Hatta o derecede ki bunun bir uzantısı olarak kabirde melek
gelip ona Rabbisini ve kitabını sorduğunda onun, “Sepeti getirin, verin onlara
otları, samanı götürün.” gibi sözler söylemesi ihtimal dâhilindedir.

Rabbimizden dileğimiz bizim encamımızı hayırlı etmesidir. Bundan dolayı
Kur ’ân: “Sakın, zinhar, başka şekilde değil, Müslüman olarak ölmeye
çalışın.”3 buyurur. Bu arada akla şöyle bir soru da gelebilir: “Müslüman
olarak ölmek elimizde mi?” Fakat unutmamalı ki mü’minler olarak elimizdeki
imkânları kullanma mecburiyetindeyiz. Bir kere sevap, sevabı doğurur. Evet,
bir hadis-i şerifte ifade edildiği üzere hayırdan hayır doğar, hayır hayrı netice
verir.4 Mesela, Allah, sadaka veren bir mü’minin kalbini yumuşatır ve ona
ibadet aşkı verir. Ondaki bu ibadet aşkı, yeni hayırlar yapma aşkını doğurur.
Nasıl ki kısır döngü denilen fâsit daire boş bir şeydir ve yeni boş bir şeyi
tevlid eder; öyle de fâsit daireye karşılık sâlih (doğurgan) bir daire, bir
hayırdır ve yeni bir aşk, şevk ve hayrı tevlid eder. Böylece mü’min yeniden bir
daha koşar ve koşmalar olumlu koşmalara vesile olur.

Bana, gençliğini hep namaz ve niyaz içinde geçirdiğini bildiğim bir
arkadaşımı anlattılar. Demişlerdi ki: “Namazda rukûya giderken, eline dayandı
ve gitti. Sonra arka üstü yatırdılar ve ardından vefat etti.” Bir başkasının da
secdeye giderken “Allahu Ekber” dedikten sonra başını koyup vefat ettiğini
söylediler. Evet, insan hangi duygularla meşbû ise, Rabbim de onu öyle
öldürür. Tabiî bu demek değildir ki namazda veya secdede ölmeyen fena bir
hâlde gitmiştir. Hatta söylemesi gerekli olan şeyleri ağzına almadan ölenin de
fena hâlde gittiği söylenemez. Hâşâ, hiç kimse böyle bir şey diyemez ve bunu
iddia da edemez. Fakat güzel yaşayan, sonra da hayatını iyi mühürleyen bir
insan vefat ederken –Allah’ın tevfik ve inayetiyle– her hâlukârda iyi gider.
Hafizanallah, fena şeyleri şuuraltı yapmış bir kimsenin de âkıbetinden



korkulur/korkulmalıdır da.
Mevzu ile alâkalı diğer bir husus da şudur: İnsanın, Rabbisine olan imanı,

hayatı boyunca ruhuna öyle işlemeli ki, şeytanın eli, o imanı onun içinden söküp
atamamalı ve kendisine toslayan hiçbir tereddüt onu sarsamamalıdır. Evet,
insanın her günkü hayatında tefekkürden dantelâlar olmalıdır. Mesela, bizim,
Allah inancı mevzuunda kanaatimize bir tek delil yeter. Rabbimize –inşâallah–
öyle inanmışız ki aksine ihtimal vermiyoruz; fakat yine de bu inancımızı öyle
takviye etmek gerekir ki, karşımıza bin felsefe çıksa, bize fünûn-u müsbetenin
inkâra götürücü yüzlerce pozitif neticelerini anlatsalar, bin tane ışık oyunuyla
gözlerimizi bağlayıp bakışımızı bulandırmak isteseler, bizler O’na, ilmin
takviyesiyle muhkem kaziyeler hâlinde öyle inanmalı ve öyle sağlam durmalıyız
ki, mahall-i imanımıza ne insî ne de cinnî şeytanların eli ulaşamamalıdır. Hatta
iman sadece kalbimizde kalmamalı, âdeta damarlarımızdaki kanın içinde
dolaşmalıdır. Aleyhissalâtü vesselâm’ın ifadesiyle, şeytan, insanın
damarlarındaki kanın içinde dolaşır,5 alyuvarlara ve akyuvarlara biner, kalbine
uğrar, fitne sokar; onun beynine girer ve kafasını karıştırır. İman, mü’minin kanı
içinde öyle hareket etmelidir ki, şeytan her yerde iman gücüyle boğulmalı, iman
da sırrımıza girip hafâmızı fethetmelidir. Evet, bizler Rabbimizle öyle bir
münasebet içine girmeliyiz ki, başkaları onu hiç anlayamamalı, şeytan da ona
muttali olamamalı. O noktayı sadece Rabbimiz bilmeli ve bizim kalbimiz
sezmeli. Bu konuda sürekli ilerleyerek ilimden ve kâinattan gelen şüphe ve
tereddütlere öyle kapalı olmalıyız ki, şeytan son demde değişik oyunlarla
kafamızı bozmasın. Tabiî ki, bu da hayatımız boyunca ameliyât-ı fikriyede
bulunmaya ve fevkalâdeden tefekküre bağlıdır.

Müslüman olarak ölmek için dikkat edilmesi gereken diğer bir mesele de
şudur: Ehl-i hakikat ve ehl-i tasavvufun yaptığı gibi “râbıta-i mevt”te bulunarak
sık sık ölümü düşünmek ve onu her an ensemizin kökünde hissetmek ve böyle
bir mülâhaza ile adımları dikkatli atmak, her an ölümü intizar etmek ve yer yer
de kavuşmanın iştiyakıyla coşmak… Evet, “Sevgiliye, mahbuba, matluba, ne
zaman kavuşacağım?” iştiyakı içinde bulunmak… ki Efendimiz şöyle
buyururlar: “Bir kimse Allah’a mülâki olmayı arzuluyorsa, (Rabbim Rabbim
diyerek âşıkın mâşuka yanıp tutuşması gibi yanıyorsa) Allah onunla



karşılaşmadan (mukaddes hoşlanma ne ise) öyle hoşlanır. Eğer bir kimse
ölümden korkuyor, Rabbe mülâki olmayı arzu etmiyorsa, Allah da öylelerinin
huzuruna gelmesini istemez.”6 –hafizanallah–.

Kalbinde imanı taşıyan her mü’min böyle bir iştiyakı da taşımalıdır; taşımalı
ve imanının seviyesine göre Rabbine mülâki olmayı, dâussıla ile yanıp tutuşan
bir insanın yer yer trenden, otobüsten başını çıkarıp, “Memleketime vardım
mı?” diye beklemesi gibi öteleri beklemelidir. Tabut ve teneşiri, meleklerin
kanatlarından daha şerefli gören, “Rabbim emretmediği için ölümü
istemiyorum. Yoksa benim için ölüm Cennetlere uçmak için en mühim bir
pisttir.” diyebilen bir mü’min, Rabbisine kavuşmaya arzulu demektir. O (celle
celâluhû), ancak –tabir caizse– arzulu olana arzulu olur. Bu arzu ve istek ile
alâkalı Cenâb-ı Hak der ki: “Kulum Bana bir karış yaklaşırsa Ben ona bir
arşın yaklaşırım. O Bana bir arşın yaklaşırsa, Ben ona bir kulaç yaklaşırım.
O Bana yürüyerek gelirse Ben ona koşarak giderim.”7 Daha sonra da bu
yakınlık öyle bir hâl alır ki, Cenâb-ı Hak o mü’minin gören gözü olur da artık o
insan hiç yanlış görmez, Allah onun duyan kulağı olur da, artık her şeyi en iyi
şekilde değerlendirir ve duyduğunu yanlış duymaz, onun tutan eli ve yürüyen
ayağı olur da Allah onu yanlıştan uzak tutar ve olumsuz yöne yönlendirmez.

Rabbim, bizlere göre değil de, Kendinin sonsuz keremine göre muamelede
bulunsun ve inşâallah “sultana sultanlık, gedâya gedâlık” ölçüsü içinde bizi
sonsuz hediye ve atiyyelerle sevindirsin...

________________
1 Aliyyülkârî, Mirkâtü’l-mefâtîh 1/332, 7/375, 8/431.
2 Müslim, salât 215; Ebû Dâvûd, salât 148; Nesâî, tatbîk  78.
3 Âl-i İmrân sûresi, 3/102.
4 Buhârî, cihad 37; rikak  7; Müslim, zekât 121-123.
5 Buhârî, i’tikâf 11, 12, bed’ü’l-halk  11, edeb 121, ahkâm 21; Müslim, selâm 23, 24.
6 Buhârî, rikak  41; Müslim, zikir 14, cennet 63.
7 Buhârî, tevhîd 15, 50; Müslim, tevbe 1, zikr 1, 20-22.



SEFAHET VE SEFALET,
GİRDİĞİ YERİ HELÂK EDER

Soru: Bazı ülkelerde sefahetin çok ileri seviyede olduğu söyleniyor. Bu
memleketlerin istikbali hakkında ne dersiniz?

Sefahet ve sefalet nereye girmişse orayı helâkete sürüklemiştir. Nerdeyse bu
iki virüsün şimdiye kadar içine girip helâk etmediği herhangi bir memleket
göstermek mümkün değildir. Meseleyi önce tarih perspektifinden ele almak,
daha sonra da soruda ima edilen ülkeler açısından bir değerlendirme yapmak
uygun olacaktır.

Evet sefahet, ruh sefaleti ile birleşince önce Emevi, sonra Abbasi daha sonra
da Endülüs’ü tıpkı bir canavar gibi yutmuştur. Selçukîlerin sefahet ve sefalet
demeye imkân ve zamanlarının olup olmadığını bilemiyorum. Zira onlar, zaten
bir vahdet tesis ve temin edememişlerdi. Bununla beraber Anadolu’ya
girdikleri dönemdeki kıvamları, canlılıkları ve hareketliliklerini koruyup
koruyamadıklarına dair mülâhaza dairesini de açık bırakmanın uygun olacağını
düşünüyorum. Şu kadarını söylemede bir beis olmasa gerek; Selçukîler eğer bu
kıvamı korusalardı o iki hastalığın onları yutması mümkün olmayacaktı. Oysaki
onlar da silinip gitmişlerdi…

Hatta bu iki virüs, altı asır boyunca bütün zirekliği, canlılığı ve zindeliği ile
devam etmiş olmasına rağmen koca bir milleti, koskoca, canlı, muhterem ve
muazzez Osmanlı İmparatorluğu’nu bile yutmuştu. Osmanlı öyle bir
imparatorluk idi ki, toprakları bugünkü Türkiyemizin yirmi katından daha
büyük koca bir devlet idi. Osmanlı Devleti, padişahları ordusunun başında,
halkının içinde olup rahatı ve rehaveti terk ettiği dönemlerde daima ilerliyordu.
Kanunî’den iki üç göbek sonra, onun oğlu ve torunu (bir kere müstesna
zannediyorum) ordusunun başında ve onların içinde olmamıştı/olamamıştı. İşte
bu mübarek seferlere iştirak durup da sarayda rahat etme arzusu belirip ve
millet fertlerinde de rahatlarını milletleri için feda etme ulvî düşüncesi
kaybolunca onlar da eriyip gittiler. En azından paşalara ait saraylarda
cariyelerin, altının, gümüşün, paranın, servet hırsının ve çalıp çığırıp
oynamanın çoğalması, koca bir imparatorluğu hâk ile yeksân etti ve âdeta



bitirdi. Bu konuyu, bir mevkûtede yayınlanan, az buçuk rahat ve rehaveti
örseleyen, hırpalayan bir ölçü mahiyetindeki yazılara havale edip şimdilik
üzerinde daha fazla durmak istemiyorum.8

Tarihte çok misallerini gördüğümüz bu sünnetullah’a (değişmez ilâhî âdet)
binâen denebilir ki, bugün sefahate giren ülkeler de er-geç birgün tarih
sahnesinden silineceklerdir ve bunu önlemeye de kimsenin gücü yetmeyecektir.
Ve o ülkelerin şu veya bu sahada gelişmiş olmaları da yıkılmalarının önünü
alamayacaktır. Şu kadarı vardır ki, devletin bir süre devletliğini koruması ve
milletin de eskiden gelen hızını muhafaza edebilmesi her zaman ihtimal
dâhilindedir. Nitekim Kanunî’den sonra rind bir adam olan Sarı Selim devletin
başına geçti ama, Kıbrıs o devirde fethedildi, Selimiye Cami-i Muhteşemi de o
devirde yapıldı, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) yine o devirlerde
rüyalara girdi. Hatta o rind Selim’in rüyasına giren Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ona: “Selim! Edirnemde bir cami yap!” dedi. Ne var ki,
güzellik adına sayılan bu hususlar, Yavuz ve Kanunî devrinde hızlı bir şekilde
çağlayıp gelişen anilmerkez bir hareketin hızıyla gerçekleşiyordu. Kanunî’nin
1566’da ölümüyle bu hız bir bakıma 35-40 sene daha sürmüştü. Beş-on sene
sonra İran ve Alman cephelerinde bozgunlar birbirini takip etmeye başlayınca
durgunlaşma da kendini göstermeye başlamıştı.

Bazı ülkeler, İkinci Cihan Harbi’nden sonra Batı ve Amerika düşmanlığı
içinde derlenip toparlandı, bir vahdet ve birlik kurdu, sonra da insanlarında
çalışma düşüncesi uyardılar. Daha sonra da Batılılar kendi düşüncelerini
onlara okutmak için alfabelerini değiştirmek istediler. Âdeta onların ruhlarının
içine birer kurt gibi girdiler ve onları karmakarışık bir renk mozayiğine çevirip
delik deşik ettiler. Kendi sefahet ve sefaletlerinin bin türlüsünü, daha önce bize
bıraktıkları bütün eracifi götürüp onların dünyalarına boşalttılar. Bu ülkelere
gidip gelen arkadaşlarımızın müşâhedelerine göre onlar şimdilerde kendi
toplumlarını da yanlarına alarak yavaş yavaş sefahete kayıyorlar. Bu konuda
düşünürlerin ekserisi aynı istikamette görüş beyan etmektedir. Bu itibarla da
daha şimdiden bu ülkelerin istikbal vaat edemeyeceğini söylemek mümkündür.

Zira sefahet ve sefaletin yaygın olduğu hiçbir ülke istikbal vaat
etmemektedir/etmeyecektir. Evet, ruh sefaletine maruz kalan hiçbir millet iflah



olmamıştır. Sadece iktisadî durumları iyi olan, maddeten müreffeh insanların
yaşadığı ülkeler, ruhen çökmüş insanlarla doludur ki oraların da bir muhalif
rüzgâr esintisiyle savrulup gitmeleri kaçınılmazdır. Tabir-i diğerle, o ülkeler
dıştan çok görkemli görünen çınarlar gibidirler, ama içleri çoktan
karbonlaşmış, çürümüş, yanmış ve devrilme sath-ı mâilinde bulunmaktadırlar.

Bir misal vererek konuyu sona erdirmek istiyorum. Bundan on beş sene
evvel, yukarıda sözünü ettiğimiz ülkelerde intihar nispeti yüz binde on iki idi.
Aynı yıllarda bu oran az buçuk dinine ve diyanetine bağlı bazı ülkelerde yüz
binde bir nispetindeydi. Türkiyemizde ise belki yüz binde bir veya iki
oranlarındaydı. İstatistiklerin ifade ettiği bu rakamlara bakılacak olursa böyle
bir dünyada huzurun var olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira bu
ülkelerde insanlar mesut olmadığı gibi, pek çoğu itibariyle böyle fertlerden
müteşekkil bu tür toplumların itminan içinde olduklarını da söylemek çok
zordur. Hatta güçlü bir devletin, gelip bu tür insanlardan oluşan bir memleketi
elinin tersiyle bertaraf etmesi de çok zor olmasa gerek. Zira sefalet zaten onları
yıkmış ve mahvetmiştir. Tahminime göre bundan on beş veya on altı sene evvel
bir avukat arkadaşımız, biteviye Avrupa’yı gezip gelmiş ve bana şunları
anlatmıştı. Ben şahsen arkadaşımızın daha o zamanlarda verdiği bilgilerden
Avrupa’nın çürümeye başladığını görmüş ve “alternatif” diye inlemiştim.
Zamanımıza gelinceye kadar da oralardaki kokuşma çok daha ilerlemiş ve
durum çok daha beter hâle gelmiş olabilir.

Netice itibariyle denebilir ki, nasıl insan hayatında Allah’ın değişmeyen
kanunları vardır, aynen öyle de âdetullah’a göre sefalet ve sefahetin yoğun bir
şekilde bulunduğu toplumlarda da çökmeler kaçınılmazdır. Evet, her yeni eskir,
her gelen gider. Ne var ki, yukarıda sözünü ettiğimiz ülkelerde olan imkân ve
zenginlikler ile devlet hayatında gerçekleşmesi muhtemel çökmeler de hemen
birden bire olmayacaktır. Mesela, bizim için bir yönüyle 1600 senesinde
başlayan çökme, ondan hemen hemen üç yüz sene sonra tahakkuk etmiş ve acı
neticesini göstermiştir. Bu itibarla da, insanları kokuşan ve çürüyen
memleketlerin hemen çökmesini beklemek doğru değildir.

Allah (celle celâluhu), bizi ruh ve mânâ köklerimizle ilelebet payidâr
eylesin.



________________
8 Bkz.: M. F. Gülen, Ölçü veya Yoldaki Işıklar s.234-237.



ÇOK AĞLAYIN, AZ GÜLÜN!
Soru: “Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, çok ağlardınız, az gülerdiniz.”9

hadisinin ifade ettiği mânâ, günümüz insanı için anlaşılmamış gibi
gözükmektedir. Yani gülmeler ağlamaların yerini almıştır. Bu çerçeve
içinde Müslümanların durum ayarlaması nasıl olabilir, açıklar mısınız?

Ebû Davud’un Sünen’i hariç Kütüb-i Sitte’de ve Müsned’de geçen bir
hadiste Efendimiz Aleyhissalâtü vesselâm şöyle buyurur: “Eğer benim
bildiğimi bilseydiniz, çok ağlar, az gülerdiniz.”  Aynı hadisin Tirmizî ve İbn
Mâce’de geçen rivayetlerinde, sahabenin derciyle, “Evlerinizi, döşeklerinizi
terk eder, dağ başlarına çıkar ve Allah’a iltica ederdiniz.”  buyurmaktadır.
Hadis-i şerifin Müslim’de nakledilen rivayetinin başında ise Efendimiz’in
ashabtan kendisine ulaşan bir haber üzerine konuşma yaptığı, Cennet ile
Cehennem’in kendisine arz edildiği, hayır ve şerde o gün gibisini görmediği de
bildirilmektedir.

Evvelâ, şunu ifade etmek yerinde olur ki insan, bildiği, tanıdığı kadar
Allah’tan korkar ve O’nun rahmetine ümitle bağlanır. Yine bildiği kadar içinde
Cehennem endişesini taşır ve bildiği kadar Cennet’in iştiyakıyla kanatlanıp
uçar gibi olur. Yani netice itibariyle her şey, insanın bildiği kadardır ve mârifet
ufku itibariyledir.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), muhakkak ki bizim bildiğimizden
çok başka şeyler de biliyordu. Bir kere O (aleyhissalâtü vesselâm), Allah’ı çok
iyi biliyordu. Bundan dolayı O’ndan (celle celâluhu) bir itap gelecek diye âdeta
ödü kopuyordu.10 Kendisini bazı hususlarda ikaz eden âyât-ı beyyinat
karşısında rengi ve benzi sararıp soluyordu.11 O’nun bu hâlleri Rabbisini çok
iyi bildiğinin emarelerinden başka bir şey değildi. Evet, Efendimiz işte bu
kadar hassastı ve bu hassasiyetin beraberinde getirdiği mülâhazalar ile
“Bildiğimi bilseydiniz, çok ağlardınız, az gülerdiniz.” diyordu.

Burada yeri gelmişken istidradi olarak ifade etmek istediğim bir husus daha
var ki o da, Nebiler Serveri’nin Allah’ın elçisi olmasına rağmen bazı ikazları
açıklamakta bir beis görmemesiydi.12 Benzini sararıp solduran ve itaba maruz
bırakan hususa ashabından biri sebebiyet vermişse, yerinde onlardan özür de



diliyordu. Aynen –rivayet doğru ise– İbn Ümm-i Mektûm’a karşı olduğu gibi...
O ki, Hatice-i Kübrâ Validemiz’in akrabası,13 Efendimiz’in müezzini14 ve
Medine’de Efendimiz’in kendisini yerine nâib bırakma şerefiyle şerefyâb olma
gibi15 pek çok pâyesi olan bir zattır. O rivayete göre Efendimiz, Abese
Sûresi’nin nâzil olmasından sonra huzur-u risâlet penâhîye her girişinde
hayatının sonuna kadar ona iltifat sadedinde, “Gel! Yüzünden Rabbimin beni
itab ettiği insan!” demiş ve bu şekilde onu âdeta iltifatlandırmıştı.16 Evet,
Efendimiz işte bu şekilde Rabbisinin itabını hatırlamış ve hatırlatmıştı. Zira bu
sûrede üstü kapalı olarak âmâ yanına geldi diye Efendimiz’in yüzünü
ekşittiğinden bahsedilmektedir. (Bu ne seviyede bir durumdu? Efendimiz hangi
mülâhaza ile bunu yaptı? Efendimiz’in (sallallâhü aleyhi ve sellem), Allah
karşısındaki durumunun çok nazik olduğunu müdrik olmasına ve bu yüzden
yüreği titremesine rağmen böyle bir durumu ne ile izah edebiliriz?... Farklı
mülâhazaların mevzubahis olduğu böyle bir konuda sözü daha sonraya
bırakıyor ve bu meseleye girmiyoruz.)

Şimdi Efendimiz’in bizim bilemediğimiz ve göremediğimiz şeyleri bilip
gördüğünü bazı misallerle ele alalım. Aleyhissalâtü vesselâm, daha Mirac’a
yükselmeden önce birkaç defa Cehennem’in temessülünü görmüştü. Bir
keresinde cemaate namaz kıldırırken, birden bire irkilmiş, geriye çekilmiş,
rengi atmış ve bir kısım hareketler yapıyor gibi bir tavra girmişti. Ashab bunun
ne mânâya geldiğini sorunca da, “Cehennem bütün dehşeti ile karşımda
temessül etti, şimdiye kadar onu bu kadar korkunç görmemiştim.” demişti.
Aleyhissalâtü vesselâm’ın Cehennem hakâikine ait böyle bir meseleyi görmesi,
O’nun kalb-i pâk’inde ve bize ders verme mevzuunda, O’nda ümmeti adına
ciddi korku ve endişeler meydana getiriyordu. Ve yine namazda Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) elini bir şeye doğru uzatıyordu. Sahabenin, bu
hareketlerinin ne mânâya geldiğini sorması üzerine de buyuruyordu ki:
“Karşımda Cennet temessül etti de bir üzüm salkımı gördüm. Eğer onu alıp
size verseydim şu kadar zaman yerdiniz de bitiremezdiniz.”17

Evet, Allah’ın o kadar büyük nimetleri de vardır ve Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) hem Cennet’i hem de Cehennem’i temessülen görüyordu ve
ümmeti adına Cehennem açısından endişe duyuyordu. Zaten O, Mirac’a şeref-



kudûm buyurunca –bir kısım hadisçilerin beyanına göre– Rabbimizle bizzat
görüşmüş ve O’nu müşâhede etmişti.18 Ayrıca Cennet’i bütün ihtişam ve
debdebesiyle, Cehennem’i de bütün dehşet ve ürkütücülüğüyle görmüştü.
Dahası, orada kader kalemlerinin cızırtılarını duymuş ve melâike-i kiramı
bizzat müşâhede etmişti.19 Meleklerin, seviyesine göre, kimisini rükûda,
kimisini secdede, kimisini de kıyamda gördüğü gibi, belli bir noktada Rabbin
huzuruna yaklaşmış olmanın verdiği mehâbetle Cibril’in kıvrım kıvrım
olduğuna da şahit olmuştu. Hatta daha sonraları günü gelince, kendisinin o
noktaya varıncaya kadar Cibril’in Allah’a karşı bu kadar edep, terbiye ve saygı
içinde olduğunu bilmediğini haber verecek ve ondaki terbiyeye bakılması
gerektiğini bildirecekti…20

Binaenaleyh, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), insanın bilmesi lâzım
gelen her şeyi bütün açıklığıyla ve vuzuhuyla biliyordu. Aynı zamanda O,
insanın içine dehşet salan ya da iştiyak veren şeyleri de biliyordu. Bundan
dolayı çok ağlıyordu, az gülüyordu. Hatta sahabe efendilerimiz, O’nun
(sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatındaki bütün gülme ve kahkahalarının üç
veya dört defa olduğunu belirtirler.21 Bununla beraber O’nun daima
mütebessim bir çehreye sahip olduğu da bir gerçekti.22 Bir şâir-i şehîrimizin
beyanıyla O, “tebessümü arkasında mahzun Nebi” idi. Tabiî ki, O’nun bu
hüznü ümmeti adına idi. Çünkü bir keresinde ahirete ait tabloları anlatırken
buyurdular ki: “Ben kıyamette havzımın başına gideceğim. Bir kısım kimseler,
havzımın başına gelirken geriye kovulacaklar. Ben, onların benim ashabım
ve ümmetim olduğunu ifade ederek, ‘Yâ Rabbi, ashabım!’ diyeceğim, Bana
denecek ki: ‘Sen, senden sonra onların ne haltlar karıştırdıklarını
bilmiyorsun.’ Ben de salih kul Hazreti İsa’nın dediği gibi diyeceğim: ‘Yâ
Rabbi! Ben aralarında olduğum müddetçe onları kolladım. Fakat vaktâ ki
Sen beni onların aralarından tutup aldın, onları görüp denetleyen yalnız Sen
kaldın. Sen gerçekten her zaman, her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onları
cezalandırırsan, şüphe yok ki onlar Sen’in kullarındır. Onları affedersen,
Azîz u Hakîm (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi) ancak
Sen’sin!’23”24

İşte Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) bunları gördüğü için çok ağlamış ve



az gülmüştü. Hiç olmazsa O’nun ümmeti olarak bizler de aynı çizgide
Aleyhissalâtü vesselâm’a iktidâen, O’nun izini takip ederek kendi
günahlarımıza çok ağlamalı ve az gülmeliyiz. Ama ne yazık ki günümüzde
ahireti mülâhaza hissi o kadar azaldı, Rabbimizin azametine karşı yürekler
öylesine katılaştı ki, –hafizanallah– belki pek çoğumuz hakkında Kur’ân’ın, bir
kısım ehl-i kitap hakkında söylediği husus bahis mevzuu gibi; “Sonra bunun
arkasından kalbleriniz katılaştı, artık onlar taş gibi, hatta ondan da katı hâle
geldi. Çünkü öyle taş vardır ki içinden ırmaklar fışkırır. Öylesi de vardır ki
çatlar da bağrından su kaynar. Ve öylesi de vardır ki Allah’a olan tazimi
sebebiyle yukarıdan düşüp parçalanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz
değildir.”25

İbn Mesud Hazretleri buyururlar ki, Müslüman olmamızın üzerinden henüz az
bir zaman geçmişti ki şu âyet nâzil oldu: “İman edenlerin kalblerinin Cenâb-ı
Hakk’ı ve O’nun tarafından inen hakikatleri hatırlayarak yumuşayıp saygı
ile dirilme vakti gelmedi mi?26”27 Hâlâ imanda o noktaya ulaşmadılar mı? Bu
kadar mârifet kendilerine geldikten sonra, hâlâ kalblerinin yumuşama zamanı
gelmedi mi?

İbn Mesud’un bu sözlerini kavramak için onların o zaman itibarı ile nasıl bir
cemaat olduklarını düşünmek gerekir. Onlar bu âyet indiği zamanlarda öyle bir
topluluk idi ki, aralarında Nebi vardı, vahiy devamlı bir surette inmekteydi.
Her yerde Kur’ân devamlı bir surette okunuyordu, günde beş defa minarelerde
ruh-i revân-ı Muhammedî şehbal açıyor ve “Allahu Ekber” deniyordu. Yani
“Büyük Allah’tır ve siz küçüksünüz; koşun, o büyüğün karşısında serfürû
edin.” deniyordu. İşte bütün bunlar hep Allah’ı anma mânâsına gelmektedir.
Âyetin devamında daha sonra şöyle denmektedir: “… Sakın onlar, daha önce
kitap verilen ümmetler gibi olmasınlar! Zira kitabı tanımalarının üzerinden
kendilerince uzun zaman geçmesi sebebiyle, onlarda ülfet ve kanıksama
meydana gelmiş ve neticede de kalbleri katılaşmıştı. Hatta onların çoğu
büsbütün yoldan çıkmışlardı.”28 Yani, onların üzerlerinden bir müddet geçtiği
için kalbleri kaskatı olmuştu. Öncekiler, Tevrat’ı, Zebur’u ve İncil’i dinlediler,
nebi gördüler ve O’nun aydınlatıcı, gönülleri yumuşatıcı beyanına şahit oldular
ama kalbleri kaskatı idi. Kur’ân-ı Kerim, önümüzde batan ve bataklığa düşen



bir zümreyi göstererek: “Sakın, siz de onlar gibi, yani kalbi katılaşanlar gibi
olmayın.” demektedir.

Evet, bir gün derin bir inkisar içinde Aleyhissalâtü vesselâm Efendimiz, bu
Müslüman cemaatin, günün birinde gidip onlara uyacağını ve kendi çizgisinden
çıkacağını bildirmiş ve “Siz, sizden evvelkilerin yoluna karış karış, adım
adım uyup gideceksiniz, gidip de onları adım adım –hafizanallah– takip
edeceksiniz, hatta onlar kelerin deliğine girseler, siz de arkalarından kelerin
deliğine gireceksiniz.” Sahabî, “O, bizden evvel, perişan, derbeder cemaat
Yahudi ve Hıristiyanlar mıdır?”  deyince Efendimiz, “Başka kim olacak!”
buyurur.29

Bu hadis ile alâkalı olarak diyebiliriz ki, evvelâ kendilerine kitap
verilenlerden kaybedenler oldu, sonra ümmet-i Muhammed’in bir kısmı da –
Rabbim bizi muhafaza buyursun– kaybetmekle karşı karşıyadır. Dünya hayatına
talip olmada, fâniyât u zâilâtı bâki hayata tercih etmekte, Rabbisini unutup
değersiz ve kıymetsiz şeylere dilbeste olmakta, hatta kalbinin kasvet
bağlamasında, gönlündeki veya mahiyetindeki letâifin elli bin defa hüsuf ve
küsufa uğramasında, sinesindeki yıldızların dökülüp ayların batmasında ve
güneşlerin gurûp etmesinde… işte bütün bu hususlarda kendilerinden önce
kaybetmiş olan Yahudi ve Hıristiyanlara ittiba ve iktida edecek mü’minler
çıkacaktır, çıkmıştır da. Hatta hadisin de bizzat sarih olarak ifade ettiği gibi, o
kaybedenler kelerin deliğine girseler, Müslümanlardan kaybetmeye namzet bu
insanlar da izzet ve haysiyetlerini ayaklarının altına alarak kelerin deliğine
gireceklerdir. Yani Batı mukallidi olacaklar, onu mihrap ve kıble
yapacaklardır. Geçmiş bir iki asırlık tarihimize baktığımız zaman, zavallı
entelijansiyamız başta olmak üzere, milletimizin bu mevzuda, Efendimiz’in
dediği meseli nasıl temsil ettiğini ve canlandırdığını görmek mümkündür. Hatta
geçen iki asrı iyi tetkik ettiğimizde kendi kendimize, “Ne doğru sözlüsün ey
Allah’ın Resûlü!” dediğimize şahit olacak ve “Evet, eğer Allah Resûlü’nün
bildiğini bilseydik, çok ağlamamız gerekirdi. Buna mukabil gülmelerimizin
sayısı da çok az olmalıydı.” diyeceğiz.

O hâlde çok ağlayalım, az gülelim ve dua dua yalvaralım. Rabbimiz
ruhlarımıza rikkat bahşeylesin. Günahlarımız, milletimizin sürçmeleri,



neslimizin mahvolması, mü’min ailelerde dahi yuvaya, anne ve babaya
yakışmayan ve yaraşmayan acayip hilkat garibesi mahlûkların meydana gelmesi
karşısında, Rabbim kalblerimize ürperti versin, bizi uyarsın, uyandırsın ve
kendimizi yenilemeye bizleri muvaffak kılsın.

________________
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İHLÂS VE UHUVVET RİSALELERİ
Soru: İhlâs ve Uhuvvet risalelerinin lâakal (en az) onbeş günde bir defa
okunmasının ısrarla tavsiye edilmesindeki hikmet nedir? Bu alışkanlığı
nasıl kazanabiliriz?

İhlâs ve Uhuvvet risalelerinin mevzu olarak ele aldığı meseleler, iman ve
Kur’ân’a hizmet eden bir ekip için su, ekmek ve hava kadar önemlidir. Şayet
insan, onu hizmet ettirenin Allah olduğunu ve aksine ihtimal vermeyecek
şekilde bu duyguyu içine yerleştirmesini sağlayacak olan ihlâsa sahip değilse,
hizmet adına koşup dursa da yine şirkten kurtulamaz.

Bir hadiste, Cenâb-ı Hakk’ın ilk sorguya çektiği kimseler arasında muharebe
meydanında kanlar içinde ölüp giden şehitten bahsedilir. Aynı hadiste, ilk
sorguya çekileceği bildirilen diğer bir gurupsa ilim ehli ve diğeri de servetini
hayır için sarf eden kimsedir. Şehide, Cenâb-ı Hak mahkeme-i kübrâda sorar:
“Niçin öldürüldün?” O, “Yâ Rabbi! Senin yolunda cihadla emrolundum. Ben
de öldürülünceye kadar savaştım.” der. Ona Allah, “Hayır! Sen bunu
kat’iyen benim için yapmadın; aksine sen bu mücadeleyi, ‘Falan adam ne
cesur!’ desinler diye yaptın ve o da dendi.”  Yani sen beklediğini aldın ve
alacağın kalmadı.

Evet, insan, ne kadar amel yaparsa yapsın, dağlar cesametinde böyle bir
amel, eğer ihlâslı yapılmamışsa, Allah tarafından kabul edilmeyecektir. Sıra
ilim ehline gelir, “Sen niçin bu ilmi edindin?” diye sorar Allah. O, “Seni
anlatmak için yâ Rabbi.” cevabını verir. Allah, ona “Hayır! Sen, falan çok
biliyor, ne güzel Kur’ân okuyor, büyük âlim desinler diye yaptın bunu.”
diyerek susturur.. ve sanki ona, “Git, mükâfatını onlar versin.” der gibi olur.30

Malını infak eden için de aynı şeyler geçerlidir. O da aynı şekilde, niyeti
sağlam ve ihlâslı değilse aynı itâba maruz kalır.

Evet, ihlâs çok önemlidir; onda öyle bir sır ve öyle bir kuvvet vardır ki, arzu
ve emellerinde samimiyetle istediği şeyi Cenâb-ı Hak, kâfire bile lütfeder.
Nice inanmayan insan görülmüştür ki, onlar esbabın bi’l-külliye sukût ettiği
yerde ızdırarî olarak Müsebbibü’l-Esbap’a dönmüş, hâllerini O’na (celle
celâluhu) arz etmişler, O da onlara felâh vermiştir.



Canlı bir misal; uçak kazası oluyor ve uçak buzulların içine düşüyor. On-on
iki saat sonra buzların içinden insanlar diri olarak çıkarılıyor. Başka bir örnek;
zelzele oluyor, on gün sonra bir adamı taşların altından diri olarak çıkarıyorlar.
Bu insanlara sorulduğunda: “Orada esbap bi’l-külliye sukût etti, Rabbime
teveccüh edip O’na arz-ı hâlde bulundum.” diyorlar. Bu türden çok vak’a var
ki, insan kırık kalbiyle Allah’a teveccüh edip “Yâ Rabbi, yâ Rabbi!” deyince
Rabbi de “Lebbeyk!” diyerek onu sahil-i selâmete çıkarmıştır. İşte ihlâsta
böyle bir kuvvet vardır.

İhlâslı davranıp, ihlâs melodisini söyleyen insanda öyle bir hususiyet söz
konusudur ki o hâliyle insan, Cenâb-ı Hak’tan ne isterse, Allah da (celle
celâluhu) onu lütfedip istediğini verir. Ayrıca hizmetimiz adına da ihlâs
fevkalâde önemlidir.

Biz, Allah rızası için hizmet etmeyecek ve Rabbimiz’in hoşnutluğunu
kazanamayacak, kendilerine hizmet götürdüğümüz insanların dualarını alıp, rıza
dairesini genişletemeyeceksek ve Rabbimiz bizim hakkımızda, “Ben sizden
razıyım, siz de Benden razı olun.” demeyecekse, bütün bu mücadelelerin hiçbir
mânâsı yoktur. Binaenaleyh konumumuz itibariyle biz, hep rıza istikametinde
yürüyen kimseler olma yolunda sadece ve sadece Rabbin rızasını gözetmek ve
şayet bir semere ve meyve bekliyorsak onları da ötede beklemek durumundayız.
Aslında bu düşünce mü’min sisteminin de ruhu ve esasıdır.

İmam Buhârî’nin hadis kitabının başına koyduğu,  “Ameller
niyetlere göredir…”31 hadisi Şâfiî mezhebinde çok önemli bir yer işgal eder; o
mezhebe göre her amelde niyet bir esastır. Hanefî mezhebinde, abdest gibi
bizzat ibadet olmayan ameller niyetsiz de yapılabilir ama, namaz ve oruç gibi
bizzat ibadet olan amellerde niyet şarttır.

Niyet öyle bir iksirdir ki o, hasenâtı seyyiâta, seyyiâtı da hasenâta çevirir.
Binaenaleyh ihlâslı olunduğu nispette, Cenâb-ı Hak çok kötü, fena ve karanlık
şeyleri aydınlatır ve onları iyi şeyler hâline getirir.

Ayrıca, İhlâs Risalesi okunmalı ki, adanmış ruhlar arasında münakaşa ve
tartışmaya meydan verilmesin. Orada anlatılan düsturlara göre mü’minin asıl
hedefi, hakkı bâtılın savletinden kurtarmaktır, ağlayan ümmet-i Muhammed’in
iniltilerini dindirmek ve izzet-i İslâmiyeyi muhafaza etmektir. Hatta bir bakıma



bâtıl karşısında ne kadar ehl-i hak varsa, onların hepsine taraftar olma
civanmertliğini sergilemektir. Onun için her on beş günde bir defa onun tekrar
edilmesi İslâm’a hizmete adanmış ruhlar için çok önemlidir.

Uhuvvet Risalesi ise mü’minler arasında kardeşlik duygu ve düşüncesini
canlandıran hususları ihtiva eden bir risaledir. O da kardeşler olarak bizleri
birbirimize bağlar ve âyetin beyanına göre, bizi “bünyân-ı marsûs – kurşunla
perçinlenmiş bir duvar”32 hâline getirir. Burada en önemli husus da
kardeşlerin meziyetleriyle yaşama, ittihattaki kuvvete inanma ruhudur. Evet,
hakikî bir anlayışla kardeşler omuz omuza verdikleri zaman, 2’nin 11 olması
gibi, toplamları 12 olan 3 tane 4 ittihat edip yan yana geldikleri zaman 444
derece güç elde ederler. Bundan dolayı Allah davasında mücadele eden
insanlar olarak bizler, O’nun adına ittihat etme, birleşme ve kardeşliği
aramızda hakkıyla yaşama mecburiyetindeyiz.

Uhuvvet Risalesi de işte bu bakımdan ehemmiyet arz eden bir risaledir.
Keşke bizler, bu kitapları bilenler ve tanıyanlar olarak, onları on beş günde bir
tekrar edip okuyabilsek! Okuyabilseydik de bir kısım kinlerimizden ve
nefretlerimizden sıyrılarak ehl-i iman ve ehl-i kıble olan kimseleri
küstürmeyerek, darıltmayarak ve onlarla sonuna kadar hemhâl olarak
yaşayabilseydik..! Ama çoğumuz itibariyle biz, ihlâsın düsturlarını çiğnedik,
uhuvvet esaslarına önem vermedik ve çok defa ehl-i imanla bozuştuk; ittihat ve
ittifak edemedik. Bir vapurda, aynı vapurun hizmetçileri ve hademeleri
bulunduğumuzu, bir fabrikada farklı işlerde çalışan değişik vazifeliler
olduğumuz unuttuk. Çoğumuz kendisine düşen işi yapma yerine başkalarının
işine karıştı, inhisar-ı fikre düştü ve “Her şeyi ben yapayım.” dedi ve “Şayet
bir muvaffakiyet olacaksa, sadece benim cephem adına olmalı.”... gibi Allah’ın
sevmediği şeylere gönül kaptırdı. Bütün bu şeyler, Rabbin rızası istikametinde
olmadığı için İslâm toplumunun zaafa uğramasına, onun kuvvetinin ve gayretinin
fiyasko ile neticelenmesine sebep oldu.

Evet, böyle kitapları çok okumamız lâzım. Ancak okuma bir iştir, okuyup
anlama ve hazmetme ikinci bir iştir. Evvelâ birinci iş yapılmalı; her on beş
günde bir okuma prensip hâline getirilmeli, hatta arkadaşlardan biri tembellik
ederse, öbürü tenbih edip onun okumasını sağlamalı… sonra da anlama



üzerinde durulmalı. Kitabı yazan öyle dediği gibi talebeleri de onun 115
defanın üzerinde okuduğunu söylemektedirler.

Kur’ân’ı sık sık okuma, ondaki ulvî, ruhanî emirlerin bizi uyarması,
gönlümüze girmesi ve bizde yeni bir fıtrat meydana getirmesi maksadına
matuftur. İnsan, bahsedilen risaleleri de bu niyetle okumalıdır; yoksa okur,
anlar ve mânâsını kafasına koyup “Artık okumaya gerek yok.” diyebilir ki, bu
büyük ölçüde bir yanılmadır. Aslında insan, okuduğu şeyleri her okuyuşta
kendinde bir yenilenme hissedecektir ki bunun için tekrar ber tekrar okuma çok
önemlidir.

________________
30 Bkz.: Müslim, imâret 152; Tirmizî, zühd 48 ; Nesâî, cihâd 22.
31 Buhârî, Bed’ü’l-vahy 1.
32 Saf sûresi, 61/4.



HAYATIN GAYESİ VE ŞÜKÜR
Soru: Hayatın gayesi nedir ve şükrü nasıl eda edilir?

Üstad Hazretleri Lem’alar’da, kâinatın gayesinin hayat, hayatın gayesinin de
şükür olduğunu ve bunun aksine, hayatın gayesini, “Rahatça yaşamak; gafletle
lezzet peşinden koşmak ve heveskârâne nimetlenmektir.” şeklinde tarif
edenlerin hayat hakikatine karşı küfrân-ı nimette bulunduklarını ifade eder.33

Mektubat’ta da, hilkatin en yüksek gâyesi ve fıtratın en yüce neticesinin iman-ı
billâh olduğunu belirtir. O, şöyle der: “Kat’iyen bil ki, hilkatin en yüksek
gayesi ve fıtratın en yüce neticesi, iman-ı billâhtır.. Ve insaniyetin en âli
mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billâh içindeki
mârifetullah.. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, o mârifetullah
içindeki muhabbetullahtır.. Ve ruh-u beşer için en hâlis sürur ve kalb-i insan
için en sâfi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir.”34 Ayrıca
burada, Üstad’ın daha farklı bir yaklaşımla, ruh meselesini anlatırken ifade
buyurmuş olduğu şu formülü ifade etmenin de yerinde olacağını düşünüyorum:
“Varlığın süzülmüş hulâsası hayat, hayatın süzülmüş hulâsası ruh, onun
(ruhun) süzülmüş hulâsası da şuurdur.” 35 Üstad Hazretleri daha sonra
buradan hareketle ruh mekanizması içerisinde önemli bir latife-i Rabbâniye
olan vicdan mekanizması üzerinde durur. Bunun yanında o, değişik yerlerde
daha başka makamları da nazara verir. Mesela, bir yerde iman-ı billâh,
mârifetullah ve muhabbetullah hâl ve keyfiyetlerini anlatır ve bize ait kulluğun
aksâmı plânında çok önemli olan hususları, bir yandan mebde, diğer yandan da
netice ve gâye itibariyle ele alır ve âdeta bir sistemin farklı parçalarını bir bir
tahlil eder.36

Hayatın gayesi ile alâkalı şu hususun da bilinmesinde fayda mülâhaza
ediyorum. Allah (celle celâluhu) bize hayatı bahşetmiş, bu hayatı şuurla
derinleştirmiş ve buutlaştırmış olduğuna göre bu bizim, zîşuur bir kanun-u
emrîye mazhariyetimizi gösterir. Bu da, Allah tarafından bizde, kavrayabilen,
değerlendiren, hükme varan bir muhakeme ve mantığın varlığı demektir.
Öyleyse meseleye şöyle-böyle aklî yaklaşsak da burada, meknî, müphem,
mutlak bir ubûdiyet esası çıkarmak mümkündür. Bununla beraber vazife-i



ubûdiyetin Allah’a karşı şükür olduğu da bilinen bir gerçek ve o, bu şekliyle de
hayatın gayesi sayılmaktadır.

Şükür, umumî mânâsı olan bir kelime. Klasik kitaplarda şükrün nevileri
çerçevesinde kavlî, fiilî ve hâlî şekillerinin olduğu üzerinde durulmuştur.
Vâkıa, bunlara fikrî şükürü eklemek de mümkündür. Evet, insanın kafasında
sürekli olarak topyekûn varlık ve insanlığın mazhariyetlerini düşünmesi, bütün
bunlar Cenâb-ı Hakk’ın nimetleri olması itibariyle fikrî birer şükürdür.
Bunları, yer yer diline dolayıp tekrar etmesi kavlî şükür; diliyle söyleyip ibadet
ü taatle mukabelede bulunması fiilî bir şükür ve bütün bu hususları sürekli
vicdanında duyup yaşaması ve bu duyuşlarını tavırlarıyla ifade etmesi de hâlî
bir şükürdür.

Ayrıca meseleye tasavvufî bir buud kazandırılarak şükür, hâl ve makam
açısından ele alınıp daha değişik yorumlar da getirilebilir. Bu mânâda ele
alınan bir şükür çok ihâtalı bir hususiyet arz eder ki, bu aynı zamanda Risale-i
Nur’da üzerinde durulan dört önemli esastan biri olarak hakikî kulluğun gayesi
demektir.37 Bu esaslardan ikisi (acz ve fakr), bizi diğer önemli iki esas olan
şevk ü şükre ulaştırmak için birer basamak nevindendir. Bu esaslarla kalbteki
nokta-i istinadı kavrama söz konusudur. Yani insan, vicdanında aczini
hissedince bir güce dayanma lüzumu hisseder ve bu hisle hemen Allah’a
dayanır ve O’na sığınır. Üstad Hazretleri, Mesnevî-i Nûriye’de bunlardan
birine nokta-i istinat, diğerine de nokta-i istimdat demiştir.38 Bu yaklaşımı daha
önce seslendiren bir başka âlimin olduğunu hatırlamıyorum. Üstad, bu meseleyi
açıklarken bunların insanı imana götüren önemli iki dil olduğunu ifade eder.39

İşte bize bu istinat ve isdimdat noktalarını hatırlatan husus bizim aczimiz ve
fakrımızdır. Evet, insan bir mânâda aczini idrak ettiği ölçüde her şeyden elini
ve eteğini çeker, sadece O’na yönelir. Seyr u sülûklarına devam edenler,
inayetin sadece O’ndan geldiğini duydukları her yerde sürekli bu noktaya
yönelirler ki bu, şükrün envâını câmi bir noktaya yönelme demektir.

O Hazret’in beyanında, kulluğun esaslarını ifade eden bu dört husus sayılan
“acz, fakr, şevk ve şükr” sıralamasında şükür en sona bırakılmıştır. Zira şükür,
kendisi de ayrı bir şükrü gerektirmenin yanında bütün nimet ve mevâhibe karşı
vazife, sorumluluk ve kadirşinaslığın bir ifadesidir. Yani bir insan, eli olmadığı



hâlde birilerini kündeye getiriyor veya ayağı olmadan mesafe alabiliyorsa, yani
o, bütün kudret ve kuvvetin O’ndan olduğu iz’anı içinde ise, servet O’nun, o da
O’nunla zengin olduğunun şuurunda ise, işte o zaman o insan asla ye’se düşmez.
Zira böyle biri kendini hep O’nun servetiyle ganî görür ve sürekli şevkle
şahlanır ve mazhariyetlerini şükürle taçlandırır. Evet, bizler her zaman Allah’a
böyle şükretmeli ve “Aczimizi bizim için ayn-ı kuvvet, fakrımızı ayn-ı gınâ
hâline getiren, bizi şükürle sürekli coşturan Allah’a binlerce hamd ve senâ
olsun.” demeliyiz.

Burada şükür ile hamdin farklılığına dikkat çekmenin de yararlı olacağını
düşünüyorum. Şükür, mevcut bir nimet ve mevhibe karşılığında Allah’a
mukabelede bulunma demektir. Hamd’de ise bir mukabele meselesi söz konusu
değildir. Bu itibarladır ki bu dört esas arasında hamd değil de şükür tabiri
kullanılmıştır. Aslında burada ciddi bir şekilde şuura parmak basma hususu da
söz konusudur. Acz ve fakr, Allah’ın bize açık nimeti olduğu şuuru ile
sinelerimizin şevkle coşması ve bunun Allah’ın bize bir lütfu, ihsanı olduğu
kavranıldıktan sonra, geriye artık O’nun (celle celâluhu), üzerimizde mevcut
olan nimetlerine karşı mukabelede bulunma kalıyor ki o da şükür ile eda
edilmektedir.

Hamd kelimesi bundan farklıdır; zira o, hem “fedâil” hem de “fevâdıl”a
bakar. Yani Allah Teâlâ, Mâbud-u Mutlak olması itibariyle O’ndan bize –farz-ı
muhal– bir lütfu erişmese de O, kemal ve cemal-i mutlak sahibi olması
itibariyle “Mâbud-u bi’l-Hak” ve “Maksud-u bi’l-İstihkak”tır. Şükre gelince o,
nimet ve teveccühün vücuduna vâbestedir. Onun için musibetler karşısında
hamd edilir de onlara karşı şükredilmez; evet, şükür, bir nimet mukabilinde
olur.

Bu açıdan burada şuur ve idrak çok önemlidir. Acz ve fakrın doğru
sezilmesi, insanı yönlendiren bu iki faktörle şevke yönelmek ve sürekli hizmet
atmosferinde bir metafizik gerilim içinde bulunmak öyle ilâhî bir lütuftur ki
bunu tatmayan bilmez. Ancak, bu metafizik gerilim bazen insanın bu mevzudaki
gayretleriyle olur, bazen de mü’min-i âşıkın cezb ü incizâbı ölçüsünde kendini
gösterir; gösterir de o, Allah tarafından çekilmeye başlar ve irade edilene fâik
mazhariyet ve maiyyetlere erer, erer de göz açıp-kapayıncaya kadar olsun



nefsiyle baş başa bırakılmaz, bırakılmaz ve doğrudan doğruya Allah tarafından
sevk ve idare edilme teveccühleriyle yaşar. Bu da Allah’ın insana lütfettiği
derinlerden daha derin bir ihsandır. İşte bu lütufların derinliğini idrak eden bir
insan artık hep şükreder ve bu şükrüyle bütün ubûdiyetin envâını câmi bir
mukabelede bulunmuş olur.

Bunu bilmeyen insanlara gelince, onlar da –hafizanallah– aczini idrak
edeceği yerde kendini güçlü görür ve:  “Bana verilenler
bilgimden ve irfanımdan ötürü verildi.”40 derler. Böyleleri âdeta, “Bunları
ben kendim plânladım, kendim düşündüm, sistemi kendim kurdum ve bu
insanları etrafıma ben topladım…” iddialarının muzaaf bir şeklini sergilerler.
Elli defa evirip çevirerek, ilim ve idraklerini daha bir cazip göstermeye
çalışırlar. Bir zatın esprili bir şekilde ifade ettiği gibi onlar, haddizatında
“Bana kendi ilmimden dolayı verildi.” demek suretiyle Firavun ve Nemrudların
soluklarıyla soluklanırlar. Bu insanlar, acz ü fakrı ciddi birer sâik bilerek
şevke yürüyüp şükre sıçramaları gerekirken daha işin başlangıcında o sâik ve
faktörleri görmezlikten gelme körlüğü yaşarlar. Bu öylesine bir körlüktür ki,
böyleleri her mazhariyeti kendi imkânları, güçleri ve kuvvetleriyle çözdüklerini
sanırlar. İşin başlangıcında bir kere körlük gayyâsına yuvarlandıklarından artık
bir daha da şevke yürüyemezler.

Allah böylelerine nimet verdiğinde onlar nefsâniyetleri adına sevinir ve
küstahlaşırlar. Buna mukabil, her bir olay ve hâdisede Allah’ın icraatını gören
insanlar ise verilenlerin çehresinde O’nun inayetini okur ve şevk ü şükürle
coşarlar. Bu coşma, onların içindeki inşirahtan öte bir zirveye ulaşır. Hatta
bunlar arasında daha şuurlu olanlar, bu inşirah içinde uhrevî zevkler
yudumlarlar. Onlar bu enginlikleriyle her an ayrı bir ubûdiyet buuduna geçer ve
bununla ayrı bir zevk zemzemesine ererler. Buna mukabil, çıkış noktası yanlış
olanlar, şevke ulaşmak şöyle dursun, kâbuslar yaşar, hatta –hafizanallah– bazen
ye’se düşer, bazen de şımarıklığa girip firavunlaşırlar. Aksine, acz ü fakrı
kuvvet ve gınâ kabul edenler “âcizim”, “fakirim” dedikleri aynı anda sultanlara
taç giydirirler. Buna mukabil her şeyi kendinden bilenler ise tabiî olarak her
şeyin sahibi olan Allah’a şükretmez, sultan olsalar dahi zilletle hep iki büklüm
yaşarlar.



Bu itibarladır ki, günümüzde iman ve Kur’ân’a hizmet edenler kendilerini
şükrün bütün çeşitlerini içine alan ibadete salmalı, hayat dantelâlarını hamd ü
şükür atkılarıyla zenginleştirmeli ve zaman ve mekânın sahibine karşı hep arz-ı
ubûdiyette bulunmalıdırlar. Aksine böyle yapmadıkları takdirde nimetlerin
artması ölçüsünde –hafizanallah– nankörlüğe girer ve iç içe hüsranlar yaşarlar.
Buna binaen bu iki gruptan birine güruh, diğerine kafile demek uygun olacaktır
zannediyorum. Önlerinde Peygamber, hak yolunun yolcuları olan kafile-i
mümtaze, birbirlerine destek olmak için bir araya gelmiş basiret insanlarıdır.
Diğerlerine gelince onlara şuursuz bir kitle olduklarından basiretsiz
kalabalıklar demek yerinde olacaktır.

________________
33 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.410 (Otuzuncu Lem’a, Beşinci Nükte)
34 Bediüzzaman, Mektubat s. 253 (Yirminci Mektup, Mukaddime)
35 Bediüzzaman, Sözler s.117 (Onuncu Söz, Onuncu Söz’ün Mühim Bir Zeyli ve Lâhikasının Birinci

Parçası)
36 Bkz.: Bediüzzaman, Hutbe-i Şâmiye, s. 181.
37 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s. 17 (Dördüncü Mektup); s. 512 (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu

Kısım, Sekizinci Telvîh).
38 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s. 167-168 (On Üçüncü Söz, İkinci Makam); Mesnevî-i Nûriye s. 236

(Nokta, Dördüncü Burhan).
39 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s. 747 (Otuz Üçüncü Söz, Otuz Birinci Pencere, İkinci Nokta).
40 Kasas sûresi, 28/78.



NEFSİN OYUNLARI KARŞISINDA HAVF-RECÂ
DENGESİ

Soru: Nefsimize karşı mücadelemizde hep mağlup oluyoruz. Bizi,
nefsimizin desiselerinden kurtaracak ciddi bir gayretin içinde nasıl
olabiliriz?

İnsan, nefsine karşı hep ciddi bir iradeyle savaş vermeli ve ona kesinlikle
teslim-i silah etmemelidir. Başka bir ifadeyle nefis, insanın boynuna bir gem
vurup –bağışlayın– istediği yere götürebilecek derecede onu tesir altına
almamalı ve insan böyle bir zaaf içinde bu denli tutarsız ve iktidarsız
olmamalıdır. Aslında insan, hiçbir zaman iradesiz olamaz ve olmamalıdır.
İnsan her zaman içindeki vesveselere, kalbinin ihmaline ve duygularının
duyarsızlığına karşı isyan içinde olmalıdır.

Ama bunlarla beraber, bir insanın yer yer düşmesi ve sürçmesi de fıtrat-ı
beşeriyenin gereğidir. Sahih bir hadiste Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), bir gün bu hakikate dair şöyle buyurmuşlardı: “Hazreti Âdem yanıldı,
evlatları da yanıldı.”41 Binaenaleyh yanılma, unutma ve hata etme, fıtrat-ı
beşeriyede mündemiç bir hakikattir. Bu itibarla da insanın yanılması her zaman
ihtimal dâhilindedir. Şu kadar vardır ki, kendisini umumiyetle iradeli ve dimdik
ayakta tutabilenler daha az yanılırlar, kendini salıvermiş bir kimse ise pek çok
defa yüzüstü düşebilir ve kendini şeytanın esiri ve zebunu hâline getirebilir. Bu
itibarla da yer yer nefs-i emmârenin bize çelme takması kaçınılmazdır. –Allah,
nefsin bu desiselerinden bizi muhafaza buyursun– ama inanan gönüller de her
an bu tür çelmelere maruz kalabilir. Zira Efendimiz’in (aleyhissalâtü
vesselâm), Ka’b İbn Malik’ten rivayet edilen sahih bir hadiste bildirdikleri
gibi: “Mü’min ekin gibidir. Rüzgâr onu eğiltir. Kimi zaman yıkar, kimi
zaman doğrultur. Nihayet sonunda kalkar doğrulur. Kâfir ise kökü üzerinde
dimdik duran ‘erze’ ağacı gibidir. Onu hiçbir şey eğiltemez. Nihayet
devrilince de bir daha doğrulamaz.”42 Binaenaleyh mü’min, her zaman “Aman
yâ Rabbi!” deyip Allah’a koşar, kâfir ise gürül gürül ses çıkarmasına ve çok
heybetli görünmesine rağmen bir kere yıkıldı mı bir daha doğrulamaz. Bu
mânâda mü’min, düşse dahi kalkacak, yürüyecek ve yine Allah’a doğru olan



yolculuğunu devam ettirecektir. Her mü’min, düşmeyi ve nefs-i emmâreye
mağlubiyeti bu şekilde kabul etmelidir ki, meselenin bir yönü bundan ibarettir.

Meselenin diğer önemli bir yönü ise şudur: İnsan, nefsine karşı galebe
çaldığını düşünürse –hafizanallah– işte o zaman aldanmış demektir. Evet, bir
insan, “Artık ben nefsimi yendim, onun iğfâlât ve tesvîlâtından kurtuldum.”
diyorsa, o kimse aldanmıştır. Buna mukabil insan âhir ömrüne kadar, içinde
sürekli bir düşmanın bulunduğunu düşünüyor, bundan dolayı da korkuyor ve
titriyorsa, bu da onun, Allah’ın lütf u keremiyle, ilâhî bir emn ü eman içinde
olduğunu gösterir. Çünkü Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), kudsî bir
hadiste Cenâb-ı Allah’ın iki emniyeti bir arada vermeyeceği gibi iki korkuyu da
birden vermeyeceğini ifade buyurur.43 Yani bu dünyada bir kimse, âdeta ödü
kopuyor gibi, şeytanın kendisini her an baştan çıkaracağı ve baş aşağı
Cehennem’e gidebileceği korkusuyla yaşıyorsa, Allah’ın izni, inayeti ve
dilemesiyle, o insan ahirette herhangi bir korkuya maruz kalmayacaktır. Bunun
aksine bir kimse, burada endişesiz ve korkusuz yaşıyor, arkasında şeytan
bulunmuyormuş veya kendisini baştan çıkaracak, kundaklayacak bir nefsi
yokmuş gibi rahat hareket ediyorsa –hafizanallah– o insan da ahirete ve kabre
ait rahatını burada kullanıyor demektir. Binaenaleyh bu mânâda, her iki tarafta
emniyette olacağını düşünenler, büyük bir aldanmışlığın içinde olmalarına
mukabil, her iki cihanda korku içinde olacağını zannedenler de yanlış
düşünüyorlar demektir.

Hasan Basrî ve Şâh-ı Geylânî gibi din büyüklerinin evrâd u ezkârına
bakılabilse, bu zatların dünyada hep havf u haşyet içinde oldukları görülecektir.
Bir keresinde Şâh-ı Geylânî’nin evrâdını okuyan ve oldukça takvâsı da yerinde
bir hoca kardeşimiz bana şöyle demişti: “Büyük zatların evrâd u ezkârlarını
okurken bunların, ‘Ben mahvoldum, yandım, bittim. Susuz bir insan
Cehennem’de nasıl yanar ve kavrulur, çölde yapayalnız kalan bir insan nasıl
vahşet içindedir, işte ben ondan daha beterim.’ şeklinde dualarında ifade
ettikleri hususları biz kendimizde bulamıyoruz. Şâh-ı Geylânî neden böyle
diyordu..?”

Aslına bakılacak olursa o mübarek kardeşimiz, “Çölde kalıp yanmamışız,
vahşette hiç olmamışız, dolayısıyla biz bu duaları ne diye okuyalım?”a



getiriyordu konuyu. Ama o, bir noktada isabet etse de başka bir noktada hem o
hem de biz yanılıyorduk. Aslında meseleye şöyle bakmalı ve şöyle
düşünmeliyiz: “Şâh-ı Geylânî gibi bir zat bu mevzuda böyle derse, acaba bize
ne demek düşer?” Zira nefs-i emmâre çok ayyârdır; insana bir tane üzüm
yedirir, elli tokat vurur. Dudağına bir kere bal sürüverir, fakat onu elli defa
yüzüstü bırakır ve ömür boyu sürüm sürüm süründürür. Bu itibarla nefsine
karşı hep mağlup olacağını düşünen bir insan, düşmanını tanımış ve Rabbisine
sığınacağından dolayı, nefsine karşı emniyet içinde yaşayan bir insandan daha
emin demektir. Rabbimiz –inşâallah– nefsimiz gibi bir hasmımızı bizlere idrak
ettirir…

Ayrıca selef-i sâlihîn, emniyeti ve ümitsizliği küfür saymışlar 44 ve bir
insanın, “Nasıl olsa ben Cennet’e gideceğim.” diye kendini salmasına küfür
dedikleri gibi, Allah’ın rahmetinden ümidini kestiğini ifade eden ve “Ben
Cehennem’e gideceğim, benim için kurtuluş yoktur.” şeklindeki düşüncelerine
de küfür nazarıyla bakmışlardır. Bu ikisi arasındaki ölçüyü yakalama adına
Hazreti Ömer Efendimiz’e nispet edilen şöyle bir söz vardır: “Eğer tek insan
hariç bütün insanlar Cennet’e gidecek deseler, korkarım ki o ben olayım.
Yine bir insan hariç bütün insanlar Cehennem’e gidecek deseler, rahmet-i
ilâhiden ümit ederim ki o ben olayım.”45

Evet, insan Cennet’e gitmeyi mülâhaza ederken, Rabbisinin engin
deryalardan daha geniş olan rahmetini düşünmeli, tezekkür etmeli ve
Rabbisinin rahmetine mazhariyeti ümidiyle yaşamalıdır; bunun gibi, içine
Cehennem korkusu damladığı zaman da, yüreği öyle kopmalıdır ki, –
hafizanallah– hiç kimse gitmese bile kendisi Cehennem’e gidecek gibi
korkmalı, ürpermeli ve titremelidir. İşte bu, dinimizin bizden istediği havf-recâ
dengesidir.

Allah havf ve recâ dengesini koruyanlardan eylesin. Âmin!

________________
41 Tirmizî, tefsîru sûre (7) 3; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 11/263-264, 12/8-9; İbn Hibbân, es-Sahîh 14/41.
42 Buhârî, merdâ 1, tevhid 31; Müslim, sıfâtü’l-münâfikîn 58-60.
43 İbn Hibbân, es-Sahîh 2/406; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 1/483.
44 et-Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd 2/259.
45 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/165.



SÜNNET-İ SENİYYEYE İTTİBA
Soru: Hadiste “Ümmetimin fesada uğradığı zamanda sünnetime
yapışana yüz şehit ecri verilir.”46 buyuruluyor. Sünnet-i seniyyeyi
öğrenip, asrımıza tatbikini nasıl yapabiliriz?

Sünnet-i seniyyeye ittiba ve temessük mevzuu, elimizdeki pek çok kitapta
özellikle de Nur Risalelerinde fevkalâde tergîbi yapılan bir husustur. Bu
eserlerde Sünnet’in hem minhâcı, merdiveni ve mirkatı gösterilmiş hem de
teşviki yapılmıştır.47 Hatta sadece Bediüzzaman’ın beyanlarıyla da iktifa
edilmemiş, İmam Rabbânî gibi Allah’ın çok önemli velî kullarından misaller
vermek suretiyle, sünnet-i seniyyenin çok mühim olduğu vurgulanmıştır. Sünnet
ile alâkalı bu kitaplarda bildirilen hususlardan biri de; bin tane velî dimağının
bir araya gelmesiyle oluşacak ilâhî bir şehrâhta en mukaddes düstur ve
prensiplerin, sünnet-i seniyyenin en küçük meselesi yanında çok sönük ve
küçük kalacağı prensibidir.48 Bu hakikat, şimdiye kadar bir kere değil pek çok
kereler ve muhtelif şekillerde tekrar ber tekrar anlatılmış bir konudur.

Haddizatında sünnet-i seniyye, bir yönüyle, farzından âdâbına kadar
bütünüyle din demektir. Evet, dinî hayatı bize talim eden Allah (celle celâluhu),
davranışlarını doğrudan doğruya kontrol altına alıp rızasına tevcih buyurduğu
Peygamberimiz Aleyhissalâtü vesselâm’ı, hayatı talim etmek üzere bize
göndermiştir. Kul, farzlarla Allah’a yaklaşır, fakat farzların üstünde nafilelerle
o hâle gelir ki, –kudsî hadiste ifade buyrulduğu üzere– Allah, onun gören gözü,
işiten kulağı, konuşan ağzı, tutan eli olur ve onu hep doğruya yürütür.49 Yani,
Allah, gördüğü şeyleri ona hiç yanlış göstermez de yalnız razı olduğu şeyleri
gösterir ve gördüğü her şey ileride isabetli değerlendirmesine yardımcı olur.
Böyle bir mü’min gördüğü her şeyden hakikate ulaşmasını bilir. Hidayeti
gördüğünde ruhen kanatlanıp pervaz etmesine mukabil, dalâlet gördüğünde
ondan şeytanı görmüş gibi kaçar. Böyle bir mü’min iyi bir ses duyduğu zaman,
onun ruhunda hemen yükselme başlar. Güzel sesleri kötülerinden çok iyi tefrik
eder, kulağına gelen şeyleri çok isabetli değerlendirir. Aynı zamanda Allah
böyle bir insanı konuştururken de hakkı söyletir. Allah ona eliyle iş yaptırırken
–alâküllihâl– Hak adına işler yaptırtır, ayağıyla bir tarafa doğru giderken de



onu hakikat istikametine doğru yürütür.
Binaenaleyh hiçbir zaman onu kendi başına bırakmaz. Allah, o insanı

doğrudan doğruya kontrolü altına alır ve marziyat-ı ilâhisi içinde hareket ettirir.
Nitekim Asr-ı Saadet’te gördüğümüz üzere Cenâb-ı Hak, Efendimiz
Aleyhissalâtü vesselâm’ı hep razı olacağı daire içinde hareket ettirmiştir. Ve
daha sonraları da Allah bir kısım zatların hayatını Efendimiz’in yolu üzerinde
kontrol altına alarak, onlara marziyatından başka bir yol görmeyip, hem
asrımızda hem de daha evvelki asırlarda insanları aydınlatmak ve O’nu
(sallallâhu aleyhi ve sellem) yeniden insanların nazarına vermek için bütün
yolları tıkamış, mecburi tek bir istikamet göstererek bu zevatla sünnet-i seniyye
yolunu âdeta şehrâh hâline getirmiştir.

Önemli bir husus daha vardır ki o da, ümmetin fesadı zamanında sünnet-i
seniyyenin ihya edilmesi; ister farz, ister vacip olsun bütün erkân-ı imaniye ve
İslâmiye ile Efendimiz’in yolunun yeniden işler hâle gelmesi demektir. Zira
birileri, hususiyle de günümüzde, bu şehrâhı patika hâline getirmeye
çalışmaktadırlar. Buna karşılık, onun çok geniş bir cadde hâlinde, kıyamete
kadar devam etmesini temin etmeye çalışan Müslümanlar, sünnet-i seniyyenin
çok mühim meselelerini ihya etmektedirler. Yine Efendimiz’den aldığımız
ölçüler içinde, sünnet-i seniyyeden öyleleri vardır ki, bunlar bin kere şehit
olmaktan daha kıymetlidir. Bu arada Efendimiz’in yolunda ihya edilecek
farzlar, hususiyle bunların arasında erkân-ı imaniye ile ilgili herhangi bir
hususun ihya edilmesi onu ihya eden mü’mine bin kere şehit olmaktan daha
fazla sevap kazandırabilir.

Evet, sünnet-i seniyye içinde öyleleri vardır ki, onu yapan, bin şehit sevabı
kazanabilir. Nasıl ki toplumu birbirine katıp karıştıran gıybet, sadece herhangi
bir şahsın çekiştirilmesi gibi kabul edilmemektedir; zira böyle bir gıybet, adam
öldürmekten veya zina etmekten daha şiddetlidir.50 Aynen onun gibi günümüzde
bilhassa ümmetin fesada gittiği, bütün İslâm çarkının bozulduğu ve tayfanın
kaptana isyan ettiği bir devirde dine ait herhangi bir meseleyi ihya etmek için
gayret eden kimseler, elbette ki yüz şehit sevabı, hatta belki bin şehit sevabı
kazanacaklardır. Bu işi mübarek gün, an ve dakikalarda yapmalarıyla belki
daha çok sevap elde edeceklerdir. Cenâb-ı Hak, Kur’ân’ın ifadesiyle,



dilediğine fazlından dilediği kadar ihsanda bulunur.51 Rabbimizden duamız;
evvelâ, bu yolda bizi kaim ve daim eylemesi, sonra da ihlâsla hizmete muvaffak
kılması olmalıdır.

Ben buradan bir girizgâhla zamanımızda Allah için hizmet verenlerle alâkalı
bir hususa da değinmek istiyorum. Üstad Hazretleri, Allah yolunda yapılan
hizmetin ihsan-ı ilâhî olarak omzumuza yüklenmiş olduğunu söyler.52 Evet,
bütün bütün her şeyin şirazeden çıktığı bu dönemde, çok kıymetli bir vazife ile
tavzif edilen Müslümanlar bu hizmetlerini canları pahasına mutlaka ihya
etmelidirler. Bu vazife Allah’tan bize, dünyada eşi menendi olmayan bir
mazhariyet ve lütuftur. Haddizatında şu çok zor zamandaki vazife, niyabeten
Efendimiz’in vazifesini yüklenme mânâsına gelmektedir. Şâh-ı Geylânî’nin,
kendi ifadesiyle, ehl-i hizmete zahîr olması,53 Hazreti Ali’nin tâ on dört asır
öncesinden Kur’ân’a hizmet edenlere arka çıkması, pek çok rüyada Hazreti Pîr-
i Mugân’ın hizmet erlerini hiç yalnız bırakmamaları, günümüzde yapılan
hizmetlerin çok önemli olduğunu göstermektedir.

Tabiî bu iltifatlar, sadece görüldüğü şekilde ele alınmamalı, bilakis bu
zamanda iman ve Kur’ân hizmetine yeni bir şekil ve metot kazandıran
mü’minlerin, bu gayretlerin içine daha akıllıca ve mantıklı olarak girmeleri
gerektiği açısından ele alınmalıdır. Dahası, Anadolu insanına bir fikir vermesi, 

 “Sebep olan yapan gibidir.”54 fehvâsına mâsadak olması, bu mevzuda
yapılacak bütün hayırlara delâlet etmesi açısından da ayrı bir ehemmiyet
taşımaktadır. Binaenaleyh hak yolunda hizmet veren kimseler bu iltifat ve
ihsanlara her zaman mazhar olabilirler. Bu iltifatlar, dünyanın çeşitli yerlerinde
hizmet eden mü’minlerin misyonlarının ne kadar şerefli olduğunu, bu zatların bu
misyonu sahiplendiklerini ve bu mücadelede onların ve bizlerin arkasında
olduklarını gösterir. Zaten biz, ruhanilerin bizden çok uzak olduğu kanaatini de
taşımıyoruz. Nerede oturursak oturalım, oradan mânâ âleminin büyüklerinin
ruhaniyetlerine birer pencere açıldığına/açılacağına ve bizim hâlimizi
müşâhede ettiklerine/edeceklerine inancımız tamdır.

Bu bakımdan zamanımızda, O’nun yolunda olmanın neticesi, hizmet veren
mü’minler, çok büyük ve önemli bir hizmetin altında bulunduklarının şuurunda
olmalıdırlar. Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinden niyaz ederiz ki yolunda koşturan



kardeşlerimizin iştiyakını –daha önceki yıllardaki gibi– coştursun, onları ve
bizleri Efendimiz’in davasına, daire-i kudsiyesine yeni hizmetler etme imkânı
ve şerefiyle bizleri şerefyâb kılsın. Zira O’nun yolunda olmanın aşk, şevk ve
coşkusu kazanılıp belli bir seviyeye geldikten sonra, ihlâs ve samimiyet aynı
coşku ve heyecan içinde korunamaz ve aynı tempoda hareket edilemezse, en
azından mevcut muhafaza edilemediğinden bu emanet alınıp bir başkasına
verilebilir. Bu, Allah’ın değişmez kanunudur. Evet, âdet-i ilâhî hep böyle
cereyan etmiştir. O yüzden koşturmanın yanı başında refüze olmamak ve
dışarıya itilmemek için her zaman O’nun dergâh-ı ulûhiyetine teveccüh edip
dua dua yalvarmak gerekir.

Ben –ihtimal– kendi hesabıma biraz konuşacağım; fakir, cami kürsüsünde
yaptığım mev’izelerde benden beklenen fonksiyonu eda edemediğimden,
kürsünün elimden alındığı kanaatini taşıyorum. Bu hususta tek tesellim de,
Cenâb-ı Hakk’ın bana daha küçük dairelerde, daha değişik şekillerde
kardeşlerimle, belki daha hızlı, yeni hizmet imkânları verip beni bir kez daha
imtihan etmiş olmasıdır. Bu imtihanı da, takdir, teklif ve ihsan buyurulan
lütufları değerlendirdiğimiz nispette kazanabileceğimizi ümit ediyoruz. Ancak
her zaman böyle olursa, Cenâb-ı Hakk’ın bizi refüze etmeyeceğini O’nun engin
rahmetinden bekleyebiliriz...

Buradan, bana sorulmamış bir mesele içinde bir girizgâh bularak girmek
istediğim bir başka mevzu daha var. Bu hizmete başlayan ilk kimseler arasında
öyle bir uhuvvet vardı ki, dıştan gelip bu mü’min kardeşlerimizin arasındaki
kardeşliği görenler hayretlerini saklayamaz ve şöyle derlerdi: “Aman Allahım!
Bu ne uhuvvet, bu ne kardeşlik!”

Evet, kardeşlerimizin derin bir iştiyak ve tahassür içinde birbirlerine sarmaş
dolaş olmaları, Allah’a giden yolda hizmet edip koşmaları, hemen her gün belki
evine uğradığı kadar bu din kardeşlerinin yanına uğramaları onlarda çok ciddi
bir cûşişin ve heyecanın ifadesiydi. Bu kardeşlerimize Cenâb-ı Hak bir
hamlede çok büyük işler yaptırdı. O kadar ki bizden evvelki Kur’ân
talebelerinin otuz seneye sığıştırmayacakları şeyleri, Rabbim bu hizmette
koşturan mü’minlerin sa’yine –imtihan da olabilir– bir hamlede lütfetti. Ancak
unutulmaması gereken bir husus var ki o da bu ihsan ve lütufların birer imtihan



ve armağan olduğudur. Ayrıca bu gayretler daha ciddi, daha çalımlı ve daha
sistemli bir şekilde çoğaltılmalı ve belli bir hedefe ulaştırılmalıdır ki devam
etsin. Aksi takdirde –tekrar ifade edeyim– refüze olma ihtimali vardır. Zira
Cenâb-ı Hak, iştiyakla Kendi yolunda koşanları korursa da, bu mevzuda hizmet
içinde hep aynı canlılığı taşımayan kimseleri koruyacağına dair bir teminatın
olduğunu söylemek mümkün değildir.

Son sözümü de bir rica ile bitirmek istiyorum. Ben kendimi tecrit ederek
diyorum ki, bütün bu söylediklerimi benden değil de sanki bu daire içinde size
hakikati ifade eden başka bir şahıstan dinliyor gibi dinlemelisiniz.

________________
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FERT VE TOPLUM PLÂNINDA
KULLUK PSİKOLOJİSİ

Soru: Hizmet eden bir topluluk içindeki bir kimse diğer kardeşlerine
karşı mânen kendisini sukût etmiş ve onların nazarında düşük
hissediyor. Bu suçluluk ve aşağılık psikolojisinin sebebi nedir? Bundan
nasıl kurtulur? Hizmet etmeye mâni oluyor.

Bir insanın kendisini diğer mü’min kardeşlerinden aşağı görmesinin iki yönü
vardır: Bu yönlerden biri çok faydalı ve Allah indinde çok makbul, diğeri de
zararlıdır. Bir insanın aşağılık duygusuyla kendisini kötülemesi ve kusurlu
görmesi zararlıdır. Ancak kişinin yarınlarda karşısına ne çıkacağını bilememe
hissiyle bunun dertlisi olarak Allah’ın diğer kullarının yanında kendisini aşağı
görmesi bir bakıma fazilet ve meziyettir.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), kendisine verilen fazla pâyeler
karşısında, “Ben bir beşerim ve Allah’ın abdiyim. Siz bana Allah’ın kulu ve
Resûlü deyin.”55 buyururlardı. Devr-i Risalet-penahide sahabeden herhangi
birisine, “Sen şusun.. busun…” dendiğinde, “Ben ancak Allah’ın kullarından
herhangi bir kulum.” diye cevap verirdi.56 Ehlullah dediğimiz Hak dostları da
meseleyi böyle ele almışlardır. Mesela, Şâh-ı Geylânî Hazretleri, kendisini
yere göğe sığdıramayan kimselere karşı, “Ben sadece Allah’ın ibâdından bir
kulum.” derdi.

İşte bu istikamette insanın kendisini dûn, hatta bir hiç görmesi mahzursuzdur,
belki de faydalıdır. Bu arada, bir kimsenin, başkalarının vesâyası altında
Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinden istifade etmeye liyakati olabileceğini
düşünmesinin tezkiye-i nefis açısından yararlı olduğu bile söylenebilir. Ben
yirminci asırda insanlığı kurtarmaya namzet gördüğüm nesilde, bir bakıma bu
duygu ve düşüncenin, ağırlığıyla kendisini hissettirmesini bekliyor, gözetliyor
ve bu hasletin onlarda olmasını şiddetle arzu ediyorum. Hizmet ehlinden hiçbir
fert kendisini diğer insanlardan daha üstün ve daha farklı görme hastalığına
düşmemelidir. Ehl-i dünya, felsefeden aldığı dersle üstünlük hastalığına
kapılabilir. Mü’min kardeşlerimiz bu türlü hastalıklara kapılmamalı, herhangi
bir sun’îlikle, Batı’da olduğu gibi, insanları yükseltme adına abartılara



girmemelidirler.
Konuyu biraz daha açma adına bir üslûp değişikliği çerçevesinde “ben”den

başlamak istiyorum. Başkaları da “ben” deyip konuyu kendi hesaplarına
değerlendirebilirler. Ben, bir fert olarak imana ve Kur’ân’a hizmet yönüyle
Allah’a hamd ederim ki, Cenâb-ı Hak önemli vazifelerle şerefyâb kıldı. Ben
mahiyetim ve maddem itibariyle hiç ender hiçim. Fakat bu hiçlikte Allah farklı
varlık cilvesi lütfetti. Allah bazen mücrim bir kuluna da vaaz u nasihat etme
imkânını bahşedebilir... ve öyle yaptı; yaptı ve sizler gibi nadide bir cemaatin
karşısına çıkardı. Çıkardı da geleceği nescedebilecek bir cemaatle hemhâl
kıldı. Ben bu yönden kendimi dünyanın en bahtiyar insanlarından sayar ve
“Allah, zavallı bir merkûbu tuttu, nezahetle yaşayan, hizmet etmeye namzet
insanların yanına getirip koydu.” derim. (Burası nefsime ait olduğu için siz
kendinize hakaret saymayın.) Ben işte buna aşağılık duygusu demiyorum.
Madde ve mahiyetim itibariyle Rabbimin nazarında kirli bir damla sudan
ibaretim.57 Buna rağmen halk şayet beni i’zam ve tebcilde bulunuyorsa, bu
hususta yanılmış olabilirler. Ama kendi zaviyemden ve bakışım açısından ben
hep böyle düşünürüm. Halk, düşüncesinde ve verdiği hükümlerde yanılmış
olabilir. Bu noktada da çok korkarım ve korkmam da lâzım, sonra da, “Rabbim,
beni halkın nazarında büyük, Senin nazarında küçük eyleme.”58 derim. Halk,
bir insanı büyük görebilir. Ancak ben, nezd-i ulûhiyetinde boyum ne kadar ise o
kadar ve onun da altında görünmek isterim. Bugün bâlâlardan bâlâ fakat yarın
ayaklar altında merkûp bile olamayacak hâle düşmektense, 
“Doğrusu onlar davarlar gibidirler, hatta onlar yolca, yöntemce daha da
sapıktırlar.”59 sırrıyla mahkeme-i kübrâda o duruma düşmektense burada kat
kat hatalarımın cezasını çekmek veya Senin nâmütenâhî affına sığınmak isterim.
Vahşî’yi bağışlayan, onu sahabî şerefiyle serfiraz kılan o engin rahmetine iltica
ederek ve Sana sığınarak, “Sen dilersen merkepten de insan yaparsın ama
dilersen insanı da merkep kılarsın.” derim.

Bizi insan olarak en güzel sûrette yarattın. Ancak biz, insanî sîretimizi
irademizle bozduk, çamur ve bataklık içine girdik. Şimdi öyle bir çamur içinde
bocalayıp duruyoruz. Ama bir yerde dendiği gibi Senden gayrısına secde
etmemiş bir başımız var. Gönül bozulsa, iç âlemi pörsüse bile Senden



gayrısına secde etmedik ve kimseye bel kırmadık. İşte Sana vereceğimiz şey
budur. 60 kalkanıyla nezd-i ulûhiyetine iltica ediyor ve bizi
bağışlamanı diliyoruz.

Bu bir anlamda muhasebe sayılır. Bu durumumda ben kendimi asrımızda
kendinden ders aldığım kâmetin arkasında yürüyen ve yer yer havlayan bir
mahlûk gibi görürüm. İnsanımıza sahabe-i kiramı anlatırım. Hani bir kıtmir
vardır ki şahları ve onların bağını, bostanını korur. Bir kıtmir de vardır ki, o da
sahabîden en küçüğünün arkasında hav hav eder ve yanında bulunmayı şeref
sayar. İşte ben, onların adından bahsederim ve onları tanıtmaya çalışırım.
Samimi olduğumu söyleyemem. Bütün bütün samimiyetsizim de diyemem.
Bunlardan biri fahir olur, diğeri de nankörlük. Beceriksizliğimi ve kusurlarımı
Rabbim şimdiye kadar setrettiği, beni olduğum gibi size göstermediği için ben
de size şerh etmek istemem. Burada “Yâ Settâr” deyip yürürüm, öbür âlemde
de “Yâ Settâr” deyip aman dilerim. O da belki gafletlerimi ketmeder de beni
bağışlar. Daha fazla sizi tasdi’ etmek istemiyorum. Onun için konuyu
noktalamak istiyorum. Bu sözlerimde samimiyim ve ben kendime böyle
bakıyorum. “Ah, şu cemaat, benim ne yavuz bir dilbaz olduğumu bilse, gelip
beni dinlemez.” diyorum. Bu dediklerimin kaçta kaçını bazı arkadaşlarım da
diyebilir bilemiyor, bilme diye bir vazifemin olduğunu da sanmıyorum.

İşte böyle düşünmekle ben aşağılık duygusu içinde değilim. Rabbimin boynu
tasmalı bir kölesiyim. Sahabînin ayakları arasında hav hav diye bu işi kendine
şeref sayan birisiyim. Biri elimden tutar da kaldırır götürür, “Yâ Resûlallah,
bizden bahsetmişti.” derse, “Pekâlâ o da gelsin.” diyebileceğini intizar eden
kalbi kırık, boynu bükük, O’na karşı serfürû etmiş bir insanım.

Ancak bu işin ötesinde bir sakatlık vardır ki, öyle olmak da istemem. “Ben
mücrimim, halka bir şey anlatamam. Kimseye hak namına dellallık yapamam.
Namaz kıldırıp hutbe irad edemem.” şeklindeki bir düşünceye gelince onu;
aşağılık duygusu, eziklik ve şeytanın, insanın bazı zayıf taraflarından istifade
edip hizmetten alıkoyması sayarım.

Zayıf ve çelimsiz olsak, güç ve kuvvet yönüyle pazularımız zayıf bulunsa
dahi hakikî sahibini bulacağımız ana kadar bu işi taşıma azmi içindeyiz.
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’a hizmet istikametinde Fahr-i Kâinat Efendimiz’in



atının zimamdarlığını yapmaya, yani onun dizginlerini omuzumuza alıp götürme
istikametinde ve Rabbimizi hoşnut etme yolunda bu vazifeyi bırakmayacağız.
Bu vazifeyi bize bıraktıracak şekilde kendimizi aşağı görmektir ki, işte aşağılık
duygusu denen mel’un şey de odur.

Ne olursak olalım hep imanlı olduk ve hiç ümidimizi yitirmedik. Vefat
edeceğimiz an, “Ey gönül huzuruna ermiş ruh! Sen Rabbinden razı, O senden
razı olarak dön Rabbine! Sen de katıl has kullarımın içine, gir Cennetime!”61

hakikatini, bize sırf bir iltifat-ı ilâhî olarak meccâni bir teveccüh şeklinde
bekleyip durduk.

Hususiyle asrımızda aşağılık duygusu içine girmeye hiç lüzum yok, zira biz
ne kadar mücrim olursak olalım Cenâb-ı Hak, şu nazik, nezih ve nadide cemaat
içinde bize yaşama imkânlarını bahşetti. Bu güzide insanlarla aynı çatı ve
kubbe altında oturuyoruz. Her gün hakikat gamzeden bu simalarla karşı karşıya
geliyoruz. Bunlardan benim duygularıma akseden çok şeyler oluyor. Yıkılmış,
harap olmuş kalbimin tamiri istikametinde ben bu insanlardan çok istifade
ediyorum. Bunların duygu ve heyecanları benim şu perişan cismime can ve
dizime derman oluyor.

İşte bu yönüyle ferden ferdâ yıkık dökük olsak da biz, hep beraber Fahr-i
Kâinat Efendimiz’i sevindirecek ve güldürecek bir konumda bulunuyoruz.
Çubuğun ve sopanın dövene koyulduğu, boyunduruğun yere indiği, herkesin dini
bırakıp kaçtığı ve dinsizliğe saptığı bir devirde bize ışık tutanları Allah,
Makam-ı Mahmud’la sevindirsin. Çığır açanları mutlu ve bahtiyar kılsın.
Rehberlerimizi Cennet-i Firdevsi ile mesut ve bahtiyar eylesin. Biz, Fahr-i
Kâinat Efendimiz’in yolunda ve izinde hizmet-i imaniye ve Kur’âniye’de
bulunurken, başımızda Fahr-i Kâinat Efendimiz’in vesâyasını ve siyanet
kanatlarını hissediyoruz. İşte bu cihetle de bize paha biçilmez ve bu yönümüzle
kıymetimiz takdirler üstü takdiri hâizdir. Biz, hizmete kilitli kaldığımız sürece
işte böyleyiz. Öyleyse ferden ferdâ kıymetsiz olsak bile ümitlerimizi
besleyecek, dualarıyla  “Allah’ım, bizi ve kardeşlerimizi
bağışla!”62 diyen kardeşlerimizin dualarına dâhil olacak, o mağfiretten istifade
edecek bir şahs-ı mânevî itibariyle –şimdilerde tüzel kişilik diyorlar– öylesine
âlâlardan âlâ, muallâlardan muallâ olmaya namzediz ki, sahabe, tâbiîn, tebe-i



tâbiîn asrı istisna edilecek olursa yeryüzünde böyle hizmet edenlerle ölçüşecek
ikinci bir topluluk yoktur. Bu noktada da Allah’a hamd ve senâ ederim. Ferden
ferdâ mücrimiz ama şahs-ı mânevî olarak âlâlardan âlâ olmaya namzetiz.

Meseleyi uzattığımın farkındayım. Ancak asrımızın meseleleriyle alâkadar
bulunması itibariyle beni ilgilendirdi, onun için uzattım. Arada nefsanîliğim de
işin içine girmiş olabilir. İnsan cürmünü söylerken bile aldanabilir. Cihanları
keşfedebiliriz, Antartika kıtasını avucumuzun içi gibi tanıyabiliriz ama ben
şimdiye kadarki hayatımda henüz kalbimi keşfedemedim. Bu, benim için bir
muammadır. Ben böyle deyip düşünürken, hatta en tenha yerde dövünürken dahi
nefsimin nasıl oyunlar oynadığını henüz keşfetmiş değilim. Belki de hep böyle
kapalı gidip, kapalı kalacağız. Fakat söylediğim şeylerde –kalbimi bilebildiğim
kadarıyla– samimi olmaya çalışıyorum. Değilsem, daima dualarımda dediğim
şekilde Rabb-i Kerimime niyaz ederek sözlerimi noktalamak istiyorum: 

 Allah’ım, beni ihlâsa ermiş ve erdirilmiş kullarından
eyle!”

________________
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İLİMLERDE KALB-KAFA İZDİVACI
Soru: Günümüzde İslâm’a hizmet, öncelikle İslâmî ilimleri mi, yoksa
tabiî ilimleri öğrenmekle mi daha iyi yapılır?

Her Müslümanın –derecesine göre– ilim öğrenmesinde zaruret vardır. Ancak
bu ilimler arasında farz-ı ayn olan (tek tek her ferde düşenler) ilimler olduğu
gibi, farz-ı kifâye olan (bazı kimselerin yapmasıyla diğer kimselerin üzerinden
düşen) ilimler de vardır. Mesela kişinin, dinî hayatını, Resûl-i Ekrem’in
getirdiği çerçeve içinde muhafaza edecek kadar dinî ilimleri öğrenmesi farz-ı
ayndır. İman nasıl olur ve nasıl rüsuh bulur? İman edilmesi gereken esaslar
nelerden ibarettir? Namaz, oruç, hac, zekât vs. gibi ibadetler nelerden ibarettir
ve bunların eda şekilleri nasıldır? Dahası hikemiyatları nelerdir? Evet, her
mü’minin bunları bilip hudû ve huşû içinde ibadet ü taatini yapması farzdır.
Ancak bazı mü’minlerin tıp ilmi okumaları, bazılarının askerlik sanatına vâkıf
bulunmaları, bazılarının hendese ve diğer fünûn-u müsbeteyi tahsil etmeleri, bu
mevzuda hiçbir nas olmadığı iddia edilse bile maslahat-ı mürsele ve istihsan
açısından zaruridir.

Müslümanların, onur ve izzetleriyle İslâm milleti ve devleti olarak pâyidâr
olabilmeleri ve ayakta durabilmeleri için fünûn-u müsbete ile mücehhez
olmaları şarttır. Öyleyse neslimiz ve devrimizin insanı, bir büyüğümüzün
ifadesiyle, kafasını devrin fünûn-u müsbetesiyle, kalbini de ulûm-u imaniye ve
Kur’âniye ile tenvir etmelidir.63 Kalb ve kafa izdivacı yapıldığı takdirde nesebi
sahih terkipler, komprimeler, devrini anlama, irşad, halka nüfuz etme ve
insanların gönlüne taht kurup oturma imkânı doğacaktır. Bu sebeple bir mü’min,
her iki alanla alâkalı hususları çok iyi bilmelidir. Bu aynı zamanda irşad, tebliğ
ve kendi milletimiz için de, hayat-ı içtimaiyemizde olması gereken hayatî bir
mevzudur.

Bu mevzuda belli kimselerin çok da ehemmiyete alınmayacak kadar küçük
teşebbüs ve gayretleri olsa da, esasen insanımız ciddi bir sistem içinde yurtlar
yapmalı, fen ve sosyal bilimlere dair okullar açmalı, İslâmî ilimlerin tahsil
edildiği İmam-Hatipler kurmalı ve buralarda okuyan talebeleri ufuklu
yetiştirmelidirler. Her mü’minin, bir sistem içinde kendi vatanında ve kendi



milleti namına mevcudiyetini gösterebilmesi, dahası huzursuzluklar karşısında
muvazene unsuru olabilmesi için kendi devrini bilen biri olarak yetişmesi, hem
fünûn-u müspete hem de ulûm-u diniye ile mücehhez olmasını gerektirir.

Belli bir dönemde medresemiz bunu ihmal ettiği, tekke ve zaviyeler sadece
dervişlere tesbih verir hâle geldiği için geri kaldığımız söylenebilir. Geçmişte
Ekberî tarikatının kurucusu Muhyiddin İbn Arabî, kendi devrindeki insanlara
yedi asır evvel ilmin, fünûn-u müsbetenin en ince esrarından bahsetmişti.
Elektrik akımlarını ampulün içine sokarak bu potansiyeli verimli hâle getiren
azmin timsali büyük deha Edison, ampulle alâkalı yazdığı bir yazıda, “Üstadım
Muhyiddin İbn Arabî’yi hayırla yâd ederim ve hayırla yâd edilmesini isterim.”
demişti. Çünkü Ekberî tarikatının şeyhi Muhyiddin İbn Arabî Hazretleri, asırlar
önce kendine has üslûbuyla elektrik enerjisinden bahsederek Edison’a ilham
kaynağı olmuştu.64 Ayrıca ben, Fütuhât-ı Mekkiye’nin dördüncü cildinde
anlatılan ifadelerden paratoneri de çıkarıyorum. Orada, havada zâid-nâkıs
yüklü bulutlar üst üste geldiği zaman bazı binaların yıkılacağı, İbn Arabî’nin bu
işi bakır ve çinkoyla nasıl önlediğine işaret edilmektedir ki, bütün bunlar o
hazretin, kendi devrine ait fünûnunun çok ötesini bildiğini göstermektedir.

Evet, tekke ve zaviyeler sadece tesbih verme ile yetinen kitap okumazların
mahalli hâline gelince, medreseler Aristo mantığını tekrar edip duran
mukallitler yuvası olunca İslâm da nazariyeler mecmuası şeklinde algılanmaya
başlamıştı. Bunlar, işin bize ait yönüydü. İşin doğrusu böyle davranmakla biz,
İslâm’a ihanet etmiştik. Gibb, İmam Gazzâlî’yi anlatırken, “Ben hayatımda
kendi devrini aşarak, üç-dört asır sonrasına hükmünü kabul ettirecek böyle bir
insan görmedim. Onun, devrinde bilmediği fünûn yoktu.” demektedir. O İmam
Gazzâlî ki, ahlâka dair en büyük kitabı İhyâu ulûmiddin eserini yazarak
ümmet-i Muhammed’e hediye etmiştir. Aynı İmam Gazzâlî, devrinde zirveye
çıkan felsefeyle ve onun temsilcisi filozoflarla boy ölçüşecek seviyede
felsefeye de vâkıf bir insandı!

İmam Rabbânî Hazretleri, kendi devriyle ele alınacak olursa, o da yed-i tûla
sahibi bir âlimdi. Ancak biz, daha ziyade menkıbe edalı yerlere dalarak yüce
bir kâmet olan o hazreti, ceviz kabuğunun içine koyup öyle görmeye çalıştık.
Aslında bugüne kadar biz, böylesi büyük önderleri parça parça ve tek



yanlarıyla mütalâa edegelmişizdir. Bu da bizim cehlimiz ve fakrımız demektir.
Bizde bir dönemde buna karşı bir reaksiyon olmuştur. Hususiyle Avrupa’ya
gidip okuyan Ali Suaviler, Namık Kemaller ve Ziya Paşalarla başlayan bu
nesil, tekke ve zaviyenin fersûdeleşmesi karşısında reaksiyon göstermişlerdir
ama bunlar da gidip taklit ettikleri dünyanın bozbulanık iklimine
gömülüvermişlerdir. Bu durum –Cemil Meriç Hoca’nın ifadesiyle– zavallı
entelijansiyamızın sergüzeşt-i hayatının bir hikâyesidir.

Ve maalesef bu hikâye henüz bitmemiştir ve günümüzde de devam
etmektedir. İki tarafı eksik tek yanlı bir anlayışın ifadesidir. Bir dönemde topun
plân ve hesabı medreselerde yazılıp çiziliyor, caminin içinde sinüs-kosinüs
hesapları yapılıyor ve mâbed, bir mektep ve medrese gibi hizmet veriyor ve
ulûm-u diniye, fünûn-u medeniye ile atbaşı gidiyordu. Evet, Selçukî devrinde
mescitte gökyüzünde yıldızlar rasat ediliyor; Ay’ın menzilleri Manisa’daki
Hatuniye Camii’nin deliklerinden görülüyor ve seyrediliyordu. Selçukî
döneminde ve Osmanlı’nın bidayetinde biz, fen ve teknikte Avrupalıdan çok
ilerdeydik. O gün bizim onlara hediye ettiğimiz bir saatin tik tak etmesi
karşısında onlar, çıkan sesin cinler tarafından çıkarıldığını zannediyorlardı. Bu
itibarla da biz bugün, çok müstahkem bir kale iken yıkılıp harâbezâr olmuş bir
kalenin tamiriyle meşgul bir kısım adanmış fertler olarak hem Batı’nın fünûn-u
müsbetesini, bir kısım fersûde fikirlerden sıyrılarak öğrenecek, hem ulûm-u
İslâmiyeyi talim edecek, hem de lâf u güzafı bırakıp İslâm’ın ruhî hayatına
dönerek kalbî ve ruhî hayat yörüngesindeki yolculuğumuza devam edeceğiz.

Hâsılı, işte bu türlü insanları yetiştirdiğimiz zaman devrimizin veçhesi
değişecek ve bununla müteşeyyihîn gürûhu silinecek ve yerini devrini bilen
gerçek mürşitler alacaktır. Bu sayede tesbih verenler değil ruh verenler,
verdiği tesbih sayısıyla müridinden tesbih isteyenler değil, birini bin yapıp
mamur gönülle mürşidin huzuruna gelen büyük insanlar yetişecektir. Vâkıa, o
devre bugün bitip kapanmış görünse de bir kere daha gerçekleşmesine hiçbir
mâni yoktur. Aslında bugün öyle bir gelecek bütün ihtişamıyla hak erlerinin
simasında mevcelenmektedir. Bunun yarınını da siz göreceksiniz. Ben ancak bu
kadarını hissediyorum.

________________



63 Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası 2/ 168.
64 Bkz.: İbn Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye 4/398.



HER MUSA’NIN BİR FİRAVUNU VARDIR
Soru: Ashab-ı Uhdûd kimlerdir? Bu hususta malumat verir misiniz?

Sorunun cevabına geçmeden önce bir iç mülâhazamı arz etmek istiyorum:
İmam Malik’e, içinden çıkamadıkları kırk tane soru sormak üzere uzak
diyarlardan bir adam gönderirler. Adam günlerce yol teperek Medine’de,
İmam’ın meclisine gelir. Ders bitince adam durumunu İmam’a ileterek
soruları sormak istediğini söyler. İmam müsaade eder ve adam sorularını bir
bir Hazreti İmam’a sorar. İmam bu soruların büyük bir kısmına cevap
vermeden susar ve sadece dört soruya cevap verir. Adam: “Yâ İmam! Sen ne
yaptın? Ben sana soru sormak için onca meşakkate katlandım, sen ise
“bilmiyorum” diye cevap veriyorsun. Şimdi ben memleketime dönüp ne
diyeceğim?” der. İmam Malik’in cevabı oldukça ilginç ve ibretlidir: “‘İmam
Malik bu işin altından kalkamadı.’ dersin.”65

Evet, işte ben bu edebi koruyamadım. Gördüğünüz gibi sorulan her soruyu
biliyormuşcasına cevap veriyorum. Allah taksiratımı affetsin!

***

Ashab-ı Uhdûd, Kur’ân-ı Kerim’de,  “Kahrolası Ashab-ı
Uhdûd!”66 âyetiyle anlatılmaktadır. Ashab-ı Uhdûd’un kimler olduğu, ne zaman
ve nerede yaşadıkları hakkında değişik rivayetler vardır. Bu rivayetlerden
herhangi birinin doğruluğu kesin değildir. Zaten Kur’ân-ı Kerim de bu olayı
yer, zaman ve fâillerini belirtmeden mutlak olarak zikretmektedir.

Kur’ân ve sünnet-i sahiha’ya göre Ashab-ı Uhdûd, hendekler içine atılıp
yakılmak suretiyle kendilerine eziyet edilen mü’minler cemaatidir. Bazı
müfessirlerimiz bu hâdiseyi Hazreti Mesih’in ümmeti içinde, bazıları ise
Hazreti Mesih’ten evvel cereyan etmiş gibi gösterirler. İster Hazreti Musa’nın,
isterse Hazreti Mesih’in ümmeti içinde cereyan etsin,  âyet-i
kerimesi münasebetiyle şerefsüdur olan esbab-ı nüzul şöyledir:

Krallardan birinin bir büyücüsü vardı. Yaşı epeyce ilerleyen büyücü, krala:
“Ömrüm sona yaklaştı. Bana bir çocuk ver de ona büyü öğreteyim.” der ve
kralın kendisine verdiği çocuğa büyü öğretmeye başlar. Bu çocuğun eviyle



büyücü arasında bir rahip vardır. Bir gün çocuk o rahibin yanına uğrar. Rahibin
anlattığı şeyler çocuğun daha çok hoşuna gider ve çocuk sık sık rahibi ziyaret
ederek onun anlattığı hakikatleri kabul eder. Zamanla bu çocuktan harikulâde
hâller zuhur etmeye başlar; derken etrafında bir cemaat teşekkül eder. Her
devirde olduğu gibi o devirde de hak ve hakikatten ürken yarasa ruhlular
vardır. Araplar,  derler. Yani her Firavun’un karşısında bir Musa
vardır. Bunu değiştirerek  demek de mümkündür ki o zaman mânâ,
“Her Musa için bir Firavun vardır.” olur.

İşte o dönemin Firavun’u, Allah’a iman eden insanlara karşı amansız bir
takip başlatır. Bu iş için derin hendek ve kanallar (uhdûd) kazdırır. Bu
hendekler içine büyük ateşler yaktırır. İnanmış sineleri, genç-yaşlı, kadın-
erkek, çoluk-çocuk demeden hendeğin başına getirtir ve Allah’a imanda ısrar
edenleri ateşe attırır, küfre dönenlere de ilişmez. Bütün bu zor durumlarına
rağmen mü’minler imanlarından dönmez ve seve seve ateşe atılırlar. Bu arada
mü’minleri ateşe atan bu zalimler, hendeğin etrafına oturur, yaptıkları bu zulmü
zevkle seyrederlermiş. Günlerden bir gün, kucağında çocuğuyla bir kadın
hendeğe atılmak üzere getirilir. Kadın yanan alevleri görünce içinden bir
tereddüt geçirir. Tam bu esnada kucağındaki çocuk dile gelir ve “Atla anne,
sen haklısın onlar haksızdır.” der.67

Başka bir rivayette Habbab İbn Eret, Allah Resûlü’nün Ashab-ı Uhdûd’dan
şöyle bahsettiğini anlatır: “Mekke’de eza ve cefa doruğa ulaşmıştı. Bütün
ashab inim inim inliyordu. Bir gün Yâsir, dolu dolu gözlerle Allah
Resûlü’nün yanına giderek çektiği eza ve cefaları anlattı. Bunun üzerine
Allah Resûlü, ‘Sabredin ey Yâsir ailesi!’ buyurdu.”

“Her vadide yüz bin geda, eyler nida.” Ancak bu nidalara henüz cevap
gelmiyordu. Hazreti Ebû Bekir yediği yumruklar karşısında  “Ne
kadar halîmsin ki yâ Rabbi, kâfirlere mehil üstüne mehil veriyorsun.”
diyordu.68 Habbab diyor ki; “İşte böyle eza ve cefa tahammülfersâ bir hâl
almıştı ki, Allah Resûlü’nün yanına gittim. O, Beytullah’ın gölgesinde
bürdesine bürünmüş oturuyordu. ‘Yâ Resûlallah, dua etmez misin, Allah bizi
bu eza ve cefadan halas eylesin!’ dedim. Bu dileğimden memnun olmadı.
Kaşlarını çattı ve bana tenbih edalı bir tonla şöyle dedi: ‘Siz de eza ve



cefaya mı maruzsunuz? Sizden evvel fert, inandığından dolayı alınırdı,
hendeğin içine atılırdı. Testere ile ortadan kesilirdi. Sonra da demir
taraklarla eti kemiğinden ayrılırdı da dininden dönmezdi. Allah bu işi
tamamlayacaktır ama siz acele ediyorsunuz. Gün gelecek herhangi bir kadın,
San’a’dan Hadramut’a kadar tek başına seyahat edecektir de kat’iyen
tecavüz görmeyecektir.’”69

Bu hadisle de Ashab-ı Uhdûd, her hangi bir devreye ait olmayıp bütün
devirlerde kefere ve fecere tarafından zulme maruz kalmış, hendekler içine
atılmış mazlum mü’minler ve onlara seyirci kalan kâfirler olarak
anlatılmaktadır. Nitekim Roma’da Hıristiyanlara karşı akla hayale gelmedik
zulüm, cevir ve cefa devri Bizans’ta Büyük Konstantin devrine kadar devam
etmiş ve İslâm’ın gelmesiyle o günün kâfirleri tarafından yeniden başlatılmış ve
seneler seneler boyu devam etmiştir. Daha sonra da Ebû Hanife gibi bir kısım
mihnetkeş büyüklerimiz ve hapishanede sopa yiye yiye ömür geçiren Ahmed
İbn Hanbel gibi pek çok büyük zat eza ve cefaya maruz kalmış ve rahat yüzü
görmemişlerdir. Bu itibarla da Ashab-ı Uhdûd, mütegallip, mütekebbir ve
mütecebbir bir güruhun, mazlum ve mağdur kimselere reva gördükleri
şenaetleri ifade eden bir tablodur. Bu, günümüzde de olabilir. Memleket
memleket sürgüne gönderilenler, hapishanelerde kendilerine yer hazırlananlar,
memleket mahkemelerinde aylarca muhakemesi sürenler, aylarca ihtilattan men
edilenler, buna rağmen milletine dua dua yalvarıp da tel’ine ve bedduaya âmin
demeyenler binlercedir. Bu hep böyle devam edecektir. Bence Ashab-ı
Uhdûd’un asıl anlatmak istediği de işte budur.

Sâniyen, müdakkik müfessirlerimiz, Ashab-ı Uhdûd hâdisesinden âlem-i
İslâm’ı istibdat altına alacak zalim milletleri istinbat etmişlerdir. Belki bir
dönemde bu işin en önemli vasıtası trendi. Zaten uhdûd da “had”den
gelmektedir. Nitekim bu tefsir anlayışı, yirminci asırda tahakkuk etmiştir.

________________
65 Salih İbn Fevzân, İânetü'l-müstefîd bişerhi Kitabi't-Tevhîd 1/43; Şerhu Mesâili'l-Câhiliyye s.286.
66 Bürûc sûresi, 85/4.
67 Ashab-ı Uhdûd kıssası için bkz.: Müslim, zühd 73; Tirmizî, tefsîru sûre  (85); Ahmed İbn Hanbel, el-

Müsned 6/17.
68 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/218; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 3/95.
69 Buhârî, menâkıb 25, menâkıbü’l-ensâr 29, ikrâh 1; Ebû Dâvûd, cihâd 97.



İRŞATTA ÖNEMLİ BİR ESAS
Soru: Kardeşime namaz kılması için nasihatte bulunuyorum. Ancak
netice değişmiyor. Bundan dolayı çok rahatsız oluyorum. Ne yapmamı
tavsiye edersiniz?

Yapılan nasihatlere karşı reaksiyon gösteriliyorsa o kişinin üzerine gitmemek
ve mümkünse alternatif çareler aramak gerekir. Sizin uyguladığınız yöntem
herkes için geçerli olmayabilir; ama ben, soruyu anladığım kadarıyla, buradaki
kardeşlik münasebeti stilinden hareketle, meseleyi başka bir zaviyeden ele alıp
arz etmek istiyorum.

Mesela, benim mürted ve mülhit değil ama namaza yanaşmayan, ihtimal,
namaz teklifi benden geldiği için ona soğuk bakan bir kardeşim olsun. Hemen
şunu ifade edeyim ki, küçükten gelen teklifi kabul etme, insanların çok azında
bulunan bir fazilet tavrıdır. Onu herkesten beklemek de doğru değildir. Onun
için Allah (celle celâluhu), Efendimiz’in büyük vazifesi karşısında baba ve
annesini kendisine muhatap yapmamış, onları hanîf olarak vefat ettirmiş70 ve
öbür âlemde de –inşâallah– Cennetine koyacaktır.71 Evet, Cenâb-ı Hak,
Efendimiz’in anne ve babasını O’na ümmet olma durumunda bırakmamıştır.
Çünkü bu durumda evlatlarından gelen teklifi reddetme ihtimali söz konusudur.
Zira İki Cihan Güneşi’nin yanında neşet eden ve orada hayatının büyük bir
kısmını geçiren ateş babası Ebû Leheb, ateş babası olmaya devam etmiş ve bu
ilâhî meşaleden asla istifade edememiştir.72 Bütün civanmertliğine rağmen Ebû
Talip’e de bu ilâhî menba ve havuzdan istifade etmek nasip olmamıştır. Çünkü
kendi yetiminin dinine girme ruh hâleti ona bir hâil ve perde olmuştu.73 Ancak
Efendimiz’in amcalarından mesela Hazreti Abbas,74 Hazreti Hâris75 ve Hazreti
Hamza76 Müslüman olmuşlardı ki bunlar, Efendimiz’le hemen hemen aynı
yaşlardaydılar ve O’nun arkadaşı konumundaydılar. Bu itibarladır ki, küçükten
gelen teklifin reddedilmesine biraz da tabiî nazarla bakmak gerekir.

Benim rahmetlik pederimin bir şeyhe intisabı vardı. Bu şeyh, kâmil bir
mürşitti ki, ben onun tekkesinde neşet etmiştim. Çocukluğumun büyük kısmı
orada geçmişti. Gerçekten huzuruna girdiğim zaman bir sahabî havasının burcu
burcu estiğine şahit olurdum. Bu zat, vefat etmeden önce kendi yerine pederimi



imam olarak koydu. Aynı zamanda Arapça hocam olan babam bu konumda iken
ben, on altı-on yedi yaşlarımda, daha fazla yümünlü ve bereketli olacağına
inandığım bir kısım risalecikler ve kitapçıkları kendisine götürdüm ve
okumasını istedim. Babam, evladından geliyor diye büyüklük havasına kapılıp
reaksiyon göstermedi. İki gün sonra o kitaplar içinden bana benim bilmediğim
parçaları okurken gözleri dolu doluydu:

“Mâverâdan bekliyorken bir haber,
Perde kalktı öyle gördüm ben beni.”

duygu ve düşüncesiyle bana, “Meğer her mesele bunların içindeymiş. Biz
boşuna eşik aşındırıp durmuş ve peyâbânı tepmişiz.” demiş ve vermiş olduğum
kitaplarla bir bakıma kendisine rehberlik yapmışım gibi beni rehber kabul
etmişti. Ben bu meziyet ve fazileti başka bir babada daha görmemiştim.

Evet, kardeşime namaz kılması için nasihatte bulunduğum zaman bana
reaksiyon gösteriyorsa o takdirde bana düşen, namaz ve niyazlı arkadaşlarımın
onunla münasebet kurmasını temin etmektir. Mesela, düşünelim ki, benim
hizmet-i imaniye ve Kur’âniye çizgisinde beraber olduğum bir grup arkadaşım
var; onlar zaman zaman beni telefonla arıyorlar, onlarla bir araya gelip fikir
teatisinde bulunuyoruz. Bu durumda namaz kılmayan kardeşimin –bir de benden
büyükse– daima tâli derecede kalması, içten içe kardeşlik hisleriyle bana bağlı
olsa bile ben elde avuçta bir gül gibi dolaşırken onun kapı arkasında kalması,
kendisini bana karşı reaksiyona sevk edebilir. Bu, bir insan ruh hâletidir.
Binaenaleyh onu bu türlü reaksiyona sevk etmemek için bana düşen vazife
şudur: Kendi arkadaş muhitime demeliyim ki; “Bundan sonra beni aramak
istediğiniz zaman kardeşim Ali’yi arayın. Bir yardım talebiniz olursa ona gidin.
Telefonla sorarken onu da sorun. ‘Sizin evinize çay içmeye gelelim.’ yahut ‘Biz
falan yerde olacağız, sen de bize katıl.’ deyin ve bu tür alternatif yollar
deneyin.”

Ben bazılarının derdi için derman olabilecek bu hususu, herkesin derdine
derman olabilecek hüviyette objektif olarak arz edemedim. Ancak yine de arz
edilen bu şeyler bazılarının derdine derman olabilir kanaatindeyim.

________________
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76 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 3/139; el-Hâkim, el-Müstedrek  3/213; İbn İshak, es-Sîre 2/151-152.



TEBLİĞDE TOLERANS
VE MÜSAMAHANIN SINIRLARI

Soru: Bir Müslümanın tolerans ve müsamaha hudutlarını izah eder
misiniz?

Batı’dan dilimize giren tolerans kelimesi, hoşa gitmeyen hususları vicdan ve
iman enginliği ve sine genişliği içinde tolere veya duyguların gücüyle
hazmetme demektir ki, müsamaha ve hoşgörüyle aynı olmasa da birbirine yakın
sayılırlar.

Burada hemen şunu ifade etmeliyim ki, başkalarına karşı tolerans
gösterilecek diye kat’iyen dindeki usûlden fedakârlıkta bulunulamaz, dinin
farzları, vacipleri terk edilemez ve sünnetlerine dokunulamaz. Müsamahamız
daha ziyade muhatabımızın şahsî hayatına mütealliktir. Mesela biz, şahsî
hayatımızda farz, vacip, sünnet ve müstehaplara riayetkâr olma durumundayız.
Aslında şahsî hayatımızda bunlara riayetkâr olmazsak, sözlerimizin karşı tarafta
tesir icra edeceği de düşünülemez. Çünkü tesir ettirecek Allah’tır. Evet, bizim
hayat ve davranışlarımızda Vacibü’l-Vücud ve O’nun rızası olmayınca
başkasına tesir etmemiz de düşünülemez. Biz şahsî hayatımızda –ifrata
düşmeden– âdâbına varıncaya kadar dini yaşamalıyız ki inandırıcı olalım.
Evet, şahsî hayatımızda yaptığımız her şeyi biteviye bir şahıstan isteyemez ve
onu buna zorlayamayız. İşte bu bir müsamahadır ve bu tür durumlarda muhataba
karşı müsamahalı olmak gerekir.

Meselenin ikinci yönüne gelince; bazı kimselerin şahsî kusurları olabilir. Biz
bu kusurlarından dolayı onları ikaz edip uyarsak da her zaman onlara karşı
müsamahalı olmalıyız. “Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resûlullah”la İslâm’a
dehalet eden herkese kucak açmalı ve onları bağrımıza basmalıyız. Bir
kimsenin, dinin bir emrinde veya içtimaîyata yahut siyasi intihaba dair bir
kusuru olduysa, bu hususlardan dolayı o kimse kat’iyen gözden çıkarılmamalı,
onun kalben Allah’a imanına bakılmalıdır. İmanı varsa bize düşen dilimizi
tutup onun hakkında laf etmemektir. Böyle olunca hoşgörü, bizi bir araya
getirecek ve bağlayacaktır. Hele meseleyi hizmette strateji ve hizmetin tekniği
diyerek bağnazlığa ve müsamahasızlığa kapılırsak bu, hepten hayat-ı içtimaiye



için bir semm-i kâtil hâline gelir ve bizi parçalar, böler ve canavarlaştırır.
Oysaki Ali, A remizli, Veli B remizli, Deli ise C remizli bir yoldan yürümekte
ve netice itibariyle hepsi belli bir ufka doğru gitmektedir. Fakat burada
bağnazlık kendisini gösterirse, mesela “Niçin A remizli yoldan
yürümüyorsun?” diye o yolda yürüyenlere karşı cephe alınırsa,
müsamahasızlığın bu şekilde olanı bizi zîr ü zeber eder ve ihtimal, pâyimâl olur
gideriz. İşte burada bize düşen müsamahalı ve hoşgörülü olmaktır.

Hususiyle talim ve terbiyede neslimize karşı müsamahanın yeri çok
büyüktür. Asrımızda irşada, ikaza ve hidayete erdirilmeye çok ihtiyacı olan bir
nesil mevcuttur. Bu nesle karşı anlayışlı olmazsak, onları dinlemez ve onlara
karşı tolerans gösteremezsek, kimseye bir şey anlatmamız mümkün olamaz.
Mesela, bir şahıs düşünün ki fevkalâde bir istidat ve kabiliyeti var ve bir şey
anlatıldığı zaman da dinleyecek gibi görünüyor; ama ilk davranışları –af
buyurun– biraz terbiyesizce ve küstahça. Bütün bunlara rağmen ona bir şeyler
anlattıktan sonra o da anlattıklarınızı mâkul kabul ediyor, elinizi sıkıyorsa,
kısmen inadı kırılmış, tereddüde düşmüş ve bir başkasının bir şeyler
anlatmasına hazır hâle gelmiş sayılır. Bu arada bazen o kimse size ve
mukaddesatınıza karşı yabancı, acemi ve yabani davranışlarıyla sizi içten içe
rencide de edebilir. Ben, şimdiye kadar bunun onlarcasına şahit olmuşumdur.
Adam, bacak bacak üstüne atmış ve “Şu Tanrı denen şey nedir? Bana ondan
bahset!” demiştir. Her ne kadar bu, insanı çileden çıkaran bir soru olsa da size
düşen hoşgörülü ve müsamahalı olmaktır.

Asr-ı Saadet’te Mefhar-i Mevcudat Efendimiz’in yanına gelerek, şiddet ve
hiddet gösterip O’ndan davasından vazgeçmesini istedikleri de olmuştu. Ama
O, hep dengeli olmuştu. Evet, Allah Resûlü’nün “Lâ ilâhe illallah”ı ilanı gibi
“Muhammedün Resûlullah” demesi ve peygamberlik vazifesi olarak kendisine
tevdi edilen şeyleri yapması, Allah karşısında hem insanlığının, hem
“Muhammedun Resûlullah”, hem de eşref-i mahlûkat olmasının gereğiydi.
Binaenaleyh Efendimiz, bunların hiçbirisinden vazgeçemezdi. Nitekim
vazgeçemeyeceğini Ebû Talip’e: “Güneş’i bir omuzuma, Ay’ı bir omuzuma
koysalar, ben yine de bu davadan vazgeçmem.”  ifadeleriyle
hatırlatıvermişti.77



Evet, Allah Resûlü’ne çok defa bu tür tekliflerle geliyorlardı ve O, bu
kimseleri engin bir sabırla dinliyor ve daha sonra da hak ve hakikati anlatmaya
başlıyordu. Bu açıdan zannediyorum bize, asrımızın insanına da bu şekilde
müsamaha göstermek düşüyor. Muhatabımızı öfkelenmeden, kızmadan dinlemek
ve onun da bizi dinlemesi adına atmosferi yumuşatmak mecburiyetindeyiz.
Aksine, karşımıza gelen insanları elimizin tersiyle itmek, onları ebedî düşman
hâline getirmekten başka bir işe yaramaz. Evet, bizden göreceği müsamaha ve
anlayış, onu dinlememiz, ona konuşma imkânını vermemiz, onun kalbini
yumuşatacak ve hidayetine vesile olacaktır.

Bu meselenin, değişik zamanlarda farklı yönleriyle üzerinde durduğum için
şimdilik bu kadarlıkla iktifa etmek istiyorum.

________________
77 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/101; et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  1/545.



MAL EDİNME ARZUSU
Soru: İslâm’ın içinde bulunduğu durumu kendi çapımıza göre
kavrayabildiğimiz hâlde, dünyada iken mal edinme arzusundan
kendimizi kurtaramıyoruz. Bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir?

Günümüzde İslâm’ın içinde bulunduğu durumun hakikat ölçülerine göre
kavranması, bu yolda hizmet verme adına çok mühim bir hamle ve önemli bir
adımdır. İnsanlara vazife yaptırmadan ve onlardan bir hizmet beklemeden önce,
onların yapacakları işe iyice inandırılması çok mühimdir. Eğer yangının nasıl
bir tehlike ifade ettiği, nasıl korkunç bir felâket olduğu idrak edilirse, işte o
zaman insanlar el ele ve omuz omuza vererek o yangını söndürmeye koşarlar.
Aksine insanlar yangını, normal bir manzarayı seyrediyor gibi seyrediyor ve
onun arkasından doğacak tehlikeleri idrak edemiyorlarsa, onlara o korkunç
yangın karşısında bir şey yaptırtmak mümkün değildir.

Burada istidradi olarak konuya farklı bir açıdan da temas etmek istiyorum.
Haddizatında milletimiz için en büyük felâket, dine hizmet adına uzun bir
dönem –konu bizim liyakatsizliğimiz– temsil kusurundan dolayı İslâm’ın bizim
dünyamızda bir gurbet yaşaması olmuştur. Bu itibarla da –sık sık üzerinde
durulması gerektiği gibi– bu milletin esasen en büyük derdi budur ve bu
olmalıdır. Evet, bugün ne yazık ki insanımız, kalbî ve ruhî hayatını büyük
ölçüde kaybetmiştir. Bu milletin iktisadî hayatına elli bin defa düzen verilse,
diğergâmlık olmadığı, millet ve vatan düşünülmediği, şahsî menfaatler her
şeyin önünde tutulduğu için –inananlar ve bu vatanı sevenler müstesna– bu
memlekette arzu edilen düzen ve nizam kat’iyen sağlanamayacaktır. Eğer düzen
ve nizam sağlanacaksa, bu, hasbî ve başkaları için yaşayan insanlar sayesinde
gerçekleşecektir.. ve inşâallah bir gün öyle de olacaktır.

Belli bir dönemde büyük ölçüde bu mânevî dinamikler kaybedildiği için
Belgrad bozgunu gibi bozgunlar yaşamış ve bir daha da belimizi
doğrultamamışızdır. Evet, artık yeniçerinin yüreğinde imanı, dizinde de
dermanı kalmadığından bozgunlar da kaçınılmaz olmuştur. Ama şu da var ki, bu
millet en felâketli günlerinde –Allah’ın tevfik ve inayetiyle– çok az bir imkânla
yine düşmanlarına galebe çalmasını bilmiş ve idbarını ikbale çevirmiştir.
Mesela, Anadolu’nun işgali karşısında, biraz da İslâmî heyecanın uyarılmasıyla



milletimiz evinde barkında ne varsa hepsini satarak Çanakkale’ye koşmuş ve
yeni bir kahramanlık destanı yazmıştır. Oradaki manzarayı Batılı müşahitler ve
tarihçiler anlatırken derler ki: Çanakkale’de İngiliz birliklerini durduran asıl
faktör, Türklerdeki fevkalâde askerî teknik ve taktik, savaş stratejisi ve hareket
tarzı değildi; oradaki en güçlü unsur, Mehmetçik’in ölümü gülerek karşılaması,
âdeta ölüme yürümesi ve o herc ü merc içinde ateşin içine atılmış cayır cayır
yanan arkadaşlarını gören o imanlı ruhun, gözünü kırpmadan ateşin içine
atılmasıydı. Öyle ki tümenlerin ardı arkası kesilmeden insanımızın üzerine
yürüyor, o ise gözünü kırpmadan kendilerini o yakıcı ateşin içine atıyordu.
Evet, yüreği böyle atan yüz binlerce askerimiz bugün orada medfûn
bulunmaktadır. Bu coşkun iman ve heyecandır ki, bizim felâketli günlerimizin
destan şairine en büyük destanı –Çanakkale Destanı’nı– yazdırmıştır. O kadar
ki bu destan tarih sayfalarından asla silinmeyecek bir destandır. Bu destanda
Mehmet Âkif, Kâbe’yi getirip Çanakkale’deki şehidin başına koymuştur.
Haddizatında Kâbe yerinden oynamaz ve orası Sidretü’l-Müntehâ’ya kadar
meleklerin dahi metâfıdır. Ve Kâbe öyle bir yerdir ki oraya en uzak yerlerden
ziyaret edilmek için gidilir. İşte şairimiz, hayalinde Kâbe’yi kucaklayıp
getirmiş ve şehide âdeta bir mezar taşı gibi armağan etmiştir. Şunu da belirtmek
gerekir ki, haddizatında Çanakkale şehidimiz bu destansı ifadelerin daha
ötesine lâyıktır. Keşke gücümüz yetseydi de Sidretü’l-Müntehâ’yı getirip o
şehidimizin başına dikebilseydik..! Zira o, maddî gücümüzün çok ama çok
sınırlı olduğu bir savaşta, göğsündeki imanı ile mücadele ediyordu ki, topa
karşı sadece süngüyle mukabelede bulunma şeklinde bir karşı koyuşumuz söz
konusuydu...

Binaenaleyh, bizim üst üste problemlerimizi ve müşkillerimizi
halledebilecek en büyük kuvvet, iman gücüdür. İmanın bu gücü, Allah’ın tevfik
ve inayetiyle, tam olarak kavrandığı ve idrak edildiği an, milletimize ait pek
çok meselenin rahatlıkla halledilebileceği ümidini taşıyorum. Bu itibarla
felâketin sezilip onun karşısında uyanık ve duyarlı olunduğu takdirde,
meselenin büyük bir kısmı halledilmiş olacaktır. Yine öyle ümit ediyorum ki,
dinine ve vatanına hizmet etmeye azmetmiş olanlar bu meseleyi çok iyi
kavrasalar –inşâallah– aşamayacakları tepe ve içinden sıyrılamayacakları



girdap kalmayacaktır.
Şu ana kadar, soru ile alâkalı olarak, mezkûr mevzuda yeterince duyarlı

olanlara karşı takdir hislerimi ifade etmeye çalıştım. Tabiî ki, soruda sözü
edilen esas husus, milletimize ait felâketleri peyderpey sezdiğimiz, hatta yer yer
bunların altında kalıp ezildiğimiz ve bütün bunları vicdanımızda duyduğumuz
hâlde, dünya malına karşı hâlâ nasıl bu kadar hırslı olduğumuzdur.

Evvelâ, mal biriktirmenin, felâketi sezmeye ters olduğu kanaatini
taşımadığımı belirtmek isterim. Bana göre yerinde mal biriktirme, felâketi
derinden derine sezmeye karşı bir mukabeledir. Evet, yerine göre mal, o
felâketlere karşı koymak için bir hazırlık mânâsı taşır. Fakat mal, bizatihi ve
bizzat insanın maddî, dünyevî ve sûrî zevklerini hedef alarak biriktiriliyorsa
işte böyle bir malın onun için zararlı olduğu ve onu kurtaramayacağı her zaman
söylenebilir. Ve bir mânâda böyle biri, malın beraberinde getirdiği felâketi de
sezememiş demektir. Hayatlarının hemen bütün karelerini Allah yolunda
geçiren ve, Kur’ân’ın ifadesiyle, Allah’ın kendilerinden razı olduğu sahabe
efendilerimiz78 mal ile olan münasebetlerinde de kılı kırk yaran bir hassasiyet
gösteriyorlardı. Sahabe-i kiram efendilerimiz hicret edip Medine’yi teşrif
buyurduklarında çok kısa zamanda Kureyza ve Benî Nadîr çarşılarında söz
sahibi olmuşlardı. Hâlbuki o güne kadar bu çarşılarda ticareti elinde tutanlar
başkaları idi. Mü’minler, aralarındaki içten münasebetler sonucu onlara üstün
gelerek çarşı-pazara hâkim olmuşlardı. Medine’de bulunan Müslümanlar,
ticareti çok iyi bilmiyorlar ve daha çok ziraat ile iştigal ediyorlardı.
Mekke’den Efendimiz’le beraber hicret edip Medine’yi teşrif eden muhacirler
ise ticareti çok iyi anladıklarından hemen oradaki ticareti ellerine
geçirivermişlerdi. Bunun neticesi olarak Hazreti Osman, Abdurrahman İbn Avf
ve Hazreti Talha gibi sahabîler çok zengin olmuşlardı. Bunlar zengin
olmuşlardı ama her an mallarını da canlarıyla beraber Allah yolunda feda
etmeye hazır ve âmâde bulunuyorlardı.

Konuya bir misal vererek açıklık getirmek istiyorum. Bir gün Hazreti
Osman’dan yardım istenmiş, o da, yüzlerce deveyi sırtındaki yüküyle beraber
Allah yolunda verirken hiç tereddüt göstermemişti.79 Abdurrahman İbn Avf da
bir defasında kervanıyla ticaretten geldiğinde Hazreti Âişe Validemiz’den



Efendimiz Aleyhissalâtü vesselâm’ın şöyle buyurduğunu duymuşlardı: “Ben,
Abdurrahman İbn Avf’ı Cennet’e sürüne sürüne girerken gördüm.”  Bunun
hikmeti sorulunca da, “Çok serveti var.”  cevabı alınmıştı. İşte Abdurrahman
İbn Avf, o gün kervanla Medine’ye kadar beraberinde getirdiği servetin hepsini
hemen bir sözle Allah yolunda feda etmişti.80 Hazreti Ömer de her şeyini
Mekke’de bırakmış ve Medine’ye öyle göçmüştü. Hayber Gazvesi’nden
kendisine bir arazi düşen Hazreti Ömer, “Sevdiğiniz mallarınızı Allah yolunda
harcamadıkça fazilet mertebesine ulaşamaz, iyiler sınıfı içine giremezsiniz.
Bununla beraber her ne infak ederseniz, Allah mutlaka onu bilir.”81 âyeti
nâzil olunca, hemen gelmiş ve “Yâ Rasûlallah! Ömer İbn Hattab, oradaki o
sevdiği güzel bağını-bahçesini vakfetmek istiyor.”  diyerek o araziyi Allah
için vermişti.82 Bu hareketin bir benzerini de Ebû Talha gerçekleştirmişti.83

Binaenaleyh, mü’minin Allah yolunda kullanma ve taparcasına ona
bağlanmama kaydıyla mal biriktirmesi de Allah yolunda olma demektir. Nasıl
ki abdest almaya gitme namaz yolunda çok önemli bir iştir. Aynen öyle de,
Allah yolunda hizmet etmenin şartlarından ve rükünlerinden sayılabilecek
servet tedariki ve mal biriktirme de Allah yolunda olma demektir. Malını bu
gayeler doğrultusunda kazanan bir insanın çarşı-pazarda alış-veriş ve pazarlık
yapması, ona âdeta evrâd u ezkâr yapıyor ve Allah’a dua ediyor gibi nafile
sevap kazandırır. Mühim olan, mü’minin niyetidir. Onun için Söz Sultanı
(sallallâhu aleyhi ve sellem), mü’minin niyetinin amelinden daha hayırlı
olduğunu bildirmişlerdir.84 Ama onun niyeti, yine Efendimiz’in beyanları
içinde, malıyla fahirlenmek,–Allah korusun– ahiretini ve ukbâsını unutup
tamamen dünyaya dalmak, başkalarını ezmek, başkalarının hukukuna tecavüz
etmek ve çalım satmak ise, bu mal o insanın omuzlarında bir vebaldir.85

İşte ikinci şıkta anlatıldığı minvalde mal biriktirme ve bu istikamette gayret
gösterme mezmûmdur. Onun, bizim ahiret inancımız ve Allah’la irtibatımızla
telif edilmesi mümkün değildir. Aksi takdirde İslâm’ın içinde bulunduğu şu
girdap içinde, insanları kurtarmaya çalışırken, yeni yeni girdapların içine
dalma söz konusu olur. Yapılması gereken şey, etrafını kuşatan girdaplara
mukabil, insanımızın biraz daha kazanarak –Allah’ın tevfik ve inayetiyle– yeni
yeni müesseseler kurması, bu müesseselerin başına ateş gibi civanmert



kimseleri getirip koyması ve bütün bu gayretleri, insanımıza ve neslimize
hizmet etme istikametinde yapmasıdır. Bu yolda mal kazanmak mezmûm değil,
bilakis bir ibadettir. Kimse bu mevzuda mal kazanmadan diriğ etmemelidir,
zira mühim olan niyettir.

________________
78 Bkz.: Tevbe sûresi, 9/100; Fetih sûresi, 48/18; Mücadele sûresi, 58/22; Beyyine sûresi, 98/8.
79 Tirmizî, menâkıb 18; el-Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr 5/246; et-Tayâlisî, el-Müsned s.164.
80 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/115; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 1/129.
81 Âl-i İmrân sûresi, 3/92.
82 Buhârî, şürût 19, vesâyâ 28; Müslim, vasıyyet 15.
83 Buhârî, zekât 44, vekâlet 15, tefsîru sûre (3) 5; Müslim, zekât 42-43.
84 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 6/185-186; el-Beyhakî, es-Sünenü’s-suğrâ s.20.
85 Bkz.: Müslim, imâret 152; Tirmizî, zühd 48 ; Nesâî, cihâd 22.



MÜ’MİNDE ZENGİNLİK
Soru: Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle
buyurmuştur: “Âdemoğlunun şu hasletlerinden başkasında bir hakkı
yoktur: Barınacağı ev, vücudunu örtecek elbise, katıksız ekmek ve su.”86

Zamanımızda bilhassa evlenmek isteyenler çok acayip şeyler
aldırtıyorlar. “Dünya, kâfirin Cennet’i, mü’minin Cehennem’i”87 olduğu
hâlde bugün hem şehirlerde hem de köylerde lüks mobilyalar, koltuklar
ve buna benzer önemli olmayan çok pahalı bazı şeyler alınıyor. Bu
hususta ne dersiniz?

Bu husus, yirminci asra ait marazî bir ruh hâletidir ve bütün içtimaî yapımızı
tesir altına almıştır. Bugün insanlık, “Gerçek şu ki: Siz bu peşin dünya
hayatına çok düşkünsünüz. Onun için ahireti terk edip duruyorsunuz.”88

ferman-ı sübhânisini tasdik etmiş, fiilî olarak dünya sevgisini, dünya zevklerini
tercih etmiş ve ahireti kısmen unutmuş gibidir. Bunun sonucu olarak da, “Bütün
zevklerinizi dünya hayatınızda kullanıp tükettiniz, onlarla safâ sürdünüz.
Artık bugün, dünyada haksız yere büyüklük taslamanız ve dinden çıkıp
fâsıklık etmeniz sebebiyle sizi hor ve hakir kılacak bir azap ile
cezalandırılacaksınız!”89 tokadını yemeye hazır olmak lâzımdır. Evet, bugünün
insanı, bütün çalışma ve gayretlerinin neticesini dünya meyveleri hâlinde
yemiş, âdeta ahirete bir şey bırakmamış gibidir.

Bu arada, görenek ve tiryakilik belâsı ile mü’minler de kimde ne görürlerse
onu hemen alıyorlar. Bugünkü Batı medeniyeti –hususiyle bu işin iktisadî yönü–
tüketim üzerine kurulmuştur. Bizler, her hâlükârda kayıtsız şartsız Batı’yı taklit
ettiğimizden ötürü bu mevzuda da adım adım onu izlemekteyiz. Batı, tüketime
dayanan bir iktisadî sisteme sahiptir; biz de kendi dünyamızda bunu tesis
etmeye çalışıyoruz. Bunun için lüks mobilya, lüks eşya ve herkesin yirmi kat
elbisesinin olması âdeta ahvâl-i âdiyeden şeyler. Arabalar değiştiriliyor,
icabında ucuz arabaların yerini daha lüks arabalar alıyor ki, bunların hepsi
Batı’dan gördüğümüz görenek ve tiryakiliklerdendir. Keşke, bütün bunların
hesabını Allah’a vereceğimizi unutmasak..!

Mü’minler mutlaka para kazanıp zengin olmalı. Âyât-ı tekvîniyeden istifade



etmeli, ticarî ve iktisadî hayatta mutlaka işi önde götürmelidir; götürmelidirler,
zira Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Medine-i Tâhire’yi ilk teşrif
ettiklerinde Medine’nin bütün pazarlarında ticareti elinde tutanlar başkalarıydı.
Kısa bir süre sonra Allah Resûlü, Yemen ve Şam arasında teşkil ettikleri
kervanlarla ticaret kanunlarına hâkim olan Mekkeli muhacirleri Medine’de
ticarete yönlendirdi. Kısa bir süre sonra da iktisadî ve ticarî dengeler
Müslümanlar lehine değişti.

Şu an itibariyle Müslüman’ın giyiminden harp malzemesine kadar her şey
büyük ölçüde başkalarının elinde bulunmaktadır. Müslüman, ihtiyaçlarını
onlardan alıp gidermek zorundadır. Dolayısıyla mü’min çalışıp kazanmalı,
ticarî ve iktisadî hayatta olmalıdır ama kenz yapmamalı ve tûl-i emellerle
sarhoş olmamalıdır. O, tıpkı Resûl-i Ekrem, Sıddîk-ı Âzam ve Faruk-u Ekber
gibi kazanmalı, ama bunu milletinin, vatanının ve dinî hayatının geleceği için
sarf etmelidir. Resûl-i Ekrem’e mal ve servet yığın yığın akıyordu ama O,
onları hiç hazinede tutmuyordu. –İslâm’ın para politikasını yazanların hep
gaflet ettikleri bir husustur bu.– Para bir taraftan giriyor, dibi delik cüzdana
giren para gibi öbür taraftan çıkıveriyordu.

Bir keresinde Resûl-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) selam verip ikindi
namazını bitirdikten sonra aklına bir şey geliyor ve süratle yerinden kalkıp
hanımlarının odalarından birine giriyor. Birkaç dakika sonra sevinçle geliyor
ve meraklı gözlerle bekleyen cemaate; “Namazda iken evimizde birazcık altın
olduğunu hatırladım. Yanımızda gecelemesini hoş görmediğim için derhal
dağıtılmasını emrettim.” buyuruyorlardı.90 İşte Hazreti Osman ve Hazreti Ali
dâhil Râşit Halifeler devrinde devletin para mevzuunda politikası bundan
ibaretti. İslâm devletine yığın yığın mal geliyordu ama onunla devlet ve bütün
bir toplum mamur ve güçlü oluyordu. Mevlâna Şiblî’nin tahkikine göre, Hazreti
Ömer devrinde her ihtimale karşı sadece Medine-i Münevvere civarında yedek
olarak binlerce at besleniyordu.91 Bu atlar harbe gitmiyorlardı; bunlar, Hazreti
Ömer’in nezareti altında harbe hazır bekletiliyorlardı. O günkü şartlar altında
bu, takdir edilmesi gereken yüksek bir rakam sayılırdı.

Mü’min zengin olacak ama bunu devletine, milletine ve dinine-diyanetine
sarf edecektir.. ve bu sayede o, –Allah’ın tevfik ve inayetiyle– kendisini Allah



indinde mesuliyetten kurtaracaktır. Fakat bir kimse kendi nefsi için kenz yapar,
“evladım, torunum” deyip mal biriktirmeye kalkışırsa –Allah muhafaza
buyursun– çok defa bu lüks, sefahet ve israf göreneği ile tiryakiliğe bağlı
iktisadî hayatın bizi baş aşağı götüreceğinden endişe duyulmalıdır. Ayrıca,
şüpheli şeylerden kenz yapmak, başkalarına haram ve şüpheli şey yedirmenin
haram olması bakımından da dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Hâsılı, nefsimiz için değil, gelecek nesiller ve bütün bir insanlık için daha
iyi bir dünya kurma adına kazanalım ve harcayalım. Kurduğumuz dünyada onlar
gelsin ve rahat etsinler.

________________
86 Tirmizî, zühd 30; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/62; Abd İbn Humeyd, el-Müsned 1/46.
87 Müslim, zühd 1; Tirmizî, zühd 16; İbn Mâce, zühd 3.
88 Kıyâmet sûresi, 75/20-21.
89 Ahkaf sûresi, 46/20.
90 Buhârî, amel fi’s-salât 18; Nesâî, sehv 104; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/7, 384.
91 Mevlâna Şiblî, Hz. Ömer ve Devlet İdaresi 2/144-146.



EVLAT-BABA İLİŞKİSİ
Soru: Babam beni birkaç defa kapı dışına attı. Şimdi geri çağırıyor. Ben
de gitmek istemiyorum. Ne yapayım?

Bu, baba ile evladı arasında münasebet tekniği ile alâkalı bir mevzu. Bir
babanın, soruda bahsedildiği şekilde, çocuğunu defalarca kapı dışarı atması,
çocuğu isyana sevk eder ve ona günah işlettirebilir. Onun için bu durumda olan
bir evladın, babasının gönlünü yaparak evden ayrılması herhâlde daha uygun
olur.

Vâkıa, baba, evladını dövse, kovsa bile evlat yine de bu kadar geçimsiz olan
babasının elini öpmeli ve onun duasını almaya çalışmalıdır. Ancak babadan,
evladının tansiyonunun kabarmasına sevk edecek, onu isyana teşvik edecek, baş
kaldırmaya götürecek davranışlar müselsel devam edip giderse o zaman çocuğa
düşen şey aklı ve mantığıyla hareket etmektir. Bu durumda evladın, babasının
elini öpüp, “Baba! Ben, her şeye rağmen seni ziyaret edeceğim, ihtiyaçlarını
karşılayacağım. Ancak müsaade buyurursan ben başka bir yerde ev bulayım ve
orada oturayım.” demesi uygun olur zannediyorum. Aklın ve mantığın yolu
budur. Nitekim bu kadar hoşnutsuzluktan sonra o evde geçim olması
beklenemez.



İkinci Bölüm
DÜŞÜNCE BOYUTU



MÂNÂ MADDEDEN ÖNCEDİR
Soru: Materyalist felsefecilerin yönelttikleri sorulardan birisi de: “Ruh
mu, yoksa beden mi önce yaratılmıştır?” sorusudur. Bize göre ruh mu
önce yaratılmıştır? Bunu aklen ve mantıken nasıl ispatlayabiliriz?

Esasen bu, bir ilim olmayıp belki bilinmesi gereken bir nazariye ve çok az
bir yönüyle akideyi ilgilendiren bir husustur. Bu açıdan da, “Ruh mu, yoksa
beden mi önce yaratılmıştır?” sorusuna sadece merakı def etmek için cevap
verilir.

Yerine göre Allah, ruhla maddeyi beraber yaratmıştır denebilir. Ancak
bununla maddenin dışındaki varlıklar kast ediliyorsa, şu bilinmelidir ki, kâinat
ve eşya olmadan evvel, evvelden de evvel mânâ vardı. Evvelâ, elimizdeki
naslardan her şeyin bir ilmî vücudunun olduğunu görüyoruz. Maddenin
olmadığı, Arş-ı Rahmân’ın “amâ” üzerinde bulunduğu bir devrede veya onun
verâsında –zamanla onu takyîd edemiyoruz– her şeyin ilmî vücudu olduğu
ümmetçe ittifak konusudur. Daha sonra bir kısım naslardan Allah’ın (celle
celâluhu) aklı yarattığını görüyoruz. Efendimiz, zayıf bir rivayette ilk yaratılan
şeyin kendi nuru,92 başka bir rivayette akıl,93 kuvvetli bir rivayette ise kalem
olduğunu ifade buyurmuştur.94 Hadislerde zikredilen bu üç unsurdan akıl
cephesini daha ziyade Neoplatonist felsefeciler almış, akl-ı evvel demiş ve
bütün eşyayı akl-ı sâni, akl-ı sâlis, akl-ı râbi… ve sonra nefs-i evvel, nefs-i
sâni, nefs-i sâlis, nefs-i râbi… şeklinde bir tertip içinde akl-ı evvele
bağlamışlardır. Allahu a’lem, ukûl-ü aşere akidesi de bundan doğmuştur.

Şimdi ilk yaratılan akılsa, akıl madde değildir. İlk yaratılan ruhsa, ruh da
madde değildir. İlk yaratılan nursa, nur mahlûk ise de, o da madde değildir.
Mesele bu yönüyle ele alındığında, maddeden evvel antimaddenin yaratılmış
olduğu görülmektedir. Evvelâ madde için kalıp olabilecek takdirî şeyler
yaratılmış, sonra da madde o kalıp içinde yerini almıştır. Bu husus, kâinatlar
çapında cereyan eden hâdiselerde de, normo âlem olan insanlıkta da, mikro
âlem dediğimiz hücreler âleminde de böyledir.

Burada dikkatlerinizi bilhassa şu hususa çekmek istiyorum. Ruh-i küllî ve
akl-ı küllî dediğimiz şey, topyekûn kevn ü mekânları içine alabilecek bir



mahfaza ve mazmunun adı ise, bütün sistem ve nebülozlar ve bütün hey’ât
sistemleriyle o ruh ve kalıp içinde onlara bağlı demektir. Yani onun şeklini o
vermekte, onun içine girince de câzibe (çekme) ve dâfia (itme) ona göre
olmaktadır. Çünkü câzibe de, dâfia da itibarî şeylerdir. Bunu izah etmek de çok
zordur. Bu mevzuda Newton bir şey demiş, Einstein gelmiş konuyu bütün bütün
katıp karıştırmıştır. Ve hiçbir zaman meselenin hakikati anlatılamamıştır.
Hâdiselerin oluşuna göre meseleye bir tarif getirilmeye çalışılmış ise de
meselenin niçin ve nedenine hiçbir zaman inilememiştir. Zaten meselenin niçin
ve nedenine inmekten ilim çok defa kaçmayı tercih etmektedir. Aslında bu,
felsefenin mevzuudur ve bir nazariyeler mecmuasıdır. Binaenaleyh ne Newton
ne de Einstein meselenin niçin ve nedenine bir çözüm ve tahlil getirmemiş,
belki keyfiyet ve oluşla alâkalı bir ifade ortaya koymuşlardır. Biri yerçekimi
demekte, diğeri ise meseleyi hayyize bağlamakta ve Öklid’in hendesesine
sırtını dönmektedir. Ancak hiçbiri çekim mevzuunda ciddi bir çözüm ortaya
koyamamıştır. Hele yeni yeni peyklerin fezaya gitmesi ve mekân hakkında daha
ciddi malumatlara sahip olmamız karşısında bugün yerçekiminin pek de
Newton’dan anladığımız gibi olmadığı açık seçik ortaya çıkmıştır. Yerçekimi
mevzuu her yerde aynı şekilde geçerli bir ölçü ve kanun değildir.

Binaenaleyh câzibe ve dâfianın verâsında da bunlara hüküm ve kumanda
eden küllî bir ruh vardır. Nitekim büyük bir zat, insanların küre-i arza câmid
nazarıyla baktıklarını, ancak kendisinin küre-i arza canlı bir hayvan nazarıyla
baktığını ifade etmiştir.95 Zira tıpkı insanın cismi üzerinde hükmeden, kumanda
eden bir ruhu olduğu gibi topyekûn küre-i arzın dalına-budağına hükmü
geçecek, en azından onlardan müterakki elfâza ve kelimâta tercüman olacak,
fiilî ibadetini alkışlayıp Allah’a takdim edecek, onun keyfiyetine uygun bir
melek ve ruh vardır ki bütün eşyanın ibadetini temsil etmektedir. Küre-i arza,
güneş sistemine, Samanyolu’na müekkel melek/melekler vardır.

İşte bütün bu sistemler, materyalist bir ölçüyle câzibe-dâfiaya verilse de,
haddizatında meselenin niçin ve nedeninde küllî ruh diyebileceğimiz veya
felsefecilerin ervâh-ı sâriye dedikleri –tabir hata olabilir– Cenâb-ı Hakk’ın
icraatının alkışçıları olan meleklerin bulunduğu görülecektir ki, onlar, maddeye
tekaddüm etmişlerdir ve maddeden evvel gelirler.



Bizim varlığımızda da ruh evvel gelir. Henüz sperm, yumurtayla buluşup
canlı olma safhasına, yani ceninlik devresine girdiği andan itibaren ona –
Allah’ın emriyle– ruh, hayat nefh edilir, ondan sonra canlanır. Orada dahi
insanın maddesinde ölçüyü ve dengeyi tutan, temin eden yine ruhtur. Ruh
çıkınca da ceset dağılır ve her şey dejenerasyona maruz kalır.

Bütün bu misallerden anlaşılmaktadır ki, maddeden evvel mânâ, antimadde,
metafizik ve metapsişik vardır. Belki madde de gidip onlara dayanmakta ve
ruhun ölçülerine göre bir biçime girmektedir. İnsan vücudunda da bu ölçüyü
temin eden yine ruhtur. Ne var ki, ruhçular bu meselenin sadece bir yönünü ele
alıp ifade etmektedirler. Ruh, şuurlu bir kanun-i emrîdir ve insanın dublesi
mahiyetindedir. İnsanın bu dublesi, aynen insana benzemektedir ve bir kalıp
gibidir. Buna onun perispirisi de diyebiliriz. Her ne kadar onun kendine göre
bir ağırlığı olsa da bu, kat’iyen gramlarla tartılamaz. İnsana benzeyen bir ikinci
varlığı insan kendi mahiyeti içinde taşımaktadır. Bu, ayrıldıktan sonra vücutta
denge bozulmakta, hücreler birbirine elveda deyip ayrılmakta ve bütün bunları
bir tefessüh takip etmektedir. Ruhun cesede nezareti, bir kısım şehitlerde
olduğu gibi devam ederse, cesedin çürümemesi ve dağılmaması da bahis
mevzuu olabilir. Bunu değişik yerlerde misalleriyle arz etmiştim. Tahnit
edilmeden (mumyalanmaya tâbi tutulmadan) gömülen nice şühedâ vardır ki,
bunların cesetleri yüz sene sonra çıkarıldığında hiçbir arızaya maruz
kalmadıkları görülmüş ve sapasağlam oldukları müşâhede edilmiştir. Bu da
Allah’ın koruması ve himaye etmesiyle bir bakıma ruhun nezareti altında
cesetlerinin devam ettiğine delâlet eder ki, madde bütünüyle ruha dayanmakta
ve mevcudiyetini sürdürmektedir.

Asrımızda bu mevzua dair de pek çok eser yazılmış, antimadde etrafında,
maddenin sıfıra incirar ettiği mevzuunda çok söz söylenmiştir. Hele şimdi
hepten maddede sabit kanunlar olarak tanıdığımız şeylerin altının üstüne
geldiğini görüyoruz ki, mekânları yutacak bir kısım obur şeylerden
bahsedilmektedir.. ve bunlar, her şeyi alt üst etmektedir. Einstein da izafiye
nazariyesini anlattığı kitabında telehhüf ve teessüfünü anlatmakta,
bilemediğimiz kanun ve nizamla bir yerde yeni âlemlerin nesc edildiğinden
bahsetmektedir ki bu da fiziğin kanunları ile izah edilemez. Zira orada,



kitaplara koyduğumuz fiziğin sabit kanunları geçmemektedir. Yeni şeyler
keşfetmek gerekmektedir.

“Gün doğmadan meşîme-i şeb’den neler doğar.”  deyip her şeyin ilmini
Allah’a havale ediyoruz.

________________
92 Bkz.: es-Suyûtî, el-Hâvî 1/325; el-Halebî, es-Sîratü’l-Halebiyye 1/240.
93 ed-Deylemî, el-Müsned 1/13; İbn Hacer, Fethu’l-bârî 6/289.
94 Tirmizî, kader 17, tefsîru sûre (68) 1; Ebû Dâvûd, sünnet 16.
95 Bediüzzaman, Sözler s.795 (Lemeât).



ALLAH’IN ZÂT’INI DÜŞÜNMEK
Soru: İstemeden, biraz da kemmiyet ve keyfiyete bağlı, Allah’ın zâtını
düşünüyoruz. Bundan kendimizi nasıl koruyabiliriz?

Vacibü’l-Vücud’un Zât’ını düşünmek daha ziyade insanın merakıdır ve
bunun vesveseyle asla alâkası yoktur. Cenâb-ı Hak bize bazı kabiliyetler
vermiştir. Bunları vermekle de bir kısım şeyleri yapmamızı ve bazı şeyleri de
yapmamamızı istemektedir. Fakat bazen bunları suistimal edip kötüye
kullandığımız da olabilir.

Mesela, Cenâb-ı Hak bize “sevme” hissini vermiştir. İnsanda sevme, âşık
olma, meftun ve mecnun olma hissi çok âlî bir duygu ve yüce bir histir. İnsana
bu his, meâliyâta yani gerçekten sevilmesi gereken yegâne Mahbûb, yegâne
Mâbud ve yegâne Maksûd’a sarfedilmek için verilmiştir. İnsan, sevgiyi
suistimal edip fâni bir surette mâlâyânî şeylere sarf ederse, bu yüzden ızdıraba
maruz kalacağı gibi, suistimalinin cezasını da çeker. Aksine, insan bu muhabbet
kabiliyetini Allah’a tevcih eder, O’ndan ötürü mahlukât-ı ilâhiyeyi de severse
hiç azap çekmez, aksine mutlu olur. Yunus’un ifadesiyle, “Yaratığı severim
Yaratan’dan ötürü”  sevme duygu ve düşüncesi içinde olan insan asla ızdırap
çekmez. Zira o, “Bütün mahlukât Allah’tandır, Allah’la var ve Allah’la
kâimdir.” ve “Allah ezelî-ebedî olduktan sonra, bunlar yok olsalar bile O,
bunların binlerce misalini hem burada hem de ahirette yeniden yaratacaktır.”
der ve müteselli olur. Buna mukabil insan, mahlukât-ı ilâhiyeyi doğrudan
doğruya kendi adlarına ve Allah’ı düşünmeden seviyorsa o hep ızdırap çeker.

“İnat” da insana verilmiş çok faydalı bir histir. Ama onun esas kullanılacağı
yer, hangi sıkıntıyla karşı karşıya kalınırsa kalınsın hakta sebat etmek içindir.
Evet, bu duygu sadece ve sadece hakta sebat etmede kullanılmalıdır. Hazreti
Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakkında akla hayale gelmedik bin
türlü şüphe îrâs edilse de mü’min, bu mevzuda –hakta sebat mânâsına– inat
ederek o konuda hep dik durmalıdır. Yine mü’min, hizmetten kendisini
engellemek için yapılan bütün hilelere rağmen inat deyip Mâbud-u Mutlak’ına
günde beş defa tecdîd-i biatta bulunarak hep O’na müteveccih olmalıdır. İnat
hissi de bazen suistimal edilebilir. Mesela, iki insan bir meselede farklı
düşünebilir; mesela, biri diğerinin dediğini kabul etmez ve tam aksi bir şeyi



savunur. İşte bu da inadın suistimal edilmesidir. Aslında, insanların farklı
düşünmeleri normal bir durumken bunu münakaşaya götürme ve bu konuda inat
etme, bu hissin suistimal edilmiş olmasındandır.

İnsana bir de “merak” hissi verilmiştir. Merak hissi, insanda meâliyâtı tahkik
etmek için vardır. Bu his Efendimiz’de çok ulvî bir şekilde mevcut idi. Zira O
(sallallâhu aleyhi ve sellem), zayıf bir hadise göre, “Allah’ım, bana eşyanın
hakikatini göster!”96 diye dua ediyor ki, eşyanın mülk ve melekûtunu görme
isteğinin temelinde, müspet mânâda merak vardı. Bu şekilde, eşyanın hakikatine
muttali olmak için kullanılan merak, yerinde kullanılıyor demektir. Bu merakla
insan eşyayı didik didik etmeli, illetten ma’lûle (sebepten neticeye) intikal
etmeli ve tabiat ötesine muttali olmaya çalışmalıdır. Bu sayededir ki insan,
fizikten atom fiziğine intikal eder, “acaba acaba”larla eşyanın derinliğine
nüfûza muvaffak olur. Ne var ki o, eşyadan aldığı mârifet hüzmeleri, pozitif
sonuçlar yanında hiçbir zaman Cenâb-ı Hakk’ın eşyayı idare ettiğini de hatırdan
çıkarmamalıdır. Esasen merak çok kıymetlidir. Kâinattaki her şeyin arkasında
isim ve sıfatların cilvelerini gören insan çok defa hayretinden kendinden geçer.
Bir de bu güzel isim ve bu mukaddes sıfatların asıl bağlı bulundukları şuûnat-ı
zâtiye vardır ki, doyulmaz tetkik ve temaşasına…

Kâinatı, esmâ, sıfât ve Zât’ı ile izhar eden –Vacibü’l-Vücud olan– Allah’ın
bir de Zât-ı Baht’ı vardır. “Acaba bu güzelliklerin asıl menbaı olan Zât-ı
Bârî’yi görmek mümkün değil mi?” merakı ne hoştur! Ve aslında Allah, insana
bu istidadı vermiştir. İnsan, Zât-ı Bârî’yi bî kemm u keyf tasavvur edecek,
merak edecek ve görme iştiyakı ile yanıp tutuşacaksa bu biraz da merakla
alâkalıdır. Ama görmenin yeri burası değildir. Ne var ki, burada görme merakı
ve isteği olmalıdır ki ötede de gerçekleşsin. Burası, esbap perdelerinin
hükümfermâ olduğu bir yerdir. İnsan burada ancak milyonda dört-beş
nisbetinde görür, dört-beş nisbetinde işitir, dört-beş nisbetinde hisseder ve
milyonda ancak dört-beş nisbetinde bir şeye muttali olabilir. Binaenaleyh
insan, görmek, duymak, hissetmek ve bilmek için kendisine lütfedilen bu çok
dar daire içinde Cenâb-ı Hakk’ı asla göremez. Onun göreceği şey esmâ-i
ilâhiyenin celevâtı, hissedeceği şey ise, sıfât-ı ilâhiyenin tecellîleridir. İnsan,
sıfât-ı ilâhiyeyi ihâta edemez. Edebilmesi için binde bin görmesi, binde bin



duyması, binde bin idrak edebilmesi lâzımdır..
Dolayısıyla mü’minler Cennet’te Cenâb-ı Hakk’ı görecek, duyacak ve bir

şerefe mazhar olacaklardır. İşte oradaki görme hakikati bizim ruhlarımıza
aksedince, burada da içimizde bir görme, Zât’ını tasavvur etme merakı
beliriyor. Eğer ille de burada göreceğiz dersek totemciliğe, putperestliğe
düşebiliriz. Mü’minler burada düşünce ve tasavvurlarında hep tecrit ve
tecerrüt mülâhazasına bağlı yaşarlar/yaşamalıdırlar. Resûl-i Ekrem Efendimiz
bir hadis-i şeriflerinde bu hakikati ifade sadedinde, kıyamet günü insanlar
haşrolunca onlara Allah’tan başka taptıkları şeylere tâbi olmalarının
söyleneceğinden bahseder. Mü’min kullara gelince, onlara da böyle bir tecellî
olacak ve Allah, “Ben sizin Rabbinizim.” diyecek. Onlar da, dünyadaki
bilgilerine göre Allah’ın görülüp ihâta ve idrak edilemeyeceğini
düşündüklerinden bunu kabule yanaşmayacak ve “Senden Allah’a sığınırız.
Rabbimiz gelinceye kadar yerimiz burasıdır. Gelince biz O’nu tanırız.”
diyecekler. Derken Rabbileri onların tanıyacakları bir surette tecellî eder.
Onlar Cenâb-ı Hakk’ı tanıyıp “Evet, Sen Rabbimizsin!” derler.97

Evet, Rab, dünyada ihâta ve idrak edilmez. Fakat orada “Ben sizin
Rabbinizim!” diye bunu bizzat Cenâb-ı Vâcibü’l-Vücud ve Tekaddes Hazretleri
beyan edecek ve herkes kendi ruh aynasına ve kabiliyetine göre “idraksiz ve
ihâtasız olarak” O’nu mutlaka müşâhede edecektir. Bundan anlaşılan şudur:
Mü’min, burada kendini çok iyi disipline etmiş, dinî prensipleri çok iyi
sindirmişse bilir ki, Cenâb-ı Hak ne şekildir ne de cisim. O sınırlandırılamaz,
zıddı ve niddi yoktur. Hiçbir şey O’na benzetilemez. Cennet’te görebileceği
şekilde tecellî etmesine karşı mü’min, dünyadaki kanaatiyle “Hayır, Sen
Rabbimiz değilsin.” diyor. Ancak Cenâb-ı Hakk’ın bildirmesinden sonra Rabb-
i Kerimleri olduğunu anlayabiliyorlar.

Mü’minler, dünyada Cenâb-ı Hakk’ın esmâ ve sıfâtının tecellîlerini
gördükleri gibi ahirette de O’nun Zât’ını müşâhede edeceklerdir. Allah’ın
görülmesiyle alâkalı akidemiz, hadis-i şeriflerden çıkarılmıştır. Bunu,
Sirâceddin Ali İbn Osman el-Ûşî şöyle dile getirir:

“Mü’minler O’nu keyfiyetsiz ve kemmiyetsiz olarak görürler / Buna bir



misal de getirilemez.
Ve O’nu gördükleri zaman da bütün Cennet nimetlerini unuturlar / ‘Allah

görülmez’ diyen ehl-i i’tizâle hüsran olsun!”98

Allah’ım, bizleri Cennet ve rü’yet ü rıdvânınla sevindir.

________________
96 Bkz.: Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 1/109, 2/184, 6/169, 13/37, 21/31, 22/35, 40, 24/128.
97 Buhârî, rikâk  52, tevhîd 4; Müslim, îmân 182,183.
98 el-Ûşî, Bed’ü’l-emâlî s.50-54.



BEDENDE RUH ÇIKTIKTAN SONRAKİ
HAYATİYET

Soru: Amerika’da insanın öldükten sonra kulaklarının yetmiş iki saat
duyduğunu ispatlamışlar. Böyle bir şey olabilir mi?

İnsan, belli parçacıklardan mürekkep, âdeta büyük bir hücre mahiyetinde
çeşitli elementlerin meydana getirdiği bir varlıktır. Hücreler, devletler gibi
çalışır ve birbirleriyle anlaşarak büyük bir organize teşkil ederler. Bu büyük
organize üzerinde hükmeden ve meseleleri dikte eden ruhtur. Allahu a’lem,
ruhun bedenden ayrılması durumunda bazı hücreler muvakkaten de olsa hayvanî
hayatiyetlerini sürdürmektedirler.

Binaenaleyh bir insan öldükten sonra beyin hücreleri belli bir zaman
değişmiyor ve ölmüyorsa bu müddet zarfında ondan, onun diline mahsus
şekilde bazı sinyal, haber ve mesajlar alınabilir. Senelerden beri bu mevzuda,
hususiyle cinayetleri tespit amacıyla, ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu
çalışmalar muhtemelen şimdi semeresini vermeye başladı. Bu itibarla, insan
ölür ölmez hususiyle beyindeki hücrelere müdahale edilebilirse, o hücrelerin
diline has, onların şifresini çözebilecek aletler ve elektronik vasıtalarla bazı
bilgilere ulaşılabilir.

Her şeyi olduğu gibi bilen yalnız Allah’tır (celle celâluhu).



YOKLUK BİR AZAPTIR
Soru: Bazı tefsirlerde yokluğun azap verici olduğu ifade ediliyor. İnsan
olmayınca nasıl azap olur?

Evet, yokluk bir azaptır. Bu hususu uzun boylu araştırmaya gerek yok;
zindanda doğru dürüst bir hayat yaşanmamasına rağmen yokluğun ne mânâya
geldiğini zindandakilere sorsanız, “Ebedî yok olmaktansa, burada ebedî
kalmayı tercih ederiz.” derler. Ayrıca, yokluğun ne demek olduğunu, idamlık
birinin cezasının müebbet hapse çevrilmesi için bin yere başvurmasında ve o
anki ruh hâletinde görmek de mümkündür. Zira bir idamlık, parmaklıkların
arkasında hayatının sonuna kadar yaşamayı, bin defa yok olup gitmeye tercih
eder.

Bu konuda hiç unutmadığım bir hâdiseyi bir kere daha ifade etmek istiyorum.
Edirne’de, genç bir imam iken –askerlikten evvel– iki idamlıkta –kanun öyle
dediği için ben de aynı tabirle dile getirmek istiyorum– ruhanî reis olarak
bulunmuştum. Adlî ve idarî makamlarla çok sıkı münasebet ve yakınlığım
olduğundan, kırk-elli senelik imamlar bulunmasına rağmen onları değil de beni
çağırmışlardı. Ben de bu teklifi kabul etmiştim. İsmi Rasim olan bir idamlığa,
idam edileceği duyurulunca aklını kaçırmıştı. İdam edileceği sırada boynuna
gömleği takılırken ben onun yanında bulunuyordum. Boynuna yaftayı asarken
âdeta kaçacak bir yer arıyordu. Onu o hâlde görenler davranışlarından aklî
muvazenesinin yerinde olmadığını anlamışlardı. Boynunda yaftası ile idam
edilmeyi beklerken sadece bir ismi sayıklayıp duruyordu. “O gelecek, beni
kurtaracak.” diyordu. Ben de bir iki defa yüzüne: “Senin için tek bir yol var,
sen artık gidiyorsun, gideceğin yer adına Âmentü’yü söylersen kurtulacaksın.”
demiştim. Fakat o kadar şaşkın bir hâlde idi ki, beni hiç dinlemiyordu. Sürekli
kaçacak bir delik arıyor gibi bir hâli vardı. İpi boynuna takarken de mecnun
olmasına rağmen hâlâ kaçmak istiyordu.

İkinci bir idamlığın bu son vazifesi de bana verilmişti.. yanına oturdum. Hiç
unutmam, gayet mert bir çocuktu. Âmentü’yü yarıya kadar okudu; sonra dili
dönmedi. Daha sonra, “abdest alsan” deyince, elini ayağına götürmeye çalıştı
ama ayaklarını yıkayamadı. Bu zatın, abdest alırken ayaklarını yıkayamadığını
hiç unutmam. Ben kendisine Âmentü’yü tekrar ettirmeye çalışırken bir aralık



bazı şeyler mırıldandı. Onu dikkatle dinleyince: “Acaba beni bir kere daha
Adlî Tıp’a gönderseniz, belki bana deli derler ve biraz daha yaşarım.” dediğini
anladım. Ona artık yeniden Adlî Tıp’a gitmenin mümkün olmadığını, Meclis’in
ve Reis-i Cumhur’un kararı imzaladığını söylediysem de idam olmamak ve
yaşamak için çırpınıp, kurtulma yolunu arıyordu.

İşte bu hâdiseler, yokluğun nasıl bir felâket olduğunu bildirmesi açısından
gayet mânidardır. Dirilmemek üzere yok olmayı düşünmek insan için bin
ölümden beterdir. İhtimal, ehl-i dalâlet ve küfür bile öldükten sonra binde bir
dahi olsa dirilmeye ihtimal veriyorlar ki, vicdanları bir nokta-i istinatbuluyor
ve bütün bütün hezeyana girmiyorlar. Yoksa sadece dirilmemek üzere kabre
girme düşüncesi bile insanı hayattayken bitirir ve bu meselenin ızdırabı onu
daha ölmeden öldürür. Evet, bir insanın bu dünyada öldükten sonra
dirilmeyeceğine ve yok olmaya inanması, Cehennem azabından daha
korkunçtur. Bu inançtaki bir kimseye, öldükten sonra yaşayacağını ama her gün
kendisinin sımsıcak hamama sokulup çıkarılacağını söyleseler, eminim o buna
razı olacaktır.

Bu konuda bir itirazın vuku bulabileceğini zannettiğim bir husus daha var ki,
o da insanın bazı ahvâlde, tek bir hissine mağlup olarak, düşünmeden,
muhakeme etmeden, kalbini ve vicdanını dinlemeden, sırf o hissin tesiriyle
hüküm verebileceği durumlar da olabilir: Mesela, arzu ettiği birini elde
edemediğinden dolayı intihar etmiş olan bir insan düşünün. Böyle birinin,
hissin fetvasıyla hareket ettiği açıktır. Yoksa muhakeme ederek canına kıyma
çok nadirdir. Bir insan, bir anda kendini kızdıran bir olaydan dolayı, Japonlara
özgü bir âdette olduğu gibi, bıçağı karnına saplamış ve harakiri yapmış
olabilir. Böyle biri hislerinin mağlubu olmuştur. Yoksa muhakemesini ve
vicdanını dinleyen insan bunları yapmaz/yapamaz. Zira yokluk dendiği an
vicdanda hemen bir inilti ve ızdırap duyulur. Hatta bu hususta şunu da ifade
etmekte fayda var: Cenâb-ı Hak, ehl-i Cehennem’i bile öbür âlemde yeniden
var edecek, onlar da yok edilmeyip hâk ile yeksân olmadıklarından dolayı
ihtimal, Cenâb-ı Hakk’a karşı şükredeceklerdir.

Netice itibariyle denebilir ki, insan fıtratı yok olmaktansa cehennemî bir
hayata dahi rıza gösterecektir.



DEĞİŞİMİN ARDINDAKİ MESAJ
Soru: Kâinat, ilk yaratılışında böyle tagayyürlü, inkılâplı, mâil-i inhidam
bir surette yaratılacağına, ebede elverişli olarak sabit bir şekilde
yaratılsaydı; bu, tahripten sonra ebediyete kâbil, sağlam bir şekilde
yapılmasından daha iyi olmaz mıydı? Kâinatın değişmelere açık
yaratılmasının hikmetini açıklar mısınız?

İsterseniz önce soruyu biraz daha açalım. Biz, tagayyür ve tebeddül eden,
eczası, efradı ve mürekkebâtıyla her an değişen, eskilerin “mütehavvil”
dedikleri bir kâinatta, kâinatın bir parçası olan yerküre üzerinde yaşıyoruz.
Yapısı gereği yeryüzünde her an çeşitli olmalar, solmalar, ölmeler ve yok
olmalar birbirini takip edip durmaktadır. Bizler, kâinatı, devamlı bir surette
yıkılan, yok olan bir sinema şeridi gibi seyretmekteyiz. Sonunda birgün dünya
tamamen harap olacak, her şey değişecek, “yer başka bir yere, gökler de
başka türlü göklere çevrilecek. Ve bütün insanlar kabirlerinden kalkıp tek
hâkim olan Allah’ın huzuruna çıkarılacaktır.”99 Evet, yer değişecek, gökler
de değişecek; bugünkünden başka bir hâl ve başka bir vaziyet alacaklardır.
Kâinat, varabileceği noktaya vararak safileşip her şey huzur ve sükûnet
kazandığı zaman da insanlar Allah’ın huzuruna çıkacaklardır.

Zannediyorum soruda, “Cenâb-ı Hakk’ın kâinatı baştan böyle değişmelere
göre yaratmasının hikmeti nedir?” diye soruluyor. Esasen buna itiraz
edilemez; sadece hikmeti sorulabilir. Zira O (celle celaluhu), İbrahim
Hakkı’nın ifadeleriyle:

“Her işte hikmeti vardır,
Abes iş işlemez Allah.
O’na bir kimse cebrile
Bir iş işletemez asla.
Ne kim Kendi murad eder,
Vücuda ol gelir billah.”

olan bir Zât’tır. Evet O, Hâkim-i Mutlak, 100, 101 “Murad ettiğini,
dilediğini yapar.”  evsafı ile vasıflandırılan bir Zât-ı Ecell-i Âlâ’dır. Neyi
diler, neyi murad ederse, o olur ve olanda ne derin hikmetler vardır.



Bu hususu tespit ettikten sonra diyebiliriz ki, kâinatın böyle değişime açık
yaratılmasının pek çok hikmeti vardır. Bunlardan bazıları şunlar olabilir:

Muhtelif yerlerde ifade ettiğimiz gibi, Cenâb-ı Hak kevn ü fesad içinde olan
bütün mekânı, şe’n-i rubûbiyetini başka başka aynalarda görmek ve göstermek
için yaratmıştır. Esmâ-i ilâhiyesini ve sıfât-ı sübhaniyesini moleküllerin ve
onlardan meydana gelen mürekkebâtın farklı aynalarında Zât’ını müşâhede
etmek için yaratmıştır. Bu arada insan da, Sâni-i Âzam olan O muhteşem
Yaratıcı’nın şe’n-i rubûbiyetini gösteren harika bir model ve aynadır. Zât-ı
Bârî hakkında kullanmaktan çekindiğimiz, O’nun “şe’n” hakikatini,
Türkçemizde tam olarak karşılamasa da, “istidat” ve “kabiliyet” kelimeleriyle
ifade edecek olursak, O’ndaki “şe’n”, bizde “kabiliyet” ve “istidat” hâlinde
tecellî etmiştir. Tabir caizse, Sanatkâr-ı Âzam, münezzeh kabiliyet ve istidadını
–doğru ifadesiyle– “şe’n-i rubûbiyet”ini göstermek için bu kâinatı yaratmıştır
denebilir.

Ayrıca bu fizikî âlemin hilkati başladığı andan bugüne ve bugünden kıyamete
kadar geçirdiği/geçireceği çeşitli safhalar vardır. Allah’ın bu kâinatı ilk
yarattığı, güneşlerin kopup bugünkü şeklini aldığı zamandan, Allah’ın emri ve
izniyle küre-i arzın şekillendirilmesi devresine, oradan karbon devrine ve
bitkilerin göklere doğru boy atıp uzadıkları ve en son olarak da insanın
yaratıldığı zamanı düşündüğümüzde, bütün bunların birbirini takip eden
inkılâplar olduğunu görürüz. Mesela, tarlaya bir tohum atıyoruz. Bu tohum,
toprağın altına giriyor ve tedricîlik içinde neşv ü nema buluyor. Evvelâ, tohum
yerin altındaki sızıntılarla bir kontak kurduktan sonra havanın sıcaklığı,
toprağın da nemi sırtını okşadığı zaman o da heyecana geliyor. Ve sonra ukde-i
hayatiye olan çekirdekten bir filizcik başını dışarıya çıkarıyor. Çıkarırken de
yaşamasına müsait bir hava ve Güneş’in baş okşayıcı ışınlarıyla karşı karşıya
geliyor. Ve derken peşipeşine inkılâplar geçiriyor. Tohum çürüyüp gidiyor
ama, yeni bir filiz çıkarıyor. Derken bir kök, bir dal meydana geliyor. Tahavvül
ede ede başak verebilecek hâle geliyor.

İşte bu değişim ve dönüşümler en büyük âlemlerden en küçük âlemlere kadar
her şeyde cereyan ediyor. Dahası, Kur’ân’ın ifadesiyle, anne karnındaki cenine
kadar bu değişim her alanda cereyan ediyor. Küçük bir sperm anne karnında,



rahimde, daha evvel kendisi için hazırlanmış, çeşitli gıda maddelerini hâvî
cidarlarından birisine yapışıyor ve dönüşüm ve değişimini devam ettiriyor.
Ondan sonra da çeşitli değişmelere maruz kalıyor. Değişe değişe nihayet insan
şeklini kazanıyor ki, biz bunları Kur’ân-ı Kerim’in açık ifadelerinde
görüyoruz.102 Evet, işte bütün bunlarda, Cenâb-ı Hakk’ın, şe’n-i rubûbiyetini
görmeyi ve göstermeyi murad ettiği hissediliyor.

Allah’ın yaratmasının değişik dairelerde muhtelif mertebeleri söz konusudur.
Yüce Yaratıcı’ya ait “Hâlık” isminin en küçük dairede tecellîsi, yumurtanın
içindeki tohumla, buğdayın ve arpanın içindeki çekirdekle, insanoğlunda da
sperm ve yumurta perdesi arkasında meydana gelir. Âzam derecede bu tecellîyi
görebilmek için, Hâlık isminin tecellî ettiği bütün safahatı görmek lâzımdır ki,
insan ciddi bir fikre sahip olabilsin.

“Allah nasıl bir yaratıcıdır?” sualine karşı deriz ki: O, öyle bir hâlıktır ki,
hiç yoktan gazları yaratır, varlığı üzerinde münakaşa yapılıp yeni fikirler ortaya
atılan esiri (eter) var eder. Atomu, atomun partiküllerini O yaratır. Bunları
varettiği gibi O, daha büyük şeyleri ve farklı mürekkepleri de yaratır. O Yüce
Yaratıcı yarattıklarını bir gaz çorbası hâline getirip katar, karıştırır ve en
küçüğünden en büyüğüne kadar yaratmanın çeşitli safhalarında “Hâlık”, “Bârî”,
“Musavvir” isimleriyle her şeyi şekillendirir. Biz kat’iyen biliyoruz ki, bir
nergise şekil verme işi başka, bir yasemine şekil verme işi başka, bir buğdaya
şekil verme işi daha başkadır. Hâlbuki bu farklı şekil vermelerin hepsi,
Allah’ın emir ve iradesiyle “Musavvir” ismine aittir. “Musavvir” ismi sadece
tek dairede değil, belki tasvîrin söz konusu olduğu bütün dairelerde tecellî
edecek ki, Allah’ın nasıl bir “Musavvir” olduğu görülsün.

Kâinattaki çeşitli varlıkları müşâhede ettiğimizde “Musavvir” ismi hakkında
kat’i bir kanaat elde ederiz. Evet, Allah, falan ressam gibi sadece belli
resimlere inhisar-ı fikir eden, sadece onları yapıp enzâr-ı âleme arz eden biri
değil, O, bilakis yeryüzünde her baharda rengârenk sanatlarını insanların
temaşasına arz eden bir “Musavvir”dir. Allah, “Rahmân’dır”; dolayısıyla
“Rezzâk’tır” (“Rahmân”ın bir mânâsı da “Rezzâk”tır). O, nasıl rızık verir?
Ağaca verdiği rızık insana verdiği rızıktan farklıdır. Ona ağız ve mide
vermemiştir. İnsanla bitkiler arasındaki rızıklanma mevzuu tamamen terstir.



Bitkiler, insanın attığı şeyi alır, onun muhtaç olduğu şeyi de dışarıya atarlar.
Binaenaleyh ağaçta “Rezzâk” ismi, Allah’ın ona karbondioksit yudumlatmasıyla
olur. Keza, “Rezzâk” isminin bir amipteki tecellîsiyle insandaki tecellîsi de
tamamen birbirinden ayrıdır. Öyleyse bir mikroptan bir gergedana, yani en
küçük varlıktan en büyüğüne kadar bütün mevcudatta “Rezzâk” isminin tecellî
ettiğini görebilmek için hepsinin nasıl rızıklandırıldığını, rızkı nasıl
hazmettiklerini, Cenâb-ı Hakk’ın Rahmâniyet’inden nasıl istifade ettiklerini
görmek gerekir ki, Allah hakkında bir fikre sahip olabilelim.

İşte bunun gibi, tâ bidayet-i âlemden (kâinatın yaratılışı) bugüne ne kadar
tebeddül ve tagayyür varsa bunların hepsi esmâ-i ilâhiyenin bir mertebe ve bir
derecedeki tecellîsinden ibarettir. Cenâb-ı Hak, kâinatı şe’n-i rubûbiyetini
izhar için yaratıp bir kitap hâlinde bizim nazarımıza arz etmiştir. Bu muhteşem
kitabın bir fihristi olarak da insanı yaratmıştır. Bu fihristte ve bu kitapta, bütün
şe’n-i rubûbiyetini göstermesi, O’nun ilâh olmasının lâzımıdır. Biz de O’nu,
işte kâinata serpiştirdiği bu işaretlerle tanıyoruz.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için avamca bir misalle bir tahşiyede
bulunmak istiyorum: İyi inşaatçı, fevkalâde ressam, müthiş bir hattat, aynı
zamanda marangoz ve fevkalâde avize yapan, bunların yanında mükemmel
elektrik malzemesi döşeyen bir zat düşünelim. Bu kişi, bütün maharetlerini
göstermek için bir bina yapmayı düşünüyor ve yapmaya başlıyor. Bu zat,
önceki safhalarla alâkalı bize bilgi vermeden sadece en son şekliyle getirdiği
avizelere bakarak, onun elinden nelerin gelebileceğini tam olarak bilemeyiz.
Bize bütün maharetleriyle kendisini tanıttırması için, bütün maharetlerini ayrı
ayrı şeritlerle bir sinema perdesinde nazarımıza arz etmesi, bizim için konuyu
anlama adına çok önemlidir. İşte Cenâb-ı Hak da kâinata bu işaretleri koyarak
onları bizim nazarımıza arz etmiştir. Çünkü kâinattaki her şey Allah’ı tanıtmaya
matuftur.

Aslında biz bu dünyada bir talim ve terbiyeye tâbiyiz ve burada tahsilimizi
ikmâl etmekle mükellefiz. Bu talim ve terbiye ile istidat ve kabiliyetlerimizi
inkişaf ettirip öbür âleme liyakat kazanacağız. Talim ve terbiyemiz de, mârifet-i
ilâhî, muhabbet-i ilâhî ve şevk u cezbedir. Bunu kazanacağımız ana kadar
Mevlâ gösterdiği her şeyi bu değişimler dünyasında bize gösterecektir. Öbür



âlemde ise mârifet tamamlanmış, muhabbet doruk noktasına ulaşmış, insanlar
aşk u vecd içinde kendilerinden geçmiş, Mevlâ-i Müteâl’in müşâhedesi ile
mest ve sermest olacaklardır. Allahu a’lem.

________________
99 İbrahim sûresi, 14/48.
100 Hûd sûresi, 11/107; Bürûc sûresi, 85/16.
101 Âl-i İmrân sûresi, 3/40; Hac sûresi, 22/18.
102 Bkz.: Hac sûresi, 22/5; Mü’minûn sûresi, 23/14.



ALLAH ZAMANLA KAYITLI DEĞİLDİR
Soru: Allah, kâinatı ve insanları yaratmadan önce ne ile meşgul
oluyordu?

Bu, şeytanın tesiriyle her insanın aklına gelebilecek bir sorudur. Bu, Allah’ın
da insanlar gibi zaman ve mekânla sınırlı olduğunu düşünenlerin bir düşünce
virüsüdür. Oysaki Allah, zamandan ve mekândan münezzehtir. “O, ne cisim, ne
araz, ne cevher, ne de mütehayyizdir. Yemez-içmez, üzerinden zaman geçmez;
tebeddülden, tagayyürden, elvân u eşkâlden münezzeh ve müberrâdır.”
(İbrahim Hakkı). O’nu böyle düşünürsek, üzerinden zaman geçmediği bilinir ve
sorunun da cevabı ortaya çıkar.

İnsanlar, Cenâb-ı Hakk’ın icraatları içinde belli bir yer tutarlar. Allah’ın
icraatları sadece insandan ibaret değildir. İnsan ve insanın dünyası, kâinata
nispetle mikroskobik bir varlık gibi kalır. Evet, eğer insan, nebulalar üstüne
yükselip de yeryüzüne bakma imkânı bulsaydı, kendisinin ne kadar küçük bir
varlık olduğunu görecek ve yaratıcı karşısında iki büklüm olacaktı.

İnsan, Cenâb-ı Hakk’ın sıfât ve esmâsına bir çeşit aynadır. Ancak ondan
evvel de icraât-ı ilâhîye ve şe’n-i rubûbiyete aynalık yapan mahiyeti, yapı
taşları farklı varlıklar vardı. Cinler ve şeytanlar vardı; Allah da onlarda azamet
ve icraatını seyrediyordu. Bunların yanında ruha benzeyen, kâinatta sistemlere
hükmeden ve varlıkların ruhu mahiyetinde, câzibelerin-dâfiaların, nümüv
(gelişme) kanunlarının, tohumdaki ukde-i hayatiyenin temsilcisi bir kısım
kanunlar vardı ki bunlar şe’n-i rubûbiyete ve Cenâb-ı Hakk’ın icraatına ayna
mahiyetindedirler. Allah onlarda da Kendi icraatını müşâhede ediyordur ve
etmiştir. Ve bütün bunlar yalnız hâricî âlem itibariyle Allah’ın icraatıdır.

“Allah daha önce ne yapıyordu?” sorusu, Allah’a “önce” ve “sonra” isnat
etme noktasından hareket edildiği için ortaya çıkıyor. Evveli olanın sonu, sonu
olanın da bir başlangıcı vardır. Bir varlığın başlangıcı yoksa, onun için son da
bahis mevzuu değildir. Bir şey ebedî ise onun evveli de yoktur. Trilyon defa
evvellerin evveline, âhirlerin âhirine gidilse, bunlar Allah’a nispeten deryada
katre kalır. Evvel ve âhir, Allah’ın sıfatları karşısında iç içe girmiştir; O’nun
bidayeti ve nihayeti yoktur. Mazi ve müstakbel sadece varlıklar için geçerlidir.



Meselenin bir diğer yönüne gelince, Zât-ı Ulûhiyet’in azameti, büyüklüğü,
Kendini bilmesi, Kudret ve İrade sıfatı ve bunların taalluk sahaları hakkında
biz kat’iyen rahatlıkla söz söyleyemeyiz. Zira bunlar, Zât-ı Ulûhiyet’le alâkalı
olduğundan bu noktada her zaman bize edepli olmak düşer. İnsan fânilerden
olan bir mahbubundan söz ederken bile sözünde çok edepli hareket eder. Bizi
yaratan, her şeyimize nigehbân olan, muhabbetiyle kalbimize taht kuran Hazreti
Allah’tan bahsederken çok daha dikkatli olmalıyız. Binaenaleyh, “O, kudretiyle
şunu, ilmiyle bunu yapıyordu.” derken bu dairenin nezahetini ihlâl edici sözler
söylemekten kaçınmalıyız. Hem bütün kâinatlar, O’nun azamet ve ulûhiyetine
nispeten bir ağacın yaprağı kadar bile değildir. Bir yaprak var olduğu andan
itibaren, Allah (celle celâluhu) onda ayrı tasarruflarını, ayrı şe’nlerini
müşâhede eder. Her bir varlık küçük bir aynadır. Cenâb-ı Allah, her şeyden
evvel Kendi muhît ilmi, basarı ve sem’iyle Kendi şuunât-ı Zâtiyesini, sıfât ve
esmâsını müşâhede eder.

Şayet, Allah’ın hâricî âlemde görünmesi bir ise, hâricî âleme intikal etmeden
ilim âleminde, lâhut âleminde görülmesi belki milyon milyon… dur. Allah bizi
yaratmadan evvel de Kendisini biliyordu; yani ilmi Kendisine taalluk ediyordu.
kudretinin o saha içinde belli bir şe’ni vardı. Ve ona göre Allah biliniyor ve O,
Kendi Kendini biliyordu. Ama başka bir kitapta daha bilinmek için, Allah
maddeden de bir kitap yarattı. Kudret ve iradesiyle atom parçalarını bir araya
getirip terkipler yaptı. İşte insan, Cenâb-ı Hakk’ın görünmesine vesile olan
aynalardan sadece böyle biridir. Bu daire-i imkânın hâricinde başka aynalarda
Allah yine biliniyordu. O’nun,  “O, her gün (bî kem u keyf) ayrı bir
şe’n ve hâldedir.”103 vasfı için her hangi bir zaman söz konusu değildir. Şimdi
biz, kalkmış, varlıkların sıraya dizilmesi sonucunda tuttuğumuz küçük yerimizle
kendimizi tek ayna zannediyor ve “Biz olmadan önce Allah ne yapıyordu?”
diyoruz.

Allah bu kâinatı, zamana ve mekâna bağlı şeyleri bizim anlayacağımız
tarzda, zamanın içinde, daha doğrusu mekâna hareket vermek suretiyle izafi bir
zamanda yarattığı andan itibaren kavrıyoruz. Varlık, bizim kavrama sahamıza
zamanla giriyor; “ezeliyet”i ise tam ihata edemiyoruz. Edemiyoruz ama,
sonradan meydana gelen her şeyle O’nun ezeliyetine intikal ediyoruz. Bütün



bunlar Cenâb-ı Hakk’ın şuûnâtı ve icraatı karşısında çok cüz’i şeylerdir. Allah
(celle celâluhu)’ın Zât’ına, şuûnâtına, esmâsına ve sıfâtlarına ait –tabiri caizse–
meşgalesi ezeliyetiyle beraber devam etmektedir.

Esasen Allah, zaman ve mekânın ötesindedir. Biz zaman ve mekânla kayıtlı
olduğumuzdan dolayı Allah’ın kâinatı yaratmadan önce ne yaptığı sorusu
bazılarımızın aklına gelebiliyor...

________________
103 Rahman sûresi, 55/29.



İNANÇTA DEĞİŞİK FAKTÖRLER
Soru: Müslümanlığın yaşanmadığı yerlerde doğan ve yetişen kimseler
daha ziyade gayrimüslim olarak yaşıyor ve öylece ölüyorlar. İslâmiyet’in
anlatıldığı ve yaşandığı yerlerde doğan ve yetişen kimseler çoğunlukla
mü’min olarak yaşıyor, mü’min olarak ölüyor ve Cennet’e hak
kazanıyorlar. İnsanların doğduğu yer kendi iradesi dışında olduğuna
göre bu büyük mükâfat ve cezayla karşılaşılması zâhiren adaletsizlik gibi
görünüyor. Bunu izah eder misiniz?

Benzer bir soruyu daha evvel izah etmeye çalışmıştım.104 Şimdi kısaca tekrar
onu hatırlatmaya çalışayım: Sorunun iki yönü var. Birincisi, diyâr-ı küfürde
doğan çocuklar yetiştikleri muhitin tesirinde kalarak ekseriyet itibarıyla kâfir;
İslâmî muhitte doğan çocukların da ekseriyet itibarıyla mü’min olmaları.
İkincisi, Cenâb-ı Hakk’ın bu icraatında bir adaletsizlik varmış gibi görülmesi.
Esasen bu husus şimdiye kadar çok sorulan ve çoğu kimsenin aklına gelen bir
vesvesedir. Meselenin pek çok şekilde izahı olmakla beraber biz şimdilik
bunlardan bazılarıyla alâkalı düşüncelerimizi arz etmeye çalışalım.

Birincisi, “Hiç kimse Cenâb-ı Hakk’a karşı adaletsizlik ve haksızlık
isnadında bulunamaz.” ifadesini bir kanun olarak kabullenmemiz lâzımdır. Bu
arada adalet konusunun doğru anlaşılması da çok önemlidir. İsterseniz konuyu
şöyle açabiliriz. Mesela, bir işçi, patronunun yanında çalışır ve dolayısıyla da
belli bir hakka sahip olur. Patron, işçinin elde ettiği o hakkı ona vermezse
adaletsizlik etmiş olur. Ama bir kişi hiç çalıştırmadığı kimselere bahşiş olarak
bir şeyler takdir buyursa; bazılarına az, bazılarına da biraz daha fazla verse,
kimsenin bu kişiye “Adaletsizlik yaptın!” demeye hakkı yoktur. Çünkü
kendilerine bahşiş verilenler bunlara istihkak kazanmamışlardır. O zat bunu
lütuf, merhamet ve ihsan olarak yapıyor demektir. Binaenaleyh Allah’a
adaletsizlik isnat eden kimseler evvelâ Cenâb-ı Hakk’a ne verdiklerini ve hangi
amelle Allah’ın lütuflarına mukabele ettiklerini düşünmelidirler. Zannediyorum
bunun sonucunda kendilerine bir kısım az takdirlerden ötürü “Bana az verildi.”
iddiasıyla, Allah’a adaletsizlik isnat etmekten utanacaklardır.

Adalet, “adl” kökünden gelir. Adl ise terazinin iki kefesinin birbirine denk
olması veya atın üzerine konan yükün iki tarafının birbirine eşit olması



demektir. Adaletin sözünün edildiği her zaman zannediyorum insanın gözünün
önünde hemen bir terazi tecessüm eder. Onun için adliyede de terazi bir simge
olarak kullanılagelmiştir.Terazide bir kefe değil, iki kefe vardır. Bir kefeye
kilo, diğerine de mal konulur. O kilonun karşılığında para verilir ve malın
bulunduğu kefenin içindeki şeyler satın alınır. Bu verip-alma bir muvazene ve
muadeleden ibarettir ki işte adalet de budur.

Şimdi bu adalet tarifinden hareketle düşünelim: İnsanlar karşılık olarak
Cenâb-ı Hakk’a ne vermişlerdir ki, kalkmış adaletsizlikten bahsedebiliyorlar.
Allah, insanı mutlak yokluktan varlığa çıkarmıştır ki o, yokluktan çıkarılıp bir
taş olsaydı bile bu yine büyük bir lütuftu. Allah onu cansız da bırakmamış,
cemâdât mertebesinden canlılar mertebesine yükseltmiştir ki o, insan olmayıp
bir ağaç da olabilirdi. Ama Allah lütfetti, onu hayatla şereflendirdi. Canlılar
arasından seçip, akıl, şuur, iz’an ve idrak vererek insanlıkla taçlandırdı. Zira o,
herhangi bir hayvan seviyesinde de kalabilirdi. Bunların her birisi birbirinden
üstün nimetlerdir. Ne var ki, insan bu mertebeleri geçerken bunların karşılığı
olarak Allah’a hiç de bir şey vermemiştir. Allah insanı âdeta her basamağında
ayrı bir lütuf ve ihsanda bulunduğu bir minarenin başına çıkarmış gibi onu
lütuflandırmış, yokluktan varlık âlemine, ondan canlı seviyesine ve daha
ötesine yükseltmiştir. Şimdi bu suretle minarenin en yüksek basamağına çıkan
bir insan kalkıp da Allah’a karşı “Niçin beni daha yukarıya çıkarmadı?
Çıkarmadığı için adaletsizlik etti.” diyebilir mi.? Derse, büyük bir yanlışlık
yapmış olmaz mı..? Binaenaleyh, hiçbir zaman “Allah adaletsizlik yaptı.”
denmemelidir. Zira O, “Mâlikü’l-mülk”tür. Mülk sahibi ise mülkünde istediği
gibi tasarrufta bulunur ve O’na kimse karışamaz. Çünkü insanda, insanın
kendine ait hiçbir şeyi yoktur. Her şey Allah’tandır. O da mâliki bulunduğu
şeylerde istediği gibi tasarrufta bulunabilir.

İki nc i s i , “Gayrimüslim bir ülkede doğan çocuk, gayrimüslim,
Müslümanların yaşadığı coğrafyada doğanlar ise Müslüman oluyor.”
deniliyor ki, esasen bu tamamen doğru değildir. Mesela, şimdi yabancı
ülkelerde doğup Müslüman olan çok kimse olduğu gibi yabancı ülkelerde de
bir hayli Müslüman olan vardır. Bir dönemde Arap yarımadasında doğanların
İslâm’ın beşiği olmasından dolayı Müslüman olduğu aynı dönemde, İslâm’ın o



zamana kadar hiç ulaşmadığı Orta Asya’da, atalarımız birdenbire büyük
topluluklar hâlinde Müslüman olmuşlardı. Evet, bir dönemde göçebe Türkler
Müslüman oluyor ve bir medeniyet kurmaya namzet hâle geliyorlardı. Bundan
anlaşılıyor ki, neşet edilen yerin Müslüman olma veya olmamadaki tesiri
mutlak ve kat’i değildir.

Bugün camileri, minareleri ve mektepleri ile Müslüman ülkelerde
Müslümanların yanında yığın yığın kâfirin yaşadığı da bir gerçektir. Bu
ülkelerde her gün temerrüt ederek din, diyanet ve mukaddesata saygısızlıkta
bulunan, minaredeki ezana ve onu okuyan müezzine, babası bile olsa, küfreden
bir sürü gözü dönmüş mülhit vardır. Demek ki, bir dini yaşama ve seçmede en
önemli nokta insanın doğduğu yer değildir. Bugün İslâm ülkelerinde doğup
sonra kâfir olan çok sayıda insan vardır. Yüzde doksan dokuzu Müslüman
denilse bile İslâm ülkelerinde “Ben din kabul etmiyorum.” diyen bir sürü
mülhit göstermek mümkündür. İnsanın inanç ve tavırlarında çevrenin bir tesiri
olduğu doğrudur ama bu, sınırsız bir tesir demek değildir. Evet, biz biliyoruz
ki, kişinin dinî durumu üzerinde çevrenin tesiri olsa bile bunun diğer müessirler
arasında yeri küçüktür, tesiri de azdır.

Üçüncüsü, mesele değerlendirilirken Allah’ın ilminin de hesaba katılması
lâzımdır. Allah, olmadan evvel her şeyin nasıl olacağını bilir. Allah, Alîm-i
Mutlak’tır ve bütün eşyayı ilmiyle ihâta etmiştir; O, olmuş ve olacak her şeyi
bilir. Binaenaleyh, O’nun ezelî bir ilmi vardır. Buna göre dinsiz olacak bir
kişiyi Allah öyle bir muhitte yaratır. Başka birisi iradesini kullanarak Yahudi
veya Hıristiyan olacaksa onu da bu dinlerin sâliklerinin yaşadığı bir muhitte
var eder. Başka birisi, irade ve istidadını kullanarak Müslüman olacaksa, onu
da İslâm’ın intişar edebileceği bir muhitte vücutla şereflendirir. Bu insan,
nerede olursa olsun, irade ve istidadını kullanarak Allah’ı ve İslâm dinini
bulabilir. Ancak, böyle büyük bir istidadın inkişaf etmesi için bir kısım
materyale sahip olması gerekir. Allah da onu o şekilde yaratır. Onun için
Allah’ın muhît olan ilmini hesaba katmadan yapılan hesaplarda her zaman
yanılmalar olabilir. Ama meseleyi bütün eşyayı, manzar-ı âlâdan müşâhede
eden Allah’ın ilmi açısından ele alacak olursanız, dünyanın neresinde olursa
olsun bir insan henüz dünyaya gelmeden milyonlarca sene evvel Allah onu ve
irade alanını bildiği için bunları yerli yerine yerleştirir. Ara sıra, aldanmayalım



ve iradesinin tam şâmil ve hâkim olduğunu görelim diye de bazen o muhitlere
zıt nesiller de var edebilir...

Her şeyi en iyi bilen O’dur.

________________
104 M. F. Gülen, Asrın Getirdiği Tereddütler 2/72.



UYKUNUN MAHİYETİ
Soru: Uykuda ruh bedenden ayrılıyor mu? Uykunun mahiyeti nedir?
Zümer Sûresi 42. âyette “Allah, insanların ruhlarını ölümleri sırasında,
ölmeyenlerin ruhlarını ise uykuları sırasında alır. Hakkında ölüm
hükmü verdiği ruhu tutar, vermediği ruhu ise belirli bir süreye kadar
salıverir.” buyuruluyor. İnsan uykuda değişik bir hayat mı yaşıyor?

Başka âyet-i kerimelerde de Cenâb-ı Hak, insan uyurken onun cismânî ruhunu
kabzettiğini ve uyandıktan sonra da salıverdiğini ifade etmektedir.105

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), ruhun salıverilirse hayırla
salıverilmesine, tutulursa âlî makamlara îlâ edilmesi ve serfiraz kılınmasına
dair yatmadan önce dualar ettiği görülmektedir.106 Bütün bunlardan anladığımız
şey, ölümün küçük kardeşi olan uykunun nim (yarı) bir ölüm olduğudur. Çünkü
ölüm, bir adem-i merkeziyet meselesidir. Yani vücudunun bütününe kumanda
eden ruh-i hayvanînin zâil olup gitmesiyle uzviyât-ı insaniye, her biri teker
teker kendi başlarına kalmakta ve artık adem-i merkeziyet gibi bir durum söz
konusu olmaktadır. Evet, reis olan ruh gidince, bir adem-i merkeziyet
kaçınılmazdır. Aslında, Kur’ân-ı Kerim de uykuyu, “Uykunuzu dinlenme
yaptık.”107 sözüyle bir adem-i merkeziyet keyfiyeti şeklinde ele alıp
anlatmaktadır.

Uykuda insanın bazı sistemleri ta’til-i eşgâl ile birbirine elveda diyerek
ayrılmaktadır. Öyle ki artık onlar, omuz omuza veremez ve birbirinin yardımına
koşamazlar. Bunun böyle cereyan etmesi ise bir dağılma ve çözülme demektir.
Bütün bunlara rağmen uykuda insanın kalbi ve bir kısım beyin fakülteleri
çalıştığından o esnada tam bir ta’til-i eşgâl ve adem-i merkeziyet de yoktur.
Mesela, böbrekler hâlâ aldıkları dikte ile vazifelerini yaparlar. Kan dolaşımı
ve teneffüs devam eder. Fakat insanın zehirlenme neticesinde istirahat edip
yeniden hava dengesini bulabilmesi için, daha az karbondioksit alacağı ve daha
az oksijen vereceği bir devreye girmesi için de uyku çok önemlidir.

Buna göre meseleyi şöyle de izah edebiliriz: Beynimizde beş yüz tane
çalışan fakültenin olduğunu farz edelim. Bunlardan bir kısmı kulaklarımıza ve
gözlerimize emir ve fermanlar göndermekte ve bunlar, tam bir merkezi sistem



içinde çalıştıkları zaman cismaniyetimiz ruhla kontak olmaktadır. Fişini
santrale sokarak göz mükemmel bir şekilde bulandırmadan görmekte, kulak her
şeyi arızasız duymakta, ağız lezzetleri tatmakta ve burun da koku almaktadır.
Bir an olur ki bu fakülteler, vücuttaki umumî zehirlenmeler ve vücudun yaktığı
şeyler neticesinde gaz dengelerinin bozulması karşısında merkezi sistemi
tutamamakta, tabiri caizse elleri gevşemektedir. Binaenaleyh göze kumanda
edeceği yerde edememekte, göz bulanık görmeye başlamakta ve yavaş yavaş
kapanmaktadır. Aynı şekilde kulak ve buruna kumanda edemeyip kulak duymaz
hâle gelmekte, burun ise koku alamaz duruma düşmektedir. Vâkıa, insan
uyurken kokuyu da duymamaktadır. Yani nim bir adem-i merkeziyet söz
konusudur.

Hâsılı, uyku esnasında bu organlardan, mesela, iki yüz tanesi ta’til-i eşgâl
yaparken üç yüz tanesi faaliyetini sürdürmektedir. Öyleyse bu da bir yarı ölüm
demektir. Binaenaleyh Allah, zinde bir şekilde gerine gerine uyandığımız ve
hava dengesi faydalı hâle geldiği an ruhu salıvermekte ve biz de yeniden hayata
dönmekteyiz. Bu dengeyi bulamaz da zehirlenir ölürsek –Allah muhafaza
buyursun– o zaman tam adem-i merkeziyet tahakkuk etmiş demektir.

Ayrıca son söz olarak şunu ifade edeyim ki, burada, vücudun uykuyu mücbir
kılıcı zehirlenmesinde, belli bir safhaya kadar bir zehirlenme, uyumayı
sağladığı gibi bunun daha fazlası da tamamen uyutabilir meselesine de dikkat
çekilmiş olunabilir.

________________
105 Bkz.: En’âm sûresi, 6/60..
106 Buhârî, daavât 2; Müslim, zikr 64.
107 Nebe sûresi, 78/9.



İNSANLAR UYKUDADIR ÖLDÜKLERİ ZAMAN
UYANIRLAR

Soru: “İnsanlar, uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar.” 108 sözünü
açıklar mısınız?

Bu söz, Hazreti Ali’ye isnat edilse de her zaman ona ait olup olmadığının
tenkidi yapılabilir. Kime ait olursa olsun bu söz, mânâsından doğru şeyler
istinbat imkânı olan, oldukça güzel ve mübarek bir hakikati ifade etmektedir.
Eğer bu ifadeyi, Hazreti Ali söylemişse üzerinde durmaya değer bir sözdür.

“İnsanlar, uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar.”  sözünün ifade ettiği
mânâya gelince, evvelâ şöyle izah edilebilir: Dünyada insanlar, hakikat adına,
hatta hakâikü’l-hakâik adına ne kadar şey bilirlerse bilsinler, ilm-i muhit ve
mutlak kudret mezâhir ve mecâlisi olan hakiki âleme intikal edecekleri ana
kadar daima hakikati perde arkasından müşâhede edecek ve mutlak hakikatle
aralarında daima tenteneli bir perde göreceklerdir. Hakikatin kendi aydınlığı ve
bütün ihtişamı ile onlar tarafından sezilip hissedilmesi ancak o âleme göçtükten
sonra olacaktır. Binaenaleyh bu âlemde insanların gerçek hakikati bilme adına
kafalarında kurdukları her şey hayalden ibaret demektir.

Bu meselenin bir diğer yönü de şudur: Başta ehl-i hakikat ve ehl-i tasavvuf,
sonra hakikat aşkıyla serfiraz ruhların bu türlü sözlere ve bu sözlerin ihtiva
ettikleri hakikatlere daha değişik bir bakışları vardır. Onlara göre insanların
hakikati görebilmeleri için nefis ve enaniyetleri cihetiyle ölmeleri lâzımdır ki,
onu ayan beyan gerebilsinler. İnsanlar sırtlarında nefis baskısını taşıdıkları,
benlik ve gururları altında ezildikleri sürece kat’iyen hakikati göremezler.
Öyleyse kalbin ve ruhun hayatına yükselmenin yolu, nefis ve enaniyet cihetiyle
yok olmaktır. Evet, insan yok olmalıdır ki var olsun! Zât-ı Ulûhiyet hakkında
bir kısım hakikatlerin kalb ve vicdan yoluyla müşâhede edilmesi ve insanın
bunu vicdanında sezdikten sonra iradesiyle kendisini yönlendirmesi, nefsin ve
enaniyetin baskısından kurtulmasına bağlıdır. Bu ise ancak derin bir tefekkür,
Cenâb-ı Hakk’ın kâinattaki âyet, kelime, harf ve satırlarında O’na ait hakâiki
müşâhede edip daima uyanık ve gözleri açık yaşama… gibi yollarla temin
edilebilir.



Bir diğer husus da zikr ü fikr ile kalbi temizleme, vicdanı uyarma ve 
 “Ölmeden önce ölünüz!”109 sırrına mazhariyet ufkudur. Yani siz,

hepiniz uykudasınız. Nefis ve enâniyet cihetiyle öldüğünüz zaman gözleriniz
açılacak ve hakikati, mahiyet-i nefsü’l-emriyesine uygun müşâhede edeceksiniz.
Aksine nefsin arzularının esiri olduğunuz ve cismaniyetinizi yaşadığınız sürece
hakikate de gözleriniz hep kapalı kalacaktır. Hâsılı, dünyada, nefis ve enaniyet
cihetiyle insanlar uykudadırlar. Nefis ve enaniyetlerini öldürüp kalbin ve ruhun
derece-i hayatına yükseldikleri, kalbi söylettirdikleri, ruhu işlettirdikleri an
gözleri açılacak ve her şey onlara ayan beyan görülecektir.

Ayrıca pek çok insan, Allah’a iman edip namaz kılsa bile gaflet içinde
olabilir. Bu tür insanlar, büyük ölçüde hep cismaniyete ait duyguları yaşarlar
ve hep onların baskısı altındadırlar. Namaz ve oruç çok defa dünyaya ait
duygular gölgesinde renksiz kalır. Böyleleri bile olsa mâlâyâniyat sayılan bu
türlü şeyleri kalblerinden attıkları ölçüde, bir yönüyle, dünya cihetiyle ölmüş,
uhrevî âlem itibariyle de dirilmiş sayılabilirler.

Buraya kadar arz edilen hususların hepsi yapılabilir türden şeylerdir. Ancak
öbür âleme gidildiği zaman hakikatin ayan beyan görüldüğü o yer itibariyle
aynı şeyleri söylemek zordur. Bazı ehlullah, ruh ve kalb hayatına yükselmeleri
sayesinde henüz dünyada iken öbür âleme ait hakikatleri görmüşler, bir kısım
enbiya ve asfiya ise mirac yapmak suretiyle bunları müşâhede etmişlerdir.
Bunlardan kimisi yeryüzünde bulundukları hâlde kalbî mirac yapmış, kimisi
Hazreti Musa gibi Tur Dağı’nda bir kısım tecellîlerle, Cenâb-ı Hakk’ın rahmeti
ve kelâmıyla –tabiri caizse– ulûhiyete ait atmosferle münasebete geçerek
miracını yapmış; Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ise Cehennem’in
hışırtılarını, Cennet’teki rahmet esintilerini, kader kaleminin cızırtılarını,
meleklerin tesbih u temcidini duyma ufku sayılan Mirac’a yükseltilmiş ve orada
her şeyin hakikatini hakka’l-yakîn mertebesinde müşâhede etmiş ve öteler
ötesindeki âlemde görülebilecek her şeyi bu dünyada iken görmüştür.110

Tekrar soruya dönecek olursak, bir mü’min, “İnsanlar, uykudadır.
Öldükleri zaman uyanırlar.”  hakikatini kendisine rehber edinerek, ölmeden
evvel ölmeye, sırtındaki cismaniyete ait yükleri bir tarafa bırakmaya ve öbür
âleme intikal ettiğinde gözünden Allah’ın perdeyi kaldırması ve orada



iliklerine kadar zevk-i ruhanî ile coşabilmesi için şimdiden hazırlanmaya
bakmalıdır. Evet, burada insan, ruhunu ne kadar inkişaf ettirirse, orada da
hakikati o derecede görecektir. Aksine burada gaflet içinde yaşayan da orada
ulûhiyet dairesine ait zevklerden çok fazla istifade edemeyecektir. Zira ulûhiyet
dairesine ait zevkler, devamlı surette ruhu işlettirmeye, Allah’a vuslat aşkıyla
yanıp tutuşmaya ve ölmeden evvel ölüm duygusuna dilbeste olmaya vâbestedir.

Her şeyin doğrusunu Allah (celle celâluhu) bilir.

________________
108 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 7/52; Aliyyülkârî, el-Masnû’ s.199.
109 Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, 2/384.
110 Buhârî, salât 1, enbiyâ 5; Müslim, îmân 263.



DİN HAKKINDA
Soru: Dine ezelî ve ebedî denilebilir mi?

Din, Allah’ın insanlara talim buyurduğu bir yol ve yöntemdir. İlm-i ilâhiye
bakan yönüyle ezelî ve ebedîdir. Hâricî âlem yönüyle ezelî ve ebedî değil,
mahlûktur. Çünkü din, ilâhî kanunların insanlar tarafından yaşanmasıdır. Bu ise,
dünyaya insanların veya cinlerin gelmesiyle başlamıştır. Bu yönüyle de din,
ezelî değildir.

Binaenaleyh din, menşei itibariyle sıfât-ı ilâhiyeye bakar. Sıfât-ı ilâhiye,
sıfât-ı ilâhiye olması yönüyle ezelî ve ebedî, o sıfât-ı ilâhiye, taalluk alanları
itibariyle hâdistir. Binaenaleyh, din de bu yönüyle ezelî ve ebedî değildir.

Menşei, ilm-i ilâhî, irade-i ilâhî ve kelâm-ı sübhanî olması itibariyle ebedî;
muhatapları, mezâhiri ve diyanet ünvanıyla yaşanması açısından hâdis ve
mahlûktur.



İSLÂM’IN FİKİR VE HAYATA VERDİKLERİ
Soru: İslâm, fikir ve hayata ne vermiştir?

Fikir de, hayat da ancak İslâm sayesinde gerçek anlamını kazanabilmiştir.
İnsan bazı hakikatlere kalb yoluyla muttali olur; evet, gözün göremeyeceği

şeyler kalb yoluyla görülür. Bazen de hiçbir kitabın yazmadığı, anlatmadığı
meselelere yine kalb ve his yoluyla âşina olur insan. Fakat her insanın hissi
farklı olduğundan ve içinde bulunduğu âlemin rengini alıp
değerlendireceğinden ötürü herkes isabetli bir hüküm veremeyebilir ve
körlerin fil tarifi gibi hakikati sadece bir yönüyle değerlendirme durumunda
kalabilir. Hiç fil görmemiş körlerin, filin bir yerini tutarak fili tarif etmeleri
gibi insanlar da verdikleri hükümlerde bir kısım isabetsizlikler izhar etme
durumuna düşebilirler.

İnsanda her ne kadar asıl mesele kalb ise de her fert kalben müşâhedesiyle
verdiği hükümlerde bazen değişik hava ve tesirler sebebiyle, bazen de insanın
serâdan süreyyâya kadar alçalma ve yükselme arasında, alçalıp hayvanlaşma
veya yukarıya çıkıp melekleşme arasında seyriyle bu mertebelerin hükmüne
tâbi olarak vereceği hükümler isabetsiz olabilir. Onun için İslâm, doğrudan
doğruya insanın içi, kalbi, letâifi ve selim fıtratı olan bir kaynaktan doğan
hakikatlere bir akıntı vermiş, bunları bir mecrâya çevirmiş ve insanın
sinesinden doğan kulluk ihtiyacını; namaz, oruç, zekât şeklinde formüle etmiştir.

Hıristiyanlık hak bir din idi ve elinde Allah’tan gelme hak bir kitap vardı.
Fakat zamanla bir anlamda muvazene bozuldu. “Yaratıcı Allah’tır.” dedikleri
hâlde, Hazreti Mesih’e de ulûhiyet isnat etmeye durdular. Allah “Göklerin ve
yerin yaratıcısı, ezelî ve ebedî Hâlık’tır.” dedikleri hâlde Hazreti Meryem’i –
hâşâ– Allah’ın hanımı gibi gösterdiler ve Hazreti Mesih’e Allah’ın oğlu
deyiverdiler. Bütün bunlar tevhidde muvazeneyi bozma mânâsına geliyordu.
Çünkü bir varlık ya müstağni-i ale’l-ıtlâktır ya da muhtâc-ı mutlaktır. Allah,
müstağni-i ale’l-ıtlâktır. O’nun, Hazreti Mesih ve Meryem olmadan evvel
kimseye ihtiyacı olmadığı gibi onlardan sonra da ihtiyacı yoktur. Allah, muhtâc-
ı mutlak olmadığına göre bunun ortası da yoktur. Hazreti Mesih ve Meryem,
tarihin belli döneminde arz-ı dîdâr etmiş müstesna simalardır. O devreye kadar



Allah’ın (celle celâluhu) –hâşâ ve kellâ– Hıristiyan’ın zihnindeki bu mevhum
ihtiyacı ne ile giderdiği sorusunun cevabı yoktur. Keza Yahudilik de Hazreti
Üzeyr’i aynı şekilde ele almıştır. İslâm’a göre bu düşünce tarzı tevhiddeki
muvazeneye ters ve fikrî bir inhiraftır. Allah, Allah’tır, ezelî ve ebedîdir, hiçbir
şeye ihtiyacı yoktur. Hazreti Mesih ve Meryem ise Allah’ın kullarıdır.

İşte Kur’ân bu şekilde Hıristiyan ve Yahudi’nin itikadını da tadil etmiş ve
aynı zamanda düşünceye ayrı bir istikamet kazandırmıştır. Bazı tarihçilere göre
Yahudilik maddiyeci; Hıristiyanlık da tamamen spritüalist bir zihniyetin
temsilcisidir. İslâm bir taraftan bu maddeciliğe net bir tavır alarak tadil etmiş,
her şeyi maddeye irca edenlere “dur” demiş, diğer taraftan da “Ruh da vardır,
madde de; ikisi de ayrı tecellîlerdir; biri kudret, irade ve meşîetten ise öbürü
de âlem-i emirdendir.” demiş ve dayanaksız faraziyelerin önünü alarak
tefekküre bir istikamet kazandırmıştır.

Hıristiyanlık metafiziğe daha fazla ağırlık veriyor ve insanlara onu
salıklıyordu. Tesirli de olabiliyordu. Hazreti Ömer’in amcası Hazreti Zeyd
hanîflerden bir zattı. O, arkadaşı Varaka İbn Nevfel gibi Hıristiyan olmamıştı.
Zira kendi içinde hissettiklerine göre onu tatmin edici bulmuyordu.111 Bu
mülâhaza ile idi ki, ciddi bir inkisar içinde ruhunu Allah’a teslim edeceği an,
içlerinde oğlu Hazreti Said ve Hazreti Ömer’in de bulunduğu aile fertlerini
yanına çağırdı, büyük bir hakikatin yakında zuhur edeceğini onlara müjdeledi.
Tabiî kendisi o zamana yetişemeden vefat etti.112 İşte hanîf olan bu Zeyd,
Kâbe’nin önüne geliyor, ve âdeta “Ey büyük yaratıcı! Sana nasıl kulluk
yapılacağını bilmiyorum. Bilsem öyle ibadet ederdim.” diyor ve secde ederek
kulluğunu yerine getirmeye çalışıyordu.113 Bu, tertemiz bir vicdanın garazsız,
ivazsız hakikate âşina olmasının ifadesiydi. Ama öyle anlaşılıyor ki o, Mâbud-u
Mutlak’ın adını dahi bilemiyordu. O’nun adını bilemediği gibi nasıl kulluk
yapacağını da bilemiyordu.

Kendisine Cenâb-ı Hak kulluğun erkân ve âdâbını öğreteceği ana kadar
Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) de nasıl kulluk yapılacağını
belirleyemiyordu. Ama yine de kulluk yapmaya çalışıyordu. Hazreti Âişe’den
rivayet edilen bir hadiste –ki, bunu başkalarından duymuş olması lâzım–
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hira dağında bir mağaraya çekilip



orada uzun zaman ibadet ettiği anlatılır.114 Bu ibadetin nasıl olduğunu tam
olarak bilemiyoruz. Biz bundan, Hazreti İbrahim’den, perdeler altında, o güne
kadar devam ede gelen kulluk şekli nasılsa öyle ibadet ettiğini anlıyoruz. Ama
Efendimiz kulluk yapardı. Kur’ân gelince kulluğu formüle etti ve hayat-ı
içtimaiyeye ayrı bir istikamet verdi.

Efendimiz çok afifti. İçinde putların dolu olduğu Kâbe yıkıldığında O,
Kâbe’nin inşasında çalışıyor,115 Cahiliye’de, fiilen olmasa da, Ficar harplerine
iştirak ederek Kâbe halkının yanında yerini alıyor116 ve Hılfu’l-Füdûl’da bizzat
bulunuyordu.117 İslâm geldikten sonra Allah, nerede, ne zaman ve nasıl harp
edildiğini öğretti: “Kim, savaşı Allah yolunda ve Allah düşüncesi ile
yapıyorsa o, Allah yolundadır; gayrisi Allah yolunda değildir. Allah’ın yüce
ve yüksek adının âfâk-ı âlemde bayraklaşmasına mâtuf yapılan savaş Allah
yolundadır.”118 beyanlarıyla İslâm, savaş sistemine de böyle bir istikamet
kazandırıyordu.

Bütün bunlarla İslâm’ın topyekûn bir hayata istikamet kazandırdığı
söylenebilir. Aslında beşer bünyesinde, kalbinde, ruhunda ve dimağında
mündemiç olarak bulunan hakikatler İslâm sayesinde neşv ü nema bulma
imkânına kavuştu, beşerdeki büyük potansiyel inkişaf etti. Medenî milletlere,
medeniyet muallimi olma hâlini ve ufkunu kazandıran İslâm’la insanda
canavarlığa sarf edilebilecek güç, cesaret, şecaat... gibi vasıflar hakperestlik
istikametinde kullanılma istikametini elde etti.

İslâm tarihi ve İslâm medeniyet tarihi üzerine Voltaire’in insafsız bakış
açısını bertaraf eden Arnold, Gibb ve Renan gibi insaflı kalemler İslâm
hakkında hiç olmazsa tarafsız bir kısım şeyler söylemişlerdir. Bu konuda
söylenilen sözlerden biri şudur: Beşer, Hazreti Âdem’den Hazreti Muhammed
devrine kadar elde edebileceği terakkinin ancak yüzde yirmi beşini kazanmıştır.
Hazreti Muhammed, getirdiği esaslarla fikre ve hayata kazandırdığı istikamet
sayesinde yüzde yirmi beş daha terakki etmiş ve yüzde elliye ulaşmıştır. O
günden bu güne, o formülleri kullana kullana biz ancak yüzde yirmi beşlik bir
mesafe kat edebilmişizdir. Ve beşerin terakkisi için tanıdığımız en son noktaya
–ümit ediyoruz ki– bundan sonra ulaşacağız.

Bununla Batılı müsteşrik, Hazreti Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve



sellem), kendi devrinde hem hayata hem de fikre önemli bir istikamet
kazandırdığını söylemek istiyor. İslâm’da fikir, başkalarını aldatmak, iğfal
etmek, şahsî hâkimiyetler kurmak ve bir baronluğa vesile olmak için
kullanılmamış; bilakis topyekûn beşerin huzur ve saadetini temin edebilecek
müesseselerin kurulmasına mâtuf kullanılmıştır. Mesela, İslâm’dan sonra gelen
sistemler eskimiş fakat İslâm, üzerinden on dört asır geçmesine rağmen, İhvân-ı
Safâ’dan Fârâbîlere kadar hiçbir düşünce sistemi, hiçbir fikrî akım, bunu rafa
kaldırıp da onun yerine başkasını getirelim deme lüzumunu duymamıştır. Çünkü
fikir artık tam istikamet kazanmıştır. Bugünkü ilmî ve fikrî tıkanıklık, inşâallah,
erbabının elinde, demirin Hazreti Davud’un elinde balmumu yumuşaklığına
gelip istenilen kalıba girmesi gibi kâmet-i kıymetine uygun şekilde açılacak ve
inkişaf edecektir.

________________
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ASRIN PROBLEMLERİNE İSLÂM’IN CEVABI
Soru: İslâm, hâl-i hazırdaki sıkıntı, problem ve zorlukları nasıl tedavi
eder?

Hâl-i hazırda dünyanın değişik yerlerinde ciddi bir huzursuzluk söz konusu.
Farklı içtimaî sınıfların birbirinden uzaklaşması, belli kesimlerin belli
çevreleri istismar etmesi ahvâl-i adiyeden şeyler. Devleti bir kısım vergilerden
mahrum bırakan ve işçiyi de istismar eden spekülasyonlara girilmekte ve işçi
patronun aleyhine çalışabilmekte, patron işçiyi, işçi de patronu ezmektedir.
Bütün bunlar insanı gerçekten hüzne boğacak çok ciddi problemlerdir.

İnsanoğlu bu problemleri çözebilmek için çeşitli iktisadî sistemler
çerçevesinde çareler aramaktadır. Esasen bu meselenin temel kaynağı iki çeşit
istismardır. İstismarcı yukarıdan olursa bu, “Sen çalış, ben yiyeyim.” şeklinde
ortaya çıkıyor ve zengin, çeşitli spekülasyonlarla; faiz, ihtikâr gibi gayri meşru
yollarla sürekli aşağı tabakayı eziyor. Faiz ve emsali müesseseleri kuruyor,
yürütüyor, yaşatıyor ve bu korkunç cendere içinde orta sınıf eriyor, öğütülüyor,
tükeniyor ve bitiyor. Amûd-i fikârî dediğimiz orta sınıf eriyince iki uçta
birbirine düşman korkunç iki kütle meydana geliyor. Şayet güçlü bir orta sınıf
olsaydı bu, içtimaî hayatımızda muvazeneyi kuracaktı. Durum böyle olunca da,
bir fabrikanın veya bir müessesenin çarklarının durması insanları çok
etkilememeye ve insanlar da bunu normal görmeye başladılar. Hâlbuki bütün
bunlardan ülke zarar görüyordu. Evet, sadece kendi refah ve saadetini temin
etmek için bütün vesileleri meşru sayan bir anlayış, memleketin ilerlemesi
adına büyük bir engeldir.

İstismarların ikincisi de, herkesin zekât, sadaka, cizye, öşür ve vergi gibi
yükümlülüklerini yerine getirmemesidir. Dolayısıyla da bugün insanlar
cömertlik fikrinden mahrum hâle getirilmişlerdir.

Bu iki maraz, içtimaî hayatımızda korkunç çalkalanmalara sebebiyet
vermiştir. Bu iki hastalıktan kurtulmak için her şeyden önce, mâşerî vicdanın
rehabilite edilmesi lâzımdır. Binaenaleyh, İslâm bir kısım çareler sunarken
evvelâ ferdi bu işe hazır hâle getirir. Aksine, mâşeri vicdana umumî bir uyum
ve intibak temin ve tesis edilememişse; fert vicdanı da istenilen şeyler üzerinde



umumî âhenge uymayacaktır.
İktisatçılar kitaplarında bir memleketin iktisadî hayatı adına yeni formüller

oluşturmaktadırlar. Mesela, bir vergi kanununa dair, mükellefi sımsıkı
bağlayan, vergi vermeden kurtulmanın mümkün olmayacağı şekilde yeni
maddeler koyarlar. Bunun ardından da şeytânî bir fikirle bu vergiyi vermekten
kurtulma yolları araştırılır. Binaenaleyh birbirini takip eden çözüm teklifleri ve
aynı zamanda bunlardan kurtulma yollarının gösterilmesi, içinden çıkılmaz bir
fâsit daire oluşturur. Bu fâsit dairede ne devlet umduğunu bulabilir ne de
mükelleften beklenen şey elde edilir. Öyle ise evvelâ mâşerî vicdanın tamir
edilmesi lâzım ve elzemdir. Onun için İslâm başta bunu nazara verir. Yani
millet, Allah’a inanmalı. Allah’a inanma sayesindedir ki, fert, bir meziyet ve
fazilet âbidesi hâline gelebilir. Bu itibarla, yapılacak birinci ve öncelikli iş, saf
ve dupduru vicdanlı fertlerin yetiştirilmesi olmalıdır.

Vicdanın her şeyi çözmede birinci anahtar olduğunu gösteren, Asr-ı Saadet’e
ait bir hâdiseyi arz etmek istiyorum: Bir gayr-i menkulün ihtilaflı durumu, Allah
Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakemlik yapması için getirilir.
Efendimiz henüz şikâyet bildirilip dertler anlatılmadan, “Ben de sizin gibi bir
insanım. Siz davalarınızın halli için bana geliyorsunuz. Bazınız hüccet
yönüyle, diğer bazınızdan daha ikna edici olması, böylece benim, işittiğime
dayanarak onun lehine hükmetmem mümkündür. Kimin lehine, kardeşinin
hakkından bir şey hükmetmişsem (bilsin ki), onun için Cehennem’den bir ateş
parçası kesmiş oluyorum.” diyerek bir hakikati dile getirir. –Bundan dolayı
mahkemede hâkimin her şeyden önce bir muhasebe dersi vermesi sünnettir.–
Bunu duyan iki sahabî de kendi haklarından vazgeçiverirler. Ama mesele
Efendimiz’e getirilmiştir bir kere ve Allah Resûlü onlara iki tarafı da memnun
edecek bir çözüm sunmuştur: “Gidin, o malı eşit olarak taksim edin. Ve sonra
kura çekin. Kime ne düşerse ona sahip olsun. Sonra da birbirinize hakkınızı
helâl edin. Allah’ın huzuruna hesabını veremeyeceğiniz bir şeyle
gitmeyin.”119

Görüldüğü gibi vicdanlar dupduru ve inançla mamur olunca çözüm
kolaylaşıyor. Evet, her fert, kendi iç yapısıyla içtimaî bünye içinde yaşamaya
ehil hâle gelmişse, böyle fertlerin teşkil ettiği içtimaîde huzursuzluk ve



âhenksizlik tasavvur edilemez. Bu itibarla da her şeyden evvel vicdanın tamir
edilmesi lâzımdır. İnsanlar Allah huzurunda hesap vermeye inanmalılar ki,
bilerek yanlışlık yapmasınlar. Bir arpadan dahi Allah’a hesap vereceğini
hesaba katan mü’min bundan sonra zekâtını vermemezlik edemez ve faize girme
gibi meselelerden fersah fersah uzak kalmaya bakar. Binaenaleyh bu konuda
şart-ı evvel; vicdanların saf, dupduru ve temiz olmasıdır.

Bu şart yerine getirildikten sonra İslâm’ın hâlihazırdaki problemlere çaresi,
faizin yasaklanması ve zekâtın bir farzı eda etme şuuruyla yerine getirilmesidir.
Âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak, “Allah faizin bereketini keser ve eksiltir. Zekât
ve sadakaları ise nemalandırır, geliştirir (yani asıl geliştirme keyfiyeti zekât
ve sadakalardadır.) ”120 ve “Faiz yiyenler mahkeme-i kübrâda, Allah’ın
huzurunda tıpkı şeytanın çarptığı kimsenin uykudan kalkışı gibi
kalkarlar.”121 buyurmakta ve değişik vesilelerle bu işin vehametini
bildirmektedir.

Kur’ân-ı Kerim bu prensiplerle menfinin önünü kestikten sonra, “Namazı
dosdoğru, tastamam kılın, zekâtı verin.”122 diye müspeti yerleştiriyor. İnsan
günde beş defa Allah’a olan ahd ü peymânını yenileyince sair vazifelerini
yapması da ona zor gelmeyecektir. Kur’ân-ı Kerim’de namazdan sonra zekâtın
anlatıldığı pek çok âyet vardır. Ve bunun etrafında o, ciddi tahşidat
yapmaktadır. Kim ne derse desin biz çok defa İslâm tarihinde beşerin hiçbir
dönemde yaşamadığı/yaşayamayacağı harikalarla karşılaşıyoruz. Mesela, Ömer
İbn Abdülaziz devrinde beşerin refah ve saadetinin arttığını ve iki uçtaki
sınıfların erimesi ve bir orta sınıfın meydana gelmesi mevzuunda doruk noktaya
ulaşıldığını müşâhede ediyoruz. O gün öyle müreffeh bir dönem yaşanıyordu ki,
insanlar zekâtlarını verebilmek için sokak sokak, kapı kapı dolaşmalarına
rağmen çok defa zekâtları ellerinde kalıyordu. Evet, o devirde bu mesele
rahatlıkla halledilmişti. Çünkü veren her fert, Kur’ân’ın, “Mallarını Allah
yolunda harcayanların durumu, yedi sürgün verip her birinde yüz dâne
bulunan bir başağın hâline benzer. Allah dilediğine kat kat fazlasını da verir.
Allah’ın lütfu geniştir ve ilmi her şeyi kaplar.”123 âyetine inanarak veriyordu.
Böyle bir karşılığı düşünen her fert seve seve bu cömertliği yapıyor, devletin
ve milletin imdadına koşuyordu. Dolayısıyla da uç sınıflar teşekkül etmiyordu.



Herkes yanında çalıştırdığından memnun, o da kendisi için çalıştığı kimseden
memnundu. Azatlı kölesi Yerfa’, Hazreti Ömer’den; Nâfî, İbn Ömer’den; Sâlim
de Huzeyfe’den ayrılmıyordu. Misaller sadece bunlarla sınırlı değil;
hürriyetine kavuşturuldukları hâlde efendisinden ayrılmayan insanların sayısı
pek çoktu. Onlar bulundukları evde bir köle ve hizmetçiden ziyade bir evlat
gibi bulunuyorlardı ve kat’iyen istismar yoktu. Ebû Zerr’in elbisesinin yarısı
yeni, yarısı da eskiydi. Zira kumaşın yarısını kölesine elbise yaptırmıştı.124 Bu
hizmetçinin, böyle bir efendiye karşı asi ve rahatsız olması mümkün değildir.
Muhbir-i Sâdık, insanlara yanlarında çalışanların kardeşleri olduğunu;
yediklerinden yedirmelerini, giydiklerinden giydirmelerini emretmişti. Onlara
güçlerinin üzerinde iş vermemeyi, şayet böyle bir iş söz konusu olursa onlara
yardım edilmesini de söylemişti.125

İşte böyle bir toplumda asla karışıklık ve problem olmaz ve olamaz.
Günümüzde ortaya çıkan ve çıkması muhtemel problemlerin izale edilebilmesi
için İslâm’ın getirdiği esasların dikkate alınması elzemdir. Özetleyecek
olursak; evvelâ, mâşerî vicdanın selâmeti, sâniyen, ribanın yasaklanması,
sâlisen, zekâtın bir vacip olarak hayata taşınmasını sayabiliriz ve günümüzün
problemlerinin aşılmasında bunlar çok önemli.. ve aynı zamanda bunlar,
hâlihazırdaki sıkıntılar ve kıyamete kadar zuhuru muhtemel bütün beşerî
problemleri bertaraf edebilecek güçtedir. Bunların tafsilatını şimdilik mevzuyla
alâkalı kitaplara bırakıp geçiyoruz.

Bugün bir de ihtilâf-ı beşer var. Evet, insanların maddî yönden farklılıklar
göstermesi ve bunun değişik kesimler tarafından kullanılması günümüzün
önemli meselelerindendir. Bu konuda İslâm bir yönüyle sa’yi esas alır. Marks’ı
ve başkalarını baştan çıkaran da zaten bu emek konusudur. İşçinin istismar
edilmesi onu çok etkilemiştir. Zira işçi ancak emeğinin yüzde otuzunu alırken,
patron daha fazlasına sahip olmaktadır. Marks, emekten yola çıkmış ama ifrata
gitmiştir. Yapılan eleştiride para, yani kapital hesaba katılmamıştır. Ancak bu
sistemin içinde de bir dâne-i hakikat vardır. Kur’ân, “İnsan, emek ve
gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Onun bu gayretinin semeresi
ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine yakın ve uzak
istikbalde tam tamına ödenecektir.”126 buyurmaktadır. Yani çalıştıran,



çalışana minnettarlık duyacak, onu ta’ziz edecektir. Dolayısıyla da onun tuğyan
ve feveranına meydan vermeyecektir.

İslâm, malın tek elde toplanmasını önleyecek hükümler de ortaya koymuştur.
Malı, zekât ve diğer vecibelerini yerine getirmeden biriktirenler Kur’ân’da
şiddetle kınanmıştır. Cenâb-ı Hak bu konuda, “Mallarını ihtikâr veya başka
sebeplerle stok yapanlar ve bu paralarını Allah yolunda infak etmeyenlerin
altın ve gümüşleri Cehennem ateşinde kızdırılarak, bunlarla onların alınları,
yanları ve sırtları dağlanacağı gün onlara: ‘İşte!’ denilecek, ‘Sizin
nefisleriniz için biriktirip hazineye tıktıklarınız! Haydi, tadın bakalım o
tıktığınız şeyleri!’”127 buyurur.

Bu kimseler icabında emtiayı, yerinde de parayı piyasadan çekerler.
Fiyatların dalgalanması karşısında piyasayla oynarlar ve altın-gümüş biriktirir,
stok yaparlar. Bunların ikinci cürmü, Allah yolunda infak etmemeleridir.
Kazandıklarından nafaka ölçüsünde bir miktar malı, o nafakaya muhtaç fakire
ulaştırmazlar. Dolayısıyla kendilerini belâya maruz bırakırlar. Bu belâ,
dünyada sınıflar arasının açılması, içtimaî muvazenenin bozulması, proletarya
ile kapitalistin birbirine düşmesi, ahirette de hakkını yedikleri kimselerin
onların yakalarına yapışması şeklindedir. Evet, onlar bugün biriktirdikleriyle
orada azaba uğrayacaklardır. İslâm stokçuluğu yasaklıyor ve bununla temerküzü
sınırlandırıyor, çalışanın emeğini tam veriyor. Böylece sınıfların birbiriyle
kavgasının önünü alıyor.

Eğer beşer arasında korkunç ihtilaf ve ihtilaller birbirini takip ediyorsa,
sulh-u umumi ve huzur-u umumiyi getirecek şey, mâşerî vicdanın inkişafından
sonra sınıflar arasındaki râbıtanın İslâmî ölçüler içinde yeniden teessüs
etmesidir. Mesele derin ve önemlidir, ancak bir soru-cevap sınırları içinde bu
kadarını ele almak bile –zannediyorum– bir fikir verebilir.

________________
119 Müslim, akdiye 5; Ebû Dâvûd, akdiye 7.
120 Bakara sûresi, 2/276.
121 Bakara sûresi, 2/275.
122 Bakara sûresi, 2/43, 83, 110; Hac sûresi, 22/78; Nûr sûresi, 24/56; Ahzâb sûresi, 33/ 33; Mücadele

sûresi, 58/15; Müzzemmil sûresi, 73/20.
123 Bakara sûresi, 2/261.
124 Abdurrezzak, el-Musannef 9/448.
125 Buhârî, îmân 22; Müslim, eymân 38, 40.



126 Necm sûresi, 53/39-41.
127 Tevbe sûresi, 9/35.



OSMANLILAR ve MÜSLÜMANLIK
Soru: “Osmanlılar hiçbir zaman Müslümanlığı gâye edinmemişlerdir.
Onu yalnızca devletin genişlemesi için âlet etmişlerdir.” deniyor. Bu
konuda ne diyebiliriz? Bir de “Türkler Müslümanlığı niçin kabul
etmişlerdir?” diye soruluyor.

Osmanlılar için bundan daha kötüsü, hatta akla hayale gelmedik iddialar
ortaya atılmıştır. Son Osmanlı şeyhülislâmlarından ilmiyle çok güçlü bir zat
vardır: Mustafa Sabri Bey. O, Mevkıfü’l-akl ve’l-ilm ve’l-âlem min
Rabbilâlemîn adlı kitabında, “Beşer tarihinde bizim şu milletimiz kadar kendi
âbâ u ecdâdına düşman ikinci bir millet gösteremezsiniz. Her milletin sonradan
gelenleri, önce gelmiş geçmiş seleflerini, ister ilim adamı, ister içtimâiyatçı,
isterse bir velî olsun alkışlamış ve tebrik etmiştir.” der. Ona göre bu bizim
milletimizin şimdilerdeki hastalığıdır. Mesela, Batlamyus’un kozmoğrafyaya
dair yazdıklarını yanlış kabul etmekle beraber Kopernik onu alkışlamış ve
onun, kendi devrinde ancak bu kadar bilebileceğini söylemiştir. Kopernik’ten
sonra da Galile gelmiş, o da Kopernik’in eksiklerini ortaya koymuş, koymuştur
ama, onu alkışlamaktan da geri durmamıştır. Daha sonra gelen Einstein ise her
ikisinin gayretlerini alkışlamış fakat kendisi daha başka fâikiyetler
sergilemiştir.

Menşei Hindistan olan sıfır (0), sekiz asır evvel Anadolu’daki
Müslümanların elinden geçerek Batı’ya ulaşmıştı. Aslında Avrupa’nın
kullandığı rakamlarla matematikte ilerlemek mümkün değildi. Evet, Anadolu
Müslümanı çok hususta Batı’ya ışık tutmuştu. Ama bunu kendi geçmişini inkâr
edenler bilmezler ki!

Birçok noktada nankörlük yapan Avrupalılar sıfırı kullanma meselesinde
hakkı teslim edip onu ilk kullananlara minnettarlıklarını ifade etmişlerdir.
Aslında sıfır olmasaydı hiçbir mesele halledilemez ve fezaya da gidilemezdi.
Bizim müstağripler böyle düşünmeseler de bu böyledir.

Kendi devrine göre çok ileri şeyler söyleyen İmam Gazzâlî Hazretleri
1058’de dünyaya teşrif etmişti. Bin sene önce kendi devrinin kültürüne göre
astronomi, tıp, hendese... gibi ilimlere ait hususlarda söz söylemişti. Vâkıa,
söylediklerinin içinde günümüzün anlayışına göre yanlış olan hususlar da eksik



değildi. Ama bu kat’iyen bir eksiklik sayılmazdı. Zira o, kendi çağının
insanıydı. Gibb, insanlık âleminde kendi devrinin kültürünü böylesine iyi bilen
ve kendisinden sonrakilere intikal ettiren Gazzâlî gibi ikinci bir adam
tanımadığını söyler. Bunun gibi Fahreddin Râzî de devrine göre çok ileride
ilim adamlarımızdandır. Yazdığı kitaplar üst üste yığılsa insan hayret etmekten
kendini alamaz ve “Bunların yazılmasına imkân yok.” der. Hesap edilince,
çocukluk dâhil, hayatının her gününe on beş-yirmi sayfa yazı düşmektedir. Bu
kati’yen basit bir şey değildir. Ayrıca, onun yazdıkları birer araştırma ve tenkit
eseridir. Bunlar ve daha niceleri kendi devirlerinin kültür seviyesini çok aşmış
insanlardır.

Bizdeki bu geçmişe düşmanlık hususunu tam gösterebilmek için daha pek çok
örnek vermek mümkündür ama, biz biraz da Osmanlı düşmanlığı üzerinde
durmak istiyoruz. Mesela, Osmanlıların fabrika bacası yapmak yerine niçin
minare yaptıkları gibi gülünç bir iddia var ki, kat’iyen mâkul bir mahmil
bulmak mümkün değildir. Bu iddia sahiplerine Kanunî devrinde nerede ve
hangi ülkede fabrika bacası olduğunu sormak lâzım. Aslında konu insafla ele
alınınca, Osmanlının kendi devrinin beyi, paşası ve ağası olduğunu onlar da
anlayacaklardır. Osmanlı, devrinde dünyanın ekonomisine tam hâkimdi. Sözü o
söylüyor, iktisadî dengeyi o elinde tutuyordu. Bizim kökünü inkâr edenlerimiz
kabul etmese de işin mütehassısı insaflı Batılılar bunun böyle olduğunu itiraf
ediyorlar.

Avrupa’da bazı gazetelerin yazdığı şeyler, bizde, atalarımıza karşı olduğu
gibi kabul edilmiştir. Mesela, Fransızlar Sultan Abdülhamit için, Kızıl Sultan
(Le sultan rouge) demiş ve bizim gazeteler de hemen bunu büyük başlıklarla
neşretmişlerdi. Bizde bugün âbâ u ecdâdımıza sövmelerin hemen hepsi
Avrupa’dan ithal edilmiş gibidir. Keşke bu millet de en azından Avrupalının
kendi ecdâdına saygılı olduğu kadar kendi ecdâdına saygılı olabilseydi...

Müslümanlığı istismar mevzuuna gelince, Osmanlı Osmanlıyken Müslüman
olmamıştı ki, Müslümanlığı istismar etsin. O, Anadolu’ya Müslüman olarak
gelmiştir ve geldiğinde de Müslüman’dır. Bu itibarla da Osmanlıların
Müslümanlığı istismar ettiği asla düşünelemez. Çünkü onlar kuvvetli iken de,
zayıf iken de Müslümanlığa sımsıkı sarılmışlardır. Bunu gösteren binlerce



tarihî vesika vardır.
Tuğrul Bey, Abbasi Devleti’nin başındaki halife el-Kâim, hilâfetin şahs-ı

mânevîsini muhafaza ve müdafaa edemeyecek hâle gelince onu korumaya
aldığında bunun kat’iyen Müslümanlığı istismarla alâkası yoktur. O, bir senede
bin çadır birden Müslüman olmuş ve Müslümanların idaresine girmiş bir altın
neslin başında bulunuyordu. İsmail Hami Danişmend, Türklerin nasıl ve neden
Müslüman olduklarını genişçe anlatır.128

Tuğrul Bey, halife el-Kâim’in huzuruna edeple girmişti ki; o, İslâm’ın
izzetini koruyan bir kumandan olarak buna hiç de mecbur değildi. Ama o
kendine yaraşır bir ciddiyet içinde bu vazifeyi deruhte etmişti; etmişti çünkü
karşısındaki zatta Efendimiz’in cübbesi ve sarığı vardı. Bundan dolayı da
Halifeyi makamında ziyaret ederken belini kırarak, boynunu bükerek onun
huzuruna girmişti; girmiş ve Efendimiz’e ait bir emanetin müdafaası hususunda
kendisine düşen vazife varsa onları yerine getirmeye hazır olduğunu söylemişti.
Halife şahsen yine el-Kâim’di ama, hilâfeti muhafaza eden, onun bayraktarı ve
kumandanı Tuğrul Bey’di. Osmanlı’nın baş tacı ettiği husus da aynı husustu.

Evet, Osman Gazi de bir baştan bir başa Anadolu’yu katedip Söğüt civarında
bir yere yerleştiğinde yine İslâm’ın bayraktarıydı. Onun Müslümanlara karşı
olumsuz hiçbir tavrı ve vaziyeti olmamıştı. Anadolu’da beyler vardı, bu beyler
arasında bozulma ve çözülmeler vardı. Oraya yönelmek mümkünken o, nazarını
Bizans üzerine dikmişti.. ve aslında bunda öylesine müthiş jeopolitik bir felsefe
vardı ki, daha sonra gelecek cihan imparatorları ve hükümdarlarının akılları
buna yetmese de bu çok önemli bir tavırdı. Osman Bey, babasından aldığı
vasiyet, kayınpederi ve şeyhi Edebâlî’den aldığı ders ve kendi müthiş dirayet,
kiyaset ve cesaretiyle her zaman çok itinalı ve temkinli hareket ediyordu. O,
karşısında zâlim ve mütecavizler olursa Müslümanların kendisiyle
birleşeceğini ve böylece dış dünya karşısında güçlü olunacağını düşünüyordu.
Bunun için de hedef olarak köhneleşmiş Bizans’ı seçmişti. Evet o, mü’minlere
sataşmıyor, onlar arasında sürtüşme ve vuruşmaya girmiyordu.

İşte bu kadar karakterli bir insanın Müslümanlığını dünyevî mülâhazalara
bağlı görmek basit bir anlayışın ifadesi olsa gerek. Daha açık söylemek
gerekirse, böyle düşünmek bir kin ve garaz ifadesinden başka bir şey değildir.



Osmanlı bütün coşkunluğuyla hiçbir aileye nasip olmayacak şekilde altı asır
dünyanın en uzun imparatorluğu olarak yaşamıştır.. ve bu onların hakkıydı. Zira
onlar, Kur’ân’ın bayraktarlığını yapıyorlardı. Eğer içimizdeki hainler ona
darbe vurmasalardı, belki cihanın çok yeri bugün huzur içinde olacaktı.

Osmanlı’ya “hasta adam” dedikleri bir dönemde Avrupa’da Allah Resûlü’nü
hafife alan bir piyes oynatılmak istenmiş ve Fransa’da sahnelendirilmek istenen
piyes, Osmanlı hâriciyesinin gayretleriyle oynatılmamıştı. Bazılarının “Kızıl
Sultan” dedikleri Abdülhamit Cennetmekân, Fransız ve İngilizlere ültimatom
vermiş, bu hasta arslanın kükreyişi Avrupa’da büyük bir sarsıntı meydana
getirmiş ve bu sarsıntıyla piyes ne İngiltere’de ne de Fransa’da oynanma şansı
bulamamıştır.129

İşte bu, Osmanlı’nın hassasiyetidir. Onlar sahabeden sonra en muallâ mevkii
işgal etmiş, altı asır Allah Resûlü’nün adını bayraklaştırmışlardı. Milletler
atalarıyla, âbâ u ecdâdıyla ve kökleriyle vardırlar. Yahya Kemal: “Ben kökü
mazide bir âtîyim.” der ki buna göre kökü olmayanın âtîsi de yoktur.

________________
128 Bkz.: İsmail Hami Danişmend, Türk Irkı Neden Müslüman Oldu, s. 60-128.
129 Bkz.: Ziyad Ebuzziya, “Sultan II. Abdülhamid’in Dini ve Milli Konulardaki Hassasiyeti: Fransa, İngiltere

ve İtalya’da Oynanmasını Yasaklattığı Piyesler” Beşinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi: Tebliğler
(22/28 Eylül 1985), 2/327-368.



OSMANLI DEVLETİ’NİN YIKILIŞI
Soru: Kur’ân-ı Kerim ve hadislerde Osmanlı Devleti’nin yıkılışıyla ilgili
âyet veya hadisler var mıdır?

Bu mevzuda, umumî hükümlerden başka sarih, kat’i ve açık bir âyet veya
hadis var mı bilmiyorum. Ancak Allah’ın umumî hükümleri vardır. Dine sahip
çıkılmadığı takdirde Allah, hâkimiyet emanetini yüklenecek başka bir millet
getirir ki, böyle bir cemaatin altı vasfı vardır ve onlar şunlardır: Onlar, Allah’ı
severler, Allah da onları sever. Allah yolunda mücadele ederler. Mü’minlere
karşı yüzleri yerde, mülhitlere karşı da aziz ve çetindirler. Kınayanın
kınamasını kâle almaz ve sadakat içinde hep Allah yolunda hizmet ederler.130

İşte bu hususlar onların umumî vasıflarıdır.
Devr-i Saadet’i müteakip bu vasfa bir kısmı itibariyle bihakkın Emeviler

liyakat göstermişlerdir. Liyakatları azalınca Abbasiler bu ağır yükün altına
girmişlerdir. Abbasiler de götüremeyecek hâle gelince Allah, Selçukluları
mütecavizlere karşı çıkarmıştır. Selçuklular götüremeyince de bu ağır yükü
Osmanlıların omzuna yüklemiştir. Zannediyorum Osmanlılar da bu altı vasfı
birkaç asır tam temsil etmişlerdir.. gerisi belli.!

Ancak ehl-i istihraç, Osmanlı Devleti’nin kurulacağı, bir kısım padişahların
isimleri, onların yapacakları fetihler ve sonundaki keşmekeşlik ve herc ü merce
dair bir kısım şeyler söylemişlerdir. Bu cümleden Muhyiddin İbn Arabî
Hazretleri, Edirne Kütüphanesi’nde mahtut (el yazması) bir kitapta –kendisi
çok daha evvel yaşamasına rağmen– Osmanlı Devleti’nin kurulacağını,
Dördüncü Murad’ın ismini vererek, Revan’ı bir kaç ay gibi kısa bir zamanda
fethedeceğini, Abdülaziz Cennetmekân’ın elleri kesilmek suretiyle intihar süsü
verilerek öldürüleceğini anlatmaktadır.

Evet, ehl-i ilim, ehl-i müşâhede ve keşfin bu mevzuda istihraçları çoktur. Bu
cümleden olarak Müştak Dede’nin yüz elli sene evvel Ankara’nın pâyitaht
olacağına dair manzum ifadeleri vardır.131 Onların hangi âyet ve hadise
dayanarak bu hükümleri verdiğini bilemiyorum. Ancak öyle anlaşılıyor ki
onlar, mişkât-ı nübüvvetle münasebet kurmak suretiyle, bu haberleri doğrudan
doğruya Resûlullah’tan alıp söylemektedirler.



________________
130 Bkz.: Mâide sûresi, 5/54.
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“ Me’vâ-yı Nâzenîn”e kim “elf” olursa efser,
Lâbüd, olur o “me’vâ”, İslâmbol ile hemser.
“ Nûn ve’l-kalem” başından alınsa “Nûn-u Yûnus”,
Aldıkta harf-i dîger, olur bu remz azhar.
Miftâh-ı sûre-i “Kâf”, serhadd-i Kâf ta Kâf,
Munzam olunmak ister “Râ-yi Resûl” Peygamber.
“ Hâ-yi Hû” ile âhir, maksûd oldu zâhir;
Beyt-i Veliyy-i Ekrem; Elhâc İyd-ı Ekber.
Ey Pâdişâh-ı Fahhâm: Sultan Hacı Bayram!
Rûhanî ister ikram “Müştak” abd-i çâker.

Birinci beytin mânâsı şudur: (Bir zaman gelecektir ki, isminin başında “elif” harfi bulunan bir şehir, İstanbul
ile arkadaş, yani onun gibi hükümet merkezi olacaktır.) Bu beyitte, aynı zamanda, o şehrin ne zaman
hükümet merkezi olacağı da “Ebced” hesabıyla bildirilmiştir: “Elf” kelimesi, Arapça’da “1000” rakamını
ifade etmektedir. Buna birinci mısranın sonundaki “efser” kelimesinin eski harflerle yazılışının Ebced
hesabıyla tutarı olan 341 de ilâve edilirse 1341 eder. Hicrî 1341 yılı, milâdî 1923 yılına rastladığına göre bu
tarih, Cumhuriyet’in ilânını ve dolayısıyla de Ankara’nın başşehir oluş yılını gösterir.

Eski harflerle Ankara kelimesinin harflerinin mecmuu beştir; “Müştak Baba”nın gazeli de beş beyittir.
Gazelde, o şehrin ilk harfinin “elif = a”; ikinci harfinin “Nûn ve’l-kalem” âyetinin başından alınan “nûn =
n”; üçüncü harfinin (Kâf) sûresinin anahtarı, yani ilk harfi olan “kâf = k”; dördüncü harfinin , “Resûl”
kelimesinin ilk harfı olan “ra = r”; beşinci harfinin ise, “Hû” kelimesindeki “hâ = a” harfi olduğu
bildirilmektedir ki, bu harfler sırasıyla toplanırsa (Ankara) kelimesi meydana çıkmış olur. Sondan bir
evvelki beyitte, bu şehirde Hacı Bayram Velî’nin türbesi bulunduğuna dair işaret de vardır.



İKİ FARKLI MEVLÂNA
Soru: Mevlâna’yı hem Müslümanlar hem de kâfirler seviyor. Bunun
sebebi nedir?

Hazreti Mevlâna gibi büyük bir insanı, eğer idraki varsa, kâfir de, mü’min
de, cin de, şeytan da sever. Ne var ki benim, kâfirlerden, münafıklardan, din ve
diyanet düşmanlarından onu sevenlerin bu sevgilerinde samimi olduklarında
şüphem var.

Mevlâna, İslâm’ın ruhundaki mücerret hakikatleri çok mâkul misalleri ve
ikna edici üslubuyla herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir vuzuh içinde ortaya
koyar. Evet o, bu sahada müstesna kimselerden biridir. Mevlâna gibi kimseler
Türklüğü, Acemliği, Araplığı... aşkın evrensel bir üslûp kullanmışlardır.

Mevlâna’nın Türkçeyi iyi bilip bilmediği konusunda net bir bilgimiz yok ama
o, bütün eserlerini Farsça yazmıştır. Bu dile çok âşinâ ve edebiyatına da
fevkalâde vâkıf olduğunu dilciler söylüyorlar. Hatta Goethe, İran’da çeşitli
devirlerde büyük edipler yetiştiğini ama İran’ın bunlardan bir kaçını edip
saydıklarını ve diğerlerini attıklarını söyler ki, tutulanlar arasında Firdevsî,
Nizâmî, Sa’dî, Hâfız Şirâzî… gibi şahıslar ve tabiî bunların başında da
Mevlâna vardır Goethe’ye göre. O, bu şairlerin edebiyattaki büyüklüklerini
ifade ederken de, “Onların attıkları arasında öyleleri vardır ki, ben onların
yanında kendime şair demeye utanırım.” der.

Mevlâna hem edebî yönü, hem tasavvufî cephesi, hem de tefekkür ufku
itibariyle fevkalâde bir zattır. Onun, bu derinliği sayesinde tesir sahası da çok
geniş olmuştur. Mevlâna nazarını çok ilerilere tevcih etmiş ve baktığı ufka
sözünü ulaştırabilmiştir. O, ayağıyla nazarı (görüşü) bir araya gelmiş nadide
büyüklerden birisidir. Hindistan’a, on dokuzuncu asrın sonunda mânevî bir
hayat üfleyen Muhammed İkbal, onun tesirinde bir insandır. Muhammed İkbal’e
Pakistan’ın mânevî kurucusu derler. O, Mevlâna’nın Mesnevî, Fîhi Mâ Fîh ve
Dîvân-ı Kebîr gibi eserlerini okumuş ve Zebur-u Acem, Esrâr-ı Hodî, Rumûz-
u Bi-hodî, Câvidnâme gibi eserlerini tamamen onun ilhamlarına bağlı ortaya
koymuştur.

Ama ne acıdır ki günümüzde her şeyin tahrip edilmesi ve her sözün değişik



bir istikamete çekilmesi gibi Hazreti Mevlâna’nın bazı sözleri ve kitapları da
onun düşünce ve anlayışının aksine kullanılmak istenmiştir ve istenmektedir.
Dolayısıyla da bugün iki çeşit Mevlâna var gibidir: Biri, Allah’ın makbul kulu,
velîlerin sevdiği, fukahanın kendisine saygı duyduğu, kendi sahasında devrine
göre bir tecdit yapmış Mevlâna; diğeri ise müsteşriklerin yorumları içindeki
Mevlâna. Bu ikincilerin yorumlarındaki mistik ve yogi tipindeki Mevlâna’yı,
bizim bildiğimiz ve yer yer kendisinden yararlandığımız Mevlâna’yla
karıştırmamak lâzımdır.

Onların yorumundaki Mevlâna, kendi kendine bir prototip; Nebi ile irtibatı
olmayan ve metafizik derinlikleri bulunan bir filozof, bir mistik ve uzak doğu
dinlerinde olduğu gibi ruha kendi gücünü kazandırma peşinde koşan bir vücûdî
veya mevcûdî idi. Bu müsteşrikler, Allah’ı hiç kabul etmeyen Nietzsche ile
Mevlâna’yı, Kant ile İslâm feylosofu İmam Gazzâlî’yi bir tuttukları gibi
Aristoteles’i de birçok İslâm velîsinin üstünde kabul ediyorlardı ve
Neoplatonizm’i Müslümanlıkla aynı tutuyor, hatta daha da fâik buluyorlardı.

Biz Hazreti Mevlâna’yı bir ibadet adamı, bir muhabbet ve gönül insanı,
Allah aşkının mecnûnu, meczûbu ve meftûnu olarak görüyoruz; onlarsa o
hazreti, yukarıda resmedildiği şekilde görüp göstermek istiyorlar. Tabiî
müsteşriklerin bu farklı yorumlarına bakarak bazı kimseler de Mevlâna
hakkında ileri geri konuşuyorlar ki, böyleleri de ayrı bir gafletin kurbanıdırlar.

Bütün bunları da dikkate alarak, “Mevlâna, herkes tarafından sevilmeli; kâfir
de, mü’min de sevmeli onu.” diyebiliriz. Ancak karşımıza iki Mevlâna anlayışı
çıkıyor ki bu durumda hangi Mevlâna’dan yana olduğumuzu, olacağımızı çok iyi
belirlememiz lâzım.



AY’DA YAŞAMAK
Soru: Kur’ân-ı Kerim’de Ay’da yaşanacağına veya yaşanmayacağına
dair bir hüküm var mıdır?

Bu mevzuda Kur’ân-ı Kerim’de sarih olarak bir âyet yoktur. Ancak, Kur’ân-ı
Mübin’de Allah (celle celâluhu) Ay, Güneş, yerküre ve bütün gök cisimlerini
bizim menfaatimiz için yarattığını mükerreren anlatır. Mesela, bir âyette,
“Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde olan şeyleri sizin hizmetinize
vermiş, sizi görünen-görünmeyen bunca nimete gark etmiş? Yine de, öyle
insanlar var ki hiçbir bilgi ve yol gösterici bir rehbere veya aydınlatıcı bir
kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur.”132 buyurmak suretiyle
göklerde ve yerdeki her şeyi bizim emrimize ve hizmetimize verdiğini, yani
bize faydası olsun diye yarattığını anlatmaktadır. Ne var ki, bu faydayı yeryüzü
gibi Ay’ın üzerinde binalar yapacak, tarlalar ekecek, bağlar tımar edecek ve
içinde yaşayacağız şeklinde anlamak da doğru değildir. Belki bunu, Ay’ın
Dünyamız üzerindeki tesiri şeklinde, insanlara takvimcilik yapması,
denizlerimizde gel-gitlere neden olması şeklinde anlamak daha doğru olacaktır.
Öyle ki o, birgün yeryüzünden kopup giderse Dünya üzerinde hayat şartları
değişir, yerkürenin âhengi bozulur ve çok şey altüst olur. Zira Ay bir bakıma
yeryüzü üzerinde fren vazifesi görmekte ve daha nice fonksiyonlarıyla canlı
varlıklara faydalar sağlamaktadır. Ay’ın da bizim hizmetimize verilmesini
gidip orada medeniyet kurma şeklinde anlarsak, âyeti doğru anlamamış oluruz.
Zaten bu konuda Kur’ân’da net bir şey yoktur.

Bundan başka Kur’ân-ı Kerim’de Ay’da yaşanacağına dair bir âyet olmadığı
gibi yaşanmaz diye kesin bir hüküm de yoktur. Kur’ân’da mutlak ve küllî
hükümler vardır. Bunlar da Ay, Güneş ve diğer gök cisimlerinin bizim
faydalanmamız için yaratıldığı husudur. Binaenaleyh bir gün gidilir, orada da
bir ümran kurulursa, bu, Kur’ân-ı Kerim’e ters düşmez. Zira Ay da bizim
faydamız için yaratılmıştır. Ama bu hususta çok da hayale kapılmamalıyız.
Zaten Ay’da yaşamak dünyada yaşamaktan çok zordur. Biz Ay’dan, başka
şekilde faydalanıyoruz, faydalanmalıyız. Cenâb-ı Hak şükrünü edaya muvaffak
kılsın.



________________
132 Lokman sûresi, 31/20.



SEVK-İ İLÂHÎ
Soru: İçgüdü ne demektir?

Biz, içgüdü yerine “sevk-i ilâhî” demeyi tercih ediyoruz. Bizler, hayvanlarda
bulunan o iç dinamiğe “sevk-i ilâhî”, insandakine de “sâika” derken, ehl-i
gaflet buna, “sevk-i tabiî” yani “içgüdü” der. Mesela, çiftleşme zamanında
hayvanların bu işi bilmesi bir sevk-i ilâhîdir. Aynı şey izafî çerçevede
bitkilerde de söz konusudur. Arı, bir çiçeğin üzerine konduktan sonra kalkar
başka bir çiçeğin üzerine konar. Bu şekilde konup kalkmakla çiçekler
mâbeyninde döllenme vazifesine yardım eder; yani bir çiçekten erkek tohumu
alıp dişiye götürür.

Tabiatta hiçbir şey körü körüne değildir. Aksine kâinatta ilâhî bir kanun
hükümfermâdır. Hayvanlarda içgüdü derken bitkilere gelince bunu aynıyla
söylemek mümkün değildir. Hatta bu faaliyeti bir anlamda hücre ve atomların
hareketinde de görürüz. DNA öyle işler yapmaktadır ki, insan onun müthiş bir
akla sahip olduğunu sanır. RNA bir kimyager gibi çalışır ve mühendislik
harikaları sergiler. Demek ki hücrenin içindeki aminoasitlerde dahi böyle bir
sevki görebiliriz. İnanç zaafı yaşayan bir kısım insanlar buna içgüdü
diyebilirler. Biz Müslümanlar olarak bu meseleyi, tamamen insanı yaratan
Allah’ın, insan hayatı ile alâkalı, onun bir kısım hayâtî vazifeleri görebilmesi
için âdeta bir malzeme şeklinde onun mahiyetine yerleştirdiği “sevk-i ilâhî”
şeklinde görüyoruz. Sevk-i ilâhî öyle bir mekanizmadır ki, varlık âleminde
Allah’ın sevk etmesinin bir düğmesi mesabesindedir.

Öyle balıklar vardır ki, yumurtalarını kilometrelerce yol katederek belli
yerlere bırakır ve başka bir yere de gitmezler. Eşek arıları yavrularını belli bir
deliğe bırakmadan evvel, oraya minnacık yarı ölü bir çekirge koyarlar ki,
yavruları meydana gelince bunları yesin. Bütün hayvanlarda böyle bir ilâhî
sevk vardır. Keza İngiltere’de on beş sene yerin altında duran çekirgeler Mayıs
ayının on beşinde dışarıya çıkarlar. İşte bütün bunları “sevk-i ilâhî” dışında bir
şeyle açıklamanın mümkün olmadığı bedîhîdir. Evet, o böcek, karanlıkta
Mayıs’ın on beşi geldiğini nasıl biliyor. Tabiî ki, Allah’ın sevk-i sübhânîsi ile.
Günümüzde bu konuyu onlarca örneğiyle ortaya koymak mümkündür. Değişik
canlılarla alâkalı belgesellere bakılabilir…





SAYILARDA HİKMET ARAMAK
Soru: Mevsimlerin, meleklerin, kitapların, halifelerin ve mezhep
imamlarının dört olmasının hikmeti nedir?

Esasen bu meseleler üzerinde durulursa belki dörtlerin bir hikmeti
bulunabilir. Mevsimler, Râşit Halifeler –gerçi onlara beş tane diyenler de
vardır– ve meleklerin imamları dört tanedir. Başka sayıda olan başka şeyler de
vardır. Mesela İslâm’ın şartları, imanın esasları, insan elinin ve ayaklarının
parmakları... gibi beş, altı, yedi ve sekiz adet olanlar da vardır.

Aslında dikkatli bir araştırmayla dört sayısının tekabül ettiği daha başka
hususlar da görülebilir. Bunun gibi üç, beş ve diğer sayıların tevafuk ettiği
başka varlıkları da görmek mümkündür. Dolayısıyla bu türlü şeylerin
tevafukunda hikmet aramak çoğu defa fuzuli olabilir, hatta hiçbir hikmeti de
olmayabilir.

Konuyla alâkalı bu temel prensipleri belirttikten sonra olabilecek hikmetlere
geçebiliriz. Fakat unutulmaması gereken husus bunların da mutlak olmadığıdır.
Her ne kadar bazıları Hamele-i Arş’ı da ekleyerek sayıyı beş yapmış olsa da,
bir bakıma melâike-i mukarrebîn dörttür. Bu dörtte belki nübüvvetin bazı
mânâlarını ifade eden bir inceliğe de işaret olabilir.

Râşit Halifeler’in ve kitapların da dört olmasının nübüvvetin mânâsını ifade
etme bakımından bir ehemmiyeti vardır. Mesela mezhepler, nübüvvetin zâhirî
tarafını, yani peygamberlik cephesini temsil etmektedirler; bu yönüyle de dört
rakamında bir tevafuk görülebilir. Yine melekler Allah’la kâinat arasında elçi
durumunda ve bir elçilik mânâsını mümessil bulunmaktadırlar. Melekler,
nübüvvet mânâsını hâmil bulundukları gibi halifeler de hilâfetleriyle nübüvveti
temsil etmektedirler. Belki böyle bir münasebet olabilir ama bütün bunlara kim
olursa olsun diyeceği şey sadece “olabilir” sözü olacaktır. Dahasını kimse
söyleyemez. Allah bazılarının kalblerine duyurur, onlar da bir şeyler
söyleyebilirler ama, bu da kat’iyen “olabilir” çerçevesini aşmamalıdır.

Bu konuda melekler ve mevsimler arasında bir irtibat kurulup her bir
meleğin bir mevsime delâlet edebileceği de söylenebilir. Mesela, Mikâil bahar
mevsimine yani işin baharına delâlet edebilir. O, Cenâb-ı Hakk’ın yeryüzü



deposunda gıda olarak bize gönderdiği şeylerin paketlenmesi, depolara
yerleştirilmesi durumuna nezaret eder. İsrâfil sûra nefh edecektir ki, bu da
hayata, canlanmaya ve dirilmeye işaret eder… Evet, bu tür münasebetler
olabilir. Keza Hazreti Ebû Bekir, İslâm adına tertemiz bir bahar havası ifade
etmiştir. Hazreti Ömer devrinde bu işin yaz mevsimine geçilmiş, Hazreti
Osman devrinde bir kısım fırtınalar baş göstermiş, Hazreti Ali devri bir yarı
kış veya tam kış gibi olmuştur ki bu tür şeyler akla gelse de Cenâb-ı Hakk’ın bu
hikmetten ötürü hem mevsimleri, hem halifeleri, hem de gökteki melekleri dört
yaratmış olduğu söylenemez.

Bir meseleyi tekrar arz edeyim. Meleklerin, halifelerin, mevsimlerin… belli
sayıda olmasıyla meseleleri izah etme işi, konuyu üstûreye götürme,
hakikatinden çıkarma demek olacağından dolayı bunlarda –bir hikmet
görünüyor olsa da– çok itimat etmemeli.  Her işin aslını, esasını yalnız
Allah bilir.



Üçüncü Bölüm
DİN EKSENİ
ETRAFINDA



TEVHİD MERTEBELERİ
Soru: Tevhid mertebeleri nasıl elde edilir?

Tevhid, yani Allah’ın varlığı ve birliği hakikatine, ilimlerin aydınlatıcı
tayfları altında görme, okuma, düşünme ve terkib u tahlilde bulunma yoluyla
nazarî bilgilerden geçerek ulaşma yoludur ki buna “ilme’l-yakîn” bilme, inanma
denilir. Bunun yanında bir de Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin kâinat kitabındaki
tecellîlerini doğrudan doğruya görme veya Allah’ın yarattığı bir kısım
harikulâde şeylere şahit olma ile kazanılan iman vardır ki, buna da “ayne’l-
yakîn” bilme ve iman etme denilir. Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve
sellem) mübarek ve harikalar saçan hayat ve huzurunu paylaşmak, hatta
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yolunda vilâyete ermiş kimselerin
simalarına bakmak insana harika mânâlar ifade ederdi. Evet, bir insan sadece
onların simasını müşâhede etmekle ayne’l-yakîn diyeceğimiz mazhariyete
erebilirdi.

Bütün bu yollarla hakikatleri elde edip, içinde hallaç ederek o hakikatlerin
özüne ulaştıktan ve tam bir mârifete erdikten sonra insanın bizzat kendi
vicdanında duyduğu ve hissettiği bazı şeyler vardır ki, bu noktaya ulaşan bir
insan artık imanın her meselesine, hem de aksine ihtimal vermeyecek şekilde
inanmış demektir. Bin şeytan gelip içine bin vesvese soksa da –Allah’ın (celle
celâluhu) izniyle– o öyle inanmıştır ki, inancı sayesinde o dürtülerin hepsine
sadece güler geçer. Zira o, imanı bütün derinliği ile içinde hissetmektedir.
Böyle birine Cenâb-ı Hak, esmâsının tecellîleriyle öyle ihsaslarda bulunur ve
öyle şeyler eder ki, hiçbir kitap onu anlatamaz. İşte bu mertebe de hakka’l-
yakîn ufkuna mazhar olmanın ifadesidir.

Burada, tevhidin mertebeleri derken, yukarıda kısaca tarif ettiğimiz ilme’l-
yakîn, ayne’l-yakîn, hakka’l-yakîn mertebeleri kastedilmektedir. Evet, yakîn’in
veya yakînî bilginin mertebeleri de diyebileceğimiz bu mertebelerin işte böyle
kendi içlerinde ayrı ayrı dereceleri vardır.

İlme’l-yakîn noktasında herkesin kâinat kitabından alacağı dersler farklı
farklıdır. Bir çobanın kâinat kitabından ilmen alacağı bir ders vardır ama, bu
oldukça basittir. Kâinat kitabını okumada çok derinleşmiş, hem ehl-i kalb hem



de ehl-i ilim bir insanın bu kitaptan alacağı mânâ ise çok buudlu ve çok
derindir. Bu mevzuda, saffetiyle ilerlemiş asfiyadan bazı kimselerin kâinat
kitabından aldıkları ilme’l-yakîn seviyesindeki mârifetin buudları ise çok daha
engindir...

Ayne’l-yakîn hususunda da insanlar arasında seviye farklılıklar söz
konusudur. Gözleri küsuf tutmuş kimseler ile, keskin bakışlı basiret ehlinin
bakışları ve gördükleri şeylerden anladıkları mânâlar farklı farklıdır. Mesela,
bazı ehl-i kitap, Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) gördüler, ancak
peygamberliği hakkında bakış farklılığına yenik düştüler.. evet, gördüler ama
anlayamadılar. Mesela, Huyey İbn Ahtab, Efendimiz’in huzuruna geldiği zaman,
onun da anladığı bir mânâ oldu; onun için de bir şey ifade etti Efendimiz’i
(sallallâhu aleyhi ve sellem) görmek.133 Ama aynı durum Abdullah İbn Selâm
için daha farklı olmuştu. O, Efendimiz’in huzuruna gelince, sadece baktı ve
başka bir şey arama lüzumu hissetmeden: “Bu simada yalan yok.” dedi ve
kelime-i şehâdet getirerek iman etti.134 Zira o, Tevrat ve İncil’i çok iyi
biliyordu. “Nebi nasıl olur? Tavır ve davranışları nasıldır?...” bu sorularının
cevabına vâkıftı.

Bir başka defa Necran Hıristiyanları, Allah Resûlü’nü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ziyarete gelmiş ve Efendimiz’e inançları konusunda tereddüt
yaşamışlardı. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) onlara: “Şayet doğru
söylüyorsanız yeminleşelim ve bu yeminimizde Allah’ın lânetinin yalan
söyleyen grubun üzerine olmasını dileyelim.”135 demişti de onlar bundan
çekinmişlerdi; çekinmiş ve şöyle demişlerdi: “Aman! Bu adam gerçekten
peygamberse başımıza belâ gelir.”136 Evet, sırf Allah Resûlü’nü (sallallâhu
aleyhi ve sellem) görmek Necranlılar için de bir mânâ ifade etmişti. Ancak
onların bu görmeleri yine de iman etmelerine yetmemişti.

Her şeyden evvel, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) bakınca Allah
hatırlanıyordu; O, secde ederken, kıvrım kıvrım hâliyle “Allah” diyordu. Vâkıa,
O da bizim gibi bir insandı, sathî bir nazarla bakınca veya bakış önyargılı
olunca insan belki O’nu anlayamayabilirdi. Fakat az da olsa içinde insaf, iz’an
ve vicdanında musaddık bulunan her insan Efendimiz’e bakıp değerlendirdiği
zaman, bu durum o insana “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullâh”



dedirtiyordu. Hazreti Ömer’in bir bakışı vardı ki kimse öyle bakamazdı. Bir de
Hazreti Ebû Bekir seviyesinde bir bakış vardı ki, Hazreti Ömer dâhil hiç kimse
o seviyeye ulaşamazdı. Binaenaleyh ayne’l-yakînin de işte böyle mertebeleri
vardır.

Hazreti Âdem bir zelle işlemişti. Tevbe etmesine ve Allah’ın, tevbesini
kabul etmesine rağmen o yine de kendisine vahiy gönderen Cenâb-ı Hakk’ın
mukaddes ve münezzeh semt-i lâhûtuna yüzünü çevirip bakmaktan hicab
ediyordu. Hazreti Ebû Bekir, mârifeti derinleşip genişledikçe öyle bir seviyeye
ulaşmıştı ki, başını kaldırıp Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yüzüne
bakmaktan hep hicap duyardı. Eğer bir hak dostu, “Hazreti Ebû Bekir, bu
kanaati üzerine başını kaldırıp Efendimiz’in yüzüne baksa; Efendimiz’den gelen
sübuhât-ı vech onu yakar kül ederdi.” dese doğrudur. Evet, işte o kadar hicab
ediyordu. Zira Hazreti Ebû Bekir Efendimiz ayne’l-yakînin öyle bir
mertebesine varmıştır ki, başkası için oraya varmak mümkün değildi. Daha
niceleri vardı ki o seviyede olmasa da buna yakın bir şekilde müşâhede
enginliğine sahipti. Ama öyleleri de vardı ki, ancak bir çoban kadar istifade
edebiliyorlardı O’ndan.. evet, O’nun mârifet deryasına onlar da bir kova
salıyor ve bir şeyler alıyorlardı; ama, onlar ne Ebû Bekir’di, ne Ömer’di, ne
Osman’dı, ne de Ali (radıyallâhu anhüm ecmaîn).

Günümüzde de bu türlü insanları görebiliriz çevremizde. Âdeta umman gibi
ayne’l-yakîn, ilme’l-yakîn adına mârifete sahip olan insanların yanında,
Rabbim, bizler gibi o mârifetten bir katreye sahip olanları da keremiyle o
ummanlara ulaştırsın!

Hakka’l-yakîne gelince onun da kendi içinde diğerleri gibi mertebeleri
mevcuttur. Hiç şüphesiz bu mertebelerin sultan-ı zîşânı, Efendimiz’dir
(sallallâhu aleyhi ve sellem). O, bütün önceki mertebeleri bir bir geçmiş ve
hakka’l-yakînin zirvesine ulaşmış biricik sultandır. Çünkü birçok ehl-i tahkikin
beyanına göre, Mirac’ta Efendimiz, bizzat, –Nizâmî’nin de dediği gibi–
başındaki gözleriyle Cenâb-ı Hakk’ı görmüştü.137 Ayrıca O (sallallâhu aleyhi
ve sellem), kader kalemlerinin işleyişine şahit olmuş,138 melâike-i kiramla
hasbihâl etmiş,139 Cibril’i asıl hüviyetiyle gökler ve yerin arasını doldurmuş
olarak müşâhedede bulunmuş,140 Cennet’i ve Cehennem’i değişik boyutlarıyla



temaşa etmiş141 ve sonunda hakka’l-yakînin en son mertebesine ulaşmıştı.142

Kâdı İyâz’ın belirttiği gibi Efendimiz öyle bir ufka ermişti ki, orada ayak
basacak bir zemin yoktu ve O, ayağını nereye basacağını bilememişti de O’na,
“Bir ayağını diğerinin üzerine koy.” denilmişti. Artık mekân da, mekânda
bulunan da, mekânsızlığa ulaşan da O olmuştu. Süleyman Çelebi de bunu çok
hoş dillendirir:

“Ne mekân var anda,
Ne arz u sema.”
Yani yer-gök ve her şey o zaman silinip gitmişti. Nesîmî de bu durumu şöyle

ifade eder:
Mekânım lâ-mekân oldu,
Bu cismim cümle cân oldu;
Nazar-ı Hak ayân oldu,
Özüm mest-i likâ gördüm.
Bediüzzaman Hazretleri, Kur’ân-ı Kerim’de “Kâbe Kavseyn” ifadesiyle

zikredilen Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu durumunu “vücub ve
imkân arası” şeklinde yorumlar.143 Bu yolculukta Efendimiz, beşerî olan her
şeyden öyle sıyrılmıştı ki, o anda O’na beşer deseniz hata etmiş olurdunuz.
Ancak bir mahlûkun ulûhiyet makamına ulaşması da asla bahis mevzuu
olamazdı. O’nun bu mazhariyetleri Hakk’ın kayyûmiyetiyle kâimdir. Evet,
Efendimiz, vücub ve imkân arası bir noktaya ulaşmış ve daire-i sıfâtın ötesine
varıp doğrudan doğruya Zât-ı Baht’la münasebet-i münezzeheye ermişti. Bu da
hakka’l-yakînin en son mertebesiydi. Rabbim, o sonsuz deryadan bizim
defterimize de katreler lütfeylesin!

________________
133 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 3/82; el-Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr 2/208; İbn Ebî Hâtim, et-Tefsîr
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136 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 1/128
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141 Buhârî, salât 1, enbiyâ 5; Müslim, îmân 263.



142 Bkz.: Necm sûresi, 53/8-10; Buhârî, tevhid 37; Müslim, îmân 263.
143 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.617 (Otuz Birinci Söz, İkinci Esas).



DİN BİR BÜTÜNDÜR
Soru: İbadet eden bir kimse ailesini ve komşularını rahatsız ve huzursuz
ederse böyle bir kimsenin ibadetleri kabul olur mu? Açıklar mısınız?

Bir kimsenin ailesini ve komşusunu rahatsız etmesi günahtır. Dolayısıyla
komşusunu rahatsız eden insan günah işlemiş olur. Nitekim hadisin ifadesiyle,
“Mü’min, elinden ve dilinden insanların emin olduğu kimsedir.”144 sözü bu
hakikati vurgulamaktadır.

İbadet ü taatin kabulüne gelince; ibadet her mü’min için bir vazifedir. Namaz
kendi şartları içinde kılınırsa Allah kabul buyurur. Ancak hemen şunu da ifade
etmeliyim ki, din bir bütündür. Mesela, bir camiyi düşünecek olursak cami,
duvarları, kubbeleri, direkleri, sütunları ve tavanıyla bir bütündür. İşte din de
böyle bir bütündür. Şayet namaz, bu organizmanın parçalarından birisi ise, ki
öyledir, zekât da onun ayrı bir parçasıdır. Nitekim Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem) namaz için “dinin direğidir” buyurur.145 O zaman dini bir bina
olarak düşünecek olursak namaz o binanın direği hükmündedir. (Vâkıa, bu
hadis tenkit edilebilir. Ancak hadisin hasen derecede olduğunu söyleyenler de
vardır.) Şimdi, dinin rükünlerinden herhangi birisini yapan bir kimse, din
binasının bir rüknünü ikâme etmiş olur. Mesela, namaz kılan direği dikmiş,
oruç tutan ise duvarları yapmış demektir. Şayet konu-komşuyu rahatsız etmeme,
din binasının zemini ise böyle yapılmadığı takdirde bir esas muallâkta kalmış
sayılır. Yahut bir kimsenin çevresini rahatsız etmemesi din binasının tavanı
hükmünde ise çevre rahatsız edildiği zaman da kişi binanın içindeki şeyleri
çürümeye terk etmiş demektir. Binaenaleyh insan ibadet ü taat yaparsa sevap,
menhiyat irtikâp ederse günah kazanır. Menhiyat irtikâp etmeyip ibadet ü taat
yaparsa tamamiyetle her şeyi çürümeden korumuş olur. Buraya kadar
söylenenler konunun bir yanını teşkil etmektedir.

Meselenin diğer yönüne gelince, ibadet ü taatin ayrı güzelliği, menhiyatı terk
etmenin de ayrı bir güzelliği vardır. Bu iki husus kendilerine has bir kısım
güzellikler taşır. Ancak ikisi bir araya gelince dört güzellik meydana gelir.
Binaenaleyh menhiyatı irtikâbın yanında ibadet ü taati yapan sadece bir
güzelliğe sahiptir. Buna mukabil menhiyatı terk eden dört güzelliğe sahip olur.



Yani rahmetle rezonans olma imkânını bulur ve Allah’ın rahmetinden bol bol
istifade eder. Öyle ise böyle bir kimseye “Namazın gitti!” denilemez ama
“Namazdan tam istifade edeceğin yerde istifade edemedin.” denebilir.

________________
144 Buhârî, îmân 4, 5; Müslim, îmân 64-65.
145 el-Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl 3/135, 136; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 3/39.



CENNET VE CEHENNEM’E İNANMANIN İNSAN
HAYATINA YANSIMALARI

Soru: Cennet ve Cehennem’e inanmanın insan hayatına yansıması nasıl
olmaktadır?

Allah’ın kitabı Kur’ân ve onun izah ve şerhi olan Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) nurlu beyanları, insanlara bir kısım teklif ve emirlerde
bulunurken, aynı zamanda dengeyi koruyagelmişlerdir. Evet, Allah’ın (celle
celâluhu) emirlerinde her zaman bir muvazene ve denge mevcuttur. Bazı
kimselerin zannettikleri gibi dinin emirleri ve yasakları, sadece Cennet
arzusuyla insanları coşturmak için değil, aynı zamanda nefisleri altında kalıp
ezilen insanlara, bütün dehşet ve ürperticiliğiyle Cehennem’i göstermek içindir
de. Kur’ân, emirlerinde, hem dünyevî hem de uhrevî mükâfat ve mücazat vaat
eder.

Evet, doğru yolda çalışanlara dünyada mükâfat verildiği gibi ahirette de
verilecektir. Dünyadaki mükâfat, mükâfatların en büyüğü ve uhrevî bütün
saadetlerin kaynağı olan imandır. Şöyle ki, insan, iman yolunda azmeder, dişini
sıkar ve araştırırsa, Cenâb-ı Hak da onun içinde sönmeyen bir çıra yakar ve
ilelebet bu ışık kaynağı yanar durur da, insan artık karanlık nedir bilmez;
bilmez de hep aydınlıkta yürür ve hep aydınlıklara doğru yol alır. İşte bu husus,
Allah’ın insana dünyada en büyük ihsanıdır.

O’nun dünyada bir başka büyük ihsanı da insanın günde beş defa Allah ile
olan ahd ü peymânını yenileme vazifesi sayılan namazı eda etmesidir. Eğer bir
insan, imanını beş vakit namazla takviye ediyorsa, Cenâb-ı Hak böyle birine en
büyük ihsanda bulunmuş demektir. Cenâb-ı Hakk’ın insana büyük ihsanlarından
biri de, imanın zevk-i ruhanisinin insan vicdanında kendisini hissettirmesi,
Cennet’e gitmeden Cennet’i yaşıyor gibi yaşaması ve bir mânevî tûba-i Cennet
çekirdeği olan imanı vicdanında duyup yaşamasıdır. İşte böyle biri öldüğü
zaman bir çekirdek gibi toprağa düşer, ötede bin bir tûbâ-i Cennet şeklinde
ortaya çıkar. Bu, Allah’ın insana ahirette büyük ihsanlarından biridir.

Cenâb-ı Hakk’ın, insanlara karşı gazabının ifadesi olan cezaları da böyledir.
Cezaların da nüveleri dünyevîdir. –Hafizanallah– bir insan, gözünü yummuş



körler gibi yaşıyorsa, Allah’ın açık seçik âyetlerini görmüyor, onlara hep arka
çevirip gidiyor ve hidayet yoluna karşı gözünü-kulağını kapatıyorsa; dahası
dalâlet yolunu gördüğü zaman da süzülüp içine giriyorsa, bu insan kendisine
bahşedilen ilâhî imkân ve atâyâyı hep suistimal ediyor demektir.

Böyle birinin küfre düşmesi de kaçınılmazdır. Küfre düşünce de bütün âfâk
onun nazarında zavallıdır. Bu insan kendini hep karadelikler ağında görür. Yer
yer kabir bütün dehşetiyle onun karşısına dikilir, berzah ürperticiliği ile onu
sarsar ve tatlı hayat onun nazarında zindan olur. Ona göre ahiret zaten yoktur.
Bu itibarla da hep vicdan azabı çeker ve vicdanında şeytanın tutuşturup üflediği
ümit kırıcı şeyleri, ye’si unutmak ve görmemek için çoğu zaman kendisini
eğlencelere, süflî zevklere verir; verir de deniz suyuyla susuzluğunu gidermeye
çalışan biri gibi içtikçe yanar ve yandıkça içer, şehvete ve öfkeye daldıkça
dalmak ister, karanlığa girdikçe girmek ister. Bunun sonunda da ürperten bir
fâsit daire teşekkül eder ve –hafizanallah– bir daha da kurtulamaz o insan.

İşte bu, iman yolunda herhangi bir cehdi olmayan insana dünyada Allah’ın en
büyük cezasıdır. Sonuçta, önce uhrevî zakkum-u Cehennem, daha sonra alev
alev Cehennem hep buna dayalı olarak meydana gelir. Bu yüzden Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) sabah-akşam:  “Allahım! Beni
Cehennem azabından koru!”146 diye yakarmış, kendisinden dua talebinde
bulunan sahabîye de:  “...Allahım! Bizi Cennetine al ve
Cehennem azabından koru!”147 diye dua etmişlerdir. Biz de devamlı bu
şekilde Cenâb-ı Hakk’a teveccüh eder ve O’nun nezd-i ehadiyetinde kabul
ümidi yaşarız.

Bu; Cennet arzusunun yanında Cehennem korkusu, Cenâb-ı Hakk’ın
lütuflarıyla beraber gazabını da görmenin ifadesidir. Bunların ikisi de bizi
ibadet ü taate sevkedici, orada sâbit tutucu ve bir bakıma müspetin câzibesi
yanında menfinin de gözümüze sû-i âkıbeti göstermesiyle, müspete karşı biraz
daha şevk ve iştiyak veriyor olma mahiyetindedir. Bu durum şöyle bir temsille
gösterilebilir: Şöyle ki biz, bir tepenin zirvesine doğru tırmanıyoruz ve
tırmanırken de yer yer başımızı kaldırıp, tepenin yamaçlarını, bağların,
bahçelerin, meyveliklerin ve çimenlerin sardığını görüyoruz; görüyor ve ciddi
bir arzu ve iştiyakla, bir an önce oraya çıkmayı düşünüyoruz. Bu, bizim için bir



itici ve çekici husus oluyor; zirveleri gözümüzde tüttürüyor ve içimize bir
kıvılcım atarak bizi hep kamçılıyor. Âdeta bize: “Buyurun.. tırmanın.. aşın bu
yamaçları” diyor..!

Diğer taraftan da yer yer aşağıya bakıyor ve korkunç bir bataklık görüyoruz;
öyle ki içine düşenler bir daha çıkamıyorlar.. çırpındıkça batıyor, battıkça
çırpınıyorlar. İşte bu manzara karşısında biz, o yamaçları daha hızlı aşmak için
biraz daha gayrete geliyor ve daha bir hızlanıyoruz. Evet, bir tarafta güzelin
şevki, diğer tarafta da o fenanın içimize saldığı dehşet ve korku ile ne pahasına
olursa olsun hep bir küheylan gibi çatlayıncaya kadar koşma gayreti içine
giriyoruz.. giriyor da: “Nerede ölürsek, orada kalırız.” diyoruz. O bakımdan
Cennet’in bir tergîb (teşvik) mânâsı taşımasının yanında, Cehennem’in de bir
terhîb (sakındırma) keyfiyetiyle bizim ibadet ü taatteki devamımızı ve
kulluğumuzu tam eda etmemizi sağlama yolunda müspet bir katkısı oluyor.

İşte böyle bir durumdaki insan her zaman, “Aman yâ Rabbi! Sen bizi
muhafaza buyur!” diye hep duaya koşar ve mahrumiyet korkusuyla tir tir titrer.
İşte Hazreti Muhbir-i Sâdık’ın sabah-akşam bu duaları tekrar edip
durmasındaki espri…

Günümüzde maalesef Cennet ve Cehennem düşüncesini hafife alan öyle
gafiller var ki, bunların hepsi şeytanları sevindirseler de vicdanlara Cehennem
azabı yaşatıyorlar. Böyleleri değişik ifade ve beyanlarıyla, Cennet ve
Cehennem çok önemli değil demekle, Allah (celle celâluhu), Cennet ve
Cehennem’in mevcudiyetine karşı tavır almalarıyla insanlığa çok büyük bir
kötülük yapıyorlar.

Bir de davranışlarıyla Cennet ve Cehennem’e gerektiği gibi inanmayanlar
vardır ki, bunlar her zaman âkıbetlerinden emin bir hayat sürerler. Böyleleri,
endişesiz geçirdikleri ömürlerinde zâhirî hiçbir sıkıntılarının olmaması
yanında, selef-i sâlihînde olduğu gibi, “Aman kalkayım da geceyi şöyle bir ihya
edeyim, berzah azabından kurtulayım.” diye bir düşünceleri de yoktur. Bu da
fiil ve davranışlarıyla, Cennet ve Cehennem’in mevcudiyetine karşı bir zaaf
ifadesidir. Bir mânâda böyle bir tavır, inkâr kadar tehlikelidir. Sadece sözle
olan inkâr düşüncesini ıslah edebilirsiniz ve onu bu düşüncesinden vaz
geçirebilirsiniz, ama bu ifadelerin, düşünce ve davranışlarına aksettiği sefil



ruhlar, sefaletleri içinde bütün bir ömür boyu çırpınır dururlar da kat’iyen ne
Cennet ne de Cehennem düşüncesine asla yanaşmazlar. Oysaki eğer
Cehennem’e gitmeyecek birisi varsa, o da Peygamberimiz’dir (sallallâhu aleyhi
ve sellem). O bile sabah-akşam Cehennem’den korkuyor, tir tir titriyorsa,
herhâlde bizim bu mevzuda durup biraz düşünmemiz gerekir.

Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) yaşadığı hayat tarzını
kendisine hayat düsturu kılan büyük sahabî Hazreti Ebû Bekir’e birgün soğuk
bir su ikram edilir. Suyu geri iten Sıddıkler Sıddıkı o zat hıçkıra hıçkıra ağlar
ve sebebini de şu şekilde açıklar: “Resûlullah’ı bir gün sanki eliyle bir şeyi
itiyormuş gibi gördüm. Sordum: ‘Ya Resûlallah! Elinle ittiğin benim
göremediğim şey nedir?’ Buyurdular ki: ‘Dünya bana temessül edip kendini
kabul ettirmek istedi. Ben de onu uzaklaştırmak istedim.’” Bu hâdiseyi
anlattıktan sonra da hıçkırıklara boğulmuştu o derin muhasebe insanı.148

Eğer nebilerden sonra birisi sorgusuz sualsiz Cennet’e girecekse o mutlaka
Hazreti Ebû Bekir’dir. Şayet onun da bu mevzuda kendisini sarsan daimi bir
endişesi varsa, bizim nasıl bir endişe içinde bulunmamız gerektiğini izah
etmeye gerek yok sanırım. Allah yardımcımız olsun; zira, çoklarımız itibarıyla
bu hakikatlerden çok uzakta bulunuyoruz.

________________
146 Ebû Dâvûd, edeb 100; İbn Hibbân, es-Sahîh 5/367.
147 İbn Mâce, duâ 2; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 6/469.
148 el-Bezzâr, el-Müsned 1/106, 196; el-Hâkim, el-Müstedrek  4/344; el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 7/343,

345.



NEFS-İ LEVVÂME NEDİR?
Soru: Nefs-i levvâme nedir? İnsanın devamlı kendisine kötü birisi
olduğunu telkin etmesi doğru mudur?

Her şeyden evvel insanın kendi nefsini sorgulaması, nefs-i levvâme sırrının
zuhurudur. Ehlullah, Kur’ân’ın bazı âyetlerinden istinbat ederek nefse bir kısım
mertebeler takdir etmişler. Bu mertebeler Kur’ân-ı Kerim’de mücmel olarak
zikredilmektedir. Şimdi kısa bir bilgi verme açısından bu mertebeleri izah
etmeye çalışalım:

Nefs-i emmâre: Nefis mertebelerinin ilki nefs-i emmâredir. Buna nefs-i
hayvanî de denilmektedir. Nefs-i emmâre, devamlı surette fenalığı isteyen ve
insanı kötülüğe sevk eden nefistir. Bu nefis mertebesindeki insan, sadece
hayvanî ve cismânî arzularını tatmin peşinde koşar ve günahlara karşı açık
yaşar.

Nefs-i levvâme: Levvâme, levm eden, kınayan nefis demektir. Bu
mertebedeki insan ise, işlediği günahlar karşısında, iç dünyası itibariyle
devamlı kendini sorgulama içindedir. Bu itibarla da, düşer-kalkar ama yerinde
tevbe eder ve nefsine karşı metafizik gerilime geçmeye çalışır.

Nefs-i mülhime: İlham veren, ilham vesilesi olan demektir ki, bu seviyeye
ulaşan bir insan, günahlara karşı net bir tavır alır ve yüzünü devamlı surette
Cenâb-ı Hakk’a çevirir. Cenâb-ı Hak da kulunun bu samimiyetine ve safvetine
binaen ona bazı mazhariyetler ve ilhamlar lütfeder.

Nefs-i mutmainne: Oturaklaşmış ve itminana ermiş nefis demek olan bu
yüksek pâyeyi ihraz eden biri, Rabbi ile münasebeti açısından vicdanı tam
olarak oturaklaşmış sayılır. Nefs-i mutmainne mertebesinde insan, meseleyi
sadece O’nunla münasebet çerçevesinde ele alır ve böyle biri, ihlâs-ı etemm ve
ubûdiyet-i kâmileye ulaştığı için belâ da gelse, lütuf da gelse hepsini hoş
karşılar.

Nefs-i râziye: “Rabbimden razıyım.” deme mertebesidir ki, bu mertebede
insan, Rabbinden hoşnut olmayı tabiî derinliği şeklinde duyar ve artık o, kendi
murâdâtından vazgeçip Hakk’ın muradının itirazsız mümessili hâline gelir.

Nefs-i marziye: Hak rızasına mazhariyet zirvesidir ki bu mertebede insan,



Cenâb-ı Hakk’ın hoşnutluğunu kendine has emâreleriyle duyup hisseder de
âdeta mest ü mahmur yaşamaya durur.

Bunların ötesinde, bir de “nefs-i kâmile” veya “nefs-i sâfiye” denilen
tabakalardan söz edilmektedir ki, bu nefis, enbiya-i izâma has, doğrudan
doğruya Hakk’ı aksettiren, Hakk’ı gösteren ve Hakk’a götüren nefistir. Bu
seviyedeki nefsi Kur’ân-ı Kerim’de açık bir şekilde görmesek de,
zannediyorum Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şu ifadelerle bize bu
nefsi anlatmaktadır: “Herkesin bir nefsi vardır. Benim de bir nefsim var;
ancak benim nefsim bana inkıyad etmiştir.”  veya “Benim nefsim bana teslim
olmuştur.”149

Şimdi bu mertebelerden her birerlerinin tahlilini salahiyetli kimselerin
izahına havale ederek, biraz da soruda bahis mevzuu edilen insanın kendi
kendini kınaması, levmetmesi mertebesiyle alâkalı nefs-i levvâme üzerinde
duralım.

Nefs-i levvâmeden önceki nefis tabakası olan nefs-i emmâre, insanın
boynuna taktığı gemle onu hep haram olan yerlerde gezdirir, varılması caiz
olmayan eğri-büğrü yollara sevk eder, söylenmemesi gerekli olan şeyleri
söylettirir, dinlenmemesi gerekli olan şeyleri dinlettirir, uzanmaması gerekli
olan hususlara el uzattırır, düşünülmesi memnu olan, en azından hayalin fıskına
vesile olabilecek noktalarda insanı olumsuz düşüncelere sevk edip onun
hayalini fıskla kirletir. Sonra devamla hayalin fıskı, ruhun fıskına inklâp eder
ve sonuç itibariyle de insan bir fâsık olup çıkar.

Bu nefisten bir derece üstte, soruda da bahsi edilen nefis tabakası, yani nefs-
i levvâme vardır. Bu nefis mertebesinde insan, en küçük fenalıklardan dahi
tedirgin ve rahatsız olabiliyorsa ki bunun en aşağı mertebesi, insanın, işlediği
günahlar karşısında rahatsızlık duymasıdır. Nefs-i levvâmeye gelince, bu
mertebede insan, harama nazar ettiği zaman akrep sokmuş gibi hemen serumun
yanına koşar, namazında bir kusur yaptığı zaman, “Miracımı berbat ettim!”
diyerek kendiyle yüzleşir. O, öncelikle böyle büyük şeylerden başlayarak daha
sonra kendi içinden geçen hususlardan dolayı dahi kendini levmetmeye başlar.
Bu makamın beyanını şu hadisin içinde bulmak mümkündür: “Mü’min, tıpkı
ekin gibidir. Yatar fakat yine doğrulur ve kalkar.”150



Bu tabakadaki insan, bütün bir hayat boyu kendi iç kavgasıyla hayatını
devam ettirir. Devam ettirirken de Allah’ın inayetiyle ye’se ve ümitsizliğe
düşüp boğulmaz. Her defasında kendisini yenilemesini bilir. Olabildiğine bir
canlılık ve neşat içinde, düştüğü gibi doğrulur, Allah (celle celâluhu)
korkusuyla tir tir titrer ve hep Allah’ın rahmetini umar. Bu ise nefs-i
levvâmenin en âli mertebesidir. Aynı zamanda nefs-i râziyeye geçmenin de ilk
basamağıdır.

Pek çok mü’minin, hayatının belli dönemlerinde, küçüğünden büyüğüne
işlemiş olduğu günahlardan ciddi şekilde rahatsız olduğu söylenebilir. İşte bu
nefs-i levvâme mertebesine ait bir hususiyettir. Ve bunu hissetmeyen bir nefis
de, hâlâ emmârededir. Aslında işlemiş olduğu kötülüklerden dolayı rahatsız
olmayan bir insanın geleceğinden endişe edilir. İç dünyasında veya
davranışlarında Allah’ın hoşuna gitmeyecek hareketleri yapan bir insan, edip
eylediği kötülüklerden rahatsızlık duymuyorsa, o insan, her an yıkılabilecek
şekilde tehlikeli bir durumda bulunuyor demektir. Bu itibarla, günah işleyen bir
mü’min, vakit fevt etmeden hemen tevbe edip dergâh-ı nezd-i ulûhiyet ve
ehadiyette kemerbeste-i ubûdiyet içinde âh u vâh edip inlemelidir. Dahası bu
günahının keffareti için etrafına sadaka dağıtmalıdır. Nitekim Efendimiz
(sallâllahu aleyhi vesellem) de bir beyanlarında bu hakikati ifade etmektedir.151

Yukarıda da ifade edildiği gibi nefs-i levvâme sırrına ulaşamayan bir insan,
nefs-i emmâre dairesi içinde geziyor demektir ve o her zaman tehlikededir.
Vâkıa, bazı ehlullah, hatta Hazreti Yusuf gibi bazı peygamberler bile nefs-i
emmâreden şikâyet etmişlerdir.152 Ama bu farklı bir mülâhazadır. Bediüzzaman
Hazretleri bu hususu şöyle izah eder:

“Bir zaman, evliya-i azîmeden, hem de nefs-i emmâreden kurtulanlardan
bazı zevâtın, şiddetli mücahede-i nefsiye ve nefs-i emmâreden şekvâlarını
gördüm. Çok hayret ettim. Hayli zaman sonra, nefs-i emmârenin kendi
desâisinden başka, daha şiddetli ve daha ziyade söz dinlemez ve daha ziyade
ahlâk-ı seyyieyi idame eden/ettiren heves, damar, âsab, tabiat ve hissiyat
halitasından çıkan ve nefs-i emmârenin son tahassungâhı bulunan, bulunup
nefs-i emmâreyi tezkiyeden sonra onun eski vazife-i seyyiesini gören ve
mücahedeyi âhir ömre kadar devam ettiren bir mânevî nefs-i emmâreyi



gördüm. Ve anladım ki, o mübarek zatlar, hakiki nefs-i emmâreden değil,
belki mecazi bir nefs-i emmâreden şekvâ etmişler. Sonra gördüm ki, İmam-ı
Rabbânî dahi bu mecazi nefs-i emmâreden haber veriyor.”153

Evet, her mü’min, bir yılan veya çıyan karşısında duruyor gibi nefsine karşı
devamlı surette gerilim içinde olmalı ve nefsini kınamalıdır. Bu kınama işinin
herkes için yapılmasının doğru olup olmayacağının münakaşası yapılabilir. Bu,
tamamen her insanın vicdanına kalmış sübjektif bir meseledir. Ancak
münakaşası yapılamayacak bir mesele vardır ki, o da insanın, hangi mertebede
olursa olsun daima günahlarını hatırında tutmasıdır. İnsanın hâlihazırdaki
ömrüne kadar geçmişini düşünüp, bugünden sonra, yarınla başlayan bütün
ömrüyle ahirete çok iyi hazırlanması için sık sık geçmişin defterini okuması
şarttır. Büyük muhasebe insanı Hasan Basrî Hazretleri, –ihtimal tahayyülâtıyla
alâkalı– seyyiatını madde madde sayarak âdeta kendine şunlarla
seslenmektedir: “Hani sen bir gün, falan çarşıdan geçerken, orada bir
nâmahremin olduğunu gördüğün hâlde gözlerini kontrol etmedin. Biliyordun ki,
gözüne bir nâmahrem ilişecek, yine de dikkatli olmadın. Sen bu hâlinle hâlâ
velîlik mi iddia ediyorsun? Yine sen bir gün şurada duruyordun. Orada nefsini
gemlemen mümkün iken, nefsini olabildiğine salıverdin. Serkeş bir at gibi
nefsinin arkasından sürüklenip gittin!” … vs.. vs..

Hasan Basrî Hazretleri bunları Rabbisine hâl arzı esnasında söyler, O’nun
huzurunda tahayyülat mülâhazalarını seslendirir. Maksadı nedir bilemiyoruz;
ancak aklımıza ilk gelen şudur: İhtimal hazret, kendisinde zuhur eden hârikulade
hâlleri kendine mâl etmemek için böyle bir nefis muhasebesine girmiş olabilir.
Evet insan, bazı muvaffakiyetleri neticesinde; “Demek ki benim bu konuda bir
liyakatim varmış.” diyerek yanlış ve fâsit bir düşünceye girebilir ki bu
öldürücü bir husustur. Hasan Basrî Hazretleri işte bu hususları dile getirerek
ruhunu nefsine karşı teminat altına almış bulunmaktadır.

Bu sebeple insan, yer yer nefsini kınamalı, kendini yeniden ayarlamalı, sık
sık vaziyet değerlendirmesi yapmalı ve ileriye matuf bütün iş ve davranışlarını,
geçmiş hayatını da nazara alarak ayarlamalıdır. Ayrıca bir kul, kendisine
verilen lütuflar karşısında devamlı surette, Alvar İmamı’nın ifadesiyle;
“Değildir bu bana lâyık bu bende / Bana bu lütf ile ihsan nedendir?” duygu



ve düşüncesi içinde olmalıdır.
Evet insan, nefsini kınamalıdır; ancak bununla birlikte şu hususları da

unutulmamalıdır:
1. Kınama, insanı ümitsizliğe götürecek, Allah’ın rahmetinden ümidini

kestirecek ve muvazene bozukluğuna sevk edecek şekilde olmamalıdır.
2. İnsan, ellerini kaldırıp Rabbinden bir şey istediği zaman mümkün mertebe

bu muhakemeyi (kendini levm edip kınamayı) yapmamalı, sadece O’nun
rahmetine teveccüh edip rahmetini düşünerek istekte bulunmalıdır.

3. Bir hizmet kervanı içinde bulunan bir insan, kervandaki diğer yolcuların
hareketlerini hüsnüzanna hamletmeli ve “Rabbim! Bu kadar insanın hepsi fâsık
u fâcir olamaz. Nefsim hakkında ben böyle düşünsem de onların davranışlarını
fena yöne hamledemem.” duygu ve düşüncesi içinde hareket etmelidir.

Hâsılı, nefsini kınama, tenkit etme ve daima onun kötülüğünü telkin etme
hususu mutlaka böyle ayrı ayrı mülâhazalarla ele alınarak bir değerlendirmeye
tâbi tutulmalıdır.

Her şeyin en doğrusunu Allah (celle celâluhu) bilir.

________________
149 Müslim, sıfâtü’l-münâfikîn 70; Tirmizî, radâ 17; Nesâî, işretü’n-nisâ 4.
150 Buhârî, merdâ 1, tevhid 31; Müslim, sıfâtü'l-münâfikîn 58-60.
151 Müslim, imân 132; İbn Mâce, fiten 19.
152 Yûsuf sûresi, 12/53.
153 Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası, s. 199.



FETRET DEVRİNDE İŞLENEN GÜNAHLAR
Soru: Cahiliye devrinde zina suçu işleyen bir kişi İslâmiyet’e girdikten
sonra zina suçunun cezasını çekmek istiyor ve rahatsız olduğunu
söylüyor. Ne dersiniz?

Soruyu, mütekellim vahdeleri silerek okudum. Cahiliye devri, Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) nur-u nübüvvetle şûlefeşân olduğu ana kadar
geçen zamandır. Efendimiz, nur-u nübüvvetini neşredip etrafında inanmış
insanlarla nuranî bir hâle teşekkül ettikten sonra artık Cahiliye devri de sona
ermiştir. Haddizatında selef ve halef uleması, Efendimiz’in aştığı cahiliye
devrinden başka bir cahiliye devri kabul etmemişlerdir. Ancak ben belli
kaynaklara dayanarak kendi nokta-i nazarımı arz etmeye çalışacağım.

Biz kısmen bir fetret devrinde neş’et ettik. Şöyle-böyle bir İslâmî muhit
içinde olmakla beraber Din-i Mübin-i İslâm’ı kâmet-i kıymetine uygun anlatan
fazla kimse görmedik. Bizim devrimizde de âdeta Cahiliye devri gibi bir devir
hükümfermâ idi. Hususiyle bir takım insafsız kimseler neslimizi, Allah’ı bile
inkâr etmeye zorluyorlardı. Bu tür inkârcıların bazıları ceplerine şeker
doldurduktan sonra öğrencilerine “Çocuklar! Eğer Allah varsa isteyin bakalım
size şeker verecek mi? Ben var olduğum için size şeker verebilirim.” diyerek,
genç nesillerin kafalarını bulandırıyor ve küfürlerini neşrediyorlardı.
Binaenaleyh âcizane ben, bu kadar badire ve sıkı cendere içinde neşet eden bir
neslin, Allah’ın merhameti karşısında –inşâallah– fetret devri nesli
olduğu/olacağı ümidini besliyorum.

İşte bu şekilde, dinden ve diyanetten uzak yetiştirilmiş nesiller, İslâm’ın
haram saydığı bazı büyük günahları işlemiş olabilirler ki, soruyu soran
kardeşimiz de bu dertten muzdarip olmuş birine benziyor. Hemen şunu ifade
edeyim ki, Saadet Asrı’na tekaddüm eden devrede işlenen haramlar hakkında
beyan buyurulan bazı âyet ve hadis-i şeriflerin ışığında rahatlıkla denebilir ki,
–inşâallah– o dönemde işlenen hataların da hepsi affolabilir…154

Amr İbn Âs, Halid İbn Velid Müslüman olmak için Medine’ye gidip Huzur-u
Risalet-penahiye çıkarlar. İkisi de hicaplarından tir tir titremektedirler. Çünkü
o güne kadar Efendimiz’e çok kötülük yapmışlardı. Ancak Allah Resûlü



yapılan hiçbir kötülüğü deftere yazmamıştı ve onları çoktan unutup kafasından
silmişti. Kaldı ki O, Cibril’in beşaretiyle Halid ve Amr İbn Âs’ın geldiğini
duyunca kalkıp kendilerini istikbal etmiş ve onları güler yüzle karşılamıştı.
Musafaha yaparken Amr İbn Âs kendisinden geçmiş âdeta bir cezbe hâliyle
Efendimiz’in elini sıktıkça sıkmış, bunun üzerine de Allah Resûlü, “Ne yapmak
istiyorsun yâ Amr?” diye sormuştu. Amr, “Kusurumu bağışlayasın yâ
Resûlallah.” mukabelesinde bulununca, Allah Resûlü de ona: “Bilmiyor
musun yâ Amr, ‘Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah’ geçmiş bütün
günahları siler, süpürür ve temizler.” fermanında bulunmuştu.155

Buradan da anlaşılmaktadır ki, sağlam iman ve tevbe ettikten sonra
cahiliyeye ait zina, içki, ahlâksızlık gibi günahların tamamını Allah affetmekte
ve onların kötülükleri yerine iyilikler yazmaktadır. Nitekim Kur’ân, “Şu var ki
dönüş yapıp iman edenler, güzel ve makbul işler işleyenler bundan
müstesnadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere, günahlarını da sevaplara
çevirir. Çünkü Allah gafûrdur, rahîmdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı
boldur).”156 ferman eder.

Devrimiz için böyle bir hükmü rahatlıkla vermemekle beraber eline
düştüğümüz insafsız kimseler ve terbiyegerdelerimiz böyle olduğu için bizler
de çok boşta ve kopuk bir nesil olarak yetiştik. Dinimizi gereği gibi öğrenme
imkânına sahip olamadık. İşte bu türlü kimseler –inşâallah– Allah’ın geniş
rahmeti karşısında Saadet Asrı’na tekaddüm eden devrede yaşayan insanlar
gibi muaheze edilmezler.

Ancak böyle bir devrede günah işlemiş kardeşlerimizin, Hasan Basrî
Hazretleri’nin her akşam yatmadan evvel günah defterini kendi kendine
okuması gibi, hayallerinden o günahlar zincirini geçirmelerinde, nefis
muhasebesi adına fayda mülâhaza ediyorum. Belki onlar, öyle bir günah ile
hayatlarını sürdürdükleri müddetçe gurura, kibire ve kendini beğenmeye de
kapılmayacaklardır. Bir vech-i rahmet olarak Cahiliye devrinde işledikleri
günahları her hatırladıkça içlerinde burkuntu ve bulantı hissedecek, kendi
kendilerine nefrinlerde bulunacak ve sonra yaptıkları hasenatlarla da asla
gurura düşmeyeceklerdir.

Hâsılı Yunus’un ifadesiyle:



“Benden kemter kula benzer,
Günahı pek çoğa benzer
Her biri bir dağa benzer.”

büyüklüğünde hepimizin pek çok seyyiat ve günahı vardır. Ben şahsen Cenâb-ı
Hakk’ın o engin rahmetinden çok ümitliyim. Siz de her zaman ümitvar olun. Bu
konuda bir büyüğün bu dönemin “fetret devri olabilir”157 mülâhazası benim
için büyük bir nokta-i istinattır. Sizler için de öyle olmalı…

________________
154 Bkz. Bakara sûresi, 2/275; En’am sûresi, 6/54; Nahl sûresi, 16/19.
155 Müslim, îmân 192; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/204.
156 Furkan sûresi, 25/70.
157 Bkz.: Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.290 (Kastamonu Hayatı).



BÜYÜK GÜNAHLAR
Soru: Büyük günahlar nelerdir? Büyük günahları işleyenlere af yolu
kapalı mıdır?

Sahih hadislerde büyük günahlar (kebâir) beş,158 yedi,159 dokuz,160 hatta
yetmiş161 olarak zikredilmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Allah’a şirk
koşmak, adam öldürmek, anne-babaya isyan etmek, zina iftirasında bulunmak,
muharebe anında cepheyi bırakıp kaçmak, yalan söylemek ve zina etmek.

Burada bir hadis-i şerife dayanarak günah mevzuunda bilmemiz gereken bir
prensibe dikkatlerinizi çekmek istiyorum: “Israrla işlenen küçük günah küçük
olarak kalmaz. İstiğfarla da büyük günah yerinde durmaz.”162 Bir insan
büyük bir günah işler de ardından Hazreti Âdem (aleyhisselâm) ve Havva
Validemiz gibi   “Ey bizim Rabbimiz, kendimize yazık ettik.”163

derse öyle büyük bir günah eriyip gider. Titreyen bir kalbe ve ürperen bir
dimağa sahip olup, her günah arkasından içinde fırtınalar kopan bir insanın –
inşâallah– büyük günahı olmaz/olamaz. Devamlı küçük günah işleyen, mesela
sokaklarda fuzuli gezen ve bunu ehemmiyetsiz zanneden bir insan, bu vaziyette
o kadar günah işler ki, ihtimal hakikî mânâda haramlara girse bu kadar günah
olmaz. Aslında en büyük tehlike, tehlike olduğu bilinmeyen tehlikedir. En
büyük günah, günah olduğu bilinmeden yapılan, bilinmeden yapılıp da
arkasından nedamet hissi ve vicdan ızdırabı duyulmayan günahtır. En küçük
günah ise hemen onun arkasından ciddi bir nedamet hissiyle Mevlâ’nın
huzuruna gidilerek ciddi nedamet duyulan günahtır.

Hazreti Âdem,  “Şu ağaca yaklaşmayın!”164 sınırını aşarak
memnu meyveye el uzatmıştı. Bu, haddizatında bir zelleydi. Şeytan da 
“Secde edin!”165 emrine itaat etmeyerek secde etmemişti. Vâkıa, bu da büyük
bir günahtı. Bununla beraber şeytanın günahı şeytanın küfrünü netice vermiş,
Hazreti Âdem’in zellesi ise peygamberlik pâyesine dahi halel getirmemişti.
Çünkü Hazreti Âdem, cürmünü itiraf ederek huzur-u Rabbi’l-âlemine yönelmiş
ve tam bir teveccühte bulunmuştu; şeytan ise, “Çamurdan yarattığın kimseye
secde mi ederim! (Benden üstün kıldığın adam bu mu?)”166 diyerek tekebbür
ve gurura kapılmıştı.



Hâsılı, en büyük günah, günah olduğu bilinmeden yapılan günah, günah
işlerken ızdırap duyulmayan günah ve onu nedamet ve pişmanlıkla
eritemediğimiz günahtır. En küçük günah ise, istiğfar ve tevbe potasında eriyip
yok olan günahtır.

Cenâb-ı Hak günah işlettirmesin. Şayet sürçer ve düşersek, o zaman da
tevbeye irşad ve hidayet buyursun.

________________
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METEORLAR VE RECM-İ ŞEYÂTÎN
Soru: Semada yıldızlar parçalanıyor. Yıldız parçaları dünyamıza geliyor.
Meteor dediğimiz bu parçaların recm-i şeyâtîn ile alâkası var mıdır?

Bu hususun, esbap perdesi altında cereyanı mahfuz, şeytanı recmetmeye
hiçbir mânisi yoktur. Allah, bir şeyle her şey yapar. Cenâb-ı Hak, ağacın
başında üzüm salkımı meydana getirir. Bu üzüm salkımı evvelâ bir nimet
olarak meydana geliş keyfiyetiyle insanı tefekküre sevk eder, kalbini besler,
vicdanında bir nur hüzmesi bırakır ve Allah’a ait ruhundaki irfan peteğine yeni
bir şeyler ilave eder. Meteorlar konusunda da insan, bu muhteşem tabloya
bakar ve Allah’ın fevkalâde sanatı karşısında hayranlıkla kendinden geçer.
Allah, bu şekilde insanın kalbini Zât’ına karşı olan irfanla beslediği gibi aynı
zamanda şekeri, glikozu ve vitaminiyle midesini de besler. Bu tür semereleri
çoğaltmak mümkündür. Aynen bunun gibi Cenâb-ı Hak, bir iş yaparken böyle
bir işten bin türlü netice ortaya kor. Toprağa yağmuru, yağmurla beraber azotu
indirir. Bununla toprağı ve insanın içeceği su membalarını, deniz ve gölleri
besler.

İşte fezada çarpışıp patlayan veya merkezkaç kuvvetiyle infilâk eden ve
böylece taş parçaları hâlinde atmosferimize gelen meteorlar da bir maksada
matuf parçalanırken, aynı zamanda şeytanlar da bunlarla recmedilir. Çünkü
şeytanlar gibi latif cisimlerin recmedilmesi için meteorlar çapında toplar ve
gülleler gerekir ki, böyle büyük bir meseleye uygun tam bir tard etme ve
recmetme hususu tahakkuk etmiş olsun.



NAZARIN TESİR SAHASI
Soru: Helâl kazançta başkasının gözü olursa bereketi gider mi?

Pek çok sahih hadis-i şerifte nazarın hak olduğu ifade edilmektedir.
Bunlardan birinde Allah Resûlü, “Nazardan Allah’a sığının. Çünkü nazar
gerçektir.”167 buyurmaktadır. Günümüzde hususiyle ruhla ve ruhçulukla meşgul
olanlar, cinlerle temas temin edenler nazarın, fizik alanında da izahını yapmaya
çalışmaktadırlar. Onlara göre insan vücudunun neşrettiği bir kısım şualar, karşı
tarafla rezonans olduğu zaman bir çeşit tesir etmekte ve insanı yere
serebilmektedir. Halk arasında nazar, “Falan köyde filan adam kocaman bir
kayaya baksa onu parçalar.” şeklinde iştihar etmiş ve ulûm-u mütearife hâline
gelmiştir. Binaenaleyh nazarı tekzip ve inkâra ne medar ne de mesağ vardır.

Nazar, insanın kazandığı şeyin bereketine de tesir edebilir. Mesela,
kendisine nazar edilen insanın kazancının başına bazen bir gâile ve belâ
gelebilir. Bu nazar, kazancı haram etmez ancak kazanılan şeyin yümnünü,
bereketini azaltabilir. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) nazar
değmesine karşı, Âyetü’l-Kürsî’yi,168 İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini169 okumuş,
ashabına da bunları okumalarını tavsiye buyurmuştur. Ayrıca meşâyih ve ehl-i
keşf, nazarın etkisinden korunmak veya nazar isabet etmiş ise kurtulmak için
Kalem Sûresi’nin 51. ve 52. âyetlerinin okunmasını tavsiye etmişlerdir. Kalem
Sûresi’nde adı geçen âyetlerin metni ve anlamı şöyledir: “O kâfirler Zikr’i
(Kur’ân’ı) işittikleri zaman, hırslarından neredeyse bakışlarıyla seni
kaydıracak, âdeta gözleriyle yiyecekler! Ve o ‘delinin teki!’ derler. (Delilik
nerede, o nerede! Kur’ân’ın hiç delilikle ilgisi mi olur?) Kur’ân olsa olsa,
sadece bütün insanlara bir derstir.”170 Hatta bazen bu âyetin arkasından halka
hâlinde Ashab-ı Kehf’in isimleri de yazıla gelmiştir. Bu âyetin ve Ashab-ı
Kehf’in isimlerinin okunması hadis-i şeriflerle sabit değilse de ehl-i keşfin
bulmasıyla sabittir ve inkâr edilmeyecek kadar kuvvetlidir. Binaenaleyh kötü
nazarların nazarından korunabilmek için bu dualar yapılabilir, sonra da ciddi
bir tevekkül ile –inşâallah– nazar bertaraf edilmiş olur.

İnsanın her an Allah ile münasebeti güçlü olmadığından ervah-ı habîse,
cinler ve şerirler onun boşluklarından girip ona tesir edebilirler. Burada bir



kanundan bahsetmek istiyorum. Cin taifesinin, insanlarla alâkalarının olduğu bir
gerçektir. Ancak bunların zararlı olmaları, insanın zarara müsait bir hâl içinde
bulunmasına bağlıdır. Bu şerli taife, insanın isyan, laubalilik ve gaflet gibi
hâllerinden istifade ederek bu açık deliklerden içeriye girebilir ve hükümlerini
icra edebilirler. Ama onlar, teslimiyeti güçlü, kalbi her an ilâhî âlemle
donanımlı kimselere asla tesir edemezler.

Hâsılı, kazanca da nazar tesir edebilir. Bundan korunmak için evvelâ,
helâlinden kazanılmalı; ikincisi, malın zekâtı verilerek Allah yolunda sigorta
edilmek suretiyle teminat altına alınmalı; üçüncü olarak, o malı iyi yolda sarf
etme kanaat ve niyetinde bulunulmalı ve son olarak da, yukarıda ifade edilen
dualar yapılmalıdır. İşin doğrusunu “Allâmu’l-guyûb” olan Allah bilir.

________________
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AVAM-HAVAS
Soru: “Avam” denince akla kimler gelir?

Avam, dinî hayatta talimi, terbiyesi, görgüsü az olan ve derecesine göre,
nisbî olarak İslâmî ilimlerde bilgisi olmayan insan demektir. Başka bir
ifadeyle, eline kitap alamayan, ahkâma vâkıf olamayan, taklit içinde hareket
eden ve hayatını tanzim mevzuunda dinin ruhuna nüfuz edemeyen kimseye de
avam denir. Bunun karşısında bir de havas vardır ki, onlar da dinî hayatın
tanziminde kitaba/kitaplara müracaat eden, kurallı yaşayan, dinî kanunlar ve
kıstaslara vâkıf olan, bu kıstaslarla kendi hayatlarını tenvir eden ve
başkalarının hayatlarına da ışık tutan kimse demektir.

Diğer bir zaviyeden havas, derecesine göre, müçtehitler, fakihler,
mücedditler ve ilmiyle amel eden kimselere denilirken, avam da daha ziyade
dininde, diyanetinde doğrudan doğruya hükümlere vâkıf olmayan/olamayan ve
başkalarını taklit eden insanlara denilir.

Fıkıh usûlünde tarif edildiği gibi bazı kimseler hükümlere kendi başlarına
ulaşamayabilir, kendisi ulaşamayınca da bu konuda o, ilim sahibi müçtehit
fakihleri taklit eder. Onlar ne yapar, kitaplara ne yazarlarsa o da onu yapar.
Esasen bunda biraz da zaruret vardır.

Ayrıca, herkes bir ilmin müçtehidiyken başka bir ilmin mukallidi olabilir.
Bu, fen ilimlerinde de böyledir. Mesela, atom fiziği üzerinde ihtisas yapan bir
insan bu mevzuda yeni şeyler geliştirebilir. Bugün atom fiziğiyle alâkalı
çalışma yapanlar, konunun öncülerini takip ve taklit ediyorlar. Atomun ilk
kâşifi denilen Demokrit’ten günümüze, öncekileri taklitle başlayıp yeni teoriler
ortaya koyan yüzlerce bilim adamı vardır ki, bunlar da bir mânâda mukallit
sayılırlar. Bugün liseler ve üniversitelerde pek çok mukallit hocalarımız
vardır. Yine, yazdığı kitap Avrupa’da sekiz asır boyunca tıp derslerinde
okutulan İbn Sina’nın ortaya koyduğu kanunlar vardır. Fakat bu kanunların çoğu
günümüzde demode olmuş ve rafa kaldırılmıştır, ama kendinden sonra gelen
tıpçılar için o bir müçtehittir ve hep taklit edile gelmiştir. Bu bilgisiyle İbn
Sina bu devirde olsaydı, başkalarının mukallidi olacaktı. Bunun gibi, fıkha ve
kelâma ait meselelerde bir kısım kimseler müçtehit, bunlardan bir kısmı da o



müçtehitlerin mukallidi demektir. İşte bu tür meselelerde avam mukallit, havas
da o meseleyi bizzat kaynağından çıkaran insan demektir.



“EMROLUNDUĞUN GİBİ DOSDOĞRU OL!”
Soru: “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” âyetini nasıl anlamalıyız?

Cenâb-ı Hak (celle celâluhu), azamet ve celâliyle Habîb-i Edîbi’ne emrettiği
“Habîb-i Zîşânım! Emrolunduğun çerçeve ve daire içinde hep istikamette
ol!”171 beyanı bizim için de söz konusudur. Fakir, bundan hareketle,
Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm) bir lahza olsun istikametten ayrıldığı
şeklindeki bir düşüncenin kalbimi ne kadar dâğidâr ettiğini/edeceğini
söylemeden edemeyeceğim ve bunu O’nun o pâk şahsiyetine karşı terbiyemin
gereği görmekteyim. Evet, O (sallallâhu aleyhi ve sellem) doğduğu günden
itibaren daima istikamet içindeydi. O’na (sallallâhu aleyhi ve sellem) çocukken
ve çocuklarla beraber oynarken bakanlar bile, O’nun başka çocuklara
benzemediğini ve istikbalde büyük bir adam olacağını anlarlardı. O (sallallâhu
aleyhi ve sellem), çocukken bile her zaman çok ciddi meselelerle meşgul idi.
O, nazarıyla yer yer semâyı tarar, oradan kalbine doğan hakikatlerle tekrar yere
dönerdi. Yer yer de nazarını zeminde gezdirir, yeni yeni düşünce hüzmeleriyle
kalbine döner ve kalbinde ileride öreceği dantelâ çevresinde dolaşırdı. Bütün
hayatı böyle nezih ve istikamet içinde geçmiş bir insana,   “Sana nasıl
emredilmişse öyle dosdoğru hareket et.”  denilirken aslında bu, Rehber-i
Küll’ün şahsında, ümmetine bir hitaptı ve  “Size nasıl emredilmişse
öyle dosdoğru olunuz ve dosdoğru hareket ediniz.” mânâsını mutazammındı.

Bu emirden sonra O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatına bakıldığında,
o istikamet O’nda kemaliyle müşâhede edildiği gibi O’nun (sallallâhu aleyhi ve
sellem) mübarek sakalında ve şakaklarında bir kısım beyaz tüyler belirecekti.
Cehennem gibi bin bir hâdise köpürüp sabrın, tevekkülün, Allah’a dayanmanın
kahraman ve âbidesi o Zât’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) üzerine gelip
çullansaydı, bunların hepsi erir giderdi de O, bu türden olan her hâdiseyi
gülerek karşılardı. Zaten o yüce evsâfın biricik kahramanı Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), evinin basılacağı gece bile kat’iyen endişeye
kapılmamıştı,172 ama O, bu âyetle alâkalı şöyle buyurmuştur:  “Hûd
Sûresi’ndeki ‘Emrolunduğun gibi istikamette ol!’ âyeti benim iflâhımı kesti
ve beni ihtiyarlattı.”173 Allah (celle celâluhu), bu âyetle Efendimiz’e



(sallallâhu aleyhi ve sellem) doğru bir yol gösteriyor ve âdeta, “Bu doğru yolun
âdâbı, erkânı, şerâiti, vecibeleri nelerse, bunları harfiyen yerine getirmek
suretiyle, Allah karşısında O’nun seni görmek istediği şekli muhafaza et!”
diyordu…

Tabiî bütün bunlar âyet-i kerimeyi kendine nâzil olmuş gibi anlamaya, onu
engin şekilde duymaya ve idrak etmeye bağlıdır. O temiz dimağ ve ısmarlama
fetânet, Rabbimiz’in kendisinden istediği hususu o engin şuuruyla olağanüstü
idrak etmişti. Kur’ân aynı şeyleri bizim için de ifade etmektedir. Bundan dolayı
âyetin ifade ettiği mânâyı –mevzûun leh’in umumî olması itibariyle– sanki bize
diyormuş gibi anlamalı ve bu anlamda onu vâhid-i kıyasî kabul etmeliyiz. Etsek
bile acaba bu mesele saçlarımızda bir ak tüy meydana getirir mi? Bir
geceliğine olsun uykularımızı kaçırır mı? Bir kerecik olsun yemekten iştahımızı
keser mi? Selef-i sâlihîn arasında olduğu gibi bir defaya mahsus olsun, ahiret
endişesi ile ayaklarımızı titretir mi..?

Bir keresinde Huzur-u Risalet-penahide bir âyet okunmuş ve Ensar’dan bir
genç yere yıkılmıştı. Genç yere yığıldıktan biraz sonra vefat etmiş, sonra da
Aleyhissalâtü vesselâm şöyle buyurmuştu: “Arkadaşınızı teçhiz edin. Allah
korkusu onun yüreğini çatlattı.”174 Aslına bakılırsa bizler de aynı hususlarla
memur bulunuyoruz ve zannediyorum o zaman hayatımızı, kalbimizi ve
letâifimizi yokladığımızda istikamet içinde olup olmadığımızı anlayacağız.

İstikametin kahramanları başta Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve
sonra da O’nun sâdık yârânları olan ashabıdır. Çünkü Efendimiz bir yerde
insanların bazısının ehl-i hidayet ve saadet, diğer bazısının da ehl-i dalâlet
olduğunu beyan buyurduktan sonra ashabın, hidayet zümresinin kim olduğunu
sorması üzerine, doğru yolu tarif adına şöyle buyurmuşlardır:  “Ben
ve ashabımın üzerinde olduğu yolda yürüyenlerdir.”175

Efendimiz, bu sözleriyle kurtulacak olan zümreyi belirlemiş oluyordu. Yani
istikamet, Efendimiz ve sahabe-i kiramın hayat tarzını bilmekten ve yaşamaktan
geçer. Binaenaleyh günümüzde meseleyi sokakta halletmeyi düşünen bir kısım
cahiller, gökteki meleklerin dahi hâllerine imrendiği bir cemaat hakkında,
“Nereden çıkardılar bu ashabı?” demek suretiyle, istihfafkâr ifadelerle
âkıbetlerini tehlikeye attıkları gibi baş aşağı Cehennem’e doğru gittiklerinin de



farkında değiller. Allah Resûlü’nün takdir ettiği bir cemaat hakkında nâsezâ,
nâbecâ sözler sarf eden bu zavallı gafil ve nâdânlar, gökteki meleklere
küfretmekten daha büyük bir günah işlediklerini derkedemiyorlar. Bedir
Ashabı, o kadar âl-i şân idiler ki, bu her türlü takdirin üstündeydi. Hatta bir
gün de Cebrail (aleyhisselâm) inip Ona şöyle demişti: “Yâ Muhammed! Nasıl
siz Bedir’e iştirak edenleri aziz tutuyorsunuz, bugün biz de Bedir Ashabı’nın
durumunu alkışlamak için yere inen melekler olarak Ashab-ı Bedir’i gökte
aziz tutuyoruz.”176 Melek dahi sırf o vak’aya iştirak ettiğinden, yani Seyyidinâ
Hazreti Hamza’nın, Hazreti Ali’nin ve Hazreti Mus’ab İbn Umeyr’in
(radıyallâhu anhüm ecmaîn) arkasında bulunduğundan dolayı, gökte Ashab-ı
Bedir diye iltifata mazhar oluyorlardı.

Netice olarak diyebiliriz ki, istikametin ölçüsü Efendimiz (aleyhissalâtü
vesselâm) ve ashabının yoludur. Kim hayatıyla Devr-i Risalet-penahi’ye
yaklaşıyor ve yanaşıyorsa o, o nisbette Allah’a ve Resûlullah’a yakın demektir.
Kim de Aleyhissalâtü vesselâm’ın ve ashabının hayatından uzaklaşıyorsa o da
o nisbette Allah’tan ve Resûlullah’tan uzak demektir. Âhir zamanda bu ümmete
can getirecek, dizine derman olacak, kalbine kuvvet verecek insanlar,
Efendimiz’e ve ashabına benzeyen insanlar olacaktır. Onlar, yeri geldiğinde
yurt ve yuvalarını Allah için terk edecek, –Sefiller’de olduğu gibi– adım adım
takip edildikleri hâlde hak ve hakikate bağlılıklarından ve hak nâmına
kadirşinaslıklarından ötürü –Allah’ın tevfik ve inayetiyle– hizmette fütûr
göstermeyecek, evlerini terk edip hizmet için diyar diyar dolaşacak, hakikate
susamış aç sinelere ilhamlarını boşaltmak için hakaretler görecek ve sû-i
edeplere maruz kalacaklardır. Fakat yoldan, İslâm davasından ve bu davanın
erkânından asla vazgeçmeyeceklerdir. Yâr u ağyâr bunu istese de istemese de,
Allah’ın tevfikiyle, bunun emareleri çoktan zuhûr etmiştir. Başında Fahr-i
Kâinat Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) olduğu bu işin tohumları
çoktan ihlâslı ellerle atılmıştır. Elverir ki, hem fert hem de topluluk olarak
herkes emrolunduğu gibi dosdoğru olsun. Hatta bazen, bazı doğru
hareketlerinden dahi yer yer kuşkuya kapılsın ve “Acaba Rabbimi hoşnut
edebildim mi?” mülâhazasıyla tir tir titresin…

İstikamet erbabından Allah (celle celâluhu) ebediyen razı olsun…



________________
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PEYGAMBER EFENDİMİZ’E SORULAN
SORULAR

Soru: Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendisine sorulan bazı
sorular karşısında “bilmiyorum” derlerdi. Bunun hikmetini izah eder
misiniz?

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), sorulan sorulara karşı
“bilmiyorum” şeklinde cevapları olmuştur ama vahiy menfî-müsbet her şeyi
cevaplamıştır. Nebiler Serveri, sorulan sorulara cevap verirken bazen sorunun
tam mukabili olarak, bazen de açıklayıcı başka kelimelerle cevap vermiştir.
Mesela Cibril’in sorduğu kıyamet ile alâkalı bir soruya: 
“Kendisine soru sorulan, soru sorandan daha fazla bir şey bilmiyor.”
şeklinde cevap vermiştir.177 Kur’ân, bir keresinde Efendimiz’e kıyametin
sorulduğunu, O’nun da “Onu ancak Rabbim bilir.”  dediğini kaydeder.178

Mevzu ile alâkalı bir hadis-i şerifte de “Beş şey vardır ki onları Allah’tan
başkası bilemez.” buyrulduktan sonra Lokman Sûresi’nin son âyetindeki malum
beş bilinmeyen husus179 ifade edilmişti.180 Hadis şârihlerinin ifadesiyle, bu beş
hususu Allah’tan başkası bütün özellik ve incelikleriyle bilemez.

Bir yerde de, Efendimiz’e, “Nebi ise her şeyi bilmeli, her şeyi göz önünde
görüyor gibi konuşmalı.” demeleri üzerine O da: “Ben kendim için dahi Allah
dilemedikçe hiçbir şeye kadir değilim: Ne fayda sağlayabilirim, ne de
gelecek bir zararı uzaklaştırabilirim. Şayet gaybı bilseydim elbette çok mal
mülk elde ederdim ve bana hiç fenalık da dokunmazdı. Ama ben iman edecek
kimseler için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim.” buyurmuştu.181

Binaenaleyh Efendimiz, doğrudan doğruya “bilmiyorum” demekten daha çok bu
tür cevaplarla konuyu Allah’a (celle celâluhu) havale etmiştir. Binaenaleyh bu
tür cevaplar, Aleyhissalâtü vesselâm’ın, “Gaybı sadece Allah bilir.”182

hakikatine karşı o engin edebinin ifadesiydi.
Diğer taraftan Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), peygamber olduğu

için bizim gibi ulu orta konuşmayacağının bilinmesi gerekir. Çünkü O’nun her
sözü, hayatı düzenleyici, hayata nizam getirici ve insanlara emniyet telkin edici,
kendi sıdk ve emanetini aksettirici mahiyetteydi. O, en küçük bir sözü söylerken



dahi, o kadar hassasiyet ve titizlikle söylerdi ki, belki melekler bile çok defa
O’nun sözlerine hayranlık ifade ederlerdi. Yerde cinler ve insanlar O’nun
sözüne göre hizaya girerken bütün küfür dünyası da O’nun bir kısım sözleriyle
ne diyeceklerini bilemez hâle geliyorlardı. Binaenaleyh, Allah bu ısmarlama
Zât’ın her söz ve davranışını mevârid-i sübhâniyesiyle belirliyor ve kontrol
altına alıyordu. O’nun ifade ve hareketlerinde herhangi bir aşırılık ve yanlışlık
olmamakla beraber O’ndan, kendisini mahçup edebilecek herhangi bir kelime
asla sâdır olmamıştı. Bu bakımdan O, sorulan sorulara ulu orta cevap
vermezdi/verdirilmezdi. Hatta bu tabiri, O’nun hakkında medhederken dahi
kullanmak doğru değildir. Evet, O tamamen bir sıdk ve ciddiyet âbidesiydi.
Davranışlarında, oturuşunda, kalkışında öyle örnek bir insandı ki, Kur’ân O’nu
örnek olarak ele almayı, O’na uymayı emir ve tavsiye buyurmaktadır.183

“Ziyarete gücü yeten herkese Beytullah’ı ziyaret etmek, Allah’ın onun
üzerindeki hakkıdır.”184 âyeti indiğinde, ashabtan birisi: “Yâ Resûlallah! Her
yıl mı hacca gideceğiz?” şeklinde bir soru sormuştu. Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem), hac ömürde bir kere farz olsa da, gücü yeten herkesin nafile
olarak hacca gitmesini, orada diğer mü’min kardeşleriyle beraber kaynaşmasını
istiyordu. Bu sebeple Allah Resûlü susmayı tercih etmişti. Fakat “Her yıl mı?”
şeklindeki ısrarlı sorulara mukabil hoşnutsuz bir şekilde: “Hac, ömürde bir
keredir.” cevabını vermişti. Bu olay üzerine de şu âyet inmişti: “Ey iman
edenler! Açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek şeyleri O’na
sormayın!”185 Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendisine
sorulan bu soru karşısında ihtimal, hac ömürde bir kere farz olmakla beraber,
isteyen ve gücü yetenin daha fazla hac yapması şeklinde bir mülâhazası vardı.
Israrlı sorular karşısında da, “Eğer ben ‘evet’ deseydim her yıl hacca
gitmeniz zorunlu olurdu ve siz, bunun altından kalkamazdınız.”
buyurmuşlardı. Bunların ardından da, lüzumsuz soru sormanın mahzurlarına
dikkat çekerek şunları söylemişlerdi: “Ben sizi kendi hâlinize bıraktıkça siz
de beni bırakınız. Zira sizden öncekileri, suallerinin çokluğu ve
peygamberleri üzerindeki ihtilafları helâk etmiştir. Öyle ise sizi bir şeyden
nehiy mi ettim, (niçin ve neden diye sormaya kalkmadan) ondan kaçının. Bir
şey emrettiğimde de onu elinizden geldiğince yapmaya çalışın, (neticede sizi



zora koşan sorular sormayın).”186

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir keresinde de minberde ashaba
vaaz u nasihat ederken bir ara: “Bugün bana her istediğinizi sorun!” buyurdu.
Herkes soruyor, O da cevap veriyordu. O esnada bir genç ayağa kalkarak:
“Benim babam kimdir yâ Resûlallah?” diye bir soru sordu. Herhâlde, az da
olsa babası hakkında dedikodu vardı ki, bu tür bir soru sormuştu. Böyle bir
yaygara ise genci tedirgin ediyordu. O gün bir fırsat bulmuş ve gayba gözleri
her zaman açık Allah Resûlü’ne babasının kim olduğunu sormuştu. Efendimiz,
“Senin baban Hüzâfe’dir.”  deyince de genç, artık rahatlamıştı; zira aldığı
cevap onu memnun etmişti. Artık bundan sonra o da bir babaya nispet edilecek
ve kendisine Abdullah İbn Huzâfetü’s-Sehmî denilecekti.

İşte böyle herkesin bir şeyler sorduğu esnada Allah Resûlü’nün o anki ruh
hâletini çok iyi kavrayan Hazreti Ömer (radıyallahu anh) birden ayağa
fırlayarak, “Biz, Rab olarak Allah’tan, din olarak İslâm’dan ve peygamber
olarak da Hazreti Muhammed’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) razıyız.”
demiş, Efendimiz’i soru yağmurundan kurtarmıştı.187

İşte bazen Efendimiz’in kendisine sorulan sorulara böyle cevap verdiği de
olurdu. Diyebiliriz ki, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) değişik
zamanlarda pek çok soru sorulmuştu. Ashab tarafından da, yeni Müslüman
olmuş kimseler tarafından da O’na bu kabîl sorular hep soruluyordu. Daha
sonraları edebi de yine Efendimiz’den ve Kur’ân’dan öğrenmeleri sayesinde
kendilerinden asla edep dışı bir davranış sâdır olmamıştı.

Ashabın içinde istifham meydana getiren pek çok mevzu oluyordu ve Kur’ân,
peyderpey nâzil olan âyetleriyle o istifhamların hepsine cevap veriyordu.
Mesela, iman hakikatlerinin perçinleştirildiği Mekke dönemini müteakip,
Müslümanların mücadele ruhunun geliştirilmesinin esas alındığı Medine’nin ilk
dönemlerinde, ileride tesis edilecek site İslâm devletine ve aileye müteallik
veya bizim bugün merak ettiğimiz hakâik-i kâinata dair bir kısım meseleler
adına öğrenmek için pek çok hususun sorulduğu da oluyordu. Daha sonra kısa
kısa dahi olsa, çapına göre ve mevsimi gelince bu hususların hepsine cevap
veriliyordu. Kur’ân’da bir düzineden fazla  “Sen’den soruyorlar ey
Nebi!” ifadeleri vardır ki bunlar hep Efendimiz’e sorulan hususları



anlatmaktadır. Kur’ân’da on üç âyette, on beş defa188  iki âyette de189 
şeklinde Efendimiz’e sorulan sorular bildirilmiştir. Mesela bunlardan bazıları:
“Yetimleri sana soruyorlar.” ,190 “Sana enfâlden (harplerde alınan
ganimetler) soruyorlar.”,191 “Sana kıyameti soruyorlar”,192 “Allah yolunda
neyi infak edeceklerini sana soruyorlar.” ,193 “Sana Zülkarneyn’i
soruyorlar.”194 Bütün bu soruların çoğuna cevap verilmiştir. Ama kıyametin ne
zaman kopacağı sorulduğunda, onunla alâkalı malumatın sadece Allah’a ait
olduğu vurgulanmıştı.195

Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) sorulan suallerin bir kısmı da
Yahudilerin, Nebiler Serveri’ni ilzam etmeye matuf sordukları sorulardan
oluşuyordu. Kur’ân, sorulan bu çeşit sorularda maslahat olanlarının bir kısmına
cevap veriyordu ama bir kısım sorular da vardı ki sadece ilzam maksadıyla
sorulmuşlardı ve bir mârifet ifade etmiyorlardı/etmekten de uzaktı. Kur’ân
onların sordukları sorulara cevap olarak kendileri için öğrenilmesi gerekli olan
şeyleri söylüyordu. Mesela, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) hilâllerin
niye önce küçük olduğunu, sonra büyüyüp kalınlaştığını, sonra tekrar hilâl olup
yeniden büyümeye başladığını sorduklarında Kur’ân, bu hususun onları
alâkadar eden bir mesele olmadığını bildiren bir cevap veriyordu. Evet, Kur’ân
bu soruya cevap olarak Ay’ın menzillerinden, dünyanın etrafında dönmesinden
değil de hilâlin insanlara vakitleri bildirmesinden bahsederek hakîm bir cevap
veriyordu.196

Cevap böyle değil de Allah’ın birliğine delil olarak anlatılan bir şekilde
verilseydi, delil müddeâdan daha karanlık bir hâl kesbedecekti. Biz zaten bu
meseleyi astronominin adesesiyle görebilmekteyiz. Onun için Kur’ân onların
sualine onların istedikleri gibi cevap vermedi. “O, insanlara vakitlerini
bildirmek içindir, Ramazan’ı, bayramı, zekât ve hac mevsimini, kadınlar için
özel olan hâlleri tespit etmek, bir nev’i takvimcilik içindir.” diyerek cevap
veriyordu. Hâlbuki, bu soruyu soranların maksadı bu değildi, onlar, hilâlin
teşekkül ve erime keyfiyetini soruyorlardı. Ama Kur’ân-ı Kerim, o gün onu
onlara anlatsa da onların onu anlayacak hâlleri yoktu. Sonradan ilme dair
verdiği malumatlar o devrin insanının istifade edeceği hususlar olduğu gibi
günümüzün insanının ve belki gelecekteki insanın da istifade edeceği esneklik



içinde mütalâa edilmişti.

________________
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MÂSİYETLE VASİYET OLMAZ
Soru: Bir anne, çocuklarına, öldüğünde teyzelerinin mezarlarına
yaklaştırılmamalarını vasiyet etse o insanın hâli nasıldır? Ne
yapmalıdır?

Vasiyet meşru olan hususlarda her vasiyet tutulur. Mâsiyetle vasiyet olmaz.
Birisi, “Vasiyetimdir. Gidin meyhanede dem çekin.” derse bu vasiyet tutulmaz.
Aynen öyle de sıla, bir vecibe ve vazifedir; anne, annedir, annenin olmadığı
yerde de annenin tahtına teyze oturur. Baba, babadır. Babanın bulunmadığı
yerde onun yerine amca oturur. Binaenaleyh bir kimse, anne ve babasına karşı
saygılı olduğu kadar belli nispette teyze ve amcasına karşı da saygılı olmak
zorundadır.

Kişinin annesi ile teyzesi bozuşmuş olabilir. Bu durumda kişiye düşen şey,
dirayet ve kiyasetiyle bu iki âbidenin arasını bulmak ve onlara yakınlıklarını
hatırlatmak olmalıdır. Nitekim Allah Resûlü, bir hadis-i şeriflerinde anne için,
“Cennet, annelerin ayakları altındadır.”197, teyze için ise, “Teyze de tıpkı
anne gibidir.”198 buyururlar. Binaenaleyh çocuklara düşen onları idare etme ve
uzlaştırma olmalıdır.

Bir anne vefat ederken çocuklarına, “Teyzeniz benim mezarıma gelmesin.”
diye vasiyet ederse, zaten kadın mezara gitmeyecektir. Yahut “Vefatımdan
sonra teyzeniz evime gelmesin. Siz onu görmeyin.” şeklinde vasiyette
bulunursa, bu da dinin tecviz etmediği vasiyetler kabîlinden olduğu için böyle
bir vasiyeti yerine getirmek gerekmediği gibi doğru da değildir. Bu itibarla da
çocuklar, teyzeleriyle görüşmeli ve onunla irtibatlarını koparmamalıdırlar.

Böyle bir durumda olan evlada hiçbir şey lâzım gelmez. Aksine, annesinin
ruhu öbür âlemde hakikatleri görüp anladığı için belki memnun bile olacaktır.
Şayet, bir kimse saflık yapıp annesinin dediğini yaparsa öbür âlemde annesinin
ruhu muazzep olur. Çünkü annesi hislerine kapılıp yanlış bir fetva vermiştir.
Oysaki fetvayı yalnız Allah verir.199 Evlat, Allah’ın fetvasına göre hareket eder
ve annesi de imanla gitmişse ruhu bundan hoşnut olur.

________________
197 el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 1/102. Aynı manadaki hadis için bkz.: Nesâî, cihâd 6; İbn Mâce, cihâd

12.
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KÖLE VE CARİYE HUKUKU ÜZERİNE
Soru: Köle ve cariye hukuku bugün de geçerliliğini muhafaza eder mi?

Öncelikle sorudaki bir hususu düzeltmek istiyorum. Hukuk, sabit bir kısım
kanunlar mecmuasından ibarettir. Hususiyle dinin sahibi tarafından vaz’ edilen
hukuku değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Binaenaleyh zaman ve mekân üstü
âlemlerden gelmiş olan bir hukukun geçerliliğini korumaması asla söz konusu
değildir. Bu hukukun öyle bir özelliği vardır ki onu, zaman bile asla
aşındıramaz. Eğer hukuk dediğimiz kanunlar mecmuası, bütün zaman ve
mekânlara hükmeden bir Zât’ın emriyse, o her zaman geçerliliğini korur ve
muhafaza eder. Bu hukuk, tatbikî olarak olmasa da bir yönüyle hikmetli bir
mânâ, ayrı bir güzellik ve pörsümez bir hakikat olarak geçerliliğini yine de
devam ettirir.

Günümüzde köle ve cariye hukukunun geçerliliğini muhafaza edip etmemesi
bahis mevzuu edilince evvelâ şunu söylemek icap eder ki, bu iki müesseseye ait
hukuk vaz’ edilirken İslâm bu mevzuda tek başına değildi. Bu konu daha
önceleri soru ve cevaplarda başka vesilelerle arz edildiğinden200 ben
meselenin o tarafına girmeyeceğim. Fakat şu kadarını belirtmekte de fayda
mülâhaza ediyorum: Dünyanın çeşitli yörelerinde devam ede gelen
muharebelerde savaşın taraflarının esir ettiği kimseleri o harbe iştirak eden
gânimîn ve mücahidler arasında kendilerine göre (geliştirdikleri sistemlerle)
taksim ediyorlardı. Böylece kölelik ve cariyelik de devam ediyordu. Yani
İslâm tek başına bu müesseseyi kaldırsaydı, o zaman Çin’de, İran’da ve Roma
İmparatorluğu içinde bu tür uygulamalar yine devam edecekti ve İslâm’ın bu
mevzudaki hükmü âlemşümul tatbik bulmayacaktı. Kaldı ki İslâm bu kapıyı açıp
diyeceğini dedikten sonra mutlak hakikate ulaşma hususunu beşerin bu
mevzudaki anlaşmasına bırakmıştır. Zaman, bu meselenin tefsirini yaptıktan
sonra insanlar bir gün artık tamamen köle almayı-vermeyi ve satmayı
bıraktığını ifade ederlerse o zaman müşterek bir anlaşma olabilir ve bu
müessese de bütün bütün ortadan kalkabilir ve nitekim bir yönüyle kalkmıştır
da.

Günümüzde bir kısım harp esirleri zulüm görse ve zincirlere vurulsalar da



başka bir memleket veya milletten olan insanları kölelik sistemi içinde
çalıştırma gibi bir durum söz konusu değildir. Evet, bugün böyle bir kölelik
müessesesi söz konusu değildir. Bu itibarla da bugün pratikte kölelik
müessesesinin olmadığını söylemek mümkündür. Eğer bu durumu “geçerlilik”
ile ifade etmek gerekirse pratikte bu meselenin geçerli olmadığını
söyleyebiliriz.

Bütün bunlarla beraber günümüz dünyasında olan bazı hâdiselere
bakıldığında ne yazık ki kölelik müessesesinin bin beteri olayların yaşandığı da
bir gerçektir. Bugün bazı kimseler esir kamplarındaki insan ve kölelerden çok
daha fazla zulüm görmekte, onlardan daha çok gadre uğramakta ve haksızlığa
maruz kalmaktadır. Yine pek çok insan düşüncelerinden ötürü zincirlere
vurulmakta, aylarca, hatta yıllarca ihtilattan men edilmekte, tecrid-i mutlaklar
yaşamakta ve âdeta bir esirden daha çok eza ve cefaya maruz bırakılmaktadır.

Bu hususta şunu söylemek de mümkündür. Osmanlı İmparatorluğu’nun
hükümfermâ olduğu bütün zamanlarda, bir şekilde eza ve cefa gördüğü iddia
edilen ne kadar köle varsa –hiç mübalağa yapmadan söylüyorum– şu yirminci
asırda, sadece bir senesi içinde, dünyanın çeşitli yerlerinde on kat insan on kat
daha fazla mezellete maruz kalarak o eza ve cefayı görmektedir. Günümüzde
küçük, muhalif bir düşüncesinden ötürü bütün hayat hakkından mahrum edilen
öyle insanlar vardır ki, hiçbir köle o ölçüde hayat hakkından mahrum
edilmemiştir. Aynı zamanda İslâm’da bir köle, köle olurken, efendisinin gözüne
girerse daima ona hürriyete giden bir kapının açılması muhakkak ve
mukadderdi ki, tarih bunun binlerce misaline şahitlik etmektedir. Hatta bir
cariyenin, gözde olunca hemen kadınefendi oluverme ve hürriyetine kavuşma
durumu söz konusuydu. Kendisi bu işte muvaffak olamamışsa, çok defa
çocuğuyla kadınefendi olarak hürriyetine kavuşurdu. Fakat bunun yanında
düşüncelerinden ötürü hayatının elli senesini zindanlarda geçiren kimseler
vardır ki, bu asırdan başka bir çağda görmek mümkün değildir. Evet, (kölelik
müessesesinin yaygınlığı ve sayısı açısından bakıldığında) yirminci asrın her
senesinde, Emevi, Abbasi ve Osmanlı’nın hâkimiyet dönemlerinde olan
esirlere denk gelecek bir kölelik ve mezellet söz konusudur. Ne acıdır ki,
bunların çoğu da düşüncelerinden ötürü esir edilmiş insanlardır.



Bu meseleyi biraz daha ileri götürerek şunu ifade etmekte yarar var. Bazı
memleketlerde bir sene içinde hayat hakkını ve hürriyetini kaybeden insanların
sayısı, geçmiş bin senelik bir devredeki esirlerden daha çoktur. Bu insanlar bin
senelik esirlerin gördüğü gadir ve zulümden çok daha fazla gadre
uğramaktadırlar. Çağın firavunlarının yönettiği bu memleketlerin birinde, geçen
senelerde yetmiş bin tane çiçeği burnunda civanmert delikanlı, sokaklarda kan-
irin deryası içinde boğuldu ve –hâşâ onları tenzîh ederim– âdeta leş hâline
getirildi. Evet, günümüzde, geçmiş bütün devirlerde işlenen zulmün ve gadrin
hepsi çok kısa bir sürede icra edilmiştir/edilmektedir. Kölelik ve cariyelik
müesseselerine bu açıdan da bakmak gerekmektedir.

Bir de meseleye bütün bu mülâhazaların daha ötesinde enfüsî bir mânâda
bakmak gerekir ki, insanın bir şahsa esir olması, haddizatında hevâ-i nefsine
esir olmasından, pek çok günah işlemesinden, her gün şeytanın bir arzusuna
uyup bin mezellete maruz kalmasından çok daha hafiftir. İnsanın bir adama kul
olması, bin şeytana kul olmasından daha iyidir. Çünkü kölenin esir olduğu şahıs
onun kulluk yapmasına mâni olmamaktadır. O, izzeti ile çalışmakta ve
geçinmektedir. Korku, tama, şehvet, rüşvet ve riba gibi bin tane şeye esir
olanlar, o kölelerden bin defa acınacak bir haledir. Keşke bu insanlar eski
devirlerde yaşayıp boyunlarında pranga köle olsaydılar da ribanın, rüşvetin,
makamın, tamânın, hırsın, hubb-u câhın ve şöhretin esiri olmasalardı… Zira
bunlar daha utandırıcı bir esaret içindedirler.

Hâsılı, günümüze bakıldığında hep bu tür esaretlerin devam ettiğini
görmekteyiz. Bu esaretler de insanın insanlığını idrak etmesi, kendi ruhuyla
bütünleşmesi ve ruhunun kanatlanması ile ortadan kalkacaktır. Başka bir
deyişle, gerçek imanın, imanda idrakin ve idrakte iradenin ortaya çıkacağı ana
kadar bu esaret devam edecektir.

________________
200 M. F. Gülen, Asrın Getirdiği Tereddütler 1/105.



EVLENMENİN KOLAYLAŞTIRILMASI
Soru: “Otuz iki farzı bilmeyen kimselerin nikâhı olmaz.” diyorlar.
Kimlerle evlenilemeyeceğini kısaca açıklar mısınız? Hayat
pahalılığından dolayı pek çok fakir kimse evlenemiyor. Hâlbuki
Peygamber Efendimiz, “Nikâhın hayırlısı masrafı en az olanıdır.”201

buyurmuşlar. Mü’min kardeşlerimiz bu hadise neden uymuyorlar ve bu
ağır mesuliyetten nasıl kurtulacaklardır?

Farzları bilmeyen bir kişinin nikâhı olmayacağı hükmü bir yönüyle doğru,
diğer bir yönüyle ise doğru değildir. Bilmesi gereken farzlara inanmayan
kimsenin nikâhı olmaz. Mesela, bir insanın, imanın altı esasına inanması
lâzımdır. Bunlardan bir tanesine inanmayan, birinde tereddüt ve şüphesi olan
bir insan din dairesi içinde bulunmadığından dolayı onun nikâhı da olmaz.
Çünkü nikâh, mü’minler için dinî bir kayıttan ibarettir. Kadınla erkek bu dinî
kayıt ve Allah tarafından vaz’ edilen prensiplerle bir araya
gelmektedirler/gelmelidirler.

Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) naklen fıkıh kitapları evlilik için
“icab-kabul” ve “şahit” şartlarını ortaya koyarlar. Biz, mü’minlerin bu şartlara
uyarak aralarında izdivaçla bir bağ kurmalarına “nikâh” diyoruz. İmanı
olmayan bir insan için bu mânevî kayıt geçerli değildir. Binaenaleyh mü’min
olmayan bir kimseyle yapılan nikâh muamelesi geçerli olmaz.

Sorudaki otuz iki farz meselesine gelince; kitaplarımızda böyle bir şart
yoktur. Dahası, farzlar da otuz iki ile sınırlı değildir; hatta bazılarının zannettiği
gibi elli dört farzdan ibaret de değildir İslâm. Haddizatında farzlar ne otuz iki,
ne elli küsur, ne de yüz küsurdur. Belki beş yüz, belki daha fazla farz veya
vacip vardır.

Kimlerle evlenilemeyeceğini, yani evlenilmesi haram olanları Nisâ
Sûresi’nde Kur’ân-ı Kerim saymış, Efendimiz de bunlarla alâkalı tafsilî
bilgiler vermiştir. Kur’ân’da bununla ilgili âyet şöyledir: “Ey mü’min
erkekler! Şunlarla nikâhlanmanız haram kılınmıştır: Anneleriniz, kızlarınız,
kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları,
sizi emziren sütanneleriniz, sütkız kardeşleriniz, kayınvalideleriniz,
kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey



kızlarınız. Fakat zifafa girmediğiniz eşlerinizin kızlarını nikâhlamanızda
beis yoktur. Keza öz oğullarınızın eşleri ile evlenmeniz ve iki kız kardeşi
nikâhınız altında birleştirmeniz de haram kılınmıştır. Ancak daha önce geçen
geçmiştir. Çünkü Allah gafûr ve rahîmdir (çok affedicidir, merhamet ve
ihsanı boldur).”202 Kur’ân-ı Kerim’in saydığı bu kimselere “muharremât”
(kendileriyle evlenilmesi haram olan kadınlar) deniliyor.

Nikâhın zorlaştırılmasından dert yanan bir ifade de var soruda. Evet,
Efendimiz: “Nikâhın en hayırlısı en kolay olanıdır.”  buyurmuşlardır. Esasen
bu ifadede, sorudan çok bir temenni var. Bence de mü’minler keşke bu hadise
uysalar ve teamülleri, yanlış gelenek ve görenekleri aşıp bu hadisin ifade ettiği
hakikati tam yaşayabilseler..!

Evliliği çok ucuz, çok rahat, çok fıtrî ve herkesin rahat yapabileceği bir
mevzu hâline getirmek gerçekten hayatî bir konudur. Zira evlenmek isteyen
kimseler zaten birçok haramı aşıyorlar. Sonra bir de kız tarafının bu işte ortaya
döktüğü ağır yükler var ki, bundan dolayı çok kimse ya korkuyor veya
evlilikten vazgeçiyor. Hususiyle asrımızda, nefsini oruç, riyâzet ve zühd ü
takva ile gemleyemeyen kimseler için evlilik, haramlar karşısında farz hâline
gelmiştir. Mü’minler böyle bir mevzuda mutlaka kolaylık göstermeli ve günaha
girmemede birbirlerine yardımcı olmalılar. Ben bunu söylüyorum ama kim uyar
onu bilmem...

________________
201 Ebû Dâvûd, nikâh 30,31; İbn Hibbân, es-Sahîh 9/381.
202 Nisâ sûresi, 4/23.



MİRAC GECESİ DÜĞÜN YAPMAK
Soru: Mirac gecesi düğün yapmanın bir zararı var mıdır?

Böyle bir hâl, kısmen gaflet getirebilir. Vâkıa, insanlık içinden müstesna ve
âbide bir şahsiyetin ubûdiyet kanatlarıyla pervaz edip âlâ-yı illiyyîne ulaştığı,
hatta imkân ve vücub arası bir noktaya yükseldiği bir zaman diliminde, O’nun
hatırasıyla meşbu bulunarak, “bize de.. bize de..” demek gerektiği düşünülerek
o gecenin saygısını korumak önemlidir.

Ne var ki, tarafların iradeleri bu mâverâî şeyden gafil olmayacak kadar
sağlamsa düğün de yapılabilir. Hatta müteyakkız olmak kaydıyla öyle bir gece,
belki dünyaya gelecek nesiller için faydalı bile olabilir. Her şeyin doğrusunu
Allah bilir.



ÖLÜMÜ İSTEMEK
Soru: Bir kimsenin “Allahım! Sana kulluk yapmazsam canımı al!”
demesi âsilik olur mu?

Bu oldukça esnek bir sözdür. Bu söz, bir yönüyle Sa’d İbn Muaz’ın,
“Allah’ım! Senin yolunda cihad etme imkânı vereceksen beni yaşat. Cihad
etmeyeceksem beni yaşatma!”203 sözü ki, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) talimi içinde, “Hayatım hayırlı ise yaşat, ölümüm hayırlı ise canımı
al!”204 sözüne benzemektedir.

Şayet insan, bir tedirginlik veya hayattan bezmenin ifadesi olarak böyle bir
söz söylerse, kalbindeki ne ise ona göre muamele görür. Ağız böyle söyler ama
önemli olan, kalbin hangi istikamette çarptığıdır. Onun için hayattan
tedirginliğin ve bezmiş olmanın ifadesi olarak ölümü isteyen bir kimse Allah’a
karşı âsi olmuş olur. Ancak Allah’ın kendisine emanet ettiği hayatı suistimal
edebilme endişesi ile, “Allah’ım! Senin yüklediğin yükü götüremiyorum. Eğer
emanete hiyanet edeceksem Sen emanetini al. Alacağın ana kadar da beni
emanette emin kıl!” şeklinde bir tazarru ve niyazda bulunmak hatarsız ve
mahzursuz olsa gerek.

________________
203 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/141; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 6/6.
204 Buhârî, merdâ 19; Müslim, zikir 10.



İBADET ŞEKİLLERİNDEKİ FARKLILIK
Soru: Hazreti Âdem’den bu yana hak olarak gönderilen dinlerdeki
ibadet şekliyle bugün bizim yaptığımız ibadet şekli arasında fark var
mıdır?

Esasen ibadet şekli insanların fikir, ruh ve kalbî yapılarının terakkisine bağlı
bir husustur. İbtidâî toplumlarda sıfat ve esma anlayışı daha basit seviyede
olduğundan onların, Allah’ın büyüklüğünü bizim kavradığımız seviyede
kavramaları düşünülemez. (“Biz” derken, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ümmetini kastediyorum.) Mesela, sizin elinizden tutup sizi bütün
sistemleri görebileceğiniz bir noktaya çıkarsalar ve yine elinizden tutarak
atomlar âleminin içinde gezdirseler; keza sizi kanınızın alyuvarlarına,
akyuvarlarına bindirip kalbinizin çalışmasını gösterseler –ki, biz bunların
hepsini günümüzün âlât ü edavatıyla görebiliyoruz. Mesela, teleskopla büyük
âlemleri, mikroskopla da küçük âlemleri temaşa edebiliyoruz. Kısaca en büyük
ve en küçük âlemlerde dolaşabiliyoruz– neticede de şüphesiz ki biz, Allah’ın
bu icraatları karşısında O’nun büyüklüğünü her hâlde de daha şuurlu ve köklü
bir irfan ve iz’âna bağlı daha engince düşünebiliyoruz.

Evet, yüksek makamları ihraz etmiş bir insanla bu tür meseleleri basit plânda
ele alan bir çoban arasında büyük farklar olması kaçınılmazdır. İsrailiyat
olarak nakledilen bir kıssa vardır. Bu kıssada bir çoban anlatılır. Hazreti Musa,
bu çobanı şu şekilde münacat ederken görür. Çoban: “Ey kerem sahibi
Allah’ım, neredesin ki sana kul olayım; çarığını dikeyim, elbiseni
yıkayayım… Yüce Rabbim sana süt ikram edeyim. Bütün keçilerim sana
kurban olsun.” gibi Zât-ı Ulûhiyet’e isnadı caiz olmayan sözler söyler.205

Böyle bir çobanın ilâh telâkkisini ele aldığımızda, onun ulûhiyet mevzuunda
çok ileri gidip derin düşünemeyeceği açıktır. Asrımızda ise bütün meseleler o
kadar vuzuhla ortaya konmuştur ki, bu asrın insanının ilmi, irfanı ve iz’ânı
karşısında ulûhiyet anlayışını düşündüğümüzde böyle bir anlayış kendine göre
kulluk ister. İşte ümmet-i Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu irfana
göre geniş çapta ve geniş dairede bir kullukla vazifelendirilmiştir.

Hazreti Âdem’den Efendimiz’e kadar kademe kademe değişse de, onlara



kendi anlayış, kendi irfan ve iz’ânlarına göre vazifeler verilmiştir. Bizimki
daha köklü, daha derin, fakat –şayet ubûdiyetten namaz kılmayı, el açıp
yalvarmayı anlıyorsak– ubûdiyetin aslında bir değişme olmadığı
kanaatindeyim. Çünkü Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberlikle
serfirâz kılınmadan önce de şu anda bizim yaptığımız ibadetlere benzer
ibadetler yapıyorlardı. Mesela, Kâbe’yi tavaf ediyor, namaz kılıyor ve Allah’ı
anıyorlardı. İbadet için halktan uzak bir yere çekiliyor ve “tehannüs”
yapıyorlardı. Gâr-ı Hira ufkundaki hazırlık dönemiyle alâkalı hadis-i şeriflere
bakılabilir.206

________________
205 Mevlâna, Mesnevî 2/396-399.
206 Buhârî, bed’ü’l-vahy 3; Müslim, îmân 252.



“BİZ KUR’ÂN’I KADİR GECESİNDE İNDİRDİK”
Soru: Kadir Sûresi’nde Kur’ân’ın Kadir gecesinde nâzil olduğu
buyuruluyor. Fakat biz, Kur’ân’ın âyet âyet nâzil olduğunu biliyoruz. Bu
konuyu izah eder misiniz?

Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de Kadir gecesinin yüceliğini şu ifadelerle
bildirir: “Biz Kur’ân’ı indirdik Kadir gecesi. Bilir misin nedir o Kadir
gecesi? Bin aydan daha hayırlıdır Kadir gecesi! O gece Rabbilerinin izniyle
Rûh ve melekler, hususî misyonlarıyla fevç fevç inerler... Artık o gece bir
esenliktir ki süregider... Tâ tan yeri ağarıncaya kadar...”207

Kadir gecesi, atâyâ-i şâhâneden insanlara bol bol bahşişlerin verildiği bir
gecedir. Tabir-i diğerle bu gece, Sultan-ı Ezel ve Ebed’in kendine inanan
askerlerine ulûfe dağıttığı mübarek bir zaman dilimidir. Bu gecede, inanan
insanların liyakatlerine bakılmadan o atmosfer içine giren hemen herkese
Cenâb-ı Hak, idraki ve kâmet-i kıymeti nisbetinde bir şeyler lütfeder. Keza o
gece Cenâb-ı Hak, mü’minlere Sultan-ı Kâinat olarak muamelede bulunur,
mücrimlerin, gedâların, dilencilerin, muhtaçların ruh perişaniyetine ve mâhiyet
bozukluklarına bakmaz, Kendi yüceliğine göre atâyâda bulunur.

Müfessirler bu gecede Cenâb-ı Hakk’ın lütuflarının ayrı bir coşkunluk içinde
olması hakkında değişik esbap üzerinde durmuşlardır. Bunlardan biri şu
şekildedir: Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), ümmetinin ömrünün az
olduğundan müteessir olmuş. Eski devirlerde insanlar, uzun yıllar yaşıyor ve o
uzun ömürlerini ibadet ü taatle mamur kılıyorlardı. Hâlbuki ümmet-i
Muhammed’in ömrü ortalama altmış-yetmiş sene civarındaydı ve dolayısıyla
onların yapmış oldukları ibadetleri yapacak ölçüde bir ömür yaşayamıyorlardı.
Peki öyleyse ümmet-i Muhammed, eskilerin sevapla doldurup mamur ettikleri o
ibadet seviyesini nasıl yakalayacaklardı..?

İşte Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu teessürünü izale sadedinde
Cibril-i Emîn gelmiş ve müjde mahiyetinde bu sûreyi getirmişti.208 Bu, şu
demekti; bir mü’min, bin aya bedel olan bu geceyi, hayatında bir kaç defa
yaşarsa, geçmiş ümmetlerin ihraz ettiği o seviyeyi yakalamış olacaktı.

Burada akla şöyle bir soru gelebilir: “Niçin ümmet-i Muhammed’e has



olarak böyle bir lütuf bahşedilmiştir?” Öyledir; zira ümmet-i Muhammed,
hakâiki kavrama bakımından en müstesna mevkidedir. Nitekim bu ümmetin
Peygamberi de en müstesna bir zirvededir. O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem)
bir eli semada, diğer eli yerdedir. Gözünün biri Cenâb-ı Hakk’ı müşâhedede,
diğeri ise ümmetini oraya çıkarma yolları araştırmaktadır. O, kâinat ağacının
çekirdeği hem de meyvesi mahiyetinde olduğundan209 bütün ağacın özünü,
hulâsasını, mânâ ve mahiyetini, hikmet-i hilkatini mündemiç bulunduğundan,
ümmet-i Muhammed de O’na lâyık olarak yaratılmıştır. “İmam nasılsa, cemaat
de ona göredir.”  fehvasınca Allah, cemaatine göre imam, imamına göre de
cemaat yaratmıştır. Kadir gecesi bu ümmete, bu ümmetin peygamberiyle
beraber tahsis edilmiştir ve bu, Allah’ın büyük bir fazl u ihsanıdır. Dolayısıyla
Cenâb-ı Hak fazlından birine bir nimet bağışlarsa, kimsenin ona itiraz etmeye
hakkı yoktur.

Bir diğer sebep de şu olabilir: Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, Kadir gecesinde
nâzil olmuştur. Kur’ân, İsm-i Âzam’dan, yani Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin âzam
mertebesinden, en kâmil bir cemaate gelmiş ve İsm-i Âzam’ın mazharı olan
Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) vasıtasıyla tebliğ edilmiştir.
Ayrıca Kur’ân, Cibril-i Emîn gibi ilâhî beyanın takdir ettiği büyük bir melek
vasıtasıyla gelmiştir ki, o melek Cibril’dir ve o bir anlamda, meleklerin
peygamberidir. Bu itibarla Kur’ân’ın dünya semasına nâzil olduğu veya
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) nâzil olmaya başladığı gece, ümmet-i
Muhammed’in hayatında çok mühim bir gecedir. O bakımdan bu geceyi Cenâb-ı
Hak, diğer gecelerin üstünde tutmuş ve bin aya denk saymıştır.

Soruda, “Kadir Sûresi’nde Kur’ân’ın Kadir gecesinde nâzil olduğu
buyuruluyor. Fakat biz, Kur’ân’ın âyet âyet nâzil olduğunu biliyoruz.”
deniliyor. Şimdi de isterseniz biraz bu sorunun cevabını heceleyelim:
Tefsirciler, bu konudaki mütalâalarını beyan ederken, “Kur’ân, evvelâ sema-i
dünyaya, daha sonra ise peyderpey Efendimiz’e indirildi.”210 demektedirler.
Bizim bu hakikate kanaat edip keyfiyeti araştırma tekellüfüne girmememiz icap
eder. Ancak, bazı yorumcuların beyanı da kulak ardı edilmemelidir. Bu
cümleden olarak, Allah, Kur’ân’ı evvelâ birden ve def’aten insanlarla çok
alâkalı olan dünya semasına indirmiş, daha sonra da ihtiyaca göre Efendimiz’e



(sallallâhu aleyhi ve sellem) ceste ceste yirmi üç senede inzâl buyurmuştur.
Bunun keyfiyetini araştırmamak ve bu kadarlık bir bilgiyle iktifa etmek bizim
için yeterlidir zannediyorum.

Bununla beraber, belli ölçüde bu meselenin izahı da mümkündür. Kur’ân-ı
Kerim, evvelâ Levh-i Mahfuz’da idi ki, Levh-i Mahfuz, bazılarına göre
“taayyün-ü sâni”, bazılarına göre de “imam-ı mübîn” ünvanıyla ifade
edilmiştir. Allah’ın ilmi, olmuşa, olacağa, mümkine, mümteniye, Zât’ına ve her
şeye taalluk eder. Allah, gelecek zamanı son noktasına kadar –O’nun son
noktası yoktur–, ebedlere kadar; geçmiş zamanı da son noktasına kadar, ezele
kadar bilir. Her şey, Allah’ın ilminde bir nokta gibidir. Hiç kimse, Allah’ın
geçmiş ve geleceğe ait şeyleri bildiği gibi, hâl-i hazırda olan bir şeyi bilemez.
Nitekim, “Yarattığı mahlûkların önünde ardında ne var, hepsini bilir.
Mahlûklar ise O’nun dilediğinden başka, ilminden hiçbir şeyi
kavrayamazlar.”211 âyet-i kerimesi bu hakikati ifade etmektedir. Binaenaleyh,
–doğrusunu Allah (celle celâluhu) bilir– Levh-i Mahfuz, ilm-i ilâhide her şeyin
değişmez şekliyle sabit aynlar hâlinde tesbit buyurulduğu bir yerdir. Kur’ân-ı
Kerim’de, “O Levh-i Mahfuz’da idi.”212 ve “Allah’ın müsaade etmediği hiç
kimse oraya muttali olamaz.”213 meâlleriyle hatırlatılır bu konu.

Ayrıca ikinci derecede her şey Levh-i Mahv u İsbat’a istinsahla intikal eder.
Oraya ancak nazarı yükselen, kalb ve ruhun hayatına çıkan bir kısım kimseler
muttali olabilirler. Levh-i Mahv u İsbat’ta, bir insanın veya bir milletin
kaderiyle alâkalı bir kısım yazılan kitaplar vardır ki; bunlar, yazılır, silinir ve
arkadan gelenler onların yerini alır. Bu, bir sinema şeridi gibi hep böyle döner
durur.

İşte Kur’ân-ı Kerim, Levh-i Mahfuz’dan böyle bir yazılmayla intikal etmiştir.
Bu yazılmada, ancak Allah’ın müsaade ettiği melek/melekler Kur’ân’a muttali
olmuştur. Ayrıca, yukarıda da ifade edildiği gibi böyle yerlere ancak vicdanen
ve kalben yükselebilenler muttali olabilir. Mesela, Varaka İbn Nevfel gibi,
Hak’tan gelen bir esinti ile bir kısım hakikatleri ifade eden insanlar vardı ki
bunlar, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) dünyaya şerefkudûm buyurunca,
O’nun esintilerini hissetmiş, semanın yerdeki insanlarla yeniden münasebete
geçeceğini vicdanlarında sezmeye başlamışlardır. Siyer ve tarih kitapları, o



devirde Varaka İbn Nevfel gibi… kimseleri hanîf olarak kaydetmektedir. 214

Yine bu tür esintileri gönül dünyasında hissedenlerden birisi de Zeyd İbn Amr
idi. Aşere-i mübeşşereden meşhur sahabî Saîd İbn Zeyd’in babası ve Hazreti
Ömer’in de amcası olan bu zat da hanîflerdendi. Bu zat, putlardan yüz çevirmiş
ve onların hiçbir fayda ve zarara muktedir olamayacaklarını haykırmış
tâli’lilerden biriydi. Hatta o, etrafındakilere ölüm yatağında iken şu sözlerle
seslenmişti: “Ben bir din biliyorum ki onun gelmesi çok yakındır; gölgesi
başınızın üzerindedir. Fakat bilemiyorum ki ben o günlere yetişebilecek
miyim? Ancak siz o din geldiği zaman, vakit fevt etmeden ona iman edin.”
Sonra da derin bir inkisar içinde, “Ah Yüce Yaratıcı! Keşke Senin adını bir
bilebilseydim, Seni tanıyabilseydim ve yüzümü yere koyup Sana karşı kulluk
yapabilseydim!” deyivermişti.215 Zeyd, bir esintiden müteessir olmuş ve
vicdanı Hakk’a karşı tamamen uyanmış biriydi. O, bu sözleriyle bir olan
Allah’a (celle celâluhu) inanıyor ve O’na teslimiyetini arz ediyordu.

Evet, örneklerde de görüldüğü gibi Allah’ın rahmetiyle uyanan temiz bir
vicdan, Kur’ân’ın Levh-i Mahfuz’dan beşer âlemine intikal etmesini
(öncesiyle-sonrasıyla) ruhunda duyabiliyordu. Çokları ondan sonra, hakikat
adına keşfedecekleri her şeyi, Kur’ân’ın esintilerinden ilham olarak alıyor ve
söylüyorlardı. Ne var ki, bu sözler beşerî kalıplar içine girdiğinde bazen bir
kısım hatalara sebebiyet verebiliyordu. Ancak normal insanların düşünce,
beyan ve ilhamlarından çok farklı ilâhilik gamzeden ve yine ilâhî bir esintinin
ifadesi olan bütün ilhamlar, Kur’ân-ı Kerim’in sema-i dünyaya nâzil
olmasından gelmektedir. Semadan insanlara gelen ilhamlar, bir çiçek bahçesine
uğrayıp da, sonra esip insanın burnuna kadar gelen bir râiha gibidir. İnsan, o
çiçek bahçesini görmez. Fakat esen rüzgârlarla, bilhassa bâd-ı sabâ ile,
seherlerde esen tecellîlerle onun vicdanına, vicdanının burnuna bir kısım ilâhî
kokuların geldiğini hissedebilir. Evet, her ne kadar gülü, çiçeği görmese de onu
hisseder. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) geleceği âna yakın, o
devrede bir kısım kimselerin, “Lât’ı, Uzzâ’yı, Menât’ı hatta her şeyi terk
ettim. Aklı başında olan herkes de benim gibi yapar.”216 sözü, o âlemden
gelen esintilerle mülhem olmanın ifadesidir.

Onun için, “Biz, Kur’ân’ı Kadir gecesi indirdik.” âyetinden de bu mânâyı



anlamak gerekir. Ruh-i revân-ı Muhammedî Aleyhisselam’a ilk mesajın
gönderilmesi ve Kur’ân-ı Kerim’in nâzil olacağına dair ilk haberin Efendimiz’e
o gecede intikal etmesi, “Biz, Kur’ân’ı Kadir gecesi indirdik.” âyetiyle
anlatılmaktadır. Sonra da Kur’ân, beşerî ihtiyaçlara göre hazmedilsin, insanlar
onu iyi anlasın diye ceste ceste yirmi üç senede indirilmiş ve insanlık,
hazmedilmiş bir Kur’ân’la yeni bir ba’sü ba’de’l-mevt yaşamıştır.

Konunun hakikatini ancak Allah (celle celâluhu) bilir.

________________
207 Kadir sûresi, 97/1-5.
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HAZRETİ NUH’UN GEMİSİ
Soru: Peygamberlerin, Hazreti İsa’nın (aleyhisselâm) ölüleri diriltmesi,
Hazreti Musa’nın (aleyhisselâm) asâsı gibi Kur’ân’da anlatılan
mucizeleri, insanları, ulaşılabilecek en münteha noktaya teşvik
etmektedir. Acaba Hazreti Nuh’un (aleyhisselâm) gemisi de bugünkü
yapılan gemilerin daha fevkinde midir? İzah edebilir misiniz?

Peygamberân-i izâm, maddî-mânevî beşer hayatında birer rehber ve birer
rehnümâdırlar. Biz yürüdüğümüz bu yolda ellerinde meşaleler hep onları
görmüş ve onların arkasında yürümüşüzdür. Mesela, tıp noktasında Seyyidina
Hazreti İsa sancağı eline almış, gitmiş, belli bir noktaya dikmiş ve sonra dönüp
bütün hekimlere âdeta şöyle seslenmiştir: “Ey beşer! Yeryüzünde Allah’ın vaz
ettiği her derdin dermanı vardır.” Bu sözü Efendimiz de şöyle anlatır: “Ey
insanlar! Tedavi olun, tedavi yollarını araştırın. Allah bir hastalık
vermemiştir ki, karşılığında ilacını da yaratmış olmasın.”217

Allah, yeryüzünde ihzârettiği eczahâne-i kübrâsında her türlü hastalığın
ilacını hazırlamıştır. Bu itibarla da araştırıldığı takdirde her hastalığa derman
bulunacaktır. Bu araştırmalar bir gün gelecek ölüme derman bulma meselesine
kadar dayanacaktır. Vâkıa, dünya ölümlü dünya olduğu için alâküllihâl insanlar
ölecek ve kimse burada ebedî kalmayacaktır. Fakat büyük bir zatın ifadesi
içinde, Hazreti Mesih ölüleri ihya etme mucizesini gösterdiği için bir bakıma
onun mucizesine benzer şekilde ölüme bir nevi hayat rengi verilecektir.218

Bunun nasıl olacağını şimdilik bilemeyebiliriz. İleride daha değişik şeyler
olabilmekle beraber bir misal vererek meseleye biraz daha vuzuh kazandırmaya
çalışalım.

Şimdilerde onulmaz zannedilen kanser hastalığından dolayı ölen bazı
kimseler özel bir sistemle dondurulup muhafaza altına alınmaktadır. Bazı bilim
adamları, ileride bu hastalığın tedavisi bulunduğu zaman onlara hayatlarını iade
edip tedavi etmeyi düşünmektedirler. Tabiî mümkünse bu durumda o hastaların
bir bakıma nebâtî bir hayat durumuna getirilmesi plânlanmaktadır. Bu suretle
ölüme bir nevi hayat rengi verilmesi gerçekleşebilir. Allah’ın inayeti ve
kuvvetiyle esbab-ı âdiyeye tevessül edilerek, böyle onulmaz zannedilen bir
kısım şeyler ileriye matuf daha değişik bir hâl de alabilir. Daha sonra ilacı



bulununca tedavi yoluna gidilebilir. Allah, onu ömrü olduğu kadar yaşatır ve
sonra da öldürür. Ancak bütünüyle ölüme çare bulmaya gelince bütün
hekimlerin de kabul ettiği gibi hayat öyle veya böyle bir noktada er-geç sona
erecektir…

Hazreti Nuh’un (aleyhisselâm) yaptığı geminin bugünkü gemilerden daha
üstün olup olmaması meselesine gelince; onun gemisi bugünkü gemilerin çok
ötesinde bir fâikiyete mazhardır. Âyet-i kerimede geçen 219 ifadesi
tefsirlerde farklı yorumlarla ele alınmıştır.  kelimesiyle alâkalı Hazreti
Havva’dan kalan ve Hazreti Nuh’a intikal eden taştan bir ocak, gemide suyun
toplanıp biriktiği yer, yeryüzünün fışkıran sular sebebiyle kaynaması, tan
yerinin ağarması gibi birbirinden uzak mânâlar düşünülmüştür. Elmalılı Hamdi
Yazır ise,  kelimesinin, bu geminin kazanla çalışan buharlı bir gemi ve vapur
olduğunu düşündürdüğünü ifade etmiştir.220 Buhar tam formuna girince vapur
da yürüyordu. Ancak âyet-i kerimede böyle bir sarahat yoktur.

Hazreti Nuh’un gemisi,  “Geminin hareket etmesi de, durması
da Allah’ın adıyladır.”221 beyanı çerçevesinde ilâhî inayetle yürüyordu. Nasıl
ki, Hazreti Mesih, ilaç sürmeden elini gezdirdiğinde onulmaz dertler iyi oluyor,
ölüye  diyerek seslendiğinde ölü ayağa kalkıp hayata mazhar oluyordu;222

aynen öyle de vapur bir doruğa yükseldiğinde Hazreti Nuh, “Allah’ın izniyle
dur!” dediği zaman duruyor, “Hareket et!” dediği zaman da yoluna devam
ediyordu.

İşte bu nokta, bu konuda bir sondur. Bu seviyeye yaklaşma olabilir. Belki
atom enerjisiyle çalışan denizaltının ötesinde, güneş şualarından istifade
etmenin fevkinde manyetik alandan istifade etmek suretiyle havada ve
atmosferin dışında yüzdürüyor gibi vapurlar icat edilip Hazreti Nuh’un
Allah’ın adıyla yürüyen, Allah’ın adıyla duran mucizevî vapuruna yakın bir
duruma ulaşılabilir, ama denizde  ile vapur yürütülmesi Allah’ın
(celle celâluhu) bilebileceği bir şeydir.

________________
217 Tirmizî, tıp 2; Ebû Dâvûd, tıp 1; İbn Mâce, tıp 1
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HAZRETİ YUNUS ALEYHİSSELÂM’IN
MÜNÂCÂTI

Soru: 223 âyetindeki sırrı açıklar mısınız?

Hazreti Yunus İbn-i Metta (alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm), Musul
yakınlarında bulunan Ninova ahalisine gönderilmiş bir peygamberdi. O, putlara
tapan Ninova halkını senelerce Allah’a imana ve ibadete davet etti. Kavmi ise
ona iman etmedikleri gibi pek çok ezâ ve cefâda bulundular. Yıllar ve yıllar
yılmadan, ümitsizliğe kapılmadan onları hak dine davet edip iman etmedikleri
takdirde üzerlerine Allah’ın azabının gelebileceğini hatırlattı. O halk, bu
uyarıya da kulak asmadı. Belânın gelebileceği işaretine binaen, ayrılmasıyla
alâkalı açık bir emir gelmeden, üzüntüyle oradan ayrıldı. Aradan birkaç gün
geçtikten sonra gökyüzü kararır, şehri simsiyah bir duman kaplar, Ninovalılar
telaşlanır ve herkes bir korkuyla sarsılır. Allah’ın azabının üzerlerine geldiğini
anlarlar ve pişmanlık duyarak tevbe ile Allah’a yönelirler. Cenâb-ı Erhamu’r-
Râhimîn de onların tövbelerini kabul eder ve o azabı üzerlerinden kaldırır.

Bu arada şehirden ayrılan Hazreti Yunus (alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü
vesselâm) ise Dicle nehri kenarındayken yolcularla dolu bir gemiye biner ve
gemi hareket edip kıyıdan uzaklaşır. Bir müddet gittikten sonra gemide bazı
problemler belirir. Bunun üzerine kaptan veya başka biri: “Aramızda bulunan
bir suçlu yüzünden başımıza bunlar geldi.” der ve bu suçlunun tesbiti için
kur’a çekilir. Çekilen kur’alar her defasında Hazreti Yunus’u gösterir. Bunun
üzerine onu denize atarlar. Denize atılan Yunus aleyhisselâm’ı Cenâb-ı Hakk’ın
emriyle bir balık yutar. Balığın karnında Hazreti Yunus, 
ifadeleriyle Allah’ı (celle celâluhu) tesbih u takdisde bulunur. Bu dua ve
tesbih, onun kurtuluşuna vesile olur.

Esasen bir insanın ülkesinden ayrılıp bir yere gitmesi günah değildir. Ancak
Hazreti Yunus, bir peygamberdir ve mukarrabîndendir. Allah’a yakın olan
insanlar, yakınlığın gereği –tabir-i caizse– başlarını kaşımak isterken bile bunu
izinle yapmalıdırlar. Aslında bu, yakınlığın bir gereğidir. Uzakta bulunanlar
için böyle bir şey bahis mevzuu olmasa da merkezi teşkil edenlerin her
mevzuda bu kadar hassas olmaları icab eder. Bu sebeple Hazreti Yunus’un bu



hareketi, “hasenâtu’l-ebrâr seyyiâtü’l-mukarrabîn” düsturundan hareketle,
mukarrabîn zellesi sayılır.

İşte bu zelleden dolayıdır ki Cenâb-ı Hak onu tebcil edalı tedip etmiştir.
Onun yaşadığı yerden ayrılıp deniz kenarına gelmesi, orada bir gemiye binmesi,
gemiye binmesiyle orada olağanüstü şeylerin olması, kur’a çekilmesi, kur’anın
her defasında ona çıkması, bunun neticesinde denize atılması, denizde bir balık
tarafından yutulması ve bununla birlikte balığın karnında yaşaması… bütün
bunlar asla bir tesadüf değildir. İşte bütün bunların farkında olan Hazreti Yunus
(aleyhisselâm) balığın karnında  demiştir ki, bu ifade bir
mânâda şu anlama gelmektedir: Ey Mâbud-u Mutlak ve Maksud-u bi’l-İstihkak!
Sen’den başka ilâh, hâkim, hükmü nâfiz ve hâmi yoktur. Seni tesbih u takdis
ediyorum. Sen, noksan sıfatlardan münezzeh ve müberrasın. Şu an içinde
bulunduğum durumda bana tabiatın ve esbabın herhangi bir tesiri ve yardımı
olamaz. Bu denizin dalgalarına kimse hükmedemez; balığa kimse sözünü
geçiremez; şu karanlıktan kimse beni kurtaramaz. Bütün bu esbaba hükmedecek
yalnız Sensin. Bu itibarla esbaba tesir-i hakikî vermeyerek yalnız Seni tenzîh
edip Sana sığınıyorum. Müsebbibü’l-Esbap Sensin; ben nefsime ve kendi
kendime zulmettim…

Esasen “Ben nefsime zulmettim.” cümlesi, her büyük mü’minin duasını
noktaladığı bir ifadedir. Hazreti Âdem, kâkülünün dağıldığı ve Rabbisinin
yüzüne bakamaz hâle geldiği zaman  “Rabbimiz nefsimize
zulmettik.”,224 Hazreti Musa (alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm) kıptinin
ağzına yumruğu vurup onu yere serdiğinde  “Rabbim kendime
zulmettim, beni mağfiret et.”225 demişti. Evet, hemen her büyük kâmet-i
bâlânın böyle bir sürçme karşısında “nefsime zulmettim, haksızlık yaptım,
yanlış adım attım” anlamındaki ifadelerle Allah’a yalvardıklarını görürüz.

Şimdi isterseniz,  ifadesini biraz daha açalım.
Üstad’ın da dediği gibi  cümlesiyle istikbale bakılmaktadır.226 Bu ifade,
“Senden başka Mâbud-u bi’l-Hak, Maksud-u bi’l-İstihkak yoktur. Geleceği
hakkımızda aydınlatacak Sensin yalnız. Nur, Münevviru’n-nur ve Musavviru’n-
nur.! Ben halkımın kalbine Senin envâr-ı mârifetini koymaya çalıştım. Ancak
onlar bunu almamak için direndiler. Aslında bu hakikati onların kafalarına



yerleştirecek olan Sendin ve beni yalnız bir sebep kılmıştın.” Bu dua öyle
tesirli olmuştu ki Hazreti Yunus, memleketi Ninova’ya döndükten sonra yüz bin
insan birden ona iman etmişti ki bunu da yine Kur’ân ifade etmektedir.227

Evet, “Kalbleri tenvir edecek, aydınlatacak olan O’dur. Her şeyin zimamı ve
anahtarı O’nun elindedir. O isterse her şey rahatlıkla olur. İstemezse, en rahat
şeyler dahi çok çetinleşir.” Binaenaleyh bu ifade, Hazreti Yunus’un şahsında
bizlere de bir şeyler söylemektedir. Günümüzde iç içe düşmanlar mü’minlerin
etrafını çepeçevre sarmış; buna mukabil esbap bütün bütün sukût etmiş,
inananlar ise âdeta eli kolu bağlı, mefluç durumda gibi bir hâlleri var. Bu
açıdan onların dünya çapındaki düşmanları arasında kuvvet dengesi kat’iyen
söz konusu değil.

İşte bütün bunlardan ötürü  ifadesi günümüzün mü’minine, “Allah’ım!
Bu kadar ağır şartlar altında bütün zararlıları defetmek, bütün menfaatli şeyleri
celbetmek Sana mahsustur. Aklı yukarılarda gezen, gözü istikbal ve ikbal
hırsıyla dönen kimselere akıl vermek, Sana ait bir şeydir. Bu mevzuda bize de
sabr-ı cemil ver..  ‘Sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah’a
arz ediyorum.’228 sözü ve soluğuna ‘lebbeyk’ diyen Sensin.” beyanı bizlere bu
duygu ve düşünceyi ilham etmektedir. Mü’min,  derken hem bu mânâyı
hem de bu sözün Hazreti Yunus’un hayatında nasıl o müthiş harikalara vesile
olduğunu düşünmeli ve kendi hayatında da -inşâallah- pek büyük hayırlara
vesile olacağına inanmalıdır.

 kelimesi ise şu mânâya gelmektedir: Hazreti Yunus (aleyhisselâm)
denize atıldığı anda deniz, balık, gecenin karanlığı, çeşit çeşit zulumât ve
düşmanları âdeta onun aleyhinde ittifak etmiş gibi bir husus söz konusuydu. Bu
durumda Hazreti Yunus’un öyle bir zâta teveccüh etmesi lâzımdı ki, o zâtın hem
denize, hem balığa, hem de gecenin karanlığına hükmü geçsin. Bu da bi’l-
külliye esbabı nefyedip ıztırar hâliyle Cenâb-ı Hakk’a teveccüh etmekle
olacaktı. İşte tam da bu noktada Hazreti Yunus  demişti ki, bu söz, “Ben
bütün esbabı, tesirden azlettim. Her şeyden sıyrılarak sadece ve sadece Sana
döndüm. Sen tutarsan kurtulurum, Sen bırakırsan batarım.” anlamına
gelmektedir.

Bir Hak dostu, konumuzla alâkalı başından geçen şöyle bir hâdise



anlatmaktadır: Bu zat bir gün çarşıya indiğinde, orada kurulu panayırda bir ip
cambazının ipin üzerinde yürüdüğünü ve ipin alt tarafında da bir palyaçonun
etrafta toplanan halkı eğlendirdiğini görür. Tam bu sırada ip cambazının yapmış
olduğu ters bir hareketten dolayı ayağı kayar ve düşmeye başlar. Bu noktada
cambaz için esbap bi’l-külliye sukût etmiştir ve onun öyle birisine teveccüh
etmesi lâzımdır ki orada onu muhafaza etsin. Ve öyle de olur. Yere düşmekte
olan cambaz, bu sırada içinden gele gele ve dolu dolu öyle bir “Allah!” der ki,
Cenâb-ı Hak yerdeki palyaçoyu vesile kılar ve cambaz, palyaçonun iri
göbeğinin üzerine düşer. Bu arada palyaço ölür ve cambazsa kurtulur. Bu
manzarayı Hak dostu şöyle değerlendirir: “Hayatımda bir kere böyle Allah
deseydim, ben de kurtulurdum.”

Evet, esbap bi’l-külliye sukût edince O’na teveccüh edenlere Müsebbibü’l-
Esbap bütün kudretiyle mütecellî olur. Mü’min,  sözüyle karaya, denize,
havaya ve her şeye hükmü geçen, bütün kuvvetlere kuvveti yeten, bütün
mücadelelerinde ona zahîr olan, onu bu yola sevk edip vazifelendiren, tavzif
ettiği şeyi de yapmak Kendisine ait bulunan, kulluk yalnız Kendisine yapılan ve
bu ağır mükellefiyet altında ezilmeden kurtulması da yine O’na ait olan Cenâb-ı
Hakk’a, “Allah’ım! Seni tesbih u takdis ederim. Sen bütün noksanlıklardan
münezzeh ve müberrasın.” demektedir.

’e gelince; bu ifadeyle mü’min, Cenâb-ı Hakk’ın, kendi nefislerine
nazar-ı merhametini celb etme adına şöyle demektedir: “Yâ Rabbi! Biz, hemen
çoğumuzu aldatan ve şaşırtan duygularla donatılmış varlıklarız. Yer yer
şehvetimiz ve öfkemiz galebe çalabilir.. sabırsızlık bize hükmedebilir ve biz
bütün bununla nefsimize zulmetmiş olabiliriz. Bu perişaniyetimizi Senin
huzurunda dillendiriyor, takatsizliğimizi ve güçsüzlüğümüzü seslendiriyor,
elimizden bir şey gelmedigini ifade ile Senin sonsuz kuvvetine sığınıyoruz.
Nazar-ı merhametini bizlerden esirgeme! Senin gibi merhametli bir Zât, bizim
gibi defalarca düşmüş-kalkmış kimselere imdat etmezse onları kimse
kurtaramaz. İşte bizim bu hâlimizi, Senin de o mübarek, mukaddes, müberra,
muallâ ve münezzeh hususiyetini Sana arz ediyor, hakkımızda nazar-ı
merhametini diliyor ve dileniyoruz.” Evet, işte bu şekilde düşündüğümüz
takdirde Cenâb-ı Hakk’ın nazar-ı merhametini celbetmiş oluruz.



Evet, Yunus İbn Metta üç tane mübarek kelime içinde, ancak her birerleri
dünya ve ukba kapılarını açacak kelimelerle hissiyatını, bir nebiye yakışır
şekilde, Rabbine takdim etmiş ve bu duayı okur okumaz sırlı bir elektrik
düğmesine dokunur gibi balığın karnı onun için bir tahte’l-bahr (deniz altı)
olmuş.. ve bu tahte’l-bahr onu sahil-i selâmete çıkarmış.. o sahilde şecere-i
yaktîn, onu koruyan ve gölge edici bir ağaç hâline gelmiş.. daha sonra da
Hazreti Yunus, ümitle dopdolu bir şekilde cemaatinin içine dönmüş ve onların
irşadına vesile olmuştur. Bazı mânâ büyükleri  ifadesini
akşam ile yatsı arasında otuz üç kere okumayı tavsiye edegelmişlerdir.229

Her şeyin en doğrusunu ancak Hazreti Allah (celle celalühü) bilir.

________________
223 Enbiyâ sûresi, 21/87.
224 A’râf sûresi, 7/23.
225 Kasas sûresi, 28/16.
226 Bkz.: Bediüzzaman, Lem'alar s.6 (Birinci Lem’a).
227 Bkz.: Sâffât sûresi, 37/147-148.
228 Yûsuf sûresi, 12/86.
229 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s. 3.



KUR’ÂN KISSALARI VE YUSUF SÛRESİ
Soru: Kur’ân-ı Kerim’de Yusuf Sûresi niçin “ahsenü’l-kasas – en güzel
kıssa”230 tabiriyle zikredilmiştir?

Kur’ân’da her kıssanın belli hedefleri vardır. Her şeyden önce bu kıssaların
muhatabı Efendimiz’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem). Aynı zamanda bunlar,
farklı ifadelerle Tevrat ve İncil’de de dile getirilmektedir. Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem), o dönemde Yahudiler, Hıristiyanlar ve müşrikler
tarafından ümmî olduğu bilinen bir Zât’tır ki O, ne Tevrat ne de İncil
okumuştur.231 Buna göre Nebiler Serveri’nin Hazreti Yusuf kıssasını bilmesi
mümkün değildir; onu olduğu gibi anlatması peygamberliğine delildir.

Ne var ki, Efendimiz’e bu türlü vak’alar anlatılırken, tashih edilerek
anlatılır. Bir kısım mevcut kitapların dilden dile intikalleri veya daha başka
sâiklerle farklılaşmalarına karşılık Kur’ân, işin hakikatini anlatır. İhtimal,
böyle bir şeye maruz kalmayanlar da li-hikmetin ve li-maslahatin (bir hikmet ve
maslahata dayalı olarak) gizlenmiştir. Zannediyorum Barnaba İncili bu
cümleden bir incildir. Kur’ân-ı Kerim, geçmiş kitaplardaki bu türlü hakikatleri
anlatınca onlar, “Allah’tan vahiy gelmese, bir insanın bunları bilmesi mümkün
değildir.” diyerek ya tasdik etmiş veya hayrete düşmüşlerdi. Herhâlde de
Kur’ân bu kıssaları, onları ilzam için anlatıyordu. Bu durum karşısında Yahudi
ve Hıristiyanların bazıları dillerini tutuyor ve nübüvvet-i Ahmediye’ye
(aleyhissalâtü vesselâm) itiraz edemiyorlardı.

İkinci yönü; Efendimiz’in başına gelen hâdiseler, maruz kaldığı musibet ve
belâlar, kendinden evvel gelmiş geçmiş peygamberlerin başlarına gelen aynı
musibet ve belâlardı. Binaenaleyh Cenâb-ı Hak, Efendimiz’e geçmiş
peygamberlere ait bu belâ ve devâhîyi (musibetleri) anlatırken şöyle demek
istiyordu: Senden evvelki peygamberler, kendilerine inanan cemaatle beraber
her türlü belâ ve devâhîye maruz kaldılar; öyle ki hem onlar hem de
arkalarındaki cemaatler, “Allah’ın yardımı ne zaman?”232 dediler. Bu itibarla,
Ey Habîb-i Zîşânım! Bunlar sadece Senin başına gelmiyor. Bu tür belâ ve
musibetler, bu yola giren herkesin başına gelmesi mukadder hâdiselerdir. Bu
böyle bilinmeli ve başa gelenlere katlanılmalıdır.



Bir diğer mesele, biz, hak ve hakikati ne kadar parlak ve kâmet ü kıymetine
uygun anlatırsak anlatalım, hidayeti veren Allah’tır. Allah vermedikten sonra
halk hüsn-ü kabul göstermeyecektir. Hâlbuki Efendimiz, insanların imana
girmesi hususunda çok istekli, heyecan ve helecan içindeydi.233 Öyle ki O,
insanlar inanmadıklarından ötürü kendisini helâk edecek bir ruh hâline
sahipti.234 Esasen bütün bunlar, Efendimiz’in üzüntüsünün, teessür ve
telehhüfünün doruk noktaya ulaşmasının ifadesiydi. Böyle bir durumda Kur’ân,
Allah Resûlü’nün elinden tutup, “Sen dilediğin kimseyi doğru yola
eriştiremezsin! Lâkin ancak Allah dilediğini doğruya hidâyet eder.” 235

buyurarak rehberlik yapıyordu. Vâkıa, Efendimiz’in bir hidayet edici yönü de
vardı.236 Ancak O’nun hidayeti iş’ardı, işaretti, irşaddı, tenvirdi ve
aydınlatmaktı. Asıl hidayet, bir fiildi ki onu ancak Allah yaratırdı.

Evet, hidayet noktasında Allah Resûlü çok ısrarlıydı. İstiyordu ki, herkes
kendisini dinlesin, erdiği o nura ersin, Mirac’ta müşâhede ettiği hakikatleri
görsün ve ahiretini teminat altına alsın. İşte Allah (celle celâluhu), Efendimiz’e
bu kıssaların menfezleriyle âdeta şöyle demekteydi: Habîb-i Zîşânım! Bu yol
peygamberler yoludur ve değişmemiştir. Bu yol hep böyle süregelmiştir.

Hazreti Nuh, gece ve gündüz durmadan dokuz yüz küsur sene halkı davet
etmiş olmasına rağmen,237 sefine-i selâmet ve saadete eren insanların sayısı
yüze varmamıştır.

Hazreti Lût da halkını irşada çalışmıştır. Onun karşısında da, “Ah benim bir
kuvvetim olsaydı veya sağlam bir rükne istinad etseydim de hak adına size
karşı mukabelede bulunabilseydim.”238 dediği sapık ve ahlâksız bir cemaat
vardı. O, bu konuda çok uğraşmıştı, ancak halkı sırat-ı müstakime girmemişti.

Hazreti İbrahim (aleyhisselâm) ebu’l-enbiyadır (peygamberlerin babası).
Onun arkasındaki insanların sayısı da bir kaç elin parmakları kadardı. Hazreti
Musa doğrudan doğruya Allah’ın azamet-i hitabına uygun şekilde, ona yakın
hitaba mazhar olan bir peygamberdi. Bununla beraber kendisi Tur’da Cenâb-ı
Hak ile mîkâtta bulunurken arkada bıraktığı cemaati, Sâmirî’nin buzağısına
tapmaya başlamış ve irtidat etmişti.239

Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki, insanoğlu tabiatindeki kuvve-i akliye,
kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gadabiyesini suistimal etmek suretiyle inhirafları



hep devam edegelmiştir. Bu durum, Sen’in döneminde de devam edecektir Ey
Habibim; bundan dolayı da müteessir olma..!

Her hâlde de Cenâb-ı Hak, bu vak’anın menfezi, kapısı ve penceresiyle
Efendimiz’e bunu göstermiştir. Makam-ı cem’in sahibi olan Allah Resûlü,
bütün kıssaların özünü ruhunda toplamış ve o kıssalarda her peygambere ait bir
yön anlatılırken, Efendimiz’e her peygamberin başına gelen hâdiselerden birer
ders sunulmuştur. Kopuk kopuk, parça parça, müteferrik vak’a ve kıssalar
içinde her biri, kendi mazhariyetlerine göre bir vak’anın kahramanı o büyükler
anlatılırken Efendimiz’de pek farklı hakikatler anlatılmıştır.

Hazreti Yusuf’la Efendimiz’in güçlü bir bağı vardır. Evvelâ, Cemal ismine
mazhariyet itibariyle Cenâb-ı Hakk’ın her ikisine sîret ve sûret noktasından
verdiği câzibe, parlaklık ve maddî hâkimiyetin yanında mânevî hâkimiyet
bahşetmesi; bu arada her ikisini de belli bir cendereden geçirmesi bakımından
Efendimiz’le Hazreti Yusuf’un pek çok benzerliği vardır. Bir noktada kadınlar
tarafından ibtilâsına da telmih yapılmaktadır. Allah Resûlü, vefat ederken, “Siz
tıpkı Yusuf ’un sâhibeleri gibisiniz.”240 deyişiyle de belki bu hakikatin kapısı
aralanmaktadır. Binaenaleyh Peygamberimiz, zevceleri arasında Hazreti
Yusuf’un maruz kaldığı kadınlardan aynı şeye parmak basıldığı söylenmese de,
şöyle böyle bir maruziyet söz konusu olabilir.

Bunun dışında Yusuf Sûresi’nin ihtiva ettiği pek çok hakikat vardır. Mesela,
bu sûrede sosyolojiye dair bir kısım hakikatlerden bahsedilmektedir. Beşerin
tabiatında bulunan kin, haset ve nefret, kardeşler hakkında dahi bazı kimseleri
bir kısım olumsuzluklara zorlayacak kadar müessir faktörler olması hususunda
tabiî ve fıtrî bir hakikate ve bunun uhuvveti zedelediğine, aynı zamanda kâmil
ve kümmelînden bir insanın da bu tür kötü davranışlara karşı nasıl
davrandığına işaret edilmektedir. Binaenaleyh Efendimiz de bu ilhamla, ahali,
Mekke Fethi’ni müteakip kendisine gelip de kardeşlerinin Hazreti Yusuf’a,
“Vallahi de, tallahi de Allah seni bizden üstün kılmıştır (Doğrusu bizler
suçlu idik).”241 diyerek pişmanlıklarını ortaya koyduklarında, O zât-ı mümtaz
da aynen Hazreti Yusuf’un dediği gibi, “Bugün sizi kınayacak, serzenişte
bulunacak değilim! (Ben hakkımı helâl ettim, Allah da sizi affetsin).”242

demiştir.243 Bu şekilde kardeşleri Yusuf’tan özür dilediği anda onun takındığı



tavır ne ise Efendimiz de, Mekke Fethi’ne kadar kendisine karşı yapılan
kötülükleri müteakip özür dileyen Mekkeli müşriklere karşı aynı tavrı takınmak
sureti ile kıssa-i Yusuf ile çok güçlü bir bağının bulunduğunu ifade etmiş
oluyordu ki, en yakınlarından bile olsa beşerin haset, kin ve nefreti karşısında
kâmil ve mükemmel bir insanın takınacağı tavrı sergiliyordu...

Aynı zamanda bu sûre, iktisâdî bir ders verip israfın zarar ve tehlikelerini
anlatmakta.. rüyalar üzerinde durmakta.. ve kıyamete kadar gelecek mürşit ve
mübelliğlerin bir bakıma uğrayıp geçebilecekleri bir Medrese-i Yusufiye’den
de bahsetmektedir. Şayet Hazreti Yusuf, hakikatleri anlamada tabir ve tevil
doruğuna ulaştıysa bu, onun kuyuya girmesinden ve hapishaneye duhûl
etmesinden sonra olmuştur.

Evet, Hazreti Yusuf’un sağına soluna takılan madalyalar, kuyudaki ve
hapishanedeki zaferinden dolayı takılan madalyalardı. Bununla Cenâb-ı Hak,
Efendimiz’e âdeta işareten şöyle diyordu: “Kuyuya girmeden Arş-ı Âzam’da
pervaz edip dönmek, hapishaneye girmeden mürşit ve mübelliğ olmak, en
azından hiç olmazsa onu göze almadan gerçek bir irşat eri olmak mümkün
değildir.” (Beşer tarihinde emsali gösterilememiş bir rehavet içinde yatanlara,
hayatın zevk ve sefasını sürenlere veyl olsun!) Bu sûre-i celile-i şerife, irşat ve
tebliğde bu önemli hususu da hatırlatmaktadır.

Ayrıca Yusuf Sûresi, Kur’ân-ı Kerim’in edebî veçhesini anlatan sûrelerden
birisidir. Bunun birkaç yönü vardır. Kur’ân’ı uyanık bir gönülle, hüşyar
hislerle ve işleyen kafayla okuyan bir insan, vak’aları karakteristik
durumlarıyla karşısında temessül ediyor gibi görür. Yusuf Sûresi, bir hayatın
teneffüsünden ibarettir. Bu sûreye girildiğinde bir tarafta değişik pâyelerle
serfiraz olan bir nebinin adım adım terakkisi, öbür tarafta da onu engellemek
veya bertaraf etmek isteyen kardeşlerinin kin ve nefreti duyulur ama bunu
anlatmak çok defa mümkün olmayabilir. Keza, yine orada, dünyada içtimâî ve
iktisâdî bir başıbozukluğun hükmettiği; beşere, bir açlık ve sefaletin hâkim
olduğu, belâ bulutlarının insanlığın başının üstünde dolaştığı görülür. Zira o
zaman beşer, israf ve sefahete dalmış, lüks beşeri mahvetmiş, israf ekonomisi
insanların hayatını zîr ü zeber eylemiştir. Görenek ve tiryakilikle israfa
girildikçe en aşağı tabakadan en yukarı tabakaya kadar herkes müreffeh bir



hayat yaşamaya başlamış, bunun sonucunda da Cenâb-ı Hakk’ın ihsanlarının
yümnü ve bereketi kalkmıştır. Bu sûrede beşerin bu denli başıbozukluğuna,
içtimâî ve iktisâdî tezelzülüne ve baş aşağı gitmesine karşılık, Hazreti Yusuf’un
kollarını makas gibi açarak o günün insanlarının önüne geçtiği, onlara iktisadî
tedbirler getirdiği müşâhede edilebilir.

Bir başka yönüyle orada, Hazreti Yakub’un da engin şefkatinin
mevcelendiğine şahit olunur. Burada herhangi bir insanın herhangi bir insana
olan alâkasından daha öte doğrudan doğruya fıtrat-ı beşere dercedilen ve
mahiyet-i insaniyede mündemiç bulunan, her anne ve babanın realite olarak
mahiyetindeki o önüne geçilemez meveddet ve muhabbetin, alâka ve irtibatın
mevcelendiği de müşâhede edilir.

Kur’ân’ın bütün sûrelerinde olduğu gibi Yusuf Sûresi’nde de topyekün
realiteye yakın bir hayat mevcelenir. Hâlbuki Sürrealizm, Romantizm gibi
edebî dallar ele alındığında çok defa bunların eşya ve tabiat-ı eşyadan uzak
olduğu görülür. Onlar, evvelâ anlatmak istedikleri dünyayı kafalarında
kurgular, canlandırır ve bildiğiniz dünyadan ayrı bir dünya yaşatırlar size…

Kur’ân’ın sûrelerinde vak’alar takip edildiğinde, insanın başına gelen
hâdiselerin, kendi hayatının içinden alınmış vak’alar olduğu, sahnelerin içten
ve dıştan çepeçevre okuyanı kuşattığı görülür. Ne var ki, bu hususlar biraz da
Kur’ân-ı Kerim’in Arap dili ile inceliğini kavramaya bağlıdır. Onu
kavramadan, hususiyle bu asırda, cildi soyulan, ciğerleri içinden alınan ve
içinde mânâ adına hiçbir şey bırakılmayan meâllerle Kur’ân-ı Kerim’in Arş-ı
Âzam’a bağlı bu hüviyetini kavramak mümkün değildir. Zannediyorum bizde
Kur’ân’ın bu yönüne indirilen darbe, belki darbelerin en büyüğü olmuştur.
İnşâallah, şimdilerde bir yeni nesil, Kur’ân’ın bu ledünniyatına doğru dalgıçlar
gibi dalmaya başlamış görülmektedir. Kur’ân’a sahip çıkmış gibi görünen bu
neslin çok şey vaat ettiği ümidini besliyoruz.

Bütün bunların ötesinde Kur’ân’daki sûrelerin fesahat ve belâğat yönü de
başlı başına tahlil isteyen bir konudur. Burada değişik kanunlar ve prensipler
söz konusudur. Az çok Arapça bilen herkes bunu anlayabilir. “Meânî”nin,
“Beyan”ın, “Bedî”in kaideleri içinde, cinas, teşbih, kinaye ve mecazları ayrı
bir güzellikler meşheri mahiyetindedir. Onun, mücerred hakikatleri temsiller



yoluyla anlatmasında kâbına (topuğuna) ulaşılamayacağına şahit olur ve
kendimizden geçeriz. Cenâb-ı Vacibü’l-Vücud gibi Mevcud-u Meçhul olan bir
varlığı anlatırken, ra’ye’l-ayn (gözle görme derecesinde) nazarlara öyle arz
eder ki dahası olamaz. Bunların böyle olması gayet normaldir. Çünkü bu
Kur’ân, Allah kelâmıdır.

Her şeyin en doğrusunu ilm-i muhit sahibi o Zât-ı Zîşân bilir.

________________
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242 Yûsuf sûresi, 12/92.
243 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 5/74; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 9/118.



YUSUF SÛRESİ-AHSENÜ’L-KASAS
Soru: Yusuf Sûresi’ne “ahsenü’l-kasas - en güzel kıssa” denmesinin
hikmeti nedir?

Kur’ân’ın her tarafı, her mesajı güzeldir. Ancak bazı meseleler vardır ki, –bu
kıssa da olabilir– muhtevası itibariyle daha güzeldir.

Yusuf Sûresi, câmi (kapsamlı) bir kıssa olarak baştan başa âdeta bir insanî
serencamedir. Bir nebinin sergüzeşt-i hayatını anlatması, bu sergüzeşt-i hayat
içinde peygambere ait çizgilerin bulunması, hususiyle onun iffetine ait bir kısım
hususların anlatılmış olması, sonunda meselenin gidip bir devlet yapısına
dayanması, insanda cibillî olarak haset ve kıskançlığın bulunması, onun bir
nebi evladı olması, nebi evinde nebi evladı olarak yetişse bile başına değişik
şeyler gelebileceği gibi insan hayatıyla çok alâkalı, yerinde bizi sevindirip
keyiflendirecek, yerinde de ciddi bir dram sayabileceğimiz ağlattıracak
mevzuları ihtiva eden çok şümullü bir kıssa olması itibariyle “kıssaların en
güzeli” denmiştir. Bir de, bu kıssada, pek çok sûrede ancak görülebilecek
meselelerin bütünü birden nazarlara sunulmaktadır ki, bu yönüyle de o, kıssa
mevzuunda bir örnek mahiyetindedir.

Kur’ân-ı Kerim, Yusuf Sûresi’yle anlatılan kıssaya bu ve daha
bilemediğimiz sebeplerden dolayı ahsenü’l-kasas demektedir.244 Bu konuda
hikmet adına ilk etapta akla şu mülâhazalar gelmektedir:

Evvelâ, Yusuf Sûresi’nin öncesi ve sonrasında olan sûrelerde çeşitli
nebilerden gayet mücmel olarak bahsedilmektedir. Yusuf Sûresi ise tamamen
Hazreti Yusuf’a (aleyhisselâm) tahsis edilmiş gibi bir hususiyeti hâizdir. Bu
sûrede Hazreti Yakub, Hazreti Yakub’un oğulları, Hazreti Yusuf ve onun
sergüzeşt-i hayatı anlatıldıktan sonra Efendimiz’in nübüvveti de bir fezleke ile
bu vak’aya bağlanır. İşte bu yönleriyle Yusuf Sûresi, diğer sûrelerden ayrılmış
olur.

İkincisi, Sûre-i Yusuf bir içtimaî yapıya veya bir içtimaî yapının te’sisine
namzet bir sûre-i celîle olduğu gibi aynı zamanda bu sûrenin bir de ledünnî
yönü vardır. Yusuf Sûresi’nde kardeşler arasındaki kıskançlık, nebideki sabr-ı
cemil, bir nebinin hem dünya hem de ukbâ işlerine ciddi olarak vâkıf olduğu



hususu dile getirilir ki, bunların hepsi başlı başına birer önem arz eder. Aynı
zamanda bu sûrede bir devletin iktisadî yapısının düzene konmasına, devletler
arasında bir yardım fonunun iktisadî yapının gereği olarak teessüsüne dikkat
çekilir ve Efendimiz’e bütün bu konularda âdeta dersler verilir. İşte bu sûre, bu
tür meseleleri tam ve kâmil şekilde anlattığından, –tabir caizse– hayatlaştırıp
realize yollarını gösterdiğinden sûreye ahsenü’l-kasas denmiştir.

Üçüncü olarak, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendi kavmi
içinde daima rahatsız ve tedirgin edilmiş, en yakınları tarafından dahi çeşitli
eza ve cefaya maruz bırakılmıştı. Allah, Yusuf Sûresi’nde baştan sona böyle bir
hayatı destanlaştırarak âdeta Efendimiz’e şöyle buyurmuştur: “Hazreti Yakub
ve Yusuf da birer nebidir, ama Yahudi kabilelerinin başı olacak Hazreti
Yakub’un oğulları, ne Hazreti Yakub’tan ne de Hazreti Yusuf’tan gerektiği gibi
istifade edememişerdir. Bu sebeple Sen sakın mahzun olma, bu yol hep böyle
devam edegelmiştir.” İşte bu meseleyi arîz ve amîk dile getirdiğinden dolayı
sûreye ahsenü’l-kasas denilmiştir.

Dördüncü olarak, bu sûrede aynı zamanda tamamen tasavvufî bir neşve
içinde bize pek çok şey anlatılmaktadır. Sûrede, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf,
kardeşleri, kuyuya atılması, satılması gibi esaslar sembolleştirilerek sırlı ve
gizli ilâhî hikmetlere bağlanmaktadır.

Aslı var-yok, bir menkıbeye göre bir gün Hazreti Yusuf aynaya baktığı zaman
boy, pos, eda ve endamı karşısında kendini çok beğenir ve “Köle olsaydım çok
para ederdim.” der.245 Allah karşısında bir nebi, nazar ve kadem vahdetine
sahipken, yani ileride olacak şeyleri gözünün önünde cereyan ediyor gibi
görme mevkiinde iken, “Köle olsaydım çok para ederdim.” gibi cismaniyeti
itibariyle mukarrabîne uygun düşmeyen durumundan dolayı Allah onu şefkat
tokadıyla kendine döndürmüştür. Bu hakikati âyet şöyle dile getirir: “Nihayet
Mısır’a varınca, onu düşük bir fiyata, birkaç kuruşa sattılar. Zaten ona pek
kıymet biçmiyorlardı.”246 Yani adamlar, alışverişte gözleri tok, ihtiyaçları yok
gibi davranmışlar ve böyle boyu, posu, endamı güzel birisini üç-beş kuruşa
satıvermişlerdi.

Hazreti Yakub ailesinde daha evvel de böyle bir sirkat olmuş, Hazreti
Yusuf’un beline bir şey sarılmış ve el konmuştu. Hazreti Yusuf’un doğrudan



doğruya kuyuya atılması da ayrı bir ibtilâydı. Bu da bir mağaraya gidip
nübüvvet için hazırlanma şeklinde düşünülebilir. Zira onun, Hazreti Yakub’un
evinde bu mesele için hazırlanmasına imkân yoktu. Bu durumda Cenâb-ı Hak,
mağara hayatını Hazreti Yusuf’a önce kuyunun dibinde yaşattı. Hılleti (yüce
dostluğu) ikmal için de hapishane ile seyr u sülûk-i ruhanîye tâbi tuttu. Bundan
dolayıdır ki, hapishaneye Medrese-i Yusufiye denilmiştir. Hapishanede insan,
teslimiyeti, tevekkülü ve orada dahi semere vermeyi öğrenir. Hazreti Yusuf’un
vak’asında bunu da görmek mümkündür.

Binaenaleyh tasavvufî bir espri içinde Ruhu’l-Beyan ve Hâzin gibi
tefsirlerde bu mesele genişçe ve bütün yönleriyle anlatılır. Böyle bir tasavvufî
seyr u sülûkta çeşitli işaret taşları insanın karşısına çıkar ki, bunlar bu sûre-i
celîlede mevcuttur. Kur’ân sûreleri içinde bu imtiyaza sahip Yusuf Sûresi
olduğundan ona “ahsenü’l-kasas” denmiştir.

________________
244 Yûsuf sûresi, 12/3.
245 Bursevî, İsmail Hakkı, Ruhu’l-Beyan 4/225.
246 Yûsuf sûresi, 12/20.
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AMELDE RIZA-İ İLÂHÎ OLMALI
Soru: “Amelde rıza-i ilâhî olmalı.”247 deniliyor. Biz yaptığımız işleri
Allah için yaptığımızı zannediyoruz. Fakat hizmet ederken bazen
elimizde olmayarak nefsin hoşuna giden lezzetler ve başkalarının da bizi
beğenmesi ve sevmesi gibi durumlar oluyor. Bu gibi hâllerde ölçüyü
nasıl ayarlayabiliriz?

İhlâs ve amel, ruh ve ceset gibi biri diğerini tamamlayan iki özdür. Amelsiz
ihlâs olamayacağından ameli olmayan bir insanın “ben ihlâslıyım” demesi de
mümkün değildir. Zira ihlâs, cesetteki ruh gibidir. Diğer taraftan, insan bir
şeyler yapsa ve yaptıklarında da ihlâslı olmasa, onun amelleri cansız bir ceset
gibi olur. Bu itibarla ihlâssız bir amel bütün mânevî kapıları aşıp geçse de, rıza
kapısına varınca orada takılır ve daha ileriye gidemez. Böyle birinin ameli o
önemli basamakta bir paçavra gibi insanın suratına çarpılır. Allah muhafaza
buyursun!

Allah nezdinde ameller tamamen ihlâsa bağlıdır. Bediüzzaman Hazretleri’nin
dediği gibi, ihlâslı bir dirhem amel, ihlâssız batmanlarla hâlis olmayan amele
müreccahtır.248 İnsan her hususta, oturmada, kalkmada, düşünmede, konuşmada,
hatta sevmede dahi ihlâslı olmalıdır. Sevginin bile ihlâslı bir zerresi,
batmanlarla ücretli muhabbete tereccüh eder. Bir şair bunu ifade ederken şöyle
de r : “Ben sevgim karşılığında kimseden bir mukabele, bir ücret talep
etmiyorum; çünkü karşılığında ücret ve mukabele istenen sevgi değersizdir.”
Buna göre, şayet bir işte Allah’ın rızası esas alınmışsa bu, ona kuvvet
kazandırır; zira o insan, ihlâs sayesinde Allah’a dayanmış olur. Her şeyiyle
Allah’a dayanan insan ise yenilmezliğe erer. Öyleyse amel ve ihlâsı birbirinden
ayrı düşünmek söz konusu olmamalıdır.

Hem amel hem de ihlâs üzerinde ısrarla durulmuştur; zira hiç kimse, “ihlâslı
amele muvaffak olamıyorum” diye amelinden vazgeçmemelidir. İnsan, amelinin
yanında kendini ihlâslı olmaya da zorlamalıdır. Aksi hâlde o, şeytana aldanmış
olur. Bazen böyle birine “Falan adam gösteriş için namaz kılıyor.” diyebilirler;
ne var ki biz, bir mü’min hakkında, gösteriş için namaz kılıyor diye suizanda
bulunamayız. Evet, bazen insan namaza durunca aklına namazın tadil-i erkânını
başkalarına göstermek gibi düşünceler gelebilir. Ancak abdest alma, namaz



kılma, hele kısa gecelerde yatsı namazını kılma, sonra sabah namazına kalkma
ve sıcakta terleye terleye teravih namazını eda etme… gibi külfetleri, sırf
gösteriş olsun diye hiç kimse kolay kolay göze alamaz. Her şeye rağmen çok
çetin olan bu işlere katlanılırken bir insanın aklından bu tür şeyler
geçebiliyorsa o bütün bütün müraî demektir. Binaenaleyh herkes amel ederken,
amelinin Cenâb-ı Hakk’ın rızasına muvafık olup olmadığı endişesiyle tir tir
titremelidir.

Evet insan, amelinin kabul olup olmaması üzerinde durmamalı, onu
düşünmemeli ve “Ben bana düşeni yapmaya çalıştım, elimde çok küçük bir
armağanla Rabbimin kapısına geldim; kabul edip etmemek O’nun bileceği
şeydir, ama ben, kabul edeceği ümidini beslemekteyim.” demelidir.

Hazreti Mevlâna, konuyla ilgili latif, hikmetli ve nükteli bir kıssa anlatır:
Çölde kendi hâlinde, fakir ve mütevekkil bir adam vardır. Hanımı onu
Bağdat’taki halifeyi görmesi ve onun ikramlarına nâil olması için teşvikle
elindeki bir testi suyu hediye olarak götürmeye ikna eder. O da hakikaten çölde
en değerli hediye olabilecek bir testi temiz yağmur suyu alıp yola çıkar. Yolda
her türlü tehlikeden testisini koruyarak Bağdat’a ulaşır. Saray görevlileri
kendisini karşılar, saraya alıp büyük iltifatlarda bulunurlar ve “Hünkârımız sizi
kabul edecek.” derler. Padişah, Dicle’nin çağlamasına bakmayıp onun
hediyesini kabul eder ve sarayda istediği kadar misafiri olarak kalabileceğini
söyler. Giderken de testisine altın doldurup eline verir. Testiyi verirken de,
“Senin gücün buna yetiyordu, bunu getirdin. Elinde olsaydı kervanlarla gelen
elçilerin hediyelerine denk şeylerle gelecektin.” diyerek onore eder. Dönüşte
saray görevlileri onu beldesine daha kısa bir yoldan götürürler ve giderken de
Dicle’nin üzerinden geçerler. Adam bakar, kocaman ırmak çağlayıp gidiyor.
Suyun kaynağındaki halifeye getirdiği bir testi sudan dolayı biraz utanır ve
“Böyle altından ırmaklar akan bir sarayda oturan halifenin benim bir testi
suyumu kabul edip bana hediyeler vermesi onun büyüklüğündendir; zira bu
suyun onun hazinesine hiçbir şey katmayacağı gibi, hazinesindeki sulara
nispeten de ancak deryada damla mesabesindedir.” der.249

İşte bizim, Rabbimiz’e karşı ibadet ü taatimiz de, Mevlâna’nın anlattığı bu
sermayesi bir testi çöl suyu olan adamın armağanı mahiyetindedir. O yüzden



bizler her zaman, “Ey bu yerlerin Mâlik-i Hakikîsi, ey bütün hazinelerin sahibi!
Bizim, ibadet adına sunduğumuz şeylerin hiçbirine Sen muhtaç değilsin, bunları
bizden bir sadakat nişanesi olarak istiyorsun. Biz de bunun için elimize geçen
bu küçük şeylerle Senin dergâh-ı nezd-i ehadiyetine sığınıyor, damlamızı derya
yapmanı diliyoruz.” demeliyiz. İşte bu, ihlâstır, samimiyettir, özyürekliliktir.

Meseleyi sorudaki ifadenin alındığı yerdeki tarif içinde ele alacak olursak,
insan, emredildiği için ibadet yapmalı; evet, biz ibadetimizi, Rabbimiz emretti
diye yapmalı ve neticede de “rıza-i ilâhî” demeliyiz. Zira Rabbimiz hoşnut
olduktan sonra başka bir şey olmasa da olur. Ama O razı olmazsa, yapılan
şeylerin hiçbiri bir kıymet ifade etmez. Evet, amelde rıza-i ilâhî olunca her şey
tamam demektir. Burada da yine bir menkıbe ile meseleyi tenvir edebiliriz:

Harun Reşid’in Bermekîlerden Cafer adında bir veziri vardı. Abbasi
hilâfetine karşı kötülükleri olmuştur ama yine de sadık bir insandır. Harun
Reşid onu evvelâ kızkardeşiyle evlendirmiş, sonra da bir kısım melhuz veya
muhakkak ihanetlerden ötürü öldürtmüştür. Halife bir gün tebasına hediyeler
dağıtırken Cafer’i de çağırtır;

– Sen de bir şey iste vereyim, der. O, hiçbir şey istemez ve;
– Canının sağlığı hünkârım, diye cevap verir.
– Servetimin dörtte birini…
– Hayır, istemem, der.
– Yarısını… dörtte üçünü… hepsini vereyim…
– Serveti ne yapayım padişahım, der ve dünyalık bir şey istemediğini ifade

eder.
– E ne istiyorsun?
– Ben senin hoşnutluğunu ve seni istiyorum. Çünkü sen benim olunca her şey

de benim olur, der.
Bu menkıbenin de ifade ettiği gibi, Cenâb-ı Hakk’ın marziyatını esas alma ve

Hazreti Pîr’in beyanıyla, O’nu görme, O’nu işitme, O’nu dinleme, O’nu
konuşma, O’nu anlamaya, O’nu bilmeye çalışma çok hayatî ve önemli bir
husustur..250 ve bunun dışındaki anlama, bilme, görme ve duymaların da hiçbir
faydası yoktur. Bu anlayış içinde kendini zorlama, Rabbin hoşnutluğunu



kazanma istikametinde hareket etme… üzerinde durulacak hayatî hususlardır.
Amelin mutlak bir karşılığı ve mükâfatı vardır ama bu, uhrevîdir. Dünyaya

ait karşılıklar tâlidir; talepsiz terettüp eden şeyler ise, “Rabbim lütfetti”
denilerek tahdîs-i nimetle karşılanmalıdır. Hatta bazen insan, –vicdanında biraz
derinleşmişse– korkup; “Acaba Rabbim dünyada bana, karşılığını ahirette
almayı beklediğim nimetleri verip de ahirette beni mahrum mu etmek istiyor?”
deyip irkilmelidir. İnşâallah bu düşünce içinde hizmet eden insanlar ara sıra
akıllarına başka mülâhazalar gelse de öteler adına kayıp yaşamazlar.

Ayrıca, ihlâsı kazanmak için biraz da ihlâs dertlisi olmak lâzımdır. Sürekli
Cenâb-ı Hakk’ı düşünmek, murakabede bulunmak, sık sık râbıta-i mevtle
sarmaş dolaş olup, öteleri ve ölümü düşünmek ihlâsa giden yolda çok
önemlidir.

Her şeye rağmen ara sıra insanın aklına başkalarının beğenmesi de gelebilir.
Bazen bu duyguyu, bu hissi defetmek de elimizden gelmeyebilir. Hatta işin
başında Rabbimiz’in rızasını niyet edip yola çıkmış da olabiliriz. Buna rağmen
içimizde bazen amelimizi insanlara beğendirme arzusu da olabilir. Şayet
nedâmet edip tevbeyle Rabbimiz’e yönelirsek bunların çok zararlı olmadığı
söylenebilir.

Evet, bu arzu ve duygular ara sıra üzerimize üşüşen arılar gibi bizi rahatsız
ediyorsa, hemen o duygulardan sıyrılıp çıkmaya çalışmalıyız ki bütün bütün
kaybetmeyelim. Mesela diyelim ki, namaza samimiyetle durduk; “Allahu
Ekber” diyerek nefsi boğazladık; fakat namazın rükünlerinden birinde,
başkalarının görmesi isteği de karanlık bir şey gibi esip ruhumuzu sardı. Bunun
üzerinde durmamalı, insan hemen içinden nedâmet duygularını harekete
geçirmeli ve “Allah’ım! Sana sığınırım.” demelidir. Çünkü namaz, başka
duyguların içine karışmasıyla bir ölçüde nuraniyetini kaybeder; evet, içine
başka duyguların karıştığı namaz, sadece yatıp kalkma ve yorgunluktur. Namaz,
onu Rabbimiz kendine izafe ettiği ve mirac dediği için bir kıymeti hâizdir.251

İşte insan ancak bunu düşünerek ve zihnine üşüşen arıları bertaraf ederek
namazlaşmış olacaktır.

Böyle ara sıra zihne gelen şeyler zarar da vermeyebilir. Günde beş defa
Rabbinin huzuruna çıkarak kulluk yapan insanların bir riya ile sukût edeceğine



de ihtimal verilemez. Aksine bunu düşünmek mü’min kardeşlerimiz hakkında
suizan etmek demektir. Biz, onların hâllerini mümkün olduğu ölçüde iyiye
hamleder; ağlıyorsa, yüreği yanıyor; sızlıyorsa, yüreğinde sızı var, diye
hüsnüzanda bulunuruz. Zaten bunlar riya için yapılacak şeyler de değildirler.

Ben, bir de objektif olmayan bir durumu –kardeşlerime ders vermeye hakkım
yok ama– ders olsun diye arz edeyim: Fakîr, dualarımda çokça şunları
istiyorum; “Allah’ım! Bana, marziyatına götüren bilgiyi ver.”, “Din-i Mübin-i
İslâm’ı yaşamaya muvaffak kıl.”, “Ümmet-i Muhammed’e merhamet et.”,
“Sevdiğin ve razı olduğun şeylerle şereflendir.”...

Bunların hepsi, Efendimiz’in beyanı içinde Allah’ın istediği şeylerdir.
Samimiyetimle ifade edeyim, bütün bunları söyledikten sonra da: “Bunların
hepsi benim için, kendi adıma oldu. Acaba Rabbim benden hoşnut mu?” diye
düşünüyor ve hemen arkasında:  “Allah’ım, beni ihlâslı ve ihlâsa
erdirilmiş kullarından eyle.” diyorum. Böyle bir duada bunu demesem kendi
kendime pişmanlık duyuyorum; hemen başımı yere koyup; “Aman yâ Rabbi, bu
Sana ait, öbürleri hep bana ait, onları ben kendi nefsim için istedim, ama ben
Senin için olmalıyım, mülk sahibi Sensin. Benim her şeyim Sana râci olmalı.
Beni sadece Senin yolunda ve rızan için amel yapmaya muvaffak kıl ve ihlâsa
erdirdiğin kullarından eyle.” diyorum.

Allah’ım! Sen bizi ihlâs-ı etemme mazhar olan kullarından eyle. Âmin!

________________
247 Bediüzzaman, Lem’alar s. 200 (Yirmi Birinci Lem’a); Emirdağ Lâhikası 1/12.
248 Bediüzzaman, Lem’alar s. 165 (On Yedinci Lem’a).
249 Mevlâna, Mesnevî 1/166-171.
250 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s. 230 (On Yedinci Söz, İkinci Makam).
251 Bkz.: Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 1/214; es-Suyûtî, Şerhu Süneni İbn Mâce s.313.



HİZMETTE ÖNDE, ÜCRETTE GERİDE
Soru: Hizmet ehline, “Hizmette önde, ücrette geride olma”252 tarzında
bir düstur tavsiye ediliyor. Fakat nefislerimiz daima ücreti peşin
istediğinden onu bir türlü buna razı edemiyoruz. Bunun temini nasıl
mümkün olur?

Maddî-mânevî füyûzât hislerinden fedakârlıkta bulunan “hizmet kervanı”,
hayat boyunca dünya zevki namına bir şey bilmeme kervanıdır. Başkalarını
mesut etme uğruna kendi haz ve lezzetlerinden fedakârlıkta bulunan böyle bir
kervan kahramanları, elbette hizmette önde, ücrette geride bulunacaklardır.
Nefislerin buna razı olmaması ise zannediyorum bazı arızalardan
kaynaklanmaktadır. Bu arızaların bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:

1. Tefekkür hayatında gerekli olan ameliyyât-ı cerrahiyenin gerektiği ölçüde
gerçekleştirilememesi.

2. Râbıta-i mevt mülâhazasının ihmal edilmesi.
3. Doğruyu temsil, doğruyu anlatma ve doğruya davet işinin ihmale uğraması.

Buna binaen, inanan sineler, kendi aralarında devamlı surette emr-i bi’l-ma’ruf
nehy-i ani’l-münker düşüncesini yaşamalı ve yaşatmalı; dünyanın fena ve
zevaline, ahiretin ise bekâ ve devamına inandırma temrinatı kat’iyen ihmal
edilmemelidir. Çünkü nefs-i emmâre, her zaman insanı aldatıp fânî ve zâil
şeyleri, bâkî şeyler yerine koyarak ahireti unutturabilir. Evet o, devamlı surette
dünyayı nazara vererek, insana hizmette geride ücrette ileride olma duygu ve
düşüncesini aşılamaktadır.

Ayrıca, hizmette geri ücrette ileride olmak, münafıkların düşüncesidir.
Kur’ân-ı Kerim bu düşünceyi, “Öyle insanlar vardır ki Allah’a, sırf bir
hesaba binaen, imanla küfrün arasında bir yerde ibadet eder. Şayet umduğu
faydayı elde ederse onunla huzur bulup sevinir, eğer bir sıkıntı ve imtihana
mâruz kalırsa yan çizer, gider.” 253 âyet-i kerimesiyle bu tavrı bir münafık
vasfı olarak dile getirmektedir. Başka bir âyet-i kerimede ise, müşriklerle
savaşma emri geldiğinde onların, ölüm sekeratına giren kimsenin bakışlarına
benzer şekilde boş gözlerle Allah Resûlü’ne baktıkları, korkup geri durdukları
anlatılmaktadır.254 Kur’ân-ı Kerim’de bu meâlde pek çok âyet-i kerime vardır.



Bu âyetlerin hemen hepsi de hizmette geride ücrette önde olmayı bir münafık
vasfı olarak zikretmektedir.

Bu sebeple bir mü’min, bu tür bir münafık vasfından fersah fersah uzak
durmalı ve bir hizmet vâkıfı gibi davranmalıdır. Eğer inanmış bir sine, ücrette
önde olmayı düşünüyorsa bilmelidir ki o, farkına varmadan münafıklarla aynı
çizgiyi paylaşıyor. Şunu da bilmek gerekir ki, Allah’ın rızasının tahsil edildiği
bir yerde ücretten bahsetmek çok ayıptır. Biz onu istemeyiz; o, arzu edenlerin
olsun!

Hizmette önde, ücrette geride olma düşüncesini zirve noktada ashab-ı kiram
arasında görürüz. Adını bilme şerefiyle şereflenemediğimiz bir sahabî,
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) huzuruna gelerek Müslüman olur ve
ardından bir savaşa iştirak eder. Zafer sonrası ganimet taksim edilirken o
sahabînin gözleri dolar ve ganimet almayı yakışıksız bularak Allah Resûlü’ne
şunları söyler: “Yâ Resûlallah! Ben bunun için Müslüman olmadım. Ben
Müslüman oldum ki, (gırtlağını göstererek) şuradan bir ok yiyip Rabbime
kavuşayım.” Ve bir savaş sonrası şehitler arasında o sahabînin mübarek cesedi
de bulunur. Meçhul sahabî, tam parmağıyla işaret ettiği yerden bir ok yemiş
olduğu hâlde yerde yatmaktadır.255 Amr İbn Âs da yeni Müslüman olduğunda
kendisine ganimet verileceği zaman gözleri dolu dolu, Efendimiz’e şunları
söyler: “Yâ Resûlallah! Ben bunun için mi Müslüman oldum?”256

İşte bu devâsâ kâmetler ücret alma mevzuunda devamlı surette hep geri
durmuş ve beklentiye girmemişlerdir. Vâkıa, yer yer ganimet düşüncesi nazara
verilerek, ashab-ı kiram onun için de koşturulmuş, ancak onlar, ellerinde,
avuçlarında bulunan şeyleri geldiği gibi dağıtmışlardır.

İşte bu şekliyle mesele elbette nefse ağır gelecektir. Ancak, yukarıda da ifade
edildiği gibi, evvelâ Cenâb-ı Hakk’ı çok iyi bilmek gerekir. Zira Allah’ı iyi
bilen bir insan, fâni olan şeylere karşı gönlünü çok fazla kaptırmaz.

İkinci olarak, yarın öleceğini düşünen bir kimse, “Nasıl olsa öleceğim. Bu
sebeple öte dünyam adına bana zarar verecek olan ücret alma gibi pesliklere
düşmeyeyim.” duygu ve düşüncesi içinde bulunur ve devamlı öte dünya adına
yatırım yapma işleriyle meşgul olur.

Üçüncü olarak, insanlara hizmet kervanı içinde bulunan kimseler arasında,



hak ve hakikat adına yarışmalara şahit olanlar, onların meziyet ve
faziletlerinden ders alarak böyle bir vartaya düşmeyeceklerdir. Bu sebeple
böylesi bir hayır kervanının temel ölçüsü, hizmette önde, ücrette ise geride
bulunmak olmalıdır.

Burada istidradi olarak şunu ifade etmekte de fayda var: Kendisini iman ve
Kur’ân hizmetine adayanların birbirlerine karşı kendilerini müsavi kabul
etmeleri, daire içinde bulunan birisinin başkalarını kendinden küçük görmemesi
ve herkesi kendinden büyük görmesi de bir esastır. Evet, her fert, “Falan
arkadaşın benden daha çok meziyetleri var; o iyi bir mü’mindir. Ben ona kulluk
yapmanın dışında yapılacak her şeyi yaparım. Zira o, benden daha faziletli ve
meziyetlidir.” diye düşünmelidir. Böyle bir düşünce içinde, hizmet ve ücret
dengesindeki âhenksizlik, o hizmet halkasının diğer fertlerini rekabete sevk
etmez. Bir mü’min, “Nasıl olsa hepimiz birer neferiz ve mîrî malından bize
lütfedilecek şeyler burada olmasa da ahirette mutlaka olacaktır. Biz, Allah
emrettiği için koşturuyoruz ve neticede de O’nun rızasına tâlibiz. Meyvelerini
de ahirette dereceğiz.” mülâhaza ve düşüncesiyle her şeyi Hak rızasına
bağlayıp beklemeli, burada da ücret alacağım düşüncesiyle arkadaşlarıyla
rekabete girmemelidir.

Kendilerine, başkalarının üstünde hususî değer verip kendilerini müstesna
gören kimselerin, er-geç maddî mânevî ücrete kendilerini kaptırırak
başkalarıyla rekabete girmeleri kaçınılmazdır. Bazen de bu durum, o şahıs
tarafından sezilemez de o, kendisini çok mütevazi zanneder. Evet, insan bazen
kendini sezemeyebilir, tanımayabilir. “Ben kalbimden geçenleri bilemiyorum.
Kim bilir, belki mütevazi görünümüm kibir; nazikliğim, centilmenliğim de birer
aldatmacadır.” şeklinde düşünmeli ve “Bilemediğim için bu mevzuda örnek
olabilecek bir şey söyleme cesaretinde değilim.” demelidir/demeliyiz. Ancak
şurası da muhakkak ki, kendinde bir şey olan insan hep yüzü yerde ve iki
büklüm olur, büyüklüğü nispetinde küçük görünür; boyunun uzunluğu nispetinde
iki büklüm gezer; bunun aksine o, boşluğu nispetinde havalarda olur ve hiçliği
nispetinde de daima büyük görünür. Hiçbir değer ve kıymeti olmaması
nispetinde havalarda uçar.

Rabbim bizleri hizmette önde, ücrette geri olan mütevazi kullarından eylesin!



________________
252 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.519 (Yirmi Altıncı Söz, Zeyl); M. F. Gülen, Çağ ve Nesil s. 156

(Kahraman); Ölçü veya Yoldaki Işıklar s. 212.
253 Hac sûresi, 22/11.
254 Muhammed sûresi, 47/20.
255 Nesâî, cenâiz 61; Abdurrezzak, el-Musannef 7/271; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/271.
256 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/197.



ÂFÂKÎ VE ENFÜSÎ TEFEKKÜR
Soru: Bir yerde “Âfâkî tefekkürde derinleşme kesrette boğulmayı intaç
eder.”257 deniyor. Bu derinleşmenin anlamı ve sırrı ne olabilir. Âfâkî
tefekkürün enfüsî tefekkürle mukayesesi nasıl olur?

Âfâk, ufkun; enfüs de nefsin çoğuludur. Ufuk, bize göre dağların zirveleri,
güneşin doğup battığı yerlerdir. Diğer bir tabirle; zeminin, semanın etekleriyle
birleştiği yere ufuk ve onun çoğuluna da âfâk denir. Dolayısıyla da bu sahadaki
tefekküre âfâkî tefekkür diyoruz ki, bununla kastedilen de insanın dışındaki
bütün dünya ve kâinatlardır.

Enfüs ise nefsin çoğulu olup, insanın mânâ ve maddesi demektir. Ayrıca,
insanın özüne ve onun içinde şeytanın yaptıklarını yapana da nefis denir. Bir
mânâda o, şehvet, gazap, hiddet, öfke, hırs, kapris ve inat gibi çeşitli duyguların
bir araya gelmesiyle oluşan mekanizmanın başında bir santral memuru gibidir.
İhtimal, şeytan onun vasıtasıyla bizimle münasebet kurup değişik tesvîlatta
bulunur ve bize zarar vermek için bazen şehveti ve gazabı, bazen inat ve kini
kullanır; hatta yerinde, vahyin ışığıyla aydınlanmamış ve terbiye görmemiş
azgın aklı kullanır ve bunlarla da bizlere zarar verir.

Soruda bahsedilen nefsin bir diğer yorumu da mahiyet-i insaniyedir. Bu, 
 “Kendi kendinizi öldürmeyiniz.”258 ile anlatılan nefistir, yani insanın

zatıdır. Nefsin korunması usûl-ü hamseden (hukuken korunması gereken beş
temel prensip) biridir. Burada kastedilen şey de işte budur ve bu sahadaki
tefekküre enfüsî (nefisle alâkalı) tefekkür denmektedir.

Evet, insan böyle iki çeşit tefekkürle mükelleftir. Kur’ân’da bu iki tefekkür
çok defa yan yana anlatılır. Mesela, bir âyette o, “Muhakkak göklerin ve yerin
yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde düşünen insanlar
için elbette birçok dersler vardır.” 259 der. Keza, “O kâfirler bakıp da
düşünmezler mi: Deve nasıl yaratılmış? Gök nasıl kurulup uçsuz bucaksız
yükseltilmiş? Dağlar nasıl da yeri tutup, dengeleyen direkler hâlinde
dikilmiş. Yeryüzü nasıl yayılıp hayata elverişli kılınmış?”260 diyerek,
insanları böyle kapsamlı bir tefekküre yöneltir. Benzeri âyetler çoğu zaman,
“Hâlâ düşünmüyorlar mı? Hâlâ akıllarını kullanmıyorlar mı?” şeklinde de



ifade edilir.
Kur’ân’da çok defa âfâkî tefekküre davetten sonra insan hemen enfüsî

tefekküre yönlendirilir ve eliniz, ayağınız, renkleriniz, diliniz, lehçeleriniz,
uzuvlarınızdan söz edilir. Böylece o, âfâkî tefekkürün hemen arkasından enfüsî
tefekküre geçer. Geniş dairede kâinat kitabındaki tefekkürü müteakip zihnimiz
dağılmasın diye daha küçük mikyasta karşımıza koyduğu küçük bir kitap
sayılan; kâinat kitabının fihristi insanın iç dünyasında bizi mütalâaya sevk eder.
Mesela, “Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün
birbiri ardınca gelişinde düşünen insanlar için elbette birçok ibretler ve
dersler vardır.” 261 dedikten sonra hemen   “Ey büyük Rabbimiz!
Sen bunları gayesiz, boşuna yaratmadın…”262 ifadesiyle devam eder ki, bu
bütünüyle bir âfâkî tefekkürdür. Bazen de   “Bizzat kendi varlıklarınızda
da böyle deliller vardır.” 263 deyiverir. Görüldüğü gibi burada Cenâb-ı Hak,
semaları nazara verip, Allah’ın vaat ve vaîdlerinin oradan geleceğini, her şeyin
oradan başladığını, insanların başına kıyametlerin oradan kopacağını
söyledikten hemen sonra; “Nefislerinizde de basîretinizi açıp derinleşmek,
im’ân-ı nazar etmek istemiyor musunuz hâlâ?” denilmektedir ki bu da âfâkî ve
enfüsî tefekkürün ne kadar iç içe olduğunu gösterir.

Tekrar edelim, biz, kâinatın geniş kitabı hakkında düşünmeye âfâkî tefekkür
diyoruz. Fiziğin, kimyanın, astronominin ışığı altında, onların açtığı yolda,
Cenâb-ı Hakk’ın varlığına, birliğine, O’nun Zât, sıfât ve esmâsının delillerine,
hatta daha da derinleşerek, sıfatlar ufkuna, dahası O’nun Zât’ını görme ve bilme
arzusuna, düşünce mülâhazalarına girer, sonra yine döner kendi nefsimizde
düşüncelere dalarız.

Mesela, gözlerimizi ele alalım; onları daha yakından gördüğümüz için
tümsekliğini, adesesini, merceğini, kısacası onun her yanını tefekkür ederiz.
Güneş’le gözümüz arasındaki münasebeti görmek için, görülebilen ışık dalga
boylarının gözümüzün retinasındaki ışık alıcı hücreler tarafından emilecek ve
hissedilecek mahiyette olmasını, insanın ancak milyonda dört-beş görme gibi
dar dairede görme ile taltif edilmesini veya görebilecek mahiyette yaratılmasını
düşünür ve bu müktesebatla daha uzakları doğru okumaya hazır hâle geliriz.
Öyle ki artık bu temaşa, elimize verilen bir kitapta hakâiki takip gibi bir şey



olur..
Sonra ellerimize bakarız. Gökteki yıldızlara âfâkî tefekkür adına baktığımız

gibi, enfüsî tefekkür için de parmaklarımız, parmaklarımızın mafsalları, parmak
arasındaki kuvvet dengesi, ellerimizin belli parçalardan meydana gelmesi ve
âzamî tasarruf prensibiyle beş parmak tek bir el ayasıyla pek çok şeyler yapar
durumda bulunması, bununla zevk alınacak şeylerden zevk ve lezzet alması,
gerektiğinde hasımlarımıza karşı bir müdafaa âleti hâlini alması… vs. Evet,
işte bütün bunları görüp düşündüğümüzde, “Allah bir alet yapmış ama onunla
bin işi birden gördürüyor.” deriz. Böyle bin çeşit işi yaptırtmak için, bütün
insanlar, şu andaki teknik imkânlarıyla seferber olsalar, yine de aynı şekilde
başarılı olamazlar; olsalar bile çok komik ve estetik derinlikten mahrum,
sevimsiz bir şey yapabilirler. Öyle olduğu da ayan-beyan meydanda. Ya o yüz
şeyi birden yapan ellerimiz öyle mi..? İşte enfüste/içimizde bu şekilde
düşündüğümüz zaman,  “Seni halkeden Allah mukaddes ve
müberradır.” demekten kendimizi alamayız. Bunun gibi, ayağınızı, midenizi,
kalbinizi ve tek tek bütün azalarınızı düşünün… Bunların her biri muhtevalı bir
kitap gibi size neler ve neler anlatır.

Evet, kendi içimizde ve dış dünyada yaptığımız bu tefekküre, enfüsî ve âfâkî
tefekkür diyoruz. Ne var ki insanlar tefekkür ederken, evvelâ enfüsî tefekkürle
işe başlamalıdırlar. Bu bir bakıma, kitabın fihristinde, kitabın muhtevasını
tanımadır ki, nerede hangi konu var bilinsin ve şaşkınlığa düşülmesin, yanlış
sonuçlara varılmasın.

Evet, insan evvelâ kendi enfüsünde tefekkür etmeli ve meselâ, “Bu simada,
bir sûret-i Rahmâniyet var.. Bunu yaratan O… Bu letâifi onda aksettiren yine
O… Şu kulak, ancak O Rahmân’ın eliyle oraya takılmış olmalı… Bu gözün
O’nun eliyle oraya yerleştirildiği açık…” demelidir. Sonra bütün bu mânâlar
birden nazara alınarak “vicdan musaddıkı”na emanet edilmeli; yani enfüsî
tefekkürle oraya bir petek konarak, fikir arılarının getirdikleri çiçeklerin,
peteğin gözlerinde bala dönüştürülmeleri sağlanmalıdır, aksine enfüsî
tefekkürle bir petek oluşmamışsa, zihin arısı, âfâkî tefekkürle getirdiği balı
koyacak petek bulamayacak, boşuna gel-git yaşayacaktır ki bu da dibi delik bir
kovayla, dipsiz bir kuyudan su çekme gibi bir şey olacaktır. Öyle olunca da



kat’iyen matlûba varılamayacak, netice elde edilemeyecek ve düşüncede gaye
olan; bilginin, içimizde mârifet hüzmelerine dönüşmesi gerçekleşmeyecektir;
enfüsî tefekkürledir ki her türlü bilgi sağlama bağlanmakta ve âfâkî tefekkür de
bizim için mahz-ı mârifet olmaktadır.

Biz şimdi –inşâallah– içimizde mayaladığımız bu duygu ve düşünceyle,
gözlerimizi semaya çevirip, onun berrak çehresinde, yıldızlarla yaldızlanmış
simasını görecek ve şâirâne ilhamlarla coşup; “Gökyüzünü yıldızlarla
yaldızlayan Allah’ım! Sen ne muteâlsin! Bunların verâsında Cehennem’i
tutuşturan Sen ne âdilsin! Cennet’i nurunla aydınlatan Sen ne rahîmsin! Oraları
meleklerin sekenesi yapan Sen ne kadîrsin!” deriz Bediüzzaman Hazretleri’nin
yıldızları konuşturan Yıldızname’sinde dediği gibi:

İşittiririz insan olan insana.
Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü,
Hem işitmez sözümüzü. Hak söyleyen âyetleriz biz..
Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize müsebbihiz, zikrederiz âbidâne..
Kehkeşanın halka-i kübrâsına mensup birer meczuplarız biz.264

der ve bu mülâhazalarla Rabbimiz’in karşısında kemerbeste-i ubûdiyet içinde
eğiliriz…

Bu bakımdandır ki ehl-i irfan, daha önce turuk-u âliye ile, daha sonra da bu
yolla, evvelâ enfüsî tefekkürde derinleşmiş daha sonra da dıştan gelen âfâkî
tefekkürle fikren şekillenmişlerdir.

Felsefeciler ise kâinatın ihata edilmez engin köşelerinden işe başlamış ve
“karadelik” demiş, yıldızların mahiyetini hecelemiş ve hiçbir şeyi alıp sonuna
kadar götürememişlerdir. Yer yer karadelikler gibi karanlık düşüncelerden
bahsetmiş, insanın içinde bedbinlik ve karamsarlık hâsıl etmekten başka hiçbir
şey yapamamışlardır. İşte felsefenin karanlık meseleleriyle bizim elimizdeki
pürenvâr kitapların nurefşân meseleleri arasındaki fark da bundan neş’et
etmektedir.

________________
257 Bkz.: Bediüzzaman, Mesnevî-i Nûriye s. 133 (Habbe, Zeylü’z-Zeyl).
258 Nisâ sûresi, 4/29.
259 Âl-i İmrân sûresi, 3/190.
260 Ğâşiye sûresi, 88/17-20.



261 Âl-i İmrân sûresi, 3/190.
262 Âl-i İmrân sûresi, 3/191.
263 Zâriyât sûresi, 51/21.
264 Bediüzzaman, Sözler s.242 (On Sekizinci Söz, İkinci Makam); s. 657 (Otuz İkinci Söz, İkinci Mevkıf);

Mektubat s. 18 (Dördüncü Mektup); Asâ-yı Musa s. 147 (Hüccetullahi'l-Bâliğa Risalesi); Tarihçe-i
Hayat s. 162 (Barla Hayatı).



MÜESSİRDEN ESERE GİTMEK
Soru: “Müessirden esere inmek, eserden müessire çıkmaktan daha
yüksektir.” deniliyor. Siz ne buyurursunuz?

Müessirden esere veya eserden müessire gitmek, Cenâb-ı Hakk’ın varlığı ve
birliği, ulûhiyeti, sıfatları, icraatı ve rubûbiyeti adına sağlam mârifete sahip
olma yollarından biridir.

Müessir, tesir eden, işleyen, hükmünü yürüten, eserin sahibi anlamlarına
gelmektedir. Burada müessir denildiğinde ise Cenâb-ı Hak kastedilmektedir.
Eser ise O’nun yarattığı ve meydana getirdiği maddî-mânevî şeylerdir. İster
bizim mahiyetimizde olsun, isterse bütün kâinatta, O’nu gösterip O’na delâlet
eden, O’nun kudret ve iradesiyle ortaya koyduğu her şey O’nun eseridir.
Mü’minlerin pek çoğu, müessirden esere giderek mârifetlerini artırıp ilme’l-
yakîn, daha sonra ayne’l-yakîn ve daha sonra da hakka’l-yakîn mertebesine
ulaşarak Allah (celle celâluhu) hakkında yüksek bilgiye sahip olmaktadırlar.
Bazı mü’minler ise, eserden müessire giderek Allah’a ulaşmaktadırlar. Bunlar,
insan ve kâinat üzerinde mütalâalarda bulunarak Cenâb-ı Hakk’a ulaşmakta ve
O’na olan kulluk vazifelerini yerine getirmektedirler. Bu yaklaşımların her ikisi
de mârifet yolu sayılır.

Ancak bir kısım ehl-i tahkike göre en selâmetli yol, müessirden esere gitme
yani Allah’tan eserlerine intikal etme yoludur. Herkes için bu yol biraz kapalı
ve zordur; tabiî Allah inayet ederse o başka... Zira bunun için kalbde bir
musaddıkın bulunması lâzımdır. Onun için Kur’ân, müşriklere yol gösterirken,
daha ziyade onların nazarlarını ve dikkatlerini insanın mahiyetine, kâinatta cari
kanunlara, semadaki, yerdeki nesne ve onların hareketlerine çekmiş, mârifet
dersi vermiştir.

Vicdan da insanı Allah’a götüren delillerden biridir. İnsan, elest bezminde 
 “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” hitabına karşı verdiği  “Evet,

Rabbimizsin!”265 cevabını vicdanında duyabilir. Esasen vicdanda acz u fakr
mülâhazasına bağlı engin bir ihsas kabiliyeti vardır. O, bast hâlinde inşirah ve
şevk, kabz hâlinde ise dış şartlarla izah edilmeyecek şekilde fevkalâde bir
kasılma ve büzülme hissi uyarır. O, bunlarla insanın Allah ile sımsıkı alâkalı



olduğunu gösterir. Ne var ki, insanlar bunu çok defa sezemeyebilirler. Bizde
olduğu gibi Batı’da da çokları bu yolla Allah’a yürümüş ve O’na inanmışlardır.
Bizde İmam Gazzâlî Hazretleri âfâkî-enfüsî her yolu denemiş, Hakk’a her yolla
yürümüş ve bunlarla Allah’a varma gayreti içinde olmuş; daha sonra ise
vicdanını dinlemeyi, kalbinin ilhamlarına kulak vermeyi ve o yolla Cenâb-ı
Hakk’ın mârifetine ulaşmayı seçmiştir. İmam Rabbânî ve Bediüzzaman gibi pek
çok ehlullah da bu yolda yürümüşlerdir.

Evet, müessirden esere yürümek vuslatta önemli bir yoldur, zira kalbde
yanıltmayan bir musaddık vardır. O, dıştan gelen her şeyi tasdik etmekte, her
şeyi derûnundaki mânâya göre değerlendirmekte, hatta zaman zaman eşyayı
bütünüyle görmekte veya eşyayı, Allah’ın (celle celâluhu) isimlerinin
cilvelerinin dalgalanması şeklinde duymaktadır.

Batı’da da Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) tanımamalarına rağmen
vicdanlarında aynı hakikate ulaşan kimseler olmuştur. Mesela, bunlardan biri,
bir mânâstırın menfezlerinden semayı seyredip yer yer kendinden geçen,
bayılan, çok defa başkaları tarafından uyarılan Pascal’dır. Pascal önceleri
matematik ile meşgul olur, daha sonra ise kendisini astronomiye verir. Elindeki
iptidaî teleskoplarla sema yüzünü seyreder ve çoğu zaman o teleskopla semanın
derinliklerini incelerken hıçkıra hıçkıra ağladığı görülür. Kant ise, “Ben,
Allah’ın azametine uygun inanabilmek için, kitaplarda okuduğum her şeyi
arkama attım ve o zaman Allah’ı buldum.” der. Bergson’a gelince o, inançla
alâkalı yazılan şeylerin çoğuna kulak asmaz. Hatta kâinat kitabına da çok fazla
iltifat etmez ve şunları söyler: “Vicdanımın bana anlattığı Allah’ı, ne bir
velînin beyanı, ne de kâinat kitabı ifade edemez. Vicdanımda onu öyle
duyuyorum ki, bunun dışında her şey onun yanında sönük kalır.” Aslında
İbrahim Hakkı Hazretleri de, “Sığmam dedi Hak arz u semaya, kenzen bilindi
dil madeninden” derken bu hakikati ifade eder.

Arz u semada arayıp da bulunamayan, fakat kenzen vicdanda varlığı sezilen
Allah, kudsî hadis diye rivayet edilen bir beyanında “Ben arz u semaya
sığmam ama kulumun kalbi müstesna.” buyurur.266 Bunu avamca bir
yaklaşımla anlamak hata olur. Zira Allah, zamandan, mekândan, hayyizden
müberra ve mukaddestir. O’na bir yer takdir edildiğinde tecsim ve teşbihe



girilmiş ve O (celle celâluhu), mahlûkata benzetilmiş olur. Vicdanda ve kalbde
öyle bir genişlik vardır ki, Arş ona nisbeten çok küçük kalır. Kâinat ile Arş,
insanla kalbi arasında bu muvazeneyi anlatır. Mülk cihetiyle insanın dış yapısı
ve cismaniyeti, kalbini içine almıştır. Hâlbuki melekût yönüyle insanın kalbi
bütün varlığı içine alacak kadar geniştir. Bunun gibi Arş ile kâinat da böyledir
ve aralarında, insanla kalb arasındaki aynı münasebet söz konusudur.

Daha bunun gibi pek çok ehl-i vicdan aynı hakikate parmak basmıştır.
“Mâverâdan bekliyorken bir haber / Perde kalktı öyle gördüm ben beni”
diyen Hak dostu, herhalde bu sözü, hakikati vicdanında sezdiği zaman
söylemiştir. Bu sözlerin hepsi, müessirden esere gelişin ifadelere dökülmüş
şeklidir. Vicdanının terennümâtını çok düzgün, çok âşıkâne, çok yanık ve
mâhirâne dile getiren Niyazi-i Mısrî de, “Ben taşrada arar iken / O cân içinde
cân imiş.” diyerek aynı duygu, aynı düşünceyi terennüm etmiştir. O, dışarılarda
dolaşmış, âyet âyet Yaratıcı’yı aramış ve daha sonra O’na, “cân içinde cân
imiş” diyerek ihsaslarını ifade etmiştir. Esasen bu söz, “Kenzen O’nun
mevcudiyetini kalbimde duydum.” demektir.

İşte insan, böyle bir irfana erdikten sonra, kâinattaki bütün hâdiseleri,
Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri’nin ifadesiyle, O’nun bayrağının
dalgalanması şeklinde görür. İbn Arabî’nin ifadesiyle, tecellîler o kadar seri
cereyan etmektedir ki, aradaki inkıtalar sezilememektedir. Aslında, O’ndan
gelen ışıklarda varlık cilveleri görülmektedir; ancak bu ışıklar inkıtasız geldiği
için insan, varlığın devam ve temadi ettiğini zannetmektedir. İbn Arabî’nin bu
görüşü, Allah, her şeydir; O’nun berisindeki şeyler, O’nun varlığının gölgesinin
gölgesidir şeklinde özetlenebilir. Bu yaklaşım da müessirden esere düşünce
tarzının başka bir versiyonudur.

Erbabına göre, mesele bu zâviyeden mütalâa edildiğinde, müessirden esere
gitmenin selâmetli bir yol olduğu söylenebilir. Ancak çok defa bu seviyeyi elde
etmek ve bunu kazanabilmek de eseri tetkik etmekten geçmektedir. Şöyle ki,
insan evvelâ esere nazar ederek şöyle bir mütalâada bulunur: “Ben, bir
insanım; mükemmel bir anatomim, elim-ayağım, gözüm-kulağım... gibi yerli
yerinde uzuvlarım var.” der. Sonra tesadüfün elini-ayağını koparır, tabiatın
boynunu kesiverir, sebepleri bir yere hapseder; sonra da her şeyi doğrudan



doğruya O’nun kudret-i bâhiresine bağlar. Bir an gelir ki, vicdanında kendisinin
de eriyip gittiğini duyar ve “Meğer ‘ben’ dediğim şey de boşmuş. Bende tecellî
eden de Senmişsin!” deyiverir. Evet, pek çok insan için ilk plânda böyle bir
yolda yürüme zarureti vardır.

Şöyle de diyebiliriz: Cenâb-ı Hak, insanın kalbine iman nurunu atınca,
mârifet adına gönderdiğiniz bütün unsurlar orada mayalanarak, sizin hesabınıza
bir mârifet peteği oluşturur. Siz, bir arı gibi zihninizi kâinattaki âyât-ı tekvîniye
satırları arasında dolaştırdıkça gözleriniz mârifet hüzmeleriyle geriye döner ve
kalbiniz bir mârifet peteği hâline gelir ve size ne duyulmazları duyurur. Aksi
takdirde kuru ve sığ mütalâarda bulunmuş olur ve “Allah birdir, eşyayı yaratan
O’dur.” derken bile taklitten sıyrılamamış olursunuz. Marifete ermiş birinin
nazarında, şairin ifadesinde az bir tasarrufla, “O, öyle bir zâhirdir ki ne idüğü
bilinmez / Ve öyle bir bâtındır ki hiç kimseden gizlenmez.”  Bu arada içinizde
vesvese ve tereddütler olabilir, ama o makama erinceye kadar inanmanız
gerektiği şeylerle alâkalı takviyeden takviyeye koşmanız şarttır. Her şeye
rağmen vicdanında o seviyeye ulaşmamış kimseler için bunun anlaşılması bir
hayli zordur.

İsterseniz şimdi de buraya kadar anlattıklarımızı iki paragraf ile hulâsa
edelim:

İnsanın içinde Allah’a ait mârifeti arttırması iki yolla olmaktadır: Birisi,
Cenâb-ı Hak, insanın kalbinde iman şuasını yakıp, iman ışığını tutuşturmuşsa o
sayede insan, kâinatı ve kendisini çok daha iyi anlayabilir ve sık sık kendini
yenileyerek bir mârifet kahramanı hâline gelebilir.

İkincisi ise, biraz daha objektiftir ve ön yargısız her insan için geçerlidir. Bu
yolda her insan, eserden müessire giderek, Allah’ın eserlerini izleyebilir.
Çöldeki bedevî, bu yolla Allah’a ermiş ve bu gerçeği, “Yerdeki ayak izleri bir
yürüyene, deve tersi de oradan bir devenin geçtiğine işaret ederken, vadi
vadi yeryüzü, burç burç sema ve dalga dalga deniz, Latîf ve Habîr olan bir
Allah’ın varlığına işaret etmez mi?..” ifadeleriyle gayet veciz şekilde
resmetmiştir. İşte bu da şeriat kitabının, âyât-ı tekvîniyenin tetkiki ve
teemmülüdür. Bununla başlar, sonra vicdanda sonsuzluğa kadar derinleşir ve
insan her an Allah’ı (celle celâluhu) kendisiyle beraber duyar ve hisseder.



Allah (celle celâluhu) sakatatımızı af buyurup bizi duyguda, düşüncede sırat-
ı müstakime hidayet eylesin…

________________
265 A’râf sûresi, 7/172.
266 el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 3/15, 5/212; ed-Deylemî, el-Müsned 3/174.



RUH DERECESİNDE HİSSİYAT-I İNSANİYE
Soru: “Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman
genişlenir, başkalarına nisbeten mazi ve müstakbel olan vakitler, ona
nisbeten hazır hükmündedir.”267 deniliyor. İnsan hissiyatının ruh
derecesine çıkmasını izah eder misiniz?

His, insanın maddî-mânevî duyularıdır. Mesela, göz, insanın görme; el,
tutma; burun, koklama; ağız, tatma; kulak da işitme duyusudur. Bir de insanın
hissiyât-ı bâtiniyesi (iç duyuları) vardır. Bunlara latife-i Rabbâniye denir.
İnsanın kalbi, ruhu, sırrı, hafîsı ve ahfâsı iç duyularıdır. Bunlar,
tasavvufçuların, insanın kemâli adına esas olarak ele aldıkları ve terbiye ile
inkişaf ettirilebilecek duyulardır. Bazen bu hissiyat öyle inkişaf eder ki insan, o
mazhariyetiyle her şeyi çok farklı derinliklerde görebilir. İşte bu şekilde
mükâşefenin açılması, gözden perdenin kalkması ve insanın çok uzakları,
verâların verâsını müşâhede etmesi, ondaki hissiyatın inkişafı demektir.
İnsanda bu mühim hisler tam inkişaf edince, uzak yerler yakın; dağlar, dereler
ve tepeler pürüzsüz ve dümdüz olur. Öyle ki o hissiyat sayesinde insan, dağ
deviren dürbün gibi dağların arkasını bile görebilir. Bazen Allah’ın ihsanı
olarak insanda bu hissiyat öyle inkişaf eder ki, böyle birinin her hâli keramet ve
harika olur.

Ayrıca, bazı insanlarda bu durum, şahısların simalarına bakıp ne
düşündüklerini hissedebilecek kadar inkişaf edebilir ve böyle biri, kimsenin
anlayamayacağı şekilde, başkalarının içinde dolaşan sırları duyup sezebilir.
Birinin tebessümünden o kişinin ne düşündüğüne vâkıf olabilir, dahası,
yürüyüşünden onun karakterini tespit edebilir. İşte bütün bunlar, insanda
hissiyâtın inkişafına bağlı şeylerdir.

İnsan gelecek zamana ait şeyleri de Allah’ın (celle celâluhu) özel atâsı
olarak bu hissiyatla sezebilir. Böyle biri, eğer kendi gibi yaşıyor, yaşadığı her
şeyi imbikten geçiriyor, yaptığını bilerek ve şuurlu yapıyorsa, hiçbir hâdisenin
başıboş olmadığına inanır. Zamanla hissiyat onda, evliya ve asfiyaya ait
kerametler gibi bir hâl alabilir; bu arada tabiî o da bu mevzuda gördüğü
şeyleri, bir ikram-ı ilâhî ve firasete armağan olarak görmelidir. Nitekim
Efendimiz (sallâllahu aleyhi vesellem) de bir hadisinde bunu ifade sadedinde:



“Mü’minin firasetinden sakının, zira o, Allah’ın nuruyla bakar.”
buyururlar.268

Ayrıca insan, geçmiş zamanı da, inkişaf etmiş o hissiyatıyla şimdiki zaman
gibi görebilir. Mesela, baktığı zaman Malazgirt gözünün önünde
canlanabileceği gibi, sahabî dönemi de basiretine tüllenebilir. Bunlar rüya
değildir, böyle biri hakikat gibi kendisini onların içinde görür. Hatta böyleleri
konuşma ve sohbetlerinde kendilerini onların içinde tasavvur ederek konuşur
da kendini onların içinde hissederler. Böyleleri için mazi ve müstakbel yok
olur; sadece hâl ve hazır zaman kalır; o da, hazır zamanın üstüne çıkar, geçmişi,
hâli ve geleceği beraber müşâhede eder.

Ahlâk-ı ilâhîyeyi yaşama neticesinde böyle kişilerde, Cenâb-ı Hakk’ın
kendilerine ihsan ettiği basîret müşâhedesi tecellî eder. Aslında zaman ve
mekânın üstüne çıkma, geçmişi ve geleceği birden görme Allah’ın ilm-i
ilâhîsine ait bir keyfiyettir. Allah geçmişi, hâl-i hazırı ve geleceği bir nokta gibi
görür. O’nun için geçmiş ve gelecek bahis mevzuu değildir. Ahlâk-ı ilâhîye ile
tahalluk etmek suretiyle hissiyat yönünden inkişaf eden bir insan, Allah ahlâkı
sayesinde, zıllî ve izafî olarak Cenâb-ı Hakk’a ait bu hususiyete bir bakıma
mazhar olur. Ne var ki, Zât-ı Ulûhiyet’e has kayıtsız bu keyfiyet, insanın mahlûk
mahiyetinde, kayıtlı bir şekilde tecellî eder.

Burada hemen belirtilmesi gereken önemli bir mesele de şudur; nefsî
tecrübesi olmayan bir kimsenin bu duyguları anlaması da çok zor, hatta
imkânsızdır. Bunları anlamak ve yaşamak için Rabbim bizleri ahlâk-ı âliye-i
ilâhîye ile serfiraz kılsın.

Evliyaullahın, hissiyatının inkişafını ve Cenâb-ı Hakk’ın onlara hususi bir
makamda ihsan ve ikramlarını bu seviyeye gelmemiş âmi mü’minlerle
karıştırmamak lâzımdır. Nasıl nebilerin kendilerine has, Allah ile kendi
aralarındaki sır makamları, velîlerin aklının ulaşamayacağı bir pâyedir, aynı
şekilde bizlerle evliyaullah arasındaki durum da aynı şekilde anlaşılmalıdır.
Biz, onlarla Rabbileri arasında olan esrarı sezemeyiz; olsa olsa ruh
dünyamızda ve his âlemimizdeki inkişâfât-ı zıllîyeyi birer adese ve birer
mercek yaparak velînin hâlini anlamaya çalışabiliriz. Velî de kendi hâliyle
nebinin ufkunu ve O’nun durumunu kavrama gayreti içinde olabilir. Bu, bir



bakıma herkes için mirsad-ı tefekkür (düşünme noktası) sayılabilir. Bu açıdan
bizler de bu noktadan onları anlamaya ve kavramaya çalışmalıyız.

İşin esası, bizim hâlimiz, velîlerin hâli olmadığı gibi velînin hâli de
enbiyanın hâli gibi değildir. Enbiyanın –Efendimiz müstesna– ahvâli de,
melâike-i kiramın hâli gibi değildir. Bir kere hiçbirimiz Zât-ı Ulûhiyet
dairesine ait ciddi bir malumata sahip değiliz. Bunların kademe kademe
bilinmesi O’nun inayetine bağlıdır. Her şeyin bir sırrı olduğu gibi Allah’ın da
sırrı vardır. Allah, sırrını bir kısım melâike-i kiramın sinelerine tevdi
buyurmuştur. Eğer melâikeye tevdi buyurduğu sırrı peygamber bilse, cayır cayır
yanar, eğer enbiya-i izâmın sinesinin mazhar olduğu sırrı evliya bilse, onlar da
yanar ve kavrulur. Bu açıdan gerçek velîlerin mazhar olduğu sırrı da biz asla
bilemeyiz; bilsek de taşıyamayız.

Allah’ın lütfu olarak herkesin kabına göre bir kıvılcım, bir kor atılmıştır ki,
yukarıdakiler alttakileri görürler de, alttakiler kat’iyen yukarıdakileri
göremezler.

İşin doğrusunu yalnız Allah (celle celâluhu) bilir.

________________
267 Bediüzzaman, Mektubat, s. 52 (On Beşinci Mektup, Birinci Sual).
268 Tirmizî, tefsîru sûre (15) 6; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/102.



HAYATIN MÜLK VE MELEKÛT CİHETLERİ
TEMİZDİR

Soru: “Hayatın mülk ve melekût cihetleri temizdir, parlaktır.”269 sözünü
izah eder misiniz?

Eşyanın bir mülk, bir de melekût ciheti vardır. Cismaniyete ait gözle
gördüğümüz şehadet âlemi (fizikî âlem), eşyanın âlem-i mülk cihetidir. Melekût
ciheti ise, ruhanî, ledünnî hikmet ve maslahatların cevelangâhı, ruhun otağı ve
tahtgâhı olan bir âlemdir. Melekût âlemine ıttıla peyda eden kimseler, ister
tecrübeyle, isterse müşâhede ve mükâşefesi açılmak suretiyle bir mânâda öbür
âleme muttali olur ve orayı görebilirler.

Ayrıca şu müşâhede ettiğimiz âlemde her şeyin bir mülk, bir de melekût
ciheti vardır. Binaenaleyh, her şeyin mülk yönünde bazı bulanıklıklar ve mânâsı
insana hoş gelmeyen şeyler olabilir. Oysaki bunların melekût yönleri her zaman
parlaktır. İsterseniz konuyu biraz daha açalım: Mesela, burunun içindeki
bezlerin salgılarının dışarı çıkması veya karındaki gazın boşalması mülk
yönüyle mide bulandırıcı bir keyfiyet taşımaktadır. Yine kar ve fırtına gibi
şiddetli musibetlerde insanın hoşuna gitmeyecek hususlar söz konusudur.
Hâlbuki bunların melekût cihetleri çok farklıdır. Burunun o yapışkan maddeyi
ifraz etmesi çok önemlidir. Binaenaleyh bu durum insana bakan yönüyle nâhoş
gibi görünse de bu tür görünmenin verâsında, melekût yönünde ve arka
plânında pek çok fayda ve maslahat vardır. Kar zâhiren soğuk ve sevimsiz
görülür. Hâlbuki kar, âheste âheste toprağa siner ve bazen yağmurdan daha
faydalı olur. Zira yağmur, tozu toprağı siler götürür ama kar, toprakta bir sultan
gibi oturur ve bahara kadar ne getirmişse hepsini toprağın sinesine işleyiverir.
Öyleyse mülk cihetinde karın soğukluğunun yanı başında toprağı beslemesine
ve bahar için medetresan olmasına bakılmalıdır. Bu tür misalleri çoğaltmak
mümkündür.

İşte bu misallerde olduğu gibi, hiçbir şey hem mülk hem de melekût cihetiyle
çirkin değildir. Mülk cihetiyle nâhoş gelen şeylerin melekût cihetleri her zaman
parlaktır. Ancak rahmet, nur, yağmur, hayat gibi bir kısım şeyler vardır ki,
bunların hem mülk hem de melekût cihetleri şeffaftır, güzeldir ve şâyân-ı



tebcildir.
Hayatın ne mülk ne de melekût yönü tenkit edilemez. Evet, hayat adına tenkit

edilecek hiçbir husus yoktur. Bunu anlamak için evvelâ cemâdât (şuursuz
varlıklar) ve nebâtât (bitkilerin) durumuna inmek gerekir. Gelin, bir dağın, bir
ağacın veya taşın durumuna bakalım. Onların münasebetleri sadece
bulundukları yer itibariyledir; hatta bulundukları yerlerle dahi tam bir
münasebetleri yoktur. Anlaşma, konuşma mânâsına anlama durumları asla
mevzubahis değildir. İnsan, hayat vasıtasıyladır ki içinde bulunduğu vasat ve
sahanın dışında pek çok âlemle dahi çok ciddi ve derin münasebetler kurma
imkânına sahiptir. Bu itibarla biz, mülk ve melekût yönüyle hayatı hep parlak
ve şeffaf buluyoruz.

Meselenin diğer bir yönü de şudur: Bazı şeyler vardır ki, bunların mülk yönü
zâhiri esbaba verilebilir ve akıl o hususta aldanabilir. Ancak hayat böyle
değildir. Hayatın mülk yönü de melekût yönü de kat’iyen esbaba verilmez.
Mesela, bir insan, “Ben lokmayı ağzıma koydum.” diyerek lokmayı ağzına
koymayı nefsine isnat etmekle şirke girmiş olmaz. Belki tam ehl-i tahkik ve
huzurun bu mevzuda söylemesi gereken bir sözü söylememekle uygun bir
ifadede bulunmamış olur. Yoksa lokmayı ağza koyduran Allah’tır. Ancak
zâhiren lokmayı ağza koyanın insan olduğu da açıktır.

Başka bir misal daha arz edeyim. İnsan yiyip de içinde hazmettiği
metabolizma atıklarını dışarıya çıkarır. Bu çirkin bir fiildir. İnsan, “def-i tabiî
yaptım” diyerek bu fiili Cenâb-ı Hakk’a isnat etmeyerek kendisine verir. Çünkü
bunun mülk tarafı çirkindir. Bu itibarla da Zât-ı Akdes’in tenzîhine vesile olsun
diye bunlar esbaba isnat edilir. Zaten esbap, Zât-ı Ulûhiyet’e isnadı çirkin olan
bu tür şeyler, onlara isnat edilsin diye vaz’ edilmiştir.

Hayata gelince, hayatta ne insanı mahçup edecek ne de yaratılması yönüyle
Allah’tan başkasına isnat edilecek bir durum söz konusudur. Çünkü hayatın
muttarid (yeknesak akan) yönü dahi çok garip ve aciptir. Dahası hayat bugün
hâlâ bir sır oluşunu devam ettirmektedir. Öyleyse hayatı sebeplere isnat etmek
mümkün değildir. Hayat şu anda vardır; mülk yönüyle vardır ve sırtında bir
cismi taşımaktadır. Melekût yönüyle de hayat, sebepler, illetler, hikmetler ve
maslahatlar âleminde dahi ancak Allah tarafından yaratılmıştır. Çünkü bir



hücreyi teşkil eden materyal meydandadır. Ne denli ve ne çeşit aminoasitler o
hücreyi meydana getiriyorsa bunlar bilinmektedir. Ancak buna rağmen hâlâ bir
hücre bile yaratılamamaktadır. (“Yaratılamamaktadır” ifadesini söylemek
caizdir. Fakat “bir hücre yaratılmaktadır” sözünü söylemek caiz değildir.)
Yaratılamamaktadır, çünkü bu işi Allah yaratır. İşte böylece ne mülk ne de
melekût yönüyle hayatı esbaba isnat etmek mümkün değildir. Aslında hiçbir
şeyin melekût yönünü esbaba isnat etmek mâkul değildir.

________________
269 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s. 552 (Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksad); Lem’alar s.410 (Otuzuncu

Lem’a, Beşinci Nükte).



MUHAKKAK BİR MASLAHAT,
MEVHUM MAZARRAT İÇİN FEDA EDİLMEZ

Soru: “Muhakkak bir maslahat, mevhum mazarrat için feda edilmez.”270

deniliyor. Bu prensibi günümüze nasıl tatbik edebiliriz?

Evvelâ, maslahat ve mazarratın mânâlarını ayrı ayrı ele almak
gerekmektedir. Maslahat, genel bir ifadeyle, insanların faydasına olan, iyiye yol
açan, fayda sağlayan, öteye bakan olumlu sonuç mânâlarına gelir. Mesela,
Allah içki içmeyi yasaklamıştır. Fakat Cenâb-ı Hak anlatmamış olsaydı da içki
içmemenin bir maslahatı olduğu açıktır; hatta o maslahatın zıddı mefsedet ifade
etmektedir. Aklın zâyi olmaması, insanın alkolik olmaması ve tababetin ortaya
koyduğu üzere nesillerin çürümemesi gibi maslahatlar bu meyanda sayılabilir.
Lâkin Cenâb-ı Hak, verdiği bu hükmün maslahatını veya menatını şu şekilde
bildirmiştir: “Ey iman edenler! Şarap, kumar, putlara kurban kesilen
sunaklar, fal okları, şeytana ait murdar işlerden başka bir şey değildir.
Bunlardan geri durun ki felâh bulasınız! Şarap ve kumarla şeytanın yapmak
istediği tek şey, sizin aranıza düşmanlık ve kin salmak, sizi Allah’ı
zikretmekten ve namazdan alıkoymaktır. Artık bu habîs şeylerden vazgeçiniz
ki kurtuluşa eresiniz.”271

İşte Şeytan’ın içkiyi insanlar aleyhinde bir mefsedet vesilesi olarak
kullanması, içkinin yasaklanması adına bir maslahattır ve Allah bu maslahatı
açıkça ifade buyurmuştur. Ama Cenâb-ı Hakk’ın bazen maslahatı zikretmediği
de vâkidir. Mesela Allah, bazı âyetlerde, “Namazı dosdoğru kılın ve
zekâtınızı verin.” buyurmuş ve bu emirlerin arkasından açık bir maslahat
zikretmemiştir.272

Ayrıca fukaha-i kiramdan bazıları da hakkında açık hükm-i şer’î olmayan
meselelerde maslahata binaen hüküm vermişlerdir. İmam Malik, dinin
insanların maslahatlarını korumak, onları zararlı şeylerden uzak tutmak
gayesinden hareketle bazı şartlara bağlı olarak mesâlih-i mürseleyi müstakil
şer’î bir delil kabul etmiştir. Hanefîler kendi usûllerinde maslahata başlı
başına bir kaynak olarak yer vermeseler de onların “istihsan” anlayışları da
mesâlih-i mürseleyi içine alır mahiyettedir. Bazı farklılıklar olmakla beraber



genelde Hanbelîler de Malikîler gibi mesâlihi bir hüccet olarak kabul
etmişlerdir. Şafiîlere gelince onlar da Hanefîler gibi bu prensibi açık bir
hüccet olarak görmemişlerdir.

Zekât vermedeki maslahatın ne olduğu hususunda i’mâl-i fikir edip bu
maslahatı değişik şekilde yorumlayan fakihlerin aynı meseledeki farklı
mütalâalarına göz atmanın da yararlı olacağı kanaatindeyim. Mesela, İmam
Malik Hazretleri, kiralık olarak pek çok evi ve dükkânı olan bir insanın
vereceği zekâtı neye göre hesaplaması gerektiği hususunda demiştir ki, fukara
için maslahat, o evlerin ve dükkânların anaparası ne ise zekâtın onlardan
verilmesini gerektirir.273 Hanefî mezhebinin nokta-i nazarı ise böyle değildir.
Onlara göre bu akarların zekâtı, onlardan gelen kiraya göre hesap edilir.274

Yani Hanefîler de hesabın, akarlardan gelen kiraya göre yapılmasını fukara
adına maslahata daha uygun bulmuşlardır. Sonuç itibari ile diyebiliriz ki, Kitap
ve Sünnet’ten açık şer’î bir nas olmayan konularda bazı fakihler, tâli edille-i
şer’iyeden sayılan maslahata göre hüküm vermişlerdir.

Mazarrata gelince, o da genel mânâda zararlı olan şey demektir.
Muhakkak maslahatın mevhum mazarrata feda edilemeyeceğini bir misal ile

müşahhaslaştırmanın yerinde olacağı kanaatindeyim. Mesela, günümüzde
alkolde bir fayda olduğu söylenmektedir. Hatta insan vücudunun alkole ihtiyacı
olduğu da söylenmektedir; ne var ki, işin aslına bakılacak olursa insan yediği
portakal, limon ve benzeri yiyeceklerle de bu alkolü alabilir. Cenâb-ı Hak,
kâinatta kullarına ihsan ettiği nimetlerin içine koyduğu alkolü aynı zamanda nötr
etmiş, âdeta onun yanına başka bir nimet koymuş; böylece alkol de menfî
tesirini icra edememiştir. Binaenaleyh insanın normal gıdalarla zararlı
şeylerden tecrid edilmiş alkolü aldığını söylemek söz konusudur. Dikkatle
bakılırsa alkolü terk etmedeki mevhum mazarrata mukabil, onu terk etmede
muhakkak maslahatın olduğu açıktır. Binaenaleyh alkolü terk etmek, mutlak
maslahattır. Zira o, hem nesilleri hem de aklımızı bozmaktadır. Ayrıca insanın,
muvakkaten dahi olsa, kendinden geçmesi ve aklını kaybederek bir deli gibi
yaşaması, mâhiyetinde saklı olan Rabbine ait çizgileri okuyamaması ve sukût
etmesi mazarratın ta kendisidir ve insan kat’iyen buna tenezzül etmemelidir.
Mutlak ve muhakkak maslahatı netice verecek alkolü terk etmenin muhakkak bir



menfaati olmasına mukabil aynı zamanda kat’i bir zararının olduğu da açıktır.
Binaenaleyh muhakkak menfaat, mevhum mazarrata kesinlikle feda
edilmemelidir.

Din-i Mübin-i İslâm’a hizmet yolunda uğraşan mü’minler her zaman hakâik-i
imaniye ve Kur’âniye’yi anlatmaya devam etmeliler. Zira bu vazifede maslahât-
ı muhakkaka vardır. Aynı zamanda bu yolda yürüyen kimselerin, kendi
aleyhlerinde olan insanlarca zımnen de olsa kınanmaları, değişik şekilde ta’n u
teşniye maruz bırakılmaları, onları yürüdükleri yoldan alıkoymamalıdır.
Binaenaleyh bu yolda hizmet eden bir kimse, elinde bulunan Efendimiz’e
(aleyhissalâtü vesselâm) ait burhanlar ve hakâik-i imaniye nurları ile hâlisen
hizmet ettiği takdirde, elindeki bu elmas hakikatlere sımsıkı sarılmalı ve
muhalif rüzgârlar karşısında pes etmemelidir. Bu kimse kitle ruh hâleti veya
başka sâiklerle insanları coşturamasa da, er-geç sesi-soluğu vicdanlara
ulaşacak ve maksadı hâsıl olacaktır. Çünkü onun yolu doğrudur ve gayretinde
muhakkak bir maslahat söz konusudur. Binaenaleyh bu insan, aklı başındaysa o
yolda ısrar edip gitmelidir. Tabiî ki, bütün bunlarla beraber bu yolun mazarrat
gibi görünen bazı taraflarının bulunacağı da göz ardı edilmemelidir. Mesela,
bir kısım siyasiler diyebilirler ki: “Efendim, biz bizden olmayanı ve açık
olarak bizi tutmayanı kendimize muhalif sayarız, binaenaleyh sizi de ezer,
düzeninizi bozarız.” İşte bu tür durumlarda mü’min, bütün bütün desteksiz ve
kaidesiz kalsa bile doğru bildiği yoldan kat’iyen dönmemelidir. Aksi takdirde
o, muvakkaten bazı insanların desteğini alma şeklindeki mevhum bir
mazarrattan içtinap etme düşüncesiyle, muhakkak bir maslahatı terk ettiğinden
ötürü yolda kalacaktır.

Evet, yer değiştirip yüzen-gezen kimseler çok defa karanlıkta kalmışlardır.
Şu noktayı hatırlatmakta da fayda var; Kur’ân’a ait elmas hakikatlerin fâni
eşhâs ve gruplara istinat ettirilmesi, o hakâike karşı büyük bir zulüm ve
hürmetsizlik demektir. Hak yolda olan mü’minler, Allah’a bağlanmalı ve
mutlaka yürüdüğü yolda ısrar etmelidirler. Binaenaleyh, Allah’a bağlılık gibi
muhakkak bir maslahat, insanlardan gelmesi muhtemel olan mevhum bir
mazarrata kat’iyen feda edilmemelidir. Hem Allah kendi yolunda olanları her
zaman teyit edegelmiştir, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) de
ruhaniyetiyle daima onların zahîri olmuştur. Fakat insan, yüzüp gezmeye



başlayıp da o nurlu yolun nurundan ellerini çekerse –hafizanallah– ortada kalır.
Daha sonra da bazı arızalarla kendini destekleyen insanların kolu kanadı
kırılınca bütün bütün kimsesizliğe dûçâr olur. Hatta çok yer değiştirdiği için de
artık bir laçka hâline gelir ve insanlar nazarında alay konusu olur.

Bu konuda hayatın değişik yönlerine ait pek çok misaller arz edilebilir.
Mühim olan, meselenin aslını öğrenmektir. Ben, sorudan aklıma ve kalbime
gelen şeyleri arz etmeye çalıştım. Her şeyin en doğrusunu bilen Allah’tır.

________________
270 Bediüzzaman, Sözler s.783 (Lemeât); Mektubat s. 533 (Hakikat Çekirdekleri).
271 Mâide sûresi, 5/90-91.
272 Bkz.: Bakara sûresi, 2/43, 83, 110, 277; Nisâ sûresi, 4/77, Tevbe sûresi, 9/5, 11; Hac sûresi, 22/41, 78;

Nûr sûresi, 24/56; Mücadele sûresi, 58/13; Müzzemmil sûresi, 73/20.
273 Muvatta, zekât 20.
274 es-Serahsî, el-Mebsût, 2/196.
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Takdim
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin eserine takdim yazmanın, benim

için ne büyük bir anlam taşıdığını ve ne ölçüde heyecan verici olduğunu
anlatamam. Böyle bir vazife bana tevdi edildiğinde, muhterem hocamızın
eserine layık bir yazı kaleme alamayacağımın sıkıntısını ve ızdırabını duydum.
Bu sebeple, yazdıklarımın dağınıklığını ve sığlığını aczime ve heyecanıma
vermenizi, eğer varsa güzelliklerini bu eserin ve müellifinin ışıklarının
yansıması olarak görmenizi istirham edeceğim.

“Ruhumuzun Heykelini Dikerken”, bir dergide sistematik olarak yayımlanan
“Başyazı”lar arasından seçilmiş makalelerden oluşuyor. Yayımlandıkları
derginin, benim gibi pek çok okur tarafından sabırsızlıkla beklenmesini
sağlayan bu yazıların kitaplaşması ayrıca bir sevinç ve heyecan kaynağıdır.
Uzun aralıklarla ve başka başka zamanlarda yazılmasına rağmen eseri oluşturan
yazıların bütünü, aynı ana düşünce etrafında dönüyor ve etraflıca bu düşünceyi
besliyor. Dolayısıyla eser, sadece farklı zamanlarda yazılmış “dergi
yazıları”nın bir araya getirilmesiyle oluşan bir kitap olmaktan öte, önceden
planlanmış bir dizi düşüncenin sistematik olarak yazıya geçirilmesinden
oluşuyor ve “düşüncede ve aksiyonda yeniden diriliş”in çerçevesini çiziyor.

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin fikir dünyasını yakından takip edenler, onun
15-20 sene önce yazıp söyledikleriyle bugün ortaya koyduğu düşünceler
arasında, özde hiçbir farklılığın ve tenakuzun olmadığını, aksine yazılı ve sözlü
bütün eserlerinin birbirini açarak, merhale merhale bir ana düşünceye doğru
yol aldığını göreceklerdir. Ta Ç a ğ ve Nesil-1’den, bugün elimizdeki
“Ruhumuzun Heykelini Dikerken”e değin yazılmış bir kütüphanelik eser;
temelde İslâm dünyasının, özelde bu ülke insanının son iki üç asırdır yaşadığı
sarsıntılar, yıkımlar; İslâm’ın gereği gibi temsil edilemeyişi, bunun sebepleri;
İslâm dünyasında bir yeniden varoluşun gerçekleşmesi, İslâm’ın evrensel çapta
bir kere daha temsil edilmesi ve bu temsili gerçekleştirecek neslin temel
dinamikleri ile vasıfları gibi temalar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında, hocamızın eserleri tek tek, bir büyük senfoniyi oluşturan düzenli
ve muazzam seslerden başkası değildir. “Ruhumuzun Heykelini Dikerken”,
bana göre müellifin yeniden diriliş ve bunu gerçekleştirme çabası üzerine uzun
yıllar seslendiregeldiği düşüncelerin son bir kere çok daha somut, sistematik ve



çaplı bir biçimde ortaya konması anlamını taşımaktadır. “Ruhumuzun
Heykelini Dikerken” bu bakımdan, yeniden diriliş neslinin yahut müellifin
ifadesiyle “yeryüzü mirasçıları”nın el kitabı niteliği taşımaktadır.

Eser, bize önce İslâm dünyasının hâlihazırdaki görüntüsünü ‘okuma’ fırsatı
veriyor. Bu ‘okuma’larda görüyoruz ki Müslüman coğrafyalar üzerinde
paradoksal bir hayat yaşanmaktadır. Bir yanda bunalımlar, zaaflar; cehalet ve
hurafelerle zulmet ve hüsran uçurumlarına sürükleniş, kimliksizlik ve
bencillik... Diğer yanda ise Allah’a yönelişin hızlanması, hemen her yerde
verilen yepyeni diriliş mücadeleleri; insanların, İslâm’ın vaadettiği huzur ve
itminana susayışları... Müellifin “inkıraz günleri” dediği bunalım, son birkaç
asırdan beri İslâm dünyasının onulmaz yarası olmuştur.

Bir zamanlar dünyayı ‘Cennet’in bir buudu’ hâline getiren Müslümanlar, asıl
güç kaynakları olan dini, dünyaya feda etmiş ve kâinat, insan ve hayat arasında
kurdukları mükemmel dengeyi de yitirmişlerdir. Böylece sahip oldukları bin
senelik mirası reddedip onun yerine mukavemetsiz, insan fıtratına uymayan yeni
blokajlar ikame etmeye çalışmışlardır. Fakat şu da bir gerçektir ki inkıraz
günlerinin bütün bu kırılmalarına, bunalım ve fırtınalarına rağmen diriliş
düşüncesi, kuytularda hep bir kor parçası olarak, bir gün ateşlenmeyi
beklemiştir.

Yeniden diriliş için, başka bir deyişle, sarsılan Müslüman mantığını yeniden
tamir ederek, yaşanan inhirafları gidermek ve yepyeni, sağlıklı bir hayatın tesisi
için, bütün İslâm dünyasının bir “ba’sü ba’de’l-mevt”e ihtiyacı vardır. Bu
diriliş, “Dinin orijinini koruyarak nasların esnekliğinin vaadettiği genişlik ve
evrensellikte, her zaman ve her mekânda, her sınıf insanın ihtiyacını
karşılayacak ve bütün hayatı kucaklayacak olan bir diriliş...” demektir.

İnsana, hayata ve kâinata İslâmî perspektifle yaklaşmayı; İslâmî mantık,
düşünce ve tasavvuru bir kenara iten İslâm toplumlarının, “iman anlayışı, İslâm
telakkisi, ihsan şuuru, aşk u şevki, aklı, mantığı, düşünce tarzı, kendini anlatma
üslûbu ve ona bu hususları kazandıracak müesseseleriyle ele alınmasının ve her
kesimiyle yenilenmeye tevcih edilmesinin bir zaruret olduğuna” işaret ediyor
eser.

Bu çaplı, çapı ölçüsünde ağır yükü omuzlayacak ve sözü edilen evrensel
dönüşümü gerçekleştirecek olan ise ‘yeni bir insan tipi’ olmalıdır. Müellif, bu



insan tipini “yeryüzü mirasçıları” olarak adlandırıyor ve onların vasıflarını
etraflıca tarif ediyor: “İlmî hayatları itibarıyla sistemli, iş ve davranışlarında
güvenli, nefsanî arzuları karşısında pes etmeyecek kadar karakterli, kalb ve
kafa izdivacına sahip salih kullar...” Kısaca, Muhammedî ruhu ve Kur’ânî
ahlâkı temsil edenler...

Ruhumuzun Heykelini Dikerken, aslında bugün bir ucundan yaşamaya
durduğumuz Rönesansımızı tarif ve tahlil ediyor. Bu Rönesans, bütünüyle bu
milletin kendi ruh köklerine dönmesiyle gerçekleşecek bir süreçtir. Bugüne
kadar birkaç defa yeniden varoluşu yaşamış olan milletimiz, üzerine çöreklenen
“ihtiras, tembellik, şöhret arzusu, bencillik, dünyaperestlik, dar görüşlülük,
kaba kuvvete tevessül” gibi hastalıklarının önüne geçebilir; bunların yerine,
istiğnayı, cesareti, mahviyeti, diğergâmlığı, ilim ve fazileti, evrensel
düşünebilme yeteneğini kazanırsa “Kur’ân buudlu ve fıtrat huylu” bu büyük
dönüşümü gerçekleştirecektir.

Söz konusu “ba’sü ba’de’l -mevt” yahut bu büyük Rönesans, millet
fertlerinin bütünüyle aynı diriltici ruhu taşımasıyla gerçekleşecektir. Böylelikle
milletimiz, çok uzun yıllar önce yitirdiği emaneti yeniden eline alacak ve
dünyayı bir kere daha “Cennet’ten bir köşe” yapmaya soyunacaktır.

Ruhumuzun Heykelini Dikerken, bir yandan bir ufku idealize edip
seslendiriyor, öbür yandan da İslâm dünyasının hâlihazırdaki bunalımları ile
İslâmî düşüncenin yeniden yapılanmasının önünde duran sosyolojik ve tarihî
engelleri tahlil ediyor. Fakat müellif, yeniden dirilişin korunu içinde taşıyan
millete ve onun ruhunda var olan “millî romantizm”e olan inancını bir an bile
olsun yitirmiyor ve ona sınırsız bir ümitle bağlı bulunuyor.

Eser hakkındaki mülâhazalarımızı böylece özetledikten sonra haddim
olmayarak kısaca Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin eserlerinin diline
değinmek istiyorum.

Milletine ve onun tarihî dinamiklerine duyduğu sevgi ve hayranlığını
bildiğimiz Muhterem Hocaefendi, bu büyük milletin tarihi içinde oluşup gelişen
edebiyat, mûsıkî, mimarî ve diğer bütün sanat eserlerine karşı da derin bir ilgi
ve vukufiyete sahiptir. Milletin ruh köklerine ve temel dinamiklerine duyduğu
hayranlığın izlerini, o kültür ve medeniyetin bir mirasçısı olarak kaleme aldığı
eserlerinin tamamında görmek mümkündür. Hocaefendi’nin dili, Türk



milletinin ‘büyük millet’ olduğu günlerdeki haşmet ve celâdetini, kuşatıcılığını,
birçok unsur ve iklimi bünyesinde taşıyan o muazzam bütünlüğün hatırasını
taşımaktadır.

Bu hatıra, Hocaefendi’nin dilini, Türkçenin en zengin şekliyle temsil edildiği
zamanlardaki halkaya bağlamaktadır. Dolayısıyla onun eserlerindeki Türkçe,
yaslandığı kültürel dinamiklerin zenginlik ve çeşitliliğine paralel olarak
“haddeden geçmiş”, selâsetli, zengin; eşya, insan ve kâinatı tasvir ve tahlil
etmeye müsait bir hususiyete sahiptir. Bu itibarla onun dilini, Kur’ânî bir
üslûbun potasında erimiş; İslâmî hayat tarzının ve ona rengini veren unsurların
tesiriyle zenginleştirilmiş, aynı zamanda büyük Türk sanatkâr ve ediblerinin
halkasına bağlanabilecek bir Türkçe olarak değerlendirmek gerekir. Türk
tasavvuf geleneğinin izlerini de taşıyan bu dil, Türkçenin bu asrın başlarında
Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmed Âkif Ersoy, Yahya Kemal, Refik Halid, Reşat
Nuri ve Yakup Kadri gibi temsilcilerinin elinde ulaştığı seviyenin devamı
gibidir. Bu da sanırım Hocaefendi’nin, zengin bir medeniyetin, geleceğe ancak
onu ifade etme kudretine mâlik bir dil ile taşınabileceği yolundaki titiz
inancının ürünüdür. Bunların yanında, Hocaefendi’nin, Türkçede kendine özgü
tasarrufları, terkipleri, sıfat ve isimlendirmeleri de vardır. Buradan yola
çıkarak ben, yine haddim olmayarak öteden beri bir Fethullah Gülen
Hocaefendi sözlüğünün çıkarılması gerektiğine inanmışımdır. Onun bütün
eserlerini titizlikle ele alıp inceleyecek müdakkik bir dilci, son derece özgün
tasarruflarla ve zengin bir kelime kadrosuyla karşılaşacaktır. Bu sözlük,
Hocaefendi’nin kültürel birikiminin temel dayanaklarını ve düşünce dünyasını
aydınlatmada önemli bir hizmeti de görecektir.

Yazımızı, eserin ana düşüncesini özetlediğini düşündüğüm Mevlâna
Celâleddin-i Rûmî’nin mısralarıyla bitirelim.

“Her gün bir yerden göçmek ne iyi
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş.
Dünle beraber gitti, cancağızım.
Ne kadar söz varsa düne ait.
Şimdi yeni şeyler söylemek lâzım.”

Ali Çolak



DÖL YATAĞINDAKİ DÜNYA
Yakın geçmişi itibarıyla bütün İslâm dünyası, inancı, ahlâkı, düşünce

sistemi, maarif ve sanayii, âdet ve an’aneleri, siyasî ve içtimaî durumu
itibarıyla en bunalımlı dönemlerinden birini yaşamıştır.

Bir zamanlar bütün milletler arasında dindarlardan daha dindar, ahlâken
oldukça mazbut, örf, âdet ve an’aneleriyle bir hayli sağlam, siyasî ve içtimaî
ufuklarıyla dünyayı idare etmeye namzet ve düşünce sistemleri ile de hemen
herkesten ileri görülen Müslümanlar; dinlerini arızasız yaşamaları, ahlâkî
mükemmeliyetleri, ilim düşünceleri, hemen her zaman yaşadıkları çağın önünde
bulunmaları, ilham, akıl ve tecrübe sacayağını iyi değerlendirmeleri sayesinde
Pireneler’den Hint Okyanusu’na, Kazan’dan Somali’ye, Puvatya’dan Çin
Seddi’ne kadar çok geniş bir dairede akıllara durgunluk verecek şekilde
mükemmellerden mükemmel bir idareye muvaffak olmuş.. ve cihanın en
karanlık çağları yaşadığı bir dönemde idare hudutları içinde ve vesâyetleri
altında bulunan milletlere, âdeta ütopyalarda resmedilen sistemleri yaşatmış ve
dünyayı Cennet’in bir buudu hâline getirmişlerdi.

Ne acıdır ki aynı dünya, asırlar ve asırlar boyu kendini dimdik ayakta tutan
tarihî dinamiklerden, İslâmî değerlerden uzaklaşıp, cehaletin, ahlâksızlığın,
hurafelerin, bedenî ve cismanî zaafların esiri hâline gelince de hemen zulmet ve
hüsran uçurumlarına yuvarlanmış, inkırazdan inkıraza sürüklenmiş.. bağı
kopmuş tesbih taneleri gibi darmadağınık; şirâzesi çözülmüş bir kitabın
parçaları gibi ayaklar altında.. kısır mücadelelerle fevkalâde sarsık, bin bir
tefrika ile iki büklüm.. esaretlerin en utandırıcısıyla inim inim inlerken hürriyet
türküleri söyleyecek kadar şaşkın.. kimliksiz fakat bencil; tabu deyip Allah’a,
Peygambere baş kaldırmış ama bir sürü tabunun pençesinde, perişanlardan
daha perişan hâle gelmiştir.

Ne var ki, dıştaki kırk haramilerin ve içteki bir kısım haramzâdelerin onca
gayretlerine rağmen, bu son kasvet dönemi de fazla uzun ömürlü olmamıştır.
Bugün insanlığın beşte birini teşkil eden Müslümanlar, hemen her yerde
yepyeni bir dirilişin mücadelesini vermekte ve bu kahrolası esaret çağından
kurtulmaya çalışmaktadır. Bilhassa son yıllarda, her sabah bir musibetle, her
akşam birkaç felaketle yüz yüze gelmeleri, onlarda metafizik gerilime vesile
olmuş, Allah’a yönelişlerini hızlandırmış ve onların mücadele azimlerini



kamçılamıştır.
Zaten İslâm ruhunun insan tabiatına uygunluğu, onun maddî-mânevî

terakkisini desteklemesi ve yüce dinimizin dünya ve ukbâ muvazenesinde
erişilmezliği sayesinde biz en karanlık dönemlerde bile ىٰلْعُي َالَو  وُلَْعي  ُّقَحَْلا 
1 ِهَْیلَع  ile nefes alıp verdik, 2 َنیِقَّتُمْل َُةِبقاَعْلاَو لِ  ile gözlerimizi açıp kapadık;
ama hiç mi hiç ye’s ü inkisara düşmedik. Kaldı ki daha şimdiden hemen her
kesimde çok süratli bir tempo ile İslâm’a yönelişler müşâhede edildiği gibi,
Amerika’dan Asya steplerine, İskandinav ülkelerinden Avustralya’ya kadar çok
geniş bir dairede de İslâm’ın ön plana çıktığı gözlenmektedir.

Çeşitli Hıristiyan mezheplerinin ve bu mezheplerin değişik misyoner
teşkilatlarının akıllara durgunluk veren onca faaliyetlerine rağmen, kilisenin
uyandırdığı alâka, Müslümanlığa karşı duyulan sıcaklığın onda birine bile
ulaşamamıştır. Bugün yeryüzünün değişik kıt’alarında, hemen her sene, hem de
açlık ve sefalete mahkûm edileceklerini bile bile yüz binlerce insan
Müslümanlığı seçmekte ve Kur’ân nuruna sığınmaktadır.

Öyle ümit ediyoruz ki –tabiî Allah’la vefa münasebetimizi bozmazsak– çok
yakın bir gelecekte, Nasr sûresinin muhtevası bütün ihtişamıyla bir kere daha
yaşanacak.. ve Amerika’dan Avustralya’ya, Balkanlar’dan Çin Seddi’ne ve
Avrupa’dan Afrika’nın derinliklerine kadar her yerde, İslâm şemsiyesi altında
iman, ümit, emniyet, dolayısıyla da huzur ve itminan son bir kere daha
dalgalanacak.. ve beş milyar insanlık, hayal edilebilenin çok üstünde yepyeni
bir cihan düzeniyle tanışacak ve hemen herkes, fıtrat ve düşünce dünyasının
müsaade ettiği ölçüde bu yeni esintiden mutlaka istifade edecektir.

1 “Hak yücedir ve ona üstün gelinmez.” Bkz.: Buhârî, cenâiz 79; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat
6/128.

2 “Sonuç takva sahiplerinindir.” (A’râf sûresi, 7/128; Hûd sûresi, 11/49)



YERYÜZÜ MİRASÇILARI
Dünya döne döne asıl yörüngesine doğru kayıyor.. ama; acaba, yeryüzünün

hakikî mirasçıları, bir zamanlar başkalarına kaptırdıkları miraslarını geriye
almaya ve istirdat etmeye hazırlar mı? İlk hak başka, temsil ile gelen hak
başkadır. Eğer hak, kendi değerleri ölçüsünde temsil edilmiyorsa, başta bir
millet ve bir kadroya verilmiş olsa bile her zaman geriye alınabilir.. alınır ve
hakikî temsilciler yetişeceği âna kadar da nisbî iyiliği önde olanlar arasında
dolaşır durur.

Allah, Furkân-ı Bedîü’l-Beyan’ında: “Andolsun ki, Tevrat’tan sonra
Zebur’da da: Yeryüzüne mutlaka sâlih kullarım vâris olacaktır, diye

yazdık.”1 buyuruyor. Kasemle teminat verilerek anlatılan bu gerçeğin gün gelip
tahakkuk edeceğinde kimsenin şüphesi olmamalıdır. Aynı zamanda bu verasetin
yeryüzüne münhasır kalmayacağında da.. zira, küre-i arza vâris ve hâkim olan,
feza ve semanın derinliklerine de hâkim olacaktır. Öyle ise buna bir kâinat
hâkimiyeti de diyebiliriz. Tabiî böyle bir hâkimiyet niyabeten olduğu için,
göklerin ve yerin gerçek sahibinin aradığı temsil vasıflarına uygunluk da çok
önemlidir; hatta denebilir ki, bu vasıfların yakalanıp yaşandığı ölçüde bu rüya
gerçekleşecektir.

Evet, eğer tarihin sisli-dumanlı bir döneminde, yeryüzünün gerçek
mirasçıları olduklarını iddia edenler, bu semavî verasetin gerektirdiği
performansı gösteremediklerinden dolayı, mülkün hakikî sahibi tarafından
mirastan mahrum bırakılmışlarsa, böyle bir mahrumiyetten kurtulmanın yolu,
dönüp yeniden O’na sığınmaktan geçer.

Allah, yeryüzü mirasını şuna-buna değil, kulları arasında salih olanlara
vaadetmiştir.. yani Muhammedî ruhu, Kur’ânî ahlâkı temsil edenlere.. birlik ve
beraberlik düşüncesiyle oturup-kalkanlara.. yaşadığı çağın şuurunda olanlara..
ilim ve fenle mücehhez bulunanlara, her zaman dünya ve ukbâ muvazenesini iyi
kurabilenlere.. hâsılı, peygamberlik semasının yıldızları sayılan sahabe-i kirâm
efendilerimizle aynı yörüngede hareket eden ruh ve mânâ üveyiklerine vaad
etmiştir. Bu bir “Sünnetullah”tır.

ًاليِوَْحت 2 ّللا  ِهٰ ِةَّنُِسل  َِدَجت  َْنلَو  ًاليِدَْبت  ّللا  ِهٰ ِةَّنُِسل  َِدَجت  َْنلَف 
fehvâsınca da hiçbir zaman tebdil edilmeyecek, değiştirilmeyecek bir “şeriat-ı



fıtriye”dir.
Bu itibarla, yeryüzüne mirasçı olmak için, evvelâ, salâhate, yani dinin

Kur’ân ve Sünnet çizgisinde yaşanmasına ve İslâm’ın hayata hayat olmasına
gayret etmek; sonra da çağın ilim ve fenlerine vâris olmak şarttır. Şu husus
hiçbir zaman hatırdan çıkarılmamalıdır: Kâinatta, kudret ve iradenin tecellîleri
olarak bildiğimiz “şeriat-ı fıtriye” ve kelâm sıfatından zuhur eden ilâhî kanunlar
mecmuasına riayet etmeyen toplumlar veya mânevî hayatlarında iç değişikliğine
uğrayan ümmetler, milletler bugün hâkim olsalar da yarınki mahkûmiyetleri
kaçınılmazdır. Geçmişte inkıraza uğramış milletlerin mezarı sayılan tarih, âvâz
âvâz bu gerçeği haykırdığı gibi, “Bir toplum kendi iç dünyası itibarıyla
kendini değiştirmedikçe –ruhta, mânâda deformasyona uğramak– Allah ona

bahşettiği lütufları geri alarak o toplumu değiştirmez.”3 mealiyle arz
edeceğimiz âyet de, hâkimiyet-mahkûmiyet, aziz olma-zelil olma hususlarında
önemli bir esası hatırlatmakta ve hâlihazırdaki Müslümanların ciddî bir
boşluklarına parmak basmaktadır.

Bu boşluğu, yeryüzündeki bütün Müslümanların, iç yapıları, kalbî ve ruhî
hayatları itibarıyla maruz kaldıkları deformasyon, dış yapıları itibarıyla da
çağın çok gerisinde kalmaları şeklinde hulâsa edebiliriz. Böyle bir
deformasyon veya çağın gerisinde kalma, ister bir-iki asırdan beri ard arda
gelen haricî engellemelerden kaynaklansın, isterse bizim cehalet, zaaf ve
yetersizliğimizden meydana gelsin fark etmez. Muhakkak bir şey varsa, o da,
son asırlarda İslâm ümmetinin sürekli kan kaybetmesi ve çağlar boyu kendisini
ayakta tutan, ayakta tutup yeryüzünün hakikî mirasçısı kılan güç kaynaklarına
karşı alâkasız kalmasıdır.

Rica ederim, milletimiz hesabına tâli’siz bir dönemde İslâmiyet’i temsil
iddiasında olanların, ilkler ölçüsünde, derin bir kalbî ve ruhî hayata sahip
oldukları söylenebilir mi?. Ve yine o dönem Müslümanlarının tıpkı sahabe gibi
yaşama arzusunu bir yana bırakıp, yaşatma düşüncesiyle gerilimde
bulunduklarından söz edilebilir mi? Evet, bu dönemde “Ya devlet başa, ya

kuzgun leşe”4 anlayışıyla, zelil olarak yaşamaktansa, aziz olarak ölmeyi
yeğleyen kaç dırahşân çehre gösterilebilir? Kaç aydınlık ruh gösterilebilir ki,
hiçbir zaman hasımlarımızın baskılarına “pes” etmemiş ve hayatını hiç mi hiç
çizgi değiştirmeden sürdürmüştür?



Hele bu tâli’siz dönemde, idare ve idare edenlerin zaafı bütün bütün
yürekler acısıdır. Kur’ân, Müslümanların vesayette yaşamalarını yasakladığı
hâlde, bir türlü vesayetten kurtulamamışızdır. İstirham ederim, bunca yıldır bizi
hâkimiyetleri altında ezen zalimler karşısında sürüm sürüm olduğumuzu inkâr
mı edeceğiz? Yüce dinimiz, ülkemizin ve ülkümüzün amansız düşmanlarına
karşı tam tekmil hazırlıklı ve tetikte bulunmayı emretmesine rağmen –hatırlayın

Kur’ân-ı Kerim’de atlara ve harp vasıtalarına yemini..5 ve her türlü silah ve

muharebe malzemesi adına hazırlıklı bulunma direktiflerini–6 yeryüzü
mirasçılarına yakışır şekilde bir kabiliyet gösterdiğimiz söylenebilir mi?

Doğrusu şu ki, bir zamanlar biz, tarihin en affedilmeyen hatalarından birini
işledik: Dünyamız mamur olsun diye, dini dünyaya feda ettik ve dünyayı dine
tercih ettiren bir düşünceyi benimsedik.. ve işte o günden beri de, kendimiz,
içinde bulunduğumuz bir “olmazlar ağı”nda çırpınıp duruyoruz. Din gitmiş,
dünya da elde edilememiştir.. ve bu şanlı fakat tâli’siz dünya artık bir boşalma
dönemi yaşıyordu: Bin senelik mübarek bir miras reddediliyor.. millete sun’î
bir mebde’ uydurulmaya çalışılıyor.. koskoca bir devlet, mukavemeti sıfır,
eften-püften bir blokaj üzerinde dizayn ediliyor.. tarih, millet, soy ve millî
kültür tahkire ve tezyife uğratılıyor.. ve gidilip bin senelik düşmanlarımıza,
onların düşmanlık dolu düşüncelerine sığınılıyor.. sığınılıyor ve en imansız
fikirler, en galiz tabirler eşliğinde ülkeye sokuluyor.. hatta bunları, nazmen,
nesren en iyi ifade edenlere ödüller yağdırılıyor ve bir baştan bir başa bu
mağdurlar, mahkûmlar, mazlumlar dünyasında, duygu, düşünce ve ahlâkta âdeta
komünizm yaşatılmak isteniyordu.

Hatta hatırlarım, şimdilerde, bir düzine âciz, iktidarsız ve kendilerinden
şüpheleri olan ilhadzedeler, dine saldırmak, mukaddesata salya atmak için
siyasî ideoloji, bazı şahıslar ve bir kısım tabulara sığınma lüzumunu duydukları
gibi –ki şu anda da en çirkin ve en utandırıcılarını görüyor ve yaşıyoruz–
komünizm ve sosyalizmin revaçta olduğu o günlerde de aynı tâli’sizler,
arkalarını bu nesepsiz sistemlere dayayarak, bütün kin, nefret ve gayzlarını
kusuyor, diyaneti ve dindarı susturmak için âdeta cihad ediyorlardı. İstiklâl
mücadelemizin ümit şairi, İstiklâl Marşı’yla bir milletin yeniden dirilişini
destanlaştırmasına karşılık, Müslümanın ve Müslümanlığın yakın takibe alınıp
öldürüldüğü, söndürüldüğü ve ifsat edildiği bu karanlık dönemi:



“Hayâ sıyrılmış, inmiş: Öyle yüzsüzlük ki her yerde
Ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde!
Vefâ yok, ahde hürmet hiç, emânet lafz-ı bî-medlûl;
Yalan râic, hıyânet mültezem her yerde, hak meçhûl.
Beyinler ürperir, yâ Rabb, ne korkunç inkılâb olmuş:
Ne din kalmış, ne iman, din harâb, iman türâb olmuş.”

hicran dolu sözleriyle ifade ediyor ve inkisarla iki büklüm oluyordu.
Ancak hemen şunu da arz edeyim ki, bunca yıl, cebrî, küfrî, keyfî baskılara

maruz kalmış bu asil millet tamamen sindirilememiş ve onun ezel ve ebed
buudlu düşünceleri de hiç mi hiç söndürülememiştir. Bu düşünceler, yerinde
küller içinde bir kor, yerinde küçük bir kurcalama ile “çıt” diye ses veren bir
kıvılcım ve yerinde de dünyaları aydınlatmaya yetecek bir ışık kaynağı olduğu
hâlde, tedbir ve temkinlerin “ilelmerkez” gücüyle, bir çekirdeğe sığacak kadar
büzülmüş, küçülmüş ve böylece çağın en badireli günlerini atlatarak
fonksiyonunu eda etme kuşağına ulaşmış ve mevsimi geldiğinde dünyaları
ışıklara boğmaya hazır bekliyor.

Elverir ki biz, bunca yıllık derbederliği, çekilmiş bir meşakkat ve
gösterilmiş bir cehd ölçüsünde değerlendirelim.. ve maddî-mânevî dirilişimize
yetecek bir kuvvet kaynağı olan İslâmiyet’i özüne uygun şekilde anlayıp, duygu,

düşünce, his, şuur ve iradeleri sağlam.. i’lâ-yı kelimetullah7 düşüncesiyle
dimdik.. ilmî hayatları itibarıyla sistemli.. iş ve davranışlarında güvenli..
nefsanî arzuları karşısında “pes” etmeyecek kadar karakterli.. kalb ve kafa
izdivacına muvaffak olmuş salih kullar arasına girerek yeryüzünün hakikî
vârisleri olduğumuzu bir kere daha ispat edelim.

Allah tevfikini yâr ederse, seyahatimizi yitirilmiş bu çizgi istikametinde
sürdürmeyi düşünüyoruz.

1 Enbiyâ sûresi, 21/105.

2 Fâtır sûresi, 35/43.

3 Enfâl sûresi, 8/53; Ra’d sûresi, 13/11.

4 “Giriştiğim iş beni ya büyük bir varlığa ve mevkie ulaştıracak ya da mahvedecek, batıracak.” anlamında
kullanılan bir deyim.

5 Âdiyât sûresi, 100/1-2.

6 Enfâl sûresi, 8/60.



7 İ’lâ-yı Kelimetullah: Allah kelâmının, İslâmiyet’in ulviyetini ve hakikatlerinin kıymetini bildirmek ve
yaymak.



ÇİZGİMİZİ BULMA YOLUNDA
Yeryüzü mirasından mahrum edildiğimiz günden bu yana İslâm,

müntesiplerinin zaafı, hasımlarının da tecavüz ve insafsızlığı berzahında
yürekler acısı bir muameleye tâbi tutuldu. Zulüm ve gadr karşı tarafın şiârı
olabilir; Müslümanın zaafını kabul etmek mümkün değildir. İhtimal, Allah
Resûlü de, “Allahım, fâcirin celâdetinden, muttakînin de aczinden Sana
sığınırım.” derken bu hususa işaret buyuruyordu.

Şurası bir gerçek ki, Müslüman düşüncesi ve Müslüman mantığının sarsıntı
geçirmesi, duraklaması, durgunlaşması, hatta bulanıp kokuşması Müslümanları
Kur’ân hedefli, peygamber yörüngeli doğru yoldan uzaklaştırmış.. İslâm’ın
evrenselliğine gölge düşürmüş ve bu âlemşümul dinin fonksiyonunu eda
etmesine mâni olmuştur. Öyle anlaşılıyor ki son birkaç asrın Müslümanlarında
hususiyle de Müslüman rehberlerde bu denli müzminleşen, kronikleşen bu
inhiraf vak’asının giderilmesi de, birkaç mektep açmakla, birkaç konferans,
birkaç panelle mümkün olamayacağı gibi, birkaç zavallıca mev’ize ve birkaç
nasihatle de aşılamayacaktır.

Kökleri asırlar öncesine dayanan, günümüzde de bilim ve teknolojiyle
desteklenen bu kartlaşmış inhirafın giderilmesi, yeniden kendimizi
keşfetmemize, kendimizi bulmamıza, İslâmî şuur, İslâmî mantık ve İslâmî
muhakeme usûlüyle bir kere daha tanışmamıza.. uzun gayret, köklü himmet,
gerekli zaman, bitmeyen sabır, dipdiri ümit, sarsılmayan irade ve teenni üstüne
teenniye muhtaçtır. Aksine, kendi üslûbumuzu bulamaz, içine düştüğümüz
çukurdan, düşüş noktasının dışında çıkış yolları aramaya devam edersek hem
kendi kendimizi aldatmış hem de gelecek nesilleri bir kere daha inkisara
uğratmış oluruz.

Bu itibarla, varlık ve hâdiselere İslâmî perspektifle yaklaşmak ve her şeyi
İslâmî mantıkla değerlendirmek için İslâmî düşünce ve İslâmî tasavvurun
yeniden gerçekleştirilmesi şarttır. Bunun için de, evvelâ; kâinat, insan ve hayat
hakkındaki bilgilerimizin sağlam, nefsü’l-emre uygun, mebde’ ve gayesiyle aynı
yörüngede, birbiriyle el ele, omuz omuza, bütün ve parçaları birbirine açık ve
âdeta aynı temayı ifade etmek üzere farklı ses, tek usûl ile örgülenmiş bir beste
hüviyetiyle.. veya merkezî bir nakışın çevresindeki diğer nakışlarla, mutlaka
bir kısım mânevî münasebetleri bulunması keyfiyetiyle sezilip bilinmesi.. ikinci



olarak da; akıl ve muhakemenin, dünya kadar mânâ, muhteva ve hikmetlerle
dopdolu, hatta bin bir hikmet manzumesiyle mâlemâl ve âdeta bütün varlık ve
hâdiselere açık bir kitap.. veya ilâhî şuûnun milyonlar televvününü aksettiren
çok yönlü, çok derinlikleri bulunan göz kamaştırıcı bir sanat eseri olarak
mütalaamıza sunulan, umum eşya ve umum vak’aları, onlardaki cüz’î ve
münferit hâdiselere takılmadan, cüz’iyatta külliyatın perde arkasını seyrederek,
külliyatta da, cüz’iyât ve teferruatın en ücra kolonilerine kadar uzanarak bütünü
birden anlamaya ve parçaların, hatta daha küçük parçaların birbirleriyle olan
münasebetlerini kavramaya yönlendirilmesi lâzımdır ki, çalışmalarımızın bir
bölümü diğer bölümünü, tespitlerimizin bazıları bazılarını ve zamanımızın da
bir kısmı, diğer kısmını nakzetmesin, çürütmesin ve aleyhinde olmasın.

Bu mütalaa ile, ihtisaslaşma ve branşlaşmanın aleyhinde olduğumuz
zannedilmemelidir. Elbette ki herkes belli bir sahada uzmanlaşacak ve ihtisas
yaptığı branşın arş-ı kemalâtına ulaşarak o sahaya ait gaye-i hayali yakalamaya
çalışacaktır. Ancak, bu yapılırken, bütünün mânâ, muhteva ve konumu, hatta
hedef ve gayesi de göz ardı edilmemelidir. Bu, kolektif bir şuurla mı, bilgi ve
şuurun yönlendirilmesiyle mi, mükemmel bir koordinasyonla mı, yoksa dehâ ile
mi, her ne ile gerçekleşecekse gerçekleşmeli, zira böyle küllî ve şümullü bir
nazara, böyle umumî ve objektif bir değerlendirmeye ihtiyacımız olduğunda
şüphe yok...

Evet, bugün her şeyden daha çok, dünü-bugünü bir arada görebilecek..
kâinat, insan ve hayatı birden perspektife alabilecek.. mukayeseci.. varlığın
sebepler ve illetler buuduna açık.. milletlerin ve cemaatlerin varoluş ve yıkılış
senaryolarına vâkıf.. sosyoloji ve psiko-sosyolojinin hata ve sevaplarında
hakem.. medeniyet devr-i dâimlerinin doğum, ölüm ve göçüşlerine nigehbân..
vesile ve gayeyi birbirinden temyiz edecek yetenek, vicdan selâmeti ve
düşünce istikametine sahip.. gayeye saygılı.. şeriattaki hikmet-i teşri ve Sahib-i
Şeriat’ın maksatlarına âşina.. dinî hükümlere menat sayılan esaslar mevzuunda
vukuflu.. ilâhî vâridâta açık objektif dimağlara şiddetle ihtiyaç var.

Tıkanmış düşünce sistemimizin önünü açacak.. bayatlamış ve semavîlikten
uzaklaşmış muhakeme tarzımıza Kur’ânî yörüngede işlerlik kazandıracak..
bunları yaparken de kâinat, insan ve hayat arasındaki sırlı münasebeti göz ardı
etmeyecek.. dinî emirlerin titizlikle yaşanıp hayata geçirilmesinin yanında,
devam ve temadînin önemli bir esası olan, yürüdüğü yolları, Sahib-i Şeriat’ın



teysîr, mülâyemet ve müsamaha ufkuna göre stabilize ederek tebşir ağırlıklı ve
tenfire kapalı temsilini sağlamak.. ilim ve tefekkür gücünü İslâm’ın ve İslâm’ı
yorumlamanın emrine vererek birkaç asırlık kısırlığı sona erdirmek.. mektepten
mâbede, sokaktan yuvaya her yeri, varlık, insan ve hayatın arkasındaki gerçeğin
rasat edildiği rasathaneler hâline getirmek.. tıkanıklığı asırlar ve asırlar ötesine
gidip dayanan sonsuzluğu temâşâ menfezlerine yeniden işlerlik kazandırmak..
İslâm’ı, hayatın hemen her ünitesinde sürekli üzerinde durulan gündemin birinci
maddesi konumuna yükseltmek.. tenasüb-i illiyet prensibine göre sebep-sonuç
mevzuunda hassas, riyâzî ve rasyonel davranmak… gibi fonksiyonları eda
edecek bu idrak kadrosu, kendimizi yenilememize yardımcı olacak ve bize
ebed-müddet var olmanın erkânını öğretecektir.

Sebeplere bunca önem verip onları küstahlaştırmayı yadırgayanlar olabilir;
bir ölçüde, ben de buna iştirak ederim: İnsan kendine düşen vazifeyi yapmalı,
şe’n-i rubûbiyetin gereğine karışmamalıdır. Vazife bize ait bir sorumluluk,
sebeplere tevessül de neticenin istihsali için, dua hükmünde Hak kapısına
sunulmuş bir müracaattır. Bu hususun böyle kabul edilmesi, bizim, birer
yaratık, O’nun da yaratan olmasının ve ulûhiyet sıfatlarının gereğidir. Ne var ki,
madalyonun bir de öbür yanı var: Allah, bize ait emr-i itibarî gibi bir şeyi,
irade ve meşîetine davetçi gibi kabul buyurmuş, ona önem vermiş, en büyük
projeleri o plan üzerinde gerçekleştirmeyi vaad etmiş ve gerçekleştirmiş.. ve
bu itibarî nesneyi günaha, sevaba bir vesile olarak yaratmış, onu ceza ve
mükâfata esas kılmış, hayır ve şerrin isnad edilmesine fail kabul etmiş.. ve
zatında hiçbir değer ifade etmeyen bu nisbî emre, ona terettüp eden neticeler
itibarıyla, değerler üstü değer atfetmiş –ki eğer böyle olmasaydı, bütünüyle
hayat durur, insan camidler derekesine düşer, teklif bâtıl olur ve her şey gider
abese incirar ederdi– elbette ona, onun istek ve dileklerine fevkalâde önem
verecek.. onu dünya ve ukbânın imarına bir şart-ı âdi, hatırı sayılır bir vesile
ve dünyaları aydınlatacak bir elektrik mekanizmasının sihirli düğmesi hâline
getirerek, damlada derya, zerrede güneş, hiç ender hiç olan bir şeyde cihanları
var etmek suretiyle kudretinin sırlı bir buudunu daha gösterecektir.

Evet, ne sebepler ne de başka hiçbir şey Allah’a hükmedemez. O’nun ilâhî
irade ve meşîetini bağlayamaz. Her şey Allah’ın mahkûmu, Allah da biricik ve
mutlak hâkimdir. Ancak, esbaba riayet edilmesi ve illetlerin birer mini vesile
olarak değerlendirilmesi de yine Allah’ın emridir. Bu itibarla da insanın,



“sünnetullah” dediğimiz şeriat-ı fıtriyenin prensiplerine uymadığı zaman, büyük
ölçüde dünyada, belli nispette de ahirette cezalandırılacağına inanıyoruz.

Halifeler halifesi Hazreti Ömer’in, salgın vebanın bulunduğu bir yerden
uzaklaşırken, onun bu davranışını kazâya rıza ve kadere teslim düşüncesiyle
telif edemeyenlere karşı, “Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine

kaçıyorum.”1 şeklindeki yaklaşımı ne mânidardır!
İş; amel ve aksiyonda netice programlı olma, onu gaye-i hayal hâline getirme

ve onun külfeti altına girme, hem bir ızdırap hem de –hâşâ– Allah’la pazarlık
yapma gibi bir saygısızlık, iradeyi devre dışı bırakarak, neticenin harika bir yol
ile harikalar kuşağında meydana geleceğini beklemek de bir kuruntu ve
miskinlik kılıfıdır: Zaten Kur’ân-ı Mübîn de hem de kim bilir kaç yerde ًءاَۤزَج
3 َنوُلَمَْعي اوُناـَك  اـَِمب  ًءاَۤزَج   , 2 َنوُبـِسَْكي اوُناَك  اَِمب   diyerek insanların başına
gelecek iyi ve kötü şeylerin yine onların kendi amel, kendi aksiyon ve kendi
davranışlarından dolayı meydana geldiğini ve geleceğini ihtar etmiyor mu? Ve
kalb, akıl, vicdan muvazenesinin en büyük mümessili insanlığın iftihar tablosu
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm da: Kıyamet günü kulun, henüz bir adım atma fırsatı
bulamadan, ömrünü nerede tükettiğinden, bilgisini nasıl değerlendirdiğinden,
malını hangi yollarla kazanıp nerelerde sarf ettiğinden ve bedenini nerelerde

yıprattığından sorgulanacağını hatırlatarak,4 sebep-sonuç, illet-mâlûl, gayret ve
semere arasındaki sıkı ve sırlı münasebeti iş’âr etmiyor mu?

İslâm; Kitap ve Sünnetle, mü’minin dünya ve ukbâ hayatını, itikadî ve amelî
durumunu, ibadet ve ahlâk keyfiyetini tanzim ederken, aynı zamanda satır
aralarında, insanın ruh, akıl, kalb, vicdan ve his dünyasına da öteler buudlu bir
dünyadan değişik şeyler fısıldar, onun benliğinin derinliklerinde uhrevî
esintiler, lâhut televvünlü duygular meydana getirerek her an onu değişik bir
buudda bir kere daha ihyâ eder. Eder de, insan kendini Allah’a halife olma
mevkiinde, eşyaya müdahale konumunda ve sünnetullah sırlarını kavrama,
değerlendirme makamında bulur. Sonra da irade ve meşîet kaynaklı kâinat
kitabıyla, O’nun kelâmından akıp gelen beyanını bir vâhidin iki yüzü gibi görür,
hisseder.. tasavvur ve düşüncelerini, yaşayış ve davranışlarını, dünya ve ahiret
mülâhazalarını arz ve semadaki muvazeneye göre dengeler.

Evet, İslâm, örgülenmesinde önemli birer unsur olan atkılarını akıl, vicdan,



ruh ve ceset üzerine atarak, o rengîn, derin dünya ve ukbâ buudlu dantelâsını
işleyip meydana getirmiştir. Bir seviyede bunlardan bazıları, yer yer
diğerlerinin önüne geçse de, hiçbiri tek başına ne onu tam mânâsıyla
aksettirmeye, ne temsile ne de ifadeye gücü yetmez.

Hâlik’ın en büyük ve herkes için en umumî atiyyesi olan İslâm’ı, yine O’nun
bir diğer ve ilk ihsanı sayılan akıl, vicdan, ruh, ceset ve letâiften meydana gelen
bütün varlığın fihrist-i mânevîsi bir organizasyon taşıyabilir.

İleride bu mevzuu daha da açmak istiyoruz.

1 el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 7/217; İbn Abdilberr, et-Temhîd 8/368.

2 “Kazandıklarından ötürü” (Tevbe sûresi, 9/82, 95).

3 “Yaptıkları şeyden ötürü” (Secde sûresi, 32/17; Ahkaf sûresi, 46/14; Vâkıa sûresi, 56/24).

4 Bkz. Tirmizî, kıyâmet 1: el-Bezzâr, el-Müsned 4/266.



YARINKİ DÜNYAYA DOĞRU
Son birkaç asırdır İslâm dünyası, bir kısım yanlışlar fasit dairesi içinde

dönüp durmakta ve bir türlü kendi özüne, kendi ruhuna yönelememekte. Şayet
iki adım doğru yürüse, hemen arkadan birkaç adım geriye gitmekte veya değişik
inhiraflar yaşamakta. Hatta çok defa, hataların sevapları aştığı, zararlı şeylerin
yararlıları da alıp götürdüğü bu meş’um yürüyüş veya uğursuz inhiraf, toplumun
kendi içinde kendini arama, kendini bulma gayretlerine de olumsuz tesirlerde
bulunmakta ve yapılan güzel işleri de, yapanları da derinden derine
sarsmaktadır. Bu da, bu koskoca âlemde her şeyin şirâzeden çıktığını, devlet ve
milletler çarkının kendi aleyhinde işlediğini göstermektedir.

Bu itibarla biz, topyekün İslâm dünyasının, iman anlayışı, İslâm telakkisi,
ihsan şuuru, aşk u şevki, aklı, mantığı, düşünce tarzı, kendini anlatma üslûbu ve
ona bu hususları kazandıracak müesseseleriyle ele alınmasının ve her kesimiyle
yenilenmeye tevcih edilmesinin zaruretine inanıyoruz.

Bizim mânevî hayatımızın temeli, dinî düşünce ve dinî tasavvurlara dayanır.
Bugüne kadar varlığımızı onlarla sürdürdüğümüz gibi, hamlelerimizi de onlara
dayanarak gerçekleştirmişizdir. Onlardan tecrit edildiğimiz zaman kendimizi
bin sene gerilerde buluruz. Gayesi, insanı ve kâinatı mânâlandırma, insanî ruha
ve öze açık olma, dünyaları aşan arzuları gerçekleştirme, vicdandaki ebed
duygusunu cevaplama... gibi hususlardan ibaret olan din, sadece ibadetlerden
ibaret değildir; o, ferdî, içtimaî bütün hayatı kucaklar.. aklî, ruhî, kalbî her
şeyimize karışır.. ve niyetlerimize göre her davranışımıza boyasını çalar ve her
şeyi kendi rengiyle bürür.

Evet, gerçek dindarın her davranışı ibadet eksenli, her gayreti cihad buudlu,
her hamlesi de ukbâ ve rıza televvünlüdür. Onun hayatında dünya-ukbâ ayrımı
söz konusu değildir.. kalbiyle aklı arasında berzahlar yoktur.. duyguları
mantığıyla iç içedir.. muhakemesi ilhamlarını tanımamazlık edemez. Keza, onun
düşünce dünyasında tecrübe, akla uzanan ışıktan bir merdiven, bilgi, firaset
statikli yüksek bir burçtur. O, bu merdivende aşkın dev kanatlarıyla sürekli
sonsuzluğa açılan bir kartal ve bu burçta fetanetiyle varlığı didik didik eden bir
hallaçtır. Böyle bir anlayışın hiçbir yanında boşluk olmadığı için, bu sistemde
insanın ferdî ve içtimaî ihmali de söz konusu değildir.

Dini akılla, ilimle, muhakemeyle çatıştıranlar, dinin de, aklın da ruhundan



haberi olmayan tâli’sizlerdir. Hele toplumun değişik kesimleri arasındaki
vuruşmadan onu sorumlu tutmak bütün bütün bir aldanmışlıktır. Kitleler
arasındaki çatışma bilgisizlikten, şahsî çıkar düşüncesinden ve zümre
menfaatlerinden kaynaklanmaktadır. Din, bu duygu ve bu düşüncelerden
hiçbirini tasvip etmez. Vâkıa, bir kısım dindarlar arasında da çatışma ve
vuruşma söz konusudur ama, bu, aynı ruhu taşıyan bu insanların, gerektiği
ölçüde inanamadıklarından, ihlâsı koruyamadıklarından.. bazen de hislerine
yenik düştüklerindendir. Yoksa, imanlı fazilet böyle bir tâli’sizliğe yol
vermez.. aslında böyle bir tâli’sizliğe düşmemenin bir tek çaresi vardır; o da,
dinin bütün müesseseleriyle hayata geçirilip toplumun canı, kanı hâline
getirilmesidir.

Evet, İslâm toplumunun yeniden bir “ba’sü ba’de’l-mevt” e, melekât-ı
akliye, ruhiye ve fikriyesinde ciddî bir ıslaha, daha canlı bir tabirle bir dirilişe
ihtiyacı vardır. Dinin orijinini koruma ciddiyet ve gayreti içinde, nassların
esnekliğinin vaad ettiği genişlik ve evrensellikte her zaman ve her mekânda, her
sınıf insanın ihtiyacını karşılayacak ve bütün hayatı kucaklayacak olan bir
dirilişe...

Başımızda gölgesini hissettiğimiz günden bu yana –Allah ebedlere kadar
vesayetini üzerimizden eksik etmesin!– bu mübarek sistem, defaatle tecdide,
ıslaha kapılarını aralamış ve defaatle dirilişler yaşamıştır. Mezhepler
umumiyetle ve büyük çoğunluğu itibarıyla, fıkıh ve hukuk sahalarındaki
yenilikleri temsil etmişlerdir. Tarikatler ise, kalbe ve ruha giden yolları işlemiş
birer şehrâh hâline getirmişlerdir. Mektep ve medrese de bizim olduğu
dönemde, daha çok varlık ve kâinatın mânâlandırılmasıyla meşgul olmuştur.
Bugün gerçekleştirilmesi düşünülen tecdid ve dirilişe gelince o, bütün bunların
uzlaştırılması ve hepsinin bir tek platformda ele alınmasıyla mümkün olacaktır
ki, bu da, hemen her meselede, kalıptan sıyrılarak öze, şekilciliği terk ederek
ruha yönelmekle tahakkuk edecektir. Yani inançta yakîne, amelde ihlâsa, duygu
ve düşüncede ihsana yönelmekle...

Evet, ibadetlerde kemmiyet tam, keyfiyet hedef, dualarda sözler vesile, ruh
ve samimiyet esas, davranışlarda sünnet rehber, şuur elzem ve bütün bunların
hepsinde Allah gaye olmalıdır. Namaz, yatıp kalkmak değildir.. zekât, nereye
gittiği bilinmeyen bir matrahın def-i belâ kabilinden çıkarılıp bir yere atılması
olamaz.. oruç, aç-susuz durmaktan ibaretse perhizden farkı ne? Hac,



yörüngesinde icra edilmezse bir şehirden bir şehre seyahatten ve birilerine
döviz kazandırmadan farkı kalır mı? İbadetlerde kemmiyet eksenli kalmak
çocukların eğlencesi olsa gerek.. dualardaki ruhsuz bağırıp çağırmalar, gırtlak
harcı arayanların işi olmalı.. özünden habersiz hac ve umre, “hacı” adı ve hac
menkıbeleriyle mütesellî olma yolunda katlanılmış bir meşakkat değilse,
mânâlandırmada biraz zorlanacağız...

Bütün bu olumsuzluklar ağında heder olup gitmemenin yolu, bize ait
boşlukları dolduracak, zaaflarımızı giderecek ve bizi cisim ve bedenin kulları
olmaktan kurtaracak, kurtarıp kalb ve ruhun hayat seviyesine yönlendirecek ruh
ve mânâ hekimlerinin yetiştirilmesinde umumî seferberlik ilan etmekten geçer.
Gönülleri fizikten metafiziğe, matematikten ahlâka, güzel sanatlardan tasavvufa,
kimyadan ruhanîliğe, astronomiden enfüsîliğe, hukuktan fıkha, siyasetten seyr u
sülûka kadar bütün ilim, zekâ, irfan, vâridât ve füyûzat sahalarına açık ruh ve
mânâ hekimleri. Bu milletin, şuna-buna değil, böyle bir beyne ihtiyacı vardır.
Beyin sinir kordonlarıyla vücudun uzak-yakın her yanıyla görüşüp-konuştuğu,
en ücra noktalara mesajlar gönderip mesajlar aldığı gibi, bu beyin kadro da,
millet bünyesinin bütün molekülleriyle, atomlarıyla, partikülleriyle münasebet
içinde bulunacak, toplumu teşkil eden bütün birimlere ulaşacak, eli bütün hayatî
ünitelerin içinde olacak.. ve her kesime geçmişten gelen, hâlle daha bir
derinleşen ve geleceğe uzanan ruhtan ve mânâdan bir şeyler fısıldayacaktır.

Bu kadro, mektepteki mukayyed ve müeddep çocuklardan, sokaklardaki
serâzâd ve âvâre vatan evladına kadar herkese bağrını açacak ve her sineye
ruhunun ilhamlarını boşaltarak, onları yarınların bilgi, hüner ve dehâ sahipleri
olarak yetiştirip toplumun istifadesine sunacak; ışık yuvaları, yurdu, pansiyonu,
okulu, üniversitesi, mâbed ve tekyesiyle herkesi ve her kesimi çağın
levsiyatından arındırarak insanî kemalâta yönlendirecektir.

Yine bu kadro, gazete, mecmua, radyo ve televizyon gibi güçlü medya
silahlarını ehlîleştirerek bir taraftan onları millî ve dinî hayatın sesi-soluğu
hâline getirecek, diğer yandan da bunlarla karanlık duygu, karanlık düşünce ve
kapkara seslere insan olma yollarını gösterecektir.

Ve yine bu kadro, dış baskılarla, iç sapmalarla, her günkü havaya göre şekil
ve yön değiştiren talim ve terbiye müesseselerimizi Avrupa ve Amerika
vesayetinden kurtararak hâlin gereklerine açık ve tarihî perspektife göre tanzim



ederek, programı, metodu ve üslûbuyla gayeli bir konuma yükseltecektir.
Bu sayede milletçe duygu, düşünce sefaletinden, ezbercilikten,

şablonculuktan gerçek ilmî düşünceye, çeşitli rezaletleri sanat unvanıyla
tezkiyeden hakikî sanat ve estetiğe, menşei meçhul görenek ve tiryakiliklerden
din ve tarih kaynaklı ahlâk şuuruna, bizi bitirip-tüketen, sinelerimizdeki değişik
düşüncelere kilitlenmelerden hizmet-teslimiyet-şuur ve tevekkül vahidine
yükseleceğiz.

Dünyada yeni oluşumlar furyası yaşanadursun –aslında biz, ne kapitalizm
partasından ne komünizm fantezisinden ne onun sosyalizm kırığından ne sosyal
demokrasi melezinden ne de liberalizm eskisinden yeni bir şeylerin meydana
geleceğine inanmıyoruz–. Gerçek, yeni dünya düzenine açık bir âlem varsa, o
da bizim âlemimizdir. Gelecek nesiller bunu bizim Rönesansımız olarak da ele
alabilirler.

Bu yeniden doğuş bizim, duygu ve düşünce dünyamıza, sanat ve estetik
anlayışımıza da, şimdiye kadar olduğundan çok farklı derinlikler
kazandıracaktır. O sayede kendi bediî zevklerimizi bulacak, kendi mûsıkîmize
ulaşacak, kendi romantizmimizi keşfedecek.. ve milletimizi ilimden sanata,
düşünceden ahlâka hemen her sahada en sağlam bir blokaja oturtarak onun
geleceğini teminat altına almış olacağız.

Bu hususta hamle ve atılganlık şiarımız, iman ve hakikat şuuru da kuvvet
kaynağımız olacaktır. Şimdiye kadar bizi hep başka kapılarda dolaştıranlar,
imansızlıktan ve ahlâksızlıktan şifa umanlar sürekli yanıldılar. Biz, her zaman
gönülden bağlandığımız Allah, dünyevî her şeye tercih ettiğimiz milletimiz ve
bağrında var olup geliştiğimiz toprağımıza teslim olmamız, sahip çıkmamız
sayesinde onurlara erdik ve onurlu kalabildik. Bilmem ki aksini şerhetmeme
gerek var mı?..

Daha sonraki bir fasılda bu yeniden dirilişi bölümler hâlinde sunmaya
çalışacağız.



KENDİ DÜNYAMIZA DOĞRU
Şimdiye kadar değişik devirlerde, dünyanın değişik yerlerinde adı-unvanı ne

olursa olsun, sık sık yeniden yapılanmadan bahsedildi ama, böyle bir iddianın
doğru olup olmadığının her zaman münakaşası yapılabilir. Ancak böyle bir
yapılanmanın, hem de topyekün varlık ve varlığın perde arkasını, insan ve
hayatı kucaklayacak şekilde ele alındığı bir âlem vardır ki, bu âlem yukarıdaki
kayıtlardan bütünüyle âzâdedir. Kuşkusuz işte bu âlem, hususiyle de geniş bir
zaman dilimi itibarıyla bizim âlemimiz, bizim dünyamızdır.

Asırlar süren bir uzun bunalım ve sarsıntıdan sonra bu dünya, her şeye
rağmen günümüzde de böyle bir tekevvünü gerçekleştirecek güçte; bir yeni
“ba’sü ba’de’l-mevt” i tahakkuk ettirecek potansiyele sahip; çevresindeki
bütün yeni oluşumlara rehberlik yapabilecek kadar da bilgi birikimli.. ve ayrıca
asırlar ve asırlar boyu devam edegelen liderliğinin, idare edilen milletlerin ta o
zamandan kalma şuuraltı kabulleri gibi avantajları da elinde bulundurmaktadır
ve bunları kullanabilir de. Evet o, temsil adına her şeyiyle tamamdır ama,
elverir ki, bu uzun ve muhteşem geçmişin canı-kanı sayılan tarihî dinamikleri
bir kere daha yerli yerinde kullanabilsin!..

Bir zamanlar tabiî bilimlerden dinî ilimlere, tasavvuftan mantığa,
şehircilikten estetiğe hemen her sahada, Harizmî, Bîrunî, İbn Sina, Zehrâvî gibi
varlığı didik didik eden dehâlarla; Ebû Hanife, İmam Muhammed, Serahsî,
Merginânî gibi fıkıh ve hukuk üstadlarıyla; İmam Gazzâlî, Râzî, Mevlâna, Şâh-ı
Nakşibend gibi mantığı kalb ve mantıkla yenip hayatlarını vicdan endeksli
yaşamış insanî normları aşan istidatlarla; İmam Mâturidî, Teftâzânî, Seyyid
Şerif, Devvânî gibi muhakeme ve fetanet kahramanlarıyla; Mimar Hayreddin,
Mimar Sinan, Itrî ve Dede Efendi gibi sanat dâhileriyle her zaman çağının çok
çok önünde yürümüş bu dünya, geçici bir aradan sonra yeniden bütün aydınlık
ruh ve dimağları harekete geçirerek, bir ikinci veya üçüncü Rönesansı
gerçekleştirebilir. Evet bu dünya, bir kere daha İslâm’ın ruh ve mânâsını
duymaktan varlığın yeniden yorumlanmasına; tasavvufun engin lâhûtî ikliminden
evrensel metafiziğe; İslâmî muhasebe ve murâkabeden insana değerler üstü
değer kazandıran teyakkuz ve temkine; iç âlemimizin soluklanabildiği ve iç
âlemimizi soluklayabileceğimiz şehir ve şehircilikten kitlelere mâl olmuş
estetiğe, her yerde ruh ve mânâyı nakşeden ve nakşında sonsuzu arayan



sanattan, uhrevîleşen, inceleşen, ötelerle bütünleşen, gerçek bedîiyât zevkine
ulaşarak yeni bir fasıl açabilir. Açabilir ama, bu öyle kolay olacağa da
benzemez.

Evet, yıllar ve yıllar bu ülkede, ruhî hayatın büyük ölçüde söndürülmesi,
dinî dünyamızın işlemez hâle getirilmesi, aşkın, vecdin bütün bütün unutturulup
gönüllerin diline zincir vurulması, düşünen ve okuyan aydınların gidip kaskatı
bir pozitivizme aborde olmaları, salâbet ve hakta sebat yerine softalığın ikâme
edilmesi; hatta ahiret ve Cennet istenirken bile, dünyada alışılagelen mutluluğun
devamı mülâhazasıyla istenmesi gibi çarpık düşünce, çarpık telakkileri
sinelerimizden söküp atmadan bir yeni fasıl açmamız mümkün değildir.

Bu, son birkaç asırdan beri ruhlarımızı saran levsiyat sökülüp atılamaz
demek değildir. Bu, milletçe çöküntü ve çözülmelerimizin gerçek sebep ve
sâikleri sayılan ihtiras, tembellik, şöhret arzusu, makam sevgisi, bencillik ve
dünyaperestlik gibi his ve duyguları atıp, İslâm’ın özü ve hakikati olan istiğna,
cesaret, mahviyet, diğergâmlık, ruhanîlik ve rabbanîlik ruhuyla hakka
yönlendirilip ve hak duygusuyla arıtılıp şekillendirilmeden.. ve bu anlayış, bu
ülkeyi ve bu milleti sarmadan düze çıkma imkânsızlık ölçüsünde zor demektir.
Ama, bütün bütün olmaz demek de değildir. Eğer içimizde, öze sadık
kalabilmiş, çağı kucaklayabilecek tecdid iradesine sahip bir kısım yiğitler
varsa –ki vardır– bu yenileşme ve değişme mutlaka gerçekleşecektir. Kur’ân
buudlu, fıtrat huylu yenileşme ve değişme.. hem öyle bir gerçekleşecektir ki,
hâlâ bu anlayışa kapalı kalan, kapalı kalmakta ısrar eden yığınlar da bunu
engelleyemeyeceklerdir. Zira şimdiye kadar, tanıyıp bildiğimiz dünya
çapındaki Rönesanslar, bu işin mimarları sayılan ferdî dehâların semere-i
sa’yiydi; yığınların hamle ve hareketi değil.. evet, İslâm’ın zuhurunu müteakip
yıllarda, yer yer patlama ölçüsündeki yenileşme ve değişmeler, Emevi ve
Abbasi döneminde yetişen bir düzine müstesna ruh, müstesna zekâ ve müstesna
düşüncenin eseri olduğu gibi, İlhanlı, Karahanlı, Selçuklu ve Osmanlı
dönemindeki “anilmerkez” hareket ve tekevvünün arkasında da yine bu engin
düşünce, bu derin ruh ve bu parlak fıtratlar vardı. Hemen her devirde dopdolu
bir gerilimle ortaya çıkan bu rehber ruhların açtıkları çığır, zamanla birer
mektep ve kitlelere yeniden yapılanma ruhunu üfleyen birer ekol hâline
gelmiştir. Arkadan gelenler bu rehber ruhları ve onların düşüncelerini takip
etmiş, yığınlar onların arkasından gitmiş, onların aydınlık iklimine sığınmış, bu



yüce rehberler de onlara can olmuş, kan olmuş ve bir ruh gibi onlarla beraber
yaşamışlardı. Bu ulu dimağlar silinip gittiği ve arkadan da onların yerlerini
dolduracak seviye insanlarının yetişmediği dönemlerde ise toplum her
kesimiyle kadavralaşmış, düşünceler karbonlaşmış ve yenileşme fikri de
olmazlara girmişti.

Günlerin bahara döndüğü, şafakların şafakları kovaladığı şimdilerde hem
ümitleniyor hem bekliyor hem de Rabbimiz’e yalvarıyoruz: Bize ruhumuzun
heykelini ikâme edecek, kalbimizi Cennet yamaçları gibi yemyeşil hâle
getirecek ve gönüllerimizi ulûhiyet hariminin sırlarına ulaştıracak meşîet
destekli irade versin!. Ve milletimize Muhammedî çizgide (sallallâhu aleyhi ve
sellem) yenilenme yollarını göstersin!

Bunu istemek ve beklemek hem hakkımız hem vazifemiz hem de imanımızın
gereğidir. Ancak, bu hakkı kullanırken, bu vazifeyi yerine getirirken sık sık
şanlı geçmişimize müracaat etmemiz ve dünümüzü muhteşem kılan
değerlerimize sığınmamız da şarttır. Batı böyle bir Rönesans gerçekleştirip
günümüzün medeniyetine doğru yürürken, Hıristiyanlığa sığınmış, Yunan’ı
örnek almış ve Eski Roma’yla zifaf olmuştu. Bu kabîl esaslar başka
medeniyetler için de her zaman söz konusudur. Öyleyse biz de kendi mazi,
kendi mânâ köklerimize sığınacak ve örneklerimizi zamanın bulandıramadığı
lâhûtîliğin enginliklerinden alacağız. Felsefî düşünceden tasavvuf gerçeğine,
dinin yerleşmiş tarz-ı telakkisinden ahlâkî buuduna kadar birer kanaviçe gibi,
her zaman onunla övündüğümüz ve bizim için de zamanın altın dilimi sayılan ak
çağlardan alacak ve onun üzerinde atkı atkı geleceğin dantelasını öreceğiz. Bu
dantelada, Mevlâna, Teftâzânî ile yan yana gelecek, Yunus, Mahdum Kulu ile
aynı seccade üzerinde oturacak, Fuzûlî Âkif’i kucaklayacak, Uluğ Bey Ebû
Hanife’ye selâm çakacak, Hoca Dehhanî İmam Gazzâlî’yle diz dize gelecek,
Muhyiddin İbn Arabî İbn Sina’ya gül atacak, İmam Rabbanî Bediüzzaman’ın
bişâreti ile coşacak.. ve koskocaman bir geçmiş, o devâsâ düşünceleri, devâsâ
kametleriyle bir araya gelecek ve bize kurtuluşun ve dirilişin büyüsünü
fısıldayacak...

Elverir ki, onları bir araya getirecek duygu, düşünce, metod ve felsefeyi
keşfedip, o semavî ve ölümsüz üslûbumuzu bulabilelim! Bu itibarla da, bence
her şeyden evvel yürünecek yolların bir kere daha gözden geçirilip, yeniden
stabilize edilmesine ihtiyaç var. Aşk u şevkin ilham ve bereketi, akıl ve



mantığın emniyet telkin eden sağlamlık ve rasâneti, hürriyet ve kendimiz
olmanın istikrar ve insanîliği, sanat ve felsefemizin derinlik, incelik, tecrit
buudlu, mantık eksenli ve vahiy ruhlu olması bizim Rönesansımızın önemli
esaslarıdır.

Bu yenilenmede Allah rızası gaye-i hayal, ruh bedenin önünde, nefis kalbin
idaresinde vazife şuurunu harekete geçirecek temel dinamik, insan ve ülkemizi
sevme vazgeçilmez bir tutku, ahlâkîlik hiçbir zaman terk edilmeyecek olan
hayatî bir yol azığı; kâinat, insan ve hayat Kur’ân menşûru altında ayrı ayrı
fasıllarıyla sürekli kurcalanan sırlı bir kitap, insan karakteri ve gerçek beşerî
değerleriyle önemli bir güç kaynağı, hedef ve gayenin hakkaniyet ve
mukaddesiyeti ölçüsünde, o hedef ve gayeye ulaştıran yolların Kur’ân ve
Sünnet yörüngeli olması da şaşmazlığın garantisidir.

Aslında, kurtuluşumuzun reçetesi de diyebileceğimiz; ülke ve insanımızın
geleceğinin hedeflenmesi, birkaç asırlık mâkûs kaderimizin değiştirilmesi
gayreti, toplumumuzu yoğurup şekillendirecek ruhun cesetlerimize cân olması,
milletimiz adına taptaze tarihî bir sayfanın açılması gibi hususlardır ki, bunlar,
ütopyaları aşan bir medeniyet ve yenilenme rüyasının sadece birkaç esasından
ibarettir...

Önümüzdeki fasılda birer birer bu esasları ele alacağız.



RUHUMUZUN HEYKELİNİ İKÂME EDERKEN
Daha önce, icmâlen yeryüzü mirasçılarının vasıflarına işaret etmiştik. Şimdi

o hususları biraz daha açarak netleştirmek istiyoruz. Mirasçının birinci vasfı,
kâmil imandır. Kur’ân; insanın yaratılış gayesini mârifet ufku, muhabbet ruhu,
aşk u şevk buudu ve ruhanî hazlar televvünleriyle “iman-ı billah” olarak tespit
eder. İnsan, yerinde kendi özünden varlığın derinliklerine yollar vurarak,
yerinde varlıktan değişik kesitler alıp özünde değerlendirerek iman ve düşünce
dünyasını inşâ etmekle sorumlu tutulmuştur. Bu, aynı zamanda onun ruhunda
meknî bulunan insanlık gerçeğinin ortaya çıkması demektir. Evet insan, ancak
imanın aydınlığında, özünü, özündeki derinlikleri, varlığın hedef ve gayelerini
sezip kâinat ve hâdiselerin iç yüzüne, eşyanın perde arkasına muttali olabilir;
muttali olup varlığı kendi buudlarıyla kavrayabilir. İnançsızlık tıkalı ve boğucu
bir sistemdir. İnançsızın nazarında varlık bir kaosla başlamış, rastlantıların
ürperten belirsizlikleri içinde gelişmiş ve süratle de dehşet veren bir sona
doğru kaymaktadır. Bu sallana ve yuvarlana gidiş içinde, ne ruha inşirah veren
Rahmânî bir nefha ne de bizi insanî emellerimizle kucaklayacak emniyet esintili
küçük bir yer hatta ayağımızı basacak kadar bir zemin vardır.

Menşeini, hareket çizgisini, nereye ve neye yönlendirildiğini, vazife ve
sorumluluklarını sezebilen iman insanı ise, her şeyi apaydın görür; ayağını
basacağı yere endişesiz basar, tevcih edildiği hedefe korkusuzca ve güvenle
yürür.. yürürken de varlığı ve varlığın perde arkasını elli bin defa kurcalar; elli
bin defa eşya ve hâdiseleri imbikten geçirir; her kapıyı zorlar, her nesneyle
münasebet yollarını araştırır.. bildiklerinin, bulduklarının yetmediği yerlerde, o
güne kadar kendisinin veya başkalarının gerçekleştirdiği tespitlerin çehresinde
görüp-duyduğu hakikatlerle yetinir ve yoluna devam eder.

Bu ölçüler içinde bir iman seyyahı, çok önemli bir güç kaynağı keşfetmiş
sayılır. Evet, “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” ile remzedilen ötelere ait bu
cephane ve hazine öylesine önemli bir kuvvet kaynağıdır ki, bu kuvvet kaynağı
ve bu ışığı elde eden insanın artık başka güç kaynağına ihtiyaç hissetmesi söz
konusu değildir. O, hep O’nu görür, O’nu bilir; O’nun maiyyetine koşar,
hayatını O’na yönelik yaşar; mârifet ve itimadının derinliği ölçüsünde bütün
dünyevî güçlere meydan okuyabilir ve her şeyin üstesinden gelebileceği
ümidiyle en olumsuz durumlarda bile şevkle yaşar bedbinlik ve karamsarlığa



düşmez.
Bu husus, başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dünya kadar esere mevzu

teşkil ettiğinden şimdilik onlara havale edip geçiyorum.
Mirasçının ikinci vasfı, yeniden dirilişin en önemli iksiri sayılan aşktır.

Gönlünü Allah’a iman ve O’nun mârifetiyle onarmış, donatmış bir insan,
derecesine göre bütün insanlara, hatta bütün varlığa karşı derin bir muhabbet
ve engin bir aşk duyar; duyar da bütün ömrünü, topyekün varlığı kucaklayan
aşkların, vecdlerin, cezbelerin, incizapların ve ruhanî zevklerin gelgitleri
arasında yaşar. Her dönemde olduğu gibi, günümüzde de bir ulu dirilişi
gerçekleştirmek için, yepyeni bir anlayışla, gönüllerin aşkla coşup, şevkle
köpürmesine ihtiyaç var. Zira aşk olmadan, neticesi itibarıyla kalıcı hiçbir
hamle ve hareketi gerçekleştirmek mümkün değildir. Hele bu hamle ve bu
hareket ukbâ ve öteler buudlu ise.. Allah karşısında var eden ve var olan
münasebetler içinde yerimizi belirlemek.. varlığımız, O’nun varlığının,
ziyasının gölgesi olması itibarıyla yaratılmış olmanın hazlarını duymak.. O’nun
hoşnutluğunu yaratılışın gayesi kabul edip, hep onu avlamaya çalışmak
çerçevesiyle sunacağımız ilâhî aşk, sınırsız ve sırlı bir güç kaynağıdır. Yeryüzü
mirasçıları bu kaynağı ihmal etmemeli, onu köpürte köpürte yaşamalıdırlar.
Batı, aşkı, madde televvünlü buudlarıyla filozofların arkasında felsefenin sisli-
dumanlı ikliminde tanıdı; tattı ve yol boyu şüphe ve tereddütler yaşadı. Biz
varlığa, varlığın kaynağına, Kitap ve Sünnet adesesiyle bakacak, Yaratan’a
karşı gönüllerimizde tutuşturduğumuz sevgiyi, aşk u hummayı, O’ndan ötürü,
bütün varlığa karşı duyduğumuz alâkayı bu iki kaynağın dengeleyici
prensiplerine ve metafiziğe açık enginliklerine sığınarak gerçekleştireceğiz.
Zira insanın menşei, kâinattaki yeri, var olmasının hedefi, takip edeceği yol ve
bu yolun sonu, bu iki kaynakta, insan düşüncesi, insan hissi, insan şuuru ve
insan beklentileriyle o denli uyum içindedir ki onu hissedip de hayret etmemek
ve hayranlık duymamak mümkün değildir. Bu iki ak kaynak, gönül erleri için
birer aşk u şevk fevvâresi, birer cezb u incizap madenidir. Onlara duygu safveti
ve ihtiyaç tezkeresiyle müracaat edenler boş dönmez, onlara sığınanlar da
ebedî ölmez. Elverir ki, sığınanlar, bir Gazzâlî, bir İmam Rabbanî, bir Şah
Veli, bir Bediüzzaman derinlik ve samimiyetiyle sığınsın; bir Mevlâna, bir
Şeyh Gâlip, bir Mehmed Âkif heyecanıyla yaklaşsın; bir Halid, bir Ukbe, bir
Selahaddin, bir Fatih ve bir Yavuz iman ve aksiyonuyla yönelsin.. evet,



bunların o köpük köpük bütün zamanları ve mekânları saran aşk u şevkini,
çağımızın usûl, üslûp ve metodlarıyla harman yaparak, Kur’ân’ın devirleri aşan
ve eskimeyen ruhuna, dolayısıyla da evrensel bir metafiziğe ulaşmak bizim
ikinci adımımızı teşkil edecektir.

Mirasçının üçüncü vasfı; akıl, mantık ve şuur üçlüsüyle ilme yönelmek
olacaktır. İnsanlığın, bir kısım karanlık faraziyeler arkasında sürüklendiği bir
dönemde insanlardaki genel temayüle de bir cevap teşkil edecek olan bu
yöneliş, topyekün beşerin kurtuluşu adına ehemmiyetli bir adım olacaktır. Evet,
Bediüzzaman’ın da işaret ettikleri gibi: İnsanlık ahir zamanda her şeyiyle ilme
ve fenne yönelecek.. o bütün kuvvetini ilimden alacak.. hüküm ve kuvvet bir
kere daha ilmin eline geçecek.. ve ilimlerin geniş kitlelere kabul ettirilmesinde
fesâhat, belâgat ve ifade üstünlüğü de herkesin alâka duyduğu bir mevzu hâline
gelecek.. yani yeniden bir ilim ve beyan devri yaşanacak. Zaten, çevremizi
saran vehimlerin sisli-dumanlı atmosferinden sıyrılıp gerçeklere ve Gerçekler
Gerçeği’ne ulaşabilmemiz için de başka yol yok. Evet, son birkaç asırlık
boşluğu aşmamız, mârifette doygunluğa ulaşmamız; yıllar ve yıllar boyu
yaşadığımız ezikliğin şuuraltı tahribini onararak bir kere daha kendi kendimizi
ispat etmemiz, ilmin, İslâmî düşünce menşûrundan geçirilerek temsil ve ifade
edilmesine bağlıdır. Yakın tarihimiz itibarıyla bizde bazen yönü ve hedefi
belirlenmediği, bazen de ilim bilime, bilim de felsefeye karıştırıldığı için ilmî
düşüncede ciddî kargaşalar yaşandı ve ilim adamları da tamiri zor itibar
kaybına uğradılar. Ülkemizde yaşanan bu boşluk yabancıların işine yaradı;
memleketimizin hemen her köşesinde harıl harıl mektepler açtılar ve bu eğitim
yuvaları vasıtasıyla nesillerimize yabancılık aşıladılar. Bizden bir kesim de, en
istidatlı vatan evlatlarını, hatta el-ayak öperek bu okullara yerleştirdi ve bu
yabancılaşmayı biraz daha hızlandırdı. Belli bir süre sonra, bu toy ve
aldatılmış nesillerde “Ne din kaldı, ne iman; din harap, iman da türâp olup”
gitti.. gitti ve milletçe, hem düşüncede hem tasavvurda hem sanatta hem de
hayatta benlik müptezelliğine maruz kaldık. Niye olmasın ki; hiçbir endişeye
kapılmadan genç dimağları emanet ettiğimiz bu mekteplerde, bilâ istisna,
Amerikan kültürü, Fransız ahlâkı, İngiliz görenek ve gelenekleri her zaman
ilmin ve ilmî düşüncenin önünde oldu. Bu itibarla da gençlerimiz içinde
bulundukları çağı ilmiyle, tekniğiyle, teknolojisiyle yakalayacaklarına, değişik
kamplara ayrılarak Marksçılık, Durkheimcilik, Lenincilik, Maoculuk oyunu



oynamaya başladılar. Kimi komünizm ve proletarya diktatörlüğü rüyalarıyla
avundu.. kimi gidip Freud kompleksine saplandı.. kimi aklını varoluşçuluğa
kaptırarak Sartre’e takıldı.. kimi Marcus deyip salya attı.. kimi de ömrünü
Camus’un hezeyanları arkasında geçirmeye durdu... Evet, bu ülkede bunların
hemen hepsi yaşandı ve bu işin dâyeliğini de sözüm ona ilim yuvaları yüklendi.
Bu buhranlar döneminde bir kısım kara ses ve kara ağızlar, durmadan dini,
dindarı karalıyor ve sürekli Batı menşe’li çılgınlıkları nazara veriyorlardı.
Elbette ki, bizim o dönemi ve o dönemin ucuz piyonlarını unutmamız mümkün
değildir. Ülkemiz ve insanımıza rağmen bu zemini hazırlayanlar, mâşerî
vicdanda ilelebet tarihî suçlular olarak yâd edileceklerdir.

Şimdi biz, içlerimizde bulantı, gönüllerimizde sızı bu karanlık dönemi ve o
günün serkârlarını kendi mesâvileriyle baş başa bırakarak, geleceğimizi inşa
edecek düşünce işçilerinden bahsetmek istiyoruz.

Evet, gençlerimize aşılayacağımız ilmî düşünce sayesinde, batıdan asırlar ve
asırlar önce de gerçekleştirdiğimiz gibi, onların ilimle, fikirle kaynaşıp
bütünleşmesini sağlayıp mutlaka kendi yenilenmemizi (Rönesans) tahakkuk
ettirmeliyiz. Mâşerî vicdanda duyulan mâkûs mukadderâtın ızdırabı, yıllar ve
yıllar boyu maruz kaldığımız vesayet hayatının hâsıl ettiği hafakanlar, birkaç
asırlık istismarın insanımızda meydana getirdiği reaksiyon, şimdiler itibarıyla
bizde yeniden Âdem nebinin feryatlarına, Yunus peygamberin sızlanışlarına,
Eyyûb aleyhisselâmın iniltilerine denk âh u efgâna vesile olmuştur. Hatta şu
anda, bu duygu ve bu düşüncenin iticiliği ve tarihî tecrübelerin kılavuzluğuyla
mesafelerin büzülmeye başladığını ve varılacak noktaya birkaç adım kaldığını
hisseder gibiyiz.

Mirasçının dördüncü vasfı; onun, kâinat, insan ve hayat mülâhazalarını bir
kere daha gözden geçirip yanlış ve doğrularını kritik etmesidir. Bu hususta
şunları zikredebiliriz:

1. Kâinat, sık sık müracaat edilmek üzere Allah tarafından gözler önüne
serilmiş bir kitap; insan, varlığın derinliklerini rasat etmeye açık bir menşûr ve
bütün dünyaların şeffaf bir fihristi; hayat da bu kitap ve bu fihristten süzülen,
süzülüp ilâhî beyanla yankılanan mânâların temessülüdür. Eğer kâinat, insan ve
hayat televvünleri itibarıyla farklı fakat aynı hakikatin değişik yüzleri ise –ki
öyledir– bunları birbirinden ayırmak, hakikatin âhengini bozacağından varlığa



da insana da haksızlık ve saygısızlık demektir.
Evet, Cenâb-ı Hakk’ın kelâm sıfatından gelen beyanını okuyup, anlayıp, itaat

ve inkıyatta bulunmak bir vecibe olduğu gibi, ilmiyle planlayıp, kudret ve
meşîetiyle de var edip ortaya koyduğu topyekün eşya ve hâdiselerde tanınıp
anlaşılması, anlaşılıp mutabakat yollarının tespit edilmesi vazgeçilmesi
imkânsız bir esastır. Evet, O’nun kelâm sıfatından gelen Furkân-ı Azîmüşşân,
bütün varlığın ruhu, dünya ve ukbâ saadetinin biricik kaynağı; kâinat kitabı da
bu gerçeğin cesedi, temsili ve hâvi bulunduğu değişik ilim dalları itibarıyla,
dünya hayatının doğrudan doğruya, ukbâ hayatının da dolayısıyla çok önemli bir
dinamiğidir. Bu itibarla, her iki kitabın da iyi anlaşılıp pratiğe
dönüştürülmesinin, sonra da bütün bir hayatın onların üzerinde örgülenmesinin
mükâfatı; onları ihmal etmenin, görmezlikten gelmenin, hatta uygun şekilde
yorumlayamamanın ve hayata geçirememenin de cezası söz konusudur.

2. Gerçek insanî derinliklerin, duygu, düşünce ve karakterde aranması lâzım
geldiği gibi onun Hakk’ın nazarında ve halkın yanındaki itibarı da yine bu
hususlarda aranmalıdır. Üstün insanî vasıflar, duygu, düşünce derinliği ve
karakter sağlamlığı hemen her yerde geçerli bir kredi kartı mesabesindedir.
İman ve iz’anına kâfirce vasıf ve düşünceler bulaştıran, karakteriyle de
çevresinde her zaman endişe ve kuşku uyaran insan, hiçbir zaman Hakk’ın teyit
ve inayetine mazhar olamayacağı gibi, halk nezdindeki itibar ve güvenilirliğini
de koruması mümkün değildir. Zira Hak da, halk da insanları, insanî vasıfları,
üstün karakterleriyle değerlendirir ve ona göre mükâfatlandırırlar. Bu itibarla
da, insanî değerler itibarıyla fakir, karakterleriyle de zayıf kimseler, çok iyi
birer mü’min görünümünde olsalar da, büyük başarılar elde etmeleri ve elde
ettikleri başarıları koruyabilmeleri; aksine iyi bir Müslüman görünümünde
olmadığı hâlde sağlam karakteri ve üstün insanî vasıfları itibarıyla birkaç
kadem ileride olanların da bütün bütün başarısız kalmaları mümkün değildir.
Evet, Hakk’ın takdir ve mükâfatı sıfatlara göre olduğu gibi, insanların
hüsnükabulü de bir ölçüde yine buna bağlıdır.

3. Meşru ve hak olan bir hedefe ulaşmanın vasıtaları da yine hak ve meşru
olmalıdır. Evet, İslâmî çizgide olanlar için her işte gaye-i hayalin meşru olması
bir hak, o hakka ulaşmada başvurulacak vesilelerin meşruiyeti de bir vecibedir.
Hak rızası ve Hakk’a vuslat, ihlâs ve samimiyet olmadan elde edilemeyeceği



gibi, İslâm’a hizmet ve Müslümanları gerçek hedeflerine yönlendirmek de
kat’iyen şeytanî yollarla gerçekleşemez. Hatta bazen bunun aksi mümkün
görülse de, bâtıl yollarda itibarını tüketerek Hakk’ın iltifatını ve halkın
teveccühünü yitirmiş kimselerin, uzun süre başarılı olmaları kat’iyen
düşünülemez.

Mirasçının beşinci vasfı; onun hür düşünebilmesi ve düşünce hürriyetine
saygılı olması şeklinde hulâsa edilebilir. Hür olabilme, hürriyeti duyabilme
insan iradesinin önemli bir derinliği ve benlik sırlarına açılmanın da sihirli
kapısıdır. O derinliğe açılamayan ve o kapıdan içeriye giremeyene insan demek
oldukça zordur. Yıllar ve yıllar var ki bizler, hem içten hem de dıştan korkunç
bir esaret cenderesi içinde kıvranıp duruyoruz. Duygu ve düşüncelerimize çeşit
çeşit baskıların yapıldığı esaret cenderesi içinde.. okumanın, düşünmenin,
hissetmenin ve yaşamanın tahdit edildiği böyle bir ortamda yenileşme ve
gelişme bir yana, insanın insanî melekeleriyle kalabilmesi bile mümkün
değildir.

Evet, böyle bir zeminde, tecdit ruhuyla şahlanmış gözü sonsuzluklarda büyük
insanların yetiştirilmesi şöyle dursun, saf ve düz insan seviyesinin
korunabilmesi bile çok zor olsa gerek. Böyle bir vasatta olsa olsa, şahsiyet
kaymasına uğramış zayıf karakterler, sünepe ruhlar ve duygularıyla mefluç
insanlar bulunur. Yakın tarihimiz itibarıyla, hem yuvanın hem sokağın hem
eğitim müesseselerinin hem de sanat çevrelerinin ruhlarımıza pompaladığı
çarpık düşünceler, sakat kriterler, maddeden ruha, fizikten metafiziğe her
şeyimizi altüst etti. Bu dönem itibarıyla, düşüneyim derken saplantılarımızı
ortaya koyuyor, her şeyi benlik yörüngeli planlıyor, inanç ve anlayışlarımızın
yanında başka inanç ve anlayışların da olabileceğini hiç mi hiç hesaba
katmıyor; fırsat buldukça sık sık kuvvete başvuruyor, kuvvete başvurarak
hakkın da iradenin de, hür düşüncenin de ağzının payını veriyor ve gelip gelip
başkalarının tepesine biniyorduk. Ne acıdır ki şu anda bile bunların olmadığını
ve olamayacağını söylemek mümkün değildir. Oysaki milletçe yenilenmeye
doğru yürürken, bir taraftan bin yıllık tarihî dinamikleri gözden bir kez daha
geçirmemiz, diğer taraftan yüz elli senelik çeşitli “değişim” ve “dönüşümler”i
sorgulamamız şarttır. Şarttır, zira günümüzde hükümler ve kararlar bir kısım
tabulara göre verilmektedir. Böyle belli düşünceler altında verilen kararlar ise
malûldür.. velûd olamaz.. ve hele beklenilen aydınlık bir dönemi hazırlayamaz.



Hâlihazırdaki anlayışa göre hazırlansa hazırlansa, ihtirasların öldürücü ağında
yığınlar arası çatışmalar, partiler arası boğuşmalar, milletler arası kavgalar ve
kuvvetler arası müsademeler hazırlanır. Bugün bir kesimin diğeriyle vuruşması
bundan, farklılıkların kavgaya dönüşmesi bundan ve bir türlü aşılamayan
yeryüzü vahşeti de yine bundandır. İnsanlar bu kadar bencil, bu kadar muhteris,
bu kadar acımasız olmasalardı ihtimal dünya şimdikinden bir hayli farklı bir
görünüm arz edecekti.

Öyleyse, bugün farklı dünyalara doğru yürürken hem başkalarına karşı olan
tavırlarımızda, hem kendi benlik ve hırslarımız açısından biraz daha hür
düşünceli ve hür iradeli olmalıyız.. evet, bugün her şeyden ziyade hür
düşünceyi kucaklayabilen, ilme ve ilmî araştırmalara açık olabilen, kâinattan
hayata uzanan çizgide Kur’ân ve Sünnetullah arasındaki mutabakatı sezebilen
engin sinelere ihtiyaç var. Bunu da şimdilerde ancak dehâ misyonunu yüklenen
bir cemaat yapabilir. Vâkıa eskiden bu büyük işler ferdî dehâlarla temsil
ediliyordu.. ne var ki, her şeyin olabildiğince teferruata açıldığı ve ferd-i
ferîdlerin dahi altından kalkamayacağı bir hâl aldığı günümüzde, artık dehânın
yerini de şahs-ı mânevî, meşveret ve kolektif şuur almıştır ki, bu da yeryüzü
mirasçılarının altıncı adımının hulâsasıdır.

Yakın tarihimiz itibarıyla, böyle bir anlayışın İslâmî topluma mâl
edilemediği bir gerçek.. zaten mektebin bir kısım dogmaları heceleyip durduğu,
medresenin hayata kenarından köşesinden baktığı, tekyenin bütün bütün gidip
metafiziğe gömüldüğü, kışlanın sadece kuvvetle gerinip, kuvvetle gürlediği bir
dönemde bunların hayata mâl edilmesi de mümkün değildi.

Evet bu dönemde mektep bütünüyle skolastik düşüncenin tesirinde kaldı ve
hep onu solukladı; medrese, ilme ve düşünceye kapalı, inşâ gücünden mahrum
âdeta bir mefluç gibi yaşadı.. tekye-zaviye aşk u şevkin yerine menkıbelerle
teselli olmaya başladı.. kuvveti temsil edenler de sık sık unutuldukları
mülâhazasıyla kendilerini hatırlatma ve ispat etme kompleksine kapıldı; derken
her şey altüst oldu ve millet ağacı devrilecek şekilde temelinden sarsıldı. Öyle
anlaşılıyor ki kaderin, yollarına su serptiği bahtiyarlar bu dinamikleri yerli
yerinde kullanacakları, kalb ve kafa arasındaki tıkanıklıkları açıp insan
enfüsünde ilham ve düşünce koridorları meydana getirecekleri güne kadar da
bu sarsıntılar yaşanacak.



Mirasçının yedinci vasfı; riyâzî düşüncedir. Bir dönemde Asya’daki ilkler
daha sonra da batı, Rönesansını riyâzî kanunlarla düşünme sayesinde
gerçekleştirdi. İnsanlık, tarihi boyu pek çok belirsiz ve karanlık şeyleri
sayıların sırlı dünyasında keşfedip ortaya çıkarmıştır. Hurûfîlerin ifratkâr
davranışları bir yana, matematik olmayınca ne eşyanın ne de insanın
birbirleriyle münasebetlerini anlamak mümkün değildir. O, kâinattan hayata
uzanan çizgide bir ışık kaynağı gibi yollarımızı aydınlatır, bize insan ufkunun
ötelerini, hatta düşünülmesi taşınılması çok zor imkân âleminin derinliklerini
gösterir ve bizi ideallerimizle buluşturur.

Ne var ki, riyâzî olmak, matematikle alâkalı şeyleri bilmek değildir; o,
matematiği kanunlarıyla düşünmek, insan düşüncesinden varlığın derinliklerine
uzayan yolda sürekli onunla beraber olmaktır. Fizikten metafiziğe, maddeden
enerjiye, cesetten ruha, hukuktan tasavvufa hep onunla beraber olmak. Evet,
varlığı tam kavrayabilmek için hem tasavvufî düşünce hem ilmî araştırma çifte
usûlünü kabul etme mecburiyetindeyiz. Batı temelde kendinde olmayan bir
cevherin yerini doldurmada oldukça zorluk çekmiş ve bu ihtiyacı bir ölçüde
mistisizme sığınarak karşılamaya çalışmıştı.. her zaman İslâm ruhuyla içli-dışlı
olmuş bizim dünyamız için, yabancı herhangi bir şey aramaya veya herhangi bir
şeye sığınmaya ihtiyaç yoktur. Bizim bütün güç kaynaklarımız düşünce ve iman
sistemimizin içinde vardır; elverir ki o kaynağı ve o ruhu ilk zenginliğiyle
kavrayabilelim.. o zaman, varlık içindeki bir kısım sırlı münasebetleri ve bu
münasebetlerin âhenkli cereyanını görecek ve her şeyi daha bir değişik temâşâ
ve zevk irfanına ulaşacağız.

Şimdilerde muğlak ve israf-ı kelâm gibi görünen, fakat gelecekte büyük
yankıları olacağına inandığım riyâzî düşüncenin de küçük bir hulâsasını
verdikten sonra; sanat düşüncemizi sekizinci vasıf olarak hatırlatmak icap
ederdi. Ancak şimdilik belli mülâhazalara binaen, Jülvern gibi: “Bir kısım
çevreler bizim kriterlerimiz içinde henüz böyle bir yolculuğa hazır değiller.”
deyip böylece bu mütalaamızı da noktalıyoruz.



ŞÛRÂ
Şûrâ, ilk mirasçılar gibi günümüzün kudsîleri için de en hayatî bir vasıf, en

esaslı bir kuraldır. Kur’ân’a göre o, mü’min bir toplumun en bariz alâmeti ve
İslâm’a gönül vermiş bir cemaatin en önemli hususiyetidir. Kur’ân-ı Kerim’de
şûrâ, namaz ve infakla aynı çizgide zikredilir ve “Onlar (öyle kimselerdir) ki,
Rabbilerinin çağrısına icabet eder ve namazı dosdoğru kılarlar; onların
işleri kendi aralarında şûrâ iledir; kendilerine rızık olarak verdiğimizden de

infakta bulunurlar.”1 buyrularak, şûrânın ibadet ölçüsünde bir muamele
olduğu hatırlatılır. Evet, bu ilâhî emirde, Allah’ın çağrısına icabet ve bu
icabetin gereği ve neticesi sayılan namaz-şûrâ-infak zikredilerek bu hayatî
meselenin önemi vurgulanmıştır.

Bu itibarladır ki; şûrâyı önemsemeyen bir toplum tam mü’min
sayılamayacağı gibi, onu uygulamayan bir cemaat de, kâmil mânâda Müslüman
kabul edilmemiştir. İslâm dininde şûrâ, hem idare edenlerin hem de idare
edilenlerin mutlaka uymaları lâzım gelen hayatî bir esastır. İdareci; siyaset,
idare, teşrî ve toplumla alâkalı daha pek çok meselede istişarede bulunmakla;
idare edilenler de, kendi görüş ve düşüncelerini idarecilere bildirmekle
sorumlu tutulmuşlardır.

Şûrânın önemiyle alâkalı bir sohbete mevzu olmuş aşağıdaki hususları
kaydetmekte fayda mülâhaza ediyoruz: Evvelâ şûrâ, herhangi bir hususta
verilecek kararların isabetli olabilmesinin ilk şartıdır. İyiden iyiye
düşünülmeden, başkalarının fikir ve tenkitleri alınmadan fert ve toplumla
alâkalı verilen kararlar, çok defa hüsran ve fiyasko ile neticelendiği
görülmüştür. Kendi düşüncelerine kapalı ve başkalarının fikirlerine de saygılı
olmayan biri, üstün bir fıtrat, seviyeli bir dimağ, hatta dâhi bile olsa, her
düşüncesini meşverete arz eden sıradan ve düz bir insana göre daha çok
yanılmalara maruzdur. En akıllı insan, meşverete en çok saygılı ve başkalarının
düşüncelerinden de en çok yararlanan insandır. İş ve planlarında kendi
fikirleriyle yetinen, hatta onları zorla diğer insanlara da kabul ettirmeye
çalışanlar, önemli bir dinamizmi elden kaçırdıkları gibi, çevrelerinden de
sürekli nefret ve istiskal görürler.

Evet, bir insanın teşebbüs ettiği herhangi bir işinde en güzel neticelere
ulaşmasının ilk şartı meşveret olduğu gibi; onun kendi gücünün kat kat üstünde



önemli bir kuvvet kaynağına sahip olmasının yolu da başka değil yine
meşverettir.

Evet, herhangi bir işe teşebbüs etmeden evvel, her türlü danışma ve
araştırma yapılmak suretiyle, sebepler bazında ve tedbir planında kusur
edilmemelidir ki, neticede kaderi tenkit ve çevreyi suçlama gibi, musibeti
ikileştiren zararlı davranışlara girilmesin.. evet, herhangi bir işe azmetmeden
evvel, âkıbet güzelce düşünülmez, bilgi ve tecrübe sahipleriyle de
görüşülmezse, hayal kırıklığı ve nedamet kaçınılmaz olur. Önü-arkası
düşünülmeden içine girilmiş nice işler vardır ki, iki adım ileriye
götürülememiş olmaktan başka, müteşebbislerin hem itibar kaybetmelerine hem
de inkisarlarına sebep olmuştur.

Bir sistem olarak İslâm nizamını ayakta tutan dinamiklerin başında şûrâ
gelir. Ferde-topluma, devlete-millete, ilme-maarife, iktisadiyâta ve içtimaiyâta
ait meselelerin çözümünde en önemli misyon ve vazife şûrâya aittir; tabiî bu
meseleler hakkında mânâsı açık “nass” mevcut değilse..

İslâm’da “Devlet Şûrâsı” icrânın önünde ona rehberlik yapma konumunda
bir müessesedir. Onun yerinde bugün “Danıştay” vardır ama, İslâmî şûrâya
göre fonksiyonu sınırlı, hareket sahası dar, sıkıştırılmış bir müessesedir.

Devlet reisi veya başyüce, Allah tarafından müeyyed olup vahiy ve ilhamla
da beslense, yine istişare etme zorunluluğu altındadır.. günümüze kadar da bu
hep böyle devam edegelmiştir. Yer yer onu ihmal edenler olmuş ise de, büyük
ölçüde, değişik ad ve unvanlarla devam ettiren millet ve toplumların sayısı da
az değildir. Aslında, bugüne kadar onu görmezlikten gelen veya göz ardı eden
hiçbir toplum iflah olmamıştır. Zaten Efendimiz de ümmetin kurtuluş ve

geleceğe yürümesini, “İstişarede bulunan kaybetmez.”2 sözleriyle meşverete
bağlamıyor mu?

Kur’ân-ı Kerim’de istişare, iki âyette sarahaten ele alınır; işareten şûrâya
temas eden âyât-ı Kur’âniye ise pek çoktur. Tevilsiz, yorumsuz açıktan açığa
şûrâ ile alâkalı bu iki âyetten biri, Âl-i İmrân sûre-i celîlesindeki: “Bu iş

hususunda onlarla istişarede bulun!”3 âyeti, diğeri de Şûrâ sûre-i

mübînindeki: “Onların işleri kendi aralarında meşveret iledir.” 4 ferman-ı
sübhânîsidir. Ayrıca, şûrâyla alâkalı beyanın içinde bulunması itibarıyla, bu
sûreye “Şûrâ” isminin verilmesi de gayet mânidârdır!



Bu sûrede şûrâ, sahabe-i kirâmın övgüye lâyık bir vasfı olarak ele alınıyor.
Sanki “Her işleri meşveret yörüngeli olan bu insanlar nasıl senâ edilmez ki!”
tarzında takdir buudlu bir hatırlatma yapılıyor.. evet, ashabın senâ edilecek
onca hususiyetlerinin yanında burada, sadece “şûrâ” kelimesi seçilerek onunla
senâ edilmeleri, meşveretin ehemmiyeti adına çok önemli bir ipucu sayılır..

İstişare, Kur’ân-ı Kerim’de önemle üzerinde durulan bir kural olduğu gibi,
sünnet-i seniyyede küçümsenmeyecek ölçüde üzerinde durulduğuna, hatta
tahşidat yapıldığına şahit oluruz. Efendimiz, hakkında nass vârid olmayan her
meseleyi, kadın-erkek, genç-ihtiyar herkesle istişare ederdi ki, değişik
sahalarda onca ilerlemeye rağmen, meşveret mevzuunda o gün ulaşılan noktaya
henüz ulaşabildiğimiz söylenemez.

Evet, Allah Resûlü, her meseleyi ashabıyla istişare ederek onların düşünce
ve görüşlerini alıyor, planladığı her işi mâşerî vicdana mâlediyor ve onun
hissiyat, duygu ve temayüllerini âdeta blokaj gibi kullanarak karar verdiği
işlere mukavemet açısından ayrı bir güç kazandırıyordu. Yani yapılması
planlanan işlere, herkesin ruhen ve fikren iştirakini sağlayarak projelerini en
sağlam statikler üzerinde gerçekleştiriyordu.

Şimdi bu hususla alâkalı O’nun hayat-ı seniyyelerinden küçük bir kesit arz
edelim:

Hazret-i Ruh-u Seyyidi’l-Enâm, Uhud’a çıktıkları zaman, ashabına bir kısım
tavsiyelerde bulunmuş ve bir düzine strateji üzerinde durmuştu.
Arkadaşlarından zımnî bir muhalefet bile almadan uygulamaya koyduğu bu
şeyler arasında: Okçuların bir tepeye yerleştirilmesi, onların düşmanı nasıl
karşılayacakları keyfiyeti, ne olursa olsun yerlerinden ayrılmamaları lâzım
geldiği hususu.. ve diğerleriyle beraber emre itaat edip zaaf göstermemeleri,
ganimet arkasına düşmemeleri gibi tavsiyeler bunlardan bazıları.. ne var ki,
ashab-ı kiram, emre itaatteki inceliği anlasalar da, zaman itibarıyla emir
süresinin bitmesinde içtihat hatasına düşmüş ve kapalı bir muhalefet tavrı
almışlardı ki, Efendimiz, Uhud yolunda karşılaştığı zımnî muhalefetlerden
biriyle karşı karşıya bulunuyordu.

Şimdi, eğer O’nun yerinde böyle üst üste muhalefetlerle karşılaşan bir
başkası olsaydı, bunca zarar ve zayiattan sonra onları da, onların düşüncelerini
de elinin tersiyle iter ve “Gidin Allah’tan bulun!” derdi. Ama O, öyle yapmadı;



arkadaşlarının sebebiyet verdiği ve hasımlarının gerçekleştirdiği en amansız
tecavüzlerle yüzü gözü kanlar içinde, bir sürü şehidin paramparça cesetleri
karşısında ve arkadaşlarından bazılarının kendi başlarının derdine düştükleri,
hatta bazılarının da “Medine” yolunu tuttuğu hengâmda, O suçlu-suçsuz
etrafında kümelenen insanlara, hiçbir şey olmamış gibi, Allah’ın: “Bu iş

hususunda onlarla istişare et!”5 âyetini onlara okuyor ve oturup yeniden
onlarla meşverette bulunuyordu. Sadece meşveret etmekle de kalmıyor, onları
bağışlaması lâzım geldiğini ve onlar hakkında istiğfar emri aldığını da onlara
duyuruyordu.

Böylece Allah Resûlü, hayat-ı seniyyelerini vahyin aydınlığında sürdürüyor
olmalarına rağmen, meşveretle memur olduğunu da ortaya koyuyor; bununla
idarecilere sorumluluklarını hatırlatıyor, idare edilenlere de düşüncelerinin
değerlendirilmesi fırsatını veriyor.. ve onlara, idarecilere yardımcı olma
yollarını açıyor, idarecilere de istibdada girmemelerini hatırlatıyordu.

Ayrıca Uhud Harbini müteakip: “Bu iş hususunda onlarla istişare et!”
fermân-ı sübhanisi nazil olunca, Allah Resûlü’nün şöyle buyurduğu nakledilir:
“Şüphesiz ne Allah’ın ne de Resûlü’nün meşverete ihtiyacı vardır. Ne var ki
Allah onu, ümmete bir rahmet vesilesi kılmıştır. Kim istişarede bulunursa, o
doğruya ulaşmaktan mahrum kalmaz.. kim de onu terk ederse sapıklığa

düşer?”6 Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi Allah, meşverete ihtiyacı olmayan
Nebisine istişareyi emretmekle, idarecilere şûrânın önemini hatırlatmak
istiyordu.

İstişare hususunda, O’ndan şerefsudûr olmuş:

“Meşverette bulunan pişman olmaz.”7

“İstişare eden zarar görmez.”8

“Meşveret eden güvenlik içindedir.”9

“İstişare edip doğru neticeye ulaşmamış bir topluluk yoktur.”  ... gibi
dünya kadar pırlanta söz vardır.

Bütün bunları nazara alarak İslâm ulemâsı, şûrânın, İslâm’ın temel
prensiplerinden olduğunda ve mutlaka hayata mâledilmesi gerekli hükümlerden
bulunduğunda ittifak etmişlerdir. Değişik devirler, değişik zaman ve bir kısım
hususî şartlar muvacehesinde tatbikatta bazı farklılıklar göze çarpsa da bu hep



böyle olmuştur.
* * *

Elbette ki şûrâ ilâhî emirler önünde bir teşrî kaynağı değildir. O bir kısım
kanun ve prensiplere esas olmakla beraber, gerçek teşrî kaynaklarına bağlılıkla
sınırlandırılmıştır. Evet İslâm’da, hakkında sarih “nass” olan meseleler
insanların müdahale sınırları dışında bırakılmıştır. Bu türlü meselelerde,
sadece nassın ifade ettiği maksadın bulunabilmesi mülâhazasıyla şûrâya
müracaat edilebilir. Hakkında ilâhî nass bulunmayan meseleler ise bütünüyle
şûrâ sınırları içinde sayılır. Bu gibi hususlarda varılan netice ve verilen
kararlara, nasslarda olduğu gibi uyma mecburiyeti vardır.. ve artık bu
kararların aleyhinde bulunulamaz.. onlara muhalif görüş ve düşünce
serdedilemez. Şayet cumhura rağmen, varılan neticede bir yanlışlık varsa, o da
yine bir istişare ile giderilmelidir.

Şûrâ hakkındaki nasslar, bir mânâda umumiyet ifade etse de, onlar belirli
mevzularla alâkalı nasslar ve Allah Resûlü’nün hareket ve davranışlarıyla da
sınırlandırılmışlardır. Aslında İslâm’daki nasslar, küllî prensipler ve umumî
kaideler ifade eden, sayıları da fazla olmayan bir kısım meselelerin dışında,
teferruat sayılabilecek konular üzerinde, tafsilatta bulunup fazla durmamıştır.
Haklarında nass vârid olmayan mevzulara gelince, bunlar bütünüyle şûrâ alanı
içine girerler ve meşverete açık meselelerdir.

İslâm’ın sarih olarak hakkında ahkâm vaz’ettiği her mesele şûrâ sınırları
dışında, hakkında açık bir hüküm bulunmayan hususlar da şûrâ sınırları içinde
kalması gerçeğinden hareketle o, hemen her durum ve şart altında İslâm’a
bağlılıkla sınırlı Kur’ân ve Sünnet endeksli, Kitabullah’la belirlenen gayeyi
gerçekleştirmeye çalışır. Hiç şüphesiz, İslâm’ın hedeflediği hususların başında
da, insanlar arasında eşitliğin tahakkuk ettirilmesi.. cehaletle savaşılıp bilginin
yaygınlaştırılması.. her meselenin İslâmî kimlik etrafında örgülenip,
Müslümanın kendi özüyle tersleşmesine meydan verilmemesi.. ülke insanının
devletlerarası muvazenede yer ve itibarını korumaya yönlendirilmesi.. fert ve
toplum arasında içtimaî adaletin gerçekleştirilmesi.. her kesimiyle bütün bir
milletin, hemen her ferdinde sevgi, saygı, diğergâmlık ve maddî-mânevî füyûzât
hislerinden fedakârlıkta bulunarak başkaları için yaşayabilmesi duygularının
geliştirilmesi.. dünya ve ahiret muvazenesinin korunup kollanması.. iç ve dış



siyasetin tanzim edilmesi.. dünyanın yakın takibe alınması.. ve icabında bütün
bir cihanla başa çıkabilecek güç kaynaklarının, hatta psikolojik savaş timlerinin
hazırlanması veya modernizasyonu… gibi hususları sıralayabiliriz. Bütün
bunlar, eskiden beri büyük idarecilerin, insanüstü mütefekkirlerin ve devâsâ
filozofların da ısrarla üzerinde durdukları insanlık meseleleridir. İslâm’ın
Yüce Peygamberi de, hayat-ı seniyyeleri boyunca, teşrî ve temsil sorumluluğu
içinde hep bu hedefi takip etmiş ve insanların hayatlarını, kültür faaliyetlerini,
teşebbüs ve çalışmalarını, birbirleriyle olan münasebetlerini bu esaslar üzerine
oturtmuş; duygu, düşünce, akıl, mantık, his ve kalbleri arasındaki irtibatı da bu
yolla tahakkuk ettirmiştir.

* * *
Şûrânın kendine göre vaad ettiği bir kısım neticeleri ve o neticelere ulaştıran

bir kısım da kuralları vardır. Bu cümleden olarak; toplumun fikir ve müdahale
seviyesini yükseltmek.. her yeni hâdisede onun görüşlerini alıp ona kendi
önemini hatırlatmak, hatırlatıp alternatif düşünce üretmeye sevk etmek..
İslâm’ın geleceği adına, şûrâ prensibini dinamik olarak sürekli gündemde
tutmak.. bir ölçüde hemen her hâdise münasebetiyle, “Sevâd-ı Âzam”ın idareye
katılmasını sağlamak.. halkın idareyi kontrol edip, gerektiğinde onun idarecileri
sorgulaması şuurunu canlı tutmak.. yöneticilerin sorumsuzca davranışlarını
engelleyip tasarruflarını sınırlandırmak… gibi hususları zikredebiliriz.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, şûrânın bu hayatî önemindendir ki, Allah,
ashab-ı kiramı senâ makamında “Onların işleri kendi aralarında meşveret

iledir.”10 buyurur. Ayrıca Efendimiz’e, Uhud’un sonuna doğru ve en ızdıraplı
dakikalarında, o acı son ve ızdıraplı dakikalara sebebiyet veren ashabıyla “Bu

iş hususunda onlarla istişarede bulun!”11 diye bir kere daha meşvereti
emreder ki fevkalâde mânidardır!

Şûrâ kuralıyla alâkalı şerefnüzûl olan her iki âyet de, olabildiğince esnek,
her devrin ihtiyacını karşılayabilecek mahiyette ve bütün zamanları aşacak
genişliktedir. Öyle ki, dünya ne kadar değişirse değişsin, zaman ne kadar
başkalaşırsa başkalaşsın, hatta isterse insanlık gidip fezada kentler kursun bu
nasslara yeni bir şeyler ilâve etme lüzumu duyulmayacaktır. Aslında, İslâm’ın
diğer kaide ve prensipleri de aynı esneklik ve aynı evrenselliğe açıktırlar.. ve
zamana rağmen hep gençliklerini ve geçerliliklerini korumuşlardır ve



koruyacaklardır da..
* * *

Şûrâya esas teşkil eden şu hususları hatırlatmakta da yarar görüyoruz:
1. Şûrâ, hem idare eden hem de idare edilenler için bir haktır ve bu hakkı

kullanma mevzuunda da, taraflardan birinin diğerine karşı hakk-ı rüçhâniyeti
yoktur. Allah (celle celâluhu): “Onların işleri kendi aralarında meşveret

iledir.”12 buyurarak her iki tarafın da müsâvi olan konumlarına işaret buyurur.
Bütün Müslümanlara ait işler herkesi alâkadar ettiği için, onlara ait meselelerin
görüşülmesinde idare edenin de edilenin de hakları eşit kabul edilmiştir. Ancak
bu hak yer, zaman ve şartlara göre farklılaşabileceğinden, şûrânın icra ediliş
şekli de farklı olabilir.

2. Toplumu alâkadar eden meselelerin meşverete sunulması, “Bu iş

hususunda onlarla istişarede bulun!”13 fermanı gereğince, şûrâya esas teşkil
eden hususu rey ashabına arz etmesi bir sorumluluk olduğundan, idareci bu
sorumluluğu yerine getirmediğinde mesul olacağı gibi, idare edilenler de,
fikirlerinin alınmak istendiği konularda görüşlerini bildirmediklerinde mesul
olurlar. Hatta sadece görüşlerini bildirmemekle değil, görüşlerinin alınmasında
kararlı olmadıkları zaman da vatandaşlık vazifesini yerine getirmemiş
sayılırlar.

3. Şûrânın, Allah rızası için ve Müslümanlar yararına yapılması, rüşvet,
baskı ve tehditlerle istişarî heyetin düşünce çizgisinin saptırılmasına meydan
verilmemesi de önemli bir esastır. Allah Resûlü, “Kendisiyle istişare edilen
insan bir güven insanıdır; kendisine bir husus danışılan kimse kendi

hakkında karar veriyor olma ölçüsünde düşüncesini bildirmelidir.”14

buyururlar.
4. Meşverette her zaman icma olmayabilir; herkesin görüşünün tek bir

noktada toplanmadığı durumlarda, ekseriyetin düşünce ve kanaatine göre amel
edilir. Zira Sahib-i Şeriat’a göre ekseriyet icma hükmündedir. O:

“Allah eli (inâyeti) cemaat iledir.”15

“Ümmetim sapıklıkta birleşmez.”16

“Allah’tan, ümmetimin sapıklıkta içtima etmemesini istedim, O da bu



isteğimi kabul buyurdu.”17 beyanlarıyla çoğunluğun icma kuvvetinde olduğunu
ve “Sevâd-ı Âzam”a uyulması lâzım geldiğini ihtar eder ki, bu mevzuda hayat-ı
seniyyelerinden pek çok misal aktarmak mümkündür. Ezcümle, Bedir ve
Uhud’un hem bidayetindeki hem de nihayetindeki meşveretler bu çizgide
cereyan etmişlerdir.

5. İster icma kararıyla, ister çoğunluğun görüşüne göre olsun, şûrâ, usûlüne
göre cereyan etmişse, artık orada üzerinde anlaşılan görüşe muhalefet etmek
caiz değildir ve alternatif düşünceler ileri sürülemez. “Ben farklı ve isabetli
bir görüşte bulunmuştum.” veya “Ben muhalefet şerhi koymuştum.” gibi sözlerle
alınan karar aleyhinde rey izhar etmek düpedüz bozgunculuk ve günahtır. Allah
Resûlü, kendi içtihatlarına rağmen böyle bir çoğunluğun görüşlerine uyarak
Uhud’a çıkmış, sonra da evvel ve âhir, hatalı da olsa, ekseriyetin içtihatlarıyla
alâkalı hiçbir beyanda bulunmamıştır. Kaldı ki, Kur’ân-ı Kerim, Uhud’a
hazırlanırken irtikâp edilen o mukarrabînin zellesinin sorgulanabileceği
işaretini de vermişti..

6. Şûrâ, mevcut problemleri çözmekle meşgul olur; muhtemel hâdiselerle
alâkalı tahminî kararlar üzerinde fazla durmaz. Zaten, İslâmî hayat, nassların
ışığı altında sürüp gitmektedir. O çerçevenin dışında cereyan eden vak’alar
veya mutlaka gerçekleştirilmesi lâzım gelen plan ve projeler ise, o vak’a ve o
projelerin hususiyetleri de nazar-ı itibara alınarak, her hâdise, her plan kendi
cereyan keyfiyetine göre kendi içinde çözülmelidir.

7. Şûrâyı teşkil eden heyet ihtiyaç hâsıl olunca bir araya gelir.. ve
problemleri çözüp, plan ve projeleri nihaî duruma getirecekleri âna kadar da
çalışmasını sürdürür. Onun periyodik olarak icra edileceğine dair herhangi bir
nass olmadığı gibi, maaşlı ve ücretli adamlarla yürütüldüğüne dair de herhangi
bir işaret mevcut değildir. Teşrî döneminden sonraki tatbikat ise bizi bağlamaz.
Zaten, şûrânın maaşlı memurlarla yürütülmesi beraberinde bir kısım
problemleri de getirir...

* * *
Şûrâ söz konusu olunca kimlerle meşveret edileceği hususu üzerinde de

durmak icap eder. Bütün bir ülke insanını bir araya getirip hepsiyle birden
istişare etmek mümkün olmadığına göre, onun sınırlı bir kadro ile



gerçekleştirilmesi zarureti doğar. Ayrıca, istişareye arz edilen konular, büyük
ölçüde ilim, mümârese, ihtisas ve tecrübe istediğinden, şûrânın da bu
hususlarla temayüz etmiş şahıslardan teşkil edilmesi icap eder ki, bu da ancak,
ulemânın “ehlü’l-hall ve’l-akd” dedikleri her meseleyi çözebilecek bir
başyüceler heyeti olabilir. Hususiyle hayatın bütün bütün giriftleştiği, dünyanın
globalleştiği ve her problemin bir dünya problemi hâline geldiği günümüzde,
İslâmî mânâ, İslâmî ruh ve İslâmî ilimlerin yanında, Müslümanlar için çok defa
maslahat sayılan diğer ilim, fen ve teknikle alâkalı konuları bilen kimselerin de
bu başyüceler içinde bulunması şarttır. Bu ikinci şıktaki hususlar, dine
uygunluğu, dinî otoritelerce kontrol edilmesi kaydıyla, her zaman değişik
sahalardaki ihtisas erbabıyla yapılabilir. Aslında şûrâ, “ehlü’l-hall ve’l-akd”e
bırakıldığı gibi, onun değişik zaman ve değişik keyfiyetlere göre icra şekli de
yine onlara havale edilmiştir. Dönüp tarihe baktığımız zaman, değişik devirler
ve ayrı ayrı ahvâl itibarıyla onun tatbikatındaki farklılıkları görmek
mümkündür. Evet, tarih boyunca o, yer yer dar dairede, zaman zaman da
genişletilmiş olarak; bazen sırf siviller arasında, bazen de askeriye ve ilmiyeye
de kapılarını açarak bir hayli farklılıklara sahne olmuştur. Ama bu onun
değiştirilmeye maruz bir kural olmasından değil, her devirde
uygulanabilirliğindeki esnekliğinden ve evrenselliğindendir.

Değişik şart ve değişik devirlere göre şûrânın icra şekli ve heyet mozaiği
değişse de, onu teşkil eden başyücelerin, ilim, adalet, görüş ve tecrübe sahibi,
hikmet ve firaset erbabı olmaları vasfı değişmez. Adalet; farzları yerine getirip
haramlardan sakınmak ve insanî değerlere ters işler yapmamak demektir. İlim;
dinî, idarî, siyasî ve fennî uzmanlık demektir. Her ferdin değişik ilim dallarında
ihtisas erbabı olması gerekmese de, heyet ve şahs-ı mânevînin, yukarıda
zikredilen mevzulara açık olması yeter. Bazen görgü ve tecrübenin esas olduğu
hususlarda, ilmiyeden olmasa bile, tecrübe sahiplerinin görüş ve düşünceleri
de alınabilir. Hikmet; ilim, hilim, mânâ-i nübüvvet anlamlarına geldiği gibi,
eşyanın perde arkasına ıttılâ, halka kapalı olan şeyleri firaset nuruyla görüp
sezme; ferdî ve içtimaî problemleri çözebilme istidat, kabiliyet ve fetaneti
mânâlarına da hamledilmiştir ki, her zaman erbabı az, değeri yüksek bir vasıf
olarak görülmüş ve kabul edilmiştir.

* * *
Efendimiz’in, bütün hayat-ı seniyyelerinde şûrâya verdiği önem ve değişik



yaş ve baştaki insanların görüş ve düşüncelerine saygı da üzerinde durulması
icap eden başlı başına bir mevzudur.

Evet, O, hemen her zaman başkalarının düşüncelerine başvurur.. herkesin
fikrini alır ve şûrâ yoluyla alternatif plan ve projeleri daha sağlam bir zemine
oturtma yollarını araştırırdı. Bazen rey ve görüş sahiplerine birer birer
düşüncelerini açarak, bazen de ashab-ı reyi bir araya getirerek kararların
kolektif şuura dayandırılmasına fevkalâde önem verirdi.

Şimdi, isterseniz bu hususu tenvir için birkaç örnek arz edelim; sonra da
konuyu noktalayalım:

1. İfk Hâdisesi (münafıkların Âişe Validemiz’e iftira vak’ası) münasebetiyle
Hz. Ali, Hz. Ömer, Zeynep binti Cahş ve Berîre gibi pek çok sahabi
(rıdvânullâhi aleyhim) efendilerimizle istişare etmişti. Hz. Ali, Efendimiz’in,
içinde bulunduğu sıkıntıdan sıyrılması istikametinde izhar-ı reyde bulunmuş;
Hz. Ömer, Zeynep ve Berîre gibi pek çok mübarek zevât ise Âişe Validemiz’in
muallâ ve müzekkâ olduğu üzerinde durmuşlardı. Hatta senet açısından tenkit
edilse de, bu istişare münasebetiyle, Efendimiz ve Hz. Ömer arasında şöyle
latîf bir muhaverenin cereyan ettiği de kaydedilir:

Allah Resûlü, Hz. Ömer’e, Âişe Validemiz hakkındaki düşüncesini sorar.
Hz. Ömer: “Yâ Resûlallah Âişe kat’iyen pâk ve temizdir!” der.

Efendimiz; Âişe Validemiz’in pâk ve temiz olduğuna nasıl hükmettiğini
sorunca da, Hz. Ömer şöyle buyurur: “Bir gün bize namaz kıldırıyordunuz.
Tam namaz esnasında, ayağınızdaki nalınları çıkarıverdiniz. Namazdan
sonra keyfiyet sorulunca, ayakkabınıza bir pislik bulaşmış olduğunu ve
Cebrail’in gelip bunu haber verdiğini; bunun üzerine de ayakkabınızı
çıkardığınızı ifade etmiştiniz.. şimdi eğer, pâkize zevcenize böyle bir şey

bulaşmış olsaydı Allah onu hiç haber vermez miydi..?”18 Bu vak’anın aslı
hadis kriterlerine takılsa da, faslı üzerinde bir şey söylenemez.

2. Bedir’e çıkılacağı zaman Allah Resûlü, hem muhacirîn hem de ensarla

istişare etmişti. Muhacirler adına Mikdat (radıyallâhu anh),19 ensar adına da

Sa’d b. Muaz (radıyallâhu anh),20 birbirine yakın ve Allah Resûlü’nün görüş
ve düşüncelerini destekler mahiyette iman, teslimiyet ve heyecanla köpüren
konuşmalar yapmış ve başında bulundukları toplumları, orada alınan kararlara



ve o kararları yerine getirmeye imâle etmişlerdi. Görüldüğü gibi burada da
yine Allah Resûlü, bir kısım hayatî kararları umuma mâl ediyor ve mâşerî
vicdanı yanına alarak hedefine öyle yürüyordu.

3. Ve yine Bedir’de İslâm ordusunun nerede konaklayacağı, hangi vadilerde
düşmanla karşılaşacağı hususlarını Hubab b. Münzir gibi sahabilerle görüşüyor
ve onların görüşleri istikametinde karar veriyordu ki, o kararlar çerçevesinde
hareket eden İslâm ordusu, kendilerinden üç-dört kat fazla düşman birliklerini

bir hamlede ezip geçiyor ve zafer neşideleriyle Medine’ye dönüyordu.21

4. Ahzâb vak’asında, ashab-ı kiramla istişareleri esnasında, Selman-ı
Farisî’nin düşüncelerine temayül göstermeleri ve düşmanın Medine’ye sızması
muhtemel noktalarda hendekler kazdırması O’nun meşverete verdiği önemi

aksettiren ayrı bir tablo..22

5. O, Hudeybiye musâlahası esnasında da istişareye fevkalâde önem vermiş;
herkesin görüş ve düşüncelerini aldıktan sonra Ümmü Seleme Validemiz’le de
meşverette bulunmayı ihmal etmemiş; sonra da zatî temayülleri istikametinde
ortaya konan görüşlere göre bir yol ve strateji belirlemiş ve muhakkak bir

hezimeti zafere çevirerek Medine’ye öyle dönmüştü.23

O’nun hayat-ı seniyyeleri yakından takip edildiğinde, vahyin sınırları dışında
kalan her mesele ve her problemin şûrâdan geçirildiği ve mâşerî vicdana arz
edildikten sonra icraya konduğu görülür ki, daha sonraları, değişik İslâm
devletlerinde müşâhede ettiğimiz meşveret meclisleri bu ilk şûrâ ve şûrâ
heyetinin basit bir kopyasından başka bir şey değildir.

1 Şûrâ sûresi, 42/38.

2 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/365.

3 Âl-i İmrân sûresi, 3/159.

4 Şûrâ sûresi, 42/38.

5 Âl-i İmrân sûresi, 3/159.

6 el-Beyhakî, Şuabü’l-îmân 6/76.

7 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/365.

8 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/365.

9 Tirmizî, zühd 39, edeb 57; Ebû Dâvûd, edeb 114; İbn Mâce, edeb 37.



10 Şûrâ sûresi, 42/38.

11 Âl-i İmrân sûresi, 3/159.

12 Şûrâ sûresi, 42/38.

13 Âl-i İmrân sûresi, 3/159.

14 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 2/349.

15 Tirmizî, fiten 7; İbn Hibbân, es-Sahîh 10/438.

16 İbn Mâce, fiten 8; Abd İbn Humeyd, el-Müsned s.367.

17 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/396; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/280.

18 el-Halebî, es-Sîratü’l-Halebiyye 2/624-625; el-Bursevî, Rûhu’l-beyân 6/89.

19 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/14; et-Taberî, Câmiu’l-beyân 9/185.

20 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/353; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/14, 24.

21 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 3/167-168; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 1/533.

22 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 4/172-182; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/66.

23 Buhârî, şurût 15; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/330.



AKSİYON VE DÜŞÜNCE
Yeryüzü mirasçıları olarak mücadele çizgimizi aksiyon ve düşünce

sözcükleriyle hulâsa etmemiz mümkündür. Zaten, hakikî var olmanın yolu da
aksiyon ve düşünceden geçer. Kendini ve başkalarını değiştirebilecek
mahiyetteki bir aksiyon ve düşünceden. Aslında her varlık bir başka zaviyeden,
hareket ve bazı disiplinlerin ürünü gibidir; bekâsı da yine hareket ve o
disiplinlere bağlıdır.

Hayatımızın en önemli, en zarurî hâdisesi aksiyondur. O uğurda pek çok şey
kaybetme pahasına da olsa, sürekli aksiyon, sürekli düşünce ile bir kısım
sorumluluklar altına girerek, bir kısım problemleri göğüsleyerek âdeta kendi
kendimizi mahkûm edip hep hareket etme mecburiyetindeyiz.. evet, eğer
kendimiz olarak hareket etmezsek, başkalarının hamle ve aksiyon dalgalarının,
düşünce ve plan girdaplarının tesirine girerek onların hareket fasıllarını temsil
etme zorunda kalırız.

Hep hareketsiz kalma, çevremizde olup biten şeylere müdahale etmeme,
etrafımızdaki oluşumlara karışmama, suyun içine düşmüş bir buz parçası gibi,
kendimize rağmen kendi kendimizi erimeye salmak demektir. Özümüzün
moleküllerini koruyamayacağımız böyle bir erime ise, kendimize ters ve
özümüze de zıt herhangi bir tekevvün ve oluşuma teslim olmak sayılır. Kendi
olarak kalmayı planlayanlar, bütün arzularıyla, istekleriyle, kalbleriyle,
vicdanlarıyla, hareket ve düşünceleriyle onu istemelidirler; zira var olmak için
bütünüyle insan özünün gerilimde olması şarttır.. evet, önce var olmak, sonra
da varlığın devamı insandan kol ister, kanat ister, kalb ister, kafa ister. Bizler,
yarınki varlığımız için şimdiden kalb ve kafalarımızı feda etmezsek, başkaları,
hem de bize hiçbir yararı olmadığı bir zemin ve zamanda gözümüzün içine baka
baka onları bizden isteyebilir.

Kendimiz olmak, kendi isteklerimizi âlemin arzu ve istekleri hâline getirmek;
sonra da umum varlık içinde kendimize bir hareket mecrası bulmak ve
kâinattaki umumî cereyanlar içinde kendi mecramızda kendimiz olarak akmak;
yani bir taraftan bütün varlıkla bütünleşirken, diğer yandan da kendi öz
çizgimizi korumak; işte İslâmî aksiyon ve düşüncenin en belirgin yanlarından
biri!. Kendi âlemi itibarıyla umumî varlıkla irtibatlanamayan, kâinatla olan
alâkalarını duymayan; ferdî ve cüz’î isteklerine bağlanıp âlemşümul gerçeklere



karşı kapalı kalan kimse, kendini bütün varlıktan koparır, tecrid eder ve
egoizmin öldürücü mahbesine atar. Bedene ait bütün iştihaların, cismaniyet
etrafında gerçekleşen bütün kavgaların ve onlarda aranan içi boş, kuruntu
buudlu bütün tesellilerin, insanın varlıktan kopup kendi kendine kalmasından
kaynaklandığında şüphe yok. Hakikî aksiyon ve düşünce adamının dünyası ve o
dünya içindeki mutluluğu âlemşümul televvünlü ve ebediyet çerçevesine
hakkedilmiştir. Bu itibarla da onun başlangıcı ve sonu yok gibidir; olsa da,
tasavvurlarımızı aşar. Bu açıdan da biz, “mesut insan” derken, hep böylelerini
hatırlarız. Zaten sonu ve başlangıcı olan saadete de saadet demek mümkün
değildir.

Daha enfes bir yaklaşımla aksiyon; insanın, en samimî ve içten kararlarla
bütün varlığı kucaklaması, onu tahlile alması ve onun içindeki koridorlardan
sonsuza yürümesi, sonra da Nâmütenâhî’den aldığı bir sır ve kuvvetle zekâ ve
iradesinin bütün gücünü kullanarak, kendi âlemini, hilkatle hedeflenen gerçek
yörüngesine yerleştirmesidir.

Düşünceye gelince o da bir iç aksiyondur. Sistemli ve hedefli düşünce,
varoluş vetiresinde (süreç) karşımıza çıkan bütün muammaları yine kâinattan
sorarak, her şeyin cevabını ondan almaktır. Diğer bir ifadeyle, topyekün
varlıkla kendi arasında bir akrabalık tesis ederek, her yanda her şeyin diliyle
hakikati arayan şuurun faaliyette olması demektir.

Düşünce sayesinde insan ruhu, âlemle sarmaş dolaş olur ki, sürekli kendi
içinde derinleşir.. akl-ı meâşın dar kalıplarını yırtarak dışarıya taşar ve ruhun
derinliklerine sinmiş vehimlerden kurtulur; kurtulur ve yanıltmayan doğrulara
uyanır. Tabir-i diğerle düşünce, insanın kendi derinliklerinde metafizik
tecrübelere yer hazırlamak için yine kendi içinde boşalmasıdır. Bu, düşüncenin
ilk basamağı ise, o merdivenin son basamağı da hareketli düşünmektir.

Bizim aksiyon ve düşünce hayatımızın temel dinamiği ruhî hayatımızdır; ruhî
hayatımızı da dinî düşüncelerimizden ayırmamız mümkün değildir. Bu milletin
her varoluş kavgası, İslâmî ruh ve mânâya sığınılarak gerçekleştirilmiştir.
Tohumun, toprağın bağrına düşünce başağa yükselmesi, tomurcuğun ışığa
yönelince açılması gibi, milletimiz de İslâm’a yöneldiğinde özündeki
derinlikleriyle ortaya çıkmıştır. Böyle bir yöneliş ve öze eriş, onun
mahiyetindeki istidatları inkişaf ettirdiği gibi, varlık ve bekâsının da teminatı



olmuştur. Evet, onun kendi iç âleminde, kalb ve ruhun hayat seviyesini
paylaşması, ibadet, zikir ve fikirle gerçekleştiği gibi, bütün bir varlığı
kucaklaması, kendi nabızlarının atışında O’nu duyması ve beyninin her
fakültesinde O’nu hissetmesi de, yine ibadet şuuruna, zikir ve fikir cehdine
bağlıdır. Zaten, hakikî mü’minin her davranışı bir ibadet, her düşüncesi bir
murâkabe, her konuşması bir münâcât ve mârifet destanı, varlığı her
müşâhedesi bir tecessüs ve tetkik, vatandaşlarıyla münasebeti de rahmânî bir
şefkattir. Bu ölçüde ruhanîliğe ermek, sezilerden mantık ve muhakemeye,
mantık ve muhakemeden de ilham ve ilâhî vâridâta açık olmaya bağlıdır. Farklı
bir ifadeyle, tecrübe aklın süzgecinden geçirilmeden, akıl fetanet-i âzama
teslim olmadan, mantık aynı sevgi hâline gelmeden, sevgi de ilâhî aşka inkılâp
etmeden insanın bu zirveyi yakalaması zordur. Gerçekleştirilebildiği takdirde,
böyle bir bakış zaviyesi sayesinde, ilim dinin bir buudu hâline gelir ve onun
hizmetçisi olur.. akıl ilhamın elinde her yere ulaşabilen bir ışık tayfı kesilir..
tecrübî müktesebât da varlığın ruhunu aksettiren bir prizma mahiyetini alır.. ve
her şey mârifet, muhabbet ve zevk-i ruhanî neşîdeleriyle gürler.

Bugün, bazı kesimleri itibarıyla insanımız, aynı duygu, aynı düşünceyi
taşıdığı, aynı ruh hâletini paylaştığı veya paylaşma durumunda olduğu hâlde;
evet onca fasl-ı müştereke rağmen, beklendiği ölçüde müspet davranamıyor,
hatta yer yer çarpıklıklara, menfîliklere giriyorsa, bunlar onun gerçek mânâda
mü’min olamayışında aranmalıdır. Hakikî mü’min, hangi kalıp içinde olursa
olsun, ne şekilde tersliklere çekilirse çekilsin davranışları hep iman
televvünlü, hareketleri de düşünce yörüngeli olmalıdır..

Bu itibarladır ki, geleceğin dünyasını kurmayı planlayan yeryüzü mirasçıları
nasıl bir dünya inşa etmek istediklerinin ve bu dünyanın imarında ne türlü
cevherlerin kullanılması lâzım geldiğinin şuurunda olmalıdırlar ki, kendi
elleriyle yaptıkları şeyleri daha sonra yine elleriyle yıkma mecburiyetinde
kalmasınlar. Bizim, bin küsur senelik hayatımızın mânâ kökleri ve temel
esasları bellidir. Geleceğin ışık mimarları, hareket dinamizmlerinin yanında,
düşünce güçlerini de kullanarak, dinî ve millî hayatımızı, üzerine bina
edecekleri tarihî dinamiklerin, esneklik, enginlik ve evrenselliğinden tam
yararlanarak, Kitap, Sünnet ve selef-i sâlihînin sâfiyâne içtihatları mahfuz,
çağın idrak, üslûp ve anlayışına göre, bir kere daha İslâm’ın sesini almaya,
bakış zaviyesini yakalamaya, nabzını tutup, kalbini dinlemeye çalışmalıdırlar



ki , “ba’sü ba’de’l-mevt” yolunda, berzah hayatı yaşamasınlar. Bu da her
şeyden evvel, nefsanîliğin bütün baskı ve dürtülerinden uzaklaşarak ruhanîliğe
açılmaya ve dünyayı ötelerin intizar salonu görüp bilmeye bağlıdır. Diğer bir
ifadeyle, ibadetlerimizdeki kemmiyeti keyfiyetle derinleştirmeye.. evrâd u
ezkârdaki riyâzîlikten doğan eksikliği niyet ve hulûsla nâmütenâhîleştirmeye..
dua, münâcat ve yakarışlarımızda, bize bizden daha yakın bir varlığa yalvarıyor
olma mârifet, saygı ve temkiniyle gerçekleşebilecektir. Bunu da ancak, namazı,
miraca yürüyor gibi duyanlar, orucu, ilâhî bir gizlilik içinde halvete koşuyor
gibi hissedenler, zekâtı, bir emanetçi ve tevzi memuru gibi yerine getirip “oh!”
diyenler, haccı, İslâm dünyasının problemlerini görüşmek üzere evrensel bir
konferansa, hem de ruh ve kalbin, ötelerin nuraniyet ve mehâbetini rasat
edebileceği bir zeminde evrensel bir konferansa iştirak ediyor gibi yaşayanlar
anlayabilir.

Bütün bunların duyulup hissedilmesi, hissedilip hayata geçirilmesi, iç ve dış
sefaletlerimizi teşhis ve tedavi edebilecek mâneviyat hekimlerine ve ötelerle
her zaman irtibatlı aldatmayan rehberlere vâbestedir. Düşünce dünyaları
maddeden mânâya, fizikten metafiziğe, felsefeden tasavvufa uzayan rehberlere.
Dünden bugüne bütün umran devirlerinin arkasında bunlar olduğu gibi, bundan
sonraki imar ve ihyâ hareketlerini de bunlar temsil edeceklerdir. Bu temsil,
yeni hâdiseler ve gelecekteki vak’alarla alâkalı, Kitap ve Sünnet kaynaklı yeni
projeler ortaya koyarak.. düşüncelerini yeni dünya görüşleriyle bezeyerek..
milliyet, ruh ve şuurunu İslâmî perspektifle netleştirerek, bileyerek.. tecrid
duygusuna bağlı, İslâm’ın evrenselliğine uygun yepyeni sanat telakkileri
geliştirerek.. din ve dünya ihtivalı birkaç bin seneden beri devam edegelen
kendi kültürümüzü yoğurarak gerçekleştireceklerdir. Bu ölçüde bir temsil, ilim,
felsefe, sanat ve dinî hayatımızı, önümüzdeki yıllarda dünya milletlerinin önüne
geçirecek ve hayatın bütün ünitelerine istikamet kazandırarak, okumuş-
okumamış sokaklarımızda avare dolaşan çocuklarımızı, yarının fikir, hüner,
mârifet ve zanaat sahipleri hâline getirecektir. Bu sayede bütün sokaklar,
mektep koridorları gibi irfanla tütecek.. hapishaneler birer ilim yuvası hâline
gelecek.. yuvalar da birer Cennet köşesi gibi tüllenecektir. Her yerde din ile
ilim el ele yürüyecek.. iman ile akıl sarmaş dolaş her yere meyvelerini
saçacak.. istikbal, ümit, emel ve azmin bağrında, ütopyalarda olduğundan daha
rengin ve daha zengin göverip gelişecek.. televizyonlar, radyolar, gazeteler,



mecmualar çevreye feyiz, bereket ve ışık yağdıracak.. ve tarihten kalma
müstehâselerin dışında her gönül bu cennetâsâ baharda kevser yudumlayıp
dolaşacaktır...

Bu yeni tekevvün, bizim kendi tarihî değerlerimizden, kendi medeniyet, kendi
kültürümüzden ve kendi romantizmimizden doğacaktır. Evet, bu hareket, bir
tarafta asırlardan beri devam edegelen mağduriyet, mahkûmiyet ve mazlumiyet
ruh hâletinden; diğer yandan da imanla doymuş, her zaman gerilimde ve
hamleye hazır kalbimizin heyecanlarından meydana gelecektir.

Bu hayatî misyonun yerine getirilmesi evvelâ bu paslı zeminde, paslanmış
ruhları kımıldatacak bir gücün mevcudiyetine vâbestedir. Elli-altmış seneden
beri, bu ameliyeyi gerçekleştirmek için kalkıp-inen manivelalar, ilk
kıpırdatmayı sağladılar gibi görünüyor. Muzdarip şairimizin iniltileriyle
mırıldanacak olursak: “Vur kazmayı Ferhat, çoğu gitti azı kaldı!” diyebiliriz.
İlk hareket, ruhun hareketidir ve o, bugün bir sekîne yumuşaklığı ve sımcıcak
bir bahar bulutu edasıyla başlarımızın üzerinde gökkuşağından bir “tak” gibi
uğradığımız her yerde bizi selâmlıyor. Onun, bütün bir mazlumlar, mağdurlar
ve mahkûmlar ülkesini sarması, sarıp rahmetle boşalması ümidimizdir.

Bugün artık, büyük ölçüde kuvvet eriye eriye hakkın kalıbına girmiş ve ona
teslim olmuş gibidir. Evet, kuvvetin de bir hikmet-i vücudu vardır.. o olmadan
pek çok meseleyi halletmek mümkün değildir. Haktan ayrılıp hakka rağmen bir
yol tutup giden kuvvet zararlı olsa da, hak ile birleşen kuvveti her zaman aynı
hak kabul edebiliriz. Hak ile birleşen kuvvetten doğan cesaret, zalim değil; o
mazlumun hâmisi, hakkın da lisan-ı nâtıkıdır. Bundan sonra önemli olan,
düşünce ve aksiyon erlerinin onu temsil etmeleridir.

İlerideki bir bölümde, dünyamızdaki bu aksiyon erlerini arz etmeyi
düşünüyoruz...



DÜŞÜNCE VE AKSİYON İNSANI
Düşünce ve aksiyon insanı; hareket eden, planlayan, dünyaya yeniden nizam

verme hafakanlarıyla oturup kalkan, asırlardan beri yıkageldiğimiz ruh ve mânâ
heykellerimizi yeniden ikame etme hareketini temsil eden, tarihî değerlerimizi
bir kere daha yorumlayan; hareketten düşünceye, düşünceden harekete irade ve
mantık mekiğini rahat kullanmasını bilen ve kendi ruh ve mânâ
kanaviçelerimize göre bize yeni yeni dantelâlar ören bir hamle insanıdır.

O, duygudan düşünceye, ondan da pratik hayatın hemen her faslına uzanan
çizgide, hep nizam soluklar; yapma ve inşa etme duygusuyla oturur-kalkar. O,
maddî güç ve kuvvetini kullanarak ülkeler fethetme, zaferden zafere koşma
yerine, ruh erkân-ı harplerini, düşünce mimar ve fikir işçilerini yetiştiren,
çevresine her zaman imar ve inşa düşüncesi üfleyen, çıraklarına harabeleri
mamur etme yollarını gösteren ledünnî bir Hak eridir. İradesini, sonsuz
meşîetle birleştirebilmiş, fakrını gınâ, aczini de aynı kudret hâline getirebilmiş,
şevk ü şükürle coşkun bir Hak eri... O, bu güç kaynaklarını yerinde ve sahibine
vefa hissiyle kullanabildiği sürece, kat’iyen yenilmez; yenildi zannedildiği
yerlerde bile farklı bir zafer tabyasının başında olduğu görülür.

Düşünce ve aksiyon insanı, bazen vefalı bir vatan evladı, bazen düşünce
buudlu bir hareket insanı, bazen bir ilim âşığı, bazen dâhi bir sanatkâr, bazen
bir devlet adamı, bazen de bunların hepsidir. Son dönem itibarıyla, bunların
bazılarına misal teşkil edecek bir hayli düşünce ve aksiyon adamından
bahsedilebilir. Bunlardan kimileri, düşünceleri aksiyonlarının önünde,
kimilerinde aksiyon ve düşünce atbaşı, kimileri de düşünceleri meknî birer
hareket adamıdır.

Filibeli Ahmed Hilmi’den Mustafa Sabri Bey’e, Ferit Kam’dan Muhammed
Hamdi Yazır’a, Bediüzzaman Hazretlerinden Süleyman Efendiye, Mehmed
Âkif’ten Necip Fazıl’a uzanan çizgide bir hayli nurefşan simadan söz etmek
mümkündür. Ne var ki, bunca mübarek ismin doğum ve vefat tarihlerini vermek
bile, bu yazının çerçevesini aşacağından, biz, şimdilik sadece bu hakikat
kahramanlarının adreslerine işaret edip geçeceğiz.

Filibeli Ahmed Hilmi: Bulgaristan’ın Filibe şehrinde doğmuş bir sefir
çocuğu.. maarifle ve çağıyla tanışması Galatasaray Sultanîsi’nde başlıyor..
sonra, İzmir’de ikamet.. Beyrut’ta memuriyet.. bu arada Jön Türkler’le temas ve



bu yüzden Fîzan’a nefiy... Ve Meşrûtiyet’i müteakip İstanbul’a avdet.. derken
“İttihad-ı İslâm” düşüncesi bayraktarlığı.. ve bu düşünceye tercüman
olabilecek aynı isimdeki gazetenin çıkarılması.. ardından, günlük Hikmet
gazetesi ve bu gazetede İttihad ve Terakki Cemiyetiyle savaşı.. arkasından
başka gazeteler, başka mecmualar.. ve bir ara, Dârulfünûn’da felsefe
muallimliği.. derken, genç sayılabilecek bir yaşta muhtemelen ebedî hasımları
masonlar tarafından zehirlenerek öldürülmesi...

Hayatına kuşbakışı bir göz attığımız bu müstesna düşünce ve aksiyon adamı,
arkada bıraktığı onca eserleriyle üzerinde akademisyenlerin araştırmalarını
bekliyor.

Ferit Kam: İstanbul’un irfan hayatına çok erken uyanmış bu nadide düşünce,
zevk ve beyan insanının hayat-ı sergüzeştîsi de şöyle: Fransızca muallimliği..
felsefe merakı.. bu merakla gelen muvakkat bunalım.. ilâhî inayetin kolları
arasında tasavvufa sığınma.. yeniden duygu ve düşünce istikameti.. ardından
“Sırat-ı Müstakîm” ve “Sebilürreşad” mecmualarında duygularını neşretme..
bir ara, Dârulfünûn ve Süleymaniye Medreselerinde müderrislik.. Dâru’l-
Hikmeti’l-İslâmiye’ye intisap.. arkasından aziller, vazifeye iadeler.. ardı arkası
kesilmeyen çileler, mahrumiyetler… nihayet her düşünür ve aksiyon adamı
gibi, yürüyüp Rabbine ulaşacağı âna kadar ukbâ buudlu rengârenk bir hayat…
bu mübeccel hayatı koca bir mücelletle anlatmak bile mümkün değildir.
Hakkında söylenip-yazılanlar esas alınarak, asrın bu aydın siması da vâridât
enginlikleriyle mutlaka günümüzün nesillerine anlatılmalıdır.

Mustafa Sabri Bey: Bu tertemiz Anadolu evladı, tam mânâsıyla bir
mücadele insanıdır. Müderrislikten saray kütüphâneciliğine,
milletvekilliğinden “Beyânü’l-Hak” başyazarlığına, ondan da Hürriyet ve
Îtilâf Fırkası üyeliğine; mâlum Bâbıali Baskınıyla ülkesini terk edeceği âna
kadar hep bir aksiyon ve mücadele insanı olarak görürüz bu Osmanlı
şeyhülislâmını. Yurt içinde havalar sertleşince, başka bir İslâm ülkesinde
hizmet vermeyi deneyen, fırsat bulunca yeniden yurduna dönüp, mücadelesini
burada sürdüren bu hareket insanı, imkân yakalayınca, “Dâru’l-Hikmeti’l-
İslâmiye” âzâlığı ve “Şeyhülislâm”lık mansıbıyla bir kere daha ülkesini
hizmetle kucaklar ve 1922 yılında son kez Türkiye’den ayrılır; Romanya,
İskeçe derken Mısır’a gider ve 1954 yılında vefat edeceği âna kadar ömrünü
kızıl kıyamet bir mücadele içinde geçirir. Bir hayli çileli ve çokça inişli çıkışlı



bir hayat yaşayan bu vatan evladının da mübarek hayatları birkaç doktoraya
esas teşkil edecek kadar zengindir.

Babanzâde Ahmed Naim: Bağdat doğumlu ve bir paşazâde.. emsâli gibi
İstanbul maarifiyle beslendi.. duygu ve düşünce dünyası itibarıyla engin ve
zengin bu ufuk insan, Galatasaray Sultanîsi.. Mülkiye Mektebi.. ardından
Hâriciye Nezareti Tercüme Kaleminde memuriyet.. Maarif Nezareti Tedrisat
Müdürlüğü.. arkasından Tercüme Dairesi âzâlığı.. Dârulfünûn Edebiyat
Fakültesi müderrisliği.. ve muvakkat bir rektörlük, onun sergüzeşt-i hayatı
içinden sadece bazı kesitler.

Ahmed Naim de, son dönem Türk toplumunu, fikren ve ruhen besleyen
önemli kaynaklardan biridir.. ve ilim, irfan hayatımız adına gelecek nesillere
dünya kadar miras bırakmıştır.

Mehmed Âkif: Her türlü tariften vâreste bu samimî ve hasbî vatan evladı için
şimdiye kadar cilt cilt eserler yazıldı. Üzerinde bir hayli yorumlar yapıldı ve
pek çok şey söylendi. Zannediyorum, bundan sonra da, imanı, aşkı, heyecanı,
aksiyonu, davası ve düşüncesiyle alâkalı daha dünya kadar şey yazılıp
söylenecektir. O, yaşadığı dönem itibarıyla Anadolu, Rumeli ve Arabistan’ı
dolaşan ender Türk aydınlarından biridir.. ve uğradığı her yerde şanlı fakat
tâli’siz bir milletin hicran dolu sesi olmuş, soluğu olmuş inlemiş ve çevresinde
ürpertiler meydana getirmiştir. Az insan vardır o ölçüde çizgisini koruyan.
Baytarlığından müfettişliğine, Dârulfünûn edebiyat müderrisliğinden “Sırat-ı
Müstakîm” kadrosu içindeki hizmetlerine, ondan da “Dârul’l-Hikmeti’l-
İslâmiye”deki vazifesine, Millî Mücadele yıllarındaki hitabelerine kadar hep
samimî olmuş, hep vefalı davranmıştır.

Sahabi gibi zâhidce yaşamış ve ukbâya da fakirce yürümüş bu tok sesli vatan
evladı için, şimdiye kadar yapılan meşkûr hizmetler mahfuz, düşünce, aksiyon
ve sanat cephelerinin, akademisyenlerce daha ciddî ele alınacağı vefa tüten
günleri bekliyoruz.

Muhammed Hamdi Yazır:  Âlemin mâlumu bir kâmet-i bâlâ.. ilk tahsilini
küçük bir Anadolu kasabası olan Elmalı’da aldıktan sonra, o da eskilerin
ifadesiyle “ikmâl-i nüsah” etmek için pâyitahtın yolunu tutuyor. Hususî
hocalardan ders.. ruûs imtihanı.. Mekteb-i Nüvvâb’da ve Medresetü’l-
Vâizîn’de müderrislik.. dersiâmlık.. İkinci Meşrûtiyet’ten sonra mebûsluk.. bir



içtihat hatası olarak Abdülhamid’in hal’ fetvasına imza koyma.. Dârul-
Hikmeti’l-İslâmiye âzâlığı.. Evkaf Nâzırlığı.. Cumhuriyet sonrası İstiklâl
Mahkemelerinin gazabına uğraması.. ve kıl payı kurtulduğu bu gaileden sonra
upuzun bir inziva dönemi.. ve o muhteşem tefsirin vücud bulması, kaba
hatlarıyla onun hayatından sadece birkaç çizgi.

Düşünce ve aksiyon hayatımız adına allâme Hamdi Yazır da o müstesna
mevkiiyle üzerinde durulması gereken önemli simalardan biridir.

Necip Fazıl: Maraşlı; ama İstanbul’da doğmuş büyümüş bir İstanbul
efendisi. Amerikan Koleji, Bahriye Mektebi o müthiş istidâda bağrını açan
kuvve-i inbâtiye nev’inden iki saksı dolusu toprak ve kendine sıçramanın minik
rampaları.. Dârulfünûn’un felsefe bölümü de muvakkat konakladığı
menzillerden biri.. Paris’in Sorbon’u, batıya nazar ettiği ilk küçük menfez..
banka müfettişliği, içine sindiremediği gelip geçici işportacılık.. Devlet
Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Akademisi, sanat ruhunu istidatlı-istidatsız
her sineye üflediği ilk ocak.. Büyük Doğu ekolü ve aynı unvanla çıktığı kadar
kapanan, kapandığı kadar da çıkan; ama arkasındaki müthiş iradeyle
çıkmamazlık edemeyip, kapanırken dahi gidip çıkma programı üzerine kapanan
bir büyük mecmuanın bânisi, mimarı ve çilekeş sahibi.. son dönemin en önde
gelen şiir ve nesir üstadı ve geleceğin fikir mimarlarından biri.. tasavvufî
düşüncedeki enginliği, metafizik derinliği, ömrü boyunca Mutlak Hakikat’e
karşı duyduğu engin saygısı.. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’a karşı olan olağanüstü
ihtiram ve temkini, onun pek çok sahadaki deryalar gibi enginliğinden sadece
birkaç damla.. böyle birkaç küçük damla ile işaret edilip geçilen bu dev
insanın, değişik yanlarıyla tahlil edilip Türk gençliği ve dünyaya tanıttırılması;
hatta bir Necip Fazıl Enstitüsü kurulması kadirşinaslığımızın sesi ve
kadirşinaslardan temennimiz.

Süleyman Efendi: Silistre’de soylu bir ailenin çocuğu.. hoca oğlu hoca.. ruhî
zenginliğini İstanbul âfâkının irfanıyla kıvamına getirince ciddî bir vefa hissiyle
maskat-ı re’si olan beldeyi müderrislikle kucaklar. Onunla alâkalı derin bir
beklenti içinde bulunan aile fertleri, etrafını saran talebe, dost ve kardeşlerinin
sadakat ve vefasında onun misyonunu ve yarınlarını görür, tâli’lerine
tebessümler yağdırırlar.

Süleyman Efendi, aksiyonu önde, eşine ender rastlanır yorulma bilmeyen bir



mücahede insanıdır. Hayatı boyunca, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat düşüncesinin
sadık ve kararlı bir müdafii olarak yaşamış.. dinî duygu ve dinî düşüncenin üst
üste sarsıntılar yaşadığı bir dönemde “sath-ı mücadele” demiş; dinî düşünce ve
tarih şuurunu bir kanaviçe gibi kullanarak, ruhumuzun dantelâsını örmüş.. bir
baştan bir başa ülkenin her yanında açtığı kurslar, yurtlar ve pansiyonlarla
gönüllerimize varlığımızın esaslarını duyurmaya çalışmış.. ruhların ve
ruhanîlerin tayerân ettiği âleme yürüyeceği âna kadar da bu misyonunu edadan
geri durmamıştır..

Ben, şu birkaç satırla bu büyük hareket adamını anlatma iddiasında değilim;
olamam da. Bu kadar az bir zaman içinde, Edirne’den Ardahan’a kadar, ülkenin
her yanını, hem de engellemelere rağmen, ilim ve irfanla bezeyen bir ruh ve
mânâ insanını anlatmak, değil birkaç paragrafla, mücelletleri bile aşan bir
mevzudur.

Biz, şimdilik bu önemli şahsiyetin, misyonunu, aksiyonunu, yorumunu, hizmet
felsefesinin tahlilini, araştırmacı ve mânâya açık akademisyenlerin
incelemesine havale ediyor ve bir kapı aralaması sayılan bu küçük
hatırlatmanın, kapıyı sonuna kadar açacak çalışmalara dönüşmesini diliyoruz.

Yirminci asrın son yarısındaki aydınları düşünürken, temiz Anadolu evladı,
velûd dimağ –temel kriterlerimize ters bir kısım mütalaaların hesabı kendine
ait– aşk ve heyecan insanı Nureddin Topçu’yu hatırlamamak; çağın müstesna
dimağı engin düşünce.. kuluçka sabrıyla civciv bekleyen, mercan gibi sessiz
fakat sancılı kan-revân yoluna devam eden, gelecek nesillerin zevkle
okuyacakları asrın büyük şair ve nâsiri Sezai Karakoç’u görmezlikten gelmek..
Es’ad Efendi’yi minnetle anmamak, Sami Efendi’ye saygı duymamak, Arvâsi
Hazretleri’ n i , Ali Haydar Efendi’ y i , Mehmed Zâhid Kotku’y u , Alvar
İmamı’nı, Serdehl’in Seydâsı’nı, Menzil’in Muhammed Râşid Efendisi’ni bu
hizmet örfânesindeki aşk, heyecan ve aksiyonlarıyla yâd etmemek mümkün
değil..

...Ve hele imanı, düşüncesi ve baş döndüren aksiyonuyla küfür ve ilhad
dünyasının bütün planlarını altüst eden Bediüzzaman’ı hatırlamamak mümkün
mü?

Bugüne kadar onun için pek çok şey yazıldı ve söylendi. Şimdilerde dünya
onu konuşuyor.. ve o hemen her dildeki eserleriyle çağın en çok okunan



insanlarından biri. Bu açıdan da onun hakkında uzun konuşmaya gerek yok. İşte
bu mülâhazayla burada, ona ait bir kitaba önsöz olmuş, küçük bir mütalaanın,
küçük bir bölümünü aktarmayı yeterli buluyoruz:

Bediüzzaman, üzerinde titizlikle durulup düşünülmesi, araştırılıp insanlığa
tanıtılması gerekli olan bir simadır. O, İslâm âleminin, inanç, moral ve vicdanî
enginliğini hem de en katıksız ve müessir şekilde ortaya koyan çağın bir
numaralı insanıdır. Ona, onun düşüncelerine, hissî mülâhazalarla yaklaşmak,
onu ve eserini anmak sayılmaz. Duygusallık, onun her zaman uğrunda yiğitçe
tavır ortaya koyduğu ve gürül gürül anlattığı meselelerin ciddiyetiyle telif
edilemez. O, bütün ömrünü, Kitap ve Sünnet’in gölgesinde, tecrübe ve mantığın
kanatları altında, derin bir aşk ve heyecanla beraber hep bir muhakeme insanı
olarak sürdürmüştür.

Bediüzzaman’ın, yüksek mefkûresi, yaşadığı çağı düşünüp söylemesi,
sadeliği, insanî enginliği, vefası, dostlarına bağlılığı, iffeti, tevazuu, mahviyeti
ve istiğnâsı üzerine şimdiye kadar pek çok şey yazıldı ve söylendi. Aslında, her
biri başlı başına birer kitaba mevzu teşkil edecek olan yukarıdaki vasıflar, onun
kitaplarında da sıkça üzerinde durduğu konulardır. Ayrıca, hâlâ aramızda,
hayatta iken onun yakınında bulunma bahtiyarlığına ermiş ve onu, ruhî enginliği,
fikrî zenginliği ile tanımış dünya kadar insan var ki, bunlar da canlı birer kitap
gibi bu konunun en sadık şahitleri.

Dış görünüş itibarıyla sade ve basit görünen Bediüzzaman, gerek düşünce
hayatında, gerek aksiyonunda hemen her zaman başkalarında bulunmayan engin
bir karakter sergilemiştir. Onun, insanlık için en hayatî meselelerde bütün
insanlığı kucaklayışı, küfür, zulüm ve dalâlete karşı tiksinti duyuşu, her yerde
istibdatla savaşı, hatta bu uğurda hayatını istihkâr edercesine vefası ve
civanmertliği ve ölümü gülerek karşılaması, onun için normal davranışlardı. O
engin bir his insanı olmanın yanında, misyonuyla alâkalı meselelerde, hep
Kitap-Sünnet yörüngeli; muhakeme ve mantık televvünlü yaşamıştı. O hemen
her zaman, davranışları itibarıyla, masum bir ikili görünüm sergilerdi: Biri,
engin bir vicdan eri, derin bir aşk ve heyecan timsali ve olabildiğince mert bir
insan görünümü; diğeri de fevkalâde dengeli, çağdaşlarının çok önünde ileri
görüşlü, büyük plan ve projeler üretebilen sağlam bir kafa yapısına sahip
mütefekkir görünümü. Bediüzzaman ve onun davasına bu zaviyeden yaklaşmak,
onun, İslâm büyüklerinin bir devamı olarak, içinde bulunduğumuz çağda bizim



için ifade ettiği mânâyı anlamamız bakımından çok önemlidir.
Bazı kimseler görmezlikten gelseler de gerçek şu ki; Bediüzzaman

çağdaşlarınca, kendi kuşağının en ciddî düşünürü ve yazarı kabul edilmiş;
kitlelere hem bir sözcü hem de önder olabilmiş; ama kat’iyen kendini
beğenmemiş, gösterişe girmemiş ve hep âlâyişten uzak kalmaya çalışmıştır.

“Şöhret ayn-ı riyâdır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır...”1 sözü, onun bu
konudaki altın beyanlarından sadece bir tanesi. O, yirminci asırda İslâm
dünyasında, şimdilerde dünyanın dört bir yanında, her zaman listenin başında
birkaç yazardan biri olarak tanınmış, her kesimce sevilerek okunmuş ve
zamanın eskitemediği simalardan biri olarak da tarihe mâl olmuştur.

Bediüzzaman’ın hemen bütün eserleri, içinde doğmuş olduğu çağ
zaviyesinden, yorumlanmaya açık bazı meseleleri yorumlama açısından o
uğurda harcanmış ciddî bir gayretin sonucudur. Onun eserlerinde önce Anadolu,
sonra da bütün İslâm dünyasının hem âh u efgânı, hem de ümit ve şevk u
tarabını duyup dinlemek mümkündür. Gerçi o, doğunun ücra bir kasabasında
doğmuştur ama, kendini hep bir Anadolulu olarak hissetmiş, bizim
duygularımızı bir İstanbul efendisi gibi soluklamış ve her zaman topyekün bir
ülkeyi engin bir şefkat ve dupduru bir samimiyetle kucaklamıştır.

Bediüzzaman, materyalist düşüncenin, fikir hayatımızı hercümerç ettiği,
komünizmin en çılgın dönemini yaşadığı, dünyanın en bunalımlı, en karanlık, en
sıkıntılı günlerden geçtiği çok tâli’siz bir zaman diliminde, iman ve ümit tüten
eserleriyle, sarsıntı üstüne sarsıntı yaşayan insanımıza Hızır çeşmesine giden
yolları gösterdi ve gezdiği her yerde yığınlara hep “ba’sü ba’de’l-mevt”
üfledi. Onun, hepimizden ve herkesten evvel görüp sezdiği ve ele alıp çözmeye
çalıştığı en büyük problem, küfür ve ilhad kaynaklı anarşi problemiydi. O,
bütün hayatı boyunca, insanımıza, çağın bu hastalığının mutlaka aşılması lâzım
geldiğini salıkladı. Ve bu hususta insanüstü bir gayret sarfetti. Böylesine
buhranlar içinde inim inim bir dünya ile karşılaşan Bediüzzaman, kendini
bekleyen sorumlulukların farkındaydı.. ve Kafdağı’ndan ağır böyle bir yükün
altına girerken, fevkalâde mütevazi, mahviyet içinde ve hacâletle iki büklümdü;
iki büklümdü ama, Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz kudret ve nâmütenâhî gınâsına karşı
da olabildiğine bir güven içindeydi.

Evet, bütün insanların fen ve felsefe alet edilerek ilhada sürüklendiği,



komünizmle beyinlerin yıkandığı, bu menfî oluşumlara “Dur!” diyenlerin
memleket memleket sürgüne gönderildiği, ülkenin her köşesinde en utandırıcı
tehcirlerin yaşandığı ve daha garibi de bütün bunların medeniyet ve
çağdaşlaşma hesabına yapıldığı, hatta nihilizmin, asrın en yaygın büyüsü hâline
getirildiği o kapkara günlerde, Bediüzzaman, hâzık bir hekim edasıyla
hepimizin, içlerimizdeki zindanları, ruhlarımızdaki çeşit çeşit mahkûmiyetleri,
kendi cinayetlerimizi ve kendi kendimize esaretlerimizi hatırlattı, ruh
dünyalarımızda ve vicdanî hayatlarımızda uyuyan insanî yanlarımızı harekete
geçirerek, maâliyâta müştak gönüllerimize üst üste nefesler aldırdı, ötelerle
alâkalı derinliklerimizi gözler önüne serdi, tekye, zaviye, mektep ve
medresenin bütün vâridâtını birden başımıza boşalttı.

Evet, Bediüzzaman milletin fikrî seviyesizliklerle sürüm sürüm yaşadığı ve
içtimaî dertlerin birer buhran hâlini aldığı, ülkenin hemen her yanında ürperten
yüzlerce hâdise ile yüz yüze kalındığı, her tarafta İslâmî ve millî değerlerin
enkaz enkaz üstüne yıkılıp gittiği ifritten bir dönemin, düşünen, çareler arayan,
teşhis ve tespitlerde bulunan sonra da bu rahatsızlıklara reçeteler sunan bir
hekimi olmuştu. O, upuzun ve karanlık yılların hazırlayıp sahneye sürdüğü
dünya kadar felaket altında didinip duran tâli’siz nesillerin, imansızlık, dalâlet
ve şüphe vadilerinde bocaladığını, kurtulmak istedikçe daha derin buhranlara
gömüldüğünü gören, hisseden, görüp hissettiklerini vicdanının derinliklerinde
duyan bir insan olarak, ilk günden itibaren hep müteheyyiç yaşadı.. sürekli
düşündü.. devlet ve topluma alternatif tedaviler teklif etti.. ve bu şanlı fakat
tâli’siz millete, muhteşem fakat bahtsız ülkeye eski enginlik ve zenginliğini
duyurmaya çalıştı.

Bediüzzaman, ta Devlet-i Âliye döneminden başlayarak ülkenin pek çok
yöresini dolaştı; en büyük şehirlerden en ücra kasabalara, nüfusu yoğun
beldelerden, en tenha mıntıkalara kadar her yere uğradı.. uğradığı her yerde
cehaletin hükümfermâ olduğunu, yığınların fakr u zaruretle kıvrandığını,
insanımızın değişik buudlardaki iftiraklarla birbirini yiyip bitirdiğini gördü,
ürperdi.. ve yaşadığı çağı çok iyi idrak etmiş bir mütefekkir olarak, o günkü
perişan yığınlara ilim ruhu aşılamak istedi. Fakr u zaruret ve iktisadî
problemlerimiz üzerinde durdu. İftiraklarımıza çareler aradı ve hemen her
zaman birlik ve beraberliğimizi solukladı.. solukladı ve milletimizi, bu
bunalımlı günlerinde bir an bile yalnız bırakmadı. O, gezdiği her yerde âvâzı



çıktığı kadar bağırıyor ve: “Bu iç içe dertler eğer şimdi tedavi edilmez,
yaralarımız, mahir ve mütehassıs eller tarafından sarılmazsa,
hastalıklarımız müzminleşir, yaralarımız da kangren hâlini alır. İlmî,
içtimaî, idarî dertlerimiz mutlaka teşhis edilmeli, maddî-mânevî bütün
problemlerimiz çözüme alınmalı ki, mevcudiyetimizi kemiren, varlığımızı
temelinden sarsan ve bizi her gün daha feci çukurlara sürükleyen sıkıntılara
maruz kalmayalım.” diyordu.

Bediüzzaman’a göre, bugün olduğu gibi o gün de, bütün fenalıkların menbaı,
cehalet, fakr u zaruret ve iftiraktı. Evet, içtimaî sıkıntılarımızın en birinci
sebebi, millî sefaletlerimizin en önemli sâiki cehalettir. Allah bilmeme,
peygamber tanımama, dine karşı lâkayt kalma, maddî-mânevî tarihî
dinamiklerimizi görmeme mânâsına gelen cehalet, hiç şüphesiz o gün-bugün
başımızın en büyük belâsıdır.. ve Bediüzzaman da ömrünü bu öldürücü
mikropla savaşa vakfetmişti. Ona göre kitleler, ilimle, irfanla
aydınlatılmadıkça, toplum sistemli düşünmeye alıştırılmadıkça ve yanlış, sapık
düşünce akımlarının önü alınmadıkça, milletimiz için kurtuluş ümidi beslemek
abestir. Evet, o cehalet yüzünden değil midir ki; kâinat Kur’ân’dan, Kur’ân da
kâinattan koparıldı.. koparıldı ve biri, varlığın sırlarını bilmeyen, eşya ve
hâdiselere kapalı, bağnaz ruhların hayal zindanlarında yetim kaldı; diğeri de
her şeyi maddede arayan ve mânâya karşı bütün bütün kör, mük’ab cahillerin
elinde bir kaos hâlini aldı. Yine bu cehalet sebebiyle değil midir ki; bu
mübarek dünya, en münbit ovaları, en feyyaz obaları ve en bereketli
ırmaklarına rağmen, zaruret ve sefaletlerin pençesinde inim inim inlemekte ve
eski kapıkullarına dilencilik etmekte.

Bu korkunç cehalet ve zaruret yüzünden değil midir ki; ülkenin dört bir
yanında, toprağın altında sessiz sessiz yatan onca kıymettar madenlerimiz,
haddi hesabı bilinmeyen yer altı, yer üstü zenginliklerimiz başkalarının
hazinelerine akarken, biz, perişan, derbeder ve korkunç bir borç şoku altında
iki büklümüz.

Evet, yıllardan beri milletimizi zebun eden bu belâ yüzündendir ki, bîçare
işçi ve köylümüz, sürekli didinip durdukları, yıpranıp ezildikleri hâlde
emeklerinin karşılığını tam olarak elde edememekte, elde ettiklerinin de
bereketini bulamamakta, mutlu olamamakta ve taksit taksit kahrolup
gitmektedir.



Yine bu cehalet ve cehalet kaynaklı tefrika sebebiyledir ki; cihanın dört bir
yanında bizimle alâkalı bir dünyada “tegallüpler, esaretler, tahakkümler,
mezelletler, türlü iptilâlar, türlü türlü illetler” yaşandığı, hatta kan gövdeyi
götürdüğü, ırzlar çiğnenip namuslar pâyimâl olduğu, dünya dengesizlikler
ağında bir oraya, bir buraya kayıp durduğu hâlde, bir türlü tefrikadan sıyrılıp
bu fecayi ve bu fezayie “Dur!” diyemiyor; İslâm âleminin her gün daha korkunç,
daha vahim uçurumlara yuvarlanması karşısında onun sıkıntılarına çare
olamıyor, vahdet ruhuyla gerilemiyor ve çağımızla hesaplaşamıyoruz.

Biz, milletçe, bu kahredici hastalıklar ağında kıvranırken, batının sûrî ve
maddî terakkisi karşısında bir kısım kamaşan gözler, bulanan bakışlar ve dönen
başlar, dimağlarını müsbet fenlerle, gönüllerini dinî hakikatlerle donatıp,
maddî-mânevî zenginliklere ereceklerine bütün bütün ruhsuz ve köksüz
davranarak, millî ve dinî en hayatî dinamiklerimizi görmezlikten gelerek, kör
bir taklit ve şablonculukla, kitleleri millî seciyeden tecrid, tarih şuurundan
mahrum, ahlâk ve faziletten de yoksun bıraktılar. Bence, milleti kurtarma
mülâhazasıyla sapılan bu ikinci yol ve gerçekleştirilen bu ikinci hareket daha
zararlı oldu ve toplumun ruhunda onulmaz yaralar açtı.

Birinci durum itibarıyla insanımız, seneler ve seneler boyu boğucu bir kâbus
altında kıvranıp durmasına karşılık, ikinci hâl itibarıyla de millî faziletlerimiz,
ruhî necâbetimiz, cihanpesendâne aksiyonumuz bütün bütün yıkılıp gitti.

Bediüzzaman, bu her iki cephedeki yanlış mualeceler ve bu yanlış
mualecelerin meydana getirdiği toplum çapındaki komplikasyonları
göğüslemiş, asırlık yaralarımıza neşter vurmuş ve bu cerîhaların sebebiyet
verdiği felaketleri teşrih ve teşhis edip çarelerini göstermek, ülke ve insanımızı
yıkılıp gitmekten kurtarmak için ta bidâyet-i hayatından Urfa’da Mevlâsına
kavuşacağı âna kadar, hep yürekten ve samimî, hep tok sesli ve tok sözlü bu
vatan evladı, ülkesine vefa hisleriyle dopdolu olarak, hep aynı şeyleri
söylemiş, aynı ölçüde dertlerimizin üzerine yürümüş ve tedavi adına da aynı
şeyleri takdim etmiştir. Toplumun kafasına birtakım yeni düşünceleri
yerleştirmek ne kadar zor ise, seneler ve seneler boyu, onların dem ve
damarlarına işlemiş anlayışları, telakkileri, geçmişten tevârüs edilen –yanlış,
doğru– âdet ve an’aneleri söküp atmak da o kadar çetin ve o kadar zordur.
Dünden bugüne yığınlar, her zaman –yararlı veya zararlı– bu kabîl metrukatın



tesirinde kalmış, ferdî ve içtimaî hayatlarını böyle bir teessür atmosferi içinde
örgülemiş; alışılagelen şeylere uymayan ve umumî hissi okşamayan hususlara
karşı da nefret duymuş ve onlardan uzak kalmaya çalışmıştır. Bu his, bu duyuş
ve kabullenişler bazen yanlış da olabilir. Eğer bu yanlış düşünce ve kanaatler
kitleler tarafından hüsnükabul görmüş, yaşana yaşana toplumun her kesimine
mâl olmuş, hayatın her yanında dal budak salarak kökleşmiş, güç kazanmış ise,
bütün bu yanlış kanaatlerin yıkılması, toplum çapındaki inhirafların
giderilmesi, varsa, küflü kanaatlerin temizlenip, düşünce ve vicdanların iyiden
iyiye tahliye ve tahliyelerden (fena şeylerden arındırılıp iyi şeylerle donatılma)
geçirilmesi lâzımdır ki, milletçe geleceğe yürünebilsin.

İşte Bediüzzaman, gençlik günlerinden itibaren hep bu duygu ve bu düşünce
içinde oldu. O, bu mevzuda, en küçük bir hakikati dahi gizlemeyi ülkesine ve
insanına vefasızlık saydı; milletini de felakete sürükleyen yanlış düşünce ve
yanlış kararlar karşısında, kollarını makas gibi açtı ve avazı çıktığı kadar
“Burası çıkmaz sokak!” diye haykırdı. Onun fıtratı, yanlış ve dinî değerlere ters
şeyler karşısında fevkalâde müteheyyiç, ufku âlî ve himmeti de olabildiğince
“ulü’l-azmâne” idi. Koskoca bir milletin mahv u izmihlâline göz yumup lâkayt
kalmak, bu aslan yürekli insanın tabiatına zıttı. O, milletçe kusurlarımızı ve
felaket sebeplerimizi, hem de en derin, en gizli noktalarına kadar açarak,
millete kendini sorgulama yollarını gösterdi. Sık sık ona inkıraz sebeplerini
hatırlattı ve kurtuluş reçeteleri sundu.. sundu ve en acı hakikatleri hiç tereddüt
etmeden haykırdı.. yanlış kanaatlerin, küflü düşüncelerin, küfür ve ilhadın
üzerine at sürdü.. ve hayatı boyunca da, hakikat nurlarının inkişafına mâni bütün
engellere karşı sürekli mücadele etti.

Hiç kimsenin dinî hakikatler adına bir şey söylemeye cesaret edemediği en
kâbuslu dönemlerde o, uyutulmak istenen yığınlara teyakkuzlar çekti.. cehalet,
fakr u zaruret ve iftiraka karşı savaş ilan etti.. toplumu saran çeşit çeşit
vehimleri temelinden sarstı.. ateizm ve inkâr-ı ulûhiyete karşı bir sath-ı
mücadele oluşturduğu gibi, bâtıl ve hurafeleri de kendi çıkmazları içinde
boğdu. Her zaman, şâyân-ı hayret bir medenî cesaretle asırlık dertlerimizi
teşrih etti ve tedavi yollarını gösterdi. Araplar: “En son ilaç dağlamadır.”
derler. O, bir-iki asırlık riya, gösteriş ve âlâyiş üzerine âdeta bir kızgın demir
bastı; saray ricalinden doğudaki aşiret reislerine, meşîhattan askerî erkâna
kadar herkesin ruhunda mâkes bulacak çok yeni şeyler söyledi.. söyledi ve her



kesimiyle milletin dikkatini kendi üzerine çekti. O, tabiatı icabı hep bu türlü
şeylere karşı olsa da, yapılan şeylerin tabiatının gereği de böyle icap
ettiriyordu.

O, hemen her kesime, sürekli cihad için kınından sıyrılacak kılıçtan evvel,
fikir ve ruhlarımıza vurulan zincirlerin kırılması lâzım geldiğini ihtar etti.. ve
bir “ba’sü ba’ de’l-mevt” müjdesiyle, genç nesillere İslâmî düşünceye giden
yolları gösterdi. O, coğrafî olarak ülkenin bölünmesinden, parçalanmasından,
küçülmesinden korkuyor ve titriyordu ama, daha çok bu tür tersliklere
sebebiyet verecek olan fikirlerin daralmasından, ruhların sefilleşmesinden, batı
taklitçiliğinden ve şablonculuktan ürperiyordu.

Bediüzzaman, hep okuma, düşünme, çalışma diyor ve millet fertlerini
mütekabil yalnızlıktan kurtarmak, mükemmel bir toplum ve mamur bir millet
hâline getirmek için durmadan çırpınıyordu. Ülke ve insanımızı böyle bir
zirveye taşımak için de sürekli “maarif” diyor, talim ve terbiyeden dem
vuruyordu. Her tarafta neşr-i maarif ve her şekilde talim ve terbiye.. mescidler,
medreseler, kışlalar, sokaklar, parklar, hatta hapishaneler bile bu eğitim
seferberliğine katılmalıydı ona göre... Katılmalıydı; zira ancak maarif
sayesinde, aklî ve mantıkî vahdet gerçekleşebilirdi. Önce, dimağ dimağa
birleşip bütünleşemeyenler, bir yolda uzun zaman, beraberliklerini
sürdüremezler. Evvelâ vicdanlar birleşmelidir ki, daha sonra gönüller ve eller
de birleşebilsin. Böyle bir birleşmenin yolu da, hayatın dinî disiplinlere göre
ele alınmasına, –Kitap, Sünnet ve selef-i sâlihînin sâfiyâne içtihadları mahfuz–
zamanla mukayyet şeylerin çağın idrakine göre yorumlanmasına vâbestedir.

Evet, insanımız bu asır ve bu asrın vâridât, mânâ ve yorumlarıyla mutlaka
tanışmalı, barışmalı ve uzlaşmalıydı. Dünya başını almış bir yerlere giderken,
kendi dar kabuğumuza çekilip, inzivaya dalmak bizi öldürürdü. Bugünü
yaşamak isteyenler mutlaka, hayatın çağlayanlarıyla, kendi irade, sa’y ve
gayretleri arasındaki âhengi, uyumu ve desteği yakalama mecburiyetindedirler.
Aksine, kâinattaki umumî cereyana karşı direnmeleri, onların mahvolup
gitmelerini netice verir.

Eğer Bediüzzaman soluk soluğa ülkenin dört bir yanına mesajlarını sunduğu
zaman, onu anlayacak birkaç yüz aydın, düşüncelerinde ona destek olabilseydi,
ihtimal bugün en zengin ülkelerden daha zengin, en medenî milletlerden daha



medenî hâle gelmiş ve daha sonraları karşımıza çıkan her engeli aşabilecek
güce ulaşarak, şimdilerde girilmiş gibi görülen bu nurlu yola ta asrın başında
girmiş ve bugünkü problemlerin pek çoğuyla karşılaşmamış olacaktık.. yine de
her şeye rağmen ümitvarız. Ben, milletimizin, bütün bütün mânâ köklerinin
kuruduğunu iddia edenlerin gaflet ve zühullerine inanırım. Gerçi başka milletler
gibi biz de düştük; bunu inkâr etmemize imkân yok. Ne var ki, doğrulup
kendimize gelemeyeceğimizi de kimse iddia edemez. Şimdilerde, milletçe, eski
rahat düşkünlüğü yerinde intibah nurları parıldıyor.. harem hisleriyle titrek
ruhlarımızda taptaze bir canlılık ve bir dirilme sıcaklığı var… Bu gelişmeleri,
masmavi bahar günlerinin takip edeceği kuşkusuz. Ancak, dolaşıp
yamaçlarımızda seccade serecek Hızırlar ve korkmadan enginlere yelken
açacak İlyaslar bekliyoruz. Bu konuda Bediüzzaman önemli bir işarettir...

“Dehâ için intihap yoktur.”  derler; yani dehâ sahibi “Şunu yapayım, şunu
yapmayayım.” demez; “Şunu yapmak yararlı, şu da zararlı.” diyerek, bir şeyin
yapılacağına veya terk edileceğine hüküm vermez. O, ilâhî bir mevhibe,
ledünnî bir sâika ve şâika ile, çevresinin en derin, en şümullü ve zâhirî, bâtınî,
ruhî, içtimaî ihtiyaçlarını kucaklayacak çok üniteli bir güç kaynağı gibi pek çok
şeyi omuzlayabilecek kuvvetleri ruhunda toplamış bir fıtrat harikasıdır.
Bediüzzaman ve onun arkada bıraktığı eserlerini tetkik edenler onda dehânın
bütün hususlarının var olduğunu görürler. O, gençlik döneminde, çevresine
sunduğu ilk dehâ solukları sayılan eserlerinden, mahkemeler, zindanlar ve
sürgünlerle geçen çileli bir hayat içinde inkişaf edip gelişen olgunluk dönemi
kitaplarına kadar hep o seviyeler üstü seviyesini korumuş ve her zaman
dâhiyâne konuşmuştur.

1 Bediüzzaman, Mesnevi-i Nuriye s.73 (Katre’nin Zeyli).



BİZİM DÜNYAMIZA DOĞRU
Tarihî büyük hâdiseler düşünüldüğünde, düşünce ile aksiyonun iç içe

yaşadığı görülür. Bir taraftan aksiyonun fikirle beslenmesi, planlanması, diğer
yandan da hamle ve hareketin yeni düşünce ve projelere zemin teşkil etmesi
mânâsına bir iç içelik. Bu mânâda, düşünce, aksiyon için bir sema ve yağmur,
bir atmosfer ve hava; aksiyon da düşünce için bir zemin ve saksı, bir toprak ve
topraktaki kuvve-i inbâtiye gibi farz edilebilir. Evet, böyle bir mütekabiliyeti
kabul etmek yanlış olmasa gerek. Zira her hamle, bir düşünce ve planın
tahakkuku, her düşünce de, o istikametteki hareketlerle gerçek çerçevesini
bulabilmesi ve hedefine ulaşabilmesi için bir başlangıç ve bir vetiredir.
İradenin ilk merhalesi, bir iç temayül, nihaî sınırı da azim, karar ve
teşebbüstür. Düşünce bu vetirede, mebde’den müntehaya tıpkı atkı ipleri
mesabesinde, şuurlu faaliyetler de bu atkılar üzerine işlenen dantelâlar gibidir.
Düşüncesiz, plansız davranışlar çok defa falso ve karmaşaya sebebiyet verir;
hareketsiz fikirler de, düşüncenin nihaî buudu sayılan model oluşturmayı
engeller ve iradenin ruhunu zedeler.

Günümüze doğru gelirken, düşünce şuâlarının, toplumun her yanını sarması
engellendiği gibi irade de bütün bütün felç edildi.. temsil devre dışı bırakıldı
ve aksiyon da anarşiye katlettirildi. Çağın tâli’siz cereyanları çok defa,
yığınları, bir bunalımdan bir bunalıma itti ve bir dağınıklıktan başka bir
dağınıklığa sürükledi. Kitleler, bencil ve haris ruhların elinde, tutarsız, mefluç
ve şaşkın bir oraya çekildi, bir buraya ve hep istismar edildi. Bütün bu olumsuz
hususlar karşısında ister-istemez, günümüz insanının henüz kalbî ve zihnî
gücünü harekete geçirebilecek ölçüde olgunlaşmadığını görüyor “Ve hele biraz
daha!” diyoruz.. ferdî seciyelerimizdeki zaafları gidermek, iradelerimize güç
kazandırmak, inançlarımızı besleyip kıvama getirmek ve yeisin her çeşidini
ruhumuzdan söküp atabilmek için “Hele biraz daha!” diyoruz. Tabiî her şeyden
evvel batı şokundan sıyrılmak için de...

Evet, batıda gerçekleştirilen sanayi inkılâbından bugünkü teknolojik
gelişmelere kadar, hemen her şey, şok şok üstüne üzerimizde felç edici tesirleri
olduğu gibi, ilimciliğin yanlış telakkisi ve modernizm havaîliği de bir hayli
başımızı döndürdü, bakışlarımızı bulandırdı. İhtimal ki, bu zaafiyet ve bu
sarsıntı daha bir süre devam edecek.. bu uyurgezerlik ve bu sayıklamalar sürüp



gidecek ve dolayısıyla da kim bilir daha kaç yıl dişimizi sıkıp sabredeceğiz?.
Sabredeceğiz, zira, fevkalâde sarsık bu umumî bünyenin, derlenip kendine
gelebilmesi ve toparlanıp çağıyla hesaplaşabilmesi için daha nice yıllar,
mercan derinliğindeki canlı bekleyişe ve kuluçka durgunluğundaki aktif ve
disiplinli harekete ihtiyacımız olduğu şuurundayız.

Bu bekleyiş ve aksiyon sayesinde, bir gün mutlaka bizim de dirileceğimize
ve dünyanın çehresini değiştireceğimize inancım tamdır. Ne var ki, böyle bir
vetirenin yaşanabilmesi için de, Şâh-ı Geylânî derinliğinde, İmam Gazzâlî
enginliğinde, Müceddid-i Elf-i Sânî Rabbânîliğinde, Mevlâna aşk u
heyecanında, Bediüzzaman câmiiyyet ve temkininde, günümüzün insanına
yepyeni bir ruh vererek ona taptaze bir hayat zemini hazırlayacak büyük ve
güçlü iradelerin yetişmesi, yetişip asırlardan beri insanımızın duygu, düşünce
ve firasetini ezen buhran dalgalarını kırarak onun ruhunda “Cûdî” meltemleri
estirebilmesi için zamana, ortama ve imkâna ihtiyaç olduğu da bir gerçek.. ve
tabiî kendi kendimizi fethetmeye, ruh mekanizmamızı yeniden şekillendirmeye,
kalb, his ve düşünce dünyamızı onarmaya da... Aksine, bizi Hızır çeşmesine
ulaştıracak ışık süvarilerini yetiştiremediğimiz, kendimize, kendi değerlerimize
kapalı kaldığımız ve ruhî sistemlerimiz itibarıyla dağınık yaşadığımız sürece,
mesafe almamız kabil olmayacaktır; bugüne kadar olmadığı gibi. Bu konuda
kendimize dışta düşman aramaya da gerek yok; zira bizim düşmanımız içten ve
ayağını ayağının üstüne atmış, villasının penceresinden derbederliğimizi
seyrediyor ve kıs kıs gülüyor.

Bu itibarla da, eğer mutlaka bir cihad stratejisi üreteceksek, bu strateji
gönlümüze taht kurmuş oturan, bu amansız ve imansız düşmanları söküp atmaya
matuf olmalıdır. Aslında bizim dünyamız, asırlar var ki, başka değil, işte bu
düşmanların ablukası altında bulunuyor. Yıllar ve yıllar boyu milletimiz bu
öldürücü ablukadan kurtulup, bir türlü kendine dönemedi.. kendi olamadı.. hep
ayrı ayrı toplumların, örflerin, âdetlerin garip bir nokta-i mihrâkiyesi gibi, çok
kavimleri, çok kabileleri, çok anlayışları, pek çok puta birden tapan, pek çok
mevhum ilâh karşısında aynı anda diz çöken ve her gün nice sahte mâbudlar
önünde ahd ü peyman yenileyen bir düşüncezede gibi hep dağınıklık örneği
oldu ve bir türlü toparlanamadı. Böyle oldu; zira o, bu tâli’siz dönemde hiçbir
düşüncenin tam ve doğru olduğuna inanamadı, dolayısıyla da, pek çok fikrî
cereyana birden endeksli yaşadığı hâlde, tam olarak hiçbir akımın içinde



bulunamadı.
Kim bilir bu sisli-dumanlı dünyada ne büyük fikirler, hep berzahta kalıp

hayata geçirilemedi ve ne ciddî projeler, bu miyop bakışların bulanık
düşüncelerine çarparak kırıldı! Evet, bunlara göre eşya ve hâdiselerin ihtiva
ettiği mânâ, ilim ve insan-kâinat münasebetleri, önemsiz, anlamsız şeylerdir;
üzerinde durmaya değmez. Bunlara kalırsa, varlık adına bildiğimizi bilir;
bilmediklerimizi de, “Nasıl olsa yarın bileceğiz” mülâhazasıyla devreden
çıkarır ve her şeyi kendi “sâbite”lerimize göre keser-biçer-şekillendirir;
icabında dünya kadar doğruları yanlış, yanlışları da doğru göstererek, ilmi de,
araştırmayı da kendi inanç ve kendi dogmalarımızın vesâyetinde pekâlâ
sürdürebiliriz. Hem de, ta başlangıçtan beri varlığa da varlığın geçirdiği
safhalara da şahitmişçesine, kesin bir üslûpla atıp tutarak ve bir kısım
faraziyelerle her şeyi oldu-bittiye getirerek.

Eğer kâinatta inanılacak hiçbir hakikat yoksa, hiçbir düşünce inanılıp kabul
edilecek değerde değilse, varlığın bir kaostan farkı ne? Böyle bir anlayışın
hâkim olduğu bir dünyada, hiç olmayacak meselelerde bile toplumu
izafiyecilikten korumak nasıl mümkün olacaktır? Kendini izafîliğe salmış
yığınlar, en doğruları dahi, aksinin doğruluğu kadar, en eğrileri de yine aksinin
eğriliği kadar kabul etmeyecek midir? Tabiî temelde böyle bir anlayışın
yaygınlaşması hâlinde ise, iyilik-kötülük düşüncesinden ahlâkîlik-lâahlâkîlik
telakkilerine kadar her şey rölativizmden nasibini alacak demektir. Bugün, her
şeyden ziyade milletçe muhtaç olduğumuz karakter, şuur, idrak ve sorumluluğun
harekete geçireceği, davranış ve faaliyetlerin de, en az bugün ve bugüne ait
zaruretler kadar, plan ve projelerinde yarınları düşünen samimî, müteheyyiç
fakat dengeli insan karakteridir. Gönlüyle varlığa açık, dimağı bilgi şuuruyla
mamur, her an kendini bir kere daha yenilemesini bilen, her zaman nizamın
peşinde ve her lahza ayrı bir tahribi tamir eden düşünce ve ruh mimarı
karakter..

O hep zaferden zafere koşacak ama; ülkeleri harap edip, harabelerde
pâyitahtlar kurmak için değil; insanî duygu ve melekeleri harekete geçirmek ve
bizleri, herkesi ve her şeyi kucaklayacak şekilde sevgi, alâka ve mürüvvetle
güçlendirmek, yıkılmış yöreleri onarmak, ölü kesimlere hayat üflemek, varlığın
damarlarında can olup-kan olup akmak ve hepimize var oluşun engin zevklerini
duyurmak için.. zaten o, her şeyiyle bir Allah adamıdır.. ve O’nun halifesi



olarak her zaman varlıkla münasebet içindedir. Her hareket ve her faaliyeti
kontrollüdür ve yaptığı her şeyi de O’nun teftişine sunacak gibi yapar. O’nun
duyuşlarıyla duyar.. O’nun bakışlarıyla görür.. üslûbunu O’nun beyanından
süzer çıkarır.. ve O’nun iradesi karşısında “gassalin elindeki meyyit” gibidir..
O’na karşı acz ü fakrının şuurunda olması en büyük bir güç ve servet
kaynağıdır. O, bu tükenmez hazineyi en iyi şekilde değerlendirmede asla kusur
etmemeye çalışır.

O, aynı zamanda engin bir muhasebe ve murâkabe insanıdır; iyi-kötü, güzel-
çirkin, onun mir’ât-ı ruhunda, gece-gündüz, ziya-zulmet farklılığı içinde
birbirinden ayrı ve her şey yerli yerincedir.. iradesi, kalbi, şuuru ve hissiyle, o,
vicdan mekanizması ve onu meydana getiren latîfelere terettüp edecek en büyük
gayeleri avlama peşinde.. ve “Hâlık’ın atıyyelerini ancak matıyyeleri taşır.”
mülâhazasıyla, irade ile, sorumluluk arasındaki münasebeti; kalb ile, aşk
mâbeynindeki alâkayı; şuur ile, varlık ve varlığın perde arkası sırlarıyla teması
ve ıttılâı; hissiyle, “bî kem u keyf” mutlak hakikati; mârifeti ile birkaç kadem
meleklerin önünde yakınlık soluklamaktadır.

O, şahsî hayatı itibarıyla, gözü hep örnek insan olma ufkunda.. ilâhî emir ve
yasakları temsilde evliyâ ve asfiyâ ile atbaşı ve “kılı kırk yararcasına” sözüyle
ifade edilemeyecek kadar dakik ve ince. Hakikî Müslümanlığı yaşamadaki
kahramanlığı, Hakk’ın sevmediği şeylere karşı ortaya koyduğu tavrı, inançlarını
hayata geçirme yolunda başına gelecek şeylere karşı fütursuzluğu ve
mukavemeti tasavvurlar üstüdür. Hele mâşerîliğindeki enginliği, Hak eri ve
halk insanı olmadaki derinliği, Allah’a ve O’ndan ötürü varlığa karşı duyduğu
aşkı, şevki, alâka ve endişeleri ifadelere sığmayacak ölçüdedir.

Zaten o, her şeyden evvel ve sonra ledünnî bir mârifet ve vazife insanıdır.
Ledünnî vazife insanı ile ne anlıyoruz, ayrıca üzerinde durulmaya değer...



RUH MİMARLARI RABBÂNÎLER
Günümüzde ahlâkî değerleri, insandaki iç derinliğini, kalbî ve ruhî hayatın

önemini dudak bükerek karşılayanlar olsa da, hakikî insanlığa giden yolun bu
değerlerden geçtiğinde şüphe yok. Bazılarımızın tarz-ı telakkisi ne olursa olsun,
bugün içtimaî, iktisadî, siyasî, kültürel değişik bunalımlarla iki büklüm ve
sırtında birkaç kamburu birden taşıyan çağın insanını, üst üste buhran ve
tazyiklerden kurtaracak tek çare de yine bu dinamiklerin hayata geçirilmesi olsa
gerek. Böyle hayatî bir misyonun gerçekleşmesi ise ancak, hiçbir zaman kendini
düşünmeyen ve düşünecek olursa da, kurtuluşunu başkalarının kurtarılmasında
gören rabbânîler sayesinde mümkün olacaktır.

Bize göre –bununla gerçek Müslümanlığı kastediyorum–Allah nezdinde
kurtulmuş olmak, kurtarıcı olma cehd ve gayretine bağlıdır. Biz, uzak ve yakın
geleceğimizin selâmetini, başka ruhlara melce olmada, başka iradelere fer
pompalamada, başka gönülleri şahlandırmada görür ve her zaman yangınları
göğüsleyen ve şahsî çıkarlara sırtını dönen kimseler arasında yerimizi almak
isteriz. Zaten, davranış ve hareketlerimizin ahlâkî olması da, ruhlarımızda
mefkûreleşen böyle bir mesuliyet şuuruyla yakından alâkalıdır.

Evet, topyekün varlığı kucaklayan nizamın en hayatî nüvesini teşkil edip
evrensel huzurun da en ehemmiyetli kaynağı sayılan ve hemen her zaman
ferdiyetimizin sınırlarını aşan böyle bir sorumluluk ruhu, böyle bir yüce himmet
azmi ve rehberlik iradesi, hem bizim kurtuluşumuzun biricik esası hem de bütün
insanlığa muhtaç olduğu ruh ve mânâyı fısıldayacak en müessir bir ses ve en
beliğ bir lisandır.

Umum varlık ve genel nizama arkasını dönüp egonun karanlık labirentlerinde
ömürlerini geçirenlerin kurtuluşa erdikleri görülmemiştir. Kurtuluşa ermek
şöyle dursun, böyleleri çok defa kendilerine hüsnüzan besleyenlerin de helâk
olmalarına sebebiyet vermişlerdir. İnsanlığın ilerilere yürüdüğü dönemler de
hep varlıkla el ele olduğu dönemler olmuştur. Şimdilerde de, geleceğe
yürümeyi planlayanlar, egoizmayı bırakıp mutlaka herkesle ve her şeyle el ele
olmalıdırlar. İradeler ve idealler; hakikî mânâda bütünleşmiş heyetlerin,
kenetlenmiş azimlerin ve kolektif şuurların desteğini aldığı ölçüde gerçek
değerini bulacaktır. Aslında, başkalarını yaşatmak ve başkalarıyla yaşamak için
onların içinde eriyip yok olmak, onlarla kaynaşıp bütünleşmek, fertken cemaat



hâline gelmenin, damla iken derya olmanın ve dolayısıyla da ölümsüzlüğe
ermenin biricik yoludur.

Değişik bir yaklaşımla, insanın, insanla hedeflenen mânâ ölçüsünde insan
olması onun, beden, cismaniyet ve “akl-ı meâş”ına rağmen, kalbinin emrinde
olup ruhunu dinlemesine bağlıdır. Yani insanın kendini ve çevresini daha iyi
tanıyabilmesi için, her şeye ve herkese biraz da gönül gözüyle bakması ve
onları kalbin kadirşinas kriterleriyle değerlendirmesi şarttır. Unutulmamalıdır
ki, her zaman ruh safvetini ve kalb tazeliğini koruyamayan, zihnî, fikrî ve hissî
zenginliğiyle beraber çocuklar kadar saf ve temiz kalamayan bir kimse, bilgi,
görgü ve tecrübeleriyle ne kadar da engin olsa, çevresine güven telkin edemez
ve kat’iyen inandırıcı olamaz. Bir kısım politikacılarla, güç ve kuvveti, mantık,
muhakeme ve kalbin önünde götürenlere –korktuğundan ve sindirildiğinden
ötürü inanıyor gibi görünenler müstesna– kitlelerin güven duymaması ve itimat
etmemesi işte bundandır. Temiz ruhlar, saf gönüller, her zaman kalb kaynaklı
nezih düşünce ve dürüst davranışları takip etmiştir. Evet, fıtrî safvetini koruyan
pâk kalbler, bir kutlu sözün de işaret ettiği gibi, Cenâb-ı Hakk’ın kenzen

bilindiği O’na ait bir hane sayılmışlardır.1 Bu hanenin, ötelere ait buudlarının
temizlik ve semavîliği ölçüsünde, orada lâhut gerçeği kemmiyetsiz, keyfiyetsiz
duyulup hissedilebilir. Zaten “gördüm” diyenler de hep bu mânâda gördüklerini
söylemek istemişlerdir.. ve zaman üstü bu saf ruhlar, herkesin ötede girmesi
muhtemel veya muhakkak olan firdevslere, henüz dünyada iken, kalblerindeki
bir “tûbâ-i Cennet” çekirdeği içinde ulaşmış, zerrede kâinatı temâşâ etmiş,
hatta böyle bir noktanın da ötesinde rü’yet ufkuna vâsıl olmuş sayılırlar.

Aslında, Kur’ân ve Hazreti Sahib-i Kur’ân’ın bize anlattığı kalb adamı da,
işte bu, vicdanın bütün fakülteleriyle gören; düşünen, davranan; oturuş-kalkışı
merhamet, sözü-sohbeti mülâyemet ve her hâli nezaket bir hakikat eri ve kalb
insanıdır. Varlığı içinden tanıma ve sezme sırrını veren, hayatın gerçek mânâ ve
gayesini ifade edebilen bir hakikat eri ve kalb insanı. Böyle bir rabbânînin
gaye-i hayali, her ruhu ebedî varoluşa taşımak, herkese sonsuzluk iksiri sunmak;
kendi nefsinden, şahsî çıkarlarından ve gelecek endişelerinden bütün bütün
sıyrılarak hem benliğinin derinliklerinde hem âfâkî âlemde, tabiî hem de kalbî
dünyasında ve Rabbi’nin huzurunda bulunma gibi ayrı ayrı münasebetleri aynı
anda koruma ve kollama gibi engin ve önemli hususlardır. O, çok defa, kendi



bedenî ve cismanî perişaniyetine rağmen, çevresindeki insanların mutluluğunu
planlayan, mensup olduğu toplum için nakış nakış huzur ve saadet projeleri
geliştiren, insanlığın, hususiyle de kendi milletinin ızdırap ve sefaletleri
karşısında hafakandan hafakana giren nebi gönüllü bir diğergâmdır.

Bu itibarla da o, bütün dünyayı ve bilhassa bizim insanımızı saran
kötülüklerle yaka-paça olmada, onları savmada “Bâtılı tasvir sâfi zihinleri

idlâldir.”2 çıkmazına girme yerine, sancı sancı üstüne yapması gereken
şeylerin projeleriyle oturup-kalkan, onları çözme heyecanıyla yutkunup duran;
ciddî bir vazife aşkı, sorumluluk hırsı ve ihsan şuuruyla her zaman problemler
üzerine yürüyen bir peygamberâne azim kahramanıdır. Acz ve fakrıyla
kanatlanmış, şevk u şükürle gerilmiş, umumî âhenk ve hakikati ihya etme
mesuliyetiyle inim inim bir azim kahramanı. Bu öyle bir mesuliyettir ki, ferdin
idrak ve şuurlu iradesine giren hiçbir mesele onun dışında kalamaz. Varlık ve
hâdiseler karşısında sorumluluk, tabiat ve toplum karşısında sorumluluk..
geçmiş-gelecek, diri-ölü, genç-ihtiyar, okumuş-cahil, idare ve emniyet..
herkesten ve her şeyden sorumluluk.. ve tabiî bütün bu sorumlulukların gönülde
bir ızdırap hâlinde duyulması, ruhta çıldırtan hafakanlar hâlinde kendini
hissettirmesi her zaman onun gündeminde birinci sıra yarışı içindedirler.
Zannediyorum Allah katında, insanı değerler üstü değerlere ulaştıran ve
Rabb’in yakınlığını kazandıran peygamberâne azim ve bu azimle ulaşılan
ruhtaki miraç da işte budur!

Evet, mesuliyet şuurundan kaynaklanan ızdırap, hele devam ederse,
reddedilmeyen bir dua, alternatif projeler üretmede güçlü bir menba ve temiz
kalabilmiş samimî vicdanlar üzerinde de en müessir bir nağmedir. Her ruh
insanı, ızdırabının enginliği ölçüsünde kendi gücünü hatta mensup olduğu
cemaatin gücünü aşmaya namzet, geçmiş ve gelecek nesillerin güç ve
kuvvetinin bir nokta-i mihrâkiyesi hâline gelebilir. Burada, yaşayanlarla
yaşatanları, birbirinden ayırmak icap ettiğini bir kere daha hatırlatalım: Bizim,
her zaman ısrarla üzerinde durduğumuz; yaşatmak için kendilerini ihmal edecek
kadar ömürlerini samimiyet, vefa ve diğergâmlık içinde geçirenler, ruhumuzu
kendilerine emanet edeceğimiz tarihî hakikatlerin hakikî mirasçılarıdırlar.
Onlar, kat’iyen, kitlelerin kendilerini takip etmelerini istemezler.. istemezler
ama, onların mevcudiyeti, önü alınamayan öyle güçlü bir çağrıdır ki, nerede



bulunurlarsa bulunsunlar, bir cazibe merkezi gibi herkes bu rabbânîlere koşar..
ve hatta onların arkasında güle güle ölüme gidebilir.

Gelecek, hem bir mesuliyet manzarası hem de başarı meşherleriyle, bu
önemli misyonu temsil edecek olan rabbânîlerin eseri olacaktır. Milletimizin ve
milletimizle alâkalı diğer milletlerin varlık ve bekâsı, yepyeni bir medeniyetin
bütün vâridâtı ve zengin bir kültürün diriltici engin dinamizmi, onların
nefesleriyle soluklanacak, onların omuzlarında bayraklaşacak ve onların güçlü
omuzlarıyla istikbale taşınacaktır.. taşınacaktır; zira onlar, yüce hakikatlerin
emanetçileri ve tarihî zenginliklerimizin de mirasçılarıdırlar.

Tarihe mirasçı olmak demek, geçmişin bilinen-bilinmeyen, büyük-küçük
bütün birikimine, bu birikimi nemâlandırmaya, yeni terkipler meydana
getirmeye, sonra da bütün bunları gerçek mal sahibi olan gelecek nesillere
intikal ettirmeye vâris olmak demektir. O bugünle, yarınla alâkalı bu tarihî
misyonu eda etmediği takdirde, bugünü berbat, yarını da zayi etmiş sayılacaktır.
Bu öyle bir sorumluluktur ki, mirasçı gaflet ve tekâsüle düştüğü ya da onu
havale edecek bir başkasını aramaya durduğu, hatta ahiretin cazibedar
güzelliklerine kapılıp öteleri arzu ettiği takdirde, belli ölçüde davaya ve tarihe
ihanet etmiş ve dolayısıyla da gelecekle aramızdaki köprüleri yıkmış sayılır.
Oysaki varlık ve bekâmız adına, geleceğe bizim olacağı nazarıyla bakmamız
elzemdir. Onu, duygularımızın, düşüncelerimizin, planlarımızın birinci maddesi
olarak bir serlevha hâline getirmek, hareket aktivitemiz adına çok önemlidir.
Bunun aksi ise, milletimize karşı bir saygısızlık ve ihanettir. Din, ilim, sanat,
ahlâk, iktisat ve aile gibi hemen her alanda bize ait kurumlara omuz vermek ve
bu müesseseleri, tarihimizdeki gerçek seviyelerine yükseltmek zamanı gelmiş
ve geçmektedir. Bizler, milletçe böyle bir sorumluluğu yüklenecek azim, irade
ve cehd insanlarını bekliyoruz.

Bizim, içten ve dıştan gelecek ihsanlara, düşünce sistemlerine değil; bizim,
topyekün milletimizde mesuliyet ve ızdırap şuuru uyarabilecek ruh ve düşünce
hekimlerine ihtiyacımız var. Gelip-geçici saadet vaadi yerine ruhlarımızda
derûnîlik meydana getirecek ve bizi bir hamlede, mebde ile müntehâyı birden
görebileceğimiz seviyeye ulaştıracak ruh ve düşünce hekimlerine.

Evet, şu anda biz, icabında Cennet’e girmekten dahi vazgeçip ve şayet
girmişse, dışarıya çıkma yollarını araştıracak kadar mesuliyet ve dava âşığı



insanlar bekliyoruz. “Güneşi bir omzuma, ayı bir omzuma koysalar, ben bu

işten vazgeçmem!”3 diyen insanlar.. bu bir Peygamber ufkudur. Bu ufuktan akıp
gelen ışıklarla coşkun bir dimağ, yerinde: “Gözümde ne Cennet sevdası ne de
Cehennem korkusu var; milletimin imanını selâmette görürsem Cehennem’in

alevleri içinde yanmaya razıyım!”4 der iki büklüm olur.. veya ellerini açar,
“Vücudumu o kadar büyüt ki Cehennem’i ben doldurayım, başkalarına yer

kalmasın!”5 çığlıklarıyla semavâtı lerzeye getirir.
Evet, bugün insanımızın, her şeyden daha çok, milletinin günahları için

ağlayan, insanlığın affedilip bağışlanmasını, kendi bağışlanmasının önünde
bekleyen.. ve A’râf’ta durup Cennetliklerin hazlarıyla yaşayan, Cennet’e girse
dahi şahsî hazlarını duymaya vakit bulamayan derûnîlere ihtiyacı var...

1 Bkz.: el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 3/15, 5/212; ed-Deylemî, el-Müsned 3/174.

2 Bediüzzaman, Mektubat s.530 (Hakikat Çekirdekleri).

3 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/101; et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk  1/545.

4 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller).

5 Bkz.: Şeyh Şemseddin Sivasî, Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn s.25 (28. Menkıbe).



SORUMLULUK ŞUURU
Var olmanın en önemli derinliği hareket ve hamledir. Hareketsizlik bir

çözülme ve ölümün bir başka adıdır. Hareketin sorumlulukla irtibatlandırılması
ise onun en birinci insanî buudunu teşkil eder. Sorumlulukla disipline
edilememiş bir hamle ve hareketin tamam olduğu söylenemez.

İnsanların pek çoğu değişik maksat ve gayeler arkasında koşar dururlar ama,
bu koşup durmalar sorumlulukla derinleştirilmediği takdirde bunlardan bir şey
beklemek beyhudedir. Gözleri, çıkar hırsıyla dönmüş menfaatçiler harıl harıl
çalışır, politikacılar gezer büyülü nutuklar atar, medya haber-yorum ve daha
değişik programlarıyla şov üstüne şov yapar, bazı çevreler bütün bir sene boyu
müstehcenlik soluklar durur, bir kısım din adamı kıyafetindeki insanlar sürekli
hakk-ı temettü peşinde koşar, borsalar ve para piyasaları spekülasyonlarla
sabahlar, spekülasyonlarla akşamlar, bazı devlet daireleri değişik ideolojilere
primler yağdırır, bir kısım aklı erenler de olup biten bunca şeyi olabildiğine bir
umursamazlıkla seyreder; yani ezen ezer, ezilip-giden de “ıstıfâ-i tabiî” deyip
bütün bunları olağan kabul ederse, yapılması gerekli olan şeyler çok zorlaşmış
demektir. Öyle ki, bu uğursuz hareket ve oluşumların kahramanlarına ve bu
korkunç dolaplar arasında ezilip perişan olanlara: “Böyle nereye
gidiyorsunuz?”

“Bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış:
Bir ümmet göster, ölmüş mâneviyatıyla sağ kalmış.”
(M. Âkif)

demeye kalksanız, yüzünüze bir tokat veya tükürük atmasalar bile, mutlaka
bir laf çarpar ve gülümser geçerler. İhtimal size: “Koyunu koyun ayağından,
keçiyi de keçi ayağından asarlar” ya da daha bir umursamazlık içinde:
“Gemisini kurtaran kaptandır.”  der, mesuliyet şuurunuzla alay ederler. Hatta
daha bir sere serpe insan imajını hatırlatan laubalilikle: “Bana ilişmeyen yılan
bin yıl yaşasın” hezeyanını savurur, hüşyâr vicdanlarınızda hafakanlar hâsıl
ederler. Kim bilir bu vadide, saf düşüncelerinize ve masum duygularınıza gelip
çarpacak daha neler ve nelerle karşılaşırsınız.?

Ne var ki, bunların hiçbiri inanmış ve duyarlı gönüllerin düşünceleri
değildir; değildir ama, densizlik ve hezeyan deyip geçmeniz de sizin
sorumluluk şuurunuzla telif edilemez. Telif edilemez; zira milletçe çepeçevre



düşmanlar ve düşmanlıklarla sarılı bulunuyoruz. Böyle bir abluka içinde
bulunduğumuz sürece, duyguda, düşüncede, inançta, sanatta, hür teşebbüste
kendimiz olduğumuzu söyleyemez, İslâmî haysiyetimizi, millî iffetimizi
koruyamaz, gemimizi kurtaramaz, sahile ulaşamaz, kendi dünyamızı kuramaz,
gönlümüzce yaşayamaz, yeryüzü mirasçısı olamaz ve Allah’a varamayız.. evet,
artık gözümüzü açıp gerçeği görmemiz, basiretimizi kullanıp dünden bugüne
bize ait olan şeylere sahip çıkmamız, içten içe varlığımızı ve benliğimizi
kemiren şeyleri de kovmamız şarttır. Yoksa bir gün mevcut durumu muhafaza
etmemiz bile imkânsızlaşacaktır.

Bir zamanlar bizim düşmanlarımız cehalet, fakirlik, tefrika ve taassup gibi
şeylerdi. Şimdilerde bunlara hilebazlık, zorbalık, sefahet, müstehcenlik,
vurdumduymazlık ve kozmopolitlik de ilave oldu. Nezahet-i diniye, safvet-i
fikriye ve heyecan-ı milliyesini koruyanlar, bugün olsun böyle bir endişe
taşıyanlar beni mazur görsünler, bir hayli zamandan beri genç nesiller ve
safderûn bir kısım kartlar, çok masum heyecanlarla saptırılmakta, aldatmama
ve aldanır olma karakterinin gadr u efgânını yaşamakta ve bütün kerameti
süslü-püslü anlatılmasında bir kısım çarpık ideolojilerle baştan çıkarılmakta.
Bazı kesimleriyle dahi olsa, milletçe böyle bir düşünce inhirafı ve şahsiyet
kayması ise, bu mübarek ülkenin yeni baştan işgali demektir. Ve işte asıl bu
işgalde, Fatih zehirlenmiş, Hüdavendigâr bağrından hançer yemiş, Yıldırım
kederinden ölmüş ve Yavuz da şirpençeye yenik düşmüş olacaktır. Bu ise
apaçık, istiklâl mücadelesinden muzaffer olarak çıkan millet ruhunun, çağın
mesâvîsi, aydınların gafleti ve kitlelerin vurdumduymazlığı yüzünden
katledilmesinden başka bir şey değildir.

Bizler dünyamıza, iman, insan ve hürriyet sevgisinden örülmüş yepyeni bir
ruh kazandırma ve bu esaslar üzerinde neşv ü nemâ bulmuş, gelişmiş mübarek
bir ağacın mânâ köklerinin safveti ölçüsünde ve o köklerle irtibatlı olarak yeni
sürgünlere zemin hazırlama mesuliyeti altındayız. Şüphesiz böyle bir
sorumluluğun yerine getirilmesi de ancak ülkenin mukadderâtına, insanımızın,
tarih, din, örf, âdet ve bütün mukaddesâtına sahip çıkacak kahramanların
mevcudiyetine vâbestedir.. ilim aşkıyla dopdolu, imar ve inşâ düşüncesiyle
gerilim içinde, samimîlerden daha samimî dindar, milliyetperver ve sorumluluk
duygusuyla her zaman vazife başında kahramanların mevcudiyetine. Onlar ve
onların gayretleri sayesinde milletçe hayatımıza, bizim anlayışımız, bizim



düşüncelerimiz ve bu anlayış ve düşüncelerin muhassalası hâkim olacak..
herkeste, nefsini toplumun hizmetine adama duygusu öne çıkacak.. vazife
taksimi ve karşılıklı yardımlaşma düşüncesi yeniden canlanacak.. işveren-işçi,
ağa-köylü, memur-sokaktaki insan, ev sahibi-kiracı, sanatkâr-sanatsever,
müvekkil-vekil, muallim-talebe bir vâhidin değişik yüzleri olma hususiyetiyle
bir kere daha ortaya çıkacak ve birkaç asırlık beklentilerimiz bir bir
gerçekleşecektir. Düşlerimizin idealize edildiği bir dönemde yaşıyor ve çağın
sorumlularının iyi bir zamanlama ile vakti geldiğinde bunların hepsini realize
edeceklerine inanıyoruz.

Evet, bizim birkaç asırlık rüya ve hülyalarımızın esası budur; bu rüya ve
hülyaları gerçekleştirmenin en birinci yolu da mesuliyet şuuru ve mesuliyet
ahlâkıdır. Tamamen hareketsizlik bir ölüm ve çözülme, hareketteki sorumsuzluk
ise bir kargaşa olduğuna göre bize, davranışlarımızı mesuliyetle disipline
etmekten başka seçenek kalmıyor.. evet, bizim her teşebbüsümüz mesuliyet
endeksli olmalıdır. Yolumuz hak yolu, davamız “hakkı tutup kaldırmak”,
hedefimiz de gözlerimizi açıp kapayıp Allah’ın rızasını araştırmaktır. Aslında
bunun böyle olması bizim insan olmamızın sadakası ve iradelerimizin de
hikmet-i vücududur. Hayatımızda, hayatın gayesini aramaya, ruhumuzda aşka
ulaşmaya, vicdanlarımızda mesuliyet şuurunu kavramaya ve esası, temeli, ışığı,
güç kaynağı iman ve aşk olan bir sistemin kaynağına uyananlara ilim, sanat,
ahlâk ve hikmet yollarını göstermeye kendimizi mecbur biliyor ve bu misyonun
âzât kabul etmez köleleri sayıyoruz. Tarihimizin bidayetinden günümüze kadar
gelen evliyâ, asfiyâ, ebrâr ve mukarrabîn çizgisi ve ruhaniyetleri üzerinde
serpilip gelişeceğini ümit ettiğimiz gayretlerimiz, ikinci bir Rönesans
hareketinin başlangıcı olacaktır.

Şimdiye kadar her asrın bir kerameti olmuştur: Evet, milâdî altıncı asırda
insanlığın yeniden var olması, onuncu asırda pek çok Türk boyunun İslâm’la bir
kere daha dirilmesi, on dördüncü asrın başında da, Söğüt’ün bağrında
yusufçuğun kelebeğe dönüşmesi gibi bir metamorfoz kerameti yaşanmıştır.
Zannediyorum yirmi birinci asrın kerameti de milletimiz ve ona bağlı
milletlerin devletler muvazenesindeki yerlerini almaları şeklinde zuhur
edecektir. Dünya tarihinin istikamet ve akışını da değiştirecek olan bu yeni
tekevvün, ruh, ahlâk, aşk ve fazilet yörüngeli olacaktır. Evet, ilim, ahlâk, hak ve
adalet mücadelesi de diyebileceğimiz bu mânevî cihadımızla, yıllardan beri



dünyanın değişik yerlerinde perişan ve derbeder olmuş mübarek milletimizin
bütün parçalarını bir araya getirerek, bugüne kadar sahipsiz ve idealsiz kalmış
nesillerin, bir mefkûre etrafında ve “Livâu’l-Hamd”e erme neşvesiyle yeni bir
“ba’sü ba’de’l-mevt” yaşayacaklarına inanıyoruz.



KARGAŞADAN NİZAMA
Birkaç asırdan beri toplumumuz, ahlâk, fazilet ve ilim düşüncesi adına tam

bir enkaz görünümü arz ediyor. Evet o, eğitimde, sanatta, ahlâkta alternatif bir
nizam ve düşünce arayışı içinde. Daha doğrusu, bu koskocaman coğrafyada,
sorumluluk duygusuna, insanî değerlere, ilme, ahlâka, hakikî tefekküre, fazilete,
sanata önem vermeyen öksüz ruh ve çelimsiz düşüncelere karşılık; varlığı
bütün derinlikleriyle, insanı dünyevî-uhrevî enginlikleriyle kucaklayacak,
yorumlayacak, hatta Allah’ın halifesi olma unvanıyla eşyaya müdahale edecek
cins kafalara, çelik iradelere ihtiyaç var.

Dünyadaki son değişim ve dönüşüm hareketleri, çoklarının yüzündeki peçeyi
sıyırıp gerçek çehrelerini ortaya çıkardığı gibi, bizim gözümüzdeki perdeyi de
aralar gibi oldu.. oldu ve nazarımızda herkesin, her şeyin hakikî mahiyeti daha
bir belirgin hâle geldi. Şimdilerde olup bitenleri daha “net” görebiliyor ve
hâdiselerden daha sağlam neticeler çıkarabiliyoruz.. çıkarabiliyor ve artık
anlıyoruz ki, iki yüz seneden beri bu ülkede, atılma, terk edilme ve unutturulma
tâli’sizliğine uğrayan, sadece kılık kıyafet, fikriyât ve hayat felsefemiz
değilmiş; millî kültürümüz, tarih şuurumuz, ahlâk sistemimiz, fazilet telakkimiz,
sanat düşüncemiz ve mânâ köklerimiz de bunlar kadar hatta daha büyük
erozyonlara maruz kalmış ve ruhî rabıtalarımız bütün bütün sarsılmış, fazilet
kaynaklarımız kurutulmuş, geçmişle aramızda aşılması güç uçurumlar meydana
gelmiş.

Evet, bu mübarek dünyada öyle dönemler olmuştur ki, aydınlar susmuş;
düşüncenin ağzına fermuar vurulmuş; gücü-kuvveti temsil edenler, dalâlet ve
soysuzluğa arka çıkmış ve zavallı nesiller, şaşkınlık homurdanmaları içinde hep
cenazeler gibi cansız, ümitsiz ve kapkaranlık duygularla haşr u neşr
olmuşlardır.

Her yanın duman duman ümitsizlikle kuşatıldığı bu kızıl dönemde, çok defa
çaresizlik içinde gözler yaşlarla nefes almış, gönüller hislerini kelâm-ı
nefsîlerle haykırarak bir kısım utanma bilmeyen yüzlere karşı içlerini çekmiş
ve: “Bu ilhâda yelken açmış şaşkınlardan, bu herkesi ve her şeyi alkışlayan
densizlerden, bu kuvvete boyun eğmeye alışmış vicdanzedelerden, bu kirlenmiş
onur ve şereflerden başka ne beklenirdi ki?” demiş inlemişlerdir; ama, sarsılan
sarsılmış, yıkılan yıkılmış, giden gitmiş ve yerlerine de yeni bir şeyler



konamamıştır.. evet, hemen hepimizin, hatta gününü gün etmekten başka bir şey
düşünmeyen realistlerin (!) dahi gönüllerinin derinliklerinde, bilhassa
şimdilerde duyup hissettikleri huzursuzluğun, tedirginliğin şehadetiyle
yıkılanlar yıkılıp gitmiş, yerlerine de herhangi bir şey ikâme edilememiş ve
değerleri itibarıyla toplum âdeta tepetaklak hâle getirilmiştir.

Şimdi rica ederim, hayatı yaşanmaz bir yük ve muamma hâline getiren bu
ahlâkî sefaleti ve her gün içimizde daha bir girdaplaşan bunalımları ne ile
aşacak?. Ferdî, ailevî, içtimaî buhranlardan nasıl kurtulacak?. Ve nasıl güvenle
geleceğe yürüyeceğiz? Dünyanın şurasından-burasından ithal edilmiş üç beş
fantezi düşünce ile mi?. Ya da her şeyi üzerine bina etmeye çalıştığımız çağın
akliyatçılığıyla mı?.. Hayır hayır! Ne o nesepsiz düşünceler ne de bu karanlık
mantık tek başına o Kafdağı’ndan ağır yükün altından kalkacak gibi değil.

Yıllardan beri bu dünyada, ortaya konan her yenilik hamlesi, hep şeklî bir
değişiklikten ibaret kalmış; ne bir gaye-i hayal takip edilebilmiş ne de söylenen
hedeflerin en küçüklerine ulaşılabilmiştir. Zirveleri tutanlar, âdeta ellerinde
fırça, millî ve içtimaî bünyede meydana gelen yaralara boya çalmayı mârifet,
hatta inkılâp zannetmiş ve toplumun can damarı sayılan en hayatî organlarındaki
iç kanamaları ve bu iç kanamaların meydana getirdiği komplikasyonları bir
türlü görememişlerdir. Yakın tarihimiz itibarıyla, gücünü iman, ümit ve
azminden alan istiklâl mücadelesi kahramanlarının hususî mazhariyet ve
temsilleri istisna edilecek olursa, bu hep böyle cereyan edegelmiştir. Kaldı ki,
o mübarek hamleyi dahi, çıkış noktası itibarıyla kendinde var olan güç ve
safvetiyle devam ettirdiğimizi söylememiz mümkün değildir. Evet, bugün artık,
o ölçüde bir birlikten bahsetmek ve öyle bir kıyam ve dirilişi düşünmek
imkânsız olmasa da çok güç olsa gerek..

Bir kere son seneler itibarıyla birbirinden kopan ve araları açıldıkça açılan
kitleler, düşünce hayatı, ruh ve özleri açısından ciddî bir farklılık
göstermeseler de, birbirlerine karşı fevkalâde yabancılaştı ve âdeta birbirinin
kurdu hâline geldiler: Öyle ki bunlardan birinin ak dediğine diğeri kara diyor..
birinin ortaya attığı düşünceye öbürü muhalefet ediyor.. birinin alternatif
görüşlerini diğeri bozgunculuk sayıyor.. birinin salâbetini beriki taassup kabul
ediyor.. bir de bu tersliklerin yanında, hakkın hangi cephede olduğunu tespit
için herkes tarafından kabul edilmiş ortak kıstaslar yoksa, varın kavganın, daha
doğrusu, bu kör dövüşünün buudlarını siz takdir edin!.



Bu itibarladır ki, bugün her şeyden daha çok bizi, hakikate, fazilete taşıyacak
bir yola, aldatmaz bir düşünce tarzına ve yanıltmaz kriterlere ihtiyacımız var.
Vâkıa, vicdan ve ahlâkî değerler pek çok problemi çözmeye yeten birer ışık
kaynağı sayılabilirler ama, gel gör ki, günümüzde o vicdan yaralı ve ahlâkî
değerler de târumâr; evet, bu iki önemli dinamik de bugün köklerinden
koparılmış ve menbaları kurutulmuş iki müzelik çeşme gibi..

“Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır
Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır
Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfı Yezdân’ın
Ne irfânın kalır tesiri kat’iyen, ne vicdânın”
(M. Âkif)

Bir de buna, iradelerin olabildiğine gevşek, muhakemelerin fevkalâde
dekolte ve beşerî hislerin de gulyabânîler ölçüsünde azgın ve hunhar olduğu
ilave edilecek olursa, yaşadığımız kâbusun enginliği ve derinliği kendiliğinden
ortaya çıkacaktır...

Bu açıdan da işe, muhakemelerimizin temel unsurlarını bir kere daha gözden
geçirmek, mantıkî düşünce çizgisini bulmak, iradelerimizin hakkını vermek ve
azimli nesiller yetiştirmekle başlamakta zaruret var. Bir kere sebeplerle
kuşatılmış bir âlemde yaşadığımıza göre onları görmezlikten gelemeyiz.
Sebepler dünyasında sebeplere karşı lâkayt kalmak, düpedüz cebrîlik ve
dolayısıyla da bir dalâlettir. Değil sebeplere riayetsizlik, sebep-netice
arasındaki münasebeti (tenasüb-i illiyet prensibi) gözetmek mükellef olmanın
önemli bir lâzımı olsa gerek.

İşte bu noktadan hareketle, bugün olsun ciddî bir sorumluluk hissiyle bir
kısım zararlı düşünce ve zararlı cereyanların esaslarını tespit edip önünü
almazsak, şimdilerde yaşadığımız ahlâkî sefalet, içtimaî felaket ve bir kısım
çarpıklıkları, gelecekte de değişik buudlarda yaşayacağız demektir. Netice
ortaya çıktıktan sonra felaket ve sefaletin farkına varmak mârifet değildir;
mârifet, hangi sebep ve sâiklerin, neler doğuracağını daha önceden
kestirebilmektir.. yakın tarihimiz itibarıyla böyle bir firaset gösterdiğimizi
söylemek oldukça zordur. Hele iradelerimizin hakkını verdiğimizi iddia etmek
asla!. Aksine, bu alacakaranlık dönemde insanımız, kendi iradesi, kendi
düşüncesi ve kendi azminden bile şüphe eder olmuştur.. olmuş ve sürekli



kendini idare edecek üstün ve harika iradeler aramıştır. Dahası, “Falan
düşünür-filan bilim adamı, falan ülke-filan devlet..” mülâhazasıyla saf şuurlara
ve masum vicdanlara şahsiyetsizlik telkin edilmiş ve azimlere zincir
vurulmuştur.. ve zamanla, o falanların-filanların, bizim düşünce ve
davranışlarımıza hükmetmeleri, bizde bir çeşit baş dönmeleri, muhakeme
inhirafları, mülâhaza çarpıklıkları ve şahsiyet kaymaları meydana getirmiştir.
Hele, bilâ kayd u şart teslimiyetçi ruhlarda, tamiri imkânsız korkunç
deformasyonlar hâsıl etmiştir. Oysaki ilâhî iradeden başka tahkiksiz ve tenkitsiz
inanılıp kabul edilecek hiçbir irade yoktur.

Descartes, “Hür olmayan düşünce, düşünce sayılmaz.” diyordu. Pek çok
yanlarıyla çürümüş ve demode olmuş bugünkü skolastik düşünce
sistemlerinden ruhumuzu kurtarmak için lâakal Descartes gibi düşünmemiz
gerekmez miydi?. Ne gezer!

Önümüzdeki yıllarda, vukuu muhakkak gibi görünen dünyadaki “oluşumları”
belirleyecek dünya-ukbâ ufukları aydın nesiller, hem dışarıdan içimize sokulan
hem de içimizde şekillenen düşünceleri, formülleri, sistemleri bir kere daha
gözden geçirerek, toplumu mutlaka yabancılaştırıcı levsiyâttan arındırmalı ve
kendi mânâ kökleriyle irtibatlandırmalıdır; irtibatlandırmalıdır ki, özünü,
benliğini koruyabilsin ve dünya ile içli-dışlı olsa da kendi çizgisinde, kendi
geleceğine yürüyebilsin.. yürürken de, dünü bugünle beraber iç içe mütalaa
edebilsin; geçmişi eski diye atmasın, yeni ve taze zannettiği şeyleri de körü
körüne kabul etmesin.. evet, bugün ve yarınla alâkalı her şeyi bilmek ve
bilinmesi gerekli olan şeylerin, böyle veya şöyle bildiklerimizden ibaret
olmadığını anlamak ve hakikati, laboratuvar bulgularının yanında ilham
esintileri altında, akıl, mantık, muhakeme süzgecinden geçirerek anlamaya
çalışmak bu aydınlık neslin en belirgin vasfı olacaktır.

Böyle bir gelişim ve değişimi gerçekleştirmek için, yakın tarihimizi, tarihî
kahramanlarımızı tanımamız da çok önemlidir. Günümüzdeki tarihin
“oluşum”unda en müessir saikler ve şahıslar kimlerdi? Bu milletin bağrında
son bir kere daha var olma aşk ve heyecanını kimler uyardı? Millî ruh bestesini
kim hazırladı ve bu besteyi seslendiren hangi vatan evlatlarıydı? Bunlar tam
olarak bilindikten sonra, zannediyorum nelerin idealize edilmesi gerektiğini
daha iyi anlayacak ve yarınlarla alâkalı planlarımızı daha “net” olarak ortaya
koyabileceğiz.. koyabilecek ve düşüncesini, davasını, aşkını, müsamaha



ahlâkını kalbinde dipdiri tutabilmiş babayiğitlerin yolunda yürüme
bahtiyarlığına ereceğiz.

* * *
Eşya ve hâdiseler arasındaki âhenk cebrî, insanlar arasındaki nizam ise,

iradî ve büyük ölçüde mehâfet ve mehâbet kaynaklıdır. Nizam; huzur, itminan,
içtimaî âhenk ve istikbal vaad etmenin bir diğer adıdır. Kargaşa içinde huzur ve
âhenk olamayacağı gibi, anarşik bir ortamda gelecekten ve verimlilikten
bahsetmek de mümkün değildir.

İlk bakışta nizam, düz irade ve mücerret aklın eseri gibi görünse de, ruhun
emrine girmemiş akıl ve şer eğilimlerin kökünü kesememiş, hayır meyelanını
şahlandıramamış iradenin nizamdan daha çok anarşinin yanında olduğu
görülmüştür.

İnsan dışındaki eşya, dünya var olduğu günden bu yana hep nizam içinde
olagelmiştir. Zerrelerin âhenkli hareketinden çiçeklerin revnaktar çehrelerine;
canlı-cansız varlıklar arasındaki uyum ve dengeden, gökyüzünde sürekli bize
göz kırpan ve gelip birer şiir, birer duygu hâlinde gönüllerimize akan
yıldızlara; ağaçların dal, yaprak ve çiçeklerinde tüllenen mânâlardan canlılık
soluklayan hayata kadar her yerde ve her şeyde büyüleyen bir nizam hâkimdir.

Evet, vicdan bir lahza varlık kitabını temâşâ edip değerlendirebilse, her
yerde buğu buğu bir nizam ve âhengi, baş döndüren bir güzellik ve mânâ
zenginliğini müşâhede edecektir. O kadar derin hassasiyete lüzum yok; az
duyarlı bir gönül, yıldırımların ürperten seslerinden kuş ve kuşçukların âhenkli
nağmelerine, çiçeklerin büyüleyen çehrelerinden gökyüzünün sihirli ışıklarına
kadar her renk, her şekil, her ses ve her solukta sonsuzluk televvünlü bir şiiri,
bir zemzemeyi duyabilir.. ve bir adım daha ileride olanlar, kim bilir, varlığın
fizik, kimya, biyoloji ve astrofizik dalga boyunda daha neler neler müşâhede
ederler!. Evet, denizlerin mehâbetli homurdanmalarından tenha koruların birer
mızrap gibi duygularımıza çarpan ürperticiliğine; tepelerin vakûr duruşundan
dağların şâhikalarına; deryaların bitmeyen çağıltılarından gökyüzünün
sonsuzlukla tüllenen derinliklerine kadar her şey “nizam” der, “âhenk” der,
varlığın ruhundaki engin mânâları haykırır.

Her yerde ve her şeyde nizam köpürdüğü hâlde, gayr-i nizamîlik diyeceğimiz
kargaşa yeryüzüne nereden gelmiştir? Yeryüzü kargaşayı ve onun arkasındaki



lâahlâkîliği insanoğluyla tanıdı; aklını Allah’a teslim edememiş; iradesini
şerlere karşı frenleyip hayır duygularını coşturamamış insanoğluyla.. evet,
insanoğlu, çeşit çeşit ihtiraslara açık ve başka hiçbir canlıda olmayacak ölçüde
boşlukları olan bir varlıktır. Onun; hırs, kin, nefret, öfke, şiddet, şehvet gibi
hemen her boşluğunda, değişik dalga boyunda tahrip duyguları, anarşi hisleri,
kargaşa anaforları nümâyândır. O, iyi bir terbiye ile, bu kötü duygularını
zapturapt altına alıp insanî duygularını da şahlandıracağı; arzu-istek, sevinç-
keder, hak-hürriyet düşüncelerinden başkalarının mevcudiyetini de hesaba
katarak, vicdanında zımnî bir “içtimaî mukavele”ye “evet” diyeceği âna kadar
bir kısım olumsuz neticelerden kurtulması mümkün değildir.

Onu, potansiyel insanlıktan hakikî insanlığa yükseltecek terbiye, mutlaka
lâhut ufuklu ve mevhibe eksenli olmalıdır.. evet bizim kültürümüz, bizim
meşcereliğimizdeki güllerle, bizim ruh ve mânâ köklerimizin usâreleriyle
beslenmelidir ki, mâşerî vicdan ve tarih şuurundan tepki gelmesin.. içtimaî
mukavele de çağın şartlarına göre ve en ileri seviyedeki hak, hürriyet
mülâhazaları çerçevesinde gerçekleştirilmelidir ki; toplumun değişik kesimleri
tearuzların-tesakutların ağında ve çelişip nötrleşmeler fasit dairesinde güç ve
kuvvetini, itibar ve kıymet-i hükmiyesini yitirmesin... Buradaki mukaveleden
maksat, alt tarafı mütekabil imzalarla süslenmiş bir toplu sözleşme senedi
değil; buradaki mukavele, insanî değerlere uyanmış vicdanların, hak ve hürriyet
mefhumlarına saygıları ve hakikate karşı olan sevgileriyle irtibatlı ve sınırlı bir
mukaveledir.

Bu sözleşmenin sınır ve çerçevesini, ferdin kalbî yapısı, ruhî enginliği,
inançları ve inandığı şeylerin, onun tabiatının bir yanı hâline gelmesi belirler.
Bu açıdan da, herkesin vicdanî mukavelesi, onun insanî seviyesiyle
eşdeğerdedir. Kalbî ve ruhî hayatı itibarıyla cismaniyetini aşmış olgun fertlerin
meydana getireceği bir toplum, nizam örneği bir toplumdur. İnsanlık âlemindeki
böyle bir nizam, topyekün varlığı içine alan evrensel âhengin de bir buudu
olması itibarıyla kalıcı ve istikbal vaad edicidir.

Bizim dünyamızda devlet, parçaları böyle ahlâk ve fazilet gamzeden,
bütünün en hayatî noktasında ve tam dümenin başında bir kaptan gibidir ki,
böyle bir kaptanın vazifesi, elinin altındaki elemanları en iyi şekilde
değerlendirerek, onlar ve kâinat nizamı arasındaki uyumu sağlayarak,
hâdiselerin çarklarıyla müsademe etmeden onları hedefe ulaştırmaktır. Fertleri,



faziletten mahrum ve lâahlâkîliğin gayyalarında bir toplumdan sıhhatli bir
cemiyet ve mükemmel bir devlet meydana getirilemeyeceği gibi, her yanı ayrı
bir illetle mâlûl kargaşa yığınlarının istikbal vaad edeceğini beklemek de bir
aldanmışlıktır. Dolayısıyla ne isimde ve ne şekilde olursa olsun, kara bahtıyla
yapayalnız böylesi yığınlar arasında idare ve emniyet adına beklentilere girmek
sırf bir kuruntu, devlet ve otoriteden söz etmek ise mesnetsiz bir tesellidir.
Otorite de, devlet de, toplum içinde ona hayat veren, onu besleyen bir yüce
mefkûrenin hedeflenmesi, her şeyin ona göre planlanması ve onun etrafında
örgülenmesi, tek kelimeyle her hamle ve gayretin “Bir”e irca edilmesiyle ancak
gerçekleşebilir.

Evet, her fert ve her hayatî ünitenin, milleti zirvelere yükseltmeye göre
hazırlanıp planlanması lâzımdır ki, şahsiyet planındaki küçük hesap ve çıkarlar
genel âhengi bozmasın, farklı yığınlar, denizlerin dalgaları gibi kendilerine
rağmen kabarıp çarpışmasın, çarpışıp dağılmasın!. Vaktiyle İslâm ruhunun
hayata hâkim olması sayesinde, bu gaye-i hayal çok iyi belirlenmiş, toplumu
meydana getiren fertler ve birimler nizamın birer rüknü hâline getirilerek,
zirvelere yürüme âdeta, hayatın tabiî seyri içinde gerçekleştirilir olmuştu.

Nizam düşüncemizin yeniden gözden geçirilmesi, varlık içindeki ilâhî
âhengin bizim iradelerimizle insanlık dünyasına taşınacağı inancının
yenilenmesi ve devletler dengesinin bu yörüngeye çekilmesi bugünkü
nesillerin, geleceğin dünyalarına en büyük armağanları olacaktır. Böyle önemli
bir misyon için, iradelerimizin bir kere daha gözden geçirilmesi, Allah
nazarında konumumuzun tespiti, millî hedeflerimizin tayini, tutarlı strateji ve
politikaların tarsîni ve sahip bulunduğumuz dinamiklerin harekete geçirilmesi
yetecektir zannediyorum...



MİLLETİMİZİN ANA DAVASI
Bütün dünyanın bahara kaydığı şu günlerde hemen herkes, tarih perspektifi

açısından bir kısım tersliklere rağmen, geleceğin aydınlık olacağı gerçeğinde
ittifak ediyor. Ancak cihan çapındaki bu “oluşumu” azim, irade ve yüksek bir
performansla zorlayanların durumu da, üzerinde durulmaya değer bir konu. Bu
ülke ve milletimizin geleceğini düşünmek, her aydının vazifesi olduğunda
şüphe yok. Ne var ki herkes, böyle bir sorumluluk altında olduğunun şuurunda
mı, değil mi onu bilemeyeceğim; bu konuda bildiğim bir şey varsa, o da,
yıllardan beri bu ülkede bir avuç insanın, yatıp-kalkıp sürekli geleceğin
hülyalarıyla yaşamış olması ve yolların bir gün mutlaka düzlüğe çıkacağı
ümidiyle hep çırpınıp durmasıdır.

Bir zamanlar uğrunda, milyonlarca insanın değişik şekillerde can verdiği bu
ülke ve bu topraklar, bugün de pek çok vefalı evladıyla, maziden âtiye geçiş
heyecanı içinde.. hem de ümitle dopdolu ve milletini yükseltme hummasıyla
inim inim olarak. Öyle ki bunlardan her biri bir el ve bir ayaklarıyla gündelik
meşguliyetlerinin içinde bulunurken, diğer el ve ayaklarını, hatta his ve
şuurlarını ideallerinin emrine vererek geleceğin plan ve projelerini üretmeye
çalışıyorlar. Bu itibarla da şanlı ve azametli bir tarihin, tâli’li ve zeki bir
milletin, bir mânâda bin yıldan beri koruyup kolladığı, geliştirip şekillendirdiği
ana davanın bir kere daha ciddî bir “dâüssıla” tutkusuyla ruhlarda tütmeye
başladığı söylenebilir. Evet, pek çoğu itibarıyla bugünkü nesiller, birlik ve
beraberlik şuuru ve milletlerini çağın birinci milleti hâline getirme azimleriyle,
hem bu davanın remzi hem de bu misyonun temsilcileri gibi görünüyorlar. Bir
muhalif rüzgâr esip her şeyi harman gibi savurmazsa, gelecek, bunların ebedî
otağı olacağa benzer.

İlk İslâm büyükleriyle, çok kısa zamanda dört bir yanda şehbal açıp; Emevi,
Abbasi derken, Selçuklularla ayrı bir kıymet hükmüne ulaşan ve nihayet
Osmanlılarla bir ulu mesele hâline gelen bu dava, belli bir dönem itibarıyla
ağır bir tâli’sizliğe uğratılmış olsa da, bugün yeniden köyde-kentte, ailede-
devlette, sokakta-mektepte, sanatta-ilimde, işte-ahlâkta bir diriliş süreci
yaşamakta ve ülkenin ruh haritasını gönül heyecanlarıyla uyarıp, renklendirip,
gözyaşlarıyla sulayanlar sayesinde, her şeye rağmen bir fecir vefasıyla daha
şimdiden dört bir yanda tüllenmeye başladı bile. Bir mânâda üst üste kâzip



fecirlerin aldatmalarına maruz kalınsa da, yakında güneşin doğacağını haber
veren en sadık şahitler de yine o fecirlerdir.

Tâli’siz bir dönemde bizim ruh ve düşünce davamızın yerine gelip oturan
madde hırsı, makam sevgisi, yaşama tutkusu, şöhret hissi, dünyaları kaybetme
endişesi... gibi hususlar veya en pes şeylerin kutsallaştırılmasına karşılık,
bugün artık bütün bunların yerini, ruh ve mânâ eksenli şeyler almaya
başlamıştır. Evet dün, vatan kurtarma ve ülkeyi batı standartlarına ulaştırma
iddiasıyla atıp-tutan, çalışıyor görünüp caka yapan bir kısım toy düşüncelerin
ve onların fantezilerinin yerinde bugün büyük ölçüde, ilmin, sanatın, ahlâk ve
faziletin yüksek temsilcileri veya böyle bir temsilciliğe namzet mazinin bütün
değerlerinin mirasçıları var.

Gerçi hâlâ bir kısım siyaset meydanları, çıkar arenaları, menfaat
turnikelerinde kıyasıya bir vuruşma söz konusu.. ve bunlardan bazıları: Vatanı
kurtaralım, insanımızı aydınlatalım, ülkemizi yükseltelim... teraneleri arasında
sürekli hırslara, heveslere prim vermekte ve milleti kaoslara sürüklemekte,
ama; rica ederim, bunların bulunmadığı herhangi bir zaman dilimi göstermek
mümkün mü? Bunlar her zaman var oldu; bugün de, yarın da var olacaktır. Evet
tarih, her zaman iyi insanların yanında birbirine söven, birbirini kemiren,
birbirine pusu kuran, birbirine ihanet eden ve iftiralar yağdıran insanların da
tarihidir. Uzun boylu konuşmaya ne gerek var; dönüp yakın geçmişimize bir
bakıversek, ruhların demokrasi adına kaç defa suikasta maruz kaldığını, kaç
defa toplumun değişik kesimlerinin, birbirinin kurdu hâline getirildiğini ve o
geniş iletişim imkânları sayesinde kaç defa gönüllerimize kin, nefret ve iğbirar
içirildiğini görecek ve ürpereceğiz.

Evet, toplumun bazı kesimleri itibarıyla ve bazı hususlar açısından, bugün
yapılagelen işlerin dünkülerden, yarınkilerin de bugünkülerden farkı
olmayacaktır. En nezih ve en ideal toplumlarda bile, sürekli aldatıp bölen,
istismar edip ezen ve devamlı yüzündeki maskeyi değiştirerek kendisini
saklamasını bilen bir kısım karanlık ruhlar olmuştur ve olacaktır da. Ama
bunların yanında dünya kadar olumlu insan ve olumlu gayretin bulunduğu da bir
gerçek...

Bugün, değişik ad ve unvanlarla gerçekleştirilen eğitim seferberliği, sevgi,
hoşgörü ve diyalog uğrundaki gayretler, aslında toplumun parçalarını bir araya



getirme ve onun mânevî güç kaynaklarını harekete geçirme istikametinde çok
önemli teşebbüslerdir.. ve metafizik gerilimi tam, inanmış nesillerin elinde,
karaya oturmuş millet gemisini yüzdürmeye yetecek mahiyettedir. Vaktiyle,
Yemen’den Balkan yarımadasına, Arap çöllerinden Asya steplerine kadar geniş
bir coğrafyada bulunan, yavrularını kaybeden aileler, kaybettikleri şeyleri
tedarik etmenin biricik yolu kabul ettikleri istiklâl ve istikrar mücadelesi
sayesinde, ümitle şahlanıp yeni bir dünya kurmaya karar verdikleri gibi, ruh ve
karakter itibarıyla çok ciddî hırpalanmış, ahlâk, fazilet, düşünce, sanat ve
topyekün insanî değerlerde iç içe kayıplar yaşamış bugünkü nesillerin, ruhî
istiklâlleri ve fikrî istikrarları sayesinde yeni bir “ba’sü ba’de ’l-mevt”e
ereceklerinde şüphe edilmemelidir.

On dokuzuncu ve yirminci asır bizim için bir çözülüş ve gerileyiş asrı
olmuştu. Uzun zaman bu gerilemenin ve çözülmenin hakikî sebepleri sezilemedi
veya bu konudaki düşünceler kasten çarpıtıldı; dolayısıyla da, dinde, ilimde,
sanatta, bediiyatta gerçek gericilik şaheserleri sergilendi, hatta yer yer fikir
mücadelesi şeklindeki bir kısım cereyanlar, biraz fantezi, biraz da şaşkınlık
eseri olarak zamanla birer ilhad ve inkâr akımı hâline geldiler. Öyle ki, ilmî
dehânın yerinde hokkabazlık, aydınlığın yerinde illüzyon ve mücadelenin
yerinde de başkalarına kara çalma moda oldu. Hileyi hüner sayan bazı
kesimler, tarihî hakikatleri, iftira, tezvir ve yalanlarla yıkmak için kıyasıya
mücadele verdiler.. kaderin cilvesine bakın ki, bugün o tarihî dinamikler ve
milletin mânâ kökleri bütün salâbetiyle dimdik ayakta; yıkılıp giden onlar oldu.

Evet, şimdilerde bir kere daha peygamber çizgisine uyanmış bu millet,
yepyeni bahar esintileriyle salım salım ve her yörede üfül üfül kar çiçekleri
gibi bize yeni bir varoluşun neşidelerini mırıldanıyorlar. Evet artık bugün, belli
ölçüde de olsa, kendimize gelmenin, kendimizi bulmanın ümit ve inşirahıyla
daha çelik çavak ve daha kararlı görünüyoruz.. dilerim, bundan sonra da ortaya
koyacağımız her cehd ve gayret, dökeceğimiz her gözyaşı damlası bugüne kadar
onulmaz gibi görünen yaralarımızın şifası ve bazılarımıza karanlık görünen
geleceğimizin de ziyası olsun!

Yirmi birinci asra girerken, biz ve bizimle alâkalı diğer ülkelerin geleceği,
bugün için ilim, fazilet ve ahlâkın yüksek temsilcileri sayılan ve büyük
çoğunluğu itibarıyla kendilerini eğitim ve öğretim işine adamış ışık ordusunun
nurdan kanatlı üveyiklerinin vesâyetinde sayılır. İnşâallah bu kutlu nesiller,



kaybettiğimiz bütün tarihî değerleri yeniden bize kazandırmanın yanında,
milletimizin çağıyla hesaplaşması konusunda da ışık sesli, ışık düşünceli
rehberlerimiz olacaklardır.

Zaten, bizim varoluş dava ve gayemizin kaba kuvvetle hiç mi hiç alâkası
yoktur. Biz, Hakk’a teslim olmuş kuvvetin bir hikmet-i vücudu olabileceği
mülâhazasıyla, kendi engin düşünce tarzımız, o nefislerden nefis sanat
telakkimiz ve kılı kırk yararcasına o incelerden ince “ihkâk-ı hak”
anlayışımızın yanında, tekniğin ve teknolojinin zaruretine, sanayiin lüzum ve
âciliyetine, ilmin değerler üstü değerine içten saygı duyuyor ve ülkemizin
mutlaka bunlarla beslenip desteklenmesinin “zorunluluğu”na inanıyoruz. Bunun
için de bugün biz, her şeyden daha ziyade, ülke ve insanımız adına bu dengeleri
kurabilecek, milletimizi düşünce şâhikalarına yükseltecek, bizi kendi mânâ
köklerimize yönlendirecek ve meâlîye müştak ruhlarımıza sonsuza açılma startı
verecek cins dimağlara, engin fikirlere ve ufuk sahibi mürşidlere ihtiyacımız
var.

Evet, bu ülkenin parti ve hizipçilikten daha çok, imanla, ümitle donanmış;
aşkla, heyecanla dopdolu; maddî-mânevî, dünyevî-uhrevî garazlardan
sıyrılabilmiş ilim, ahlâk ve fazilet havarisi babayiğitlere ihtiyacı var. Onlarla
buluşup, onlara teslim olacağımız âna kadar, nisbî de olsa, bu iç içe gurbet ve
esaretlerimiz devam edeceğe benzer. Rahmeti Sonsuz’dan, ellerinde hayat
kâsemiz, yıllardan beri ufukta emareleriyle müteselli olduğumuz o Hızır
çeşmesi görmüş ölümsüzleri imdadımıza göndermesini niyaz ederiz...



İDEAL NESİLLER
Güzel günlerin arefesinde ve fecirlerin bayram solukladığı şu günlerde bir

kısım aşılmaz gibi görünen buhranlarımızın bulunduğu da bir gerçek. İçtimaî
sıkıntılar, millî dertler ve tabiî afetler gibi, toplumları saran krizler de günlük
tedbirlerle çözülemez. Bu ölçüde krizlerin çözülmesi, toplum çapında basiret,
ilim ve hikmetin yaygınlaşmasına bağlıdır. Aksine, hedefsiz, ufuksuz, günlük
siyasî manevralar türünden politikalarla bu kabîl problemleri çözmeye
çalışmak, zaman israfından başka bir işe yaramayacaktır. Dünden bugüne, en
yaygın kriz ve bunalımları, ruh, mânâ ve basiret insanları, o engin ufukları,
engin himmetleri sayesinde ve bir ölçüde bugünün güç kaynaklarını da gelecek
hesabına harekete geçirerek, tasavvurlarımızı aşan bir kolaylıkla çözmüşlerdir.
Biz, onların bu dâhiyane tedbirlerini çok defa beşer üstü sanmış ve hayretten
hayrete düşmüşüzdür. Oysaki, her muvaffak insanın yaptığı, onların da edip
eylediği, sadece ve sadece Cenâb-ı Hakk’ın kendilerine bahşettiği istidat ve
imkânları sonuna kadar ve rantabl olarak kullanmaktan başka bir şey değildir.

Evet onlar, oturur-kalkar, bugünle beraber yarınların hesaplarıyla meşgul
olur.. ve hâlihazırdaki bütün imkân ve dinamikleri geleceğe ulaşma adına birer
köprü malzemesi olarak kullanır ve bugünleri yarınlara taşımanın hesabıyla
yutkunur dururlar.. yutkunur dururlar, zira problem çözme biraz da içinde
bulunduğumuz zamanı aşmaya, daha doğrusu zamanüstü olmaya bağlıdır.. dünü-
bugünü-yarını aynı netlikte görüp değerlendirebilme ölçüsünde zamanüstü
olmaya. Bugünden yarınları kucaklama ve geleceğin ruh, mânâ ve muhtevasını
kavrama demek olan böyle bir düşünce enginliğine siz isterseniz “ideal” de
diyebilirsiniz ki, böyle bir ufka sahip olmayanın ne bunca problemin üstesinden
gelebilmesi ne de yarınlarımız adına herhangi bir şey vaad etmesi söz konusu
olamaz. Firavunların, Nemrutların, Napolyonların, Sezarların, –bir kısım
safderunlar gözlerinde büyütseler bile–ne o baş döndüren debdebe ve
ihtişamları ne de o gürültülü hayatları kat’iyen istikbal vaad edici olmamıştır..
olamazdı da; zira bu insanlar, hakkı kuvvetin emrine vermiş, içtimaî rabıtaları
hep menfaat etrafında aramış ve ömürlerini nefsanîliğin âzât kabul etmez
köleleri olarak geçirmiş zavallılardı.

Oysaki, başta Râşit Halifeler olmak üzere, Anadolu’yu yurt edinenler,
neticeleri açısından, dünyaları aşıp ukbâya ulaşan öyle eserler ortaya koydular



ki –muvakkat “husûf” ve “küsûf”lara aldanmayanlar için– bu eserler, çağlarla
yarışacak mahiyettedir.. evet onlar, o dolu dolu ömürlerini yaşayıp gitseler de,
sinelerde hep bir yâd-ı cemîl olarak yaşayacaklardır. Evet, bugün yurdumuzun
dört bir yanında hâlâ, Alparslan, Melikşah, Osman Gazi ve Fatih’e ait ruh ve
mânâ tütüp durmakta ve ruhlarımıza onların gaye-i hayallerinden ümitler ve
müjdeler akmaktadır.

Sezar, Roma mefkûresini kendi heva ve hevesine çiğnetmiş; Napolyon,
Büyük Fransa idealini hırslarının ağına hapsetmiş ve öldürmüş; Hitler, Büyük
Almanya gaye-i hayalini maceralı çılgınlıklarıyla yiyip bitirmişti. Hâlbuki
kahramanlıkları tamamiyet ve bitevîlik arz eden bu milletin mütemadîliğe açık
mefkûresi ise, her çeşit bayağılığın üstünde, zaferde de hezimette de, uğrunda
canların feda edildiği bir sancak gibi tazîz edilegelmiştir. Fatih o sancağın
altında İstanbul’u çiğneyip geçti ve garbın âfâkında bir çığlık oldu inledi..
Kanunî, batı yamaçlarında o livânın dalgalanışını temâşâ ede ede ötelere
yürüdü.. Çanakkale kahramanları, onun adına kanlarıyla “Bedir” gibi destanlar
yazdı ve Anadolu insanı bin bir yoklukla kuşatıldığı bir dönemde ona son vefa
borcunu eda ederek mukaddes tarihimizin kalbiyle bir kere daha gürledi ve
“ebed-müddet” dedi.

Mefkûre, mefkûre insanının elinde değerler üstü değerlere ulaşır ve
zaferlerin, muvaffakiyetlerin büyüsü hâline gelir. Eğer o mefkûreyi temsil
edecek insanlar, o işin tam eri değilse, o mefkûre sancak olmadan çıkar; altında
seviyesiz, âdi hırsların haykırıldığı bir flama olur. Böyle bir flama sokak
çocuklarını bir araya getirip oyun türünden bazı hedeflere sevk etse de,
milletimizin ruh derinliklerindeki duyguları gerçekleştirmeye yetmez.

Her şeyden evvel mefkûre insanı bir sevgi kahramanıdır. O, Allah’ı deli gibi
sever ve bu engin sevginin kanatları altında bütün varlığa karşı derin bir alâka
duyar: Herkesi ve her şeyi şefkatle kucaklar.. ülke ve insanını aşk ölçüsünde
bir sevgiyle bağrına basar.. çocukları geleceğin tomurcukları gibi okşar ve
koklar.. gençlere yüksek hedefler göstererek onlara ideal insan olmalarını
salıklar.. yaşlıları en içten bir saygı ve hürmetle onore eder.. herkese karşı
mutlaka bir diyalog yolu araştırır.. ve toplumun değişik kesimleri arasındaki
uçurumları, geliştirdiği köprülerle buluşturur, belli nispette uyum içinde
olanları da bütün bütün pürüzsüz hâle getirmek için çırpınır durur.



Gerçek mefkûre insanı, aynı zamanda bir hikmet eridir. O, her şeyi bir
taraftan aklın ihatalı dünyasıyla temâşâ ederken, diğer taraftan da kalbin
kadirşinas kıstaslarıyla tartar, muhasebe ve murâkabe kriterlerinden geçirir,
muhakeme potasında yoğurur, şekillendirir ve her zaman aklın ziyâsıyla kalbin
nurunu atbaşı götürmeye çalışır.

Mefkûre insanı, içinde yaşadığı topluma karşı tam bir sorumluluk örneğidir.
Hedefine ulaşma uğrunda –ki en başta Yaratan’ın hoşnutluğu gelir– Allah’ın
kendisine bahşettiği her şeyi, hem de gözünü kırpmadan feda eder.. hiçbir
şeyden korkup çekinmediği gibi, O’ndan gayrı hiçbir şeye de gönül kaptırmaz..
gözünde ne mutluluk tutkusu ne de mutsuzluk endişesi vardır. O, ülküsü ve
ülkesi pâyidar olduktan sonra, Cehennem’in alevleri içinde bulunmayı bile
umursamayacak kadar bir mânâ Heraklitidir.

Seviyeli bir mefkûre insanı, gönül verdiği değerlere saygıyı bir murâkabe
derinliğiyle duyar, bir ibadet neşvesiyle yerine getirir ve hep bir aşk ve
heyecan insanı olarak yaşar. İdeali uğrunda canını, cânânını, servetini-
sâmânını, evladını-ıyâlini, bugününü-yarınını bir çırpıda feda etmesini bilir ve
hakka-hakikate, kılı kırk yararcasına riayetin yanında her zaman tercihlerini
yüce mefkûresi istikametinde yapar. O, nefsine hâkim, hakikate mahkûm,
makama-mansıba karşı alâkasız ve şöhret, tama, tenperverlik, rahat tutkusu gibi
şeyleri öldürücü birer zehir kabul etme esprisiyle gönlünün derinliklerinde
sürekli bir mücadele içindedir. Bu itibarla da o, kazanma kuşağında hep
kazanır, kaybetme arenalarını da birer teknik başarı ringi hâline getirir.

Yürüdüğü bu ulular yolunda o, Hakk’ın hesaplarına o denli içten bağlıdır ki,
gelip kendisine çarpan ihtiras fırtınaları ondaki hakperestlik hissini daha bir
pekiştirir; kin, nefret tufanları, onun ruhundaki sevgi ve şefkat fevvarelerini
coşturur ve sıradan insanların takılıp kaldığı daha ne nimetleri çiğner geçer, ne
nikmetleri göğüsler. Onu akıllara durgunluk veren gerçek ufkuyla düşündükçe,
gözümüzün önünde âdeta peygamberâne azimler tüllenir, çağrışımların
araladığı kapı aralarından duygularımıza insanüstü resimler akmaya başlar ve
hayal hanemiz tarihî kahramanlıklarla köpük köpük olur.. olur da, Afrika
çöllerinde Ukbe’nin vefa ve samimiyetiyle ürperir.. Tarık’ın Herkül Burcu
ötesindeki cesaret ve fütursuzluğuyla kendinden geçer.. Fatih’in azm u ikdâmını
hayranlıkla temâşâ eder.. Plevne’de düşmana teslim olmayan kılıcı saygıyla
öper.. ve nihayet başında güllelerin, bombaların patlamasını gülerek karşılayan



Çanakkale Aslanlarını tazimle selâmlar.
Evet, bugün bizim, şuna-buna değil; böyle yüksek karakterle idealize edilen

ufuk insanlara ihtiyacımız var. Önümüzdeki yıllarda, milletimizin yeniden bir
kere daha kuruluşunu, bu ruh ve mânâ erleri ve bu yüksek mefkûre insanları
gerçekleştirecektir. Varlıklarının mâyeleri, iman, aşk, hikmet ve basiret olan bu
yiğitler, dokuz-on asırdan beri, içten ve dıştan gelen onca saldırı karşısında
asla eğilmemiş, sarsılmamış; belki biraz büzülmüş, daralmış ve fakat mutlaka
daha bir salâbet kazanarak yarınlarla hesaplaşacak kıvama gelmiş ve
olağanüstü bir ruh gücüyle nöbettarlığa hazır aktif bir bekleyiş içinde çağı
süzmektedir.

Evet, son birkaç asırdan beri, aşk, hikmet, basiret ve mesuliyet şuurunun
daraldığı, büzüştüğü ve basit gündelik meselelerin gelip millet mefkûresinin
yerine oturduğu bir gerçektir. Tabiî bu dönemde, yenilik adına bir şeyler
yaptığımızdan söz etmemiz de mümkün değildir. Evet, bu dönemde yenilik
adına ortaya atılan şeyler seviyesiz birer taklitçilik ve dublajcılıktan ibaret
kalmıştır. Milliyet düşüncesinin fıska bürünmesi ve millet ruhunun tahrip
edilmesi diyebileceğimiz böyle bir şablonculuğun ise faydadan daha çok zararı
olmuştur. Toplum bünyesinde üst üste meydana gelen tahriplerle millet kan
kaybederken, hakikî dert bilinememiş, tedavi yolları belirlenememiş ve yanlış
mualecelerle yığınlar felç edilmiştir. Birkaç asırlık bu buhran dönemi, o azgın
“anilmerkez” feveranıyla günümüzde de hâlâ kendisini hissettirmektedir.

Bu itibarla da, dün olduğu gibi bugün de eğer sıkıntıların gerçek sebepleri
üzerinde durulmaz; ferdî, ailevî ve içtimaî dertlerimizin üzerine bir hekim
hazakatiyle gidilmez ve birkaç asırdan beri içinde çırpınıp durduğumuz levsiyat
bataklığından çıkılmazsa, çare ararken hatadan hataya koşacak, buhranlarımızı
daha bir derinleştirecek ve asla krizler fasit dairesinden sıyrılamayacağız.

Zimamı elinde bulunduranlar, birkaç asırlık inatlarında devam ededursunlar,
duygu, düşünce ve aksiyonlarıyla geleceğe yönelmiş, ülküsünü, ülkesini ve
insanını aşk derecesinde seven, hizmete kilitli ve sorumluluk duygusuyla yay
gibi gergin ideal nesillerin, bütün bu olumsuzlukları aşıp, yeni oluşumlar
gerçekleştireceklerine inancımız tamdır. Bir gün mutlaka, onlardaki bu aşk ve
hizmet sevdası, içinde bulundukları toplumların bütün katmanlarına sızacak ve
ulaştığı yerlerde birer rüşeyme dönüşecektir.. evet, madde ve cismaniyetin



realitelerini kaldırıp bir tarafa fırlatacak olan bu düşünce, kendi dünya görüşü
ve kendi hareket planıyla bir kere daha kendi ruhunun gergefini mutlaka
işleyecektir.



BİR YERE KADAR MUAYYENİYET
Yarınki nesillerin kıvam ve mutluluğu, bugünkü fedakâr ruh ve solukların

ürünü olacaktır. Bugün kendini rahata ve rehavete salmış bezgin ve derbeder
yığınlardan mükemmel ve muntazam yarınlar beklemek sırf bir kuruntu ve
avunmadır. Yarınlar, bugünün döl yatağında tomurcuklaşıp gelişecek ve
bugünün memelerinden beslene beslene kıvama erecektir. Bugünkü varlığımız
iyi ve kötü yanlarıyla dünün izlerini taşıdığı gibi, yarınlar da bugünün,
gelişmiş, genişlemiş ve ferdîlikten çıkarak içtimaîleşmiş bir kopyası olacaktır.
Evet, kendine has renk ve keyfiyetiyle millî hayatımız, geçmişin dağ-dere, ova
ve obasından sızıp-gelen ve kendi televvünleriyle geleceğe akan bir ırmak
gibidir; bu ırmak istikbale doğru akarken geçtiği yerlerin hususiyetlerini de
beraber alıp götürmektedir. Dikkatle bakabilsek, bizim de beraber akıp
gittiğimiz bu çağlayan içinde cedlerimizin ayak izlerini, ruh helecanlarını, beyin
ve pazularının ürünlerini, mefkûre ve hafakanlarını görebiliriz. Bu itibarla da,
onları bizim hayat kaynağımız; tarihî dinamiklerimizle bizi de gelecek
nesillerin varlık usâresi sayabiliriz.

Böyle bir tevarüsteki espri kavrandığı takdirde, dünya her yanıyla
ihtiyarlasa, zaman bütün bütün değişse, asırlar başkalaşsa, gelenler gitse,
gidenleri de arkadan gelenler takip etse millet ruhu hep genç kalacak ve “ebed-
müddet” var olacaktır. Zira bu çizgideki bir değişim ve dönüşümde Ebû Bekir,
Ömer b. Abdülaziz’e inkılâp edecek; Ömer, Fatih’e dönüşecek; Ali, Battal
Gazi’nin ruhu olacak; Bedr’in Aslanları Malazgirt’te, Kosova’da,
Çanakkale’de muhteva ve mânâ derinlikleriyle bir kere daha temessül
edeceklerse, her şey sonsuza endeksli demektir. Bence yenileşmenin ve her
zaman genç kalmanın sihirli formülü de bu olsa gerek.. evet, ferden-ferdâ zeval
bulup gitmemizi, milletçe varlık ve bekâmızın esası, usâresi hâline getirerek en
korkunç ölümleri gülerek karşılamalıyız ki, dünyevî ve uhrevî buudlarıyla
ebediyeti garantilemiş olalım. Kendimizi ilk idrak ettiğimiz tül-pembe
dünyalardan gençliğin şahlanmaya açık rengârenk âlemlerine, olgunluğun, güç,
kuvvet ve irade ile serfirâz olduğu dönemlerden yaşlılığın temkinli ve istikrarlı
çağlarına kadar her faslı çok iyi değerlendiren, her adımını dikkatlice atan,
hayatını dolu dolu yaşayan ve ömrünün her dönemecinde ölmesini bilen,
ölürken de iradesiyle, yüzü ötelere dönük ve aşk içinde ölenler, ütopyalarda



anlatılanları da aşkın, yarınlarımızı hazırlayacak kahramanlar işte bunlardır.
Evet, bu isimsiz kahramanlar ve kendi ayaklarıyla yürüyen bu âbide ruhlardır
ki, hep önde koşar, arkada görünür; nesiller boyu “yâd-ı cemil” olacak şekilde
yaşar; ama ölümle buluşmayı da hep “bir garip ölmüş diyeler” mülâhazası
içinde gerçekleştirmeyi düşünürler.

İçinde bulunduğumuz zaman itibarıyla, bu ölçüdeki kahramanları
yetiştiremez, onlara yukarıdaki dinamikleri temsil etme fırsatını vermez ve
ömrün değişik fasıllarını bu ruh ve mânâ dinamikleri üzerinde örgüleyemezsek
dünyanın geleceği adına bir şey vaad etmemiz ve yarınlarda varlığımızı
sürdürmemiz mümkün değildir. Evet, içinde bulunduğumuz dönemi, ilerideki
zamanın altın dilimine bir esas kabul edecek olursak, bu esas mutlaka basiret,
şuur, idrak ve sabırla çok iyi değerlendirilmeli, onu geleceğe açık hâle
getirmek için ruh ve özün mahfuziyeti yanında, yoruma açık yanları da istikbali
kucaklayacak bir zenginliğe ulaştırılmalıdır ki, yarınlar bugünden kopuk olarak
gelişmesin.. yukarıdaki hususlar ihmal edildiği takdirde böyle bir netice
kaçınılmaz olacaktır; zira sebeplerin ihmal edildiği bir yerde –tabiî esbap
planında– o sebeplerle irtibatlı sonuçların meydana geleceğini düşünmek, dinin
ruhu ve “şeriat-ı fıtriye”nin prensipleri açısından kat’iyen doğru değildir.
Varlığın sinesinde her zaman müşâhede ettiğimiz bir muayyeniyet
(determinizma) belli ölçüde ve şartlı olarak tarihî hâdiselerde de söz
konusudur. Bugün, gidip tarih olan geçmişteki insan ve hâdiseler, âdeta zamanın
döl yatağına tevdi edilmiş spermler, ukde-i hayatiyeler veya kuluçka altındaki
yumurtalar gibidirler.. ve şimdileri şekillendirecek esasların da kaynağı
sayılırlar. Günümüzde, tarihin yamaçlarına tohumlar gibi saçılan sebepler de –
yine esbap açısından– yarınlara ait hikmet buudlu, adalet televvünlü, istikrar
edalı ve istikamet formüllü neticeleri belirleyecek âmillerdir.

Zaten şimdiye kadar da hep öyle olmadı mı? Bir dönemde yaşanan kapkara
günler, bir önceki dönemin levsiyatı değil miydi? Tufan, Hazreti Nuh’a baş
kaldıran sergerdanların çiğneyip durdukları topraklardan fışkırmadı mı?.
Ahkâf’ta kopan fırtınalar, “Âd”ın kirlettiği yerleri temizleme adına bir alt-üst
etme ameliyesi değil miydi?. Sodom ve Gomore’nin kurban edilişleri arzın
semaya fidyesinden başka ne idi?. Yakın tarihimiz itibarıyla Hindistan’ı
yıllarca İngiliz çizmeleri altında çiğneten, onların kendi içlerinden bazı
kimseleri parya olarak kabul etmeleri değil de ya neydi?. Eski dönemlerde



birbirinin kurdu olmuş Asya kavimlerini, Cengiz ve Hülâgularla; modern çağ
itibarıyla de komünizm, sosyalizm ve kapitalizmin eliyle perişan edip
kıvrandıran, onların dünyayı yanlış yorumlamaları, iftirakları, cehaletleri değil
miydi?. Uzaklarda dolaşmaya ne hacet, asrın başında, Afrika’dan Balkanlara ve
oradan da bir kısım Asya ülkelerine kadar mübarek bir bölgede o bölgenin
muvazene unsuru sayılan âlî bir devleti, şanlı bir milleti arkadan vuranların
hemen hepsi yaptıklarının kat katına maruz kalmadılar mı?.. Kartaca’nın ümitsiz
çığlıklarından ilk Hıristiyanların ürperten feryatlarına kadar, arşa yükselen
mazlum âhı değil miydi o koskoca Roma İmparatorluğu’nu yerle bir eden?.
Heykelleriyle beraber, duyguları, düşünceleri de bir kist, bir nodül gibi
insanlık bünyesinden sökülüp atılan Lenin, Stalin, Hitler ve Mussolinilerin,
tarihin en melun cebbarlarına rahmet okutturan zulüm ve itisaflarında aramak
gerekmez mi, şimdilerde lanetle yâd edilmelerini?..

İlk Müslümanlar, mazlumiyet ve mağduriyetleriyle, düşmanlarını kendi
husumetleri içinde boğdu ve adaletleriyle de dört bir yanda livâlarını
dalgalandırdılar. Bedir ve Mekke fethi, hakkaniyet ve adaletin hâkimiyeti, Uhud
da mazlumiyet ve mağduriyetin zaferiydi. Kılıç kalbin elinde olduğu sürece de
bu zaferler birbirini takip etti ve bu mübarek dönemde zâhiren mağlubiyet
zeminleri bile birer kazanç kuşağına dönüşerek istikbale yürüyen yollarda zafer
tâkları hâline geldi.. aksine, kılıcın, kuvvetin eline geçtiği ve kalbin diline kilit
vurulduğu günden itibaren de, başarı kılığındaki her maddî hâkimiyet, ruhlarda
hezimet hâsıl ederek kazanç kuşaklarını hicran ve hasretlerin kol gezdiği
arenalara çevirmedi mi?

Evet, hangi nam ve hangi unvanla olursa olsun, şer, yine şer doğurur; zulüm,
zulümler fasit dairesine inkılâp eder. Dünden bugüne fitne ekenler hep şer
biçmiş, hayır fideleri dikenler de hayır ve bereket dermişlerdir. Zaman zaman
iyi-kötü teşebbüslerin neticeleri muvakkaten imhâle uğramış ise de, mevsimi
gelince mutlaka zuhur etmiş ve zalimleri hasretle inletmiş, mazlumlar için de
kurtuluş ve mutluluk vesilesi olmuştur. Sebeple netice arasında bazen yıllar,
hatta asırlar geçebilir; ama bir de “vakt-i merhûn”u gelince kendini öyle bir
hissettirir ki, netice masum için ayn-ı Cennet, asi ve zalimler için de ayn-ı
Cehennem olur.

Bütün bunları, bir mânâda tarihin ruhundaki muayyeniyetiyle (sebep-sonuç
münasebeti), daha doğrusu “şeriat-ı fıtriye”deki adalet ruhuyla yorumlamak



mümkün olduğu gibi, “tarihî tekerrürler devr-i dâimi”nin önemli bir sebebi de
kabul edebiliriz. Gerçi, tarihî hâdiselerin arkasında pek çok sebep söz
konusudur ama; yine de Kudreti Sonsuz, sebepleri icraatına bir perde yapmıştır
ve bizim dünyamızı da onlarla kuşatmıştır. Bu, O’nun, insana bahşettiği tıpkı
irade sıfatı gibi sırlı bir lütfu; bizim de, mükellefiyetlerimizi yerine getirmemiz
adına malzememiz ve lüzumlu aksesuarımızdır.

Bu açıdan denebilir ki, bazen çok küçük bir hareket bile yıllar ve yıllar
sonra çok önemli bir oluşumun başlangıcı olabileceği gibi, yanlış bir kanaat,
hatalı bir davranış da çağları sarsacak pek çok olumsuzluğu netice verebilir.

Bu itibarla da, şimdilerde bir kısım bahtiyar nesillerin, hayır düşünceleri
üzerine örgüledikleri mini mini nakışlardan, mutlu yarınların rengârenk ve
bütün insanlığın alâka duyacağı mübarek dokuların meydana geleceğini
bekleyebiliriz.



HAYAT FELSEFEMİZ
İnsanların bir kısmı düşünmeden yaşar; bir kısmı da sadece düşünür, ama

düşüncelerini kat’iyen hayata geçiremez. Olması gerekli olan şeye gelince o,
düşünüp yaşamak, yaşarken de yeni yeni düşünce kombinezonları meydana
getirerek daha farklı tefekkür varyasyonlarına açılmaktır. Düşünmeden
yaşayanlar, başkalarının hayat felsefelerinin figürleri sayılırlar. Bunlar, sürekli
şablondan şablona koşar, durmadan kalıp değiştirir ve ömür boyu duygu-
düşünce inhirafları, şahsiyet kaymaları, sûret-sîret meshleri içinde çırpınır
durur ve hiçbir zaman kendileri olamazlar. Zaman zaman toplumun elde ettiği
mazhariyetleri paylaştıkları ve yer yer bir kısım tevafuk esintilerinden –onların
düşünce, şuur ve iradelerine terettüp ediyormuşçasına– yararlandıkları da olur
ama, kat’iyen ruhlarını iradî meziyet ve faziletlerle rahatlatamaz, şahlandıramaz
ve sonsuza yönlendiremezler. Bunlar, her zaman kısır, bereketsiz, durgun ve
kokuşmaya açık birer su birikintisine benzerler. Öyle ki, hayatiyet adına bir şey
ifade etmeleri şöyle dursun, zamanla çevrelerini tehdit eden birer virüs yumağı
ve mikrop yuvası hâline gelmeleri kaçınılmazdır.

Bunlar, düşünceleri itibarıyla o kadar sığ, görüşleri itibarıyla da o kadar
sathîdirler ki, tıpkı çocuklar gibi, görüp duydukları her şeyi taklit eder, bir o
tarafta-bir bu tarafta kitlelerin arkasında sürüklenir gider ve hiçbir zaman
kendilerini duymaya, kendilerini dinlemeye ve kendi değerlerini tetkik etmeye
fırsat bulamazlar.. daha doğrusu kendilerinin de bir kısım değerlerinin var
olduğunu asla hissedemezler. Hayatlarını cismanî ve bedenî duyguların âzât
kabul etmez köleleri gibi yaşar.. elde ettikleri ve edecekleri her fırsatı
cismaniyetin dar çerçevesinde değerlendirir ve Allah’ın insaniyete en büyük
lütufları sayılan kalb, irade, his ve şuurlarını, bedenî hazların değersiz birer
vasıtası hâline getirir ve ömürlerini bohemlik içinde geçirirler. Makam,
mansıp, şöhret, menfaat ve yaşama tutkusu onların, hareket ve faaliyetlerini
belirleyen en önde gelen âmillerdendir. Farkına varsınlar veya varmasınlar, her
gün kendilerini bu öldürücü ağlardan birinin veya birkaçının içinde bulur,
ruhlarını ölümlerin en reziliyle birkaç kere katlederler.

Böylelerinin ne geçmişleri vardır ne de gelecekleri; Ömer Hayyam gibi
“Geçmiş-gelecek masal hep / Eğlenmene bak ömrünü berbat etme.” der,
hayvanî hislerini takip eder, dünyayı bir çayır, bir mera gibi değerlendirir ve



hep insanî duygu, insanî melekelerine rağmen yaşarlar. Daha doğrusu, sürekli
bir bataklık, bir levsiyat içinde çırpınır dururlar.

Hayatı düşünerek yaşayanlar ve derecelerine göre yaşadıkları hayatın her
gününü, her saatini, yepyeni düşüncelerin limanları, rıhtımları, rampaları hâline
getirenlere gelince, onlar ömürlerini hep zamanüstü olmanın fevkalâdelikleri,
sürprizleri, büyüleri içinde sürdürür; geçmişi mübarek bir kaynak gibi
yudumlar, bir rayiha gibi ciğerlerine çeker, bir kitap gibi mütalaa eder ve
geleceğe de bu donanımla yürür.. ve onu gönlünün bütün sıcaklığıyla kucaklar,
ümitleriyle renklendirir, azim ve iradesiyle şekillendirir; içinde bulunduğu
zaman parçasını da, yüksek ideallerini gerçekleştirmenin strateji merkezi, bu
uğurda gerekli teknolojileri üretme atölyesi, nazarîden amelîye geçme köprüsü
kabul eder ve hep zamanüstü, mekânüstü olmaya çalışırlar.

Evet onlar, bir yandan varlık ve zamanı böyle bir perspektifle
değerlendirirken, diğer yandan da maddî, cismanî hayatın darlığından sıyrılarak
duygu ve düşünce âlemlerinin enginliklerine açılır ve bu fâni, muvakkat hayat
içinde ebediyet buudlu bir başka âlemin sonsuza açık yamaçlarında dolaşırlar;
dolaşır, hem düşünceleri, hem hisleri, hem de ümitleriyle sürekli sonsuzu
peyler, sonsuzluk duygusuyla yaşar; kalblerinin derinliklerinde oyup
derinleştirdikleri ledünnî enginliklerde insan olmanın zenginliğini temâşâ eder
ve gönüllerinde kurdukları ağlarla, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği,
insan hayalinin tasavvur edemeyeceği türden sürprizler avlamaya çalışırlar.
Öyle ki, artık onların seviyeler üstü bilgi, mârifet ve müktesebatları, onlara,
daha yukarıları, yukarıların da yukarısını gösterir ve her birine birer semavî
üveyik olmayı vaad eder. Böyle düşünüp böyle yaşayanlara ve hayatlarını birer
düşünce meşcereliği hâline getirenlere, siz isterseniz hikmet erleri, isterseniz
hidayet edalı felsefe kahramanları diyebilirsiniz.. onları nasıl tanımlarsanız
tanımlayın, eski dünyalardan şimdilere uzanan çizgide, tarihi bir dantelâ incelik
ve zarafeti içinde örgüleyen aydınlık insanlar, hep bu üstün ruhlar arasından
çıkmıştır. Hatta dinden daha ziyade birer felsefî sisteme benzeyen Brahmanizm,
Budizm, Konfüçyizm, Taoizm ve Zerdüşt sistemi dahi, bu ruh kahramanlarının
insanlığa birer armağanıdır.

Geçmişin o upuzun düşünce cereyanlarının çağıltılarında, hep bu düşünce
âbidelerinin besteleri duyulur. Eski Dünya, Yeni Dünya cihanın dört bir
yanında, değişik dünya görüşleri, farklı hayat tarzları; evrensel medeniyet



havuzları ve kültür zenginlikleri her zaman bu kahramanların tefekkür
harmanlarının ürünü olagelmiştir. Onca tağyir, tahrif ve özlerinden
uzaklaştırılmış olmalarına rağmen, dünya nüfusunun büyük bir bölümünün –
bugünkü hayat biçimiyle telif edilmese bile– hâlâ o eski ruh, mânâ ve
muhtevanın peşinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.. referansı kahraman
temsilcileri, tahrife, tağyire uğramamış olanı bulacakları âna kadar da bu
hüsnüzan ve hüsnütevil hatasının devam etmesini tabiî karşılamak icap edecek
zannediyorum...

Bu itibarla da, bugün bize düşen şey, kendi mânâ kökleriyle sımsıkı irtibatlı
olarak yenilenmeye hazırlanırken, kendine yine kendi ruhundan aşı yapmasını
bilen, yani dünkü güftelerimizi hiçbir şeye takılmadan bugün de yorumlayıp
seslendirecek ve bize her zaman ayrı bir televvünle gönüllerimizin
heyecanlarını duyurabilecek bu kahramanları yetiştirmek düşüyor. Aslında,
onları yetiştireceğimiz güne kadar, iş bilmeyen yabancı çırakların elinde harap
olup gideceğimiz de kaçınılmazdır. Tabiî bu arada, topyekün insanlık da,
vicdanıyla arayıp aklıyla bir türlü bulamadığı ezelî ve evrensel değerlerin
yerini hep, kendi kadim ustûreleriyle doldurmaya çalışacak ve tatminsizlikten
bunalıma, bunalımdan yeni yeni tahriplere sürüklenip gidecektir.

Bizim, birkaç asırdan beri, millî kültürümüzün mânâ köklerini teşkil eden
İslâmî dinamiklere dayalı bir düşünce sistemimizin, bir hayat felsefemizin
olmayışı, bize bağlı koca bir dünya ile beraber sürüm sürüm olmamızı netice
vermiştir. Aristo düşüncesinde havuzlaşan Yunan felsefe sisteminin
mütercimleri sayılan Kindîlerin, Fârâbîlerin, İbn Rüşdlerin ve bir mânâda İbn
Sinaların düşünce ve felsefî sistemlerini, kökleri semalara dayanan, ezel kadar
eski ve her çağı kucaklayacak kadar da yenilerden yeni bizim hikmetler
manzumesi düşünce sistemimizden ve hayat felsefemizden ayırmak icap eder.
Bizim fikir sistemimizde, lâhût, ceberût, melekût ve nâsût inişli, menşei belli
ve aydınlık, yaratılış gerçeğine dayalı yorum söz konusudur. Böyle bir yorum
ve tefsir kendi esprisiyle kavranabildiği takdirde, bugün de, kendi düşünce
sistemimizi ortaya koymamız mümkün olacaktır ki bu aynı zamanda, dünya
çapında en ciddî yenilenmelere vesile teşkil edecek ve çok zengin yollar
açacaktır.

Fatih cennet-mekân döneminden bugüne kadar, böyle bir düşünce sistemi



adına pek çok teşebbüste bulunulmuştur ama, bu teşebbüsler hiçbir zaman
beklenen hedefe ulaşmamıştır. Bu mülâhaza, bazı yönleri itibarıyla tartışmaya
açık olsa da, genel olarak böyledir. Hocazâdelerden Molla Zeyreklere, Mustafa
Reşit Paşalardan Meşrûtiyet mimarlarına, ondan yeni dönemin düşünce
işçilerine kadar samimî-gayri samimî pek çok kimse, mâşerî vicdandaki böyle
bir arayış ve bekleyişe cevap bulmaya çalışmıştır ama; kimileri İbn Rüşd-İmam
Gazzâlî Tehâfütleri’ne takılıp kalmış, kimileri Fransız İhtilal-i Kebir’i ve
Auguste Comte anaforlarında boğulup gitmiş, kimileri de Durkheim’in
hezeyanlarıyla oyalanıp durmuş.. ve hep hareket hâlinde olunmuş ama, ya
içinde yaşanılan çağ hiç hesaba katılmamış ya sadece fantezilerin arkasından
gidilmiş ya da heva ve heves hüda sayılarak şaşkın şaşkın bin yıllık millî
değerler târumâr edilmiştir... Bari şimdilerde olsun bütün bu olumsuzlukları
aşabilseydik! Heyhât! O mevzuda da bütünüyle olumlu düşündüğümüz kat’iyen
söylenemez. Bütün bu olumsuzlukları aşmayı ve kendi kaynaklarımızdan
beslenen bir düşünce sistemi, bir millî felsefe geliştirmeyi ne kadar arzu
ederdim!..

Hemen şunu da ifade etmeliyim ki, varlığı duyuş, seziş ve yorumlayış açıları
farklı olduğundan, eğer, her şeyi üzerine bina edeceğimiz böyle sağlam bir
düşünce blokajı ve böyle bir felsefî sistemimiz olmazsa, görüşlerimiz sürekli
birbiriyle çelişir ve “tearuzların-tesakutların” ağında birbirimizi yer ve
bitiririz. Evet, bugünümüz gibi, yarınlarımızın da bize aidiyeti mutlaka böyle
bir usûl ve sistem sayesinde ve bütün nesillerin paylaşabileceği bir üslûp
örfânesiyle gerçekleştirilmelidir. Şayet duygu, düşünce ve hayat tarzımızda
böyle bir vahdet olmazsa, bugün de yarın da millî birlik ve beraberlikten
bahsetmemiz hamasî bir temenniden ibaret kalacaktır. Zira herhangi bir
sistemde, millî mantık, millî düşünce, millî muhakeme ve ruh vâridâtı çok
önemlidir. Bir düşünce sistemi ancak milletin kendi aklından, kendi
vicdanından ve kendi his âleminden kaynaklandığı ölçüde, o milletin his birliği,
mantık birliği, muhakeme birliği ve beraberce yaşama sühûleti tahakkuk
edebilir.. aksine, duyguların, düşüncelerin, yorumların ve üslûpların
birbirleriyle çarpıştığı, muhakemelerin birbiriyle çeliştiği bir ortamda çok
hareket olsa da kat’iyen bereket olamaz; bereket olmak bir yana, bu türlü
durumlarda her zaman bütün bütün yok olup gitmek söz konusudur. Evet,
böylesine anlayış ve yorum kargaşalarının yaşandığı bir toplumda, her hamle,



tıpkı birbiriyle çarpışan deniz dalgalarında olduğu gibi, sürekli kırılır ve kendi
atalet havuzuna boşalarak bir fasit daire içinde döner durur. Deniz dalgalarının
birbirini tesirsiz hâle getirmelerinde, gizli bir kısım hikmetler bulunabilir; ama,
bir toplum içindeki bu kabîl müsademelerde sadece kokuşma, çözülme ve kendi
kendini tüketme vardır. Öyle ki, böyle bir toplumda, âdeta herkes birbirinin
kurdu ve her düşünce de bir ölüm projesi gibidir ki, böyle bir dünyaya gökten
sürekli rahmet yağsa da, heyet-i içtimaiye her zaman bir güve tehdidi altında
sayılır. Ve yine böyle bir toplumda her zaman tarihî değerler delik deşik
olmaya maruz ve mukaddesler de târumâr edilmekle yüz yüzedir.. evet, böyle
yığınlar içinde ne yaşlılarda vefa ne de gençlerde civanmertlik söz konusudur.
İstikbali omuzlarında bayraklaştıracaklarını beklediğimiz dinamik güçler, bir
yandan bayrağa küfredip geçmişe söverken, diğer yandan da geleceği,
rezaletlerini icra edecekleri bir çılgınlık arenası sanır; buna karşılık,
kendilerini ürperten bir umursamazlığa salmış yaşlılar ve aydınlar ise âdeta, bu
levsiyat düşüncesinin teşvikçisi gibi davranırlar. İfadeleri, yazıları-çizileri ve
medyadaki programlarıyla ruhlardaki bohemliği coşturur ve basiretlere sürekli
kezzap dökerler.

Böyle bir dönemde artık, ilim yuvaları ruhlarda ilim aşkı, ilim düşüncesi
uyaramaz. Kuvveti temsil edenler, belli ideolojilerin piyonları hâline gelir ve
kendi kendilerini yerler.. mantık, muhakeme ve ilhamlar, remizlerin, işaretlerin
dar koridorlarında yürümeye mahkûm edilir.. ve tabiî, böylesine tersliklerin
boy atıp geliştiği, düşüncenin yerini heveslerin, hevaîliklerin aldığı bir
toplumda artık, hayatın kendisi kendisine azap demektir.

Oysaki varlık, varlık ötesi ve varlık öncesi âlemlerle alâkalı bizim düşünce
sistemimiz ve hayat felsefemiz, bütün eşya ve eşya ötesini bir küll hâlinde ele
alıp değerlendirdiği gibi, umumî yaşama tarzımızı da bir bitevîlik içinde
belirleyecek enginliktedir. İşte böyle bir sistemledir ki, toplum ve onun cüz’î
fertleri, ahlâkî olmayı seyyal hâle getirerek yeryüzünde beklenen evrensel
adaleti gerçekleştirebilir ve insanlığın beklentilerine cevap verebilir.. ve bu
sayede cemiyet, ruh, ahlâk, fazilet ve tefekkürle beslenmek suretiyle kendi
olarak yenilenebilecek bir güce ulaşır; derken medeniyet düşüncemiz, kültür
zenginliklerimiz dünyanın her yanında aranan birer mergûb metâ hâline gelir..
ve artık birer veren el olarak, topyekün dünyaya sunmak istediğimiz insanlık
mefkûremizi, ahlâk felsefemizi, fazilet anlayışımızı ve adalet telakkimizi daha



rahat sunabiliriz. Ve yine böyle bir konum ve seviye sayesindedir ki, devletin
bütün kuvvet kaynakları gibi, idarî dinamikleri, içtimaî ve iktisadî esasları da,
milletin kendi ruhundan fışkıracak ve bu sayede toplum her türlü
“bağımlılık”tan kurtulacaktır. Şimdiye kadar, açık olmasa da, bir kısım
zaaflarımız veya medyûniyetlerimizden ötürü, boynumuzda bir tasma gibi
taşıdığımız zımnî “bağımlılık” idarî sistemimiz gibi, iktisadî, siyasî ve adlî
sistemimizi atâlete uğratmış ve felç etmiştir. Bizden evvel, Anadolu’yu
dünyanın en mamur ülkelerinden biri hâline getiren altın soyumuz, kendi idarî
ve siyasî sistemlerini, adlî teşkilatlarını kendi ruh malzemeleriyle örgülemiş
veya inşa etmişlerdi. Kendi mihenk ve kendi kriterlerine vurmadan, hiçbir
düşünce, hiçbir sistem ve hiçbir telakkinin, milletin “harem dairesi” sayılan bu
müesseselere girmesine müsaade etmemişlerdi.. müsaade etmek şöyle dursun,
koskoca bir cihanla yaka-paça olduktan sonra muvakkat bir yenilgiyle mecruh
fakat ümitli, sarsılmış ama imanlı, bir kenara çekilirken dahi, ciddî bir
tehâlükle kendi hayat orijinlerini korumaya çalışmış, hep tarih şuuru etrafında
kümelenmiş, varlıklarını onlara borçlu bulundukları dinamikleri –hadisin
ifadesiyle– damak ve dişleri arasında sımsıkı tutmuşlardı.. ve başları dimdik,
dünya-ukbâ telakkileri yerli yerinde ve yepyeni bir dirilişe doğru soluk soluğa
idiler...

Şafakları şafakların takip ettiği şu günlerde, şayet, bir kere daha kendi hikmet
ufkumuz açısından, içinde yaşadığımız dünyayı iyi değerlendirebilir, eşya ve
hâdiseleri iyi yorumlayabilir ve insanımızın iç yapısının temel malzemelerini
iyi belirleyebilir ve sonsuza kadar var olma mefkûresine bağlanabilirsek, her
zaman onlar gibi, hatta onların da önünde olabiliriz. Aslında, dünü-bugünü-
yarını birden perspektife alıp değerlendirebilen, içinde yaşadığı toplumun
örflerini, âdetlerini, tarihî dinamiklerini korumaya alan ve tarihî tekerrürler
devr-i dâimini kendini yenileme istikametinde çok iyi yorumlayabilen basiretli
nesiller, niye her zaman önde olmasınlar ki?.

Bir kere daha hatırlatmada yarar var; bugün bize düşen biricik sorumluluk,
millette tarih şuurunu geliştirerek, asırlar ve asırlar boyu çekilen çilelerin,
benimsenen inanışların, kökleşen kültürlerin kendi derinlikleri ölçüsündeki
tesirlerini nesillerin vicdanlarına duyurmaktır. Bunu yapabilirsek, artık bir iki
nesil sonra, bu topraklarda yaşayıp da, bizim ruh ve mânâ dinamiklerimizin
dışında, milletin değişik müesseseleri için herhangi bir yabancı kaynak aramayı



kimse düşünmeyecektir.
Evet biz, yarınki hayatımızın bütün unsurlarını maziden getirmiş bulunuyoruz.

Onları dinin nuru ve ilmin ışığıyla kendi kültür potamızda yoğurabilirsek, kendi
ebediyetimizin macununu hazırlamış olacağız.



ÜMİT NESİLLERİ
Ümit nesilleri, şimdiler itibarıyla ilim, iman, ahlâk, sanat anlayışının

temsilcileri; bizden sonra geleceklerin de ruh mimarlarıdır. Bunlar,
gönüllerinin ötelerle beslenen dupduru ilhamlarını muhtaç sinelere boşaltarak
toplumun her kesiminde yepyeni oluşumlar meydana getireceklerdir. Yakın
tarihimiz itibarıyla art arda pek çok neslin nasipsizliği, heder olup gitmesi,
hatta çılgınlık ve hezeyanı, büyük ölçüde böyle bir ümit nesliyle
buluşamayışından kaynaklanmıştır.

Son bir-iki asırlık tarihimiz açısından biz, başarı ortamlarında bile hezimet
üstüne hezimet yaşadık ve çok defa kazanma kuşağında hep kaybettik.
Birbirimizin kurdu gibi davrandığımız bu dönemde, arkadan gelen nesillere kin,
nefret ve siyaset hırsı miras bıraktık. Evet, bu dönemde siyasetin içinde olanlar
da, dıştan ona destek verenler de ya kendi ekip ve kadrolarının başa
geçirilmesi için her vesileyi meşrû saydı ve akla-hayale gelmedik entrikalara
girdi ya da iktidarın el değiştirmesiyle pek çok şeyin değişeceğini ve vatanın
kurtulacağını vehmettiler. Ne ilkler ne de ikinciler hedeflenen noktaya
ulaşabilmenin, ancak iman, ilim, ahlâk, düşünce ve fazilet yörüngeli bir
inkılâpla mümkün olabileceğini kat’iyen anlayamadılar; anlayamadıkları için
de, arzu edilen büyük “değişim” ve “dönüşüm”ü içi boş, mânâsız, sûrî ve şeklî
bazı değişikliklerde gördü ve âdeta koskocaman bir tarihî restorasyonda
boyaya-badanaya ve makyaja takılıp kaldılar. Dahası bazıları, milliyet
düşüncesi gibi yüksek bir mefkûreyi –gerçek millî değerlerimize yabancı
olduklarından ötürü– tıpkı toy Faust gibi, çok önemsiz şeyler karşısında şeytana
sattılar.. ve yine bunlar, hâlin gereklerine göre, bir kısım muvakkat menfaat ve
çıkarları açısından, bir gün şöyle bir millet-bir gün böyle bir millet olma, daha
doğrusu görünme garabeti içinde sürekli çırpınıp durdu; kâh Turancılık
solukladı kâh çiftçi-köylü millet olduğunu mırıldandı kâh aristokrasiden dem
vurdu kâh demokrasi dedi kâh komünizme göz kırptı ve fakat bir türlü yüzüp-
gezmeden kurtulamadı. Öyle ki, bir zamanlar Fransız fantezisi, başka bir
dönemde İngiltere hayranlığı, derken Almanya tutkusu ve arkadan da Amerika
aşk u iştiyakı, hususiyle de aydınımızın o kritersiz ve karışık iştihası adına hep
hayatı yorumlama dinamizmimiz ve geleceğe açılma rıhtımlarımız oldu.

Oysaki milletçe müşterek mefkûremiz olan din ve milliyet duygusu, her türlü



fantezinin üstünde ve ferdî ruhların hakikatini aşkın, sağlam bir inancın,
temelleşmiş bir düşüncenin, oturmuş bir ahlâkın, ruhlara mâl olmuş bir faziletin
o muhkemlerden muhkem blokajına oturtulmalıydı. Evet, her günü aynı
istikamette, kendi ruh ve mânâ zenginlikleri yörüngesinde her türlü açılım ve
“değişim”e açık, Hak rızası eksenli, menfaat ve çıkar mülâhazalarına karşı
bütün bütün kapalı bir ahlâk hareketidir ki, gelecek nesillere beklediğimiz
kurtuluşu vaad edecektir. Aksine, düşünce dünyamızda bir sürü zikzak,
gönüllerimizde yakînleşmemiş karmakarışık bir inanç, kafalarımızda
birbirinden farklı bir sürü “yöntem” ve çok medeniyet telakkili bir anlayışla,
milletimizin öz malı olan bir ruh ve mânâya sahip çıkmamız, onu korumaya
almamız ve gelecek nesillere, emanette emin birer emanetçi olarak
ulaştırmamız imkânsız gibi gözükmektedir.

Yakın geçmişimizde, bize ait değerlerin zayi olup gitmesiyle yaşadığımız o
bunalımlı dönemleri bilenler bilirler; pek çok farklı anlayışı, birbirinden çok
uzak telakkileri, birbirini nakzeden düşünceleri uzlaştırarak, kendimize yeni bir
üslûp, yeni bir hayat felsefesi çıkarmayı çok düşünmüşüzdür. Heyhât!. Nice
ömürler heder olup gitti; biz hâlâ bir şeyler çıkaracağımız kuruntularıyla teselli
olmaktayız. Bana öyle geliyor ki, bugüne kadar yeni bir üslûp, yeni bir hayat
felsefesi ortaya koyamadığımız gibi bundan sonra da koymamız oldukça zor
olacaktır; zira kendi hayatımızın ruh ve mânâ köklerine sahip çıkmadan,
düşüncede yeni bir terkibe, kendimizi ifade etmede taze bir üslûba ulaşmamız
mümkün değildir. Yeni bir düşünce sistemi ve taze bir üslûba ulaşmak şöyle
dursun, her zaman ruhumuzdaki pek çok çatallı ikilemlerin tesirinde, birkaç şey
birden hissetmemiz lâzım geliyormuşçasına sürekli bir bulantı yaşadık.. ve tabiî
bu arada yer yer elde ettiğimiz fırsatlar, sahip olduğumuz potansiyel güç ve
kuvvetler de boşu boşuna heba olup gitti.

Biz, bir-iki asırdan beri bir şeyler yapıyor gibi görünsek de, tarihin
derinliklerinden akıp gelen kendi inancımız, kendi düşünce tarzımız, kendi
ahlâkımız, kendi kültürümüz, kendi sanatımız, kendi iktisadiyatımız ve kendi
idare şeklimiz adına inandırıcı, imrendirici bir eser ortaya koyamamışızdır.
Bazı dönemlerde ya fantastik veya gençlik hevesatını şahlandırmaya matuf
plastize bir kısım şeyler gerçekleştirilse de hakikî ihtiyaçlarımız, çağın
yorumlanması, ilmin değerlendirilmesi, vifak ve ittifak esprisinin kavranması
ve uzun zamandan beri bizi iki büklüm eden zaruretlerin aşılması gibi...



hususlarla alâkalı birkaç düzine mesnetsiz temennilerden ileriye
gidilememiştir. Hislerimizle bizi esir edip oyalayan bu dar görüş ve bu
çelimsiz düşüncelerden kurtulmamız, ancak yaşadığımız çağın idrakinde, ilim
iştiyakıyla şahlanmış hakikat âşığı; bugünün gerçek sıkıntıları ve yarının
mutasavver ızdıraplarıyla kamburlaşmış; davranışları içinin akisleri, sözleri
gönlünün solukları; her zaman ufuk ötesini temâşâ edebilen idrak, basiret ve
ledünniyat kahramanları sayesinde gerçekleşecektir.. belli bir noktaya çekip
yükseltmek istedikleri nesiller karşısında onun ızdıraplarıyla inleyen, onun
bulanık geleceğini ruhunda gözyaşlarına çevirip Eyyûb gibi ağlayan ve onun
bugünkü ve yarınki acılarını onunla paylaşan, lezzetlerini de Hak’tan gelmiş
nimetler mülâhazasıyla değerlendirip şükürle şahlanan ledünniyat
kahramanları. Bunlardır ki, yüzlerce senelik canlı ve renkli tarihimizden güç ve
ilham alarak bize, hakikî ve durulardan duru bir millet olma ruhunu üfleyerek
gençlerimizi iman, ümit ve hareket mefkûresi ile coşturup, uzun zamandan beri
korkunç bir humûdetin öldürücü ağında durgunlaşmış millî mefkûremizin
havuzunda yeni yeni mecralar meydana getireceklerdir. Bizler de, millet olarak
bu mecrâlar içinde, bir zaman gönlümüzde yitirdiğimiz mâbede koşarak orada
vuslat gözyaşları dökecek.. Cennet köşkleri kadar sıcak kendi yuvalarımıza
dönüp, hayli zamandan beri kaybettiğimiz cennetlerin akisleriyle buluşacak;
kaideleri, hakikat arayışı ve ilim aşkı olan kendi mektebimizi yeniden
keşfederek onun kâinata açık menfezlerinden varlıkla bir kere daha tanışacak;
herkesi daha çok severek, her şeyi paylaşmasını bilecek ve daha çok muzdarip
yaşamak ahlâkıyla herkesi gönlümüzün zümrütten yamaçlarında kucaklayacak..
varlık karşısında sanat duygusuyla coşacak; beşerî münasebetlerde iç iniltiler,
hafakanlar ve gözyaşlarıyla düşünecek, düşünecek ve kendimizi ifade edeceğiz.

* * *
Milletçe yeni bir “ba’sü ba’de ’l-mevt”i yaşamamız, tenlerimizde can,

damarlarımızda kan birkaç düzine kahramana vâbestedir.. ilim ufkunun ötesinde
hakikat nurlarına ulaşabilmiş, bedene ait arzu ve isteklerini zaruret çerçevesi
içinde zapturapt altına almış; vicdanlarında her zaman farklı bir mâverâîlik
armonisiyle Allah’a çağrıldıklarını duyan, heyecan ve hıçkırıklarının “bî hurûf
u lafz u savt” beyanıyla hep O’nu seslendiren, O’nunla nefes alıp veren birkaç
düzine kahramana.

Bu kahramanlar, ta baştan hakikatin âzât kabul etmez köleliğine kendilerini



hazırladıkları için, hiçbir zaman toplumdaki dağınık isteklerin hizmetkârı ve
esiri olmayacak; her zaman boyunlarında Hakk’a kulluğun tasmasını hissederek
sürekli sonsuzluk mülâhazasıyla oturup-kalkacak; ömürlerini ilham sağanakları
altında sürdürecek, her yeni ilhamla daha başka vâridât kapılarını zorlayarak,
birlerini binlere ulaştırma mazhariyetiyle kendi farklılıklarını duyacak ve her
an ayrı bir fenâ içinde bekânın zevk, lezzet ve hazlarını yudumlayacaklardır.

Bu kahramanların sergüzeşt-i hayatları, iman, irfan, muhabbet, aşk ve zevk-i
ruhanî çerçevesinde yenilenip duracak; düşünce ufukları, fânîleri sonsuzdan
ayıran enginlikte kanat çırpıp pervâz edecektir. Sermayeleri ilim, iman,
dayanakları Kudreti Sonsuz ve yolları da bugüne kadar gelmiş geçmiş Hakk’ın
salih kullarının yürüdüğü şehrâh. Dinin yenilmez gücüne, Allah’ın sürpriz
inayetlerine güvenerek yürüyecekler Peygamber rehberliğinde ebetlere kadar..
ve böylece bir ilhad ve fetret dönemi daha kendi gayr-i tabiîliğinin
gayyalarında boğulup gidecek.

Tarihin hiçbir döneminde insanoğlu ilimsiz, imansız yaşamadığı gibi
medeniyetler de mâbedsiz ve Mâbud’suz olamamışlardır. Zaman zaman
insanlık, kendi eliyle kendi ufkunu karartarak ilimsizlik ve imansızlık
gayyalarına yuvarlanmış ise de, hemen her düşüşünde, vicdanın Allah’la
alâkasını daha derinden duyarak, daha tutarlı, daha anlamlı, daha hızlı ve daha
çalımlı bir yönelişe geçmiştir. Bu itibarla da mâbed ve Mâbud adına
medeniyetlerin, ilim ve iman adına da insanlığın, boşlukta kalması, boşlukta
yaşaması hep muvakkat olmuştur.. bundan sonra da öyle olacaktır.. öyle olacak
ve kıyamet kopup dünyalar yıkılıncaya kadar, mâbed-Mâbud düşüncesi
insanlığın gönlünden sökülüp atılamayacak ve beşer hiçbir zaman bütün bütün
Allah’tan koparılamayacaktır. Vicdanlar temelde Allah’a açık oldukları için,
zaman zaman ufukların kararması tıpkı “husûf” ve “küsûf” hâdiselerinde olduğu
gibi gelip geçici olacak ve kararmaları aydınlanmalar, gurûbları da tulûlar
takip edecek.. ve gün gelip, zaman da zamanın içindekiler de, planları ötede
belirlenmiş, kararları önceden verilmiş Allah’ın o karşı koyulmaz hükümleriyle
yine O’nun tayin buyurduğu yörüngeye oturacaktır.

Günümüzün nesilleri hemen her yerde, kendi özünü, vicdanındaki dünyasını
ve bir zamanlar yitirdiği cennetleri arıyor. Bu ölçüde de olsa böyle bir yöneliş,
onun kahramanını bulması ve Hak çizgisine ulaşması adına yetecektir. Değil mi



ki, artık vicdanlar, tabiatlarının yörüngesine oturdu.. ve Allah, kulaklarımızdan,
gözlerimizden, duygularımızdan içimize akan her nesnenin varlığının, şeklinin,
renginin soluklarında hissediliyor..

Dahası, bunca zamandır, eşyayı, ihtiva ettiği ruh ve mânâdan sıyırarak, hevâ,
heves ve fanteziler uğrunda kullanan ateizm üst üste kendi tutarsızlıklarına
yenik düşmeye, hatta çözülmeye başladı.. ve bu arada kendi hakikatini arayan
ruhlar, kendi özlerini bir kere daha keşfetme sürecine girdi; elbette alelâde
şeylere karşı olan alâkalarımız da yavaş yavaş gevşeyecek.. ve referansı,
kalblerimizde kendi acz ve zaaflarımızı hissetmenin unvanı, vicdanlarımızın
derinliklerindeki “nokta-i istinad” ve “nokta-i istimdad”ın sezilmesi sayesinde,
fıtrat ibresi fevkalâdelikleri gösterecek.. derken iradelerimiz, kendi
darlıklarından sıyrılarak Sonsuz’un istek ve dileklerine yönelecektir.

Yine bu süreçte, her başarının en büyük mânevî dinamiği olan iman ve azim
herkese, ruhunun ledünnî gücünü kazandıracak ve bu ruh gücü, onların ümit ve
iradelerini şahlandırarak bedbinliklerini, tutarsızlıklarını darmadağınık edip,
onları kendileri olmaya giden köprülerden geçirerek Allah’a ulaştıracaktır.

Evet, insanı hakikate ulaştıran en seri, en keskin, en selâmetli yol, ilim ve
irfanla donatılmış iman yoludur. Ruh, baş döndürücü o büyük zaferlerini hep bu
yolla elde etmiştir. İrfanla beslenmiş imanın olmadığı bir ortamda, hakikatin de
hukukun da yerini kaba kuvvet alır.. ve böyle bir zeminde, her zaman kuvvetin
zorbalığıyla karşılaşmak kaçınılmazdır. Evet böyle bir ortamda sık sık silaha
başvurulur.. her zaman para konuşur.. sadece cerbeze sesini duyurur.. ve
riyâkârlık en mergûb bir metâ hâline gelir ki, böyle bir atmosferde varlığın
ruhuna ulaşmak ve varlık ötesini temâşâ etmek imkânsızdır.

Oysaki bizim hakikatimiz, sonsuzun ruhuyla sımsıkı irtibatlıdır. Bu irtibatı
sezmek ve bu alâkanın vaad ettiklerini duyabilmek için, milletçe pek çok
fedakârlıklarda bulunmamız icap edecek; ferdî saadetten, dünyevî imkânlardan,
makamdan-mansıptan, hatta mânevî füyûzât hislerimizden vazgeçmedikten
sonra, böyle bir alâka ve irtibattan söz edilemeyeceği açıktır. Bu alâka ve
irtibat gerçekleştirilebildiği takdirde yarının dünyası, Hakk’ın başlara taç
yapıldığı, hakikatin saygı gördüğü; kuvvet düşüncesinin, menfaat mülâhazasının
ayıp sayıldığı aydınlık bir dünya olacaktır.

Biz, kendimizi, böylesi aydınlık bir dünyaya ulaşmak için senelerden beri



hep yollarda farz ediyoruz.. farz ediyor ve çevremizde şafak emareleri arama
kehanetine girmeden, matematiğin sırlı dünyasında büyülü araştırmalarla
meşgul olmadan, ilâhî sâbitelerin rehberliğinde ruh ibremizin doğru diye
gösterdiği her şeyi değerlendirerek, Hak meşîetinin en büyük vesile-i taalluku
kendi iradelerimizle belirlemeye çalışacak ve o mübarek kendi yaşam
biçimimiz uğrunda bütün hayatını, varlığını bahse koyan kahramanlar gibi
yürüyeceğiz ilâhî meşîet ve onun vaad ettikleriyle buluşacağımız noktaya.

Herkes, ciddî bir ferdî sorumlulukla “İş başa düşüyor; gücümün yettiğince
ben yapmazsam, her hâlde başkaları da yapmayacak!” diyerek atını
mahmuzlayıp en ön saflarda bayraktarlığa koşmalıdır.. rekabete girmeden,
kıskançlık göstermeden, sağında ve solundakilerine de hareket ve yürüme
imkânı vererek hep bayraktarlığa koşmalıdır. Pek çoğumuz itibarıyla şimdiye
kadar bilerek veya bilmeyerek yaptığımız işlerin bir kısmı kalblerimizi
söndürdü ve ruhumuzun gözlerine kezzap gibi aktı. Bu karanlık dönemde millet
olarak büyük ekseriyetimiz silkinip mahiyetindeki hakikat nurlarını uyaramadı
ve dirilişimizin suyu, havası, kuvve-i inbâtiyesi gibi hayatiyet ifade eden
mânevî dinamiklerine ulaşamadı. Şimdilerde olsun, mevcudiyetimizi devam
ettirebilmek için kendi kendine ayakta duramayan sarmaşıklar gibi kendi
dışımızda bir dayanak arayacağımıza, kendi potansiyel gücümüzü, ötelerle
alâkalı bütün irtibatlarıyla ortaya çıkararak O’na sırtımızı verip yürüyebiliriz.

Her şeyi, ruhun gözleriyle temâşâ edeceğimiz, onun kulaklarıyla
dinleyeceğimiz, onun elleriyle tutup götüreceğimiz ve onun ilhamlara açık
muhakemeleriyle değerlendireceğimiz bir ufka ulaşmamız da, ancak bu
potansiyel gücü ve bu irtibatı yeniden gözden geçirmeye ve yenilemeye
bağlıdır. Niyazî’ce bir yaklaşımla hulâsa edecek olursak: Sen, seni varoluşa
taşıyan ruh ve mânâyı kat’iyen dışta aramamalısın; başını eğip, vicdanını
dinlemeli ve mahiyetini bir mercek gibi kullanarak varoluş istikametindeki
seyahatini özünden başlatmalısın...



KENDİMİZE YÖNELİRKEN
Bu çağ bizim için üst üste bir problemler çağı oldu ve olmaya da devam

ediyor. Hele bu problemlerden birisi var ki o, diğer bütün problemleri
unutturacak kadar derin, tedavi ve mualecelere karşı mukavemetli ve kronik,
ihmale tahammülü olmayacak kadar da acildir. İşte bu dev problem,
milletimizin, hususiyle de gençlerimizin kendi değerlerimiz açısından ihmali
problemidir; eğer derinliği ölçüsünde, hem de vakit fevt etmeden, usta ve mahir
ellerce çözüme kavuşturulmazsa, pek çok beklenmedik tersliklere girilerek
başarı kuşağında hezimetler yaşanabilir ve en umulmadık anlarda maruz
kalacağımız bir kısım nevzuhur hâdiseler mukadderatımızı karartabilir.

Dün ihmal, gaflet, umursamazlık, yetersizlik, başkalaşma fantezisi gibi millî
bünyemizde birer nodül şeklinde beliren tümörler, çok kısa bir süre geçmeden,
üst üste ve hızlı metastazlarla her yanımızı sardı ve bizi dize getirdi; hem öyle
bir getirdi ki, toplumun her kesimine ayrı bir hazan yaşatarak, herkesin gerçek
rengini alıp götürdü. Evet, bugüne kadar kim bilir kaç defa bu rahatsızlıklarla
sarsıldık ve onlara yenik düşme tâli’sizliğini yaşadık.. kaç defa onları
bahtımızın kara yazısı olarak gördük ve sarardık.. kaç defa onlara karşı
öfkelerimizi ifade etmek için –gerçek üslûbumuza uymasa da– münasebetsiz
kelime veya ona uygun bir söz bulamamanın helecanlarıyla oturup-kalktık ve
bir “Lâ havle...” çekerek kendi hafakanlarımızı yine kendi içimizde söndürdük.
Bu arada bazılarımız, böyle öldüren bir his girdabında kıvranırken, bazılarımız
da sadece bu levsiyata girmiş kimseleri karalamakla yetindi.

Oysaki hem bu insanları hem de daha başkalarını, yürüdükleri çizgi
itibarıyla karalayacağımıza onları, yepyeni ve taze bir hayat vaadiyle
kucaklamalı, heyecanlarını saygıyla selâmlamalı ve hezeyanlarına da bir kısım
mâkul sebepler, mazeretler bularak içimizdeki şiddetin, hiddetin havasını
almaya çalışmalı, hatta onlara bazı haklar vermek suretiyle, aramızdaki
müşterek meseleleri müzakereye bir zemin hazırlamalıydık!.. Şu bir gerçek ki
bizim toplum, bünyesinde çok düşünceyi, çok anlayışı, çok felsefeyi birden
barındıran bir toplum. Bu itibarla da o kendi millî mecramızda yol alırken, yer
yer Fransız izleriyle karşılaşabiliyor; gidip Alman telakkilerine takıldığı
oluyor; zaman zaman da İngiliz düşünce tarzına kendini salıyor; şimdilerde
daha çok serâzât Amerika felsefesiyle mahmurlaşıyor ve hep kendi şehrahının



bariyerlerini zorluyor.
İşte bütün bu anlayışlar, bu telakkiler, bu felsefeler millî kültürümüzü

olumsuz olarak etkilediği söylenebilir; ancak böyle bir renkliliğin, her zaman
bir zenginlik olarak değerlendirilmesi de mümkündür. Bence önemli olan,
milletin kendi değerlerini koruması ve kendi yörüngesine oturmuş olmasıdır.
Ama gel gör ki, değerlendirebilenler için, her biri, yepyeni birer sentez unsuru
da sayılacak bu farklı kültürleri değerlendiremeyip, tıpkı altın madenine uzanan
yolun taştan-topraktan geçtiğini görüp de, damar içinde ilerlerken ne yaptığını
bilemeyen acemi madenciler gibi, ya taşa-toprağa takılıp kalmışızdır ya da
içinde dolaştığımız maden havzasını taş ocağı sanarak hep alâkasızlığımızın
mahrumiyetini yaşamışızdır. Evet, bugüne kadar nice ışık kaynaklarına sahip
olmuşuzdur ki, bu kaynakları birer aydınlanma unsuru olarak değerlendirmek
yerine, çok defa onlardan alev-ateş çıkarmış ve tenevvür edeceğimiz yerde
yangınlara sebebiyet vermişizdir.

Gariptir bizde iki damla bir şey bilen hep başkalarını hafife almış; bir damla
düşünebilen kendini filozof sanmış; kuvveti temsil edenler aklı, mantığı yedeğe
alarak yollarına kaba kuvvetin vesayetinde yürümüş; siyaset yapanlar,
particiliği gaye hâline getirerek “O olmazsa olmaz” mülâhazasıyla her şeyi ona
feda etmiş; iktisadî, siyasî, kültürel faaliyetlerimiz, kıskançlık, rekabet ve
hazımsızlık ağında “tearuzlar-tesakutlar” fasit dairesinin dışına çıkamamış;
daha çocuk yaştakiler, ellerindeki zeytin dallarını veya kuş tüyünden
oyuncaklarını sopa gibi birbirinin başına çalmış; gençler, ruhlarındaki
dinamizmi, sarsılan itibarımızı, kırılan gururumuzu tamir yolunda
harcayacaklarına onu kendi milletlerine karşı kullanmış ve millet ruhunda
rahneler açmışlardır.

Acaba nedendir bütün bunlar?. Neden sevişebilecekken sevişemiyor, neden
bir türlü kalıcı dostluklar kuramıyor, neden milletçe tasayı-sevinci, neşeyi-
kederi paylaşamıyoruz? Acaba, bizim için kalblerin fethi yolundaki mücahede
ve gayret, muharebe meydanlarındaki mücadeleden daha mı zor? Yoksa
insanoğlunun en değerli yanı sayılan kalbi, sevgiye, müsamahaya,
kucaklaşmaya, kabullenmeye, paylaşmaya kapalı da; nefrete, kine, hoyratlığa,
hazımsızlığa ve inhisar-ı fikre mi açık?.. Hayır hayır! O kalbi yaratan Allah’a
yemin ederim ki, insanın bu en kıymetli derinliği ve bu en zengin yanı bu ölçüde
faziletlere kapalı ve levsiyata açık olamaz!..



Cihanın en büyük fatihleri, fethin ilk durağı gönüllerden başlamışlardı her
işe.. evet onlar, önce gönülleri kazanmış; sonra da bu rıhtımlardan açılarak
dünyanın dört bir yanına yürümüşlerdi. Eğer daha önceden Anadolu insanının
gönlüne girilmeseydi, Malazgirt gerçekleşemezdi.. İstanbul surlarını kuşatan
leventlerin, samimiyetle çarpan sinelerinin vaad ettikleri hissedilmeseydi,
surların dışında gürleyen top gülleleri Bizans’ı sindiremezdi.. evet, mü’min
gönüllerde bir his, bir alâka şeklinde belirip bütün sineleri saran ve onları
tesiri altına alan şefkat ve sevgi ağıydı ki, atkılarının ulaştığı her yerde, gönül
rızasıyla kendine koşanlara naz ile geriliyor, naz ile toparlanıyor ve alıp
bağrına bastıklarına hep muhabbet destanları dinletiyordu.

Şimdi, eğer tarihimizde yoksa, nereden gelip içimize sokuldu bu kin, nefret,
düşmanlık ve hazımsızlık.? Son bir iki asırdan beri, Fransa, Almanya, İngiltere
ve Amerika’ya, şimdilerde biraz da, Japonya’ya hep derin bir hayranlık
duyarken, neden birbirimizden nefret ediyor, birbirimizin kuyusunu kazıyor ve
birbirimizin kurdu olarak yaşıyoruz?. Daha doğrusu birbirimize yaşamayı
haram ediyoruz? Yoksa bizde bir şahsiyet hastalığı mı var?. Var da “Bizden
hayır gelmez; bari yabancı ruhlara sığınalım.” diyor ve bin senelik tarihî
değerlerimizi, bir kısım fantastik mülâhazalar uğruna çer çöp gibi götürüp
mezbeleliğe atıyoruz.

Biz kendimize yok yere kaoslar icat ededuralım; desteksiz, yörüngesiz,
irfansız, mefkûresiz ve tabiî, dümensiz yetişen bilmem kaç nesil, hevânın,
hevesin ve fantastik hülyaların çocukları olarak yetişti!.. Bütün metafizik
mülâhazalarını kaybetmiş; millî resim ve millî kimliğinden habersiz.. dilencilik
yoluyla yedi dünyadan toplayıp getirdiği partal şeylerde, “Ben kimim?”
sorusuna cevap bulduğu vehmiyle yaşayan bu nesil, hep maddenin gelgitleri
ağında çırpınıp durmuş, hep dilsiz ve gönülsüz yaşamış, zaman zaman dinini
üstûrelere karıştırmış, ahlâkiliği ibâhiliğin kudûmuna kurban etmiş, sanat
telakkisini şehvetin rengine boyamış.. şiirini, mûsıkîsini yırtıklığın ağız suyu
hâline getirmiş ve derken kendini, bu elli türlü yanlışlığın birbiriyle boğuştuğu
bir öldüren arenanın tam göbeğinde bulmuştur. Zaten neticenin başka türlü
olması da düşünülemezdi...

Artık bundan sonra o, gayzla sağa sola saldıracak; geçmişini hafife alacak;
imanının yanında güvenini ve güvenilirliğini de yitirecek; insanî duygularıyla



beraber sevgiye de hasret gidecekti. Dahası, tamamen yabancı vicdanların
vesayetine teslim edildiği bu dönemde o, terbiyesi yabancı ellere bırakılacak;
duyguları, düşünceleri ile yabancı kreşlerin çocukları gibi yetişecek;
başkalarına kendinden daha yakın, bu yakın-uzak fikirzedeler, birbirlerinin
sıcaklığını duyacak kadar birbirleriyle iç içe bulundukları hâlde, kendi
aralarındaki soğukluktan da her zaman tir tir titreyeceklerdir. İşte bunlardır ki,
imanı bin türlü şüphe ve tereddütle delik deşik.. güveni temelinden sarsık..
ümitleri târumâr.. kalbi, suları çoktan çekilmiş bir dere yatağı gibi kupkuru..
insanî duyguları kine, nefrete, düşmanlığa emanet.. o bomboş yüreği bir sürü
korkunun cevelangâhı.. hep hedefsizliğin, gayesizliğin gelgitlerine teslim ve
mesafelere yenik.. ufku kapkaranlık ve inişlerinde bile yokuş yaşamakta.. özü,
usâresi sıkılıp içinden çıkarılmış da, sadece kabuğuyla ayakta duruyor gibi
âdeta her şeyiyle iğreti hâle gelmiştir.

Doğrusu, böyle bir canlı cenazeye hayat üflemek çok zor olsa gerek; zira o,
hayatın bizcesine karşı tamamen yabancılaşmış ve kendi değerlerine tepki
içinde. Ne var ki her şeye rağmen onu tutup kaldırmak da yine bize düşüyor.
İnancımız o ki, ilâhî meşîet iradelerimize hayat olup aktığında, o da, İsrafil
sûrunu duymuş gibi ayağa kalkacak ve varlığının ikbalini bir kere daha
haykıracaktır. Gerçi, birkaç asırlık bu büyük ihmalin, toplum bünyesinde açtığı
boşlukları doldurmak ve arızaları gidermek çok kolay olmayacak; olmayacak
ama, bugüne kadar bilmem kaç defa, kendiyle beraber vesayetinde taşıdığı pek
çok mazlumun, mağdurun idbarını da ikbale çeviren yeryüzünün düşünce
mirasçıları, bu ürperten bâdireyi de mutlaka aşacaklardır; aşacak ve kendi
mahrumiyet dünyalarında başkalarına ferah-fezâ cennetler kuracaklardır.. ve
tabiî diriliş üflemeye memur oldukları toplumun değişik boşluklarını müsamaha
enginlikleriyle dolduracak.. başkalarının kusurlarını, kendi hatalarının küçülten
göstergesi altına yerleştirerek, onların yanlışlarında kendi yanlışlarını
kabullenmiş olan vicdanlarının hakemliğine başvuracak.. ve hastasına
hastalığını hissettirmeyen usta bir hekim gibi, onların ruhunu hırpalamadan ve
işledikleri hataların ihsas zulmünü yaşatmadan onlara bir sürü alternatifli çıkış
yolları göstereceklerdir.

Elbette bunca yıldır değerleri altüst edilmiş ve tersliklere alıştırılmış bir
toplumda, her şeyi kerametvâri bir hamlede değiştirip, ilhadın yerine imanı,
keyfiliğin yerine disiplini, kargaşanın yerine nizamı, lâahlâkîliğin yerine ahlâkı,



şehvetin yerine ilâhî aşkı ve millet sevgisini ikame etmek kolay olmayacaktır..
evet, yıllardan beri gelip inancın otağına taht kurmuş ateizmi, ahlâkî değerleri
altüst etmiş laubaliliği, disiplinli yaşamaya karşı sürekli prim verilerek
azgınlaştırılmış faydasızlığı birden söküp atmak ve onların yerine Allah’ın
istediği, Peygamber’in öğütlediği değerleri yerleştirmek kolay olmasa gerek.
Zira yıllar var ki, bütün dünya ile beraber bizde de, bir kısım çarpık
ideolojiler, nihilistçe telakkiler ve baş kaldırma hezeyanlarıyla cemiyeti
cemiyet yapan, daha doğrusu yığınları cemiyet hâline getiren bütün kıstaslar
târumâr oldu.. yüreklerden sorumluluk duygusu sökülüp atıldı ve zinde güçlere
âdeta bohemlik duygusu içirildi. Her gün yeni bir fantezinin, kitleleri alıp
arkasından sürüklediği bu tâli’siz dönemde, kimi serâzât ruhlar: “Meğer bunca
yıl ellerim boynumda bağlı yaşamışım!”, kimi çakırkeyf fıtratlar: “Ah meğer ne
olmayacak şeylerden hayâ edip durmuşum; keşke bu anlamsız şeylere (!) hiç
takılmasaydım!” ve kimi muhakemesizler de: “Baş kaldırdım esaretten
kurtuldum!” veya “Haram-helâl sınırlarını aştım hürriyete kavuştum!” diyor ve
kendilerini akıbeti belirsiz bir cereyana salıyordu.

Şimdi bütün bu dağınıklıkları gidermek ve durgunlaşan aktivitemizi kendi
düşünce ufkumuza göre harekete geçirmek yine bize ve bu ülkeyi seven herkese
düşüyor. Evet, bir kere daha millî ruh harimine çekilip iradelerimizin hakkını
son santimine kadar kullanarak, bunca yıllık mazlumiyetlerin, mağduriyetlerin
bilediği bir azimle, tıpkı havariler ve ilk Müslümanlar gibi “Bir kere daha
yolculuk” deyip, nerede bir insan var, orada iman, iz’an ve irfan da olmalıdır
duygusuyla ömürlerimizi hicretten hicrete göçlerle derinleştirerek, bundan
sonraki hayat dantelâmızı, Hakk’ın hoşnutluğuna ermiş hakikat erlerinin
düşünce ve aksiyon kanaviçeleri üzerinde örgülemeye çalışmalıyız.

Biz inanıyoruz ki, bugün yeryüzünde hemen herkes, bu kıvamda gönüllerin
kendilerine uzatacağı elleri öpüp başına koyacaktır. Yapılabildiği takdirde;
dinimizin, dilimizin, ülkemizin, ülkümüzün bayraktarlığını yapacak bu olgun ve
oturmuş iradeler, ülke ülke seyahatler tertip edip, kapı kapı dolaştıkları her
yerde, Hızır gibi karşılanacak ve sundukları düşünceler de âb-ı hayat gibi
içilecektir. Evet onlar, uğradıkları her yerde Musa-Hızır arkadaşlığı içinde
sonsuza açılacak; Zülkarneyn bekleyenlere koruyucu setler inşa edecek ve
asırlardan beri ömrünü mağaralarda geçiren münzevilere de “ba’sü ba’de’l-
mevt”e giden geçitleri göstereceklerdir. Kim bilir belki de, uğradıkları her



yere, asırlardan beri beklenen en kapsamlı bir ulu Rönesans düşüncesinin ilk
kıvılcımlarını da onlar götüreceklerdir...
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Takdim Yerine
İnsanlık tarihinde değişik dönemlerde farklı milletler yaşadıkları çağa yeni

bir dünya görüşü, yeni bir medeniyet dekoru ve kültür dokusuyla kendi
renklerini vermişlerdir. Dünden bugüne böyle olduğu gibi kim bilir ortaya
çıkacak daha niceleri var. Tarihin farklı dönemlerinde Roma, Mısır, Yunan,
Çin, Hindistan ve değişik medeniyetlere beşik olması itibarıyla da Türkistan,
bu genel dantelâda önemli birer nakış teşkil etmiştir. Bizim insanımız da,
asırlar boyu evrensel insanî değerlerin seviyeli temsil ve korunmasında
insanlığa unutulmaz hizmetler vermişti. Ne var ki bu dünya sanayi inkılâbı
karşısında kendini yenileyemeyip daha doğrusu sahip olduğu inanç ve kültür
değerlerinin yenileyici dinamiklerini iyi okuyup doğru yorumlayamayınca
ufkunun ve çağının vâridâtının gerisinde kalmaya başlamıştı. O dönemden
günümüze kadar birçok gelişme bizde şok üstüne şok etkisi yaparak felç edici
tesirler bıraktığı gibi, ilimciliğin yanlış telakkisi ve modernizm havaîliği de bir
hayli başımızı döndürmüş, bakışlarımızı bulandırmıştı. Bunun en önemli
sebeplerinden biri Cenâb-ı Allah’ın kâinatta cari olan kanunlarına, tekvinî
esaslara uygun hareket edemeyişimiz, varlık kitabını düzgün okuyup doğru
yorumlayamayışımızdı. Kur’ân-kâinat iç içeliğini bir diğer ifadesiyle tenzilî ve
tekvinî esaslar iç içeliğini doğru okuyarak, elde edilecek bilgiyi pozitif ilimlere
ve teknolojiye dönüştürememiştik. Evet, Cenâb-ı Hakk’ın kâinat kitabındaki
şifrelerini çözme yolunda yaya kalmıştık. Böylelikle tekvînî emirlere
uymamanın karşılığı çoğunlukla dünyada görüldüğünden, dünyanın çarkları
altında ezildik ve hâlâ o ezilme devam ediyor. En acısı da bu şok, bu ezilme
bizi biz yapan dinî ve millî değerlerimize, itimadımızı, teslimiyetimizi sarsmış;
dinî duygu ve düşüncede de kırılmalar olmuştu.

İşte elimizdeki kitap Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin, inanç,
düşünce ve kültür dünyamızın biriken problemlerinin hem bir teşhisi, hem bir
tedavisi hem de kendi dünyamızı kurma istikametinde çok zengin ve ufuklu “bir
yol haritası”, “bir düşünce atlası”dır. Bu makalelerde ele alınan konular,
mücerret bilgi naklinden ibaret olmayıp inanç dünyamızın temel değerleri, ruh,
kalb, akıl ve mantık sistemleriyle rafine edilerek çağın sesiyle sunulmaktadır.
Bir taraftan ulaşılması gereken ufuklar işaretlenmekte, diğer taraftan da onlara
götüren yollar gösterilmektedir.



Hemen şunu itiraf etmeliyim ki; bu kitabı tanıtma gayesine matuf benim kırık
dökük ifadelerim olsa olsa bir anlama hecelemesinden ibarettir. Makalelerde
anlatılan yüce hakikatleri, gösterilen engin ufukları kadirşinas okuyucu çok
daha iyi anlayacaktır.

Ehlinin çok iyi takdir edeceği üzere çok farklı ve zengin perspektifler getiren
makalelerin pek çoğu başlı başına bir doktora, bir kitap çalışması konusudur.

Bu kitapta yer alan makalelerde bir yandan tevarüs ettiğimiz değerlerin,
dinamiklerin ne kadar zengin ve ufuklu olduğuna dikkat çekilmekte, diğer
taraftan da bu değerlerimizle bütünleşerek zamanın yorum ve vâridâtlarını da
yanımıza alarak kendi dünyamızı kurmamız için nasıl bir yol takip etmemiz
gerektiği enfes bir beyan ve kompozisyonla ifade edilmektedir.

Milletler tıpkı ağaçlar gibidir. Bir ağacın kökleri ne kadar sağlamsa ve ağaç,
kökleri vasıtasıyla ne ölçüde rantabl besleniyorsa o kadar hayatiyetini,
canlılığını devam ettirebilir, meyve verebilir. Köklerinden kopuk bir ağacın
meyve vermesi şöyle dursun, ayakta kalması bile mümkün değildir. Toplumlar
da mânevî dinamikleri, kendi geçmişleri, tarih boyu kazandıkları ve nesilden
nesile tevarüs ettikleri değerlerine bağlı kalıp, yaşadıkları çağın getirdiği
zenginliklerden istifade ederek köklerine bağlı inkişaflar gerçekleştirdikleri
müddetçe ayakta kalıp meyve verebilirler. Bunun için her şeyden önce
milletlerin kendi durumlarını muhafaza etmeleri ve istikbale yürümeleri, sahip
oldukları değer ve dinamiklerin yeterliliğine inanıp güvenmelerine ve içinde
bulundukları zamanı ve onun getirdiklerini iyi değerlendirmelerine bağlıdır.
Değişik yazılarında bu hayatî noktayı vurgulayan Hocaefendi, bu hakikati çok
veciz bir ifadeyle âdeta bir formül gibi şu şekilde seslendirmektedir:

“Biz yarınki hayatımızın bütün unsurlarını maziden getirmiş bulunuyoruz.
Onları dinin ruhu ve ilmin ışığıyla kendi kültür potamızda yoğurabilirsek, kendi
ebediyetimizin macununu hazırlamış oluruz.”

“Bizim bir taraftan özü korurken diğer taraftan da zamanın tefsirlerini
yanımıza alarak, çağın sesini bulmaya çalışmamız gerekir.”

Esasen muhterem müellifin pek çok yazısında İslâm dininin evrensel
değerlerini, güzelliklerini, zenginliklerini sevgi, adalet ve merhametiyle hâsılı
kalbinin soluklarıyla asırlarca yürekten temsil etmiş bir milletin bugün lâyık
olduğu konumu ihraz edemeyişinin sancısı ve ızdırabı vardır.



Genel mânâda insanlığın aradığı, muhtaç olduğu şey ile özel olarak da bizim
dünyamızın birkaç asırdan beri yaşadığı şokun, derbederliğin sebebi teşhis
ediliyor:

“…Topyekün insanlığın gerçek açlık ve susuzluğunun temelinde İslâm’ın
ruhundan uzaklaşma yatıyordu. İslâm’ın ruhu derken elbette ki bu, şimdilerde
bakış zaviyemiz ve değerlendirmelerimiz açısından matlaşmış, renk atmış ve
semavî cazibesi itibarıyla buğulanmış İslâm ruhu değildi; O, kendi renk ve
desenleriyle hâlâ bir kısım temiz ruhlarca duyulup zevk edilen, Saadet
Asrındaki insanın hissedip yaşadığı İslâm ruhuydu. Bu ruh, hemen her dönemde
tertemiz, dupduru ve hiçbir zamana ve mekâna ait düşünce kirlerinin
bulandıramayacağı kadar hep derin deryalar gibi dalgalanıp durmuştu. Ne var
ki, ona ulaşmak ve ondan tam istifade edebilmek için belli bir niyet ve nazara,
belli bir cehd ve gayrete, belli bir teveccüh ve güvene ihtiyaç vardı.

Bu ruh, ne kadar mükemmel, lâhutî ve dinamik de olsa, onun müntesip ve
temsilcilerinde sağlam ve mütemadî bir niyet, isabetli bir bakış ve
değerlendirme, kararlı bir keşif ve içtihat azmi ve aradığı her şeyi onun içinde
bulabileceği inanç ve güveni yoksa, onca zenginlik ve aşkınlığına rağmen,
ondan tam istifade etmeleri mümkün olmayacaktır. Dahası, ömür boyu bu
semavî hazine ile iltisaklarını devam ettirseler de, açlık, sefalet ve türlü türlü
ihtiyaç ve illetleri aşmada zorlanacaklardır; zorlanacaklardır zira, her zaman
Kur’ân ve Sünnet’le beslenegelen bir dünyanın başka şeylerle tatmin olması
mümkün değildir.”

Böyle bir teşhisten sonra reçete sunuluyor: “Ben şahsen, Kur’ân ve
Sünnet’in, ilk asırlardaki muhatapları seviyesinde ele alınıp
değerlendirilebildiği takdirde, çağımızın pek çok kemikleşmiş problemlerinin
çözülebileceğine ve gelecekteki muhtemel bunalım dalgalarının da kırılacağına,
hiç olmazsa zararsız hâle geleceğine inanıyorum.”

Zaten, İslâm, her zaman analarımızın sütü gibi birinci besin kaynağımız
olmuş.. duygu, düşünce ve değerlendirmelerimizde hep belirleyici bir rol
oynamış.. evlerimizin içinde hep bizimle beraber olmuş, kesintisiz bütün
hayatımızda soluklanmış.. ve ona karşı hiç mi hiç yabancılık hissetmemişizdir.

Bizim kendi dünyamızı yeniden inşa etmemiz için ilk önce kendi
dinamiklerimize güvenme, sahabe safveti çizgisinde onlara teveccüh etme



gelmektedir. Bu iman ve teveccühün peşinden kendi değerlerimizle bütünleşme
gelmelidir. Bugün Müslümanların temel problemi, inandığı değerlerle
bütünleşememeleri, onları tabiatlarının bir yanı, bir derinliği hâline
getirememeleridir. Bunun çaresi ilk önce imanî ve insanî değerlerimizin
vicdanlarda kendi resmini çizmesi ve vicdan eksenli bir oluşum meydana
getirmesi ve sonra da bu iç resmin insanın her türlü tavır ve davranışında
ibadetten-muamelata ondan kültür ve sanat faaliyetlerine kadar kendi
derinliğini ve rengini soluklamasıdır. Bu husus, “İslâm Düşüncesinin Ana
Karakteristiği” yazısında çok enfes bir şekilde şöyle ifade edilmektedir:

“Düşünceler, tasarılar, sanat gayretleri, evvelâ insan içinde doğup,
şekillenip, sonra da gelişme ortamını bulunca inkişaf ve inbisat ettiği gibi,
ibadet, ahlâk, ruhî hayat, kültür ve topyekun beşerî münasebetler de, ilk önce
insan derûnunda, iman ve iz’an şeklinde belirirler; derken gelişip umum hayatı
kuşatır ve bütün beşerî davranışlara boyalarını çalarak, her hamle, her hareket
ve her faaliyetin temel belirleyicisi olur ve her konuda kendilerini
hissettirmeye başlarlar.”

“Aslında, iç dünyamızda kök salan iman gerçeği de ancak, yaşanan hayatın
içine girdiği ölçüde inkişaf ederek varlığını devam ettirebilir… Evet o,
gönüllerimizde çimlendikten sonra, davranışlarımızda da doğruluk ve güvene
dönüşebiliyor; namazlarımızda saygı ve huşûa inkılâp edebiliyor; sosyal
ilişkilerde hakkaniyet ve istikamet düşüncesine kaynaklık yapabiliyorsa, gelişip
inkişaf etme adına önü sonsuza kadar açık demektir. İşte insanda böyle bir
iman, hiç bitmeyen bir güç ve enerji kaynağı olduğu gibi, hilâfet unvanıyla
eşyaya müdahale etme, duygu ve düşüncelerine göre çevresini şekillendirme,
kendi tabiîliği içinde sanat ruhu ve estetizm mülâhazalarıyla tevhid ve tecrid
eksenli sonsuza açılmanın da biricik rampasıdır.”

Analarımızın sütü gibi birinci besin kaynağımız olan İslâm dininin dünden
bugüne kültür ve medeniyetimiz adına önemi vurgulanarak “Kültür
Mirasımızın Temel Kaynakları”  başlığı altında semavî öze bağlı inkişaf
ettirilip geliştirilen kültürümüzün temel disiplinleri çok özlü ifadelerle
anlatılıyor ve okuyan insana “Meğer ne hazinelere sahipmişiz de farkında
değilmişiz.” dedirtiyor.

Bu makalede Kur’ân ve Sünnet’ten başlayıp kelam ve tasavvufa kadar ana



başlıklar halinde kültür mirasımızın temel kaynakları işleniyor ve birbirinden
ayrı gibi görünen bu dinamikler arasında ciddî bir organik birliğin var olduğu
da vurgulanıyor. Her biri ayrı bir kıymet ve öneme sahip olan bu kültür
kaynaklarımız arasında Fıkıh ve Usûl-ü Fıkıh ile ilgili şu altın tespit ne kadar
manidardır: “…Fıkıh ve Usûl-ü Fıkıh (Fıkıh Metodolojisi), hem ciddî bir
mesainin ürünü olmaları, hem de insanlık tarihinde emsalsizlikleri itibarıyla o
kadar engin ve zenginleşmeye açık kaynaklardır ki, bu kaynaklara sahip olan
milletler en hayatî şeylere sahip olmuş sayılırlar. Her medeniyetin iftihar ettiği,
nev’i şahsına münhasır bazı değerler vardır. Fıkıh ve Usûl-ü Fıkıh da, bizim
medeniyetimizin en belirgin değerlerindendir. Öyle ki, eğer geçmişimiz
itibarıyla bizim medeniyetimize bir isim bulmak icap etseydi, ona “Fıkıh” veya
“Usûl-ü Fıkıh” medeniyeti demek uygun olurdu.”

Bizim kültür ve medeniyet dünyamızın semavî özünün kaynağı olan önemli
konularından biri de “Nübüvvet” yani peygamberlik müessesesidir.
Günümüzde gerek birkaç asırdan beri yaşadığımız şokun tesiriyle olsun gerekse
de pozitivizm ve materyalizmin az çok her yerde etkili olmasından kaynaklansın
teveccüh ve saygı aşınmasına maruz kalan en hayatî iman ve kültür
değerlerimizden biri, peygamberlik hakikatidir. Fevkalâde donanımlı, duygu ve
düşüncelerimizin mantık ve muhakemelerimizin bize
kazandırdığı/kazandıracağı müktesebatın çok çok üstünde, en sağlam, en duru
lâhûtî natürel bilgilerin en zengin hazinedarları; iman, mârifet, muhabbet, aşk u
şevk ve zevk-i ruhanî yolunun en emin rehberleri ve insanları Hakk’a
ulaştırmanın da en güvenilir kılavuzları olan, arkasına düşenleri asla aldatıp
yanıltmayan, arkasına düşenler de böyle bir ittibadan ötürü kat’iyen pişmanlık
duymayan peygamberlik hakikati “Nübüvvetin Çehresinde Okuduklarımız” ve
“Allah-Kâinat-İnsan ve Nübüvvet” makalelerinde üzerinde pek çok çalışma
yapılabilecek/yapılması gereken ufuklar işaretlenerek seslendiriliyor.

Tekniğin, teknolojinin, modern bilimlerin çok süratli geliştiği günümüzde
bütün ilim ve insaf dünyası şu hakikate çağrılıyor: “Bugün modern bilimlerin
ortaya koyduğu nice gerçekler var ki, çok önceleri, icmâlî birer fezleke halinde
de olsa, peygamberler, bunların hemen hepsini vahye açık o engin
ledünniyatlarına ve müstesna fetanet derinliklerine dayanarak küllî (bütüncül)
bir nazarla, değişik şekillerde ortaya koymuşlardı. Günümüzün, modern
laboratuvarları ve çok ileri teknolojilerle çalışan araştırma merkezleri, onların



ortaya koydukları gerçeklerin neresinde bulunurlarsa bulunsunlar, hâlâ bugün
milyonlarca insan her şeyi onların mesaj ve yorumları çerçevesinde
değerlendiriyor; hususiyle de insan-kâinat-Allah münasebetinde bilâkayd u şart
onları takip ediyor ve onların arkasından gidiyor. Buna mukabil, bilim ve
felsefe adına ortaya atılan en yeni faraziyeler ise, her gün farklı bir kısım
nazariyelerle yer değiştiriyor; yani şimdilerin ilim adamları dünkü
meslektaşlarını sorguluyor ve tabiî bu arada yıkılmaz ve sarsılmaz gibi görülen
pek çok hipotez yerlerini bir bir daha farklı görüşlere bırakıyor ve bilim adına
başlarda gezen en sağlam tespitler birer birer geldikleri gibi birer birer de
yıkılıp gidiyorlar. Nebilerin getirdikleri gerçekler ise –bir kısım dar idrakli
müntesiplerin tâli’siz yorumları müstesna– her zaman müracaat edilegelen sabit
esaslar olarak dünkü kıymetlerini şimdilerde dahi devam ettiriyorlar; devam
ettiriyorlar çünkü, onların ortaya koydukları esaslar bütünüyle varlığı bir
meşher gibi tanzim eden, bir kitap gibi yazan, bir saray gibi düzenleyen
Yüceler Yücesi bir Zât’ın mesajlarına dayanıyor.

Bu sebepledir ki, insan, varlık ve Yaratıcı hakkında bilgilendirme vazifesi,
söz söyleme salâhiyeti, özel donanımlı ve Kudreti Sonsuz’la hususî
münasebetleri bulunan bu zatlara bırakılmalı ve varlığın perde önü, perde
arkası mânâ ve mahiyetiyle alâkalı açıklamaları da sadece onlar
yapmalıdırlar.”

Ve peygamberlik hakikati Sultanü’l-Enbiya Peygamber Efendimiz ile hem
zirveleşiyor hem de son nokta konuluyor;

“Ve bu hususta son sözü, varlık ağacının çekirdeği, kâinat kitabının ille-i
gâiyesi ve Hakk’a davetin en gür sesi olan Hazreti Muhammed (sallallâhu
aleyhi ve sellem) söylemiştir.”

Evet, “…Ve Gaybın Son Habercisi ” başlığı altında Peygamber Efendimiz’i
(aleyhi ekmelüttehaya) anlatan bir sanat şaheseri var ki, o, peygamber
sevgisiyle, aşkıyla yanıp tutuşan bir gönlün Kur’ân, Sünnet ve Siyer’de “Sonsuz
Nur”u tanıtan nurefşan beyan ve kareleri ruh, kalb, gönül, akıl ve his
dünyasında yoğurarak “O’nu bir tanısalar tiryakisi olurlar” ızdırabıyla
insanlığa tanıtma ve sevdirme adına her türlü enstrümanı, argümanı ney gibi
inleyen bir sesle sinelerimize duyuran bir “Nesrin Na’tı” dır. Her cümlesi
Kâinatın Efendisi’ni (sallallâhu aleyhi ve sellem) tanıma, sevme ve itaat etme



istikametinde yepyeni bir ufuk açan bu yazıda özellikle bir yaklaşımın gözden
kaçmaması gerekir. O da Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ümmî olmasının hikmetini anlatan enfes yorum; “O bir beyan sultanıydı; söz
cevheri gerçek değerini O’nda bulmuştu. Eline ne hokka ne de kalem almamış,
hiçbir kitapla tanışmamış, kimsenin tedris rahlesi önünde oturmamış, kimseye
üstad deme mecburiyetinde kalmamış ve üstad-ı küll olduğuna asla toz
kondurmamıştı. Bu, ilâhî emirlerin yorumunda zihnî müktesebat ve yabancı
malumatın konuyu bulandırmaması, ayrı bir renk ve kalıba ifrağ etmemesi
adına, Allah’ın evvelen ve bizzat kendi emirlerini, saniyen ve bilaraz O’nun
fıtrî melekelerini haricî tesirat ve mülâhazalardan sıyaneti demekti.. ve işte O
bu mânâda ümmîydi –O ümmîye canlarımız feda olsun– ama dünya ve ukbâ
işleriyle alâkalı hemen her alanda üstad-ı küll olarak öyle sözler söylemiş, öyle
hükümler vaz’etmiş ve yerinde öyle kararlar almıştı ki, en mütebahhir
âlimlerden en seçkin dâhilere, en mütefelsif dimağlardan en münevver ruhlara
kadar hemen herkes o sözler, o hükümler, o kararlar karşısında hayret ve dehşet
yaşıyordu. Tarih şahit, hiç kimse, O’nun beyan gücüne karşı bir şey
söyleyememiş, hiçbir hükmünü sorgulayamamış, hiçbir icraatını da tenkide
cesaret edememiştir.”

Bu yaklaşım hem İslâm dinini layıkı vechiyle anlama hem de bizim kendi
dünyamızı inşa adına çok önemlidir.

Muhterem Hocamızın kendi düşünce dünyamızı, kendi medeniyetimizi kurma
ve dünya ile entegre olma adına temel bir kriter olarak tavsiye ettiği şu hayatî
hakikat da çok önemlidir. Özellikle değişik kültür ve düşüncelerin
bombardımanına maruz kaldığımız günümüzde belki de en önemli
meselelerimizden birisidir.

“Bir Müslüman, ne olursa olsun kat’iyen kendi değerlerini ihmal etmemeli,
yabancı kaynaklardan istifadeyi de kendi temel disiplinlerinin vizesine
bağlamalı ve dıştan alacağı her şeyi onlarla filtre ederek almalıdır. Yanlış
anlaşılmasın, İslâm kimya, matematik, astronomi, tıp, hendese, idare, işletme ve
ziraat bilimleri... gibi konuları öğrenmekten alıkoymaz; aksine onları bu
konularda uzmanlaşmaya teşvikte bulunur ve kimden olursa olsun, bunların
alınıp değerlendirilmesini tavsiye eder. Ne var ki o, hiçbir hususta sürekli
başkalarına bağımlı olmayı da hoş görmez; inananların bir an evvel ne yapıp
yapıp yabancılardan almaları gerekli olan şeyleri alarak dilencilikten



sıyrılmalarını ve teşriî emirlerde olduğu gibi tekvînî hususlarda da kendi hususî
dünyalarını kurmalarını salıklar.”

Özellikle İslâmiyet denince ilk akla gelen kavramlar “İslam’a İcmâlî Bir
Bakış” makalesiyle çok özlü bir şekilde ele alınıp işlenmiş ve çok önemli bir
dikkat çekmeyle noktalanmıştır: “İslâmî terminolojide, “İslâm”, “Müslüman”,
“dindar” sözcükleri vardır; ama, yabancılar tarafından kasıtlı olarak dilimizin
içine sokuşturulan ve cahillerin kullandığı “İslâmcı”, “dinci” diye bir tabir
yoktur. Başka din veya din şeklindeki organizasyonlarda bu kabil ifadeler söz
konusu olsa da, bizim dinimizde, bu çağa gelinceye kadar bu tür yaklaşımlara
asla rastlanmamıştır/rastlanmamaktadır. Dine göre, günah işleyen veya yanlış
şeyler yapan bir Müslüman günahkâr olur; ama yine mü’mindir. İslâm
esaslarını inkâr etmemek şartıyla, onlardan bazılarını terk eden de yine
müslimdir. Bu itibarla, dini bütünüyle yaşamak isteyene “İslâmcı” veya “dinci”
demek ne kadar münasebetsiz bir ifade ise, bazı İslâmî emirleri yapmayan veya
yapamayan kimselere de “küfürcü”, “dalâletçi”, “fıskçı”... demek o kadar
saygısızca bir sözdür. Bence herkes nezahet-i lisaniyesini korumalı, insan gibi
düşünmeli, insan gibi konuşmalı ve mutlaka herkese karşı saygılı olmasını
bilmelidir.”

Esasen bu açıdan bu kitaba ve Muhterem Hocamızın, diğer eserlerine
baktığımızda bir Müslümanın inanç ve kültür dünyasını inşa eden/etmesi
gereken Kur’ân ve Sünnet’ten özünü alan kavramların, yerinde saykıllanarak,
yerinde yeni yorum ve açılımlar getirilerek, yerinde de orijinal ve yepyeni
ifadelerle kullanıldığını görmekteyiz. Düşünce ve kültür dünyamıza her biri
birer mücevher madeni olarak emanet edilen bu zenginlik, değişik
disiplinlerdeki vefalı ilim adamlarının değerlendirip kendi dünyamızı kurma
adına samimî gayretlerini beklemektedir.

Haddimiz olmayarak hocamızın yazılarında yüksek dil, üslûp ve
kompozisyon ile ilgili olarak bir iki cümle söylemek cüretinde bulunmak
istiyoruz. Kim bilir belki bizim bu cüretimiz, beyan deryasının kaptanlarını
kalb ve kalem erbabını harekete geçirir de sahip olduğumuz zenginlikten
istifade etmeye vesile olacak çalışmalar yapılır. Zira “Cevahir kadrini
cevherfüruşan olmayan bilmez.”

Muhterem hocamız makalelerinde ele alıp işlediği konuları, semavî kriter ve



perspektiflerin özünü ve ruhunu esas alarak kendi duygularını, iç zenginliğini,
engin yorum karihasını ve tefsir ufkunu sergileyerek, aynı zamanda hem varlığı
ve tabiatı, hem de varlık ve tabiatın mâverâsını bir iç sezi prizmasından
geçirerek, beyanın bütün argüman ve enstrümanlarını kullanarak sunmaktadır.
Zaten böyle de olması gerekmez mi? Zira yüce ve yüksek hakikatler kendilerine
layık bir üslûp ile seslendirilmelidirler. İşte olması gereken bu üslûp hocamız
tarafından Türkçenin geçmişten günümüze bütün zenginliklerinden istifade
edilerek, çağının ses ve soluğunu da yanına alarak geçmişi geleceğe bağlayan
köprü olacak bir üslûp şaheseri olarak ortaya konulmaktadır. Böylelikle
Türkçenin, düşünce, edebiyat ve metafizik dünyamızın enginliğini aksettirmesi
adına ne kadar zengin bir potansiyele sahip olduğunu fark ettirmekte ve insana
“Meğer Türkçede ne cevherler varmış!” dedirtmektedir.

Hâsılı, görebildiğimiz, idrak edebildiğimiz kadarıyla yazılar, “nesr-i
manzum ve bir nazm-ı mensur”dur, nesir formatında yazılmış olmakla birlikte
bir şiir ahengiyle çağlayıp akmaktadır. Bu mücevher ve altın deryasından Söz
Sultanı Efendimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) anlatıldığı yazıdan pırlanta
bir kesit sunmak istiyoruz: “Varlığı bir ilk nur ve nüve olduğu ayanlardan ayan;
O’nunla ilk harekete geçmiştir kutsal kalem, O’nunla gerçekleşmiştir beşerî
plan ve O’dur nübüvvet silsilesinde vücud-u Hakk’a en açık burhan. O’dur
Hazreti Zât’ın ilk mir’at-ı mücellâsı; O’dur ilâhî sıfatların en şeffaf mahall-i
tezahürü; O’dur kâlî ve hâlî Hakk’ın en fasih tercümanı, Allah’ın cihanda
mücessem rahmeti ve bizlere lütuf ve nimetlerini tamamlamasının remzi…”

Yüce Mevlâ’dan Muhterem hocamıza sağlık, sıhhat ve afiyet ihsan etmesini,
bizlere de bu anlatılan hakikatleri mütalaa ve müzakerelerle gönüllerimize
duyurmasını niyaz ediyoruz.

Ergün Çapan
İstanbul–2005



GÖNÜL SULTANLIĞINA DOĞRU
Geçmişten günümüze birçok millet, dünyanın değişik yerlerinde, bazen de

birer muvazene unsuru olarak değişik toplumları idare edegeldi. Yeni bir dünya
görüşü, yeni bir medeniyet dekoru ve kültür dokusuyla kim bilir ortaya çıkacak
daha niceleri var.! Roma, Mısır, Yunan, Çin, Hindistan ve değişik
medeniyetlere beşik olması itibarıyla da Türkistan bu genel dantelâda önemli
birer nakış teşkil etmişlerdir. İslâm’ın asırlar boyu birkaç kıtada muvazene
unsuru olarak üstün temsili ise hususiyet arz eden ayrı bir derinlik...

Bugüne kadar görülegelen bütün bu tarihî zirveleşmeler hepsi birden ve aynı
zaman dilimi içinde gerçekleşmemiştir. Arz fiziğinde de görüldüğü gibi, yer yer
zirveler ova ve obalarla ya da deniz yataklarıyla; derin çukurlar da dağ ve
tepelerle yer değiştirip durmuş.. bir bir tarih sahnesine çıkanlar, bir bir silinip
gitmiş.. gidenleri arkadan gelenler takip etmiş.. ve sürekli bir tarihî tekerrürler
devr-i dâimi yaşanmıştır. Evet zaman bir sel gibi akıp giderken bazılarına ikbal
buketleri sunmuş, bazılarına da idbar mühürleri basıp geçmiştir. Bu açıdan da
aynı zaman dilimini paylaşan milletlerin bazıları zirveden zirveye koşarken,
bazıları da çukurlarda bile başlarını sokacak bir yer bulamamışlardır. Bu
itibarladır ki bütün bir Orta Çağ, her millet için karanlık sayılamayacağı gibi,
içinde bulunduğumuz şu bilgi ve teknoloji asrı da her toplum için aydınlık
sayılamaz.

Evet, tarihî tekerrürler devr-i dâimi hep ayniyet ölçüsünde bir benzerlikle
cereyan edip durmuş; zirveleşmeler bir orada-bir burada, bir o çağda-bir bu
çağda ortaya çıkmış.. ne yükselişler ne de düşüşler hiçbir zaman aynı kıtada,
aynı anda yaşanmamıştır. Aslında bugün de çok fazla değişen bir şey olduğu
söylenemez. Yirmi birinci asra girerken, dünyanın bazı yerlerinde yaşadığı çağı
aşmış bazı milletler, bir ayağı ayda, bir ayağı bilmem hangi gezegenin
çevresinde baş döndüren bir farklılık sergilerken, arzın karanlık kalmış bazı
bölgelerinde ise, dünya kadar tâli’siz hâlâ birkaç bin sene önceki bedevîlik ve
sefaletin pençesinde inim inim. Bundan sonra da, medeniyetler ne kadar
yaygınlaşırsa yaygınlaşsın, teknoloji ne ölçüde gelişirse gelişsin, bazı kıtalar
yoğun bir beyin göçüyle mâmur ve müterakkî hâle gelirken bazıları da beyin
firarıyla sarsıntılar yaşayacak; bazı bölgeler devletler muvazenesinin idare
merkezi gibi yeryüzünde devamlı herkese ve her şeye müdahale ederken



bazıları da sürekli müdahaleler ile hep sürüm sürüm yaşayacaklardır.
Eğer bir muhalif rüzgâr esmez ve bugüne kadar kazanılan şeyler de şöyle

veya böyle çarçur edilmezse, bir yakın gelecekte, bizim insanımızın, hususiyle
de onun içindeki genç nesillerin, iki bin yılı sonrasının hâkim düşünceleri
hâline geleceğinde şüphe edilmemelidir. Evet, daha şimdiden, son birkaç
asırlık kendi mağduriyet, mahkûmiyet ve mazlûmiyetinden öç almak üzere tam
bir metafizik gerilim içine girmiş bugünün yoldaki nesilleri, iki bin yıllarının
ötesinde ve toplumun hemen bütün katmanlarında, çok ciddî yenilenmelerin
gerçekleştirileceğine dair önemli mesajlar sunmakta. Mevsimi gelince, her biri
potansiyel birer güç olan; iman, azim, kararlılık, hakikat aşkı ve sistemli
düşünce bir bir semerelerini verecek ve bize, hayatı bütün üniteleriyle
kucaklayan birkaç “ba’sü ba’del mevt”i birden yaşatacaklardır.

İnsanlık tarihi kadar eski ve onun kaderinin ak yazısı sayılan böyle bir
“ba’sü ba’del mevt”i günümüzde, biraz da bugünkü insanların düşünce ve
kültür seviyeleri, insanî derinlikleri ve metafizik enginlikleri belirleyecektir.
Yirmi birinci asra doğru gelirken çağımız, sürekli bir yorgunluk, bir tedirginlik,
bir endişe ve bir çöküş sath-ı mâilinde oldu. Böyle bir durum, bazı kimseleri
ümitsizliğe, inkisara sevk etse de, bütün bütün karanlığa teslim olmamış
kimselerde, vicdanlarının hürriyeti, düşüncelerinin safveti ölçüsünde millî
gayret ve samimiyet hislerini uyardı; uyardı ve dehâya denk pek çok istidâdın
yetişmesine vesile teşkil etti. Hususiyle de üçüncü dünya ülkelerinde âdeta, bir
sûr sesi gibi müessir oldu ve ard arda değişik dirilişleri gündeme getirdi. Bu
itibarla da bu ifritten asır, hem bugüne kadar hiç görülmemiş fenalıklara
dâyelik yaptı, hem de bizim gibi milletlere âdeta bir amûdî yükseliş rampası ve
bir açılım rıhtımı vazifesi gördü.

Şimdi bize düşen tek şey, ciddî bir sorumluluk duygusuyla, kendimiz olarak
ve vakit fevt etmeden devletler muvazenesindeki yerimize koşmak olmalıdır.
Zaten, böyle bir hedef söz konusu olmadığı takdirde, bu mevcut hâlimizle değil
ilerlemek, yarınlara ulaşmamız dahi mümkün değildir.. evet bugün bizim için,
iki alternatiften biri söz konusudur; ya ölesiye gayret ve dirilme ya da kendimizi
rahata, rehavete salarak bir ebedî ölüme teslim olma!..

Kur’ân-ı Kerim, böyle bir olma veya ölmeyi sık sık nazara vererek bize hep
kendimizi yenilemeyi ve taze kalmayı salıklar: “... O dilerse sizi alır götürür



ve yerinize yepyeni bir halk getirir.”1, “... O dilerse sizi yok eder ve yerinize

ter ü taze başka bir halk getirir.”2, “... Eğer O’ndan yüz çevirirseniz, sizi,

sizin gibi olmayacak bir toplumla değiştirir.”3 Bu çizgide şerefnüzul olmuş
daha pek çok âyet vardır ama, bir fikir vermesi bakımından bu kadarı yeter
zannediyorum.

Bu âyetlerde, “alınıp götürülecek” diye anlatılan kimselerin, kendini
yenileyememiş, taze kalmayı başaramamış, mü’min olmanın hakkını eda
edememiş ve iç dünyasında karbonlaşmış ölü ruhlar ve üçüncü dünya insanları
–Allah’a imanlarının ifade ettiği mânâ mahfuz– olma ihtimali kavîdir.
Getirilecek kimselere gelince, onlar da birkaç asırdan beri bu mahzunlar ve
mağmumlar dünyasında bilene bilene metafizik gerilimini tamamlamış; bugüne
kadar küçümsenen ve hor görülen bizim insanımızı değerler üstü değerlere
yükseltmeye namzet olan “nesl-i cedit” ve bütün bir kudsîler kadrosudur.

Bugüne kadar Batı, kendi dinî değerlerini ve Hazreti Mesih’in tavsiyelerini
kulak ardı ederek her kıt’aya savaş, kölelik ve sömürü götürdü, götürdü ve
dünyanın çehresini kararttı. Şu anda o, insanların gönlünde yıkıp harabeye
çevirdiği bir mânevî dünyanın enkazı arasında hep korkulu rüyalar görüyor ve
her yerde uyanan akl-ı selim ve hür düşünce karşısında telâş içinde ve
endişeli.. dahası işin neresinde hata ettiğini tam kestiremediğinden fevkalâde
çaresiz, olabildiğine sarsık ve tepesine inmeye hazırlanan kendi kamuoyunun
muhtemel yumrukları karşısında tir tir... O, bu ölçüde acınacak bir durumda
olsun dönüp kendini gözden geçireceğine, insanları lükse, sefahate ve cismânî
zevklere iterek, sırf bugünün kaoslarından sıyrılabilme adına tedâfüî bir
mücadele vermekte.

Gerçi bu dünya, yer yer bilim ve teknolojideki başarılarıyla tatmin olmayı
denemekte ve zaman zaman da servet ve konforla teselli olmaya çalışmakta
ama, bunların hiçbirinin kalıcı bir mutluluk vaad etmediği ve insanoğlunun ebed
arzusuna cevap veremediği de açıktır. Bu itibarla da o, çare diye ele aldığı
hemen her şeyiyle insanlığın ümit ufkunu biraz daha karartmakta ve ruhî
sefaletlerine yeni sefaletler katmaktadır.

Şimdi o, çıkış noktası itibarıyla işlediği büyük yanlışlığın toplum hayatında
hâsıl ettiği boşluklara, bunalımlara karşı ilimle, teknolojiyle övüne dursun;
zevk u safâ ile kendini avutmaya çalışsın veya gözü fezanın derinliklerinde,



gönlünde kaybettiği ruhu, mânâyı başka vadilerde arama yolunda ömrünü
tüketsin. Biz bir iki nesil var ki şimdiye kadar olanlardan çok daha hızlı ve
sistemli bir şekilde kendi ruhumuza dönüş heyecanını yaşamaktayız. Evet,
bugüne kadar hemen her zaman maddeye, makineye sığınan ve her şeyi cismanî
kriterlerle tartıp değerlendiren bizim insanımız, bir iki asırdan beri âzât kabul
etmez kölesi bulunduğu tabularından üst üste yediği tokatlarla kısmen dahi olsa
uyandı ve kendini bir tarihî geçiş anının kurbanı olarak görmeye başladı..
başladı ve bugünkü durumu ile özü arasındaki uçurumları, gayret, samimiyet,
muhasebe duygusu ve gözyaşlarıyla doldurması gerektiğine inanarak “azim,
tevekkül ve sebat” deyip yollara döküldü. Artık o, yollar bitse de yolculuğun
bitmeyeceği bu vetirede “Seyahat yâ Resûlallah!” deyip ebedlere kadar
yürüyecektir. Bu yolda onun ruhunun olmazsa olmaz güç kaynağı; iman
gerçeğini yeniden keşfedip vicdanen duyması, iradesini Hakk’a kullukla
besleyip sürekli hayır eğilimlerine açık kalması ve her gün biraz daha artan
ihsan şuurunun derinleşmesiyle “Lî maallahi vaktün-Benim Allah’la hususî bir

hâlim var.”4 hakikatini duyup her zaman ötelerle irtibatlı ve derin bir metafizik
ufkuna sahip olmasıdır. İşte böyle bir mânevî donanımda başarılı olunabildiği
takdirde, bugün dünyanın dört bir yanına hem de bir ibadet neşvesi içinde
saçılan tohumlar, mevsimi gelince mutlaka bahar nâralarıyla hayata koşacak ve
bu mağmumlar topluluğuna birkaç gül devrini birden yaşatacaklardır.

Evet, bugünkü nesillerin yetiştirilmesinde en önemli hususlar, onlarda
sistemli bir tefekkür azmi uyararak, onların kendi iç dünyalarıyla varlık
arasında gelip-gitmelerini, âfâk ve enfüsü bir kitap gibi mütalaa etmeyi
öğreterek, onlara inanmayı, bilmeyi, araştırmayı, düşünmeyi sevdirmektir. Bu
geniş mülâhazayı bir kısım sesler, sözler ve resimlerle onların idrak ufkuna
sunmak ve onları cismaniyet ve bedenin dar mahbesinden kurtararak daha engin
âlemlerle temasa geçmelerini temin etmek.. temin edip onların ruhlarındaki
kirleri, kasvetleri gidererek, beşerî ufuk ötesi müştak gönüllerine insanî
tabiatlarının en nazlı, en füsunlu beklentilerini arz etmek onlara bir yeniden
varoluş müjdesi yerine geçecektir. Zaten, imanla, mârifetle, muhabbetle arınıp
hiffet kazanmayan ruhların böyle ufuk ötesi semalarda pervaz etmesi de kat’iyen
söz konusu değildir. Ufuk ötesi semalarda pervaz etmek bir yana, böyle aç
ruhlar, her zaman dünyevî ihtiraslara bulaşır durur.. gönülleri sürekli kinlerle,
nefretlerle dolar taşar.. ruh sistemleri nefis mekanizmasının eline geçer.. ve



artık sadece yer-içer, yatar-kalkar ve hep bedenin âzât kabul etmez kulları gibi
davranırlar.

Aslında, imanın da, mârifetin de, ilâhî alâkanın da insan ruhuna kazandırdığı
biricik hakikat sevgidir. Bunların alıp götürdükleri ise, kinler, nefretler ve
zaaflardır.. evet, iman, mârifet ve sevgi, insanı bütün varlıkla birleştirir.. ve
aynı zamanda onu kesretin ızdırap ve acılarından kurtararak kendi iç
dünyasındaki yalnızlığını, vahşetini Hak’la beraberliğin iksirleriyle erittirip
ona yaşadığı hayatı kâse kâse bir zevk gibi sunar.

İşte böyle bir donanımla yarınlara açılan nesiller, dünyanın dört bir yanına
göçler tertip ederek, derin bir aşk, engin bir şevk içinde ve tabiî herhangi bir
karşılık ve çıkar düşüncesine kapılmadan, şöhret ve ikbal mülâhazalarına da
bütün bütün kapanıp, topyekün insanlığı insanî kemalâta yükseltmek için, en
ağır şartlara katlanacak, en ağır işlerde koşacak, sonra da arkalarına bakmadan
çekip gideceklerdir. Bunlar, gittikleri yerlerde din demeseler, diyaneti
ağızlarına almasalar da, davranışlardan taşan saygı ve haşyet bütün gözlere ve
gönüllere onların ruh boyalarını çalacak.. ve temasa geçtikleri herkes onlar
sayesinde maddenin dar buudlu nisbî gerçeklerine bedel, mânânın o engin,
zengin ufuklarına açılarak, aynı dünyanın içinde tasavvurları aşkın genişliklere
ulaşacak ve ifadesi imkânsız sultanlıklara ereceklerdir.

1 İbrahim sûresi, 14/19

2 Fâtır sûresi, 35/16

3 Muhammed sûresi, 47/38

4 Aliyyülkârî, el-Esrâru’l-merfûa s.299; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/226.



KENDİ MEDENİYETİMİZE DOĞRU
Bugün biz milletçe, hangi plan ve projeler ile geleceğe yürüdüğümüzü ve

nasıl bir safhadan hangi safhaya geçmek istediğimizi mutlaka bilme
mecburiyetindeyiz. Toplum olarak bizler, yakın geçmişimiz itibarıyla pek çok
trajik hâdisenin toplumumuzu sardığı, sarstığı bir sis-duman içinde ve üst üste
kızıl-kıyamet tarrakalarıyla çağa uyandık. İşte, böyle bir sis ve duman içinde,
pek çok sarsıntının tam merkez üssünde, milletimizin dirilişi adına varılacak
hedefi net görebilmek ve o hedefe ulaşmak için kestirmeden ve isabetli bir rota
belirleyebilmek elbette ki çok zordu; hatta iç ve dış konjonktür açısından âdeta
imkânsızdı. Zordu ve imkânsızdı ama, ne gariptir ki, kendine ait her şeyiyle
sarsılmış ve sömürülmeye müsait hâle getirilmiş bir toplumun, yeniden diriliş
rüyaları görmesi ve kendi değerlerine yönelmesi de tam bu döneme
rastlamaktaydı. Ve bu olağanüstü bir hâdise idi; zira o gün için ferdî şuur
temelinden sarsılmış, millet en korkunç zelzelelerin merkez üssünde bulunma
hafakanlarıyla şaşkın ve kitleler de, tarihlerinde az gördükleri en ürpertici
trajedilerle iki büklümdü.

Mâşerî vicdanın henüz teşekkül etmediği bu sisli-dumanlı ortamda sadece
birbirinden kopuk fertler vardı; onlar da geleceğe, kendilerine bir barınak ve
bir iki lokma yiyecek bulabilme insiyakıyla ulaşmaya çalışıyor ve bir mânâda
yerinde saymayı yürüme zannediyorlardı. Hiç kimse, neden yaşadığının
farkında olmadığı gibi, gerektiğinde uğrunda ölmesi icap eden bir kısım
değerlerin mevcudiyetinden de haberdar değildi. Düşünceler dağınık, iradeler
sarsık, himmetler meflûç, ufuklar karanlık, gönüller de bomboştu. Bütün bu
olumsuzlukların yanında toplum her gün yeni bir sofizm icat ederek
ümniyelerde teselli arıyor ve her gün yeni bir planla bir kere daha zebil olup
gidiyordu.

Ne var ki onun, dar zeminli de olsa, bir kısım tasarılar sayıklaması ve bazı
projelerden bahisler açması da işte tam bu üst üste preslendiği ve peşi peşine
ruhî erozyonlara maruz kaldığı meş’um döneme rastlar. Başlangıçta her şey;
horlanan düşüncelerin, tezyif edilen inançların, baskı altında tutulan vicdanların
tepkisi şeklinde tecelli etti. Daha sonra bunu şuurlu hareketler ve mütemadî
aksiyonlar takip etmeye başladı ki, böyle bir başlangıç, milletimiz için gerçek
bir “ba’sü ba’del mevt”in milâdı sayılsa değer... Elbette ki daha önce olduğu



gibi bundan sonra da bu şuurlu hareketi ve ruhlardaki dirilişle gelen bir enerjiyi
kendi kontrollerinde bulundurup, arzu ettikleri gibi değerlendirmek isteyenler
çıkacaktı ve çıktı da.. ancak artık, kendi kendini, kendi iç dinamizmiyle idrak
etmeye başlamış kitlelerin yeniden bir kere daha “sömürülebilir” olma
durumuna düşmeye niyetleri yoktu. Düşe-kalka da olsa, iç dünyalarında
ihsaslarını duydukları, ruhlarında ve gönüllerindeki bu diriliş insiyakları sürüp
gidecek ve bugün olmasa da yarın herkes, ama herkes mutlaka kendi olarak yeni
bir varlığa erecekti. Gerçi, hâlâ o eski sis ve dumana denk, toplumun doğru
görüp doğru hissetmesini engelleyen bir kısım mânialar vardı; ama artık ne o
sis ne de o duman bildiğimiz kesafette değildi. Az bir gayretle, gönüller kendi
millî kaynaklarından beslenebiliyor ve kitleler de kendi medeniyet telakkilerini
düşleyebiliyorlardı.

Ancak, şimdi de, o medeniyet telakkisinin çerçevesini belirlemek, onun ne
olup ne olmadığını gözden geçirmek, dünkü mânâ ve muhtevayı, bugünkü
belirsizlik ve yarınki mutasavver yorumlar üzerinde durup, bir taraftan özü
korurken, diğer taraftan da zamanın tefsirlerini de yanımıza alarak, çağın sesini
bulmaya çalışmak icap ediyordu. Bu oldukça çetin bir işti; ama, yollara
döküldüğümüze göre Allah’ın inayetiyle onun da hakkından gelebilirdik.

Antropolojik bir yaklaşımla, gelişmişlik veya az gelişmişlik açısından
herhangi bir toplumda, insan hayatının her türlü organizasyonu ya da bir
milletin düşünce, inanç, sanat telakkisi veya o milletin maddî-mânevî varlığına
has evsâfın bütünü de diyebileceğimiz medeniyet, değişik telakki, anlayış ve
felsefelere göre pek çok varyasyonu olan bir kavram. Pek çok varyasyonu olsa
da, her hâlde bu telakki, bizim, yıllardan beri soluk soluğa arkasından koşup
durduğumuz ve uğrunda çok değerlerimizi kaldırıp attığımız kolonileşme
çağında müstemlekecilerden tevârüs edilen hayat tarzı ve üslûp olmasa gerek.
Zaten eğer öyle olsaydı, sömürüye ve işgalcilere karşı verilen onca
mücadelenin hiçbir anlamı kalmazdı. Oysaki o gün verilen mücadelenin hedefi
belliydi; o da her konuda tam istiklâldi.

Bu itibarla da, şayet şu anda kendimiz olarak yeniden bir yapılanma
düşünüyor ve medeniyet adına kendi üslûbumuzu arıyorsak, içimizde ruh ve
mânâ köklerimizi tahribe programlanmış ne kadar yabancı düşünce ve anlayış
varsa hepsinin işgaline son vererek mutlaka kendi millî hars kanaviçemiz
üzerine kendi düşünce tarzımızı, kendi inanç sistemimizi ve kendi hayat



felsefemizi işleyebileceğimiz bir yol takip etmeliyiz. Yeni antropolojik
tahlillere gidilmese de, imkânlar elverdiği ölçüde, millî mefkûremize göre
belirlenmiş bir yüce gayeye ulaşma adına, meşrû bütün vasıtaları
değerlendirerek, içinde bulunduğumuz kaoslardan sıyrılabilmek için mutlaka
bir kısım alternatif çözüm yolları bulmalıyız. Hem de coğrafî ve içtimâî
konumumuzun gerektirdiği bütün hususları nazar-ı itibara alarak alternatif
çözüm yolları bulmalıyız.

Eğer medeniyet, maddî-mânevî bir kısım şartların bütünü ve bu şartlar da
herhangi bir toplumda, o toplumu meydana getiren çocuk-genç-ihtiyar hayatın
her basamağında ve gelişmenin her safhasındaki fertlere lâzım her şeyi vaad
etmenin ve vaad ettiklerini yerine getirmenin adı, ya da kaynağı ise,
zannediyorum meseleye, antropolojik olmanın yanında, hatta onun da ötesinde
amelî (fonksiyonel) bir fenomen olarak bakmak daha isabetli olacaktır. Ancak
bütün bunlar düşünülürken, toplumun gelişmişlik basamağının da kat’iyen göz
ardı edilmemesi şarttır. Medenî imkânları itibarıyla şu anda bizim içinde
bulunduğumuz vetireyi çok gerilerde bırakmış; hatta biz ve bizimle aynı çizgiyi
paylaşan milletlerin düşe-kalka yürüdüğü yollarda uçuyor gibi ilerleyen bazı
devletlerin bugünkü durumlarını örnek alarak hedefe ulaşmaya kalkacak
olursak, zannediyorum maksadın aksiyle tokat yer ve kendimizi, altından
kalkamayacağımız inkisârlar içinde buluruz.

Evet, günümüzün gelişmiş ve müterakkî toplumları, bundan bir süre önce, şu
anda bizim içinde bulunduğumuz aynı süreci yaşıyor, aynı bunalımlarla oturup
kalkıyor ve aynı ızdıraplarla kıvranıyordu. Gün geldi, araştırma iştiyakı, ilim
aşkı, çalışma şevki; sonra da peşi peşine gerçekleştirilen başarıların azimleri
coşturması, arzuları kamçılaması ve büyük ölçüde her muvaffakiyetin
ödüllendirilmesi onlara ardına kadar bütün yenilenme kapılarını açtı ve onlar
için ortam âdeta bir dehâ meşcereliği hâline geldi; geldi ve buhar makinelerini
dokuma tezgâhları, araştırma laboratuvarlarını matbaanın icadı takip etti...
Belli bir süre sonra da ilim ve bilgisayar çağına ulaşıldı. O günkü ilim
severler, keşifleri, icatları, ilmî araştırmaları ödüllendirdiğinden her yerde
büyük istidatlar serpilip gelişme fırsatını buldu ve her taraf harika dimağların
hummalı faaliyetleriyle harikalar meşherine dönüştü.

Nasıl ki, bir dönemde bizim dünyamızda da aynı ortam, aynı atmosfer



teessüs edince, İbn Sinâ’lar, Fârâbî’ler, Harizmî’ler, Râzî’ler, Zehrâvî’ler...
birbirini takip etmeye başlamıştı; öyle de Batı, kendinden evvelkilerden
tevârüs ettiği müktesebâtı, vasatın elverdiği ölçüde çok iyi değerlendirdi ve
son asırlara âdeta damgasını vurdu.

Bu itibarla, bugünkü Batıyı, sadece, Kopernik’lerin, Galile’ılerin, Leonardo
da Vinci’lerin, Michelangelo’ların, Dante’lerin.. ya da Edison’ların, Max
Planck’ların, Einstein’ların.. üstün istidatlarının eseri olarak görmek yanlıştır..
evet ne dünkü Rönesans ne de bugünkü bilim ve teknoloji patlaması, sadece
böyle bir düzine insanın mesâisine verilemez; verilirse “tenâsüb-i illiyet”
prensibi açısından izah edemeyeceğimiz problemlerle karşılaşırız. Evet, dünkü
ve bugünkü harika başarılar ve dünya çapındaki büyük oluşumlar, ferdî
dehâların yanında, dehâ doğuran toplum yapısı, kâşifler yetiştiren müsait ortam
ve kabiliyetlerin ortaya çıkmasını sağlayan genel atmosferle yakından
alâkalıdır. Bu açıdan da denebilir ki, her zaman ekstra zirveleşmelerin
gerçekleştirilmesinde, yüksek fıtratların gayretlerinden söz edildiği her yerde,
vasat ve umumî atmosferden de bahsedilegelmiştir. Hatta büyük istidat ve
yüksek dehâların kabiliyet ve dehâlarını ortaya koymaları, çok defa umumî
atmosferin müsaadesi ölçüsünde mümkün olabilmiştir. Şimdilerde de farklı
beklentiler yanlış olsa gerek; bir kere şeriat-ı fıtriyenin prensiplerini
değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Varlığın bunca prensipleriyle çarpışan er-
geç yenik düşer. Hava, su ve kuvve-i inbâtiye ile beslenmeyen tohum çürümeye
mahkûm olduğu gibi zeminini bulamamış dehâ da zebil olmaya mahkûmdur.

O hâlde, yarınlar adına beklediğimiz şeyleri, müsait ortam, ilim aşkı,
çalışma azmi ve metodolojinin birleşik noktasında aramalıyız. Vasat, ilim
aşkını coşturup çalışma azmini de şahlandırınca, duyarlı gönüller bunu
olağanüstü bir imtisasla bütün benliklerinde duyacak, değerlendirecek ve belli
disiplinlerle hayata geçirecektir. Ardından yeni ilhamlar, yeni çağrışımlar, yeni
terkipler, yeni tahliller “salih daire”si işlemeye başlayacaktır ki, bunu da
entelektüel gayretlerin ve temel dinamiklere uygun, kendi doktrinine muvafık
sistemlerin teâkubî bir ivme ile sürüp gitmesi takip edecektir…

Oysaki bizde, yenilenme veya İslâmî Rönesans adına hep başkalarının
ürettiği, hem de pek çoğu itibarıyla temel dinamiklerimize ters yabancı ürünler
alınıp teşhir edilmiştir. Yenilenme ve Rönesans bir türlü kendi dinamikleriyle
ele alınmamış veya alınamamıştır. Bu açıdan da denebilir ki, bizim dünyamızın



muasır ülkeler seviyesine ulaşamaması ve bir türlü beklenen rönesansı
gerçekleştirememesi, ülkenin coğrafî konumundan, imkânların eksikliğinden,
insanımızın kabiliyetsizliğinden değil; yenilenme esprisinin kavranamayışından,
düşünce eksikliğinden, ilim aşkının, hakikat aşkının yerini, şablonculuğun
almasından kaynaklanmaktadır.

Kendi eksiklerimizi daha iyi görebilmek için, yanı başımızdaki Almanya ve
Uzak Doğu’nun dev ülkesi Japonya’nın bu konuda bize iyi birer misal teşkil
edeceğini düşünüyoruz.

Almanya her iki cihan harbini de ölümcül yaralarla atlattı. İçinde
bulunduğumuz asrın ilk yarısını idrak ettiğimiz yıllarda Almanya, her yanıyla
“Harap eller, kimsesiz çöller/Emek mahrumu günler, fikr-i ferdâ bilmez
akşamlar.” (Âkif) sözleriyle resmedilecek şekilde yıkık-dökük ve her yan
baykuşlara bayram bir görünüm arz ediyordu. Ama o, her şeye rağmen, kısa
zamanda derlenip-toparlandı ve dev bir ülke olarak dünyanın karşısına dikildi.
Oysaki biz, daha Alman birliğinin bile sözü edilmediği 19. asrın başlarında
yenilenme rüyaları görmeye başlamıştık. Bizim yenilenme düşlerimiz bahislere
konu oladursun Almanya, onca tahribata rağmen bugün bir rüyalar ülkesi olma
iddiasında... Denebilir ki, Almanya, Batılı olma avantajlarıyla iki defa kefeni
gömlek yaptı ve kendi hayat felsefesine göre çok önemli “ba’sü ba’del mevt”ler
gerçekleştirdi. Şayet Avrupalı devletlerin, dinî ve kültürel karâbetleri söz
konusu olmasaydı, bugünkü Almanya da olmayacaktı. Almanya için bu farz ve
takdirleri kabul etsek bile, bütün Batı âleminin belli bir süre düşmanca
davranışlarıyla, hep tahditlere maruz kalmış Uzak Doğu’nun dev Japonya’sı
var.

Bizim yenilenme planlarımız neredeyse, Japonya’dan tam yarım asır
öncesine dayanır. Bizden elli-altmış sene sonra yenilenme hummasına tutulan
Japonya, bütün handikapları aştı, yakın tarihindeki iki büyük sarsıntısına
rağmen bir solukta gelip bizi geçti; geçti ve dünyayı idare eden büyük ve güçlü
aileler arasında yerini aldı. Biz, yeniden doğuş ve diriliş şiirleriyle teselli
oladuralım; onlar çoktan Rönesanslarının meyvelerini dermeye başladılar bile.
Biz, yüz elli senelik bir yolculuktan sonra, varacağımız hedeften daha çok, çıkış
noktasının dedikodusuyla birbirimizi kemirip duralım; onlar, kırk yıl gibi kısa
bir zaman içinde Batıyla aralarındaki mesafeyi kapatarak, çoktan çağlarıyla



hesaplaşabilecek seviyeye ulaştılar. Evet Japonya, ekonomik gücü, teşebbüs
aktivitesi, dünyanın dört bir yanındaki itibarı ve aktif yatırım kapasitesi
açısından bugün dev bir güç.. böyle üst üste yenilenmeleri gerçekleştiren ve
milletine daha müreffeh gelecekler vaad eden Japonya, dünyadan alacağı
şeyleri alırken de atacağı şeyleri atarken de dikkatli oldu ve hep millî kimliğine
sadık kaldı. Sadık kaldı da, ne tarihini hafife aldı, ne geçmişine sövdü ne de ruh
ve mânâ köklerini inkâr etti. O hep, az gelişmiş bir ülke olarak, bulunduğu
nokta ile hedeflediği zirve arasındaki uçurumları realistçe görüp değerlendirdi;
tutarlı projeler üretti; geri kalmışlığın bütün problemlerini büyük ölçüde ahlâkî
temellere dayalı bir toplum organizasyonuyla çözebileceğine inandı;
imkânsızlıkların ve ihtiyaçların hâsıl ettiği boşlukları da, millî gurur, âidiyet,
azim, metotlu hareket ve mesâi tanzimiyle doldurup, hem kendi olarak
kalmasını başardı hem de çağın harikalarıyla hatırlanan bir millet hâline geldi.

Yakın tarihimiz itibarıyla bizim, medeniyeti kendi nimetleri, kendi ürünleri
üzerine bina etme gayretlerimize karşılık, Japonya gibi ileri ülkeler her şeyi,
medenî düşünce, medenî telakki ve medenî davranışları esas alarak
değerlendirdiler.. ve zannediyorum, bizdeki bir kısım gelişmeleri takdirle
karşılasak da, âlemin başarıdan başarıya koşmasına mukabil, bizim dünyamızın
yerinde saymasının asıl sebebi de işte bu çarpık anlayış olsa gerek. Evet biz,
ekstra bir yolla, medeniyet nimetlerinin elde edilme ve paylaşılma yollarının
kavgasını verirken, müterakkî milletler her şeyi, insana, ahlâka, eğitime, kültüre
bina ederek, bizim takılıp kaldığımız her noktayı âdeta uçarak geçtiler ve
bugünkü zirvelere ulaştılar.

Konuyu bir başka zaviyeden ele alacak olursak; bir medeniyetin bütün
muhassalası ve verileri, o medeniyetin ta kendisidir. Unutulmamalıdır ki,
medeniyet vak’asının en temel rüknü yetişmiş insan, en hayatî esası hür ve
müstakil bir ülke, en kıymettar sermayesi de zamandır. Hemen bütün ileri
ülkelerin bu dinamikleri çok iyi değerlendirdiğinde şüphe yok.. onlar, bu
dinamikleri değerlendirmenin yanında, her zaman iyi bir iş bölümü yapmış,
uzmanlığa saygılı olmuş, insana değer vermiş, başarıları ödüllendirmiş ve
Allah’ın kendilerine bahşettiği ilk imkânları en iyi şekilde
değerlendirmişlerdir. Aksine, mesâisini çok iyi tanzim edememiş, insanlar
arasında ciddî bir iş bölümü yapamamış, yeraltı, yerüstü zenginliklerinin
şifresini çözememiş, insanın gerçek değerini kavrayamamış ve zamanı sıkıştıra



sıkıştıra değerlendirememiş toplumlarda ise, bu kıymetler üstü kıymet ifade
eden dinamikler tıpkı kadrini bilmeyen bir satıcının eline düşmüş kıymetsiz
zannedilen herhangi bir nesneden farkı yoktur.

Bugün, kendi medeniyetlerinin akislerini tarihe ve haritalara aksettiren bütün
milletler, böyle bir değerlendirme ve tanzim etme ameliyesi, böyle bir terkip ve
tahlil kabiliyeti, böyle bir metafizik mülâhaza ve mistik coşkuyla tarihin
sayfalarında altı çizili yazılar hâline gelmiştir. Brahmanizmden Budizme,
Yahudilikten Hristiyanlığa, ondan da İslâm’a uzanan çizgide dünya kadar
millet, iman, aşk, metafizik mülâhaza beşiğinde sallana sallana toprağa, insana
ve zamana âdeta cennetlik değerler kazandırmışlardır.

Ayrıca İslâm’ın gelmiş-geçmiş dinî ve lâdinî bütün düşünce ve sistemlerden
farklı pek çok yanının olduğu da bir gerçek.. bir kere İslâm’ın dışındaki hemen
bütün sistemlerde bir yenilenme söz konusu olunca, hemen dinin, o hareketin
merkezinden uzaklaştırılmasına gidilmiştir. Müslümanlıkta ise, tamamen bunun
aksine, din hep hareketin merkezinde önemli bir misyon yüklenmiş ve
gerçekleştirilen her hamle, mutlaka onun ruh ve mânâsıyla beslene beslene
istikbal vaad edici bir kıvama gelebilmiştir.

Yıllar var ki insanımız, bir şeyler yapmaya her yeltenişinde, dinin ruhundan
hep böyle bir kıvılcım bekleyip durdu. Bugün, böyle bir kıvılcımın uzaktan
parlaması ya da değişik motiflerle örülmüş görülen rüyası bile birkaç yüz
seneden beri çürümüş canların kıpırdanmasına yetip arttı. Hele bir de,
şimdilerde önemsiz gibi görülen, fakat aslında önemli olan gayretlerin
neticeleri görülebilse, zannediyorum ümitler yeni bir “ba’sü ba’de’l-mevt”le
gerilime geçecek, iradeler şahlanacak, gönüller imanla coşacak ve derken
birkaç asırlık millî projeler bir bir gerçekleşecektir. Gerçekleşecektir ama,
yolumuzu kesen bir kısım sun’î ve muvakkat güçlükler karşısında “pes” etmez,
yerine getirme mecburiyetinde olduğumuz hizmetlerin dünyevî-uhrevî
karşılığını beklemez, sadece ve sadece Hak rızasını düşünebilirsek...

Bugünkü durumuyla dahi olsa demokrasi ve hürriyet telakkisi, uyuyan bir
milleti gafletin ipoteğinden kurtararak ona, medeniyete geçme duygu, düşünce
ve imkânlarını hazırladı. Dış ve iç konjonktür muvacehesinde millet olarak
şayet dengeleri aleyhimize bozmazsak, çok yakın bir gelecekte, kendi
duygumuz, kendi düşüncemiz, kendi hayat felsefemiz, kendi medeniyetimiz ve



kendi kültürümüz diyebileceğiz...



KÜLTÜR PROBLEMİMİZ 
YA DA KENDİMİZ OLMA
Kendimiz olma derken, hiç kuşkusuz, kendi medeniyet mirasımızla ve kendi

kültürümüzle örgülenen iç kimliğimizin öne çıkarılmasını ve onun
yörüngeleşmesini kastediyoruz. Şimdilerde bazı çevreler, “kendimiz” derken,
milletçe mânâ köklerimizle irtibatı olmayan bir kısım folklorik gösterileri,
cismaniyet adına boşalma ihtiyacı duyan kitlelerin dışa vuran nefsânîlikleri, ya
da yeme-içme-eğlenme, düğün-dernek vs.. gibi durumlarda ortaya çıkan
merasimleri anlayabilirler. Biz onu, toplumun bütün kesimlerinde hemen her
zaman geçerli olan; milletin, hafıza, şuur ve vicdanından beslene beslene
devam edegelen, yine onun duygu, düşünce, dil ve sanat telakkisinde duyulup
temsil edilen.. örf, âdet ve geleneklerimizle hemen her zaman hayatın en önemli
bir derinliği olarak yaşanan.. annelerimizin kucağında gördüğümüz ihtimamdan,
atalarımızın millî karakterimizi aksettiren o babacan davranışlarına; eğitim
sistemimizin millî ruh muhtevalı olmasından, eğitimcinin bu ruhu kusursuzca
soluklamasına; mutfağımızdaki yemek üslûbundan bağımızda-bahçemizde ve
tarlamızdaki temel tavırlarımıza; masa başındaki oturuş ve kalkışımızdan bir
şantiyedeki iş ahlâkımıza; konuşma, yazma tarzımızdan başkalarıyla
münasebetlerimize kadar hayatın her ünitesinde, bu ünitelerin her basamağında
ve yürüdüğümüz yolların her durağında duyar, yaşar ve çevremize aksettiririz.

İlk bakışta böyle kendimiz olarak yaşamanın amelî ya da içtimaî yararı
hemen sezilemeyebilir. Ancak uzun vadede ve ısrar edilirse ilerlemenin her
kademesinde onun ne ölçüde hayatî bir önem arz ettiği kendi kendine ortaya
çıkar. Böyle bir süreçte bize düşen şey, millî hayatımızı zamanın tefsirlerini de
hesaba katarak din-diyanet, örf-âdet, an’ane ve geleneklerimiz çizgisinde
sürdürmektir. Bu sayede bize ait şeyler zamanla tabiatımızın birer yanı hâline
gelecek, “özümseyip” dışarıdan aldığımız yabancı değerler de bizim rengimize
bürünerek millî atlasımızın önemli bir çizgisini teşkil edecektir. Roma’da,
Atina’da, Mısır’da, ya da Babil’de yaşanan kültür de o baş döndüren zenginliği
ile nevzuhur olarak birdenbire ortaya çıkmamıştır. Kültür her yerde fertlerin
duygu, düşünce dünyasında ve mâşerî vicdanın münbit yamaçlarında uzun bir
kuluçka döneminden sonra varlığa ermiş; iç kaynaklardan doğrudan doğruya,
dış kaynaklardan da süzüle süzüle beslenmiş, gelişmiş; derken zamanla o



milletlerin tabiatlarının önemli bir derinliği ve onların hayatlarının en bâriz bir
rengi hâline gelmiş; sonra da her zaman konuşulup düşünülmese de, mâbedden
mektebe, sokaktan evlerin içine, kıraathânelerden yatak odalarına kadar her
yerde bütün hayatı kuşatmıştır. Öyle ki, insanlar iradî olarak onu dinlemeseler
de o iradeleri aşan sırlı bir güçle her zaman kendini onlara dinletebilmiştir.

İşte bir millet, bu ölçüde kendi olarak sağlam bir kültür zeminine
oturtulabildiği takdirde, cehalet, fakirlik, ihtilaf, disiplinsizlik ve haricî
baskılar gibi pek çok açmazları olsa da, mutlaka, zamanla bunların hepsini
aşabilecek kıvama ermesi âdeta tabiîleşir. Orta dönem tarihi itibarıyla, Roma,
Atina, Mısır ve Osmanlı buna iyi birer misal teşkil ederler. Yakın tarih
açısından da –İkinci Cihan Harbinde olduğu gibi bir kısım maceralarla kendini
yeyip bitirmezse– Almanya orta ölçekte bir örnek sayılabilir.

Bu ülke, İkinci Cihan Harbi sonrası tamamen alt-üst olmuş, ekonomisi yıkılıp
gitmiş; millî hakimiyeti bütün bütün başkalarının eline geçmiş; mağlûbiyet ve
perişaniyetin hâsıl ettiği ruh hâletiyle toplum değişik kamplara ayrılmış ve ülke
bir baştan bir başa âdeta açık bir esaret kampı hâline gelmişti.. gelmişti ama,
onların yürekleri hamiyetle atıyor; hülyaları Büyük Almanya sevdası ile tütüyor
ve bunu gerçekleştirmek için de adalî güçlerine ve düşüncelerine güvenleri
tamdı. Bu itibarla eğer Almanya, böyle bir ölüm arenasından kurtulacaksa,
kendi hayat enerjisi ve oturmuş kültürü sayesinde kurtulacaktı ve kurtuldu da.
Evet o, milletçe kendi kültürüne, kendi mânâ köklerine yönelerek, sosyolojik,
psiko-sosyolojik ve sosyo-kültürel şartları akıllıca değerlendirip son yarım
asrı kendi hesabına görülmedik şekilde en iyi yorumlayanlardan biri oldu.

Bu örnek bize şunu göstermektedir: Bir ülkede, siyasî, iktisadî, idarî
problemleri, münhasıran siyaset, iktisat ve idareye incirar ettirme (indirgeme),
bir yönüyle doğru olsa da, pek çok yönleri itibarıyla eksiktir. Evet; hemen her
sahada, gayret, bilgi ve alternatif proje üretmenin yararlı olacağında şüphe yok;
ancak burada ihtimamla üzerinde durulması gerekli olan ayrı bir şey var ki o
da, bence milletin mânâ kökleri ve kültürüdür. Şayet bir millet çağıyla
hesaplaşmaya karar vermişse, içtimaî, iktisadî ve siyasî faaliyetlerinin
bütününde mutlaka kendi mânâ köklerini de göz ardı etmemeli ve millî kültürün
belirleyici misyonunu asla unutmamalıdır.

Vakıa, ülkemizde, hemen her “değişim” ve “dönüşüm” söz konusu



olduğunda, kendi kültürümüz üzerinde de durulmuştur; ne var ki bu konuda
hiçbir zaman kalıcı ve planlı bir teşebbüsten söz etmek mümkün değildir.
Geçmişimizin düşünce mimarlarının ruh işçilerini yetiştiren medreseler ve
tekyeler, bizi geleceğe taşıyacak proje üretemediler; üretemedi ve kendi
enkazlarının altında kalıp ezildiler. “Geçmişlerinizi mesâvileriyle yâd

etmeyiniz.”1 düsturu gelip boğazımıza tıkanıyor ve daha fazla bir şey
söylememize müsaade etmiyor. Biz de, “Tarihî hâdiseler, birbirine benzese de
aynı değillerdir; dolayısıyla da onlardan ders değil ibret alınır.” deyip onlara
yönelteceğimiz soruları kendimize tevcih ediyor ve “Bizden evvelkiler, varoluş
gaye ve hedefinden sapınca inkıraza uğradılar. Bugün, aynı durum bizim için de
söz konusudur. Öyle ise, var kabul etsek bile onların günahlarıyla meşgul
olmaktansa kendi hatalarımızı sorgulamak daha isabetli olacaktır.” diyoruz.

Diyelim ki, onlar kendilerini besleyen kaynaklara karşı alâkasız kaldı ve
milletçe çoraklaşmaya vesile oldular, pekalâ ya biz ne yaptık?. Rica ederim
milletçe bütün sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi iddia edebilir miyiz?
Bütün devlet müesseselerini çağın gereklerine göre işlettiğimizi söyleyebilir
miyiz? İstirham ederim, bunca zamandır mektebin kendinden bekleneni
verdiğini kim söyleyebilir? Vakıa pek çok genç, Paris, Londra, Münih veya
New York.. gibi merkezlerde yüksek eğitim aldı; ama bunların topluma yararlı
birer uzuv hâline geldiklerini söylemek mümkün müdür? Aksine, topluma
yararlı birer uzuv hâline gelmeleri bir yana bunlar pek çoğu itibarıyla değişik
fantezilerle ülkelerine döndüler ve Anglo-saksonizm, Nazizim, Slavizm ya da
kapitalizm, liberalizm, komünizm gibi cereyanların tesirinde ülkemize bir sürü
de problem getirdiler.. getirdiler ve daha önceki yıllara nisbeten huzursuzluk
daha bir arttı ve özden kopmalar da daha bir hız kazandı. Bunun böyle devam
etmeyeceği ümidini hâlâ koruyoruz.

Aslında ümitvar olmak için sebepler de yok değil; bir kere her şeyden evvel
bu dönemde gadre ve zulme uğradığımızın farkına vardık. İşte bu olumsuz
albüm şimdilerde bile bize çok farklı fotoğraflar ilham edebilir. Fransa,
Almanya, İngiltere ve Amerika ile dostluk kurma teşebbüslerimiz, hayal
kırıklıklarımız, çaresizliklerimiz ve daha yüzlerce olumsuzlukla savaşa savaşa
edindiğimiz tecrübeler bugün bizde, “anil-merkez” bir açılım meydana
getirecek ölçüde ciddî bir metafizik gerilime dönüşmüştür; dönüşmüştür ama,



bu gerilimi çok iyi değerlendirmek de yine bize düşmektedir. Mektep, kendi
önemi ölçüsünde vereceğini verdi. Şimdi sıra, mektebin vâridâtını kendi ruh
potamızda yoğura yoğura ve kendi kültür esaslarımızla besleye besleye o bilgi
ve tecrübeyi ehlîleştirmeye gelmiştir. Zira, eğer geleceğe yürümeye kararlı
isek, bilgi ve tecrübe birikimimizi yerinde değerlendirerek, mantık muhakeme
ve üslûpta da mutlaka kendimiz olmalıyız. Mektep insana, ilmî, içtimaî,
iktisadî, siyasî formasyon kazandırabilir; ama bunların, toplumun her kesimi
tarafından kabul görmesi ve kalıcı olması o toplumun mânâ kökleri ve düşünce
yapısıyla kaynaşıp bütünleşmesine bağlıdır. Bu açıdan da bizim gibi geri
kalmış ülkelerin problemi mektebi kendi ruhu ve mânâsıyla keşfetmenin
yanında, hatta ondan da öte bir kültür problemidir ve bu problem de mutlaka
kendi zemininde çözülmelidir. Mektep sıralarında elde edilen ve ruhlarımıza
akan pek çok şey vardır ama, ondan daha müessir bir şey var ise o da kültür
fenomenidir ve onun bir çevre ve muhit ürünü olduğunda şüphe yoktur.

Denebilir ki, dünden bugüne hemen her medeniyette, çevre, “kültürel”
değerlerin kaynağı olagelmiştir. Biz buna, duygular, düşünceler, tavırlar,
sesler, renkler, üslûplar, şiveler ve millet tabiatının başka derinliklerini ihtiva
eden pek çok hususiyetten oluşmuş umumî çevre de diyebiliriz. Böyle bir
yaklaşımın haklılığını gösterecek pek çok şeyden bahsetmek mümkündür ama;
biz şimdilik, toplumun her kesimince, hava gibi teneffüs edilen, su gibi
yudumlanan, çiçekler gibi koklanan ve tabiat gibi dinlenen en güçlü dinamik
olan kültürün bu umumîliği üzerinde durmak istiyoruz. İşte ancak böyle bir
umumîlik içindedir ki kültür, genişler ve kalıcı bir tesire sahip hâle gelir ki,
kültür dediğimizde de akla gelen bu olmalıdır. Evet o, bir çoban üzerinde icra
ettiği tesir ölçüsünde, bir aydın, bir bilge üzerinde de müessirdir. Su, toprak,
hava ve güneşin birleşik noktası bir canlının varlığa ermesi ve varlığını
sürdürmesi adına ne ise, bir toplumun bugünü ve yarını adına da kültür aynı
şeydir. Evet o, hem ferdi hem de toplumu psişik yönü ve ahlâkî ufkuyla kıvama
erdiren en önemli bir dinamiktir.

Mektep, hedef yörüngeli olması ve derinliği ölçüsünde bir rıhtım, bir liman,
bir rampa vazifesi görebilir ama, bu, onun vâridâtının millî kültür potasında
yoğrulmasına bağlıdır. Aksine mektebin, ferdî ve içtimaî problemleri
çözemeyeceği açıktır. Mektep, bir planlama dairesi, bir proje merkezi olarak,
genel ahlâk ve millî hars çizgisinde bir kısım programları mâşerî vicdana



duyurduğu ölçüde bir kıymet ifade etse de, tek başına bir şey yaptığına dair
herhangi bir örnek göstermek çok zor, hatta imkânsızdır. Bu itibarla mektep,
olduğu gibi kabul edilmeli ve ondan sadece verebileceği şeyler
beklenilmelidir. Bilimin ehemmiyeti mahfuz, her şeyi mektebe bağlamak
abartılı bir yaklaşımdır ve dünyayı öküzün boynuzlarına yükleme gibi pek çok
bedihîyatı izah edilmez hâle getirecek ölçüde de avamca bir telakkidir.

İstikbal vaad eden sağlam bir cemiyet, onun parçaları mesâbesinde olan
mazbut fertlerden meydana gelir. Ne var ki, bir yönüyle, “devir” de
diyeceğimiz bir kısır döngü söz konusu olsa da, böyle mazbut ve kaliteli fertler
de ancak yine böyle mazbut bir toplumun bünyesinde var olup gelişecektir.
Evet, bizim zenginliklerimizle mâmur bir çevre, âlimi de-cahili de, genci de-
yaşlıyı da, köylüyü de-kentliyi de, düşüneni de-havâîyi de her zaman
“etki”leyebilir ve bunlar gözlerini açıp çevreleriyle münasebete geçtikleri
andan itibaren, muhit ve atmosfer onlara sürekli bir şeyler söyler; onları
sorgular; onlarla diyalog kurar; vâridâtı, zenginliği, fakirliği, psişik yanı ve
fizikî ortamıyla ya onları besler mâmur eder veya duygularını, düşüncelerini
yıkar her şeyi harabeye çevirir.

Bir toplum ve onun fertleri üzerinde millî ruh atmosferinin bu ölçüdeki
müessiriyeti, her zaman bütün buudlarıyla tam sezilmeyebilir. Ancak, şu husus
da unutulmamalıdır ki; ister psikolojik âlemde, ister fizikî dünyada, önemsiz
gibi görünen pek çok detay, tahminlerin üstünde nice ehemmiyetli keşif,
teşebbüs ve icatlara kapı aralamıştır. Yerinde, bir kedinin gözünü ayırmadan
bir fare deliğini gözetleyip durması bir vicdanı şahlandırmış.. bir karınca ve arı
topluluğunun en mükemmel cumhuriyetlerden daha mükemmel âhengi düşünen
dimağlarda ne ufuklar açmış.. ve fizikî dünyada kim bilir ne önemsiz gibi
görünen hâdiseler ne ateşîn zekâları harekete geçirmiştir.

Archimedes için bir hamam tası, Newton için yere düşen bir elma, Jean için
umumî ahenk, Nasîruddin et-Tûsî için damda yuvarlanan bir kazan, İbn Heysem
için delileri sakinleştiren müzik nağmeleri, Michelangelo için bir sabah
güneşinin sırlı doğuşu, Denis Papin için bir güğüm su ve daha başkaları için
kim bilir hangi önemsiz gibi görünen hâdiseler ne büyük ilhamlara kapılar
aralamıştı..!

Aslında, toplum yapısının sıhhatli ya da arızalı, pozitif ya da negatif yanları



açısından –aklın zahiri nazarında her zaman görülüp hissedilmese de– önemli
bir tesirinin olduğu muhakkaktır. Fertler, içinde bulundukları toplumun
çocuklarıdırlar ve her şeyi onun atmosferinde duyar, yaşar ve benimserler. Bu
konuda umumî mânâda ilim ve irfan sahiplerine, hususî mânâda da sorumlulara
düşen şey, toplumu yanlış şekilde etkileyen ve akla, müşâhedeye, tecrübeye,
dinî düşünceye ters bir kısım yabancı ve zararlı mülâhazaların ayıklanmasıdır.
Tarihte bu ayıklamanın en büyük kahramanları peygamberler olmuştur.
Onlardan sonra ise, ilhamla gerilmiş asfiyâ; kalb ve kafa bütünlüğü içinde
bulunan fikir adamları; fizik yanında metafiziğe, muhakemenin yanında vicdanî
seziye, tecrübenin yanında vahy-i semavîye değer veren ilim adamları gelir.

Hazreti Nuh, “Vedd”, “Suvâ”, “Yeğûs”, “Yeûk”, “Nesr”i 2 sorgulayarak;
Hazreti İbrahim, çevresini saran puta ve putçu düşünceye baş kaldırarak;
Hazreti Musa, zulme, istibdada ve insanların sömürülmesine karşı koyarak;
Hazreti Mesih, tabulaştırılan maddeyi yerden yere vurarak; İnsanlığın İftihar
Tablosu, kendinden evvelkilerin uğrunda mücadele verdikleri bütün
yanlışlıkların yanında, cehalet, fakr u zaruret, ihtilaf ve iftirak gibi beşerin
yakasını bırakmayan içtimaî hastalıklarla savaşarak.. O’ndan da günümüze
kadar gelip geçmiş bütün mücedditler ve kâmil mürşidler de hayatı Allah’ın
emir, irade ve hoşnutluğu çerçevesinde yeniden yorumlayarak hep bu ayıklama
işini gerçekleştirmeye çalışmışlardır.

Evet, kültürün oluşması, devam ettirilmesi için, onun bütün unsurlarıyla
toplumun her kesiminde duyulup hissedilmesinin yanında, yabancı ve
yozlaştırıcı düşüncelere karşı da ortak bir tepki uyarılmalıdır ki, bir yandan
kendi hususiyetlerimizle kendimiz olarak kalırken, diğer yandan da, bâtıl,
hurâfe ya da yabancılaşma girdabına takılmadan geleceğe yürüyebilelim.

* * *
Değişik kültürlerin birbirlerinden “etkilenme”leri bir gerçek; ama, orijinini

muhafaza ederek onu bir yerden bir yere taşımak, bir elbise gibi birinin
sırtından alıp bir başkasına giydirmek mümkün değildir. Kültür, kendi orijinini,
biyolojik hususiyetleri itibarıyla içinde yetiştiği ortamda koruyabilen canlılar
gibi ancak, doğup bağrında geliştiği toplum tarafından hava gibi teneffüs edile
edile, su gibi yudumlana yudumlana o toplumun hayatî bir derinliği hâline gelir
ve korunmuş olur. Kültür, bir yerden bir yere taşındığında, onun bu yeni



çevrede var olup gelişmesi için müsait ortam oluşmamışsa ölür; en azından
kendi özelliklerini yitirerek melezleşir; anlamsızlaşır ve farklı bir harse inkılâp
eder. Bize ait bir ses, bir nağme, bir çizgi, bir resim, bir stil, bir üslûp kendi
orijiniyle başkaları tarafından tam temsil edilemeyeceği gibi, başkalarına ait
harsî hususiyetleri de, aynıyla bizim temessül etmemiz imkânsızdır.

Evet, bizdeki kültür onca renkliliğine rağmen, bize ifade ettiği mânâları
onlara ifade edemez, bizde uyardığı heyecanı onlarda uyaramaz; belli bir tesir
icra etse de bunu kendi tabiîliği ve fıtrîliği içinde icra edemez. Özümsemeden
aldığımız başka milletlere ait kültürlerde de aynı olumsuzluklar söz konusudur.
Zira kültür, işporta metaı gibi bedeli ödenince alınıp eve götürülecek bir tablo,
bir resim, bir plak, ya da bir kaset değildir. O, içinde var olup geliştiği
çevrenin; bütün zaman ve mekân unsurlarının birleşik noktası olması açısından
bir külldür ve içinde geliştiği çevreye mahsustur. Onu oluşturan ve besleyen
bütün elemanları birleştirici bir çerçeveye yerleştirmek için onu, arkasında
bulunan bütün unsurlarla müşterek mütalaa etmek icap eder. Böyle bir
mütalaada ilk hatırlayacağımız şey de, onun, herhangi bir millete ait ve eski
ifadesiyle “nev’i şahsına mahsus” belli bir hayat biçimi ve o milleti meydana
getiren fertlere has bir davranışlar manzumesi olmasıdır. Hiç şüphesiz böyle
bir tahlilde ilk göze çarpan husus da, bir toplumun hayat felsefesiyle davranış
biçimi arasındaki tesir ve etkileniştir. Bunlardan ilki ne kadar oturmuş ve
toplumun her ferdine ne kadar mâl olmuşsa, ikincisi de o kadar kalıcı ve
istikbal vaad edici bir hâl almış demektir. Tıpkı biyolojik varlıklarda olduğu
gibi; bütün, onu meydana getiren hücrelerin hareketlerini belli çizgide belirler,
belli istikamette hareket eden hücreler de, onu heyet-i umumiyesiyle yarınlara
taşıyacak birer eleman vazifesi görürler. Âdeta karşılıklı sorumluluk çerçevesi
içinde cereyan eden bu hareketler manzumesi, iradî varlıklar söz konusu
olunca, bir taraftan hiyerarşik bir düzenlenme, diğer taraftan da, selim akıl,
sağlam müşâhede ve vicdanî sezişlerle kritik edilme gibi bir sorgulama hamlesi
doğurur.

Böyle bir süreç, dünüyle-bugünüyle oturmuş, akla, düşünceye, vahye açık bir
toplum için, onun hayat felsefesi, millî üslûbu, tarihî karakteri ile aynîleşmenin
en sağlam yoludur. Aksine, henüz gelişme sürecini tamamlayamamış, âdet, töre,
eğlence, ya da zevk u safâdan örülmüş hatta bazen de tabu hâline getirilen
folklorik alışkanlıklara gelince, bunlar aldatan birer kültürsüzlük örneğidir.



Evet, emvâcı karar-dîde olmuş yerleşik millet ve medeniyetlerde, toplumun
değişik kesimleri itibarıyla sürekli alışverişler, tesirler ve tepkiler söz
konusudur. Hususiyle de demokratik mülâhazaların bahis mevzuu olduğu
ortamlarda toplum piramidinin tepesindekiler ile, tabanı oluşturan unsurlar
arasında her zaman ciddî bir tesir ve teessür (etki-tepki) söz konusudur. Öyle
ki, mektepteki hocadan kürsüdeki vâize, gazete ve mecmuadaki yazardan
televizyon kamerası karşısındaki yorumcuya, şiiriyle, nesriyle kendini ifade
eden edebiyatçıdan geniş mânâda bütün varlığı, dar mânâda kendi çevresindeki
eşya ve hareketleri tuvaline taşıyan ressama kadar herkes hemen her zaman
muhatap kitleleri açısından böyle bir tesir ve teessürün insiyâkıyla hareket
ederler. Veren ve üreten mânâsına yukarıdakiler, çevrelerine sürekli sinyaller
göndererek muhataplarını uyarır, onları motivasyona hazırlar ve onların
içindeki istidatları meslek ve sanat telakkilerinin ufkuna yönlendirerek verici
ve üreticilerin sayılarını artırırlar. Öyle ki her gün biraz daha sayıları azalan
alıcıları da birer ufuk insanı hâline getirirler.

Veren ve üretenler üretip verirken, alanlar da, yukarıdan gelen her şeyi
sorgular; onların yanlışlarına veya kendilerinin yanlış gördüklerine karşı çıkar;
karşı çıkar ve zirvedekileri sürekli alternatif çözümlere zorlarlar. Böylece,
bize ait her şey tevsîk edilir, şöyle veya böyle her üslûp bozukluğu süzgeçten
geçirilir ve her yanlış davranış da sorgulanarak ayıklanmaya tâbi tutulur. İşte
böyle bir mütekâbiliyet de ancak kültür gibi ortak bir mirasın, toplumun bütün
katmanlarınca paylaşılması sayesinde mümkün olabilir.

Evet bir millet, değişik kesimleriyle, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun ifadeleri
çerçevesinde “bünyân-ı marsûs” gibi olur ve sımsıkı birbiriyle kenetlenirse;
kenetlenip güç ve enerjisini sadece iç bünyesinin varlığı ve âhengi adına
kullanabilirse, onun için dağlar-tepeler dümdüz ve düzlükler de pürüzsüz hâle
gelir ki, artık o milletin devletler arası dengede muvazene unsuru olmaya
yürümesi ahvâl-i âdiyeden demektir. Ne var ki, böyle içtimaî bir râbıtanın, hem
de bu ölçüde müessiriyetiyle var olması da yine, kendi çerçevesiyle yerli
yerine oturmuş ve her kesim tarafından yaşanarak millet tabiatının bir yanı
hâline gelmiş millî kültüre bağlıdır. Ahlâkî değerler üzerine kurulmuş, onları
soluklayıp onlarla beslenen; dinin yenilmez gücüne dayanıp onun sayesinde her
türlü yabancılaşmayı aşabilen; sanat telakkimize arka çıkıp her yerde ona emin
bir barınak olan bir kültür. Aksine çerçevesi iyi belirlenememiş veya bütün bir



toplumun referansını alamamış bir kültürün zenginleşip bütün bir milleti
kucaklaması bir yana böyle bir durumda kültür, mimar ve çırakları arasında her
zaman bir zıtlaşma ve birbirini yıpratma vesilesi hâline gelmesi kaçınılmaz
olacaktır. Bazen böyle bir zıtlaşma, hususiyle de ahlâk ve sanat konusunda
tamiri imkânsız yaralar da açabilir. Zaman zaman ahlâkî bir konuda ifrat ve
aşırı titizlik, duygu ve düşünceleri tesiri altına alıp ferdi ve toplumu
mankurtlaştıracağı gibi, bazen de bediîyatta kuralsızlık ve lâahlâkîliğe kapı
aralayabilir ve her şeyi anarşi ve müstehcenlikle kirletebilir.

Aslında kültür hâdisesi düşünülürken, henüz ruhî fonksiyonları itibarıyla
disipline olamamış bazı çevrelerin hayatına göre zevk u safâ ve eğlenceye
ortam hazırlama yerine, onlarda bugünkü ve yarınki problemleri
göğüsleyebilecek aktiviteyi artırma, onları daha muhtevalı düşündürerek iyiyi,
güzeli, doğruyu seçebilme yeteneğine ulaştırma esas alınmalıdır. Böylece,
bilginin desteğini sağlamanın yanında, genel ortamın, cebrî-ihtiyarî
yönlendirmesinin avantajları ve umumî gidişatın da insiyaklarıyla daha yararlı
ve isabetli tercihlerde bulunma imkânı doğacaktır.

İşte böyle, biraz kurallara bağlılık, biraz da içtimaî yapının cebrî-ihtiyarî
yönlendirmesi sayesinde, ahlâkîlik, ilmîlik ve bediîyatın birleşik noktası hayat
üslûbumuzun besleyicisi, hareket ve hamlelerimizin dinamosu hâline gelecek ve
bize her zaman iyilik, güzellik ve doğruluk adına ayrı bir zaferin neşvesini
tattıracaktır. Ayrıca burada ahlâk, iman ve sanat telakkisi ve güzellik
anlayışının nasıl yorumlanacağı ve nasıl anlaşılacağı da önemlidir. Ahlâkı, bir
kısım katı kuralların uygulanmasından ibaret görmek; imanı, aklı, müşâhedeyi,
hissi ve vicdanı hesaba katmadan körü körüne bir inanma şeklinde anlamak;
estetiği, eşyanın bir anlık görüntüsünü alıp üryan resimler, donuk heykellerle
yorumlamak; sanatı, şiir, müzik, tiyatro gibi kaba bir çerçeveye yerleştirmek,
güzeli de, güzellik kültürünü de daraltma, sığlaştırma ve belli bir kesimin
fantezisi hâline getirme demektir.

Kendi kültürümüzle yeniden dirilişimiz; imanla şahlanmış gönül erleri,
düşünce ufkuyla yarınlarda dolaşan fikir mimarları, sanat telakkisiyle varlık ve
hâdiseleri kucaklayan ve ince tahassüsleri, tefahhuslarıyla bize bulunduğumuz
ufukların ötesinde yeni cevelângâhlar belirleyecek dehalar beklemekte.
Güzellikte pek çok estetik hayranının yeni ufuklara açılması ve yeni yorumları;
bediîyatta mâhir sanatkârlar ve gayretli çırakların takdire şâyan himmetleri;



mûsıkîmizin ruhunu bulma çabalarıyla çırpınan seslerin ruhumuzdaki nağmelere
dönüşen anlamlı besteleri ve zengin repertuarları; edebiyatın zevkini teşemmüm
etmeye başlamış usta şairlerin ve dil aşığı nâsirlerin taklitleri aşma
istikametindeki cehdleri bize kendimiz olma yolunda sadık bir fecrin emâreleri
gibi geliyor. Gördüğümüz ışıklar yalancı birer fecir şuâsı olsa da, arkadan
gelenin “fecr-i sâdık” olacağında şüphe edilmemelidir.

Bu çizgide hareket edildiği takdirde yerli yerine oturmuş millî harsımız, ruh
ve mânâ köklerimiz, karakter ve muhtevamız, zamanı gelince evrensel kültürün
de olmazsa olmaz bir parçası hâline gelecektir. Aksine, bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da başkalarının kültür kaynaklarıyla beslenmeye devam eder
ve inşa düşüncesinde taklide takılıp kalırsak, ne şiirde, ne mûsıkîde, ne
resimde, ne bediîyatın başka dallarında vesâyetten kurtulamaz ve milletçe hep
yedilmekte kalırız. Böyle bir durumda ise kendimiz olarak varlığımızı
sürdürmemiz mümkün olamayacağı gibi, üretici ve verici olma seviyesini
yakalamamız da imkânsızdır.

Evet, şimdilerde olsun, eğer acele edip kendi kültür formatlarımızı genç
nesillere empoze etmez; empoze ettiğimiz şeyleri de bir an evvel hayata
geçirmezsek, bizden sonra gelenleri de kendi mâkûs kaderimizi yaşamaya
mahkum etmiş oluruz. Onun için, başta kültür dünyamızın fikir mimarları olmak
üzere bu konuda söz sahibi herkes ciddî bir seferberlik ruhuyla harekete
geçmeli ve ülkeyi bir baştan bir başa kendi millî kültürümüzün şantiyesi, bir an
evvel kendi hayat felsefemizin mektebi, kendi mantık ve muhakememizin tahlil
ve terkip laboratuvarı hâline getirmelidirler; getirmelidirler ki, kendimiz olarak
kalmanın yolu da yine kendimiz olarak dirilmeden geçer.

1 Tirmizî, cenâiz 34; Ebû Dâvûd, edeb 50.

2 Nuh sûresi, 71/23. âyetinde zikredilen beş putun adı.



YAŞATMA İDEALİ
Bugüne kadar hiçbir ideoloji, insanları uzun zaman bir arada tutmayı

başaramadı. Bir arada tutmak şöyle dursun, böyle bir beraberliğin gerektirdiği
şartları dahi tam olarak ortaya koyamadı. Ne yakın tarih itibarıyla dünyanın
büyük bir bölümüne hükmetme konumunda bulunan Batılı ülkeler, ne doğudaki
sosyalist ve komünist milletler ne de varlığı-yokluğu müsâvi, Cemil Meriç’in
ifadesiyle “Âraftakiler” diyeceğimiz bağımsızlar.. evet hiçbiri onca iddiasına
rağmen dünyaya kalıcı bir huzur ve güven veremedi. Vaad edilenlerin
verilemeyişi, alıcı konumunda bulunanların güvenini temelden sarstığı gibi,
verilenlerin evrensel olamayışı, insanlığı bütünüyle kucaklayamayışı ve insan
tabiatına mülâyim gelmeyişi de, herkeste bir güven bunalımı meydana getirdi;
dahası bundan böyle vaad edilecek şeylere karşı da bir kuşku ve tereddüt hâsıl
etti. Artık bugün insanlık kendine teklif edilen herhangi bir sisteme karşı biraz
şüpheci, biraz endişeli, biraz da müstehzî.. zira o, bugüne kadar cebren içine
çekildiği hiçbir sistemin tam işlemediği, işletilemediği inancında. Demek ki bu
sistemlerin hepsinde ciddî eksiklikler vardı; bu da onların ortaya koydukları bir
kısım güzellikleri alıp götürüyordu ve insanların hafızalarında sadece esefli
birer hülya ve yıkık birer rüya kalıyordu.

Mekanik bir sistemde küçük bir parçanın eksikliği, o mükemmel sistemi bir
enkaz yığını haline getirdiği gibi, büyük iddialarla ortaya atılan ideolojiler de
büyük ölçüde beşer tabiatına ters olmaları, her kesimi kucaklayamamaları,
vaad ettiklerini gerçekleştirememeleri, insanlığın ihtiyaçlarına cevap
verememeleri; dahası bir kısım insanî değerleri göz ardı etmeleri, hatta bazıları
itibarıyla, insanlar arasında kin, nefret ve gayz duygularını körüklemeleri
açısından, günümüzdeki ideolojilerin hemen hepsi artık birer düşünce enkazı
hâline gelmiştir veya toplumlar tarafından öyle “algılanmakta”dır. Dolayısıyla
da, denebilir ki, bugün, küçük bir azınlığın dışında, hemen herkes sarsık, herkes
ümitsiz, herkes kuşkulu bir bekleyiş ve sebepler üstü bir arayış içinde.

Bu itibarla da, evvelâ millet olarak bizim, sonra da topyekün insanlığın
iradelerimize fer, gözlerimize nur ve gönüllerimize ümit kazandıracak ve bizi
yeni inkisarlara uğratmayacak yüksek bir mefkûreye ihtiyacımız var. Aklî,
mantıkî, hissî boşlukları olmayan ve yukarıda söz konusu edilen olumsuzluklara
karşı kapalı bulunan, şartlar el verdikçe de realize edilebilen bir mefkûre ve



bir gâye-i hayale ihtiyacımız var. Yeryüzünde düşünce dünyalarının merkez
değiştirdiği, temel ve kalıcı alâkaların şahıslar âleminden fikirler âlemine
kaydığı, üst üste yanılmaların insanları bundan sonraki tespitlerinde daha
hassas olmaya zorladığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu genel durum eğer bir kısım
tutarlı stratejilerle değerlendirilebilir ve toplumdaki metafizik gerilim ve
birkaç asırlık aktivite yüksek bir ideal etrafında iyi organize edilebilirse, bugün
olmasa da çok yakın bir gelecekte, büyük çoğunluk itibarıyla insanlık –belli
ölçüde de olsa– bu câzibe merkezinin çevresinde mutlaka bir araya gelecektir.

Ne var ki, her şeyden evvel, o yüksek gâye-i hayalin belirlenmesi icap eder.
Bugüne kadar böyle olduğu gibi şimdilerde de pek çok milletin, belli
politikaları bulunduğu halde, bu politikalarını sağlam bir mefkûre ile
irtibatlandıramadıklarından dolayı hep sallantılar yaşamış ve insanların
gönüllerine girme konusunda ciddî bir mesafe alamamışlardır. Bu durum,
medeniyet ve demokrasi adına tam oturaklaşamamış ülkelerde daha çok
hissedilse de, kendilerini medeniyet muallimi ve demokrasinin de üstadı sayan
milletler için de aynıyla geçerlidir. Dış görünüşleri ne kadar parlak olursa
olsun, propagandalar ne söylerse söylesin, bugün onca şatafat, debdebe ve
ihtişama rağmen büyük gibi görünen pek çok devlet, parlak, imrendirici ideal
bir gelecek ve seviyeli bir hayat vaad etmekten daha ziyade, pragmatik
yörüngede hareket ediyor olmanın muvakkat aldatmacalarıyla gafil yığınları
oyalamada ve yarınlar adına hiçbir şey söyleyememekte, dahası kalb, ruh ve
vicdanları da hep aç bırakmaktadır.

Şimdi bize, bütün bu olumsuzlukları da göz önünde bulundurarak kendi
değerlerimizi esas alıp, ileriye mâtuf onların üzerinde üreteceğimiz politika ve
tasarılarda hep yüksek bir gâye-i hayal takip etmek düşmektedir ki,
politikalarımızda istikrar olabilsin; olabilsin de bu iki gücü müsâdemeye
meydan vermeden aynı yönde kullanabilelim. Müsâdemeye meydan vermeden
diyoruz; zira herhangi bir faaliyet veya hareket ne kadar samimî duygularla da
temsil edilse her zaman yapıcı olmayabilir. Niyet doğru işlerin mânevî bir
buudu olarak şâyân-ı takdir bir iş sayılsa da, yanlış işlerin vasfı olduğunda
kat’iyen aynı mânâyı ifade etmez. Herhangi bir hareket, motivasyon durumuna
göre yapıcı da olabilir, yıkıcı da. Plan ve projede akıl, mantık ve hislerin bir
değer ifade ettiği yerde, hissî boşlukların bulunmaması yanında sağlam bir
temsil de çok önemlidir. Bazen, her biri tek başına iyi sayılan işler bile,



“teâruzlar” ve “tesâkutlar” ağında birbirini yok edebilir. Herhangi bir yiyecek
maddesini yuvalarına taşımak isteyen karıncaların, hedef farklılığı ya da
onların hareket etme müşterek insiyakı programlarının muvakkat his dalgaları
karşısında alabora olmasıyla, biri o tarafa-biri bu tarafa zorladıklarında bütün
enerjilerini tükettikleri hâlde kat’iyen hedefe yaklaşamadıkları gibi, hiçbir
ideali ve gâye-i hayali bulunmayan, bulunsa da ona göre zihnî hazırlığı olmayan
toplumlar da hep hareket ederler ama, asla mesafe alamazlar; zira mesafe alma
evvelâ, vicdanın saygı duyacağı ve iç insiyakların bir ibadet neşvesi içinde
temâyül göstereceği yüce bir hedefin belirlenmesine; sonra, mevcut şartlar ve
ortama göre kusursuz bir organizasyona; bunu müteakip de, ayrı ayrı
devrelerdeki enerjinin aynı noktaya yönlendirilmesine; yani farklı kesimlerdeki
bilgi birikimi, tecrübe ve bloke gücün o gâye-i hayalin emrine verilmesine
bağlıdır.

Millî Mücadele esnasında bütün ferdî faaliyetler, hür ve müstakil bir
Türkiye gerçekleştirme istikametinde yoğunlaşmıştı. Oldukça basit fakat her
kesimce saygı duyulan bu mefkûre, aklî, mantıkî, hissî bütün boşlukları
dolduracak ve bütün hareketleri tek bir noktaya teksîfe yetecek güçteydi ve işte
bu güç, şart-ı âdi planında hedeflenen hususları gerçekleştirmeye yetti. Ancak
her zafer ve muvaffakiyet beraberinde rehâvet de getireceğinden, mefkûrenin
her zaman renk atmadan bütün canlılığıyla mevcudiyetini devam ettirmesi de
bir hayli zordur. Biz bu zor işte ne kadar başarılı olmuşuzdur, onu tarihin
değerlendirmesine bırakalım. Eğer zaferler yaşayan bir toplumu yüksek
mefkûrelere uyarıcı yeni sebeplerle beslemezseniz, metafizik gerilimin
gevşemesi ve fütur fâsit dairelerinin yaşanması kaçınılmaz olur. Gerçi, böyle
bir gerilim gevşemesini sadece zaferlerle gelen rehâvete ya da başarı
sarhoşluğuna veya zaman zaman insan tabiatında kendini hissettiren bir kabz
hâline, bir umursamazlığa vermek her zaman isabetli olmayabilir. Zira bazen;
güven vaad etmeyen lider ve rehberlerin tereddüt doğuran tavırları.. bazen
onların yeteneklerinin sınırlılığı.. bazen aydınların ufuksuzluğu; öyle ki, milleti
taşımak istedikleri ufkun ötesini değil berisini bile görememeleri.. bazen
milletçe içinde yaşadığımız durumu tam kavrayamama ve motivasyon eksikliği..
bazen Makyavelist ve pragmatist düşüncelerin dinî ve millî değerlerin önüne
geçmesi... gibi hususlar hem düşünce hayatımızda hem de hareket ve
aksiyonlarımızda çatlamalar meydana getirebilir. Bugün biz, bu mahzurların



hepsinin söz konusu olabileceği bir atmosferin doğurduğu değişik krizler
silsilesiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Hemen her zaman kendimizi salma ve
çözülecekmiş gibi bir dağınıklık içinde bulunma görünümü sergilemekteyiz.
Böyle bir durumun, düşmanların iştihasını kabartacağında, dostları da inkisara
uğratacağında şüphe yok; dahası millî hayatımızda bu ölçüde aklî, mantıkî, hissî
boşluklara meydan vermeye devam edersek –hafizanallah– gerçekten
devrilebiliriz de. Milletimizin böyle bir düşüşle meydana gelmesi mukadder
görünen fezâyi ve fecâyii yaşamaması için, üçüncü sınıf ülkelere mahsus,
hedefsizlik, sömürülebilirlik ve vesâyette yaşama psikolojisinden bütün bütün
sıyrılarak, “Allah’a dayanıp, sa’ye sarılmaya”, ilâhî tevfiki millî birlik ve
beraberlikte aramaya, sonra da kendimiz olmaya ve kendi yüksek ideallerimizi
takip etmeye mecburuz.

İç içe uçurumlarla karşı karşıya kaldığımız, köprülerin yıkılıp yolların
yürünmez hâle geldiği ve milletimiz tarihinde az yaşanan türden değişik
imtihanlarla sarsıldığı bir fırtınalı zaman diliminde, alışılagelen formdaki
tasarılarla bütün bu olumsuzlukların üstesinden gelinemeyeceği açıktır.
Böylesine olağanüstü hâller, insanüstü gayret ve fevkalâde bir performans
isteyen hâllerdir ve böyle hâller bazen planlarıyla, projeleriyle, stratejileriyle
ve bunları üretecek cins dimağlarıyla, yaşama yerine yaşatmaya ömürlerini
adamış temsilci kahramanlarıyla, aynı zamanda bazı milletler için birer tarihî
milât da olagelmiştir.

Onun içindir ki, büyük bir millet olmayı düşlediğimiz şu günlerde, uzmanca
plan ve projelerin lüzumuna inanmanın yanında, hatta ondan da önce, büyük bir
millet olma mefkûresine bağlı ideal nesillerin yetiştirilmesi zaruretine
inanıyoruz. Dar bir dairede de olsa böyle bir mefkûrenin, belli ölçüde
gerçekleşmesi ve örneklerini birkaç bin insanla ortaya koyarak, tıpkı Millî
Mücadele’de olduğu gibi, yurdunu yuvasını terk edip dünyanın dört bir yanına
hicretler teşkiliyle, her tarafa millî ruh fidelerini dikmeye çalışmaları,
geleceğin büyük Türkiye’sinin, dünyadaki karakollarını hazırlamaları, gittikleri
her yerde kendi ruh ve mânâ dünyalarını sergilemeleri, milletimizin tarihin
derinliklerinden gelen itibarını yeniden ortaya çıkarıp onu, devletler arası
muvâzenedeki hakikî yerine oturtmaya gayret etmeleri ve bütün bunlarda belli
ölçüde muvaffak da olmaları, yüksek bir mefkûreye dilbeste olmuş ideal
nesillerin neler yapabileceklerini gösterme bakımından önemli misaller olsa



gerek.
Bugün, dünyanın en güçlü devletlerinin değişik lobi faaliyetlerinden

kendilerini tanıtmaya kadar milyarlar harcayarak halledemedikleri pek çok
problemleri bu hasbîler kadrosu, bazen aç, bazen susuz; ama her zaman imanlı,
ümitli, azimli ve yine ifadenin Âkifçesiyle; Allah’a dayanıp, sa’ye sarılıp,
hikmete de râm olmalarıyla bir hamlede, bir nefhada halledebiliyorlar. İşte
böyle harika bir oluşum, ne küçümsenmeli, ne tesadüflere verilmeli ne de
gidilen ülkelerin azizliğinde aranmalıdır. Bu fevkalâde hareketteki sır, samimî
gönüllerin Allah’a yönelmesinde ve azizliği tarihin derinliklerinden gelen bir
millete, Cenâb-ı Hakk’ın ekstradan ihsanlarında aranmalıdır.. evet her başarıda
olduğu gibi bunda da gayret, samimiyetle çarpan sinelerden; vefa, milletten;
tevfik de Allah’tandır. Tarihin en güç dönemlerinde, çaresizliklere meydan
okuyor gibi birdenbire fışkırıp ortaya çıkan ve onca yokluğa rağmen hep varlık
cilveleriyle serpilip gelişen harika hamleler gibi, günümüzde de, pek çok
tazyik, iftira, isnad ve insafsızca karalamalara rağmen, askerî birliklerin millî
marşlarla güle-oynaya ölüme yürüdükleri gibi, bu vefalı milletin ona yakışır
fedakâr evlatları da, ellerinde ilim, irfan meş’aleleri, geleceğin büyük ülkesi
adına sürekli gurbete, hasrete, mahrumiyete yürüyorlar. Senelerden beri hiçbir
fire vermeden, milletimiz ve ülkemiz hesabına çok önemli bir misyon edâ eden
bu insanların, hiç bitmeyen güç kaynakları imanları, hiç sönmeyen aşk u
heyecan menbâları da millî mefkûreleridir.

Bu iki dinamiğin ne hayatî bir önem ifade ettiğini bilmeyenler, inanç ve
mefkûrenin insana neler yaptırabileceğini bir türlü akıl edemediklerinden yer
yer kin, nefret karışımı bir kuşkuyla, zaman zaman da hezeyanlaşan bir
hazımsızlıkla; “Acaba bütün bunlar nasıl oluyor? Bu işte bunların ne çıkarları
var?” diyor, idealsizliklerini ortaya koyuyorlar.

Her şeyden evvel yüksek bir mefkûre, ideal nesilleri harekete geçiren bir
marş, onların bitmeyen enerjilerini besleyen bir dinamo, aşk u heyecanları için
dupduru bir kaynak ve kaderlerini semâlara haykıran bir coşkudur. Böyle bir
mefkûre sayesinde, müşterek harekete dönüşüp, katlanarak büyüyen ferdî
gayretler, ayrı bir derinliğe, ayrı bir debiye ve tabiî ayrı bir ritme ulaşarak,
tepeleri aşma pahasına da olsa kendine mutlaka bir mecrâ bularak yoluna
devam edecektir.



İnsanlığın karanlıklar içinde bocaladığı bir dönemde, çölün bağrından
fışkırıp çıkan ve bir hamlede dünyanın mâkûs kaderini değiştiren, bir nefhada
üç kıt’ada ümidin sesi-soluğu olup inleyen o bir avuç ilk mücahitlerin en
önemli güç kaynakları imanları ve o imanla, her zaman gönüllerinde köpürüp
duran ilhamları başkalarının sinelerine boşaltabilme idealleriydi. Asya
steplerinden kalkıp Anadolu’ya yürüyen ve bir aşiretten koskoca bir cihan
devleti çıkaran Osmanlı serencâmesinin arkasında da aynı dinamikler vardı;
tabiî Millî Mücadele’yi gerçekleştiren kahramanların dimağlarında da.
Yirminci asrın ortalarına doğru hiçbir hayat emâresi taşımayan Hintli
kalabalıkları hürriyet ve istiklâle yürüten büyük heyecanın temelindeki güç de
o milletin imanı, ümidi ve kendileri olarak kalabilme-yaşayabilme
mefkûresinden başka bir şey değildi.

Ne var ki, insanların sinelerinde böyle bir ateşi tutuşturup onları harekete
geçirecek idealin de bir disiplinler ideali olması ve bir nizama bağlı olması
gerekir. İnşa edilecek bir âbideden evvel onu teşkil edecek unsurların
sağlamlığı, her parçanın bir diğeriyle uyumu ve hedeflenen estetiğe müşterek
katkıları çok önemlidir. Bütünü meydana getiren parçalarda elverişlilik, uyum
düşünülmeden, ortaya konan eserde mükemmelliğe ulaşılamaz.. evet, ferdî
gayret ve hamleler, müşterek harekete göre disipline edilemez ve iyi bir
motivasyon sağlanamazsa, fertler arası müsâdeme kaçınılmaz olur. Dolayısıyla
da nizam bozulur, her hamle bir başka harekete rağmen cereyan etmeye başlar
ve kesirli sayıların çarpımında olduğu gibi her işlem, gider değerlerin
düşmesini ve keyfiyetin sıfırlanmasını netice verir. Bu itibarla, daha önce de
işaret edildiği gibi, zarar veriyor mülâhazasıyla ferdî enerjiler kat’iyen
söndürülmemeli, aksine, mümkün olduğunca zerresi dahi zâyi edilmeden, daha
önceden belirlenmiş bulunan gâye-i hayali gerçekleştirme yönüne kanalize
edilmeli ve ruhlardaki müsâdeme ahlâkı giderilerek onun yerine mutâbakat
anlayışı yerleştirilmeli, hatta mümkünse her fert bu konuda şartlandırılmalıdır.

Bütün dinler, o geniş kapsamlı misyonları içinde, bilhassa bu anlayışı tespit
etmek için gelmişlerdir denebilir. Evet her din, ferdî enerjileri zabturabt altına
alıp bütün mevcut bloke gücü yeni bir medeniyet ve yeni bir umran çağına
yürümenin önemli bir dinamiği hâline getirmiştir. Din rehberliğinde her fert,
hürriyet ve şahsî faaliyetlerini, toplumun hareket ve faaliyetleriyle
dengeleyerek, –tıpkı fezâda herhangi bir peykin, bir câzibe merkezi etrafında,



ona bağlı hareket ettiği aynı anda, kendi çevresinde de dönmesi gibi– o da, bir
yandan kendi iradesinin hakkını verip özgürce davranırken, diğer yandan da
başkalarıyla olan hareket bütünlüğünü koruyup iki hamleyi birden
gerçekleştirebilmiştir. Zaten, bütünlük ve denge, daha sağlam bir organizasyona
bağlanmamışsa, parça parça hareketler ne kadar canlı ve çalımlı da olsa,
umumî maksat istikametinde birbirlerini desteklemeleri şöyle dursun, bazen
hareketsizlikten daha kötü sonuçlar da doğurabilirler. Hâsılı, ister hareketsizlik
ister harekette disiplinsizlik ikisi de farklı birer ölüm demektir. Fertleri böyle
bir ölümle sarsılmış milletlerin elenip tarihin dışında kalmaları ise
kaçınılmazdır.

İnsanlarda münferit hareket etme duygusu, biraz bencillikten, biraz herkesin
kendine güvenmesinden ve iktidarının sınırlarını bilememesinden, biraz da,
birlik ve beraberlik ruhunun, kolektif faaliyetlerin, vifak ve ittifakın, nasıl ses
getiren bir inayet çağrısı olduğunun sezilememesinden kaynaklanmaktadır.
Bütün bunların yanında bazen de şöhret, şan, şahsî çıkar gibi hususlar da ferdî
mülâhazaları öne çıkarabilir.. hatta bu mülâhazalarıyla, bir dönemde “reh-i
sevdâ” deyip Allah rızası için soluk soluğa koşup durduğu hizmet saflarından
ayrılarak, kendini yeme-içme-yatma-ıtrahta bulunma insiyaklarına salan ve
çevrelerini, hedeflerini bütün bütün unutan tâli’sizler de çıkabilir. Hedef
unutulup ortada gâye-i hayal kalmayınca, kim olursa olsun artık egoizmanın
ağına düşülmesi, hizmet aşk u şevkinin yerini cismanî arzuların alması ve
başkaları için yaşama duygusunun sönmesi kaçınılmaz olacaktır.

Bu açıdan denilebilir ki, bugün bizim meseleler üstü en büyük meselemiz;
millet fertlerinin ruhunda yeniden bir kere daha yaşatma arzusunu tutuşturarak,
onunla idealleri arasına girmiş bulunan bütün yabancı mülâhazaları
ayıkladıktan sonra onun durgunlaşmış gibi görünen enerjisini harekete geçirip,
iyi bir motivasyon ve disiplinli bir faaliyetle onu bir kere daha tarihî
mefkûresine doğru yürütmektir. Böyle bir harekette, köylü-kentli, aydın-esnaf,
talebe-muallim, cemaat-hatip bütün kesimleriyle toplumun bu müşterek
hareketine yörünge teşkil edecek fasl-ı müştereklerin belirlenmesinde de
zaruret vardır. Bu fasl-ı müşterekleri –buna ortak payda da diyebiliriz–
milletimizi, dünya devletleri arasında önemli bir muvazene unsuru haline
getirmek.. ferden-ferdâ, ne pahasına olursa olsun bu misyonu edâ etme ahd ü
peymânında bulunmak.. düşünceyi öne çıkarıp, millî hisleri de dengeleyerek bu



umumî harekette aklî, mantıkî, hissî boşluklara meydan vermemek.. hakikat
aşkını, ilim ve araştırma iştiyakını Allah’a amûdî yükselmenin birer vesilesi
sayarak toplumu her zaman bu anlayışla beslemek... gibi hususlar olarak
sıralayabiliriz.

Böyle bir yaklaşım sayesinde, bu ideali paylaşan fertlerin sürekli canlı
kalacaklarına, kolektif faaliyetlerin âhenk içinde yürütüleceğine, hızlı
motivasyonlarla zaman ve imkânların en rantabl şekilde değerlendirileceğine
ve düşünceye genişleme fırsatı verildiği için her an yenilenmeye de açık
kalınacağına inanıyoruz.

Bütün bunları gerçekleştirmek için, Müslümana ne yeni bir din anlayışı
telkin etmeye ne de herkese Müslümanlığı yeni baştan öğretmeye ihtiyaç vardır.
Yapılması gerekli olan şey sadece ona, bugüne kadar öğrendiklerinin hayatî
önemlerini, müessiriyetlerini ve kalıcılıklarını anlatmak olmalıdır. Ne acıdır
ki, bu konuda da rivayetler kafaları karıştıracak kadar muhtelif.. hevâ vü heves
aklın önünde ve hüdânın otağında ikamet ediyor, his de mantığın tahtında ahkam
kesiyor.. bu çarpıklığı, inkâr ve ilhadı meslek edinmiş bulunan ve oturup kalkıp
dine saldıran bir kısım ateistlerde görmek mümkün olduğu gibi, sadece kendini
dindar sanan kalbî ve ruhî hayata kapalı softalarda da görebiliriz. Bu iki tip
insan, zahiren birbirinden farklı görünse de ülkeye, millete, dine zarar vermede
at başı sayılabilirler.

Her iki kesim de, dinin ruhuna karşı fevkalâde saygısız, hür düşünce adına
alabildiğine müsamahasız ve paylaşmaya da kapalıdırlar. İftira, tezvir,
karalama bunların biricik sermayeleri ve kendilerinden kabul etmediklerini
gammazlama da en büyük mârifetleridir. Neye sığınıp kime arkalarını
dayayacakları önemli değildir; önemli olan hazmedemediklerini ne yapıp yapıp
hazmetmektir. Aslında her iki cephenin de bu konudaki hırsları ve gayretleri o
kadar aşkındır ki, zannediyorum cehdin bu kadarı (!) yerinde kullanılsaydı o
bütün bir dünyayı ihya edebilirdi.

Elbette ki, böyle karanlık bir atmosferde ve bu ölçüde, düşünmez, görmez ve
bilmezler arenasında fikir hayatı, hakikat aşkı, ilim ve araştırma tutkusu
bulunmayacaktır.. bulunsa da gelişmeyecektir.. gelişse de bir fanteziden ileriye
gidemeyecektir. Zaten hâl-i pür-melâlimiz bunu bir değil, yüzlerce dille ilan
etmiyor mu?



Oysaki, milletçe bizim düşüncemiz bir imar, bir inşa düşüncesi olmalıdır;
olmalı ve birkaç asırdan beri içinde bocalayıp durduğumuz düşünce
fakirliğinden, mefkûresizlikten mutlaka kurtulmalıyız. Bizim bugün, belki de her
şeyden daha çok, kendi medeniyet telakkimiz ve kendi kültürümüzle dirilme
gibi yüksek bir gâye-i hayale ihtiyacımız var. Evet yakın bir gelecekte
milletimizin tarihî değerler blokajı üzerinde bir heykel gibi yükselmesi için,
milletçe daha çok sancıya, ızdıraba ve zamanın çıldırtıcılığına karşı sabırlı
olmaya mecburuz. Hâdiselerin kendi tabiatları içinde gelişme süresine saygılı
kalmak bu tabiatı çok iyi tanımaya bağlıdır. Kur’ân Efendimiz’e: “Eğer
varılacak yer ve hedef yakın olsaydı, onlar Seni takip edeceklerdi. Ne var ki,

mesafeler onlara insaflı gelmedi.”1 diyerek O’nu teselli, takılıp yollarda
kalanları da tevbih etmektedir.

Kaldı ki, Müslümanca düşünceye göre bir hareket ve hamlenin en tabiî
hedefi sayılan Allah rızası elde edildikten sonra, millet adına verilen
hizmetlerin, ülkemizi devletler arası muvazenede en saygın konuma getirmesi
gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin maksat hâsıl olmuş demektir. Zaten bir
mü’min her hizmet ve her faaliyetinde O’nun rızasına ulaşmayı hedefler;
böylece O’nun dışındaki bütün izafî hedefler de, gerçek hedef karşısında birer
vesileye dönüşürler.

1 Tevbe sûresi, 9/42.



İSLÂM DÜŞÜNCESİNİN 
ANA KARAKTERİSTİĞİ
İslâm’ın kökleri, zaman-mekân üstü sonsuzluk; muhatabı, gökler ve yer

vüs’atinde mânevî genişliği olan insan kalbi; hedefi de, dünya ve ahiret
saadetidir.

İslâm, ezelden ebede uzanan sırat-ı müstakîmin adı ve yeryüzünde insanların
en şereflisinin kalbinden başlayarak bütün gönüllerin fethedilmesi ve herkesin
“ebed” arzusunun gerçekleştirilmesi için gönderilmiş semavî bir nizamın
unvanıdır.

İslâm, arza otağını kurduğu günden itibaren bütün gücüyle kalblere yönelmiş,
gönülleri fethetmeye çalışmış, her vicdana kendi resmini çizmiş, sonra da
hayatın bütün birimlerine yürümüştür. Öyle ki, onun sinelerdeki derinliğiyle
hayatın her faslı üzerindeki tesiri arasında hemen her zaman bir tenasüp söz
konusu olagelmiştir. Onun ruhlarda kabul görmesi ne kadar derin ve köklü ise,
hayatımızdan taşan ve çevremizde mâkes bulan tesiri de o kadar aşkın ve o
kadar kalıcıdır. Hatta diyebiliriz ki, İslâm adına çevremizde uyanan arzular,
iştiyaklar, kabuller tamamen bu iç resmin derinliği ve ihatasıyla mütenasip
olarak gerçekleşmektedir. Yani insan derûnundaki bu ilk kabul ne kadar
derinse, çevredeki tesiri de o kadar güçlü olmakta ve toplumun ahlâkî, iktisadî,
siyasî, idarî ve kültürel hayatı da her zaman bu iç iz’ana göre birer yön takip
etmektedir. Evet, toplum her yönüyle ondan önemli çizgiler taşımakta; sanat,
edebiyat, bu iç muhtevanın renkleri, desenleri şeklinde dışarı vurmakta, her
yerde varlık ve eşyanın satırları arasında o iç muhtevanın sesi, soluğu, şivesi
duyulup hissedilmekte, görülen görülmeyen her şey, bize sessiz-sözsüz o iç
muhtevanın lisanıyla duyulmadık besteler sunmaktadır.

Bu itibarla, imanla fethedilmiş kalblerin ağızları ne zaman açılsa, ebedî
varolmadan nağmeler duyulur; bunlar ne zaman gözlerini açıp çevrelerine
baksalar, kendilerini Cennet yamaçlarına taşıyan zümrütten koridorlarda
sanırlar; sanır ve yol meşakkatini yol sonu mutluluğunun dalgaları içine salıp
“of of” edecekleri her yerde “oh oh” der dolaşırlar.

Kalblerin fethinde anahtar kelime “Lâ ilâhe illallah, Muhammedün
Resûlullah” cümlesidir. Öyle ki, İslâm’a göre inanmaya ait bütün husûsiyetler,
bir hakikatin gaye-vasıta iki ayrı yüzünden ibaret sayılan bu iki cümlecik



üzerine temellendirilir; iman “şecere-i tûbâ”sı bu çekirdekten neş’et eder ve
mârifet meyveleriyle insanın his, şuur, idrak ufkunu sarar ve sonunda bütün
bilmeler, mârifetler bir iç hamle, iç duyuş ve sezişle aşka, iştiyaka, tutkuya
dönüşerek o insanı dört bir yandan kuşatır ve onda vicdan eksenli yeni bir
oluşum meydana getirir ki bu, o âşık ve müştak insanın her tavrında kendini
hissettirir. Onun ibadet ü taati bu alâka ve irtibattan, bu aşk ve iştiyaktan
çizgiler taşır; beşerî münasebetleri bu ledünniliğin akisleri hâline gelir,
topyekün içtimaî, iktisadî, siyasî, idarî hamleleri bu “ilel-merkez” güç etrafında
döner durur.. sanat faaliyetleri ve kültürel aktiviteleri bu iç dinamikle
şekillenir, inkişaf eder ve tamamen kalbin rengiyle, şîvesiyle ortaya çıkar.
Şayet ortaya çıkan bu sanat ürünü, bir kitap, bir resim, bir şiir ya da bir beste
ise, bütün bunlar, o iç enmûzeç ve özle beslenmiş olarak kalbin duyuşlarını,
sezişlerini seslendirirler; seslendirir ve eser sahibinin gönül vâridâtından
kaynaklanan heyecan veya hafakanlarını, aşk ve vuslat veya hicranlarını ifade
ederler. Tıpkı bunun gibi, iman, mârifet, muhabbet ve ruhanî zevklerle dopdolu
bir ruh da, ister sanat ve kültür, ister diğer aktiviteler adına kendi iç resmini
ortaya koyar; ruhunun derinliklerinde birer öz, birer usâre haline gelmiş insan-
kâinat-Allah telakkilerini seslendirir ve hep derunundaki mânâları meşk etmeye
çalışır.

İnsan, her zaman böyle arayış ve kast peşinde olmasa da, gönlündeki inanç
sistematiği, iradî-gayri iradî onun bütün davranışlarını belli bir hedefe
yönlendireceğinden, gayet tabiî olarak, böyle birinin hayat tarzı, üslûbu,
karakteri, sosyal münasebetleri de bu iç dinamiğin rengini, şîvesini
aksettirecek, keza böyle birinin sanat faaliyetlerinde, kültürel aktivitelerinde de
aynı şîve, aynı eda, aynı üslûp göze çarpacaktır; çarpacaktır zira, her şeyden
evvel, insanın varlık içindeki yeri, yaratılışının gayesi, faaliyetlerinin hedefi ve
böyle bir gaye ve hedefin, vazife ve sorumluluğun düşündürdükleri, zamanla
onun bütün benliğini sarıp kuşatacak ve onu her an en yeni, en canlı, en müessir
duygularla o en üstün ve aşkın varlık karşısında bir farklılık ve fâikiyete
yönlendirecektir.

Bu ilk belirleyici fikir, belli bir süre sonra onun, zihnî, fikrî ve ilmî
aktiviteleri üzerinde tesirini göstere göstere, onda ikinci bir tabiatın husûle
gelmesini sağlayacaktır ki, bu da, onun inançlarından ibadetlerine, ahlâkından
sosyal münasebetlerine, Rabbiyle irtibatından davranışlarına kadar hayatının



her safhasında derinden derine kendisini hissettirecektir. Aslında insan, bu ilk
belirleyici mevhibeyi inkişaf ettirebildiği ölçüde, kendi gerçek dünyasının
çerçevesini de ortaya koymuş olacaktır.

Evet, kalbî ve ruhî hayatın zirvelerine yönelmiş böyle birinin nasıl
düşüneceği, nasıl hareket edeceği, nasıl işleyeceği, nasıl başlayacağı;
ibadetlerinde ne denli hassas davranacağı, ahlâkî konularda ne ölçüde duyarlı
olacağı, ne kadar murakabeye ve muhâsebeye açık bulunacağı ve sürekli
kendini kontrol edip günahlara karşı ürperti duyacağı bellidir. Bu ölçüde duygu
ve düşünceleriyle oturaklaşmış birisi için, artık bütün birimleriyle hayat, tıpkı
mecrasını bulmuş bir çağlayan gibi hep ummana ulaşmak için akıp gidecek; o
da, bu çağlayan içinde sürekli bir aşk u vuslat neşvesi yaşayacaktır. İman,
inkişaf ve derinliği ölçüsünde bu hareket insanının ana dinamosu; ibadet, onun
destekleyici ve koruyucu dinamiği; ahlâk ve topyekün insanî münasebetler
alâmet-i farikası ve fasl-ı mümeyyizi; kültür, tabiîleşmiş en önemli buudu; sanat
da, tecessüslerinin, tefahhuslarının, iç sezi ve iç müşâhedelerinin akisleridir.

Esas yeri burası olmamakla beraber ifade etmeliyim ki, İslâm sanatı; tecrit
yörüngesinde televvün arayışıyla ayrı bir enginlik ihtiva eder; o, tevhidi
vurgularken, teşbih ve tecsime karşı açıkça tavrını ortaya koyar ve her zaman
yorum kapısının açık bırakılması esprisiyle damlada deryayı göstermeye,
zerrede güneşi resmetmeye ve bir kelimede kitapları ifadeye çalışır. Bu ana
dinamo ve temel dinamiklerin tesirinde oluşan İslâm kültürüne gelince –
kültürün, umum insanlığın mirası olduğu hikâyesini şimdilik kurcalamayalım–
o, insan realitesiyle irtibatlı fikrî ve zihnî aktivitelerinin hepsine açık, hepsinin
müşterek halitasından ibaret bir öz ve usaredir. Biz onda, dünüyle-bugünüyle
bize ait her şeyi hem de bütün canlılığıyla duyar, yaşar, geliştirir ve mâşerî
vicdanın kadirşinaslığına emanet ederiz.

Bu itibarla da, bugün bize düşen şey, yalnız ve yalnız kendi inanç ve düşünce
sistemimize bağlı kalarak, kendi kültürümüz ve kültür ürünlerimize yönelip
kendimiz olarak kalabilmenin mücadelesini vermek ve gerekirse yeni düşünce
ve irfan iştikaklarını da kendi fikir atlasımız üzerinde gerçekleştirmeye
çalışmaktır. Evet, gücümüz yettiğince hep kendi kaynaklarımıza bağlı kalmalı,
kendi millî mecramızda ummana ulaşmayı düşünmeli ve kendi gök kubbemiz
altında varlığı temâşâ etmeye, onu bir kitap gibi okumaya, okuyup yorumlamaya



ve yeni bilgi, yeni mülâhazalar ortaya koymaya gayret etmeliyiz.
Ne var ki, İslâm’ın, başka milletlerden alınabilecek değerlere karşı sonuna

kadar açık olduğu da bir gerçektir. İslâm, dünyanın ta öbür ucunda da olsa,
yararlı şeyleri arar, bulur ve ona talip olur. Evet o; fizik, kimya, matematik,
astronomi, hendese, tıp, ziraat, sanayi ve diğer teknolojileri bir zamanlar
nereden olursa olsun alıp değerlendirdiği, geliştirip arkadan gelenlere emanet
ettiği gibi, bugün de kimden olursa olsun alınabilecek her şeyi alır; gücü
yetiyorsa inkişaf ettirir ve yeni mirasçılara tevdî eder.

Aslında insanın yeryüzünde Allah’ın halifesi olması da, Müslüman’ın derin
bir hakikat aşkı, bir ilim tutkusu, bir araştırma sevdasıyla çalışmasını,
öğrenmesini, her hususta maharet sahibi olmasını gerektirmektedir. Şu kadar
var ki, bir mü’min, inanç ve düşünce sistemiyle alâkalı konularda, Kitap,
Sünnet ve Peygamber’in temsiline bağlı mevzûlarda, siyer ve İslâm tarihi
metodolojisi, sanat ve edebiyat gibi hususlarda başka kaynakları esas alması
olumlu kabul edilemez; edilemez zira, bütün düşüncelerini İslâm düşmanlığı
esasına bina etmiş, lâakal, İslâm’ı semavî olmanın dışında görmüş ve göstermiş
kimselerin hüsn-ü niyetli davranacaklarına, Müslümanlar için hayır
düşüneceklerine ve onların ilerlemelerini arzu edeceklerine ihtimal verilemez.
Bu çerçevenin dışında kalan ilim ve teknolojilere gelince, bunlar, öteden beri
milletler arasında teatî edilegeldiği gibi, el değiştire değiştire bundan sonraki
sahiplerinin emanetçiliğinde de sürüp gidecektir. Zaten bunların dini ve milleti
de söz konusu değildir. Bu itibarla, duygu, düşünce ve inançları sağlam, kendi
olarak dimdik ayakta duran toplumlar, yukarıda bahis mevzû edilen bütün
müsbet ilimleri, ellerinden geliyorsa ruhlarında hallaç ederek kalblerinin sesi-
soluğu hâline getirir ve insanları Allah’a götüren birer vasıtaya
dönüştürebilirler.

Bizim düşünce dünyamızdaki bu esnekliğe karşılık, acıdır; Avrupa’nın ilim
felsefesi, ilim metodolojisi, bazı özel durumlardan ötürü, topyekün Batı’da
sürekli bir ilim ve din mücadelesine, bir kalb ve kafa ayrışmasına sebebiyet
vermiştir ki, bu olumsuzluk hemen bütün Batı sistemlerinde asırlarca devam
edegelen bunalımların ana sebebini teşkil etmektedir. Dahası, önceleri sadece
din görünümlü bir kısım organizasyonların dogmalarına karşı oluşan bu ilmî ve
felsefî cephe, zamanla bütün dinî telakkileri hedef alan bir tavra dönüşmüştür,
dönüşmüş ve ateizmin hamisi hâline gelmiştir. Bütün dinlere karşı bu hasmane



tavırdan, maalesef, tamamen masum olan İslâm düşüncesi de nasibini almış; o
da, bu saldırının gerçek muhataplarının yanında maznun sandalyesine
oturtularak mazlumiyetlerin, mağduriyetlerin en şenî’i ve en insafsızcasına
maruz bırakılmıştır.

Önceleri, sırf hür düşünce ve ilim adına, din görünümündeki o
organizasyonların dogmalarına karşı sürdürülen bu hareket, zamanla, Allah-
din-diyanet düşmanlığına inkılâp ederek, dünyanın hemen her yerinde
dindarlara karşı bir susturma, bir sindirme ve baskı altına alma, hatta tamamen
yok etme gayretine dönüşmüştür. İslâm dünyasının kendi dinamikleri açısından,
hiçbir zaman ilimle, hür düşünce ile çatışma gibi bir problemi olmasa da, bir
kısım din düşmanları bu farklılığı görmezlikten gelerek, onu da Hristiyanlığa
kıyas etmek suretiyle aynı hayâsızca saldırılara maruz bırakmışlardır...

Oysaki İslâm, daha ilk günden itibaren topyekün insanlığa yepyeni ve eşsiz
bir hayat nizamı sunuyordu. Bu nizam, geçmişte bir benzeri olmadığı gibi,
gelecekte de benzersizliğin remzi gibi görünüyordu; bir kere o, ortaya koyduğu
esaslarla, insanoğlunun hayatını yeni baştan düzenliyor; dünya ve dünya ötesi
âlemlere, fiziğe ve metafiziğe yeni yorumlar getiriyor; insan, kâinat ve Allah
münasebetlerini fenomenlerin husûsiyetleri açısından, çok farklı şekilde yeni
baştan düzenliyor ve ilâhiyat içindeki çelişkilere de son veriyordu. Onun
getirdiği değerler, hayat ve memat bağlantılarıyla, insanlığın bütün
beklentilerine en tatminkâr cevaplar veriyor ve muhataplarının kalblerinde-
kafalarında aklî, mantıkî, fikrî, hissî hiçbir boşluk bırakmıyordu. O, her yönüyle
tam dinamikti; yaşandıkça inkişaf ve inbisat ediyor ve karşısına çıkan hiçbir
probleme “yarın gel” demiyordu; ferdî, ailevî, içtimaî, iktisadî, siyasî ve
kültürel hayatın en dar koridorlarına kadar giriyor, “yaşam”ın bütün
ünitelerinde, içinde bulunduğu çağın sesiyle, soluğuyla dolaşıyor ve her
birimde en muhkem realitelerden daha muhkem olarak kendini hissettiriyordu.

O, Batıdaki anlamıyla bir “idealizm” de değildi; olamazdı da; zira idealizm,
Kafdağı’nın arkasındaki meçhul steplerde doğan hayalî bir güneşti; öyle bir
güneş ki, ışıkları hiç mi hiç yaşadığımız bu realiteler dünyasına aksetmiyor ve
hayatın en küçük bir ünitesinde bile kendini ifade edebilme varlığını
gösteremiyordu. O, o yalancı ışıklarıyla tıpkı bir ütopya gibi sadece hayallere
çarpıyor, kırılıyor ve bir kısım tatlı rüyalar nevinden –lezzetlendirmesi



tabirciye ait– hayata, hayatî realitelere ancak çok uzaktan bakabiliyordu.
Oysaki İslâm, insanoğluna, hemen her sahada uygulanabilen,

uygulanmalarında alternatif gerçekleştirme yolları bulunan nev’i şahsına
mahsus bir nizam vaad ediyordu. Onun çağrısına kulak verenler, kendi
tabiatlarıyla, aynı döl yatağında gelişmiş bir nizamın televvün ve şivesini
buluyorlardı. O, vicdanlarındaki ilk kabulden, hayatın en uç noktasındaki ahlâkî
meselelere kadar, hiçbir hususu ihmal etmeme genişliğiyle, ferdî ve ailevî en
küçük bir problemden en muğlâk içtimaî konulara kadar hemen her mevzûda
çok farklı çözümler teklif ediyor ve en dar soluklu müntesiplerini bile kat’iyen
yollarda bırakmıyordu. O, işe ferdî vicdandan başlıyor; orada tam yerleştikten
sonra da, kendine has fâikiyetiyle kendini aşıyor, çevresini aşıyor ve her yeri
bir filizlenme zeminine çevirerek dört bir yana ruhunun boyasını çalıyor ve
çimlendiği hemen her bucakta hayatın rengini, şîvesini değiştiriyor ve gönüllere
ebedî var olmanın mesajlarını duyuruyordu. Onun her mesajı evrensel sulhten
bir nağme, içtimaî âhenkten bir beste, hoşgörü ve diyalogtan da birer “nefes”ti.
Kabalık, hoyratlık, kin ve nefret, onun dıştaki hasımlarının ruh yapılarına ait
akisler ve cahil müntesiplerinin de hazımsızlıklarından kaynaklanan
gaseyanlardı. Ne var ki o, kendi aydınlığına rağmen, bazen bu düşmanlardan
birinin haylûletiyle küsufa uğrarken, bazen de ikisinin birden boşalttığı
zulmetlerle hüsuflar yaşadı.

Biraz olsun düşman cefadan vazgeçip dost da vefa gösterebilseydi, İslâm,
magmalar gibi o “anil-merkez” feveranları veya ışık tayfları şeklindeki nur
hüzmeleriyle, yeryüzündeki kin, nefret ve gayz türünden bütün karanlıkları silip
süpürüp götürecek ve her tarafı, ucu gidip Cennetlere dayanan bir güven
atmosferine dönüştürecekti. Onun sayesinde yeryüzünde kavgalar, cinayetler,
terörler, kargaşalar unutulacak ve bunların yerine her tarafta sevgi, saygı, âhenk
ve huzur esip duracaktı.

Zaten İslâm’ın girip yerleştiği bir kalbde Yaradan’dan ötürü ve
yaratılanların hatırına sadece ve sadece sevgi vardır, alâka vardır, hoşgörü
vardır.

Evet, bir kalbde hem inanç ve Allah’la irtibat, hem de kin, nefret ve gayz
olamaz. Hele bir kalb, her gün, her hafta, her sene, değişik ibadet şekilleriyle,
imanını, Hakk’a intisabını, misakını yeniliyor, güçlendiriyor ve hep parlak



kalabiliyorsa, böyle bir kalbin düşmanlıklara açık olmasına kat’iyen ihtimal
verilemez. Bir kere her İslâmî davranış, içimizde, bütün hareketlerimizin
Müslümanca olması duygusunu uyarır ve bizi mü’mince yaşamaya yönlendirir.
Vicdanî müktesebatımız ve kalbî vâridâtımız, tavırlarımıza aks ede ede
ahlâkımızın atkılarını oluşturur ve davranışlarımızdan taşa taşa kültürümüzün
temel referansları hâline gelerek, kendimiz olarak kalmamızı sağlar. Böylece,
temeli insan kalbinde Allah’a imana, itimada, güvene dayanan bir insanî
mükemmeliyet, sevgi, alâka, samimiyet ve muhabbet şeklinde çevreye akmaya
başlar ve Müslüman ferd, haiz bulunduğu bu câzibe-i kudsiye sayesinde
ferdiyetten çıkar ve âdeta bir millet olur.

Düşünceler, tasarılar, sanat gayretleri, evvelâ insan içinde doğup, şekillenip,
sonra da gelişme ortamını bulunca inkişaf ve inbisat ettiği gibi, ibadet, ahlâk,
ruhî hayat, kültür ve topyekün beşerî münasebetler de, ilk önce insan
derûnunda, iman ve iz’an şeklinde belirirler; derken gelişip umum hayatı
kuşatır ve bütün beşerî davranışlara boyalarını çalarak, her hamle, her hareket
ve her faaliyetin temel belirleyicisi olur ve her konuda kendilerini
hissettirmeye başlarlar.

İslâm, insanlığa, bütün diğer din ve felsefî sistemlerden farklı olarak,
evrensel buudlu, ama kendine has bir düşünce ve hayat resmi ortaya koymuştur;
koymuş ve müntesiplerine onu yaşama ve uygulama sorumluluğunu yüklemiştir.
Bunun şuurunda olan bir Müslüman, bütün ferdî, ailevî ve içtimaî ilişkilerinde
bu çerçeveye sadık kalmaya çalışır.. geleceğini bu anlayışa göre planlar.. gücü
yettiği ve şartlar elverdiği ölçüde hep yüklendiği bu mes’ûliyeti
gerçekleştirmeye gayret eder. Zaten herhangi bir düşünce ve gâye-i hayal,
ortam müsait olduğu ölçüde realize edilme yolunda bir kısım hamle ve
aksiyonlarla desteklenmezse, o düşünce ve gâye-i hayaller, sadece rüyaların
masmavi ikliminde tüllenir durur; biz de realitelerin cenderesinde ezilmeye
devam ederiz.

Aslında, iç dünyamızda kök salan iman gerçeği de ancak, yaşanan hayatın
içine girdiği ölçüde inkişaf ederek varlığını devam ettirebilir... Evet o,
gönüllerimizde çimlendikten sonra, davranışlarımızda da doğruluk ve güvene
dönüşebiliyor; namazlarımızda saygı ve huşûa inkılâp edebiliyor; sosyal
ilişkilerde hakkaniyet ve istikamet düşüncesine kaynaklık yapabiliyorsa, gelişip
inkişaf etme adına önü sonsuza kadar açık demektir. İşte insanda böyle bir



iman, hiç bitmeyen bir güç ve enerji kaynağı olduğu gibi, hilâfet unvanıyla
eşyaya müdahale etme, duygu ve düşüncelerine göre çevresini şekillendirme,
kendi tabiîliği içinde sanat ruhu ve estetizm mülâhazalarıyla tevhid ve tecrid
eksenli sonsuza açılmanın da biricik rampasıdır. Evet iman, estetiğe açık
ruhlarda öyle derin bir sanat ruhu hâsıl eder ki, sanatkâr bir mü’min, hiç
zorlanmadan birkaç fırça darbesiyle tuvalinin üzerinde meydana getirdiği bir
kısım çizgi ve motiflerle, varlığın sonsuzluk menşûrundaki mahiyet-i
mücerredesine ulaşır ve sanatına öyle bir ebediyet rengi işler ki, insan böyle
bir sanat eserini her temâşâya alışında, bütün varlığın küçük bir minyatürü ile
karşı karşıya bulunduğunu sanır; sanır ve sanat diliyle tevhid ve tecrit
mülâhazalarının resimlendirilmesi içinde, çizgilerin büyülü dünyasında sınırlı
objelerde sınırsızı, damlada deryayı, zerrede kâinatları temâşâ etme neşvesine
erer.

Biz, İslâm sanatını, sadece o objektife, şu sübjektife başkaldırma ya da bir
maharet teşhiri şeklinde anlama yerine, onu, varlık ve hâdiseler arasında
görülüp duyulan, sezilip anlaşılan veya sezilip anlaşılması gereken ruh, mânâ
ve muhtevayı, kalb, şuur ve his lisanıyla sentezleyip, her zaman anlaşılması
gerekli olan gerçeğin, her bakışta yeni bir buuduyla duyulabilecek esneklikte,
fakat kıblenümâsı hep aynı istikamette ve değişik kombinezon imalarıyla
sürekli o Mevcûd-u Meçhûl’e göndermelerde bulunan bir çerçeve içinde ve
çerçeveleri aşkın bir kısım sihirli çizgilerin kesrette vahdeti, vahdette de
kesreti göstermesinden ibaret görüyoruz.

Hulâsa İslâm, kâinat kitabının hem sesi, soluğu, tefsiri, yorumu; hem de onun
dününün, bugününün, yarınının resmi, fotoğrafı, haritası ve kapalı gibi görünen
kapılarının da esrarlı anahtarıdır. O, bu hususların bütününü ifade eden bir
külldür. Parçalanması ve parçalarına, bütüne yüklenecek değerlerin yüklenmesi
mümkün olmayan bir küll. Onu, parçalara ayırmak, sonra da bu parçalardan tam
bir şey anlamaya çalışmak yanlıştır ve onun ruhuna ihanettir. Onu, mev’izeci bir
üslûpla bir-iki âyet ve hadîsin tefsiri içinde ele alıp izah etmeye kalkışanlar,
ömür boyu bu muhteşem besteler mecmuasını duymaya çalışsalar da, vicdanları
hep ciddî bir eksikliğin sezileriyle sarsılacak ve ruhları sürekli bir boşluk
yaşayacaktır.

İslâm; imandır, ibadettir, ahlâktır, insanî değerleri yükseltme sistemidir,



düşüncedir, ilimdir ve sanattır. O, hayatı bir bütün olarak ele alır-yorumlar,
kendi değerleriyle değerlendirir ve müntesiplerine eksiksiz bir semavî sofra
takdim eder. O, her zaman hayatı realitelerle iç içe yorumlar ve kat’iyen
hükümlerini hayata kapalı hayal koylarında haykırmayı düşünmez. Emirlerini,
direktiflerini yaşanırlığa bağlar ve düşler âlemi üzerine hükümler bina etmez.
İslâm, itikadî meselelerden, sanat ve kültür faaliyetlerine kadar her yerde
hayatın içinde ve dinamiktir; böyle olması da, onun hem her zaman canlı
kalmasının hem de evrenselliğinin en önemli emâresi ve esasıdır.



AKLIN İKİ YÜZÜ VE MÂKULİYET
Akıl; maddeden mücerret, ama maddeye bitişik bir cevher.. metafiziğin fizik

içindeki ışıktan uzantısı.. ruhun en önemli fakültelerinden biri.. hakla bâtılı
birbirinden ayırma adına insan mahiyetinin en keskin nuru.. eskilerin ifadesiyle
“ben” sözcüğüyle işaret edilen “nefs-i nâtıka”.. tasavvufçuların yaklaşımıyla
da, “Ruh-u A’zam”, “Arş-ı Muhammed” türünden Hazreti Cibril’e verilen
isimlerden bir isim.. ve bazı sofiyenin “akl-ı cüz’î”, “akl-ı mecaz” ve
uhrevîliklere taalluk eden yanları ya da metafizik derinlikleri ile “akl-ı meâd”
dedikleri insanî bir özdür.

İnsanın bir mânâda, düşünmesi, idrak etmesi, anlaması ve onu fenalıklardan
alıkoyup iyiliklere yönlendirmesi açısından ruhun karakol gücü de
diyebileceğimiz akıl, felsefenin çokça üzerinde durduğu, kelâmın “usûlü’d-
din”e ait meseleleri büyük ölçüde ona bağladığı, bazı sofîlerin, iyi-kötü,
yararlı-yararsız deyip “akl-ı semavî”, “akl-ı türabî” şeklinde ikiye ayırdıkları
akıl, bütün bu aslî ve tâlî hususiyetleri itibarıyla böyle bir makalenin
çerçevesini çok aşkın bulunduğundan, biz burada onun bu yanlarına sadece bir
işaretle iktifa edeceğiz. Kezâ akıl, İslâmî düşünceye göre, ilmin sebeplerinden
biri olması açısından da ayrı bir önem arz eder ama burada o hususu da
şimdilik tayyetmek istiyoruz. Aklın, mükellefiyetin esası, tefekkürün temel
unsuru, muhakemenin ilk cevheri, insanı hayvandan ayıran, ayırıp gerçek insan
olma kapısına getiren, Yaratıcı’nın insanoğluna en müstesna bir armağanı
olması da bu makalecikte, tâlî bir konu olarak ve sadece bazı yönleri itibarıyla
bir hatırlatma nev’inden zikredilecektir.

Bizim şimdilik kısaca üzerinde durmak istediğimiz husus, Risale-i Nur’daki
akıl telakkisi ve aklın fonksiyonları çerçevesinde, vahiy, ilham ve vicdanla
omuz omuza inşâ eden akıl (mükevvin akıl)la, tam bunun aksine, bütün bütün
metafizik mülâhazaları kulak ardı ederek semavî alâkalardan sıyrılmış,
dolayısıyla da manevra alanını sınırlandırmış dar akıldan bahsetmek istiyoruz.
Bunu yaparken de, belli zaviyeden bazı münasebetler bulunsa da, Kantça bir
yaklaşımla “nazarî akıl”, “amelî akıl” faraziyelerine ve Lalende’nin “inşâ eden
akıl”, “inşâ olunan akıl” mülâhazalarına girmeyi düşünmüyoruz. Aslında, bu tür
meselelerden her biri, birer kitaba konu teşkil edecek kadar geniş olduğundan
ve pratikte de çok fazla bir şey ifade etmediğinden, biz de bu kadarcık bir



hatırlatmada bulunup geçeceğiz.
Başta Bediüzzaman olmak üzere İslâm düşünürlerine göre akıl, potansiyel

derinlikleri itibarıyla, kâinat kitabını okuyan bir göz; duyduğu ses ve nağmeleri
değerlendirip değişik mânâlara bağlayan pek çok ihtizaza açık bir iç kulak;
eşya ve hâdiseleri aşkın bir tefahhusla temâşâ eden muhit bir idrak; varlık ve
varlık ötesi âlemleri keşfe açık bâtınî bir gözdür. İnsan onunla, gözün
gördüklerini, kulağın duyduklarını değerlendirip bir hükme bağlar ve onun
rehberliğinde varlığın perde arkasına seyahatler tertip eder; hatta yükselir
onunla Allah’a muhatap olur.. onunla cebrî-ihtiyarî belli sorumluluklar
yüklenmeye ehil hâle gelir.. ve onunla topyekün kâinat ve hâdiseleri tarar, kritik
eder, bir esasa bağlar ve Allah’a yürür. İyiliklerde, güzelliklerde mantık ve
muhakemelerimizi vahyin ve ilhamın zenginlikleri ile buluşturur ve ötelerden
gelen mesajlara referans olur.. fenalıklarda, çirkinliklerde de, ilâhî hududa
mantıkî yorumlar getirerek nefsin serazat arzularını frenler ve onun
taarruzlarına karşı sürekli stratejiler üretir. Ayrıca bize her zaman, şeytanın
değişik planlarını aşabileceğimiz taktikler verir.. hevesât ve cismanî
arzularımıza karşı da, muhasebe ve murâkabe izabehanelerinde eritilip
şekillendirilmiş düşüncelerden kementler, bukağılar vurur. O, semavîliğini
koruduğu sürece hemen her zaman, nefsanîliğin üzerine yürür ve onu, kendi
hususiyetlerinden kaynaklanan bayağılıklardan alıkor; alıkor ve âdeta insanî
değerlerin korunması mevzuunda bir polis, bir zabıta memuru vazifesi görür.
Ve tabiî, “akl-ı semavî” ve “akl-ı meâd”a ait bu özelliklerden hiçbiri, “akl-ı
meâş” ve “akl-ı türabî” için söz konusu değildir.

Söz bu noktaya gelince, Kur’ân ve İslâm açısından, aklın yeri, değeri,
sorumluluktaki konumu ve hücciyetinden bahsedilebilirdi; ancak, biz burada
şimdilik, sadece –biraz da Bediüzzaman perspektifinden– Kur’ân’a göre aklî
olan (mâkul) ve olmayan (gayrimâkul) hususlar üzerinde durmayı düşünüyoruz.

Kur’ânî yaklaşımla, İslâmî düşünce sisteminde, aklı olan ve olmayan, tabiat-
hilkat, sebepler-sebepler üstü Yaratıcı Güç, kendi kendine meydana gelme-
kuşatan bir iradenin var etmesiyle vücut bulma; diğer bir ifadeyle, tevhid ufku
ve şirk saplantısı şeklinde kabul edilegelmiştir. İnsanoğlu var olduğu günden bu
yana –bu mülâhaza, haricî bir yorumcunun hususî mevcudiyeti açısındandır.
Yoksa, kâinat ve hâdiselerin mücerret tefsiri zaviyesinden insan öncesi dönem
için de aynı şey söz konusudur– Mefisto-Faust oyunu devam edegelmektedir.



Bundan sonra da –eskilerin ifadesiyle– ahyârın eşrârla mücadelesi, şeytanların
ve şeytanlaşmış ruhların hakka, hakikate açık gönüllerle ayrışmaları sürüp
gidecektir.

Bugüne kadar kâinat ve hâdiseleri, tabiat, sebepler ve kendi kendine oldu
düşüncesine bağlayanlar, hemen her zaman gayrimâkulün temsilcileri olarak bir
cephe oluşturmuş ve yer yer sun’î bir tabiat ilâhı etrafında, zaman zaman da
sebeplerin mevhum iktidarları çevresinde bir araya gelerek, mâkulün
temsilcileri bulunan enbiyâ, asfiyâ ve mü’min düşünürlere karşı sürekli bir
savaş içinde olmuşlardır. Bu cephe, değişik dönemler itibarıyla bir kısım farklı
stratejiler uygulasa da, kavga azmi ve mücadele esprisi açısından hep aynı
yolda yürümüş; ya ulûhiyet gerçeğinin lâzımı olan yaratma, tanzim etme,
öldürme, diriltme.. gibi fiilleri, mevhum birer varlık olmadan öte kıymet-i
harbiyeleri olmayan sebeplere, tesadüflere, tabiata havale etmiş veya kısmen
de olsa, ilâhî icraatı bunlara bağlamaya çalışmıştır. Birincilerin ilhadında
şüphe yok; ikinciler ise, Allah’ın yarattığı bazı nesneleri, icraatında O’na ortak
koşmakla şirke girmişlerdir; şirke girmişlerdir, zira tevhid düşüncesi; yaratan,
inşâ eden, öldüren, dirilten, rızık veren, herkesi ve her şeyi görüp gözeten
Kudreti Sonsuza –ne suretle olursa olsun– eş-ortak koşmayı şirk ve gayrimâkul
kabul eder.

İşte bu açıdan, Kur’ân’ın temel disiplinlerinden biri olan tevhid anlayışı akla
uygun (mâkul); varlığın, sebepler, tabiat ve daha değişik şeylere bağlanması ise
akla aykırı (gayrimâkul)’dır. Burada, zıddın, zıddıyla ortaya çıkması açısından,
sanki, aklî olana, gayrimâkul daha bir vuzuh kazandırıyor gibi bir durumun söz
konusu olduğunu vurgulamada yarar var...

Evet, her şey tevhid-i hakikiye bağlanmadığı zaman, pek çok yaratan, inşâ
eden, öldüren, dirilten, görüp-gözeten ilâh gücünde müessirlere ihtiyaç
duyulacağı zarurîdir. Böyle bir şeye ihtimal vermek ise, zincirleme pek çok
muhali (imkânsızlık) birden kabul etmek demektir ki, böyle bir şeyin akla aykırı
olduğu açıktır. Kelâmcıların değişik ad ve unvanlarla çokça başvurdukları bu
mânâdaki mâkuliyet ve gayrimâkuliyet, Bediüzzaman’da, ayrı bir Kur’ânî ses
ve soluğa dönüşür ki: insan, imana müteallik konularda onu takip ederken,
Kur’ân’ın, “aklî olan”a ve “olmayan”a yüklediği mânâları apaçık görür.
Kur’ân: “Şayet yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhl ar bulunsaydı, arz da,



sema da fesada uğrardı.”1 gibi âyetleriyle sürekli bu konuyu muhakeme
etmeye çağırır ve mantıklarımıza yeni yeni ufuklar açar.

Aslında Kur’ân, taabbüdî emirlerdeki aşkınlık müstesna, hemen her
meselesini akıl, mantık ve muhakemeye tescil ettirerek mesajlarında ne aklî, ne
kalbî, ne ruhî ne de hissî bir boşluğa kat’iyen meydan vermez. Aksine o, değişik
türden hüküm ve iddialarını, mâkul olmayana bina etmiş birbirinden farklı pek
çok hasım karşısında hep, salim düşüncenin, kurallı muhakemenin, disiplinli
mantığın sesi-soluğu olagelmiştir; olagelmiş ve karşı tarafın ne kadar
gayrimâkul türden mugalâtası, demagojisi, diyalektiği varsa hepsini susturmuş,
bütün mücadelelerini zaferle noktalamıştır ki, biz buna, aynı zamanda hem Hak
elçilerinin hem de akl-ı selimin zaferleri diyoruz.

Zatında, ileri-geri tarihî tekerrürler devr-i dâimi de, hemen her zaman, vahye
karşı alâkasız kalınıp, aklî olanın ihmal edildiği dönemlerle, semavî
aydınlanma ve aklın aktivitesini tam ortaya koyduğu devrelerin tenavübünden
başka bir şey değildir. Ne zaman ki nebilerin neşrettiği ziyâ ile gönüller
aydınlanmış, dimağlar tenevvür etmiş; cismaniyet ve madde kendi
çerçevelerine çekilmiş, fizik de-metafizik de yerli yerine oturmuş; Mevlâna’nın
ifadesiyle “akl-ı semavî”, Gazzalî’nin deyimiyle de “akl-ı meâd”, “akl-ı meâş”
ve “akl-ı türabî”nin önüne geçmiş; işte o zaman, yeni bir kalb ve kafa izdivacı
gerçekleşerek yepyeni bir milat daha yaşanmıştır. Bu milat, varlığın yeniden
yorumlanıp, çağın idraki açısından bir kere daha hakikî sahibine bağlanması ve
insanoğlunun iç çelişkilerden kurtulması miladıdır.. ve ne zaman ki göklerin
ışığı görülmez olmuş, akıl ihmale uğramış, düşünce devre dışı bırakılmış –özel
mânâsıyla– mâkul bütünüyle unutulmuş, her yerde gayrimâkulun bayrağı
dalgalanmaya başlamış.. kitleler iç içe tenakuzlara sürüklenmiş; fikrî, ruhî
teşevvüşler içinde, bazen Zerdüşt’e, bazen Hazreti Üzeyir’e, bazen Hazreti
Mesih’e Allah’ın oğlu denmiş ve O “üçlünün üçüncüsüdür” gibi çarpıklıklara
düşülmüş, işte o zaman vahye ve akla bağlı bütün denge ve sistemler de alt-üst
olmuştur.

Gayrimâkulün ortaya çıkışı bazen, “Vedd”, “Yeğûs”, “Yeûk”, “Nesr”
keyfiyetinde, bazen Mecusîlerde olduğu gibi “nur-zulmet” ikilemi tarzında,
bazen küllî bir ruh biçiminde, bazen de “Lât”, “Menât”, “Uzzâ”, “Nâile”,
“İsaf”... türünden değişik putlar, ateş, ırmak, yıldırım, rüzgâr... nev’inden,



tabiat kitabının ürperten ve korku veren hâdiselerinden kaynaklanagelmiştir.
Her zaman, eğriliğe ve inhirafa açık ruhlar, bazen “Vedd, Yeğûs, Yeûk, Nesr”
hâdisesinde olduğu gibi, hüsnüniyetle başlayan bir çarpıklığa sürüklenmiş,
bazen de mâkule ve semavî olana sırtlarını dönerek yanlış bir yola girmiş ve
doğrudan uzaklaşmışlardır. Merkezde inhiraf açısı sezilemeyecek kadar küçük
olduğundan, meselenin farkına varamamış, farkına vardıkları nokta olan muhit
hattında da, alanın genişliğine takılıp geriye dönememişlerdir. Sonra da en
önemli gerçekleri bile değişik vehm ü hayallere bağlama yoluna sapmışlardır.
İşte böyle bir gayrimâkuliyet ister ilâhî icraattan her birini açıktan açığa farklı
putlara bağlama şeklinde olsun, ister bazı müşriklerin biraz mazeret biraz da
demagoji olarak ileri sürdükleri “mütevassıt şefaatçiler” yaklaşımındaki kapalı
irtibat biçiminde olsun, apaçık hem akla, hem de vahye karşı gelmektir ve
düpedüz bir sapıklıktır.

Hemen her zaman mâkul olan tektir. Ondan sapılınca, farkına varılmadan
gayrimâkul çokluğa düşülmüştür: Sâbiîler doğumu, ölümü, mutluluğu,
mutsuzluğu, belâ ve musibetleri, bizim kader telakkimize benzer şekilde, aya-
güneşe, yıldızlara; animistler küllî bir ruha; Mecusîler, nura-zulmete ve
putperestler de değişik ad ve unvanlar altında pek çok puta “Vahid-i Hakikî”nin
yerine “kesir-i hakikî”yi ikame etmişlerdir. Sonra da, onları bu inhiraflarından
vazgeçirmek isteyen ilâhî mesajlara karşı “Eski köye yeni âdet mi?” der gibi

“Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yolda yürürüz.”2 karşılığını vermiş ve
yürüdükleri yolun, semavî ya da aklî olmasını hiç mi hiç düşünmemişlerdir.

Evet, onlar için bir şeyin aklî olup olmaması önemli değildi; önemli olan
onların hevâ ve hevesleri ve işlerine geldiği yerde atalarını izlemeleriydi.
Kur’ân, o günkü mukallitlerin şahsında, daha önceki ve sonraki bütün
şabloncuları da: “Ya ataları hiçbir şey akledemeyen ve doğru yolda olmayan
kimseler olsalar da mı..! (doğrusu) inkâr edenlerin hâli, bağırıp çağırmadan
başka bir şey duymayan çobanın hâline benzer; onlar sağır, dilsiz ve

kördürler; bu yüzden de bir türlü akledemezler.”3 diyerek akıllarını başlarına
almaya çağırır.

Buna, Kur’ân-ı Kerim’in genel üslûbu nazarıyla da bakabiliriz. Evet Kur’ân
yer yer, Efendimiz’in muasırı bulunan müşriklere aklın diliyle çağrıda bulunur..
mantığın lisanıyla ufuklarını açar.. muhakemenin gücüyle onlara mâkulü



salıklar.. ve zaman zaman da tarihî tekerrürler devr-i dâiminden sahifeler
açarak, serdettiği misallerle, o günkü şirk mantıksızlığının yanında, yarınki
ilhad düşüncesini de sarsar ve değişik dönemlere akletme mesajları sunar.
Peygamberler ve onların irşad sergüzeştîleri, küfür, ilhad ve şirkin her çeşidine
karşı en canlı örneklerin sergilendiği bir meşher, en muknî hutbelerin îrad
edildiği bir minber gibidir. Kur’ân, yer yer talebelerinin elinden tutarak o
meşherlerde gezdirir ve zaman zaman da çıraklarına en inandırıcı seslerden
hutbelerin en nefislerini dinletir.

Tevhid düşüncesinin en güçlü seslerinden biri olan Hazreti İbrahim, Kur’ân-
ı Kerim’de sık sık başvurulan bir örnektir. Bir bakarsınız o, putperest
çağdaşlarının putlarını kırar, şirk düşüncelerini temelinden sarsar ve bir daha
konuşamayacakları şekilde ağızlarına, akıl tezgâhından çıkmış fermuarlar vurur;
onların şirk anlayışlarını semalara taşıyıp, yıldızlara, aya, güneşe ulûhiyet
isnad etmelerine karşı da, âdeta semavî cisimlerin bağını çözüp dağıtarak,
onları o çarpık rubûbiyet telakkilerinin enkazı altında ezer ve arkadan
gelenlere, Allah’a ulaştıran şehrahlar açar.

Her şeye rağmen gayrimâkulde ısrarlı olanlara da, sesini daha bir
yükselterek: “Kasem olsun siz de, atalarınız da apaçık bir sapıklık

içindesiniz.”4 der. Bir de bakarsınız, onların putlarını kırmış ve dimdik ayakta
o çarpık şirk mantığına karşı: “Siz, Allah’ı bırakıp, kimseye hiçbir faydası da,
zararı da dokunmayacak olan nesnelere mi tapıyorsunuz? Yuf size de, o

taptıklarınıza da! Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?”5 şeklinde haykırır;
haykırır, hem o günkü müşriklerin hem de daha sonra gelen bütün putperestlerin
ruhlarında ürpertiler meydana getirir.

Hazreti İbrahim gibi, diğer büyük peygamberler de –değişik şartlar ve
konjonktürel farklılıklara bağlı renk ve stil ayrılıkları mahfuz– hep aynı
mesajları sunmuş ve aynı yolda yürümüşlerdir; Hazreti Nuh, Hazreti Hûd,
Hazreti Salih, Hazreti Şuayb, Hazreti Musa (sallallâhu aleyhim ve sellem)
hemen hepsi de “akl-ı semavî” yolunu takip etmiş ve mâkulü salıklamışlardır.
Buna karşılık, küfür, ilhad ve şirk cephesi ise, ömürlerini hevâ ve hevesin dar
mahbesinde, atalarından tevarüs ettikleri anlayış ve düşüncelerin tutsağı olarak,
çarpık duymanın, çarpık hissetmenin gel-gitleri arasında geçirmiş ve sürekli bir
mantıksızlık sergilemişlerdir.



Bediüzzaman’ın, sık sık üzerinde durup, mutlaka okunmasını ve temâşâ
edilmesini istediği kâinat kitabı ve varlık meşheri, mâkulü temsil eden enbiyâ,
asfiyâ, evliyâ ve İslâm ulemasından tevarüs edilegelen bir anlayışın ifadesidir.
Zamana bağlı çizgi farklılığı mahfuz, verilen mesaj ve takip edilen yol hep
aynıdır; arz u sema tetkike tâbi tutulacak.. eşya ve hâdiseler hallaç edilecek..
her şey götürülüp gerçek sahibine bağlanacak.. sonra da vicdanlarda bu
mâkuliyetin itminanı duyulacak ve mârifete dönüşen ilimler birer zevk-i ruhanî
kaynağı hâline gelecek.. derken, yerküredekiler ve semadakiler aynı ruh haletini
paylaşacak.

Kur’ân pek çok âyât-u beyyinâtıyla bize bu yolu salıklar ve mâkuliyeti,
düşüncenin sonsuza bağlanması şeklinde yorumlar: Yerinde, “Onlar başlarının
üstündeki göğe bakmazlar mı? Bakıp da Bizim onu nasıl sağlamca bina
ettiğimizi ve onda bir açık ve bir dengesizlik bulunmadığını düşünmezler mi?
Biz, yeri de yayıp döşedik ve orada da, dengeyi sağlamak için ağır baskılı
ulu dağlar yerleştirdik.. ve zeminde, gözleri-gönülleri açacak her çeşit
bitkiden çiftler yarattık. Bütün bunları, Allah’a yönelen her kula, Yaradan’ın
kudretini hatırlatması ve dersler veren birer basiret nişanesi , ibret numunesi
olsun diye yaptık. Ardından, gökten bereketli bir su indirdik. Onunla
bahçeler ve biçilmeye müsait ekinler, salkım salkım meyveleriyle  ulu hurma

ağaçları yetiştirdik.”6 diyerek, dikkatleri semalara, semalardan yerküreye,
ondan da rızka çevirerek bizi, aklımızı kullanmaya, düşünmeye; imanda
derinleşmeye ve mârifette zenginleşmeye çağırır. Yer yer mahsûsâtın önemini
vurgulayarak, hemen her zaman gözümüz önünde bulunan küre-i arzı temâşâ
etmeye davet eder ve “Onlar yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki, bu sayede
düşünüp duygulanacak gönüllere, hakikatin sesini işitecek kulaklara sahip
olsunlar. Ne var ki kör olan onların gözleri değil, sinelerindeki

basiretleridir.”7 der ve basireti kapalı gönüllerin mahrumiyetini vurgular.
Zaman zaman da aklını, basiretini kullanmayanları tevbih sadedinde,
“Göklerde ve yerde  nice deliller vardır ki, inanmayanlar gelip geçerken
(kasdî tetkike almadıklarından) yüz çevirmiş olurlar da farkına

varamazlar.”8 ferman ederek niyet ve nazarın önemine dikkatleri çeker ve
mücerret bakmanın bir mânâ ifade etmeyeceğini hatırlatır.

Kur’ân, kâinat kitabıyla alâkalı referanslarının yanında, ele aldığı konuları



takdimdeki sağlamlığı, muhtevasının düşündürücülüğü, mesajlarının
kuşatıcılığı, ifadelerinin sihri, üslûbunun müessiriyet ve inandırıcılığı ile de
çok yönlü ayrı bir mâkuliyet örneği ortaya koyar. Evet o, sırtını vahye dayadığı
gibi hep akıl yörüngeli bir yol takip eder. Bütün mesajlarını akla, mantığa,
muhakemeye tesbit ve tescil ettirerek muhataplarının kapılarını çalar.. alâka
uyaran bir üslûpla gönüllere yürür.. aklın, hissin, şuurun itirazlarına meydan
vermeyecek bir çerçevede konuşur.. ve talebelerini mâkuliyet adına sürekli
rehabilite eder. O, iç içe yüzlerce konuyu, tek bir mevzuun tahlilinde bile zor
ulaşılır bir ahenkle sunmasından, her mesajındaki içtenlik ve tesirine, inanca
açık gönülleri itminana ulaştırmasından mütereddit ruhları ikna etmeye kadar
her mevzuda arkasını vahye dayar ve insanlarla alış verişini mâkulün
yamaçlarında gerçekleştirir.

Bu açıdan diyebiliriz ki; eşyayı temâşâ edip hâdiseleri okuyabilenler, okuyup
tevhide bağlayanlar mâkulü takip ettikleri gibi, Kur’ân’ı duyup, dinleyip içine
sindirenler de hep aklî bir yol takip etmiş sayılırlar. Aksine, varlık ve
hâdiselerin iç yüzüne nüfûz edemeyip dışında kalanlar, aklî bir yolda
olmadıkları gibi, Kur’ân duymayan, dinlemeyen ve içine sindiremeyenler de
aklın nurundan tam istifade edememişler demektir. Evet, varlık ve eşyanın
okunup, düşünülüp değerlendirilmesi; değerlendirilip imana, mârifete,
Yaratıcı’yla münasebete bağlanması mâkul; her nesne ve her hâdisenin değişik
sebeplere, tabiata ve daha başka şeylere verilmesi de akıl dışıdır. Yaratıcı’nın
varlığı, birliği, şerike, nazire, yardımcıya muhtaç olmayışı mâkul; her şekliyle
şirk ve ilhad düşüncesi ise gayrimâkuldür. Eşya ve hâdiselerin şerh ve izah
edilmesi, varlığın yorumlanarak bir gerçeğe bağlanması için, Allah’la insanlar
arasında bir kısım elçilerin gerekliliği mâkul; nübüvvet ve ilâhî mesajları kabul
etmeme ise gayrimâkuldür. Risaleler’deki mülâhazalarla, bu çerçeveyi bütün
iman esaslarını içine alacak şekilde genişletmek mümkündür. Ben şimdilik bu
kadarının yeterli olabileceği düşüncesiyle, böyle bir genişlik içinde konunun
mütalaasını, İslâm mütefekkirlerinin kitaplarına havale edip geçiyorum.

Bir diğer zaviyeden, anlama, idrak etme, kavrama mânâlarına gelen akıl;
şöyle-böyle tarifi içine giren hususları kavramada önemli bir vasıta ve ruhun
hayatî dinamiklerindendir. Anlaşılacak şeyler onunla anlaşılır, onunla kavranır,
onunla değerlendirilir ve onunla bir neticeye bağlanır ki, aksi ahmaklık,
aptallık ve idraksizlik demektir. Ahmak, aptal ve idraksizler, mâkul olmayan



yolların avâre ve gayesiz yolcuları gibidirler ki; ne kâinat kitabını anlar, ne
eşya ile hemhâl olabilir, ne Kur’ân’ı duyar ne de mükellefiyet sırlarına akıl
erdirebilirler.. evet böylelerinin, dini de, dinin ruhunu da, varlığın hedef ve
gayesini de bilmeleri mümkün değildir. Peygamberimize isnad edilen bir sözde
“Ahmak bizim düşmanımızdır.” denir. Mevlâna, bu sözü serlevha yaparak o
engin söz üstadlığıyla içini şöyle döker:

“Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem): ‘Kim ahmak ise o bizim
düşmanımızdır; yol kesen eşkıyamızdır.’ der. Akıllı kişi bizim canımızdır.
Ondan gelen serin esinti bize bir reyhan ve fesleğen kokusu getirir. Akıl kızıp
bana sövse de, ben başımı eğer, ona ses çıkarmam; çünkü o, her zaman bana
feyiz bahşeden Zât’tandır... Aksine, ahmak gelip ağzıma helva koysa da, ben
onun helvasından ateşlenir ve hasta olurum.”

Diğer tasavvuf büyüklerine göre de, ötelerden beslenen semavî akıl, cismanî
arzuların boynunda bir kement gibidir. Hırs, öfke, şehvet gibi bedenî istekler o
zinciri kırmadan kat’iyen kendilerini ifade etme fırsatını bulamazlar. Bu
mânâdaki akıl, insanî değerleri korumanın polattan kilidi ve ebedî saadetlerin
de büyülü anahtarıdır. Akıl, nefse bağlı arzuların çenesinde bir gem, ağzında
bir fermuar ve ruhu sonsuza uçuran bir melek kanadıdır. Nefis, her an ayrı bir
hezeyanla insanı, çok değişik problemlere sürüklemesine karşılık, akıl, onun
oyunlarını bozan semavî bir güçtür; hem öyle bir güçtür ki, eğer kalbe bağlanıp
onun vâridâtıyla beslenmesini sürdürebilirse, onun yere serip üzerine
çullanamayacağı düşman yok gibidir. Aksine eğer o, kalbten koparılarak
semavî iken türabîleştirilirse, o zaman da düşmanlara rehberlik yapan bir haine
dönüşür; gider şehvetin yanında yerini alır.. kine-nefrete arka çıkar.. cerbezeye
girer ve semavîliğe karşı koymaya çalışır.. diyalektiğe dalar ve bâtılı hak
göstermeye başlar, demagojiyi mârifet sayarak, sürekli ihtilaf ve iftiraklara
sebebiyet verecek şekilde tartışmalara girer; girer ve başkalarını mağlup edip
utandırmayı bir zafer gibi görür.. sık sık kalbini öldürür ve onun enkazı
üzerinde nefsine otağlar kurar.. her gün birkaç defa şeytanı sevindirecek
levsiyat içine girer ve ruhunu dinamitler.

İşte, bu ölçüde bağını koparmış ve bir azgınlık unsuru hâline gelmiş akıl da,
yine Mevlâna’nın ifadesiyle, bir vehim ve zan kaynağıdır. Bu azgın akıl,
Hazreti Mustafa’nın (sallallâhu aleyhi ve sellem) önünde mutlaka kurban
edilmeli, sonra da “Hasbiyallah” denilerek Allah’a yürünmelidir. Fuzûlî



merhumun da, bu meş’um akla diyeceği bir çift sözü vardır:

“ Ben akıldan isterim delâlet,
Aklım bana gösterir dalâlet..”

Hollandalı, “Deliliğe Methiye” yazarı Erasmus, böyle bir akla karşı hep
müstehzîdir ve alaylı bir şekilde onun hiçbir şeye yaramadığını hem de ısrarla
vurgular.

“Kıymetli şeyler bozulunca zararlılardan daha zararlı hâle gelir.”
vecizesinden hareketle diyebiliriz ki, insanı diğer canlılardan ayıran bu en
önemli derinlik, onu Allah’ın muhatabı olma seviyesine yükselten bu yüce
cevher, keza onu kalbî ve ruhî hayata yükseltmede ilk muallim ve rehber,
vahiyle beslenip semavîliğini koruduğu, kâinat kitabını okuyup mütalaalarını
mârifete çevirebildiği sürece meleklerden farksızdır. Allah’tan kopup, tabiat ya
da nefse bağlandığında da, insan bünyesinde bir yılan, bir akrebe dönüşür ve
onun ebedî dirilişinin âb-ı hayatı iken, ebediyen ölümünün zehiri hâline gelir.

1 Enbiyâ sûresi, 21/221

2 Zuhruf sûresi, 43/23.

3 Bakara sûresi, 2/170-171

4 Enbiyâ sûresi, 21/54

5 Enbiyâ sûresi, 21/66

6 Kaf sûresi, 50/6-10

7 Hac sûresi, 22/46

8 Yûsuf sûresi, 12/105



KÜLTÜR MİRASIMIZIN 
TEMEL KAYNAKLARI
Kültürün, bir milletin tarih içinde üretip ortaya koyduğu, ortaya koyup

zamanla millî varlığın bir buudu hâline getirdiği veya onu şuuraltı müktesebata
dönüştürdüğü sosyal ve ahlâkî davranış disiplinlerinin bütünü olduğu
şeklindeki düşünce bir hayli yaygın. Bu anlayışa göre, bazı temel hususiyetleri
itibarıyla evrensel bir görünüm arz etse de, her toplum ve her sosyal
coğrafyada farklı bir kültürün hâkim olduğu açıktır. Tabiî bu farklılık, büyük
ölçüde düşünce sistemlerinde de müessir bir faktördür. Bu açıdan bir ferdin,
belli bir kültüre bağlı düşüncesini, belli bir referans çerçevesi aracılığıyla
kendini ifade etmesi de sayabiliriz.

Kültürü; biraz da düşünce ile irtibatlandırarak, herhangi bir milletin kendi
ahlâkî değerlerini, mezhep mülâhazalarını, varlık, kâinat ve insanla alâkalı
düşüncelerini, sosyal ve siyasal tavırlarını ve davranış disiplinlerini ifade
yollarının bütünüyle veya büyük bir kısmıyla ortaya koyması ve millî duyuş,
millî düşünüş esasına bağlılık çerçevesinde, tarih içinde meydana gelen
topyekün fikir, sanat, örf, âdet ve teâmül –bu son iki esasla alâkalı ilerde arz
edeceğimiz kayıtlar mahfuz– gibi hususların umumudur şeklinde
yorumlayanların sayısı da az değil.

Bizim kültür sistemimizde, insan-kâinat-Allah münasebeti –böyle bir
sıralamada tâbî, metbû müşterek mütalaa edilmiştir– en temel esaslardandır ve
bütün zihnî, fikrî, amelî faaliyetlerimiz bu münasebete bağlı cereyan eder.
Modern Avrupa mantığı –ki bu, tamamen bir Yunan mirasıdır– bütün
mülâhazalarını insan, eşya ve hâdiselere bağlar; dolayısıyla da, ulûhiyet
hakikatini ya hiç nazara almaz veya onu tâlî bir mevzû gibi mütalaa eder.
Oysaki, bizim düşünce sistemimizde, insan-kâinat bir meşher, bir kitap ve
hâdiselerin diliyle bir beyan olarak, varlığı kendinden (Vacibü’l-Vücûd) o
Yüce Zât’ı anlatan, O’nun sanat eserlerini teşhir eden ve icraatını seslendiren
bir dil, bir sergi ve bir enstrümandır. Yunan felsefesi ve onun çağdaş uzantısı
sayılan modern Batı mantığında aktif aklın yanında âtıl bir ulûhiyet telakkisine
karşılık, bizim kültürümüzde her zaman sanat-Sanatkâr, eser-Eser Sahibi ve
Hâlık-mahlûk münasebeti söz konusudur. Biz, kendi düşünce sistemimizde
insan ve kâinatı birer vasıta gibi değerlendirerek, belli bir örfâne ufkuna kadar



hep bu vasıtalarla, o Ulular Ulusu Sanatkâra yönelir ve O’nu ararız; ötekiler
ise, Ulûhiyet telakkisinin sadece pratikteki neticeleri üzerinde durur ve her şeyi
tamamen eşya ve hâdiselere bağlarlar. Ayrıca bizim, aktif aklın yanında her
şeyi Kitap-Sünnet, Kitap-Sünnet’in referansı çerçevesinde diğer kaynaklarla
irtibatlandırmamıza mukabil, onlar, aklı ve müşâhedeyi bilimin biricik sebebi
görerek, âdeta ilmin ve mârifetin yollarını daraltmış sayılırlar.

Özetlemek icap ederse kültür; aslî ve tâlî unsurlarıyla insan tabiatına mâl
olmuş; bilinmiş, inanılmış, yaşanılmış, nihayet şuuraltı bir doküman hâline
gelmiş mefhum, kural ve insiyakların bütünüdür ki, şuur ve irade söz konusu
olmasa da, yer yer belli sebep, sâik ve tedâîlerle mevcûdiyet ve belirleyiciliği
duyulup hissedilen epistemolojik bir olgudur.

Evet, nice ruha mâl edilmiş ve şuur altında uyuyan inançlar, kabuller, örfler,
âdetler vardır ki, zaman zaman aklın iç dinamikleri, belli sâik ve sebeplerle bu
müktesebâtı uyarır, canlandırır, harekete geçirir ve inşâ edip şekillendirir;
bazen, tıpkı eski hâliyle olduğu gibi gayet net, bazen de biraz renk atıp
matlaşmış olarak, ayniyet ölçüsünde bir misliyetle şekillendirip ortaya koyar.
Ancak bu müktesebât ne ölçüde insan tabiatına mâl olursa olsun, eskilerin
ayniyle yeniden gündeme gelmeleri kat’iyen söz konusu değildir; söz konusu
değildir, zira her yeni gün, başlı başına bir âlemdir. Ve gelirken de tamamen
kendi hususiyetleriyle gelir, kendi gurûbuyla da batar gider. Bu itibarla da biz,
şuuraltı müktesebâtımızı, birer eski gibi tekrar etmekten daha çok, onlara
şartların gerektirdiği bir kısım derinlikler ilâve ederek ortaya koyarız; daha
doğrusu, onları, asla dayalı, nesebi sahih taptaze renkler ve derinlikler
ilâvesiyle bir kere daha yaşarız. Burada milletçe her zaman tekrar
edegeldiğimiz bir hatayı vurgulamakta da yarar görüyoruz. Eskilerin yeniye
sağlam bir zemin oluşturması, yeninin de eskiyi daha da açıp geliştirmesi
yerine, biz konuyu çok defa birbirinden ayrı iki zamana bağlayıp, bu iki zaman
dilimini bazen birbiriyle vuruşturarak, bazen de karşı karşıya getirerek, hep
temellerde bir kısım krizlere sebebiyet vermişizdir: Ya, “Yeniler koklanır,
sonra çöpe atılır; eskilerse misk ü amber gibidir, karıştırdıkça çevreye güzel
kokular saçar.” diyerek, zamanın bir parçasına ait vâridât hakkında ifrat etmiş
ya da “Eskiyip gitmiş bu müktesebâttan ne olur ki; ne aranacaksa, yeninin
rengârenk dünyasında aranmalıdır.” mülâhazasıyla, bu defa da zamanın diğer
yanına karşı bütün bütün alâkasız kalmışızdır; kalmış, hem millî zaman



mefhumunu göz ardı etmiş, hem de konunun evrensel buudunu görmezlikten
gelmişizdir.

Oysaki biz, kendi kültürümüzü, sadece kendi coğrafyamız açısından değil,
bizimle medenî dünya arasında kalıcı ve sağlam bir köprü teşkil etmesi
zâviyesinden de iyi yorumlama, dikkatli değerlendirme ve düşünce
hayatımızda, açılma türünden yeni bir kültür zamanına ortam hazırlama
mecburiyetindeyiz. Değişik bir ifadeyle, milletimiz adına daha sağlam, daha
tutarlı, daha kalıcı bir kültür anlayışının inşâsı için –geleceğin önceliği
mahfuz– dün, bugün ve yarına ait değerleri birbirine feda etmeme, temâdî ve
inkişafa aynı ölçüde saygılı kalma “zorunda”yız. Aslında kültürel zaman, bizim
bildiğimiz zaman anlayışından farklı olarak önce bulunma ya da sonradan
vücûda gelme mefhumlarına bağlı değildir. Bence ona “zaman üstü” demek
daha uygun olacaktır. Hatta ona, zamandan “bağımsız” ve aşkın nazarıyla
bakmak yerinde bir yaklaşım olsa gerek; zaten kültürün sürekliliği de, tamamen
onun bu müstakilliyetine bağlıdır. Ne var ki, onun tamamen müstakil ve kendi
olan bu yapısını düzenleyen ve farklı muhitlerle münasebetini şekillendiren bir
referans çerçevesinin olduğu da açıktır. İşte bu yönüyle de o, böyle bir çerçeve
içinde, farklı mefhumlar, ayrı ayrı düşünce yolları, değişik bakış zaviyeleri, her
biri bir yoruma bağlı sanat telakkîleri ve ahlâkî değerler gibi.. hususların
bütününden ibarettir denilebilir.

Ancak her türlü mazmunu, mefhumu, düşünce tarzını, yorumu ve telakkîyi
onlara bağlı olarak götürme mecburiyetinde olduğumuz bir de temel esaslar
vardır ki, kültür, bütün renkleriyle bu esaslar etrafında daireler çizer durur..
onlarla beslenir, gelişir ve derken, onlarla zaman-mekân üstü bir hâl alır. Bu
esasları, başta Kitap ve Sünnet olmak üzere, bu iki önemli umdenin –daha
sonra bu esasları birer işaret nevinden de olsa hatırlatmayı düşünüyoruz–
referansı çerçevesinde Tefsir, Hadîs, Usûl-ü Tefsir, Usûl-ü Hadîs, Fıkıh ve
Usûl-ü Fıkıh.. ana başlıklarıyla özetleyebiliriz. Hususîyle Fıkıh ve Usûl-ü Fıkıh
(Fıkıh Metodolojisi), hem ciddî bir mesainin ürünü olmaları, hem de insanlık
tarihinde emsalsizlikleri itibarıyla o kadar engin ve zenginleşmeye açık
kaynaklardır ki, bu kaynaklara sahip olan milletler en hayâtî şeylere sahip
olmuş sayılırlar. Her medeniyetin iftihar ettiği, nev’i şahsına münhasır bazı
değerler vardır. Fıkıh ve Usûl-ü Fıkıh da, bizim medeniyetimizin en belirgin
değerlerindendir. Öyle ki, eğer geçmişimiz itibarıyla bizim medeniyetimize bir



isim bulmak icap etseydi, ona “Fıkıh” veya “Usûl-ü Fıkıh” medeniyeti demek
uygun olurdu; kapıları ardına kadar düşünceye, hikmete, felsefeye açık Fıkıh ve
Usûl-ü Fıkıh medeniyeti.. Yunan (ve Grek) medeniyetleri birer felsefe
medeniyeti, Babil ve Harran medeniyetleri birer irfan (Gnostisizm) medeniyeti,
bugünkü Avrupa bir “bilim ve teknoloji medeniyeti” olmasına mukabil,
asırlardır devam edegelen bizim medeniyetimiz, düşünce, akıl, mantık ve
muhakeme yörüngesiyle herkese açık bir Fıkıh ve Usûl-ü Fıkıh medeniyetidir.
Çok düşünürle beraber, Seyyid Bey ve Muhammed Hamidullah Hocanın da
ifade ettikleri gibi, bizdeki Fıkıh Metodolojisi çalışmaları, en mükemmel bir
hukuk sisteminin, en kusursuz bir kanun ilminin inşâsı, gelişmesi ve her asrı
kucaklayabilecek şekilde açılması zaviyesinden, en ciddî bir ilk teşebbüstür.
Hem de, epistemolojik olarak başka kültür ve medeniyetlere kaynak teşkil
etmeye açık bir ilk teşebbüs.

Her zaman değişik toplumların değişik kanun ve hukuk sistemleri
olagelmiştir; Romalıların, Çinlilerin, Hintlilerin, Yunanlıların... Ne var ki, ne
Yunanlıların levhaları, ne Romalıların Cassius kanunları ne de modern
dünyaların değişik kanunnâmeleri, hiçbir zaman fıkıh sisteminde olduğu gibi bir
metodoloji ilmine bağlanamamış ve bu ölçüde kurallaştırılamamıştır. Bu
itibarla da, temelleri Kur’ân, Sünnet ve Selef-i Salihîn’in tahkik ve tespitlerine
dayalı bu ilmi, bir başka millette bulup göstermek mümkün değildir.

Felsefe, değişik dönemler itibarıyla, yine o dönemlerin ihtiyaçlarına cevap
vermek üzere sürekli gelişen bir mantığın ürünüdür. Bizim medeniyetimizde de
Fıkıh Metodolojisi, hukûkî sistemlerimiz için tarih boyu aynı vazifeyi
görmüştür. Fıkıh ve hukuk, toplumları kurallarla yönetme misyonunu eda
ederler. Usûl-ü Fıkıh ise, fıkıh ve hukuk sistemlerine rehberlik yapar. Böyle bir
rehberlikte kullanılacak metotların türünü de, konunun durumuna göre “akl-ı
selim” belirler. Böyle bir usûl ve metodun, hukûkî konuların iyi anlaşılması
üzerinde ne büyük bir tesir icrâ edeceği açıktır. Aslında Fıkıh ve Usûl-ü Fıkıh
için söylenen sözler, aynı ile Kur’ân ve Sünnet’e bağlı diğer ilimler için de söz
konusudur. Gerçi, daha önceki kitaplar üzerinde de değişik çalışmalar yapılmış
ve onlara bağlı bazı sistemler geliştirilmiştir ama, Kur’ân ve Sünnet üzerinde
yoğunlaşan mesai ve ortaya konan yorumlar, her zaman takdirle yâd edilecek
ölçüde bir hâdisedir. Evet Kur’ân, ister bizzat Allah Resûlü tarafından ortaya
konan yorumlarıyla; isterse dilin kuralları, Arapça’nın kendine has üslûbu ve



nüzul sebepleri göz önünde bulundurularak yapılan tefsir ve tevilleriyle olsun,
düşünce hayatımızda öyle bir zenginlik kaynağı olagelmiştir ki, çok sathî bir
nazarla bile bakanlar, bunun ne büyük bir servet olduğunu hemen anlayabilirler.
Hadîs için de aynı şeyleri söylemek her zaman mümkündür. Ne var ki, bütün
bunlara vefalı ve yetenekli dimağların sahip çıkıp, anlatmaları gerekmektedir.
Yoksa, düşmanların korkunç husûmeti ve dostların da vefasızlık ya da
suskunluğuyla hep bulandırılmak istenen veya tamamen yok farz edilen bu
feyyaz kaynaklara rağmen, milletçe daha uzun süre varlık içinde yokluk
yaşamamız kaçınılmazdır.

Bu önemli kaynakların referans çerçevesi içinde, İslâm akidesinin aklî-naklî
delillerle ispatı ve dinimiz etrafındaki şüphe ve tereddütlerin giderilmesi,
teşbih, tecsim (Allah’ın herhangi bir varlığa benzetilmesi ve O’nun bir cisim
farz edilmesi) gibi felsefî çarpık mülâhazaların cevaplandırılması, ilâhî
sıfatların mevcudiyeti ve bunların çerçevelerinin belirlenmesi, “eslah” konusu,
“hüsün-kubuh” mevzuları etrafında kaleme alınmış Sünnî kelâm konularını;
maslahat, istihsan, örf, âdet ve teâmül gibi hususları da, kültür mirasımızın tâlî
kaynakları arasında zikredebiliriz.

Her biri başlı başına müstakil birer kitap konusu teşkil edebilecek bu
kaynaklara biz, şimdilik mahrûtî bir bakış çerçevesinde sadece bazı işaretlerde
bulunacağız:

1. Kitap
Kur’ân kelime-i mukaddesesi ile de ifade edilen Kitap, insanın gönül gözünü

açan, duygularını enginleştiren, düşüncesini derinleştiren; muhkemi,
müteşâbihi, nassı, zâhiri, mücmeli, mufassalı; ayrıca îmâsı, işareti, teşbihi,
temsili, istiâresi, mecazı, kinayesi.. gibi değişik beyan türleri ile başları
döndürecek ölçüde zengin bir kaynaktır ve her asra yetebilecek açılım gücüne
sahiptir. Ne var ki, ondan, onun derinliği ölçüsünde istifade etmek, biraz da
insaflı düşüncelerin ona kapı aralamalarına bağlıdır. Evet o, zaman ve mekân
üstü bir kitaptır ama, bazen niyet ve nazar çarpıklığı, onu kendi muallâ
konumundan aşağılara çekerek, beşerî düşüncelerin darlığına hapsedebilir. İşte
böyle bir bakış zaviyesi veya düşünce inhirafı yaşayanlar, hiçbir zaman onu,
kendine has o baş döndürücü derinlikleriyle tanıyamazlar. Aslında, belli ön
yargılarla kendi düşüncesinin eline-koluna kelepçe vurmuş esir ruhlar, hangi



zamanı yaşarlarsa yaşasınlar, hangi çağda bulunurlarsa bulunsunlar, bu beyan
harikası kitabın sırlarını ihata edemez ve onu, o mucizevî ufkuyla kat’iyen
tanıyamazlar. O, hemen her zaman beşer ufkunu aşan zirve bir kitap ve değişik
tefsir, tevil dalga boylarıyla eşsiz bir beyandır; ama, samimiyetle sinesini ona
açanlar için.. o, insanlık için önemli bir şans, onu tanıyıp her meselede ona
sığınmak da şanslar üstü bir şanstır; ancak, acaba böyle bir mazhariyetten
haberdar olan kaç insan vardır!? Aslında, onun ziyasına sığınmadan hiçbir
beşerî problemi çözmek mümkün olmadığı gibi, insanoğlu için onun beyan
çağlayanları esas alınmadan kalıcı herhangi bir mutluluğa mazhariyet de söz
konusu değildir.

Şimdiye kadar nice söz üstadı, beyandan ne sihirli âbideler tesis etmiş ve
nice düşünce insanı, ne felsefî ve ideal sistemler kurmuşlardır. Ama bugün
bütün o âbideler birer virâne ve o ideal sistemler de, tarihin yaprakları
arasında soluk birkaç satırlık hatıradan ibaret kalmışlardır. Beşer ufkunda
tecellî ettiği günden itibaren tazeliğini devam ettiren bir beyan varsa, o da, işte
bu Kur’ân; ve insanlığı sahil-i selâmete çıkaracak bir sistem varsa, o da, bu
mübarek kitabın muhtevasıdır. Onun beyanında öyle sihirli ve parlak bir câzibe
vardır ki, sesinin ulaşabildiği yerlerde başka sözler malayaniyata dönüşür.
Onun muhteva zenginliği karşısında düşünce ve sistem sarrafları birer dilenci
hâlini alır.

İnsan, varlık ve Allah hakikatine tercüman olan bu kitap, insan gerçeğini
öylesine incelerden ince tahlil eder, eşya ve hâdiseleri o kadar hassas ve
ölçülü değerlendirir ki, az bir dikkatle hemen herkes, bu tahlil ve
değerlendirmenin öbür ucunda âdeta nâmütenâhîyi görür gibi olur. Dolayısıyla
da, Kur’ân’ın sihirli dünyasına girebilen kalb ve ruh insanları, bir fihrist
çerçevesinde kendi nefislerinde duyup hissettikleri her şeyi, kâinatta mufassal
bir kitap muhtevasıyla görür, duyar ve ömürlerini işaret ve emarelerin
dünyasında hep ona doğru yürüyen seyyahlar gibi sürdürürler.

Evet bu kitap, irfan ufkumuzu öyle aydınlatır ki, insan, onun öncülüğünde
gönlünün “arş-ı kemâl”ine doğru yürürken, ne yol garâbetine, ne düşünce
tıkanıklığına ne de ruh inkıbazına maruz kalır.. bilgi ile heyecanın, imanla
müşâhedenin, külfet ile güvenin, nizamîlikle emniyetin iç içe duyulduğu bu
yolda o, yürür hep zirvelere doğru.. yükselir en ulaşılmaz şâhikalara.. ve erer
tâlihinin gülen yüzünü görebileceği ufuklara.



Bu kitap; insan ve kâinatın iç derinliklerine, insanoğlunun ruh enginliklerine,
onun his, şuur, irade ve gönül gibi en hayatî buudlarına ve bu mükemmel
varlığın, kâinatların yeniden vilâdetleri sayılan hilkatindeki gayeye ve mânâya,
donanımındaki fâikiyete, faaliyet alanının genişliğine, potansiyel büyüklüğüne,
arzu, emel ve heyecanlarına öyle yerinde belli şeyleri hatırlatmaya mâtuf
göndermelerde bulunur ki, şimdiye kadar ne bir felsefe, ne bir sosyoloji, ne bir
biyoloji, ne bir psikoloji ne de bir pedagoji o ufku hayal bile edememiştir.

Bu kitabı tanıyan birinin, insan, kâinat ve Allah’la alâkalı temel konularda,
onun icmallerini tafsil edip detaylandırmanın dışında başka bir kaynağa ihtiyaç
duyacağını zannetmiyorum. Aslında tafsil ve detaylandırma da, netice
itibarıyla, yine onun referans çerçevesi içinde ya bir Peygamber beyanına, ya
sağlam bir müşâhede ve muhakemeye ya da aklî istidlâle dayanma zorundadır
ki, bu da, her şeyin onun yörüngesinde cereyan ettiği mânâsına gelir.

Bu kitap, nüzûlü ile, tarihin mecrâ değiştirmesi sayılan önemli bir
başlangıçta, en mübarek bir bahtiyarın aracılığıyla, tâli’li bir toplumun ferdî,
içtimaî, siyasî, idarî, iktisadî, ruhî, fikrî hayatlarını tanzim etmeyi hedeflemiş
ve hedeflediği şeyleri de bir hamlede, bir nefhada gerçekleştirerek, bedevî bir
toplum içinde, medenî milletlere örnek teşkil edecek iç içe inkılâpların biricik
ilham kaynağı olmuştur. Aslında o, bugün bile, kendine sığınanlar için aynı
şeyleri yapabilecek güçte ve zenginliktedir. Evet o, insan, kâinat ve Allah
münasebetlerini ifadede benzeri olmayan bir zenginliğe, bir vüs’ate, hem de
tahlil ettiği konuların gerektirdiği temkin ve tenasübü koruma ölçüsünde bir
zenginliğe ve vüs’ate sahiptir. Bediüzzamanca bir üslûpla anlatılacak olursa o,
bu kâinat kompleks, saray ve meşherinin sesi-soluğu ve yorumu.. tekvînî
emirlerin en özlü tefsiri ve tevili.. her zaman müşâhede edip durduğumuz şu
koca mekân ve onun izafî bir buudu olan zamanın sırlı bir altın anahtarı..
Cenâb-ı Hakk’ın zât, sıfât ve isimlerinin en beliğ bir dili ve tercümanı.. eşyâ ve
hâdiselerin perde arkası esrarına ıttılaın biricik rasathanesi.. kevn ü mekânlar
ötesinden gelip, gönül ve dillerimizde yankılanan Allah’ın (celle celâluhu) bir
iltifatnâmesi.. şu muhteşem İslâm dünyasının ışık kaynağı, havası, ziyası.. ve
ebedlere kadar var olabilmenin –olmazsa olmaz– temel esası.. hemen herkesin,
ya ciddî bir merak ve iştiyakla ya da bir tereddüt ve ürperti ile beklediği öbür
âlemlerin haritası, tarifnâmesi, rehberi.. bütün insanlık âleminin, insanî kemalât



yolunda hiç kimseyi yanıltmayan bir terbiye kitabı, bir mârifet mecmuası ve bir
ilimler ansiklopedisi.. husûsiyle de, İslâm dünyasının en saflardan daha saf bir
ilim, irfan ve hikmet kaynağı.. nihayet, bütün Müslümanların şahsî, ailevî,
içtimaî, iktisadî, siyasî ve idarî hayatlarını asırlar boyu tanzim eden,
yönlendiren bir kanunlar külliyatı.. ihtiva ettiği dua, zikir, fikir ve münâcâtlarla
bir seyr u sülûk rehberi.. eşyâ ve hâdiseleri en ince teferruatına kadar
işaretleyen, olabildiğine veciz ama müphemi olmayan, fevkalâde zengin, ancak,
daha çok inananlara cömertçe davranan, bütün zaman ve mekânlara yeterli ve
tabiî, zaman ve mekân-üstü olan hârika bir kitaptır.

Ne meleklerin, ne ruhanîlerin ne de cinlerin müstağnî kalamayacağı işte bu
kitap, bizim kültür mirasımızın en geniş, en duru, en derin ve her zaman
deryalar gibi dalgalanıp durduğu halde hiçbir zaman bulanmayan en birinci ve
en önemli kaynağıdır. Bizim burada o mübarek kaynakla alâkalı ifade etmeye
çalıştığımız hususlar ise, sadece ona küçük birer işaretten ibarettir.

2. Sünnet
Sünnet, Fıkıh ıstılahında, Cenâb-ı Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)

söz ve hareketleri ile, yapılmasını emrettiği veya işaret buyurduğu hususların
bütünüdür. Bir diğer yaklaşımla o, Efendimiz tarafından farz veya vacip olduğu
belirlenmeyen, bazen de terk edilebilen, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın
(sallallâhu aleyhi ve sellem) söz, fiil ve davranışlarıdır ki, ibadet kabilinden
olanlara “Sünnet-i Hudâ”, âdet-i seniyyeleri cümlesinden bulunanlara da
“Sünnet-i Zevâid” denir. Usûlcüler ise meseleye daha farklı yaklaşarak, onu,
sözlere, fiillere, takrirlere bağlayıp, sözlerle sübut bulanlara “Sünnet-i
Kavliye”, fiillerle ortaya konanlara “Sünnet-i Fiiliye” ve yapıldığını gördüğü
halde, işlenip işlenmemesi konusunda sükût buyurduğu hususlara da “Sünnet-i
Takrîriye” demişlerdir ki, hemen her bölümü ile, amele müteallik
bulunanlardan ahlâkla alâkalı olanlara, terbiye ve âdâb etrafında şerefsüdur
olmuş nurefşân beyanlardan nefis tezkiyesi ve ruh terbiyesi istikametinde ortaya
konmuş düsturlara kadar, çok geniş bir alanda, gözlerimize ve gönüllerimize
ziya çalan öyle tükenmez bir kaynaktır ki, asırlardan beri insanımızın, bu
bereketli kaynaktan beslene beslene canlı bir Sünnet örneği hâline geldiği
söylense yeridir.

Evet Sünnet, ister teşrîdeki alanının genişliği, ister farklı yorumlara açık



esnekliği sayesinde, Kur’ân tefsirinden fıkha, itikadî meselelerden ahlâka, zühd
ü takvâdan ihlâsa açılan çerçevede, öyle feyyaz bir kaynak olagelmiştir ki,
başka bir din, başka bir millette bu ölçüde bereketli bir kültür hazinesinden
bahsetmek mümkün değildir. Ancak biz, şimdilik bu önemli konuyu da, o
alanlarla alâkalı yazılmış ve yazılacak kitaplara havale edip, diğer bir hususa
geçmek istiyoruz.

3. İcmâ
İttifak, kast, azim ve mutabakat mânâlarına da gelen icmâ; aynı asırdaki İslâm

müctehidlerinin dinî bir meselede ittifak etmeleri demektir ki, bu ümmete
mahsus bir mazhariyettir. İcmâ, herkesin ve hele sıradan insanların işi değil; o,
herhangi bir konuyu aslî deliller itibarı ile tespit edip değerlendirebilecek
güçteki uzmanların, o mevzû ile alâkalı mutabakatlarıdır. Avamın herhangi bir
mesele hakkında anlaşmaya varması icmâ sayılamayacağı gibi, şer’î delillere
muhalif herhangi bir meselede de icmâ söz konusu değildir. Evet, Şâriin
vaz’ettiği nasslarla, bilinmesi zarûrî olan mevzûlarda icmâ hükümsüz olduğu
gibi, varlığın hudûsu (sonradan yaratılma) türünden konularda da o,
geçersizdir. Keza, Allah’ın varlığı, birliği, peygamberlik hakikatinin sübutu
gibi hususlar da, icmâın cereyan sahasının dışında kalırlar. Ayrıca, anlaşılması
Şâriin tasrihine bağlı bulunan, âhirete ait ahvâl, kıyamet alâmetleri, ötedeki
nimet ve azap çeşitleri.. gibi mevzûlarda da icmâ söz konusu olamaz.

“Ümmetim, dalâlet üzerinde ittifak etmez.”1 şeklindeki Peygamber işareti

ve 2 ِةَعاَمَجْلا َعَم  ّللا  ِهٰ ُدَي   gibi.. cemaatin hususî bir ilâhî teyide mazhariyetini
ifade eden beyanlar, icmâın hücciyetini vurgulayan hususlardan sadece bir
ikisi…

Zeydiye’nin bu konuda farklı mütalaaları, Şia’nın değişik yorumları ve
Zâhirîler’in onun geçerliliğini belli bir zaman dilimine inhisar ettirmeleri, bu
önemli kültür kaynağının esasına dokunacak nitelikte güçlü muhalefetler
sayılmazlar. Ne var ki, onların itirazları ve bu itirazlara karşı çoğunluğun
verdiği cevaplar da hafife alınacak gibi değildir. Ancak bütün bunlar, bu
yazının istiab haddini aşacak ölçüde birer kitaplık konulardır ve bugüne kadar
da defaatle ele alınıp işlenmişlerdir. Biz burada icmâı, sadece kültür
mirasımızın bir kaynağı olarak hatırlatmak istemiştik, o kadar…



4. Kıyas
Bir şeyi diğer bir şeyle ölçüp, ortak bir değer ve hükme bağlama mânâlarına

gelen kıyas; ıstılahta, bir konu ve bir amel ile alâkalı hükmü, onun dengi,
benzeri başka bir konuda da ortaya koymak demektir. Usûl-ü Fıkıh’ta (Fıkıh
Metodolojisi) birinci meseleye “makîsun aleyh” veya “asl”, ikinci meseleye de
“makîs” veya “fer’”, bu iki mesele arasındaki ortak noktaya, diğer bir ifade ile,
“vech-i müşâbehet”e de “hükmün menâtı” denir ki, bu çerçevede tanımaya
çalıştığımız kıyas, Kitap ve Sünnet’teki zaman ve mekân üstü potansiyel
zenginliğin önemli bir açılım alanını teşkil eder. Evet kıyas, değişen zaman ve
mekânlara bağlı muhtemel ihtiyaç boşluklarına karşı, Kitap ve Sünnet’in
referansı çerçevesinde her zaman başvurulabilecek öyle zengin bir kaynaktır ki,
onun söz konusu olduğu yerde kat’iyen çareler bitmez.. ve bu açılım kapısı, ehil
olanlara her zaman ardına kadar açıktır.

Bazen birbirine münasip ve müşabih konularda “vech-i müşâbehet”
dediğimiz ortak nokta fevkalâde açıktır ve konuyla az bir mümâresesi olan
herkes, bu benzerliği hemen anlar ki, metodologlar, buna “kıyas-ı celî”
diyegelmişlerdir. Bazen de, “makîs” ve “makîsun aleyh” arasındaki ortak nokta
hemen anlaşılmayacak ölçüde kapalı olur; kapalı olur ve araştırmaya, tetkike
ihtiyaç duyulur; hatta bazen alternatif menâtlar bile söz konusu olabilir ki, buna
da “kıyas-ı hafî” demeyi uygun bulmuşlardır.

Böyle her iki cenahıyla da hem bir genişlik, hem de zenginlik ifade eden
kıyasın, ceza hukukunda –ona başvurmak, cürüm ve ceza ihdas etme mânâsına
geleceğinden– hücciyeti söz konusu değildir. Bu kabil özel durumların dışında
o, hemen her zaman müracaat edilebilecek önemli bir bilgi kaynağıdır. Ve
fakihlerin büyük ekseriyeti tarafından hücciyeti üzerinde ısrarla durulmuştur.
Biz şimdilik, onun da, mücelletlik bir konu olduğunu vurgulayıp geçelim.

5. İstihsan
Güzel görmek, görülmek, beğenmek ve beğenilmek mânâlarına gelen

istihsan; usûlcülerce farklı yorumları olsa da, çokları onu celî kıyasa muarız ve
onun mütekâbili hafî kıyas yerinde kullanagelmişlerdir. İstihsan, bazen bir
hükümde kıyasın gerektirdiğinden daha kuvvetli bir delile yönelme, bazen
kıyasla ortaya konan hükmü daha güçlü bir delille tahsis etme, bazen râcih bir
delile dayanma, bazen kıyası bırakıp, genel disiplinlere uygunluk içinde



nasslara daha muvafık olanına uyma, bazen de “terkü’l-usri li’l-yüsr”
fehvâsınca, kolaylık adına zorluğun terk edilmesi, yani bir konuda hem zorluk
hem de kolaylık söz konusu ise, kolaylık adına tercihte bulunulması mânâlarına
hamledilmiştir. Başta Ebû Hanife olmak üzere pek çok fukahânın görüşü
istihsanın hücciyeti istikametindedir. Aslında istihsana karşı çıkanlar da, ona
yüklenen mânâları daha başka ad ve unvanlarla diğer disiplinlere yükleyerek,
aynı şeyleri yapmışlardır. Bu itibarla da, onu delil kabul etmeyenlerin iddiaları
tamamen lâfzîdir ve kat’iyen böyle bir “menhelü’l-azbi’l-mevrûd”u
bulandıracak mahiyette değildir. Biz, şimdilik istihsanın tafsilini de yine
sahasının uzmanlarına bırakarak, bu fasla da bir nokta koyup geçelim.

6. Maslahat
Vasıta, vesile ya da faydalı ve iyi olana ulaştıran anlamında maslahat; bir

içtihad prensibi olarak, çok erken dönemde, kıyas ve re’yin bahis mevzûu
olduğu hemen her mecliste üzerinde durulagelmiş ve zamanla da bazı mezhep
imamlarınca müstakil bir disiplin kabul edilerek, tâlî derecede “edille-i
şer’iyye”den biri sayılmıştır. Kelimenin mânâsından da anlaşılacağı üzere
maslahat, insanların yararına olan ve onunla salâha ulaşılan bir disiplin
demektir ki, bu mânâda o, dinî hayat içinde önemli bir yer işgal eder. Aslında
Cenâb-ı Hak, kullarının din, can, mal, akıl ve nesillerinin korunmasında
maslahatı bir esas olarak vaz’etmiştir. Bu, Usûl-ü Fıkıh’taki maslahata da bir
esas teşkil etmektedir.

Maslahat, diğer fıkhî deliller ölçüsünde yaygın olmasa da, bir hayli fakih,
hususiyle de Mâlikî fukahâsı ona ayrı bir önem atfedegelmişlerdir. İmam Şafiî,
doğrudan doğruya maslahat delili üzerinde durmasa da, değişik bir yolla onu da
kıyas çerçevesi içinde mütalaa ederek, zımnen kabullenmiş görünür. Hanefî
fukahâsı farklı bir yorumla ona karşı hüsnükabullerini ortaya koyarlar. Ahmed
bin Hanbel ise, pek çok meselede olduğu gibi bu konuda da İmam Şafiî gibi bir
yol izler.

Belli ölçüdeki bu farklı yaklaşımlarla beraber maslahat, makbul bir maslahat
ise ve başka şer’î bir disiplinle de çakışmıyorsa, hemen bütün mezheplerde –
ayrı ad ve unvanlarla da olsa– kabul görmüş ve çok meselede başvurulagelen
tâlî delillerden biri sayılmıştır. Hem Şâriin ona yüklediği mânâlar, hem de
fukahânın ona tahmil ettiği fonksiyonlar açısından çok önemli bir kültür kaynağı



olduğunda şüphe yoktur. Ne var ki, onun da daha genişçe anlatılmasına ihtiyaç
vardır. Ancak, onun da açılıp anlatılması böyle bir makalenin istiab haddini
aşar.

7. Tasavvuf
Tarifini konuyla alâkalı kitap ve risalelere havale ederek, muhtevasına

kısaca geçelim:
Nazarî yanı tarikat, amelî yanı dervişlik diyebileceğimiz tasavvuf, ruhî

hayattan ahlâka, ondan da âdâb-ı muâşerete ait konulara kadar çok geniş bir
alanda önemli bir bilgi ve kültür kaynağıdır.

Bazıları tasavvufu, nefis ve enaniyet cihetiyle ölüp, kalbî ve ruhî hayat
itibarıyla dirilme.. bazıları, kendi nisbîliği içinde iradenin mevcûdiyetiyle
beraber, o yolun yolcusu olarak, gassâlın elindeki meyyit gibi Hakk’ın
iradesine teslim olma.. bazıları, bir taraftan Kur’ân’da zemmedilmiş bulunan
mesâvî-i ahlâka karşı tavır alırken, diğer taraftan da mehâsin-i ahlâk ile
bezenme.. bazıları, muktezâ-i beşeriyet kalbdeki ve ruhtaki bize ait uzaklığı
aşarak, ilâhî yakınlığı “kurbet” unvanıyla vicdanlarımızda duyma.. bazıları,
Kur’ân ve Sünnet rehberliğinde bir çizgi takip ederek, hayatımızda hevâ ve
hevesin yerine hüdâyı ikame etme.. bazıları, bütünüyle “Müsebbibü’l-Esbâb”a
yönelerek, sebepleri aktif müessiriyet dışında görme.. bazıları da, cismanî ve
bedenî arzulardan sıyrılarak, –imkân el verdiği ölçüde– melekî vasıflarla ittisaf
etme şeklinde yorumlamışlardır.

Ahlâkî yaklaşımı öne çıkararak, tasavvufla alâkalı şunları söylemek de
mümkündür: O, şeytan ve nefsin dürtülerine karşı her zaman kalbi temiz
tutmak.. nefsi kendine has temayüllerinden vazgeçirerek, mümkün olduğu
ölçüde, onun hareket alanını daraltmak.. sürekli kalbin ve ruhun derece-i
hayatında kalmaya çalışarak, hakikî insanlığa yükselmenin yollarında
bulunmak.. Hak’la olan münasebetlerde ciddîlerden ciddî olmanın yanında,
hayatını başkalarının maddî-mânevî mutluluğuna bağlamak.. en samîmâne
gayretler ve en büyük işlerde bile karşılık beklemeden, peygamberâne bir yol
izlemek.. Hakk’a kulluk hamlelerinde her zaman, mişkât-ı Muhammediye’nin
(sallallâhu aleyhi ve sellem) gölgesinde yol almaya kararlı bulunmak.. Allah ile
münasebetlerinde Hâlık-mahlûk, abd-Mâbud, talip-Matlub, kâsıd-Maksûd
mülâhazalarına sımsıkı bağlı kalarak dupduru, halis, garazsız-ivazssız bir



ubûdiyet sergilemek.. mâsiyet karşısında her zaman dişini sıkıp dayanmak..
ibadet ü tâati hayatın gayesi ölçüsünde bir neşve ile yerine getirmek.. belâ ve
musibetleri gülerek istikbal edip, kahr u lütfu bir bilmek.. her türlü sa’y ve
gayrette beşerî takvimlere değil, Hakk’ın takdirlerine bağlanarak, zamanın
çıldırtıcılığına karşı bir kuluçka sabrı göstermektir ki, esas yeri, kalbin zümrüt
tepeleri etrafında telif edilmiş kitap ve kitapçıklar olan tasavvuf, bütün bir
hayatı kucaklayan, besleyen, zenginleştiren, beyan, burhan ve irfan destekli öyle
engin bir bilgi ve mârifet havzıdır ki, ne Doğunun mistik telakkileri içinde ne de
Batının felsefî cereyanları arasında o derinlikte bir kaynak göstermek mümkün
değildir.

8. Kelâm
Söz, konuşma, dil, Kur’ân-ı Kerim, ilâhî emir ve nehiy mânâlarına gelen

kelâm; İslâm inanç sistemini aklî ve naklî delillerle müdafaa etmeyi,
mü’minlerin düşünce istikametlerini korumayı, dine karşı zaman zaman ortaya
atılan veya atılması muhtemel bulunan şüphe ve tereddütleri bertaraf etmeyi,
bir kısım yanlış felsefî cereyanlara karşı eskilerin “akâid-i hakka-i İslâmiye”
dedikleri hakikatleri “Sünnet-i Seniyye” çerçevesinde koruyup kollamayı
üstlenen bilgilerin bütünüdür.

Diğer bir yaklaşımla kelâm, dinin asıl kaidelerini (usûlü’d-din) Kitap,
Sünnet ve bu iki ana esas çerçevesinde selef-i salihînin mütalaalarına bağlayan
bir kısım ilim ve mârifet nazariyeleri (epistemoloji) ihtiva eden düsturların
mecmûudur. Bu düsturlar, öteden beri pek çok âlim, mütefekkir ve İslâm
filozofu tarafından kitaplaştırılmış ve eskinin mektepleri sayılan medreselerde
tahsil edilegelmiştir.

Bazı mütefekkir ve âlimler bu konuda, Kitap ve Sünnet çerçevesinde kalıp,
mevzû ile alâkalı herhangi bir fikir yürütmemelerine karşılık, bazıları, beyanı
burhanla besleyerek ve irfanla da zenginleştirerek, konuyu hem tasavvufî, hem
de felsefî malzemeyle genişletmekte beis görmemişlerdir. Beis görmek bir
yana, onunla iştigali bir dinî hizmet saymışlardır. Gerçi bu ölçüdeki bir açılım,
İslâmî düşünce sisteminin içine eski miras artıklarından bazı çarpık şeylerin
girmesine de sebebiyet vermiştir ama, bunun Müslümanlara daha büyük, daha
geniş düşünce ufukları açtığı da bir gerçektir.

Ne var ki biz, şimdilik burada, kelâmın olumlu-olumsuz yanlarını münakaşa



etmekten daha ziyade, sadece onun kültür mirasımız adına ne bereketli ve ne
engin bir kaynak olduğunu hatırlatmakla yetinerek, yeni münakaşalara kapı
aralayacak hususlara girmemeyi düşünüyoruz.

9. 10. 11. Örf, Âdet, Teâmül
Örf; kanun olmadığı halde, insanlar tarafından hüsnükabul gören ve umumun

alâkasına mazhar olan, akla, tab-ı selîme ve dine de aykırı bulunmayan âdet, hâl
ve davranıştır. Hanefî fukahâsı daha farklı bir yaklaşımla ona; “Aklen, şer’an
güzel bulunan ve salim düşüncede de münker sayılmayan hususların
bütünüdür.” derler.

Âdet ve teâmülle örf arasında ciddî farklar vardır; her şeyden evvel örf veya
mâruf güzel görülen bütün âdetlere ıtlak edilmesine karşılık, âdet ve teâmüller
bazen nahoş da olabilirler. Bundan dolayı da “iyi âdet, kötü âdet” veya “güzel
teâmül, fena teâmül” sözleriyle, âdet ve teâmüllerde bir ayırım gözetmemize
mukâbil, örfte böyle bir farklılığa gitmeyiz. Ayrıca örf, hem söz, hem de amelle
ifade edilmesine karşılık; âdet ve teâmüller sadece fiil ve davranışlara bağlı
kalırlar. Bundan başka, âdet ve teâmüllerin “âtıl akıl”a ait bir yanları vardır ki,
bu yanları itibarıyla onlar, tamamen eskiyi kabul ve taklide dayanırlar. Kur’ân,
pek çok yerde böyle bir anlayışı tenkit sadedinde, “Biz atalarımızı bir din ve
bir millete bağlı bulduk ve onların izlerine uyduk (onları izlemeye koyulduk)

derler.”3 diyerek, böyle bir taklit ve şablonculuğu açıktan açığa ayıplar. Örf
ise, Kur’ân-ı Kerim’de her zaman mâruf unvanıyla emredilegelen, hiç olmazsa
tavsiye edilen hususlardandır.

Biz burada, hukuktaki yerleri itibarıyla bir kısım ahkâma esas teşkil etmeleri
açısından değil, örfün mutlak mânâda, âdet ve teâmüllerin de dinin ruhuna
muhalif düşmemeleri şartıyla kültür mirasımızın önemli birer kaynağı
olduklarını vurgulamak istedik. Yoksa, sadedinde bulunduğumuz konulardan her
birerleri, birer kitapçığa, hiç olmazsa uzunca bir makaleye mevzû teşkil edecek
kadar geniştir. Bu da, hem bizim iktidarımızı, hem de bu yazının istiab haddini
çok çok aşar.

Buraya kadar işaretleyip geçtiğimiz bütün yazılanlar, fevkalâde daraltılmış,
hatta bir ölçüde bazen sadece mevzûun ismi ve tarifiyle yetinilerek, dar bir
makale çerçevesinde, kültür mirasımızın kaynakları ve bu kaynakların iç
yapılarının hatırlatılmasından ibarettir. Bu esnada, birbirinden ayrı gibi



görünen kültür mirasımızın değişik kaynakları arasında ciddî bir organik
birliğin var olduğunu da vurgulayarak, bize ait ayrı bir özelliği daha hatırlatmak
istedik. Bütün bunları yaparken de fantezilere girmemeye fevkalâde özen
göstererek ve değişik sunîliklere takılma gibi hususlardan uzak durarak, bütün
dikkatlerimizi büyük ölçüde, konunun epistemolojik buudu üzerinde teksif edip,
kültür ve düşünce mirasımızın farklı alanları arasındaki münasebetleri
hatırlatmaya çalıştık. Anlatılan şeylerin hemen hepsinin hatırlatılması
zaruretine binaen, mahrûtî bir bakışla her konuyu olabildiğince daraltıp,
mevzûun teferruatını uzman firasetlerin yorumuna bırakarak ve şayet gelecekte
bunları daha bir detaylandırmayı düşünüyorsak, onu da ömrün vefa etmesine
bağlayıp, birer damla ile deryalara işareti şimdilik yeterli bulduk.

1 İbn Mâce, fiten 8; Abd İbn Humeyd, el-Müsned s.367.

2 Tirmizî, fiten 7; İbn Hibbân, es-Sahîh 10/438.

3 Bkz.: Bakara sûresi, 2/170, Maide sûresi, 5/104, A’raf sûresi, 7/28, Enbiyâ sûresi, 21/53.



İSLÂM RUHU
Bugün insanoğluna rahat nefes alabilme imkânını sağlayacak bir tek atmosfer

varsa, hiç şüphesiz o da İslâm atmosferidir. Son bir-iki asırdan beri topyekün
insanlığa dayatılan pek çok sistem, onun ızdıraplarını artırmadan başka bir şeye
yaramadı. Bir kere, bu sistemlerin hemen hepsi, büyük ölçüde onun ruhuna
yabancı idiler. Bunlardan bazıları ile muvakkaten bir uyum sağlandı ise de,
hemen her zaman bir iç tepki ve hazımsızlığın yaşandığı da bir gerçekti. Bu da,
pek çok kimsede içten içe her düşünce tarzına ve her sisteme karşı bir kuşku
hâsıl ediyordu ki, böyle bir güvensizlik, kuşku ve tereddüdün de yeni yeni
bunalımlara sebebiyet vereceği açıktı. Bu itibarla da, her yeni çağrı aynı
zamanda yeni bir buhran sebebi görülüyor ve yeni bir tepkiyi de beraberinde
getiriyordu. Getiriyordu, zira her şeyden evvel insanlığa dayatılan bu sistemler,
hayat, kâinat ve Yaratıcı münasebetleri açısından pek çok boşlukları bulunan
bir kısım faraziyelere dayanıyordu. Ayrıca, insan mahiyetini tam bilememe,
dahası, onun kalbî ve ruhî hayatını bütün bütün dışlama, bu sistemlere ait öyle
eksiklikler idi ki, bu boşlukların bir başka şeyle doldurulması da mümkün
değildi.

Herhangi bir boşluğa meydan vermeden, insan-kâinat ve Allah münasebetini,
hassaslardan hassas bir denge içinde vaz’etme ancak İslâm’a müyesser
olmuştur. Gerek ondan evvel ortaya çıkan mânevî teşekküller ve maddî
organizasyonlar, gerek ondan sonra insanlığa kurtuluş ve ümit vaadiyle ortaya
atılan değişik sistem ve cereyanlar, insanlığın hiçbir beklentisini
karşılayamamanın yanında, hep vaad ettikleri şeylerin gerisinde kalmıştır.
Bugün, insanlığın beklediği veya ihtiyaç duyduğu şeyler, kalb ve ruhun açlığıyla
alâkalı olduğu hâlde, bütün gayretlerin cismanî arzuları tatmine yönelik olması,
büyük bir “yanılgı”dır. Deniz suyu ile susuzluğumuzu giderme gayreti ne ise,
mânevî açlık ve tatminsizliklerimizi giderme adına cismaniyet ve bedeni
semirtme gayretlerimiz de aynı şeydir. Yıllar ve yıllar var ki, topyekün insanlık
ve hususiyle de bizim dünyamız hep böyle fasit bir daire içinde dönüp
durmuştur. Bedenî arzularını tatmin gayreti adına her hamlesi, onu biraz daha
kendi ruhundan uzaklaştırmış ve her uzaklaşma insiyakı da, onda yeni yeni
hezeyanlar meydana getirmiştir. O, bu dönemde bir taraftan ruhî ve kalbî
hayatındaki boşluklarıyla cismanî ihtiyaçların pençesinde kıvrım kıvrım



mük’ap açlıklar yaşarken, diğer taraftan da bedeni itibarıyla küstahlaştıkça
küstahlaştı ve nefsanî isteklerini bütün insanî değerlerin biricik hâkimi hâline
getirdi. Oysaki, topyekün insanlığın gerçek açlık ve susuzluğunun temelinde
İslâm’ın ruhundan uzaklaşma yatıyordu. İslâm’ın ruhu derken elbette ki bu,
şimdilerde bakış zaviyemiz ve değerlendirmelerimiz açısından matlaşmış, renk
atmış ve semavî cazibesi itibarıyla buğulanmış İslâm ruhu değildi; o, kendi renk
ve desenleriyle hâlâ bir kısım temiz ruhlarca duyulup zevk edilen, Saadet
Asrındaki insanın hissedip yaşadığı İslâm ruhuydu. Bu ruh, hemen her dönemde
tertemiz, dupduru ve hiçbir zamana ve mekâna ait düşünce kirlerinin
bulandıramayacağı kadar hep derin deryalar gibi dalgalanıp durmuştu. Ne var
ki, ona ulaşmak ve ondan tam istifade edebilmek için belli bir niyet ve nazara,
belli bir cehd ve gayrete, belli bir teveccüh ve güvene ihtiyaç vardı.

Bu ruh, ne kadar mükemmel, lâhutî ve dinamik de olsa, onun müntesip ve
temsilcilerinde sağlam ve mütemadî bir niyet, isabetli bir bakış ve
değerlendirme, kararlı bir keşif ve içtihat azmi ve aradığı her şeyi onun içinde
bulabileceği inanç ve güveni yoksa, onca zenginlik ve aşkınlığına rağmen,
ondan tam istifade etmeleri mümkün olmayacaktır. Dahası, ömür boyu bu
semavî hazine ile iltisaklarını devam ettirseler de, açlık, sefalet ve türlü türlü
ihtiyaç ve illetleri aşmada zorlanacaklardır; zorlanacaklardır zira, her zaman
Kur’ân ve Sünnet’le beslenegelen bir dünyanın başka şeylerle tatmin olması
mümkün değildir. Ben şahsen, Kur’ân ve Sünnet’in, ilk asırlardaki muhatapları
seviyesinde ele alınıp değerlendirilebildiği takdirde, çağımızın pek çok
kemikleşmiş problemlerinin çözülebileceğine ve gelecekteki muhtemel bunalım
dalgalarının da kırılacağına, hiç olmazsa zararsız hâle geleceğine inanıyorum.
Aslında İslâm, bizim dünyamızda, her zaman analarımızın sütü gibi birinci
besin kaynağımız olmuş.. duygu, düşünce ve değerlendirmelerimizde hep
belirleyici bir rol oynamış.. evlerimizin içinde hep bizimle beraber olmuş,
kesintisiz bütün hayatımızda soluklanmış.. ve ona karşı hiç mi hiç yabancılık
hissetmemişizdir. Buna mukabil, pek çok yabancı kaynaklı ideolojiler,
doktrinler, kapımızın önüne kadar gelmiş, sokaklarımızı naralarıyla inletmiş;
ama kat’iyen içimize girememiş, ruhlarımızla hâlleşememiş ve hiçbir zaman
onlar bizim, biz de onların olmamışızdır. Aksine, daha ilk karşımıza çıktıkları
andan itibaren şekil ve çehrelerindeki yabancılıklarıyla ruhlarımızda tepki
uyarmış, tereddütlerimizi deşelemiş, düşünce muhitimizde hep iğreti bulunmuş



ve ancak toplumdaki muafiyet (bağışıklık) sisteminin zaafa uğratılması
ölçüsünde millî bünyede barınma imkânı elde etmişlerdir.

İslâm, bizim ülkemizde, bizim coğrafyamızda, bizim kentlerimizde, bizim
evlerimizde; bizim hayatımızı, bizim ihtiyaçlarımızı, bizim heyecanlarımızı
kucaklaya kucaklaya bize o kadar yakın bulunmuştur ki, hemen her hareketimiz,
her davranışımız ve her aktivitemizde ondan pek çok renge rastlamak
mümkündür. Tavırlarımızda ve uzuvlarımızda onun boyası, zihinlerimizde onun
med ve cezirleri, gönüllerimizde onun sesi-soluğu, simalarımızda onun izi,
dizlerimizde, topuklarımızda onun nasırları, yorgunluk anlarımızda onun
dinlendirici fasılları, dinlendiğimiz zamanlarda onun düşündüren ilhamları;
canlarımızda onun tasarrufu, mallarımızda onun ortaklığı, ferdî ve ailevî
hayatlarımızda onun belirleyiciliği; birbirimizi sevip kucaklamada onun
inandırıcı teşvikleri, ümit ve emellerimizi şahlandırmada onun sonsuzluk
vaatleri; hak, adalet ve eşitlik konularında onun gönüllere inşirah veren dengeli
formülleri, bizi ona o kadar içten bağlamış, daha doğrusu o denli onun tiryakisi
hâline getirmiştir ki, –Allah korusun– bir gün kalkıp da bizi bırakıverse,
zannediyorum kederimizden kahrolup gideriz.

Hak, adalet, eşitlik ve evrensel güven gibi konuları, belli hedeflere ulaşmada
birer vesile ve belli doktrinleri gerçekleştirmede birer vasıta olarak
kullananlara karşılık İslâm, bu âlemşümul değerleri, halkın mutluluğu ve
Hakk’ın hoşnutluğu birleşik noktasında ele alarak, hem Yaradan’ın hem de
yaratılanların isteklerini birden gerçekleştirmiştir. O, Müslümanların da bu
espriye bağlı kalmalarını ister. Bu itibarla, eğer bugün Müslümanlar da
konunun hassasiyeti ölçüsünde “hak”, “adalet”, “eşitlik” derken bu yüksek
mülâhazalarını cismanî ve nefsanî isteklerine alet etmez ve Hakk’a bağlı
götürürlerse, şimdilerde olmasa da yarın herkesin imreneceği bir konuma
yükselecekleri muhakkaktır. Bu konum, Allah’ı sevme, Allah tarafından
sevilme ve insanlar tarafından da gıpta ile takip edilme konumudur. Böyle bir
payeyi ihraz eden en birinci sâik ise, İslâm’ın yenilmez gücü ve Müslümanın
imrendirici hayat tarzıdır.

İslâm’ın, dıştan ithal edilen herhangi bir ideoloji ve doktrin gibi
propagandaya ihtiyacı yoktur. O’nun referansı kendisi ve vefalı temsilcilerinin
tavırlarıdır. O, her zaman hakkın yanında olmayı, hakkı tutup kaldırmayı yeğler
ve hakka saygıyı en büyük ibadet sayar. “Hâlık’ın nâmütenahî adı var, en başı



Hak; / Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak.” (Âkif) mülâhazaları, bu
espriye bağlı söylenmiş ve hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz bir gerçeğin sesi
ve soluğudur. İslâm, her zaman, kuvvetin hakta olduğu prensibine göre hareket
eder ve asla, zalim ve azgın kuvvetlerin dayatmaları karşısında “pes” etmez.
Hep dik durur, merdane yürür; ne zulmü alkışlar ne de zalime serfürû eder.
“Baş eğmeyiz edânîye dünyâ-yı dûn içün; / Allah’adır tevekkülümüz,
itimadımız.” (Bâki) der ve koşar hedefine..

Hak ve kuvvet muvazenesi, başlı başına üzerinde durulması gereken önemli
bir konudur.. ve daha bir vuzuh ve inkişafa ihtiyacı vardır. Ancak biz, şimdilik
“bir başka zaman” deyip o konuyu geçiyoruz.

İslâm, adalet ve istikameti, en geniş çerçevesiyle ferdî, ailevî ve içtimaî bir
yaşam biçimi olarak kabul eder. Evet, hayatını İslâm’a bağlayan bir fert,
dosdoğru düşünür, dosdoğru yaşar, hep hakkaniyet çerçevesi içinde kalmaya
çalışır; kendinden başlayarak zulme ve haksızlığa karşı tavır belirler ve kendi
haklarını koruma, kollama mevzuunda gösterdiği hassasiyet ölçüsünde, hatta
ondan da ileri, başkalarının hukukunu gözetmede titiz davranır ve hayatını âdeta
bir teraziye bağlı yaşıyor gibi hep tartılı ve ölçülü yaşar.

Adalet ve istikamet konuları da başlı başına ele alınıp tahlil edilmesi
gereken mevzulardandır ve bu makalenin istiab haddini aşar.

İslâm, eşitliği, Hakk’ın isteği ve insana saygının gereği olarak görür.. ve
onun sarsılmasını ya da tamamen ortadan kaldırılmasını insanlığa karşı
işlenmiş büyük bir cinayet sayar. O, renk, ırk, bölge ve seviyeli ailelerden
gelmeye bağlı imtiyazlara karşı açıkça tavır alır ve her zeminde bu çarpık
anlayışla fikren mücadele eder. O, her zaman istidat ve beceri farklılıklarını
alkışlayıp öne çıkarmada, herkese aynı fırsat eşitliğinin verilmesi ve aynı
imkânlardan yararlandırılması konusunda fevkalâde hassastır. İslâm, soya-sopa
bağlı yapılanmaları tasvip etmediği gibi, hayatın sadece tek bir ünitesinde bile
olsa, belli bir sınıfın hâkimiyetini de (bir çeşit oligarşi) açıkça reddeder. O,
her zaman ferdî kabiliyetlerin önünü açar, başarıları alkışlar ve bunu, “Sizin

bazınızı bazınızdan üstün kıldık.”1 mazmununun gereği sayar. Buna mukabil,
her türlü monarşik mülâhazaya karşı da mücadelesini sürdürür.

İslâm, toplumun her fert ve her kesimini aynı sıcaklıkla bağrına basar.
Herkesin ihtiyaç ve beklentilerini eşit bir çizgide değerlendirir ve avazı çıktığı



kadar kimsenin kimseden üstün olamayacağını haykırır; haykırır ve hem eşitliği
hem de fırsat eşitliğini ısrarla vurgular. O, istidatları alâkasızlığın ağında
söndürme ve kabiliyetleri seçkin doğmamışlıkla zincire vurup felç etmenin
üzerine hışımla yürür.. ferdin iç dinamizmi ve samimî gayretlerine dayanmayan
yükselmelerin, büyümelerin karşısına dikilir ve açıktan açığa bunun gayriahlâkî
olduğunu ilan eder. Gayriahlâkî bu tür davranışları da büyük ölçüde ruh
sefaletine bağlar. İslâm, böyle bir ruh sefalet ve zilletini, hem onun maddî
sebep ve sâiklerini ortadan kaldırarak, hem de iman, mârifet ve ihsan şuuruyla
ferdî iradeleri güçlendirerek ruhlardan söküp atmaya çalışır.

Evet, ruhun her türlü denâet ve sefalete karşı korunabilmesi, ancak sağlam
bir inanç, engin bir irfan ve sürekli bir murakabeden oluşan mazbut bir zırha
sığınmakla mümkün olabilecektir. Böyle bir donanımla ruhun doygunluğa ve
itminana ulaşması, insana beden ve cismaniyetin çok çok üstünde daha önemli
ve hayatî şeylerin bulunduğunu gösterir. Aksine, böyle bir donanımdan mahrum
bulunan kimselerin gerçek insanî değerleri korumaları ve uzun zaman ayakta
kalmaları oldukça zordur. Zira, ruh sefaleti ferdi kendi olmadan uzaklaştırarak,
her tarafa çekilebilen, her kalıba sokulabilen öyle bir kopukluğa sürükler ki,
artık böyle birinin er-geç kapıkulu durumuna düşüp köleleşmesi kaçınılmazdır.

Bizler, İslâm inancının imanlı gönüllerde oluşturduğu/oluşturacağı dinamizmi
kavrayabildiğimiz takdirde, ferdî ve içtimaî bütün iniş ve çıkışların, çöküş ve
yükselişlerin gerçek sâiklerini anlamanın yanında, yeniden derlenip
toparlanmanın, kendimize gelip kaçırdığımız kervana yetişmenin temel
esaslarını da idrak edebileceğimizi düşünüyoruz. Bu hususta, başta Saadet Asrı
insanları olmak üzere bütün itilâ dönemlerimizin bayraktarı sayılan altın
soyumuz bizim için ciddî birer örnek sayılabilir. Eğer onların anlayış
çizgisinde şanlı geçmişimizi, “anilmerkez” bir hız kaynağı olarak arkamıza alır
ve kendi mânâ köklerimize sımsıkı tutunarak, Âkifçe bir üslûpla, “Allah’a
tevekkül eder, sa’ye sarılır, hikmete râm olursak”; –olmalıyız da– işte o zaman,
önümüzdeki bütün aşılmaz gibi görünen tepelerin dümdüz ve düzlüklerin de
pürüzsüz hâle geleceğinde şüphe edilmemelidir.

Gerek düşünce ve aksiyon hayatı, gerek vicdan âleminde Asr-ı Saadet
topluluğu ve millî tarihimizin büyük mimarları, İslâm’ın kusursuz
temsilcileridirler. Onlar, Kur’ân’ın gölgesinde ve İslâm’ın feyyaz ikliminde
yetişmişlerdi; yetişmiş ve ömürlerini, fânileri sonsuzdan ayıran erişilmez bir



ufukta sürdürmüşlerdi. İslâm öncesi oldukça sert, hatta vahşi ve âdetlerinde
mutaassıp, olabildiğine inatçı, fena huy ve fena âdetlerle delik-deşik bir
toplumun böyle bir hamlede aklı, kalbi, ruhu ve nefsiyle örnek bir cemaat
haline gelmesi, başka değil, İslâm’ın apaçık bir mucizesidir. Bunlar, Kur’ân’ı
dinledi, Kur’ân’la beslendi; Hazreti Sahibü’l-Kur’ân’a gönül verdi; derken
kendilerini, duygu, düşünce ve his dünyalarıyla bir inşa, bir imar ve bir ihya
zemininde buldular. Yepyeni bir dirilişe ermiş olmanın heyecanıyla tepeden
tırnağa değişti.. kötü huy ve öldürücü alışkanlıklardan uzaklaştı.. nefisleriyle
yaka-paça olarak, gayrimeşrû dairedeki bütün cismanî arzulara karşı savaş
açtı.. ve faziletli bir sistemin faziletli temsilcileri olarak, hayatlarını
başkalarını mutlu etmeye bağlayıp, yaşamadan daha çok yaşatma azmi içinde
bulundular.. her zaman bir kısım beşerî zaafları olabileceği mülâhazasıyla, hep
tetikte ve temkinli davrandı ve kaymamaya çalıştılar.. sürçtüklerinde de,
gönüllerinin bütün samimiyetiyle tevbe, inâbe ve evbelerle yeniden Hakk’a
yöneldi ve amûdî (dikey) yükselme yollarını araştırarak, hep şahikalarda
dolaşmaya programlı olarak yaşadılar. Azlığa bağlı ezilmeler, yalnız kalıp
gariplik yaşamalar, tehdit edilip bastırılmalar, hatta yer yer maruz kaldıkları
mağduriyetler, mazlumiyetler, mahrumiyetler karşısında daima dimdik durdu ve
kat’iyen “pes” etmediler. Bu ölçüdeki mukavemetlerinin yanında hep birer
muhabbet fedaisi gibi davrandı; herkesi kucakladı, herkese bağırlarını açtı, her
düşünceye saygılı davrandı ve “insan-ı kâmil” olmanın bütün icaplarını yerine
getirdiler. Kur’ân’dan ve Sünnet’ten ruhlarına akan bilgilerden yepyeni bir
dünya kurdu ve potansiyel insanî değerlerini realite planında da ortaya
çıkararak, arkadan gelenlere örnek oldular.

Yaratıcı’ya yönelen, gerçek kıblesini bulup Hakk’a kullukla çeşit çeşit
kulluklardan kurtulan; arzulara kulluk, kuvvete kulluk, şehvete kulluk, şöhrete
kulluk gibi, insanı sefilleştiren bayağılıklardan sıyrılmış o insanlar bizim
köklerimizdi.. onlar bizlerdik.. bizler, onların hâlihazırdaki temessülleri; onlar
bizim aslımız, arkadan gelecekler de bizim faslımız olacaktır. Biz, İslâm’ı
evlerimizde hep bir ninni diye dinlemiş, beşiklerimizin gıcırtılarında onu
duymuş, analarımızın göğsünde onunla beslenmiş; atmosferimizde onu
soluklamış İslâm’ın çocuklarıyız. İslâm, bizim içimizdeydi ve o, hiçbir zaman
bize yabancı olmadı.



1 İsrâ sûresi, 17/21.



DAR BİR ZAVİYEDEN 
DÜŞÜNCE SİSTEMİMİZ
Bizim düşünce sistemimizde; akıl, fikir, kalb, insan hissiyâtı ve bütün

semereleriyle vahiy.. gibi hususların hemen hepsi fevkalâde önemlidirler ve bir
vahidin farklı yüzleri gibidirler. Oturduğu alanın genişliği açısından bu
sistemin, başkalarına nisbeten daha bir engin olduğu her zaman söylenebilir.
Zaten İslâmiyet, insanlığa sunduğu mesajlarında hep bu açıklık ve vüs’ati
gözetegelmiştir: O, muhatap ve müntesipleriyle münasebete geçerken, aklın
referansı çerçevesinde, düşünce buutlu, hissiyat televvünlü, vahiy dayanaklı ve
ilham enginlikli bir diyalog yolu takip etmiş ve hükümlerini, insan, varlık ve
Yaratıcı arasında kurduğu çok sağlam, Kur’ânî muhkemâta uygun, mâkul ve
mantıkî esaslara bağlamıştır. Kur’ân’ın ışığında İslâm’ın tesis ettiği bu
münasebet o kadar güçlü ve insanoğlunun his, düşünce ve muhakemesine o
kadar uygundur ki, ne ondan evvel ne de ondan sonra bu ölçüde akıl, kalb ve
ruh arasında dengelerin gözetildiği bir başka sistem göstermek mümkün
değildir.

Evet İslâmiyet, gerek insanın, biraz da onun o daracık iç dünyası itibarıyla
ve gerek bütün bir makro âlemle münasebetleri açısından seciye ve tabiatına en
uygun, en ideal bir sistemdir ve onun ihtiyaçlarına cevap vermesi bakımından
da eşi-benzeri yoktur/olamaz da. Şunu da hemen ifade etmeliyim ki, bunun
böyle olması gayet tabiîdir; zira İslâm’ın en birinci referans kaynağı saf vahiy
ve onun en birinci yorumcusu da Sünnet’tir. Bu itibarla da diyebiliriz ki,
Kur’ân bir mucize olduğu gibi, onun mesajlarıyla vücut bulup şekillenen bu
sistem de bir mucizedir. Kur’ân’ın eşi-benzeri olmadığı gibi O’nun eseri
sayılan İslâmiyet’in de misli-menendi yoktur.

Kur’ân’ın aydınlık dünyasında varlık-eşya-tabiat birdenbire farklılaşır ve
ayrı bir şekil alır.. insan ve onun maddî-mânevî duyguları ayrı bir derinliğe
ulaşır.. akıl, o mucize beyan sayesinde her şeyi olduğu gibi görme seviyesine
yükselir.. kalb onun ışıktan atmosferinde tam inkişaf edip gelişebilir.. ruh da,
ancak onun vâridâtıyla kanatlanıp kendi “arş-ı kemâlâtı”na yükselebilir..
yükselip her şeyi gönül sultanlığına bağlayabilir. Bu, dün hep böyle olmuştu,
bugün de böyle olmaktadır, yarın da böyle olacaktır. Elverir ki mü’minler,
duygu, his, şuur ve idraklerinin yanında onu, indiği dönemdeki tazeliği, safveti,



nûrâniyeti ve muhataplarının gönüllerinde hâsıl ettiği heyecanla tam
duyabilsinler.

Zaten, duyabilenler için onun soluklarında sürekli bir aşk u heyecan ve bir
şevk u iştiyak duyulagelmiştir. Onu gönül kulağıyla dinleyenler, her zaman
ondan yükselen bir “ba’sü ba’del mevt” çağrısıyla irkilmişlerdir.

Evet Kur’ân, temel esprisi itibarıyla farklı bir cihad düşüncesiyle gelmişti;
insanları, kendilerini tanımaya uyarma cihadı; bütün varlıkla münasebete geçme
cihadı; cismânîliğe ve nefsânîliğe baş kaldırma cihadı; muhataplarının kendi
içlerinde kendilerini fethetme cihadı; düşmanlığa, kin, nefret, şehvet, garaz,
ihtiras ve kıskançlık gibi.. insanı alçaltan bütün kötü duygu ve tutkulara karşı
tavır belirleyip tetikte bulunma cihadı; herkesin kendini bir yüksek mefkûreye
bağlaması cihadı; bütün korkuları ve beklentileri aşma cihadı; dünyayı ahiretin
bir intizar salonu kabul edip öteleri ihya ve burayı da ötelere bağlı imar etme
cihadı.. ve daha bir sürü cihad…

Kur’ân, takriben bir çeyrek asır, büyük ölçüde, insanlara hep bu kabil cihad
mesajları sundu.. ve gün geldi O, bu diriltici mesajlarıyla bir “şecere-i
mübâreke” misillü “Kökleri yerin derinliklerinde sabit, dalları ise semalara

ser çeken bir ağaç gibi”1 gelişti, inkişaf etti ve geniş bir alanı cennetlere
çevirdi.. Evet, nazil olduğu dönem itibarıyla hemen her âyet, âdeta birer
çağlayan gibi gürül gürül sesi, birer fevvâre gibi fışkırıp duran köpük köpük
kevserleri, daha doğrusu, Ulûhiyet âleminden gelmiş turfanda meyveleri
andırıyordu. Bu meyveler, her belirişinde arzuyla dopdolu müştaklar tarafından
heyecanla koparılıyor, gönüllerin ve ruhların takdirlerine sunuluyordu. Bu
takdimler ve takdirler peşi peşine sürüp gidiyor ve o tâli’li insanlar da her gün
ayrı bir semavî sofra büyüsü ile oturup kalkıyorlardı. Böyle bir mazhariyetle o
günkü o dipdiri muhataplar, her gün ufuklarına boşalan vahiy sağanağıyla,
sonsuzdan sûr sesi almış gibi iç içe “ba’sü ba’de’l-mevt”ler yaşıyor, birer
Hızır kesiliyor ve uğradıkları herkese de hayat üflüyorlardı. Her zaman dipdiri,
her zaman iştiyaklarla coşkun, arzularla dopdolu birbirini takip eden
dirilişlerle tâli’lerinin zirvelerine yürüyorlardı. Allah “Ey iman edenler! Allah
sizi, hayat verip dirilteceği gerçeklere çağırdığında, siz de O’nun ve

Resûlü’nün çağrısına icabet ediniz.”2 mesajıyla onları duyguda, düşüncede,
ruhta, gönülde dirilişe çağırıyor; onlar da hiç tereddüt göstermeden “Rabbimiz!



Bizler, bizi inanmaya çağıran ve gelin iman edin diyen Davetçi’yi duyduk,
O’na icabet ettik. Sen de bizi affet, kusurlarımızı bağışla ve bizi hayatlarını

iyiliğe adamış kimseler (içinde yaşat), onlar içinde canımızı al.”3 diyor, bu
ilâhî çağrıya koşuyorlardı.

Onlardaki bu sürekli canlılığın sırrı, büyük ölçüde yaşadıkları atmosferden
kaynaklanıyordu: Bu insanlar Kur’ân’ı, önyargısız ve yürekten dinliyor.. ona
bütün samimiyetleriyle inanıyor.. ve bu Yüce Kitab’ın ışığında Allah’a
yöneliyor, gönülden onu seviyor.. sevmekle de kalmıyor, derin bir aşkla onun
da herkes tarafından kabul edilip sevilmesi için çırpınıp duruyorlardı. İslâmî
duygu ve düşüncelerini hevesâtlarının rengiyle kirletmemeye fevkalâde dikkat
ediyor ve onu kendi renk, kendi desen, kendi şivesiyle, seslendirmeye, temsile
çalışıyor, muhataplarından da her zaman “cevab-ı savap”lar alabiliyorlardı.
İşte onların bu aydınlık atmosferinde, İslâm da, Kur’ân da olduğu gibi
anlaşılıyor.. ve hemen herkes, hiçbir şeye takılmadan rahatlıkla ona
ulaşabiliyor, onu anlayabiliyor.. gönül gözleriyle onda Hakk’ın ululuğunu
görebiliyor.. ve o kirden, önyargıdan uzak akıl, mantık ve muhakemeleriyle de
her şeyi yerli yerince değerlendirebiliyorlardı. Onların mücerret bilgiye takılıp
kalmaları asla söz konusu değildi. Onlar, her işlerinde gayet süratle ilimden
hemen amele geçebiliyor, temsili, bilmenin önüne geçiriyor, malumat ve
müktesebatlarını muharrik bir güce dönüştürerek nazarî bilgilerini rahatlıkla
pratikleştirebiliyorlardı. Engin vicdanlarıyla, insanın yaratılış gayesini, varoluş
hikmetini tam duyup hisseden bu insanlar, başkalarının maddede, cismânî
hazlarda ve nefsânî isteklerde aradıklarını Allah’a yönelmede, O’nunla olmada
tam zevk edebiliyor ve cismaniyete ait bütün darlıklardan sıyrılarak kalbin
ferah-fezâ ikliminde her gün ayrı bir derinliğe açılabiliyorlardı.

Ara ara da olsa, bugüne kadar değişik dönemlerde, sağlam bir Kur’ânî
yorum, müstakim bir İslâmî tasavvur –daha doğrusu İslâmî temsilden doğan
böyle sema ufuklu ve baş döndüren bir hayat sistemi ki bütün bir ütopya
dünyasında tahayyül bile edilememişti– hep yaşanagelmişti.. kim bilir bundan
sonra da daha kaç kez yaşanacaktır.! Evet, zaman değişse, asırlar başkalaşsa
da, insanların bu ölçüde ruhânîleşmesi için herhangi bir mâni olmasa gerek.
Eğer Müslümanlar, az önce belirttiğimiz çerçevede, iyi bir mücahede ruhuna
sahip bulunur, ne olursa olsun kendilerini asla gevşekliğe salmayıp hep uyanık



davranır, hayatlarını, nefis ve cismaniyetlerinin ötesinde kalb ve ruh ufkuna
göre sürdürebilir, tabiat ve mahiyetlerinin gereği kendilerinden meydana
gelmesi muhtemel fenalıklara karşı sürekli teyakkuzda bulunur ve iç
âlemlerinde de olumsuz hiçbir düşüncenin belirmesine meydan vermezlerse, o
büyük mazhariyetler bugün için de söz konusu olabilir.

Aslında, İslâmî düşüncenin en önemli derinliklerinden biri de, onun,
bazılarınca hor görülen bu dünya hayatını, her şeyi Hak rızasına bağlayarak
imar etmeyi ve onu ahiretin bir bekleme salonu şeklinde düzenleyip imrenilir
hâle getirmeyi yeğlemesidir ki, işte böyle bir mülâhaza çerçevesinde bu
dünyaya her zaman, ahiretin bir mezraası, bir koridoru, bir rıhtımı ve bir
rampası nazarıyla bakılabilir..

Evet, İslâmiyet muhataplarıyla, onların zâhir-bâtın bütün duygularını,
düşünce, his, şuur, mantık ve idrak.. gibi derinliklerini nazara alarak diyaloğa
geçer.. o, insanları bütün latîfe ve hâsseleriyle bir bütün olarak kabul eder ve o
çerçevede onlarla konuşur; onların arzularına cevaplar verir, bütün tabiî ve
beşerî ihtiyaçlarını karşılar ve onlara, bütün zamanlarda-bütün mekanlarda
rahatlıkla inkişaf edebilecekleri bir ortam hazırlar.

İslâm düşünce sisteminin diğer bir özelliği de onun, diğer bilgi ve mârifet
kaynaklarından daha çok Kitap ve Sünnet me’hazli olduğudur. Bu yönüyle de o,
diğer bütün dinî organizasyon ve felsefî cereyanlardan ayrılır. Evet İslâmiyet,
zuhur ettiği andan itibaren hep eski mirasa ve din şeklindeki değişik
organizasyonlara karşı mesafeli durmuş ve kendi olarak kalma gayreti içinde
bulunmuştur. Onların tahrife ve tağyire uğramamış yanları karşısında ise, “şer’u
men kablenâ” diyerek saygılı davranmış ama temelde hep, “menhelü’l-azbi’l-
mevrûd” sayacağımız ana kaynaklara bağlı kalmıştır.

Zaten o, ne eski mirasa ne de yeni fantezilere hiç mi hiç muhtaç olmamıştı.
Nasıl olurdu ki, onun arkasında Kur’ân vardı. O Kur’ân ki, “Asırları muhtelif
bütün enbiyânın kitaplarını, meşrepleri farklı bütün evliyanın risalelerini,
meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmâlen tazammun eden.. alt-üst,
ön-arka, sağ-sol, her yanı parlak, bütün vehim ve şüphelere tamamen kapalı..
nokta-i istinadı bilyakîn vahy-i semavî ve Kelâm-ı Ezelî.. hedefi ve gayesi
bilmüşâhede saadet-i ebediye.. içi apaçık halis hidayet.. üstü, envâr-ı iman..
altı, biilmelyakîn delil ve bürhan.. sağı, bittecrübe teslim-i kalb ve vicdan..



solu, biaynelyakîn teshîr-i akıl ve iz’an.. meyvesi de rahmet-i Rahmân ve dâr-ı

cinân bir kitaptır.”4 İşte böyle bir kitapla beslenen İslâmiyet, hiçbir zaman, ne
idealistlerin hülyalarına, ne rasyonalistlerin mantık muhassalasına ne de
pozitivistlerin ve daha başkalarının usûl ve metodlarına muhtaç olmamış,
onlara başvurmamış ve onları güvenilir birer kaynak kabul etmemiştir.

İslâmiyet, kendine has üslûbu, metodları ve beşerî problemlere çözüm
teklifleri açısından, semavî ve gayri semavî bütün sistemlerden farklıdır ve o
her yönüyle tam bir mükemmellik örneğidir: Evet o, insanın bütün temel
hususiyetlerini, zihnî, fikrî, ruhî bütün melekelerini nazara alarak onu çok geniş
bir çerçeveye oturtur, sonra değişik yüklemelerde bulunur; ne bazı felsefî
ekoller gibi sadece onun aklına ve fikrine yönelerek hislerini ihmal eder ne de
vicdan mekanizmasını görmezlikten gelerek onu, sırf bir aklî ve mantıkî varlık
gibi değerlendirir. Aksine, İslâmiyet insana, Yaradan’ın gözüyle bakar.. onu,
tecezzi ve inkısam kabul etmeyen, bütünlüğüyle sağlam bir blokaja oturtur.. iç
ve dış duygularının bütün isteklerini cevaplandırır.. ve onu, varlığının maddî-
mânevî bütün unsurlarıyla dünyevî-uhrevî mutluluğa ve Cennet’e ehil hâle
gelmeye hazırlar.

Mebdeden müntehâya bütün bu hususların gerçekleştirilmesine gelince, onu,
daha genişçe tahlil edecek mütehassıs kalemlere bırakıp şimdilik bu konuya da
bir nokta koyup geçiyoruz.

1 İbrahim sûresi, 14/24

2 Enfal sûresi, 8/24

3 Âl-i İmran sûresi, 3/193

4 Az bir tasarrufla Yirmi Beşinci Söz’den. (Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.394)



ALLAH VE HÂDİSELER KARŞISINDA
PEYGAMBERÂNE DURUŞ
Kendini Hakk’a adayıp da Allah’a dayanan insan, yürür vazife ve

sorumlulukları istikametinde dönüp arkasına bakmadan. Bilir o nasıl bir
kuvvete dayandığını ve kimin hesabına hareket ettiğini. Emindir hedefinden,
yürüdüğü yolun doğruluğundan ve yol boyu bir lâhza olsun yalnız
bırakılmadığından/bırakılmayacağından. Bu itibarla da o, hiç mi hiç fikrî, hissî
dağınıklığa düşmez, teşevvüş ve tereddüt yaşamaz; mükellefiyetlerini derin bir
şuur ve hassasiyetle yerine getirmeye bakar; sonra da ciddî bir iç huzuruyla
neticeyi Allah’tan beklemeye koyulur; koyulur ve şe’n-i Rubûbiyet’in
gereklerine karışmamaya fevkalâde özen göstererek hareket ve faaliyetlerini
sadece ve sadece Hak hoşnutluğuna bağlar. O’nun rızasını “olmazsa olmaz” bir
esas kabul ederek elinden geldiğince bunun dışındaki bütün değerlere karşı
kapanır ve sürekli nefsinin isteklerinden uzak durmaya çalışır. Bir gün gidip
yollar bütünüyle sarpa sarınca ve ufuklar kararıp her yanda telâş ve endişe
uğultuları duyulunca da, ne yürüdüğü yola kahreder, ne panikler ne de geriye
döner; “Hakk’a dayanır, sa’ye sarılır, hikmete râm olur.” ve Hazreti Nuh gibi

“Yâ Rab yenik düştüm; nusretinle teyit et.”1 der ve bütün samimiyetiyle
O’nun hıfzına, riâyetine sığınır ve O’nun lütfedeceği çıkış anını ve çıkış
noktasını beklemeye koyulur.

Hak yolunda bulunmak, herkese Hakk’ı anlatıp Hakk’ı duyurmak ve
yoldakilere yol âdâbıyla alâkalı rehberlikte bulunmak bir ibadet olduğu gibi her
şeyi Allah’tan beklemek, beklenmesi gereken hususlarda zamanın
çıldırtıcılığına karşı dişini sıkıp sabretmek de bir ibadettir. İnsan bazen, daha
ilk hamle, ilk hareket ve ilk şahlanışta hemen tevfîke mazhar olur ve aradığını
bulur. Bazen de bir ömür boyu küheylan gibi koşar durur da görünürde hiçbir
şey elde edemez. Ne var ki o da sonuçta sabrıyla, ikdâmıyla ve niyetiyle
kurtulur...

Bazen dünyevî hâdiseler ve dünyalılar yol vermezler insana; bazen de başa
gelenler, altından kalkılmayacak şekilde çetin cereyan eder; eder de yıllar hep
Muharrem gibi gelir geçer ve yollar gider Kerbelâ’ya takılır. Ne var ki,
Hak’tan fermanlı gönüller, görüp duydukları bu şeyler karşısında ne sarsılır, ne
sendeler ne de tereddüde düşerler. Her hâdiseyi müteâl iradenin bir muamelesi



kabul ederek, başa gelenleri imtihan sayar, imtihanları tevekkül ve teslimiyetle
göğüsler, yolunu kesen töre bilmezlere insanlık dersi verir, her hareket ve
davranışını ötelerden gelen emirlere uyma inceliğiyle değerlendirir; bir gözü
kendi tavırlarında diğeri o müteâl kapının aralığında yürür himmetini
dağıtmadan yücelerden yüce hedefine doğru –Hak rızası olan o hedefe
canlarımız kurban olsun– ve hayallerini bile her zaman pâk tutar ağyâr
düşüncesinden.

İşte bu çerçevedeki bir sadakat erinin sevda ölçüsünde tek bir derdi vardır;
o da, herkesin Allah’ı bulup O’na yönelmesi, değişik kulluklardan kurtulup
sadece O’nun bendesi olması.. dur-durak bilmeden dolaşır çarşı-pazar ve sesi-
soluğu gönlüne tercüman, bozulmamış her vicdanın kabulüne açık bir üslûpla
sürekli inler durur; inler durur ve önüne gelen herkese:

“Vatandaşlarım, gelin  yalnız Allah’a ibadet edin; edin ki sizin O’ndan
başka ilâhınız yoktur. Bunu yapmazsanız müthiş bir günün azabının gelip

tepenize ineceğinden korkarım.”2 (Bu iniltiler Nuh Nebi’ye ait nevhalardan
sadece bazıları..);

“Ey kavmim, sadece ve sadece Allah’a kullukta bulunun; sizin O’ndan
başka bir mâbudunuz yoktur. Hâlâ O’na karşı gelmekten sakınmayacak

mısınız?”3 (Bunlar da Hûd Peygamber’in çığlıkları..);
“Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim; şimdi Allah’a karşı gelmekten

sakının da beni dinleyin! Ben bu hizmetimden ötürü de sizden herhangi bir

ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan Rabbülâlemin’dir.” 4 (Bu
samimî ifadeler de o adanmış ruhların müşterek beyanı..) der, her zaman
gönlünün nağmelerini duyurur ya da duyuranların yardımına koşar; koşar da:
“Ey kavmim, uyun o elçilere, uyun ki, hizmetleri karşılığında sizden bir ücret
istemiyorlar ve kendileri de dosdoğru bir yoldalar. Hem ne oluyor ki bana,
ibadet etmeyeyim o beni Yaratana? Ve zaten hepimizin dönüşü de O’na. Ben,
Cenâb-ı Hak dilemeyince, hiçbir zarar vermeyecek olan ve şefaatleri de bir
işe yaramayan, nihayet beni kurtaramayan kimseleri mâbut edinir miyim?.
Edinirsem, o zaman apaçık bir sapıklık içindeyim demektir. Şimdi iyi
dinleyin; ben o herkesin Rabbi Rabbimize iman ediyorum.” der ve ardından
ona “Haydi buyur Cennet’e.” fermanı gelir (şehit edilir). O ise (derin bir
civanmertlik hissiyle) “Âh keşke halkım, Rabbimin beni affedip ikramlara



mazhar kıldığını bilselerdi!”5 şeklinde mırıldanarak, Allah ve onlar
karşısında tavır ve duruşunu ortaya koyar. (Gökte meleklerin soluklarına denk
bu gönül çığlıkları da, menkıbelerin “Habibüneccâr” diye naklettiği koçyiğite
ait.)

Bir de firavun hanedanı içinde meçhul mü’min vardır ki, ben onun o gürül
gürül sesini ne zaman duysam yüreğim hoplar. Bu aslan yürekli yiğit: “Ne o,
yoksa bir insan (Musa Aleyhisselâm) Rabbim Allah’tır dediği için onu

öldürecek misiniz?”6 diye söze başlar.. en beliğ nasihatlerle insanî duygu ve
düşünceler üzerinde sûr sesi gibi tesir icra edecek beyanlarda bulunur..
sinelere haşyet salar.. bazı ruhlar üzerinde korkunç bir ürperti, bazıları
üzerinde de inşirah hâsıl eder.. ve sonra da söylemesi gerekli en önemli hususu
yiğitçe haykırır: “Şüphesiz, sizin beni tapmaya çağırdığınız putların, böyle
bir çağrıya değer hiçbir yanları yoktur. Hepimizin dönüşü Allah’adır (ve o
gün) haddi aşan mütecavizler Cehennem’i boylayacaktır. Zamanı gelince
benim bu söylediklerimi hatırlayacaksınız. Artık ben şimdilik işimi Allah’a

havale ediyorum; şüphesiz Allah kullarını görüp gözetendir.”7 ifadeleriyle
de sözlerini noktalar.

Onun/onların bu çerçevedeki civanmertliklerine bazen dalâlet ve sefahet
diyen, bazen onları yurtlarından yuvalarından çıkarma ile korkutan, bazen
intisap edenlerin ellerini, ayaklarını kesme tehdidinde bulunan, bazen
inananları toptan hor ve hakir gören, bazen nebilerin peygamberâne tavırlarını
putlar tarafından çarpılmaya bağlayan, bazen bu mürşitleri taşa tutacaklarından
söz eden ve hemen her zaman “Siz de bizim gibi birer insansınız..” diyerek
onları hafife alan olabildiğine azgın, küstah, saygısız, mağrur ve bencil o kin,
nefret, öfke yığınlarına karşı bu azim ve irade insanları, hep kararlı davranmış
ve gürül gürül konuşmuşlardır:

“Ey kavmim, eğer aranızda bulunmam ve Allah’ın âyetlerini hatırlatmam
size ağır geliyorsa, bilmiş olun ki ben yalnız Allah’a güvenip dayanmışım.
Şimdi siz, Allah’a ortak koştuğunuz bütün putlarınızı da toplayıp bir karar
birliğine varın (varın da, yapmak isteyip yapamadığınız) şeyler içinize dert

olmasın.. sonra da aman vermeyin bana, ne yapacaksanız yapınız.”8 (Bu
duruş ve bu gürül gürül ses Tufan Peygamberi’ne ait..);



“Allah bizi, sizin o bâtıl ve sapık anlayışınızdan kurtardıktan sonra,
kalkar da tekrar sizin o çarpık tefekkürlerinize dönersek, Allah’a karşı
apaçık bir iftira yolunu seçmiş oluruz. Allah göstermesin, böyle bir şeyi
yapmamız asla söz konusu değildir. Biz yalnız Allah’a güvenir, Allah’a
dayanırız. Şimdi ey Rabbimiz, Sen bizimle kavmimiz arasındaki problemi

çöz; hakkı izhar buyur. Sen problemleri en iyi çözensin.”9 (Bu meydan
okuyuş da nebiler hatibi Şuayb Peygamber’den..);

“Ben Allah’ı şahit tutuyorum, siz de şahit olunuz ki ben sizin Allah’a eş-
ortak koşageldiğiniz putların hiçbirini tanımıyorum. Şimdi hepiniz birden,
hem de hiç göz açtırmadan bana ne isterseniz yapınız. Ben, sizin de, benim

de Rabbim olan Allah’a güvenip dayandım.”10 (Bunlar da Hûd Nebi’nin
tavırlarını aksettiren beyanlar);

“Ey kavmim, şimdi eğer ben Rabbim’den gelmiş delillere dayanıyorsam; O
da nezdinden bana güzel bir rızk ve nasip lütfetmişse, (sizin dediğiniz gibi
davranırsam) O’na nankörlük etmiş olmam mı? Hem ben sizi nehyettiğim
konularda (sözlerime) muhalif hareket etmeyi de düşünmüyorum. (Aslında)
benim istediğim bir tek şey var o da, gücüm yettiğince toplumu ıslah
etmektir. (Bu konuda) muvaffak kılacak da yalnız Allah’tır. Onun için ben de

yalnız O’na dayanıyor ve O’na yöneliyorum.”11 (Bu da Şuayb
Peygamber’den belâgat örneği bir ikaz...);

“Onların peygamberlere “Siz de bizim gibi birer beşersiniz.” demelerine
karşılık, onlar da: “Evet (dediler), biz de sizin gibi beşerden başka bir şey
değiliz; ne var ki Allah, peygamberlik nimetini kullarından dilediğine ihsan
eder. Biz, Allah’ın izni olmayınca bir harika gösteremez  ve bir mucize de
izhar edemeyiz. (Bizim gibi) iman edenler sadece Allah’a dayanıp O’na
güvenirler. Hem biz, neden Allah’a tevekkül etmeyelim ki, yürüdüğümüz bu
doğru yolu bize O gösterdi. Öyle ise biz de, sizin vereceğiniz her türlü
sıkıntıya sabredip katlanacağız. Zaten, tevekkül edenler yalnız Allah’a

tevekkül ederler.”12 (Bu da, Nuh, Hûd, Salih gibi yüce nebilerin o ulü’l-
azmâne duruşlarından bir kesit).

İş bütün bütün tahammül-fersâ bir hâl alınca, bu defa da bütün benliğiyle
Allah’a yönelir ve: “Ey Yüce Rabbimiz, biz yalnız Sana güvenip Sana



dayandık. Bütün ruh-u cânımızla Sana yöneldik ve sonunda Senin huzuruna
varacağız. Ey Ulu Rabbimiz, bizi kâfirlerin imtihanına mâruz bırakma, affet

bizi; Sen Azîz ve Hakîm’sin.” 13 (Bunlar da peygamberler babası Hazreti
İbrahim’den yoldakilere bir demet teslimiyet mesajı).

Aslında, iradeleri sağlam, duruşları da yerinde bu gönül insanlarının hemen
bütünü hep aynı hedefi kollamış, aynı çizgide hareket etmiş ve aynı değerlere
saygı duymuşlardır. Onların duygu, düşünce ve davranışlarında hep aynı şeyler
nümâyan, mesajlarında da aynı dava ve davet birliği göze çarpmaktadır. Ayrı
ayrı devir ve ayrı ayrı coğrafyalarda neş’et etmiş olmalarına rağmen, hemen
hepsinin de aynı misyonun temsilcileri olduğu açıkça müşâhede edilmektedir.
Bunların en bariz özellikleri ise, hemen bütün faaliyetlerini Allah’ın rızasına
bağlı götürmeleri, mücadelelerinde sadece ve sadece O’nun kudret ve inayetine
dayanmaları ve O’nun sıyanetine sığınarak O’nun namına hareket etmeleridir.

Bu kudsîlerin asıl vazifelerine gelince, o da insanları küfür ve dalâlet
karanlıklarından kurtararak imanın aydınlığına çıkarmak, ruhları uyararak
gönüllere Hakk’ı duyurmak, eşyanın perde önü ve perde arkasını olduğu gibi
göstererek dimağlardaki şüphe ve tereddütleri gidermek, varlığın yüzüne nurlar
saçarak onun bir kitap gibi okunmasını, bir meşher gibi temâşâ edilmesini
sağlamak, bir sanat eseri olarak onu yorumlayıp resmetmek, sonra da çağın
idrak ufkuna göre seslendirmek ve bu fâni güzergâhı, bâki âlemlerin bir
basamağı, bir köprüsü, bir mezraası, bir pazarı hâline getirmektir.

Bu hususların bir bölümünü ifade sadedinde Kur’ân, Efendiler Efendisi’ne:
“Bu Kur’ân, Rabbinin izniyle insanları, karanlıklardan nura çıkarman ve o
üstün kudret sahibi olan, her icraatıyla övgüye layık bulunan Allah yoluna

iletmen için sana indirdiğimiz bir kitaptır.”14 ferman etmekte ve bize
peygamberlik misyonunun bir çerçevesini sunmaktadır. Bu konuda Efendimiz
yalnız da değildir; Hazreti Âdem’den Hazreti Musa’ya, O’ndan da Hazreti
İsa’ya kadar hemen her nebi aynı hizmeti görmüşlerdir. Kur’ân aynı sûrede
mevzuu Hazreti Musa’ya bağlayarak şöyle buyurur: “Doğrusu Biz, milletini
karanlıklardan aydınlığa çıkarsın ve onlara Allah’ın (gelecekteki farklı ve

önemli) günlerini hatırlatsın diye Musa’yı da âyetlerimizle gönderdik.”15

Gerçi, çok ciddî bir sorumluluk duygusu, sarsılmaz bir irade ve sağlam bir
karakter isteyen bu yüce misyonun temsilcileri de tıpkı bizim gibi birer



beşerdirler; ama azimli, imanlı, olabildiğine doğru; son derece emin,
vazifelerinin şuurunda, Hak rızası konusunda fevkalâde hırslı, günahlara karşı
her zaman dimdik ve kararlı ve insanları doğru yola çağırmayı da tutku şeklinde
yaşayan farklı birer beşerdirler.. dur-durak bilmeden “irşad” der koşar, her
zaman vazifelerini derin bir iştiyakla yerine getirir, bıkma, usanma nedir
bilmez, sorumluluklarını fevkalâde bir hassasiyetle yerine getirmenin yanında,
kat’iyen şe’n-i Rubûbiyet’in gereklerine karışmaz; neticenin hesabıyla asla
meşgul olmaz, sadece ve sadece Rabbin teveccühünü beklerler. Hidayeti de,
dalâleti de Allah’tan bilir –şart-ı âdî planında iradenin müessiriyeti mahfuz–
fermanın O’na ait olduğunu itiraf eder, O’nun hükmüne ve kazasına bin can ile
inkıyatta bulunurlar. Bunlar, şer’î ve tenzilî hususlara olabildiğince riayetin
yanında, tekvinî emirleri görüp gözetmede de fevkalâde titiz davranırlar.
Bunların; hem Kur’ân, hem kâinat, hem muhatapları hem de Rabbileri
karşısında olabildiğine sağlam ve tutarlı bir duruşları vardır; bu duruş,
fevkalâde “ulü’l-azmâne” ve seçkinlere has bir duruştur.

Bu seçkin kimselerin himmetleri öylesine yüksektir ki, ne elde ettikleriyle
yetinirler ne de kaçırdıkları fırsatlarla ye’se düşer ve paniğe kapılırlar.
Başarılarını Allah’tan bilir, falsolarını nefislerine verir, her zaman düz durur
ve devrilmemeye çalışırlar. Ezkaza bir sarsılma söz konusu olursa, hemen
doğrulur ve yollarına devam ederler. Ne dünyevî imkânlardan kazandıklarıyla
aşırı sevinip çılgınlığa girer ne de kaçırdıkları imkânlardan ötürü tasa ve keder
yaşarlar. Bütün mazhariyetlerini Hak’tan bilir ve bir yandan imtihan ediliyor
olabilecekleri mülâhazasıyla tir tir titrerken, diğer yandan da bütün iyilikleri,
güzellikleri O’na bağlayarak, O’nun huzur-u mehabetinde her zaman saygıyla
iki büklüm bulunurlar. Onların bu sağlam duruşları karşısında da Allah, bu
seçkinlerden seçkin kimseleri asla yalnız bırakmaz; onları dünyada nusretiyle
teyit ederek “Yeryüzü Mirasçıları” olmakla şereflendirir; ahirette de,
“Cennetü’l-Firdevs”in vârisleri kılar. İşte şahidi: “Şu bir gerçektir ki Biz,
zikirden (Tevrat) sonra Zebur’da da: “Dünyaya salih kullarım vâris olacak.”

(ve dünya onların rengine boyanacaktır şeklinde) yazdık.”16; “İşte gerçek
mirasçılar bunlardır.. ve bunlar Firdevs cennetlerinde ebedî kalacak

olanlardır.”17

Bu yüce kâmetlerin iç dinamikleri ve misyonlarının çerçevesi ayrı bir



makaleye konu teşkil edecek kadar geniş olduğundan ve müstakillen tahlil
edilmesi gerektiğinden konuyu şimdilik burada noktalamak istiyorum.

1 Kamer sûresi, 54/10.

2 A’râf sûresi, 7/59

3 A’râf sûresi, 7/65

4 Şuarâ sûresi, 26/107-109

5 Yâ-Sîn sûresi, 36/20-26

6 Mü’min sûresi, 40/28

7 Mü’min sûresi, 40/43-44

8 Yûnus sûresi, 10/71

9 A’râf sûresi, 7/89

10 Hûd sûresi, 11/54-56

11 Hûd sûresi, 11/88

12 İbrahim sûresi, 14/11-12

13 Mümtehine sûresi, 60/4-5

14 İbrahim sûresi, 14/1

15 İbrahim sûresi, 14/5

16 Enbiyâ sûresi, 21/105

17 Mü’minûn sûresi, 23/10-11



NÜBÜVVETİN ÇEHRESİNDE 
OKUDUKLARIMIZ
Allah, varlık ve eşya ile Kendinin tanınıp bilinmesini dilediği gibi, vahyin

lisanıyla da, tekvînî ve tenzîlî emirlerinin iç içe mütalaa edilmesini; gözlerden
kalbe akan mânâların, kulaklar yolu ile gelip ruhları saran nefehatla
desteklenmesini; zât, sıfât ve esmâsı itibarıyla “min haysü hüve hüve” bir
ulûhiyet anlayışının ortaya konmasını ve tabiî buna karşılık da kullarının
sorumluluklarını, bu sorumlulukları nasıl yerine getireceklerini,
yürüdükleri/yürüyecekleri yolun âdâb ve erkânını, varacakları hedefin vaad
ettiklerini talim etmek istemiştir. Evet, gayb-ı mutlakla alâkalı konuların
dosdoğru bilinmesi vahyi gerektirdiği gibi, vahiy de zarurî olarak peygamberlik
müessesesini iktiza etmektedir. Bu zarurete binaendir ki, Allah, hemen her
devri ve bazı dönemler itibarıyla her kıt’ayı ayrı bir peygamberin vücuduyla
şereflendirmiş ve Bediüzzaman’ın ifadesiyle: Karıncayı emirsiz, arıyı
ya’subsuz bırakmayan Kudret-i Ezeliye, beşeriyeti de hiçbir zaman nebisiz
bırakmamıştır.

Allah, bu kâinatları bilerek ve dileyerek yaratmıştır; yaratmış ve haricî
vücud giydirerek var ettiği canlı-cansız, kesif-latîf, arzî-semavî her varlık ve
her nesneyi değişik hikmetlerle, maslahatlarla donatmış; belli gayelere
bağlamış ve belli hedeflere yönlendirmiştir. Ayrıca, farklı bir tecelli dalga
boyunda, Kendini, kendi olarak bildirme, bu mânâda varlığından herkesi
haberdar etme, hususiyle de şuur sahibi varlıklara, niçin yaratıldıklarını, neye
ve nereye namzet olduklarını, sorumluluklarının neden ibaret bulunduğunu
duyurma yolunda, esrar-ı ulûhiyet ve nizam-ı ubûdiyete tercüman olmak üzere
özel donanımlı bazı kimseleri birer elçi olarak gönderip, bize yarattıklarının
renk, desen, şive, âhenk, mânâ ve muhtevasıyla varlığını anlattığı gibi, bu
seçkin kimselerle de tenezzülat perdesinden tenzîlî beyanıyla, beşerin idrak, his
ve şuur seviyesine göre, aynı zamanda zâtı, sıfatları, esmâsı arasında bulunan
sağlam tenasübü de gözeterek ulûhiyet ve rubûbiyetin esrarını, hilkatin
gayesini, fıtratın neticesini, insanoğlunun yeryüzündeki konumunu, varacağı son
noktanın keyfiyetini ruhlarımıza duyurmak istemiştir.

Ne var ki, Cenâb-ı Hak –her işte pek çok hikmeti vardır ve daire-i rubûbiyeti
aynı zamanda pek çok hikmet ve maslahatları da ihtiva etmektedir– bu tenzilî ve



teşriî emirlerinde herkesi muhatap almamış, herkesle ayan-beyan konuşmamış,
böyle çok önemli ve hususiyet isteyen bir konuda sadece, özel donanımlı ve
hayatını kalb ve ruh seviyesinde yaşayabilen müstesna bazı karakterleri seçerek
onlarla konuşmuş ve bu yüksek istidat, hârika fıtrat, yüce seciyelerle, yaratılışın
gayesini, var olmanın hikmetlerini, dünya ve içindekilerin mânâ ve
muhtevasını, ötelerin mahiyetini, ötelerde insanları ebediyetlere ulaştıracak
Cennet yollarını, yer yer yürekleri hoplatarak, zaman zaman da öbür âleme
iştiyakları şahlandırarak bir baştan bir başa bütün yeryüzünü kendi
güzelliklerinin pırıl pırıl bir meşheri ve ebediyetler hesabına da bir ekim-biçim
hasat zemini olduğunu vicdanlara duyurup insanları yalnızlıktan, gayesizlikten,
vazifesizlikten, hedefsizlikten kurtarmış; onlara bu dünyanın ötelere ait bir
bekleme salonu olduğunu anlatmış, var olma ve varlığı duymanın ötesinde
müstaid ruhları bir de ebediyet vaadleri ve cemâlini gösterme bişaretiyle
sevindirmiştir.

Allah, bütün bu yüce hedefleri, peygamber dediği o müstesna kimselerle
gerçekleştirmiş ve onları, varlık ve eşyanın dili, tercümanı, yorumcusu; ibadet,
istikamet, ihlâs ve âhiret yurduna ulaştırmanın da yanıltmayan rehberleri
kılmıştır. İşte bu üstün fıtratlar, kendi devirlerinde, kendi sorumluluk sahaları
içinde sürekli gezip-dolaşmış, hakkı ilan etmiş, onun taleplerini herkese
duyurarak mesuliyet alanları içindeki insanlara rehberlikte bulunmuşlardır.

Nebilerin hemen hepsi de –aralarında derece farklılığı mahfuz– birer temiz
fıtrat timsali, yüksek ahlâk örneği, iffet ve namus âbidesi, emniyet kahramanı ve
sadakat numunesidir. Bunlar, üstün karakterleri, ciddî tavırları, hep güven vaad
eden hâlleri, hiç şaşmayan istikametleri, değişmeyen doğrulukları,
meleklerinkine denk vefaları, dağlar rasânetindeki metanetleri ve o derinlerden
derin kulluk şuurlarıyla hemen her zaman müşârun bi’l-benân (parmakla
gösterilen) olmuş örnek insanlardır. Bu insanlar, aynı zamanda, kusursuz
görüntü ve suretleri; gören herkese Hakk’ı hatırlatan sîretleri; her zaman
fevkalâdeliklere açık hayat sergüzeştleri; karşılarına çıkan ferdî, içtimaî,
iktisadî, siyasî, kültürel problemleri bir hamlede çözebilecek kadar üstün
istidatları; çevreleri üzerinde olağanüstü müessiriyetleri; harika beyan
kabiliyetleri; insan-kâinat-ulûhiyet hakikatleri adına ortaya koydukları
birbiriyle mütenasip, mütevâzin ölçüleri; insanların kalbî, ruhî, zihnî, fikrî,
hissî bütün latîfelerini tatmin edecek seviyedeki beşerî müktesebat-üstü



fevkalâde donanımları; kâinat ve umum eşyanın iç ve dış âhengine vukufla
genel muvazeneye riâyetteki basiretli, dengeli tavırlarıyla rubûbiyet âleminin
sözcüleri ve tenezzülât-ı ilâhiye perdesinde rabbânî emir ve sırların da
aksettirici aynaları mesabesindedirler.

Evet, hemen her nebi, insanları dünya ve ukbâ saadetine ulaştıran yollarda
emin bir rehber; gönülleri ilâhî güzelliklere uyarmada gürül gürül bir nâsih;
muhataplarının ruhlarına girmede kusursuz bir mürşid; ele aldıkları kimselerin
duygularını, düşüncelerini yontup şekillendirmede, şekillendirip yaratılış
gayesine bağlamada bir insan sarrafı; kötü huy, fena âdet, kirlenmiş tabiatları
söküp atmada ve onların yerlerine yüksek insanî değerleri ikame etmede
mükemmel bir terbiyeci.. imanları kavî, Hakk’a güvenleri metin, sundukları
mesajların hakkaniyetinden emin; her zaman tereddütsüz ve itminanla
konuşabilen; en ifritten hâdiseler karşısında dahi fütursuz, pervasız, fakat
mutlaka dirayet ve fetanetle hareket eden; fevkalâde ciddî, olabildiğine kararlı
bir halaskârdır. Öyle bir halaskârdır ki, O, arkasına düşenleri asla aldatıp
yanıltmamış, arkasına düşenler de böyle bir ittibadan ötürü kat’iyen pişmanlık
duymamışlardır. Bu böyledir; zira onlar, duygu ve düşüncelerimizin mantık ve
muhakemelerimizin bize kazandırdığı/kazandıracağı müktesebatın çok çok
üstünde, en sağlam, en duru lâhûtî natürel bilgilerin en zengin hazinedarları;
iman, mârifet, muhabbet, aşk u şevk ve zevk-i ruhanî yolunun en emin rehberleri
ve insanları Hakk’a ulaştırmanın da en güvenilir kılavuzlarıdırlar. Hakk’a
uyananlar onların âvazıyla uyanmış, mârifet mırıldananların dilleri onların
sunduğu kevserlerle çözülmüş, Hak rızasını arayanlar, aradıklarını onların
atmosferinde bulmuş, kâinat kitabının esrarını merak edenler, onların ortaya
koydukları donelerle bu sırlı kitabı doğru okuyabilmişlerdir.

Nebiler maddî-mânevî terakkinin pirleri, aklî ve ruhî kemalât yolunun
öncüleri, dinî hayat gibi dünyevî bütün nizamların, intizamların da mimarları ve
üstadlarıdırlar. Onlar sayesinde insanoğlu biyolojik bir canlı seviyesinden
hakikî insan olmanın ayrı bir unvanı sayılan “ahsen-i takvîm” mertebesine
ulaşmış; onlar vasıtasıyla kendini keşfederek, varlıklar arasındaki konumunu
kavrayabilmiş; onların rehberliğinde, evliyâ, asfiyâ, ebrar, mukarrabîn.. gibi
aşkın kimselerin hayat seviyelerindeki enginliği duyup tadabilmiş.. ve yine
onların talim, irşad ve iş’arlarıyla dünyayı hakikî çehresiyle görüp
değerlendirebilmiş ve onu bir laboratuvar, bir kimyahane, bir eczahane,



mükemmel bir saray, muhteşem bir meşher gibi değerlendirebilmiştir. Evet,
Bediüzzaman’ın da ifade ettiği gibi; Allah, enbiyâya ittiba edilmesini
emretmekle insanları, onların mânevî derinlikleriyle tanıştırıp bu feyyaz
kaynaktan istifade edebilme imkânıyla şereflendirmenin yanında,
peygamberliklerinin emare ve nişanları sayılan mucizelerinin değişik
perdelerden tecellileriyle de, insanoğluna maddî terakki yollarını göstermiş,
hiç olmazsa konuyla alâkalı bir kısım iş’arlarda bulunmuş ve hassas,
mütecessis ruhların çağrışım sistemlerini harekete geçirerek, bunların
hayallerinde teknolojik gelişmelere kapılar aralamış ve onlar arasında beyin
fırtınalarının oluşmasına zemin hazırlamıştır.

Hazreti Nuh’un, nübüvvet tersanesinde inşa ettiği mucizevî gemisi.. Hazreti
İbrahim’in, en yüksek hararetlere karşı amyant ve daha ötesinin mukavemetini
tedayi ettiren “hasbiyallah” tezgâhından çıkmış ateş dokunmaz gömleği..
Hazreti Yusuf’un, ızdırar derecesine varan evkat cetveli arayışına mucizevârî
lütfedilen mahiyeti meçhul saati.. Hazreti Musa’nın, modern sondaj aletlerini
ve santrifüjleri çağrıştıran o harika asâsı.. Hazreti Davud’un, demir çelik
sanayiini tedâi ettiren, demiri eritip, şekillendirip farklı kalıplara ifrağ etme
mucizesi.. Hazreti Süleyman’ın, Belkıs’ın tahtını, resim, şekil, ses, belki de
bütün çevre aksesuarıyla celbetmesinin düşündürdüğü modern çağların
televizyon, internet ve daha ötesindeki harikaları hatırlatan, âdiyat-üstü
tasarrufu.. ve yine bu yüce Nebi’nin, iki aylık mesafeyi bir günde kat’etmesiyle,
bugünkü uçak teknolojisini çağrıştıran fevkalâdeden seyr ü seyahati.. keza onun,
metafizik âlemlere müdahaleyi işaretleyen, cin, ifrit ve şeytanları teshiri
hâdisesiyle, günümüzdeki ruhlarla alâkalı çalışmaların nihaî sınırlarına kapı
aralayan madde ve fizik ötesi icraatı.. ayrıca, kuş, karınca ve diğer hayvanların
dillerini veya anlaşma kodlarını öğrenme tekniklerini gösteren, hatta ona teşvik
eden “mantıku’l-hayvânât” vak’ası.. Hazreti İsa’nın, cansız nesnelere hayat
üfleme, anadan doğma körlerin gözlerini açma, abraşı iyileştirme ve ölüleri
ihya etme gibi mucizeleriyle modern tıp ve modern gen biliminin hâlihazırdaki
durumlarının çok ötesinde insanı düşündüren hârika muâleceleri ve nihayet
İnsanlığın İftihar Tablosu’nun bütün bunların hepsine denk yüzlerce mucizesi..
tekvînî emirler itibarıyla birer işaret, iş’ar, hatırlatma ve tedâîdir ve hemen
hepsi de, bu müstesna insanların değişik alanlardaki hususiyetlerinin ele alınıp
değerlendirilmesine birer çağrı mesabesindedir.



Nebi, Allah’tan gelmesi itibarıyla zarurî bilgiler cümlesinden sayılan
malûmatı olduğu gibi alıp kavrayan, sonra da onu, özüne ters hiçbir şey
bulaştırmadan başkalarına aktarabilen aşkın, rabbânî bir kabiliyet ve istidattır.
Düz insan ve diğer varlıklarda sevk-i ilâhî ile hayat ve üreme faaliyetlerinin –
bu aşağıdan bir benzetme– zarurîliği ne ise, nübüvvetle serfiraz ruhların –
latîfe-i rabbâniye, his, şuur ve irade halitasından ibaret olan vicdan
mekanizmalarıyla görüp gözetmelerinin, teşhis ve tesbitte bulunmalarının,
ihtiyaca göre içtihad etmelerinin kıymet ve değeri mahfuz– vazife ve
sorumlulukları da, âdeta böyle bir tabiîlik çerçevesinde cereyan etmektedir.
Evet onlar, Hak’tan aldıkları mesajları iç donanımları itibarıyla tabiatlarının
bir yanı gibi duyar, fıtratlarının gereği gibi de ulaştıracakları kimselere
ulaştırırlar; ulaştırır ve durup dinlenmeden her zaman emrolundukları gibi
hareket ederler. Hareket ederken de, ihtiyac-ı fıtrîlerini yerine
getiriyormuşçasına herhangi bir beklentiye girmezler.

Enbiyâ-yı İzâm’ın, ilâhî seçme ve rabbânî tavzif ve onların iç donanımları
iktiranına bağlı ifa ettikleri hizmet ve faaliyetlerinin, o temiz vicdanlara ait
ef’âl-i zaruriye türünden bir hamle ve hareket şeklinde yorumlanması büyük
çoğunluğun görüşü. Bu görüşe göre nübüvvet, iç donanım adına her rüknü kendi
varoluş gayesine yönelmiş –buna tam inkişaf etmiş de diyebiliriz– vicdanın
yanında selim fıtrat, müstakim tabiat, mahiyet itibarıyla da onu arızasız
aksettirmeye müsait reşha gibi ruhlara ilâhî bir atıyye, bir mevhibe, nebi de, bu
mukaddes mevhibe ve atıyyenin özel temsilcisidir. Bu itibarla nübüvvete, beşer
idrakiyle anlaşılmaz şeyleri anlama, kavrama ve kırmadan, inkisara uğratmadan
ikinci derecedeki muhataplara intikal ettirme de denmiştir. İşte bu açıdan da o,
mebde ve müntehânın birleşik noktası sayılmıştır. Yani Allah, dilediği
kimseleri اًرْیَخ َِيتوُأ  ْدَقَف  َةـَمْكِح  ْلا َتْؤُي  ْنَمَو  ُءاََۤـشي  ْنَم  َةـَمْكِحْلا  يتْؤُي 

اًرِیثَك  “O istediğine hikmet verir; kime de hikmet bahşedilmişse, ona pek çok

hayır verilmiş demektir.”1 fehvâsınca, bir kısım yüce paye ve mansıpla
serfiraz kılmış; sonra da bu seçkin şahsiyetler vasıtasıyla “esrâr-ı ulûhiyet” ve
“esrâr-ı rubûbiyet”ini başka vicdanlara duyurmuş, onları da aydınlatmıştır...

Allah’ın, böyle iç donanımlı, masûn ve mâsûm yüksek karakterleri insanlığa
göndermesi, takılıp yollarda kalma, şaşkınlığa düşüp zayi olma durumunda
bulunan bizlere, yaratılıp vücuda mazhar olma nimeti kadar, hatta ondan da



önemli ayrı bir ikramdır; evet var olma bir ihsan, var olduktan sonra bütün
kâinat ve hâdiselerin bir elçi vasıtasıyla izahı, yorumlanması, yorumlanıp
uhrevî ve ilâhî derinliklerinin ortaya çıkarılması ise ayrı bir lütuf ve ikramdır.
Kirlenmemiş, saf her insan tabiatı ve körelmemiş her vicdan, farklı seviyede de
olsa, bu izah ve yorumları değerlendirmek suretiyle ruhanîleri imrendirebilecek
seviyeler üstü seviyeye ulaşabilir ve ulaşmıştır. Buna mukabil, kibir, zulüm,
inhiraf ve körü körüne taklit kıskacında yaşayanlar ise, var olma lütfunu
sezemedikleri gibi, ikinci ihsan ve ikram konusunda da –şart-ı âdi planında
iradelerine bağlı olarak– kendi körlük, sağırlık ve kalbsizliklerine takılıp
kalmış ve “Ona bir melek indirilseydi de, O’nunla beraber o da inzarda

bulunsaydı.”2 diyerek temerrüt göstermiş ve bütün bütün ufuklarını
karartmışlardır.

Peygamber göndermek ve gönderilecek şahsı belirlemek Allah’a ait umûr-u
âliyedendir. Bu itibarla da, O’na bakan her iş ve icraat “Her işte hikmeti vardır
/ Abes fiil işlemez Allah.” (İbrahim Hakkı) mantığına bağlanmalı ve sonra da
aklın idrak ufku ölçüsünde O’nun hikmetleri aranmalıdır. Aslında, gönderilecek
elçinin bizden biri olması; hayat buutları itibarıyla duyduklarımızı duyması,
bizim hoşlandıklarımızdan zevk alabilmesi, her türlü elem ve lezzetlerimizi
paylaşabilmesi, zaruret saydıklarımızı ve ihtiyaçlarımızı ruhunda
hissedebilmesi, hedef kitle ve muhataplarının yüklenmesi gerekli olan
sorumlulukları onun da yüklenmesi, arkasından gidecek kimseler için taklit,
daha doğrusu ittiba edilir olması.. hâsılı, her zaman Hak mesajlarının
semavîliği içinde arzîliğini de temsil edebilmesi gibi önemli hikmet ve
maslahatlardan söz etmek mümkündür; ama biz yine de, “Bu işin iç yüzünü

ancak Allah bilir.”3 der, 4 ُةَِغلاَبْلا ُةَّجُحْلا  ِّللَف  ِهٰ  hakikatine inkıyadımızı yeniler
ve o “Alîm u Hakîm” karşısında sükûtu en büyük hikmet sayarak, dilimizi
kalbimize bağlayıp temkin murakabesine dalmayı yeğleriz.

Ancak, bütün bu hususiyetlerine rağmen unutulmaması gerekli olan bir şey
daha var ki o da, enbiyâ ve mürselîn-i kiram efendilerimizin de tıpkı bizim gibi
birer beşer olmalarıdır. Evet onlar da bizim gibi beşerdirler; en önemli
vasıfları iman ve ubûdiyet; seçilmelerine esas teşkil eden vazifeleri de, bu
inanç ve ibadet anlayışlarını başkalarına da duyurup, onlarla Cenâb-ı Hak
arasındaki engelleri bertaraf etmek olan birer beşer. Dağları-taşları altına



çevirmek, ırmakların akışını değiştirmek, kuru çölleri yemyeşil cennetler hâline
getirmek, nehirleri yarıp ortasından geçmek ve gökten yemek indirmek,
peygamberlerin vazifeleri değildir. Gerçi bu zâtların nübüvvet davalarına bağlı
olarak yine onların eliyle bu ve buna benzer pek çok kevnî mucizelerinin var
olduğunu ifade eden de yine Kur’ân’dır. Ama, bütün bu hârikalar, bir yandan o
mümtaz kimselerin hâlisane kulluklarına, vazife şuurlarına, Hak karşısındaki
duruşlarına birer ücret-i âcile ve özel lütuf; diğer yandan da, onların
ümmetlerinde itminan hâsıl etmeye matuf hususî birer teveccüh olup, tamamen
meşîet ve ilâhî irade ile ortaya konmuş rabbânî iltifatlardır.

Evet, peygamberlik davasına iktiran etme çerçevesinde Allah, onların eliyle
taşı-toprağı altına, kömürü elmasa çevirerek ve yine onların soluklarıyla
ölüleri ihya ederek –ki bunların hiçbiri, Cenâb-ı Hakk’ın hususî inayetiyle,
münkir ruhlara iman hakikatini duyurmasından, küfre kilitlenmiş tabiatları
yumuşatarak Kendini onlara hissettirmesinden ve mürde gönüllere hayat
üflemesinden daha harika değildir– onların peygamberliklerini kabul yolunda
bir lütuf tecellisi, ümitlerini de yakîne sevk etme adına bir ihsan esintisidir.
Tabir-i diğerle, Allah’ın yaratmasıyla meydana gelen bu harika hâdiseler
tamamen nebiyi teyit ve teselliye, muhataplarını da iz’an ve teslime matuf
nübüvvetin temel yörüngesi sayılmayan tâlî vak’alardandır.

Bir kere daha hatırlatmakta yarar görüyoruz: Peygamberlerin asıl vazifeleri,
insanların Allah’a ulaşmalarına engel ve ondan uzaklaşmalarına vesile sayılan
kibir, zulüm, inhiraf, ataları taklit, nefis ve cismaniyetin tesirinde kalma… gibi
fena huy ve fena hasletlerden onların arınmalarını temin; tevazu, haddini bilme,
düşünce istikameti, hakka taraftarlık, kalbî ve ruhî hayata yönelme... gibi güzel
huy ve güzel evsafa da uyarma; uyarıp onlara konumlarını ve mesuliyetlerini
hatırlatma, Yaradan’la münasebetlerinde saygılı, yaratılanlara karşı da şefkatli
olmayı öğretme; ebed için yaratılmış bulunan ve ebediyetten başka da hiçbir
şeyle tatmin olmayan insanların gönül gözlerini sonsuzun güzelliklerine
çevirme; doğru-yanlış, yararlı-zararlı, güzel-çirkin, hak-bâtıl, bâki-fâni... gibi
bütün insanları alâkadar eden hususları önyargısız hemen umum akılların
anlayabileceği ve bozulmamış vicdanların kabullenebileceği biçimde anlatarak
onların yanılmalarını önleme; hidayet ve dalâleti, Hak nezdindeki
çerçeveleriyle vaz’ u tesbitte bulunarak Hakk’a ermenin sonsuz güzelliklerini,
sapıp gitmenin de korkunç çirkinliklerini ruhlara duyurma; heva ve hevesin



belirlediği biçimde değil, Cenâb-ı Hakk’ın istediği şekilde bir ulûhiyet ve
rubûbiyet akidesini talim etme; her işi Hak rızasına bağlama ve o ufka ulaştıran
yolları gösterme; ötede münkirlerin cezalandırılacaklarını ve mü’minlerin de
Naîm cennetleriyle mükâfatlandırılacaklarını bildirme... gibi icmalî
hususlardan ibarettir.

Peygamberlerden, onların vazife alanlarının dışında bir şey beklemek,
peygamberliği bilememe ve peygamberlere karşı da apaçık bir saygısızlıktır.
Nebilerden, onların vazife alanlarının dışında herhangi bir istek ve beklentisi
olanlara karşı Kur’ân’ın cevabı gayet nettir: “De ki: Ben size Allah’ın
hazineleri benim yanımda (da, ben de onlara mâlikim) demiyorum. Aslında
ben gaybı da bilmem; (ayrıca) ben size melek olduğumu da söylemiyorum.

Ben, bana vahyedilene uyuyor ve ona bağlı hareket ediyorum.”5 Evet, nebiler
sadece Allah’ın vahyine tâbidirler ve bütün himmetleriyle onu en iyi şekilde
seslendirmeye, yorumlamaya ve temsile çalışırlar. Bildikleri, söyledikleri,
yaptıkları ve yapılmasını istedikleri hemen her şey, Cenâb-ı Alîm u Hakîm’in
özel bir üslûpla onlara duyurduğu mesajların tebliğ ve temsilinden ibarettir.
Farklı bir ifadeyle onlar, ilâhî mesajlar karşısında ve bir “menhelü’l-azbi’l-
mevrûd” olan vahiy kaynağı başında âdeta birer tevzî, taksim ve tebliğ memuru
mesabesindedirler. Vahyin muhkematına tevfikan yer yer bir kısım yorum ve
içtihatlarda bulunsalar da, yine de her şeyi ilm-i muhitin plan ve çerçevesine
göre ifadelendirmeye çalışır ve her hareketlerinde murad ve marziyat-ı
ilâhiyeyi gözetirler.

Onlar, hayatlarını her zaman vahyin gölgesinde devam ettirir; bütün
faaliyetlerinde sadece ve sadece Hakk’ın hoşnutluğunu arar; her halükârda
Cenâb-ı Mürşid’in belirlediği yolda yürür; hareket ve faaliyetlerinin neticesini
Allah’a havale eder ve gayretlerinin semeresini de ötelerin tâ öbür ucuna
bırakırlar. Onlar ve onlara gönülden ittiba edenler, hiçbir zaman dünya
sevdasına, makam mansıp arzusuna kapılmaz; her hareket ve her davranışlarını
takva duygusuna bağlar; vahye uyma basiretini hidayetin kendisi sayar, bütün
aklî, ruhî, kalbî ve hissî melekeleriyle bu aydınlık şehraha yönelir, o yolda
yürümeyi kurtulmanın da, kurtarmanın da teminatı görür ve hayatlarını böyle bir
görmeye ve böyle bir bilmeye bağlarlar.

Esasen, insan aklı, insan mantık ve muhakemesi –bunların hepsini tek bir şey



kabul etmek de mümkündür– nübüvvet ve onun vaad ettiklerini kabullenip, bu
feyyaz kaynaktan tam yararlanabildiği müddetçe, bir yandan kendi alanının
serhaddine ulaşma yoluna girerken, diğer yandan da başkalarını aldatan birer
vasıta durumuna düşmekten kurtulmuş olur/olacaktır. Her şeyden evvel, böyle
davranmada, bütün varlık ve eşyaya hükmeden sonsuz kudret ve muhit ilme
teslim olma gibi bir husus söz konusudur. İsterseniz siz buna, akıl ve mantık
ürünlerini, akılla, mantıkla elde edilen değişik projeleri ve farklı alanlardaki
araştırmaları, tecrübeleri, yani bütün arzî olanları semavîleştirmek, arazî
olanlarda da cevherin ruhunu aksettirmek için her şeyi vahye test ettirme de
diyebilirsiniz. Aslında aklı yaratan da Allah’tır, ona vahiy ile derinleşme
yolunu gösteren de... Allah, akılla insanların gözünü açmış, vahiyle de aklın
doğru görüp, doğru düşünmesini sağlayarak, ona daha geniş bir muhakeme alanı
hazırlamıştır; hazırlamış ve o kuşatıcı beyanıyla insanlar üzerinde bağlayıcı
hüccetini ikame etmiştir. Tabir-i diğerle Allah, bütünü birden kucaklayan vahiy
müessesesini, her zaman dağınık ve birbirinden kopuk bir durum arz eden akıl
ve muhakemenin farklı yollarını birleştirecek ve bunların mukayese ürünlerini
de test edebilecek bir laboratuvar hâline getirmiştir.

İşte, bütün bu mülâhazalara binaendir ki biz, her biri kendi çağında emin,
tecrübeli ve yürüdüğü yolları bütün değişik hususiyetleriyle bilen Enbiyâ-yı
İzâm Efendilerimize (alâ nebiyyinâ ve aleyhimüssalâtü vetteslîmât) uyulmadan,
emniyetle yol alınamayacağı ve oldukça karmaşık görünen bu hayatın falsosuz
yaşanamayacağı kanaatindeyiz. Keza, vahyin, insan aklını değişik
hezeyanlardan koruyan bir iksir ve peygamberlerin de bu iksiri yerinde
kullanan hâzık birer hekim olduklarına inanıyoruz. Evet, bu seçkin kimseler,
insan aklını değişik sapma noktalarına karşı sıyânet eden; ona, yüksek, lâhutî ve
fizikî hedeflerin üstünde fizik ötesi ufuklar açan aydınlık birer mürşiddirler. Bu
mürşidlere el veren akıl, mantık ve muhakeme, aynı zamanda kendi
serhadlerine ulaşmayı da garanti etmiş sayılırlar. Biz, nübüvvet ve vahye
inananlar, aklı, mantığı ve bu melekelerin ürünlerini takdirle karşılamanın
yanında, bunların asla vahyin boşluğunu dolduramayacaklarına ve onun sâdık
ve kusursuz tebliğcilerinin yerini alamayacaklarına inancımız da tamdır.

1 Bakara sûresi, 2/269

2 Furkan sûresi, 25/7



3 Bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/7.

4 “En kesin ve mükemmel delil, Allah’ındır.” (En’âm sûresi, 6/149).

5 En’âm sûresi, 6/50



ALLAH-KÂİNAT-İNSAN 
VE NÜBÜVVET
Varlık ve hâdiseleri iyi okuyup isabetli yorumlayarak insan, kâinat ve

ulûhiyet hakikati arasındaki dengeyi koruma, peygamberlerin en önemli
derinliklerinden biridir ve en aşkın yanlarıdır. Evet varlığın bir “küll” hâlinde
duyulup sezilmesi, eşyanın birbirinin modeli olarak umumî şekildeki tecellisi
ve mevcudat çapındaki “evrensel” vahdet kanunlarının tam kavranması sadece
enbiyâ-yı izâm’a müyesser olmuştur.. ve onların, hususiyle de Hazreti Ruh-u
Seyyidi’l-Enâm’ın (aleyhi ekmelüttehâyâ) en bâhir bir mucizesidir.

Günümüzde insanoğlu, onca ilmî inkişaf ve teknolojik gelişmelere rağmen,
insan, kâinat ve maverâ-i tabiatla (tabiat ötesi âlemlerle) alâkalı hakikatleri
hâlâ heceleyedursun, peygamberler, o fevkalâde donanımları, Hak nezdindeki
özel konumları ve sürekli ötelerden bilgilendirilmeleri sayesinde, kimisi
icmâlen, kimisi de tafsîlen, hem de binlerce yıl önce bu konular üzerinde ciddî
ciddî durmuş ve her şeyi Sahibine bağlama çerçevesinde, söylenmesi gerekli
olanların hemen bütününü ümmetlerine duyurmuşlardır.

Peygamberler, şimdilerde oldukça yaygın olan ilmî araştırma yolları ve
tecrübî metotlarla bu hakikatlere ulaşmadılar; onlar, bu ilim ve mârifete
insanoğlunun idrak ufkunu çok çok aşkın akıl, his, şuur ve idrak
mükemmeliyetlerinin yanında, kalblerinin vüs’ati ve Allah’la özel
münasebetleri sayesinde ulaştılar; ulaştı ve bütün varlığın kâhir bir kudretin
tasarrufunda bulunduğunu gördü.. her yerde ve her şeyde hâkim bir ilim ve
iradenin vahdetini temâşâ etti.. her nesne ve her hâdisenin çehresinde Hazreti
Vâhid u Ehad’i haykıran şahid, emare ve işaretleri okuyup yorumladı; sonra da
duyguda, düşüncede, inançta birer tevhid dellâlı olduklarını ortaya koydular.
Onların, yüzlerce-binlerce yıl önce haber verdikleri insan-kâinat-ulûhiyet
hakikati ile alâkalı konularda bilimin, henüz kayda değer bir tespitte bulunmuş
olduğunu söylemek oldukça zordur. Şöyle ki ilim, pek çok mevzuda hâlâ bir
emekleme yaşamakta ve bugün doğru dediklerini yarın tashihe tâbi tutmakta,
muhakkak yanılmalarını yine muhtemel yanlışlarla düzeltmeye çalışmakta,
dahası sürekli kendi kendini sorgulamakta, nisbî doğrularını değişik
faraziyelerle sıyanet etmekte ve bir türlü cüz’iyatı tahlil sınırları dışına
çıkamamaktadır. Diyebiliriz ki bugüne kadar o, yukarıdaki konularla alâkalı



değiştirme mecburiyetini duymadığı tek bir hüküm ortaya koyamamış ve hiçbir
zaman mutlak hakikati ifadeye muvaffak olamamıştır. Onun bulup tespit ettiği
şeyler yoldakilere sırf bir zâd u zahîre ve araştırmacılara da birer avans
türünden şeylerdir.

Şunu da hemen arz etmeliyim ki, bunları ifadeden maksadımız, ne bilimi ve
onun ürünlerini hafife alma ne de ilmî araştırmaların kayda değer bir şey
olmadığını vurgulamadır. Aksine, bize göre bilim de, onun ürünleri de çok
önemli ve saygı duyulması gerekli olan bir değerler mecmuasıdır; dolayısıyla
da, mutlaka takdirle karşılanmalıdır. Bizim maksadımız, insan, varlık ve
yaratılış hakikatini ifadede en doğru, en mükemmel, en muhît ve yanıltmayan,
ama günümüzde hep gözardı edilen önemli bir bilgi kaynağını hatırlatmaya
mâtuftur. İşte bu kaynak, geçmişte tahrife uğramış bazı kitaplar müstesna, her
zaman taze kalabilmiş nübüvvet kaynağıdır. Şimdilerde modern ilimler, bir
kısım küllî görüş ve genel değerlendirmelere bağlayarak varlık ve
hâdiselerdeki düzen, ahenk ve işleyişle alâkalı önemli şeyler keşfedip ortaya
koymuş olabilirler. Biz bunların bütününü takdirle karşılarız; ama, çağın en
ileri teknolojilerini kullanarak ulaşılan bu bilgi ve yorumları, icmâlen dahi
olsa, bir kısım özel donanımlı kimseler, hem de çok erken bir dönemde ortaya
atmışlar ve bazı ilim çevreleri de bunlara karşı lâkayt kalmış veya kadirnâşinas
davranmışsa; işte o zaman biz, edebimiz çerçevesinde böylelerine karşı
sesimizi yükseltir ve mutlaka doğru bildiklerimizi haykırırız.

Evet, bugün modern bilimlerin ortaya koyduğu nice gerçekler var ki, çok
önceleri, icmâlî birer fezleke hâlinde de olsa, peygamberler, bunların hemen
hepsini vahye açık o engin ledünniyâtlarına ve müstesna fetanet derinliklerine
dayanarak küllî (bütüncül) bir nazarla, değişik şekillerde ortaya koymuşlardı.
Günümüzün, modern laboratuvarları ve çok ileri teknolojilerle çalışan
araştırma merkezleri, onların ortaya koydukları gerçeklerin neresinde
bulunurlarsa bulunsunlar, hâlâ bugün milyonlarca insan her şeyi onların mesaj
ve yorumları çerçevesinde değerlendiriyor; hususiyle de insan-kâinat-Allah
konusunda bilâkayd u şart onları takip ediyor ve onların arkasından gidiyor.
Buna mukabil, bilim ve felsefe adına ortaya atılan en yeni faraziyeler ise, her
gün farklı bir kısım nazariyelerle yer değiştiriyor; yani şimdilerin ilim adamları
dünkü meslektaşlarını sorguluyor ve tabiî bu arada yıkılmaz ve sarsılmaz gibi
görülen pek çok hipotez yerlerini bir bir daha farklı görüşlere bırakıyor ve



bilim adına başlarda gezen en sağlam tespitler birer birer geldikleri gibi birer
birer de yıkılıp gidiyorlar. Nebilerin getirdikleri gerçekler ise –bir kısım dar
idrakli müntesiplerin tâli’siz yorumları müstesna– her zaman müracaat
edilegelen sabit esaslar olarak dünkü kıymetlerini şimdilerde dahi devam
ettiriyorlar; devam ettiriyorlar çünkü, onların ortaya koydukları esaslar
bütünüyle varlığı bir meşher gibi tanzim eden, bir kitap gibi yazan, bir saray
gibi düzenleyen Yüceler Yücesi bir Zât’ın mesajlarına dayanıyor.

Bu sebepledir ki, insan, varlık ve Yaratıcı hakkında bilgilendirme vazifesi,
söz söyleme salâhiyeti, özel donanımlı ve Kudreti Sonsuz’la hususî
münasebetleri bulunan bu zatlara bırakılmalı ve varlığın perde önü, perde
arkası mânâ ve mahiyetiyle alâkalı açıklamaları da sadece onlar yapmalıdırlar.

Hiç şüphesiz bu zatların en önemli vazifelerinden biri de, kâinat ve
hâdiselerle, insan hayatı ve onun davranışları arasındaki münasebeti, ahengi ve
bu ahengin bağlı bulunduğu biricik kuvvet kaynağı Zât’ı ve insanların o Zât’a
karşı sorumluluklarını tayin ve tespit edip ortaya koymaktır. Evet, bütün
varlığın, hususiyle de insanoğlunun nereden gelip nereye gittiğini/gideceğini,
neden geldiğini, neden gittiğini en doğru şekilde ve inandırıcı bir üslûpla
sadece onlar ifade edebilmişlerdir.

Bu itibarladır ki bizler, dünyaya gönderilişimizdeki gâye ve hikmeti,
yürüdüğümüz yolda uymamız gerekli olan yol kurallarını ve bu yolculuğun
sonuyla alâkalı en sağlam bilgileri sadece ve sadece Hak Elçileri’nin
sundukları mesajlarda arama mecburiyetindeyiz. Bunu yapabildiğimiz takdirde,
o genişlerden geniş kâinat dairesinin işleyişini, varlığın perde arkası ve
muhtevâsını, yeryüzündeki bu baş döndürücü gelip gitmelerin gâye ve hedefini
tam kavrayabilir, duyguda, düşüncede huzur, esenlik ve selâmete ermiş oluruz;
varlığın içini-dışını, önünü-arkasını bilip değerlendirmeye bağlı bir esenlik ve
selâmete.. kâinatın önemli bir parçası olarak yeryüzündeki konumumuzu
kavrayıp eşya ve hâdiselerin tâbi bulunduğu umumî ahenge uyma selâmetine..
dünyevî ve uhrevî mutluluğumuzun zemin ve sebeplerini hazırlayan Zât’a
yönelme ve bağlanma selâmetine.. ebediyet arzularımızın yerine getirileceği
inancıyla hiçbir zaman inkisar yaşamama selâmetine...

İnsan olarak bize bahşedilen bütün bilgi yolları, bilgi vasıtaları belli ve
sınırlıdır. Böyle sınırlı imkânlarla elde edeceğimiz bilginin mahdut



olduğu/olacağı da açıktır. Zannediyorum, bu ölçüdeki bilgi ve mârifetle değil
yaratılışımızın gâyesini, dünyada bulunuşumuzun hikmetini ve kâinatla
münasebetlerimizin temel esprisini idrak etmek; yeryüzündeki genel ahengi ve
ekosistemin ruhunu kavramamız dahi mümkün değildir. Oysaki insan, kendi
hayatını, varlık içindeki konumuna göre düzenleyip yaşama mecburiyetinde
olduğu gibi, bütün varlığa hâkim görünen “nizam-ı âlem” kanunlarına ve
yaratılış seviyesinin gereği bir kısım ulvî gayelere göre tanzim etme
sorumluluğunu da taşımaktadır. Eğer o, bu çok inişli-çıkışlı, rampalı-virajlı ve
bir hayli de belirsiz yanları bulunan hayat yolculuğunda, kendi için meçhul bir
seyahatin dününü-bugününü, önünü-arkasını iyi bilen bir rehbere teslim
olmazsa çok yanılır ve ciddî sıkıntılara maruz kalır; ihtimal hiçbir zaman da
yaratılışıyla hedeflenen gâyeye ulaşamaz.

Evet, yürüdüğümüz bu hayat yolunu ve yolculuk süresince karşılaşmamız
muhtemel sürprizleri hiçbir zaman tam kestiremeyen bizler; eğer insanoğlunu
ötelerden alıp buraya getiren, buradan da başka bir diyara sevk eden o çok
merhametli Yaratıcı’nın elçi ve rehberlerine uymazsak dökülüp yollarda kalır,
zikzaklar çizmeden kurtulamaz, varlık kitabını doğru okuyamaz, bu kâinat
meşherini bereketlendirici bir nazarla temâşâ edemez, dünya sarayının mânâ,
muhteva ve içyüzündeki esrârı kavrayamaz; dahası, her biri başlı başına birer
kudret harikası olan eşya ve hâdiseleri, hâdiselerin farklı tezâhürlerini bir
kısım tabiat kanunlarına bağlayarak bütün o fevkalâdelikleri alelâde şeyler gibi
görmeye başlar ve kendi ufkumuzu karartmış oluruz.

Hak rehberleri ve onlara uyan tâli’lilerdir ki, her zaman varlık ve hâdiseleri
doğru okumuş, şekil ve sureti aşarak her şeyin ruhuna yürümüş; maddede
mânâyı görüp, müşâhede ettikleri her şeyin özüne nüfuzla her nesnenin zâhirî ve
dış yüzü yanında içini ve özünü de mütalaa edebilmişlerdir. Değişik bir
ifadeyle onlar varlığı yorumlamalarında, sürekli muhtevayı öne çıkarmış ve her
eserde, müessiri gösteren değişik tecelli dalga boyundaki şualardan mesajlar
almışlardır. Ayrıca, bu ruhî seyahat ve tefekkür yolculuğunu Yüce Yaratıcı’ya
bağlı götürdüklerinden, elde ettikleri bütün bilgi parçacıklarını mârifete
çevirip, erdikleri irfan ufku seviyesine göre Hazreti Mâruf’la sımsıkı bir kalbî
alâka ve münasebete geçmiş ve bu cennet-âsâ atmosferde her şeye yetebilecek
bir ünsiyete ulaşarak kendilerini her lâhza derin bir muhabbet ve zevk-i ruhânî
çağlayanında hissetme heyecanıyla O’na yürümüşlerdir.



Evet, bu kutluların varlığa, varlık ötesine bakışları çok farklıdır; onlar her
şeyi basiretlerinin aydınlığında temâşâ eder; eşya ve hâdiseleri Yaratıcı
Kudret’in vaz’ettiği çerçevede değerlendirir; neyin ne olduğunu, onun hakikat-ı
nefsü’l-emriyesi (her nesnenin hakikati) açısından ele alır; cüz-küll bütün
varlığı yorumlamada her şeyin birbiriyle muvazenesini, tenâsübünü, Hâlık’la
münasebetini gözetir ve kat’iyen iç çelişkiye düşmezler. Bu itibarla da
denebilir ki, dünden bugüne insan, kâinat ve ulûhiyet hakikati konusunda, doğru
görmek, doğru düşünmek ve doğru ifade etmek sadece onlara müyesser
olmuştur: Tevhidi, bütün gerek ve lâzımlarıyla sadece onlar seslendirebilmiş,
esmâ-i ilâhiye, sıfât-ı sübhâniye, şuûnât-ı zâtiye ile Zât-ı Ulûhiyet arasındaki en
sağlam muvazeneyi de ancak onlar kurabilmişlerdir.. evet, ulûhiyet ve
rubûbiyet dairelerine ait hususiyetler, aynı menbaın farklı tecellileri olarak en
doğru şekilde yine sadece onlar tarafından ifade edilebilmiştir.

Eğer irade-i ilâhiyenin peygamber gönderme gibi ihsan buudlu böyle bir
tecellisi olmasaydı, en velûd dimağlar dahi asırlar ve asırlar boyu onca gayret
ve himmetlerine rağmen kat’iyen böyle bir sonuç elde edemezlerdi; zaten
edemedikleri de meydanda... Önümüzdeki günlerde bilimlerin daha bir inkişafı
ve bir kısım farklı bakış açılarının gelişmesi sayesinde onların şimdiki
yorumları değişir mi, değişmez mi onu kestiremeyeceğim ama, hiçbir şeyin
bugünkü haliyle sürüp gitmeyeceği açıktır. Keşke, bugüne kadar büyük ölçüde
şaşkınlık yaşayan insanoğlu, varlığın hakikati ve ötesi gibi beşerî idraki aşan
derin konularda biraz da ilâhî mesajlara ve peygamberlerin yorumlarına
yönelerek, şimdiye kadar içinde bocalayıp durduğu yanıltıcı bilgilerin sisli-
dumanlı atmosferinden sıyrılıp peygamberâne ilhamların esip durduğu
semavîliklere açılabilseydi.! İhtimal, işte o zaman, varlığın hakikatini, kâinat
içindeki kendi konum ve sorumluluğunu, eşyâ ve hâdiselerin perde arkasını,
eşyânın birbiriyle münasebetini, tekvinî emirler arasındaki umumî tenasüp ve
genel ahengi daha net görecek, daha iyi anlayacak; anlayacak ve bir taraftan
Yaratıcısıyla münasebete geçme vetiresi yaşarken, diğer yandan da, kâinat
çapındaki umumî nizama zıt tavırlar almayacak ve hiçbir zaman varlıkla
müsâdeme yaşamayacaktı. Ne var ki insanoğlu, hususiyle de günümüzdeki bir
kısım âsî ruhlar bu genel yönelişi gerçekleştiremedi ve çok defa Allah’a
başkaldırmanın yanında, eşyâ ve hâdiselere karşı da sürekli çelişki yaşadı;
yaşadı ve bir türlü ızdıraptan kurtulamadılar. Kurtulamazlardı da; zira onlara



bahşedilen bilgi vasıtaları sınırlı, sahip oldukları imkânlar da, karşılarına
çıkacak problemleri çözmeye yeterli değildi. Onlar, ilmin sebepleri de
diyebileceğimiz, ellerindeki vasıta ve imkânlarla varlığın çok az bir kısmını –o
da sürekli yanılma ve tashih etme çerçevesinde– ancak keşfedebilirlerdi ve
öyle de oldu.

Oysaki insan, kendini kuşatan bütün kâinatlara, içinde yaşadığı dünyaya,
ekosisteme, umum eşyanın birbiriyle münasebetlerine kendi ufkunun darlığı,
bilgisinin sınırlılığı, düşüncelerinin değişkenliği çerçevesinde değil; kâinatın
vüs’ati, hâdiselerin iç içeliği; sonra kendi arzu, istek ve emellerinin genişliğine
göre bakmalıydı; bakmalıydı ki, yaşadığı hayatta, yürüdüğü yolda ve yolun sonu
itibarıyla da tabiatının gereği beklentileriyle alâkalı ümitlerinde herhangi bir
inkisara düşmesin. Ama o, yığın yığın inkisar yaşadı, yaşıyor; yürüdüğü yol ve
kendi akıbetine karşı lâkayt kaldığı sürece de bu kırılıp dökülmelerden
kurtulamayacaktır.

Evet, ruhlar âleminden kalkıp dünyaya, oradan berzaha ve berzahtan da
ebediyete yürüyen insanoğlunun, bu upuzun ve her bölümüyle ayrı bir hususiyet
arz eden yolculuğunu şaşırmadan, sarsılmadan, paniklemeden ve herhangi bir
endişeye kapılmadan emniyet ve güven içinde devam ettirebilmesi, insanüstü,
hatta zaman ve mekânüstü bir mârifet ister. Hâlbuki o, çok defa, iyi bildiğini
iddia ettiği şu âlemde dahi, iki adım ötede nelerle karşılaşacağından habersiz
âcizlerden âciz bir zavallıdır.. ve böyle birinin ciddî bir program ve plan
isteyen bu upuzun yolu kat’edip gönlünce bir noktaya ulaşmasıysa tamamen
imkânsızdır. Evet, yolculuk uzunlardan uzun, konulup kalkılan menziller
oldukça fazla, geçilecek yollarda ise bir hayli aşılmaz tepeler ve azgın dereler
var. Bu kadar problemli bir yolun aşılıp gerçek menzile ulaşılması için yol
âdâb ve erkânını bilen rehberlere ihtiyaç olduğu izahtan vârestedir.

İşte tarih boyu peşi peşine gelen bütün nebiler böyle bir rehberlik
misyonuyla gelmiş; insanlığın geçeceği yollara ışıklar saçmış; yoldakilerin
gözlerinden perdeyi kaldırmış; Allah, kâinat ve eşyânın hakikati adına
arkalarındakilerin ufuklarını aydınlatmış ve onları yalnızlık tasasından,
kederinden ve akıbetleri itibarıyla da belirsizlik endişelerinden
kurtarmışlardır.

İlk insan ve ilk nebiden itibaren her nübüvvet hareketi temel konularda



müşterek bir yol takip etmiş: sürekli, tevhid, haşr ü neşir, peygamberlik, kulluk
ve adalet gibi esasları nazara vermiş; füruata ait meselelerde de zaman, umumî
şartlar ve insanlığın ulaşabildiği seviyeye bağlı irşad, tembih ve değişik ikazlar
televvünüyle yoluna devam etmiş; etmiş ve müntesiplerine hep yüksek hedefler
göstermiştir. Böylece her zaman dinî hayatta temel konular açısından hep aynı
çizgi takip edilmiş, onlara nispeten teferruat sayılan mevzularda ise, belli
ölçüde bir kısım farklılıklar yaşanagelmiştir ki, aslında bunun böyle olmasında
da zaruret vardır.

Kur’ân, rüşdünü idrak etmiş insanlığa son mesaj ve son çağrıdır. En son
gelen bu ilâhî risalet, bütün dinlerde aynı olan değişmez muhkem esasları
hatırlatmanın yanında, inkişaf buudlu füruattaki emirleriyle de, bütün zaman ve
mekânların ihtiyacını karşılama vaadiyle gelmiş ve dinî düşünceye son noktayı
koymuştur. Bundan sonra artık insanlık, bu son mesajın ışığı altında yoluna
devam edecek; gelişme ve değişme enerjisini bu yeni nizama bağlı kullanacak
ve mutlak hakikate ulaşma cehdini de onun vesâyeti altında gerçekleştirmeye
çalışacaktır.

Evet, artık bundan sonraki çağlar Kur’ân çağı ve bundan sonraki devran da
İnsanlığın İftihar Tablosu’nun devranıdır. Kulak verilecek mesaj O’nun mesajı
ve önümüzdeki upuzun yollarda hep par par yanacak çerağ da O’nun çerağıdır.
Evet, şimdi ferman her şeyi halis tevhide ircâ eden bu En Büyük
Muvahhid’de...



…VE GAYBIN SON HABERCİSİ
Allah, kâinat ve insan konusunda son sözü, varlık ağacının çekirdeği, kâinat

kitabının ille-i gâiyesi ve Hakk’a davetin en gür sesi olan Hazreti Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem) söylemiştir. “Gayb” ve “Gaybü’l-gayb”ın son
habercisi O, eşya ve hâdiselerin yanıltmayan yorumcusu O, insan ve Yaratıcı
münasebetini hem de herhangi bir iltibasa meydan vermeyecek şekilde ortaya
koyan O ve böyle bir münasebetin gereklerini açık-seçik belirleyen de O’dur.
O, bir yönüyle ilk ve Hakk’a en yakın, diğer yönüyle de son, fakat en emin bir
kurbet rehberidir.

Melekler O’nun muntazırı, nebiler müjdecisi, veliler de O’ndan ışık alan
O’nun meyveleridirler. Nübüvvet çerağı başta O’nunla tutuşturulmuş, özündeki
mânâ ve muhteva da en nurefşan şekliyle yine O’nunla ortaya konmuştur.
Evvelden evvel ilk nur O’nun nuru, son ışık tufanı ise O’nun haricî âlemdeki
zuhurudur. Bir başka zaviyeden O, âfak ve enfüsün fihristi, varlığın özü,
usâresi, yaratılış ağacının gaye çerçevesinde en münevver meyvesi ve Yüce
Yaratıcı adına bütün ins ü cinnin de efendisidir.

O, özü ve konumu itibarıyla her zaman tavsif üstü, zatı açısından nazîrsiz,
ötelere ait derinlikleri zaviyesinden ferîd-i kevn ü zaman, elindeki mesajıyla da
apaçık bir bürhandır. Şöhreti tâ Âdem Nebi öncesine dayanmakta; ziyası
vücudundan evvel dillere destan; kudûmu ise –ayağı başımızın tacı– bütün
insanlığa bir ihsandır. Varlığı vücud sadefinin en saf incisi, mesajı da
mesajların en umumîsidir. İlmi bütün ilimlerin zübdesi, irfanı, etrafında en
dırahşan çehrelerin toplandığı tertemiz bir kaynak, ufku da sonsuzu temâşâya
koşan saf ruhların rasathanesi mesabesindedir. Gözler O’nun her yana saçtığı
nurlar sayesinde gerçek çehresiyle eşyâyı temâşâ etme fırsatını elde etmiş;
kulaklar O’nun söz zemzemesiyle söz cevherinden o güne kadar işitilmemiş
lâhûtî besteler dinlemiş; O’nun atmosferinde nice gizli şeyler ayan olmuş ve
bulanık düşünceler de durulup safvete ulaşmıştır. O’nu gören ve O’nu
dinleyenlerin ruhlarındaki paslar çözülmüş, gözlerindeki buğular silinip gitmiş;
başların en başından, sonların en sonundan verdiği haberlerle beşer idrakini
aşkın bütün meçhuller aydınlanmış, belirsizlikler birer birer mânâ zeminine
oturmuş ve topyekün varlık yaratılış gayesi açısından okunup yorumlanan bir
şiir ve ebediyet edalı bir beste hâline gelmiştir.



Bütün ilimler O’nun bilgi deryasından sadece bir katre, umum hikmetler de
O’nun mârifet çağlayanından küçük bir damladır. O’nun hayatının saniye ve
saliselerine nisbeten bütün zamanlar âdeta bir âşire; O’nun maskat-ı re’si
olması sırrıyla, kâinatlar yanında bir tırnak hükmündeki şu yerküre de bütün
varlığa denk bir cihandır. Taayyün ve kaderî programda evvel O, nübüvvet
davasında son sözün hatibi O, zahirin hakikî şârihi O, esrâr-ı bâtının nâtıkı da
O’dur. Ruhu’l-Kudüs’ten ilmî ve aklî hakikatleri almaya müsait yaratılması,
engin şuuru, üstün idraki, melekût ötesine açık kalbi ve öteler ötesini temâşâya
müstaid sırrıyla O nübüvvet tahtının sultanı, ötelere açık nurânî bir âhize gibi
aldığı şeyleri ruhlara ve akıllara arızasız duyurması itibarıyla da risalet
âleminin en beliğ tercümanıdır.

O, zatına ait hususiyetleri mahfuz, nübüvvetinin gereği bize Cenâb-ı Hakk’ı
zât-sıfât-esmâsıyla bildirir, tanıttırır ve O’na karşı bizlerde sorumluluk duygusu
uyarır; bu yönüyle O, bilinmezleri bildiren, idrak edilmezleri ruhlarımıza
duyuran bir tarif edici ve bir muallim-i ekberdir. Dinî hükümleri tebliğ, insanî
değerleri talim ve ahlâkî esasları temsil yanı itibarıyla da O, muvazzaf bir
müşerri’, bir kanun vazıı ve hakikatler hakikatinin bir kavl-i şârihidir.

Nübüvvet, risalet ve bunların vesayetinde vilâyet, zâhire açık oldukları gibi,
bâtına karşı da “müfettehü’l-ebvâb”dırlar. Hatta onların akılları dahi, bu ilâhî
mansıbın boyasıyla bir insibağdan geçmiştir; geçmiş ve birkaç kadem onların
gerisinde durmakta ve onların buyruklarını beklemektedir. Onların akılları gibi
haddini bilip nübüvvet vesayetine giren bir akıl, “Ruh-u A’zam”la nurlanır ve
insan hakikatinin önemli bir buudu hâline gelir, zamanla da zâhirin yanında
bâtını da sezmeye, evvelin yanında âhiri de duymaya başlar.

Varlığın hem zâhiri vardır hem de bâtını; zâhir, gözle görülür, duyu
organlarıyla hissedilir; akıl ve muhakemeyle de değerlendirilir. Bâtın ise
ancak, onu duyma donanımıyla yaratılmış kimselere Allah tarafından açılır ve
zâhirin ötesinde bir ses, bir soluk, bir renk ve bir desen olarak kendini
hissettirir. Nebiler işte bu sesi, bu soluğu, değişik dalga boylarında bütün bir
ömür boyu dinler ve hep ona göre tavır belirlerler.

Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi ekmelüttehâyâ) hususî konumuna göre
hususî donanım açısından bu konuda mutlak bir fâikiyetin remzi ve sesidir. O,
Allah’ın duyurmasıyla duyulmazları duyar, görülmezleri görür; yer yer ruhunun



zaman ve mekân üstü bir mahiyet almasıyla ruhanîlerin önüne geçer; Hakk’ın en
mükerrem ibadı melekleri aşar ve gidip tâ “Kâb-ı kavseyni ev ednâ” ufkuna
ulaşır. O’nun Hak katındaki payesi kadar halk içinde de mütemâdî ve sarsılmaz
bir itibarı vardır. O, ömür boyu kıl kadar doğruluktan ayrılmamış; dost-düşman
herkese güven vaadetmiş; Hak’tan aldığı mesajları lâhûtîliğindeki cazibesiyle
muhataplarına sunmuş; her zaman mâsumiyetiyle hatırlanmış, masûniyetiyle
bilinmiş; fizik ve metafizik âlemlere açık keskin fetanet ve aydınlık ruhuyla
tabiat ve mâverâ-i tabiatı hep doğru okumuş, doğru yorumlamış; dolayısıyla da
ön yargılı olmayan bütün temiz vicdanların hemen hepsi hiç tereddüt
göstermeden O’na koşmuş; en mütemerrid nefisler O’nun karşısında dize
gelmiş, en müstesna dimağlar O’nun mesajlarında aklın yaratılış gayesini
okumuş ve O’na teslim olmuşlardır. O’nun sayesindedir ki, insanoğlu,
hayvâniyet ve cismaniyetten sıyrılarak kalb ve ruhun hayat mertebesi
seviyesinde bir ufka yönelmiştir. O, varolma ufku itibarıyla vücud-u haricîye
açılan kapının sırlı anahtarı, varolma gayesini gerçekleştirme adına da Hakk’a
giden doğru yolun rehberi ve ebedî saadetin de şefaatkânıdır.

O’na kadar gelip geçmiş bütün nebiler O’nun dediğini demiş, O’ndan sonra
gelen bütün evliyâ ve asfiyâ ise –fevkalâde halleri davalarına senet– O’nu
tasdik etmiş ve mazhariyetlerinin de O’ndan olduğu itirafında bulunmuşlardır..
evet O, “Allah” deyip nazarları tevhide çevirmişse, bütün enbiyâ ve mürselînin
sesi soluğu, bütün evliyâ ve asfiyânın müşâhede ve keşifleri de bunu
müeyyiddir.

O, emin bir iman abidesiydi; dediklerini kılı kırk yararcasına yaşıyor,
tavırlarını hep ötelere göre ayarlıyor ve hayatını, Hakk’ı görüyor ve O’nun
tarafından görülüyor olma derinliğiyle yaşıyordu; herkesten daha hassas
davranıyor, her haliyle ciddî bir sorumluluk tavrı sergiliyor; her zaman hüsn-ü
akıbet peşinde koşuyor ve gözünü bir lâhza olsun hedeften ayırmadan hep
namzet olduğu noktaya doğru koşuyordu; koşuyor ve herkese Allah’la
arasındaki o derin münasebetten çizgi çizgi mânâlar sunuyordu.

O’ydu varlığın mânâsını şerh ederek gerçek sahibine bağlayan; eşya ve
hâdiselerin özündeki hikmet ve maslahatları ortaya çıkaran; bize burada yalnız
olmadığımızı sık sık hatırlatan; görülüp gözetildiğimizi ruhlarımıza duyurarak
içlerimize inşirah salan; vahşetlerimizi izale edip gönüllerimizi ünsiyetle
şahlandıran ve bize, baba ocağı gibi bir yerde bulunuyor olma duygularını



yudumlatan. Eğer bugün bu sımsıcak yuvada her şeyin yerli yerince dizayn
edildiğini görüp hissediyorsak, eğer kalblerimiz hakikat aşkıyla çarpıyorsa,
eğer varlığı tahlil ve tanıma adına bir şeyler yapıp ortaya koyabiliyorsak bu
dimağlarımızda O’nun tutuşturduğu çerağdandır. Evet, insan, varlık ve topyekün
kâinatlar hakkında ne biliyorsak bütün bunlar O’nun, ruhlarımıza duyurduğu
icmâlin inkişafından ibarettir.

O, dünü, bugünü ve yarını itibarıyla insanlığı yeniden inşa etmiştir, ediyor ve
edecektir. Kendi devrinde, tabiatlara sinmiş binlerce senelik çarpık anlayışları,
gayri insanî davranışları, sûiahlâk ve mizaç inhiraflarını bir hamlede, bir
nefhada değiştirdiği gibi; tamamen şirazeden çıkmış günümüzün yığınlarına da
sözünü dinleterek er-geç onları da zabturabt altına alıp mesajının gücünü
göstereceğine inancımız tamdır. Siz buna, insan, kâinat ve ulûhiyet hakikatinin
yeniden bir kere daha doğru okunup doğru yorumlanması ve insanoğlunun varlık
içindeki yerine göre bir duruşa geçmesi ve geçeceği de diyebilirsiniz.

Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) herkesi ve
her şeyi alâkadar eden bir mesajla gelmişti ve vazifesi itibarıyla gönülleri,
gözleri dolduracak bir derinlik ve cazibeye sahipti. Yaratılışında olabildiğine
bir mükemmeliyet, davranışlarında fevkalâde inandırıcılık ve tavırlarında da
her zaman cismaniyetini aşan bir lâhûtîlik nümâyandı. Bu göz kamaştıran zâhirî
çizgilerin arkasında O, bugüne kadar hiç kimseye müyesser olmamış, Kur’ân’ın
“huluk-u azîm” dediği öyle yüce bir ahlâka sahipti ki önyargısız, bir kerecik
olsun O’nun atmosferine giren, bir daha da tesirinden kurtulamazdı. Bu güzellik
ve fâikiyetlerinin yanında bir büyülü beyanı vardı ki, en mahir söz sarrafları
dahi O konuşunca dillerini yutar, sessizlik murakabesine dalar ve O’nun
ifadelerinin sihrine kapılıverirlerdi.

Şimdi isterseniz bu hususları biraz daha açalım: Allah O’na, iç ve dış yapısı
itibarıyla öyle bir genişlik bahşetmişti ki, fevkalâde mütevazi olmasının
yanında olabildiğine mehîb ve büyüleyiciydi; huzuruna giren en mağrur ve
mütekebbir ruhlar bile O’nun mehâbeti karşısında tir tir titrer, düşünce ve
niyetlerinin hilâfına farklı bir hâl alırlardı. Mağrur Kisra elçileri, o mehâbet
abidesiyle karşılaştıklarında oldukları yerde kalakalmış ve ne diyeceklerini
unutmuşlardı. Aynı zamanda böylesi bir heybet ve ciddiyetin yanında herkesi
büyüleyen ve kendine çeken öyle bir yumuşaklığı vardı ki, O’nu yakından



tanıyan herkes, O’na, evlât, anne-baba ve bütün sevdiklerinden daha fazla alâka
duyar, âdeta O’nun tiryakisi olur ve bir daha da huzurundan ayrılmak istemezdi.
O her hâliyle çevresine güven vaadeder; söz, tavır ve mimikleriyle her zaman
Rabbisinin huzurunda bulunduğunu işaretler; sürekli emniyet soluklar ve
herkese demet demet güven dağıtırdı. O, evvel ve âhir emin olarak tanınmıştı;
bakışlarında emniyet nümâyândı, sözleri emniyet etrafında döner durur ve
huzurunda hep emniyet besteleri duyulurdu. O’nun umumî davranışlarıyla aklı,
ruhu, hissi, mantığı atbaşıydı ve birbirine müsâvî sayılırdı. Keskin zekâsı; hiç
yanıltmayan firaseti; her türlü tereddüde kapalı kararlılığı; azm ü ikdamı;
kimseyi aldatmamanın yanında baş döndüren stratejileri; en yaman hâdiseler
karşısında dahi asla “pes” etmemesi; musibetlerin yüzüne gülmesi ve belâları
iyi okuyup onlardan kitaplar dolusu ibretler çıkarması; şiddet, hiddet ve öfkeye
sebebiyet veren münasebetsizlikler karşısında olabildiğine soğukkanlı,
olabildiğine temkinli davranması hem O’nun insanüstü karakterini, hem de
konumunu ve o konuma göre duruşunu aksettiren hususlardan sadece birkaçıdır.
Herkesin telâşa kapılıp paniklediği yerlerde O’nun öyle merdâne bir duruşu
vardır ki, o duruş karşısında hezimetler zafere dönüşür, bozgunlar yerlerini
taarruza bırakır ve mağlûbiyetin tozu-dumanı içinde başarı stratejileri
tüllenirdi.

Aile efradı arasında O, eşi menendi olmayan bir aile reisiydi.. arkadaşları
içinde, kardeşçe, yumuşak tavırlarıyla gönüllere girmesini çok iyi bilen
mükemmel bir mürşit ve muallimdi.. arkasındakileri hiçbir zaman yanıltmayan
ve inkisara uğratmayan eşsiz bir rehberdi.. söz sultanı bir hatip, kalb eri bir
rabbânî, muhakeme üstadı bir hakîm; harikulâde bir devlet reisi ve
bozgunlardan zafer çıkaran bir erkan-ı harpti. Bu mükemmelliklerin hepsi
O’nda zirveye ulaşıyordu ama, bütün bunlara rağmen O, her zaman düz bir
insan gibi davranıyor, kendini insanlardan bir insan sayıyor; hakkı olan, halkın
da terbiyesinin gereği bulunan büyük payeler isnadından fevkalâde rahatsızlık
duyuyor ve çok sevdiği o güzide arkadaşlarına bu konuda yer yer biraz da
şiddetli ikazlarda bulunuyordu.

Varlığın “ille-i gâiyesi” konumundaydı ama, ona bir sinek kanadı kadar
ehemmiyet vermiyor; sultanlara tahtlar bahşedip taçlar giydirdiği halde,
olabildiğine zâhidâne yaşıyor ve âdeta hayatını dünyaya karşı oruca niyet etmiş
gibi fevkalâde bir zühd içinde geçiriyordu; yemiyor, yediriyor; giymiyor,



giydiriyor; bir damla nimet karşısında yüz defa şükürle gürlüyor ve hep minnet
hisleriyle oturup kalkıyordu. Mârifet, muhabbet ve haşyet duyguları itibarıyla O
her zaman meleklerle atbaşıydı; dünyadaydı ama dünyevî değildi, ukbâ
yolundaydı, orayla da evvelen ve bizzat irtibatı yoktu; gönlü hep Rabbinde,
gözü O’nun âsârında, âsârına renk, şekil, desen kazandıran esmâsındaydı.
Dünyaya bir ukbâ koyu nazarıyla bakıyor, onu bir mezraa gibi görüyor; ekiyor,
biçiyor ve elde ettiklerini de hep ötelere bağlıyordu. Rüzgârların tohumları
sağa-sola taşıyıp neşv ü nemaya emanet ettikleri gibi O da esiyor-savuruyor;
yoksulları görüp-gözetiyor, açları doyuruyor ve kendisi çok defa aç yatıp
kalkıyordu. İki cihanın sultanı olarak yürüyüp Rabbine ulaştığında ne sarayı, ne
villası, ne servet ü sâmânı ne de eş ve evlâdına bıraktığı bir malı vardı. Kendi
gibi yaşamış, dünyayı kendi gibi değerlendirmiş ve kendine yakışır şekilde
buradan göçüp gitmişti; elbette ki, O bir târik-i dünya değildi; tabiî câlib-i
dünya ise hiç olmadı. O, dünyaya dünya kadar, ötelere ve öteler ötesine de
onların kıymetleri ölçüsünde değer veriyor ve ona göre bir tavır sergiliyordu.

Fevkalâde asalet, necâbet ve Hak’la münasebetin hâsıl ettiği, herkesin başını
döndüren o müthiş mehâbetine rağmen, zıtları bir arada yaşıyor gibi öylesine
mütevaziydi ki; az önce arz edilen hususiyetleri görmeyenler O’nu âhâd-ı nâstan
biri sanırlardı. Arkadaşlarının onca tazim ve saygısını görmezlikten gelerek
onlarla aynı zeminde bulunur, aynı sofrada yemek yer; farklılık ve
hususiyetlerini bir namus gibi setreder ve yanında bulunanları, tabiatındaki
mehâbet, haşmet ve mehâfetle bunaltmamak için yer yer cemâlî tecelli dalga
boyundan, ibret, ders ve nükte edalı mülâtefelerle rahatlatır; izzetini tevazu ile
süsler; mehâbetini şefkatle tadil eder ve nâsûtî rengini öne çıkararak o şeker-
şerbet konumuna ayrı bir halâvet katardı.

O her zaman halim, selim ve dengeliydi; kin, nefret ve öfke hislerinin
tetiklendiği durumlarda bile fevkalâde mülayim davranır; gayzla köpüren
insanların şiddetini, hiddetini tadil eder; en can alıcı hasımlarını bir hamlede
yumuşatır ve cephe durumuna getirilmek istendiği yerlerde dahi hemen sıçrayıp
hakemlik koltuğuna oturmasını bilirdi. Umumî bir hakkın çiğnenmediği, Allah
hakkına saygısızlıkta bulunulmadığı hemen her yerde O, bağışlayıcı ve
müsamahalı davranırdı ki siyer-i nebevîde, O’nun afv u safh ve müsamahasını
gösteren misallerin yüzlercesini görmek, göstermek mümkündür.

Vaade vefada da O’nun eşi-emsali yoktu. Bir kere hulfü’l-vaadde bulunduğu,



bir kere olsun sözünden döndüğü görülmemişti. Ne peygamberliğinden önce ne
de nübüvvetle serfiraz kılındıktan sonra –ahd ü misak tanımayanlara karşı
kararlı tavrı malum– hiç mi hiç sözünden dönmemiş, hilâf-ı vaki beyanda, hatta
böyle bir şeyi îmâda dahi bulunmamış, hep bir güven ve vefa abidesi olarak
yaşamıştı.

O bir beyan sultanıydı; söz cevheri gerçek değerini O’nda bulmuştu. Eline ne
hokka ne de kalem almamış, hiçbir kitapla tanışmamış, kimsenin tedris rahlesi
önünde oturmamış, kimseye üstad deme mecburiyetinde kalmamış ve üstad-ı
küll olduğuna asla toz kondurmamıştı. Bu, ilâhî emirlerin yorumunda zihnî
müktesebat ve yabancı malumatın konuyu bulandırmaması, ayrı bir renk ve
kalıba ifrağ etmemesi adına, Allah’ın evvelen ve bizzat kendi emirlerini,
saniyen ve bilaraz O’nun fıtrî melekelerini haricî tesirat ve mülâhazalardan
sıyaneti demekti.. ve işte O bu mânâda ümmîydi –O ümmîye canlarımız feda
olsun– ama dünya ve ukbâ işleriyle alâkalı hemen her alanda üstad-ı küll
olarak öyle sözler söylemiş, öyle hükümler vaz’etmiş ve yerinde öyle kararlar
almıştı ki, en mütebahhir âlimlerden en seçkin dâhilere, en mütefelsif
dimağlardan en münevver ruhlara kadar hemen herkes o sözler, o hükümler, o
kararlar karşısında hayret ve dehşet yaşıyordu. Tarih şahit, hiç kimse, O’nun
beyan gücüne karşı bir şey söyleyememiş, hiçbir hükmünü sorgulayamamış,
hiçbir icraatını da tenkide cesaret edememiştir.

O, bütün muhtevası pırıl pırıl öyle bir bilgi havzı ve hazinesiydi ki, ne
geçmiş zamanın küllenmiş hâdiselerinden verdiği haberlerinde ne de tarih
öncesi farklı milletlerin din, mezhep, kültür, an’ane ve örfleriyle alâkalı
ihbarlarında hiçbir itirazla karşılaşmamıştı; karşılaşmazdı da; zira O, Allah’ın
elçisiydi ve O’nun bilgi havzına akan o yanıltmayan malumat da hep O’ndan
geliyordu. O, ifadelerinde söz kesen bir beyan sultanı, mantığında bir
muhakeme abidesi ve düşüncelerinde de misyonunun enginliğine denk bir
okyanustu. İfadeleri o kadar kıvrak, beyanı o denli vâzıh, üslûbu öylesine
zengin ve rengin idi ki, bazen bir-iki cümle ile muhataplarına dünya kadar
hakikatleri birden arz eder, bazen mücelletlere sığmayacak kadar geniş konuları
bir solukluk söze sıkıştırır, bazen de tevil ve tefsir üstadlarına yorumlamak
üzere ne söz cevherleri ne söz cevherleri emanet ederdi. “Bana cevâmiü’l-

kelim verilmiştir.”1 sözleri O’nun işte bu enginliğini işaretlemektedir.



Her zaman O’na yüz cepheden yüz türlü soru yöneltilirdi. Sorulan soruların
bütününe, hem de herhangi bir tereddüde düşmeden, hemen cevap verir..
konuşmalarında büyük çoğunluğun anlayabileceği bir üslûp kullanır.. her türlü
teşevvüşten uzak olduğu gibi teşvişe de sebebiyet vermeden, gayet vecîz ve
fakat arı-duru bir ifade ile maksadını ortaya kor; âlim-cahil, zeki-gabî, az bilen-
mütefennin, genç-ihtiyar, kadın-erkek herkesin istifade edeceği bir seviyede
konuşur ve muhataplarının gönlünde mutlaka itminan hâsıl ederdi.

O, çok konuşmuş, çok hutbe irad etmiş, ifadelerinde değişik meselelere
girmiş, farklı konuları tahlil etmiş, ama hep vakıa mutabık düşünmüş ve
konuşmuştur. Onun beyan ve hitabelerinin üzerine hilâf-ı vaki’in gölgesi bile
düşmemiştir. Öyle ki, O’nu yakın takibe alıp vurmak için sürekli fırsat kollayan
o pek azılı hasımları bile hiçbir zaman O’na yalan isnadında bulunmamış ve
bulunamamışlardır.

Aslında, çocukluğundan gençliğine, ondan da peygamberlikle
şereflendirildiği kırk yaşına kadar fevkalâde bir hassasiyetle, hemen her
davranışı gibi lisanını da hilâf-ı vaki beyandan sıyanet eden birinin, yaşının
üçte ikisi gittikten sonra, kalkıp nübüvvet iddiasında bulunacağına ihtimal
vermek günahtan öte apaçık bir küfür yobazlığı, akla ve mantığa karşı da bir
saygısızlıktır. Kaldı ki, O’nun söylediği sözler, vaz’ettiği hükümler dünü-
bugünü-yarını içine alacak şekilde fevkalâde geniş açılıydı.. ve muhtevaları da
bir beşer dimağını aşacak kadar mütenevvi idi: O itikatla alâkalı konuşuyor,
ibadete dair ahkâm vaz’ediyor, içtimaî, iktisadî, askerî ve idarî konularla
alâkalı sözler söylüyor; söylediklerini uyguluyor; uyguladıklarından semere
alıyor ve getirdiği esasların doğruluğunu tarihe tescil ettirerek insaflı ve
önyargısız vicdanlara emanet ediyordu; ediyordu ve arkadan binlerce yorumcu,
binlerce mütefekkir, yüzlerce filozof ve her biri pek çok fende uzman on
binlerce mütefennin O’nun söylediği sözlere ve ortaya koyduğu içtimaî, iktisadî
esaslara, askerî ve idarî disiplinlere, terbiyevî kurallara “evet” deyip imza
basıyor; ayrıca bunların yanında milyonlarca evliyâ ve asfiyâ da her hüküm ve
her beyanda O’nu tasdik edip, O’nun rehberliğinde bu payelere erdiklerini
haykırıyorlardı. Bu itibarla da, O’na “hayır!” diyen herhalde ya ne dediğinin
farkında olmayan bir densiz ya da beyni yıkanmış bir tâli’siz olmalıdır; zira, ne
dün ne de bugün birbirinden çok farklı bunca mesele hakkında hiç kimse bu
ölçüde her zaman ter ü taze kalabilecek tek bir söz söyleyememiş ve değişmez



hükümler verememiştir; hele uzmanlık isteyen konularda asla.! Her şeyden
evvel, Bediüzzaman’ın da ifade ettiği gibi, bir insan ne kadar yüksek istidatlı
ve kabiliyetli de olsa, ancak birkaç fen ve birkaç alanda tutarlı söz
söyleyebilir. Oysaki bu Zât, bütün varlık ve hâdiselerle alâkalı, bütün zaman ve
mekânlarda geçerli öyle ince işlerden söz ediyor, söylediklerini öyle mâhirâne,
hâkimane bir üslûpla ortaya koyuyor ve o denli kendinden emin ve tereddütsüz
konuşuyordu ki, görüp tanıyan ve kulak verip ön yargısız O’nu dinleyen herkese
“âmennâ” dedirtiyordu.

* * *

O Bir İman ve Aksiyon Abidesiydi
İnsanlık tarihinde iman ve aksiyonu başkaları ile mukayese edilmeyecek

ölçüde atbaşı götürebilmiş birisi varsa o da Hazreti Muhammed (aleyhi
ekmelüttehâyâ)’dır. O, her zaman aşkın bir inançla Allah’a bağlanmış, bütün
benliğiyle O’nun elçisi olduğuna inanmış, O’na tam teslim olmuş; her zaman
ciddî bir sorumluluk duygusuyla hareket etmiş; ne inancında, ne davasında, ne
yürüdüğü yolun doğruluğunda ne de Allah’ın muvaffak kılacağında hiç mi hiç
tereddüt yaşamamıştır; yaşamamış ve hep bir güven abidesi olarak görülüp
kabul edilmiştir. Bu itibarla da, O’nu tanıma bahtiyarlığına eren hemen herkes
O’na güvenmiş, O’na itimat etmiş ve O’nun arkasında bulunmayı da ilâhî bir
mazhariyet saymıştır.

O’ndaki bu herkesi büyüleyen güvenilirlik, ortaya koyduğu umumî
esaslardaki lâhûtîlik ve rasânet, hayat-ı seniyyelerindeki ciddîlik ve istikamet
O’nun için öyle yüksek kredilerdi ki, binler-yüz binler demlerine, damarlarına
işlemiş o köklü âdet, an’ane ve geleneklerinden kopma pahasına hiçbir
tereddüde düşmeden O’na koşuyorlardı. Bu, tarihte emsali gösterilemeyecek
çok önemli bir hâdise idi ve O’nun Hak elçisi olduğunu işaretliyordu.
Günümüzün, onca güçlü eğitim imkân ve vasıtalarına rağmen, üç-beş çocuğu
bir-iki küçük âdetinden vazgeçiremeyen psikologlar ve pedagoglar o Zât’ın
dünya çapında meydana getirdiği o büyük inkılâpların esasları üzerinde
mutlaka durmalı, bilgi, müktesebât ve düşüncelerini bir kere daha gözden
geçirmelidirler...

O, makam hırsıyla çırpınan ve sürekli vahşet hisleriyle oturup kalkan,
yağmacılığı mârifet sayan, şöhret peşinde koşan, iyi ve rahat yaşamayı hayatın



biricik gayesi bilen; mütecâviz, zalim, yobaz, bencil, kıskanç ve fuhşa açık bir
muhitte neş’et etti. O’nun neş’et ettiği bu muhitte duyulan şey sırf zalimlerin
“hayhuy”u, mazlumların ah u efganı, zayıfların enîni ve kaba kuvvetin de
hırıltılarıydı. Âkifçe ifadesiyle:

“Tam tekmil ma’mure-i dünya o zamanlar,
Buhranlar içindeydi bugünden de beterdi.
Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta,
Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi.
Fevzâ bütün âfâkını sarmıştı zeminin,
Salgındı, bugün Şark’ı yıkan tefrika derdi.”

Sürü sürü gadirle oturup kalkanlar, yığın yığın intikam hırsıyla
homurdananlar, idare etme hummasıyla çırpınıp duranlar, zalimlerin idaresi
altında ezilmeyi itaat ve inkıyat sayanlar; baskıcı ve dediğim dedik kaba
kuvvetin küstah temsilcileri ve halâyık gibi kullanılan şuursuz kitleler;
ahlâksızlığa serbest dolaşım imkânı verenler, fazilet ve evrensel insanî
değerlere karşı sürekli tehdit uygulayanlar; serâzadlar, çakırkeyfler, Allah’a
kulluğunu kulların vaz’ettiği sınırlar içinde edaya zorlanan mağdurlar, garipler
ve daha kimler kimler.. evet, her yerde manzara bu idi.. ve O, işte her parçası
böyle ayrı bir boşluğa açık tutarsız yığınlardan beşer tarihinin en mükemmel, en
müstesna ve mucizevî bir toplumunu meydana getiriyordu.

Getirip vaz’ettiği esaslarla olabildiğine lâhûtî ve Allah’a yakın, varlığın
temel disiplinleriyle milimi milimine mutabakat içinde ve dünya-ukbâ itibarıyla
da önü açık bir şehrahta yürüyordu. İnsanlar O’nun o sırlı atmosferinde hem
tabiat kanunlarıyla iç içe ve onlarla hem-ahenk hem de din, diyanet ve metafizik
meseleleri birden soluklayabiliyorlardı. O’nun mesajında ve o mesajı
temsilinde eşya ve hâdiselerle herhangi bir müsâdeme bahis mevzuu olmadığı
gibi, insanların cismânî ve ruhânî yanları itibarıyla da ihmale uğramaları veya
uğratılmaları asla söz konusu değildi.

O, eczası birbirinden çok farklı ayrı ayrı felsefe ve kültürlerin çocuklarından
“bünyân-ı marsûs” gibi nizamî ve meleklerle at başı öyle bir toplum inşa
ediyordu ki, aşırılıklara, farklılaşmalara açık ve her şey olmaya müsait böyle
garip kitleler arasında hem ifratın burnunu kırıyor hem de tefriti hizaya
getiriyor; dünya diyor, ukbâyı işaretliyor; bedeni gösteriyor, ruhu hatırlatıyor
ve her şeyi yerli yerince değerlendiriyordu.



O’nun mesajları, itikattan ibadete ondan muamelâta ve ondan da –tabiî bu
temel esaslara bağlılık içinde– iktisat, idare, hukuk, devletler arası münasebet,
harp-sulh kuralları, talim ve terbiye esasları, nefis tezkiyesi usulleri ve ruh
tasfiyesi disiplinlerine kadar pek çok konuyu ihtiva ediyordu. O bu hususların
hemen hepsiyle alâkalı esasları “sevâd-ı a’zam”ın anlayacağı bir üslûpla ifade
ettiği gibi bütün bunların rahatlıkla uygulanabilirliğini de bizzat gösteriyor ve
mükemmel bir rehberlik örneği sergiliyordu.

Kendinden sonra, bu hususlara sımsıkı bağlılık içinde onlarca devlet
kuruldu.. yüz çeşit millet idare edildi. İnsanlık semasının ayı-güneşi
milyonlarca aydın ruh, düşünen dimağ, kabına sığmayan aksiyon adamı, devâsâ
fakîh ve her şeye vâkıf allâme yetişti; hem de hasım cephenin onca kin, nefret,
gayz, tahrip düşünce ve tecavüzüne rağmen.. evet O, nübüvvetle
şereflendirildiği andan itibaren kendini, en yakındaki düşmanlarından en uzak
hasımlar dairesine kadar çok geniş ve kararlı bir kin, nefret ve husumet cephesi
karşısında buldu; buldu ama, ne sarsıldı ne de ye’se kapıldı; aksine, hiçbir şey
olmamış gibi, bir yandan mesajını talim ve telkin vazifesini yerine getirerek
amelî bir toplum oluşturmaya çalışırken, diğer yandan da birbirinden farklı
fakat aynı husumet cephesinde yerini almış onca amansız ve imansız yığınlar
karşısında dimdik ayakta durmasını bildi. Ne korku, ne telâş, ne panikleme ne
de herhangi bir tereddüt yaşamadığı gibi, hiçbir zaman yazma-bozma, yanılma-
tashih etme, mümâşât yapma-fırsat kollama gibi durumlara düşmedi.

Topyekûn bir dünyaya karşı varlığı yeniden yorumladığı, yepyeni bir sesle
ortaya çıktığı –o sese ruhlarımız feda olsun-, dinî, gayri dinî bir sürü sistem
hakkında düşüncelerini ortaya koyduğu, iktisadî, siyasî, askerî, kültürel konular
gibi çok ciddî meseleleri sorguladığı, yerinde bu konulara neşter vurduğu hâlde
hiçbir zaman herhangi bir tepki göreceği endişesine kapılmadı. Asla sarsıntı
yaşamadı, tereddüde düşmedi ve arkasındakilere de tereddüt yaşatmadı. Her
zaman dimdik mesajının arkasında durdu.. herkese emniyet ve güven kaynağı
olmasını bildi. Dünyevî-uhrevî vaad, bişaret ve tehditler konusunda hep yakînle
soluklandı.. ve uzak görülen akıbet konusunda sabır aşınması yaşayanlara aktif
beklemenin sırlarını fısıldayarak, sabra “pes” ettirecek sabır kahramanları
yetiştirdi; yetiştirdi ve atmosferine giren mefluç ruhları, dermansız iradeleri,
aceleci fıtratları birer peygamberâne azim kahramanı hâline getirdi.

O, vazifesiyle alâkalı ne Mekke’deki saf irşad döneminde ne de karşı tarafın



başlattığı baskı, harb ü darp ve tehdit karşısında asla eğilmedi ve kat’iyen
müdârâtta bulunmadı. Tek başına eski mirasın ve kokuşmuş kadim düzenin
bütün yalancı değerlerini sarsıp yerle bir ettiğinde korkunç tepkiler aldı; farklı
şekillerdeki tehditlere maruz kaldı; bütün bunlar O’nu yürüdüğü yoldan
döndüremediği gibi, şekâvet düşüncesine kilitlenmiş bir kısım kanlı kâtiller
arasından sıyrılıp Medine’ye doğru yol aldığında; Sevr Mağarası’nda
hasımlarınca kuşatıldığında; yürüdüğü o upuzun yolda defaatle önü
kesildiğinde; Bedir’de savaşa mecbur edildiğinde, Uhud’da kan içmeye
gelenlerle karşılaştığında, Hendek’te tenkil kuşatmasına maruz kaldığında;
Huneyn’de o yaman okçuların oklarını göğüslediğinde hep yürekten ve yiğitçe
davrandı ve bütün sarsılanlara sarsılma bilmezliğin örneği oldu; oldu ve o
müthiş iradesiyle bütün iradezedeleri şahlandırdı.. başkalarının zellelerine
bağlı hezimet esintilerini zafer meltemleri hâline getirdi.. öldürücü bütün
ihtimallerin burnunu kırarak sağda-solda sızlanışlar hâlinde kendini hissettiren
hezimet ağıtlarını zafer gülbankları ve muvaffakiyet neşidelerine çevirdi.

O, fevkalâde cesurdu, cesur olduğu kadar da tedbirliydi; yerinde hayatını
istihkâr eder, yerinde bir temkin insanı olarak aldığı tedbirlerle herkesi
şaşırtırdı. Ölümü önemsemez, hatta ona karşı hep bir intizar içinde bulunurdu.
Aslında O’nun hayat anlayışına göre yaşamak, hep hizmetin yedeğinde tâli bir
konu olarak mülâhaza edilmişti; “İ’lâ-yı kelimetullah” ve Hakk’a hizmet varsa
yaşamaya değerdi, aksine bu hayatın ciddî bir anlamı olduğu söylenemezdi.
O’na göre buradaki hayat, ebedî âlemlere geçmek için bir köprüydü ve bu
köprü bir kazanç güzergâhı gibi değerlendirilerek selâmetle geçilmeliydi.

Evet O, hayatını bu mülâhazalara bağlı yaşamış, her zaman yaşatma
duygusuyla oturup kalkmış, başkalarının sevinç ve neş’e akisleriyle yetinmiş;
eline geçen her şeyi dağıtıp başkalarını sevindirmiş ve kendi basit, duru bir
hayatla iktifa etmiş; basit yemiş, basit içmiş, basit giymiş; her tavrı aczini,
fakrını, ihtiyacını çağrıştıran bir çizgide yaşamıştı; yaşamış ve bu mülâhazasını
hayatının hiçbir faslında değiştirmemişti. O’na, yaşatma yaşamadan daha zevkli
geliyor; yedirme yemeden daha fazla haz veriyor ve sevindirme sevinmeden
daha bir farklı görünüyordu. Onun için, O bulduğu her şeyi muhtaçlara infak
ediyor, bulamadığı zaman onları vaatlerle sevindiriyor.. mutlaka her düşküne el
uzatıyor.. borçluların borcunu ödüyor.. sürekli veriyor ve en paslı gönüllerin
dahi paslarını çözerek mesajı adına bu karanlık dehlizleri nurefşân birer “beyt-i



Hudâ” hâline getiriyordu.
Hayat-ı seniyyelerini, milyonların hayatlarından daha bereketli kılmasını

bilen bu Ferîd-i Kevn ü Zaman, yürüyüp ötelere ulaştığında mübarek kalkanı,
üç-beş kuruşluk nafaka parası karşılığında bir dünyalı nezdinde rehin
bulunuyordu.

Hâsılı eğer insan O’na insafla bakabilse ve basiretle O’nu temâşâ etse,
imanı, mârifeti, sabrı, hilmi, vefası, zühdü, cesareti, cömertliği, doğruluğu,
tevazuu, mehâbeti, sözü-sohbeti, oturup kalkması ve bütün ferdî, ailevî, içtimaî,
idarî, iktisadî, askerî, terbiyevî ufuk itibarıyla insan üstü bir varlıkla
karşılaştığını sanır.

Böyle olması da gayet normaldir; bir kere O:
1. Gelip geçmiş bütün enbiyâ ve mürselînin vâris-i tâmmıydı. Allah,

gönderdiği her peygamberden O’nu kabulleneceklerine dair söz almıştı. Tabiî
ki bu daha çok ümmetleri adına bir söz almaydı.

2. Risaleti başka nebiler gibi bir kavme, belli bir bölgeye mahsus değil,
âlemşümul ve ebediyet edalıydı. Hasâis kitapları konunun en sadık
şahitleridirler.

3. O, Allah’ın insanlığa mücessem bir rahmet hediyesiydi ve en son
rehberiydi, Kur’ân’ın âyetleri bunun delili, O’nun siyer-i seniyyesi de bunun
apaçık bir burhanıdır.

4. O mücessem rahmet, ümmeti için bir koruyucu sera mahiyetindeydi; O’nun
arkasındakiler, geçmiş peygamberlerin ümmetleri gibi toptan helâke maruz
kalmayacaklardı.

5. Şanı yüce bu mümtaz insan, nebiler arasında adına Hakk’ın kasem ettiği,
“Leamrük”le müeyyed bir imtiyazı haizdi ve O’nun ömrü Hak muradının
mücellâ bir aynaya aksiydi ve kasem de ona yapılıyordu.

6. O’nun diğer farklı bir yanı da Cenâb-ı Hak, bütün peygamberlere
isimleriyle hitap ettiği hâlde O’na hep nübüvvet ve risalet unvanlarıyla
seslenmişti. Bu aynı zamanda mü’minlere de bir edep dersi sayılırdı.

7. Kendisine “Cevâmiü’l-Kelim” unvanıyla, çok özlü ve veciz bir beyan
kabiliyetinin verildiğine daha önce temas etmiştik..

8. Belli bir mesafe çerçevesinde düşmanlarının gönlüne korku salması da



O’nun yeri ve konumuna Cenâb-ı Hakk’ın ayrı bir teveccühüydü.
9. O, ümmetinin günahlarına karşı tevbe kapılarının hep açık durmasının

vesilesi olduğu gibi, günah yollarının kendisine kapalı olması gibi bir
mazhariyetin de yegâne sahibiydi.

10. Getirdiği kitap, bir kısım özel şartlarla korunma altına alınmıştı ve
kıyamete kadar da başka kitapların uğradığı tağyîre, tahrîfe ve tebdîle
uğramayacaktı.

11. Ayrıca O, daha dünyada iken öteleri bütün derinlikleriyle görüp temâşâ
etme şerefiyle şereflendirilmiş ve gidişi ubûdiyetindeki derinliğinin kerameti,
oradaki mevhibeleri ve dönüş armağanları da risaletinin meyveleri miraç
payesiyle taltîf edilmişti.

Deryadan bir katre bütün bu özelliklerinin yanında O, Kur’ân mucizesi ve
kevnî harikalar gibi o kadar çok payelere mazhar olmuştu ki, bunları ta’dat
etmek bile zannediyorum mücelletler ister.. aslında, O’ndaki bütün bu
derinlikler O’nun melekûtî yönüne ait enginliklerinden kaynaklanıyordu ki, O
bu yanıyla her türlü tarif ve tavsîfi aşkın bir mahiyet arz etmektedir.. evet,
O’nun mahiyeti meleklerden de ulvî ve taayyünü bütün varlığın ilki ve
öncüsüdür. Varlığı bir ilk nur ve nüve olduğu ayanlardan ayan; O’nunla ilk
harekete geçmiştir kutsal kalem, O’nunla gerçekleşmiştir beşerî plan ve O’dur
nübüvvet silsilesinde vücud-u Hakk’a en açık burhan. O’dur Hazreti Zât’ın ilk
mir’at-ı mücellâsı; O’dur ilâhî sıfatların en şeffaf mahall-i tezahürü; O’dur kâlî
ve hâlî Hakk’ın en fasih tercümanı, Allah’ın cihanda mücessem rahmeti ve
bizlere lütuf ve nimetlerini tamamlamasının remzi.

O’nunla esrâr-ı ulûhiyet bütün vuzûhuyla bilinir olmuş; O’nunla cihanlar
nurlanmış ve varlığın çehresindeki zâhirî sisler-dumanlar silinmiş; kâinatın
öbür yönündeki hakikatler ayan-beyan ortaya çıkmış ve Âdem Nebi’ye icmâlen
bildirilen her şey O’nda tam tafsîle ulaşmıştır.

Evet bizleri yanıltmadan Hakk’a ulaştıran biricik vesile O; ilâhî esrâr
hazinelerinin anahtarları O’nda; varlığın mebde ve müntehâsının sırrı da O’na
emanettir.

O mümtazlardan mümtaz Zât, Cenâb-ı Hakk’ın O’na itaati kendine itaat kabul
ettiği bir kıblenümâ; O’nun neşrettiği nurlarla, bir kitaba, bir saraya, bir
meşhere dönüştü kâinat ve aydınlandı kapkaranlık o koskoca amâ. Zulmetler



ziyâ oldu sayesinde, buluştu O’nun aydınlık ufkunda son kez arz u semâ.
Mesajı Kur’ân O, ufku irfan O, beyanı burhan O ve iki cihanın vesile-i

saadeti de O’dur. Hakk’ın, harika bin nişanla taltif ettiği zât O, nâmı, Kur’ân’ın
referansına bağlı kıyamete kadar yâd-ı cemîl olarak anılacak da O’dur. O’dur
insanlığın medâr-ı şerefi, nübüvvet hakikatinin merkez noktası. Peygamberler
ordusunun seraskeri ve ins ü cinnin yanıltmayan rehberi. O’nun beyanı,
Fuzûlîce ifadesiyle: “Enbiyâ leşkerine mîr-i livâdır.” O’nun kitabı Hak’tan bize
en büyük armağandır. “Ruh-u A’zam”ın mahall-i tecellisi O ise –ki öyle olduğu
muhakkaktır– O’nun mesajı da ruhlarımızın âb-ı hayatıdır. O’nunla insanlık
gerçek insanî değerlere uyanmış ve O’nunla Allah’ın istediği renge
boyanmıştır. O’nsuzluk tam hasret ve hicran, O’ndan kopma da apaçık bir
dalâlet ve hizlandır.

Evet, esmâ-i ilâhiye ve sıfât-ı sübhâniyenin merkez noktası O, peygamberlik
semasının kutup yıldızı da O’dur. İlk zuhur ve icmâl-i hakikat O’na bağlı
gelişmiş, son mücessem ilâhî inayet O’nunla ifade edilmiş ve kıyamet günü her
kapıyı açacak şefaat anahtarı da O’na teslim edilmiştir/edilecektir.

Hakk’ın O’na yüklediği misyon bütün enbiyâdan çok farklı ve O’na
teveccühleri de iltifat ve i’zaz edalıdır. Rabbi O’nunla konuşurken özel bir
üslûp kullanır ve bu üslûbuyla O’nu ta’ziz eder ve bize de edep taliminde
bulunur. O, hakkında “Nûn, kalem ve kalem tutan ellerin satırlara döktükleri
şeyler hakkı için Sen Rabbinin nimetleriyle serfirazsın ve kat’iyen bir
mecnun değilsin. Senin için hiç kesilmeyecek bir ecr ü sevap söz konusudur..

ve Sen bir yüce ahlâk üzere ahlâk abidesisin.”2 buyrulan iltifat ufkunun
biricik muhatabı. Varlık kitabını yazan kalemin mürekkebi, kâinat satırlarının
yazılışının gaye ölçüsündeki ruhu, mânâsı; ilâhî esrarın zuhûru adına
bilinmezlerin en fasih tercümanı ve lâhûtî hakikatlerin de mârifet mahzenidir.
O, “De ki: Ey insanlar! Eğer Allah’ı seviyorsanız, gelin bana uyun ki, Allah

da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.”3 yüksek mansıbının en seçkin

siması; “Sana biat edenler aslında Allah’a biat etmektedirler.”4 payesinin en
parlak mazharı, “Doğrusu Rabbin, Sana vereceklerini öyle bir verecek ki,

hem O’ndan hem de verdiklerinden tam razı olacaksın.”5 fehvâsınca rıza
mertebesinin zirve insanı, Hak hoşnutluğunun nurefşân temsilcisi, yoldakilerin
de ışık ve rehberidir. “Ey Resûlüm! Biz seni bütün âlemlere bir rahmet



vesilesi olarak gönderdik.”6 hakikati mazmununca O, dünyada iman ve
mârifetle, ötede Cennet ve Cemalullah’la tüllenen âlemlerin sırlı anahtarı,
kapısı, o kapı ötesindeki bütün mazhariyetlerin ışıktan vesilesi, künhü nâkâbil-i
idrak hakikatlerin müfessiri, Zât âleminin müfti-i hâssı, sıfatlar ufkunun
münevver maşrıkı, arkasına aldıklarının aldatmaz mürşidi, ehl-i tevhidin
kıblenümâ mahiyetindeki imamı, idrak ve ihsas âlemlerini kuşatan sis ve
dumanın arkasını gösteren ilâhî ışık kaynağı, Hakk’a gönül verenlerin vefalı ve
candan dostu, şeytanın ve şeytanîliğin en amansız hasmı, dünya ve ukbâda
kendine bel bağlamışların koruyucu serası ve mücrimlerin de şefaatkânıdır.

Dünyada altından kalkılmaz gibi görünen ağır mükellefiyetler O’nunla tahfif
edildi; O’nun sayesinde ümmet sürçme, nisyan ve hatalardan muaf tutuldu. Afv
ü azap O’nun ikliminde renk değiştirdi ve her sineye affedileceği ümidi düştü.

Gökler velîmesine çağrılan Hakk’ın özel davetlisi O’ydu; herkesin gözünü
diktiği “Kâb-ı Kavseyn”e uğrayıp geçen de yine O’ydu. “Sidretü’l-
Müntehâ”nın misafiri olmak sadece O’na bahşedilmiş bir mazhariyet, َغاَز اَم 
7 ىََغط اــَمَو  ُرــَص  َ بْلا  mazmununca gördüğü şeyler karşısında başının
dönmemesi, bakışlarının bulanmaması da O’na lütfedilmiş özel bir temkindi. O,
Âyetü’l-Kübrâ’nın kendi hususiyetleriyle zuhûrunu müşâhede etti, ama asla
gözleri kamaşmadı; kamaşmadı ve bütün gök ehlince “müşârun bi’l-benân”
oldu. Cibril, ilk defa O’nunla, idrak edilmez bir gök yolculuğunda bir beşere
arkadaş ve hadim oluyordu... Bu yolculukta aynı zamanda O, berklerin ışık
hızını aşkın bir süratle fizik âlemlerini aşarak fizik ötesine yürüyor ve
görülmezleri görüyordu. “Sidretü’l-Müntehâ” ilk konak, “Kâb-ı kavseyni ev
ednâ” idrakinde aklın pes ettiği bir zirve ve likâullah da idrak ufkumuzu aşan
bir mazhariyet.. bütün bunların kahramanı ise, (Şeyh Galip’in ifadesiyle) o
Sultan-ı Rusül Şah-ı Mümecced, bîçarelere devlet-i sermed, dîvân-ı ilâhîde
ser-âmed, Ahmed ü Mahmud ü Muhammed idi. O, gördü, gördüklerini
gördürmek üzere aramıza döndü; duydu, gelip duyduklarını ruhlarımıza
duyurdu.. ve vicdanlarımıza Evvel ü Âhir’in, Zâhir ü Bâtın’ın esrarını fısıldadı.
Evvel’in en önemli remzi O, Âhir’in nurefşân aynası O, Ehadiyet-i Zâtiye ve
Vahidiyet-i Sıfâtiyenin en bülendâvâz davetçisi O; zât, sıfât ve esmâ bilgisinin
en emin emanetçisi hakikî insan-ı kâmil de O’ydu... O, taayyün-ü evvel’den
Ahmed unvanıyla insanlık ufkunun muhaciri; Mekke’den Muhammed namıyla



Medine şehrinin misafiri; berzahtan Mahmud namıyla livâü’l-hamdin
mihmandarı ve bütün esmâ-yı şerifesiyle Cennet ve Cemalullah’ın perdedarı,
ruhânî âlemlerin feyz kaynağı ve cismaniyet âleminin de asıl cevheriydi.

Ey varlığın özü ve nüvesi, yaratılış ağacının meyvesi ve tevhid hakikatinin
en gür sesi.! Eğer Sen olmasaydın bizim ve kâinatların ne anlamı olurdu ki.!
Biz, Senin sayende kendimizi okuyabildik ve konumumuza göre –geçebildikse–
doğru bir duruşa geçebildik. Belirsiz görünen varlık ve hâdiseler Senin
kudûmunla aydınlandı. Teşrifinle her şeyin rengi değişti ve her nesne varlığın
perde arkası adına fasih bir lisan kesildi. Sâyen yere düşmese de, sâyende
düşmekten, düşüp ebedî helâk olmaktan kurtulduk. Kâinat muammasını çözüp
değerlendirme vazifesi tâ ezelde Sana verilmişti. Senden evvel gelenler, ömür
boyu sadece bu muammanın icmâlini heceleyip durdular. O muammayı hall ve o
icmâli de tafsil eden Sen oldun. Her iki cihanın anahtarları da takdir-i evvel ve
teslîm-i âhirle Sana verilmiştir; dünya kapısını açan Sen; ukbâ yolunu gösteren
de Sensin. Mesajınla Sen hakikat-i tevhidin sözcüsü, cin ve insin de kurtarıcısı
oldun.

Sen teşrifinle dünyayı nurlandıracağın âna kadar tevhid davasını yüzlerce-
binlerce nurânî sima seslendirdi; ama hiçbiri Senin ulaştığın o davûdîliğe
ulaşamadı. Onlar kendi mevhibe serhadlerine bağlıydılar; onu aşamaz ve Senin
ufkuna ulaşamazlardı. Misyonları uğrunda çok koştular; nice aşılmazları
aştılar.. kimisinin önü kesildi, kimisinin kellesi.. kimisi daha yolun başında
ötelere yürüdü, kimisi yol yarısında.. kimisi en ciddî temerrütlerle karşılaştı,
kimisi uğradığı her yerde taşlandı.. her zaman aşk u şevkle gerildiler, her zaman
ölüp ölüp dirildiler. Bunlardan bir hayli kimse aradığını buldu ve sayelerinde
yüzlerce-binlerce insan kurtuldu. Bütün bunlar arasında değişik kıt’alara sesini
duyuran ve sarsılmadan dimdik ayakta duran sadece Sen oldun. Üç-beş
sergerdan müstesna, arkana aldıklarından şaşırıp yollarda kalan olmadı.
Yapacak bir sürü iş vardı ve arkandakilerin hepsi de harıl harıldılar; hepsi de
durmadan koştu, ama hiçbiri yorulmadı; yorulup yollarda kalmadı.

Onlar Sana, Sen de tam onlara göreydin; seviyordun onları, seviyordular
Seni. Kudret eli onları Senin arkadaşlığına hazırlamış gibiydi –o beraberliğin
neşvesini Allah bizim gönüllerimize de duyursun– yakışıyorlardı refâkatine ve
lâyıktılar da buna. “Şeb-i Arûs” deyip vuslata yürüdüğün günlerde, gönlünün
onlara nâzır yanıyla bakıp bakıp ağlamıştın o dırahşan çehrelere.. miraç,



Senden evvel hiçbir kutluya nasip olmamıştı. Gezip görmüştün rü’yet ufkuna
kadar bütün mâverâyı; ama gözleri kamaştıran o güzellik armonileri içinde bile
hep onları ve arkadan gelenleri düşünmüştün. Gönlünde hep, gördüklerini
gördürme, duyduklarını duyurma arzu ve iştiyakı tutuşuyordu. Gidişin de,
dönüşün de, dönerken müstaid ruhlara kapıyı aralık bırakışın da hepsi
harikaydı; kendin gibi gittin, kendin gibi döndün, insanlık tarihinde hep biricik
seyahat sayılan bu gök yolculuğunda, Ezel’in lütufları Senin nefesine
bağlanmıştı; arz u semadakiler Seni saygıyla selâmlıyor ve sürprizler
bekliyorlardı. Her taraf nurdan köpük köpüktü ve her yana ışıklar yağıyordu;
hem de bütün çağları içine alırcasına. Biz, o ışık hüzmelerinden birkaç
damlanın da bu ifritten çağın bağrına düşmüş olacağı ümidini hep koruduk ve
korumaya devam ediyoruz. Sen vefalıydın; her yana iltifat ve teveccüh
yağdırırken bu asrın karasevdalılarını mahrum edemezdin ve etmedin de. Eğer
aramızda hâlâ bir kısım ışığa yürüyenler varsa bu Senin getirdiğin ziyadandır.
Eğer şöyle böyle hâlâ yaşıyorsak bu da Sana olan intisabımızdandır.

Ey hep yükseklerde uçan kutlu Nebi! Sen bizim canlarımızın canı, mesajın da
kronik dertlerimizin dermanıdır. Ne olur bir kere daha gel ve bizi cansız
bırakma.! Son bir kez daha konuş, bendelerini dertlerle kıvrandırma!
Yürüdüğümüz yollarda bir sürü kundakçı, bir sürü de fitne ateşi var; sisi-
dumanı ufkumuzu karartıyor. Her şeye rağmen düşe-kalka yürümeye
çalışıyoruz. Yürüdüğümüz yolları maiyyetinle işaretle ve gönüllerimize
rehberliğinin itminanını duyur. Şimdiye kadar bu yollarda binler-yüz binler
mugaylanlar arasında yürüdü, ekstradan güller derdi; yer yer yorgunluk yaşadı
ve zaman zaman sarsıldılar ama hep harıl harıl koşanlar gibi mükâfat gördüler.
Bu sürprizler yolunun başında da, sonunda da Sen varsın; her zaman gözlere
görünmesen de gönüllerimizde nazlı nazlı oturan Sensin. Bizler, eğer
şimdilerde az da olsa bir hayat emâresi gösterebiliyorsak bu Senin ruhlarımıza
içirdiğin iksirdendir. Sinelerimizi hâlâ Sana açık tutabiliyorsak bu da sunduğun
mesajın büyüsündendir. Sen gönül tepelerinden bize seslenmezsen, biz de ruh
ufkumuzdan Senin dirilten soluklarını duyamazsak hazan yemiş yapraklar gibi
sararır-solar ve ufkunda hüzün esintilerine sebebiyet veririz. Hazanla
savrulmamayı ve Sana hüzün vesilesi olmamayı ne kadar arzu ederdik, heyhat
ki heyhat..!

Sen mürde gönüllere hayat üflemek için gelmiştin ve bunu dayandığın o



inayet kaynağıyla başardın da. Bak, şimdi bir zamanlar İrem Bağları gibi üfül
üfül hayatın tüllendiği o yerlerde canlı cenazeler dolaşıyor; bülbüllere inat
saksağanlar ötüyor ve her taraf yarasaların şehrayinleriyle inliyor. Hâlimize acı
da gel ve dirilmeye talip olanları Sensizlikle öldürme. Bir zamanlar adının
şehbal açtığı pek çok yerde, şimdilerde şeytanlar livâdarlık oyunu oynuyor.
Dünya bir yoklar ağında ruha, mânâya hasret gidiyor. Ruhlara bir kerecik olsun
görünmen bütün şeytanî oyunları bozacak ve asırlardan beri sesi-soluğu
kısılmışlara can gelecektir. Bugün, yol diye patikalarda emekleyen bir sürü
şaşkın bir sürü de bütün bütün yolsuz var. Her yanda nifak rüzgârları esiyor.
Kar-kış sürekli amansızlık solukluyor. Faust’un çocukları eskisinden de toy,
Mefisto ise profesyonellerden profesyonel; sürekli yeniliyor ve sürekli bedel
ödüyoruz. Haraca kesilmiş gibi bir hâlimiz var; kendimi bildim bileli bizler
hep öksüzler gibi itilip-kakılıyor, hep haince düşüncelerin ağına takılıyoruz.
Sen var iken biz nasıl yetim oluruz, hüküm Sende ise sahipsizlik de ne demek!
Hayır biz, ne yetim ne de sahipsiziz; biz, sımsıcak yuvasından ayrılıp kendini
sokağa atan sokak çocukları gibiyiz.. Sana dönüp Senin gül rayihalarını
duyacağımız âna kadar da galiba şurada-burada tiner koklayıp kendimize
etmekten kurtulamayacağız. Her tarafta haramîler kol geziyor, dört bir yanda
hırsızların, uğursuzların hırıltıları duyuluyor. Çalan çalana, her şeyi
yağmaladılar; yağmalananlar arasında kalbimiz de var. Şimdilerde akl-ı meâdın
kolu kanadı tamamen kırık.. vicdan hafakanlar içinde ve ruhumuz da hezeyanlar
ağında... Ağzını aç, nefesinden taptaze bir koku gönder ve bizi kendimiz olmaya
uyandır. Fânilik Senin ruhunun tesir gücünü önleyemez, kimse Senin adını
gönüllerden silemez. Sen, ezelin bize paha biçilmez armağanı, ebedlerin de
bağbânısın. Senin bir çift sözünle diken tabiatını değiştirip gül olur; Sen
konuşuversen yalanın bütün harmanları kül olur.

Bahtına düştük, dostlarınla konuştuğun gibi uzaklığımıza bakmadan bizimle
de konuş.! Sen bir kere ağzını açıversen bütün söz cadılarının büyüsü
bozulacak ve asırlardan beri dilsizliğe mahkûm edilmişlerin –lâyık olmasalar
bile– dillerinin bağı çözülecek ve namına ne hutbeler ne hutbeler irad
edilecektir. Senin nefesinle –o nefeslere canlarımız kurban olsun– şimdiye
kadar nice ölü çağlar dirildi. Kaç kere İsrafil, birkaç adım geriye çekilerek
Senin sûr sesi veren soluklarını dinlemeye durdu. Kaç kez kupkuru çöller Senin
nefesinle Cennet bahçelerine döndü. Bilmem ki “Son bir kere daha” demeyi



küstahlık sayar mısın?! Bu bir küstahlık olsa da, gönüllerimizdeki Sensizliğin
yanında çok önemsiz kalır. Biz, kendi kendimize kalmış telkih bekleyen birer
tohum, Sen bu ilkâhı gerçekleştirecek bir rüzgâr; biz dirilme bekleyen cansız
cesetler, Senin nefesin ise bizim için bir âb-ı hayattır. Esiver başımızın
üstünde, bize diriliş yolunu göster; boşalıver sağanak sağanak üzerimize ve
bize yeni bir bahar muştusuyla gürle. Başlarımız, ayağını basacağın noktada,
gözlerimiz zuhûrunu beklediğimiz matla’da sürpriz iltifatlar peşindeyiz

Bu dünya Senin dünyan; Senin dünyanda başkalarının sözünün-sazının ne
önemi olur! Senin gölgen yeryüzüne düştüğü andan itibaren Süleyman Nebi’nin
sadece adı kalmıştır. Sikke Sende, mühür Sende; karşı çerinin başında İskender
olsa ne yazar. Senin davudî sesin velvele olup dört bir yanda yankılandığı bir
dünyada Davud’a ne ihtiyaç var! Söz Sende ise başkalarının konuşması
küstahlık sayılmaz mı? Devrilmiş bulunan bizleri Senden başkası ayağa
kaldıramaz; iki büklüm olup kamburlaşmış insanlık ancak Senin himmetinle
belini doğrultabilecektir.

Çok uzaktan gölgenin başımıza vurması bile ümitlerimize bir “ba’sü ba’del
mevt” nefhası oldu. Hakikî viladetin bütün şeytanî mumları söndürecek ve
karanlığa mahkûm ruhları sönmeyen bir ışık kaynağına uyaracaktır. Allah,
cihanları aydınlatacak ziyayı Sana bağlamıştır. Dünyaları aydınlatacak ışık
kaynağının düğmesi Senin elinin altındadır. Sen istersen Allah da diler; Sen
söylersen hepimiz de dinlemeye dururuz. İste ki ilâhî meşîet konuşsun, söyle ki
kulaklar doğru bir söz duysun.

Sen Hak nezdinde de halk nezdinde de bütün cihanlardan daha değerlisin; biz
hepimiz Senin nazını çekmekteyiz, Sen ise bizim âb-ı hayatımızsın. Hazreti
Mesih’in eli ölü cesetleri diriltiyordu; Sen nice yüz bin seneden beri ölü
gönüllere ruh üfleyen İsrafil oldun. Şimdi gel ününü bütün dünyaya bir kere
daha öyle duyur ki, bütün nifak, şikak ve fitne ateşleri sönsün, her taraf köyünün
rengine bürünsün.

Sözlerim benim perişaniyetimi aksettiriyor; ama dileğim kamunun da dileği..
Seni hep rahmet-i Rahmân bildik, kendimizi de o kapıda birer dilenci. “Kerem
kıl kesme sultanım keremin bînevâlerden / Keremkâne yakışır mı kerem
kesmek gedâlerden.” (M. Lütfi)

ْلَعْجاَو اًدَشَر ، َانِرَْمأ  ْنِم  اََنل  ّیَھَو  ْئِ ًةَمْحَر  َكْنَُدل  ْنِم  اَِنتٰا  اَنَّبَر 



، اًجَرْخَمَو اًجَرَف  َانِرَْمأ  ْنِم  اََنل 

ًءاَضِر ََكل  ُنوَُكت  ًةَالَص  ٍدَّمَحُم  َانِّدِیَس  َىلَع  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو 
َنِم ِِهناَوِْخإ  ِعیِمَج  َىلَع  اًضَْيأ  ّْمِلَسَو  ِّلَصَو  ًءاََدأ  ِهِّقَِحلَو 
.ُنیِعُم َاي  َنیِمٰا  َنیِِحلاَّصلاَو ، ِءاَدَھُّشلاَو  َنیِقيِّّدِصلاَو  َنّیِیِبَّنلا 
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İSLÂM’A İCMÂLÎ BİR BAKIŞ
İslâm, silm u selâmet maddesinden gelip, kulun Allah’a teslim olması, O’nun

buyruklarına inkıyat etmesi, salim ve emin bir yola girerek selâmete yürümesi,
herkese hatta her şeye güven vaad etmesi, elinden-dilinden kimsenin rahatsız
olmaması mânâlarına gelir.

İslâm’ın temeli ve mebdei iman ve iz’an, müntehâsı da ihsan ve ihlâstır:
Ulûhiyet hakikatine, aksine ihtimal vermeyecek şekilde inanıp gönlünü Hakk’a
bağlamak; sorumluluklarını O’nu görüyor ve O’nun tarafından görülüyor gibi
kemâl-i hassasiyetle yerine getirmek ve yaptığı/yapacağı her işini rıza eksenli
götürmeye çalışmak İslâm hakikatinin icmâlî ifadesidir.

İslâm’ı, insanın Allah’a teslim olup, kavlî, fiilî, hâlî şükürlerle, O’na bağlı
ve medyun bulunduğunu ifade etmesi; hemen her zaman rağbet ve rehbet içinde
bulunması şeklinde özetleyenler de olmuştur. İşte böyle davranan birine
mü’min veya müslim denir (İslâmcı değil) ve böyle biri ebedî saadete de
namzet kabul edilir.

Esasları Allah’ın mesajlarına dayanan ve Peygamber Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) tarafından tebliğ ve temsil edilip yaşanan ve yaşatılan İslâm
semavî bir dindir.. ve bu dini inanarak hayatına hayat kılan da mü’min ve
müslimdir. Onun temel ve bâtınında iman, iz’an ve teslim; zâhirinde de itaat,
inkıyat ve salih amel vardır. Selef, bu dini; “İnsanları kendi irade ve
ihtiyarlarıyla bizzat hayra sevk eden ilâhî kanunlar mecmuası.” şeklinde tarif
etmişlerdir ki, işte böyle dinamik bir sistemin, hayata hayat kılınıp temsil
edildiği ölçüde dünyevî-uhrevî semerelerinden söz edilebilse de; aksine,
hayattan dışlandığı takdirde onun hakkında müspet herhangi bir şey söylemek
zor olsa gerektir.

Lügat itibarıyla, iman ve islâm arasında bir fark söz konusu olsa da; islâmın
imansız, imanın da islâmsız olamayacağı kabul edilen en sağlam görüştür. İman
bir bâtın, islâm ise onun kavlî, fiilî, hâlî ortaya konması mânâsında bir
zâhirdir.. ve işte din-i hak dediğimiz ilâhî nizam da bunların mecmuundan
ibarettir.. evet din; iman ve islâmın bütün şube ve fakültelerinin hayata hayat
olmasının ilâhî unvanıdır ve bu sistemin böylece kabul edilip yaşanması
mü’mince bir tavır ve onu bu şekilde temsil eden de (dinci değil) dindardır. Bu
itibarla dini sadece inançtan ibaret görenler de, onu bütün benliğiyle kabul



edememiş kültür Müslümanları da aldanmış sayılırlar. Her iki zümrenin de,
Allah’ın dine, diyanete vaad ettiği dünyevî-uhrevî mükâfatlardan mahrum
kaldıkları/ kalacakları açıktır.

Ancak bu mütalaalara dayanarak ameli imanın bir parçası saymak da doğru
değildir. Amelin farz olduğuna inandığı halde onu tam yerine getiremeyenler
günahkâr olsalar da yine mü’min kabul edilirler.. ve böyle düşünmenin Mürcie
mülâhazasıyla da hiçbir alâkası yoktur. Zira, inanıyorum deyip günahı

önemsememe başka, onu “Allah dilerse affeder, dilerse azap eder.”1 mazmunu
çerçevesinde değerlendirmek ise daha başkadır. Kur’ân’a göre iman, olmazsa
olmaz bir asıl ve bir esas; islâm ise onun, insan tabiatının bir derinliği haline
gelmesinin biricik yoludur. İmansız amel nifak, imana rağmen amelsizlik de bir
fısktır. Nifak, gizli bir küfür olması itibarıyla affı kabil olmamasına karşılık;
fısk ya da fücur tevbe, istiğfar ve yeniden Hakk’a inâbe ile her zaman mağfiret
edilebilme ihtimaline açıktır. Bu itibarla, herhangi bir kimse, amel etmese de
onu hafife almadığı veya önemsemezlik etmediği takdirde hakkında hep olumlu
düşünülmeli ve hemen onun küfrüne hükmedilmemelidir. Aksine, bir kimse,
amel etmemenin yanında Müslüman olmalarından ötürü inananları tahkir ve
tezyif ediyorsa, elbette ki onun için aynı şeyleri düşünmek mümkün değildir.
Burada şu hususu da hatırlatmakta yarar var: İmanın temeli ve mahall-i inkişafı
kalb ve vicdan olmakla beraber, İslâmiyet adına Allah nezdinde aranan diğer
bir önemli esas da, vicdanî böyle bir kabulün yanında salih amel ve ahlâk-ı
hasenedir. Bu açıdan da, hem nazarî hususlarda hem de amelî konularda,
herhangi bir zorlama olmadığı sürece mü’minin her zaman inanıp kabullendiği
şeylerin arkasında durması şarttır.

Evet, Müslüman olabilmek için, her türlü şirk ve şirk şâibesinden uzak
durmak gerektiği gibi; samimiyetle kalbini Allah’a bağlama, ibadetlerini
Allah’ı görüyor veya O’nun tarafından görülüyor olma mülâhazasıyla yerine
getirme, içtimaî davranışlarını İslâm’ın öngördüğü ahlâk-ı hasene çerçevesinde
ortaya koyma da islâmî ruhun insan hayatına değişik tecelli boyundaki
yansımalarından ibarettir. Aslında, Cibril hadisinde de ifade buyurulmuş olan,
iman, İslâm ve ihsana ircâ edebileceğimiz yukarıdaki hususlar aynı hakikatin
zâhir, bâtın farklılığı çerçevesinde, birbirinin lâzımı ve bir vâhidin –imanın
temel esas olması mahfuz– ayrı ayrı derinliklerinden ibarettir. Bâtın zâhiri



istemekte, onunla beslenmekte; zâhir de bâtına dayanıp onun üzerinde
temellenmekte ve amelî olan, her zaman nazarînin ruhunu, özünü
seslendirmektedir.

İşin esası böyle olunca, dini sırf bir vicdanî meseleymiş gibi göstermek,
onun ruhuna karşı bir saygısızlık olduğu gibi, aynı zamanda bir haddini
bilmezlik demektir. Dini –işin hakikatini Allah bilir– kabulleniyormuş görünüp
“Sen benim kalbime bak.” diyenler, bununla da kalmayıp onun amelî yanlarıyla
meşguliyeti aşırılık sayanlar, boş kuruntularla kendilerini avutmakta ve
mü’minlere karşı da “takiyye” yapmaktadırlar. İman ve islâmın, şahısların hevâ
ve heveslerine göre yorumlanması, onu semavî bir din olmadan çıkarır; beşerî
bir sistem haline getirir. Aslında İslâm, insanları hevâ ve heveslerinden
kurtarıp Hakk’a ve Hakk’ın hidayetine bağlamak için gönderilmiş bir vaz’-ı
ilâhîdir. Tabir-i diğerle o, insanları hayvaniyet mahpesinden, cismaniyet
darlığından çıkarıp kalb ve ruhun ferah-fezâ ikliminde seyahate hazırlamak için
gönderilmiş bir ilâhî kanunlar mecmuasıdır.. ve bu eşsiz nizamın ruhu iman,
cesedi islâm, şuuru ihsan, unvan-ı muazzezi de dindir.

Din, başta da işaret edildiği gibi, akıl ve şuur sahiplerini muhatap alır; onları
kendi ihtiyar ve seçenekleriyle, dünyevî-uhrevî hayra yönlendirir ve icabet
edenlere de ebedî saadetler vaad eder. Din karşısında mükelleflerin yeri,
onların bazı sorumluluklar altında ezilmeleri değil; “Yaradan bilir” esprisinden
hareketle, iyinin, güzelin, hayrın ve ebedî mutluluğun, Allah’ın ilim, irade ve
takdiriyle –şart-ı âdî planında– onların iradelerine bağlanması gibi küllî
meşîetin, önceden onlara bahşedilmiş cüz’î ihtiyara bir teveccühü ve bir
iltifatıdır. Bu yönüyle de o, değişik din şeklindeki organizasyonlardan çok
farklı, ulûhiyet edalı ve ubûdiyet ifadelidir. Bir kere her şeyden evvel, bu dinin
muhatapları akıl ve irade sahibidirler ve Allah’ın vaz’ettiği nizamı yaşamaya
ve temsile çalışırlar. Bu itibarla da dini, özel bir donanıma karşı özel bir
teveccüh şeklinde yorumlamak da mümkündür. Zira akıl ve irade mahrumları
onunla mükellef tutulmamışlardır ve onlar için bizzat hayra sevk gibi bir iltifat
da söz konusu değildir.

Evet akıl ve irade, dinin ilk şartı ve İslâm’ın hayata hayat olması mânâsına
“diyanet”in de en hayatî rüknüdür. Bu da, akl u iradesi olmayanlara, hayrı, şerri
temyiz kabiliyeti isteyen din gibi bir sorumluluğun teklif edilemeyeceği
demektir. Evet böyleleri için, ne akl u ihtiyârı ilk şart kabul eden ilâhî kanunlar



mecmuası dinden ne de Allah’ın yaratması ve beşerin kesbiyle meydana
gelecek olan diyanetten söz etmek mümkün değildir.

Bu din, Yarattıklarını Bilen’in vaz’ u teklifi olması itibarıyla her zaman hayrı
gösterir, hayra sevk eder, hüsn-ü akıbet vaadiyle gönülleri şahlandırır ve belli
ölçüde onlarda sû-i akıbet endişesi uyarmakla da onları temkinli olmaya
çağırır. Onun bu çerçevedeki emir ve tavsiyeleri hep kalıcı, değişmez ve
tazedir. Zira bu emir ve tavsiyeler ezel edalı ve ebed endamlıdırlar. Bütün
nizamların, sistemlerin eskiyip partallaşmasına karşılık onlar –ön yargılı
olmayanlar nazarında– hemen her zaman yeni ve imrendiricidirler.. şöyle ki;
insan düşüncesinin ürünü ne kadar hayır, saadet ve mutluluk vesilesi ya da yolu
varsa bunların hemen hepsi muvakkat ve eskimeye mahkûmdur. Bu kabil yol ve
vesileler, her zaman insandan insana, toplumdan topluma değişip duran;
zamanla deformasyona uğrayan; sürekli yanılma ve tashih ameliyeleriyle
aşınan, nisbî, izafî, konjonktürel hayırlar vaad eden, hatta vaad ediyor görünen
bir kısım sistemciklerdir ve insanoğlunun beklentilerini kat’iyen
verememişlerdir ve veremezler de.

Din-i hakka gelince o, ebed için yaratılan, ebede namzet bulunan ve sonsuz
saadet hülyalarıyla oturup kalkan insanoğluna, bütün isteklerini
karşılayabilecek bişaret mesajlarıyla gelmiştir; gelmiş, ne insanın mahiyet ve
özüne ters bir teklifte bulunmuş ne de onun arzu ve isteklerinden herhangi birini
ihmal etmiştir. Evet, selim akıl ve müstakim düşüncelere göre, bu dinde
insanoğlunun arzu, istek ve beklentileri konusunda herhangi bir boşluk ve
cevapsızlık bulunmadığı gibi, tekvînî emirler ve onların yorumlanmalarında da
herhangi bir çelişki söz konusu olmamıştır. Ayrıca, bütün bunların yanında,
uhrevî saadet, Hak rızası ve Allah’ı görebileceğimiz vaadleriyle o,
mahiyetlerimiz, kabiliyetlerimiz, emellerimiz ve temayüllerimize göre
planlanmış müstesnâ bir ilâhî sistemdir.

Bir insan, hayatını İslâm dinine göre yaşadığı sürece, hem bu dünyanın meşru
bütün nimetlerinden istifade eder hem de ötede tasavvurları aşkın sevap ve
mükâfatlara nâiliyetiyle beraber, günü gelince, mutlaka Cenâb-ı Hakk’ın ekstra
teveccühlerine mazhar olacağı mülâhazasıyla ömrünü hep Cennet’e götüren
koridorlarda yürüme neşvesi içinde geçirir. Hele bir de hayatını, sürekli Hak
rızasına bağlı yaşayabiliyorsa –ki diyanette esas olan da budur– böyle birinin,



meleklerle atbaşı olduğunu söylemek mübalâğa olmasa gerek. Buna karşılık
din-i hakkı tanımayıp akl-ı meâşın rehberliğinde hareket eden, din şeklindeki
değişik organizasyon mensupları veya tamamen beşerî ve dünyevî (seküler)
sistem taraftarları ise, insanoğlunun ne bugünü ne de yarınlarıyla alâkalı
inandırıcı, itminan hâsıl edici ciddî hiçbir şey söyleyememişlerdir,
söyleyemezler de; çünkü bu din yeryüzünde Allah’ın nizamıdır. O yaratandır ve
Yaratan her şeyi en iyi bilendir. Beşerî her düşünce, her nizam, her sistem,
birer sınırlı idrak mahsulü olduğundan, çok defa şahsî, ailevî, millî garaz ve
çıkarlarla malûl olabilir; bundan dolayı da mutlak hayra kapalıdırlar ve
kat’iyen ebedî saadet vaad edemezler. Evet şahsî garaz, ırkî mülâhaza ve sınıf
çıkarlarıyla ufku daraltılmış değişik organizasyon ve sistemler ne kadar da
mükemmel olsalar beşer idrakiyle sınırlı bulunduklarından ötürü insanın
sınırsız arzu ve istekleri adına bir şey söylemeleri mümkün değildir. Zaten
böylelerinin zihinleri kirli, akılları müşevveş, mantıkları kör, şuurları miyop,
vicdan ve basiret ufukları da her zaman sis ve dumandır. Görmeleri gerekli
olan şeyleri göremezler; görseler de yamuk yumuk görürler ve dolayısıyla da
yorumlarında hep yanılmalar yaşarlar.

Din-i hak, insanı yanıltmayan biricik nizam ve insana dünyevî-uhrevî yeni
ufuklar açan enginlerden engin bir vaz’-ı ilâhîdir. Bu lâhûtî sisteme itikadî
buudları itibarıyla din, amelî yönleri açısından şeriat, içtimaî fonksiyonları
zaviyesinden de millet denir ki, biz “Millet-i İslâmiye” dediğimizde bu
mânâları kastederiz. Aslında bir şeye ne şekilde inanılmışsa bütün hareket ve
faaliyetler de o inancın ruhuna uygun cereyan eder ve hey’et-i içtimaiye de işte
bu tür tavır, davranış ve aktivitelerle şekillenir. Bu itibarla da, sağlam iman
eden ve imanını salih amellerle tabiatının bir derinliği hâline getiren her
mü’min, hakikat aşığı, hakperest, adil, dürüst, emin, güzel ahlâk örneği, ilim ve
mârifet yolcusu, dinin cazibe-i kudsiyesine sımsıkı bağlı ve milletlerarası
muvazenede hâkim bir unsur olma tutkusuyla oturup kalkar/oturup kalkmalıdır
ve bu mefkûreyi gerçekleştirmeden de bir an geri durmamalıdır.

İnancı iz’an mertebesinde ve tam, ameli bütünüyle hak ölçülerine bağlı, kalbi
her zaman Rabbiyle münasebet içinde ve O’nunla olan irtibatı da
davranışlarına akseden bir mü’min, asla şuna-buna takılmaz ve kat’iyen
başkalarının uydusu olmaz. Her zaman merkezi tutan bir milletin onurlu bir
ferdi olma şuuruyla oturur kalkar ve her hareketiyle farklılığını ortaya koymaya



çalışır. O, Allah’tan ötürü herkese ve her şeye karşı derin bir saygı duyar; insan
olma mazhariyetiyle telif edilemeyecek her türlü basitlikten sakınır; dini,
inancı, düşüncesi ve davranışları itibarıyla başkalarına nisbeten hep bir
fâikiyet sergiler; bütün bunları yaparken kat’iyen üstünlük psikolojisine de
girmez; kendi anlayış ve hayat felsefesini zorla başkalarına kabul ettirmeyi
düşünmez. İnandığı sistemin hiçbir zaman ikraha yol vermediği mülâhazasıyla
herkesi kendi konumunda kabul eder ve şunu-bunu kendi kabullerine zorlama
yerine mesleğinin muhabbetiyle yaşar; düşünce ve inançları adına arızasız bir
temsil sergiler; insanlar arasında imrenilen bir insan olmaya fevkalâde dikkat
eder; böyle davranırken de kimseden beğeni dilenme peşinde olmaz;
yaptığı/yapacağı her şeyi Hak rızası yolunda bulunmanın gereği bilir: Söz, tavır
ve davranışlarında sadece Hakk’ın hoşnutluğunu düşünür; gösterişi ve âlâyişi
kalbi öldüren birer virüs gibi görür ve bütün samimiyetiyle tutunur Hakk’a,
sonra da yürür yoluna...

Aslında İslâm, müntesiplerine, şunu-bunu kendi inanç sistemlerini kabul
etmeye zorlamak veya ikrahta bulunmak için değil, aksine insanları böyle bir
baskıdan kurtarıp, onların akıl ve mantıklarına seslenerek, hür iradeleriyle yeni
bir seçimde bulunmaya uyarma esprisiyle gelmiştir. Zaten, dinin eksiksiz ve
kusursuz yaşandığı dönemlerde, onun mânevî cazibesi ne değişik mantık
oyunlarına, ne cerbezeye ne de açık-kapalı baskı ve ikraha hiç mi hiç ihtiyaç
bırakmamıştır. Hâl konuşmuş, dil müphemlere ışık tutmuş; meydan söze
kalınca, o zaman da vicdanlar muhatap alınmış, beyanlar hikmet ve mev’ize-yi
hasene ile süslenerek tebşir ve inzarda bulunulmuş, ama kat’iyen kavlî ve fiilî
icbara başvurulmamış ve hele asla ikrah yoluna gidilmemiştir. Gidilmezdi de;
zira İslâm, zorlama ile kabul edilen (mükreh) imanı makbul saymadığı gibi,
cebr u şiddetle yaptırılan işleri de onun ruhuna aykırı bulmuştur. Aslında din-i
hak, özünde ihlâs ve rıza-yı ilâhî bulunmayan hiçbir ameli ibadet kabul etmez.
Ona göre, baskı ve ikrah ile meydana gelen iman, iman değil bir nifak ve bütün
şubeleriyle amel de bir riyadır. Bu itibarladır ki İslâm, dinde zorlamayı asla
tasvip ve tecviz etmemiştir/etmez.. ve Kur’ân: “Din için dine sokmaya matuf

ikrah yoktur.”2 diyerek zorlamayı kökünden keser atar; zira onun nazarında
riya ayn-ı nifak, nifak da kapalı bir küfürdür. İslâm ise, küfrün kökünü
kurutmak, duygu ve düşüncelerden şirki silmek, riya ve süm’a kapılarını
kapamak için gelmiştir.



Ne var ki, böyle bir zorlamanın bulunmaması, vicdanın iç icbarına, kavlî,
fiilî hakkın ifade edilmesi karşısında kalbin kadirşinaslığından kaynaklanan
teessür ve cebre benzer temayülüne de mâni değildir. Elbette ki fırsat el
verdikçe, Kur’ânî bir üslûpla bütün vicdanlara seslenilecek, selim fıtratlar
uyarılmaya çalışılacak ve usulünce müsait gönüller Allah’a yönlendirilmek
suretiyle insanlar şirk ve şâibe-i şirkten kurtarılacak; en saf ve en hâlis
hidayetin Efendimiz’le temsil edildiği, insan, eşya ve kâinat hakikatinin
Kur’ân’la seslendirildiği, hüküm ve hikmetin Allah’ın elinde olduğu herkese
duyurularak gönüllerde iman ve islâm nuru, ihsan ve ihlâs şuuru uyarılacak ve
hemen herkes hakikî tevhide çağrılacaktır. Bu, bizim Müslüman olmamızın ve
Efendimiz’in davetine icabet etmiş bulunmamızın gereğidir.

Peygamberimiz, peygamberlerin sonuncusu; getirip insanlığa sunduğu mesaj,
mesajların en ekmeli, en etemmi ve Allah’a ulaştıran vesilelerin de en
güvenilir olanı, hiç yanıltmayanıdır. Bu din gerçek temsilcilerini bulduğu
zaman, herkesin koşup bağrına sığındığı bir hak gölgeliği olmuş, insanları
serinletmiş ve bütün şeytanî sistemlerin büyüsünü bozmuş, en olumsuz
durumlarda bile arkasındakileri ışıksız bırakmamıştır. Eğer o, şimdilerde
kendini tam ifade edemiyorsa, bu, onun hasımlarının asırlardan beri devam
edegelen kin, nefret, iğbirar ve tecavüzlerinde; müntesiplerinin de cehalet,
vefasızlık ve aymazlığında aranmalıdır. Ne var ki biz, bunun sonsuza kadar hep
böyle sürüp gideceğine de ihtimal vermiyoruz. Günü gelince َالَو وُلَْعي  ُمَالْسَِْإلا 
3 ِهَْیلَع َىلْعُي   fehvâsınca o, yürekten kendisine sahip çıkanlar, hayatlarını ona
bağlayıp yolunda bulunmayı yaratılışlarının gayesi bilenler sayesinde mutlaka
yeniden hayatın her alanında kendini ifade etme fırsatını bulacak, bir kez daha
kendi sesiyle konuşacak, kendi renk ve deseniyle gözlerimizi kamaştıracak ve o
semavî ahengiyle bir kere daha her yerde kendisini hissettirecektir.

Evet, bu millet Allah tarafından seçilmiş bir toplum olduğunun farkına
vardığı ve isminin de اَذـٰـھ ِيفَو   ُ لْبَق ْنـِم  َنیِمِلْـسُم  ْ لا ُمُكیّٰمَـس  َوـُھ 
“Bundan önce de, bu Kur’ân’da da size Müslüman adını veren O’dur.”4

mantukunca Allah tarafından verildiğini kavradığı gün َمِْعنَو َىلْوـَمْلا  َْم  ِعن
ُریِص ّ َ نلا  “O ne güzel Mevlâ, ne güzel yardım edicidir.” 5 deyip Rabb-i

Kerîm’ine yönelecek, O’nun hikmetine râm olacak ve sonuçta da Hakk’ın



görmek istediği çerçevede mutlaka kendini ifade edebilme konumuna
yükselecektir.

Aslında potansiyel olarak böyle bir konumun her zaman söz konusu olduğunu
söylemek de mümkündür. Zira İslâm, Allah’ın insanlar için seçip onları
şereflendirdiği en son ve en kâmil dindir. Son ve kâmil olmasıyla da geçmiş
bütün semavî dinlerin, günümüzün ihtiyaçlarına göre tafsili, açılımı ve
seslendirilmesi mesabesindedir. Ne var ki, bu mükemmel sistem şimdilerde, ilk
şahitleri ölçüsünde seviyeli temsilcilerden mahrum ve bir kısım vefasızların
elinde bulunma bahtsızlığı yaşamaktadır. Bu itibarla da o, onca enginliğine
rağmen bugün bir darlığın mahkûmu bulunmakta ve kendini kendi şivesiyle
ifade edememektedir. Bu aynı zamanda yeryüzündeki bütün semavî dinlerin de
ifade edilememesi demektir. Her şeyden evvel İslâm, bütün peygamberleri
kabul ederek, onların mesajlarını, günümüzün insanları ve onların idraklerini
de nazar-ı itibara alarak gelmiş, âdeta hepsinin sesi-soluğu mesabesinde câmi’
bir çağrıdır. Bilhassa materyalist ve naturalist mülâhazaların bütün bütün
azgınlaşıp gemi azıya aldıkları bir çağda, bu semavî çağrının susması, diğer
bütün dinlerin de bu ifritten cereyanlar karşısında yenilgiyi kabullenmeleri ve
bütün bütün bitip tükenmeleri demektir. İslâm, din-i hakkın hâmîsi olduğu gibi,
her nebinin temel davası bir olması esprisiyle, diğer semavî sistemlerin de
nokta-i istinad, nokta-i istimdad ve şahidi mesabesindedir. Bu itibarla da,
yeniden onu ihya etmek, yeryüzündeki bütün ilâhî dinleri, ıslah edilecek
yanlarını ıslah ederek, tecdid ve tamir gerektiren taraflarını kısmen de olsa
revizyondan geçirerek ve tesis edalı disiplinleriyle de bu din mensuplarına yeni
ufuklar açarak bir mânâda onları ihya sayılacaktır. Ben şahsen bütün bunların
mümkün olabileceğini düşünüyor ve bu konudaki kaynak birliğini de en büyük
avantaj sayıyorum.

* * *
Bütün dinler hep aynı temel esaslar üzerinde durmuş ve aynı hakikatlere

vurguda bulunmuşlardır. Allah tarafından gönderilen her nebi, temel disiplinler
açısından –o günün şartlarına ve zamanın ihtiyaçlarına uygunluk çerçevesinde–
bir öncekinin devamı, mükemmili, mütemmimi gibi davranmış,
selefinin/seleflerinin mesajını tekrar etmiş, ahvâl ve şerâite göre ikmalde
bulunmuş, tafsil isteyen hususları açmış, yenilenmesi gereken mesâilde
tecdidde bulunmuş ve hep aynı konular etrafında yoğunlaşmıştır: Tevhid,



nübüvvet, haşr ü neşir ve ibadet her peygamberin en birinci meselesi olmuştur;
evet, üslûp, ifade tarzı, beyan ve eda farklılığı mahfuz, yukarıdaki esaslar
hemen bütün enbiyâ ve mürselînin mesajının özünü teşkil etmiştir/etmektedir.
Diyanetlerdeki farklılık veya bazı meselelerdeki icmal-tafsil, ıtlak-takyid,
vuzuh-hafâ... gibi hususlar tamamen insanoğlunun idrak ufku, temeddünü ve
gelişmişliğiyle alâkalıdır. Cenâb-ı Hak her milletin ilim ve ihata seviyesine,
problemlerinin keyfiyeti ve ihtiyaçlarının türüne göre teferruatta özel
direktiflerde bulunmuş, hususî kanunlar vaz’etmiş, tekvînî esaslarla teşriî
disiplinleri muhataplarının idrakleri açısından yeniden açmış ve her dönemde
değişik bir tecelli buuduyla tenezzülât-ı kelâmiyesini farklı şekilde ortaya
koymuştur. Böylece hep aynı mazmun, aynı mantuk üzerinde durulsa da, icmâlin
tafsîli, mukayyedin ıtlakı, hâssın ta’mîmî ve mübhemin tavzîhi... gibi hususlarda
farklılıklar ve yenilikler de devam edegelmiştir. Zira, mübtedî ve bedevîlere
göre yeterli sayılan nice meseleler vardır ki, müntehî ve mütemeddinler için
onların biraz daha açılmaları şarttır ve zaruridir.

İşte bu temel espriye bağlı olarak ilk peygamberden son Nebi’ye kadar bütün
enbiyâ ve mürselînin mesajlarında –tâlî konularla alâkalı– hep bir değişim
göze çarpmaktadır; ama bu değişimlerin hiçbiri asıl mesajın ruhuna
dokunmamakta ve teferruat çerçevesini de aşmamaktadır. Semavî din
mensupları arasındaki ayrılıklar, ihtilaflar ve bunlardan kaynaklanan kavga ve
muharebelere gelince, bunlar dinden, diyanetten değil; ilâhî mesajın aslına
sadık kalamamış kinin, nefretin, menfaat ve çıkarın çocukları olan mübtedî din
müntesiplerinin ortaya attıkları yanlış yorumlardan, inhiraflardan, hevâ ve
hevesten kaynaklanmıştır/kaynaklanmaktadır. Bu itibarla, dün olduğu gibi
bugün de değişik ihtilaf ve iftiraklara düşmeme, düşülmüşse yeniden derlenip
toparlanma da ancak ve ancak iman ve islâmı Allah’ın vaz’ettiği esaslar
çerçevesinde kabullenip tabiatımızın bir yanı hâline getirmekle mümkün
olabilecektir. Ne var ki, böyle bir imanın her zaman semeredâr olması ve kendi
gücünü göstermesi; tabir-i diğerle, sürekli vicdanlara hayat ifâza edebilmesi
için de “amel-i salih”e ihtiyaç vardır. İman amel-i salihle desteklendiği,
mü’min de ibadetle beslendiği nispette ancak Allah’a yakın durabilir,
yakınlığını koruyabilir ve O’nun hoşnutluğunu kazanabilir. Aksine, ibadetle
beslenip desteklenmeyen bir iman kendi gücünü tam gösteremeyeceği gibi,
ubûdiyeti olmayan bir mü’minin de hiç devrilmeden hep ayakta kalabilmesi çok



zordur. Onun içindir ki Kur’ân-ı Kerim, hemen her zaman, imanın ardından
amel-i salihi zikreder, bir rükn-ü aslî olan tasdîk-i kalb bâtınının yanında
“a’mâl bi’l-erkân” zâhirini hatırlatır ve iç-dış münasebetlerimizi sağlama
bağlama hususunda sık sık tembihte bulunur; bulunur zira iman, amel için
olmazsa olmaz biricik esas, amel de imanın suru, serası, şahidi ve sigortasıdır.

İmandan kaynaklanmayan iyi davranışlar bir kısım rastlantıya işlerdir ve
temâdîleri de kat’iyen söz konusu değildir.. ve hele asla istikbal vaad etmezler.
Amelsiz iman da tamamen desteksiz, sarsılıp yıkılmaya maruz, inkişafı
imkânsız ve bir mânâda nazarî bazı kabullerden ibaret sopsoğuk bir taklittir.
Din-i hak da dediğimiz İslâm; bu iki hakikatin bütün usûl ve fürûuna yürekten
inanmanın yanında, Kur’ân’la gelen her sorumluluğu uygulamanın muazzez
unvanıdır. Bu çerçevedeki İslâmiyet, kalbî-rûhî, maddî-mânevî, dünyevî-uhrevî
insan mutluluğunun biricik kaynağıdır. Ne var ki, böyle bir kaynaktan tam
yararlanabilmek de, daha yaratılırken insanoğluna bahşedilen zâhirî ve bâtınî
donanımını iyi kullanmasına bağlanmıştır. İlk mevhibelerini ikinci vâridâta
birer çağrı şeklinde kullanabilenler, ömürlerini, güzelliklerle başlayıp
güzelliklerle sürüp giden “salih daire”lerin masmavi atmosferinde geçirir ve
hayatlarının saniye ve saliseleriyle ebediyetleri peyleyecek işler başarabilirler.

İslâmiyet, gönülden ona inanıp yaşayan müntesipleri için her zaman bir güç
kaynağı olmuş, intisapları ölçüsünde onları hep güldürmüş ve kat’iyen onlara
mütemâdî bir hızlân yaşatmamıştır. Sahabeden günümüze kadar değişik
dönemlerde, onun sayesinde ne altın devirler yaşanmış ve ne farklı
medeniyetler teessüs etmiştir. Aksine, dine sırt çevrildiği ve onun hayattan
koparıldığı bir kısım meş’ûm zaman dilimlerinde de, yıkılışları yıkılışlar takip
etmiş, yığınlar sürekli inkisarlarla inlemiş ve toplum bir türlü belini
doğrultamamıştır. Böyle dönemlerde, ona ve onun gücüne bir hayli inanan da
olmuştur; ama, onlar da gözlerini hep fevkalâde zuhurlar ufkunda dolaştırarak
harikulâdeden inayet hülyalarıyla yatıp kalkmış ve âdât-ı ilâhiyeyi görmezlikten
gelmişlerdir. Gerçi mü’minler, Cenâb-ı Hakk’ın ekstradan bir kısım lütuflarının
olabileceğine de inanmalıdırlar; ama, böyle bir inayetin çağrı ve vesilesinin de
gayret ve mücahede olduğunu asla unutmamalıdırlar. Allah, Kitab’ında,
“Uğrumuzda gayret gösterip mücahede edenleri mutlaka başarı vaad eden

yollarımıza ulaştırırız.”6 buyurarak, yaratıp ortaya koyacağı lütuflarının da



yine insanın azm ü iradesiyle iktiran içinde olacağını hatırlatmış; şirke yol
vermeyip onun önünü kestiği aynı anda, özel teveccühünün bir tecellisi olarak
sa’y ü gayretin de önemine vurguda bulunmuştur.

Burada hemen şunu da belirtmeliyim ki; varlık ve hâdiselerin tâbi bulunduğu
ilâhî nizam ve bu nizamın ahenkle işleyişini, şu ya da bu sebebe bağlı gibi
göstererek izah etmeye çalışmamız, kat’iyen hâdiseleri determinist bir
mülâhaza ile değerlendirme mânâsına hamledilmemelidir. Biz sadece, insan
davranışlarındaki küllî ve cüz’î iradenin ilâhî meşîet televvünlü bir teveccüh
olduğunu ve şart-ı âdî planında bunun önemini hatırlatmak istedik.. bu arada
hatırlatmak istediğimiz diğer bir husus da şudur: İrade ister bir temayül, ister o
temayüldeki cüz’î tasarruf olsun, her mü’min, vicdanında hissettiği böyle bir
tercih kabiliyetini Hakk’ın isteyip dilediklerini yerine getirme istikametinde
kullanmalı ve hep bu tür azim ve kararlılık içinde bulunmalıdır.. evet o, her
zaman Şer’in çirkin gördüklerinden uzak durmalı, mârûfun peşinde bulunmalı
ve tavırlarıyla kararlı bir şekilde her an İslâm’ı temsil çizgisinde olmalıdır;
hem öyle bir olmalıdır ki, hayatının her karesi İslâm’ın bir yanına örnek teşkil
etmeli ve o, dinin sadık bir mümessili gibi hep onu göstermeli, onu
seslendirmeli, onu temsil etmeli ve Allah’ın kendisine bahşettiği bütün
imkânları, onu hayata hayat kılma yönünde kullanmalıdır; kullanmalı ve şöyle-
böyle her işinde Rabb’in hoşnutluğunu görüp gözetmeli ve Bediüzzaman
üslûbuyla: Allah için işlemeli, Allah için başlamalı, Allah için görüşmeli,
Allah için konuşmalı; hep lillâh, livechillâh, lieclillâh dairesinde hareket

etmelidir..7 etmelidir ki şu fâni ömrün gün, saat, dakika ve saniyeleri bekâ
yolunun zaman parçacıkları hâline gelsin ve onun ebedî saadetine vesile
olabilsin...

Mü’min niyet ve tasavvurlarıyla, irade ve planlarıyla her zaman imanını
besleme gayreti içinde olmalı, Müslüman olmanın hakkını vermeli ve bir
dakikacık, bir saniyecik olsun kat’iyen kendini gaflete ve dolayısıyla da
kokuşmaya salmamalıdır. Şuur, his, irade mekiğini sürekli imandan aksiyona,
aksiyondan imana hareket ettirmeli ve hayat dantelâsını gönül inşirahıyla
Allah’ın nazar-ı şuhûduna arz edecek şekil, biçim ve desende örgülemeye
çalışmalıdır.

İmansızlık gönülde bir cehennem, amelsizlik ise bir gurbet, bir açlık ve bir



yalnızlıktır. Bu tür insanlarda zamanla, bir kısım kişilik bozukluklarının ortaya
çıkması/çıkacağı ise kaçınılmazdır. Bunlar, azimleri itibarıyla olabildiğine
gevşek, düşünceleri açısından tutarsız ve iradeleri yönüyle de âdeta
meflûçturlar. Dua ve ibadettir iradeyi güçlendiren; Hakk’a teveccüh ve
inâbedir fena duygu ve fena tutkuların kökünü kesen. İslâmî ölçüler içinde
Allah’a yönelenlerden hiç yollarda kalan olmamıştır; aralarında, kendi
zaaflarından ötürü bazı sarsılanlar bulunsa da, tamamen devrilenler
görülmemiştir. Hele bir de yaşamalarını yaşatma duygusuna bağlamışlarsa...

Bir mü’min, ancak kendince yaşama ve yaşatma azmi içinde bulunduğu
sürece ayakta kalabilir ve devrilmekten kurtulur. Bu hep böyle olagelmiştir;
böyle olması da Allah’ın küllî meşîetinin gereği bir âdet-i sübhâniyedir ki,
bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmemiştir, yetmez de. Ne var ki, hemen her
zaman hayatlarını bu çizgide sürdürenlere mukabil, bir hayli de gayzla köpüren,
onları ezmek isteyen, her gün ayrı bir komplo, ayrı bir tehditle karşılarına çıkan
düşmanları olmuştur; ancak hemen her zaman hakikî mü’minler, maruz
kaldıkları bu şeylerle daha bir bilenmiş, âdeta bütün bütün uhrevîleşmiş ve
birer ribbî ve rabbânî hâlini almışlardır. Rıza duygularıyla musibetleri rahmete
çevirmiş, belâ sağanaklarını da birer arınma kurnası gibi değerlendirmiş ve hep
kendileri gibi düşünmüş ve kendileri gibi davranmışlardır.

Bu itibarla biz Müslümanlara düşen vazife, yeniden kendimize, kendi
değerlerimize dönmek, kendimiz olarak kalmaya kararlı bulunmak ve gücümüz
yettiği ölçüde kendi kaynaklarımızdan beslenmeye bakmaktır. İslâm dini,
Kur’ân ve Sünnet kaynaklıdır; o, onların bağrından fışkırıp gelişmiştir.
Müslümanlar bu ilâhî nizama gönülden sahip çıkarak yaşayıp yaşattıkları
sürece imrendiren bir millet olma konumunu korumuş ve hep başkalarına da
örnek teşkil etmişlerdir. Aksine, kendi değerlerinden uzaklaşıp, yabancıların
mukallidi, hevâ ve heveslerinin tutsağı haline geldiklerinde de sefaletten
sefalete sürüklenmiş ve en utandırıcı durumlara maruz kalmışlardır.

Bu açıdan bir Müslüman, ne olursa olsun kat’iyen kendi değerlerini ihmal
etmemeli, yabancı kaynaklardan istifadeyi de kendi temel disiplinlerinin
vizesine bağlamalı ve dıştan alacağı her şeyi onlarla filtre ederek almalıdır.
Yanlış anlaşılmasın, İslâm, Müslümanları fizik, kimya, matematik, astronomi,
tıp, hendese, idare, işletme ve ziraat bilimleri... gibi konuları öğrenmeden
alıkoymaz; aksine onları bu konularda uzmanlaşmaya teşvikte bulunur ve



kimden olursa olsun, bunların alınıp değerlendirilmesini tavsiye eder. Ne var ki
o, hiçbir hususta sürekli başkalarına bağımlı olmayı da hoş görmez; inananların
bir an evvel ne yapıp yapıp yabancılardan almaları gerekli olan şeyleri alarak
dilencilikten sıyrılmalarını ve teşriî emirlerde olduğu gibi tekvînî hususlarda
da kendi hususî dünyalarını kurmalarını salıklar.

Altın çağlarımızda bizim cedlerimiz, her gün birkaç kez yeryüzünde Allah’ın
halifesi olduklarını hatırlar, dünyevî-uhrevî her iş ve hareketlerinde sürekli
O’nun murad ve hoşnutluğunu arar, sık sık teşriî emirler açısından durumlarını
kontrol eder, Rabbileriyle münasebetlerinin seviyesini ölçer; ciddî bir hakikat
ve araştırma aşkıyla tekvînî esaslarla meşgul olur, varlık ve hâdiseleri iyi
okumaya çalışır; okuyup öğrendiği, duyup anladığı her şeyi aile, toplum ve
topyekün varlıkla uyum içinde olabilme yönünde değerlendirir; ilimden irfana
yürür, mârifetten muhabbete kanatlanır; her nesne, her hâdise ve Hak’tan gelen
her mesajı O’na yükselten bir vasıta olarak görür, dünya işlerinde de, ukbâ
mülâhazalarında da hep önde olmasını bilirlerdi.

Onlar, böyle bir ufka ulaşmayı büyük ölçüde, İslâm’ı bir bütün halinde
kabullenerek yaşayıp yaşatmakla, onu yürekten sevip sevdirmekle ve
Müslümanca yaşamayı hayatlarının gayesi bilmekle gerçekleştirebilmişlerdi.
Böyle bir hareket ruhu onların gönüllerine tam yerleşince, dünya ve ukbâ
dengesi de kendi kendine teessüs etmiş ve onları bir muvazene toplumu hâline
getirmişti. Bu durum onlara, her yerde ve hayatın her alanında kendilerini ifade
etme imkânı veriyordu ki, bu sayede, kendi temel dinamiklerine bağlılık
çerçevesinde yenileniyor, değişiyor, değiştirme peşinde koşuyor, sürekli
derinleşiyor ve imanlarıyla, aksiyonlarıyla çok geniş bir coğrafyada bütün
insanlığa âdeta medeniyet muallimliği yapıyorlardı. Onların oturuşlarında-
kalkışlarında, konuşmalarında-sükûtlarında hep Hak nümâyândı; bir enstrüman
gibi her tavır ve her davranışlarıyla O’nu seslendiriyor, O’nun dellâllığını
yapıyorlardı. Bu derinlik ve irfanlarıyla onlar, âdeta bir sahabe topluluğuydu
ve Peygamber görmüşlüğe ait pek çok hususiyetin de temsilcileri gibiydiler...

Bu aydınlık insanlar Allah’la münasebete geçtiklerinde veya akıbetlerini
düşündüklerinde yer yer kendilerini mârifet enginliklerine salar, haşyetle titrer,
gönülden râşelerle ürperir; sık sık muhasebelere dalar, her şeyleriyle
kendilerini gözden geçirir; kalb balanslarını yeniden ayarlar; her zaman



sorumluluklarını üzerlerinde bir dağ cesametiyle hisseder ve âdeta nefis ve
cismaniyetleri itibarıyla bütün bütün erir gider de tıpkı birer ruhanî varlığa
dönüşürlerdi. Hele bir de, Kur’ân ve Kur’ân’la anlatılmak istenen hakikatler
gürleyip kalblerine boşaldı mı, artık her biri birer “beyt-i Hudâ” olan o temiz
gönüllerde yabancı hiçbir mülâhaza kalmaz; kalmaz da sadece O düşünülür, O
duyulur ve günler O’nunla doğar, O’nunla batardı.

Aslında mü’min bir kalbde, hem İslâmiyet hem de başka inanç ve telakkilerin
yan yana bulunması mümkün değildir. İman, islâm bir kalbe girince, bütün
yanlış kabulleri siler süpürür götürür; ibadet onun her yanına kendi rengini
çalar ve ihsan şuuru, Hakk’ı görüyor ve Hak tarafından görülüyor olma
seralarıyla onu sıyaneti altına alır ve orada sadece O’ndan gelen esintiler kalır.

Temeli imana ve islâma dayanan Allah’la böyle bir münasebet sayesindedir
ki, insanın düşünce ve tavırlarında şaşmayan bir doğruluk, mütemâdî bir
samimiyet, sürekli bir yardımlaşma duygusu, yürekten bir dayanışma gayreti ve
bir uhrevîlik ahlâkı belirir. İşte bu ölçüde, insanın iç dünyasına nüfuz eden
iman, mü’minin her hâlinde kendini hissettirir; memuriyetinde, ticaretinde,
çarşı-pazardaki muamelelerinde ve diğer bütün sosyal aktivitelerinde onun
davranışlarını tesir altına alır; ruhuna kendi mânâsının şeklini çizer ve zamanla
bu resim onun tavırlarında okunan mânevî bir kaside hâline gelir ki;

“Görüldüğünde Allah hatırlanır.”8 dedikleri de işte bu kıvamdaki bir mü’min
olsa gerek...

Bize göre hakikî mânâda iman ve islâm düşüncesi işte budur ve “din”
dediğimiz vaz’-ı ilâhî bunların mecmuunun unvanı, diyanet de bu yüce hakikatin
hayata hayat olmasının adıdır. Mebdei, “kelime-i şehadet” veya “kelime-i
tevhid” dediğimiz, sözlerin o en güzeline dayanır; müntehâsı da gider tâ Hak
rü’yetine ulaşır. Onu bu çerçevede kabullenip yaşayan herkes –kalblerini Allah
bilir– Kitap ve Sünnet açısından mü’min, Müslüman ve dindardır; bundan
başka herhangi bir ad ve unvanla anılmaları da onlara karşı bir saygısızlıktır.

İslâmî terminolojide, “İslâm”, “Müslüman”, “dindar” sözcükleri vardır;
ama, yabancılar tarafından kasıtlı olarak dilimizin içine sokuşturulan ve
cahillerin kullandığı “İslâmcı”, “dinci” diye bir tabir yoktur. Başka din veya
din şeklindeki organizasyonlarda bu kabil ifadeler söz konusu olsa da, bizim
dinimizde, bu çağa gelinceye kadar bu tür yaklaşımlara asla



rastlanmamıştır/rastlanmamaktadır. Dine göre, günah işleyen veya yanlış şeyler
yapan bir Müslüman günahkâr olur; ama yine mü’mindir. İslâm esaslarını inkâr
etmemek şartıyla, onlardan bazılarını terk eden de yine müslimdir. Bu itibarla,
dini bütünüyle yaşamak isteyene “İslâmcı” veya “dinci” demek ne kadar
münasebetsiz bir ifade ise, bazı İslâmî emirleri yapmayan veya yapamayan
kimselere de “küfürcü”, “dalâletçi”, “fıskçı”... demek o kadar saygısızca bir
sözdür. Bence herkes nezahet-i lisaniyesini korumalı, insan gibi düşünmeli,
insan gibi konuşmalı ve mutlaka herkese karşı saygılı olmasını bilmelidir.

1 Buhârî, îmân 11; Müslim, hudûd 41.

2 Bakara sûresi, 2/256.

3 ed-Dârakutnî, es-Sünen 3/252; el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/205.

4 Hac sûresi, 22/78

5 Enfal sûresi, 8/40

6 Ankebut sûresi, 29/69

7 Bediüzzaman, Lem’alar s.21 (Üçüncü Lem’a).

8 Bkz.: İbn Mâce, zühd 4.



HAK KELİMESİ VE ÖTESİ
Hak kelimesi, hem mastar, hem sıfat hem de Esmâ-i Hüsnâ’dan bir isim.

Sabit, muhakkaku’l-vücûd bir gerçek, bir nesne ne ise (mahiyet-i nefsü’l-
emriye) ona uygunluk, bâtılın zıddı olmak, kendi olarak bulunmak... gibi
mânâlar onun gölgesinde ilk hatıra gelenler.. pay, hisse, nasip, vazife bu
kelimeye yüklenen diğer mânâlar. Aslında o, hakikî, nisbî, izafî ve itibarî bütün
hakların biricik kaynağı ve kâinatları kuşatan hak gerçeğinin de aslı, esası ve
temelidir.

Bildiğimiz, bilemediğimiz zâhir-bâtın, maddî-mânevî, âfâkî-enfüsî bütün
haklar, Hak ism-i şerifinin değişik dalga boyundaki tecellilerinden birer tecelli
ve onun ef’âl ve âsâr âlemindeki inkişaf, sübut ve vücudunun da bir gölgesi ve
bir yansımasıdır. “Hak” dendiğinde bazen zihnî mânâlar, bazen de a’yân hatıra
gelse de, biz bu ism-i şerifi her düşündüğümüzde, onda, zihinle a’yânın, enfüs
ile âfâkın, ilim ile malûmun mutabakatını görür ve anlarız: Evet hak, bu
hususların muvafakatının bir unvanıdır ve ondan sadece ve sadece vücûb-u
vücud anlaşılmaktadır.

Vücud, “lizâtihî” ve “ligayrihî” şeklinde ikiye ayrılır. Lizâtihî ve liaynihî
olan Vacib Vücud, Zâtının muktezası olarak bir başka şeye muhtaç bulunmayan
Ganiyy-i ale’l-ıtlak, Müstağnî-i Mutlak, nekaisten münezzeh.. ne cisim ne
cevher ne araz, dolayısıyla ne de mütehayyiz; ezeliyet ve ebediyet vâhidinin
biricik sultanı ve kemâl sıfatların da tek sahibi Allah Tealâ’ya mahsustur. İşte
bu mânâdaki Hak ism-i celili Esmâ-i Hüsnâ’dandır ve bütün meratib-i hak da
bir tür onun tecelli ve inkişafından ibarettir. Bütün enfüs ve âfâkın birbiriyle
mutabakatı ve hüviyet-i vahide içinde oluşu, bulunuşu.. ve tabiî hiçbiri,
kendinden dolayı, kendi için ve kendi hakları olarak değil; Zât-ı Hakk’ın
gerekli görmesi ve onlara olma, bulunma hakkı vermesi ile O’nun hakkı olarak
mevcuttur. Yoksa, eşyanın kendilerinin kendilerine nisbeti bâtıl, kendileri
olarak varlıklarını devam ettirmeleri muhal ve imkânsız, Hakk’a nisbetle ise
haktırlar: Evet O’nun kayyûmiyetiyle burada kader takvimine bağlı muvakkaten,
ötede de makdûr-u müebbet ile kaim ve dâimdirler.

Bu itibarla hak, lizâtihî ve liaynihî bir tanedir; o da, mutlak mevcut, mutlak
sabit ve her şey O’nun vücudunun, sübutunun bir ziya ve bir tecellisinden ibaret
bulunan vücûd-u Hak’tır. Buna karşılık bütün “mâsivâ”, “hak ligayrihî”, “hak



ligayri zâtihî” olarak, bir istinad u istimdat noktasına ihtiyaçları itibarıyla her
zaman mâlüldürler. Ama, yine de vücûb-u Hak’tan gelen şua ile mevcut ve
sabit sayılırlar. Vücud itibarıyla sabit kabul ettiğimiz her nesne ziya-yı Hakk’ın
vücudunun bir şuâı olduğu gibi, âsâr ve ef’âl âlemindeki her oluşum, her
gelişim, her iş, her faaliyet, her vazife, her mükellefiyet de ancak Hakk’a nisbet
edilip O’na bağlandığında bir kıymet ifade etmektedir. Aksine Hak’la irtibatı
ortaya konamayan, O’na izafe edilmeyen; bu irtibat ve nisbet çerçevesinde
yürütülmeyen, işletilmeyen, başlatılmayan, tahlile-terkibe tâbi tutulmayan her
faaliyet de bâtıl ve bir vesile-i hüsrandır. Değil sair işlemeler, başlamalar,
aktiviteler ve bunlara terettüp eden semereler; Hakk’a nisbet-i tâmmı olmayan
iman ve amel-i salih dahi -ona da salih denecekse- sırf bir kuruntu ve nazariye
ve Şâri beyanıyla beyhude bir yorgunluktan ibarettir.

Gerçek mü’min her işini Hak ism-i şerifiyle irtibatlandırarak yerine
getirmeye çalışır. Her faaliyetinde hakkın esas olduğu mülâhazasıyla hareket
eder. Hakka bağlı kalmayı bir zimmet borcu bilir ve bunu da bir cebr-i lütfî
esprisi içinde değerlendirir. Her zaman dopdolu hak saygısıyla yaşar; onunla
oturur kalkar; hakkın zıddı sayılan fâni, zâil ve aldatıcı şeylere kıymet-i
izafiyeleri ölçüsünde bir değer atfetse de, yine de bunlar karşısında duruşunu
ona göre belirler. Aksine bâki ve dâimî olanı, istikamet ve hüsn-ü akıbet vaad
edeni, her zaman O’nu hatırlatanı, O’ndan açık ve net bir şeyler ifade edeni,
kendi tarifi içinde hakka uygun düşeni, ruhta sürekli hak mülâhazaları uyaranı
arar ve her zaman Zât-ı Hakk’ın belirlediği hak eksenli yolda yürümeye çalışır;
imanı hak, ameli hak, muamelesi hak, sözü hak, duruşu hak ve davranışları hak
şehrâh gibi bir genişlikte yürür her zaman Hakk’a ve Hak rızasını hedefleyerek
“Yâ Hak!” der, aşar aşılmazları. Her işini hemen her zaman hak mazmununa
bağlı görür. Hak olan aktiviteler içinde bulunur. Hakkı tutup kaldırma cehdiyle
çırpınır durur. Alacağı zaman hakkı olanı alır, verme mükellefiyetinde
bulunduğu hakları vermede de kusur etmez; hakla münasebeti olmayan
şeylerden, birer bâtıl olabileceği mülâhazasıyla hep uzak durur ve mutlaka
temkinli davranır.

Hak, çok geniş kullanım alanı olan bir kelimedir: bâtılın zıddı, nakîzi hak;
kuvvet karşısında tahterevalli mizanında ağır basan taraf hak; ferdî plânda
herkesin nasibi, hissesi hak; meşrû nizam tarafından şahıslara tanınan menfaat,
fayda ve ihtiyaçları, zaruretleri karşılayıp giderme de bir haktır.



Bütün bu hakların hakiki sahibi, ecza u mürekkebâtın, cevâhir u ârâzın, esbâb
u müsebbebâtın da sahibi olan Cenâb-ı Hak’tır. Ne var ki O, bu hakları, bir
kısım yetkili makamlar vasıtasıyla bazı kimselere menfaat, bazılarına salâhiyet,
bazılarına da o menfaatlerden yararlanma ve o salâhiyeti kullanma hakkı olarak
bahşetmiştir. Ancak, O’nun halifeleri olarak bu tür tasarrufta bulunanlar, ferdî
hukukun yanında âmmenin haklarını da nazar-ı itibara alma ve dengeyi koruma
mecburiyetindedirler.

Gerçi bu hakların sahipleri zahiren fertler veya tüzel kişilerdir, ama yine de -
yukarıda da temas edildiği gibi- bütün hukukun hakiki sahibi Cenâb-ı Hak’tır ve
O’nun insanoğluna emanet muhtevalı bir armağanıdır. Bizim, “Allah hakkı”,
“insan hakkı”, “müşterek haklar” dediğimiz şeyler ise, bu hakların hükümleri
itibarıyladır ve fukahanın ıstılahına emanet bir taksimdir. Şimdi isterseniz o
taksime de küçük bir kapı aralayalım:

Fıkıh açısından haklar:
1. Her şeyin hakiki sahibinin Cenâb-ı Hak olması itibarıyla hüküm açısından

mahzâ Allah hakları ki; şöyle böyle topluma ait âmme hukuku dediğimiz bütün
hususlar da bu haklar içinde mütalâa edilmiştir..

2. Mülkiyeti, tasarrufu, nemalandırılması, menfaatleri fertlere ait olması
açısından ve tabiî hüküm itibarıyla kul hakları..

3. Menfaat, fayda, çıkar ve tasarruf bakımından hem ferdi, hem de toplumu
ilgilendiren yine hükme bağlı müşterek haklar diye üçe ayrılır.

Bunlardan mahzâ “hakkullah” diyeceğimiz hukuk bütün hakların önünde
gelir. Bunlara kat’iyen müdahale edilemez; cereyan şekli değiştirilemez; hakk-ı
rüçhaniyetleri vardır, hiçbir hak onlara tercih edilemez. Ayrıca bu haklarda af
sistemi işletilemez; sulh yoluna gidilemez; hiçbir suretle ıskatları söz konusu
olamaz ve böyle bir şeye teşebbüs bile edilemez. Bundan başka ne suretle
olursa olsun bu haklardan birinin ihlali âmmeyi alâkadar ettiğinden, bütün bir
toplumun davacı olması da söz konusudur; ne var ki devlet, milleti adına bu
hakları koruyup kolladığı gibi, bu kabîl hukukun ihlâlini de sadece o sorgular.
Ayrıca, toplumun her ferdinin bu gibi konularda hem şikâyet etme hem de
gerektiğinde şahitlikte bulunma haklarının hatırlatılmasında da yarar var.

Allah haklarının başında, namaz, oruç, zekat, hac; öşür, fıtır sadakası,



haraç... gibi değişik türden vergiler, had cezaları ve kefaretler gibi hususlar
gelir. Özel hukukla alâkalı aynî haklar, alacaklar ve ferdî hürriyetle ilgili
hükümler de derecelerine göre bu kategoriye girerler. İslâm’ın belirlediği
çerçevede fertler, yararlanabilecekleri şeylerden, israf ve tebzire girmeme
kaydıyla diledikleri gibi yararlanabilirler.. ve tabiî, isterlerse bir kısım
haklarını kullanmayabilirler de; kullanmaz, başkalarına cemilede bulunur; ilim,
irfan yolunda harcar; vakıf müesseseleri kurar ve bu yolla, yaptıkları,
yapacakları hayırlara süreklilik kazandırır, fertlere veya topluma karşı bazı
haklarından vazgeçebilir ve bazı alacaklarını da ibrâ edebilirler...

Müşterek haklardaki yarar ve menfaatler hem fertlere hem de topluma ait
olması itibarıyla bir farklılık arz eder ve bu gibi haklarda hüküm iki taraftan
birinin ağır basmasına göre verilir; şayet hakkın şahıslara ait yanı ağır
basıyorsa o bir kul hakkı kabul edilir; aksine âmmeye râci tarafı gâlip
görünüyorsa o zaman da Allah hakkı olması esasına göre hüküm verilir ki,
bunlar daha ziyade fakihlerin üzerinde durdukları konulardır.

Günümüzde biz, “hak” veya “haklar” dediğimizde daha çok insan haklarını
hatırlarız ki, zaten Müslümanlığa göre de insanlar analarından hür
doğmuşlardır. Hak ve kıymet açısından hepsi birbirine eşittir. Düşünce
hürriyeti, ifade hürriyeti, vicdan hürriyeti vazgeçilmez haklardandır.. ve yine
Müslümanlığa göre ırk, cins, renk, dil, din ayrımı yapılmaksızın herkes aynı hak
ve aynı imkânlara sahiptir. Ayrıca, bu haklar, insanın ruh ve beden gibi iki ayrı
yanıyla alâkalı büyük-küçük bütün hukukunu ve bugün oluşmuş bulunan,
yarınlarda oluşacak olan onun her çeşit haklarını da içine alır.

Bu hakların, insanlık tarihi boyunca -yeterli veya değil- hâlihazırdaki
seviyeye ulaşabilmesi için çok uzun süreçlerden geçilmiş; uğrunda uzun
mücadeleler verilmiş, defaatle ifratlara-tefritlere girilmiş; bilmem kaç kere
değişik tipte yanlışlar yapılmış, mevcut hatalar düzeltilirken daha farklı
yanlışlıklara girilmiş; neden sonra eksik veya tamam bazı esaslar belirlenerek
şöyle-böyle bir çerçeve ortaya konabilmiş, ama ikmal, tashih ve rötuşlamalar
hiçbir zaman durmamış -durmayacak gibi de görünüyor- düzeltmeler, açmalar,
genişletmeler beraberlerinde bir kısım hatalar da getirmiş; çok defa
hüsnüniyetler ve kıyasıya gayretler inkisarla neticelenmiş, ya bir süre her yanda
ümitsizlik homurtuları duyulmaya başlamış veya “sil yeni baştan” denip her
şeye baştan başlanmıştır. Problemler hiçbir zaman bitmemiş, alternatif



arayışlar sona ermemiş, bir sürü düşünce, teâruzların-tesâkutların ağında
değersizliğe mahkûm edilerek çöpe atılmış; bu arada düşünce diye bir sürü
fantezilere girilmiş ama hiçbir zaman boşluk doldurma humması dinmemiştir,
dineceğe de benzemiyor.

Bizim dünyamızda insan hakları, İslâm’ın ilk zuhuruyla tafsilî bir surette
ortaya konmuş; ilk dinlerde icmâle emanet veya içtihatla vuzuha kavuşacak
mahiyette bir ima, bir işarette meknî bu haklar, Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i
Sahiha sayesinde herhangi bir farklı anlayışa meydan vermeyecek şekilde, hem
de tavzih ve tasrih üslûbuyla âdeta yeniden bir kere daha vaz’edilmiştir.

Kur’ân-ı Kerim her konuda olduğu gibi bu hususta da ayrıntı ve detaylara
inerek, kendine mahsus o özel üslûbuyla insan hakları diyeceğimiz konuların
hemen hepsine temas etmiş ve bunların korunmasıyla alâkalı ciddi tahşidatta
bulunmuş, hakların durumuna göre hususî müeyyideler vaz’etmiş; Hazreti Şâri,
uygulamalarıyla her şeyi açık ve net olarak ortaya koymuş ve bunların aynı
zamanda birer Allah hakkı olduğunu ihtar ederek bunlara mutlaka riayet
edilmesi lâzım geldiğini ısrarla vurgulamıştır.

Aslında İslâmî terminolojide bütün haklar, temelde Allah’ın iradesinden
gelen ve O’nun tarafından insanoğluna emanet edilen cebrî-lütfî birer ihsandır.
Armağan türünden bu emanetler, daha insanın ilk yaratılışıyla ona bahşedilmiş,
alınıp satılmaz, azaltılıp çoğaltılmaz, tebdil edilmez, bir mal karşılığı bedel
olarak ödenmez, tayin ve takdiri hâkim güçlerin belirlemesine bırakılmaz ve
kat’iyen emtia muamelesi görmez/göremez bir hususiyeti haizdir. Bunun en
sağlam teminatı da toplumu teşkil eden fertlerin ve hususiyle bugüne kadar
onlar arasındaki muteber ve karakterli yetkililerin bu hususu içlerine sindirerek
tabiatlarının bir yanı hâline getirip canları gibi aziz bilmeleri ve koruyup
kollama cehtleridir.

Bu da ancak, bu hakların Allah tarafından bahşedildiğini kabullenen, O’nun
her lütfuna karşı saygılı davranan, hayatını fevkalâde bir titizlikle istikamet
içinde geçiren, bugünkü her davranışının yarın bir hesaba dönüşerek karşısına
çıkacağına inanan, hakkı tanıyan ve her zaman ona karşı hürmet hisleriyle
oturup kalkan bir toplum içinde mümkün olabilir/olabilecektir. Aksine, Allah’a
ve hesap gününe inanmayan, kitap bilmeyen, peygamber tanımayan yığınlar
arasında ne insanî değerlerden ne de insan haklarından söz etmek mümkündür;



zira böyleleri, hakkı tanımadıkları gibi hakikatlere karşı da saygısızdırlar.
İnanmazlar inanılacak esaslara; kendilerine göre bir inançları var gibidir ama,
bu da, kendilerine mahsus nefsâniyet eksenli bir inançtır. Onlar, hevâlarına
uymayan imanı iman kabul etmez; heveslerine muvafık gelmeyen ilme ilim
demez; kendilerinden olmayan âlimi âlim saymaz; hatta bütün bütün hezeyana
girdiklerinde tereddüt etmeden herkesin cahil olduğunu haykırır, her inanana
“mürteci” der, kendileri gibi düşünmeyenleri çağ dışılıkla karalar ve sürekli
toplumu böler-parçalar, ilerici-gerici kampları oluştururlar. Hiçbir düşünceleri
mantıkî olmadığı gibi, hemen her davranışları da yobazcadır. Fikir adına ortaya
attıkları, o kullanıla kullanıla partallaşmış ve aldatma gücünü yitirmiş şeytanî
miras da diyalektiktir. Hakka karşı kuvveti harekete geçirme, düşünmeyen
dimağlarının biraz da çaresizlikten uğursuz kara ürünü; fikren yenildiklerinde
demagojiye veya diyalektiğe başvurmaları, her zamanki o eski mavzer
tüfekleridir. Yeryüzünde diyalektik ve demagojiyi ilk kullanan, Âdem Nebi’ye

karşı secde muammasında şeytan olmuştu.1 Bu itibarla diyalektiğin ilk
mimarının şeytan olduğu söylenebilir. Daha sonraki taşeronlarsa, hak
karşısında yenildiklerinde kuvvete başvuran haknâşinaslardır.

Müslümanlar, başta Işık Çağı olmak üzere bütün i’tilâ dönemlerinde, kılı
kırk yararcasına insan haklarına riayet etmiş ve her zaman fevkalâde bir
hakperestlik örneği sergilemişlerdir. Onlardaki Allah’a ve ahirete iman
düşüncesi, ruhlarındaki hukukun üstünlüğü mülâhazası, konumlarının gereği her
zaman müstakim (dosdoğru) olma inancı, yaptıkları her şeyi tabiatlarının
solukları gibi ifa etmeyi gerektiriyordu. Her zaman Cenâb-ı Hak’la samimi bir
kulluk münasebeti içinde bulunmaları onların tabiî hâlleri; konumlarının
gereğini kemâl-i hassasiyetle yerine getirip sürekli sağlam bir duruşta
bulunmaları ise, iç temayüllerini belirleyen ihsan şuurlarının neticesiydi.
Yaptıklarını, emredildiği için yapıyorlardı ve emre itaatteki inceliğin de
farkında idiler. Sahib-i Şeriat’ın her buyruk ve her tavsiyesi onlarca
sorgulanmazlık seviyesindeydi. Tahşidat ihtiyacı söz konusu değildi; o
dönemde muhalefet de münafıkların dar dünyasıyla sınırlıydı. Yere düşen söz
yoktu; her beyan mutlaka hedefine ulaşıyordu ve her ifade behemehal kendi
serhaddini aşıyordu.

Peygamber (aleyhi ekmelüttehâyâ) hicretle Medine’yi şereflendirdiğinde,



değişik inanç, değişik düşünce ve farklı etnik guruplarla yaptığı sözleşmeye

(Medine Sözleşmesi)2 milimi milimine riayet edilmiş; dini, ırkı, sosyal
seviyesi ne olursa olsun, fevkalâde bir hassasiyetle herkesin hukuku gözetilmiş
ve uzak-yakın çevreye göre “Medine-i Münevvere” bir “dâru’l-emân” hâlini
almıştı. O çağ bir altın çağdı -ruhumuz o çağın mimarına kurban olsun- ve
Peygamber Köyü de Cennet bahçelerinden bir bağdı. O çağa yakın duranlar
Hakk’a da halka da yakın oldular; heva ve heveslerine yenik düşüp yaşadıkları
asırları karartanlar da serâb olup-türâb olup gittiler.

Aslında, ne bildiğimiz sözleşme sadece Medine Sözleşmesi’nden ibaretti, ne
de olup bitenler bu dar çerçeveye sıkıştırılmış şu üç-beş örneğe münhasırdı.
Sultanü’l-Enbiyâ (aleyhi ekmelüttehâyâ), hayat-ı seniyyeleri boyunca, sürekli
insan hakları üzerinde durmuş; bunların büyüğünün önemini ihtar etmiş,

küçüğünün de hakir görülmemesini hatırlatmıştı;3 O “Küçük, küçük görüldüğü

sürece küçük değildir.”4 diyor, büyüklerin çiğnenmesini de Allah mehafet ve
mehabetinin serhatleriyle engellemeye çalışıyordu. O her zaman söylediklerini
uyguladı, her zaman kararlı davrandı, her zaman aynı mezâyâ ve hassasiyetle
bilindi, tanındı ve mü’min sinelerde sarsılmaz tahtlar kurdu.

Rabbine yürümeden az önce, menâsik-i hac esnasında, on binleri aşan
kalabalıklara -estağfirullah ruhanileşmiş mübarek bir topluma-, veda edalı
hutbeleriyle o güne kadar kendinden şerefsudûr olmuş bütün hususları son bir
kere daha, dinleyenlerin şahsında kıyamete kadar gelecek ümmetine özetliyordu
ki, aslında bu nuranî beyanların her biri başlı başına insan hakları adına önemli
birer belge mahiyetindedir. Sözden anlayanlar için onun bu hutbelerinin
özünde, muhtevasında birer kelime, birer cümle ile dahi olsa, O’nun bütün bir
mesajı meknîydi. Muhatapları o anda dinledikleri o lâl ü güher dizilerini daha
önce kim bilir kaç defa O’ndan duyup işitme şerefini yaşamışlardı. Dolayısıyla,
o esnada dinledikleri şeylerin hiçbirine yabancı değillerdi; sadece ifade
versiyonu ve üslûp farklıydı. Ne var ki Nebiler Sultanı (aleyhissalâtü vesselâm
milelardi vessemâ) hakperestliğinin gereği, o güne kadar ifade lütfunda
bulunduğu gerçekleri, son bir kere daha herkese ilan ediyor ve vefalı
muhatapları da bu beyan cevherlerinin tek kelimesini dahi kaçırmadan
hafızalarına alıyor, sindiriyor ve ardından da yaşayarak arkadan gelenlere
örnek oluyorlardı.



Söz Sultanı o gün Allah haklarından aile hukukuna kadar her konuya temas
etmiş ve âdeta risaletinin özünü, usâresini ortaya koymuştu. En büyük hak Allah
hakkıydı; O da bununla başlıyor, sonra da derecesine göre hemen her hakka
temas ediyor; hiç olmazsa bir ima, bir işaretle her şeyi seslendirmeye

çalışıyordu. İlk sözü: “Allah’tan korkun, O’na karşı gelmekten sakının!”5

oluyordu.. ve arkasından da O’na itaat etmelerini tavsiye ediyordu. Aslında,
Allah’a iman, O’na itaat ve saygıda bulunmak bütün insanî haklara da saygılı
olmanın bir teminatı ve müeyyidesiydi. Aksine, bu esaslar kabul edilmediği
takdirde diğer haklara karşı saygılı olmak da oldukça zor, hatta imkânsızdı.

Sonra dönüp bütün samimiyet ve içtenliğiyle insanlara sesleniyor; eşlerin
birbirlerine karşı vazife ve sorumluluklarını hatırlatıyor; kadınların birer
emanet oldukları üzerinde ısrarla duruyor; toplumun bir rükn-ü rekîni olan aile
ahengiyle alâkalı esasları Allah korkusuna bağlayarak bir kere daha ihtar
ediyor ve yerleşik bütün cahiliye teâmüllerini ayakları altına alıyordu.

Malın, canın, aklın, dinin, neslin korunması etrafında son sözlerini söylüyor;
bu hususlarda tahşidat üstüne tahşidatta bulunuyordu. Vâkıa, söylenenler önce
de söylenmiş olmaları itibarıyla bilinen şeylerdi; ama sunma tarzı, sunulan yer
ve sunmadaki veda üslûbu konulara ayrı bir renk, ayrı bir desen, ayrı bir şive
kazandırıyordu ve O, yepyeni bir ses ve solukla hem farklı şeylerden
bahsediyor hem de âdeta öbür âlemin kenarında durmuş da insanlara ötelerden
sesleniyor gibi, gönüllerde o güne kadar duyulduğundan çok farklı bir mehafet
ve ürperti hâsıl ediyordu. “İnsanlar! Rabbiniz birdir, hepiniz Adem’densiniz,

Adem de topraktandır.”6 sözleriyle sesini yükselttiğinde, çağımızın da
problemi olan bir vebaya dikkatlerimizi çekiyor ve kadrini bilen basiret
insanlarına da bu problemi çözmek için bir altın anahtar sunuyordu.

Bu hutbelerde, her söz, her beyan ötelere bağlanarak seslendiriliyor;
herkesin bir ulu divanda iğneden ipliğe sorgulanacağı hatırlatılıyor ve herkes
haklara saygılı olmaya çağrılıyordu.

Çağdaş dünya, insan haklarıyla alâkalı bir kısım konularda hâlâ
emekleyedursun, İslâm, asırlarca evvel, suç ve ceza mevzuunda kanunîlik
ilkesini vaz’ediyor; kesinleşmiş bir suç olmadığı takdirde kimsenin suçlu
sayılamayacağını, maznunun da diğer insanlar gibi bir kısım haklarının
bulunduğunu ve bunların kat’iyen onun elinden alınamayacağını; ihtimallere



binaen insanların sorgulanamayacağını; kimseye işkence edilemeyeceğini; her
hakkın muhterem olduğunu; insan haklarıyla alâkalı hiçbir şeyin
küçümsenemeyeceğini; kuvvetin hakkın emrine tâbi olması lazım geldiğini ve
hiçbir zaman hakkın kuvvete feda edilemeyeceğini kemal-i ciddiyetle
hatırlatıyor, herkesi hakka saygılı olmaya çağırıyor, her zaman hakkın hâmîsi
olduğunu bir kere daha gösteriyordu.

Bugüne kadar, içtimaî, iktisadî, idarî ve siyasî hayatta kuvvet çok defa
hakkın hasmı gibi davranmıştır. Kuvveti esas alan kaba kuvvet temsilcileri her
zaman menfaat yörüngeli hareket etmiş, hayatı bir mücadele ve bir boğuşma
şeklinde yorumlamış; bu itibarla da güçleri yettiği ve imkânları elverdiği
ölçüde başkalarının hukukunu hiç mi hiç önemsememiş, hatta yer yer pek çok
insanî hakları çiğnemiş ve bir çılgın gibi kılıcını göklere doğru dikmiş “Kuvvet
bende!” diye haykırmıştır.

Buna karşılık hakkı esas kabul edip her şeyi ona bağlayanlar, ellerinden
geldiğince, şahsî menfaati ve grup çıkarı yerine “Hak rızası” ve “fazilet” demiş
yürümüş; Hak isminin değişik tecellileri sayarak bütün haklara karşı saygılı
davranmış; bütün insanları kardeşleri gibi kucaklamış ve her zaman onların
yardımına koşmuştur. Bunun yanında gücü yettiğince nefsânî arzularını
frenlemiş ve hayatını tıpkı uhrevîler gibi duymuş ve zevk etmiş, duyup zevk
etmeye çalışmış, ömrünü her zaman Cennet eksenli yaşamış ve bu sayede
dünyasını da âdeta cennetlere çevirmiştir.

Dahası bu aydınlık insanlar, toplum içinde kendini güçsüz gören gayr-i
müslim azınlıkların, işçilerin, çocukların, alîllerin, yolda kalmışların, işsizlerin
görülüp gözetilmesi konusunda köklü ve kalıcı tedbirler almış, değişik yardım
fonları oluşturmuş, bunlarla herkesin elinden tutmaya çalışmış ve günümüzde
toplumun değişik kesimlerini kıvrandıran sefaletlerin pek çoğunu
önleyivermişlerdir. Evet, İslâm dünyasında sadece haklara riayetle
yetinilmemiş; Müslümanlara ait mal-mülk gibi şeylerde başkalarının da hakkı
olduğu mülâhazasıyla hareket edilmiş, minnet ve başa kakma düşüncesine
girilmeden bu haklardan bütün muhtaç ve muztarların istifade etmesi
sağlanmıştır.

Biz, bize ait değerlerimizle ayakta olduğumuz sürece hep böyle inanmış,
böyle yaşamış ve böyle davranmıştık. Gün gelip de, iman, islâm, ihsan gibi



önemli irtibat noktalarında kırılmalar, çatlamalar olunca, hakkın yerini bâtıl
almış; kuvvet, taassup ve temerrütlerini dayatmaya başlamış; haklar çiğnenmiş;
zulüm başını alıp gitmiş, her yerde kaba kuvvetin hırıltıları duyulmaya
başlamış; Allah da emaneten lütfettiği kardeşlik şuurunu, emniyet hissini, şefkat
duygusunu, hak saygısını çekip elimizden almış. Bir daha verir mi-vermez mi
bir şey diyemem ama, O, şimdiye kadar emanette emin, iman, islâm, sabır ve
hak kahramanlarına her zaman bunları veregelmişti; vaade vefa ve hakka
adanmışlık ruhuyla O’na teveccüh edenleri hiç yalnız bırakmamıştı.

İsterseniz sözlerimizi merhum Âkif’in “Asr Sûresi” yorumuyla noktalayalım:

“Hâlık’ın nâmütenâhî adı var, en başı Hak,
Ne büyük şey kul için hakkın elinden tutmak;
Hani Ashab-ı Kiram, ayrılalım derlerken,
Mutlaka Sûre-i ve’l-Asr’ı okurmuş, bu neden?
Çünkü meknûn o büyük surede esrâr-ı felâh,
Başta iman-ı hakikî geliyor, sonra salâh,
Sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık,
Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık.”

1 Bkz.: A’râf sûresi, 7/12; Sâd sûresi, 38/76.

2 Bkz.: Muhammed Hamidullah, Mecmûatu’l-vesâiki’s-siyâsiyye s.58-64; İslâm Peygamberi 1/118, 170.

3 Bkz.: Buhârî, fiten 8; Müslim, hac 147.

4 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 6/165.

5 el-Câhız, el-Beyân ve’t-tebyîn s.228; İbn Abdirabbih, el-Ikdü’l-ferîd 4/54.

6 Tirmizî, tefsîru sûre (49) 5; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/523.



DAR BİR ÇERÇEVEDE DİN 
VE VİCDAN HÜRRİYETİ
Din ve vicdan hürriyeti; herkesin istediği dini serbestçe seçebilmesi, seçtiği

dinin kendisine yüklediği mükellefiyetleri herhangi bir engelle karşılaşmadan
rahatlıkla yerine getirebilmesi, inandıklarını tastamam yaşaması adına gerekli
olan eğitimi alabilmesi ve inanıp uyguladığı bu sistemi icabında başkalarına da
anlatabilmesi şeklinde hulâsa edilebilir.

Dini sırf bir kanaat-ı vicdaniyeden ibaret görenler, hem onu ilâhî vaz’a
aykırı yorumlarla tahrif etmekte hem de onun uygulanma ve tesir alanını
daraltarak Allah’ın dine bağlı vaad ettiği ferdî, ailevî, içtimaî fayda ve
maslahatlardan yararlanmayı engellemektedirler. Oysaki din, iman esaslarına
yürekten inanmanın yanında, islâmî disiplinleri tastamam yerine getirmeyi,
ahlâkî kuralları arızasız yaşamayı ve daha bir kısım ailevî, içtimaî, hukukî
esasları da ihtiva etmektedir ki, bu kuralların hemen bütünü inanan insanlar için
bağlayıcı birer disiplin olduğu gibi, bunlara terettüp eden sonuçlar da oldukça
hayatî ve ciddîdir. Evet, ne bu esaslar kulak ardı edilebilecek türden şeylerdir,
ne de sonuçları önemsenmeyecek gibi hususlardır. Dünyevî nizam ve ahenk,
ferdî ve ailevî huzur ve saadet büyük ölçüde bu esaslara bağlı olduğu gibi
insandaki ebediyet arzusunun cevabı ve ötedeki kesintisiz mutluluk da bunların
birer sonuç ve semeresidir.

Ne var ki, dünden bugüne kimi idareler bu esasları hiç mi hiç kâle almamış;
kimileri onlarla oynamış ve çerçevelerini değiştirmiş; kimileri de sık sık
uygulanma alanlarına müdahale ederek düpedüz vicdanlara baskı yapmış ve
insanların inandıkları gibi yaşamalarını zorlaştırmış, hatta engellemişlerdir. Bu
arada, dinî kurallarla idare edilen bazı devletler, o dini benimseyen
vatandaşlarına din ve vicdan hürriyeti adına belli ölçüde cömertçe davranmış
görünseler de, başka din ve felsefeye inananlar için aynı şekilde hareket
ettiklerini söylemek çok zordur. Ancak Müslümanlığı hakkıyla yaşayanlardır ki,
her dine, her düşünceye, her hayat felsefesine karşı saygılı davranmış, bu
düşünce ve sistem müntesipleriyle hep diyalog içinde olmuş, sürekli hoşgörü
soluklamış ve her zaman onları şefkatle kucaklamışlardır. Aksine,
Müslümanlığı doğru anlayamamış olanlar ve hangi dinden olursa olsun, yaşama
felsefelerini kine, nefrete, ayrımcılığa, bağnazlığa, taassuba bina edenler, kendi



ufukları, kendi vicdanları gibi, semavîlikten gelen dinin özündeki enginliği de
büzmüş, daraltmış ve felâh vesilesi sayılan bir sistemi/sistemleri iflâh etmeyen
müesseseler hâline getirmişlerdir; müntesiplerini gayz, öfke ve hasetle;
“ötekiler” dediklerini de –tabiî elleri ulaşıyorsa– şiddetle, cebirle, harb u
darple ve daha başka pek çok vahşice yollarla...

Günümüzde, tamamen dinin devletten ayrıldığı lâik ve liberal sistemler
hemen herkesin inandığı şekilde yaşamasını benimsemiş gibi görünse de, pek
çok yerde dinsizliğin şiddetle iltizam edildiği, dine ve dindara karşı da
olabildiğine sert ve müsamahasız bir tavır takınıldığı açıktır. Böylelerinin, bir
milletin kaderine hâkim oldukları coğrafyalarda ise, sık sık huzur ve istikrarın
dinamitlendiği, halka kahreden baskıların yapıldığı, hatta değişik bahanelerle
toplumun tazyiklerle sindirildiği ahvâl-i âdiyeden olmuştur/olmaktadır. Buna,
kaba kuvvetle vicdan hürriyetinin mücadelesi de diyebiliriz. Böyle bir
mücadelenin tarihi çok eskilere dayanır. Bu tür bir çatışmada, Allah, din,
peygamber kabul etmeyenlerin yanında, bazen değişik diyanet erbabı da aynı
zalim silahı kullanarak münkirler gibi davranmada beis görmemiştir: Farklı
dönemlerde her şeyi ırka dayayan bir kısım Yahudi idareciler kendilerinden
olmayan milletlere olabildiğine sert davranmış; ötekiler dedikleri kimseleri bir
türlü hazmedememiş; dahası insanlar arası barış ve emniyet vaadiyle gelen
semavî bir dini, vicdanlara baskı ve savaş vesilesi hâline getirmişlerdir.
Aslında böyle bir tutum, başkalarının mağduriyet ve mazlumiyetine sebebiyet
vermenin yanında onların da inkırazlarıyla sonuçlanmıştır.

Esefle ifade etmeliyim ki, dünyanın diğer yerlerindeki durum da bundan
farklı olmamıştır ve şimdilerde de değildir. Batı, Müslümanlarla ilk
karşılaştığı andan itibaren, bir kısım bağnaz ve mutaassıp ruhanî reislerin
tahrikiyle, daha önce başkalarının Hazreti Mesîh ve onun mesajına karşı
aldıkları yakışıksız tavrı almış ve bu yeni din mensuplarını ezmek, hatta tarihten
silmek için Haçlı seferleri tertip ederek gelip gelip bu mazlumlar coğrafyasına
toslamıştır. Hem de Romalılar’ın aynı şeyleri kendilerine yapmış olmalarının
izleri henüz silinmediği bir dönemde; âh o öldüren taassup ve kahreden
bağnazlık..! Bu işgal ve tecavüzler, Hazreti Mesîh’in temel mesajlarıyla telif
edilebilir miydi.? Ayrıca, tarih karşısında bu hoyratça saldırı ve baskılar hangi
mâkul sebeplere dayandırılacaktı? Şayet bütün bunlar din adına idiyse –
genelde öyle gösteriliyor– acaba bir diyanet hesabına bunca mesâvînin irtikâbı



garip değil miydi.? Elbette garipti; ondan daha garibi de bütün bunların,
mesajının özü şefkat ve merhamet olan Hazreti İsa adına yapılmasıydı...

Keşke, din, iman ve vicdanlara baskı bu kadarlıkla kalsaydı; heyhât, bu
dünya tarih boyu içten içe hep bir fitne kazanı gibi kaynadı ve farklı düşünce,
farklı felsefe, farklı dinî yorumlar karşısında fevkalâde sert ve müsamahasız
davrandı. Böyle bir hercümerç içinde saf kitleler ne düşünürdü, onu bilemeyiz
ama idare eden kadroların tagallüp, tahakküm, tasallut ve taassuplarında şüphe
yoktu. Öyle ki, Hıristiyanlık bir devlet dini hâline geldiği günden itibaren, idare
edenler Hazreti İsa Mesîh adına muhalif gördüğü herkesi astı, kesti ve hiçbir
zaman onun sevgi, hoşgörü ve afv u safh çizgisine saygılı olamadılar. Her
zümre bir sürü öteki icat etti ve bütün farklı anlayış, farklı düşüncelere baskı
uygulayarak Hazreti Mesîh’i hoşnut edip Cennet’e gireceği vehmiyle cinayetler
işledi; hâlâ da öyle yaşayanların var olduğu söylenebilir..

Bir gün geldi, bu mütemâdî çalkantılar, bir kısım ilim adamı ve filozofları
harekete geçirdi. Bunların hareket noktası: Allah’tan gelmiş bir din, insanların
birbirilerini kırıp geçirmesini emredemezdi.. bu işe bir “dur!” denmeliydi. Din
adına bu kavgacı yorum, bir reform veya daha değişik bir yöntemle mutlaka
değiştirilmeliydi. Neticede kısmen de olsa öyle sonuçlandı: Bir taraftan peşi
peşine reform hareketleri gerçekleştirildi; diğer taraftan da birbiriyle mücadele
içinde bulunan din ve ilim belli sınırlara çekilerek uzlaştırma yoluna gidildi.
Din ve devlet ayrımı adına ciddî adımlar atıldı. Derken, düşünce ve vicdan
hürriyetinden söz edilmeye başlandı. Ne var ki, bu defa da vaz-ı ilâhî’nin
yerine vaz-ı beşerî gelip oturdu.. ve din bir kere daha herhangi bir nazariye gibi
büzüşüp vicdanlara hapsedildi.

Oysaki, dinî inanç aynı zamanda diyanet demekti; o, herhangi bir ideoloji
veya hukukî sistemin belirlediği sınırlara göre değil, Allah’ın vaz’ettiği esaslar
çerçevesinde ifâ edilince semavîliğiyle kalabilir ve işte ancak o zaman ona din
denebilirdi. Evet, din hürriyeti, vicdanî bir kanaat olmanın yanında, Allah’tan
geldiğine inandığımız bütün semavî esasların yaşanması, icabında onların
yazıyla, sözle başkalarına da anlatılması ve ne suretle olursa olsun ona ait
kuralların engellenmeden yerine getirilmesinden ibarettir. Aksine, kısmen dahi
olsa, onu yaşamaya bir kısım manilerin bulunduğu veya “şu alan-bu alan”
mülâhazasıyla diyanete sınırlar konmaya çalışıldığı bir yerde din ve vicdan
hürriyetinden söz etmek mümkün değildir.



Bugün Batı dünyası upuzun bir hercümerç yaşadıktan sonra belli ölçüde de
olsa kendi problemlerini dinin dünyaya, dünyanın da dine karışmamasını ifade
eden “lâisizm” kavramıyla halletmiş gibi görünüyor. Ne var ki, bu dünya onu
hiçbir zaman cerh edilmez bir inanç sistemi ve bu konuda bütün problemleri
çözebilecek biricik esas olarak da görmedi/görmemekte. O, menşei olan bu
dünyada sırf bir uzlaşma yöntemi, din ve vicdan hürriyetinin de teminatı
şeklinde algılanmaktadır. Bunun böyle yorumlandığı ülkelerde, o gün-bugün din
lâisizmle, o da diyanetle çatışmaya girmeden şöyle-böyle birbirlerine destek
olagelmektedirler. Bugün hâlâ bazı ülkelerde, lâiklik, dine, diyanete baskıya
vesile yapılıyorsa bu, ya onun ilmî bir tarifle ortaya konamayışından, ya
uygulayıcıların dinsizliğinden veya bazı ülkelerde yabancı servislerin kargaşa
çıkarmak istemelerinden kaynaklanmaktadır ki -bu kabîl durumların söz konusu
olduğu bir kısım- karanlık coğrafyalarda din ve idareler arasındaki kavga daha
bir müddet sürüp gideceğe benzer. Şüphesiz bunda İslâm’ın karakteristiğinin
önemli bir faktör olduğunu da göz ardı etmemek icap eder. Ne var ki, eğer o,
kendi hususiyetleri nazara alınmadan bir kısım yabancı kavramlarla telif
edilmeye çalışılarak kendi ruhuna aykırı yorumlara tâbi tutulur, semavîliğine
dokunulur ve reform türünden değişik hezeyanlara girilecek olursa insanlık
çapında çok ciddî problemlere sebebiyet verilmiş olur.

Her şeyden evvel İslâm, çok sağlam ve birbirinin lâzımı inanç esasları
üzerine oturtulmuş mükemmel bir ibadet ve ahlâk sistemi, akıl ve vahiyle
müeyyed bir ruhî hayat yolu, vicdanların beklentilerine cevap teşkil eden bir
Cennet ve ebedî saadet anahtarı, ferdî, ailevî ve içtimaî problemlerin
çözümünde bir “zîc-i semavî” ve kusursuz bir iktisadî ve idarî disiplinler
mecmuasıdır. Bütün bunları görmezlikten gelmek ona ihanet, müntesiplerine de
apaçık haksızlık demektir ki, ona inanan kimseler değişik baskılarla bütün
bütün susturulsalar da, içten içe hep homurdanacak, bu ihanet ve bu haksızlığı
kat’iyen affetmeyeceklerdir.

Aslında, İslâm’ın yukarıdaki hususlarla alâkalı emir ve tavsiyeleri, içtimaî
barışı sağlaması, milletler arası diyalog ve hoşgörüyü gerçekleştirmesi, sesinin
ulaştığı hemen her yerde genel emniyete katkısı açısından fevkalâde önemlidir.
Bugün onun bu gücünden istifade etmeyi düşünmeyenler, gelecek nesillerin
şirâzeden çıkmış bir kitabın parçaları gibi sağa-sola saçılması karşısında



ellerini dizlerine vurup inleyeceklerdir ama iş işten geçmiş olacaktır.
Keşke milletle alâkalı konularda, onun örf, âdet ve gelenekleri nazar-ı itibara

alınarak ona göre plânlar, projeler üretilebilseydi.! Keşke şu köklü millet bir
kısım yamuk yumuk ideolojilerle uyutulmaya çalışılmasaydı.! Keşke dine,
diyanete bağlılığından dolayı bazı kimseler baskı altına alınmasaydı ve bu
mübarek milletin her ferdi vicdan hürriyetine karşı saygılı olabilseydi..!

Bir zamanlar bizim, İslâm gibi yüce bir dinimiz vardı –eksik-gedik
yaşanmasına rağmen hâlâ da var– bu din gelmiş-geçmiş bütün edyân-ı
semaviyenin ruhunu, özünü, usaresini mündemiç, câmi’, kâmil, evrensel bir
dindi; hiç şüphesiz onun câmiiyet ve kâmiliyetinin en önemli yanlarından biri
de geçmişteki bütün hak din ve peygamberleri kabulüydü. O, bütün bu din
müntesiplerini “Ehl-i Kitap” unvanıyla özel bir konumda ele alıyor; hususî
tevcihlerde bulunuyor ve onlara farklı statüler tanıyordu; tanımakla kalmıyor,
bu konuda vaz’ettiği kuralları hemen uygulamaya koyuyordu.

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) tâ baştan itibaren değişik
din mensuplarına fevkalâde bir müsamaha ile yaklaşmış, bu hususta
olabildiğine yumuşak davranmış, arkasındakileri o istikamette sürekli motive
etmiş ve onları ümmet-i vasat (örnek millet) olmanın hakkını edâ etmeye
çağırmıştı. Müslümanlar her zaman bu çağrıya uymuş, bazı dönemlerdeki bir
kısım dar görüş ve dar vicdanların sert ve bağnazca tutumları istisna edilecek
olursa, hep hoşgörülü davranmış, başkalarının farklı inanç ve felsefelerine
saygılı olmuş ve kat’iyen düşünce, inanç ve diyanetlerinden ötürü kimseye
baskıda bulunmamışlardı; bulunamazlardı da, zira, Kur’ân onlara “Dinde
zorlama yoktur; hak, bâtıl birbirinden ayrılmış ve gerçek bütün vuzûhuyla

ortaya çıkmıştır.”1 diyerek nasıl davranmaları gerektiğini apaçık belirtmiş, şu
veya bu şekilde inhirafa düşmelerine hiç mi hiç meydan vermemişti.

Evet, yukarıdaki âyet, dinde ikrâh olmadığını/olamayacağını ifade ederek,
düşünce ve inanç konusunda istidlâl ve ikna metodlarını nazara veriyordu.
Ayrıca âyete “İkrâh dinde yoktur.” şeklinde mânâ verenler de olmuştur ki; o da
neye ve hangi hususa dair olursa olsun, dinde zorlama söz konusu olamaz
demekti. Her şeyden evvel mesele, dinin tarifi çerçevesinde ele alındığında
onun kat’iyen cebre dayanmadığı ve tamamen ihtiyarî bir konu olduğu
görülecektir. Dahası, yukarıdaki tevcihe bağlı denebilir ki, din, insanları ne



herhangi bir diyaneti ne de dünyayı kabule zorlar. Esasen hak-bâtıl, hayır-şer,
nur-zulmet, iman-küfür, hidayet-dalâlet birbirinden ayrıldıktan sonra değişik
türden baskı ve dayatmalar hem insana hem de insanın iradesine karşı apaçık
bir saygısızlık demektir.

İslâm tarihinde, dini kabulün semeresi mutlak saadet olduğu halde َهاَرِْكإ َٓال 
2 ِني ِّدلا ِيف   mantukunca dine girme mevzuunda hiç kimseye karşı cebir ve
şiddet kullanılmamıştır. Aksine din, başkalarını ikrâhtan korumayı taahhüt etmiş
ve herkesin rahatça kendi dinini yaşayabilmesini teminat altına almıştır. Dahası
din, başkalarına baskıyı hem insana hem de dinin ruhuna saygısızlık kabul
etmiştir; insana saygısızlıktır, zira o, irade sahibi hür bir varlıktır ve dilediğini
yapabilmesi de diğer varlıklar arasında farklılığının en belirgin derinliğidir.
Dine karşı saygısızlıktır, zira iman samimiyete dayalı ve kalbin kabulüne
vâbeste bir iz’an işidir. Kalblerde kabul görmeyen iman da, amel de makbul
değildir. Evet, değişik baskılarla insanlara kabul ettirilen iman iman olmadığı
gibi böyle bir iman taşıyan kimse de mü’min değildir. Olsa olsa o bir münafık,
amel adına ortaya koyduğu davranışlar da birer göstermeliktir.

Ayrıca din, insanların kerih görecekleri bir sistem, bir müessese değildir ki,
ikrâh söz konusu olsun. O herkesin severek kabullenebileceği bir hayırlar ve
güzellikler kaynağıdır. Bu itibarla da, dini ve dinî meseleleri başkalarına
medenîce anlatma yerine baskı uygulama, dinden nefret etmeye sebebiyet verir
ki, bu da ona karşı apaçık bir hürmetsizlik demektir. Kur’ân dinde ikrâh
olmadığını/olmayacağını hatırlattığı aynı yerde “Hak-bâtıl birbirinden
ayrılmıştır.” diyerek konuyu âfâkî ve enfüsî delillere, peygamberlerin
mesajlarına, her biri bir iman kahramanı mürşidlerin beyanlarına havale etmek
suretiyle bize istidlâl yolunu, peygamberler vesâyetini, İslâm’ı tam yaşayan
insanların rehberliğini salıklar.

Bunu çok iyi anlayan atalarımız dinlerini, diyanetlerini anlatma konusunda
istidlâl ve ikna metodlarını kullanmış ve hiçbir zaman başkalarını kendi
düşünce ve inançlarını kabule zorlamamışlardır; zorlamamışlar ve herkes
inandığı gibi yaşamış, rahatlıkla kendini ifade edebilmiş, adlî ve idarî hiçbir
problemle karşılaşmamıştır. Bu hoşgörü atmosferinde, müşrik, Yahudi,
Hıristiyan veya başka herhangi bir düşünce ve felsefeye inanan kimse, din ve
vicdan hürriyeti açısından hiçbir baskıya maruz kalmamış, yurdundan-



yuvasından edilmemiş, mahkemelerde süründürülmemiş; isteyen istediği dini
seçmiş, ahdinde durmak ve vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirmek
şartıyla her zaman sıyânet görmüş ve hep korunup kollanmıştır. Günümüzde
olduğu gibi, o gün de ahdini bozanlar, vatandaşlık mükellefiyetlerini yerine
getirmeyenler, ülkeyi bölüp parçalamak isteyenler, meşru sisteme açıkça
başkaldıranlar, terör eylemlerine girenler, değişik ad ve unvanlar altında fesat
çıkaranlar, gelip gelip kaba kuvvetle milletin tepesine binenler hukuk dairesi
içinde cürümlerine göre cezalandırılmış ve devletin güvenilirliği sağlanmıştır.

Müslümanlıkta, düşünce ve vicdan hürriyeti açısından böyle davranıldığı
gibi, ibadet ve muamelât konularında da kat’iyen ikrâha geçit verilmemiştir.
Dahası İslâm, başkalarıyla savaş içinde bulunulduğu durumlarda dahi,
vatandaşlığı kabul edip vergisini verme taahhüdünde bulunanları vatandaş
kabul etmiş ve asla dinine, diyanetine karışmamıştır. Savaşta ısrar edenlere de,
yenik düştüklerinde zimmet hakkı tanımış, kendi vatandaşlarından aldığı gibi
onlardan da belli bir vergi almış ve onları da vicdanlarıyla baş başa
bırakmıştır. Bundan başka o, gelip gönül rızasıyla vesâyetine girenlere din ve
vicdan hürriyeti adına nasıl davranmışsa, harp mağluplarına karşı da aynı
kuralları uygulamış ve onları, devlete, millete zarar vermeme kaydıyla bütün
tasarruflarında serbest bırakmıştır.

İslâm’ın din ve vicdan hürriyeti adına sergilediği bu engin hoşgörü sadece
vesâyetine dehâlet edenlere de münhasır değildir; o bütün dünyada aynı
değerleri koruyup kollamanın da takipçisi olmuştur; mağdurun imdadına
koşmuş, mazluma yardım etmiş, düşeni tutup kaldırmış ve her yerde hakkı
ikame etme arkasında koşmuştur. Dahası, onun maddî mücadelesi dahi,
insanları cebir, şiddet ve ikrâhtan koruma edâlıdır. O, elinin ulaşabildiği hemen
her yerde, vicdanlara baskı yapılmasına karşı çıkmış; imanın gönül rızasıyla
kabul edilmesine zemin hazırlamış; yerinde bir pakt olarak ve yerinde
münferiden bir kısım mazlum milletleri rızaları hilafına herhangi bir dine, bir
düşünceye, bir felsefeye veya bir ideolojiye zorlamaya müdahale etmiş; gücü
yetiyorsa her türlü cebir ve şiddeti önlemiş ve onlara başkalarına zarar
vermeme kaydıyla, istediği yolu yöntemi seçebilmenin garantörü olmuştur. Bu
da İslâm’ın, muhtelif milletlerden meydana gelmiş geniş bir câmiada umumî
sulh ve sükûnu sağlaması, gönüllerde bütün peygamberlerin temel mesajlarına
karşı hürmet hissi uyarması ve böylece herkesin konumuna saygılı olmayı bir



kısım mâkul ve kalıcı sebeplere bağlaması demektir ki fevkalâde önemlidir.
İslâm’ın din ve vicdan hürriyeti adına insanlığa vaad ettiği şeyler herkesin

görüp anlayabileceği şekilde gayet açık ve nettir. Zannediyorum bu konuda
tarihe kuşbakışı bir göz atma yeterli olacaktır: Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) döneminde azınlıklara tanınan din ve vicdan hürriyeti, Râşid
Halifelerce de kemâl-i hassasiyetle üzerinde durularak herhangi bir inhirafa
meydan verilmeden tamı tamına uygulanmıştır. Sonraki dönemlerde de milimi
milimine bu örnek uygulamalara hep sadık kalınmıştır. Işık çağından Emevî,
Abbasî ve Osmanlılara kadar –çok azı müstesna– bütün idareciler azınlıkları,
inançlarını koruma, diyanetlerini yaşama, ayin ve yortularını hiçbir engele
takılmadan rahatlıkla icra edebilme, çocuklarına istedikleri gibi eğitim verme,
mevcudiyetlerini devam ettirme adına değişik vakıf ve cemiyetler etrafında bir
araya gelme, eski mâbetlerini onarma, yeni mâbetler kurma... gibi bütün
vatandaşlık haklarından yararlandırmış, ülkenin genel düzeniyle alâkalı kanun
ve nizamlara uymanın dışında kendilerinden hiçbir şey istememiştir.

Şam Emevîleri ve Abbasîler’den sonra Endülüs Müslümanları ve
Osmanlılar da bu hususta parlak birer örnek sayılırlar. İlimde, irfanda Batı’ya
çok şey kazandıran bu insanlar Rönesans’a giden yolları açmanın yanında
mehâsin-i medeniyetin de ilk mimarları olarak tarihe geçmişlerdir; dinlerini
yaşamış, kimsenin diline, dinine ilişmemiş ve asırlarca ütopyaları aratmayan
bir idare şekli sergilemişlerdir. Ama ne acıdır ki, dünyayı ışığa gark eden bu
aydınlık ruhlar, devletleri yıkıldıktan sonra katı bir Haçlı mülâhazasıyla
kılıçtan geçirilmiş ve onlardan bir tek ferde dahi bölgede yaşama hakkı
verilmemiştir. Aslında Balkanlar’dan Kuzey Afrika’ya, Mısır’dan Mağrib
ülkelerine kadar işgal edilen bütün İslâm coğrafyasında da hep aynı mezâlim
irtikâp edilmiş ve aynı baskılar uygulanmıştır: Müslümanların
civanmertliklerine karşılık işgalci güçler bölge halkını ezmiş, sömürmüş, gelip
gelip idarelerine karışmış; yerinde kendi piyonlarını işbaşına geçirmiş, yerinde
ambargolar uygulamış ve hiçbir zaman din ve vicdan hürriyetine saygılı
olmamışlardır.

Bütün bunların, birbirinden farklı iki medeniyetin din ve vicdan hürriyeti
konusundaki tutumlarını aksettirmesi bakımından iyi birer örnek teşkil
ettiği/edeceği kanaatindeyim. Bir dönemin insanlarını sorgularken yeni yeni
kavga unsurları icat etmenin ve bazı hissiyatları tetiklemenin yararlı olmadığını



biliyorum; ancak, bir medeniyetin mehâsinini vurgularken diğerinin de
mesâvîsine dikkat çekmek önemli bir esas olduğu gibi, dün o mesâvîyi irtikâp
edenlerin eski huylarından vazgeçmeyip bugün dahi aynı şeyleri yapıyor
olmalarını hatırlatmanın da bir vecîbe olduğunu düşünüyorum.. bu çerçevede
olsun böyle bir hususu ihtar etme, haricî ve dahilî zalimleri, vicdan hürriyeti
tanımayan kaba ve ham ruhları uyarır mı, uyarmaz mı bilemeyeceğim ama böyle
davranmanın bir sorumluluk gereği olduğunda da benim şüphem yok...

1 Bakara sûresi, 2/256.

2 “Din için dine sokmaya matuf ikrah yoktur.” (Bakara sûresi, 2/256)



ADALET
Dengeli olma, aşırılığa düşmeme, herkesin ve her şeyin hakkına riâyet etme,

zulme girmeme mânâlarına gelen “adl” ve “adalet”, İslâm dininde ahlâkî ve
hukukî yanlarıyla fevkalâde önemli bir esastır. Kur’ân ve Sünnet bu esas
üzerinde ısrarla durur, mü’minleri ona riâyet etmeye çağırır ve onun Allah’a
bir yaklaşma yolu olduğunu sık sık vurgular.

Adaletin ahlâkî ve hukukî mânâsına geçmeden önce, İslâm hukemâ ve
mütefekkirlerinin onu nasıl yorumladıklarını görmekte yarar var. İslâm ulemâsı
ve Müslüman düşünürler –İbn Miskeveyh’ten Bediüzzaman’a– insanda üç ana
kuvvetten bahsedegelmişlerdir: Kuvve-i akliye (aklî meleke), kuvve-i şeheviye

(şehvet dinamiği), kuvve-i gadabiye (öfke hissi)1 ki, bazıları bunlardan kuvve-i
akliye’ye kuvve-i melekiye, kuvve-i şeheviye’ye kuvve-i behîmiye veya nefs-i
emmâre, kuvve-i gadabiye’ye de kuvve-i sebuiye demeyi tercih etmişlerdir.

Fonksiyon itibarıyla kuvve-i akliye, belli ölçüde de olsa hakikatleri görüp
bilmenin, iyi-kötü her işin neticesini idrak etmenin, maslahat ve mefsedetleri
birbirinden ayırmanın önemli bir esası; kuvve-i şeheviye, arzu, istek, iştiha,
lezzet ve cismânî hazların ana unsuru; kuvve-i gadabiye ise, kin, nefret, hınç,
hiddet, dargınlık, kızgınlık ve atılganlığın biricik kaynağı kabul edilmiştir.

Kuvve-i akliye’nin ifrat (aşırı) hâline, hakkı bâtıl, bâtılı hak gösterme,
safsataya girme ve şarlatanlıkta bulunma mânâsında “cerbeze”; tefrit durumuna,
hiçbir şeyi doğrudürüst anlayamama, en basit şeyleri dahi idrak edememe
anlamında “gabâvet” ve “hamâkat”; mûtedil olanına da, herkesin gücü
ölçüsünde eşyâ ve hâdiseleri olduğu gibi bilme, mâhiyet-i nefsü’l-emriyelerine
uygun değerlendirip resmetme, lehinde ve aleyhinde olan, olması muhtemel
bulunan şeyleri birbirinden ayırma keyfiyetine de “hikmet” denegelmiştir.

Kuvve-i şeheviye’nin ifrat hâline, tamamen ar ve hayâ hislerinden sıyrılarak,
her türlü saygısızlığı, her çeşit küstahlığı irtikâp edecek kadar kayıtsız
davranma anlamında “fısk u fücûr”; aklın ve şer’in tecvîz ettiği ilâhî nimet,
lezzet ve zevklerden dahi kat-ı alâka etme, hissiz ve hareketsiz kalma
mânâsındaki şekline “humûd”; behîmî hislerin inkıyad altına alınması, gayr-i
meşru arzu ve iştihalara iradî olarak kapalı kalmanın yanında meşru dairedeki
zevk ve lezzetlere istek izhar etme diyeceğimiz tavra da “iffet” demişlerdir.



Kuvve-i gadabiye’nin ifrat hâline, âkıbeti düşünülmeden, sonucu hesaba
katılmadan, ölçüsüzce ve muhâkemesizce altından kalkılmayacak işlere girişme
ve âkıbeti mutlak felâket tehlikelere kendini salma mânâsında atılganlığa
“tehevvür”; tefrit durumuna, korkulmayacak şeylerden dahi korkma, sürekli
vehimlerle oturup kalkma ve değişik paranoyalarla hayatı yaşanmaz hâle
getirme anlamındaki sapkınlığına “cebânet”; korkulacak şeyler karşısında
tedbirli ve temkinli davranma ve esbabda kusur etmeden ciddî bir soğukkanlılık
içinde, korkulacak hususları herhangi bir telâş ve endişeye kapılmadan
savmaya çalışma anlamındaki yiğitçe duruşa da “şecaat” demişlerdir ki,
“adalet” denen şey de, işte bu üç faziletin imtizâcından hâsıl olan ve “sırât-ı

müstakim” unvanıyla da anılan dengeli olmanın mübeccel adıdır.2

Aslında bütün insânî kemâlât ve fezâilin asılları da kabul edilen bu hususlar,
ahlâkî mânâsıyla adaletin de ruhu, özü, esası ve nüveleri sayılırlar. Bu ruh, bu
öz ve bu esasların anlaşılamadığı ya da kavranamadığı yerde ne o adaletin
nazarîsinden ne de ferdî, ailevî ve içtimaî yaşanan ve uygulananından
bahsetmek mümkündür.

Fakîhlerin adalete bakışı biraz daha farklıdır; onlara göre âdil olma, büyük
günahlardan kaçınıp küçüklerinde de ısrar etmemenin yanında her zaman
istikamet peşinde olmaya bağlıdır ki, bunu, hasenâtın seyyiâta gâlip gelmesi
şeklinde de yorumlamak mümkündür. Hususî anlamda ihkâk-ı hak, ibtâl-i bâtıl
etmeye ve hakkı tutup kaldırmaya da adalet denegelmiştir. Fukahâ ve büyük
çoğunluğu itibarıyla diğer ulemâ, adaletin mutlak zikredildiği her yerde, daha
ziyade onu birinci şıktaki şekliyle anlamışlardır ki, ikincisinin zıddı zülüm
olduğu gibi bunun zıddı da fısk u fücûrdur.

Ayrıca fukahâ, uygulama alanı itibarıyla da adaleti ikiye ayırmışlardır:
1. Hiçbir zaman hiçbir şart karşısında değişmeyen, neshe uğramayan, zaman

ve konjonktüre bağlı bulunmayan mutlak adalet ki, iyiliğe iyilikle karşılık
verme, hayra hayırla mukabelede bulunma, zulmün büyüğünden de küçüğünden
de uzak durma… gibi kısmen de olsa insan aklının iyi ve güzel olduğunu idrak
edebileceği hususlar bu türün örneklerinden sayılırlar.

2. İyi, güzel ve yararlı olduğu Şer’-i Şerif’in açmasıyla kavranabilen itibarî
ve izafî adalet ki, kısas, diyet ve diğer cürümlere, cinayetlere terettüp eden
cezalar ve onların miktarları gibi hususlar da bu kısmın misallerindendir. Bu



kabil cürüm ve cezalar arasında adalet nisbetini kavramanın bir mizanı
olmadığı gibi, böyle bir konuda mantık ve muhâkemeye dayanarak isabetli bir
karara varmak da mümkün değildir. Bazı hikmet ve maslahatlar nazara alınarak
doğruya yakın bir şey ortaya konsa da, yüzde yüz isabet edildiği kat’iyen
söylenemez. Bir başka zaviyeden adalet-i izâfiye, adalet-i mutlakanın hilafına
olarak, umumun hukuk ve selâmetinin söz konusu olduğu yerde bazı fertlerin
haklarına riayet edilmeyeceği şeklinde yorumlanmıştır ki, bu da İslâm
Tarihi’nde çokça başvurulagelen bir konu olarak bilinmektedir.

İslâm dini, gelmiş geçmiş edyân-ı semâviye arasında ferdî ve içtimâî adaleti
en belirgin şekilde ortaya koyan ve bir saat adaletle hükmetmeyi altmış sene
ibadete denk tutan, hatta ondan daha hayırlı sayan bir dindir. Kur’ân-ı Kerim ve
Sünnet-i Sahîha’da adaleti emreden pek çok âyât ve ehâdîs-i şerife göstermek
mümkündür:

“Allah, size âdil olmayı, (insanlara) ihsanda bulunmayı ve akrabaya bir

şeyler vermeyi emreder.”3

“Allah emanetleri ehline tevdî etmenizi ve insanlar arasında

hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi ister.”4

“Ey iman edenler! Hak’tan yana olun ve her işinizde adaleti
gerçekleştirmeye çalışın.. her zaman adaletin şahitleri ve temsilcileri olmaya
bakın.. herhangi bir zümreye karşı içinizde hissettiğiniz kin ve nefret sizi
adaletsizliğe sürüklemesin; âdil davranın ki, takvaya en yakın davranış da

budur.”5 ve

“Bana, sizin aranızda adaletle hükmetmem emrolundu.”6 türünden pek çok
âyet-i kerime adaleti emrettiği gibi;

“Zalimler yakın bir gelecekte nasıl bir değişimle devrilip gideceklerini

görüp bileceklerdir.”7

“Ahâlisi ıslahçı ve hukuka riâyetkâr olduğu sürece senin Rabbin o

beldeleri helâk edecek değildir.”8

“Biz ahâlisi kendini zulme salmış karyelerden başkasını helâk etmeyiz.”9

gibi bir hayli âyât-ı beyyinât dahi adaletin zıddı olan zulmün çirkinliğini ve
zalimlerin sû-i âkıbetini hatırlatmaktadır.



Bu itibarla denebilir ki, bir milletin beka ve devamı için sadece dinî ve millî
hislerin canlı olması yeterli değildir. Dinî hayatın ve millî heyecanın yanında
adalet ve hakkaniyet duygusunun yürekten duyulup yaşanmasına da ihtiyaç
vardır. Bu husus şimdiye kadar gelmiş geçmiş milletlerin hayatında değişmeyen
bir esas olduğu gibi bundan sonra da her gün biraz daha artan önemiyle hep
devam edecektir.

Bugüne kadar insanlar, âdil ve hakperest oldukları nispette geleceklerini
teminat altına almış, zıll-i zalîl-i ilâhî’de hayat ve hâkimiyetlerini devam
ettirmiş, cânib-i ilâhî’den hep iltifatlar almış ve teveccühler görmüşlerdir;
aksine, adaleti suistimal edip haknâşinas davrandıklarında da sürekli
tokatlanmış, te’dip görmüş ve yalnızlığa itilmişlerdir.. hâl-i âlem buna en
büyük şâhittir: Dün Müslümanlar hakkı çiğnedi, adalet ve istikamet duygusunu
yitirdi, bugün de Allah onlara zalimleri musallat etti ve hepsini cezalandırdı.
Haksızlığı irtikâp eden onlardı, cezalandırılanlar da onlar oldu. “Şu bir gerçek

ki, zerre kadar dahi olsa Allah kullarına zulmetmez.”10 Zulmeden, kulların
kendileridir. Kur’ân-ı Kerim, onlarca âyetinde “Biz onlara zulmetmedik, onlar

kendi kendilerine zulmediyorlardı.”11 diyerek haddini bilmezliğin ve
haksızlığın gerçek adresini gösterir ve her çağdaki muhataplarını teyakkuza
çağırır. Onun sık sık, “Kendilerine verilen öğütleri kulak ardı edip unutunca,
içler inden, onları kötülüklerden alıkoymaya çalışanları kurtardık,
zulmedenleri de, fıskı itiyat hâline getirdiklerinden dolayı derdest edip

yoksulluk azâbıyla kıvrandırdık.”12 “Kasem olsun ki, Biz sizden evvelki
nesilleri, kendilerine apaçık âyetlerle nebîler gelmesine rağmen zulümde
ısrar ettiklerinden ötürü, iman etme ihtimali kalmadığı için helâk

edivermiştik.”13 ve “Biz zulme gömülmüş nice kentleri kırıp geçirdik de,

sonra onların yerine başka milletler yarattık.”14 gibi âyetlerle bu tür tarihî
tekerrürler devr-i dâimlerini hatırlatması hep bu mülâhaza itibarıyladır.

İnsanlar, hem Rabbilerine, hem nefislerine, hem de halka karşı adalet ve
istikamet içinde bulunmakla mükelleftirler. Cenâb-ı Hakk’a karşı adalet ve
istikamet, O’nun vaz’ettiği kurallara uyarak, emir ve yasakları mevzuunda kılı
kırk yararcasına titiz hareket ederek; nefsine karşı âdil olma, kendi şahsına ve
aile efradına, emanete riâyet hassasiyetiyle muamelede bulunup ifrat ve



tefritlere düşmeden her şart altında hayatını îtidal içinde sürdürerek; halka
karşı adalet ise, her hususta onların haklarını gözetip onlara her zaman hayırhah
bir yol arkadaşı gibi davranarak gerçekleşebilir.

İşte bu şekilde hem hukukullah hem de kul haklarına, tâbir-i diğerle hem
hukuk-u âmme’ye hem de ferdî haklara riâyet edilmiş olur. Aksine, bu haklara
riâyet edilmediği takdirde umûmî âhenk temelden sarsılır; ihtilâller baş gösterir
ve her yanda hercümerç yaşanmaya başlar; Cenâb-ı Hak da bir kısım zalimlerin
eliyle onları cezalandırır; sonra döner o zalimlerden de intikam alır. Bugüne
kadar hiç değişmeden âdet-i ilâhî hep böyle cereyan edegelmiştir. Bu arada
fevkalâdeden inayetler de olmuştur ama, bunlar rahmetin gazaba sebkati
esprisine bağlı sürpriz teveccühlerdir ve temâdîleri de O’nun ekstradan
inayetlerine vâbestedir.

Allah, yaratırken her şeyi olabildiğine dengeli ve âhenkli yaratmıştır.
Varlığın her yanında, bir kısım temayüllerden, sevklerden, insiyaklardan söz
edilse de canlı-cansız her nesnenin arkasında o kâhir kudretin adl u âhengi
gözettiği açıktır. Bakış zaviyesini iyi belirleyip eşyâ ve hâdiselerin arka plânını
görebilenler için bütün kâinat, umum mevcudât, topyekün ekosistem sürekli
adalet ruhuyla soluklanıp durmakta ve her nesne hâl, nizam ve maslahat diliyle
Hak ismini haykırmaktadır. İnsanoğlu ise, yaratılışındaki farklılık ve fâikiyete
binaen bu örfâneye kendi hür iradesi ve kendi plânlarıyla iştirak etme durum ve
konumundadır. Bu, onun farklı donanımına göre özel bir tevcih sayılmasının
yanında aynı zamanda, çok zor bir sorumluluk da demektir ki, “Meşakkat

ölçüsünde üstün pâyeler elde edilir.”15 fehvâsınca o iradesinin hakkını yerine
getirdiğinde kendisine vaad edilen öyle şeyler vardır ki, onlara nisbeten o
yolda verdiği ve o uğurda harcadığı enerji oldukça önemsiz kalır. Evet,
altından kalkılamaz bir iş değildir iman ve İslâmiyet’le Cenâb-ı Hakk’a
teveccüh ve tekvînî emirlerle teşrîî direktifler arasındaki mutabakatı keşfedip
ortaya çıkarmak; ama gel gör ki, dünden bugüne oldukça kolay görünen böyle
bir işi başaran tevfik erlerinin yanında onların yüz katı haybet ve hüsran
yaşayanlar da olmuştur, hem de göz göre göre. Dün ve bugün Hakk’a teveccüh
ederek iman ve İslâmiyet’i duyup yaşama şeklinde olsun iradesinin hakkını eda
edemeyen o kadar bahtsız kimseler gelip geçmiştir ki, böylelerini düşününce
insanın kendi kendine: “Meğer ‘eşref-i mahlûkat’ sayılan bu insanlar arasında



ne kadar da özünden, mâhiyetinden habersiz kimseler varmış...” diyesi
geliyor...

* * *
İnsanlık, var olduğu günden beri yüzü Yaratan’a müteveccih, kulağı her

zaman O’nda, mantık ve muhakemesiyle de O’nu duyma, O’nu tanıma, O’nun
mârifeti arkasından koşma ve emirlerini yaşamaya âmâde bulunduğu sürece hep
dengeli düşünüp dengeli davranmış, varlığın bir parçası olduğu şuuruyla
sürekli itidâl soluklamış ve adaletin temsilcisi olmuştur. Aksine körler, sağırlar
gibi O’ndan habersiz ve bir mânâda kopuk yaşadığı dönemlerde de
mütemâdiyen tenâkuzlar içinde bocalayıp durmuş, ifrattan tefrite, tefritten ifrata
gel-gitler yaşamış ve bir türlü belini doğrultamamıştır: Bazen cesedini
ruhundan koparmış ve ömrünü cismâniyetinin gayyalarında geçirmiş.. bazen de
“ruh” demiş bütün fizikî mülâhazalara sırtını dönerek mağaradakiler gibi
gölgelerle oynamış. Yer yer bütün himmetiyle dünyaya yönelerek öteleri
tamamen hesap dışı bırakmış.. zaman zaman da kendi hayalinde oluşturduğu
farklı bir öteler anlayışıyla bu dünyayı bütünüyle defterden silip atmış; atmış
ve hiçbir zaman küllî (bütüncül) bir nazarla bakamamış varlığa, onun perde
arkasına; hâdiselere ve onların ifade ettikleri gerçeklere. Kuramamış,
koruyamamış madde ve mânâ arasındaki dengeyi, dünya ve ukbâ mabeynindeki
âhengi; kuramamış ve koruyamamış da şu güzel, oldukça sevimli ve her şeyi
yerli yerinde; zerreden sistemlere, canlılardan câmidlere en küçük daireden en
geniş âlemlere kadar bütün kâinatları bitip tükenme bilmeyen bir çatışma
arenası şeklinde tahayyül etmiştir. Ruhunda hemen her zaman bir denge
problemi yaşamış ve o müstesnâ konumuyla çelişip durmuştur.

İslâm, birbirinden farklı, birbirine ters ve bağrında bir hayli de çatışma
unsuru bulunduran bütün bu ifratlara ve tefritlere karşı –sırrı onu gönderene
ait– bir denge ve adalet mesajıyla geldi; geldi ve teâruzları, tenâkuzları bertaraf
ederek kendi evrensel âhengini tesis etti. Bu, bir mânâda o güne kadar devam
edegelen aşırılıklara bağlı çatışmaların da sona ermesi demekti. Evet bu yeni
din, bütün maddî-mânevî güçleri, dünya ve ukbâ hakikatini, fizik ve metafizikle
alâkalı gerçekleri bir vâhidin değişik yüzleri ve derinlikleri gibi görüyor;
kâinat, insan ve hayatı doğru okuma üzerinde ısrarla duruyor ve her hususta
insanlığa bir tevhid mesajı sunuyordu.



İslâm’ın temel kaynağı olan Kur’ân bir taraftan “Bütün mülk elinde bulunan
Allah’ın şanı ne yüce, hayrı, bereketi de ne sınırsızdır.. ve O her şeye

kâdirdir.”16

“Her şeyi yaratıp bir nizama bağlayan ve her nesneyi farklı farklı

ölçülerde takdir buyuran da O’dur.”17

“O, yeryüzünde sabit dağları yerleştiren ve oraya bereketler ihsan eden,
sonra da dört zaman parçası içinde her isteyenin isteğine denk rızkını tayin

ve takdir buyurandır.”18

“O, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin istifadeniz için yaratmıştır.”19 gibi
pek çok âyetiyle bizi fizik âlemi ve onun içine serpiştirilen ilâhî nimetler
arasında dolaştırarak şükür ve minnet hislerimizi şahlandırıp icraât-ı
sübhâniyesini temâşâya davet etmenin yanında; “Andolsun ki insanoğlunu Biz
yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını (veya vesvese verdiğini) de Biz

biliriz.”20

“Rabbin şöyle buyurdu: Bana dua edin ki, Ben de kabul edeyim.”21

“Şüphesiz sizin Allah karşısında en şerefliniz takvaca en ileri

olanınızdır.”22

“Mal, mülk, çoluk-çocuk.. gibi şeyler dünya hayatının süsü-zinetidir; bakî
kalacak olan salih ameller ise, Rabbin katında hem sevap hem de ümit

bağlama açısından daha hayırlıdır.”23 türünden yüzlerce âyât-u beyyinâtıyla
da nazarlarımızı mânâya, öze ve insan olarak âkıbetimize çevirerek hep denge
ve itidâl üzerinde durmaktadır. Zira o Kur’ân’dır ve değişmemiş Allah kelamı
olma farklılığıyla da bütün bu işlere yetecek en güçlü kaynak ve en parlak
mesajdır.

Evet o, âlemşümul prensipleri ve ihtiva ettiği semavî disiplinleriyle
topyekün beşeriyete seslenirken kâinat, eşya, hâdiseler ve insan yapısının
farkında olarak seslenir: Bilir varlığın mahiyetini; insanoğlunun değişik
derinliklerini; onun arzu, istek ve zaaflarını, ihtiyaç, emel ve beklentilerini;
bilir ve onu, Hak rızasına, kendiyle barışıklığa, varlığı okumaya, Yaratan’ın
emirlerine uymaya çağırırken asla olmazlarla karşı karşıya getirmez; tâkatini
aşan sorumluluklarla ezmez; kat’iyen ona şaşkınlık yaşatmaz ve onu kendi



darlığıyla baş başa bırakmaz; bırakmaz da ona yakınlardan daha yakın
olduğunu, gözü her zaman onun üzerinde bulunduğunu, istidat, konum ve
donanımına göre bu özel muhatabını farklı bir âkıbete hazırladığını hep ihsas
eder.

Vakıa insanoğlunun tabiat ve cismâniyeti itibarıyla kural tanımaz bir yanı da
vardır; onca fâikiyetine rağmen hep serâzât yaşamak ister.. çok defa hırs ve
arzularını takip eder.. şuna-buna zulüm ve haksızlıkta bulunur, bazen hak ve
hukuk tanımaz olur.. ve böylece zulüm ve haksızlık, sonra bunlara aynıyla
mukabele gibi değişik fâsit daireler içinde şuraya-buraya sürüklenir durur.

İşte bu türlü inhiraflara karşı İslâm ona kendi farklılığını hatırlatır, konum ve
donanımına göre bir vaziyet almasını salıklar; onu Allah’la münasebete
geçmeye, insanlarla da yardımlaşma, dayanışma ve uzlaşmaya çağırır; bir
kesimin iddia ettiği gibi hayatın kahreden bir mücadele, bir savaş olmadığını
ihtar eder ve onun ruhuna ilk plân ve projesindeki yüksek gâyeleri, hikmetleri
duyurur. Donanımına yakışmayan alçaltıcı tavır ve davranışları karşısında
kollarını makas gibi açar ve “Bu çıkmazlar sana göre değil” der, onun nazarını
kalb ve ruh ufkuna çevirir.

İslâm, ruhu öldüren ve kalbi söndüren bütün haramların karşısındadır; gayr-i
meşru keyiflere, lezzetlere asla izin vermez; meşru dairedeki zevk u lezzetten
de kimseyi alıkoymaz. Dahası, Allah’ın yasaklamadığı bazı nimetlere karşı
tavır almayı –zühd niyetiyle bazılarının tadıp doymama felsefesine göre hareket
etmeleri müstesna– kesinlikle men eder. Kur’ân: “De ki: Allah’ın kulları için
yaratıp ortaya koyduğu süsü-zineti, o hoş ve tertemiz rızkı haram kılan da
kim.! De ki: O rızık dünya hayatında (herkes için), ahirette ise sırf

mü’minlere hastır.” 24 buyurarak meşruiyet çerçevesinde ilâhî nimetlerden
istifade etme kapısını hep açık tutar. Ancak kendisi bu nimetlerden
yararlanırken –onlar onun el emeği alın teri olsa da– o ihsanlar içinde
başkalarının da hakkı bulunduğunu hatırlatır ve onu içtimaî olmaya çağırır.. ve
işte onun adalet ve denge dediği de budur. Adaleti, mutlak müsâvât şeklinde
anlayanlar, istidâd ve kabiliyetlerdeki farkı görmeyerek, ne olursa olsun
“eşitlik” deyip bu tür dimağları körelttiklerinin farkında olamadılar ve hâlâ da
değiller...

İslâm, adaleti fırsat eşitliği, hayatın yüce hedefleriyle mütenakız düşmeme



kayd u şartıyla kabiliyetlerin serbest bırakılması, herkesin sa’y u gayrete
imrendirilmesi, bütün bunların yanında sa’y ve sermaye mücadelesine de
meydan verilmeyerek toplumun değişik kesimleri arasında yardımlaşma,
dayanışma ve paylaşma düşüncesinin geliştirilmesi şeklinde anlar. Aksine onu,
mutlak müsâvât ve sınıfsızlık şeklinde ele almayı adaletin alanını daraltma ve
bir mânâda ekonomiyi de darbeleme sayar.

Ayrıca İslâm, ekonomik refah ve maddî mutluluğun yanında daha başka
değerlerden de söz eder ve hakikî adaletin bu değerlerin bütününe saygıyla
gerçekleşebileceğini ileri sürer. Ona göre fıtratla çelişen, farklı kabiliyetlerin
varlığını görmezlikten gelen, yüksek istidatların sa’ye şevklerini kırarak onları
verimsizleştiren, dahası onları zayıf, çelimsiz ve beceriksiz iradelerle bir tutan
kaba riyazî müsâvât anlayışına da şiddetle karşı çıkar.

Aslında biz bugün, bir kısım farklı kabiliyetlerin varlığını, bazı yüksek irade
ve kararlı ruhların mevcudiyetini, sonra bu kabil kimselerin bugünkü
faaliyetleriyle yarınlarını imar etme peşinde olduklarını görmezlikten gelsek
de, zaman o yanıltmayan yorumlarıyla bir gün mutlaka fetvalarını ortaya
koyacaktır; ihtimal o gün bize de mahcup olmak düşecektir. Bu husus mutlaka
gerçekleşecektir ve böyle bir duruma maruz kalmayı da ne çağın o demode
diyalektiği önleyebilecektir ne de İslâm düşmanlığı adına sık sık başvurulan
demagojiler.

Bir kere daha hatırlatmakta yarar var; İslâm, zeki, sıhhatli, becerikli ve gözü
göklerde olan üstün idrak ve harika kabiliyetleri; aptal, hastalıklı, aciz
kimselerle hukuk açısından bir kabul etse de, imkân ve refah seviyesi
bakımından kat’iyen aynı kategoride mütalâa etmez. O içtimaî adalet derken,
bundan fırsat eşitliğini, çalışma ile beraber neticeye imrendiriciliği ve herkesi
maddî-mânevî kendi “arş-ı kemâlât”ına yükselmede serbest bırakmayı anlar;
anlar ve meşru kazanç yollarına asla tahdit koymaz, kimsenin sa’ye şevkini
kırmaz.. ve kazanmayı mübarek bir iş olarak, infâkı da ibadet sayarak alkışlar.

Ayrıca o, ekonomi ve maddî refahı da nihâî hedef kabul etmez; bunların
dışında daha pek çok evrensel insanî değerlerden söz eder ve hakikî insanlığa
giden yolların da bunlardan geçtiğini vurgular. Kur’ân: “Mal, mülk,
çoluk-çocuk.. gibi şeyler dünya hayatının süsü-zinetidir; bakî kalacak olan
salih ameller ise, Rabbin katında hem sevap hem de ümit bağlama açısından



daha hayırlıdır.”25 diyerek bu dünyada duyup tattığımız nimetlerin dışında
daha farklı ve üstün ihsanların bulunduğunu hatırlatır ve bizi bura ve öteler
arasında denge kurmaya çağırır. “Düşünenler için şu dünya hayatı muvakkat
bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir; ahirete ait yaşayış ise hayatın

ta kendisidir; keşke insanlar bunu bilebilselerdi.”26 fermanıyla her iki
dünyanın mahiyetlerini ihtar ederek, bu fânî âleme ait şeyler ne kadar da
kıymetli olsa bâkî bir âlem karşısında bir hiç hükmünde olduğunu vurgular ve
bizi o sermedî âlemlere yönlendirir. “Şüphesiz sizin Allah nezdinde en

şerefliniz takvaca en derin ve en ileri olanınızdır.”27 muhtevalı fermanlarıyla
da dikkatlerimizi Allah katındaki farklı değerlere çeker ve bizi cismânî
konumlarımızın üstünde çok yüksek ufuklara çağırır. Ruhlarımızı kaskatı
iktisadî mülâhazalara bağlılık gibi bir darlıktan kurtarır ve bizi imanlarımızın
derinliği ölçüsünde mârifetin ferah-fezâ iklimlerinde dolaştırır. Bu sayede
insan olmadaki farklılığı duyar ve ruh-u içtimâînin içlerimizde hâsıl ettiği
genişlikle serbest bir nefes alırız.

Burada birkaç cümle ile “içtimaî adalet” de diyebilirdik ama, şimdilik onu
Allah’ın lütfedeceği başka bir fırsata bırakmak daha uygun olacak...

1 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.587 (Otuzuncu Söz, Birinci Maksat); İşârâtü’l-İ’câz s.21-22; Şualar s.603-
604 (On Beşinci Şua, Birinci Makam, İkinci Kısım).

2 Bkz.: Bediüzzaman, İşârâtü’l-İ’câz s.21-22; Şualar s.603-604 (On Beşinci Şua, Birinci Makam, İkinci
Kısım).

3 Nahl sûresi, 16/90.

4 Nisâ sûresi, 4/58.

5 Mâide sûresi, 5/8.

6 Şûrâ sûresi, 42/15.

7 Şuarâ sûresi, 26/227.

8 Hûd sûresi, 11/117.

9 Kasas sûresi, 28/59.

10 Nisâ sûresi, 4/40.

11 Hûd sûresi, 11/101; Nahl sûresi, 16/118; Zuhruf sûresi, 43/76…

12 A’râf sûresi, 7/165.

13 Yunus sûresi, 10/13.



14 Enbiyâ sûresi, 21/11.

15 İmam eş-Şâfiî, Dîvân s.90.

16 Mülk sûresi, 67/1.

17 Furkan sûresi, 25/2.

18 Fussilet sûresi, 41/10.

19 Bakara sûresi, 2/29.

20 Kaf sûresi, 50/16.

21 Mü’min sûresi, 40/60.

22 Hucurât sûresi, 49/13.

23 Kehf sûresi, 18/46.

24 A’râf sûresi, 7/32.

25 Kehf sûresi, 18/46.

26 Ankebût sûresi, 29/64.

27 Hucurât sûresi, 49/13.



ZULÜM
Adalet mülkün temeli, zulüm, bu temele yerleştirilmiş bir dinamit; adalet,

Hakk’ı ve halkı hoşnut etmenin en emin yolu, zulüm, bu yolda yürekleri
hoplatacak bir gulyabâni; adalet hakkın sesi ve soluğu, zulüm bir nefsânîlik
hırıltısı; adalet, dünya ve âhiretin biricik emniyet vesilesi, zulüm bir gadr ü
cevr dumanı, sisi; adalet, ubûdiyet de dediğimiz hakikatin Kur’ân’daki adı,
zulüm hakikî insanî değerlere karşı saygısızlığın bir unvanı; adalet evrensel
barışın en sağlam köprüsü, zulüm insanî ufku kirleten bayağılığın en denîsi...

Zulüm ile şimdiye kadar kimse payidar olmamıştır; olmuş gibi görünenlerin
de yanına kalmamıştır. Atalarımız ne hoş söylerler: “Zulm ile âbâd olanın âhiri
berbâd olur.” Aslında, böyle birinin evvelinin de, âhirinin de berbâd olduğu
açıktır; zira zulmün, bazen küfrün önünde bir günah hâline geldiği de olur ki,
işte o zaman “gayretullah”a dokunur ve eden de hemen bulacağını bulur.
Doğrusu insan küfre karşı mesafeli bulunduğu kadar zulümden de uzak
durmalıdır; zira Allah nezdinde mazlumun âhı bir duadır ve bu duanın kabulü
de ilâhî adaletin muktezasıdır. Dememişler mi:

“Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah’ı var
Bugün halka cevretmek kolay, yarın Hakk’ın divanı var.”

Zulüm bir haddini aşmışlık ve haksızlık, böyle bir günahı irtikâp eden
zalimin hasmı da Allah’tır. O çok merhametli olduğu kadar “ihkâk-ı hak” eden
bir Âdil-i Mutlak’tır. Rahmetiyle ve hilmiyle zalime mehil üstüne mehil verir
ama mazlumu, mağduru da sonuna kadar çiğnetmez. Bugün olmasa da yarın
kendini bilmezlere haddini bildirir ve her şeye kâdir olduğunu gösterir.

İnsanın hür ve muktedir olması, ona başkalarına zulmetme hakkını vermez;
kuvvet, hakkın emrinde olduğu sürece değerler üstü değer kazanır; hürriyet de
başkalarının haklarına saygılı davranıldığı ölçüde hakikî kıymetini bulur ve
kalıcı olur.

Hürriyet ve kuvvet mevzuunda, Hakk’ın takdir buyurduğu sınırlar içinde
kalma, adalet ve istikamet; bu konuda sınır tanımamazlık ise, bir zulüm ve
haksızlıktır. Adalet hemen her konuda dengeyi koruma ve itidalli olmanın
Kur’ân kaynaklı adı; zulüm ise her alanda dengeleri altüst etmenin ürperten
unvanıdır. Ancak her zulmün aynı seviyede olmadığı da bir gerçektir:



İnsanın tevhid çizgisini koruyamayıp, Hâlık-mahlûk, abd-Mâbud
münasebetindeki inhirafı demek olan şirk en büyük zulüm; açıktan açığa hak-
hukuk tanımama, başkalarına cevr ü cefada bulunma, onları aldatma,
itibarlarıyla oynama, gıybet etme... gibi hususlar ikinci derecede birer zulüm;
Allah’ın emir ve yasaklarını dinlememe, haramlara karşı kat’î tavır alıp meşrû
dairedeki zevklerle yetinmeme ise farklı bir zulümdür. Hangi çeşidi olursa
olsun Kur’ân-ı Kerim adalet ve ubûdiyet üzerinde durduğu kadar zulüm ve
haksızlığa da vurguda bulunur ve mü’minleri inhiraf, cevr, cefa ve gadrin her
çeşidinden uzak durmaya çağırır.

Kur’ân farklı yerlerde, değişik ifade ve üslûplarla zulmün her çeşidinden

tahzirde bulunur ve “Kâfirler Bize değil, kendilerine zulmediyorlardı.”1

diyerek, haksızlığın dönüp zalimin başına dolanacağını vurgular. “O münkirler

zalimlerin ta kendileridir.”2 fermanıyla zulüm ile küfrün bir vâhidin iki yüzü

olduğuna dikkati çeker; “Allah, asla zalimleri sevmez.”3 beyan-ı sübhânîsiyle
zulüm hakkında kesin hükmünü ortaya koyar; “Allah zalim bir toplumu

hidayete erdirmez.”4 tehdidâmiz ifadesiyle zulmün de tıpkı kibir ve inhiraf
gibi imandan mahrumiyete sebebiyet verdiğini/vereceğini hatırlatır; “Allah

onlara zulmetmedi, onlar kendi kendilerine zulmediyorlar.”5 müstemir
âdetini aksettiren beyanıyla tarihî tekerrürler devr-i dâimi arkasındaki ana
unsuru bir kere daha nazara verir; “O gün zalimlerin yâr ve yardımcısı

yoktur.”6 terhîb edalı sözleriyle zalimin sû-i akıbetini ihtar eder; “Hak
kendisine geldikten sonra Allah’ın demediğini O’na mâl etmeye kalkan
müfteriden veya kendisine gelen hakikati yalan sayandan daha zalim kim

olabilir?”7 tezkiriyle Kur’ân’a karşı meydan okumanın çok büyük bir küstahlık
olduğunu ifade buyurur; “Halkı zalim olan ülkeleri cezalandırdığında

Rabbinin cezaya çarpması işte böyledir.”8 kahır televvünlü fermanıyla tarih
boyu şirazeden çıkanların mutlaka cezalandırıldıklarını haber verir;
“Zulmedenleri o korkunç sayha çarpıverince, bulundukları yerde dize

geldiler.”9 ihbar-ı sübhânîsiyle haksızların her zaman helâk
edildiklerini/edileceklerini tekrarlar ve bizi kendimize gelmeye çağırır.

Bunlar gibi daha onlarca âyât-ı beyyinât, zalimin dünyevî ve uhrevî akıbetini



hatırlatmanın yanında, onlara en küçük bir meylin dahi ebedî hüsrana sebebiyet
vereceğini ısrarla vurgular ve bize sürekli adalet ve istikamet içinde olmayı
salıklar.

Kur’ân-ı Kerim çok geniş bir zulüm tablosu çizer, onu çeşitlendirir ve her
türünden sakınmamızı ister: Ona göre, Allah’ın yasakladığı şeylere el uzatma,
emrettiği hususlara karşı lâkayt kalma; vicdanlara baskıda bulunma, insanları
dinî vecibelerini yerine getirmeden alıkoyma; fuhşa girme, münkerâta açık
durma; halkın hukukuna tecavüz etme, milletin malını hortumlama; haram-helâl
tanımama ve Allah’ın kurallarına başkaldırma; fitne ve fesada sebebiyet verme,
başkaları hakkında iftira, gıybet ve tezvirde bulunma; dine hizmet edenlere
karşı tavır alma, düşmanlık veya çekememezlik mülâhazasıyla onlarla uğraşma;
mü’minler hakkında sûizanna girme ve onlara karşı hazımsız davranma; yalan
söyleme, sözünden dönme ve emanete hıyanet etme; dini ve diyaneti şahsî,
siyasî çıkarlarına vasıta yapma; mukaddes değerleri, dünyevî belli hedeflere
ulaşma yolunda kullanma ve dinî değerlerle dünyevîlik arkasında koşma... gibi
hususların hemen hepsi birer zulümdür ve bunlardan uzak durulması
emredilmiştir.

Zannediyorum, şöyle böyle, az buçuk Kur’ân muhtevasından haberdar olan
herkes, onda zulüm konulu pek çok âyetle karşılaşacak ve o âyetlerin özü ve
fezlekeleriyle ürperecektir. Kocaman bir mücellet konusu sayılan böyle bir
hususu bir makale çerçevesinde ifade edemeyeceğim açıktır. İsteyen bu önemli
konuyu öyle de ele alıp açabilir...

Zulüm mevzuunda İnsanlığın İftihar Tablosu’nun beyanları da ayrı bir önem

arz etmektedir; zulmün kıyamet günü üst üste karanlıklar hâlini aldığı,10 O’nun

tembihlerinden; mazlumun intizarından sakınılması,11 O’nun tahzirlerinden; her
sabah ve akşam “Allahım, zulmetmekten, zulme uğramaktan, birinin
hukukunu çiğnemekten, biri tarafından hukukumun çiğnenmesinden Sana

sığınırım.”12 sözleri, O Lâl ü Güher’in bize armağanlarından; “Allah zalime
mehil üstüne mehil verir, bir kere de onu derdest etti  mi, artık iflâh

etmez.”13 şeklindeki terhîb edalı beyanı, canlara can O Cânân’ın ikazlarından;
“Ümmetimden iki zümre şefaat yüzü görmez: Zulümle oturup kalkan zalim ve

dinde aşırılıklara düşen gâlî.”14 ifadeleri, O Nurefşân Sima’nın “Makam-ı



Mahmûd”a çağrı sayılan beyanlarından; “Müslüman Müslümanın kardeşidir,

ona haksızlık yapmaz ve onu kendi yalnızlığıyla baş başa bırakmaz.”15

irşadları, O Mürşid-i Kâmil’in özlü ifadelerindendir ve bu tür beyanların daha
yüzlercesinden söz etmek de mümkündür.

Maalesef, günümüzde yukarıda kısaca temas edip geçtiğimiz zulümlerin
hemen hepsi irtikâp edilmekte ve hepsine karşı da sessiz kalınmaktadır. Evet
bugün belli kesimlere karşı haksızlık diz boyu; her türden tecavüz,
tiranlarınkine denk; karalama, iftira ve tezvir, medyanın eli ve dilinin ulaştığı
alan vüs’atinde; şeref, haysiyet ve onurla oynama ahvâl-i âdiyeden; din ve
vicdan hürriyetine saygı, seminer ve konferanslardaki bildirilere emanet;
demokrasi, ideolojilere göre yorumlanma ibtizaline mâruz; öyle ki, onun adına
operasyonlar yapılıyor, ırz çiğneniyor, namus payimâl oluyor, iktidarlar
devriliyor, sun’î iktidarlar oluşturuluyor, nesiller asimile ediliyor, “hak”
deniyor, bin bir mesâvi işleniyor ve kaba kuvvet temsilcileri dünyanın gözünün
içine baka baka tarihte emsali görülmemiş zulümler irtikâp ediyorlar. İnleyen
inleyene, yığınlar:

“İlâhî! Bir müeyyed, bir kerîm el yok mu, tutsun da,
Çıkarsın Şark’ı zulmetten, götürsün fecr-i maksûda?”
(M. Âkif)

diyor ve bir kurtarıcı el bekliyor. Çoklarında ümitler sarsık, iradeler mefluç,
heyecanlar sönük ve hemen herkesin ekstradan lütuflar bekler gibi bir hâli var;
yok ciddî bir gayret, sistemli bir hareket ve mefkûrevî bir aksiyon; ruhlar
çaresizlik anaforlarına kapılmış gidiyor ve sineler hissizlik ve sessizlik
murakabesi içinde. Böyle bir mağmumlar dönemini seslendiren merhum Âkif
biraz da şiirin serâzat havasına teslim çığlıklarını şöyle yükseltiyordu:

“İslâm’ı elinden tutacak, kaldıracak yok...
Nâ-hak yere feryad ediyor: Âcize hak yok!
Yetmez mi musâb olduğumuz bunca devâhî?
Ağzım kurusun... Yok musun ey adl-i ilâhî!”

İlâhî adalet her zaman vardı, şimdi de var; ama o, adaletten pay alma
liyakatine göre lütfedilir.. bir vakt-i merhûna bağlı tecelli eder.. zulmün
gayretullaha dokunmasıyla harekete geçer.. aktif bekleyip bakalım; “Mevlâ
görelim neyler / Neylerse güzel eyler.”  (İbrahim Hakkı) Biz kendimize gelip



duyguda, düşüncede, ruhta ve gönülde dirileceğimiz, dirilip içtimaî adaleti
gerçekleştireceğimiz âna kadar yeryüzündeki bu korkunç mezâlim böyle devam
edeceğe benzer. Yapılması gerekli olan şeyleri yapmadan, ne kaderi tenkit ne
de şuna buna sövüp saymakla, hiçbir problem halledilemez. Aksine bu
hâlimizle daha fazla günahlara girmiş, rahmete liyakat hakkımızı da kaybetmiş
oluruz.

Bize düşen, bütün benliğimizle bir kere daha Allah’a yönelmek, yüce
mefkûremiz adına harekete geçmek ve kusursuz bir sa’y ü gayretle gerilmektir.
İsterseniz son sözü yine büyük heyecan şairine bırakalım:

“Sus ey dîvâne! Durmaz kâinâtın seyr-i mu’tâdı,
Ne sandın! Fıtratın ahkâmı hiç dinler mi feryâdı?
Bugün, sen kendi kendinden ümîd et ancak imdâdı; 
Evet, sen kendi ikdâmınla kaldır git de bîdâdı;
Cihan kanûn-i sa’yin, bak, nasıl bir hisle münkâdı!
Ne yaptın? ‘Leyse li’l-insâni illâ mâ-seâ’16 vardı!..”
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KUR’ÂN-I KERİM VE MEÂLİ ÜZERİNE
Kur’ân, Allah’ın, en son peygamberi vasıtasıyla insanlığa mucize derinlikli

ve eşi benzeri olmayan bir mesajıdır. Allah bu mesajıyla, son bir kez daha
insanoğluna kestirmeden rızasına ulaştıran şehrahı göstermiş; Zât, sıfât ve
esmâsını ifade etmiş; doğru şekilde bilinip tanınmasını, iman edilip ubûdiyette
bulunulmasını, herhangi bir yanlış anlamaya meydan vermeyecek netlikte açık-
seçik ortaya koymuş; mü’minlerin vazife ve sorumlulukları üzerinde durmuş,
mücazât ve mükâfat vaad ü vaîdiyle gönülleri şahlandırmış ve ruhlarda ürperti
hâsıl etmiş; dahası, onu bize bir ekmeliyet, bir etemmiyet remzi ve bir rıza
yörüngesi olarak sunmuş, sunarken de tenezzül dalga boylu bu armağanıyla
bize, kimseye nasip olmayan/olmayacak olan en büyük bir iltifatta bulunmuştur.
Kur’ân, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’a (aleyhi ekmelüttehâyâ) bahşedilen
yüzlerce mucizenin en parlağı ve kalıcı olanıdır. O, ifadesi, üslûbu, beyan tarzı
açısından bir harikalar mecmuası olduğu gibi içtimaî disiplinleri, hukukî
kuralları, terbiye ile alâkalı kaideleri, insan, varlık ve kâinat hakkındaki
yorumları; hemen bütün ilimlerin esaslarına işaret, remiz ve îma, hatta bazen
tasrih ölçüsünde temasları; idarî, iktisadî, siyasî, kültürel problemleri
çözmedeki alternatif yöntemleriyle her zaman herkesin başvurma
mecburiyetinde olduğu/olacağı bitip tükenme bilmeyen dupduru bir kaynak, en
karmaşık ve en bulanık dönemlerin dahi bulandıramayacağı kadar engin bir
ummandır.

Kur’ân’ın mânâ enginliğini, üslûp ve ifade zenginliğini, muhteva derinliğini
anlatma konusunda aczimi ve yetersizliğimi itirafı ona saygımın gereği kabul
ediyorum. Arz edilen hususlarla alâkalı bugüne kadar bir hayli şey anlatıldı;
hâlâ da anlatılıyor ve gelecekte de anlatılacak.. bütün bu gayretlerin onu
tanıma, onu duyma, ona ve getirdiklerine inanma konusunda kâfî ve vâfî olduğu
açıktır ve İslâm nizamını da “mahiyet-i nefsü’l-emriye”siyle aksettirdiğinde
şüphe yoktur. Ancak, insan, kâinat ve ulûhiyet hakikatinin beyan atlası sayılan
engin bir muhtevanın bütünüyle ifade edildiğini iddia da doğru değildir.
Semavî ve lâhûtî olan bir beyan beşer idrakiyle ne kadar seslendirilebiliyorsa,
onun da işte o kadar dile getirildiği bir gerçektir. Bu itibarla, ne bizim ne de
başkalarının, bu koskocaman atlası, fihrist ölçüsündeki bir çerçevede ifade
etmemiz mümkün olmasa gerek. Ne var ki, böyle hayatî bir konunun, ne ifade



zaafiyetimiz bahanesine ne de beyan gücümüzün yetersizliğine bağlanarak ona
karşı lakayt kalınması veya ihmal edilmesi de doğru değildir. Kur’ân’ı anlamak
herkesin hakkı ve anlatmak da doğru bilenlerin vazifesidir. Bilmeyenler her
zaman onu anlama peşinde olmalı, bilenler de bütün idrak ve ihsas güçlerini
onu doğru yorumlayıp doğru ifade etmede kullanmalı ve onun anlaşılmasını
daha bir yaygınlaştırmalıdırlar. Zira o, anlaşılmak ve anlatılmak için Allah
rahmetinin insan akl ü idrakine en büyük armağanıdır. Onu anlamak hem bir
vazife hem de bir kadirşinaslık; anlatmaksa onun nuruna muhtaç gönüllere saygı
ve vefanın ifadesidir.

Aslında o, bütün çağların sesi soluğu olma liyakatiyle serfiraz bir beyan
mucizesi ve meleklerin ışığına pervane döndükleri kelâm-i ilâhînin en nurefşan
ifadesidir. Bu itibarla da ne menbaı, ne hedefi, ne ilk temsilcisi/temsilcileri ne
de sinelerde bıraktığı tesir açısından lâkayt kalınacak bir kitap değildir. O
konuşurken melekler sükût murakabesine dalmış, rûhânîler secdeye kapanmış,
cinler onun sesine soluğuna büyülenerek onunla tanışmak için çöllere
düşmüşlerdir.

Kur’ân, tekvînî emirlerin beyan ve izahı, teşriî kural ve kaidelerin de en
sağlam ve değişmez kaynağıdır. O, varlık, kâinat ve insanı doğru okuyup
değerlendirmede en sağlam kriterleri ihtiva eden öyle muhkem bir kitaptır ki,
onun ferdî, ailevî, içtimaî ve terbiyevî çözemeyeceği bir problem yoktur ve bu
hususiyetiyle de o, her şeyi sebepleriyle, sonuçlarıyla görüp bilen bir Zât’ın
kuşatan ilminden geldiğini haykırmaktadır. O, bu bütüncül bakışı ve ihata eden
engin ifade ve üslûbunun yanında, muhteva ve mânâ genişliği, beyan inceliği,
herkesin ilim ufkuna göre açılma sihri ve ruhlara nüfuzu sayesinde öyle bir
güce sahiptir ki, ön yargısız olmaları şartıyla ulaşabildiği herkesi büyülemiş ve
başlarını döndürmüştür. Dostlar onu taklit şevkiyle, düşmanlar onun sesini
kesme hıncıyla yıllar ve yıllar boyu aynı malzemeyi kullanmış, aynı konuları
seslendirmeye çalışmışlardır ama kat’iyen onun üslûbunu yakalayamamış ve o
enginlikte bir beyan ortaya koyamamışlardır: İfadeler sun’îliği aşamamış, söz
sarraflarının takdir ufkuna ulaşamamış ve hele asla gönüllerde kalıcı,
yönlendirici bir tesir uyaramamıştır.

Onda yerine göre ayrı ayrı, yerine göre iç içe konular arasında öyle ince bir
tenasüp ve müzikal bir ahenk vardır ki, birbirinden çok uzak gibi görünen
hususlar arasında bile insan az bir teemmülle birkaç iltisak noktasını birden



yakalayabilir. O hemen her zaman hiçbir edip ve söz üstadının ulaşamayacağı
bir beyan sultanlığı sergiler ve bütün bütün insafsız olmayan muhataplarına
mutlaka bir şeyler hissettirir; hissettirir ve onları idrak ufuklarının ötesinde
daha derin mülâhazalara sevk eder. Bir de bu müteessir ruhlar insaf edip
kendilerini bu rabbanî ifade çağlayanına salıverdi mi, gayrı onun dışında duyup
dinledikleri söz şeklindeki bütün ifadeler birdenbire âdeta hırıltıya
dönüşüverir.

Her şeyden evvel o, kuşatan bir ilimden gelmiş, insan, tabiat ve bütün
kâinatların mânâ, mazmun, gaye-i hilkat ve hikmet-i vücutlarının dili, tercümanı
olmanın yanında muhataplarının da farklı derinliklerine birden seslenmektedir:
O, akla bir şeyler söylerken, gönle onun anlayacağı bir dille seslenmeyi ihmal
etmez; şuura bir şeyler duyurduğunda, hisleri nasipsiz bırakmaz; muhakeme ve
mantıkla konuştuğunda da ruhtan iltifatını esirgemez. Zâhir-bâtın her latîfe ve
hâsse ondan hissesini alır ve bunlar arasında ne bir mahrumiyet ne de çelişki
söz konusu olmaz. İstidatları ölçüsünde paylaşırlar bu semavî mâideyi ve bir
ahenk zemzemesi yaşarlar kendi aralarında.

Gerçi hemen bütün ilâhî beyanlarda, hususiyle de beşerî mülâhazalar
dediğimiz şerh ve hâşiyelerin asıl metinler içine karışmadığı dönemler
itibarıyla, aynı bütüncül bakış ve aynı kucaklayıcılık söz konusudur ama
Kur’ân’da Muhammedî (sallallahu aleyhi ve sellem) ruh ve mânânın câmiiyeti
derinliğinde bir ihata ve fâikiyet bulunduğu da açıktır; açıktır ve ondaki
câmiiyet ve muhtevaya denk mükemmeliyette semavî ve gayri semavî herhangi
bir kitap göstermek de mümkün değildir. İnsan, kâinat ve ulûhiyet hakikatlerini
bu vüs’atte, vüs’ati içinde bu incelikte ele alan ve kendine has terkib ü tahlil
(sentez ve analiz) sistemleriyle yorumlayıp ortaya koyan bir başka kitap yoktur
dersek mübalâğa etmiş sayılmayız.

Onun ele aldığı konuların hemen hepsi, açık olanı açık, mücmel ve müteşâbih
olanları da Sahib-i Şeriat’ın beyanına veya bir kısım mülhemûnun ilhamlarına
emanet pek çok lâhûtî ve kevnî hakikatlerin en zengin hazinesi mesabesindedir.
O, arz ettiği veya tahlile tâbi tuttuğu konulardan hiçbirini içinden çıkılmaz hâle
getirmez; usule taalluk eden mevzuları açık ve net olarak ortaya koyar;
teemmül, tefekkür ve tedebbür isteyen hususlarda tetkik u tahkiki yeğler;
Allah’a yönelme imasında bulunur ve uluorta herkesin üstesinden gelemeyeceği



konuların altına girilmesini de tasvip etmez. O, üzerine eğildikçe kalblerde,
kafalarda –teemmül derinliğine göre– lambaları her an daha bir artan sihirli bir
avize gibi değişik tecelli dalga boyunda yeni yeni inkişaflara vesile olarak
insanın zâhir ve bâtın duygularına çeşit çeşit ilâhî armağanlar sunar. Vâridâtı
coştukça coşar; çiselemeler sağanağa dönüşür ve bitmez mevhibeleri, tükenmez
güzellikleri ve pırıl pırıl ışıklarıyla mütefekkir mütalâacılarına iç içe şölenler
yaşatır.

Anlayanlar ancak onda anlarlar varlığı, kâinatların arka plânını, insanı ve
onun kalb ve ruh enginliğini; onun aydınlık dünyasında keşfederler doğru
düşünmeyi ve tefekkürün hakikî kaynaklarını ve kurtulurlar yanılma fasit
dairelerinden, ihtimallere hüküm bina etmekten. Hazreti “Allâmü’l-Guyûb”dan
gelen bu mucize beyanın dışında yanılmayan ve ihtimallere emanet edilmeyen
hiçbir bilgi kaynağı yoktur. Kur’ân’dır ki her şeyi açık, net ve doğru olarak
vaz’eder; yanılmaya açık hususların ve teemmüle emanet boşlukların
doldurulmasındaki hataları da bizim idraklerimize verir. Bu açıdan da onu
doğru anlamak, doğru yorumlamak bizim için bir vazife olduğu gibi ona karşı
da bir vefa borcudur. Böyle bir borç ve vazife de, ilim, irfan ve ilhamların
sınırlılığı çerçevesinde her müstaid ve donanımlı ferdin müktesebat ve Hakk’a
müteveccih yaşamasına vâbestedir. Her istidatlı gönül, samimiyet ve Hakk’a
teveccühünü ortaya koyarak “Allah rızası ve hakikatin vuzuh ve inkişafı” der
yürür o bahr-i bîpâyânın derinliklerine doğru. Sahib-i Şeriat rehberi, muhkemât
elinden düşürmediği feneri ve selef-i salihîn de kılavuzları, yürür tedebbürle,
temkinle, teemmülle ve nefsânîliğine takılmadan o sonsuz ufuk cânibine.. böyle
derûnîlerde hata nispeti az olur; onların murad-ı ilâhiyi yakalama yolundaki
gayretleri özel teveccühlerle mükâfatlandırılır ve bunların Kur’ân-ı Kerim
adına ortaya koydukları tefsir ve teviller de Kur’ân farklılığının bir renk ve
deseni hâline gelir.

Aksine yarım yamalak Arapça ile ve sözlüklerin dar atmosferinde Kur’ân’ı
kendi endam ve ulviyetine uygun seslendirmenin mümkün olamayacağı bir yana,
böyle bir teşebbüs o semavî ifade âbidesine karşı da apaçık bir saygısızlıktır.
O, usulüne uygun olarak bir dilden bir dile aktarılmalı; şöyle-böyle tefsirle
alâkalı her şey çok iyi bilinmeli ve her yorum “ulûm-u âliye-i islâmiye”ye test
ettirilerek ortaya konmalıdır. Bize düşen, “Onu, tercüme ile herkesin
istifadesine sunuyorum.” diye onca genişliğine rağmen İlâhî Kelâm’ı kendi



idrak ve ifade ufkumuza göre daraltmamaktır.
Aslında onu, bir tefsir, bir tevil veya geniş bir meâlle herkese duyurma bu

işin uzmanları için bir vazife; ona karşı kadirşinas ve saygılı olmanın da
gereğidir. Ancak, sağlam bir dil bilgisine, belâgat kurallarına; tefsir, hadis ve
fıkıh usulü… gibi ilim dallarına vâkıf olmadan böyle bir şeye teşebbüsün de
haddini bilmezlik olduğu açıktır. O, bir romanı tercüme ediyor gibi tercüme
edilemez; kaldı ki öyle basit bir konuda bile uzmanlık aranır.

Şimdi iyi bir meâle doğru iz sürerken, “tercüme” neye derler, “tefsir” ne
demektir, “tevil” ne mânâya gelir, kısaca bunlara bir göz atalım:

Tercüme; herhangi bir metni veya sözü, hususiyetlerini koruyarak bir dilden
başka bir dile çevirmeye denir. Çeviri bazen, hiçbir kelimenin mânâsı
atlanmadan kelime dizileri, terkipler ve terkipler arası gözetilmiş hususiyetler
aynıyla diğer dile aktarma –aktarılabiliyorsa– şeklinde olur ki, buna “tam
tercüme” denmesine karşılık; bazen de ya sadece kelimelerin çevirisi yapılır
veya münhasıran muhteva aksettirilir ki, bu da eksik bir çeviridir.

Günümüzde belli ölçüde de olsa otomatik tercüme sisteminin geliştiği de
söylenebilir; ama bu mevcut teknolojiyle, hatta daha seviyelisiyle dahi, engin
muhtevalı ve edebî derinlikleri olan eserleri bir dilden diğerine, hem de
muhtevadaki bütün hususiyetleri ortaya koyarak tercüme etmek çok zordur..
hele bu, Allah kelâmı ve açılımı da büyük ölçüde zamana, ilhama ve şartlara
emanetse... Bizim gibi sıradan insanların bile biraz düzgünce kaleme alınmış
eserlerinin tam tercüme edilemeyeceği söz konusu olabiliyorsa, Kur’ân-ı Kerim
gibi harika ve fevkalâde derinlikleri bulunan muhteşem bir beyan âbidesinin bir
mânâda “atmasyon” da diyebileceğimiz tercüme ile seslendirilmesi mümkün
olmasa gerek.

İslâm ulemasının pek çoğu –bunların içinde Bediüzzaman1 gibi kimseler de
vardır– yukarıdaki hususlar muvacehesinde Kur’ân-ı Kerim’in tercüme
edilemeyeceği kanaatindedirler. Bazıları da konuya yukarıda işaret edilen
esaslara riayet çerçevesinde ihtiyatlı fakat biraz daha yumuşak yaklaşırlar.

Merhum Allâme Hamdi Yazır’a göre, aslın mânâsına uygun olması için,
sarahatte-delâlette, icmalde-tafsilde, umumda-hususta, ıtlakta-takyidde,
kuvvette-isabette, hüsn-ü edâda-üslûb-u beyanda tercüme, orijinal metne

müsâvi ve denk olmalıdır.2 Aksine bu çerçevede gerçekleştirilemeyen bir



çeviri tam bir tercüme değil, eksik bir aktarmadır. Bu itibarla da, edibâne bir
üslûpla ifade edilmiş herhangi bir nesir veya nazmı, o ölçüde gelişmiş bir dile
–her iki dilin de inceliklerinin bilinmesi şartıyla– çeviri mümkün olsa da, hem
akla, hem kalbe, hem ruha, hem de bütün hissiyata birden hitap eden ve iç içe
bediî incelikleri hâiz bulunan, olabildiğine canlı ve her zaman revnakdar bir
eserin tam tercümesinin kabil olduğunu söylemek çok zor olsa gerek. Hele bu
eser Allah’a ait, zaman ve mekân üstü derinlikleri bulunan ve bütün çağlara
birden seslenen aşkın bir beyan âbidesi ise.. evet Kur’ân, Üstad
Bediüzzaman’ın ifadesiyle, varlık kitabının ilâhî bir tercümesi; tekvînî
emirlerin sesi soluğu; eşyâ ve hâdiseler çerçevesinde farklı dillerin hak
söyleyen tercümanı; dünya ve ukbânın apaçık dilli müfessiri; göklerde ve yerde
gizli ilâhî isimler hazinesinin keşşâfı; her şeyin arka plânındaki esrarın sırlı
anahtarı; öteler ve öteler ötesinin bu âlemde mütecellî fasih lisanı; o pırıl pırıl
hâliyle İslâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hendesesi; âhiret
âlemlerinin her şeyi gayet açık çizgileriyle ortaya koyan mukaddes haritası;
Cenâb-ı Hakk’ın zât, sıfât, esmâ ve bütün muallâ şe’nlerinin sesi-sözü ve en
vâzıh tefsiri, en kat’î beyanı; topyekün insanlık âleminin yanıltmayan biricik
mürebbisî; var olduğu günden beri İslâm âleminin havası, suyu, ziyası ve bütün

âlemlerin Rabbi, Hâlıkı bir Zât-ı Ecell ü A’lâ’nın kelâmı, fermanı, hitabıdır 3

ki, nazmı ve mânâsı itibarıyla da pek çok derinlikleri bulunan böyle bir kitabın
tercüme yoluyla başka bir dile aktarılması mümkün olmasa gerek...

Böyle bir yaklaşım, Kur’ân-ı Kerim asla anlaşılmaz şeklinde de
yorumlanmamalıdır; zira her şeyden evvel o, anlaşılmak ve yaşanmak için
insanlığa gönderilmiş bir kitaptır. Ancak onda öyle derin ve çok mânâlı elfaz,
öyle çok katmanlı bir muhteva vardır ki, teker teker kelimeler anlaşılsa ve
terkiplerden bir şeyler hissedilse de, kat’iyen tercümeye sığıştırılamayan pek
çok ibare edalı, işaret eksenli, iktiza televvünlü ve delâlet derinlikli
hakikatlerin açıkta kaldığı müşahede edilecektir.

Aslında fakir, Kur’ân’ı insafla nazar-ı itibara alabilen her insaf ehlinin bu
hususları görüp duyabileceği, duyup ürpereceği ve onun basit bir tercümeye
emanet edilemeyecek kadar aziz ve aşkın olduğunu itiraf edeceği
kanaatindeyim. Bu itibarla da denebilir ki, tercüme dediğimiz şey, mütercimin
bilgisi, mârifeti, idrak ufku ve istidadı ölçüsünde bazı şeyler ifade etse de,



kat’iyen Kur’ân’ı bütün derinlikleriyle aksettiremez; dolayısıyla da hiçbir meâl,
hiçbir tevil ve hiçbir tefsire Kur’ân denemez...

Biz hepimiz ona muhtacız ve farklı seviyelerde de olsa onu anlama
mecburiyetindeyiz. Eğer onun özüne nüfuz etmek ve “mahiyet-i nefsü’l-
emriyesi”ne göre anlamak, sonra da başkalarına anlatmak istiyorsak, mutlaka
onu tefsir usulüne göre ilim ve hikmet erbabının hazırlayıp istifademize
sunduğu/sunacağı geniş bir tefsirde takip etmeliyiz; etmeli ve kâinatlar
genişliğindeki bir muhtevayı kendi bilgi, mârifet ve idrak darlığımızla
daraltmamalıyız.

Tefsir, bir metin ve sözün muhtevasını tam aksettirebilme gayretiyle ortaya
konan yorum; Kur’ân-ı Kerim’e bakan yönüyle dilbilgisi, belâgat kuralları,
Şâri’in tavzihi, saff-ı evveli teşkil edenlerin anlayışları ve bunların yanında
akıl nuru ve kalb ziyası da ihmal edilmeden ilâhî beyanın yorumlanması
demektir ki, şimdiye kadar yapılan tefsirlerin pek çoğunda bu esaslara riayet
edildiği söylenebilir. Ne var ki, yukarıdaki hususlardan bazılarının öne
çıkmasıyla da tefsir farklı unvanlarla anılır: Efendimiz’in söz, beyan ve değişik
anlatım yollarıyla ortaya koyduğu yorum ve tavzihlerin yanında, o gün
konuşulan dili iyi ve doğru anlayan sahabe-i kiram efendilerimizin mütalâa ve
mülâhazalarına dayanan tefsire “rivayet tefsiri”; bu hususların dışında, dil,
edebiyat ve daha farklı ilim dallarından da doğrudan doğruya veya dolaylı
yollarla istifade edilerek ortaya konan yorumlara da “dirayet tefsiri” –fırsat el
verirse bu konuya yine dönebiliriz– denir.

Başlangıçta Kur’ân-ı Kerim yine Kur’ân’la, ikinci derecede de Sünnet’le
tefsir ediliyordu. Onun yorumlanmasında, Efendimiz’in her konuyla alâkalı
açıklamaları, her zaman müracaat edilecek en güvenilir kaynaklardı ve ashab-ı
kiram efendilerimiz de bu “menhelü’l-azbi’l-mevrûd”u çok iyi
değerlendiriyorlardı. Aslında onlar büyük çoğunluğu itibarıyla kendi dillerinin
inceliklerini iyi biliyorlardı ve takıldıkları çok fazla şey de olmuyordu.
Açıklanmasına gerek duyulan şeylerin çoğu da ya vahy-i metlüvle beraber
Sahib-i Şeriat tarafından ifade buyuruluyor veya onların sorularına cevap
sadedinde yine ondan şerefsudur oluyordu.

Zamanla, bu mevzuda vârid olan bütün beyanlar, tavzihler, tefsirler bir araya
getirilerek geniş geniş müdevvenler oluşturuldu ki, böyle bir gayretin esası ta



bazı sahabe efendilerimize gidip dayanmaktadır. Tâbiûn döneminde bu tür
faaliyetler daha da genişleyerek sürdürüldü ve sonraki asırlara oldukça ciddî
bir miras intikal etti. Milâdî onuncu asırdan sonra Muhammed İbn Cerir et-
Taberî gibi muhakkikîn tarafından bu miras çok iyi değerlendirildi ve koca
koca müdevvenler meydana getirildi. İşte, Efendimiz’den (sallallahu aleyhi ve
sellem) rivayet edilenlerin yanında, sahabe ve tâbiûndan hatta tebe-i tâbiînden
nakledilen hadis ve eserlerin mecmuundan meydana gelmiş bu tür külliyat daha
sonrakiler için hep sağlam bir kaynak teşkil etmiştir.

İbn Cerir et-Taberî’den sonra aynı zamanda iyi bir dil üstadı da olan
Mu’tezile bilgini Zemahşerî “Keşşâf” ismindeki tefsiriyle dirayet
tefsircilerinin öncülerinden sayılır. Fahreddin Râzî’nin “Mefâtîhü’l-Gayb”
nam tefsiri sünnî tefsir düşüncesinin en güçlü seslerindendir ve bu geleneğin
önemli bir temsilcisi kabul edilir. Beyzâvî’nin “Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-
Te’vîl”i tefsir silsilesinin ehemmiyetli halkalarındandır ve Zemahşerî’nin
i’tizâlî mülâhazalarına cevaplar ihtiva etmesi açısından da ayrı bir önemi
hâizdir.

Daha sonraları ise, rivayet ve dirayet tefsirlerinin yanında tasavvuf ve fıkıh
çizgisinde de bir hayli eser ortaya konmuştur. Ebu’l-Leys es-Semerkandî,
Beğavî, İbn Kesîr, Celâleddin es-Suyûtî, Ebu’s-Suûd, Kemalpaşazâde, İsmail
Hakkı Bursevî, Âlûsî Bağdâdî, Konyalı Vehbî ve Allâme Hamdi Yazır… gibi
pek çok mümtaz sima bu mübarek geleneği devam ettirenlerden sadece bazıları.

Büyük çoğunluk itibarıyla bu zevat ve emsalleri tefsir konusunda oldukça
hassas davrandı; Kur’ân-ı Kerim’deki makasıd-ı ilâhiyeyi doğru anlamak için
yapmaları gereken her şeyi yaptı ve bu konuda insan üstü bir cehd ü gayret
sarfettiler: Kur’ân-ı Kerim indiği dönem itibarıyla saff-ı evveli teşkil eden
sahabe tarafından kelime kelimesine nasıl anlaşıldı, nasıl yorumlandı ise onları
fevkalâde bir titizlikle tesbite çalıştı; muhkemâtı esas alarak mülâhazalarını
yine Kur’ân ve Sünnet-i sahîha disiplinleriyle test etti; böylece Kur’ân
düşmanları tarafından yorum ve tevil adına ortaya atılan muzahref bilgi
kırıntılarını ayıkladı ve murad-ı ilâhîyi doğru anlayabilmemiz için harikulâde
bir sa’y ü gayret gösterdiler.

Tefsir hakkında bu umumî çerçevenin yanında Hamdi Yazır merhumun da bir
kısım önemli mülâhazaları var: Ona göre, kapalı bir şeyi açmak ve ona vuzuh



kazandırmak demek olan tefsir, Allah kelâmından O’nun muradına uygun

mânâları çıkarmak ameliyesi demektir.4

Kur’ân-ı Kerim, nazmının âlemşümul enginliği ve ebedlere kadar herkese bir
şeyler anlatabilme derinliğiyle hususî ve müstesna bir kitap olması müsellem,
farklı çağlara, farklı milletlere ve değişik ilmî seviyedeki insanlara hitap
edebilme ve muhataplarınca rahat anlaşılma gibi özelliklerinin yanında hafî,
müşkil, mücmel, müteşâbih türünden derin yanları da bulunan hikmetnüma bir
beyan mecmuasıdır. Bunların ilk üçündeki derinlik ve hafâ bilittifak ehl-i ilim
tarafından vuzuha kavuşturulabilir; dördüncüsündekinin ise, ilimde rüsuh
bulmuş, muhkemâta bağlı, müteşabihâta açık muhakkikînin tefsir ve teviline
emanet edilmesi yeğlenmiştir.

Evet, Kur’ân-ı Kerim’den hemen herkes bazı şeyler anlasa da onu bütün
derinlikleriyle kavrayıp ihata edebilmek, bu alanda gerekli donanımı olan tefsir
ve tevil erbabının işidir. Onlardır ki, hafî ve müşkili anlamada hem dil
kurallarını göz önünde bulundurur, hem usule riayette titizlik gösterir; ölesiye
bir teemmül, tedebbür ve tefekkürle murad-ı ilâhîye ulaşmaya çalışır; mücmeli
yorumlamada da bütün bunların yanında mutlaka Sahib-i Şeriat’ın konuyla
alâkalı izah ve tafsiline müracaat ederek vahy-i metlüvvü vahy-i gayri metlüvle
test eder; rivayeti dirayetle ve dirayeti de rivayetle derinleştirirler.
Zannediyorum, tefsir tarihi boyunca hakikî müfessirler de hep böyle hareket
edegelmişlerdir.

Tevile gelince; o, bir söz, bir tavır ve bir davranışı, bunların muhtemel
bulunduğu mânâlardan birine hamletme veya çevirme anlamına gelmektedir.
Vâkıa bazıları tevile, ifade ve davranışların aklın zahirine muhalif şekilde
yorumlanması da demişlerdir ki, buna, görülüp duyulan bir şeyi akla ilk
gelenden başka ve hemen anlaşılmayan ma’kulâtla yorumlama demek de
mümkündür. İmam Ebû Mansur Maturidî’nin, tefsire, sahabe-i kiramın Kur’ân
yorumu, tevile de tâbiûn ve daha sonrakilerin mütalâa ve mülâhazaları şeklinde
bir yaklaşımı da söz konusudur ki üzerinde ayrıca durulmaya değer...

Aslında “e-v-l” maddesinden gelen tevilin, herhangi bir lâfzın muhtemel
bulunduğu mânâlardan birinin tercih edilip öne çıkarılma mânâsı itibarıyla da
uzak-yakın lâfzın muhtemel bulunmadığı mânâyı/mânâları “tefsir” ve “tevil”
deyip ortaya koymak yanlıştır.



Ayrıca herhangi bir söz ve bir beyanın tevili diye ortaya konan mânâya
delâlet edecek bir işaret veya o mülâhazayı destekleyecek aklî-naklî bir
karinenin bulunması da esastır. Aksine bir karine, bir işaret ve mâkul bir emare
olmadan lafzın delâlet ettiği şeyi görmezlikten gelerek “mecaz” ve “kinâye”
deyip kelime ve cümlelere farklı mânâlar yüklemek bâtıldır ve bunun bir
kıymet-i harbiyesi de yoktur.

Tevilden hâsıl olan şeye bir mânâda meâl de denegelmiştir ki, buna
eksiğiyle-gediğiyle elfâzın muhtemel bulunduğu mânâlardan bazılarının tercihen
ortaya konması da diyebiliriz. Meâl, bir tercüme olmadığı gibi tam bir tefsir de
değildir. Onda yer yer tefsir muhtevası içinde görmeye alışık olduğumuz
konulara girildiği de olur ama o yine kendi çerçevesinde bir meâldir.

İlk asırlardan günümüze, seviyeli-seviyesiz tercüme türünden bir kısım
çevirilerin yanında bir hayli de meâl ve tefsir yazıldı.. şu anda da yazılıyor..
bundan sonra da yazılmaya devam edecektir. Biz, Kur’ân ruhunun
seslendirilmesi ve ilâhî maksatların anlaşılması adına gösterilen bütün samimî
gayretleri alkışladık ve alkışlıyoruz. Hele bu gayret ve çabalardan, zaman ve
onun özel yorumları, içinde bulunduğumuz şartlar ve onların doğru okunması,
makasıd-ı şeriat ve onların Kur’ân ve Sünnet-i Sahîha ruhuna uygun
kavranması, telâhuk-u efkârla zenginleşmiş düşünceler ve bu sayede her şeyin
daha net, daha açık görülüp sezilmesi... gibi hususlar da göz ardı
edilmemişse/edilmiyorsa...

1 Bediüzzaman, Şualar s.239 (On Birinci Şua, Onuncu Mesele); Sözler s.500 (Yirmi Beşinci Söz, Emirdağ
Çiçeği).

2 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili 1. cilt (Mukaddime).

3 Bediüzzaman, Sözler s.392-393 (Yirmi Beşinci Söz, Mukaddime).

4 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili 1. cilt (Mukaddime).



TAASSUP
Akrabalık, soy-sop yakınlığı gütmek, din, ahlâk, namus, vatan ve diğer

değerlere karşı hep saygı hissiyle hareket etmek demek olan taassup, yukarıdaki
konular türünden akla-nakle uygun şeylerde, ifrata girmeme şartıyla tabiî, mâkul
ve yerinde bir davranış; akla uymayan ve dinin ruhuna da ters düşen konularda
ise gayri mâkul, zararlı ve mahzurludur. Evet, bir insanın kendi geçmişinden
tevarüs ettiği dinî ve millî değerlere olağanüstü bir bağlılık göstermesi
“asabiyet-i cahiliye”ye kaymamak kaydıyla, onun kendi olarak kalması adına
çok önemli ve şâyân-ı takdir bir histir. Bu his sayesinde fert veya toplum,
dinine, diyanetine, ruh ve mânâ köklerine herhangi bir saldırı olduğunda, onları
mevcut kanun ve kurallar çerçevesinde müdafaaya koşar; inandığı ve yürekten
bağlı bulunduğu bu değerlerin herkes tarafından tanınıp bilinmesi için gayret
gösterir; yerinde “hikmet” ve “mev’ize-i hasene” ile, yerinde temsil
mükemmeliyetinin vaad ettikleriyle onları bütün cihana duyurur ve herkesin
gönlünde bu değerlere karşı alâka uyarmaya çalışır. İşte bu, her fertte mâkul bir
asabiyet ve kendi değerlerine karşı da makbul bir taraftarlık hissidir. Aksine,
bu ölçüde kıymet-i harbiyesi olmayan konularda taassup göstermek, hatta daha
da ileri giderek kendi anlayışına ters gördüğü her düşünce ve sisteme cephe
almak apaçık bir ifrat ve bağnazlıktır.

Evet, bir mânâda taassup, dinî ve İslâmî değerleri korumada çok önemli bir
sâik, metafizik gerilim adına hayâtî bir unsur, toplumda millî heyecanı
tetikleyen esaslı bir his ve aşk u şevki coşturan bir dinamodur. Ruh ve mânâ
köklerinin korunması, millet ruhunun her zaman canlı kalması ve yığınların
vurdumduymazlıkla, mefkûresizlikle harap olup türap olup gitmemesi adına –ki
böyle bir durum taassupta tefrit demektir– asabiyet-i diniye ve milliye her
toplum için çok hayâtîdir. Fazilet ahlâkının vazgeçilmezliği, namus, şeref ve
haysiyet gibi her milletçe değerli sayılan hususların sıyaneti, hatta bunların
muhafazası uğrunda hırz-ı can edilmesi bir mânâda ancak böyle bir asabiyet-i
ruhiye ile gerçekleşebilir.

İşte bu mânâdaki taassup, daha doğrusu asabiyet-i ruhiye gevşediğinde, ferdî,
ailevî ve millî hayatımız adına çok lüzumlu sayılan bir kısım hassasiyetlerimizi
kaybetmiş sayılırız ki, böyle bir durumda ahlâkî kırılmaların birbirini takip
etmesi ve millet ruhunda değişik çöküntülerin meydana gelmesi kaçınılmazdır.



Bunun sonucunda da sosyal yapıda çözülmeler, dağılmalar, parçalanmalar önü
alınamayacak şekilde sürer gider ve bu ölçüde bir yırtığı, kırığı ve çatlağı olan
millî bünye de, artık bütün bütün yabancılaşmaya açık hâle gelmiş olur. Ve
zamanla böyle bir millî yapıdaki her parça ayrı bir şekle girer, ayrı bir renk ve
desenle kendini ifade etmeye durur ve onda öldüren bir yabancılaşma vetiresi
yaşanmaya başlar. Tutulur herkes başkalaşma sevdasına.. kaçarlar
kendilerinden, kendi değerlerinden.. ve düşerler hiçlik vadilerinde hiçlik
arkasına.. umursamazlar kaybettikleri şeyleri.. düşünmezler hissizliğe kurban
gittiklerini.. öldürülen ruhlarını ve yitirdikleri tarih şuurlarını.

Asabiyetteki tefrit ve aymazlığın zararları bunlarla da kalmaz; dinî ve millî
değerlerini kaybetmiş bu tür toplumlarda kimliksizlik bunalımları yaşanmaya
başlar.. yığınlar fanteziden fanteziye koşar.. başkalaşmalar ve değişmeler
olağan hâdiseler gibi görülür.. Âkifçe ifadesiyle “din harap, iman serap” olur..
toplum tepetaklak izmihlâl ahlâkına yuvarlanır ve geçmişe ait ne varsa hepsi bir
bir yıkılır gider.

Biz, taassup dediğimizde, öteden beri daha ziyade hep asabiyetteki ifratı
kastetmişizdir. Bu mânâda asabiyet ve taassubu nüanslarına dikkat etmeden
bazen “bağnazlık” ve “yobazlık” kelimeleriyle karşılamışızdır ki, günümüzde
buna Frenkçe bir kelime olan “fanatizm”i de ilâve edebiliriz.

Taassup insanoğluyla var olmuş ve hemen her zaman ciddî problemlere
sebebiyet vermiş ferdî ve içtimaî bir dengesizlik ve bir hastalıktır. Bu hastalık
bazen yanlış bir din yorumuna ve mezhep anlayışına; bazen herhangi bir
düşünce sistemi ve ideolojiye, bazen de bir ilhad ve inkâra dayanagelmiştir. O
neye dayanırsa dayansın dengelenmediği takdirde her zaman zararlı olmuş;
insanları birbirine karşı saygısızlığa ve tecavüze sevk etmiş, salim düşünceyi
felce uğratmış, muhakemeye kement vurmuş korkunç bir marazdır. İşte böyle bir
maraza müptela olan herhangi bir dengesiz, farklı düşünen herkese rahatsızlık
verdiği gibi, kendi hayatını da kendi hakkında Cehennem’e çevirmiştir. Zira
böyle biri, kendi inanç ve hayat felsefesini –şayet bir hayat felsefesi varsa–
kendi mezhep ve ekolünü, kendi ideoloji ve tarikatını, kendi cemaat ve
zümresini herkesten ve her şeyden fâik gördüğünden, kendi yol ve yönteminin
dışında hiçbir şeyi tanımaz; hiçbir alternatife tahammül edemez ve hele asla
müsamahalı olamaz; müsamahalı olmak bir yana, mü’minse kendi gibi
düşünmeyenleri kâfir sayar, kâfirse avaz avaz “yobaz” diye onları cihana ilan



eder.
Böyle bir akılzede nezdinde “öteki” mülâhazası en canlı bir mazmundur ve

bu hasta ruh hep onunla soluklanır; yerinde “küfür yobazı” der mırıldanır;
yerinde “mürteci” hırıltılarıyla nefes alır verir ve sürekli kinle, nefretle
yutkunur durur. Elinde gücü kuvveti varsa veya iğfal ettiklerini arzu ettiği
istikamette harekete geçirebiliyorsa hemen “öteki” dediklerini ezer geçer;
imkânları elvermediği yerde de onlar hakkında akla-hayale gelmedik
iftiralarda, tezvirlerde bulunur; varsa basın-yayın imkânı, bütün kapıkullarını
seferber eder; masum, gayri masum tefrik etmeden herkese kara çalar, sonra da
bunu yedi cihana duyurur. Oturur kalkar hasım saydıklarında hep kusurlar arar,
en önemsiz şeyleri büyük birer eksiklik gibi gösterir, sürekli kusur dellâllığı
yapar; ama kat’iyen kendi inanç mülâhazalarıyla hiç mi hiç yüzleşmek istemez..
ve hele asla kendi değerler sistemini bir kerecik olsun test etmeyi düşünmez;
düşünmez zira o, akıl, mantık, hatta dinî disiplinlerden daha ziyade şahsî
hislerine ve ön kabullerine göre hareket etmektedir.. ve âdeta kendini insanüstü
görerek, bir gün kendisinin de yanılabileceğine kat’iyen ihtimal vermez.
Dolayısıyla da nefsiyle hesaplaşmayı aklının köşesinden bile geçirmez;
geçiremez zira o, körü körüne kendi duygularının, kendi tutkularının esiri tam
bir düşüncezededir; dar düşünür, sınırlı görür; mütemadiyen yanılgıdan
yanılgıya düşer ve asla objektif olamaz. Onun düşünce atlasında –varsa böyle
bir ufku– başka görüşlerin, başka mülâhazaların yeri yoktur ve aslında o böyle
bir renkliliğe kat’iyen tahammül edemez; tahammül edemez renk ve desen
farklılığına, şive ve üslûp televvününe.

Hürriyet dendiğinde, mutaassıp, yalnız kendi hürriyetini düşünür;
demokrasiden bahsedildiğinde, onun kendisine ne vaad ettiği üzerinde durur ve
söz gelip hoşgörüye dayandığında da sadece kendisinin hoşgörülmesini bekler.
Tahammül edemez kafasında şekillendirdiği o daracık şablona uymayan farklı
değerlerin mevcudiyetine. Katlanamaz başka fikir ve mülâhazaları seslendiren
düşüncelere ve felsefelere. Herkesi kendi dar mantığına göre hareket etme
mecburiyetinde görür de her zaman geniş düşünmeye, kuşatıcı olmaya ve
vicdan vüs’atine karşı savaş vaziyetinde bulunur. Ne bir adım ileri ne bir adım
geri, akıp giden zamana inat hep olduğu yerde durur ve kendi dar düşüncesinin
mahsulü bir kısım sâbitelerle oturur kalkar. Ne tekvînî emirlerin özünden
haberi vardır, ne de zamanın farklı yorumlarından. Anlamaz varlığın dilinden



ve varlık içinde olup biten onca hâdiseden hiçbir şey. Hayatını insanı çatlatan
bir darlık içinde geçirir; sığ düşünür, bağnazca davranır ve gözünü kırpmadan
bu dar mantaliteye uymayan en olumlu şeyleri bile yerle bir eder. Gücü
yetiyorsa kaba kuvvetle, yetmiyorsa iftira, tezvir ve en bayağı isnatlarla kendi
gibi düşünmeyen herkesin hakkından gelmeye çalışır.

Din adına olsun dinsizlik hesabına olsun, mutaassıp, kendini gerçeğin biricik
temsilcisi sayar. O buna o kadar inanmıştır ki, doludizgin yürüdüğü bu patikayı
bir şehrah saydığı için kendisi gibi düşünmeyenlerin hemen hepsini aptal kabul
eder; kızar herkese, köpürür muhaliflerine; gel-git yaşar şiddet hiddet arası;
çiğner hakkı, hakikati, vicdan hürriyetini ve âlemşümul insanî değerleri; dahası,
çok defa kendisinin de takdirle yâd ettiği demokratik kuralları. Ömrünü hep bir
cinnet içinde geçirir; her yanda hezeyandan hezeyana girer; güçlü ise yakar-
yıkar, daha olmazsa gelir bir kâbus gibi çöreklenir “ötekiler” dediği kimselerin
tepesine.

Dünden bugüne taassubu dinî değerlere dayandırıp kutsalın mücadelesini
veriyormuşçasına me’hazin kutsiyetiyle saf yığınları aldatan bir sürü insan
tanıdık. İlericilik ve çağdaşlık hezeyanlarıyla çevrelerini kırıp geçiren ve
herkesi kendilerine benzetmeye çalışan bağnazların sayısı da bunlardan az
değildi. Birincilerin hakikî dindarlıkla alâkaları olmadığı gibi ikincilerin de
ilericilikle, medeniyetle hiç mi hiç münasebetleri yoktu. Her iki uğursuz kesim
de hür düşünce, hoşgörü ve paylaşmanın, daha doğrusu insanca yaşamanın
önünde mutlaka bertaraf edilmeleri gereken engellerdi. İhtimal bu kaba ve
saldırgan kimseler aydınlatılacakları veya Allah’tan bulacakları âna kadar da
insanlığın bunlardan çekeceği vardı...

Çağımızda taassup denince insanlar onu daha çok dindarlar arasında
tahayyül etti. Dahası, böyle bir kelime ile ilk ürperenler de inanan insanlar
oldu.. oysa o, her kılığa giren öyle bir Allah belasıydı ki, dinî kisve ve dinî
ifadelerle kendi diyanet mensuplarını tahrik edip ayaklandırdığı ve onulmaz
tahriplere sebebiyet verdiği gibi, dinsizin elinde de, her zaman dini ve dindarı
karalamada amansız bir silah gibi kullanıldı. Kinle, nefretle gerilmiş sineler
hep onunla soluklandı.. ve büyük ölçüde ne medrese, ne mektep, ne zaviye, ne
kışla, ne de daha büyük makamlar bu taassup bataklığına düşmekten
kurtulamadılar. O her zaman kuvvetlinin elinde ezen, öldüren, hizaya getiren ve



kendine benzeten bir silah olarak kullanıldı.. onunla insanlar bir darlığa
mahkûm edildi.. kendini ifade etmek isteyenlerin kelleleri alındı.. farklı
düşünenler ya sürgün edildi ya da zindanlara atıldı.. nice aydınlık ruhlar
tagallüplere, tahakkümlere, mezelletlere maruz kaldı.. ve en dırahşan çehreler
topluma âdeta bir asi, bir şakî gibi gösterildi. Kutsalı kullananların elinde de o,
aynı ölçüde hep zararlı oldu; hür düşünceye karşı çıkıldı, ilim ve araştırma aşkı
günah sayıldı. Modern çağın değişik ideolojilerine gelince, bunlar onu daha da
vahşice kullandı; cahil yığınlardan daha bağnazca davrandı ve vurdu-kırdı, kan
döktü, kan içti, kanlı düşüncelerle oturdu-kalktı ve insanlığa sürekli kan
kusturdu. Böyle olması da bir mânâda normaldi; zira taassup aklı, mantığı
kullanmamanın ayrı bir unvanı ve nerede duracağı, nasıl duracağı da belli
olmayan kargaşa ve anarşinin en önemli sâikiydi.

Taassubun kendisi büyük bir musibet olduğu gibi, batıcılık ve modernite
adına onu ehl-i imanı karalama hesabına kullananlar da sürekli taassup
dellâllığı yapmak suretiyle insanlığın başına hep bela olagelmişlerdir. Yerinde
bir cemaat taassubu, yerinde ırkî bir asabiyet veya herhangi bir diyaneti
algılama mülâhazası ya da tekvînî masûniyeti varmış gibi davranan bazı
birimlerin sergilediği taassup da aynı ölçüde zararlı olmuştur. Bu meş’um
anlayışla adalet baltalanmış, hak çiğnenmiş, vicdanlar baskı altına alınmış; en
cins dimağların, en velûd karîhaların düşünce ve hareket alanları fevkalâde
daraltılmış ve bu önemli insanların insanlığa yararlı olmalarının önü
kesilmiştir.

İşte bu şekildeki benlik duygularının her yerde bir davul sesi vermeye
başladığı, taassubun azgınlaşıp farklılıklara karşı bir isyan ahlâkına dönüştüğü,
kuvveti elinde bulunduranların sık sık tagallübe, tahakküme başvurduğu ve
hukuk adına hakların çiğnendiği bir ortamda huzurdan söz etmek mümkün
olmasa gerek.

Günümüzde bazıları bütün bunları görmezlikten gelerek, sadece gelip gelip
dinî taassuba takılmakta, hatta daha da ileri giderek salâbet-i diniyeyi yobazlık
saymakta, dindar olmayı ayıp gibi göstermeye çalışmakta ve bütün inananları
potansiyel suçlu gibi göstermektedirler. Vâkıa geçmişte bir kısım garplı
mütegallipler, diyanet ve kendi kutsallarını koruma adına bütün bir İslâm
dünyasını işgal ile akla-hayale gelmedik her türlü mezâlimi irtikâp etmişlerdi –
bazıları şu anda hâlâ ediyor– ve bunlar o işi yapanların gafletinden,



dalâletinden ve hazımsızlığından kaynaklanıyordu. Bu mesâvîyi kat’iyen din
emretmiyordu; onlar dini, heva ve heveslerine alet ediyorlardı. Nitekim mecbur
kaldıklarında kalkıp özür diliyor, ardından yeni bir asabiyetle, ihtimal
mazeretlerinin kabulünü bile beklemeden, daha ciddî ve daha zalimce farklı bir
işgal ve istilaya koyuluyorlardı. Sürekli günah-tevbe arası gelgitler yaşayan
yamuk iradeliler gibi hemen her zaman yaladıkları tükürüğün yerine bir
sümkürük atıp öyle geçiyorlardı.. evet bütün bunlar oldu, şu anda da oluyor,
bundan sonra da büyük bir ihtimalle olmaya devam edecek... Ancak bazı
diyanet mensuplarının bu tür tutarsızlıklarını veya Müslüman görünen bir kısım
kimseler arasında afyonlanmış bazı densizlerin münasebetsiz davranışlarını
bahane ederek İslâm dinini bir mesâvî kaynağı gibi göstermenin bir haksızlık,
bir iftira ve bir din düşmanlığı olduğunda da şüphe yok.

Bazı dönemlerde bazı safderun Müslümanlar veya zayıf karakterli satılmış
kimseler, belki de ilaçlarla muhakemeleri felç edilmiş bahtsızlar taassup
göstermiş, hatta teröre girmiş olabilirler; aslında bu kadarcık bile olsa, bir
Müslüman vicdanının bu tür bir şeyi tasvip etmesi mümkün değildir; İslâm’ın
temel disiplinleri buna kat’iyen müsaade etmez. Farz-ı muhal olarak böyle bir
taassup ve onun sonuçlarına bazı Müslümanların sessiz kalması,
affedilebilecek türden değildir. Ne var ki, böyle bir günah hiçbir zaman, eski-
yeni, hakkı kuvvette gören bir kısım terörist devletlerce ortaya konan bağnazlık
ve barbarlık seviyesinde bir fezâyî ve bir insanlık dramı hâlini de almamıştır.

Müslümanlar tarihin hiçbir faslında, müdafaa muharebesi sayılan mecburî
savaşların dışında kimseyi ezmemiş; kimsenin diline ve dinine karışmamış;
kimsenin iktisadî, idarî, siyasî, kültürel hayatına müdahale etmemiş ve kimseye
kendi değerlerini dayatmamışlardır. Onlara kendi değerlerini dayatmak bir
yana, bidayetten günümüze kadar hakikî Müslümanlar, diğer diyanet
mensuplarını hiçbir vatandaşlık hakkından mahrum etmemiş ve kendi
ülkelerinde onlara hayatın hemen her alanında her şey olabilme imkânını
vermiş; dinleri, diyanetleri ne olursa olsun devlet ve millete hıyanet
etmedikleri sürece, kat’iyen onlara karşı taassuba girilmemiş ve bu azınlıklar
toplumun her kesiminde hüsnükabul ve saygı görmüşlerdir. Dahası, çağdaş
milletlerde hâlâ kâmil mânâda toplumun her kesimine mal edilememiş adalet,
müsavât ve hoşgörü konusunda da kat’iyen kusur edilmemiş, “asabiyet-i
kavmiye”ye girilmemiş ve kimseye haksızlık yapılmamıştır. Tarihî vesikalar



buna şahittir; bana göre, bugün aksini iddia edenler ya heva ve heveslerine göre
konuşuyorlar veya bilerek-bilmeyerek düşmanlarımızın hissiyatlarını
seslendiriyorlar.

İlk çağlardan itibaren Müslüman idareciler, her zaman hak, adalet ve
istikametin yanında oldular ve kat’iyen ifratkâr bir taassuba girmediler. Tarih
ve siyer kitaplarının sahifelerine göz gezdirdiğimizde hep şu pırlanta sözlerle
karşılaşırız; “Zinhar hakkı bırakıp bâtıla sapmayın.. imanlı olduğunuz gibi, her
zaman emin olun ve herkese güven vaad edin!.. Sakın adaletten ayrılmayın ve
asabiyet-i cahiliyeye sapmayın; zira mülkün temeli adalet ve devlet-i ebed-
müddet mefkûresinin esası da yine adalettir; adaleti çiğneyen bugün olmasa da
yarın mutlaka çiğnenir. İstikametten ayrılan da kendi eğriliğinin kurbanı olur.
Allah’tan korkun ve diğer diyanet mensuplarının din ve vicdan hürriyetleri
konusunda hep mülâyim ve şefkatli olun.! Zorla içine itildiğiniz bir maddî
mücadele söz konusu olmadığı sürece kim olursa olsun, onlarla hep iyi
münasebetler içinde bulunun; kaba ve hissî davranışlarla kendi din ve
diyanetinizin dırahşan çehresini karartmayın.! Değişik kültürlere mensup farklı
inanç sahibi vatandaşlarınızın hoş görünmeyen, sizin de yakışıksız bulduğunuz
tavırlarından dolayı onları hemen sorgulamaya kalkmayın; dinleyin, anlamaya
çalışın, temel kurallara aykırı düşen hususlarda bile –içinde kul hakkı yoksa–
elden geldiğince müsamahalı ve hoşgörülü davranın.. ve hiçbir zaman asabiyet-
i cahiliyeye saparak size olan güven ve krediyi yıpratmayın.” İşte bütün bu
hususlar, topyekün insanlığı kucaklama misyonuyla gönderilmiş İslâm’ın temel
rengi, mü’min olmanın aslî şivesi ve İslâm’ı temsilin de en önemli esprisidir.

İslâm’ı hakkıyla yaşayanlar, hep böyle davrandılar; adına İslâm deyip
hislerini öne çıkaranlar ise, çok defa hayır mülâhazasıyla ya da konuyu öyle
göstererek sürekli günahlara girdi ve inkâr, ilhad bağnazlarıyla aynı
seviyesizliğe düştüler.



FESAT
Yeryüzünde karışıklık, kargaşa, fitne ve fesat, insanoğlu yaratıldığı günden

bu yana her zaman var olmuş ve kıyamete kadar da var olacaktır. Bazen sulh
erlerinin karşı koymasıyla duraklayacak, bazen Cenâb-ı Hakk’ın ekstra
inayetleriyle engellenecek, ama her zaman yeniden zaaflarımızın,
ihtiraslarımızın bağrında boy atıp gelişecektir. Bugüne kadar hep böyle oldu;
bundan sonra da böyle olacağa benzer.

Fesat, bazen şahıslar mabeyninde dar alanlı olarak cereyan etmiş, bazen
gruplar arasında oldukça geniş bir mahiyette ortaya çıkmış, bazen de bütün bir
toplumu sarsacak ve her şeyi alt üst edecek bir vüs’atte meydana gelmiştir.
Yerinde akl-ı selim, kalb-i selim ve hiss-i selimle engellenebilmiş, hiç olmazsa
tahribatı azaltılmış ise de çok defa en korkunç tsunamiler gibi kontrolsüz
yığınları birbirine düşürmüş, kargaşaya sebebiyet vermiş ve arkada bir sürü
kinler, nefretler ve kabil-i iltiyam olmayan iftiraklar bırakmıştır.

Din, fesat çıkarana “müfsit” demiş ve onu lânetlemiş; devletler, milletler
değişik kanun ve nizamlarla onu önlemeye çalışmış ve ahlâkçılar da ona karşı
sürekli mücadele vermişlerdir; ama, her şeye rağmen o, varlığını
sürdüregelmiştir.

Kur’ân-ı Kerim, fesadın insan tabiatında meknî bulunduğuna işaret eder ve

ona karşı iman ve amel-i salih yolunu salıklar.1 İnsan, iman ve salihâtla kalbî
ve ruhî hayata yönelerek nefsanî ve hayvanî hislerini baskı altına alabildiği
ölçüde fesada karşı başarılı sayılır. Aksine o, din ve diyanet adına tam
donanımlı olmazsa, her zaman fesada yenik düşer ve çevresini de ifsat eder.

Kendini ifsada salmış fertlerden sağlıklı bir toplum oluşturmanın mümkün
olmadığı/olamayacağı açıktır. Böyle bir toplumda sürekli hercümerç yaşanır,
kaoslar kaosları takip eder, yığınlar heva ve heveslerine göre davranır; anarşi
başını alır gider ve müfsitler bir baştan bir başa milleti kendilerine benzetirler.
Ne güven kalır ne huzur, ne saygı kalır ne de itibar; bütün değerler alt üst olur,
her yanda sadece müfsitlerin edip eyledikleri konuşulur.. ihtimal, meleklerin
mahiyet-i Âdem karşısında istifsar edalı endişeleri de böyle bir âkıbete

bakıyordu.2 Eğer, bu endişenin altında, Allah’ın vaz’ettiği teşriî ve tekvînî
emirlere baş kaldırma, fıtrî ve tabiî nizamı ihlâl ve şimdilerde olabildiğine



yaygınca görüldüğü gibi kin, nefret, zulüm ve bohemce yaşamanın mevcudiyeti
söz konusu idiyse, bugün bunların hepsi var; olmasını beklediğimize gelince, o
da meleklerin göremedikleri ve sadece Allah’ın bildiği kalb ve ruh insanlarının
mevcudiyetidir.

Bugün, yeryüzünde Allah’ın tesis buyurduğu ve yaşanmasını istediği hayat
tarzına, peygamberlerle gerçekleştirilen semavî anlayış ve telâkkiye, insanca
yaşamaya ve hayatı ukbâ derinlikleriyle yorumlamaya karşı ciddî bir tavır var.
Bir tavır var lâhûtîliğe ve insanın iç derinlikleriyle kendini ifade etmesine.. ve
prim veriliyor âsîye, fesatçıya, bozguncuya. Her yanda kalbini şeytana satmış
bir sürü insan bozması var; bunlar, vuruyor-kırıyor, çalıyor-çırpıyor;
vicdanlara baskı yapıyor, hakları çiğniyor; meşru sistemleri yıkıyor, yerine
despotizmalar ikame ediyor; kinle, nefretle gürlüyor, kan döküyor; sonra da
kalkıp bütün bunları insanlık ve insanî değerler adına yaptıklarından dem
vuruyorlar.. bin nefrin fesadı salâh sayanlara ve yazıklar olsun bu müfsitlere
aldananlara!..

Aslında hiçbir müfsit “Ben müfsidim!” demez ve hiçbir bozguncu kendini
bozguncu kabul etmez. Bunlar, ağızlarını her açışlarında ıslahtan, imardan
bahisler açar; kendilerini ifadeden, iradelerinin hakkını eda etmekten dem

vururlar.3 Böyle deyip böyle düşündükleri aynı anda vicdanlara baskı yapar,
başkalarının hakkını çiğner, zulmün en hunharcasını irtikâp eder, insanlar
arasındaki münasebetleri kırar döker, azgınlıktan azgınlığa koşar ve herkesi
sindirmeye çalışırlar. Dahası, bunca fezâyi ve fecâyii mâzur göstermek için
sürekli paranoyalar icat ederler: “Nükleer santral” der birine saldırır; “Kara
tehdit” der, diğerini ortadan kaldırır; “irtica” der, tiranlar döneminde bile eşine
rastlanmayan kanunlar çıkarır; gelir gelir meşru ve yerleşik nizamlara toslarlar.
İşe vaziyet edince isyanlarına, baş kaldırmalarına meşruiyet kazandırmak için
demagojilere girer, gerekli görürlerse bütün yasaları temelden değiştirir;
kanunlara göre hareket edeceklerine, heva ve heves edalı hareketlerine göre
kanunlar çıkarır ve herkesi aldattıklarını sanırlar.. gerçi bütün bunlara hiç
kimse inanmaz ama korkudan da sesini çıkaramaz.

Hiçbir zaman meşruiyet tanımayan ve fesat düşüncelerini başkalarına bir
nizam gibi dayatan bu müfsitler, kuvvetlerini korudukları ve stratejik
davrandıkları sürece mefsedetlerine devam edegelmişler ve kimseye de hesap



vermemişlerdir; hatta çok defa bir kısım şakşakçılar tarafından alkışlandıkları
dahi olmuştur. Bu şekilde ortamı müsait buldukça bunlar daha da küstahlaşmış,
Allah’a isyan etmiş, dine-diyanete sövüp saymaya durmuş, hukuku ve insanî
değerleri hiçe saymış, istediklerini ezmiş, istediklerinin sesini kesmiş; kan
düşünmüş, kan dökmüş, anarşiye zemin hazırlamış, cismâniyeti şahlandırmış,
bohemliği körüklemiş; sonra da bütün bunları yararlı, gerekli ve çağın icapları
gibi göstermişlerdir.

Eskiden beri bütün münkiri, mülhidi ve mürtediyle bir kısım din ve iman
düşmanları hep böyle davrandılar. İfsadı ıslah gösterdi, fesadı salâh saydı;
sürekli bozgunculukta bulundu, kitleleri birbirine düşürdü; farklılıkları kavga
vesilesi yaptı, tahrik edilebilecek saf yığınları provoke etti; kan, irin ve gözyaşı
üzerine saltanatlar kurarak kendi zevk ve sefalarına baktılar.

Müfsit, Allah kuralları dahil hiçbir nizama saygılı olmamış, hep başına
buyruk hareket etmiş ve her zaman bir anarşist gibi davranmıştır. O bir
dinsizdir ama dindar görünür; tam bir bozguncudur, ancak hep ıslahtan dem
vurur. Bir despottur, fakat ağzını her açısında “demokrasi” der durur; sürekli
terör estirdiği halde hiç sıkılmadan “insan hakları”ndan söz eder. Aslında farklı
coğrafyalarda terörün asıl mimarı da işte odur.. odur yeryüzünde fitne ve fesadı
körükleyen; odur masum insanların kanına giren; odur diktatörlük tesis etmek
için uluslararası kuralları kendine benzetmek isteyen; odur çıkarları uğruna
canlara kıyan ve hânümanları yerle bir eden ve odur siyasî, idarî, iktisadî,
kültürel bunalımlara sebebiyet veren…

Hele bir de bunların arkasında –Âkif’in ifadesiyle– zulmü alkışlayan, zalimi
seven, şirretleri sevindirmek için kalkıp kendi değerlerine söven tali’siz bir
güruh vardır ki, onlar da, duruşları itibarıyla öncekilerden daha geri
değillerdir; böyleleri, her şeye bir “Evet!” çeker, ellerini göğsünde kenetler,
“Eyvallah!” der ve akıllı davrandıklarını, herkesi idare ettiklerini sanırlar..
oysaki fesadın kanunu, kuralı olmadığı gibi müfsidin de belli bir çizgisi yoktur.
O, bugün böyle, yarın başka türlü, öbür gün ayrı bir fanteziye dilbeste ve bir
başka zaman da farklı bir hezeyan peşindedir. İşte, bunları alkışlayanların
hâlleri bunlardan daha utandırıcı ve daha acıdır.

Bunlar, farkına varmadan bir gün “demokrasi”, “hürriyet” ve “insan hakları”
sözcüklerini alkışlarlar; bir başka gün ise, müfsitlerin darbelerine, zalimce



savaşlarına, kan döküp kan içmelerine yahşi çekme mecburiyetinde kalırlar.
Öyle görülüyor ki, insanlık Allah’a yönelip, her şeyi bir kere daha Hak

divanındaki mukadder duruşuna göre gözden geçireceği âna kadar ne fesat
denen bu mel’anet dinecek, ne yeryüzündeki kargaşalar sona erecek ne de
asırlardan beri hayal edip durduğumuz huzur ve umumî saadet rüyaları
gerçekleşecektir; zira:

“Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır,
Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.
Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfı Yezdân’ın…
Ne irfanın kalır tesiri kat’iyen, ne vicdanın.”
(M. Âkif)

Bu itibarla da bize, verilen çerçevede her zaman fesada karşı, onunla baş
edebilecek dinamiklerle dimdik durmak, ıslah düşüncesine kilitli bulunmak,
zulümden fersah fersah uzaklaşmak, adaletin yanında olmak ve en korkunç fesat
girdapları karşısında dahi “pes” etmeden hakkı tutup kaldırmak düşer.

1 Bkz.: Mâide sûresi, 5/64-66.

2 Bkz.: Bakara sûresi, 2/30.

3 Bkz.: Bakara sûresi, 2/11.



FİTNEYE YENİK YILLAR
Fitneye; deneme, test etme, potadan geçirme, hası hamdan, altını taştan-

topraktan ayırma denebileceği gibi, kargaşa çıkarma, bozgunculuk yapma,
hercümerce sebebiyet verme ve insanları birbirine düşürmeye de fitne
denegelmiştir. Ayrıca, bizim için bazen bir risk de ifade eden bedenî ve
cismanî yanlarımızın ve mal-mülk, evlâd ü iyal, sıhhat, afiyet, gençlik, makam,
mansıp türü şeylerin yanında, fakr u zaruret, hastalık, yaşlılık halleri; günahlara
açık ortamda bulunma, nefs-i emmârenin güdümünde olma, insî-cinnî
şeytanların tuzağına düşme; ehl-i küfür ve ehl-i ilhadın zulüm, işkence ve
baskılarına maruz kalma; değişik dayatmalarla dine-diyanete aykırı şeylere
zorlanma; Müslümanca yaşamadan ötürü mahkemelerde sürünme, zindanlara
atılma, sürgünlere gönderilme; yakınlarının, hususiyle de kendi evlâtlarının
inanç ve düşünce istikametini bozacak cereyanlar karşısında sağlam durup
duramama; münafık gürûhun farklı yollarla milletin birlik ve beraberliğini
bozma gayretlerine karşı dayanma... evet, bunların hemen hepsi de birer fitnedir
ve bu fitnelerin bazıları, Kur’ân’ın ifadesiyle, insan öldürmeden daha büyük bir

cinayettir.1 Aslında Kur’ân-ı Kerim “İmtihan olarak sizi şerle de hayırla da

deneriz.”2 buyurarak bize fitnenin çeşitliliğini hatırlatır ve yürüdüğümüz yolun
ülü’l-azmâne bir metanet istediğine dikkatlerimizi çeker.

Evet, insan, bedenî ve cismanî arzularıyla imtihan olduğu gibi, bazen
dünyanın câzibedar güzellikleriyle, maddî imkân ve servetle, iktidar ve
kuvvetle, bazen belâ ve musibetlerle, değişik ihtilâf ve iftiraklarla, bazen de
içtimaî düzenin bozulması, toplumun anarşi ve kargaşaya girmesi… gibi
hususlarla da imtihan olur.. ve bunların bütünü de fitne kategorisine girer.

Bir toplum ve ülke için fitnenin tahribatı, haricî düşmanların o ülkeyi işgal
edip o toplumu esir almalarından daha tehlikelidir. Milletler, yabancı
müstevlîler karşısında her zaman derlenip toparlanmış, bir cephe oluşturmuş ve
onları ülkelerinden sürüp çıkarmışlardır ama, kendi içlerindeki fitne ve fesadı
aşmada o kadar başarılı olamamışlardır.. ve hele bu fitne, yabancı ideolojilerin
güdümünde, değişik kesimlerin birbirlerine karşı kinleri, nefretleri,
kıskançlıkları körüklemesine dayanıyorsa.. evet, böyle bir fitneyi aşmak hiç de
kolay olmasa gerek. Her şeyden evvel öfke, nefret, hazımsızlık ve ilhad
düşüncesi çok defa fazilet hislerini baskı altına alır; toplum fertleri arasında



evrensel insanî değerleri yok eder ve fertleri insan bozması birer canavar
hâline getirir. Her yanda ihtilâf ve iftirak hırıltıları duyulmaya başlar; zayıf
karakterler teröre sürüklenir. Bazen de her şey öylesine şirazeden çıkar ki,
mesele korkunç bir hercümercin her tarafı sarmasıyla kalmaz, anarşi dalgaları
pek çok kimsenin iman ve ümidini de alır götürür.

Bütün bunların yanı sıra biz, din ve diyanet adına maruz kalınan şeylere de
fitne deriz. Ne var ki böyle bir fitne, ehl-i iman için bir mânâda belâ
sayılmasının yanında, çok defa onların iman iradelerini güçlendirdiğinden,
musibetzedelerin pek çoğunu ahlâkî arınmaya götürdüğünden ve hatalara
keffaret olma özelliği taşıdığından dolayı yararlı da sayılabilir. Hele, böyle bir
ibtilânın ızdırar diliyle Cenâb-ı Hakk’a teveccühe vesile olma gibi bir yanı
vardır ki, insan bu şekilde bir dua ufkunu ancak değişik belâ, musibet ve
fitnelerin pençesinde kıvranırken yakalayabilir ve “nur-u tevhid” içinde “sırr-ı

ehadiyet” tecellisinden ne iltifatlar ne iltifatlar görür.3

Ayrıca, aktif sabır ve kadere rıza çerçevesinde fitneler imbiğinden geçmenin,
çok defa farklı mevhibe sağanaklarına vesile olduğu da sık görülen
hâdiselerdendir. Ancak konuya, fitneye maruz kalan ve başına gelenleri
“Allah’ın takdiri” deyip gönül hoşnutluğuyla karşılayan değil de, ona sebebiyet
veren, onu körükleyen ve onunla bir yerlere varmak isteyen zalimler ve tiranlar
açısından bakıldığında, durum tamamen farklılık arz eder; evet, o, mü’minler
için izafî bir rahmet olmasına karşılık, Kur’ân-ı Kerim’in de pek çok âyât-ı
beyyinâtıyla ifade buyurduğu gibi, fitneye sebebiyet veren gaddar ve hattâr
kimseler zaviyesinden bir şeytan işi, küfre denk bir fesat ameliyesi, ehl-i imana
karşı mülhidlerin küfürlerini ifade etmelerinin unvanı, imansızların, mü’minleri
yürüdükleri yoldan saptırma cehdi, İblis’in, insanlar içindeki yardımcıları
vasıtasıyla şeytanî oyunları ve bunların, zayıf karakterli ve her zaman şuna buna
âlet olabilecek veya provoke edilebilecek kimseleri, yerinde kargaşaya,
yerinde anarşiye sürükleme gayreti olarak yorumlanmıştır.

Bunların yanında günümüzde ideolojik, siyasî ve ilhad, inkâr kaynaklı bir
fitne daha vardır ki, zannımca en tehlikeli olanı da işte budur. Bu tür fitneler
bazen bütün toplumu temelinden sarsacak öyle geniş alanlı hercümerçlere
sebebiyet verir ki, hiçbir şey yerinde kalmaz. Topyekün değerler altüst olur,
her yanda kol gezen anarşi karşısında kuvve-i mâneviyeler kırılır, iradelerde



çatırtılar duyulmaya başlar ve toplumu/toplumları bir baştan bir başa yeis
kaplar.

Bugüne kadar gelmiş-geçmiş toplumların en gözdesi ve güzîdesi Asr-ı
Saadet insanları dahi –belli ölçüde de olsa– hercümerç yaşamış ve iç içe
fitnelerle kan ağlamışlarsa, bu devvâr u gaddardan bugünkü nesiller de, yarınki
kuşaklar da daha çok çekecek demektir. Bir kısım olumsuz tesirleriyle ta
günümüze kadar gelen ve şimdilerde de bazı asabî ruhları harekete geçiren o
kadîm fitne, hâlâ bazı mülhidlere, münafıklara ve İslâm’ın ikbalini
hazmedemeyen din düşmanlarına malzeme teşkil etmekte ve onların eliyle yeni
yeni fesatlara sebebiyet vermektedir. Hadis kitaplarında, “el-Fiten ve’l-
Melâhim” başlığıyla verilen fitne, âhir zaman hâdiselerinin en büyüklerinden

biri ve kıyametin de en belirgin alâmeti olarak zikredilmektedir.4

Konuyla alâkalı gaybî haberlere mahrutî ve küllî bir nazarla bakabilenler, bu
fitne/fitnelerle büyük ölçüde İslâm’ın etrafındaki surların yıkılacağını,
mü’minlerin paramparça olacağını, dinin inkâr edilip diyanetin zaafa
uğrayacağını, her tarafta yalancı tiranların seslerinin duyulacağını, islâmî
coğrafyada ırz, haysiyet ve namusun pâyimal olacağını, çalıp çırpmanın ahvâl-i
âdiyeden sayılıp, helâl ve meşru mülâhazalarına itibar kalmayacağını, içki, zina
ve değişik cinayetlerin herkesi canından bezdirecek şekilde yaygınlaşacağını,
herkesin hayvanî hislerine yenik düşüp sadece kendini düşüneceğini görür ve

ürperirler.5

Çalmanın çırpmanın yaygınlaştığı, hortumlayan hortumlayana millet malının
çarçur edildiği, haramın-helâlin unutulduğu, yalanın, fuhşun mübah sayıldığı,
dinin tahkîr edilip diyanetin gereksiz görüldüğü, her yerde kan dökülüp kan
içildiği, dört bir yanda fitne çarklarının dönüp durduğu, gücü-kuvveti temsil
eden bazı kimselerin bu fitne ve fesat çarklarına su taşıdıkları şu meş’um
dönemi “el-Fiten ve’l-Melâhim” faslının neresine yerleştireceğimizi
bilemeyeceğim ama, dünyada her şeyin şirazeden çıktığı ve büyük ölçüde
insanî değerlerin altüst olduğu muhakkak.

Allah’ın inayetinden hiç ümit kesmedik; en büyük sermayemiz de işte bu
ümit.! Kesmeyeceğiz de, zira aktif sabrımızın üzerinde temellendiği ruh da işte
bu ruhtur.

1 Bkz.: Bakara sûresi, 2/191.



2 Enbiyâ sûresi, 21/35.

3 Bkz.: Bediüzzaman, Lem’alar s.4 (Birinci Lem’a).

4 Bkz.: Ebû Dâvûd, melâhim 14; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/488; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr
18/220-221.

5 Bkz.: Bediüzzaman, Şualar s.563-584 (Beşinci Şua).
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Takdim Yerine
Sahabeyi gün yüzüne çıkaran en temel iksirdir sohbet. Muhterem Müellifimiz’in

ifadeleriyle kalb, irade, his ve şuurlarını o Kutup Yıldızı’nın çevresinde dönmeye
bağlamış bu aktif sabır kahramanları, en yüksek şâhikaların üveyki olma pâyesini bu
hususiyetleriyle elde etmiş ve huzurun insibağından aldıkları feyizle hizmette de
zirveleri tutmuşlardır ki “sohbet” pâyesiyle öne çıkan bu güzide topluluğa, “musâhabe
kahramanları” mânâsına “ashab” denilmektedir.

Yeryüzünün en bahtiyar insanlarıdır ashab; ötelerden, ötelerin de ötesinden haber
veren Zât’ın, göklerle irtibata geçtiği ânı müşahede etmiş; zâhiren aralarında duran ukbâ
edalı bir beşerin, verâların verâsıyla münasebetine şahit olmuşlardır! Her gün yeni bir
semavî sofranın başına kurulmuş, göklerin ve yerin Mâliki’nden gelen yeni yeni
mesajlarla beslenmiş, hemen her hâdise ile alâkalı nâzil olan rahmet damlalarıyla
sürekli yıkanıp arınmışlardır. “Kur’ân’ın mucizesi o altın nesil, vahyin canlandırıcılığı
ve sohbetin insibağıyla âdeta yeniden dirilmiş; sürekli akıp duran mesajların arasında
kendileriyle alâkalı bir hususu işittiklerinde, hatta bazen gizli bazen açık kendi
isimlerini duyduklarında bütün bütün şahlanmış; sonra da mazhar oldukları bu en büyük
nimeti başkalarına da duyurabilmek adına yollara dökülmüşlerdir ki bu canlılıklarının
en temel kaynağı, İnsanlığın İftihar Tablosu Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile
olan musâhabeleridir.

Öncelikle sohbet, çok şümullü bir kelimedir; her türlü nasihat ve irşat da bu sohbet
mânâsına dahildir. Bilhassa maddi kılıcın kınına girdiği ve sözün “sultan” koltuğuna
oturduğu demlerde sohbet, yunup yıkanmanın en temel unsuru hâline gelmiştir ki Fahr-i
Âlem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), geleceğe ait tabloları resmettiği bir yerde
buna dikkat çekmiş ve “nurdan minberler” üzerinde yükselen soluklara, peygamberlerin
bile gıpta ile bakacaklarının haberini vermiştir. Demek ki müjdesi verilen dirilişin
önemli bir yanınını, mev’izelerdeki sohbetler teşkil edecek, âhir zamanda ümmet-i
Muhammed’e diriliş üfleyecek zevatın önemli unvanlarından birisi de “nâsih” olacaktır.

Bilindiği üzere Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) lâl ü güher
sözüyle din, bütünüyle nasihatten ibarettir ve dinin ruhu olan bu nasihatler de işte bu
sohbet atmosferlerinin semeresidir ki bu, ferdî ve içtimaî plânda dinin yaşanıp
yaşatılabilmesi için zaruret ölçüsünde bir ihtiyaçtır.

Sohbeti sohbet yapan en temel unsur, onun “Cânan” etrafında cereyan ediyor
oluşudur; dış görünümü itibariyle sohbet edalı olsa bile dâyesinde marifetullah
mayalanmayan birliktelikler sohbet sayılamaz!

Öte yandan sohbetin derinleşmesi ve muhatapların da katkısıyla enginlik
kazanabilmesi için onun, hadisin ifadesiyle “tezâkür” boyutlu cereyan etmesi de ayrıca



önemlidir.
Şu da bir gerçek ki hâl dilinin sohbeti, kâlden daha tesirlidir. Hatırlanacağı üzere

Sultan-ı Rusül Efendimiz’in beyanlarına göre hakiki mü’min, görüldüğü zaman Allah’ı
hatırlatan bir dildir. Her ne kadar her sohbette bu insibağdan bir yansıma bulunsa da
Allah dostlarının sözlerinden, bakışlarından, yüz hatlarından, dudak ve el
hareketlerinden öyle bir ruh ve mânâ akışı hâsıl olur ki onu, kitaplardan okuyarak elde
etmek mümkün değildir. Bir hak erinin namazda kıvrım kıvrım kıvranmasının, huzur-u
ilâhîde iki büklüm olmasının, kalbinin haşyetle çarpmasının ve yanaklarının
gözyaşlarıyla ıslanmasının o meclise dolduracağı mânevî havayı doğrudan doğruya onun
atmosferine girmeden ve onunla diz dize gelmeden teneffüs edebilmek imkânsızdır.
Anlattığı konunun içine giren, oturduğu yerde kendini unutup resmettiği hâdisenin aktör
veya figüranlarından birisi haline gelebilen ve âdeta “fenâ fi’s-sohbet” olabilen bir
nefesin solukları, ölü gönüllere bile hayat üfleyen iksirlerdir. Zaten bir insanın diri
kalabilmesi de, böylesine bir atmosferden beslenmesine ve oradan doldurduğu
heybesini başkalarına da taşıyıp etrafına hayat üfleyebilmesine bağlıdır. Bu açıdan
bakıldığında Müellifimiz’in, “Hâl ile hallolmayacak mesele yoktur!” şeklinde sıklıkla
tekrarladığı hakikat, günümüz nâsihleri için çok şey ifade etse gerek!

Tabi ki sohbetin bu sihirli atmosferinden tam istifade edebilmek için, “niyet” ve
“nazar” mutabakatının lüzumu da şarttır. Aksi halde sohbet edenle bu sohbeti dinleyen
arasında, ay ve güneş tutulması manasında bir hüsuf ve küsufun yaşanması mukadderdir
ki İki Cihan Serveri’nin sohbetiyle müşerref olduğu halde Ebû Leheb ve Ebû Cehil gibi
daha nicelerinin, bu sohbet çağlayanından eli boş geri döndüğü; niyet ve nazarı tam olan
Ebû Bekir’in zirvelere uçtuğu demlerde benliğine takılanların kuru bir inat uğruna yok
olup gidişleri hiç unutulmamalıdır. Mîrî’nin dediği gibi nisan yağmurundan yılan zehir,
sadef de inci devşirir!

İnsanı hakikate ulaştıran iki temel yoldan birisinin “sohbet”, diğerinin ise “hizmet”
olduğu da unutulmamalıdır. Zira insanı “yaşatma” ufkuna ulaştırmayan sohbet, sohbet
değildir; temsille hayat bulmayan, pratiğe dönüşüp yaşatma idealiyle insanı yollara
düşürmeyen ve fark ettiği güzellikleri başkalarına da tattırmayı hedeflemeyen sohbetin
semeresi yok hükmündedir. Zira küçük küçük pınarları sinesinde birleştirip dere
yataklarında akıp gitmeyen, nehirlerle buluşup çağlayanlar halinde dağ ve ovaları
aşamayan, okyanuslarla buluşup daha engin ufuklara yelken açmaya kapı aralamayan
sohbetlerin yarını yoktur!

Şüphesiz böylesine engin bir sohbet zemininde gelişen “musâhabe” de sıradan
değildir; bilakis o, enginliklere açık, zengin ve çok derinlikleri olan bir arkadaşlıktır. O
aynı duygu, aynı düşünce, aynı davayı kucaklayan ve aynı şeyleri paylaşan insanların bir
araya gelmeleriyle gerçekleşen, Zât-ı Ulûhiyet’i müzakere, İnsanlığın İftihar Tablosu’nu
yâd etme, tevhid, tehlil, tesbih, tahmidle derinleşen bir sohbet arkadaşlığıdır. Bu,



öylesine ukbâ buudlu bir arkadaşlıktır ki kabir bu arkadaşlığı engelleyemez, ölüm bu
arkadaşlığın arasına giremez. Evet, “Birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz cenupta,
birimiz şimalde, birimiz dünyada, birimiz ukbâda olsak yine beraberiz.” mülâhazası
etrafında gerçekleştirilen bir arkadaşlığa dünyada hiçbir şey mâni olamaz.

İşte, şu anda elinizde tutuyor olduğunuz “Sohbet Atmosferi” adlı eserimiz, dünden
bugüne “nâsih” ünvanıyla tanıdığımız Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin, işin
bidâyetinden bu yana inşa ettiği bu atmosferin “sohbet” televvünlü yeni bir semeresidir.
Aynı zamanda bu, bu iklim ve birikimin daha çok semere vereceğinin de bir habercisi.
Zira işin başından itibaren Saâdet Asrı’ndaki bu sohbet coşkunluğunun taşındığı
minberler, dünün referansıyla bugün ve yarınları şekillendiren birer dile dönüşmüş, bir
sahabe hassasiyetiyle geleceği şekillendirecek bir “sohbet” zenginlik ve hazinesini
semere vermiştir.

Şunu teslim etmemiz gerektir ki ülkemizde, Asr-ı Saâdet zenginlik ve coşkusunu bu
ölçüde minber ve kürsülere taşıyan insan, şüphesiz Hocaefendi’dir. İlk günden itibaren
her sohbetini o, başta Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) olmak üzere hep
peygamberler ve sahâbe ile şekillendirmiş, vahyin insibağını muhataplarının gönlüne
taşımak suretiyle memleket çapında çok farklı bir sohbet iklimi meydana getirmiştir.
Hatta meseleyi daha da ileriye götürerek bu atmosferi cami cemaatinin sınırları dışına
taşımış ve onu, daha büyük kitlelere de mâl edebilecek çok farklı, yeni ve orijinal
kanallar oluşturmuştur. Bugün dünyanın dikkatini çeken ve İslam’ın geleceği adına yeni
bir ümide dönüşen “musâhabe” erlerinin yetiştiği atmosfer de işte böylesine bir
zemindir. Adeta bu sohbetlerle Hocaefendi, aradaki uzun zamanı tayyetmiş ve doğru
kaynaktan beslenmeye muhtaç bugünkü neslin dudaklarını, vahiy ve nübüvvet musluğu
ile birleştirmiş, bir taraftan kendi bünyesinde tecessüm ettirdiği o engin ruhu yansıtırken
diğer yandan da gözü ilklere odaklı yepyeni bir musâhabe ve hizmet anlayışını
şekillendirmiştir.

Şüphesiz her dilimi “Cânan” edalı bu atmosferin şekillendirdiği sohbetlere,
mekanların cidarları kement vuramamış, bilakis o, örnekleri kendinden bir harekete
dönüşerek dünyanın gün gören her beldesine taşmış ve ilk günlerde olduğu gibi hiç
kimseyi dışarıda bırakmamak kaydıyla herkesin elinden tutabilmek için yollara
dökülmüştür. Dünden bu yana heraklit görünümlü nice sesler tesirini bir bir yitirirken,
küçülen dünyanın gözünde daha da büyüyerek hayranlık ve gıpta ile bakılan bu duruş,
işte sözünü ettiğimiz bu sohbetlerin semeresidir. Hakkını teslim etmek gerektir ki
dünyanın semasına artık cemre düşmüştür ve gelecek, atmosferin şartları ne olursa
olsun dünya çapında bir bahara gebedir! Bu maya, Anadolu’nun bağrında gelişmiş,
rüştünü de burada ispat ederek gün görmüş her noktaya ulaşmış, Allah Resûlü’nün
Arafat musâhabesinden intikal eden bu en kutsal emaneti taşıma sevdasıyla her ev ve
çadırın kapısında belirmeye başlamıştır. Bundan sonrası, bir yıllık semeresiyle Allah



Resûlü’ne gelen ve “İçinde İslâm’ın konuşulmadığı hiçbir ev kalmadı!” müjdesini
vererek Fahr-i Âlem Efendimiz’i sevindiren hicret eri Mus’abların gayretine bağlıdır!
Asırlardır rehnedâr olan bir davanın ayağa kaldırıp dünkü canlılık içinde yeniden
temsil edilebilmesi de, ancak böylesine bir musâhabeye bağlıdır!

Bu arada Sohbet Atmosferi’nin, 1980 öncesi dönemde gerçekleşmiş sohbetlerin
semeresi olduğu unutulmamalıdır. Ülkenin kaos üstüne kaos solukladığı ve yıllardır
imandan mahrum bırakılan nesillerin birbirini yok etmeye odaklandığı o günün
şartlarında kendisine tevcih edilen pek çok soruya Hocaefendi’nin, muhatapların ve
şartların durumunu nazar-ı itibara alarak irticalen verdiği cevapları ihtiva eden bu kitap,
sohbet âdâb u erkânının anlatıldığı giriş mahiyetinde uzun bir yazı ile başlıca dört
bölümden oluşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Sohbet Atmosferi, Asr-ı Saâdet öncesi
cahiliye günlerinden akıp gelen bir neslin, Resûl-i Kibriyâ’nın dirilten soluklarıyla
şekillenip insanlığın muallimi olma yüceliğine yürüdüğü gibi bugünkü cehalet ve
tefrikanın kasıp kavurduğu iklimden başlanarak, hangi şartlarda ve nasıl bir dönüşüm
yaşadığının da en canlı bir şahididir.

Aynı zamanda ihtiva ettiği konuları itibariyle Sohbet Atmosferi, kainat ve insanı
kuşatan zenginlikteki muhtevasıyla, aklın kurcaladığı ve cevabını aradığı birçok konuya
açıklık getiren temel bir eser hüviyetindedir. Toplumun o gün sorduğu sorulara verilen
cevapları bünyesinde barındırması yönüyle canlı ve günümüz insanının da aklına takılan
hususları izah ediyor olmasıyla, aynı zamanda aktüel değeri olan bir kitaptır. Her
şeyden önemlisi, Hocaefendi’nin musâhabe iklimini yansıtması bakımından duru ve
şeffaf bir ayinedir!

Atmosferlerimizin “sohbet” insibağlı, aksiyonumuzun da “hizmet” yörüngeli olması
ümidiyle...

Nil Yayınları



Soru-Cevaplar Üzerine1

Akşamları camide tertip ettiğimiz sorulu-cevaplı sohbetlerde niyetimiz,
Müslümanların itikat ve amelle alâkalı sorularına bilebildiğimiz kadarıyla cevap
vermektir. Fakat bazen sorular tam olarak maksadı ifade edemez, bazen de cevabını tam
bulamaz. Bazı zaman olur ki, cevap verildi zannedilen hususlarda cevap hiç de
tatminkâr değildir. Esasen bu kadar soruya, çok uzun araştırmalar sonucunda ayrıntılı
cevaplar vermek icap eder. Ayrıca soruları tasnif etmek ve mükerrer soruları çıkarmak
için önceden ciddi bir çalışma yapmak da gerekir ki, benim de o kadar vaktim olmadı.

Keşke bütün vazifemiz bu olsa; her zaman halkla beraber olsak ve bu vazifede bize
düşen işi tam yapabilsek... Evet, biz, bize düşeni, onlar da kendilerine düşen vazifeyi
yapsalar. Zaten insanın şu imtihan dünyasına gönderilmesindeki asıl hikmet ve sır da
budur. Bu kâinatı kuran, bu düzende her gün ayrı ayrı şeyleri insanlara gösteren, farklı
âlemleri bir şeride takıp halkın nazarına arz eden Allah, herkese bir vazife takdir
etmiştir. Öyle ise herkes, kendi çapında, kendisine yüklenen vazifeyi yapmalı ve
kendisinden istenilenleri yerine getirmelidir.

Ben şahsen, İmam Gazzâlî’den istenen şeyi asla veremem; aslında böyle bir vazife
bana yüklenmiş edilmiş de değildir. Çapım ve bilgi ufkum ölçüsünde benden
istenecekler istenmelidir. Aynı şekilde cemaat olarak sizin de vazifeleriniz vardır. Bu
itibarla, herkes kendi vazifesini yapmalı ve kendisine verilen rolü oynamaya
çalışmalıdır. Neticede Allah da (celle celâluhu) yapmayı adaletinin muktezası saydığı
işleri lütfedecek ve hakkımızda hüküm verirken de dünyada bize verilen vazifeleri
yapıp yapmadığımızı değerlendirmeye alacaktır.

Tabir caizse âdeta bir dostluk kurmuşuz; her işte O’nu anıyor, her işi O’nun hesabına
yapıyoruz gibi bir durumumuz var. Evet, yaptığımız işlerde iki kişinin üçüncüsü, üç
kişinin dördüncüsü, dört kişinin de beşincisi O’dur (celle celâluhu). Yürürken, yerken-
içerken ve yolculuk yaparken O’nu daima başımızda kontrol eden, görüp gözeten
Müheymin ve Rakîb olarak görmeli, öyle düşünmeli ve davranışlarımızı ona göre
tanzim etmeye çalışmalıyız. Bir gün mutlaka hepimiz O’nun huzuruna çıkacağız ve bütün
sırlar ortaya dökülecektir. Aczimiz, zaafımız, beşerî garîzelerimiz, şehvete
mağlubiyetimiz, hayvanî hisleri yaşayışımız ve bunlardan dolayı sürçüp yüz üstü
düşmemiz, çamura batmamız... Evet, bunların hepsi bizim serâzât, sınır tanımayan
fıtratlarımızın gereğiydi ve bütün bunları da yaptık ama, Sultan Ahmet’in de dediği gibi,
“Sultana sultanlık, nitekim gedâya da gedâlık yaraşır.” demeliyiz.

Burada, madde âleminde varlık sebebim olan babamın ölüm döşeğinde iken
Mevlâna’dan naklettiği bir vak’ayı size arz etmek istiyorum:

Gazneli Mahmut döneminde bir eşkıya çetesi türemiş. Bütün muhafızlar ve zamanın



emniyet teşkilatı ne yaptıysa bunları bir türlü ele geçirememiş. Neticede pek çok işini
bizzat kendisi yapan Gazneli Mahmut, kendisi devreye girmeye karar vermiş ve tebdil-i
kıyafetle bir şekilde bu haydutların arasına girmiş. Sonra bir gün, büyük bir soygun için
plân yapmak üzere bir araya gelir bu çete. Herkes kendi hünerlerini anlatır. Biri, düz
kale duvarına bir anda çıkabileceğini; diğeri, koku alma duyusunun çok gelişmiş
olduğunu, içerde ne varsa onun kokusunu alabileceğini söylerken bir başkası da her
kapıyı açabileceğini söyler. Herkes kabiliyetlerini söyledikten sonra sıra Gazneli
Mahmut’a gelir ve kendisinin ne hüneri olduğu sorulur. O da, “Benim hünerim
sakaldadır; suçlu, celladın elinde bile olsa, bir kez oynadığım zaman sakalımla
kurtarırım onu.” der.

Plân yapılır ve ertesi gün çok büyük bir soygun olur. Bunu müteakip Sultan Mahmut,
isimlerinden oturdukları adreslere kadar hırsızlar hakkındaki bütün ayrıntıları
muhafızlara verir ve hepsinin huzuruna getirilmesini ister. Bir müddet sonra bütün çete
huzurunda hazırdır. Bir anda onu karşılarında görünce şaşırırlar ve başları önde,
haklarında verilecek hükmü beklemeye dururlar. Gazneli Mahmut, “Dün gece hepiniz
kendi hünerlerinizi gösterdiniz. Bunlar çok ustacaydı. Şimdi sıra bana geldi, ben de
kendi maharetimi göstereceğim.” der ve merhametini sergilemek için sakalını oynatır.
Böylece onlar kendi tavırlarını ortaya koyarken, Sultan da şanına yakışanı yapmış ve
bütün suçluları affedip onlara ıslah olma yolunu açmıştır.2

Biz de bu dünyada üzerimize düşen rolü oynayacak ve ötede O da (celle celâluhu)
adalet ve rahmaniyetiyle tecelli edecektir ki biz de onu bekliyoruz. Evet, rahmetiyle
hakkımızda iyi takdirlerde bulunmasını, bizi hoşnut ve razı edecek hükümler vermesini
umuyoruz.

Arz ettiğim gibi, niyetimiz sorulara cevap vermek ama ben bu işi ancak bu kadar
yapabiliyorum. İnşâallah, daha maharetli biri gelir, bu meseleleri size daha detaylı
anlatır. Ancak şu anda bana düşen budur. Bu konuda kendi rolümü oynayacağım; zaten
elimden başkası da gelmez.

***
İnsan bir hayrı elde etmek için beklediği ve o hayrın yolunda olduğu müddetçe hayır

işliyor, sevap kazanıyor gibi olur. Namaz, insana sevap kazandırdığı gibi, namaz için
abdest alma, hatta bazen –bir hadis-i şerifin işaret ettiği gibi– çok meşakkat ve
zorluklarla abdest alma da insana ayrıca sevap kazandırır.3 Haddizatında bu abdest, sırf
namaz kılmak için alınmıştır. Mescide gidip namaz kılmak ibadet olduğu gibi, dinimiz
mescidin yolunda atılan adımları dahi ibadet saymıştır. Demek ki mukaddes işler
istikametinde alınan solukları, verilen nefesleri, atılan adımları Allah (celle celâluhu)
ibadet olarak kabul etmektedir.

Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) pek çok meşgaleleri olurdu;
cemaate namaz kıldırır, vaaz u nasihat eder, zevcelerinin hukukunu gözetir, çocuk



terbiyesi üzerinde durur, heyetleri kabul eder, yerinde savaşa gider ve insanların arasını
bulur... hâsılı, bir insanın altından rahatlıkla kalkamayacağı işlerin hepsini yapmaya
çalışırdı.

Bir gün Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), belki de bir heyetle görüşmesinin
uzaması üzerine yatsı namazını ciddi şekilde geciktirmişti ve insanlar da uyuklamaya
başlamıştı. Nihayet Hazreti Ömer dayanamayıp, “Namaz, namaz! Kadınlar ve çocuklar
uyuklamaya başladılar!” diye sesini yükseltmişti. Derken Efendimiz de yaptığı işi
bitirip gelmişti. Muhtemelen Hazreti Ömer (radıyallâhu anh) bu davranışıyla
uyumamaları için insanları ikaz ediyordu. Peygamberimiz gelince, onlara şöyle ferman
etti: “Şu anda yeryüzünde sizin gibi bu namazı bekleyen hiçbir topluluk yoktur.” 4

Tabi o gün bütün Müslümanlar Medine-i Münevvere’de olduğu için hakikaten
yeryüzünde namazı bekleyen başka cemaat olamazdı. Ayrıca Medine’nin etrafında öyle
bir cemaat de yoktu. Çünkü herkes yatsı namazını kılmış, yatmıştı.

Biz de bu şekilde camide başlattığımız sorulara cevap verme işini, insanların
işlerinin az olduğu yatsıdan sonra yapıyoruz. Bunun için geçirilen zamanı, din ve
diyanetin etrafında koparılmak istenen fırtınalardan doğan bir kısım şüphe ve
tereddütleri izale etme maksadıyla olduğu müddetçe, Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) hadislerine dayanarak söyleyebiliriz ki, inşâallah, Cenab-ı Hak ibadet
defterimize kaydeder.

İkinci olarak, bazen sorular içinde, ilmihâllerde rahatlıkla bulunabilecek soruların
olmasıdır ki, bu soruların cevaplarına herhangi bir ilmihâli okuyarak ulaşmak
mümkündür. Soruyu soranın kendisi de ilmihâlden bu soruların cevaplarına bakabilir.
Vâkıa ben bu soruları da küçümsemem ve hepsine cevap vermeye çalışırım. Ne var ki,
herkesin rahatlıkla yapabileceği bir işi burada ifade etmek, umumun vaktini almak
olacaktır. Ama yine de kimsenin hatırı kırılmasın diye bütün sorulara cevap vermek
isterim. Cevapları rahat bulunabilecek soruların sorulmamasını istememden de
inşâallah kimse rencide olmaz.

Sorulan sorular üzerine arz etmek istediğim üçüncü husus ise, bazen soruların,
soranın kendisiyle alâkalı olmasıdır.

Esasen sorulardan pek çoğu mevzu ve muhteva itibarıyla belki bir kitap, en azından
bir makale yazmayı gerektirir. Ama biz burada sadece bir şüphe ve tereddüdü
gidermeye matuf konuşuyoruz. Aslında, sadece sorulan sorulardan bir tanesine, gecenin
tamamını hasredip üzerinde dursak bile hakkıyla cevap vermiş sayılmayız. Burada bir
sorunun cevabı verildikten sonra hâlâ kafalarda tereddüt kalmışsa, daha sonraki
zamanlarda, kalan tereddütler tekrar dile getirilerek sorulsa daha iyi olur.

Bunun için beklemeye de gerek yok; evet, cevabın ardından hemen anlaşılmayan
yerler tekrar sorulabilir.

***



Aslında, kendini aşamamış bir insanın makam-ı fetvada bulunması ve kendisine
tevcih edilen her soruya cevap vermesi çok tehlikeli bir husustur. Keşke insan kendini
aşabilmiş olsa da sorulan her sorudan birkaç tanesine “Bilmiyorum” diyebilse ve sonra
bilmiyorum diyebildiğinden ötürü memnun olarak tevazu gösterebilse; böyle bir sohbet
Allah’ın (celle celâluhu) rızasına muvafık olur ve Resûl-i Ekrem’i de (aleyhissalâtü
vesselâm) memnun eder.

Bizim gibiler de, sanki cemaatin sorduğu her soruya cevap verme mecburiyeti var
gibi düşünüyor. Normalde bir nâdanlığın, cehaletin ve haddini bilmezliğin ifadesi olan
bu durum gerçekten düşündürücüdür. Ama neylersin biz de yaralı bir toplum içinde
neş’et etmiş bulunuyoruz. Ayrıca, soruya cevap verilmediğinde o soru cevapsızmış gibi
anlaşılabilir ve bu yüzden çeşitli şüphelerin oluşmasına sebebiyet verilmiş olur.

Şimdiye kadar fukaha-i kiram, muhaddisîn-i izam efendilerimizden kendilerine
sorulan soruların hepsine hemen cevap veren, bilebildiğimiz tek bir şahıs yoktur.
Mesela, Abdullah İbn Ömer Hazretlerine gelip soru sorarlar. O da, “Senin sorduğunu
bilmem.” cevabını verir. Soruyu soran şahıs giderken de Abdullah İbn Ömer Hazretleri,
“İbn Ömer ne güzel insan! Kendisine bilmediği bir şey sorulunca ‘Bilmem!’ diyebildi.”
deyiverir.5 Yine bir seferinde bir soruya tumturaklı ve güzel bir cevap yazan Ömer İbn
Abdülaziz (radıyallâhu anh), içine gelen ufak bir “biliyorum” esintisinden dolayı cevabî
olarak yazdığı mektubu yırtıp ayaklarının altına atıverir.6 “Hicret Şehri Medine’nin
İmamı” diye anılan İmam Mâlik Hazretleri de kendisine sorulan kırk sorudan otuz altı
tanesine “Bilmiyorum” diye cevap verir.7 İşte bu, nefsini aşmasını bilen insanların
tavrıdır.

Selefimiz hep böyle düşünmüş ve böyle yaşamıştır. Bu şekilde yaşamayan da onların
halefi sayılmaz. Bunlara, Kur’ân ifadesiyle, half (bozulmuş nesil) demek daha uygundur.
Âyette Rabbimiz, bu nesli şöyle anlatır: “Kendilerinden sonra yerlerine öyle bir nesil
(half) geldi ki namazı zâyi ettiler, şehvetlerinin peşine düştüler. İşte  bunlar mutlaka
azgınlıklarının cezasını bulacaklardır.” 8 Cenab-ı Hak bizi böyle bir âkıbetten
muhafaza buyursun!

Bizim dönemimizdeki mirasyedilerin elinde her şey maalesef berbat oldu. Tabi ki her
şeyle beraber makam-ı fetva da heder olup gitti. Çünkü bizler iç dünyamızı ihmal
ederek şehevât-ı nefsaniyemize uyduk.

İnşâallah ileride toplumun karşısına “her şeyi biliyorum” havasıyla çıkmayacak
insanlar gelir ve bu fetret faslını kapatmış olurlar. Ben hasbî olarak bu işe kendini veren
nesillerin geleceği hususunda çok ümitliyim. İnşâallah, dünyaya beş paralık kıymet
vermeyecek, kendisine gülündüğü zaman sevinecek, kınandığı zaman mesrur olacak,
kusurları söylendiğinde koynundaki akrep kendisine haber verilmiş gibi sevinecek
seviyede kendini aşmış insanların çıkacağı konusunda ümidim tamdır. Hem de
şairimizin dediği gibi;



“ Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.”
***

Camideki soru-cevap oturumlarında bana yöneltilen sorular, Müslümanlar arasında
bahis mevzuu olan ve bir kısım zayıf kimseler için –Allah muhafaza buyursun!– tereddüt
neticesi kaymaya sebebiyet verecek türdendi. Bunların cevaplarının olduğu kitapları
okumak suretiyle bu müşkilleri çözmek mümkün olduğu gibi, değişik vesileleri
kullanarak bir araya gelme ve soruları müşterek mütalâa ve müzakere ederek uygun
cevabın bulunması da güzel bir yoldur. Ancak bunun tehlikeli tarafı, sorular üzerinde
münakaşa yapmak suretiyle cerbeze ve diyalektiğe girilmesidir. Mesela, bir kişi bu
meselelere itiraz eden birisini karşısına alıp ona cevap vermeye çalıştığında, şayet
muhatap onu hafife alıyorsa, bu kişi tehlikeli bir yola girmiş demektir. Zira hiç gereksiz
yere itirazında inat eden bir muarız üretilmiş olur.

Bizim inandığımız şeyleri, en makul yollarla insanlara intikal ettirmedeki gayemiz,
sevdiğimiz Allah’ın (celle celâluhu) ve O’nun güzel emirlerinin herkes tarafından
hüsnükabul görmesidir. Biz Müslümanlar, Allah’ı severiz ve herkesin de O’nu
sevmesini isteriz. Öyle ise bunu kimseyi ürkütmeden, kaçırmadan, damarına
dokundurmadan ve tenfîr ettirmeden yapmaya çalışmalıyız.

Bu konuda belki de bazen başımızı muhatabın ayağının altına koymak icap edecek,
bazen yüzümüze tükürülecek ve haysiyet, namus ve izzetimizle oynanacaktır. Ama
neticede Allah (celle celâluhu) sevdirilebilirse biz bunlara katlanmaya razı olmalıyız.
Bizim için önemli olan; bazı kimseleri ilzam etmek ve seslerini kesmek değildir. Aksine
bizim vazifemiz; deme-damara dokundurmadan, hissiyatı tahrik etmeden, sadece ve
sadece O’nu anlatmak olmalıdır. Bu nokta bilinemediğinden, bazıları sanki karşı tarafı
susturma mecburiyeti varmış gibi tahrik edici şekilde konuşabiliyor ve dolayısıyla da
konuşmalarda “Senin iddiana göre…”, “Senin düşüncene göre…” gibi cümleler
kullanabiliyor.

Günümüzde, bakışları sadece maddeye açık, mânâya kapalı insanlar bazı şeyleri
kabul etmekte zorlanabilirler. Zira, şu âlem-i şehadette müşâhede ettiğimiz şeylerden
başka bir de gaybî varlıklar vardır. Allah, bunları –Kendisine iman dâhil– imanın
rükünleri olarak anlatmaktadır. Gaybın mutlakı vardır, mukayyedi vardır. Yani
insanların hiçbir zaman bilemeyeceği gayb olduğu gibi, bazı şartlar yerine geldiği
zaman bilebilecekleri gayb da vardır.

Bu cümleden olarak melâike-i kiram mukayyet gaybdır; bazılarınca bilinir,
bazılarınca da bilinmez. Cinler ve şeytanlar da öyledir. Bu mesele ortaya atıldığında
birisi, içinde bulunduğu havanın tesiriyle, “Ben cinleri kabul etmiyorum.” deyiverir. İşte
o zaman bunu söyleyen kimsenin üzerine gitmemek lazımdır. Çünkü o, inkâr etmeye
teşebbüs ve azmetmiştir. O anda onun karşısına gökten melek getirilip konuşturulsa
halüsinasyon gördüğünü düşünecek ve yine de inanmayacaktır. Hak ve hakikat adına



orada yapılacak şey, konuyu üstelememek olmalıdır. Çünkü onun, neticede inadından
dolayı gidip kâfir olma ihtimali vardır. Dolayısıyla, gayba ait meseleleri herkesin
seviyesine göre anlatmak çok önemlidir. Bu itibarla bu tür konularda muhatabın üzerine
gidilmemeli, mümkün olduğu kadar ona, inanabileceği aklî, mantıkî kıstaslar içinde
anlatılacakları anlatılmalı ve damarına dokundurulmamalıdır.

Bir defasında yanıma küfr-ü meşkûk (inançsızlığa götüren şüpheler) içinde insanlar
gelmişti ve ben de ikna edeyim diye en mantıkî delillerle onları karşıladım. Gerçi,
sonunda verecek cevap bulamamışlardı ama ayrılıp giderken inanmamaya azm (küfr-ü
mutlak) içindeydiler. Evet, böylelerine biz ne delil getirirsek getirelim kalbe imanı
koyacak olan Allah’tır; bizler sadece birer vesileyiz. Dolayısıyla reaksiyona sebebiyet
vermekten kesinlikle kaçınmalıyız.

Dikkatlerden kaçan diğer bir mesele de, dinin, özellikle akideye müteallik
meselelerinin münakaşa suretinde bahsinin doğru olmamasıdır. Evet, itikada ait konuları
ele alırken münakaşa üslubundan uzak durmak çok önemlidir. Bu tür sohbetlerde
muhataplarımız inatçı bir mülhit yani inkârcı ise, onun gideceği başka bir yer olmadığı
için mümkün olduğu kadar onu ikna etmeye, şüphelerini gidermeye çalışmak lazımdır.
Evet, dine ait herhangi bir meseleyi münakaşa mevzuu olarak ortaya atıp üzerinde
tartışarak o meselede şöyle-böyle münakaşa yapmak caiz değildir. Bunu yapan bir
insan, samimi dahi olsa, büyük bir günah işlemiş olur. Bu, tıpkı silah kullanmasını
bilmeyen bir insanın silahla uğraşması gibidir. Bazen beklenmedik olumsuzluklara
sebebiyet verilmiş olabilir.

***
Bizler maddenin esas alındığı bir asırda yaşıyoruz. Bugün maddecilik, insanın ailevî,

içtimaî, ilmî hayatı dâhil her şeyin temelinde. Öyle ki maddî olmayan şeyler, neticesi ve
eserleri görünse dahi hüsnükabul görmemekte.

Herkes maddeye bu ölçüde dalınca, Allah’a inananların dahi bugün bir bakıma
esbapperest hâle geldiği gözardı edilmemelidir. Onların Allah’a inanmaları bile
“Kâinatı Allah yarattı, zerreleri Allah hareket ettiriyor…” gibi net bilgiler ve formüller
altında, başka diyebilecekleri bir şey olmadığından dolayıdır. Günümüz Müslüman’ı
kendi kendine âdeta, “Ağzım böyle söylüyor ama sebeplerin tesiri de yok değil.” diyor.
Evet, madde şimdilerde kalbleri ve ruhları bu kadar ifsat etmiş durumdadır. Duygular
ve düşünceler bu hâle gelince bize de buna göre sorular teveccüh etmekte. Bizlere
düşen, o soruları, soranların seviyelerine göre gidermeye çalışmak olmalıdır. Aksine
cevaplar, ilk sebeplerinin tahlilinin yapıldığı laboratuar kıstas ve ölçülerine uymazsa
hemen inkâr basılır. Vâkıa, en pozitif ilimlerin bile belli sınırları vardır. Bunlar ancak
tecrübe sahasına getirebildikleri şeyler hakkında sağlam hükümler ortaya koyabilirler.
Şurası muhakkak ki, pozitif ilimler kendi sahalarındaki bir mesele hakkında yüzde bir
kat’î hüküm verebilse bile bunun dışında sırf bir tereddüt, zan ve faraziyeden ibaret



kalır. Aslında hâlâ ilmin yüzde doksan dokuzuna zan hâkimdir. Meseleyi bu açıdan ele
alacak olursak insaflı olmak ve dinî meseleleri hemen çar-çabuk tenkit edip inkâr
etmemek lazımdır. Bu da onların yapması gereken şeydir.

Vâkıa, Müslüman da bir bakıma değişik meseleleri akıl açısından ele alır. Fakat
Müslümanın meseleyi akıl açısından ele alması, vahyin ve ilhamın ışığı altında, aklın
rehberliğiyledir. Ama bu, kat’iyen bir Descartes akılcılığı veya ilk Yunan filozoflarında
olduğu gibi tamamen aklı hâkim kılma şeklinde değildir.

Evet biz, vahiy ve ilham buutlu aklı esas alırız. Müşâhedeye tâbi tuttuğumuz
şeylerden aklî terkipler, tahliller yapar, bu sentez ve analizlerle bir kısım neticelere
varırız. Binaenaleyh müşâhede ettiğimiz şu kitab-ı kebir-i kâinat pek çok kanun ve
kıstaslarıyla, olup biten hâdiselerin arkasında bir olan Allah’ın mevcudiyetini
göstermektedir. Bunun gibi Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan da muhtevasının delâletiyle bir
peygamberi gösteriyor ve bir olan o Allah’a delâlet ediyor.

İşin esası, kendilerini iyi yetiştirmiş insanlar, iman ve Kur’ân’la alâkalı meseleleri
onlara muhtaç kafa ve gönüllere yerinde, zamanında ve en uygun şekilde götürme
mecburiyetindedir. Bu noktadaki taktik hatası, arada bir nefretin meydana gelmesine
sebebiyte verebilecektir. Bunun için muhtaçlara, en mükemmel ilmî kanunlar ve
laboratuarın kat’î olarak ortaya koyduğu sonuçlarla anlatılacakları anlatmalıyız.

Bundan başka; anlatan, evvela anlattığı meselelerde iz’an-ı kalbe sahip olmalıdır. İki
kere ikinin dört etmesi meselesinde bile bazı itirazlar olabilir. Onun için mü’min
bundan daha kat’î bir kanaate sahip olmalıdır. Aksi durumda ne kadar parlak bir anlatış
tarzı olsa da bu, karşı tarafta bir reaksiyona sebebiyet verebilir.

Bu hususta önemli bir esas da, karşımızdaki insanı mutlaka ilzam edip sesini kesmeye
şartlanmamaktır. Mü’minin vazifesi, hakkı anlatmaktır. Bu konuda bir insanın
anlatmasına reaksiyon gösteriliyorsa, onun yerine bir başkası anlatmalıdır. Zira önemli
olan, yeryüzünde Allah’ın istediği hususların anlatılması ve bunların sevdirilmesidir.
Bu itibarla da bunu kim yaparsa yapsın o makbuldür. Kalbi kaskatı, kendi his âleminde
henüz hazır olmayan ve ruhu bu mevzuya yabancı bir insanın bu meseleleri inatçı bir
adama anlatmada ısrar etmesi, onu ürkütüp uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz.

Şimdiye kadar –nebiler dâhil– hiçbir zaman münakaşa ve diyalektikle meseleler
halledilememiştir. Zannediyorum bu şekildeki yaklaşımla Müslüman olmuş bir tek insan
bile gösterilemez. Yahudiler ve Hıristiyanlar, Resûl-i Ekrem’le (sallallâhu aleyhi ve
sellem) münakaşa ve münazaraya girdiklerinde, seslerini kesiyor ve ilzam edilmişlik
içinde ayrılıp gidiyorlardı.

Binaenaleyh verilecek şeyler havanın çok müsait olduğu pozisyonlarda, uygun bir
şekilde verilmelidir. Yerine göre onu muhatap almadan, hiç haberi yokmuş gibi hak ve
hakikate tercüman olunmalıdır. İhtimal, bu suretle onun enaniyeti reaksiyon göstermez.
Yoksa en ahmak insanlar bile –az enaniyetleri varsa– Eflatun’u hatta Hazreti Mesih’i



(aleyhisselâm) getirip konuştursanız sadece tepki vereceklerdir ki, o zaman da yapılan
şey hizmet değil; hizmet adına hakikate hıyanet olur.

Bu konuda önemli hususlardan bir diğeri de, tek celsede bir konudaki bütün şüpheleri
giderme gayreti içinde olmaktır. Yoksa muhatap tereddütle kalkıp giderse ikinci sefer
kendini savunabilmek için diyalektik ve demogojiye girer, kendince malzeme toplar, bu
da onun tereddütlerini katlar. Şahsen ben böyle altından kalkamayacağım bir soruya
muhatap olsam cevabını vereceğim âna kadar namazımda-niyazımda, yatarken-
kalkarken... hâsılı her zaman o soru kafamın bir tarafında durur ve normalde birkaç
yönünü anlatacaksam pek çok yönlü cevap bulmaya çalışır, muhataplarımın karşısına
öyle çıkarım. Evet, bazen bir celsede tereddütlerini halledemediğiniz mütereddidin,
kendi bâtıl davası uğrunda yanlış kanaatler edinmesine yol açmış olursunuz. İşte
bunların hepsi “dine hizmet ediyorum” zannıyla yanlış taktikler yüzünden dine zarar
vermektir. Şayet biz Mevlâ-i Müteâl’i sevdirmeye çalışıyorsak, –ki niyetimiz odur– o
uğurda daha dikkatli olmalıyız.



1 Bu başlık altında, Muhterem Müellif’in özellikle 1980 öncesi dönemde camide kendisine yöneltilen sorulara cevap
vermeden önce mukaddime mahiyetinde yaptığı konuşmalar derlenmiştir.

2 Mevlâna, Mesnevi 6/282-285.
3 Bkz.: Müslim, tahâret 41; Tirmizî, tahâret 39.
4 Buhârî, mevâkitü’s-salâh 22, 24, ezân 162; Müslim, mesâcid 218.
5 Dârimî, mukaddime 21; el-Hâkim, el-Müstedrek  3/647.
6 el-Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye s.57.
7 İbn Kudâme, el-Muğnî, 10/94; İbn Kesîr, Tuhfetü’t-talib, s. 456.
8 Meryem sûresi, 19/59.



Birinci Bölüm



NEDEN ÜMİTVÂRIM?

Soru: İslâm’ın istikbaliyle ilgili kötümser görüşlere karşılık ümit
verici vaazlarınızı dinliyoruz. Bu ümidinizin kaynağı nedir?
Ben, kendimi bedbin ve karamsar bir insan bilirim. Ancak bir şey var ki, onu da inkâr

edemem. Şöyle ki, eğer Cenab-ı Vacibu’l-Vücud ve Tekaddes Hazretlerinin
konuşturduğu bir insan olan Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtü vesselâm), ümmetinin son
günleri adına bir bişâret vermişse,9 ben onu kendi karamsar dünyam içinde karartamam.
Bana düşen, onu kendi berraklığına has keyfiyette takdim etmektir.

Sâniyen, ümitsizliğe düşecek çok ciddi bir durum olmadığı gibi, aksine ümidimizi
besleyecek pek çok gelişme var. Her ne kadar ben ve benim emsalim kendimizi
mahvolmuş bir nesil olarak görsek de gelecek nesil için bir köprü durumundayız.
Gelecek neslin ise, hadis-i şeriflerin verdiği müjdeler içinde, Cenab-ı Hakk’ın hususi
iltifatına nâil olacağına inanıyoruz. Ben de onca cürmüm ve günahıma rağmen bu
iltifatlardan istifade etme ümidini taşımaktayım. Şahsen hep bu hususu düşünerek, hiçbir
zaman ümitsizliğe düşmedim. Bir karanlık dönemde hiç yoktan başlayıp gelişen, mesafe
üstüne mesafe kat eden, hatta daha gerilere dönüp baktığında, dün ufkunda yalancı bir
şimşeğin çakmadığını, kâzip bir fecrin tulû etmediğini gören ve bugün bir zahre-i şemse
ulaşan ve Güneş’in parlaklığı başını okşayan bir neslin ümitsizliğe düşmeyeceğine
inanıyorum. Zira bizden evvelki nesillerin kupkuru ve kapkaranlık bir dünyaları vardı.
Hâlbuki şimdi az da olsa aydın bir dünyamız var ve bizi, inşâallah, aydınlık bir istikbal
beklemektedir. Bu hususu teyit eden pek çok emare var. Hiç kimse bunları inkâr
edemez. Esasında bunları inkâr, nankörlük sayılır.

Ayrıca unutulmamalıdır ki, mâzi bu türlü iniş ve çıkışlarla doludur. Biz ne ilk defa
inen ve devrilen kimseleriz ne de ilk defa bir çukurdan çıkma mecburiyetinde olan
kimseler. Evet, bizden evvel nice milletler hep aynı inişleri, düşüşleri yaşamış ve
Allah’ın (celle celâluhu) lütfuyla değişik şekilde çıkışlar yapmışlardır. Hazreti Nuh
(aleyhisselâm), ümmeti içinde bin seneye yakın irşat ve tebliğde bulunmuştu. İşte o
ümmet öyle bir çukura düşmüştü ki, beş büyük peygamberden (ulü’l-azm) birisi olan
Hazreti Nuh, bu kadar yıl sa’y ve gayret etmesine mukabil sefine-i selâmete binerken
yanında ancak yetmiş-seksen kadar insan vardı.10 Hatta mevcut Tevrat ve İncil’de
Hazreti Nuh’un yanında olan sekiz kişiden bahsedilir.11

Hazreti Âdem’in (aleyhisselâm) irşadıyla başlayan beşerin din hakikatini tanımama
devresi, Hazreti Nuh (aleyhisselâm) döneminde son kerteye ulaşmıştı. Âdeta her şey
bitip tükenmişken Hazreti Nuh ile yeni bir irşat devri başlamıştı. Hazreti Hud
(aleyhisselâm) devrine doğru yeniden bir iniş devri olmuştur. Hazreti Hud, bir kere
daha insanları imana çağırmıştır. Hazreti Salih (aleyhisselâm), muasırlarına belli
mucizelerle Hakk’ı anlatmış; onlar ise Hazreti Salih’in devesini dillerine dolamış,



peygamberden gelen tehdidi görmezden gelmişlerdir. Sonra o da ümmetine çeki düzen
vermiş ve yeniden bir kez daha küre-i arza nur serpiştirmiştir.

Hazreti İbrahim (aleyhisselâm), Firavun tarafından (Bazı tarihçiler o Firavun’un
adının Sâdûk olduğunu söylerler)12 zevcesi ile tehdit edildiğinde içinde bulunduğu
durumu zevcesine açarak şöyle seslenmişti: “Ey Sâra, biliyorsun ki, yeryüzünde sen ve
benden başka Müslüman yok. (Eğer biz de mahvolursak Allah’ın adını anan kimse
kalmayacaktır!)”13 Onun bu sözlerinden, Hazreti İbrahim devrinde de inananların bir
kere daha dalâlete sürüklendikleri anlaşılmaktadır. Sonra bu dönemde Hazreti
İbrahim’le yeni bir aşk, heyecan ve coşkunluk devri başlamıştır. Hazreti Musa
(aleyhisselâm) bu işi devlet çapında plânlamış, rayına oturtmuş, İsrailoğullarıyla bir
devlet kurarak firavunlara baş kaldırmış ve gürül gürül Hakk’ı ilan etmiştir. Bu süreç,
Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman (aleyhimesselâm) devirlerinde muhteşem bir devlet
olarak yerine oturmuş ve cihan çapında bir hâkimiyet kurulmuştur. Hazreti Mesih’e
(aleyhisselâm) doğru gelindiğinde Hak duygusu yeniden yıkılmış ve Hazreti Mesih’in
etrafında sağlam inanmış on bir buçuk insan kalmıştı. (Vâkıa havariler on iki kişidir,
ancak birisi ihanet ettiği için “on bir buçuk” ifadesini kullandım.) Hazreti Mesih’in elçi
olarak gönderildiği cemaat, kendilerine peygamber olarak gelen ve kendi ırklarından
olan Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya’yı (aleyhimesselâm) tereddüt etmeden şehit
edecek kadar asi bir toplumdu. Hazreti Mesih, bu cemaati Hakk’a çağırarak
Efendimiz’e giden yolu açmıştı.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), dünyaya teşrif ettiği zaman her yanda
bambaşka bir hava vardı. Beşer bütün bütün şirazeden çıkmış, insanlık tamamen haktan,
hakikatten uzaklaşmıştı. O kadar ki, yerdeki en mukaddes bina olan Kâbe’yi kadınlar
çırılçıplak tavaf ediyor,14 Mekke sokakları fuhşiyatla inliyordu. (Bâtılı tasvir olur
düşüncesiyle daha fazla açmak istemiyorum.) Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü
vesselâm), beşeri son kez bir daha gayyâdan alıp belli bir doruğa ulaştırırken aynı
zamanda insanlığın bir gün yeniden dirileceği müjdesini de vermişti. Bu hakikati M.
Akif, şu altın ifadelerle ne güzel resmeder:

“ Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta,
Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi.
Fevzâ bütün âfâkını sarmıştı zeminin,
Salgındı, bugün Şark’ı yıkan tefrika derdi.
Derken, büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz,
Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi!
Bir nefhada insanlığı kurtardı o Masum,
Bir hamlede kayserleri, kisraları yere serdi!
Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı, dirildi;
Zulmün ki, zeval aklına gelmezdi, geberdi!



Âlemlere rahmetti evet şer-i mübini,
Şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi.
Dünya neye sahipse, O’nun vergisidir hep;
Medyun O’na cemiyyeti, medyun O’na ferdi.
Medyundur o Masum’a bütün bir beşeriyet
Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret!”

İşte benim ümidimin kaynağı, bu iniş ve çıkışların devamındaki temel espridir! Biz,
iki asır evvel “Batılılaşacağız” diye gafletle bir kuyuya baş aşağı dalmaya durduk. Biz
indikçe birileri bize “Merdiven çıkıyorsunuz.” diyor ve âdeta her yüz metre düşüşte
bize bir madalya takıyorlardı. Bütün bunlar, bizim maskaralığımızın ifadesiydi. Ancak
Allah’ın lütuf ve keremiyle yirminci asırda birden bire İslâm âleminin makus tali’i
yeniden değişmeye durdu. Bir kere daha Cenab-ı Hak (celle celâluhu), mürşid ve
mübelliğler göndererek Kur’ân’ın mübarek yüzünden perdeyi açıverdi ve yeniden
Tur’da berk çakar gibi oldu, Hira’da vahyin sesi gürlemeye başladı. Arap şairi;

َىلَْیل ِهْجَو  ْنَع  ْتَعََفتِْرا  ْمَأ  ُعَِمال ...  ِروُّطلا  ِِبناَج  ْنِم  اََدب  ٌقْرََبأ 
ُِعقاَرَبْلا

“Tur tarafından bir nur mu çaktı / Yoksa Leyla, yüzünden perdeyi mi kaldırdı?”
der. Bunun gibi biz de şimdilerde Hazreti Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) –
perde arkasından– cemal-i bâkemalini müşâhede ediyor gibi bir neslin berrak, duru,
temiz, günahsız ve masum çehrelerini görür olduk ve aradığımızın rüyalarını görmeye
başladık; başladık ve onca iniş-çıkışlardan sonra günümüzde kadını ve erkeğiyle
kendimiz olmaya yöneldik.

Kanımızla mühürlediğimiz İstiklal savaşından sonra gaddar, cebbar, zalim bazı
milletler bize şartlı bir istiklal vermiş ve bizi kendimizden kopararak, Kur’ân’dan
uzaklaştırarak kimliksizleştirmek istemişlerdi. Ne var ki, on asırdır dinine-diyanetine
sadık ve bağlı bu millet, bir taraftan dünyanın kâfir ve zalimlerini idare ederken diğer
taraftan da millet ruhunun gölgesi altında değişik yollarla hizmetini devam ettirmişti.
Evet, millet kendi içinden mürde (ölü) gönülleri ihya edebilecek alternatifler çıkarmış
ve o gönülleri ihya etmeye çalışmıştı. Derken tabanda ciddi bir gayret olmuş ve bunun
neticesinde ahlâklı ve faziletli nesillerin yetişmesine zemin teşkil eden çeşitli
müesseseler açılmış; daha sonra da mekteplere Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi
konuluvermişti. Önceleri bunları görüp bilen aydın birkaç ruh bulabilmek için mumla
insan ararken, elhamdülillah, şimdi binlercesiyle iç içeyiz.

Bir zamanlar lisede okuyan bir talebeyi camide namaz kılarken görmek, içimize
Tur’dan esen bir bişâret ve müjde gibi geliyordu. Şimdi ise her şey çok farklı...

Yeri gelmişken burada bir hatıramı sizinle paylaşmak istiyorum. Namaz kılmak için



bir camiye gitmiştim. Namazdan sonra lise 1 veya 2. sınıfta olabileceğini tahmin ettiğim
bir talebe görünce hislerime hâkim olamadım, elinden tutup ona bir şeyler anlatmak
istedim. O, beni gördüğünde önüme bir kâğıt uzattı ve bana, “Şuraya bir imza atar
mısınız?” dedi. Bunun ne olduğunu sorunca, “Mekteplere din dersi konması için imza
topluyoruz.” diye cevap verdi. Eğer orada durumum müsait olsaydı o talebenin
ayaklarına kapanacak ve “Ben de seni bekliyordum!” diyecektim. Ben ona bir şey
anlatayım diye beklerken o bana çok şey anlatıvermişti.

Sonuç olarak, işte bu ve bunun gibi daha pek çok güzel gelişmeleri gördükten sonra
ümitsizliğe düşmek için hiçbir sebep yok. Ümidimizi besleyici bu kadar faktör içinde
elbette ümitli olacağız. Şimdi bu faslı da fikir mimarımızın çok tekrar ettiğim şu
ifadeleriyle noktalayalım: “Ümitvâr olunuz. Şu istikbal inkilâbâtı içinde en yüksek ve
gür sadâ, İslâm’ın sadâsı olacaktır.”15



9 Bkz.: Müslim, îmân 232; Tirmizî, îmân 13; İbn Mâce, fiten 15.
10 Bkz.: es-Sa’lebî, el-Keşf ve’l-beyân 5/169; el-Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl 2/384.
11 Kitab-ı Mukaddes, Tekvin, 6:18, 7:7, 13, 8:15, 18; 1. Petrus, 3:20.
12 Bkz.: İbn Hacer, Fethu’l-bârî 6/392.
13 Buhârî, enbiyâ 11; Müslim, fezâil 154.
14 Müslim, tefsir 25; Nesâî, menâsik  161.
15 Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.126 (İlk Hayatı).



ALLAH YOLUNDA ÇEKİLEN ÇİLELER

Soru: Kur’ân-ı Kerim’de “Yoksa siz, daha önce geçmiş ümmetlerin
başlarına gelen durumlara maruz kalmadan Cennet’e gireceğinizi mi
sandınız?”16 buyruluyor. Oysa bu mevzuda bizim kafamız ağrımadığı
gibi burnumuz da kanamıyor. Rabbimizin dinine hizmette
bulunduğumuzdan ötürü bir hakaret bile görmedik. Bunu ne ile
telif edebiliriz?
Evvela, ifade etmek gerekir ki, din-i mübin-i İslâm’a hizmet ve bu yolda muvaffakiyet

hep aynı metotla olmuş ve bu uğurda hep benzer sıkıntılar çekilmiştir. Allah (celle
celâluhu) yolunda olmanın beraberinde getirdiği o çileli hayata dair misaller yıllarca,
asırlarca, belki milyonlarca sene önce yaşayan ilk insanların ve onların nebilerinin
hayatlarında da müşâhede edilmektedir.

Mesela, Kur’ân’da anlatıldığına göre, kavminin, Seyyidina Hazreti Nuh’a
(aleyhisselâm) dedikleri sözler, sokakta bizim herhangi birimize söylense ve bize bu
şekilde bir hakarette bulunulsa, öyle zannediyorum ki, rahatsızlıktan iki büklüm oluruz.
Beş büyük peygamberden biri olan o şanı yüce nebi, her gün kapı kapı dolaşarak
insanların kapılarının tokmağına dokunmuş, “Lâ ilâhe illallah deyin, kurtulun!” demiş,
onlar ise bazen onun ayağına ip bağlayıp sürüklemişler, bazen üzerine üşüşüp
dövmüşler, başına toz-toprak atmışlar, bazen de hakaretin en acımasızını yapmışlardır.
Keza, Hazreti İbrahim’in (aleyhisselâm) hayatı incelendiğinde onun da ne büyük
sıkıntılar çektiği görülecektir. Evet o, ateşe atılma, zevcesini götürüp bir tarafa bırakma
ve oğlunu kesmeye memur edilme gibi en ağır imtihanlara maruz kalmıştır. Hatta Hazreti
İbrahim, o zamanlar Şam önlerinde yaşayan ve bir kısım tarihçilerin adına Sâdûk
dedikleri17 Firavun tarafından zevcesi ile tehdit edilmiştir.18

Hazreti Musa’nın (aleyhisselâm) hayatı da bu çeşit imtihanlarla doludur. İrşat etmek
için karşısına dikildiği Firavun O’nu ölümle tehdit etmiştir. Daha sonra ise o, halkını
kurtarmaya gelmiş, fakat kavminden yine de yüz bulamamıştır. Onun halkı bir sürü
mucize karşısında bile tam teslim olamamış, sürekli problem çıkarmıştır. Hep böyle
olmuştur ve hep böyle olacaktır. Ama bütün bunlara rağmen gidilecek yol,
peygamberlerin yolu olduğundan, başa gelen her şeye katlanılmalıdır.

Hazreti İsa’ya (aleyhisselâm), on iki kişi olan ümmetinden birisi de ihanet etmişti.
Hatta kavmi, onun evini haince sarmış ve kendi nebilerini çarmıha germek için âdeta
yarış yaparcasına koşuşmuşlardı... Evet, bütün nebiler hep çile çekmişlerdi ve çile
çekilecekti. Zira yol, onların gittiği yoldur. Konuyla alâkalı Yunus Emre şöyle der:

“ Bu yol uzaktır,
Menzili çoktur,



Geçidi yoktur,
Derin sular var.”

Binaenaleyh bu yönüyle baktığımız zaman, Hak yolunda yürüyenler, bazen tekme
tokat yiyeceklerine, hakaretlere maruz kalacaklarına ve yüzlerine tükürüleceğine hazır
olmalıdırlar. Fakat bunları istemek ve beklemek doğru değildir. Vâkıa, mü’min, yaptığı
hizmetler neticesinde her zaman hakaret de görmeyebilir. Zira Cenab-ı Hak, mü’minleri
bazen lütfuyla bu tür belalarla imtihan etmeyebilir de. Bunun yanında mü’minlerin
büyük ölçüde maruz kaldıkları şeyler, Hak yolunda çalışanların her zaman refüze
olduklarını da göstermez. Aksine onların başlarına buna benzer durumlar gelince şu
âyetin mealini düşünmeleri gerektiği bildirilir: “Yoksa siz, daha önce geçmiş
ümmetlerin başlarına gelen durumlara maruz kalmadan Cennet’e gireceğinizi mi
sandınız? Onlar öyle ezici mihnetlere, öyle zorluklara dûçar oldular, öyle şiddetle
sarsıldılar ki, peygamber ile yanındaki mü’minler bile ‘Allah’ın vaat ettiği yardım ne
zaman yetişecek?’ diyecek duruma geldiler. İyi bilin ki, Allah’ın yardımı yakındır.”19

Burada mevzu ile alâkalı şu hususa da değinmek istiyorum: İnanan insanlar, din-i
mübin-i İslâm’ın âfâk-ı âlemde şehbal açması istikametinde bütün cehd ve gayretlerini
göstermelidirler. Hak yolunda başlarına her zaman gelebilecek belaların olabileceğini
peşinen kabul etmeli ve bunlara katlanmaları gerektiğini çok iyi bilip buna razı
olmalıdırlar. Şu kadar da var ki, Cenab-ı Hak uzun süre Kendi yolunda olanlara bela ve
musibet vermeyebilir ve onları sıkmayabilir; hatta bu kimseler, uzun bir müddet rahat
edip bir sıkıntıya maruz kalmayabilirler de. Önemli olan husus, musibetler ilk
tosladığında onlara karşı sabredebilmektir. Bir hadis-i şerifin ifadesiyle, musibeti ve
belayı istememek gerekir. Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) buyuruyor ki: “Düşmanla
karşılaşmayı arzu etmeyiniz… Karşılaştığınız zaman da sabrediniz.”20 (Bu hakikate
Kur’ân-ı Kerim’in bir âyetinde de işaret edilir.)21 O bakımdan, başımızda değirmen
taşları çevirseler, bizi makaslarla doğrasalar, –Nesimî’nin tabiriyle– külümüzü kavurup
savursalar, başımıza erre koysalar, testere ile bizi ikiye ayırsalar, “Yâr yapa bunları!”
deyip Allah’tan gelen bu imtihanlara sabretmemliyiz.

Binaenaleyh mü’min, Fuzûlî’nin yaptığı gibi Rabbisinden başına bela yağmurunu
yağdırmasını istememelidir. O şöyle der:

“ Yâ Rab, belâ-i aşk ile kıl âşinâ beni,
Bir dem belâ-i aşktan etme cüdâ beni.
Az eyleme inâyetini ehl-i derdden,
Yani ki çok belâlara kıl mübtelâ beni.”

Burada şu hususu da belirtmek gerekir ki, selefimizle kıyaslandığında günümüzde
Hak yolunda hizmet edenlerin büyük imtihan ve musibetlere çok maruz kaldığını
söylemek de mümkün değildir. Bu uğurda belki sadece evlerini değiştirmiş ve bazıları



itibarıyla da hapse atılmış olsalar bile kendilerine yatak ve yiyecek verilmiştir. Bu gibi
hususları çile ve ızdırap sayanlar, çile ve ızdırabın ne demek olduğunu tam bilmiyorlar
demektir. Zira ifade edilen durum, istirahatten ibarettir. Tabi ki duamız, Hak kervanında
yolculuk edenlerin başına bu tür belaların da gelmemesi istikametindedir. Ama bir kere
daha kemal-i samimiyetle ifade etmek gerekir ki, bizim insanımız bu mevzuda gerçekten
çile sayılabilecek ciddi bir durumla karşı karşıya kalmamıştır.

Bununla beraber –Allah’ın bu belaları başımızdan uzak etmesini niyaz ederek diyoruz
ki– insanımız başına musibet ve bela gelse bile dişlerini sıkacak ve sabredecek gibi
görünmektedir. Bu durum da insanımızın Rabbimize olan tevekkülünün oldukça kavi
olduğunu göstermektedir. Hatta onları bu şekilde bir soruyu sormaya zorlayan böyle bir
endişe, gerçekten bu mevzuda hiç de azımsanmayacak bir muhasebenin yapıldığına
delâlet etmektedir. Evet, bu hâlimizle “kurtulabilir miyiz, kurtulamaz mıyız” endişesini
taşıma oldukça düşündürücüdür. Rabbim, omuzumuza tâkat getiremeyeceğimiz yükleri
yüklemesin! Başımıza getireceği şeylere karşı bizlere önce sabır, sonra da azim ve
ikdam ruhu lütfeylesin ve bizleri hizmetten mahrum bırakmasın.

Burada bir hususu daha ifade ederek mevzuu noktalamak istiyorum. Tâlût’un
ordusunda Hazreti Davud’la birlikte 313 inanan insan olduğu rivayet edilmektedir.22

Dinsiz ordusuyla karşı karşıya kalınca şu şekilde dua etmişlerdi: اَنَْیلَع ْغِرَْفأ  اَۤنَّبَر 
َني ِرِفاـَكْلا ِمْوَقْلا  َىل  َع َانْرـُصْناَو  اَنَما  َدَْقأ ْتـَِّبثَو  اًرْب  Ey Rabbimiz, başımızdan“ َص

yağdırır gibi sabrı üzerimizden boşalt, ayaklarımıza sebat ver ve bu kâfir topluluğa
karşı bize nusret bahş eyle!”23 Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Her kim
gece (yatmadan önce) Bakara Sûresi’nin son iki âyetini okursa, bu ona yeter.” 24

şeklinde bizlere tavsiye ettiği Bakara Sûresi’nin son iki âyetinde de buna benzer bir dua
yer alır: “Ey bizim Rabbimiz! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak,
bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Bizden evvelkilerin sırtına yüklediğin ağır yükleri
ve taşınılmaz sorumlulukları omzumuza yükleme! Ya Rabbenâ! Tâkat
getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi, lütfen bağışla
kusurlarımızı, merhamet buyur bize! Sensin Mevlâmız, yardımcımız! Ve kâfir
topluluklara karşı Sen bize nusret bahş eyle!”25 Efendimiz bu duayı, yatsı namazından
sonra, yatarken okumamızı istemektedir. Keşke mü’minler olarak bu duaları şuurla
okuyabilsek ve her gün yeni bir metafizik gerilime geçebilsek!



16 Bakara sûresi, 2/214.
17 Bkz.: İbn Hacer, Fethu’l-bârî 6/392.
18 Bkz.: Buhârî, enbiyâ 11; Müslim, fezâil 154.
19 Bakara sûresi, 2/214.
20 Buhârî, cihâd 112, temennî 6, 8; Müslim, cihâd 20.
21 “Onlar Mescid-i Haram’ın yanında sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat onlar size

savaş açarlarsa siz de onlarla savaşın. (Bakara sûresi, 2/191).
22 Ebû Dâvûd, siyer 38; Taberî, Câmiu’l-beyan, 2/631; Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, 1/268.
23 Bakara sûresi, 2/250.
24 Buhârî, meğâzî 12, fedâilü’l-Kur’ân 10, 27, 34; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 255, 256.
25 Bakara sûresi, 2/285-286.



HAKİKATLERİ DUYMA VE MESULİYET

Soru: Hakikatleri duyan insanlar devamlı mesuliyet altına mı
giriyorlar? Yoksa mesuliyetlerinin bir kısmı hafifliyor mu?
Evet, hakikatleri duyan insanlar daha ciddi bir mesuliyet altına giriyorlar, denebilir.
“Mesuliyet altına mı giriyorlar, yoksa bir kısım mesuliyetlerden kurtuluyorlar

mı?” sorusu iki uçlu bir meseleyi ifade etmektedir. Cehalet, Allah’ın hoşlanmadığı bir
durum; cahil de, Allah’ın, Kur’ân’ın ve İslâmiyet’in sevmediği bir tiptir. İnsanlığını
müdrik hiç kimse cehalete razı olmaz. Hatta halk arasında domuzun bir hamdinden
bahsedilir. Domuz, –halkın çok iyi ifade ettiği gibi– اًريِزْنِخ ِين  َ لَعَج يِذَّلا   ِِ ُدْم  َحَْلا
ا ًلِھاــَج يِنْلَعْجَي   ْ َملَو  “Allah’a hamd ederim ki, beni domuz yarattı da cahil
yaratmadı.” dermiş. Herkes nasıl anlarsa anlasın!

Din-i mübin-i İslâm’a göre cahil, Allah’ı Kendi azametine göre bilmeyen insan
demektir. Onun için Ebû Cehil, devrine göre çok kültürlü olmasına rağmen kendisine
cehaletin babası mânâsına Ebû Cehil denmiştir. Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve
sellem), Allah’ı bilme mevzuunda minarenin başında iken, Ebû Cehil kuyunun dibinde
duran bahtsızdır. Efendimiz, “Ebu’l-irfan” ve “Ebu’l-ilim”, o ise “Ebu’l-cehâle”dir;
yani cehlin babasıdır. İlim ve cehalet bu mânâda mutekabildir yani birbirinin zıttıdır.

Herkes bu dünyada mârifetini arttırma mükellefiyeti altındadır. Her şeyden önce,
bizim kitap okuyarak, kâinatı tefekkür ederek ve ibadet ü taatta bulunarak kalbî
hayatımızı inkişaf ettirme mükellefiyetinde olduğumuzu Kur’ân ifade ediyor. Mesela,
Kur’ân bir yerde, “De ki: Dünyayı gezin dolaşın da Allah’ın yaratmaya nasıl
başladığını araştırın (Kudret-i Sâni’i müşâhede edin.)”26 buyurur. Başka bir yerde
“İnsan yiyeceği şeye bir baksın…”27 der.

Evet, insan, gözünü yumup geçemez. Nebâtâttan, meyvelerden, ağaçlardan ve
hayvanattan aldığı gıdaların, Allah’ın (celle celâluhu) gökten indirdiği yağmur
sayesinde hâsıl olduğunu ve böylelikle her şeye farklı bir lütufta bulunulduğunu idrak
eder. Yeşil bitkiler; Güneş ışınları, karbondioksit ve su ile etkileşime geçer. Fotosentez
adı verilen bu işlemin sonunda ise bitkilerin, hayvanların ve insanların istifadesine
olarak O (celle celâluhu), neler neler lütfeder! Bunu ifade sadedinde Kur’ân, “Gökte
rızkınızın vesileleri vardır.” 28 buyurur. Gökten sadece yağmur değil, daha neler neler
iniyor; iniyor da rüşeymler, başak ve meyveye yürüyor. Binlerce nesne kimisi ot, kimisi
ağaç hâlinde semalara doğru ser çekiyor ve dal-budak salıyor. Allah, Kur’ân’da sık sık
tafsilatıyla üzüm, hurma gibi çeşit çeşit nimetleri nasıl yarattığını anlatır. Bunları niçin
yarattığını da şöyle ifade eder: “Bütün bunları hem sizin hem de hayvanlarınızın rızkı
için yaptık.”29 Bütün bunlar, Allah’ı (celle celâluhu) hatırlatan diller ve âyetlerdir.

Kur’ân-ı Kerim, çok yerde irfanımızı arttırsın diye âyât-ı tekviniyeye (yaratılışlarıyla



Allah’ı gösteren âyetlere) dikkatimizi çeker ki, kalbî ve ruhî inkişafımız için bunlar çok
önemlidir. Bunu böyle bilmeyen kimse, hayatını heder etmiştir ve ahirete gittiği zaman
da Cennet’in nimetlerinden bu dar irfan ölçüsünde yararlanacaktır. Hatta o, Cennet’te
Zât-ı Bâri’i de bu dar irfan kalıpları içinde müşâhede edecektir. Bundan dolayı ister
âfâkî ve enfüsî tefekkür ve tahlil, ister Kur’ân-ı Kerim’i okuma, isterse ibadet ü taatla
ruhu inkişaf ettirme bizim için asla vazgeçilmezlerdendir. Zira bu sayede insan,
hayvaniyetten çıkacak, cismaniyeti bırakacak, kalbin ve ruhun derece-i hayatına
yükselerek Cennet’e ehil hâle gelecektir. Öyle ise bizler, Cenab-ı Hakk’ın Cennet’teki
nimetlerinden, zevkleri gelişmiş ve her şeye vâkıf bir şekilde istifade etmeye ve Zât-ı
Bâri’yi öyle müşâhede etmeye şimdiden hazırlanmalıyız ki ötede ah-vah etmeyelim.
Yoksa insan burada, dağın başındaki görgüsüz, bilgisiz, hiçbir incelik ve nezaket
bilemeyen birisi gibi yaşarsa, orada da o şekilde haşrolur. Belki Cennet’e girer, ama o
zevk kaynaklarından istifadesi de bu dünyadaki seviyesine göre olur. Bu itibarla insanın
gerçek insanlığı, mârifetiyle doğru orantılıdır.

Eskiden, Harbiye’den yetişen subayların yanında bir de “Alaylı” denilen ve ordudan
yetişme subaylar olurdu. Bunlar nefer olarak orduya girer, sonra onbaşı, çavuş,
başçavuş... şeklinde yükselip giderdi ve bu insanın, raiyet dairesi genişledikçe
mesuliyeti de artardı. Binaenaleyh İmam Gazzâlî’nin mesuliyeti ile herhangi bir
Müslümanın mesuliyeti bir değildir. Onunla bizim mesuliyetimiz tartılsa, terazinin ona
ait kefesi yere inerken bizimki yıldızlara fırlayacaktır. İmam Gazzâlî, kendi irfan ve
anlayış ufkuna göre Allah indinde muaheze edilecek ve mükâfat görecek, sıradan bir
insan da irfanı kadar mükâfat ve cezaya maruz kalacaktır. Herkes kendi irfanına göre,
Allah’ı (celle celâluhu) ne kadar tanıyorsa Allah’a o kadar hesap verecektir.

Ceza ve mükâfat, irfana göre olunca, bir mertebedeki insan, kalbinden geçen
hatarâttan (hayaller, düşünceler) ötürü tokat yerken başka bir mertebedeki ise,
seviyesine göre muamele görecektir. Birileri eser, savurur ama hiç muaheze edilmez.
Bir başkasının ise, değil gözün harama ilişmesi, sadece kalbinden geçen “Acaba harama
baksam ne olur?” düşüncesi bile hemen tokat yemesine sebep olur. Bir başkası gece
yatarken duasını okumadığından, sabah ve akşam Muavvizeteyn’i terk ettiğinden, bir
başkası da daha ciddi ihmallerinden dolayı hesaba çekilecektir.

Her şeyin en doğrusunu Allah (celle celâluhu) bilir.



26 Ankebut sûresi, 29/20.
27 Abese sûresi, 80/24.
28 Zâriyât sûresi, 51/22.
29 Abese sûresi, 80/32.



YAKINLARIMIZI İRŞATTAKİ TAVRIMIZ

Soru: Ailem Müslüman olmasına rağmen yine de amel bakımından
zayıf. Nasıl bir metot takip etmeliyim ki, hiç olmazsa iki kız
kardeşime bir şeyler verebileyim?
Bizim en mühim meselemiz, çevremizde her şeyin dağılıp çer-çöp hâline gelmiş olma

manzarası karşısında müteessir olmayışımızdır. İnançlı bir sine için en büyük dert,
etrafında bulunan insanların kayıp gitmeleri karşısında kayıtsız kalmaktır. Sorudan, soru
sahibinin kayıtsız kalmadığı ve bir ızdırap içinde olduğu anlaşılmaktadır.

Kanaat-i âcizanemce bir insan ister yakın, ister uzak çevresinin rüşdü ve hidayeti
mevzuunda biraz olsun dertlenirse, Cenab-ı Hak bir gün onun imdadına yetişip, ona ışık
tutacaktır. Ayrıca bu meseleyi dert hâline getiren bir insanın kafası düşünecek, kalbi
yorulacak, o insan devamlı bu mesele ile meşgul olacak, pek çok insanın görüşünü
alacak ve neticede bir gün mutlaka bunun ilmini elde edecektir. Zira böyle bir insan,
artık yolunu bulmuş demektir. Kovayı elde eden, er-geç bir ip de bulur ve Allah’ın
lütfuyla kuyunun dibinden çıkaracağını çıkarır.

İnsan, yakın çevresine karşı herkesten evvel kendisi vazifelidir. Kur’ân-ı Kerim,
َني ِ بَرْقَْألا ََكتَریِشَع   ْ رِذَْنأَو  “(Ey Nebim!) Önce en yakın akrabalarını uyar.”30 âyetiyle

bu hakikati dile getirir. Onun için Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), öncelikle
yakın akrabaları üzerinde durmuş, bu vesileyle kendisine babalık yapan Ebû Talip ve
amcası Ebû Leheb’e defalarca hak ve hakikati tebliğ etmişti.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Ben Cennet’e, babam Cehennem’e
giderse buna nasıl dayanırım! Mü’minler için bu mevzuda nasıl hassas olursam olayım,
babamı belki daha çok düşünürüm. Onun Cehennem’e girmesi, azap çekmesi aklıma
geldiği zaman dilgîr olurum.” duygu ve düşüncesiyle yıllarca kendisine babalık görevi
yapan Ebû Talib’in üzerinde ısrarla durmuştu ve bu, O’nun için çok önemliydi. Bunu
çok iyi anlayan Hazreti Ebû Bekir (radıyallâhu anh), Mekke fethinde babasının elinden
tutup biata getirirken çok memnun ve mesrurdu. Babası Ebû Kuhâfe, kelime-i şehadeti
getirirken gözü görmeyen 70-80 yaşlarında bir pîr-i fâniydi. Son anlarını yaşarken
birilerinin vapuru kaçırmasına rağmen o, vapura binmişti. Ancak Hazreti Ebû Bekir, bir
taraftan bu manzara karşısında sevinirken diğer taraftan da hıçkıra hıçkıra ağlamıştı.
Allah Resûlü, sadık dostunu bu hâlde görünce, ona, “Niçin ağlıyorsun? Sevinmeli
değil misin, baban Müslüman oldu!” demiş, Hazreti Ebû Bekir ise şöyle cevap
vermişti: “Ya Resûlallah! Babamın yerinde Ebû Talib’in bulunmasını arzu ederdim.
Babam bana ne kadar yakınsa, Sen de Ebû Talib’e o kadar yakındın ve Müslüman
olmasını çok arzu ediyordun.”31

Evet, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Ebû Talib’in iman etmesini çok arzu



etmişti. Hatta ölüm döşeğinde iken, “Amcacığım, ne olur bir kere ‘Lâ ilâhe illallah’ de
ki, ahirette sana şefaat edeyim.” şeklindeki ısrarına rağmen başında şeytan gibi duran
Ebû Cehil ve Abdullah İbn Ebî Ümeyye gibi kimseler, “Zinhar, atalarının dininden
dönme!” diyerek ona engel olmuşlardı. Ebû Talip hayata gözlerini yumarken, “Ben
Abdülmuttalib’in yolunda ölüyorum.” demişti. Efendimiz ise çok mahzun ve mükedder
bir şekilde yanından ayrılmıştı.32 Bu, başkalarını çok sevse dahi insanın kendi
yakınlarının Cennet veya Cehennem’e gitmesinin onun için ayrı bir mânâ taşıdığını ifade
etmektedir.

Öyleyse bir mü’min, َنِیبَرْقَْألا  َ َكتَریِشَع ْرِذَْنأَو   ferman-ı sübhânisine binaen, irşada
evvela yakınlarından başlamalıdır. Mesela babam –Allah makamını Cennet etsin!– bana
dinimi diyanetimi öğretti, ilk Arapça hocalığımı yaptı, hafızlığımı yaptırdı ve inhiraf
etmemem için çok dikkat etti. Ancak bazen aklıma “Acaba babam Cennetlik mi?” diye
geliyor, aksini düşününce de ödüm kopuyor, yüreğim ağzıma geliyor. Çünkü bir insanın
said mi, şaki mi olduğunu biz bilemeyiz. Nitekim Allah Resûlü bizzat kendisi, yanındaki
bir insanı, vefat eden birisine Cennetlik dediği için “Ben peygamberken bilemiyorum.
Sen nereden biliyorsun?” diyerek itap etmişti.33

Bir gün bir vesileyle bildiğim ve çok beğendiğim bir külliyat içindeki kitaplardan
birini okuması için en yakınım olan babama verdim. Babam hazm-ı nefs etmiş büyük bir
insan ve yüce bir ruhtu. Hiç tereddüt etmeden o kitabı aldı. Ben onu okuduğunu bir iki
hafta sonra –hafızası kuvetliydi– bana ezbere okuduğu parçalardan anladım. Şayet
Devr-i Risalet-penahide olsaydık, ben de genç yaşımda Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi
ve sellem) tanısaydım ve babam geride kalsaydı, ilk yapacağım iş, bu hakikati babama
anlatmak olacaktı. Bu, o işin önemli ve birinci yönü.

İkinci yönüne gelince, her insan aynı olmaz ve benim babamın göstermiş olduğu
hassasiyeti de göstermeyebilir. Belki, evladından Hazreti İsa (aleyhisselâm) veya
Hazreti Musa’nın (aleyhisselâm) nefeslerine denk nefesler gelecek olsa onlara dahi
reaksiyon gösterebilir. Öyleyse evladın, onların reaksiyonlarını da hesaba katarak
yakınlarının rüşd ve hidayeti istikametinde hassas olması lazımdır. Şayet enaniyeti
hesabına reaksiyon gösterecekse böyle bir insan, bir mürşid ve muallime veya ilmen
kendisine tesir edebilecek bir zatın huzuruna götürülmelidir. Ayrıca fırsatları
değerlendirip o insana okuması için uygun kitaplar verilmelidir; ancak, onun üzerine
üzerine gitmek de doğru değildir. Allah korusun, bir kere reaksiyon gösterip yanlış yola
girerse, hakikati bir daha kabul etmeyebilir. Çoklarının bu mevzuda reaksiyonla
karşılaşmalarının altında bu gerçek vardır. Bundan dolayı peder, pederliğini muhafaza
ederken, çocuk, pederin üstüne çıkıp mürşid vaziyeti takınmamalıdır.

Burada bir örnekle meseleyi tavzih etmek istiyorum. Cenab-ı Hak, Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) babasını, henüz O doğmadan vefat ettirmişti. Efendimiz’in
babası muhterem bir insandı. Genç yaştaydı, hanif dini üzerine vefat edip gitmişti.



Allahu a’lem, burada şöyle bir hikmet vardı: Efendimiz, rahmeten li’l-âlemîn olarak
herkesten büyüktür. Mevcudat ve mahlûkat içinde O’ndan daha büyüğü yoktur. O
(sallallâhu aleyhi ve sellem), ihraz buyurduğu mualla makam olan nübüvvet pâyesiyle
herkesin üstündedir. Hâlbuki bir ölçüde babalığa da ayrı, mualla bir makam verilmiştir.
Allah Resûlü irşat noktasında mürşid olarak babasından üstün bir hâl alsa, babası da
babalık hakkıyla kendini ifade etse, bir sürtünme, bir çarpışma olacaktı. Misal olarak
kendisini himaye eden Ebû Talib’i verebiliriz. Ebû Talib, Allah Resûlü’nün
nübüvvetini kabul edememişti, babası da kabul etmeyebilirdi. Evet, babası haniflik
hâlini muhafaza ederek ahirete gitti. Yani cahiliye devrinde yaşamasına rağmen putlara
tapmamış bir insan olarak ahirete gidip kendini kurtardı. O, oğluna karşı kıyam eden bir
insan olsaydı baş aşağı giderdi. Hikmet-i ilâhiyeye bakın ki Allah (celle celâluhu),
Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) dilgir ve dağidâr edebilecek bir pozisyonda
bırakmadı.

Hâsılı, hak ve hakikat, insanları reaksiyona sevk edecek üslupla takdim edilmemeli,
onlara tesir edebilecek kimselerin eli, havası, edası, ilmi ve irfanıyla onların
gönüllerini fethetmeye gidilmeli ve mümkünse emsali arkadaşlarıyla temasları temin
edilmelidir. Aksi takdirde maksadın aksiyle karşılanmak kaçınılmaz olabilir.



30 Şuarâ sûresi, 26/214.
31 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 9/40; İbn Hacer, el-İsâbe 7/237-240.
32 Buhârî, cenâiz 80; menâkıbü’l-ensar 40; tefsir (28) 1; Müslim, îmân 39; Nesâî, cenâiz 102; Ahmed İbn Hanbel,

el-Müsned 5/433.
33 Buhârî, cenâiz 3, menâkıbü’l-ensâr 46; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/237, 6/436.



VESİLELİKTEN ÖTE PÂYE VERMEK ZULÜMDÜR

Soru: İman ve Kur’ân hizmetinde samimi fedakârlıkta bulunan
âlim bir zata muhabbet nasıl olmalıdır? Bu hususta ölçümüz ne
olmalıdır, izah eder misiniz?
Bu soruya tek kelimeyle cevap verecek olursak şöyle diyebiliriz: Soruda çerçevesi

çizilen büyük zatlara vesilelikten öte bir pâye verilmemeli ve onlara gösterilen sevgi,
Hak’tan ötürü olmalıdır. İsterseniz bunu biraz daha açalım:

Biz, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) bile vesilelik nokta-i nazarından
bakarız ve O’nu –inşâallah– delice severiz. Ashab-ı kiramı da (radıyallâhu anhüm
ecmaîn) Efendimiz’e hizmetlerinden ötürü bir kadirşinaslık içinde ele alıp takdir ve
tebcil ederiz. Yine Allah’a (celle celâluhu) ulaştırıcı her şeye, vesileliği cihetiyle ve
vesileliğin büyüklüğü kadar saygılı olur, hep hürmetli olmaya çalışırız. Bu vesilelik
çoğalıp uzayabilir, hatta günümüze kadar da devam edebilir. Mesela içimizden birisi,
bir zatın hidayetine vesile olduğu takdirde, o hidayete eren kimse, vesileliğinden ötürü
o kimseye karşı saygı duyar, sevgi ve takdir besler. Hakk’ın hatırı için onun hatırını da
âlî tutar ve ona hürmette bulunur. Ancak bu takdir hisleri, o kimseye onun çok üstünde
pâyeler vermekten, vesileliğin üstünde tanımaktan daha ziyade, samimi bir sevgi içinde
olmalıdır; bu iki şey kat’iyen birbirine karıştırılmamalıdır.

Bir zat düşünelim ki, bu zat Cenab-ı Hakk’ın (celle celâluhu) vesile kılması, o imkânı
kendisine bahşetmesiyle pek çok insana Mesih-edâ nefesler soluklasın ve onları sahil-i
selâmete çıkarmış olsun. Haddizatında Allah, onu vesile kılmıştır ve o kimse farkında
olmadan Allah hesabına hareket eder ve o işleri yapar. Aslında o kimse, burada sadece
bir sebeptir. Vâkıa bütün minnet ve şükran Allah’a aittir. Aslında o zat da bunu böyle
bilmeli ve şöyle düşünmelidir: “Ben hiçbir şeye sahip olmayan bir insanken Cenab-ı
Hak tarafından böyle şerefli bir vazifeyle serfiraz kılındım. Ne hikmeti vardır bilmem.
Merhum büyük bir gönül sultanının dediği gibi, “Değildir bana lâyık bu bende / Bana
bu lütf ile ihsan nedendir?” Bilemiyorum niçin bana verdi de başkasına vermedi!”

Bunun karşılığında hidayete eren kimse de şöyle düşünmelidir: “Cenab-ı Hak (celle
celâluhu) bu zatı benim hidayetime vesile kıldı. İyi şeye vesile olan iyi olur. Ben de
bana yaptığı bu büyük vesilelikten ötürü onu seveyim, sayayım ve ona dua edeyim.
Cenab-ı Hak onun makamını yüksek etsin ve ِلِعاَفْلاَك َُب  بَّسلا  “Sebep olan, yapan
gibidir.” sırrınca hasenatım gibi onu da hasenatla serfiraz kılsın.” Böyle bir temenni ve
recayı bırakarak, bunun yerine o zatı, kendi kıymetinin üstünde, hukukuna tecavüz
ederek, hatta ona zulmederek –hâşâ– bir nebi gibi, bir melek gibi göstermek, ona Mesih
ve Mehdi demek öyle korkunç bir zulüm olur ki, o zat bunlara nigehbân olsa ve ahirette
bu denilenlerin kaybettirdiklerini bilse, bunları söyleyenlere küsecek, darılacak ve



“Onlara hakkımı helâl etmiyorum!” diyecektir.
Hâsılı, Allah’a ulaşmaya vesile olan insanlar, vesileliğinden ötürü sevilmeli ve

dualarda daima yâd edilmelidir. Böyle bir sevgiyi Allah da (celle celâluhu), Resûlullah
da (sallallâhu aleyhi ve sellem) sever. Ancak büyük pâyeler bahşetme meselesine
gelince, bu tür pâyeleri insanlara ancak Allah verir, başka kimse veremez. Veren
kimseler, hem kendilerine hem o zata hem de başka daha nelere nelere zulmetmiş olur.



ALLAH YOLUNDA MUVAFFAKİYET VE GURUR

Soru: Allah yolunda yaptığımız bir hizmeti, başkalarına ibret olsun,
yol göstersin diye söylememiz gurur olur mu?
Gurur dediğimiz şey, insan kalbiyle alâkalı bir şeydir. Bazen yapılanı söylememek

gururdur, bazen de söylemek.
Bir kere hizmet olarak yapılan işlerin binde dokuz yüz doksan dokuzu Allah’a (celle

celâluhu) aittir. Şart-ı âdi olarak kişinin iradesine bağlı olan kısmı ise o kadar azdır ki,
“Ben yaptım.” deme insanın Allah’a karşı kendini ortak koşması mânâsına gelir. Evet,
yapılan işlerin ancak binde birinin bize ait olduğu söylenebilir. Onu da Allah, cebir
olmasın diye lütfedip vermiştir. Yoksa esasen her şeyi yapan Hazreti Allah’tır.
Müslüman olmamızda, mescide gelmemizde, hizmette devam etmemizde ve daha pek
çok hayırlı işimizde bizim etkimiz yok denecek kadar azdır. Her şeyi yapan Allah’tır.
Zira O, “Sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratan Yüce Allah’tır.” 34 buyurmaktadır.
Binaenaleyh bir insan, bunu düşünerek, yaptığı hizmetlere kat’iyen sahip çıkmamalıdır.

Bütün hayırlı işlerin sahibinin Cenab-ı Hak olduğu bir gerçektir. Böyle olunca da
insan, “Ben hizmet ettim.” diyerek gururlanmamalıdır. Çünkü sahih bir hadis-i şerifte
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Bazen Allah, bu dini, fâcir (günahkar) bir
adamla da teyit ve takviye eder.” 35 buyurur. Bu açıdan da herkes kendini Allah’ın dini
teyit ettiği o fâcir ve fâsık adam bilmelidir. Mü’minler, yaptıkları hizmetlerinde
muvaffakiyet yaşıyorlarsa, bu hadisi hiç akıllarından çıkarmamalıdırlar. Kendilerine
olan teveccühü, hadiste anlatıldığı şekilde, Allah’ın kendilerini istihdam etmesi
şeklinde düşünüp Allah’a sığınmalı ve hep bu endişeyi yaşamalıdırlar. Zira herkes fâsık
olabilir ve Allah fâsıkları da kullanabilir.

Vakıa, başkaları hakkında, Allah Resûlü’nün tavsiye buyurduğu gibi, her zaman
hüsnüzan içinde olmalıyız. Ancak kendimiz hakkında hüküm verirken kalbimiz sürekli
nifak endişesiyle atmalı. Nitekim, Hazreti Ömer hayatı boyunca kendisinin münafık
olabileceğinden endişe etmişti.36 Yine endişe edenlerden biri de Hazreti Aişe
Validemiz idi37 ki, o da, Hazreti Ömer de nifaktan fersah fersah uzak insanlardı. Ama
onlar son nefeslerini verecekleri âna kadar da hep bu endişeyle yaşamışlardı.



34 Saffat sûresi, 37/96.
35 Buhârî, cihad 182; Müslim, iman 178.
36 Bkz.: Buhârî, imân 36; İbn Receb, Câmiu’l-ulûmi ve’l-hikem 1/433.
37 Bkz.: Buhârî, imân 36; İbn Hacer, Fethu’l-bârî 1/110.



SAHABENİN HAK ADINA İHTİLAFI

Soru: Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),
“Ashabım yıldızlar gibidir, onlara yapışan kurtulur.” buyuruyor.
Hâlbuki sahabilerden bazıları birbirlerine karşı çıkmış, hatta
birbirlerine sövmüşler. Hâriciler gibi bazıları Kur’ân ve Sünnet
çizgisinden bile çıkmışlar. Bunlara uyup nasıl kurtulmuş olacağız?
Evet, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde, “Sahabilerim

yıldızlar gibidir; hangisine uyarsanız, hidayete erer ve kurtulursunuz.”38 buyururlar.
Burada Allah Resûlü, “Benim ashabım” buyurmaktadır ki, onlar Kendisine ittiba edip
uyan ve bu ittiba ahd ü peymânı içinde de vefat eden kimselerdir.

Bazı muhaddisler ve tabakât (sahabî ve sonrakilerin hayatının anlatıldığı biyografi
kitapları) yazarları, sahabiyi, Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) görmüş, kurb-u
huzuruyla müşerref olmuş, sohbetini dinlemiş ve aynı ahd ü peymân üzerinde vefat etmiş
kimseler olarak tarif ederler.39 Binaenaleyh Efendimiz’i görmemiş kimseler sahabî
olmadığı gibi, sohbetiyle müşerref olmasına rağmen –Allah korusun!– dinden çıkmış
olan kimseler de sahabî değildir. Buhârî ve Müslim’de bunu teyit eden bir hadis-i
şerifte Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), kıyamet günü Havz’ının başına bir
kısım kimselerin geleceğini ve Kendisinin onlara Havz’ından Kevser vermek
isteyeceğini, fakat bunun engelleneceğini anlatır. Orada Efendimiz “Ashabım!”
diyecektir ama, O’na “Senden sonra neler karıştırdıklarını bilmiyorsun. Onlar
(bid’atlar çıkartarak) irtidât ettiler.” denilecek ve bunun üzerine de Efendimiz onlara:
“Yazıklar olsun size!” diyecektir.40

Bu hadisten de anlaşılıyor ki, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) sırtını
çeviren, ashab ipinden de kopmuş, düşmüş demektir. Öyleyse Efendimiz, “Ashabım
yıldızlar gibidir.” dediği zaman, Kendisini görmüş, sohbetini dinlemiş ve O’na tâbi ve
ahd ü peymânına da sadakat içinde bulunan ve bu çizgide ruhunu teslim eden kimseler
anlaşılır. İşte bu çizgideki ashab, iktida edilecek ashabtır (radıyallâhu anhüm ecmaîn).
Herhangi bir sahabiyi, yaptığı farklı içtihattan dolayı tekfir edenler ve Hâricî güruhuna
katılanlar ise bunların dışındadır.

Soruda da işaret edildiği gibi, ashab-ı kiram arasında içtihat farkı ve değişik
mülâhazalarla birbirlerine karşı ilan-ı harb etme gibi bir durum da olmuştur. Onlar hak
bildikleri meselenin müdafaasını yapma uğrunda, icabında hak adına kendilerini feda
edebilmiş ve muharebeyi göze almışlardır. Bir tarafta ashab-ı kiramın çoğunluğunun
biat ettiği bir zat imam iken, başka bir yerde bir zatın kendisine biat ettirip imamlığını
ilan etmesine karşı, dinin bir emri olarak –muharebe dâhil– o mutlaka ikna edilecek ve
hizaya getirilecektir. Çünkü bir yerde iki imam olamaz. Sahabe arasında işte bunun



kavgası olmuştu. Ne var ki, onlar bir araya geldikleri zaman yine anlaşmış ve
kaynaşmışlardı. Nitekim Hazreti Ali’yi seven bizler, Hazreti Muaviye’yi de seviyor ve
onu, vereceği hesap varsa Allah’a (celle celâluhu) havale ediyoruz.

Ashabın bazısı içtihat farkı ile birbirine girmiş, kavga etmiştir ama bunlar ne ilmî
görüşlerinde ne hârici düşmanlarla muharebede ne de cihanı fethetmede birbirine zıt
istikametlerde gitmemiş; bu konularda hep beraber olmuş ve aynı davanın pervaneleri
gibi hareket etmişlerdir. Böyle bir farklılık, bizim onlara iktida etmemize mâni değildir.
Onlar yıldızlıklarını yine muhafaza etmiş, hatta bu mesele onları belki biraz daha
kuvvetli hâle getirmiştir. Çünkü hakkın müdafaası uğruna hayatını böylesine istihkâr
edip dünyayı hiçe sayan insanlar, çok büyük kimselerdir ve onlara iktida etmek gerekir.



38 Abd İbn Humeyd, el-Müsned 1/250; el-Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb 2/275.
39 Buhâri, fezâil 1; Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye s. 15; İbn Hacer, el-İsâbe 1/7, Fethu’l-bârî 7/3.
40 Buhârî, rikâk  53, fiten 1; Müslim, fezâil 29, 32, 40.



HAZRETİ ALİ SEVGİSİ

Soru: Bir kısım Alevîlerin, Ehl-i Sünnet’in Hazreti Ali hakkındaki
kanaatlerini dillerine dolamalarına karşı ne demeli?
Ehl-i Sünnet’in Hazreti Ali (radıyallâhu anh) hakkındaki kanaatlerinde o Hazreti ta’n

ifade eden bir şey yoktur ki, Alevîler bunu dillerine dolasın. Biz, Ehl-i Sünnet ve’l-
Cemaat olarak hepimiz Alevîyiz. Alevî, Hazreti Ali’nin yolunda olan insan demektir.
Yani Alevî; namaz kılan, oruç tutan, zekât veren, Resûlullah’a (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bağlı olan, hakperestlikten ayrılmayan, hakperestlik noktasında Everest tepesi
gibi yüksek karakterde bir insan olan Seyyidina Hazreti Ali’nin yolunda giden kimsedir.
Biz de inşâallah o yoldayız ve bu zaviyeden de hepimiz Alevîyiz. Ehl-i Beyt-i
Resûlullah’ı seviyoruz. Hazreti Ali’nin tertemiz neslinden gelen herhangi bir insan için
bin ruhumuz olsa feda etmeye hazırız. Kerbela için biz de çok ağlarız. Şayet İslâm’da
yas tutmak caiz olsaydı Muharrem ayı, bizim yas ayımız olacaktı. Binaenaleyh biz,
Hazreti Ali’ye verilmesi gereken değeri ve kıymeti veriyor ve onu baştacı sayıyoruz.

Bazı kimseler maalesef, Hazreti Ali’ye (radıyallâhu anh) bir şey vermek isterken
başkalarını tahkir edip aşağılamak gerekiyormuş gibi Hazreti Ebû Bekir (radıyallâhu
anh) ve Hazreti Ömer’e (radıyallâhu anh) yakışıksız ve çirkin isnatlarda bulunuyorlar.
Biz, “Hak, Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman’ındır (radıyallâhu anhüm)
ve Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) zırnık hakkı yoktur.” demiyoruz. Aksine Hazreti
Ali’ye, Ehl-i Beyt-i Resûlullah’ı temsil cihetiyle öyle bir arslan payı ayırmışızdır ki,
belki çok büyüklerin dahi o noktada Hazreti Ali’nin elini öpüp ona inkıyat etme
mecburiyetinde olduklarına inanıyoruz. Zannediyorum, her Alevî bu ölçülü hakkı
Hazreti Ali’ye vermemektedir. Allah’a (celle celâluhu) binlerce hamd ve sena olsun
biz, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat içinde olduğumuz için bu hakkı ona muvazeneli olarak
vermekteyiz. Bu itibarla da, Hazreti Ali’ye Allah veya Peygamber’e yahut kendinden
evvelki halifelere –hâşâ– mümâşat yapan yani şirin görünmeye çalışan riyakâr, takiyeci
demeyi de küstahlık sayıyoruz. Onu hep mert ve cesur biliyor ve delice seviyoruz.

İnşâallah, burada ehl-i keşfin, ötede ise herkesin müşâhedesi altında göreceksiniz ki,
Hazreti Ali (radıyallâhu anh) böyle ölçülü düşünenlere sahip çıkacak ve onları almadan
Cennet’e gitmeyecektir. Nitekim çok mücedditlerin Ehl-i Sünnet içinde zuhur etmesi ve
Hazreti Ali’nin, mübarek eliyle, kuvve-i mâneviyelerini takviye için onların sırtını
sıvazlaması buna delildir. Biz, Hazreti Ali’yi çok seviyoruz ve “Kişi sevdiğiyle
beraberdir.”41 fehvasınca, inşâallah Cennet’te de Hazreti Ali’yle beraber olacağız.
Onunla beraber olma da Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’la (sallallâhu aleyhi ve sellem)
beraber bulunma demektir.



41 Buhârî, edeb 96; Müslim, birr 165.



HAZRETİ ALİ’NİN HALİFELİĞİ

Soru: Diyorlar ki Hazreti Ali, dört halifenin en efdali idi. Fakat
halifelik ondan gasp edildi. Bu doğru mudur?
Bu sözü söyleyenler her zaman olmuştur ve olabilir de. Ancak Ehl-i Sünnet ve’l-

Cemaat olan bizim insanımız arasında böyle bir meselenin bahis mevzuu olmaması
gerekir. Bu konuda bazı kimseler Hazreti Ali’yi (radıyallâhu anh) sevmede ölçüyü
kavrayamamıştır. İster ölçüyü kavrayamayan kimseler, ister Şiîler, ister Hulefa-i
Râşidîn’in diğerlerinin düşmanlığıyla oturup-kalkan zihniyet olsun bunlar, Ehl-i Sünnet
Cemaati’nin dışındaki kimselerdir. Nitekim biz, hususi veya şahsî fazilette bazısı
bazısına üstün gelse de Hulefa-i Râşidîn’i Allah (celle celâluhu) ve Resûlullah
(sallallâhu aleyhi ve sellem) katında müsavi tutar ve bunların birini öbürüne tercih
etmeyiz. Evet, bazı noktalarda biri râcih, bazı noktalarda ise diğeri râcih olabilir. Fakat
biz kat’iyen bunların münakaşasını yapmaya girmeyiz. Çünkü bu, Allah’la onlar
arasında olan bir husustur. Aslında Cenab-ı Hakk’ın, o büyük zevatı bir sıraya ve
tertibe tâbi tutması, evvela Hazreti Ebû Bekir’i (radıyallâhu anh), sonra Hazreti Ömer’i
(radıyallâhu anh), sonra Hazreti Osman’ı (radıyallâhu anh) ve ardından Hazreti Ali’yi
(radıyallâhu anh) getirmesi bize şu kanaati vermektedir: Demek ki evvela Hazreti Ebû
Bekir, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman, sonra da Hazreti Ali geliyor. Ancak
hususi fazilette, Ehl-i Beyt-i Resûlullah’ı temsil etmede, Allah Resûlü’nün ahfâdına
(torunlarına), kıyamete kadar gelecek bütün aktâba baba olmada Hazreti Ali’nin taşıdığı
bir hususiyet vardır ki, o, hilâfet-i İslâm noktasında geride olsa bile bu noktada çok
ileridir. Belki bu noktada Hazreti Ali meleklerle eş değerdedir. Zira o, Hazreti
Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) tertemiz neslini devam ettiren altın bir
oluktur. Bu noktada da o ilerilerin ilerisindedir. Bu konuda biz işte böyle düşünürüz. Bu
düşüncemize itiraz edip reaksiyon gösterecek ne Alevî ne de Ömerî hiçbir cemaat
çıkamaz. Kimsenin bu noktada bir reaksiyon göstermeye de hakkı yoktur.

Fakir, burada iki husus üzerinde daha durmak istiyorum: Evvela, –soruda olmasa
bile– Şiîlerin gulat kısmı içinde, “Cibril, peygamberlik vazifesini Hazreti Ali’ye
götüreceği yerde Resûlullah’a götürdü.”42 gibi safsataları olanlar vardır ki, bunlar
aşırılardır. Zira Cibril (aleyhisselâm), “Melekler asla Allah’a isyan etmez ve
kendilerine verilen bütün emirleri tam yerine getirirler.” 43 ferman-ı sübhânisi ile
tavsif edilen müstesna bir melektir. Emredildiği bir meselede Allah’a (celle celâluhu)
isyan, onun için asla bahis mevzuu değildir. Nitekim Kur’ân-ı Kerim ona “Emin”
demiştir.44 O, melekler içinde en emindir ki peygamberlere peygamberlik vazifesini
getirmekle tavzif edilmiştir. Böyle bir meleğin kendi vazifesine hıyanet etmesini
düşünmek büyük bir safsata ve ahmaklıktır. Bu inanış, Şiîlerin gulat kısmının bakış açısı
olup, ölçü bilmeyen taşkınlar bu güzergâhı yol edinmişlerdir.



İkinci olarak; ben, “Hazreti Ali (radıyallâhu anh), hulefa-i erbaanın en efdali idi
fakat halifelik ondan gasp edildi.” sözünün de doğru olmadığını ifade edeceğim. Çünkü
bunun böyle olmadığını az çok İslâm tarihi okuyanlar bilirler. Vâkıa, Benî Sa’d
Sakifesi’nde, yani Ensar ve Muhacirîn’in toplanıp Hazreti Ebû Bekir’e (radıyallâhu
anh) biat ettiği yerde Hazreti Ali yoktu. Hazreti Ali o anda cibilli karabeti noktasından
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) teçhiz ve tekfiniyle meşgul idi. Onun yanında
Hazreti Fadl (radıyallâhu anh), Hazreti Abbas (radıyallâhu anh), Kusem İbn Abbas
(radıyallâhu anh) ve Zeyd İbn Hârise (radıyallâhu anh) gibi kimseler vardı ki, onlar da
Sakife hâdisesinde bulunamamışlardı.45 Bu nokta-i nazar değerlendirilmek suretiyle
“Hazreti Ali’nin hakkı yendi” meselesine gidilemez. Zira Hazreti Ali, Seyyidetina
Hazreti Fatıma’nın (radıyallâhu anhâ) vefatını müteakip altı ay sonra mescitten içeriye
girmiş, Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) önüne oturup elini tutmuş ve herkesin
görebileceği şekilde Hazreti Ebû Bekir’e biat etmişti. Ne Sünnîsi ne de Şiîsi bunun
aksini iddia edemez.

Şayet burada Hazreti Ali’nin korktuğu için biat ettiği söylenecekse, bunu söyleyenler
de korksunlar ve Hazreti Ebû Bekir’e biat etsinler. Şayet Hazreti Ali –hâşâ– şirin
görünmek için mümâşat yaptıysa bu durumda onun riya yaptığını kabul etmek gerekir.
Hâlbuki Hazreti Ali, mescitte herkesin duyacağı şekilde şöyle demişti: “Şimdiye kadar
gelmeyişim, sahibinizi kabul etmediğimden değildi; şimdi gelişim de korkumdan
değildir.”46 Hâşâ ki harp meydanlarının Şâh-ı Merdan’ı, Haydar-ı Kerrar’ı korksun da
mümâşat yapsın. Öncelikle Hazreti Ali, Hazreti Fatıma’yı kırmak istemiyordu. Anamız
Hazreti Fatıma’nın Hazreti Ebû Bekir’e karşı küçük ve farklı bir düşüncesi vardı. Aynı
zamanda birkaç ay sonra babasına ulaşacağı mevzuu kulağına da fısıldanmıştı.47 Bu
sebeple Hazreti Ali bu müddet zarfında beklemeyi tercih etmişti. Ayrıca Hazreti Ali’nin
evine gelip gidenler de çok oluyordu ve ona bir şeyler söylüyorlardı. Bir de o, nüzul
sırasına göre Kur’ân-ı Kerim’in tertibiyle meşguldü. İşte bu ve benzeri sebeplerden
ötürü Hazreti Ali Efendimizin biatı biraz gecikmişti.

Ama o da altı ay sonra biat etmiş ve Hazreti Ebû Bekir ve Ömer’in (radıyallâhu
anhümâ) yanında yerini almıştı. Hazreti Ebû Bekir vefat edince de Hazreti Ömer’in
kâdı’l-kudat’ı (baş hâkimi) olmuş, yani hüküm kesme ve hüküm verme mualla mevkiine
yükseltilmişti. Hazreti Ali, Hazreti Ömer’in kendisini sevmediğini ve hakkının Hazreti
Ebû Bekir ve Hazreti Ömer tarafından gasp edildiğini bilemeyecek kadar –hâşâ– safdil
bir insan değildi. Aksine o, İslâm devletini idarede en mualla mevkie sahip bir insandır.
Hazreti Ali’nin de –hâşâ– mümâşatını ve idaresini yirmi-otuz sene idare ettirecek kadar
ikiyüzlü bir insan olmasını düşünmek hiçbir kitaba sığmaz. Aynı zamanda o, Hazreti
Osman’ın (radıyallâhu anh) da baş kadılığını yapmıştı. Hazreti Osman vefat ettikten
sonra da âsi ve tâğiler cebren kendisine biat etmişlerdi. Ardından ashab hazeratı da
(radıyallâhu anhüm ecmaîn) fitne çıkmasın diye ona biat edivermişlerdi. Tarih ve



meğâzi mevzuunda en mevsuk ve en sika kimselerden hâdiselerin bize intikal ediş
keyfiyeti böyledir. Bunun ötesinde söylenecek söze batıl ve eracif nazarıyla bakar, bir
kenara atarız. Zira iddia edilen bir hak gasp edilmesi meselesine evvela tarih karşı
çıkar.



42 Bkz.: Ahmed İbn Abdurrahman el-Malatî, et-Tenbîh ve’r-red ala ehli’l-ehva ve’l-bida’ s.23; İbn Kesîr, el-Bidâye
ve’n-nihâye 14/211.

43 Tahrim sûresi, 66/6.
44 Tekvir sûresi, 81/21.
45 Bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/260; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/276.
46 Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya 1/293-294.
47 Müslim, fezâilü’s-sahâbe 97; Tirmizî, menâkıb 60.



KÖRELMİŞ İSTİDATLARIN İNKİŞAFI

Soru: Körelmiş kabiliyetler inkişaf edebilir mi? Ölmüş kalbleri ihya
etmenin yolu nedir?
İstidatlar bazen körelebilir ama onların körelmesi, köreldikten sonra ağzı açılmayan

âlet ve cihazlar gibi değil; ağzı açılan, işleyen ve yeniden aynı kıvamı kazanan
mükemmel bir mekanizma gibidir. Evet, bazen kalb de ölebilir; onu bir üniversite
olarak kabul edecek olursak, onun vicdan gibi bir külliyesi ve sır, hafâ ve ahfâ gibi de
fakülteleri vardır ve bazen bu fakülteler de sönebilir. Hatta belki her gün bunlar birkaç
defa söner, ancak Allah yine onlara eski fonksiyonlarını ve dahasını kazandırır. Kalbde
öyle duygular vardır ki bunlar bir kerecik olsun Allah’ın meşru saymadığı bir hataya
girince hemen sönüverir... Evet, fosforlu taşların bir araç farından aldığı ışığı bir miktar
karanlıkta aksettirdikten sonra sönüp tamamen gecenin karanlığına gömülmesi gibi,
insanda da öyle latîfeler vardır ki, bunlar uzun zaman karanlığa dayanamaz ve bir an
gelir bütün ziyalarını kaybederler. Ancak bir ışıkla yüz yüze geldiğinde de karanlık
hemen dağılıverir. Onun için kalbin ölmesi, insanın ölmesi gibi değildir; yani kalb
bazen ölür, ancak yine dirilir.

Nebiler, ölü gönülleri ihya etmek için gönderilmişlerdir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem) zuhur ettiği zaman Hazreti Ömer (radıyallâhu anh) gibi devâsa kâmetler dâhil
çoklarının gönlü ölü idi. Bu ölüler, Fahr-i Kâinat Efendimiz’in potasında kıvamına
girerek dirildiler. Körelmiş latîfeler öyle inkişaf ettirildi ki, Hazreti Ömer gibi bir
kimse kısa bir zamanda Cibril-i Emin’in (aleyhisselâm) yanında yerini alacak seviyeye
ulaştı. Develerle güreş tutan Hattaboğlu, artık karıncaya basmaz hâle geliverdi.

Bundan şu sonucu çıkarmak mümkündür: İnsanın gönül ve kalbinin ölmesi,
latîfelerinin sönmesi, ebedî ölen ve sönen kimseler gibi değildir. Bunlar ölür, daha
sonra yine dirilirler. İnsanın içinde bir haramın öldürdüğü latîfe, bir tek yalanın
söndürdüğü ışık, bir iftiranın tahrip ettiği vicdan tamir edilip giderilmezse, hüsran-ı
ebedî söz konusu olabilir. Evet, yalan söyleyen bir insanın o gün bazı latîfeleri ölür.
Onu ihya etmek için bazen yirmi dört, bazen kırk sekiz saat gerekir. Bazen on dakika
fena bir şeyi düşünmek, yani fiilen değil hayalen fâsık olmak yirmi dört saat insanın iç
âlemindeki aydınlığı söndürür. İç müşâhedeye sahip bir insan bu durumda yirmi dört
saat kalbinde bir ölünün yattığını ve âdeta onun kokusunun burnuna geldiğini duyar gibi
olur. Cankeş olmuş o varlık bazen bir murakabe, tevbe, inâbe, evbe ile yavaş yavaş
yeniden dirilmeye başlar. Sanki o mâsiyet (günah) hiç işlenmemiş, hayalen o fıska hiç
girilmemiş gibi insanın iç dünyası yeniden aydınlanır.

Bu itibarla insan, mümkün mertebe kalbî ve ruhî hayatını söndürmemeye dikkat
etmeli ve batmamak için lazım gelen her şeyi yapmalıdır. Madem içimizdeki bir kısım
latîfeleri bir kelime, bir dane, bir habbe, bir öpme ve bir bakma batırıyor, –Allah



muhafaza buyursun– o dakika içinde ölmüş o duygu ve sönmüş o latîfelerle Rabbin
huzuruna gitme durumunda ebedî hüsran kaçınılmaz olabilir. Onun için de çok dikkatli
olmak gerekir. Şayet bir kimsenin hayaline bir fısk u fücûr musallat olur, gece ve
gündüz onu meşgul ederse, hemen ona sırt çevirmeli ve Cenab-ı Hakk’a teveccüh
etmelidir. Çünkü bu hâlde devam, insanın duygularını söndürür. İnsan, o fısk
düşüncesinin kendi içinde bir kurt gibi kalbini delmek suretiyle zor kapanır bir boşluk
meydana getirmesine fırsat ve imkân vermiş olur. Bu açıdan insan her zaman dikkatli
olup Kitap ve Sünnet yörüngeli düzgün bir hayat yaşamalıdır.

Elinde olmayarak bu türlü saplanmalara düşüp baş aşağı gitmeden hemen kalkıp
Allah’a (celle celâluhu) istiğfar etmelidir. Nitekim Buhârî ve Müslim’in rivayet ettiği
bir kudsî hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: “Kul günah işlediği zaman, ‘Allahım,
günah işledim mağfiret et.’ der. Bunun üzerine Ben şöyle buyururum: ‘Kulum günah
işledi. Kendisini mağfiret edecek Rabbisinin bulunduğunu, yani Beni kabul etti. Ben
d e onu mağfiret ettim.’… Daha sonra bir daha günah işleyerek, ‘Ya Rabbi! Yine
günah işledim.’ der. Ben yine şöyle derim: ‘Kulum günah işledi. Kendisini mağfiret
edecek birisinin bulunduğunu kabul etti. (Ey kulum! Sen dağlar azamet ve
cesametinde günahlardan istiğfar edip benim karşıma geliversen, Ben seni yine
mağfiret edeceğim.)’”48 Onun için insan bir zelle ve bir sürçmeyi müteakip hiç vakit
kaybetmeden hemen “Estağfirullah” deyip tevbe ederek Rabb’e teveccüh etmelidir.

اََنلا َ وَْحأ ِْحلَْصأ  َّمُھ  ّ ٰ لَلا اََنبوُیُع ، ْرُتْسا  َّمُھّٰلَلا  اـََنبوُنُذ ،  ْ رِفْغا َّمُھّٰلَلا  اـََنل ، ْرِفْغا  َّمُـھّٰلَلا 
“Allahım, bizi bağışla. Allahım, günahlarımızı yarlığa. Allahım, ayıplarımızı ört.
Allahım, hâlimizi düzelt.” demeli, samimi kulluğa bir kere daha “vira bismillah” deyip
bir kere daha ebedi mihrabına yönelmelidir.



48 Buhârî, tevhid 35; Müslim, tevbe 29, 30.



İSLÂM’I YAŞAMAK

Soru: Ben İslâmiyet’in yüceliğini yeni anlayan bir talebeyim.
Bugüne kadar gaflet içinde dolaştım durdum. Şimdi Allah’ın lütfu
ile doğru yolu anladım. Fakat yine de içim rahat değil. İslâmiyet’i
tam mânâsıyla yaşayabilmek için bana ne tavsiye edersiniz?
Bu, bütün bir neslimizin ortak derdidir. Allah’a (celle celâluhu) hamd ederiz ki,

günümüzde, altında bazen bir feryadın da bulunduğu bu türlü ses ve solukları artık
duyabiliyoruz. Bu da kapkara bir şeridin yeniden beyazlanmaya durması demektir.
Etrafta dine karşı lakayt ve laubali bir neslin yanında artık şuuru, mârifeti ve iz’anıyla
ter ü taze, capcanlı nesiller de var. Evet, artık bugün İslâmiyet’e bütün gönlüyle
bağlanmak ve kumandayı Resûlullah’ın elinde görmek isteyen pek çok insan var. Bu
konuda onlara yol gösterme adına ne kadar şey anlatılırsa anlatılsın, değer. Ben böyle
olan ve olmaya hazırlanan insanlara sadece bir-iki tavsiyede bulunmak istiyorum:

Müslümanlığı yeni duyan bir ferdin, her şeyden önce Cenab-ı Hakk’ın ulûhiyetine ve
rubûbiyetine dair bir talim ve terbiyeye ihtiyacı vardır. O dakikaya kadar çok muhtaç
olduğu hâlde bir türlü bulamadığı, bilemediği ve inanamadığı Allah’ı (celle celâluhu),
yine O’nun tarifi içinde o kişiye anlatma lüzumu vardır. Zira insan olan insanın, her
türlü anlayışı bir kenara bırakarak, Allah’ın Kendisine inanılmasını istediği gibi inanma
anlayışına ulaşması fevkalâde önemlidir. Bunun için de ulûhiyet hakikatini anlatan
kimselerin dinin usûl ve esaslarına ait ne kadar eser yazılmışsa bunları inceden inceye
tetkik etmeleri gerekir. Daha sonra, bu mevzuda bize müjde ile gelen ve büyük haberler
getiren Muhbir-i Sâdık Hazret-i Muhammed’in (aleyhissalâtü vesselâm) çok iyi
bilinmesi elzemdir. Zira O, bizim ruh âlemimizin ve kalb dünyamızın gıdasıdır.
Bedenimiz yemek ve içmekle hayatiyetini sürdürdüğü ve ayakta durduğu gibi, ruhumuz
ve kalbî hayatımız da ancak bu gıdaları aldığı zaman ayakta durur ve hayatiyetini devam
ettirir.

İşte inancını en iyi şekilde besleyen insanın, daha sonra da bunları, “elif-be”yi
anlatma rahatlığı içinde o muhtaç gönüllere ulaştırması hayatî bir önem taşımaktadır.
Bir dinsizin, dinsizliğin formüllerini, dinsizliğe ait mevzuları peynir ekmek yeme
rahatlığı içinde herkese anlattığı gibi, asrımızda Müslümanlar olarak kendi
meselelerimizi cihana öyle rahatlıkla anlatabilecek hâle gelme mecburiyetindeyiz. Ama
ne acıdır ki, biz kendi meselelerimize karşı bütün bütün yabancıyız. Öyle ki âdeta
gazetelerde yazılıp çizilen ve günün meselesi olarak piyasaya sürülen aktüel
meselelerden başka bir şey bilmiyoruz.

Bazı talebeler arasında Allah’ı (celle celâluhu) inkâr etme meselesi öyle kök salmış
ki, bunun farkında olmayan yakın-uzak çevre, dini adına tamamen yaya durumunda. Evet,



biz kendi meselelerimize karşı çok yabancı bulunuyoruz. Her dindar vatandaş, kendi
meselelerini başkasına anlatıp inandıracak kadar bu mevzuda bilgi sahibi olma
mecburiyetindedir. Her Müslüman’ın, karşısına çıkacak her şahsı en azından ilzam
etmesi, başkalarının akidesinin sarsıntıya maruz kaldığı anda onlara destek ve payanda
olması elzemdir. Evet, Müslümanlığı yeni tadan, tanıyan ve neşvesine eren kimseye
denilecek şey, her şeyden önce, inanması gereken meseleleri başkalarına rahatlıkla
intikal ettirebilecek seviyeyi kazanma olmalıdır.

Müslümanlığı amelî olarak yaşama, kalbde iman nurunun belirmesi daha ziyade
insanın inandıklarını yaşamasına bağlıdır. Zât’ına uygun olarak Allah’ın bilinmesi
büyük ölçüde insanın ameli sayesinde gerçekleşir. Kant’ın bu meseleyi böyle anlayıp
anlamadığını bilmem ama o, nazarî akılla Allah’ın bilinemeyeceği kanaatindedir.
“Allah ancak amelî akılla bilinebilir.” der. Ben –emin olmamakla beraber– onun bu
sözünü bu şekilde te’vil ediyorum. Gerçekten Allah’a iman meselesi, insanın kalbinde
ancak amel sayesinde tamamiyetle belirir ve imanın ruhuna ancak amel sayesinde
erilebilir. Yoksa nazarî malumatla o ulvî hakikate ve ufka ulaşılamaz. Evet insan,
kalbiyle ve ameliyle öyle noktaya ulaşır ki, orada en büyük beşerî kitapları dahi arkaya
atma mecburiyetini duyar. Bu noktada tam irfana erebilmek, insanların fikir mahsulleri
olan kitapların dedikodusunu bırakmaya bağlıdır. Bu da, gönlün duyuşu, letâifin inkişafı,
insanın fikren ve hayalen belli bir ufka ulaşıp mest ve sermest olması demektir. Amel,
çok mühimdir. Bu ehemmiyetinden dolayı Allah Resûlü (aleyhi ekmeluttehiyyâtu
vesselâm), “Allah sizin cisimlerinize ve suretlerinize değil, kalblerinize ve
amellerinize bakar.”49 buyuruyor.



49 Müslim, birr 34; İbn Mâce, zühd 9; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/284, 539.



İSLÂM’I ANLATMA

Soru: İslâm’ın tebliğcileri olarak sahabenin Çin’e, Hind’e gittiği
gibi dünyanın ücra köşelerine gitmek lazım mıdır? Bunun şartları
nelerdir?
Sahabe-i kiramın (radıyallâhu anhüm ecmaîn) Çin ve Hind’e gittikleri gibi günümüz

insanlarının da İslâm’ı tebliğ ve irşat düşüncesiyle dünyanın her tarafına gitmeleri bir
vazifedir. İnsanımız arasında da –inşâallah– çok müstesna ve mümtaz kimseler
yetişecek ve bunlar da bu kutsi hizmeti bayrak hâlinde omuzlarına alacak, dünyanın sair
kıtalarına giderek insanlığı irşat edeceklerdir. Ancak bu işin başlangıcındaki sahabe
nasıl bir azim ve kararlılıkla yürümüşse, bugün de o beklentisiz kahramanlar aynı azim
ve kararlılıkla yürümelidir.

Sahabe-i kiramdan Muaz İbn Cebel, Sa’d İbn Ubâde, Ebû Ubeyde İbn Cerrah
(radıyallâhu anhüm)... gibi zatlar, cihanın sair yerlerine gidip neşr-i Hak vazifesini
yapıyorlardı. Yakın tarihte de Abdürreşid İbrahim’le Filipinler’e, Japonya’ya kadar
gidilmiş ve İslâm tanıtılmıştı. O yüzden hâl-i hazırda devrimizin mürşid ve
mübelliğleri, kendilerine Allah’ın (celle celâluhu) lütfettiği imkânları çok iyi
değerlendirerek, tebliğ ve irşat vazifesini en ücra yerlere kadar her bucakta
yapacaklardır/yapmalıdırlar. Şu anda bu tam yapılamıyorsa da –inşâallah– fırsatlar
değerlendirilerek bu niyet bir gün mutlaka hayata geçirilecektir.

Sevgi kahramanları iyi düşünüp taşınmalı ve mutlaka dünyanın her tarafına gitmeli,
Hak ve hakikati muhtaç gönüllere ulaştırmalıdırlar. Bu sayede dünyanın değişik
yerlerinde, şu anda insanlara ütopya gibi gelebilecek, evrensel insanî değerlere saygıyla
dopdolu bir yapıya sahip fert, aile ve toplumlar meydana gelecektir. Bu adanmışlar,
Müslüman diliyle İslâm’ı anlatırken, davranışlarıyla da onu yaşamak ve insanlara
nümune-i imtisal olmak zorundadırlar. Bunun için de onlar, ubûdiyetlerinde,
tefekkürlerinde, anlayışlarında, muamelelerinde, ticaretlerinde ve içtimaî
münasebetlerinde, Şark’ı ve Garb’ı; Şarklıyı ve Garplıyı hayran bırakacak bir seviye
insanı olmalıdırlar. Ancak bu sayede, insanlara bu hâl ve davranış dili karşısında
ütopik gibi gelen bir insanlık anlayışı gösterilebilecektir. Örneklerin kendi içinden
verilmesi çok önemlidir. Birbirinden kopuk ve münferit fertlerin söyleyeceği söz ne
kadar parlak olursa olsun inandırıcı olmayacaktır. Çünkü insan, ِنا َيِعْلاَك ُرَبَخْلا  َسْي  َل
“Kulakla işitilen, gözle görülen gibi değildir.”50 fehvasınca haberden daha ziyade
gözle gördüğü şeye itimat eder. O yüzden ağzımız Kur’ân-ı Kerim’i okurken hâl ve
tavırlarımızla onu yaşarsak sair dinlerin sâlikleri, küre-i arzın değişik kıtaları grup grup
İslâmiyet’e dehalet edecek, “İnsanların kafile kafile Allah’ın dinine girdiklerini
gördüğün zaman…”51 müjdesi de kemal-i ihtişamla zuhur edecektir.



Aslında bu mesele, çoklarınca unutulmuş evrensel insanî değerler adına çağa göre bir
ba’sü ba’de’l-mevt hâdisesidir.



50 es-Suyûtî, el-İtkân 2/346; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/219. Yakın ifadeler için bkz.: Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned
1/215, 271; İbn Hibbân, es-Sahîh 14/96.

51 Nasr sûresi, 110/2.



MUKADDESATA HAKARET KARŞISINDA TAVRIMIZ

Soru: Mukaddesata hakaret edildiği yerde tavrımız ne olmalıdır?
Evvela, ben bu hususta herhangi bir cedelleşmeye girmeyi şahsen tecviz etmem.

Kanunda mukaddesata hakaretin tecziyesini âmir hükümler var. Mukaddesata hakaret
eden kimse, bu hükümler gereğince cezalandırılmalıdır.

Gençlik yıllarımda bu meselenin münakaşasını bir emniyet amiriyle yapmıştım. Ona,
“Dinime hakaret eden kimse karşısında kendimi tutamam, gereken cezayı elimle
veririm.” demiştim. O da bana şöyle demişti: “Mukaddesata hakaret ettiği için bir
adamı tartaklayamazsın. O kimse mahkemeye verilmelidir. Zira dince mukaddes sayılan
şeylere hakaret etmek cezayı gerektirir.” Bu sebeple de böyle biri hukuka havale
edilmelidir. Şayet kanun, cezasını vermeyip salarsa, “İnşâallah, Allah’tan bulur.”
denmelidir. Ben bu tür şeyleri çok defa Allah’a havale ediyorum. Ancak daha sonra da
korkuyorum. Çünkü Cenab-ı Hak, o densizi Kahhariyetiyle bir kere yakaladı mı iflah
etmez, mahveder. Bu itibarla da ona hafif bir dokunma isterim. Zira, belki o kimse bir
gün hidayete erer de o badireden kurtulur.

İkinci olarak, dince mukaddes bildiğimiz şeylere hakaret eden kişi insanca ikaz
edilmelidir. Hususiyle demokrasilerin ve cumhuriyetlerin hükümfermâ olduğu
devrimizde bu türlü hakaretlere yer yoktur. Kanunlara göre hiç kimse dininden ötürü
kınanamaz ve hakarete maruz kalamaz. Öyleyse böyle bir kimse, “Nasıl ki ben senin
totemlerine, inandığın değerlere ilişmiyorsam, senin de benim mukaddes kabul ettiğim
esaslara ilişmemen asrımızdaki insanlık anlayışının, kanunların sana ve bana tanıdığı
müşterek hakların ifadesidir.” denilerek ikaz edilmelidir.

Üçüncü olarak, karşı tarafın hissiyatı da nazar-ı itibara alınarak onun vicdanına
seslenilmeli ve bazı televizyon tartışmalarındaki seviyesizliğe düşülmemelidir.



UMUMİ SEFERBERLİK

Soru: Cemm u nefir zamanı ne demektir? Hükümleri nelerdir?
“Nefir” kelimesi Kur’ân’da değişik şekillerde geçer ve toplumun topyekün, kadın-

erkek, yaşlı-ihtiyar hepsinin seferber olması mânâsına gelir. Olağanüstü olan bu hâli,
fıkıh muvacehesinden değerlendirdiğimizde diyebiliriz ki, bir memleket dıştan, yabancı
bir devlet tarafından işgal edilip limanları, tersaneleri, hava meydanları, otobüs
garajları ve yolları tutulduğunda, cihad etmek sadece orduya değil kadın-erkek, yaşlı-
genç herkese farz olur. Böyle bir durumda münadiler toplumun her kesimine seslenerek
insanları cihada davet eder.

Meseleyi daha iyi anlamak için Asr-ı Saadet’ten birkaç örnek verelim. Asr-ı
Saadet’te harp için ordular hazırlanırken, bir yandan da seferber olmaya dair umumi
âyetler okunurdu. Zannederim, Ebû Talha ve Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin umumi
seferberlik mevzuundaki tehâlük ve heyecanı herkesin malumudur. Bu iki sahabî de çok
yaşlıydı. Hele torun sahibi olan ve o güne kadar Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm)
uğrunda harb meydanlarından geri kalmayan Ebû Talha (radıyallâhu anh), atın üzerinde
duramayacak derecede ihtiyarlamıştı. (O’nun Büreyhâ’da bir bahçesi vardı ki,
Efendimiz onun ağaçlarının altında yer yer oturur, onun soğuk sularından içer ve
hurmalarından yerdi. Bu çok güzel bahçeyi Ebû Talha da çok severdi. َّرِبْلا او  ُ لاََنت َْنل 

َنوُّبِحُت اَّمِم  اوـــُق  ِ فْنُت ىّٰتـَح   “En çok sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda
harcamadıkça ‘fazilet’ mertebesine ulaşamazsınız , Allah katında iyilerden
olamazsınız, yani birr u takvaya nâil olamazsınız.”52 âyet-i kerimesi nâzil olunca Ebû
Talha, âyeti düşünüp aklında değerlendirmiş ve Allah Resûlü’nün huzuruna gelip çok
hoşlandığı ve sevdiği bahçesini sadaka olarak vereceğini söylemişti. Efendimiz de
(aleyhissalâtü vesselâm), o bahçenin kendi fakir akrabalarına verilmesini söylemişti.53

Bu arada şu hususu da belirtmekte fayda var: Herhâlde bize böyle bir bahçe lütfedilse
onu ölene kadar saklar ve korurduk. O Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir
kere hanemize teşrif etse ve bir yere otursaydı o toprak parçasını keser, bir kalıp hâline
getirir ve sırtımızda taşırdık. İşte bu ölçüde cömert olan ve dışıyla, içiyle olgunlaşmış
babayiğitlerden babayiğit Ebû Talha, umumi seferberlik zamanında da atının üzerinde
zor dursa bile, harp meydanlarından geri kalmamıştı ve kalmayacaktı da...)

Evet, Ebû Talha’nın (radıyallâhu anh) hayatının her karesi amel ve aksiyonla
dopdoluydu. Hele onun Uhud’da yaptıklarına bakınca, Allah (celle celâluhu) için
seferber olmayı ne derece anladığı daha net görülecektir. Efendimiz (aleyhissalâtü
vesselâm), yaralanmış bir hâlde iken kendisine oklar geliyordu. Ebû Talha’nın
sadağında da oklar bitmişti. Efendimiz etrafı teftiş ederken başını her kaldırdığında Ebû
Talha göğsünü Efendimiz’in önüne siper ediyor, oturup kalkıyor ve Efendimiz’i bir



kalkan gibi korurken derin bir sevinç duyuyordu. Nebiler Serveri’ne bir şeyin isabet
etmemesi için göğsünü, gelen oklara geriyor ve O’na bir şey olur diye tir tir titriyordu.54

Bütün hayatı böyle geçen Ebû Talha “Ey mü’minler! Sizler gerek hafif, gerek ağırlıklı
olarak hep birlikte seferber olunuz, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad
ediniz. Eğer anlıyorsanız, sizin için hayırlı olan budur.”55 âyet-i celîlesini her
duyuşunda harekete geçmiş ve cepheye koşmuştu. Ve bir keresinde de Kıbrıs’a
gidiliyordu. Çok yaşlı olmasına rağmen, çocuklarına seslenerek kendisini atın üzerine
bağlamalarını ve Kıbrıs’a öyle gitmek istediğini söylemişti. Sebebi sorulunca da
Kur’ân’da Cenab-ı Hakk’ın umumi seferberlikten bahsettiğini ifade etmişti.56

Allah (celle celâluhu) yolunda seferber olmuş olanlardan Ebû Eyyûb el-Ensârî’ye
(radıyallâhu anh) gelince onu bilmeyen yoktur. O, atın üzerinde duramayacak hâlde
olmasına rağmen, İstanbul önlerine kadar gelmişti ki ölüm onun için âdeta âşıkın
mâşukuna kavuşması gibiydi. Günümüz Müslümanlarının yer yer bu duyguyu aynı
şekilde içlerinde duydukları da vâkidir. Şu kadar var ki, onlar tertemiz ve dupduru bir
iklimde yaşamışlardı. Kimbilir onlar ölümü nasıl bir şevkle arzu ediyorlardı! Kimbilir
belki bir mânâda Ebû Eyyûb el-Ensârî, dahası deyip, ölmeyi bile istemiyordu! İhtimal,
güzel İstanbul’u fethederek oraya girmek, onun sokaklarında ezan sesiyle gerçek fethi
yaşamak istiyordu. Nitekim İstanbul’a girildiğinde surların bir hayli dışında kalan Ebû
Eyyûb Hazretleri, vefat ettikten sonra kendisinin götürülebileceği kadar İstanbul’un
içlerine doğru götürülmesini istemişti. Öyle rivayet edilir ki Yezid’in en hayırlı işi de
O’nun bu arzusunu yerine getirmesi olmuştu. Ordusunun önünde bu büyük sahabiyi
getirip Bizanslıların, ne istediklerini sorması üzerine, Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin
(radıyallâhu anh), Hazreti Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ashabından biri
olduğunu ve vefat ederken kendisinin surlara ne kadar yakın gömülürse o kadar iyi
olacağını tavsiyede bulunduğunu söylemişti. Sözlerine kendisinin surlara ne kadar yakın
gömülürse gelecekte İstanbul’u fetheden yağız delikanlıların, leventlerin atlarının
kükreme ve kişneme seslerini duymak istediğini de eklemişti. İşte buydu Hazreti Ebû
Eyyûb el-Ensârî’nin tavrı! O, اوُرِفِْنا  “Seferber olun…”57 şeklindeki umumî seferberlik
âyetine “Lebbeyk!” diyerek böyle cevap vermişti.58

Umumi seferberlik, memleket işgal edildiği zaman farz-ı ayn olur. Biz millet olarak
Çanakkale’de bu seferberliği nim (yarım) olarak yaşadık. Bundan dolayı gelinlerimiz,
analarımız, bacılarımız ve kızlarımız bomba taşıdılar, erkeklerimiz de yaşlı-ihtiyar
demeden, yarım milyona yakını yollara dökülüp Allah adına memleketleri için seferber
oldular. Netice itibarıyla da toprağımızı, ırzımızı ve namusumuzu çiğnetmemek için,
dinimize dokundurmamak için çeyrek milyona yakın insanımızı yitirdik. Bizler bunun
nasıl bir duygu olduğunu bilemiyor fakat bu savaşı destanlaştıranların yazdıkları
satırlarda hissedebiliyoruz. M. Akif bu mevzu ile alâkalı iniltilerini bir yerde şöyle
seslendirir:



“ Eşin var, âşiyânın var, baharın var ki beklerdin,
Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin?
…
Ne zillettir ki: Nâkûs inlesin beyninde Osman’ın;
Ezan sussun, fezâlardan silinsin yâdı Mevlâ’nın!”

Bana kalırsa şu andaki durum, Çanakkale’den bin beterdir. Günümüzde Müslümanı
uyuşturacak ve uyutacak daha değişik bir durum söz konusu. Vâkıa, felâketlerin bazıları
atlatılmıştır ama hem âdetullah olarak hem de tarihen sâbittir ki toplumumuzun kendini
bulması, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) nazarında matlup keyfiyeti
kazanması, onun vereceği büyük mücadelelere bağlıdır.

Günümüz insanının, kendisini yenileyecek, mânevî ve ruhî olgunluğa ulaştıracak,
kendi insanına hizmet götürecek, onları irşat edecek, haktan hakikatten mahrum, karanlık
kabirler gibi, karanlık üstüne karanlık içinde kalan paslı bir kısım gönül ve vicdanlara
nur-u Muhammedî’yi ulaştıracak mürşid ve mübelliğlere ihtiyacı vardır. Zaman,
keyfiyet farklılığı göstermekle birlikte cemm u nefir yani umumi seferberlik zamanıdır.
Herkes neyi varsa onunla seferber olmalıdır. Fabrikası olan fabrikasıyla, işi olan işiyle,
zekası olan cevval ve faal zekasıyla, ilmi olan ilmiyle, idraki olan idrakiyle, enerjisi
olan da enerjisiyle seferber olarak, inşâallah, bizim için mukadder olan yeni bir
dirilişte payının olmasına çalışacaktır. Cemm u nefir budur ve günümüz de, keyfiyeti
değişmiş olmakla birlikte, yine cemm u nefir günü sayılır.



52 Âl-i İmrân sûresi, 3/92.
53 Buhârî, zekât 44, vekâle 15, vesâyâ 17, 26, tefsîr (3) 5, eşribe 13; Müslim, zekât 42, 43.
54 Buhârî, menâkıb 18, meğâzî 18; Müslim, cihad 136, eşribe 143.
55 Tevbe sûresi, 9/41.
56 İbn Hibbân, es-Sahîh 16/152; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 6/138.
57 Nisâ sûresi, 4/71.
58 Bkz.: İbn Hibbân, es-Sikât 3/102; el-Hâkim, el-Müstedrek  3/518.



İkinci Bölüm



VAHDET-İ VÜCUD BİR “HÂL”DİR

Soru: Tasavvufta vahdet-i vücud inanışı hakkında bilgi verir
misiniz? Yani vahdet-i vücud inanışı dinimize uygun mudur? Yoksa
bazılarının dedikleri gibi Hint Vedaları’nın devamı mıdır?
Hint yogilerinde ve Avrupa mistiklerinde tasavvufa benzer bazı hâllerin mevcut

olduğu söylenebilir. Zira bunların hepsinde bir metafizik mülâhaza, bir iç müşâhede,
kendini murâkabe, kontrol ve ruh ufkuna dayanma söz konusudur. İşte bu yönüyle
birbirine benzeyebilirler. Şöyle ki, bu yolla kim ruhunu terbiye ederse bir kısım
harikulâde şeylere mazhar olabilir. Bunun Rahmanî veya nefsanî olmasını Allah (celle
celâluhu) bilir. Bir Rus veya Amerikalı az yese, az içse, hayrete varsa, bir çeşit fâni
olsa, gönül gidip sahibine teveccüh etse, kendisine gayb ve ledün âlemine bir kısım
menfezler, pencereler açılabilir ve o insan bizim görmediğimiz şeyleri görebilir, bizim
muttali olamadığımız buudlardan eşyayı müşâhede edebilir. Bu mevzuda tecrübe sahibi
pek çok insan vardır. Ne var ki bu konuda mühim olan, rıza-i ilâhidir. Allah’ın rızası
istikametinde yol alan insan, şeytanî olmayan fevkalâde müşâhede ve mükâşefeye
mazhar olur ki bu, aldatıcı değildir ve diğerlerine benzemez. Biz ümmet-i Muhammed
olarak her zaman harikulâdelikler yerine rıza-i ilâhiyi tahsil peşinde olmalıyız.

Ümmet-i Muhammed içinde de bazı kimselerin, seyr u sülûk-i ruhanisiyle seyahat
ederken belli konaklara uğraması, vücud, şuhud, fark ve cem gibi bazı mertebelerden
geçmesi her zaman söz konusu olsa da burada yol da başkadır, hedef de. Mevzuu bir
misalle müşahhaslaştıralım: Bir paşa veya padişahın huzuruna çıkmak isteyen kimse,
daha ilk kapıdan içeriye girmekle bir kısım merasime tâbi olur. Mesela kışlanın ilk
girişinde onu bir nöbetçi görür. Daha ileriye gittiğinde orada bir çavuş, başçavuş veya
üst rütbeli bir subayla karşılaşır. Daha sonra paşanın derecesine göre yakınında bulunan
bir odada yaverini görmesi gerekir ve ondan sonra ancak o zatın huzuruna çıkar. Aynı
zamanda bu menzillerden her birinde daha evvelki menzilden geçmiştir diye o kimsenin
göğsüne bir nişan takılır ve onun hangi makamda olduğu göğsüne takılan bu nişanla
bilinir ve tanınır. Aynen bunun gibi, seyr-i ruhanî ve seyr u sülûkta mertebeler kat eden
bir insan da bu türlü menzillere uğrar. O insanın seyr fillâha kadar tamamladığı bu
seyahatte uğradığı makamların her birisinin muamelesi ve tezahürü başkadır. Kapının
önündeki asker sadece bir selâm çakar. Onun iltifatı bu kadardır. İleriye gittiği zaman
kumandanlık seviyesinde bir yere uğrarsa kendisine çay ikram edilir. Şayet paşaya
kadar çıkabilir veya onun yaveriyle muhatap olabilir ve o huzur ve makamın âdâb u
erkânına riayet ederse kendisine baklava ısmarlanır. Bu durumda o makama –biraz da
latîfe ile ifade edecek olursak– “makamu’l-baklava”, diğerine “makamu’ş-şây”,
öbürüne ise “makamu’s-selâm” denebilir.

Aynen bunun gibi Muhyiddin İbn Arabî Hazretleri, vahdet-i vücud mektebinin



temsilcisidir. Bu, Batılıların Panteizmine benzer ama asla Panteizm değildir. Vâkıa bu
meseleyi onlar nazarî olarak ele alırlar. Bu, Muhyiddin İbn Arabî Hazretlerinde ise bir
hâldir. İmam Rabbânî, Muhyiddin İbn Arabî’nin makamına uğradığını, orasının zevkli
fakat vahdet-i şuhuda nazaran daha aşağıda bir makam olduğundan orayı geçtiğini ifade
eder. Ahir ömründe Hazreti Ebû Bekir’in mesleğine uğradığı zaman İmam Rabbânî
Hazretlerinin gözü bir daha açılır ve bu defa o, en güzel mertebeleri kat etmenin
farzları, vacipleri ve sünnetleri ikame etme olduğuna inanarak, Hazreti Muhammed’e
Hazreti Ebû Bekir adesesiyle bakmaya başlar.

Hâsılı, Muhyiddin İbn Arabî’de vahdet-i vücud mertebesi bir hâldir. Durumuna göre
kendisine inkişaf etmiştir. Dolayısıyla bunun Hint Vedaları’nın devamıyla bir ilgisi
yoktur. Batı’da ise vahdet-i vücuda mukabil tuttukları Panteizm düşüncesi bir
nazariyeden ibarettir. Hâlbuki vahdet-i vücud tamamen bir hâl ifadesidir ki bu hâli
yaşamayan ve tatmayan bilemez.



GAYB ARALIĞI VE RUHUN GÜCÜ

Soru: Bazı kişilerin, karşısına gelen adamla trans hâline geçip
onun geleceğini okumasını nasıl izah edersiniz?
Biz bu hakikatin, tasavvuf yolunun sâliklerinin önceden bu yana açtıkları mukaddes

mekteplerde, Allah rızasının tahsiliyle olabileceğine inandık. Küçüklüğümüzde çok kez
ehlullahın bu mevzudaki harikulâde hâllerine şahit olduk. Onları bütün derinlik ve
enginliğiyle göremesek de, Cenab-ı Hakk’ın inayetinin tecellisi olarak farklı hâllerini
müşâhede ettik. İleride böyle bir cemaat ve topluluk içinden vilâyeti, âzamî takvayı,
fevkalâde zühdü temsil eden bir cemaatin zuhur edeceğini de hep bekleyip durduk.
Evrâd u ezkârın, gece ibadet ü taatının, laf ve lafazanlıktan daha ziyade iç âlemin ve
ledünniyatın temsilcisi bir zümrenin geleceğine, geceden sonra gündüzün geleceğine
inandığımız gibi inandık. Fahr-i Kâinat Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir-
iki asır sonra Tavus İbn Keysanlardan Fudayl İbn İyazlara, ondan Bişr-i Hâfîlere kadar
pek çok mânâ eri gelmiş ve geldikleri asrı tenvir ve irşat etmişlerdir. Aynı zamanda
onlardan pek çok harikulâde, sebepler üstü hâl ve tavırlar da zuhur etmiştir.

Spritüalistler buna, ruhun kendi gücünü kazanması derler. Ruh, beden kaydından
tecerrüt edince büyük bir güce sahip olunacağına inanırlar. Aslında ruh akılla
münasebete geçip 59 َنوُعِجاَر ِهْي  َ ِلإ اَِّنإَو   ِِ اَّن  ferman-ı sübhânsiyle anlatılan, yayın iki إِ
ucu bir araya gelince, yani Hâlık, hâlıkiyeti; mahlûk da mahlûkiyeti içinde tam bir
münasebet gerçekleşince insanın melekeleri inkişaf eder/edebilir. Meleke ve ruhî
fakülteleri inkişaf eden kişi ondan gelen mânevî güçle Rabbin bütün kuvvet ve havlini
aksettirme durumuna geçebilir. Böylece insanın iç şeffafiyeti, ledünnî derinliği
nispetinde Cenab-ı Hak, o kimsenin tutan eli, yürüten iradesi, gören gözü ve işiten
kulağı olur. Yani güç sahibi yine Hazreti Allah’tır. Öyleyse trans hâline giren bir insan,
medyum da olsa yapmış olduğu tecrübelerle ruhî hayata dönük farklı bir kimlik kazanır,
cismaniyetten tecerrüt eder ve kalbî hayatı olsa da, olmasa da ruhun derece-i hayatına
yükselir. Böylece feyz-i akdesten gelen nurlara ve sırlara ayna olabilir ve Allah’ın
gücü, kuvveti ve kudretiyle uzağı bilir, görür ve duyulmazı duyar.

İşte telepati bu gücü kazanma yollarından bir tanesidir. Bu suretle, denizlerin altında
bin mil ötede bulunan bir insanla radyo şualarını ve ışığı geçirmeyen, tecrit edilmiş
binalar içinde dahi karşılıklı konuşmalar olur. Aynen bunun gibi, burada durur ama üç
kilometre ilerideki meseleleri görür. Yine burada durur ama bir kısım emare ve
nişanlarla başka yerdeki bazı meselelerden bahseder ki, bütün bunları gördüren,
duyuran ve konuşturan Allah’tır.

Trans hâli, tasavvufta insanın vecd, istiğrak ve kendinden geçme hâli, ruhun
dublesinin daha ziyade hâkim olması, cesedin mukayyet kalmasına mukabil ruhun bu



kayıttan tecerrüt edip başka âlemlerde tayaran etmesidir. Bu hâl, ehlullahın abdal
kısmında, kişinin beş on yerde bir anda bulunması şeklinde tezahür eder. Evet, ruh bir
anda beş on yerde bulunabilir.

Evet, Allah (celle celâluhu) iç tecrübelerle bütün bunları yaratır. İçinde
bulunduğumuz mekân kayıtlarının üstüne çıkan bir insanın görüşü bizim görüş
zaviyemizden başkalaşır. Bu hakikati şu misalle müşahhaslaştırabiliriz: Bizim içinde
bulunduğumuz üç buudlu mekân içerisinde bir çayın aktığını düşünelim. Çayın kendine
göre buudları vardır. Saman çöpleri veya başka cisimler bu çayın üzerinde kendi tabiî
seyrini tamamlar. Cismaniyetimize ait olmayan dış hâdise ve münasebetle ayaklarımızın
bu çayın üstüne çıktığını farz edelim. Bu durumda biz normal akıp giden eşya ve
hâdiselerin seyrinden kurtulmuş oluruz. O zaman artık biz başka buudda sayılırız. Onun
için Einstein bunu anlatma sadedinde: Ben seninle bir odada bulunurken senin içinde
bulunduğun üç buudlu mekânın dışında bir dördüncüsünü de hissederim, der.

Bir başkası ise bu meseleyi insanın içindeki iç fakültelerin işlemesi şeklinde izah
eder ki, biz içe doğru derinleştikçe kendi üç buudlu mekânımızın dışına çıkarız. Pratikte
üç buudlu mekânın dışına çıkma, spritüalist açıdan, hususiyle trans hâllerinde olur ki,
eşya ve hâdiselerin seyl ve seyrinin üstüne çıktığımız an artık o akış bizi etkilemez ve
oradan ileride ne olacağını Allah (celle celâluhu) gösterirse seyredebiliriz.

Hâsılı, gaybı kimse bilemez. Ancak gayb, Allah bildirirse, bildirdiği kadarıyla
bilinebilir.



59 Bakara sûresi, 2/156.



BEYİN VE RUHUN FONKSİYONLARI

Soru: Beynin fonksiyonu ile ruhun fonksiyonu arasındaki
münasebeti açıklar mısınız?
Beyin, telâfif-i dimağiyeden (beyin kıvrımlarından), bir kısım fakültelerden ibaret,

insanın cesedinde hayat olduğu müddetçe insan vücudu üzerinde fonksiyonu olan,
vücudun çeşitli noktalarında oradaki belli fakülteler ve mekanizmalara kumanda etmek
suretiyle insanda harekâtı temin eden, kalb üzerinde de hâkimiyeti bulunan, çeşitli
santraller ve şebekeleri bünyesinde taşıyan, hükümet gibi bir sistemdir. Ancak insan
vücudunda can, ruhun tezahürüdür. Canlılık ruh bulunması ile olur ve ruh gidince o da
gider. Birisi asıldır, cevherdir; diğeri bu cevherin fonksiyonundan ibarettir ki, biz buna
can, canı taşıyana da canlı diyoruz.

İnsan, cesedinde ruh taşıdığı müddetçe, beyindeki bu fakülteler fonksiyonunu eda
ederler. Belki vücudun sair yerlerindeki mekanizma da ruh taşımasıyla cesedin
fonksiyonunu eda eder. Hatta insanda hafâ ve ahfâ gibi letâif-i bâtıne, yani zâhir
olmayan, hafî olan latîfeler de vardır. Bunlar da fonksiyonunu ancak ruh bulunduğu
nispette yerine getirir. Kuru bir ceset kabire konunca orada bu fakülteler kendine ait
fonksiyonu eda edemezler. Öyleyse göremediğimiz ruh, kendine has gılâfı ile insanın bir
dublesi gibi insanla kontak olmuş, bir yanıyla insana bağlanmış bir şeydir. Kopup
ayrılınca canlı gördüğümüz bu mekanizmanın bütün fonksiyonları tatil edilmekte, o da
hiçbir vazife yapamaz hâle gelmektedir. Oradan kontak olunca da fişe takılmış gibi
bütün santraller faaliyete geçmektedir.

Bundan da anlıyoruz ki, beynin santrallerinin çalışması ruha bağlıdır. Ruh, beyin için
de bir kayyimdir, onu ayakta tutar. Ruh çıktıktan sonra teker teker bir kısım hücreler
canlılığını kısa bir zaman muhafaza etseler bile neticede sönerler ve bir adem-i
merkeziyet havası içinde dağılıp giderler. İnsan cesedinde hücrelerin kafa kafaya verip
anlaşması ve bir organizma hâlinde mevcudiyetlerini devam ettirmesi, ruh hükümetine
bağlıdır. Öyleyse ruh âdeta binlerce deliği olan, fişlerin takılabileceği bir santrale
benzetilebilir. Organlarımızdan hangisi kendi fonksiyonunu fizyolojik olarak
yapabilecek durumda ise fişini taktığı zaman orası çalışmaktadır. Kendi fonksiyonunu
yapabilme imkânını ve gücünü kaybedip fiziki olarak arızalanmışsa, fişini oraya taksa
da çalışmayacaktır. Onun için canlı bir insan felç olabilir. Zira o uzuv bir kısım
sistemlerle mesela, sinir sistemiyle ve ruhla münasebet kurabilme durumunu
kaybetmiştir.

Bu açıklamalar, meselenin biraz filozofçası oldu. Bu işin bir yönünü ruhçu hekimler,
diğer yönünü ise fizyologlar ve anatomiciler bilir.



DİNLER TARİHİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

Soru: “Dinler, insanlığın bedeviyet devrinde çeşitli tabiî hâdiseler
ve afetler karşısında hissettikleri korku ve acz neticesinde
totemlere tapmak şeklinde başlamış, sonra tekâmül etmiştir. Tarih
boyunca ilim ve din çok defa uyuşmazlık yaşamış ve birbirine karşı
olmuştur. İlmin hâkim olduğu asrımızda artık bir din
hâkimiyetinden söz edilemez.” deniliyor. Ne dersiniz?
Bunlar, ilk mektep seviyesinde, çok basit, gayr-i ilmî ve seviyesiz fikirlerden

ibarettir. Ama ne acıdır ki, bu fikirler, dinler tarihi adı altında hâlâ bizim lise ve
üniversitelerimizde okutulmakta! Bugüne dek dinler tarihi veya insanlığın tekâmül tarihi
adına ciddi bir şey yazılıp neslimizin istifadesine sunulmamıştır. Mağara devri, taş
devri, tunç devri, demir devri, bakır devri gibi tasniflerin hepsi tarihî maddeciliğin
ısrarla müdafaa ettiği şeylerdir. Aslında Batı’da bu meselenin tenkidi yapılmış, Gibb,
Toynbee gibi Batılı büyük felsefî tarihçiler bunları sorgulamış ve ilmilikten uzak
olduklarını söyleyerek bu konuda herkesi daha temkinli olmaya çağırmışlardır. Ne
acıdır ki bu mesele Batı’da alay mevzuu olduktan sonra da bizde hâlâ şaheser olarak
kabul edilmekte. Evet, orada modası geçmiş, rafa konmuş meseleler, bizde yeniden ders
halkasına getirilmektedir ki, bu çok garip ve bir o kadar da acı bir durumdur. Hâlbuki
Batı’da bir asırdan beri bu meselenin tenkidi yapılmakta ve buna dair pek çok eser telif
edilmektedir. Bu konuda, isimlerini arz ettiğim zatların mevzu ile alâkalı yazdıkları
tarihî eserler bu tür iddiaları kökünden silip süpürecek mahiyettedir.

Dinler, çağların ihtiyacına göre Hak tarafından vaz’ edilmiştir. Bu husus, beşerin
rüşdünü idrak etme yolunda kat ettiği mesafeye göre âlemşümul din, âlemşümul nebi
Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) kadar belli bir seviyeye ulaşmıştır.
Ancak bu tekâmül, onların zannettikleri gibi hayvandan mağarada yaşayan insana, ondan
şehirlerde yaşayan insan ufkuna yükselmiş bir tekâmül değildir. Hazreti Âdem
(aleyhisselâm), kendi döneminde yüzlerce insanın babası veya dedesidir. Dolayısıyla
da o gün için o insanları idare edebilecek bir kanunnameye ihtiyaç vardır. Mesela, beni
on kişinin başına kumandan olarak tayin etseler ben o on kişiyi sevk ve idare edebilecek
bir nizam belirlerim; ama bu bin insan olursa durum da değişir. Bütün orduları idare
eden nizam başka, bir tümeni, tugayı, alay veya taburu idare eden nizam başkadır.
Nitekim nizama göre de bunların başına bir kumandan tayin edilir. Orduların başında
bir general bulunuyorsa, manganın başında da bir onbaşı vardır. Bunun gibi insanoğlu,
eşya ve hâdiselerle münasebet peyda ederken, içinde yaşadığı dünyayı derinlemesine
anlarken, isimlerden müsemmalara doğru inerken, nomen-fenomen terkibine yükselirken
buna göre bir gelişme seyri takip etmesi icap eder.



Onun için Hazreti Âdem’e (aleyhisselâm) nizamname olarak on sahife verilmiştir.
Hazreti İdris’e (aleyhisselâm) gelince sayfalar artmış, Hazreti Musa’da (aleyhisselâm)
bu, kocaman bir kitap hâline gelmiştir. Çünkü mesele artık tabakat-ı beşer meselesidir.
Fahr-ı Kâinat Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ise ferdî, ailevî, içtimaî ve
devletlerarası bütün meseleleri içine alıp ihtiva eden, ekmel ve etemm mukaddes bir
kitap verilmiştir. Beşerin böyle bir tekâmül geçirdiği müsellem bir hâdisedir ve buna
kimse itiraz edemez. Bu itibarla, evvela, tekâmülü çok iyi anlamak gerekir. Biz, mağara
devrinde başlayan bir tekâmül anlayışını kabul etmiyor ve değişik ilmî mahfillerde,
çeşitli ilim dallarının omuz omuza vermesiyle reddedilmiş olduğunu düşünüyoruz.
Aslında, bu konuyla alâkalı ülkemizde de pek çok makale ve kitap neşredilmiştir.

Sâniyen, tabiî hâdiselerin, insan ruhundaki çaresizlikten dolayı belki derman olur
diye bir kısım şeyleri mâbud tanımaya, –dinler tarihinin ifadesiyle– totemciliğe yani çok
tanrılı din kabul etme esasına zorlaması meselesine gelince, bu da yine inançsız bir
kısım Batılılar tarafından kaleme alınmış, dinler tarihi adına asılsız ifadelerden
ibarettir. Vâkıa beşer, bir kısım hâdiseleri totemleştirmiştir. Bunu asrımızda da
görüyoruz. İnsanları totemciliğe götüren hususlar sadece korku, dehşet ve hayret
değildir. Mesela Mısır’da Nil nehri, bereket getirdiğinden ötürü, sığırla beraber
kutsanmıştır. Bizde de mâbudlaştırma olmuş, tevhidden sonra bilerek veya bilmeyerek
bir nevi şirke girilmiştir. İsterseniz, tevhidden sonra şirke gitme meselesini biraz daha
açalım:

Bazı dinler, bir dejenerasyona, daha doğrusu bir deformasyona tâbi tutulduktan sonra,
dehrin hâdiseleri içinde esas fonksiyonunu kaybetmiştir. Mesela, bazı Hıristiyanlar;
Meryem, İsa, Vacibü’l-Vücud olmak üzere üç adet mâbud vardır diyorlar. Burada
vahdetten kesrete doğru gidildiği açıktır. Yani iddia edildiği gibi evvela çok tanrılar
varmış da sonra mesele gelmiş vahdete dayanmış değildir. Homeros dünyanın en büyük
profesyonel yalancısıdır. O, Atina’nın ilâhlarına dair hikâyeler yazmış, bu ilâhları beşer
gibi birbiriyle boğuşturmuş, kadını kaprisli, erkeği hırslı resmedip birbirine düşürmüş
ve aralarına aşk-meşk maceraları sokmuştur.

Kadim Yunan’da Zeus isminde birisi yaşamıştır. Belki bu kimse, Hakk’ın makbul ve
muteber kullarından bir zattır. Bizdeki ehlullah gibi kendisinden harikulâde şeyler zuhur
etmiş ve insanlar da onu Rabbânî, yani Cenab-ı Hakk’ın (celle celâluhu) gördürmesiyle
gören, işittirmesiyle işiten, konuşturmasıyla konuşan bir insan görmüştür. Derken
meseleler değişikliklere uğraya uğraya doğrudan doğruya Zeus, milletin efkârında
Mâbud-u Mutlak yerine taht kuruvermiş ve ilâhlar ilâhı olmuştur. Afrodit de böyledir.
Hıristiyanlık nazarında Hazreti Mesih (aleyhisselâm) nasıl ilâh olduysa, dehrin
hâdiseleri yonta yonta nasıl onu o şekle irca ettiyse o da böyle olmuştur.

Mesela, Buda’nın nasıl zuhur ettiğini, nelerle geldiğini bilemiyoruz. Belki o, kendi
döneminde Hindistan’da tenâsühün devr-i daimine karşı beşerin sadrına şifa getirecek



nirvana ile gelmişti. Dinler tarihçisi, onun bir hiçlik, sükûn, yok olma, yokluğa rıza ve
huzura erme olduğunu söylemektedir. Kim bilir belki de bunun aslı ِ هَْیِلإ اَِّنإَو   ِِ اَِّنإ 
60 َنوُعِجاَر  “Bizler (ruh olarak), Allah’tan geldik ve sonuçta da yine Allah’a
döneceğiz.” hakikatiydi. İhtimal, bazılarının elinde değişerek bu hâle geldi. Bu açıdan
Buda’nın dininin arkasında da biraz maddecilik sezilir. Ona göre termodinamik kıyamet
kopacak, atom parçaları muallakta kalacak, maddîlik her şeyini kaybedecektir. Ancak
insan, nihayet maddeciliğe gidip incirar edince nasıl huzura kavuşmakta ve sükûna
ermektedir ki? Tenâsühten bunun neresi daha iyidir?! Tenâsüh inancına göre insan
dünyaya bir kere fare, bir kere maymun, bir kere de insan olarak gelir, yaşar ve bu
böyle devam eder. Hâlbuki Buda bu tür iddialara girmemişti…

İslâm âleminde de öyle bir dönem gelmiştir ki, türbelere secde eden insanlar
olmuştur. Bir insan, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) dahi secde etse kâfir olur.
Hâlbuki ülkemizde ve İslâm âleminde bir kısım bâtıl düşünceliler, büyük zatlara secde
eder olmuş ve onlar adına hayvanlar boğazlamışlardır. Bunlar olmuş, bu olmuşlara
karşı da müfrit bir hareket zuhur etmiş; bunlar da bütün mukaddes ve muhterem yerleri
yerle bir etmişlerdir.

Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki, totemcilik ve putperestlik sadece eskiden
yaşanmış bir şey değildir; her dönemde sırat-ı müstakimden ayrılan fertler, totemin
kucağına düşmüşlerdir. Aslında, Allah’ın (celle celâluhu) azamet ve kibriyası
başkalarına verildiği an, Allah’ın yerine başkaları gönüllere taht kuruvermiştir. Evet,
Allah’tan yüz çevirerek, “Ey falan veli, benim şu arzumu yerine getir.” diyen şaşkın
insan, ne dediğinin farkında değildir. Ancak bir insanın, büyük bir insana dehalet
ederek, “Allah’ım, benim Sana kaldıracak liyakatta ellerim yoktur. Onun kalkan
ellerinin gölgesi altında arzumu Sana takdim ediyorum.” demesinde de bir mahzur
yoktur. Vâkıa, bu da tevazu ve hakkı teslimin, Hak katında bir insanın makbuliyetini
kabulün ifadesidir. Bu iki meseleyi birbirine karıştırmamak gerekir.

Evet, İslâm dininde dahi bazen vahdetten kesrete doğru bir gidiş olmuştur. Bu durum,
üç asırdan beri de devam etmektedir. Gelecek nesil –inşâallah– bu totemleri siler ve
yeniden Mâbud-u Mutlak düşüncesini gönüllere hâkim kılar. Tarihî maddeciliğin bu tarz
ifadeleriyle dolu bulunan dinler tarihi, hilâf-i vâki beyanda bulunmakta ve en hafif
ifadeyle yalan söylemektedir. Beşerin ilmi geliştikçe, mâbudun tek olması onun için en
makul ve en mantıkî mesele olmuştur. Her geçen gün çeşitli ilmî kanun ve kıstaslarla her
şeyin “Bir”e gittiği, “Bir”de çözüldüğü, açık bir şekilde daha iyi görülmektedir. Fizik,
kimya ve astronominin bayrağının dalgalanacağı en son ufuk, Allah’ın (celle celâluhu)
“Bir”lendiği ufuk olacaktır. Keza beşerin en son varacağı ufuk da “Lâ ilâhe illallah”
ufku olacaktır.

Her şeyin en doğrusunu Allah (celle celâluhu) bilir.



60 Bakara sûresi, 2/156.



HAKİKİ EŞİTLİK

Soru: İslâm’da eşitliğin gerçek mahiyeti nedir? İslâm’daki eşitlikle,
sosyalistlerin ortaya attıkları eşitliği karşılaştırabilir misiniz?
Eşitlik, çok evveliyatı olan bir kavramdır ve tarihin değişik dönemlerinde sosyal

sınıflar arasında çeşitli dalgalanmalara sebebiyet vermiştir. Bu kelime, bizim dilimizde
“müsavat” sözcüğüyle ifade edilegelmiştir.

İşin esası, Allah (celle celâluhu), bütün insanları birbirine müsavi olarak yaratmış ve
teşriî emirleri de o istikamette koymuştur. Evet, Allah, mahlûkatı nasıl yaratmışsa,
onlarla alâkalı mevzuatı da peygamberleri vasıtasıyla o çizgide talim buyurmuştur.

Allah’ın insanları müsavi yaratmasına rağmen, bir kısım akıllılar ve güçlüler,
zayıfları ve aklı her şeye ermezleri hep sömürmüşlerdir. Kur’ân-ı Kerim’de, Allah’ın
(celle celâluhu) ilâhî mevzuatı, insanların eşit olduğunu göstermesine rağmen o
mevzuatı tanımayan haknâşinas insanlar, beşeri hep istismar edegelmişlerdir. Resûl-i
Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem), nübüvvetle serfiraz kılınınca, bozulmuş bu düzeni
yeniden ıslah buyurmuş ve bir kanun koyucu ve ıslah edici olarak yepyeni mevzuatla her
şeyi bir kere daha düzene sokmuştur. Ne var ki, O’ndan sonra yine bir kısım güçlü
insanlar zayıf insanları istismar etmiş, dünyamız dâhil her şey bir kez daha alt-üst
olmuştur.

Orta Çağ anlayışında yetişenler ve daha sonra da kapitalist bazı sistemler, beşerin
büyük bir kısmını ticari eşya gibi almış-satmış, az bir ücretle çalıştırmış ve değişik
şekillerde zayıf kimseleri istismar etmişler/etmektedirler. Allah’tan korkmayan,
mahkeme-i kübrâya inanmayan, hesap duygusu taşımayan insanlar, o zayıf kimseleri hep
istismar etmişlerdir. O bakımdan, müsavat dediğimiz zaman, sadece bu konuda mevzuatı
ortaya koymak kâfi değildir. Gülhane Hatt-ı Hümâyunu içinde müsavat, debdebeli
laflarla yerini alınca Avrupalılar bizi alkışlamış ve “Türkiye bir hayli ileri gitti!”
demişlerdi. Hâlbuki o günden beri aradan iki yüz seneye yakın bir zaman geçmiş
olmasına rağmen Türkiye, Avrupa’ya nispeten âdeta yerinde saymaktadır ve nispî
olarak bir adım bile ileriye gidememiştir. Dahası, Fransız ihtilalinin olumsuz esintileri,
dalgalanmaları Müslümanların yaşadığı topraklarda da tesirini göstermeye başlamıştır.

Eğer ilerleme denen şey, üniversitelerdeki başkaldırmalar, birbirini öldürmeler,
bomba patlatmalar ise bu, yol değil; belki sosyal ihtilaller tarihine yeni bir kısım
kareler ilave etme demektir.

Bugün İslâm dünyasında bazı mütefekkirlerce eşitlik adı altında ortaya atılan şeyler
yeni değil, Fahr-i Kâinat Efendimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem), prensipleriyle
getirdiği ve kendi hayatında da fiilî olarak uyguladığı esaslardır. Ne var ki, bu
müsavatın umumun vicdanında makes bulabilmesi için bir kısım temel rükünler vardır



ve bunlar ihya edilmedikten sonra gerçek eşitlik hiçbir zaman tahakkuk edemeyecektir.
Rusya, eşitlik davasıyla bir ihtilal yaptı ama kat’iyen eşitlik getiremedi. Eşitlik şöyle
dursun, kendine muhalif olanlara hakk-ı hayat bile tanımadı. Bunun için de on dokuz
milyon insanı kesmekten çekinmedi ve Haccâc-ı Zâlim’e rahmet okutturacak zulümler
irtikâp edildi. Böylece istibdat dağıtılıp şahısların elinden alınarak despot bir azınlığın
eline verildi…

Her şeyden evvel Müslümanların ortaya koyacağı müsavatın temelinde, tek bir
arpadan dahi Allah’a hesap vereceğine inanmış vicdanlı insanların mevcudiyeti söz
konusudur. Hazreti Osman (radıyallâhu anh), işte bu müsavatı temsil ediyordu. O halife
olduğu zaman, dünyaya “Sağdan hizaya gel!” komutunu verecek bir mevkide
bulunuyordu. Buna rağmen koca halife, mescidin içinde, başının altında kumdan bir
yastıkla istirahat edebiliyordu ve topluma örnek oluyordu. Bir gün o, yanlışlıkla
hizmetçisinin kulağını çekmiş, sonra buna çok pişman olmuştu. Hiçmetçisini çağırmış ve
ona “Çek kulağımı!” demişti. Zira o biliyordu ki, kulağı burada çekilmezse mutlaka
ahirette çekilecektir.

Evet, Halife kendi yanında çalışana kendini eşit tutuyordu. Böyle bir hareketse,
vicdanda bulunan bir mânâya dayanıyordu ki bu, ihya edilmedikten sonra gerçek mânâda
kat’iyen müsavat olmaz.

Sahabenin (radıyallâhu anhüm ecmaîn), müsavatı nasıl gözettiğini gösteren
vak’alardan birisi de Hazreti Said İbn Âmir’e (radıyallâhu anh) aittir. O, belki Türkiye
kadar bir eyaletin valisiydi. Bir gün çarıklarını sopasının ucuna takmış olarak halifenin
huzuruna gelmiş ve kendisinin artık valilik yapamayacağını belirterek görevden
ayrılmak istediğini arz etmişti. Halife bunun sebebini sorunca da, karşısına muhakeme
olmak üzere bir zimminin geldiğini anlatmış ve muhakeme esnasında bir ara canı
sıkılarak zimmiye “Allah cezanı versin!” anlamına gelen bir şeyler söylemişti. Bundan
dolayı o, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Kim bir zimmiye eziyet ederse,
onun hasmı benim.”61 hadisini düşünüp görevden alınmak istiyordu. İslâm’ın getirdiği
müsavatta vali ile –zimmî bile olsa– halk arasında böyle bir eşitlik vardı.

Bir defasında da Hazreti Ömer (radıyallâhu anh), muhakeme olmak üzere o zaman
hakem tayin ettikleri Zeyd İbn Sâbit’in (radıyallâhu anh) huzuruna çıkmıştı. Halife içeri
girerken Zeyd ona biraz iltifat etmiş ve oturması için yanındaki minderi göstermişti.
Bunun üzerine Hazreti Ömer, Zeyd’e “İlk zulmü işledin!” diyerek mahkemede herkesin
eşit olması gerektiğini vurgulamıştı.62 Hazreti Ömer’in bu tavrı, vicdanında bulunan o
derin anlayışın, ilmin, irfanın ve Allah huzurunda hesap verme şuurunda olmanın
ifadesiydi.

Benzeri pek çok misalden biri de; kılıcı insanları rahatsız eden birine Hazreti
Ömer’in bir kırbaç vurmasıydı. Şöyle ki, bu zat farkında olmasa bile, insanlara kılıcının
ucuyla eziyet ediyordu. Hazreti Ömer ona kırbaçla dokunuyor, sonra pişman oluyor ama



ona bir kırbaç vurduğunu da söyleyemiyor. Bir sene sonra bu zatın hacca gideceğini
öğrenen Hazreti Ömer, onu çağırıyor, yemek yediriyor. Hacda harcaması için biraz da
para veriyor. Bunları niçin yaptığını da anlatıyor. Adam kendisinin hâdiseyi unuttuğunu
söyleyince Hazreti Ömer, “Ben unutmadım. O günden beri o, kafamdan hiç çıkmadı.”
diyor.

İşte İslâm böyle bir müsavat anlayışı getirmişti. Demek ki müsavatın kâğıtlarda,
defterlerde yazılı kalmaması için evvela o, vicdanlarda bir esasa dayanmalıydı ki kalıcı
olsun. İşte böyle bir eşitliğin, umumi vicdanda hüsnükabul görmesi ancak sağlam bir
iman şuuruyla mümkün olacaktır. Yani “Yapmazsam Allah’a hesap veririm.” duygusu
hâkim olmayınca müsavat da olmaz. Yeryüzünde umum beşeri, hiç olmazsa yüzde
doksan dokuzunu memnun edebilecek içtimaî adalet Hazreti Muhammed’in
(aleyhissalâtü vesselâm) eliyle inşa edilmiş, Hulefa-i Râşidîn devrinde doruk noktada
yaşanmış, daha sonra da fâsılalarla ümmet-i Muhammed’e huzur getirici keyfiyette
kendini göstermiştir. Fakat İslâm’a sırt dönüldüğü, Kur’ân tanınmaz hâle geldiği,
Allah’ın unutulduğu, hesap vermenin kulağın arkasına atıldığı günden bugüne de kâğıtlar
üstünde içtimaî adaletin veya müsavatın muhakemesi, müzakeresi yapılmakta ve asla
daha ileriye gidilememektedir.



61 Münâvî, Feyzu’l-kadir, 6/19. Ayrıca bkz.: Ebû Davud, imare 33.
62 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 10/144.



KURBAN KESMENİN HİKMETLERİ

Soru: Kurban kesmenin hikmeti nedir?
Hikmetler, dinin esası, temeli ve şer’î kanunların konulmasının gerekçesi değildir.

Allah (celle celâluhu), emir buyurur, biz de onu yaparız. Fakat âmir olan Allah aynı
zamanda hakîmdir. Emrettiği her şeyde hikmet de vardır. Biz, “Falan işin, vacibin veya
farzın hikmeti şudur.” dediğimiz zaman hikmete sınır koymuş oluruz. O vecibenin belki
pek çok hikmeti vardır ama bizim dar aklımızla ve küçük kıstaslarımızla kavradığımız
şey sadece o hikmetlerinden bir veya birkaçından ibarettir.

Mesela, namazın pek çok hikmeti vardır. Bu hikmetlerden biri de, insanların cemaate
gelip birbirini tanımasıdır. İkincisi, onun vücudun sıhhatiyle alâkalı yönüdür.
Üçüncüsü, insanın yediği şeyleri hazmetmesidir. Dördüncüsü, mescide gitme
zaruretinden dolayı bir kısım kimseler için yürüme ihtiyacının karşılanmasıdır…
Bunları daha da çoğaltmak mümkündür. Şimdi biz on tane mesele saysak ve “Namaz,
işte bu hikmetlerle çerçevelenmiştir.” desek, yine de namazın mânâsını daraltmış ve
sıkıştırmış oluruz. Zira Hakîm-i Mutlak olan Hazreti Allah (celle celâluhu) belki binbir
ismin cilvesi olarak o namazın içine binbir tane hikmet koymuştur. Biz ise dar aklımız
ve zavallı kıstaslarımızla ancak onun dört-beş tanesini bilebiliyoruz. Aynen bunun gibi
kurban ibadeti de pek çok hikmeti bulunan bir ibadettir.

Bu girizgâhtan sonra kurban kesmenin hikmetleri adına şunlar söylenebilir: Birincisi,
Hazreti İbrahim bir civanmertlik, nefsi ve evladı adına yapacağı fevkalâde bir
cömertliğin gereği olarak oğlunu kurban etmeye azmettiği an, bu büyük sadakat ve
fedakârlığa Cenab-ı Hakk’ın bir lütfu ve ihsanı olarak bir koçun hediye edilip, İsmail
Zebîhullah mezbûh olmaktan (kurban edilmekten) kurtarılmıştır.

İkincisi, kesilen kurban, kurbanı kesen üzerindeki mükellefiyeti düşürür. Ondan sonra
etin dağıtılması gelir. Kurbanın üçte ikisi dağıtılır, geriye kalan üçte biri de kurban
sahibinin olur. İsterse onu da dağıtabilir. Bundan da anlaşılmaktadır ki, kurban kesmek
başkalarına karşı da bir hiss-i semahat (cömertlik) ifadesidir. Bu mânâda kurban, fakir-
fukarayı gözetme, iyilikte ve ihsanda bulunma demektir.

Üçüncüsü, kurban kesen kimse Cenab-ı Hakk’a şöyle demiş olur: “Allahım! Sen,
63 ْرَح ْ ناَو  ferman-ı sübhâninle bize hayvanlarımızı boğazlamamızı emrettin. Eğer kendi
kendimizi boğazlamayı emretseydin onu da yapacaktık. Biz, hayvanlarımızı
boğazlamakla emrine inkıyadımızı izhar ediyoruz.” Kurban, bu yönüyle de bir
teslimiyetin ifadesi demektir.

Bunun gibi daha pek çok hikmetler sıralanabilir. Ancak bütün bunlar, hikmet
çerçevesi içinde kendisine yaklaştığımız, hakiki hikmetin bir kısım lem’alarından,
parıltılarından ibarettir. Bize düşen; ubûdiyet anlayışı ve kulluk şuuru içinde,



Rabbimizden gelen emirlere teslim olmak ve itaat etmektir ki, işte kurbanın hakiki
hikmeti budur.



63 Kevser sûresi, 108/2.



FİLOZOF VE FELSEFE

Soru: Bütün feylesofların fikirleri İslâm’a zıt mıdır?
Aklın geçmiş malumatı ve şu andaki müşâhedeleriyle yeni komprimeler, yeni fikir

hüzmeleri elde etmesine “fikir”, bu ameliyeyi yapmaya ise biraz daha cehd ve kendini
zorlama mânâsında “tefekkür” diyoruz. Tariften de anlaşıldığına göre, asıl mesele, akla
ve insanın idrakine dayanmaktadır. Aslında, insan idrakinin dıştaki eşya ile münasebeti,
bu eşyanın insan içindeki intibaına bağlıdır. Ancak felsefe hâlâ hâricî hâdiselerin içteki
intibaı meselesini çözememiştir. Bu mesele bizim için de bir ölçüde muğlaktır. Ne var
ki biz bunu vahdaniyet-i ilâhiyeye delil sayarız.

Feylesof, eskilerin ifadesi ile, hikmetsever insan demektir. Yani o, eşyanın hârici ile
bâtını arasındaki münasebeti kavrayan, yer yer niçin ve nedenlere inen, niçin ve
nedenlere dayalı illet-malûl, sebep-sonuç münasebetlerini kavramaya çalışan, eşya ve
hâdiselere karşı böylesi bir vazife yapan, hatta bununla alâkalı kanunlar da vaz’ eden
insandır. Evet, filozof da bunu yapmıştır. Bunlardan bazıları, fizikteki determinizma
(sebep sonuç ilişkisi) ile içtimaideki determinizmayı aynı mütalâa etmiş, bunu ona
tatbik etmeye çalışmıştır. Onlara göre kâinattaki cari kanunlar aynıdır. Cansızlar
âleminde cereyan eden aynı şey, insanlar âleminde de cereyan etmektedir. Bu bir
içtimaî felsefedir.

İktisadinin, fiziğin ve kimyanın da kendisine göre felsefeleri vardır. Nitekim feylesof
da, bu meselelerin felsefesini bilen insan demektir. Ancak aklın, eşyanın dış yüzünü ve
insan içinde intibaını kavrama gibi bir hikmet-i vücudu, varlık sebebi vardır. Allah
(celle celâluhu) bunları lütfettiğine göre herhâlde bunların haklı ve isabetli bir kısım
semereleri de olacaktır. Öyleyse bütünüyle bir düşünce dünyasına, hikmetseverler
âlemine ve ordusuna, bâtıl üzerinde ittifak etmiştir denemez.

Aklı ve idrakiyle hakikate yaklaşan, hakikatin yüzünden perdeyi kaldıran pek çok
büyük insan vardır; ilk devir Atina feylesoflarından Sokrates’i bunlar arasında saymak
mümkündür. Şayet Sokrates ilâhî âlemden gelen meltemlerden habersiz, bulduğu ilâhî
hakikatleri, aklı ve idrakiyle bulduysa, aklın ve idrakin hakkını vermiş demektir.

Aynı şekilde Brahman, ortaya koyduğu fikirleri aklıyla bulmuş ve Allah’a (celle
celâluhu) yaklaşmışsa aklın ve idrakin hakkını vermiş demektir. Paskal, aklıyla riyaziye
ve astronomiyle iştigal ederek Allah’a yaklaşmış ve feza-i ıtlakı seyrederken kendinden
geçerek vecd içinde hıçkıra hıçkıra ağlamışsa o da donanımının hakkını yerine getirmiş
sayılır. Bergson, aklıyla Allah’ı bulmaya çalışmış ve Marksizm’i sorgulamışsa, o da
öyledir. Bergson, Marks’ın materyalizmini yıkmak üzere âdeta Destgâh-ı Kudret
(Kudret Tezgâhı) tarafından veya içtimaiyatçı olma nokta-i nazarıyla Batılılar tarafından
doğrudan doğruya alternatifini oluşturması suretiyle Marksizm’e karşı bir ekol olmuş ve
aklıyla Allah’a çok yaklaşmıştır. Descartes mektebi ve onun takipçileri Leibniz gibi



kimseler, akıllarıyla Allah’a yaklaşmış ve hatta bazıları mistik seviyede birer Hıristiyan
olmuştur. Buradan anlaşılmaktadır ki, aklî yoldan dahi bir kısım hakikatlere
ulaşılabilmektedir. Ancak gerçek hakikatin yüzünden perdeyi kaldırıp onu kendi kâmet-i
kıymeti içinde sunacak yalnız nübüvetin ışığıdır.

Her mesele, kâinatı, eşya ve hâdiseleri tanzim eden Allah (celle celâluhu) tarafından
vuzuha kavuşturulursa vuzuha kavuşur; orada bulanıklık ve zulmânilik kalmaz. Her şey
aydın ve nuranî olur. Akılla insan ne kadar ileriye giderse gitsin haşir, neşir, Cennet ve
cemalullah gibi meseleleri çözemeyecek ve nebinin ders kürsüsü önünde dize gelme
mecburiyetini duyacaktır. Aksi takdirde yanlış izahlara düşmekten kurtulamayacaktır.

Meseleyi, Hazreti Gazzâlî’nin ve Bediüzzaman’ın bu mevzudaki mütalâalarına havale
ederek şimdilik bu kadarlıkla iktifa etmek istiyorum.



BAŞKA DÜNYALAR VAR MI?

Soru: Bu yaşadığımız dünyadan başka yedi türlü dünya cennetinin
olduğunu söylüyorlar. Aslı var mıdır?
Bunu Allah (celle celâluhu) bilir. Esasen Allah’ın yarattığı mekân çok geniştir;

astronomlar dahi bu mevzuda yeterince bilgi verememektedir.
İhtimal hesaplarına göre bir insanın dünya dışındaki gezegen ve gök cisimlerinde

meydana gelmesi ve yaşaması biraz zor görünmektedir. Bunun olabilmesi için pek çok
şart lazımdır. Ama Allah, inayetiyle oralarda da ortamını hazırlar ve yaratabilir ki,
O’nun kudretine göre bu hiç de zor değildir.

Dünyamız dışında cinlerin, ruhanîlerin ve mele-i âlâ sakinleri olan meleklerin
yaşadıkları pek çok küreler vardır ama, insan tipinde varlıkların yaşadıkları mevzuunda
kat’i bir şey söylenemez. Kaldı ki, beşerin bunu keşfetmesi de mümkün değildir. Çünkü
küremize en yakın sistemlere gidebilmek için ışık olup dört sene yolculuk yapmak
gerekir. Gelmesi de o kadar süreceğine göre elimizdeki seyr ü seyahat vasıtalarıyla
oralara gitmek mümkün değildir. Ancak ışık hızıyla gidilebilir ki, henüz o hızda giden
bir vasıta da yoktur. Oralara gidilebilse bile seyyahların ömrü dönmeye yetmeyecek ve
yolda öleceklerdir. Dolayısıyla biz de hiçbir zaman haberdar olamayacağız.

Ne var ki, Kur’ân-ı Kerim’de bazı âyetlerin işaretiyle, başka kürelerde de benzer
canlılar bulunduğu ve mevsimi gelince onlarla aramızda bir diyaloğun olacağı bazı
tefsirciler tarafından öne sürülmektedir.64

Her şeyin en doğrusunu Allah (celle celâluhu) bilir.



64 Bkz.: Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 20/36, 37; ez-Zemahşerî, el-Keşşâf 1/125.



BAZI OLAYLARIN RÜYADA ÖNCEDEN GÖRÜLMESİ

Soru: Bazen rüyada gördüğüm şeyler neredeyse aynıyla vuku
buluyor. Bunun hikmetini izah eder misiniz?
Rüyalar, insanın, şehadet âlemine gözleri kapandıktan sonra basar ve basiretinin

misal âlemine bir menfez, bir pencere aralaması neticesinde hâle veya istikbale ait bir
kısım tabloları görmesinden ibarettir. Evet, gözümüz zâhirî dünyaya kapanınca, biz de
ruhen daha ziyade gayb, misal ve berzah âlemine müteveccih oluruz. Böylece ruh,
kısmen içinde bulunduğumuz mekân buutlarının üstüne çıkar, derken mâzi, müstakbel ve
hâl birbirine girer ve bu rüyalar sayesinde biz dünü gördüğümüz gibi yarını da
görebiliriz.

Zannediyorum, hemen hepimize benzer şeyler olmuştur. Bazen bir zat hakkında
rüyamızda bize bazı şeyler gösterilir. Esasen bu bir keşif veya keramet değil, rüya
vasıtasıyla insanın nazarına arz edilen bazı şeylerdir ve gayb âlemine ait, insanın
görebileceği hususlardır. Bu, her mü’min için mümkün olabileceği gibi mü’min olmasa
da bazen Cenab-ı Hak kirlenmemiş bir kalbe de bunu lütfeder ve gösterir.

Makedonya Kralı Topal Filip (Philippos), oğlu İskender doğduğu gece, evinden çıkan
bir yangının cihanı yaktığını görmüş ve eve dönünce de çocuğu öldürmek istemiş ancak
hanımı buna mâni olmuştur. Ve sonra İskender’in neler yaptığı bellidir… Tarihte buna
benzer hâdiseler rüya şeklinde çok görülmüştür. Allah, bu gayrimüslimlere de, saf ve
duru bir anlarına merhamet olarak bazı hakikatleri göstermiş ve bu hakikatlere onları
âşina kılmıştır. Ne var ki şayet bir insan, istikbale ait hâdiseleri rüyasında görüyor ve
bunlar da olduğu gibi doğru çıkıyorsa, zinhar o, gurura kapılmamalıdır. Zira o tablonun
anahtarı Cenab-ı Hakk’ın elindedir ve tabloyu liyakatine bakmaksızın istediğine
gösterir. Şayet Cenab-ı Allah (celle celâluhu) o kapıyı kapasa hiç kimse bir şey
göremez. Zaten soruyu soran da her zaman görmediğini söylüyor. Elinde olsaydı her
zaman görürdü.

Rüyalarla alâkalı –Enbiyanın rüyaları müstesna– diğer bir husus da şudur: Rüya
doğru ve hak olsa da bağlayıcı hususiyeti yoktur, objektif değildir; temel disiplinlere
aykırı çıkmayanlarla rüyayı gören kimse amel etse de başkalarını onunla amel etmeye
zorlayamaz.



DEPREMİN ÖNCEDEN BİLİNMESİ

Soru: İnsanlar depremi önceden bilip haber vermek için çalışmalar
yapıyorlar. Sonuçları başarılı olabilir mi? Depremi önceden tahmin
etmek mümkün müdür?
Deprem meselesi, daha ziyade jeologlara sorulması gereken bir husustur. Vâkıa

zelzele hakkında çeşitli nazariyeler ve bakış açıları var. Bu nazariyelere göre deprem,
yerin dış fiziğine ve yer kabuğuna tesir eden faktörlerle belli yer tabakalarının kayması,
yerin içindeki bir kısım kaynamalar, Güneş’in şuaları, bir kuyruklu yıldızın dünyamıza
yakın bir yerden geçmesi, gezegenlerden herhangi birinin küre-i arza yaklaşması,
yapılan barajların bir kütle hâlinde yerin belli bir tabakasını zorlaması, barajlardaki
suların yer altına sızması; sızıp bir kısım yer tabakalarının kaymasını temin etmesi gibi
sebeplerle olmaktadır. Fakat bütün bunlar sadece esbab-ı âdiyedir (sıradan sebepler).
Zelzeleyi yaratan Hazreti Allah’tır; toprağı O (celle celâluhu) kaydırır, suyu O sızdırır,
gezegeni küremize O yakın getirir. Evet, bütün bu fiilleri hep Allah yaratır.

Belli bir seviyeye geldikten sonra mü’minler, hakka’l-yakîn olarak bütün iş ve
oluşları Allah’ın (celle celâluhu) yarattığını idrak ederek, vicdanlarında, aksine ihtimal
vermeyecek şekilde buna inanırlar. Ama başlangıçta her mü’min, nazarî olarak her şeyi
Allah’ın yarattığına inanmak mecburiyetindedir. Mü’minin bu inanışı tefekkür ve
tekrarla tam iz’ana ereceği âna kadar bunu belki sadece nazarî bir ilim olarak kabul
edecektir.

Zelzelenin önceden bilinmesine gelince, öncelikle bunu pek çok hayvanın hissettiğini
görüyoruz. Mesela, zelzele olmadan evvel kedilerin şehirleri terk edip dışarıya
çıktıkları çokça müşâhede edilen hususlardandır. Aynı şekilde şeytanı ve cinleri gören
köpeklerin de değişik şekilde bağırdıkları müşâhede edilmiştir. Bununla beraber
depremi hisseden kedi-köpek ve diğer hayvanların da yer yer depremden kaçamadığı
olmuştur.

Allah, bu hayvanların kafasına nasıl bir alet koymuşsa zelzelenin geleceğini bu alet
sayesinde önceden hissedebiliyorlar. Demek ki, insan da geliştireceği bazı aletlerle,
hatta aletler olmaksızın belli bir süre önce depremi öğrenebilir. Beşer, bu hayvanların
kalbine ve kafasına girse ve onları anlayabilecek aletler geliştirse, onların hissettikleri
şeyi dışarıya dökme imkânı, –Allah’ın izniyle– olabilir şeylerdendir.

Bu konuda unutulmaması gereken önemli bir husus da, deprem hâdisesine nezaretçi
meleklerin varlığıdır. Onlarla irtibatı sağlam olan insanlar âlât ü edevata ihtiyaç
duymadan da bazı vak’aların uçlarını görebilirler.



KÂİNATIN DIŞI

Soru: Kâinatın kapladığı alanın dışında ne vardır?
Kâinatın ötesinde ne olduğunu bilemiyoruz. Şimdiye kadar bu mevzuda bir şey de

söylenmemiştir. Âyet ve hadislerde bahsedilen yedi kat sema, Samanyolu ve onun gibi
değişik galaksiler içinde bir kısım yıldızların birbirine bağlanmasından ibaretse yedi
katın üstünde olan şeyleri kendilerine has keyfiyetleriyle bilemeyiz… Ehl-i tahkik,
tefsirlerde daha ziyade yedi kat semayı bütün kâinata teşmil görürler. Samanyolu bu
sistemlerden sadece bir tanesi ise bunun dışında daha nice sistem mevzubahistir…
Şayet bunlar dairevî veya helezonî bir hat çizerek belli bir istikamete doğru
yürüyorlarsa işte mekân dediğimiz şey bundan ibarettir. Vâkıa bütün sistemler belli bir
istikamete doğru yürümektedir. Bu da daha ziyade astrofizikle uğraşanların bilecekleri
bir husustur.

Astrofizikçiler bu konuda bir nazariye olarak şunları söylemektedirler: Bütün mekân
henüz devrini tamamlamamıştır. Ancak kavis yarıya kadar çizilmiş ve bugüne kadar
ancak o noktaya gelinmiştir ve bunun üstünde ibreler süratle dönmektedir. Kâinatın
ömrü, henüz o ibrenin nihaî atması gibi ömrünü tamamlamamıştır. Bunların dışında
mekân hakkında kat’i bir şey söylemek de mümkün değildir.

Yedi kat semayı, şu âlem-i mekân ve âlem-i kevne bağladığımız zaman bunun
ötesinde âyet ve hadislerin ifadesiyle, bir “kürsî” vardır. Nitekim Âyetü’l-kürsî bize
bunu anlatır. Kürsî, hükümranlığın tahtı demektir ve bu kürsî Allah’ın kürsîsidir. Ancak
Allah (celle celâluhu) cevher ve araz değildir ve O’nun misli yoktur. Buradaki kürsî bir
teşbihtir ve te’vil ister. Ben, bunun ilmini, selef mülâhazasıyla, Allah’a havale ederim.
Ancak meseleyi halefin tevil anlayışıyla ele alacak olursak, Allah bütün kâinatta geçerli
saltanat-ı uzmasını ifade için bize meseleyi tıpkı beşerin saltanatı şeklinde ifade
etmiştir. Bir hükümdarın, şarka ve garba hükmederken bir daire-i saltanatı vardır.
Mesela Osmanlılar otuz altı sene Söğüt’ü, otuz sene Bursa’yı, seksen sekiz sene
Edirne’yi ve uzun yıllar da İstanbul’u payitaht yapmışlardır. Hükümdarın kürsîsi
orasıydı ama bu bir cisimdir. Hükümdar, araz ve cevherden mürekkep olduğundan
kürsîsi de kendisi gibi olacaktır. Ancak, Yüce Allah mekân cinsinden değildir. O, bir
insanın aklına gelen her şeyden başkadır. Öyleyse kürsî de başkadır.

Allah’ın (celle celâluhu) bütün kâinatta işleyen hükümleri, şeriat-ı fıtriyenin idaresi o
kürsîden gelmektedir. Allah’ın Kürsîsi semavat ve arzın üstünde olmakla beraber
semavat ve arzı kaplamıştır. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ifadesiyle,
semavat ve arz, kürsîye nispeten çöle atılmış bir halka gibidir. Kürsînin ötesinde ise
arş-ı Rahman vardır. Yine Efendimiz’in ifadesiyle arşa nispeten kürsî, sınırı olmayan
sahraya atılmış küçük bir cisim gibidir.65 Arş, hükümranlığın bulunduğu yer, taht
anlamına gelir. Ancak bu da bir teşbihtir. Allah’ın misli gibi bir şey yoktur. Cenab-ı



Hak, hayalde vücut bulan her şeyden müberra ve münezzehtir.

ُریِبَخْلا ُفیِطَّللا  َوُھَو  َنوُكِرْشُي ، اَّمَع  َىلاََعت ُهللا 



65 Bkz.: İbn Hibbân, es-Sahîh 2/77; Abdullah İbn Ahmed İbn Hanbel, es-Sünne 1/247, 304.



ZAMANA GERÇEK DEĞERİNİ VEREN ŞEY

Soru: Üç İhlâs-ı Şerif okunduğu zaman bir hatim sevabı alınıyor.
Bu, Kur’ân-ı Kerim’in tamamını okumakla aynı mıdır? Aynı sevap
söz konusu mudur? Bir saat tefekkürün bir sene ibadetten hayırlı
olması66 nasıl oluyor?
İhlâs-ı Şerif’in faziletine ve üç İhlâs okumanın bir hatim yapmaya denk geleceğine

dair sahih rivayetler vardır.67 Ama zannediyorum bu durum her okuyan için değil,
okunması gerektiği şekilde okuyanlar içindir. Evet, insan samimiyetle üç İhlâs okuyunca
bütün Kur’ân-ı Kerim’i okumuş kadar sevap kazanabilir. Bunun için de bazı şartlar söz
konusudur. Her şeyden evvel, insanın Kur’ân’ı okuması, ahkâmına muttali olup, hayatını
O’na göre tanzim etmesi çok önemlidir. Bununla beraber zaman olur ki, insan, Kur’ân
okuma imkânı bulamaz. Bu durumda olan bir insan, ciddi bir inkisar içinde, “Ya Rabbi!
Kur’ân’ı tamamen terk etmemek için hiç olmazsa üç İhlâs okuyayım.” der. İşte böyle bir
aşk u şevk ve onun tamamını okuyamamanın kırıklığı içinde İhlâs Sûre-i Celîlesini üç
defa okuyan bir insan, Allahu a’lem, Kur’ân-ı Kerim’in tamamını okumuş gibi sevap
alır. Yoksa bu, bir tarafta insanlar Kur’ân’ı harıl harıl hatmederken, bir insanın üç İhlâs
okuyarak hatim sevabı kazanması mânâsına gelmez.

İnsan bazen öyle bir İhlâs okur ki, hakikaten üç değil, ihlâsla okunan bir İhlâs bile –
Allah (celle celâluhu) bilir– baştan sona Kur’ân’ı okumaktan alınacak sevaba denk
sevap kazandırır. Aslında, Kur’ân-ı Kerim ve hadis-i şerifler de bizi böyle okumaya
teşvik eder. Kur’ân bize doğrudan doğruya Allâmü’l-guyûb olan Hazreti Allah’tan
geldiğine göre biz de, Kur’ân’ı Allah’ın ve Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) huzurunda okuyor gibi okumalıyız. Cibril’den alıp O’na yeniden okuyor,
mukabele ediyor gibi bir neşve içinde okunan İhlâs-ı Şerif bize bir hatim sevabı
kazandırabilir. Bu itibarla da her üç İhlâs okuyan insan o sevabı kazanamaz.

Evet, üç İhlâs’la hatim sevabı kazanmak için; gönlün bütün olması, için ihlâsla
dolması ve Kur’ân’ın mübarek kelimelerini okurken onun hakikatinin düşünülmesi ve
böylece Allah’la beraber olma ânını yani maiyyeti yakalamak gerekmektedir. Böyle
okuyandır ki, o kurb-u huzurda hüsnükabul görecektir. İşte bu şekilde okunan üç İhlâs-ı
Şerif’tir ki, insana bütün Kur’ân-ı Kerim’i okumuş gibi sevap kazandırır. Öyle ise
mü’min, devamlı Kur’ân’ı böyle okumaya dikkat etmelidir. Çünkü o böyle bir ufku bir
kere yakalarsa, bir hatim değil bin hatim etmiş gibi sevap kazanır. Bu husus, sevapta
böyle olduğu gibi günahlarda da böyledir. Öyle günah vardır ki, kendisi bizatihi küfür
olmamakla beraber insanı küfre götürür. Cenab-ı Hak böyle günahlara girmeden bizi
muhafaza buyursun!

Ayrıca bir saat tefekkürün bir sene ibadetten hayırlı olduğu soruluyor ki, bunu da aynı



mülâhazaya hamledebiliriz. Tefekkür, mârifet-i ilâhiye adına, geçmiş bilgilerle şu anda
müşâhede edilenlerin bir araya getirilmesinden hâsıl olan sistemli düşünme demektir.
Bunu şöyle de anlayabiliriz: İnsanın, Allah (celle celâluhu) adına bir ön malumatı ve
mârifeti vardır. Mü’minin bunlarla tefekkür etmesi neticesinde kalbinde yeni yeni
mârifet hüzmeleri belirir. Beyin hem içe hem de dışa doğru faal hâle gelir. Bu şekilde,
mârifet artar ve bir saat tefekkür, belki de bin sene ibadet seviyesine ulaşır. Nitekim
İmam Rabbânî bu noktaya dikkat çekerek, “Bir ân-ı seyyâle vücûd-i enver, binlerce
sene vücûd-i ebtere müreccahtır.” buyurur. Evet, O’nun mârifeti ile dolu olarak aydınlık
içinde bir dakika yaşamak, binlerce sene kupkuru ve yoz bir hayat yaşamaktan
hayırlıdır. İşte o bin sene hayırsız hayatta namaz kılınsa dahi, içinde mârifet-i ilâhiye
adına tefekkür olan bir saat ondan çok hayırlı sayılır.

Zarfın değeri içindeki mazruftan kaynaklanır; zamana değerini veren şey de, onun
içinde yapılanlardır. Bundan dolayı bazı hadislerde, ağır ve mühim şartlar altında,
mesela cephede bir gün nöbet tutmanın bir sene ibadete mukabil olduğu
belirtilmektedir.68 Bazen öyle şartlar olur ki, hakikaten o şartlar altında bir saat nöbet,
bir milleti kurtarabilir. İşte o bir milleti kurtarma işi içinde bulunan bir saat, bin sene
ibadetten hayırlıdır. Bu ve benzeri meseleleri kendi felsefeleri içinde anlamak lazımdır.
Yoksa meseleyi özsüz ve kemmiyet plânında ele alıp değerlendirdiğimizde bir kısım
çelişkilere takılmak kaçınılmaz olur.



66 Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, 1/370.
67 Bkz.: Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 13, eymân 3, tevhid 1; Müslim, salâtü’l-müsafirin 259, 261, 262.
68 Ebû Ya‘lâ, el-Müsned, 7/53,54.



NASSLARI ANLAMADA USÛL

Soru: Müslümanlar, Kur’ân-ı Kerim’deki meseleleri ve hadisleri,
müçtehid ve müfessirlere lüzum kalmadan doğrudan doğruya
niçin anlayamıyorlar? Hâlbuki bu iki şer’î delilin muhatabı bütün
Müslümanlardır. Herhangi bir âyet-i kerime veya hadis-i şerifle
karşılaştığımız zaman “Acaba bundan başka bir şey kastedilmiş
olmasın?” diye okuduğumuzda doğrudan istifade edemiyoruz.
Bunun hikmetlerini anlatır mısınız?
Evvela şunu ifade edeyim ki, Kur’ân-ı Kerim, hadis-i şerifler ve fıkıh âlimlerinin

eserlerinde, kimse Kur’ân-ı Kerim’den istifade etmesin, hadislere müracaat etmesin,
herkes müçtehidin-i izamı dinlesin diye bir hüküm yoktur. Bizim için edille-i şer’iyye
sabittir: Kitap, Sünnet, icma-i ümmet ve kıyas-ı fukaha. İslâmî meselelerde bu dört
delile müracaat edilir. Ancak bu dört delilden meseleleri anlama da o meseleleri
anlayacak hâle gelmeye bağlıdır. Mevzuun daha iyi anlaşılması için konuyu bir misalle
izah edeyim.

Bir tefsir müzakeresi ve mütalâası esnasında bir vesileyle arkadaşlarıma şu
hissiyatımı ifade etmiştim: Ben fakir, Selimiye Camii gibi bir şaheserin önünden pek
çok defa geçtim. Selimiye, Osmanlı devrinde mimari sanat anlayışının ve fiilen bir sanat
meydana getirmenin doruk noktaya ulaştığı dönemde yapılmış bir eserdir. Ancak Mimar
Sinan’ın sanattaki faikiyetini tespit etme ve sanatın onun ruh ve dimağında bir şehrah
hâline gelmesini anlama benim için müyesser ve mukadder değildi. Başka bir zaman az
çok sanat ve mimariden anlayan biriyle oradan geçerken, onun sütununa ait bir noktayı,
minareye kondurduğu bir keyfiyeti, kubbede göstermek istediği bir harikulâdeliği,
kubbenin çapında ve yüksekliğinde düşündüğü hususları anlattıkça, ancak işte o zaman
benim kafamda da mimari açıdan bazı fikirler oluşmaya başladı. Ondan sonra ben,
ağızdan dolma bir tüfek gibi, arkadaşımdan öğrendiğim şeylerle Mimar Sinan’ı kendi
sanatında takdir etmeye başladım. Şayet bende böyle bir dış kurcalama olmasaydı, ne
Sinan’ı ne de Selimiye’yi anlayacaktım. Ben Sinan’ı, bana mimari mevzuunda bir
malumat verilmesiyle ve sonra mimarinin orada oynayan çizgilerinden fikren ve zihnen
elimden tutulup gezdirilmemle, yani mimaride bir rehber ve tarif edici vesilesiyle
anladım.

Mesela Mozart’ın piyano konçertosu, avam bir insana hiçbir şey ifade etmeyebilir.
Ancak musikişinas bir insan, ondan pek çok şey anlar; anlar ve hislenip onu büyük bir
ruh coşkunluğuyla dinleyerek kendinden geçer. Belki bazıları bu adamın hâline gülebilir
ama haddizatında o husus bir irfan meselesidir.

Şimdi bu misaller ışığında meselemize gelelim. Kur’ân-ı Kerim’de tenezzülât-ı



ilâhiye vardır. Onda beşerin idrak seviyesi nazar-ı itibara alınmıştır. Yani Kur’ân
insanlara, insanların anladığı dille konuşmuştur. Ancak biz, Kelâm-ı ilâhiyi Ebû
Hanife’nin ufkuyla, yani onun mimarî çizgilerini göstermesiyle, İmam Şafiî’nin tarifiyle,
Ahmed İbn Hanbel’in ince edasıyla, İmam Mâlik’in hassas bakışıyla takip edersek bir
şeyler anlarız. Daha sonra belki biz de ondan yeni bir şeyler çıkarma durumuna
gelebiliriz. Gözümüzün muhteşem bir sanat âbidesini sadece görmesi o eseri
anlamamıza yetmez. O eserin anlaşılması için kafada o konuyla alâkalı bir malumatın
olması da gerekir.

Onun için bir kimsenin Kur’ân’ı ve Kur’ân’ın ihtiva ettiği ilimleri işin uzmanı
kimselerden dinlemeden, –en basitinden– makâsıd-i ilâhiyeyi (ilâhî maksatlar) anlaması
mümkün değildir. Zira görüyoruz ki, Asr-ı Saadet’te zulmetten nura bir hamlede çıkan,
cihanın iki büyük imparatorluğunu idare etmekle zekalarını pratikte gösteren o zeki
cemaat, bizzat esbab-ı nüzule (âyetlerin iniş sebepleri) şahit olmalarına rağmen,
devamlı Resûl-i Ekrem’e (aleyhissalâtü vesselâm), “Ya Resûlallah! Cenab-ı Hak
burada ne buyurmak istedi?” diye tabiri caizse hep sorup durmuşlardır. Hiçbir âyet
yoktur ki, Hazreti Âişe Validemiz onu kurcalayıp da o mevzuda Fahr-i Kâinat
Efendimiz’e soru sormuş olmasın. Hazreti Ömer (radıyallâhu anh) kelâle âyetiyle69

alâkalı şöyle demektedir: “Ben pek çok defa kelâle hakkında Resûl-i Ekrem’e müracaat
ettim. O, elini göğsüme vurdu ve bana, ‘Sûre-i Nisâ’nın sonundaki âyet sana yeter ya
Ömer.’ dedi. Ah hayatta olsaydı da bir kere daha sorsaydım!”70

Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki, her mesele, hususiyle bu mesele dinî ise mutlaka
bir uzman ister. Evet, herkes elini nabzına götürdüğü zaman nabzının atışlarını duyar
ama, kalbde bir taşikardi (kalb atışlarının hızlanması) var mı, yok mu onu ancak hekim,
yani uzman olan anlar.

Kur’ân, Allah kelâmıdır. Beşer onu anlar. Ancak Kur’ân, madem hadislerle şerh
edilmiş, öyleyse en azından Kur’ân hakkında malumat sahibi olabilmek için fiiliyle,
kavliyle ve takririyle Resûl-i Ekrem’i (aleyhissalâtü vesselâm) bilmek, ashabı
(radıyallâhu anhüm ecmaîn) tanımak gerekir ki bu da o konuda dirsek çürütmeye
bağlıdır. Boş boş kahvehane köşelerinde oturanlar bunu anlayamaz.

Burada bir misal daha vermek istiyorum: Cahit Sıtkı Tarancı’dan iki mısra okuyalım.
Pek çok insan Karacaoğlan’ın türküleriyle onun mısraları arasında bir fark
göremeyebilir. Yine büyük dimağ Shakespeare’den iki satırlık bir şey mütalâa edelim.
Sonra da bir çobanın şiirini getirip ikisini kıyaslayalım. Pek çok insan ikisi arasında bir
fark görmeyebilir. Ancak onlardan birisi Shakespeare, diğeri ise bir çobandır. Şimdi bu
iki şeyi bile ayırt edemeyen bir insan, Ebû Hanife veya İmam Şafiî gibi kelâm-ı ilâhiden
nasıl hüküm istinbat etsin? Bu, mümkün değildir. Evvela, kişinin Arap dilini kendi
karakteri içinde kavraması, esbab-ı nüzulü, her âyet münasebetiyle Efendimiz’den
(aleyhissalâtü vesselâm) kavlen, fiilen ve takriren sâdır olan hadisleri ve sahabinin



bunları nasıl anladığını bilmesi gerekir.
Hazreti Enes ve Ebû Hüreyre (radıyallâhu anhümâ) gibi bazı sahabe-i kiram,

Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ait şeyleri naklederken niçin ve nedenini
sormazlar, herhangi bir hüküm çıkarmaya kendilerini selâhiyetli görmezler,
Efendimiz’den ne duydularsa onu aynıyla uygular ve naklederlerdi. Buna rağmen dev
müfessir Zemahşerî bile Kur’ân’ı Ebû Hüreyre kadar anlamamıştır. Çünkü Kur’ân nâzil
olduğu zaman o devrin kendine göre bir kısım tabiratı vardı. Buna idyum da denebilir.
Kur’ân bunları nazara alarak nâzil olmuştu ki, o devirde bunlar çok iyi biliniyordu.
Ancak zamanla dil değişime uğradı. Kur’ân’ın nâzil olduğu devirdeki tabirat ve
idyumlar karma karışık oldu. Öyleyse biz Kur’ân’ı anlarken, sahabenin anlayışına
müracaat etme mecburiyetindeyiz. Çünkü Kur’ân konuşurken yani Kur’ân lisanıyla
Allah ve Resûlü konuşurken aradaki kelimelerin hangi mânâlara geldiğini en iyi o
devrin insanı bilir. Bu yüzden Kur’ân ve hadisten hüküm çıkarma, sahabenin anlayışına
ve onun terminolojisine yükselme ile olacaktır. Onu kavramadan bu mevzuda bir şey
anlamak da, anlatmak da mümkün değildir.

Ayrıca, Kur’ân ve hadisten hüküm çıkarmanın kendine göre bir kısım prensipleri
vardır. Arap dili, bir nahiv dilidir. Yeryüzünde Arap dilinden başka nahvin bu denli
önemli olduğu ikinci bir dil yoktur. Ayrıca her dilde muhakkak gramer, iştikak ve
kelimenin kökü gibi belli prensipler de vardır. Onun için içtihat yapmaya kalkacak
birinin iştikak, nahiv, meanî, beyan, bediî ve usûl-i fıkhı çok iyi bilmesi gerekir. Çünkü
bunlar o devirde hüküm çıkarmak için tedevvün eden ilimlerdir. Aynı zamanda nâsih-
mensuh, hâs-âmm, esbab-ı nüzul ve topyekün Saadet Asrı’nın bilinmesi lazımdır ki,
bütün bunlara, bugünkü şartlar itibarıyla muhal ender muhal dediğimiz için “Bu kapıyı
şimdilik pek kurcalamayalım.” diyoruz.



69 Bkz.: Nisa sûresi, 4/176.
70 Müslim, mesâcid 78, ferâiz 9; İbn Mâce, ferâiz 5; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/15, 26, 27.



BİR RİVAYETİN METİN TENKİDİ

Soru: Hazreti Musa ile Firavun’un nehri durdurmak için iddiaya
girdiklerini, Firavun’un çok dua ettiği için nehri durdurduğunu ve
Hazreti Musa’nın da o gece bir şey yapmadığı için muvaffak
olamadığını anlatan hikâye doğru mudur?
Bu hikâye Osmanlıca yazılmış bazı kitaplarda geçer. Ancak bunun ciddi hiçbir

mesnet ve dayanağı yoktur. Geçmiş peygamberlere ait meseleleri bize Kur’ân ve
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hadisleri doğru olarak bildirir. Ne Kur’ân-ı
Kerim’de ne de hadis-i şeriflerde Hazreti Musa (aleyhisselâm) ile Firavun arasında
geçen böyle bir iddia ve yarışmadan bahsedilmez.

İkincisi, böyle bir meseleyi yazma, anlatma ve buna inanma; ne Firavun’u tanımış
olmanın ne de Hazreti Musa’yı (aleyhisselâm) tanıyıp ona inanmanın ifadesi olabilir.
Evet, bunu söyleyen ve buna inanan insan, Hazreti Musa’yı bilmiyor demektir. O, ulü’l-
azm olan beş büyük peygamberden birisidir. Kur’ân-ı Kerim, ondan ve kavmi olan
İsrailoğullarından gayet tafsilli bir surette bahseder. Hazreti Musa daha on beş-on altı
yaşlarında delikanlı iken bir İsrailli ile Kıptî’nin kavgasını görür. Ayırmak maksadıyla
Kıptî’ye vurduğu yumruk onun ölümüne sebep olur. Hata ile Kıptî’yi öldürünce çok
pişmanlık duyar. Hâlbuki bu bir hata idi ve hatadan dolayı Allah onu muaheze
etmeyecekti. Aynı zamanda öldürdüğü adam da bir mü’min değil, Firavun’un halkından
şirretlik birisiydi. Buna rağmen, “Ey Rabbim! Nefsime zulmettim. Beni mağfiret et!”71

diye nedamette bulunmuş ve Allah’tan (celle celâluhu) mağfiret dilemişti.
Evet, yukarıda da söylendiği gibi Hazreti Musa (aleyhisselâm), ulü’l-azm

peygamberlerdendir. Her Peygamber, Cenab-ı Hakk’ın özel bir tecellisidir ve onlar
esmâ-i ilâhiyenin gölgesinin gölgesi değil, mazhar-ı tâmmı, ısmarlama gelmiş
insanlardır. Dahası, ismet hususiyetleriyle Allah (celle celâluhu) onları hep korumuştur.
Hazreti Musa, Kelîmullah’tır, Allah’la açıktan açığa, vicahi olarak konuşan bir
insandır. Ve nebiler arasında naz makamını temsil edenlerden sayılır. O kadar ilâhî
iltifata mazhar olmuştur ki, َْك َيِلإ ْرُظَْنأ  ِنِر  يۤ أَ ِبَر  ّ  “Rabbim! Görün bana, bakayım
Sana.”72 demiştir. Ondan başka hiçbir nebi bunu söylememiştir. Bu itibarla Allah’ın
kendisiyle vicahi olarak konuştuğu Kelîmullah, asla Firavun’la bahse girmez. Zira bu,
bir laubalilik ifadesidir ve laubalilik ise bir peygamber için kat’iyen söz konusu
olamaz.

Üçüncüsü, nebi gecesi ve gündüzünde Allah huzurunda kıyamda, ümmetinin kafasına,
kalbine bir şey ifâza etmek (feyz vermek) için çırpınan insan demektir. O, sırat-ı
müstakimden ayrılan İsrailoğullarının zararını azaltmak ve onlar arasından kıymetli bir
şeyler çıkarabilme cehdinde Tîh sahrası ile Tur arasında hep mekik dokumuş kâmil bir



şahsiyettir.
Hazreti Musa’nın (aleyhisselâm) büyüklüğü, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve

sellem) tarafından şu şekilde ortaya konur: Bir gün aralarında çıkan bir tartışmadan
ötürü Yahudinin biri Hazreti Musa’nın daha faziletli olduğunu söyleyince Hazreti Ebû
Bekir ona bir tokat atar. Yahudi de durumu Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
şikayet eder. Allah Resûlü: “Beni Hazreti Musa’dan üstün tutmayın! Çünkü sûra
üflenip herkes bayıldığında ben ilk kalkan olacağım. Ayılınca Hazreti Musa’yı Arş’ın
bir ucundan tutmuş göreceğim. Bilemiyorum, o, bayılıp hemen ayılanlardan mı, yoksa
Allah’ın istisna ettiklerinden midir?”73 buyurur. İhtimal, Tur’daki bayılması onun için
yeterli olmuştu.

Her şeyden önce Hazreti Musa’yı (aleyhisselâm) kendi derinliğiyle tanımak lazım.
Gecesi, gündüzü ibadetle geçen bir insan, yan gelip ayağını uzatarak yatmaz. Hele böyle
bir mevzuda asla bahse girmez.

Firavuna gelince, esasen o, Allah’ı inkâr eden mütemerridin tekidir. Allah’a dua
etseydi, inanmış olacaktı. Hâlbuki o, son dakikasına kadar temerrüt etti; bir kere
“Allah” demedi. Zaten Hazreti Musa’nın (aleyhisselâm) bütün davası ona “Allah”
dedirtmekti. O, dua etmiş olsaydı, bunu bilen Allah (celle celâluhu), Hazreti Musa’ya
bunu haber verecek, tebliğinin hedefine ulaştığını bildirecekti. Bilakis o, suda boğulup,
canı gırtlağına geleceği ve fizik ötesi âlemi göreceği âna kadar inanmadı. Tam gideceği
yeri gördüğü anda “inandım” dedi.. dedi ama onu da yanlış söyledi. “İman ettim;
İsrailoğullarının inandığı ilâhtan başka tanrı yokmuş. Ben de Müslümanlardanım.”74

dedi. O, bu son demde bile Hazreti Musa (aleyhisselâm) ve Hazreti Harun’un
(aleyhisselâm) telkin ettiği yegane ilâha değil, İsrailoğullarının ilâhına inandığını
söylemişti.

Netice olarak, yukarıda sadece bazı hususiyetlerinden bahsettiğimiz Hazreti Musa
gibi bir peygamberini Allah, kat’iyen Firavun karşısında zor durumda bırakmaz.
Anlatılan bu tür gerçeklere ters hâdiseleri kitaplardan çıkarmak lazım. Belki bir gün onu
da beklenen yeni nesil yapar.



71 Kasas sûresi, 28/16.
72 A’raf sûresi, 7/143.
73 Buhârî, husûmât 1, enbiyâ 31, rikak  43, tevhîd 31; Müslim, fezâil 157.
74 Yûnus sûresi, 10/90.



ŞER VE EHVEN-İ ŞER

Soru: Şer ve ehven-i şer ne demektir? Hangi hâllerde bu şartlar
geçerlidir?
Usûl-i fıkıhta şer ve ehven-i şer/şerreyn kavramları vardır. Aslında, pek çok hayrın

içinde şerlerin de olduğu bir gerçektir. Bazen şiddetli şerlere düşmemek ve büyük
hayırlar elde edilmek için bazı ehven şerler işlenebilir. Binaenaleyh fıkıh usûlünü ve
İslâmî prensipleri bilmeyen bazı kimselerin “Şerrin ehveni, eşeddi olmaz; ikisi de
şerdir.” demeleri, onların bu konudaki bilgisizliklerinden kaynaklanmaktadır.

Cenab-ı Hakk’ın yarattığı bazı şeylerde ve bazı fıtrat kanunlarında dahi zâhiren şer
görünen şeyler mevcuttur. Ama bunlar o şerden daha büyük hayırlara vesile
olduklarından dolayı şer sayılmazlar. Mesela, yağmurun yağmasının binlerce faydasının
yanında bazı menfi tesirleri de vardır. Bazen sel, toprak kayması da rahmet adını
verdiğimiz yağmurdan sonra meydana gelir. Şimdi, böyle bir şerrin olmaması için
yağmurun yağmamasını istersek pek çok şerrin kapısını açmış oluruz. Allah (celle
celâluhu) ilâhî kanunlarının içine dış yüzü itibarıyla böyle cüz’î şerler de koymuştur.

Aslında insan da böyle hayra ve şerre açık bir şekilde yaratılmıştır. Mesela Allah,
onun mahiyetine şehevî duyguları koymuştur. Bu duygu suistimal edildiğinde neslimizi
baş aşağı getirip zinaya sürükleyebilir. Ama insanlığın çoğalması, yeryüzünün mamur
olması buna bağlıdır. İnsanlar zina edebilir ihtimaline binaen Allah’ın insan fıtratına
şehevî duyguyu koymaması düşünülemez. Binaenaleyh, icraat-ı ilâhiyede bir kısım
böyle ehven-i şer denebilecek hususlar söz konusudur. Bunlara, fıkıh usûlü kavramı
olarak, doğrudan doğruya mutlak güzellik mânâsına “hüsün liaynihi” değil, dolayısıyla
hüsün mânâsına “hüsün ligayrihi” de diyebiliriz.

Bir mânâda cihad da böyledir. Küçük cihad olarak kabul edilen savaşta bir kısım
kimseleri öldürmek, bazı beldeleri yıkmak, onun yerine bir kısım değişik beldeler imar
etmek ve vatanı savunmak için saldırganları öldürmek gibi şer görünümlü durumlar da
vardır. Bunların hepsi hüsün ligayrihi kategorisine girer. Zira cihad yapılmazsa, din i’lâ
edilemez ve Müslümanca yaşamanın önüne değişik engeller çıkarılır. Öyleyse çok
hayırlara vesile olan cihad, neticesi itibarıyla güzeldir diye değerlendirilmelidir.



LOKMAN HEKİM VE KUR’ÂN’DA TIP

Soru: Kur’ân niçin Hazreti Lokman’ın hekimlik yönünü ele
almamıştır? ِناَدْبَْألا ُمْلِعَو  ِناـَيْدَْألا  ُمْل  ِع ِناَمْلِع : ُمْلِعْلا   “İlim iki türlüdür.
Birincisi dinî, dünyevî ve uhrevî hayatımızı tanzim eden ilimler,
ikincisi de beden sahasıyla ilgili ilimler.” sözüne göre tıbbın
tafsilatlı olarak ele alınmayışının hikmeti ne olabilir?
Bazı meseleler vardır ki bunlar, doğrudan doğruya şeriatın konulmasında esas

değildir. Şeriatın getirilişindeki temel hedef; dünyaya ait içtimaî hayatımızın düzene
konması, ahiret yoluna girmemiz ve uhrevî hayatımızın teminat altına alınmasıdır.
Dünyada böylesine düzenli bir içtimaî yapıya sahip olan bir cemaat, fünûn-u müspeteye
(pozitif bilimlere) ait meseleleri, hiç olmazsa bunların bir kısmını fezlekeler hâlinde –
Kur’ân’dan istifade etmek suretiyle– araştırıp bulacaklardır. Yani beşere, irade,
düşünce ve idrak veren Allah (celle celâluhu); irade, düşünce ve idrakin bir hikmet-i
vücudu olduğu hakikatini de beraber vermiş ve vaz’ etmiştir. Yani O, bize aklı verdiği
gibi, meyelan ve meyelandaki tasarrufta da bir hareket alanı lütfetmiştir. Aklın ve
iradenin bir hikmet-i vücudu vardır ve insan, aklını kullanarak, düşünerek bir şeyler
yapmalıdır.

Onun için fert ve toplum hayatına dair bir kısım meseleler, şart-ı âdi plânında bizim
sa’y ve gayretimize bırakılmıştır. İlâhî hükümlerden istifade etmek suretiyle icmalen
Kur’ân’da ve Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sözleri içinde beyan edilen
hususları ve çekirdekleri nemalandırma, bizim irademize verilmiştir. Bu cihetten
ötürüdür ki, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’yi teşriflerinde, hurma
ağaçlarının aşılandığını görünce, bu mevzuda ashabını irşat etmek için “Belki böyle
yapmasalar da netice müspet olur.” buyururlar. Sahabe de hurmaları aşılamaktan vaz
geçer. Ancak hurmalar iyi olmaz. Bunun üzerine sahabe-i kiram, “Ya Resûlallah,
aşılamadık. Hurmalar iyi olmadı.” derler. Allah Resûlü cevaben, “Siz, dünyaya ait
işlerinizi daha iyi bilirsiniz.” buyurmak suretiyle, fikirlere ve tecrübelere saygılı olma
dersini verir.75

Bu, “Siz bilirsiniz, ben bilmem.” demek değildir. Bunun mânâsı şudur: Sizler dinin
temel disiplinlerine aykırı olmamak kaydıyla dünya işlerine ait konularda
tecrübelerinize göre hareket edebilirsiniz. Zira kıyamete kadar Cenab-ı Hakk’ın
yaratmasıyla ve Efendimiz’in talim ve tebliği içinde insanoğlu, iradesini kullanarak öyle
ufuklara ulaşacaktır ki, Saadet Asrı’ndaki o çok dikkatli, çok mümtaz, çok vasıflı
cemaat olan ashab-ı kiram dahi onların çok azını bilebilecektir. Bu bilmeme ifadesi,
onlara –hâşâ– cehalet isnadı mânâsına gelmemelidir. Bunun mânâsı şudur: Şu anda
meyve vermiş, ilmî, fennî ve teknik olarak çok meseleler, bir anlamda o günün insanının



rüyasında dahi aklının köşesinden geçmiyordu. Öyle ise Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bu sözüyle âdeta şöyle diyordu: “Netice itibarıyla siz, yani Müslümanlar, dünya
işlerini daha iyi bilirsiniz, daha iyi bileceksiniz. Zira siz bu hususların inkişaf
etmişleriyle bir gün karşılaşacaksınız.”

İnsanlar, Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) herhangi bir şeyi daha iyi
bilemez; bilebileceği düşüncesini biz şiddetle reddederiz. Fakat inkişaf etmemiş bir
şeyle inkişaf etmiş bir şeyi birbirinden ayırmak ilmin gereğidir. Öyle ise deriz ki tıbba,
koruyucu hekimliğe, hastalıklara ve şifalarına ait bir kısım meseleler nüveler hâlinde
Kur’ân-ı Kerim’de vardır. Ancak bunlar sadece düşündürücü ve araştırmaya sevk edici
çekirdekler mahiyetindedir. Bunların inkişafları, çalışa çalışa hususiyle asrımızda
bilgisayarlarla, ilim ve teknik mevzuunda meydana gelmiş âlât ü edevatla daha iyi
meydana çıkarılacak ve bütün açıklığıyla görülecektir. İşte bunu sahabe görmemiş
olabilir.

Soruda bir de ِناَدـْبَْألا ُمْلِعَو  ِنا  َ يْدَْألا ُمْلِع  ِناـَمْلِع : ُمْلِعْلا   sözünden hareketle
Kur’ân’da tıbbın ele alınmayışının hikmeti soruluyor. İmam Şafiî’ye isnat edilen76 bu
söz, “İlim iki türlüdür. Birincisi ilm-i edyân (dinî, dünyevî ve uhrevî hayatımızı
tanzim eden ilimler), ikincisi de ilm-i ebdân (beden sahasıyla ilgili ilimler).”
mânâsına gelir. Kur’ân-ı Kerim’de, az önce de ifade ettiğimiz gibi, tıp ilmi ele
alınmamış değildir. Tıp, inkişafı ileride beşerin idrak, irade ve anlayışına bırakılarak
çekirdekler hâlinde ele alınmıştır.

Ayrıca mevzuyla alâkalı şu hususu da arz etmek yararlı olur: Tıp ilminin de diğer
ilimler gibi çocukluk, delikanlılık, yaşlılık gibi çeşitli devreleri vardır. Şimdi Kur’ân-ı
Kerim, Endülüs’te kurulan tıp mekteplerinin geliştirdiği tıptan mı, Bağdat’ta geliştirilen
tıptan mı, yoksa yirminci asırda “Bulduğumuz her şey, karşımıza, bulmadığımız yirmi
mesele çıkarıyor.” diyen tıptan mı bahsetseydi? Şayet Endülüs ve İbn Sina devrinde
gelişen tıptan bahsetseydi, biz onları yirminci asırda rafa konmuş meseleler olarak
görecek ve bu mevzudaki tafsili fazla bulacaktır. Hâlbuki Kur’ân’ın bu mevzudaki
icmalinde, ifadelerinin kısa oluşunda, nüvelerden bahsedişinde öyle bir ihtişam vardır
ki, hangi devrin başına şemsiye olsa onun güneşini keser ve her devir ondan istifade
edebilir.

İşte sehl-i mümteni olan Kur’ân beyanı, bu yönüyle icmalinde büyük tafsil getirmiştir.
Şayet Kur’ân, bizim devrimizdeki tıptan bahsetseydi, bizim devrimiz sağlam kaidelere
oturmuş, sabit kanunlar getirmiş bir tıp devri olmadığından bu, eksik bir anlatım
olacaktı. Dün kanser hakkında “Bu, bir hücre anarşisidir.”, ertesi gün ise “Bu, virütik
bir şeydir.” dediler. Yarın da belki “Bu, ağzınıza taktığınız dişten veya teneffüs ettiğiniz
caddelerdeki katrandan, ziftten, yahut egzoz borularından çıkan dumandan oluyor.”
diyeceklerdir.

Binaenaleyh her devirde kemale doğru giden ve tekâmül eden tıp, değişip durduğu



müddetçe bunu herhangi bir sabit kanunla ifade etmek mümkün değildir. Öyleyse
meseleyi nüvesine ve çekirdeğine indirme, en büyük ve en ihtişamlı bir tafsil sayılır ve
sayılmalıdır da.



75 Müslim, fezâil 141. Ayrıca bkz.: İbn Mâce, ruhûn 15.
76 Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/89.



LOKMAN SÛRESİ’NİN VERDİĞİ DERSLER

Soru: Lokman Sûresi’nin özet olarak bize vermek istediği şey
nedir?
Lokman Sûre-i Celîlesi, Kur’ân’da “Elif Lâm Mîm” ile başlayan altı sûreden

biridir.77 Sûrenin bütünü, Hazreti Lokman’dan (aleyhisselâm) bahsetmemektedir.
Lokman Sûresi’nin konuları arasında, Hazreti Lokman’ın, oğluna yaptığı nasihatlere
uzunca yer verildiğinden dolayı, bu hakikatlerin önemine dikkat çekmek üzere –Allahu
a’lem– sûreye Lokman adı verilmiştir.

Sûrede öncelikle Kur’ân’ın hikmet dolu bir kitap olduğu vurgulanmakta, sonra
Allah’ın tevhid ve vahdaniyetine dair bazı deliller zikredilmektedir. On üçüncü âyete
gelindiğinde Hazreti Lokman’ın (aleyhisselâm) oğluna nasihatinden bahsedilir:
“Lokman oğluna nasihat ederken: ‘Evladım!’ dedi, ‘Sakın Allah’a eş, ortak koşma.
Çünkü şirk pek büyük bir zulümdür.’” 78 Buraya kadar tevhide dair deliller getirilerek
bir hazırlık yapılmış, akıl ve zihinler hazırlanmış, kalbler meseleyi kavramaya hazır
hâle getirilmiş, daha sonra da şirk koşmanın, kâinatın tabiatına ve beşerin fıtratına ters
olduğu dersi verilmiştir. Zira bu muhteşem nizam müşâhede edilip nazara verilince
Allah’a şirk koşmanın bir mantıksızlık olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Bunun aksi, ilmi
anlamamak veya gözünü yumup hakikatleri görmemek demektir. Bu açıdan da âyette
ifade edildiği gibi, şirk büyük bir zulümdür.

Zulüm, eşyayı, “mâ hulika leh”in gayrısında (yaratılış maksadının dışında) kullanmak
demektir. Bu, burunla görmeye, gözle koklamaya, ağızla duymaya, kulakla yemeye
çalışmak gibi bir şeydir. Her uzuv ne için yaratılmışsa onu, yaratıldığı istikamette
kullanmak adalet ve istikamet, bir şeyin yerini değiştirmek de bir tecavüz ve zulümdür.
Binaenaleyh Hazreti Lokman (aleyhisselâm), eşya ve hâdiselerin bin tarraka ile Allah’ı
(celle celâluhu) terennüm ettiği hâlde insanın bunu inkâr etmesinin büyük bir zulüm
olduğunu oğluna anlatmaktadır.

Hazreti Lokman (aleyhisselâm), oğluna böyle bir tevhid dersi verdikten sonra
ilerleyen âyetlerde daha pek çok nasihatlerde bulunur. Onlardan biri şöyledir:
“Evladım, namazı hakkıyla ifa et, iyiliği yay, kötülüğü de önlemeye çalış ve başına
gelen sıkıntılara sabret! Çünkü bunlar azim ve kararlılık gerektiren işlerdendir.
Kibirli davranarak insanlardan yüz çevirme, yeryüzünde çalımlı çalımlı yürüme!
Çünkü Allah kibirle kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla
sevmez.”79 Hazreti Lokman, bu ifadelerle emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münkerin
âdâbını öğretmekte ve daha sonra ilerleyen âyetlerde ise fezleke hâlinde tevhide ve
peygamberlik vazifesine dair tafsilatta bulunmaktadır. Aynı zamanda insanın, Rabbisine
ve O’nun dinine olan ihtiyacı bildirilip, bilgisi ne kadar ilerlerse ilerlesin, insan için
gayb olarak kalacak bir alanın hep mevcut olacağı da ifade edilmektedir.



Bir gün –inşâallah– Kur’ân-ı Kerim’in bütünüyle tefsirini arz etme imkânını bulursam
bu sûrenin hem icmalini hem de tafsilini arz etmeyi düşünürüm. Buna daha önce üç defa
başlamış, fakat ne kendimi ne de cemaati müsait görmeyince bırakmıştım. Bir daha
başlarsam bırakmamak üzere başlamayı düşünüyorum. Ancak şu anda ruhumu ve
gönlümü buna müsait görmüyorum. Her şey Allah’ın (celle celâluhu) dediği gibi olur,
vesselâm…



77 Bkz.: Bakara sûresi, 2/1; Âl-i İmrân sûresi, 3/1; Ankebût sûresi, 29/1; Rûm sûresi, 30/1; Lokman sûresi, 31/1; Secde
sûresi, 32/1.

78 Lokman sûresi, 31/13.
79 Lokman sûresi, 31/17-18.



Üçüncü Bölüm



ALLAH VE RESÛLULLAH’I SEVMEK

Soru: Bütün mü’minler, “Allah’ı ve Resûlullah’ı seviyoruz.”
diyorlar. Hakiki sevmede ölçü var mıdır? Varsa “Allah’ı ve
Resûlullah’ı seviyorum.” derken insanın mülâhazası nasıl
olmalıdır?
Her mü’min, Allah ve Resûlullah’ı sevdiğini ifade eder. Vâkıa bu sevgi, anne ve

babanın evladını sevmesi gibi değildir. Onlardaki cibilli bir şefkattir. Zât-ı Ulûhiyet’e
karşı olan sevgiyi biz, idrakimize açılan kapılarla, şuurumuzla, tefekkürümüzle elde
ederiz. Yani Allah’ı (celle celâluhu) bilmesek, irfanına eremesek, Fahr-i Kâinat
Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) büyük icraatları ve muhteşem kâmetiyle
tanımasak, sevemeyiz. Şuur bir kapı açar ve biz onunla onları tanıma lütfuna erer ve
severiz.

Az önce de geçtiği üzere anne ve babanın evlatlarına karşı olan alâkası ve şefkati ise
cibillidir. Allah bu cibilli şefkati onların mahiyetlerine koymuştur. Sevmemek onların
elinden gelmez. Cenab-ı Hakk’ın da bize karşı böyle bir re’fet ve rahimiyeti vardır;
ancak bu, beşerde olduğu gibi acz ifade eder mahiyette değildir.

Bizim, Allah’ı (celle celâluhu) ve Resûlullah’ı (sallallâhu aleyhi ve sellem)
sevmemize gelince bu, başta irade ile başlar. İrfan hâline gelince irade silinir gider.
Mesela Fahr-i Kâinat Efendimiz’i siyeri, meğâzisi, inkılâpları ve bize getirdiği
esaslarla tanırız. O olmadığı zaman kâinatın umumi bir yetimhâne olduğunu, O’nun
neşrettiği nur sayesinde her yanın şenlikle dolduğunu müşâhede ederiz. Bize getirdiği
hediyeler, hayat kurtarıcı esaslar ve örnek hayatı karşısında dize gelir ve Resûlullah’ı
severiz. Bu noktadan sonra mesele iradi olmaktan çıkar, artık bir aşk ve meşk devri
başlar ve elimizde olmayarak Nebiler Serveri’ne bağlanırız ki bu, sevme ile alâkalı
meselenin bir yönüdür.

Sevmenin diğer yönüne gelince; Fahr-i Kâinat Efendimiz’in bizimle güçlü bir
münasebeti varsa bizim kalbimizin de O’nunla bir münasebeti olacaktır. Şayet O
(sallallâhu aleyhi ve sellem), bizim frekansımızdan bize bir şeyler veriyorsa ve
gönlümüz O’nunla rezonans olmuş ise ondaki bir hava bizde de mâkes bulacak, bizdeki
bir hava da orada mâkes bulacaktır. Bu çizgide öyle insan vardır ki, Efendimiz’in
huzurunda o insanın her nazı geçer ve müspet her hâline destek olunur. Muhaddisînden
bir zat mevzuyla alâkalı şöyle bir hâdise anlatır: Uzun zamandır Haremeyn-i Şerifeyn’e
yağmur yağmıyordu. Bu sebeple herkes yağmur duasına çıkıyordu. Onların içerisinde
ben de vardım. Yapılan bütün dualara rağmen bir türlü dualara icabet edilmiyordu. Bir
gece Ravza-i Tâhire’deyken üzerinde eski elbiseler olan siyahî bir insan gördüm.
Ridasını omuzuna attı. Huzur-u Risalet-penahide oturdu ve Allah Resûlü’nün (sallallâhu



aleyhi ve sellem) mübarek ravzası başında şöyle dua etti: “Ya Resûlallah! Ne zamana
kadar ümmet-i Muhammed böyle dağidâr ve perişan olacak? Re’fet ve şefkatin buna
müsaade edecek mi? Yemin ediyorum ki şayet yağmur yağmazsa buradan başımı
kaldırmayacağım!” Bu insan henüz başını kaldırmadan şakır şakır yağmur yağmaya
başladı. Ertesi gün arayıp evini buldum ve içeriye girdim. O şahsa bir evvelki gece
kendisini gördüğümü ve yaptığı duasına muttali olduğumu söyledim. Beni dinleyince o
insanın “Hâlime nigehbân oldular!” düşüncesiyle birden bire rengi kaçtı ve benzi
sararıp soldu. Ertesi gün yeniden evine gittiğim zaman ev sahipleri bana, “Allah senin
hayrını versin ya İmam! Sen bizim aziz misafirimizi kaçırdın. O, gizli bir hazine olarak
kalmak istiyordu. Durumuna muttali olduğunu görünce çekti gitti. Nereye gittiğini
bilmiyoruz.” dediler.

İşte bir de bu türlü, Allah (celle celâluhu) ve Resûlullah’ı (sallallâhu aleyhi ve
sellem) seven naz makamının insanları vardır. Allah Resûlü, “Eğer yemin etse, Allah
onu yalancı çıkartmaz.”80 diyerek onlardan bahseder. Bu, o âlemle bu âlem, yani kalb
âlemi arasında münasebet-i kaviyenin teessüsüdür ki, bunun sahih bir hadiste izah ve
ifade edildiğini görürüz. Kudsi bir hadiste Allah (celle celâluhu), Cibril’e
(aleyhisselâm) şöyle buyurur: “Ben falanı seviyorum, sen de sev. O da gökte durup
sema ehline şöyle seslenir: ‘Allah falanı seviyor, ben de seviyorum, siz de sevin!’”81

Bu kutlular, iradeyle değil, Allah’ı Allah olduğu için, Resûlullah’ı Resûlullah olduğu
için severler. Bu noktada sevgi için bir kısım sebepler (esbab-ı mucibe) aramazlar. Bu
sayededir ki bazen Cenab-ı Hak gedâya sultanlık bahşeder. Liyakatimiz olmamasına
rağmen Allah bizi kendi kapısında böylesi bir mecnun kılsın da bizi hep sevsin ve
sevdirsin!

Bu ufku yakalayan mübarek zatlardan biri de Râbia Adeviye Hazretleridir. Onun
şöyle bir duasını hatırlıyorum: “Allah’ım! Benim Sana karşı olan alâka ve muhabbetim
hürmetine değil, Senin bana karşı olan muhabbetin hürmetine benim şu işimi yap!” O,
öyle muallâ bir mevkie çıkmıştır ki, Allah’ın kendisine olan muhabbet ve alâkasının
derinliğini müşâhede etmiş ve onu vesile yapmıştır. Bu, belli bir makamın cilvesi ve
belli bir edanın ifadesidir. Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve kereminden isteriz ki, bunu herkese
lütfetsin.

Sözün burasında müsadenizle –kısaca– soruda olmayan bir husus üzerinde de durmak
ve mevzuu noktalamak istiyorum. Ben uzun zaman Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) sevilmesinin ne demek olduğunu çok az anladım; ancak ara sıra bazı hâller
müstesna Cenab-ı Vacibu’l-Vücud’u burnumun kemikleri sızlar şekilde sevmenin ne
demek olduğunu kavrayamadım. Bunun sırrını pek bilemiyorum. Belki cismaniyetimiz
mâni ve onu aşamıyoruz. Fahr-i Kâinat Efendimiz’in bizim gibi bir varlık olması –
Bizim gibi varlık derken cismanî olmasını kastediyorum. Hâşâ ki O, bizim gibi varlık
olsun!– itibarıyla O’na karşı sevginin ne demek olduğunu az çok vicdanımızda ve



ruhumuzda duyuyoruz. Huzuruna gittiğimiz zaman da buna tercüman olmaya çalışıyoruz.
Bir âşıkın, mahbubu karşısında diyebileceği şeyleri söylemek istiyor ve bunların yalan
veya doğru olmasını da kontrol edebiliyoruz.

İnsan, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) karşı böyle bir imtihanda az çok bir
şeyler diyebilir. (Ben ölçü olmayayım, kimsenin hissine de tercüman olmaya
çalışmayayım. Ancak ben kendi mukteza-i beşeriyetimi anlatıyorum.) Bununla birlikte
gerçekten O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) sevgisinin ne demek olduğunu bilenler
vardır. Fakat Vacibu’l-Vücud’a karşı burnunun kemiklerini sızlatacak, iliklerinde inilti
meydana getirecek şekilde –çok az zaman müstesna– bu sevginin ne demek olduğunu
ben müdrik değilim. Onun için ben çok defa Hasan Şâzilî ve Ahmed Rifaî Hazretlerinin
münacaatlarında çok duyduğumuz gibi, “Şu yaşa geldim. Hâlâ Senin huzuruna bir kapı
ve menfez açılmadı. Vicdanımda Seni bilemedim ve tanıyamadım.” diyorum. Cüneyd-i
Bağdâdî Hazretleri yetmiş yaşları civarında vefat ederken bu ufku iki sene yaşadığından
bahseder. Bu derinliği ve O’nunla sağlam bir münasebet tesis etmeyi bilemediğim için
bu mevzuda bir şey söylemeyeceğim. Zira mevcudiyetine ve huzurunda bulunduğumuza
inandığım Allah (celle celâluhu) karşısında hiç olmazsa şu dakikada su-i edepte
bulunmak istemiyorum.



80 Buhârî, eymân 9; Müslim, birr 138, cennet 48.
81 Buhârî, bed’ü’l-halk  6, edeb 41, tevhid 33; Müslim, birr 157.



ALLAH’IN İSİMLERİ

Soru: Allah’ın esmâ ve sıfatlarına inanıyoruz. Fakat bunların ne
demek olduğunu bilmiyoruz. Açıklar mısınız?
Esmâ kelimesi, isimler mânâsına gelir. Zılliyet (gölge) plânında bizim isimlerimiz

olduğu gibi, asliyet kaydıyla Yüce Allah’ın da (celle celâluhu) isimleri vardır. Ancak
bizim ismimizi anne-babamız veya hocalarımız koyar. Allah’ın isimleri ise “şuunat-ı
Zâtiye”sinin gereği bizzat Kendisi tarafından verilmiş ve söylenmiş ve bazıları bize de
bildirilmiştir. Evet, Cenab-ı Hak, bu isimlerin bir kısmını peygamberlere bildirmiş,
bazılarını da bildirmemiştir. Ama peygamberlerin hemen hepsine bir kısım isimleri
mutlaka vahyetmiş fakat bunların bütününü bir peygambere bildirmemiştir. Allah’ın
öyle isimleri vardır ki, –bu bilgiyi Efendimiz’den öğreniyoruz– Cenab-ı Hak, bu
isimleri kenz-i mahfî gibi Kendi nezd-i ehadiyetinde muhafaza etmiş, hiç kimseye onları
söylememiştir.82 O isimler bazı şuunat-ı ilâhiyenin sırlı anahtarları mahiyetindedir.
Onları sadece Allah bilir ve ahirette eşyanın hakikati inkişaf edince Cenab-ı Hak –
inşâallah– bizi de onlara muttali kılar, biz de Rabbimizi esmâsıyla tam tanıma irfanına
ereriz.

Yukarıdaki parağrafta anlatılan hakikati daha iyi kavramak için bir misal arz etmek
istiyorum. Şöyle ki, insanlar kendi mârifet ve hünerlerinden dolayı bazı isimler alırlar.
Mesela, çok iyi resim yapan, âdeta çizgileri ve renkleri konuşturan bir insan düşünelim.
Aynı zamanda bu insan, bir de heykeltıraş olsun. Bunların yanında o kimse bütün güzel
sanatlara karşı da fevkalâde âşina bulunsun; mesela kalemi eline aldığı zaman hat
üstadlarının kendisiyle yarışamayacağı güzellikte yazı yığmaları yapıyor olsun. (Malum
olduğu üzere Kur’ân hattında yazı yazma başlı başına bir sanattır ki, o kendi devrinde
alkışlanmış, bugün de müzelerimizde hâlâ o sanattan anlayanları hayran hayran
kendisine baktırmaktadır.) Yine aynı zat, fevkalâde arabesk sanat yapabilecek kadar
farklı bir çizgi sergilesin; daha ötesinde, kubbelere farklı kombinezonlar işleyebilecek
bir sanata âşina bulunsun; bulunsun ve fevkalâde sütun başları işlesin, mermeri, peynir
oyar gibi oysun ve oraya her türlü hakâiki hakketsin. Bütün bunların yanında bu zat
dülgerlik işinde mahir olsun; ağaca en güzel şeyler işlesin, öyle güzel kakmalar yapsın
ki aradan asırlar geçse de yaptığı şeyler asla renk atmasın… Selçuklu sanatlarında
görmüş olduğumuz gibi sanata âşina olanları hayret ve hayranlık içinde bıraksın.

Bunun gibi daha pek çok sanat sıralayabiliriz. Biz şimdi bu kabiliyetlerin bütününün
bir insanda bulunduğunu farz edelim ve onu isimlendirmeye çalışalım. Bu zatın resim
yapma kabiliyetinden dolayı biz ona “ressam” diyerek bir isim takarız. Zira kabiliyetler
fiil plânında kendisini gösterdiğinde görüp izleyenler ona bir isim takarlar. Ancak bu
zata ressam adını takmak, annenin babanın taktığı ad gibi değildir. Bu ad, realiteye
tıpatıp uygun bir addır ve o şahsın içinde bulunan hakikatin bizi öyle bir ad koymaya



zorlamasının ifadesidir. Aynen bunun gibi, iyi heykel yapana heykeltıraş, ağaca şekil
verene dülger veya marangoz isimlerini veririz. Herhâlde bu açıklamalardan, anne-
babanın taktığı ad ile insanın kabiliyet ve istidadına takılan adların farklılığı
anlaşılacaktır.

Şimdi kâinatta binbir şe’nin (iş ve icraat) sahibi, çiçekte bir sanat, insan yapısında
bir harikulâdelik, kâinatın yapılışında baş döndüren yaratıcılığıyla öyle bir Zât var ki,
işte o Zât Allah’tır. Çeşitli itibarat ve şe’n-i Rubûbiyetiyle kendini ifade eden Hazreti
Allah (celle celâluhu), böylece binbir şe’nine mukabil binbir adet esmâsıyla kendini
göstermiş ve tanıttırmış olmaktadır. Mesela simamıza baktığımızda, Allah,
“Musavviru’l-vücuh”tur (yüzleri çok güzel bir biçimde yaratan) deriz. Evet Allah,
yüzümüze öyle hatlar ve çizgiler koymuştur ki, biz bunlardan bir tanesini değiştirsek
yüzün tenâsübünü bozarız. Bir çiçeğe baktığımızda Allah’ın çiçeğin suretini çok
mükemmel resmettiğini, çiçeğin bir cemal gamzettiğini görür ve Allah, “Mücemmilü’l-
ezhar” (Çiçekleri güzelleştiren, onlara cemal veren) “Cemil-i ale’l-ıtlak”tır deriz.
Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bütün bunlar, eşya ve hâdiseler içinde hep parıldayıp
durmaktadır.

Cenab-ı Hak, Kur’ân’da zikrettiği esmâ-i hüsnâsı ile fezlekeler hâlinde eşya ve
hâdiselerin içindeki gizli kapıları bize açmaktadır. Bu sayede bizler de Allah’ın talim
ettiği esmâ mevzuunda, belli ölçüde de olsa, malumat sahibi olmaktayız. Öyleyse esmâ
bütün kâinatta eşya ve hâdiseler olarak rengârenk ve çeşit çeşit akan hâdiselerden her
birerlerinin dalgalanmasına mukabil bu dalgalanmayı meydana getiren şe’n-i
Rubûbiyetin, –tabir caizse– mukaddes bir keyfiyetin adıdır ki bu, Zât’ında vardır ve
Allah bunu bize talim etmiştir. Biz bu mevcuda tercüman olur ve “Allah’tır gerçek ilâh!
O’ndan başka yoktur ilâh. O (celle celâluhu), görünmeyen ve görünen her şeyi bilir.
O Rahman’dır, Rahîm’dir. Allah’tır gerçek ilâh, O’ndan başka yoktur ilâh. O
Melik’tir, Kuddûs’tür, Selâm’dır, Mü’min’dir , Müheymin’dir, Azîz’dir, Cebbâr’dır,
Mütekebbir’dir. Allah, müşriklerin iddialarından münezzeh ve yücedir. Allah o
gerçek ilâhtır ki, O Hâlık’tır, Bârî’dir, Musavvir’dir… Hâsılı, en güzel isimler ve
vasıflar O’nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa  hepsi O’nu tesbih ve tenzih eder.
O, Azîz’dir, Hakîm’dir.”83 deriz. İşte bunlar bir kısım esmâ-i ilâhiyedir. Allah,
esmâsıyla malum, sıfatlarıyla muhat, Zât’ıyla mevcud-u meçhuldür. Esmâ-i ilâhiye
sıfatlara, sıfatlar ise şe’n-i Rubûbiyete dayanır.

Mesela Allah, “Kâdir – gücü yetendir.” Bu, kudrete dayanır. Allah’ın “gücü yetme”
sıfatı vardır. Bu da ondaki bir şe’ne delâlet eder, bakar. Bizdeki kabiliyetler, şe’ne,
gölge türü bir misaldir. Aslında, Allah’ta bulunan evsafa kabiliyet denilemez. Zira o,
mukaddes bir şe’ndir.



82 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/391, 452; İbn Hibbân, es-Sahîh 3/253; el-Hâkim, el-Müstedrek  1/690.
83 Haşr sûresi, 59/22-24.



İNSANIN KULLUĞU

Soru: Kur’ân-ı Kerim’de, “Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp yalnız
Bana ibadet etsinler diye yarattım.” 84 buyruluyor. İnsanların melekler
gibi kulluk yapmamalarının hikmeti nedir?
Bu âyette Cenab-ı Hak, cin ve insi, eskilerin ifadesi ile, ille-i gâiye olarak Kendisini

bilmeleri, irfanına ermeleri ve kulluk yapmaları için yarattığını ifade etmektedir. Her iş
ve hâdisenin, Frenkçe ifadesiyle, bir finalitesi vardır. Bu kevn ü fesat âlemi olan
kânatın yaratılması, düzene konulması ve insanlara ibadet sorumluluğunun getirilmesi,
Allah’a kulluk teklifinin kabul ve edası içindir. Yani herkes Allah’ı bilip, Allah’a
kulluk yapmak zorundadır. Bu husus eşya ve hâdiseleri Allah’ın yaratmasındaki –tabir
caizse– ilâhî maksattır. İnsan, tohumu tarlaya atarken hedef olarak hasat mevsimini
nazara alıp öyle atar. Harmanda döveni sapların üzerinde koşturduğu zaman başaktan
buğdayın sıyrılıp çıkmasını hedefler. Bunlar bir bakıma insanın bu tür ameliyesinin
finalitesi ve ille-i gâiyesi sayılır. Aynen onun gibi Allah’ın eşya ve hâdiseleri
yaratmasının ille-i gâiyesi de –min gayri cebrin– şuuru ve iradesi olan kimselerin,
Rabbilerini bilip O’na kulluk yapmalarıdır. Evet, abes işten münezzeh olan Allah,
insanları ve cinleri bunun için yaratmıştır.

Aslında yerde-gökte her şuurlu fert, Allah’a kulluk yapmakla mükelleftir. Ancak bu
kulluk, herkesin fıtrat, cibilliyet ve tabiatına göre teklif edilmiştir. Bu sorumluluk
cinlere ve şeytanlara ayrı şekilde yüklendiği gibi, kâinatta eşya ve hadiselere de
Allah’ın emirlerine boyun eğme şeklinde teklif edilmiştir. Onlar cebrî kanunlar içinde
Allah’a itaat ederler. Melekler bizde olan beşerî garîzelerden, hayvanî hislerden, cinsî
arzulardan, yeme içme iştihasından arınmış olup Cenab-ı Hakk’a karşı devamlı ibadetle
mükelleftirler. Onlar, bu ibadetlerini yaparken aksini hiç düşünmezler. Biz, güzel
kokudan, yemeden içmeden hoşlandığımız gibi melekler de kıyamda durmadan hoşlanır,
rükua ve secdeye giderken lezzet alırlar. Hakk’a itaatte onlar için fevkalâde bir lezzet
vardır. Fıtratlarının muktezası, nur ve revh u reyhandan olduğu için ruhî inşirah veren
şeylerden hoşlanırlar.

Meleğin hoşlandığı şeylerden biz “mukayyet” (belli kayıtlara bağlı) olarak hoşlanırız.
Şöyle ki, melekiyet tarafımız galebe çaldığı an bizim de ibadet ü taattan hoşlandığımız
anlar olur. An olur ki, sağımızda ve solumuzda çocuklarımız feryad u figan etse veya
cazibedar keyfiyetleriyle gözümüzün önüne dikilse, evlad ü iyal, mal ve menal
zihnimizde canlansa hepsini bir tarafa iter, “Hayır, hiçbiriniz bana lazım değilsiniz. –
Yunus’un diliyle– Bana Seni gerek Seni.” deriz. Bir ân-ı seyyâle nuranî hayatı
yakaladığımız ve ruh âlemimize bir pencere açıldığı an, farkına vararak veya
varmayarak lâhut âleminden içimize bir esinti geliverir ve böylece iç dünyamızda
melekiyet keyfiyetine ait bir şeyler belirmeye başlar. İşte bizdeki bu kayıtlı ve geçici



durum meleklerde devamlıdır. Melek her an elinin ters tarafıyla dünya ve mâfihâya
(içindekilere) ait her şeyi atabilir ve her an kemerbeste-i ubûdiyet içinde Rabbin
huzurunda lezzet ve zevkle kanatlanır.

Evet, bizde de böyle bir melekiyet yönü vardır, ancak biz câmi bir varlığız ve binbir
esmânın kısm-ı âzamının nokta-i mihrakiyesi durumundayız. Yani bizde hem ruhanilik,
hem cismaniyet hem de hayvaniyet vardır. Cismaniyet, hayvaniyet ve melekiyetten
meydana gelmiş bir varlık olarak insan bu yönüyle Allah’ın esmâsına farklı bir aynadır.
İnsan, melekler gibi şeffaf olmayıp sadece ubuûdiyet sırrının mütecelli olacağı bir
keyfiyeti taşımaz. Aynı zamanda şehvet, ğılzet, behîmiyet, cemâdiyet ve nebâtiyet
hususlarını da mahiyetinde barındırır. Bazen bunların hepsi kendi hükümlerini icra eder
ki, o türlü durumda insan kendisini odun gibi hisseder. Mevlâna Celâleddin Rumî
Hazretleri, tekâmülcülerin (evrim nazariyesine inananlar) yanlış anladıkları bir sözünde
özetle, maden idim, nebât oldum; nebât idim, hayvan oldum; hayvan idim, insan oldum;
insanım ölüyorum, ölmekle tekâmül ediyorum, niye üzüleyim,85 der.

Evet, insan bazen yirmi dört saat içinde çizdiği kavsiyesinde bu makamlara uğradığı
anlarda, bu hususların onun ruhunda hükmünü icra ettiklerine şahit olur ve hayatın bir
köşesinde nebâtiyetin bir bekçi gibi beklediğini görür. Hayat o yönüyle tamamen ottur
ve bitkidir. Ayrı bir yöne yöneldiğinde orada da hayvaniyetin kendine has silahıyla
silahlanmış vaziyette beklediğine şahit olur. O yer, tamamen hayvaniyetin hükmettiği bir
sahadır. O sahanın içine girdiğinde sadece ve sadece behîmiyet hükmünü görür. Ayrı
bir sahaya girdiğinde şuur ve idrak olarak orada da insaniyet mânâsı tebellür eder,
billurlaşır ve insanlık, özüyle kendini bulur ve vicdanıyla bir kısım hakikatlere vâkıf
olur. Burası da insaniyet mertebesidir. Şayet insan, esmâ ve sıfât dairesine yelken
açarsa bu defa da kendisini unutacak öyle bir seviyeye gelir ki “Sen!.. Sen!..” der,
ileriye atılır ve bî kem u keyf Zât-ı Ulûhiyet sahiline yaklaşır ve َّقَح َكا  ـ َنْفَرَع َمـا 
86 َِكتَفِرْعَم  “Seni hakkıyla bilemedik Allahım!” sözüyle Hak hakkındaki irfanını
seslendirir. Bu da insan-ı kâmil mertebesidir.

Binaenaleyh Hazreti Mevlâna bu meseleyi anlatırken, bir insanın belki haftada bir,
belki her gün uğradığı mertebeleri anlatmıştır. İşte insan, âlâ-yı illiyyînden esfel-i
sâfilîne, sırlı mânâları nefsinde toplayan, melekiyeti aksettiren, bütün âlemlerin
enmûzeci ve numunesi, bütün hakikatleri nefsinde tayyeden bir kitab-ı matvî (dürülmüş
kitap) mahiyetindedir. Öyleyse böyle bir kitaptan sâdır olacak ibadetin keyfiyeti de
başka olacaktır. Onun, namaz kılarken şeytanın ağzına yumruk salladığı an olacak, bazen
nefs-i emmâreye baş sallayacak, bazen omuz silkecek, bazen Kur’ân’da ses yükseltmek
suretiyle şeytanı tardetmeye çalışacak, bazen de Rabbin huzurunda olmanın haşyetiyle
sesini alçaltacaktır. Bütün bunlar namaz kılarken dahi üzerimizde hükmünü sürdüren,
melekiyet mertebesinin dışında ne kadar mertebe varsa bir bakıma onların hükmünü
kabul etmenin ifadesidir.



Bundan da anlaşılmaktadır ki, beşerin hayatı, serâdan süreyyâya kadar bir renklilik
içinde kavisler çizerek cerayan ettiği gibi bu durum, hayatımızın bir mânâsı, miracımız
olan namazda dahi kendisini göstermektedir ve yükselirken dahi acaip hâller göstererek
yükselmektedir. Melek, bir kere pervaz eder yükselir. Ancak insan her köşe başında
bizi bekleyen şeytan veya nefs-i emmâre adına bir kısım badirelerle, mânialarla karşı
karşıya kalır, onlarla savaşır ve öyle yürür. İç murakabesi çerçevesinde kendini kontrol
ede ede Rabbin huzurunda duran kimseler –objektif olmasa bile– şu söylediğim sözlerin
ne mânâya geldiğini, sağa sola namazda savurdukları çiftenin ve salladıkları yumruğun,
eğip büktükleri kafalarının mânâsını az çok anlayacaklardır. Ancak herkes böyle
yapmamalıdır. Zira bunların belli kanun ve prensipleri yoktur. Belki bir iç derinliktir ki,
herkes kendi içinde bilmediği bir âlemi keşfederken, mazhar olduğu şeylerle bir kısım
ahval ve etvarda bulunmaktadır.

Cenab-ı Hak, hakikat-i salâtı edaya bizleri muvaffak eylesin!



84 Zâriyât sûresi, 51/56.
85 Bkz.: Mevlâna, Mesnevi 3/154.
86 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 2/410; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 4/79, 17/202.



ALLAH’I GÖREBİLECEK GÖZ

Soru: Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Miraç’a çıktı ve
orada Cenab-ı Hakk’ı gördü. Cenab-ı Hak her yerde hâzır ve nâzır
olduğu hâlde Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) neden O’nu
Miraç’ta görüyor da yeryüzünde göremiyor?
Allah’ın dünyada görülemeyeceği ve sadece ahirette görülebileceği, Ehl-i Sünnet

ulemasının kabul ettiği bir görüştür. Hâl ve ruh aynasıyla, şahsî vicdan çerçevesinde
ondan bir şey elde etmek şayet O’nu görmek ise, onun için belli bir “hâl”in yakalanması
lazımdır. Her hâl ayrı bir tecelli alanı ve bir meclâdır. O makam ihraz edilmedikten
sonra o hâlin gerekleri de belirmez. Umum için o makam burada yakalanamadığından
dolayı Allah da (celle celâluhu) bu dünyada görülmez.

Cenab-ı Hak ilmi ile her yerde hâzır ve nâzırdır ama insanın, rahmet-i ilâhiye veya
huzur-u ilâhî ile münasebet kurması, tabir mazur görülecekse, aynı frekanstan alır-verir
hâle gelmesine bağlıdır. İnsanın nazarı hep ağyâr âleminde ise o kimse asla Cenab-ı
Hakk’ı göremeyecektir. Binaenaleyh insan, şehevî hisleri ve beşerî duyguları içinde ve
bunların kamçılaması ile sarsık bir hâlde iken, duru bir bakışa sahip olamayacağından
ötürü bu dünyada Allah’ı (celle celâluhu) göremez. O’nun için ehlince rüyadaki
görüşler bile malûl sayılmıştır.

Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) gelince O, öyle âlî bir makama sahiptir ki,
orada şehevî hislerin hükmü geçmez, beşerî garîzeler sona erer, nefis bütün bütün iflas
eder ve sonunda teslim olur. Hatta o makamda nefis, hayra delâlet edecek bir hâl alır.
Şayet insan bu durumu ihraz edebilirse o hâle iltifaten “min vechin” Allah (celle
celâluhu) görülür ve insan da hitab-ı izzetle (muhatap alınma izzeti) müşerref olur.
Bundan dolayıdır ki, biz Allah’ı burada görmüyoruz ama –inşâallah– Cennet’te
görebilecek hâle geliriz. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek cismi,
ruhunun safvetine ulaşmış olmasına rağmen bu âlemden uzaklaştırılıyor ve ancak ayrı
buudlara alınmak suretiyle, rü’yete ve hitab-ı izzete müşerref olabiliyor. Binaenaleyh
Allah’ı görme mevzuunda kat’ edilen mesafe, Allah’a yaklaşma mesafesi değil,
benliğimizden, şehevî hislerimizden ve beşerî garîzelerimizden uzaklaşma mesafesidir.

Bu seviyeye ulaşan Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) Miraç’a çıkmış, fakat
diğergâmlık duygusu içinde, orada da dua dua ümmetini dilemiş ve yine ümmeti için
geriye dönmüştür. Abdülkuddüs Hazretleri, “Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi ve
sellem) öyle bir makama yükseldi ki, orada huriler ve melekler Kendisine perdedarlık
yaptılar. Allah’a yemin ederim ki, ben o makama ulaşsaydım geriye dönmezdim.”
demek suretiyle veli ile nebi arasındaki bu büyük mesafeyi anlatır. Veli, talebine
ulaşmak için durmadan gider ama çok yol katedemez; çünkü o, kaplumbağa ayağı ile



yürür. Nebi ise rakamlara sığmayan mesafeleri kateder ve gözünün kestiği yere adımını
atar, zirveler üstü zirvelere yükselir. Şefkatle gider, re’fetle seyahatini tamamlar,
rahmetle yeniden ümmetinin içine döner. Sanki O’nun seyahati Kendinden yine
Kendinedir. Nizamî’nin ifadesiyle, Efendimiz, o son noktada, Kendi nurunu görmüştür.
İşte bu noktada, hitab-ı izzete erilir ki, Süleyman Çelebi de Efendimiz’in içinde
bulunduğu o hâli, “Ne mekân var anda, ne arz u sema.” şeklinde ifade eder. Veli de
arşiyesini yaparken yani terakki ederken bir seviyede bunu hissedebilir. Nesimî,
hissettiklerini şöyle dile getirir:

“ Mekânım lâ-mekân oldu,
Bu cismim cümle cân oldu;
Nazar-ı Hak ayân oldu,
Özüm mest-i likâ gördüm.
Bana Hak’tan nidâ geldi:
Gel ey âşık ki, mahremsin;
Bura mahrem makamıdır,
Seni ehl-i vefâ gördüm…”

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Miraç’ta imkân-vücub arası bir noktaya
ulaşmıştır. Bu öyle bir hâldi ki, sahibine belki beşer denemez. Ama Bûsîrî’nin de ifade
ettiği gibi, oluş ve olma keyfiyeti olan bir varlık, ilâh olamaz. O yüzden, “Efendimiz
imkân-vücub arası bir noktayı ihraz etmiştir.” diyoruz. O noktada kalsaydı, milyonlarca
sene geçse de sakalına bir tek beyaz düşmeyecekti.

Bu esrar-ı ilâhiye ve mazhariyet-i Nebeviyeyi akıl tam idrak edemez, muhakeme
tasvir edemez; dil ebkem kalır, beyan “pes!” diye haykırmaya durur.



YETMİŞ ÜÇ FIRKA VE FIRKA-İ NÂCİYE

Soru: Hadis-i şerifte ümmetin yetmiş üç fırkaya ayrılacağı,
birisinin ehl-i necat diğerlerinin ehl-i dalâlet olacağı rivayet
ediliyor.87 Bu hadisi nasıl anlamalıyız?
Her şeyden önce, ehl-i dalâlet, bütünüyle kâfir ve Cehennemlik demek değildir.

Vâkıa, “fırak-ı dâlle” dediğimiz dalâlet fırkaları içinde kâfir olanlar vardır. Mesela,
“Allah cisimden ibarettir...” “Allah Arş üzerinde bizim gibi oturuyor...” diyerek Allah’ı
mahlûkata benzetenler kâfir olur. Evet, fırak-ı dâlle içinde, sözü ve düşüncesiyle küfre
gidenler vardır, ancak küfre gitmeyip dalâlet içinde kalanlar da vardır. Sıfât-ı ilâhiye,
esmâ-i ilâhiye, sıfatların kıdemi, Zât’ının aynı veya gayrı olması mevzuları gibi bir
kısım derin kelâmî meselelerde muhalefete düşen fırkalara kâfir denilmemelidir;
denmemelidir, zira Allah onları dilerse affeder, dilerse azap eder.

Sâniyen, bugün belki yetmiş iki bin fırak-ı dâlle var. Her fırka kendi içinde çeşitli
gruplara, bölümlere ayrılmış ve farklı yollar takip etmektedir. Eskiden Mutezile’nin iki
mektebi varsa şimdilerde o ekolü devam ettiren, Kur’ân ve hadise dayalı içtihatlar
yaptığını düşünen, mücerret aklı esas alarak kendince İslâm’ı müdafaa eden, siyer ve
meğâzi kitapları yazan pek çok akılcı (rasyonalist) kimse vardır ki, bunların pek çoğu
fırak-ı dâlledendir. Bazıları “Kamer’in parçalanması tabiî bir hâdiseydi. Bir gün ani’l-
merkez bir hareket oldu ve bu, Allah Resûlü’nün parmağını kaldırdığı âna rastladı.
Binaenaleyh parmak kaldırmakla Ay ikiye bölünmez.” “Allah Resûlü’nün
parmaklarından suyun akması diye bir vak’a olamaz ve olmamıştır da.” “Bir kütük
inleyemez.” diyerek mucizeleri inkâr edip tevil ve tefsire kalkışmışlardır. Yirminci
asrın rasyonalistleri, tabiatın cebrî kanunları içinde bunların eş ve emsalini
göremedikleri için mucizatı reddetmişlerdir. Hâlbuki onlar bilemediler ki, âdiyâtı
(sıradan sebepler) vaz’ eden de Allah, harikulâde şeyleri yaratan da yine Allah’tır
(celle celâluhu)…

Evet, şimdilerde fırak-ı dâlle yetmiş iki bin demiştik ama fırkaların çokluğu bizi asla
ümitsizliğe düşürmemelidir. Zira bu fırkalardan bazıları belki sadece on veya yirmi
kişiden ibarettir. Ama, inşâallah, bir gün 88 ِيباَحَْصأَو ِْه  َيلَع َاَنأ  اَم   “Ben ve ashabımın
üzerinde olduğu yol...” sözüyle anlatılan Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat fırka-i nâciyesi,
diğer fırkalara karşı galebe çalacak ve Müslümanların kaderine o anlayış hâkim
olacaktır. Bu anlayış belki ince ve dakik kelâmî meseleleri, Rasyonalizm’in oyunlarını,
realitenin maddiyeye ait yönünü tam bilemez. Fakat onlar kitaplara saygılı olup
müçtehitlerden duydukları şeylere itibar eder ve o ince kelâmî meseleler hakkında şöyle
düşünürler: “Allah’ın sıfatları, O’nun Zât’ının ne aynıdır, ne gayrıdır. Allah’ın zâtî, fiilî
ve vücûdî sıfatları vardır. Rabbimiz bu sıfatlarla muttasıftır. Biz, bunun ötesinde



derinleşmeyi gulüv sayarız. Zira bu mesele ihtisas meselesidir. Bu türlü meselelerin
teşrihatı da uzmanlarına düşer. Biz ana hatlarıyla bu meseleleri kabul eder, o konuda
derinleşmeyi kelâm ilminde derinleşmiş insanlara bırakırız.”

Kendimiz hakkında da diyoruz ki, –inşâallah– fırka-i nâciyeyiz ve Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) çerçevelediği daire içindeyiz. Biz, Allah’ı isimleriyle
biliyor, sıfatlarıyla muhat olarak tanıyor, Vacibu’l-Vücud’a Mevcud-u Meçhul diyoruz.
89 َِكتَفِرْع َم َّقـَح  َكا  ـ َنْفَرَع Seni hakkıyla bilemedik.” rahle-i tedrisi karşısında“ َمـا 
dize geliyor, 90 َِكتَداَبِع َّقَح  َكَانْد  َبَع اَم   “Sana hakkıyla ibadet edemedik.” sözüyle
acmizi ifade ediyor, َكِرْك َّقـَح شُ َكَانْرَكَـش  اـَم   “Sana hakkıyla şükredemedik.”
sözüyle Allah’ın nimetleri karşısında o nimetlerin şükrünü eda edemediğimizi ilan ve
itirafta bulunuyor, Allah ile aramızdaki münasebetin bu çizgiden ibaret olduğuna
inanıyoruz.



87 Bkz.: Tirmizî, îmân 18; Ebû Dâvûd, sünnet 1; İbn Mâce, fiten 17.
88 Tirmizî, îmân 18; Ebû Dâvûd, sünnet 1; İbn Mâce, fiten 17.
89 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 2/410; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 4/79, 17/202.
90 et-Taberânî, el-Mu‘cemü’l-kebîr 2/184; el-Hâkim, el-Müstedrek  4/629.



ŞEYTAN, MELEK DEĞİLDİR

Soru: Şeytanın bir zamanlar ulü’l-azm bir melek olduğu
söyleniyor. Meleklerde emre isyan söz konusu olmadığına göre,
şeytan, Cenab-ı Hakk’ın Hazreti Âdem’e secde emrine nasıl isyan
etmiştir? Yoksa şeytan farklı karakter ve yaratılışta bir melek
miydi?
İbranicede Azâzil denilen şeytan, Arapçada isim olarak iki farklı kökten türemiş

olabilir. Bunlardan birincisi, Allah’ın rahmetinden kovulmuş, haktan uzaklaşmış
mânâsına gelirken, diğeri, öfkeden helâk olacak hâle gelen mânâsınadır. Kur’ân’da
Hazreti Âdem’e (aleyhisselâm) secde emrinin anlatıldığı yerlerde ondan İblis adıyla
bahsedilir. İblis ise, karıştıran veya hayırdan ümidini kesmiş bir melun demektir.

Kur’ân-ı Kerim’in açık ifadeleriyle, şeytanın Allah’a (celle celâluhu) isyan ettiği
kesin bir gerçektir.91 O, Hazreti Âdem’e (aleyhisselâm) secde mevzuunda Allah’a baş
kaldırmış, hislerine yenik düşerek Rabbisine isyan etmiştir. Bundan anlaşılan şudur ki
şeytanın, daha evvel Cenab-ı Hakk’a itaat ediyor gibi bir durumu vardı ama fıtratı
fenalığa açıktı. Hazreti Âdem’e secde emri, onun hazımsızlık, kin, nefret ve haset
duygularını tetikledi, o da karakterini ortaya koydu. Bu hususta akla birkaç soru
gelmektedir:

Birincisi, şayet şeytanın melekler içinde yeri yok idiyse Kur’ân-ı Kerim’in “Bütün
melekler secde ettiler, ancak İblis etmedi.”92 diyerek secde emrinde onu istisna
etmesinin sebebi nedir? Şayet İblis zaten secde etmeyi bilmeyen bir varlık idiyse, onu
meleklerden istisna etmek ilâhî kelâma uygun değil gibi görünüyor. Çünkü böyle
istisnaya Arapçada “munkatı istisna” denir ki, ona göre bu ifade de düşündürücü olur.
“İnsanlar geldi, ancak tavuklar gelmedi.” şeklinde bir cümleyi ancak avam söyler ki,
edebî dilde bu söz uygun değildir. Buna göre şeytan, meleklere dâhil olmadığına göre
istisna yapılmamalıydı gibi bir soru akla gelebilir. Ne var ki, melekler cinsinden
olmayan şeytanın istisna edilmesi belâgata münafi değildir. Zira, cinsleri bir olmasa da
o, kulluk mükellefiyetinde meleklere dâhildir.

Başka bir âyette ise “İblis başkaldırdı; o, zaten cinlerdendi.”93 buyrulur. İbn
Kesîr’in Hasan Basrî Hazretlerinden naklettiğine göre, Hazreti Âdem (aleyhisselâm)
insanların atası olduğu gibi, İblis de cinlerin aslı ve atasıdır.94 Bu yapısıyla o, hiçbir
zaman meleklerden olmamıştı. İbn Abbas’tan (radıyallâhu anh) rivayet edilen bir hadis-
i şerife göre ise, hilkati başka olmakla beraber o, melâike-i kiramın içinde Allah’ın
emrine itaat etmiş, yeryüzünde isyan eden cemaatleri kovup uzaklaştırma vazifesi
görmüştü.95 İbn Abbas’a göre, beşerden evvel yeryüzünde Allah’a kullukta bulunan,
evlenip çoğalan, erkeklik ve dişilikleri olan başka varlıklar vardı. Onlar yeryüzünde



fesat çıkarıp kan akıttıktan sonra Allah bunlara melek ordusuyla birlikte İblis’i gönderdi
ve bunlar yeryüzünden sürgün edildiler.96 Cenabı Hak, beşeri bunlardan sonra
yaratmıştı. Hazreti İbn Abbas’ın sözü mahfuz, pek çok tariklerle sahabe-i kiramdan
(radıyallâhu anhüm ecmaîn) rivayet edilen hadislerde şeytanın aslen cinlerden olduğu
ifade edilmektedir.97

Bu mütalâalar karşısında farklı görüşler şöyle te’lif edilebilir: Esasen Allah’a
kulluğu ve mükellefiyetleri itibarıyla şeytan, melekler gibiydi. Bu yönüyle onun; bir,
meleklerin içinde olması, bir de, meleklerden ayrı bir yanı vardı. Yani bir yönüyle
şeytan bizim gibiydi. Zira biz de mükellefiyet açısından meleklerin içinde sayılırız.
Mesela, namazda sağa selâm vermek, namazdan çıkma ve sağdaki mü’minlerle beraber
meleklere selâm vermeyi, sola selâm vermek de oradaki cemaatle beraber meleklere
selâm vermeyi ifade eder. Zira, bizim yanımızda Kirâmen Kâtibîn dışında başka
melekler de vardır. Bu itibarla biz, Rabbimiz’e kulluk yapmakta, namaz kılmakta, dua
etmekte, birbirimize selâm vermekte... hâsılı Rabbin huzurunda kemerbeste-i ubûdiyet
içinde durmakta daha çok meleklerle beraber sayılırız. Bu anlamda beraberlik varken,
birisi baş kaldırsa, Allah’a isyan etse, bunu ifade için Allah: “Falan şehirde benim
meleklerim ibadet ediyordu. Bir şahıs isyan etti, melekler gibi olmadı.” dese, bu
ifadeden biz, o şahsın melekler içine dâhil olduğunu anlarız. Ancak, onun tam olarak
meleklerden olduğu hükmüne varırsak o zaman da hata etmiş oluruz.

Evet insan, Allah’a kulluk ve iman etmesiyle inanmada meleklerle beraberdir. Ama
bir yönüyle de meleklerden ayrıdır. Çünkü o, topraktan; melekler ise nurdan
yaratılmıştır. Aynı şekilde, şeytan da melek değildi ama içinde küfür tohumu olan,
melek gibi hayat yaşayan bir varlıktı. Nitekim Cenab-ı Hak “Yeryüzünde bir halife
yaratacağım.”98 dediği zaman şeytan, lisan-ı hâliyle, meleklere “Şayet benden daha
büyük olursa itaat etmem.” demişti. Bundan anlaşılıyor ki, İblis’in içinde bir küfür
tohumu vardı, fıtratı gereği gizliydi ve âdeta o duygunun hortlaması bir kısım sebeplere
bağlıydı.

Aslında insanlık tarihinde de bu şekilde şerrin tohumu, sonradan belli hâdiselere
bağlı neş’et etmiş pek çok kimse vardır. Bunlar, vasatını bulduğu zaman hortlamış ve
şerli hâle gelmişlerdir. Aksi durumda tohum, vasatını bulamadığı zaman da bodurlaşmış
ve yok olmuştur. Mesela, Karmatilik, ortam bulduğundan dolayı yeşermiş, neşv ü nema
bulmuş ve Karmatiler ümmet-i Muhammed’i kılıçtan geçirmiştir. Hasan Sabbah da bir
Deccal’dır ve ortamın müsait olmasıyla hortlamıştır. Bunlardan daha tehlikelisine
gelince, Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bizzat dikkatle üzerinde durduğu
İbn Sayyâd’dır ki, vasatın namüsait olmasından ortaya çıkma imkânını bulamamıştır.
Çünkü Medine-i Münevvere’de sahabe onu kıskıvrak sıkıştırmış, sesini soluğunu
kesmiş ve bu korkunç hortlak, müsait zemin bulup hortlayamamıştır.

Şeytan da vasata bağlı olarak hortlayıvermiş ve Allah (celle celâluhu) karşısında



isyan bayrağını çekmişti. Zira onda şeytanlık duygu ve düşüncesi vardı. Âdem’e
(aleyhisselâm) secde etme meselesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Nifak,
birdenbire neşv ü nema bulmuş ve içteki küfür dışa vurmuştu. O, içinde küfür tohumu
bulunduğundan dolayı da Allah’a karşı itiraz edebiliyor ve soru sorabiliyordu. Hâlbuki,
melekler bir gün istifsâr (hikmetini anlamak için soru sormak) mahiyetinde Allah’a,
“Nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahlûk mu yaratacaksın?”99

demişlerdi.. demişlerdi ama Cenab-ı Hak, Hazreti Âdem’i yaratınca, Âdem’e secde
emrini yerine getirmekte bir an bile tereddütte bulunmamışlar ve “Sübhânsın ya Rab!
Sana sığınırız, biz bir şey bilmiyoruz. Bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?!
Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan Sensin!”100 diye itiraf etmişlerdi.

Haddizatında bu secde Allah’a (celle celâluhu) yapılıyordu. Kâbe’nin mihrap olarak
önümüze konduğu gibi, o zaman meleklerin önüne de Hazreti Âdem (aleyhisselâm)
konmuştu. Burada secde, Allah’ın isimlerinin en câmi aynası olan insanda odaklaşan
esmâ-i ilâhiyeye ve hilâfet unvanlı o büyük mânâya müteveccihen oluyordu. Şeytan ise
bu hassas dönemde virajı alamamış ve uçurumdan aşağıya yuvarlanmıştı. Aslında
içindeki nifakı onu batırdı, daha sonra da küfrün temsilcisi olarak ortaya çıkıp insanlığa
musallat oldu. Şeytanda asla edep hissi görülmez. Emre itaatteki inceliği anlaması lazım
gelen yerde, “Ben çamurdan yarattığına hiç secde eder miyim? Ben ondan daha
hayırlıyım. Beni ateşten O’nu topraktan yarattın.”101 der. Bu, –af buyurun– küstahlık
ve bir su-i edeptir ki, ondaki haset ve hazımsızlığa delâlet eder. Belli ki şeytanın içinde
bir hastalık vardı da Hazreti Âdem’e (aleyhisselâm) secde bahane oldu ve bununla
şeytanın küfrü açığa çıktı. Küfür meydana çıkınca da artık kalbinde mârifet-i Sâni’e hiç
yer kalmadı.

Nitekim günümüzde de pek çok kimsenin kalbinde mârifet-i Sâni’e yer olmadığından
bütün kâinat, âyet âyet, onların kalblerine girse de onlar kat’iyen bedbahtlıklarından
kopamazlar. Bundan dolayı kalbleri mühürlenmiş gibi hiçbir şeyden anlamazlar. Zira
onlar anlama niyetinde değillerdir. Bu itibarla da mârifet adına onlara anlatacağınız
hiçbir şey hüsnükabul görmeyecektir.

Bir insanın, imanı elde etmesi için, içte alıcı bir cihaz lazımdır ki, haber göndersin ve
gelen mesajları doğru algılasın. Bu kimseler ise içlerinde hiç alıcı bırakmamışlar ve
böylece ikinci bir bozuk fıtrat kazanmışlardır. Oysaki yaratılışta onların vicdanları da
selim ve Hak’tan gelecek her şeyi kabul edecek mahiyetteydi ki bu noktaya işaret eden
Muhbir-i Sâdık “Her doğan çocuk İslâm fıtratı üzere doğar, sonra annesi ve babası
tarafından ya Yahudileştirilir, ya Nasranileştirilir veya Mecusileştirilir.” 102

buyurmaktadır. Evet, ikinci bir fıtrat kazanmış bu kimseler, içte bir alıcı olmadığından
dolayı artık hiçbir doğruyu kabul edemezler ki, şeytanın fıtratı da işte buydu…

Allah (celle celâluhu), cinnî ve insî şeytanların şerrinden inayeti ve riayetiyle bizleri
muhafaza buyursun. Âmin!



91 Bkz.: Bakara sûresi, 2/34, A’râf sûresi, 7/11, Hicr sûresi, 15/31, İsrâ sûresi, 17/61, Kehf sûresi, 18/50, Tâhâ sûresi,
20/116, Sâd sûresi, 38/74-75.

92 Hicr sûresi, 15/30; Sâd sûresi, 38/73.
93 Kehf sûresi, 18/50.
94 Bkz.: İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 1/78, 3/89.
95 Bkz.: es-Sa’lebî, el-Keşf ve’l-beyân 6/175; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 1/76.
96 Bkz.: İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 1/76, 78.
97 Bkz.: İbn Ebî Şeybe, Musannef 5/435; el-Hâkim, el-Müstedrek 4/356.
98 Bakara sûresi, 2/30.
99 Bakara sûresi, 2/30.
100 Bakara sûresi, 2/32.
101 A’râf sûresi, 7/12.
102 Buhârî, cenâiz 80, 93, tefsîru sûre (30) 1, kader 3; Müslim, kader 22-25.



KUR’ÂN ÜSLUBU AÇISINDAN ALLAH’IN KENDİSİNE “BİZ”
DEMESİ

Soru: Bazı âyetlerde Allah Kendisinden “Biz” diye bahsediyor.
Bunun sebebini açıklar mısınız?
Kur’ân-ı Kerim’deki bazı âyetlerde Cenab-ı Hak, Kendisinden bahsederken “Biz”

ifadesini kullanır. Mesela, “Biz gerçekten insanı en güzel biçimde, en mükemmel
surette yarattık.”103 âyetinde olduğu gibi Allah, insanı ahsen-i takvîme mazhar olarak
yarattığını anlatırken “Biz” ifadesine yer verir. Âdeta insan, kâinatın takvîmi ve bütün
yüce mânâlar kendisinde toplanmış bir fihrist gibidir. Akif, “‘Muhakkar bir vücudum!’
dersin ey insan!” diye başladığı bir şiirinde insana;

“ Senin mâhiyetin hattâ meleklerden de ulvîdir;
Avâlim sende pinhandır, cihanlar sende matvîdir.”

diye seslenir. O, şiirin başına Hazreti Ali’ye (radıyallâhu anh) isnat edilen, “Kendini
küçük bir cirim (cisim) görüyorsun. Hâlbuki bütün âlemler sende gizlidir. Sen bütün
hakikatlere bir fihristsin.”104 sözlerini alır. İnsan öyle mükemmel yaratılmıştır ve
Cenab-ı Hak da onun yaratılmasıyla alâkalı kemâl-i azâmeti (büyüklüğünün kemâli)
ifade eden “Biz” sözüyle bu tasarrufu anlatmaktadır.

Arap dilinin karakteristik bir özelliği olarak “Biz” denilecek yerde “Ben”; “Ben”
diyecek yerde de “Biz” denilebilir. Bu itibarla bazı yerlerde Cenab-ı Hak “Ben” derken
bazı yerlerde de “Biz” der. Dil bakımından bu ikisi arasında fark yoktur. Fark
gözetildiği takdirde de, sadece muhteşem saltanat sahibi birisinin “Biz” demesini
Araplar belağata uygun görürler. Aksine sıradan bir insan “Biz” dediği zaman da bunu
gurur ve kibir sayarlar. Bu, Arapçanın karakteristik bir hususiyetidir.

Cenab-ı Hak, Kur’ân âyetleriyle saltanat-ı âmme hesabına hitapta bulunduğu zaman,
azamet ifade eden “Biz” sözüyle o hususu ele aldığı görülür. Cenab-ı Hakk’ın
mahlûkatla konuşması, ya hususi olarak vicdanlara ilhamlar şeklinde ya da bütün
insanlığı veya mahlûkatı ilgilendiren nübüvvet sahibine vahiy şeklinde olur. Bu
konuşmalar ya umumi saltanat hesabına veya hususi bir fertle konuşma şeklinde cereyan
eder. Şöyle ki; mesela, devlet adamlarından biri, yetkili bir zata, “Halkına karşı
davranışın şöyle olsun!” der ve bunu hususi bir telefonla, hususi bir raiyetine, hususi bir
iltifat şeklinde, hususi bir emirle yapar. Buradaki konuşma “Ben, senden şunu şöyle
yapmanı istiyorum.” şeklinde hususi bir hitap olur. Bazen de bütün halka, radyo veya
televizyondan seslenir ve “Biz hükümet olarak şöyle kararlar aldık.” denilir. Burada
kullanılan üslup, hâkimiyetin, hâkimiyet-i âmme adına dili ve ağzıdır ve bu konuşma
umumidir. Kur’ân âyetlerinde bunu sıkça görebiliriz. Mesela, Cenab-ı Hak “Ben”
dediği yerde, “Ey Musa! Ben senin Rabbinim! Ayakkabılarını çıkar, kutsal bir vadi



Tuva’dasın.”105 buyurur. Burada, Hazreti Musa’nın (aleyhisselâm) hususi kurbiyet
istemesi ve müşâhede arzusu üzerine Cenab-ı Hak da, onunla muhaveresi esnasında,

َكُّبَر ۨاـََنأ  ّيِِنإ   “Ben senin Rabb’inim.”106 diye ona hitap eder. Bu hitapta bütün
İsrailoğullarını veya umum beşeri ilgilendiren bir emirname yoktur.

Aksine böyle bir emirnamenin bulunduğu ve bütün mahlûkatı ilgilendiren bir husus
anlatılırken de َنیِم َلاَعِْلل ًةـَمْحَر  َّال  ِإ َكاَنْلَـسَْرأ  اَۤمَو   “Ey Habib-i Zîşânım! Biz Seni
b ü t ü n insanlığa rahmet olarak gönderdik.”107 buyurur. Hazreti Muhammed’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) âlemlere rahmet olarak gönderilmesi, bütün varlığı
alâkadar eden bir husustur. Zira inananlar ancak bu sayede dünyevî ve uhrevî
hayatlarını tanzim edebilmiş ve huzura ermişlerdir. Bu sayede kâfirler de İslâm’ın
prensiplerinden istifade etmiş ve hayatlarını yeniden düzene koymuşlardır. Yani küfr-ü
mutlakları tereddüde, şüpheye yükselmiş ve dünyevî lezzetleri kendilerine zehir
etmekten kurtulmuşlardır.

Evet, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamber olarak gönderilmesi
bütün insanları alâkadar eder. Çünkü O, bütün canlıların korunmasına dair prensipler
getirmiştir. Daha sonraki devirlerde Avrupa’da ortaya konulan hayvan hakları, ilk
olarak Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafından getirilmiştir. Tekrar
edelim, O’nun gelmesi bütün mahlûkat için ayn-ı rahmettir. Çünkü küfür sebebiyle garip
ve yetim olan mahlûkat ve umumi bir matemhane olan kâinat, Hazreti Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem) sayesinde mektubât-ı Samedâniyeye dönüşmüş ve her şey
kendi seviyesine göre Allah’a ayna olmuştur. Yani mahlûkat, Resûl-i Ekrem’in gelişiyle
şereflenmiş, kıymet kazanmış ve kıymetsiz, değersiz bir kömür olmaktan çıkmış, elmas
mertebesine yükselmiştir. Bundan dolayı mahlûkatın kendi nev’ini temsilen O’na bir
hoşâmedisi vardır. Bunu ifade için Allah Resûlü şöyle buyurur: “Bana peygamberlik
geldikten sonra uğradığım her taş ve ağaç ‘Selâm sana Ya Muhammed’ diye selâm
veriyordu.”108

Sahabî bize, bir devenin Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile konuştuğunu
anlatır.109 Şöyle ki bir deve gelip Efendimiz’in önünde saygısını göstermiş, O’na nev’i
namına “Hoş geldin!” demiş ve lisan-ı hâliyle “Ya Resûlallah, Senin gelmenle
develerin de bir mânâsının olduğu anlaşıldı. Artık insanlar beni de ilâhî bir kitap olarak
rahatlıkla okuyor ve mârifet-i Sâni’e giden yollar bulabiliyorlar.” demek istemiştir.
Aynı şekilde ağaç, âdeta “Ben ne zamandır insanlara meyve veriyordum ama, alıp
yemelerine rağmen nereden geldiğimi, nasıl olduğumu bilemiyorlardı. Sen geldin ve
benim, Allah’ın bir nimeti olarak geldiğimi ilan ettin; ben mânâmı Seninle buldum.”
diyordu.

İşte bunlardan dolayı “Seni bütün âlemlere rahmet olarak gönderdik ey Habib-i
Zîşânım!” ifadesi bütün mahlûkatı ilgilendiren bir mevzudur. Bundan dolayı Kur’ân,



saltanat-ı âmme hesabına umum beşerin duyabileceği bir tarzda konuşur ve O’na böyle
hitap ederek “Biz” ifadesini kullanır.

Bütün âlemlere hitap etme açısından Kur’ân-ı Kerim’in indirilişiyle alâkalı bir âyet
daha vardır. “Biz, Kur’ân-ı Kerim’i Kadir Gecesi ceste ceste indirdik.”110 Evvela
Levh-i Mahfuz’a, oradan da peyderpey Hazreti Peygamber’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) indirilmiştir ki o, bu yönüyle bütün beşeri ilgilendirir. Allah Resûlü, âlemlere
rahmet olduğu gibi Kur’ân-ı Kerim de O’nun tercümanlık yaptığı hakâik-i kâinatı dile
getiren bir tercümedir. Bu itibarla Hazret-i Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
tecessüm etmiş bir rahmet olması gibi, Kur’ân da O’nun dilinde ifade hâline gelmiş bir
rahmettir ve bütün mahlûkatı ilgilendirir. Çünkü Kur’ân-ı Kerim bütün kâinatın bir
tercümesidir; bütün mahlûkatın mânâsını ifade eder. Bu yüzden Allah (celle celâluhu),
“Biz, Kur’ân-ı Kerim’i Kadir Gecesi indirdik.” derken saltanat-ı âmme hesabına bunu
ilan ediyor demektir. Aslında Kur’ân’ın bütününe bu zaviyeden bakılabilir.



103 Tin sûresi, 95/4.
104 el-Münâvî, Feyzu’l-kadîr 5/366.
105 Tâhâ sûresi, 20/12.
106 Tâhâ sûresi, 20/12.
107 Enbiya sûresi, 21/107.
108 Tirmizî, menâkıb 6; Dârîmî, mukaddime 4.
109 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/173; Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, 9/81.
110 Kadir sûresi, 97/1.



AHİRET ELBİSESİ

Soru: Haşir meydanında fıtrî bir elbisesinin giydirilmesi nasıl olur?
Bu mevzuda yazılmış çeşitli eserler var; bu tür soruların cevapları o kitaplara

müracaat edilerek aransa daha uygun olur. Ben kafamda kalanlarla bir cevap
verebilirim; ancak yine de konuyu o kitaplara havale etmeyi düşünüyorum.

Meydan-ı haşirde fıtrî libasın giydirilmesi meselesi şimdiye kadar selefin eserlerinde
açıkça tasrih edilmeyen bir husustur. Kur’ân-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde mahşer ve
Cennet elbisesi çok kısa anlatılmaktadır. Mesela, yeşil ipekten, sündüsten, ipeğin
değişik bir şeklinden yapılmış elbiselerden bahsedilir. Konuyla ilgili âyetlerde ْنِم
edatı kullanılır111 ki, bu “beyan” içindir. Buna göre mânâ, aynı cinsten, aynı şekilde
mütalâa edilebilecek elbiselerden, tıpkı ipek gibi yumuşak, göze hoş gelen cazip elbise
demektir. Mesele bu açıdan ele alınacak olursa, oradaki elbise, terzinin yaptığı değil,
doğrudan doğruya Cenab-ı Hak tarafından kesilip biçilen, fıtrata uygun olarak fertlere
giydirilen fıtrî ve tabiî bir elbisedir. Konuyu tafsil edecek olursak, karşımıza “Tavus
kuşunun elbisesi gibi tüylerden bir şey mi, yoksa güvercinin elbisesi gibi bir şey mi,
yoksa başka şekilde bir elbise midir?” gibi sorular çıkar ki, tafsile gidince hata etmiş
oluruz.

Ahirette terziler, makineler ve konfeksiyoncular düşünülemeyeceğine göre, orada
Destgâh-ı Kudret’in bizzat Kendisinin hazırladığı fıtrî ve tabiî elbiselerin olması daha
muvafık geliyor.

ُبآَمْلاَو ُعِجْرَمْلا  ِهَْیِلإَو  ِباَوَّصلِاب ، َُملَْعأ  َُا 



111 Bkz.: Kehf sûresi, 18/31; Duhan sûresi, 44/53; İnsan sûresi, 76/21.



HURİLERİN ELBİSELERİ

Soru: Huriler yetmiş kat elbise giydikleri hâlde bacaklarının
kemiklerindeki iliklerin görülmesi meselesi nasıl anlaşılmalıdır?
Hadislerde hurilerin giydikleri elbisenin şeffafiyetinden bahsedilir ki bu, insanlarda

yer yer inkişaf eden bediî zevkleri anlatmak için, bazen hakikat bazen de mecaz olarak
kullanılmış ifadelerdendir. İnsanın zevki bu seviyeye ulaşmamış, beşerî zevkleri bu
seviyede inkişaf etmemişse bunları gerçek keyfiyetleriyle anlayamaz. Binaenaleyh
Kur’ân’ın her âyetinden, herkesin murad-ı ilâhî ve maksad-ı ilâhiyi tam olarak
kavraması zor bir husustur. Ancak bu duygu ve latîfelerin inkişaf ettiği kimselerdir ki,
anlatılanları tamamen kavrar. Bitamamihâ kavrayamayanlar da tamamen nasipsiz ve
hissesiz kalmaz, onlar da belli ölçüde bunlardan hissedâr olabilirler. Bu tabiî ve fıtrî
elbiseler içinde, bütün zevklere hitap edebilecek bir keyfiyet ve aynı zamanda bunlarda
nuranî bir parlaklık vardır ki, elbiselerin içleri de sezilmektedir.

Cennet’teki hurilerin giydikleri yetmiş hulleye rağmen iliklerinin görülmesi hadisi,112

orada insanın ne kadar güzelliğe müştak duyguları ve kuvveleri varsa bunların hepsinin
de memnun edilip doyurulması ve bu duyguların ayrı ayrı okşanmasından kinaye de
olabilir.

Unutulmaması gereken diğer bir konu da, ruhun, kendine has kılıfıyla “vücud-u
mevhibe-i ilâhî” dediğimiz esîrî bir vücudunun olmasıdır. Ruh, bu vücuduyla temessül
ettiği zaman, yani uhrevî keyfiyetiyle ufuklaştığı zaman; artık perdeler, hâiller, mâniler,
arkasını görmemize engel teşkil etmeyebilir. Orada ruh kendi derinlikleriyle mevcuttur.
Kesafet (yoğunluk ve bulanıklık) ancak yeryüzünde şu cismaniyetin ayrılmayan bir
hususiyetidir. Evet, görmelere mâni olma durumu, perdeler, hâiller ancak bu dünyada
söz konusudur. Binaenaleyh, uhrevî keyfiyetiyle huri veya gılmân söz konusu olunca
bunlar, vücud-u mevhibe-i ilâhî keyfiyetleriyle karşımıza çıkacaklarından dolayı
herhâlde insanın insanî zevklerine hitap edecek mahiyette, şeffaf bir hüviyette
olacaklardır. Kur’ân-ı Kerim’in bazı âyetlerinde, tesbih tanelerinin içinde tesbih ipinin
görülmesi gibi, hurilerin de uzuvlarının içinde iliklerinin görülmesi gibi belli bir zevke
hitap etmesi istiaredir ve mahz-ı maslahattır. Bunu da mahalline havale ederek, orada
araştırılmasını tavsiye ederim.



112 Bkz.: Buhârî, bed’u’l-halk  8; Müslim, cennet 14; Tirmizî, kıyame 60.



EŞİN ANNE BABAYA BAKMA MECBURİYETİ VAR MI?

Soru: Bir evde bakım ve görüme muhtaç, ihtiyar anne ve baba var,
bir de evli çocukları var. Hasta anne ve babasının bakım görümünü
yapması için koca, hanımına, “Ben evin kazanç işleri ile meşgul
oluyorum. Anne ve babama bakman Allah’ın emri.” diyor. Erkek
bunu söyleyebilir mi? Kadın da cevap olarak, “Ben çocuklara
bakmakla yükümlüyüm. Anne ve babana bakmakla Allah beni
mükellef tutmuyor.” diyor. Kadın bu ifadesinde haklı mıdır?
Bir evde bakıma görüme muhtaç anne baba olursa, onlara bakmak veya baktırmak

evladın vazifesidir. Evlat isterse kendisi anne ve babasına bakar. Onların hem yeme ve
içmelerini tedarik eder, hem çamaşırlarını yıkar, yemeklerini yapar, önlerine koyar ve
karşılarında elpençe divan durur. Bunu isterse kendisi yapar, isterse bir başkasına
yaptırır.

Bir hizmetçi tutma imkânı yoksa hanımının gönlünü yaparak anne ve babasına
baktırabilir. Bu konuda gerekirse ona bir şeyler de vaat edebilir. Bütün bunlar olmazsa
dışarıdan bakıcı da tutabilir. Şayet böyle birinin hanımı, bakmama hususunda diretirse,
onu zorlayarak anne babasına baktıramaz.

Anne baba, belli bir yaşa kadar evlatlarına bakma mecburiyetinde olduğu gibi,
himayeye muhtaç oldukları zaman da evlatları onlara bakma mecburiyetindedir ki bu,
İslâm’da yerine getirilmesi gereken önemli yükümlülüklerdendir. Yani bakmadığı
zaman Allah (celle celâluhu) indinde mesul olur. Evet o, anne ve babasına ya bakacak
veya baktıracaktır. Binaenaleyh, bu mesele bir yönüyle ev siyasetine bağlı bir şeydir.

Tekrar edelim; anne ve babaya bakmak evladın vazifesidir. Cenab-ı Hak geline,
kayınpeder ve kayınvalidesine bakma emrini vermemiştir. Kur’ân’da ve Sünnet’te böyle
bir emir yoktur. Binaenaleyh bu, sadece ev siyaseti ile alâkalı bir husustur. Hanım
hoşnut edilirse, kayınvalide ve kayınpederine bakar; aksine zorlanamaz. Aslında,
toplumumuzun değişik kesimlerinde, sanki kendi anne ve babasına bakıyormuş gibi
eşinin anne ve babasının her şeyine bakan gelinler de az değildir. Ev siyaseti iyi
uygulanırsa bunlar bir problem hâline gelmeyebilir. Keşke iki taraf da birbirlerinin
arzularını meşru dairede yerine getirip değişik huzursuzlukların meydana çıkmasına
imkân vermeseler!

Aslında, ev idaresi çok önemlidir. Nitekim bazı fakihler, ev siyasetini kavrayamamış,
bir aileyi idare edebilecek dirayet ve kiyaseti kazanamamış, kavgacı bir kimsenin
evlenmesini mahzurlu görmüşlerdir. İnsanın bu seviyeyi kazanması, yuva kurallarını
öğrendikten sonra evlenmesi en makul olan yoldur. Esasen bu istikamette verilmiş olan
fetva şâzdır ama meselenin ehemmiyeti adına üzerinde durulabilir. Günümüzde her



vadide dağınık olan insanların, hanımlarını idare edememesi çok yaygın bir konu. Hatta,
devlet idaresine tâlip olan insanların öncelikle ev siyasetini başarıyla geçmiş olmaları
bir kriter olarak üzerinde durulabilir. Böyle olmayınca, geçmişte örnekleri de
görüldüğü gibi mâneviyatsız, ülkesini küçük gören bazı insanların yetişmesi
kaçınılmazdır.

Gelin “Ben, çocuklarına bakmakla mükellefim. Anne ve babana bakmayı Allah bana
emretmedi; bununla mükellef değilim.” derken kitaba göre doğru, ev siyasetine göre
yanlış bir şey söylemiştir. Bunun için, kadınla erkeğin evde karşılıklı anlaşması, hatta
gerekirse bir mukavele imzalamaları bile düşünülebilir. Muhabbetin ve aile
münasebetlerinin ayrı bir sınırı, kadın erkek ikilisinin bir vâhid (bütün) olarak birlik
kurmalarının da ayrı bir siyaseti vardır. Kadın “Senin anne ve babana bakmakla
mükellef değilim.” derken, ev siyasetine göre yanlış bir şey yapıyor. Ayrıca böyle diyen
bir kadın evde kocasına karşı huzursuzluk çıkarır ve o evde artık huzursuzluk sürer
gider.

Hâsılı, gelin diretiyor, kayınpeder ve kaynanasına hizmet etmiyorsa, erkek kendisini
sorumluluktan kurtarmak için bir hizmetçi veya ebeveyninin bakım ve görümüyle meşgul
olacak birisini bulmalıdır. Bunun orta yolu, nasıl yaparsa yapsın, hanımının gönlünü
alarak onu ikna etmesidir. Hanım da dinin bu konuda zorlayıcı bir emri olmamasını
kullanarak böyle hayırlı bir işten uzak durmamalıdır.



HAZRETİ YUSUF’UN (ALEYHİSSELÂM) GÖRDÜĞÜ BÜRHAN

Soru: Yusuf Sûresi’ndeki “Eğer Rabbinin bürhanını görmeseydi o da
kadına meyledebilirdi.” 113 âyetinde geçen “bürhan” nedir? O olay
esnasında Yakub’un (aleyhisselâm) temessül ettiği doğru mudur?
Evvela şunu kabul etmek gerekir ki, Kur’ân-ı Kerim, iffet âbidesi Hazreti Yusuf’un

(aleyhisselâm), Nâzır’ın hanımı tarafından odaya kapatılıp kapının arkadan
kilitlenmesini anlatmaya geçmeden önce, onun karakterini, metanetini ve iffetini anlatır
ve bu husus üzerinde güvenini ortaya koyar. Öncelikle Yusuf (aleyhisselâm), evinde
bulunduğu kadın tarafından “mürâvede”ye uğramıştır. Yani ona ilk saldırı ve tecavüz
bizzat kadın tarafından ve onun kendi evinde meydana gelmiştir. Zira Hazreti Yusuf, o
evde o gün için âdeta bir hizmetçi olarak çalışıyordu. İşte bu ifadelerle aslında Hazreti
Yusuf’un iffeti anlatılmaktadır. Bunlardan sonra اَھِب َّمَھَو  ۪هـِب  ْت  َّمَھ ْدََقلَو   “Zeliha,
Hazreti Yusuf Aleyhisselâm’a karşı gayret sarf etti, (beşerî arzuları hesabına bir
hamle yaptı, üzerine atıldı). Yusuf Aleyhisselâm da ona karşı hamle yaptı.”114

denmektedir. Akla gelebilir ki, acaba yapılan bu hamlelerin her ikisi de aynı cinsten
miydi? el-İbrîz adlı kitabında müşâhedeleriyle Kur’ân’a ait pek çok hakikati anlatan
Abdülaziz ed-Debbâğ Hazretleri bu konuda mürşidine; Yusuf Aleyhisselâm’ın, Nâzır’ın
hanımına karşı bir gayret göstermesi ve hamle yapmasının ne mânâya geldiğini sorar.
Mürşidin de, efendisinin, kendi hanımı olmasına rağmen, böyle bir su-i edep ve
terbiyesizliği karşısında ona mukabele edip dövmeye gayret ettiği şeklindeki ifadelerini
söylediğini nakleder.115 Aslında burada, Hazreti Yusuf Aleyhisselâm’a yakışan
keyfiyetin bu olduğunu söylemek en doğru olandır. Ancak tabiatı gereği insanın hususi
bir fıtrat da vardır. Hazreti Yusuf (aleyhisselâm) bir nebidir ve nebi, beynindeki bütün
fakülteleri çalışan insan demektir. Bir nebide nöron sistemi, bizden herhangi birinin on
katı daha fazla gelişmiştir. Binaenaleyh nebide karşı cinse yönelik duygular da on kat
fazladır. Hatta insanın Allah (celle celâluhu) indindeki makbuliyeti ve O’na ait esrarı
sezişi de o nispettedir. Binaenaleyh Cenab-ı Hak bu insanlara bir taraftan böyle bir
inkişaf lütfetmiş, bir taraftan da Hazreti Yusuf’a (aleyhisselâm) verdiği gibi fevkalâde
bir irade lütfunda bulunmuştur. Evet, Allah bu müstesna insanlara, nefislerine karşı
fevkalâde bir hâkimiyet gücü vermiş, bunlar da bu gücü daima kendilerinde duymuş ve
pozitif olarak değerlendirmişlerdir. İşte Zeliha’nın bütün cazibedâr güzelliği ve
fettanlığı karşısında Hazreti Yusuf’un gördüğü şey, Rabbisinin bu bürhanıdır. Ve bu
bürhan da Cenab-ı Hakk’ın, Kendi iradesinden O’na verdiği, çelikten sapasağlam bir
iradedir. İşte Hazreti Yusuf da (aleyhisselâm) o olay esnasında Rabbisinin lütfettiği bu
hususiyeti görmüştür.

Mevzu ile alâkalı olarak nakledilen haberler arasında, Hazreti Yakub’un



(aleyhisselâm) elini dudağına koyup da “Yusuf!” dediği anlatılmaktadır116 ki, Allahu
a’lem bu haber İsrailiyattandır. Mevsuk kaynaklarımızda buna dair ciddi bir habere de
rastlamadım. Ama şu kadarını söylebiliriz ki, Hazreti Yusuf, kuyuya atılmadan önce de
âdeta bir nebi gibi bu yüce pâyeye hazırlanmıştı. Yusuf Aleyhisselâm kuyuda Hakk’ın
teminat esrarını görmüş, hapishaneye girerken onu duymuş ve daha sonraki hayatında da
hep o esrar ile hemhâl olmuştu. Hatta Yusuf Aleyhisselâm, Zeliha’nın evinde de daima
o esrar ile gözlerini açıp-kapamıştı. Zira o bir nebi namzedi idi.

Nebiler, bilmeyerek bizim sevabımız cinsinden zellelere düşebilirler. Fakat onların
bilerek bir günaha, hele kebâir denilen büyük günahlara düşmeleri asla söz konusu
değildir. Kaldı ki Cenab-ı Hak, Hazreti Yusuf’a baştan temkin, itminan, güçlü bir irade
vermiş ve bu hususları onun vicdanına duyurmuştu. Ona babasından gelen bir şey
olduysa, o da babasının bu mevzuda Hazreti Yusuf’a daima meâliyâta (yüce ve yüksek
duygular) ait yolları göstermesi olmuştur. O, her zaman çocuğuna basit ve pes şeylere
dilbeste olmamasını tavsiye etmiş, Yusuf da (aleyhisselâm) bu nasihatleri vicdanında
tam olarak duymuş, babasının kendisine yaptığı bu tavsiyeleri hayatının hiçbir karesinde
aklından çıkarmamıştı. İşte onun bütün bu hususiyetleri Kur’ân’da anlatılan tablo
çerçevesinde gücüne yeni bir güç katmış, bu güçle kapının yolunu tutmuş ve ne pahasına
olursa olsun dışarıya kaçmak istemişti. Bunun üzerine Zeliha da onu arkasından tutmuş
ve engellemeye çalışmıştı.

Kur’ân, bu olayın anlatıldığı âyetlerden sonra Hazreti Yusuf’un (aleyhisselâm) şöyle
dediğini haber verir: “(Yusuf) ‘Ey Rabbim!’ dedi, “Zindan, bu kadınların beni davet
ettikleri o işten daha iyidir. Eğer Sen onların fendini benden uzaklaştırmazsan,
onlara meyledip cahilce davrananlardan olabilirim.’”117 Hazreti Yusuf bunları
söylemiş ve bu sözlerle Cenab-ı Hakk’tan onu hapishaneye koymasını istemişti. Bu ne
sadâkat ve nasıl bir iffet anlayışıdır ki, sarayda yaşadığı ve aziz tutulduğu bir dönemde,
sırf kadınlar başına bir iş açacaklar, iffetiyle oynayacaklar ve Rabbisiyle münasebetini
bozacaklar endişesiyle, hapishaneyi daha sevimli bulabilmektedir! Netice itibarıyla
Hazreti Yusuf’un –Abdülaziz ed-Debbâğ Hazretlerinin de dediği gibi– Zeliha’ya karşı
herhangi bir arzu duyması kat’iyen söz konusu olmamıştı. Kimin aklına böyle bir şey
gelirse o insan, bu hususu aklına getirenin şeytan olduğunu çok iyi bilmelidir. Evet,
nebiler hakkında değerlendirmelerde bulunacak her mü’min, onların müzekkâ (tertemiz)
olduklarını düşünmeli ve bu noktadan hareketle fikir yürütmelidir.

Mevzu ile alâkalı şu hususu aktarmayı da ehemmiyetli görüyorum: İffetine çok düşkün
olan nebiler, toplumu aydınlatan lambalar gibidirler, kendilerine bir tozun konmasını
asla istemezler. Hatta nebiler, imamın başındaki beyaz sarıklar gibi; temsil ettikleri
yüce dava itibarıyla üzerlerinde bir sinek tersinin dahi bulunmasına asla duyarsız
olamazlar. Çok gayretli olan bu yüce kâmetler, arkalarındaki kimseleri mahcup etmek
ve kendilerine bağlanan, kendilerinde çok şey gören kimseleri yere baktırmak ve



utandırmaktan fevkalâde uzaktırlar. Binaenaleyh bu noktadan hareket edersek, Hazreti
Yusuf (aleyhisselâm) hakkında böyle bir değerlendirmede bulunmanın ne kadar yanlış
olduğu apaçık görülecektir.

Bu mesele ile alâkalı son bir hususu daha belirtip konuyu bitirmek istiyorum.
Kendisine hapishaneden çıkma teklifi gelen Hazreti Yusuf (aleyhisselâm), hapishaneden
hemen çıkmaz ve kadınların hâlinin ne olduğunun Melik’e sorulmasını ister. Efendimiz
(aleyhissalâtü vesselâm) bu vak’ayı anlatırken: “Eğer ben Yusuf ’un yerinde olsaydım
hapisten çıkma teklifi gelince hemen dışarı çıkardım.” buyurarak Hazreti Yusuf’un
temkinini işaretlemek ister.118 Daha sonra da kadınların: “Hâşâ! Biz ondan bir şey
görmedik.” demesi üzerine, Nâzır’ın hanımı Zeliha da; “Şimdi hak yerini buldu.
Ondan kâm almak isteyen bendim. O ise tam sadık ve dürüst insanlardandır.”119

deyince durum tam anlaşılmış olur.
Evet, Nebiler iffetli oldukları gibi iffetlerine de fevkalâde düşkündürler. İsmet sıfatı

ile muttasıf olmalarına rağmen günahtan uzak durmaya karşı çok büyük bir
hassasiyetleri vardır. Yani fıtratları açısından bir değerlendirme yapacak olduğumuzda
da onların günaha karşı ne kadar kapalı ve uzak oldukları görülür.



113 Yusuf sûresi, 12/24.
114 Yusuf sûresi, 12/24.
115 Abdülaziz ed-Debbâğ, el-İbrîz s.212.
116 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân 2/475. Konuyla alâkalı geniş bilgi için bkz.: M. F. Gülen, Sonsuz Nur 1/518.
117 Yusuf sûresi, 12/33.
118 Buhârî , ehâdîs 11, 19, tefsîr (12) 5; Müslim, îmân 238, fezâil 152.
119 Yusuf sûresi, 12/51.



HAZRETİ ALİ’NİN HAZRETİ FATIMA ÜZERİNE EVLENMEK
İSTEMESİ

Soru: Hazreti Ali’nin, Hazreti Fatıma üzerine evlenmek istediği
doğru mudur?
Hazreti Fatıma (radıyallâhu anhâ), edası, endamı, oturuşu, kalkışıyla tıpkı babasına

benzerdi.120 O, kâmile bir kadındı ki, ona, “kadınların en büyüğüdür” denmiştir.121 O
Sultan, Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) altı ay sonra vefat etmişti ve vefat
ettiğinde yirmi üç veya yirmi yedi yaşındaydı. Bu yaşta kemali, vakarı ve ciddiyeti
bünyesinde toplamış, Abdulkadir Geylânî, Şâh-ı Nakşibend, İmam Ahmed-i Faruk
Hazretlerine ana ve nine olabilecek kıratta, donanımda, kâmette bir kadındı.

Hazreti Ali (radıyallâhu anh), Hazreti Fatıma (radıyallâhu anhâ) üzerine asla
evlenmemişti. Bir aralık –lihikmetin– Ebû Cehil’in kızıyla evlenmeyi –onu kazanma
mülâhazasıyla– düşünmüş, ancak bu düşünce çok garip karşılanmıştı. Vâkıa, Ebû
Cehil’in kızı, abisi İkrime (radıyallâhu anh) gibi Müslüman olmuş nezihe ve iffetli bir
kadındı. Ancak Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), böyle bir izdivaca razı
olmamış, hatta bunu biraz da sertçe reddetmişti. Kendisi Hazreti Ali’yi karşısına alıp
konuşmamış ama şöyle söylemişti: “Ben helâli haram, haramı da helâl kılacak
değilim. Vallahi, Allah Resûlü’nün kızı ile Allah düşmanının kızı bir arada olmaz.”122

Bu, Hazreti Fatıma’nın (radıyallâhu anhâ) hususi bir yerinin olmasına binaendir.
Allah bilir, muhtemelen Allah Resûlü’ne kıyamete kadar gelecek bütün kutuplar, veliler
ve mücedditlerin Hazreti Fatıma’nın temiz neslinden geleceği gösterilmişti.
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) neslini devam ettiren Hazreti Fatıma ince,
zarif ve aktâba anne olabilecek mevkideydi. Bu sebeple Efendimiz, o eve huzursuzluğun
girmesini istememiş, kadınlık düşüncesi ve duygusuyla Hazreti Fatıma’nın rencide
olabileceğini düşünmüştü.

Ayrıca, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) gaybbîn gözüyle vefatından sonra
kendisine kavuşacak ilk kişinin, kızı olduğunu görmüştü. Nitekim bu hakikati bize
Hazreti Aişe Validemiz (radıyallâhu anhâ) nakleder. Hazreti Fatıma, Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) vefat hâdisesi esnasında Efendimiz’e benzer vakar ve
ciddiyeti içinde O’nun huzur-u pür fütuhuna teşrif etti. Bir ara Allah Resûlü, Hazreti
Fatıma’nın kulağına bir şey söyledi. Bunun üzerine Hazreti Fatıma hıçkıra hıçkıra
ağladı. Aradan bir süre geçtikten sonra başka bir şey söyledi. Bu sefer de Hazreti
Fatıma tebessüm etti. Hazreti Âişe, Allah Resûlü’nün kendisine ne söylediğini sorunca
o, “Efendimiz’in sırrını sana söyleyecek değilim.” şeklinde mukabelede bulunmuştu.
Efendimiz’in vefatından sonra Hazreti Aişe, ona ne söylediği konusunda ısrarcı olunca
bir gün Hazreti Fatıma (radıyallâhu anhâ) şunları söyleyecekti: “İlk defasında kulağıma



vefat edeceğini söyledi. O zaman inkisara kapıldım ve dayanamayıp ağladım. İkinci
defasında ise, ‘Ehl-i Beyt’imden ilk defa bana kavuşacak, sensin.’ dedi. O zaman da
bir an evvel gidip kavuşurum diye sevindim.”123

Evet, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Fatıma’nın (radıyallâhu anhâ)
kendisinden altı ay sonra vefat edeceği bildirilmişti. Binaenaleyh Hazreti Ali şayet
evlenecekse varsın altı ay sonra evlensin ve kendisinden ayrılacak zevcesi Fatıma’yı,
Hasan ve Hüseyin’in (radıyallâhu anhümâ) anasını, Peygamberin kızını, aktâbın
(kutuplar) ninesini kırmasın. Peygamberimiz, Hazreti Ali’yi böyle bir kırgınlığa vesile
olmadan korumuştu. Hazreti Fatıma çok hassas bir insandı ve âdeta havadan nem
kapardı. Düşünün ki, gönlünde az dahi olsa bazılarına karşı kırgınlık vardı. Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) onu kırmak ve kırdırmak istemiyor, bütün aktâb adına ona
hususi bir ihtimam gösteriyordu. Hazreti Ali, Efendimiz’in bu sert çıkışı karşısında
evlenmemiş ve Efendimiz’in kararına uymuştu. Hazreti Fatıma vefat ettikten sonra
Hazreti Ali’nin başından birkaç tane nikâh geçmiş ve o hanımlarından çocukları da
olmuştu.



120 Tirmizî, menâkıb 60; Ebû Dâvûd, edeb 143.
121 Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 4/251, 5/146; Hâkim, el-Müstedrek 3/170.
122 Buhârî, farz 5, fezâilü’s-sahabe 16; Müslim, fezâilü’s-sahabe 95, 96.
123 Müslim, fezâilü›s-sahâbe 97; Tirmizî, menâkıb 60.



BÜYÜK GÜNAH İŞLEYENİN DURUMU

Soru: Büyük günah işleyenler affedilir mi? İçki içen, zina eden
kimselerin namazları olur mu?
Cenab-ı Hak, bir âyet-i kerimede, “Şu kesin ki: Allah Kendisine şirk koşulmasını

affetmez, ama dilediği kimse hakkında bunun altındaki diğer günahları affeder.”124

buyurarak şirk dışındaki bütün günahların affedileceğini ifade eder. Konuyla alâkalı
başka bir âyet-i kerimede de şöyle buyrulur: “Onlar, Allah’la beraber başka bir ilâha
yalvarmazlar. Allah’ın muhterem kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler ve zina
etmezler. Kim de bunları yaparsa günahının cezasını bulur. Kıyamette ve o büyük
duruşma gününde onun cezası katmerli olur ve o azap ve zillet içinde ebedî kalır.
Ancak şu var ki, dönüş yapıp iman edenler, güzel ve makbul işler işleyenler bundan
müstesnadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere, günahlarını da sevaplara çevirir.
Çünkü Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.”125 Bu prensipler ışığında Ehl-i Sünnet ve’l-
Cemaat, Efendimiz’in de (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadisi şerifine dayanarak şirk
üzerine ölmedikten sonra bir insanın ebedî Cehennem’de kalmayacağını ifade
etmişlerdir.126

Gerçi, günah işlemek, adım adım küfre yaklaşmak demektir. O vaziyette ölen bir
insan –Allah korusun– bir kısım duyguları dumura uğramış olarak ahirete gidebilir.
Cennet’e girse de böyle birinin Allah’ın nimetlerinden istifadesi azalır. Zira günah
işleyen, tehlikeli ve kaygan bir yolda yürüyor demektir. Böyle bir insan her an kayıp
düşebilir. O bakımdan zina etmeye ve içki içmeye devam etmek, insanın afv-ı ilâhiden
istifade hissesini azaltır. Bu tür büyük günahları işleyen kimseler, mümkünse içkinin,
hırsızlığın, zinanın ferdî ve içtimaî zararları anlatılmak suretiyle bu günahlardan
tiksindirilmelidirler.

Böylesi insanların namaz ve niyazına gelince; insan içki içer, defterine günah yazılır.
Namaz kılar, borcunu öder. Ancak bu, namazdan istifade etmesi gerektiği ölçüde olmaz.
Zira günahlar kısmen namazın, zekâtın, orucun nurunu söndürür. Böyle biri vazifesini
yapar ama kalbinin pervaz edip yükselmesine de mâni olur. Günahlar bir ağırlık gibi
takılır da onu süreyyâdan serâya, semadan arza çekiverir. Öyleyse insanın yukarılara
doğru mânen pervaz etmesi mutlaka günahları terk etmesine bağlıdır.

Cenab-ı Hak, büyük günahları işleyen kardeşlerimizi korusun ve muhafaza buyursun!
Vacibu’l-Vücud ve Tekaddes Hazretleri, namaz kılan ve başını yere koyan bütün
mü’minleri iman ve İslâm hakikatlerini kavramaya muvaffak kılsın!



124 Nisa sûresi, 4/116.
125 Furkan sûresi, 25/68.
126 Bkz.: el-Mâtüridî, et-Tevhîd s. 325.



KABZ VE BAST HÂLİNDE DE KULLUK

Soru: İnsan, kâinattaki her şeyi Allah’ın yarattığına aklından
inanıyor. Ama bazı imanî meseleler kalbde düğümlenip kalıyor.
İnsan, aklına müracaat ediyor, fakat kalb bu hâl ve şüpheler içinde
olduğundan mutazarrır oluyor ve ızdırap çekiyor. Bu marazdan
nasıl kurtulur, kalb düğümünü nasıl çözeriz?
Bu, elde olmayan kalbdeki bir kabz hâlidir. Mevlâna’nın ifadesiyle kalb, tecelligâh-ı

ilâhî deryasının sahilidir. O deryadan kalbe devamlı dalgalar gelir. Bunlar ışık
dalgaları gibi değişik şekil ve boydadır. Hepsinin geldiği yerde de kendisine göre bir
tesiri olacaktır. Bu dalgalardan bir kısmı Allah’ın (celle celâluhu) “Bâsıt” (ihsan ve
lütuflarını bol bol veren) isminden gelir ve dalga boyu itibarıyla kalbde inşirah hâsıl
eder. Diğer bir kısmı da “Kâbız” (ihsan ve lütuflarını bazen kısan) isminden gelir ve
onun tesiri de ayrıdır. O, kalbe gelip çarptığı zaman orada bir sıkıntı, bir kalak hâsıl
eder. Kâfirde bu, bunalım ve buhran şeklinde ortaya çıkar. Onlardaki intiharlara
sebebiyet veren şey de çoğu zaman budur.

Cenab-ı Hakk’ın Kâbız isminin mü’minde de tecellisi vardır. Mü’min, daima aynı
hâlde devam etmesin, yeknesak bir hayat sürdürmesin diye olur bu tecelli. İnsan sürekli
Bâsıt isminin mazharı olsa ve hep ihsan ve lütuflarla karşı karşıya bulunsa, onun durumu
kendini sıcak suyun içinde salıvermiş biri gibi olacaktır. Bu durumdan bir müddet uzak
olmalıdır ki, bunun nasıl zevkli bir şey olduğunu bilebilsin. İşte ara sıra bast hâlinde
kulaç atıp ileriye doğru gidebilmenin zevkini duyabilmek için kabz hâlleri olur. Allah
hem “Kâbız” hem de “Bâsıt”tır.

Allah’ın (celle celâluhu) Kâbız ve Bâsıt isimleri gece ve gündüz gibi birbirini takip
eder. İnsanın kalbi de bu sahil ve bu ufuktadır, oradan gelen şeylerle müteessir olur.
Esas kulluk da kabz hâlinde yapılan kulluktur. İbadet ü taat neşesinden mahrum kalınan
bir anda yapılacak bir kulluktan insan bire on, bire yüz, hatta daha fazla sevap
kazanabilir. Ama bast hâlinde kendi zevk ve lezzetlerini de yaşarken yapılan kulluktan
belki o kadar sevap elde edemeyebilir. Mü’min, inişli çıkışlı bu yolda kabz hâli-bast
hâli demeden mütemadiyen yürümelidir ki, bu onun sadakatinin ifadesidir.

Hayatımızın değişik dönemlerinde hepimiz az-çok kabz hâli yaşarız. Hiçbir zâhirî
sebep yokken içine girdiğimiz bir atmosferin tesirinde ruh semamızın bütün yıldızları
dökülür. Bunun sonucunda da kalbde bir sıkışma meydana gelir. Ağzımızda bunun
tatsızlığını hisseder, âdeta tuz yemiş gibi oluruz. Fakat sabredersek bu hâl gelip
geçicidir. Zira, âyette de açıkça belirtildiği gibi, “Her zorluktan sonra bir kolaylık
vardır.”127



127 İnşirah sûresi, 94/5.



TESBİH VE TAKDİSİN MÂNÂSI

Soru: ِمیِحَّرلا ِنٰم  ْحَّرلا ِمِْسب ِهللا   ve ِمیِظَعْلا َنا ِهللا  َ حْبُس ِهِدْمَحِبَو  َ ِهللا  ناَحْبُس
“Allahım, Seni hamdinle tesbih ederiz, yüce Allahım Seni tenzih
ederiz.” tesbihlerinin dünya ve ahirette faydası ve bilhassa
tecelliyatı nelerdir?

ِمیِحَّرلا ِنٰمْحَّرلا  ِمِْـسب ِهللا   ifadesinin bir tecelli-i âzamı vardır. Bundan, başka
yerlerde bahsettiğimizden128 burada yalnızca kısaca temas etmek istiyorum.

ِمیِحَّرلا ِنٰم  ْحَّرلا ِمِْسب ِهللا   Allah’tan (celle celâluhu) gelen bütün kitapların hulâsası
ve Kur’ân-ı Kerim’in de bir fezlekesidir. İçinde Cenab-ı Hakk’ın ism-i Zâtı, ism-i sıfâtı
ve daha çok ukbaya bakan Rahîm isimleri vardır. Bu yönüyle o, bir hulâsadır. Bunun
kâinatın geniş dairesinde, normo âlem olan insan dairesinde, daha küçük hücreler ve
zerreler dairesinde büyük bir tecellisi vardır. Onun, Allah’tan insana uzanmış ve
tutunanın arş-ı kemalata çıkabileceği bir hablü’l-metin (sağlam ip) ve bir merdiven
olarak insanlara yüz on üç sûrenin başında, birinin de içinde olmak üzere yüz on dört
defa Kur’ân-ı Kerim’de zikredilmesi çok mânidar ve çok nükteleri içermektedir. Mânen
derinleşilebildiği zaman, ِمیِحَّرلا ِنٰـمْحَّرلا  ِمِْسب هللاِ  ’de bütün bir Kur’ân-ı Kerim’i
bulmak mümkündür. Mücelletler yazılabilecek bu meseleyi, başka yerlerde kısmen
anlattığımız için oralara havale ederek, diğer hususlara geçelim.

ِمیِظَع ْلا َناَحْبُس ِهللا  ِهِدْمَح  ِبَو َناَحْبُس ِهللا   tesbihleri sahih ve hasen hadislerin
yer aldığı kitaplarda mevcuttur. İmam Buhârî (rahmetullâhi aleyh) Sahîh’ini bu tesbihten
bahseden hadisle bitirmiştir. Bu hadiste Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
şöyle buyururlar: “Dile çok hafif, terazide çok ağır iki kelime vardır ki, bunlar
Rahman’a da sevgilidirler: ِمیِظَعْلا َناَحْب ِهللا  ِهِدْمَحِبَو سُ َناَح ِهللا  ْ بُس  ‘Allahım,
Seni hamdinle tesbih ederiz, yüce Allahım Seni tenzih ederiz.’”129 Bunlar melekûtî bir
gönülle kulak verildiği zaman ledünniliği ve derinliği hissedilen, Cenab-ı Hakk’a ait bir
tesbihin ifadesidirler.

َناـَحْبُس ِهللا  tesbihi, Allah’tan (celle celâluhu) cismaniyet ve hayvaniyetimiz
açısından uzaklığımız yönüyle O’nu takdisimizi, tesbihimizi, tenzihimizi ifade eder.
Bunun mânâsı, “Ya Rabbi! Sen her türlü beşerî arızalardan, bize ait olan her türlü
kemmiyet ve keyfiyetten münezzeh ve mukaddessin. Beşerin mülevves eli Sana
uzanamaz. Sen Vacibü’l-Vücud’sun, imkân Senin dâmen-i izzetine uzanamaz.” demektir.

Biz, Allah’tan (celle celâluhu) bu kadar uzakken O, bize bizden yakındır. Bu kurbiyeti
de ِهِدْمَحِبَو  kelimesiyle ifade ediyoruz. Burada da şu hissimizi dile getirebiliriz: “Sana
hamd olsun Allahım. Biz Sana uzağız ama Sen bize şah damarımızdan daha yakınsın.
Uzaklık bize aittir. Seninle bizim aramızdaki perde bizden ve bizim uzaklığımızdandır.



Tıpkı bizim Güneş’ten uzak olmamız ve Güneş’in, ışınlarıyla, rengiyle, havasıyla ve
edasıyla bize yakın olması gibi, 130 ىٰلْعَأ ْلا ُلَثَمْلا  َِِو  , Sen yakınsın.”

Yakınlığına baktıkça ِهِدْمَح ِ بَو ; uzaklığımıza baktıkça, َنا ِهللا َحْبُس  diyoruz. Sonra
bu ikisini iç içe sokuyor, ِمیِظَعْلا َناَحْبُس ِهللا   ِ هِدْمَحِبَو َناَحْب ِهللا  ,le soluklanıyor’سُ
tenzih ü takdisle isneyniyeti (ikilik) biraz geriye çekiyor; sonra vücud ve ona bağlı
mazhariyetler mülâhazasıyla da geriye dönüyor ve hamd ile gürlüyoruz.

Evet, celâl ve azamet sahibi olan Allah’ı bu yönüyle tesbih ve takdis ediyor, cemali
yönüyle de hamd ü senâ ile geriliyoruz. Evet O (celle celâluhu), bizim seviyemize
kelâmıyla, irade ve meşîetiyle teveccüh buyuruyor ki, bu cihetten baktığımız zaman da

ِِ ُدْمَحَْلا   diyoruz. İşte bu kelimeler, Allah’la kul arasında böyle bir münasebetin
ifadesidir.



128 Bkz.: Fatiha Üzerine Mülâhazalar s.77.
129 Buhârî, daavat 65, eymân 19, tevhîd 58; Müslim, zikr 31.
130 Nahl sûresi, 16/60.



İMAN BİR KALB İŞİDİR

Soru: İnsan öldüğü zaman imanı ruhta mı kalıyor, yoksa cesette
mi?
İman bir kalb işidir. Kalbin zihin, irade ve latîfe-i Rabbâniye gibi rükünleri vardır.

Ruh, bu mekanizmayı işletici en büyük âmildir. Ceset, fizyolojik hüviyetiyle ruhla
münasebet kurduğu, yani işlerini ruhun fakültelerine soktuğu nispette maddî-mânevî
canlılığını devam ettirir. Binaenaleyh, insanın cesedi vardır ve bu ceset bütün bir hayat
boyunca değişir durur. İnsanda değişmeyen sabit bir hakikat ve basit bir cevher vardır
ki, o da ruhtur. İnsan, ruhuyla Allah’a (celle celâluhu) iman eder, ruhuyla kabre girer ve
ruhuyla berzah hayatını yaşar. Mü’min, ruhun gözleriyle Cennet-i A’lâ’yı, kâfir ise
Cehennem’e ait manzarayı müşâhede eder. Ceset, kabirde çürür. Öyleyse iman ve iz’an
ruhla beraber devam ediyor demektir. Ehl-i keşfi’l-kubûrun (kabirdekilerin hâllerini
müşâhede eden Allah’ın veli kullarının) bir kısım müşâhedelerine dayanarak rahatlıkla
diyebiliriz ki, iman eden insanlar orada yudum yudum imanın lezzetlerini yudumlarlar;
küfür içinde yaşayan kimseler ise küfrün –şecere-i zakkum gibi– meyvelerini yer ve
dudaklarıyla beraber ciğerlerini, ciğerleriyle beraber de kalblerini parçalarlar.

Bir kimse rüyasında, vefat edip ahirete göçmüş birisini tıpkı dünyada olduğu gibi
orada da abdest almaya hazırlanırken görür. Kendisine “Nasılsın?” diye sorar. O da,
“Vallahi, ahiret anlattıkları gibi korkunç değil, çok iyi buldum.” der. (Ahiret, Rabbe
teveccüh eden insanlar için çok iyidir.) “Sen Cennetlik mi, yoksa Cehennemlik misin?”
diye sorunca, “Henüz belli değil.” cevabını verir. Bundan anlaşılmaktadır ki, ahirete
intikal edenler orada da ahirete, haşre-neşre, mizana-muvazeneye, amellerin
tartılmasına, hayrın ve hasenatın rüçhaniyetiyle Cennet’e gitmeye veya aksiyle
Cehennem’e girmeye iman içindedirler.

Evet, tıpkı rüyada abdest alırken görülen mevtâ misalinde olduğu gibi bir kişi, hadis
diye rivayet edilen bir sözde de ifade edildiği üzere, nasıl yaşarsa öyle ölecek ve nasıl
ölürse öyle de dirilecektir.131 Sultan Ahmet (Cennetmekân aleyhi’r-rahmetü ve’l-
gufrân), Sultan Ahmet Camii’ni yaptırırken, eteklerine taş ve çakıl doldurmak suretiyle
bir amele gibi cami inşaatında çalışır. O, böyle bir yandan tozun-toprağın içinde
çalışırken diğer bir yandan da gözleri dolu, Hakk’a şöyle niyaz eder: “Allahım! Ahmet
kulunun bu hizmetini çalışanların yanında kabul eyle!” Bu vaziyette yaşadığı için 27
yaşında can hulkuma geldiği hengâmda başında bulunan lalasına, “Lalam! Beni doğrult
da gideyim cami inşaatında biraz çamur-taş taşıyayım.” der. Evet, Sultan Ahmet ölüm
yatağında bile mescit yapma işine koşmaktadır. Âyetin ifadesiyle, “Allah’ın
mescitlerini ancak Allah’ı ve âhireti tasdik eden, namazı gereği gibi kılan, zekâtı
veren ve Allah’tan başka kimseden çekinmeyen mü’minler bina edip şenlendirir. İşte
onlar Cennet’e ve diğer ümitlerine kavuşmayı umabilirler.”132



Hâsılı, berzah âleminde içinde imanı taşıyan, latîfe-i Rabbâniye ve mânevî zihinle bir
çeşit münasebeti olan ruh olduğundan iman, ruhla beraber öbür âlemde devam
etmektedir.

Cenab-ı Hak bizi mü’min olarak yaşatsın, mü’min olarak öldürsün ve mü’min olarak
da haşretsin. Âmin!



131 Aliyyülkârî, Mirkâtü’l-mefâtîh 1/332, 7/375, 8/431.
132 Tevbe sûresi, 9/18.



HER SEVİYEDE İMAN ETME

Soru: “Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlü’ne, gerek Resûlü’ne indirdiği,
gerek daha önce indirdiği kitaplara iman edin.” 133 âyetinde mü’minlere,
iman etmeleri emrediliyor. Bu emir, mü’minleri zorlama olmuyor
mu?
Kur’ân-ı Kerim’de, farklı emirlerin yanında mü’minlere bir de, Allah’a (celle

celâluhu), Resûlullah’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve kitaplara iman etmeleri
emrediliyor. Aslında onlar tam iman etmişlerdir. Öyle ise bu imanın daha derin ve
farklı mânâları olmalıdır. Bununla alâkalı bazı yorumlar şöyledir:

1. Âyetin Yahudilerle alâkalı olmasıdır. Onlardan bazıları, Peygamberimiz’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) gelmiş ve “Peygamber olarak Sana ve Kitabına; Musa’ya,
Tevrat’a ve Üzeyr’e inanırız fakat başka hiçbir kitaba ve peygambere inanmayız.”
demişlerdi.134 Bunlar inanıyorlardı ama inançlarında eksiklik ve kusurlar vardı. Âyet
onlara bütün kitaplara ve peygamberlere inanmalarını emrediyordu.

2. Herkes ilk başta Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, haşr u neşre ve
kadere icmalî olarak şöyle-böyle iman eder. Bu âyette ise, icmalî olan bu imanın gerek
âfâkî, gerekse enfüsî tefekkürle kuvvetlendirilmesi emredilmektedir. Zira zamanın
çıldırtan hâdiseleri karşısında taklit bağları dayanamayıp kopuverir ve iman da elden
gidebilir. Bu nokta-i nazardan, fakir, bu âyeti devrimizle çok alâkalı görüyorum. Bu
devirde taklit bağları tamamen çözülmüş, çokları ancak tahkikî imanla küfür ve
dalâletten gelen toslamalar karşısında mukavemet edebilmişlerdir. Öyle ise biz
kendimize Kur’ân-ı Kerim’in bu âyeti ile şöyle denildiğini anlayabiliriz: “Ey ata ve
dedelerinden miras olarak kendilerine intikal eden imana sahip bulunan mü’minler! Siz
şu dalâlet ve küfrün, kalb ve kafalarınıza pompaladığı düşünceler karşısında bu taklidî
imanla mukavemet edemeyeceksiniz. Öyleyse âfâkî ve enfüsî tefekkürle imanınızı
kuvvetlendirip tahkikî imanı kazanınız ki, zamanın hâdiseleri karşısında ayaklarınızın
üzerinde kalabilesiniz.” Bu yönüyle âyet, icmalî ve nazarî olan imanımızı, tafsilî ve
amelî hâle getirmemizi emretmektedir.

3. Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) nâzil
olduğu zaman zarfında, her nâzil olan âyete tam inanılıyordu. Kur’ân’da nübüvvet veya
ulûhiyete dair bir hakikati anlatan bir âyet geldiğinde mü’minler hemen ona
inanıyorlardı. Şöyle ki, o günkü mü’minler, mesela Bakara Sûre-i Celîlesinin başındaki
gayba iman ve namazı dosdoğru ikameyle alâkalı âyetlere hemen inanıyor ve onun
gereğini yapıyordu. Daha sonra Cenab-ı Allah onlara başka şeyler öğretiyor ve iman
hakikatleri adına pek çok şeyi tafsilen anlatıyordu. İmanı derinleştirecek ve ona farklı
bir buud katacak olan her âyet geldikçe bu yeni şeylere de iman telkin ediliyordu. Bu



mânâda âyette, “Önceden gelenlere inandınız, bundan sonra gelenlere de iman edin.”
denilmektedir. Bu da meselenin ayrı bir yönünü ifade eder.

4. Konuyu tasavvufî bir yaklaşımla ele alacak olursak anlam biraz daha derinleşir.
İnsan, deliller muvacehesinde mecbur olur ve iman etme mecburiyetinde kalır. Bu
durumda âyet, “Ey delillerle iman eden kimseler! İşi ilme’l-yakîn mertebesinden ayne’l-
yakîn mertebesine yükseltin ve o seviyede iman edin. Ey ayne’l-yakîn mertebesinde
iman edenler! Siz mertebenizi hakka’l-yakîn seviyesine çıkarın, enfüsî olarak içinize
doğru daha fazla derinleşin ve Allah’ın (celle celâluhu) istediği mânâda iman edin. Ey
hakka’l-yakîn mertebesinde olanlar! Bu mertebenin en âli seviyesi olan bütün ilim ve
fenlerin ifâza ettiği ufuktan sonra irfanı sadece O’ndan isteyin, O’na, O’nun tarifleri
içinde inanma ve doğrudan doğruya O’nun talimlerine bağlı kalma konumuna gelip, öyle
iman edin.” gibi mânâları ifade eder.

Böylece mü’minler, iman mertebelerinde terakki ettikçe, hep bu âyetin ifade ettiği
fermanı vicdanlarında farklı tat ve renkte duyar ve derinleşme neşvesiyle şahlanırlar.
Böylece mü’min, hangi seviyede olursa olsun imanını daha da kuvvetlendirerek,
seviyesini arttırıp buutlaşarak bütün latîfe ve duygularına imanın damgasını vuracaktır.
Bu sayede insanın ledünniyatında şeytanın el uzatıp şüphe atacağı bir yer kalmayacaktır.
Kısaca bu âyet her seviyeden mü’mine “İçten ve dıştan imanınız etrafında öyle tahşidat
yapın ki, ne içteki şeytanlar ne de dışarıdaki insan suretindeki fitneci müfsitler sizi
çizgiden çıkaramasınlar.” demektedir.

Cenab-ı Hak, her şeyi mahiyet-i nefsü’l-emriyesine uygun duyup zevk etmeye
muvaffak eylesin… Âmin!



133 Nisa sûresi, 4/136.
134 es-Sa’lebî, el-Keşf ve’l-beyân 3/401; el-Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl 1/489-490.



CEHALET KAYNAKLI İNKÂR

Soru: Şiddetli muhabbet ve korku niçin inkâra sebep olur? Bu
mesele, insanlar arasındaki ölçüsüz, aşırı sevgi ve korkuyla mı
alâkalıdır? Yoksa tevhid ile alâkalı bir mesele midir?
Bu meseleyi tam olarak anlayabilmek için evvela inkâr kelimesi üzerinde durmak

gerekir. İnkâr denilen şey, Allah’ı kabul etmeme mânâsına gelebileceği gibi, bir insanı
irdeleme mânâsına da gelmektedir. Ancak biz, kendisine yapılan iyiliği görmezden
gelene veya kendine muhabbet gösterildiği hâlde buna karşı ilgisiz ve gafil kalana daha
çok “münkir” yerine “nankör” ve “kadirnâşinas” deriz. Bunun yanında, Allah’ı (celle
celâluhu) inkâr edene de “münkir” diyoruz. Binaenaleyh inkâr tavrını takınan insanlara
“münkir” demek ve onların hareketlerini “inkâr” olarak isimlendirmek, hâl-i hazırda
kullandığımız dilimizde çok bilinen bir husus değil. Haddizâtında, birine karşı alâka
duyuluyor ve o kişi bu alâkaya cevap vermiyorsa, o kimseye karşı bir inkâr tavrının
olduğunu söylemek de pekâlâ mümkündür. Bu misalde alâka duyana insaflı manasına
“münsif”, karşılık vermeyene de “münkir” denir. Fakat biz, dilimizde çok meşhur
olmadığından “münkir” tabirini değil de daha ziyade “vefasız” ve “kadir bilmez” gibi
tabirleri kullanmayı tercih ederiz.

Ne var ki, buradaki meselenin, daha ziyade Zât-ı Ulûhiyet’e ait yönüyle ele alınması
lazımdır. Evet, nasıl ki inkâra sebep olan pek çok husus vardır, öyle de bazen şiddetli
muhabbet de inkâra sebep olabilir. Mesela siz, bir şeye karşı fevkalâde muhabbet
gösteriyorsunuz; bu şey, bir şahıs olduğu zaman, çok defa o muhabbete liyakati
olmadığından –ki liyakati olmadığını yer yer gösteriyor– ondan beklediğiniz vefa ve
dostluğu bulamıyor, dahası onda, dosta yaraşmayacak vefasız insan tavırlarını
görüyorsunuz. Ona, bir taraftan yürekten dostluk ve vefa gibi en ulvî hislerinizle
yöneliyorsunuz, diğer taraftan da o size karşı gayet hissiz, soğuk, –bağışlayın– mahkeme
duvarı gibi bakıyor. Bu durum karşısında sizin içinizdeki o alâka birden bire inkâra
dönüşüyor ve “Böyle vefasız bir insana muhabbet edeceğime gider taşa-toprağa
muhabbet ederim daha iyidir.” diyorsunuz.

Mevzu ile alâkalı ikinci bir husus da şudur: İnsan, Kaf dağının arkasındaki bir
sevgiliye gönül verdiği gibi bazen de hiç elde edemeyeceği bir şeye gönlünü
kaptırabilir. Onun peşinde koşup durur, onu hep hayalinde yaşatır, daha sonra da vaslına
erilmez, ulaşılmaz bir cânan olduğu ortaya çıkınca, ondan alâkasını keser ve vâsıl
olabileceği başka bir mahbubeye yönelir. Yani mecazi muhabbetin işe yaramadığını
anlayınca hakiki muhabbet yoluna yönelir. Mecazi mahbublardan kat-ı alâka eder ve َۤلا

َنِیِلفْـٰالا ُّبِحُأ   “Allahım, batıp gidenleri, alâkasızları, benim âh u efgânımı
dinlemeyenleri, duymayanları, derdime derman olmayanları terk ettim, yüzümü,



gökleri ve yeri yaratana tevcih ettim, ben müşriklerden değilim, O’na eş ve ortak
koşmuyorum.”135 diyerek bir şems-i sermede (sonsuz güneş) yönelir. Ancak biz, bu
hususu Sünnet çizgisindeki Müslümanlık ölçüleri içinde düşünemesek de Hallâc-ı
Mansûr, Tavâsîn’inde (Bu arada Tavâsîn’in çok sırlı bir kitap olduğunu söylemek
gerekir. Hallâc bu eserinde Ehl-i Sünnet’in düsturlarına dokunuyor gibi görülse de çok
aşkın şeyler söylemektedir.) şeytanın, aşkının kurbanı olduğunu söyler. Onun Allah’a
(celle celâluhu) öyle bir fart-ı muhabbeti vardı ki, Hazreti Âdem’in (aleyhisselâm),
Allah ile kendi arasına girdiğini görünce isyan ederek “Ben Sen’den başkasına secde
etmem!” demiştir.136 Hazretin bu mevzudaki beyanı bizim için de sorgulanacak
mahiyettedir ve bu ifadeleri Ehl-i Sünnet ölçüleri içinde anlamak, izah etmek oldukça
güçtür. Ancak onun hangi âleme göre, hangi mânâya göre böyle bir şey söylediği
üzerinde düşünmek gerekmektedir. O, başka bir keresinde de, aşkı şeytandan, itaatteki
inceliği de Âdem’den öğrenmek lazım geldiğini söyler. Bize göre sözün ikinci şıkkı
doğru olmakla beraber birincisini muhakeme etmeye muhakememiz yetmemektedir.
Binaenaleyh Zât-ı Ulûhiyet’e karşı böyle bir şey düşünülebilmesine rağmen bunun bizce
objektif olmadığını söylemek yerinde olur.

Meseleye bir de “İnsan, bilmediğinin düşmanıdır.” zaviyesinden bakmak gerekir. Bir
insanın belki Cenab-ı Hakk’a karşı muhabbeti vardır, Allah’ı (celle celâluhu) sever,
ama bilme noktasında eksiği olduğundan ve tam olarak O’nun yolunda bulunmadığından
dolayı bir türlü O’na vâsıl olamaz veyahut mücerret bir sevgi ve şiddetli bir alâkası
olmasına rağmen yine de O’nun istediği gibi olamadığından, beklenen neticeyi bir türlü
elde edemez. Daha sonra da muhabbetinde aksamalar olur. Bu mülâhazalar içinden en
kuvvetli olan husus, Allah’ı tam bilemediğinden dolayı sevemiyor olmasıdır. Bu hususu
şöyle bir misalle açmak istiyorum: Ben birkaç yerde Einstein’i anlatmıştım. Bunun
üzerine, anlattığım çevrede ona karşı ciddi bir sempati uyanmıştı. Şöyle ki, fakir onun
bir iki zeka oyununu ve tevazuunu dile getirmiştim. Hikâye şu: Bir gün onu Almanya’da
sırtında eski bir hırkayla görüp “Üstad bu ne hâl böyle? Sırtında böyle eski bir hırka ile
ne yapıyorsun?” demişler. Bunun üzerine o da: “Almanya’da herkes beni tanır, iyi de
giysem, kötü de giysem tanırlar.” demiş. Onu İkinci Cihan Harbi’nden sonra
Amerika’da üzerinde yine aynı hırka ile görünce aynı soruyu sormuşlar. O da: “Canım,
beni Amerika’da kim tanır ki, iyi bir şey giyeyim!” demiş. Şimdi bir insan dünyaya
böyle bakarsa, bu insanın –ister inanmış olsun, ister inanmamış– bu hâli, çevresindeki
insanların ruhunda muhabbete vesile olabilir.

Bir misal daha arz etmek istiyorum. Gandi kendini Hint halkına adamış mütevazi bir
insandır. O, kendi anladığı mânâda, Hint halkı için yer yer onar veya yirmişer günlük
oruçlara niyet eder. Bu insan bir gün milletinin mihrabı hâline gelir. Az farklı da olsa
Gandi’nin hayalinde, düşüncelerinde ve beyanında, Mâbud-u Mutlak mânâsında bir Zât-
ı Ulûhiyet’e teveccüh etme söz konusudur. Her ne kadar bu düşüncelerde puta benzer



imajlar veya Zât-ı Ulûhiyet’i ifade için kullanılan put gibi şeyler olsa da, bu ifadelerin
tercümeden mi, yoksa hakikaten onun düşünce tarzı mı olduğunun münakaşası
yapılabilir. Ancak onun hayatına baktığımızda görürüz ki o, yanında sadece bir kırba
bulundurmuş, bir hasır üzerinde yatmış kalkmış ve kendi memleketinde parya hayatı
yaşamıştır. Ayrıca bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden bir yanı vardır ki, bu
sahne her insanın vicdanında ona karşı ciddi bir alâka uyaracak mahiyettedir. Bir
zamanlar ezip sömürdükleri Hindistan istiklaline kavuşunca, İngilizler, bilhassa da
Lordlar Kamarası, Gandi’yi memleketlerine davet ederler. O, Hint halkının ekserisinin
yolculuk yaptığı –bağışlayın– yük vagonlarında yolculuk yapar, altına da bir demet ot
atar, otun üstüne oturur ve halkını böyle selâmlar. Bunun karşısında bütün Hindistan
yerinden oynar. Onu Lordlar Kamarası’na giderken de takip ederler. Orada da
sandalyeye oturmaz, yine otun üzerine oturur. Sebebi sorulunca da Hindistan halkının
ancak böyle oturduğu, yediği ve içtiği, sadece bu imkânlara sahip olduğu için kendisinin
de böyle yaptığını söyler. Böyle bir insan, Hint halkının gönlünde taht kurduğu gibi
hâliyle başkalarının gönlünde de taht kurabilir. Fakat gelmek istediğimiz nokta şudur ki,
bütün bunların arkasında “bilme” vardır. Halk onu bildiğinden dolayı sevmektedir.

Yaptığı inkılâbıyla, insanlığa kazandırdığı hediye-i hidâyetle ve Cennet’e giden
yollardaki zulümâtı dağıtmakla, Cehennem’in yolunu tıkamakla, göklere yükseltici miraç
yolunu ümmetine açmakla ve kendi miracıyla Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),
ümmetinin kalbine öyle taht kurmuştur ki, O’nu bu şekilde tanıyan herkes mutlaka sever.
Hâlbuki günümüzde O’nu tanımayan, adını duymayan nice kimseler vardır ki, O’nu
bilemediklerinden dolayı sevmek şöyle dursun bir gün düşmanlık yapmaları bile ihtimal
dairesindedir.

Netice olarak diyebiliriz ki, inkârın asıl sebebi, bilmemektir. Diğer bir tabirle inkâr,
daha çok bilmemekten kaynaklanır. Şunu da ekleyelim: Allah’a (celle celâluhu) karşı
inkârın ve küfrün altında da bilmemek vardır. İnsanlar için muhabbetin öyle bir inkâra
sebep olması bahis mevzuu olsa da bunun Allah’a karşı olmayacağı, olmadığı da bir
gerçektir.



135 Bkz.: En’âm sûresi, 6/76-79.
136 Bkz.: Hallac-ı Mansur, Tavâsîn, s. 44.



KESB-İ ŞER, ŞERDİR

Soru: Cenab-ı Hak çok kötü bir fiil olan zinayı niçin yaratmıştır?
Esasen yaratılıştaki donanım, zina için verilmiş değildir. O, beşerin nesli devam etsin

diye bir cinsî münasebet fiili olarak yaratılmıştır. Neticesi itibarıyla, meşru dairede
kullanılması kaydıyla, çok hayırlı bir ilâhî lütuftur.

Zina ise bu donanımı, gayrimeşru münasebetle israf etme demektir. Dinî terim olarak
zina, bir insanın helâli olan nikâhlı eşiyle kurabileceği ilişkiyi, kendisine haram olan
başkasıyla yapması ameliyesidir. Bu itibarla Allah’ın o duyguyu yaratması değil, kulun
onu gayr-i meşru dairede kullanması zinadır. Allah’ın (celle celâluhu) yarattığı, cinsî
münasebettir ve bu da insana neslin devamı için verilmiştir. Hatta insan neslinin devam
etmesi için o, Allah tarafından verilmiş bir lütuftur, hüsün ligayrihi bir mevhibedir.
Ondan alınan lezzet de, neslini devam ettirebilmesi için insana verilmiş bir peşin ücret
ve bir avanstır. Beşer, bu haz ve zevki meşru dairede kullanmakla mükelleftir. Bunu
suistimal edip kendisine ait olmayan yerlerde kullandığı zaman, zina fiilini irtikâp etmiş
olur.

Allah (celle celâluhu), yarattığı şeyleri umumi neticelere ve umumi hayırlara göre
yaratır. Bunların neticesinde bir kısım kötü şeyler meydana geliyorsa bunlar beşerin
fiiline ait şeylerdir. Zinayı beşer irtikâp eder, dolayısıyla çirkinlik de beşere aittir. Ama
beşer bunu yaparken, fiil Allah tarafından yaratılır. Zina eden kimse, kendi iradesiyle bu
fiili işlediği için de dünyevî-uhrevî cezasını görür.

Kur’ân-ı Kerim değişik âyât-ü beyyinatıyla bu çirkin şeyden insanları şiddetle
sakındırır ki, biz bunlardan bir tanesiyle konuyu noktalamak istiyoruz: َّنِزلا اۤ اوُبَرَْقت  ا  َلَو

ًالِیبَس َءا  َۤسَو ًةَشِحاَف  َناَك  ُهَّن  ِإ  “Sakın zinaya yaklaşmayın! Zira o çirkinliği apaçık,
çok kötü bir kötülük yoludur.” 137 Âyette, sedd-i zeraî esprisine göre, “Zina etmeyin!”
değil “Zinaya yaklaşmayın!” buyruluyor.

Allah bu kahredici bela ve vebadan neslimizi muhafaza buyursun! Âmin!



137 İsra sûresi, 17/32.



EFENDİMİZ’İN RÜYALARDA FARKLI ŞEKİLLERDE
GÖRÜLMESİ

Soru: Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
rüyalarda, bazen sakallı, bazen sakalsız, bazen siyah saçlı, bazen
beyaz saçlı olarak değişik şekillerde görülmesini nasıl izah
edebiliriz?
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadislerinde “Beni rüyasında

gören doğru görmüş olur. Zira şeytan benim suretime giremez.”138 buyururlar. Bu
hakikat açısından ehl-i tahkik, farklı görüşler serdetmişlerdir.

Bazıları, Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (sallallâhu aleyhi ve sellem) ne şekil ve
surette görünürse görünsün, ister sakallı, ister sakalsız olsun, bir kimsenin rüyasında
gördüğü kişi hakkında “Bu zat, Peygamberimizdir.” şeklinde kalbine bir his doğması
durumunda, o zatın Peygamberimiz olduğunu söylemişlerdir. Bazıları da, Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) rüyada kendi sima ve şemaili ile görüldüğü zaman
Peygamberimiz olduğunu, değilse, latîf bir cismin Efendimiz’in şekil ve suretinin aksine
başka bir suretle karşısına çıkıp “Ben Muhammed’im.” demiş olabileceğini ifade
etmişlerdir. İmam Rabbânî Hazretleri, “Efendimiz’in kendi şeklinde görüldüğü zaman
hakkıyla görülmüş olacağını söyler; zira şeytan O’nu temsil edemez.”139 derken, ayrı bir
ekol sahibi olan Muhyiddin İbn Arabî de, “Ne şekilde ve surette olursa olsun, ‘Ben
peygamberim’ diye kişinin kalbine doğan zat Peygamberimizdir.” demiştir. Bu konuda
cumhur dediğimiz ulemanın büyük çoğunluğu daha ziyade Muhyiddin İbn Arabî
Hazretlerinin düşüncesine temayül göstermiştir. Şimdi bu görüşler ışığında meseleyi
biraz daha açmaya çalışalım:

Evvela, şunu ifade etmeliyim ki, Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) görmek ne
şekil ve surette olursa olsun, alâküllihâl bir bişâretin ifadesidir. O’nun değişik
şekillerde görülmesi ise bir kısım mânâları ifade eder. Efendimiz’in Hak’tan kendisinde
mütecelli olan cemali, mübarek siyah saçları, siyah sakalı, endamlı bakışları, yüz
çizgilerindeki tenâsübü ve müstesna bir beşer güzelliği içindeki mahiyetiyle bir insanın
mir’ât-ı ruhunda mütecelli olup da rüyada kendisine görünen kimseye bin bişâret olsun!
Efendimiz’in, kendisine mütenasip ruhunun güzelliğinin dışta aynası olan bu umumi
güzellikten bazıları gitmiş olarak görünürse, bu durum, o insanın mir’ât-ı ruhunda (ruh
aynası) bu işi tamamıyla aksettirmeye mâni, ihtimal, bir kısım isin-pasın bulunduğuna
delâlet eder. Yani bir kimse Allah Resûlü’nü sakalsız görüyorsa Efendimiz’in sakalını
göreceği yerde o kimsenin mir’ât-ı ruhunda bir eksik ve gedik var demektir ki, bu eksik,
mübarek sakalının görülmesine mâni oluyor. Öyleyse böyle bir insan, kendisine çeki
düzen vermelidir. Bu, meselenin bir yönü.



Meselenin diğer yönüne gelince, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bazen
rüyada sevdiği kimselerin nazarlarında mütecelli olur. Yani misal âleminden temessülü
ile onun rüyasına girer. Herhangi bir hâdiseye karşı o şahsın iç âlemindeki durumu
itibarıyla mütecelli olur. Mesela, mühim işleri omuzunda taşıyan bir zata Efendimiz,
gözleri yaşlı ve sakalını tıraş etmiş olarak mahzun bir çehre ile zuhur edebilir. Bunun
mânâsı –Allahu a’lem– şudur: O zatın başına, dolayısıyla davasının başına gelecek bir
badireden ötürü, Hakikat-i Ahmediye’ye dokunan bir şey bulunduğundan Efendimiz
kendi gerçek şeklinin dışında görülmüş ve bir yönüyle o işi teessürle karşıladığını ifade
buyurmuştur.

Binaenaleyh Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) gerçek hüviyetiyle
görülmemesi sadece vicdanın ve gönlün paslı olmasından da değildir. Bazen o
zatın/zatların veya onların temsil ettiği milletlerin başına gelecek bir kısım sıkıntılardan
ötürü mahzuniyet ve mükedderiyet-i Nebeviye o şekilde temessül etmiştir. Mesela bir
şahıs rüyasında, ümmet-i Muhammed’in başına bir bela ve musibet gelmesinden önce
Fahr-i Kâinat Efendimiz’i mescitte görür. O’nun Uhud’da başından aşağıya kanlar
akarken dahi devamlı tebessüm eden mübarek çehresi mahzun, saçı-sakalı ise
dağınıktır. Vâkıa, bu saç ve sakal dağınıklığı, Aleyhissalâtü vesselâm’ın mahiyet-i
hakikiyesiyle alâkalı değildir. Bu durum, Hakikat-i Ahmediye’nin cemaat-i
Muhammediye içindeki bir kısım arızalarını temsil keyfiyetindendir. Bizim dağınık ve
perişan veya dağılacak ve perişan olacak yönümüze, Hakikat-i Ahmediye nazar etmesi
itibarıyla Efendimiz, böyle mübarek saçı-sakalı dağınık şekilde temessül etmiştir.

Hâsılı, Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) hangi şekilde olursa olsun gören kişi
ümitsizliğe düşmesin, mahzun ve mükedder olmasın; gördüğü şahıs, Hakikat-i
Ahmediye’dir. Ayrıca Efendimiz’i rüyasında gören kimseye bir sır verilmiş de olabilir
ki, o rüyayı gören kimse bu sırrını kat’iyen fâş etmemelidir. Şayet kuvve-i mâneviyeyi
takviyeye medar olabilecek bir durum varsa kuvve-i mâneviyesini takviye edecek
kimselere söylemesinde bir mahzur yoktur. Nefsin gururuna sebep olacak hususlar var
ise o zaman da onu gizlemek gerekir. Zira bu durum, Fahr-i Kâinat Efendimiz ile rüyayı
gören zat arasında bir sır olarak kaldığı müddetçe, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) sırrına karşı bir saygı ifade edilmiş sayılır.



138 Buhârî, ilim 38; Müslim, rüya 10.
139 Bkz.: İmam Rabbânî, el-Mektûbât 1/112 (107. Mektup).



ALLAH RESÛLÜ’NÜN ANNE VE BABASI CENNETLİK Mİ?

Soru: Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir sahabiyle
konuşurken, “Senin baban da, benim babam da Cehennem’dedir.”  diyor.
Hâlbuki asrımızın büyük imamı, Nebiler Serveri’nin anne ve
babasının Cennetlik olduğunu söylüyor.140 Ne dersiniz?
Bir kısım sahih kaynaklarda Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendi pederi

hakkında böyle bir söz söylediği vâriddir. Malum olduğu üzere Efendimiz’in –ben öyle
diyeceğim– peder-i muhteremleri Hazreti Abdullah, Fahr-i Kâinat Efendimiz küre-i arzı
şereflendirmeden evvel ahirete irtihal etmişlerdi. Henüz yirmi küsür yaşlarındaydı.
Hanifti ve puta tapmamıştı. Nikâhla evlenmiş bir insandı. Onun babası Abdülmuttalip
de öyleydi. Zira Fahr-i Kâinat Efendimiz, “Ben –devirden devire, aileden aileye
intikal ile seçilerek gelen– Âdemoğulları soyunun en temizinden naklolundum.
Nihayet şu içinde bulunduğum (Hâşimî) câmiasından neş’et ettim.”141 buyururlar.
Hazreti Abdullah da nezih bir insandı. Peşinde dilberlerin yüzlercesi olduğu hâlde o
Benî Zühre’den anaların anası, insanlığın en büyüğüne ana olan Hazreti Âmine’yle
evlendi.

Allah Resûlü’nün “Senin baban da, benim babam de Cehennem’dedir.” buyurduğu
hâdise, Efendimiz ile İmran’ın babası Husayn arasında geçmişti. Müşrikler, “(Sen sözü
sohbeti yerinde, aklı başı yerinde bir insansın.) O, atalarının tapıp bağlanageldiği
putları tezyif ediyor. Git onunla konuş, bundan vazgeçsin.” diyerek İmran’ın babası
Husayn’ı, Efendimiz’e gönderirler. Husayn’ın oğlu İmran yeni Müslüman olmuştu.
Husayn, Efendimiz’in huzuruna geldiğinde, daha çiçeği burnunda delikanlı olan oğlu
İmran da orada oturmaktaydı. Babasını görünce yüzünü ekşitti. Husayn, Efendimiz’le
konuşmaya durdu ve bir ara Allah Resûlü’ne şöyle bir soru sordu: “Yâ Muhammed! Sen
mi hayırlısın yoksa baban mı?” Aslında bunlar, karşıdakini susturmak için başvurulan
diyalektiklerdi. İşte bunun üzerine Efendimiz, “Senin baban da, benim babam da
Cehennem’dedir.” buyuruverdi. Daha sonra da diyalog şöyle devam etti.

– Ya Husayn, sen kaç ilâha kulluk yapıyorsun?
– Yedi tane yerde, bir de gökte olmak üzere sekiz ilâha kulluk yapıyorum.
– Sana bir zarar isabet ettiğinde kime yalvarır, yakarırsın?
– Göktekine.
– Malın helâk olduğunda kime yalvarırsın?
– Göktekine.
– Demek ki O, senin dualarına tek başına icabet ediyor, sen ise O’na hiç gereği

yokken ortak koşuyorsun! İslâm ol kurtul!
Bunun üzerine Husayn, ikna olur ve “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah”



diyerek İslâm’a girer. Orada bulunan oğlu, sevincini babasına sarılarak gösterir. Bu
manzara karşısında Efendimiz dolu dolu gözleriyle şöyle buyurur: “İmrân’ın yaptıkları
gözümü yaşarttı. Biraz evvel babası içeri girdiğinde onu kâle almamış ve tazimde
bulunmamıştı. Lâ ilâhe illallah deyince hemen kalktı ve babalık hakkını ödedi.”142

Yine bu minvalde başka bir hadis-i şerif daha vardır. Allah Resûlü bir gün, ashabının
huzuruna hüzünle gelir ve “Anneme istiğfarda bulunmak için Rabbimden izin istedim
fakat bana izin vermedi.” derler.143

Ancak bu rivayetlerin dışında, Allah Resûlü’nün anne ve babasının iman ettiklerine
dair buyurdukları bir hadis-i şerifte ise Fahr-i Kâinat Efendimiz’in, Cenab-ı Hak’tan,
anne ve babasını ihya buyurmasını istediği, Allah’ın da onları ihya buyurduğunu ve iman
ettikleri rivayet edilmektedir.144 Vâkıa bu hadis, hadis nakkadı nazarında tenkit edilerek
zayıf olduğu söylenmiştir ama, meselenin çok tariklerle ele alınması, huffâzdan pek
çoklarının bu mesele üzerinde durmaları, rüşd ve hidayetlerine dair başka deliller de
bulunması, mesela hanif olmalarının muhtemel olması ve puta secde etmemiş olmaları,
peygamber olmadığı bir devirde vefat etmeleri, fetret devrinin insanları olmaları gibi
pek çok esbapla beraber bir de zayıf dahi olsa bu hadis-i şerif meseleye inzimam edince
biz, Efendimiz’in annesinin ve babasının, daha evvel olmasa bile sonraları kurtulmuş
olacakları kanaatindeyiz…

Burada akla şöyle bir soru gelebilir: “Fahr-i Kâinat Efendimiz niçin o zaman “…
Cehenemdedir?” dedi de sonra kurtuldukları bişâretini verdi?”  Efendimiz’in anne ve
babası, muhtemelen o zaman cahiliye devrine ait bir kısım huylarından ötürü henüz
berzahta bekliyorlardı. Ehl-i Cennet olduklarına dair bir emare ve nişan belirmişti.
Ayrıca Hazreti Âmine vefat ederken beş-altı yaşındaki masum çocuğunun yüzüne
bakarak şöyle diyordu: “Ben de her fâni gibi vefat edeceğim fakat geriye hiçbir fâniye
nasip olmayan hayırlı bir evlat bırakıyorum.”145 O büyük ana, hakikat gamzeden sima-i
pâk-i Ahmedî’den çok büyük hakikatler keşfetmişti. İşte o evladının yüzü suyu
hürmetine Cenab-ı Hak daha sonra onları berzah azabından kurtarmış ve Cennet-i
Firdevs’e i’lâ buyurmuştu. Erhamürrâhimîn olan Hazreti Allah (celle celâluhu), hiç
mümkün mü ki, bu kadar ümmet-i Muhammed’in elinden tutan Fahrurrusül Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) muhterem peder ve validesini Cehennem’e koysun!

Kaldı ki başta Buhârî olmak üzere muhaddisler şu noktayı da bize intikal ettirirler:
Süveybe, Ebû Leheb’in cariyesi idi, âzât edildikten sonra bir müddet Efendimiz’i
(sallallâhu aleyhi ve sellem) emzirmişti. Hayatı boyunca İslâm’a düşmanlık yapan Ebû
Leheb, öldükten sonra Cehennem’de azap çekerken görülür. (Cenab-ı Hakk’ın
muamelesi) sorulduğunda ise: “(Cehennem’de) hiçbir hayır görmedim. Fakat
Süveybe’yi âzât ettiğimden dolayı şununla sulandım.” diyerek baş parmağıyla şahadet
parmağı arasında bir delik gösterir.146

Evet, Cenab-ı Hak katında Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) çok yüce



bir yeri vardır. Allah (celle celâluhu), Efendimiz’in, anne ve babasının Cennetlik
olması için yaptığı duaları kabul buyurmuş ve onları Cennet’ine almıştır.



140 Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.435 (Yirmi Sekizinci Mektup, Sekizinci Risale Olan Sekizinci Mesele).
141 Buhârî, menâkıb 23.
142 İbn Hacer, el-İsâbe 2/87.
143 Müslim, cenâiz 105; Nesâî, cenâiz 48.
144 Bkz.: el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 1/63.
145 es-Suyûtî, el-Hasâisu’l-kübrâ 1/135.
146 Buhârî, nikâh 20; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 7/162.



HER KAVME PEYGAMBER GÖNDERİLMİŞTİR

Soru: Kur’ân, her kavme o kavmin dilini konuşan bir peygamber
gönderildiğini bildiriyor. Buna göre Türk kavminin peygamberi
kimdir?
Cenab-ı Hakk’ın (celle celâluhu) peygamber gönderip hak mevzuunda irşat etmediği

toplumlar dalâlet içinde bocalayacaklardır. Şayet Cenab-ı Hak bir gün bunları sigaya
çeker ve Cehennem’e koyarsa acaba bunlara zulmedilmiş gibi olmaz mı? Kur’ân-ı
Kerim işte bu düşünceyi reddetmek için, “İçinde uyaran bir peygamberin zuhur
etmediği hiçbir millet yoktur.” 147 buyurur. Yine Cenab-ı Hak, “Peygamber
göndermeden hiçbir kimseye azab etmeyiz.”148 şeklinde ferman eder. Bu iki âyeti yan
yana getirdiğimiz zaman anlıyoruz ki, Cenab-ı Hak, peygamber göndermeden kimseye
azap etmiyor ve her toplum için mutlaka bir peygamber gönderiyor. Bu mevzuda
Kur’ân-ı Kerim’in nasslarına itimat etmek çok önemlidir.

Bugün insanlık tarihiyle meşgul olan ilim adamları dünyanın her yerinde din
telakkisinin aşağı yukarı aynı olduğu noktasında birleşiyorlar. Amerika yerlilerinden
Afrika içlerindeki en ilkel kabilelere kadar hepsinin bir Allah telakkisine sahip
bulundukları görülecektir. Hatta oraya giden bir ilim adamı, her şeyiyle ilkel görünen
bir kabilenin ibadet ettikleri zatı, “O, yemez-içmez, beşerî arızalardan münezzehtir. O,
doğmaz doğurmaz, ne kimseye baba olur ne de babası vardır.” şeklinde tavsif etmiştir ki
bu, tıpkı İhlâs-ı Şerif’te bize anlatılan tevhid-i ulûhiyet gibidir.

Ulûhiyet anlayışı, Mekke’deki müşrikler arasında da vardı. Ama bu, içine şirk
karışmış bir anlayıştı. Zaten Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) babasının ismi
de Abdullah’tır (Allah’ın kulu). Allah’a inanan bu insanlar, putları, Allah nezdinde
şefaatçi olarak kabul ediyorlardı. Efendimiz, Husayn’la konuşurken, putların âcizliğini
de gösteren sorular sormuştu. Malı helâk olduğunda veya kendisine bir zarar isabet
ettiği zaman kime ellerini açtığını sormuş, o da bütün putlara hâkim olan gökteki ilâhı
işaret etmişti.149 Onlara putların ne mânâya geldiği sorulunca da âyetteki ifadeyle “Biz
onlara sırf bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz.”150 diyorlardı. Bundan da
anlaşılıyor ki, cahiliye devrinde tevhid akidesi ve ulûhiyet anlayışı tamamen silinip
gitmiş olmasına rağmen derinleştikçe orada da bir peygamberin sesi, soluğu
duyuluyordu. Ne var ki biz, Arap yarımadası ve civarında gelen peygamberlerin –
üçünde ihtilaf olmak üzere– sadece yirmi sekiz tanesini biliyoruz. Sair coğrafyalarda
gelen peygamberler mevzuunda ise hiçbir malumata sahip değiliz ve bu konuda ancak
ihtimaller üzerinden fikir yürütebiliriz.

Hindistan, dinlerin bol olduğu bir yerdir. Dil gibi din de Hindistan’da Sanskritçedir
âdeta. Orada bin çeşit din vardır ve çeşitli mezheplere ayrılmış bu dinlerin en başında



Budizm, Brahmanizm gibi dinler gelir. Buda, kendisini bir peygamber olarak görür ama
Nirvana’ya (her şeyin yokluğa gidip dayanması) inanır. Bu, Brahman’ın tenâsüh
(reenkarnasyon) akidesine karşı bir dirsek dayamadır. Belki bunlar da Hazreti Mesih
(aleyhisselâm) gibi hak bir dinle gelmişti de sonradan değişikliğe uğradı. Bu konuda
elimizde bir bilgi yok. Sokrates de bulunduğu yere göre böyle düşünülebilir. Zira,
yaşadığı zaman ve bölgede felsefe çok ilerideydi.

Bazı insanlar, ırklarına aşırı bağlılıklarından ötürü kendi ırkı içinde zuhur eden
büyük imparatorları peygamber göstermek istemişlerdir. Mesela, Türkler Müslüman
olmadan evvel Şamanizm’e inanıyorlardı. Onlar, bu dini daha ziyade devlet reislerine,
başbuğlarına götürüp bağlıyorlardı. Bazı insanların Mete ve Oğuz Han gibi kimseleri
peygamber görmeleri bu hissiyata göre yakın bir ihtimaldir. Ancak biz, peygamber
olmayan birisinin peygamberliğine, peygamberin de peygamber olmadığına inandığımız
zaman küfre gireceğimiz endişesiyle onlar hakkında böyle bir hüküm vermekten
korkarız. Şayet Oğuz Han’ın ve Mete’nin hakikaten peygamberlik ifade eden
davranışları, buna göre hayatı, aileyi ve cemiyeti düzene koyacak kanunları, dünya ve
ukba arasında bir bağ tesis edecek prensipleri varsa, biz bu konuda meskûtün anh geçer
(susar) ve bir şey demeyiz. Bunun mânâsı da, hükmümüzü izhar etmemektir. Belki, bu
türden kimselerin de Hazreti Mesih (aleyhisselâm) gibi peygamber olduğu fakat
dinlerinin tahrif edilmiş olabileceği söylenebilir...



147 Fâtır sûresi, 35/24.
148 İsra sûresi, 17/15.
149 İbn Hacer, el-İsâbe 2/87.
150 Zümer sûresi, 39/3.



DİNLERİN ÖZÜ AYNIDIR

Soru: Neden bir tane din gelmemiştir? Yahudilik, Hıristiyanlık ve
daha başka dinler olacağı yerde, ta baştan İslâm dini gelse ve
başka bir din gelmeseydi, daha iyi olmaz mıydı?
Esasen temelde farklı dinler yoktur, –zamanın gerektirdiği teferruattaki farklılıklar

müstesna– baştan bu yana gelen dinlerin hepsi İslâm dinidir. Haddizatında din;
insanların ferdî, ailevî ve içtimaî hayatını düzene koyan, Allah (celle celâluhu)
tarafından konulmuş bir ilâhî kanunlar mecmuasıdır ve insanları kendi iradeleriyle
mutlak hayra sevk eden bir düsturlar mecmuasından ibarettir.

İnsanların, iradelerini kullanarak dünyevî ve uhrevî hayra ulaşmaları ta Hazreti
Âdem’le (aleyhisselâm) başlamış, daha sonra Hazreti Nuh (aleyhisselâm), Hazreti
İbrahim (aleyhisselâm), Hazreti Musa (aleyhisselâm), Hazreti İsa (aleyhisselâm)... gibi
peygamberlerle devam etmiş, son şekli diyeceğimiz etemmiyet ve ekmeliyetini
Efendimiz’le (sallallâhu aleyhi ve sellem) bularak asrımıza kadar gelmiştir. Ancak
beşer, Hazreti Âdem’le başlarken, henüz rüşdüne ermemiş bir çocuk gibidir. Rüşdünü
idrak edip fikren, ruhen ve kalben geliştikçe, mevzuatta beşerin teşkil edeceği içtimaî
yapıya göre teferruatta değişiklikler göstermiştir. Teferruatta değişiklik olurken temel
prensiplerde asla bir değişme olmamıştır. Hazreti Âdem (aleyhisselâm) devrinde
Allah’a, ahirete, kitaba... ve imanın bütün esaslarına inanıldığı gibi, en kâmil devre olan
Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) devrinde de bu esaslar üzerinde
durulmuştur.

Evet, iman esasları değişmezken, beşerin durumuna göre teferruatta bazı değişmeler
olmuştur. Mesela, fertler eskiden üçer-beşer kişilik gruplar hâlinde yaşarlarken sonraki
bir devirde kabile hayatı yaşanmaya başlanmıştır ki işte o zaman, bu kabileyi idare
edecek kanunlar ve teferruatların değişmesi zaruri hâle gelmiştir. Zira, üç-beş kişiyi
idare eden kanunlar bir kabileyi idare edemezdi. Din mübelliğinin karşısına daha
kalabalık toplumlar çıkınca, yine füruatta değişme olması kaçınılmazdı. Dinin bütün
insanlıkla alâkalı olmasını konuştuğumuz zaman ise teferruatta değişme olmamasını
düşünmek mümkün değildir. Bir çocuğa vereceğimiz terbiye, on beş yaşındaki insana
vereceğimiz terbiyeden farklı olduğu gibi, yirmi beş yaşında terbiyesini düşündüğümüz
bir insana vereceğimiz terbiye de aklını başına alamamış, hâlâ dalâlet içindeki bir
kişiye anlatacağımızdan çok farklı; keza kültürlü ve gün görmüş bir insana vereceğimiz
terbiye daha farklı olacaktır.

İnsanlık, Hazreti Âdem’den (aleyhisselâm) beri hâdiselerin kendisini yetiştirmesiyle
kemalde belli bir noktaya ulaşmıştır. İşte bu noktaya ulaşacağı âna kadar uğradığı
merhalelerde kendisini irşat etmek için gelen peygamberler, onun diliyle; sosyal
seviyesi, idrak seviyesi ve kalbî hayatının seviyesi ile ona hitap etmişlerdir ki, buna



“tenezzülat” diyebiliriz. Kâmil bir beşere, Hazreti Âdem’in kendi cemaatine hitap ettiği
şekilde konuşulursa, bu konuşulanlar, o cemaatin ufkunun altında; Hazreti Âdem’in
cemaatine de Hazreti Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) diliyle konuşulursa,
onların da başının üstünde, anlaşılması zor bir hâl alacağı kaçınılmaz olur. Binaenaleyh,
beşerin tedricî (kademeli) gelişim ve tekâmülüne göre, usûlde değil, teferruatta emirler
farklı farklı gelmiş ve buna göre de dini tebliğ eden insanların ismini almıştır.

Haddizatında din, İslâm dinidir. ُمَالِْسإ ْلا َدْنِع ِهللا  َنيِّدـلا  َِّنإ   “Allah katında hak
din, İslâm’dır.”151 Hazreti Âdem’den (aleyhisselâm) beri de din, İslâm dini olarak yâd
edilmiştir. Yahudilik bir zaman içlerinden pek çok peygamberin zuhur ettiği bir topluma
izafe edilmektedir. İçlerinden peygamberler zuhur ettiği ve o günkü topluma bunlar
hükmettiği için din bunların adını almış; Hazreti Mesih (aleyhisselâm), beşere yeni bir
irşat çerçevesi ile gelince de, o gün İslâm dini, Hazreti Mesih’in adına isnat edilmiş ve
İsevilik veya Hıristiyanlık denmiştir. Nitekim bugün bazıları yanlışlıkla veya başka
mülâhazalarla Efendimiz Hazreti Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) getirdiği
esaslara Muhammedîlik diyorlar ki, bu büyük bir yanlıştır.

Netice itibarıyla, temelde bir din farklılığı yoktur. Sadece dinlerin teferruatında
beşere hitap şekliyle alâkalı farklılıklar vardır. Bu zaviyeden de devr-i Âdem’den
günümüze kadar din aynıdır. Yani aslı itibarıyla Hıristiyanlık aynı Yahudilik; Yahudilik
de aynı Hıristiyanlık’tır. Değişen sadece muhatap olan cemaatin seviyesine göre tarz-ı
telakki ve tebliğin şeklidir. Şayet bugün Müslümanlar tebliğe bağlı temsili ve “Herkes
bizim gibi olsun!” anlayışı yerine evrensel insanî değerlerle birlikte hâl dilini
kullansalardı her şey çok daha farklı olacaktı. İnşâallah bir gün öyle olsun!



151 Âl-i İmran sûresi, 3/19.



CENNET’E UYGUN YAŞ

Soru: Cennet’te erkeklerin otuz üç, kadınların da on altı-on sekiz
yaşlarında olacağı söylenince birisi itiraz ederek, “Bu durumda
insan, anne ve ninesinden daha büyük olabiliyor. Hâlbuki, anne-
evlat münasebeti Cennette de devam edeceğine göre bu mümkün
görünmemektedir.” dedi. İzah eder misiniz?
İnsanların Cennet’e otuz üç yaşında gireceklerine dair bazı hadis-i şerifler var ki

bunların çoğu hasen derecede kuvvetli rivayetlerdir.152 Kadınların da, erkeklerin de
yeniden inşa edileceğini Kur’ân-ı Kerim sarih bir surette anlatır. Bu konuyu anlatan
âyette Cenab-ı Hak, اًباَرَْتأ اًبُرُع  اًراَكَْبأ  َّنُھاَنْلَعَجَف  ًءاَۤشِْنإ  َّنُھاـَنْأَشَْنأ  اَِّنإ   “Biz onlara,
eşlerini, kendileriyle aynı yaşta olarak, yeniden inşa ve ter ü taze vücutlar olarak
yaratacağız.”153 buyurur.

Yeniden inşa edilme meselesi Kur’ân âyetiyle sabit olduğu gibi hadislerde de
insanların otuz üç yaşında diriltileceği ve hoşrolacağı ifade edilir.154 Kur’ân-ı Kerim
ise bu mevzuda bize eşlerin aynı yaşta olacağını söyler. “Biz onlara, eşlerini,
kendileriyle aynı yaşta olarak, yeniden inşa ve ter ü taze vücutlar olarak
yaratacağız.” âyetindeki “etrâb” kelimesi “eş” mânâsına gelmektedir. Bu itibarla her
iki taraf da ter ü taze olacak demektir.

Hadislerde gördüğümüz, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sayılı
latifelerinden birisi; bir gün Huzur-u Risalet-penahiye yaşlı bir kadın geldi ve “Ya
Resûlallah! Dua et, Allah beni de Cennet’e koysun.” dedi. Efendimiz ise latifeyle,
“Yaşlılar Cennet’e giremez.” buyurdu. Kadıncağızın latifedeki nükteyi anlamayıp
üzüldüğü bildirilince Allah Resûlü “(Ona haber verin) yaşlılar Cennet’e gençleşerek
gireceklerdir.” buyurdu.155

Soruda bir de dede ve torunların hepsi otuz üç yaşında olacaksa, anne-çocuk
münasebetinin nasıl olacağı şeklinde bir beyan var. Bu, sadece bir takıntı olsa gerek.
Bununla beraber bazen şeyhle mürid arasında böyle münasebetler de olabilir. Bazen
şeyh genç olabilir. Mürid şeyhinden yaşlı dahi olsa, edeb-i nezihane dairesi içinde ona
ikram ve tazimde bulunur. Mesela, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) kırk yaşında
nübüvvetle serfiraz olmuştur. Hazreti Ebû Bekir de (radıyallâhu anh) hemen hemen aynı
yaştadır ama, Kâinatın Fahrı (sallallâhu aleyhi ve sellem) karşısında hep elpençe divan
durur. O, beraber yaptıkları hicretin sonunda Kuba’da Efendimiz’in yanında oturuyordu
ve Allah Resûlü’ne de çok benziyordu. Gerçi, Efendimiz biraz daha cüsseli, âbide bir
insandı. Tuttuğu zaman koparır, konuştuğu zaman tesir eder, ağladığı zaman ağlatırdı.
Eksiksiz bir insan ve tam bir liderdi. Buna karşılık Hazreti Ebû Bekir daha zayıftı, ama
O’na çok benziyordu. Bu sırada bazıları Efendimiz’le karıştırarak ona tazimde



bulunuyorlardı. O, zarif ve ruh inceliğine sahip olan insan dışarıdan gelen, kimin nebi,
kimin ümmet olduğunu anlasın diye hemen eline bir yelpaze alıp Efendimiz’in yanında
yelpaze sallamaya dururdu.156 Yaşı aynı veya büyük olmakla beraber hiç kimse O’na
karşı hürmette kusur etmiyordu. Yine Efendimiz’in amcası Hazreti Hamza da
(radıyallâhu anh) O’ndan yaşlı, fakat hürmette asla kusur göstermeyen bir insandı.

Demek ki, yaş esasen izafî bir büyüklük ifade ediyor. Babalığın, ana ve nine olmanın
bu insanlara kazandırdığı büyüklük hakkı yücedir ve kimse bu mevkiden onları
indiremez ama, asıl büyüklüğe gelince o, kalbin ve ruhun büyüklüğüdür.



152 Tirmizî, sıfatu’l-cenne 12; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/343, 415, 5/243.
153 Vâkıa sûresi, 56/35-37.
154 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 20/256; Heysemî, Mecmau’z-zevâid 10/334; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl

14/207.
155 Tirmizî, eş-Şemâil s.199; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 5/357.
156 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 3/20; Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-mülûk  1/571.



GÖĞÜN YARILMASI

Soru: ْتََرطَفْنا ُءاۤ  َ مَّسلا اَِذإ   “Gök yarıldığı zaman…”157 âyet-i kerimesini
açıklar mısınız? Semada yarılmaya müsait bir tavan mı var?
“Gök yarıldığı zaman…” âyetinde, yarılma mânâsına gelen kelime “َط-َر ”َف-

kökünden türemiş “infitâr” kelimesidir. Eskiler semayı, lahana kabuğu gibi üst üste
katlar şeklinde tasavvur ediyorlardı. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Miraç
mucizesi bahis mevzuu olunca, devrin insanları, lahana kabuğu gibi olan semanın
kabuklarının açılıp Allah Resûlü’nün dışarıya çıkamayacağını düşünüyorlardı. O günkü
inananlar da bunun böyle olduğunu zannediyorlardı.

Yine o devrin insanları, âyette ifade edilen göğün yarılmasını da aynı Miraç
hâdisesinde düşündükleri gibi zannediyorlardı. Onlar ikinci âyet olan, “Yıldızlar
parçalanıp etrafa saçıldığı zaman...”158 ifadesini semaya kakılıp çivilenmiş gibi duran
yıldızların düşmesi için göğün kabuklarının parçalanması şeklinde anlıyorlardı. Yani
kıyamet kopunca, yıldızlar düz bir yüzey hâlinde olan gökten aşağıya doğru dökülecek
şeklinde fikir yürütüyorlardı. Yeni astronomiye göre biz, semayı böyle anlamadığımız
gibi “infitâr”ı da böyle anlamayız.

Evet biz, göğün yarılmasını modern bilimlerin de açıklamalarıyla başka türlü
anlıyoruz. Hazreti Allah, Rahman Sûresi’nin başında ve daha başka yerlerde, gökler ve
yer arasında bir denge ve ölçü koyduğunu ferman eder.159 Şimdilerde meseleyi, ister
Newton’un çekim kanunu, ister Einstein’in izafiyet teorisi, isterse başka bir yaklaşımla
ele alalım, kâinatta bir ölçü, bir nizam vardır. Artık bugün yerle gök mabeyninde ve
cisimler arasında bir münasebetin ve dengenin olduğu kabul edilmektedir. Nitekim Ay’a
seyahat yapıldığı zaman bu dengeden istifade edilmiştir. Şimdilerde atmosferin belli
tabakalara ayrılmış olması ve her tabakanın kendi içinde belli bir yoğunluğunun
bulunması ve buralarda ciddi bir hendesenin hükümfermâ olması sayesinde dünyadan
Ay’a ne kadar zamanda ve nasıl gidileceği çok rahatlıkla hesap edilmekte ve bu hesapta
da çok az yanılmalar olmaktadır. Zannediyorum günümüz trafik idaresi yeryüzündeki
karayollarında bu kadar sıhhatli bir seyr ü sefer sistemi henüz oluşturamamıştır.
Bugünün insanları konunun hendesî yönüne vâkıf olunca bu seyr u seyahat da rahatlıkla
temin edilebiliyor. İşte bu da yere ve göğe bir muvazenenin, bir mizanın konulmuş
olduğuna delâlet eder.

Allah (celle celâluhu), semayı yükseltmiş ve bir mizan vaz’ etmiştir. Semada
çekmeler ve itmeler şeklinde belli ölçüler vardır. O, Allah’ın varlığına ve birliğine
delâlet eden müthiş havası ve keyfiyetiyle, kıyamete yakınlığı izafî bir zaman içinde
infitâr edip yarılacaktır. Bunun mânâsı, işte bu muhteşem kanun ve nizamın bozulup
başka bir hâl alması demektir. Mesela, o zaman artık yıldızlar birbirini çekeceği yerde



çekmeyecek, belki değişik harikulâde kanunlar içinde çarpışacak, atomik keyfiyetler
içinde ciddi parçalanmalar olacak ve bütün zerrât-ı kâinat iyonlaşmaya doğru
gidecektir.

Hâlık (yaratan), bu muhteşem kâinatı kurduktan sonra yok edecek ve sonra
azametiyle, mekândan münezzeh o Sultan-ı Zîşân (celle celâluhu), “Bugün mülk ve
hâkimiyet kimin?”160 diyecektir. Bütün nispî mülk sahipleri yok olacak ve cevap olarak
da “Mutlak galip, tek hâkim olan Allah’ın!”161 denilecektir.

Binaenaleyh “infitâr-ı sema” denildiğinde, göklerin şak şak yarılması, ondaki nizam
ve intizamın altüst olması ve mizanın ortadan kalkmasıyla yıldızların sağa sola dağılıp
saçılması anlaşılmalıdır. İki tane cismin birbirine temasıyla oluşacak patlama
neticesinde meydana gelen dehşetli hâdiseler ve bunun karşısında semaların çarpışması
keyfiyeti düşünüldüğü zaman, âyette tasvir edilen hâdisenin nasıl müthiş bir hâdise
olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Onun için, Kur’ân’ın da anlattığı şekilde, bu hâdiseler
içinde denizler yanar, dağlar yürür ve koca sistemler küçük toz parçaları gibi sağa-sola
saçılır ve başka bir hâl olur.

Cenab-ı Hak, mü’min olarak ruhlarımızı kabz edip, bize o dehşetli günleri
göstermesin. Âmin!



157 İnfitâr sûresi, 82/1.
158 İnfitâr sûresi, 82/2.
159 Bkz.: Rahman sûresi, 55/7; Furkân sûresi, 25/2; Nuh sûresi, 71/15.
160 Mü’min sûresi, 40/16.
161 Mü’min sûresi, 40/16.



RAHMAN SÛRESİ’NDEKİ TEKRARLARIN HİKMETİ

Soru: Rahman Sûre-i Celîlesinde 31 defa tekrar edilen ِءَۤالٰا َِيأِبَف  ّ
162 ِناَبِّذـَكُت اَمُك  ِبَر ّ  âyetiyle önceki âyetler arasında siyak ve sibak
bakımından nasıl bir alâka kurulabilir? Bu ifadelerde dünyevî,
teknik ve fennî birtakım nimetlere işaret var mıdır?

ِناَبِّذَكُت اَمُّكِب  ِءَۤالٰا رَ َِيأـِبَف  ّ  ifadesi, “(Ey insanlar ve cinler!) O hâlde Rabbinizin
hangi nimetini yalan sayacaksınız?” anlamına gelmektedir. Bu sûre-i celîlede
zikredilen âyetlerin pek çoğunun zâhiren böyle bir fezleke ile güçlü bir ilgisi vardır.

Mesela ٍرَان ْنِم  ٍجِراَم  ْنِم  َّناَۤجْلا  ََقلَخَو  ِراَّخ  َفْلاَك ٍلاَصْلَص  ْنِم  َنا  َسْنِْإلا ََقلَخ 
(İnsanı kiremit gibi pişmiş çamur ve balçıktan, cinni ise hâlis ateşten yarattı.)163

âyetleri, insan ve cinnin yaratılışına dikkatleri çekerek var olmadaki büyük nimeti
hatırlattıktan sonra ِناَبِّذَك اـَمُّكِبَر ُت ِءَۤــالٰا  ِي  ّ َأِبَف  “Rabbinizin hangi nimetini yalan
sayıyorsunuz?” buyrulur.

Daha sonra da ِنْي َ بِرْغَمْلا ُّبَرَو  ِنْي  َ قِرْشَمْلا ُّبَر   “O hem iki maşrıkın (doğunun),
hem iki mağribin (batının) Rabbidir.”164 âyet-i kerimesi gelir ki, bu iki maşrık ve iki
mağrip başka bir yerde de ِ بِراَغَمْلاَو ِقِراَـشَم  ْ لا ِبَرِب  ّ ُمــِسْقُأ  Bütün“ فَۤــَال 
maşrıkların ve mağriblerin Rabbine yemin ederim.”165 şeklinde geçer. Rahman
Sûresi’nde geçen iki maşrık ile iki mağrip ifadesi, kış ve yaz günlerinin en kısa ve en
uzun günlerle hâsıl olan değişik doğuş ve batış noktaları olabilir. Nitekim Güneş bir
yarıkürede doğarken, diğer yarıkürede batar. Bu âyet aynı zamanda şu hususlara da
imada bulunur: Güneş, Allah’ın (celle celâluhu) emriyle doğar ve batar. Bu doğup
batma, her gün farklı açılarla vâki olur. Dünya’nın da, Güneş’in de Rabbi O’dur.
Bunların ayrı ayrı sahipleri olsaydı, bu uyum olmazdı. Maşrık-mağrip ve bu ikisinin
arasındaki her şeyi yaratan Allah’tır. Kâinatın hikmetli nizamının sahibi de yine O’dur
(celle celâluhu).

Böylece bu âyetle iki maşrık ve mağribe dikkat çekilmektedir ki çok önemlidir.
Hâlbuki ne maşrık ne de mağrip ikiden ibarettir. Pek çok maşrıklar ve mağripler vardır
ki, yukarıda işaret edildiği gibi diğer âyette de dikkatler o hususa çekilmektedir. Zira
Güneş her gün ayrı bir maşrıktan doğup ayrı bir mağripten batar. Onun batışı ve doğuşu
her gün saniye saniye, derece derece değişir. Bunda ise bir bakıma pek çok mağripler
ve maşrıklar vardır ki, cemi sigasıyla bu hakikat anlatılmaktadır. Umumi mânâda
Güneş’in çeşitli maşrıklardan ve mağriplerden doğması büyük bir nimettir. Çünkü
bununla mevsimler meydana gelmekte ve bu mevsimlere has ilâhî nimetler
nazarlarımıza ve istifademize arz edilmektedir. İşte Cenab-ı Hak, bütün bu nimetleri
bizim nazarımıza vererek ِناَبِّذَكُت اَمُّكِبَر  ِءَۤالٰا  َِيأِبَف  ّ  der ki, biz bu ifadelerle yukarıdaki



âyet arasında tam bir uyum görürüz.
Ancak ben, soru içinde şöyle bir sorunun da olduğunu hissediyorum: اَم ُ كَْیلَع ُلَسْرُي 
ِناَر ِ صَتَْنت َالَف  ٌساَحُن  ٍرَان وَ ْنِم  ٌظاَوُش   “Üzerinize ateşler, duman alevleri gönderilir

de artık kendinizi savunamazsınız.”166 dendikten sonra “Rabbinizin hangi nimetini
yalan sayıyorsunuz?” buyrulması arasında nasıl bir münasebet vardır?

Evvela, umumiyet itibarıyla tefsirciler, bu âyetin ahirete baktığı üzerinde dururlar.
Onlar eserlerinde, kıyamet koptuğu zaman bu tür ateşlerin cin ve insin üzerine
dağlarvari kıvılcımlar hâlinde saçılacağından ve mahşerdeki dehşetengiz manzaralardan
bahsederler. Cin ve insin inanmayanlarının üzerine gönderilen bu üst üste kıvılcımlar,
Cehennem’den dışarıya fırlayan atomik ateşlerdir. Alevsiz, dumansız ve kor hâlinde
düştüğü yeri yakan ve demiri eritip sıvı hâline getiren korkunç bir ateştir. Cenab-ı Hak
istikbalde bu türlü ateşleri üzerimize salacağını haber verirken, “Rabbinizin hangi
nimetini tekzip ediyorsunuz?” sözüyle zâhiren bir münasebet görülmüyor gibidir.
Ancak bunda da Kur’ânî bir nükte vardır. Şöyle ki, konuyu ahirete bakan yönüne göre
mütalâaya alacak olursak, orada Allah (celle celâluhu), ins ve cinnin üzerine ateş
salacaktır. Bu, Kur’ân’ın uyaran, ürperti veren âyetlerinde ifade edilmektedir. Kur’ân,
mü’minlerin imanda devam ve sebatlarını temin ederken onun bir yaptırımı söz
konusudur. O da emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münkerdir. Aslında, cihadın bütün
çeşitleri müeyyidattandır. Biz bu disiplinlere tutunmak suretiyle istikametimizi devam
ettiriz. Bunda aynı zamanda “rekâik” dediğimiz bir husus vardır ki, o da Cennet’e karşı
şevkimizi kamçılama ve Cehennem’le korkutma şeklinde vaz’ edilmektedir.
Binaenaleyh biz, istikameti, sırat-ı müstakimi kazanmada nasıl Cennet bişâretini
almakla zevk ve şevke geliyoruz, aynen öyle de Cehennem endişesiyle de ayrı bir
dinamizm yaşarız. O hâlde Cehennem’in ve onun “nâr” ve “nuhâs”tan olan ateşlerinin,
cin ve insin üzerine dağlar azamet ve cesametinde kıvılcımlar hâlinde saldıracağını
hatırlatmak öyle bir terhîbdir ki, cin ve ins bundan endişe edecek, sırat-ı müstakime
yönelecek ve dolayısıyla farklı bir kazanımla sevinecektir. Öyleyse burada da
“Rabbinizin hangi nimetini tekzip ediyorsunuz?” gayet yerindedir.

İkinci olarak, bu, Rabbisini bilen cin ve inse bir hitaptır. Zira Allah’ı (celle
celâluhu) bilen ve O’nun kelâmını anlayanlar onlardır. Öyleyse inanan kimseler,
inanmayanlar üzerine kıvılcımların dağlar cesamet ve azametinde saldırdığı o günde,
onu görürken, Allah’ın nasıl nimetlerine mazhar olduklarını hissedecek ve şükranla
gerileceklerdir. Kur’ân, o gün muhakkak olacak bir hâdiseyi hatırlatmakta ve bir
zümreyi böyle tehdit ederken, âdeta “Sizleri himaye edecek Rabbinizin hangi
nimetlerini tekzip ve inkâr ediyorsunuz?” demektedir.

Burada akla şöyle bir soru daha gelebilir: İstikbalde olacak bir şey, “Rabbinizin
hangi nimetini tekzip ediyorsunuz?” fezlekesi ile bize de bir şey anlatmakta mıdır?



Cenab-ı Hakk’ın ezelî ilmi zaviyesinden eşya ve hâdiselere bakılınca, mâzi ve
müstakbel iç içe girer ve karışır. Kelâmcı ifadesiyle, ilâhî ilim açısından vukuu
muhakkak bir şeye, olmuş gibi bakılır. Mesela ُةَعا ّ َ سلا ِتَبَرَتِْـقا   “Kıyamet
yaklaştı!”167 denir. Kıyametin yaklaşması, geçmişi ifade eden kelimelerle yani mâzi
sigasıyla anlatılır. Burada, “Niçin geçmişi ifade eden kelimelerle anlatıldı?” şeklindeki
itiraza karşı da şöyle denilir: İlm-i ilâhî zaviyesinden meselelere bakılınca vukuu
muhakkak şeyler vâki olmuş gibi anlatılır. Madem bunları yaratacak Allah’tır (celle
celâluhu) ve yaratmasına hiçbir mâni yoktur, O vaat ediyor veya vaidde (tehdit)
bulunuyorsa biz inanmış insanlar, onlara olmuş gibi bakarız. İşte Rabbimiz de biz
inanmışlara olacakları olmuş gibi ifade edecek ve “Rabbinizin hangi nimetini tekzip
ediyorsunuz?” diyecektir. Bu da meselenin diğer bir yönüdür.

Üçüncü olarak, Kur’ân, bu mevzudaki işaretleriyle âhir zamanda olacak bir kısım
hâdiselerden, cin ve ins için aynı derecede kıyamet olabilecek hâdiselerden bahseder.
Mesela, zincirleme atomik reaksiyonlara sebebiyet verebilecek yanlış bir hareket,
yeryüzünde bir kıyamet koparabilir. Bu, insin yanında cinnin de kıyameti demektir.
Hâlbuki mevziî (lokal) kıyametler –mesela bir yerin sel felaketine veya zelzeleye maruz
kalması, bir yere meteorun düşmesi– insanların başına gelen bela ve musibetler olsa
bile cinler bunlardan korunurlar. Hâlbuki Kur’ân’ın bu tehdidi cin ve insi aynı safta
tutarak, “Sizin başınıza bunlar salınıverecek.” derken her ikisinde de aynı derecede
tesir icra edebilecek bir kıyametten bahsetmektedir. Bununla, yıldızların ve dünyanın
artık yaşanmaz bir hâle geleceğini, kıyamet hengâmını, beşerin eliyle beşerin başına
gelecek bela ve musibetleri haber verir.

Burada da inananlar için yine bir bişâret vardır. Zira kıyamet kopmasa likâ
olmayacaktır. Biz mü’minler olarak hep likâ-i ilâhiyi (Allah’a kavuşmak) arzu ederiz.
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadislerinde, “Kim, Allah’a kavuşma
arzu ve iştiyakı içinde bulunursa, Allah da onu karşısına alıp iltifat etmeyi sever.
Kim, Rabbin huzuruna çıkmaktan hoşlanmazsa, Allah onu karşısına almak
istemez.”168 buyurur. Binaenaleyh O’nun likâ arzusu ve iştiyakı içinde çırpınan kimseler
olarak mü’minler başlarında kıyametler kopsa, cin ve ins olarak mü’minler her şeyi
mahv u perişan eden böyle bir kıyameti dahi nimet sayarlar. Zira Rabbilerinin huzuruna
perde olan küre-i arz silinecek. Kudret-ilâhî önlerindeki bu taşı, kuvveti ve kudretiyle
kaldıracak, onları kurb-u huzuruna alacak, Cennet’e koyacak ve nimetleriyle serfiraz
kılacaktır. Bu noktadan da “Rabbinizin hangi nimetlerini tekzip ediyorsunuz?”
denmektedir.

ُبآَمْلاَو ُعِجْرَمْلا  ِهَْیِلإَو  ِباَوَّصلِاب ، َُملَْعأ  َُا 
169 َانَْأطَْخأ َْوأ  اَۤنیَِسن  ِْنإ  َنْذِخاَؤُت  اۤ اَنَّبَر َال 



162 Rahman sûresi, 55/13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53 ,55, 57,59, 61, 63, 65, 67, 69,
71, 73, 75, 77.

163 Rahman sûresi, 55/14-15.
164 Rahman sûresi, 55/17.
165 Meâric sûresi, 70/40.
166 Rahman sûresi, 55/35.
167 Kamer sûresi, 54/1.
168 Buhârî, rikak  41; Müslim, zikir 14, cennet 63.
169 İşin doğrusunu Allah bilir. Neticede dönüş de O’nadır. Ya Rabbenâ! Eğer hata ettik veya unuttuysak

bundan dolayı bizi sorumlu tutma! (Bakara sûresi, 2/286).



BİR AHİRET NİMETİ OLARAK EVLİLİK

Soru: Ahirette Cennet’e giden bir insan orada da evlenecek mi?
Kur’ân-ı Kerim’de pek çok âyet, ahirette mü’minlerin zevcelerinin olacağını beyan

eder. Bunlardan birkaç tanesi şöyledir: “Mü’minlerin orada tertemiz eşleri de olacak
ve onlar orada devamlı kalacaklardır.” 170 “(Müttakiler için), kendilerine yaşta,
gençlik ve zindelikte eş, hayat arkadaşları vardır.” 171 “Otağlarda eşlerine
hasredilmiş güzeller. O hâlde Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz. Öyle
güzeller ki, daha önce insanlardan ve cinlerden kimse kendilerine dokunmadı.”172

Bütün bu âyetler beşerin bir yönünü anlatmaktadır ve hayatîdir. Aynı zamanda bunlar,
Cenab-ı Hakk’ın ayrı bir lütfudur.

Kur’ân-ı Kerim’de pek çok âyetle anlatılan Cennet’teki hûriler, insanın dertleşeceği,
hemdert olacağı müstesna varlıklardır. Yaratılıştaki tabiat, bunu böyle iktiza eder.
İnsanoğlunun arzuları da böyle olmasını ister. Cenab-ı Hakk’ın, yarattığı insanın
ihtiyacını bu dünyada da, ahirette de karşılamaya gücü yeter ve O’nun hikmeti de bunu
gerektirir.

Dünyada vesile-i tenâsül olan aile müessesesi, asıl mükâfatını orada görecektir. Ama
burada bunu suistimal edenler ahirette ondan mahrum kalacaktır. İşte bunu ifade
ederken, Yunus Emre şöyle der:

“ Yunus eder, gelin tutun sözümü,
Dünya seven, ahireti bulamaz.”

Cenab-ı Hak, bizleri Cennet-i Firdevs’i ile serfirâz kılsın, cemâl-i bâkemâliyle
şereflendirsin. Bunun berisinde her ne varsa, onu da arzu edene versin…



170 Bakara sûresi, 2/25.
171 Nebe sûresi, 78/33.
172 Rahman sûresi, 55/72-74.



Dördüncü Bölüm



MÂRİFETULLAHIN ŞAHİTLERİ

Soru: “Mârifetullahın şahitleri, bürhanları üç çeşittir: Bir kısmı su gibi, bir
kısmı hava gibi, bir kısmı ise nur gibidir.” 173 deniliyor. Bunu izah eder
misiniz?
Pek izah edemem, ama konuyla alâkalı aklıma gelen hususları söyleyeyim. Esasen bu

konu temiz ve nezih vicdanların hissedebileceği bir meseledir.
Kitab-ı kebir-i kâinat, bir mârifetullah delili olduğu gibi, Resûl-i Zîşân da (sallallâhu

aleyhi ve sellem) O’na (celle celâluhu) bir başka bürhandır. Her şeyiyle mârifetullaha
bakan Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın mârifetullah delili olmasının yanında vicdan da
Cenab-ı Hakk’ı gösteren bir delildir. Evet, bütün bunlar, O’na ait mârifetin şâhit ve
delilleridir. Biz bu delillerle, kafamıza ve kalbimize takılan, vicdanımızdaki asıl duygu
ve düşünceyi kirletip kapatan şüphe ve tereddütleri izale ederiz. Bu delilleri biz,
yerinde bir süpürge, yerinde aydınlatıcı bir lamba ve yerinde de mârifet semasına
çıkmak için bir merdiven olarak kullanırız.

Enfüsî ve âfâkî bu deliller çok önemlidir. Onların bu kadar önemli olmalarının
yanında unutulmaması gereken şöyle bir husus da vardır: Deliller, mârifet değildir.
Kâinatı ilim kıstasları ile didik didik etme, Resûl-i Ekrem’i (sallallâhu aleyhi ve
sellem) yüce ahlâkıyla tanıma ve Kur’ân’ı satırlarında okuma, Allah’ı (celle celâluhu)
tam tanımak, ahireti bilmek ve Allah Resûlü’ne tâbi olmak için yeterli değildir. Zira
bunlar büyük ölçüde fıtratta meknî olan ve vicdanda kenzen bilinen mârifet-i ilâhiyeye
zarar verecek şeylere karşı koruyucu hususlardır. Ayrıca bunlar, şayet kalb menfi
şeylerle işgal edilmişse, oradaki işgalcileri def edecek ve kalbi koruyacak askerlerdir.
Eğer insan kulluk itibarıyla aşağıya düşmüşse bunlarla yukarı çıkar, devrilmişse
doğrulur... Evet deliller, tozlanan kalbin tozunu alan süpürgeler gibidir. Ve o şahitler
böyle kabul edilmelidir.

İşte bu açıdandır ki, “Ben Allah’ı (celle celâluhu), peygamberi ispat ettim.” sözü
mü’mince değildir. Zira biz, şiddet-i zuhurundan gizli olan Cenab-ı Hakk’ı tanıtma
mevzuunda ancak derya hakkında fikir vermek için bir kaşık su göstermek gibi bir şey
yapabiliriz. Evet, biz O’nu ispat edemeyiz, kimse de ispat edememiştir. Zira arz ettiğim
gibi, bizim getireceğimiz deliller, deryayı göstermek için ortaya bir damla su koymak
gibidir. Elbette ki bu da göze konan tozu süpürmek türünden bir şeydir ve hiç de
önemsiz değildir. Çünkü insan gözünün tozunu sildiğinde O’nun tecellilerini görür. Bu
itibarla da deliller, O’nunla insan arasındaki şüpheleri bertaraf etmek içindir. Deliller
sayesinde mârifet nurları içimizde parlayabilir.

Evet, iman için, hâricî âlemde, üç çeşit delil vardır: Bir kısmı hava gibi, bir kısmı su
gibi, bir kısmı da ziya (ışık) gibidir.



İnsanın, Allah’ı (celle celâluhu) bilme mevzuunda karşı karşıya kaldığı delillerin bir
kısmı insanın etrafındadır; hava gibi her an onları başının ucunda hisseder. Bir kısmı
insanın kalbiyle sezilen bu delillerin diğer kısmı da insanın kafasıyla algılanır. İnsan
kalbde vicdanı sayesinde bunları kavrar. Kafada da, aklî kanun ve kıstaslarla onları
değerlendirir. Bu itibarla da delillerin birisi kalbimize, birisi kafamıza gelen ve birisi
de cismimizi çepeçevre saran şeyler gibidir. Kevnî ve âfâkî delillerle, içte bunlara
doğru cevap aramanın, mârifet hissinin uyanması ve mârifet fakültelerinin çalışır hâle
gelmesiyle alâkası yoktur.

Esasen âfâktan ibaret olan dış malumat ve müktesebatla, içle dış malumat arasında
nasıl bir geçişin olduğunu bizim anlamamız da mümkün değildir. Nasıl oluyor da dıştaki
bir hâdise bizim içimizde bir iz’ân, bir irfan hâline geliyor? Nasıl laboratuarda
anatomisini yaptığımız bir şeyden, mârifet-i ilâhiye adına içimizde bir nur hüzmesi
oluşuyor? Evet, yenen bir şeyin, canlı içinde bazı ameliyelerle süt hâline gelmesi gibi
dıştan gelen eşya ve hâdiseler bizim dış duygularımız sayesinde zihne intikal ediyor ve
bizde şuur hâline geliyor. Ve şuurda, bizim aldığımız şeyler emmeye karşı bir emilme
ve kabul etme şeklinde kendisini gösteriyor. Fakat bu dış hâdiselerle münasebetimizin
içte meydana getirdiği mârifeti bütünüyle izah etmek mümkün değildir. Dıştaki
hâdiselerin bizde mârifet-i Sâni meydana getirmesini biz anlayamıyoruz. Haddizatında
kalbimize gelen meselelerin mârifet-i Sâni’e dönüşmesini açıkça anlamamız da mümkün
değildir. Çünkü dışla iç arasında bir berzah bulunmaktadır. Dışta hâdiseler hep
çalkalanır durur ama hiçbir dalga insanın kalbine gelmez. Çünkü kalb ayrı bir şey, dış
ayrı bir şeydir. Dış iç farklılığı felsefî bir mevzudur ve Sokrates’ten Bergson’a kadar
büyük mütefekkirlerin kalb ve kafasını her zaman meşgul edegelmiştir. Bergson, dış
hâdiselerle tamamen münasebetini keserek kendi mahiyetinde ledünnî olan içini
dinlemiş ve bununla teselli olmaya çalışmıştır.

Soruya geri dönecek olursak, bir kısım deliller su gibidir; görülür, hissedilir, fakat
tutulmaz. Bir kısmı hava gibi; hissedilir ama ne görülür ne de tutulur. Bir kısmı da ışık
gibi; ne tutulur ne de hissedilir. Sadece görülür ama bunların hepsi de mârifet-i ilâhiye
adına şahitlerdir. Bütün bunlara karşı, hariçten gelen mârifet delilleri içimizde mârifet-i
Sâni adına mâkes bulurken “İlle de ben bu eşya ve hâdiseleri mârifet nurları olarak
kalbime sindireceğim.” diye bir hırs, bir iddia, bir el uzatma ve onu yakalamaya
çalışma çok defa her şeyin fiyasko ile neticelenmesine sebebiyet verir. İnsan eşya ve
hâdiselerden elde ettiği mârifeti kalbine koyacak ve Allah da –Sadüddin Teftâzânî’nin
ifadesiyle– onun kalbinde iman nurunu yakacaktır.174 Zira bu iç ve dış berzah arasında
irtibatı ancak Allah temin edebilir. Arı, çiçekten nektarı getirir ama onu mârifet peteğine
dönüştüren ve o mekanizmayı çalıştıran da yine Allah’tır (celle celâluhu). Onun için
gözle görülen ve hissedilen kâinat kitabını tetkik etmekle elde edilen delillerin mârifet
hüzmelerine dönüşmesi için insan bütün hissiyat, idrak ve anlayışıyla Hakk’a teveccüh



edip beklemelidir. Evet insan, bütün hassalarıyla delilleri tetkik ettikten sonradır ki
Allah onun içine şulefeşân olan, ışık saçan imanı yerleştirmektedir.

Mesela, insan bazen Resûl-i Ekrem ile veya nuranî bir veli ile karşılaşır karşılaşmaz
hemen bunların manyetik alanına girer. Tabi onların huzuruna gelmekle imanın
kuvvetlenmeyeceğini, mârifet-i Sâni adına mesafe alınamayacağını düşünmüyor ve
tenkit tavrı almıyorsa onlarda müşâhede edilen nuraniyet neticesinde, bütün hissiyatla;
kalb ve vicdanla Allah’a (celle celâluhu) teveccüh edildiğinde Allah da onların içinde
iman nurunu parlatıverir.

Cenab-ı Hakk’ın varlığına dair başka bir delil olan Kur’ân-ı Kerim’i tetkik etmek,
ondan ilmî hükümler/prensipler çıkarmak, mantıkî hükümlerle yeni mantıkî çıkarımlara
intikal etmek ve bu tür makulât ile meşgul olmak çok önemli hususlardır. Bu hususta en
önemli mesele ise hemen olsun diye hırs göstermemek ve tenkit elini uzatmamak; aksine
neticeyi sabırla Allah’tan (celle celâluhu) beklemektir.



173 Bediüzzaman, Lem’alar s.158-159 (On Yedinci Lem’a, Onuncu Nota); Mesnevî-i Nûriye s. 153 (Zühre, Onuncu
Nota).

174 Bkz.: et-Teftâzânî, Şerhu’t-Teftâzânî s.69.



“ALLAH ŞİDDET-İ ZUHURUNDAN GİZLİDİR”

Soru: “Allah, şiddet-i zuhurundan gizlidir.”  sözüyle anlatılmak istenen
şeyi tafsilatıyla anlatır mısınız?
“Ey şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve ey kibriyâ-i azametinden tesettür etmiş olan

Sâni-i Hakîm ve Hâlık-ı Rahîm!” şeklindeki dua, İmam Şâzilî, Abdulkadir Geylânî,
Muhammed Bahauddin Nakşibend, Muhyiddin İbn Arabî gibi mânâ sultanlarının ve daha
sonra Hazreti Bediüzzaman’ın evrâdlarında tekrar ettikleri bir sözdür. Allah şiddet-i
zuhurundan gizlidir. O, çok fazla zâhir olduğu için gizlidir. Şair: “Sen ol Zâhir’sin ki
kimse ne olduğun bilmez / Ve ol Bâtın’sın ki kimseden gizlenmez...” sözüyle bunu
işaretler. Esasen bu, vicdanın ve ruhun hissettiği, letâifin sezebildiği bir husustur.
Anlatılması zor bu konuyu dilimin döndüğü kadarıyla arz etmeye çalışacağım:

Bazen ihatasızlık, irfansızlığa yol açar. Bir meseleyi, gerektiği gibi kavrayamaz,
çepeçevre ihata edemezsek, onu kat’iyen tam bilemeyiz. Bazen şiddet-i zuhur o şeyi
bilmemize mâni olur da tam kavrayamaz ve irfanına eremeyiz. İhatasızlık ve şiddet-i
zuhur bizim bilgimizi sınırlar. Belki bunlardan birisi diğerinin sebebi, diğeri öbürünün
de lazımı olur.

Cenab-ı Vacibü’l-Vücud ve Tekaddes Hazretlerinin esmâ ve sıfât perdedarlığında
serâdan süreyyâya, yerden göğe kadar bütün eşya yaratılmıştır. Bütün eşya, Cenab-ı
Hakk’ın esmâ-i hüsnâsının tecellisinin gölgesinden ibarettir. Hatta İmam Rabbânî’ye
göre hakiki hakâik-i eşya, Allah’ın (celle celâluhu) isimlerinin cilvelenmesinden
ibarettir. Evet, eşya zannedilen şeyler Zât-ı Ulûhiyet’in isimlerinin cilvelenmesi ve bir
kısım tezahürlerinden ibarettir. Daha iyi anlaşılması için şöyle bir misal verebiliriz:

Bir deniz, bir de denizde dalga vardır veya deniz ve denize akseden çeşitli parlak ve
şeffaf şeylerin aksi vardır. Haddizatında bu tek nesne veya husus, iki şey gibi zannedilir.
Deniz ayrı, dalga da ayrı sanılır ve dalganın görünümü, tezahürü ayrı bir şey gibi
görünür. Fakat haddizatında o, denize ait bir hususiyettir. Denizi düşünmeden dalgayı
düşünmemize imkân yoktur. Bunun gibi, 175 ىٰلْعَْألا ُلـَث  َ مْلا َِِو  , Zât-ı Vacibü’l-
Vücud’un esmâsının cilvelenmesi, eşya hâlinde ortaya çıkar. Bu açıdan da Zât-ı
Ulûhiyet’i (celle celâluhu) düşünmeden eşya hakkında bir hüküm vermek doğru
değildir. Belki eşya, O’na bağlıdır. Onun için, َنوُعِجاَر ِهَْیِلإ  ا  َِّنإَو  ِِ اَِّنإ   “O’ndanız,
neticede O’na döneceğiz (ve gerçek huzura kavuşacağız).”176 Yani herkes O’ndan
olduğunu bildiği zaman huzura kavuşacaktır. Hiçbir şeyi kendi nefsiyle bizzat mütalâa
etmek ve onun üzerinde bir hükme varmak mümkün değildir. Zira her şey Cenab-ı
Hakk’ın isimlerinin cilvesinden ibarettir.

Yaratma meselesinde “Hâlık” isminin farklı tecellileri vardır. Çok küçük ve basit
görülen nesnelerin yaratılmasında da, çok yüce varlıkların yaratılmasında da “Hâlık”



ismi, o nesnenin seviyesine göre tecellî etmektedir. Allah bu ismiyle atomda da,
nebülözde de tecelli eder. Bunların her birisinin ince detaylarında da o tecelliyi görmek
mümkündür; bir mikropta, bir partikülde, bir galakside... hemen her şeyde O’nun
isimlerinin tecellisi söz konusudur. “Hâlık” isminin böyle en küçük varlıktan en devâsâ
cisimlere kadar belki bin mertebede tecellisi vardır. Bütün esmâ-i ilâhiye “Hâlık”
ismine kıyas edilince öyle şiddetli bir zuhur ortaya çıkar ki, bunun karşısında insan,
derin bir zevk ifadesi olarak, “Her şey O’ndan ibarettir.” diyebilir. İşte her şey O’nun
tecellisinden ibaret olan bir hakikat tablosuna bakıldığı zaman, bakan kişi de bu
tecellinin içinde bulunduğundan bu şiddetli zuhur ve tecelliyi ihata edip
kuşatamayabilir. İhata edemediğinden ötürü de tecelli eden Zât-ı Ecell-i Âlâ’ya muhtefî,
perdeli, müstetir deyiverir. Bundan dolayı da hep esbap dairesi içinde bocalar durur.
“Güneş’le küre-i arz arasında şu kadar mesafe, küre-i arzın şu kadar meyli, havada şu
nispette oksijen, şu nispette karbondioksit vardır.” der ve Allah’ın (celle celâluhu)
mülkü içinde O’nu tanımayı bu cüz’i dairedeki misallere bağlar ve bu parça parça
tecellilerle Allah’ı anlatmaya kalkar.

İnsan, Allah’ı (celle celâluhu) ihata edemediği için her şeyden bir yol bulup O’nu
anlayabildiği ölçüde doğru tanımaya çalışmalıdır. Yüce Allah’ın, başka şeylerle
karşılaştırılıp kıyas yapılabilecek ne bir zıddı ne de niddi vardır. Bundan dolayı insan
her şeyi olduğu gibi ihata edebilecek bir donanımda olmadığından, verdiği hüküm de
her zaman isabetli olmayabilir. İnsanın belli bir idrak dairesi vardır. Esasen o, isabetli
hüküm verebileceği daire içinde kalmalı, Sadık u Masduk’un (sallallâhu aleyhi ve
sellem) rehberliğinde yürümeli, Mâbud-u Mutlak’ı gizli ve perdeli gibi mülâhazalarla
tazim edalı doğru anlamaya çalışmalı ama kat’iyen kendine has o kopuk kopuk
kanaatlerle hüküm vermemelidir. Aksine, “Budur!” deyip “Allah’ı ispat
ediyorum/edeceğim/ettim denildiği zaman iddiaya girilmiş olacaktır. Fakat bizim
ufkumuz açısından şiddet-i zuhur, meseleyi müstetir ve muhtefî hâle getirdiğinden ötürü
insan belki mazur sayılabilir. Kopuk kopuk madde parçaları üzerinden bir kısım
hükümlere varma ve Allah hakkında irfan kanunları-kaziyeleri çıkarma mevzuunda
Allah’a (celle celâluhu) karşı hata irtikâp edilmemiş olur.

Cenab-ı Hakk’ın eşi, menendi, benzeri, zıddı, niddi bulunmadığından, yani zıtlarıyla
tanınıp bilinebilecek durumda olmadığından O (celle celâluhu), şiddet-i zuhurundan
gizlenmiştir. Her şey O’ndandır. Ve her tecellinin verâsında, o verânın da verâsında O
vardır. Ancak bütün eşya ve hâdiseleri görebilecek bir göz lazım ki, eşya ve hâdiselerin
dışına sıyrılıp çıksın da bu Hakikat-i Uzma’yı tam müşâhede etsin. Mümkin bir varlık
olan insan için bu mümkün değildir. Çünkü insan kendi hakikatinin üstüne çıkamaz.
Eşya ve hâdiseleri rahatlıkla aşamaz. Bütün âlem ne ise kendisi de odur. O, evrensel
umumi tecelliden sadece bir parçadır. Binaenaleyh insan, bütün eşya hakkında sağlam
ve isabetli bir hükme varamaz. Şayet bütün eşya ve hâdiseleri birden görmek mümkün



olsaydı, belki o zaman insan bu mevzuda hakikate yakın bir hüküm verebilirdi. İnşâallah
bir gün görmenin, duymanın, hissin binde binine ulaşılacak bir âlem gelecek ki o, ruhun
bedene hâkim olmasının zuhur ettiği andır. İşte o zaman ruh merciini bilecek, bulacak,
tanıyacak ve o büyük hakikate erecektir.

Ayrıca, Allah, şiddet-i zuhurundan gizlidir meselesi, bir tasavvufî yönüyle, bir de
usûlüddin ulemasının anlayışı içinde ele alınabilir. Şöyle ki:

İnsan, kendini müstakil göremez. İnsanın müşâhede ve mütalâa ettiği her şey,
haddizatında Cenab-ı Allah’ın O’nun esmâ ve sıfatlarının cilvelenmesinden ibarettir.
Binaenaleyh bu yönüyle görülen şey O’ndan başka değildir. Yani, her hâdisede, o
hâdisenin kendisinden daha çok biz basiretle hep O’nu görmekteyiz ki İmam Rabbânî
bunu bir zevk işi olarak ifade eder.

Bu konuyu irdeleyen Hazreti Bediüzzaman, “Bir harf kendi zatına bir harf miktarı –
o da bir vecihle– delâlet eder. Kâtibine çok vecihlerle delâlet eder. Ve kâtibini,
bakanlara tarif ve tavsif eder.” 177 diyerek meseleye vüzuh kazandırır. Mesela, insan
bir “kâf” harfi görse, o kendisine ancak o kadar delâlet eder. Ama bu “kâf” başta kâtibi
olmak üzere pek çok şeye çok yönlerle delâlet eder. Evvela, bu harfin yazılması için bir
mürekkep lazımdır. Mürekkep, kendisini yapan bir mürekkip olmadan meydana
gelemez. Demek ki, mürekkep mürekkibe delâlet ediyor. Aynı zamanda o harf,
mürekkebin terkibindeki maddeleri gösterir. Kamıştan veya demirden bir kalem, kâtibin
eli, harf yazmasını bilen bir iradesi ve mânâ ile harfi ortaya koyan bir dimağının
olduğunu çok açık olarak belli eder. Buna göre demek ki “kâf” o küçücük boyuyla
minare kadar şeylere delâlet ediyor.

Bu misalden hareketle, bir insanın o muhteşem simasına baktığımızda görürüz ki,
Hazreti Âdem’den (aleyhisselâm) bugüne kadar gelen simaların hiçbiri diğerinin aynı
değil. Âyet bunu Allah’ın (celle celâluhu) varlığına ve tevhide alâmet olarak bildirir.178

Hatta simadan daha küçük parmak uçlarında dahi insanlar birbirinin aynı değildir.179

İstidradi olarak söyleyelim ki, henüz parmak izinin bile bilinmediği bir dönemde
parmak izine parmak basması, Kur’ân’ın ebedî bir mucize olduğunu çok açık bir şekilde
gösterir. Nitekim günümüzde Emniyet, parmak izlerini takip ederek suçluyu buluyor.

Görülüyor ki, insanda muhteşem bir kalem işlemiş ve hücrenin içindeki
aminoasitlerde, RNA ve DNA’larda... bütün bunlarda bir kitap kadar malumat
bulunmaktadır. Bu itibarla denebilir ki, binlerce defa büyütülmeden görülemeyecek
hücrede ciltler dolusu malumat varmış da biz bilemiyormuşuz. Bütün bunlar insana
Sahibini tanıttırmakta ve O’ndan malumat vermektedir. Belki bir gün insan, mikro ve
makro âlemde, her yerde O’nun hattını ve çizgisini görecek ve O’ndan başka bir şeyi
müşâhede edemeyecektir. Sonuçta da tasavvufî anlayışla َِّالإ ُهللا َدوُھْشَم  O’ndan“ َال 
başka müşâhede edilen bir şey yok.” diyecektir. Her yerde aynı dil, aynı nağme
olduğundan, zıtla Allah’ı tanımak ve görmek mümkün değildir. Her yerde konuşulan



O’nun dili, her şey O’nu anlatıyor. Arap şairinin dediği gibi:

ُریِشُي ِلاَمَجْلا  َكاَذ  ىِٰلا  ٌّلُكَو  ٌدِحاَو ...  َكُنْسُحَو  ىَّتَش  اَنُتاَرَابِع 
İbarelerimiz ayrı ayrı ise de hüsün ve güzelliğin birdir;
Hepsi de o güzelliğe işaret ediyor.

Ama tecelli ve zuhur şiddetlidir ve O, şiddetli zuhur ve tecellisinden dolayı gizlidir.
Fakat dikkat etseniz, her hâdisede O’nu anlatan bir dile şahit olabilirsiniz.

Ayrıca, Allah’ın zıddı ve niddi yoktur. Geceyi gündüzle bilirsiniz. Yirmi dört saatin
bir bölümüne gece, bir bölümüne de gündüz dersiniz. Ancak, bu hesap da karışıktır.
Gece ne zaman başlıyor diye sorulsa, cevap, bulunulan her daireye ve zamana göre
değişecektir. Bu şekilde gece ve gündüz meselesini tarife kalkarsanız, bunu bir ayda
yapamazsınız. Öyleyse sizin tarifiniz doğru değildir. Kutup’ta altı ay gece altı ay gündüz
olur ki, yine bildiğimiz hesap karışıyor demektir. Yani biri olmayınca biz diğerini
bilemiyoruz. Soğuk olmayınca sıcağı bilemiyoruz. Dolayısıyla eşya zıtlarıyla inkişaf
ediyor ve biliniyor.

Allah’a bir zıt ve nidd düşünemeyiz. O’nun misli, zıddı ve niddi yoktur. O’nu bir
şeye benzetemeyiz ki, zıddıyla bilelim. Konuyu Hazreti Hakkı’nın sözleriyle
noktalayalım:

Bulunmaz Rabbimin zıddı ve niddi, misli âlemde,
Ve suretten münezzehtir, mukaddestir Teâlallah.
Şerîki yok, berîdir doğmadan doğurmadan ancak,
Ehaddir, küfvü yok, ‘İhlâs’ içinde zikreder Allah.
Ne cism u ne arazdır, ne mütehayyiz ne cevherdir
Yemez, içmez, zaman geçmez, berîdir cümleden Allah.
Tebeddülden, tagayyürden, dahi elvân u eşkâlden,
Muhakkak ol müberrâdır, budur selbî sıfâtullah.”

Evet, Allah’ın eşi-menendi olmadığı gibi zıddı da yoktur. Zıddı olmadığından dolayı
da insan O’nu göremez.

Bir de Cenab-ı Hakk’ın bilinme mevkii, kalbdir. İnsan, kalbinde Allah mârifetine ve
Allah’la alâkalı irfanına göre bir ölçüde hakka’l-yakîn seviyesinde onu bilir. Kalbî
hayatı inkişaf etmemiş bir kimsenin bu meseleyi dimağıyla kavraması çok defa mümkün
değildir. O’nun için –zayıf olmasına rağmen– ehlullahın çok kullandığı bir rivayet
vardır: Allah buyurur ki: “Ben arz ve semaya sığmadım. Ama mü’min kulumun kalbine
sığdım.”180 Bu söz bir hadis değildir ve rivayet açısından tenkit edilmiştir ama mânâsı
doğrudur. Hazreti Hakkı bunu tercüme ederken, “Sığmam dedi Hak arz u semaya /
Kenzen bilindi dîl (gönül) madeninden.” der. Allah gönüldeki mânâlardan, bir hazine
gibi bilinir. O’nun bilgisinin yeri kalbdir; yoksa dimağla bilinmez Allah!



175 Nahl sûresi, 16/60.
176 Bakara sûresi, 2/156.
177 Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye s. 220 (Şûle).
178 Bkz.: Rum sûresi, 30/22.
179 Bkz.: Kıyamet sûresi, 75/4.
180 Bkz.: el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 3/15; ed-Deylemî, el-Müsned 3/174.



KUDRETİN VARLIK VE YOKLUĞA TAALLUKU

Soru: “Kudret-i ilâhiyede zerre ile şems arasında fark yoktur. Mesela,
terazinin her iki gözünde iki Güneş veya iki zerre bulunduğu farz edilse,
aralarında müsavat ve muvâzene bulunduğundan hariçten bir kuvvet bir
gözüne basarsa, öteki göz havaya kalkar. İster o gözde zerre olsun , ister
Güneş olsun, o kuvvete göre farkları yoktur; ikisi de birdir. Kezâlik mümkin
olan bir şeyin tarafeyni, yani vücut ve ademi arasında, terazinin gözleri gibi
müsavat olduğundan, kudret-i ezeliye hangi tarafa basarsa, öteki taraf
hebâ (toz) gibi havaya kalkar. Güneş, sinek, zerre.. bu hususta hepsi de
birdir.”181 deniliyor. Bunu izah eder misiniz?
Soru, Cenab-ı Hakk’ın (celle celâluhu) kudretinin aza-çoğa, büyüğe-küçüğe

taallukunun eşit olması ile alâkalı.
Evet, kudret-i ilâhiye karşısında bir zerre ile Güneş’in yaratılması arasında fark

yoktur. Evet, mikrobun yaratılmasıyla filin yaratılması kudret açısından birdir. Cenab-ı
Hak, Kur’ân-ı Kerim’de: “Allah’ın emri bir şeye taalluk ettiğinde, O bir şeyi
dilediğinde, ona ‘Ol!’ deyiverir, o da hemen oluverir.” 182 beyanıyla bunu ifade
etmektedir. Cenab-ı Hakk’ın yaratması âlem-i halk ve âlem-i emre birden mütealliktir.
O, bir şeyi yapacağı zaman insanlar gibi el ile müdahale ederek yapmaz. O’nun icraatı
bir “Ol” demeye bağlıdır.

Allah’ın (celle celâluhu), eşyanın melekût tarafında kudretini gösteren kanunları ve
bu kanunlarla bir kısım icraat-ı sübhâniyesi söz konusudur. Bu tür neticeler, zâhiren
esbabın eliyle meydana geliyor zannedilir. Haddizatında bunlar Allah tarafından
meydana getirilmektedir. Cenab-ı Hakk’ın kudretine göre büyük-küçük, az-çok eşittir.
Bu da bir terazinin iki kefesiyle anlatılıyor ki, biz buna “tesâvi-i tarafeynden ibaret
olan imkân” diyoruz. Evvela, buradaki “imkân” kavramını iyi anlamalıyız.
Yaratılmadan evvel eşyanın varlığı “mümkin”dir yani olabilir de, olmayabilir de. Eşya,
“mümkinü’l-vücut”, Allah ise, “Vacibü’l-Vücud” yani varlığı Kendindendir. Allah’ın
varlığı mevzuunda değişik ihtimaller söz konusu değildir. O’nun hakkında imkânın lafı
bile edilmez. Mahlûkata gelince, onlara “mümkinü’l-vücut” diyoruz ki, varlık ve
yoklukları eşit demektir.

İnsan câmid olabilme, ağaç olabilme, hayvan olabilme, insan olup da kâfir kalabilme
gibi hususlarla malûldur. Evet, insan için hayat yolunda çeşitli kıyafetler, kılıklar ve
yollar bahis mevzuudur. Bunlardan birisini seçmesi, mümkün olan yollardan birini
intihap etmesi demektir. Mesela, bir insanın elinde kereste ve onu yontabilecek aletlerin
olduğunu var sayalım. Bu kereste, bir cami minberi, tahtadan bir mihrap, oturduğumuz
evin altına döşeme veya daha benzeri başka şeyler olmaya müsait bir nesnedir. Bunu



insan iskeleti şekline getirip, eğer yapabilsek –farz-ı muhal– hayat nefh edebileceğimiz
bir canlı yapmak da mümkündür. Muhalfarz dedikten sonra bunu söylemekte bir sakınca
olmasa gerek. Bütün bu mümkün yollar içinde irademizi kullanarak bunlardan birisini
yapabiliriz. İşte bu çeşitli imkânât yolları içinde, sadece belli bir noktaya yönelmemiz
ve bunlardan bir tanesini tercih etmemiz için irade kâfi bir sebeptir ve başka bir şey
aramaya lüzum yoktur. İşte biz, bu muhtemellerden birini seçmeye “tesâvi-i tarafeyn –
iki tarafın eşit olması” diyoruz.

Terazinin bir kefesine Everest tepesi gibi büyük, diğerine de çok küçük bir cisim
koyalım. Bu iki farklı ebattaki cismi koymamıza rağmen terazi dengede ise ağırlıkları
aynı denebilir. Bu kefelerden birine küçük bir cisim koyduğumuzda, diğer taraf yukarı
fırlayacak, beriki de aşağıya inecek, böyle bir denge durumunda küçük bir müdahale
terazinin kefelerindeki dengeyi bozmaya yetecektir. Burada terazinin her iki kefesinin
birbirine eşit olması, mümkün olan iki tarafının birbirine eşit olmasına misal olarak
anlatılıyor. Terazinin kefelerinden birine bir şey koyma ise, bunlardan birinin tercihi
demek olur.

Cenab-ı Hakk’ın eşya üzerindeki tasarrufu, onları yok iken var etmesidir. Eşya henüz
yokken, onun var olması da yok olarak kalması da mümkündür. Birbirine eşit olan bu iki
yönden birini Cenab-ı Vacibü’l-Vücud, Kendi iradesi ile ihtiyar buyurduğunda var olma
tarafı, var oluyor. Yok olma tarafını tercih buyurursa, yok oluyor. Bu ince sırrı ifade
için Efendimiz, “Meşiet-i ilâhiye, neye “Olsun” diye taalluk ederse o, olur. Neye de
“Olmasın” diye taalluk ederse o, olmaz.”183 buyururlar. Bu, “Meşiet-i ilâhiye neye
taalluk ederse olur, neye taalluk etmezse olmaz.” şeklinde söylemenin ifade ettiği
mânâdan daha farklı bir şey ifade etmektedir. Meşîet-i ilâhiyenin “Olsun” diye taalluk
ettiği olurken, “Olmasın” diye taalluk ettikleri de olmaz. Yani oldurmak için tecelli
ettikleri olur, oldurmamak için tecelli ettikleri de olmaz.

Burada terazideki denge sözüyle, Cenab-ı Hakk’ın kudretinin “küll”e ve “cüz”e eşit
olarak tecelli etmesi anlatılıyor ki, bu çok önemlidir. Cenab-ı Hakk’ın emir, irade ve
meşieti, eşyanın melekût tarafına tecellide bulunma konusunda berrak ve dupduru meşiet
kanunları hâlindedir. Eşyanın mülk tarafı ise melekût tarafındaki tecellinin bir eseri ve
neticesidir. Cenab-ı Hak, kanunları yaratır, bu kanunları yaratmanın neticesi olarak,
eşya yine Cenab-ı Hakk’ın kudretinin ve iradesinin taalluku içinde meydana gelir.
Binaenaleyh eşyanın melekût tarafına tecelli etmede, Cenab-ı Hakk’ın kudretine göre
küll-cüz, az-çok müsavidir. İmkânın her iki tarafı da denk ve eşittir.

Bu hususu açıklamak için, sıfatlardan başlamak faideli olacaktır. Mesela, Cenab-ı
Hak, yarattığı bazı materyalleri kullanarak, ağaçları ve bitkileri yaratıyor. Keza bazı
malzemelerden insan yarattığı gibi, bazılarından Cehennem, bazılarından da cennetler
inşa ediyor. Bütün bu tercihlerde Vacibü’l-Vücud, emir ve iradesiyle sel gibi akan
eşyayı şekillendirmeye tâbi tutuyor. Eşya O’nun (celle celâluhu) ilim ve meşieti



çerçevesinde sel gibi akıp giderken O, kudret ve iradesiyle bunlardan muhtelif şeyler
yapıyor. Bundan dolayı ortaya insanlar arasında dahi farklı tipler, çeşitli anlayışta
varlıklar çıkıyor. Yine canlılar âleminde, hayvanlar ve bitkiler dünyasında kudret ve
iradenin taalluku ve mümkün yollardan bir tanesinin seçildiği görülüyor.

Cenab-ı Hakk’ın kudretinin farklı şekillerde tecellisini şöyle bir misalle de
anlatabiliriz: Güneş’ten bize devamlı ışınlar gelir ve gelen bu ışınlardan çeşitli
şekillerde istifade etme imkânı söz konusudur. Güneş’in ışınlarından eşyalarımızı
kurutarak yararlanabileceğimiz gibi, bazı aletler yardımıyla su ısıtmada da
kullanabiliriz. Hatta bedenî bir kısım hastalıkların Güneş’in ışınlarıyla tedavi edildiği
bilinmektedir. Bu itibarla, bizim, Güneş’ten gelen ışınlardan istifademiz de farklı
olurken biz bu istifade yollarından birini seçebiliriz. Şu kadar var ki, bu misal Cenab-ı
Hakk’ın, eşyanın vasıflarına müdahalesini anlatmada sadece bir misaldir, Zât-ı Baht’ına
gelince o nâkabil-i idraktir.

Cenab-ı Hakk’ın, yoktan var etmede varlık cihetini tercih etme ve varlığa kudretinin
“olma” yönünde taalluk etmesi hususunu şöyle de düşünebiliriz. Eşya, Cenab-ı Hakk’ın
esmâsının tecellilerinden ibarettir. Hakiki hakâik-i eşya, Cenab-ı Hakk’ın isimlerinin
cilvelerinin gölgeleri mesabesindedir. Bir an esmâ-i ilâhiyeyi –muhal farz– yok
sayarsak, eşya yok olur. Varlık, esmâ-i ilâhiye ile başlar ve her şey varlık âlemine bu
kaynakla çıkar. Binaenaleyh her şey yine Cenab-ı Hak’tandır ve eşya ancak esmâ-i
ilâhiye ile var olmaktadır.

Yine Güneş misaline dönersek: Güneş’ten her zaman bir kısım ışınlar geliyor ve bir
cisim üzerinde değişik şeylere sebep oluyor. Bunun yoktan var olduğunu düşünelim. –
Benzetmek gibi olmasın– Güneş’in şuaları farklı durumlara sebep olduğu gibi Cenab-ı
Hakk’ın tecelli-i esmâsıyla yeni yeni şeyler meydana gelmektedir. Mesela, Güneş’ten
gelen ışınlardan istifade etmek suretiyle ağacın kılcalları ile yukarıya doğru giden nem
meydana gelmekte ve yine bu ışınlar yardımıyla bitkiler fotosentez yapmakta ve oksijen
üretmektedir. Haddizatında her şeyi yaratan Allah’tır. Tabiatçılar gibi düşünürsek,
“Güneş’ten gelen ışınlar neticesinde fotosentez meydana geliyor. Çiçekler, meyveler o
sayede oluyor.” demek icap eder ki, bu takdirde hakikatin çok uzağına düşmüş oluruz.
Aslında bütün bunlar esmâ-i ilâhiyenin tecellileriyle olmaktadır. Zira insanlar olarak
bizim aşılamamız, tımar yapmamız çok küçük ve basit şeylerdir. Sofice ifadesiyle, eşya
bir yönüyle feyz-i akdesten akıp gelen bir kısım nurlar ve sırlardan ibarettir. Bu, meşiet
ve irade-i ilâhiye tahtında bir akıştır ve ukûl-u aşereye inanan felsefecilerin anladığı
mânâda kör bir akış da değildir. Tekrar ifade edelim ki, eşya, nebâtâtın, ağaçların,
meyvelerin, çiçeklerin başını okşayıp onlarda yeni ve farklı durumlar meydana getiren
Güneş’in ışınları gibi, yoklukta varlık çizgileri çizen Cenab-ı Hakk’ın esmâsının
tecellisinden ibarettir.

Binaenaleyh esmâ-i ilâhiye, yoklukta varlığın biricik sebebidir. Biz Ehl-i Sünnet,



eşyanın hakikatini kabul ediyoruz, teslim ediyoruz fakat “Eşya O’nunla kâimdir.”
diyoruz.184 Eşyanın varlığı izafidir ve Cenab-ı Hak’la kâimdir. Kayyûm olan yani her
şeyi ayakta tutan O’dur (celle celâluhu). Her şey O’na dayanarak varlığını
sürdürmektedir. Mevcudat, Allah’ın Zât’ından belli tecelliler şeklinde meydana geliyor
ve irade de buna biçim ve şekil veriyor.

Yani “tesâvi-i tarafeyn” derken eşyanın bir yönüne olan küçük bir müdahale, âlem-i
emirden olarak işe bir veche veriyor ve onu var ediyor. Evet, bu hakikati, Ehl-i Sünnet
gibi anlamayanlar belki “Eşyada ne varsa hepsi O’ndan ibarettir.” demek suretiyle
esasen her şeyi O’nun görünüşünden ve tezahüründen ibaret görmüş ve Monizm
bilinmezine sürüklenmişlerdir. Biz ise, tezahür ve tecelli iltibasına düşmeden “Tezahür
başkadır, tecelli başkadır.” diyoruz. Bu hususta Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in anlayışı,
eşyanın, Cenab-ı Hak’tan gelen tecellilerle O’na dayalı olarak var olması şeklindedir.
Kudret, esmâ-i ilâhiyeye dayalı olan yaratma keyfiyeti yönlerinden birini tercih ettiği
zaman, o meydana gelmektedir.

İşin hakikatini ancak Allah (celle celâluhu) bilir.



181 Bediüzzaman, İşârâtü’l-İ’câz s.160.
182 Yâsin sûresi, 36/82.
183 Ebû Dâvûd, sünnet 6, edeb 101; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 6/6.
184 Bkz.: Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 1/109, 2/184, 6/169, 13/37, 21/31, 22/35, 40, 24/128.



EŞYANIN MÜLK VE MELEKÛT YÖNÜ

Soru: “Kudret, melekûtiyet-i eşyaya taalluk eder. Melekût ciheti
ise her şeyde parlaktır, temizdir. O cihet, vasıtasız kendi Hâlık’ına
müteveccihtir. Burada zerre, Güneş’e kardeş olur.”185 deniliyor.
Eşyanın mülk ve melekût cihetleri arasındaki farkın akla nasıl
yaklaştırılacağını izah edebilir misiniz?
Makrosu, mikrosu ve normosuyla gözümüzle gördüğümüz, duyularımızla

algıladığımız, duygularımızla kavrayabildiğimiz, tecrübe sahamıza giren veya girecek
olan, ister teleskop, ister mikroskopla veya başka bir aletle tespit edebileceğimiz her
şeye “mülk âlemi” denir. Bu mülk âleminin ötesinde, gözle görülemeyen, kulakla
duyulamayan, elle dokunulamayan fakat nazarî olarak intikal edilen ve ilmen bilinen
ayrı bir âlem vardır ki, o da kanunlar âlemi olan “melekût âlemi”dir. Sebeplerin,
illetlerin, hikmetlerin, maslahatların ve faydaların nuranî keyfiyetleriyle cereyan
ettikleri bu âleme de “melekût âlemi” denir. Esasen insan, eşyanın tecrübeye girmeyen
bu yönüne ancak mârifet ve ledünnî ilmiyle muttali olabilir. Mesela, bir buğday tanesini
elimize aldığımızda bunun bir kabuk ve nişasta yığınından ibaret olduğunu görürüz.
Bunun alt köşesinde de ukde-i hayatiye diyebileceğimiz rüşeym vardır. Rüşeym, bir
taraftan aşağıya doğru kök salarken bir taraftan da yukarıya doğru başağa yürür. Kabuk,
rüşeym ve unlu kısım... bunların hepsi eşyanın mülk cihetine aittir. Fakat bir stoplazma
içinde belli bir hücre yapısına sahip bulunma, bunun içinde belli bir kısım kanunların
hükümfermâ olması, vazifeleriyle DNA ve RNA ise –bir yönüyle– eşyanın melekût
cihetini ifade ediyor denebilir. Evet, melekût yönünde bu tür görülmeyen kanunlar, bir
de bu yetişmeyi meydana getiren zâhirî kanunlar vardır.

İsterseniz meseleyi biraz daha açalım. İlim, bize bir buğday tanesinin çekirdeğini
yarıp başını dışarıya çıkardığı zaman, etrafını teftiş ettiğini ve bu oluş ve doğuşla dış
hâdiseler arasında çok sıkı bir münasebetin olduğunu söyler. Tohum, yumurta, tane,
hücre... bir doğum yapmak için sancılanır. İşte bu doğum sancısıyla tohum, başını
ihsaslar âlemine çıkarır ki, bu dış âlemle tohum arasında çok sıkı bir münasebetin
hükümfermâ olduğu açıkça görülmektedir. Zira filiz başını çıkarınca dış âleme göre
vaziyet alır. Şayet ilk plânda havası, nemi vb. şartlarıyla ortam iki başak çıkarmaya
müsaitse o tohumdan iki başağa yürür. Şayet ortam iki başak çıkmasına müsait değilse,
yani toprak iki başağı besleyemeyecekse, havalar iki başak için nâmüsaitse tohum,
çürümemek ve ikisini de yok etmemek için âdeta, ُهُّلُك ُكَرْتُي  ُهُّلُك َال  ُكَرْدــُي  ـَـال  َما 
“Tamamı elde edilmeyen şeyin tamamı terk edilmez.”186 fehvasınca bir tane başak
çıkarır. Bu suretle kökten tek bir sap çıkar ve büyür. Hava aynı durumda devam ederse,
kök, o tek başağa dâyelik yapar. Şayet birden bire havalar güzelleşirse bu defa da o



temeldeki doğum yukarıya şifreler göndermek suretiyle “Başağı çoğalt!” komutu verir.
Böylece tek sap üzerinde bazen iki, bazen de üç başak oluşur. Çünkü ortam buna
müsaittir. Ayrıca bazen vasatın durumuna göre iki tane başakta yedi-sekiz tane arpa
veya buğday oluşur. Görüldüğü gibi dış ortamla bu doğuş, diriliş ve oluş arasında çok
sıkı bir münasebet vardır ve bütün bunlar mülk yönüyle alâkalı hususlardır.

Buna mukabil başağın doğuşunun melekût yönüne intikal ettiğimizde, onun da kendini
şartlara göre ayarladığını görürüz. Bu ayarlama bir kanundur ki, biz buna sevk-i ilâhî
diyoruz. Böyle dış vasatla tohum arasındaki, tecrübeye girmeyen ve mikroskopla dahi
doğru tespit edilemeyen hayretengiz münasebetin tesis edilmesine etki eden duruma da
“melekût” diyoruz.

Aynı şeyi rahime giden bir sperm için de düşünebiliriz. O, mülk cihetiyle bir asker
gibi yumurtaya doğru koşar. Öbür tarafta da onu kabullenmeye hazır, âdeta zifaf odası
hâlinde müheyya bir rahim ve içeriye girecek damada izzet ü ikramda bulunacak, hüsn-ü
istikbâl gösterecek bir yumurta onu beklemektedir. Ayrıca bu zavallıcığın, kuyruğunu
sallaya sallaya yumurtaya gidebilmesi için kaygan bir zemin lazımdır. Bundan dolayı
rahat gitsin diye zemin sulanır. Bir de içine girebilmesi için yumurtanın hüsnükabul
göstermesi lazımdır. Zira biliyoruz ki, başka zamanlarda, hususiyle yumurta
döllendikten sonra gelen ecnebilere karşı kabuk bunu içeriye bildirmekte ve yeni
gelenlere de kapı kapanmaktadır. Burada da görüldüğü gibi spermin gelişi, yumurtanın
ona göre şekil alışı ve onu içeri aldıktan sonra başkalarına kapıyı kapaması gibi
işlemlerin hepsi esrarengiz şeylerdir.

Evet, telkîhin (dölleme) bir mülk, bir de melekût yönü vardır. Mülk yönü, yumurtayla
spermin bir araya gelmesidir. Bu bir araya gelmeden sonra bir canlı, rahm-i mâderin
(ana rahmi) duvarına yapışıp orada Allah’ın (celle celâluhu) izniyle beslenmektedir.
İşin melekûtî yönüne gelince, esasen âciz bir varlık olan sperm, kendi yürüyeceği vasatı
hazırlayamayacağı gibi, yumurtanın kabuğu da, zarı inceltip sperm içeriye girdikten
sonra başkalarına karşı “ret!” hükmünü izhar edemez. Sonra rahimin, duvarlarını çeşitli
protein, vitamin, demir, kömür, bakır... gibi maddelerle besleyerek spermin gelmesine
hazır hâle gelmesi sırlı hususlardır. Bunların farklı aletler yardımıyla müşâhedemize
giren kısmına “mülk”; esbap olarak bunları meydana getiren hususlara da “melekût”
diyoruz.

Yaratmanın o kadar parlak ve o kadar şeffaf olan sırlı yönüne indiğimiz zaman,
“Yaratıcı kim?” sorusuna cevap hemen ortaya çıkıyor: “Yaratan Allah’tır (celle
celâluhu).” Yaratmada ilâhî hikmet çok açıktır. İşte bundan dolayıdır ki, ceninin ana
karnında safha safha teşekkül edişini anlatan âyetleri sırasıyla okurken, bütün bunları
hikmetle yapan Allah hemen akla geliverir. Bu âyetin hem nüzulü esnasında hem de
daha sonraları bunu ifade eden birkaç hâdise olmuştu. Allah Resûlü’ne (sallallâhu
aleyhi ve sellem), Mü’minûn Sûresi’ndeki insanın yaratılışını anlatan âyetler187 nâzil



oluyordu. Sıra âyetin fezlekesine gelmişti ki, hem ifadenin selâsetinden (akışından) hem
de nazarı melekût cihetine tam müteveccih olması sayesinde Hazreti Ömer, âyet henüz
hitama ermeden, َني ِ ِقلاــَخْلا ُنـَـسَْحأ  َ ُهللا  كَراَبَتَف  “Ahsenü’l-hâlikîn (Mükemmel
Yaratıcı) olan Allah ne mübarek ve müteâldir.”  deyivermişti.188 Zira, bütün bu işler
O’nun müdahalesi olmadan yapılamaz. Bu seyir ve böyle mükemmel yaratma ancak
O’na hastır. İşte bu da eşyanın mülk ve melekût yönünün ayrı bir ifadesidir.

Cenab-ı Hakk’ın kudret, irade, sem’, basar... gibi sıfât-ı sübhâniyesi, yaratma
mevzuunda eşyanın hem mülk hem de melekût tarafına müteveccihtir. Eşyanın dışı ve
kabuğu olan mülk tarafı, bir bakıma iç müdahalenin yani melekût keyfiyetinin semeresi
ve neticesinden ibarettir. Tohumu tohum, spermi sperm, yumurtayı yumurta yapan ilâhî
kanunlar vardır. Bu kanunlar bütün şeffafiyeti ve parlaklığı ile doğrudan doğruya
Destgâh-ı Kudret’ten, Kudret Tezgahı’ndan çıkmaktadır. Sebepler söz konusu olduğunda
mülk yönü söz konusudur ama bu kat’iyen Cenab-ı Hakk’ın tasarruf dairesinin dışında
değildir. Aslında eşyanın melekût yönündeki kanun ve nizamlara müdahale bir oluş, bir
doğuş ve bir diriliş meydana getirmekte ve kudret-irade taallukuna dayanmaktadır. Bu
ince sırdan ötürüdür ki, Eş’arîler tekvîn sıfatını kabul etmez, kudret ve iradenin
taallukundan ibaret olan bir tekvîn ve tekevvün mülâhazası ileri sürerler.

Elimizle havada bir rakam çizdiğimizde havada, parmak hareketimize göre bir kısım
titreşimler oluşur. Şayet bunun bir aletle tespit edilmesi mümkün olsaydı, hakikaten
kâğıda yazdığımız gibi rakamlar görülürdü. Belki bir gün bir el sallamayla meydana
gelen rakamları resimle tespit etme imkânı da mümkün olabilir. Şimdi ben bu hareketi
yaptığım zaman, orada bir ben ve hareketim, bir de orada meydana gelen bir rakam
vardır. Esasen eşyanın melekût yönü, burada bu parmağın hareket etmesi ve bu yazı
yazma fiilidir. Rakamın orada görülmesi, belki buradaki parmak hareketine terettüp
eden bir semere ve bir neticedir. Onun için, tohum tanesi içinde Allah’a (celle celâluhu)
bağlı bir neşv ü nema kanunu, yine sperm içinde Allah’ın yarattığı çocuk dünyaya
getirme kanunu vardır. Bu kanun, tatbikata konduğu zaman bir netice meydana
gelmektedir. Fakat biz bu netice üzerinde bir sebep perdesi görmekteyiz. Burada bir
kısım gafillerce hadiseyi zâhirî esbaba vermenin mümkün olduğu zannedilebilir. Ama
bu, haddizatında bir müessirden müteessir olma ve bir Sanatkâr’ın sanatından ibarettir.



185 Bediüzzaman, Sözler s.573-574 (Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksad, İkinci Mesele).
186 Bkz.: el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/404.
187 Mü’minûn sûresi, 23/12-14.
188 Taberânî, el-Mu’cemu’l-kebir 11/38; el-Mu’cemü’l-evsat. 6/17.



RUH, MADDEYE HÂKİMDİR

Soru: “Ruh, maddeye hâkim; madde, ruh ile kâimdir.”189 deniliyor.
Hâlbuki kalb nakilleri vasıtasıyla yapılan tedavilerde insanda
maddî bir değişiklik kısmen oluyor ama, hayatiyeti devam
ettiriyor. Burada madde esas, ruh ona bağlı gibi görünüyor. Bunu
nasıl anlamamız lazımdır?
Soruda ifade edilenin aksine, kalb nakillerindeki durum, maddenin ruhla kâim

olduğuna delâlet eder. Oysaki, bazıları, maddenin ruhla kâim olduğunu ifade eden delili
tersine işleterek, “Ruh, maddeye bağlıdır.” diyor. Bırakın kalb değiştirmeyi, insanın
kolu ve bacağı kesilse ve yerine yeni bir kol ve bacak eklense veya dikilse bu yeni kol
ve bacak da yine o adamın karakterini aksettirecektir.

İnsan vücudunda bütün mekanizmayı çalıştıran belli bir sistem vardır; kemik imal
edecek fakültelere kumanda eden, kan imal edecek fakülteyi yöneten, böbrekleri
çalıştırıp onlara kumanda eden değişik fakülteler. Ve bütün bunların ötesinde de ruh
vardır. Bir kere, hiç kimsenin yapısı bir diğeriyle aynı değildir; insan olma yönüyle bir
benzerlik olmakla beraber az da olsa her zaman bir farklılık söz konusudur. Bundan
anlaşılmaktadır ki, hemen herkesin hususi bir ruhu var ve o ruh, insanın maddî ve
mânevî yapısını biçimlendirmektedir. Bir insanın bir-iki senede belli kısımları değiştiği
gibi birkaç senede onun külliyen değişmesi, bütün bu değişmelere rağmen insanda bir
unutkanlık ve değişikliğin olmaması, bütün bunların arkasında hükmü ve sözü geçen bir
ruhun olduğunu gösterir.

Ruh mevzuunda unutulmaması gereken bir husus da şudur: Biz, âlem-i şehadete ait
temaslarımızı ruhumuzla değil, yine şehadet âlemine bakan yönümüzle yapıyoruz.
Mesela, Cibril-i Emin bir melekti ama, Bedir’de harb ederken elbisesi ve başındaki
sarığıyla Zübeyr İbn Avvam’ın kıyafeti içinde bulunuyordu.190 Çünkü orada
savaşabilecek bir muharip kıyafetinde bulunması gerekiyordu. Zira makamlar bir kısım
farklı tezahürler iktiza eder. İşte o da makamın muktezasına göre bir şekle giriyordu.

Evet, bazı hâller, bazı makamların gereklerindendir. İnsan, cismaniyete ait bazı
şeyleri yaparken cismanî yönüyle eşya ve hâdiselerle münasebet kurar. Zira bu,
cismaniyetin müdahele ve mualecesini gerektirir; sadece ruhun devreye girmesi kâfi
değildir. Onun için bir kısım latîf cisimler, Cennet’te ve dünyada bir kısım cismanî
şeylerin içine girmek suretiyle cismaniyete ait bazı şeyleri mütalâa edebilir, yoksa bazı
şeyleri anlamaları mümkün değildir. Yani kesif olmayanın onun iç keyfiyetini
anlamasına imkân yoktur. Bundan da anlaşılıyor ki, ruh, beden üzerinde hüküm sahibi,
fakat ruh bizim bedenimize ait maddî materyali kullanmak suretiyle eşya ve hâdiselere
nüfuz ediyor. Onun için fizyolojik yapı bütün fakülteleriyle arızasız olursa ruhla kontak



olur. Bir yerinde arıza olursa o noktada ruhla kontak olamaz. Mesela, beynin
fakültelerinden, insanın sağ yanına kumanda eden bir kısım fakülteler bozulmuşsa, o
noktada ruhla kontak olma azalır ve devamlı münasebet kurulamaz.

İşte bu iki mesele hatırda tutulmalı ve ruhun madde üzerinde hâkim ve esas olduğu
ona göre anlaşılmalıdır. Hâsılı ruh, belli bir seviyede insan vücudunun maddî ve
mânevî gelişmelerine dur diyebilecek ve bu hususta hüküm verebilecek bir varlıktır.



189 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.554 (Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksad).
190 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 1/120.



SULH ÇİZGİSİ VEYA MEŞREPÇİLİK

Soru: “ ُّقَحْلا َوـُھ   yerine ٌّقَح َوُھ   olmalı, ُ نَـسَحْلا َوُھ   yerine ٌنَـسَح َوُھ 
demelidir.”191 düsturu ile ne anlatılmak isteniyor?

ُّقَحْلا َوُھ   “Doğru sadece odur.” mânâsına gelmesine mukabil ٌّقَح َوُھ   “O da
doğrulardan bir doğrudur.”  mânâsına gelir. ُنَـسَحْلا َوُھ   “Güzel sadece odur.”
mânâsına, ٌنَسَح َوُھ   ise “O da güzellerden biridir.”  anlamındadır. Bu ifadelerin
ikincilerinde, ondan başka doğruların olduğunu kabul etme söz konusudur. Bu iki söz
arasında mânâ bakımından böyle bir farklılık olmakla beraber, burada asıl anlatılmak
istenen husus, mü’minlerin kendi mizaç, mezak ve meşreplerine bağlılıklarını ifade
ederken takınmaları gereken tavır ve inanan diğer insanların meslekleriyle olan
münasebetleri ile alâkalıdır.

Mü’minler, kendi meşrep ve mesleklerine bağlılıklarını izhar ederlerken, “Benim
mesleğim haktır, güzeldir, çok hoştur, hatta en güzeldir, en doğrudur, ama başka güzel,
doğru ve hak meslekler de vardır.” demelidirler. Hatta kendi yol ve yöntemlerini ifade
sadedinde “En doğru ve en güzel bizimkidir.” demelerinde de bir beis yoktur. Çünkü bu
ifadelerde başkalarını butlana mahkum etmek söz konusu olmadığı gibi, onların gittiği
yolun aldatıcı olduğunu bildirmek de mevzubahis değildir. Bu ifadelerde, fazlaca
güzelliği ve doğruluğu kendi mesleğine izafe etmek, diğerlerinin de hakkaniyetini ve
güzelliğini kabul etmek söz konusudur. Hususiyle günümüzde meşreplerin ve
mesleklerin birer mevzu ve gaye hâline getirilmek istenmesine karşı her zaman hareket
tarzımız, bu milletin inanan evlatları arasında bir birlik tesis etme maksadına matuf
olmalıdır. Bugün, inkâr-ı ulûhiyet cephesine karşı ne kadar insan varsa, bu insanların
hepsiyle beraber şöyle-böyle bir münasebet içinde bulunma yolu araştırmak gerekir.
Her mü’min diğer meşreplerin de hak ve güzel olduğunu, kendi mesleğinin ise daha
doğru ve güzel olduğunu, bu yüzden de içinde bulunduğu düşünceyi seçtiğini ve bu
mecrada hizmet verdiğini, ama diğerlerinin de bâtıl ve yanlış olmadığını bilmeli ve
tavırlarını bu prensibe göre ayarlamalıdır. Yoksa inanan bir Müslümanın bağnazlık
eseri olarak, sadece kendi mesleğinin hak ve güzel olduğunu iddia etmesi, başka tarafta
bir güzellik ve hak olmadığını söylemesi, içtimaî bünyede tedavi edilmesi çok zor
yaralar açacağı gibi bu tavrın çok ciddi iftiraklara sebep olacağından da şüphe
edilmemelidir.

Bu meselenin iyi anlaşılması bütün vatan evlatlarının bir araya gelmesi bakımından,
hem bugün hem de gelecek adına çok büyük ehemmiyeti hâizdir. Mü’minlerin hizmet
düşünce ve kanaatleri adına, kendi taraflarına olduğu gibi daima karşı tarafa da hak
vermeleri, hem kendilerinin ırgalanmaması ve meseleyi münakaşaya götürmeme adına
hem de karşı tarafın hırslarını tahrik etmeme bakımından çok önemlidir. Hatta inananlar



bunun ötesinde, birbirlerinin gıpta damarlarını ve hasetlerini tahrik etmeyerek çok
akıllıca davranmalı ve inkâr-ı ulûhiyeti temsil edenlere koz vermemeleri gerektiğini bir
lahza olsun hatırlarından çıkarmamalıdırlar. Mesela, ayrı bir düşüncede olmasına
rağmen bu vatanı ve milleti seven ve bu uğurda farklı usûl ve yollarla hizmet etmek
isteyenlere karşı hep bir münasebet yolu ve yönü bulup münasebete geçmeli, bu insanlar
kat’iyen dışlanmamalı ve bir cephe olarak kabul edilmemelidir. Zira böyle bir davranış
içine girildiği takdirde, mü’min sadece kendi mesleğini sarsmakla kalmayacak, aynı
zamanda karşısına aldığı insanları da günaha sevk etmiş olacaktır. Hâlbuki mü’min,
dinine hizmet ederken hem günaha girmemek hem de diğer din kardeşlerinin gıpta
damarını ve hasedini tahrik edip onları günaha sokmamak durumundadır.

Binaenaleyh mü’minlerin birbirlerini hasede sevk edici davranışlardan uzak
durmaları, “Müslüman kardeşliği” açısından çok ehemmiyetli bir husustur. Hatta her
mü’min, iftiraka sebep olabilecek böyle bir meselenin lafını bile etmemeli,
davranışlarını güzel ayarlamalı, başkalarına hakk-ı hayat tanımalı ve onları muhterem
bilmelidir.

Bugün itibarıyla hem menfi hem de müspet cephede bu işin sözünü eden pek çok
kimse vardır. Fakat bu insanlar kendilerine muhalif olanlara zerre kadar hakk-ı hayat
tanımamakta, onları ezip geçmekte, âdeta zincirlere vurmakta ve onlara esir muamelesi
yapmaktadırlar. Eğer bu insanların ellerine kanun vaz’ etme imkânı geçse, kanunları bile
onlara hakk-ı hayat tanımayacak şekilde vaz’ ederler. Binaenaleyh bu insanların içinde
“Hepimiz kardeşiz, hepimiz aynı saftayız.” diyenler hilaf-ı vâki beyanda bulunmakta ve
diğer insanları aldatan böyle bir düşünceyi seslendirmektedirler. Zira insan böyle bir
düşünceye gerçekten inanıyorsa bunu davranışlarıyla ispat eder. Ziya Paşa’nın dediği
gibi:

“ Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz,
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.”

Ne kadar Allah’a (celle celâluhu) müteveccih gönül ve secde eden alın ve yine ne
kadar O’nu anan hissiyat ve söyleyen dil varsa, inanan gönüller onların her birerlerine
karşı belli bir ölçüde saygılı olmalıdırlar. Bu insanların şöyle-böyle bir yere koydukları
muhterem zatlara “Efendi Hazretleri” diyebilmelidirler. Ve bunu söylerken de gayet
içten ve samimi söylemelidirler. Bu arada, “Sen niçin tazim ve tekrimle andığın böyle
bir zatın halka-i tedrisinde değilsin?” diyenlere de: “Ben, içinde bulunduğum yolu daha
akıllıca, daha güzel ve mantıkî görüyorum. En azından bana öyle geliyor. Bu konuda
yanılmış olabilirim ama gittiğim yola muhalif ve ona zıt olan kuvvetli bir delil
bulacağım âna kadar safımı korumayı makul görüyorum. Tabi ki siz de öyle
görüyorsunuzdur. Hatta öyle görmeniz lazım ki gittiğiniz yoldan istifade edip feyiz
alabilesiniz. Aksi takdirde Allah’tan (celle celâluhu) gelen tecellilere mazhar
olamazsınız.” demelidirler. İşte meseleyi akıllıca ele almanın ifadesi de budur.



Netice itibarıyla diyebiliriz ki, bu düşünce tarzı, düşünceyi bu şekilde ifade etme ve
herkese karşı saygılı olma, ileride inananları gerçek birliğe ve vahdete götürecektir.
Yoksa herkes, “Gel, bizim evde birleşelim!” düşüncesine saplanıp kalır ve birleşme
noktası olarak kendi iklimini tasavvur ederse, kat’iyen bir vahdet sağlanamaz ve sulh
çizgisi oluşturulamaz. Aksine, şiddetli “Gel!” arzusuna mukabil daima reaksiyon oluşur
ve bu bağnazca isteğe karşı verilecek cevap da hep “Hayır!” olur. Öyleyse inananlar,

ٌّقَح َوُھ   demeli, ُّقَحْلا َوـُھ   dememelidir. ٌنَـسَح َوُھ   demeli, fakat ُنَـسَحْلا َوُھ 
dememelidirler, yani “Güzel ve hak sadece benim yolum ve yöntemimdir.” dememeli,
başkalarına da hak tanımalı, onlara da bir güzellik atfetmelidirler. Bununla beraber bir
kere daha ifade edelim ki, her bir mü’min herhangi bir ayrılığa ve iftiraka sebep
olmayacak şekilde kendi yolunu en güzel görme hakkına da sahip olmalıdır ki,
mesleğinden istifade edebilsin. Yoksa yürüdüğü yolda vicdanıyla beraber olamaz.



191 Bediüzzaman, Sözler s. 784 (Lemeât).



“BAZEN HASEN AHSENDEN DAHA GÜZELDİR”

Soru: Nasıl hak ehaktan, hasen de ahsenden daha haklı ve daha
hasen olabilir ve tercih edilebilir?
Bu mesele, din yolunda hizmet eden mü’minlerin birbirleriyle olan münasebetlerinde

ince bir nüansa işaret eden, dolayısıyla da herkesi alâkadar etmeyen metodolojik bir
meseledir. Aslında bu tür meselelerin daha rahat ve o alana has tabirlerle arz edilmesi
gerekli olmakla beraber yine de biz, küllî bir bakışla ifade edilebilecek hususları arz
etmeye çalışalım.

Bu konu, kardeşlik bağlarını koruma mevzuunda nazik, nazik olduğu kadar da önemli
bir husustur. Bu düstur, kısaca “Bazen hak ehaktan daha haktır, bazen hasen ahsenden
daha güzeldir”192 şeklinde ifade edilir. Bazen bir doğru, pek çok doğrudan daha iyi
olabileceği gibi bir güzel de onun ötesindeki pek çok güzelden daha güzel olabilir.
Şöyle ki, daha çok doğruyu ve pek çok güzeli elde etme yolunda münakaşaya
düşülüyorsa, o zaman çok doğruyu ve çok güzeli terk edip, doğruda ve güzelde
mutabakata varmak gerekir. İnanan insanların birbirleri ve çevresiyle olan
münasebetlerinde mutabakat (anlaşma) ve sulh çizgileri doğruda ve güzelde oluşacaksa,
çok güzelde münakaşaya düşmeden, güzelde mutabakata varmak daha doğrudur. Eğer
caminin içinde yaka paça olma ihtimali varsa, o takdirde caminin sofasında hatta abdest
alınan yerde durup anlaşmak daha uygundur. Binaenaleyh denebilir ki, cami münakaşaya
bâdi oluyorsa insanlar, hayatlarını hep avluda geçirmeli ve camiye girmeyi mutabakata
bağlamalıdırlar.

İçtimaî hayata tatbik edilmesi mümkün olan bu prensip zamanla yanlış anlaşılıp,
yanlış yorumlanmış ve mü’minler arasında çok defa nifaka, şikaka (ayrılığa) sebebiyet
vermiştir. Mü’minler şer’î ölçülerle dört bir yanı tespit ve tahkim edilmiş güzel bir yol
bulup bu yolda yürüyerek Cennet’e gitme ihtimalleri belirince; asgari anlaşmanın
mümkün olduğu çizgide mutabakata varmaları elzemdir. Aksi takdirde teferruatın
münakaşasına girilince her zaman karşılıklı anlaşmazlıkların olabileceği kat’iyen
akıldan çıkarılmamalıdır. Mesela, herkesin cübbesinin rengine, sakalının boyuna ve
saçlarının uzunluğuna takılıp kalan birisi böyle yapmayanlarda yümün, bereket ve hayrın
olmadığını iddia ederse, o zaman usûlde, farz ve vaciplerde kardeşleriyle anlaşması
mümkünken, kendi düşüncesine göre ahseni ve ehakkı istediğinden, onlarla kesinlikle
anlaşamayacak ve diğer mü’min kardeşleriyle asla bir birleşme noktası bulamayacaktır.
Zannediyorum meselenin bir yönü budur ve günümüzdeki münakaşaların çoğunun
sebebini de bu teşkil etmektedir. Bugün herkes kendi meşrebi ile alâkalı olarak
“Benimki daha iyidir.” demektedir. Hatta diyebiliriz ki, keşke böyle deselerdi! Aksine
şimdilerde bağnazlıklar öyle bir dereceye ulaşmıştır ki “Benimki en iyidir, benimkinden
başka da iyi yoktur. Binaenaleyh benim meşrebim üzere hareket etmeyen de



kurtulamaz.” denebilmekte ve bu şekilde farkında olmadan felaketli bir yola
girilmektedir.

Bu bakımdan inanan her bir mü’minin diğer kardeşleriyle aralarındaki irtibatı,
anlaşmayı ve uzlaşmayı kurması adına diyebiliriz ki, mü’minler anlaşabilecekleri bir
yol bulduktan sonra eğer o yolun daha iyisinde münakaşaya ve huzursuzluğa
düşüyorlarsa kat’iyen o yola gitmemeli ve anlaşabilecekleri çizgide kalmalıdırlar.

İnsanımız keşke, bugünkü toplumun bir vahdet teşkil etmesi adına çok ehemmiyetli
olan bu hususu, ْمُكِفَع ْضَأ ِرْیـَـس  َىلَع  اوُري  ِس  “İçinizden zayıf olanların gittiği
yoldan gidin.”193 mübarek sözündeki hakikat açısından değerlendirip, kendilerinden
daha zayıf olanların ayakları ile yürüyerek başkalarıyla anlaşabilecekleri yolları ve
vesileleri araştırma gayreti içinde olsalardı. Zannediyorum arzu edilen ittifak ve ittihat
da ancak bu şekilde teessüs edebilir. Ama Jules Verne’in bir mesele münasebetiyle:
“Galiba beşer henüz böyle bir seyahati yapmaya muktedir değil.” dediği gibi, ihtimal ki
insanımız da bugün için henüz böyle bir meseleyi başarmaya muktedir değil. Bu konuda
da yine bütün engelleri aşmamıza yardım eden Yüceler Yücesi’nin dergâhına sığınarak
Cenab-ı Hakk’ın bütün inananları rüşde erdirmesini ve olgunlaştırmasını niyaz
etmeliyiz.

Allahım, kalblerimizi te’lif buyur ve bizi birlik ve beraberlikten ayırma. Âmin!



192 Bediüzzaman, Sözler s. 784 (Lemeât).
193 es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene s.386; Aliyyülkârî, el-Esrâru’l-merfûa s.211.



“AHİRET OLMASAYDI DÜNYANIN EHEMMİYETİ OLMAZDI”

Soru: “Ahiret olmasaydı dünyanın ehemmiyeti olmazdı.”  sözü ne mânâya
gelmektedir?
Hazreti Üstad’ın ifadesiyle, dünyanın üç yüzü vardır:194 Birinci yüzü, Cenab-ı

Hakk’ın isimlerine bakar ve onların aynasıdır. Allah’ın sonsuz cemal tecellilerine ayna
olarak O’nun muhabbetine vesile olduğu için dünyanın bu yüzü sevgiye layıktır.
Rabbimizi tanıma, O’nun kapısının önünde bulunduğunu düşünme ve sonra O’nu
kâinattaki hâdiselerin tarrakalarıyla tanıma lütfuna erme öyle zevkli bir şeydir ki insana,
“Ne güzelsin ki merak içinde intizar ettiğim Rabbimi bana tanıtıyorsun.” dedirtir. İşte
dünya bu yönüyle sevilir ve sevilmelidir de.

İkinci yüzü, ahirete bakar ve hadisin ifadesiyle, ahiretin tarlasıdır.195 Burada
ektiğimiz şeyleri orada biçeceğiz. Yani ahiret hayatının saadeti bu dünyada
kazanılacaktır. Şayet ahiret olmasaydı dünyanın hiçbir kıymeti olmayacak ve burada
yapılan sa’y ve gayretler de bâd-i heva gidecekti. Dünyanın bu yüzü de sevilmeye
layıktır ve sevilir.

Üçüncü yüzü de, insanın fâni heveslerine bakar; geçici ve aldatıcıdır. Bu yönüyle
dünyayı sevmek, insanı Allah’tan ve yaratılış maksadından uzaklaştırır, felâkete
sürükler. Buna mukabil o fâni dünya da elimizde durmaz, kaçar gider. Evet, dünyadaki
güzellikler, nefislerinden ötürü seviliyorsa zâildirler, geçicidirler ve lezzetleri
ölçüsünde elemleri de vardır.

Öteler düşünülmeyip de hayat hep dünya yörüngeli yaşandığı takdirde, insan
kaybettiği her ânı hatırladıkça damla damla içine elem damlayacaktır. Mesela âşıkâne
kendinizi ona saldığınız bir bahar düşünün; öyle bir bahar ki ortalık çemenzâr, hayvanat
koşuyor, koyun ve kuzular meliyor, şakır şakır sular akıyor; bir atmosfer ki, şairleri dile
getiriyor ve onlara destanlar yazdırıyor... İliklerine kadar zevkle dolu bu havayı
yaşayanın, birden gözlerinin önünde ürperten bir hazan esiveriyor. İşte o zaman bütün
zevkler elemlere inkılâp edecek ve o, “Şu hazan mevsimi de nereden hortladı. Benim şu
lezzetlerimin içine acı ve elem damlatmaya başladı!” deyip inleyecektir. Evet, yok olup
giden zâil şeyler sevilmez. Peygamberler babası Hazreti İbrahim de (aleyhisselâm)
“Batıp gidenleri sevmem.”196 sözüyle bu hakikati ifade etmiştir. Yani gurûb edenler,
derde derman olamaz. Onlara gönül verilemez ve onlar âşık olmaya değmez.

Öyleyse fâni olup da zatından dolayı gönül verdiğimiz her şey, bizim için birer acı,
ızdırap ve elem unsurudur. Hâlbuki, burada bulunanlar bitip tükenecek ama yeni bir
ahiret sabahı doğacak, her zaman kışı yeni bir bahar takip ettiği gibi bir gün ahiret
baharı gelecek ve orada çiçekler asla solmayacaktır. Binaenaleyh böyle bir inanç
zaviyesinden bakınca, dünya kıymet kazanır. İnsan, “Ey dünya! Sen ne güzelsin ki,



burada solup batmanla içimde solup batmayana aşk ve iştiyak hâsıl ediyorsun! Fâni ve
zâil sevgililerin beni terk etmesine mukabil içim tam kan ağlayacağı zaman, ‘Ey ezelî ve
sermedî olan sevgili! Âlem beni terk etti. Ben kapına geldim. Anladım ki Sen’den başka
vefalı ve hakiki dost yok. İçimi Sana dökmek, dertlerimi Sana şerh etmek istiyorum.
Ağaran saçlarıma, bükülen belime, sağa-sola inhiraf etmeden içine girmeye doğru
koştuğum kabrin elemlerine, bitip tükenmeme, kabrin karanlığına derman ey Rahman,
Sana geldim!’” der, içi birden bire sürurla dolar ve bütün hüzünler gidiverir.

Herhâlde bugün bütün insanlık böyle bir duygu ve düşünceye muhtaçtır. Onun için
Allah’a (celle celâluhu) hamd ederiz. Zira az dahi olsa bütün mü’min gönüllerde her
zaman bu duygu nümâyândır. Ölümü düşündükçe ara sıra belki ölümün dış yüzündeki
çirkin taraf görülebilir. Buna rağmen en mücriminiz olan ben, az parmağın ucuyla
dokunup perdeyi kaldırınca çok defa şöyle diyorum: “Ne zaman ya Rabbi, şu yükü
sırtımdan alıp da beni de vuslata erdireceksin? Eğer bu, isyan olmasa ve buradan
gitmeye Kendisinin rızası bulunsa, bütün cürümlerime rağmen ‘Beni şu hacâlet ve
mahcubiyetten halas eyle, huzuruna al, gerçek lezzetlere ereyim, aşk ve şevkini ruhumda
duyayım.’”

Evet, bir mü’min kalbi için elemin, hüznün, kederin yeri yoktur. Öyleyse dünyayı
dünya yapan ukbâdır, ahirettir. Bu da meselenin bir başka yönüdür.

Meselenin diğer yönüne gelince, eğer ahirete iman olmaz ve öbür âlemde Mevlâ’nın
huzurunda hesaplaşma, muhasebe duygusu bulunmazsa bu dünyada çocuklar ızdırap
çekecek, mallar pâyimâl ve servetler tar u mar olacak, kimse malından ve canından
emin olamayacak ve böylece dünyanın tadı tuzu da kalmayacaktır. Aksine ahirete iman
duygusu, bir kalbde zuhur ettiği zaman çocuklar bile sevince gark olacak ve “Öldü ama
Cennet’e gitti.” diyerek içleri huzurla dolacaktır. Ayrıca bir genç de nefsinin galeyanı,
kanının tuğyanı hengâmında ancak haşre iman ve Mevlâ-i Müteâl’e hesap verme
sayesinde nefsini frenleme imkânını bulacaktır.

Hâsılı, dünyayı dünya yapan ahiret inancıdır. Ahireti kazanmak ise burada Cenab-ı
Hakk’ın (celle celâluhu) rızasını kazanmaya matuf ameller yapmaya bağlıdır.



194 Bkz.: Bediüzzaman, Sözler s.681 (Otuz İkinci Söz, İkinci Mevkıf, Üçüncü Maksat); Mesnevî-i Nuriye s.70
(Katrenin Zeyli).

195 Bkz.: el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/19; es-Sehâvî, el-Makâsıdü’l-hasene s.497; Aliyyülkârî, el-Esrâru’l-
merfûa s.205.

196 En’am sûresi, 6/76.
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Takdim
İrfan meyvesi. Cevher kadrini bilme seviyesi. “Hulukuhu’l-Kur’ân”

hakikatini yorumlama ve hayata geçirme becerisi. Allah’ın yarattığı ilk turfanda
nuru anlama, mucizelerle bezenmiş o fağfuru koklama, rahmet bûsesiyle dudak
dudağa gelme, Miraç Dilberi’nin ardından yol vurup gitme, Cennet Gülşeni’yle
reftare gezme, Işık Sultan’dan bendeliğe kabul beratı alma, konuşan bürhanının
nurdan helezonlarında yükselme, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun “sıbğatullah”
denilen lâhûtî boya ile resmedilişini aksettirme, fert ve toplum arasındaki
ayniyete varan misliyet nisbetini ideal insan ve ideal toplum çerçevesi içinde
beyana dökme, seçkinler semasında inciden yıldızlar arasında dolaşma
mahareti ve de belgesi..

Deha ile fetanetin, iffet ile ismetin, dava şuuru ile tebliğ ve davetin,
korkusuzluk ile şecaat ve cesaretin, şefkat ile rahmet ve re’fetin, istikamet ile
sıdkın, doğruluğun, ruhtaki asalet ile vefanın, ahde sadakatin, mürüvvetin
tecessüs ve araştırılması.. firaset perspektifinden nübüvvet ufkunun seyredilişi..
sahabi hassasiyetinin, edebinin, dengesinin, sevgi ve basiretinin belli bir
fâsıladan sonra yeniden dirilişi.. kiyaset ve dirayet adına istidatta meknî
cevherle malumatı nüve, efkârı semere yapmanın çarpıcı ve bir o kadar da can
alıcı örneği.. durulardan duru tefekkür ile en girift hâdiseleri hayret
uyandıracak netlikle vuzuha kavuşturma gayretinin bereketli neticesi.. dosta
itminan, mütehayyire ikna, düşman ve müfterilere ilzam ve iskat mesajı.. Allah
ve Resûlullah aşkının göz kamaştıran kristal bir kalbte yuvalanışı.. Ehl-i beyt
sevgisinin kendilerinden bir yürekte ve yürek isteyen bir yerde mayalanışı…
Tek Önder, Tek Lider ve Tek Rehber’in ardına düşme lüzumunun, Sünnet-i
Seniyye’ye ittiba mecburiyetinin tecdit prensiplerine uygunluk şartları içinde
tekrarlanışı.. Ufuk İnsan, Ufuk Peygamber’e benzeme yarışının kaideler
manzumesi hâlinde ve asra uygun düşecek keyfiyette hikmet sırlarıyla birlikte
zaptedilip sıralanışı.. Ehl-i sünnet görüşünün ısrarla ve zerrece taviz
vermeksizin vurgulanışı.. aklın vahye tutsak oluşunun şenlik bayramı.. akidenin
imanla şahlanış destanı.. nurun zulmete galebe muştusunun alkış tufanı.. inşirah-
ı sadırla hak çizgisinde yer alan bütün meşrep, meslek ve ekolleri kucaklama
heyecanı ve bu heyecanı realite planında regüle edebilme anlayışının ihyası..
mümkün ile vâki arasında kavram kargaşası meydana getirmek isteyen
cerbezeci akılların selim akılla kündeye getirilişinin panoraması..



“Sonsuz Nur” en sağlam rivayetlerin müstakim bir dirayetle analiz ve
sentezi..

“Sonsuz Nur”, Andelib-i Zîşan (Şanı Yüce Bülbül) unvanıyla anılan İki
Cihan Serveri’nin aynı perdede başlayıp aynı perdede biten hayat nağmesinin
davudî bir sesle terennüm edilişi..

“Sonsuz Nur”, İslâm Site Devletinin 23 sene gibi kısa bir zamanda
kurulmasını, merhale sıçramalarında zaman ayarlaması gerçeğine dayandırarak,
her merhalede uyulması gereken aksiyon şeklinin izaha kavuşturulduğu tecrübe
atlası..

“Sonsuz Nur” ilâhî ahlâkla ahlâklanma öğretisi..
O, mürşid ve muallimlere rehber kitap..
O, muhtevasıyla, mübelliğ ve davetçilere yol gösterici bir hitap..
O, yorumlarıyla, arzu edilen ufka ulaşma pratiğini yanılmaz ve yanıltmaz

prensiplere bağlayan orijinal; fakat her türlü tekellüf ve fanteziden uzak
kalmayı yeğleyen bir eser..

“Sonsuz Nur”, sevgi, hoşgörü ve müsamahada Nebi ikliminin maharetli bir
el tarafından ilmî metotla resmedilişi..

“Sonsuz Nur” “Felsefenin bencesi” ölçüsünde anlatılan şekliyle bir siyer
felsefesi..

V e “Sonsuz Nur” her türlü siyasî baskı ve elverişsiz şartlara rağmen
kürsüde açan hitap çiçeği..

O, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin mevzu ile ilgili irticali vaaz
ve konuşmalarından derlendi. Belki, bizzat Hocamız’ın kaleminden çıkmayışı
eser için bir eksiklikti; fakat onun tashihinden geçme imtiyazı bu eksikliği de
telâfi etti..

Bu vesile ile Sonsuz Nur’daki kaynakların tespit ve tahriçlerini yapan
değerli ilâhiyatçı arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz.

Sonsuz Nur’un (sallallâhu aleyhi ve sellem) kuşatıcı şefaatine nail olmamız
dua ve dileğiyle..

Nil Yayınları



ِمیِحَّرلا ِنٰمْحَّرلا  ّللا  ِهٰ ـِم  ِْسب

ٍدَّمَحُم َانِّدِیَس  َىلَع  ُمَالَّسلاَو  ُةَالَّصلاَو  َنیَِملاَعْلا ، ِبَر  ّ ِّلل  ِهٰ ُدْمَحَْلا 

َِنیعَمَْجأ ِِهبْحَصَو  ِِهلٰا  َىلَعَو 

Önsöz
Hz. Muhammed Mustafa’nın (sallallâhu aleyhi ve sellem) mümtaz ve muallâ

şahsiyetinin anlatılması, anlatılmaktan da öte O’nun beşeriyetin kurtuluşu için
bir çare, insanlığın onulmaz dertleri için bir iksir olarak takdim edilmesi ve
hayat-ı seniyyelerinin O Yüce Kamet’e uygunluk içinde tanıtılabilmesi,
çoklarının olduğu gibi benim de düşünce ve his dünyamı baskı altına alan ve
her yönüyle de önü alınamaz bir arzu ve isteğe dönüşen mühim mevzulardan
biri...

O, insanlığın iftihar tablosudur. On dört asırdan beri dünya çapındaki en
büyük dâhiler, dev filozoflar ve her biri düşünce semamızın yıldızı nice
mütefekkir ve ilim adamları, hep O’nun arkasında el pençe divan durmuş ve
O’na hitaben: “Sen, sana mensubiyetle övündüğümüz insansın.” demişlerdir.

O’nun büyüklüğüne şu yeter ki, çağımızda bu kadar tahripten sonra hâlâ biz,
minarelerden “Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah” sadâsını duyuyor, Ruh-u
Revan-ı Muhammedî’nin her yanda şehbal açtığını müşâhede ediyor ve
ruhanîlerle beraber günde beş kez coşuyoruz.. yine O’nun büyüklüğü adına
diyebiliriz ki; nesilleri ifsat ve idlâl uğruna içte ve dışta bunca din düşmanının
çalışıp gayret göstermesine rağmen, bugün hâlâ çiçeği burnunda ve daha tüyü
bitmemiş pek çok delikanlının, hem de “Hakikat-i Ahmediye”yi (sallallâhu
aleyhi ve sellem) hakkıyla anlayıp kavramaları çok zor olduğu hâlde,
pervanelerin ışığa koştuğu gibi Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
koşmaları, dünyada benzeri olmayan bir hâdisedir. Zaman, bizim içimizde,
sinelerimizde O’na ait hakikatlerden hiçbirini eskitemedi.. evet O hâlâ
taptazedir. Çok defa dostlarıma da söylediğim gibi, ne zaman Medine-i
Münevvere’ye gitsem, O’nun kokusu beni o derece sarar ki, neredeyse bir adım



ötede bizzat kendisine kavuşacak ve diriltici sesiyle “Merhaben, ehlen ve
sehlen!” dediğini işitecek gibi olurum. İşte O, bizim içimizde bu kadar tazedir
ve gün geçtikçe daha da tazelenmektedir.

Evet, zaman yaşlanıyor, ihtiyarlıyor; bazı düşünceler köhneleşiyor ve
değerden düşüyor; fakat inananların sinelerinde Hz. Muhammed (sallallâhu
aleyhi ve sellem), her gün daha da açan bir tomurcuk gibi daima yenilenip
tazeleniyor.

Zannımca, başkalarının, başka şeyleri anlattığı kadar O’nu anlatabilseydik –
ki anlatamadık– başkalarının anlatılmasına imkân verildiği kadar O’nun
anlatılmasına imkân verilseydi ve sanata, hayata ait müesseseler O’nu anlatmak
için tam seferber olabilseydi, bugünkü nesillerin gönlünde sadece O taht
kuracak ve sinelerde sadece O bulunacaktı.. yine de her şeye rağmen, cihanın
şarkından garbına kadar gûnâ gûn herkes, elinde testisiyle o “Menhelü’l-
Azbi’l-Mevrûd” sözüyle anlatacağım temizlerden temiz, pâklardan pâk kaynağa
koşuyor ve o, güneşlere taç giydiren Sultan’ın otağına varmaya çalışıyor.

Evet, bugün başta Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya olmak üzere, hemen
bütün dünyada O’nun hesabına bir diriliş müşâhede edilmekte, hemen her yerde
Müslümanlar mekikleriyle harıl harıl O’nun düşüncelerini işlemekte, İslâm
hesabına incelerden ince dantelalar, kanaviçeler örmekte ve âdeta Müslümanlık
yeni bir “Devr-i Saadet” ruhu yaşamakta. İslâm dünyasında da durum daha
farklı değil... Bundan bir iki asır evvel muhakemesiz ve safiyane Müslümanlığa
ve Müslümanlara alâka duyan insanların yerinde bugün, İslâmî meselelerin
ilmini yapan ve ilmin aydınlatıcı tayfları altında Hz. Muhammed Mustafa’ya
(sallallâhu aleyhi ve sellem) iktida eden, okumuş insanlar var... Şimdiye kadar
sürekli okumuş kesimi istismar edenler, üniversiteleri, fakülteleri ve diğer
okulları bir kısım “izm”ler hesabına kullananlar ve millî müesseseleri küfür
hesabına işletmeye çalışanlar, tıpkı aysberglerin çözülmesi gibi artık birer
birer çözülüyor ve süratle O’na doğru kayıyorlar.

Yıllardan beri binlerce defa yer değiştirenler; yer değiştirip kendilerine
tutunacak bir dal arayanlar; o sistemden bu sisteme, o ekolden öbür ekole
koşuşup duranlar, bütün bu çırpınıp durmaların fiyasko ile neticelendiğini
görüyor ve şimdiye kadar hiç fiyasko görmemiş Hz. Muhammed (sallallâhu
aleyhi ve sellem) mektebine koşuyorlar. İşte M. Bucaille, R. Garaudy ve daha
nice isimleri duyulmamışlar...

Ancak, acaba biz, o sultanlara sultanlığı öğreten Gönüller Sultanı’nı istenilen



ölçüde bilebildik mi? Sizi ne diye karıştıracağım? Beş yaşından beri başını
secdeye koyan ve O’nun boynu tasmalı, kapısının “kıtmir”i olduğunu söyleyen
ben, O’nu tam anlatabildim mi? Veya bildiklerimi size tam duyurabildim mi?
Bütün anlatma durumunda olanlara da soruyor ve kendimi de onların arasına
katarak diyorum ki; yirminci asır insanlarının gönüllerini coşturacak kadar, o
gönüllere fer veren Efendiler Efendisi’ni acaba kendi kıymeti ölçüsünde
anlatabildik mi?..

Hayır! Eğer beşeriyet O’nu tanısaydı, O’nun için mecnun olur, yollara
düşerdi; ruhları O’nun yâd-ı cemîli sarınca burnunun direği sızlar ve gözleri
yaşlarla dolardı, dolardı da, O’nun pâk semtine, peygamberlik dünyasına,
tertemiz iklimine girebilmek için ürperir, O’nun aşkının ateşiyle yanan kalbinin
küllerine hayat gelsin diye rüzgârın önüne katılır ve hep oraya doğru
sürüklenirdi...

İnsan sevdiğini, bildiği ölçüde severken, bilmediğinin de hep düşmanı
olagelmiştir. Onun içindir ki, düşmanlarımızın hayat boyu kavga verdiği
hususların odaklaştığı nokta, O’nun nâm-ı celîlinin unutturulması ve yeni
yetişen nesillerin hep İki Cihan Serveri’ne düşman olarak yetiştirilmesidir. Ne
lütufkâr tecellîdir ki, hasımlarımız, O’nun ismini sinelerden söküp atmak
istemelerine rağmen, bugün, O’na varmaya engel bütün mânialar ve setler
aşınmış ve bilhassa gençlik, tıpkı, günlerce çölün kavurucu sıcağında aç ve
susuz ölümle pençeleştiği sırada, yanı başında âb-ı kevser beliriveren bir insan
sevinciyle kendini O’nun kucağına salıvermiştir. Elbette ki, o şefkat dolu sine,
kend i ne bu iştiyakla koşanları bağrına basacak ve onları mahrum
bırakmayacaktır.

Cuma günleri camileri lebâlep dolduran insanlara bilmem hiç dikkatle
baktınız mı? Eğer dikkatle baktı iseniz, onların büyük ekseriyetinin gençler
olduğunu görmüşsünüzdür. Dalâlet ve tuğyânın, kendi sistematiği içinde, bütün
nesilleri o korkunç vakumuyla çekmesine mukabil, acaba bu gençleri karda
kışta, soğuktan tir tir titredikleri hâlde, abdest aldırıp en zor şartlarda camilere
koşturan nedir? İsterseniz ben söyleyeyim: Hz. Muhammed Aleyhisselâm’ın
kudsî cazibesidir...

Akıl ve havsalamız alsa da almasa da, sineler O Şem’aya, O Güneş’e
pervanedir.. çok yakın bir gelecekte, şimdiye kadar bir türlü O’na koşamayıp
da kış sinekleri gibi takılıp yolda kalan derbeder ve perişan akıllar, yolda
kalışlarına pişman olacak ve ellerini dizlerine vurarak: “Biz niye pervane olup



O’na koşmadık?” diyeceklerdir. O zaman belki de birçoğu için her şey bitmiş
olacak...

Cihan O’na koşacak, ilim mahfilleri O’nu araştıracak, düşünce iklimine açık
sineler O’nun arkasına düşecek; hasımların birçoğu ateşli birer dost olup O’na
sığınacak ve sığınıyorlar da... Artık bugün karşı cephenin kıstasları içinde dahi,
Hz. Muhammed Aleyhisselâm ağır basmakta ve O’nun büyüklüğü hasım dünya
tarafından da itiraf edilmektedir… Allah Resûlü bir hadis-i şeriflerinde:
“Ümmetimden on kişi ile tartıldım, ağır geldim. Sonra yüz, sonra bin kişi ile
tartıldım yine ağır geldim. O zaman muvazzaf iki melek dedi ki: Bırak, eğer
bütün ümmeti ile tartılsa yine ağır gelecek.”1 Nitekim bu da gerçekleşmişti.
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), gördüğü bir rüyayı şöyle anlatıyor:
“Terazinin bir kefesine ben, diğerine bütün ümmetim konuldu ve ben ağır
geldim.”2

Evet, sahabe, tâbiîn, tebe-i tâbiîn ve onlardan sonra gelen, kıyamete kadar da
gelecek olan en büyük insanlar, ruhlara nüfuz eden bütün sofî ve mistikler,
evliyâ, asfiyâ, ebrâr ve mukarrabîn... hepsi bir kefeye konulsa, yine O Gönüller
Sultanı ve gözlerimizin ziyası ağır basacaktır. Çünkü varlık O’nun yüzü suyu
hürmetine yaratılmıştır.

O, kâinatın ille-i gâiyesidir.. ve hadis diye meşhur olmuş bir sözde O şöyle
anlatılmıştır: َكَالْف َْألا ُتَْـقلَخ  اـَم  َكَـال  َْول َكَـالَْول   “Eğer sen olmasaydın varlığı
yaratmayacaktım.”3 Evet, mânâsı anlaşılmayan bir kitabın yazılması abestir.
Allah (celle celâluhu) ise abesten münezzehtir. Dolayısıyla, zaman ve mekânın
Efendisi gibi gür sesli bir dellâl ister ki, kâinatın mânâsını anlatsın. Yine O’nun
gibi bir şârih, bir mübelliğ bulunması lâzımdır ki şu uçsuz bucaksız sema,
içindeki ay-güneş-yıldız ve bütün varlık emrine verilmiş olan insan, nereden
gelir, nereye gider, neye namzettir... izah ve ilân etsin ve varlığın perde
arkasını ruhlara duyursun. Öyle ise O olmasaydı, kâinat da insan da mânâsız
olurdu... Hz. Muhammed Aleyhisselâm, eşyaya mânâ kazandıran insandır. O
bizim için sevgililerden daha sevgilidir.

Burada, –kendimi mü’minlerin en günahkârı gördüğümü itirafla beraber– bir
hissimi anlatmadan geçemeyeceğim. Bunu anlatırken de niyetim şudur: Ben dahi
Allah Resûlü’nü bu derece sevebiliyorsam, kim bilir ehliyetli gönüllerde O ne
derece sevgiyle tütüyordur... İşte anlatacağım kendime ait hâlet-i ruhiye de bu
açıdan değerlendirilmelidir. Yoksa, şahsıma ait bir meseleyi huzurunuza



getirmekten teeddüp ederim.
Cenâb-ı Hak, o mübarek topraklara günahkâr yüzümü sürmeyi nasip ettiği

zaman, bana Allah Resûlü’nün köyü öyle parlak öyle parlak geldi ve orada
bulunmaktan öyle ruhanî bir haz aldım ki, eğer o anda, farzımuhal Cennet’in
bütün kapılarından davet edilseydim, inanın hiçbirine gitmez, orada kalmayı
tercih ederdim. Aslında Cennet hepimizin arzusudur, oraya girmeyi istemeyen
tek bir Müslüman dahi düşünülemez. Her sabah ve akşam dualarımızda,
Cehennem’den korumasını ve Cennet’ine almasını Rabbimiz’den isteyip
durmuyor muyuz? Bütün bunları kabulle beraber diyorum ki; o anda, şayet nasip
olacak olan o yüce pâye verilmek üzere çağrılsaydım, ihtimal, Rabbimden
müsaade ister ve Allah Resûlü’nün Ravza-i Tâhire’sinde  kalma arzumu
söylerdim. Sakın bununla o pâyelere liyakatim olduğunu söylediğim
zannedilmesin; sadece Allah Resûlü’ne olan muhabbet ve sevgimi dile
getirmek istedim. Yoksa, bütün hayatım boyunca Allah Resûlü ’nün sahabesinin
en küçüğüne, boynu tasmalı bir köle olmak şerefine erebilmek için yalvarıp dua
edenlerdenim. Ve, “Cenâb-ı Hak, yüzümüzü onların ayağının tozuna sürme
düşüncesinden bizi bir lahza uzak tutmasın!” (Âmin) duası çok defa vird-i
zebânımız olmuştur.

Aynı hâleti, Beytullah’ta da hissetmiştim. Bu duygular  belki de hepimizin
ortak duygularıdır. Kaldı ki, bu hislerle dopdolu yaşayan sadece ben ve benim
gibi birkaç kişi değildir. Allah Resûlü’nün nice karasevdalıları vardır ki,
onlara benim anlattığım bu hâlet-i ruhiye çok kaba ve ham gelecektir.

Söz bu noktaya gelmişken bir hatıramı daha arz edeyim: O günlerde
milletvekili olan Arif Hikmet Bey’le hacda beraberdik. O, daha önceleri kendi
kendine, Medine’ye gidersem bir eşek gibi o mübarek topraklarda yatıp
yuvarlanacağım diye söz vermiş. Medine topraklarına ayağını basar basmaz,
sözünü yerine getiriyor ve o büyük ruh, kendini yere atıyor ve Medine
topraklarında yuvarlanıyor. Orada ve burada ne zaman bu tabloyu hatırlasam
gözlerim yaşlarla dolar.

Allah Resûlü bir peygamberdir. Fakat, kendinden önceki bütün nebilerin
peygamberlik minaresinden geleceği müjdelenen bir peygamber. Allah, bütün
nebilerden, işte bu müjdeledikleri Peygamber’e inanıp yardım edeceklerine
dair aldığı sözü, Kur’ân’da bize şöyle hikâye ediyor:

ٌقِّدَصُم ٌلوُسَر  ْمُكَءاَۤج  َّمُث  ٍةَمْكِحَو  ٍباَِتك  ْنِم  ْمُكُتَْیتٰا  اََۤمل  َنّیِِیبَّنلا  َقاَثیِم  ّللا  ُهٰ َذََخأ  ِْذإَو 



َانْرَرَْقأ اوُۤلاَق  يِرِْصإ  ْمُكِلٰذ  ىٰلَع  ْمُتْذََخأَو  ْمُتْرَرَْقَأأ  َلاَق  ُهَّنُرُصْنََتلَو  ِ۪هب  َّنُنِمْؤَُتل  ْمُكَعَم  اَِمل 

َنيِدِھاَّشلا َنِم  ْمُكَعَم  َانَأَو  اوُدَھْشاَف  َلاَق 

“Hatırla ki, Allah peygamberlerden şöyle bir söz almıştı: ‘And olsun size
kitap ve hikmet verdim. Sonra da yanınızdakileri tasdik eden bir peygamber
geldiğinde ona mutlaka iman edecek ve ona mutlaka yardım edeceksiniz.
Bunu ikrar ettiniz ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı?’ buyurmuştu.
‘İkrar ettik.’ dediler . ‘O hâlde şahit olun, Ben de sizinle beraber
şahitlerdenim.’ buyurdu.”4

İşte, o peygamberler de, Rabbilerine verdikleri bu söze sadık kalarak yaşadı
ve bütün icraatları ile o istikamette olmaya çalıştılar. Efendimiz, miraca
çıktığında da, ruhen O’nun arkasında namaz kıldılar.5 Evet, başta Hz. İbrahim,
Hz. Nuh, Hz. Musa, Hz. İsa olmak üzere bütün peygamberler âdeta; O’nun
müezzini olmak istiyorlardı. Hz. Mesih, İncil’de “Ben gidiyorum ki zamanın
efendisi gelsin.”6 diyerek, O Yüce Nebi’yi insanlığın nazarına veriyordu. Evet,
O semaya çıktığı zaman göklerin etekleri mücevherlerle dolmuş; yıldızlar,
kaldırım taşları gibi ayaklarının altına serilmiş ve güneş, Hz. Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ufkuna ulaştığında O’nun tacına sorguç olma
sevdasına düşmüştü. Bütün bunlar pervaneler gibi O’nun peygamberliğinin
etrafında pervaz ediyordu. Bunlardan ne çıkar;

“Şem’a-yı Nûr-i Ahmed’e Cibriller pervane döner;
Nûr cemâlli Muhammed’e melekler pervane döner...”

O’nun en zirve noktada temsil ettiği ve bunlarla da bize rehber olduğu beşerî
özellikleri de vardı. Meselâ O mükemmel bir aile reisiydi. Hayatının belli bir
döneminde tam dokuz hanımı nikâh ve idaresi altında bulundurmuş7, ama
aralarında hiçbir münakaşa ve münazaaya meydan vermemişti. Nübüvvet
iksirinin damla damla damladığı o evde yetiştirdiği evlâtları her biri şayet
birer asrın hissesine düşmüş olsalardı, o asırları aydınlatacak müçtehitler ve
mücedditler olurlardı. Bilmem ki O’nu bu yönüyle kaç kişi tanımaya muvaffak
olmuştur?..

Yine O, mükemmel bir erkân-ı harpti. Etrafında hâlelenen bir avuç insanla,
dünyaya ilân-ı harp etmiş, nice nice dev sultanların tahtlarını yerle bir etmiş ve
nice hükümdarları, kapısının azat kabul etmez köleleri hâline getirmişti. Hem
de harp ilim ve tekniğini zâhirî planda hiç kimseden öğrenmemiş olmasına
rağmen.



Yine O, ilimlerin varıp kendisine dayandığı kilit insandı. Âdeta, kıyamete
kadar olacak hâdiseleri bir ekranda seyrediyor gibi, gaybî bir levhadan okuyup
bir bir söylüyordu. O’nun irtihal-i dâr-ı bekâ buyurmasından bunca asır sonra,
bugün teknik ve teknolojinin mükemmel imkânları ile araştırmaları neticesinde
varılan noktada, herkes Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) on dört
asır önce diktiği bayrağı görüyor.. ve Allah’ın (celle celâluhu) haklarında
hidayet murad ettiği kimseler, kelime-i kudsiye-i tayyibeyi söyleyerek
Müslümanlık zincirinin nurlu birer halkası hâline geliyorlar. İşte binlerce
hâdiseden birisi:

Seyrettiğim bir video kasetinde Kanadalı, kendi sahasında uzman bir çocuk
doktoru olan Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Profesörü Keith
Moore, bugünkü teknik imkânlarla ancak keşfedilebilen, çocuğun anne karnında
geçirdiği safahâtı Kur’ân âyetlerinden dinleyince ُدَھْش َأَو ّللا  ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  َأْن َال  ُدَھْشَأ 

ّللا ِهٰ ُلوُس  َر اًدَّمَحُم  ََّنأ   diyerek O’na teslimiyetini ifade ediyor. Yine bir Japon
fizyoloji âlimi, kendi sahası ile ilgili Kur’ân âyetlerini görünce zor telaffuz
ettiği hâlde ُ ّللا هٰ َِّالإ  َهـِٰـلإ  ـَـال  َْنأ  ُدــَھ  ْ َشأ  diyor ve İslâm’a girmede tereddüt
göstermiyor.

Evet, görüldüğü gibi ilimlerin tıkandığı yerde Kur’ân menfezler açıyor ve
ilimlerin vardığı son nokta da Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem)
başlama noktasıyla buluşuyor. Peki ama O’na bunları kim öğretmişti? O,
dersini “Alîm” ve “Habîr” olan Allah’tan (celle celâluhu) almıştı. O’nun rahle-
i tedrisinin verâsında Muallim-i Ezelî vardı. Onun içindir ki O’na ait mârifet,
zamanın geçmesiyle eskimedi, aksine her geçen gün daha da tazelendi.. ve
dünya durduğu müddetçe de tazelenmeye devam edecektir.

Yine O, hiçbir beşere nasip olmayacak ölçüde arkadaşları tarafından sevilen
bir insandı. Meselâ “Mâ-i Recî’” Gazvesi sonunda, Hubeyb b. Adiy
(radıyallâhu anh), gözü dönmüş, kin ve intikamla köpürüp duran azılı kâfirler
tarafından idam sehpasına çıkarıldığında, şu soruya muhatap olmuştu: “Şu anda
senin yerine Muhammed’in idam edilmesini arzu eder miydin?” Cevap kesindi,
netti, tavizsizdi:

“Hayır, vallahi, benim kurtuluşum pahasına dahi, O’nun ayaklarına bir
dikenin batmasına razı olamam.” Ve Hubeyb, idam sehpasında verdiği bu
cesaret örneğinden sonra ellerini açar: “Yâ Rabbi, buraya gelirken Senin
Habibine veda edemeden geldim, benim selâmımı O’na ulaştır.” der. Tam o



esnada Allah Resûlü ashabıyla oturmuş konuşurken, birdenbire doğrulur ve
“Selâm sana ey Hubeyb!” der. Yanındakiler ne olduğunu sorunca da gözyaşları
içinde: “Müşrikler Hubeyb’i şehit ettiler. Son anında bana selâm gönderdi
ve ben de selâmını aldım.” buyururlar.8

Aradan asırlar geçmesine rağmen, hâlâ inanan her insanın gönlüne inşirah
salan ayrı bir tablo daha: Hz. Sümeyra, Uhud’da Allah Resûlü’nün şehit
edildiğini duyunca, soluğu Uhud dağının eteklerinde alır... Orada kendisine
şehit olmuş “baban”, “kocan”, “çocukların” denilip naaşları gösterildiğinde, o
bunlarla hiç ilgilenmez ve mütemadiyen her yerde Allah Resûlü’nü arayarak
şöyle mırıldanır: “Resûlullah’a ne oldu?” Bir ara “İşte Resûlullah şurada.”
denince, kendini O’nun önünde yere atar ve ٌَللَج َكَدْعَب  ٍَةبیِص  ُم ُّلُك   “Artık Sen
(hayatta) olduktan sonra bütün musibetler hafif gelir yâ Resûlallah.” der.9 İşte
Allah Resûlü kalb ve gönüllerde böyle yer etmişti.

Bir başka misal: Ufuk İnsan, semalar ötesinden davetiye almıştı ve 23 sene
kader birliği yaptığı dostlarından artık ayrılacaktı. Bunun için de son
günlerinde ashabının yanına biraz mahzun ve mükedder olarak çıkıyordu. O’nun
bu hüzünlü hâli sahabeye oldukça dokunuyor olacak ki, Allah Resûlü hane-i
saadetine girince her sinede âdeta hazan esintileri duyulmaya başlıyordu. Muaz
b. Cebel, Allah Resûlü tarafından vazifelendirilip Yemen’e gönderilmişti..
gidip geliyor; giderken Efendimiz’in mesajlarını götürüyor ve gelirken de,
çözüme arz edilmek üzere meseleler ve problemler getiriyordu. Son sefere
çıkacağı zaman Allah Resûlü’nün yanına geldi. Duasını alıp ayrılacaktı. İki
Cihan Serveri: “Git yâ Muaz; fakat dönüşünde ihtimal ancak benim
mescidimi ve kabrimi ziyaret edebileceksin.” dedi. Muaz beyninden vurulmuşa
dönmüş, kolu kanadı kırılmış, gözleri yaşlarla dolmuş ve âdeta orada yığılıp
kalmıştı. Değil Yemen’e gitmek, yerinden kalkmaya dahi mecali kalmamıştı.10

Yine O, içtimaî hayata ait bütün problemleri tereyağından kıl çekme rahatlığı
içinde halleden bir insandı. O’ndan 13 asır sonra gelen Bernard Shaw, şu
sözleri ile bu gerçeği kabul eden yüzlerce karşı cephedekilerden sadece bir
tanesi: “Problemlerin üst üste yığıldığı asrımızda bütün müşkilleri bir kahve
içme rahatlığı içinde çözen Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
beşer ne kadar muhtaçtır!” Fazilet odur ki onu düşman da itiraf eder.

Evet, beşer O’na döndüğü zaman, huzur ve itminana kavuşacak, gidip
aydınlık ufuklara ulaşacak; derbederlikten, eyyâmın elinde oyuncak olmaktan,



dünya ve ukbâ sefaletinden kurtulacak ve insanlık semasına yükselecektir.
Aslında, bütün hasım güçlerin engellemelerine rağmen, bu ikinci dirilişin
esintileri başladı bile. İşte Kur’ân:

يِۤذَّلا َوُھ   َنوُِرفاَكْلا َهِرَك  َْولَو  ِهِروُن  ُّمِتُم  ّللاَو  ُهٰ ْمِھِھاَوَْفِأب  ّللا  ِهٰ َروُن  اوُؤِفْطُِیل  َنوُديِرُي 

َنوُكِرْشُمْلا َهِرَك  َْولَو  ِِهّلُك  ِنيِّدلا  َىلَع  ُهَرِھْظُِیل  ِّقَحْلا  ِنيِدَو  ىَدُھْلِاب  َُهلوُسَر  َلَسَْرأ 

“Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysaki Allah
nurunu tamamlamaktadır; kâfirler hoşlanmasalar da. O ki, elçisini hidayet
ve hak din ile diğer bütün dinlere üstün kılmak için gönderdi; müşrikler hoş
karşılamasalar da.”11

Evet, Allah, dinini izhar edecek, muhtaç sine ve gönüller ona koşacak, onda
huzura, itminana, emniyete kavuşacak ve daha dünyada iken cennetlere girmiş
gibi olacaklardır. Bir dünyanın kâfir ve zalimleri, Asya’nın insanlığı istismar
eden münafıkları ve içimizdeki gafiller istemeseler de, sikkeyi basan, tuğrayı
elinde tutan ve peygamberlerce Sultanü’l-Enbiyâ olarak kabul edilen, o günde
beş defa nâm-ı celîlini dünyaya ilân ettiğimiz Sultanlar Sultanı bir gün mutlaka
bütün kalblere girecek ve herkesin sevgilisi, mahbubu, mergubu olacaktır!

O, aynı zamanda bir huzur insanıydı. Bizler kat’iyen biliyor ve inanıyoruz ki,
O’nun getirdiği mesaj aynı zamanda bir huzur kaynağıdır.. ve tarih buna en
büyük şahittir. İşte insanlığa yeniden bu huzuru tattırabilmenin yegâne çaresi,
insanımıza O’nu ve O’nun getirdiği nuru tanıtabilmektir. Zira O, tanındığı
nispette sevilecek ve o sevgi sayesinde cemiyetin çehresi değişecektir.12

Eskilerin “Dibâce” daha sonrakilerin “Mukaddime” ve yenilerin “Önsöz”
dediği bir çerçeve içinde kısaca, Cenâb-ı Hakk’ın ihsan ve keremine istinat
ederek, çeşitli yönleriyle anlatmayı planladığım İki Cihan Serveri ve Kâinatın
İftihar Tablosu hakkında; fihristvari bir şeyler arz etmeye çalıştım.

Aslında O’ndan bahseden her söz güzeldir; güzel olmayan, ifade ve üslûba
verilmelidir; ifade ve üslûpta bir kusur varsa o da tamamen bana aittir.
Kâinatın Efendisi’ne ait olanlar ise sadece ve sadece güzelliklerdir.

1 Dârimî, mukaddime 3; Bezzâr, el-Müsned 9/437; Heysemî, Mecmeu’z-zevâid 8/255.

2 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/76; Heysemî, Mecmeu’z-zevâid 9/58.

3 Aliyyülkârî, el-Esrâru’l-merfûa s.385; el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/214.

4 Âl-i İmrân sûresi, 3/81.

5 Müslim, iman 278.

6 Bkz.: Yuhanna, bâb: 16, cümle: 7-15.



7 Buhârî, nikâh 4, 102.

8 Saîd b. Mansûr, Sünen 2/349; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 5/260; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye
4/66.

9 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 4/50; Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-mülûk 2/74; Heysemî, Mecmeu’z-
zevâid 6/115.

10 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/235; Bezzâr, el-Müsned 7/91-92; İbn Hibbân, es-Sahih 2/414;
Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 20/121.

11 Saf sûresi, 61/8-9.

12 Hz. Ali (radıyallâhu anh), Peygamber Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) anlatırken şöyle derdi: ْنَم
ُهَّبََحأ ًة  َفِرْعَم ُهَطَلاَخ   “O’nun (üstün vasıflarını) bilerek sohbetinde bulunanlar, O’nu (her şeyden çok)

severlerdi.” (Tirmizî, menâkıb 8; İbn Ebî Şeybe, Musannef 6/328; Beyhakî, Şuabü’l’-iman 2/150)



GİRİŞ 
ÂLEMLERE RAHMET OLARAK 

GÖNDERİLEN NEBİ

A. BEKLENEN ŞAFAK
Işığa hamile kapkaranlık bir dünya.. ve Nebi’nin zuhuruna az bir zaman kala

müjde ve muştu dolu akisler var ufukta.. vicdanlarda tesiri o kadar fazla ki,
birçok Mekkeli gelecek son Nebi’yi anlatmakta.. tavsiyeler ve tavsiyeler: Zuhur
eder etmez hemen koşun O’na! Ve bütünleşin O’nun ruhuyla.!1

Bütün bir beşeriyet canı dudağında ve herkesin umudu gelecek son
kurtarıcıda. Ana-babalar bu kurtarıcının kendi nesillerinden olmasını istiyor..
ve birçoğu yeni doğan çocuğuna “Muhammed” ismini veriyor...2

Fakat O, Hz. İbrahim’den İsmail’e intikalle gelen ve Abdülmuttalip’ten
Abdullah’a geçen bir altın silsileden gelecekti; ve gönüller de bu kanaldan
gelecek nuru bekliyordu. Hâdiseler O’nun geleceğini haber veriyor; karanlığın
koyulaşması, sökün edecek şafağın yaklaştığını söylüyordu. O günkü insanlık,
hayatı hayat yapacak olan gaye ve idealden mahrumdu. İnsanların bütün
yaptıkları işler, “ıssız çöllerde serap kovalamak gibiydi. Susayan onu su
zanneder; nihayet ona vardığında herhangi bir şey bulamaz.”3

Duygu, düşünce ve davranışlar da bundan pek farklı değildi. “Engin bir
denizdeki yoğun karanlıklar gibi ki, onu dalga üstüne dalga kaplıyor;
üstünde de bulut.. birbiri üstüne karanlıklar.. insan elini çıkarıp uzatsa,
neredeyse onu dahi göremez.”4

Bu devrin adı “Cahiliye”dir. Ancak ilmin zıddı olan bir cehalet değil, iman
ve inancın karşılığı olan küfrün müradifi cahiliyet...

O devre ait çirkinlikleri kapkara bir tablo hâlinde arz edip geçici de olsa
ruhlarınıza karanlık bir perde germek istemem. Bâtılı şöyle-böyle tasvir,



zihinleri idlâl eder. Ve bence buna sebebiyet de bir cürümdür. Fakat yine de, o
devri anlatabilmek için az da olsa, o günün örf ve âdetlerinden bazılarına ve
sadece bir işaret çerçevesinde temasta yarar görüyoruz; ta ki Allah Resûlü’nün,
nasıl bütün kâinata bir rahmet olarak gönderildiği ve bu rahmetin gönderilişinin
nasıl bir ilâhî lütuf olduğu daha iyi idrak edilmiş olsun!..

O’nun gelişi herkes için Cenâb-ı Hakk’ın en büyük lütfu ve en engin
ihsanıdır. Bunun böyle olduğunu bizzat Rabbimiz anlatmaktadır:

ِِهتَايٰا ْمِھَْیلَع  اوُلَْتي  ْمِھِسُفْنَأ  ْنِم  ًالوُسَر  ْمِھِیف  َثَعَب  ِْذإ  َنِینِمْؤُمْلا  َىلَع  ّللا  ُهٰ َّنَم  ْدََقل 

َةَمْكِحْلاَو َباَِتكْلا  ُمُھُّمِلَعُيَو  ْمِھّیِكَزُيَو 

“İçlerinden, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden,
münkerden) onları temizleyen ve onlara Kitap ve hikmeti öğreten bir
peygamber göndermekle Allah, mü’minlere büyük bir lütufta bulunmuştur.”5

Allah’ın (celle celâluhu) lütuf, ihsan ve keremine bakın ki, insanlara kendi
içlerinden, özlerinden, onlarla aynı duygu ve aynı düşünceyi paylaşan; hakka
giden yolda onların rehber ve pişdârı olan; imama ihtiyaçları olduğunda
önlerine geçebilen; hatibe ihtiyaçları olduğunda minbere çıkabilen; emîre
ihtiyaçları olduğunda tuğra basıp sikke kesen; kumandaya ihtiyaç
duyduklarında, onları en mükemmel erkân-ı harplerden daha mükemmel idare
eden bir nebi, bir elçi gönderdi.

Hıristiyanlıkta yanlış bir akide vardır. Onlar Hz. İsa’nın, insanlığın ilk
günahını affettirmek için Cenâb-ı Hak tarafından feda edildiği inancını taşırlar.
Yani onlara göre Rab, fedakârlıkta bulunmuş ve insanları affetmek için –hâşâ–
kendi oğlu olan Mesih’i feda etmiştir. Dolayısıyla da Hz. İsa –onların yanlış
itikatlarına göre– çarmıha gerilmiş ve Hz. Âdem’le başlayan, daha sonra da her
insanın, daha doğarken, beraberinde getirdiği bu ilk günah böylece
affedilmiştir. Bu, bir itikat olarak yanlış ve bazı tevillere açık yanları itibarıyla
da dalâlettir. Ancak bu yanlış telakkinin anlattığı doğru bir telmih vardır, o da
şudur:

Cenâb-ı Hak, insanların günahını bağışlamak; onları sapıklıkta, dalâlette,
tuğyanda, azgınlıkta kendi başlarına bırakmamak için, en sevgili kulunu, Hz.
Muhammed’i (sallallâhu aleyhi ve sellem), hem de maruz kalacağı şeyleri
bildiği hâlde peygamber olarak göndermiştir. Ta ki şaşırıp yollarda
kalmasınlar, kalıp da zayi olmasınlar.. insanlık semasına çıkıp kâmil birer
insan olsunlar.. içlerinde derinleşip her an ruhlarında Allah’ı (celle celâluhu)



duysunlar.. ve İbrahim Hakkı’nın ifadesiyle, Rabbilerini vicdanlarında kenzen
bilsinler:

“Sığmam dedi Hak arz u semaya
Kenzen bilindi dil madeninden.”

Gönül öyle bir hazineler menbaıdır ki, dünyalara sığmayan Hak, her an en
kıymetli bir cevher gibi orada kendini hissettirir. Kitaplar, zihinler, düşünceler,
felsefeler, beyanlar, sema, arz ve bütün mükevvenât Allah’ı (celle celâluhu)
ihata edemez.. ve bunların hiçbirinin, O’nu ifadeye gücü yetmez. Ancak kalbdir
ki, kısmen de olsa O’nu ifadeye tercüman olabilir. Evet, kalb öyle bir dildir ki,
şimdiye kadar kulaklar, o dilin beyanı kadar parlak bir beyan duymamışlardır.
Öyle ise insan, kalbinde yol almaya, aradığını orada aramaya ve Rabb’e erip
O’nda fâni olmaya çalışmalıdır. Zaten Allah, Hz. Muhammed Aleyhisselâm’ı
onun için bizim aramıza göndermiştir.

Evet, O, insanlığa Allah’ın (celle celâluhu) âyetlerini okumak, fasıl fasıl
mucizelerini gözler önüne sermek ve insana kendi mahiyetini öğretmek için
gelmiştir. Evet O’nun sayesinde beşeriyet tabiat kirlerinden arınarak tertemiz
hâle gelecek, bedene ait süfliyattan kurtularak kalb ve ruhun hayat derecesine
yükselecekti.. ve yükseldi de. Evet, O, insanlara Kitap ve hikmeti talim edecek;
insanlık da, Kitap ve hikmetin ışıktan dünyasında kendini bularak, ukbâlara
uyanacak ve ebedîleşme yoluna girecekti; neticede öyle de oldu.

Bizim için çok mühim, bereketli ve feyiz dolu günler vardır. Bunlardan
bazıları da mü’minlerin bayramı sayılır. Her hafta, cuma günü yaşanan bu
bayram sevincini daha büyük çapta Kurban ve Ramazan Bayramlarında da
yaşarız. Kurban Bayramı, Hz. İbrahim’in belli bir buudda fedakârlık yaptığı,
Müslümanların da bütün samimiyetleriyle günahlarının affına yol aradıkları..
ve bu gayeye matuf, bazılarının Beytullah’a yüz sürüp, Arafat’ta vakfeye
durdukları ve Muhammedî bir ruhla yalvarıp yakardıkları bir gündür. Ramazan
ise, bir ay oruçla Rabb’e yaklaşma sevincini, yaşama sevincini paylaşmanın
ifadesi zengin, dolgun ve bereketli bir bayramdır. Fakat bir bayram daha vardır
ki, o, bütün insanlık, hatta bütün bir varlık âleminin bayramı sayılır; o da Allah
Resûlü’nün dünyayı teşrif buyurarak tenezzülen aramıza girip bizi
şereflendirdiği gündür.. vilâdet-i Ahmediye’dir. Yani Cenâb-ı Hakk’ın, tıpkı
bir güneş mahiyetinde yarattığı o Nur’u bir kandil gibi insanlık semasına astığı
gündür. Evet, o Nur sayesinde bütün cahiliye karanlıkları yırtılmış ve âlem
nura gark olmuştur. Bu da Cenâb-ı Hakk’ın cin ve ins’e en büyük bir lütfu ve



büyük bir ihsanıdır.

1 Örnek olarak bkz.: İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 1/161-162; Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-mülûk  1/529.

2 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 1/169.

3 Nûr sûresi, 24/39.

4 Nûr sûresi, 24/40.

5 Âl-i İmrân sûresi, 3/164.



B. KARANLIK BİR DEVRE
Tevhid akidesinin sarsıldığı her zaman dilimi karanlıktır. Zira semavat ve

arzın nuru olan Allah inancının bütün sinelere hâkim olmaması, ruh ve
vicdanları simsiyah hâle getirir. Böyle bir kalb ve vicdanın eşya ve hâdiselere
bakış keyfiyeti miyop ve bulanık olacağından, o insan kapkaranlık bir dünyada,
hep yarasalar gibi yaşayacaktır.

Din ve dine ait bütün esasların temelinden sarsılmış, semavî dinlerin de
bizzat müntesipleri tarafından tahrif edilmiş olduğu bir dönemde, belki birkaç
muvahhit, isimlendiremedikleri, bilemedikleri, dolayısıyla da yolunda kullukta
bulunamadıkları bir Allah’a (celle celâluhu) inanıyorlardı; ama sesleri o kadar
zayıf çıkıyordu ki, hiç mi hiç kimsenin dikkatini çekmiyordu.1

1. Cahiliyede Putperestlik
Bütün müşrikler Kâbe’ye doldurdukları putlarına kullukla övünüyor ve

teselli oluyor, içlerinde az bilgisi olanlar ise, bu putları sadece Allah’a (celle
celâluhu) yaklaştırıcı birer vasıta olarak kabul ettiklerini söylüyorlardı. Bir
âyette bu husus şöyle ifade edilmektedir: ى َفْلُز ّللا  ِهٰ َىِلإ  َنوُب  اۤ ِّرَقُِیل َِّالإ  ْمُھُدُب  َْعن اَم 
“Biz onlara, sırf bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz
(derler.)”2

Böylece, insanın fıtratına bir önemli emanet olarak tevdi edilmiş olan kulluk
duygusu, bir kere daha suiistimal edilmiş oluyor, bir kere daha ihanete
uğruyordu. Ağaca, taşa, toprağa, güneşe, aya, yıldıza kullukta bulunuyor; hatta
helva ve peynir gibi yenecek nesnelerden kendi elleriyle yaptıkları putlara bir
süre tapıyor, sonra da karınları acıkınca bu şeyleri yiyorlardı.

Bu fersûde düşünceyi ve bu köhneleşmiş anlayışı Kur’ân-ı Kerim şöyle dile
getirir:

ّللا ِهٰ َدْنِع  َانُؤاَۤعَفُش  ِءَۤالُؤ  َنوُلوَُقيَو ٰۤھـ ْمُھُعَفَْني  َالَو  ْمُھُّرَُضي  اَم َال  ّللا  ِهٰ ِنوُد  ْنِم  َنوُدُبْعَيَو 

اَّمَع َىلاََعتَو  َُهناَحْبُس  ِضْرَْألا  ِيف  َالَو  ِتاَوٰمَّسلا  ِيف  َُملْعَي  اَِمب َال  ّللا  َهٰ َنوُّئِبَنُتَأ  ْلُق 

َنوُكِرْشُي

“Onlar Allah’ı bırakıp, kendilerine ne zarar ne de fayda veremeyecek
şeylere tapıyorlar ve: ‘Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir.’
diyorlar. De ki : ‘Siz Allah’a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şeyi mi



haber veriyorsunuz?’ Hâşâ! O, onların ortak koştukları her şeyden uzak  ve
yücedir.”3

َىِلإ َنوُبِّرَقُِیل  اۤ َِّالإ  ْمُھُدُبَْعن  اَم  َِیلَْوأ  َءاۤ ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  َنيِذَّلاَو  ُِصلاَخْلا  ُنيِّدلا  ِّلل  ِهٰ ََالأ 

َوُھ ْنَم  يِدَْھي  ّللا َال  َهٰ َِّنإ  َنوُِفلَتْخَي  ِهِیف  ْمُھ  اَم  ِيف  ْمُھَنَْیب  ُمُكْحَي  ّللا  َهٰ َِّنإ  ىَفْلُز  ّللا  ِهٰ

ٌراَّفَك ٌبِذاَك 

“Dikkat et, hâlis din ancak Allah’ındır. O’nu bırakıp kendilerine birtakım
dostlar edinenler: ‘Onlara, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsın diye kulluk
ediyoruz.’ (diyorlar). Şüphesiz ki Allah, ayrılığa düştükleri şeyde aralarında
hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve inkârcı kimseyi doğru yola
iletmez.”4

Bir de bu sapık düşüncelerine mazeret arıyorlardı. En büyük mazeretleri de
atalarını bu işleri böyle yapar bulmalarıydı: ّللا ُهٰ َلَز  ْ َنأ اَۤـم  اوُعِبَّتا  ُمُھ  َلِیق لَ اَِذإَو 

َنوُدَتَْھي ا  َلَو اًئْیَش  َنوُلِقْع  ْمُھُؤَابٰا َال يَ َناَك  َْول  َ َوأ َبٰا  َنَءاۤ اۤ ِهَْیلَع  اَنْیَفْلَأ  اَۤم  ُِعب  َّ َتن َْلب  اوُلاَق 
“Onlara (müşriklere), ‘Allah’ın indirdiğine uyun!’ denildiği zaman onlar,
‘Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.’ dediler. Atalarının
akılları hiçbir şeye ermemiş ve doğruyu bulamıyor iseler de mi?..”5

2. Kız Çocuklarının Dramı
Cahiliye devrine ait bir başka kötülüğü de Kur’ân-ı Kerim şöyle anlatır:

ْنِم ِمْوَقْلا  َنِم  ىَراَوََتي   ٌمیِظَك َوُھَو  ّدَوْسُم  اً ُهُھْجَو  ََّلظ  ىَثْنُْألِاب  ْمُھُدََحأ  َرِّشُب  اَِذإَو 

َنوُمُكْحَي اَم  َءاَۤس  ََالأ  ِباَرُّتلا  ِيف  ُهُّسَُدي  َْمأ  ٍنوُھ  َىلَع  ُهُكِسْمُيَأ  ِِهب  َرِّشُب  اَم  ِءوُس 

“Onlardan biri kız ile müjdelendiği zaman, pek öfkeli olarak yüzü
simsiyah kesilir. Kendisine verilen müjdenin sevimsizliğinden dolayı
kavminden gizlenmek ister. Onu, hakarete katlanarak yanında mı tutacak ,
yoksa toprağa mı gömecek? (Bunu düşünür durur.) Bak ne kötü hüküm
veriyorlar!..”6

Evet, onlardan herhangi biri, kız çocuğu olduğu bişaretini aldığı zaman,
öfkeden yutkunup duruyor.. bu yüzden de yüzü simsiyah kesiliyor ve bu acı
müjdeden dolayı halkın içine çıkıp görünmekten de utanıyordu. O böyle bir
haberi o kadar kötü buluyordu ki, kaybolmak, gizlenmek, bir deliğe girip
saklanmak istiyor ve iki alternatiften birine katlanmak zorunda olduğuna
inanıyor, tereddütler içinde bocalıyor ve bir karar veremiyordu: Ya cemiyet
içinde düştüğü horluğa katlanıp o çocuğu hayatta bırakacak veya şerefini



temizlemek için (!) o kız çocuğunun vücudunu ortadan kaldıracaktı.
İşte kadın, cahiliye döneminde böylesine istihkar ediliyordu.. ve bu istihkar,

tezyif, terzil sadece cahiliye Araplarına mahsus da değildi. Roma ve Sâsâni
İmparatorluklarında da durum aynıydı. Bu itibarla denebilir ki; İslâm’ın,
cahiliye Arapları arasındaki, kadınlık dünyasıyla alâkalı o müthiş tespit ve
inkılâbı, aynı zamanda topyekün dünya kadınlığı adına, insanlık tarihinde eşi
benzeri olmayan bir operasyondur.

Evet, ilk defa Kur’ân, bu tür canavarlığın önüne çıkıyor ve hangi sebeple ve
ne şekilde olursa olsun çocukların öldürülmesini yasaklıyor: ْمُكَدا َلَْوأ او  ۤ ُلُتَْقت َالَو 

ْمُھاَّي ِ إَو ْمُكُقُزَْرن  ُنْح  ٍقَالِْمإ نَ ْنِم   “Fakirlik yüzünden çocuklarınızı öldürmeyin;
sizin de onların da rızkını Biz veririz.”7

Sanki Cenâb-ı Hak onlara şöyle diyordu: Çocuklarınızı niçin
öldürüyorsunuz? Sizi de onları da rızıklandıran Benim. Görmüyor musunuz,
zemin, binler sofralar hâlinde hazırlanıp sizin emrinize sunuluyor. Sema sizin
imdadınıza koşuyor. Bulutları sizin için sevk edip oradan yağmur ve kar
yağdıran, sonra da zemin yüzünde milyonlarca türde bitkiyi bitiren Benden
başka kim olabilir? Bütün bunları gördüğünüz hâlde, hangi vicdan, hangi insaf
ve hangi akılla rızık korkusuna düşüyor da çocuklarınızı öldürüyorsunuz? Sakın
unutmayın; böyle yapanlar Allah’a (celle celâluhu) hiç mi hiç muhatap olma
liyakatine eremeyecekler ama; bir gün o masumlar muhatap kabul edilerek,
hangi cürümleri sebebiyle öldürüldükleri kendilerine sorulacak ve evlâtlarını
öldüren o zalimler de, bu zulümlerinin cezasını mutlaka göreceklerdir.

İş te َْتِلتُق ٍبـْنَذ  َِيأـِب  ّ  َْتِلئ ُةَدُؤْوــَمْلا ُس اَِذإ  Diri diri toprağa gömülen“ َو
çocuklara, ‘Suçunuz neydi, hangi günah sebebiyle öldürüldünüz?’ diye
sorulduğunda...”8 mealiyle verdiğimiz âyet, o müthiş ürperticiliğiyle bize bu
devrin ahlâkını anlatmaktadır.

Bir gün bir sahabi, Allah Resûlü’nün huzuruna gelerek cahiliyeye ait bu
canavarlığı şöyle dile getirmişti: “Yâ Resûlallah! Biz cahiliye devrinde kız
çocuklarımızı diri diri gömerdik. Benim de bir kız çocuğum vardı. Annesine,
‘Bunu giydir, dayısına götüreceğim.’ dedim. (Kadın bunun ne demek olduğunu
bilirdi. Ciğerpâresi, evlâdı biraz sonra bir kuyuya atılacak ve orada çırpına
çırpına can verecekti. Ne var ki, kadının böyle bir canavarlığın önüne geçme
hak ve salâhiyeti yoktu. Yapabileceği tek şey, için için ağlayıp gözyaşı
dökmekti.) Hanımım dediğimi yaptı. Çocuk hakikaten dayısına gideceğini



zannediyor ve cıvıl cıvıl koşuşuyordu. Elinden tutup daha önce kazdığım bir
kuyunun yanına getirdim. Ona kuyuya bakmasını söyledim. O tam kuyuya
bakayım derken, sırtına bir tekme vurdum ve onu kuyuya yuvarladım. Fakat her
nasılsa, eliyle kuyunun ağzına tutundu. Bir taraftan çırpınıyor, diğer taraftan da:
‘Babacığım üzerin tozlandı.’ deyip elbisemi silmeye çalışıyordu. Buna rağmen
bir tekme daha vurdum ve onu diri diri toprağa gömdüm.”

Adam bunu anlatırken Allah Resûlü ve yanındakiler hıçkıra hıçkıra
ağlıyorlardı. Orada oturanlardan birisi: “Be adam, Resûlullah’ı hüzün içinde
bıraktın!” deyince, Efendimiz, adama: “Bir daha anlat!” dedi. Adam hâdiseyi
bir kere daha anlattı. İki Cihan Serveri’nin gözlerinden süzülen yaşlar mübarek
sakalından aşağıya akıyordu.9

Allah Resûlü hâdiseyi tekrar ettirmekle sanki şunu anlatmak istiyordu: “İşte
siz İslâm’dan evvel böyleydiniz. Tekrar tekrar anlattırdım ki, İslâm’ın size
kazandırdığı insanlığı bir kere daha hatırlamış olasınız!”

Bu acılardan acı misalde görüldüğü gibi, o gün insanlık müthiş bir buhran
geçiriyordu; her gün çölün karanlıklarında binbir fezâyiin yanında bir de derin
derin çukurlar kazılıyor ve nice masum çocuk onların içinde can veriyordu.
Beşer, vahşette sırtlanları çoktan geride bırakmıştı. Dişsiz olanın hakk-ı hayatı
yoktu ve mutlaka bir dişlinin keskin dişleri arasında paralanmaya mahkûmdu.
Cemiyet bunalımlar içindeydi. Bu bunalımlara “Dur!” diyecek kimse de yoktu.

Tam bugünlerde varlığın ille-i gâiyesi olan O, insanların içinden ayrılıyor;
ümmetinin daha sonra “Nur Dağı” diyeceği “Hira Mağarası”na çekiliyor ve
gözleri ufuklarda kurtuluş şafakları bekliyordu. Herhâlde o esnada başını
secdeye koyuyor, saatlerce yalvarıyor ve Rabbinden insanlığı kurtaracak bir
halaskâr talep ediyordu. Buhârî ve Müslim’de bu hâdise anlatılırken ُث َّنَحََتیَف

ِهِیف  tabiri kullanılır. Bu tabir kendini ibadete vermek, inzivaya çekilmek
mânâlarına gelir. Evet, Allah Resûlü bazen günlerce Mekke’ye dönmüyor ve
orada kalıyordu. Ancak azığı bittiğinde geliyor ve yetecek kadar azık alıp
tekrar gidiyordu.10

O, herhâlde bir taraftan varlığı, varlığın perde arkasını, hilkati ve hilkatin
gayesini; diğer taraftan da, şirazeden çıkmış insanlığı, onun ürperten hâlini ve
yürekler acısı melâlini düşünüyordu...

3. Değişen Değerler



Evet, cemiyet öyle bir hâle giriftar olmuştu ki, bütün insanî değerler ters yüz
edilmiş, faziletler ayıp, ayıp ve kusurlar ise birer fazilet gibi itibar görmeye
başlamıştı. Canavarlık alkışlanıyor ve insanlık horlanıyordu. Kurtlar çoban
olmuş, çalım çakıyor; koyunlar bu merhametsiz çobanların elinde inim inim
inliyordu. Fuhuş, zina, ahlâksızlık öyle yaygınlaşmıştı ki, çoğu kimse babasını
bilmiyor ve tanımıyordu. Hasep ve nesep bütün bütün kuruyup gitmişti. İçki ve
kumar hiç de ayıp sayılan şeyler değildi. İhtikâr normal bir hâdise gibi
değerlendiriliyor, çeşit çeşit spekülâsyonlarla insanlığın kanını emmek mârifet
ve akıllılık sayılıyordu.

İşte bütün bu olup bitenlere “Dur!” diyecek bir “İksir Sözlü”ye ihtiyaç vardı.
İhtiyaç o derece şiddetli idi ki, birden Rahmet ihtizaza geldi ve derken
Efendiler Efendisi’nin risalet vazifesiyle gönderilmesine bâdi oldu ve O’nun
gelişiyle birden her şey değişiverdi. Evet, dev şair Ahmed Şevki’nin de dediği
gibi:

ُءاََنثَو ٌمَُّسَبت  ِناَمَّزلا  ُمَفَو  ُءَایِض ُتاَِنئاَكْلاَف  ىَدُھْلا  َِدلُو 

“Hidayet doğdu, kâinat bütünüyle ışık oldu.
Artık zamanın dudaklarında tatlı bir tebessüm ve sena var.”

Karanlık olan zaman ve mekân, Hz. Muhammed Aleyhisselâm’ın getirdiği
ışıkla, tebessüm eden bir gül demeti hâline geliverdi ki seneler sonra, hicret
esnasında Medine halkı O’nu karşılarken:

ِعاَدَوْلا ِتاَِّیَنث  ْنِم  اَنَْیلَع ُرْد  َـ بْلا ََعَلط 

ٍعاَد ِّلل  ِهٰ اَعَد  اَم  اَنَْیلَع ُرْكُّشلا  َبَجَو 
“Seniye-i Veda’dan bir Ay doğdu. Her dua ve davette bulunan, dua ve

davette bulunduğu müddetçe üzerimize şükür vacib oldu.”11 bütün bu
duyguları dile getiren nağmelerle karşılayacaklardı. Evet, işte tertemiz
nâsiyeliler, tertemiz ağızlarıyla bu tertemiz nağmeleri terennüm ediyorlardı.
1 Bkz.: İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 2/238.

2 Zümer sûresi, 39/3.

3 Yûnus sûresi, 10/18.

4 Zümer sûresi, 39/3.

5 Bakara sûresi, 2/170.

6 Nahl sûresi, 16/58-59.

7 En’âm sûresi, 6/151.



8 Tekvir sûresi, 81/8-9.

9 Dârimî, mukaddime 1.

10 Buhârî, bed’ü’l-vahy 3; Müslim, iman 252.

11 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 3/197, 5/23; İbn Hacer, Fethu’l-bârî 8/129.



C. NÜBÜVVETİNDEN EVVEL DE O
(sallallâhu aleyhi ve sellem) 

BİR NEBİ GİBİ YAŞAMIŞTI
1. Emniyet İnsanı

O’nun çocukluk, gençlik ve olgunluk dönemlerinin hepsi, peygamberliğinin
mukaddimesi, basamakları ve merdivenleri mahiyetindeydi. Öyle ki, O’nu
tanıyanların birçoğu risaletini ilân eder etmez hemen O’na inanıp teslim
olmuşlardı.

Zira O, hayatında bir kere dahi yalan söylememişti. Ve işte bu insan, şimdi
Allah’tan (celle celâluhu) bahsediyor ve peygamber olduğunu söylüyordu. En
küçük meselelerde dahi hilâf-ı vaki söylemeyen bir insan nasıl olur da böyle
büyük ve ulvî bir meselede yalan söyleyebilirdi?1 Bu asla mümkün değildi. İşte
o günün insanı böyle düşünüyor, herkes olmasa bile inat ve hasedi terk edenler
derhal imana geliyorlardı. Yaşadığı devir, evet, cahiliye devriydi. Fakat bu
isim O’nun hususî zamanının dışında kalanların yaşadığı hayata verilen bir
isimdi. Yoksa O hiçbir zaman cahiliye devrini yaşamamıştı. O, emin bir
insandı.. O’nu herkes de böyle kabul ediyordu. Öyle bir emindi ki; sözgelimi
sefere çıkmayı düşündünüz, hanımınızı bir yere bırakmanız lâzım geldi. Gidip
hiç tereddüt etmeden Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
bırakabilirdiniz.. siz gelinceye kadar kaşını kaldırıp ona bakmayacağına
kat’iyen şüpheniz olmazdı. Malınızı birisine teslim etmeyi mi düşündünüz? Hiç
tereddüt etmeden gidip Muhammedü’l-Emîn’e teslim edebilirdiniz..
edebilirdiniz de malınızın zerresine dahi zarar gelmeyeceğine inanırdınız. Bir
mesele hakkında sözün en doğrusunu öğrenmek mi istiyordunuz? Hemen
doğruluğun andelîb-i zîşanı o sadakat timsaline koşar, O’nu dinler, O’ndan
işittiklerinize göre hüküm verir ve O’nun beyanlarını her işinizde esas kabul
ederdiniz; zira O, hayatında bir kere dahi olsa yalan söylememiştir.

Delil mi istiyorsunuz? İşte O, Safâ tepesine çıkmış ve etrafını çeviren
insanlara soruyor: “Şu dağın arkasından bir ordu, size hücum etmek üzere
geliyor dersem bana inanır mısınız?” Herkes bir ağızdan “Evet inanırız.
Çünkü senin hiç yalan söylediğini duymadık.”2 diyor. Bunu söyleyenler



arasında Ebû Leheb gibi din düşmanları da vardır. Ancak hepsi de O’nun
doğruluğunu tasdik ve güvenilirliğini teslim etmektedir.

O, daha anne karnında iken babasını kaybetmişti; beş-altı yaşına vardığında
da annesini kaybetti. Bunun üzerine O’nu dedesi Abdülmuttalib himayesine
aldı.. derken sekiz yaşına henüz basmıştı ki dedesi de vefat etti. Sanki kader
O’nu, her şeyden tecrit ediyor ve bütünüyle Allah’a (celle celâluhu) teslim
olmaya hazırlıyor gibiydi. O’na el uzatabilecek bütün hâmiler teker teker
gidiyor ve nur-u tevhid içinde ehadiyet sırrının zuhuruyla doğrudan doğruya ve
fiilen Cenâb-ı Hakk’ın himayesi ihtar ediliyordu. O, “Kelime-i Tevhid” ve
“Hasbünallah” cümlesini ta baştan vicdanında duyarak söylemeliydi. Onun için
de, zâhirî esbâbın bütünüyle devre dışı kalması gerekiyordu. Ve öyle de oldu...

Allah’ın (celle celâluhu) kulu mânâsına gelen “Abdullah”, emin ve doğru
kadın mânâsına gelen “Âmine” O’nun dünyaya gelmesine sebep ana ve babaya
ait isimlerdi. Evet O, emniyet doğuran, emniyetin emanetçisi bir kadından
dünyaya geliyordu. Risaletten evvel ubûdiyetle serfiraz olan bu şeref-i nev-i
insanın babasının adı da “Allah’ın kulu” mânâsını taşıyordu. Bunlar rastlantı
değildir; değildir zira bunları takdir buyuran Allah’tır (celle celâluhu).

2. O, Yetim Büyüdü
O, yetim olarak büyüdü. İleride yükleneceği çok ağır bir yük, büyük bir

vazife vardı. Ve ona şimdiden hazırlanması gerekiyordu. Tevekkülün
zirvesinde, bütün güçlüklere göğüs gerebilecek bir yapıda yetişmeliydi.
Zenginliğin şımarttığı veya sefaletin, yoksulluğun tamamen pısırıklaştırdığı bir
insan olmaktan Allah (celle celâluhu) O’nu korudu. Ve hayatının her safhasında
itidal ve istikameti muhafaza eden, ifrat ve tefritten uzak bir insan olarak
yetişmesini temin etti.

Bir liderin, bu türlü sıkıntılı günlerden geçmesi çok mühimdir. Yetimliğin ne
demek olduğunu bilmelidir ki, raiyetine şefkatli bir baba gibi davranabilsin.
Fakirliği tatmış olmalı ki, idaresi altındakilerin durumunu idrak edip onlara
öyle muamele etsin. İşte Allah Resûlü’nün yüce ahlâkı içinde bir nüve hâlinde
bulunan, yetime ve fakire el uzatma, onları görüp gözetme hasleti, yaşadığı bu
hayatın suyu, toprağı ve havasıyla besleniyordu. Sonra O, zirvelere çıktığı
zaman da bu ilk hâlinden hiç mi hiç taviz vermeden ve hayatı boyunca yaşama
tarzını değiştirmeden dümdüz yaşamış, benzeri olmayan bir şahsiyettir.
Ömrünce yetimi azarlamadı ve isteyeni boş çevirmedi. Zira bunu O’na bizzat



Cenâb-ı Hak talim ve emir buyurmuştu:

 ىَنْغَأَف ًِالئاَۤع  َكَدَجَوَو   ىَدَھَف ًّالاَض  َكَدَجَوَو   ىَوٰاَف اًمِیَتي  َكْدِجَي  َْملَأ 

 ْثِّدَحَف َّكِبَر  ِةَمْعِِنب  اََّمأَو   ْرَھَْنت َالَف  َِلئاَّسلا  اََّمأَو   ْرَھَْقت َالَف  َمِیَتیْلا  اََّمأَف 

“O seni yetim bulup barındırmadı mı? O seni hayrette bulup hidayet
etmedi mi? Seni fakir bulup, zengin etmedi mi? Öyle ise yetimi hor görme.
Dilenciyi azarlama. Rabbinin nimetini de anlat da anlat.”3

Ben ne zaman bu sûreyi okusam, babam senelerce önce vefat etmiş olmasına
rağmen yine de onu bir şefaatçi gibi Allah Resûlü’ne arz eder ve beni de
kapısından kovmaması için o büyük ruha: “İşte kapında bir yetim! Ne olur, bu
yetimi kovma kapından!” derim.

a. Abdülmuttalib’in Yanında
Abdülmuttalib, O’ndaki peygamberlik nurunu çok önceden sezmişti. O’nunla

beraber geçen günleri hep bereketli ve yümünlü geçiyordu. O’nu büyüklerin
meclislerinde oturtuyor, O’na izzet ve ikramda bulunuyordu.4 O’nda insanlığın
kurtuluşunu görüyordu. Allah Resûlü’nün bakışlarında bir derinlik vardı ki, bir
başkasında bu bakışlardaki derinliği görmek mümkün değildi. Belki de
atalarından peygamber olduğu rivayet edilen Lüey, kendi neslinden böyle bir
peygamber geleceğini müjdelemiş ve Abdülmuttalib bu müjdeye istinaden
Allah Resûlü’nün peygamber olacağını keşfetmiş veya hissetmişti. Hatta
denebilir ki bundan dolayı torununu çok aşırı şekilde seviyor ve O’nu kendi
gözünden bile kıskanıyordu. Vefat edeceği an, bu dev adam, Muhammed’ ini bir
daha bağrına basıp sevemeyeceğinden hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Düşünün ki;
Ebrehe ordusu karşısında sarsılmayan ve senelerce süren Ficar harpleri
esnasında dünya kadar düşman kabilelerle yaptığı savaşlarda gözü dahi
nemlenmeyen bu büyük insan, kutlu torunundan ayrılacağı mülâhazasıyla bir
çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Böylece Abdülmuttalib vesayeti de bitiyor
demekti. Evet o da son vasiyetini yaparak gözlerini hayata yumdu. Artık bundan
böyle O “Dürr-i Yektâ”yı Ebû Talib himayesine alacaktı.

b. Ebû Talib’e İntikal
Ebû Talib sözünde durdu. Allah Resûlü’nü kırk seneye yakın himaye etti ve

O’na muzahir oldu. O’nun bu iyiliği karşılıksız kalmadı. Cenâb-ı Hak da O’na
Hz. Ali (radıyallâhu anh) gibi evlât nasip etti. Her nebinin nesli kendinden
devam ediyordu. Hâlbuki Allah Resûlü’nün nesli, Hz. Ali’den devam edecekti.



Hatta Efendimiz’e isnat edilen böyle bir rivayet olduğu da söylenmektedir.5

Hz. Ali (radıyallâhu anh), İki Cihan Serveri’nin vilâyet yönünü temsil
ediyordu. Bu itibarla o bütün velilerin sertacı sayılır. Kıyamete kadar gelecek
bütün tarikat erbabının, bütün ricalin takdirle yâd edip inkıyat edeceği,
sultanlar sultanı, Şâh-ı Merdân, Haydar-ı Kerrâr, Damad-ı Nebi, Aliyyü’l-
Murtaza; Ebû Talib’e, Allah Resûlü’ne karşı gösterdiği mürüvvetin bir hediye
ve bir karşılığı gibiydi.

Ebû Talib de babası Abdülmuttalib gibi sadece zâhirî bir sebepten ibaretti.
O’nu asıl himaye eden ve yetiştiren Cenâb-ı Hak’tı. Allah (celle celâluhu) bir
taraftan o mümtaz şahsiyeti nebi olma seviyesine yükseltirken, diğer taraftan
cemiyeti, O’nu kabul edebilecek kıvama getiriyordu. Gün geçtikçe, O’nun
nübüvvetine olan işaretler netleşiyor ve Hz. Muhammed Aleyhisselâm,
herkesin konuştuğu ve herkesin yakından tanıdığı bir insan olarak hep
gündemdeki muallâ yerini muhafaza ediyordu.
1 Buhârî, bed’ü’l-vahy 3.

2 Buhârî, tefsir (111) 1-2; Müslim, iman 355-356.

3 Duhâ sûresi, 93/6-11.

4 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 1/127.

5 Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 3/43.



D. YOLCULUKLARI
1. Şam Yolculuğu ve Rahip Bahîra

Siyer kitapları Allah Resûlü’nün ilk yolculuğunu amcası Ebû Talib’le ve
henüz on iki yaşında iken yaptığını naklederler. Bu yolculuk Şam’a
yapılmaktadır. Kervan bir yerde konaklar; Allah Resûlü de kervana gözcü
olarak bırakılır. Diğerleri istirahata çekilmek üzere bir hana yerleşirler.
Bazılarının, yanlışlıkla “Buhayra” dedikleri rahip Bahîra, gelmekte olan bu
kervanı seyrederken dikkatini çeken bir hâdise olmuştur. Kervanın üzerinde bir
bulut vardır ve bulut, sürekli kervanı takip etmektedir. Kervan durunca
durmakta, yürüyünce de harekete geçmektedir.

Bunun üzerine Bahîra kervanda bulunan herkesi yemeğe davet eder. Daha
önceleri kervanlarla hiç ilgilenmeyen Bahîra’nın bu davranışı herkesi
şaşırtmıştır. Efendimiz hariç herkes bu davete icabet eder. Fakat rahip gelenler
içinde aradığını bulamamıştır. Bunun üzerine kervanın başında kimsenin kalıp
kalmadığını sorar. Aldığı cevab üzere O’nu da çağırtır. Daha O’nu görür
görmez, hükmünü verir. Ve Ebû Talib’e O’nun kim olduğunu sorar. “Oğlum”
deyince de, Bahîra buna pek inanmak istemez, zira onun tespitlerine göre bu
O’dur. O’nun babası, henüz O doğmadan vefat etmiş olmalıdır. Ve daha sonra
Ebû Talib’i bir kenara çekip, bu yolculuktan vazgeçmesini tavsiye eder. Çünkü
ona göre Yahudiler haset insanlardır. Bu çocuğun simasından O’nun son
peygamber olduğunu anlayabilirler ve kendilerinden olmadığı için de O’na bir
kötülük düşünebilirler mülâhazasıyla, Ebû Talib’e: “Sen bu yolculuktan
vazgeç.” der. Ebû Talib denileni yapar.. bir mazeret bulup kervandan ayrılır ve
Mekke’ye geri döner.1

Bahîra, hakikati söylüyordu. Fakat bilemediği bir husus vardı. O, Allah’ın
(celle celâluhu) himayesindeydi ve O’nu hayatının sonuna kadar Allah (celle
celâluhu) koruyacaktı ki, ِساَّنلا َكُمِصْعَي مَِن  ّللاَو  ُهٰ  yani “Ey Habibim! Allah seni
(iç ve dış mihrakların şerrinden) koruyup muhafaza edecektir.”2 âyeti de
bunu ifade etmektedir. Evet, Rabbi, O’na böyle diyordu.. ve dediğini de yerine
getirecekti...

2. Şam’a İkinci Seyahat
İki Cihan Serveri, ikinci seyahatini de yirmi beş yaşlarında yapar. Bu defa da



Hz. Hatice’nin gönderdiği kervanın başındadır ve onunla iş ortaklığı
yapmaktadır. Bu seyahatinde de Bahîra ile karşılaşır. Rahip iyice
ihtiyarlamıştır. Allah Resûlü’nü görünce de bir hayli sevinir. Zira o, hep böyle
bir günü beklemişti. Allah Resûlü’ne: “Sen peygamber olacaksın. Ah keşke
Senin nübüvvetini ilân ettiğin güne yetişebilsem, yetişebilsem de ayakkabılarını
taşısam ve sana hizmet edebilsem.” demişti.3 O, o günlere yetişemedi; fakat bu
kabullenmenin, ona ahirette çok şey kazandırdığı kesindi; muhakkaktı.

3. Herkes O’nu Bekliyordu
O’nu bekleyen ve O’nu müjdeleyenlerin sayısı sadece bir iki kişiye münhasır

değildi, bunlar çoktu ve Zeyd b. Amr da bunlardan biridir. Aşere-i
Mübeşşere’den meşhur sahabi Said b. Zeyd’in babası ve Hz. Ömer’in amcası
olan Zeyd, hanîflerdendi. Bu zat, putlardan yüz çevirmiş ve onların hiçbir fayda
ve zarara muktedir olamayacaklarını haykırmış, tulûa beş dakika kala gurûb
edenlerden biriydi. Bunun da bişaretleri olmuştu ve en mühimi de şu sözleriydi:
“Ben bir din biliyorum ki onun gelmesi çok yakındır; gölgesi başınızın
üzerindedir. Fakat bilemiyorum ki ben o günlere yetişebilecek miyim?”

Zeyd, bir esintiden müteessir olmuş ve vicdanı hakka karşı tamamen uyanmış
biriydi; bir olan Allah’a (celle celâluhu) inanıyor ve O’na teslimiyetini arz
ediyordu. Ancak ne inandığı Allah’a, “Allahım” diyebiliyor, ne de O’na nasıl
ibadet edeceğini bilebiliyordu.

Sahabe-i kiramdan Âmir b. Rebia, bize şunu naklediyor: “Zeyd b. Amr’dan
işittim, bir gün şöyle diyordu: ‘Ben Hz. İsmail’in, sonra Abdülmuttalib’in
soyundan gelecek bir nebi bekliyorum. O’na yetişebileceğimi zannetmiyorum;
ama iman ediyor, tasdik ediyor ve kabul ediyorum ki, O, hak nebidir. Eğer
senin ömrün olur da O’na yetişirsen, benden O’na selâm söyle! Sonra da, sana
O’nun şemâilinden haber vereyim de sakın şaşırma!’ dedi. Ben de ‘Buyur
anlat.’ dedim. Devam etti: ‘Orta boyludur. Ne çok uzun ne de çok kısadır.
Saçları tam düz de değildir, kıvırcık da değildir. İsmi Ahmed’dir . Doğum yeri
Mekke’dir. Peygamber olarak gönderileceği yer de burasıdır. Ancak daha sonra
kavmi, O’nun getirdikleri, onların hoşlarına gitmediğinden, O’nu Mekke’den
çıkaracaklardır. O, Yesrib’e (Medine) hicret  edecek ve getirdiği din oradan
yayılacaktır. Sakın ondan gafil olma! Ben diyar diyar dolaştım ve Hz.
İbrahim’in dinini aradım. Bütün konuştuğum Yahudi ve Hıristiyan âlimleri
bana, (senin aradığın daha sonra gelecek) dediler ve hepsi de bana biraz evvel



sana anlattığım şeyleri anlattılar ve sözlerinin sonunu da şöyle bağladılar: O,
son peygamberdir ve O’ndan sonra da bir daha peygamber gelmeyecektir.’ ”

Âmir b. Rebia devam ediyor: “Gün geldi ben de Müslüman oldum. Allah
Resûlü’ne, Zeyd’in dediklerini bir bir anlattım. Selâmını söyleyince toparlandı
ve Zeyd’in selâmını aldı. Ardından da şöyle buyurdu: Ben Zeyd’i Cennet’te
eteklerini sürüye sürüye yürürken gördüm.”4

Varaka b. Nevfel bir Hıristiyan âlimiydi ve Hz. Hatice’nin de akrabasıydı.
Allah Resûlü’ne ilk vahiy gelmeye başladığında, Hatice Validemiz (radıyallâhu
anhâ) durumun ne olduğunu öğrenmek için ona gelmiş ve Varaka’dan şu cevabı
almıştı: “Yâ Hatice! O doğru sözlü bir insandır. Gördüğü, nübüvvetin ilk
başlangıcında görülmesi gerekenlerdir. O’na gelen Namus-u Ekber’dir. Hz.
Musa’ya ve Hz. İsa’ya (aleyhimesselâm) da o gelmiştir. Yakın zamanda O,
peygamber olacaktır. Eğer o günlere yetişebilirsem, ben de O’na iman eder ve
mutlaka muzahir olurum.”5

Abdullah b. Selâm ise bir Yahudi âlimiydi. İslâm’ a girişini bizzat
kendisinden dinleyelim: “Allah Resûlü Medine’ye hicret edince herkes gibi
ben de görmeye gittim. Etrafında birçok insan vardı. Ben içeriye girdiğimde
mübarek dudaklarından şu sözler dökülüyordu: او ُ مِعَْطأَو َمـَـالَّسلا  اوُـشْف  أَ

َماَعَّطلا ... “Önünüze gelene selâm verin ve yemek yedirin...” O’nun
sözlerindeki büyüye ve çehresindeki derinliğe vurulmuştum. Hemen orada
şehadet getirip Müslüman oldum. Çünkü O’nda gördüğüm sima ancak bir
peygamberde olabilirdi.”6

Abdullah b. Selâm (radıyallâhu anh) mühim bir şahsiyetti. İbn Hacer’in
“İsâbe”de kaydettiğine göre, Hz. Yusuf’un neslinden geliyordu.7 İtibarlı bir
insandı. Onun şahitliği bizzat Kur’ân’da tebcil ediliyor ve delil getirme
sadedinde anlatılıyordu: َدِھَش ِهـِب وَ ْمـُتْرَفَكَو  ّللا  ِهـٰ  ِ دْنِع ْنـِم  َناـَك  ِْنإ  ْمـُت  ْ َيأََرأ ْلـُق 

َمْوَقْلا يِدْھ  ّللا َال يَ َهٰ َِّنإ  ْمُتَْربْك  َ تْساَو َنَمٰاَف  ِِهلْثِم  َىلَع  َلِیئاَۤرِْسإ  ِي  َنب ْنِم  ٌدِھاَش 
َني ِ ِملاَّظلا  “De ki: Hiç düşündünüz mü; şayet bu, Allah katından ise ve siz de

O’nu inkâr etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini görüp
inandığı hâlde, siz yine de büyüklük taslamışsanız (haksızlık etmiş olmaz
mısınız?) Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.”8

Âyette zikredilen Benî İsrailli şahit, Abdullah b. Selâm’dır. Her ne kadar
bazı müfessirler, bu sûrenin Mekkî oluşunu nazara alarak zikredilen şahsın Hz.
Musa (aleyhisselâm) olacağını söylemişlerse de,9 bu âyetin Medenî olduğu



görüşü daha kuvvetlidir. Yani Ahkâf sûresi Mekkî olmakla beraber sadece bu
âyet Medenîdir ve Abdullah b. Selâm’dan bahsetmektedir.10

4. Neden İnanmadılar?
Aslında Yahudi ve Hıristiyanlardan bazıları, Allah Resûlü’nü çok  iyi bilip

tanıyorlardı. Ama kin ve hasetleri inanmalarına mâni oluyordu. Hem bu tanıma,
o kadar kesin ve netti ki inanmak için sadece Allah Resûlü’ne bir kere
bakmaları yeterliydi. Zira onlar, Allah Resûlü’nü bütün şekil ve şemâiliyle
tanıyorlardı. Kur’ân-ı Kerim bu hakikate şöyle işaret etmektedir:

َنوُمُتْكََیل ْمُھْنِم  اًقيِرَف  َِّنإَو  ْمُھَءاَۤنْبَأ  َنوُفِرْعَي  اَمَك  َُهنوُفِرْعَي  َباَِتكْلا  ُمُھاَنَْیتٰا  َنيِذََّلا 

َنوَُملْعَي ْمُھَو  َّقَحْلا 
“Kendilerine kitap verdiklerimiz, O’nu öz oğullarını tanıdıkları gibi

tanırlar. (Buna rağmen) onlardan bir grup, bile bile gerçeği gizler.”11

Âyette, bizzat Allah Resûlü’nün ismi zikredilmeyip de “O’nu” denmesi
işaret ediyor ki, Ehl-i Kitap bütünüyle, son gelecek peygamber kastedilerek
“O” dendiğinde hep Tevrat ve İncil’de adı geçen Zât’ı anlıyorlardı. O da, hiç
şüphesiz ki, Hz. Muhammed Aleyhisselâm’dı ve O’nu öz evlâtlarından daha iyi
tanıyorlardı.

Hz. Ömer (radıyallâhu anh), Abdullah b. Selâm’a sorar:
– Allah Resûlü’nü öz evlâdın gibi tanıyor muydun?
Cevap verir:
– Öz evlâdımdan daha iyi tanıyordum.
Hz. Ömer, ikinci defa “Nasıl?” diye sorunca da şu cevabı verir: “Evlâdım

hakkında şüphe edebilirim. Belki beni hanımım kandırmıştır. Fakat Allah
Resûlü’nün son peygamber olduğundan zerre kadar şüphem yoktur.” Bu cevap
Hz. Ömer’i öyle sevindirir ki, kalkar ve Abdullah b. Selâm’ın başından öper.12

a. Kıskançlık ve Haset
Evet, onlar Allah Resûlü’nü çok iyi tanıyorlardı. Fakat iman başka, tanımak

daha başkadır. Tanıyor , ama iman edemiyorlardı. Kıskançlıkları ve hasetleri
imanlarına mâni oluyordu.

َنوُحِتْفَتَْسي ُلْبَق  ْنِم  اوُناَكَو  ْمُھَعَم  اَِمل  ٌقِّدَصُم  ّللا  ِهٰ ِدْنِع  ْنِم  ٌباَِتك  ْمُھَءاَۤج  اََّملَو 

َنيِِرفاَكْلا َىلَع  ّللا  ِهٰ ُةَنَْعلَف  ِِهب  اوُرَفَك  اوُفَرَع  اَم  ْمُھَءاَۤج  اََّملَف  اوُرَفَك  َنيِذَّلا  َىلَع 



“Ne zaman ki, onlara Allah katından, yanlarında bulunan (Tevrat)’ı
doğrulayıcı bir kitap (Kur’ân) geldi ki, daha önce küfredenlere karşı nusret
talebinde bulunup dururlarken, o bildikleri (Kur’ân) kendilerine gelince, onu
inkâr ettiler, artık Allah’ın lâneti, inkârcıların üzerine olsun.”13

Bu âyetle de Cenâb-ı Hak, onların, Allah Resûlü’nü kabul etmemelerindeki
gerçek sebebi anlatıyordu. Bütün mesele son gelen nebinin Yahudi
olmamasıydı. Eğer Allah Resûlü, Yahudilerin içlerinden çıkmış olsaydı, hiç
şüphesiz davranışları daha farklı olabilirdi.

Nitekim Abdullah b. Selâm (radıyallâhu anh), Allah Resûlü’ne gelerek: “Yâ
Resûlallah, beni bir yere saklayın ve Medine’de ne kadar Yahudi âlimi varsa
hepsini çağırın! Sonra da onlara beni ve babamı nasıl tanıdıklarını sorun!
Muhakkak cevapları müspet olacaktır. Sonra da ben, saklandığım yerden çıkıp
Müslümanlığımı ilân edeyim.” teklifinde bulunmuştu. Allah Resûlü de bu teklifi
kabul buyurmuşlardı. Derken Abdullah b. Selâm, evin bir yerine gizlendi.
Gelen Yahudi âlimleri yerlerini aldılar. Efendimiz sordu: “Siz Abdullah b.
Selâm’ı ve babasını nasıl bilirsiniz?” Cevap verdiler: “O ve babası bizim
aramızda en âlim ve en şereflilerdendir.” Allah Resûlü: “O beni tasdik ederse,
siz ne dersiniz?” dediğinde ise: “İmkânı yok, asla böyle bir şey olamaz!”
dediler. Tam o esnada da Abdullah b. Selâm (radıyallâhu anh) saklandığı
yerden çıktı. Şehadet getirip Efendimiz’in peygamberliğini tasdik etti. Şaşırıp
kaldılar ve biraz önce söyledikleri övücü ifadeleri geri alarak: “O bizim en
şerlimiz ve en şerlimizin oğludur.” dediler. Bunun üzerine Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) bu ikiyüzlülerin, huzurunda daha fazla kalmasına
izin vermedi.14

B u hâdise de açıkça ispat ediyor ki, Yahudiler Allah Resûlü’nü bilip
tanıyorlardı. Ancak peşin hükümlü ve sabit fikirli olmaları, onları imandan
alıkoyuyordu.

Selmân-ı Fârisî (radıyallâhu anh) de bu mevzuda tek başına bir delildir.
Önceleri Mecûsi idi; ama hak dini bulabilme arzusuyla yanıp tutuşuyordu.
Sonra Hıristiyanlığı gördü; kiliseye kapandı. İntisap ettiği rahipten, vefat
edeceği sırada kendisine bir rahip tavsiye etmesini istedi; o da ona, bilip itimat
ettiği bir başka rahibi tavsiye etti. Böylece pek çok kimsenin yanında kaldı.
Nihayet son dakikalarını yaşayan bahtiyar bir rahipten de aynı talepte
bulununca, bu Hıristiyan âlimi ona şu tavsiyede bulundu:



“Evlâdım, şu anda sana tavsiye edebileceğim hiç kimse kalmadı. Ancak, son
gelecek nebinin zamanı iyice yaklaştı. O, İbrahim’in Hanif dini üzere gelecek,
İbrahim’in hicret ettiği yerden zuhur edecek; ancak başka bir yere hicret edip
orada yerleşecek. O’nun nebi olduğuna dair açık deliller vardır. Gidebilirsen
oraya git. O, sadaka yemez. Hediye kabul eder ve iki omuzu arasında
nübüvvetine delil bir hâtem vardır.”

Gerisini kendisinden dinleyelim:
“Rahibin haber verdiği yere gitmek için bir kervan araştırdım. Nihayet böyle

bir kervan buldum ve onlara, ücret karşılığı beni de götürmelerini söyledim.
Kabul ettiler. Ancak, Vâdi’l-Kurâ’ya gelince zulmedip beni köle diye bir
yahudiye sattılar. Bulunduğum yerde hurma bahçelerini görünce, herhâlde
burası bana rahibin haber verdiği yer, dedim ve orada kaldım. Sonra da birgün
Be nî Kurayza yahudilerinden biri gelip beni bu adamdan satın aldı ve
Medine’ye götürdü. Orada hurma bahçelerinde çalışıyordum. Allah
Resûlü’nden hiçbir haber alamamıştım. Yine günlerden bir gün ağaca çıkmış
hurma topluyordum.. ve sahibim olan yahudi de ağacın altında oturuyordu.
Biraz sonra onun amca çocuklarından bir yahudi çıkageldi. Öfkeli bir hâlde:
‘Allah kahretsin, bütün millet Kuba’ya gidiyor. Mekke’den gelen bir adam
peygamberliğini ilân etmiş ve onlar da O’nun peygamber olduğunu
zannediyorlar!.’ dedi. Heyecandan titremeye başladım. Nerede ise ağaçtan
sahibimin üzerine düşecektim. Hızla ağaçtan indim ve adama: ‘Ne diyorsun?
Ne diyorsun? Bu nasıl bir haber?’ demeye başladım. Sahibim benim bu
heyecanımı görünce elinin tersiyle bana şiddetli bir tokat atarak: ‘Sana ne bu
işten? Sen işine bak!’ dedi. Ben de: ‘Hiç.. sadece ne olduğunu öğrenmek
istemiştim.’ dedim. Tekrar ağaca çıktım. Akşam olunca neyim varsa topladım
ve Kuba’ya gittim. Allah Resûlü ashabıyla beraber oturuyordu. ‘Siz fakir
insanlarsınız, ben de sadaka verecek yer arıyordum. Şunları size sadaka olarak
getirdim, buyurun yiyin.’ dedim. Allah Resûlü yanındakilere; ‘Siz yiyin.’ dedi.
Kendisi hiç dokunmadı. İçimden: ‘İşte rahibin dediği birinci işaret.’ dedim.
Ertesi gün yine gittim ve, ‘Bu sadaka değil, hediyedir, buyurun yiyin.’ dedim.
Allah Resûlü ashabını buyur edip kendisi de yedi. ‘İkinci işaret de tamam.’
dedim.

Ashabdan biri vefat etmişti. Allah Resûlü de cenazede bulunmuş ve Bakîü’l-
Garkad’a (Medine Mezarlığı) gelmişti. Yanına varıp selâm verdim. Sonra da
arkasına geçtim ve sırtındaki nübüvvet mührünü görmeye çalıştım. Niyetimi



sezmişti.. zaten omuzları da açıktı.. ve nübüvvet mührünü de görmüştüm.
Üçüncü işaret de aynen rahibin senelerce önce anlattığı gibiydi. Kendimi
tutamadım, hemen sarılıp mührü öpmeye başladım. Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem); ‘Dur bakalım!’ dedi. Çekildim. Karşısına oturup, başımdan
geçenleri bir bir anlattım. Çok sevinmişti. O’na anlattıklarımın ashabı
tarafından da duyulmasını istemişti...”15

Evet, inat ve hasedi bırakıp O’na bakanlar O’nu buldu ve O’na vuruldu.
Dünle-bugün arasında keyfiyet bakımından zerre kadar fark yoktur. Bugün de
binler-yüz binler, O’nun hakkaniyetini görüp tasdik etmekte ve O’nun son resûl
olduğunu bütün dünyaya haykırmaktadırlar. Ancak, yine dünle bugün arasında
fark olmayan bir husus da, inat ve temerrüdü terk edemeyenlerin, O’nun
risaletini bildikleri hâlde kabullenemeyişleridir...

b. Rekabet Hissi
Muğîre b. Şu’be anlatıyor: “Ebû Cehil’le beraber oturuyorduk. Allah Resûlü

geldi ve bazı şeyler anlatarak tebliğde bulundu. Ebû Cehil, küstahça: ‘Yâ
Muhammed! Eğer bunları öbür tarafta tebliğ ettiğine dair şahit aramak için
yapıyorsan, hiç yorulma, ben sana şehadet ederim, şimdi beni rahatsız etme!’
dedi. Allah Resûlü bizden ayrıldı. Ben Ebû Cehil’e sordum: “Hakikaten O’na
inanmıyor musun?” Cevap verdi: “Aslında biliyorum ki, O peygamberdir. Fakat
Hâşimîlerle eskiden beri aramızda bir rekabet var. Onlar, rifâde, sikâye bizde
diye övünüp duruyorlar. Bir de peygamber de bizden, derlerse işte ben buna
dayanamam.”16

Kureyş toplanıp kafa kafaya verdi ve Allah Resûlü’ne göndermek üzere Utbe
b. Rebia’da karar kıldılar. Utbe gidip O’nu ikna edecek ve davasından
vazgeçirecekti. Bu zat, o günün entel sınıfından ve Arap edebiyatına vâkıf,
varlıklı bir insandı. İki Cihan Serveri’nin yanına vardı ve kendince mantık
oyunları yapmaya çalışarak O’na sordu: “Yâ Muhammed! Sen mi hayırlısın,
yoksa baban Abdullah mı?” Efendimiz bu soruya cevap vermedi. Hayır, belki
de ahmağa en güzel cevap olan sükût ile karşılık verdi. Utbe devamla: Eğer
onun senden daha hayırlı olduğunu kabul ediyorsan, muhakkak o, senin şu anda
tahkir ettiğin ilâhlara taptı. Yok, eğer kendini ondan daha hayırlı görüyorsan, o
zaman konuş da anlattıklarını ben de dinleyeyim.

Allah Resûlü sordu: “Diyeceklerin bitti mi?” Evet, dedi Utbe ve sustu. İki
Cihan Serveri diz çöktü ve Fussilet sûresini başından itibaren okumaya başladı.



13. âyet olan:
17 َدوَُمثَو ٍداَع  ِةـَق  ِ عاَص َلْثِم  ًةـَقِعاَص  ُْم  كُتْرَذـْنَأ ْلُقَف  او  ُ ضَرَْعأ ِْنإَف   âyetine gelince,

Utbe dayanamadı. Sıtmalı gibi titriyordu. Ellerini Allah Resûlü’nün mübarek
dudaklarına götürdü. Takati kalmamıştı. ‘Sus yâ Muhammed! İnandığın Allah
aşkına sus!’ dedi ve kalkıp gitti.

Mekke büyükleri neticeyi bekliyorlardı. Ebû Cehil, Utbe’nin gelişini hiç
beğenmemişti. Yanındakilere, ‘Gittiği gibi  dönmüyor.’ dedi. Utbe doğruca
evine gitti. Dinlediği âyetler onu yıldırım çarpar gibi çarpmıştı.. ve biraz sonra
da şeytana akıl öğreten adam Ebû Cehil gelip kapıya dayanmıştı. Utbe’nin iman
etmesinden korkuyor ve hemen hâdisenin üzerine gitme lüzumuna inanıyordu..
ve Utbe’nin zayıf tarafını çok iyi biliyordu. Onu gururundan vuracaktı. Harekete
geçti ve şöyle dedi:

– Yâ Utbe, duydum ki Muhammed sana fazla iltifat etmiş. Orada sana ziyafet
vermiş, yedirmiş, içirmiş. Sen de bu iltifata dayanamayıp O’na iman etmişsin.
Halk arasında söylenenler bunlar... Utbe öfkelendi. Damarı kabardı. ‘Benim
O’nun yemeğine ihtiyacım olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Aranızda en zengin
benim. Fakat Muhammed’in söyledikleri beni sarstı. Çünkü okuduğu şiir
değildi. Kâhin sözüne ise hiç benzemiyordu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. O,
sözü doğru bir insandır. O’nun okuduklarını dinlerken Âd ve Semûd’un başına
gelenlerin bizim de başımıza geleceğinden korktum...18

c. Başka Sebepler
Aslında bu itiraflar sadece bir iki kişiye münhasır değildi. Umumî vicdanda

kanaat hep aynıydı. Fakat korku, tama’, hırs ve inat gibi menfî tesirler
inanmalarına mâni oluyordu.. evet, hem de bildikleri hâlde inanamıyorlardı.

İşte, Kur’ân-ı Kerim, hem onların bu hâlini anlatma hem de Efendimiz’i
tesliye makamında şöyle buyuruyor:

ّللا ِهٰ ِتَايِٰاب  َنیِِملاَّظلا  َِّنكٰلَو  ََكنوُبِّذَكُي  ْمُھَّنِإَف َال  َنوُلوَُقي  يِذَّلا  َكُنُزْحََیل  ُهَِّنإ  َُملَْعن  ْدَق 

َنوُدَحْجَي

“Onların söylediklerinin, seni üzeceğini elbette çok iyi biliyoruz. Doğrusu
onlar seni yalancı saymıyorlar, fakat zalimler, bile bile Allah’ ın âyetlerini
inkâr ediyorlar.”19

Onlar sana çeşitli isnatlarda bulunuyorlar. Onların bu isnatları da seni
üzüyor. Sakın, o bedeninin altında kalıp ezilmişlerin ve alışkanlıklarını terk



edemeyen nefsinin zebunu tali’sizlerin dedikleri ve söyledikleri seni üzmesin.
Hem aslında onlar seni bizzat yalanlamıyorlar. Evet, onların hiçbiri kalkıp da
sana yalan isnat edemiyor. Çünkü onlar da biliyorlar ki, sen yalan söylemekten
müberrasın. “Emîn” ismini sana veren onlardır. Bunların akılsızlıklarına bak
ki, sana isnat ettikleri şeylere inanmadıkları hâlde, kendi akıl ve
muhâkemelerine rağmen, böyle bir şeye cüret ediyorlar. Öyleyse üzülmene ne
gerek var!

Evet, üzülmesi gereken birisi varsa, o da dünya ve ukbânın dizginlerini
elinde tutan bir Zât’a karşı hem de ışığın etrafında durdukları hâlde, istifade
menfezlerini açıp istifade edemeyenlerdir.
1 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 1/319-322.

2 Mâide sûresi, 5/67.

3 İbn Hacer, el-İsâbe 1/353, 6/506.

4 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 2/298 vd.; İbn Hacer, el-İsâbe 2/615.

5 Buhârî, bed’ü’l-vahy 3.

6 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/451.

7 İbn Hacer, el-İsâbe 4/118.

8 Ahkaf sûresi, 46/10.

9 Taberî, Câmiu’l-beyan 26/9.

10 Taberî, Câmiu’l-beyan 26/12.

11 Bakara sûresi, 2/146.

12 İbn Kesîr, Tefsiru’l-Kur’âni’l-azim 1/195; Suyûtî, ed-Dürru’l-mensûr 1/357; Ebu’s-Suûd Efendi,
İrşadü'l-akli’s-selim 1/176.

13 Bakara sûresi, 2/89.

14 Buhârî, enbiyâ 1; menâkıbü’l-ensar 45.

15 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/41-47.

16 İbn İshak, es-Sîre 4/191; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 7/255-256.

17 “Eğer yüz çevirirlerse sen şöyle de: ‘Ben, sizi Âd ve Semûd halklarını çarpan kasırga gibi bir
kasırganın geleceğini bildirerek uyarıyorum.’ ”

18 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 3/61-64; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/130-132.

19 En’âm sûresi, 6/33.



1.

2.

E. BEKLENEN VE MÜJDELENEN
PEYGAMBER

1. İbrahim’in (aleyhisselâm) Duası, İsa’nın
(aleyhisselâm) Müjdesi

Bir gün ashabdan biri Allah Resûlü’ne: “Yâ Resûlallah, biraz kendinizden
bahseder misiniz?” der. Cevabının bir kısmında, Allah Resûlü şöyle buyurur:

ىَسي ِع ىَرْـشُبَو  َمـیِھاَرْب ، ِإ ُةَوْـعَد  اـَنَأ   “Ben, İbrahim’in duası ve Hz. İsa’nın
muştusuyum.”1

Kur’ân-ı Kerim iki ayrı âyetiyle bu hususa temas eder:
Hz. İbrahim (aleyhisselâm) şöyle dua etmiştir:

َةَمْكِحْلاَو  َباَِتكْلا  ُمُھُِمّلَعُيَو  َِكتَايٰا  ْمِھَْیلَع  وُلَْتي  ْمُھْنِم  ًالوُسَر  ْمِھِیف  ْثَعْباَو  اَنَّبَر 

ُمِیكَحْلا ُزيِزَعْلا  َتْنَأ  َكَِّنإ  ْمِھِیّكَزُيَو 

“Rabbimiz! Onlara kendi içlerinden, Senin âyetlerini kendilerine
okuyacak, onlara Kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir elçi
gönder. Yegâne Azîz ve Hakîm Sensin.”2

Hz. İsa’nın (aleyhisselâm) müjdesi:

َنَْیب اَِمل  اًقِّدَصُم  ْمُكَْیِلإ  ّللا  ِهٰ ُلوُسَر  ِيِّنإ  َلِیئاَۤرِْسإ  يَِنب  َاي  َمَيْرَم  ُنْبا  ىَسیِع  َلاَق  ِْذإَو 

ْمُھَءاَۤج اََّملَف  ُدَمَْحأ  ُۤهُمْسا  يِدْعَب  ْنِم  ِيتَْأي  ٍلوُسَِرب  اًرَِّشبُمَو  ِةاَرْوَّتلا  َنِم  َّيََدي 
ٌنِیبُم ٌرْحِس  اَذٰھ  اوُلاَق  ِتاَِنَّیبْلِاب 

“Hatırla ki, Meryem oğlu İsa, ‘Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın benden
evvelki Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir
peygamberi de müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim.’ demişti.
Fakat o, kendilerine apaçık deliller getirince ‘Bu, aşikâr bir büyüdür.’
dediler.” 3

Evet, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), sürpriz olarak ortaya
çıkmış biri değildir. O daha gelmeden asırlarca önce haber verilen ve gelmesi
bütün cihan tarafından beklenen bir nebidir.

O’nun nübüvvetine en büyük delil, mucizeliği ebedî olan Kur’ân-ı
Kerim’dir. Evet, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’da yüzlerce âyet, İki Cihan
Serveri’nin hak nebi olduğunu dile getirmektedir. O’nu bütünüyle inkâr



edemeyen bir kişinin, Efendimiz’in risaletini inkâr etmesi asla mümkün
değildir. Ancak biz başlı başına müstakil bir mevzu olan o hususa şimdilik
girmeyeceğiz. Zaten yeri geldikçe, peyderpey delil olarak müracaat ettiğimiz
âyetleri arz ederken, bu mevzu da kısmen anlatılmış olacaktır.

2. Tevrat’ın Müjdeleri
Biz bu bölümde, yüzlerce defa tahrife uğramasına rağmen, içinde hâlâ Allah

Resûlü’ne işaret ve bişaretler taşıyan, Tevrat, İncil ve Zebur’dan bazı kısımları
nakletmek istiyoruz. Meselenin tafsilatını, mevzu ile doğrudan alâkalı müstakil
eserlere ve bilhassa, Hüseyin el-Cisr’in “Risale-i Hamîdiye”sine havale
ederek, burada sadece mühim gördüklerimizden bazılarını arz edeceğiz.

a. Fârân Dağları
1944 senesinde Londra’da basılan Tevrat’ın Arapça tercümesinden bir âyet:

َناَراـَف ِلاـَبِج  ْنـِم   َ َنلْعَتْـساَو َریِعاَـس ، َقَرْـشَأَو ِمْن  َءاَنیــِس ، ّللا ِمْن  ُهـٰ َءاـَج   “Allah
insanlığa Sînâ’da teveccüh etti. Sâîr’de tecellî buyurdu. Fârân dağlarında
zuhur edip kemaliyle ortaya çıktı.”4

Yani Allah’ ın (celle celâluhu) rahmeti ve insanlığa olan merhameti, ihsanı,
Hz. Musa’nın (aleyhisselâm) Cenâb-ı Hak’la mükâlemede bulunduğu Sînâ’da
zâhir olmuştur. Bu rahmet, o devrede Hz. Musa’ya verilen nübüvvettir. Sâîr,
Filistin’dir. Orada Cenâb-ı Hakk’ın rahmeti vahiy yoluyla gelip Hz. İsa’yı ve
çevresindekileri bürümüştür. Aynı zamanda Hz. Mesih, Rabb’in tecellîlerine
mazhar büyük bir peygamberdir. Çokları tecellî ile zuhuru birbirine iltibas
ettiklerinden bu meselede de karışıklığa düşmüşlerdir. Evet, onda tecellî eden
nefha-i ilâhîdir. Fârân dağlarında ise, Cenâb-ı Hak, sırr-ı ehadiyet ve makam-ı
ferdiyetle zuhur etmiştir. Fârân Mekke’dir. Çünkü Tevrat’ın başka bir yerinde,
Hz. İbrahim’in, oğlu İsmail’i Fârân’da bıraktığı anlatılmaktadır. Öyleyse,
Tevrat’ta geçen Fârân’dan maksat Mekke’dir. Sırasıyla bu âyette üç nebiden
bahsediliyor. Bunlardan birincisi Hz. Musa, ikincisi Hz. İsa (aleyhisselâm),
üçüncüsü ise Son Peygamber, İki Cihan Serveri Hz. Muhammed Mustafa’dır
(sallallâhu aleyhi ve sellem).

Tevrat’taki âyetin devamında şu ifadeler var:
ِرا َّ نلا ُةَّنِس  ِِهنیَِمي  ِيف  ِرا ، َ هْطَْألا ُفوُلُأ  ُهَعَمَو   “O’nun yanında binlerce tertemiz,

pırlantamisal ashabı olacaktır. Ve sağ elinde ateşten iki ağızlı balta
bulunacaktır.” Bu ibareden, O’nun cihada memur olacağı anlaşılmaktadır.



Malumdur ki Allah Resûlü, vahyin bidayetinde Hira dağında bir mağaraya
çekilir ve orada kendini tefekkür ve ibadete verirdi. İlk vahiy bu dağda
gelmişti.5 Fârân eğer Mekke değilse başka neresi olabilir ki, oradan İslâm dini
gibi bir din zuhur edip şarka-garba yayılmış olsun. Dünyada böyle bir yer
mevcut olmadığına göre, Tevrat’ta geçen Fârân, Mekke’ye işarettir. Ayrıca
yukarıda da belirttiğimiz gibi, Tekvin’in 21. âyetinde geçen ve Hz. İsmail’in
yerleştiği yeri anlatan َناَراـَف َةَّي  َِرب َنَكـَـسَو   “Fârân’da yerleşti.” ifadesi,
dediğimizi ispatlayan en büyük ve en açık bir delildir. Aksini iddiaya da
kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu mevzuda yapılan itirazlar ilmîlikten uzak, indî
mülâhazalardır. Hele âyetin sonundaki ashab ve cihada memur olmaya işaret
eden kısımlar hiçbir tereddüt ve şüpheye meydan vermeyecek şekilde, o zâtın
Hz. Muhammed Aleyhisselâm olduğunu göstermektedir.

b. Hz. İsmail Soyundan
Tevrat’tan ikinci âyet: ُ لَعَْجأَو ْمِِھتَوْخ ، ِإ ِنَْیب  ْنِم  َكـَلْثِم  ِّیَبن  اـً ْمَُھل  ُمِیقُأ  َفْوَسَو 

ِِهب ُرُمٰا  ٍءْي  ِّلـُكِب شَ ْمُـھُّمِلَكُي  وَ ِهـِمَف ، ِيف  يِمـَـالَك   Cenâb-ı Hak, Tevrat’ın bu
âyetinde Hz. Musa’ya hitaben şöyle demektedir: “Onlar için
(İsrailoğullarının) kardeşleri arasında senin gibi bir peygamber
çıkaracağım, sözlerimi O’nun ağzına koyacağım ve O’na emrettiğim her şeyi
onlara söyleyecek.”6

19. âyet de bunu tamamlar mahiyettedir:

َِكلذ ْنِم  َمِقَتْنُمْلا  ُنوُكَأ  َانَأَف  يِمْسِاب  ِِهب  ُمَّلَكََتي  يِذَّلا  ُهَمَالَك  ْعِطُي  َْمل  ْنَمَو 

“Benim ismimle söyleyeceği sözlerine itaat etmeyenlerden bizzat Ben
intikam alacağım.”

Bu âyetteki İsrailoğulları’nın kardeşi tabiriyle Hz. İsmail’in soyundan
gelecek bir peygambere işaret edilmektedir ki, Hz. İsmail’in neslinden geldiği
bilinen tek peygamber, Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselâm’dır. Ayrıca O
d a Hz. Musa (aleyhisselâm) gibi bir şeriatla gelecektir. Diğer taraftan, bu
âyette gelecek peygamberin “ümmî” olacağı belirtilmektedir.

İtaat etmeyenlerden alınacak intikam ise, dine ait müeyyidât ve ukûbat olmak
gerektir ki, bu da ancak İslâm dininde vardır.

Tevrat’ta zikri geçen bu peygamberin Hz. İsa ve Hz. Yûşa (aleyhimesselâm)
olma ihtimalleri ise kat’iyen mümkün değildir. Zira bu peygamberler
İsrailoğullarındandır. Ayrıca birçok meselede Hz. İsa (aleyhisselâm) yeni



herhangi bir hüküm getirmemiş, sadece Hz. Musa’ya (aleyhisselâm) ittiba
etmiştir. Hz. Yûşa’nın ise Hz. Musa’ya benzemediği gün gibi âşikârdır. Çünkü
o yeni bir şeriatla gelmemiştir. Hâlbuki ْمُكَْیلَع اًدِھاَش  ًالو  ُسَر ْمُكَْیِلإ  اَۤنْل  َسَْرأ اَِّنإ 

ًالوُسَر َنْوَعِْرف  َىل  ِإ اَۤنْلَـسَْرأ  اَۤمَك   “Doğrusu Biz size hakkınızda şahitlik edecek
bir Peygamber gönderdik. Nasıl ki, Firavun’a da bir peygamber
göndermiştik.”7 âyeti de Hz. Musa ile Efendimiz arasındaki benzerliği beyan
etmektedir. Aslında daha ötesinde bir delile de ihtiyaç yoktur.

c. Diğer Özellikleri
Tevrat’tan üçüncü âyet: Abdullah b. Amr b. Âs, Abdullah b . Selâm ve

Kâ’bu’l-Ahbâr (radıyallâhu anhüm) ki, bunların üçü de geçmiş kitapları en iyi
bilen insanlar olarak şöhret yapmış zatlardır. Kendi devirlerinde, o günkü
kadar tahrife uğramamış Tevrat’ta şöyle bir âyet bulunduğunu naklediyorlar:

يِدْبَع َتْنَأ  َّنّیِیِمُِْألل  اًزْرِحَو  اًريَِذنَو  اًرَِّشبُمَو  اًدِھاَش  َكاَنْلَسَْرأ  اَِّنإ  ُّيِبَّنلا  اَھُّيَأ  َي  اۤ

ُعَفَْدي َالَو  ِقاَوْسَْألا  ِيف  ٍباَّخَس  َالَو  ٍظِیلَغ  َالَو  ٍّظَِفب  َسَْیل  َِلّكَوَتُمْلا  َكُتْیَّمَس  ِيلوُسَرَو 

َءاَجْوَعْلا َةَّلِمْلا  ِِهب  َمیِقُي  ىَّتَح  ّللا  ُهٰ ُهَِضبَْقي  َْنلَو  ُرِفْغَيَو  وُفْعَي  ِْنكٰلَو  َةَّئِیَّسلا  ِةَّئِیَّسلِاب 

ّللا ُهٰ َّالإ  َهِٰلإ  اوُلوَُقي َال  َْنِأب 

“Ey Nebi! Biz seni şahit, müjdeleyici, uyarıcı ve ümmîlere sığınak olarak
gönderdik. Sen Benim kulum ve elçimsin. Sana “Mütevekkil” adını verdim. O
haşin ve kaba değildir. Çarşılarda yüksek sesle bağırıp çağırmaz . Kötülüğe
kötülükle mukabele etmez. Affeder, bağışlar. Allah O’nunla eğri  bir milleti
‘Lâ ilâhe illâllah’ demek suretiyle doğrultuncaya kadar O ’nun ruhunu
kabzetmez.”8

Şimdi düşünelim: Tevrat’taki bu hitap kimedir? Derinlemesine bir tahlile
ihtiyaç dahi duymadan, âyetin zâhirî mânâsı bu hitabın gelecek bir peygambere
ve peygamberler içinde bizzat Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
yapıldığını göstermektedir. O, bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdir.
Ve bu mevzuda sanki âyet O’na şöyle demektedir:

Seni bütün insanlığa, doğru yolu müjdeleyici ve onları eğri yolun
encâmından da sakındırıcı bir beşîr ve nezîr olarak gönderdim. Sen fenalıklara
göğsünü gerecek ve insanların, gidip Cehennem çukurlarına düşmelerini
engelleyeceksin. Aynı zamanda bu eğri büğrü, dolambaçlı yollarda  karanlık
içinde kalmışlara, bir ışık olacak ve ellerinden tutup, onları Cennet’e ve
Cemalullah’a kavuşturacaksın.



Seni cahiliye devrinin ümmî cemaatine bir hırz, bir sığınak olarak
gönderdim. Sana uyandıkları zaman korunacak ve kollanacaklar.. ve yine Sana
dayandıkları müddetçe varlıklarını sürdürebilecekler…

Sen Benim kulum ve resûlümsün. –Evet, bizler de Tahiyyat’ımızda hep
O’nun kulluğunu ve risaletini dile getiriyoruz– Ben sana “Mütevekkil” adını
koydum. Cihan senin karşına dikilse ve sen de onlarla yaka paça olmak zorunda
kalsan, yine zerre kadar sarsıntı geçirmezsin. Evet, her peygamberin kendine
göre bir tevekkül ufku vardır. Ama sen bu hususta bir başkasın. Onun içindir ki,
Ben sana “Mütevekkil” dedim.

Sonra da hitap gayba dönüyor ki buna “iltifat” diyoruz:
“O öfkeli, etrafını kıran bir nefret insanı değildir. Aksine  O bir edep, vakar,

ciddiyet ve temkin insanıdır. O, sokaklarda bağırıp çağırmaz. Çünkü bu tür
dikkat çekme gayreti, bir zaaf ve bir gurur alâmetidir ki, O böyle mezmum
sıfatlardan münezzeh ve müberradır.”

Kötülüğe asla kötülükle mukabele etmez. Bir bedevi gelir, cübbesinden tutup
sarsar ve küstahça “Hakkımı ver!” derdi de sahabeyi çıldırtan bu türlü
hareketler, o şefkat âbidesini tebessüm ettirir ve “Bu adama istediğini verin!”
buyururdu.9 Evet O, en affedilmez suçları dahi affederdi. Yeter ki o mevzuda,
şeriatın emirlerine muhalefet söz konusu olmasın. Düşünün bir kere, kendisine
bunca kötülük yapan Mekkelilere, hem de her şeyi yapabileceği o gün ne
demişti: “Gidiniz, hepiniz hürsünüz!”10

Eğri bir yolda ve cahiliye hayatı yaşayan insanlar, O’nun getirdiği nurla
istikametlerini elde edecekleri âna kadar Allah (celle celâluhu) Habibini
yanına almayacaktı ve almadı da. O’nun Refîk-i A’lâ’ya yükselişi , din
tamamlanıp O’nun vazifesi sona erince olacaktı. Yetiştirdiği insanlar , hakkıyla
O’nu temsil edecek seviyeye gelince, O, insanlar arasından ayrılıp Hakikî
Dost’un huzuruna gidecekti. Çünkü dünyaya ait vazifesi ancak o zaman bitmiş
olacaktı.

Evet, Tevrat O’nu böyle anlatıyordu, O da vakti gelince hayat-ı
seniyyeleriyle bunu temsil ediyordu. Doğrusu orada anlatılanlar, bizzat Allah
Resûlü’nün yaşadığı hayat tarzıydı. Öyleyse Tevrat’ın bahsettiği bu şanı yüce
nebi kimdi? Tarihte bu anlatılanlara denk hayatı olan bir başkası var mıydı?
Elbette ki hayır! Öyle ise bahsedilen insan ancak Hz. Muhammed
Aleyhisselâm’dı..!



3. İncil’in Müjdeleri
a. Faraklit
Yuhanna İncili’nden bir  âyet: “Mesih: ‘Ben, benim ve sizin Rabbinize

gidiyorum. Ta ki size Tevil’i getirecek olan Faraklit’i göndersin.’ dedi.”11

Faraklit, hakkın ruhu, hak ile bâtılı birbirinden tamamen ayıran mânâlarına
gelir. Evet, Allah Resûlü, hakkın ruhudur. Çünkü ölü kalbler ancak O’nun
getirdiği hak ile hayat bulmuştur. O, insanların hidayete ermesi için kendini
feda edercesine bir mücadele vermiştir ki; hak ile bâtılın birbirinden ayrılması,
ancak böyle bir mücadele ve mücahede sonucu vuku bulmuştur. İşte Hz.
Mesih’in haber verdiği bir Faraklit gelmiştir. O da Allah’ın (celle celâluhu)
son elçisi İki Cihan Güneşi Hz. Muhammed’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem).

Yuhanna İncili, 14. bab, 15 ve 16. âyetlerde şöyle deniyor:
“Eğer beni seviyorsanız, emirlerimi tutarsınız. Ben Rabb’e yalvaracağım

ve O size başka bir tesellici, hakikat ruhunu (Faraklit) verecektir; ta ki
daima sizinle beraber olsun.”

Şimdi de sırasıyla şu âyetlere bakalım:
“Faraklit, öyle bir Ruhu’l-Kudüs’tür ki, Rab O’nu benim ismimle (yani

peygamber olarak) gönderecektir. O size her şeyi öğretecek ve benim size
söylediklerimi de tekrar hatırlatacaktır.”12

“Faraklit geldiğinde benim için şahitlik edecektir ve siz de bana şahitlik
edersiniz.”13

“Ben size hakkı söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü
ben gitmezsem Faraklit size gelmez. Ama ben gidersem O’nu gönderirim.”14

“Faraklit geldiğinde bütün âlemi, hataları sebebiyle kınar ve onları
terbiye eder.”15

İncil’in ilk gelişi İbranice’dir. Daha sonra Yunanca’ya tercüme edilmiştir.
Bizim elimizdeki Arapça tercümeler ise, Yunanca’dan yapılan tercümelerdir.
“Faraklit” ismi, Yunanca’ya yapılan ilk  tercümelerde geçtiği için, İbranice
asıllarında bu kelimenin karşılığı nedir onu bilemiyoruz. Faraklit, Yunanca bu
kelimenin Arapça karşılığıdır. Yani ta’rib  yoluyla Arapça’ya girmiştir. Ancak
biz sadece bu kelime üzerinde durup meselemizi ona bina etmeyeceğiz. Belki,
İncil’de müjdelenen gelecek nebinin bütün hususiyetlerinin Efendimiz’de
tahakkukunu görmeye çalışacağız:



Peygamber âşığı bir zatın sözlerini serlevha edelim.. evet, Mevlâna
Hazretleri ne güzel söyler:

اف رحب صـ ناربمغی  رس پـ نٰا  ىفطصم مان  لیجنا  رد  دوب 

وا لكاو  موص  وزغ  ركذ  وب  وا لكشو  اھی  ـ لح ركذ  دوب 

“Mustafa’nın (sallallâhu aleyhi ve sellem) sıfatları İncil’de vardı
O ki peygamberlerin reisi ve bir bahr-i safâydı
Hilyesi, şemâili, gazveleri, orucu ve yemesi
Hep teker teker İncil’de bulunmaktaydı.”

b. Âlemin Reisi
Yuhanna İncili, Bâb: 14, âyet 30’da şöyle denmektedir:
“Mesih şöyle dedi: Artık ben sizinle çok söyleşmem. Çünkü bu âlemin reisi

geliyor. Bende asla O’nun nesnesi yoktur...”
Zebur, 72. bâb, 8. âyet ve devamında şöyle deniyor:
“O denizden denize ve nehirden zeminin müntehasına kadar saltanat

sürecektir. Çöl ahalisi O’nun  huzurunda diz çöküp düşmanları toprak
yalayacaklardır. Tarşiş’in ve Adaların melikleri peşkeş (bâc) getirip, Şeba ve
Şeba melikleri hediye takdim edecekler. Cümle melikler dahi O’na secde ve
hep taifeler O’na kulluk edeceklerdir. Zira feryat eden fakire ve bîçâre  ile
yardımcısı olmayana O necat verecektir. Muhtaç ve fakire merhamet  edip
fukaranın canlarını halâs edecektir. Canları zulüm ve zorbalıktan
kurtaracak, onların kanı kendi nazarında kıymetli olacaktır. Yaşayacaktır ve
O’na Şeba, altınından verecektir. Ve O’nun için daima dua edip , O’nu
hergün senâ edeceklerdir. İsmi ebedî olup, ismi güneş  durdukça bâki kalacak
ve adamlar O’nunla mübarek olacaklar. Milletlerin  cümlesi O’na ‘Mübarek’
diyecekler.”

Yukarıda da temas ettiğimiz gibi , biz bu mevzua sadece istitradî olarak ve
bir fikir vermek gayesiyle girdik. Meselenin daha fazla tafsilatına da girecek
değiliz. Ancak şu kadarını ilâve etmeden de geçemeyeceğiz:

Haset ve kin, iliklerine kadar işlemiş bazı Yahudi ve Hıristiyanların dünden
bugüne bütün tahrif gayret ve çabalarına rağmen yine de eldeki mevcut Tevrat
ve İncil’de Allah Resûlü’nün peygamberliğiyle alâkalı bir hayli işaret ve
bişaret bulmak mümkündür. İnşâallah, ileride tali’li tarihçilerimizin gayretiyle,
Tevrat, İncil ve Zebur’un en az tahrife uğramış nüshaları bulunabilirse,



zannediyorum hiçbir tevil ve tefsire ihtiyaç kalmadan Allah Resûlü’ne çok
sarih işaretler bulunduğu, en âmi insanlar tarafından dahi görülecektir. Belki,
Hıristiyanlığın tasaffi edeceğini haber veren hadislerde,16 bu mânâya da
işaretler vardır.

Diğer taraftan, Tevrat ve İncil’de bizzat Allah Resûlü ve O’nun ashabından
bahsedildiği de Kitap ve Sünnet’le sabittir.17 Dolayısıyla, bunu inkâra
kalkışmak sapıklık ve küfürdür.
1 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/262; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/175; Hâkim, el-Müstedrek

2/656.

2 Bakara sûresi, 2/129.

3 Saf sûresi, 61/6.

4 Tesniye, bâb: 33, cümle: 2.

5 Buhârî, bed’ü’l-vahy 3.

6 Tesniye, bâb: 18, cümle: 18.

7 Müzzemmil sûresi, 73/15.

8 Buhârî, büyû 50; tefsir (48) 3; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/174.

9 Buhârî, farzu’l-humus 19; edeb 68; Müslim, zekât 44.

10 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 5/74; Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-mülûk  2/161; Beyhakî, es-
Sünenü’l-kübrâ 9/118.

11 Bâb: 14.

12 Yuhanna, bâb: 14, cümle: 26.

13 Yuhanna, bâb: 15, cümle: 26-27.

14 Yuhanna, bâb: 16, cümle: 7.

15 Yuhanna, bâb: 16, cümle: 8.

16 Örnek olarak bkz.: Buhârî, enbiyâ 49; Müslim, iman 244, 245, 246, 247.

ِلِیجْنِْإل 17 اَو ِةاَرْوَّتلا  ِيف  ْمــُھ  َ دْنِع اـًبوُتْكَم  ُهَنوُد  ِ جَي يِذَّلا  َّيِّمُـْـألا  َّي  ِ بَّنلا َلوُـسَّرلا  َنوـُِعبََّتي  نيِذََّلا َ  “Onlar ki
yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları o Elçi’ye, o Ümmî Peygamber’e uyarlar...” (A’râf
sûresi, 7/157)
ّللا ِهٰ َنِم  ًالْضَف  َنوُغَتَْبي  اًدَّجُس  ا  ًعَّكُر ْمُھاََرت  ْمَُھن  َْيب ُءاَۤمَحُر  ِراَّفُكْلا  َىلَع  ُءاَّدِشَأ  ُۤهَعَم  َنيِذَّلاَو  ّللا  ِهٰ ُلوُـسَر  ٌدَّم  َحُم

َجَرَْخأ ٍعْر  َزَك ِلِیجْنِْإلا  ِيف  ْم  ُهُلَثَمَو ِةاَرْوَّتلا  ْمُھُلَثَم ِفي  َِكلٰذ  ِدو  ُجُّسلا َِرَثأ  ْنِم  ْمِھِھو  ُجُو ِيف  ْمُھاَمیِس  ًانا  َوْضِرَو
اوُنَمٰا َنيِذَّلا  ّللا  ُهٰ َدَـع  َراَّفُكْلا َو ُمـِِھب  َظـیِغ  َِيل َعاَّرُّزلا  ُبــِجْعُي  ِه  ِقوُس َىلَع  ىَوَتْـساَف  َظَلْغَتْـساَف  ُهَرَزٰاَف  َُهأْطَش 
اًمیِظَع اًر  َْجأَو ًةَرِفْغَم  ْمُھ  ْنِم ِتاَِحلاَّصلا  اوُلِمَع  Muhammed Allah’ın resûlüdür. O’nun beraberindeki“ َو

mü’minler de kâfirlere karşı şiddetli olup kendi aralarında şefkatlidirler. Sen onları rükû
ederken, secde ederken, Allah’tan lütuf ve rıza ararken görürsün. Onların alâmeti, yüzlerindeki
secde izi, secde aydınlığıdır. Bunlar, Tevrat’taki sıfatları olup İncil’deki  meselleri ise şöyledir:
Öyle bir ekin ki filizini çıkarmış, sonra da onu kuvvetlendirmiş, derken kalınlaşmış da artık
gövdesi üzerinde doğrulmuş. Öyle ki ekicilerin hoşuna gider, kâfirleri de öfkelendirir. İşte
böylece Allah, onlar gibi iman edip makbul ve güzel işler yapanlara bir mağfiret ve büyük bir
mükâfat hazırlamıştır.” (Fetih sûresi, 48/29)

Ayrıca bkz.: Buhârî, büyû 50; tefsir (48) 3; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/174. Tafsilat için bakınız:



Süyûtî, el-Hasâisu’l-kübrâ 1/26-44.



F. O AYRI BUUDLARIN İNSANIDIR
Günümüzün zavallı insanı, nice değer ölçülerini kaybettiği gibi,

peygamberlere ve özellikle de peygamberler sultanı Hz. Muhammed
Aleyhisselâm’a karşı, bakışı, tavrı, düşüncesi de tamamen alt-üst olmuş
durumda. Oysaki O’nu, herhangi bir insan gibi beşerî kriterlerle
değerlendirmemiz kat’iyen doğru değildir. Hatta mümkün de değildir. Zira O,
yeryüzünü yeniden dizayn etmek ve insanlığa yeni ufuklar açmak üzere
müstesna bir ruh ve müstesna kabiliyetlerle donatılarak gönderilmiş bir
insandır.. ve O’nu takdir bizim kriterlerimizi aşar. Bu itibarla, kim ne anlatırsa
anlatsın O’nu tam anlatmış olamaz. O’nu en iyi anlayanlardan biri olan Hassan
b. Sabit’in:

ٍدَّمَحُِمب يَِتلاَقَم  ُتْحَدَم  ِْنكٰلَو  يَِتلاَقَِمب اًدَّمَحُم  ُتْحَدَم  اَمَو 
“Ben sözlerimle Muhammed’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) övmedim. Fakat

O’nunla sözlerimi methettim.”1 dediği gibi, bütün güzel sözlere güzellik
kazandıran, o sözler içindeki O’nun yâd-ı cemîlidir. Yoksa bizim ifadelerimizin
O’na kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Küçük tasarruflarla aynı sözü Ebû
Temmâm da2 kullanır.. asrın büyük mütefekkiri de Kur’ân için aynı sözleri
söyler:

ِنٰاْرُقْلِاب ِيتاَِملَك  ُتْحَدَم  ِْنكٰلَو  ِيتاَِملَكِب َنٰاْرُقْلا  ُتْحَدَم  اَمَو 
3

Bütün bunlar bir ölçüde aynı duygu ve aynı düşünceyi paylaşmanın
neticesidir. Hepsi de ilhamlarını aynı kaynaktan almış ve aynı şeyleri, ayrı
ibarelerle söylemiş kimselerdir; bazısının mücmel bıraktığını diğeri tafsil edip
açıklamış; bazısı daha şairâne gitmiş ama hep aynı mihver etrafında dönüp
durmuşlardır. Aynı şekilde bizler de, her yönüyle tahdis -i nimet olan, O’na
ümmet olmanın ayrıcalığını yaşıyor ve coşkunluğumuzu haykırıyoruz:
Rabbimiz’e ne kadar hamd ve şükretsek azdır ki, bizleri en büyük bir nimetle
serfiraz kılmış ve Hz. Muhammed Mustafa’ya (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ümmet eylemiştir. Bu bir fazl-ı ilâhîdir. O fazlını istediğine ve istediği ölçüde
verir. Ancak bize verdiği, hiçbir ölçü ve tartıya gelmeyecek kadar  engindir.
Evet başkalarına göre bize bahşedilen, sahili olmayan bir ihsan denizidir...

Ancak, meselenin bir de diğer yönü var ki, sormadan edemeyeceğim: Acaba



O Sultan’a lâyık bir gönül tahtına sahip miyiz? Sultan tahtında ârâm etmekte
midir? Gönüllerimiz her an O’na açık mıdır? Otururken, kalkarken, yerken,
içerken ve bütün hareketlerimizde Hz. Muhammed Aleyhisselâm’ın mülâhazası
kalb ve aklımıza hâkim midir?. ve hayatımız bütünüyle O’nun çizgisinde
midir?..

Eğer cevabımız müsbet ise, işte o zaman, turnayı gözünden vurduk demektir.
Artık rüya ve hülyalarımızı, hep O’nun güzel yüzlü nur cemali süslüyor ve
dolayısıyla da bizler Muhammedî bir cemaat hâline gelmişiz demektir. Ahlâken
O’nun ahlâkıyla ahlâklanan, hayatının her safhasını Muhammedî edep ile
süsleyen bir cemaat ise, yeryüzünün denge unsurudur. Kanaatim odur ki, henüz
bu dengeyi bulamayışımızın bir tek sebebi vardır; o da Muhammedî ruhta
istenen seviyeye ulaşamayışımızdır.

O, Allah’ın hususî olarak yarattığı ısmarlama bir insandır. Bir insan olarak
aramıza katılışı bizler için en büyük bahtiyarlıktır. Çünkü Cennetler bile O’nun
teşrifiyle şeref kazanmıştır ve şeref kazanacaktır. Bu itibarla, insanımıza O’nu,
hem de kendi kametine uygun anlatabilmek bizim için en büyük vazifedir. Zira
insanlık O Sultanı anladığında ve O’na tâbi olduğunda hakikî insanlığa
erecektir. Ben de buna niyetlendim. Ancak bu meydanın eri, bu hutbenin hatibi
olmadığımı ta baştan itiraf ettim. Şu kadar var ki, O’nun anlaşılmasına
çalışmam tek arzum.. ve işte, bütün hünerim de bu mevzudaki samimiyetimdir...

Uzun süre kendimi kapısında bir “kıtmîr” olarak düşünmüş, öyle teselli
bulmuştum. Fakat gün geçtikçe ümidimi de kısmen kaybettim. Sonra kendime
şöyle dedim: Keşke bir insan olarak yaratılacağıma, O’nun mübarek vücudunun
bir yerinde bir kıl olarak yaratılsaydım. Evet, Cenâb-ı Hakk’ın böyle hususî
lütuflarına mazhar bir insana bu kadar yakın olabilseydim.. hep böyle
düşündüm durdum. Ancak, böyle bir mazhariyete de liyakatim olmadığını O’nu
tanıdıkça daha iyi anladım. Şimdi bütün arzum ve isteğim sadece O’nun ümmeti
içinde bulunabilmekten ibarettir. Zira ümidim odur ki, Cenâb-ı Hak, böyle bir
cemaat arasında bulunanı O’nun şefaatinden mahrum etmeyecek ve ُمْوَقْلا َال ُهُم 

ْمُھُسِیلَج ْمِِھب  ىَقَْشي   “Onlar öyle bir topluluk ki, onlarla beraber olan asla
mahrum kalmaz”4 diyecek ve beni de o topluma dahil edecektir.

Evet, buna rağmen O Muallâ Zât’ı anlatmaya niyetlendim. Neslimin gönlüne
O’na ait sevgi ateşini tutuşturacak bir kıvılcım atabilmek bütün gayretim. Ne
diyeyim?. Ben de hacca niyetlenen karınca gibi derim!. Zaten o yolda ölmek
bütün emelim...



O, apayrı buudların insanıdır. Bizlere düşen, kendimizi O’nun çizgisine ve
frekansına göre ayar etme gayretidir. Bu temin edildiğinde, arada açık ve şifreli
konuşmalar başlar. Komutu bizzat Resûlullah verir. İdareyi O ele alır. O’nun
idare edeceği bir cemaat ve cemiyetin keyfiyeti ise, melekleri gıptaya sevk
edecek derecede ulvî, derin ve her türlü izah ve tasvirden vârestedir.

Belki bazılarına bu dediklerimiz objektif gelmeyebilir. Ne gam; her gün üç-
beş dırahşan çehreli genç mânen Resûlullah’tan bir kısım bişaretler aldıktan
sonra!. Ve yine bazıları perdesiz, hicapsız, doğrudan doğruya hem de şehadet
âleminde O’nunla münasebete geçtiğini söyledikten sonra!..

O ruhaniyatıyla ve bazılarına göre de nuranîleşen cismaniyetiyle daima
aramızdadır. İmam Suyûtî yetmişten fazla bizzat Allah Resûlü’yle açıktan
görüştüğünü söyler.5 Evet, O, bizim anladığımız mânâda ölmemiş; sadece buud
değiştirmiştir. O’nun ölümünü herhangi bir insanın ölmesi gibi anlamak yanlış
olur. Zira Kur’ân, peygamberlik makamının iki derece daha aşağısında bulunan
şehitlik mertebesine erenlere dahi ölü denilmemesini söylemektedir.6 Öyleyse,
bizim anladığımız mânâda O’na “Öldü” demek nasıl mümkün olabilir!? Evet,
O’nun, sadece ayrı bir buuda geçtiğini söyleyebiliriz. Onun içindir ki, bakışı o
buudlara ulaşabilen insanlar, O’nu orada bizzat görüp müşâhede
edebilmektedirler...

Beden ve cismaniyetin zindanından kurtulup, kalb ve ruhun hayat derecesine
erenler, mazi ve istikbali aynı anda yaşayabilirler. İşte o buudun insanları, şu
anda hem sizinle yan yana oturur, hem de Asr-ı Saadet’te Allah Resûlü’yle diz
dize bulunurlar. Ehlullahtan “ebdâl” denilen kimseler, aynı anda birçok yerde
bulunabilmektedirler. Ya O Sultanu’r-Rusül, niçin hem ahirette, hem dünyada,
hem bizim önümüzde hem de meleklerin ve nebilerin önünde bulunmasın?
Bulunuyor ve bulunacaktır da..!

Bütün bu söylenenleri, bundan böyle anlatacaklarıma bir temel yapmak
niyetindeyim. Peygamberlere ve Peygamberimiz’e bakarken, bakış zaviyesi ve
niyet çok önemlidir. Enbiyâ-i izâm bir yana, evliyâ, asfiyâ, ebrâr ve
mukarrabînin sezilip anlaşılması dahi hususî bir ruh safveti ve gönül berraklığı
isterse, peygamberler nasıl cismaniyetin sisli-dumanlı ikliminde idrak edilip
anlaşılabilir ki?..

Öyle ise, onları anlamaya çalışırken, bütün letâifimizle teveccüh edip dikkat
kesilmemiz icap edecektir. Hele bakılıp anlaşılmak istenen Hz. Muhammed



Aleyhisselâm’ın şahsiyeti ise, bu dikkat birkaç kere daha artırılmalıdır. Ne var
ki, yine de herkes kendi kalb gözünün bakış gücüne göre bir şeyler görüp
sezecek.. ve O’nu bütünüyle hiç kimse tam mânâsıyla kavrayamayacaktır. Evet:

ِمُلُحْلِاب ُهْنَع  اْوَّلََست  ٌمَاِین  ٌمْوَق ُهَتَقیِقَح  ُكِرْدُي  َفْیَكَو 

“Ömürlerini rüyalarla teselli olmakla geçiren uykudaki insanlar
O’nun hakikatini nasıl idrak edebilirler ki?!”
(Bûsîrî)

1 Ziyaeddin el-Mevsılî, el-Meselü’s-sâir 2/357; Kalkaşandî, Subhu’l-A’şâ 2/321.

2 Ziyaeddin el-Mevsılî, el-Meselü’s-sâir 2/357; Kalkaşandî, Subhu’l-A’şâ 2/321.

3 “Kur’ân’ın hakâik-i i’cazını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim; belki Kur’ân’ın güzel hakikatleri
benim tabiratlarımı da güzelleştirdi, ulvîleştirdi.” (Bediüzzaman, Mektubat 28. Mektup, 7. Mesele, 4.
Sebep)

4 Müslim, zikr 25; Tirmizî, daavât 129; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/251, 358, 382.

5 Nebhânî, el-Fethu’l-kebîr 1/7; Câmiu kerâmâti’l-evliyâ 2/158.

َنوُر 6 ُعَْشت ِْنكٰلَو َال  َي  ٌءاۤ َْحأ ْلَب  ٌتاَوْمَأ  ّللا  ِهٰ ِلـي  ِبَس ِيف  ُلَتْقُي  ْنَم  اوُلوُقَت ِل َالَو   “Allah yolunda öldürülenler
hakkında «ölü» demeyin. Bilakis, onlar diridirler, fakat siz bunun farkında değilsiniz.”  (Bakara
sûresi, 2/154). َنوُقَزْر ْمِّھِبَر ُي َدْنِع  َي  ٌءاۤ َْحأ ْلَب  ًاتاَوْمَأ  ّللا  ِهٰ ِلِیبَس  ِيف  اوُِلتُق  َني  ِذَّلا ََّنبَسَْحت  َالَو   “Allah yolunda
öldürülenleri sakın ölü zannetme! Bilakis onlar hayatta olup, Rabbilerinin katında yaşarlar,
rızıklanırlar.” (Âl-i İmrân sûresi, 3/169)



Birinci Bölüm 
PEYGAMBERLER VE

PEYGAMBERİMİZ’İN ÖZELLİKLERİ

A. PEYGAMBERLERİN GÖNDERİLİŞ
GAYESİ

Peygamberler kendi aralarındaki derece farkıyla beraber1 hepsi de Cenâb-ı
Hakk’ın Zât’ının tecellîsine mazhar seçkin ruhlardır. Allah (celle celâluhu),
Kendisine onları mahrem kabul etmiş, ağyâra kapalı seralarda büyütmüş,
geliştirmiş ve gözlerine, Kendinden gayrı başka hayallerin girmesine meydan
vermemiştir.

Bütün nebiler gibi onlardan da ileri, Efendimiz’in gözü de Rabbinden başka
bir şey görmemiştir. Evet ağyâr, O’nun bakışını bulandıramamış, başını
döndürememiştir. O, gözünü açtığında Rabbini görmüş, gözünü kaparken de
yine O’nu müşâhede ile: َىلْعْـَألا َقـِیفَّرلا  ّلَلا  َّمُھٰ  “Allahım! Refîk-i A’lâ’yı
istiyorum.” diyerek kapamıştır. Şimdi hâdiseyi mealen Hz. Âişe Validemiz’den
(radıyallâhu anhâ) dinleyelim:

“Allah Resûlü bazen hastalandığında yanıma gelir ve bana ‘Dua et.’ derdi.
Ben de elimle O’nun mübarek elinden tutar ve o elinin bereketi ile şifa
bulmasını umarak, elimi o zaman ve mekân üstü başına kor ve dua ederdim.2

Son rahatsızlığında da aynı şeyi yapmak maksadıyla elini tutmak isteyince
şiddetle çekti ve َىلْعَْألا َقِیفَّرلا  ّلَلا  َّمُھٰ  diye dua etti.”3

Belli ki Allah Resûlü, artık yeryüzündeki dostları değil, hakikî dost olan
Rabbini arzuluyor ve bir başka buudda O’na ulaşmak istiyordu.

İşte, geliş ve gidişi ile böyle bir hayat yaşayan peygamberler ve hususiyle
Peygamberimiz, acaba dünyaya niçin gelmiş ve hangi gayeye binaen



gönderilmişlerdi? Bu çok önemli mevzuun tahlili bilhassa iki ana esastan
dolayı daha da ehemmiyet arz etmektedir:

Birincisi: Peygamberlik müessesesinin yüce ve muallâ mevkiini görüp,
onları sıradan insanlar gibi mütalâa etmemek; ve öyle görüp değerlendirmek
isteyenlere de ikna edici cevaplar hazırlamak.

İkincisi: Günümüzde, peygamberliğe ait vazifeyi temsil etme durumunda
olanların nasıl bir yol ve sistem takip etmeleri gerektiğini işaret etmek.

Meseleyi hangi yönüyle ele alırsak alalım mevzuun ehemmiyetinin çapı
değişmeyecektir. Onun için biz de, sıralamada herhangi bir tercih yapmadan
mevzu ile alâkalı düşüncelerimizi birkaç madde hâlinde takdim etmeye
çalışacağız:

1. KULLUK
Peygamberin gönderiliş gayesi, insanın yaratılış gayesiyle aynı noktada

birleşir. O da Allah’a kul olma çizgisidir.
Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de: ِنوُدُبْعَي َِّالإ لِ َسْنِْإلاَو  َّنِج  ْ لا ُتَْقلَخ  اَمَو   “Ben

cinleri ve insanları ancak Bana kulluk yapsınlar diye yarattım.”4 buyurarak
bu hususa işaret etmektedir.

Demek oluyor ki, bizim esas yaratılış gayemiz, Allah’ı (celle celâluhu) bilip
tanımak ve O’na lâyıkıyla kul olmaktır. Yoksa, yeme-içme, mal ve mülk
kazanma veya dünya buudlu ev-bark sahibi olma değildir. Gerçi bunlar da
bizim için fıtrî ihtiyaçlardır. Ancak yaratılışımızın gayesi değillerdir. İşte
peygamberler bize, bu sırlı yolu göstermek için gelmişlerdir.

Âyette: َانَأ َِّالإ  َهـِٰـلإ  ُهَّنَأ الٰ  ِهــَْیِلإ  يِحو  َِّالإ نُ ٍلوُـسَر  ْنـِم  َكـِل  ْ بَق ْنـِم  اَنْلَـسَْرأ  ا  َۤمَو
ِنوُدُب ْ عاَف  “Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona; ‘Benden başka

ilâh yoktur; o hâlde Bana kulluk edin.’ diye vahyetmiş olmayalım.”5

denilerek bu hususa işaret edilmiştir.
Diğer bir âyette de:

ىَدَھ ْنَم  ْمُھْنِمَف  َتوُغاَّطلا  اوُِبنَتْجاَو  ّللا  َهٰ اوُدُبْعا  َِنأ  ًالوُسَر  ٍةَّمُأ  ِّلُك  ِيف  اَنْثَعَب  ْدََقلَو 

َُةِبقاَع َناَك  َفْیَك  اوُرُظْناَف  ِضْرَْألا  ِيف  اوُریِسَف  َُةلَالَّضلا  ِهَْیلَع  ْتَّقَح  ْنَم  ْمُھْنِمَو  ّللا  ُهٰ

َنِیبِّذَكُمْلا

“Andolsun Biz, ‘Allah’a kulluk edin, tâğuttan sakının.’ diye her millete bir
peygamber gönderdik. Allah o insanlardan bir kısmını doğru yola iletti .



Onlardan bir kısmı için de sapıklık hak oldu. Öyleyse yeryüzünde gezin de
görün, Hakk’ı yalanlayanların sonu nasıl olmuş?”6 denilerek, yine
peygamberlerin gönderiliş gayesi, putlardan sakınıp Allah’a kul olma yolunda
insanlara önderlik yapma hikmetine bağlanmıştır.

Efendimiz’in Farkı
Efendimiz’in durumu ise daha farklıdır. O bütün âlemlere rahmet olarak

gönderilmiş olmakla, hem insanları hem de cinleri kulluk yoluna iletmekle
vazifelidir. Abdullah b. Mesud (radıyallâhu anh) başından geçen bir  hâdiseyi
şöyle nakleder:

“Efendimiz ile beraber bir yere gittik. Benim etrafıma bir çizgi çizerek, ‘Sen
buradan ayrılma!’ dedi ve kendisi benden uzaklaştı. Daha sonra gürültüler
duymaya başladım. Allah Resûlü’ne bir şey mi oldu diye ciddî endişe
içindeydim. Fakat bana, buradan ayrılma dediği için de yerimden
kımıldayamıyordum. Bir müddet sonra Allah Resûlü döndü. Duyduğum
gürültünün sebebini sordum ve: “Yâ Resûlallah! O tarrakalar koparan gürültü
neydi?” dedim. Cevaben: ‘Cin taifesi bana iman edip biatta bulundular.
Sonra aralarında münakaşa başladı. İnananlarla inanmayanlar birbirlerine
tutuştular. İşte duyduğun gürültü  bu idi. Ve ayrıca bana vefatım haber
verildi.’ dedi.”7

Allah Resûlü, son ifadeleriyle şunu haber veriyordu. Benim gönderiliş
gayem insanlara ve cinlere hidayete giden yolu açmaktır. Bugün artık cinler de
bana iman ve itaat ettiklerine göre, dünyada kalmamın bir mânâsı yok demektir.
Öyleyse, bundan böyle artık dünyadan ayrılıp gitsem olabilir...

O böyle düşünüyor ve ifadeleri arasında risaletin gaye ve hedefine ait sırlar
veriyordu. Aslında O, bizlere de dünya ile ukbâyı tercih mevzuunda şöyle bir
dua talim buyurmuştu:

ِيل اًرْیَخ  ُةاَفَوْلا  َِتناَك  اَِذإ  يِنَّفََوتَو  ِيل  اًرْیَخ  ُةَایَحْلا  َِتناَك  اَم  يِِنیَْحأ  ّلَلا  َّمُھٰ
“Allahım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Vefat

benim için daha hayırlı olduğu zaman da ruhumu al ve beni vefat ettir.”8

2. TEBLİĞ
Peygamberlerin gönderiliş gayelerinden bir diğeri ise, dini tebliğdir. Eğer

onlar gelmeseydi bizler, ibadete ait meseleleri bilemez, emir ve nehiyleri
hiçbir zaman alamaz ve mükellefiyetlerimizi kavrayamazdık. Namaz, oruç,



zekât, hac nedir; içki, kumar, zina, ihtikâr ve faiz gibi muharremâtın durumu
nasıldır, kat’iyen bilemezdik.

Evet, bütün bunları ve bunlara benzer birçok meseleleri peygamberler
vasıtasıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Buna kısaca “risalet vazifesi” de diyoruz ki,
bütün peygamberler aynı mesajlarla gelmiş ve teferruatta farklılık olsa bile ana
meselelerde hep aynı şeyleri söylemişlerdir.9

İşte, nebilere ait bu umumî gaye ve vazife Kur’ân’da şöyle dile getirilir:
ّللِاب ِهٰ ىَف  َكَو ّللا  َهٰ َِّالإ  اًدـََحأ  َن  ْوَشْخَي َالَو  َُهنْوَش  َْخيَو ّللا  ِهٰ ِتَـالاَسِر  َنوُغ  َِّلبُي َنيِذَّلا 

اًبیِسَح  “Onlar (peygamberler) ki, Allah’ın gönderdiklerini tebliğ ederler,
O’ndan korkarlar ve Allah’tan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü
olarak Allah yeter.”10

Evet işte onlar, böyle bir gayeyi tahakkuk ettirmek için gelmişlerdir. Bu
mevzuda karşılarına dikilen engel kim ve ne olursa olsun onlara zerre kadar
tesir etmez.. onlar korku nedir bilmezler. Çünkü her zaman Allah’tan (celle
celâluhu) korkmaktadırlar.

Ve bu mevzuda Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle seslenilir:
ُهََتلاَسِر َتْغَّل  اَمَف َب ْلـَعَْفت  َْمل  ِْنإَو  َّكِبَر  ْنِم  َكـْي  َِلإ َلِزْنُأ  اَۤـم  ّْغِل  ُلوُسَّرلا َب اَھُّيَأ  َي  اـۤ

َنيِِرفاَكْلا َم  ْوَقْلا يِدَْھي  ّللا َال  َهٰ َّن  ِإ ِساَّنلا  َنِم  َكُمِصْعَي  ّللاَو  ُهٰ  “Ey Resûl! Rabbinden
sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun elçiliğini yapmamış
olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler
topluluğunu hidayete erdirmez.”11

Yani, eğer sen vazifende kusur edersen, bu, senin gönderiliş gayen olan bir
vazifede, yani risalet vazifesinde kusur etmen sayılır ki, bu da sadece senin
ferdî hayatını ilgilendiren bir kusur değildir; belki bütün insanların ferdî ve
içtimaî hayatlarını alâkadar eden bir meseledir. Çünkü senin vazifen bütün
insanlığı aydınlatmaktır. Şayet sen bu vazifeyi aksatırsan, bütün insanlık
karanlıkta kalacaktır... Aslında O, gönderildiği vazifenin şuurundaydı. Zaten
öyle olmasaydı, öyle bir vazife ile gönderilmesi planlanmaz ve takdir
buyurulmazdı.

Allah Resûlü’nde Tebliğ
Allah Resûlü’nün, bu ulvî vazifeyi yüklendikten sonraki bütün hayatı dini

tebliğle geçti. O kapı kapı dolaşıyor ve mesajını kendilerine tebliğde
bulunabileceği âşina sima ve gönüller arıyordu.



Karşı cephenin infiâli evvelâ, ilgisizlik ve boykot şeklinde oldu. Daha sonra
istihza ve alayla devam etti. Son sahada ise işkencenin her çeşidiyle sürüp gitti.
Geçeceği yollara dikenler serpiliyor, namaz kılarken başına işkembe konuyor
ve kendisine her türlü hakaret reva görülüyordu. Ne var ki, Allah Resûlü
bunların hiçbiriyle yılmadı ve usanmadı. Çünkü O’nun dünyaya geliş gayesi
buydu. Can alıcı hasımları dahil herkese defaatle uğradı. Ve ilâhî mesajı sundu.
Evet, Ebû Cehil ve Ebû Leheb gibi din ve iman düşmanlarına bile kim bilir kaç
defa gitti, hak ve hakikati anlattı..!

O panayırları dolaşıyor, bir kişinin hidayetine vesile olabilmek için çadır
çadır geziyor; gittiği her kapı yüzüne kapanıyor; fakat O bir başka sefer yine
aynı kapıya varıyor, aynı şeyleri tekrar ediyordu.. Mekke’den ümit kesilince
Taif’e gitti.. Taif mesirelik bir yerdir. Rahat ve rehavetin şımarttığı Taifliler,
Mekkelilerden daha baskın çıktı. Bütün sefih ve ayak takımı toplanıp Resûl-i
Ekrem’i; evet o, meleklerin dahi yüzüne bakmaya kıyamadığı güneşler güneşini
taşlayarak Taif’ten kovdular. Allah Resûlü’nün yanında, evlâdım deyip bağrına
bastığı Zeyd b. Hârise vardı. Zeyd, gelen taşlara vücudunu siper ederek,
Efendiler Efendisi’ni korumaya çalıştı ama, yine de mübarek vücuduna isabet
eden taşlar her yanını kanlar içinde bıraktı.

Bu müsamahasız atmosferden sıyrılıp bir ağacın altına iltica etmişlerdi ki,
birdenbire Cibril-i Emin beliriverdi. Ve eğer izin verilirse, çevredeki bir dağı,
bu azgın insanların başına geçirebileceğini teklif etti. Allah Resûlü çok rencide
olduğu bu dakikalarda bile, onun gibi düşünmüyor ve “Hayır!” diyordu. Evet
O, çok ileride bile olsa, eğer bunlardan bazıları imana uyanacaksa, belâlara
karşı “Hayır!” diyordu...

Ve sonra ellerini açıp Rabbine niyazda bulundu :

ُّبَر َتْنَأ  َنیِمِحاَّرلا  َمَحَْرأ  َاي  ِساَّنلا ، َىلَع  ِيناَوَھَو  ِيتَّوُق  َفْعَض  وُكْشَأ  َكَْیلإ  ّلَلا  َّمُھٰ
ٍّوُدَع َىلإ  َْمأ  يِنُمَّھَجََتي  ٍدیِعَب  َىِلإ  يِنُِلَكت ؟ ْنَم  َىلإ  ّيِبَر  َتْنَأَو  َنیِفَعْضَتْسُمْلا 

ُعَسَْوأ َيِھ  َكَُتِیفاَع  ِْنكٰلَو  ِيلَابُأ ، َالَف  ََّيلَع  ٌبَضَغ  َِكب  ْنُكَي  َْمل  ِْنإ  .يِرَْمأ  ُهَتْكَّلَم 

ْنِم ِةَرِخْٰالاَو  َایْنُّدلا  ُرَْمأ  ِهَْیلَع  ََحلَصَو  ُتاَمُلُّظلا  َُهل  ْتَقَرْشَأ  يِذَّلا  َكِھْجَو  ِروُِنب  ُذوَُعأ  .ِيل 

َالَو َلْوَح  َالَو  ىَضَْرت  ىَّتَح  َىبْتُعْلا  ََكل  .َكُطَخَس  ََّيلَع  َّلِحُي  َْوأ  ََكبَضَغ  ِيب  َلِز  ـ ْنُت َْنأ 

َِكب َِّالإ  َةَّوُق 

“Allahım, güçsüzlüğümü, zaafımı ve insanlar nazarında hakir görülmemi
Sana şikâyet ediyorum. Yâ Erhamerrâhimîn! Sen hor ve hakir görülen



biçarelerin Rabbisin. Benim de Rabbimsin.. beni kime bırakıyorsun? Kötü
sözlü, kötü yüzlü uzak kimselere mi, yoksa işime müdahil düşmana mı? Eğer
bana karşı gazabın yoksa, çektiğim mihnetlere, belâlara hiç aldırmam. Ancak
afiyetin arzu edilecek şekilde daha ferah-feza, daha geniştir. İlâhî, gazabına
giriftar, yahut hoşnutsuzluğuna dûçâr olmaktan, Senin o zulmetleri parıl
parıl parlatan dünya ve ahiret işlerinin medâr-ı salâhı Nur-u Vechine
sığınırım. İlâhî, Sen razı olasıya kadar Senin affını muntazırım! İlâhî, bütün
havl ve kuvvet sadece Senin elindedir.”

O böyle dua ederken, yanlarına sessizce biri yaklaşır ve bir tabağa koyduğu
üzüm salkımını Allah Resûlü’nün önüne uzatır ve “Buyurun, bundan yiyin!”
der. İki Cihan Serveri elini tabağa uzatırken, Allah’ın adıyla mânâsına
“Bismillah” der. Üzümü ikram eden “Addas” ismindeki köle için bu,
beklenmedik bir hâdisedir. Hayretle sorar: “Sen kimsin?” Allah Resûlü cevap
verir: “Son peygamber ve son nebiyim!” Addas üzerine abanır ve öpmeye
başlar.. senelerce gökte aradığını şimdi yerde, hem de hiç beklemediği bir anda
karşısında bulmuştur.. ve iman eder.12

Eğer bu son hâdise de olmasaydı, O Taif’ten çok mahzun dönecekti. Bu
hüznü, kendisine yapılanlardan değildi; hüznü, bir tek insana dahi bir şey
anlatamamasındandı. Hâlbuki şimdi sevinçten uçuyordu. Çünkü Addas O’nun
eliyle hidayete ermişti.

Evet, tabiri caizse O, nebilerin üveyki idi. Hiç durmadan her yerde hakikate
âşina, temiz gönül ve çehreler arıyor, bulunca da onun gönlüne giriyor ve ona
ruhunun ilhamlarını fısıldıyordu. Böylece, çevresindeki nurdan hâle ve halka
her gün daha da genişliyor ve o genişledikçe de küfür çıldırıyordu.

Bugün, cihanın şarkında, garbında İslâmî tekevvüne karşı küfrün hezeyanlar
içinde çıldırması gibi, o devirde de Hz. Muhammed Aleyhisselâm’ın
etrafındaki halkaların genişlemesi, küfrü işte böyle çıldırtıyordu...

Bu çılgınlık onları öyle saplantıya sevk etti ki, gün geldi gökteki Güneş’i
üflemekle söndürmeye yeltenir gibi, toptan bu ilâhî meşaleyi söndürmeye
kalktılar. Heyhât..! Güneş sadece bizim için bir teşbih ve benzetme vasıtamız..
yoksa O’nun getirdiği nur Güneş’e fer verecek mahiyettedir. Çünkü o nur
Allah’ın (celle celâluhu) nurudur. Âyet onların bu gülünç durumunu şöyle tasvir
etmektedir:

َنوُِرفاَكْلا َهِرَك  َْولَو  ُهَروُن  َّمِتُي  َْنأ  َِّالإ  ّللا  ُهٰ َىبَْأيَو  ْمِھِھاَوَْفِأب  ّللا  ِهٰ َروُن  اوُؤِفْطُي  َْنأ  َنوُديِرُي 



“Onlar Allah’ın nurunu ağızları ile söndürmek istiyorlar. Kâfirler
hoşlanmasalar da, Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şey murad
etmemektedir.”13

O, yirminci asırda da bir meşale yaktı ve içimize âdeta kıvılcım saçtı..
binler-yüz binler O’nun yoluna baş koydu ve O’nun davasını yüceltme
istikametinde hizmete koyuldu. Demek Cenâb-ı Hak yeniden bir Muhammedî
hâle, bir nur halkası ve yeniden bir altın zincir vücuda getirmeyi murad
buyurmuş ki, bunu ne küfrün gayzı, şiddeti, hiddeti ne de şeytan ordularının
tehâcümü durduramıyor.. evet ihlâsla saçılmış bu tohumlar bugün olmasa da
yarın mutlaka neşv ü nema bulacak ve Allah Resûlü’nün neşrettiği nur hiçbir
zaman sönmeyecektir.

Mekke artık, Allah Resûlü’nü barındıramayınca O da Medine’ye hicret etti.
Orada nurunu yaymaya devam edecekti. Orada da Yahudi ve münafıklarla
uğraşacak, küfre karşı muharebeler düzenleyip bizzat ordunun başında
bulunacak, harp meydanlarında dişi kırılacak, yüzü yarılacak.. aç ve susuz
kalacak.. çok defa karnına taş bağlayıp öyle dolaşacak, ama hep yoluna devam
edecekti.. ve etti de. Evet O, tebliğ vazifesinden bir an dahi dur olmadı. Dinin
en küçük meselesine kadar her şeyi izah etti, anlattı, tebliğde bulundu.
Medine’de ikamet buyurduğu veya devletlerle kapıştığı devirlerde dahi fertleri
irşad etmeyi asla ihmal etmedi: Bir bedevi gelip de o güne kadar yüzlerce defa
tekrar ettiği bir meseleyi O’na sorsaydı, hiçbir isteksizlik emaresi göstermeden,
hep aynı şevk ve aynı iştiyakla cevap verirdi.

Tebliğ, insanları doğru yola, sırat-ı müstakîme sevk etmek demektir. Ve
esasen bu, bütün nebilerin ve Nebiler Sultanı’nın da geliş gayesidir. O sırat-ı
müstakîm ki, her mü’min onu çok iyi bilmektedir ve bilmelidir de. Evet biz,
günde en az kırk defa namazlarımızda, Rabbimiz’den bizi sırat-ı müstakîme
hidayet etmesini diliyoruz. Yani, nebilerin, sıddîklerin, şehitlerin geçtiği yoldan
geçmeyi ve onların maksuda erdikleri gibi maksuda ermeyi talep ediyoruz. O
geniş bir yoldur ve herkesin o yoldan belli bir nasibi vardır. Çünkü son gelen
Nebi, âyetin ifadesiyle, bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.14

Ayrıca O, şahit, mübeşşir ve nezîrdir ki, aşağıdaki âyet bunu ifade
etmektedir: اًريَِذن اًرـَِّشبُمَو َو اًدِھاَش  َكا  َنْلَـسَْرأ اَِّنإ  ُِّيب  َّنلا اَھُّيَأ  َي  اـۤ  “Ey Nebi! Biz
seni hakikaten bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.”15

Efendimiz, yirmi üç sene, peygamberlik gibi çok ağır bir sorumluluk taşımış



ve hiçbir dava adamına nasip olmayacak şekilde de mükellefiyetlerini yerine
getirmiş müstesna bir insandı.. ve işte O, bu ruh ve şuurla her gün biraz daha
mübarek sona doğru yaklaşıyordu:

Veda Haccındaydı –zaten hayatında bir kere hac yapmıştı– Umreyle haccı
birleştirdiği için biz buna “Hacc-ı Ekber” de diyoruz.16 İşte bu son haccında,
Allah Resûlü son bir kere daha devesine bindi ve söylemesi gereken her şeyi
söyleyip bitirmeye çalıştı. Evet, kan davalarından kadın haklarına, ondan da
faize, kavim ve kabile aralarındaki münasebetlere kadar her şeyi anlattı. Daha
sonra da cemaatine ُتْغََّلب ْلَھ  َالأ   “Dikkat edin, tebliğ ettim mi?” diye sordu.
Her defasında cemaatinden: “Evet, tebliğ ettin.” karşılığını alınca da, Cenâb-ı
Hakk’ı şahit tutarak: ْدَھْشا ّلَلا  َّمُھٰ  “Allahım, şahit ol!” buyurdu.17

O bihakkın vazifesini yapmıştı. Onun için de vicdanen rahat, kalben huzur
içindeydi ve adım adım Rabbine gitmeye hazırlanıyordu. Zaten O bir murâkabe
insanıydı ve en hassaslardan daha hassastı. Dolayısıyla da bütün hayatını böyle
bir hazırlık içinde geçirmiş ve kendi kendine: “Acaba Rabbimin beni
gönderdiği asıl gayeye uygun yaşayabildim mi?” diyordu.

3. GÜZEL ÖRNEK
Peygamberlerin gönderiliş gayesi olarak söyleyebileceğimiz diğer bir husus

da, onların ümmetlerine güzel birer örnek olma keyfiyetleridir.
Allah (celle celâluhu), Kur’ân-ı Kerim’de: ُمُھاَدُھِبَف ّللا  ُهٰ ىَدَھ  َنيِذَّلا  َِكئۤ  ٰل وُۨأ

ْهِدَتْقا  “İşte onlar, Allah’ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna
uy!” demektedir.18

Düşünmeli ki Efendimiz’e dahi, kendinden evvel geçmiş peygamberler isim
isim sayıldıktan sonra onlara uyması söylenmektedir. Zaten bizlere de Kur’ân-ı
Kerim şöyle seslenir:

َرَكَذَو َرِخْٰالا  َمْوَیْلاَو  ّللا  َهٰ وُجَْري  َناَك  ْنَِمل  ٌةَنَسَح  ٌةَوْسُأ  ّللا  ِهٰ ِلوُسَر  ِيف  ْمَُكل  َناَك  ْدََقل 

اًرِیثَك ّللا  َهٰ

“And olsun, size, Allah’ı ve ahiret gününü umanlara ve Allah’ı çokça
zikredenlere Allah’ın Resûlü’nde güzel bir örnek vardır.”19

Peygamberler bizler için bir önder ve imamdır. Namazda imama uyduğumuz
gibi, hayatın her bölümünde de O’na iktida ederiz. Zira bizler için gerçek
hayatı O ve diğer nebiler temsil etmişlerdir. İslâm’ın ilk devrini idrak edenler



Allah Resûlü’ne milimi milimine iktida etmişlerdi. Onun için de hem onlar hem
de onlardan sonrakiler, İki Cihan Serveri’nin dilinde şöyle ifade edilme
bahtiyarlığına ermişlerdi. Evet, Allah Resûlü buyurur:

“İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek; insanlardan bir cemaat gaza
edecekler ve kendilerine:

– “İçinizde Resûlullah’ı gören var mı?” denilecek. Onlar da:
– “Evet!” cevabını verecekler. Bunun üzerine kendilerine fetih müyesser

kılınacak. Sonra insanlardan diğer bir cemaat gaza edecek, kendilerine:
– “İçinizde Resûlullah’a sahabelik etmiş bir kimseyi gören var mı?”

denilecek,
– “Evet!” diyecekler, yine kendilerine fetih müyesser kılınacak. Sonra

insanlardan bir cemaat daha gaza edecek ve kendilerine:
– “İçinizde Resûlullah’a sahabelik edenleri görenlere arkadaş olan var

mı?” denilecek. Onlar da:
– “Evet!” cevabını verecekler; onlara da kale kapıları açılacak ve fetih

müyesser olacaktır.”20

Yine bir hadislerinde Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem):
ْمَُھنو َُلي َنـيِذَّلا  َّمـُث  ْمَُـھنو  َُلي َنــيِذَّلا  َّمــُث  ِينْر  َق ِساَّنلا  ُرْیَخ   “İnsanların en

hayırlısı benimle aynı çağı paylaşanlardır. Sonra onların peşinden gelenler,
daha sonra da onların peşinden gelenlerdir.”21 buyurarak kendisine yakın
olan devirlerin faziletine işaret etmektedir. Çünkü onlar, hayatlarını,
duygularını, düşüncelerini Allah Resûlü’nün hayatına, duygusuna, düşüncesine
benzetmede çok hassas davranıyorlardı. Aslında, Allah’ın (celle celâluhu)
model ve misal olarak seçtiği bu insana benzemek gaye olmalıydı ve oldu da.

Evet, sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn hazerâtı, bu mevzuda hassaslardan çok
daha hassastı. Ve onlar bu yönleriyle diğer asırlarda yaşayan insanlardan daha
da hayırlıdırlar. Hz. Musa: “Kudsîlerin bayrakları ellerindedir.”22 diyordu.
“Kudsîler” sözüyle Efendimiz’in ümmetini kastediyordu. Ve bu büyük bir
tebcildi. Zayıf da olsa, bir hadiste de Allah Resûlü: يَِنب ِءَاِیبْنَأَك  ِيت  َّمُأ ُءاََملُع 

َلِیئاَرْس ِإ  “Benim ümmetimin ulemâsı, Benî İsrail’in peygamberleri gibidir.”
buyurmaktadır.23 Evet, onlar Efendimiz’e iktidada öyle bir çizgiye ulaşmışlardı
ki, onun az ötesinde nübüvvet sınırları başlıyordu.

İşte, kulluk kapısından girerken kapının sövelerini de söküp içeriye giren



Ömer (radıyallâhu anh) bunun en çarpıcı örneğidir! O, Peygamber’i kendisine
tam bir rehber ve önder olarak kabul etmiş, yaşadığı hayatı bütünüyle O’na
benzetmiş; O’nun hayat tarzıyla bezenmiş eşsiz bir insandı. Roma’nın,
Bizans’ın kapıları ona ardına kadar açılıp, ülkeler ve hükümdarlar kendisine
bende olmayı kabul ederken dahi, onun hayat düzeninde zerre kadar değişiklik
olmamıştı. Kudüs –ki, bugün mahzundur, mükedderdir, esirdir ve İslâm
âleminin alnında siyah bir lekedir– onun devrinde fethedilmişti. Fiilen askerî
hâkimiyet gerçekleştiği hâlde bir süre papazlar, şehrin anahtarlarını
vermemekte diretir ve: “Aranızda, bu şehrin anahtarlarını teslim alacak şahsın
şemâilini göremiyoruz, onun için de anahtarları veremiyoruz.” derler...

Durum kendisine haber verilince, koca halife yola çıkar.. kendine ait devesi
olmadığı için de Beytülmâl’den aldığı ödünç bir deveye, kölesiyle beraber
nöbetleşe binerek ta Kudüs’e gider. Kaderin cilvesi, şehre girileceği zaman
sıra köleye gelir.. halife deveden iner, kölenin bütün ısrarlarına rağmen onu
deveye bindirir ve kendisi deveyi yederek şehre girer...

Manzarayı görenler, mumlar gibi erirler ve: “İşte kitaplarımızda şemâili
zikredilen adam.” der, anahtarları ona teslim ederler.

O büyük Ömer, ateşgede İranlının vurduğu hançer darbeleriyle yaralanmış ve
koma hâlinde upuzun yatıyordu. Yediği-içtiği dışarıya çıkıyor; ne bir ses
veriyor ne de seslere alâka duyuyordu. Hizmetçisi gelip, yemek veya su isteyip
istemediğini sorunca, ya cevapsız bırakıyor ya da sadece gözleriyle “Hayır!”
deyip geçiştiriyordu. Fakat “Ey mü’minlerin emiri, namaz!” denince, “Ha işte
kalkıyorum. Namazı terk edenin İslâm’dan nasibi yoktur.” deyip yaralarından
kan aka aka namazını kılıyordu.24

Böyle yapıyordu; zira bütün bunları Efendisinden böyle görmüştü. O’na
iktida ve ittiba edecek ve arkadan gelenlere de örnek olacaktı. Evet,
peygamberin gönderiliş gayelerinden biri de ümmetine örnek olmaktı…

4. DÜNYA-UKBÂ MUVAZENESİNİ TEMİN
Peygamberler dünya ve ukbâ muvazenesini kurmak için gelmişlerdir.
Onların getirdiği muvazene ile insanoğlu ifrat ve tefritten kurtulacak ve

istikameti bulacaktır. Evet, ne papazlar ve ruhbanlar gibi bütün bütün dünyayı
terk edip manastırlara çekilme, ne de her şeyiyle dünyaya dalıp ona kul-köle
olma değil; sürekli orta yolu bulma ve yaşama ki, bu da ancak vahyin aydınlık
dünyasında elde edilebilecek bir mazhariyettir. Yoksa akıl ve vicdanla böyle



bir denge kurulamaz; hele mücerret ilim asla insanı bu seviyeye yükseltemez.
Kur’ân-ı Kerim bu dengeyi şu şekilde anlatır:

َنَسَْحأ اَۤمَك  ْنِسَْحأَو  َایْنُّدلا  َنِم  ََكبیَِصن  َسَْنت  َالَو  َةَرِخْٰالا  َراَّدلا  ّللا  ُهٰ َكَاتٰا  اَۤمِیف  ِغَتْباَو 
َنيِدِسْفُمْلا ُّبِحُي  ّللا َال  َهٰ َِّنإ  ِضْرَْألا  ِيف  َداَسَفْلا  ِغَْبت  َالَو  َكَْیِلإ  ّللا  ُهٰ

“Allah’ın sana verdikleri ile ahiret yurdunun peşinde ol, dünyadan da
nasibini unutma! Allah’ın sana ihsanda bulunduğu gibi sen de ihsanda
bulun; yeryüzünde fesat peşinde olma. Şüphesiz ki Allah bozguncuları
sevmez.”25

Bu ilâhî dengenin bir tarafında, ْثِّدَح ّبَر َف َكـــِ ِةـــَمْعِِنب  ا  ََّمأَو  “Rabbinin
nimetlerini anlat da anlat.”26 hakikatinin anlattığı kefe, diğer tarafında da َّمُث

ِمیِعَّنلا َعِن  ٍذـِئَمْوَي  َّنُلَأْس  َُتل  “Sonra kasem olsun, o gün bütün nimetlerden
hesaba çekileceksiniz.”27 âyetinin ikaz dolu ifadesiyle anlattığı kefe vardır. Ve
işte muvazene bu ölçüler içinde korunacaktır!

Hz. Ebû Bekir, bütün servetini Allah için harcamış ve bitirmişti. Zira
sıddîkiyet bunu gerektiriyordu. Halifeliği döneminde kendisine bir bardak
soğuk su verildi, içti ve ardından da hıçkıra hıçkıra ağladı. Hatta etrafındakileri
de ağlattı. O ağlamayı kesti ama etrafındakiler hâlâ ağlıyorlardı.. ihtimal bir
süre de onların ağlamalarına ağladı.. sonra yüzünü sildi ve kendine geldi. “Seni
bu derece ağlatan neydi yâ Ebâ Bekir?” dediler. Cevap verdi:

“Bir gün Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile beraberken, eliyle
bir şeyleri itiyor gibiydi. Ve sanki: ‘Benden uzak dur, benden uzak dur!’
diyordu. Sordum, yâ Resûlallah! Bir şeyleri uzaklaştırıyorsun ama ben kimseyi
göremiyorum. Buyurdular ki: ‘Dünya, içindeki bütün debdebesiyle karşımda
temessül etti, bana kendini kabul ettirmek istedi; ben de ona (Benden uzak
dur!) dedim. O da bir kıyıya çekilirken; ‘Vallahi sen benden kurtulsan da,
senden sonrakiler benim elimden kurtulamayacaklar.’ dedi. İşte bu bir bardak
su ile dünya bana kendini kabul ettirdi endişesiyle ağladım.”28

Evet, o ve onun gibiler, her türlü ferah-feza hayat sürebilme imkânlarına
rağmen, hep muvazene içinde bir hayat yaşamışlardı.. zira, Mukteda-yı Küll,
Rehber-i Ekmel de öyle yaşamıştı.29

5. İTİRAZ KAPISINI KAPATMAK
Peygamberler insanların ahirette Cenâb-ı Hakk’a karşı herhangi bir itiraza



hakları kalmasın diye gönderilmişlerdir.
Bir âyet bu hususu şöyle anlatır:

ّللا ُهٰ َناَكَو  ِلُسُّرلا  َدْعَب  ٌةَّجُح  ّللا  ِهٰ َىلَع  ِساَّنِلل  َنوُكَي  َّالَِئل  َنيِرِذْنُمَو  َنيِرَِّشبُم  ًالُسُر 

اًمِیكَح اًزيِزَع 

“Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler (gönderdik) ki
insanların, peygamberlerden sonra Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın.
Allah Azîz’dir, Hakîm’dir.”30

Peygamberlerin dışındaki liderler, kitleleri sürekli inandıramamışlar,
inandırmış olsalar bile, mesaj ve teklifleri lâhûtî destekten yoksun olduğu için,
sundukları hiçbir mesaj, söyledikleri hiçbir söz ve sergiledikleri hiçbir
davranışla beşerîliği aşamamış ve zamanla da çevreleri, hazan vurmuş
yapraklar gibi dağılıp gitmiştir.

Hâlbuki peygamberlerin liderlikleri böyle değildir. Daha önce de
söylediğimiz gibi, onlar, ısmarlama insanlardır. Onlar ta rahm-i mâderde
peygamberdirler. Yaşayışları bir mûsıkî, konuşmaları da âdeta bir şiir gibi
âhenklidir. Onlar konuşurken, varlık, bütünüyle kulak kesilir ve onları dinler.
Evet, onların gelişleriyle nice hâdiseler seyirlerini değiştirir ve nice gönüller
onlara tâbi olur. Kâinatta câri kanunlar, bazen onlar hatırına işlemez olur, bazen
de onların isteği ile mecra değiştirirler...

Nebiler Sultanı’na bir kere bakıverin! Taş, ağaç, toprak ve çeşit çeşit
hayvanlar, her biri âdeta kendi nev’i hesabına O’nunla münasebete geçmiş ve
O’nun nübüvvetini tasdik ediyor gibi bir durum sergilemiş. Bûsîrî’nin de
dediği gibi ًةَدِجاَس ُرا  َجْشَْألا ِِهتَوْعَِدل  ْتَءاَج   “Ağaç O’na koşarak geliyor ve lisan-
ı mahsusuyla; Sen, Allah’ın Resûlü’sün.” diyordu.31

Çünkü eşya O’nun gelişiyle mânâ kazanmış ve varlık kaos olmaktan
çıkmıştı.. O, Kur’ân’ın diliyle “O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey
yoktur, ama siz onların tesbihini anlamazsınız.”32 diyor ve âdeta her varlığa
can ve hayat üflüyordu.

Bizler öğrendiğimiz her şeyi O’ndan öğrendik ve eşya O’nunla hikmet tahtına
oturdu.33 Tabiî bu arada insan da, abes ve başıboş olmadığının idrakine
vardı.34

Her peygamber insanları inandırmak ve inanmayanların da bahanelerine
meydan vermemek için bir kısım mucizelerle gelmiştir. Efendiler Efendisi ise,



bütün peygamberlere ait mucizelerin hepsini getirmiş ve mukteda-yı küll
olduğunu göstermiştir.

Evet, her ümmet kendi peygamberine ait nice mucizeleri ya bizzat gördü veya
dinledi. Bizler de, Allah Resûlü’ne ait binlerce mucize dinledik. Ve Kur’ân
gibi ebedî bir mucizeyi de her zaman görmekteyiz. Artık bundan böyle kimsenin
itiraza hakkı yoktur. Allah (celle celâluhu), inanmamızı istediği hakikatleri her
zaman desteklediği peygamberiyle gayet açık ve vâzıh bir şekilde gözler önüne
sermiştir. Zaten bu da, onların gönderiliş gayelerinden biridir. Ayrıca önemli
bir nokta da şudur: Cenâb-ı Hak, “Biz peygamber göndermedikçe azap edici
değiliz.”35 mânâsına ًالوُسَر َث  َعَْبن ىَّتَح  َنِیبِّذَع  اَّنُك ُم اَمَو   buyurmaktadır. Demek
ki peygamberler gönderildiği için mizan ve terazi kurulacak ve kimsenin
mazeretine bakılmadan herkesin hesabı sorulacaktır.
1 Bkz.: Bakara sûresi, 2/253; İsrâ sûresi, 17/55.

2 Buhârî, fedâilü’l-Kur’ân 14; meğâzî 83; Müslim, selâm 51.

3 Müslim, selâm 46; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/120.

4 Zâriyât sûresi, 51/56.

5 Enbiyâ sûresi, 21/25.

6 Nahl sûresi, 16/36.

7 Taberî, Câmiu’l-beyan 24/33 vd.; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/449.

8 Buhârî, merdâ 19; Müslim, zikr 10.

ٌد 9 ِحاَو ْمُھُنيِدَو  ّتَش  ىٰ ْمُھُتاَھَّمُأ  ٍتَّالَِعل  ٌةَوِْخإ  ُءَاِیبْنََْألا   “Peygamberler baba bir kardeşlerdir. Anneleri ise
muhteliftir. Dinleri birdir.” Yani, peygamberler dinin esasında (tevhid) ittifak hâlindedirler. Teferruatta
ise birbirinden farklı şeyler getirmişlerdir. (Buhârî, enbiyâ 48; Müslim, fezâil 145).

10 Ahzâb sûresi, 33/39.

11 Mâide sûresi, 5/67.

12 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 1/211-212; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/266–269; İbn Kesîr, el-
Bidâye ve’n-nihâye 3/136... vd. Hâdisenin bazı kısımları için bkz.: Buhârî, bed’ü’l-halk  7; Müslim,
cihad 111.

13 Tevbe sûresi, 9/32.

14 Bkz.: Enbiyâ sûresi, 21/107.

15 Ahzâb sûresi, 33/45.

16 Hacc-ı Ekber: Ulemâdan bazılarına göre hacca, bazılarına göre ise umre ile haccın beraber yapılmasına
denir. Halk arasında yanlış olarak Arafat’ın cumaya denk gelmesine denir ki, doğru değildir.

17 Müslim, hac 147; Ebû Dâvûd, menâsik  56; İbn Mâce, menâsik  76, 84.

18 En’âm sûresi, 6/90.

19 Ahzâb sûresi, 33/21.

20 Buhârî, fezâilü’l-ashab 1; Müslim, fezâilü’s-sahabe 208-209.



21 Buhârî, fezâilü’l-ashab 1; Müslim, fezâilü’s-sahabe 210-216.

22 Eski Ahit, Tesniye, bâb: 33, cümle: 3.

23 Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/83.

24 Abdürrezzak, el-Musannef 1/150; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/350.

25 Kasas sûresi, 28/77.

26 Duhâ sûresi, 93/11.

27 Tekâsür sûresi, 102/8.

28 Bezzâr, el-Müsned 1/106, 196; Beyhakî, Şuabü’l-iman 7/365; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 6/164.

29 Örnek olarak bkz.: Müslim, eşribe 140-142.

30 Nisâ sûresi, 4/165.

31 Bkz.: el-Bûsîrî, Dîvânü’l-Bûsîrî s.244.

32 İsrâ sûresi, 17/44.

َْمل 33 اَم  ْمُكُم  ِّلَعُيَو َةَمْكِحْلاَو  َباـَِتكْلا  ُمُكُِمّلَعُي  ْمُكِیّكَزُيَو َو اـَِنتا  َيٰا ْمُكَْیلَع  وـُلَْتي  ْمُكْنِم  ًـالوُسَر  ْمـُكِیف  ا  َنْلَسَْرأ اَۤمَك 
َنوَُملَْعت او  ُنوَُكت  “Kendi içinizden, size âyetlerimizi okuyan, sizi temizleyen, size Kitap ve hikmeti ve

size bilmediklerinizi öğreten bir Elçi gönderdik.”  (Bakara sûresi, 2/151) Ayrıca bkz.: Bakara sûresi,
2/129; Âl-i İmrân sûresi, 3/164; Cuma sûresi, 62/2 ve Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/202 (Hz. Cafer
ile Necâşi arasında geçen konuşma.)

34 Şu âyetler bu mevzuu ne güzel anlatmaktadır: ىًدُس َكَرْتـُي  َْنأ  ُناَـسْنِْإلا  ُبَسَْحَيأ   “İnsan, başıboş
bırakılacağını mı sanır?” (Kıyâmet sûresi, 75/36). َنوُعَجْرُت اَنْي َال  َِلإ ْمُكََّنأَو  اًَثبَع  ْمُكاَنْقَلَخ  اَمََّنأ  ْمُتْبِسَحََفأ 
“Bizim sizi boş yere, bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp
getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’minûn sûresi, 23/115)

35 İsrâ sûresi, 17/15.



B. PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ
1. RABBANÎLİK

Hiçbir peygamber, düşünüp taşınıp şöyle bir sistem ortaya koyayım, diyerek
işe başlamamıştır ve başlamaz. Risalet mevzuunda doğrudan doğruya Cenâb-ı
Hak, insanlar içinden bir kimseyi peygamber yapmayı murad buyurur.. vakti ve
zamanı gelince tamamen peygamberlik için yaratılmış bu seçkin insana, vazife,
sorumluluk ve peygamberlik vazifesini duyurur, o da peygamberliğini ilan eder.

Her peygamber seviyesine göre, vahiyle gelir, vahiyle yaşar ve vahiy
kesilince de gider. Bizim hayatiyetimizin devamı için hava, su, ekmek gibi
temel maddeler ne ise, peygamber için de vahiy odur. Onlar âdeta, Allah’ tan
gelen “üns” esintileriyle beslenirler. Feyz-i akdes ve mukaddesten daima sabâ
rüzgarı gibi bir şeyler eser gelir ve onlar da bu esintiler devam ettiği sürece
insanların arasında kalmaya katlanırlar. O kesilince de Rabb’e doğru iştiyakla
kanat çırpar ve ötelere uçacakları anı beklerler.

Onlar, bütün varlıklarıyla Rablerine teslim olmuşlardır. O neyi
söylemelerini isterse ancak onu ve Rablerinin istediği ölçüde söylerler.
Getirdikleri din, tamamen Allah (celle celâluhu) tarafından vaz’edildiği için
onlar vazifelerinde rabbanîdirler ve böyle rabbanî bir vazifeyi yerine
getirmekle mükelleftirler.

Vazifelerini yaparlarken de, muhataplarının kabul veya reddi onları
bağlamaz ve alâkadar da etmez. Evet, onların vazifesi sadece tebliğ edip
anlatmaktır. Muhaliflerin dedikleri, söyledikleri veya yaptıkları hiç
umurlarında değildir. Davaları adına taviz vermeleri ise, kat’iyen
düşünülemez. “Ay’ı bir omuzuma, Güneş’i diğer omuzuma koysalar, vallahi
bu davadan vazgeçmem!”1 onların umumî düsturudur.

2. HASBÎLİK
Peygamberler yaptıkları hizmet karşılığında maddî-mânevî hiçbir ücret

beklemezler. Kur’ân-ı Kerim onların bu hususiyetlerini çeşitli vesilelerle ve
muhtelif âyetlerde dile getirmiştir. Hepsinin sözündeki ortak ve odak nokta ِْنإ

ّللا ِهٰ َىلَع  َِّالإ  َيِر  ْ َجأ  “Benim mükâfatım ancak Allah’a aittir.”2 hakikatinde
toplanmaktadır. Bizler, maddî  olmasa da mânevî bir ücret bekleyebiliriz.
Hâlbuki nebiler bunu da beklemezler ve bütün yaptıklarını Cenâb-ı Hakk’ın



emri olması zaviyesinden değerlendirerek yaparlar. Farzımuhal, neticede
Cehennem’in alevlerinde yanacak dahi olsalar, yine onların düşüncelerindeki
berraklık bulanmaz ve hep vazifelerini yapmayı düşünürler...

Peygamberler maddî-mânevî füyûzat hislerinden fedakârlıkta bulunan
insanlardır ve bu mevzuda zirve varlıklardır.. Cennet sevdası da Cehennem
korkusu da değildir onlara bu çetin ve zorlu vazifeyi yaptıran, bu zorlardan zor
hizmeti gördüren.. sadece ve sadece Rabb’in rızasını kazanabilmektir.

Her peygamber hasbîdir. Ancak hasbîlikte doruk nokta Nebiler Sultanı’na
aittir. Doğduğu zaman “Ümmetî!” demiş, mahşerde de “Ummetî, ümmetî!”
diyecektir.3 Bu nasıl hasbîliktir ki, Cennet kapıları ardına kadar açılıp O’nun
teşrifini beklerken O, ümmetini de oraya götürebilmek için mahşerin en
bunaltıcı anlarını Cennet’e tercih edebilmektedir. Ve yine  bu nasıl bir
hasbîliktir ki, sadece sıhriyet ve kurbiyet itibarıyla kendine yakın olanları
değil; en mücrimi de dahil, bütün ümmetini toptan istemektedir.

Evet onların ruh menfezleri sadece bir noktaya açıktır: Allah’ın (celle
celâluhu) rızasına.. bundan başka her şeye onlar kapılarını sürgülemiş ve
sürmelemişlerdir.

Bilhassa günümüzde, peygamberliğe ait bir vazife olan tebliğ ve irşad
vazifesini omuzlayanların bu noktaya çok iyi dikkat etmeleri ve bu mevzuda çok
hassas davranmaları gerekmektedir. Çünkü sözün tesiri, belâgat ve fesâhatında
değil, samimî olmasında saklıdır. Bu ise hasbîliği gerektirmektedir.

Bu mânâya işaret içindir ki, Kur’ân-ı Kerim’de:
َنوُدَتْھُم ْمُھ  اًرَْجأ وَ ْمُكُلَأَْسي  ْنَم َلا  اوُعِبَِّتا   “Sizden ücret istemeyen kimselere

tâbi olun, onlar hidayete ermiş kimselerdir.”4 denilmektedir.
Evet, onlar hidayet semalarında pervaz edip uçarken, siz de onlara tâbi olun.

Çünkü sizden dünyalık namına bir şey talep edip istemiyorlar. Uyup arkasından
gideceğiniz insanları iyice düşünüp tartın ve öyle insanlara tâbi olun ki, gece
ve gündüzleri, hep hizmet aşkıyla dolu olsun. O, gelecek neslin zafer
arabalarının geçeceği yolları hazırlamayı, o dönemin debdebeli ve muhteşem
günlerini idrak edip kavuşmaya tercih etsin. Ve onun hasbîlikle yoğrulmuş
gönül dünyasına, bu kadar masum bir isteğin gölgesi dahi düşmesin. İşte
kendinize böyle önder ve liderler seçin ve onların ardından gidin!

Allah Resûlü hasbî idi. Hayatı boyunca karnını arpa ekmeği ile dahi
doyurmamıştı. Bazen günler, haftalar ve aylar geçerdi de, O’nun saadet dolu



hanesinde yemek pişirmek için ne bir ocak yanar ne de bir tas çorba kaynardı.5

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Bir gün Allah Resûlü’nün yanına
gittim. Namazı oturarak kılıyordu. Namazını tamamlayınca sordum: Yâ
Resûlallah hasta mısınız?

– Hayır, açlık.. yâ Ebâ Hüreyre, dedi.
Ağlamaya başladım. Kâinat kendisi için yaratılmış, Allah’ın en sevgilisi

açlık ve gıdasızlık sebebiyle ayağa kalkacak gücü olmadığından namazını
oturarak kılıyordu. Benim ağladığımı görünce teselli etti.

– Ağlama yâ Ebâ Hüreyre! Bu dünyada açlık ızdırabını çeken, diğer
tarafta Allah’ın azabından emin olacaktır.6

Ensardan bir kadın kendisine döşek gibi bir şey getirmiş ve Hz. Âişe
Validemiz de ( radıyallâhu anhâ) onu Allah Resûlü’nün her zaman üzerinde
istirahat buyurduğu hasırın üzerine sermişti. Geldiğinde bu manzarayı gören
Allah Resûlü, ne olduğunu sormuş ve aldığı cevap üzerine de şöyle
buyurmuştu:

– Âişe! Onu derhal geriye teslim et. Allah’a yemin ederim ki, eğer istese ve
arzu etseydim, Allah benim sağımda ve solumda, altından ve gümüşten
dağlar yürütürdü; fakat ben istemiyorum.7

Evet O, eğer isteseydi müreffeh bir hayat yaşayabilirdi; ama istemiyordu. Bir
gün bir melek geldi ve Allah’tan (celle celâluhu) selâm getirdi, sonra da sordu:
“Yâ Resûlallah, Cenâb-ı Hakk’ın selâmı var, soruyor: Bir melik peygamber mi
olmak istersin, yoksa bir kul peygamber mi?”

Cibril imdada yetişir: ّللا ِهٰ َلوُسَر  َاي  ْعَضاََوت   “Yâ Resûlallah (Rabbine karşı)
mütevazi ol!” Ve Allah Resûlü tercihini yapar: “(Bir gün aç kalıp tazarru
eden, diğer gün tok olup şükreden) bir kul peygamber olmayı isterim.”8

Oturur, köle ve hizmetçilerle beraber yemek yerdi. Bir kadın bu manzarayı
görünce: “Oturmuş da köle gibi yemek yiyor.” dedi. Kâinatın Efendisi cevap
verdi: “Benden güzel köle mi olur! Ben Allah’ın kölesiyim.”9

Allah Resûlü’nün bütün hayatı hasbîlik tablolarıyla doludur. Şimdilik
misallerin tafsilatını, O’nun hayat-ı seniyyesini konu alan binlerce kitaba
havale ediyoruz. Evet, O başta olmak üzere ve bütün nebiler hasbî olarak
yaşamışlar, yaptıkları hizmet mukabilinde ne dünya ne de ahiret namına hiçbir
talepte bulunmamışlardır. Onun içindir ki sözleri müessir olmuştur. Öyle ise,
sözlerinin iksir-misal tesirli olmasını isteyenler, evvelâ hizmetleri karşılığında



kimseden hiçbir şey istememeyi öğrenmeliler...

3. İHLÂS
İhlâs, yapılan her şeyi Allah (celle celâluhu) için yapma ve yapılmayanı da

yine Allah için yapmama, demektir. Peygamberler, daha işin başında işte böyle
bir ihlâsa erdirilmiş şahsiyetlerdir. Gerçi çalışıp çabalama ile insan, ihlâsta bir
noktaya ulaşabilir; ne var ki, diğer insanların varabileceği son nokta, nebiler
için sadece bir başlangıç noktasıdır. Onlar, âdeta ihlâsın özü hâline gelmiş ve
muhlasînden kılınmışlardır. Kur’ân-ı Kerim onların bu hususiyetini bazı
peygamberlerde müşahhaslaştırarak şu şekilde anlatır: ِباـــَِتكْلا ِيف  ْرُكْذا  وَ
ًّا يِبـَن ًـالوُسَر  َناـَكَو  اــًص  َ لْخُم َناــَك  هَِّنإ  ىــَـسو  !Kitab’da Musa’yı da an“ مُ
Gerçekten o, ihlâsa erdirilmiş, bir resûl ve bir peygamberdi.”10

Ve Hz. Yusuf için َنیَِصلْخُمْلا َان  ِدَابِع ْنِم  ُهَِّنإ   “...Şüphesiz o, ihlâsa erdirilmiş
kullarımızdandır.”11

Ve Allah Resûlü’nün şahsında ümmetine şöyle sesleniyor: َكَْیِلإ َنۤا  ْلَزْنَأ اَِّنإ 
َنيِّدلا َُهل  اًِصلْخ  ّللا ُم َهٰ ِدُبْعاَف  ِّقَحْلِاب  َباَِتكْلا   “Şüphesiz ki Kitab’ı sana hak olarak

indirdik, (o hâlde sen de) dini O’na has kılarak Allah’a kulluk et!”12

Yine Allah (celle celâluhu), Habibini şöyle konuşturuyor:
يِني َُهل ِد اًِصلْخُم  ُدُبْع  َأ ّللا  َهٰ ِلُق   “De ki: Ben dinimi sadece O’na has kılarak

Allah’a kulluk ederim.”13

Kulluğun sebebi, Allah’ın emridir; neticesi, Cenâb-ı Hakk’ın rızasıdır;
meyve ve semeresi ise Rabb’in ahirette verecekleridir. Kulluk bütün bir hayatı
içine alır ve mü’minin bütün davranışlarında bir şuur ve iz’an olarak kendisini
hissettirir.

Asrımızın büyük mütefekkiri: “Allah için işleyiniz, Allah için başlayınız,
Allah için çalışınız ve O’nun rızası dairesinde hareket ediniz.”14 derken ihlâsın
hem tarifini yapmakta hem de ehemmiyetini dile getirmektedir.

İhlâs, insanın dosdoğru ve müstakîm olmasının adıdır. İhlâslı insanın
hayatında zikzaklar yoktur. Ruhanî seyri hep yukarıya doğru ve dimdiktir. Onun
içindir ki, onlar işe başladıkları günkü mahviyetlerini, zirvelere çıktıkları
zaman da koruyup muhafaza edebilmişlerdir. Ancak onlar ne kadar azdır!.

İnsanlık tarihinde, bu ufkun zirvesinde sadece bir insan vardır; o da Allah
Resûlü’dür. Nasıl olmasın ki, davasını ilk yaymaya başladığı günkü tavrıyla



Mekke’yi fethettiği gün arasında mahviyet ve tevazu bakımından zerre kadar
değişme göstermemiştir.

Mekke sulhle alınmıştır. Münferit bir iki hâdise olsa bile, bunu umuma teşmil
etmek doğru değildir. İki Cihan Serveri, senelerce evvel çıkarıldığı bu mübarek
yere girerken fatih bir kumandan edasıyla girmiyordu. O gün merkûba binmiş
ve başını o kadar eğmişti ki, mübarek başı neredeyse eğerin kaşına değecekti.15

O, Medine’de bulunduğu devre içinde de tavrını hiç değiştirmemişti. Sahabe,
O içeriye girdiğinde ayağa kalkardı.. kalkmalıydılar da. Hatta O girdiğinde
cenazeler dahi kabirlerinden fırlayıp, O’na ihtiram etmeliydiler.. O bütün
bunlara fazlasıyla lâyıktı. Ancak kendisi, sahabenin böyle ayağa kalkmasından
ciddî rahatsızlık duyar ve her defasında:

ُمِجاَـعَْألا ُموَُقت  اَمَك  اوُموَُقت  Acemlerin (büyüklerine) ayağa kalktığı gibi“ َـال 
ayağa kalkmayın!”16 der ve tekdîr ederdi.

Evet O, kudsî vazifeye nasıl başladıysa, öyle de bitirdi.. O’nun hayatı âdeta
bir mûsıkî âhengi içinde geçmişti. Başladığı işi başladığı perdede bitiriyordu
ve bu çok üstün muvaffakiyet demekti. Hatta O, bir yönüyle bu ilâhî mûsıkîye
pestle başlamış ve neticede arz u semayı velveleye verecek tize ulaşmıştı.

O, bütün hayatı boyunca dini Allah’a tahsis ederek sadece O’na kulluk yaptı..
gönlü sadece O’nun mârifetiyle doldu-taştı.. gözü her yerde O’nun âsârını
süzüp durdu.. bütün duyguları O’ndan gelen mânevî zevklerle coştu ve
köpürdü.. O, Hakk’a uyanmış, hakikate yelken açmış ve doyma bilmeyen bir
iştiha ile hep “Allah” deyip dolaşmıştı. Çünkü O, bir ihlâs insanıydı...

O’ndaki ihsan şuuru da buna ayrı bir buud teşkil ediyordu. Çünkü bizzat
O’nun tarifi içinde ihsan, Allah’ı görüyor gibi kulluk yapmaktı.17 Meseleyi bir
teşbihle anlatacak olursak, başkası kıbleye dönüp namaz kılarken, O, namazını
Kâbe’nin içinde kılıyordu.

4. MEV’İZE-İ HASENE (GÜZEL ÖĞÜT)
Peygamberler, davalarını neşrederken kat’iyen diyalektiğe girmezler. Onlar

insanlara “mev’ize-i hasene” ve “hikmet”le yaklaşırlar. Nitekim Kur’ân-ı
Kerim’de Efendimiz’e şöyle ifade edilmektedir:

ُنَسَْحأ َيِھ  يِتَّلِاب  ْمُھْلِداَجَو  ِةَنَسَحْلا  َِةظِعْوَمْلاَو  ِةَمْكِحْلِاب  َِكّبَر  ِلِیبَس  َىِلإ  ُعْدُا 

“Sen Rabb’inin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır; ve onlarla en güzel
şekilde mücadele et.”18



Onlara eşyanın hikmetini, hilkatteki esrarı yumuşak bir şekilde ve inandırıcı
bir üslûpla anlat! Yani hissiyatlarını rencide etmeden, kalb ve kafalarını
doyurmaya gayret et!

Peygamberler demagoji, diyalektik ve felsefî üslûba hiç mi hiç iltifat
etmemişlerdir. Zira, ne dün ne de bugün, demagojiye açık birkaç ahmak istisna
edilecek olursa, bu yolla kimseye bir şey anlatılamamıştır. Zaten Cenâb-ı Hak
da onları bu türlü abes şeylerle meşgul etmek istememiştir. Onların vazifesi
hikmetle ve “mev’ize-i hasene” ile dine ait meseleleri neşredip yaymaktan
ibarettir.

İnsan sadece bir zihin ve kafadan ibaret değildir; onun bir de kalbi, ruhu,
sırrı, hafîsi, ahfâsı vardır ve bunların hepsi de tatmin ister, tatmin beklerler.
İşte nebiler, insanları bütün bu yönleriyle ele alır ve mesajlarını takdim
ederken de onları bütün havâslarıyla ikna ve tatmin ederler. İnsana ait hiçbir
hususiyet boş bırakılmadan yapılan böyle bir tebliğin neticesi ise, bütün
tereddütleri zail olarak muhatabın imandaki vahdete ulaştırılmasıdır ki, bu da
insanın varoluş gayesidir.

Onların ders halkasında yetişenlerde bir başka yakîn hâsıl olur. Onların
huzurunda, bu âleme bakan gözlerinin yanında kalb gözlerinin kapakçıkları da
açılır ve başkasının görmediği, bilemediği meseleler artık, onlar için ayân olur.
Gayrı bütün dünya tereddüt ve şüphe ile dolup taşsa, ihtimal onlar sadece
bunlara müstehzi bir eda ile güler geçerler. Zira onların vicdanlarında hâsıl
olan mârifet peteğine hiçbir şüphe sineği konamaz...

Allah (celle celâluhu), onların bildiği biri, bin yapar, bildiklerine bereket
katar ve onlara bilmediklerini de öğretir.19 Semadan gelen ilham esintileri
onların kalblerini âdeta bir sema hâline getirir.. ve onlar bu bildiklerini
harfiyen tatbik etmekle, semaya doğru yükselen “kelime-i tayyibe” merkûbunu
bulur ve yükseldikçe yükselir.20

Hatta onların arasında, Hz. Ali (radıyallâhu anh) gibi öyleleri yetişir ki,
“Perde-i gayb açılsa yakînim ziyadeleşmeyecek.” 21 der ve sır kapılarını
aralarlar. Yani, “Gayb perdesi kalksa, ben neticede görmem gerekli olan her
şeyi görsem, şu anda inandığımdan fazla bir mârifet ufkuna ulaşacağıma ihtimal
vermiyorum; zira yakînim o ki, ben gaybe imanın doruğundayım.”

Hz. Ali (radıyallâhu anh) gibi bir insanda bu söz, “tahdis-i nimet”
makamında söylenmiş bir sözdür. Allah Resûlü, Hakk’ın takdiriyle kıyamete



kadar gelecek velilerin babası olarak onu ilân buyurmuştur. Onu, saadet
hücresine almış, kadınların en güzeli, en incesi, en zarifi, en endamlısı, hurileri
geride bırakacak, o nübüvvet bahçesinin çiçeği Hz. Fatıma Anamızla
evlendirmiş ve bu kutlu evlilikten de bir güzelle bir de güzelcik, yani Hz.
Hasan ve Hz. Hüseyin dünyaya gelmiş. Ayrıca bütün veliler ve veliler içinde
de kutuplar hep bu menbadan fışkırıp çıkmış...

Evet, Hz. Ali böyle olduğu gibi, onunla devam eden altın silsilenin hemen
hemen her bir halkası da, bu şuuru temsilin birer kahramanı olmuştur.

Evet, bu şuur, iman ve islâmın neticesinde ihsan sırrına erenlerde gelişir.. ve
onlar daha dünyada iken: ٌديِدَح َمْوَیْلا  َكُرَص  َبَف َطِغ  َكَءاۤ َكْنَع  اـَنْف  َشَكَف  “Senden
perdeyi kaldırdık, bugün artık gözün keskindir.” 22 hitabına mazhar olurlar.
Batılının entüisyon dediği bu hâl, insanın vicdanında varlığını hissettirmeye
başladı mı artık dış dünya susar ve iç sezişlerin çığıltıları benliği sarar; derken
ruh-efzâ bir hâl olur. Çünkü Mârifet Sultanı gönül tahtına oturmuştur. O’nu
dışarılarda aramaya ne gerek var..?

İşte tilmizlerini bu duygu ve düşünceye yükselten Nebi, metot olarak hep en
şümullü mânâsıyla mev’ize-i haseneyi esas almış ve irşad binasını da bu temel
üstüne kurmuştur.

Bizim bu babda söylemeye çalıştığımız hususları şu âyet, en veciz ve en
mucizevî bir üslûpla dile getirmektedir: وُلَْتي ْمُكْنِم  ًـالو  ُ سَر ْمُكِیف  اَنْلَـسْر  أَ اَۤمَك 

َنوُم َلَْعت اوُنوَُكت  َْمل  ْمُكُِمّلَعُيَو َما  َةَم  ْكِحْلاَو َباَِتكْلا  ُُم  كُِمّلَعُيَو ْمُكِیّكَز  ُ يَو اَِنتَايٰا  ْمُكَْیل  عَ
“Nitekim, kendi içinizden, size âyetlerimizi okuyan, sizi temizleyen, size
Kitab’ı ve hikmeti getirip bilmediklerinizi öğreten bir Resûl gönderdik.”23

İki Cihan Serveri’nin bu mevzudaki hassasiyet ve metodunu çeşitli
vesilelerle arz edip misalleştirdiğimizden burada daha fazla bir şey söylemeyi
zait görüyoruz. Yine de bir iki cümle ile hulâsa edecek olursak, şöyle demek
mümkündür:

O, her zaman muhatabın durum ve seviyesine göre, onun aklını, kalbini,
vicdanını doyuracak şekilde, eksik ve fazladan müberra olarak, hikmet
çerçevesinde bir usûl ve üslûpla hitap ederdi ki, ekseriyetle O’nu dinleyip de
huzurdan ayrılanlar, iman ve itminan elde etmiş olarak ayrılırlardı. Velid b.
Muğire ve Utbe b. Rebia gibi bazıları, Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) söylediklerinin hak olduğunu kabullenmekle beraber, gurur ve
kibirlerinin esiri olmuş, inanamamış; bazıları da korkularının kurbanı olmuş,



inkârda kalmıştır ki, aslında bu da tamamen alıcı durumunda olanlara ait
kusurlardandır. Bazen de, Şair A’şâ gibi her şeyi kabul etmekle beraber, eski
alışkanlıklarını terk edemeyip mehil isteyenler vardı ki, eğer hidayete ermeden
ölmüşlerse, bu, onlara ait kaza ve kaderin, daha önceden sebkat etmesiyle izah
edilmelidir. Bunların hiçbirinde Allah Resûlü’ne râci bir eksiklik ve kusur
yoktur ve olamaz da!

5. TEVHİDE ÇAĞRI
Kur’ân-ı Kerim’de birçok peygamberin kavmine hitabında, bu nokta ele

alınarak şöyle denmektedir: ُهُرْیَغ ٍه  ٰـ ِلإ ْنـِم  ْمـَُكل  اـَم  ّللا  َهـٰ اوُدـُبْعا  ِمْوـَق  اـَي   “Ey
kavmim! Allah’a kulluk edin, sizin için O’ndan başka ilâh yoktur.”24

Her peygamberin davası bu yüce hakikatle başlar ve onunla noktalanır.
Birbirinden ayrı zaman ve mekânlarda gelen bu mümtaz şahsiyetlerin böyle

bir noktada ittifakları ve hep aynı hakikatleri haykırmaları, hiçbir şüphe ve
tereddüt bırakmaz ki, bunlar kendilerine ait fikir ve düşünceleri değil,
Rabbilerinden aldıkları mesajları tebliğ etmektedirler. Zira aynı meselede ayrı
ayrı istidat ve kabiliyetteki insanların, hem de çeşitli yer ve zamanlarda
yaşamalarına rağmen ittifak etmeleri aklen mümkün değildir. Siz, aynı ekole
mensup bir kısım felsefî akımların, hem de aynı zaman dilimi içinde
yaşayanları arasında dahi, çok küçük ve basit meselelerde, pek çok ihtilaf ve
farklılıklara şahit olursunuz.

İşte, beşerî düşünce ve mülâhaza kaynaklı cereyanlardaki bu ihtilaf.. ve ilâhî
vahiyle serfiraz zatların sundukları sistemlerdeki bu ittifak, öncekilerin heva ve
heves kaynaklı, ikincilerin de hidayet edalı olduğunu göstermektedir. Evet,
bunlardaki söz birliği ve hepsinin tevhid hakikatiyle gelmesi de yine o
müesseseye ait bir hususiyettir. Onun içindir ki Allah Resûlü:

َُهل َكيِرَش  ُهَدْحَو َال  ّللا  ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  َال  يِلْبَق : ْنِم  َنوُِّیبَّنلاَو  َانَأ  ُتْلُق  اَم  ُلَضَْفأ 

“Ben ve benden evvel gelen bütün peygamberlerin söylediği en faziletli
söz: ‘Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh’ mânâsına gelen sözdür.”
buyurmuşlardır.25

1 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/101; Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-mülûk  1/545.

2 Bkz.: Tevbe sûresi, 10/72; Hûd sûresi, 11/29; Sebe sûresi, 34/47.

3 Buhârî, tefsîru sûre (2) 1, tevhid 36; Müslim, îmân 322, 326, 327.

4 Yâsîn sûresi, 36/21.



5 Buhârî, hibe 1; rikak  17; Müslim, zühd 28-36.

6 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 7/109, 8/42-43.

7 İbn Ebî Âsım, Kitabu’z-zühd s.14; Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/141; Beyhakî, Şuabü’l-iman 2/173.

8 İbnü’l-Mübarek, ez-Zühd s.264-265; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/231; Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ
4/171; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 10/288, 12/348; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 7/48-49; Şuabü’l-
iman 1/177, 2/167, 5/107; Heysemî, Mecmeu’z-zevâid 9/19-20.

9 Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/200.

10 Meryem sûresi, 19/51.

11 Yûsuf sûresi, 12/24.

12 Zümer sûresi, 39/2.

13 Zümer sûresi, 39/14.

14 Bediüzzaman, Sözler 1. Söz.

15 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 5/63; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 6/120.

16 Ebû Dâvûd, edeb 152; İbn Mâce, dua 2; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/253.

17 Buhârî, iman 37; Müslim, iman 5, 7.

18 Nahl sûresi, 16/125.

َْملَْعي 19 ْمــَل  اــَم  َْم  لِع ّللا  ُهـٰ ُهـَثَّرَو  ُمــَلْع  اـَِمب يَ َلــِمَع  ْنـَم   “Kim bildiğiyle amel ederse, Allah ona
bilmediklerinin ilmini ihsan eder.”  mealinde bir hadise işaret edilmektedir. (Ebû Nuaym, Hilyetü’l-
evliyâ 10/15).

ُهُع 20 َ فَْري ُحـِلاَّصلا  ُلَمَعْلا  ُّبِیَّطلا وَ ُمـِلَكْلا  ُدَـع  ْ َصي ِهَْیِلإ   “Güzel sözler O’na çıkar, salih amel  de onu
yükseltir.” (Fâtır sûresi, 35/10).

21 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 10/203; Aliyyülkârî, el-Esrâru’l-merfûa s.193.

22 Kaf sûresi, 50/22.

23 Bakara sûresi, 2/151.

24 A’râf sûresi, 7/59, 65, 73, 85; Hûd sûresi, 11/50, 61, 84; Mü’minûn sûresi, 23/23, 32.

25 Muvatta, Kur’ân 32, hac 246; Abdurrezzak, el-Musannef 4/378. Yakın ifadelerle bkz.: Tirmizî, daavât
122.



C. PEYGAMBERLERİN SIFATLARI
1. SIDK-DOĞRULUK

Doğruluk, peygamberliğin mihveridir. Peygamberlik, doğruluk yörüngesi
üzerinde hareket eder. Peygamberin ağzından çıkan her şey tasdik edalıdır.
Çünkü onlar, hilâf-ı vaki hiçbir beyanda bulunmazlar. Kur’ân-ı Kerim bazı
peygamberlerin büyüklüğünü anlatırken, bize onların bu vasıflarından söz eder:

ًاِّیَبن اًقيِّدـِص  َنا  ُهَِّنإ كَ َمـیِھاَرِْبإ  ِبا  َ تِكْلا ِيف  ْرُكْذاَو   “Kitab’ta İbrahim’i de an. O
dosdoğru (sıddîk) bir nebiydi.”1

Yani sen o büyük peygamber olan İbrahim’i (aleyhisselâm) Levh-i
Mahfuz’da veya onun sabit hakikati ve istinsahı olan Kur’ân’da hatırla ki, o,
özü sözü, davranışları, düşüncesi dosdoğru bir nebiydi.

ًاِّیَبن ًالوُسَر  َناَكَو  ِدْعَوْلا  َقِداَص  َناَك  ُهَِّنإ  َلیِعاَمِْسإ  ِباَِتكْلا  ِيف  ْرُكْذاَو 

“Kitab’ta İsmail’i de an, O sözünde dosdoğruydu.. resûl ve nebiydi.”2

ًاِّیلَع ًاناَكَم  ُهاَنْعَفَرَو   ًاِّیَبن اًقيِّدِص  َناَك  ُهَِّنإ  َسيِرِْدإ  ِباَِتكْلا  ِيف  ْرُكْذاَو 

“Kitab’ta İdris’ i de an. O dosdoğru bir nebiydi. Onu yüksek makamlara
yücelttik.”3

Hz. Yusuf’a (aleyhisselâm) hapishane arkadaşının hitabını Kur’ân
naklederken, yine aynı vasıftan bahsetmektedir: ّصلا ُقيِّدِ اَھُّي  َأ ُفُسوُي   “Ey özü
sözü doğru Yusuf!”4

Onlar nasıl doğrulukla mücehhez olmaz ki, Allah (celle celâluhu) sıradan
insanların dahi doğru olmalarını istiyor ve Kur’ân’da doğru olanları tebcil
ediyor:

َنِیق ِداَّصلا َعـَم  اوــُنوُكَو  ّللا  َهـٰ او  ُقَّتا اوُـنَمٰا  َنـيِذَّلا  اـَھ  َُّيأ َي  اـۤ  “Ey iman edenler!
Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun.”5

ْمِِھلاَوَْمِأب  اوُدَھاَجَو  اوُبَاتَْري  َْمل  َّمُث  ِِهلوُسَرَو  ّللِاب  ِهٰ اوُنَمٰا  َنيِذَّلا  َنوُنِمْؤُمْلا  اَمَِّنإ 

َنوُقِداَّصلا ُمُھ  َكَِئلوُأ  ّللا  ِهٰ ِلِیبَس  ِيف  ْمِھِسُفْنَأَو 

“Gerçek mü’minler, ancak Allah ve Resûlü’ne iman eden, ondan asla
şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır.
İşte doğrular ancak onlardır.”6

a. Sadıklar Övgüye Lâyıktır



Ve sözünün eri sadıklar Kur’ân’da tebcil edilir: اوُقَد ٌلاـَجِر صَ َنِینِمْؤُمْلا   َ نِم
ا ًليِدَْبت اوُلََّدب  اَم  ُرِظَتَْني وَ ْنَم  ْمُـھْن  ِ مَو َُهبَْحن  ىـَضَق  ْمُھْنِمَف مَْن  ِهـَْیلَع  ّللا  َهٰ اوُدـَھاَع  اَم 
“Mü’minler içinde Allah’a verdikleri sözde duran nice erler var ki, işte
onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de
(şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir  şekilde (sözlerini)
değiştirmemişlerdir.”7

Bu son âyette bir nebze durmak istiyorum:
Enes b. Mâlik –ki Allah Resûlü’nün hizmetkârıdır. Efendimiz Medine’ye

teşrif edince, annesi, henüz sekiz-on yaşlarında olan Enes’in elinden tutup onu
Allah Resûlü’ne getirmiş ve “Yâ Resûlallah! Oğlum hayatı boyunca sana
hizmet etsin.” demiş ve Enes’i orada bırakıp gitmişti8– işte bu Enes b. Mâlik,
“Bu âyette kastedilen şahıs, amcam Enes b. Nadr ve emsalidir.” der.9

Enes b. Nadr, Akabe’de Allah Resûlü’nü görünce O’na büyülenmiş gibi
bağlanmış ve delicesine sevmişti. Fakat her nasılsa Bedir’de bulunamamıştı.
Hâlbuki Bedr’in ayrı bir yeri vardı. Hatta Bedir’de bulunanlar ashab arasında
nasıl seçkinse, Bedir’e iştirak eden melekler de gök ehli tarafından öyle seçkin
görülürdü. Bu, Bedir’de bizzat bulunmuş ve meleklere kumandanlık yapmış
Cibril’in sözüydü.10 Gel gör ki Enes b. Nadr bu fırsatı kaçırmıştı ve yanıp
yakılıyor, gözüne bir türlü uyku girmiyordu. Geldi derdini Allah Resûlü’ne
şerh etti: “Yâ Resûlallah, eğer bir daha onlarla karşılaşmak nasip olursa, işte o
zaman kâfirlerin benden çekecekleri var.” Enes’in bu içten duası kabul olmuş
ve Uhud’da küffarla karşı karşıya gelmişti...

Uhud.. Uhud deyince insanın içi burkulur. Çünkü orada yetmiş sahabe şehit
edilmiştir. Kim bilir, belki de Uhud’daki bu acı hatıradan ötürü ona bir isnadda
bulunuruz diye, Allah Resûlü bir gerçeği ifadenin yanında, buna önlem almış ve
bir gün Uhud’un yanından geçerken: ُ هُّبِحُنَو اَنُّبِحُي   ٌ َلبَج ٌدُحُأ   “Uhud öyle bir dağ
ki, o bizi sever biz de onu severiz.” buyurmuştur.11

Uhud sarp bir dağdır. Fakat Uhud savaşı o dağdan da sarp cereyan etmiştir.
Her nasılsa sahabe geçici olarak nöbet yerini istenen şekilde koruyamamış,
hatta mevziini değiştirmiş ve böylece Allah Resûlü’nün gösterdiği tabyenin
dışına çıkmıştı. Evet, bu sadece bir strateji ve bir tabye aramaydı. Bu itibarla
da buna bozgun demek doğru değildir. Bizim sahabeye karşı olan saygı
anlayışımız da bu çizgidedir.

Bu muharebede Allah Resûlü de yaralanmış, mübarek dişi kırılmış, miğferi



yüzüne batmış ve vücudu kan revan içinde kalmıştı. Ama her şeye rağmen O
mağfiret ve rahmet peygamberi, ellerini açmış, dua dua yalvarmış ve: ّلَلا َّمُھٰ

َنوَُملْعَي ْمُھَّنِإــَف َال  يِمْوــَق  ِل ْرِفْغا   “Allahım! Kavmimi bağışla; çünkü onlar
bilmiyorlar.” buyurmuştu.12

Enes b. Nadr oradan oraya koşuyor ve bir sene önce Allah Resûlü’ne verdiği
sözü yerine getirmeye çalışıyordu. Çalışıyordu ama, o da çokları gibi sona
doğru bir noktada dolaşıyordu. Evet, vücudu delik deşik olmuş, son anlarını
yaşıyordu. Dudaklarında son tebessüm, yanına yaklaşan Sa’d b. Muaz’a şu
sözleri söylüyordu: “Resûlullah’a benden selâm söyle. Vallahi şu anda
Uhud’un arkasından Cennet kokularını duyuyorum.”13

O gün nice şehitleri tanımak mümkün olmamıştı. Hamza tanınamamış,
Mus’ab b. Umeyr bilinememiş, Abdullah b. Cahş’ın vücudunun parçaları bir
araya getirilince ancak hakkında “Odur.” diye hüküm verilebilmişti. Enes b.
Nadr da aynı durumdaydı. Kızkardeşi gelmiş, kılıcı tutan eline –ki ihtimal tek
oradan yara almamıştı– bakıp onu tanımış ve gözleri dolu dolu, “Bu, Enes b.
Nadr, yâ Resûlallah!” diyebilmişti.14

İşte âyet, bu civanmerdi anlatıyordu. O, verdiği sözde durdu. “Ölesiye
savaşacağım.” dedi ve öldü. Ölüm dahi onu sözünde yalancı çıkaramadı.

Âyetin onu anlatması, onun, inananlara da bir örnek olması içindir. Evet, “Lâ
ilâhe illallah” dedikten sonra, her fert bu denli o kelimenin muhtevasına sadık
kalmalıdır ki, din harap, iman serâp, şeâir de pâyimâl olmasın...

Enes b. Nadr ve Enes b. Nadrlar sözlerinde durdular. Sözlerinin eri ve
dosdoğru olduklarını ispatladılar. Çünkü onlar derslerini, Kâinatın Efendisi
Muhammedü’l-Emîn’den almışlardı. O nasıl doğru ve emindi, dostları da aynı
şekilde doğru ve emindiler...

b. Cahiliye O’nu “Emîn” Tanımıştı
Mekkeli O’na mücerret adıyla değil, ismine “el-Emîn” sıfatını ekliyor ve

öyle hitap ediyordu.. evet, O bu sıfatıyla meşhurdu. Ne mutlu bizlere ki, bizler
de sabah akşam söylenmesi müstahsen olan bir virdde O’nu böyle anıyor ve َال

ُنیِمَْألا  ِ دْعَوْلا ُقِداَص  ّللا  ِهٰ ُلوُس  ٌدَّمَحُم رَ ُنِیبُمْلا ، ُّق  َ حْلا ُكِلَمْلا  ّللا  ُهٰ َِّالإ  َٰه  ِلإ  diyoruz.
Kâbe tamir edilmiş ve Hacerü’l-Esved’in (Biz Es’ad: Mutlu Taş diyelim)

tekrar eski yerine konulması büyük bir mesele hâline gelmişti. Kabileler
kılıçlarını yarıya kadar sıyırmış ve herkes bu şerefin kendine ait olmasını
istiyordu. Sonunda şöyle bir karara vardılar. Kâbe’ye ilk girenin hakemliğini



kabul edeceklerdir. Herkes merakla bekliyordu.. ve tabiî, Allah Resûlü’nün
hiçbir şeyden haberi yoktu. O’nun dosta-düşmana güven telkin eden gül yüzü
görününce, oradakiler sevinçlerinden havaya zıplayıp “Emîn” geliyor, dediler
ve O’nun hükmüne kayıtsız şartsız razı olacaklarını söylediler...15

Zira O’na güvenleri tamdı. Allah Resûlü o gün henüz peygamber olarak
vazifelendirilmemişti ama herkesin itimat edeceği bir insandı ve bir
peygambere ait bütün vasıfları üzerinde taşıyordu.

Evet, fazilet odur ki, düşmanlar dahi kabul ve tasdik etsin. İşte, –o güne
göre– Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) en azılı düşmanı Ebû
Süfyan’ın, O’nun doğruluğunu tasdiki:

Allah Resûlü etraftaki hükümdarlara nâmeler gönderiyordu. Bu
mektuplardan birini de, Roma imparatoru Hirakl’e (Hiraklius) göndermişti.
Hirakl, mektubu baştan sona okudu. O sırada Şam bölgesinde bulunan Ebû
Süfyan’ı çağırttı ve aralarında şu şekilde bir muhavere cereyan etti:

– O’na daha ziyade ittiba edenler kimlerdir, zenginler mi fakirler mi?
– Fakirler.
– Hiç O’na inananlardan dönenler oldu mu?
– Şimdiye kadar hayır.
– Artıyorlar mı, eksiliyorlar mı?
– Her geçen gün biraz daha artıp çoğalıyorlar.
– Hayatında hiç yalan söylediğini duydunuz mu?
– Hayır, O’nu hiçbirimiz yalan söylerken duymadık.
Ve işte mektubun tesirinden sonra, henüz Müslümanların en amansız düşmanı

olan Ebû Süfyan’dan aldığı bu cevaplarla çarpılan Hirakl, kendini tutamayarak
şöyle dedi:

– Bir insanın bunca zaman, insanlara yalan söylemekten kaçınıp da Allah’a
karşı yalan söylemesi düşünülemez.16

Sadece mevzumuzla alâkalı yönünü aktarmak için çok kısa temas ettiğimiz bu
hâdisede, Allah Resûlü’nün doğruluğuna iki delil vardır. Birincisi, Bizans
İmparatoru Hirakl’dir ki, yukarıda kaydettiğimiz sözü söylemiştir. İkincisi ise,
o gün için henüz İslâm’la şereflenmemiş Ebû Süfyan’ın verdiği cevaptır ki,
Allah Resûlü’nün doğruluğunu kabullenip tasdik etmiştir. Ne var ki, Hirakl,
makam ve mansıp sevdasını aşıp, ayağının dibine kadar gelmiş bir hakikî ve



ebedî mülkü elde edememiş; Müslüman olup bahtiyarlar zümresine
girememişti. Buna rağmen Allah Resûlü’nün risaletini kabul edip saygılı
davranması, onun namına bir basiret jesti, bizim hesabımıza da sevindirici bir
itiraf olmuştur.. Resûlullah’ın sıdk u sadakatini itiraf.

Esasen, Hirakl’in söyledikleri çok derindir. Evet, kırk yaşına kadar sıradan
insanlara karşı dahi, şakacıktan olsun yalan söylemeyen bir insan, ölüm
koridoruna girdiği bir devrede, hem de Allah’a karşı yalan söylemesi nasıl
mümkün görülebilir ki..?

Yâsir henüz Müslüman olmamıştı. Oğlu Ammar’a nereye gittiğini sordu.
Ammar: Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanına.

Bu cevap Yâsir’e yetmişti.
– O emin bir insandır. Mekkeli O’nu böyle tanır. Eğer  O, peygamber

olduğunu söylüyorsa doğrudur. Çünkü O’nun yalan söylediğini kimse
duymamıştır...

Bu sözler, bu kabullenmeler, sadece birkaç kişiye mahsus  değildi.. ışık çağı
ve ona takaddüm eden yıllarda, O’nu tanıyan hemen herkes, hem de ittifakla
O’nun doğruluğunu tasdik ediyordu.

c. Hep Doğruluk Tavsiye Etmişti
O hep doğru olarak yaşadığı gibi ümmetine de daima doğruluğu tavsiye

etmiştir. Teberrüken bunlardan birkaçını burada zikretmek istiyorum:

اَِذإ اوُفَْوأَو  ْمُتْثَّدَح ، اَِذإ  اوُقُدْصُا  َةَّنَجْلا : ُمَُكل  ْنَمَْضأ  ْمُكِسُفْنَأ  ْنِم  ّتِس  اً ِيل  اوُنَمِْضا 

ْمُكَيِدْيَأ اوُّفُكَو  ْمُكَراَصْبَأ ، اوُّضُغَو  ْمُكَجوُرُف ، اوُظَفْحاَو  ْمُتْنِمُتْؤا ، اَِذإ  اوَُّدأَو  ْمُتْدَعَو ،

“Bana şu altı şey hakkında tekeffülde bulunun (söz verin) ben de size
Cennet’i tekeffül edeyim:

– Konuştuğunuz zaman doğru konuşun!
– Vaadettiğiniz zaman yerine getirin!
– Emanette ‘emin’ olun!
– Apışaranızı koruyun!
– Gözlerinizi harama yumun!
– Ellerinizi haramdan uzak tutun.”17

Evet, O hep ok gibi doğru yaşamış, doğruluğu tavsiye buyurmuş ve o kendine
has doğrulukla âdeta imkân-vücub arası bir noktaya ulaşmıştı. Öyle bir noktaya



ki, onun ötesinde sadece ve sadece Allah sıdkı vardır. Yani Allah Resûlü,
doğrulukta da 18 َىنْد َأ َْوأ  ِنْیَسْوَق  َباَق   ufkunda seyrediyordu. Evet O, bir yönüyle
imkân dairesindeydi; ancak bir başka yönüyle imkân âlemini aşmıştı. Miraç
münasebetiyle Kadı Iyâz’ın dediği gibi O, bir yere geldi ki, ayağını nereye
basacağını şaşırdı. O’na “Bir ayağını diğerinin üzerine koy.” dendi. Elbette O,
her hususta bir beşerdi. Fakat doğruluk O’nu işte böyle bir seviyeye
yükseltmişti. O, bize de aynı tavsiyede bulunmakta ve: “Doğru söylemeye söz
verin, hayatınıza yalan karıştırmayın, ben de size Cennet’i söz vereyim.”
demektedir.

Başka bir hadislerinde de şöyle buyururlar: َِّنإَف َكُبيَِري ، اَم َال  َىِلإ  َكُبيَِري  اَم  ْعَد 
ٌَةبيِر َبِذ  َكْلا َِّنإَو  ٌةـَنِینْأَم ، ُط َقّْدِصلا   “İçinde kuşku uyaran şeyleri bırak, terket

(kuşkusuz bir iklimde yaşa). Doğruluk insanın içinde itminan ve oturaklaşma
hâsıl eder. Yalana gelince, burkuntudur, bulantıdır.”19

Yine buyuruyor: َةاـَجَّنلا  ِ هِیف َِّنإـَف  َةــََكلَھْلا   ِ هِیف ََّنأ  ْمــُـتْيَأَر  ِْن  إَو َقْدــِّصلا  اُوَّرََحت 
“Daima doğruluğu araştırın! Doğrulukta helâkinizi görseniz bile, muhakkak
onda sizin kurtuluşunuz vardır.”20

Başka bir hadiste de şöyle ferman eder:

ُلاََزي اَمَو  .ِةَّنَجْلا  َىِلإ  يِدَْھي  َِّربْلا  َِّنإَو  ِِّربْلا ، َىِلإ  يِدَْھي  َقّْدِصلا  َِّنإَف  ِقّْدِصلِاب ، ْمُكَْیلَع 

َِّنإَف َبِذَكْلاَو ، ْمُكاَِّيإَو  .اًقيِّدِص  ّللا  ِهٰ َدْنِع  َبَتْكُي  ىَّتَح  َقّْدِصلا  ىَّرَحََتيَو  ُقُدَْصي  ُلُجَّرلا 

ُبِّذَكُي ُلُجَّرلا  ُلاََزي  اَمَو  ِراَّنلا ، َىِلإ  يِدَْھي  َروُجُفْلا  َِّنإَو  ِروُجُفْلا ، َىِلإ  يِدَْھي  َبِذَكْلا 

اًباَّذَك ّللا  ِهٰ َدْنِع  َبَتْكُي  ىَّتَح  َبِذَكْلا  ىَّرَحََتيَو 

“Doğruluktan ayrılmayınız. Doğruluk sizi birr’e, o da sizi Cennet’e
ulaştırır. Kişi doğru olur ve  daima doğruyu araştırırsa Allah katında
sıddıklardan yazılır.

Yalandan sakının. Yalan insanı fücura (günaha), o da Cehennem’e götürür.
Kişi durmadan yalan söyler ve yalan araştırırsa Allah katında yalancılardan
yazılır.”21

Kurtuluş ve necat doğruluktadır. İnsan doğrulukla ölse bile bir kere ölür;
hâlbuki her yalan ayrı bir ölümdür.

Kâ’b b. Mâlik (radıyallâhu anh): “Ben doğruluğumla kurtuldum.” der. Evet,
doğruluk deyince O’nu hatırlamamak mümkün değildir.

Kâ’b b. Mâlik, kılıcı kadar sözü, sözü kadar da kılıcı keskin bir insandı.
Şairdi. Şiirleriyle kâfirlerin moral dünyalarını altüst edebilirdi…



Akabe’de gelip Allah Resûlü’ne biat etmişti. Dolayısıyla da Medine’nin
ilklerindendi. Fakat Tebük seferine katılamamıştı. Tebük zorlu bir savaştı. Bu
savaşta bir avuç insan koskoca Roma imparatorluğunun ordularıyla yaka-paça
olacaktı. Hem de çölün o kavurucu ve bitirici sıcağında. O düşünceyle gidildi..
o civanmertlik gösterildi.. o sevap alındı ama o korkunç muharebe sadece
düşüncelerde kaldı.

Allah Resûlü, bütün askerî harekâtlarını gizli tutarken bu defa açık gitmiş ve
herkesi açıktan davet etmişti. İşte, böyle açık bir davete rağmen Kâ’b, bu sefere
iştirak edememişti.

Şimdi siyer kitaplarından, kendi serencamesini kendi ağzından icmal ederek
anlatalım:

“Herkes muharebeye davet edildi. Çünkü mücadele çetin olacaktı. Fakat
Allah takdir etmedi ve sadece tatbikattan ibaret bir hareket olarak kaldı. Böyle
olacağı bildirilmiş veya bildirilmemişti ama, Allah Resûlü bu muharebeye ayrı
bir ehemmiyet veriyordu.

Herkes gibi ben de hazırlıklarımı tamamladım. Hatta o güne kadar hiç bir
harbe bu kadar iyi hazırlanmamıştım. İki Cihan Serveri hareket komutunu verdi
ve ordu harekete geçti. Ben kendi kendime: Nasıl olsa onlara yetişirim, diye
beraber çıkmadım. Hiç de bir işim yoktu. Fakat kendime olan güvenim beni
alıkoyuyordu. Bugün-yarın-öbür gün, derken günler gelip geçiverdi. Artık
Allah Resûlü’ne yetişmem mümkün değildi. Mecburen bekleyecektim.. ve
bekledim de. Hem de her saati günler süren bir bekleyişle bekledim.

Nihayet, Allah Resûlü’nün seferden dönüşü her yandan duyulmaya başladı.
Zaten her defasında öyle olurdu. Medine, O’nun dönüşüne yakın yeniden bir
kere daha canlanırdı. İşte şimdi yine herkesin yüzünde bir beşaşet vardı; Allah
Resûlü dönüyordu...

Nihayet beklenen vakit geldi. Ordu Medine’ye avdet etti. Efendimiz de
mutadı olduğu üzere evvelâ mescide uğrayıp iki rekât namaz kılmış ve halkla
görüşmeye başlamıştı. Herkes bölük bölük mescide geliyor, ziyaret ediyor ve
harekete iştirak etmeyenler de özür beyanında bulunuyorlardı. Benim
durumumda olanlardan da çoğu mazeret bildirmiş ve Allah Resûlü tarafından
mazeretleri kabul edilmişti. Ben de aynı şeyi yapabilirdim. Zira, içlerinde ikna
kuvveti ve söz söyleme kabiliyeti en güçlü olanlardan biriydim. Ama, nasıl olur
da hiçbir mazaretim olmadığı hâlde Allah Resûlü’ne yalan söyleyebilirdim.



Yapmadım, yapamadım. Karşılaştığımızda, İki Cihan Serveri  kalbimi delip
geçen bir buruk tebessümle karşıladı beni. Ve ‘Neredeydin?’ dedi. Durumumu
olduğu gibi eksiksiz anlattım. Başını çevirdi ve dil ucuyla: ‘Kalk git!’ dedi.

Dışarı çıktım. Kavmim etrafımı sardı: ‘Sen de bir mazeret söyle, kurtul!’
dediler. Dedikleri bir aralık kalbime yatar gibi de oldu. Fakat birden kendime
geldim ve sordum: ‘Benim durumumda olan başkaları var mı?’ ‘Var.’ dediler
ve iki isim söylediler. İkisi de Bedir’e iştirak etmiş namlı, şanlı sahabeler
arasında bulunuyorlardı: Mürâre b. Rebî ve Hilâl b. Ümeyye. Evet, onlar da
hiçbir mazeret beyan etmeyerek doğruyu söylemişler ve benim durumuma
düşmüşlerdi. –Estağfirullah– intizar koridoruna girmişlerdi. Benim için
kendilerine ittiba edilecek insanlardı ikisi de.. ben de onlara uymaya karar
verdim; mazeret ileri sürmekten vazgeçtim.

Üçümüz hakkında bir emir yayınlandı. Artık hiçbir Müslüman bizimle
görüşüp, konuşmayacaktı. Diğer iki arkadaşım evlerine kapanıp, durmadan
gece gündüz ağlıyorlardı. Ben, aralarında en genç ve kuvvetli olandım. Sokağa,
çarşıya, pazara çıkıyor ve namaz vakitlerinde de mescide gidebiliyordum.
Ancak benimle kimse konuşmuyordu. Vaktimin çoğunu mescidde geçiriyordum.
Allah Resûlü’nden bir tebessüm yakalayabilmek için uzun uzun beklediğim
oluyordu.. heyhât ki, her gün evime hicranla dönüyordum; O, yüzünden hiç
tebessüm eksik olmayan insan, bir kere olsun, bana bakıp tebessüm etmemişti.
Selâm veriyordum; acaba dudakları kımıldayacak mı diye gözlerimi
dudaklarına dikiyordum. Gel gör ki en hafif bir kımıldama olmuyordu.

Çok defa namaz kılarken gözümün ucuyla O’na bakıyordum. Namaza
başladığımda bana bakıyordu. Fakat namazımı bitirince hemen benden gözünü
kaçırıyordu. Tam elli gün böyle geçecekti. Bütün insanlar ve bulunduğum yer
bana öylesine yabancılaşmıştı ki, kendimi yabancı bir ülkede zannetmeye
başladım.

Bir gün Ebû Katâde –ki amcamın oğluydu, onu çok severdim, o da beni canı
kadar severdi– onun bahçesinin duvarından atlayarak yanına sokuldum. Selâm
verdim, selâmımı almadı. Sordum: ‘Allah için söyle, benim Allah ve
Resûlü’nü sevdiğime inanmıyor musun?’ O hiç cevap vermedi. Sözümü üç defa
tekrar ettim. Üçüncüsünde de: ‘Allah ve Resûlü bilir.’ dedi ve yanımdan
ayrıldı. Dünya başıma yıkılmıştı. Ebû Katâde’den bu sözü hiç beklemiyordum.
Gözlerim doldu ve hıçkıra hıçkıra ağladım.

Yine bir gün Medine sokaklarında yapayalnız dolaşırken; sokaklarda bir



adamın beni soruşturduğunu duydum. Sorduğu şahıslar işaretle beni
göstermişlerdi. Adam yanıma geldi, elinde de bir mektup vardı. Mektup bana
aitti. Gassân Meliki’nden geliyordu. Melik beni, kendi memleketine davet
ediyordu. Mektubunda: ‘İşittim ki sahibin seni yalnız bırakmış.. bize gel; senin
gibilerin bizim nezdimizde kadri yüksektir...’ gibi sözler ediyordu. “Bu da bir
imtihan.” dedim ve mektubu yırtarak ateşe attım.

Kırkıncı gündü. Allah Resûlü bir adam göndermişti. Gelen şahıs bizim,
hanımlarımızdan uzak durmamız gerektiğini söylüyordu. ‘Boşayayım mı, ne
yapayım?’ dedim. –Ah vefasına kurban olduğum insan!– ‘Sadece uzak dur!’
dedi ve gitti. Hanımıma kendi evlerine gitmesini söyledim. Bu arada Hilâl’in
hanımı gidip, hizmet etmek kaydıyla izin istemişti. Hilâl yaşlı bir insandı.
Kendi işini göremiyordu. Ve Allah Resûlü  onun hanımına izin vermişti.
Bazıları benim de aynı şekilde izin almamı istediler. Fakat kabul etmedim.
Zira, Allah Resûlü’nün böyle bir teklifi nasıl karşılayacağını bilemiyordum.

Derken bir müddet de böyle geçmiş ve tam elli gün dolmuştu. Artık
dayanamaz hâle gelmiştim. Dünyam kararmış ve kabir kadar daralmıştı. Her
zaman yaptığım gibi evimin damında sabah namazını kılmış, oturuyordum.
Birisinin yüksek sesle ismimi söylediğini duydum. Ses: ‘Müjde Kâ’b!’ diyordu.
İşi anlamıştım. Hemen secdeye kapandım. O gün sabah namazından sonra Allah
Resûlü affımızı ilân etmişti. Mescide koştum, herkes ayağa kalkmış beni tebrik
ediyordu. Talha boynuma sarıldı, yüzümü, gözümü öpüyordu. Sanki yeniden bir
Akabe yaşıyordum. Allah Resûlü’nün huzuruna gelip elini tuttum. O da benim
elimi tutmuştu. –O anda Cennet’le müjdelenseydi dahi zannediyorum bu kadar
sevinmeyecekti– Allah Resûlü: ‘Allah sizi affetti.’ buyurdular. Ve  hakkımızda
inen şu âyeti okudular:

ْتَقاَضَو ْتَبُحَر  اَِمب  ُضْرَْألا  ُمِھَْیلَع  ْتَقاَض  اَِذإ  ىَّتَح  اوُِفّلُخ  َنيِذَّلا  َِةثَالَّثلا  َىلَعَو 

ّللا َهٰ َِّنإ  اوُبوَُتِیل  ْمِھَْیلَع  َبَات  َّمُث  ِهَْیِلإ  َِّالإ  ّللا  ِهٰ َنِم  َأَجْلَم  َْنأ َال  اوَُّنظَو  ْمُھُسُفْنَأ  ْمِھَْیلَع 

ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُھ 

“Ve (Allah o tevbeleri) geri  bırakılan üç kişinin de tevbelerini kabul etti.
Yeryüzü, genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini
sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah’tan yine Allah’a sığınmaktan başka çare
olmadığını anlamışlardı. Sonra (eski hâllerine) dönmeleri için Allah onların
tevbesini kabul etti. Çünkü Allah Tevvâb’dır, Rahîm’dir.”22

O bu âyeti okuduktan sonra Resûlullah’a hitaben, ‘Yâ Resûlallah! Ben



doğrulukla kurtuldum.. bundan böyle ömrüm oldukça da doğrudan başka bir şey
söylemeyeceğime, söz veriyorum.’ dedim.”23

Evet, peygamberlik hakikati, sıdk dediğimiz, doğruluk çarkı ve esası üzerine
döner durur. Her peygamber doğru söyler. Ve öyle olması da zarurîdir. Zira,
gayb âleminden emirler getirerek insanlığa tebliğ eden bu şahıslardan herhangi
birinde küçücük bir yanılma veya yanlışlık olsa, her şey altüst olur. İnsanlık
adına öğrenmemiz gerekli olan bütün hakikatler, bize onlar vasıtasıyla intikal
etmektedir. Bu ise zerre kadar yanılgıya tahammülü olmayan çok hassas bir
konudur. Onun içindir ki Cenâb-ı Hak, bu mevzuda şöyle buyurur:

 ِنیَِمیْلِاب ُهْنِم  َانْذَخََأل   ِليِواَقَْألا َضْعَب  اَنَْیلَع  َلَّوََقت  َْولَو 

َنيِزِجاَح ُهْنَع  ٍدََحأ  ْنِم  ْمُكْنِم  اَمَف   َنِیتَوْلا ُهْنِم  اَنَْعطََقل  َّمُث 
“Eğer (peygamber) bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette O’nu

kuvvetle yakalar; sonra da O’nun can damarını koparırdık (O’nu
yaşatmazdık). Sizden hiçbiriniz de buna mâni olamazdı.”24

O, ilâhî emir ve nehiyler karşısında gassalın elinde bir meyyit gibiydi.
Vahiy, O’nu istediği tarafa evirir-çevirir, O da hep o istikameti kollardı.
Kurbiyet kazanıp en son noktayı elde ettiği anda dahi O, bu hassasiyetinden
hiçbir şey kaybetmemişti.. kaybetmek bir yana daha da derinleşmiş ve âdeta
erişilmez bir duyarlılık kazanmıştı.

d. Sözünün Eriydi
Kırk yaşına kadar O’nun hilâf-ı vaki bir söz söylediğini veya sözünde

durmadığını bir kimse ne görmüş ne de duymuştu. Daha sonra sahabe olma
şerefine eren bir zat diyor ki: “Cahiliye devrinde Allah Resûlü’yle bir yerde
buluşmak üzere anlaşmıştık.” Yukarıda da arz ettim, cahiliye, yaşadığı devrin
adıdır. Yoksa O gönlü apaydın insan hiçbir zaman cahiliye devri yaşamamıştır.
O hep resûllere has bir hayat çizgisi takip etmiştir. Fakat, diyor bu sahabi:
“Ben verdiğim sözü unuttum. Üç gün sonra hatırladığımda koşarak anlaştığım
yere gittim.. baktım ki Allah Resûlü orada bekliyor. Bana ne kızdı ne de
darıldı. Sadece: “Ey genç! Bana meşakkat verdin. Üç gündür seni burada
bekliyorum.” dedi.25

e. Söyledikleri O’nu Tasdik Etmektedir
O, doğuştan Hz. Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) idi. Onun

için, peygamberliğinden sonra da ne dediyse herkes gönülden inandı ve tasdik



etti. Evet, topyekün cihan O’na: “Doğru söylüyorsun yâ Resûlallah!” diye
tasdike koştu. Değil sadece insanlar, mucizeler diliyle, her bir nevi kendi adına
temsilci gönderdi. Âdeta O’na biat etti.

Burada bir parantez açıp şunları söylemekte fayda mülâhaza ediyorum:
Kur’ân’ın ve Efendimiz’in nurlu beyanları, Cenâb-ı Hakk’ın zât, sıfât ve esmâsı
arasındaki münasebete riayet keyfiyetiyle öyle üstün bir dereceye sahiptir ki, ne
felsefecilerin akıl yoluyla, ne evliyânın kalb ayağıyla, ne de asfiyânın ruh
buuduyla o seviyede bir anlayış ve beyana ulaşmaları mümkün olmamıştır ve
olmayacaktır da.

Ancak, bu müterakki ruhların, melekleşmeye doğru tırmanışları, neticede hep
şunu göstermiş ve gösterecektir ki, onlar gidecek; gidecek ve gittikleri yerin
sonunda hep Kur’ân’ın ve Allah Resûlü’nün beyanlarının doğruluk ve
hakkaniyetini anlayacak.. Resûlullah’ın söylediklerini keşif ve müşâhede ile
zevk edeceklerdir.

Evet, bugün O’nun, ulûhiyete ait söylediği bütün sözler, o mevzuun ehilleri
tarafından da tasdik görmekte ve birer esas olarak kabul edilmektedir. Hatta
ulûhiyete, haşr u neşir ve kadere dair incelerden ince öyle meselelerden söz
etmiştir ki, –hem de mevzular arası muvazeneyi koruyarak– değil öncekiler ve
sonrakilerin akıllarının ermesi; O’nun aydınlık beyanlarını “yok” farz ettiğimiz
takdirde, bu hususlarda bir tek kelime söylemeleri mümkün olmayacaktır.

Hz. Ömer ve Amr b. Ahtab (radıyallâhu anhumâ) anlatıyor: “Bir  gün Allah
Resûlü sabah namazından sonra minbere çıktı. Konuştu, konuştu, konuştu...
Öğle ezanı okundu, namazı kıldırıp tekrar çıktı ve ikindi oluncaya kadar
konuştu. İkindi namazını eda ettikten sonra konuşmaya başladı, konuşması
akşama kadar sürdü. Neler konuştu, neler anlattı? Hepsini ihata zor ama, o güne
kadar söylenmeyen her meseleye temas etmişti denebilir. Evet, ilk hilkattan
başlamış, varlığın bağrına ilk hilkat tohumunun atılışını anlatmış, kâinatın
teşekkülünden, insanın yaratılmasına kadar bütün yaratılışa ait devreleri bir bir
sıralamış.. ve daha sonra da kıyamete kadar insanların başına gelecek
hâdiseleri teker teker nakletmişti.26

Evet, mazinin derinliklerine dalmış ve Hz. Âdem’e kadar bütün enbiyâyı hem
de şemâili ile anlatmış, istikbale nazarını çevirip mahşere, Cennet ve
Cehennem’e kadar her şeyi göz önüne sermişti. Hâlbuki O ne bir kitap okumuş,
ne birinin ders halkasına katılmıştı. Öyleyse bütün bunları nasıl bilebilirdi?
Evet, O’na bütün bunları öğreten biri vardı; O da, hiç şüphesiz, her şeyi bilen



Hz. Allah’tı...
O’nun, Arş’tan ferşe, oradan yerin derinliklerine kadar anlattığı bütün

meseleleri O’na Mütekellim-i Ezelî’si öğretiyordu. Bunların başka şekilde
öğrenilemeyeceği bugünün insanları tarafından da tasdik edilmektedir ki, bu da
Allah Resûlü’nün sıdkına ayrı bir delildir.

Evet O, peygamberlerden bahsediyor.. onların tarifini yapıyor; yüz hatlarıyla
onları tablolaştırıyor27 ve o günün Ehl-i Kitab’ı, bütün bunların hiçbirine itiraz
etmeden hepsini kabul edip: “Evet, kitaplarımızda, onları bahsettiğiniz şekliyle
buluyoruz.” diyorlardı.28 Tevrat, İncil veya başka bir kitap okumamış bir
insanın, oralarda zikredilen veya edilmeyen keyfiyetleriyle bütün kendinden
evvel gelmiş-geçmiş peygamberleri hem de böyle tafsilatıyla anlatması ve bu
işi bilenlerin de onu tasdik etmeleri, Allah Resûlü’nün sıdkına ve davasında
doğruluğuna şahit ve delil değil midir!?

Bir parantez içinde arz etmeye çalıştığımız bu hususların takdimi, benim
takatimin çok üzerindedir. Esasen hâli hâlime denk okuyucunun durumu da
bundan daha farklı olmasa gerek. Bu gibi meseleleri anlayıp anlatabilmek için,
insanın onları tasdik edebilecek seviyeyi kazanması gerektir. Ancak biz, bu
seviyeleri ihraz ettiğine inandığımız şahısların sözlerine itimaden diyoruz ki,
mertebe mertebe yükseliş kaydeden yüz binlerce evliyâ, asfiyâ ve kafasını
ilimle aydınlatan filozof ve bilgelerin, Efendimiz’e ait beyanlarını gördükçe,
sürekli o mevzuun zirvesinde, O’na ait beyanın bulunduğunu kabul etmeleri,
O’nun sıdk ve doğruluğunun ayrı bir buudunu teşkil etmektedir.

Evet, en seçkin insanların bu tasdikleri de göstermektedir ki, O, hiçbir
sözünde hilâf-ı vaki konuşmamıştır. Zaten O’nun konuştukları kendinden
değildir ki.. O, hep ilâhî mesajlarla konuşmuş, vahyin tercümanlığını yapmış,
onun için de bütün zamanların ve mekânların Söz Sultanı olmuştur.29

Bizim burada daha çok üzerinde duracağımız husus, on dört asır evvel O’nun
geleceğe ait söylediği bazı hâdiselerin vakti gelince aynen zuhur etmesinin,
O’nun sıdk ve doğruluğuna birer delil olması yönüdür. Ancak mevzua girmeden
önce, bir meselenin açıklanmasında fayda mülâhaza ediyoruz ki, o da “gayb”
ile alâkalı değişik mütalâalardır. Evet, bu mesele de, dikkatle takip edilmesi
gereken ince meselelerdendir:
1 Meryem sûresi, 19/41.

2 Meryem sûresi, 19/54.



3 Meryem sûresi, 19/56-57.

4 Yûsuf sûresi, 12/46.

5 Tevbe sûresi, 9/119.

6 Hucurât sûresi, 49/15.

7 Ahzâb sûresi, 33/23.

8 Ebû Ya’lâ, el-Müsned 6/306; Taberânî, el-Mu’cemü’s-sağîr 2/101.

9 Müslim, imâre 148; Tirmizî, tefsir (33) 2-3.

10 Buhârî, meğâzi 11; İbn Mâce, mukaddime 11.

11 Buhârî, zekât 54; Müslim, hac 503-504.

12 Buhârî, enbiyâ 54; Müslim, cihad 105; Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 4/199.

13 Buhârî, meğâzî 17; Müslim, imâre 148.

14 Buhârî, meğâzî 17; Müslim, imâre 148.

15 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/425; Hâkim, el-Müstedrek  1/628; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye
1/209.

16 Buhârî, bed’ü’l-vahy 6; Müslim, cihad 74.

17 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/323; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/262; el-Mu’cemü’l-evsat 3/77;
Beyhakî, es-Sünen 6/288.

18 Necm sûresi, 53/9.

19 Tirmizî, kıyâmet 60; Nesâî, eşribe 50; Dârimî, büyû’ 2.

20 İbn Ebi’d-Dünya, es-Samt s.227; Mekârimü’l-ahlâk  s.51; Hennâd, ez-Zühd 2/635.

21 Buhârî, libâs 69, edeb 69; Müslim, birr 103-105.

22 Tevbe sûresi, 9/118.

23 Buhârî, meğâzî 79; Müslim, tevbe 53-55.

24 Hâkka sûresi, 69/44-47.

25 Ebû Dâvûd, edeb 82; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 7/59.

26 Buhârî, bed’ü’l-halk  1; Müslim, fiten 25; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/341.

27 Örnek olarak bkz.: Buhârî, enbiyâ 24; Müslim, iman 266-278.

28 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/27; Beyhakî, Delâilü’n-nübüvve 2/74-100; el-Halebî, es-Sîratü’l-
Halebiyye 1/298.

ىَحو 29 ٌيْحَو ُي َِّالإ  َوُھ  ِْنإ  ى َوَھْلا ِنَع  ُقِطَْني  ا  َمَو  “O hevâdan konuşmaz, o kendisine vahyedilen ilâhî
mesajdan başka bir şey değildir.” (Necm sûresi, 53/3-4)



SIDK AÇISINDAN GAYB MESELESİ
“Gayb” kelimesi, Kur’ân-ı Kerim’de çeşitli âyetlerde değişik şekilleriyle ele

alınır:

ْنِم ُطُقَْست  اَمَو  ِرْحَبْلاَو  َّربْلا  ِ ِيف  اَم  َُملْعَيَو  َوُھ  َِّالإ  اَۤھَُملْعَي  ِبْیَغْلا َال  ُِحتاَفَم  ُهَدْنِعَو 

ٍنِیبُم ٍباَِتك  ِيف  َِّالإ  ٍِسبَاي  َالَو  ٍبْطَر  َالَو  ِضْرَْألا  ِتاَمُلُظ  ِيف  ٍةَّبَح  َالَو  اَھَُملْعَي  َِّالإ  ٍةَقَرَو 

“Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır. Onun için gaybı ancak O bilir.
O, karada ve denizde ne varsa hepsini bilir. O’nun ilmi  dışında bir yaprak
dahi düşmez. Yerin karanlıkları içindeki tek bir  dane, yaş-kuru ne varsa
hepsi apaçık bir kitaptadır.” 30

Bu âyette, “gayb”ın tamamen Allah’ın (celle celâluhu) nezd-i ulûhiyetinde
olduğu dile getirilmekte ve O’ndan başkasının –Hz. Muhammed (sallallâhu
aleyhi ve sellem) de dahil– gaybı bilemeyeceği söylenmektedir.

Ve zaten Allah (celle celâluhu) Efendimiz’i şöyle konuşturmuyor mu?

ُعِبَّتَأ ِْنإ  ٌَكلَم  ِيِّنإ  ْمَُكل  ُلوَُقأ  َالَو  َبْیَغْلا  َُملَْعأ  َالَو  ّللا  ِهٰ ُِنئاَۤزَخ  يِدْنِع  ْمَُكل  ُلوَُقأ  ْلُق َال 

َنوُرَّكَفََتت َالََفأ  ُریَِصبْلاَو  ىَمْعَْألا  يِوَتَْسي  ْلَھ  ْلُق  ََّيِلإ  ىَحوُي  اَم  َِّالإ 

“De ki: ‘Ben size Allah’ın hazineleri yanımdadır.’ demiyorum. Gaybı da
bilmem. Size ‘Ben bir meleğim.’ de demiyorum. Ben, bana vahyolunan
Kur’ân’dan başkasına uymam. ‘De ki: Körle gören bir olur mu?’ Siz  hiç
düşünmez misiniz?”31

ُتْرَثْكَتْسَال َبْیَغْلا  َُملَْعأ  ُتْنُك  َْولَو  ّللا  ُهٰ َءاَۤش  اَم  َِّالإ  ّرَض  اً َالَو  اًعَْفن  يِسْفَِنل  ُكِلَْمأ  ْلُق َال 

َنوُنِمْؤُي ٍمْوَِقل  ٌریَِشبَو  ٌريَِذن  َِّالإ  َانَأ  ِْنإ  ُءوُّسلا  َيِنَّسَم  اَمَو  ِرْیَخْلا  َنِم 

“De ki: Ben Allah’ın dilediğinden başka, kendime herhangi bir fayda veya
zarar verecek güce sahip değilim. Eğer gaybı bilseydim, elbette daha çok
hayır yapmak isterdim, bana hiçbir fenalık dokunmazdı, ben sadece
inanabilecek bir kavim için uyarıcı ve müjdeleyiciyim.”32

Cin sûresinde ise şöyle denmektedir:

ُكُلَْسي ُهَّنِإَف  ٍلوُسَر  ْنِم  ىََضتْرا  ِنَم  َِّالإ   اًدََحأ ِِۤهبْیَغ  َىلَع  ُرِھْظُي  َالَف  ِبْیَغْلا  ُِملاَع 

اَِمب َطاََحأَو  ْمِِھّبَر  ِتَالاَسِر  اوَُغلْبَأ  ْدَق  َْنأ  ََملْعَِیل   اًدَصَر ِهِفْلَخ  ْنِمَو  ِهْيََدي  ِنَْیب  ْنِم 

اًدَدَع ٍءْيَش  َّلُك  ىَصَْحأَو  ْمِھْيََدل 

“O bütün gaybı bilir. Gayba kimseyi muttali kılmaz, ancak dilediği
peygamberler bunun dışındadır. Çünkü O, bunun önünden ve ardından



gözcüler salar ki, böylece onların (peygamberlerin) Rabbilerinin
gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin. (Allah) onların nezdinde
olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymış
(kaydetmiş)tir.”33

Şimdi bu âyetlerin ışığı altında şöyle bir tahlil yapabiliriz: “Allah Resûlü,
mutlak olarak gaybı biliyordu.” demek, bir ifrat; “Bilmiyordu.” demek de bir
tefrittir. O kendi olarak gaybı bilmezdi. Ancak Allah’ın bildirmesiyle öyle bir
bilirdi ve bilmişti ki, bir ekranın başında durmuş da, kıyamete kadar zuhur
edecek bütün hâdiseleri, ana hatlarıyla ve temel esaslarıyla şerh edip insanlığın
gözünün önüne sermişti.

Bizim üzerinde hassasiyetle durmak istediğimiz mesele de işte budur. O,
kendiliğinden bir şey söylemiyordu; söyledikleri hep vahiy ve Cenâb-ı Hakk’ın
bildirdikleriydi. Bildiren Allah (celle celâluhu) olduktan sonra sadece
peygamberler ve Peygamberimiz değil, ümmet arasında bir kısım yetişkin
kimseler dahi, keramet olarak gayba muttali olabilirler. Nitekim Allah Resûlü:
“Benim ümmetim arasında bir kısım mülhemûn vardır.” 34 buyururlar ki,
Allah’ın (celle celâluhu) ilhamına mazhar insanlar demektir.

Bu cümleden olarak; minberde hutbe okurken, günlerce uzaklıktaki bir
mesafede savaşan İslâm ordusunun, dağ tarafından düşman askerlerince
kuşatıldığını gören Hz. Ömer, ordu kumandanı Sâriye’ye hitaben: “Yâ Sâriye!
Dağ tarafına!” diye üç defa bağırması, Sâriye’nin de bu sesi duyarak kuşatmayı
yarması..35 Muhyiddin b. Arabî gibi zatların, asırlarca sonra olacak hâdiselere
aynen işaretlerde bulunması.. Mevlâna, İmam Rabbânî ve Müştak Efendi gibi
yüzlerce zatın gelecekle alâkalı ihbarda bulunması.. bulunurken de Allah
Resûlü’ne yürekten bağlılık göstermeleri ve mazhar oldukları bütün vâridâtın
Mişkât-ı Muhammedî’den süzülüp geldiğini itirafları, O Zât’ın –Allah’ın
izniyle– ne kadar gayba açık olduğunu gösterir.

Evet, O’nun yetiştirdikleri böyle ilhamlara mazhar ve ilâhî esintilerle hüşyâr
olur da bu çapta gayba muttali kılınırlarsa, bütün ümmeti bir kefeye konsa
hepsine birden ağır basacak olan İki Cihan Serveri’nin36 bir mucize olarak
gayba muttali olması niçin uzak görülsün ki?..

Muteber hadis kitaplarında zikredilen, Efendimiz’in bu kabîl üç yüze yakın
mucizesi var ki, verdiği gaybî haberlerin büyük bir kısmı aynen çıkmış,
diğerleri de çıkma vaktini beklemektedir. Biz burada bunların hepsini



nakledecek değiliz. Sadece, fikir verme bakımından birkaç misalle iktifa etmeyi
düşünüyoruz ki; bu misalleri de üç ana grupta toplamak mümkündür:

Birincisi: Kendi devrine ait verdiği gaybî haberler.
İkincisi: Uzak ve yakın istikbale ait söylediği sözler.
Üçüncüsü: Sehl-i mümteni üslûpla ifade buyurduğu; ancak ilimlerin

inkişafıyla daha sonra hakikati anlaşılabilen mucizevî beyanlar...
30 En’âm sûresi, 6/59.

31 En’âm sûresi, 6/50.

32 A’râf sûresi, 7/188.

33 Cin sûresi, 72/26-28.

34 Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân  13/174; İbn Hacer, Mukaddimetü Fethi’l-Bârî s.103;
Fethu’l-bârî 6/516; Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-din 3/24. Ayrıca bkz.: Buhârî, enbiyâ 54; Müslim, fezâilü’s-
sahabe 23.

35 Bkz.: Ebû Nuaym, Delâilü’n-nübüvve s.579; el-Beyhakî, el-İ’tikâd s.314.

36 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/76; Dârimî, mukaddime 3.
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2.

GAYBÎ HABERLER
a. Kendi Devrine Ait Olanlar

Başta Buhârî, Müslim bütün hadis kitapları ittifakla şu hâdiseyi
naklediyorlar:

Bir gün Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) minbere çıkmış.. nazarı
gaybî âlemler ufkunda ve öfke şeklinde tezahür eden celâlî tecellîler arasında,
cemaatine demet demet vâridât sunuyordu. Bir ara: “Bugün bana her
istediğinizi sorun!” buyurdu. Herkes soruyor, O da cevap veriyordu. Tam o
esnada bir genç ayağa kalktı: “Benim babam kim yâ Resûlallah?” dedi.
Herhâlde, az da olsa babası hakkında dedikodu vardı. Böyle bir şâyia ise genci
tedirgin ediyordu. O gün bir fırsat bulmuş ve her zaman –Hakk’ın izniyle–
gayba gözleri açık Allah Resûlü’ne babasının kim olduğunu sormuştu.
Efendimiz cevap verdi: “Senin baban Huzâfe’dir.”  Genç artık müsterihti; zira
aldığı cevap onu memnun etmişti. Bundan böyle o da aksine ihtimal
verilmeyecek şekilde bir babaya nisbet edilecek ve kendisine Abdullah b.
Huzâfetü’s-Sehmî denecekti.

İşte böyle, herkesin bir şeyler sorduğu esnada Allah Resûlü’nün o andaki ruh
hâletini çok iyi kavrayan biri, evet o koca Ömer (radıyallâhu anh) birden ayağa
fırladı ve: ًاّي ِ َبن ٍدَّمَحُِمبَو  اـــًنيِد   ِ مَالْـسِْإلِابَو ّبَر  اـً ّللا  ِهٰ اَنیـِضَر بِ  “Biz, Rab olarak
Allah’tan, din olarak İslâm’dan ve peygamber olarak da Hz. Muhammed’den
(sallallâhu aleyhi ve sellem) razıyız.” dedi. Onun bu ince, mânidar karşılığı
Allah Resûlü’nün sinesinde esen itminan esintilerinin tezahür menfezlerini
araladı. Derken celâlî tecellîler yerlerini üns esintilerine bıraktılar.37

B u hâdise o gün mescidi dolduran sahabeler huzurunda cereyan etmişti.
Bütün sahabe, Allah Resûlü’nün dediklerini tasdik ediyor ve âdeta sükûtlarıyla
“Sadakte!” diyorlardı.

Müslim naklediyor: Hadisin ravisi ise Hz. Ömer (radıyallâhu anh)..
buyuruyor ki: “Bedir’de bulunuyorduk. Allah Resûlü, muharebe adına
stratejisini tam tespit etmiş ve kavganın cereyan edeceği yerleri dolaşıyordu.
Bir ara yine gözleri, aralanan gaybî perdelerin verâsında ve bakışları istikbal
ufkunda eliyle bazı yerleri işaret ederek: ‘Burası Ebû Cehil’in öldürüleceği
yer; şurası Utbe’nin, şurası Şeybe’nin ve şurası da Velid’in sırtının yere
geleceği yer...’ Ve daha birçok isim saydı.” Muharebeden sonra Hz. Ömer
kasem ile diyor ki: “Allah Resûlü nereyi ve kim için işaret etmişse, hepsini o



.
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5.

yerlerde ölü olarak bulduk.”38

Evet, hayatlarında Allah Resûlü’nü dilleriyle tasdik etmeyen bu insanlar,
şimdi murdar cesetleriyle O’nun sıdkına ve doğruluğuna şehadette
bulunuyorlardı. Zira O haber veriyor ve verdiği haberler, santim şaşmadan
aynen tahakkuk ediyordu.

3Ahmed İbn Hanbel’in Müsned’inde, şöyle bir hâdisenin nakledildiğini
görüyoruz:

Allah Resûlü, ashabıyla beraber mescitte oturuyordu. Bir aralık: “Biraz
sonra buraya nâsiyesi, yüzü temiz bir insan gelecek, şu kapıdan içeriye
girecek. O, Yemen’in en hayırlılarındandır ve alnında, meleğin elini sürdüğü
bir iz taşımaktadır.”  dedi. Bir müddet sonra aynen, Allah Resûlü’nün haber
verdiği gibi bir insan gelip O’nun huzurunda diz çöktü ve Müslüman olduğunu
ilân etti. Tertemiz, pırıl pırıl, görkemli ve edep âbidesi bu insan, Cerîr b.
Abdillah el-Becelî’den başkası değildi.39

Beyhakî’nin Delâilü’n-Nübüvve’sinde şu hâdise naklediliyor:
Ebû Süfyan, Mekke’nin fethi esnasında Müslüman olmuş, ancak iman

gönlüne tam oturmamıştı. Allah Resûlü, Kâbe’yi tavaf ederken, Ebû Süfyan da
orada dolaşıyordu. Bir ara aklından geçti: “Acaba, yeniden bir ordu toplayıp
şunun karşısına çıksam nasıl olur?” Tam o esnada Allah Resûlü, Ebû Süfyan’ın
yanına sokuldu ve kulağına eğilerek: “O zaman yine seni mağlup ederiz.”
buyurdu. Ebû Süfyan, işi anlamıştı. O ana kadar kalbinde titrek duran iman,
birden oturaklaştı.. olduğu yerde havaya zıplayarak: “Allah’a tevbe ve istiğfar
ediyorum.” dedi.40

Ebû Süfyan’ın bir anlık aklından geçenleri, Allah Resûlü’ne kim haber
vermişti? İşte Ebû Süfyan, bu davranışıyla gösteriyordu ki, O, Allah’ın
Resûlü’ydü ve doğru söylüyordu...

Yine muteber hadis kitaplarında şu hâdise naklediliyor: Umeyr b. Vehb –
ki, cahiliye devrinin “şeytan adam”ıydı.41– Safvan b. Ümeyye ile oturup
anlaştılar. Umeyr b. Vehb Medine’ye gidecek, Bedir esirleri arasındaki oğlu
için geldiğini söyleyecek ve zehir sürdüğü kılıcıyla Allah Resûlü’nü
öldürecekti. Buna karşılık da Safvan b. Ümeyye onun borçlarını üzerine alacak
ve ona bir şey olursa ailesine bakacaktı.

Umeyr, kılıcını biledi ve yola koyuldu. Medine’ye geldiğinde alıp mescide
getirdiler. Fakat sahabenin Umeyr’e hiç itimadı yoktu. Onun için de, kimse onu



Allah Resûlü’yle yalnız bırakmaya razı değildi. Hepsi etten, kemikten kale gibi
Allah Resûlü’nün etrafına dizilmiş onu gözetliyorlardı. Umeyr mescide girince,
Allah Resûlü, niçin geldiğini sordu. Umeyr, bir sürü yalan söyledi; fakat
hiçbirine de Allah Resûlü’nü inandıramadı. Sonunda İki Cihan Serveri şöyle
buyurdu: “Mademki sen doğruyu söylemiyorsun, o hâlde ben söyleyeyim: Sen
Safvan ile şurada şöyle şöyle konuştun ve beni öldürmek için geldin. Buna
karşılık da Safvan senin borcunu ödeyip ailene bakacaktı.”

Umeyr, beyninden vurulmuşa döndü, derhal Allah Resûlü’nün ellerine
sarılarak Müslüman oldu. Ve daha sonra İslâm’ı i’lâ yolunda öyle çalıştı ki
onun vesilesiyle birçok kişi İslâm’la tanıştı.42

Umeyr ile Safvan arasında geçen bu konuşmayı Allah Resûlü nereden
duymuştu? Arada bunca mesafe varken, bu haberi O’na kim ulaştırmıştı?

İnanan-inanmayan herkes bu ve benzeri vak’aları heceleyedursun, biz diğer
fasla geçelim...

b. İstikbale Ait Olanlar
ba. Yakın Zamanda
Buhârî ve Müslim, Hz. Üsame’den naklediyor;
(Üsame, Zeyd b. Hârise’nin oğludur. Allah Resûlü, Üsame’yi çok sever ve

yanından ayırmazdı. Hz. Hasan veya Hüseyin’i bir dizine oturtursa, çok defa
öbür dizine de Üsame’yi oturturdu. Bir defasında hepsini birden kastederek:
“Allahım! Bunlara merhamet et. Çünkü ben de bunlara şefkat ediyorum.”
diye dua etmişti.43 Hayat-ı seniyyelerinin sonuna doğru Bizans’a karşı
hazırladığı ordunun başına onu kumandan tayin etmiş ve senelerce önce
babasının şehit düştüğü o topraklarda, Allah düşmanlarına hadlerini bildirme
vazifesini ona tevdi etmişti.44 Ancak, Efendimiz’in sıhhî durumunun
ağırlaştığını gören Üsame, orduyu durdurmuş ve Allah Resûlü’nün vefatına
kadar hareket ettirmemişti.45)

İşte bu Üsame (radıyallâhu anh) diyor ki: “Bir gün Allah Resûlü’yle beraber
bulunuyordum. O gün Efendiler Efendisi, Medine’nin yüksek binalarından
birinin damına çıkmış, etrafı seyrediyordu. Bir ara:

ِرْطَقْلا ِعـِقا  َوَمَك ْمُكِتوـُیُب  َلَـال  ِخ ِنـَتِفْلا  َعــِقاَوَم  ى  َرَـَأل ّيِِنإ   “Şu anda evlerinizin
arasında yağmur gibi fitnelerin dökülmekte olduğunu görüyorum.”
buyurdular.46



O böyle deyip aramızdan ayrıldı.. O’nun arkasından sokaklar fitne
seylâplarıyla inledi. Evet, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (radıyallâhu
anhüm) hep bu fitnelerin kurbanı olarak şehit edildiler. Sanki fitneler de belâ
ve musibetlerin diliyle Allah Resûlü’ne “Sadakte!” diyorlardı...

1. Fitneler
Hz. Ömer (radıyallâhu anh), hayatında hep bu fitnelerin zuhurundan

korkuyordu. Bir defasında mescitte kalabalık bir insan topluluğu ile otururken
sordu: “Allah Resûlü’nün haber verdiği fitneleri duyup da, haber verecek biri
var mı?” Huzeyfe: “Ben varım.” deyince, Hz. Ömer: “Sen cesur bir adamsın,
söyle.” dedi ve o da: “Kişinin fitnesi ailesinde, malında, nefsinde, çocuğunda
ve komşusundadır. Bunlara da oruç, namaz, sadaka, emr-i bi’l-mâruf nehy-i
ani’l-münker keffaret olur.” dedi. Ömer: “Hayır, ben bunları sormuyorum.
Deniz dalgaları gibi dalgalanacak fitneleri soruyorum.” dedi.

Huzeyfe: “Yâ Ömer! Onların seninle hiçbir alâkası yok. Seninle onlar
arasında kapalı bir kapı var.” dedi. Hz. Ömer daha sonra: “Bu kapı açılacak
mı, kırılacak mı?” diye sordu. Huzeyfe: “Kırılacak.” dedi. Hz. Ömer sarsıldı,
dudaklarından titrek bir sesle şu cümleler döküldü: “Öyleyse bu kapı, bir daha
kapanmayacak.”

Daha sonra sahabe sordu: “Acaba Ömer bu kapının kendisi olduğunu biliyor
muydu?” Huzeyfe cevap verdi: “Evet, dünkü geceyi bildiği gibi biliyordu.” 47

Evet, biliyordu ki, ben gidince Ümmet-i Muhammed’in vahdetiyle alâkalı
kapalı bulunan kapılar açılacak, fitne ve fesat alıp yürüyecek.. ümmet içinde
çeşitli anlayışlar, muhtelif akım ve cereyanlar zuhur edecek...

Ömer, bunu biliyordu; çünkü bu olacakları haber veren sadık ve masdûk olan
İki Cihan Serveri Hz. Muhammed Mustafa’ydı (sallallâhu aleyhi ve sellem).

Ve günü gelince denilenler aynen zuhur etti. Ömer, hain bir İranlı tarafından
hançerlendi. Ömer’in hançerlendiği aynı gün, İslâm vahdeti de bağrından derin
bir yara aldı. Hasım dünya hedefini çok iyi seçmiş ve insafsız avcı okunu tam
hedefine isabet ettirmişti. Evet, onun vefatıyla fitneler âdeta sel oldu aktı ve
İslâm âlemini istila etti. Elbette bu bir yönüyle hicrandı, ızdıraptı; fakat diğer
yönüyle de hâdiseler diliyle tıpkı gökte, yıldızlardan “Lâ ilâhe illâllah
Muhammedün Resûlullah” yazmak derecesinde bir delil ve burhandı...

2. Muzafferiyet



Buhârî’de ve Ebû Dâvûd’un Sünen’inde de Habbâb b. Eret’in (radıyallâhu
anh) anlattığı şu hâdiseye şahit oluyoruz. Şimdi ondan dinlediklerimizi hulâsa
edelim:

“Sıkıntılı bir dönemde Allah Resûlü, örtüsünü başına almış Kâbe’nin
gölgesinde oturuyordu. Kim bilir yine hangi hakarete maruz kalmıştı.? O öyle
bir dönemdi ki, bütün cahiliye âdetleri birer silah gibi Müslümanların aleyhine
kullanılıyordu. Ben, o devrede henüz hürriyetine kavuşamamış bir insandım.
Sahibimin ve diğer Mekke büyüklerinin bana reva gördükleri cefa ve işkence
artık dayanamayacağım kerteye ulaşmıştı. Allah Resûlü’nü böyle yalnız
görünce yanına yaklaştım ve: Yâ Resûlallah! Dua edip Cenâb-ı Hak’tan nusret
ve yardım dilemez misin? dedim.” –Allah Resûlü’nün hemen ellerini açıp dua
edeceğini düşünüyordu.. bir de Kureyş’e beddua etse diye bekliyordu..– Fakat
Resûlullah, şunları söyledi:

“Allah’a yemin ederim ki, sizden evvelki ümmetler, daha dehşet verici
işkence gördüler. Onlardan bazıları hendeklere yatırılır ve demir
testerelerle vücutları ikiye bölünürdü de yine dinlerinden dönmezlerdi. Etleri
kemiklerinden ayrılırdı da yine gevşeklik göstermezlerdi. Allah bu dini
tamamlayacaktır; ancak siz acele ediyorsunuz. Bir gün gelecek, bir kimse
San’â’dan Hadramût’a kadar tek başına yolculuk yapacak da, yolda vahşi
hayvanlardan başka hiçbir şeyden endişe etmeyecek.”48

Ve Efendimiz’den benzer bir rivayette bulunan Hz. Adiy b. Hâtim, Allah
Resûlü’nün olacağını haber verdiği bu hâdiseleri bizzat gözleriyle gördüğünü
söylüyor.49

3. “İlk Kavuşan Sen Olacaksın”
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), irtihaline sebep olan rahatsızlık

günlerinden birinde, incelerden ince, oturuşu-kalkışı ve derin bakışlarıyla
aynen kendisine benzeyen Hz. Fatıma Anamız’ı (radıyallâhu anhâ) yanına
çağırdı ve eğilip onun kulağına bir şeyler fısıldadı. Hz. Fatıma öyle ağladı,
öyle figan etti ki, onun feryadının şiddetinden herkes irkildi. Biraz sonra yine
Allah Resûlü, onun kulağına bir şeyler fısıldadı. Bu sefer de öyle sevindi ki,
onu görenler kendisine Cennet’in bütün kapılarından girme davetiyesi geldi
zannederdi.. aslında ona göre öyleydi de. Evet, böyle bir beşaşet ve sürur izhar
etmişti.

Bu hâdise Hz. Âişe Validemiz’in (radıyallâhu anhâ) gözünden kaçmadı.



Biraz sonra ona bunun sebebini sordu; fakat Fatıma Validemiz; “Bu, Allah
Resûlü’ne ait bir sırdır.” dedi ve bir şey söylemedi. Hz. Âişe, Efendimiz’in
vefatından sonra tekrar sorunca, Fatıma Anamız şöyle cevap verdi: “Birinci
defada kendisinin vefat edeceğini söylemiş; onun için ağlamıştım. (Evet, öyle
ağladı, vefat-ı Nebi onu öyle feryada boğdu ki, o gün dudaklarından dökülen şu
mısralar cihanı ağlatacak kadar rikkat vericidir:

َاِیلاَوَغ ِنا  ـ َمَّزلا ىَدَم  ُّمَُشي  ََالأ  اَدَمَْحأ ََةبْر  َّمَش ُتـ ْنَم  ََّيلَع  اَذاَم 

َاِیلَاَیل َنْدُع  ِماَّيَْألا  َىلَع  ْتَّبُص  اَھَّنَأ َْول  ُِبئاَصَم  ََّيلَع  ْتَّبُص 
‘Hz. Muhammed’in mezarının toprağını koklayan bir insana, başka koku

aramaya ne lüzum var? Üzerime öyle musibetler döküldü ki, eğer onlar günler
üzerine dökülseydi, günler hep gece olurdu.’50)

İkinci defa ise bana, ailesi içinde kendisine en erken kavuşacak insanın ben
olacağımı müjde etti.. ve işte onun için de sevindim.”51

Altı ay sonra o da babasına kavuşmuştu..52 ve Hz. Fatıma’nın bu vefatı da
Allah Resûlü’nü tasdik ediyor ve sanki O’na “Sadakte!” diyordu.

4. Sulh
Kütüb-i Sitte ricalinin ekseriyetinin rivayet ettiği bir hadiste Allah Resûlü

bir gün hutbede Hz. Hasan’a işaretle şöyle demişti:

َنیِِملْسُمْلا َنِم  ِنْیَتَمیِظَع  ِنیَتَِئف  َنَْیب  ِِهب  َحِلْصُي  َْنأ  ّللا  َهٰ َّلََعلَو  ٌّدِیَس ، اَذٰھ  يِنْبا  َِّنإ 

“Bu benim evlâdım Hasan, o seyyittir. Allah (celle celâluhu) onunla iki
büyük cemaati birbiriyle sulh ettirecektir.”53

Evet o, kerîm oğlu kerîmdir. Allah Resûlü’nün evlâdıdır.. efendidir. Birgün
kendisine tevdi edilen hilâfet ve saltanatı, sadece ümmet arasında tefrikaya
sebebiyet vermemek için terk edecek ve nasıl bir seyyit oğlu seyyit olduğunu
gösterecektir. Aradan yirmibeş-otuz sene geçmemişti ki, Allah Resûlü’nün
dedikleri bir bir zuhur etti.. Hz. Ali’den sonra Emeviler karşılarında Hz.
Hasan’ı buldular. Ancak bu sulh ve sükûn insanı, bütün haklarından feragat
ettiğini ilan ederek birbirine girmek üzere olan iki İslâm ordusunun arasını
sulha bağladı ve korkunç bir fitneyi muvakkaten dahi olsa önledi.54 Şair ne
güzel söyler:

ِمَانَْألا ُرْیَخ  ُهُّدَجَو  ِميِرَك ِنْب  ِميِرَك  ُنْب  ُميِرَك 
“O (Hasan) kerîm oğlu kerîmdir. Nasıl olmasın ki, onun dedesi insanların en



hayırlısı ve varlığın mâbihi’l-iftiharıdır.”
Efendimiz, ona ait bu hâdiseyi haber verdiğinde, Hz. Hasan, henüz küçük bir

çocuktu. Belki o gün Allah Resûlü’nün nelere işaret ettiğini dahi anlamamıştı.
Yani o, Allah Resûlü, böyle söyledi diye bu işi yapmış değildi. Belki Allah
Resûlü, onun öyle yapacağını bildiği için bu sözü söylemişti. Evet, Hz. Hasan
da, dedesini tasdik ediyor ve seneler sonra O’na: “Sen doğru söylüyorsun.”
mânâsına “Sadakte!” diyordu.

5. Bir Asır Yaşayacak
Abdullah b. Büsr’ün başına mübarek ellerini koyarak: “Bu çocuk tam bir

asır yaşayacak.” buyuruyor ve ilave ediyorlar: “Yüzündeki şu sevimsiz
siğiller de gidecek.”

Diyorlar ki: “O zat, tam yüz sene yaşadı ve yüzündeki siğiller de
kaybolmuştu.”55

Allah Resûlü nasıl ki 56 َىلوُأ ْلا َنــِم  َكــَل  ٌرْیَخ  ُةَر  ِخَْٰاللَو  sırrınca her an bir
evvelki hâlinden daha mükemmele doğru yükseliyor ve daima bir sonraki
hâline göre bir önceki durumunu eksik buluyor ve bundan dolayı da günde yüz
defa istiğfar ediyordu;57 aynen öyle de, her geçen gün ümmeti, O’nu anlama ve
tanımada bir adım daha ilerliyor ve O’nun istikbale ait verdiği haberlerin
tahakkuk edişi karşısında imanı biraz daha artıyor ve O’na hitaben “Sen
Resûlullah’sın.” diyorlar.

bb. Yakın İstikbal
Zamanlama açısından yukarıda verdiğimiz misallerden Allah Resûlü’nün

yaşadığı devreye daha uzak ve bizim yaşadığımız devrelere daha yakın, hatta
içinde bulunduğumuz asra bakan ve bizden sonraki asırlarda tahakkuk etmesi
beklenen nice misaller vardır; şimdi de bir nebze onlar üzerinde duralım:

1. Hendek’te Verdiği Haberler
Hemen hemen bütün hadis ve siyer kitapları sahabeden şu hâdiseyi

naklederler: “Hendek kazılıyordu. Büyükçe bir kaya vardı ki bütün gayretimize
rağmen bir türlü onu yerinden sökmeye muvaffak olamamıştık. Efendimiz de
bizimle beraber, hendek kazıyordu. Hatta bizlerin kuvve-i mâneviyesini takviye
için ara sıra:

ِةَرِجاَھُمْلاَو ِراَصْنَِْألل  ْرِفْغاَف  ِةَرِخْٰالا ُشْیَع  َِّالإ  َشْیَع  ّلَلا َال  َّمُھٰ

“Allahım, ahiret hayatından başka hayat yok. Sen ensar ve muhacirîni



“Allahım, ahiret hayatından başka hayat yok. Sen ensar ve muhacirîni
bağışla.”58 diyor ve sahabe O’nun bu sözleriyle coşuyor:

اَنْیَّلَص َالَو  اَن  ـ ْقَّدََصت َالَو  اَنيَدَتْھا اَم  َتْنَأ  َالَْول  ّلَلا  َّمُھٰ

اَنْیَقَال ِْنإ  َماَدْقَْألا  ِّتَِبثَو  اَنَْیلَع ًةَنِیكَس  َْنلِزْنَأَف 
“Allahım, Sen olmasaydın biz hidayete eremezdik, namaz kılamaz, zekât

veremezdik. Sen üzerimize sekîneni indir ve düşmanla karşılaşırsak bizim
ayaklarımızı kaydırma.” diyerek mukabele ediyorlardı.59

Onlar, en küçük dertlerini dahi Allah Resûlü’ne söylerlerdi . Bu büyük
kayanın durumunu da O’na haber verdiler. Manivelası elinde geldi ve onunla
taşı parçalamaya başladı. O, manivelasını taşa indirdikçe ondan kıvılcımlar
çıkıyor.. ve sanki aynı esnada Allah Resûlü’nde de vahiy ve ilham kıvılcımları
çakıyordu. Her vuruşta şunları söylüyordu: “Bana şu anda Bizans’ın
anahtarları verildi. İran’ın anahtarlarının bana verildiğini müşâhede
ediyorum... Bana Yemen’in anahtarları verildi. Şu anda bulunduğum yerden
San’â’nın kapılarını görüyorum.”60

Aradan birkaç sene geçiyor; Allah (celle celâluhu), Sa’d b. Ebî Vakkas ve
Halid b. Velid gibi büyük kumandanların kılıcıyla oraların fethini
Müslümanlara müyesser kılıyor ve bütün bu yerlerin anahtarları Allah
Resûlü’nün şahs-ı mânevîsine teslim ediliyor. Bu da, O’nun doğruluğunu ayrı
bir tasdiktir. Zaten tasdik etmemeleri de mümkün değildi; zira O, doğruluğu
temsil için gelmişti. Farzımuhal, eğer böyle “Olacak.” dediği şeyler, aslında
vuku bulmayacak dahi olsalardı, Allah (celle celâluhu), Habîbini yalancı
çıkarmamak için onları yine olduracaktı.

Nasıl olmasın ki, sahabenin meşhurlarından Berâ b. Mâlik (radıyallâhu anh)
için bile ُهََّربَـَأل ّللا  ِهٰ َىل  َمَسَْقأ َع ْوـَل   “Eğer herhangi bir meselede yemin etse,
Allah onu yemininde yalancı çıkarmaz.” denilmişti.61 Yani Berâ Hazretleri
eğer hiç olmayacak bir şeye, olsun diye yemin etseydi, Allah onu olduracaktı.
Hakikaten de, sahabe muharebelerde onu öne sürüyor ve âdeta onunla
galibiyetlerini garantilemeye çalışıyorlardı.62 Şimdi, sahabeden birine Cenâb-ı
Hak böyle bir hususiyet verir de Habîbine vermez mi? Şu kadar var ki O, görüp
de söylüyordu. Zira Allah (celle celâluhu) O’na bildiriyor, O da biliyordu...

2. Emniyet ve Zenginlik Müjdesi
Adiy b. Hâtim anlatıyor. (Adiy, Hâtem-i Tâî’nin oğludur. Önceleri



hıristiyandı. Aradı ve Allah Resûlü’nü buldu; buldu ve kurtuldu.) Bu şanlı
sahabi şöyle diyor: “Bir gün Allah Resûlü’nün huzurunda fakirlikten,
yoksulluktan ve eşkıyanın talanından bahsediliyordu. Buyurdular ki: ‘Gün
gelecek Hîre’den Kâbe’ye kadar bir kadın, tek başına yolculuk yapacak ve
Allah’tan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır.’

Adiy diyor ki: Bunları dinlerken; hayret içindeydim. ‘Tay’ kabilesinin
eşkıyaları varken, diyordum kendi kendime, bu nasıl mümkün olabilecek?
Devam ettiler: ‘Bir gün gelecek, Kisra’nın hazineleri sizin aranızda pay
edilecek.’ Sordum: Yâ Resûlallah! İran Kisrasının hazineleri mi? ‘Evet, İran
Kisrasının hazineleri.’ buyurdular. Hayretim daha da artmıştı. –Çünkü bu
sözlerin söylendiği devrede İran, en debdebeli günlerini yaşıyordu– ve yine
devam ettiler: ‘Öyle bir gün gelecek ki, o gün insan elinde zekâtıyla
dolaşacak da zekâtını verecek kimse bulamayacak.’ Ben, diyor Adiy: Bunların
ilk ikisini gördüm, ömrüm olursa üçüncüyü de göreceğim.”63

Adiy, bu üçüncü devri göremeyecekti. Fakat gün geldi, o devri görenler de
oldu: Ömer b. Abdülaziz devrinde, Allah Resûlü’nün dediği hakikat aynen
yaşandı.64 Şu anda Türkiye hudutları gibi otuz ülkeyi içine alan o büyük devlet,
gelir dağılımı bakımından öyle bir düzeye çıkmıştı ki, fakir denen tek bir fert
kalmamıştı. Zannediyorum bugün “Amerika ve bazı Batı ülkelerinde mevcut
hayat standardı, o devreyle kıyas kabul edilemeyecek kadar düşüktür.” desek
mübalâğa etmiş olmayız. Hem bugünkü devletlerin zengin olanlarında gelir
dağılımı o kadar dengesizdir ki, çok müreffeh hayat yaşayan fertlerin yanında,
izbelerde yaşayanlar da vardır. Hâlbuki o dönemde böyle bir dengesizlik de
ortadan kaldırılmıştı.

3. Ammar’ın Şehadeti
Mescid-i Nebi yapılıyor. Herkes harıl harıl çalışıyor. Kimi kerpiç yapıyor,

kimi de taşıyordu.. tabiî Allah Resûlü de çalışanlar arasında.. evet O da
sırtında kerpiç taşıyor. Ammar, bir aralık Allah Resûlü’nün yanına geldi..
sırtında da iki kerpiç vardı.. herhâlde naz makamında “Yâ Resûlallah! Bana iki
kerpiç yüklediler.” dedi. Allah Resûlü tebessüm buyurdu ve onun yüzündeki
tozu-toprağı mübarek elleriyle silerken de tam otuz sene sonra başına gelecek
bir ciğersûz hâdiseyi, َُةیِغَابْلا ُةَِئف  ْلا َكُلُتَْقت  َكـَحْي ! َُةئ veya) َو ِفْلا َكُلُتَْقت  ْرـِشْب ! َأ
65 َُةیِغَابْلا ) diyerek, Hz. Ali’ye başkaldıran bir bâgî cemaat tarafından şehit
edileceğini haber verdi ve onu uyardı.66



Evet, Sıffîn’de Ammar, Hz. Ali tarafındaydı ve o savaşta bu büyük sahabi
şehit düşmüştü. Hatta Hz. Ali taraftarları, bunu karşı tarafın haksızlığına delil
getirerek onlara “Siz bâgîsiniz.” demişlerdi.67 Evet, gerçi Sıffîn’de Hz.
Ammar’ın kanı dökülüyordu; ancak yere düşen her bir kan damlası âdeta, Allah
Resûlü’ne hitaben “Sadakte!” doğru söyledin, diyordu.

Evet, aziz okuyucu! Allah bildirmezse, insan bunları nasıl bilebilir? Bugün
kurgu filmlerde bazı kehanetlerde bulunuyorlar. Bunlar o kadar zor değil, çünkü
mukaddimeleri, başlangıçları var.. biraz hâdiseleri terkip etme kabiliyetiyle, bu
türlü meselelerde tahmin yürütülebilir. Hâlbuki Efendimiz’in gaybdan haber
verdiği hususların hiçbirinde başlangıç ve mukaddimât adına bir nokta dahi
mevcut değildi. Bu itibarla O’nun söylediklerinin onda birini bile, deha
çapında müthiş bir karîhaya sahip herhangi bir insanın söylemesi imkânsızdır.
Zira bu gibi meseleler aklın hudutlarını ve bizleri aşan meselelerdir.. yani gayb
gözü açık olmadan veya vahiyle müeyyet bulunmadan, bu gibi hususları
bilmenin imkânı yoktur. Öyleyse, Allah Resûlü kendiliğinden değil; Allah’ın
bildirmesiyle biliyor, söyledikleri de hep doğru çıkıyordu...

4. Din Adına Dinsiz Bir Kavim
Bir gün ganimeti taksim etmiş, orada duruyordu ki, birden, burnu basık,

gözleri çukur ve elmacık kemikleri çıkık bir adam çıkageldi. Belki de ileride
çıkacak bir topluluğu, o gün için o zat temsil ediyordu. Edepsizce Allah
Resûlü’ne şöyle hitap etti: “Bu taksim adaletli olmadı, âdil ol!” Evet, belki de
münafıktı; münafıktı ki, Allah Resûlü’ne böyle hitap edebiliyordu. Allah
Resûlü: ْلِد َْعأ ْمـَل  ِْنإ  ُتْرـِسَخ  ُتـْبِخ َو ْدـََقل  ِْل ؟ دَْعأ ْمــَل  اَِذإ  ْلِد  ْ عَي ْنَمَو   “Ben de
adaletli davranmazsam kim adaletli davranabilir ki? Eğer âdil olmazsam
haybet ve hüsrana uğradım, demektir.”  buyurdu.68 Cümledeki ت harflerini
muhatap sıgasına göre okursak; o zaman da: “Siz, haybet ve hüsrana uğradınız
demektir.” mânâsına gelir.

Bununla Allah Resûlü şunu anlatmak istemektedir: Eğer bir peygamber âdil
değilse o insanlar adaleti kimden öğrenecekler? Adaletin olmadığı bir zeminde
ise insanlar, haybet ve hüsrandadır. Öyle ise siz de haybet ve hüsrandasınız
demektir. Bir de, eğer ben âdil değilsem, kaybetmiş sayılırım. Hâlbuki Allah
(celle celâluhu) beni peygamber olarak gönderdi. Demek ki ben kaybetmedim..
o hâlde ben âdilim.

Hz. Ömer (radıyallâhu anh), Allah Resûlü’ne karşı nasıl konuşulacağını



bilmeyen bu küstaha haddini bildirmek için izin ister: “Bırak, şu münafığın
kellesini uçurayım!” der. Ancak Allah Resûlü müsaade etmez ve orada
mübarek dudaklarından gayba ait şu sözler dökülür:

“İleride bir kavim zuhur edecek. Ablak yüzlü, basık burunlu ve çekik
gözleri çukuruna girmiş bu kavim, Kur’ân okuduğunda kendi okuyuşunuzu
küçük görürsünüz. Ancak okudukları gırtlaklarından aşağıya inmez. Okun
yaydan fırladığı gibi, dinden çıkarlar, hatta, bunlardan birinin kolunda
büyükçe bir et beni vardır.” 69

Seneler hızla geçer. Sanki Allah Resûlü’nü tasdik için günler birbiriyle
yarışmaktadır: Nehrivan’da Hz. Ali bütün Haricîleri kılıçtan geçirir. Tam
Allah Resûlü’nün tarif ettiği şekilde bir insan getirilir ve Hz. Ali’ye müjde
verilir. Demek ki dinden çıkarak, dine karşı kavga verecek insanlar bunlardır.70

Zayıf bir hadiste Efendimiz, Hz. Ali’ye hitaben: “Ben Kur’ân’ın tenzili için
savaştım, sen de tevili için kavga vereceksin.”71 buyurmuştur. Yani Kur’ân
nazil olmaya başlayınca bütün insanlar bana karşı koydu; ben de bunlarla
mücadele ettim. Ve bir gün gelecek, Kur’ân’ı yanlış tevil ve tefsir edenler
olacak, sen de onlara karşı kavga vereceksin. Mevsimi gelince o da olmuş, Hz.
Ali (radıyallâhu anh) Haricîlere karşı kavga vermiş; okun yaydan çıktığı gibi
dinden çıkan bu insanlarla mücadelede bulunmuştur.

Evet, sanki bu burnu basık, elmacık kemikleri çıkık adam, Allah Resûlü’nü
tasdik için yaratılmış gibiydi. Öyle ki, onun bu menfî hâli, müsbet mânâda
Allah Resûlü’nü doğruluyordu. Tabiî, şeytanın, bir mü’mine musallat
olmasıyla, mü’minin ona karşı verdiği kavgada onun sevap kazanmasına
mukabil, şeytanın hayır adına bir şey kazanmaması gibi, bu adam da o şekilde
öldürülüp Allah Resûlü’nü tasdike vesile olmakla beraber, hiçbir şey elde
edemeyecektir. Evet, gerçi biz, onun o çirkin sima kitabında, Allah Resûlü’nün
doğruluğunu okumaktayız; ama bu ona hiçbir şey kazandırmamakta. Zira o bu
mevzuda sadece tali’siz bir vasıta...

5. Gemilerle Sefer ve Ümmü Haram
Ümmü Harâm binti Milhan, bir rivayete göre Allah Resûlü’nün sütten

teyzesi, diğer bir rivayete göre ise, annesinin yakın akrabası olması sebebiyle
teyzesi mesabesindedir. Allah Resûlü onun evine teklifsiz girer çıkar ve bazen
de orada istirahat buyururlardı. Bir defasında yine istirahat için yatmışlardı.
Tebessümle kalktılar; Ümmü Harâm binti Milhan sordu: “Yâ Resûlallah, niçin



tebessüm ediyorsunuz?” Buyurdular ki, “Ümmetimden bir topluluğun melikler
gibi gemilerle cihada çıktıklarını gördüm.” Kadın, “Dua etmez misin, ben de
onlardan olayım.” deyince, Allah Resûlü: “Sen onlardansın.” ferman ettiler.
Tekrar istirahata çekildiler. Biraz sonra yine  aynı şekilde tebessüm ederek
uyanıp Ümmü Harâm’a aynı sözleri söylediler. O da yine: “Dua etmez misiniz
onlardan olayım.” dedi. Efendimiz: “Sen evvelkiler arasında olacaksın.”
dediler.

Seneler geçer. Ümmü Harâm, kocası Ubâde b. Sâmit ile beraber Kıbrıs
seferine çıkar ve orada bineğinden düşerek vefat eder. 72

O günden bugüne de Müslümanlar, onların kabirlerini ziyaret ediyor,
başlarında gözyaşı döküyor. Tabiî dökülen her damla göz yaşı, aynı  zamanda
Allah Resûlü’nü tasdik mânâsını taşıyor. Çünkü Allah Resûlü gaybî bir
haberde bulunmuş ve bu haber milimi milimine doğru çıkmıştır. Bu doğruluğa
Kıbrıs, Kıbrıs tarihi ve onların oradaki merkadi tekzip edilmez bir şahittir.

Evet, Allah Resûlü’nün dedikleri, mevsimi gelince bir bir zuhur ediyor, biz
de bunları tarih aynasında müşâhede ile O’na şehadetimizi yeniliyor ve her
defasında da, vücudumuzu meydana getiren atomlar sayısınca “Doğru söyledin
yâ Resûlallah!” diyoruz.

Evet, belki bizim ifadelerimiz, bunu anlatmaya yeterli değil; fakat her
mü’minin vicdanında duyduğu ses öyle gürül gürül ki, duymazdan gelmek, bu
sesi inkâr etmek imkânsız gibi...

6. Benû Kantûrâ
İslâm âlemine musallat olacak bir milletten bahisle de Allah Resûlü şöyle

buyurur: ُفْلُذ ِنُیْعَْأل  ُراَغـِص ا ِهوُجُوْلا  ُضاَر  َءاَروُطْنَق عِ وَُـنب  َءا  ِناـَمَّزلا جَ ُرِخٰا  َناـَك  اَذ  ِ إَف
ِفو ُ نُْألا  “Ahir zamanda Benû Kantûrâ zuhur edecektir. Bunlar ablak yüzlü,

küçük gözlü ve basık burunludurlar.”73

Bazı tarih kitapları, bunların Moğollar olduğunu söyler. Zaten Allah
Resûlü’nün tarifi içinde İslâm âleminin başına gelen iki büyük ve dehşetli
tasallut vardır: Bunlardan biri Endülüs’te, Ferdinand tasallutudur ki, bu her
yönüyle tam bir barbarlık içinde cereyan etmiş; insanlar öldürülmüş,
kütüphaneler tahrip edilmiş ve kitaplar da yakılmıştır. İkincisi ise Moğol
felaketidir. Onlar da Mısır, Suriye ve Anadolu’da ne kadar kültür merkezi
varsa hepsini yerle bir etmiş, her tarafı harabeye çevirmiş, sonra da çekip
gitmişlerdir.



Allah Resûlü ümmetinin kaderiyle çok alâkadar olduğundan bu gibi
haberlerle onların dikkatini çekiyor ve âdeta diyordu ki; Ümmet-i Muhammed
cezalandırılmayı hak ettiğinde Allah (celle celâluhu), onlara karşı tedip unsuru
olarak zalimleri kullanır. Evet, zalim, Allah’ ın kılıcıdır. Önce onunla intikam
alır; sonra da döner ondan intikam alır. Yani zalim de zulmünde pâyidâr
olmaz;74 ancak evvelâ Allah (celle celâluhu) bu zalimleri Müslümanların
üzerine musallat eder. Sonra da tutar onları sarsar ve yerin dibine batırır.

İşte böyle bir suiakıbetten sakınmaları için, o şefkat âbidesi Allah Resûlü,
ümmetini ikaz ediyor, Allah’ın gazabını celbedici hareketlerden kaçınmalarını
tavsiye sadedinde başlarına gelecek belâ ve musibetleri, hem de o hâdiselerin
tasvirini yaparak haber veriyor.. evet, verdiği bu haberler, kendisinden tam
altı-yedi asır sonra meydana gelmekle O’nun hak resûl olduğunu ilân
etmektedir...

7. İstanbul’un Fethi
İstanbul fethedilecektir. O günkü adıyla “Konstantiniye” muhakkak

Müslümanların eline geçecektir. Hâkim, Müstedrek’inde Allah Resûlü’nün bu
haberini naklederken, bu muciznüma ihbarı: َمْعَِنلَف ُةَِّیني  ِطَْنطْـسُقْلا َّنَحَتْف  َُتل

ُشْیَج ْلا َكــِلٰذ  ُشْیَجْلا  َمـْـع  َِنلَو اــَھُریَِمأ  ُریِم  َْألا  “Konstantiniye elbet bir gün
fetholunacaktır; onu fetheden asker ne güzel askerdir; ve onu fetheden
kumandan ne güzel kumandandır.” cümleleriyle verir.75

Hemen her devrin büyük kumandanları ve cihangir bahadırları, hem de ta
sahabe devrinde başlayarak, bu kutlu habere mâsadak olmak için defalarca
İstanbul’a kadar gelmiş ve geriye dönmüşlerdir. İşte Ebû Eyyub el-Ensarî de o
gelip dönenlerden geriye kalmış, İstanbul’un bağrında, İstanbul’un gerçek
değeri bir inci gibidir. Ben burada herkesin malumu olan bazı hususları tekrar
etmekten hem sıkılıyor, hem de zaman israfı sayıyorum ama, yine de hicap duya
duya bir iki hususu arz etmeden geçemeyeceğim:

İstanbul fethedildiği gün surlara çıkıp, sancağını diken Ulubatlı Hasan,
sıradan bir nefer değildi; o Enderun’da yetişmiş bir zabitti ve aynı zamanda
Fatih’in ders arkadaşıydı.

O devrede onlar birkaç kişiydiler. İstanbul’un ilk kadısı Hızır Çelebi,
Ulubatlı Hasan ve bir de cihan fatihi Muhammed Han Hazretleri bunlardan
sadece üçü. Beraber okumuş, beraber yetişmiş ve aynı ders halkasında
talebelik yapmışlardı.



Ulubatlı, surlar aşıldığı gün vücudu bitevî delik deşik olması pahasına,
surlara çıkmış ve pek çok yara bere içinde olmasına rağmen bayrağı surlara
dikmeye muvaffak olmuştu. Bir müddet sonra da Fatih bu levendin başı
ucundaydı. Ulubatlı son anlarını yaşıyordu. Dudağındaki tebessüm Fatih’i
hayrete düşürmüştü. Sordu: “Niçin tebessüm ediyorsun?” Cevap verdi: “Biraz
evvel buraları Allah Resûlü teftiş ediyordu. O’nun gül cemalini gördüm.
Sürûrum bundandır..”

Dokuz asır evvel haber vermişti. Dokuz asır sonra da orayı fethedecek
ordunun içinde bulunuyordu. Ben de, buna itimaden, hep diyorum ve hep
diyeceğim: “Üç-dört kişi dahi olsa, samimî bir kalble, dine hizmet için bir
araya gelseler; muhakkak Allah Resûlü’nün ruhaniyâtı orada hazır olacak,
onları ve orayı şereflendirecektir.”

İşte, İstanbul’un fethi de sıdkın diğer şahitleri misillü Allah Resûlü’nün
doğruluğunu gösteren delillerden biri olduğu gibi, Ebû Eyyub el-Ensarî de bu
şehadetin inandırıcı ayrı bir şahidiydi; zira orasının fethedileceğini ilk
duyanlardan birisi de oydu.. ve onun içindi ki, ta Medine’den kalkıp gelmiş ve
cesedinin İstanbul’a defnedilmesini vasiyet etmişti.76

bc. Uzak İstikbal
1. Vehen (Dünya Sevgisi – Ölümden Korkma)
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) günümüze çok yakın hâdiselerden de

haber vermişti. İşte bunlardan biri:

ْنِمَو ٌِلئاَق : َلاَقَف  اَھِتَعْصَق  َىِلإ  َُةلَكَْألا  ىَعاََدت  اَمَك  ْمُكَْیلَع  ىَعاََدت  َْنأ  ُمَمُْألا  ُكِشوُي 

َّنَعِز ـ َْنَیلَو ِلْیَّسلا ، ِءاَثُغَك  ٌءاَثُغ  ْمُكَِّنكٰلَو  ٌرِیثَك  ٍذِئَمْوَي  ْمُتْنَأ  َْلب  َلاَق : ٍذِئَمْوَي ؟ ُنَْحن  ٍةَِّلق 

َلاَقَف .َنَھَوْلا  ُمُكِبوُلُق  ِيف  ّللا  ُهٰ َّنَفِذَْقَیلَو  ْمُكْنِم  ََةباَھَمْلا  ُمُكِّوُدَع  ِروُدُص  ْنِم  ّللا  ُهٰ

ِتْوَمْلا ُةَّیِھاَرَكَو  َایْنُّدلا  ُّبُح  َلاَق : ُنَھَوْلا ؟ اَمَو  ّللا  ِهٰ َلوُسَر  َاي  ٌِلئاَق :

“Ümmetler, milletler, insanların birbirlerini sofraya davet etmeleri  gibi
birbirlerini sizin üzerinize davet edecek ve üzerinize üşüşecekler.” Birisi
sordu: “Bizim azlığımızdan mı?” Allah Resûlü: “Hayır, aksine siz o  gün çok
olacaksınız. Fakat selin sürüklediği çer çöp gibi.. Allah, düşmanlarınızın
kalbinden size karşı duydukları korkuyu kaldıracak ve sizin kalbinize de
‘vehen’ atacak”  dedi. Yine birisi sordu: “Ey Allah’ın Resûlü, vehen nedir?”
Cevap verdi: “Ölüme karşı isteksizlik ve dünya sevgisi!”77



Bu ifadelerden, ilk bakışta şu mânâları anlıyoruz: Bir gün gelecek, milletler
yığın yığın üzerimize çullanacaklar. Sofrada yemeği taksim eder gibi, yeraltı-
yerüstü servetimizi aralarında paylaşacaklar. Evet, bütün yeraltı ve yerüstü
servetlerimize el koyacak ve gözümüzün içine baka baka âdeta sofralarımızı
yağmalayacaklar. Evet biz, lokmayı hazırlayıp önlerine koyacağız, onlar da
doymak bilmeyen bir iştiha ile önlerine konan şeyleri yutacaklar.

Bütün bunlar niçin olacak? Çünkü o zaman biz, artık köklü bir ağaç değiliz
de ondan. Hatta selin sürüklediği çer çöp gibiyiz de onun için. Evet, bizim
mizaç, meşrep, hizip ve anlayış farklılığı ile birbirimizi yiyip bitirmemize
karşılık, onlar dünyevî hasis menfaatler etrafında birleşti, bütünleşti ve bizleri
sindirdiler. Önceleri onlar bizden korkuyorlardı. Çünkü biz, onların ölümden
kaçtıkları gibi ölümün üzerine gidiyor ve dünyayı istihkar ediyorduk. Hâlbuki
şimdi biz ölümden kaçıyor ve dünyayı da onlardan daha çok seviyoruz. Onlar
da bizim bu zaafımızı işleterek, bizi en can alıcı yerimizden vuruyorlar.

İlk bakışta haçlı seferlerini hatırlatan bu hadisin, biraz daha derin
düşünülürse çok daha yakın bir tarihte cereyan eden hâdiselere de işaret ettiği
açıkça görülecektir.

Raif Karadağ “Petrol Fırtınası” adında bir kitap yazdı. Daha sonra o fırtınayı
çıkaranlar tarafından da öldürüldü. Çünkü o kitapta 19. ve 20. asır Türk
insanının mâkus tali’i ve gadr u efgânı, mütecavizlerin de “hayhuy”u vardı.

Devlet-i Âliye’nin –ben ona imparatorluk denmesinin karşısındayım. Çünkü
o devlet bir imparatorluk değildi. Sahabe ve tâbiîn devrinden sonra, gelmiş
geçmiş en muhteşem bir devletti ki, dense dense ona “Devlet-i Âliye” denir–
üzerine nasıl bir sofra gibi üşüşülmüştü.! Bütün dertleri, bu geniş ve bâkir
toprakların yeraltı-yerüstü zenginliklerini elde edebilmekten ibaretti. Tarih
boyu cereyan eden açık haçlı hareketlerinin en ağırı, bu kapalı küfür tecavüzü
yanında yine hafif kalırdı. Evet, birbirlerini bir sofraya çağırır gibi çağırmış ve
bir ülkenin bütün varlığını aralarında paylaşmışlardı...

Hz. Osman ve Hz. Ali’yi (radıyallâhu anhumâ) o devrin hıyanet çarkını
çeviren bir zihniyet arkadan vurmuş, Asr-ı Saadet’i kana boyamıştı; Âl-i
Osman’ı da onların torunları arkadan vurdu ve İslâm dünyasını başsız
bıraktılar.

Hazırlanmış ve donatılmış bir sofraya koşuyor gibi üzerimize üşüştü ve
Âkif’in ifadesiyle: “Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ!” bir



araya gelerek Devlet-i Âliye’yi talan ettiler...
Bir kısım saldırganlar bir zamanlar bize belli bir zihniyetle saldırmıştı ve

bu, o günün bağnaz Avrupalısının saldırısıydı. İğfal edilmiş bu zavallı yığınlar,
akıllarınca Hz. Meryem’in merkadini kurtarmaya geliyorlardı. Hâlbuki bizim
nazarımızda Hz. Meryem onların düşündüklerinden de, inandıklarından da daha
faziletliydi. Çünkü biz onun, Cennet’te Efendimiz’e zevce olacağına inanıyor ve
ona mü’minlerin anası gözüyle bakıyorduk.78 Aynı zamanda eğer Hz. Meryem
hayatta olsaydı, onu da rahatsız edecek olan, onların bâtıl ve köhne
düşüncelerine karşı onun gerçek hakikatinin müdafileriydik...

Demek istediğim şudur: Allah Resûlü’nün mevzua esas aldığımız
hadislerinde işaret buyurdukları bu köhne zihniyetin neticesi, hazırlanan haçlı
seferleri değildir; belki yakın tarihte bütün dehşetiyle gördüğümüz ve hâlâ
görmekte olduğumuz, korkunç bir küfür ittifakıdır ki, henüz İslâm âlemi onlara
sofra olmaktan kurtulabilmiş değildir. Görüldüğü gibi, on dört asır evvel
söylenenler, bugün, kelimesi kelimesine tahakkuk etmekte, görülmekte ve
yaşanmaktadır.

2. Komünizm Fitnesi
İbn Ömer anlatıyor: “Allah Resûlü, bir gün şark tarafına dönerek”: َِّنإ ََالأ 

ِناـَطْیَّشلا ُنْرَق  ُع  ُلَْطي ُثْیَح  ْنـِم  اـَن  ُهاَھ َةَنْتِفْلا   “Dikkat edin, fitne bu taraftan,
şeytan çağının yayıldığı yerden zuhur edecektir.” buyurdular.79

Çok kuvvetli bir ihtimal ile bu hadisleriyle Efendimiz, günümüzde, garbın
zalim ve kâfirlerine alternatif olarak şarkta zuhur edecek olan fitneye işaret
buyurmaktadırlar.

Metinde geçen نْرَق  kelimesi boynuz mânâsına geldiği gibi çağ ve asır
mânâsına da gelir. Onun için bu kelimeye “boynuz” mânâsından ziyade “çağ”
ve “asır” mânâlarını vermek daha muvafıktır. ِناـَطْیَّشلا ُنْرَق   “Şeytan Çağı”
demektir ki Asr-ı Saadet’in mukabilidir. İnkâr-ı ulûhiyet esası üzerine kurulmuş
ateist, ibâhiyeci ve dünden bugüne, şeytanın, nefs-i emmare vasıtasıyla insana
fısıldamaya çalıştığı bütün fenalıkların birden hayata geçirilmesi sistemi.
Kapitalizmin nesebi gayr-i sahih evlâdı bu ürpertici sistem, günümüzde can
çekişiyor olmasına rağmen hâlâ yeryüzünde, din, diyanet, mukaddesat, tarih ve
hatta demokrasi düşmanlığının rakip kabul etmez şampiyonluğunu sürdürmekte
ve bir korkulu rüya olmaya devam etmektedir ki;80 zannediyorum Allah Resûlü
de bütün efradı içinde, bilhassa bu sistemin hâkim olduğu döneme “Şeytan



Çağı” diyor. Ve bu çağla gelen cihanşümul krizlere karşı ümmetini uyarıyor.

3. Fırat’taki Hazine
Yine buyuruyor: ْنِم ٍَلب  َْوأ َج  ) ٍبـَھَذ ْنـِم  ْنَـع َكْنـٍز  َرــِسْحَي  َْنأ  ُتا  َرُفْلا ُكِشوُي 

ًا ئْیَش ُهْنِم  ْذُـخَْأي  َفَال  ُهَرَضَح  ْنَمَف  ٍبـَھَذ )  “İhtimal Fırat’ın suyu çekilir; ve
altın’dan bir dağ zuhur eder. Kim orada bulunursa bir şey almasın.”81

Bugüne dek Fırat’ın başında dünya kadar katliamlar meydana geldi. Yakın
tarihten başlayacak olursak, Fırat’a yakın yerde Irak ve İran savaşı oldu.
1958’de yine Fırat’a yakın bir yerde çok ciddî kıyım yapılarak Allah
Resûlü’nün torunları katledildi.. ancak, yukarıdaki hadisten, bu iki hâdiseyi
çıkarmak uygun olmasa gerek. Belki, daha sonra olması muhtemel bazı
hâdiselere işaret aramak daha uygun olur:

Meselâ: Fırat’ın suyu, altın değerinde olacak bir devreye, mecaz yoluyla bir
işaret olabileceği gibi yapılacak barajlardan elde edilecek gelirlere de “altın”
sözüyle işaret olabilir. Ayrıca, Fırat’ın suyu tamamen çekilerek, altında çok
büyük altın ve petrol yataklarının çıkacağı da bildirilmiş olabilir. Ayrıca,
toprak çökmeleri neticesinde böyle bir madenin de bulunması mümkündür.
Fakat ne olursa olsun o bölgenin, İslâm âleminin bünyesinde, bir dinamit gibi,
potansiyel bir tehlike olduğunun anlatılmasında şüphe yoktur. Bunlar bugün
zuhur etmiş şeyler değil; ileride zuhur edecek hâdiselerdir.. ve o günleri gören
insanlar, Allah Resûlü’ne bir kere daha bütün kalbleriyle “Sadakte – Doğru
söyledin!” diyecek ve imanlarını yenileyeceklerdir.

4. İseviyetin Tasaffisi
İki Cihan Serveri, İseviyetin tasaffi ederek Muhammedî ruhla

bütünleşeceğini söylemektedir.82 Evet, o gün, inkârın temsilcileri, inananları
derdest ettikleri esnada, gök kuvvetini elinde tutanlar, Allah’ın yardımıyla
Müslümanların mâkus tali’ini bir kere daha değiştirecek ve ilhadın burnu bir
kere daha kırılacak.. cihanşümul bu boğuşmada her taraf cenazelerle dolacak ve
yeryüzünü dolduran bu cenazeleri de kartallar taşıyacaktır.83 Bu kartalların
belli bir müesseseye işareti ne kadar mânidardır!

5. Tarımdaki Islahlar
Tarım sahasında ıslahat yapılacak. Yapılan bu ıslahat sayesinde yirmi kişinin

ancak yiyebileceği narlar olacak, bir nar kabuğunun altında bir insan
gölgelenebilecek.84 Yine buğday taneleri de, o denli büyük olacak. Bunlar



bizim şu anda görmediğimiz; fakat ileride muhakkak görülecek hususlardır.
Bunlar görülecek ve: “Sen, Allah’ın Resûlü’sün!” denilerek Allah Resûlü’ne
olan bağlılık yenilenecek ve kuvvet kazanacaktır. Çünkü asırlar O’nu
doğrulamakta ve bütün dedikleri bir bir gün yüzüne çıkmaktadır.

Bizler meşîme’nden doğacak ferdâya hayranız. O öyle bir ferdâdır ki, ondan
başka ışık yok..! O bir sönse, hayat artık ebedî leyl-i yeldâdır. Âkif, ruhun şâd
olsun!

6. Günümüzdeki Dengesizlikler
Biz yine günümüze bakan işaretlere dönelim. Allah Resûlü buyuruyor: َِّنإ

اَھَجْوَز َُةأْرَم  ْ لا َنیِعُت  ىَّتـَح  ِةَراـَج  ِّتلا َّوُـشُفَو  ِةَّصاـَخْلا  َمي  ِلَْـست ِةَعاَّسلا  ِيَدـَي  َن  َْيب
َِمل َ قْلا َروُھُظَو  ِقـَحْلا  ّ َِة  داَھَـش َناَمِْتكَو  ِروُّزلا   َ ةَداَھَـشَو ِماَحْرَْألا  َعْطَقَو  ِةَراـَجِّتلا ، َىل  عَ

“Kıyamete yakın hususî selâmlaşma (yani selâm vermede şahıs belirleme)
olur, ticaret revaç bulur. O kadar ki kadın  kocasına ticarette yardımcı olur.
Sıla-i rahim kesilir. Yalan yere  şahitlik yapılırken hak yere şehadet
ketmedilir. Kalem teşvik görür.”85

Bu hadis, hiçbir tevil ve tefsire tâbi tutulmadan günümüzü bütün çıplaklığı
ile ele vermektedir.

Ticaret revaç bulur. Öyle revaç bulur ki, milyarlık, trilyonluk yatırımlar
yapılır. Sadece reklâm için milyonlar, milyarlar harcanır. Ve çoğu kere kadın,
ticarette reklâm aracı olarak kullanılır. Bazen de kadın doğrudan ticaretin içine
girer ve çarşıda-pazarda, panayırda-fuarda, reklâmı kendilerinden reklâmcılar
olarak dolaşır. Bu sözlerimizle sakın ticaretin aleyhinde bulunduğum
zannedilmesin; ben sadece Efendimiz’in verdiği haberin doğruluğuna işaret
etmek istiyorum.

Sıla-i rahim koparılacak. Anne-baba ve yakın akraba hakları ayaklar altına
alınıp çiğnenecek. Ana-baba yaşlanıp işe yaramaz hâle gelince, yani tam şefkat
ve ilgiye muhtaç oldukları bir devrede, huzur evlerine gönderilecek ve bu yaşlı
insanlar evlerinde yitirdikleri huzuru, orada bulmaya çalışacak.. Cenâb-ı Hak
kendinden sonra en büyük hakkı onlara vermesine rağmen86 O’nun bu emri
dinlenmeyecek ve onlara karşı, en vahşi barbarlara rahmet okutacak en
küstahça muameleler reva görülecek. (Anlatılanlar, günümüze uyuyor mu,
uymuyor mu, bunu sizin idrakinize ve irfanınıza havale etmekle yetineceğim.)

Kalem teşvik görecek, matbaalar harıl harıl çalışacak; gazete, dergi ve
kitaplar basacak. Kitap ve yayınevleri, durmadan kitap ve ansiklopedi



neşredecekler, kütüphanelerin rafları binlerce çeşit kitapla dolup taşacak.
Yazmak bir meslek hâline gelecek ve yazarlık revaç bulacak.

Yalan yere şehadet, ortalığı saracak ve doğru şahitliğe kimse yanaşmayacak.
Cemiyet, âdeta bir yalan fabrikası hâline gelecek ve hayat büyük ölçüde yalan,
hıyanet ve aldatma yörüngeli olacak...

Mesele o kadar açık ve seçik olarak ifade ediliyor ki, burada bazılarının
aklına “Acaba bu sözler hakikaten Efendimiz’e ait midir?” diye bir tereddüt
gelebilir.

Cevap gayet basittir: Bu sözler, en az on üç asır evvel tedvin edilmiş olan
hadis kitaplarında mevcuttur. Eğer bu sözleri Allah Resûlü söylemediyse, ya
kim söylemiştir? Kendisinden bu kadar asır sonra meydana gelecek hâdiseleri,
gözle görürcesine kim ifade edebilir? Hem, eğer bu sözler Efendimiz’e ait
değilse, bu sözlerin sahibinde de, en az Efendimiz kadar bir nurlu bakış olması
gerekmez mi? Tarihte Allah Resûlü’ne denk bir ikinci insan var mıdır ki, bu
sözler ona isnat edilsin. Hayır; gaybe ait bu ifadeler, Allah Resûlü’ne aittir.
Rabbi, O’na öğretmiş, O da bize haber vermiştir. Evet, günümüzde zuhur eden
bu hâdiseler, Allah Resûlü’nün, sözlerinde ne kadar doğru olduğunu apaçık
göstermektedir.

7. İlmin Yaygınlaşması
Bir hadis-i kudsîde Efendimiz, Cenâb-ı Hakk’ın bir buyruğunu şöyle intikal

ettirir: ُریِغَّصلا ُّرُحْلاَو وَ ُدْبَعْلاَو   ُ َةأْرَمْلاَو ُلُجَّرلا  َُه  َملْعَي ىَّتَح  ِناَمَّزلا   ِ رِخٰا ِيف  َمْلِعْلا  ُّثُب  أَ
ُرِیبَكْلاَو  “Ahir zamanda ilmi öyle bir neşredeceğim ki, erkek de öğrenecek

kadın da. Hür de öğrenecek, köle de. Küçük de öğrenecek büyük de.”87

Her seviyede açılan okullarda, her sınıf insan, ilmi öğrenecek ve âdeta bu
mevzuda birbirleriyle yarışır hâle gelecekler. Günümüzde açılan bunca okul,
kurulan bunca üniversite ve dünya çapında yaygınlaştırılan ilim ve iletişim
araçlarının bu mevzuda seferber edilmesi gösteriyor ki; Allah Resûlü,
Rabbinden rivayetle söylediği bu sözünde, ilim ve bilim çağına işaret
buyurmakta ve bu mevzudaki gelişmeler de O’nu doğrulamaktadır. Sanki
kurulan her ilim müessesesi hâl diliyle, Allah Resûlü’ne hitaben: “Sen, doğru
sözlüsün!” demektedir. Zaten ilim asıl mecrasına döndürülebildiğinde, ilimler
bunu bizzat söyleyecektir..!

8. Kur’ân’dan Kaçış



Ve yine Allah Resûlü günümüze tam uyan bir hadislerinde: ُةَعاَّسلا ُموَُقت  َال 
اًبيِر ُمَالْسِْإلا َغ َنوُكَيَو  اًراَع  ّللا  ِهٰ ُباَِتك  َلَعْجُي  ىَّتَح   “Kur’ân bir utanma mevzuu ve

İslâm da garip olmadıkça kıyamet kopmaz.” buyuruyorlar.88

Kâfir küfrünü açıkça ilan ederken, Müslüman Müslümanlığını sanki
utanılacak bir şeymiş gibi utanarak, sıkılarak söyleyecektir. Onlar, kendi
düşünce ve kendi neşriyatlarını otobüste, uçakta ve daha başka yerlerde açıkça
reklâm etmelerine karşılık, Müslümanlar, Kur’ân’ını açıp okuyamayacaklar.
Öyle bir psikolojik baskı altında kalacaklar ki, zâhiren bir yasak konulmasa da
o baskı altında Kur’ân yanlısı olmayı ar edip saklayacaklar.

Şimdi bu gerçeği inkâr etmeye imkân var mı? Evet, günümüzde Müslümanın
yaşadığı dramlardan birisi de bu değil mi? İslâm, her şeyiyle garip hâle
gelmedi mi?

Acınacak durumumuzun tasvirini, daha fazla uzatmadan noktalayalım. Bütün
bunları Allah Resûlü, hem de asırlarca evvel aynen olacağı şekliyle haber
verdi.. ve verilen haberler de, mevsimi gelince, en küçük teferruatına kadar
vuku bulup Allah Resûlü’nü tasdik etti. Bilmem, bütün bunlar, dönüp yeniden O
Zât’a biat etmemize yetmiyor mu..?

9. Zaman Mefhumu
Başka bir hadislerinde de, kıyamet alâmeti olarak, Kur’ân’ın utanılacak bir

mevzu hâline getirileceğini anlattığı yerde Allah Resûlü, hadisin devamında:
“Zaman ve mesafelerde yaklaşma olmadıkça kıyamet kopmaz.”
buyurmaktadır.89

Hadiste geçen “tekarub” kelimesi, iki şeyin birbirine yaklaşması, demektir.
Bununla da Allah Resûlü, hem zamanın izafiliğine, hem de o devreye göre çok
uzun zamanda yapılan şeylerin, daha kısa zamanda yapılabileceğine işarette
bulunmuştur. Sanayi ve teknolojideki inkılâplarla, hemen her sahada korkunç
sürat çağına girildiği artık çocukların bile bedîhî saydığı şeylerdendir. İşte,
hadis-i şerifte buna işaret buyrulduğu gibi, bugünün –artık mesafeleri iyice
kısaltan– süratli vasıtalarına da işaret edilmektedir. Ayrıca, astronomi ve
astrofizikle meşgul olanların anlayabileceği bir meseleye de burada parmak
basılmaktadır. Yeryüzü, zamanla elips şeklini almaktadır. Bu değişiklik, zaman
üzerine de tesir edecek ve biz farkına varmadan, saatlerimizde, dünyanın
durumunda değişikliğe tesirli olabilecektir!

Benim bu hadisten anladığım bir başka mânâ daha var, o da şudur: Zamanın



itibarî bir vücudu vardır. Fakat nerede olursa olsun zaman yine zamandır.
Meselâ, Boğa burcuna gidiniz ve oradan kırk milyon ışık hızı ötede, saniyede
yüz elli bin kilometre hızla uzaklaşan bir nebülöza bakınız; çok farklı
zamanlara şahit olacaksınız. Işık hızının yarısı süratinde uzaklaşan bir
nebülözda da bu birim bir zaman ölçüsüdür; nispetler mahfuz, daha aşağıdaki
seviyedekiler için de...

Evet, bir gün beşer güneş sisteminin dışına çıkma imkânı bulursa, herhâlde
şu andaki zaman anlayışı orada tamamen alt üst olacaktır.

İşte sırlı ve sihirli iki kelime ile, ileride bizim zaman anlayışımızla ve çok
daha başka zaman ölçülerinin hepsine birden Allah Resûlü “tekarub-u zaman”
ifadesiyle işaret ediyor.

Şimdi soruyoruz: Acaba bu sözler, bir beşer sözü olabilir mi? Zaman ve
mekân, kudret elinde evrilip çevrilen Zât’tan başka bu hakikatleri kim bilebilir?
Rica ederim, bunlar, ümmî bir Zât’ın, ümmî bir devirde bilebileceği şeyler
midir? Elbette hayır. Fakat O’na bütün bunları bildiren Allah’tır. O, sadece
Cenâb-ı Hakk’ın kendine bildirdiklerini haber vermiştir.

Günler, aylar, yıllar ve asırlar geçiyor. İlim ve teknik, dev adımlarla
ilerliyor, neticede varılan hedefte, Allah Resûlü’nün o meseleyle alâkalı
asırlarca önce görüp bildirdiği hakikate ulaşıyor ve ilim adamı, bu mevzuda
hayranlığını gizleyemiyor, bütün gönlünün coşkunluğuyla Allah Resûlü’nü
tasdik edip: “Sen doğrunun ta kendisisin yâ Resûlallah!” diyor.

10. Faizin Yaygınlaşması
Bir gün, faiz sistemi alabildiğine yaygınlaşacak ve bizzat faiz yemeyene dahi

onun tozu toprağı bulaşacaktır. İşte günümüzün en büyük illetlerinden biri olan
ve her gün o korkunç buudlarıyla daha da yaygınlaşan bu maraza, Allah Resûlü
şu hadisleriyle işaret buyurmaktadır: ْمُھْنِم ىَق  ْبَي ٌناـَمَز َال  ِساَّنلا  َى  لَع ََّنِیتَْأَیل 

ِهِرَابُغ َُهباََصأ ِمْن  ْلُكَْأي  ْنَمَف َلْم  َابِّرلا  ُلـِكٰا  َّال  ِإ ٌدََحأ   “İnsanlar üzerine öyle günler
gelecek ki, faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak. Yemeyene dahi tozu toprağı
bulaşacak.”90

Hadiste iki hususa dikkat çekiliyor:
Birincisi: Devletin bütün parası, faiz çanağı içinde kaynadığından,

bankalarla banka olmayan müesseseler müşterek hareket ettiğinden; insan ne
kadar hassas davranırsa davransın, muhakkak hayatı kuşatan bu sârî illetten
nasibini alacaktır. Yani onun üzerine de bir şeyler sıçrayacaktır. Ancak bu



durumda insan, sadece niyetiyle kurtulabilecek ve niyeti onun sığınağı
olacaktır.

İkincisi: Arapça’da toza toprağa bulanmanın ayrı bir mânâsı daha vardır.
Bir kısım kimseler, faiz yiyecekler, yemeyenler de onun tozuna toprağına maruz
kalacaklardır. Kapitalist zümre, faizle servetlerini nemalandırıp, inkişaf
ettirirken, proletarya sınıfını da aynı seviyede sefilleştirecek ve bu iki sınıf
arasındaki amansız bir mücadele, cemiyeti toza toprağa, yani kargaşaya
boğacak ve bir gün herkesi rahatsız edecek seviyeye ulaşacaktır.

Zannediyorum bunların hepsi olmuştur ve olmaktadır. Günümüz insanı her iki
yönüyle de hadisin işaret ettiği bu hususları bütün çirkinliğiyle müşâhede
etmektedir. Ve yine günümüzde artık faize –dolaylı ve direkt– bulaşmayan bir
ticarî kuruluş yok gibidir. Dünya çapında bütün ticaret, bu anlayışın çarkları
arasında dönüp durmaktadır ve bütün dünyada faiz muamelesi tıpkı bir mal
mübadelesi, bir para alışverişi gibi kabul edilmektedir.

İki Cihan Serveri, günümüz insanının maruz kaldığı faiz krizine çok önceden
ümmetinin dikkatini çekmiş ve uyanık davranmalarını, faiz bataklığına
düşmemelerini tenbih etmişti ama, gel gör ki, bugün bütün İslâm âlemi
gırtlağına kadar faiz bataklığı içinde çırpınıp duruyor ve henüz bu çirkef
içinden sıyrılıp çıkma mevzuunda da herhangi bir gayreti yok gibi... Hâlbuki
İslâm, faize karşı harp ilan eden bir dindir.91

Keşke Müslümanlar, Kur’ân’ın bu mevzudaki tehditkâr ifadelerinin hiç
olmazsa bir kısmını anlayabilselerdi, bugün birer faizzede olarak dünyanın en
derbeder milletleri arasında bulunmayacaklardı!..

11. Mü’minin Gizleneceği Zaman
Yine günümüzü tablolaştıran bir başka hadis: ٌناَمَز ِساَّنلا  َىلَع  ِيتْأــــَي 

َمْوَیْلا ُمُكِیف  ُق  ِفاَنُمْلا يِفْخَتَْسي  اَمَك  ْمِھِیف  ُنِمْؤُم  ْلا يِفْخَتَْسي   Yani: “İnsanların
üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o günün mü’mini, onların arasında
gizlenecek, aynen bugün münafığın sizin içinizde gizlendiği gibi...”92

O devrede münafık nasıl davranıyordu? Kendisini hissettirmemek için hangi
çarelere başvuruyordu; aynen mü’min de onun gibi davranmak, kendini
gizlemek, ibadetlerini gizli gizli yapmak ve bu şekilde bulunduğu yeri korumaya
çalışmak zorunda kalacaktır.. yoksa onu iflah etmeyeceklerdir. Bu şerr-i
mütegallibe, inançlı ve iffetli mü’minleri bağrında barındırmak istemeyecektir.
İş yerleri ve devlet kademelerinin bazı kesimleri, onlara tamamen kapalı



tutulacak ve onlar cemiyet içinde hor ve hakir görülecektir.
Başka bir hadis de aynı hususu takviye eder mahiyettedir: “Fitneler olacak.

O gün kişi namazından dolayı ayıplanacak. Aynen zina eden bir kadının
bugün ayıplandığı gibi.”93

Tabiî ki hadiste zina eden kadının ayıplanmasına teşbih, o günün anlayışı baz
alınarak yapılmıştır. Hâlbuki günümüzde, hususiyle de bazı yörelerde o bir
meslek sayılmaktadır.

Evet, eğer belli bir dönemde gelip geçenler sayılmazsa, namazından dolayı
insanların horlandığı, ayıp bir iş yapmış gibi suçlandığı ve şer güçlerin
hâkimiyeti altında inim inim inlediği günler de gelecek ve mü’min, bu afeti de,
gizlenmek suretiyle geçiştirecektir.

12. Tâlekan’da Petrol
Allah Resûlü buyuruyor:

ٍةَِّضف َالَو  ٍبَھَذ  ْنِم  ْتَسَْیل  اًزوُنُك  ِهِیف  ِّلل  ِهٰ َِّنإَف  ِناََقلاَّطِلل ! اًحْيَو 

Arapça’da “Veyh” buruk bir tebessüme benzer müjdeler için kullanılır. Hz.
Ammar’ın şehit edileceğini bildirdiği zaman da, Allah Resûlü aynı tabiri
kullanmış ve ُراَّم َاي عَ َكَحْيَو   demişti.94

“Tâlekan” ise, Kazvin’de petrol yatakları bol bir mıntıkanın adıdır. Hadiste,
Efendimiz meal olarak: “Müjde Tâlekan’a! Orada Allah’ın gümüş ve altın
cinsinden olmayan hazineleri var.” demişlerdir.95

İleride oralarda daha başka madenler de bulunabilir. Bulunan şey, uranyum
veya elmas yatakları da olabilir. Ve bunlar neticeyi değiştirmez. Efendimiz,
altın ve gümüş cinsinden olmayan bir hazineden bahsetmektedir.. ve günümüzde
bunlar ortaya çıkmış durumdadır. Demek ki Tâlekan’da çıkan petrol dahi, Allah
Resûlü’nü tasdik etmekte ve O’nun doğruluğunu haykırmakta...

13. Ehl-i Kitab’a İttiba
İslâm âlemi, kendinden evvelki ümmetleri, yani Hıristiyan ve Yahudileri,

adım adım, karış karış takip ve taklit edecek; hatta onlardan biri başını bir
keler deliğine soksa Müslümanlar da onları aynen takip edip başlarını oraya
sokacaklar. Aleyhissâlatü Vesselâm Efendimiz bu hususu, şu veciz ifadeleriyle
beyan buyurmaktadırlar:

ِرْحُج ِيف  اوُلَخَد  َْول  ىَّتَح  ٍعاَرِِذب  اًعاَرِذَو  ٍرْبِِشب  اًرْبِش  ْمُكِلْبَق  ْنِم  َنيِذَّلا  َنَنُس  َّنُعِبَّتََتل 



؟ ْنَمَف َلاَق : ىَراَصَّنلاَو ؟ َدوَُھیْلٰا  ّللا ! ِهٰ َلوُسَر  َاي  اَنْلُق : .ْمُھوُمُتْعَبَّتَال  ٍّبَض 

“Sizden evvelkileri öyle takip ve taklit edeceksiniz ki, karış karış, kulaç
kulaç onların ardından gideceksiniz. Hatta onlar başlarını bir keler deliğine
soksalar, siz de aynı şeyi yapacaksınız.”

Sahabe “Sizden evvelkiler” cümlesinden kasdolunanın Hıristiyan ve
Yahudiler mi olduğunu soruyor. Allah Resûlü : “Başka kim olabilir ki!?”
mânâsına ْنَمَف  buyuruyorlar.96

Bugün bizim ve bütün İslâm dünyasının durumu meydanda.. hemen hepimiz
şahsiyetini kaybetmiş ve bir kimlik bunalımıyla inlemekteyiz. Hâlimiz, hadisin
ifadesiyle, iki sürü arasında gelip giden şaşkın koyundan farksız. Bir zaman
başka devletleri yıkan, bitiren ve tüketen bütün olumsuz şeyler, bugün ahtapot
gibi dört bir yandan bizi sarmış durumda. Biz de taklit sersemliği ile bu ölüm
ağını, yenilik ve medeniyetin turnikeleri sanıyoruz. Evet, dünyanın hiçbir
devrinde, hiçbir millet, bizim Batıyı taklidimiz ölçüsünde, taklidi bir tutku
hâline getirmemiştir. Bugün Batı dünyasında meydana gelen her yenilik, hiç
parola sorulmadan bizde aynen kabul görüyor ve kabul ediş süratinde birçok
Batılı ülkeyi bile geride bırakıyoruz. Hâlbuki Allah Resûlü, en küçük
hususlarda ve teferruat gibi görünen meselelerde dahi onlara muhalefet
ediyordu.97

N e var ki konu o olmadığı için o kapıyı açmak istemiyoruz. Şimdi bizim
üzerinde durmak istediğimiz husus, bütün bu olacak hâdiseleri Allah
Resûlü’nün hem de asırlarca önce haber vermesi ve mevsimi gelince de
bunların zuhurudur. Evet, her hâdise, O’nun dilinde bir tebşir ve inzar şeklinde
tecellî eder. Vakt-i merhûnu (belirlenmiş zaman) gelince de fasih bir lisan
kesilir ve O’nun sıdkına şehadet eder.

c. Çeşitli İlim Dallarına Dair Gaybî Haberler
Bu bölümde Allah Resûlü’nün çeşitli ilim dallarıyla alâkalı meseleler

üzerinde söylediği sözlerin, yine O’nun doğruluğuna şehadeti hakkında ve gayet
mücmel bir şekilde durmak istiyoruz.

O, on dört-on beş asır evvel bir söz söylemiş; o günden bugüne O’nun
söyledikleriyle meşgul olan ilim dalları, dev adımlarla ilerlemiş, baş
döndürücü merhaleler katetmiş.. ve neticede Muhbir-i Sadık’ın beyanı, her biri
başlı başına kendi sahasının allâmeleri sayılan devâsâ ilim adamları tarafından
hem de ilim diliyle tasdik edilmiştir. Evet, bugüne kadar Allah Resûlü’nün bu



mevzuda söylediği sözlerden tek bir cümle dahi tekzibe uğramamıştır.
Dev adımlarla ilerleyen fen, teknik ve teknoloji, kendilerine serfurû eden

bunca ilimperest varken, onları yüz üstü bırakıp, Allah Resûlü’nün karşısında
edeple, saygıyla eğilmekte ve gür bir sadâ ile “Sadakte!” demektedir. Zaten
başka türlü olması da mümkün değildir; çünkü O, Allah’ın hak elçisidir.

Bu cümleden olarak, meselenin ilmî tahlillerini, ilgili kitap ve mecmualara
bırakarak, seçtiğimiz birkaç misali takdim etmeye çalışalım:

1. Her Hastalığa Çare
Allah Resûlü, Buhârî’nin rivayet ettiği bir hadislerinde şöyle buyururlar:

ًءاَفِش ِِهب  َلَزْن  َِّالإ أَ ًءاَد  ّللا  ُهٰ َلَزْنَأ  اَم   “Allah, bir hastalık göndermiş olmasın ki,
akabinde onun için bir de tedavi yaratmış olmasın!”98 Yani, ne kadar hastalık
çeşidi varsa, muhakkak Allah (celle celâluhu) onlar için bir de çare ve tedavi
şekli yaratmıştır. Tıp dünyasında ve ilme teşvik babında, bugüne kadar
söylenmiş sözler arasında en câmi ve en şümullü ifade, Allah Resûlü’nün bu
sözü olsa gerek. Bu şu demektir: Eğer bir hastalık varsa, muhakkak tedavisi de
vardır. Demek ki, bir gün bütün hastalıklara –tabiî Allah’ın tevfik ve
inayetiyle– mutlaka şifa bulunabilecektir.

Hadisin bir diğer rivayetinde ٌءاَوَد ٍءاَد  ِ
ّ

لُكِل   “Her derde deva vardır .”
buyrulur.99

Başka bir hadis-i şerifte:

ُمَرَھَْلا ٍدِحاَو : ٍءاَد  َرْیَغ  ًءاَوَد  َُهل  َعَضَو  َِّالإ  ًءاَد  ْعََضي  َْمل  َّلَجَو  َّزَع  ّللا  َهٰ َِّنإَف  اْوَواََدت 

“Dikkat edin, tedavide kusur etmeyin! Allah, bir hastalık göndermişse
muhakkak arkasından tedavi yolunu da göstermiştir. Bir  tek hastalığın
tedavisi yoktur. O da ihtiyarlıktır.”100

Hayatı uzatma çaresini bulsalar, insanları geçici olarak belli bir yerde
durdursalar ve hatta ölümü geciktirseler de yine beşer kafilesinin mukadder
yolculuğunu durduramayacaklardır. O yol ki, ruhlar âleminden gelip çocukluğa,
gençliğe, yaşlılığa; ve derken kabre uğrar; oradan da haşre kadar uzar.. ve gider
Cennet veya Cehennem’de son bulur... Bu yolun önünü tıkamak mümkün
değildir; insanlar, doğacak, büyüyecek, yaşlanacak ve öleceklerdir. Ancak
bunun berisinde kalan bütün dertlere deva vardır; yeter ki araştırılıp bulunsun...

İki Cihan Serveri, bu ve buna benzer ifadeleriyle topyekün beşeri ilme teşvik
ve bütün ilim adamlarını, bütün ilhama mazhar mülhemûnu ve bütün



araştırmacıları da bu mevzuda çare aramaya davet ediyor:
Bütçelerinizden para ayırın, araştırma enstitüleri kurun, ölüm sahiline

ulaşacak menzile kadar yürüyün ve bu sınıra kadar uzayan o geniş sahayı
mutlaka kontrolünüz altına alın!

Zaten, Kur’ân-ı Kerim de hep bu meseleyi öğütlemiş ve ilme teşvik
mevzuunda, peygamberlere ait mucizeleri nazara vermiş ve araştırmaları o
mucizelerle idealleştirmiş. Evet, nasıl ki enbiyâ, ruhanî hayatta insanlığa rehber
olmuş, onları eğri büğrü yollardan doğru ve selâmetli sahile çıkarmışlardır;
öyle de müspet ilimlerde, yani aklın ziyasına medar ilimlerde de beşerin
rehberliğini yüklenmiş ve her birisi bir sahanın üstad ve mürşidi olarak onun
önüne geçmiş ve ona yol göstermişlerdir. Bundan dolayı denebilir ki beşer,
bütün maddî-mânevî terakkinin anahtarlarını enbiyâdan teslim almıştır. Evet,
Kur’ân’da peygamberlere ait mucizelerin anlatılması, o mucizelerin
ulaşılabilinen sınırına kadar ulaşılması yolunda beşeri teşvik içindir.

Meselâ, Hz. Mesih, –Allah’ın izniyle– ölüleri diriltmiştir. Kur’ân da bunu
nakleder. Ancak bu, son sınırdır. Beşerin terakkisi orada biter. Niçin? Çünkü
âdiyât orada bitiyor ve ondan öte harikalar başlıyor. İnsan kudreti, insan tâkati
ve insan iradesiyle yapılabilecekler, fıtrî kanunların çerçevesini aşamaz. Evet,
ilim ve teknolojinin harikaları ne seviyeye ulaşırsa ulaşsın, mucize sınırlarını
aşamayacaktır. Bu sınırlar, enbiyâ-i izâmın cevelângâhıdır ve ebedlere  kadar
da öyle kalacaktır. Evet, oralarda ancak peygamber olanlar dolaşabilir. Bunun
ötesinde mucizelerin başladığı sınıra kadar beşerin ilerlemesi her zaman
mümkündür ve yapılan bütün teşvikler de zaten bunun için yapılmaktadır.

İşte, Hz. Mesih’in mucizesiyle, Kur’ân teşvik ediyor ve diyor ki; hastaları
tedavi yolları ta ölüm sınırına kadar açık.. hatta kanser gibi, AIDS gibi henüz
çaresi bulunamamış hastalıkların da muhakkak bir çaresi vardır; arayın ve
bulun! Nitekim daha önceleri çaresiz gibi görünen hastalıklar, artık bugün
rahatlıkla tedavi edilmekte; çalışırsanız bu hastalıklar için de çare
bulabilirsiniz..!

Ve meselâ; Hz. Musa’nın (aleyhisselâm) eliyle beşere takdim edilen
mucizede, birtakım cansız şeylere iş ve vazife gördürme mümkün olduğu dersi
verilmektedir.. evet, günümüzde bu kapı aralanmıştır. Ama ne bugün ne de
yarın beşer, hiçbir zaman elindeki asâyı atıp da onu hakikî bir yılan şekline
getiremeyecektir. Çünkü o, harikalar kuşağında cereyan eden bir hâdisedir;
bizim yapabileceklerimiz ise, âdetler çerçevesi içerisinde cereyan eden



şeylerdendir.
Zannediyorum burada, beşer için bir diğer ulaşılmaz ve aşılamaz harika olan

Kur’ân’dan bahsetmek de yerinde olur. Evet Kur’ân, baştan sona edebî düşünce
için bir son ufuktur ve ulaşılması imkânsızdır. En edîbâne, şairâne söylenmiş
sözler ve beşeri arkasından sürükleyip götüren beyanlar bir gün Kur’ân
kapısına kadar yanaşabilecek, fakat orada, Lebîd gibi, hayret ufkuna ulaşıp
duracaklardır. Çünkü beyanda o bir mucizedir ve ne kadar güzel olursa olsun
beşere ait bütün sözler, âdiyât sahasında sarfedilmiş sözlerdir.

Bu husus tamamen ayrı ve müstakil bir mevzu olduğu için –temas kabîlinden
dahi olsa– dokunmayacak ve o mevzu ile alâkalı fasla bırakacağız.

Peygamberlerin mucizeleri, biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi, âdeta belli
bir sınır teşkil ediyor ve beşerî ilimlerin ufkunu çiziyor.. aynı zamanda
Kur’ân’da zikredilmesiyle de, beşeri teşvik etme vazifesi yerine getirilmiş
oluyor; ondan sonrası da insanoğlunun çalışmalarına bırakılıyor.101

Beşer çalışmalı.. o noktaya kadar ulaşmalı ve âdiyât dairesi içinde her şeyi
aşmalı, harikalar sınırına yanaşmalı, bilfarz, ondan öte bir adım daha atsa bile,
mucizât meyvelerinin bulunduğu ufuklarda dolaşmalıdır.

Beşerin tıp sahasında ölüme kadar uzanan bir seviyede terakki kaydetmesi
mümkündür. İş ölüme gelince, onun çaresi yoktur. Çünkü ölüm, aynen hayat
gibi Allah’ın (celle celâluhu) yaratmasıyla var olan bir mahluktur: َتْوَمْلا ََق  لَخ
102َ ةَایَحْلاَو  âyeti de buna işaret etmektedir.

Evet, ölüm, bir inkıraz, bir çürüme, bir sönme ve bir dağılma değildir. O,
Allah’ın (celle celâluhu) emri ve meşîetiyle, o güne kadar verilmiş olanların
alınması demektir. İşte ilimler adına teşvik de ancak bu kadar olur. Bütün ehl-i
hamiyet ve ehl-i himmet, bu teşvikten istifade etmeli, alınacakları almalı,
değerlendirmeli ve insanlığın hizmetine, istifadesine sunmalıdır.

Efendimiz’in bizzat tıpla ve bilhassa “koruyucu hekimlik” denen hijyenle
alâkalı olarak söylediği bir hayli söz vardır. Zaten tıbbın büyük bir bölümünü
de bu koruyucu hekimlik işgal eder ve etmelidir de. Çünkü esas olan, kişiyi
hasta olmaktan korumaktır ve bu, oldukça da kolaydır. Hasta olduktan sonra
tedavi ise gayet zor, müşkil ve pahalıdır. Onun içindir ki Efendimiz, evvel
emirde bu hususa ehemmiyet vermiş ve tıbbî tavsiyelerinin çoğunu koruyucu
hekimlik üzerinde merkezleştirmiştir.

Asr-ı Saadet’te, bilhassa dıştan gelen tabipler, Medine’de kendilerine iş



bulamıyorlardı; bunun en önemli sebebi de Efendimiz’in bu mevzuda vaz’ettiği
düsturlara tamamıyla riayet edilmesiydi.

Allah Resûlü, bir taraftan kalb ve gönüllerin tabibi olma vazifesini eda
ederken, diğer taraftan da cismaniyete ait hususlarda âdeta tabiplik yapıyor ve
çevresindeki insanları hem maddî hem de mânevî hastalıklardan koruyabilecek
tedbirleri alıyordu.

Veba hastalığı, Efendimiz’in zuhur  buyurdukları dönemlerde önü alınamayan
korkunç bir hastalıktı. Günümüzde AIDS ne ise o gün de veba o idi. Vebaya
karşı sahabe titizdi, tetikteydi. Çünkü Efendimiz, onları daima bu hastalığa
karşı tenbih edip uyarıyordu. Bu nurlu cemaat, kendi içinde, kendi ülkesinde,
kendi temizlik ve nezahetiyle yaşıyordu; ama askerî harekâtla Şam, Suriye,
Halep ve Antakya gibi yerlere gidince, Bizans’ın hastalıklara açık dünyasında
meydana gelen vebaya onlar da maruz kalıyordu. İşte Amvas’taki veba böyle
bir vebaydı ve meş’um yerde otuz bin sahabe şehit olmuştu.103

O gün, ümmetin emini Ebû Ubeyde b. Cerrah da Amvas’ta bulunanlar
arasındaydı. Ebû Ubeyde ki, Hz. Ömer seneler sonra bağrından hançerlenip
yatağa serilince: “Eğer Ebû Ubeyde hayatta olsaydı onu kendi yerime tavsiye
ederdim.” diyecektir.104

Necranlılar, Allah Resûlü’ne müracaat edip, “Bize, kendisine
güvenebileceğimiz birisini gönder.” dediler. Allah Resûlü, ona bakmış ve
“Kalk bunlarla git.” demişti.105

Evet o, ümmetin emini ve Cennet’le müjdelenen on kişiden biriydi. İşte o gün
bu şanlı sahabi de vebanın insanları kasıp kavurduğu bu yerde bulunuyordu.

Hz. Ömer’in (radıyallâhu anh) hilâfet günlerindeydi. Allah Resûlü’nün
halifesi, fethedilen yerleri dolaşıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyordu.
Amvas’a da gidecekti. Ancak orada veba olduğunu duyunca geri dönmeye karar
verdi. Ebû Ubeyde önüne dikildi: “Yâ Ömer! Allah’ın kaderinden mi
kaçıyorsun?” dedi. Ömer: “Evet, Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine
kaçıyorum.” dedi. Bu da, Ömer’in bir firasetiydi.

Acaba doğru mu yapmıştı? Geri dönmesi isabetli miydi? Ömer bu endişeye
kapılınca, Abdurrahman b. Avf imdada yetişti ve şu hadisi nakletti:

اًراَِرف اوُجُرَْخت  َالَف  اَِھب  ْمُتْنَأَو  ٍضَْرِأب  َعَقَو  اَِذإَو  ِهَْیلَع ، اوُمَدَْقت  َالَف  ٍضَْرِأب  ِِهب  ْمُتْعِمَس  اَِذإ 

ُهْنِم



“Eğer bir yerde vebanın olduğunu duyarsanız, sakın oraya gitmeyin! Eğer
bulunduğunuz yerde bu hastalık zuhur etmişse ondan kaçmak için oradan
dışarıya çıkmayın.” 106

Rica ederek soruyorum: Günümüzde, modern tıbbın karantina adına
söylediği de aynı şey değil mi? Bunu asırlarca önce Allah Resûlü söylüyor ve
günümüzün tıbbı da O’na: “Elhak, doğru söyledin!” diyor.

2. Cüzzam ve Karantina
Buhârî ve Ahmed İbn Hanbel’in rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz şöyle

buyuruyorlar: ِد َسْـَألا َنِم  ُّرَِفت  اـَم  ِموُذْـجَمْلا َك َنـِم  َِّرف   “Aslandan kaçtığın gibi
cüzzamlıdan uzak ol!”107

Bu hadis-i şerifteki benzetmeli ifadenin, bazılarının zannettiği gibi, ne
cüzzam mikrobunun, ne de cüzzamlının aslana benzemesiyle hiçbir münasebeti
yoktur. Zannediyorum birçok meselede olduğu gibi, bu benzetmeler başkalarına
ait uydurmalardır. Ve Allah Resûlü’nün ifadelerinde, kat’iyen böyle bir niyet
ve kasıt söz konusu değildir.

Burada tavsiye edilen kaçma meselesi, ayakkabıları alıp firar etmek
mânâsına da hamledilmemelidir. Belki İki Cihan Serveri, bu hadisleriyle bize,
cüzzam denen hastalıkla mücadele etme ve ondan korunma çarelerini
araştırmamızı tavsiye etmektedir. Yani tavsiye edilen, karantina ve bulaşmaya
karşı tahşidattır. İnsanlar, aslana karşı çarpıp devrilmeme mevzuunda ne denli
titiz davranıyorlarsa cüzzama karşı da o kadar hassas olmalıdırlar. Çünkü
Allah Resûlü’nün bütün sözlerinde ayrı bir buud ve ayrı bir derinlik vardır.
Evet, O’nun sözlerindeki hakikatlere, ancak çok ciddî gayret ve çalışmalarla
ulaşılabilir.

3. Köpeğin Yalaması
İmam Müslim “Sahih”inde naklediyor:

ِباَرُّتلِاب َّنُھَالوُأ  ٍتاَّرَم  َعْبَس  َُهلِسْغَي  َْنأ  ُبْلَكْلا  ِهِیف  ََغلَو  اَِذإ  ْمُكِدََحأ  ِءَاِنإ  ُروُھُط 

“Köpek sizden birinizin kabını yaladığı zaman, onun temizliği, birincisi
toprakla olmak şartıyla onu yedi defa yıkamasıdır.”108

O devirde, bugün bizim bazı eşyayı sterilize etmede kullandığımız maddeler
yoktu. Dezenfekte ameliyesi için Allah Resûlü, o gün daha çok toprağı tavsiye
ediyordu. Ancak sonradan ilmî çalışmalar neticesinde anlaşılmıştır ki, su gibi
toprak da aynı ameliyeyi yapmaktadır. Ayrıca toprak tetralit ve tetrasklin gibi



maddeler de ihtiva etmekte ki; bu maddeler bir kısım mikropları dezenfekte
etmekte kullanılan maddelerdir. Demek oluyor ki Allah Resûlü, toprakla
yıkamayı tavsiye etmekle, o kabın evvelâ sterilize edilmesini emretmiş
oluyordu.

Bundan başka, hadis-i şerifte şu hususlara da dikkat çekilmiştir:
Köpekte olması muhtemel bazı hastalıklar, insan vücudunda da yaşama

şansına sahiptirler. Bu husus ise, günümüzde oldukça yeni sayılan mevzulardan
biridir.

İkincisi: Köpek dışkısı gibi şeyler, bütünüyle insan sağlığına zararlı
olabilir. Salyası da bu cümledendir... Belli bir safhadan sonra onlardan
bulaşacak hastalıkların önünü almak da âdeta mümkün değildir. Onun için
sterilize etmek çok önemlidir.

Üçüncüsü: İlkini toprakla yıkama emrinin dikkat çeken ayrı bir tarafı da,
toprağın o anda sterilize mikrobu hâline gelmesi ve onun da ayrıca, bir rivayete
göre altı, diğer bir rivayete göre yedi defa yıkanması gerektiği hususudur.
Nitekim bu mevzu, Almanya ve İngiltere’de çıkan bazı mecmualarda dile
getirilmiş ve Efendimiz’in doğru beyanı, onlar tarafından da tasdik edilmiştir.

Efendimiz, köpekler mevzuunda o kadar hassas davranmışlardır ki; hatta bir
defasında kendi içtihatlarıyla onların öldürülmesini bile emretmiştir.109 Ancak
daha sonra bu emri durdurmuş ve şöyle buyurmuştur: “Eğer köpekler tek
başına bir ümmet olmasalardı, onların öldürülmesini emrederdim.”110

Bunun mânâsı şudur: Eğer köpek, değişik milletler içinde insan, hayvan,
nebatât, cemadât vs. gibi, başlı başına ekolojik dengeyle alâkalı unsurlardan
biri olmasaydı ve şeriat-ı fıtriyeye göre varlığında zaruret bulunmasaydı
onların öldürülmesini emrederdim. Çünkü köpek, mikrop yuvası bir varlıktır...

Bu son durum itibarıyla Efendimiz’in meseleye yaklaşması da ayrı bir
mucize.. zira görülüyor ki, şimdilerde yeni yeni hecelemeye başladığımız
tabiattaki nizam veya ekolojik denge, ta o günlerde, ulu orta köpeklerin bile
öldürelemeyeceği prensibiyle ele alınıyor ve kanunlaştırılıyor. Biz ancak 1400
sene sonra kelaynaklar, balinalar, filler ve gergedanların soylarının
tükenmemesini, dolayısıyla tabiattaki dengenin bozulmamasını hecelemeye
başladık. Oysaki Allah Resûlü, bin bu kadar sene evvel: “Eğer köpekler kendi
başlarına bir millet ve ümmet olmasalardı…” derken, çok erken dönemlerde
çok hayatî bir meseleyi hatırlatıyordu.



Evet, Allah (celle celâluhu) kâinatı yaratmış ve kâinatı teşkil eden unsurlar
arasında umumî bir denge meydana getirmiştir ki: اْوَغْط تَ ََّالأ   َناَزیِمْلا ََع  ضَوَو

ناَزیِمْلا ِيف   “O, bir mizan vaz’etti. Ta ki siz de bu dengeyi bozmayasınız.”111

âyeti de bu genel prensibi ihtar etmektedir. Evet, Allah Resûlü bir denge
insanıydı. Elbetteki dengeyi koruyacak ve yukarıda zikredilen ifadesiyle,
köpekleri öldürtmeyecekti. Sadece bu birkaç kelimelik cümlesinde dahi, bizim
tespit edebildiğimiz birkaç mucizevî yön var ki, ileride aynı cümle kim bilir
daha nice hakikatlere ilham kaynağı olacaktır. Bu sözün söylendiği tarih
itibarıyla, bir insan, bütün hayatı boyunca düşünüp sadece bu tek cümleyi
söylemiş olsaydı, bu, onu dâhiler arasında saymamıza yeterdi. Hâlbuki Allah
Resûlü’nün bu sözü ve benzeri daha binlerce ifadesi var. Dehayı O’nun
kapısındaki dilencilikle baş başa bırakıp bu sözü de noktalayalım:

Kesin bir dille ve hiçbir tereddüte yer vermeden kat’iyen ifade ediyor ve
diyoruz ki; hâdiseler ve vâkıalar, o kendilerine mahsus dilleriyle her zaman
Allah Resûlü’nü tasdik edip: “Sen Allah’ın Resûlü’sün ve sen doğru
sözlüsün!” demektedirler. Hassasiyet-i ilmiye ilerledikçe bir gün bütün
insanların da aynı şeyleri söyleyeceğinde şüphemiz yok. Evet, bugün ilimler
tıpkı birer casus gibi varlığın içine dalmış, Efendimiz’in söylediği ve Kur’ân’ın
zikrettiği hakikatleri incelemekte ve bu incelemelerin aydınlığında hakikate
uyanmış hassas ruhlar, her geçen gün Allah Resûlü’nün doğruluğunu daha da
derinden duyup hissetmekte ve O’nu yüz bin minareden cihana duyurmaya
çalışmaktalar...

4. Yemekten Önce ve Sonra Elleri Yıkamak
Tirmizî ve Ebû Dâvûd’un rivayet ettiği bir hadiste de Allah Resûlü şöyle

buyurmaktadır: ُهَدْعَب ُءو  ُ ضُوـْلاَو َُهلْبَق  ُءوـُضُو  ْ لا ِماـَعَّطلا  ُةـَكََرب   “Yemeğin bereketi
(mübarek olması), yemekten evvel ve yemekten sonra elleri yıkamaktadır.”112

Yemekte mübareklik, temizlik, paklık, nezafet arıyorsanız ve o yemeğin sizin
için bereket kaynağı olmasını arzu ediyorsanız, hem yemeğin başında hem de
sonunda, abdest alıyor gibi, mutlaka ellerinizi yıkayınız!

Allah Resûlü bu ifadeleriyle, temizlik adına prensip ve bir esas vaz’ediyor.
Yoksa biz, aklımızla bunları bilemezdik. Hele o günün insanı bir tırnak
arasında milyonlarca mikrobun barınabileceğini hiç mi hiç bilemezdi. O günü
bırakın, bugün dahi bu meselenin ilmî yönünü kaç kişi bilmektedir?..

Yine temizlik adına, uykudan kalkar kalkmaz elini bir kaba daldırmaması



gerektiğini.. evvelâ o elin bir güzel yıkanmasının lâzım geldiğini; çünkü uykuda
iken insanın, kendi elinin nerelerde dolaştığını bilemeyeceğini beyan eden
Allah Resûlü,113 bilhassa el temizliğini nazara verip, üzerinde tahşidat üstüne
tahşidat yapmaktadır.

Hekimler, bunu tamamıyla ancak bugün anlayıp anlatabilmektedirler. Evet,
insan uykuda iken elini, sağında solunda dolaştırır ve hiç farkına varmadan da
mikroplara bulaştırır. Ondan sonra da yıkamadan ağzına sokarsa, neleri
yuttuğunu söylemeye gerek var mı?

O gün, mikroskop mu, X ışınları mı, laboratuvar mı vardı ki, Allah Resûlü,
insanın eline bulaşacak mikropları bilsin ve bu mevzuda ümmetini ikaz etsin?
Hayır, bunların hiçbiri yoktu ama, hepsinin ötesinde bir hakikat vardı, o da,
bütün bunları O’na vahyin çeşitli dalga boylarıyla öğreten birinin
mevcudiyetiydi.. evet O, bildiklerini hep O Muallim-i Ekber’in bildirmesiyle
biliyordu. “Metlüv” veya “gayr-i metlüv” vahiyle O’na öğretiliyor, O da
bunları ümmetine talim ve tebliğ ediyordu.. onun için de, söylediklerinde zerre
kadar uydurma ve hilâf-ı vaki herhangi bir beyan bulmak mümkün değildi.

5. Ağız ve Diş Temizliği (Misvak)
Kütüb-ü Sitte’nin ittifakla rivayet ettikleri ve arkasında kırka yakın

sahabenin imzası bulunan, bu yönüyle de mütevatir olan bir hadislerinde de
Allah Resûlü: ٍةَال ِّلُك صَ َدْنِع  ِكاَوِّسلِاب  ْمُھُتْرَمََأل  يِتَّمُأ  َىلَع  َّقُشَأ  َْنأ  َالْو  Eğer“ َل
ümmetime zorluk vereceğimden çekinmeseydim, her namazın başında onlara
misvak kullanmalarını emrederdim.” buyuruyorlar.114

Ümmetini zora koşma endişesini taşıdığından dolayı böyle bir emirde
bulunmamış. Yoksa misvak kullanmak da, aynen abdest gibi namazın
farzlarından olacaktı. Böyle bir şey ise, bu dinin ruhu olan kolaylık prensibine
aykırı düşecekti. Çünkü herkes her yerde misvak bulamayabilirdi...

Misvak kullanmak farz değildir; ama mühim bir sünnettir. Eskiler bu mesele
üzerine ciltlerle kitap yazmışlar. Yeni araştırmacılarımız da değişik
buudlarıyla misvak mevzuunu ilmî tahlillere tâbi tutup araştırdılar. Gelecekte –
inşâallah– onları da okuyacaksınız...

Sivak, “diş temizleme” demektir ve bu sadece misvakla olmaz; parmaklarla,
tuzla, macunla, daha başka şeylerle de yapılabilir. Evet, isteyen istediği şekilde
dişini temizleyebilir; buna kimsenin diyeceği bir şey yoktur. Ancak, misvağın
da kendine göre bir kısım hususiyetlerinin bulunduğu gözardı edilmemelidir.



Şimdi, bir din düşünün ki, o dinin mübelliği (Bâni ve kurucusu değil. Çünkü
dinin kurucusu ve bânisi sadece Allah’tır (celle celâluhu). Efendimiz, onun
tebliğcisidir.) günde beş on defa misvak kullanmayı, hem de bir sünnet olarak
misvak kullanmayı emretmektedir. Bu itibarla diyebiliriz ki, bu din; günümüzün
diş temizliği, diş hijyeni anlayışını çok gerilerde bırakmaktadır. Halk yığınları
bir yana, ben, diş hekimlerinin dahi günde beş-on defa dişlerini fırçalayacağını
zannetmiyorum. Hâlbuki Efendimiz’in –en azından– günlük diş temizliği, bu
adedi buluyordu. Gece birkaç defa kalkar; namaz kılar ve her namazdan evvel
mutlaka misvak kullanırdı.115 Sabah namazında, işrâk ve kuşluk namazlarında,
öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarında; namaza durmadan ve abdest alırken
sürekli misvak kullandığı gibi, bir şey yiyip içtikten sonra da dişlerini
temizlemeyi ihmal etmezlerdi. Şimdi bütün bunları sayacak olursak,
zannediyorum verdiğimiz rakamdan daha fazla Allah Resûlü’nün misvak
kullandığına, yani dişlerini temizlediğine şahit oluruz.

6. Yeme-İçmede Ölçü
Koruyucu hekimlik adına yine Allah Resûlü şöyle buyurur: “Yemek yerken,

midenin üçte birini yemeğe, üçte birini suya ve diğer üçte birini de havaya
bırakın. Allah’ın en çok gazap ettiği kab, dolu bir midedir.”116

Bu hadisi takviye eden başka hadisler de vardır: Bunlardan birinde Allah
Resûlü şöyle buyurur:

ِنیَِقیْلا ُفْعَضَو  ُلَسَكْلاَو  ِمْوَّنلا  ُةَمَواَدُمَو  ِنَْطبْلا  َُرِبك  يِتَّمُأ  َىلَع  ُتیِشَخ  اَم  ىَشَْخأ 

“Ümmetim hakkında en çok korktuğum şeyler: Göbekli olmak, çok uyumak,
tembellik ve ‘yakîn’ zayıflığıdır.”117

Hadiste anlatılan hususlar, neticede aynı noktada toplanmaktadır. Evet,
hayatını murâkabesiz, muhasebesiz ve gafilâne sürdüren, ömrünün çoğunu
uykuda geçiren bir insanın semirip yağ bağlaması, yağ bağlayıp şişmanlaması
kaçınılmazdır. İnsan, şişmanladıkça daha çok yiyecek, yedikçe de kendini
gaflete salacaktır. Veya ilk sebepten başlarsak, şöyle diyebiliriz : Çok yiyen bir
insan, elbette çok uyuyacak, çok uyuyan insanda da kat’iyen yakîn hâsıl
olmayacaktır... Neresinden ele alırsanız alınız, bütün bunlar Allah Resûlü’nü
ümmeti hakkında endişeye sevk eden hususlardır.

Evet, burada da sözü, tıp dünyasının müstesna simalarına havale ediyor ve
sizi onların ilmî tahlilleriyle baş başa bırakıyorum. Onları okuyup
değerlendirdikten sonra Allah Resûlü’nün asırlarca evvel söylediklerinin ayn-ı



hak ve hakikat olduğunu görecek ve küçük dahi olsa sözlerinde hilâf-ı vaki bir
beyanın bulunmadığına şahit olacaksınız...

7. Sürme
Şimdi de başka bir hadise intikal etmek istiyorum: Yine Allah Resûlü

buyuruyor: “Gözlerinize sürme çekin. Çünkü o, gözlerinizi açar ve
kirpiklerinizi besler.”118

Kalbi ve kafası münevver tabiplerimiz diyorlar ki; göz ve kirpiklerin
beslenmesinde, bugüne kadar kullanılan bütün ilaçların en faydalısı, Allah
Resûlü’nün de tavsiye ettiği sürmedir. Biz de, kozmetik sahasında gelecek
yılların, sürme yılları olabileceğini tahmin ediyoruz. Cildi koruyuculuğu ve
antibiyotik tesiriyle Peygamber tavsiyesinden geçmiş, sürme değerinde bir
diğer madde de kınadır.119 Kınanın sterilize gücünün, bugün kullanılan
tentürdiyot veya merofsilon gibi maddelerden daha fazla olduğu da bugünkü
ilmî gerçeklerden biri.

8. Çörek Otu
Buhârî’de, Ebû Hüreyre’den rivayet edilen bir hadiste de şöyle

buyurulmaktadır: َماَّسلا َِّالإ  ٍءاَد  ِّلـُك  ٌءاَفـِش ِمْن  ِءاَدْوَّسلا  ِةَّبَح  ْلا ِهِذ  هٰ ِيف  َِّنإ   “Şu
habbe-i sevdâ, yani çörek otu var ya, ölümden başka her derde devadır.”120

“Her dert” tabiri, Arapça’da kesretten kinaye olarak söylenmektedir.
Bununla beraber çörek otu, esaslı bir tahlile tâbi tutulsa ve üzerinde ciddî
araştırmalar yapılsa, kim bilir nice hastalıklara çare olduğu ortaya çıkacaktır.

Hadis-i şerifte bilhassa iki hususa dikkat çekiliyor:
Birincisi: Çörek otunun şifalı yönü.
İkincisi ise: Onun bile ölüme çare olmayışı.
Biz, yine meselenin ilmî planda tahlilini o sahanın uzmanlarına havale edip

sadece hatırımıza gelen bir iki hususu kayda almaya çalışalım:
Hastalıkta, bilhassa nekahet döneminde bol protein çok önemlidir. Ancak

bunun yanında kalori ve vitamin zenginliği ve tabiî hazmın kolay olması da aynı
ölçüde ehemmiyetlidir. Zannediyorum, hastalık döneminde hekimlerin tavsiye
edeceği şeyler de bunlardır. Evet, hastanın yiyeceği şeyler bol proteinli, bol
kalorili ve hazmı kolay şeyler olmalıdır ki, hasta bir taraftan kaybettiği gücü
kazanırken diğer taraftan da hazımda güçlük çekmesin.

Bugün ilmî araştırmalar ispat etmiştir ki, bütün bu hususiyetler çörek otunda



mevcuttur. Bu mevzuda denenmiş, netice alınmış o kadar çok müşahhas misal
var ki, saymakla bitmez... Bu demektir ki, Allah Resûlü, kat’iyen ezbere
konuşmuyor. Konuştuğu aynen vâki oluyor ve neticeler, hep O’nu tasdik ediyor.

9. Sinek
Yine bir Buhârî hadisiyle mevzumuza devam edelim. Allah Resûlü

buyuruyor: ِيف َِّنإَف  ُْه  حَرَْطیْل َّمـُث  ُهَّلُك  ُْه  سِمْغَیْلَف ْمُكِدَح  ِءَاِنإ أَ ِيف  ُبَابُّذـلا  ََع  قَو اَِذإ 
ًءاَفِش ِرَخْٰال  ِيفَو ا ًءاَد  ِهْیَحاــَن  جَ ِدََحأ   “Sizden birinizin (su veya yemek) kabına

sinek düştüğü zaman, o kişi onun her tarafını batırsın, sonra çıkarıp atsın.
Çünkü onun kanatlarının birinde hastalık vardır; öbüründe de şifa
vardır.”121

Evvelâ, sineğin mikrop taşıması, o gün insanının bileceği bir şey değildi.
Sinek, bir sıvı madde içine düştüğünde, kanatlarından birini ihtiyaten yukarıda
tutmaya çalışır. Yani ikisini  birden daldırmaz. Zira oradan kurtulduğunda, kuru
kalan kanat, onun uçup gitmesini kolaylaştıracaktır. Böylece o uçup gidecek
ama, yiyeceğimize, içeceğimize bıraktığı mikroplarla bize de hastalık
bulaştırmış olacaktır.

İkinci olarak, böyle bir durumda tavsiye edilen şey şudur: Sinek bütünüyle
kaba batırılacak ve sonra da çıkarılıp atılacaktır. Çünkü onun kanatlarının
birinde mikrop; diğerinde ise, o mikrobun zararını giderecek panzehir vardır.
Sinek, ölüm helecanları içinde çırpınırken onun sırtına dokunuverme, stok ettiği
bu panzehir yüklü torbayı patlatacak, böylece sinek, diğer kanadı ile
bulaştırdığı mikrobu dezenfekte etmiş olacaktır.

Bu meselenin tahlilini yapan ilim adamları diyorlar ki: Sineğin sırtına
bastığımız zaman mikroskopla gördük ki, bir kısım mikro varlıklar sağa sola
koşuyorlar. Ve daha sonraki araştırmalarımızda bunların sterilize  edici
elemanlar olduklarını anladık.

10. İstihâze Kanı
Hz. Âişe Validemiz (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: “Bir gün Fatıma binti Ebî

Hubeyş, Allah Resûlü’ne gelerek: ‘Yâ Resûlallah! Kanım bir türlü durmuyor,
akıntı sürekli oluyor, namazı terk edeyim mi?’ dedi.” Allah Resûlü cevap
verdi: “Hayır, o hayız kanı değildir, damardaki bir arızadandır.”122

Evet, aradan asırlar geçiyor.. ve neden sonra biz, istihâze kanının tamamen iç
kanamadan kaynaklanmış olduğunu görüyor ve bir kere daha hayret ve hayranlık
solukluyoruz. Ancak, günümüzün ilmî araştırmalarıyla tespit edilebilen bu



meseleyi acaba Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), o devirde nasıl
bilebilmişti? Tabiî ki Rabbinin bildirmesiyle.. evet, Rabbi O’na bildirmiş, O
da bilmişti. Aradan geçen bunca seneler ise, o söz cevherine daha değişik
derinlikler kazandırmıştı. Şimdi ilim adamları diyorlar ki, bu sözü söyleyen,
başka değil, ancak nebi olabilir.

11. İçkide Deva Yoktur
Târık b. Süveyd (radıyallâhu anh) anlatıyor: İçki yasak edilmeden evvel,

bazı hastalıklarımızın tedavisinde içki kullanırdık. İçki yasak edilince Allah
Resûlü’ne geldim ve durumu arz ettim. Ve tedavi için içkiye ruhsat olup
olmayacağını sordum. “Hayır, içki kendisi hastalıktır; asla deva olamaz.”
mânâsına: 123 ٌءاَد ُهَِّنكٰل  ٍءاَوَِدب َو َسَْیل  ُهَّن  ِإ  buyurdular.

Dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi Türkiye’de de içki sempozyumları
tertip edildi. İlim adamları konuştular, hepsinin ittifakla üzerinde birleştikleri
nokta şu oldu: İçkinin bir tek damlası dahi, insanın fizikî ve ruhî yapısında bir
kısım deformasyonlar meydana getirmektedir. İşte Allah Resûlü bu meseleye
asırlarca önce parmak basmış ve içkinin bizzat kendisinin hastalık olduğunu
söylemiştir.

12. Sünnet Olmak
Allah Resûlü, beş şeyi fıtrattan sayar. Bunlardan birisi de sünnet olmaktır.124

Günümüzün ilim adamları ne diyor? Onlar da aynı şeyi tespit edip
demiyorlar mı: Sünnet derisi, pislik ve mikrop toplaması, yırtılması ve kansere
yakalanma ihtimali gibi riske açık bir uzuvcuktur ve yukarıdaki risklerden
kurtulmanın tek çaresi de sünnettir.

Görülen odur ki, bu mevzuda da Batı, bizdeki bir kısım körkütük sarhoşların
çok önünde yürüyor. Bugün Amerika ve İngiltere’de sünnet olanların sayısı
milyonları geçmiş durumda.

Sözün burasında, tedâi ile hatırladığım, çağın devâsâ tanığına ait şu tespiti
nakletmeme müsaade edilsin: “Batı bir gün, bir İslâm evlâdı doğurmaya
hamiledir. Nitekim Osmanlı da bir Batılı doğuracaktır.”125

Bundan yetmiş-seksen sene evvel söylenen bu sözün bir bölümü çıktı.. ve biz
şimdi, ümit dolu gözlerle ikinci doğumu bekliyoruz. Sancılar ağırlaşmıştır. Ve
yeni doğacak evlâdın müjde dolu çığlıkları, çok yakın bir gelecekte –inşâallah–
duyulacaktır..!

Buraya kadar, Allah Resûlü ve diğer peygamberlerin sadakat ve doğruluğu



üzerinde durduk. Her peygamber doğruluk ve sadakatte doruk insandır. Onların
hayatlarında yalan, zerre kadar kendine yer bulamamıştır. Zaten kendilerinde
zerre kadar eğrilik olsaydı, hiç kimseyi doğru yola erdiremezlerdi. Hâlbuki
onlar, insanlığı doğru yola iletmek ve onlara Cennet’e giden şehrahı tarif etmek
için gelmişlerdir. Evet, eğer doğruluk mânâsı tecessüm ve tecessüt etseydi,
ondan pırıl pırıl peygamberlerin şemâilleri zuhur edecekti...

Bu arada yine gördük ki, Efendimiz’in doğruluğu ezel-ebed arası binlerce
delille teyit edilmektedir. Biz, Allah Resûlü’nün doğruluğunu üç ana grupta
toplamaya çalıştık. Tabiî ki meselenin bu şekilde tasnif ve takdimi, bize ait bir
keyfiyettir. Yoksa O’nun doğruluğu, binlerce tasnif ve yüz binlerce delille,
başka başka şekillerde de anlatılabilirdi. Zaten bu mevzu ile alâkalı son sözü
kim söyleyip noktalayabilir ki..? İnancımız o ki, kıyamete kadar O’nun
söyledikleri hep doğru çıkacak ve her devrin insanı da, O’nun doğruluğunun
ayrı bir buudunu yeniden keşfedecek ve O’nunla ayrı bir derinlikte
buluşacaktır.

Zaten ahiret denen âlemde Allah Resûlü’nün doğruluğu, bütün vuzuhuyla ve
herkes tarafından görülecek.. evet O’nun Zât, sıfât ve esmâ hakkında dediklerini
herkes ruh aynasına göre mutlaka görecek ve O’nun sözlerinin hakkaniyetini
idrak edecektir. Evet, Cennet-Cehennem, huri-gılman hep Allah Resûlü’nün
bizlere tarif ettiği şekilleriyle karşımıza çıkacak ve onlar da, ebed diliyle O’na
“Sadakte!” diyeceklerdir...
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َنوَُملْظُت َالَو  َنوُِمل  ْظَت ْمُِكلاَوْمَأ َال  ُسو  ُءُر ْمَُكلَف  ْمُتْبُت  ِْنإَو  ِهِلوُسَرَو  ّللا  ِهٰ  “Ey inananlar, Allah’tan korkun,
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2. EMANET-EMİN OLMAK
Peygamberlere ait ikinci sıfat, emanet sıfatıdır. Bu kelime Arapça olup, iman

ile aynı kökten gelir. “Mü’min” inanan ve emniyet telkin eden insan demektir.
Peygamberler, mü’min olarak zirve insan oldukları gibi, emin olma, emniyet
telkin etmede de en baştadırlar. Kur’ân-ı Kerim, onların bu sıfatlarına birçok
âyette işaret eder. Şimdi bunlardan birkaçını arz edelim:

 َنوُقََّتت ََالأ  ٌحوُن  ْمُھوَُخأ  ْمَُھل  َلاَق  ِْذإ   َنِیلَسْرُمْلا ٍحوُن  ُمْوَق  ْتَبَّذَك 

ِنوُعیَِطأَو ّللا  َهٰ اوُقَّتاَف   ٌنیَِمأ ٌلوُسَر  ْمَُكل  ِيِّنإ 

“Nuh kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Hani kardeşleri
Nuh onlara şöyle demişti: (Allah’a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Bilin
ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah’a karşı gelmekten
sakının ve bana itaat edin.”126

Nuh, kavmine şöyle diyor: Hâlâ ittika edip sakınmayacak mısınız? Ben
emniyet telkin eden, emanet sıfatı olan, hıyanete tenezzül etmeyen bir elçiyim.
İşte bu âyette bir peygamberin dilinden, peygamberliğe ait bu “emanet” sıfatı
dile getirilmektedir. Keza:

ٌلوُسَر ْمَُكل  ِيِّنإ   َنوُقََّتت ََالأ  ٌدوُھ  ْمُھوَُخأ  ْمَُھل  َلاَق  ِْذإ   َنِیلَسْرُمْلا ٌداَع  ْتَبَّذَك 

ٌنیَِمأ

“Âd kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Hani kardeşleri
Hud onlara şöyle demişti: (Allah’a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Bilin
ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.”127 ve:

ٌلوُسَر ْمَُكل  ِيِّنإ   َنوُقََّتت ََالأ  ٌِحلاَص  ْمُھوَُخأ  ْمَُھل  َلاَق  ِْذإ   َنِیلَسْرُمْلا ُدوَُمث  ْتَبَّذَك 

ٌنیَِمأ

“Semûd (kavmi) de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Hani
kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: (Allah’a karşı gelmekten) sakınmaz
mısınız? Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.”128 Keza:

ٌلوُسَر ْمَُكل  ِيِّنإ   َنوُقََّتت ََالأ  ٌطوُل  ْمُھوَُخأ  ْمَُھل  َلاَق  ِْذإ   َنِیلَسْرُمْلا ٍطوُل  ُمْوَق  ْتَبَّذَك 

ٌنیَِمأ

“Lut kavmi de, peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Hani kardeşleri
Lut, onlara şöyle demişti: (Allah’a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Bilin
ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.”129



Konuyla alâkalı âyetleri çoğaltmak mümkündür. Bu arada işârî mânâsıyla
emniyet ve emaneti anlatan daha birçok âyet vardır ki, biz, bir fikir vermek için
zikrettiklerimizle yetinmek istiyoruz.

“Mü’min”, Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinden biri olduğu gibi, aynı zamanda
O’na inananların da en önemli isimlerindendir. Allah’a (celle celâluhu) niçin
“Mü’min” denir? Çünkü O, güven kaynağıdır. Bize güveni veren de O’dur.
Bize, damla damla veya şelâleler hâlinde güven hep O’ndan gelir.
Peygamberleri güvenli kılan ve onları emniyet sıfatıyla serfiraz eden de yine
O’dur. Öyle ise, emniyet, güven, emanet ve iman dediğimiz mesele, bizi
peygamberlere ve önemli bir ölçüde peygamberleri de Allah’a bağlar. Nihayet
topyekün bu bağlılık bizi Hâlık-mahluk münasebetine götürür. Bütün bu
mânâlar, emanet kelimesinin iştikakında mevcut olan mânâlardır ve zaten
mevzuun bir önemli yönü de, bu münasebeti kavramaktır.

Peygamberlerin ve Peygamberimiz’in en önemli sıfatı emanet olduğu gibi,
Cibril-i Emîn’in de en önemli vasfı yine emanettir. Kur’ân onu bize şöyle
anlatır: ٍنیَِمأ ََّمث  ٍعَاطُم   “O, kendisine uyulan, emîn bir elçidir.”130 Evet, Cibril,
Allah’a (celle celâluhu) itaatkâr ve O’nun nezdinde ihraz ettiği vazife itibarıyla
da güvenilir bir elçidir. İşte Kur’ân da bize bu güvenilirler kaynağından
gelmiştir. Allah “Mü’min”dir. O’nun beyanı emniyet telkin eden bir beyandır.
Kur’ân, Allah’ın emin dediği Cibril vasıtasıyla gelmiştir. Ve yine bu Kur’ân, O
Emin Peygamber’e ve O’nun emniyeti ihraz etmeye namzet kudsîler topluluğu
ümmetine indirilmiştir.

Kur’ân-ı Kerim’den herkes derecesine göre mutlaka istifade etmiştir. Cibril
de bu istifade edenler arasındadır. Bir gün kendisi Allah Resûlü’ne şöyle
demiştir: “Allah (celle celâluhu) Kur’ân’ında benim için “Emîn” ifadesini
kullanıncaya kadar akıbetimden endişe içindeydim. Bu ifadeyi duyduktan
sonra iliklerime kadar emniyetle doldum...”131

PEYGAMBER EFENDİMİZ’DE EMNİYET
Efendimiz, evvelâ Allah’tan aldığı mesajlara karşı emîndir.. O’nun zerre

kadar emanete ihaneti düşünülemez. Sonra bütün mahlukata karşı emîndir.
Herkes O’na itimat eder. Çünkü evvelâ O herkese karşı emniyetini göstermiş,
emniyet ve güven telkin etmiştir. Daha sonra da bize, emniyet ve güvenin ne
kadar lüzumlu olduğunu anlatmış ve bizi ona inandırmıştı. İsterseniz, şimdi de
sırasıyla bu hususlar üzerinde bir bir duralım:



a. Risalet Vazifesine Karşı Emniyeti
Allah (celle celâluhu), Resûlü’nü emanete riayet eden bir insan olarak

seçmiş ve O da bunun heyecan ve helecanını bütün hayatı boyunca yaşamıştır.
Öyle ki, vahiy geldiğinde, olur da bir kelime kaçırırım diye heyecanlanıyor ve
daha Cibril bitirmeden O söylenenleri hıfzetmek için durmadan tekrar ediyordu.
Hatta bu mevzuda o kadar çok tehâlük gösteriyordu ki, birgün Kur’ân O’na
şöyle diyecekti: اَِذإَف  َُهن ٰا ْرُق ُهَعْمَج َو اـَنَْیلَع  َِّنإ   ِِهب َلَجْعَِتل  َكـَناَِسل  ِهـِب  ْكِّرَحُت  َال 

َُهنَاَیب َان  َْيلَع َِّنإ  َّمــُث   َُهن ٰا ْرُق ْعِبَّتاـَف  ُهاـَنْأَر  onu (vahyi) çarçabuk (!Resûlüm)“ َق
almak için dilini kımıldatma! Şüphe etme ki onu toplamak (senin kalbine
yerleştirmek) ve onu okutmak Bize aittir. O hâlde, Biz  onu okuduğumuz
zaman, sen onun okunuşunu takip et. Sonra şüphen olmasın ki, onu açıklamak
da Bize aittir.”132

Kur’ân, O’na bir emanet olarak tevdi edilmişti.. O da bu kudsî emanette emîn
olamamaktan korkuyor ve tir tir titriyordu. Onun için de Allah (celle celâluhu)
O’nu teselli ediyor ve resûlünü emanette emîn kılacağı teminatını veriyordu.

Allah Resûlü, ömrünü hep aynı heyecanlar içinde geçiriyor, emanette emîn
olmaya herkesten daha çok gayret ediyor ve üzerine aldığı bu ağır yükün
sıkletini olanca ağırlığıyla sırtında hissediyordu. Onun içindir ki, ümmetine
veda ettiği hac mânâsına “Veda Haccı”nda güneş gurûba yaslanırken O da
hayat-ı seniyyelerinin gurûba meylettiği şuuruyla, sadık arkadaşlarına, o derin
sorumluluğunu bir kere daha solukluyor ve sesini yükseltiyordu: “Yakında beni
sizden soracaklar.”  Yani o sorudan evvel ben soruyorum, “Vazifemi tebliğ
ettim mi?” Orada bulunanların hepsi birden hem de yeri-göğü çınlatırcasına
gürlediler: “Evet, Sen vazifeni hakkıyla tebliğ ettin ve onu kusursuz yerine
getirdin!” Bu sözler üzerine İki Cihan Serveri, ellerini kaldırıyor ve “Allahım,
şahit ol!” diyordu.133

Evet, emanette emin olma, bizzat Cenâb-ı Hak’ta başlamış, Cibril’e uğramış
ve Allah Resûlü’nde ârâm eylemiş, daha sonra da ümmete intikal etmişti.. ve
Veda Haccında tekrar ümmetten bir şehadetle yeniden Allah’a gidip dayandı.

En muteber hadis kitaplarının naklettiğine göre, Allah Resûlü’nün emanet
düşüncesiyle alâkalı olarak Âişe Validemiz (radıyallâhu anhâ) şöyle buyurur:
“Eğer Allah Resûlü kendisine inen âyetlerden herhangi birini –farzımuhal–
gizleyecek olsaydı muhakkak şu âyeti134 gizlerdi:

ّللا َهٰ ِقَّتاَو  َكَجْوَز  َكَْیلَع  ْكِسَْمأ  ِهَْیلَع  َتْمَعْنَأَو  ِهَْیلَع  ّللا  ُهٰ َمَعْنَأ  يِذَِّلل  ُلوَُقت  ِْذإَو 



135 ُهاَشَْخت َْنأ  ُّقََحأ  ّللاَو  ُهٰ َساَّنلا  ىَشَْختَو  ِهيِدْبُم  ّللا  ُهٰ اَم  َكِسَْفن  ِيف  يِفْخُتَو 

Bu âyet şu münasebetle nâzil olmuştu: Allah Resûlü, yanında büyüttüğü,
daha sonra da evlât edindiği âzatlı kölesi Zeyd b. Hârise ile halasının kızı
Zeynep binti Cahş’ı evlendirmişti. Ancak bu evlilik, istenilen şekilde huzurlu
gitmiyordu. Zeynep Validemiz (radıyallâhu anhâ), sırf Allah Resûlü’nün emrine
ittiba için bu evliliği kabullenmişti. Evlilik ta baştan isteksizliğe bina edildiği
için de kocasına karşı gerekli olan hürmet ve saygıyı göstermiyordu. Zaten
Cenâb-ı Hak onun Zeyd’den boşanıp ezvâc-ı tâhirât arasına katılmasını çoktan
murad buyurmuştu bile. Ancak o güne kadar Araplar  arasında cereyan eden bir
âdete göre, bir insanın “evlâdım” dediği biri onun öz evlâdı kabul edilirdi.
Dolayısıyla da onun hanımı diğerinin gelini durumunda olurdu. Zeynep daha
önce annesi tarafından Allah Resûlü’ne teklif edilmişti; ancak Allah Resûlü bu
teklifi kabul etmemişti. Şimdi bu evliliği doğrudan doğruya Allah (celle
celâluhu) emrediyordu. Zeynep’le evlilik İki Cihan Serveri’ne çok ama çok ağır
gelmişti. Ne var ki emir yukarıdandı.

İşte Âişe Validemiz (radıyallâhu anhâ) bu hususa işaretle diyor ki: “Eğer
Allah Resûlü kendisine gelen vahiyden herhangi bir âyeti gizleyecek olsaydı,
bu izdivacı ihtiva eden âyetleri gizlerdi.” Ancak O, kendisine gelen vahye karşı
gayet emindi. Onun için en küçük bir meseleyi dahi gizlemesi söz konusu
olamazdı. Âyet mealen şöyle diyordu:

“Habibim! Allah’ın nimet verdiği, senin de kendisine ikram edip (hürriyete
kavuşturduğun) kimseye: ‘Eşini yanında tut, Allah’tan kork!’ diyorsun.
Hâlbuki Allah’ın açığa vuracağı şeyi, insanlardan çekinerek içinde
gizliyorsun. Oysa asıl korkulmaya lâyık olan, Allah’tır.”136

Evet, eğer bir âyet ketmetseydi, o âyet işte bu âyet olurdu; fakat O, emanette
emindi.. ve bir şey ketmetmesi asla söz konusu olamazdı.

O’nun emanet düşüncesiyle alâkalı diğer bir vak’a: Bedir’de kâfirler esir
alınmıştı. Allah Resûlü, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’le istişare etti. Hz. Ebû
Bekir (radıyallâhu anh), esirlerin fidye karşılığında salıverilmesi re’yini ileri
sürdü. Hz. Ömer (radıyallâhu anh) ise hepsinin kılıçtan geçirilmesinden
yanaydı. Hatta o, herkesin kendi yakınını öldürmesini istemişti. Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem), Hz. Ebû Bekir’in re’yine meylederek esirleri
fidye karşılığında salıvermişti. Şimdi gerisini hep beraber Hz. Ömer’den
dinleyelim:



“Ertesi gün Efendimiz’in yanına gittiğimde Allah Resûlü ve Hz. Ebû Bekir’i
ağlar buldum. Evet, ikisi de başlarını yere eğmiş, hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı.
Sebebini sordum; fakat her ikisinde de bana cevap verecek derman yoktu. Israr
ettim: Ne olur söyleyin, ağlanacak bir şey varsa ben de sizinle beraber
ağlayayım, dedim. Nihayet Allah Resûlü ağlayarak biraz evvel şu âyetin nazil
olduğunu söyledi.137 Allah (celle celâluhu) bu âyette şöyle buyuruyordu:

َایْنُّدلا  َضَرَع  َنوُديِرُت  ِضْرَْألا  ِيف  َنِخْثُي  ىَّتَح  ىَرْسَأ  َُۤهل  َنوُكَي  َْنأ  ٍّيِبَِنل  َناَك  اَم 

ٌمِیكَح ٌزيِزَع  ّللاَو  ُهٰ َةَرِخْٰالا  ُديِرُي  ّللاَو  ُهٰ

“Yeryüzünde ağır basıp (küfrün belini kırıncaya) kadar, hiçbir
peygambere esir bulundurması yaraşmaz. Siz geçici dünya malını
istiyorsunuz, hâlbuki Allah (sizin için, ebedî olan) ahireti istiyor. Allah
Azîz’dir, Hakîm’dir.”138

Eğer Allah Resûlü’nün herhangi bir âyeti ketmetmesi düşünülseydi, herhâlde
ikinci olarak gizlenmesi gereken âyet bu olurdu. Fakat Allah Resûlü, vahye
karşı tam bir emniyet insanıydı. Biz her iki âyeti, ileride Efendimiz’in ismetini
anlatırken tekrar ele alacak ve tafsilatıyla, o mevzu ile alâkalı yönünü de arz
etmeye çalışacağız.

b. Bütün Varlığa Karşı Emin Olması
Allah Resûlü nasıl risalet vazifesinde Rabbinin gönderdiği mesajlara karşı

emindi, öyle de O’nun emniyeti ruhunda öyle kök salmıştı ki, bütün varlığa
karşı sürekli emniyet solukluyordu:

İtikâfta olduğu bir gün, Safiyye Validemiz (radıyallâhu anhâ) kendisini
ziyarete gelmişti. Biraz oturduktan sonra da kendi hanesine gitmek üzere
müsaade istemişti. Allah Resûlü de hanımını uğurlamak için onunla beraber
dışarıya çıkmış ve henüz birkaç adım bile yürümemişlerdi ki, o esnada bir iki
sahabi hiç duraklamadan yanlarından uzaklaştılar. İki Cihan Serveri derhal
onları durdurdu, sonra da Safiyye Validemiz’in yüzünü açarak: “Bakın, bu
benim hanımım Safiyye’dir.” dedi. Sahabi beyninden vurulmuş gibiydi.
“Maazallah, yâ Resûlallah! Senin hakkında nasıl kötü düşünülebilir ki?”
dediler. Ancak Allah Resûlü, her davranışıyla olduğu gibi bu davranışıyla da
bir ders vermek istiyordu. Buyurdular ki: “Şeytan, sürekli insanın kan
damarlarında dolaşır durur.”139 Şeytan insanla bu kadar içli dışlı olduğuna
göre onun kafasına çok şey atabilir. Şimdi eğer binde, hatta milyonda bir



ihtimal dahi olsa, insanın aklına, “Acaba Allah Resûlü’nün yanındaki kadın
kimdi?” şeklinde bir şüphe ve tereddüt ârız olsa, –hafizanallah– o şahsın ebedî
hayatını mahvedip iman nurunu söndürür. İşte bundan dolayı O şefkat âbidesi
yüce Nebi, derhal duruma müdahale ediyor, hem kendi emniyetini gösteriyor
hem de cemaatinin imanını korumuş oluyordu.

İşte O, emniyet ve güvenilirliğe bu kadar önem veriyordu. Zaten O’nun daha
peygamber olmadan evvel de ismi “Emîn” değil miydi?140 Daha sonra
kendisinin amansız düşmanı olanlar bile O’nu hep böyle tanımıyorlar mıydı? O,
o kadar emin kabul ediliyordu ki; zannediyorum Ebû Cehil’e gidilip, ırz ve
namusu dahil, en kıymetli şeylerini kime emanet edebileceği sorulsaydı,
herhâlde “el-Emîn’e” diyecekti. Evet, ilk aklına gelen insan, Muhammedü’l-
Emîn (aleyhi ekmelüttehâyâ) olacaktı. Evet öyleydi.. ve Allah Resûlü, bütün
hayatını böyle bir emniyet ruhuyla geçirmişti.

O öyle bir emindi ki, bir kadının çocuğunu çağırırken, “Gel, bak sana ne
vereceğim!” demesi üzerine, derhal atılıp: “Ne vereceksin?” demişti. Kadın da
“Birkaç hurma verecektim yâ Resûlallah.” deyince: “Eğer ona hiçbir şey
vermeyecek olsaydın, yalan söylemiş olacaktın.” buyurmuşlardı.141

Zira Allah Resûlü, yalanı nifak alâmeti sayıyor ve ondan olabildiğince uzak
durmaya çalışıyordu. Yalan, münafığın üç alâmetinden biriydi. Diğer ikisi ise,
verdiği sözde durmama ve emanete ihanet etme günah ve inhiraflarıydı.142

Nifak, Allah Resûlü’nden nasıl ve ne kadar uzaksa, emanete ihanet etmek de o
derece uzaktı...

Allah Resûlü’nün emniyet ruhu ve emniyet anlayışı sadece insanlara karşı
değildi. O’nun emniyet kuşağına bütün bir varlık giriyordu. Bir sahabinin, atını
yanına getirmek için, sanki elinde atın yiyebileceği bir şey varmış gibi
davranması, O’nu öyle rahatsız etmişti ki, bu sahabiyi çağırdı ve azarladı. Evet
O, hayvanlara karşı dahi olsa emîn olmaktan vazgeçilmemesi gerektiğini
söylüyordu.

Yine bir defasında harpten dönülüyordu. Sahabeden bir ikisi, bir kuşun
yavrularını yuvadan almış seviyorlardı. Tam o esnada ana kuş geldi.
Yavrularını yuvada göremeyince çırpınmaya başladı. Durmadan gelip-gidiyor
ve sağa-sola uçup duruyordu. Allah Resûlü, durumdan haberdar olunca derhal
yavruların yerine konulmasını, ana kuşa eziyet edilmemesini emretti. Sanki O,
yapılan bu hareketin, yeryüzünde emniyetin temsilcileri olma durumundaki



insanlara yakışmayacağını ifade buyuruyordu...143

O’ndan akseden nurlarla nurlanmış o ışıktan hâlesi ashabı da böyleydi. İşte
onlardan biri olan “ümmetin emini” Ebû Ubeyde b. Cerrah!. Hz. Ömer
döneminde Şam’da vali bulunuyordu. Heraklius, ordusuyla gelip, Şam’ı tekrar
istirdat teşebbüsünde bulunduğu sırada; Ebû Ubeyde’nin yanında az bir insan
vardı. Bu itibarla şehri savunmaları da mümkün değildi. Hemen Şam ahalisini
bir araya topladı. Ve şunları söyledi: “Sizden cizye topladık. Bu cizyeye
mukabil sizi korumamız gerekiyordu. Ancak şimdi o güçte değiliz. Dolayısıyla
sizi koruyamayacağız; aldığımız cizyenin hepsini tekrar size iade edeceğiz. Zira
bunu haksız yere yanımızda alıkoymamız caiz değildir.”

Bunun üzerine, toplanan cizyeler sahiplerine dağıtılır. Bu müthiş manzara
karşısında şaşkına dönen ruhban ve papazlar, kiliselere dolar ve Müslümanları
başlarından eksik etmesin diye Cenâb-ı Hakk’a dua dua yalvarırlar.
Müslümanları uğurlarken de “İnşâallah geri gelir ve bizi Heraklius’un
zulmünden kurtarırsınız.” derler.144

Ebû Ubeyde, emniyet telkin etmiş, emanet sıfatıyla yaşamış ve
Hıristiyanların dahi gönlüne taht kurmuş bir rabbaniydi. Bugün Batı, bizi
dinlemiyorsa ve Avrupa’ya gönderdiğimiz insanların mesajlarına kulak
asmıyorlarsa, bu tamamen bize ait bir eksiklikten kaynaklanmaktadır. Hiç şüphe
yok ki, bizde eksik olan en önemli mesele, üzerinde durduğumuz, emniyet ve
güven hususudur. Biz, bu hasleti yeniden yakalayabildiğimiz gün, topyekün
insanlık güvenebileceği bir milleti bulmuş olacak. Biz de devletler
muvazenesinde yerimizi istirdat adına en çalımlı adımı atmış sayılacağız.

Osmanlı’nın cihan hâkimiyetinde de aynı emniyet atmosferinin tesirini
görmek mümkündür.. harbe giderken geçtikleri bağ ve bahçeden yedikleri
meyvelerin parasını, meyveyi kopardıkları dala asan ve öyle giden bu emniyet
temsilcisi asil ve necip insanlar, ülkeleri kılıçla fethetmeden evvel,
gösterdikleri bu emniyet ruhu ve civanmertlikle gönülleri fethetmişlerdi. Yoksa,
ne o korkunç haçlı zihniyeti karşısında Avrupa’ya girebilirlerdi; ne de orada
mevcudiyetlerini devam ettirebilirlerdi. Şam’da yaşanan Ebû Ubeyde misali,
tam dört asır bütün Balkanlar’da ve Avrupa içlerinde yaşanmıştı. Bundan
dolayı da, o şanlı i’tilâ döneminde çok az zayiatla ta Viyana kapılarına
gidilmiş.. ve asırlar boyu da gidilen yerlerde emniyet ve huzurun temsilciliği
yapılmıştı. Zannediyorum, son yarım asrın Türkiye’sinde emniyetin tesisi için
dökülen kan, beş asır, hem de yabancı uyruklar arasında asâyiş temini adına



dökülmemişti... Evet, yapılan araştırmalar ve istatistikler, altı yüz senelik
Osmanlı dönemindeki bütün müsademelerde ölenlerin sayısının, son yarım
asırda ölenlerin sayısından daha az olduğunu göstermektedir. Öyleyse, Osmanlı
fetihlerinin sırf kaba kuvvete dayandığını iddia etmek kat’iyen doğru değildir.
Diğer taraftan, o günkü nakil vasıtaları nazara alınacak olursa, o kadar geniş
toprağa dağılmış bir devleti idare etmenin, sadece devlet otoritesiyle ve askerî
güçle mümkün olamayacağı bedîhîdir.

Evet, onların kalb ve gönülleri fethetmelerindendir ki, çeşitli ırka mensup
insanları, aynı devletin çatısı altında hem de uzun bir süre ve ciddî hiçbir
problem çıkarmadan idare edebilmişlerdir. Devrimizin muhabbet fedailerine
düşen de, yine aynı usûl ve aynı metot olsa gerek...

c. Ümmetini Emniyete Daveti
Nebiler Sultanı, Allah’tan gelen mesajları emniyet içinde muhafaza ediyor ve

bu emniyet atmosferini de, bütün varlığı içine alacak kadar geniş tutuyordu.
Ümmetini de aynı ahlâkla ahlâklanmaya çağırıyor ve onlara, insanlar arasında
emin olarak yaşamalarını tavsiye ediyordu. O’nun yanında hıyanetin en küçüğü
düşünülemez ve tek bir mü’minin dahi gıybeti yapılamazdı. O, hemen
karşısındakini ikaz eder ve ruhuna gıybet gubârının konmasına asla müsaade
etmezdi.

“Falan kadının eteği ne kadar uzun!” diyen Hz. Âişe Validemiz’e
(radıyallahu anhâ): “Onun gıybetini yaptın ve etini dişledin.” demesi;145

Mâiz’in arkasından konuşan bir başka sahabiye de benzer şekilde karşılık
vermesi146 hep O’nun emîn olmasından ve emniyet hâlesi bir atmosferin,
ruhlarda hâsıl edeceği itminanı bilmesinden kaynaklanıyordu.

Kendisi daima şu duayı okur ve ümmetine de tavsiye ederdi: ُذوَُعأ ي  ِِّنإ ّلَلا  َّمُھٰ
َُةنَاِطبْلا ِتَسْئ  ِب اَھَّنِإَف  َِةنَایِخ  ْلا َنِم  َكـِب  ُذوَُعأَو  ُعي ، ِجَّضلا َسِْئب  ُهَّنِإـَف  ِعو  ُجْلا َنِم  َكـِب 

“Allah’ım, açlıktan Sana sığınırım; o ne kötü bir arkadaştır. Hıyanetten de
Sana sığınırım; o ne kötü sırdaştır.”147

Emanete riayet etmek önemli olduğu kadar, hıyanete girmemek de o derece
önemlidir ve zaten bunlar birbirinin lâzımı hasletlerdir.

Ahde vefa göstermeyen ve böylece hıyanette bulunan insanlar hakkında
söylenen şu ürpertici ifade de, yine Allah Resûlü’ne aittir: َنِیلَّوَْألا ّللا  ُهٰ  َ عَمَج اَِذإ 

نَـالُف ِنـْب  ِنَـالُف  ُةَر  ْ دَغ ِهِذــَھ  َلـیِقَف  ٌءاَو  ٍرِداَـغ لِ ِّلـُكِل  ُعـَفْر  ِةـَمَایِقْلا يُ َمْوـَي  َنـي  ِ رِخْٰالاَو
“Allah, kıyamet gününde, evvel-âhir bütün insanları bir araya topladığında



her vefasız için bir sancak çekilecek ve: ‘İşte falan oğlu falanın vefasızlığı
budur.’ denilecektir.”148

Allah Resûlü’nün bütün fenalıklara karşı kapanmış, mühürlenmiş bir ruhu
vardı. İyiliğin en küçüğüne, hatta teferruat kabul edilenine de alabildiğine
sinesini açar ve hep iyilik duygusuyla oturur-kalkardı. O, hayatını hep güven
atmosferinde geçirdi. İnsanlık da O’na güvendi, itimat etti. Hâlbuki O’na sırt
çevirenler aldandı ve yollarda kaldılar. Ancak O her zaman bir koruyucu melek
gibi ümmetinin üzerine titredi. Kim, ne zaman ve hangi şartlarda O’nun kapısını
çaldıysa O’ndan “Lebbeyk!” sesini duydu.

O nasıl güvenilir bir insandı, kendisi de Allah’a öyle güveniyor ve itimat
ediyordu. O’nun Allah’a güvenip itimat etmesi, emanet sıfatının nebiden
Allah’a urûcu ve yükselmesi demektir. Emanet, Allah’tan nüzûlü ile
peygamberde emniyet ve itminan hâlinde zuhur eder. Bu iki kavsiyenin ucu
birleştiğinde de umumî emniyet ve itimat hâsıl olur.

Her peygamber Allah’a itimatla serfiraz kılınmıştır. Bu onların ayrılmaz
hususiyetlerinden ve yüce sıfatlarından biridir. Kur’ân, bize bunu şu âyetleriyle
çok net şekilde anlatır:

يِرِیكَْذتَو يِماَقَم  ْمُكَْیلَع  َرُبَك  َناَك  ِْنإ  ِمْوَق  َاي  ِهِمْوَِقل  َلاَق  ِْذإ  ٍحوُن  ََأَبن  ْمِھَْیلَع  ُلْتاَو 

ْمُكَْیلَع ْمُكُرَْمأ  ْنُكَي  َّمُث َال  ْمُكَءاَۤكَرُشَو  ْمُكَرَْمأ  اوُۤعِمَْجأَف  ُتْلَّكََوت  ّللا  ِهٰ َىلَعَف  ّللا  ِهٰ ِتَايِٰاب 

ِنوُرِظْنُت َالَو  ََّيِلإ  اوُۤضْقا  َّمُث  ًةَّمُغ 

“Onlara Nuh’un haberini oku. Hani O, kavmine şöyle demişti: Ey Kavmim!
Eğer benim (aranızda) durmam ve Allah’ın âyetlerini hatırlatmam size ağır
geldiyse, ben yalnız Allah’a dayanıp güvenirim. Siz de ortaklarınızla
toplanıp yapacağınızı kararlaştırınız, sonra içinizde ukde, dert olmasın,
bundan sonra vereceğiniz hükmü bana uygulayın ve bana mühlet de
vermeyin.”149

Hz. Nuh (aleyhisselâm), Rabbine güveniyor, itimat ediyor ve karşısına aldığı
bütün bir küfür cemaatine: “Eğer içinizde bulunuşum, duruşum, mevkiim ve
emri tebliğ edişim size ağır geliyorsa, hazmedemiyorsanız dilediğinizi yapınız..
ben bulunduğum durum itibarıyla Allah’a (celle celâluhu) güvenip dayandım;
işte siz, işte ben. Sizler yığınla insan, ben ise tek başımayım. Fakat bilin ki,
Allah (celle celâluhu), beni size karşı zayi etmeyecektir. Siz şimdi bir araya
gelin, kafa kafaya verin, meşveretler yapın ve benim aleyhime çeşitli planlar
kurun; bunu yaparken de bütün şeriklerinizi, ortaklarınızı ve yardımınıza



koşacak herkesi bir araya toplayın. Toplayın ki, sonra içinizde bir ukde
kalmasın; ‘Keşke şunu da yapsaydık!’ demeyin ve yapmanız mümkün olan her
şeyi yapın, düşündüklerinizin hepsini tatbik edin! Şimdi ben, sizden gelebilecek
her şeyi bekliyorum, gelsin!” diyor ve onlara meydan okuyordu.

Hz. Nuh (aleyhisselâm) bunları söylerken, Allah’a fevkalâde bir güven ve
itimat içinde söylüyordu. O kat’iyen biliyordu ki, Rabbi onu koruyup muhafaza
edecektir. Sefinesine kaç insan bindi, bilemiyoruz; fakat biliyoruz ki –Hz.
İbrahim (aleyhisselâm) dahil– nice peygamberler hep O’nun soyundan
gelmiştir. Çünkü Kur’ân, Hz. İbrahim’i O’nun milletinden sayıyor ve şöyle
di yordu: َ میِھاَرْبِــَـإل ِِهتَعیـــِش  ْنِم  َِّنإَو   “Şüphesiz İbrahim de Nuh’un
milletindendi.”150

Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm) durumu, teslimiyeti ve tevekkülü şu şekilde
dile getirilir:

ُءٰۤاَرُب اَِّنإ  ْمِھِمْوَِقل  اوُلاَق  ِْذإ  ُۤهَعَم  َنيِذَّلاَو  َمیِھاَرِْبإ  ِيف  ٌةَنَسَح  ٌةَوْسُأ  ْمَُكل  َْتناَك  ْدَق 

اًَدبَأ ُءاَۤضْغَبْلاَو  ُةَواَدَعْلا  ُمُكَنَْیبَو  اَنَنَْیب  اََدبَو  ْمُكِب  َانْرَفَك  ّللا  ِهٰ ِنوُد  ْنِم  َنوُدُبَْعت  اَّمِمَو  ْمُكْنِم 

ّللا ِهٰ َنِم  ََكل  ُكِلَْمأ  اَۤمَو  ََكل  َّنَرِفْغَتْسََأل  ِهِیَبِأل  َمیِھاَرِْبإ  َلْوَق  َِّالإ  ُهَدْحَو  ّللِاب  ِهٰ اوُنِمْؤُت  ىَّتَح 

ُریِصَمْلا َكَْیِلإَو  اَنَْبنَأ  َكَْیِلإَو  اَنْلَّكََوت  َكَْیلَع  اَنَّبَر  ٍءْيَش  ْنِم 

“İbrahim’de ve Onunla beraber olanlarda, sizin için gerçekten güzel bir
örnek vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: ‘Biz, sizden ve sizin
Allah’tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz, bir tek Allah’a
inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli düşmanlık ve öfke
belirmiştir.’ Yalnız İbrahim’in babasına: ‘Andolsun ki senin için mağfiret
dileyeceğim. Fakat Allah’tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm
yetmez.’ demesi hariç. ‘Rabbimiz, Sana dayandık, Sana yöneldik ve dönüş
ancak Sanadır.’ dediler.”151

Evet, İbrahim ve yanında bulunanlar da küfre karşı baş kaldırıyor ve
kâfirlere meydan okuyorlardı. “Biz” diyorlardı, “Sizin Allah’tan başka
taptığınız her şeyden fersah fersah uzağız. Biz, sizi ve bütün tağutlarınızı inkâr
ettik. Aramızdaki düşmanlık ise geliştikçe gelişti.” Zaten bu düşmanlık, Hz.
Âdem’den günümüze kadar devam edegelmiştir. İman ve küfür, ilk gününden
beri birbirinin düşmanıdır. Aynı yer ve mekânı paylaşmaları  mümkün değildir.
Dolayısıyla, elbette küfür, imana çelme atmak isteyecek ve ondan rahatsız
olacaktır. “Rencide olur dîde-i huffaş ziyadan.”; gözleri ışığa alışmadığından



dolayı onlar, yarasalar gibi iman ve nübüvvet ışığından rahatsızlık
duyacaklardı.

“Evet, siz de bizim gibi Allah’a iman ve itimat etmedikçe aramızdaki
düşmanlık hiçbir zaman kesilmeyecektir.” dediler. Çünkü küfrün mahiyetinde
sapıklık ve bürûdet vardır. Kâfir, bütün eşyaya düşman nazarıyla bakar.
Mü’minin ruhunda ise mürüvvet ve insanlık vardır. O, bütün kâinata bir
kardeşlik beşiği olarak bakar. Herkesle bir birleşme çizgisi ve herkesle bir
diyalog yolu araştırır. Mü’min böyle olurken, kâfir herkesle dalaşmaktan zevk
alır. Hâlbuki, herkes Allah’a iman edip O’na yürekten inandığı zaman, umumî
bir sulh ve sükûn hâsıl olacaktır. Bu sulhü, kâfirden ve küfürden beklemek ise
tamamen gaflet ve safderûnluk olur. Çünkü küfrün, milletleri birbirleriyle
boğuşturmaktan başka insanlığa vereceği hiçbir şey yoktur. Onun için Kur’ân-ı
Kerim, Hz. İbrahim’in babasına söylediklerini bir istisna olarak zikretmektedir.
Hz. İbrahim’in söylediği ise, sadece bir temenniydi ve onun aşırı re’fet ve
şefkatinden kaynaklanıyordu. Ancak, o da, Allah katında babasına karşı elinden
bir şey gelmeyeceğini açıkça ifade ediyordu. Ve sonra Hz. İbrahim: “Sana
dayandık, Sana yöneldik.” diyerek, Cenâb-ı Hakk’a karşı olan güven, itimat ve
tevekkülünü dile getiriyordu. Zaten bütün peygamberlerin hayatı tetkik ve
tahkik edilse, onlarda Allah’a tevekkül ve itimadın çok ağır bastığı müşâhede
edilecektir. Onların tevekkülleri, sıradan insanların tevekkül ve itimatları gibi
değildir. Hele bu tevekkül, Peygamberler Sultanı’nın tevekkülü ise. Evet, İki
Cihan Serverinin tevekkül ve itimadı bütün peygamberlerin itimat ve
tevekkülünden daha çaplı ve daha derince idi...

Allah (celle celâluhu), O’na bir kere “Hasbiyallah” demesini öğretmişti.152

Allah Resûlü de bütün hayatını O’na itimat, tevekkül ve emniyet içinde
geçirmişti. Düşünmeli ki, Hz. Ali (radıyallâhu anh) gibi haydar-ı kerrâr,
kahraman ve şecaatli bir insan şöyle demektedir: “Biz harp meydanlarında
sıkıştığımız ve içimize bir korku girdiği zaman, derhal Allah Resûlü’nün
arkasına sığınır, itminan ve emniyete kavuşurduk.”153

d. Hicretteki Emniyeti
Hicret edeceği zaman, evinin dört bir yanı, kendisini öldürmek için can atan

insanlarla kuşatıldığında, O:
اًّدَـس ْمِھِفْلَخ  ْنِم  اًّدَس َو ْمِھيِدـْيَأ  ِن  َْيب ْنِم  اـَنْلَعَجَو   “Biz onların önlerine de,

arkalarına da sed koyduk.”154 âyetini okumuş, onların başlarına bir avuç



toprak saçmış ve hiçbir endişe emaresi göstermeden aralarından yürüyüp
gitmişti.155 Evet işte, o kadar fütursuz ve o kadar da korkusuzdu.

Daha sonra yolu, Sevr mağarasına uğruyor.. Sevr, gençlerin bile zor
çıkabilecekleri bir zirvede bulunuyordu. İşte O, tam elli üçüncü yaşında bu
zirveye tırmanmıştı. Zaten bütün hayatı, çile ve ızdırapla geçmişti; bu da bir
sonuncusuydu. Şimdi de bu tali’li mağaranın kendi diliyle ettiği davete icabet
ediyor, orada birkaç gün misafir kalıyor ve bu mağarayı kıymetler üstü
şereflendiriyordu...

Mekke müşrikleri, mağaranın ağzında bekleşiyorlardı. Arada bir metrelik
mesafe ya vardı ya da yoktu; ve Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) telaş
içindeydi. Çünkü o esnada Allah Resûlü’nün, kendisine emanet olduğunu
düşünüyor ve: “Eğer bu emaneti yerine ulaştıramadan O’na bir şey olursa...”
diye endişe ediyordu. Yüzü sapsarı kesilmişti. Hâlbuki Allah Resûlü’nün
dudaklarındaki tebessümde en küçük bir değişiklik yoktu. O itminan ve emniyet
insanı, dostu Hz. Ebû Bekir’i teselli ederek: “Tasalanma! Allah bizimle
beraberdir.” diyordu..156 ve tekrar ediyordu: “İki kişi hakkındaki zannın
nedir ki, onların üçüncüsü Allah’tır.”157

e. Muharebe Meydanındaki Emniyeti
Huneyn’in başında İslâm ordusunda bir dağılma baş gösterir. Öyle ki, bütün

sahabe, âdeta sağa-sola kaçışır; akıbetin yenilgi ve mağlubiyet olduğu herkesçe
bir kanaat hâline gelmiştir. İşte tam o esnada beklenmedik bir hâdise olur.
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Hz. Abbas’ın durdurmaya çalıştığı
mübarek bineğinin üzerinde, düşman saflarına doğru atılır. O gür ve mehâbet
dolu sesiyle şöyle haykırır: ِبِلَّطُمْلا ِد  ْبَع ُنـْبا  اـَنَأ  ْبِذـَك  ُّيِبَّنلا َال  اـــَنَأ   “Ben,
Allah’ın Resûlüyüm, bunda yalan yok! Ben Abdulmuttalib’in torunuyum,
bunda da yalan yok!”

O’nun bu davranış ve şecaatidir ki, kısa zamanda İslâm ordusunun derlenip,
toparlanmasını sağlar. Ve mâkus tali’ yenilerek, idbâr ikbâle döner.158

f. Baş Döndüren Teslimiyet
Bir ağacın altında istirahat etmektedir. Tam o esnada Gavres isminde bir

kâfir, O’nun uykusundan istifade ederek, dala asılı kılıcını alır ve âdeta
gırtlağına dayar. Müstehzî bir eda ile de: “Şimdi seni benim elimden kim
kurtaracak?” der. Buna karşılık Allah Resûlü, hiçbir panik emaresi göstermez.
Çünkü O’nun, Allah’a (celle celâluhu) itimadı tamdır. Kendinden emin bir



şeki lde “Allah” diye bağırır. O’nun bu gürleyişi âdeta kâfirin ödünü
koparmıştır; kılıcı elinden düşer ve olduğu yerde kalakalır. Bu sefer de kılıcı
Allah Resûlü eline alır ve sorar: “Ya şimdi seni kim kurtaracak?”  Adam,
sıtmalı gibi titremeye başlar. O esnada, Allah Resûlü’nün sesini duyanlar da
oraya gelmişlerdir. Gördükleri manzara, onları da hayrete sevkeder. Daha
sonra, olup bitenleri öğrenince, Allah’a karşı iman ve itimatları bir kat daha
artar; Gavres de orada gördüğü güvenle “el-Emîn”e güven sözü verir ve
oradan ayrılır.159

Batılı meşhur mütefekkir Bernard Shaw diyor ki: “Hz. Muhammed çeşitli
yönleriyle insanın başını döndürecek üstünlükleri olan bir insandır. Bu sır
insanı tam mânâsıyla anlamak mümkün değildir. Bilhassa O’nun
anlaşılamayacak üstünlükte bir yanı vardır ki, o da Allah’a olan güven ve
itimadıdır.” Shaw doğru söylüyordu…

O, Allah’a öyle bir itimat ve teslimiyet içindeydi ki, O’nu bildiğimiz
kıstaslarla, ne ölçmemiz ne de değerlendirmemiz mümkün değildir. Ve , O’nun
Allah indindeki yeri, değeri, nazı da Allah’a güveni ve itimadı ölçüsündedir.
Yerinde O’nun isteme, dileme ve  iltimasıyla geceler gündüze döner, zulmetler
nur olur, kömür elmasa inkılâp eder ve dilencilere sultanlık mülkü bağışlanır.
Bu münasebetle Hasan Basrî Hazretlerine müsnet bir hâdiseyi nakletmek
istiyorum. Efendimiz’le irtibatlı olmanın ehemmiyeti açısından, bence oldukça
mühim bir hâdise sayılır. Vak’anın, hadis kriterleri açısından tenkidi
yapılabilir ama; benzeri vak’alar o kadar çoktur ki, adiyattan sayılabilir ve
naklinde hiçbir mahzur yoktur. Hâdise şudur:

Basralı bir genç, yaşlı babasıyla hacca niyetlenir. Mekke’ye giderken yolda
babası vefat eder.. eder ama adam, meshe uğramış ve şeklen sevimsiz bir
mahluka benzemiştir. Bu durum zavallı gence o kadar dokunur ki, şaşkına döner
ve ne yapacağını bilemez: Şimdi, kimi çağırıp da bu cenazeyi ona gösterecek
ve yardım isteyecektir! Bu dertle kıvranırken, aniden üzerine bir ağırlık çöker..
ve uyku ile uyanıklık arası bir hâlde iken çadır kapısının açıldığını ve güneş
yüzlü birisinin içeriye girdiğini görür. Bu gökçek yüzlü zat, babasının cenazesi
başında durur, eliyle onun bütün vücudunu sıvazlar, derken, elinin değdiği her
yer eski hâline döner ve babasının cenazesi pırıl pırıl nuranî bir insan hâline
gelir. Genç, hayret içinde ve kendinden geçmiştir. Gelen zat, tam çadırdan
çıkacağı sırada genç ileriye atılır: “Allah aşkına söyle, sen kimsin?” der. “Sen
beni tanımadın mı? Ben Muhammed’im.” Bunu duyan genç, sevinçten uçacak



hâle gelir. “Yâ Resûlallah, bu olanlar nedir? Niçin babamın şekli değişmişti?”
Allah Resûlü: “O, devamlı içki içiyordu. Mesholmasının sebebi buydu.” der.
Genç: “Teşrifinizin sebebi?” diye sorunca da, Allah Resûlü şu cevabı verir:
“Çünkü senin baban, ne zaman benim adım anılsa, bana salavat getirirdi...”

İşte, bu adamın bu kadarcık irtibatı, karşılıksız kalmıyor ve Allah Resûlü, en
muhtaç olduğu bir anda onu şefaatle kucaklıyor. Öldüğünü haber alınca
ruhaniyeti, Allah’ın izniyle hemen orada hazır oluyor.

Allah Resûlü, insanlar arasında en çok güvenilecek ve kendisine itimat
edilecek bir şahsiyettir. Ümmeti de aynı itimada lâyık olmalıdır. Onun içindir
ki, bir âyette şöyle buyrulur:

اوُمُكَْحت َْنأ  ِساَّنلا  َنَْیب  ْمُتْمَكَح  اَِذإَو  اَھِلَْھأ  َِلإ  ىۤ ِتَاناَمَْألا  اوُّدَؤُت  َْنأ  ْمُكُرُمَْأي  ّللا  َهٰ َِّنإ 

اًریَِصب اًعیِمَس  َناَك  ّللا  َهٰ َِّنإ  ِِهب  ْمُكُظِعَي  اَّمِعِن  ّللا  َهٰ َِّنإ  ِلْدَعْلِاب 

“Gerçekten Allah size, emanetleri ehil olanlara vermenizi ve insanlar
arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne
kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah, her şeyi işitici ve her şeyi
görücüdür.”160

Bu âyetin nüzul sebebini tefsir kitapları şöyle anlatıyor: “Mekke fethedilince
Efendimiz, Kâbe’nin anahtarlarını, henüz yakın zamanda Müslüman olan
Osman b. Talha’dan alıp, Kâbe’yi bizzat kendisi açtı. Derken, Hz. Abbas
gelip anahtarları talep etti. İhtimal, Osman b. Talha o emanete daha lâyıktı
ve aynı zamanda anahtarların ona verilmesi onun gönlünü İslâm’a daha çok
ısındıracaktı. Ve öyle de oldu. Evet, bu âyet nazil olunca Kâbe’nin
anahtarları tekrar Osman b. Talha’ya verildi.161 Ancak âyetteki hüküm
umumîdir. Zira, Allah Resûlü, emanetin ortadan kalkmasını, kıyamet alâmeti
olarak saymakta ve şöyle buyurmaktadır: “Emanet zayi olduğunda kıyameti
bekleyin!” Sahabe sorar: “Yâ Resûlallah! Emanet nasıl zayi olur?” Cevap
verir: “İş, ehli olmayana verildiği zaman!”162

Evet, emanet çok önemlidir. İşi ehline vermek, bir emanettir, bu da, dünya
nizamını ayakta tutacak en mühim âmillerden biridir. Emanetin zayi olması,
umumî dengenin ve nizamın ortadan kalkmasıyla aynı mânâya gelir. Böyle bir
dünyanın ise, varlığı ile yokluğu müsavidir. Başka bir hadislerinde bu hususla
alâkalı Allah Resûlü şöyle buyurur:

ٍعاَر ُلُجَّرلاَو  .ِِهتَّیِعَر  ْنَع  ٌلوُؤْسَمَو  ٍعاَر  ُماَمَِْإلا  .ِِهتَّیِعَر  ْنَع  ٌلوُؤْسَم  ْمُكُّلُكَو  ٍعاَر  ْمُكُّلُك 



ْنَع ٌَةلوُؤْسَمَو  اَھِجْوَز  ِتَْیب  ِيف  ٌَةیِعاَر  َُةأْرَمْلاَو  ِِهتَّیِعَر ، ْنَع  ٌلوُؤْسَم  َوُھَو  ِِهلَْھأ  ِيف 

ْنَع ٌلوُؤْسَمَو  ٍعاَر  ْمُكُّلُكَو  ِِهتَّیِعَر  ْنَع  ٌلوُؤْسَمَو  ِهِّدِیَس  ِلاَم  ِيف  ٍعاَر  ُمِداَخْلاَو  .اَھِتَّیِعَر 

ِِهتَّیِعَر

“Her birerleriniz râî (çoban) ve hepiniz elinizin altındakilerden
sorumlusunuz: Devlet reisi bir râî, elinin altındakilerden sorumludur. Her
fert, ehl ü ıyâlinin râîsidir ve raiyyetinden mesuldür. Kadın, beyinin
hanesinin râîsi ve gözetiminde olan şeylerden sorumludur. Hizmetçi,
efendisinin malının râîsi ve elinin altındakilerden mesuldür. Her birerleriniz
râî ve her birerleriniz raiyyetinden sorumludur.”163

Bu geniş perspektifle anlatılmak istenen şudur ki, burada herkes birbirine
emanettir. Varlık, bütünüyle Allah’a emanettir. Kur ’ân evvelâ Cibril’e, sonra
da Hz. Muhammed Aleyhisselâm’a emanettir. Kur’ân hakikatleri ve Hz.
Muhammed Aleyhisselâm’ın dava-yı nübüvveti, ümmete emanettir. Ardından
da yine bütün ümmet Allah’a (celle celâluhu) emanettir.

Hayatı meydana getiren ve toplum hayatına hayat olan bütün unsurlar, birbiri
içine girmiş daireler gibidir. Bunlardan birinde meydana gelecek en küçük bir
arıza, katlanarak diğer dairelere de sirayet edecektir. Zannediyorum bunda
kimsenin şüphesi yoktur. Fert planında bir arıza var ve bu arıza derhal
giderilmiyorsa, kısa bir zaman sonra onun tedavi edilmez bir kangrene
dönüşeceğinden şüphe edilmemelidir. Öyle ise her daire, kendi uhdesine aldığı
emaneti hakkıyla yerine getirmelidir ki, muhtemel bütün arızaların önü
alınabilmiş olsun.

İşte hadis-i şerifte de bu irtibata ve bu bütünlüğe işaret edilmektedir. Bu
işaret çerçevesinde, kapıcıdan devlet reisine kadar, milleti meydana getiren
bütün fertler, emanet mevzuunda kendi sorumluluklarının şuurunda olurlarsa,
insanlık ütopyalarda aradığını bu “emîn”ler topluluğunda bulacaktır.

Emanetin bu her şey sayılan ehemmiyetindendir ki, Allah Resûlü şöyle
buyurur: َةـَناََمأ لَُه ْنَِمل َال  َنا  َ مِيإ Emaneti olmayanın imanı da yoktur.”164“ َال 

Elinin altında bulunan emanete riayet etmeyen ve emanetin hakkını görüp
gözetmeyen kimsenin imanı da tam ve kâmil değildir.

Yani, bir cihetten imanla emanet, birbirine sebep ve netice gibidirler:
Emanete riayet etmeyen bir insan, kâmil mü’min sayılamayacağı gibi, kâmil
mü’minlerin dışında da sağlam bir emanet düşüncesi bulmak zordur. Evet, eğer
insan kâmil bir mü’min ise o, emanette de emin olacaktır; eğer emanette emin
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olamıyorsa, imanı da kâmil değil demektir.
Başka bir hadislerinde Allah Resûlü, mü’minin tarifini yaparken şöyle

buyururlar: ْمِِھلاَوَْمأَو ْمِھ  ِ ئاـَمِد َىلَع  ُساَّنلا  َُهن  ِ َمأ ْنَم  ُنِمْؤـُمَْلا   “Hakikî mü’min
odur ki, insanlar malları ve canları hususunda ona karşı emniyet
içindedirler.”165

Efendimiz’in sıdkını anlatırken arz ettiğim bir hadisi –meal olarak–
mevzumuzla alâkalı gördüğüm için tekrar etmek istiyorum. Allah Resûlü
mealen şöyle buyururlar: “Siz bana altı meselede söz verin; ben de size
Cennet’i tekeffül edeyim:”166

“Konuşurken dosdoğru konuşun!” Evet, davranış ve beyanlarınız
dosdoğru olsun.. ve sizler bu mevzuda âdeta birer oka benzeyin!

“Vaadettiğinizi yerine getirin!” Zaten bunun aksi münafıklık alâmetidir
ki, yukarıda bir nebze bahsedilmişti.

“Emanette emin olun!” Bir yerde emin bilindiğinizden dolayı size bir şey
emanet edilmişse, sakın sizi böyle zannedeni, zannında yalancı çıkarmayın!
Hatta, onların hüsnüzanlarını ahirette dahi yalan çıkarmamaya bakın!

“İffetli olun!” Irz ve namusunuzu koruyun; başkalarının ırz ve namusunu
aynen kendi namusunuz gibi muhafaza edin! (Bu bahsi ileride iffet bahsini
işlerken tafsilatıyla ele alacağız).

“Gözlerinizi harama karşı kapayın!” Size ait olmayan şeylere bakmayın
ve istifadesine mezun olmadığınız şeylere göz dikmeyin!

Harama bakmak, kalbi ifsat eder. Bir kudsî hadiste şöyle buyrulur: َةَرْظَّنلا َِّنإ 
َُهت َوَالَح ْدِجَي  ًاناَمِيإ  ُه  ُتْلَدْبَأ يِتَفاَخَم  اَھَكََرت  ْنَم  ٌموُمْس ، َسِیلِْبإ َم ِماَھـِس  ْنِم  ٌم  ْهَس

ِِهبْلَق ِيف   “Harama bakmak şeytanın zehirli oklarından bir oktur. (Sizin irade
yayınızdan çıkar ve kalbinize saplanır. Veya şeytana ait bu yay, sizin irade
elinizdedir). Kim Bana saygısından dolayı o bakışı terk ederse, onun kalbine
öyle bir iman salarım ki, onun zevkini bütün kalbinde hisseder.”167

“Elinizi başkalarına zarar vermekten uzak tutun!” Hiç kimseye ve hiçbir
şekilde kötülük yapmayın!

İşte, bir bakıma emniyet insanı olmanın şartları sayılan bu maddelere riayet
eden bir insan, emin olarak yaşar, ahiretini de bu şekilde emniyet ve garanti
altına almış olur. Zaten bu mevzuda, Allah Resûlü’ne söz verene, O da Cennet
sözü vermektedir.



Evet, yeryüzünün güven içinde devamı, emin insanların söz sahibi
olmalarına bağlıdır. Eğer topyekün İslâm âlemi, kendine tevdi edilen emanete
sahip çıkar, yeryüzünde emniyet ve güvenin temsilcisi hâline gelebilirse, dünya
da yeniden muvazene ve dengeye kavuşacaktır. Yoksa şu anda, sadece
Türkiye’nin değil, bütün dünyanın hâli yürekler acısıdır. Bu tabloyu Âkif, şu
mısralarla ne güzel dile getirir:

Hayâ sıyrılmış, inmiş: Öyle yüzsüzlük ki her yerde...
Ne çirkin yüzler örtermiş meğer o incecik perde!
Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafz-ı bî-medlûl;
Yalan rayiç, hıyanet mültezem her yerde, hak meçhûl.
Ne tüyler ürperir, yâ Rab, ne korkunç inkılâb olmuş!
Ne din kalmış, ne iman.. din harâb, iman türâb olmuş!

g. Ey Ümit Tomurcukları!
Din hakikatini yeniden yeryüzüne getirip ikame edecek sizlersiniz. Siz öyle

bir kökün sürgünleri ve öyle bir ışık kaynağının hüzmelerisiniz ki, onlar, tarihin
karanlık bir döneminde cihanları ışığa boğdu ve bir “şecere-i tûbâ” gibi dal,
yaprak ve çiçekleriyle her yana yayıldılar. Ve işte o dönemde soylu milletimiz,
devletler arası görüşmelerde, her sözü emir kabul edilen hâkim bir devlet
hâline gelmişti. –İnşâallah– içinde bulunduğumuz karanlık günleri –ki çok
çabuk geçeceğine inanıyorum– atlatarak o aydınlık çağları yine sizler ihya
edeceksiniz. Yerin altındakiler de, üstündekiler de sizden bunu beklemekte.. ve
bilhassa, ruhaniyatıyla her zaman aranızda dolaşan.. bazen siz hissetmeseniz,
görmeseniz de başınızı okşayıp, sırtınızı sıvazlayan Hz. Muhammed
Aleyhisselâm da, o ümit dolu bakışlarıyla, her çizgisi şefkat bûsesi
tebessümleriyle sizden bunu beklemektedir.

Siz, emin insanlar olarak istikametten ayrılmaz ve çevrenize hep emniyet ve
itminan mesajları sunabilirseniz.. evet, bunu başarabilirseniz topyekün
insanlığın kalb kapıları ardına kadar size açılacak ve ilkler gibi siz de, o
kalblerde tahtlar kuracaksınız. Unutmayın ki, bu neticeye, daha doğrusu bu
zirveye ulaşabilmenin en önemli şartı da emanette emin olmaktır.

Eğer dünya muvazenesinde yeniden denge unsuru olmak ve dünyanın
kaderiyle alâkalı kararlar alınırken gözünün içine bakılır bir millet hâline
gelmek istiyorsak –ki, buna mecburuz– o zaman, hakkın, adaletin, istikamet ve
güvenin temsilcileri olmalıyız...
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3. TEBLİĞ
Peygamberlerin üçüncü sıfatı tebliğdir. İsterseniz siz buna İslâm hakikatini

anlatma veya “emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker” de diyebilirsiniz. Netice
değişmez; peygamberliğe ait bu yüce sıfatı anlatmış olursunuz.

Tebliğ, her peygamberin varlık gayesidir. Tebliğ olmasaydı, peygamberlerin
gönderilişi de mânâsız ve abes olurdu. Allah (celle celâluhu) insanlara olan
lütuf ve keremini, peygamberlerle canlandırmış ve onların hayatlarıyla
rahmâniyet ve rahîmiyetini tecellî ettirmiştir. Bunun diğer insanlara aksetmesi
ise, ancak tebliğ ile olacaktır.

Nasıl ki, Allah (celle celâluhu) şu her gün bize tebessüm eden güneşi
semamıza perçinlemekle bize, rahmâniyetinin bir cilvesini gösteriyor... O güneş
ki, ısınacak şeyler için bir soba, pişecek şeyler için bir ocak ve rengârenk
güzelliklerin çehresinde âdeta bir fırça vazifesi görmektedir. Aynen öyle de,
peygamberân-ı izâm tıpkı güneş gibi Cenâb-ı Hakk’ın rahmâniyet ve
rahîmiyetini gösterirler. Onlar ve bilhassa, hakkında ًةَمْحَر َِّالإ  َكاَنْلـَـسَْرأ  اۤ  َمَو

َنیَِملاَعِْلل  “Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.”168 denilen Hz.
Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) insanlar içinde Cenâb-ı
Hakk’ın rahmâniyet ve rahîmiyetinin temsilcisidir.. yani, O gelmeseydi ve diğer
peygamberlerin davasını yenilemeseydi bizim Cenâb-ı Hakk’ın rahmetine
mazhariyetimiz hiç mi hiç söz konusu olmayacaktı. Çünkü cehaletin, küfrün ve
dalâletin vahşi çöllerinde, hep kimsesiz, şaşkın ve hayret içinde kalacaktık.

İnsanlık vahşet içinde kıvranırken, Peygamberimiz ve O’nun soluklarında
diğer peygamberlerin hayat veren nefeslerini duydu. O nefesleri duyuncadır ki
kendini, bin bir baharın cilveleştiği bir Cennet bahçesinde buluverdi. Yoksa,
vahşetten, kimsesizlikten çıldırıp ölecekti...

Evet, biz neyiz? Nereden geliyor ve nereye gidiyoruz? Bu müthiş sorular,
sürekli bir matkap gibi beynimizi delecekt i . Delecekti ve biz, bir cevap
bulamayacak ve bu sancıyı bir ömür boyu çekmek zorunda kalacaktık. Hele
kabirdeki sadefleşmiş kemikler.. onları hayalen gördükçe ürperecek ve içimizi
kapkaranlık korkular saracaktı.. ve bunlardan da öte, yokluk, yok olma
düşüncesi ve her geçen dakikanın bizi yok olmaya yaklaştırdığı endişesi,
yaşadığımız hayatı bize zehir edecekti.

Peygamberler gelip bize hayatın gayesini ve ölümün hakikatini anlattılar. Bu
sayede anladık ki, dünyaya gelişimiz bir gayeye bağlı olduğu gibi, buradan



gidişimiz de bir hikmete mebnîdir. Ölüm, yokluk ve hiçlik değil, o sadece bir
mekân değiştirmek ve vazifeden terhis edilmektir. Kabir ise, ahiret âlemine
açılan bir kapı ve bir bekleme salonudur. Biz, peygamberlerden bunları
duyunca vahşetimiz dağıldı, her şey ünsiyete kalboldu. Kalbimizi ve kafamızı
dolduran bütün endişeler ve korkular silinip gitti, yerine ünsiyet ve neşe geldi...

İşte, peygamberler, bizlere bu ve benzeri mesajları getirmişlerdir. Ve bu
mesajları bize duyurmaları, onların varlık gayeleridir. Biz, tebliğ vazifesini, bir
hak ve bir vecîbe olarak görür ve yerine getiririz. Peygamberler ise onu, hayata
geliş gaye ve hikmet şuuru içinde yaparlar. Ve derler ki:

“Bizim dünyaya gelişimizde, başka hiçbir gaye yoktur. Allah, bizi şu
insanlara gönderdi ki, onların sağ-sol, ön-arka, alt ve üstlerini değişik
karanlıklara karşı aydınlatalım.. onlar da böyle bir aydınlık yolda sapmadan
yürüyebilsinler. Öyle ki, şeytan hiçbir yönden yol bulup onların ruhuna
giremesin ve onlar da bu uzun yolculukta yolda takılıp kalmasınlar...”

Evet, yine tekrar ediyorum: Biz, tebliği bir vazife olarak yaparız;
peygamberler ise, yaratılışlarının gayesi olarak bu vazifeyi yerine getirirler.

a. TEBLİĞDE ÜÇ ESAS
Nebinin, mesaj getirmesi, getirdiği mesajları başkalarına ulaştırması, elbette

diğer insanlardan çok farklıdır. Zaten mesaj getirme bakımından bir başkasının
nebilere benzerliği de söz konusu değildir. Onlar tebliğde bulunurken, bize
tebliğ yapmanın ne demek olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini de öğretirler.
Bu da onlara ait tebliğin ayrı bir yönünü teşkil etmektedir. Şimdi isterseniz, bu
mevzuu üç ana esas üzerine oturtarak arz edelim:

aa. Bütünlük
Nebi, Allah’tan getirdiği mesajları ve elçiliğine terettüp eden hususları

insanlığa takdim ederken, onu yolunca, usûlünce o işin uzmanı olarak yapar. O,
insanı bir bütün olarak ele alır ve götüreceği mesajları da böyle bir bütünlük
içinde takdim eder. Onun için de, nebinin tebliğ vazifesinde, akıl, mantık, kalb,
gönül, his ve duygulardan hiçbiri kat’iyen terke uğramaz ve vahyin aydınlatıcı
tayfları dışında bırakılmaz... Zira her nebi vahye karşı gassalın elindeki bir
meyyit gibidir. Vahiy onları evirir-çevirir ve istediği yöne döndürerek onlara
istikamet verir. Öyle ki onlar, en küçük ve en teferruat gibi görünen
meselelerde dahi, Cenâb-ı Hakk’ın istediği ne ise, ona muvafık hareket ederler.
Zaten bu, onlar için bir mecburiyettir. Böyle olunca da, peygamberler buna



fevkalâde bir hassasiyetle riayet ederler...
Bu itibarla da, tebliği, nebilerin tebliğine muvafık düşmeyenler, kat’iyen

irşadda muvaffak olamazlar. Meselâ, akıl ihmal edildiğinde tebliğ istenen
neticeyi vermez. His ve duyguları terk etmek de, aynı menfî neticeyi doğurur.
Hele vahyin sınırları dışına çıkanlar kat’iyen hedefe varamazlar. İşte vahyin
dışında yol almak isteyen beşerî sistemlerin, hâl ve durumu, ve işte aldıkları
mesafeler! Bir zamanlar, aldatılmış, sefalet ve sefahate itilmiş kitleleri,
yığınları arkasından sürükleyen ve birçok fakir ülkelerde gaye-i hayal hâline
gelen komünizm, defalarca revizyona tâbi tutulmasına rağmen, yine de
yıkılmaktan kurtulamamıştır. Hâlbuki bu sistem ve benzerlerinin kurucuları, bir
zamanlar, yalancı birer peygamber gibi arz-ı endam etmişlerdi. Şimdi ise
onların yalancı ümmetleri şöyle demektedirler:

“Eyvah bu bâzicede bizler yine yandık,
Zira ki ziyan ortada, bilmem ne kazandık!”
(Ziya Paşa)
Beşerî kaprislerden beslenen sistemleri tatbikte direnen ve diretenlerin,
neticede diyecekleri hep aynı şeyler olacaktır. Evet, onlar da bir gün
mutlaka, aldandıklarını ilan etmek mecburiyetinde kalacaklardır!

Nebinin tebliğinde akıl, mantık ve hisler omuz omuza ve iç içedir. O, sadece
kitlelerin hissiyatlarından yararlanarak; insanları sokaklara dökmeyi
düşünmediği gibi, bütünüyle bir nazariyeci kesilip, onları aksiyon ve hamleden
mahrum birer uzlet insanı hâline de getirmez.

Ve yine nebi, insanları sokağa döküp, birer anarşist hâline getirmediği gibi,
onları sadece his ve duygularıyla yakalayıp yoz ve bodur hâle de getirmez. O,
Allah’tan gelen mesajları insanların gönlüne salar, onlarda aksiyon ruhu uyarır
ve onları insanlığın semasına yükseltir, meleklerle diz dize, yüz yüze getirir.

Kur’ân-ı Kerim, bu hususu anlatırken, Allah Resûlü’ne şöyle seslenir: ْلُق
يِنَعَبَّتا ِنـَمَو  ا  ََنأ ٍةَریـَِصب  َىلَع  ّللا  ِهـٰ َىِلإ  ۤو  ُعَْدأ ِلِیب  يۤ َس ِهِذ  De ki: Bu benim“ هٰ

yolumdur. Ben ve bana tâbi olanlar, insanları basiretle Allah’a davet
ederiz.”169

Bu yol, nebilik yoludur. Aklın, mantığın, muhakemenin.. his, kalb ve vicdanın
da içinde yerlerini aldıkları ve hiçbirinin ihmale uğramadığı bir yoldur.. bu yol
ki nebi ve nebiye tâbi olanlar, insanları işte böyle bir basiret üzere, hakka
davet ederler.



ab. Karşılık Beklememek
Nebi, tebliğ karşılığında hiçbir şey beklemez. O, tebliğini sadece ve sadece

bir vazife olarak yapar. Zaten bütün peygamberler, ّللا ِهٰ َىلَع  َِّالإ  َِي  رَْجأ ِْنإ 
“Benim ücretim ancak ve ancak Allah’a aittir.”170 diyerek bu hakikate işaret
etmişlerdir.

ac. Neticeyi Allah’a Bırakmak
Nebi, tebliğin neticesini ve hüsnü kabulü Allah’a bırakır ve hiçbir zaman

neticeye karışmaz. Zira bilir ki, onun vazifesi yalnız tebliğdir; netice ise
tamamen Cenâb-ı Hakk’a aittir.

Bu üç husus mahfuz; şimdi de, tebliğin peygamberliğe ait nasıl bir sıfat
olduğunu ve her devirde bu vazifeyi yerine getiren insanların, hangi usûl ve
metotla tebliğde bulunduklarını ve bulunmaları gerektiğini arz etmeye
çalışalım. Bütün arzumuz, Rabbimiz’in bize de tebliğ vazifesini, rızasına uygun
şekilde gördürmesinden ibarettir. İçimize tebliğ şevki salacak da, neticede bizi
muvaffak edecek de sadece Cenâb-ı Hak’tır. O’na güveniyor ve O’na
dayanıyoruz...

b. TEBLİĞDE METOT
Peygamber, yalnız vazifesini düşünür, dedik. Evet, öyle peygamberler gelmiş

geçmiştir ki, bütün bir hayat boyu mücadele etmelerine, tebliğde bulunmalarına
rağmen, kendilerine inanan tek bir insan olmamıştır.171 Fakat, onlar, hep
itminan içinde kalmışlardır. Zira vazifelerini hakkıyla yerine getirmişlerdir.
Onların hayatlarının hiçbir lahzasında itiraz işmam eden şu niçinler yoktur:
Niçin hizmet edemedim? Niçin bana inanan yok? Niçin bu iş fiyasko oldu?
Niçin bu falsolar birbirini takip edip durdu?..

Evet, her nebi, sadece, vazifesini nasıl yapacağını düşünür. Bunun için de
bütün şartları nazara alır ve vazifesini öyle yapar. Kabul ettirmek, kendi
vazifesine dahil değildir. O sahada hüküm, Cenâb-ı Hakk’ın dilemesine aittir.
Bir âyet, Allah Resûlü’ne hitaben şöyle demektedir: َتَْبب َْحأ ْنَم  يِدَْـھت  َك َـال  َِّنإ

ُءاََۤشي ْنَم  يِد  َْهي ّللا  َهٰ َِّنكٰلَو   “Sen istediğini hidayete erdiremezsin. Ancak Allah
istediğini hidayet eder.”172 Bu itibarla, nebinin mesajı, hususiyet arz eder. Hiç
kimse onu kabul etmese, itibar ve ilgi göstermese de o yine fütûr getirmeden,
tereddüt ve paniğe düşmeden, başkalarını kınayıp suçlamalara girmeden
vazifesini yapmaya devam eder. Onun içindir ki, bütün peygamberler, her türlü
horlanmaya ve hakir görülmeye maruz kalmalarına rağmen, vazifelerinde



zerrece bir gevşeklik göstermemişlerdir.
İşte tebliğin bu şekli, sadece peygamberlere ait bir sıfattır. Bütünüyle böyle

bir tebliğ keyfiyetini, peygamberlerden başkasında görmek âdeta mümkün
değildir. Başkalarında, böyle durumlarda çok defa küskünlük ve dargınlık
görürsünüz. Ne kadar da olgunlaşırlarsa olgunlaşsınlar, netice almak
arzusundan kurtulamazlar. Alamayınca da küskünlük ve bezginlik gösterirler.
Sadece nebilerdir ki, küsmek ve darılmak bilmezler.. ve bu durum onlara ait bir
hususiyettir.

Bakınız; Uhud’da başına gelen onca ciğersûz hâdiseler dahi, Allah
Resûlü’nü darıltmamış, küstürmemiştir. Dişi kırılmış, miğferin halkaları
yüzüne saplanmış, hatta, Ebû Ubeyde bunları, Allah Resûlü’nün yüzünden
çıkarabilmek için kendi dişlerinden olmuştur.173 Bütün bunlara rağmen yüzü-
gözü kan-revan içinde İki Cihan Serveri sadece şöyle demiştir:

َنوَُمل ْعَي ْمُھَّنِإـَف َال  ِي  مْوَق ِدْـھا  ّلَلا  َّمُھٰ  “Allahım, kavmime hidayet ver. Çünkü
onlar bilmiyorlar!”174 (Bilmiyorlar, şayet benim peygamber olduğumu
bilselerdi böyle yapmazlardı). Nitekim daha sonra O’nu öğrendiklerinde, onlar
da canlarını Allah Resûlü’nün önüne bezledeceklerdi. Demek ki o zaman
bilmiyorlardı. Bu ve benzeri hâdiseler, bize Allah Resûlü’nün sadr u sinesinin,
ne denli inşirah ve genişlik içinde olduğunu gösteriyor. O ve diğerleri “Dövene
elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüzdüler.” Başları yarılsa, dişleri kırılsa şikâyet
mânâsına ağızlarından bir “of” dahi çıkmazdı.

“Yansam da ocak gibi gayra eylemem izhar,
Yakma beni ateşlere ey çarh-ı cefakâr!”

Evet; her nebi, âdeta: “Ağyâr ateşine yakmadıktan sonra ne yaparsan yap,
gam izhar etmem.” der ve yoluna devam eder.

Hz. Nuh, Kur’ân’ın ifadesiyle kavmine şöyle seslenmektedir: َسَْیل ِمْوَق  اـَي 
َنیِم َ لاـَعْلا ِبَر  ّ ْنِم  ٌلوُسَر  ّيِِنكٰلَو  ٌَةلَالَض  Ey kavmim! Bende herhangi bir“ بِي 

sapıklık yok. Fakat ben, Âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir
peygamberim.”175

Hz. Nuh’u böyle konuşturan, hiç şüphesiz kavminin kendisine sapıklık isnat
etmesiydi. Onlar, o büyük nebiye saygısızca davranıyor ve: ٍ لَالَض ِيف  َكاَرََنل  َّا  ِنإ

ٍنِیبُم  “Biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz.” diyorlardı.176

Bugün de değişen bir şey yoktur. Denilenler hep aynı mânâya gelen



yakıştırmalardır. Sen sapıksın, sen mürtecisin, sen asrın gerisinde yaşıyorsun
ve daha neler neler!..

Devamındaki âyette, Hz. Nuh kavmine şöyle seslenir: ّيِبَر ِتَـالاَسِر  ُْم  كُّغَِلبُأ
َنوُم َ لَْعت اَم َال  ّللا  ِهٰ َنِم  َُم  لَْعأَو ْمَُكل  ُحَصْن  َ أَو  “Size Rabbimin vahyettiği gerçekleri

tebliğ ediyorum ve size öğüt veriyorum ve ben, sizin bilmediğiniz şeyleri
Allah tarafından gelen vahiy ile biliyorum.”177

Bende dalâlet olmadığı gibi, sizi dalâlet ve sapıklıktan kurtarmak istiyorum.
Çünkü, ben, size Âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir rahmet ve bir
elçiyim. Size mesaj sunuyor ve yollarınızı aydınlatıyorum. Çünkü ben, sizin
bilmediklerinizi biliyorum...

Aradan geçen asırlar, kâfiri hiç değiştirmiyor. Bu sefer de Hz. Hud,
dinsizleşen kavmine şöyle sesleniyor: ٌلوُسَر ّيِِنك  ٰلَو ٌةَھاَفَس  ِيب  َسْي  ِمْوَق َل َاي 

ٌني َِمأ ٌحـِصَان  ْمـَُكل  اـَن  َأَو ّيِبَر  ِتـَـالاَسِر  ْمـُك  ُّغَِلبُأ  َنیَِملاَعْلا ِبَر  ّ ْنــِم   “Ey kavmim!
Bende beyinsizlik yoktur. Fakat ben, Âlemlerin Rabbi’nin gönderdiği bir
peygamberim. Size, Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum ve ben
sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.”178

Değişen bir şey olmuyor: Peygamberler ve kavimleri.. kavimlerinin onlara
yakıştırmak istedikleri ve onların kavimlerine verdikleri cevaplar.. evet, bir iki
kelime farkıyla hep aynı mânâya gelen sözler, cümleler…

Diğer peygamberleri böyle umumî bir kaidenin içinde zikrettikten sonra
isterseniz sözü Nebiler Sultanı’na getirelim:

Allah (celle celâluhu) O’na hitaben şöyle buyuruyor:
ّْرِبَكَف َكَّبَرَو   ْرِذْنَأَف ْمُق  ُر ِثَّدُمْلا ّ اَھُّيَأ  َي  اۤ  “Ey örtüsüne bürünen adam! Kalk ve

inzar et. Ve Rabbini yücelt.”179

 ًالِیلَق ُهْنِم  ْصُقْنا  َِوأ  ُۤهَفِْصن   ًالِیلَق َِّالإ  َلْیَّللا  ِمُق   ُلِّمَّزُمْلا اَھُّيَأ  َي  اۤ

ًالِیتَْرت َنٰاْرُقْلا  ِّلِتَرَو  ِهَْیلَع  ْدِز  َْوأ 

“Ey örtünüp bürünen (Resûlüm)! Gecenin tamamını değil de, yarısını
yahut yarıdan az eksiğini veya fazlasını, yatmadan ibadetle geçir. Ve
Kur’ân’ı tane tane oku!”180

Yani, artık örtüye bürünüp yatma zamanı değil; kalk, karanlıkta kalmışların
imdadına koş! Şu şaşkınlık ve hayrette kalmış yığınları eğri yolun encamından
ve sapıklığın ürperten neticelerinden inzar et. Ve yeri göğü çınlatırcasına,
büyük olan Rabbinin büyüklüğünü bütün gücünle haykır! Yer-gök senin



âvâzınla inlesin! Cin ve ins, senin bu haykırışlarınla Rabbinin ne büyük
olduğunu bir kere daha işitsin.

Ey gecede örtüsüne bürünen Dost! Peygamberlik gibi ağır bir yük seni
bekliyor, kalk ibadet yap! Zira Senin Allah tarafından şarj olman
gerekmektedir. Çünkü yapacağın çok büyük işler var. Sana anlatılacak olan her
şeyi insanlara tebliğ etmen gerekiyor. Böyle ağır bir deşarj olma ameliyesini,
Rabbinin seni takviyesi olmadan yerine getiremezsin! Bunu temin edecek de
ancak ubûdiyet ve kulluktur.

Evet, Efendimiz gibi her nebi de tebliğ için geldiğini ilan etmiştir, hem de
hiçbir şey beklemeden, başka şeylere dilbeste olmadan, ağyâra gönül
vermeden, gözleri başka şeylere kaymadan, bakışları asla bulanmadan hep
insanlığa mesajlar sunup durmuşlardır. Onların nurlu mesajları olmasaydı,
bütün insanlık karanlıkta kalacak ve hayvanlardan farkları olmayacaktı.

İnsanoğlunun kaderiyle peygamberlerin bi’seti öylesine iç içedir ki; bir
ülkeye peygamber gönderilmemişse, o yörenin insanları, yaptıklarının
bazılarından sorumlu tutulmayabilirler. Ama, peygamber gönderilmiş de
dinlememişlerse, hesaba çekileceklerinde şüphe yoktur. İşte, bir ilâhî ferman:

ًالوُـسَر َثَعْب  ىَّتـَح نَ َنِیبِّذــَعُم  َّا  نُك اـَمَو   “Biz, bir peygamber göndermedikçe
kimseye azap edecek değiliz.”181

Ve bir başka beyan:

اَِنتَايٰا  ْمِھَْیلَع  وُلَْتي  ًالوُسَر  اَھِّمُأ  ِف  يۤ َثَعَْبي  ىَّتَح  ىَرُقْلا  َكِلْھُم  َكُّبَر  َناَك  اَمَو 

َنوُِملَاظ اَھُلَْھأَو  َِّالإ  ىَۤرُقْلا  يِكِلْھُم  اَّنُك  اَمَو 

“Rabbin, kendilerine âyetlerimizi okuyan bir peygamberi, memleketlerin
ana merkezlerine göndermedikçe o memleketleri helâk edici değildir. Zaten
Biz, ancak halkı zalim olan memleketleri helâk etmişizdir.”182

Demek ki, Allah (celle celâluhu) evvelâ peygamber gönderiyor. Peygamber,
vazifesini yapıp insanlar uyarılmalarına rağmen hâlâ inkâr ediyorlarsa Allah
(celle celâluhu) da ondan sonra azap ediyor. Her devirde bu böyle olmuştur.
Eğer bugün Cenâb-ı Hak, bir kısım kimseleri cezalandıracaksa, bu ancak,
mü’minlerin kendilerine düşen tebliğ vazifesini tam yapıp yapmamalarına göre
olacaktır. Kendisine tebliğ yapıldığı hâlde, temerrüdünde devam edenler, işte
bunlar cezaya hak kazanmış olanlardır.

Bundan dolayıdır ki, her nebi, bıkmadan, usanmadan, yılgınlık göstermeden



ve tebliğin bütün metotlarını kullanarak irşadda bulunmuştur. Hz. Nuh,
Kur’ân’ın diliyle şöyle der:

اَمَّلُك ّيِِنإَو   اًراَِرف َِّالإ  ِيئاَۤعُد  ْمُھْدَِزي  َْملَف   اًراََھنَو ًالَْیل  يِمْوَق  ُتْوَعَد  ّيِِنإ  ِبَر  ّ
اوُّرََصأَو ْمَُھبَاِیث  اْوَشْغَتْساَو  ْمِِھناَذٰا  ِيف  ْمُھَعِباََصأ  اوُۤلَعَج  ْمَُھل  َرِفْغَِتل  ْمُھُتْوَعَد 

ْمَُھل ُتْرَرْسَأَو  ْمَُھل  ُتَْنلَْعأ  ّيِِنإ  َّمُث   اًراَھِج ْمُھُتْوَعَد  ّيِِنإ  َّمُث   اًرَابْكِتْسا اوَُربْكَتْساَو 

اًراَّفَغ َناَك  ُهَِّنإ  ْمُكَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  ُتْلُقَف   اًراَرِْسإ

“Rabbim, doğrusu ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim
davetim, ancak kaçmalarını artırdı. Gerçekten de, (imana gelmeleri ve
böylece) günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem,
parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ayak dirediler,
kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra ben kendilerine ilan ile davette bulundum.
Üstelik onlarla hem açıktan açığa, hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki,
Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O, çok bağışlayıcıdır.”183

Hz. Nuh: “Rabbim, cemaatimi gece gündüz durmadan çağırdım. Hep
kapılarını vurup durdum. Ancak benim davetim, onların kaçmasını ve firarlarını
artırdı. Temerrüt ettiler ve beni dinlemediler. Beni dinlememek için âdeta hep
yeni yeni usûller buldular. Bazen kulaklarını tıkadı ve duymamazlıktan geldiler,
bazen de elbiselerine bürünüp kendilerini görmemezliğe saldılar.”

ba. O’nda Tebliğ Cibilliydi
İki Cihan Serveri’nde ise tebliğ, bir huy, bir cibilliyet hâlindeydi. O, temiz

bir gönül bulup da, ona tebliğde bulunamadığı zaman.. bizim yemek
yemediğimiz, içecek su bulamadığımız hatta havayı teneffüs edemediğimiz
anlardaki sıkıntıya benzer bir sıkıntı içine girerdi ve âdeta yemeye içmeye karşı
lâkayt idi. Bazen günlerce üst üste oruç tutardı.184 Bazen de ölmeyecek kadar
yerdi. Sanki tebliğ sancısı, O’nda iştiha bırakmamıştı. Melekler nasıl tesbihle
yaşıyorsa Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) de tebliğle yaşıyordu.
Mesajlarına temiz sine bulabilirse o gün zindeydi. Kur’ân-ı Kerim, O’nun bu
durumunu anlatırken şöyle buyurur: َنِینِمْؤُـم او  ُنوــُكَي ََّالأ  َكـَـسَْفن  ٌع  ِخاـَب َكَّلََعل 
“Resûlüm! Onlar iman etmiyorlar diye âdeta kendine kıyacaksın.”185

Ve yine başka bir âyette, O’na şöyle ferman eder: ۤى َلَع َكَسَْفن  ٌعِخَاب  َك  َّلََعلَف
اًفَـسَأ ِثيِد  َحْلا اَذِٰـھب  اوُـنِمْؤ  ْمـَل ُي ِْنإ  ْمِھِراــَثٰا   “Bu Kur’ân’a inanmazlar diye

neredeyse arkalarından kendini harap edeceksin.”186

Evet, O bir yerde simsiyah, secdesiz bir alın görse iki büklüm olur, burkulur



ve gördüğü her imansız insan, O’nun içinde âdeta bir hüzün fırtınası estirirdi.
Bu O’nun ruhunda zaten vardı. Peygamberlikle daha da bir derinleşti, buudlaştı.

Dinin emirlerine kılı kırk yararcasına riayet etmek mahfuz.. işte size, O’nun
tilmizlerinden biri ve asrın dertlisi! Kendisine niçin evlenmediği sorulunca,
cevap verir: “Ümmet-i Muhammed’in bunca dert ve ızdırabını düşünmekten,
evlenmeyi düşünmeye hiç vaktim ve fırsatım olmadı!” Evet, işte Nebi ve
Nebiye vâris olanların hâli! Zannediyorum bugün dünya da bu türlü dertlileri
beklemektedir.

Mevzu buraya gelmişken, çok yerde verdiğim bir misali, tekrar etmek
isterim. Çünkü bu misal, aynı zamanda mevzumuza da ayrı bir buud
kazandıracaktır. Almanya’da, bir evde  pansiyoner olarak kalan temiz nâsiyeli
bir arkadaşımız, taşıdığı Muhammedî ruhla ev halkına müessir olmuş, Cenâb-ı
Hak da onların hidayete ermelerine onu vesile kılmış. Önce evin erkeği, sonra
hanımı ve derken çocukları aynı havayı teneffüs etmeye başlayınca ev Cennet
köşesinden bir köşe hâline gelmiş...

Bir gün evin erkeğiyle bu arkadaşımız karşılıklı oturmuş konuşuyorlar. Bir
ara ruhunda hidayetin yeni yeni duygular meydana getirdiği bu zat, arkadaşımıza
şöyle der:

“Arkadaş, seni seviyorum. Öyle ki kalbimi açıp, seni oraya sokasım
geliyor. Çünkü sen, benim hidayetime vesile oldun. Bana ve aileme ebedî bir
hayat kazandırdın. Fakat sana aynı zamanda çok kızıyorum. Öyle ki şu anda
bile yakandan tutup seni tartaklamak geliyor içimden. Şimdi bana, ‘Neden?
Niçin?’ diye soracaksın. Anlatayım: ‘Sen gelmeden kısa bir zaman önce,
benim babam vefat etti. Hâlbuki o, Müslüman olmaya bizden daha
liyakatlıydı. Tertemiz bir ruhu ve yaşantısı vardı. Eğer sen, o ölmeden evvel
buraya gelmiş olsaydın, onun da hidayetine vesile olacaktın. İşte bu
gecikmen sebebiyle sana çok kızıyorum.’ ”

Bu sitem bana, bütün Avrupa’nın hatta bütün dünyanın iniltisi gibi gelir. Ben,
kendi hesabıma yakamdan tutulup hesaba çekileceğimden çok endişe ederim.
Çünkü istenen seviyede oralara İslâm mesajlarını götürüp tebliğ edebilmiş
değilim...

bb. Tebliğde Hırs
A l l a h Resûlü, tebliğde çok hırslıydı. Kendisine hak ve hakikatler

anlatılmadık tek insan dahi kalsın istemiyordu. Onun için hiç durmadan ciddî



bir tehâlükle çırpınıyor ve önüne gelen herkese, usûlüne uygun olarak tebliğde
bulunuyordu. İşte O’nun son dakikalarını yaşayan amcasının başucundaki hâli!

Ebû Talib’i Daveti
Ebû Talib, kırk seneyi aşkın bir zaman Allah Resûlü’nü himaye etmiş bir

insandı. Efendimiz peygamberliğini ilan ettiğinde bütün Mekke müşrikleri, ilk
defa karşılarında aşılmaz bir sur gibi Ebû Talib’i bulmuşlardı. Onu çiğneyip
geçmeden Allah Resûlü’ne ulaşmaları mümkün değildi.

Allah Resûlü’nün hatırına bütün sıkıntılara göğüs geren, ihtiyarlık ve
yoksulluk gibi sıkıntıların yanında bir de üç senelik ambargo dönemine karşı
kavga vermek zorunda kalan Ebû Talib, ölüm döşeğinde ve son nefeslerini
vermektedir. Allah Resûlü fırsat buldukça onun yanına gelir ve ısrarla “Lâ
ilâhe illallah” demesini ister ve: “De ki, ahirette sana şefaat edeyim.” der.
Ancak o esnada Ebû Talib’in etrafını saran karanlık ruhlu insanlar, onun
hidayetine mâni olurlar. O, son nefesini verirken: “Abdülmuttalib’in dini
üzerine.” der ve –Allah bilir– gemiyi kaçırır. Allah Resûlü, hıçkırıklarını
tutamaz, hüngür hüngür ağlar ve “Menedilmediğim müddetçe sana istiğfar
edeceğim.” der. Ancak daha sonra gelen bir âyet, O’nun sinesinde kanayan bu
ızdıraptan O’nu meneder.187 O artık, Ebû Talib için istiğfar da edemeyecektir;
zira âyet şöyle demektedir:

ِيلوُأ اوُناَك  َْولَو  َنِیكِرْشُمِْلل  اوُرِفْغَتَْسي  َْنأ  اوُنَمٰا  َنيِذَّلاَو  ِيِبَّنِلل  ّ َناَك  اَم 

ِمیِحَجْلا ُباَحَْصأ  ْمُھَّنَأ  ْمَُھل  َنََّیَبت  اَم  ِدْعَب  ْنِم  َىبْرُق 

“(Kâfir olarak ölüp) Cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan
sonra, akraba dahi olsalar (Allah’a) ortak koşanlar için af dilemek ne
peygambere yaraşır ne de inananlara.”188

O’nun, Ebû Talib’in hidayeti hususunda ne kadar istekli olduğunu en iyi bilen
insan Ebû Bekir’dir. Mekke fethinde, Allah Resûlü’ne iman ettiğini orada ikrar
etmesi ve Resûlullah’ın mübarek elinden tutup musafahada bulunması
düşüncesiyle yaşlı babası Ebû Kuhâfe’yi İki Cihan Serveri’nin yanına getirir.
Gözleri görmeyen bu yaşlı insan, iman ettiğini ilan ederken, Ebû Bekir bir
köşeye çekilir ve hıçkıra hıçkıra ağlar. Allah Resûlü, niçin ağladığını sorunca
da, mağara arkadaşı O’na şu cevabı verir: “Yâ Resûlallah, babamın hidayete
ermesini çok arzu ediyordum ve işte Allah (celle celâluhu) ona bu hidayeti
nasip etti. Ancak ben, Ebû Talib’in hidayetini, kendi babamdan daha çok



isterdim. Çünkü onu Sen de çok arzu ederdin. Fakat ona hidayet nasip olmadı.
İşte bunu hatırladım ve onun için ağladım.”189

Vahşî’yi Daveti
Allah Resûlü, nasıl amcası Ebû Talib’in hidayetini istiyor ve bu mevzuda

ısrar ediyordu, aynı şekilde, öz amcası, Allah’ın Aslanı Hz. Hamza’yı şehit
eden Vahşî’nin hidayetini de istiyor ve onun hidayeti için ısrarda bulunuyordu.
İşte, konuyla alâkalı tarihin kaydettiği hâdisenin içyüzü: 190

Allah Resûlü, amcasının kâtili Vahşî’yi doğru yola davet eder, birisiyle
mektup gönderir ve hak din olan İslâm’a girmesi için Vahşî’yi yanına çağırır.
Ancak Vahşî, gelen şahsa bir mektup yazar verir. Mektupta aşağıdaki âyet-i
kerime yazılıdır:

َالَو ِقَحْلِاب  ّ َِّالإ  ّللا  ُهٰ َمَّرَح  يِتَّلا  َسْفَّنلا  َنوُلُتَْقي  َالَو  َرَخٰا  اًھِٰلإ  ّللا  ِهٰ َعَم  َنوُعَْدي  َنيِذَّلاَو َال 

ًاناَھُم ِهِیف  ْدُلْخَيَو  ِةَمَایِقْلا  َمْوَي  ُباَذَعْلا  َُهل  ْفَعاَضُي   اًمَاثَأ َقَْلي  َِكلٰذ  ْلَعَْفي  ْنَمَو  َنوُنَْزي 

“Yine onlar ki, Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarmazlar, Allah’ın
haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan,
günahının cezasını bulur. Kıyamet günü azabı kat kat  olur. Ve orada
alçaltılmış olarak temelli kalır.”191

Vahşî, bu âyetin altına şu satırları yazmayı ihmal etmemiştir: Sen beni
Müslüman olmaya davet ediyorsun ama, ben, bu âyette geçen bütün günahları
işledim. Küfür içinde yaşadım. Zina ettim ve bir de senin gözünün nuru amcanı
öldürdüm. Benim gibi birisi affolur mu ki, ben de Müslüman olayım?

Allah Resûlü, ikinci bir mektup daha gönderir. Bu defa mektuba şu âyeti
yazar: ْكِرْشُي ْنَمَو  ُءاۤ  َ َشي ْنَِمل  َكـِلٰذ  َنوُد  اَم  ُرِفْغَيَو  ِهـِب  ََك  رْـشُي َْنأ  ُرِفْغَي  َ َال  ّللا هٰ َِّنإ 

اًمیِظَع ا  ًمِْثإ ۤى  َرَتْـفا ِدــَقَف   ِ ّللِاب هٰ  “Allah, kendisine ortak koşulmasını asla
bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Allah’a ortak
koşan kimse, büyük bir günah ile iftira etmiş olur.”192

Vahşî, bu defa da, âyette affın kat’î olmadığını, meşîet-i ilâhîye bırakıldığını
Resûlullah’a intikal ettirir. Bunun üzerine de O Şefkat Peygamberi, üçüncü bir
mektup daha gönderir. Bu mektupta ise şu âyet yazılıdır: َنيِذَّلا َِي  دَابِع َاي  ْلـُق 

ُهَِّنإ اًعیِمَج  َبو  ُ نُّذلا ُرِفْغَي  ّللا  َهٰ َِّنإ  ّللا  ِهٰ  ِ ةَمْحَر ْنِم  اوُطَنْق  ْمِھِسُفْنَأ َال تَ او عََلۤى  ۤ ُفَرْسَأ
ُمیِحَّرلا ُروُفَغ  ْ لا َوُھ   “De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım!

Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar.
Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.”193



Vahşî, ancak bu üçüncü mektuptan sonra gelir ve Allah Resûlü’ne biat eder.
O da artık sahabe arasında sayılacak ve sonuna “radıyallâhu anh” eklenmeden
ismi anılmayacaktır. Ancak o, Hz. Hamza’nın kâtiliydi. Ne kendisinin ne de
başkasının bunu unutması mümkün değildi. Vahşî, belki ahirette böyle bir
günahın hesabını vermeyecekti. Çünkü o, cinayet günü Müslüman değildi ve
İslâm’a girmesiyle de bütün geçmiş günahları affolmuştu.194 Bu yönüyle
tali’liydi.. ancak öldürdüğü insan da Hz. Hamza’ydı!..

Hamza ki, ormanda aslanların ödünü koparan bir efsanevî insanken Resûl-i
Ekrem’in önünde dize gelmiş, Müslüman olmuş; hatta İki Cihan Serveri’nin
tuttuğu aynı memeyi tutmuş olması itibarıyla Allah Resûlü’ne sütkardeşlik
pâyesiyle de serfirazdı.195 O, İslâm’a gireceği âna kadar Müslümanlar korku
içindeydi. Hamza Müslüman olunca onların kükreyişleri, Arap Yarımadası’nı
velveleye vermişti. Ve, işte vahşet içinde olduğu bir dönemde Vahşî, bu
Hamza’nın kanına girmiş.. Uhud’da elinde taşıdığı tali’siz mızrağını Hz.
Hamza’nın bağrına saplamıştı. Hayatı boyunca Allah’tan başka her şeye “َال”
(Hayır) diyen Hamza, kendisine saplanan mızrak üzerine çökerken yine bir “َال”
meydana getiriyor ve yere bir “َال” gibi yıkılıyordu ki; biraz sonra Allah Resûlü,
onu uzuvları paramparça hâlde görecek, başucuna oturacak ve bir çocuk gibi
ağlayacaktı. Şehitler yıkanmazdı; ancak Allah Resûlü Hamza’yı yıkadı ve âdeta
su yerine de, kevserden daha kıymetli gözyaşlarını kullandı...196 Evet, Allah
Resûlü onun başında bu derece gözyaşı dökmüştü. İşte şimdi bu cinayetin kâtili
Vahşî, Allah Resûlü’ne kanlı elini uzatmış biat ediyordu. Allah Resûlü’nün
tebliğ anlayışına bakın ki, O, bu eli tutuyor ve Vahşî’nin İslâm’a girişini tebrik
ediyordu. Zaten ısrarla Vahşî’yi bizzat kendisi davet etmişti.

Vahşî, iman ettikten sonra Allah Resûlü, onun kulağına eğildi ve şu sözleri
fısıldadı: “Mümkünse bana fazla görünmemeye çalış! Çünkü seni her
gördükçe Hamza’yı hatırlar ve sana gereken şefkati gösteremeyebilirim.
Böylece sen, tali’sizliğe itilmiş ben de vazifemi tam yapmamış olurum.”197

Vahşî, bir sahabi şuuru içinde Allah Resûlü’nün bu ricasına  ve emrine asla
muhalefet etmedi. Daima Allah Resûlü’nden uzakta durdu ve O’na
görünmemeye çalıştı.198 Ancak, her dakika ve her saniyesi de, Allah
Resûlü’nden gelecek ikinci bir daveti beklemekle geçti. O, bir direğin
arkasından Allah Resûlü’ne bakıyor, O’nun bakışını yakalamaya çalışıyor ve
kendi kendine, “Acaba!” diyordu, bir gün gelir de bana: “Artık



görünebilirsin.” der mi? Vahşî, o mutlu günü bekleyedursun, bir gün kendisine
o müthiş ve acı haber ulaştı. Allah Resûlü, gurûb edip aramızdan ayrılmıştı.
Vahşî, beyninden vurulmuşa döndü. Zira artık, kendisinin çağrılacağına dair
hiçbir ümidi kalmamıştı.

Vahşî’nin bundan sonraki günleri hep günahına  keffaret aramakla geçecekti.
Nihayet Yemâme harbi patlak verdi. Derhal Halid ’in ordusuna girdi ve
Yemâme’ye yollandı. Bu, onun için kaçırılmaması gereken bir fırsattı. İslâm’ın
en büyük bahadırlarından birini öldürmüş, bir günaha girmişti. Her ne kadar o
günah affolsa bile, Vahşî’nin vicdanı, o günahın tesiriyle Cehennem gibi
yanıyordu. Şimdi onun karşısında bir fırsat vardı: İslâm’ın en büyük düşmanı
Müseylime’nin halledilmesi.

Vahşî, Hamza’nın bağrından çıkarıp sakladığı  paslı mızrağını yanına alarak,
Yemâme harbine katıldı. Harp günlerce sürdü. Müseylime ve ordusu, ölüm-
kalım mücadelesi veriyordu. Bir ara, kaleden dışarı çıkıp kaçmak isteyen
Müseylime, nöbet bekleyen bir sahabi tarafından görüldü. Onu gören sahabi,
Vahşî’ye seslendi ve: “İşte Allah düşmanı gidiyor!” dedi. Bunu duyan Vahşî,
hemen paslı mızrağı eline aldı ve aynen, seneler önce Hz. Hamza’nın bağrına
sapladığı gibi, bu defa da Müseylime’nin bağrına sapladı.199 Onun attan düşüp
yere yıkıldığını görünce, kendisi de secdeye kapandı. Gözyaşları içinde âdeta
Allah Resûlü’nün ruhaniyatına hitaben: “Artık gelebilir miyim, Yâ
Resûlallah!” der gibiydi...

Biz, Allah Resûlü’nün ona ne cevap verdiğini bilemiyoruz. Ama ihtimal ki,
Allah Resûlü’nün ruhaniyatı da Yemâme’de hazır bulunmuş ve Vahşî’nin bu
denli inkisar dolu yakarışı, O’nu da rikkate getirmiş ve yaptığı civanmertliği
tebrik için de Vahşî’yi bağrına basmış v e “Artık bana görünebilirsin.”
demiştir. Bilemiyoruz. Bu bir buud meselesidir. Bizim bu hâdiseyi nakledişimiz
ise, Allah Resûlü’nün tebliği hakkında bir fikir verebilmek içindi...

Evet, görüyoruz ki, Allah Resûlü, en az babası kadar sevdiği ve yine en az öz
kardeşi kadar üstüne titrediği Hz. Hamza gibi bir büyük ruhun kâtili için dahi
bir rahmet oluyor. Vahşî’nin İslâm’a girmesi için, belki elli yolu deniyor ve
Vahşî gibi bir insandan dahi bir sahabi çıkarıyordu. Acaba, O’ndaki tebliğ
düşüncesi, O’nun tabiatıyla bütünleşmemiş, O’nun fıtratına yerleşmemiş ve
ruhunun bir parçası hâline gelmemiş olsaydı, Allah Resûlü’nün Vahşî gibi bir
insanı, ısrarla İslâm’a daveti hiç mümkün olur muydu? Hayır, O’nun bu
tehâlükünde, tebliğin nebiye ait bir sıfat olma hakikati saklıydı. Bu itibarla da



O, başka türlü davranamazdı.

İkrime’yi Daveti
İkrime’nin düşmanlığı, Vahşî’den de artıktı . O, İslâm’ın bizzat kendisinin

düşmanıydı. Yani o, düşmanlığını şuurlu olarak yapıyordu. İkrime’nin neş’et
ettiği evde bulunanların hemen hepsinde, İslâm’a karşı cibillî bir düşmanlık
vardı. Evin reisi, Ebû Cehil’di. Ondaki cehalet, bütün haneye sirayet etmiş ve
Ebû Cehil’in evi, o koyu küfür karanlığıyla âdeta gayya hâline gelmişti. O evde
İslâm’a giren herkes, en ağır şekilde eza ve cefaya maruz kalıyor ve kat’iyen
rahat bırakılmıyordu.

İkrime, sanki İslâm düşmanlığında babasıyla yarışır gibidir.200 Babasının
katıldığı hemen bütün hiyanet hareketlerine o da katıldı. Küfür gözünü kör
etmişti. Mekke fethedildiği hâlde o hâlâ temerrüt ediyordu. Evet, niceleri,
Mekke’nin fethiyle birlikte derhal Müslüman olmuş ve nur hâlesine girmişti
ama, İkrime’nin husumeti devam ediyordu. Zaten o, Mekke fethi sırasında da
Müslümanlara karşı kılıç kullanmış ve sonra da Yemen’e kaçmıştı...201

Ümmü Hakîm, İkrime’nin hem hanımı, hem de amcasının kızıydı. Bu
kahraman kadın, sırf vefa borcunu ödemek için Yemen’e kadar gitti ve kocasını
ikna ederek geriye getirdi. Ancak, İkrime’nin, Allah Resûlü’nün huzuruna
çıkacak yüzü yoktu. Çünkü yapmadığı düşmanlık ve Allah Resûlü’ne reva
görmediği zulüm ve hakaret kalmamıştı. Geçtiği yollara diken serpilecekse,
herkesten evvel o koşturmuştu; başına toprak saçılacaksa, en evvel bu işe o
sahip çıkmıştı. Ancak Allah Resûlü hırsla İkrime’nin de hidayetini istiyor ve
Vahşî’ye gösterdiği aynı hassasiyeti ona da gösteriyordu.

İkrime, İki Cihan Serveri’nin huzuruna girdiğinde, Allah Resûlü, kendine
yakışır büyüklükle ona hitaben: “Ey hicret yolcusu Merhaba!” dedi. İslâmî
mânâda hicret bitmişti; ancak, Allah Resûlü, onun uzak yollardan geldiğine
telmih için böyle demişti. Bu cümle, İkrime’nin kalbindeki bütün buzları
eritmeye yetti. Allah Resûlü’nün ellerine sarılarak O’ndan dua istedi: “Dua et,
Yâ Resûlallah! Ve bütün yaptığım düşmanlıklar için benim namıma istiğfar
et!” dedi. Allah Resûlü de, ellerini kaldırdı dua etti. İkrime coştu, kendinden
geçti. Zira, hiç de böyle bir alâka beklemiyordu. Beklemiyordu, çünkü o âna
kadar, Allah Resûlü’nü de herhangi bir insanla kıyas ediyor ve sıradan bir
insanın yapabileceği muameleyle karşılaşacağını sanıyordu. O’ndan bu
iltifatları görünce, bu zannında hata ettiğini anladı. “Yâ Resûlallah!” dedi,



“Bundan böyle, Sana ve İslâm’a düşmanlık uğruna ne kadar mal
sarfettiysem, İslâm için bunun iki mislini harcayacağıma söz veriyorum...”
Ve Yermük’te sözünde durdu.. ancak orada verdikleri arasında, canı da
vardı.202

İkrime, Yermük Muharebesi’ne hanımı ve çocuğuyla beraber katılır. O bu
muharebede yaralanır ve alıp bir çadıra getirirler. Hanımı başucunda ağlarken
İkrime, “Ağlama!” der, “Ben zaferi görmedikçe ölmeyeceğim.” Bu da ona ait
bir keramettir. Biraz sonra çadıra amcası Hâris b. Hişâm girer: “Müjde, der,
Allah bize zafer verdi!” İşte o zaman İkrime: “Beni ayağa kaldırın. Çünkü
içeriye Allah Resûlü girdi.” der ve Allah Resûlü’nün ruhaniyatına hitaben
şunları söyler: “Yâ Resûlallah! Sana verdiğim sözümde durdum mu? Ahdimi
yerine getirdim mi?” ve son nefesinde de: َنیِحِلاَّصلِاب يِنْق  ِحْلَأَو اًِملْسُم  ِين  َّفََوت
âyetini203 okur ve ruhunu Allah’a teslim eder. Âyet meal olarak şöyle
demektedir: “Rabbim, beni Müslüman olarak öldür ve salihlere ilhak et!”

Evet, Allah Resûlü’nde, insanların hidayete ermesi mevzuunda bir hırs
vardı. O, tebliğde bir erişilmezliği temsil ediyordu. Binlerceye, yüzbinlerceye
elini uzatıyor ve binlerceyi, yüzbinlerceyi aydınlık iklimine çekiyor; çekiyor
ama yine de doyma bilmiyordu. Zira engin rahmetinden, herkesi istifade
ettirmek istiyordu. Evet O, can düşmanı hasımlarına bile şefkat elini uzatıyor ve
böylece peygamberlerdeki tebliğ sıfatının nasıl erişilmez bir ufuk olduğunu
gösteriyordu.

bc. Tebliğ Sancısı Uykularını Kaçırırdı
Bütün hayatı boyunca Allah Resûlü’nün gözlerine doğru dürüst uyku girmedi.

Çünkü O, bütün insanlığın derdiyle dertliydi. Evet, “Hayatında gözlerini
yumup, rahat bir uyku uyumadı.” sözü ancak İki Cihan Serveri’ne isnat
edilirse doğru olabilir; zira O’nun hayatı hep tebliğ içinde geçmiştir.

Mekke döneminin ilk yılları, panayır panayır, sokak sokak gezer ve nerede
bir pazar kurulsa, Allah Resûlü muhakkak gider ve orada bulunanları Hak Dine
davet ederdi. Bu uğurda sayısız hakaretlere maruz kalır, horlanır, başına taş-
toprak atılır; O bunların hiçbirine takılmadan hedefine yürürdü. Melekler
O’nun yüzüne bakmaya kıyamazken gel gör ki, Mekke müşrikleri, o yüze
tükürüyorlardı. Güneş, hararetiyle O’nun tenini incitmesin diye bazen bulutu
yüzüne bir peçe gibi çekmesine karşılık, yüzü suyu hürmetine yaratıldığımız o
dırahşan çehreye hakaretlerin en galizleri savruluyordu...



“En yakın akrabanı inzar et!” mealindeki 204 َنِیبَرْقَْألا ََكتَریـِشَع  ْرِذْنَأَو   âyeti
nazil olunca O, hemen kendine yakın bütün oymak ve kabileleri topladı ve
onlara hitaben şöyle dedi: “Allah (celle celâluhu) bana en yakınlarımı inzar
etmemi emretti. Siz de benim en yakınlarımsınız. Fakat, siz, Lâ ilâhe illallah,
demedikçe Allah katında, sizin için bir şey yapmam mümkün değildir. Ancak
bu kelimeyi söylerseniz ahirette sizin için şahit olabilirim.”

O, böyle dedi ama, orada bulunanlar sanki duvar kesilmiş ve Allah
Resûlü’ne tek kelimeyle cevap vermemişlerdi. Sadece öz amcası Ebû Leheb
konuşmuş –konuşmaz olsaydı– “Yazık sana, bizi bunun için mi çağırdın?”
demiş ve bu söz üzerine de herkes dağılıp gitmişti.205

Hz. Hatice’nin bütün serveti, Mekke ulularına verilen ziyafetlerle eriyip
gitmişti. Allah Resûlü, onları davet ediyor, yediriyor, içiriyor ve bu arada
“Acaba birkaç kelime bir şey anlatabilir miyim!” diye durmadan didiniyordu.
Ama nedense, bir türlü olmuyordu.

Böyle meclislerden birini Hz. Ali (radıyallâhu anh) bize şöyle anlatır: “Yine
Allah Resûlü Mekke büyüklerini evine davet etmişti. Yemekler yendi. Bir ara
Allah Resûlü, konuşmaya başladı. Kendisinin hak peygamber olduğunu ve en
yakınları olarak onların kendisine yardımcı olmaları gerektiğini anlattı.
Sözünün sonunda da: “Bu mevzuda içinizde bana yardımcı olacak yok mu?”
dedi. Ben o gün, henüz yedi yaşlarında, soluk yüzlü, sıska bünyeli bir
çocuktum. Elimde testi su dağıtıyordum. Allah Resûlü’nün sözlerine kimse
karşılık vermeyince dayanamadım. Testiyi bırakarak ‘Ben varım, yâ
Resûlallah!’ dedim. Allah Resûlü, bu teklifini üç defa tekrar etti. Her defasında
da benden başka cevap veren olmadı.”206

Ve işte böyle yıllar ve yıllar Allah Resûlü, yılma  ve usanma nedir bilmeden
tebliğine devam etti. Yakınları da O’na hiç mi hiç kulak vermediler; O da, daha
uzaklardan kendisini dinleyecek kimseler aramaya koyuldu. Ancak oralarda da
kalb sahibi insan bulmak, sanıldığı kadar kolay olmadı. Taif’te taşlandı, alaya
alındı.207 Panayırlarda girdiği çadırların çoğundan kovuldu.208 Ne var ki,
O’ndaki bu ciddî talep O’nu bir sürprizler âlemine çekiyor gibiydi ve öyle de
oldu.

Kader O’nu Akabe’ye sürükledi ve bir kısım temiz insanlarla buluşturdu.
Burada altı kişiyle tanıştı. Bunlar ertesi sene Akabe’ye on iki insan olarak
geldiler. Allah Resûlü onlara bazı hususları tebliğ etti. Kendisine inanacaklarsa



bu şartlar dahilinde inanmalıydılar... Onlar da Allah Resûlü’nün bütün
tekliflerini tereddütsüz kabul ettiler. İki Cihan Serveri, onlarla beraber Mus’ab
b. Umeyr’i gönderdi. Mus’ab onlara dinlerini öğretecekti. Ertesi sene Mus’ab
Akabe’ye yetmiş kişiyle beraber geldi. Bunlar da Allah Resulü’ne biat ettiler.
Bu arada Hz. Abbas, onlara düşünerek karar vermelerini tavsiye etti ve böyle
bir teklifi kabul etmenin, bütün cihanı karşılarına almak olduğunu onlara
tafsilatıyla anlattı. İçlerinde dönen olmadı. En ağır şartlarda dahi Allah
Resûlü’nü kendilerine tercih edeceklerine söz vererek biat ettiler.209

bd. Sahabede Tebliğ Aşkı
Mus’ab, Mekke’nin en zengin ailesinin biricik çocuğuydu. İslâm’a girdiğinde

on yedi yaşlarındaydı. O, sokaklardan geçerken genç kızlar pencerelere üşüşür
ve ona mendil sallarlardı. O, yemesine giymesine itina gösteren biriydi. Ancak
İslâm’a girdikten sonra, ailesinden yüz bulamadı. Medine’ye giderken üzerinde
sadece bir elbisesi vardı ve başka eşyası da yoktu. Ondan sonra da hep böyle
yaşadı. Hatta Uhud’da şehit düştüğü zaman bütün uzuvlarını Allah için vermiş..
evet, o gün kütükte doğranır gibi doğranmış, sonra da üzerine örtmek için bir
kefen bezi dahi bulunamamıştı.210

İşte Allah Resûlü’nün tilmizi bu şanlı sahabi, Medine’ye varır varmaz hemen
irşad ve tebliğe başladı. Medine’de çalmadığı kapı yok gibiydi. O kadar hasbî,
samimî ve ihlâslı bir ruha sahipti ki, onun sohbetini dinleyenler, en kısa
zamanda küfürden uzaklaşıp İslâm halkasına dahil oluyordu. Onun gelişi,
Medine’de bir dalgalanma meydana getirdi. O, âdeta karanlık gönülleri
aydınlatan bir nur menbaıydı. Es’ad b. Zürâre (radıyallâhu anh) kendisine ev
sahipliği yapıyordu. Es’ad b. Zürâre henüz cuma namazı farz olmamasına ve
daha Allah Resûlü de Medine’yi şereflendirmemesine rağmen, bu zat, inanan
insanları bir araya toplamış ve onlara cuma namazı kıldırmıştı.211

Medine’de hatırı sayılır kim varsa, onun evine gelip, Mus’ab’ı dinliyordu.
Gelenler, hışımla geliyordu ama, dönüşleri, pek de geldikleri gibi olmuyordu.
Sa’d b. Muaz da bu gelip dönenlerdendi. O da bir gün öfkeyle gelmiş ve
Medine’de kimsenin fitne çıkarmasına meydan vermeyeceğini söylemişti.. zira
ona, Mus’ab’ın gelişi bir fitne olarak anlatılmıştı. O da, bu fitneyi bertaraf
etmeyi kendine vazife edinmişti. Eve girdi. Mus’ab, yine yanındakilere, o
kadife gibi mülâyim sesiyle bir şeyler anlatıyordu. Sa’d, önce çok haşin
davrandı. Ancak Mus’ab, ona şu teminatı verdi: “Evvelâ gel otur ve dinle!



Anlattığım şeyler hoşuna gitmezse, hoşlanmadığın bu şeye son verir, bir daha
seni rahatsız etmem.” Bu sözler Sa’d b. Muaz’ı eritmeye yetti. Biraz sonra
kendisini meleklerin teşyi edeceği makamlara yükseltecek kapının eşiğinden
içeri girdi ve kelime-i tevhidi gönlünün derinliklerinden gelen bir edayla
haykırdı. 212

Evet, Sa’d b. Muaz, Mus’ab b. Umeyr’in önünde diz çökmüş ve Müslüman
olmuştu. O günün Medine’sinde, Ömer’in Mekke’de Müslümanlığı kabulüne
benzer bir coşku meydana getirmişti Sa’d b. Muaz’ın Müslümanlığı. Yankısı en
kısa zamanda civar kabile ve aşiretlerde de mâkes bulan büyük bir hâdise oldu.

Görüldüğü gibi, Allah Resûlü, durmadan, dinlenmeden hak ve hakikatin
neşrini yaptığı gibi, O’nun sadık çırak ve tilmizleri de aynı şekilde, cihanın dört
bir yanına dağılmış ve hakkı neşretme vazifesini en seviyeli şekilde eda etmeye
çalışmışlardı. Cihan, bu meşalelerin tutuşturduğu nurlu kalblerle apaydın
olacaktı. Zaten Mus’ab’ı Medine’ye, Talha’yı Dûmetü’l-Cendel’e ve daha
sonraki yıllarda, Berâ ve Halid’i Yemen’e sevk eden aynı duygu ve düşünce
değil miydi?

Bazen bir sahabi gittiği yerde muvaffak olamazsa, Allah Resûlü, onların
yerlerini değiştiriyor ve bu değişiklik de muhakkak surette, müsbet mânâda
tesirini gösteriyordu. Meselâ, Halid b. Velid, irşad adına gönderildiği
Yemen’de çok muvaffak olamadı . Allah Resûlü, daha sonra oraya Hz. Ali’yi
gönderdi.

Berâ b. Âzib, bu hâdiseyi bize şöyle naklediyor:
“Halid’le günlerce Yemen’de kaldık; Ali gelinceye kadar kimse bize

inanmadı ve saflarımıza dahil olmadı. Ancak Hz. Ali’nin gelişiyle her şey
birdenbire değişiverdi. İnsanlar, bölük bölük İslâm’a girmeye ve Müslüman
olmaya başladılar.”213

Evet, Yemen’de Hz. Ali muvaffak olmuştu. Zira onun Allah Resûlü’yle uzun
bir geçmişi vardı. Ayrıca o, Hz. Hasan ve Hüseyin’den gelen altın halkanın ve
kıyamete kadar gelecek bütün kutupların, mukarrabînin, evliyâ ve asfiyânın
babaları durumundaydı. Bugün dahi, hak ve hakikat onların himaye kanatları
altında temsil edilmektedir. Ve işte bu Hz. Ali, bütün Yemen’ i, yürekleri eriten
sözleriyle fethediyordu ki, gün gelip Veda Haccı’nda bunların hepsi gelerek
İslâm’a iltihak edeceklerdi.214
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c. DEVLET REİSLERİNE NÂMELER
Allah Resûlü, bir taraftan böyle değişik istidatları etrafa gönderip irşad

vazifesini sürdürürken, diğer taraftan da devlet reislerine ve meliklere
gönderdiği nâmelerle onları hak dine davet ediyordu. Bu da tebliğin ayrı bir
buuduydu.

ca. Necaşî
Necaşî, Habeş hükümdarıydı. Allah Resûlü’nü göremediği için sahabi

değildi; fakat çok büyük bir insandı. Allah Resûlü, ona Amr b. Ümeyye’yi
göndermişti. Necaşî’ye gönderilen mektupta İki Cihan Serveri şöyle diyordu:

ّيِنِإَف َكَْیلَع  ٌمَالَس  ِةََشبَحْلا : ِكِلَم  ِمَحْصَْألا  ِيِشاَجَّنلا  ّ َىِلإ  ّللا  ِهٰ ِلوُسَر  ٍدَّمَحُم  ْنِم 

ّللا ِهٰ ُحوُر  ىَسیِع  ََّنأ  ُدَھْشَأَو  َنِمْیَھُمْلا ، َنِمْؤُمْلا  َسوُّدُقْلا  َكِلَمْلا  ّللا  َهٰ َكَْیِلإ  ُدَمَْحأ 

ّللا ِهٰ َىِلإ  َكوُعَْدأ  ّيِِنإَو  ...ِةَنیِصَحْلا  َِةّبِیَّطلا  ِةَرِھاَّطلا  ِلوَُتبْلا  َمَيْرَم  َىِلإ  اَھاَقْلَأ  ُۤهُتَِملَكَو 

َُهل َكيِرَش  ُهَدْحَو َال 

“Allah’ın Resûlü Muhammed’den Habeş Necaşîsi (hükümdarı) Asham’a;
Selâm sana! Ben, senin vesilenle, Melik, Kuddûs, Mü’min ve Müheymin

olan Allah’a hamdederim. Ve şehadet ederim ki, İsa, Ruhullah ve Allah’ın
iffetli, tertemiz, pâk ve bâkire Meryem’e ilkâ ettiği kelimesidir... Seni şeriki
olmayan Bir Allah’a davet ediyorum.”215

İki Cihan Serveri, evvelâ Necaşî’ye hitaben, doğrudan doğruya “Selâm
sana!” demekle, onda bir şeyler gördüğünü îma ediyordu. Evet, sanki, Allah
Resûlü, onun hidayete ereceğini gayb-âşina gözüyle görmüştü ki, ona böyle
hitap etmişti. İkinci olarak, kullanılan ifade ve üslûp, gayet harikadır. Zira,
Allah Resûlü, meseleye yaklaşırken, Necaşî’nin gözünde çok büyük ve
saygıdeğer olan Hz. Meryem’le yaklaşmıştır. Zaten bizler için de, Hz. Meryem
o denli büyüktür. Çünkü Hz. Meryem, büyük bir peygamberi dünyaya getiren
kadındır ve ilhama mazhardır.

Dikkat edilmesi gerekli olan önemli bir husus, Necaşî bir hıristiyandır ve
Allah Resûlü, ona hitap ettiği mektubuna malzeme olarak, Kur’ân’ın o mevzu
ile alâkalı âyetlerini kullanmıştır. Bu, Necaşî’nin ruhuna girmek için en müessir
ve en sâlim yoldur. Nitekim de öyle olmuştur.

Necaşî, mektubu almak için tahtından inmiş, öpüp başına koymuş, mektubun
okunması biter bitmez de davete icabet ederek Müslüman olduğunu ilan etmiş
ve hiç vakit geçirmeden kâtiplerine şu mektubu dikte etmiştir:216



ّيِنِإَف ّللا  ...ِهٰ ُلوُسَر  َكَّنَأ  ُدَھْشَأ  ...ِمَحْصَْألا  ِيِشاَجَّنلا  ّ َنِم  ّللا  ِهٰ ِلوُسَر  ٍدَّمَحُم  َىِلإ 

اَمَّنَأ ُدَھْشَأ  ّيِنِإَف  ّللا ، ِهٰ َلوُسَر  َاي  .ُتْلَعَف  َكِیتٰا  َْنأ  َتْئِش  ِْنإَو  يِسَْفن  َِّالإ  ُكِلَْمأ  َال 

ٌّقَح ُلوَُقت 

“Allah’ın Resûlü Muhammed’e, Habeş hükümdarı Necaşî Esham’dan…
Ben şehadet ediyorum ki, sen Allah’ın Resûlü’sün ... Eğer emredersen, hemen
oraya gelirim. Ancak ben, sadece kendime sahibim. Şu anda teb’ama hâkim
değilim. Yine şehadet ederim ki, Senin dediklerinin hepsi de doğrudur.”217

Necaşî, imanının şuurunda bir insandır. Bir gün yakınlarına şöyle demiştir:
“Keşke şu saltanata bedel, Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
hizmetkârı olsaydım.”218

Ve aradan bir müddet geçer. Bir gün Allah Resûlü , mescide gelir, orada
bulunanlara, “Kalkın!” der, “Kardeşimiz Necaşî’ye cenaze namazı
kılacağız.”219

Fukahâ arasında, gıyabî cenaze namazı ihtilaflıdır. Şâfiî ve Hanbelî mezhebi
imamları böyle namazı tecviz ederken, Hanefî ve Malikî mezhebi imamları
aksini söylerler.220 Çünkü onlara göre, bir mucize eseri olarak, Necaşî’nin
tabutu Allah Resûlü’nün önünde hazır bulundurulmuş ve kılınan namaz, bu
şekilde hâzır’a kılınmıştır.221 Bu fıkhî bir mevzudur ve tafsil edilmesinin yeri
de burası değildir...

cb. Hirakl
Allah Resûlü, ikinci mektubunu Dihyetü’l-Kelbî ile Hirakl’e gönderdi.

Hirakl, Roma İmparatoru idi. Hirakl’e gönderilen mektupta şunlar vardı:

ِمیِحَّرلا ِنٰمْحَّرلا  ّللا  ِهٰ ِمِْسب 

َعَبَّتا ِنَم  َىلَع  ٌمَالَس  ِموُّرلا : ِمیِظَع  َلْقَرِھ  َىِلإ  ِِهلوُسَرَو  ّللا  ِهٰ ِدْبَع  ٍدَّمَحُم  ْنِم 

.ىَدُھْلا

ِْنإَف .ِنَْیتَّرَم  َكَرَْجأ  ّللا  ُهٰ َِكتْؤُي  َْملَْست  ْمِلْسَأ  ِمَالْسْإلا ، َِةياَعِِدب  َكوُعَْدأ  ّيِنِإَف  ُدْعَب  اََّمأ 

اَنَنَْیب ٍءاَۤوَس  ٍةَِملَك  َىِلإ  اَْولاََعت  ِباَِتكْلا  َلَْھأ  َيَو  اۤ ّیِسيِرَْألا  .َنی۪ َمِْثإ  َكَْیلَع  َِّنإَف  َتْیَّلََوت 

ِنوُد ْنِم  اًبَابَْرأ  اًضْعَب  اَنُضْعَب  َذِخََّتي  َالَو  اًئْیَش  ِِهب  َكِرْشُن  َالَو  ّللا  َهٰ َِّالإ  َدُبَْعن  ََّالأ  ْمُكَنَْیبَو 

َنوُِملْسُم اَّنَِأب  اوُدَھْشا  اوُلوُقَف  اْوَّلََوت  ِْنإَف  ّللا  ِهٰ

“Allah’ın kulu ve resûlü Muhammed’den Rum meliki Hirakl’e; Allah’ın
selâmı, hidayete uyanlar üzerine olsun! İmdi, Ben seni İslâm’a davet



ediyorum. Müslüman ol selâmeti bul. Böylece Allah, senin ecrini iki kat
verir. Eğer yüz çevirirsen, kendi  yüz çevirişinin yanında, bütün yüz
çevirenlerin vebali de sana yüklenir.

‘Ey Kitap Ehli, gelin aramızdaki müşterek kelimede birleşelim (Sizinle
bizim aramızda mânâsı aynı bir kelimeye geliniz): Allah’tan başkasına kulluk
etmeyelim, O’na hiçbir şeyi eş tutmayalım; ve Allah’ı bırakıp da kimimiz,
kimimizi ilâhlaştırmayalım. Eğer onlar, yine yüz çevirirlerse işte o zaman:
‘Bizim Müslüman olduğumuza şahitler olun!’ deyiniz.’222”

Bu sözler Hirakl’e tesir etmişti. O gün orada, Ebû Süfyan da bulunuyordu..
ve hükümdarla Ebû Süfyan arasında şöyle bir konuşma geçti: Hirakl:

– Bu zatın nesebi nasıldır?
– Soylu ve asil bir nesebe sahiptir.
– Daha evvel atalarından böyle bir iddiada bulunan oldu mu?
– Hayır, olmadı.
– Ataları içinde hiç hükümdar var mıydı?
– Hayır, yoktu.
– Ona tâbi olanlar, zayıflar mı, ileri gelenler mi?
– Ekseriyet itibarıyla zayıflar.
– Cemaati azalıyor mu, çoğalıyor mu?
– Gün geçtikçe çoğalıyor.
– Hiç yalan söylediği oldu mu?
– Hayır, onu hiç yalan söylerken görmedik.
– Hiç vefasızlık ettiği oldu mu?
– Bugüne kadar olmadı; ancak bundan sonrasını bilemem.
İşte, Ebû Süfyan, henüz Müslüman olmamasına ve Allah Resûlü’nün amansız

bir düşmanı bulunmasına rağmen, o günkü konuşmasına ancak son cümlesi
kadar bir tereddüt sokuşturabilmişti.

Ve Hirakl, Ebû Süfyan’ın verdiği cevapları tekrar ederek, bütün bunların,
Allah Resûlü’nün risaletine delil olduğunu söylüyor ve durumu piskoposuna da
soruyor, o da aynı kanaati izhar ediyordu. Bir rivayete göre imanını izhar
ediyor ve: “Çok yakın bir zaman sonra, şu benim ayaklarımı bastığım yerler,
hep O’nun olacak.” diyor223 ve dediği de aynen zuhur ediyordu.

Ancak papazların homurdanmaları sebebiyle Hirakl, sözünün mecrasını



değiştiriyor “Ben sizi imtihan ettim, ta ki dininize ne derece bağlısınız
göreyim...” Piskopos ise, iman etti ve Allah Resûlü’ne gaybî olarak biatta
bulundu.224

cc. Ve Diğerleri
Efendimiz daha birçok yere ve birçok kimseye mektuplar göndermişti.

Bunlardan kimisi, davete icabet edip Müslüman olmuş, kimisi de Müslüman
olmamakla beraber Allah Resûlü’ne karşı saygılı davranmıştı. Meselâ,
Mukavkıs ki, Kıptîlerin hükümdarı ve bunlardan biriydi. Allah Resûlü, ona
Hâtıb b. Ebî Beltea’yı göndermişti. Mukavkıs, gerçi Müslüman olmadı. Ancak
Hâtıb’a, orada kaldığı müddet zarfında hep ikramda bulundu ve Allah
Resûlü’ne de hediyeler gönderdi. Mâriye Validemiz de bu hediyelerden
biriydi. Allah Resûlü, onu zevce olarak kabul buyurmuş ve ondan İbrahim
adında bir çocuğu olmuştu.225 Ayrıca bu hediyeler arasında bir de beyaz bir
katır vardı. Adı “Düldül” olan bu katır, o gün için Arab’ın gördüğü ilk
katırdı.226

Kisra ise, Allah Resûlü’nden gelen mektubu parçalayıp yere atmış.. bu da
onun kendi mülkünün parçalanması şeklinde tecellî etmiş ve kısa bir müddet
sonra İran parça parça oluvermişti.227

Allah Resûlü, hükümdarlara, devlet reislerine ve değişik kabilelerin ileri
gelenlerine bir mânâda bütün dünya ile oynamak demek olan şümullü bir
tebliğde bulunuyordu.. ve O, her gün biraz daha sinelere giriyor, gönüllere taht
kuruyordu. Sanki, O’nda kudsî bir cazibe vardı da, âdeta bir kısım sırlı iplerle
insanları kendine cezbediyordu. O’nun cazibesine kapılan her fert ve cemiyet,
aynı zamanda nur âlemiyle de bütünleşmiş oluyordu. O, gönüllere bu şekilde
taht kurduktan sonra, artık O’na karşı mücadele etmek, güneşi balçıkla
sıvamaktan farksızdı. Buna beyhude bir çırpınış da denebilir.

Nitekim, az sonra, öyle de oldu. O güne kadar direnenlerin hemen hepsi
boşuna uğraştıklarının farkına vardı ve O’na dehalet ettiler...
215 Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-mülûk  2/131-132; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 3/83.
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d. TEBLİĞ AÇISINDAN HUDEYBİYE
Hudeybiye, tebliğde ayrı bir fırsat buududur. Allah Resûlü’nün böyle ağır

şartları hâvî bir anlaşmayı kabul etmesi, işin başında Hz. Ömer gibi Allah
Resûlü’ne bağlılığı müsellem şahıslar tarafından dahi, itiraz mânâsına
gelebilecek bir reaksiyonla karşılanmış ve o esnada kaybetme sath-ı mailinde
buğulu dakikalar yaşanmıştır..228 yaşanmıştır ama ertesi sene Müslümanlar,
ellerini-kollarını sallaya sallaya Mekke’ye girmişlerdir. Bu ise Mekke’de bir
sene boyu konuşulan mevzu olmuştur. Böylece gönüller İslâm’a karşı yavaş
yavaş hazırlanabilmiş.. ve Mekke’nin ileri gelen dev şahsiyetlerinden Halid b.
Velid, Amr b. Âs ve onlar gibi kişiler bu arada  kendi hür iradeleriyle İslâm
dinine girmişlerdir.229 Onların izzetleri rencide olmadan İslâm’a girmeleri,
ileride yapacakları hizmetler açısından çok mühimdi ve öyle oldu...

Ayrıca, biat esnasında ashabın, Allah Resûlü’ne  karşı gösterdikleri bağlılık
örneği, Mekkeli murahhasların gözünden kaçmamış230 ve bu da Mekkelilerin
İslâm’a karşı yumuşamalarını hızlandırmıştır.

e. FERT PLANINDA TEBLİĞ
Allah Resûlü, fethin zirvesinde olduğu dönemlerde dahi ferdî münasebetlere

son derece ehemmiyet veriyordu. O bir iki sene içinde bütün Mekke halkının
kendisine dehalet edeceğini biliyordu ama, buna rağmen Halid b. Velid’le Amr
b. Âs’ın gelişini ayrı bir iltifatla karşılıyor ve onlara teveccüh yağdırıyordu.
Evet, yanında bulunan ashabını, bu iki dâhiyi karşılamaya göndermişti ve
Halid, teslimiyet mânâsına elini uzattığı zaman Allah Resûlü, ona şöyle iltifatta
bulunmuştu: “Ben de hayret ediyordum; Halid gibi akıllı bir insan nasıl olur
da küfür içinde kalır.. ben bir gün gelip, senin Müslüman olacağına kat’iyen
inanıyordum.”231

O hâletteki bir insana, Allah Resûlü’nün söylediği bu sözler, iltifatların en
büyüğüdür. Ve işte Halid bu iltifatlarla müstakbel hayatı adına kim bilir nasıl
metafizik gerilime geçmiştir?

Bu arada Amr b. Âs da, Allah Resûlü’nün elinden tutmuş, bir türlü
bırakmıyordu. Durmadan ısrar ediyor ve : “Yâ Resûlallah, günahlarım için
istiğfar et ve Cenâb-ı Hakk’a yalvar.” diyordu. “Dua et, Allah beni affetsin!”
İki Cihan Serveri, ona da iltifatta bulunuyor ve şöyle diyordu: “Bilmiyor
musun, İslâm, daha önceki bütün günahları siler süpürür... İnsan, İslâm’a
girince anasından doğduğu gün gibi tertemiz olur.”232



Evet, Allah Resûlü artık, gönüllere taht kurmuş ve mübeccel şahsiyetine
teveccühü tebliğ adına değerlendiriyor, insanlar da fevç fevç O’na doğru
koşuyor, O’nun dinine dehalet ediyordu. Hatta o günkü mevcelenme geldi ta bu
günlere ulaştı. Öyle inanıyor ve öyle zannediyoruz ki, Efendimiz’in mübarek
mesajı bundan sonra da, kıyamete kadar, kendisine has ihtişamıyla devam
edecektir.

Basına yansıyan kadarıyla olsun meseleye baktığımızda, bugün Avrupa’da
milyonlarca insan Müslüman olmakta ve dünya Müslümanlığa doğru kaymakta.
Evet Avrupa İslâm’a gebedir ve yakında hamlini vaz’edecektir. İslâm
dünyasında ise doğum tamamlanmak üzeredir. Bir de şimdi cihanın şu
şarkına, yani nifak düşüncesinin hâkim olduğu yerlere bakın! Aradan yarım
asırdan fazla bir zaman geçmesine ve bu yöre insanının korkunç asimilelere
maruz kalmalarına rağmen, burada yaşayan Müslümanlar; düşünce ve ruh
dünyalarından pek bir şey kaybetmemiş gibi kendi düşünce dünyalarına
koşuyorlar. Yakın bir gelecekte en olmaz beldelerin bağrında dahi ezan-ı
Muhammedî duyulacak ve orada da fevç fevç İslâmiyet’e dehaletler
olacaktır. Allah Resûlü’nün tebliğini temsil edenler, dünyanın hiçbir yerinde,
bu tebliğin ulaşmadığı yer bırakmayacak ve bütün bunları yaparken de, birer
muhabbet ve şefkat fedaisi gibi davranacaklardır.
228 Buhârî, şurût 15; Müslim, cihad 94.

229 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 4/238-240.

230 Buhârî, şurût 15; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/329-330.

231 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 4/252, 7/395; el-Vâkıdî, Kitâbü’l-meğâzî 1/748.

232 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/205.



f. İLÂHÎ İLTİFATA MAZHARİYET
Allah (celle celâluhu), Nebisine hitaben bir âyet-i kerimede şöyle buyurur:

ُهََتلاَسِر  َتْغََّلب  اَمَف  ْلَعَْفت  َْمل  ِْنإَو  َّكِبَر  ْنِم  َكَْیِلإ  َلِزْنُأ  اَۤم  ّْغَِلب  ُلوُسَّرلا  اَھُّيَأ  َي  اۤ

َنيِِرفاَكْلا َمْوَقْلا  يِدَْھي  ّللا َال  َهٰ َِّنإ  ِساَّنلا  َنِم  َكُمِصْعَي  ّللاَو  ُهٰ

“Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan
O’nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah, seni insanlardan koruyacaktır.
Doğrusu Allah, kâfirler topluluğuna rehberlik edip doğru yola iletmez.”233

Allah (celle celâluhu) hiçbir peygambere böyle hitap etmemiştir. Diğerlerine
hitap, hep mücerret isimleriyle yapılır; ancak Hz. Muhammed’dir ki (sallallâhu
aleyhi ve sellem), O’na hitap edilirken böyle tazimkâr bir ifade kullanılmıştır.

“Ey Resûl!” sözü ile Hak’tan mesaj getiren, haber ulaştıran ve ötelerden
haberdar insan kastedilmektedir. Bu hitap tarzıyla Allah, O’na çok şerefli bir
hususiyet izafe ederken, bizlere de, O Nebi’nin şeref ve kıymetini hatırlatır.
Buna, O’nun şerefini ilan da denebilir. Ve O, bu şerefin gölgesi altında, bize
sunacağı mesajı sunar. Yani, şu anda size muhatap olan veya sizi muhatap alan
zât öyle bir zâttır ki, âdeta Allah (celle celâluhu) O’na saygı gösteriyor, (tabir
caizse) O’na adıyla “Yâ Ahmed, yâ Muhammed, yâ Mustafa, yâ Mahmud!”
demiyor da “Ey şanı yüce Resûl!” yani duygu, düşünce ve gönülleri dirilten
mesajlarla insanlığın imdadına koşan nebi diyor. Zira Allah, O’nu nurdan bir
helezonun zirvesine çıkarmış, O’nu peygamberlikle serfiraz kılmış ve vicâhî
olarak konuşulabilecek bir muhatap hâline getirmiştir.

Evet, bu gibi beyanlardan da anlaşıldığı üzere, Allah, O’nu karşısına alıyor
ve O’nunla yüz yüze konuşuyor. Nitekim, bazı muhakkıkîn, Efendimiz’in,
miraçta Cenâb-ı Hak’la fiilen böyle konuştuğunu söylemektedirler.234 Nasıl,
diğer vahiyleri, bazen perdeler ardından; fakat yine bizzat Cenâb-ı Hak’tan
telakki etmiştir. Öyle de miraçta bu iş doğrudan doğruya bizzat görüşerek
olmuştur.

İşte Hz. Muhammed Mustafa bu zâttır. Allah (celle celâluhu), O’nu seviyeler
üstü bu seviyeye çıkarmış ve bu noktaya ve bu seviyeye çıkardığı O Zât’a
demiştir ki: “Sen, sana tevdi ettiğim mesajları insanlığa hiç durmadan
duyurmalısın ve bu işte, hiçbir şey de Sana engel olmamalıdır.. evet Sen,
hiçbir şeye takılıp kalmamalısın. Ne korku, ne endişe, ne mânialar ne açlık
ve susuzluk, ne de dünyaya ait makam ve mansıp seni tebliğden
alıkoymamalıdır.”



Elhak, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, hiçbir engele takılıp
kalmamış ve bir an dahi tevakkuf etmeden kendisine tevdi edilen bu vazifeyi
yerine getirmiştir. O’na bir risalet kapısı açılmış, O ise bu kapının sövelerini
sökercesine rekorlar üstü rekora ulaşmıştır ki َىنَْدأ , َْوأ  ِْن  يَـسْوَق َباَق  َناـَكَف 
’yı235 da bir noktada böyle anlamak mümkündür... Evet, O’nun kendisi için bir
yükselme sınırı takdir olunmuş; O ise, bu sınırı çok geride bırakmıştır. Zira
öyle bir noktaya ulaşmıştır ki, Hz. Cibril o noktadan sonra O’na şöyle demiştir:
Yürü yâ Muhammed! Bundan sonra top senin, çevkan senin, ben parmak ucu
kadar daha ilerlesem, Rabbimin azamet nuru beni yakar mahveder!.236

Bu, imkân sahasını zorlama, hatta aşma demektir. Bu ifadeler, bana hep
Auguste Comte’u hatırlatır. Fransız filozofu Auguste Comte (1798-1857) ,
pozitivizmin kurucularındandır. Hayatı, hep din düşmanlığı ile geçmiştir.
Çünkü ona göre, bilimin tecrübe sahasına girmeyen her şey safsatadır. Ancak,
Tarih-i Murad’da onunla ilgili şöyle bir hâdise nakledilir:

Bir aralık Comte, Endülüs’e gitmiş; oradaki İslâmî sanat eserlerini
hayranlıkla seyretmiş ve İslâm hakkında malumat edinmek için bazı kişilere
sorular yöneltmiş... Aldığı cevaplar arasında bilhassa, Efendimiz’in ümmî
oluşu, onu şaşkına çevirmiştir. İnanamamış ve Roma’ya giderek 9. Papa ile
görüşmüş ve yemin ettirerek bu mevzuu ona sormuştur. O da söylenenlerin
doğruluğunu tasdik edince, filozof şöyle demekten kendini alamamıştır:
“Muhammed bir ilâh değil; fakat beşer de değil...”

Zaten bizim Bûsîrî’miz de şöyle demiyor mu?

ِمِّھِلُك ّللا  ِهٰ ِقْلَخ  ُرْیَخ  ُهَّنَأَو  ٌرََشب ُهَّنَأ  ِهِیف  ِمْلِعْلا  َُغلْبَمَف 
“İlmin vardığı son nokta şudur: O, bir beşerdir, ancak  Allah’ın yarattığı

varlıkların en hayırlısıdır.”  Yani O, Âmine’ den doğma, Abdullah’ın oğlu,
Abdülmuttalib’in torunudur. Evet, O’nun da bir anası, babası ve bir maddî yanı
vardır. Ancak madde ile O’nu izah edip anlatmak mümkün değildir. O,
peygamberlik semasında tayeran eden bir tavustur. Hâlbuki bizim sözlerimiz,
hep O’nun içinden çıktığı yumurta etrafında dönüp durmaktadır. O, miraçta öyle
bir noktaya adım atmıştır ki, biz ayağını nereye koyduğunu bile bilmekten âciz
bulunuyoruz. Çünkü bu, beşerî idrak ve beşerî şuurla kavranabilecek bir husus
değildir.

Tebliğ, o derece lüzumludur ki, kendisine bu derece yakın bulunan en sevgili
kulunu Cenâb-ı Hak, bu vazife ile vazifelendirmiş ve eğer tebliğ vazifesini



yerine getirmezse bütünüyle risalet vazifesini yerine getirmemiş olacağını da
O’na bizzat ihtar etmiştir.

Öyle ise, O’nun ümmeti olan bizlere düşen en lüzumlu vazife de, yine tebliğ
vazifesidir. Unutmayalım ki, bütün bir beşeriyeti, hayatın hemen her sahasında
yeniden diriltmek, ancak Hz. Muhammed’in diriltici soluklarına ve O’nu
soluklayanların soluklarına sığınmakla mümkün olacaktır.
233 Mâide sûresi, 5/67.

234 Kadı Iyaz, eş-Şifa 1/202.

235 Necm sûresi, 53/9.

236 Aliyyülkârî, Şerhu’ş-Şifâ 1/431. Benzer rivayetler için bkz.: Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/278;
Isbahânî, el-Azamet 2/677; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 5/55; Deylemî, Müsned 2/312.



g. TEBLİĞDE ÖNEMLİ BAZI HUSUSLAR
Tebliğde önemli bazı hususlar vardır. Bunlardan bir kısmını yukarıda arz

etmiştik. Onların kısa bir özetini vererek, arz etmediğimiz kısmı da bu hulâsaya
bina edip tebliğ mevzuunu bitirelim.

Birincisi: Tebliğin bir fetanet yanı vardır ki, buna peygamber mantığı da
diyebiliriz.

İkincisi: Tebliğ yapan rehber, tebliğ ettiği meseleyi çok iyi temsil etmelidir.
Onun anlatacağı şeyler, hep yaşadığı şeyler olmalıdır. Evet O, başkalarının
yaşaması gerekli olan şeyleri değil; kendi yaşadığı hayatı anlatmalı ve davet
ettiği kimseleri de böyle bir hayata davet etmelidir.

Üçüncüsü: Tebliğ neticesinde beklenen, sadece Cenâb-ı Hakk’ın rızası
olmalıdır. Cennet dahi, tebliğe gaye olmamalıdır. Bu da maddî-mânevî füyûzat
hislerinden fedakârlık yapmak demektir.

ga. Fertleri İyi Tanımak
Birincisi: İç fetanettir; Allah Resûlü’nün tebliğinin de bir fetanet yanı

vardır. Ama fetanet, bir kuru mantık değildir. O, zâhirden bâtına, dünyadan
ukbâya ulaşan bir mantıktır. İnsanın bir mantık tarafı olduğu gibi, bir de his ve
duygu tarafı vardır. Onun sadece mantığına hitap edenler, his tarafından
açılacak herhangi bir gedik karşısında iflas ederler. İnsanın sadece his yönünü
işletmeyi hedefleyenler ise, mantık karşısında mağlup düşerler. Hâlbuki, Hz.
Muhammed Aleyhisselâm, müşâhedeye, muhakemeye ve iç sezişe birden
seslenir. Gözün gördüğü şeylerle insanı ele alır, misallendirir ve ruha bu yolla
nüfuz eder. Aklı kullanır ve kullandırır. Muhakemeye önem verir ve vicdanlara
öyle seslenir ki; vicdanında O’nun sesini duyan herkes bir hamlede sadece
vicdan yoluyla hakikate ulaşmak isteyenlerin önüne sıçrar ve hakikate
ulaşıverir... Entüisyon (Intuition) yoluyla Allah’ı bulmaya çalışan Paskal ve
Bergson gibi kişiler kendi sahaları olan bu mevzuda bile Hz. Muhammed
Aleyhisselâm’ın hayat üfleyip yetiştirdiği mü’minlerden çok ama çok geri
kalırlar. Zaten mutlak ve umumî fazilette, onları mü’minlerin en küçüğüne dahi
kıyas etmek mümkün değildir.

Evet, nasıl hiçbir sahada Hz. Muhammed Aleyhisselâm’a ulaşmak mümkün
olmamıştır; bu, fetanet itibarıyla da böyledir. O, evvelâ müşâhede ile
hasımlarını dize getirmiştir... Yani parmağını kaldırarak putları göstermiş ve
“Şu taştan, ağaçtan, topraktan ne umuyorsunuz?” demiş.. sonra da harika



mahiyetiyle veya ortaya koyacağı bir mucize ile önce aklına hitap ettiği
muhatabının elinden tutup onu kalbin yanına çekmiştir. Daha sonra da ona
huzurun insibağıyla bir merhale daha kazandırmış ve âdeta uhrevîleştirmiştir.

Meselâ: Hz. Ömer’in seyr-i ruhanîsini ele alalım: Ona, “Senin gibi akıllı bir
insan nasıl oluyor da taşrada geziyor? Senin gibi bir insanın, taştan,
topraktan ve ağaçtan bir şeyler ummasını, doğrusu aklım bunu bir türlü
kabul edemiyor.”  diyerek seslenmiştir. Evvelâ bu sözlerde Ömer’i tebcil
vardır. Mantığa karşı hürmetli davranılmıştır. Böylece Allah Resûlü, mantık
adına Hz. Ömer’i avucunun içine almıştır. Ardından da öteden beri emniyet ve
güven telkin etmiş olan o harikulâde durumuyla Ömer’in kalbine nüfuz etmiştir.
Üçüncü safhada ise, ubûdiyetteki derinliği ile onu öyle bir hâle getirmiştir ki; o
develeri boynundan tutup yere yıkan Ömer, Allah Resûlü’nün önünde edepli bir
çocuk gibi diz çöküp saygıyla iki büklüm olmuştur.

Şimdi bu mevzuda müşahhas bir misal verip diğer hususlara intikal etmek
istiyorum:

Allah Resûlü’nün huzuruna bir genç gelir. Sahabe, bu gencin ismini
sarahaten zikretmez; ancak bazı rivayetleri tevhid edip birleştirdiğimizde, bu
gencin Cüleybib (radıyallâhu anh) olduğu anlaşılıyor. Bu genç gelir ve: “Yâ
Resûlallah, zina için bana izin ver, çünkü tahammül etmem mümkün değil.”
der. Orada bulunanların reaksiyonu çeşitli olur. Kimisi ağzını kapamak ister ve
“Resûlullah’a karşı böyle terbiyesizce konuşma!” îmasında bulunur, kimisi
eteklerinden tutup çeker. Kimisi de suratına bir tokat vurmak niyetindedir. Ama,
bütün bu olumsuz davranışlara sadece şanı yüce Nebi, şefkat peygamberi ve
merhamet âbidesi susar; onu dinler, sonra da yanına çağırır, dizlerinin dibine
alır ve oturtur. Buraya kadar olan muamelesiyle zaten onu büyülemiştir.. ve
büyülenmiş bu insana sorar:

– Böyle bir şeyin senin ananla yapılmasını ister miydin?
– Anam babam sana feda olsun Ey Allah’ın Resûlü, istemezdim.
– Hiçbir insan da, anasına böyle bir şey yapılmasını istemez!
– Senin bir kızın olsaydı, ona böyle bir şey yapılmasını ister miydin?
– Canım sana feda olsun yâ Resûlallah, istemezdim.
– Hiçbir insan da, kızı için böyle bir şey yapılmasını istemez!
– Halanla veya teyzenle böyle bir şey yapılmasını ister miydin?
– Hayır, yâ Resûlallah, istemezdim!



– Kız kardeşinle ister miydin bir başkası onunla zina etsin?
– Hayır, hayır, istemezdim.!
Ve son söz,
– Hiç kimse de, halasıyla, teyzesiyle ve kızkardeşiyle zina edilmesini

istemez.
Evet, bu muhavere ile akıl mantık planında Allah Resûlü, bu genci avucunun

içine almış ve âdeta teneşir tahtasına uzatmış ve onu bir meyyit hâline
getirmiştir. Ve artık sadece yıkaması kalmıştır. Elini bu gencin göğsüne koyar
ve şöyle dua eder: ُهَج ْرَف ّْنِصَحَو  ُهـَبْلَق  ْرَِّھطَو  ُهـَبْنَذ  ِْرف  ْغا ّلَلا  َّمُھٰ  “Allahım, bunun
günahını bağışla, kalbini temizle ve namusunu muhafaza buyur.”237

Cüleybib, bu duadan sonra iffet âbidesi hâline gelmiştir. Gelmiştir ama, daha
önceki hayatı bilindiği için, kimse ona kız vermemektedir. Derken yine Allah
Resûlü, araya girer ve Cüleybib evlenir.238 Evlendikten sonra ilk muharebede
de şehi t düşer. Muharebe sonunda Allah Resûlü, etrafındakilere sorar: “Hiç
eksiğiniz var mı?” Cevap: “Yok, yâ Resûlallah, hepimiz tamamız!”  Ama,
Allah Resûlü: “Benim bir eksiğim var.”  der. Ve Cüleybib’in başucuna gelir.
Tam yedi kişi öldürmüş, sonra da o öldürülmüştür. Başını dizine koyar ve
şöyle buyurur: ُهْنِم اـــَنَأَو  ّيِن  ِم اَذٰـھ   “Bu Cüleybib benden, ben de bu
Cüleybib’denim.” Ve Cüleybib, bu pâyeye kavuşarak ötelere uçar.239

Evet, Allah Resûlü’nün fetanet-i a’zamı, zinakâr bir genci hem de çok kısa
bir zaman içinde, öyle bir seviyeye çıkarmıştır ki, akıl bunu anlamaktan âcizdir.

Şimdi acaba, günümüzün bütün terbiyeci ve pedagogları bir araya gelerek
Arap Yarımadası’na gitseler, Allah Resûlü’nün , çok kısa bir zamanda
gerçekleştirdiği o terbiye, o ahlâkî mükemmelliği, terbiye ve ahlâkî
mükemmellik şöyle dursun, ahlâka ait sadece bir iki prensibi
gerçekleştirebilirler mi?

Realite, bize bütün vuzuhuyla cevabın müsbet olmayacağını göstermektedir.
Evet O, öyle bir devirde yaşamıştı ki, ahlâksızlığın her çeşidi o günün

insanında âdeta bir fıtrat hâline gelmişti. Allah Resûlü, onlardan sadece bu
kötü ahlâkı söküp atmakla kalmadı, aynı zamanda onları, ahlâkın en güzeliyle
de donattı. Öyle ki, insanlık, ne onlardan evvel öyle bir ahlâkı ve ahlâklı
insanları gördü, ne de onlardan sonra.. İslâm tarihi binlerce misaliyle bunun en
sadık şahidi olduğu gibi insanları bazı alışkanlıklardan vazgeçirmek için
günümüzde sarfedilen gayretlerin neticesiz kalması da apaçık olarak bunu



göstermektedir.
İşte bir misal: Koskoca bir devlet, sigaraya karşı mücadele açıyor,

bakanlıklar bu meseleyi sahipleniyor, yüzlerce ilim adamı çeşitli vesilelerle bu
mevzu hakkında konferanslar veriyor, kitaplar yazıyor ve çeşitli sloganlarla,
sigarayı bıraktırma âdeta seferberlik hâline getiriliyor ama, netice yine sıfır,
yine sıfır.

Şimdi bir de Allah Resûlü’nün terbiye ettiği cemaate bir bakıverin; söylediği
sözler nasıl hemen tatbik görüyor. İşte bir misal:

Hz. Enes anlatıyor: “Ben, Ebû Talha’nın evinde içki içenlerin kadehlerini
dolduruyor, onlara sâkilik yapıyordum. O sırada  dışarıdan bir ses duyuldu.
Bu ses: “Dikkat edin, içki yasaklandı!” diyordu. O anda bardağı dolu olan
bardağını döktü, ağzına götürmüş olan ağzındakini tükürdü ve herkes
küplerinde ne kadar içki varsa sokaklara boşalttı, öyle ki, Medine
sokaklarında günlerce içki aktı...” 240

Evet O, bütün bunları yapmıştır. Bunu görmek istemeyenlere, Arap
Yarımadası’nı gösteriyor ve “Haydi, O’nun yaptığının milyonda birini de siz
yapın!” diyoruz. Hiçbir zaman yapamayacaklardır...

gb. Tebliğ Edilecek Hususları Önce Yaşamak
İkincisi: Hz. Muhammed Aleyhisselâm’ın tebliğde kullandığı dinamiklerden

biri de, O’nun yaşayışının, temsil ettiği makama tıpatıp mutabakatıdır. Evet O,
dediklerini ve söylediklerini öyle temsil ediyordu ki, O’na bakan bir insan,
başka hiçbir delile ihtiyaç duymadan Cenâb-ı Hakk’ın varlığına kanaat
getirirdi. Hatta çok defa sadece O’nu görmek, O’nun peygamberliğini kabul
etmeye yetiyordu.

Abdullah b. Revâha, ne güzel söyler:

َِربَخْلِاب َكُِئبْنُي  ُهَُرظْنَم  َناََكل  ٌةَّنَِیبُم ُتَايٰا  ِهِیف  ْنَُكت  َْمل  َْول 
“Eğer O, apaçık mucizelerle gelmiş olmasaydı, sadece O’nu görmek, O’na

inanmaya yeterli sayılırdı.”241

O’nu kabullenenler, O’na dilbeste olanlar ve O’na ‘Yâ Resûlallah!’ diye
hitap edenler, kendisinden sonra cihanı idare eden kimselerdir. Yani O,
kendisini sadece üç-beş saf insana kabul ettirmiş değildir. O’nun yetiştirdikleri
arasında bir Ebû Bekir, bir Ömer, bir Osman ve bir Ali (radıyallâhu anhüm
ecmain) vardır ki, her biri, cihanı idare edecek çapta insanlardır. Ve hiçbiri de



önüne gelene teslim olacak yaratılışta değildir. Eğer O, Allah’ın Resûlü
olmasaydı, bunlardan hiçbiri O’na teslim olmazdı. Hem Hz. Ali gibi, kalb gözü
açık ve “Eğer perde açılsaydı, yakînimde bir ziyadelik olmayacaktı.”242

diyen ve imanın hakka’l-yakîn mertebesinde bulunan bir insan, O’nu hak nebi
olarak kabullenmişse, bu dahi tek başına delil olabilecek çapta bir hâdisedir.

O’nun her hâli uhrevîlik adına öyle büyüleyici idi ki Abdullah b. Selâm gibi
bir Yahudi âlimi, sadece bir kere O’nu görmekle: “Bu simada yalan yok, bu
simanın sahibi ancak Resûlullah olabilir.” diyerek iman etmişti.243

Demek ki, O’nu görmek, kabul etmek için yetiyordu. Hayatını başkalarına bir
şeyler anlatmaya adayan insanlar, bu türlü kabullenmenin ne kadar zor olduğunu
herkesten daha iyi anlarlar. Zira bunlardan çoğu bir ömür boyu didinir durur da
iki elin parmak sayısı kadar insana bir şey anlatamaz veya kendini onlara kabul
ettirip, ruh dünyalarına giremez. Hâlbuki bir de Allah Resûlü’ne bakıverin. Şu
anda bir milyara yakın insanın gönüllerine taht kurmuş ikinci bir insan
göstermek mümkün müdür? Günde beş defa, bütün cihanı çınlatacak bir
coşkuyla ismi minarelerden söylenen bir başkası var mıdır?

Öyleyse insanlık O’nu seviyor ve günde birkaç defa O’na bağlılığını ilan
ediyor. Hem de aleyhte çalışan bu kadar insan ve bu kadar sisteme rağmen.
Evet, her şeye rağmen Hz. Muhammed Aleyhisselâm, gönüllere taht kurmaya
devam ediyor. Zira O, başkalarına dediklerini ilk olarak kendi nefsinde
yaşamış ve her zaman dediklerinin canlı bir misali olmuştur. Onun için de her
sözü, kitlelere tesir etmiş, söyledikleri hep tatbik görmüş ve uğrunda hırz-u can
edilmiştir.

O, insanları Allah’a kulluğa davet ederken her zaman en ufuk noktada yine en
güzel kulluğu kendisi temsil etmiştir.

Hz. Âişe Validemiz anlatıyor:
Bir gün geldi ve bana: “Yâ Âişe, dedi, müsaade eder misin, bu gece

Rabbimle beraber olayım?” ve arkasından da namaza durdu.
O gün sabaha kadar ِضَْرأ ْ لاَو ِتاَو  ٰ مَّسلا ِقـْلَخ  ِفي  َِّنإ  ... âyetini244 okuyarak

namaz kıldı.. gözyaşı döktü.. öyle ağladı ki, seccadesi sıkılsaydı, damla damla
gözyaşı damlardı.245

O, ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir gün kendisine, gelmiş ve
geçmiş bütün günahlarının affolduğu hatırlatılıp “Kendini niçin bu kadar
zahmete sokuyorsun?” dendiğinde “Rabbime şükreden bir kul olmayayım



mı?” cevabını vermişti.246 O’na şükür kapısı açılmıştı ve bunca didinmesi
ondandı.

Yine Âişe Validemiz anlatıyor: “Gece yarısı kalktım. Allah Resûlü’nü
yanımda görmeyince kıskandım. ‘Acaba başka hanımına mı gitti!’ diye
düşünmüştüm. Tam yataktan doğrulup kalkacağım sırada elim ayağına
dokundu. Dikkat edince O’nun secdede olduğunu anladım ve dediklerine
kulak verdim. Şu şekilde dua ediyordu َتْنَأ : َِّالإ  َهٰل  َكِدْـمَحِبَو َال إِ ََك  ناَحْبُس  ‘Yâ
Rabbi, Sen her türlü noksanlıktan münezzehsin, Sana hamdederim. Senden
başka ilâh yoktur.”247

O, isteseydi krallar gibi yer, içer ve yaşardı. Zaten böyle bir hayat O’na –
davasından vazgeçmek kaydıyla– daha Mekke’de iken teklif de edilmişti.248

Ancak O, davası uğruna, çileli bir hayatı, rahat bir hayata tercih etmişti. Bir gün
aç kalıp tazarru eden, diğer gün tok olup şükreden249 ve kul peygamberliği
melik peygamberliğe tercih eden bir Hak kapısı vefalısıydı zaten.250 O’nun, bu
sade yaşayışıydı ki, kitleleri kendisine bende ediyordu.

Hz. Ömer de esasen çok sade bir hayat yaşıyordu; ancak Allah Resûlü’nün
yaşantısı, O’nun dahi gözlerini yaşartıyordu. Bir gün sordu Allah Resûlü:
“Ömer, niçin ağlıyorsun?” Cevap verdi: “Yâ Resûlallah, şu anda krallar, kuş
tüyü yataklarda yatarken, sen hasır üzerinde yatıyorsun ve üzerinde yattığın
hasır teninde izler bırakıyor; hâlbuki sen, Resûlullah’sın. Rahat  bir hayata
herkesten daha çok lâyıksın!” Allah Resûlü, Ömer’e şunları söylüyor: “Razı
değil misin yâ Ömer, dünya onların olsun, ahiret bizim?”251

Evet, dünyanın zimamı Müslümanların elinde olmalıydı. Bunu Allah Resûlü
herkesten daha çok isterdi. Fakat O, kendi şahsî yaşantısında, sadelerden sade
bir hayat yaşıyordu. Daha doğrusu O, yaşamıyor, yaşatıyordu. Zaten O’nun,
bütün ruhlara girip, gönüllerde taht kurmasının sırrı da bu şekilde bir temsil
keyfiyetinden değil miydi?

Tebliğ vazifesini iş edinenlerin, Allah Resûlü’nün bu tavır ve
hareketlerinden alacakları çok dersler vardır. Evet, gönüllere girmenin,
başkalarına müessir olmanın ve kalblere taht kurmanın tek şartı, Allah
Resûlü’nün yaptığı gibi, söylenen her şeyi, evvelâ söyleyenin kendisinin
yaşamış olmasıdır.

Birisine Allah korkusundan gözyaşı dökmenin lüzumunu mu anlatmak
istiyorsunuz; evvelâ, gece kalkıp kendi seccadenizi ıslatıncaya kadar



ağlamalısınız. İşte o zaman, o gecenin gündüzünde ettiğiniz sözler sizi de
hayrete sevk edecek şekilde müessir olacaktır. Yoksa َنوُلَعَْفت اَم َال  َنوُلوَُقت  َِمل 
“Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz?” 252 âyetinin tokadını yer ve
hiçbir zaman tesirli olamazsınız...

gc. Karşılık Beklememek
Üçüncüsü: Allah Resûlü’nün, yaptığı tebliğ vazifesi karşılığında dünyevî

veya uhrevî herhangi bir talepte bulunmayışıydı ki, bu da O’nun
peygamberliğine ayrı bir delildir. Zira böyle davranmak, bir peygamber
ahlâkıdır. Kendisinden sonra bu ahlâk üzere hareket edenlere gelince, işte asıl
tebliğci ve dava adamı onlardır. Kur’ân, kimseden bir ücret beklemeyen bu
insanlara tâbi olmayı emretmekte ve “Onlara uyun!” demektedir.253

Hz. Hatice’ye ait servet, hakkı yayma uğrunda eriyip gitmişti ve her şeye
rağmen Allah Resûlü, kendi adına kimseden bir şey talep etmemişti.

O’nun en yakın arkadaşı, Hz. Ebû Bekir’di ve hicrette de O’na yol
arkadaşlığı edecekti. İşte bu Hz. Ebû Bekir’in, Allah Resûlü için hazırladığı
bineği, hem de böyle zor şartlar altında, bizlerin düşmanın bizi takip
edeceğinden gayri hiçbir şey düşünemeyeceğimiz o hengâmda Allah Resûlü,
hazırlanan bineği, ancak ücretini ödemek şartıyla kabul edebileceğini
söylemişti.254

İşte bu, O’nun, yaptığı işte ne kadar hasbî davrandığını isbat etmez mi? Bu
kadar zor bir anda, böyle ince bir noktayı düşünen insan, daha müsait
zamanlarında düşünmez mi? Ve tebliğ insanına, ders olarak sadece bu hâdise
yeter zannediyorum.

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: Bir gün Allah Resûlü’nü gördüm;
namazını oturarak kılıyordu. Sordum: “Yâ Resûlallah, hasta mısınız?” “Hayır
yâ Ebâ Hüreyre, açım... Açlıktan ayağa kalkacak dermanım kalmadı.” Ben
ağlamaya başladım. Allah Resûlü, beni teselli etti: “Ağlama dedi, hesabın
şiddeti aç olanlara dokunmayacaktır.”255

Zaten açlık O’nun asla değişmeyen çilesiydi...
Yine bir gün Hz. Ebû Bekir ve Ömer’le gecenin yarısı Medine’nin bir

köşesinde birbirlerinden habersiz buluşuvermişlerdi.. ve birbirlerinden
soruverdiler: “Gecenin bu vaktinde sizi dışarıya çıkaran nedir?” Üçünün
cevabı da aynı olmuştu: Açlık... Evet, üçü de Allah için neleri varsa vermişler
ve karınlarını doyuracak bir lokma ekmek bulamadıkları için de uyuyamamış,



dışarıya çıkmışlardı.256

O gün tebliğ adına kaldırılması gereken bu ağır yükü işte bu güçlü eller
kaldırmıştı. Bugün de aynı yükü kaldırmaya namzet olanların, herhâlde aynı
güce sahip olmaları gerekir.

Kendi öz kızı Fatıma ki Allah Resûlü onun için: “Fatıma benden bir
parçadır. Onu sevindiren beni sevindirmiş , üzen de beni üzmüş olur.”257

demişlerdir. Evinde ev işlerine yardım edecek kimsesi yoktu. Su taşımaktan,
değirmen taşı çevirmekten elleri nasır bağlamış ve omuzları da yara bere
içindeydi. Hz. Ali bu duruma çok üzülüyor; fakat elinden de bir şey
gelmiyordu.. ve upuzun bir çile dönemi hep böyle yaşandı.

Zaten o, babasının ahlâkını taşıyordu. Kendi işini kendisinin yapması,
babasından irsiyetle ona da geçmişti. Evet, oturuşundan kalkışına kadar o, hep
babasına benzerdi.258

Bir harpte, Müslümanların elde ettiği esir ve ganimetler Medine’ye
getirilince, herkes gidip Efendimiz’e ihtiyacını arz ediyor ve durumuna göre de
bir şeyler alıp dönüyordu. Hz. Ali’nin teşvikiyle Fatıma Validemiz de gitti.
Ancak babası evde yoktu. Niçin geldiğini Allah Resûlü’nün zevcelerinden
birine söyledi ve evine döndü.

Efendimiz durumdan haberdar olunca, hemen kızının evine geldi. Hz. Fatıma
yatıyordu. Resûlullah içeri girince yatağından doğrulmak istedi. Ancak bu fıtrat
insanı, hemen yatağın kıyısına oturdu. Öyle ki dizlerinin soğukluğunu, Fatıma
Validemiz bağrında duyuyordu: “Kızım, dedi, Suffe ashabının bütün
ihtiyaçlarını görmeden evvel sana bir şey veremem. Ama sana bundan daha
hayırlısını öğreteyim. Yatmak için yatağına geldiğinde 33 defa Sübhanallah,
3 3 defa Elhamdülillah ve 33 defa (bir rivayette 34) Allahü Ekber de. Bu,
senin istediklerinden, senin ahiretin hesabına daha iyidir.”259

Ve yine bir gün Hz. Fatıma’nın elinde altın bir zincir gördü: “Kızım,
insanların, ‘Allah Resûlü’nün kızı, elinde Cehennem’den bir zincir taşıyor.’
demelerini mi arzu ediyorsun? Derhal onu çıkar!” dedi ve gitti.

Hz. Fatıma ise, bu bilezikle bir köle aldı ve köleyi Allah için hürriyete
kavuşturdu. Az sonra durumu babasına anlatınca, Allah Resûlü bilseniz ne
kadar memnun olmuştu! 260

Bu üçüncü bölümün bir yönü de şudur. Allah Resûlü, muhataplarından
herhangi bir talepte bulunmadığı gibi, bir de onlardan gelen çile ve ızdıraba



katlanmak zorunda kalıyordu. Kaç defa baştan aşağıya toz-toprak içinde
bırakılmıştı da kızları Zeynep’ten, Fatıma’dan başka yardımına gelen
olmamıştı.261 Ve yine kaç defa geçeceği  yollara dikenler serpilmiş, mübarek
ayakları kan-revan içinde kalmıştı...

Bir defasında Kâbe’de durmuş namaz kılıyordu. Müşrikler başına üşüştü ve
O’nu tartaklamaya başladılar. O anda orada Hz. Ebû Bekir vardı ve yetişti:
“‘Rabbim Allah’ dediği için bir insanı öldürecek misiniz?” diyerek Allah
Resûlü’nü müdafaa etti.262 Bütün bunlar aralıksız oluyordu. Ama olup-biten bu
hâdiseler asla O’nu yolundan döndüremiyordu. Kızına hitaben O: “Ağlama
kızım, Allah babanı zayi etmeyecektir.” demişti263 ve Allah (celle celâluhu) da
O’nu asla zayi etmemişti. Milyonların gönlünü, O’na ebedî mâkes eylemişti...

Tebliğ mevzuuna bir kere daha göz atıp, sonra başka bir bölüme intikal
edelim.

Buraya kadar izah etmeye çalıştığımız gibi tebliğ, Peygamberlerin ve
Peygamberimiz’in varlık gayesidir. Onlar tebliğ için yaratılmışlardır. Biz, bu
vazifeyi yaparken sadece bir sorumluluğu yerine getirmiş oluruz. Hâlbuki
Peygamberler, onu, yaratılış gayeleri olarak yaparlar.

Ayrıca biz, bu mevzuu tahlil ederken nasıl Allah Resûlü’nün getirdiği
mesajın şeffaf yüzünde, ّللا ِهٰ  ُ لوُسَر ٌدَّمَحُم   yazılı olduğunu göstermeye çalıştık.
Aynı zamanda O’nun getirdiği mesajı tebliğ ederken kullandığı usûl ve
metotların; hem O’nun Allah’ın Resûlü olduğunu ispat eden önemli bir delil
hem de kendisinden sonra tebliğ vazifesini yapmak isteyenlere, yanıltmaz,
şaşırtmaz bir yol olduğu hakkında ipuçları vermeye gayret ettik.

Biz kat’iyen inanıyoruz ki, Allah Resûlü’nün tebliğ metodu kullanılmadan,
devamlı ve sürekli muvaffakiyetten söz etmek mümkün değildir. Bunun mümkün
olmadığını pratikte ispat eden binlerce hâdise vardır. Onun için kat’î bir kanaat
ve yakînî bir imanla bir kere daha hatırlatıyoruz ki; insanlara rehber ve imam
olmak isteyenler veya bu durumda bulunanlar, bu mihrabın ebedî imamı Hz.
Muhammed Mustafa’ya (sallallâhu aleyhi ve sellem) uymalıdırlar. Hakikî
rehber O’dur ve O’nun açtığı yol da, hakikî hidayet yoludur. Zira “O, kendi
hevasından konuşmaz, ne dediyse muhakkak vahiydir...”264

237 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/256; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/162, 183.

238 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/422.

239 Müslim, fezâilü’s-sahâbe 131; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/420, 421, 425.



240 Buhârî, mezâlim 21; tefsir (5) 10; Müslim, eşribe 3-9.

241 Kadı Iyaz, eş-Şifâ 1/249.

242 Aliyyülkârî, el-Masnû’ s.149.

243 Tirmizî, kıyâmet 42; İbn Mâce, ikametü’s-salât 174.

244 Âl-i İmrân sûresi, 3/190.

245 İbn Hibbân, es-Sahîh 2/386.

246 Buhârî, teheccüd 6; Müslim, sıfâtü’l-münafıkîn 79-81.

247 Müslim, salât 222; Tirmizî, daavât 75; Ebû Dâvûd, salât 147.

248 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 3/62-63.

249 Tirmizî, zühd 35; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/254.

250 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/231; Ebû Ya’lâ, Müsned 10/491.

251 Buhârî, tefsir (66) 2; Müslim, talak  31.

252 Saf sûresi, 61/2.

َنوُدَتْھُم 253 مُھَو ْ اًرَْجأ  ْمُكَُلأْـسَي  ْنـَم َـال  او  ُ عِبَِّتا  “Sizden hiçbir ücret istemeyenlere  uyun, Onlar doğru
yoldadırlar.” (Yâsîn sûresi, 36/21)

254 Buhârî, menâkıbü’l-ensâr 45; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 6/198.

255 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 7/109.

256 Müslim, eşribe 140; Muvatta, sıfatü’n-Nebî 10.

257 Buhârî, fedâilü’l-ashab 12; Müslim, fedâilü’s-sahabe 93-94; Hâkim, el-Müstedrek 3/172. (Hadisin
buraya alınan şekliyle tamamı, Müstedrek’te geçmektedir)

258 Tirmizî, menâkıb 60; Ebû Dâvûd, edeb 143.

259 Buhârî, farzu’l-humus 6; daavât 11; Müslim, zikr 80; Tirmizî, daavât 24; Ahmed İbn Hanbel, el-
Müsned 1/106-107.

260 Nesâî, zînet 39; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/278-279.

261 Buhârî, salât 109; Müslim, cihad 107; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 3/268; İbn Abdilberr, el-İstîâb
3/1381; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/264; Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-mülûk  1/554.

262 Buhârî, fedâilü’l-ashab 5; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/204, 218.

263 Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr 8/14; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 20/342, 22/438.

264 Bkz.: Necm sûresi, 53/3-4.



4. FETANET
Fetanet, akılla aklı aşma demektir. Ona, peygamber mantığı da

diyebileceğimizi arz etmiştim. Bu mantık; ruh, kalb, his ve letâifi bir araya
getirip, mütalâa edilecek şeyi öyle mütalâa etmenin adıdır.

Fetanet, asla kuru bir akıl ve mantık değildir. Onun içindir ki, İslâm’ı böyle
bir akıl ve mantığa izafe edip, “İslâm akıl dinidir.” , “İslâm mantık dinidir.”
gibi laflar etmek, İslâm’ı bilmemenin de ötesinde büyük bir tahrife ilk adım
sayılır. Hayır, İslâm, ne akıl ne de mantık dini değildir; o, doğrudan doğruya bir
vahiy dinidir.

İslâmî meselelerin akıl ile, mantık ile mütenakız düşmemesi, bir yönüyle
onun “İlm-i Muhit”ten gelip her meselesini akla da tasdik ettirmesinin, diğer
yönden de, onu semavîliğe uygun yorumlayan peygamber mantığının şümul ve
ihatasındandır. Yani peygamber ilhamı ve peygamber mantığıdır, başka değil...
O mantık ki, vahyi telakkî edebilecek bir çapta yaratılmıştır. Ve yine o mantık
ki, hisse, muhakemeye, kalbe, letâife ve hikemiyât mânâsına felsefeye de
açıktır. O, mantık üstü bir mantıktır veya tek kelime ile “Fetanet-i A’zam”dır.

Cenâb-ı Hak’tan gelen her vahyin evvelâ bu mantıkta aksetmesi bir zaruret
ve ihtiyaçtır. Ancak bu ihtiyaç, insanlara yönelik bir ihtiyaçtır. Çünkü, vahiy
evvel emirde böyle bir mantığa uğrayıp orada regüle edilmese veya alternatif
akımın doğru akıma çevrilmesi gibi bir çeviriye tâbi tutulmadan gelip insanlara
ulaşsaydı, beşeriyet, o akdes ve mukaddes feyizden meşîet-i âmme ile gelen
vahiy ve ilhamlar karşısında cayır cayır yanardı. Nasıl ki, Cenâb-ı Hak,
sübuhât-ı vechinden perdeleri kaldırıverse, bütün mevcudat yanıp kül olur;
vahyin gönderilmesinde de aynı şey söz konusudur.265

Evet, vahyin yakıcı şahaplarına atmosferlik yapan, peygamberlerin
fetanetidir. Zaten din dediğimiz de budur. İlâhî tenezzülât, beşerin idraki
seviyesine indirilmiştir. Bunu da yapan, peygamberlere ait mantık, yani
fetanettir. Onun içindir ki, fetanet, her peygamberde bulunması gereken bir
sıfattır ve sadece peygamber olanda bulunan bir mantıktır ki, bu mantığı
“deha” kelimesiyle ifade etmek de doğru değildir. Yani peygamberin mantığı,
bütün mantıkların üstündedir ve ona da fetanet denir.

Eğer peygamberlerde fetanet olmasaydı, düşmanların itirazlarına, dostların
da sorularına maruz kalan bu insanların karşılarına çıkan bunca meseleyi izah
ve tefsir etmeleri nasıl mümkün olacaktı ki? Böyle bir imkânsızlık da hiç



şüphesiz, dinin anlaşılmaması gibi bir neticeyi doğuracaktı. Bu takdirde ise,
dinin tekliflerinin bir mânâsı kalmayacak, dinin teklifleri kalmayınca da,
insanın yaratılması abes olacaktı. İşte bütün bu menfî neticelerin olmaması,
peygamberlerin harikulâde bir mantıkla donatılmalarına bağlıdır. Evet,
peygamberler, bütün müşkilleri gayet rahatlıkla çözen bir fetanetle serfiraz
kılınmışlardır.

a. PEYGAMBERİMİZ’İN FETANETİ
Efendimiz’in yaşadığı devri şöyle bir düşünüverelim:
Bir taraftan sahabe, halledemediği şer’î meseleleri Allah Resûlü’ne getirip

O’nun halletmesini isterken, diğer taraftan İslâm’a girmek isteyen bazı
insanların kafalarındaki tereddüt ve şüpheler de cevap beklemektedir. Bir de
buna ilave olarak Allah Resûlü’nü çekemeyen ve kıskanan Kitap Ehli’nin
üretip piyasaya sürdüğü şüphe ve tereddütler vardır ki, bütün bunların altından
kalkmak ve sorulan sorulara doğru ve isabetli cevaplar vermek, ancak ve ancak
peygamber mantığı, yani fetanetle mümkün olabilir.

Ayrıca, Efendimiz’in emir ve tavsiyelerine muhatap olan insanlar  da derece
derecedir. Bunlardan bir kısmı, din ricalidir. Ruhun derinliklerine  dalmış bu
insanlar, kilise ve manastırlarda hiç olmazsa belli sahalarda alabildiğine
mümârese kazanmış ve derinleşmiş kimselerdir. Muhataplarından bir kısmı,
tamamen felsefî meselelere dalmış, âdeta bütünüyle bir mantık ve muhakeme
insanıdır.. keza bunların içinde, ticarî ve iktisadî sahada yed-i tûlâ sahibi
olanlar; harp meydanlarında yetişmiş nadide kumandanlar; büyük siyasî dehalar
ve hatta hatta kültür seviyesi sıfırda seyreden bedevî insanlar vardır.. ve
bunların hepsinin de kendilerine göre çözüm bekleyen soruları vardır. Bu
durumda Allah Resûlü, öyle söz söylemeli ve öyle izahlar yapmalıdır ki,
bedevîsinden en zirvedeki insana kadar herkes bu sözlerden kendine ait hisseyi
alabilsin ve âlemşümul bir dinin hususiyeti olarak da bu iş, kıyamete kadar hep
böyle devam etsin...

İnsan, konuşan, düşünen bir varlıktır. Bu yönüyle de o, Cenâb-ı Hakk’a ait
bir sıfatı temsil etmektedir. Düşünceler, konuşmalara emanet, konuşmalar da
yazıya emanet edilebilirse devamlılık kazanır. Konuşulmayan ve yazılmayan
düşünceler yaşamaz, sahibiyle birlikte fena toprağına gömülür gider.
Düşünebilme kabiliyeti, Cenâb-ı Hakk’ın insanlara büyük bir lütfu olduğu gibi,
konuşma ve düşündüğünü beyan etme de aynı şekilde büyük bir lütuftur. Onun



içindir ki Kur’ân-ı Kerim, Cenâb-ı Hakk’ın rahmâniyetini anlatma sadedinde,
insanın yaratılmasını ifade ettikten hemen sonra, insana “beyan”ın talim
edilmesini zikretmekte ve: َناـََیبْلا ُهَمَّل  Allah insana beyanı öğretti.”266“ َع

demektedir. Hz. Âdem’den beri insanlar düşünüyor, söylüyor.. ve kıyamete
kadar da düşünüp söyleyeceklerdir. Ancak, ne düşünme ne de anlatma ve
konuşma tükenip bitmeyecektir. Bu da, Rabb’in sonsuz rahmetinin bir eseridir.

İşte bu rahmete en şümullü mânâda mazhar olanlar, peygamberler ve onların
içinde de en üst seviyede bu işe mazhar olan Hz. Muhammed Aleyhisselâm’dır.
Peygamberlerin ve Peygamberimiz’in bu mazhariyeti, ancak onlardaki fetanetle
izah edilebilir. Fetanet olmadan bu durumu elde etmek imkânsızdır. Öyleyse
fetanet, peygamberlerin çok önemli bir özelliğidir.

Her peygamber, üstün bir idrak gücüne ve bunları beyan melekesine sahiptir.
En muğlak ve mu’dil meseleleri dahi, kahvaltı yapma rahatlığı içinde halleder.
Anlatırken de ifadelerinde aynı kolaylık vardır.. ve âdeta her beyanları “sehl-i
mümteni”dir. Yani bu sözü dinleyenler, kendilerinin de aynı şekilde böyle bir
söz söyleyebileceklerini zannederler; fakat teşebbüs ettiklerinde görecekler ki,
onlar gibi söz söylemek, onlar gibi beyanda bulunmak mümkün değildir. Çünkü,
aslında çok zor olan o meseleleri anlatmak, onlara Allah tarafından
kolaylaştırılmıştır. Evet, nebilerde açan hitap çiçeğindeki revnak ve güzellik,
başkalarında asla bulunmaz!..

Nebinin huzuruna gelen her problem, muhakkak çözüm bulur. O mesele ne
kadar bâkir ve ne derece zor olursa olsun, nebi o mevzuda sanki kırk yıllık
ihtisası varmış gibi konuşur. Bundan dolayıdır ki, Bernard Shaw, Allah Resûlü
hakkında şöyle demek mecburiyetinde kalmıştır: “Üst üste problemlerin çözüm
beklediği şu dönemde, bütün problemleri kahve içme rahatlığıyla çözen Hz.
Muhammed’e her devirden daha çok muhtaç bulunuyoruz...” Evet, asrımızda
iktisadî, içtimaî ve siyasî nice problemler var ki, hep çözüm beklemektedir. Ve
günümüzde, artık dost düşman herkes anladı ki, Allah Resûlü’nün, pırıl pırıl
beyan pınarına müracaat edilmeden bu problemlerin çözülmesi asla mümkün
olmayacaktır.

O’nun fetaneti hakkında söylenen birçok söz vardır. Bütün bu sözler bir
araya toplansa, hacimli bir kitap olur. Biz, bunlardan bir ikisini naklederek, bu
engin mevzuu da noktalamaya çalışalım:

“Ümmetin Fakihi” ve en âlimi unvanlarına mazhar Abdullah b. Abbas
hazretleri buyuruyor ki: “İnsanların en faziletlisi ve yine insanların en



akıllısı, sizin nebiniz, Hz. Muhammed Aleyhisselâm’dır.”267

Tevrat ve İncil’i didik didik etmiş, tâbiînin âlimlerinden Vehb b. Münebbih
de, Allah Resûlü’nün fetanetini şu cümlelerle dile getirir: “Bütün insanların
idraki, Allah Resûlü’nün idrak ve fetanetine nispeten, bir kum tanesinin,
bütün dünyadaki kumlara nispeti gibidir...”268

b. BAZI ÖRNEKLER
Kâbe’nin Tamiri
Cahiliye insanı, âdeta fitnenin çocuğuydu. Sanki onların bütün vazifeleri ve

yaratılış gayeleri fitne çıkarmaktı. Üçü bir araya gelse, muhakkak orada bir
fitne tutuştururlardı. İşte bu insanları bir araya getirip, onlardan bütün
medeniyetlere üstadlık yapacak çapta insanlar yetiştirmek, sadece Allah
Resûlü’ne has bir mucizeydi ve bütün bunları o sema buudlu fetanetiyle
yapıyordu.

Kâbe’nin tamiri, Efendimiz’in nübüvvetine tekaddüm eden yıllardan birine
rastlar. Kâbe tamir edilmiş ve Hacerü’l-Esved’in yerleştirilmesi, kabileler
arasında inşikak ve ayrılığa sebep olmuştu. Herkes bu şerefin kendisine ait
olmasını istiyordu. O sırada Allah Resûlü henüz risalet vazifesiyle serfiraz
kılınmış değildi. Bununla beraber bu vazife henüz çimlenip meyve vermese de
O’nun ruhunda bir nüve hâlinde vardı. Ancak bir bahar bekleniyordu ki, bu
tohum neşv ü nema bulsun.

Tam o arada, kılıçlar kınından sıyrılmış, oklar sadaktan alınarak yaylarına
yerleştirilmiş bir kavga arefesi yaşanıyordu. Eğer çare bulunmazsa, kim bilir
kaç sene sürecek, nice can ve mal kaybına sebep olacak bir iç savaşla burun
buruna gelinmişti. İçlerinden biri, her nasılsa bir teklifte bulundu: “Kâbe’nin
şu kapısından ilk giren insanı hakem tayin edelim ve o ne derse rıza
gösterelim.” dedi. Bu teklif, orada bulunanlarca kabul edildi. Herkes merakla
bakıyordu ki ilk görünen insan, Hz. Muhammed Mustafa oldu. “el-Emîn
geliyor.” dediler ve durumu O’na naklettiler. Allah Resûlü, hiç düşünmedi
bile. Hemen “Büyükçe bir bez getirin.” dedi, getirildi. Hacerü’l-Esved, bu
bezin ortasına kondu. Bütün kabilelerin ileri gelenleri, bezin bir ucundan tutup
konulacak yere kadar götürdüler. Allah Resûlü de orada taşı bizzat kendisi alıp
yerine yerleştirdi.269

Ve böylece, büyük bir iç harp önlenmiş oldu. Hiç düşünmeden, tereyağından
kıl çeker gibi, bu kadar muğlak ve büyütülerek hâdise hâline getirilmiş bir



meseleyi, kendisine daha teklif edilir edilmez, yapacağı icraatı düşünmeden ve
en süratli bir intikalle halletmesi, acaba peygamber mantığından başka ne ile
izah edilebilir? Daha peygamber değildir ki, vahiyle izah edilsin. Ancak
peygamberlik gibi büyük bir hamûleyi yüklenebilecek, ısmarlama bir mantık ve
peygamberlere has bir fetanettir ki, rahatlıkla bu işin altından kalkabilmiştir.
Evet, O’nda mantık üstü bir mantık, muhakeme üstü bir muhakeme ve idrak üstü
bir idrak vardı.. aslında Kur’ân’ı yüklenecek bir insan için de bu şarttı...

Muhatabını İyi Tanıması
Husayn, Allah Resûlü’nün huzuruna gelir. Niyeti O’na akıl vermektir. Allah

Resûlü’nü ikna edecek ve O’nu davasından vazgeçirecektir. İki Cihan Serveri,
muhatabını tanımada ve O’nun seviyesini tespitte mucizevî bir yapıya sahiptir.
Hiç düşünmediği hâlde, muhatabına öyle kelimelerle hitap eder ki, siz, o
kelimelerden bazılarının yerini değiştirseniz veya o karakterde olmayan bir
insana, aynı ifadelerle hitapta bulunsanız, her şeyi karıştırır ve kat’iyen hedefe
ulaşamazsınız. Hem kelimeleri seçmede, hem de muhatabın seviye ve durumunu
tespitte Allah Resûlü, yektâdır. O’na benzeyen ikinci bir şahıs bulmak da
mümkün değildir. Kiminle, nerede ve nasıl konuşulacağını öyle bir süratle tayin
eder ki, bir an dahi düşünmez ve ne konuştuysa, neticede, konuşulanların
bütününün, konuşulması zarurî olan kelimeler olduğu anlaşılır. O’nun hiçbir
konuşmasında isabetsizlik görülmediği gibi, lüzumsuzluk da yoktur. Her sözünü
kelime kelime tetkik edin, cümleleri içinde bir tek fazlaya rastlayamazsınız. Bu
fetanet değilse ya nedir? Husayn’ı işte bu fetanet, bakın nasıl eritmiştir:

Husayn, sözünü ve diyeceklerini bitirince, Allah Resûlü, edebinden ve
nezahetinden hiçbir şey eksiltmeyen, edep ve nezahet yüklü bir ifadeyle sorar:

– Yâ Husayn, sen kaç ilâha kulluk yapıyorsun?
– Yedi tane yerde, bir de gökte olmak üzere sekiz ilâha kulluk yapıyorum.
Gökte dediği, sinelerden bir türlü silemedikleri Allah’tır. Allah düşüncesi

vicdanlarda kök salmış öyle bir inanç ve düşüncedir ki, upuzun cahiliye dahi
onu silip götürememiştir. Vicdan yalan söylemez. Yeter ki dil, o vicdanın
sesine tam ve doğru bir şekilde tercümanlık yapabilsin. Allah Resûlü’nün
soruları, Husayn’ın bu sorulara verdiği cevaplarla devam ediyor:

– Sana bir zarar isabet ettiğinde kime yalvarır-yakarırsın?
– Göktekine.
– Malın helâk olduğunda kime yalvarırsın?



– Göktekine.
Allah Resûlü, sorularını böylece sıralıyor ve aldığı cevap hep aynı oluyor.

O, ne sorsa Husayn hep “Göktekine” diyor. Husayn, bütün bunların arkasından
gelecek cümleden habersizdir. Allah Resûlü ise, son olarak ona şunu söylüyor:

– O, senin dualarına tek başına icabet ediyor, sense O’na hiç gereği
yokken ortak koşuyorsun! Ya benim dediğim nedir? İslâm ol kurtul! 270

Esasen şu konuşmada, bütün cümleler çok sadedir. Ancak muhatabın durumu
ve düşünce seviyesi öyle tespit edilmiştir ki, Husayn’ın bu sözlerin sonunda
diyecek bir şeyi kalmamıştır. Evet, Allah Resûlü’nün son ifadesinden sonra,
muhatabına kalan tek bir cümle vardır, o da ّللا ِهٰ ُلوُسَر  ٌدَّمَحُم  ّللا  ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  Lâ“ َال 
ilâhe illallah Muhammedun Resûlullah” cümlesidir. Yani muhatap, ya bu
cümleyi söyleyip ebedî kurtuluşa erecektir, ya da temerrüdünde devam edip tek
kelime dahi söyleyemeden çekip gidecektir. Başka bir tercih mümkün değildir.

Muhataba Göre Konuşma
Bedevi, çölde yaşayan insandır. Çok defa devesini yitirir, eşyasını bir yerde

unutur veya bir kum fırtınasına tutulur, sonra da feryat ve figan etmeye başlar.
Böyle bir insanın ruh hâlini düşünün. Bu insan sıkışıp darda kalınca ne
diyecektir? Herhâlde, Hz. Hamza’nın bir gün gelip Allah Resûlü’ne
dediklerinden başka bir şey demeyecektir..! Hz. Hamza, hidayete ereceği zaman
Allah Resûlü’ne şöyle demişti: “Yâ Muhammed! Çölde, gecenin koyu
karanlığını yaşadığımda anladım ki, Allah, dört duvar arasına
sıkıştırılamayacak kadar büyüktür.”

Evet, Lât’ın, Uzzâ’nın, Hübel’in işe yaramadığını gören hemen herkes aynı
şeyi söylüyordu. Çünkü onların derûnunda bu hakikati haykıran vicdandı ve
vicdan doğru söylüyordu. İşte Allah Resûlü’nün huzuruna ruh hâletleri bu
merkezde niceleri gelmiş, bedevice sordukları sorulara, kendi ruh dünyalarına
uygun en güzel cevapları bulup hidayete ermiş ve gökteki yıldızlardan biri
oluvermiştir.

Ahmed İbn Hanbel, Ebû Temime’den (radıyallâhu anh), o da bir başka
sahabiden rivayet ediyor: Bir gün Efendimiz’in huzurunda oturuyorduk. Huzura
bir bedevi geldi. Doğrudan Allah Resûlü’ne hitapla: “Sen Muhammed misin?”
dedi. Allah Resûlü, gayet mülayim bir ifadeyle: “Evet, ben Muhammed’im.”

– Hangi şeye davet ediyorsun?
– Azîz ve Celîl olan Allah’a davet ediyorum. Ama sadece O’na. Yanında



başka şeyleri şerik koşmadan bir ve tek olan Allah’a. O, öyle bir Allah’tır ki,
senin başına bir zarar gelse, O’na yalvarırsın.. ve senden bu zararı O
giderir. Kıtlık ve belâ zamanında O’na dua edersin sadece.. yağmuru O
gönderir ve otları O bitirir. Sen, uçsuz bucaksız çölde, herhangi bir şeyini
kaybettiğinde O’na el açar, yakarırsın ve kaybettiğin şeyi, sana O buldurur.”

Bedeviye söylenen bu sözler ne harikadır! Nasıl bütün cümleler, onun can
damarı olan hususlarla alâkalıdır! Kıtlık, belâ, musibet ve çöl ortasında çekilen
sefalet ne demektir.? Bunu çok iyi bilen bedeviye, bütün bu hâl ve durumlarda
tek melce ve mence olacak bir Kudreti Sonsuz’dan bahsediliyor. Esasen, onun
vicdanından yükselen de aynı mânâlardır. Fakat bedevi, henüz bu sesin
mânâsını kavrayabilmiş değildir. Ama sanki Allah Resûlü bu ifadelerle, sadece
onun içinde yükselen bu sesin mânâsını ona talim edip öğretiyordu. Söylenen
sözler bedeviye o kadar tesir edip onu öyle kıskıvrak yakalamıştır ki,
bedevinin, Allah Resulü’ne teslim olup İslâm’a girmekten başka çaresi
kalmamıştır. Kalmamış ve biat edip sahabi olma şerefine ermiştir.271

Konuşulan şeyler, çok sadedir. Üslûpta öyle belâgat ve  fesahat oyunları
yapılmamıştır. Fakat şu bir gerçektir ki, hâlin iktiza ettiği duruma tam mutabık
hareket edilmiş ve bedevi dize gelmiştir...

Zaten taş yürekli insanlardan, melekler gibi bir millet hâsıl etmek,
yeryüzünde Hz. Muhammed Aleyhisselâm’dan başka kime nasip olmuştur ki?
O, Cenâb-ı Hakk’ın kendisine bahşettiği dinamikleri öyle yerinde ve ustaca
kullanmıştır ki, meydana getirdiği inkılâp, hâlâ tarihçilerin ve sosyologların
anlayamadıkları bir muammadır. Allah Resûlü’nün içtimaî hayat deryasına
fırlatıp attığı cevherlerden meydana gelen dalgalar, gelip ta yirminci asrın
sahiline kadar uzanmış ve asrımızın sahillerini dahi tesiri altına almıştır.. ve bu
işin kıyamete kadar devam edeceğinde de şüphe yoktur.

Bugün dünyanın her yanında, akın akın İslâm’a dehaletler olmaktadır. Bu,
içtimaî hayat deryasına Allah Resûlü’nün attığı cevherlerin meydana getirdiği o
büyük dalgalanmaların, asrımızın sahiline vurmasından başka bir şey değildir.
Zaten tesir gücü asırlar süren bu kudsî cazibe başka kime ait olabilir ki? Hz.
Muhammed Aleyhisselâm’dan başka böyle bir cazibeye sahip olan ikinci bir
şahıs var mıdır ki onun olsun. Asla ve kat’a. O ki, ferîd-i kevn ü zamandır.. her
şey O’nun yüzü suyu hürmetinedir.

Huneyn’de Muhacir ve Ensara Hitabı



Nebiler Sultanı, nasıl en zor problemleri gayet kolaylıkla çözüyor ve
halledilmez gibi görünen meseleleri rahatlıkla ve fevkalâde süratli bir şekilde
hallediyordu; aynen öyle de, nice en dirayetli insanları tereddüde, hatta paniğe
sevk edecek ani ve beklenmedik hâdiseler karşısında O, her zamanki vaziyet ve
soğukkanlılığından hiçbir şey kaybetmeden süratle harekete geçer, bir hamlede
o problemi, o kargaşayı halleder ve duruma hâkim olurdu. Yaptığı her hareket,
attığı her adım, söylediği her cümle ve her kelime tetkik edildiğinde de
görülecektir ki, O’nun her hareketi, her adımı ve sözlerinin her kelimesi, hassas
bir mizan ve ölçü içinde planlanmış ve zamanlama, saniye ve âşirelerine kadar
gayet hassas bir ustalıkla ayarlanmıştır. Eğer bir saniyelik bir gecikme söz
konusu olsa veya söylenen sözlerden bir tek cümle ihmale uğrasaydı, bu derece
muvaffakiyet gerçekleşemezdi. Hâlbuki Allah Resûlü, bu hareketini ölçüp
tartmamış ve uzun boylu düşünmeye bile fırsat bulamamıştır. Öyleyse bu gibi
vak’aları, O’nun fetanet-i a’zam sahibi olmasından başka ne ile izah
edeceksiniz.?

Evet, O bir peygamberdi ve mantığı da peygamber mantığıydı. Peygamber
olarak düşünüyor ve peygamber olarak hareket ediyordu ki, hiçbir
teşebbüsünde falso görülmüyordu. Falso şöyle dursun muvaffakiyetleri hep
zirvedeydi. Yani bir başkasının, O’nun ulaştığı yere ulaşması mümkün değildi.
Bu hususla alâkalı yüzlerce hâdise ve vak’a vardır. Ama, biz, içlerinden en
önemli gördüğümüz birini nakledeceğiz:

Hâdise, Huneyn Muharebesi’nden sonra cereyan etmektedir. İbn İshak
naklediyor; aynı nakli Buhârî ve Müslim’de de görüyoruz:

Huneyn Harbi, Mekke fethinden sonra olmuştur. Burada elde edilen
ganimetleri Allah Resûlü, daha ziyade gönüllerini İslâm’a ısındırmak istediği
insanlara vermiştir. Bunların çoğu, kavim ve kabileler arasında söz sahibi
dedikleri dinlenen insanlardır. Mekke’nin fethinden sonra, böyle insanların
gönüllerinin tam oturaklaşmasında, fetihlerin devamlılığı açısından da zaruret
vardır. Zira bunların birçoğu, istemeyerek Müslüman olmuştur. Zamanla
içlerindeki buzlar eritilmezse bunlar, küfür cephesinde bulundukları zamandan
daha tehlikeli olabilirler. Evet işin burasında dahi Allah Resûlü’nün fetaneti
açıkça görülmektedir.

O gün, dağıtılması gereken 6000 esir bulunuyordu. Alınan develerin sayısı
24.000; koyun ve keçilerin sayısı ise 40.000’di. Ayrıca 4.000 okka ağırlığında
da altın ve gümüş vardı. Bunlar dağıtılırken Allah Resûlü, daha ziyade



Mekkelileri gözetir gibi davranmış, ganimetlerin çoğunu onlar arasında
dağıtmış, bazı şahıslara hususiyet arz edecek şekilde paylar vermişti. Bunlar,
biraz evvel de söylediğimiz gibi kalblerinin İslâm’a ısındırılmasında büyük
fayda ve zaruret olan insanlardı. Meselâ, Ebû Süfyan ve ailesine 300 deve, 120
okka da gümüş; Hakîm b. Hizâm’a 200 deve; Nadr b. Hâris’e 100 deve; Kays
b. Adiyy’e 100 deve; Safvan b. Ümeyye’ye 100 deve; Huvaytıb b.
Abdiluzza’ya 100 deve; Akra’ b. Hâbis’e 100 deve, Uyeyne b. Hısn’a 100 deve
ve Mâlik b. Avf’a da yine 100 deve verilmişti. Bunların dışında bazı ileri
gelenlere de, durumlarına göre ellişer, kırkar deve dağıtılmıştı.272

Verilen, deveydi, altındı, gümüştü; fakat korunmak istenen, dindi ve fertlerin
gönüllerinin İslâm’a ısındırılmasıydı. Zira Mekke fethi, çok kısa bir zaman
önce gerçekleşmiş ve Mekkelilerin bazılarında bir burukluk hâsıl olmuştu. En
azından herkesin az da olsa onuru, gururu kırılmıştı. Mekkeli’nin onuru ise,
onların nazarında her şey idi. Cenâb-ı Hakk’ın verdiği bu fırsat, Allah
Resûlü’nce en güzel şekilde değerlendirilmiş ve muhtemel yaralar böylece
sarılmıştı. Ancak bu taksim, ensardan bilhassa gençleri biraz rahatsız etmişti.
Hatta bazıları; “Daha onların kanı kılıçlarımızdan damlıyor, hâlbuki en fazla
payı da onlar alıyor.” demişlerdi. Bu ise bir fitne başlangıcıydı. Söyleyen
insanların az olması mühim değildi. Eğer bu fitne durdurulamazsa, önü
alınamaz bir yangın hâline gelebilirdi. Kaldı ki, Allah Resûlü’ne karşı
yapılacak en küçük bir itiraz, insanı dinden-imandan eder ve ebedî hasarete
uğratır. Bu ise, birinci fitneden daha büyük bir musibettir.

Sa’d b. Ubâde, bu durumu derhal Allah Resûlü’ne bildirdi. Gerçi
söyleyenler hep gençlerdi; yaşlılardan hiçbirinin aklından böyle bir şey
geçmemişti; ancak bu fitnenin önü alınmazsa iş büyüyebilirdi.

Allah Resûlü, hemen ensarın bir yerde toplanmasını ve aralarına başka
kimsenin de alınmamasını emretti. Ensar toplandı ve Allah Resûlü, onlara şu
hutbeyi irad buyurdu:

“Ey ensar topluluğu! Duydum ki, gönlünüzde bana karşı bir kırgınlık hâsıl
olmuş...”

Böyle bir hitap, kitle psikolojisi açısından müthiş bir başlangıçtı. Çünkü hiç
beklemedikleri, çoğunun da toplanma sebeplerinin ne olduğundan habersiz
olduğu bir topluma, ilk defa böyle bir sözün söylenmesi, aniden vurulan tokat
gibi, herkesi kendine getirici mahiyette idi ve getirdi de.



Sahabe, zaten Allah Resûlü’ne itiraz edemezdi. En fazla, kalblerinde bir
burukluk hâsıl olabilirdi ki, bu da peygamberâne bir tedbirle her zaman
giderilebilirdi.. ve giderilebileceği hemen hemen bu ilk söz hevengiyle
belirmeye başlamıştı bile. Evet, Allah Resûlü’nün bu ilk cümlesi, kalblerinde
burkuntu olanlara müthiş bir tesir icra etmişti. Derhal herkeste bir toparlanma
oldu ve gözler Resûlullah’a yöneldi. Bundan sonra söylenecek sözler muhakkak
çok mühimdi. Herkes dikkat kesilmiş, söylenecekleri merakla bekliyordu. Allah
Resûlü’nün bu ilk taarruzu, istenen faydayı temin etmişti ama, üst üste birkaç
hamle daha yapması gerekmekteydi. Eğer yaptığı hamlelerde isabet
kaydetmezse, bu hamleler faydadan çok zarar getirebilir ve istenenin aksi bir
durum ortaya çıkabilirdi. Bu itibarla buradaki ölçü çok mühimdi. İşte Allah
Resûlü’nün söz adına hamleleri:

“Ben geldiğimde, siz dalâlet içinde değil miydiniz? Allah, benimle sizi
hidayete erdirmedi mi?”

“Ben geldiğimde, siz fakr u zaruret içinde kıvranmıyor muydunuz? Allah,
benim vesilemle sizi zenginleştirmedi mi?”

“Ben geldiğimde siz, birbirinizle düşman değil miydiniz? Allah, benimle
sizin kalblerinizi telif etmedi mi?”

Efendimiz, her cümle ve soruyu bitirdikçe ensardan topluca şu ses
yükseliyordu: “Evet, evet, minnet Allah’a ve Resûlü’nedir.!”

Efendimiz, tam zamanında ve yerinde sözün mecrasını çevirdi. Hislerin
galeyana geldiği şu hengâmda, derhal ensar namına da yine kendisi konuştu.
Onların diyebileceği, en kötü ihtimalle şu sözler olabilirdi ve işte o sözleri
Allah Resûlü söylüyordu. Zaten bir Müslüman, kendi peygamberine karşı bu
şekilde hitap etmiş olsaydı mahvolur giderdi. İki Cihan Serveri devam etti:

“Ey ensar topluluğu! Dileseydiniz, bana başka türlü de cevap
verebilirdiniz. Meselâ şöyle diyebilirdiniz : Mekke’den bize tekzip edilmiş
olarak geldin ve biz sana inandık; terk edilmiş olarak geldin, biz sana sahip
çıktık; yurdundan kovulmuş olarak geldin, biz sana yuvalarımızı açtık;
muhtaç olarak geldin, biz senin bütün ihtiyaçlarını karşıladık! Bana bu
şekilde cevap vermiş olsaydınız, doğru söylemiş olacaktınız. Sizi yalanlayan
da olmayacaktı.

Ey ensar topluluğu! Müslüman olmalarını istediğim bazı kişilere bir
miktar dünyalık verdiğim için kalben gücendi iseniz; herkes evine deveyle,



koyunla dönerken, siz evlerinize Resûlullah’la dönmek istemez misiniz?
Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, insanların hepsi bir
vadiye, ensar da başka bir vadiye gitse, ben hiç tereddüt etmeden ensarın
gittiği tarafa giderim. Eğer hicret meselesi olmasaydı, ben ensardan biri
olmayı ne kadar arzu ederdim. Ey Allahım! Ensarı, çocuklarını ve torunlarını
Sen koru!”

Bu sözler karşısında ağlamayan tek fert kalmamıştı. Herkes, hıçkıra hıçkıra
ağlıyor ve güçleri yettiği kadar da “Allah ve Resûlü bize yeter. Biz başka şey
istemiyoruz.” diye mırıldanıyorlardı.273

Allah Resûlü’nün şu kısa ve özlü konuşması, muhtemel bir fitneyi anında
bastırması ve dinleyenlerin kalbini bir kat daha kazanması, öyle müthiş bir
hâdisedir ki, bunu izah etmek için zannediyorum “fetanet” kelimesine
sığınmaktan başka çare yoktur...

Cümleleri teker teker tahlil edin... İşin zamanlamasını hesaba katın... İlk
başlangıç cümlesiyle, beş on satır sonraki bitiş cümlesi arasında sahabenin
ruhunda katedilen mesafeyi ölçün.. sonra, bunların hiç düşünülmeden, hiç hesap
edilmeden, anında ve irticalî söylenmesini de, yukarıdaki hususlara ekleyin ve
vicdanınıza, böyle bir söz sultanının kim olacağını soruverin. Herhâlde
alacağınız cevap ّللا ِهٰ ُلوــُـسَر  ٌدَّمَحُم   “Muhammedün Resûlullah” olacaktır.
Esasen, vicdanı tefessüh etmemiş her insan aynı cevabı kendi vicdanında
duyabilir. Yeter ki temerrüt ve inhisar-ı fikri terk edip, hâdiseleri daha objektif
olarak tahlil edebilsin...

Biz şimdi bu kısa konuşmanın bir tahlilini yapıp meselenin tafsilatını, ileride
gelecek tali’li psikolog ve sosyologlara bırakalım.. evet bırakalım, hâdiseyi
kendi açılarından izah ve tahlil etsinler ve Efendimiz’in fetanetini anlamada,
insanımıza bir idrak buudu daha kazandırsınlar...

Evvelâ: Bu konuşma, tamamen ensar topluluğuna yapılmıştır. Zira,
Mekkelilerin ve muhacirlerin, böyle bir konuşmaya sebebiyet verecek düşünce
ve davranışları olmamıştı. Dolayısıyla böyle bir konuşma, ilk anda onlar
tarafından dikkatle benimsenecek bir konuşma değildi. Bu itibarla, dinleyenler
arasında onların bulunması, ensar topluluğunda olması gereken konsantreyi
menfî yönden etkileyecekti. Bu da o esnadaki hitabet açısından çok mühim bir
husustu.

İkincisi: Sadece ensarın bir araya toplanması, onları onore etmiş,



Efendimiz’le bir arada olma ve başkalarının bu toplantıya alınmaması, onlarda
psikolojik yönden müsbet mânâda ciddî bir tesir meydana getirmişti.

Üçüncüsü: Konuşulan hususlar arasında Mekkelileri ve muhacirleri rencide
edebilecek bölümler olabilirdi. Meselâ: “İnsanlar davarlarıyla, develeriyle
evlerine dönerken” ifadesi bunlardan biri sayılabilir.

Dördüncüsü: Sözün sonunda ensar methedilmekte ve onlar için dua
yapılmaktadır. Yurt ve yuvasını terk ederek hicret eden muhacirîne, böyle bir
ayrım yapılması ağır gelebilirdi.

Beşincisi: Bu konuşmanın Arapça orijinali, belâgat ve fesahat açısından da
harikulâdedir.

Altıncısı: İfadelerin başında, dinleyenleri sarsıp daha sonra onları iyice
yumuşatması; onlar hesabına konuşmakla da onları sadece dinleyici durumunda
bırakması, baş döndürücü bir tespittir.

Yedincisi: İdare-i kelâm edilmeyip, bütün söylenenlerin azamî ihlâs ve
samimiyet içinde söylenmesi, dinleyenlerde başka bir şey demeye mecal
bırakmamıştı ki, bu da neticenin istihsali bakımından çok önemliydi.

Sekizincisi: Söylenen sözlerin, hiç düşünülmeden ve irticalî olarak ifade
edilmesi de sözün tesirine apayrı bir buud kazandırıyordu.

Bunlar ve daha akla gelebilecek birçok husus gösteriyor ki, Allah Resûlü
kendi hevasıyla değil, aksine O, kendisine bahşedilen fetanetin vahiy ve ilham
yüklü mânâlarıyla söz söylüyor ve problem çözüyordu.
ِهِقْلَخ 265 ْنِم  ُهُرـَصَب  ِهـَْیِلإ  ىَھ  َتْنا اَم  ِهِھْجَو  ُتاـَحُب  ْتَقَرْحَـَأل ُس ُهَفَـشَك  ْوـَل  ُراَّنلا ) ةـياور  يفو   ) ُروُّنلا ُهُباَجِح 

“Hicabı nurdur. (Başka bir rivayette ateştir) Eğer onu açmış olsa vechinin sübuhâtı, basarının
ihata ettiği bütün mahlukatını yakardı.” (Müslim, iman 293-294; İbn Mâce, mukaddime 13; Ahmed
İbn Hanbel, el-Müsned 4/401.)

266 Rahmân sûresi, 55/4.

267 İbn Hacer, el-Metâlibü’l-âliye 3/214.

268 Kadı Iyâz, eş-Şifâ 1/67.

269 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/18-19; Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-mülûk  1/526.

270 İbn Hacer, el-İsâbe 2/87.

271 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/65. (Hadis, küçük farklarla Ebû Dâvûd, libâs 25’te de yer
almaktadır.)

272 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/152-153.

273 Buhârî, menâkıbü’l-ensâr 1-2; meğâzî 56; Müslim, zekât 132-140; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned
3/76-77; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 5/169-177; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 4/355-360.



c. FETANET AÇISINDAN EFENDİMİZ VE SÖZ
Allah Resûlü’nün fetanetinin ayrı bir buudu da O’nun cevâmiü’l-kelim sahibi

oluşuyla ortaya çıkar.
Evet, O bir söz sultanıydı. Nasıl olmaz ki, Cenâb-ı Hak O’nu Kendi kelâmına

tercüman olsun diye göndermişti.
Bugüne kadar herkesin derecesine göre ve belli ölçüde söylemeye muktedir

olduğu bir hayli güzel söz olmuştur; ama, Güzeller Güzeli’nin (sallallâhu aleyhi
ve sellem) sözlerinde bir başka derinlik, bir başka lezzet, bir başka halâvet
vardır.

O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) beyanı o kadar tatlı, ifadeleri o kadar
büyüleyiciydi ki, O konuşurken başlar döner, bakışlar başkalaşır, kalbler
duracak hâle gelir, akıl ve muhakemeler teslîm-i silah eder, insanî duygular
dirilir ve ruhlar da âdeta kanatlanırdı. Allah O’nun diline öyle bir güç ihsan
etmişti ki, O’nu dinleme bahtiyarlığına erenler, ifadeleri en özlü, beyanları en
çarpıcı bir Söz Sultanı’nın huzurunda bulunma mehâbetiyle âdeta dilleri tutulur
ve büyülenirlerdi.. ne zaman O’nun dudaklarından hikmet pırlantaları
dökülmeye başlasa, akıl ve muhakeme erbabının nutku tutulur; ne zaman O iyiyi,
güzeli, doğruyu anlatmaya koyulsa, ağzının şeker-şerbeti dinleyenlerin ruhlarını
sarar; ne zaman o âteşîn sözleriyle fenalıkları hedeflese, küfür ve münkerâtı
kendi çirkinliklerinde boğar.. ve hele davası adına serdettiği hüccet, burhan ve
delillerle kükrediği zaman, bütün karanlık ruhların dillerine zincir vurur ve
karanlıkları bozguna uğratırdı...

O (sallallâhu aleyhi ve sellem), bütün bu mazhariyetlerin şuurundaydı ve
tahdis-i nimet (şükür niyetiyle Hakk’ın nimetlerini ilân) sadedinde bunları
izharda da beis görmezdi: “Ben nebiy-yi ümmî olan Muhammed’im. Benden
sonra nebi yok! Ben sözün ilkiyle, sonuyla ve ‘cevâmiü’l-kelim’le serfiraz
kılındım.”274 diyerek Hakk’ın ihsanlarını sayar-döker.. ve “Ey insanlar, ben
‘cevâmiü’l-kelim’ ve her şeyi hall ü fasl edecek son sözü söylemekle
şereflendirildim.”275 nurefşân beyanlarıyla da geçmiş ve geleceğin Hatib-i
Zîşân’ı olduğunu ilân ederdi.

Gerçekten O Efendiler Efendisi (sallallâhu aleyhi ve sellem), diriltici
soluklarıyla Hak bahçesinin güllerine ilâhîler besteleyen öyle bir bülbül idi ki,
O ne zaman şakısa, gönlünü dile getirir ve gönlünün dilinden en büyüleyici
nağmeler söylerdi. O’nun bağının taze fidanlarında filizlenmiş o tazelerden taze



sözler, başkalarının baharında açılmış tomurcuklara, başkalarının sabahında
güneşe uyanmış çiçeklere benzemezdi. O’nun söz sofrasında her şey bir gonca
gibi şebnemi burnunda yepyeni ve turfandaydı.. ve bu turfanda nimetleri bütün
derinlikleriyle tadıp tanımak, tanıyıp hazzına ermek de, sadece bu bezmin ilk
tali’lilerine müyesser olmuştu.

O Beyan Sultanı (sallallâhu aleyhi ve sellem), söz cevherinden öyle bir kılıç
yaptı ki, o kılıcın başlar üstünde bir kere dönüp helezonlar çizmesiyle bütün
yalancı ve muzahref beyanlar kaçıp yarasaların tünedikleri yerlerde saklandılar
ve bütün masallar, Kafdağı’nın arkasında ankâya sığındılar. O, ifade ve
beyandan öyle çeşmeler akıttı ki, bir anda cahiliye sahrasının dört bir yanı
Cennet bahçelerine döndü ve öyle çağlayanlar meydana getirdi ki, bütün imana
açık gönüller kendilerini sonsuzun okyanusuna akan o çağlayanlar içinde
buluverdiler.

O’nun sözleri öteler kaynaklıydı.. eğer vahiy fitiliyle parlayan O’nun sözleri
olmasaydı, cihanlar hep kaos olarak kalır giderdi. O, tabiatın yüzündeki
perdeyi söz kılıcıyla delik-deşik etti ve din kitabını da yine söz nakışlarıyla
süsledi. Söz O’nun atının terkisine vurulmuş bir metâ, sadağında altın tüylü bir
oktur. O, uğradığı her yerde sözden anlayanların eteklerini mücevherlerle
doldurdu ve yayını gerip atını karanlıklar üzerine sürdü. Allah, son bir kere
daha sözlerle bir yeryüzü devleti kurmak murad buyurunca, bu devletin
başbuğluğuna o Beyan Sultanı’nı (sallallâhu aleyhi ve sellem) getirdi; ifade,
sikke ve tuğrasını O’nun eline verdi.

Gelmiş-geçmiş ötelere açık bütün söz erleri, tecellî arşını terennüm eden
koronun birer ferdiydi.. O, bu bülbüller topluluğunun idarecisi oldu.. nebiler ve
veliler gelip gelip bir halka-i zikir teşkil ediyorlardı. O, bu kudsîler halkasının
serzâkirliği vazifesiyle geldi.. geldi ve o tok sesiyle Arş u ferşi velveleye
verdi. O’nun sözlerle donatıp insanlığa takdim ettiği semavî sofrasındaki her
yemiş, dost bağının en mahrem noktalarından alınıp, kimseye açılmadan
mahfazası içinde O’na sunulmuş eltâf-ı şâhâneden has meyvelerdi. O’ndan
evvel o meyveleri ne başkaları bakıp görmüş, ne de onlara el sürülmüştü...

Hele mahremlerden mahrem en has bahçelerin, en has güllerini, en latîf
nağmelerle terennüm eden bu Andelîb-i Zîşân’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ilham üveyki şahlandığı vakit bütün diller susar, sineler kulak kesilir ve ruhlar
O’nun beyan zemzemesi karşısında kendilerinden geçerlerdi.

Evet, O’nun sözleri, her dalgalanışıyla sahilleri incilerle bezeyen birer



deniz, gönüllere ürpertiler salarak zirvelerden dökülen birer şelâle ve
derinliklerden kopup gelen fevvareler gibiydi.. ne o deryaları zenginlik ve
muhtevasıyla tavsif etmek, ne o çağlayanlara tercüman olmak, ne de o
fevvarelerin ulaştığı noktalara ulaşıp onları ihata etmek mümkün değildir.

Şimdiye kadar yüzlerce muhakkik ve edip O’nun söz cevheri etrafında dönüp
durdu.. binlerce ve binlerce mütefekkir o pırıl pırıl âb-ı hayat kaynağına
başvurdu ve nice devâsâ kametler, ömürlerini O’nun derinliklerini kavramada
tüketti ama, O hep ulaşılan noktaların ötesinde kaldı. Bir şairimizin Kur’ân
hakkında söylediği bir şiirde az bir tasarrufla şöyle desek yerinde olur
zannederim:

“Bikr-i fikri kâinâtın çâk çâk oldu fakat
Perde-i ismette kaldı beyan-ı Resûl henüz”

Evet, damla, deryayı bütünüyle ifade edemediği, zerre güneşe ait
hususiyetleri tamamen gösteremediği gibi, Muhammedî hakikatin birer parçası
sayılan ulemâ, evliyâ, asfiyâ da –başkalarına nisbeten kâmil bile olsalar– O’nu
tam temsil edemez ve O’nu aynıyla aksettiremezler.

Allah Resûlü, mektep-medrese görmemiş bir mürşid-i kâmildi. Maddî-
mânevî yapısının sağlamlığı, duygularının duruluğu, düşüncelerinin rasâneti ve
maâliyâta açık vicdanının enginliğiyle, Hakk’ın mesajlarını olduğu gibi almaya,
alıp orijinini koruyarak insanlığa aktarmaya müsait ve müstait bir fıtratta
yaratılmış, özü ve ruh safveti korunmuş, beşerî talim ve terbiyenin, talim ve
terbiyedeki beşerî sistemlerin tesirine karşı kapalı kalmış; sonra da vahiyle
donatılarak insanlığa gönderilmiş olma mânâsında, mektep-medrese görmemiş
bir mürşid-i kâmil-i mükemmeldir.

O’nun tabiat ve seciyesi, zâhir ve bâtın duyguları, akıl ve muhakemesi,
peygamberlik vazifesiyle o denli münasebet içindeydi ki, Hak’tan gelen hiçbir
mesaj, hiçbir ilham esintisi en küçük bir değişikliğe uğramadan, kırılmadan, O
nurdan menşûrun mahiyet-i nuraniyesinde billûrlaşır, sonra da tenezzülât dalga
boyunda gelir hedefine ulaşırdı.

Bu en temiz kaynaktan fışkırıp akan ve gelip temizlerden temiz bir gönüle
boşalan; sonra da en latîf, en nazîf, en fasîh bir lisanla beşerî idrake göre
seslendirilen her türüyle ilâhî mesaj, O’nun peygamberliğinin emaresi,
risaletinin delili olduğu gibi, yürüdüğü o çetrefilli yollarda da zâd u zahîresi,
ışığı-burağı ve hasımlarına karşı hücceti ve burhanıydı: O, muhatablarına



Hakk’ın mesajlarını sunarken, aynı zamanda peygamberliğini de haykırır ve
elçiliğini ilân ederdi. Keza O, muhataplarının müşkillerini halledip
ihtiyaçlarını karşılamada vahyin o sırlı, sihirli cevher hazinelerini kullandığı
gibi, hasımlarını ilzam edip susturmada da yine aynı elmas kılıcı istimal ederdi.

Kur’ân O’nun için her şeydi; hava idi, su idi.. silah idi, zırh idi.. kale idi,
burç idi.. ve burçlarda dalgalanan bayrak idi... O, Kur’ân’la soluklanır.. onunla
bulutlar gibi göklere kadar yükselir.. onunla rahmet damlaları gibi yeniden
yerdeki varlıkların imdadına koşar.. onunla zulmetlerle savaşır, onunla
şerlerden ve şerîrlerden korunur.. onunla gürler ve onunla ışık olur her yana
yağardı.

Ancak, hikmetin lisan-ı fasîhi o Beyan Sultanı; hiçbir zaman bitip-tükenme
bilmeyen o kenz-i ilm-i ilâhînin yanında kendine teveccüh eden pek çok sual,
halledilmesi gerekli olan pek çok müşkil, ümmetiyle alâkalı dinî, içtimaî,
iktisadî, siyasî pek çok mesâil vardı ki, sonsuz ilmin mir’ât-ı mücellâsı ve
vâridât-ı sübhaniyenin mehbiti, menzili, merkezi, meşcereliği sayılan kalb-i
pâk-i Ahmedî ve lisan-ı nezîh-i Muhammedî ile cevaplayıp müşkilleri hall,
mübhemleri şerheder ve Kur’ân’la gelen pek çok mutlak emri takyîd,
mukayyedi ıtlâk, hususîyi ta’mîm, umumîyi de tahsîs buyurarak, Kur’ân
mesajının yanında kendi ifade ve beyanlarının rükniyetini ihtarda bulunurdu.
Zaten; cihanşümul peygamberliği ile bütün insanlığı muhatap alan ve bütün
insanlara muhatap olan bir mübelliğ, bir mürşid, bir muslih ve bir müceddidin
başka türlü olması da düşünülemezdi.

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem); peygamberlikle serfiraz
kılındığı dönemde, ilk muhatapların “çarşı-yı ticaretlerinde en ziyade revaçta
olan metâ, fesahat ve belâgat metaıydı.” Daha sonraki dönemlerde, zekâ, söz ve
beyan üstünlükleriyle dünyaya hükmeden ve cihanı hâkimiyetleri altına alan bu
edib ve zekî millet, ister “vahy-i metlüv” olan Kur’ân’da olsun, ister onun
dışındaki mesaj, irşad, hutbe, nutuk ve talimat gibi şeylerde olsun, ilâhî mesajın
o mübarek ve münevver mümessiline karşı hep hayranlık duymuş ve O’nu
takdir etmişler; O da her zaman kendini dinletmiş, kabul ettirmiş ve hiçbir
zaman onlardan tenkit almamıştır. Şayet O’nun söz, beyan ve düşüncelerine
karşı en küçük bir tenkit, en önemsiz bir itiraz vuku bulmuş olsaydı, bugüne
kadar gelen O’nun düşmanları, böyle bir şeyi değerlendirecek, allayıp-
pullayacak, köpürtüp-abartacak; herkese ve dünyanın her yanına onu ulaştırarak
bin bir velvele koparmak isteyeceklerdi. İsteyeceklerdi; zira böyle bir durum,



O’nu sarsmak, yıkmak, nazardan düşürmek ve çürütmek için en utandırıcı
iftiralara kadar her vesileyi meşru sayanların arayıp da bulamadığı bir şeydi.
Oysaki, O’nun ifade, beyan ve kelâm gücü hakkında, Firavun’un, Seyyidina Hz.
Musa için söylediği kadar dahi bir şey söylenmemişti, söylenememişti ve
söylenemezdi de...

O’nun يِبيِدَْأت َن  َسَْحأَف ّيِبَر  يَِنب  ََّدأ  zirvesinden276 yükselen öyle gürül gürül
bir sesi ve soluğu var idi ki, dost da, düşman da o sese ve soluğa hayranlık
duyuyor ve o insanüstü beyan karşısında iki büklüm oluyorlardı.

Ashab-ı kiram arasında, Hz. Lebîd, Hansâ, Kâ’b, Hassan ve İbn Revâha gibi
yüzlerce söz üstadı, Hz. Ebû Bekir, Ömer, Ali, Muaviye, Amr b. Âs ve İbn
Abbas gibi yüzlerce hatip, yüzlerce hukukşinâs ve yüzlerce hikmet erbabı
hemen her meselede O’nu üstad, mürşid ve rehber kabul ettikleri gibi, daha
sonraki asırlarda hadisin devâsâ hâfız ve yorumcuları, tefsirin müdakkik dâhî
imamları, fıkhın emsalsiz, beşerüstü müçtehitleri, dinin çağları aşan eşsiz
mücedditleri, mâneviyat ikliminin binlerce evliyâ, asfiyâ, ebrâr ve mukarrabîni;
kelâm, mantık, muhakeme ve fünun-u müsbete allâmeleri ve daha yüzlerce
değişik sahada binlerce fen ve ilim adamı, O’nun deryalar gibi beyan
cevherlerini, her zaman en feyyaz, en bereketli, en duru, en aldatmaz bir kaynak
bilmiş, O’na müracaatta bulunmuş, O’na sığınmış ve açlıklarını, susuzluklarını,
o semavî sofrada gidererek itminana, doygunluğa ulaşmışlardır.

Evet, O’nun sünneti dünden bugüne, müçtehitlerin en yanıltmaz me’hazi,
mârifet semasında pervaz edenlerin en güçlü kanadı, ilim adamlarının en duru
kaynağı, evliyâ ve asfiyânın da en nuranî vâridât menbaı olmuştur. Şeriatın
müteaddit ilimleri, tasavvufun muhtelif yolları, kevnî ve enfüsî ilimlerin özü ve
hulâsası hep O’nun o nuranî söz cevherinden fışkırıp çıkmıştır.

O, varlığın bidayetinden nihayetine; insanoğlunun yaratılışından, gidip
Cennet veya Cehennem’e ulaşmasına; vicdanların mârifet-i rabbaniyeye
uyanmasından, ötede Cemalullahı müşâhede etmelerine; iman ve itikattan,
ibadetin en ince teferruatına kadar pek çok mevzuda ve her mevzuun
gerektirdiği dil ve eda ile her şeyi o kadar mükemmel anlatmıştır ki, Kur’ân
istisna edilecek olursa, O’nun beyanına denk başka bir beyanın bulunduğunu
söylemek mümkün değildir.

Allah’ı; zât, sıfât ve isimleriyle, hem de mevzuun gerektirdiği incelik ve
hassasiyetle fevkalâde bir muvazene içinde; kıyamet ve haşr ü neşri, hesap ve
Cennet ü Cehennem’i, ümitle gürleyen bir ürperticilik ve hazza inkılâp eden bir



dehşet içinde; melâike, ruh, cin ve şeytanı, gaybın esrarengizliği ve buğulu bir
kristal arkasında; imanı, ameli, amelde ihlâsı; tohumun istidadı, toprağın kuvve-
i inbatiyesi, yağmurun hayatiyeti ve baharın renklerle soluklanışı şeklinde öyle
bir resmeder ki, insan O’nun çizdiği o muhteşem tabloları seyrederken, temiz
fıtratların imanla nasıl neşv ü nemaya hazırlandığını, İslâm’la nasıl boy atıp
geliştiğini, ihlâsla nasıl bir tûbâ-i Cennet hâlini aldığını âdeta görür gibi olur.

O’nun beyanlarında namaz; oturup-kalkan, insana arkadaş ve yoldaş olan,
onun yalnızlığını gideren ve ışığıyla onun yollarını aydınlatan.. abdest; can gibi,
kan gibi insanın damarlarında dolaşan, ırmaklar gibi onun kapısının önünde
akan, akıp akıp her türlü isi-pası temizleyen.. ezan, kamet; selviler gibi boy atıp
salınan, ses şoku yapıp şeytanların ödünü koparan ve bir revh u reyhan olup
namaza gidenlerin ruhlarını saran.. zekât, sadaka; tıpkı birer köprü gibi
birbirinden kopmuş yığınları bir araya getiren, sağlam bir lehim gibi parçaları
bütünleştiren.. oruç; bir kalkan gibi sahibini koruyan, onun Cennet’e girmesine
yardım için, Cennet surlarında sırlı bir kapı hâline gelen ve elinde kâsesi bir
sâki gibi ona kevserler sunan.. hac; bir terzi gibi yırtıkları yamayan, bir gassal
gibi lekeleri yıkayan ve umumî bir meşveret meclisi gibi bütün inananları bir
araya getiren.. cihad; bir fedai gibi göğsünü gerip Cehennem’e giden yolları
kapayan, bir teşrifatçı gibi Cennet yollarını açıp, insanlara “Buyur!” eden ve
şefkatli bir baba gibi inat edenleri zincirlere vurup firdevslere doğru sürüyen..
zikir, dua; telsiz, telefon gibi Yaratan’la yaratığı birbiriyle buluşturan,
birbiriyle konuşturan.. emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker; birer trafik
memuru, birer kapıcı gibi, yol başlarını, kapı önlerini tutup, yoldan geçip-
geçmeme, kapıdan içeriye girip-girmeme işlerini idare eden.. sıla-i rahim; bir
anne gibi kucağını açıp bekleyen, insanlarla davalaşan ve mürafaa olan, onlarla
konuşan, vaadlerde bulunan, inhiraf edecekleri endişesiyle onları tehdit eden,
yakasından tutup hırpalayan birer canlı motif hâline gelir ve dinleyenleri âdeta
büyüler.

Evet, O’nun bütün bu hususları bir kanaviçe gibi tasviri, tasvirde kullandığı
malzemenin hususiyetleri, beyanındaki hareket, işaret, resim ve mûsikî gücü,
bütün edebî sanatları tekellüfsüz ve yerli yerinde kullanması, her biri başlı
başına birer mücellet isteyen mevzulardır.

Bu itibarla, O’nun değişik mevzularla alâkalı, değişik tahliller isteyen,
değişik söz ve beyanlarını, ilerideki mütefennin araştırmacılara havale ederek,
burada sadece, hemen herkesin bildiği mübarek birkaç sözüne, onlardaki



muhteva derinliğine, beyan gücüne, ifade rasanetine işaret edip geçeceğiz.
274 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/172, 212.

275 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 1/261, 6/318; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 13/209.

276 “Bana edebi/edebiyatı Rabbim öğretti.. hem de çok güzel öğretti!”  İbnü’s-Sem’ânî, Edebü’l-imlâ
ve’l-istimlâ 1/88.



BİR DEMET HADİS TAHLİLİ
Efendimiz’e ait bütün sözlerde en bariz hususiyet, konuşulan mevzua ait en

câmi sözü söylemiş olmasıdır. Bu mânâda, dediklerimizi müşahhaslaştıracak
binlerce misal mevcuttur. Ancak biz bunlardan, herkesin her devirde
“cevâmiü’l-kelim” dediği bazılarını nakledeceğiz. Fakat şunu ısrarla ifade
etmeliyim ki, Efendimiz’in sözlerinin hepsi bu mânâya dahildir.

İşte O’na ait sözlerden bazıları:

1. Tevhidde Zirve Birkaç Söz
Tirmizî, İbn Abbas’tan rivayet ediyor:

اَِذإ .َكَھاَجت   
ُ

ُهْدَِجت ّللا  َهٰ ِظَفِْحا  .َكْظَفْحَي  ّللا  َهٰ ِظَفِْحا  ٍتاَِملَك : َكُّمِلَعُأ  ّيِِنإ  ُمَالُغ ! َاي 

ْتَعَمَتْجا َِول  َةَّمُْألا  ََّنأ  َْملْعاَو  ّللِاب  .ِهٰ ْنِعَتْساَف  َتْنَعَتْسا  اَِذإَو  ّللا ، َهٰ ِلَأْساَف  َتْلَأَس 

اوُعَمَتْجا َِولَو  .ََكل  ّللا  ُهٰ َُهبَتَك  ْدَق  ٍءْيَِشب  َِّالإ  َكوُعَفَْني  َْمل  ٍءْيَِشب  َكوُعَفَْني  َْنأ  َىلَع 

ُمَالْقَْألا ِتَعِفُر  .َكَْیلَع  ّللا  ُهٰ َُهبَتَك  ْدَق  ٍءْيَِشب  َِّالإ  َكوُّرَُضي  َْمل  ٍءْيَِشب  َكوُّرَُضي  َْنأ  َىلَع 

ُفُحُّصلا ِتَّفَجَو 

“Ey delikanlı! Sana birkaç kelime öğreteyim: Sen Allah’a ait hakları koru
ki, Allah da seni muhafaza etsin. Evet Allah’ı gözet ki, O’nu yanında bulasın.
İstediğin zaman Allah’tan iste. Yardım isteyecek olursan yine Allah’tan iste
ve bil ki; bütün ümmet toplanıp sana bir menfaat dokundurmaya çalışsalar,
ancak senin için Allah’ın yazdığı bir şeyin menfaatini dokundurabilirler.
Yine bütün insanlar toplansa, sana zarar vermeye gayret etseler, zerre kadar
zarar veremezler; ancak Allah’ın takdir edip yazmış olduğu şey müstesna.
Artık kalemler kaldırıldı, yazılar kurudu.”277

İşte bu kadar kısa, öz cümleler içine; kadere, teslimiyete ait en girift, en zor
meseleler sığdırılmış ve en sade bir üslûpla bu derin mevzu vuzuha
kavuşturulmuştur. Aynı zamanda aksiyon ve hamle adına; ibadet mânâsını da
dahil ederek söylenebilecek pek çok şey bu birkaç cümlede hulâsa edilmiştir.

2. İnsan Bir Yolcudur
Yine Tirmizî, İbn Ömer’den rivayet ediyor :

ِروُبُقْلا ِلَْھأ  ِيف  َكَسَْفن  َّدُعَو  ٍلِیبَس  ُِرباَع  َْوأ  ٌبيِرَغ  َكَّنَأَك  َایْنُّدلا  ِيف  ْنُك 

“Dünyada garip gibi yaşa. Veya bir yolcu gibi  ol. Kendini (ölmeden önce)
kabir ehlinden say!”278

İşte üç cümlelik bir söz. Zühd ve takvaya ait, dünya ve ahiret muvazenesini



koruma-kollamada söylenebilecek sözlerin en vecizi, en mânâlısı... Ancak
bundan daha veciz bir ifade varsa, hiç şüphesiz bu da yine O’na aittir. Bunda
kimsenin şüphesi olmasın!.

İnsan, zaten dünyada gariptir. Mevlâna’nın ifadesiyle insan, kamıştan
koparılmış bir ney gibidir. Gerçek sahibinden uzaklaştığından dolayı da hep
inlemektedir. Onun bu iniltisi, bütün bir hayat boyu devam eder.

İnsan bir yolcudur. Ruhlar âleminden başlayan yolculuğu, anne karnına,
dünyaya, çocukluk dönemine, gençlik çağına, yaşlılık hengâmına, kabir ve
derken Cennet veya Cehennem’e kadar devam eden bir yolculuktur. Ama acaba
insan, bu yolculuğunun ne derece farkındadır? Eğer o, daima kendini bir yolcu
gibi görse, yürüyüşünü zorlaştırmaktan başka bir işe yaramayacak olan
dünyanın çeşitli güzelliklerine takılıp sendelemeden yürüyüp gidecektir.

İnsan kendini kabir ehlinden saymadıktan sonra, yani “Ölmeden evvel
ölünüz.”279 diye anlatılan hususu, fiil ve yaşantıya dökmedikten sonra, şeytanın
hile ve desiselerinden bütünüyle korunması, kurtulması mümkün değildir. Evet,
insan nefsaniyet, cismaniyet itibarıyla ölmelidir ki, vicdan ve ruh itibarıyla
dirilmiş olsun. Zaten her şeyi cesede bağlayanlar, cesetlerinin altında kalıp
ezilmiş olan zavallılar değil mi?

3. Doğruluk ve Yalanın Neticeleri
Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvûd, Abdullah b. Mesud’dan (radıyallâhu anh)

rivayet ediyor:

ُلاََزي اَمَو  ِةَّنَجْلا  َىِلإ  يِدَْھي  َِّربْلا  َِّنإَو  ِِّربْلا ، َىِلإ  يِدَْھي  َقّْدِصلا  َِّنإَف  ِقّْدِصلِاب ، ْمُكَْیلَع 

َِّنإَف َبِذَكْلاَو ، ْمُكاَِّيإَو  .اًقيِّدِص  ّللا  ِهٰ َدْنِع  َبَتْكُي  ىَّتَح  َقّْدِصلا  ىَّرَحََتيَو  ُقُدَْصي  ُلُجَّرلا 

ُبِذْكَي ُلُجَّرلا  ُلاََزي  اَمَو  .ِراَّنلا  َىِلإ  يِدَْھي  َروُجُفْلا  َِّنإَو  ِروُجُفْلا  َىِلإ  يِدَْھي  َبِذَكْلا 

اًباَّذَك ّللا  ِهٰ َدْنِع  َبَتْكُي  ىَّتَح  َبِذَكْلا  ىَّرَحََتيَو 

“Size doğruluk yaraşır. Doğruluk insanı iyiliğe, o da Cennet’e çeker
götürür. İnsan, kendini bir kere doğruluğa verip, o yola yöneldi  mi, hep
doğru söyler, doğruyu araştırır; böylece o insan, Allah katında “sıddîk”
olarak yazılır.

Yalandan sakınınız. Yalan insanı fücura, bataklığa, o da Cehennem’e
ulaştırır. Bir insan, kendini bir kere  yalana kaptırdı mı, daima yalan söyler,
neticede Allah katında “yalancı” olarak yazılır...”280

Doğruluk, peygamberler şiarı, yalan ise kâfir ve münafık sıfatı. Doğruluk,



bugünü yarını kucaklayan önemli bir esas; yalan, zamanın çehresine çalınmış
siyah bir leke. Yalan ikliminde mesut yaşamış  ve ebedî mutluluğa ermiş bir tek
fert gösterilemez.. doğruluğun, ebedî saadet istikametinde uzayıp giden aydınlık
yolunda ise, dünya ve ukbâ kaybına uğramış bir tek tali’size rastlanmaz.

Yalan, küfrün en önemli esası, nifakın en bariz alâmeti, Allah’ın bildiğine
muhalif iddiada bulunmanın adıdır. Bilhassa günümüzde yalan, bütünüyle
ahlâkı tahrip etmiş, dünyayı yalancıların harası hâline getirmiş öyle korkunç bir
içtimaî hastalıktır ki, hayatın kapılarını ona açıp yurtta-yuvada, çarşıda-
pazarda, parlamentoda-kışlada ona “serbest dolaşım” hakkı tanıyan hiçbir
millet iflâh olmamıştır ve olamaz da. Buna karşılık İslâmiyet’in en ehemmiyetli
esası, imanın en bariz hâssası, Muhammedî ahlâkın temel taşı, enbiyâ ve
evliyânın en mümeyyiz vasfı, maddî ve mânevî terakkinin biricik mihveri de
doğruluktur.

Biri meleklerin, diğeri şeytanların; biri Hakk’ın mükerrem kullarının, diğeri
habis ruhların; biri İnsanlığın İftihar Tablosu o en müstesna varlığın –aleyhi
ekmelüttehâyâ– diğeri de deccallerin sıfatıdır.

Metinde karşılıklı zikredilen kelimelerden ٌِّرب  bütün hayırları ihtiva eden,
bütün salihata açık olan öyle şümullü bir kelimedir ki, doğru düşünce, doğru
söz, doğru niyet, doğru davranış ve doğru yaşayış gibi pek çok mevzuu o başlık
altında toplamak ve bütün hayırları ona irca etmek mümkündür.

İkinci kelime olan ٌروُج ise evvelki kelimenin aksine, bilumum şerleri ihtiva ُف
etmesi, bilumum salihata kapalı olması bakımından her türlü sapık düşünce,
sapıkça söz ve sapıkça davranışlara ana başlık olabilecek mahiyette, âdeta bir
Cehennem çekirdeği gibidir.

Hadis metninde, قيِّدِص  ile باَّذ .arasında da bir mukabele bahis mevzuudur كَ
Bunlardan ilkini, doğruluk kendisinde ikinci bir fıtrat hâline gelmiş dosdoğru
insan şeklinde tercüme edeceksek; ikincisine, tabiatı yalanla bütünleşmiş
profesyonel yalancı demek uygun olur zannederim. Her iki kelimede de
mübalağa sığası kullanılmış ki; o da, kendini doğruluğa adamış, doğru düşünen,
doğru konuşan, doğru davranan ve doğru oturup-doğru kalkan birinin, bugün
olmasa da yarın mutlaka, göklerde ve yerde doğruluk ve Hakk’a yakınlığın
remzi; kendini yalana salmış, yalan düşünen, yalan konuşan, yalanla oturup-
yalanla kalkan birinin de er-geç yalancılığın sembolü hâline geleceğine işaret
buyrulmuştur.



Bu alabildiğine uzun ve kısa, bir hayli aydınlık ve sisli, oldukça tehlikeli ve
güvenli ayrı ayrı yolların son durakları da Cennet ve Cehennem. Bu yollardan
birinde, her menzilde ayrı bir avans, ayrı bir teşvik primi, yol gidip Cennet’le
noktalanıyor, yolcu da Cennet’e ulaşıyor.. diğerinde ise , yol boyu onca
dezavantaj, onca handikaptan sonra gidilip ebedî hüsrana kapaklanılıyor.

Bu hadisi, Efendimiz’in “sıdk”ını anlattığımız yerde de zikretmiştik. Ancak
burada dikkatle üzerinde durmak istediğimiz husus, doğruluğun dünya ve
ahirete ait neticelerini; yalanın, hem ferdî hem de içtimaî hayata getirdiği
zararları bu kadar kısa ve özlü cümlelerle ifade edebilmedeki Efendimiz’e ait
muvaffakiyettir. Evet, sadece şu hadisi inceleyen adam, kat’iyen bilecek ve
anlayacaktır ki, bu kadar uzun, tafsilatlı meseleleri, bu kadar kısa ve can alıcı
şekilde anlatma, ancak Allah Resûlü’ne has bir mazhariyettir. Başkasının, bu
mevzuları bu şekilde ifade edebilmesi mümkün değildir.

4. Kişi Sevdiği ile Beraberdir
Buhârî ve Müslim, yine Abdullah b. Mesud’dan rivayetle şu hadisi

naklediyorlar: َّبََحأ ْنَم  ُءْرَمَْلا َمَع   “Kişi sevdiği ile beraberdir.”281

Eğer bu hadis, şerh ve izah edilmeye kalkılsa, en azından bir ciltlik kitap
olur. Yürürken yolda kalan.. rehberini tam takip edemeyen.. istediği hâlde
yapılması gerekenleri lâyıkıyla yapamayan nice münkesir ve kırık kalbe bir
bardak kevser hatta âb-ı hayat sunan bu hadis, insanın, müsbet veya menfî her
iki kutupta da daima sevdikleriyle beraber olacağına işaret etmektedir. Kişi,
burada da orada da hep sevdikleriyle beraberdir. Öyle ise, nebilerle,
sıddîklerle, şehitlerle beraber olmak isteyen, evvelâ onları sevmelidir ki, orada
onlarla beraber olabilsin. Veya başka bir ifadeyle, ahirette nebilerle,
sıddîklerle, şehitlerle beraber olacak olanlar, burada iken onları sevip
maiyyetlerinde bulunanlardır. Kötülükleri temsil edenler için de, yine aynı
hadisin hükmü ve mânâsı geçerlidir.

İşte tek cümlelik bir hadis, böyle binlerce mânâ ve ifadeyi hem de bu derece
veciz bir şekilde ifade etmektedir ki; böyle bir söz söylemek ancak vahye,
ilhama açık bir fetanetin kârı olabilir.

Nuayman, bazen içki içiyor ve Allah Resûlü de, ona hadd-i şer’îyi tatbik
ediyordu. Yaptığı bu şey bir günahtı. Dolayısıyla da sahabeden biri, ona
kınayıcı bir söz sarf edince, Allah Resûlü, kaşlarını çattı ve: “Kardeşinize
karşı şeytana yardımcı olmayın. Allah’a yemin ederim o, Allah ve Resûlü’nü



sever.”282 buyurdu.
Allah ve Resûlü’nü sevme, onlarla beraber olmayı netice vereceğinden,

böyle bir insan, her ne kadar günah da işlese, kötü söze muhatap olmaya
müstehak değildir; çünkü o Allah ve Resûlü’nü sevmektedir... Bu sevgi ise
farzlarını yapan, büyük günahlardan kaçınan birisi için Resûlullah’la beraber
bulunmaya yeter. Zira kişi sevdiğiyle beraberdir...

5. Takva
İmam Tirmizî ve Ahmed İbn Hanbel, Muaz b. Cebel’den naklediyor:

ٍنَسَح ٍقُلُخِب  َساَّنلا  ِِقلاَخَو  اَھُحَْمت  َةَنَسَحْلا  َةَّئِیَّسلا  ِعِبْتَأَو  َتْنُك  اَمُثْیَح  ّللا  َهٰ ِقَِّتا 
“Nerede olursan ol, Allah’tan  kork! Günahın arkasından hemen iyilik yap

onu siliversin. İnsanlarla muamelende güzel ahlâktan ayrılma!”283

İnsanı, güzel ahlâkı kadar yükselten ikinci bir unsur yoktur. Güzel ahlâk ki, o
bir Allah ahlâkıdır ve güzel ahlâk, insanın Allah ahlâkıyla ahlâklanması
demektir.

Ciltlerle ancak anlatılabilecek, takva, takvayı muhafaza ve devamlı surette
bu anlayış içinde yaşayabilme yollarını izah eden bir hadisle karşı karşıya
bulunuyoruz. Ancak burada, sadece misal vermek için zikrettiğimizden bu yüce
hakikatlerin şerh ve izahına girmiyoruz...

6. Nasılsanız Öyle İdare Edilirsiniz
Bir başka hadislerinde de Efendimiz şöyle buyurur:
ُْم كَْیلَع ىَّلَوُي  اوُنو  ُ َكت اَمَك   “Nasıl olursanız, öyle idare edilirsiniz.”284

Keyfiyetiniz ne ise, başınızdakilerin keyfiyeti de o olur. Siz nasıl bir kaynak
iseniz, başınızdakiler de o kaynağın mahsulüdür. Bu söz, öyle bir sözdür ki,
idare adına kamuslar meydana getirir. İsterseniz, sadece bu hadis üzerinde
kısaca duralım:

“Her birerleriniz râî (çoban) ve hepiniz elinizin altındakinden
sorumlusunuz.”285 fehvâsınca, herkesin bir mesuliyet sınırı vardır ta devlet
reisine kadar... Devlet reisi de, idare ettiği dairenin bütününden mesuldür.
Ancak, “Siz nasıl olursanız, başınızdaki idareciler de öyle olur.” ifadesi, bu
hususa, içtimaî hukuk açısından apayrı bir buud kazandırmaktadır.

Evvelâ: Bu hadis, idare edilenlere diyor ki: Siz çok önemlisiniz. Çünkü,
başınıza geçecekler, hangi yoldan olursa olsun, sizin kapınızı çalmak
zorundadırlar. Yani onlara şekil verecek olan sizlersiniz.



İçtimaînin de kendine göre değişmeyen prensipleri vardır. Nasıl ki fiziğin,
kimyanın, astronominin kendine göre değişmeyen ve adına “şeriat-ı fıtriye”
kanunları denilen prensipleri var, öyle de içtimaînin de kendine göre
prensipleri vardır ve bunlar kıyamete kadar da değişmeyecektir. Onun içindir
ki, insanlar, şerre, şirretliğe yol veriyor, bağırlarında kötülüklerin barınmasına
açık yaşıyorlarsa, o insanları kötüler ve şirretler idare edecektir. Bu, Cenâb-ı
Hakk’ın değişmeyen kanunudur.

Evet, şirretlik, insanların bünyelerinde neşv ü nema buluyor mu? Bu
bünyelerde fenalıklar yeşeriyor mu? O zaman Allah (celle celâluhu) onların
başına, aynı çamur ve aynı hamurdan insanlar getirir, onları işte bu insanlar
idare eder.

İkincisi: Yine bu hadis ifade ediyor ki, kanunlar, nizamlar, satırlardaki
şeylerdir. Ve bunların çok tesiri de yoktur. İnsanlar kafa kafaya verip, en
muhkem kanunnameler dahi hazırlasalar, önemli olan onun ihtiva ettiği
hususlara riayet edilip edilmemesidir. Binaenaleyh, esas olan, idare edilen
insanların ahlâkî yapılarıdır. Eğer onlar, ahlâklı, kendilerine düşen problem ve
meseleleri halletmiş insanlarsa, onların başına geçecek kimseler de asla
problem insanı olmazlar.

Burada yeri gelmişken vâki bir hâdiseyi nakledeyim:
İlk meclis milletvekillerinden Tahir Efendi adında bir zat vardır. Bu zat,

ulemâdan, fuzelâdandır. Diğer milletvekilleri meydanlarda nutuk atarken, Tahir
Efendi, bir köşede hep susmayı tercih etmektedir. Ancak taraftarları ısrar eder
ve hocayı da bir miting meydanına çeker ve bir meydanda konuşmaya ikna
ederler. Ancak Tahir Efendi, az fakat öz konuşan bir insandır. Onlara az-öz
şunları konuşur:

“Ey cemaat, şunu biliniz ki, siz “müntehip”siniz. Ben ise “müntehab”ım.
Gideceğimiz yer ise “müntehabün ileyh”dir. Sizin yaptığınız işe de “intihap”
denir. İntihap ise “nuhbe”den gelir. Nuhbe, kaymak demektir. Unutmayın ki, bir
şeyin altında ne varsa kaymağı da o cinsten olur. Yoğurdun üstünde yoğurt
kaymağı, sütün üstünde süt kaymağı, şapın üstünde de şap kaymağı bulunur...”

İfadelerdeki Arapça terimleri belki anlamayanlar için, istifadeli olur diye
kısaca açıklamak gerekirse; “müntehip” seçen, “müntehap” seçilen,
“müntahabün ileyh” kendisi için seçim yapılmış yer, meclis, “intihap” da
seçmek demektir. Bu kelime ise “nuhbe” kelimesinden türemiştir.



Ve bir istidrat daha:
Haccac’a, Hz. Ömer’in adaletinden bahseden şahsa Haccac’ın verdiği

cevap, meselemize vuzuh kazandırması bakımından mühimdir. Haccac,
cevabında şöyle demektedir: “Siz Ömer zamanındaki insanlar olsaydınız, hiç
şüphesiz ben de Ömer olurdum...”

Üçüncüsü: Her insan suçu kendinde aramalıdır. Herkes kendinin avukatı
olduğu, suçu hep dışarıda aradığı müddetçe, müsbet mânâda mesafe katetmek
mü mk ü n değildir... İnsanlar, iç âlemlerinde, özlerinde kendilerini
değiştirmedikçe, Cenâb-ı Hak onları değiştirmez.286 Eğer içte bir bozulma
olursa, bu mutlaka zirvelere kadar her tarafa yansır. İnsanların iç istikameti için
d e aynı şeyleri söylemek mümkündür. Demek oluyor ki, idare edilenlerin
durumlarının, idare edenlerin durumlarına, âdeta sebep-netice münasebeti
içinde bir müessiriyeti var. Ve bu söz cevherinin ruhunda kim bilir daha neler
mündemiç?. Ve erbabı daha neler ve neler seziyordur...

Evet toplum planında iyi bir yapı ve yapılanmayı bu kadar veciz izah ve
ifade eden, aynı zamanda iyi ve güzel yapılanmaya yol gösteren başka bir beşer
sözü bulmak mümkün değildir. Fetanet-i a’zam sahibi Hz. Muhammed’dir
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ki, her sözü böyle beyan semasının bir üveykidir...

Evet, O, bütün insanlar arasında, beyan hususunda en mümtaz ve seçkin bir
yere sahiptir. Hiçbir edibin O’na yetişmesi mümkün değildir. Sözleri, Kur’ân
değildir ama; bütünüyle ilham yüklüdür. O’nun içindir ki konunun başında da
temas ettiğimiz gibi, bütün edipler ve edebiyattan anlayanlar söz söylemede
ancak O’nun halâyığı olabilirler.

Hassan b. Sabit, büyük bir şairdir. Buna rağmen, Hansâ, onun dört mısralık
şiirinde tam sekiz yanlış bulmuştu. İşte şiirde böyle devleşen bu kadın, Allah
Resûlü’nü dinledikten sonra İslâm’a girmiş ve artık bütün işi, Söz Sultanı’nı
dinlemek olmuştur. O’nu dinlerken öyle büyülenmiş, öyle kendinden geçmiştir
ki, cahiliye devrinde, kardeşinin ölümü üzerine yazdığı mersiyelerle dünyayı
yasa boğan bu kadın, Kadisiye’de dört oğlunu şehit verirken şikâyet ifade
edecek tek kelime söylemediği gibi sadece şunları demişti: “Ne mutlu bana ki,
dört şehidin anası oldum. Allahım, Sana hamdolsun!”287

Hansâ mülhemûndan (ilhama mazhar) bir kadındır. Çocuklarından her biri
düştükçe, oku bizzat kendi sinesinde hissediyor gibi kıvranmıştır. Fakat
Efendimiz’e olan bağlılığı da o denli kuvvetlidir ki, şikâyet ifade eden tek



kelimelik bir söz dahi, o ilhamla açılıp kapanan dudaklarına misafir
olmamıştır.

7. Ameller Niyetlere Göredir
Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvûd, Hz. Ömer’den naklediyor:

ّللا ِهٰ َىِلإ  ُهُتَرْجِھ  َْتناَك  ْنَمَف  ىََون ، اَم  ٍئِرْما  ِّلُكِل  اَمَِّنإَو  ِتاَّّیِنلِاب  ُلاَمْعَْألا  اَمَِّنإ 

ٍَةأَرْما َِوأ  اَھُبیِصُي  َایْنُِدل  ُهُتَرْجِھ  َْتناَك  ْنَمَو  ِِهلوُسَرَو ، ّللا  ِهٰ َىِلإ  ُهُتَرْجِھَف  ِِهلوُسَرَو 

ِهَْیِلإ َرَجاَھ  اَم  َىِلإ  ُهُتَرْجِھَف  اَھُجَّوَزََتي 

“Ameller (başka değil) ancak niyetlere göredir; herkesin niyeti ne ise
eline geçecek odur. Kimin hicreti, Allah ve Resûlü ( rızası ve hoşnutlukları)
için ise, onun hicreti Allah ve Resûlü’ne müteveccih sayılır. Kim de nâil
olacağı bir dünyalık veya nikâhlanacağı bir kadından ötürü hicret etmişse,
onun hicreti de hedeflediği şeye göredir.”288

Bu sözlerin, Allah Resûlü’nden şerefsudur olmasına hicret sebep olduğu
için, bu sözde ana tema hicrettir. Zira, rivayete göre İki Cihan Serveri bu sözü
şu hâdiseye binaen ifade buyurmuşlardır:

Mekke’den Medine’ye herkes Allah için hicret ediyordu. Ancak ismini
bilemediğimiz bir sahabi, sevdiği Ümmü Kays adındaki bir kadın için hicret
etmişti.289 Şüphesiz bu zat bir mü’mindi ama, niyet ve düşüncesi
davranışlarının önünde değildi...

O da bir muhacirdi ama, Ümmü Kays’ın muhaciriydi. Ancak Allah için
katlanılabilecek bunca meşakkate o bir kadın için katlanmıştı. İsim
zikredilmeden, bu hâdise, Allah Resûlü’nün yukarıda zikrettiğimiz mübarek
sözüne mevzu olmuştur. Sebebin hususiyeti, hükmün umumiyetine mâni
değildir. Onun için bu hadisin hükmü umumîdir, her işe ve herkese şâmildir.

Niyet
Evet, sadece hicret değil, bütün ameller niyete göredir. İnsan hicret etmek

istediğinde, niyeti sadece Allah ve Resûlü olursa, bunun karşılığı olarak Allah
ve Resûlü’nü bulur. Bu, namazda da, oruçta da, zekâtta da hep böyledir.
Yukarıda zikrettiğimiz bir hadiste de ifade edildiği gibi, Allah’ın hakkını
gözeten insan, Rabbini hep yanında bulur. Bu buluş, O’nun rahmet, inayet ve
keremi şeklinde olur. İnsan bunları bulduğunda coşar, kendinden geçer ve
secdeye kapanarak Rabbine yakınlığını arttırmaya çalışır.. ve Rabbine
yaklaştıkça da bütün amellerine bu duygu, düşünce hâkim olur. Bu hâkimiyetin



gölgesinde, her şeyin değişip başkalaştığı âleme geçtiğinde, yani kabirde,
berzahta, haşirde, sıratta da yine Rabbini hep karşısında bulur. Şayet amelleri,
onu Livâü’l-Hamd’e ulaştırabilirse, orada da İki Cihan Serveri’ne mülâki olur
ve tasavvurlar üstü bir maiyyete erer.

Hâlbuki, niyeti Allah olmayan bir insan, bütün sa’y ü gayretine rağmen, eğer
hicretten maksadı bir kadınsa, bütün o meşakkatler cismaniyete ait zevkler için
çekilmiş.. ve bir mânâda katlandığı her şey heba olup gitmiş sayılır.

Hep cismaniyetini yaşayan, hep bedenî hayatla oturup kalkan, hiçbir zaman
vicdan ve ruhunun sesine kulak asmayan bir insan, boşa oturup kalkacak,
şurada-burada ömrünü beyhude tüketecek ama, kat’iyen hayatını Cenâb-ı
Hakk’ın rızasına göre ayarlayan insanların elde ettiği neticeyi elde
edemeyecektir. Zaten başka bir hadislerinde de Efendimiz: “Mü’minin niyeti,
amelinden hayırlıdır.”290 buyurmaktadır. Zira insan, ne kadar gayret ederse
etsin, niyetindeki amel i yakalayamaz. Cenâb-ı Hakk’ın engin rahmetidir ki,
yapılan amelden ziyade, içteki niyete göre muamele etmektedir. Dolayısıyla,
insanın niyetinin ona kazandırdığı, elbette yaptıklarından daha fazla olacaktır.
Evet, işte bu yönüyle de mü’minin niyeti amelinden daha hayırlıdır.

Mevzuyla alâkalı olması yönünden şu hadise de dikkatinizi rica edeceğim.
Efendimiz bir hadislerinde: ُدَسَجْلا ََحلَص  ْتَح  َلَص اَِذإ  ًةَغْضُم  ِد  َسَجْلا ِيف  َِّنإَو  ََالأ 

ُبْلَقْلا َيِھَو  ـََـالأ  هُّلُك ُ، ُدَـسَجْلا  َدَـسَف  ْتَدَـسَف  اَِذإَو  ُهُّل ، Dikkat edin! İnsanın“ ُك
bünyesinde bir et parçası vardır. Eğer o salah bulursa bütün ceset salah
bulur; eğer o bozulursa bütün ceset bozulur. Dikkat edin, o kalbdir.” 291

buyurmaktadır.
İhlâsınız olursa zemini bulup serptiğiniz bütün tohumlar hayattar olur.

Başlangıçta rüşeymler gibi zayıf ve çelimsizdirler ama, zamanla salınan
selviler hâline gelirler. Ve siz, ötede onların gölgesinde yaşarsınız. Evet, onlar,
sizin niyetlerinizin sıhhati ölçüsünde serpilir gelişir ve Cennet meyveleri
hâlinde karşınızda arz-ı endam ederler.

Niyetle insanın âdet ve alışkanlıkları, birer ibadet hükmüne geçer. Akşam
yatarken gece ibadetine niyetli olan bir insanın, uykudaki solukları dahi zikir
yerine geçer. Zaten böyle olmasaydı, bu kadar az zamanda, bu kadar az amelle
Cennet nasıl kazanılırdı ki?.. Evet, eğer mü’mine ebedî bir hayat verilecekse,
bu onun ebedî kulluk niyetine bahşedilmiş bir lütuf olacak ve dolayısıyla da
ona ebedî Cennet’i kazandıracaktır. Diğer kutupta kâfir için de durum aynı



şekildedir. Yani o da ebedî Cehennem’e müstehak demektir.
Evet biz, niyetimizdeki ebedî kulluk düşüncesiyle Cennet’e hak kazanıyoruz.

Kâfir de niyetindeki ebedî nankörlük azmiyle. Evet, amellerin en küçüğünden
bilâ-istisna en büyüğüne kadar bütününe değer ve kıymet kazandıran ve âdeta
onlara hayatiyet kazandıran, ancak ve ancak niyettir.

Hatta, iyiliklerde sadece niyetin kazandırdığı çok şey vardır. Meselâ bir
insan, bir haseneye niyet etse de onu yapamasa, yine bir sevap alır. Eğer onu
yaparsa, durumuna göre bazen on, bazen yüz, bazen de daha fazla sevap
kazanır. Hâlbuki kötülükler, niyette kalsa günah yazılmaz, yapıldığı zaman da
sadece bir günah yazılır.292 Elbette ki her kötülüğün günahı da kendi cinsinden
bir cezayı gerektirir.

Hicret
Bu arada hadiste, hicrete ayrı bir ehemmiyet verildiği de gözden

kaçırılmamalıdır. Gerçi hususî mânâsıyla hicret bitmiştir. Zira Allah Resûlü: َال
ِحْتَفْلا َدْعَب  َةَرْجِھ   “Mekke fethinden sonra hicret yoktur.” 293 buyurmaktadır.

Fakat umumî mânâsıyla hicret devam etmektedir ve kıyamete kadar da devam
edecektir. Çünkü, hicret, cihadla ikiz kardeştir, beraber doğmuşlardır ve
beraber yaşayacaklardır. Cihadın kıyamete kadar devam edeceğini de bildiren
yine bizzat Efendimiz’dir. O, bu mevzuda şöyle buyurmaktadır: ٍضاَم ُداَھِجَْلا 
ِة َمَایِقْلا ِمْوَي  َىِلإ   “Cihad kıyamet gününe kadar devam edecektir.”294

Evet, anadan, babadan, yârdan, yârândan ayrılıp, muhtaç bir gönüle hak ve
hakikati anlatabilme uğruna memleketini terk edip diyar diyar dolaşan her dava
adamı, her inanmış insan, hiç bitmeyen bir hicret salih dairesi içindedir ve
bunun sevabını da mutlaka görecektir.

Diğer taraftan, Allah ve Resûlü yolunda yapılan hicrete lütfedilecek belli ve
muayyen bir sevaptan bahsedilmemektedir. İhtimal ki bu türlü amellerin
sevabının ötede birer sürpriz olarak verileceğine işaret içindir. Melekler bu
ameli aynıyla yazarlar; mükâfatını da Cenâb-ı Hak bizzat kendisi takdir
buyurur.

Hadisin başındaki اَمَِّنإ  hasr’ı ifade eder. Böylece mânâ; “Ameller, ancak
niyetle amel hâline gelir.” demek olur ki, bu da niyetsiz hiçbir ibadetin makbul
olmadığı mânâsına gelir. Nitekim insan, niyetsiz bin rekât namaz kılsa,
senelerce aç kalsa, malının hepsini sarf etse, hacca ait rükünlerin hepsini
niyetsiz olarak ve haccı kasdetmeden yerine getirse, bu insan ne namaz kılmış,



ne oruç tutmuş, ne zekât vermiş ne de hacca gitmiş olur. Demek ki bütün bu
hareket ve davranışları ibadet hâline getiren, insanın niyetidir.

Günahlardan Hicret

Mevzua bir kere daha göz atacak olursak görürüz ki, Allah Resûlü, evvelâ,
niyet gibi şümullü bir mevzuu üç kelime ile izah etmiş; ardından da hicret gibi
çok muhtevalı bir hususa iki üç cümleyle işarette bulunmuştur. Günahları terk
etme mânâsına gelen hicretten başlayarak, kıyamete kadar cereyan edecek olan
hak yolundaki bütün hicretleri, bütün muhaceretleri, “sehl-i mümteni” bir
üslûpla hem de bir iki cümleye sıkıştırarak ifade etmek, ancak beyanı lâl ü
güher o Zât’ın işi olabilir.

Şu hususu da açmak yararlı olacak: En büyük muhacir, günahlardan
uzaklaşan ve Allah sevgisinin dışında kalan bütün sevgileri kalbinden silip
atandır.295 Bir gün İbrahim b. Edhem, Rabbine şöyle dua eder: “Yâ Rabbi,
Senin aşkına tutuldum. Senden gayrı her şeyi terk edip huzuruna geldim. Seni
gördükten sonra, bakışlarım başka şey görmez oldu...”

O, tam bu dualarla dopdolu olduğu ve bu duanın mânevî atmosferi içinde
bulunduğu bir sırada, Kâbe’nin kenarında oğlunu görür. Oğlu da onu görmüştür.
Senelerin verdiği hasret, ikisini birbirine koşturur. Tam sarmaş dolaş olurlar
ki, hâtiften bir ses gelir: “İbrahim, bir kalbde iki sevgi olmaz!”

İşte o zaman İbrahim ikinci çığlığı basar: “Muhabbetine mâni olanı al,
Allahım!” Ve oğlu ayaklarının dibine yığılıvermiştir..296

Rahmet-i İlâhîye Hicret

Günahlardan kaçıp Rabbin kapısını çalma, O’ndan af fermanı gelinceye dek
kapıdan ayrılmama.. bu da bir hicrettir. Şu yakarış bunu ne güzel ifade eder:

َكاَعَد ْدَقَو  ِبوُنُّذلِاب  ّرِقُم  اً َكا ـ َتَأ يِصاَعْلا  َكُدْبَع  يَِھِلإ 

َكاَوِس ْمَحَْري  ْنَمَف  ْدُرَْطت  ِْنإَو  َكاَِذل ٌلَْھأ  َتْنَأَف  ْرِفَْغت  ِْنإَو 

“İlâhî, günahkâr kulun Sana geldi.
Günahlarını itiraf edip Sana yalvarıyor.
Eğer affedersen, bu Senin şanındandır.
Eğer kovarsan, Senden başka kim merhamet edebilir!”

Daha önceleri işleyip durduğu günahları terk ettikten sonra, bir daha aynı
günaha dönmeyi, Cehennem’e girmekten daha ızdırap verici bulan bir insan,



hep hakikî mânâda hicret yolundadır.
Helâl hudutlarının son sınır taşlarını, mayınlı bir tarla gibi görüp oralara

yanaşmayan; eline, ayağına, gözüne, kulağına, ağzına, dudağına dikkat eden bir
insan, ömrünün sonuna kadar hep hicret ediyor demektir. Bu insan, ister
insanlar arasında bulunsun, isterse bir köşede uzlete çekilsin, mukaddes göç
gönlünün derinliklerinde onun sadık yoldaşıdır. Ancak uzlette, hicretin ayrı bir
buudu vardır. İnsan orada “üns billâh”a ulaşır ve ilâhî nefehatla serfiraz
kılınır.

Ayrıca, hadis-i şerif şu hususlara da  delâlet, hiç olmazsa îma ve işarette
bulunmaktadır:

a– Niyet, amelin ruhudur; niyetsiz ameller ölü sayılır.
b– Niyet, hasenâtı seyyiâta, seyyiâtı da hasenâta çeviren nurlu ve sırlı bir

iksirdir.
c– Amelin amel olması niyete bağlıdır; niyetsiz hicret, turistlik; cihad,

bâğîlik; hac, aldatan bir seyahat; namaz, kültür fizik; oruç da bir perhizdir. Bu
ibadetlerin, insanı cennetlere uçuran birer kanat hâline gelmesi ancak niyet
mülâhazasıyla mümkün olur.

d– Ebedî Cennet, ebedî kulluk niyeti, ebedî Cehennem de ebedî inkâr ve
ebedî küfür kastının neticesidir.

e– İnsan, niyeti sayesinde, çok küçük bir cehd ve az bir masrafla çok büyük
ve çok kıymetli şeyler elde edebilir.

f– Niyet kredisini iyi kullanabilenler, onunla dünyalara talip olabilirler.
g– Dünya ve kadın, nimet olmaya müsait yaratıldıkları hâlde, o nimetlerin

suiistimali veya onlarla olan münasebetlerin dinî kıstaslara göre
ayarlanamaması neticesinde bu nimetler, Allah ve Resûlü’nün hoşnutluğuna
alternatif olabilir. Dolayısıyla da kazanç kuşağında insana her şeyi
kaybettirebilirler...

İşte, bunlar ve bunlar gibi daha nice meseleler var ki, her biri başlı başına
birer kitap mevzuu olduğu hâlde zerrede güneşi gösterebilen ve deryayı
damlaya sıkıştırmaya muktedir olan bir Söz Sultanı’nın beyanında, bu koskoca
muhtevayı ifade için üç-beş kelime yetmiştir.

8. El ve Dil Belâsı
Yine cevâmiü’l-kelim’den, İmam Buhârî ve Ebû Dâvûd’un naklettiği bir

hadiste Efendimiz şöyle buyurmaktadır:



ّللا ُهٰ ىََھن  اَم  َرَجَھ  ْنَم  ُرِجاَھُمْلاَو  ِهَِديَو  ِِهناَِسل  ْنِم  َنوُِملْسُمْلا  َمِلَس  ْنَم  ُمِلْسُمَْلا 

ُهْنَع

“Gerçek Müslüman, elinden dilinden Müslümanların emniyet ve esenlikte
olup (zarar görmedikleri) kimsedir. Hakikî muhacir de, Allah’ın yasak ettiği
şeylerden uzaklaşıp onları terk edendir.”297

İdeal Mü’min
Şimdi bu hadisi kısaca tahlil edelim:

ُمِلْسُم َْلا  kelimesinin başında, bir lâm-ı tarif vardır. Ayrıca, َنو ُمِلْسُمَْلا
kelimesi de, lâm-ı tarifle zikredilmiştir. Bu iki lâm-ı tarifin bize anlattığı mânâ
şudur ki: İdeal bir mü’min, silm, selâmet ve güvenlik atmosferi içine girip, o
atmosferde kendini eritebilmiş.. ve kimseye, eliyle-diliyle kötülüğü
dokunmayan mü’mindir. Öyle görünen, öyle olduğunu iddia eden veya nüfus
cüzdanında Müslüman yazan kimseler değil; bütün zihinlerde tersim edilen
hakikî ve ideal mü’minden bahsediliyor. Biz lâm-ı tarifin “ahd” için
olmasından bunu anlıyoruz. Yani, “Mutlak zikir, kemaline masruftur .”
kaidesinden çıkış yaparak, mü’min denince ilk akla gelen, en kâmil mânâdaki
mü’mindir ve hadiste kasdolunan mü’min de işte bu mü’mindir.

Bir insanın, normalde dildeki bu inceliği bilmesi mümkün değildir. Zira, işin
bu tarafı, ancak mektep, medrese veya bir üstadın rahlesi önünde diz çökmekle
öğrenilebilecek dilbilgisi veya gramer bilgisiyle mümkündür. Allah Resûlü
için böyle bir tedris söz konusu olmamıştır. Demek ki, O’nun konuştukları
kendinden değil; O, Muallim-i Ezelî’nin konuşturduklarını konuşmaktadır. Onun
içindir ki, Allah Resûlü’nün ifade ve beyanlarında, dile ait bütün nükteler
mevcuttur ama, dile ait bir tek kusur mevcut değildir.

Biz yine yukarıdaki hadise dönelim: Hakikî Müslüman, emniyet ve güven
insanıdır. Öyle ki, diğer bütün Müslümanlar, zerrece herhangi bir kuşku ve
tereddüde düşmeden ona sırtlarını dönebilirler. Zira bilirler ki, ondan kimseye
zarar gelmez. Şayet ailelerini birine emanet etmeleri icap etse, gözleri arkada
kalmadan ona emanet edebilirler. Çünkü onun elinden ve dilinden asla kimseye
zarar gelmez. Onunla bir mecliste beraber bulunduktan sonra o meclisten
ayrılan insan, arkasından emindir; zira bilir ki, arkadakiler, ne kendisi gıybet
eder, ne de yanındakilerin gıybetini dinlerler. O, kendi haysiyetine, şerefine
düşkün olduğu kadar, bir başkasının haysiyetine, şerefine de o kadar



düşkündür. Yemez, yedirir. İçmez, içirir. Yaşamaz, yaşatır. Ve bir başkası için
füyûzat hislerinden dahi fedakârlıkta bulunur.

Biz, bütün bu mânâları, lâm-ı tarifin aynı zamanda “hasr” ifade etmesinden
çıkarıyoruz.

Silm ve Müslüman
Diğer taraftan, bu ifadelerde cinas da vardır. “Müslim” kelimesiyle,

“selime” fiili, ikisi de “silm” kökünden gelir. Bazı harflerindeki benzerlikten
dolayı, aralarında gayr-ı tam bir cinas mevcuttur. Ancak bu iki kelimenin
babları ayrı ayrıdır. Bu benzerlik ve ayrılık, bize şöyle bir mânâyı dahi
hatırlatır: Müslüman; hemen her meselesi, silm, selâmet ve müslimlik
çizgisinde cereyan eden insandır. O, kendisini öyle ilâhî bir cazibeye
kaptırmıştır ki; artık bütün hareketleri bu kuvve-i ile’l-merkeziye çevresinde
cereyan eder.

O, tanıdığı-tanımadığı herkese selâm verir. Böylece kalblerde onun için bir
sevgi vaz’edilir.

Namazını bitirirken, selâmla bitirir. İns, cin, melek, bütün şuurlu varlıklar,
onun selâmını alır. O, görmediği bu varlıklarla da selâmlaşır. Mü’minin
dışında hiç kimse, şimdiye kadar selâmlaşmayı bu denli yaygın hâle getirmiş
değildir.

İslâm’a; namaz, oruç, zekât, hac ve kelime-i şehadet gibi rükünleri yerine
getirmekle girilir. Bu da Cenâb-ı Hakk’ın “Topluca silme giriniz.”298 emrine
ittiba ile, silm ve selâmet deryasına yelken açmak demektir. O deryaya
kendisini salan insanın ise, her hâli silm ve İslâm kokar. Bu duruma gelmiş bir
insandan da, hiç kimse iyiliğin dışında herhangi bir hareket ve bir muamele
görmez.

Niçin El ve Dil?
Efendimiz’in her ifadesinde olduğu gibi, söz konusu olan ifadesinde de

kullanılan her kelime, dikkatle seçilmiştir. Görülüyor ki burada da yine elden
ve dilden bahsedilmektedir. Diğer azaların değil de sadece bu iki uzvun
zikredilmesinde elbette birçok nükte vardır. İnsan bir başkasına vereceği zararı
iki türlü verir. Bu, ya vicahî, yüz yüze veya gıyabî yani arkadan olur. Vicahî
zararı el, gıyabîyi de dil temsil eder. İnsan karşısındakine ya bizzat tecavüzde
bulunur ve onun hukukunu çiğner, ya da gıyabında onun gıybetini yaparak, hakir
ve küçük düşürerek hukukuna tecavüz eder. Bu iki çirkin durum da hakiki



mü’minden hiçbir zaman sâdır olmaz. Çünkü o, ister yüz yüze olduğu insanlara,
isterse hazır bulunmayanlara karşı hep hakkaniyet ve mürüvvetle davranır.

Ayrıca Efendimiz, lisanı elden önce zikrediyor. Çünkü, elle yapılacak
zarara, karşı tarafın mukabele imkânı ihtimal dahilindedir. Hâlbuki, arkadan
yapılan gıybet veya atılan iftira, ekseriyetle karşılıksız kalır. Dolayısıyla,
rahatlıkla böyle bir hareket, fertleri, cemiyetleri hatta milletleri birbirine
düşürebilir. Dille yapılabilecek zararların takibi, vicahî olarak yapılmak
istenenlere nisbeten daha zordur. Onun içindir ki, Efendimiz, dili, ele takdim
etmiştir. Diğer taraftan, bu ifadede, Müslümanın Allah katındaki değer ve
kıymetine de işarette bulunulmuştur. Müslüman olmanın Allah katında öyle bir
değer ve kıymeti vardır ki, bir başka Müslümanın ona karşı elini ve dilini
kontrol altında bulundurması gerekmektedir.

Cihanşümul emniyet ve esenlik düşüncesiyle gelen İslâmiyet’in önemli bir
ahlâkî buudu, Müslüman ferdin, maddî-mânevî kendine zarar veren şeylerden
uzaklaşması ise, diğer ehemmiyetli bir derinliği de, az dahi olsa başkalarına
zarar vermemektir. Zarar vermek bir yana, Müslüman toplumun her kesiminde
emniyet ve güveni temsil etmektir.

Evet, Müslüman, sinesinde taşıdığı emniyet duygusu ve yüreğinin güvenle
atması ölçüsünde hakikî Müslümandır.. ve hakikî bir Müslüman da gezip-
dolaştığı, oturup-kalktığı hemen her yerde “es-Selâm” kaynaklı bu hisse
tercümandır: O, mü’minlere uğradığında selâm verir, emniyet soluklar..
onlardan ayrılırken esenlik diler, ayrılır.. namazın tahiyyatlarını selâmlarla
süsler.. ve Hakk’ın huzurundan ayrılırken de mü’minleri selâmlayarak ayrılır.
Artık, bütün hayatını böyle selâm yörüngesinde sürdüren bir insanın, kendi
temel düşüncesine rağmen, emniyete, güvene, sağlığa ve maddî-mânevî,
dünyevî-uhrevî selâmete ters bir yola girmesi, kendine ve başkalarına zarar
vermesi herhâlde düşünülemez...

Hadisle alâkalı bu kuşbakışı ilk mülâhazadan sonra, yine onun ruhundan
fışkıran şu hususlara da bir göz atıp geçelim:

a– Hakikî Müslüman, yeryüzünde cihanşümul sulhün en emin temsilcisidir.
b– Bir Müslüman, ruhunun derinliklerinde yaşattığı bu yüksek duyguyu her

yerde soluklar-gezer.
c– O, eza, cefa etmek ve zarar vermek bir yana, hatırlandığı her yerde emniyet

ve selâmetin remzi olarak hatırlanır.



d– Onun nazarında, elle yapılan tecavüz ile gıybet, bühtan, tahkir, tezyif gibi
dil ile yapılan tecavüz ve çekiştirme arasında fark yoktur. Hatta bazı
durumlarda, ikincisi birinciden daha büyük cürüm sayılır.

e– Bir mü’min bu günahlardan bazılarını irtikâp etse de yine mü’mindir ve
dinden çıkmış sayılmaz. Yani akidemizce küfür-iman arası bir mevki söz
konusu değildir.

f– Her meselede olduğu gibi, iman ve islâm meselesinde de, himmetler âli
tutulup kemâlât-ı insaniyeye yani herhangi bir Müslüman değil, kâmil
mü’minliğe talip olunmalıdır… gibi pek çok şey o mu’ciz-beyan lisanda tek
bir satıra sıkıştırılmıştır.

Hadisin, muhacirle ilgili bölümüne yukarıda kısaca temas ettiğimiz için o
kadarla iktifa edip, Efendimiz’e ait bir başka nurlu beyana intikal edelim.

9. Mâlâyaniyâtı Terk, İslâm’ın Güzelliğindendir
İki Cihan Serveri buyuruyor ki: ِهِینْعَي اـَم َـال  ُُه  كَْرت ِءْرَمْلا  ِمَالْـس  إِ ِنْسُح  ْنـِم 

“Müslümanın islâmiyetine ait güzelliklerindendir mâlâyanîyi terk
etmesi...”299

Elbette ki, sadece böyle bir tercüme ile Efendimiz’e ait bir sözün derinliğini
anlamak, bu kısa ifadenin şümulünü kavramak mümkün değildir.

Hadiste; mü’minin islâmiyetinin, ihsan ve itkana ulaşabilmesinin sırrından
bahsedilmektedir. Yani  pratikte ve dış yönü itibarıyla, sağlam, arızasız ve
kusursuz bir seviyeye; iç yönü itibarıyla da ihsan sırrını temsile ulaşmış bir
mü’min, mutlak surette, mâlâyaniyâtı terk etmelidir.. terk eder de...

İçteki Ciddiyet Dışa Akseder
Ciddiyetsiz ve laubali insanların ibadetlerinde de ciddiyet yoktur. Böyle bir

insan, belki namaza durduğu zaman ciddî gibi görünebilir; fakat eğer iç
dünyasında, kalb ve vicdanında ciddîliğe ulaşamamışsa, o sadece yıldız
görünme sevdasında bir ateş böceğidir. Uzun zaman da böyle görünebilmesi
mümkün değildir. Karakterler gizlenemez. Her insan, er veya geç karakterinin
muktezasını mutlaka yerine getirir. Meğer ki ciddiyet onda değişmeyen bir
karakter hâline gelmiş olsun! Temrin ve sıkı kontrolle bu seviyeyi yakalamak
mümkündür. Eğer böyle bir temrin ve kontrol varsa “olma”, “görünme”nin
önüne geçer.. bir serçe uzun müddet tavus kuşu olarak arz-ı endam edemez.
Yani insan, şuurunun ve zihin altının çocuğudur. Onlardan kaçıp kurtulamaz.



Meseleyi şöyle toparlayabiliriz: İçte ihsan olmalı ki, dışta itkan olsun! Dış,
daima içten destek almalıdır. İnsanın iç dünyası ciddî olmalı ki, bu onun dış
dünyasına da sirayet etsin.

Hz. Ömer, hilafet makamına tavsiye edilen büyük bir sahabi için şöyle
demiştir: “Denilen kişi her yönüyle hilâfete lâyıktır. Ancak şakası biraz
fazladır. Hâlbuki hilafet, bütünüyle ciddiyet isteyen bir meseledir.”300

İnsanları idare durumunda hilafet ciddiyet ister de, yeryüzünde Cenâb-ı
Hakk’ın temsilcisi olma mânâsına hilafet ciddiyet iktiza etmez mi?

Allah huzurunda, O’nun boynu tasmalı bir kulu olma mevzuunda gerekli
ciddiyeti elde edememiş bir insan, diğer hususlarda nasıl ciddî olabilir ki?

İhsan Şuuru ve Ciddiyet
Cümlenin başındaki “Min” harf-i cerri “hasr” ifade eder. Bununla,

Müslümanın ihsan sırrına ermesi için gerekli olan bir yoldan bahsedilmektedir.
O da laubaliliği terk etmektir. Ciddiyet kazanılıp laubalilik terk edilmedikçe,
bir insanın ihsan şuuruna sıçraması mümkün değildir.

Cibril hadisinde, ihsan mertebesi en son merhale olarak ele alınmaktadır.
Allah Resûlü’ne gelen Cibril, evvelâ imanı, sonra islâmı sormuş ve bunlara
Allah Resûlü’nün verdiği cevapları tasdikten sonra da “İhsan nedir?” diyerek
ihsanı sormuştur. Efendimiz de ona şu cevapla mukabele etmiştir:

َكاََري ُهَّنِإَف   ُ هاََرت ْنَُكت  ْمـَل  ِْنإ  ُهاََرت فَ َكَّنَأـَك  ّللا  َهٰ َُد  بَْعت َْنأ  ُناَسْحَِْإلا   “İhsan, senin
Allah’ı görüyor gibi O’na kulluk yapmandır. Her ne kadar sen O’nu
görmesen de O seni görmektedir.”301

Bu mertebeyi yakalama da, ancak a’zamî takva, zühd ve vilâyet ile olabilir.
İnsan, evvelâ o noktaya ulaşmayı bir ideal ve gaye hâline getirmeli; sonra da
oraya götüren yolları bir bir denemelidir.

Allah, insana şah damarından daha yakındır.302 Bir şairin dediği gibi, insan,
O’nu taşrada ararken, O, can içinde candır. “Ben taşrada ararken, O can
içinde can imiş.” Bir başka şairimiz de şöyle der:

“Mâverâdan bekliyorken bir haber
Perde kalktı öyle gördüm ben beni.”

Evet, insan her şeyi ile, O’nun kudret elinde evrilip çevrilmekte.. ve her şey,
O’nun tecellîlerinden ibaret bulunmaktadır. O’nu dışta aramak beyhude
yorulmaktır. Zira O, insana kendinden daha yakındır; bu sırrın inkişafı da



ihsandır.

Her İşte İtkan
İnsanın vicdanını, böyle bir ihsan şuuru sardığında, artık onun davranışlarına

itkan hâkim olur. Zaten Cenâb-ı Hak da, işin sağlam yapılmasını istemekte ve
sağlam işi sevmektedir.

O, Kur’ân’da diyor ki :

ِبْیَغْلا  ِِملاَع  َىِلإ  َنوُّدَرُتَسَو  َنوُنِمْؤُمْلاَو  ُهُلوُسَرَو  ْمَُكلَمَع  ّللا  ُهٰ ىََریَسَف  اوُلَمْعا  ِلُقَو 

َنوُلَمَْعت ْمُتْنُك  اَِمب  ْمُكُّئِبَنُیَف  ِةَداَھَّشلاَو 

“De ki: Amel edin! Amelinizi Allah da, Resûlü de, mü’minler de görecektir.
Sonra görüleni de görülmeyeni de bilen Allah’a döndürüleceksiniz. O da size
yapmakta olduklarınızı haber verecektir.”303

Yani yapılan bütün ameller, Allah’ın, Resûlü’nün  ve vicdanları hüşyar
mü’minlerin teftişinden geçecektir. Onun için her amel, teftişe göre
yapılmalıdır ki, sahibini utandırmasın. Bu da, yapılan amelin çok sağlam
yapılmasını zarurî kılmaktadır. Böyle bir amele muvaffak olabilmek de, ancak
i ç ten “ihsan”a ulaşmakla mümkündür. İnsan, iç âlemi itibarıyla böyle
derinleşebildiği ölçüde, davranışları da çok mükemmel olacak ve bu insan,
asla laubaliliklere düşmeyecektir. Böylece de İslâm’ın güzelliklerini elde
etmiş, başka bir ifadeyle, güzel olan İslâm’ı yaşamış, zatında güzel olan
İslâmiyet’in güzelliğine uygun bir kemalât arşına taht kurmuş olacaktır.

“Mâlâyanî”, insanı hiçbir zaman alâkadar etmeyen, gereksiz ve onun ne
bugünü ne de yarını için hiçbir faydası olmayan lüzumsuz şeylerle meşgul
olması demektir. Öyle ki, meşgul olduğu şeylerin, ne şahsına, ne ailesine ne de
milletine hiçbir faydası yoktur.

İşte İslâmiyet’teki güzellikleri yakalayabilmiş biri aynı zamanda
laubalilikten de uzaklaşmış demektir. Öyleyse bu hadis, aynı zamanda insana,
ne yapması gerektiğini de öğretmektedir. İnsan daima, yüce ve yüksek
meselelerle meşgul olmalı, uğraştığı her mesele ya doğrudan doğruya, ya da
dolayısıyla, hem kendine, hem ailesine hem de cemiyete faydalı bulunmalıdır.
Bir cihetle, ciddî insan olmanın tarifi de budur...

Sözün burasında, hadisten teşemmüm ettiğim ince bir meseleyi de arz
etmeden geçemeyeceğim:

Mâlâyaniyât Nedir?



“Mâlâyaniyât” ile meşgul olan bir insan, fırsat bulamaz ki “Mâyanî:
kendisini ilgilendiren” şeylerle meşgul olabilsin. Devamlı surette, hiç
kendisini ilgilendirmeyen iş ve düşüncelerle dopdolu olan bir insan, kendisi
için gerekli ve onu yakından ilgilendiren meselelere vakit bulamaz ki onlarla
meşgul olsun...

Henüz kendi çizgisini bulamamış ve frekansını tutturamamış bir insanın, o
frekansta doğru bir şeyler yapması düşünülemez. Mâlâyanîlerle dolu olan bir
insanın, “mâyanî”ye açık olması mümkün değildir. Evet kalbi ve kafası sakat
şeylerle memlû (dolu) bir insan, nasıl ulvî ve sağlam şeylerle meşgul olabilir
ki?

İşte Allah Resûlü, bütün bu mânâları üç-dört kelimelik bir cümlede ifade
ediyor. Ben, onu izah ederken fazla bir şey söylemiş sayılmam. Sadece, o granit
yapılı söze, birkaç ifade kazması indirdim. Size gelip ulaşan da ondan kopan
bir iki parça oldu. Belki onları da, vicdanlarınıza sindirecek ölçüde beyan
edemedim. Ancak, benim ve benim gibilerin bu âcizliği dahi, Allah Resûlü’nün
ifade ve beyandaki gücünü ispat etmektedir. Çünkü bizler, Efendimiz’in
söylediği bir sözü anlamaktan dahi âciz bulunuyoruz. Hâlbuki O, bu sözleri hiç
düşünmeden söylüyordu. Bizim düşünce dünyamızı zorlayan bu muhteva ve bu
mânâ yüklü sözler, O’nun normalde konuştuğu sözlerdi. Bu mazhariyet, acaba,
fetanetten başka ne ile izah edilebilir? Deha kelimesi böyle bir hasleti
anlatmanın yanında ne kadar sönük kalmaktadır!.

10. Sabır
Buhârî ve Müslim müttefikan şu hadisi naklederler:
َى لوُْألا ِةَمْدَّصلا  َدْنِع   ُ رْبَّصلا اَمَِّنإ   “Sabır, ilk toslamada olandır.”304

Kabir Ziyareti
Efendimiz, kabristanlarda cahiliyeye ait bazı âdetlerin devam ettirildiğini

görünce, mü’minleri kabristanlara gitmekten men etti. Fakat daha sonra bu
yasağı kaldırdı ve: “Ben, sizi kabir ziyaretlerinden men etmiştim. Bundan
böyle kabirleri ziyaret edin!”305 buyurarak, kabir ziyaretini teşvik etmişlerdi.
Çünkü insanları tûl-i emelden kurtaracak en müessir nasihat, kabirlerde
saklıdır. Zaten O Mürüvvet Âbidesi de, sık sık kabir ziyaretinde bulunur ve her
hafta hiç olmazsa bir kere Uhud şehitlerini ziyaret ederdi.

Kabir ziyaretlerinden birinde, bir kadının, evlâdının kabri başında, feryâd u
figân edip ağladığını, üstünü başını yırtıp, uygunsuz sözler sarfetmekte



olduğunu gördü.. gördü ve kadına yaklaşarak nasihat etmek istedi. Kadın,
Efendimiz’i tanımıyordu. “Git başımdan!” dedi, “Sen benim başıma gelenleri
bilmiyorsun!.” Efendimiz de hiçbir şey söylemeden kadının yanından ayrıldı.
Orada bulunanlar, kadına onun Allah Resûlü olduğunu söyleyince, kadın daha
müthiş bir sarsıntı ile sarsıldı. Çünkü bilmeden Allah Resûlü’ne karşı
saygısızlık etmişti. Koşarak Efendimiz’in hanesine geldi. Kapıyı vurmadan
içeriye girdi, Efendimiz’den özür diledi. Allah Resûlü de ona, cevab-ı hakîm
olarak şunu söyledi: “Sabır, musibetin ilk şokunu yediğin zamandır.”306

Allah Resûlü, şu dört kelimelik ifadesiyle, ciltlerle ancak anlatılabilecek bir
meseleyi, mucizevî bir belâgatla anlatmış oluyordu.

Sabrın Çeşitleri
Musibete karşı sabır, günahlara karşı direnmede sabır ve ibadet üzere

ısrarda sabır...
Her gün beş vakit namaz, senede en az bir ay oruç, muayyen miktarda zekât

ve kulluğa müteallik diğer bütün emirler, ancak sabırla yerine getirilebilir.
Bunlar, insan ömrünü disipline eder ve ötelere göre bir boya çalar. Böyle bir
hayat, bütünüyle nuranîlik çizgisinde geçer; ömür bereketlenir ve Cennet’i
semere verir. Onun için insan, dişini sıkacak, ibadetler üzerine sabredecek ve
böylece hayatını ışıl ışıl nurlandıracaktır.

Sabır kelimesiyle “Sabir otu” aynı kökten gelen kelimelerdir. Sabir otunun
zehir gibi acı olduğu söylenir. Tıpta ilaç sanayiinde de kullanılmaktadır. İşte
sabır, bu sabir otunu yutmak kadar acıdır. Ancak bu acılık, işin başlangıcı
itibarıyladır. Neticesi her zaman tatlı olmuştur.

Durum Değiştirmek
Sabretme, dişini sıkma, dayanma, metanet gösterme, sarsılmama, irkilmeme,

irade felcine uğramama, her gün zehir-zemberek hâdiseleri sineye çekme ve
dayanma elbette kolay bir iş değildir. Ancak, bütün bunlar ilk musibet şoku
ânında yapılmalıdır. Çünkü, yer değiştirme, başka bir vaziyete intikal etme,
psikolojik olarak her zaman insanın ruh hâletinde değişiklik hâsıl eder ve onu
sarsan hâdiseleri unutturur.

Diyelim ki, başımıza bir musibet geldi. İlk bakışta, bu musibete
dayanabilmemiz mümkün değil gibi... Hemen bu şoku atlatmanın çaresine
bakmalıyız. Bu da ya bulunduğumuz durumu değiştirerek ki, ayakta isek



oturarak, oturuyorsak yatarak.. veya yapmakta olduğumuz işin keyfiyetini
değiştirerek; meselâ, abdest alarak, namaz kılarak veya en azından
konuştuğumuz mevzudan uzaklaşarak.. veyahut da bulunduğumuz mekândan
ayrılarak, başka bir atmosfere sığınmakla olur. Bazen de bir nebze uyumak,
şoku atlatmamıza yetebilir. Hangi şekilde olursa olsun, hâl, durum veya
mekânda yapılan bu değişiklikler, şokun tesirini kırar ve tahammül edilemez
gibi görünen musibeti az dahi olsa hafifletir.

Sabır, ibadetlere devam etme hususunda da çok lüzumludur. İlk anda, yeni
namaza başlayan bir insan için, bu ibadet çok ağır gelebilir; fakat biraz
sabreder de ruhu namazla bütünleşirse, artık bir vakit namazı kılamama, o insan
için dünyanın en büyük ızdırabı hâline gelir. Oruç, zekât, hac gibi ibadetler için
de aynı şeyleri söylemek mümkündür.

Düşünün ki, hac gibi meşakkatli bir ibadeti, bir kere îfa edenler, her sene
gitmek için âdeta kendilerini yerler. Hatta bazen konulan tahdit, onları çılgına
çevirir. Bu denli ibadet sevgisi, bir bakıma onun ilk ağırlık şokunu atlatması
demektir. Bu hemen bütün ibadetlerde de böyledir.

İnsan, harama karşı da aynı sabırla mukabele etmelidir. Günah ilk
tosladığında gösterilecek mukavemet, ondan gelecek kötü şerareleri kırar, insan
da o şoku böylece atlatmış olur. Onun içindir ki Efendimiz, Hz. Ali’ye, “İlk
bakış lehine, gerisi aleyhine.”307 buyurmaktadır. Yani, insanın gözü günaha
kayabilir. Ama o, hemen gözünü kapar, yüzünü çevirirse, bu onun için günah
olarak yazılmaz. Hatta harama bakmadığı için kendisine sevap bile yazılabilir.
Fakat ikinci ve daha sonraki bakışlar, zehirli birer ok gibi insanın kalbine ve
ruhuna saplanır, insanın hayalinde bulantılar meydana getirir.. iradesi mânevî
gerilimini kaybeder. Zira her harama bakış, bir yönüyle harama girme yollarını
kolaylaştıran birer davetiye hükmündedir. Dolayısıyla da her bakış, bir başka
bakışı davet eder.. artık o insan, harama yelken açar ve dönüşü çok zor bir
yolculuğa açılır.

İşte bu duruma gelmeden, haramın ilk tosladığı anda sabredip haramdan yüz
çevirme, harama karşı gözlerini yumma, Allah Resûlü’nün bize tavsiye ettiği
altın öğütlerdendir.

Epiktetos’un bir sözü vardır: “Fena hülyalar, seni hayallerinde
yakalayınca, ilk fırsatta hemen uzaklaşmaya çalış. Sonra götürüldüğün
yerden geriye dönemezsin.” Onun bu ifadesi de ilham yüklüdür. Eğer, Allah
Resûlü’nden sonra yaşamış olsaydı, mutlaka ilhamını Allah Resûlü’nden



aldığını söyleyebilirdik...
İnsan, harama karşı böyle davrana davrana, bu onda bir huy, bir karakter

hâline gelir. Zira, yaptığı egzersizlerle kalbinde hâsıl olan imanın nuru,
Cehennem’den bir kıvılcım durumunda olan günahlara karşı âdeta bir sütre
olur. Öyle ki artık harama bakmama, onun asıl ve fıtrî davranışları arasına
girer. Aksi bir durum aklına gelse, hemen parmağını, gönül peteğindeki iman
balına batırır ve bu sağlam mülâhaza sayesinde tattığı aşkın tadıyla kendini bu
mânevî atmosferden uzaklaştıran her şeyden kaçar. Bu durumda olan bir
insanın, iradî olarak günaha girmesi pek düşünülemez.

Her musibetin kendine göre bir şoku vardır. O atlatıldığı zaman, musibet
rahmete, elemler lezzete, dertler de zevke inkılâp eder... Böyle bir sinede artık
ızdırap dinmiş, yerini de sonsuz bir neşeye terk etmiştir. Ancak bütün bunlar,
ilk şok ânının başarıyla atlatılmasına bağlıdır. Bu kadar tafsilatlı, derin bir
mevzuu Allah Resûlü sadece dört kelime ile ifade buyurmaktadır: “Sabır, ilk
toslama ânında olandır.”

11. Yüksek El (Veren) Olmak
Buhârî ve Müslim’in rivayet ettiği bir hadiste de Efendimiz şöyle buyuruyor:

َىلْفُّسلا َِدي  ْلا َنِم  ٌرْیَخ  َایْلُع  ْلا َُدیَْلا   “Yüksek el, aşağı elden daha hayırlıdır.”308

Yed-i ulyânın, veren ve infak eden el, yed-i süflânın da alan el olduğu, yine
doğrudan doğruya Efendimiz’in yorumudur.309 Realite olarak, veren elin üst,
alan elin de alt sayılmasının yanında, infak edene râci sevap ve fazilet
bakımından, verenin alanın üstünde olduğuna da işaret buyurulmaktadır. İnsanın
şeref ve haysiyeti açısından bunlardan biri “ulvîlik” ise, bazı durumlarda
diğerine de “süflîlik” denebilir ki, selim tabiatları vermeye teşvik ve almadan
tenfir etmek bakımından, üslûp fevkalâde ve bu üslûba esas teşkil edecek
malzeme de, değiştirilemeyecek şekilde yerli yerindedir.

Ayrıca, verme ameliyesinin havada kalmaması ve mutlaka bir alıcının
bulunması lâzım geldiği için de, veren elin hayırlı olmasını ifade ile iktifa
edilmiş ve “Alan el şerlidir.” denmemiş.. aksine az hayırlı olduğu ifhâm
edilerek; bazı şerâit dahilinde alma ameliyesinin mahzursuzluğuna da tenbihte
bulunulmuştur.

Bütün bu mânâlar mahfuz olmakla beraber; bu hadisi, “Veren el, alan elden
üstündür.” şeklinde tercüme etmek eksiktir. Zira, hadiste kullanılan kelimeler,
bizim tercüme ettiğimiz kelimelerin karşılığıdır. Efendimiz, bu ifadelerinde



mecazî bir üslûbu tercih etmiştir. Onun için sadece “veren el” veya “alan el”
ifadeleri, bu mânâlardan olsa olsa bir tevcih olabilir; fakat kat’iyen bütünü
değildir.

Evvelâ, burada cüz zikredilip küll murad edilmiştir. Yani elden  kastedilen,
bizzat insanın kendisidir. Bu mânâ ile “Veren insan, alan insandan
hayırlıdır.” mânâsı kastedilmiştir.

Bazen Alan Hayırlıdır
İkincisi: Arapça’da veren يِطْعُمَْلا  ; alan ise ُذِخَْٰالا  kelimeleriyle ifade edilir.

Eğer Allah Resûlü, bu kelimeleri َُدیَْلا  kelimesine sıfat yapsaydı, o zaman
“Veren el alan elden hayırlıdır.” dememiz uygun olurdu. Hâlbuki Allah
Resûlü, “veren” veya “alan” elden değil de “üst” ve “alt” elden
bahsetmektedir. Bu ifadeden de şöyle bir nükte hatıra gelmektedir: Her zaman
veren el, alan elden hayırlı değildir. Bazı hallerde, alan el, çok daha hayırlı
olmasa da, mecbur kaldığı için veya verene sevap kazandırmak kastıyla alıp
yerinde sarfettiği takdirde veya veren minnet ediyorsa böyle durumlarda hayırlı
ve üst el, alanın elidir. Veren zâhiren üstte olsa dahi, hakikatte belli bir ölçüde
alttadır.

Öyle insanlar vardır ki, fukara-i sabirîndendir. Saçı başı dağınık ve
meclislerde hep irdelenmektedirler. Kapı çalsalar onlara kapılar açılmaz. İki
Cihan Serveri’nin beyanı içinde onlar, herhangi bir mevzuda Allah’a yemin
etseler, Allah onları yeminlerinde yalancı çıkarmaz. Berâ b. Mâlik
bunlardandır.310 Müslümanlar harpte sıkışınca Berâ b. Mâlik’e müracaat eder
ve galip gelineceğine dair ona yemin ettirirlerdi. O da yemin ederdi ve galip
gelinirdi.311 İşte alan el, böyle bir insan da olabilir...

Ashaptan Sevbân, çok fakirdi. Bununla beraber Allah Resûlü ona, hiç
kimseden bir şey istememesini tavsiye etmişti. O günden sonra o, kimseden bir
şey istemedi. Hatta, devesine binmiş giderken bazen kamçısı yere düşerdi de,
o, kimseden istememek için hemen devesinden iner ve kamçısını bizzat alır
sonra da tekrar devesine binerdi.312 İşte bazen onun gibi bir insana da bir şey
verilmiş olabilir.. ve bu, sanki temessül etmiş Cibril’e bir şey vermek gibidir.
Hiçbir zaman, alan durumunda olan bu ve bunlar gibi şahıslar, verenlerden
daha aşağı değillerdir. Zira, Hz. Âişe Validemiz ve Hz. Ebû Hüreyre’den
rivayet edilen bir hadisten anlıyoruz ki, böyle insanlara bir şey verilirken,
evvelâ o verilen şey keyfiyetsiz, kemmiyetsiz Cenâb-ı Hakk’ın eline



konmaktadır. Ve verilen insana o şey, bizzat Cenâb-ı Hak tarafından
verilmektedir.313

Tavsiyeler
Allah Resûlü, bu ifadeleriyle bize şu tavsiyede de bulunuyor: “Kendinizi

daima aziz tutun. Dilencilikle nefsinizi hor ve hakir kılmayın. Hem fert hem
de devlet planında, hiçbir zaman “alan el” durumuna düşmeyin, her zaman
“veren el” olma durumunu korumaya çalışın. Böylece hep üstte olur ve
izzetinizi korursunuz. Şunu unutmayın ki, üst daima emniyet içinde döker-
saçar, alt ise endişeyle toplar, endişeyle yaşar. Siz, hâkim el olun, mahkûm el
olmayın. Üstte olursanız, hâkim el olursunuz.”

Devletlerarası Ölçü
Bu hadis bizim için, devletlerarası münasebette de, yanılmaz ve yanıltmaz

bir ölçü durumundadır. Eğer biz, üst el olabilirsek, devletlerarası muvazenede
bize de bir yer düşecektir. Böylece süper güçler tarafından sömürülen
insanımız belini doğrultma fırsatını bulacak ve kurtulacak; aksine, hep
sömürülen, hep hakir görülen insanlar olma durumundan kurtulamayacaklardır.
Günümüzde umumî manzara, arz ettiğimiz hususların en açık belgeleriyle dolu..
süper güçler, göstermelik olarak verdikleri üç-beş kuruşu, o milletlerin kanını
emerek, onları iliklerine kadar sömürerek geriye almaktadırlar ve bugün biz,
“alan el” olma zilletini acı acı yaşamakta ve çaresizlik içinde yutkunmaktayız.
Öyleyse hem fert olarak hem de millet olarak bize düşen şey, çalışma, gayret
gösterme ve bütün İslâm âleminin, hatta bir ölçüde bütün insanlığın bizden
beklediklerini yapıp edip ortaya koymaktır.

Burada da yine çok kısa ve veciz ifadesiyle Allah Resûlü, anlattığımız bu
şeyler gibi kim bilir daha hangi hususlara işaret buyurmaktadır?..

12. İltifat Edilmeyecek Üç Zümre
İmam Müslim’in rivayet ettiği bir hadiste:

: ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُھلَو  ْمِھّیِكَزُي  َالَو  ْمِھَْیِلإ  ُرُظَْني  َالَو  ِةَمَایِقْلا  َمْوَي  ّللا  ُهٰ ُمُھُّمِلَكُي  ٌَةثََالث َال 

ِِفلَحْلِاب ُهَتَعْلِس  ُقِّفَنُمْلاَو  ُهَّنَم ، َِّالإ  اًئْیَش  يِطْعُي  يِذَّلا َال  ُناَّنَمْلاَو  ُهَراَِزإ  ُِلبْسُمَْلا 

ِبِذاَكْلا
“Üç zümre vardır ki, Allah kıyamet  günü onlarla konuşmaz, onlara

bakmaz, onları temize çıkarmaz.. ve onlara can yakıcı bir azap vardır:



Elbiselerini sürüyerek yürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve malına yalan
yeminle revaç verip satmaya çalışan...”314

Meal Bir Mirsaddır
Arz ettiğimiz bu Türkçe metin yukarıdaki hadisin kısacık bir mealidir.

Mealler, sadece bir mirsad ve ölçüdürler. Onlarla hakikat aranır ama onlar
hakikatin kendisi olamazlar. Kur’ân’ı dahi mealde arayanlar ne büyük bir
yanlış ve yalana takılıp kalmışlardır. Çünkü Kur’ân’ın Allah tarafından
indirilen şeklinde mucizelik vardır. Onu meal hâline getirdiğinizde, derisi
yüzülmüş bir nesneye benzetmiş olursunuz. Onun için, esas olan, Kur’ân ve
hadisin bizzat kendi orijinal lafızlarıdır. Binaenaleyh, biz de yukarıda
zikrettiğimiz hadisin lafzı üzerinde bir nebze durarak, anlatılmak istenen hususa
zihni yaklaştırmaya çalışacağız. Zaten, bizim bütün yaptığımız, o nur fevvaresi
etrafında dönüp durmaktan ibarettir. Bu, bir seyr-i aklî ve zihnîdir. Dua ve
niyazımız, Cenâb-ı Hakk’ın bizleri seyr-i ruhânîde muvaffak kılmasıdır.

ٌَةثََالث  “Üç” mutlak olarak bırakılmıştır. İsterseniz siz buna, erkek veya kadın,
isterseniz zümre veya cemaat diyebilirsiniz. Ve yine bu üç kişi veya zümreden
maksadın, âlimler ya da cahiller olduğunu söyleyebilirsiniz. Burada esas
üzerinde durulması gereken husus, bunların kimliklerinden çok, vasıfları olduğu
için, hadiste bu mesele tasrih edilmeyip mutlak bırakılmıştır.

ٌ َةثََالث  nekre bir kelimedir. Sonundaki tenvin, nekrelik ifade eder. Demek ki
bunlar belirsiz ve meçhul insanlardır. Onlar öyle belirsiz insanlardır ki, onları
belli edecek bir kimlikleri yoktur. Onlar hor ve hakir insanlardır. O kadar hor
ve hakirdirler ki, onlara değer vermeye değmez. Nasıl ki Cenâb-ı Hak, onların
yüzüne bakıp onlarla konuşmaz; öyle de sizler de, merak edip onlarla konuşmaz
ve onları tanımayı değerli bulmazsınız. Onlar, kalıplarıyla değil, kalbleriyle
yenik düşmüş.. ve vicdanları, cesetlerinin altında kalıp ezilmiş kimselerdir.
Yüce ve yüksek yerlere karşı içlerinde zerre kadar istidat yoktur. Süfliyet
çukurunda yuvarlanıp durmaktadırlar...

Bu “üç” kelimesinin hemen ardından, üç tane de geniş ve gelecek zamana
delâleti olan fiil zikrediliyor. Bu üç fiil, bu üç zümre için karanlık bir tablo
çiziyor. İnsan daha üç denince hemen, bu “üç”ün sırtına binip, o üç zümrenin
karanlık akıbetini seyrediyor gibi oluyor.

Üç Mahrumiyet



Mükâleme Mahrumiyeti

İlk fiil, ّللا ُهٰ ُمُھ  ُّمِلَكُي cümlesinin başındaki fiil-i muzaridir. Fiil-i muzarinin َال 
ise, hem geleceğe hem de geniş zamana delâleti vardır. Kendisinde hitap çiçeği
açan ve Allah’a muhatap olma istidadı verilen insanla, Allah konuşmayacaktır.
Felaket, işte bu ilk cümle ile başlamaktadır. Rahmân sûresinde; Allah, onda
beyanı yarattığını bir nimet, bir minnet olarak söylediği hâlde, gör ki, şimdi
Allah (celle celâluhu) bu insanla konuşmayacaktır. Hâlbuki, insanın konuşması,
Cenâb-ı Hakk’ın mütekellim oluşunun bir delilidir. Kendi konuşmasına delil
olan ve konuşan insan, öyle bir duruma düşmüştür ki, Allah (celle celâluhu)
onu kendisine muhatap kabul edip konuşmamaktadır.

İnsanın, en çok konuşmaya ve derdini anlatmaya muhtaç olduğu bir günde
ona, sözünün dinlenmemesinden daha büyük azap olabilir mi? O, medet
istemekte ve çırpınıp durmaktadır. Ancak, onun yardımına koşacak yegâne Zât
onu hiç mi hiç dinlememektedir. Kur’ân-ı Kerim bu tabloyu anlatırken َلاَق

ِنوُّمِلَكُت اَـھِیف َوَـال  اوُؤَـسْخا   “Kesin sesinizi ve benimle konuşmayın.” der.315

Çünkü sizin konuşma yeriniz dünyada idi.. orada konuşacak ve “üns billâh”ı
yakalayacaktınız. Dünyada iken Cenâb-ı Hakk’a enîs olmadınız. Bugün de O,
sizin enîsiniz değildir.

Nazar-ı İlâhî Mahrumiyeti

İkinci tablo ise ْمِھَْیِلإ ُرُظَْني  ا  َلَو  “Allah onlara bakmaz.” Onların, en çok
rahmet nazarına muhtaç olacakları o günde, Cenâb-ı Hak, onlara kat’iyen
rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Bazı yüzler beşaşet içinde pırıl pırıl
parlarken, bazı yüzler de o gün asık ve abûs olacaktır.316 Hiç şüphesiz, Cenâb-ı
Hakk’ın rahmet nazarıyla bakmadıkları, bu ikinci grup insanlardır.

Herkes ismiyle çağrılırken, herkes bir vesileyle kurtuluşa ererken,
kendilerine bakılmayan bu insanların durumu ne kadar feci, ne kadar
ürperticidir!

Kâ’b b. Mâlik’in, çok kısa bir süre için cezalandırılarak Allah Resûlü
tarafından böyle bir muameleye tâbi tutulması, hem ona hem de vak’ayı
duyanlara ne kadar giran gelir.317 Hâlbuki sözünü ettiğimiz kimseler bu akıbete
ebedî olarak müstehak olacaklardır. Aman Allahım! Cehennem dahi bu kadar
korkunç olamaz. Rahmeti sonsuz bir Rabb’in, insana bir an dahi bakmaması, ne
büyük bir azap, ne korkunç bir akıbettir!.



Ne diyebiliriz ki? İnsanlar, hep yaptıklarının karşılığını bulacaklardır. Hayır
yapanlar hayır, şer işleyenler de şerle karşı karşıya kalacaklar.

Tezkiye Mahrumiyeti

Üçüncü durum ise, ْمِھّیِكَزُي َـالَو   “Allah onları temizlemez veya temize
çıkarmaz.”

İnsanlar, burada temizlenip, oraya tertemiz gitmelidirler. Temizleme
ameliyesi dünyada yapılır. Ahirette ise, insanı ancak Cehennem temizler. Onun
için Cenâb-ı Hak onları tezkiye de etmeyecektir.

İnsanlar, imtihan turnikesine bir kere girer ve on ikiden vurma imkânını bir
kere elde ederler. Kendisine verilen bu fırsatı değerlendiren kazanır, ihmal
eden de kaybeder. Bunun üçüncü bir şıkkı yoktur.

Hz. Eyyub’un maddî hastalıklarına bedel ruh, vicdan, latîfe-i rabbaniye, sır,
hafî, ahfâ, bütün his ve duyguları hırpalanmış, delik deşik olmuş zavallı insan,
o gün bu perişan hâline bakacak, acaba temizlenebilir miyim diye ümide
kapılacak. Ne var ki, bu üç sınıfa ait insanları Cenâb-ı Hak orada
temizlemeyecektir.

Akıbet: Azab-ı Elîm
Ve akıbet: ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْم  َُهلَو  “Onlar için can yakıcı bir azap vardır.” Onlar,

hemen bir adım daha attıklarında karşılarına çıkacak tek şey, o korkunç azaptır.
Öyle bir azap ki, can yakan, insanın iliklerine kadar işleyen bir azap. İşte onlar,
kendilerini böyle bir azabın gayya ve girdabında bulurlar...

Böyle bir akıbete dûçâr olacak olan şu üç zümre kimlerdir? Kimdir onlar ki,
Allah onlarla konuşmayacak, onların yüzlerine bakmayacak ve onları asla
temizlemeyecektir? Ve kimdir onlar ki, onlara can yakıcı bir azap
hazırlanmıştır?

Hadisin buraya kadar olan kısmını okuyan bir insanda, müthiş bir merak
uyanmıştır.. ve şimdi o, bütünüyle dikkat kesilmiş, bu üç meçhul zümrenin
kimliğini öğrenmek için, bütün tecessüs gücünü harekete geçirmiştir. Allah
Resûlü sözlerine devamla: ُهَراَِزإ ُِلبْسُم  ْ َلا  “Eteklerini sürüye sürüye gezen.”
demektedir. Bu söz, kibir ve gururdan kinayedir.

Roma, Yunan ve Grek tarihlerinde, eteklerini sürüye sürüye gezen insanların
resimlerini görürsünüz. Mevzu ile alâkalı çevrilmiş filmlerde bu daha da açık
görülür. Ancak, esas olan etek sürümek değil, bu işin bir gurur ve kibir alâmeti



olarak simge hâline getirilmesidir. Zaten hadiste kastedilen de budur.

Kibir ve Gurur
Gurur ve kibirin nasıl kötü bir illet olduğu ve nasıl kötü neticeler doğurduğu

birçok âyet ve hadiste ayrı ayrı ele alınıp işlenmiştir. Meselâ, bir hadislerinde
Efendimiz: “Kalbinde zerre miktar kibir bulunan insan Cennet’e giremez.”318

buyurmuşlardır.
Çünkü, kalbinde zerre kadar kibir ve gurur bulunana Allah (celle celâluhu)

hidayet yollarını tıkamıştır. Cenâb-ı Hak, Kur’ân’ında şöyle buyurmaktadır:

اوُنِمْؤُي ٍَةيٰا َال  َّلُك  اْوََري  ِْنإَو  ِقَحْلا  ّ ِرْیَغِب  ِضْرَْألا  ِيف  َنوُرَّبَكََتي  َنيِذَّلا  َِيتَايٰا  ْنَع  ُفِرَْصأَس 

ًالِیبَس ُهوُذِخََّتي  ِيَغْلا  ّ َلِیبَس  اْوََري  ِْنإَو  ًالِیبَس  ُهوُذِخََّتي  ِدْشُّرلا َال  َلِیبَس  اْوََري  ِْنإَو  اَِھب 

َنِیِلفاَغ اَھْنَع  اوُناَكَو  اَِنتَايِٰاب  اوُبَّذَك  ْمُھَّنَِأب  َِكلٰذ 

“Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri, âyetlerimden uzaklaştıracağım.
(Onları anlamayacaklar). Onlar, bütün mucizeleri görseler yine de iman
etmezler. Doğru yolu görseler, onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu
görürlerse, hemen onu yol edinirler. Bu durum, onların âyetlerimizi
yalanlamalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir.”319

Kibir, basireti kör eden bir perdedir. Kibirle meşbû bulunan bir vicdan,
kâinatta sayfa sayfa yazılmış mucizeleri göremez, idrak edip anlayamaz. Zira,
basiret körleşince idrak adına basar da hiçbir işe yaramaz.

Büyüklük ancak Allah’a mahsustur. Günde beş defa minarelerden ilan edilen
bu hakikatin bir başkasına izafesi nasıl hoş görülebilir ki?

Bir kudsî hadiste Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

ِراَّنلا ِيف  ُهُتْفَذَق  اَمُھْنِم  اًدِحاَو  يِنَعَزَان  ْنَمَف  يِراَِزإ ، ُةََمظَعْلاَو  ِيئاَدِر  ُءَايِرِْبكَْلا 

“Kibriya, benim ridâm, azamet ise benim izârımdır. Kim benimle bu
mevzuda münakaşaya kalkışırsa onu (başaşağı getirir) Cehennem’e
atarım.”320

“Kibriya”; büyüklük, ululuk demektir, Cenâb-ı Hakk’ın bir sıfatıdır. İnsan
için, iç ve dış elbiseler ne ifade ediyorsa –keyfiyeti bizce meçhul– Cenâb-ı
Hak için de kibriya ve azamet aynı şeyi ifade eder. Bu iki sıfatı Cenâb-ı Hak’la
paylaşmaya kalkanı Allah, hakkıyla paylar ve Cehennem’ine atar.

Kibirli kalbe iman taht kuramaz. Başka bir ifadeyle, Allah’tan başkasının taht
kurduğu bir kalbe, Allah’a iman gelip oturmaz. Hareket ve davranışlarıyla,



kibri, gururu temsil eden adamın da durumu budur. Hadiste böyle bir insan,
“eteklerini sürüye sürüye yürüyen” olarak ele alınmaktadır.

Başa Kakma
İkinci insan veya zümre de, “mennân”dır. Allah (celle celâluhu), ona mal ve

mülk vermiştir ki, bu nimetlerden kendisi istifade ettiği gibi, başkalarına da
infakta bulunsun, Cenâb-ı Hak da ona, bu infakına mukabil, birine binle karşılık
versin. Ancak bu insan, hiç oralı olmamış; infakta bulunmadığı gibi, bazen
verse de, onu da başa kakmak ve minnet etmekle iptal etmiştir. Oysaki hem o
mal, hem de kendisi Allah’ın mülkü ve memlûkü idiler. Onun bütün vazifesi
Cenâb-ı Hakk’ın malını tevzi etmekten ibaret iken o, asıl mülk sahibi gibi
insanlara minnet etme sevdasına düşmüştür. Bu ne büyük bir gaflet, bu ne
korkunç bir düşüştür!

Allah (celle celâluhu) ona mülk vermiştir. Ancak bu mülkte, başkalarının da
hakkı vardır. Hâlbuki bu insan, cimrilik yapmakta, verdiği zaman da başa
kakmaktadır. Kendisini eza takip eden sadakadan ise, hiç vermeyip, isteyeni
güzelce savmak daha iyidir ki, Kur’ân-ı Kerim: ِمْن ٌرْیَخ  ٌةَرِفْغَمَو  ٌفوُرْعَم  ٌلْوـَق 

ىًَذأ اۤ  َهُعَبَْتي ٍةَقَدَص   buyurmaktadır.321

“Mennân” aynı zamanda cimri insandır. Hâlbuki cimrilik, insanı Allah’tan,
Cennet’ten ve diğer insanlardan uzaklaştırır.. uzaklaştırır ve Cehennem’e
yaklaştırır. Efendimiz bir hadislerinde cimri hakkında şöyle buyurmaktadır:

ِراَّنلا َنِم  ٌبيِرَق  ِساَّنلا  َنِم  ٌدیِعَب  ِةَّنَجْلا  َنِم  ٌدیِعَب  ّللا  ِهٰ َنِم  ٌدیِعَب  ُلیِخَبَْلا 

“Cimri, Allah’tan uzaktır.. Cennet’ten uzaktır.. insanlardan uzaktır.
Cehennem’e yakındır.”322

Fiil Cinsinden Ceza
Hadiste, belâgat kaideleri açısından; “leff ü neşr-i mürettep” vardır. Yani,

ْمِھَْیلإ ُرُظَْني  ا  َلَو  ibaresi, “mennân”a bakmaktadır. Zira ikisi de ortadadır.
Birinci ve sonuncu ifadeler de yine birbirlerine bakarlar. Durum böyle olunca,
bu hadisten şöyle bir nükte anlamak da mümkündür: Nasıl ki, mennân, dünyada
iken, insanlara rahmet nazarıyla bakmamış, onlarla ilgilenmemiş, bazen
verdiğini de başa kakmakla iptal etmiştir; ahirette de, bu yaptıkları cinsinden
bir ceza ile karşılaşacak ve Cenâb-ı Hak da ona aynı şekilde muamele
edecektir.

Kibir ve gururla yürüyen, eteklerini sürüyen, başkalarıyla konuşmaya



tenezzül etmeyen insanlar da, ahirette kendileriyle Cenâb-ı Hakk’ın
konuşmayacağını bilmelidirler. Bilmeli ve o cezaya götüren yollarda
yürümemelidirler.

Normal zamanda bile yemin etmek doğru değilken, yalan yere ve sırf dünyevî
menfaat temini gibi hasis bir duyguya kapılarak yemin etmek ve böylece malına
revaç kazandırıp onu satmaya çalışmak, bu da insanı yine karanlık akıbete
doğru sürükleyen üçüncü tablodur ki ْمِھّیِكَزُي َـالَو   tehdidi de bu hususa
bakmaktadır.

Üçüncü zümre ِبِذاَكْلا ِِف  لَحْلِاب ُهَتَعْلِس  ُق  ِّفَنُمْلاَو  ifadesiyle anlatılmaktadır.
Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi bunlar, ticarette yalan söyleyerek kâr etmeyi

hesaplamış, yalan yeminlerle halkı kandıracağına inanmış insanlardır. Evet,
azaba müstehak olan üçüncü zümre de işte bunlardır.

Allah Resûlü’nün şu “cevâmiü’l-kelim”ine bakın ve şöyle deyin: َقَد َ صَف
ّللا ِهٰ ُلوُسَر   Her hadisten sonra böyle söylemek bize bir borçtur ve O’nun her

ifadesi, bize “Muhammedün Resûlullah” dedirtmektedir.

13. Dil Belâsı ve İffet
İmam Buhârî’nin Sahih’inde rivayet ettiği bir başka hadislerinde Allah

Resûlü, şöyle buyurmaktadırlar:

َةَّنَجْلا َُهل  ْنَمَْضأ  ِهَْیلْجِر  َنَْیب  اَمَو  ِهَْییَْحل  َنَْیب  اَم  ِيل  ْنَمَْضي  ْنَم 

“Kim bana, iki çene ve apış arası mevzuunda söz verir, kefil olursa, ben de
ona Cennet için kefil olurum.”323

Bunu söyleyen, Allah Resûlü’dür. O, bir insanın neye kefil olup neye
olamayacağını herkesten iyi bilir. Cennet’e kefil olacağını söylüyorsa, mutlaka
olacaktır. Zira, kardeşim deyip bağrına bastığı Osman b. Maz’ûn gibi bir
sahabi hakkında birinin, “Cennet kuşu oldun gittin.” gibi sözler sarf etmesine
karşı çıkmış ve “Ben, Allah’ın Resûlü olduğum hâlde nasıl bir muamele
göreceğimi bilmiyorum, sen onun Cennetlik olduğunu nereden bildin?”324

demişti.
Demek oluyor ki, ağzına ve apışarasına sahip çıkacağına dair söz veren ve

verdiği sözde duran bir insana, Allah Resûlü Cennet sözü verirken, bunu heva
ve hevesine göre söylemiyor. Mutlaka Cenâb-ı Hakk’ın bu mevzuda bildirdiği
bir şeye binaen böyle bir vaadde bulunuyor.

Zaten O, hiçbir zaman Cenâb-ı Hakk’ı kendi heva ve hevesine göre



konuşturmadı. Böyle bir sukuttan O her zaman muallâ ve müberra
bulunmaktadır. Öyle ise dedikleri, ayn-ı hak ve hakikattir, vaad ettiği de günü
gelince muhakkak olacaktır.

Eğer sen, iki çene arasındaki dilini koruyabilir ve apışaranı muhafaza ile
iffetli yaşayabilirsen, hiç tereddüt etmeden söylüyorum ki şayet ahirette,
zebaniler seni derdest edip Cehennem’e doğru götürecek olurlarsa, avazın
çıktığı kadar bağırıp, Resûlullah’ın sana kefil olduğunu haykırabilirsin. Senin
bu sadâna: Hz. Muhammed Mustafa’nın (sallallâhu aleyhi ve sellem) şefaat ve
kefaleti bir imdat olarak yetişecektir.

Konuşmak Bir Nimettir
Aslında insanın ağzı, beyan nimetine mazhar, değer ve kıymeti

ölçülemeyecek kadar büyük bir uzuvdur. Ancak böyle mübarek bir uzuv, kötüye
kullanıldığı takdirde, insanı helâkete, felakete götüren en zararlı bir alet hâline
gelir ve onu mahveder. Ağız ki, insan onunla Cenâb-ı Hakk’ı tesbih ve takdis
eder. Mârufu emir, münkeri nehiy ağızla yapılır. İnsan ağızla , kâinat kitabını ve
onun ezelî tercümesi olan Kur’ân’ı tilâvet eder, âyât-ı beyyinâtı ağzıyla okur ve
başkalarına anlatır. Bazen, inanmayan bir insanı, ifade ve beyanı vasıtasıyla
imana getirir.. böylece üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlı
bir iş yapmış olur.. ve insan, ağzıyla a’lâ-yı illiyyîne çıkar, sıddîkiyetin
zirvesine taht kurar.

Ancak aynı ağız, insanın felaketini de hazırlayabilir. Bütün küfür ve küfrana
vasıta ağızdır. Allah’a  ve O’nun şânı yüce Nebisi’ne ağız dolusu sövenler, bu
iğrenç günahı ağızlarıyla işlemektedirler. Yalan, gıybet, iftira hep  ağızla yapılır
ve insan ağızla, Müseylime’nin yalan çukuruna düşer.

İşte Allah Resûlü, sadece bir kelime söylüyor, bir uzva dikkati çekiyor.. işte
bu tek kelimede, daha yüzlerce dile getirilmemiş hakikat ve bizim bir nebze
işaret ettiğimiz hususlar bütünüyle matvî bulunuyor. “Ağzı meşru dairede
kullanın ki, ben de size Cennet’i söz vereyim.” diyor. Bu, “Ağzınızı kapayıp
bir köşede oturun.” demek değildir; meşru dairede kullanın demektir.

Konuşmada Edep
Allah Resûlü, mahrem uzvun adını söylemiyor.. onun yerine iki bacak arası

tabirini kullanıyor. Bu, O’nun yüce edebinin bir tezahürüdür. Zaten O, her
zaman bizler için, gayet tabiî ve fıtrî olan şeyleri ifade ederken dahi, öyle
kendine has derin bir edep içinde olmuştur ki, bazılarımızca en sevimsiz gibi



görünen şeyler dahi, birden insanın gözünde sevimli birer tablo hâline
gelivermiştir. O; ahlâk, karakter, seciye ve tabiatıyla güzelliklere
programlanmış bir insandı.

İşte bak, insanlar arasında zikri utandırıcı olan bir uzuv zikredilecekken,
Allah Resûlü, kendine has güzellik içinde bu uzva telmihte bulunuyor, “iki
bacak arası” tabirini kullanıyor. Ne diyeyim, “Güzellere peyrev olan elbet
güzeldir...”

Apışarası
Apışarası çok mühimdir. Hz. Âdem’in Cennet’ten çıkmasına vesile memnu

meyve, onun karşısına bu buudda çıkmıştır. Şu anda âyetin uzun uzadıya tahlili
mevzumuz dışı olduğundan bu hususa temas edemeyeceğim. Ancak iki bacak
arasının ehemmiyetine dikkat çekmek için bu kadarcık bir işarette bulunup
geçeceğim.

Neslin devamı bu yolla olduğu gibi, zina ve fuhuşla, neslin harap olması da
yine bu yolla meydana gelmektedir. Zira onun suiistimaliyle soy-sop birbirine
karışır ve bütün hukuk sistemlerinde korunması gereken hususların en
önemlileri bu sebeple yıkılır gider.

Kim kimin babasıdır? Kim kime miras bırakacak, kim kimden hak talep
edecektir? Aile nasıl korunacak, millet nasıl ayakta duracaktır? Bütün bu ve
benzeri sorular ancak apışarasında iffetli olmaya bağlıdır. Afîf insanlar ve bu
insanlardan meydana gelmiş cemiyetler, kendi iç yapılarını kıyamete kadar
devam ettirirlerken; zina ve fuhuş bataklığına gömülen fert ve milletler,
mevcudiyetlerini bir batın öteye dahi götüremezler.

Esasen her mevzuda olduğu gibi bu mevzuda da helâl dairesi geniştir ve
keyfe kâfidir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. İnsandaki o arzu, en güzel
şekilde helâl dairesinde de tatmin edilebilir. Onun içindir ki, Allah Resûlü:

َمَمُْأل ُمـُكِب ا يِھاـَبُأ  ّيِن  ِ إَف اوُرُثـَْكت  اوُحَكا  َ َنت  “Evlenin, çoğalın. Zira ben sizin
çokluğunuzla (diğer) ümmetlere karşı iftihar ederim.”325 buyuruyor. Zira
Allah Resûlü, diğer ümmetlere karşı kendi ümmetinin çokluğu ile övünecektir.
O’nun ümmeti, o kadar çok olacaktır ki, diğer ümmetler ona nisbeten gölgede
kalacaktır. İşte ümmetin bu kadar çoğalması, yine apışarasına bağlıdır. Evet o
neticeye de ancak bu yolla varılır. Nesepsizler de, nesep üstü nesebe sahip
olanlar da hep o yolla gün yüzüne çıkmaktadır. Ve orası, iki zıdda da açık
böyle münbit bir arazidir.



İnsanın bu mevzuda helâl yol arayışı ona bir vacip sevabı kazandırır. Allah
Resûlü, ashabına bu hususu açıklayınca, sahabi hayretle, bunun nasıl olacağını
sordu. Allah Resûlü de tebessüm ederek şu cevabı verdi: “Eğer helâl yolla
olmasa idi, haram olmayacak mıydı.”326 Haramı terk ise vaciptir. Öyleyse
helâl yolla mübaşeret insana vacip sevabı kazandırır.

Düşünmeli ki, dış yüzü itibarıyla sözü edilince insanları utandıran bu mevzu,
nebilerin dahi gelip geçtiği bir yoldur. Eğer Hz. Âdem’e böyle bir duygu
verilmeseydi, Kâinatın İftihar Tablosu olan Hz. Muhammed Aleyhisselâm nasıl
vücuda gelecekti? Demek ki, o memnu meyvenin asıl gayesi ve hakikî illeti,
Efendimiz’i semere vermesiydi...

“Eğer Hz. Âdem, o memnu meyveye el uzatmakla, Hz. Muhammed
Aleyhisselâm’ın dünyaya gelmesi arasındaki münasebeti bilseydi, değil el
uzatmak, o ağacı köküyle yerdi…” sözünü coşkun bir vaizimizden
dinlemiştim...

Amûdî Vilâyet
Bilhassa burada çok önemli bir hususa dikkatinizi istirham edeceğim: Allah

Resûlü, iki çene ve apışarası hakkında söz verene, Cennet’i vaad ediyor.
Cennet’le müjdelenen müstesna kametler malum.. demek onların dışında da
bazı kimseler ihraz ettikleri makam ve kazandıkları kurbiyet haysiyetiyle böyle
bir mazhariyeti elde etmiş oluyorlar. Buradaki mazhariyet, ağız ve apışarasını
korumanın zorluğundan geliyor.. ve mümkün de; zira, şehvetin bütün vücudu
sardığı, benliği kavrayıp ruhu sarstığı bir anda, hatta iradenin gevşeyip
fenalığın her türlüsüne açık hâle geldiği bir zamanda, Hakk’ın hatırı için
insanın kendisini frenlemesi o kadar önemlidir ki; insanın amûdî olarak
zirveleşmesine vesile olabilir ve böyle bir amele muvaffak olan insan, elbette
Allah Resûlü’nün kefaleti altına girip Cennetlere uçabilir.

Evet, ısrarla söylüyorum; nefsinin taşkınlıklarına gem vurabilen, onun her
türlü fenalığa açık olduğu demlerde onu zapturapt altına alıp günahlara
girmekten alıkoyan ve onlara karşı hep sabırla direnen, hatta bu gibi zaaflara
karşı durmadan tahşidat yapan bir insan, başkasının senelerce bir posta oturup
postnişinlikle elde edeceği füyûzatı bir anda elde edebilir. Yine bu, bir
başkasının her gece kıldığı bin rekât namazın ona kazandıracağından daha
fazlasını hem de bir anda kazandırabilir. Kazandırır ve dikey olarak velilik
noktasına ulaştırır. Bunlarla, nafile namaz ve nafile orucun hafife alındığı



zannedilmesin.. onlar, önemli birer kurbet vesilesidir ve hep öyle kalacaktır.
Biz sadece insanı, insânî kemalâta çıkaracak olan bir diğer vesileyi hatırlatmak
istedik.

Cenâb-ı Hak’tan dileyelim, bize, beşeriyet itibarıyla, beş-on insan kuvveti
versin ve insanı “evc-i kemâlât-ı insaniye”ye yükselme esaslarıyla donatsın
ama; her türlü suiistimalatından da muhafaza buyursun!

İnsanın tehlikelere açık bir fıtratla, tehlikelere açık bir zeminde çizgisini
koruması çok önemlidir. Evet, ُمَنْغَمْلا ِمَر  ْغَمْلا ِبَسَحِب   fehvâsınca çekilen sıkıntı
kadar ganimet ve tehlike ölçüsünde de yükselme mevzuubahistir. Ne kadar
tehlike zemininde iyi işler görür ve ne kadar uçurum kenarında sorumluluk
alırsanız, başarılarınıza da o kadar mükâfat verilir.

Biraz daha açalım:
Meselâ, Allah sizin mahiyetinize bazı muzır maddeler koymuş; gazap, kin,

nefret ve şehvet gibi... Ancak, bunların hiçbirisi, hiçbir zaman size
hükmedememiş. Aksine siz, daima o müthiş iradenizle onları zapturapt altına
almışsınız.. almış ve bir irade ve ruh insanı olarak yaşamışsınız. Farz ve
sünnetleri yerine getirmiş.. kalb ve ruhun derece-i hayatını takip etmiş..
Cehennem yolunun cazibedâr güzelliklerine takılmamış ve Cennet yolunun
zorluklarına katlanarak rabbanîliğinizi korumaya çalışmışsınız.. ve bir de
bakmışsınız ki, nebilerle, sıddîklerle, şehitlerle beraber aynı iklimi
paylaşıyorsunuz.

Zannediyorum, ahir zamanda, şu bin bir fitne içinde, din-i mübine sahip
çıkmaya çalışan şu ikinci diriliş cemaatine, Hz. Muhammed Mustafa’nın
(sallallâhu aleyhi ve sellem) kemâl-i letâfetle bakmasının arkasında da bu sır
vardır... Çarşı-pazar, gayya gibi insanları içine  çekip eritmesine mukabil,
varlıklarını koruyan, direnen ve dişlerini sıkıp dayanan bu insanlar, gerçekten
hemen sahabenin maiyyetinde sayılabilirler. Sahabe, Allah Resûlü’nün
arkadaşları, bunlar da O’nun kardeşleridirler. Zira O, asırlar sonra gelecek bu
insanlara, kendi yaşadığı devirde iştiyak izhar etmiş, âdeta “Kardeşlerime
selâm olsun!” demiştir.327

Evet, sanki Allah Resûlü, bütün asırlarla beraber, bu asrın insanına da
hususî olarak “Kim ağzını ve apışarasını korumaya söz verirse, Cennet için
ona kefil olurum.” demektedir. Bu söz, öyle insanlara söylenmektedir ki, onlar
Cennet’e fevkalâde müştak ve arzulu, Allah ve Resûlü’ne kavuşmaya karşı da



alabildiğine sevdalıdırlar. Ve onlar, Allah Resûlü ’nün müjde dolu bu ifadesine
muvafık hareket ederek, inşâallah ipi göğüsleme azmi içindedirler.

İşte Allah Resûlü, en veciz bir ifadeyle, Cennet’e gidecek yolları bu şekilde
izah ediyor ve bu kısacık ifadeyle en ideal fert ve cemiyetin tablosunu
resmediyor. Bu kadar uzun bir hakikati, bu kadar veciz bir ifadeye
sığdırabilmek, acaba Fetanet-i A’zam sahibi olmaktan başka ne ile  izah
edilebilir. Evet, Söz Sultanı ancak O’dur ve “cevâmiü’l-kelim” de O’nun
sözlerine denir.

14. Hataları Silip Dereceleri Yükselten Ameller
Müslim’in naklettiği bir başka hadiste yine Allah Resûlü şöyle

buyurmaktadır:

َلوُسَر َاي  َىَلب  اوُلاَق : ِ.تاَجَرَّدلا  ِِهب  ُعَفَْريَو  َايَاطَخْلا  ِِهب  ّللا  ُهٰ وُحَْمي  اَم  َىلَع  ْمُكُّلَُدأ  ََالأ 

ِةَالَّصلا ُرَاِظتْناَو  ِدِجاَسَمْلا  َىِلإ  َاطُخْلا  ُةَرْثَكَو  ِهِراَكَمْلا  َىلَع  ِءوُضُوْلا  ُغَابِْسإ  َلاَق : ّللا  .ِهٰ

ُطَابِّرلا ُمُكِلٰذَف  ُطَابِّرلا  ُمُكِلٰذَف  ُطَابِّرلا  ُمُكِلٰذَف  ِةَالَّصلا  َدْعَب 

“Allah’ın, hatalarınızı silip temizleyeceği ve sizi derece derece
yükselteceği (önemli) bir hususa delâlet edeyim mi? Ashabı: Evet yâ
Resûlallah dediler. O da şöyle buyurdu: (Şartların alabildiğine ağırlaştığı
ve) abdestin zorlaştığı durumlarda, eksiksiz, tastamam abdest almak,
mescitle (ev arasında gelip) gidip çok yol yürümek ve bir namazdan sonra
diğer bir namazı beklemeye koyulmak, işte (sınır boylarında nöbet tutma
seviyesinde kendini Hak’la) irtibatlandırma budur.”328

Şimdi, yine gücümüz yettiği ölçüde bu zeberced söz dizisi üzerinde duralım:
Evvelâ, Allah Resûlü, ََالأ  kelimesiyle, sözünün başında tenbih yapıyor ve

muhatapları uyarıyor. Zira hadisin devamında anlatılacak olan meseleler,
dikkat isteyen meselelerdir. Zaten onların yapılması, ancak dikkat ve
uyanıklıkla mümkündür. Bazı davranışlara insan, uyku hâlinde de muvaffak
olabilir. Meselâ, bir insan uyuduğu için zina etmese veya uyuduğu için gıybette
bulunmasa, en azından böyle günahlara girmemiş olur. Fakat bizim üzerinde
durmak istediğimiz davranışlar, bizzat uyanıklık isteyen ve ancak uyanık
olanların yapmaya muvaffak olacakları amellerdendir. Onun için, sözün başına
tenbih edatı olan ََالأ  getirilmiştir.

“Hata” kelimesi de, hadiste dikkat çeken bir kelimedir. Her insan hata işler.
Hatta hatası olmadığını söyleyen bir insan, en büyük hatayı yapmış sayılır. Hata



işlememek enbiyâya mahsustur; herkes hata işler, hata işleyenlerin en hayırlısı
da tevbe edenlerdir.329 İşte burada Allah Resûlü, insanı gayyaya doğru
sürükleyen hatalardan kurtulma çaresini haber vermek istiyor.

Sadece hatadan kurtulmak yeterli değil, insanın derece derece yükselmesi ve
mesafe alması da çok önemlidir. Aslında hatanın silinmesi de onun bir derece
yükselmesi demektir. Diğer yapacağı amellerle de o, ayrı derinliklere
ulaşacaktır. Böylece insan menfî-müsbet bu amelleri sayesinde nurdan bir
helezon içine girecek ve sürekli nâmütenâhîliğe doğru pervaz edecektir.
Zannediyorum, mârifet-i ilâhiye deryasında yelken açmak da bu olsa gerek...

Bu amellerden birincisi, en zor şartlarda abdest almaktır. Ancak bu abdest,
arızasız, kusursuz olmalıdır. Karda, kışta, soğukta, bazen suyun abdest alınmaz
gibi olduğu anlarda...

İkincisi, mescit yolunda ömür tüketmektir. Böyle bir ömür, bir gün, çürüyen
bir çekirdek gibi, ahirette Cennet meyvesi veren bir ağaç hâline gelecektir. Çok
uzak mescitlere gitmek ve ayağın hiç mescidden kesilmemesi, bu da ikinci
ameldir.

Hedef: Namaz
Üçüncüsü ise, bir namazın ardından iştiyak içinde diğer namazı beklemektir.

Bu da, bir başka hadiste de ifade edildiği gibi,330 kalbin mescide bağlı (asılı)
olması, demektir.

Namaz, ruhun istirahati, vicdanın tenezzühüdür. Herkesin bir şeye karşı zaaf
ve şehveti vardır. Allah Resûlü’nün şiddetli iştiyak mânâsına şehveti ise,
namaza karşıdır.331 Onun içindir ki, her defasında Bilâl’e seslenir: ُل َِالب َاي  اَنْحَِرأ 
“Bilâl, bizi biraz rahatlat! (İçimize su serp!)”332 der. Ve ِيف ِي  نْیَع ُةَّرُق  َلِعُجو 

ِةَالَّصلا  “Namaz, bana gözümün aydınlığı kılındı.”333 buyurarak bu hususa
işaret eder. Zannediyorum, bizim Cennet’e girerken duyacağımız arzu ve
iştiyakı, Allah Resûlü, her namaza duruşunda hissediyordu ve onun için de, bir
namazdan sonra diğer namazı iştiyakla bekliyordu.

Hadiste üç ayrı şey anlatılıyor. Ancak, dikkat edilirse, bütün bu üç şeyin de
namaz etrafında dönüp durduğu hemen anlaşılır.

Namaz, insan hayatında, ucu miraca dayanan ve insanı, insanî hakikatlere
karşı en güzel şekilde uyaran, tenbihte bulunan önemli bir faktördür ki,
mü’minin miracı sayılmıştır.



Namaz, dinin direğidir334 ve sefine-i dini namaz yürütür. O olmayınca, dinin
uzun süre ayakta durması mümkün değildir. Namaz, nasıl bizatihî tenbih işidir;
öyle de edası da aynı şekilde bir münebbih olarak yerine getirilmelidir. İnsan,
namazını kalbi ve duyguları başka bütün meşgalelerden âzâde olarak eda
etmelidir. Onun içindir ki, insanın abdest için sıkıştığı bir durumda namaza
durması makbul sayılmamıştır.335 Evet, insan, kafası böyle şeylerle meşgulken
namaza durmamalıdır. Çünkü o anda insanın kafası iki şeyle meşgul olur ve bu
gibi durumlarda ise, ekseriyetle çok önemli hususlar kaçırılmış olur. Ayrıca,
böyle bir vaziyette namaza durmada, namaza da hakaret vardır. Zira o, hemen
geçiştiriliverecek kadar basit bir iş değildir. O, hemen aradan çıkarılıversin
diye değil, arayı aydınlatsın diye vardır.

Namaza Hazırlık
Di ğer taraftan, huzur-u kalble namaz kılmak için yapacağı bütün ön

hazırlıklar da, aynen namaz gibi insana sevap kazandırır. Onun için evvelâ,
atması gerekli olan şeyleri atacak ve ibadet turnikesine sadece ibadet
duygusuyla girecek ve namazda kendisini meşgul edecek bütün tesirlerden
kurtularak, namaza öyle duracaktır. Böylece namaza durma anına kadar geçen
her merhale, o insana yine sevap kazandıracaktır. Çünkü onun niyeti, huzur
içinde namaz kılmaktır ve mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır.336 Düşünmeli
ki, bir başkası, bu ihtiyacını görürken sadece ihtiyacını görmüş olur; hâlbuki
mü’min ıtrahatında dahi sevap kazanır.. evet onun istincası, istibrası hep
sevaptır.

Aslında ihtiyacın giderilmesi, abdestin alınması, insanı ruhen namaza
hazırlamaları itibarıyla da oldukça ehemmiyetlidirler. İster bu abdest
uzuvlarının yıkanması esnasında vücuttaki elektriklenmenin mecra değişikliğine
uğramasından, isterse getirilen başka izahlar sebebiyle olsun, netice değişmez.
Aslında mü’min abdest alırken, bu gibi hikmetleri hiç de aklına getirmez. O,
abdesti ne için alıyorsa sadece onu düşünür. Düşündükleri arasında en birinci
sırayı da namaz alır.

Abdest için yapılan hazırlık, tenbihin birincisi, abdest ise ikincisidir. Sonra
ezan okunur, bu da üçüncü defa insanı namaz için uyarır. Aslında hem abdest
alırken, hem de abdestin sonunda mesnun olan artık suyu içmek, dua okumak
gibi sünnetleri yerine getirirken insan, hep metafizik bir gerilime girmektedir.
Ardından buna, bir de sünnet olan namazı kılmak eklenir ki, böylece insan farzı



kılmaya tam hazır hâle gelir.
Evet, namaz turnikesinde her şey bize namazı hatırlatıyor. Ta işin başında

minarelerden yükselen lâhûtî sadâ, gerilimimizi artırabildiğince artırıyor ve
biz, Allah’ın büyüklüğünü vicdanımızda duymaya başlıyoruz. Gideceğimiz
mescide ulaşmak için, adımlarımızı daha da sıklaştırıyoruz.. böylece ezanla,
ötelerden gelen bir çağrıya icabet ediyor gibi ritmimizi artırıyoruz. Ezanı
okuyan ses, sona doğru erimeye yüz tutarken, biz de vicdan ve ruhumuzla âdeta
eriyoruz. Sonra mescide gelip nafile namaza duruyoruz. Bu da, bir bakıma
bizim için farzın kapılarını zorlama oluyor. Ve sanki nafilemizle teveccüh
ettiğimiz Rabbimize şöyle demek istiyoruz:

Allahım! İstiyorum ki hep Sana teveccüh edeyim.. aradığımı Sende bulayım..
Seni görüp, Seni duyayım.. ve hep Seni soluklayayım. Çünkü Senin dışında
başka taraflara bakmak, başkalarını görmek, başka şeylerle meşgul olmak
fuzulidir. Ben fuzuli şeylerden kaçıyor, çok önemli bir şeye teveccüh ediyorum.

Nafilede, kapıyı böylesine zorlamak ve Hak kapısının tokmağına dokunmak,
farza şuurluca girebilme hâlini yakalamaya çalışmak, farzla konsantre olmak
için önemli vesilelerdir.

Abdest, yapacağı tesiri yapmıştı.. ezan da yaptı.. ve nafile ile üçüncü adımı
da atmış olduk. İşte tam bu esnada, nağmesi sûzişî bir müezzin kalkıyor, kemal-
i samimiyetle Allah’a yöneliyor ve kamet getiriyor. Bizim için bu, artık heyecan
adına bardağı taşıran son damla oluyor...

Bu son noktada olsun, vicdan heyecana gelmiyor, Allah’a tam teveccüh
edemiyor ve “Mihrabım neredesin!” deyip inleyemiyorsa o işte bir noksanlık
var demektir.

Müezzin kamet getirmekle, Allah’tan başka insanı meşgul edecek her şeye
son darbeyi indirir ve kul da “Allahü Ekber” deyip namaza bu mülâhaza ile
girer, sonra da rükûa giderken, secdeye varırken hep bu sözü tekrar eder.
Böylece her rükünde Rabbinin büyüklüğünü, kendisinin de küçüklüğünü ilan
ederek: “Rabbim, Sen büyüksün, ben de küçük.” der, Büyük azametiyle durur,
küçük de O’nun karşısında tam bir kulluk ve kölelik şuuru içinde serfürû eder,
düşüncesiyle kıvranır durur. Siz isterseniz buna, namazla konsantre olmanın
umumî serencamesi diyebilirsiniz.

İnsan, namazda Allah’a ulaşır.. hem öyle ulaşır ki, Hz. Muhammed
Mustafa’nın Miraç’ta Allah’a mülâki olup, verdiği selâmı, o da Tahiyyat’ta,



doğrudan doğruya Cenâb-ı Hakk’a yöneltir ve o selâmı tekrar eder.

Hataların Temizlenmesi
Hadis-i şerifte hataların mahvedilmesinden bahsedilerek ّللا ُهٰ وـُـحَْمي 

“Hataları siler temizler.”  deniliyor. Burada “mahv” yazılmış bir şeyin
silinmesi demektir. Öyle ise, hata bir nüve hâlinde tabiat-ı beşerde var. İnsan
bu nüveyi ya nemalandırır veya gelişmesine fırsat vermez. Allah Resûlü’nün
tavsiye ettiği hususların yapılmasıyla Cenâb-ı Hak, bu hataları silip süpürür ve
kabiliyet-i şerri de kabiliyet-i hayra çevirir.

ِبا َ تِكْلا ُّمُأ   ۤ ُهَدْنِعَو  ُ تِبْثُيَو ُءاََۤشي  اـَم   ُ ّللا هٰ وُحَْمي   âyetinde de bu hakikate işaret
edilir. Âyet şöyle demektedir: “Allah dilediğini silip iptal eder, (dilediğini
de) isbat edip sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O’nun yanındadır.”337

Demek oluyor ki, hata istidat olarak insan tabiatından ayrılmayan bir araz ve
her insan için çok önemli bir husus... Öyle ise, onun temizlenmesi ve silinmesi
de mutlaka herkesi ilgilendirecektir.

Her insan hata işleyebilir, hatta hayatını inhiraflar içinde sürdürebilir. Ancak
bu hataların silinerek yerlerine âli derecelerin kaydedilmesi de, her zaman ve
herkes için mümkündür. İşte böyle bir bahtiyarlığa mazhar olma yollarından
biri de, her şeye rağmen, bütün sıkıntılara katlanarak abdest almaktır.. ikinci
olarak ciddî bir arzu ve iştiyakla sürekli mescitlere koşmak, sonra da âdeta
kalbi mescide asılı kalmak ve hayatımın diğer parçalarına da nur saçayım diye,
yine mescide gelmek niyetiyle mescidden ayrılmak.. ve üçüncü olarak,
namazdan sonra başka bir namazı intizar etmek. Bunlar, hem hataları siler,
götürür hem de insanı, derece derece arş-ı kemalâta urûc ettirir.

Ribat
Allah Resûlü, bu amelleri “Ribat” olarak takdim buyurmuş ve bu kelimeyi

üç defa tekrarlamıştır.
“Ribat”, maddî-mânevî bereketin akıp akıp gelmesine denildiği gibi, her

türlü belâ ve musibetin geleceği noktalara karşı uyanık olma ve dikkat
kesilmeye.. ve kendini bir işe, bir şeye bağlama ve adamaya da denir. Zaten,
tehlike noktalarını beklemek üzere kendini o işe adamış askere de “Murâbıt”
denilmektedir. “Murâbıt”ın cem’i “Murâbitûn” kelimesidir. Bir zamanlar bu
isim adı altında bir devlet de kurulmuştu.

Kur’ân-ı Kerim:



َنوُحِلْفُت ْمُكَّلََعل  ّللا  َهٰ اوُقَّتاَو  اوُِطباَرَو  اوُِرباَصَو  اوُِربْصا  اوُنَمٰا  َنيِذَّلا  اَھُّيَأ  َي  اۤ

“Ey iman edenler! Sabredin, sebat gösterin ve (cihad için) hazırlıklı ve
uyanık bulunun! Allah’tan korkun ki başarıya eresiniz.”338 buyurarak bize işte
bu rabıtayı emretmektedir.

Başka bir âyette de: ِلْیَخْلا  ِ طاـَبِر ْنـِمَو  ٍةَّوـُق  ْمُتَْعطَتـْـسا مِْن  اـَم  ُْم  َهل اوُّدـَِعأَو 
“Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiğince kuvvet ve cihad için bağlanıp
beslenen atlar hazırlayın…”339 buyrulmakla değişik bir zaviyeden “ribat”a
dikkat çekilmektedir.

Ribat, kendini adama, vakfetme mânâlarına geldiğine göre, insan, tastamam
abdest alır.. mescitle evi arasında âdeta mekik dokur.. sürekli kalbi mescidde
evine veya işine bu düşünce ile dönerse o insan, kendini Allah’a adamış,
vakfetmiş demektir.

Bu ifadesiyle Allah Resûlü bir cinas kapısı da açıyor ve diyor ki: Aslında
ribat, düşman karşısında, askerlerin ülke sınırlarını korumak üzere kendilerini
vakfetmelerine denir. Dış düşmanlara karşı hazırlıklı olmak ve onların
gelebileceği noktalara tahşidat yapmak, bu bir ribat olduğu gibi, bir de insanın,
şeytan ve nefis denen düşmanlara karşı bir kavgası vardır.. ve bu kavga bir
mânâda o cihaddan daha büyüktür.

İnsan ise, bu her iki cihadı da yerine getirmekle mükelleftir. Bunlardan biri
küçük cihad (cihad-ı asgar), diğeri ise büyük cihad (cihad-ı ekber)dir.
Düşmanla yaka-paça olurken, insan çok defa nefsine ait aldatıcı şeyleri
düşünme fırsatını bulamaz; böyle bir insanın, tenin, cesedin, bedenin altında
kalma ihtimali daha azdır. Zira, bütün benliğini cihad düşüncesi sarmış ve onu
bütünüyle meşgul etmektedir. Fakat o, rahata, rehavete çekildiği zaman, ruhunu
fena şeylerin sarma ihtimali yüksektir. Onlara karşı ruh dünyasını koruma ve
kollama mecburiyetindedir. Bu da bir cihaddır ve bu cihadda kullanacağı en
mühim silah da namazdır. Cihad, yerine göre farz-ı kifaye, yerine göre farz-ı
ayn olur. Maddî cihadla iç cihad arasında farziyette de bir benzerlik vardır.
Onun içindir ki Allah Resûlü, bir muharebeden dönerken: “Küçük cihaddan
büyük cihada dönüyoruz.” buyurmuşlardır.340

İnsanın kalbinin camiye asılı olması; yani namazla içli dışlı bulunması ve
Nebi’nin anlayışıyla namaza şehvet hissiyle bağlanması âdeta onun bir namaz
âşığı kesilmesi, kesilmesi ve namazın, o şahıs için göz aydınlığı hâline gelmesi,
cephede nöbet bekleyen insanın ameline denk ve müsavi tutulmuştur.



Bu hadisle ilgili mülâhazalarımıza kısa bir hulâsa getirecek olursak: İkisi
daha ziyade davranışlarla, diğeri de niyetle alâkalı öyle üç şey ki, duygu ve
düşünce itibarıyla insanı bir çeper içine alıyor,

ِتاَّئِیَّسلا َنْبِھْذُي  ِتاَنَسَحْلا  َِّنإ 
“Şüphesiz iyilikler kötülükleri siler-süpürür götürürler.”341 inşirah-bahş

fermanı gereğince, onu geçmişteki günahlarından arındırıyor ve geleceğin
muhtemel hatalarına karşı da, ibadet aşkı, Hak’la irtibat ve niyet gücüyle teçhiz
edip savaştırıyor.

Birincisi; su ve hava unsurlarının rahat abdest almaya müsait olmadığı;
suyun da, havanın da soğuduğu veya nedretinden dolayı suyun, abdeste sarf
edilmeyecek kadar kıymetlendiği durumlarda –tabiî, hayatî ve zarurî ahval
müstesna– özene özene abdest almak, çok derin bir hulûs, ciddî bir sevap hırsı
ve alabildiğine bir kulluk iştiyakı ister ki, yerine getirebilsin.

Eğer bir insan bütün bu derinlikleri göstermenin ifadesi olarak, en ağır
şartlar altında abdest alabiliyorsa, gönlü mamur ve O’nunla irtibatlı demektir.
Zaten –buradaki “cihet-i câmia” da irtibattır– böyle aydınlık bir dünyada,
lekeler kıymık kıymık gidip ruhun derinliklerine saplansalar bile, kat’iyen
kalıcı olamazlar. Abdestin, vücudun elektriğini dengelemesi.. insanın abdestle
büyük ölçüde streslerini yenmesi.. ve ruhun günde beş defa metafizik güçle
yenilenmesi bizim için mahfuz ve müsellem olmakla beraber, mevzuun
çerçevesini aştığı için geçiyoruz...

İkincisi; bir mânâda miraç.. ve Allah’a ulaşma yolunda gidip gelip
mescitlerin yollarını aşındırma. Bedenin zindeleşmesi ve fizikî gücün
korunması mahfuz; ruhun, idrakleri aşan neşvelerle şahlanması, kalbin, daha
namaza girmeden namaz mülâhazalarına dalması, tam Allah huzuru sayılan
mühim bir ibadet için gerekli konsantrasyonun sağlanması ve “çokça adım”
sözüyle ifade edilen bu uzun yolda ayrı ayrı buudlarda değişik mülâhazalara
dalınması, dalınıp başkalaşılması ve bu başkalaşmalar içinde kara geçmişlerin
nedametlerle silinip, iniltilerle ak’a boyanıp aklanması, hayrın, yeni hayırlara
vesile olması mânâsında öyle salih bir dairedir ki –fasit daire karşılığında
kullanıyorum– bu dairede seyahate azmetmiş birinin geçmişi, اَم ّللا  ُهٰ ََكل  َرِفْغَي  لِ

َكِبْنَذ ْنِم  َمَّدَق  Neticede Allah senin geçmiş günahlarını yarlığayacak.”342“ تَ

beyanından nebean eden vefaya; geleceği de َ رََّخَأت اَمَو   “Gelecek günahlarını
da...”343 hısn-ı hasînine emanettir. Onun içindir ki, bu seyahatin her menzilinde



gözler, َاياـَطَخْلا ِِهب  ّللا  ُهٰ ُو  حَْمي  ile açılır-kapanır, gönüller de ِتاَجَرَّدلا ُعَفَْريَو بِِه 
bişaretiyle coşar...

Üçüncüsü; âşığın vuslat bekler gibi namaz vakitlerini beklemesi ve o
mübarek vakitleri, tıpkı “evkat cetveli” gibi kullanarak, hayat ve faaliyetlerini
ona göre tanzim etmesi, öyle tasavvurları aşan bir zaman anlayışıdır ki; insan o
sayede, amellerin belli zaman dilimlerine dağılmasından meydana gelen
boşlukları, ancak böyle bir niyet buuduyla doldurabilir, namazdaki huzuru ve
Hakk’a yakınlığı namaz dışına da taşıyabilir ve bütün dünyevî meşgalelerini
Allah’la irtibatlandırıp hepsini ibadet hâline getirebilir. Bu itibarladır ki,
sınırlılığı içinde niyet sayesinde sınırsızlaşan pek çok ibadet gibi, intizar
ruhuyla kılınan namaz da, aynen maddî-mânevî cihad gibi ٌطَاب sözüyle insanın ِر
Rabbiyle münasebetinin unvanı olmuştur.

Bu da, abdest ufkunda tüllenip, namazla semavîleşen mü’minin aydınlık
dünyasından, küçük bir kesit takdim etme adına, yine O’ndan, alabildiğine kısa
fakat derin, oldukça az kelime fakat şümullü bir söz örneği...

Sözü daha fazla uzatmadan O’nun başka bir nurlu beyanına intikal etmek
istiyorum. Bu defaki bir kudsî hadis:

15. Salih Kullara Sürprizler
Buhârî ve Müslim’in rivayet ettiği bu hadiste Cenâb-ı Hak şöyle

buyurmaktadır:

ٍرََشب ِبْلَق  َىلَع  ََرطَخ  َالَو  ْتَعِمَس  ٌنُذُأ  َالَو  َْتأَر  ٌنْیَع  اَم َال  َنیِحِلاَّصلا  َيِدَابِعِل  ُتْدَدَْعأ 

“Ben salih kullarıma, ötelerde öyle şeyler hazırladım ki, ne göz görmüş,
ne kulak işitmiş ne de kimsenin hayaline gelmiştir.”344

Hadiste bir sürprizden bahsedilmektedir. İnsan orada, beklemediği şeylerle
hem de beklemediği bir anda karşı karşıya gelecektir. Gerçi Kur’ân’da,
Cennet’e ait bazı nimetler anlatılmaktadır. Ancak bu, onlara sadece ad ve
unvan, yaklaşma ve bir mirsad-ı tefekkürdür. Yoksa dünyada iken onların
hakikatini kavramak mümkün değildir.

İbn Abbas (radıyallâhu anh) اًِھباَـشَتُم ِبِه  اوـُتُأَو   “Onlara, benzer şeyler
verildi.”345 âyetinin tefsirinde der ki, Cennet’te sizin bildiğiniz nimetlerin
sadece adı vardır.346 Tattığınız zaman, çeşnisiyle, “Bu şuna buna benziyor.”
diyebilirsiniz ama kat’iyen onun aynı değildir. Çünkü Cennet nimetleri de aynen
Cennet’in kendisi gibi, onun ebedî ve bâki oluşuna muvafık yaratılmıştır. Bu



dünyaya ait karpuzu, kavunu, elmayı, armudu orada aramak safdillik olur...
Cennet, sürprizler diyarıdır. Başınızı döndürecek, bakışınızı bulandıracak,

sizi mest ve sermest edip kendinizden geçirecek ve âdeta ne yaptığınızı bilemez
hâle getirecek, içinde her çeşit nimetin dizildiği bir ukbâ panayırıdır Cennet.
Ayrıca, binlerce  sene Cennet hayatı, bir anlık cemalini seyretmeye mukabil
gelmeyen Cenâb-ı Hakk’ı müşâhede de yine Cennet sürprizlerinden. Yani
mü’minler Cennet’e girince orada Rabbilerini müşâhede edeceklerdir. Yoksa
Cenâb-ı Hak, zaman ve mekândan münezzehtir.. o mekân Cennet ve o zaman
Cennet zamanı olsa bile. Evet, salih kullara, Cemalullah’ı seyretme gibi bir
sürpriz de hazırlanmıştır.

“Salih”; arızasız, kusursuz iş yapan demektir. Salihât ise, arızasız-kusursuz
yapılmış işlere denir. Yapılan işlerin salihâta dahil olup olmadığı ise, ancak
ilâhî kıstaslara vurularak anlaşılır. Yani, Allah’ın ölçüleri içinde, namaz nasıl
kılınır, oruç nasıl tutulur, zekât nasıl verilir, cihad nasıl yapılır , iç âlem nasıl
kontrol altına alınır, vicdana nasıl bakılır, ruh nasıl şahlandırılır, irade nasıl
güçlendirilir, his ve duygular nasıl geliştirilir? Bütün bu “nasıllar”, ilâhî ölçü
nasılsa öylece bir değere tâbi tutulur ve öylece değerlendirilir. Bu itibarla,
insanın kendini Allah’ın beyanına göre ayarlaması, akort etmesi ve Cenâb-ı
Hakk’ın hoşuna gidebilecek şekilde sesler çıkarmaya çalışması salihât adına
ilk adım sayılır.

Evet, bir sâzende, çalma faslına geçmeden evvel sazını akort ettiği gibi, siz
de, nezd-i ulûhiyette hoşa gidecek, hora geçecek bir ses çıkarmak istiyorsanız
mutlaka kendinizi Kur’ân’a göre ayarlamalı ve akord etmelisiniz. Ta sesiniz
ötelerde hüsnü kabul görsün. Yoksa yüzünüze bakılmaz! Cenâb-ı Hak, Semî ve
Basîr’dir. Her şeyi görür, her sesi duyar. Ancak, eğer  sesiniz o makama uygun
değilse, sizi dinlemez. Dolayısıyla siz de sesinizi duyuramamış olursunuz.

Bir diğer mânâda salihât; yapılan amellerin, bizzat Cenâb-ı Hak tarafından
gözetildiği ve gözetileceği mülâhazasıyla, özene bezene yapılması demektir.
Öyleyse insan, önüne gelen bütün iyilikleri titizlikle yerine getirmelidir. Çünkü
hangi amelin kurtuluşa vesile olacağı belli değildir. Onun içindir ki Allah
Resûlü, اًئْیَش ِفوُرْع  َمْلا َنِم  َّنَرِقَْحت  ّللا َوَال  َهٰ ِقَِّتا   buyurmaktadır. “Allah’tan kork
ve hiçbir mârufu küçük görme.”347

Ayrıca mevzuubahis ettiğimiz hadiste: “Benim salih kullarıma” mânâsına
َنیِحِلاَّصلا َِي  دَابِعِل  denilmektedir. Demek ki salihât onları Allah’a yaklaştırmış



ve Allah tarafından sevilen sevgililer hâline getirmiştir. Başka bir hadis-i
kudsîde ise Allah tarafından sevilenlerin durumu şu şekilde anlatılmaktadır:

ُشِطَْبي يِتَّلا  ُهََديَو  ِِهب  ُرِصْبُي  يِذَّلا  ُهَرََصبَو  ِِهب  ُعَمَْسي  يِذَّلا  ُهَعْمَس  ُتْنُك  ُهُتَْببَْحأ  اَِذإَف 

اَِھب يِشَْمي  يِتَّلا  َُهلْجِرَو  اَِھب 

“Artık onu sevdim mi, onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen
ayağı olurum.!”348

Yani, kul, salihâtla Allah’a öyle bir yakınlık kazanır ki, tamamen O’nun
boyasıyla boyanır.. ve artık o, gassalın elindeki meyyit hâline gelmiştir; onu
sağa sola evirip çeviren hep Cenâb-ı Hak’tır. Bu ne tatlı bir cebirdir ki, Rab
onu doğruluk istikametinde sevk etmektedir. Gayri böyle bir insanın ilâhî bir
lütuf eseri olarak Hak’tan yüz çevirmesi söz konusu olmasa gerek. Çünkü o,
“Benim kullarım” denilebilecek noktayı tutmuş ve mukarrabîne dahil
olmuştur.. ve zaten böyle biri: “Tut beni Allahım! Tut ki, edemem Sensiz.” der,
inler.

O, iyi ve güzel olan hemen her şeyi yapar ve yaptığı her şeyde de kurtuluşuna
vesile arar. Zira o, hangi amelin kurtaracağını bilmediğinden dolayı, önüne
gelen hiçbir iyiliği kaçırmaz. Yaptığı bütün bu ameller ahirete bir sürpriz
paketi olarak gider ve bir gün Cennet’e girdiğinde, bu paketler onun önünde bir
bir açılır ve ona gözlerin görmediği, kulakların işitmediği sürprizleri yaşatırlar.

Bazen, bir köpeğe su vermenin dahi insanı Cennet’e ehil hâle getirdiği ve
getireceği, bazen de bir kediyi susuz bırakmanın Cehennem’e sebep olduğu ve
olacağı349 hakikatini nazara alarak diyoruz ki; Cennet de, Cennet’te verilecek
de bütünüyle sürpriz şeylerdir.

Hem, insan ancak gözünün gördüğü, kulağının duyduğu, hayalinde
canlandırabildiği şeyleri bilebilir. Hâlbuki, insan sınırlı olduğu gibi, bu
duyguları da sınırlıdır. Dolayısıyla bu duygular vasıtasıyla ancak sınırlı olan
şeyler idrak edilebilir; sınırsız bir âlemdeki nimetleri, bunlarla tartmak
mümkün değildir.

“İdrak-i meâlî bu küçük akla gerekmez
Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.”
(Ziya Paşa)

Diğer bir tevcih de şu olabilir: Cenâb-ı Hak yapılan iyiliklere bazen on,
bazen yüz, bazen yedi yüz, bazen yüz bin, bazen bir milyon, bazen de sayısını



ancak kendisinin bileceği mükâfat verir. Hiçbir kul, kendisine nasıl bir mükâfat
verildiğini bilemez. Ahirette ise, amellerinin karşılığı böyle tasavvurlar üstü
sürpriz olarak önüne çıkınca, şaşırır kalır ki, böylece onun hayalinden dahi
geçmeyen şeyler, birer hakikat olur.

İşte bu kadar derin hakikati, birkaç kelime ile anlatıveren Allah Resûlü,
bizim idrakimizin kavrayış cidarlarını zorlayan bu sözleri, hiç düşünmeden,
âniden ve irticalî olarak söylemiştir. Sadece şu söz dahi, O’nun nasıl bir idrak
üstü fetanete sahip olduğunu ispata yeter... Ancak biz, O’ndan bahsetmenin
verdiği ledünnî hazdan vazgeçemediğimizden, hiç olmazsa birkaç sözünü daha
nakletmeyi düşünüyoruz.

16. Cennet Mekârih Cehennem Şehevâtla Kuşatılmıştır
Yine Buhâri ve Müslim’in rivayet ettiği bir hadislerinde Efendimiz şöyle

buyurmaktadır: ِتاَوَھَّشلاــِب ُرا  َّ نلا ِتَّفُحَو  ِهِراــــَكَمْلا  بِ ُةَّنَجْلا  ِتَّفُح   “Cennet
çepeçevre nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle sarılmış, Cehennem de (bedenî
arzu ve iştihâları kabartan) şehevâtla...”350

Cehennem şehvetlerle örtülü, şehvetler bohçasında dürülü ve şehvetler
atmosferine açıktır. Cennet ise, aklın zâhirî nazarına göre nâhoş şeyler ve
mekârih ile perdelidir. Her şeyi maddede arayanların gözüne, Cennet’lere
uzanan yollardakiler hiç de güzel görünecek türden şeyler değildir.

Esasen, hem Cennet hem de Cehennem, bizler için nimettir. Zira istikameti
bulmada, birisinin teşvik edici, diğerinin de ürkütücü rolü vardır. İnsan,
Cennet’in teşvik edici yüzüne bakınca hep oraya girebilmek için çalışır;
Cehennem’in abûs çehresini görünce de, ona düşmeme gayretiyle Cennet’e
doğru şahlanır. Böylece, her ikisi de bizim için rahmet olur.

Ancak, Cenâb-ı Hak, hem Cennet’i hem de Cehennem’i birer bohçaya
sarmış, bunları insanların amel pazarına takdim buyurmuştur. İnsan kendisine
verilen iradeyle bunlardan birini tercih etme durumundadır. İrade ölçüsünde
isteyen, “said” olur Cennet’e talip çıkar; isteyen de “şaki” olur, Cehennem
yoluna girer.

Evet, Cehennem’in etrafında, şehvetten bir atmosfer vardır ve Cehennem
böyle bir atmosferle sarılı bulunmaktadır. Bu atmosfer, dıştan çok cazip
görünmektedir; yeme, içme, yatma, nefsin hoşuna giden her şeyi elde etme ve
cismaniyet itibarıyla tatmin olma gibi insanın arzularına seslenebilecek ne
varsa, hepsi Cehennem’i saran bir haliçe ve bir kanaviçe gibidir. Hâsılı,



Cehennem yolu insanın cismaniyetini gıcıklayan bir şehvet mozaiğidir.
Cennet ise, etrafı mekârihle sarılı bir sadeftir; abdest almak, namaz kılmak,

hacca gitmek, zekât vermek, cihad etmek, Allah yolunda zorluklara katlanmak,
yer yer cemiyet içinde bir parya muamelesine tâbi tutulmak, her türlü insanî
haklardan mahrum bırakılmak, hapishane hapishane dolaştırılmak, sadece
“Rabbim Allah” dediği için dayak yemek, sürgüne gönderilmek ve ademe
mahkûm edilmeye kadar daha bir sürü aklın zâhirine göre kerih görünen şeyler.
Evet, Cennet’i de işte bunlar kuşatmış ve o da böyle bir atmosferle muhât
bulunmaktadır. Dıştan bakanlar, hep bu perdelere takılır kalırlar. Perdeler
itibarıyla ise, Cehennem iç gıcıklayıcı, Cennet de ürperti verici bir durumdadır.
Onun içindir ki, insanların çoğu işin dış yüzüne bakmış ve aldanmışlardır.
Dolayısıyla Cehennem’in tâlibi çok, Cennet’in tâlibi ise oldukça azdır.

İnsanların çoğu küçük hesaplar peşindedir. “Namaz iyidir, fakat günde beş
defa kılmak bana zor geliyor.” diyen bir insan, namazdaki çok küçük
meşakkate takılıp kalmıştır. Kışın abdestin zorluğu, bazılarını yolda
bırakmıştır. Hâlbuki, yukarıdaki hadiste gördük ki, aynı abdest, onun bu küçük
sıkıntısına katlanan bir başkasını adım adım Cennet’e yaklaştırmaktadır.
Oruçta, zekâtta, hacda, cihadda da aynı şeyleri düşünmek mümkündür. Akılları,
akıllı davranmalarına mâni olan niceleri, bu küçük engel ve engebeler
karşısında gereken sıçrayışı yapamamakta ve Cennet’in etrafında seyrettiği
mekârih, onların oraya girmelerine mâni olmaktadır.

Cehennem ise, basit hevesleri kendisine tuzak yapmış bir cadıdır. Çoğu
kimse, biraz sonra hayatına mâl olacağından habersiz tıpkı sineklerin bala
koşması gibi, bu zehire koşmaktadır. Evet, şehvet, onlar için zehirli bir baldır.
Bu insanları, etrafında döne döne yanıp mahvolacağı ateşe doğru giden
kelebeklere de benzetebiliriz; Cehennem’in etrafını saran şehevâta doğru
akılsızca gider ve kendilerini Cehennem’de bulurlar. Gördükleri perdenin
verâsını tam kestiremediklerinden Cehennem’e perde olan şeyler, onların
cismaniyetlerini kamçılar ve onları kendine doğru cezbeder.351

Hayat yolunda, yolların ayırımındaki Zât’la (sallallâhu aleyhi ve sellem)
tanışan, O’ndan aldığı mesaja göre yön ve yol takip eden, kalbi hakikate
uyanmış insanlar ise, Cennet yollarının sağını-solunu tutan mekârihin içyüzünü
anlayıp kat’iyen zâhirine kanmazlar. Zira onların vicdanlarında bir nüve
hâlinde bulunan Cennet her an inkişaf etmekte ve onların ruh dünyalarını
sarmaktadır. Başkaları Cennet’i dışarıda ararken, onlar dünyada dahi, içlerinde



buldukları bu cennetle âdeta safâ sürmektedirler. Hâlbuki, dünyanın maddî
cennetinde yaşayanlar, onların vicdanlarında yaşadıkları cennetin tek
dakikasını dahi hatta bütün bir hayat boyu yakalayamazlar. İman, içinde cennet
taşıyan bir nüve, küfür ise, içinde cehennem taşıyan ayrı bir tohumdur. Bunlar
ötede gelişip dal budak salacak ve hakikî mânâda bir Cennet ve Cehennem’e
inkılâp edecektir. Demek ki, mü’min dünyada dahi Cennet hayatı yaşamakta,
ama yaşadığı şeyler zâhiren mekârih gibi görünmektedir.

Cennet’e ulaşma iştiyakıyla çırpınan ruhlar, her menzili ayrı bir saadet bu
yolda, çok defa, ruha rağmen nefsin hoş karşılamayacağı abdest, namaz, oruç
gibi bedenî ibadetlerin getirdiği sıkıntılar; zekât, sadaka ve diğer vergi türleri
gibi oldukça ağır mükellefiyetler; hac ve cihad gibi malî ve bedenî
sorumluluklara katlanırlar. Ama bu sorumluluklar, bazıları  için bu yolu âdeta
yürünmez hâle getirir.. bu yolda kimileri abdeste, namaza, kimileri açlığa
susuzluğa, kimileri mal-can sevgisine, kimileri de bunların birkaçına birden
takılır kalır da, dört adım ötede bütün debdebe ve ihtişamıyla onu bekleyen
Cennet’e ulaşamaz.

Evet, Cennet, yukarıda birkaçını zikrettiğimiz, yüzlerce mükellefiyet ve
sorumluluğun öbür ucunda, dünya kadar engel ve engebelerle muhât, zirve bir
dünya ve her türlü mutluluk tasavvurlarını aşan rengârenk bir rüyalar ülkesi ise,
–ki öyledir– buna karşılık Cehennem de, nefsi coşturan, bedenî arzuları
şahlandıran yığın yığın istek, iştiha ve şehvetlerle, ebed yolcularının önünü
kesmiş; bedene ait her türlü arzu, iştiha ve şehveti köpürten, şişiren, her zaman
zayıf ruhların dikkat nazarlarını üzerinde toplayabilen ve kara delikler gibi
semtinden geçenleri o müthiş “ile’l-merkez: merkez çekim” gücüyle cezbedip
bağrında eriten bir gulyabaniler gayyasıdır.

Cehennem’in o süslü hicap ve fânusuna bakıp büyülenen ve kendini o
gayyaya salan, Cennet’in de sırf perde önünü müşâhede edip o ebedî mutluluk
diyarından ve o sürprizler âleminden ürküp geriye duran nice insan vardır!

Evet, işin aslına bakılacak olursa, Cennet’i duyup bilenlerin ona
iştiyaklarının olmaması, Cehennem’i tanıyanların da ona yaklaşmaları
düşünülemez. Ne var ki, sırr-ı teklif, gaybe iman ve dünyadaki imtihan
gerçeğinden ötürü Cennet, mekârihten bir nikaba, Cehennem de şehvetten bir
fistana bürünüp insanların karşısına öyle çıkmışlardır.

Şimdi gel, Peygamber sözündeki kuvvet, büyü ve muhtevaya bak ki, upuzun
iki muazzam ve müthiş yolu, bütün saadetleri, bütün muhâtaralarıyla beraber,



götürüp ürperten veya inşirah veren iki kat’î neticeye bağlıyor, hem de her
işinde olduğu gibi “a’zamî tasarruf” prensibine uyarak bu devâsâ meseleleri
anlatmada da sadece dört-beş kelime kullanıyor.

Burada –istidradî olarak– şunu da hemen ifade edeyim ki, biz, mevzumuz
itibarıyla, Efendimiz’e ait bu mübarek sözlerin, sadece birer söz pırlantası
olduğu yönüne işaret etmekle yetinmek istiyoruz. Yoksa, bu ve benzeri
hadislerin, belâgat ve dil bakımından bize anlattığı daha nice nükteler var..! Bir
de bu yönüyle Allah Resûlü’nün mübarek sözleri incelenebilseydi, kim bilir
daha ne mânâ hevenklerine şahit olunacaktı! Ancak bu husus, tamamen ayrı ve
müstakil bir mevzu olması sebebiyle o kapıyı şimdilik açmayacağız.

17. Üç Hak: Allah, Devlet ve Din Hakkı
Bir başka hadisi, İmam Tirmizî naklediyor:

ْنَم ُهَِّنإَو  ٌّيَِشبَح ، ٌدْبَع  ْمُكَْیلَع  َرََّمَأت  ْنإَو  ِةَعاَّطلاَو  ِعْمَّسلاَو  ّللا  ِهٰ ىَوْقَِتب  ْمُكیِصوُأ 

َنيِدِشاَّرلا ِءاََفلُخْلا  ِةَّنُسَو  يِتَّنُِسب  ْمُكَْیلَعَف  اًرِیثَك  اًفَِالتْخا  ىََریَسَف  ْمُكْنِم  ْشِعَي 

ٌَةلَالَض ٍةَعِْدب  َّلُك  َِّنإَف  ِروُمُْألا  ِتَاثَدْحُمَو  ْمُكاَِّيإَو  .ِذِجاَوَّنلِاب  اَھَْیلَع  اوُّضَع  َنّیِيِدْھَمْلا 

“Size Allah’tan korkmayı tavsiye  ediyorum.. ve başınızda bulunan siyahî
bir köle dahi olsa, dinleyip itaat etmeyi de. İçinizden ömrü olanlar, ileride
pek çok ihtilaflar görecektir. Siz, benim yolumu ve raşid halifelerin yolunu
yol edinin ve bu yolu, azı dişlerinizle tutar gibi sımsıkı tutun. Bid’atlardan
ise sakının. Muhakkak her bid’at dalâlettir.”352

Burada Allah Resûlü, üç haktan bahsediyor. Birincisi, takva ki, Allah
hakkıdır. İkincisi, dinleyip itaat etmek ki, o da devleti idare edenlerin hakkıdır.
Üçüncüsü ise, sünnete sımsıkı sarılma ki, dinin hakkıdır.

Takva, vikaye kökünden gelen bir kelimedir. Bir bakıma o, şeriat-ı fıtriyenin
prensiplerine riayet ederek Allah’ın himayesine girme ve böylece şeriat-ı
fıtriyenin kanunlarına karşı da korunma demektir.

Başınıza seçtiğiniz insan, yani sizin seçerek başınıza getirdiğiniz kişi, saçları
kıvırcık siyahî bir köle dahi olsa, onu dinleyip itaat etmek şarttır. Bu,
demokrasiler üstü bir demokrasidir. İnsanların bir türlü ulaşamadığı ve böyle
giderse uzun bir süre daha ulaşamayacağı bir demokrasi ki tam on dört asır
evvel bu şekilde dile getirilmiştir. Ancak, bir nebi eliyle gelen bu sisteme
demokrasi demek de doğru değildir. Zira, dünyada hiçbir demokrasi anlayışı,
bu ufka ulaşabilmiş değildir. En modern ve medenî görünen ülkelerde dahi,



böyle bir anlayış ve düşünce henüz yerleşmemiştir. Hâlâ siyahları insan kabul
etmeyen ülkeler vardır. Hâlbuki İslâm, eğer insanlar böyle birisini başlarına
kendi arzularıyla getirirlerse ona itaat etmeleri gerektiğini asırlarca evvel
beyan buyurmuştur. Ayrıca burada, hilafete giden yolun herkese açık olduğu
hususuna da dikkat çekilmiştir. Halk arzu eder ve isterse, bir siyahîyi de başa
getirebilir. O başa geldikten sonra da herkes ona itaat etmek mecburiyetindedir.
Önemli olan, kimin seçildiği değil, sevâd-ı a’zamın kimi seçtiğidir.

ُْم كَنيِد ْمـَُكل  ُتـْلَمْك  أَ َمْوـَیَْلا   “Bugün dininizi tamamladım.”353 mealindeki
âyetle din tamamlanmıştır. Artık söylenecek hiçbir söz kalmamıştır. Dinin içine
yeni bir şey sokulamaz. Zira dine girecek her bid’at, bir sünnetin öldürülmesi
demektir. Onun için de, Allah Resûlü ve O’nun Raşid Halifelerinin sünnetine
sımsıkı sarılmak icap etmektedir. Bu sarılma ellerle değil, dişlerle olacaktır.
O’nun sünneti, bir tali’ kuşudur. Avlanacaksa o avlanmalı ve elde tutulmalıdır.
Ayrıca Allah Resûlü’nün sünneti, başkalarına  ağızla anlatılacaktır. Bir de
sünnete dil uzatanlara, diş gösterilecek, onların sünnet hakkında uluorta
konuşmalarına meydan verilmeyecektir...

Burada derme-çatma söylemeye çalıştığımız bu hususları, O Beyan
Sultanı’ndan dinleyip anlama imkânımız olsaydı, kim bilir hayal dünyamıza ne
zenginlikler akacaktı! O’nun sözlerinde açılan her yaprak, bize apayrı mânâlar
fısıldayacaktı. Biz de O’nun sözünün ardından O’nu tasdik mânâsına َقَدَصَف

ّللا ِهٰ ُلوُسَر   “Resûlullah doğru söyledi.” diyecektik.. ve diyoruz da.
Nasıl demeyelim ki, O’nun sözleri, bir adım daha atsa, Kur’ân’ın i’caz

semasına yükselecektir.

18. Bir Delikten İki Kere Isırılmak
Buhârî ve Müslim’in beraberce naklettiği bir hadiste Efendimiz: ُغَدـْلُي َال 
ِنَْیت َّ رَم ٍدـــِحاَو  ٍرْحُج  ْنــِم   ُ نِمْؤُمْلا  “Mü’min aynı delikten iki defa sokulmaz,

ısırılmaz.”354 buyurmaktadırlar.
Geleceğin siyasilerini çok yakından ilgilendiren bu hadis üzerinde fazla bir

şey söylemeyecek ve sadece işaret kabîlinden bazı şeylerle iktifa edeceğiz.
Gelecekte kendi kültürüne uyanmış, kendi dünyasını yine kendi dünyasında

arayan aydınlık ruhlar, ışık ordusu, bu hadis üzerinde tekrar tekrar durup
düşünmeli ve bütün iç ve dış siyasetlerini, bu hadisten alınacak dersler üzerine
oturtmalıdırlar; o zaman, muvaffakiyete götüren önemli bir yolu bulmuş
sayılırlar. Yoksa siyasî platformdaki aldanma  ve aldatmalar hiçbir zaman eksik



olmaz ve insanımız hep aldatılmış ve aldanmış olur.

19. İnsanlar Madenler Gibidir
Geleceğin terbiyecileri de, yine Buhâri ve Müslim’in rivayet ettikleri şu

hadis üzerinde çalışmalar yapmalıdırlar. Allah Resûlü buyuruyor: ُنِداَعَم  ُ ساَّنَلا
اوُھُقَف اَِذإ  ِمَال  ْ سِْإلا ِيف  ْمُھُراـَیِخ   ِ ةَِّیلِھاَجْلا ِيف  ْمُھ  ُ رَایِخ ِبَھَّذـلاَو  ِةَِّضف  ْ لا ِنِداَعَمَك 

“İnsanlar, aynen altın ve gümüş madenlerine benzerler. Cahiliyede hayırlı
olanları, İslâm’a girip, onda derinleşip (onu hazmettiklerinde) yine en
hayırlıdırlar.”355

Bu ifadeleriyle Efendimiz, sanki bütün pedagog ve psikologları önüne alıyor,
onlara şu dersi veriyor:

İnsanları terbiyede, onların karakterlerini tespit çok mühimdir.
Fizyonomileri, insanların ruh dünyalarını ele verir. Öyleyse evvelâ, her insanın
ruh dünyası anlaşılmalı, daha sonra da her insan eritilebileceği potaya konarak
eritilmelidir. Terbiye, bir mânâda ona şekil vermektir. Şekil vermek ise, ancak
o insanın belli bir potada eritilebilmesiyle mümkündür.

Bilmeden, gelişigüzel yapılmak istenen terbiyenin hiçbir faydası olmayacağı
gibi, büyük zararlara da yol açabilir. Onun için Allah (celle celâluhu) bu işin
başını çeken Zât’a şöyle buyurmaktadır: َىلَع ّللا  ِهـٰ َىِلإ  ۤو  ُعْد َأ ِلِیبَـس  يۤ ِهِذ  هٰ ْلُق 

يِنَعَبَّتا ِنَمَو  َانَأ  ٍةَریَِصب   “De ki: Bu benim yolumdur. Ben ve bana tâbi olanlar,
insanları basiretle Allah’a davet ederiz.”356

Evet, bir dava ve düşünceye davet, basiretle olmalıdır. Basiret, yapılan işin
bilerek yapılması; kime, neye, ne ölçüde davette bulunulacaksa, bunun belli bir
şuurla yapılmasıdır.

Demek oluyor ki, Allah Resûlü, davette kendisine şuur yolunu seçmekte,
ümmetine de böyle bir yolu yeğlemekte.. zaten bunu emreden de doğrudan
doğruya Cenâb-ı Hakk’ın kendisidir.

Kim, kaç derece hararette erir, özünü bulur; kim, hangi potada ele alınır;
kim, nerede imbiklere atılır; kime mekikler nasıl gider-gelir; bunlar ancak
basiretle keşfedilip bilinebilecek şeylerdir.

Cahiliye devrinde, o günün insanları içinde, şuurlu, basiretli, hakperest ve
insaflı olanlar, gözleri hak ve hakikate açılıp İslâm’ı anladıktan ve anlayış
itibarıyla hakikate uyandıktan sonra da yine en hayırlılardan oldular. Zira, altın,
potadan geçtikten sonra yine altın, gümüş ve bakır da, potadan geçtikten sonra
yine gümüş, yine bakırdır ve asla başka madene dönüşmezler. Cahiliye



devrinde madeni altın olanlar, İslâm’a geçtiklerinde yine altın olacaklardır;
fakat bir şartla ki, اوُھُقَف اَذ  ,ifadesi bunu anlatmaktadır. Dinde fakihleşmeleri إِ
derinleşmeleri kaydıyla...

Onların bu hâle gelebilmesi için de, elbette bir muallimin, bir mürşidin ve
bir mânâda bir kimyagerin onlara el atıp, potalarda eritmesi gerekmektedir.
Evet, onların vicdanlarına İslâm’ı üflemek, ancak bu şekilde mümkündür; onlar
da fıkha ancak bu şekilde ulaşırlar.

20. Zulüm Cezasız Kalmaz
İşaret etmeden geçemeyeceğimiz bir hadis de Efendimiz’in şu beyanıdır:

اَِذإ َِكّبَر  ُذَْخأ  َِكلٰذَكَو  َأَرَق : َّمُث  ُهِْتلْفُي  َْمل  ُهَذََخأ  اَِذإَف  ِِملاَّظِلل  يِلْمَُیل  َّلَجَو  َّزَع  ّللا  َهٰ َِّنإ 

ٌديِدَش ٌمِیلَأ  ُۤهَذَْخأ  َِّنإ  ٌةَِملَاظ  َيِھَو  ىَرُقْلا  َذََخأ 

“ ‘Allah, zalime mehil verir. Bir de onu yakaladı mı, artık iflâh etmez.’
Sonra da Allah Resûlü sözlerine şu âyetle devam ettiler: ‘İşte Rabbinin
yakalaması böyledir. O, zalim ahaliyi böyle yakalar. Zira O’nun  yakalaması
çok can yakıcı, çok şiddetlidir.’ 357”358

Allah, zalime mehil üstüne mehil verir. Zulmedeni, kendine baş kaldıranı ve
kendisine isyan edeni, hep mehillerle karşılar. Ama bir kere de yakaladı mı
gayri onu iflâh etmez. Demek ki, yapılan şeyler artık gayrete dokunmuş ve bir
son damla gibi bardağı taşırmıştır…

Cenâb-ı Hakk’ın kâinatta câri bazı kanunları vardır. Bunlar asla değişmezler.
ّللا ِهٰ ِق  ْلَخِل َليِدَْبت  âyeti de bize bunu anlatmaktadır. “Allah’ın yarattığında َال 

değiştirmek yoktur...”359 Bu kanunlardan biri de, zalimin Allah’ın kılıcı olma
keyfiyetidir. Efendimiz bu durumu bildirirken: “Zalim, Allah’ın adaletidir.
Onunla intikam alır, sonra da o zalimden intikam alınır.”360

buyurmaktadırlar.
Zal im seyfullah’tır. Haddini bilmezlere Allah, zalimle haddini bildirir.

Sonra da zalimden bir intikam alır ki, siz de şaşar kalırsınız. Zalimler, bugünkü
halleriyle, gemi azıya almış gidiyorlar. Ancak sakın siz bu duruma bakıp
ümitsizliğe düşmeyin. Nice “karye”lere Allah böyle mehil, müddet vermiş ve
âdeta onlara “Yiyin, için, yaşayın!” demiştir; ama bir de bakmışsınız derdest
etmiş ve işlerini bitirmiştir.361

Şöyle etrafınıza ibretle bir bakıverseniz, arz ettiklerimizin müşahhas
manzaralarını siz de apaçık göreceksiniz. Sodom, Gomore ve Pompei, bunun



sadece üç misali... Kim bilir daha adını bilmediğimiz veya onlar kadar ibret
verici olmadığı için unutulmuş daha nice misaller var ki, hepsi de bu ilâhî
kanuna hâl dilleriyle şahitlik yapmaktadır.

Uzağa gitmeye ne gerek var? Bir zamanlar şu üzerinde yaşadığımız
topraklarda bir Devlet-i Âliye vardı. Onun yıkılması, rüyalarda bile görülecek
şey değildi. Kimsenin aklının köşesinden geçmeyen bu yıkılış, bugün ciğerleri
sızlatan acı bir duygu olarak tarihin hafızasına kaydedilmekten kurtulamamıştır.
Bugün, bir avuç insan, Misak-ı Millî ile hudutları çizilmiş bu küçücük ülkede
varlıklarını koruma mücadelesi vermekte.. hatta haricî-dahilî şekavet
cereyanları, onlara bu kadarcık hayat hakkını bile çok görmektedir...

... Ve değişmeyen kanun: “İşte Rabbinin derdest etmesi böyledir..!”  Hakikî
tarihçi ve içtimaiyatçılar, Cenâb-ı Hakk’ın bu değişmeyen kanunundan ve onun
tarih mezarlığındaki misallerinden çok istifade edecekler. Belki de bu
istifadeleri, onların asırlar boyu canlı kalmalarını sağlayacaktır. Biz, yine
ufkumuzu süsleyen O’nun söz cevherine birçok meseleyi havale ettiğimiz gibi,
bu hadisin şerh ve izahını da havale edip, bir başka hadise intikal edelim. Allah
Resûlü buyuruyor:

21. Arş’ın Gölgesinde Yedi Grup
ِةَدَابِعِب َأََشن  ٌّباَشَو  ُلِداَعْلا ، ُماَمَِْإلا  ُهُّلِظ : َِّالإ  َّلِظ  َمْوَي َال  ِّهِلِظ  ِيف  ّللا  ُهٰ ُمُھُّلِظُي  ٌةَعْبَس 

اَقَّرََفتَو ِهَْیلَع  اَعَمَتِْجا  ّللا  ِهٰ ِيف  اَّباََحت  ِنَالُجَرَو  ِدِجاَسَمْلا ، ِيف  ٌقَّلَعُم  ُهُبْلَق  ٌلُجَرَو  ّللا ، ِهٰ

قَّدََصت ٌلُجَرَو  ّللا ، َهٰ ُفاََخأ  ّيِِنإ  َلاَقَف  ٍلاَمَجَو  ٍبِصْنَم  ُتاَذ  ٌَةأَرْما  ُهْتَعَد  ٌلُجَرَو  ِهَْیلَع ،

اًِیلاَخ ّللا  َهٰ َرَكَذ  ٌلُجَرَو  ُهُلاَمِش ، ُقِفْنُت  اَم  ُهُنیَِمي  ََملَْعت  ىَّتَح َال  اَھاَفَْخأَف  ٍةَقَدَِصب 

ُهاَنْیَع ْتَضاَفَف 

“Allah yedi kimseyi, Kendi zıllinden başka sığınak olmayan (kıyamet)
gününde, zılli altında himaye buyuracaktır. (İlki) âdil imam, (ikincisi)
ömrünü ibadet neşvesi içinde geçiren genç, (üçüncüsü) mescitlere dilbeste
olan kimse, (dördüncüsü) Allah için birbirlerini sevip, Allah için bir araya
gelen ve Allah için birbirinden ayrılan iki insandan her biri, (beşincisi)
makam ve cemal sahibi bir kadının talep ağında (nefsine başkaldırıp) “Ben
Allah’tan korkarım!” diyen adam, (altıncısı) solundakine infak ettiği şeyden,
sağındaki bir şey hissetmeyecek şekilde sadakasını gizli eda eden, (yedincisi)
yapayalnızken Allah’ı anıp da gözleri yaşlarla dolan.”362

İşte, her biri insan iradesi açısından başlı başına birer önem arz eden



yukarıdaki hususlar ki, bunların bazısı, îfası çok zor ve çetin işler, bazısı da
ruha ciddî birer çelme sayılan ağlardır. İnsan bu ağların bazılarından kurtulsa
da, her an diğerlerine takılma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Ancak Allah’ın
himaye ve inayetiyle aşılabilecek olan bu öldürücü tuzaklardan sıyrılabilme ve
insan takatini zorlayan hatta bazen onu aşan bu çetin sorumlulukları başarıyla
yerine getirebilme de, yine o inayet ve himayeyi celbin en güçlü, en makbul
vesilesi sayılan, iradenin hakkını verme ve Allah’la sımsıkı irtibatta bulunma
dinamikleriyle olabilir...

İşte, yukarıya aldığımız Peygamber sözü bize, her zaman iradesiyle var
olabilmiş ve Allah’la irtibattaki gücü ortaya koymuş kudsîler cemaatinden
böyle bir kesitle, ötedenberi ütopyalarda aranan, aranıp da bir türlü
bulunamayan vicdan topluluğunu sunmakta ve onları yakalama mevzuunda
içlerimizi arzu ile doldurup gönüllerimizi şahlandırmakta...

Evet, güneşin bulutların yerini alıp her yanı kavurduğu, beyinlerin kaynayıp
terlerin gırtlağa ulaştığı ve sebeplerin bütün bütün iflas edip her şeyin insanın
aleyhine döndüğü o gün, Hakk’ın himaye ve inayetinden başka gölge olmayacak
ve olamaz da. Bu gölgenin Arş gölgesi veya başka bir şey olması önemli değil,
önemli olan, bildiğimiz düzenin değişmiş, kıstasların altüst olmuş, arz u
semanın başkalaşmış olmasıdır.

Bu müthiş günde, kimsenin kimseye destek olamayacağı, himaye ve
iltimasların hiçbir işe yaramayacağı muhakkak. Seslerin kesildiği, canların
gelip gırtlaklara dayandığı, başların dönüp bakışların bulandığı o gün, kim kimi
koruyabilir ki..?

Evet, işte böyle bir günde tek sığınak vardır; o da Allah’ın himayesinin
gölgesidir ve bu gölgeden yararlanacak olanlar da:

a– Dünyada sorumluluğunun şuurunda olan ve uhdesine aldığı emanetlere
riayetle hak, adalet ve istikameti temsil eden lider ve devlet reisi.

b– Nefsanîliğin en azgın olduğu dönemlerde, bedenî ve cismanî arzularına
rağmen, kendini Hakk’a kulluğa adamış delikanlı.

c– Kulluk arzusu ve neşvesi, cismanî isteklerinin önünde ve kalbi sürekli
mescitlerde atan ibadet eri.

d– Birbirlerini Allah için seven; bir araya geldiklerinde Allah için bir araya
gelen, ayrılırken de Allah için ayrılan, Hak rızasını, Hak sevgisini mihrap
edinmiş muhabbet fedaileri.



e– Hayatını hep “mehâfetullah” ve “mehâbetullah” kuşağında sürdürebilen,
iffet ve ismetini muhafazada fevkalâde hassas, şehevanî isteklerine karşı
alabildiğine kararlı ve nefsin fena tekliflerini, “Ben Allah’tan korkarım!”
düşünce ve çığlıklarıyla savabilen babayiğit.

f– Allah’a karşı sadakat ve vefasının remzi olarak, dişinden, tırnağından
artırıp Hak rızası için infak ettiği malını, kıskançlığa varan bir ruh hâletiyle,
Allah’tan başka kimsenin bilmesini arzu etmeyen.. hem öyle etmeyen ki, sağına
infak ettiğini solundakinden saklamaya çalışan ihlâs ve civanmertlik kahramanı.

g– Yalnızlık anlarını tefekkür ve murâkabe ile buudlaştıran, yer yer gönlünde
bestelediği duygularını gözyaşlarıyla seslendiren, her zaman irade gücünü
Allah’tan alan ve bir dalgakıran mahiyetindeki o müthiş iradesiyle mâsiyet
arzularını kırıp darmadağınık eden his ve gönül erleridir.

Evet, başka hadislerde de ifade edildiği gibi, adaletle hükmeden hâkimin
ötede nurdan minberler üzerine kurulup Hakk’ın ard arda gelen iltifatlarını
yudumlaması;363 gençliğinde, gençliğini aşmış delikanlının Hakk’ın hoşnutluğu
ile mükâfatlandırılması;364 hayatını mescid-ev-iş yeri arasında bir dantela gibi
örmeye muvaffak olmuş ibadet erinin ilâhî himayeye alınması;365 kâinata
“mehd-i uhuvvet” nazarıyla bakıp, ömürlerini, Allah için severek, sevilerek
geçirenlerin mahşerde ilâhî muhabbetle mükâfatlandırılmaları;366 dünya
hayatını mehâbet ve mehâfet atkıları üzerinde örgüleyen gönül insanının ötede
korktuğundan emin bulunması;367 sadakasını, sadakat nişanesi ölçüsünde tediye
eden vefa erinin, o En Vefalı’dan, tasavvurlar üstü mukabeleye mazhar
olması,368 nihayet, zâhiri mânâlı, bâtını derin, âlemin kendisini bildiği
yanlarıyla onlara en mükemmel örnek, Dost’la halvetinde de gözyaşlarıyla
O’na içini dökebilen o duygu ve gönül insanının, bütün badireleri aşıp
umduklarına nail olması369 gibi, uhrevî ödüllendirmeleri ifade etmenin yanında,
aynı zamanda ideal bir toplumun kesiti sayılan böyle bir tablo ile mükemmel
bir millet olmanın çerçevesi verilmekte ve insanları ona taşıyacak esaslar
gösterilmektedir.

Bilmem, artık böyle ciltlerle anlatılabilecek derin bir muhtevanın birkaç
satıra sıkıştırılarak, âdeta deryanın damla ile ifadelendirildiğini tekrar
etmemize gerek var mı..?

22. Dünya Bir Gölgeliktir
Bir başka hadis:



اَھَكََرتَو َحاَر  َّمُث  ٍةَرَجَش  َتَْحت  ََّلظَتِْسا  ٍبِكاَرَك  َِّالإ  َایْنُّدلا  ِيف  َانَأ  اَم  َایْنُّدِلل  اَمَو  ِيل  اَم 

“Dünya ile benim ne alâkam var. Ben dünyada, bir ağaç altında
gölgelenip de bırakıp giden bir yolcu gibiyim.”370

Dünya nedir? İnsan fani ve geçici olan şeylere karşı nasıl bir durum
ayarlaması yapmalıdır? Hem insan, bu dünyaya niçin gelmiştir ve nereye
gitmektedir?

İşte felsefenin en birinci mevzuları ve haklarında asırlardır söz söylenen
mevzular.. görüldüğü gibi, Allah Resûlü tarafından çok veciz bir ifadeyle
vuzuha kavuşturulmakta. Başkalarının kitaplık çapta eserlerle, kesin ve net bir
şekilde ortaya koyamadığı bu ve benzeri meseleler, Allah Resûlü’nün lâl ü
güher beyanları içinde, nasıl da en net şeklini almaktadır! Evet, bütün insanlık,
O’nun ifadelerindeki vecizliğe hayrandır...

23. Öncekilere Verilmeyen Beş Şey
َِيل َْتلِعُجَو  ٍرْھَش ، َةَریِسَم  ِبْعُّرلِاب  ُتْرِصُن  يِلْبَق : ٌدََحأ  َّنَُھطْعُي  َْمل  اًسْمَخ  ُتیِطْعُأ 

َِيل ْتَّلِحُأَو  .ِّلَصُیْلَف  ُةَالَّصلا  ُهْتَكَرَْدأ  يِتَّمُأ  ْنِم  ٍلُجَر  اَمُّيَأَف  اًروَُھطَو  اًدِجْسَم  ُضْرَْألا 

ِهِمْوَق َىِلإ  ُثَعْبُي  ُّيِبَّنلا  َناَكَو  َةَعاَفَّشلا ، ُتیِطْعُأَو  يِلْبَق ، ٍدََحِأل  َّلَِحت  َْملَو  ُِمئاَنَغْلا 

ًةَّماَع ِساَّنلا  َىِلإ  ُتْثِعُبَو  ًةَّصاَخ 

“Bana, benden evvel hiç kimseye verilmedik beş şey verilmiştir: Bir aylık
(gibi uzun) bir mesafeden (düşmanın kalbine) korku salmakla (ilâhî) nusrete
mazhar oldum. Yeryüzü bana namazgâh ve sebeb-i taharet kılındı. Bu
itibarla, ümmetimden namaz vaktini idrak eden herkes (bulunduğu yerde)
namaz kılsın! Ganimet, benden evvel kimseye helâl sayılmadığı hâlde bana
helâl kılındı. Ve bana şefaat (hakkı da) verildi. (Yine benden evvel) her
peygamber sadece kendi kavmine gönderiliyordu; ben bütün insanlığa elçi
olarak gönderildim.”371

Allah’ın küllî mânâda herkese, hususî mânâda da her ümmet ve her nebiye
ayrı bir lütfu, ayrı bir ihsanı olmuştur:

Hz. Âdem ve evlâdına, safvet ve esmâya mazhariyet; Hz. Nuh’a, mücadele,
kararlılık ve azîmet; Hz. İbrahim’e, pek çok nebiye baba olma mazhariyeti,
tevhid aşkı ve hillet; Hz. Musa’ya, talim, terbiye, içtimaî ilimler ve içtimaiyatta
dirayet; Hz. İsa’ya, beşerî münasebetlerde yumuşaklık, sabr u tahammül,
müsamaha, şefkat ve muhabbet; zaman ve mekânın efendisi Hz. Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ve O’nun ümmetine ise, enbiyâ-i sâlifeye



lütfedilen hususlara ilâve olarak irade, hikmet, muvazene, telif, terkip gibi
mükemmellik ve cihanşümul olmanın özellikleri bahşedilmiştir.

Bu itibarla, İslâm dininin, diğerlerine nisbeten daha külfetli, daha mesuliyetli
olmasına karşılık, daha latîf, daha yüksek, daha bereketli ve daha beşerî olduğu
söylenebilir. Bu da onun cihanşümul hususiyetlerinden biri sayılır.

Yukarıya aldığımız hadis-i  şerif ise, İslâm Peygamberi ve O’nun âlemşümul
mesajını, daha çarpıcı, daha rengin bir üslûpla ele alır ve gözlerimizin önüne
serer.

Bu âlemşümul din ve âlemşümul davanın Şerefli Mübelliği ve ilk
temsilcileri, bu cihanşümul sistemi dünyanın dört bir yanına taşırken,
vazifelerinin şuurunda ve mesuliyetlerini de müdrik bulunuyorlardı. Topyekün
dünyayı teshîr için cepheden cepheye koşuyor, Allah yolunda cihad ediyor,
öldürüyor, ölüyor; Cennet’e girmeye ve Cemalullah’ı görmeye liyakatlarını
ortaya koyuyorlardı.. gönül verdikleri dava uğrunda hayatı istihkar ediyor; en
az başkalarının yaşama arzusu kadar, Allah’a mülâki olma iştiyakıyla yanıp-
tutuşuyor ve yeryüzü hilafetini gerçekleştirmeye çalışıyorlardı ki, hayatlarını
böyle ötelerle irtibatlı bir yörüngede sürdürenlerle savaşmaya kimsenin gücü
yetmezdi. Yanılarak, bilmeyerek kendilerini  böyle muhataralı bir yola atma
bahtsızlığına dûçâr olanlar da, mesafeleri aşan bir korku ile tir tir titrer ve daha
yolun başında felç olur giderlerdi. Hele bir de iman cephesinin Allah’ı tazimi
dönüp mü’minlerde bir mehâbet hâlini almışsa. Hakikî imanı elde edenler için:

ٍرْھَش َةَریِسَم  ِبْعُّرلا  ِب ُتْرِصُن   ne müthiş bir silah, ne müstahkem bir kale...
Arzın, bu dinin müntesiplerine bir mescid hâline gelmesi, isteyen her

Müslümanın, istediği yerde, mâbede, namazgâha ihtiyaç duymadan ibadetini
eda edebilmesi, İslâm dininin cihanşümul olmasının bir buudu; kıyamete kadar
devam edecek olan cihad vazifesinin, hiçbir şeye takılmadan devam
ettirilebilmesi için ganimetin meşru kılınması ayrı bir buudu.. ötede “şefaat-i
uzmâ” unvanıyla, belli ölçüde herkesin elinden tutularak belli bir selâmet
seviyesine ulaştırılması da ayrı bir buudu.. ve her peygamberin kendi kavmine
hususî elçiliğine mukabil, O’nun bütün insanlara gönderilmesi de, bu işin
sarahat buudu...

Ayrıca bu hadis-i şeriften, herhangi bir tekellüfe girmeden şu hususları
istinbat etmek de mümkündür:

a– Peygamberlik ve onunla gelen mesaj, öyle ilâhî bir mevhibedir ki,



kat’iyen cehd ü gayretle elde edilemez.
b– Bu beş hususiyet tamamen mazhariyet-i Muhammediye olup, başka hiçbir

nebi ve mürsele verilmemiştir.
c– Belli bir mesafeden düşmanların kalbine korku salma, peygamberane bir

hâlin tezahürüdür ve ancak o kuşakta yaşayanlara ilâhî bir armağandır.
d– İbadetin, mâbedlere ve din adamlarına bağlı olmayışı ise bu dinin

cihanşümul bir buudunu teşkil ettiği gibi, her yerde, her zaman Hâlık-mahluk
alâkasıyla Mâbud’la münasebete geçme kolaylığını da ifade etmektedir. Burada
İslâm mesajıyla gelen ve kaydedilmesi yararlı bulunan bir diğer husus da, su
gibi toprağın da temizleyiciliği keyfiyetidir. Bilmem ayrıca İslâm’da
yıkanmanın önemi, suyun temizleyicilik ve hayatiyeti, toprağın istihale
ettiriciliği üzerinde durmamıza gerek var mı..?

e– Ganimetin zatında haram olmadığı, o mevzudaki yasağın zamanla alâkalı
bir imtihan olduğu, Efendimiz döneminde ise, yasağa esas teşkil edecek
hususların aşıldığı veya ortadan kalktığı, hususiyle de, ganimetin en önemli ve
birinci kaynağı olan cihad, 372 ِةَمَاِیق ْ لا ِمْوـــَي  َىِلإ  ٍضاـــَم  ُدا  َ ِهجَْلا  fehvâsınca,
kıyamete kadar devam edecek bir amel olduğu için ganimet, bu işe kendini
adamış olanlara hem bir medar-ı maîşet, hem müşevvik bir prim hem de
düşman cephesini mâlî yönden sarsma, zayıf düşürme, toparlanmalarına fırsat
vermeme bakımından fevkalâde önemlidir.. ve önemli olduğu için de, vacip
olmasa bile, mübah kılınmıştır ve aynı zamanda, i’lâ-yı kelimetullahta önemli
bir esas olan ihlâsa da mâni değildir.

f– Şefaatin hak olduğu.. Allah’ın izniyle herkesin şefaat edebileceği.. ancak,
şümulü, ihatası ve keyfiyeti itibarıyla bir ölçüde herkesi alâkadar eden “şefaat-
i uzmâ”nın (ahiretteki büyük şefaat) sadece O’na lütfedildiği de yine hususiyet-
i Ahmediye’den biri.. tabiî bizim için de iftihar ve sürur vesilesi...

g– Önceki peygamberlerin dar dairede, kavim ve kabilelerine, Peygamberler
Sultanı’nın ise topyekün insanlığa, hatta bütün varlığa elçi olarak gönderilmesi,
dolayısıyla da değişik cemaat ve kabilelere gönderilen peygamberlerin
elçiliklerinin, o cemaat ve kabilelerin devamıyla kayıtlı olmasına karşılık,
bütün varlığı alâkadar eden bu büyük risaletin dünya durdukça sürüp
gideceğine de işaret buyrulmaktadır.

İşte, muhteva ve ifadedeki güç, rasanet ve şümul bakımından çok önemli bir
cihet-i câmia etrafında örgülenmiş ışıktan bir söz dizisi daha..!



24. Mü’min Mesuliyet İnsanıdır
ٍعاَر ُلُجَّرلاَو  ِِهتَّیِعَر  ْنَع  ٌلوُؤْسَمَو  ٍعاَر  ُماَمَِْإلا  .ِِهتَّیِعَر  ْنَع  ٌلوُؤْسَم  ْمُكُّلُكَو  ٍعاَر  ْمُكُّلُك 

ْنَع ٌَةلوُؤْسَمَو  اَھِجْوَز  ِتَْیب  ِيف  ٌَةیِعاَر  َُةأْرَمْلاَو  .ِِهتَّیِعَر  ْنَع  ٌلوُؤْسَم  َوُھَو  ِِهلَْھأ  ِيف 

ْنَع ٌلوُؤْسَمَو  ٍعاَر  ْمُكُّلُكَو  ِِهتَّیِعَر  ْنَع  ٌلوُؤْسَمَو  ِهِّدِیَس  ِلاَم  ِيف  ٍعاَر  ُمِداَخْلاَو  .اَھِتَّیِعَر 

ِِهتَّیِعَر

“Her birerleriniz râî (çoban) ve hepiniz elinizin altındakinden
sorumlusunuz: Devlet reisi bir râî ve elinin altındakilerden sorumludur. Her
fert, ehl ü ıyâlinin râîsidir ve raiyetinden mesuldür. Kadın, beyinin hanesinin
râîsi ve gözetiminde olan şeylerden sorumludur. Hizmetçi, efendisinin
malının râîsi ve elinin altındakilerden mesuldür. Her birerleriniz râî ve her
birerleriniz raiyetinden sorumludur.”373

Râî, herhangi bir şeyi görüp-gözeten, koruyup-kollayan mânâsına gelir.
Çobana “râî” denmesi de, kendine emanet edilen hayvanları en emin, en müsait
yerlerde otlatması, onları kurda-kuşa kaptırmaması, herhangi bir şeye maruz
kaldıklarında onlarla içten alâkadar olması, bu kudsî vazifeyi îfa ederken de
fıtrî safvetiyle, her zaman hasis ihtiraslardan uzak kalabilmesi ve sürüsüne
karşı duyduğu derin şefkat, beslediği engin merhamet hissiyle, onların
elemleriyle müteellim, lezzetleriyle de mütelezziz olması gibi önemli
hususlardan ötürüdür.

Ve işte, bir mânâda devlet reisi ile teba arasında da böyle bir münasebet söz
konusudur. Devlet reisi ve derecesine göre değişik dairelerdeki onun
temsilcileri, ellerinin altındakileri görüp gözetmek, onların elem ve lezzetlerini
paylaşmak, onlara mutlu gelecekler hazırlamak ve onların sıkıntılarını
göğüslemekle sorumludurlar...

Hane reisi ile aile fertleri arasında da aynı münasebet bahis mevzuudur; hane
reisi, nafaka, elbise ve onları uygun bir yerde iskân etme gibi hususlarda birinci
derecede sorumlu olduğu gibi, talim, terbiye, hüsnü muaşeret, dünya ve ukbâ
saadetini temin gibi meselelerde de sorumludur.

Aynı durum, kadının kocasıyla olan münasebetlerinde de geçerlidir; kadın
evinin işlerini tedvirde, kocasının malını, ırz ve namusunu muhafazada,
sürüsünden mesul bir çoban gibi sorumludur.

Hizmetkârın, efendisinin malını-mülkünü; evlâdın, babanın servet, şeref ve
haysiyetini koruyup kollamadaki durumları, hep bu “râî” ve “raiyyet”



mülâhazasıyla alâkalıdır. Denilebilir ki, din nazarında râî ve mer’î olmadık
hiçbir mükellef yoktur. Bir yönüyle herkes tıpkı bir çoban, diğer yönüyle de
güdülen raiyyet mesabesindedir. Hatta bir râî için güdülecek herhangi bir
raiyyet olmasa bile o yine sorumludur. Evet, herkes kendi nefsini, aklını ve
bütün duygularını, bütün uzuvlarını birer emanet gibi koruyup kollama
mecburiyetindedir.

İslâm, bildiğimiz bütün sistemler ve dinler içinde, devlet reisinden,
evlerimizde çalışan hizmetçilere kadar, hem de, henüz demokrasi rüyalarının
görülmediği bir dönemde, herkesin sorumluluğunu en ince teferruatına kadar
belirleyip ilân eden biricik hayat nizamıdır ve bu mevzuda ona rakip bir başka
sistem göstermek de mümkün değildir.

İslâm Peygamberi, “Devlet reisi mesuldür” der, onun sorumluluğunu,
sorumluluk sınırlarını, vazife ve mükellefiyetlerini bir bir sıralar.. kadın ve
erkeğin mesuliyetlerini hatırlatır ve ayrı ayrı sahalarda, her ikisine de belli
sorumluluklar yükler.. babanın evlâda, evlâdın babaya karşı mesuliyetlerinden
söz eder ve her iki tarafın da hak ve mükellefiyetlerine dikkat çeker.. hatta bu
mevzuda, dünyadaki gelişmeler nazar-ı itibara alınacak olursa, çok erken
sayılabilecek bir dönemde, hizmetçi ve işçilerin hak ve mesuliyetlerinden
bahisler açarak, beşer tarihindeki içtimaî çalkantılardan çok önce sosyal bir
probleme çözüm teklif eder.

İşte size, devlet reisi ve tebanın karşılıklı haklarından –ki, çoğu “Ahkâm-ı
Sultaniye”lerde beyan edilmiştir– evlâd ve ana-baba haklarına, ondan karı-
koca ve işçi-işveren haklarına kadar, fıkıh kitaplarında, ahlâk ve terbiye
risalelerinde, içtimaiyat ve hukuk eserlerinde oldukça hacimli birer yer işgal
eden onca meselenin üç-beş kelime ile peygamberâne bir ifadesi daha..!

25. Bazı Haram ve Mekruhlar
َلِیق  ْمَُكل  َهِرَكَو  ِتاَھَو  اًعْنَمَو  ِتاََنبْلا  َدْأَوَو  ِتاَھَّمُْألا  َقوُقُع  ْمُكَْیلَع  َمَّرَح  ّللا  َهٰ َِّنإ 

ِلاَمْلا َةَعاَِضإَو  ِلاَؤُّسلا  َةَرْثَكَو  َلاَقَو 

“Allah size, analara isyanı, kız çocuklarının diri diri gömülmesini, (eda
edilecek hukuk ve borçların) eda edilmemesini, (hak edilmedik şeylerin de)
alınmasını haram kılmıştır. Güft u gûyu (dedikodu), çokça sual sormayı,
(şurada-burada) servet tüketip (israf etmeyi de) kerih görmüştür.”374

Anaya İsyan



Annelere karşı serkeşlik etme, ِتاَھَّمُْألا ُقوُقُع   sözüyle ifade ediliyor ki, sanki
annesine baş kaldıran evlât, onunla arasındaki bütün hukukî münasebetleri
kesip onu yalnızlığa atıyor gibi bir mânâyı hatırlatıyor. Babaya isyan da aynı
ölçüde haram olduğu hâlde, sadece annenin zikredilmesinin sebebi olarak;
kadınların himayeye ihtiyaçları, bir kısım zaafları, şefkatte erkeklerin önünde
bulunmaları ve bu arada fıtratlarındaki incelik ve mukavemetsizlikten ötürü
serkeşlikten daha çok ve daha çabuk müteessir olmaları söylenebilir. Aynı
zamanda bu ifade ile annenin sahip olduğu aynı haklara sahip bulunması
itibarıyla, babaya karşı gösterilen isyanın da bir isyan olduğu, fakat anneye
karşı yapılanlarla kat’iyen mukayese edilemeyeceği de hatırlatılmaktadır.

Kız Çocuklarını Diri Diri Gömme
Cahiliyede kız çocuklarının diri diri gömülmesi ِتاـََنبْلا ُدْأَو   sözüyle ifade

ediliyor. Cahiliye devrinde, belli yörelerde ve toplumun belli kesimlerinde,
dünyaya gelen kız çocukları büyük çoğunluğu itibarıyla diri diri toprağa
gömülürdü. Bu vahşice âdeti, kimileri tuhaf bir cahiliye gayretiyle, kimileri
geçim sıkıntısı sevkiyle, kimileri de servet ve sâmânlarının, kızları vasıtasıyla
başkalarının eline geçeceği endişesi ve kabile hırsıyla yapıyorlardı. Hangi
sebebe istinat ettirilirse ettirilsin, hangi sâikle yapılırsa yapılsın, bu bir vahşetti
ve mutlaka önlenmeliydi, önlendi de.. ve önlenme istikametinde Kur’ân-ı Kerim
ve Sünnet-i Sahihada bir hayli emir, saadetnüzûl ve şerefsudûr oldu...

Emanete Hıyanet
Eda edilmesi gerekli olan hukuk ve borçların ödenmemesi عْنَم  kelimesiyle;

alınması ve istenmesi memnu bulunan şeyleri değişik yollarla isteme, alma da
تاَھ  sözüyle ifade edilmiştir ki, her ikisi de, yani verilmesi gerekli olan şeyi

vermemek ve alınmaması lâzım gelen şeyi de almak haramdır.. ve bu haramın
çizgisi de ana-babaya baş kaldırma, kız çocuklarını diri diri gömme çizgisidir.
Aynı zamanda bu kelimelerden birincisini, ferdin, zekât, sadaka ve sair iânât
gibi, uhdesindeki, fukarâya ait hakları yerine getirmemesi, ikinci kelimeyi ise,
dilencilik ve tese’ülde bulunması şeklinde anlamak da mümkündür.
Bulunduğumuz noktadan ileriye doğru bir adım daha atarak birinci kelimeden;
doğrudan doğruya zimmete geçirilen hakların inkâr edilip üzerine
oturulmasından, çek ve senetlerin karşılığının ödenmemesine, ondan da hileli
iflas ve her türlü spekülâsyona kadar bütün gayri meşru yollarla elde edilen
haksız kazançları ve sonra da bu haksızlıkların giderilmemesini, hatta



haksızlıkta temerrüt edilmesini; ikinci kelimeden de; basit dilencilikten,
milletin dinî ve millî hislerini istismara, ondan resmî-gayri resmî, bir kısım
mütegallibenin açık-kapalı, milletten hakk-ı temettu taleplerine ve ondan da
büyük-küçük mafya örgütlerinin, bin bir türlü yollarla, yığınları soyup-soğana
çevirmelerine kadar ızrâr edici her çeşit “alma” gayretini istinbat etmek
kabildir.

Bu kısa ve muhtevalı hadiste, evlâtların, anne ve babalarına karşı sıla-i
rahimi bırakıp kopukluğa düşmelerine, anne ve babaların da, fıtratlarında
mündemiç bulunan şefkat ve merhameti görmezlikten gelerek, hatta onu inkâr
tavrına girerek çocuklarına karşı merhametsiz ve gayri insanî davranmalarına
ve daha büyük bir aile sayılan toplumda, bir kısım egoist kimselerin şahsî çıkar
ve menfaatlerini değerler üstü tutarak, emniyet, güven, hak ve adalet
düşüncesini, dolayısıyla da içtimaî nizamı sarsmalarına, aradaki fasl-ı
müşterekten ötürü haram deyip geçildikten sonra, aynı ölçüde olmasa bile, yine
de yasaklanan diğer üç hususa temas ediliyor ki, onlar da: َلاَقَو َلِیق   dedikodu;

ِلاَؤُّسلا ُة  َرْثَك  yerli-yersiz sual sorma veya dilenciliği sanat hâline getirme;
لاَمْلا ُةَعاَِضإ   malını şurada-burada saçıp savurmadır.

Dedikodu
َلاَق وَ َلِیق   dedikodu ve güft u gû demektir. Kelimelerin asılları hakkında

söylenecek sözleri geçerek muhtevaları üzerinde durmak istiyoruz. Kîl ü kâl,
dünyevî-uhrevî hiçbir yararı olmayan, fuzulî muhavere ve lüzumsuz
konuşmalara denir. Bu türlü bir konuşma, ister Türkçe’deki “laklâkiyât”
türünden, ister üzerimize lâzım olmayan şeyleri ifade cinsinden, isterse
yasaklar sınırında dönüp dolaşan beyanlar nev’inden olsun, dedikodu
yapanların içtimaî seviyelerine ve dedikodunun intişar sahasının genişliğine
göre (gazete, mecmua, radyo ve televizyonla yayılması gibi) fertleri âtıl,
yığınları şuursuz ve ufuksuz toplumlarda içtimaî bir hastalıktır. İslâm’ın iki
dudak arası günahlardan saydığı ne kadar öldürücü levsiyât varsa, hepsi bu kîl
ü kâl meşcereliğinde çimlenir-gelişir. Onun içindir ki, Allah Resûlü, bir çizgi
üzerinde sıraladığı üç şey arasına, konuşma veya konuşmamayı da sokarak
şöyle buyurur:

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna eziyet etmesin!
Allah’a ve ahiret gününe inanan her fert, misafirine ikramda bulunsun!
Allah’a ve ahiret gününe imanı olan herkes ya hayır söylesin veya



sussun..!”375

Çok Soru
ِ لاَؤُّسلا ُةَرْثَك   Yerli-yersiz sual sorma veya ihtiyacı olmadığı hâlde dilenme,

hatta dilenmeyi âdet hâline getirme şeklinde yorumlanabilir ki, ikisi de
mezmum, ikisi de zararlıdır. Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i Sahihada, mecburiyet
ve ihtiyaç hâli dışında dilenmek kınandığı gibi, uluorta her zaman sual sorup
durma da zemmedilmiş ve hemen her fırsatta insanların duygu ve düşünceleri
yararlı şeyleri öğrenmeye yönlendirilmiştir. Mamafih, Kur’ân-ı Kerim’de,
makbul ve mezmum olmak üzere suallerin iki kısma ayrıldığını görürüz.
Makbul ve müstahsen suale misal olarak: َنوُقِفْنُي ا  َذاَم ََكنوُلَأَْسي   “Ashabın sana
neyi infak edeceklerini sorarlar.”376 âyetini, mezmum ve hoş karşılanmayan
suale de ِحو ّ ُ رلا ِنَع  ََكنوُلَأَْسيَو   “Sana ruhun hakikatinden soruyorlar.”377 nazm-
ı celîlini gösterebiliriz.

Sual sorma veya sormama, dilencilik yapma veya yapmama, bir zarurete
dayanıp-dayanmama veya bir ihtiyaçtan kaynaklanıp-kaynaklanmamasına göre,
ef’âl-i mükellefîn arasında çizginin altında veya üstünde yerlerini alarak,
vacip, haram veya mübah olurlar. Bu itibarla da, ayrı ayrı gibi görünen bu iki
meselenin, işaret ettiğimiz “cihetü’l-vahdet” etrafında müşterek mütalâa
edilmelerinin ve müşterek yorumlanmalarının daha isabetli olacağı
kanaatindeyim.

Mal Saçıp Savurma
ِلاـَمْلا ُةـَـعا  َِضإ  Maddî-mânevî, dünyevî-uhrevî herhangi bir fayda

gözetilmeden servetin şuraya-buraya saçılıp savrulması şeklinde tarif edilebilir
ki, hem ferdî hem de içtimaî bir hastalıktır. Evet, bir insanın, kendi servet ve
kendi malını olmayacak yerlerde zayi etmesi, evvelâ, sadece ferde ait bir zarar
gibi görünse de, kendi malının zımnında millî serveti de heba etmesi
bakımından, topyekün bir milleti alâkadar eden bir hâdisedir ve topyekün
toplumun ızrâr edilmesi söz konusudur.

Günümüzde bir hayli önem arz eden ve gelecekte daha da arz edeceğe
benzeyen bu iktisat ve tasarruf ihtivalı son meseleyi de noktalarken, bir kere
daha, Söz Sultanı’nın, seçip istimal ettiği kelimelere, kullandığı yerler
itibarıyla kazandırdığı derinlikleri, vüs’at ve televvünü hatırlatmak istiyoruz.

26. İhsan



َكاََري ُهَّنِإـَف  ُها  َ َرت ْنَُكت  ْمـَل  ِْنإـَف   ُ هاََرت َكَّنَأَك  ّللا  َهٰ َدـُب  ْ َعت َْنأ  ُناَـسْحَِْإلا   “İhsan, senin
Allah’ı görüyor gibi O’na kulluk yapmandır; sen O’nu görmesen bile O seni
görüyor...”378

“İman”ın “islâm”la bütünleşmesi, “islâm”ın “ihsan” kutbunda yaşanması,
kâmil mü’minlerin şiarı. Mü’minin, iman ve islâm içinde, iman ve islâm üstü
bir buuda ulaşması ve ulaştığı bu son noktanın hakkını eda etmesi bir ihsan,
hayrın hayır doğurması esasına göre, Cenâb-ı Hakk’ın bu samimî teveccühe,
azametine uygun mukabelesi ise, َىلَع ََرطَخ  ْتَعِمَـس َوَال  ٌنُذُأ  َالَو  َْتأَر  ٌنْیَع  اـَم َال 

ٍرََشب ِب  ْلَق  “Gözün görmediği, kulağın işitmediği ve beşerin kalbine hutûr
etmemiş.”379 sürprizler faslından ayrı bir ihsan… Zaten “İhsanın karşılığı da
ancak ihsandır.”380 Ama, kulun ihsanı kendi derinliği ölçüsünde ihlâs, edep,
saygı ve haşyet şeklinde; Allah’ınki de Kendi azamet ve servetine göre ve
binbir vâridâtla kulunun gönlünü inançla donatıp ilhamlarla coşturma, gözünden
perdeyi kaldırıp eşyanın hakikatine muttali kılma, ağzını mâlâyâniyattan
koruyup lisanını hikmetle konuşturma ve hislerini uyarıp onu tecellî
meşrıklarında dolaştırma şeklinde...

Varlığın perde arkasının aralandığı bu noktaya ulaşan mü’min, O’nu “bî kem
u keyf” görüyor gibi olur. Ne var ki O:
ُرا َصْبَْألا ُهُكِرْدـُت  Basar ve basîretler O’nu ihata edemez.”381 hakikatinin“ َـال 

sahibi olduğundan, O’nun kendisini görüp bildiği yakîniyle, O’nu görmenin
zevkinden, O’nun tarafından görülmenin mehâbetiyle bîhûş olur; taat, ihlâs,
hudû ve huşû televvünatıyla rü’yet-i tâmme-i âcile (ahiretteki görme) adına,
rü’yet-i nâkısa-i âcileden, tıpkı oruçlu olan birinin oruçlu olduğu saatlerde,
oruçla beraber iftar dakikalarının da hazzını ruhunda duyduğu gibi, dünya
savm-ı visâlinin “eyyâm-ı ma’dûde”sinde, Dost’la vuslat âşirelerinin kat kat
olmuş hazlarını duyar ve bir yaşamışlık içinde bin yaşamışlığı birden zevk
eder.

Evet kul, O Ezel ve Ebed Sultanı’nı görmek, görüp, görmenin zevkine ermek
kadar, görülüp bilinmekten de, yani Efendisine hizmetlerinde O’nun tarafından
murâkabe edilip müşâhedeye tâbi tutulmaktan da derin bir zevk duyar.. zevk
duyar da, o uğurda yaptığı şeylerin en küçüğünü dahi engin bir ibadet neşvesi
içinde yerine getirir.

İşte peygamber sözlerine doğru hafif aralanmış minik bir menfez.. işte Söz
Sultanı’ndan lâl ü güher gibi mübarek üç-beş kelime.. ve işte mücelletlere



sığmam diyen engin muhteva..!
İşte deryadan bir damla, güneşten bir zerre ve yıldızların kol gezdiği

âlemlerden de birkaç şûle..! Hakikat-i Ahmediye’nin mir’ât-ı mücellâsı olan o
nurefşân sözler üzerinde durup onların kadrine tercüman olmak, herhâlde söz
bilmez nâdanların işi olmasa gerek.. gerçi, biz de şu anda, bile bile böyle bir
saygısızlığı irtikâp etmiş durumdayız.. evvelen ve âhiren O’na dehalet ediyor
ve Allah’tan cür’etimizi bağışlamasını diliyorum.

O’nun nurlu sözlerini, bütün buuduyla şerh etmenin bizi aştığını ta baştan arz
etmiş ve bu işin erbabının zuhurunu intizarda bulunduğumuzu da açıklamıştık.
Bütün bunlara rağmen, yine de bazı cür’etkârlıklarda bulunmuş ve bazı
hadislerin bazı yanlarını tahlil etmeyi denemişsek, tahliline cür’et ettiğimiz
husus, hadisin o engin dünyasından sadece birkaç nurlu söz; onların da sadece
muhteva derinliği, ifade rasaneti ve beyan gücüyle alâkalı olmuştur. Hem de bir
avam lisanıyla...

Allah’ın bizi affetmesini, erbab-ı nazarın da kusurlarımıza nazar-ı müsamaha
ile bakmalarını dilerim.
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ÜSLÛP VE BEYAN AÇISINDAN EFENDİMİZ’İN DUA
KUŞAĞI
Bu arada bir de Efendimiz’in bir iki duasına dikkatinizi çekmek istiyorum.

O’nun dualarında kullandığı kelimeler ve bu dualardaki derinlik de, apayrı ve
başkalarının ulaşamayacağı kadar ulvî bir zenginlik arz etmektedir. Şunu hiç
tereddüt etmeden söylemeliyim ki, Allah Resûlü’nün her duası, bir kitap kadar
(ihtiva ettiği mânâ bakımından) hacimlidir. Nasıl O’na ait sözler, bütün beşerî
sözlerden üstündür; O’na ait dualar da, bütün insanların yaptıkları, yapacakları
beşerî dualardan çok çok derindir. Çünkü, Cenâb-ı Hakk’ı en çok bilen, O’ndan
en çok korkan Allah Resûlü’dür. Öyleyse en derin ve seviyeli duayı da yine O
yapacaktır. O’nun duası da bir bitirimdir. Efendiler Efendisi , bize şöyle bir dua
talim ediyor: “Yatağınıza gideceğinizde namaz abdesti gibi bir abdest alın,
sonra da şöyle dua edin:

ُتْأَجْلَأَو َكَْیِلإ  يِرَْمأ  ُتْضَّوَفَو  َكَْیِلإ  يِھْجَو  ُتْھَّجَوَو  َكَْیِلإ  يِسَْفن  ُتَْملْسَأ  ّلَلا  َّمُھٰ
يِذَّلا َِكباَِتكِب  ُتْنَمٰا  َكَْیِلإ ، َِّالإ  َكْنِم  اَجْنَم  َالَو  َأَجْلَم  َال  َكَْیِلإ ، ًَةبْھَرَو  ًَةبْغَر  َكَْیِلإ  يِرَْھظ 

َتْلَسَْرأ يِذَّلا  َّكِِیبَِنبَو  َتْلَزْنَأ 

Allahım! (Rahmetini) umarak, (azabından) korkarak kendimi Sana teslim
ettim, yüzümü Sana çevirdim, işimi Sana ısmarladım, sırtımı Sana dayadım.
Senden başka sığınak, Senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitabına,
gönderdiğin Peygamberine iman ettim.”382

Şu duada kullanılan kelimeler, öyle baş döndürücü, o derece müthiştir ki,
daha üstünde söz söylemek mümkün değildir.

İleride, ayrı bir bölüm hâlinde Allah Resûlü’nün dualarından bahsederken
bu duaları arz edeceğimiz için burada tafsilattan sarf-ı nazar ediyor ve sadece
ifadedeki vecizliğe dikkat çekmek istiyoruz.

Başka bir duası da şöyledir:

ِ.بِرْغَمْلاَو ِقِرْشَمْلا  َنَْیب  َتْدَعَاب  اَمَك  َيَايَاطَخ  َنَْیبَو  يِنَْیب  ْدِعَاب  ّلَلا  َّمُھٰ
َِسنَّدلا َنِم  َُضیْبَْألا  ُبْوَّثلا  ىَّقَنُي  اَمَك  َيَايَاطَخ  ْنِم  يِنَِّقن  ّلَلا  َّمُھٰ

“Allahım! Benimle günahlarımın arasını, doğu ile batının arasını
ayırdığın gibi ayır. Allahım! Beni hatalardan, beyaz elbisenin kirden
temizlendiği gibi temizle.”383

Şu duadaki ifadeler, kitaplarla ancak izah edilebilir.. ve diyecek başka söz



de bulamıyorum. Evet, duanın da sultanı, ancak O’dur.
İşte bir duası daha:

.َملَْعأ َْمل  اَمَو  ُهْنِم  ُتِْملَع  اَم  ِِهلِجٰاَو ، ِِهلِجاَع  ...ِّهِلُك ؛ ِرْیَخْلا  َنِم  َكُلَأْسَأ  ّيِِنإ  ّلَلا  َّمُھٰ
َملَْعأ َْمل  اَمَو  ُهْنِم  ُتِْملَع  اَم  ِِهلِجٰاَو ، ِِهلِجاَع  ِّهِلُك  ِّرَّشلا  َنِم  َِكب  ُذوَُعأَو 

“Allahım! Senden bildiğim bilmediğim şu anda lütfedilen, ileride
lütfedilecek bütün hayırları istiyorum. Allahım, bildiğim bilmediğim şu anda
gelip çatan, ileride başa gelecek olan bütün şerlerden Sana sığınırım.”384

İşte bu cümleden olarak, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
cevâmiü’l-kelim dualarından birkaç inci mercan daha:

ُّدَجْلا َكْنِم  ِّدَجْلا  اَذ  ُعَفَْني  َالَو  َتْعَنَم ، اَِمل  َيِطْعُم  َالَو  َتَْیطَْعأ ، اَِمل  َِعناَم  ّلَلا َال  َّمُھٰ
“Allahım, Senin ihsan ettiğine mâni olacak yoktur. Senin vermediğini de

lütfedecek yoktur. Senin yanında ve Sana bedel  hiçbir servet sahibine serveti
fayda veremez.”385

ٍلَمَع ْنِم  ُتْلِمَع  َْوأ  ٍرَْذن  ْنِم  ُتْرََذن  َْوأ  ٍِفلَح  ْنِم  ُتَْفلَح  َْوأ  ٍلْوَق  ْنِم  ُتْلُق  اَم  ّلَلا  َّمُھٰ
َةَّوُق َالَو  َلْوَح  َالَو  .ْنُكَي  َْمل  ْأََشت  َْمل  اَمَو  َناَك  َتْئِش  اَم  .ِّهِلُك  َِكلٰذ  ْيََدي  َنَْیب  َكُتَئیِشَمَف 

، َتْیَّلَص ْنَم  َىلَعَف  ٍةَالَص  ْنِم  ُتْیَّلَص  اَم  ّلَلا  َّمُھٰ .ٌريِدَق  ٍءْيَش  ِّلُك  َىلَع  َكَِّنإ  .َِكب  َِّالإ 

اًِملْسُم يِنَّفََوت  ِةَرِخْٰالاَو  َایْنُّدلا  ِيف  ِّیلَو  يِ َكَِّنإ  َتْنََعل ، ْنَم  َىلَعَف  ٍنَْعل  ْنِم  ُتْنََعل  اَمَو 

َنیِحِلاَّصلِاب يِنْقِحْلَأَو 

“Allahım, bir söz söylemiş, bir yemin etmiş, bir nezir yapmış veya bir amel
işlemiş olmayayım ki, hepsini Sen önceden dilemiş olmayasın. Neyi ki
diledin, o olmuştur; olmamasını dilediğin şey de olmamıştır. Güç ve kuvvet
ancak Sendendir, şüphesiz Senin her şeye gücün yeter. Allahım, yaptığım her
dua, Senin rahmet ettiğin; ettiğim her lânet de Senin lânet ettiğin kimsenin
üzerine olsun. Sen, dünyada ve ahirette benim dostum ve velimsin; beni
Müslüman olarak öldür ve salih (kul)ların arasına ilhak buyur.”386

َىِلإ َِرظَّنلا  َةََّذلَو  ِتْوَمْلا  َدْعَب  ِشْیَعْلا  َدَْربَو  ِءاَضَقْلا  َدْعَب  اَّضِرلا  َكُلَأْسَأ  ّيِِنإ  ّللا  َّمُھٰ
َمِلَْظأ َْنأ  َِكب  ُذوَُعأَو  ٍةَّلِضُم ، ٍةَنِْتف  َالَو  ٍةَّرِضُم  َءاَّرَض  ِرْیَغ  ْنِم  َِكئاَِقل  َىِلإ  اًقْوَشَو  َكِھْجَو 

ُرَفْغُي اًبْنَذ َال  َْوأ  ًةَئیِطَخ  َبِسْكَأ  َْوأ  ََّيلَع  ىَدَتْعُي  َْوأ  َيِدَتَْعأ  َْوأ  ََملْظُأ  َْوأ 

“Allahım, Senden, muzır bir şeye ve saptırıcı bir fitneye uğramaksızın,
kazaya rıza, ölümden sonra rahat bir hayat, cemaline bakma lezzeti ve Sana
kavuşma şevki istiyorum. Ve zulmetmekten ya da zulme uğramaktan,



başkalarının hakkına tecavüz etmekten ya da hakkıma tecavüz edilmesinden
ve bağışlanmayacak bir günaha girmekten Sana sığınırım.”387

ُِقثَأ ّيِِنإَو َال  .ٍةَئیِطَخَو  ٍبْنَذَو  ٍةَزْوَعَو  ٍفْعَض  َىِلإ  يِنِْلَكت  يِسَْفن  َىِلإ  يِنِْلَكت  ِْنإ  َكَِّنإ 

َتْنَأ َكَِّنإ  ََّيلَع  ْبُتَو  َتْنَأ  َِّالإ  َبوُنُّذلا  ُرِفْغَي  ُهَِّنإ َال  اَھَّلُك  ِيبوُنُذ  ِيل  ْرِفْغاَف  َكِتَمْحَِرب  َِّالإ 

ِمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا 

“Beni nefsimle baş başa bırakırsan, (bu takdirde) beni zaafa, muhtaçlığa,
günaha ve hataya itmiş olursun. Ben ancak Senin rahmetine güveniyorum;
günahlarımın hepsini bağışla, zira günahları ancak Sen bağışlarsın. Tevbemi
kabul et, zira Sen tevbeleri kabul eden ve çok merhametli olansın.”388

ُدَوَْجأَو ََكلَم  ْنَم  َُفأَْرأَو  َيِغُتْبا  ِنَم  ُرَصْنَأَو  َدِبُع  ْنَم  ُّقََحأَو  َِركُذ  ْنَم  ُّقََحأ  َتْنَأ  ّلَلا  َّمُھٰ
ٍءْيَش ُّلُك  ََكل ، َِّدن  ُدْرَفْلاَو َال  ََكل  َكيِرَش  ُكِلَمْلا َال  َتْنَأ  َىطَْعأ  ْنَم  ُعَسَْوأَو  َِلئُس  ْنَم 

ىَصْعُتَو ُرُكْشَتَف  ُعَاطُت  .َكِمْلِعِب  َِّالإ  ىَصْعُت  َْنلَو  َِكنِْذِإب  َِّالإ  َعَاطُت  َْنل  َكَھْجَو ، َِّالإ  ٌِكلاَھ 

َتْبَتَكَو يِصاَوَّنلِاب  َتْذََخأَو  ِسوُفُّنلا  َنوُد  َتْلُح  .ٍظیِفَح  َىنَْدأَو  ٍدیِھَش  ُبَرَْقأ  ُرِفْغَتَف ،

اَم ُلَالَحَْلا  ٌَةِینَالَع ، َكَدْنِع  ُّرِّسلاَو  ٌَةیِضْفُم ، ََكل  ُبوُلُقْلا  َلاَجْٰالا ، َتْخََسنَو  َرَاثْٰالا 

َكُقْلَخ ُقْلَخْلاَو  َتْیَضَق ، اَم  ُرْمَْألاَو  َتْعَرَش ، اَم  ُنيِّدلاَو  َتْمَّرَح  اَم  ُماَرَحْلاَو  َتَْللَْحأ ،

َُهل ْتَقَرْشَأ  يِذَّلا  َكِھْجَو  ِروُِنب  َكُلَأْسَأ  .ُمیِحَّرلا  ُفُؤَّرلا  ّللا  ُهٰ َتْنَأَو  َكُدْبَع  ُدْبَعْلاَو 

ِهِذَھ ِيف  يَِنلیِقُت  َْنأ  َكَْیلَع  َنِیِلئاَّسلا  ِقَحِبَو  ّ ََكل  َوُھ  ٍقَح  ّ ِّلُكِب  ُضْرَْألاَو  ُتاَوَمَّسلا 

.َِكتَرْدُِقب ِراَّنلا  َنِم  ِينَرِیجُت  َْنأَو  ِةَّیِشَعْلا  ِهِذَھ  ِيفَو  ِةاَدَغْلا 

“Allahım, Sen, adı anılmaya en lâyık olansın.. ibadet edilmeye ancak Sen
lâyıksın.. Sensin kendisinden yardım istenilenlerin en çok yardım edeni, güç
ve saltanat sahiplerinin en şefkatlisi, kapısında bir şeyler dilenilenlerin en
cömerdi ve verenlerin en eli  açığı.. Sensin her şeyin sahibi ve hâkimi, Senin
ortağın yoktur.. Sensin eşi ve benzeri olmayan yegâne varlık. Senden başka
her şey helâke mahkûmdur. Sana, ancak Senin müsaaden ile itaat edilir  ve
yine ancak malumatın dahilinde isyan edilir. Sana itaat edilir , karşılığını
verirsin; Sana isyan edilir, affedersin. Her şeye en yakın şahit Sen, en yakın
koruyucu da Sensin. Nefislerin (arzularının) önüne geçersin; ve ense
köklerinden yakalarsın. (İnsanların) yaptıklarını yazdın ve ecellerini takdir
ettin. Kalbler Sana akar; gizli, Senin yanında ayândır. Helâl , Senin helâl
kıldığın, haram da haram kıldığındır. Din, Senin teşrî  buyurduğun; emir,
Senin hükmettiğin; mahluk, Senin mahlukun; kul, Senin kulundur. Sen, Rauf



ve Rahim Allah’sın. Göklerin ve yerin onunla  parıldadığı yüzünün nuru
hürmetine, Senin olan her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların
hürmetine, Senden beni şu sabah ve şu akşam affetmeni ve kudretinle ateşten
korumanı diliyorum.”389

ٌدَّمَحُم  َكُِّیَبن  ُهْنِم  ََكلَأَس  اَم  ِرْیَخ  ْنِم  َكُلَأَْسن  اَِّنإ  ّلَلا  َّمُھٰ

ٌدَّمَحُم  َكُِّیَبن  ُهْنِم  َذاَعَتْسا  اَم  ِّرَش  ْنِم  َِكب  ُذوَُعنَو 

“Allahım, nebin Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Senden
istediği her hayrı Senden istiyor, yine  nebin Hz. Muhammed’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) Sana sığındığı her şeyden de Sana sığınıyoruz.”390

ُعَشْخَي  ٍبْلَق َال  ْنِمَو  ُعَفَْني  ٍمْلِع َال  ْنِم  َِكب  ُذوَُعأ  ّيِِنإ  ّلَلا  َّمُھٰ
اََھل ُباَجَتْسُي  ٍةَوْعَد َال  ْنِمَو  ُعَبَْشت  ٍسَْفن َال  ْنِمَو 

“Allahım, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalbden, doymayan
nefisten, icabet edilmeyen duadan Sana sığınırım.”391

َكِتَمْعِن َرْكُش  َكُلَأْسَأَو  ِدْشُّرلا  َةَميِزَع  َكُلَأْسَأَو  ِرْمَْألا  ِيف  َتَابَّثلا  َكُلَأْسَأ  ّيِِنإ  ّلَلا  َّمُھٰ
، َُملَْعت اَم  ِّرَش  ْنِم  َِكب  ُذوَُعأَو  اًمِیلَس  اًبْلَقَو  اًقِداَص  ًاناَِسل  َكُلَأْسَأَو  َِكتَدَابِع ، َنْسُحَو 

ِبُویُغْلا ُمَّالَع  َتْنَأ  َكَِّنإ  َُملَْعت  اَّمِم  َكُرِفْغَتْسَأَو  َُملَْعت ، اَم  ِرْیَخ  ْنِم  َكُلَأْسَأَو 

“Allahım, Senden işimde sebatı diliyorum, doğru yolda azim istiyorum.
Senden nimetine şükretmeyi ve Sana güzelce ibadet etmeyi istiyorum. Ve
sadık bir dil, selim bir kalb istiyorum. Bildiğin şeylerin şerrinden Sana
sığınıyorum. Bildiğin şeylerin hayrını Senden istiyor ve bildiğin şeylerden
Sana istiğfar ediyorum. Şüphesiz Sen, Allâmü’l-Guyûb’sun.”392

ِيل َرِفَْغت  َْنأَو  ِنِیكاَسَمْلا  َّبُحَو  ِتاَرَكْنُمْلا  َكَْرتَو  ِتاَرْیَخْلا  َلْعِف  َكُلَأْسَأ  ّيِِنإ  ّلَلا  َّمُھٰ
ْنَم َّبُحَو  َكَّبُح  َكُلَأْسَأَو  .ٍنوُتْفَم  َرْیَغ  يِنَّفَوَتَف  ِساَّنلا  َةَنِْتف  َتْدََرأ  اَِۤذإَو  يِنَمَحَْرتَو ،

َّكِبُح َىِلإ  يِنُبِّرَقُي  ٍلَمَع  َّبُحَو  َكُّبِحُي 

“Allahım, Senden hayırlı işler yapmayı; kötülükleri terk etmeyi ve fakirleri
sevmeyi, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni ve insanların fitnesini
murad buyurduğunda, fitnelere dûçâr olmadan beni vefat ettirmeni dilerim.
Senden, Senin sevgini, Senin sevdiklerinin sevgisini ve Senin sevgine beni
yaklaştıracak amellerin sevgisini dilerim.”393

ُهَرِخٰاَو ، َُهلََّوأَو  ُهَعِماَوَجَو  ُهَِمتاَوَخَو  رْیَخْلا  َِحتاَوَف  َكُلَأْسَأ  ّيِِنإ  ّلَلا  َّمُھٰ



َنیِمٰا .ِةَّنَجْلا  َنِم  َىلُعْلا  ِتاَجَرَّدلاَو  ُهَنِطَابَو  ُهَرِھَاظَو 

“Allahım, Senden hayrın başını ve sonunu, en kapsamlı olanlarını, evvelini
ve âhirini, açığını ve gizlisini ve Cennet’te en yüksek dereceleri istiyorum.
Âmin!”394

َِكتَدَابِع ِنْسُحَو  َكِرْكُشَو  َكِرْكِذ  َىلَع  ّيِنَِعأ  ّلَلا  َّمُھٰ
“Allahım, Seni zikir, Sana şükür ve güzelce ibadet etmem için bana yardım

et.”395

ىَنِغْلاَو َفاَفَعْلاَو  ىَقُّتلاَو  ىَدُھْلا  َكُلَأْسَأ  ّيِِنإ  ّلَلا  َّمُھٰ
“Allahım, Senden hidayet, takva, iffet ve (gönül) zenginliği dilerim.”396

ِةَرِخْٰالا ِباَذَعَو  َایْنُّدلا  ِيْزِخ  ْنِم  َانْرَِجأَو  اَّھِلُك  ِروُمُْألا  يف  اَنََتِبقاَع  ْنِسَْحأ  ّلَلا  َّمُھٰ
“Allahım, bütün işlerimizde akıbetimizi güzel yap, dünyada rezil-rüsva

olmaktan ve ahiret azabından bizi koru.”397

Şu ifadeler içinden, bir kelime dahi kaldırmak mümkün değildir. Sözün
akışındaki insicam bir harikadır. Duanın buudunu yakalamak ise imkânsızdır.
Evet, Allah Resûlü’nün duada dahi eşi-menendi yoktur.

Bütün büyük veliler, münacat ve yakarışlarına, Allah Resûlü’nün
dualarından iktibaslarla renk ve can katmaya çalışmış ve Cenâb-ı Hakk’ın
kapısını O’nun dua eliyle çalmışlardır. Efendimiz’in dualarında öyle bir ifade,
üslûp ve öyle bir nuraniyet vardır ki, diğerlerinin sözleri arasında hemen tefrik
edilir ve “Bu, Hz. Muhammed Mustafa’ya ait bir sözdür.” denilir…

Ben şahsen, Hasan Şâzilî, Ahmed Bedevî, Ahmed Rifâî ve Şâh-ı Geylânî
gibi zatların münacat ve dualarını okurken kendimden geçer, hatta bazı yerleri
okurken tahammül dahi edemem. Onların duaları da çok müthiştir! Fakat hepsi
de Efendimiz’in bazı dualarından iktibaslar yapmış ve O’nun dualarını kendi
ifadeleri arasına katarak o ifadelerle zenginliğe ulaşmışlardır. Nitekim, bizler
de bu büyüklere ait duaları kendi dualarımıza şefaatçi yapıyor ve rahmet
kapısını, bu dualardaki makbuliyet ümidiyle çalıyoruz.

Son olarak diyoruz ki, Allah Resûlü’nün ifadelerinin bütünü, O’nun
fetanetine bir delildir. Bazı sözleri ise, “cevâmiü’l-kelim” olması itibarıyla,
bir başka ehemmiyeti haizdir. O’nun dualarındaki ifade ve üslûp da bu gruba
dahildir. Öyleyse hem sözleri hem de duaları, O’nun peygamber mantığını yani
aklın ukbâ buudlusunu ve ilham kaynaklısını gösterir. Dolayısıyla O, başka
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d. FETANET AÇISINDAN EFENDİMİZ’İN (s.a.s.)
DİĞER BAZI VASIFLARI

da. RAHMET VE ŞEFKAT
Allah Resûlü’nün rahmet ve şefkati de O’nun fetanetinin bir buudunu teşkil

eder. O’nun şefkat ve rahmetinde, aynı zamanda muhteşem bir kavrayışın ayrı
bir derinliği gizlidir. Evet, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Cenâb-ı
Hakk’ın rahmâniyet ve rahîmiyetinin yeryüzündeki biricik temsilcisi olarak, bu
iki mübarek sıfatın tesirini bir iksir gibi kullanmış ve bütün gönüllerde taht
kurmuştur. Zaten, şefkat, re’fet, yumuşaklık, yürekten ve samimî olmak kadar
insanı kitlelere kabul ettiren ikinci bir vesile yoktur. İşte, Allah Resûlü iç
inceliği, kabiliyet-i fevkalâdesi ve fetanetiyle, rahmet ve şefkati fetanetinin ayrı
bir buudu olarak çok iyi değerlendirmiştir ki, bu da O’nun peygamberliğinin
ayrı bir delili sayılır.

Allah (celle celâluhu), O’nu bütün âlemlere rahmet olarak göndermiştir. Evet
O , pırıl pırıl Hak rahmetini aksettirmektedir. Sanki O, çöl ortasında bir su
menbaı, bir kevser havuzudur da, kabını eline alıp gelen herkes o havuzun
başına varmış, hem kabını doldurmuş hem de kana kana içmiştir. İşte O, rahmet
buuduyla böyle herkese açık bir kevser kaynağı gibidir.. isteyen her fert O’ndan
istifade edebilir.

Şu kadar var ki, O, muhteşem fetanetiyle, mahiyetindeki bu rahmeti, o
rahmete muhtaç ruhlara, âdeta Cennet’e götüren bir nurlu tuzak yapmıştır. Kim
o tuzağın büyüleyici atmosferine girerse kendini zirvelerde bulur. İşte
“rahmet”, Allah Resûlü’nün elinde böyle sihirli bir anahtardır. O, paslanmış
küflenmiş ve açılamaz zannedilen bütün kilitleri bu anahtarla açmış ve her
sinede bir iman meşalesi yakmıştır.

Evet, bütün insanlar arasında, bu altın anahtar, altın ruhlu ve madeni som
altın Hz. Muhammed Mustafa’ya (sallallâhu aleyhi ve sellem) teslim edilmiştir.
Zira, beşer içinde o anahtarı almaya en lâyık O’dur. Evet, Allah, her zaman
emaneti ehline verir. İnsanlara emanet olarak verdiği kalbin anahtarını da, o işe
en ehil olan İki Cihan Serveri’ne vermiştir.

Evet, Allah (celle celâluhu), O’nu âlemlere rahmet olarak göndermiş, O da
bu rahmeti fevkalâde muvazene içinde en iyi şekilde değerlendirmiştir.
Rahmette muvazene de çok önemlidir.



Rahmette İfrat ve Tefrit
Her meselenin bir ifrat ve tefriti olduğu gibi, rahmeti kullanmanın da ifrat ve

tefriti vardır. Rahmetin suiistimale uğramasının en tipik misalini, hümanist
geçinen bazı grupların düşünce ve davranışlarında görmek mümkündür. Onlar,
bir yanda dengesiz bir sevgi ve hümanizmden söz etmekle, diğer yandan da
hiçbiri, bir mü’min ve mütedeyyine karşı samimî bir alâka duymamakla, bu
hususta en canlı örnek teşkil ederler. Evet, ellerinden gelse Müslüman ve
dindar insanları bir kaşık suda boğmak isterler. Onların sevgileri sadece
kendilerine ve kendileri gibi düşünenleredir. Aslında bu sevgi de, bizim
anladığımız mânâda hasbî değil, menfaat üzerine kurulmuştur. Hâlbuki İki
Cihan Serveri’nin rahmeti bütünüyle istikamet içinde cereyan etmiş ve sadece
insanlığı değil bütün varlığı kuşatmıştı ve kuşatmaktadır da...

Allah Resûlü’nün temsil ettiği rahmetten, mü’minler istifade eder. Çünkü O,
mü’minlere karşı “Raûf” ve “Rahim”dir.398 İçtendir, yumuşak yüreklidir ve çok
merhametlidir. O’nun temsil ettiği rahmetten mü’minlerin yanında, kâfir ve
münafıklar da istifade eder. Hatta bu rahmetten Cibril’in dahi kendisine has bir
istifadesi vardır.399 Bu rahmetin enginliğini şununla ölçün ki, şeytanın dahi bu
rahmete bakıp ümitlendiği olmuştur.400

O’nun temsil ettiği rahmet, belli insanlara ve belli gruplara inhisar etmez. O,
bazılarının yaptığı gibi rahmeti istismar vesilesi olarak da kullanmaz.

Hümanizm Aldatmacası
Günümüzdeki bir kısım cereyanların, insanı aldatmak için onu paravan

olarak kullandıkları bir gerçektir. Rica ederim; bunun insanı sokmak için onun
yanına sokulan yılanın, çıyanın yakınlığından farkı nedir? Allah Resûlü’nün
temsil ettiği sevgi kat’iyen bu türlü sevgi anlayışıyla karıştırılmamalıdır. Evet,
İslâm’ın sevgi anlayışı da, bütün meselelerde olduğu gibi kendine mahsus,
dünya-ukbâ buudlu ve dengelidir.

Hz. Muhammed Aleyhisselâm, bir mesaj olarak bütün insanlığı ve bütün
varlığı içine alan bir sevgiyle insanları kucaklamıştır. Ancak, yukarıda da arz
ettiğimiz gibi, O’nun bu engin şefkati ve derin rahmeti, bu meseleleri istismar
edenlerin sevgi ve şefkat anlayışlarında olduğu gibi sadece bir düşünce olarak
ve kitap sayfalarında kalmamış; aksine en kısa zamanda pratiğe dökülmüş ve
bütün derinlikleriyle temsil edilmiştir. Zaten, Efendimiz’in tatbike sunulmayan
hiçbir düşüncesi yoktur. O, bütünüyle bir aksiyon ve hamle insanıdır.



Allah Resûlü, bütün varlığı ihata eden o engin rahmet anlayışını en içten, en
samimî şekilde ve varlığın sinesinden yükselen bir mânâ olarak ortaya
koyduğundan, söylenenler hep tatbik görmüştür. Meselâ O, hayvanlara karşı
şefkatli davranmayı şöyle ibretli ve müşahhas misallerle anlatır. Allah
Resûlü’nün anlattığı bu iki örnek unutulacak gibi değildir:

“Allah (celle celâluhu) bir köpek yüzünden, ahlâksız bir kadını affedip
Cennet’ine aldı. Köpek bir kuyunun başında, susuzluktan dili sarkmış bir
vaziyette soluyup duruyordu. Tam o esnada oradan geçmekte olan bu kadın,
köpeğin hâlini görünce dayanamadı. Hemen belinden kemerini çıkarıp
ayakkabısına bağladı, bununla kuyudan su çıkarıp köpeğe içirdi, böylece
köpek ölümden kurtuldu. İşte bu kadının bir köpeğe karşı bu davranışı onun
affına vesile oldu ve Allah (celle celâluhu), onu Cennet’ine koydu.”401

Aksi kutupta ikinci örneği de Allah Resûlü şöyle anlatıyor:
“Bir kadın bir kedi yüzünden Cehennem’e girdi. Ne o kediye yedirdi, içirdi

ne de salıverdi. Ve kedi açlıktan öldü. O kadın da bu yüzden Cehennem’e
girdi.”402

Allah Resûlü, bu engin rahmet mesajının tebliği vazifesiyle gelmiştir. O,
“Menhelü’l-azbi’l-mevrûd”dur. Yani bir tatlı su kaynağıdır; kim O’na idrak
kovasını daldırsa O’nda rahmet bulur. O’nun elinden âb-ı hayat içen ise, mânen
ölümsüzlüğe erer.

Keşke, cebrî-lütfî bu kevser havuzunun başında bulunanlar O’nun kadrini
bilselerdi!

Söylediğimiz sözleri mücerret bırakmamak için birkaç müşahhas misal arz
etmek istiyorum. Ancak, ondan evvel, burada şu hususa da dikkatinizi çekmeden
edemeyeceğim:

O, Her Şeyde Zirvedir
İnsanların arasında bazı mesleklerde ileriye gidenler, ileriye gittikleri

mesleklerinin hilâfına, başka sahalarda o oranda, göze çarpacak kadar
geridirler.

Meselâ, bir erkân-ı harp, bir muharip, her ne kadar askerlik mesleğinde
muvaffak ve başarılı bir erkân-ı harp olsa da, bazen başka sahalarda bir çoban
kadar anlayışlı, duyarlı ve şefkatli olamayabilir. Hatta bazen böyle birinin
tabiatı öldürme ile bütünleştiğinden dolayı, bu insan hiç şefkatli de
olmayabilir. Zira öldüre öldüre, hisleri belli bir ölçüde körelmiştir ve artık o,



herhangi bir insanı öldürmekten duyduğu teessürü duymayabilir.
Bir siyasî, siyasette çok muvaffaktır. Ancak o oranda doğruluktan taviz

verebilir ve insanların hukukuna saygıda kusur edebilir. Yani, siyasî sahada
başarısı nisbetinde, doğrulukta, mürüvvette her zaman bir gerileme söz konusu
olabilir. Bu, bir yerde sivrilip zirveleşirken, diğer yerde dibe doğru inmek
demektir.

Yine kendisini pozitivizm akımına kaptırmış ve her şeyi deneye, tecrübeye
dayandırma peşinde koşup duran bir insan görürsünüz ki, kalbî ve ruhî
hayatında sıfırı aşamamıştır. Hatta bazen, akıl planında Everest Tepesi gibi
yükselirken, kalbî hayatında Lut Gölü gibi çukurlaşanlar da vardır.

Her şeyi maddeye irca etmeye çalışan, aklı gözüne inmiş nice insanlar vardır
ki, vahyin mantığı karşısında aptallardan aptal ve mânâya karşı âdeta kördürler.

Bu kısa izahtan da anlaşıldığı gibi bazı kimseler, belli sahalarda muvaffak
olmalarına karşılık, ondan daha hayatî ve mühim sahalarda hiç mi hiç başarılı
olamamışlardır. Yani, insanlarda bulunan birbirine zıt  vasıflar, âdeta bir
diğerinin aleyhine işlemektedir. Biri gelişip inkişaf ederken, öbürü dumura
uğramakta ve güdük kalmaktadır.

Hâlbuki, Allah Resûlü’nde bu durum hiç de öyle değildir. O bir muharip
olmanın yanı başında, engin bir şefkat insanıdır.. bir siyasîdir.. ve bir o kadar
da mürüvvet sahibi ve sımsıcaktır.. müşâhedeye, tecrübeye ehemmiyet
verirken, ruhî ve kalbî hayatın da ta zirvelerindedir.

Uhud muharebesinde bunun en çarpıcı misallerini bulmak mümkündür.
Düşünün ki, orada Allah Resûlü’nün canı kadar sevdiği amcası ve sütkardeşi
Hz. Hamza şehit edilmiş.. şehit edilmenin de ötesinde vücudu paramparça ve
lime limedir.403 Yine orada, halasının oğlu Abdullah b. Cahş kütükte doğranan
et gibi doğranmıştır.404 Hatta bu arada kendi mübarek başı yarılmış, dişleri
kırılmış, vücudu kan revan içinde kalmıştır.405 Düşmanlarının gayz ve öfkeyle
üzerine çullandığı ve bütün gayretleriyle O’nu öldürmek istedikleri bu
hengâmede, o yüceler yücesi insan, kanı yere akarsa Allah onları mahveder
endişesiyle tir tir titremekte ve:

َنوَُملْعَي ْمُھَّنِإـَف َـال  يِمْو  َ ِقل ْرِفْغا  ّلَلا  َّمُـھٰ  “Allahım, kavmimi bağışla; çünkü
onlar (beni) bilmiyorlar!” demektedir.406

Bu ne müthiş bir şefkat anlayışıdır ki, O’nu öldürmek isteyenlere O, dua dua
yalvarmakta, tel’in ve bedduaya kapalı kalmaktadır.



Mekke’nin fethine kadar, düşmanlarının O’na yapmadığı tek kötülük
kalmamış gibidir. Düşünün bir kere; size karşı boykotaj yapacak, sizi
evinizden, yuvanızdan edecek, bir çöl ortasına bırakacak, sonra da zehir
zemberek bir ahidnâmeyi Kâbe’nin duvarına asacak ve diyecekler ki:
“Kovduğumuz bu insanlarla çarşı-pazarda alışveriş etmek, onlardan kız alıp
vermek yasaktır...” Ve sizi bu ağır şartlar altında üç sene o çölde  tutacaklar..
yakınlarınız bile yardım edemeyecek ve siz orada ağaç-ot yiyerek hayatınızı
sürdürmeye çalışacaksınız.. çocuklar, yaşlılar açlıktan ölecekler.. hiç mi  hiç
insanlık ve mürüvvet görmeyeceksiniz.. bunlar yetmiyormuş gibi, sonra öz
vatanınızdan çıkarılacak ve başka yerlere sürüleceksiniz.. hatta orada da rahat
bırakılmayıp çeşitli hile ve desiselerle her gün ayrı bir tehdit altında
bulundurulacaksınız.. sonra Bedir’de, Uhud’da, Hendek’te defaatle onlarla
yaka-paça olacak ve hep iz’âc edileceksiniz.. hatta, Kâbe’yi ziyaret gibi en
tabiî haklarınızdan mahrum bırakılacaksınız.. bundan da öte, aleyhinizde
zâhiren en ağır şartları kabul ederek geriye döneceksiniz ve ardından Cenâb-ı
Hak lütufta bulunacak, büyük bir ordunun başında Mekke’yi fethedip oraya
hâkim olacaksınız…

Acaba onlara karşı muameleniz nasıl olurdu? “Gidin, hepiniz hürsünüz,
bugün size kınama yoktur!”407 diyebilir miydiniz?

Ben, kendi hesabıma, eğer O’ndan bu dersi almış olmasaydım, kat’iyen
onlara bu şekilde davranamazdım. Tahmin ediyorum ki, hemen hepiniz benimle
bu düşünceyi paylaşıyorsunuzdur. Ama O, sırtında zırhı, başında miğferi,
elinde kılıcı, terkisinde okları, atını mahmuzlamış Kâbe’ye girerken aynı
zamanda bir şefkat kahramanıydı. Mekkelilere sordu: “Benden nasıl bir
muamele bekliyorsunuz?” Hepsi birden cevap verdi: “Sen Kerîmoğlu
Kerîmsin? Senden ancak kerem beklenir!”

O da, Hz. Yusuf’un kardeşlerine dediği 408 gibi dedi: “Bugün size kınama
yoktur. Allah sizi bağışlasın, O Erhamürrâhimîn’dir.”409

O, hayatında, tedbirde hiç kusur etmemişti. O’nun kadar tedbirle tevekkülü
yan yana ve sımsıkı telif eden ikinci bir insan yoktur.

Bedir’e çıkarken ashabını denedi. Her biri bir atom bombası gibiydi.. ve tek
başlarına bir orduya güç yetirecek gerilimi taşıyorlardı. Sa’d b. Muaz: “Sen
atını Berk-i Gımâd’a kadar sür yâ Resûlallah! Bizden tek kişi dahi geride
kalmayacaktır.” derken işte bu gerilimin örneğini veriyordu. Hele bu zatın



devamla şöyle demesi ne kadar mânidardır: “Canımız işte burada, istediğin
canı al yâ Resûlallah! Malımız işte burada, isteğin kadarını al ve istediğin
yere ver yâ Resûlallah!”410

Asker hazırdı. Hepsi de âdeta birer Sa’d b. Muaz’dı. Ama bununla beraber,
Allah Resûlü tedbirde kusur etmiyor, bir muharebe için gerekli olan bütün ön
hazırlıkları eksiksiz yerine getiriyordu. Bu fiilî duadan sonra da ellerini açıyor
ve kalbinin ta derinliklerinden yükselen bir yakarışla Cenâb-ı Hakk’a dua ve
niyaza başlıyordu. Hem de öyle kendinden geçercesine dua edip yalvarıyordu
ki, üzerindeki ridâsı yere düşüyordu da bundan haberi bile olmuyordu. Bu
manzarayı seyreden Hz. Ebû Bekir, dayanamayarak yanına sokuluyor, ridâyı
üzerine koyuyor ve: “Yeter ey Allah’ın Resûlü. Allah seni kat’iyen mahzun
etmeyecektir, bu kadar yalvarış ve yakarış yeter.” diyordu.411

Evet, bir taraftan bu denli tedbir, diğer taraftan da bu seviyede Rabb’e
tevekkül, ancak bu zirve insana müyesser olan apayrı bir hususiyetti...

Evrensel Rahmet
Sözün başında da ifade ettiğim gibi, Allah Resûlü, mü’min, kâfir ve münafık,

herkesin kendisinden istifade ettiği rahmet timsali bir insandı. Mü’min O’ndan
istifade eder; çünkü O, “Ben mü’minlere, kendilerinden daha yakınım...”
buyurmaktadır.412 Gerçi müfessirler ْمِھ ِسُفْنَأ ْنـِم  َنـِینِم  ْ ؤُمْلاــِب َىلَْوأ  ُِّيب  َّ نَلا
âyetine413 istinad ederek: “Allah Resûlü, mü’minlere kendi canlarından daha
azizdir.” derler. Fakat, aslında her iki mânâ da birbirine yakındır. Biz O’nu
kendi canımızdan daha çok severiz; Allah Resûlü de kendisine bu denli
muhabbet besleyenleri aynı ölçüde sever; çünkü O, en büyük mürüvvet
insanıdır.

Bu bir muhakeme ve mantık sevgisidir. Bu sevginin hissî yanı olsa da daha
çok mârifet buudlu ve mantık derinliklidir. Şayet kurcalanıp işlettirilebilse
insanda öyle bir kökleşir ki; insan, Mecnun’un Leyla’sını aradığı gibi her yerde
Resûlullah’ı arar durur. Arar durur da her adını anışta burnunun kemikleri
sızlar ve O’nsuz geçen hayatı kendisi için bir hicran kabul eder.. ve O’nun için
bir ney gibi inler gezer.

Evet, Allah Resûlü bize kendi nefislerimizden daha yakındır. Nasıl olmasın
ki, biz nefislerimizden çok kere kötülük görürüz. Hâlbuki O’ndan hep kerem,
iyilik, merhamet, şefkat ve mürüvvet gördük. O, Allah’ın rahmetinin
temsilcisidir. Öyleyse elbette bize bizden daha yakındır.



O: “Ben mü’minlere kendilerinden daha yakınım.” İsterseniz şu âyeti
okuyun: ِْم هـِسُفْنَأ ْنِم  َنِینِم  ْ ؤُمْلاـِب َىلَْوأ  ُِّيب  َّ نَلا  diyor ve sonra da sözüne şöyle
devam ediyor: “Kim bir mal bırakırsa o akrabalarınadır. Fakat kim de bir
borç bırakır ve öyle giderse o banadır.”414

Bu hadisin arkasında şöyle bir hâdise var:
Bir gün bir cenaze getirildi. Namazı kılınacaktı. Allah Resûlü sordu:

“Bunun borcu var mı?” Orada bulunanlar: “Evet, yâ Resûlallah, çok borcu
var!” dediler. Bunun üzerine Allah Resûlü: “Siz arkadaşınızın namazını kılın,
ben borçlunun namazını kılamam.” buyurdular. Ancak bu durum kendisine de
çok ağır gelmişti. Daha sonra Allah Resûlü bir kısım imkânlara ulaşınca, ölen
mü’minler hakkında: “Onun mevlâsı benim, alacaklılar bana gelsin.”
derdi.415

Dünya ve ahirette Allah Resûlü, mü’minlere kendilerinden daha yakın olma
keyfiyetiyle bir rahmettir. O’nun bu rahmet yönü ebedlere kadar da devam
edecektir.

O, münafıklar için de bir rahmettir. Münafıklar, bu engin rahmet sayesinde
dünyada azap görmediler. Camiye geldiler, Müslümanların içinde dolaştılar ve
Müslümanların istifade ettiği bütün haklardan istifade ettiler. Allah Resûlü
onlar hakkında perdeyi yırtmadı. Onların çoğunun iç yüzünü biliyordu. Hatta
bunları Hz. Huzeyfe’ye (radıyallâhu anh) söylemişti de.416 Rivayete nazaran,
bundan dolayı da Hz. Ömer, Huzeyfe’yi takip eder, onun kılmadığı cenaze
namazını o da kılmazdı.417

Bununla beraber İslâm onları fâş etmedi. Onlar hep mü’minler arasında
bulundular ve mutlak küfürleri en azından şüpheye, tereddüte dönüştü. Böylece,
dünya zevkleri de bütün bütün acılaşmadı. Zira yok olup gideceğine inanan bir
insanın dünyadan lezzet alması mümkün değildir. Ama, “Belki ahiret vardır.”
diyecek kadar, küfürleri şüpheye bürününce, ihtimal, hayat o zaman bütün
bütün acılaşmaz. İşte bu yönüyle Allah Resûlü, münafıklara da bir ölçüde
rahmet olmuştur.

Kâfir de Allah Resûlü’nün rahmetinden istifade etmiştir. Zira Cenâb-ı Hak
daha önceki millet ve kavimleri küfür ve isyanları sebebiyle toptan helâk etmiş
olmasına karşılık, Allah Resûlü’nün bi’setinden sonra toptan helâk etmeyi
kaldırdı, dolayısıyla da insanlar, böyle bir azap çeşidinden kurtulmuş oldular.
Bu da kâfirler için dünya adına büyük bir rahmettir.



Bu mevzuda Cenâb-ı Hak, Habibine hitaben şöyle buyurmaktadır: َ ناَك اَمَو 
َنوُرِفْغَتَْسي  ْ مُھَو ْمَُھبِّذـَعُم  ّللا  ُهٰ  َ ناَك اـَمَو  ْمِھِیف  َتْن  َ أَو ْمَُھبِّذـَعُِیل  ّللا  ُهٰ  “Sen onların

içlerinde bulunduğun hâlde, Allah onlara azap edecek değildir. Ve onlar
mağfiret dilerken de Allah onlara azap edecek değildir.”418

Evet, Efendimiz’in hürmetine Cenâb-ı Hak toptan helâk etmeyi kaldırmıştır.
Hz. Mesih: “Eğer azap edersen, onlar Senin kulların.”419 derken,
Efendimiz’in Allah indindeki kadrine, kıymetine bakın ki, Cenâb-ı Hak O’na:
“Sen onlar arasında bulunduğun sürece Allah onlara azap edecek değildir.”
buyurmaktadır.

Yani, Sen onların sinesinde yaşadığın sürece Allah onlara azap etmeyecektir.
Sen yeryüzünde anıldığın ve dillerde yâd edildiğin sürece.. yani insanlar Senin
yoluna baş koyduğu müddetçe Allah onların altını üstüne getirmeyecektir.

Kâfirin Allah Resûlü’nün rahmetinden istifade yönlerinden biri de Allah
Resûlü’nün ًةَمْحَر ُتْثِعُب  اَمَّنإَو  ًانا  َّ َعل ْثَعْبُأ  َْمل  ّيِن  ِإ  buyurmasıdır.
“Ben rahmet olarak gönderildim, lânet isteyici olarak değil.”420 Ben herkes
için Allah’tan bir rahmet olarak geldim. İnsanların başına belâ ve musibet
yağdırılsın diye beddua edip lânet isteyen bir insan olarak gönderilmedim.
Onun içindir ki Allah Resûlü, en büyük İslâm düşmanlarının dahi hep
hidayetini istemiş ve onun için çırpınıp durmuştur.

Allah Resûlü’nün getirdiği nurdan, Cibril dahi istifade etmiştir. Bir gün
Efendimiz, Cibril’e sorar: “Senin için de Kur’ân bir rahmet midir?” Cibril
cevap verir: “Evet yâ Resûlallah! Çünkü ben de akıbetimden emin değildim.
Ne zaman ki ٍنیَِمأ َّم  ٍعَاطُم ثَ  ‘Göklerde ona itaat edilir, vahiyler  ona emanet
edilir.’421 âyeti nazil oldu, ben de emniyete erdim.”422

Ve yine bir başka hadislerinde Allah Resûlü şöyle  buyurur: ُدَمَْحأ ٌدَّمَحُم َو َانَأ 
ِةَم ْحَّرلا ُّيِبـَنَو  ِةــَبْوَّتلا  ُّيِبــَنَو  ُرـــِشاَحْلاَو  ىِّفَقُمْلاَو   “Ben Muhammed’im, Ben

Ahmed’im, Ben Mukaffî –son peygamberim– Ben Hâşir’im. (Benden sonra
haşir gelecek, araya başka bir peygamber girmeyecektir. Allah insanları
benim önümde haşredecektir.) Ben tevbe ve rahmet peygamberiyim.”423

Tevbe kapısı kıyamete kadar açıktır.424 Zira Allah Resûlü bir tevbe
peygamberidir ve hükmü de kıyamete kadar sürecektir.

O, yerinde ağlayan bir çocuk görse oturur, onunla ağlar. İnleyen ananın
ızdırabını vicdanında duyar. İşte Hz. Enes’in rivayet ettiği bir hadis ve O’nun



dillere destan şefkati:
“Ben namaza duruyor ve onu uzun kılmak istiyorum. Sonra bir çocuk

ağlaması duyuyorum. Annesinin ona duyacağı heyecanı bildiğim için hemen
namazı hızlı kılıp bitiriyorum.”425

Allah Resûlü, namazlarını oldukça uzun kılardı. Bilhassa nafile namazları,
sahabinin bile tâkatini aşacak mahiyette idi.426 İşte O, böyle bir namaz kılma
niyetiyle namaza duruyor, sonra da namaz esnasında bir çocuk ağlaması
duyunca, hemen namazı hızlandırıyordu. Çünkü o günlerde kadınlar da Allah
Resûlü’nün arkasında namaz kılmak için cemaate iştirak ediyorlardı.
Efendimiz, ağlayan çocuğun annesi mescitte olabilir mülâhazasıyla namazı
hızlandırıyor ve böylece kadını rahatlatıyordu.

İşte O, hemen her meselede böyle bir şefkat âbidesiydi. Bir çocuğun
ağlaması O’nu dilgîr eder ve ağlatırdı. Ne var ki O, bu engin şefkatine rağmen
dengeliydi. Meselâ, O’nun bu baş döndüren şefkati, hiçbir zaman dinî hadleri
tatbikine mâni olamamış ve cezanın şekli ne olursa olsun onu mutlaka tatbik
etmişti...

Mukarrin’in evlâtlarından biri hizmetçisini dövmüştü. Hizmetçi kadın,
ağlayarak Allah Resûlü’nün yanına geldi. Efendimiz, bu hizmetçinin sahiplerini
çağırdı: “Onu haksız yere dövdünüz, azat edin.” dedi. Ashab: “Yâ Resûlallah,
başka hizmetçileri yok.” dediler. Bunun üzerine: “Onlara hizmet etmeye
devam etsin. Ancak ona ihtiyaçları kalmadığında salıversinler gitsin!”
buyurdu.427 Evet, bu haksız tokatın karşılığı ahirete kalacak olursa, oranın
tokatları çok daha şiddetli olacaktır. Binaenaleyh; tokatın bedeli hürriyet olmalı
ki, ötedeki Cehennem azabının diyeti olsun...

Çocuklar
Hele, O’nun kendi çocuklarına karşı şefkati bütün bütün farklıydı. Çok defa,

oğlu İbrahim’in süt emdiği ailenin yanına gelir, onu kucağına alır ve uzun
müddet severdi.428

Akra’ b. Hâbis, Allah Resûlü’nün, Hz. Hasan’ı kucağına alıp sevdiğini
görünce: “Benim on çocuğum var; daha hiçbirini öpmüş değilim.” dedi. Allah
Resûlü şöyle cevap verdi: “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.”429

Diğer bir rivayette ise verdiği cevap şöyledir: “Allah senin kalbinden
merhamet duygusunu almışsa, ben sana ne yapabilirim ki?”430



Bir başka hadis: ِءا َمَّسلا ِيف  ْنـَم  ْمــُكْمَح  َْري ِضْرَْــألا  ِيف  ْنـَم  اوـُمَحِْرا   “Siz
yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin.”431

Allah Resûlü, akrabalarına karşı olduğu gibi yakın-uzak dostlarına karşı da
muhabbet ve rahmet hissiyle dopdoluydu.

Abdullah b. Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor:
Sa’d b. Ubâde hastalanmıştı. Allah Resûlü, bu vefalı dostunu ziyarete gitti,

yanında bazı sahabiler de vardı. Sa’d b. Ubâde’nin hazin hâli öylesine rikkatine
dokundu ki hıçkırıklarını tutamadı ve ağladı. Onun ağlaması, orada bulunanları
da ağlattı. Bu ağlamanın başka türlü değerlendirilmemesi için de şöyle
buyurdu: اَذِٰھب ُبِّذَعُي  ِْنك  ٰ لَو ِبْلَقْلا  ِنْزُحِب  ا  َلَو ِنْیَعْلا  ِعْمَِدب  ُِب 

ّ
ذَعُي ّللا َال  َهٰ َِّنإ   “Allah

asla gözyaşından ve kalb üzüntüsünden dolayı azap etmez. Ancak şundan
azap eder.” dedi ve dilini gösterdi.432

Evet, Allah gözyaşından dolayı azap etmez; aksine bazı gözyaşları sebebiyle
azabı kaldırır da. Allah Resûlü bir başka hadislerinde şöyle buyurmaktadır:

ِيف ُسُرَْحت  ْتـَتا  ٌنْیَعَو َب ّللا  ِهـٰ َِةیْـشَخ  ْنـِم  ْتـَكَب  ٌنــْیَع  ُراَّنلا : ا  َمُھُّسََمت ِناـَنْیَع َال 
ّللا ِهٰ ِلـي  ِ بَس  “İki göz vardır ki, Cehennem ateşi onlara dokunmaz. Allah

korkusundan ağlayan (insanın) gözü, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet
tutarak geçiren göz.”433

Bu gözlerden biri “ruhban”a diğeri de “fürsân”a aittir. Geceleri bir rahip
gibi kendini ibadete veren ve gözyaşı döken; gündüzleri de birer aslan kesilip
küfürle yaka-paça olan insanların gözleri, yani hakikî mü’minin gözleri... Zaten
sahabi de bize anlatılırken öyle anlatılmaktadır: Onlar geceleri birer rahip gibi
ibadetle meşguldürler; gündüzleri de her biri birer aslan kesilir ve dört bir yanı
velveleye verirler.434

Osman b. Maz’ûn vefat edince Allah Resûlü ona da koşarak gitti. O, Allah
Resûlü’nün kendisine kardeş yaptığı şanlı bir sahabiydi. Cenazesinin üzerine o
kadar ağladı, o kadar gözyaşı döktü ki, sanki cenaze Allah Resûlü’nün
gözyaşıyla yıkanmış gibi oldu.435 Tam o esnada biri, Osman b. Maz’ûn’u
kastederek: “Kuş oldu, Cennet’e uçtu.” gibi bir ifade kullandı. Allah Resûlü
hemen kaşlarını çattı ve: “Ben Allah’ın Resûlü’yüm, ne muamele göreceğimi
bilmiyorum, sen onun Cennet’e gittiğini nereden biliyorsun!” dedi.436

Evet, O, denge insanıydı. Şefkati, ağlaması, asla bir yanlışı düzeltmesine
mâ ni olmuyordu. Hıçkırıklarıyla, kardeşim deyip bağrına bastığı insanı
sararken ve gözyaşlarıyla yuyup yıkarken, söylenen mübalağalı bir söz, O’nun



uygunsuz bulduğu bu söz sahibini ikazına mâni olmuyordu. Vefa başkaydı, hak
başka; Uhud şehitlerini her hafta ziyaret ediyordu ama, “Uçup Cennet’e
gittiniz.” demiyordu. Biz “Onlar da Cennet’e gitmeyecekse...” desek bile, bu
böyle...

Yetimleri himaye edenlere verdiği pâye, O’nun nasıl bir şefkat âbidesi
olduğunu ispata yetmez mi? Bakın ne buyuruyor: ِةَّنَجْلا ِيف  ِمـِیت  َيْلا ُِلفاَكَو  اـَنَأ 

اَذَك Ben ve yetimi gözeten Cennet’te şöyleyiz“ هٰ .” diyor, sonra iki parmağını
yan yana getiriyor ve yetimi görüp gözetene ne kadar yakın olduğuna işaret
buyuruyor.437

Sanki Allah Resûlü, yetimi görüp gözeten ve onu himaye edenle benim arama
Cennet’te kimse giremez, diyordu.

Hayvanlara da Şefkat
O’nun şefkati hayvanları da içine alıyordu. Yukarıda bir kadının bir  kedi

yüzünden nasıl Cehennem’e girdiğini; yine ahlâksız bir kadının bir köpeğe su
içirmesiyle nasıl Cennet’e “Buyur!” edildiğini arz etmiştim. Bir başka hâdiseyi
de nakledip bu hususu da noktalayalım:

Bir muharebeden dönülüyordu. Dinlenme vaktinde, sahabeden bazıları bir
kuş yuvası görmüş ve yuvadaki yavruları alıp sevmeye başlamışlardı. Tam o
sırada anne kuş geldi ve yavrularını onların elinde görünce, orada çırpınıp
pervaz etmeye başladı. Allah Resûlü bu duruma muttali olunca fevkalâde
celâllendi ve hemen yavruların yuvaya konulmasını emir buyurdu.438

Evet, O’nun rahmeti hayvanları da kuşatıyordu. Zaten Allah, geçmiş
peygamberlerden birini karınca yuvası yüzünden itap etmemiş miydi? Bu
peygamber farkına vararak veya varmayarak karıncaları yakmış.. arkadan da
Allah’tan azar işitmiştir.439 Şimdi bu ve emsali vak’aları bize nakleden Allah
Resûlü’nün başka şekilde davranması mümkün mü?

Sonra, O’nun ümmetinden öyleleri yetişecektir ki, adları “Karınca Çiğnemez
Efendi” olacaktır. Çünkü onlar ayaklarına zil takacak ve yolda böyle
yürüyeceklerdir. Ta haşereler zilin sesiyle uzaklaşsın ve ayak altında kalıp
ezilmesinler...

Aman Allahım! Bu ne derin, bu ne cihanşümul bir şefkat ve merhamet
örneğidir. Evet, O’nun rahmet dairesinden karıncalar dahi istisna edilmemiştir.
Karıncayı bile ezmeyen bu insanlar acaba başkalarına zulmedebilirler mi?
Hayır, bilerek ve kasıtla onların haksızlık yapmaları mümkün değildir!..



İbn Abbas anlatıyor: “Allah Resûlü’yle bir yere gidiyorduk. Birisi, kesmek
üzere bir koyunu bağlamış, koyunun gözü önünde bıçağını biliyordu. Allah
Resûlü bu şahsa: ٍتاــَتْوَم ُهـَتیِمُت  أَْن  ُدـيِرُتَأ   “Onu defalarca mı öldürmek
istiyorsun?”440 buyurdu. Bu; bir bakıma o şahsa itaptı.

Abdullah b. Mesud ve Ya’lâ  b. Mürre (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor:
“Allah Resûlü, yanında birkaç sahabiyle zayıf mı zayıf bir deve gördü. Deve,
Allah Resûlü’nü görünce sicim gibi gözyaşı dökmeye başladı. İki Cihan
Serveri hemen devenin yanına gitti. Bir müddet o devenin yanında kaldı, sonra
devenin sahibini çağırtarak, deveye iyi bakması hususunda onu gayet sert ikaz
etti.”441

Günümüzdeki hümanistlerin iddia ettikleri sevgi ve şefkatin çok ötesinde
merhametle dopdolu olan Allah Resûlü, bu cihanşümul rahmetini de her türlü
ifrat ve tefritten korumasını bilmiş ve o her şeye yeten fetaneti sayesinde hiç mi
hiç ifrat ve tefrite düşmemiştir.

Evet, O, hiçbir zaman hoşgörü adı altında, kötülüklere müsamaha ile
bakmamış, kötülük ve günah seraları kurmamıştır. O, bir caniye ve bir canavar
ruhluya, şefkat adına gösterilecek müsamahanın, binlerce masum insanın
hukukuna tecavüz olduğunu çok iyi bilmekteydi. Üzülerek ifade etmeliyim ki,
günümüzde işlenen bu türlü haksızlıklar her devirden çoktur. Anarşiste, ecdat
ve mazi düşmanlarına gösterilen müsamahanın memleketi ne hâle getirdiğini
yakın tarihimiz itibarıyla acı acı gördük ve hâlâ da kısmen görmekteyiz. Sevgi,
şefkat, dengeli kullanılamazsa, fert için de cemiyet için de önü alınamayacak
neticeler doğabilir. Hâlbuki Allah Resûlü için, menfî mânâda böyle tek bir
hâdise dahi göstermek mümkün değildir.

Evet O, kendisini telef edecek kadar insanları seviyordu. Yer yer  Kur’ân-ı
Kerim’in O’nu tadil etmesi bunun delilidir. Kur’ân: “Onlar Kur’ân’a
inanmıyorlar diye, nerede ise kendini bitirip tüketeceksin.”442 diyordu. Zaten
nübüvvet atmosferi benliğini sarmaya başlayınca, O kendini bir mağaraya
hapsetmemiş miydi? Vahiy de ilk defa O’na orada geldi. Demek ki O, insanları
seviyordu ve bu yola baş koymuştu.

Esasen Allah Resûlü’nün cihad anlayışı da O’nun bu rahmet yanından
kaynaklanıyordu. Evet, insanlar cihad sebebiyle belki dünya namına bazı
zararlar göreceklerdir; fakat ebedî hayatları adına kazanacakları o kadar çok
şey olacaktır ki, onların bu zararlarını hiçe indirecektir! Allah Resûlü, taşıdığı



kılıcının ucuyla Cennet’e giden yolları açıyordu. Bu da O’nun âlemlere rahmet
oluşunun ayrı bir buudu...

db. SABIR
O , sabrı da fetanetiyle yerli yerinde ve iç içe kullandı. Bu sayede nice

ulaşılmaz zannedilen zirveler ayaklar altında kaldı, nice aysbergler gibi katı
yürekler, buz gibi ruhlar o Sabır Güneşi karşısında eriyip hidayete erdi. Ebû
Süfyan, İkrime ve daha niceleri.. eğer O’ndaki bu denli sabır ve tahammül
olmasaydı, bunlar hiç İslâm’a dehâlet edebilirler miydi?

Evet, O, Rahmeten li’l-âlemin’dir. Rahmetinin dengesi ise fetanetinin bir
başka delilidir...

dc. HİLM (Peygamberimiz’in Yumuşak Huyluluğu)
Bundan evvelki bölümde, Efendimiz’in, Cenâb-ı Hakk’ın rahmâniyet ve

rahîmiyetine en mücellâ, en parlak bir ayna olduğunu arz etmeye çalıştık.
O’nun, rahmâniyet ve rahîmiyette nasıl bir denge tutturduğunu ve bunu
fetanetiyle nasıl hallettiğini, kamet-i kıymetine göre olmasa da, ufak çapta ve
fikir vermeye yetecek keyfiyette anlatmaya gayret ettik. Bu bölümde de, yine
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) rahmâniyet ve rahîmiyetiyle alâkalı
ve bir cihetle de onların ayrı bir buudu sayılan, Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın
hilmini, yumuşak huyluluğunu takdime gayret edeceğiz.

Hilm, Allah Resûlü’ne verilmiş ayrı bir altın anahtar durumundadır. O, bu
anahtarla pek çok gönlü açmış ve onlara taht kurmuştur. Eğer O’nun bu hilmi
olmasaydı, pek çok hazımsız gönül bir kısım sertliklerle karşılaşacak ve şimdi
olduğunun aksine, kimileri İslâm’a cephe alacak, kimileri de belki bir hisle
O’ndan uzaklaşacaktı. Ancak Allah Resûlü’nün hilmiyle ki, bütün bunların önü
alındı.. ve koşan koşana herkes gelip İslâmiyet’e dehalet etti.

Evet hilm, Cenâb-ı Hakk’ın Habibine verdiği en mümtaz sıfatlardan biriydi..
ve olduğu gibi rahmeti aksettiriyordu. Bu hususu anlatan bir âyette Cenâb-ı Hak
aynen şöyle buyuruyor:

ُفْعاَف َِكلْوَح  ْنِم  اوُّضَفْنَال  ِبْلَقْلا  َظِیلَغ  ًاّظَف  َتْنُك  َْولَو  ْمَُھل  َتِْنل  ّللا  ِهٰ َنِم  ٍةَمْحَر  اَِمبَف 

ّللا َهٰ َِّنإ  ّللا  ِهٰ َىلَع  ْلَّكَوَتَف  َتْمَزَع  اَِذإَف  ِرْمَْألا  ِيف  ْمُھْرِواَشَو  ْمَُھل  ْرِفْغَتْساَو  ْمُھْنَع 

َنِیّلِكَوَتُمْلا ُّبِحُي 

“O vakit, Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet Sen,
kaba, katı yürekli olsaydın, hiç süphesiz onlar senin etrafından dağılıp



giderlerdi. Şu hâlde onları affet, bağışlanmaları için duada bulun! (Umuma
ait) işlerde onlara danış. Artık kararını verdiğin zaman da Allah’a dayanıp
güven! Çünkü Allah, kendisine tevekkül olanları sever.”443

Âyetten de anlaşıldığı üzere hilm, rahmetten geliyor. Eğer Allah Resûlü,
kaba ve haşin olsaydı –ki değildir– etrafında bulunanların hepsi dağılıp
gidecekti. Cenâb-ı Hakk’ın engin rahmetidir ki, O’nu yumuşak huylu kıldı. Yani
O’nun mâyesini öyle mükemmel ve mahiyetini de öyle halîm kıldı ki, O’na
dokunan eller dahi hiçbir zaman incinmedi ve diken bekledikleri anlarda gül
buldular. Nerede kaldı ki gönüllerine girdiği ve sinelerine taht kurduğu insanlar
O’ndan incinmiş olsun!

Bu âyet, Uhud muharebesi münasebetiyle nazil olmuştu. Allah Resûlü,
ashabına, her türlü harp taktiğini ve tekniğini hem de en ince teferruatına kadar
anlatmış olmasına rağmen, bazılarının emri dinlemedeki inceliği tam
kavrayamayışı ve bulundukları mevzii, emir gelmeden terk edişleri,
Müslümanların muvakkat mağlubiyetini netice verdi. Belki netice itibarıyla
buna tam bir mağlubiyet denemezdi ama mutlak bir galibiyet olmadığı
muhakkaktı...

Allah Resûlü’nün öldürüldüğü şâyiası Müslümanların pek çoğunu paniğe
sürüklemişti. Bu arada o gün orada Enes b. Nadr gibi düşünenler de vardı.
Onlara: “Resûlullah’ın öldüğü yerde siz niye duruyorsunuz?” diye kükremiş ve
gidip canlarını Allah için vermişlerdi.444 Zaten yol da buydu; Resûl-i Ekrem’in
öldüğü yolda koşup ruhlarını feda etmeliydiler.

Şayet Peygamber emri istikametinde hareket edilseydi ihtimal muvaffakiyete
gidilecek ve başarı elde edilecekti. Hâlbuki gösterilen az bir muhalefet,
neticeyi ne kadar değiştirmiş ve ne kadar vahim hâle getirmişti!

Şimdi bu noktada bir lahza durup düşünelim: Eğer bu cemaatin başındaki
lider, Allah Resûlü değil de başka bir insan olsaydı, acaba emir dinlemeyen
veya emre muhalefet eden bu insanlara karşı tavrı ne olurdu? Onlara karşı
hiçbir şey olmamış gibi davranabilir miydi? Bir de o, onların maddî ve mânevî
liderleri ise…

Evet onlar, bütün doğruları O’ndan öğrenmişlerdi. Hayatlarında yüzlerce
defa O’nun her meselede isabet ettiğine şahit olmuşlardı. İşte bu zat, daha işin
başında onlara, ısrarla yerlerini terk etmemelerini ihtar etmişti. Şimdi O’nun
sözünü dinlememenin cezasını acı acı çekiyorlardı. Verilen onca şehidin



yanında yaralanmayan da yok gibiydi. Bizzat, Allah Resûlü’nün başı yarılmış,
dişi kırılmış ve vücudu da kan revan içinde kalmıştı.

Evet, Allah Resûlü’nün yerinde bir başka lider olsaydı, en azından yüzünde
bir sinirlilik veya yine en azından “Ben size şöyle yapın demedim mi?” gibi
maziyi hatırlatma kabîlinden bir söz, bir davranış sâdır olmaz mıydı? Bu en
nazik noktada, Kur’ân, O’nun içinden geçmesi muhtemel düşüncelere karşı bir
set oluşturuyor ve O’na, yukarıda zikrettiğimiz âyetle hitap ediyordu.

Bu öyle bir an ve öyle nazik bir durumdu ki, liderden sâdır olabilecek en
küçük jest, mimik ve hareket dahi, bu psikolojik hava içinde, normal
zamandakilerden çok daha değişik tesirler icra edebilirdi. Onları kırıp
gücendirebilecek en küçük bir hareketten dahi kaçınılması gereken böyle bir
dönemde, Kur’ân, Allah Resûlü’ne hitaben: “Eğer onlara karşı sert ve kaba
olsaydın –ki kat’iyen öyle değilsin– senin etrafından dağılıp
gideceklerdi.”445 Hâlbuki sahabi eski tavrını hiç mi hiç değiştirmiş değildi;
Allah Resûlü’nün etrafında pervane gibi dönüp duruyorlardı.

O’nun ahlâkı Kur’ân’dı.446 Aslında Kur’ân’ın bize anlattıkları da işte bu
ilâhî ahlâktı. Görülmüyor mu ki, insanlar sürekli Allah’a baş kaldırıp isyan
ettikleri hâlde O onlara bol bol rızık ihsan ediyor. Onlar Allah’a oğul ve eş
isnat edip daha ne iftiralarda bulunurken, Allah rahmâniyetiyle onlara çeşitli
lütuflarda bulunuyor. Güneş her gün ısı ve ışığıyla, bulutlar yağmur denen
gözyaşıyla hep insanların imdadına koşuyor, yer her zaman onlara çeşit çeşit
bitki ve meyveleriyle bağrını açıyor; onlar ise bütün bu nimetlere karşı akla
hayale gelmedik nankörlüklerle mukabele ediyorlar.

Evet, insanlar, kendilerine verilen bunca nimetin milyonda birine dahi şükür
ve minnettarlıkla mukabele etmiyorlar. Ne var ki, Halîm olan Allah (celle
celâluhu) onları hemen cezalandırmıyor, işlenen hatalar yüzünden ilâhî âdetini
değiştirmiyor, hep veriyor ve durmadan veriyor...

Hz. Muhammed Aleyhisselâm da Cenâb-ı Hakk’ın bu ismiyle isimlenmiş, bu
ahlâkıyla ahlâklanmış olduğundan bu mevzuda Cenâb-ı Hakk’ın sıfat ve
isimlerine tam âyinedarlık yapıyor. Zaten Kur’ân da O’na: ٌفوُؤَر َنِینِمْؤُم  ْ لِاب

ٌمي ِ حَر  “Mü’minlere karşı çok şefkatli ve merhametli.” demiyor mu?447

Sadece O değil, dedesi Hz. İbrahim de anlatılırken yine hilmiyle anlatılıyor..
evet, O’nun hakkında da Kur’ân şöyle diyor:

ٌبِینُم ٌهاََّوأ  ٌمِیلََحل  َمیِھاَرِْبإ  َِّنإ   “Muhakkak ki İbrahim, yumuşak huylu, içli ve



kendini Allah’a vermiş biri idi.”448

İbrahim, seviyeler üstü seviyede yumuşak huylu bir insandı. Kendini ateşe
atan insanların dahi başına bir belâ gelir endişesiyle tir tir titriyordu. O,
sabahlara kadar âh u vâh eden, inleyip duran bir insandı.. ve münîbdi, her
lahza, ayrı bir var oluş ve dirilişle Allah’a dönüşün menfezlerine yönelir,
durmadan taptaze ve heyecan dolu bir yürekle Rabb’in kapısında inler ve iki
büklüm olurdu.

Allah Resûlü, kendisini hep Hz. İbrahim’e benzetir.449 Evet O, hilm u silmde
de dedesi İbrahim’e benzerdi.

Bütün Hak dostları için de hilm çok mühim bir esastır. İnsan, her köşe
başında kendisini kin ve nefretle bekleyen kimselere dahi yine hilmle muamele
etmelidir. Hallac, ellerini-kollarını kesenlere hakkını helâl eder; kan gölü
içinde Asrın Çilekeşi, kendisini bir cani gibi sürgünlere gönderenlere,
hapishane hapishane dolaştıranlara beddua etmek şöyle dursun, hep imanlarını
kurtarmaları için hayır duada bulunur.. bulunur ve hilmin ne derece yüksek bir
pâye olduğunu onlara gösterir. Keşke, sonradan gelenler de hilmindeki bu
büyüyü anlayabilselerdi!

Yine Hz. İbrahim’e dönüyoruz: Hasımları onu ateşe atıyor, ve Cenâb-ı Hak
da ateşe emrediyor: “Ey ateş, İbrahim üzerine berd ü selâm, yani ne buz ne
de ateş, ikisi ortasında ‘Selâm ol!’” diyordu.450 Zira, İbrahim evvelâ âleme
karşı kendi içini öyle donatmıştı. Ne öfkeleniyor ne de insanlara karşı soğuk
davranıyordu. O bir “selâm” insanıydı. Cenâb-ı Hak’tan da aynı şekilde
muamele gördü. İbrahim, Allah ahlâkıyla ahlâklanır da, Allah (celle celâluhu)
ona başka türlü muamele eder miydi? Asla! “Selâm” bizzat Cenâb-ı Hakk’ın
ismiydi.. ve ateş de İbrahim’e karşı “selâm” oluyor ve “selâm” duruyordu.

Hz. İbrahim’in başlattığı bu hilm ahlâkını Allah Resûlü zirveye çıkardı.
Düşmanlarını yerle bir ettiği ve bütün imkânları elinde topladığı devrede dahi
Allah Resûlü mürüvvetten kıl kadar ayrılmadı. O, suçluları cezalandırmış
olsaydı, O’na karşı gelecek mi vardı? Hayır. Belki Hz. Ömer gibi yüzlercesi,
O’nun gözünün içine bakıyor ve O’nu üzen bir hâdise karşısında aslanlar gibi
kükreyerek, baş almak için müsaade istiyorlardı. Hâlbuki her defasında O,
ashabını yatıştırıyor ve hilm ü silm tavsiye ediyordu.

Bir gün, iffetine kat’iyen inandığı mübarek hanımına çamur atılmıştı. Hangi
Müslümana kaşıyla işaret etse, pek çok münafığın başı gidebilirdi.. ve herkes



bunu seve seve yapardı. Oysa ki Allah Resûlü, günlerce diken yutar gibi
söylenen sözleri yutuyor, yutkunuyor, vicdanında ızdırapların en tahammül-
fersâsını yaşıyor ama kat’iyen ses çıkarmıyordu. Bu durum, muhteremler
muhteremi Âişe-i Sıddîka’nın Kur’ân’la beraati tescil edileceği âna kadar
devam etti. Bütün sahabe O’nun iki dudağı arasından çıkacak bir çift söze
bakıyordu.

Bazen O’nun karşısına çıkıp kaba-saba hareket eden ve hakarette bulunan
insanlar olurdu. O, parmağını hafif indirip kaldırsaydı yüz kılıç birden o
adamın kellesi üzerinde iner kalkardı. Ancak O, bu kaba-saba hareketleri hep
mülâyemetle karşılamaya kararlıydı. O, kimseyi korkutmamaya o kadar çok
dikkat ediyordu ki, vereceği kılıç veya bıçağı, kabza ve sap tarafıyla uzatıp
öyle veriyordu. Böyle bir insan nasıl olur da haksız yere bir insanın canına
kıyabilirdi?..

O, incelerden ince bir insandı. Karşısındaki insanların kaba-saba
davranışlarından fevkalâde rahatsız olurdu. Ancak O, bu tür davranışları, kendi
hilm denizine atar, eritir ve her şeye rağmen yumuşak davranırdı. His dünyası
böylesine genişti. Zaten hastalık ve diğer rahatsızlıkları, bizim duyup
hissettiklerimizi kat kat aşıyordu. O kadar ki, hasta olduğu bir gün, Abdullah b.
Mesud (radıyallâhu anh) O’na: “Yâ Resûlallah, bir fırın gibi yanıyorsun!”451

demişti. Evet, Allah Resûlü’nün sinir sistemi o kadar gelişmişti ve O, o kadar
duyarlıydı. İhtimal, O’nun parmağına batan bir iğne, bir başkasına saplanan
mızraktan belki on kat daha ızdıraplı oluyordu. Bu hassasiyet O’na, vazifesinin
icabı duyarlı olabilmek için de verilmiş olabilir.

Her ne olursa olsun. Bu kadar hassas bir insanın, çevresindeki kaba saba
hareketlerden rahatsızlığı da o ölçüde fazladır zannediyorum. Bir başkası o
nispette hassas olsa, her gün etrafını birkaç kere yıkar devirir ve bulunduğu
yerde fırtınalar koparır. Ne var ki Allah Resûlü hiç böyle yapmamıştı ve
yapmıyordu da; çünkü O bir hilm insanıydı. Şu kadar var ki, O’nun hilmi de
gayet dengeliydi. Bir kâfirin küfrü O’nu iki büklüm eder, ağlatırdı. O, bir
insanın hidayete erebilmesi için elinden gelen her şeyi yapardı. Fakat bir ceza
ve haddin tatbiki bahis mevzuu olduğu yerde de kat’iyen taviz vermez; kim
olursa olsun mutlaka cezayı tatbik ederdi. Ancak O’nun ceza verdiği suçlardan
hemen hiçbiri kendisine karşı işlenmiş suçlardan değildi. Aksine O’nun,
kendisine karşı işlenmiş suçlardan affetmediği görülmemiştir.

Dini yaşamada da O, aynı şekilde davranırdı: Kendisine daima en ağırını



seçer, başkalarına ise hep hafif olanını yüklerdi. Hatta ümmetine zorluk
olmaması ve farz gibi telakki edilmesine meydan verilmemesi için, sünnetleri
hep evinde ve yalnız olarak kılardı. Ayrıca, O’nun kıldığı nafile namazların
uzunluğuna dayanabilecek ikinci bir insan da yoktu. Bazen oruçlarını da öyle
birbiri üstüne tutardı –ki buna “savm-ı visâl” denir.–452 O, bu çok ağır ve
sadece kendinin götürebileceği işlerde hep yalnız yürürdü. Aslında Cenâb-ı
Hak, O’nun gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetmişti.453

Bunun bir mânâsı şu olsa gerek: Allah O’ndaki günaha girme istidadını daha
baştan yok etmişti. Zaten kendisi de bir defa çocukluğunda, bir defa da miraç
öncesi mânevî birer ameliyattan geçirildiğini haber veriyor ve çocukluğunda
olan ameliye sırasında meleklerin sinesinden kesip attıkları 
bir parçadan söz ediyor454 ki nefsanîliğe ait bir şey olması kaviyyen
muhtemeldir.

Allah Resûlü’nden, kat’iyen günah sayılabilecek bir fiilin suduru
görülmemiştir. Buna rağmen, günde yetmiş defadan fazla tevbe ve istiğfar
ediyordu.455 Evvelâ O, mahviyet, murâkabe ve muhasebe insanıydı. Her
adımda, Cenâb-ı Hakk’a doğru bir önceki adıma nisbetle daha fazla yaklaşmış
olduğundan, kazandığı bu yeni durum zaviyesinden eski ve mercuh hâline bakıp
istiğfar ediyordu. Yani her yeni gününde O, bir evvelki günü istiğfarla
anıyordu. Bu denli günahsız bir insanın, insanlar arasında bulunmaya
sabretmesi dahi O’nun hilminin enginliğini göstermeye yeter zannederim.
Hâlbuki O, aynı zamanda nice saygısızca hareketlere maruz kalmış, bunlara da
yine hilmle mukabelede bulunmuştur.

Buhârî ve Müslim, Ebû Said el-Hudrî’den rivayet ediyorlar: Zü’l-Huveysıra
adında birisi Resûl-i Ekrem Aleyhisselâm’a geldi. Bu şahıs, hadis ve siyer
kitaplarında bize şöyle resmediliyor: Gözleri çukurca.. elmacık kemikleri biraz
dışarıya fırlamış.. burnu basık, yüzü de ablak ve yuvarlaktı.. âdeta dövülmüş
bir kalkan hissi veriyordu. Allah Resûlü o esnada mal taksiminde bulunuyordu.
Efendimiz’e hitaben küstahça şöyle demişti: ُدَّمَحُم اـَي  ِْل  دِْعا  “Yâ Muhammed,
adaletli ol!.” Bu söz bizden birisine söylenmiş olsaydı, zannediyorum ciddî bir
sarsıntı geçirirdik. Oysa ki biz, hakikaten adaletsizlik de etmiş olabiliriz. Fakat
kendisine bu söz söylenen zât, dünyaya adaleti getirmeye memur edilmiş bir
peygamberdi.

O sırada orada bulunan Hz. Ömer, bu saygısızca hitap karşısında birden



kükrer ve: َِقفاَنُمْلا اَذـٰـھ  َلـُـتَْقأَف  ِين  ْعَد  “Bırak beni, şu münafığın başını
alıvereyim yâ Resûlallah!” der.

Allah Resûlü, Hz. Ömer’i ve onun gibi düşünenleri teskin ettikten sonra bu
adama döner ve şöyle seslenir: ؟ ْلِدْع ْمـَل أَ اَِذإ  ُلِدْـعَي   ْ نَمَو ََكلْيَو !  “Yazık sana!
Eğer ben de âdil olmazsam, başka kim âdil olabilir ki?”

Hadisin bazı rivayetlerinde Efendimiz şunu da ekler: ِْنإ ُتْرِسَخَو  ُتْبِخ  ْدََقل 
ُلِدَْعأ ْنُك  َأ َْمل   “Eğer ben adaletli değilsem, yandım, mahvoldum demektir.”

Başka bir rivayette bu söz muhatabınadır: ُلِدْع َأ ْنُكَأ  ْمـَل  ِْنإ  َتْر  ِسَخَو َتْبِخ  ْدََقل 
“Eğer ben adaletli olmazsam, sen yandın, mahvoldun demektir.” 456

Yani, ben ki bir peygamberim.. ve sen ki her şeyinde bana uymak zorundasın.
Eğer ben bir istikamet insanı değilsem –hâşâ– sen yandın, demektir. Çünkü o
zaman sen de istikamette olamazsın...

Allah Resûlü, her zaman olduğu gibi onu öldürmek isteyenlere izin
vermiyordu. Çünkü O, tepeden tırnağa bir hilm insanıydı.

Ancak ileride önemli bir fitneye karışacak bir haricî tipini o gün, Zü’l-
Huveysıra’nın şahsında resmetmeyi de ihmal etmemişti. Evet, Allah Resûlü, bu
ırkın ileride fitne çıkaracağını, ümmetinin başına gaileler açacağını Allah’ın
bildirmesiyle biliyordu. Nitekim, daha Hz. Ali devrinde, Allah Resûlü’nün
haber verdikleri aynen zuhur etti. Nehrivan’da Hz. Ali’ye karşı gelen
Haricîlerin içinde Allah Resûlü’nün resmettiği insan bulunmuştu...457

Evet, İki Cihan Serveri işte bu adama da bir şey dememişti. Eğer başını
kımıldatsa veya Hz. Ömer’den gelen teklife bir an sessiz kalsaydı, bu densiz
insanın öldürülmesi kaçınılmazdı. Ancak Allah Resûlü, Cenâb-ı Hakk’ın
kendisine talim buyurduğu üzere hareket ediyor ve bu türlü cahillere takılıp
kalmıyordu. Zira Kur’ân O’na َنِیلِھا َ جْلا ِنَع  ْضِرَْعأَو   diyordu: “Sen cahillerden
yüz çevir.”458 Onlara takılıp kalma, yani onların yaptıklarından rahatsız olma.
Cahil cahilce davranır. Sen ise asla cahil değilsin. Öyleyse, onların sana
davrandıkları gibi onlara mukabelede bulunamazsın. Sen hilm sahibisin,
yumuşak huylusun. Ve sen bu hilminle gönüllere taht kurmaya namzetsin.
Nitekim öyle de olmuştur. Allah Resûlü, hilmi sayesinde hem de hiç ümit
edilmeyen insanların gönlünde taht kurmuştur.

Birçok sahabi müttefikan haber veriyor: Hayber fethi sonrası bir kadın, bir
koyunu kızartmış, içine de biraz zehir koymuş ve Allah Resûlü’nü yemeğe
davet etmişti. Sofrada bulunanlardan Bişr İbn Berâ ismindeki sahabinin henüz



sofradan kalkmadan rengi değişmiş, bir müddet sonra da vefat etmişti. Demek
ki bu kadın çok tesirli bir zehirle Allah Resûlü’nü öldürmek istemişti... Bu
meselenin mucize yönü şu andaki mevzumuz değil.. Allah Resûlü lokmayı
ağzına götürürken, koyunun bir yanının, kendisine, zehirli olduğunu haber
vermesi üzerine yemek sofradan kaldırılarak, kadın derdest edilip huzura
getirilmiş.. ve suçunu itirafla, Allah Resûlü’nü öldürmek için böyle bir yola
başvurduğunu ifade etmiştir. Hatta rivayetlerde kadına şöyle bir söz de izafe
edilir:

Kadın, Allah Resûlü’nün huzuruna getirilip de bunu niçin yaptığı kendisine
sorulunca şöyle demiştir: “Eğer sen hakikaten Allah’ın gönderdiği bir
peygambersen, bu zehir sana tesir etmeyecektir. Yok eğer peygamber
değilsen, insanlığı senin şerrinden kurtarmak istedim.”

Sahabi, derhal bu kadının öldürülmesi talebinde bulunur. Ancak Allah
Resûlü kendi adına kadını affeder. Fakat ölen sahabi Bişr (radıyallâhu anh)
adına bir şey demez.

Kadının akıbeti hakkında iki rivayet vardır: Birincisi, Bişr’in vârisleri, kısas
yaparak kadını öldürtmüşlerdir. İkincisi ise, kadın ihtida edip Müslüman
olduğundan Peygamber Efendimiz onu affetmiş ve Müslümanlığı, kadının
kurtuluş sebebi olmuştur.459

Burada bizim, üzerinde durmak istediğimiz husus, Allah Resûlü’nün hilmiyle
alâkalıdır ki, Allah Resûlü, canına kastetmek isteyen bu yahudi kadını dahi
affetmiştir. Hilmde zirveyi yakalama adına bu ne güzel bir örnektir.. evet, kâmil
mânâda Hz. İbrahim’in başlattığı hilm dönemi, Nebiler Sultanı’yla
zirveleşmiştir.

Ebû Dâvûd ve Nesâî, Ebû Hüreyre’den rivayet ediyorlar: Allah Resûlü,
mescitte ashabıyla sohbet etmiş ve tam hücre-i saadetine çekilmek üzere iken
bir bedevinin, Allah Resûlü’nün cübbesini arkadan çekerek:

َكِیبَأ ِلاَم  ْنِم  َالَو  َِكلاَم  ْنِم  ُلِمَْحت  َكَّنِإَف َال  ِنْيَذٰھ  َّيَریِعَب  َىلَع  ِيل  ْلِمِْحا  ُدَّمَحُم ، َاي 

dediği duyuldu. Yani: “Yâ Muhammed! İki devemi de yükle. Zira sen, ne kendi
malından ne de babanın malından veriyor değilsin.”

Bu ne küstahlık, bu ne terbiyesizlikti! Allah Resûlü’ne mücerret ismiyle
hitap etmekle başlayan bu saygısızlık, diğer dedikleriyle devam etmişti. Derken
yine sahabe kükredi; belki Hz. Ömer’in sesi tın tındı, âdeta tansiyon yükseltmek
için “Bırak, şunun başını koparayım yâ Resûlallah!” diyordu. Ancak, Allah



Resûlü’nün, ashaba hitaben: “Bu adama istediğini verin.” buyruğu, onları
yatıştırmıştı. 460

Düşünün ki, Allah Resûlü’nün, o insanı incelerden ince hâle getiren
sohbetinden sonra böyle bir davranış, davranış sahibinin nasıl bir kalb
katılığına ve nasıl bir karaktere sahip olduğunu göstermesi bakımından yeter.
Zira, Allah Resûlü’nün sohbetleri, ne bir veli ne de bir mürşidin sohbetine asla
benzemez. Aslında bu ham söz ve bu yırtık beyanla o sohbetteki ferah-fezâ
havayı duyurabilmemiz mümkün değildir. Fakat herkesin bilebileceği bir
hakikat vardır ki, o da, Allah Resûlü’nün, sohbetlerinde, kendi varlık
atmosferinin üstünden bir menfez açıp, Hak’tan gelen tecellîlere ayna hâline
getirdiği vicdan ve kalbiyle, huzurunda oturanları bir hamlede, bir nefhada, o
değiştirici insibağ yoluyla zirvelere çıkarmasıdır. Evet, çok kısa dahi olsa
O’nun huzurunda bulunabilenler, beşerin ulaşabileceği en seçkin yerlere
sıçramışlardır.

O’nun huzurunda tasavvurlar üstü insibağ vardı ve oraya bir kere giren âdeta
melekleşir öyle çıkardı. Hem de sinelerinde hiçbir kötülük kalmazdı.

Bir İnsibağ Örneği
Hiçbir velinin sahabeye yetişememesindeki sırlardan en mühimi de işte bu

insibağ hakikatidir. Bu insibağla alâkalı asrımızdaki bir büyük zat mealen şöyle
diyor: “Ben kendi kendime, acaba Muhyiddin İbn Arabî gibi zatlar sahabe
derecesine neden yükselemiyorlar diye düşünüyordum. Bir gün namaz
kılarken Cenâb-ı Hak bana, sahabi gibi bir “secde” nasip eyledi. Anladım ki
sahabe derecesine çıkmak mümkün değildir.”461

İhtimal ki bu büyük zat için pencere açıldı ve ettiği bu secdenin sahabe
secdesi olduğu da ona duyuruldu. Ne var ki burada işin fezlekesi önemlidir. O
da şudur: Bu zat, bir rekât böyle bir namaza, bir senelik ibadetini
verebileceğini söylemektedir. Hâlbuki bu zatın yetiştirdiklerinden, onu takliden
namaz kılan bir talebesinin namazını gördüğümde, kendi kıldığım namazlardan
hayâ edip utanmıştım. İşte sahabi, sohbet-i nebevîde böyle bir zirvenin adıdır.
Bizim bir rekâtına muvaffak olamadığımız namazı, onlar devamlı o derinlikte
eda ederler.

Çünkü onlar, derslerini bizzat Allah Resûlü’nden alıyorlardı. Hem o devirde
dinin bütün meseleleri terütaze ve orijinaldi. Bir gün kulakları tın tın ezan
duyuyor ve bu belli bir müddet onların heyecan ve coşkunluğuna yetiyor.. bir



başka gün ayrı ilâhî bir sofra ile, dinin diğer bir hükmü âdeta turfanda bir
meyve gibi onların önüne konuluyor, bu defa da, bu semavî sofra onlarda yeni
bir gerilim hâsıl ediyordu...

Her şeye rağmen bu şart ve atmosferde dahi erimeyen kalbler vardı ve bunlar
Allah Resûlü’ne karşı kabaca, saygısızca davranabiliyorlardı… O incelerden
ince zat, bu tür davranışlara müsamaha ile bakıyor ve hilminin okyanusunda
âdeta eritemediği bir sertlik kalmıyordu.

Evet, O, bugünü, yarını, yarınları hesap ederek öyle davranıyordu. Eğer
şiddet göstermiş olsaydı, Kur’ân’ın ifadesiyle462 etrafında bulunanların hepsi
dağılıp gidecekti. Demek ki onların gitmemesi, bir cihetle Allah Resûlü’nün
hilmi sebebiyleydi. O, insanları kırıp geçirmek, toplumu dağıtmak için değil,
bütün insanları dünya ve ahiret saadetine erdirmek için gelmişti. İnsanlık, ebedî
hayatı, O’nun gösterdiği yolda elde edecekti. Öyleyse O’nun perspektifinde
ebediyet vardı. O da davranışlarını böyle bir zamanüstü anlayışa göre
planlıyordu.

Hz. Halid, Uhud’da Müslümanlara büyük zararı dokunmuş bir insandı.
Hâlbuki Allah Resûlü’nün huzuruna gelip teslim olduğunda öyle bir muamele
görmüştü ki, ertesi gün kendini neredeyse Allah Resûlü’nden bir parça kabul
ediyordu. Hatta, bu esnada ilk muharebeye götürülmeyişi ona çok ağır gelmiş
ve sabaha kadar hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Bu da onun, bir hamlede Allah
Resulü’yle ne seviyede bütünleştiğini göstermesi bakımından çok mânidardır.

Ashaptan Amr b. Âs ve İkrime, her ikisi de önceleri Allah Resûlü’ne çok
kötülük yapmışlardı. Allah Resûlü’nün hilmi onları da öyle bir eritti ki, daha
sonra her ikisi de âdeta küfrün başına çekilmiş birer İslâm kılıcı oldular. Eğer
onların ileride kazanıp ihraz edecekleri bu seviye nazara alınmış olmasaydı,
hiç mi hiç bu insanları sahabi arasında görmek mümkün olmayacaktı.

Ve Hâris İbn Hişâm ki, onu herkes bilir. Ebû Cehil’in kardeşi, İkrime’nin de
amcası ve kayınpederi olan bu sahabi, Efendimiz’in vefatından az evvel
Müslüman olmuştu. Müslüman oluncaya kadar hep küfür cephesinin hem de
ileri saflarında vazife alan Hâris, İslâm’a girdikten sonra da hep ileride ve
daha ileride bulunmuştu. Nihayet Yermük’te tıpkı kütükte doğranan bir et gibi
doğranmış, şehit düşüp Rabbine yürümüştü. Son dakikalarında kendisine su
getirilir. İçmek maksadıyla matarayı dudaklarına götüreceği sırada, biraz
ileriden bir ses duyulur. Bu cılız ses de su istemektedir. Hâris hemen matarayı
dudaklarından iter ve işaretle suyun ona götürülmesini ister.. hâdisenin tafsilatı



herkesin malumu.. bu ikinci şahıs da tam matarayı ağzına götüreceği sırada
başka bir sesin “Su!” diye inlediği duyulur. Derken ikinci şahıs da üçüncüye
işaret eder.. ve ona ulaşılıncaya kadar o vefat etmiştir.. dönüp geri gidelim
derken üçü de, bir yudum su içemeden hayata gözlerini yummuşlardır.463

Diğergâmlık.. Allah Resûlü’nün mümtaz hasleti. Ve sahabe de Allah
Resûlü’nden insibağla diğergâmlık denen bu yüce haslette ilerilerin ilerisinde.
Evet O, başkasına hayat vermek için yaşıyor ve akıllara durgunluk verecek
fedakârlıklarda bulunuyordu. O öyle olduğu gibi, ashabı da öyleydi. Yukarıda
verdiğimiz misal ise binlerceden sadece biri...

Zeyd b. Sa’ne anlatıyor:
“Allah Resûlü benden borç para almıştı. Ben, o gün henüz Müslüman

değildim. Gününden evvel geldim, alacağımı istedim. Hatta O’na: ‘Siz
Abdülmuttalip evlâtları borcunuzu vermekte çok tembelsinizdir!’ dedim. Benim
bu sözüme Ömer kükreyerek: ‘Ey Allah düşmanı, eğer Yahudilerle aramızda
anlaşma olmasaydı, senin kelleni uçururdum! Allah Resûlü’ne karşı terbiyeli
konuş!’ dedi. Allah Resûlü bana bakarak tebessüm etti. Ve Ömer’e  hitaben de:
‘Yâ Ömer, bu adama hakkını ver. Ve korkuttuğun  için de ona yirmi sa’ ilave
et.’ buyurdu.”

Hz. Ömer Allah Resûlü’nün emri üzerine kalktı, Zeyd b. Sa’ne’ye verilmesi
gerekenleri vermek üzere onunla yola koyuldu, vereceklerini verdikten sonra
Zeyd ona, hiç beklemediği şu sözleri söyledi:

“Yâ Ömer! Biliyorum benim davranışıma kızdın. Ancak ben Tevrat’ta, son
peygamber hakkında söylenenlerin hepsini O’nda gördüm. Sadece Tevrat’ta bir
âyet şöyle diyordu: اًمْلِح َِّالإ  ِهـَْیلَع  ِلْھَجْلا  ُةَّدِش  ُهُدـيِز  َـالَو َت َُهلْھَج  ُهُمْل  ِح ُقِبَْسي 
“O’nun hilmi cehline sebkat etmiştir. O’na karşı takınılan cehaletin şiddeti,
O’nun ancak hilmini artırır.” Ben acaba O’nun hilmi, Tevrat’ta söylendiği
gibi midir, bunu öğrenmek istemiştim ve dediklerimi de bunun için demiştim.
Şimdi inanıyorum ki, O, Tevrat’ın geleceğini haber verip müjdelediği
peygamberin ta kendisidir. Şu andan itibaren ben de O’nun son nebi olduğuna
iman edip şehadet getiriyorum.”464

Allah Resûlü, yahudi âlimi Zeyd b. Sa’ne’nin gönlünü de yine hilm u
silmiyle yumuşatmış ve onun hak din olan İslâm’a girmesine sebep olmuştu.

Evet, Allah Resûlü, başkasının tahammül edemeyeceği ölçüde halim ve
yumuşak huyludur. Ancak O’nun bu hilmi de ayrı bir denge ve istikamet



buudluydu. Kendi şahsına yapılan her türlü hakarete karşı hilmle davranan
Allah Resûlü, bir başkasına karşı yapılan haksızlık karşısında kükreyen bir
aslan gibi celâllenir ve hak yerini buluncaya kadar da hiddeti bir türlü dinmek
bilmezdi. Haksızlık kime karşı, kim tarafından yapılırsa yapılsın, İki Cihan
Serveri’nin tavrı hep aynıydı. Ve hele dinî emirlerin ihmale uğraması O’nu
öylesine ayaklandırırdı ki, artık durup-dinlenme bilmezdi; bu da O’nun nasıl bir
denge insanı olduğunun en açık ifadesidir.

Birbirine zıt gibi görünen bu iki hareket tarzı, Allah Resûlü’nün mümtaz
şahsiyetinin semavî yanlarındandı. Şimdi bir fikir vermek için, söylediğimiz
hususlara müşahhas bir iki misal arz etmeye çalışalım:

Buhârî ve Müslim, Ebû Mesud el-Ensarî’den naklediyorlar: “Bir gün Allah
Resûlü’nün huzuruna bir sahabi geldi. Bu sahabi, Allah Resûlü’nün gönderdiği
ve mescide gelemeyenlere namaz kıldırmasını emrettiği şahıstan şikâyet
ediyordu. Çünkü imam olan bu zat, sabah namazlarını çok uzatıyordu. Şikâyete
gelen sahabi Allah Resûlü’ne aynen şöyle diyordu: “Yâ Resûlallah! Falan
yüzünden nerede ise cemaate gitmeyeceğim. Çünkü namazları çok uzatıyor.”

Onun bu sözü üzerine Allah Resûlü kaşlarını çattı, celâllendi ve minbere
çıkarak orada bulunanlara şunları söyledi: “Ey insanlar! Siz insanları nefret
ettiriyorsunuz. İçinizden kim namaz kıldırırsa, namazı hafif tutsun. Çünkü
aranızda, hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanlar var...”465

Bizzat kendisi de buna riayet ederdi. Bazen namazı uzun kıldırır bazen de
cemaatin durumuna göre oldukça kısa keserdi.

Allah Resûlü, Muaz b. Cebel’i çok severdi. Ancak onun yatsı namazlarını
çok uzun kıldırdığı şikâyeti kendisine ulaşınca yine celâllendi ve çok sevdiği
bu sahabiye: َتْنَأ ٌنا  َّتََفأ َتـْنَأ ، ٌناَّتََفأ  َتـْنَأ ، ٌناَّتََفأ   “Sen fitne misin, sen fitne
misin, sen fitne misin?” diyerek itapta bulundu.”466

Üsame b. Zeyd, kumandanı bulunduğu seriyenin başında bir muharebede:
“Tamam, kabullendim.” diyerek Müslüman olduğunu ifade etmek isteyen şahsı,
korkusundan böyle söylediğine hükmederek öldürmüştü. Diğer bir rivayete
göre bu adam şehadet de getirmişti. Ancak birinci sözü söylediyse zaten
Müslüman olmamıştı. Yok, şehadet getirdiyse bunu korkusundan yapmıştı. Hz.
Üsame böyle düşünüyordu ama, dönüşte hâdise Allah Resûlü’ne haber
verilince, İki Cihan Serveri, derhal Üsame’yi huzuruna aldı. Onu istintak etti,
Üsame de hiçbir şey ketmetmeden vak’ayı olduğu gibi anlattı. Bunun üzerine



Allah Resûlü, o derece celâllendi ki durmadan: “Yarıp da kalbine mi baktın!”
diyor ve çok sıkıldığını ortaya koyuyordu. Hatta bu sözü o kadar tekrar etmişti
ki, Hz. Üsame: “Keşke bugüne kadar Müslüman olmasaydım da, bu sözleri
duymasaydım.” diyecek kadar bunalmıştı.467 Hâlbuki Üsame, Allah Resûlü’nün
kucağında büyüyen ve Allah Resûlü tarafından Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin kadar
sevilen bir insandı.

Bir gün Ebû Zerr, Bilal’e hitaben: “Ey siyah kadının oğlu!” demişti. Bilal
de gelip Allah Resûlü’ne şikâyette bulununca Allah Resûlü Ebû Zerr’e karşı
gadaplanmış: “Sende hâlâ cahiliye emaresi var.”  sözüyle ona tevbihte
bulunmuştu.468

Hz. Ebû Bekir’le Hz. Ömer arasında geçen bir küçük tartışmada, Hz. Ebû
Bekir’i rencide eden Hz. Ömer muhatap alınmış ve Hz. Ebû Bekir’in hakkı,
Ömer’de bırakılmamıştı.469 Hâlbuki İki Cihan Serveri Hz. Ömer’i de çok
seviyordu.

Bu ve benzeri yüzlerce misalden anlıyoruz ki, Allah Resûlü’nün hilmi de
diğer sıfatları gibi yine denge buudluydu. Evet, bütün meselelerde olduğu gibi,
O, bu hususta da tam sırat-ı müstakîmi temsil ediyordu. Kendi şahsına yapılan
en uygunsuz hareketlere karşı engin bir müsamaha ve hilm insanı olan İki Cihan
Serveri, bir başkasına yapılan zerre kadar haksızlığa asla rıza göstermiyor,
haksızlık yapan kim olursa olsun mutlak onu karşısına alıyor ve ihkak-ı hak
ediyordu.
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dd. KEREM VE TEVAZUU
Mevzua girmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. “Allah

Resûlü’nün muhteşem fetaneti” ana başlığı üzerinde duruyorduk. Söz buraya
gelmişken bir kere daha tekrar edelim: Fetanet; karşısında aklın dilinin
tutulduğu, iflas ettiği vahiy buudlu peygamber mantığı demektir.

Bütün mantıklar bir yerde takılıp kalabilir.. ilimler belli bir noktayı
aşamayabilir.. ancak, yukarıdaki tarif içinde peygamber mantığı ve fetanetidir
ki, üveyik gibi kanatlanır ve aşılmaz gibi görünen zirveleri aşar. Bu durum da
O’nun peygamberliğine ayrı bir delildir.

Z a t e n anlatmaya çalıştığımız hususların hemen hepsinde O’nun
peygamberliğini yakalamaya çalışıyoruz. O’ndaki sabrı görüp de O’nun
resûlullah olduğunu tasdik etmemek mümkün değildir. O sabrın çehresinde
“Muhammedün Resûlullah” hakikati yazılıdır.. ve bütün insaf dünyası da bu
yazıyı okumaktadır. Mehâliki böyle göğüsleyen, belâlara karşı bu anlayışla
göğüs geren, olsa olsa Allah’ın Resûlü olabilir.

O’nu rahmetiyle takip ettiğimiz zaman yine karşımıza güneş gibi aynı
hakikatin nurefşân çehresi çıkar. Zira Allah Resûlü, sonsuz denecek kadar
şefkate açık bir insandır.. ve yağmur yüklü bulutlardan, rahmet yönüyle daha
yüklü, daha vâridatlıdır. Sözün özü, O, başka değil, ancak “rahmeten li’l-
âlemîn”dir.

O’nun rahmeti sadece insanlığa da münhasır kalmamıştır. Belki bütün kâinat
bu rahmetten istifade etmiştir ve etmektedir. Kıyamete kadar da edecektir. Evet,
biz de, vicdanında âdeta yavrularını kaybetmiş bir güvercin heyecanı duyan bu
engin rahmet sahibine dönüp dönüp baktık ve O’nun çehresinde, O’nun
risaletini görmeye, göstermeye çalıştık.

En son olarak da O’nun hilmini arz etmeye çalışmış ve onu, rahmetinin bir
buudu olarak hatırlatmıştık. Ancak bunların hepsi O’nun fetanetinin birer
buududur. Fetanet bu ayrı ayrı buudlarıyla ele alınırsa anlaşılmış olur.

Keremden Bir Kesit
Rahmetin, dolayısıyla fetanetin ayrı bir buudu da, Allah Resûlü’nün

keremidir. Şimdi de bu hususu biraz açalım:
Kerem; iyilikseverlik ve ikram etme hasleti demektir. Araplarda kerem, çok

mergup bir sıfattır. Hatta cahiliye şiirini kurcaladığınız zaman, o devir
Arab’ının şu hususlarla övündüğünü görürsünüz: Biz, misafirlerimize, şu kadar



koyun, şu kadar sığır, şu kadar deve boğazlayıp ikram ettik. Evet, misafire
gösterilen cömertçe ikram, onların birer övünç vesilesiydi ki, bu hususta kabile
ve oymaklar âdeta birbirleriyle yarışırlardı. Tabiî bunlar yaptıkları her şeyi
bencillik hesabına yapıyorlardı.

İşte, cömertlik ve keremin böyle revaçta olduğu bir zamanda, onlar arasında
kerimlerden kerim bir Zât zuhur etti. O’nun keremini görünce herkesin dili
tutuldu. Bu kerim Zât, yaptığını sadece Allah için yapıyor, birisine dünyayı
bağışlasa ondan tek kelime dahi bahsetmiyordu. Hatta, şiirlerinde O’nun
cömertliğini anlatan mısralara yer veren şairlerin bu ifadelerini dahi hiç mi hiç
kabullenmiyor ve onların sözlerini, “Ekremü’l-Ekremîn” olan Allah’a izafe ve
havale ediyordu.

O bir mir’ât-ı mücellâ idi ki, Cenâb-ı Hakk’ın “Kerîm” ismi O’nda tecellî
ile kendini gösteriyordu. O, her mevzuda olduğu gibi bu mevzuda da Cenâb-ı
Hakk’ın en zirvede bir halifesiydi.. ve yeryüzünde O’ndan daha kerim bir ikinci
insan gösterilemezdi.

Hz. Muhammed Aleyhisselâm, keremin; kerem ise Cennet’in yoludur.
Kur’ân’ın, “şuhh”470 dediği cimrilik ise, insanı Cehennem’e götüren bir yoldur.
İki Cihan Serveri’ni uzaktan görenler dahi, O’nu vasıflarından hemen tanır ve
“Bu O’dur.” derlerdi. Asrın büyük mütefekkiri, O’na “Yâver-i Ekrem” der. O,
insanlık, dolayısıyla da Cennet yolunun biricik rehberidir. O’na sorulmadan
Cennet’e gidilemez. O hesaba katılmazsa bütün hesaplar alt üst olur. Hz.
Muhammed Aleyhisselâm, bütün beşerî hesapları karıştıran bir hesap tuzağı ve
karışık hesapları çözen bir hesap-küşâdır. Biz O’na, Yaratan’ın bir unvanını
alıp Ekremü’l-Ekremîn diyoruz. Zira O, keremiyle beşerî normları aşmış bir
insandır.. ve keremde Rabbinin biricik çırağıdır.

O, daha önce bahsi geçen vasıflarıyla giremediği gönüllere keremiyle
girmiştir. Âdeta rahmeti, bir bulut gibi buharlaşmış, yükselmiş, çiy noktasına
ulaşmış; sonra da kerem hâlinde kâinatın bağrına yağmıştır. Yağmış ve bütün
katılıkları yumuşatmış, her yerde rüşeymlerin, filizlerin boy atıp gelişmesine
zemin hazırlamıştır. Yani, hilmi ile ruhları fethetmiş , keremi ile de gelip bu
ruhlara taht kurmuştur. Bu ikisini beraber mütalâa etmezseniz, O’nun önemli bir
yanını anlayamazsınız.

O isteseydi dünyanın en zengin insanı olurdu. Zaten daha nübüvvetini ilan
ettiği ilk günlerde Kureyş O’na, davasından vazgeçmesi şartıyla böyle bir



teklifte bulunmamış mıydı?471 Daha sonra da, bütün Müslümanların Allah
yolunda verecekleri şeyler hep O’nun elinden geçiyordu. Hükümdarlardan
gelen hediyelerin haddi-hesabı yoktu. Fakat O, şahsı adına bunlardan hiçbirine
sahip olmayı düşünmedi.. hatta aklının köşesinden dahi geçirmedi.

O, kendisini daima bir yolcu telakki ediyor ve yakın bir gelecekte göç
edeceği mülâhazasıyla yaşıyordu. O’na göre uzun bir yolculuk esnasında,
gölgelenmek için muvvakkaten altında dinlenilen bir ağaçtı dünya...472

Öyleyse O, bu uzun yolculukta, gerçekten ehemmiyet verilmesi gereken
hususlarla kalbini meşgul etmeliydi. Bir de, O’nun insanlığa giden yolları
insanlara öğretmesi gerekiyordu. Kaldığı kadar bu ağacın altında kalacak, daha
sonra da yoluna devam edecekti. Gaye ve hedef ulvîydi. Allah’a ulaşmak O’nun
en birinci gayesiydi.. ve insanları aynı hedefe ulaştırabilme vazifesi... İşte O,
bunun için yanıp tutuşuyordu. Böyle bir durumda olan insan için dünya malının
ne ehemmiyeti olabilirdi ki? Elbette ki hiç.. hiç ise gönül bağlamaya
değmezdi...

O, kendi ferdî hayatı için fakirliği seçmişti. Bu, herkesin de fakir olmasını
istemesi demek değildir. Ancak hiç kimsenin, midesinin altında ezilip
kalmasını da hoş görmüyordu. Zaten O büyük insanın sayesinde Müslümanlar,
çok kısa zamanda dünyanın en zengin milleti hâline gelmişlerdi. Kendi
aralarında, sadaka ve zekât kabul edecek insan bulamıyorlardı. Evet, kişi
başına düşen gelir dağılımı o kadar yüksekti. Ama onların içinde öyle zahidler
de bulunuyordu ki, evinde bir günlük yiyeceği var ise, getirilen yeni bir şey ne
kadar da cazip olsa onu kabul etmiyordu. Bu bir diğergâmlık, bir ruh yüceliği
meselesidir.. yaşatma aşkıdır.. yaşama zevkini terk etme idealidir. Bu his ve
duygularla dolup taşamamış insanların bunları anlamaları da mümkün değildir.

Bir iftar sofrasında, Hz. Ebû Bekir’e bir bardak soğuk su ikram edilir. Suyu
dudağına götürünce, hıçkırıkları boğazında düğümlenir. Yanındakiler ne
olduğunu sorarlar. Cevap verir:

“Bir gün Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile beraberdik, eliyle bir
şeyleri itiyor gibiydi. Sebebini sordum, buyurdular ki: “Dünya, bütün
debdebesiyle karşımda temessül etti, bana kendini kabul ettirmek istedi; ben
de ona ‘Benden uzak dur!’ dedim. O da: ‘Sen kurtulsan da senden sonrakiler
benim elimden kurtulamayacaklar.’ dedi.”  İşte bu bir bardak su ile dünya
bana kendini kabul ettirdi endişesiyle ağladım.”473



Hâlbuki Hz. Ebû Bekir gayet sade ve fakirane bir hayat yaşıyordu. Vereceği
hesap gayet hafifti. Halife iken uzun zaman başkalarının koyunlarını sağarak
ailesinin nafakasını temin etmeye çalıştı. Neden sonra kendisine maaş bağlandı
ama bu defa da verileni çok buldu. O, Medine’nin en fakir insanının geçimini
kendine ölçü kabul etmişti. Bu itibarla da artan parayı bir testiye atıyor ve
orada biriktiriyordu. İki buçuk senelik hilafeti süresince, aldıklarını hep böyle
biriktirmişti. Vefat edeceği zaman da, kendisinden sonra gelecek halifeye teslim
edilmek üzere bu testiyi vasiyet ediyordu. Hz. Ömer, halife olup da testiyi
kırdırınca içinden küçük küçük paracıklar çıktı.. ve bir de mektup vardı. Bu
mektupta, yeni halifeye hitaben şöyle deniyordu: “Bu paralar, bana verilen
maaştan arta kalanlardır. Ben Medine’nin en fakirini kendime ölçü  kabul
etmiştim. Artan miktarı bu testiye koydum. Binaenaleyh bu paralar hazineye
aittir ve oraya konulmalıdır.”

Hz. Ömer mektubu okuyunca ağladı ve: “Kendinden sonrakilere çok ağır
bir yük bıraktın yâ Ebâ Bekir!” dedi.

Hz. Ebû Bekir, böyle zahidâne yaşamayı Hz. Muhammed Aleyhisselâm’dan
öğrenmişti. Zira Allah Resûlü, pratikte böyle yaşamanın mümkün olduğunu
bizzat kendi yaşantılarıyla ona ve bütün ashabına talim buyurmuştu.

Düşünün ki, Efendimiz, bütün ganimetlerin, bir kısım ulemâya göre yirmi
beşte birine, bir kısmına göre ise beşte birine hem de Cenâb-ı Hakk’ın
fermanıyla sahip bulunuyordu.474 Yani ganimetlerin humusu Allah Resûlü’nün
şahsî tasarrufundaydı. Onu istediği gibi kullanma selahiyeti, doğrudan doğruya
Cenâb-ı Hak tarafından O’na tevdi edilmişti. Hâlbuki, Hz. Ömer bir gün O’nun
saadet hücresine girecek ve hıçkıra hıçkıra ağlayacaktı, Efendimiz niçin
ağladığını sorunca da o koca Ömer şöyle diyecekti:

– Yâ Resûlallah! Dünya kralları, Kisralar servet içinde yüzüyorlar. Senin ise
altına sereceğin bir sergin bile yok.. yatağın hasır.. ve teninde yattığın zeminin
izleri.. hâlbuki kâinat senin için yaratıldı.

Allah Resûlü şu cevabı verir: “İstemez misin yâ Ömer, dünya onların,
ahiret de bizim olsun!”475

Allah Resûlü, bunları söylerken, başka türlü yaşaması mümkün olmayan bir
fakirin, bir düşkünün çaresizlik içinde söylediği sözler türünde bir söz olarak
da söylemiyordu. Yukarıda da temas  ettiğimiz gibi, o isteseydi, dünyanın en
zengin insanı olabilirdi. Bakın; bir fikir vermesi bakımından, sadece Huneyn’de



elde edilen ganimeti arz etmek istiyorum:
40.000 koyun, 24.000 deve, 6.000 esir, 4.000 okka gümüş.476

Diğer muharebelerde elde edilen ganimetlerle, krallardan gelen hediyeler de
düşünülecek olursa, Efendimiz’in en müreffeh bir hayat yaşamasına mâni hiçbir
şey yoktu. Ancak O, en fakir bir insanın yaşadığı hayatı yaşamaktaydı. Eline
geçenleri ise, bütünüyle halka dağıtıyordu. Zira O, tecessüm etmiş bir
“kerem”di.. bu kadar kerem sahibi bir insan ise, ancak Resûlullah olabilir...

Allah Resûlü, dış-iç münasebetleri açısından en dengeli bir insan tipini
temsil ediyordu. O’nun dış görünüşü, nasıl bir mehâbet arz ediyor ve güzelliği
âdeta insanları büyülüyordu; iç dünyası itibarıyla da aynı ölçüde insanları
teshir ediyordu.

Hz. Enes: “Allah Resûlü, insanların en güzeliydi.” der.477 Evet, hem sîret
hem de sûret itibarıyla O, insanların en güzeliydi.

Hz. Cabir b. Semure ise bu mevzu ile alâkalı intibalarını şöyle anlatır: “Bir
gün mescitte oturuyorduk. Ayın tam on dördüydü. Tepemizde Ay, ışıl ışıl
parlıyordu. O sırada mescide Allah Resûlü girdi. Ben bir Ay’a, bir de Allah
Resûlü’nün yüzüne baktım. Kasem ederim ki, Allah Resûlü’nün yüzü Ay’dan
daha parlaktı.”478

Hz. Âişe Validemiz de O’nunla alâkalı bir hissini şöyle anlatıyor: “Mısır
kadınları, Yusuf ’u görünce ellerini kestiler. Eğer benim Efendimi görmüş
olsalardı, ellerindeki bıçakları sinelerine saplarlardı.”

Nedim: “İstanbul’un bir sengine yekpâre acem mülkü fedadır.” der. Eğer
istenilen ölçüde Allah Resûlü’nü tanısaydı şöyle diyecekti: Allah Resûlü’nün
tek saç teline bütün cihan fedadır...

O, insanların en güzeliydi.. ve Enes’in sözü devam ediyor: “O insanların en
cömertiydi.”479 Sûret ve cemal yönüyle “ahsenü’n-nâs” (insanların en güzeli)
olan Allah Resûlü, kalb ve iradesiyle “ecvedü’n-nâs” (insanların en cömerdi)
idi.

İbn Abbas’ın ifadesiyle, bilhassa Ramazan ayında O, önüne kattığı her şeyi
sürükleyip götüren bir rüzgâr gibi cömert kesilirdi.480 Yani elinde-avucunda
kalan en son şeyleri de dağıtıverirdi. Bu, bir ruh ve irade meselesiydi. O, kendi
için yaşamaz, hep ağyâr için yaşardı. Sürekli başkalarının mutluluğunu
düşünmekten ömrü boyu kendini düşünmeye fırsat bulamamıştı. Zaten insanları
mesut görmek kadar O’nu mesut edecek bir başka zevk de yoktu.



Diğergâmlığında en son sırayı da kendi hanesi, kendi yakınları teşkil ediyordu.
Yani O, evvelâ kendisine uzak olanlardan başlayıp ilgisini-alâkasını
bezlediyor, en sonunda sıra kendi yakınlarına geliyordu. Ganimet mi taksim
edilecek, Bedir ve Uhud’da bulunup şehit düşenlerin ailelerine öncelik
tanıyordu. Ve sık sık kendi hanesindekilere: “Ben onlara vermeden size hiçbir
şey veremem.” diyordu.481

Yine hilm.. evet, hilminin ve diğer ulvî duygularının anahtarlarıyla açılmayan
nice kapalı gönüller, O’na kerem anahtarıyla açılıvermişti. İşte Safvan b.
Ümeyye de bunlardan biri:

Allah Resûlü, Huneyn’e giderken, bu şahıstan ödünç olarak silah almıştı.
Huneyn’de elde edilen ganimetlere Safvan hayran hayran ve hırsla bakıyordu.
O’nun bu durumu Allah Resûlü’nün dikkatini çekmişti. “Bakıp beğendiğin o
develer senin olsun.” dedi. Ardından daha birçok şey verdi. Safvan bu
cömertlik karşısında şaşırdı kaldı. Kalbi Allah Resûlü’ne karşı buğz ve kinle
dolu olan bu adam, birdenbire değişivermişti. Evet, Allah Resûlü’nün bu
keremi, onu bu kin ve buğzundan uzaklaştırmış ve İki Cihan Serveri onun için
insanların en sevgilisi hâline gelivermişti. Safvan’ı kazanmak elbette binlerce
deve ve sığırdan daha mühimdi. Allah Resûlü de en mühim olanı yapmıştı.
Nitekim Safvan’a karşı gösterilen bu cömertlik neticesiz kalmamıştı. “Bu
ölçüde bir kerem ancak bir nebiden beklenebilir.” demiş, hemen kelime-i
şehadet getirerek Müslüman olmuştu.482

O, kendisinden bir şey istenildiğinde, varsa verir, olmadığı takdirde de vaad
ederdi. Bazen üzerine giydiği tek elbisesini bile isteyen olur, O da hiç
çekinmeden hemen verirdi.

Bir şahıs gelip O’ndan bir şey istemişti, Allah Resûlü ona istediği şeyi
vermişti. Bir başkası gelip istemiş, O yine vermişti. Başka biri istediğinde ise,
verecek bir şey kalmadığı için Allah Resûlü vaad etmişti. Yani mal eline
geçtiği ilk fırsatta ona verecekti. Bu durum Hz. Ömer’i fevkalâde üzmüş, Allah
Resûlü’nün bu derece rahatsız edilmesinden rahatsız olmuştu. Dizleri üzerine
doğruldu ve: َتْدَـعَوَف َتِْلئـُـس  َّم  َتَْیطْعَأــَف ُث َتـِْلئ  َّمــُث ُس َتَْیطْعَأـــَف  َت  ِْلئُس
“İstediler verdin. Bir daha istediler yine verdin. Bir daha istediler vaad
ettin. Yani, kendini bu kadar eziyete sokma yâ Resûlallah!” dedi. Ancak bu
sözler, Allah Resûlü’nün hiç hoşuna gitmemişti. Kaşlarının hafif çatıldığını
gören Abdullah b. Huzâfetü’s-Sehmî ayağa kalkmış ve: َالَو ّللا ! ِهٰ َلوُس  َاي رَ ْقِفْنَأ 



ا ًلــَـالِْقإ ِشْرَعْلا  يِذ   ْ نِم َشَْخت   diyerek tesellide bulunmuştu. Yani: “Ver ey
Allah’ın Resûlü, sakın Allah’ın seni fakir bırakacağını ve senden nimetlerini
kesivereceğini zannetme!” İki Cihan Serveri bir müddet sükût buyurdu ve
ardından şöyle dedi: ُ تْرِمُأ َِكلِٰذب   “İşte ben de bununla emrolundum.”483

Ferazdak ne güzel söyler:

ُمََعن ُهُؤَال  َْتناَك  ُدُّھَشَّتلا  َالَْول  ِهِدُّھََشت ِيف  َِّالإ  ُّطَق  َلاَق َال  اَم 

“O, teşehhüdün dışında asla “Hayır” demedi. 
Eğer teşehhüd olmasaydı O’nun “Hayır” sözü de“Evet” olurdu.”

O, “Evet”lerle bu kadar bütünleşmiş bulunuyordu. Şer’î daire içinde O’ndan
ne istense hemen icabet eder ve isteyene istediğini verirdi.

Evet, Nebiler Sultanı’nın cömertlikte de benzeri yoktu.. tekti.. bu ölçüdeki
bir cömertlik de ancak peygamberlikle izah edilebilirdi.

Hem eğer cömertlik Allah’a yaklaştıran bir huy ise, Allah Resûlü nasıl
cömert olmaz ki; hâlbuki O, Allah’a yakınlıkta, Cibril’i bile geride bırakmıştı...

Zaten bizzat kendisi de şöyle buyuruyordu:

ِراَّنلا  َنِم  ٌدیِعَب  ِساَّنلا  َنِم  ٌبيِرَق  ِةَّنَجْلا  َنِم  ٌبيِرَق  ّللا  ِهٰ َنِم  ٌبيِرَق  ُّيِخَّسَلا 

ِراَّنلا َنِم  ٌبيِرَق  ِساَّنلا  َنِم  ٌدیِعَب  ِةَّنَجْلا  َنِم  ٌدیِعَب  ّللا  ِهٰ َنِم  ٌدیِعَب  ُلیِخَبْلاَو 

“Cömert; Allah’a, Cennet’e ve insanlara yakın, Cehennem’e uzaktır.
Cimri ise; Allah’a, Cennet’e ve insanlara uzak, Cehennem’e yakındır.”484

Kitaplar, Tûbâ ağacını, kökü yukarıda, dalları aşağıda olarak resmederler.
Hakikaten Tûbâ ağacı öyle midir, bilemiyorum, fakat Allah Resûlü, Cennet’ten,
bizim üzerimize sarkan işte böyle bir “sehâ (cömertlik)” ağacıdır ve bundan da
zerre kadar şüphemiz yoktur. O ağaca sığınan, o ağacın dallarına tutunan, bir
üveyik olur ve Cennet’e uçar.

Bu mevzuda yine Allah Resûlü şöyle buyururlar:

اًنيِد َمَالْسِْإلا  ُمَُكل  َراَتْخا  ِدَق  ّللا  َهٰ َِّنإ  ُساَّنلا ! اَھُّيَأ  َي  اۤ

ِقُلُخْلا ِنْسُحَو  ِءاَخَّسلِاب  ِمَالْسْإلا  ََةبْحُص  اوُنِسَْحأَف 

“Ey insanlar! Allah sizin için din olarak İslâm’ı seçti. Öyleyse siz de
İslâm’la olan arkadaşlığınızı, cömertlik ve güzel ahlâkla bütünleştirin.”485

İslâm, güzel ahlâk ve cömertlik yörüngesinde yürür. Kemalâta medar hiçbir
yanınız olmasa da siz yine güzel ahlâkla zirveleri tutabilirsiniz. Cömertlik ise o
ahlâkın disiplinlerinden biridir. “Güzel ahlâk ve cömertlikle dininizi



güzelleştirin! Cömertlik bir ağaç gibidir. Kökü Cennet’te, dalları ise
dünyaya sarkmıştır. Her kim, o ağacın altında yaşar ve cömertçe davranırsa,
er-geç o ağacın dallarından birine tutunur ve o ağacın kökünün bulunduğu
Cennet’e yükselir.”486

Cimrilik, bir dengesizlik, bir ifratsa, yok yere saçıp savurma da bir tefrittir..
v e ikisi de birer dengesizliktir. Peygamber fetaneti, cömertliği İslâm dinini
i’lâda kullanır. O, rahmet ve yumuşak huylulukla kalblere girdiği gibi, Allah’ın
kendisine ihsan ettiği şeyleri kullanmak suretiyle de kalblere girmiş ve en
açılmaz zannedilen kalbleri açmıştır.

Hz. Hatice Validemiz, İslâm’a en erken uyanan kadındır. Zaten Hatice,
kelime mânâsıyla da “erken doğan” demektir. O, Efendimiz’den on beş sene
erken doğmuş ve İslâm’a da herkesten erken uyanmıştır. Onda aynı zamanda
böyle bir isim-müsemma uygunluğu da var. Mekke’nin en zenginlerinden olan
bu kadın bütün servetini Allah ve Resûlü uğruna harcayıp tüketmiş.. öyle ki
vefat ettiği zaman belki bir kefen bezi alacak kadar dahi varlığı kalmamıştı.
İhtimal Allah Resûlü, borç bulduğu para ile ona kefen bezi almıştı ki, bence, o
büyük kadın için en uygun ölüm şekli, ölüm sonrası hâli de böyle olmalıydı.
Hâlbuki O, İslâm’a girmeden önce zenginliğiyle dillere destandı. Bu koca
servet, son kuruşuna kadar dinin i’lâsı uğruna sarfedilmişti. Bu da ayrı bir sırat-
ı müstakîm örneğiydi. Allah Resûlü, keremini öyle bir fetanetle kullanmıştı ki,
yaptığı cömertliğin zerresi dahi boşa gitmemiş ve İslâm gücü olarak geriye
dönmüştü...

Ve O’nun Tevazuu
O’nun mahviyet ve tevazuu da, fetanetinin ayrı bir buudu olarak yıldız gibi

parlamaktadır. O, şöhreti artıp herkes tarafından kabul edildikçe, mahviyeti
daha da derinleşmiştir. Tevazu ve mahviyet âdeta O’nunla beraber  doğmuş
gibiydi.. ömrünün sonuna kadar da gelişerek devam etti. ُ هَعَفَر ِّلل  ِهٰ َعـَضاََوت  مَْن 

ّللا ُهٰ  “Kim Allah karşısında mütevazi olursa Allah onu yüceltir.”487 diyen ve
dediğini en iyi şekilde tatbik ve temsil eden, Hz. Muhammed Aleyhisselâm’dır.

O, her zaman kendisini insanlardan herhangi bir insan olarak görmüş ve
hiçbir zaman kendini onlardan ayrı tutmamıştır. ِساَّنلا َنِم  اًدْرَف  ِسا  َّنلا َدْنِع  ْنُك 
şeklinde Hz. Ali’ye isnat edilen hoş bir söz vardır ki, O, hayatını hep o çizgide
sürdürmüş ve insanlardan bir insan olarak kalmaya fevkalâde özen
göstermiştir.



Evet, dünyevî makam ve mansıplar insanı şımartmamalı ve ona kendini
unutturmamalıdır. İnsan, kral da olabilir, kır bekçisi de. Bunlar, insan olmakta
müşterektir. Öyleyse bir insanın üzerine aldığı mükellefiyetin keyfiyeti, onu bir
başka varlık hâline getiremez. Dolayısıyla da insan, her zaman ve zeminde
kendisini insanlardan bir insan olarak kabul etmelidir.

Eğer demokrasi denilen sistem, bazılarının kabul ettiği gibi yeryüzünde en
zirve bir sistem ise, İslâm bu zirveyi hem de asırlar önce yakalamıştır. Fakat
biz, İslâm tam bir demokratik sistemdir, diyemeyiz.

İşte sistemin mükemmeliyetini gösteren içtimaîde bazı kesitler:
Hz. Ali, bir zimmî ile muhâkeme olmak için mahkemeye geldiğinde Kadı

Şüreyh, oturması için ona yer gösterir. Hz. Ali bu ilgiden memnuniyetsizliğini
izhar eder. Zira hasmı ile aynı şartlarda olmalıdır. Düşünün ki, o gün Hz. Ali,
büyük bir devletin halifesi, yani devlet reisidir.488

Allah Resûlü hayatla kaynaşmış, bir fıtrat insanı olmuştu. Çok kere O’nun
meclisine ilk gelenler, Peygamberin kim olduğunu bilemezler; ancak sahabinin
tavırlarıyla veya O konuşmaya başlayınca Allah Resûlü olduğunu fark
edebilirlerdi. Hicret esnasında, Medinelilerden o güne kadar Allah Resûlü’nü
görmemiş olanların pek çoğu o gün Hz. Ebû Bekir’in elini öpmeye koşmuşlardı.
Yani onu Allah Resûlü sanmışlardı. Ancak o, kalkıp ridâsıyla Efendimiz’e
gölge yapınca Allah Resûlü’nün kim olduğu anlaşılmıştı.489 Böyle olmuştu, zira
Allah Resûlü kendisini Ebû Bekir’den ayıran herhangi bir davranışta
bulunmuyordu.

Mekke’yi fethedip şehre girerken nasıl bir mahviyete büründüğü dillere
destan. Biniti üzerinde o denli iki büklüm idi ki, neredeyse başı, bindiği
hayvanın eğer kaşına değecekti. O şanlı Nebi, o şanlı beldeye işte böyle bir
mahviyet ruhuyla girmişti.490

Başta Hz. Âişe Validemiz olmak üzere birçok sahabiden rivayet edilen bir
hadis bize şunları anlatır: “Allah Resûlü, evinde, herhangi bir insan gibi
davranırdı. Kendi elbisesini yamar, ayakkabılarını tamir  eder ve ev işlerinde
hanımlarına yardımda bulunurdu.”491 Bunları yaptığı sırada O’nun adı
cihanın dört bir yanında anılıyor; herkes O’ndan ve getirdiği dinden
bahsediyordu. O, zamanını öyle ayarlamıştı ki, bu kadar mühim sorumlulukları
arasında, bu gibi işlere de fırsat bulabiliyordu. O, her güzel hasletin zirvesinde
oturmaya lâyıktı ve öyle de oldu...



İnsanlar Arasındaydı
Büyüklerde büyüklüğün alâmeti tevazu ve mahviyettir. Küçüklüğün emaresi

ise tekebbürdür. Allah Resûlü, insanlar içinde en büyük insandır. Öyle ise
tevazuu da öyle olmalıydı...

Mescit yapımında herkes gibi kerpiç taşıyan,492 hendek kazımında herkes
karnına bir taş bağlarken iki taş bağlayan,493 karşısına gelen ve mehâbetinden
dolayı sıtmalı gibi titreyen bir adama: “Kardeşim, korkma, ben de senin gibi,
anası kuru ekmek yiyen bir insanım.”494 diyen Allah Resûlü hiç şüphesiz
insanların en mütevazisiydi.

Meclislerde otururken, büyüklük alâmeti olarak ayak ayak üstüne atıp öyle
oturanlar, psikiyatrinin hangi dalında cinnetle bütünleşirler bilemem ama;
onların ruhî yönlerinde ciddî bir eksiklik olduğunu kesinlikle söyleyebilirim.
Allah Resûlü herkes gibi oturur ve herkes gibi davranırdı. Evet, O’nun her
hareketi belli bir edep dairesi içinde cereyan ederdi. O, büyüklüğünü, her
zaman yüzünü yere koymak ve seccadede gerilmek suretiyle gösterirdi.

ّللا ُهٰ ُهَـع  َ ضَو َرَّبــََكت  ْنـَمَو  ّللا  ُهـٰ  ُ هَعَفَر ِّلل  ِهـٰ َعــَضاََوت  Kim Allah için tevazu“ َمْن 
gösterirse Allah onu yüceltir. Kim kibirlenirse Allah onun burnunu yere
sürter.”495

Tevazu ve mahviyet, insana iki kanat gibidir; onu yüceler yücesi bir âleme
doğru pervaz ettirirler. Allah Resûlü, tevazuu sayesinde aşılmazları  aşmış ve
ebedlere kadar insanlığın lideri olmuştur. Zaman ve mekânın dar buudlarını
aşan bu mümtaz ve seçkin liderin karşısına insanlar çok rahatlıkla çıkar ve
söyleyeceklerini de rahatlıkla söylerlerdi. Çünkü kendisi de çok rahat bir
insandı.

Müslim ve Ebû Dâvûd naklediyor: “Bir gün aklından zoru olan bir kadın
geldi, Allah Resûlü’ne, ‘Yâ Resûlallah, Seninle bir işim var.’ dedi. Allah
Resûlü onunla beraber yolun bir kenarına çekildi, sıkıntısını dinledi ve
problemini çözdü.”496

Buhârî’nin Hz. Enes’ten rivayet ettiğine göre ise bir cariye gelir,
Efendimiz’in kolundan tutarak çeker, O’na bir işini gördürmek isterdi de
Efendimiz gayet rahat bir şekilde gider, ona yardım eder gelirdi.497

Bu iş, belki bir ev süpürmek, belki de yıkanmış çamaşırları sıkmaktı. İşin
keyfiyeti ne olursa olsun, Allah Resûlü bu işi yapardı. Zira O bir fıtrat
insanıydı ve O’nun bu hareketi asla zillet de değildi. Zillet, O’nun rüyalarına



bile girememişti. Nasıl girer ki, O, küfür ve isyan karşısında kükremiş bir aslan
gibiydi. Ve yukarıda da söylediğimiz gibi, O, insanların en şecaatlisiydi. Hz.
Ali der ki: “Biz muharebe meydanında korktuğumuz zaman Allah Resûlü’nün
arkasına sığınır ve O’nunla korunurduk.”498 Hatta O’nun atmosferi,
çevresindekilere emniyet ve güven verirdi. Öyle ise böyle bir insan, bu şekilde
bir mahviyet gösteriyorsa, bu sadece O’nun tevazuundandır.

Fıtrîliği
Tevazu zillet olmadığı gibi, kibir de vakar değildir. Allah Resûlü,

tevazuunda da mutlak bir ölçü ve denge içindeydi. Evet, O’nun bu sıfatı da
bizlere “Muhammedün Resûlullah” dedirtir.

Bir hâkim, mahkemede ciddî olmalıdır. Bu, vakardır. Ancak, aynı tavır
evinde çocuklarına karşı kibir olur. Zira insan, hanesinde, hane halkından biri
gibi davranmalıdır. Bunlar birer Kur’ânî düsturdur ve en güzel tatbikçisi de
Allah Resûlü’dür. Daha sonrakilerinki O’na imtisal ve O’nu taklittir.

Herkes O’nu büyüklerden daha büyük görebilir; fakat O şöyle demektedir:
“Hiç kimse kendi ameliyle Cennet’e giremez.” “Sen de mi?” diyenlere de:
“Evet, ben de.. eğer Allah (celle celâluhu) rahmetiyle sarıp
sarmalamazsa.”499

Evet işte O, bu sözü söyleyecek kadar tabiî ve fıtrî bir insandı. Kendisini
insanlar arasında bir fert ve bir parça olarak görüyor, sonra da davranışlarını
bu anlayışa göre ayarlıyordu.

Bir gün Hz. Ömer gelip, Allah Resûlü’nden umre için izin istemişti. Umre
için de O’ndan izin alınıyordu. Zira onlar, disiplin insanıydılar. Her işlerinde,
her müşkillerinde Allah Resûlü’nün yanına koşar, iş ve müşkillerini hep O’na
arz ederlerdi. Evinde gelinlik kızı olan O’na gelir: “Yâ Resûlallah, evimde
gelinlik kızım var. Evlendirmek istediğin biri varsa emir buyur.”  der.. bir
başkası, bahçesini vakfetmek istiyorsa gelir durumu evvelâ Allah Resûlü’ne arz
eder.. itikâfa girmek isteyen, sefere çıkmak murat eden hep Allah Resûlü’ne
gelir ve O’ndan izin alırdı. İşte şimdi Hz. Ömer de gelmiş, umre için izin
istiyordu. Allah Resûlü onun bu talebini geri çevirmediği gibi, Hz. Ömer’i
hayatının sonuna kadar heyecanlandırıp coşturacak bir talepte de bulunacaktı:

اَنَسَْنت َالَو  َكـِئاَعُد  ِيف  اـَن  ْكِرْـشَأ َّيَخُأ  َاي   “Kardeşim, duana bizi de ortak et,
bizi unutma.”500 Bu münasebetle Hz. Ömer bir gün şöyle diyecektir: “O gün
dünyalar benim olsaydı, o kadar sevinmezdim.”501



Tevazuu ve Kulluk Buudu
O’ndaki bu tevazu ve mahviyet, fethettiği gönülleri bir daha fethediyordu. Bu

fetihlerle O, ümmetinin elinden tutup, onları nurdan helezonlarla mânânın
zirvelerine çıkarıyordu. Ömer, ilk hamlesiyle zaten alacağı mesafeyi almıştı.
Ama Allah Resûlü onları yukarılara ve daha yukarılara çıkarmak istiyordu ve
öyle de yaptı. Bedevi bir toplumdan, muallim ve mürşit bir cemaat meydana
getirdi. O, insanları zirvelere doğru yükseltirken, kendisi de amûdî olarak
yükseliyordu. Ne var ki O’nun, katettiği merhalelerle doğru orantılı olarak
sadece tevazu ve mahviyeti artıyor; nefsine bakan yönüyle ise, kendini
kullardan bir kul görme hissiyle dolup taşıyordu.

Mevsuk hadis kitapları rivayet ediyor:
“Allah Resûlü, Cibril’le oturmuş sohbet ediyordu.. ve kim bilir kaç günden

beri ağzına bir şey koymamıştı. Cibril O’nun en sadık dostuydu. Zayıf bir
rivayette Allah Resûlü’ne şöyle demişti: “Ben, Senden sonra yeryüzüne ancak
birkaç defa ineceğim.” Çünkü Hz. Muhammed Aleyhisselâm’sız bir dünya
Cibril’e de hicran olur. (Nitekim, seneler var ki bu dünya bize de hicran
olmuştur.) Ve Cibril’e bu durumunu söyledi: “Günlerdir ağzıma bir şey
koymadım.” Birden gök gürültüsü gibi ses duyuldu. Bir melek iniyordu.
(Taberânî’deki rivayet onun İsrafil Aleyhisselâm olduğunu söyler.) Cibril,
Efendimiz’e bu meleğin dünyaya ilk defa indiğini haber verir. Melek Cenâb-ı
Hak’tan selâm getirmiştir.. Allah (celle celâluhu) sormaktadır: “Melik bir
peygamber mi, yoksa kul bir peygamber mi olmak istersin?” Allah Resûlü,
Cenâb-ı Hak’tan gelen bu teklif karşısında tahayyürle Cibril’e bakar. (O, belli
bir noktaya kadar Cibril’den mârifet dersi alırdı. Hatta miraçta, Efendimiz,
Cibril’in Cenâb-ı Hakk’a karşı olan kurbiyet tavrına hayran kalmıştı.. ve bunu
b i r münasebetle de zikrederler.502 Evet, Cenâb-ı Hakk’ı, Cibril gibi bir
meleğin bilmesi ölçüsünde bilmek mümkün değildir.) Cibril Allah Resûlü’ne
işaret eder ve şöyle der: ُد َّمَحُم َاي  َّكِبَِرل  ْع  َضاََوت  “Ey Allah’ın Resûlü! Rabbine
karşı mütevazi ol!”

Zaten, bizzat Cenâb-ı Hak da Kur’ân diliyle, Resûlü’ne tevazuu emretmiyor
mu: َنِینِمْؤُمْلا َكـَعَبَّتا ِمَن  ِنَِمل  َكـَحا  َنَج ْضِفْخاَو   “Sana tâbi olan mü’minlere
tevazu kanatlarını indirebildiğin kadar indir.” 503 gibi nice âyetler var
Kur’ân’da.

Ve, Allah Resûlü de aynı şeyi talep etti: ًالوُس اًدْبَع َر َْلب   “Kul bir peygamber



olmayı isterim.”504

O kulluğu tercih edince, Allah (celle celâluhu) da O’nun kulluğunu O’na baş
tacı yaptı. Kur’ân O’nu birçok yerde hep kulluğu ile anlatır. Müslümanlar da
şehadet getirirken, O’nun, Allah’ın kulu ve resûlü olduğuna şahitlik ederler.
Evet O, evvelâ Allah’ın kulu sonra da resûlüdür. Kulluk risaletten önce gelir.

Herkes birilerinin kulu olabilir ve onlara ait bir tasmayı boynunda
taşıyabilir. Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ise evvel-âhir hep
Allah’ın kulu ve kölesi olmuştur. O, hayatının hiçbir devresinde, hiçbir
safhasında başkasına boyun büküp bel kırmamıştır. Ubûdiyet O’nun aslî
vasıflarındandır.

O, kuldur. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de O’nun kulluğunu nazara vererek:
اًد َِبل ِهَْیلَع  َنوـُنوُكَي  اوُداَك  ُهوُعْدـَي  ّللا  ِهٰ ُدـْب  َماــَق َع اََّمل  ُهَّنَأَو   “Allah’ın kulu namaz
kılmak için kalktığında, (cinler O’nun ibadetini görmek için) birbirine
girercesine etrafında toplanıverdiler.”505 der.

İster bu Allah Resûlü’nün başına üşüşme işi cinlere, ister Mekke
müşriklerine izafe edilmiş olsun, bizim için mühim olan, O’nun Kur’ân’da
“Abdullah” unvan-ı âlisiyle zikredilmiş olmasıdır.

Kur’ân’ın Allah kelâmı olduğunu anlatan ve bu mevzuda şüphesi olanları
muarazaya davet eden şu âyetinde de O’na yine “Kul” denilmektedir:

ْمُكَءاَۤدَھُش اوُعْداَو  ِِهلْثِم  ْنِم  ٍةَروُِسب  اوُتْأَف  َانِدْبَع  َىلَع  اَنْلََّزن  اَّمِم  ٍبْيَر  ِيف  ْمُتْنُك  ِْنإَو 

يِتَّلا َراَّنلا  اوُقَّتاَف  اوُلَعَْفت  َْنلَو  اوُلَعَْفت  َْمل  ِْنإَف   َنِیقِداَص ْمُتْنُك  ِْنإ  ّللا  ِهٰ ِنوُد  ْنِم 

َنيِِرفاَكِْلل ْتَّدِعُأ  ُةَراَجِحْلاَو  ُساَّنلا  اَھُدوُقَو 

“Kulumuz Muhammed’e indirdiğimiz Kur’ân’dan şüphe ediyorsanız, siz de
onun benzeri bir sûre meydana getirin. Eğer doğru sözlü iseniz, Allah’tan
başka güvendiklerinizi de yardıma çağırınız. Yapamazsanız –ki
yapamayacaksınız– o takdirde, inkâr edenler için hazırlanan ve yakıtı
insanlarla taşlar olan ateşten sakının.”506

Yine Kur’ân-ı Kerim, O’nu en çok yükseldiği nokta itibarıyla ele alırken,
kulluğuyla ele alır:

يِذَّلا ىَصْقَْألا  ِدِجْسَمْلا  َىِلإ  ِماَرَحْلا  ِدِجْسَمْلا  َنِم  ًالَْیل  ِهِدْبَعِب  ىَرْسَأ  يِذَّلا  َناَحْبُس 

ُریَِصبلا ُعیِمَّسلا  َوُھ  ُهَِّنإ  اَِنتَايٰا  ْنِم  َُهيِرُِنل  َُهلْوَح  اَنْكَرَاب 

“Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan, kendisine bir kısım



âyetlerimizi göstermek için Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir.
Doğrusu O, Semî’dir, Basîr’dir (İşitir ve görür).”507

Boykot hâdisesi, sonra Hz. Hatice ve Ebû Talib’in vefatları, âdeta Allah
Resûlü’nü insanlar arasında hâmisiz hâle getirmişti. Sebepler bütünüyle sukut
edip ve O’na destek olan payandalar bir bir kırılınca, kırılıp da tutunacak dal
kalmayınca, Müsebbibü’l-Esbab (sebepleri elinde tutan Allah) ehadiyet
burcunda, kemal-i rahmetle tecellî etti. Çağın büyük mütefekkirinin beyanı
içinde; ehadiyet nuru, tevhid burcunda göründü..508 ve Allah Resûlü, Rabbini,
Mâlikini ve Hâlıkını bizzat görmek üzere semalar ötesine davet edildi.. ve
oralarda en şerefli bir misafir olarak ağırlandı.

Burada asıl gayemiz miracı anlatmak değildir. Bu itibarla o fasla hiç
girmeyeceğim. Ne var ki bir hususa dikkatinizi çekmek için bu girizgâha girme
mecburiyetinde kaldım, o da şudur:

Allah (celle celâluhu), böyle mühim bir mucizeyi anlatma sadedinde,
Efendimiz’i, ne Kur’ân’daki, ne İncil’deki, ne de Tevrat’taki isimleriyle, yani,
Muhammed, Ahmed ve Ahyed’ le anmıyor da, O’nun kulluğundan bahisle
“Abduhû” diyor. Sanki O: “Ben kul oldum.” deyince, Allah (celle celâluhu)
da O’na diyor ki: “Madem sen kul oldun; Ben de kulluğu en büyük bir değer
ve kıymet hâline getirdim.. ve yeryüzünde en büyük değer olarak kulluğu
kabul ediyorum. Onun için, nerede senin değer ve kıymetinden bahsetmek
istersem, orada senin kulluğunu nazara vereceğim. Hem öyle bir nazara
vereceğim ki, her Müslüman şehadetinde senin risaletinden evvel kulluğunu
ifade edecek ve dünyanın dört bir yanı onların bu âvâzlarıyla lerzeye
gelecek...” Evet, dünyanın her tarafı senin kul olduğunu haykıracak.

Ve Bir Hulâsa
Şemâil kitaplarında Allah Resûlü bütün yönleriyle anlatılır. Fizikî yönüyle O

nasıl mükemmel bir insandır, ruh ve karakter yönüyle de öyle mükemmeldir.
Bunlardan Hz. Ali’ye dayanan bir sözde, Allah Resûlü bize şöyle anlatılır:

ْمُھََنیْلَأَو ًةَجَْھل ، ِساَّنلا  َقَدَْصأَو  اًرْدَص ، ْمُھَحَرْشَأَو  اًّفَك ، ِساَّنلا  َدَوَْجأ  ّللا  ِهٰ ُلوُسَر  َناَك 

ُهَّبََحأ ًةَفِرْعَم  َُهَطلاَخ  ْنَمَو  َُهباَھ  ًةَھيَِدب  ُهٰاَر  ْنَم  .ًةَرْشِع  ْمُھَمَرْكَأَو  ًةَكيِرَع 

“Allah Resûlü, insanların en cömerdiydi.
İnsanların hilm u silmi en geniş olanı, en geniş sinelisiydi. (Dünya kadar

ağır yükleri yüklenmiş ve ‘Of ’ demeden kaldırıp taşımış.. akla hayale



gelmedik tahammül-fersâ işleri göğüslemiş ve her türlü cefa, işkence ve
mürüvvetsizliğe karşı hep mürüvvetle muamele etmişti.)

O, lehçe yönüyle insanların en isabetlisiydi. (Yani sözü en doğru olanıydı.
O’ndan, şaka yaparken bile bir kelimenin kırkta biri kadar hilâf-ı vaki beyan
sâdır olmamıştır. Rüyasında dahi ağzından yalan çıkmamıştır. Doğru
oturmuş, doğru kalkmış, doğru konuşmuş, doğru düşünmüş, doğru söylemiş
ve doğruluğa davet etmiştir.)

O , fevkalâde tabiî bir insandı. (Yanında otursaydınız hiç rahatsız
olmazdınız. Bir arkadaşınızla oturuyor gibi sizi rahat ettirirdi. Öyle bir
tabiatı, öyle yüksek bir ruhu vardı ki, hiçbir insan O’nun seviyesine çıkamaz,
O’nun gibi oturamaz, O’nun gibi düşünemez ve O’nun gibi olamazdı. O,
tenezzülen meclistekilerin seviyesine iner, yanındakileri hiçbir zaman
aradaki farkla ezmez ve rahatsız etmezdi. Bir yerde O’nun gibi yürüyemeyen
bir insan görse en zayıfın yürüyüşüyle yürürdü. Zaten böyle yapılmasını da
emreden yine O idi.509 Hayatın bütün ünitelerine şâmil bu prensip O’nda her
zaman ve zeminde tatbik bulurdu.)

O, insanların en kibarı, en nezaketlisiydi.
O’nu ilk defa gören biri, heybetinden ürkerdi; biraz O’nunla beraber

bulunup tanıma imkânı elde eden ise O’na dilbeste olurdu.”510

Hele yakınında bulunanlar, O’nu herkesten daha fazla severlerdi. Hz. Ebû
Bekir O’na herkesten yakındı ve O’nu herkesten çok seviyordu.

Ne O’ndan evvel ne de sonra O’nun gibi sevilen bir ikinci insan göstermek
mümkün değildir. Kimisi diliyle kimisi de hâliyle ama bütün inananlar bütün
içtenlikleriyle durmadan şöyle demişlerdir ve diyeceklerdir de:

“Sana Cânân gönül hayran nedendir?
Cemalin gün gibi rahşân nedendir?”

Evet, öyledir. Çünkü O, Âlemlerin Rabbi’nin sevgilisidir...
470 Bkz.: Nisâ sûresi, 4/128; Teğâbün sûresi, 59/9; Haşir sûresi, 64/16.

471 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 1/131, 133; Taberî, Câmiu’l-beyan 15/164.

472 Buhârî, rikak  3; Tirmizî, zühd 44; İbn Mâce, zühd 3.

473 Hâkim, el-Müstedrek  4/344; Beyhakî, Şuabü’l-iman 7/365; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/30-31.

474 Bkz.: Enfâl sûresi, 8/41; Taberî, Câmiu’l-beyan 9/175-176; Mergînânî, el-Hidâye 2/148.

475 Buhârî, tefsir (66) 2; Müslim, talak  30-31.

476 İbn Sa’d, et-Tabakâtu’l-kübrâ 2/152.



477 Buhârî, cihad 24; Müslim, fedâil 48.

478 Dârimî, mukaddime 10; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 2/206; Hâkim, el-Müstedrek  4/207.

479 Buhârî, cihad 24; Müslim, fedâil 48.

480 Buhârî, savm 7; Müslim, fedâil 50.

481 Ebû Dâvûd, harac 19, edeb 99.

482 Vâkıdî, Megâzî 2/854-855; İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk 24/114. Ayrıca bkz.: Müslim, fedâil 59; Tirmizî,
zekât 30.

483 Tirmizî, Şemâil s.294; Taberî, Tehzîbü’l-âsâr 1/54.

484 Tirmizî, birr 40; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 3/27.

485 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk 50/289.

486 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk 50/289.

487 Müslim, birr 69; Tirmizî, birr 82; Bezzâr, el-Müsned 3/161; Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 5/140.
(Lafız el-Mu’cemü’l-evsat’tan.)

488 İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk  23/23-24, 42/487.

489 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 3/20; Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-mülûk 1/571.

490 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 5/63; Ebû Ya’lâ, el-Müsned 6/120.
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494 İbn Mâce, et’ime 30.

495 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/76; Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 5/140. (Lafız el-Mu’cemü’l-
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503 Şuarâ sûresi, 26/215.
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510 Tirmizî, menâkıb 8; Şemâil s.33.



5. İSMET
a. GENEL MÂNÂDA İSMET
aa. İsmetin Lügavî ve Istılâhî Mânâsı
Peygamberlerin sıfatlarından birisi de, onların masum ve günahsız

olmalarıdır. Buna biz, “ismet” diyoruz.
İsmet, lugatte “menetme, engelleme veya himayeye alınmış, korunmuş”

mânâlarına gelir. Istılahta ise ismet, peygamberlerin küçük-büyük bütün
günahlardan –Cenâb-ı Hakk’ın inayetiyle– korunmuş olmaları demektir. Yani
Allah (celle celâluhu), peygamber olarak göndereceği kuluna asla günah işleme
fırsatı vermez.. ve O, peygamberlerine günah işletmez.

Bu kelime Kur’ân-ı Kerim’de de çeşitli vesilelerle zikredilir. Bu cümleden
olarak şu misalleri verebiliriz:

Hz. Nuh (aleyhisselâm) oğluna hitaben: ا َنَعَم ْبَكْرا  َّيَنُب  َاي   “Gel yavrum, sen
de bizimle beraber gemiye bin!” dediğinde oğlu يِنُمِصْعَي ٍل  َبَج َىِلإ  ۤي  ِوٰاَس

ِءاَۤم ْلا َنِم   “Bir dağa sığınırım, o, beni sudan korur.”  cevabını verir. İşte bu
âyette geçen ِين ُ مِصْعَي  fiili “م ص  kökünden gelir ki, “ismet”le aynı ”ع 
mânâyadır ve korunmak demektir. Hz. Nuh (aleyhisselâm) da, oğluna verdiği
cevapta aynı kökten gelen bir kelime ile mukabele eder: ِرَْمأ َمْوَیْلا مِْن  َمِصاَع  َال 

ّللا ِهٰ  “Bugün Allah’ın emrine karşı koruyacak yoktur!” der.511 “Âsım”, ister
kendi mânâsına isterse “Masum” mânâsına kullanılmış olsun, çok fazla fark
etmez.

Her ikisinde de biri “koruyan”, diğeri “korunmuş” olmak üzere “ismet” kökü
etrafında döndüğünü görürüz.

Zeliha, Yusuf’un iffet ve ismetini anlatırken َمَصْعَتْساَف ِهِسَْفن  ْنَع  ُهُتْدَواَر  ْدََقلَو 
“Ondan kâm almak istedim, o ise iffetli davrandı.” der.512 Âyette geçen

َمَص ْعَتِْسا  “Korundu, kaçındı, imtina etti.” gibi mânâlara da gelir.
اًعیِمَج ّللا  ِهـٰ  ِ لْبَحِب اوُمِصَتْعاَو   âyetinde513 geçen َمَص َ تِْعا  sımsıkı sarılmak ve

kopup gitmemek için bir şeye sağlam tutunmak demektir ki, bu da, Allah’ın
ipine tutunmayı emirdir. O ipe tutunan, düşmekten ve sapmaktan korunmuş olur.

ِسا َّنلا َنـِم  َكُمــِصْعَي  ّللاَو  ُهــٰ  “Allah seni insanlardan koruyacaktır.” 514

âyetindeki َكُمِص ْعَي  fiili de aynı mânâyadır.

ab. Her Peygamber Masumdur



Bütün peygamberler (aleyhimüsselâm) masumdur. Onların hayatında kasdî
herhangi bir inhiraf söz konusu değildir. Onlar, seçkin ve kudsî olarak
yaratılmış müstesna insanlardır. Sadece hayırlı değil, hayırlılar içinde de en
seçkinlerinden daha seçkindirler. Ve onlar bütün bir hayat boyu da bu seçkinlik
ve kudsiyetlerine zerre kadar gölge düşürmemişlerdir.

Nebilerin fıtratları sâfi, ruhları ulvî, iradeleri sağlam ve gönülleri de pırıl
pırıldır. Allah’tan (celle celâluhu) gelen tecellîler onlarda, geldiği keyfiyet
üzere tebellür eder ve kendi buudlarıyla görülür ve sezilir. Onlar güneş
şualarını aksettiren ve aynen yansıtan bir sızıntı, bir reşha gibidirler; onların
gönüllerinde ışık kırılması veya renk istihalesi olmaz.!

Evet, öyledir; mantıken de öyle olması gerekir. Çünkü nebiler, tebliğ
vazifesiyle aramızda bulunurlar... Onların varlık gayesi, sadece ve sadece
tebliğdir. Yani, Cenâb-ı Hakk ’ın emir ve buyruklarına ilk muhatap onlardır.. ve
aldıkları emirleri insanlara olduğu gibi aktarırlar. Eğer peygamberler, böyle
dupduru bir ruh yapısına sahip olmasalardı, gelen ilâhî mesajları, geldiği gibi
intikale muvaffak olamazlardı. Hem de, ilâhî vahiy onların saydam olmayan
mahiyetlerine, duru olmayan gönüllerine, saf olmayan vicdanlarına çarpar,
âdeta ışık gibi kırılır ve ışığın kırılıp başkalaşması misillü, bu mat satıh ve
bünyeler her şeyi kendi his, duygu ve düşüncelerinin alaca karanlığında
değerlendirir, isteyerek veya istemeyerek çarpıtırlar. Böylece Cenâb-ı Hakk’ın
istek ve emirlerine uygun keyfiyeti de kaybolur gider.

Nebiler, aynı zamanda, Zât-ı Akdes ve Mukaddes’e ait esrarı bize intikal
ettirmek için birer ayna vazifesi görürler. Bu aynanın tertemiz olması gerekir
ki, vicdanlara aksettirdiği hakikatler yanıltıcı olmasın.

İnsan; iman, itikat ve amele ait bütün dinî hükümleri peygamberler
vasıtasıyla öğrenir. İnsan, onlarda dini en kâmil ve mükemmel hâlde görmelidir
ki, onlara ittiba ile dünya ve ahiret saadetini elde edebilsin.. insanlara kudve ve
imam olan küllî rehberler, eğer günah işleyecek olsalar, onlara  ittiba nasıl caiz
olabilir ki? Onlara ittiba, insanda istikamet arayışı düşüncesine bağlıdır.
İnhiraf edebilen insanların arkasından gitmek, insandaki bu arayış düşüncesine
terstir. Hayır, hiçbir peygamber günah işlememiş ve hepsi de  bütün hareket ve
davranışlarında en güzel, en mükemmel bir hayat yaşamış ve hayatlarını hep
aynı istikamette geçirmişlerdir. Kendisi Cennet’e ehil olmayan bir insanın,
insanların elinden tutup onları Cennet’e ehil hâle getirebileceğine inanmak ne
kadar zordur. Evet, hâlbuki Cenâb-ı Hak, bütün peygamberleri, insanları



Cennet’e ehil hâle getirsinler diye göndermiştir.
Peygamberlerin masumiyetindendir ki, ilâhî vahye dayanan din ile, beşerî

sistem ve teoriler arasında, kıyas kabul etmeyecek ölçüde, dine ait bir üstünlük
göze çarpmaktadır. Eğer durum böyle olmasaydı, netice de böyle olmazdı.

Elbette, peygamberlerin hususiyle de nübüvvetten evvel, kendilerine göre bir
idealleri vardı.. ve bunun böyle kabul edilmesinde de bir mahzur yoktu. Her
hâlde ondandı ki, Allah Resûlü, insanlığın kurtuluşu için kıvranırken O’nun
nübüvvet öncesi, Nur Dağı’nda yaşadığı sancılar bu kabîl gaye-i hayal buudlu
hafakanlardı. Evet, O’nda bir ideal ve bir gaye vardı; o da; bu insanlar, bu
bataklıktan muhakkak kurtarılmalıydı. Ne var ki; onun sınırı işte burada
bitiyordu. İnsanlığın kurtarılma reçetesi O’na ve O’nun düşüncesine ait değildi.
O reçete doğrudan doğruya vahiy kanalıyla Cenâb-ı Hak’tan gelecekti.

İşte, idealizmle vahiy yolu burada birbirinden ayrılır: Biri tamamen beşerî,
diğeri ise tamamen ilâhîdir. Öyleyse, o ilâhî sistemi yüklenecek nebi de, diğer
idealistlerden tamamen ayrı bir ruh yapısına sahip olmalıdır ve öyle olmuştur.

Burada şunu da kaydetmeden geçemeyeceğim: Nasıl ki, nebiler
idealistlerden ayrılmıştır ve nebiler masumiyetle donatılmıştır. Öyle ise, nebiye
ittiba eden ümmet de aynı yapıya ve aynı masumiyete sahip olmalıdır. Nebi
cemaatini diğer yığınlardan ayıran özellik de bence işte budur!

Şüphesiz, herkesin bir ideali olmalıdır. İdealsiz insanlar başıboş ve
yörüngesiz sayılırlar. Onun içindir ki, bir söz sultanı: “Gaye-i hayal olmazsa ya
nisyan veya tenasi edilse ezhân enelere döner.”515 demektedir. Gaye-i hayal,
eski bir tabirdir ki, bugün mefkûre ve ideal kelimeleriyle karşılamaya
çalışıyoruz.

Peygamberlerin masumiyet ve günahsızlıkları, onlarda fıtrat ve yaratılış
hâline gelmiş ve âdeta günahsızlık onların yapılarının bir buudu olmuştur. Ayın
yüzünde, güneşin bağrında bir kısım siyah lekeler bulunabilir; fakat bir nebinin
ruhunda, günahın gölgesi dahi misafir olamaz.

Bir veli günah işlese, meselâ, farkında olmadan ağzından hilâf-ı vaki söz
çıksa, o veli bütün bir ömür boyu vicdanında bunun ızdırabını yaşar. Hâlbuki,
farzımuhal, böyle bir söz, nebinin dudaklarından dökülecek olsaydı, onun
vicdan azabı mahşerde de devam ederdi. Onun içindir ki, Hz. İbrahim
(aleyhisselâm), hayatında söylediği üç târiz516 cümlesinin (Târiz, yalan
değildir. O, doğruyu ifade etmekle beraber “Limaslahatin” muhataba mantûk



dışı bir mânâyı ilhamdır ki hep yaparız.) ızdırabını mahşerde de çekmekte,
kendisine şefaat etmesi için başvuranları Hz. Musa’ya (aleyhisselâm)
göndermektedir.517

Evet, hem O hem de bütün peygamberlerin vicdanı günaha karşı bu derece
duyarlı ve âdeta kapalıdır.

Biz, bu konuyu tahlil etmeyi düşünürken, Efendimiz’in masumiyetini
anlatmak istiyorduk. Ancak, bütün nebiler, Allah Resûlü’nün ifadesiyle “Ebnâü
allât”518 yani aynı babanın evlâtlarıdır.. evet, onların hepsi de aynı babanın
terbiyesinde yetişmiş evlâtlar gibidir. Onun için biz de, bütün peygamberlerin
masumiyetine kısa da olsa temas etmeden geçemeyeceğiz. Hatta, o yüce ruh ve
müstesna kametlerden, bilhassa, muharref kitaplar vasıtasıyla üzerlerine çamur
atılmak istenenleri, bizzat inceleme mevzuumuza dahil edecek ve Kur’ân’ın
aydınlık tayfları altında onlara atılan iftiraların iğrençliğini gözler önüne
sermeye çalışacağız. Ancak yukarıda da temas ettiğimiz gibi bizim esas
konumuz, Allah Resûlü’dür ve O’nun masumluğu da bu faslın ana mihveridir.

Evet, her peygamber masumdur. Hz. Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi
ve sellem) ise, Masumlar Masumu’dur. Zira O’nun mahiyeti bütünüyle ilâhî
tecellîlerle yoğrulmuş ve O’nun gönül aynasında daima Allah (celle celâluhu)
mütecellî olmuştur. Böyle bir mahiyet ve böyle bir gönüle sahip olan o yüce
Ruh, elbette Masumlar Masumu olacaktır...

Allah (celle celâluhu), hususî ve çok büyük bir dava için, o davayı anlatmak
üzere hususî ve ısmarlama insanlar seçmiştir ki, işte bunlar peygamberlerdir.
O, bu peygamberleri, hususî durumları itibarıyla, hususî olarak hep korumuştur.
Bu da, onları ismet sıfatıyla donatması ve musumiyet ufkunda tutması demektir.
Çünkü onlar, her zaman, o muallâ ve müberra mevkilerini korumalıdırlar ki,
bütün insanlığa rehber ve imam olabilsinler. Onların cübbe ve sarıkları her
türlü çamur ve pislikten korunmuş olmalı ki, imamına bakıp ona göre vaziyet
a lma durumunda olanların gözleri, başka yerlerle meşgul olmasın. Onlar,
insanlığı Allah’a ve Allah’ın rızasına götürmek için yol rehberi ve seyahat
garantörleridir. Hâlbuki hiçbir günahta hatta en ufağında dahi, Allah’ ın rızası
ve hoşnutluğu yoktur. Kendisi Allah’ın rızasından mahrum bir kimse, nasıl
başkalarını O’nun rızasına kavuşturacak ki? Bu kat’iyen mümkün değildir.
Öyleyse peygamberlerin günah işlemeleri de mümkün değildir.

ac. Peygamberler Küçük-Büyük Günahlardan Masumdur



Cumhura göre, peygamberler, günahın küçüğünden de büyüğünden de
korunmuştur. Onlar, günahın en küçüğünü dahi işlememişlerdir. Bazı
peygamberlere isnat edilen sürçme ve hatalar ise, evvelâ günah değildir; ikinci
olarak da onların bu sürçmeleri, peygamberliklerinden evvel vuku bulmuştur.
Her iki durumda da peygamber, peygamber olarak masumdur. Hem “zellât”
dediğimiz sürçmeler, onların makam ve durumlarıyla alâkalıdır. Yani bu
zelleler, normal ve sıradan insanlar için hata değil; onlar, Allah’a (celle
celâluhu) herkesten daha yakın olan mukarrabîn için birer hata sayılmıştır.

Dolayısıyla, tamamen onların makamlarıyla alâkalı bu sürçme tabirini
sıradan bir mesele olarak değerlendirmenin yanlış olacağı kanaatindeyim.

Onlar nasıl masum olmaz da günah işleyebilirler ki, bizler bile beşerî
ölçüler içinde, üç paralık bir yere memur tayin edeceğimiz insanlar için
güvenlik tahkikatı yaptırtıyoruz. Bir de o şahsa tevdi edilecek vazife
peygamberlik gibi önemli bir vazifeyse.. evet, onun güvenlik tahkikatı yedi
göbek ötesine kadar uzatılmalıdır!

Bu kadar basit ve tamamen dünya ile alâkalı hususlarda dahi insan
seçiminde, bu derece hassas davranılır da, en ulvî.. ve hem dünya hem de
ukbâyı kucaklayan bir vazife, bir memuriyet ve bir kurmaylık için, o vazifenin
çapıyla mütenasip hassas davranılmaz mı? Ve o vazifenin tevdi edileceği
insanda, o vazifeye liyakat aranmaz mı?

Düşünün ki, nebiye vahiy getirecek olan melek dahi, melekler arasında
emniyetiyle temayüz etmiş ve kendisine böyle bir vazife, bu vasfından dolayı
verilmiştir. Kur’ân-ı Kerim, Cibril (aleyhisselâm) hakkında ٍنیَِمأ َّمـَث  ٍعاـَطُم 
“Orada kendisine itaat edilir, o emîndir.”519 demektedir. O, hem Allah’a
(celle celâluhu) karşı çok mûtî hem de vahyi taşımaya en emindir. Şimdi, vahye
aracı olan melekte bu vasıflar aranır da, vahyi temsil edecek olan peygamberde
aynı vasıflar aranmaz mı?

Evet, Allah (celle celâluhu), böyle kudsî ve bir o kadar da nezih bir vazifeyi
bir sahtekâr, bir hırsız, bir sarhoş, bir ırz ve namus düşmanıyla asla temsil
ettirmez. Böyle âdî ve düşük zaafları, sıradan insanlar bile iğrenç bulurken,
nasıl olur da bunlar bir peygamberde bulunabilir.? Ve böyle ayıp ve kusurları
peygambere yakıştırabilen müfterilere nasıl insan ve nasıl akıllı denebilir?
Evet kirli insan, pâklığın ve berraklığın temsilcisi olamaz. Ve öyle insanlara da
peygamber denemez. Tabiî peygambere böyle bir kirlilik isnat edene de insan



denmez..!
Evet, akıl peygamberlerin masum olmasını gerektirir. Ve yine akıl nebilerin

davasını omuzlamayı kendisine şiâr edinen kudsîlerin de ismet ve günahsızlığı
gaye-i hayal hâline getirmelerini iktiza eder. Hem öyle iktiza eder ki, onlara,
günaha girmek Cehennem’e girmekten daha ızdırap verici olmalıdır!..

İsmet çok önemlidir. Aslında, enbiyâ-ı izâm da, âdeta hayatlarıyla hep
ismetlerini sergilemişlerdir. Muharref kitapların “hezeyan” diyebileceğim
birkaç sözü istisna edilecek olursa, zaten peygamberlere günah isnat eden de
yoktur. Kur’ân-ı Kerim, onları o yüce kametlerine uygun ele almış ve her zaman
birer nezahet âbidesi olarak gözler önüne sermiştir.

Gökte Cebrail, Azrail, Mikâil ve İsrafil ne ise, yerde de peygamberler odur.
Ancak biz, bu yüce kametlerden sadece, Kur’ân’ın bize bildirdiklerini
bilebiliyor ve isimleriyle yalnız bunları söyleyebiliyoruz. İbrahim Hakkı, onları
şiirleştirir ve şöyle anlatır:

Nebiler ismini bilmek dediler bazılar vacip, 
Yirmi sekizin bildirdi Kur’ân’da bize Allah.
Biri Âdem, biri İdris, Nuh u Hud ile Salih
Hem İbrahim u İshak ile İsmail Zebîhullah
Dahi Yakup ile Yusuf, Şuayb u Lut ile Yahya
Zekeriyya ile Harun ehî Musa Kelîmullah
Ve Davud u Süleyman ve dahi İlyas u Eyyub’dur
Birisi Elyesa’dır, dahî İsa’dır o Ruhullah
Birinin ismi Zülkifl ve biri Yunus Nebi’dir hem
Hâtemi ol Habîb-i Hak Muhammed Resûlullah
Üzeyr u Lokman u Zülkarneyn… üçünde ihtilaf olmuş
Ki bazı “enbiyâdır” der, ve bazı der: “veliyyullah”.

Bu peygamberlerin hemen hepsi, üzerlerine dıştan bir nokta dahi konmamış
beyaz kağıt gibidirler. Onlara ne yazıldıysa hepsini Cenâb-ı Hak, kudret eliyle
ve kader kalemiyle insanlara rehber olmaları için yazmış ve insanlığın
müşâhede, takdir ve istifadelerine sunmuştur.

Yukarıda da söylediğimiz gibi, bazı âlimler, onların peygamberlikten önce
zellelere maruz kalabileceklerini kabul etmişlerse de, bu görüş az bir grubun
görüşü olmaktan öte geçmemiş mercûh, dolayısıyla da mecrûh bir görüştür.
İslâm âlimlerinin kâhir çoğunluğu peygamberlerin çocukluk dönemlerinde dahi



korunduklarını kabul etmektedirler. Bu görüşü teyit eden birçok nass vardır.

ad. Peygamberlerin Masum Olduklarına Deliller
Cenâb-ı Hak, minnet sadedinde Hz. Musa’ya (aleyhisselâm) şöyle der:

يِنْیَع َىلَع  َعَنـْصُِتلَو  ّي 
ِ

نِم ًةَّبَحَم  َكــَْیلَع   ُ تْیَقْلَأَو  “Ey Musa! Gözümün önünde
yetişesin diye seni sevimli kıldım.”520

Bu âyetten anlaşılıyor ki, Allah (celle celâluhu), Hz. Musa’yı (aleyhisselâm)
Firavun’un sarayına yerleştirmekle, onun terbiyesini ne Firavun’a ne de
Musa’nın (aleyhisselâm) anasına bırakmıştı. Allah (celle celâluhu), onun
gözüne başka hayaller girmesin, ruhunu yabancı düşünceler sarmasın diye onun
terbiyesini bizzat kendisi yapmış ve Hz. Musa’yı (aleyhisselâm) bizzat kendisi
yetiştirmiştir. Böyle bir gözetimle yetişen nebi, masum olmaz da başka ne olur
ki? Çocukluğundan itibaren o, Allah’ın (celle celâluhu) gözetimi altındadır ve
en iyi bir terbiye ile terbiye edilmiştir.

Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurur: “Bütün doğan çocuklara şeytan
temas eder. Ancak bundan Hz. İsa (aleyhisselâm) ve annesi istisna
edilmiştir.”521

Yani şeytan, o doğarken ona dokunamamıştır. Hz. İsa (aleyhisselâm)
doğarken dahi Cenâb-ı Hakk’ın koruması altına alınmış bir peygamberdir.
Öyleyse, böyle bir nebi hakkında nasıl günah tasavvur olunabilir ki?

Allah Resûlü hayatında iki defa düğüne gitmeye niyetlenmiş, ikisinde de
Cenâb-ı Hak, O’na bir uyku hâli vermiş ve yolda uyuyup kalmıştır.522

Gitseydi gözlerinin harama bakması muhtemeldi. Demek ki, Allah (celle
celâluhu), O’nu, böyle muhtemel günah sınırına dahi yanaştırmıyor ve
koruyordu. Hâlbuki bu hâdiselerin olduğu sırada O, henüz peygamber olarak
vazifelendirilmemişti.

O, daha çocuktu. Kâbe’nin tamiri işinde yardım etmeye çalışıyordu.
Amcalarına taş ve kerpiç taşıyor ve sırtında taşıdığı taş ve kerpiçler çıplak
olan tenini acıtıyordu. Tabiî O da bu durumdan rahatsız oluyordu. Hz. Abbas
(radıyallâhu anh), O’na eteğini kaldırıp omuzuna koymasını tavsiye etti. O
devirde bu, herkesin gayet normal saydığı bir hareketti. Efendimiz de öyle yaptı
ve dizinden yukarısı biraz açıldı. Daha bir adım dahi atmamıştı ki, sırt üstü
düştü ve gözlerini bir noktaya dikti, olduğu yerde donakaldı. Cibril, O’na, bu
yaptığının doğru olmadığını anlatmış ve “Böyle yapmak sana yakışmaz.”
demişti.523



Çünkü O, bir gün gelecek, o etekleri örtmek vazifesiyle de vazifelenecekti.
İnsanlık O’ndan hayâ ve edep dersi alacaktı. Küçücük bir çocuk da olsa O,
Cenâb-ı Hakk’ın hususî terbiyesi altında yetişiyordu.. evet Allah (celle
celâluhu), çocukken dahi, Habîbi’ni günahtan, hem de günahın en küçüğünden
dahi koruyordu...

Nasıl geleceğin erkân-ı harpleri, daha harp okullarında iken sicilleri itina ile
tutulur. Sağa-sola kayıp kaymadığı hassasiyetle takip edilir. Evet, kırk sene
sonra belli bir noktaya getirilecek bir insan, bütün bu kırk sene boyunca,
kırmızıya mı boyandı, maviye mi boyandı, turuncuya mı boyandı, pembeye mi
boyandı, bütün hâl ve davranışlarında gözetime tâbi tutulur, öyle de Cenâb-ı
Hak, beşerî irşad kurmaylarını, ta çocukluklarından itibaren böyle takip eder,
korur ve onlara günah işletmez. Cumhur dediğimiz âlimlerin ekseriyetinin
görüşü bu merkezdedir.

Onlar insanlığın hayırlıları ve insanî faziletlerin de öz ve kaymağıdırlar. Bu
kaymak, süt kaymağıdır ve süt içinden süzülerek alınır. Kur’ân-ı Kerim
ِرا َ يْخْـَألا َنْیََفطـْصُم  ْ َلا  tabiriyle524 bize bunu anlatır. “Hayırlılar içinden

seçilmiş.”, demektir. Yani ne biler, daha işin başında, insanların en
hayırlılarıdırlar. Fakat en hayırlıların hepsi, nebi değildir; nebiler, onlar
arasında da, en mümtaz olanlardan seçilir.

ae. Peygamberler Dışında İsmet
Meselenin bir başka yönü de “ismet”, peygamber olmayanlar için de söz

konusu olabilir mi? Yani, peygamberlerin dışında, bazı seçkin insanları da
Allah (celle celâluhu), günah işlemekten korur mu? Yine âlimlerin çoğunluğunu
teşkil eden cumhurun bu mevzudaki görüşü, “Peygamberlerden başkasının
masum olamayacağı” merkezindedir. Herkes, büyük veya küçük bir günah
işleyebilir. Masumiyet, sadece peygamberlere hastır. Efendimiz’in bir hadisi
de bu görüşü teyit etmektedir. Bu hadislerinde Allah Resûlü şöyle buyurur: ُّلُك

َنوُباَّوَّتلا َنِیئاَّطَخ  ْ لا ُرْیَخَو  ٌءاَّطَخ ، َمَدٰا  يَِنب   “Bütün insanlar hata işlerler. Hata
işleyenler içinde en hayırlıları da tevbe edenlerdir.”525

Ancak burada bir noktaya dikkat etmek icap eder. Bir insanın farazî ve
takdirî olarak hata ve günah işleyebileceğini söylemek, onun bilfiil günah
işlediğini söylemek anlamına gelmez. Onun için, peygamberlerin dışında
insanlığa kudve ve imam olacak dinî lider ve büyüklerin de Cenâb-ı Hak
tarafından korunabileceğini söyleyebiliriz. Bunun Şia’ya ait, “İmam



masumdur.” düşüncesiyle de uzaktan yakından alâkası yoktur. Meselâ, İmam
Rabbânî günah işleyebilir mi, sorusuna hepimiz, “Evet, işleyebilir.” deriz.
Çünkü İmam Rabbânî, peygamber değildir ve farazî olarak da günah işlemesi
mümkündür. Fakat acaba İmam Rabbânî, hayatında hiç günah işlemiş midir?
İşte bu soruya verilecek cevap yukarıdaki cevap olmayacaktır. Çünkü hiç kimse
İmam Rabbânî’nin işlediği küçük bir günahı dahi göstermeye veya ispat etmeye
muktedir değildir. Demek oluyor ki, zatında günah işleyebilir olmak, günah
işlemiş olmak demek değildir. Cenâb-ı Hak, bu mânâda evliyâyı, asfiyâyı ve
kendisine yakın mukarrabîni de korur, onlara da günah işletmeyebilir.

Abdülkâdir Geylânî Hazretleri, evliyânın şâhı ve bütün büyüklerin
sertâcıdır. Allah (celle celâluhu) bu büyük İslâm önderini de korumuş ve
muhafaza etmiştir. Nitekim ona ait menkıbelerde şu anlatılır:

Yevm-i şekde insanlar mütehayyirdirler. Acaba  yarın oruç tutulacak mı,
tutulmayacak mı? Gelir bunu bir veliye sorarlar. O da onlara şöyle der: “Gidin
bu gece Geylân’da bir çocuk dünyaya geldi. Anasına sorun, imsak vaktinden
sonra eğer o çocuk süt emmişse, bayram yapın, emmemişse orucunuza devam
edin.” Giderler ve çocuğun anasına sorarlar. Kadın: “Bu çocuk bugün niçin
emmiyor?” diye hayıflanıp durmaktadır. Oradakiler: “Ana korkma, bu çocuk
hasta falan değil, sen öyle bir evlât doğurdun ki, o, âleme baba olacak.” derler
ve oruçlarına devam ederler...526 Bu bir menkıbedir ve edille-i şeriye
açısından da kritiğe tâbi tutulmamalıdır. Yine, aynı zatın, yalan söylememek
için, kendisini soyan eşkiyaya parasının yerini söylediği de rivayet edilir.

Allah, kendi yolunda olanları korur, muhafaza eder, onların günaha
bulaşmasına mâni olur ki, bir âyette şöyle denilmektedir: ِْنإ اوُۤنَمٰا  َنيِذ  َّ لا اَھُّيَأ  َي  اۤ

ِلْضَفْلا وُذ  ّللاَو  ُهٰ ْمَُكل  ْرِفْغ  َ يَو ْمُكِتاَِئّیَس  ْمُك  ْ نَع ْرِّفَكُيَو  ًاناَقْر  ْمَُكل فُ ْلَعْجَي  ّللا  َهٰ او  ُ قََّتت
ِمیِظَعْلا  “Ey iman edenler! Allah’tan (celle celâluhu) sakınırsanız, O size iyiyi

kötüden ayırt edecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar .
Allah (celle celâluhu) büyük ve bol nimet sahibidir.”527

Âyetten de açıkça anlaşılıyor ki, takva dairesinde hareket edenlere Cenâb-ı
Hakk’ın hususî bir koruması söz konusudur. O, müttakilere öyle bir hâssa
vermiştir ki, onlar bu hâssa ile derhal iyiyi kötüden ayırt edip günaha girmekten
uzak kalabilirler.

Başka bir âyette de şöyle denilir:

ِيف ُهُلَثَم  ْنَمَك  ِساَّنلا  ِيف  ِِهب  يِشَْمي  اًروُن  َُهل  اَنْلَعَجَو  ُهاَنَْییَْحأَف  اًتْیَم  َناَك  ْنَم  ََوأ 



َنوُلَمْعَي اوُناَك  اَم  َنيِِرفاَكِْلل  َِنّيُز  َِكلٰذَك  اَھْنِم  ٍجِراَخِب  َسَْیل  ِتاَمُلُّظلا 
“Ölü iken kalbini diriltip, insanlar arasında yürürken önünü aydınlatacak

bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, karanlıklarda kalıp da çıkamayan
kimsenin durumu gibi midir? İşte böyle kâfirlere işledikleri güzel
gösterilmiştir.”528

Allah’ın (celle celâluhu) dinine omuz veren ve onun yücelmesini hayatına
gaye edinen insanlar, bu ahid ve sözlerinde durdukları müddetçe: او ُفَْوأَو

ْمُكِدْھ َِعب ِفوُأ  ۤي  ِدْھَعِب  “Siz Bana verdiğiniz sözde durun ki Ben de sözümü
yerine getireyim.”529 ilâhî düsturu muvacehesinde bir muameleye tâbi
tutulacak ve Cenâb-ı Hak tarafından korunacaklardır. Zira Cenâb-ı Hak, ayrı
bir yerde de ْمُكَما َدَْقأ ّبَثُيَو  ْتـِ ْمـُك  ْرـُصَْني ّللا  َهٰ اوُرـُصَْنت  ِْنإ   “Siz Allah’ın dinine
yardımcı olursanız, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar, sizi
kaydırmaz.”530 buyurmaktadır.

İşte bu türlü teminatla –inşâallah– ihlâs ve samimiyet içinde, Kur’ân ve iman
hizmetinde bulunanlar, büyük günahlara girmez; hatta bazen küçüğünden de
korunurlar. Fakat onlar hakkındaki teminat, şart ve takdire bağlıdır. Hiçbir
kimse hakkında (peygamberlerin dışında) kesin teminat olduğu söylenemez.
Ancak, bu türlü koruma ve muhafaza etmeler birer vak’a hâline gelirse, şahıslar
hakkındaki ismet tasdiki ancak o zaman olur... Ve biz o zaman; “Falan şahsı
Cenâb-ı Hak, günaha girmekten korudu, muhafaza buyurdu.” deriz. Evet,
enbiyânın dışındakiler için istikbale ait teminat yoktur. Peygamberlere gelince
onların korunmaları, mazi ve istikbal, bütün zaman dilimlerini kuşatmıştır.

Bir de tecrübe ve müşâhede ile sabit olan masumiyet var ki, Cenâb-ı Hakk’ın
makbul kullarının Cenâb-ı Hak tarafından sıyanet ve koruma altına alındıkları
görülür ve hissedilir.

Büyük insanlar bir yana, hepimiz, kendi hayatımıza dikkat etsek, şartları
hazırlanmış nice günahlardan, hem de hiç ümit etmediğimiz saiklerle nasıl
korunduğumuzu ve nasıl o günahlardan uzaklaştırıldığımızı görür hayret ve
hayranlıkla dehşete düşeriz.

Ayrıca, sahabe ve sahabe yolunu takip eden insanların mazide işledikleri
büyük hayırlar, sanki gelecek adına kurulmuş barikatlar gibi, onları günahtan
korur ve korunmalarına vesile olabilir ve âdeta, َكِبْنَذ َمَّدََقت ِمْن  اَم  ّللا  ُهٰ ََكل  َرِفْغَِیل 
َرَّخ ََأت اَمَو   âyetinin531 mânâsına onlar da dahil edilir. Bunlar bir bakıma, mazideki

faziletli davranışlarının hatırına, Cenâb-ı Hakk’ın onları teminat altına alması



demektir. Meselâ, bir şahıs belki günah işleyecek veya günaha ait bir yere
gidecektir. Allah (celle celâluhu) onun ayağını kırar ve onu o günah mahalline
göndermez. Gözüyle günah işleyecekse gözü görmez, eliyle işleyecekse bu defa
da eli tutmaz olur. Bütün bu hâdiselerle ve engellerle Allah’ın (celle celâluhu),
sevdiği o kulunu koruduğu anlaşılır. Dünya adına gelen o musibetler ise,
ukbâsını kurtardığı için bir hiç hükmündedir.

Bir hadis-i kudsîde, mevzumuzla alâkalı olarak şöyle buyrulur:

ُبَّرَقََتي يِدْبَع  ُلاََزي  اَمَو  ِهَْیلَع ، ُتْضَرَتْفا  اَّمِم  ََّيِلإ  َّبََحأ  ٍءْيَِشب  يِدْبَع  ََّيِلإ  َبَّرََقت  اَمَو 

يِذَّلا ُهَرََصبَو  ِِهب  ُعَمَْسي  يِذَّلا  ُهَعْمَس  ُتْنُك  ُهُتَْببَْحأ  اَِذإَف  ُهَّبِحُأ ، ىَّتَح  ِِلفاَوَّنلِاب  ََّيِلإ 
اَِھب يِشَْمي  يِتَّلا  َُهلْجِرَو  اَِھب  ُشِطَْبي  يِتَّلا  ُهََديَو  ِِهب  ُرِصْبُي 

“Kulum Bana, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili olan bir
şeyle yaklaşamaz. Kulum nafilelerle Bana yaklaşmaya devam eder. Nihayet
Ben onu severim. Ben kulumu sevince de artık onun işiten kulağı, gören gözü,
tutan eli, yürüyen ayağı olurum.”532

Bunun bir mânâsı şudur: Ben ona, hayrı, güzeli, iyiyi gösterir ve onu hep şer,
kötü ve fena şeylerden korurum. Gözü olurum, onun gördüğü de, hep hayır olur.
İçine mârifet damlar ve içinde daima bir hüşyarlık, bir uyanıklık hisseder.
Daima Allah’ı (celle celâluhu) düşünür ve bu düşünce onun içinde âdeta
yeşerir. O hep hayrı işitir, iradesi hep hayır tarafına meyleder ve o yönde
çalışır. Önünde hayra mâni olacak ne kadar engel varsa ona bu engelleri aşmayı
da kolaylaştırırım. O Bana yakındır, günahlarla onun kalbinin ve diğer
duygularının yara almasını istemem.

Bu hadis-i kudsî şu sözlerle bitiyor: ِينَذا َعَتْسا ِِنَئلَو  ُهَّن  َيِطْعَُأل يَِنلَأَس  ْن  ِإَو
ُهَّنَذیِعَُأل  “Eğer o Benden bir şey isterse hemen veririm, iki etmem. Ve bir

şeyin şerrinden Bana sığınırsa onu korur muhafaza ederim.”
Demek ki, ister enbiyâ, isterse Allah’ın (celle celâluhu) salih kulları

hakkında –diğerlerinin dediği gibi– günah, farazî ve takdirî olarak kabul edilse
de peygamberlerin hepsini, salih kullarından da dilediğini Cenâb-ı Hak, korur
ve onlara günah işletmeyebilir.

Hz. Ömer devrinde bir genç vardı. Bu genç mescitten hiç ayrılmazdı. Sanki o
bir mescit kuşuydu. İbadetine dikkatli, nafileleriyle de Allah’a (celle celâluhu)
yaklaşanlardan olduğu her hâlinden belliydi. Bir ara, Hz. Ömer (radıyallâhu
anh) bu genci mescitte göremez olur.



Zaten, cemaatin bazı mezheplere göre farz, bazılarına göre namazdan bir
rükün ve en azından sünnet-i müekkede olmasının ve bir imam arkasında namaz
kılmanın hikmetlerinden biri de bu değil mi? İmam, arkasına dönüp cemaatini
süzecek ve gelmeyen varsa onu soracak.. bir derdi, bir sıkıntısı olup olmadığını
öğrenecek.. hele bu imam Hz. Ömer (radıyallâhu anh), cemaat de ashab olursa..
Ömer, cemaat ne kadar kalabalık olursa olsun cemaatini çok iyi tanır ve âdeta
her gün onları kontrol ederdi.

İşte bu genci görmeyince de böyle sormuştu: “Acaba falan gence ne oldu, bir
iki gündür mescitte göremiyorum.” Cemaat önce cevap vermek istememiş ve
herkes gözlerini yere çevirmişti. Ömer’le göz göze gelmemek için. Hz. Ömer
(radıyallâhu anh), cemaatteki bu garipliği görünce sorusunu tekrar eder ve
içlerinden biri cevap verir: “Ey Mü’minlerin Emiri! Onu, uygunsuz bir yere
giden yolda ölü olarak bulduk. Seni üzmemek için hemen namazını kılıp
gömdük.”

Hz. Ömer, işi anlar. Sanki Ömer’in gözünden perde kalkmış ve genci asıl
mahiyetiyle görmüş gibidir. Hâdisenin aslı şudur:

Bu genç mescide gelip giderken, evi o yolun üzerinde olan bir kadın, gence
musallat olmuştur. Genç bekârdır ve kadın, onu yoldan çıkarabilmek için
şeytanın bütün oyunlarını kullanmaktadır. Ancak her defasında  genç, ondan
gelen tekliflere karşı mukavemet eder, dayanır ve günaha girmekten kurtulur.

Ne var ki her insanın bir de zayıf ânı olur. İşte o gün de o gencin zayıf ânıdır.
Kadın bütün âşüfteliğiyle ona işaret edince genç dayanamaz ve o eve doğru bir
iki adım atar. Birden dudaklarında, gayr-i ihtiyarî bir âyetin temessülünü
hisseder. Yani genç gayr-i ihtiyarî  olarak bu âyeti devamlı ve ısrarla okumaya
başlar. Önce farkına varmadan diline dolanan bu âyet, farkına vardığında onun
işini bitirmeye yetmiştir. O semavî saika gibi gelen âyet şudur:

َنوُرِصْبُم ْمُھ  اَِذإَف  اوُرَّكََذت  ِنَاطْیَّشلا  َنِم  َط  ٌِفئاۤ ْمُھَّسَم  اَِذإ  اْوَقَّتا  َنيِذَّلا  َِّنإ 

“Onlar ki takva dairesi içinde yaşarlar, kendilerine şeytandan bir tayf ,
vesvese geldiği zaman hemen Allah’ı hatırlar ve gözlerini hakka açarlar.”533

Genç sanki gökten kendisine bu âyetler yeniden nazil oluyor gibi bir ruh
hâleti içine girer: Niyet ettiği işten dolayı Rabbinden çok utanır, hayâ eder..
Rabbinin ona olan bunca ihsanını unutup bir an dahi olsa günaha meylinden
dolayı ürperir.. ve hele sürçme ânında bile Rabbinin onu nefsiyle baş başa
bırakmayıp diline saldığı âyetle onu kendisine çevirmesi bu ışık insanı öylesine



heyecanlandırır ki, kalb balansı bu lâhûtî heyecana dayanamaz; O’nu anar ve
ötelere yürür.

Hz. Ömer (radıyallâhu anh), gencin serancâmesini öğrenince hemen onun
kabrine koşar. Kabre doğru eğilir ve sesi çıktığınca bağırır: ْنَم ِ لَو ىَتَف ! اـَي 

ِناَتَّنَج  ِ ِهّبَر َماَقَم  َفاَخ   “Ey genç! (Rabbinden korkanlar için iki Cennet vardır.) ”
der. Tam bu esnada Ömer’in (radıyallâhu anh) sesine denk gür bir ses daha
duyulur ve âdeta makber lerzeye gelir. Bu ses, o gence aittir ve şöyle
demektedir: “Ey Mü’minlerin Emiri! Allah bana senin dediğinin iki katını
lütfetti.”534 Bu ses, ister bu gence ait olsun, isterse onun yerine bir melek
konuşmuş bulunsun veya bunların hiçbiri olmasın da, sema lerzeye gelip bu
sözleri söylesin, fark etmez. Genç, Allah’tan (celle celâluhu) korkmasının
mükâfatını iki kat olarak görmüştür.

Bu hâdisenin bizim mevzumuzla alâkalı yönü şudur: Şayet bu genç, günah
işleyip yıkılsaydı, günahı sadece kendisiyle sınırlı kalırdı. Zira kudvelik ve
önderlik gibi bir sorumluluğu yoktu. Hâlbuki bir peygamber günah işlese cihan
yıkılır. Çünkü onlar, cihanları temsil etme mevkiinde bulunuyorlar. Bir genci
günahtan koruyan Allah (celle celâluhu), böyle bir durumda hiç peygamberini
korumaz mı?

Efendimiz bir hadislerinde, imanın tadını tatmış olan insanları anlatırken
“Küfre girmek kendisine Cehennem’e girmekten daha kötü gelen insan,
imanın tadını tatmıştır.”535 der. Sıradan bir insan düşünün ki, o insanı, Allah
(celle celâluhu), küfürden ve isyandan kurtardıktan sonra, tekrar geriye dönüşü,
Cehennem’e girmekten daha nâhoş, daha kerih karşılamaktadır. Onu, bu
reaksiyona ve günaha karşı tavır almaya sevkeden âmil de onun imanından
aldığı lezzet ve tattır. Acaba, peygambere günah isnat eden tali’ sizler,
peygamberin imanını, bu sıradan insanın imanı kadar da mı görmüyorlar ki, ona
böyle bir isnatta bulunabiliyorlar? Hâşâ, yüz bin defa hâşâ ki,
peygamberlerdeki iman, günaha mâni olacak seviyede olmasın!.

Değil peygamberlerin, nice velilerin dahi böyle korunduğunu görmek
isteyenler “Nefehâtü’l-Üns” veya Şârânî’nin Tabakât’ına bir göz atsalar bu
onlara yetecek ve yüzlerce velinin, günahlardan nasıl korunduklarını apaçık
misalleriyle göreceklerdir. Meselâ, bir velinin önüne yemek getirilir. Fakat
yemeğe haram karışmıştır. Veli, lokmayı ağzına alır ve dakikalarca çiğner,
fakat bir türlü yutamaz. Anlar ki, bu lokmaya haram karışmıştır. İşte Allah



(celle celâluhu), bir veli kulunu dahi bir tek lokmalık haramından bu şekilde
korursa, Nebisini korumayacağını düşünmek, ne kadar anlayışsızlık ve
idraksizliktir, onu siz kıyas edin!.

Evet, “ismet”, peygamberlerden ayrılması mümkün olmayan, peygamberliğe
ait bir sıfattır. Her peygamber bu sıfatla serfiraz olarak dünyaya gelir. Veya
başka bir ifadeyle, kendisinde bu sıfat olmayan, peygamber de olamaz.

Peygamberlerin ismetini ispata geçmeden evvel, onların ismetine gölge
düşürmek isteyen muharref Tevrat ve İncil’den bazı misaller arz edip, sonra da
meselenin, Kur’ân düsturlarına göre tahliline geçerek, müfterilere gereken
cevabı vermeye çalışacağız. Ancak burada bir iki hususa dikkatinizi çekmeden
geçemeyeceğim:

af. İsmet Açısından Geçmiş Kitaplar ve Kur’ân-ı Kerim
Tevrat, İncil ve Zebur gibi aslı ilâhî olduğu hâlde tahrife uğrayıp, içlerine

beşer kelâmı karışan bu kitaplarla, doğruyu bulmak ve bunlarla fikrî istikameti
korumak imkânsızdır. Dolayısıyla, bunlarda peygamberlere ait anlatılan, hatta
sıradan bir insana dahi yakışmayan kötü tablolar, tamamen bu kitapların tahrif
edilmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Yani, bir mânâda, bu kitapların tahrif
edildiğine başka hiçbir delil olmasa, bu iftira dolu tablolar, onların tahrif
edildiğine delil olarak yeter.

Cenâb-ı Hak, bu kitaplara koruma teminatı vermemiştir. Hâlbuki Kur’ân
hakkında: َنوُِظفاـََحل َُهل  اَِّنإ  َرْكِّذـلا َو اَنْلََّزن  ُن  َْحن اَِّنإ   “Kur’ân’ı Biz indirdik ve onu
mutlaka Biz koruyacağız.”536 buyurarak hem bir ilâhî referanstan hem de
korumadan söz edilmektedir. Onun içindir ki, Kur’ân’ın hükümleri kıyamete
kadar bâki kalacağına icma edilmiştir. Çünkü o teminat altındadır. Demek
oluyor ki, peygamberler hakkında müracaat edilecek esas kaynak Kur’ân-ı
Kerim’dir. Diğerleri tahrife uğradığından, Kur’ân’ın dediğine ve söylediğine
mutabık olmayan bu söylentilerin bütünü hükümsüzdür. Çünkü o kitaplara,
beşerî his ve düşünceler karışmıştır. Peygamberlik ve ismet mevzuunda ise
hiçbir beşerin söz söyleme selâhiyeti yoktur. Sadece peygamberlerdir ki,
maziye ait bu gibi gaybî meseleler hakkında vahye müstenit olarak konuşurlar.
Efendimiz’den sonra konuşacak bir başka peygamber de yoktur. Çünkü son
peygamber, ne konuşulacaksa hepsini konuşmuştur. Hz. İsa (aleyhisselâm) dahi
sözü O’na bırakmış ve: “Ben gidiyorum ki, Âlemlerin Efendisi gelsin.”
demiştir.537



Bâtılı tasvir bana hiç hoş gelmiyor. Fakat zaruret ölçüsünde, bu tahrif
edilmiş kitaplardan birkaç iftira örneği verip geçecek, sonra da mevzuyla
alâkalı Kur’ân hükümlerini arz etmeye çalışacağız. İstemeyerek de olsa
zikretmek zorunda kaldığımız bu birkaç misalden dolayı, yine o pâk ve tertemiz
nebilerin ruhaniyatlarına sığınıyor ve beni affetmelerini diliyorum. Onların
ismetlerini ispat için bazı bâtıl şeyleri nakletmeye mecbur oldum.

ag. Geçmiş Kitaplarda Peygamberlere Atılan Çirkin İftiralar
Sifru’t-Tekvin’in 228’inci sayfasında Hz. Lut Aleyhisselâm’ın kızlarıyla

münasebette bulunduğu, içki içtiği, zina ettiği ve neslinin kızlarından devam
ettiği gibi hezeyanlardan bahsedilir.538

Düşünün ki, bu peygamberi dinlemedikleri için Sodom ve Godom, ahalisiyle
yerin dibine batmıştır. Allah (celle celâluhu) Hz. Lut (aleyhisselâm) gibi bir
nezahet âbidesini onlara göndermiş ve onlar da onun nezahetiyle alay
etmişlerdir. Bundan dolayı da milletçe cezaya çarptırılmışlardır. Acaba, başka
hiçbir delil bulunmasa, Hz. Lut’un (aleyhisselâm) –ki Hz. İbrahim’in
(aleyhisselâm) yeğenidir– nezahetine, şu yerin dibine geçirilen şehirlerin
enkazları ve evlerinin yıkık duvarları, delil olarak yetmez mi? Şimdi; içinde
böyle satırları barındırabilen bir kitaba ilâhî kitap demek mümkün müdür?

Yine, Sifru’t-Tekvin’in 38’inci bâbının 228’inci sayfasında, peygamber olma
ihtimali olan Hz. İshak Aleyhisselâm’ın oğlu Yahoza ’dan bahsedilir. Anlatılana
göre, Yahoza, kendi öz oğlunun hanımıyla zina  etmiş ve Hz. Davud
(aleyhisselâm), Hz. Süleyman (aleyhisselâm) ve diğer İsrail peygamberlerinin
nesli, işte bu münasebetsiz münasebetten türemiş ve devam etmiştir.539

Bütün peygamberlere atılan bu iğrenç iftira, elbette asılsız bir yalan ve
uydurmadan ibarettir. Efendimiz, kendi neslinin Hz. Âdem’den (aleyhisselâm)
başlayarak hep nikâhla devam ettiğini beyan buyurmuşlardır.540 Ve yine başka
bir hadislerinde “Bütün peygamberler aynı babanın çocuklarıdır.”541

demişlerdir. Mademki Efendimiz’in altın nesli içinde hiç zina yoktur, öyleyse
bu hüküm bütün peygamberler için de geçerlidir. Zaten Allah Resûlü, Hz.
İbrahim’in (aleyhisselâm) torunu değil midir? Bahsi geçen Yahoza da yine Hz.
İbrahim’in (aleyhisselâm) torunudur.. Peygamber hanesinde zina olmaz.
Başkası varken, zinadan doğmuş birinin namazda imameti dahi kerih
görülmüştür.542 Kaldı ki o insan, bütün insanlara imam, yani peygamber olsun.
Bu hiç olacak şey mi?



Ve yine Sifru’l-Mülûk’un 11’inci bâbında, Hz. Süleyman’ın (aleyhisselâm)
hayatının sonuna doğru irtidat ettiği, putlara taptığı söyleniyor.543 Bir insan ki,
peygamberdir ve Allah (celle celâluhu) ona hem dünya hem de ukbâ saltanatı
vermiştir. O da verilen her nimet karşısında şükrünü artırmış ve o her nimete
mukabil Rabbine, gece-gündüz şükretmekle kendine yakışır ibadette
bulunmuştur ki, Kur’ân-ı Kerim, Hz. Mesih’e (aleyhisselâm) “Ruhu’l-Kudüs”
ile müeyyet,544 ilâhî nefha ile dünyaya gelen;545 Hz. İbrahim’e (aleyhisselâm)
“Allah’ın dostu”;546 Hz. Musa’ya (aleyhisselâm) “Kelîmullah – Allah’ın
kendisiyle konuştuğu insan” demenin yanında;547 Davud (aleyhisselâm) ve
ailesine de “Ey Davud ailesi! Kendinize yakışır şekilde Allah’a şükredin.”548

diyor ve onları da bu vasıflarla anıyor.
Ahd-i Atik’te, Hz. Davud’un (aleyhisselâm) ordusunun kumandanlarından

Urya’yı öldürtüp onun karısını aldığından bahsedilir.549 En âdî insanların bile,
rüyalarında görseler tevbe edecekleri böyle âdî bir davranışı, Kur’ân-ı
Kerim’in: ُدْبَعْلا َمْع  Ne güzel kul.”550 dediği bir peygambere isnat eden“ نِ
kitap, nasıl ilâhî kitap olabilir ki, buna zerre kadar ihtimal vermek, peygamberi
de peygamberliği de hiç bilmemenin ifadesidir. O Davud ki, gözyaşları
yüzünde izler meydana getiren insandır. Her gün onun meclisinde, kalbi Allah
aşkından çatlayıp ölen sayısız insan vardır. Davud (aleyhisselâm) hep ağlar ve
ağlatırdı. O Evvâh’tı. Daima “Ah!” eder ve inlerdi. Münîbti. Yüzünü
Mevlâ’dan asla ayırmamıştı. Sürekli kullukta bulunma onun şiârı olmuştu.
Tuttuğu oruç, en faziletli oruç olarak Allah Resûlü tarafından takdir edilmiştir.
Allah Resûlü, ısrarla nafile orucun en faziletlisini arayan sahabeye, Davud
Aleyhisselâm’ın orucunu tavsiye eder. Davud Aleyhisselâm, bir gün yer ve bir
gün oruç tutardı.551

O, bir kraldı. Devletin hazinesi her zaman emrindeydi. Fakat hiçbir zaman
devlet hazinesinden bir lokma dahi istifade etmeyi düşünmedi. O, el emeğiyle
nafakasını temin eder ve evinin ihtiyaçlarını da kendi şahsî kazancıyla
karşılardı.552 Ağzına girecek lokmaya dahi bu kadar hassas davranan ve
kulluğu, O’nun mümeyyiz vasfı olan bir Nebi’ye, muharref kitaba bakın ki, en
âdî ve en iğrenç bir davranışı yakıştırmaktadır! Davud Aleyhisselâm’ın hayal
dünyası dahi, böyle bir hareketi, bir an bile olsa ruhunda misafir etmekten,
muallâ, müberra ve münezzehtir. Değil ki, O, böyle bir davranışa fiilen
teşebbüs etmiş olsun...



Ve yine Ahd-i Atik’in akıl almaz iddia  ve yakıştırmaları arasında şunu da
görürüz; “İsrail, Allah’la güreşti ve O’nu yendi.”553 Onların İsrail dedikleri,
Yakup Aleyhisselâm’dır. Batılının aklı gözüne inmiş o materyalist felsefesi, bu
kitaplara da o derece sirayet etmiştir ki –hâşâ– Allah’ı (celle celâluhu) bir
beşer gibi düşünüp peygamberiyle güreştirmektedir.

Hz. Hamza (radıyallâhu anh), daha müslüman olmadan, Efendimiz’e gelip
söylediği bir sözle sanki bunlara cevap vermiştir. Şöyle der: “Ey kardeşimin
oğlu! Çölde yapayalnız kaldığım zaman anladım ki, Allah (celle celâluhu) dört
duvar arasına girmeyecek kadar büyüktür.” Şimdi ilâhî olduğu iddia edilen bir
kitap düşünün ki, bu kitap, İslâm’a girmeden evvel Allah Resûlü’ne gelip
Cenâb-ı Hak hakkında böyle diyen Hz. Hamza’nın (radıyallâhu anh) şuur
seviyesine dahi çıkamamıştır. Allah (celle  celâluhu) anlayışı bu kadar kısır
olan kitaba nasıl ilâhî bir kitap nazarıyla bakılabilir ki? Şimdi siz gelin de
bunların peygamberler için söyledikleri şeylere inanın!.. Hayır, hem Tevrat
hem de İncil, Allah’a (celle celâluhu) ve O’nun makbul ibâdı peygamberlere
karşı iftira ve inhiraflarla doludur... Evet, bunlardan biri iftira kaynağı, diğeri
de inhiraf ağıdır.

Kur’ân-ı Kerim, peygamberlere yapılan bütün iftiraları reddeder. Zira
Kur’ân, mutlak olarak peygamberlere ittiba etmeyi emretmektedir. Onlar,
bütünüyle uyulması gereken önder ve imamlardır ki, Kur’ân da insanlara bunu
emretmektedir. Peygamberlerin hepsi, Allah’ın (celle celâluhu) rızasını bize
aksettiren aynalardır. Onlarda zerre kadar gubâr ve toz bulmak mümkün
değildir. İşte bu mânâya işaret ederek Kur’ân-ı Kerim bize hep onlara ait
güzellikleri anlatır ve Peygamberimiz’e de anlatmayı emreder.

Yer yer Kur’ân-ı Kerim’de, bazı peygamberlerle ilgili söylenenler yanlış
anlaşılmış, bu peygamberlere günah ve hata isnadı olarak değerlendirilmiş ve
böyle bir düşünce; zaman zaman taraftar da bulmuştur. Tabiî ki bu hataya
düşenler, ekseriyetle lafızların dar kalıplarına takılıp kalanlar ve biraz da
görüş ufku dar olanlardır. Onlar da biraz dikkat ve teemmül, biraz peşin
fikirlerden sıyrılma, biraz da İsrailiyata karşı hazırlıklı olabilselerdi, aynen
cumhur-u ulemâ gibi düşünecek ve enbiyâ-i izâma karşı daha saygılı
olacaklardı.
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b. İSMET VE DİĞER PEYGAMBERLER
Mevzu ile alâkalı âyetlere geçmeden kısaca bazı hususlara dikkatinizi rica

edeceğim:

Zelle Meselesi
Birincisi: Peygamberler, iki şeyden birini tercih durumunda kaldıklarında,

aliyyüla’lâ (iyilerin en iyisi) dururken a’lâyı (iyiyi) seçmişlerse, bu onlar için
bir zelle kabul edilebilir. Fakat bu sürçme veya hata bizim ölçülerimiz içinde
bir sürçme veya hata değildir. Zira seçtiği, “a’lâ”, yani iyidir. Fakat bir
peygamber böyle bir tercihle karşı karşıya geldiğinde, mukarrabîn olmasının
gereği olarak “aliyyüla’lâ”yı seçmeliydi, denebilir –tabiî biz diyemeyiz– kimse
bu tercihi günah olarak da vasıflandıramaz.

Şimdi bir misalle bu hususu zihne yaklaştırmaya çalışalım: Bir insan
düşünün ki, Kur’ân-ı Kerim’i hatmetmek istiyor. Ancak, Kur’ân’ı kaç günde
hatmetmeli? İşte bu hususta karşısına iki alternatif çıkıyor: Birincisi, Kur’ân’ı
düşüne düşüne, teemmül ede ede on günde okumam daha iyi olacak, alternatifi
ki, ancak bu şekilde mânâya dikkat etmek ve Kur’ân’ın derinliklerine inmek
mümkün olacaktır. İkincisi, Kur’ân’ı yedi günde hatmetmeli; zira böyle
yapılması Rabbimiz’in kelâmına karşı daha fazla hâhişkâr olmamın ifadesidir.
Sonra da Kur’ân’ı on günde okumaya karar veriyor ve başlıyor...

Şimdi, farazî olarak diyelim ki, Cenâb-ı Hakk’ın rızası, onun Kur’ân’ı yedi
günde okumasındaydı. Fakat bu insan kendi içtihadıyla on günde okumaya karar
verdi. Cenâb-ı Hakk’ın rızası “aliyyüla’lâ”dır. Fakat bu insanın yaptığı da en
azından “a’lâ”dır. Bu itibarla da, ortada günah yok ki, bu insana “Hata işledin,
günaha girdin.” denilebilsin. Belki en son söylenecek şey, o şahsın, en iyi
dururken, iyi ile meşgul olduğunu söylemektir. Günah isnat etmeye gelince bu
kat’iyen doğru değildir.

İşte peygamberlerin, kendi içtihatlarıyla tercih edip yaptıkları işlerin durum
ve keyfiyeti de böyledir. Öyleyse onlara, bu yaptıklarıyla günah isnat etmek
nasıl caiz olabilir? İleride, yeri geldikçe, tekrar bu hususa döneceğiz.

İkincisi: Her şeyden evvel nebiler, müçtehitler müçtehididirler. Onlar,
Cenâb-ı Hak’tan mesaj almadıkları hususlarda ki, bu ister ahkâma ait, ister
onların şahsî hayatlarına ait, isterse hayat-ı içtimaiyeye ait olsun, içtihat eder
ve bir görüş bildirirler. Onların bu içtihatlarının bazıları ilâhî murada tam
muvafık olabileceği gibi, bazıları da o ölçüde olmayabilir. Ancak, onların



bütün içtihatları, ilâhî murad çerçevesi içerisinde cereyan eder. Şimdi, eğer
içtihatları ilâhî murada tam muvafık gelmedi ise, bunlar sarayın gözdeleri
olmaları, gözlerinde perde bulunmaması, kader kaleminin sesini duymaları gibi
seviyelerine kıyasla bir hata işlemiş sayılırlar. Çünkü onlara düşen, murad-ı
ilâhîye yüzde yüz muvafık olanı bulmaktır. Fakat içtihatlarındaki bu yanılma
asla günah değildir ve onların ismetlerini ihlâl etmez ki, bu sebepten
sorgulanabilsinler. Muhalfarz öyle bir şey olsa da, zannediyorum o da,
kapıkullarına düşmez.

Üçüncüsü: Bu gibi sürçmeler, onların peygamberliklerinden evvel olmuştur.
Ancak kelimeye dikkat edecek olursak, bunlara sürçme tabirini kullanıyoruz.
Sürçme, yere kapaklanıp kalma değildir. Yüzü daima secdede olanlar yere
kapaklanmazlar. Sürçmede hafif bir sendeleme söz konusu olsa bile, yere
düşme söz konusu olmaz ki ondan bir günah diye bahsedilsin.

Şimdi, arz ettiğimiz bu hususları müşahhas misallerinde takip etmeye
çalışalım. Evvelâ, dikkatinizi, insanlığın babası Hz. Âdem Aleyhisselâm’a
çevirmek istiyorum:

ba. Hz. Âdem (aleyhisselâm)
Kur’ân-ı Kerim, bir yerde Hz. Âdem’in (aleyhisselâm) durumunu anlatırken

şöyle der:

ىَدَھَو ِهَْیلَع  َباَتَف  ُهُّبَر  ُهَابَتْجا  َّمُث   ىَوَغَف ُهَّبَر  ُمَدٰا  ىَصَع  وَ

“Âdem Rabb’ine baş kaldırdı ve yolunu şaşırdı . Sonra da Rabbi onu seçip
tevbesini kabul etti, ona doğru yolu gösterdi.”554

Âyette “ictiba” tabiri kullanılıyor. İctiba, dibe çöküp, tortu hâline gelmekten,
köpükler gibi sağa-sola atılmaktan kurtarma ameliyesidir. Cenâb-ı Hak, Hz.
Âdem’i (aleyhisselâm) böyle bir duruma düşmekten kurtardığını
bildirmektedir. Tercümede, “baş kaldırma” dediğimiz hususu ileride ele  alacak
ve bu davranışa bir baş kaldırma denemeyeceğini ispat edeceğiz. Şimdi yine
dikkatlerimizle Hz. Âdem’i (aleyhisselâm) izlemeye devam edelim.

İtaati, Hz. Âdem’den (aleyhisselâm) öğrenmek lâzımdır. O daha sürçer
sürçmez kendisini düşmekten koruyan Rabbi’ne teveccüh edip şöyle demiştir:

َنيِرِساَخْلا َنِم  ّ َ َننوُكََنل اَنْمَحْر  َ تَو اََنل  ْرِفَْغت  ِْنإَو لَْم  اَنَسُفْنَأ  َاۤ  نَْمَلظ اَنَّبَر  َالاَق 

“Rabbimiz, ikimiz de nefsimize zulmettik. Eğer Sen bize mağfiret etmez,
rahmetinle muamelede bulunmazsan biz hüsrana uğrayanlardan oluruz.”555



Bu, bir zelledir. Fakat Allah (celle celâluhu), O’nu, bu zelleden sonra hemen
doğru yola ulaştırmış ve hidayet etmiştir. Bundan da anlıyoruz ki, Hz. Âdem’in
(aleyhisselâm) zellesi, “ictiba”dan evvel olmuştur. Âdem’e (aleyhisselâm) bu
devrede az hazan isabet etmiş, yaprakları hafif sararmış, ancak kat’iyen yaprak
dökümüne uğramamıştır. O, belki ekin gibi rüzgâr önünde yatmış; rüzgâr
durunca da eskisi gibi doğrulmuş ve saf ruhuyla buluşmuştur. Zaten Allah
Resûlü, mü’mini ekine benzetir. O’na göre kâfir ise çınar gibidir. Önce gürül
gürül görünür. Fakat bir de devrildi mi, artık doğrulup eski hâline gelmesi
mümkün değildir.556 İşte, bu üçüncü tevcih kabul edilecek olursa, Hz. Âdem’in
(aleyhisselâm) bu durumu peygamberliğinden öncedir. Diğerleri de buna kıyas
edilebilir.

Hem, Hz. Âdem’inki (aleyhisselâm) bir nisyan ve bir unutmaydı. Cenâb-ı
Hak, kasem ve tekitle bize Hz. Âdem’in (aleyhisselâm) bu durumunu haber
verir ve şöyle der:

اًمْزَع َُهل  ْدِج  َْملَو َن َيِسَنَف  ُْل  بَق ْنِم  َمَدٰا  َىِلإ  َاۤ  نْدِھَع ْدََقلَو 

“Andolsun ki, daha önce Âdem’e ahd vermiştik, fakat unuttu, onu
(hatasında) azimli bulmadık.” 557 Bu, bu âyetteki tevcihlerden biridir.

Bir başka yerde Allah (celle celâluhu): “Âdem ile sözleştik. Ben ona, ‘Her
şeyden bol bol yiyin için, fakat şu ağaca dokunmayın, sonra zalimlerden,
haddi aşanlardan, nimetlerden mahrum kalanlardan olursunuz.’
demiştim.”558 Fakat o, bunu unuttu. Zaten unutmak beşeriyetin gereğidir.
Efendimiz, bu mevzuu tahlil ederken: “Âdem (aleyhisselâm) unuttu, evlâtları
da unuttu.”559 buyururlar. İnsan fıtratını en güzel anlayan Efendimiz, bunu bu
sözleriyle en güzel şekilde izah etmişlerdir. İnsan unutur. Âdem (aleyhisselâm)
insandır, öyle ise o da unutur ve unuttu. Ayrıca Efendimiz’in yukarıda
zikrettiğimiz sözünde, insan karakterinde irsiyetin tesiri de mevzu edilmektedir.
Bu sahanın uzmanları için bu da bir ipucu.. demek ki unutma, bize babamızdan
intikalle gelmiştir. Allah (celle celâluhu), Âdem’in (aleyhisselâm) mahiyetine
ve kromozomlarına bunu yerleştirmiştir, biz bunu mahiyetimizden söküp
atamayız. Cenâb-ı Hak: َيِسَنَف  “Unuttu.” demekle Hz. Âdem hakkında
yapılacak suizannı kesip atıyor ve ardından da: اًمْزَع ُهـَل  ْد  َِجن َْملَو   “Biz onu
günah işlemekte azimli bulmadık.”560 diyor. Nasılsa yol, çekti onu ve oraya
götürdü; ama o, bunu unutarak yaptı, kasıtlı ve azimli olarak yapmadı.

B u memnû meyve neydi? Hakkında o kadar çok ve çeşitli görüş var ki



hepsini sıralamak, burayı manava benzetmek olacağından biz onların hepsini
saymayacağız. Arpa, buğday, pirinç, hurma, üzüm vs. Zaten hangisi olursa olsun
hiçbirini tercih, neticeyi değiştirmez. Mühim olan, bu memnû meyveden sonra
vâki olan durum ve problemdir. Bununla beraber bizim kanaatimiz, bugüne
kadar söylenenden biraz farklıdır.

Memnû meyve, Hz. Âdem (aleyhisselâm) için karşısında dayanılması
mümkün olmayan, onun beşerî duygularıdır. Bu duygu sayesindedir ki,
insanoğlu çoğalacak ve neslini devam ettirecektir. Aynı duygu, Hz. Havva
Validemiz için de geçerlidir. Allahu a’lem “Şecere”ye dokunmak, neslin
devamını sağlayacak muamelede bulunmak demektir.

Bununla beraber, “En isabetli görüş budur.” demiyoruz. Ancak, şimdiye
kadar söylenegelen ihtimaller arasında bu ihtimalin de düşünülmesinde fayda
olacağı kanaatindeyiz. İsabet varsa, bu, Rabbimiz’in lütfudur, hata ise, O’nun
engin rahmetine sığınırız.

Unutma ve hatanın dinî hükmüne geçmeden, burada bir hususu da hatırlatmak
istiyorum. Kur’ân-ı Kerim’de kıssalar anlatılırken, kopuk kopuk hâdiseler
terkip edilir ve öyle anlatılır. Burada da durum aynıdır. Bir devrede Hz. Âdem
(aleyhisselâm) ve Havva’ya memnû meyveye dokunmamaları söylenmiştir.
Ancak onlara bu emir verildikten sonra ne kadar vakit geçmiştir, bu kat’iyen
belli değildir. Belli olan şudur ki, Hz. Âdem’in (aleyhisselâm) bu emri
unutabileceği kadar bir vakit geçmiştir. Ve memnu meyveye dokunma, bu
unutmanın akabinde olmuştur.

Unutma ise, kalemin günah yazmadığı bir durumdur. Allah Resûlü bu hususta
şöyle buyurur: ِهَْیلَع اوُـھِر  ْكُتْـسا اَمَو  ُنَایِْـسّنلا  ُأـــَطَخْلا َو يِتَّمُأ  َعـِفُر َعْن   “Şu üç
şeyden kalem kaldırılmıştır. Unutma, hata ve bir de zorlanma.”561 Zaten,
Kur’ân da bize, bu gibi durumlarda, işlediklerimizden af dilemeyi talim edip
öğretmiyor mu? Âyet şöyle demektedir: َانْأ َطَْخأ َْوأ  اَۤنیــَِسن  ِإْن  َنْذـِخاَؤُت  اۤ اـَن َال  َّبَر
“Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma.”562 Bu
dua, her gece yatmadan evvel vird-i zebanımız değil mi?

Hz. Âdem (aleyhisselâm), unutmuş, hata ile o memnû, meyveye dokunmuş,
kadının zorlaması da, buna yardımcı olmuştu. Yukarıdaki hadise göre, bu
durum, kalemin kaldırılıp, günahın yazılmadığı nisyan anında vuku bulmuşsa ki,
öyle olmuştur. O zaman, Hz. Âdem’in (aleyhisselâm) günaha girmiş olduğuna
nasıl hükmedeceksiniz.



Sıradan insanlar bile, Allah’ın zulüm dediği, isyan dediği şeylerden ictinap
ederken, Allah’ın (celle celâluhu) seçip peygamber kıldığı seçkinlerin içtinap
etmemesi düşünülemez. Aksini söylemek büyük gaflettir. Hatta, büyüklerimiz,
yukarıdaki âyeti, bu mülâhaza ile okumayı doğru bulmamışlardır. Bir insan,
tefsir sadedinde َى وَغَف ُهَّبَر  ُمَدٰا  ََصۤى  عَو  âyetini563 okuyup, mânâsını söyleyebilir.
Fakat belli bir gayeye matuf olmadan, fantezi olsun diye ve su-i tefehhümlere
sermaye verecek şekilde onu tekrar etmek mahzurludur. Çünkü Hz. Âdem
(aleyhisselâm), bir peygamberdir. Zaten bir peygamber hakkında, sıradan bir
insandan bahsediyor gibi bahsetmek doğru değildir.

Ayrıca, Kur’ân’ın onlar hakkındaki üslûbu, onların davranışları açısından
değil Allah’la münasebetleri ve kurbetleri zaviyesindendir ki, eskiler bunu:

َنِیبَّر َقُمْلا ُتاَِئّیــَـس  ِراَرْب  َْألا ُتاَنَـسَح   “Ebrara ait iyilikler, mukarrabîne göre
kötülük sayılır.”564 şeklinde ifade ederlerdi.

Evet, beşer kanunlarında da, devlet memuru suç işlerse ceza artırılıyor. Suçu
işleyen hâkim, savcı veya avukat gibi hukuku bilen insanlarsa katlanabiliyor.

Peygamberler ki, Cenâb-ı Hakk’ın memurlarıdır ve günahın neticesini
herkesten iyi bilmektedirler; elbette bu durumdaki insanların işleyecekleri
günah, daha şiddetli olacaktır.

Hem, Kâbe’de işlenen günah, başka yerlerde işlenenden daha şiddetli kabul
edi lmiyor mu?565 Kur’ân-ı Kerim, peygamber zevcelerine eğer günah
işlerlerse, cezalarının iki kat olacağını söylemiyor mu?566 Çünkü, Kâbe,
Allah’a (celle celâluhu) komşuluğun simgesidir. Oradaki insan, Allah’ın ( celle
celâluhu) misafiri sayılır. Peygamber zevcesi olmak da, yine Cenâb-ı Hakk’a
yakın olmanın bir ifadesidir. Zira peygamber hanesi, her an, içinde vahyin
soluklandığı, Cibril’in girip çıktığı bir evdir. Böyle bir yerde ve böyle bir evde
işlenecek günahların cezası da elbette daha şiddetli ve muzaaf olacaktır.

ِمَنْغ َمْلا ِبــَـسَحِب  ُمَرْغَم  َْلا  kaidesi de567 bunu gerektirir. Elbetteki ganimet
nispetinde meşakkat de fazlalaşacaktır.

Peygamberlerin durumu da böyledir. Onlar, huzurla  müşerref olmuş
seçkinlerdir. Vahiy meleği her an onlarla görüşmekte ve  onların kalbi, her an
vahyi kabule hazır bulunmaktadır. Durum böyle olunca, elbette onların maruz
kaldıkları zelleler dahi, günah görünümünde olacak ve günah unvanıyla
anlatılacaktır. Çünkü bulundukları mevkie göre muamele bunu gerektirmektedir.
Ancak, yine tekrar etmek zorundayım ki, bu günah ve ceza bizim ve bir velinin



günah ve ceza anlayışı zaviyesinden değerlendirilecek bir günah ve ceza
değildir. Bu, tamamen peygamberlerin kendi hususî durumları açısından günah
görünümünde bir zelledir. Öyleyse ona günah demek doğru değildir.

Ayrıca, diyelim ki Allah (celle celâluhu), Hz. Âdem’e (aleyhisselâm),
hemcinsine karşı oruç tutmayı emretmişti.. ve Hz. Âdem (aleyhisselâm) de her
şeyin isimleri kendisine talim edilmiş olmakla bir mânâda başına geleceği de
biliyordu. Evet, biliyordu ki içine girdiği turnike, onu evirip çevirip –tabiî bir
meyelan şart-ı âdisiyle– programlanan noktaya getirecektir. İnsan iradesi ve
ilâhî meşîetin, bir sırlılık içinde kesiştiği, kesişip neticeye müessir olduğu bir
ânı, nisyan değilse –ki Kur’ân nisyan diyor– mulâyemetle karşıladı ve malum
sürçme oldu.. rica ederim buna “günah” demeye imkân var mı?

Söz buraya gelmişken Buhârî ve Tirmizî’nin rivayet ettikleri şu hâdiseyi
nakletmekte yarar görüyorum: Efendimiz buyuruyorlar ki:

Semada, Hz. Âdem ile Hz. Musa karşı karşıya geldiler. Hz. Musa
(aleyhisselâm): “Sen ki beşerin babasısın. Aldın bizi Cennet’ten yere
indirdin.” Âdem (aleyhisselâm) de ona: “Sen ki, Allah’ın (celle celâluhu)
kendisiyle bizzat konuştuğu ‘Kelîm’sin. Tevrat’ta şu ibareyi görmedin mi  ki,
Âdem, o meyveyi yemeden kırk sene evvel kaderinde bu yazılıydı.” şeklinde
cevap verdi. Efendimiz, Berzah âlemine ait bu görüşmeyi naklettikten sonra üç
defa: “Âdem (aleyhisselâm), Musa’yı (aleyhisselâm) susturdu.” buyurur.568

Bu, bir cihetle, Hz. Âdem’in (aleyhisselâm) haklılığını bildirmektir. Bu da şu
demektir: Âdem (aleyhisselâm), işlediği o fiille günaha girmiş değildir.

Bütün esmâ –dolayısıyla müsemma– Hz. Âdem’e talim edilmiştir. O,
hayatını, esmâsının sırlı dünyasında, âdeta büyülü gibi yaşıyordu.. böyle
birinin, iradî ve kasdî günah işleyebileceğine ihtimal vermek en münasebetsiz
bir ihtimal ve bir dikkatsizliktir. Bundan başka ihtimal, o meyvenin yasak oluşu,
geçiciydi ve Âdem (aleyhisselâm) da, bunu biliyordu. Ancak içtihat etti ve
meyveye vaktinden evvel el uzattı; uzattı ve orucunu bozdu. Evet, bugün meşru
dairede yapıldığında sevap sayılan bu muamele o gün, o mevkide bulunan Hz.
Âdem (aleyhisselâm) için, geçici olarak yasaklanmıştı. Veya bu yasak O’nun
Allah’a (celle celâluhu) yakınlık durumuna göreydi. Bundan dolayı da
davranışı bir sapma, bir zelle sayılmıştı.

Hz. Âdem (aleyhisselâm) hakkında arz etmeye çalıştığımız ölçü, diğer
peygamberlerin durumunu anlamamızda da bize yardımcı olacaktır. Evet,
anlayacağız ki, peygamberler, ismet sıfatıyla muttasıfdırlar, onlara isnat edilen



zelle ve hatalar da hiçbir zaman bizim anladığımız mânâda günah değildir.

bb. Hz. Nuh (aleyhisselâm)
Hz. Nuh (aleyhisselâm), oğlunun kurtulması için Rabbine münacatta bulunur

ve ikaz edilir. İlk bakışta bu da, bir nebi için zelle gibi görülür. Şimdi de
beşerin ikinci babası Hz. Nuh’un (aleyhisselâm) durumuna dikkatlerimizi teksif
edip, Kur’ân’ın ışığı altında, bu büyük insanı da hiç olmazsa bu vak’a
çerçevesinde yakından tanımaya çalışalım:

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Nuh’un (aleyhisselâm) duası ve Cenâb-ı Hakk’ın ona
verdiği cevap ve ona olan ikazı şöyle anlatılır:

ُمَكَْحأ َتْنَأَو  ُّقَحْلا  َكَدْعَو  َِّنإَو  يِلَْھأ  ْنِم  يِنْبا  َِّنإ  ِّبَر  َلاَقَف  ُهَّبَر  ٌحوُن  ىَدَانَو 

َنیِِمكاَحْلا

“Nuh, Rabbine niyaz etti: ‘Rabbim! Oğlum benim ailemdendir. Doğrusu
Senin vaadin haktır. Sen, hükmedenlerin en iyi hükmedenisin.’ dedi.”569

Hz. Nuh (aleyhisselâm), ümmetinin başına gelen bu muntazar hâdiseden
dolayı heyecan ve helecan içindedir. Hususiyle de, oğlunun akıbetiyle endişeli
ve endişesi de bir insanı sarsacak kadardır. Acaba onun bu heyecanı, oğlu
boğulacağı için midir, yoksa oğlu küfür içinde öleceğinden dolayı mıydı? Her
hâlde, ukbâyı, ebedî saadeti, ebedî azabı gören ve Allah’ın (celle celâluhu)
gazap ve rahmetini müşâhede eden Hz. Nuh’un (aleyhisselâm) endişeleri,
oğlunun beden, cismaniyet ve dünyasından dolayı değildi. Kaldı ki, hangi baba
vardır ki, bu ölçüde ürperticiliğiyle evlâdının helâketi karşısında inlemez?
“Rabbim, bana ehlimi helâk etmeyeceğine dair söz vermiştin. Hâlbuki bu
gemiye binmemek helâkettir ve oğlum da, onlar içinde bulunmaktadır.” İşte Hz.
Nuh’un (aleyhisselâm) dediği budur.

O’nun bu inleyişine karşı Cenâb-ı Hak, işin hakikatini ona şu şekilde talim
buyurmakla onu teskin eder:

ِنْلَأَْست  َالَف  ٍِحلاَص  ُرْیَغ  ٌلَمَع  ُهَِّنإ  َكِلَْھأ  ْنِم  َسَْیل  ُهَِّنإ  ُحوُن  َاي  َلاَق 

َنِیلِھاَجْلا َنِم  َنوَُكت  َْنأ  َكُظَِعأ  ِيِّنإ  ٌمْلِع  ِِهب  ََكل  َسَْیل  اَم 

“Ey Nuh! O, senin ailenden sayılmaz, çünkü o, kötü bir iş işlemiştir.
Öyleyse bilmediğin şeyi Benden isteme, işte sana öğüt, bilgisizlerden
olma.”570

O, senin ehlinden değildir. Evet, o senin sulbünden, senin hanımından



dünyaya gelmiş.. ve sizin beşiğinizde, sizin ninnilerinizle büyümüştür. Ama,
senin ehlin, senin yolunda olandır. Çünkü o, salih olmayan bir iş işledi ve fasit
daireye girdi. Sana baş kaldırdı.. kâfirlerin içine girdi. Onlar, onu suda
boğulmaya, suda boğulma da, onu ebedî boğulmaya çekti götürdü. Çok iyi
bilmediğin şey hakkında benden talepte bulunma! Cahillerden olmaman için
sana nasihat ediyorum. Sen bilgi, mârifet ve muhabbet insanısın. Sen, Allah’ı
(celle celâluhu) bilip tanıyansın. Senin gibi mukarreb ve Bana yakın bir nebiye
bu talep ve dua yakışmaz.

İşte 950 senelik hayatında Hz. Nuh’a (aleyhisselâm) isnat edilen zelle de
sadece bundan ibarettir. Oğlu boğulurken Cenâb-ı Hakk’a, onu kurtarması için
yalvarmıştır. Acaba Hz. Nuh (aleyhisselâm), niçin dua etmiş ve niçin
yalvarmıştır?

Birincisi: Âyette de anlatıldığı üzere Cenâb-ı Hak, ona gemiye ehlini ve
iman edenleri bindirmesini söylemiştir ki, âyet bu hususu şöyle hikâye eder:

ِنْیَنْثا  ِنْیَجْوَز  ٍّلُك  ْنِم  اَھِیف  ْلِمْحا  اَنْلُق  ُروُّنَّتلا  َراَفَو  َانُرَْمأ  َءاَۤج  اَِذإ  ىَّتَح 

َنَمٰا ْنَمَو  ُلْوَقْلا  ِهَْیلَع  َقَبَس  ْنَم  َِّالإ  ََكلَْھأَو 

“Buyruğumuz gelip de tandırdan sular kaynamaya başlayınca, ‘Her
cinsten birer çifti ve aleyhine hüküm verilmiş olanların dışında kalan çoluk
çocuğunu ve inananları gemiye bindir.’ dedik.”571

Bu, Hz. Nuh’un (aleyhisselâm) Cenâb-ı Hak’tan aldığı vaaddir. İşte o, bu
vaade binaen Cenâb-ı Hak’tan böyle bir talepte bulunmuştur. O, o âna kadar
oğlunun aleyhinde hüküm verildiğini bilmemektedir. Dolayısıyla Hz. Nuh’un
(aleyhisselâm) istediği, Cenâb-ı Hakk’ın vaadinden başka bir şey değildir.

O, bu gemiyi Allah’ın (celle celâluhu) vahyi ile yapmış ve insanları oraya
yine Cenâb-ı Hakk’ın emriyle davet etmişti. Davet ettikleri arasında elbette aile
fertleri de vardı. Zaten Allah da (celle celâluhu), ona aile fertlerini, yani ehlini
de gemiye bindirmesini söylemişti. Söylemişti ama, işte gözünün önünde oğlu
dalgalarla boğuşuyordu. Bütün kurtuluş yollarının kapandığı bu zorlu anda o,
bütün düğümlerin kendisinde çözüleceği Zât’a müracaat etti ve oğlunun
kurtarılması için O’na yalvardı. Zaten yapacak başka bir şeyi, duadan başka
tutunacak bir dalı da kalmamıştı.

Onun kendi ehlinden olmadığı haberini duyunca, beyninden vurulmuşa
döndü.. döndü zira bilmiyordu ve onu, evlâdı diye, ehlinden kabul ediyordu. Bu
aynen böyleydi; çünkü, ikazı duyar duymaz hiç vakit geçirmeden hemen tevbe



edip Rabbine döndü.. ve şöyle yakarışa geçti:

ٌمْلِع ِِهب  ِيل  َسَْیل  اَم  ََكلَأْسَأ  َْنأ  َِكب  ُذوَُعأ  ِيِّنإ  ِّبَر  َلاَق 

َنيِرِساَخْلا َنِم  ْنُكَأ  ِنْمَحَْرتَو  يۤ ِيل  ْرِفَْغت  َِّالإَو 

“Rabbim! Bilmediğim şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Beni
bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen kaybedenlerden olurum.”572

Belli ki, Hz. Nuh (aleyhisselâm), isterken bilmiyordu. Bildiği zaman da
hemen isteğinden vazgeçti ve istiğfar etti. Rica ederim, insan vicdanının bir
ufuk deyip temenna durmak istediği bu davranışa hata demeye imkân var mı?

İkincisi: Hz. Nuh’un (aleyhisselâm) istediği neydi? Eğer o, Allah’tan (celle
celâluhu), oğluna hidayet istiyor ise, bir baba için bundan daha normal ne
olabilirdi? Hele öyle bir baba ki, o aynı zamanda bir nebidir ve bütün
insanların hidayeti için çırpınıp durmaktadır. Şefkati bu kadar engin olan
birinin, kendi evlâdına şefkat edip dua etmesi ve onun ebedî hayatının
kurtulmasını istemesi, gayet normal, bir o kadar da faziletli bir davranış değil
midir?

Evet, burada bir peygamber şefkatiyle karşı karşıyayız. Onlardaki bu şefkat,
bizim idrak buudlarımız dışında ve çok farklı olmasaydı, nübüvvet yükünü
omuzlayıp götürmeleri mümkün değildi. Herhangi bir anayı düşünün, evlâdını
bağrına basıp onun her istediğine koşabilmesi için, fevkalâde bir şefkatle
donatılmıştır. Ya bu, bütün insanlığa bağrını açan ve onların dünyevî-uhrevî
meşru bütün isteklerini yerine getirebilmek için çırpınıp duran bir nebi, hatta
nebilerin de büyüklerinden ise...

Kur’ân-ı Kerim, Efendimiz’i anlatırken, O’nun inkârcılar karşısındaki ruh
hâlini şöyle analiz eder:

اًفَسَأ ِثيِدَحْلا  اَذِٰھب  اوُنِمْؤُي  َْمل  ِْنإ  ْمِھِرَاثٰا  َىلَع  َكَسَْفن  ٌعِخَاب  َكَّلََعلَف 

“Bu söze (Kur’ân) inanmıyorlar diye neredeyse kendini telef edip
bitireceksin.”573

Ve Allah Resûlü de kendi durumunu şöyle  izah eder ve bu hususta şöyle bir
temsil irat buyurur:

ُّباَوَّدلا  َِتلَعَجَف  اًرَان  َدَقْوَتْسا  ٍلُجَر  ِلَثَمَك  يِتَّمُأ  ُلَثَمَو  يِلَثَم  اَمَِّنإ 

اَھِیف َنوُمَّحََقت  ْمُتْنَأَو  ْمُكِزَجُحِب  ٌذِخٰا  َانَأَف  اَھِیف  َنْعََقي  ُشاَرَفْلاَو 

“Benim ve ümmetimin misali, ancak ve ancak ateş yakan bir insanın



durumu gibidir. (Ateşi gören) haşerat ve pervaneler onun başına üşüşmeye
başlarlar. Evet ben, sizin eteklerinizden tutup çekiyorum, siz ise burnunuz
doğrultusunda ateşe doğru gidiyorsunuz.”574

Eğer peygamber şefkati bu ise, Hz. Nuh (aleyhisselâm) da bir peygamberdir
ve o da aynı şefkati taşımaktaydı...

Ne var ki o, ikazı duyunca, derhal Allah’a inâbede bulunup duadan vazgeçti
ve Rabbinden mağfiret diledi.

Şimdi de Hz. Nuh’un (aleyhisselâm) ettiği dua ile Hz. Âdem’in
(aleyhisselâm) ettiği dua ve yalvarış arasındaki benzerliği görelim: İkisi de
hata ettiklerini anlayınca Rabb’e yönelmiş ve aynı hava, aynı üslûp ve aynı
edayla dua etmişlerdir. Çünkü onlar, aynı mayanın, aynı karakterin
insanlarıydılar . Aynı medresede okumuş ve aynı Üstad’dan ders almışlardır.
Onun için hatadan rücû etmeleri de aynı şekilde olacaktı. Kur’ân, bu iki zatın
inâbe veya evbelerini, farklı kelimelerle olsa bile aynı üslûpla verir.

Üçüncüsü: Dinde bir prensip vardır: “Biz zâhire göre hükmederiz.”575 Bu
prensipten dolayıdır ki, Allah Resûlü, münafık olduğunu bildiği hâlde Abdullah
b. Übey b. Selûl’ün cenazesine iştirak ettiği gibi daha pek çok münafığı da teşyi
ederek perdeyi yırtmamıştır.576 Çünkü, bunlar zâhiren, namaz kılıyor, oruç
tutuyor ve dinî vecibelerini de yerine getiriyorlardı.

İşte, Hz. Nuh’un (aleyhisselâm) oğlunun da, aynı durumda olması
muhtemeldir. Belki o, hep mü’min gibi görünmüştü ama aslında bir münafıktı.
Veya nifakı  orada ve o anda hortlayıvermişti. Hz. Nuh (aleyhisselâm) da, onun
zâhirî durumuna göre hüküm vermiş ve onu ehlinden kabul etmişti. Zâhire göre
hüküm vermek ise, hiçbir zaman günah değildir. Durum böyle olunca, Hz. Nuh
(aleyhisselâm), asla günah işlememiştir; o kendine düşeni yapmıştır. Düşünün
ki; o koca nebi, 950 sene didinmiş, çırpınmış, alaya alınmış, kendisine deli
denilmiş fakat hiç mi hiç sarsılmamıştır. Kendisine inanan insanların ne kadar
az olduğunu, bizzat Kur’ân-ı Kerim söylemekte ve: ٌلِیلَق َِّالإ   ۤ ُهَعَم  َ نَمٰا ۤا  َمَو  “Pek
az bir insan onunla beraber inanmıştı.”577 demektedir.

Hz. Nuh’u (aleyhisselâm) anlamak isteyen, Nuh sûresinde onu takip etmeye
çalışsın. O zaman anlayacaktır ki, o şanı yüce nebi, günah işlemekten, Arş’ın
ferşten uzaklığı nispetinde uzaktır ve berîdir. Cenâb-ı Hak, bizi Efendimiz’in ve
onun şefaatine nail etsin.. (Âmin)

bc. Hz. İbrahim (aleyhisselâm)



...Ve nebiler babası Hz. Halil.. korku bilmeyen ve gözünü hiçbir şeyden
kırpmayan insan. Ateşe atılırken, ateşin içinde berd ü selâm bulan büyük ruh.
Cenneti içinde taşıyan ve gittiği her yeri –Cehennem de olsa– cennete çeviren
seçkinler seçkini. Herkes Allah Resûlü’ne intisapla sevinirken, O, Hz.
İbrahim’e olan benzerliğiyle sevinmekte ve “Ben atam İbrahim’e
benziyorum.” demektedir.578 İsterseniz şimdi de onun ismetinin sınırları
etrafında seyahat edelim.. ve ismetin ne olduğunu bir de onda görelim.

Yıldızlar, Ay ve Güneş

Hz. İbrahim (aleyhisselâm), hayatının hiçbir bölümünde yıldızlara tapma gibi
bir şirk içine girmemiştir. Onun yıldıza, aya ve güneşe bakıp, teker teker
bunlara ي ِبَر ّ  demesinin, şirkle veya bunlara tapınmakla uzaktan-yakından
alâkası yoktur. Şimdi hâdiseyi yine Kur’ân’ın bu mevzu ile alâkalı âyetlerinden
takip edelim:

اََّملَف  َنِیِلفْٰالا ُّبِحُأ  َلاَق َال  َلََفأ  اََّملَف  ِيّبَر  اَذٰھ  َلاَق  اًبَكْوَك  َىأَر  ُلْیَّللا  ِهَْیلَع  َّنَج  اََّملَف 

ِمْوَقْلا َنِم  ََّننوُكََأل  ِيّبَر  ِينِدَْھي  َْمل  ِْنَئل  َلاَق  َلََفأ  اََّملَف  ِيّبَر  اَذٰھ  َلاَق  اًغِزَاب  َرَمَقْلا  َىأَر 

ِمْوَق َاي  َلاَق  َْتلََفأ  اََّملَف  َُربْكَأ  اَۤذٰھ  ِيّبَر  اَذٰھ  َلاَق  ًةَغِزَاب  َسْمَّشلا  َىأَر  اََّملَف   َنِیّلاَّضلا

َنوُكِرْشُت اَّمِم  ٌءيَِرب  ِيِّنإ 

“Gece basınca o bir yıldız gördü, ‘İşte benim rabbim(!)’ dedi. Yıldız
batınca ‘Ben batıp gidenleri sevmem.’ dedi.

Ay’ı doğarken görünce, ‘İşte bu benim rabbim(!)’ dedi. Batınca, ‘Rabbim
beni doğruya eriştirmeseydi, and olsun ki, sapıklardan olurdum.’ dedi.

Güneşi doğarken görünce, ‘İşte bu benim rabbim(!), bu daha büyük.’ dedi.
Batınca, ‘Ey milletim! Doğrusu ben, ortak koştuklarınızdan uzağım.’ diye
gürledi.”579

Hz. İbrahim (aleyhisselâm) doğarken hanîf olarak doğmuştu. Âyette geçen
yıldız, ay ve güneşe onun hakikî mânâda “Rabbim” demesi asla düşünülemez.
Zaten böyle bir iddiada bulunmak için, bu âyetlerin evvelinde yer alan şu âyeti
yok saymak icap eder. Âyet şöyle demektedir:

ٍنِیبُم ٍلَالَض  ِيف  َكَمْوَقَو  َكاََرأ  ِيِّنإ  ًةَِھلٰا  اًماَنَْصأ  ُذِخََّتتَأ  َرَزٰا  ِهِیَبِأل  ُمیِھاَرِْبإ  َلاَق  ِْذإَو 

“İbrahim, babası Âzer’e: ‘Putları tanrı olarak mı benimsiyorsun?
Doğrusu ben, seni ve milletini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.’
demişti.”580



Devamındaki âyette de şöyle denilir:

َنِیِنقوُمْلا َنِم  َنوُكَِیلَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  َتوَُكلَم  َمیِھاَرِْبإ  يِرُن  َِكلٰذَكَو 

“Yakînen bilenlerden  olsun diye İbrahim’e yerin ve göğün melekûtunu bu
şekilde gösterdik.”581

Şimdi bu duygu, bu düşünce ve bu türlü metafiziğe açık bir nebinin,
yıldızlara –muvakkaten dahi olsa– “Rabbim” demesi mümkün değildir. İçi
üstûre dolu kitaplar ne derlerse desinler, bizim kanaatimiz budur. Hem Hz.
İbrahim’e (aleyhisselâm) sadece mülk değil, melekût âlemi, yani varlığın perde
arkası da gösterilmişti.. ve o, bu sayede, yakîne erenlerden idi. Hatta yakînin
son merhalesi olan, hakka’l-yakîn yörüngeliydi. Binaenaleyh, başta ilk iki âyet,
Hz. İbrahim’in, Hak’la nasıl bütünleştiğini, yakîne nasıl açık olduğunu
anlattıktan sonra, belli ki, bu âyetlerin anlattığı hâdisede o, kavmine bir şeyler
anlatmak istiyordu. Öyle ise, meseleyi bu noktadan ele alıp yeniden tahlil
etmemiz gerekir.

Evvelâ; Hz. İbrahim’in kavmi yıldızlara tapıyordu. Nitekim cahiliye insanı
da, bir dönemde Şi’râ yıldızı denen “Sirüs”e tapıyordu. O günkü astronomik
bilgilere göre çok büyük ve parlak olduğundan Şi’râ da bir mâbud hâline
getirilmişti. Eski Bâbil’de de yıldıza tapma vardı. İşte Hz. İbrahim
(aleyhisselâm), evvelâ uzaktan çok küçük görünen bu yıldıza baktı. Dikkatleri
onun üzerine çevirdi. Mâkul olan ve zâhire mutabık bulunan bir beyan içinde,
onlara küçük bir tenbihte bulundu. Konuştuğu hep doğruydu ve yalan malzeme
kullanmıyordu. Hatta o, her delil getirişte, onların taptığı gökteki bir ilâhı ve
onların yerdeki temsilcisi bir putu yıkıyordu. Evet, Hz. İbrahim (aleyhisselâm),
akıl ve mantık planında onların putlarını bir bir deviriyordu ki, zaten o, putları
devirmek için gelmişti.

Bazı müfessirler ِي
ّ

بَر اَذٰـھ   cümlesinin başına bir istifham-ı inkârî edatı
takdir ederler;582 ve o zaman da mânâ: “Benim Rabbim bu mu?” şeklinde olur
ki, “Hayır, değil.”  demektedir. Bu da, bu husustaki tevillerden biridir. Ancak
bizim dikkat çekmek istediğimiz tevil şekli şudur:

Hz. İbrahim, kullandığı malzeme itibarıyla, sanki onların put olarak kabul
ettiği şeylere değer veriyor gibi yapmış ve onları kendi münazara zeminine
çekmiştir. Başka türlü onları, o zemine çekmesi de mümkün değildi. “Bizim
ilâhlarımızdan bahsediyor.” diye onu dinlediler ve onlar farkına varmadan
başlayan bu münazara, Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm) son söyledikleriyle bitti



ki, bu da iman cephesinin, küfür cephesine galebesiydi.
Evet, onları yıldızda, ayda, güneşte gezdirdi.. ve hepsinin sonunun üfûl

(batıp gitmek) olduğunu ihtar etti. Yani hepsi geldi, doğdu, yükseldi ve battı.
Binaenaleyh, belli kanunlar altında ve belli kanunlar çerçevesinde, doğan,
batan, var olduktan sonra yok olan şeyler, kâinata hükmedemezler. Gelip
gidenler, yine kendileri gibi gelip gidenlere nasıl hükmedecekler ki?

İlk cümlede, yıldızın batıp gitmesi karşısında söylenen “Batıp gidenleri
sevmem.” sözü, ilk ihtardı. Batıp gidenler, kalbte yer tutmamalı. Hele
arkalarından sürüklenip gitmeye hiç de layık değiller; çünkü batıp gidiyorlar.
Bana üfûl etmeyen bir sevgili lâzım. O öyle birisi olmalı ki, bana benden daha
yakın olsun ve kalbimin bütün arzularını bilsin. Bildiği o arzularımı da yerine
getirmeye gücü yetsin.

Sonra bir adım daha atıyor. Ayı gösteriyor. Halbuki biraz sonra o da
kaybolup gidecektir. Ve sözün burasında, cemaati muhatap almadan, onların
zalimliğini de bir iğneliyor ve “Eğer Rabbim, bana hidayet vermeseydi, ben
de zalimlerden olurdum.” diyor.

Üçüncü merhalede ise güneşe bakıyor. Zaten güneş, onların itikadına göre en
büyük ilâhtır. Evvelâ küçükten başladı, sırasıyla ilk iki putu devirdi. Şimdi sıra
en büyüklerine geldi. O da batıp gidince, bizzat orada bulunanların
vicdanlarına seslenerek “Ben, sizin şirk koştuklarınızdan uzağım.” diyecektir.
Evet, artık sıra son söze gelmiştir.. ve Hz. İbrahim (aleyhisselâm) bütün
samimiyetiyle gürledi:

َنِیكِرْشُمْلا َنِم  َانَأ  اَۤمَو  اًفِینَح  َضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  ََرطَف  يِذَِّلل  َيِھْجَو  ُتْھَّجَو  ِيِّنإ 

“Doğrusu ben, yüzümü yeri ve gökleri Yaratan’a hanîf olarak çevirdim.
Ben, asla müşriklerden değilim.”583

Bu son cümleyi baştan söylemiş olsaydı, Hz. İbrahim’i dinleyen olmayacaktı.
Önce, onların seviye ve anlayışlarına mümâşatta bulundu. Onlar da onu
dinlemeye koyuldular. Her hâlde sözlerinin dozunu böyle “tedrîcilik” esasına
göre ayarlamasaydı, bu kadar müessir olamazdı.

İşte Hz. İbrahim (aleyhisselâm), ُ ّللا هٰ َّالإ  َٰه  ِلإ hakikatini her sineye َـال 
duyurabilmek için böyle fetanetinin gerektirdiği bir yol takip etti. Hz.
İbrahim’in bu metodu, esasen Kur’ânî mantığa da tıpatıp uygundur. Nasıl
olmasın ki, O da, aynı vahiy menbaından istifade etmekte ve aynı gerçeğe
tercüman olmaktadır.



Burada bir noktaya daha dikkatlerinizi istirham edeceğim. Dikkat edilirse
H z . İbrahim: َنوُكِرْشُت اَّمِم  ٌءيَِرب  ِيِّنإ   “Ben sizin şirk koştuklarınızdan
uzağım.” diyor ki, Arapça’da bu cümle, isim cümlesidir. İsim cümleleri ise,
sebat ve devamlılık ifade eder. Bunun mânâsı şudur: Ben, hem işin başında hem
de şu andaki maslahatlar yumağı davranışlarımda sizin şirk
koşageldiklerinizden uzağım.

Öyleyse Hz. İbrahim, hiçbir zaman şirk işmam edecek söz ve davranışta
bulunmamıştır.. ve bu ifadeler, yukarıda da ispat ettiğimiz gibi onun fetanetinin
eseridir. Evet, bu sözlerde onun ismetine dokunacak hiçbir taraf yoktur.

Ölüleri İhya

Hz. İbrahim (aleyhisselâm) için, zelle olarak gösterilen ikinci husus ise, onun
Allah’tan ihya talebidir. Kur’ân-ı Kerim, bu hâdiseyi şöyle anlatır:

ْنِمْؤُت َْملََوأ  َلاَق  َىتْوَمْلا  يِیْحُت  َفْیَك  ِينَِرأ  ِّبَر  ُمیِھاَرِْبإ  َلاَق  ِْذإَو 

يِبْلَق َِّنئَمَْطِیل  ِْنكٰلَو  َىَلب  َلاَق 

“İbrahim: ‘Rabbim, ölüleri nasıl diriltiyorsun, bana göster.’, dedi. Allah
(celle celâluhu): ‘İnanmıyor musun?’ deyince de ‘Hayır, inanıyorum; fakat
kalbimin itminanı artsın.’ buyurdu.”584

Hz. İbrahim (aleyhisselâm), mârifet-i Sanî adına bir türlü doymak bilmeyen
bir “hel min mezid” kahramanıdır. Evet, kalbi sürekli mârifete açık bu büyük
nebi, Cenâb-ı Hakk’ın, ölüleri nasıl dirilttiğini müşâhede ile mârifet adına yeni
merhaleler ve yeni buudlar kazanmak peşindedir ve bu hususta durmadan:
“Daha yok mu?” demektedir.

Hz. İbrahim’in, ihya mevzuunda şek ve şüphesi mi vardır? Hayır asla! Zaten
O, Cenâb-ı Hakk’a, ihyanın keyfiyetini göstermesi için yalvarmaktadır. Yoksa
“Acaba Sen ölüleri diriltmeye muktedir misin?” gibi bir tereddüt ve şüphenin
cevabını aramakta değildir.

Cenâb-ı Hak da, onun talebini yerine getirir ve âyette anlatıldığı üzere dört
kuş alıp, bunları kendisine alıştırmasını, sonra da hepsini kesip, her bir
parçasını birer dağın tepesine koymasını emreder. Ardından da bunları
çağırdığında, bunların kendisine koşarak geleceğini haber verir.585

Esasen burada, Cenâb-ı Hak, her baharda binlerce misalini gösterdiği ihya
mucizesinden sadece birisini göstermiştir. Ama bir  yüce nebisine iltifatla,
itminan kâsesini ona hususî olarak sunmuştur. Zaten Hz. İbrahim’in derdi de, o



kâseden doya doya mârifet şerbeti içmektir. “Yandıkça yandım bir su ver.”
diyen Hz. İbrahim, kendisine bu şerbet uzandıkça içecek, yine içecek ve bir
türlü kanmayacaktır. Bu itibarla, şekten, tereddütten, şüpheden berî yaşamanın
remzi olan Hz. İbrahim (aleyhisselâm), ölüleri diriltmenin keyfiyetini
soruyordu. Yoksa onun sorusu: ُرِدَْقت َْمأ لَا  َىتْوَمْلا  َِيي  ْ حُت َْنأ  ُرِدَْقت  ْلَھ   mânâsına
değildi. Yani, “Bana göster, Sen ölüleri diriltmeye kadir misin, değil misin?”
gibi, müteaddiyane ve mütereddidane değildi.

Bu, aynen bir insanın, çok beğendiği bir ressama, “Benim yanımda bir tablo
çiz de nasıl çizdiğini bir göreyim?” veya mahir bir hattata, “Yaz da, nasıl
yazdığına bir bakayım?” demesi gibidir. Bu suallerin hiçbirinde, muhatabın
acziyetini ihsas edecek bir davranış yoktur. Tam aksine, sanatkârın
mükemmelliğini ilan ve itiraf vardır. Çünkü burada onun sanat eserini, her
safhasında hayranlıkla seyretme talebi ve temayülü vardır. Evet, burada
sorulan, ihyanın keyfiyetidir, yoksa ihya olup-olmayacağı meselesi değildir.

İkincisi: Cenâb-ı Hakk’ın Halîm, Selîm, Evvâh, Halîl gibi vasıflarla
tanıttığı Hz. İbrahim (aleyhisselâm), (Seyyid Kutup’un dediği gibi) O Yüce
Sanatkâr’ın icraatı karşısında bir doyasıya ağlamak istemektedir.586 Sanki bu
dost ses dostuna şöyle demektedir: “Allahım, baharı ihya ettiğin gibi, gözümün
önünde ölüleri ihya et, et de, sanatın içinde icraatını göreyim, müşâhede
edeyim ve bir daha coşup kendimden geçeyim.”

Ayrıca, Hz. İbrahim (aleyhisselâm), kendi tatmin seviyesine göre doymak
istiyordu. Ümmî bir insan, kendi irfan kubbesine başı değdiğinde, artık
varılacak son noktaya vardığını zanneder, zanneder de bundan öteye yol yoktur,
diyebilir. Muhyiddin İbn Arabî, şatahâtı içinde, enbiyânın hatemine, evliyânın
hateminden ders aldırır. Neden? Çünkü kendisi için mukadder olan kubbeye
başı değmiş, girmekle mükellef olduğu kapıdan girerken söveleri sökmüş
götürmüş.. ne var ki o büyük saraya nispeten bu kapı, yine de küçük bir hücreye
açılmaktadır. Hâlbuki, Hz. İbrahim’in girdiği kapı, bir sur kapısı ve bir şehir
kapısıdır. Onun kubbesi, semadır ki, orada ayı, güneşi ve yıldızları
seyretmektedir. Allah (celle celâluhu) onun tepesinde öyle  bir irfan kubbesi
yükseltmiştir ki, en büyük velilerin irfan ufukları, onun yanında sönük bir damla
kalır. Yani biz, bir kova  su ile doyabiliyorsak O, ummanlarla dahi doymak
bilmeyen bir enginliğe sahip.. evet mârifet ufku, o kadar geniş.. onun içindir ki,
o yüce kamet, ilâhî icraatı gördükçe, kendinden geçer ve bir çocuk gibi hıçkıra
hıçkıra ağlardı.



Muhyiddin Arabî, Mevlâna’ya sorar: ُفوُرْعَم َاي  َكِتَفِرْعَم  َّقَح  َكاَنْفَرَع  اَم   “Seni
hakkıyla bilemedik ey Mâruf!” diyen Hz. Muhammed (aleyhisselâm) mi,
yoksa: ِينْأَش ََمظَْعأ  ِيناَحْبُس مَا   “Ben kendimi tesbih ederim, benim şânım ne
yüce!” diyen Beyazid-i Bistâmî mi daha büyüktür?

Mevlâna’nın cevabı müthiştir: “Bu iki söz dahi, Efendimiz’in, Beyazid’den
ne kadar büyük olduğunu gösterir. Allah Resûlü’nde öyle bir gönül ve mârifet
havzı vardı ki âdeta okyanuslar gibiydi. Nasıl okyanuslar bir türlü dolmak ve
doymak bilmezler. O’nun gönlü de öyle. Hâlbuki Beyazid’in gönlü ibrik gibiydi
ve hemen dolup taşmıştı.” Mevlâna bu cevabı verdiğinde, sokakta oynayan bir
çocuktur. Ve İbn Arabî ondaki derinliği ta o zaman sezmiştir...

Hz. İbrahim (aleyhisselâm) da, doyma bilmeyen bir insandı. Binaenaleyh,
onun talebi, şekkin, tereddütün, şüphenin ifadesi değil, belki ٍ ديِزَم ْنـِم  ْلـَھ 
yolunun yolcusu olarak, “Daha yok mu Allahım, ver bana, mârifet adına ne
varsa.” diyordu. Onun içindir ki, Efendimiz, Buhârî ve Müslim’in rivayet ettiği
bir hadislerinde şöyle buyururlar: َمیِھاَرِْبإ  ْ نِم ِّكَّشلاـِب  ُّقـََحأ  ُنْح  .Eğer Hz“ نَ
İbrahim’inki şek ise, o şek, ondan çok bizim hakkımızdır.”587 Yani eğer bizde,
ölülerin dirileceğine dair şek ve şüphe yoksa –ki yoktur– öyleyse Hz.
İbrahim’de evleviyetle yoktur.

Hz. İbrahim’in Üç Târizi

Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm) ismetini anlatırken, ona isnat edilen üç
yalandan daha doğrusu üç târizden de bahsetmek uygun olacaktır. Çünkü
konumuz, umumî mânâda peygamberlerin masumiyetidir. Oysaki yalan büyük
bir günahtır. Dolayısıyla bir peygamberin yalan söylemesi, onun ismetine ve
güvenilirliğine zıttır. Evet “Yalan bir lafz-ı kâfirdir.” ve  imanla meşbu
sinelerde barınmaz.

Bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz: “İbrahim bütün hayatı boyunca üç
kezibde bulundu.” buyururlar.588 Buradaki “kezib”, yalan mânâsına değil,
“târiz” mânâsınadır. Evet, bu mânâyı, lügat açısından söylememiz tekellüflü
görülebilir. Ancak, neticede anlatılmak istenen mânâ bakımından yerindedir.
Nitekim, mevzuu izah esnasında bu husus açıkça görülecektir.

İfadeye çok dikkat etmek gerekir. Hz. İbrahim için “Yalan söyledi.”
denemeyeceği gibi, “kezib” tabiri de lügat mânâsı kastedilerek söylenemez.
Bunlar ilk bakışta hilâf-ı vaki gibi göründüğü hâlde, biraz dikkat edilince
dosdoğru sözler olduğu anlaşılacaktır ki, biz bu gibi sözlere “târiz” diyoruz.



Efendimiz, mizah yapmıştır. Ama kullandığı malzeme hep doğrudur. Meselâ ,
Hz. Enes’e “Ey iki kulaklı!”589 demiştir. Elbette Enes (radıyallâhu anh), iki
kulaklıdır. Bir kadına “Ey kocasının gözünde ak bulunan!” demiş, kadın da
“Yâ Resûlallah, benim kocamın gözünde ak yok.” karşılığını verince de, Allah
Resûlü, “Her insanın gözünde ak olur.”  diyerek latîfesinde söylediği doğruya
işaret etmiştir. Yine yaşlı bir kadın geldi: “Yâ Resûlallah! Dua et Cennet’e
gireyim.” isteğinde bulununca, Allah Resûlü latîfe ile “Yaşlılar Cennet ’e
giremez.” buyurdu. Kadın bu sözdeki espriyi anlayamayınca üzüldü.. ve tam
ayrılacağı sırada Efendimiz, sözündeki nükteyi izah ederek, bu defa da onu
sevindirdi: “Yaşlılar, Cennet’e yaşlı olarak girmeyecek , genç olarak
girecekler...”590

Peygamber, espri yaparken dahi kullandığı malzemeye çok dikkat
buyururlardı.. evet onların bulunduğu makamın, yalanın şakasına dahi
tahammülü yoktur. Onlar, insanların önünde ve bütün hareketleriyle örnek olma
mevkiindedirler. Onların söyleyeceği şaka dahi olsa, onun içinde hilâf-ı vâkî
bir söz, diğer insanlara yalanın ciddisini söylemeye cesaret verir ki, bir
peygamber için, böyle kötü bir örnek olmak asla söz konusu değildir.

Hz. İbrahim (aleyhisselâm), doğuştan hanîf ve put düşmanıdır. Henüz
peygamber olarak vazifelendirilmediği devrede dahi o, hep putlarla ve
putçulukla mücadele etmiştir. Hatta, bir gün kendi kendine karar verip, bütün
putları kırıp geçirmiştir.

O günün inançlarındandı ki hâdiseleri değerlendirmede, yıldızlara bakar ve
onların değişik münasebetlerinde değişik hükümler çıkarırlardı. Zira, o günün
telakkisine göre ilâhlar, gökte ve yıldızlar arasındaydı. İnsanlara hâkim olan da
yine onların düşüncesine göre yıldızlardı. Hz. İbrahim (aleyhisselâm) de,
devrin telakkisine göre yıldızlara bakar. Fakat bu bakış, sadece oradakileri
ikna ve esas düşüncesini tahakkuk ettirebilmek içindi. Yoksa Hz. İbrahim
(aleyhisselâm), asla kavim ve kabilesi gibi düşünüyor değildi.

Yıldızlara baktıktan sonra “Ben hastayım.” mânâsına ٌمیِقَس ِي 
ّ
ِنإ  der.591

Bu, birinci hâdise ve birinci târizdir. Nasıl ve niçinini –inşâallah– izah
edeceğiz. İkinci târiz de şudur: Putları kırar ve baltayı en büyüğünün boynuna
asar. Kendisine “İlâhlarımıza bu işi kim yaptı?” diye sorulunca da, büyük
putu gösterir ve “Belki bu! Büyükleri o, ona sorun!” der.592 Üçüncüsü ise,
bizzat Kur’ân’da zikredilmez. Hanımına: “Sana kim olduğun sorulunca benim



kızkardeşim olduğunu söyle!”593 buyurur. Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm)
söylediği üç târiz, bunlardan ibarettir. Şimdi, bu hâdiseleri biraz daha açalım
ki, onun ismetini, bir de bu hâdiselerin çehresinde okuyalım.

1. “Ben Hastayım!”
Birinci hâdise Kur’ân-ı Kerim’de şöyle anlatılır:

اَذاَم ِهِمْوَقَو  ِهِیَبِأل  َلاَق  ِْذإ   ٍمِیلَس ٍبْلَِقب  ُهَّبَر  َءاَۤج  ِْذإ   َمیِھاَرْب ِِهتَعیِش َِإل  ْنِم  َِّنإَو 

ِيف ًةَرَْظن  ََرظَنَف   َنیَِملاَعْلا ِّبَِرب  ْمُكَُّنظ  اَمَف   َنوُديِرُت ّللا  ِهٰ َنوُد  ًةَِھلٰا  اًكِْفئَأ   َنوُدُبَْعت

َنيِِربْدُم ُهْنَع  اْوَّلَوَتَف   ٌمیِقَس ِيِّنإ  َلاَقَف   ِموُجُّنلا

“İbrahim de şüphesiz onun (Nuh’un) yolunda olanlardandı. Nitekim
Rabbine temiz bir kalb ile geldi. İbrahim, babasına ve milletine şöyle
demişti: ‘Allah’ı bırakıp, uydurma tanrılar mı istiyorsunuz? Âlemlerin Rabbi
hakkındaki zannınız nedir?’ İbrahim yıldızlara bir göz attı ve ‘Ben
rahatsızım.’ dedi. Onu bırakıp gittiler.”594

Hz. İbrahim (aleyhisselâm), bu “Ben hastayım.” cümlesiyle esas rahatsız
olduğu noktayı kastediyordu. O, doğduğundan beri putlardan rahatsızdı. Onları
ortadan kaldırmadıkça da, onun bu rahatsızlığı geçecek gibi değildi. O, “Ben
rahatsızım.” dedi, yanındakiler de onu bedenen hasta zannederek çekip gittiler.
Yoksa ısrarla onu da dinî törenlerine götürmek istiyorlardı. Zaten onlar gider
gitmez, hemen putların başına binmekle, Hz. İbrahim (aleyhisselâm), hakikî
rahatsızlığının ne olduğunu ortaya koymuş oluyordu. Ne var ki, târiz yapıp,
onların başka türlü anlayacakları bir malzeme kullandı. Ancak, sözlerinde
kullandığı bu malzeme asla yalan değildi. Sadece İbrahim’in (aleyhisselâm)
gayesinden habersiz olanlar, onu yanlış anlamışlardı. Zaten anlayışları bu
derece kıt olmasaydı, hakka kulak verir, onu da anlarlardı. Evet, onlar bir ömür
boyu direttiler, direttiler de bir gün olsun hak ve hakikati dinlemeye
yanaşmadılar; işte asıl yanlışlık da buradan kaynaklanıyordu...

Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm) ifadesi bir târizdi ama o, o derece doğru idi
ki, yaptığı bu târiz onu, vicdanen mahşerde bile rahatsız edecek ve kendisine
gelip şefaat için müracaat edenlere “Ben hayatımda üç defa yalan söyledim.
Onun için şefaata ehil değilim.”595 diyecektir.

Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm), hayatında bir kere söylediği “Ben
rahatsızım.” gibi târizi, günümüzün hizmet erleri, (başkalarını söylemeye gerek
yok) günde birkaç defa, kendini mecbur bilerek veya bilmeyerek söyledikleri



nazara alınacak olursa Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm) târizinde ne derece
masum olduğu –zannediyorum– daha iyi anlaşılacaktır. Hâlbuki bugün, yalanla
doğru arasında gidip gelmeler çok kolaylaştığından, târize dahi (yalana değil)
cevaz verirken, çok iyi düşünmek gerekir. Çünkü yalanla doğru aynı dükkânda
satılır olmuş ve âdeta iç içe girmiş gibidirler.

İstidradî olarak arz edeyim, durum böyle olunca, Efendimiz’in yalana cevaz
verdiği üç yer596 mevzuunda dahi dikkatli olmamız gerekmektedir. Zira, Asr-ı
Saadet’te yalanla doğru arasında büyük uçurum vardı. Sahabi efendilerimiz
doğruyu, Müseylime ve adamları da yalanı temsil ediyorlardı. Doğru ile yalan
arasındaki mesafe bu kadar genişti. Şimdi ise durum oldukça farklı...

Evet, hakkı temsil eden insanlar, ister içtimaî hayatlarında ister ferdî
yaşantılarında kat’iyen yalana yer vermemelidirler. Bu, emniyet insanı olmanın
ilk şartıdır. Yalan bizden, biz de ondan olabildiğince uzak bulunmalıyız. Şimdi,
biz, bu meseleye bu kadar hassasiyet gösterirsek, doğruyu kendilerinden
öğrendiğimiz nebilerin, ne denli hassasiyet göstereceklerini siz düşünün. Hele
o nebi, doğrular doğrusu Hz. Muhammed Aleyhisselâm’ın ceddi, Hz. İbrahim
(aleyhisselâm) ise...

2. “Belki O Yaptı”
İkincisi: Bu hâdise de Kur’ân-ı Kerim’de şöyle anlatılır:

ِهِذَھ اَم  ِهِمْوَقَو  ِهِیَبِأل  َلاَق  ِْذإ   َنیِِملاَع ِِهب  اَّنُكَو  ُلْبَق  ْنِم  ُهَدْشُر  َمیِھاَرِْبإ  اَۤنَْیتٰا  ْدََقلَو 

ْمُتْنُك ْدََقل  َلاَق   َنيِِدباَع اََھل  َبٰا  َانَءاۤ َانْدَجَو  اوُلاَق   َنوُِفكاَع اََھل  ْمُتْنَأ  يِتَّلا  ُلِیثاَمَّتلا 

َْلب َلاَق   َنِیبِع َّاللا  َنِم  َتْنَأ  َْمأ  ِّقَحْلِاب  اَنَتْئَِجأ  اوُلاَق   ٍنِیبُم ٍلَالَض  ِيف  ْمُكُؤَابٰاَو  ْمُتْنَأ 

ّللَاتَو ِهٰ  َنيِدِھاَّشلا َنِم  ْمُكِلٰذ  َىلَع  َانَأَو  َّنُھََرطَف  يِذَّلا  ِضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  ُّبَر  ْمُكُّبَر 

ِهَْیِلإ ْمُھَّلََعل  ْمَُھل  اًرِیبَك  َِّالإ  اًذاَذُج  ْمَُھلَعَجَف   َنيِِربْدُم اوُّلَوُت  َْنأ  َدْعَب  ْمُكَماَنَْصأ  َّنَدِیكََأل 

ىًتَف اَنْعِمَس  اوُلاَق   َنیِِملاَّظلا َنَِمل  ُهَِّنإ  اَِۤنتَِھلِٰاب  اَذٰھ  َلَعَف  ْنَم  اوُلاَق   َنوُعِجَْري

ْمُھَّلََعل ِساَّنلا  ِنُیَْعأ  َىلَع  ِِهب  اوُتْأَف  اوُلاَق   ُمیِھاَرِْبإ َُهل  ُلاَقُي  ْمُھُرُكَْذي 

اَذٰھ ْمُھُرِیبَك  َُهلَعَف  َْلب  َلاَق   ُمیِھاَرِْبإ َي  اۤ اَِنتَِھلِٰاب  اَذٰھ  َتْلَعَف  َتْنََأأ  اوُلاَق   َنوُدَھَْشي

َنوُقِطَْني اوُناَك  ِْنإ  ْمُھوُلَأْساَف 

“Andolsun ki, daha önce İbrahim’e de akla, vicdana uygun olanı (rüşdü)
göstermiştik. Biz onu biliyorduk. İbrahim, babasına ve milletine: ‘Bu tapınıp
durduğunuz heykeller nedir?’ demişti. Onlar da ‘Babalarımızı onlara tapar
bulduk.’ demişlerdi . İbrahim, ‘Andolsun, siz de babalarınız da apaçık bir



sapıklık içindesiniz.’ deyince, ‘Sen bize gerçeği mi getirdin yoksa şaka mı
ediyorsun?’ dediler. O da şöyle dedi: ‘Hayır, Rabbiniz, yerin ve göğün
Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim.’ Allah ’a
yemin ederim ki, siz ayrıldıktan sonra, putlarınıza bir tuzak kuracağım.’
Sonra hepsini paramparça edip, içlerinden büyüğünü ona başvursunlar diye
sağlam bıraktı. Milleti: ‘Tanrılarımıza bunu kim yaptı? Doğrusu o
zalimlerden biridir.’ dediler. Bazıları: ‘İbrahim denen bir gencin onları
diline doladığını duymuştuk.’ deyince, ‘O hâlde bunların şahitlik
edebilmeleri için onu halkın gözü önüne getirin.’ dediler. İbrahim gelince
ona: ‘Ey İbrahim! Bunu tanrılarımıza sen mi yaptın?’ deyince de İbrahim:
‘Belki o yapmıştır, işte büyükleri, konuşabiliyorlarsa sorun (bakalım)
onlara...’ dedi.”597

Hz. İbrahim’e (aleyhisselâm) soruluyor: “Ey İbrahim! Bunu ilâhlarımıza sen
mi yaptın?” Cevap veriyor: “Belki o yaptı.” Ve sözün burasında duruyor. Zaten
Kur’ân-ı Kerim’de de َُهل َ عَف ْلـَب   sözünde vakıf vardır. Sözün burasında
durulacaktır.

H z . İbrahim (aleyhisselâm), “ـُه” zamiriyle, onların, “İbrahim” diye
seslendikleri şahsı yani kendisini kastediyor. Fakat söz söyleme ustalığı ile
onların dikkatlerini büyük puta çekiyor. Esasen burada iki ayrı cümle
söylenmiştir; ancak telaffuzda bu iki cümle, tek cümle hâline getirilmiştir ki,
zaten muhataplar da bundan dolayı, onu düşüncelerinde yakalayamamışlardır.
Birinci cümle “Belki o yaptı!”, ikinci cümle ise “İşte büyükleri.” Şimdi bu iki
cümle birleştirilince: “İşte büyükleri, o yaptı.” şeklinde anlaşılıyor.. ve bu bir
târiz oluyor. Ayrıca, burada küfürle, putçulukla bir istihza vardır. “Büyükleri
şu.” derken Hz. İbrahim (aleyhisselâm), onların bu basit anlayışlarıyla istihza
etmiştir. Fakat onlar kafalarını öyle putçuluğa takmışlar ki, bunu dahi anlayacak
durumda değillerdir. O, onların putlarına “Büyük” dedi ya, ne kasdettiği
umurlarında bile değil...

Veyl putperestliğe! Veyl saplantıya! Veyl dumura  uğramış beyinlere ve
Allah’a kapalı sinelere!

3. “Kardeşim”
Üçüncü hâdisede ise, onda yalanın zerresi dahi söz konusu değildir. Hatta,

buna, târiz bile denmez. Olduğu gibi doğru, hem de apaçık bir doğru... Eğer
Nemrut veya adamları sorarlarsa, Sârâ Validemiz: “Ben onun kardeşiyim.”



diyecektir. Veya Hz. İbrahim’e (aleyhisselâm) sorarlarsa Sârâ için “Kardeşim”
diyecektir. Zira, Hz. İbrahim (aleyhisselâm), onun zevcesi olduğunu söylese,
Sârâ Validemiz’e kötülük yapmaları muhtemeldir. Muhtemeldir ki zevcesiyle
Hz. İbrahim’i (aleyhisselâm) zor durumda bırakacaklar.. ve belki de oraları
terk etmeye mecbur edeceklerdi. Ancak, Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm) bu
hususta söylediği de yine vâkıa mutabıktır. Zira Cenâb-ı Hak, mü’minleri
bütünüyle kardeş saymaktadır.598 İnanan insanların ilk birleşme noktaları, iman
bağıdır. Bu bağla birbirine bağlanmayanlar, aynı anadan-babadan dahi olsalar
kardeş sayılmazlar. Oysaki, zaman ve mekân ayrılıkları bile iman kardeşliğine
mâni değildir. İnananlar bütünüyle birbirlerinin kardeşleridirler ve bu
mevzuda, kadın-erkek ayırımı da yoktur. Diğer bütün yakınlıklar ise, bu
kardeşlikten sonra gelir. İnsan karısını boşarsa, karı-kocalık bağı ve yakınlığı
ortadan kalkar; fakat iman kardeşliği yine devam eder.

İşte Hz. İbrahim (aleyhisselâm), esas olan bu yakınlığa dikkat çekmiş ve Sârâ
Validemiz’e “Kardeşim” demiştir. Bu söz, doğrunun ta kendisidir. Ve târiz dahi
değildir. Ancak, gözüne perde inmiş olanlar ve kulakları bu türlü inceliklere
kapalı bulunanlar bunu hiçbir zaman anlayamayacaklardır.

Bu mevzuun bize vermek istediği mesaj şudur: 1) Hz. İbrahim
(aleyhisselâm), asla yalan söylememiştir. 2) Nebilerin yolunu tutup giden
hizmet erleri de hep yalana kapalı kalmalıdırlar. Aslında, hakikî mü’min,
gözüne isabet eden bir haram veya dudaklarından dökülen bir yalan karşısında
bütün bir ömür boyu ızdırap çeker ve gözyaşı döker. Ne seviyede olursa olsun
bütün rehberlere, hayatlarını ruhanîler gibi geçirmek düşer.

Babasına Duası

Şimdi son olarak da, Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm) babası için yaptığı dua
ile alâkalı zellesine bir göz atalım:

Acaba, Hz. İbrahim (aleyhisselâm), dalâlette olan babası için neden Cenâb-ı
Hak’tan mağfiret talebinde bulunmuştu? Onun gibi bir peygamber, getirdiği
mesajları kabul edenlerle iktifa etmesi gerekmez miydi? Niçin inanmayan
babasının arkasına bu kadar düştü ve ardından, onun affedilmesi için Cenâb-ı
Hakk’a onca dua ve niyazda bulundu? Bu bir hata mıydı? Hata ise ufku hatalara
kapalı bir nebiyle nasıl telif edilebilirdi?. Bu böyle olunca onların başka
hususlarda da hata etmediklerini nereden bileceğiz?. Bileceğiz de gönül
itminanıyla arkalarından gideceğiz?



İşte dünkü mülhitlerin, bugünkü modern kâfir ve şüphecilerin dile
doladıkları istifhamın esası!

Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm) duasında: َنِیّلاَّضلا َنـِم  َناـَك  ُهَّن  ِيَبِــأل إِ ْرِفْغاَو 
“Babamı da bağışla. Şüphesiz o, sapıklardandır.” 599 Hz. İbrahim’i
(aleyhisselâm) bu duaya sevk eden âmili de Kur’ân-ı Kerim şöyle
anlatmaktadır:

ِّلل ِهٰ ٌّوُدَع  ُهَّنَأ  َُۤهل  َنََّیَبت  اََّملَف  ُهاَِّيإ  اَۤھَدَعَو  ٍةَدِعْوَم  ْنَع  َِّالإ  ِهِیَبِأل  َمیِھاَرِْبإ  ُراَفْغِتْسا  َناَك  اَم 

ٌمِیلَح ٌهاَّوََأل  َمیِھاَرِْبإ  َِّنإ  ُهْنِم  َأََّرَبت 

“İbrahim’in, babası için mağfiret dilemesi, sadece ona verdiği bir sözden
ötürü idi. Allah’ın düşmanı olduğunu anlayınca da ondan uzaklaştı. Doğrusu
İbrahim çok içli ve yumuşak huylu idi.”600

Hz. İbrahim (aleyhisselâm), babasına nasıl söz vermişti. Kur’ân buna temas
eder:

اُؤَءَرُب اَِّنإ  ْمِھِمْوَِقل  اوُلاَق  ِْذإ  ُهَعَم  َنيِذَّلاَو  َمیِھاَرِْبإ  ِيف  ٌةَنَسَح  ٌةَوْسُأ  ْمَُكل  َْتناَك  ْدَق 

اًَدبَأ ُءاَۤضْغَبْلاَو  ُةَواَدَعْلا  ُمُكَنَْیبَو  اَنَنَْیب  اََدبَو  ْمُكِب  َانْرَفَك  ّللا  ِهٰ ِنوُد  ْنِم  َنوُدُبَْعت  اَّمِمَو  ْمُكْنِم 

ّللا ِهٰ َنِم  ََكل  ُكِلَْمأ  اَۤمَو  ََكل  َّنَرِفْغَتْسََأل  ِهِیَبِأل  َمیِھاَرِْبإ  َلْوَق  َِّالإ  ُهَدْحَو  ّللِاب  ِهٰ اوُنِمْؤُت  ىَّتَح 

ٍءْيَش ْنِم 

“İbrahim (aleyhisselâm) ve onunla beraber olanlarda, sizin için uyulacak
güzel bir örnek vardır. Onlar milletlerine şöyle demişlerdi: ‘Biz sizden ve
Allah’tan başka taptıklarınızdan uzağız; sizin dininizi reddediyoruz. Artık
bizimle sizin aranızda, Allah’a inanmanıza kadar ebedî düşmanlık ve öfke
başgöstermiştir.’ Yalnız İbrahim babasına: ‘Andolsun ki senin için mağfiret
dileyeceğim, fakat sana Allah’tan herhangi bir şeyi savmaya da gücüm
yetmez.’ demişti.” 601

Bu âyette, imanla küfür arasındaki düşmanlığın ebedî oluşuna açıkça delâlet
vardır. Küfrün ruhunda, imana karşı nefretin ve bunun küfrün tabiatı olduğuna
işaret eder. Bu itibarla kâfirin, müslümanı bir türlü sevemeyişini bu noktada
aramak icap eder.

Kur’ân-ı Kerim, Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm) babasının dalâlette olduğunu
gösteriyor. Babasının böyle olması, Hz. İbrahim (aleyhisselâm) için bir nakîse
ve kusur da değildir. Efendimiz’in cedleri içinde de tam tevhide
ulaşamayanların olduğu söylenebilir. Abdülmuttalip, Hâşim ve Lüey nasıl bir



tevhid anlayışına sahiplerdi bilemeyeceğim. Ancak, fetret devrinde yaşamış
olduklarından dolayı, fetret devri insanları gibi muamele göreceklerini
rahatlıkla söyleyebiliriz. Bununla beraber onlarda olması muhtemel kusurların,
Efendimiz’in risalet vazifesiyle gönderilmesine mâni olması da söz konusu
değildir.

Evet, evvelâ bilinmelidir ki, eğer, Âzer, Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm)
babası ise ve Hz. İbrahim (aleyhisselâm) de ona dalâlette diyorsa, bunun Hz.
İbrahim’in (aleyhisselâm) peygamberliğine hiçbir zararı yoktur. Bazen Cenâb-ı
Hak, Âzerlerden İbrahim (aleyhisselâm), bazen da Hz. Nuh (aleyhisselâm) gibi
nezih ruhlardan Kenanlar yaratır. Avam ifadesiyle  söyleyecek olursak, yer yer
velidlerden pelitler, pelitlerden de velidler meydana gelebilir. Evet, bazen,
şeytan gibi insanlar, melekler için kuluçkaya yatarlar, bazen da melek gibiler
şeytana kuluçkalık yaparlar.

Allah (celle celâluhu), ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır. O’nun kudreti
her şeye yettiği gibi, kimse O’na hesap da soramaz. Evet, O, Âzer gibi bir
ölüden, Hz. İbrahim (aleyhisselâm) gibi, insanlara hayat üfleyen bir diriyi de
yaratabilir.. yaratır ve onu iki altın silsilenin mebdei yapabilir. Evet, Hz.
İbrahim’in (aleyhisselâm) iki oğlu da peygamberdir. Hz. İshak’ın
(aleyhisselâm) soyu Hz. İsa Aleyhisselâm’la noktalanırken, Hz. İsmail
Aleyhisselâm’ın nesli de İki Cihan Serveriyle varlığa gaye olma ufkuna ulaşır.

İkincisi: Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm) babasına dua etmesi, tamamen fıtrî
ve insanî bir harekettir. Nitekim Efendimiz de, amcası Ebû Talib’i yana yakıla
tevhide davet etmiş; ardından da: “Eğer men olunmazsam, senin için hep
istiğfar edeceğim.”602 demiştir. Ebû Talip ki, O’nu tam kırk yıl bağrına basmış
ve her zaman O’nun yanında olmuştur. O’nunla bütün sıkıntılarını paylaşmış,
hatta Kureyş’in ilan ettiği boykotta bile O’nu yalnız bırakmamıştır. Allah
Resûlü’ne, hayatı boyunca bu kadar hizmet eden ve O’nu hep himaye etmeye
çalışan amcasına, ısrarla dini telkin etmesi ve onun müslüman olmasını
istemesi ne derece mâkul ve fıtrî ise, Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm) yaptığı dua
da o derece tabiîdir. Çünkü babası, onun vücuduna sebeptir. Belli bir devreye
kadar onu büyütüp yetiştirmiştir. Ayrıca düşünceleri ne olursa olsun, din,
onlara, (yani ana-babaya) “üf” bile dememeyi emretmektedir.603

Üçüncüsü: Tebliğ, peygamberlerin varlık gayesidir. Hidayete erdirmek ise
onların elinde değildir. Onların vazifesi hak ve hakikati sürekli anlatmak ve bu
mevzuda meşru olan her vesileyi kullanmaktır. İşte Hz. İbrahim (aleyhisselâm)



de, bu mânâda babasını yumuşatıp, onun gönlünü hidayete hazırlamanın
gayretini göstermektedir. Ona vaad ettiği dua da, bu cümleden olsa gerektir.
Zira dua da hidayet vesilelerindendir ve kimsenin hidayeti hususunda
ümitsizliğe düşmemek lâzımdır. Düşmemek lâzımdır; zira: اوُرَف َنــيِذَّلا َك َِّنإ 

َنوُنِمْؤُي ُْم َال  هْرِذْنُت َْمل  َْمأ  ْمَُھتْرَذْنََأأ  ْم  ِهَْیلَع ٌءاَۤوَس   âyeti,604 saraheten bazı kâfirlerin
hidayete ermeyeceğini söylemesine rağmen Efendimiz, Ebû Cehil, Ebû Leheb,
İbn Ebî Muayt gibi kâfirlerin yanına sık sık gitmiş ve onları doğru yola davet
etmiştir. Hidayet Allah’ın (celle celâluhu) elindedir.. ve Hz. İbrahim
(aleyhisselâm) buna çok iyi inandığı için, dua vesilesine kadar babasına karşı
her yolu denemiştir. Evet, onun içindir ki, babasının hidayeti için Cenâb-ı
Hakk’a dua edip yalvarmıştır. Bunda da Cenâb-ı Hakk’a iman ve itminan
vardır. Ancak o, meşîet-i ilâhiyeye vâkıf olunca, derhal  duadan vazgeçmiş,
âdeta ُةَغِلَابْلا َُّة  جُحْلا ِّهِٰللَف   “Hâkim irade Allah’a aittir.”605 demiştir.

Hem Hz. İbrahim (aleyhisselâm), Efendimiz’e uzanan yolda âlemşümul bir
mesajla gelmişti. Onun vazifesi, herkese tebliğdi ve babasını istisna etmesi için
de hiçbir sebep yoktu. Bir de buna, cibillî yakınlık eklenince elbette hem bir
evlât, hem de bir nebi olma durumu, onu babasının hidayetinde ısrar etmeye
itiyordu. Kur’ân-ı Kerim, onun babası karşısında nasıl yanıp tutuştuğunu ve
ondan gördüğü kabalıklara hiç aldırmadan nasıl “Babacığım, babacığım!”
dediğini ve onu doğru yola davet ettiğini şu âyetleriyle ne güzel dile getirir:

اَم َال ُدُبَْعت  َِمل  ِتَبَأ  َي  اۤ ِهِیَبِأل  َلاَق  ِْذإ   ًاِّیَبن اًقيِّدِص  َناَك  ُهَِّنإ  َمیِھاَرِْبإ  ِباَِتكْلا  ِيف  ْرُكْذاَو 

َْمل اَم  ِمْلِعْلا  َنِم  ِينَءاَۤج  ْدَق  ِيِّنإ  ِتَبَأ  َي  اۤ  اًئْیَش َكْنَع  يِنْغُي  َالَو  ُرِصْبُي  َالَو  ُعَمَْسي 

َناَك َنَاطْیَّشلا  َِّنإ  َنَاطْیَّشلا  ِدُبَْعت  ِتَبَأ َال  َي  اۤ  ًاّيِوَس ًاطاَرِص  َكِدَْھأ  يِنْعِبَّتاَف  َِكتَْأي 

ِنَاطْیَّشِلل َنوُكَتَف  ِنَمْحَّرلا  َنِم  ٌباَذَع  َكَّسََمي  َْنأ  ُفاََخأ  ِيِّنإ  ِتَبَأ  َي  اۤ  ًاّیِصَع ِنَمْحَّرِلل 

ًاِّیلَو

“Kitapta, İbrahim’e dair anlattıklarımızı da an; o, şüphesiz dosdoğru bir
peygamberdi. Babasına şöyle demişti: ‘Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve
sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım! Doğrusu
sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy, seni doğru yola eriştireyim.
Babacığım! Şeytana tapma. Çünkü şeytan, Rahmân’a baş kaldırmıştır.
Babacığım! Doğrusu sana Rahmân katından bir azabın gelmesinden
korkuyorum ki, böylece şeytanın dostu olarak kalırsın.”606

Evet, Hz. İbrahim (aleyhisselâm), başkalarına sunduğu nurlu mesajı,



babasının geçeceği yollara da serpiyor ve onun için âdeta yollara dökülüyordu.
Hangi evlât vardır ki, babasının hidayeti için böyle yürekten, kemal-i ciddiyetle
ve samimî olarak gayret göstermez. Hele o insan, Hz. İbrahim (aleyhisselâm)
gibi Halîm, Selîm ve Evvâh bir peygamber olursa...

Dördüncüsü: Bazı tefsirciler, Arapça’da ٌَبأ  kelimesinin “ata” mânâsına da
geldiğine dikkati çekerler ve Hz. İbrahim’in (aleyhisselâm) ِتَبَأ َي  اۤ  diye hitap
ettiği şahsın, onun öz babası değil de dedesi, amcası veya bir başka yakını
olabileceği ihtimali üzerinde de dururlar.607 ٌَبأ  kelimesinin çoğulu olan ُءَابٰا
Kur’ân-ı Kerim’de de geçer ve “Atalar” mânâsına kullanılır.

Meselâ Hz. Yusuf (aleyhisselâm): َقاَحِْسإَو َمیِھاَر  ْ ِبإ ۤـي  ِئا ۤ َبٰا َةَّلِم  ُتْع  َ بَّتاَو
َبوُقْع َ يَو  der. “Atalarım, İbrahim, İshak ve Yakub’a uydum.”608 Görüldüğü

gibi َبٰا ِيئاۤ  kelimesi bu âyette “atalarım” mânâsına kullanılmıştır. Hele َانُؤَابٰا
َنوُلَّوَْأل tabiri Kur’ân’da çok sıkça geçer ki; “O ilk atalarımız.” demektir.609 ا

Durum böyle olunca, ihtimal ki Hz. İbrahim (aleyhisselâm), Âzer’in oğlu değil
de onun torunu veya yeğenidir. Nitekim bir rivayete göre o, Târah’ın
oğludur.610 Bir başkasının da olabilir. Mülâhaza dairesi böyle açık olunca, Hz.
İbrahim (aleyhisselâm), ne babasının gölgesinde kalan bir insandı, ne de onun
dalâletini bildikten sonra, onun için istiğfar edecek bir insandı. Kur’ân-ı Kerim,
onun bir duasını da bize şu şekilde naklederek onu bize de talim buyurmak
istemiştir: ُباَسِحْلا ُموُق  َمْوَي َي َنِینِمْؤـُمْل  ِلَو َّيَدـِلاَِولَو  ِيل  ْرِفْغا  اـَنَّبَر   “Rabbimiz,
beni, anne-babamı ve mü’minleri hesabın görüldüğü gün mağfiret buyur.” 611

Burada ise ana-baba mânâsına َّيَِدلاَو  “Valideyye” tabiri kullanılmaktadır.
Meseleye, arz ettiğimiz hususlar zaviyesinden bakacak olursak, açıkça

görülür ki, Hz. İbrahim (aleyhisselâm), nezihti, temizdi, masumdu, günahsızdı
ve ismet sahibi yüce bir nebiydi.. O, her zaman hak söylemiş ve daima hakkın
yanında olmuş kutlulardan bir kutluydu.

Hz. İbrahim tam bir tevhid insanıydı ve teslimiyet, onda zirvede idi. Onun
içindir ki “hillet”, ona tahsis edilmiş ve “Allah İbrahim’i dost edinmişti.”612

mealindeki âyet bu hilleti anlatmaktadır. O, Cenâb-ı Hakk’ın emirlerinden ne
pahasına olursa olsun, zerre kadar inhiraf etmemiş; hatta O’na “Evlâdını kes!”
deyince bile, zerre kadar tereddüt geçirmemişti.613 “Hanımını ve çocuğunu
ıssız bir çölde bırak!” emri geldiğinde, hemen emri yerine getirmiş.. sonra da
arkasına bakmadan çekip gitmişti.614 Başka bir seferinde o, kendi canıyla
imtihan olmuş.. onun için hazırlanan cehennemî bir ateşin içine atılmış; ama



zerre kadar endişeye kapılmamıştı.. hatta, bu arada melek gelip de yardım
teklifinde bulununca, O Hak dostu bu teklifi reddetmiş ve “O biliyor ya!”,
demişti. Tabiî onun içini “berd ü selâm” hâline getiren bu teslimiyet, ateşi de
“berd ü selâm”615 etmişti.

Hz. İbrahim (aleyhisselâm), işte böyle bir nebiydi ve Rabbiyle münasebeti
bu kadar kuvvetliydi. Bütün bunlara rağmen, onun günaha girebileceğini
düşünmek, başka değil, sadece onu bilmemenin, tanımamanın, daha açık bir
ifadeyle kapkara bir cehaletin ifadesidir...

Evet o, bir şefkat âbidesiydi.. ve işte bu şefkat âbidesi, babasının hidayetini
talep etmişti.. etmişti ama onun hakikî mahiyetini öğrenince de derhal bu
isteğinden vazgeçmişti. Bir rivayette; ahirette de Allah (celle celâluhu)
babasını ona, bir keler şeklinde temessül ettirecek ve o, bu manzarayı
gördükten sonra, babasına olan cibillî alâkasından da vazgeçecektir.616

Her şeyin en iyisini Allah (celle celâluhu) bilir.

bd. ...Ve İffet Âbidesi Hz. Yusuf (aleyhisselâm)
Tevrat, Hz. Yusuf’la  (aleyhisselâm) alâkalı iftiralarla doludur. Akla-hayale

gelmedik ne kadar iftira varsa, hepsi malzeme olarak kullanılmış ve –hâşâ– Hz.
Yusuf (aleyhisselâm), âdî bir insan durumuna düşürülmüştür. Hâlbuki o,
sîretiyle-sûretiyle pâk ve nezih bir nebidir. Ve her peygamber gibi o da  ismet
sıfatıyla donatılıp techiz edilmiştir.

Ancak, burada üzülerek itiraf etmeliyim ki, bizim tefsircilerimizden bazıları
da dikkatsizce Tevrat’tan veya daha umumî mânâda İsrailiyattan yaptıkları
alıntılarla, o Yüce Nebi’ye yakışmayacak ve onun ismetine dokunacak
yakıştırmalarda bulunmuşlardır. Biz yine, mevzu edindiğimiz diğer
peygamberlerde olduğu gibi, Hz. Yusuf’la (aleyhisselâm) ilgili hâdiseleri de
Kur’ân’dan takip ederek, Hz. Yusuf’un (aleyhisselâm) iffet ve ismetini Kur’ân
âyetleri içinde bulmaya çalışacağız. Tabiî ki, bu çalışma, sadece mevcudu
ortaya çıkarma gayretidir. Yoksa Kur’ân’da bu husus gayet sarih ve açık olarak
belirtilmektedir. En âmî bir insan dahi, Yûsuf sûresini, bir kere –tabiî mânâsına
inerek– okusa, arz edeceğimiz hususları rahatlıkla bulabilecektir. Yeter ki, ona
peşin fikirliliğin körelttiği bir gözle bakmış olmasın..

Hz. Yusuf (aleyhisselâm), çocukluğunda kardeşleri tarafından kuyuya atılmış
ve sonra da köle gibi satılmıştı. Onu Mısır’da bir vezir satın almış, sonra da bir
evlâtlık gibi bağırlarına basmışlardı. Ancak, Yusuf çocukluk devresini aşıp,



gençlik çağına girince, vezirin hanımı, Yusuf’a karşı başka duygular beslemeye
başlamıştı. Derken, Kur’ân’ın anlattığı gibi, bir gün kapıları sıkıca kapatıp
ondan kâm almak istemişti. Ancak, gelen tekliften ürperen ve o güne kadar
aklının, hayalinin ucundan dahi geçirmediği bir şeyle karşılaşan Hz. Yusuf
(aleyhisselâm), derhal oradan uzaklaşmak istedi ama, kadın arkasından yetişip
gömleğinden çekince, Hz. Yusuf (aleyhisselâm) yakalandı, gömleği de yırtıldı.
Tabiî, bu arada kapı açılınca, birden bire vezirle karşılaştılar.. ve Hz. Yusuf’a
bir imtihan yolu daha göründü.. zira, kadın, kocasını görünce derhal iftiraya
başladı ve “Karına kötülük yapmak isteyenin cezası nedir? Hapis veya
işkence değil midir?” dedi. 617 Bu bir iftiraydı ve iftira her yönüyle kendisini
ele veriyordu.

Şimdi naklettiğimiz hâdiseyi bir de, âyetlerin satır aralarında takip ederek
Hz. Yusuf’un (aleyhisselâm) ismetine  delâlet eden hususları yakalamaya
çalışalım:

َذاَعَم َلاَق  ََكل  َتْیَھ  َْتلاَقَو  َباَوْبَْألا  ِتَقَّلَغَو  ِهِسَْفن  ْنَع  اَھِتَْیب  ِيف  َوُھ  يِتَّلا  ُهْتَدَواَرَو 

َنوُِملاَّظلا ُحِلْفُي  ُهَِّنإ َال  َياَوْثَم  َنَسَْحأ  ِيّبَر  ُهَِّنإ  ّللا  ِهٰ

“Evinde bulunduğu kadın onu kendine çağırdı, kapıları sıkı sıkı kapadı ve
“Gelsene!” dedi. Yusuf: ‘Maâzallah! Doğrusu senin kocan benim efendimdir,
bana iyi baktı. Haksızlık yapanlar kat’iyen başarıya ulaşamazlar.’ dedi.”618

Evvelâ, Kur’ân, gıybet etmiyor. Kadının ismini vermiyor, onu sadece “evin
hanımı” unvanıyla ele alıyor.

Bütün kapıları kapatan, kadındır. Bu arada ilk ses de, bütün şûhluğu ile
kadından gelir. Arkadan o iffet âbidesinden de bir ses yükselir : “Maâzallah!”
Yusuf (aleyhisselâm), bu hareketiyle kıyamete kadar gelecek bütün gençlere  ne
büyük bir irade timsalidir!

Âyette, sarihan Hz. Yusuf’un (aleyhisselâm), gelen teklif karşısında kat’î bir
tavır belirttiği açıktır. Hz. Yusuf (aleyhisselâm) “Rabbim” derken kimi
kastediyor? Ya bu ifade  ile kasdı Cenâb-ı Hak’tır ki, günaha girmek, O’nun
kendisine bunca bahşettiği nimetlere karşı nankörlükle mukabele etmek
demektir. Nankörler ise asla kurtuluşa eremezler. Ya da kadının kocasıdır ki ,
daha önce geçen ُهيَو ْ ثَم يِمِرْكَأ   “Ona iyi bak.” ifadesine bir telmihtir.
Hakikaten kadının kocasının, Yusuf’a çok büyük iyilikleri dokunmuştur. Bütün
bu iyiliklere karşı Yusuf, nasıl nankörlükle mukabele edebilirdi ki?

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da, Hz. Yusuf’un



(aleyhisselâm) günahtan kaçınması, hiçbir zaman efendisinin veya Cenâb-ı
Hakk’ın kendisine olan ihsan ve lütuflarından dolayı değildir. Bu, sadece
meselenin temel esaslarından biridir ve kadının anlayış seviyesine göre bir
tenezzüldür. Hâlbuki Hz. Yusuf’un günahtan kaçınma sebebi, daha ağzından
dökülen ilk cümlede gizlidir: “Maâzallah – Allah’a sığınırım!” Demek ki onun
günahtan kaçınması doğrudan doğruya Allah (celle celâluhu) korkusu, Allah
mehâbetiyle alâkalıdır ki, makbul olan takva da budur.

Günah, nasıl bir netice doğurur, Hz. Yusuf (aleyhisselâm) bunun da
şuurundadır. Günah bir zulümdür, bir haddi tecavüz etmektir ve bir fasit
daireye girmektir. Neticesi ise hem dünyada hem de ahirette hüsrandır.

Hz. Yusuf (aleyhisselâm) hakkında yanlış anlama ve anlatmalara sebep olan
âyet ise, hemen bu âyetin ardından gelen َىأَر َْنأ  ۤا  َلَْول ا  َِهب َّمَھَو  ِهـِب  ْتَّمَھ  ْدََقلَو 

ِّهِبَر َناَھْر  âyetidir.619 ُب

Âyete mânâ vermeden önce bazı kelimeler üzerinde durmamız yararlı
olacaktır: Bu âyette, yanlış-doğru anlamalar üzerine nirengi kelime َّمَھ
kelimesidir.

َّمَھ  fiili mazî bir kelimedir. Bu kelimenin çeşitli mânâları vardır ve failin
durumuna göre, bu mânâlardan birini tercih etmemiz gerekir. Lügat ilminde de
bir kaide vardır (eğer aksi bir delil yoksa veya mevzua mutabakatsızlığı söz
konusu değilse) kelime için esas ve hakikî mânâ ilk sıradaki mânâdır. Bölge
farklılıkları mahfuz, bu mevzuda lügatçilerin referansı önemlidir. َّمَھ
kelimesine, lügatte verilen ilk mânâ, ََقلَْقأ  ve َِن زَح  mânâlarıdır. ََقلَْقأ : “Gönül
ızdırabına düşme, hafakanlara girme, hasretle yanıp tutuşma, yanıp yakılma ve
mahzun olma.” demektir.

Bu fiil, Zeliha’ya nispet edildiğinde, “Zeliha, Yusuf’tan (aleyhisselâm) ötürü
kalaktan kalağa girdi, sıkıntıya düştü, hüzne gömüldü.” mânâlarına gelir. Tabiî
Hz. Yusuf (aleyhisselâm) da kendi dünyası adına bir  kalak ve hüzne boğuldu.
Çünkü o, bu evde bir esirdir. Kaçsa bile yakalanıp geri getirilecektir. Ayrıca
bu kadın da ona musallattır. Öyle ise, kadın, onun için yanıp yakılırken üzülüp
ızdırap çektiği gibi Hz. Yusuf (aleyhisselâm) da, ismet ve iffeti adına  ızdırap
çekmektedir. Rabbi ona burhanını göstereceği âna kadar da, teminat altında
olduğunu tam bilememektedir.

Evet, Allah (celle celâluhu), ona çamur attırmayacaktı. O, Yusuf’un
(aleyhisselâm) etrafını burhanlarla karantinaya almıştı. Ancak bunlara tam



uyanacağı âna kadar dehşet, endişe ve ürperti yaşayacaktı. Bence evvelâ
üzerinde durulması gereken husus da budur. Mevzu ile alâkalı tefsirler, bu
noktadan çıkış yapılarak tekrar gözden geçirilmelidir.

İkincisi: Zeliha, sürekli bir gayret, azim ve kararlılık içindeydi.. evet o,
kendisine bir hedef seçmişti; Yusuf (aleyhisselâm) mutlaka onun olmalıydı ve
onun bütün derdi buydu. Nitekim, başka bir âyette onun durumu anlatılırken: ْدَق
ًّا بُح اَھَفَغَش   “Aşkı kalbini delmişti.” deniyor.620 Hz. Yusuf’un (aleyhisselâm)
durumu ise: َنیَِصلْخُمْلا َانِدَاب  ِع ْنـِم  ُهَِّنإ  َءاَۤـشْحَف  ْلاَو َءوُّسلا  ُهـْـنَع  َفِرْص  َِنل َِكلٰذـَك 
âyetiyle: “İşte ondan kötülüğü ve fenalığı böylece engelledik. Çünkü o, bizim
ihlâs kesilmiş kullarımızdandı.”621 iffetâmiz, ihsan buudlu sözlerle
anlatılmaktadır.

Âyette geçen “muhlas” tabiri de çok mühimdir. Evet, bir “muhlis” vardır, bir
de “muhlas”... Hz. Yusuf (aleyhisselâm), bu ikinciden yani muhlas
olanlardandır. Her peygamber muhlastır.

Muhlis, ihlâslı insan demektir. O, yaptığı her işi Allah (celle celâluhu) için
yapar ve bütün yaptıklarında, sırf Cenâb-ı Hakk’ın rızasını gözetir. Bu itibarla,
safvet ve samimiyet içinde, hep Allah’a (celle celâluhu) bağlılığı araştıran
insana biz, “muhlis” diyoruz. Fakat görüldüğü gibi o, daha araştırma
safhasındadır ve henüz yoldadır. Yani tasavvufî ifadesiyle “seyr ilallah”
mertebesindedir. Allah’a (celle celâluhu) doğru giderken, amel ve
davranışlarında istikamet mücadelesi vermektedir. Muhlas ise, bütün
endişelerden kurtulmuş, ihlâsın zirvesinde taht kurmuş bir babayiğittir. O,
“muhlis”in gitmekte olduğu yolları çoktan aşmış ve yolculuğunu “seyr
minallah”la taçlamıştır bile. İşte böyle bir insan için, artık, yer yer bizim içine
düştüğümüz varta ve sürçmeler söz konusu değildir ki, Yusuf (aleyhisselâm) da
bunlardandır. Öyle ise, bir muhlise dahi yakışmayacak davranış veya düşünce,
muhlas olan Hz. Yusuf’a (aleyhisselâm) nasıl yakışır?

Ayrıca Kur’ân: َنِینـِسْحُمْلا ِي  زَْجن َِكلٰذـَكَو   “İşte biz muhsinleri böyle
mükâfatlandırırız.”622 diyerek Hz. Yusuf’un (aleyhisselâm), muhsinlerden
olduğuna da işaret etmektedir. Bizler, iman yoluyla amele, amelle de  iman-ı
tahkikîye ulaşır, yolun sonunda da ancak ihsan mertebesine çıkabiliriz. Bizler
için kavs-i urûçta mukadder bu son basamak, bir nebi için, işin başı ve
yolculuğunda ilk kaldırım taşıdır.

İhsan; َكاََري ُه  َِّنإـَف ُهاََرت  ْنـَُكت  ِْنإــَف َلْم  ُهاََرت ، َكَّنَأ  ّللا َك َهـٰ َدـُبَْعت  َْنأ   hadisinde de



anlatıldığı gibi, Allah’ı (celle celâluhu) görüyor gibi, O’na kulluk yapmaktır.623

İşte, bizler için son ve ufuk nokta olan bu merhaleye peygamberler, daha işin
başlangıcında mazhar edilmiş.. ve onların yolculuğu, bir ölçüde bizler için
münteha sayılan bir noktadan başlamıştır. Öyleyse peygamberlerin durumunu
tahlil ederken, meselelere hep bu perspektiften bakmak icap edecektir. Aksine,
onları kendimizle kıyas edersek, hep yanılırız ve doğruya da bir türlü
varamayız.

Zeliha ile Hz. Yusuf (aleyhisselâm), tamamen ayrı iki dünyanın insanıdırlar.
Biri, aşkından gözü dönmüş, iradesi felce uğramış, kendi hislerini yaşayan bir
insandır, diğeri de, gözü ötelere açılmış, ihsan şuuruna ermiş ve ihlâsın özü
hâline gelmiş bir nebi.. tabiî, o da hep kendi iklimine doğru kanat çırpmakta.

Bunlardan her ikisi için de َّمَھ  kullanılır. Fakat kullanılan bu kelimenin
mânâsı, her ikisinin gaye ve hedefi ölçüsünde birbirinden farklıdır.. evet, َّمَھ
kelimesine, onların himmetlerinin düşünce yapılarının, bilgi birikimi ve
kültürlerinin farklılığına göre mânâ verilmelidir. Zaten aradaki fark, biraz
sonra meydana gelecek tablodan da anlaşılacaktır. Yusuf (aleyhisselâm), ismet
ve iffete doğru, Zeliha ise, şehvet ve günaha doğru koşmaktadır.. ve ikisi de
âdeta yarışmaktadır. Yusuf (aleyhisselâm) kaçıyor, diğeri kovalıyordu. Eğer
Yusuf’ta (aleyhisselâm), zerre kadar meyil olsaydı, böyle bir kovalama
olmazdı ki! Demek ki, Yusuf’un azmi, niyeti ve hedefi tamamen başkaydı. Ve o,
o yüce hedefe doğru koşmaktaydı. Zaten ikisi arasında cereyan eden
mücadeleyi izlerken de bu kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

Evet, Hz. Yusuf, Zeliha’dan öyle kaçmaktadır ki, kadın, arkasından çekip
odadan çıkmasına mâni olmak isteyince, Yusuf’un (aleyhisselâm) gömleği
arkadan yırtılmıştır. Tam bu sırada Yusuf (aleyhisselâm) kapıyı açar ve
dışarıya fırlar, kadın da arkasındadır. Ve bu kovalamaca ile vezirin karşısına
çıkılır. Böyle bir durumda, ne diyeceğini, ne yapacağını şaşırmış olan kadın
hemen kendini müdafaaya geçer ve Hz. Yusuf’a isnatta bulunur.. bulunur ama,
dediklerine, ne kendisi ne de kocası inanmıştır. Zaten ortada bir de şahit vardır.
Suskun hâliyle, en büyük hatipleri dahi susturacak bu şahit, şüphesiz Yusuf’un
(aleyhisselâm) yırtılan gömleğidir. Ve kadının akrabasından birisi veya henüz
konuşmasını bilmeyen bir çocuk da bu şehadete imza atar.

Mesele anlaşılmıştır; ve Yusuf (aleyhisselâm), zerre kadar günaha bulaşma
meyli göstermemiştir. Çünkü gömlek arkadan yırtılmıştır. Eğer niyet Yusuf’ta



(aleyhisselâm) olsa ve kadın korunmak isteseydi, gömleğin yırtığı, ön taraftan
olmalıydı. Yusuf (aleyhisselâm), burhanlardan birini orada hemen görmüştü.
İşte Rabbi, bir yırtık gömlekle onu korumuş ve muhteşem geleceğe doğru bir
adım daha attırmıştı.

Bu itibarla, Hz. Yusuf’un (aleyhisselâm) “hemm”i, düşüncesi, kendi sevdası;
Zeliha’nınki de kendi sevdası istikametindeydi. Cenâb-ı Hak’la halvete ermiş
bir insanın ve daima Allah (celle celâluhu) murâkabesiyle yaşayan bir nebinin
“hemmi”ni, gözü şehvetten başka bir şey görmeyen bir kadının hemmiyle aynı
teraziye koyup tartan ve ikisinin düşüncesini de cismaniyetin sis ve dumanları
içinde ele alan bir kısım müfessirler, bu inceliği göremediklerinden büyük
yanılgı içindedirler. Bence, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyyeden referanslı olmayan
bütün yorumlar bir daha gözden geçirilmelidir. Yeniden yapılacak bu düzeltme
–öyle zannediyorum ki– o samimî, fakat İsrailiyat kurbanı büyüklerimizi de
memnun edecektir; zira onlar, bu hatalarından dolayı kim bilir ne füyûzattan
mahrum kalmışlardır..?

Evet, kat’iyen inanıyoruz ki nebiyi, herhangi bir beşer gibi değerlendirip
tartmak isteyenler, onun mânevî atmosferinden ve diriltici ikliminden mahrum
kalırlar.

“Hz. Yusuf (aleyhisselâm), tam gönlüyle Zeliha’nın teklifine meyledecekti ki,
Yakup Aleyhisselâm’ı gördü. Eli dudağında Yusuf’a hayretle bakıyordu.” gibi
safsatalar, nebinin ismetine, muharref kitapların attığı iftira çamurları
cümlesindendir ve bunlar bizim kitaplarımızdan mutlaka silinmelidirler!..

Abdülaziz Debbâğ isimli büyük veli اَِھب َّمـَھَو  ِهـِب  ْتَّمَھ  ْدــََقلَو   âyetinin
tefsirinde: “Zeliha kendi düşünce ve tasavvuruna göre harekete geçti, Yusuf
(aleyhisselâm) onu bu işten vazgeçirmek için harekete geçti, belki Zeliha’yı
dövecek, ona elini kaldıracaktı.” demekte ve َّمَھ  kelimesini bu şekilde izah
etmektedir.624 İlâhî nefahatın, ümmiyet ufkunu ağartarak ona söylettiği daha nice
pırlantalar var!

Hem zaten, başka türlü nasıl düşünülür ki, Allah Resûlü kendisine “Sen
kerîmsin” diyenlere:

ِنْب َقاَحِْسإ  ِنْب  َبوُقْعَي  ُنْب  ُفُسوُي  ِميِرَكْلا  ِنْب  ِميِرَكْلا  ِنْب  ِميِرَكْلا  َنْب  َميِرَكْلا  َِّنإ 

ّللا ِهٰ ِلِیلَخ  َمیِھاَرِْبإ 

yani: “Kerîmoğlu, kerîmoğlu, kerîmoğlu kerîm, İbrahim Halîlullahoğlu,
İshakoğlu Yâkuboğlu Yusuf ’tur.”625 dediği bir yüce kamet. Onun büyük dedesi



Hz. İbrahim, dedesi İshak ve babası Yakup’tur. İşte Yusuf, böyle kerîmoğlu
kerîmdir.. ve Allah Resûlü, bu ifadeleriyle Hz. Yusuf’u ( aleyhisselâm) öyle bir
noktada işaretlemektedir ki, biz hayallerimizle bile oraya ulaşamayız.

Bizim gibi sıradan ve varlığın özünden değil de, tortusundan yaratılmış
insanlar bile, böyle bir günahı aklından geçirmezken, o pâk dâmen, o büyük
nebinin böyle şeylere tenezzül edeceğine ihtimal vermek, akıl harici bir
safsatadır. Ne akıl ne de nakil böyle bir safsatayı kabul edemez.

O nebi ki, kadınların fettanlığı artıp, kullanılan oyunlar ayrı buudlar
kazanmaya başlayınca, Rabbine “Rabbim, hapishane benim için bunların
teklifini yapmaktan daha iyidir.”626 der, ve saraydaki zevk ü safa dolu bir
hayatı terk edip, hapishanenin ufûnetli, tahammül edilmez hayatına iffeti adına
razı olur. Evet, dokuz seneye yakın bir mihnet dolu hayatı, sırf ismet ve iffeti
uğruna göğüslemesi, onun ismetini ispata yetmez mi? O kadınlar ki, onun
güzelliği karşısında kendilerinden geçmiş ve ellerini kesmişlerdi.627 O kadınlar
ki, onu zor durumda bırakmak için, Zeliha’nın ona olan tutkusunu yaymış.. ve
ona yakın olabilmek için nice oyunlar denemişlerdi.628 Ne var ki her defasında
karşılarında, bu granit imanlı genci bulmuş ve ondan bir dirhem dahi meyil
koparamamışlardı.

Dua etti. Fasit daireye girmemek için, Rabbine yalvardı. Rabbi de, onun
duasını kabul etti ve onu hapishanede garantiye aldı. Ardından her devrin
çilekeşleri için, hapishane kapıları hep açık kaldı ve hapishaneler, iman ve
Kur’ân hizmetkârları, hakikat işçileri için birer “Medrese-i Yusufiye” oldu.

O iffetine o kadar düşkün idi ki bir gün geldi, ona “Hapisten çık.” dediler. O,
diretti ve “İffetim herkesçe bilinmedikçe hapisten çıkmam.” dedi.629 İffetli
yaşamak ayrı bir iş, onun ispatı da ayrı bir işti.. bunların ikisi de, onun
gelecekteki misyonu adına büyük önem taşıyorlardı. O, hapisten çıkmadı..
Zeliha herkesin bulunduğu bir yerde suçunu itiraf etti. Ardından da onun nasıl
bir iffet âbidesi olduğunu söyledi.630

Zeliha bile günahını itiraf edip onun ismetini ilan ederken, hâlâ o şanı yüce
bir nebiye günah isnat edenlere bilmem ki ne demeli?.

c. ...VE EFENDİMİZ’İN İSMETİ
Bütün nebiler masumdur. Nebiler Serveri ise, masumlar üstü masumdur.

Çünkü O, nebilerin sultanı, efendisi ve bütün varlığın yaratılış gayesidir.
Peygamberlik şiirine bir kâfiye gerekiyordu. Allah (celle celâluhu), en



sevdiğini, âdeta o şiire kâfiye olarak yarattı. Nübüvvet semasında henüz pervaz
edecek tavus yoktu. O, bu semanın tavusu oldu. Her peygamber, belli bir zaman
ve mekân dilimine gönderilmişti.. hâlbuki O’nun gönderildiği yer, bütün kâinat
ve zamanı ebed-müddetti. Muhatabı ise varlığın hepsiydi.631

Evet, hiçbir peygamber O’nun gibi, küllî, umumî ve câmî bir mânâda varlığın
hakikatini şerh ve izah edebilmiş değildir. Zaten bu, onların vazifesi de değildi.
Zira, o devirlerde henüz ilimler inkişaf etmemiş ve varlık henüz didik didik
didiklenmemişti. Bu, Hz. Muhammed Aleyhisselâm’ın devrinde olacaktı ve
oldu da.. evet O’nun dediklerinden hiç biri, doğru ilim ve doğru buluşlarla
çatışmadı...

Diğer peygamberler de, nur neşreden birer yıldızdılar ama güneşi görünce,
ışıklarını toparlayıp sinelerinde sakladılar. Çünkü gelen güneşler güneşi ve
varlığın ilk mâyesi olan gerçek nurun sahibiydi. Bûsîrî ne güzel der:

َِملُّظلا ِيف  ِساَّنِلل  اَھَراَوْنَأ  َنْرِھْظُي  اَھُِبكاَوَك ْمُھ  ٍلْضَف  ُسْمَش  ُهَّنِإَف 

“O bir fazilet güneşi, diğerleri ise yıldızdır,
Yıldızlar insanlara ışıklarını ancak geceleri sızdırırlar.”

Evet, O Masumlar Masumu’dur. Dolayısıyla da, O’nun ismeti bütün
ismetlerin; iffeti de, bütün iffetlerin üstündedir.

En azılı düşmanları, O’nun iffet ve ismetine dokunacak tek kelime bulamamış
ve O’nu bu yönüyle ta’n edememişlerdir.. ebedlere kadar da edemeyeceklerdir.
Çünkü O, bir iffet heykeli ve bir ismet burcuydu. O’nun eteklerinde gubâr,
dâmeninde çamur düşünmek nasıl mümkün olurdu ki, O nezahetin hulâsası
“Mustafa” olarak yaratılmıştı.

Hasımları O’na her türlü iftirayı attılar. Meselâ; O’na “mecnun” dediler.632

Vâkıa O, bir ölçüde Hakk’ın mecnunuydu.. ve bu uğurda bütün varlığını da
pazara koymuştu. İsteyen talan edebilirdi. Bu işin harmanı ise, Cennet ve
Cemalullah’a ermekti...

Ve, yine O’na sihirbaz dediler ..633 evet, en muannit insanlar dahi O’nun
huzurunda eriyor ve içlerinden küfür adına ne varsa hepsi temelinden
sarsılıyordu. Zaten O’na büyülenip kendini O’nun yolunda bezledenlerin sayısı
hudutsuzdu. Aklı gözüne inmiş kâfirlere gelince, diyecekleri başka bir şey
yoktu. “Bütün bu pervaneler sihir ateşiyle dönüyor.” diyor, bir safsatada teselli
arıyorlardı. Hâlbuki onları pervaneler gibi döndüren imanın gücü, kemalin



cilvesi ve cemalin cazibesiydi..
O’na kâhin yakıştırmasında da bulunmuşlardı.634 Öyle ya oturmuş, kıyamete

kadar olacak her şeyi haber veriyordu. Onlar, o güne kadar bu tür sözleri hep
kâhinlerden dinlemişlerdi. Oysaki, az dikkat etselerdi, sözleri yalanlarla dolu
kâhinlerle O’nu çok rahatlıkla tefrik edebilirlerdi. Evet, Efendimiz ise, hep
doğru söylüyordu ve başka değil sadece gördüğünü haber veriyordu.

Eğer O mecnunsa –hâşâ–, dünyada akıl diye bir şey yok demektir. Kehanet
ve sihir gibi ciddiyetten uzak şeyler ise, O’nun rüyasına dahi girememişlerdir.
Çünkü O’nun rüyaları da hayatı kadar ciddîdir. O’nun hayatının ötelere açık
yamaçlarından kopup gelen bu mübarek esintiler O’nun mesajından bir bölüm
teşkil ederler.635

Evet, akılla, mantıkla, muhakeme ile çarpışan bu muzahref sözlerin hepsini
söylediler ama, hiç kimse, O’nun ismet ve iffetine dair bir şey söylemeye
cesaret edemedi. Çünkü bu mevzuda söylenecek her söz, sahibini rezil ederdi.
Bunu dost da düşman da çok iyi biliyordu..

Şimdiye kadar, binlerce insan, yüz binlerce kitap hep O’nu anlattı. Bunlar
arasında, o ateşin pervanesi olanlar olduğu gibi, ışıktan rahatsız olan yarasalar
da vardı. Ancak, görüşleri, hatta dinleri muhtelif bu insanlar, bir noktada
birleşiyorlardı. İşte o nokta, Allah Resûlü’nün iffet ve ismetini tasdik
noktasıydı.

Bir mânâda biz de o ateşe pervane olanlardanız. Sözümüzü hep O’nun iffet
ve ismeti etrafında dolaştırıp duruyoruz. Bu bir kadirşinaslık da değil; hak gibi,
vecibe gibi, umumî takdir gibi cebri anlayış ve anlatıştır; ancak, şunu da itiraf
etmeden ve hatırlatmadan geçemeyeceğim: Bu satırların okurları sakın, O’nu ve
O’nun iffetini, benim ifadelerim içinde aramasınlar. Bu mevzuda onlara asıl
rehber, selefin kitaplarıyla, onların tertemiz ve dupduru vicdanları olsun. O
vicdan ki, onda hep Hak görünür. Hakk’ın o en nezih temsilcisi ise, işte ancak
bu vicdanlarla bilinir.

Gönlümüzle beraber vicdanlarımız da, O’na ebedî bir otağdır. O ne ulvî
otağdır ki, onda Nebiler Sultanı ârâm etmektedir. İşte sözün burası, benim için
âdeta bir bam telidir; elimde değil, dert mızrabı dokundukça bana şöyle
dedirir:

Ey Masum Nebi! On dört asır evvel zuhur ettiğin gibi bir kere daha zuhur et.
Arap’ın karanlık dünyasını aydınlattığın gibi, dokuz asırdır dinine hizmet eden



ve bu kudsî vazifenin bayraktarlığını yapan şu asil ve necip milletin iklimine de
uğra, orayı da aydınlat! Ne olur atını mahmuzla, bir de bizim ülkemize gel! İnan
ki yetişen ışık süvarileri artık seni yalnız bırakmayacaktır. Senden görecekleri
tek bir işaret, tek bir tebessüm onların, bütün varlıklarını istihkar etmelerine
yetecektir.

ca. O’nunla Alâkalı İkazlardan Bir Kesit
Kur’ân-ı Kerim’de doğrudan Efendimiz’i muhatap alan bazı ikazlar vardır.

Bu ikazlar, zâhiren O’nun masumiyetine ve günahsızlığına dokunuyor gibi
görünür. Bazı kimseler, “Hata  olmadan böyle ikaz olmaz.” diye düşünebilirler.
Hâlbuki (ısrarla söylediğimiz gibi), bu ikazlar, kat’iyen bir hata ve günaha
matuf varit olmamışlardır. İhtimal Efendimiz’e bazı içtihatlarında en güzel
dururken güzeli tercih etmesinin, O’nun gibi en güzelin temsilcisine
düşmeyeceği dersi verilmiş, ikaz edilmiş ve hatırlatılmıştır.

Bizim, menba suyu dururken, içtihatlarımızla, o ölçüde pâk veya sterilize
edilmemiş bir suya karşı ikaz edilmemiz gibi... Evet nebiler, kevser dururken
zemzem içmenin hatalı olduğu ikazını alabilirler. Biz, ayağımız kayıp da
gayyaya yuvarlanırsak –Allah korusun!– itap görürüz. Onlar ise, aynı itabı,
semalarda yüzerken yer değiştirmeden ötürü bile alabilirler. Onun için,
kat’iyen bir nebiyi, bizim dünyamıza göre değerlendirip, hakkında hüküm
vermemiz doğru değildir. Onlar ki saraya alınmış, huzurla müşerref olmuş
insanlardır. Dışarıda kalmış, bahçe kapısına dahi yanaşamamış insanlarla nasıl
bir olur ve nasıl aynı terazide tartılabilirler? Dışarıdakinin tebessümü bile
sadakadır. Huzurdakinin tebessümü ise isâet olabilir. Evet ölçü ve kıstaslar
tamamen farklıdır. Dolayısıyla, Kur’ân-ı Kerim’de Efendimiz’e yöneltilen
ikazları da, bu açıdan değerlendirmek icap eder.

Nelerdir bu ikazlar? Ve Efendimiz bu gibi ikazlara niçin muhatap alınmıştır?
Şimdi, sırasıyla bu hususlara temas edip ve ikaz gibi görülen bu türlü hitapların
alt yüzündeki iltifatı ve günah gibi görünen ameldeki sevap ve fazileti beraber
mütalâa etmeye çalışalım. Sonunda da, O’na: “İffet ve ismette de senin eşin ve
menendin yoktur.” deyip, bir de ismet açısından nübüvvetini ilan edelim.

cb. Kur’ân’da Efendimiz’e Yapılan İkazlar ve Onların Perde
Arkası
Bedir Esirleri
Bedir esirleri münasebetiyle nazil olan şu âyet, Efendimiz için bir ikaz gibi



görünür. Âyet şöyle demektedir:

ّللاَو ُهٰ َایْنُّدلا  َضَرَع  َنوُديِرُت  ِضْرَْألا  ِيف  َنِخْثُي  ىَّتَح  ىَرْسَأ  َُۤهل  َنوُكَي  َْنأ  ٍّيِبَِنل  َناَك  اَم 

ْمُتْذََخأ اَۤمِیف  ْمُكَّسََمل  َقَبَس  ّللا  ِهٰ َنِم  ٌباَِتك  َالَْول   ٌمِیكَح ٌزيِزَع  ّللاَو  ُهٰ َةَرِخْٰالا  ُديِرُي 

ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ّللا  َهٰ َِّنإ  ّللا  َهٰ اوُقَّتاَو  اًِبَّیط  ًالَالَح  ْمُتِْمنَغ  اَّمِم  اوُلُكَف   ٌمیِظَع ٌباَذَع 

“Yeryüzünde savaşırken, düşmanı tam yere sermeden esir almak, hiçbir
peygambere yaraşmaz. Geçici dünya malını istiyorsunuz, hâlbuki Allah (celle
celâluhu), ahireti kazanmanızı ister. Allah güçlüdür, Hakîm’dir. Daha önce
Allah’tan verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldıklarınızdan ötürü size büyük bir
azap erişirdi. Elde ettiğiniz ganimetleri temiz ve helâl olarak yiyin;
Allah’tan sakının, doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder.”636

Nebi esir sahibi olamaz. Eski peygamberler de olmamışlardı. Esir sahibi
olamayınca esirler üzerinde ne gibi bir tasarrufta bulunacaktır?

Nebi, ayaklarını yere sağlam basacağı, desteksiz ve kendi kendine ayakta
duracağı, kendi olarak varlığını sürdüreceği, birine dayanmadan, dava ve
düşünce olarak kendini ispat edip anlatacağı âna kadar, böyle yapmamalıydı.
Yani, esirleri kurtuluş fidyesi  mukabilinde dahi salıvermemeliydi. Belki
bununla mü’minlerin bellerinin doğrultulması sağlanmalı, onların
muvazenedeki yerlerine ulaşma hızları artırılmalı ve tam bir güç olma
hedeflenmeliydi.. zaten senin müstesna tabiatının temayülü de bu istikamettedir.
Zira, senin dünyaya ait tek tutkun dünyada dini ikame etmektir. Yanındakilerin
duygu ve düşüncesi de budur. Evet, ortada bir tasarruf var; bu daha iyi de
olabilirdi. Yani sizin yaptığınız hasen ise, bir de bu işin ahseni var. Allah
(celle celâluhu) da işte onu istemektedir.

Eğer sebkat etmiş bir yazı, size itap etmeyeceğime dair bir hüküm ve onların
işledikleri bu fiil sebebiyle, onlara azap etmeyeceğim şeklindeki kaderî bir
tespit olmasaydı, size bir azap dokunabilirdi. Fakat, böyle bir hüküm, böyle bir
yazı ve böyle bir tespit olduğu için artık size azabın dokunması söz konusu
değildir.

Allah Resûlü, Bedir’de düşmanı tersyüz edip hezimete uğratınca,
mü’minlerin gönlüne serin bir su serpilmiş oldu. Bu, âdeta onların gönlündeki
15 senelik yangını söndürmeye yetmişti. Çünkü, bu 15 senelik zaman zarfında,
kâfirlerden görmedikleri haksızlık, zulüm ve ızdırap kalmamıştı. Evvelâ,
canları kadar sevdikleri Mekke’den ayrılmış, Medine’ye gelmişlerdi. Fakat bu
dahi Mekke müşriklerini tatmin etmemiş, şimdi de onların bu yeni vatanlarına



taarruz etmeye başlamışlardı. Mü’minler her şeyi sinelerine çekiyor ve
mukabelede bulunmuyorlardı. Bedir’e kadar, onlar ne yaparlarsa yapsınlar,
mü’minlerin, fiilî mukabelede bulunmaları yasaktı. “Dövene elsiz, sövene
dilsiz kalblerini kırıp gönüllerini darmadağınık edenlere de gönülsüz gerek.”
diyor ve bu ölçü içinde hareket ediyorlardı.

İşte Cenâb-ı Hak, şimdi onlara da izin vermişti.637 Artık mü’minler de, fiilî
mukabelede bulunabilecekler.. ve en azından kendilerini müdafaa
edebileceklerdi. Bedir, ilk kavgaydı. Müslümanlar muzaffer olmuş ve
hasımlarını da esir etmişlerdi. Aynı zamanda böyle bir hâdise ilk defa  vuku
buluyordu. Bu, hakkında ilâhî bir açıklama olmayan her meselede olduğu gibi
Allah Resûlü, bu meselede âdetleri üzere istişare etmişlerdi. Esirlere ne
yapılması gerekiyorsa, bu, meşveret yörüngeli olacaktı.

Evvelâ, kendisinin ruh hâli ve Kur’ân’ın O’na talim ettiği ahlâk gereği, İki
Cihan Serveri, bu esirlerin affedilmesine taraftardı. Çünkü şimdiye kadar
Kur’ân-ı Kerim hep O’na:

َ لیِمَجْلا َحْفَّصلا  ِحَفْصا  َىِلإ :Sen şimdi hoşgörüyle muamele et.”638 ve“ فَ ُعْد  ُا
ِةَنَسَحْلا َِةظِعْو  َمْلاَو ِةـَمْكِحْلِاب  َك  ِّبَر ِلِیبَس   “Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve

güzel öğütle davet et.”639 demiş ve O’nu bu yola sevk etmişti.
Affetme, O’nda bir karakter ve bir tabiat hâlini almıştı. Öyleki Allah

Resûlü’nü, bu asil duygudan ayrı düşünmek mümkün değildi. Mümkün değildi,
çünkü bizzat Kur’ân, O’na: ٍ میِظَع ٍقـــُلُخ  َىلََعل  ََّك  ِنإَو  “Sen en yüce ahlâk
üzeresin.”640 diyordu. Herkesin ahlâktan belli bir nasibi vardır. O ise küllî
ahlâkın vârisidir. Zira Efendimiz, Allah ahlâkıyla ahlâklanmış olmanın
doruğundadır. O ahlâk, Kur’ân’ın satır, sayfa ve sûrelerinden fışkırmaktadır.
Böyle bir ahlâkı tam temsil eden müşahhas örnek ise Hz. Muhammed
Aleyhisselâm’dır.641 O’ndaki af ruhuna şu hâdise adesesiyle bakın ki, Mekke’yi
fethettiği gün, o güne kadar kendisine kan kusturanlara O, âdeta kızılcık şerbeti
ikram etmiş: َمْوَیْلا ُمُكَْیلَع  َبيِرَْثت  Bugün kınama yoktur!” 642 demiş.. ve“ َـال 
ardından da umumî af ilan etmiştir.643

O’nun kendi ruh hâli ve kendi kanaati, daima af tarafındadır. Bununla
beraber meseleyi istişare eder. Önce Hz. Ebû Bekir’e (radıyallâhu anh)
kanaatini sorar. Ondan şu cevabı alır: “Yâ Resûlallah, bunlar senin kavmin,
kabilen ve senin milletindir. Gerçi sana ve Müslümanlara etmedik kötülük
bırakmadılar. Fakat sen, af yolunu tutar ve bunları affeder, boyunlarını vurmaz



ve bunları serbest bırakırsan, gönüllerini kazanır ve bunların hidayete ermesine
vesile olursun. Benim kanaatim, bunların affedilmesi yönündedir.”

Allah Resûlü bir de Hz. Ömer’e (radıyallâhu anh) sorar. O ise şu cevabı
verir: “Yâ Resûlallah! Şu anda elimizdeki esirler, Mekke’nin ileri gelenleridir.
Bunlar öldürülürse, bir daha küfür, belini doğrultup bizim karşımıza çıkamaz.
Dolayısıyla bunların öldürülmesi gerekir. Hatta, her müslümana, kendi yakınını
ver, onu bizzat o öldürsün. Ver Akîl’i, Ali (radıyallâhu anh ) öldürsün..
Abdurrahman’ı ver, babası Ebû Bekir (radıyallâhu anh) öldürsün. Falan
akrabamı da bana teslim et, onu da ben öldüreyim.”644

Kanaatler belli olmuştur. Sıddîk, esirlerin salınmasına, Faruk ise
öldürülmesine taraftardır. Ve Allah Resûlü, önce Hz. Ebû Bekir’e (radıyallâhu
anh), sonra da Hz. Ömer’e (radıyallâhu anh) teveccüh eder ve şöyle buyurur:

ِيناَصَع ْنَمَو  يِّنِم  ُهَّنِإَف  يِنَعَِبت  ْنَمَف  َلاَق : َمیِھاَرِْبإ   ِلَثَمَك  ٍرْكَب  َابَأ  َاي  ََكلَثَم  َِّنإو 

َكُدَابِع ْمُھَّنِإَف  ْمُھْبِّذَعُت  ِْنإ  َلاَق : ىَسیِع  ِلَثَمَك  ٍرْكَب  َابَأ  َاي  َكُلَثَمو  .ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َكَّنِإَف 

ُمِیكَحْلا ُزيِزَعْلا  َتْنَأ  َكَّنِإَف  ْمَُھل  ْرِفَْغت  ِْنإَو 

“Yâ Ebâ Bekir! Sen aynen atam Hz. İbrahim’e (aleyhisselâm) benziyorsun.
(Nasıl ki, kavmi ona her türlü kötülüğü yapmış, hatta onu ateşe atmıştı.
Hâlbuki o ellerini kaldırıp Rabbine) şöyle dua etmişti:

ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َكَّنِإَف  ِيناَصَع  ْنَمَو  ّيِنِم  ُهَّنِإَف  يِنَعَِبت  ْنَمَف 

‘Rabbim! Kim bana tâbi olur uyarsa o bendendir. Kim de bana isyan eder
yüz çevirirse, (ne diyeyim) Sen Gafûr ve Rahîm’sin.’645

Ve yine sen İsa’ya (aleyhisselâm) benziyorsun. (Kavmi, ona her türlü eza ve
cefayı reva gördü. Hâlbuki onun duası da şuydu): ‘Rabbim! ‘Eğer onlara azap
edersen, onlar Senin kulların. Eğer affedersen, Azîz Sensin, Hakîm
Sensin.’646”647

Bir gün Allah Resûlü, aynen bu sözleri tekrar eder ve şöyle der: “Havzın
başında, oraya gelmekte olan bir grup insanın, su başından kovulan develer
gibi kovulduklarını görürüm ِيباَحْیــَصُأ ِيباــَحْیَص  ,Ashabçıklarım‘ ُأ
ashabçıklarım!’ der Allah’a yalvarırım. O zaman bana اوُثَدَْـحأ  اَم  يِرْد  تَ َال 

َكَدْعَب  ‘Sen onlardan ayrıldıktan sonra, onların neler karıştırdıklarını
bilmiyorsun.’ denir. Ben artık ne diyeyim, salih kul İsa (aleyhisselâm) gibi
derim: ‘Eğer azap edersen onlar Senin kulların. Eğer affedersen, Gafûr
Sensin, Hakîm Sensin.’”648



Hz. Ebû Bekir Allah Resûlü’nün ilk çırağıdır. Düşüncesi, yapısı aynen Allah
Resûlü’ne benzemektedir. Bu benzeyiş onların kararlarında da hissedilecek
şekilde barizdir.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Hz. Ömer’e (radıyallâhu anh)
döner, diğer ulü’l-azm iki nebiye benzetir: ِّب َر َلاَق : ٍحوُن  ِلَثَمَك  ُر  َمُع َاي  ََكلَثَم  َِّنإ  َو

اًراَّيَد َنيِِرفاـَكْلا  َنِم  ِضَْرأ  ْ لا َىلَع  ْرَذـَت  Yâ Ömer! Sen de Nuh (aleyhisselâm)“ َال 
gibisin ki, O şöyle demişti: ‘Rabbim, yeryüzünde bir tek kâfir dahi
bırakma.’649 Ve sen aynı zamanda Musa (aleyhisselâm) gibisin ki O da şöyle
demişti اُوََري ىَّتَح  او  ُ نِمْؤُي َالَف  ْمِِھبوُل  َىلَع قُ ْدُدْشاَو  ْمِھ  ِ لاَوَْمأ ۤى  َلَع ْسِمْطا  اَنَّبَر 

َمِیلَْألا َباَذـَعْلا   ‘Rabbimiz! (Firavun ve taraftarlarının) mallarını yok et,
kalblerini sık; çünkü onlar, can yakıcı azabı görmedikçe inanmazlar.’650”651

Her iki peygamber de kavim ve kabilelerinin ve diğer Allah düşmanlarının
nice eza ve cefasına sabretmişlerdi ama onlardaki inat ve temerrüdün, her gün
biraz daha arttığını ve bir türlü durmak bilmediğini görünce, her iki peygamber
de, Allah’a (celle celâluhu) yukarıdaki âyetlerde anlatıldığı şekilde
yalvarmışlardı. Celâlî tecellîlere istihkakı olan bu cemaatlerin başında,
mâyeleri celâlî esintilerle yoğrulmuş bu iki büyük temsilci, kalanlara da zarar,
ölenlere de zarar küfür babalarının helâklerini isteyerek, arkada kalacak
küfürzede yetimlere, İslâmî vesâyet hazırlama mülâhazasıyla böyle bir duada
bulunmuşlarsa, hayrı çok bir iş yapmışlar demektir. Onun için de Cenâb-ı Hak,
ezelde verdiği “kahır” hükmünü “lâ yezâl”de infaz buyurarak takdir ve
istihkakla gebertilecek ölüleri peygamber dua ve dileği ile helâk etmiştir.

Nihayet Allah Resûlü, o güne kadarki genel tavrı, yüce ahlâkından
kaynaklanan mülayemeti ve affediciliğiyle karar verdi ki, bu aynı zamanda Hz.
Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) düşüncesi istikametinde karar verme demekti.
“Bunları öldürmeyelim. İslâm’la tanışsınlar ve hakikî hayata kavuşsunlar.” diye
karar verilmişti.

Şimdi; hâdisenin gerisini bizzat Hz. Ömer’den (radıyallâhu anh) dinleyelim:
“Karar verildi. Ben bir iş için oradan ayrılmıştım. Ertesi gün geldiğimde bir de
ne göreyim, Resûlullah ve Ebû Bekir hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar. Sordum: ‘Niçin
ağlıyorsunuz?’ Cevap verecek halleri yoktu. Durmadan ağlıyorlardı. Israr ettim:
‘Söyleyin ben de ağlayayım.’ dedim.” Ve bana Enfâl sûresinin 67, 68 ve 69.
âyetlerini okudu.

İşte o itap görünümlü ikaz âyetleri bu münasebetle nazil olmuştu...”652 Allah



(celle celâluhu), O’na içtihat etme kabiliyet ve selâhiyeti vermişti. O da içtihat
etmiş ve güzeli yakalamıştı. Ama Allah (celle celâluhu), O en güzel kuluna
güzeli yakıştıramıyor ve âdeta, “Sana yakışan en güzeli bulmaktı.” diyordu. Ve
en güzele değil de güzele temayül ettiğinden dolayı, O’nu ikaz ediyordu. Ortada
günah veya hata yoktu. Allah Resûlü, hep güzeller arasında dolaşıyordu.

Evet, meseleyi önce böyle anlamalıdır.. sonra da âyetteki ifade tarzına dikkat
etmelidir ki, bu ifadelerde Allah Resûlü’ne karşı nasıl mütebessim, tatlı ve
yumuşak davranıldığı anlaşılabilsin...

İşte latîf ikaz mesajı: ٌباَذَـع ْمُتْذـََخأ  اَۤمِیف  ْمُكَّسََمل  َقَبَـس  ّللا  ِهٰ َنِم  ٌباَِتك  َـالَْول 
ٌمیِظَع  “Eğer bir kaderî kitapta bu işin böyle cereyan edeceği ve sizin

aldığınız ganimetleri kullanacağınız yazılmasa idi, size azap dokunurdu..”653

Arapça’da “ ِهِرْیَغ ِدو  ُ جُِول ِءْيَّشلا  ُعاَِنتْم  اِ , ” َالَْول  yani, “Bir şeyin olmasıyla diğer
şeyin olmaması.” mânâsına kullanılır. O zaman âyetin mânâsına iyi dikkat
etmek gerekir. “Eğer sebkat etmiş bir kitap olmasaydı.” demek, ezelde bu
hüküm verilmiş, o hükme göre siz ganimet alacak ve ondan istifade de
edeceksiniz. Demek ezelde verilen böyle bir hüküm, “lâ yezâl”de, haricî vücut
nokta-i nazarından ortaya çıkıyordu.

O hâlde Allah (celle celâluhu) ganimet ve esirleri –ki esirler de ganimete
dahildir– içtihattan sonra da, haram kılmayacaktı ama her şey bir imtihan
çizgisinde cereyan ediyordu. Hz. Âdem meselesinde olduğu gibi, daha sonra
olacak bir hâdise, vaktinden evvel öne çekilmiş ve o mevsim itibarıyla
“ahsen”in yerine “hasen” ikame edilmişti ki, Bedir aşıldıktan sonra zaten öyle
olacaktı. Zannediyorum, başka bir âyetteki şu hüküm de bu düşünceyi
destekliyor:

ّنَم اً اَِّمإَف  َقَاثَوْلا  اوُّدُشَف  ْمُھوُمُتْنَخْثَأ  اَِۤذإ  ىَّتَح  ِباَِقّرلا  َبْرَضَف  اوُرَفَك  َنيِذَّلا  ُمُتیَِقل  اَِذإَف 

ِْنكٰلَو ْمُھْنِم  َرَصَتْنَال  ّللا  ُهٰ ُءاََۤشي  َْولَو  َِكلٰذ  اَھَراَزَْوأ  ُبْرَحْلا  َعََضت  ىَّتَح  ًءاَِۤدف  اَِّمإَو  ُدْعَب 

ْمَُھلاَمَْعأ َّلِضُي  َْنلَف  ّللا  ِهٰ ِلِیبَس  ِيف  اوُِلتُق  َنيِذَّلاَو  ٍضْعَِبب  مُكَضْعَب  َوُلَْبِیل 

“Savaşta, inkâr edenlerle karşılaştığınızda boyunlarını vurun. Sonunda
onlara üstün geldiğinizde onları esir alın; savaş sona erince, onları; ya
karşılıksız ya da fidye ile salıverin. Allah dilemiş olsaydı, onlardan başka
türlü de öç alabilirdi, bunun böyle olması, kiminizi kiminizle imtihan etmek
içindir. Allah, kendi yolunda öldürülenlerin işlerini boşa çıkarmaz.”654 Sanki
Efendimiz, o anda Allah’ın (celle celâluhu), daha sonra bildireceği bu hükmü



sezmiş gibidir. Fakat, bu hüküm daha sonra bildirileceği için onu öne alma
hasen, hükmü beklemek ise ahsendi.

Ayrıca, Efendimiz, başkalarına verilmeyen ve sadece kendisine has kılınan
beş şeyi sayarken bunlardan biri olarak ganimetin helâl kılınmasını da sayar.655

Bedir ’e kadar helâl olmayan ve daha önceki peygamberler için de helâl
sayılmayan ganimet, o gün Müslümanlara helâl olacaktır. Ve tam bu işin
arefesinde, Efendimiz’e zâhiren itap gibi görünen böyle bir ikaz gelmiştir.
Bundan başka, hükmün Allah Resûlü’nün içtihadı üzere gelmesi de dikkat
edilmesi gereken bir husustur. İsabeti de adem-i isabeti de sevap olan böyle bir
kararda Allah ahlâkıyla yetişmiş ve bizzat Cenâb-ı Hak tarafından terbiye
edilmiş Allah Resûlü, başka türlü de içtihat edemezdi.. edemezdi; çünkü O’nun
genel ahlâk ibresi, içtihat ettiği noktayı gösteriyordu. Nitekim daha sonra gelen
hüküm de O’nun içtihadı üzere gelmişti.

Ganimetin helâl oluşu, dinî nasslarla sabittir. Aynı zamanda ihlâs ve
samimiyete, cihadın Allah için yapılmasına da mâni değildir. Niye olsun ki,
düşmanla yaka paça olunduktan sonra, onların ellerindeki malî imkânlara el
koymak, düşmanı zayıf, Müslümanları da kuvvetli kılacaktır. Ayrıca ihlâsta o
seviyeye ulaşmamış olanlar için de ganimetin teşvik edici bir yanı vardır ki,
sürekli mücahede edenler onu gaye hâline getirmeme kaydıyle, geçimlerini o
yolla temin edebilirler. Ancak hiç kimse ganimet almaya da zorlanamaz. İsteyen
Amr b. Âs (radıyallâhu anh) gibi davranır ve: “Ben ganimet için müslüman
olmadım.”656 diyebilir. Ne var ki, böyle bir fedakârlık herkesten istenemez.
Zaten, fedakârlık istenmez, yapılır.

B u mevzuu noktalarken, Hz. Âdem’in (aleyhisselâm) memnû meyveye
dokunması meselesinde arz ettiğim bir hususu yeniden hatırlatmak istiyorum:
Nasıl ki, Cenâb-ı Hak, zaten ileride mübah kılacağı memnû meyve ile Hz.
Âdem’i (aleyhisselâm) imtihan etmişti. Zannediyorum ganimet mevzuunda da
aynı durum söz konusu. İleride mübah olacak ganimet, Bedir’den hemen sonra
bir imtihan vesilesi olmuş, sonra da bu mevzudaki esas hükümler bildirilmiştir.
Burada da, esas hükme uygun hareket edilmiş olduğundan, ortada herhangi bir
günah yoktur. Sadece insan fıtratının dünya malına olan meyline dikkat çekilmiş
ve bu meylin aşırı gitmesine fırsat verilmemesi istenmiştir.

Aslında burada verilmek istenen ders ve ikaz bütün Müslümanlaradır. Allah
Resûlü’ne gelince, zaten, ne O’ndan önce ne de O’ndan sonra dünyaya karşı
hiçbir meyli olmamıştır. İkaz, kendisinde dünya meyli olmayan Allah



Resûlü’nün şahsında herkese yapıldı ki, hem ibret alsınlar, hem de rencide
olmasınlar. Burada ilâhî terbiye metodunda, muhatabı ele alırken ne derece
hassas davranıldığına da işaretler bulmak mümkündür.

Tebük Hâdisesi
Tebük, ciddî bir savaş hazırlığı içinde gidilip de, savaş olmadan geriye

dönülen, Bizans’a karşı girişilmiş bir sindirme harekâtı ve savaş buudlu bir
tatbikattır. Tebük’e, ciddî bir savaş olacağı mülâhazasıyla çıkıldı. Onun için de
Allah Resûlü, Müslümanları açıktan cihada davet etti ve bir umumî seferberlik
havasıyla yola çıkıldı. Ancak, bu arada bazı kimseler gelip mazeret beyan etti
ve Resûlullah’tan izin istediler. O da verdi. Bunlar, harbe izinli olarak iştirak
etmeyeceklerdi. İşte Allah Resûlü’ne, görünüş itibarıyla ikaz mahiyetini taşıyan
âyetlerden ikincisi de, bu münasebetle geldi. Âyet O’na şöyle diyordu: ّللا ُهٰ اَفَع 

َنِیب ِذاـَكْلا ََملَْعتَو  اوُق  َدـَص َنيِذَّلا  ََكل  َنََّیب  َتَي ىَّتـَح  ْمَُھل  َتْنِذ  َأ َِمل  َكْـنَع   “Hay Allah
affedesi Nebi, doğrular sana belli olup, yalancıları bilmeden önce niçin
onlara izin verdin?”657 mealiyle verdiğimiz âyetteki َكْنَع ّللا  ُهٰ اَفَع   cümlesi ki
“Allah seni affetsin!” şeklinde verilen bir karşılıkla bakıldığı zaman, işlenmiş
bir günah hissini verebilir ki, bu meal oldukça kaba ve bir o kadar da
dikkatsizcedir. Bu cümleyi kanaatimizce “Affolası!”, “Affa mazhar olası!” veya
âyetin mealinde söylediğimiz gibi: “Hay Allah affedesi!” şeklinde Türkçe’ye
çevirmek, Efendimiz’e karşı âyette dikkat olunan incelik ve nezakete daha
uygundur.

Evvelâ, Cenâb-ı Hakk’ın, âyete böyle bir cümleyle başlaması, tamamen
O’nun gönlünü almak içindir. Saniyen, ikaz edici görünen cümle daha sonraya
bırakılmış.. böylece, her tarafından tebessüm gülleri açan bir hitapla söze
başlanmıştır. Birçok müfessir ve dil üstadı bu âyeti Allah’ın Efendimiz’e bir
iltifatı olarak anlamışlardır.658

Nasıl, canı kadar sevdiği evlâdının, iltifat kabîlinden kulağını çekmek
isteyen şefkat dolu bir baba, o kulağı incitmemek için hassas davranır; hatta
evlâdı bunu ceza zannetmesin diye onun yüzüne tebessüm de yağdırır; öyle de,
rahmetin tebessümleri altında burada da ikaz görünümlü öyle bir iltifat
sezilmektedir.. ve kat’iyen bu ifadede, Efendimiz’e herhangi bir itap söz konusu
değildir.

İhtimal bu âyette Allah Resûlü’ne şu hususlar hatırlatılmak istenmiştir:
Gelen, izin aldı gitti, Sen de bir şey demedin. Biliyorsun ki, o izin alanlar



arasında iç ve dış bütünlüğüne sahip olmayan münafıklar da var. Bunlar
zâhiren müslüman görünüyorlar ama, içlerinde her türlü fitne ve fesat kol
geziyor. Onlara niçin izin verdin? Tekrar be tekrar (bunu teceddüt ifade eden
fiil cümlesinden anlıyoruz) sadakat ve doğruluklarını Sana ispat eden o doğru
oğlu doğrularla; sözleri yalan, vaidleri aldatıcı, sineleri hıyanetle çarpan
münafıklar birbirinden ayrılacaklardı; sen de o münafıkları bütünüyle bilmiş
olacaktın. Sen ki zaten, َناـَخ َنِمُت  ْ ئا اَِذإَو  َفــــَلَْخأ  ََد  عَو اَِذإَو  َبَذــــَك  ََّث  دَح اَِذإ 
“(Münafık) konuştuğu zaman yalan söyler, vaadettiği zaman sözünde
durmaz, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder.”659 sözlerinde
onların çerçevesini çizmiştin. Şimdi de fert fert onların hepsini bilecektin. O,
yine onları bilecekti, ama, af ve mülayemeti sadece onu biraz geciktirdi.

Görülüyor ki, bu hitapta sadece bir hatırlatma var ve kat’iyen itap yok.. itap
olması şöyle dursun bir tebcil, takdir ve sena bile seziliyor. Şunu kabul
etmeliyiz ki, Allah Resûlü, bu âyetle de yine en güzele irşad olunmaktadır.
Çünkü O güzele değil, en güzele yakışır.

Zemahşerî, “Afdan bahsedilen bir yerde, günah da vardır.” der.660 Ancak
Fahreddin Râzî böyle bir tevcihi kat’iyen kabul etmez ve “Belki bizler için
aftan bahsedilen yerde bir günah söz konusu olabilir; ancak enbiyâ için affın
sadece iltifat ifade ettiğini.” söyler.661 Durum böyle olunca bu âyet, baştan sona
Efendimiz’e iltifatla doludur.

Yukarıda da arz edildiği üzere Efendimiz fetanet-i a’zam sahibidir. Neyin ne
olacağını, hangi işin nasıl yapılacağını çok iyi bilir. Burada da o fetanete göre
bir alternatif sunulmaktadır. Şöyle ki: Münafıklar Müslümanlardan tam
mânâsıyla ayrılıncaya dek, izin verilmemeliydi.. ve münafıklar, izinle ayrılıp
gitme gibi masum bir pozisyona sokulmamalıydı. Çünkü onlar, Allah Resûlü
izin vermeseydi de, yine ayrılıp gideceklerdi ve böylece münafık oldukları
açıkça ortaya çıkacaktı.. Cenâb-ı Hakk’ın muradı bu istikametteydi.. ve
Efendimiz’den istenen de böyle bir yaklaşımdı. Gerçi Cenâb-ı Hak, O’na
münafıkları bildiriyor ve Habîbini her şeyden haberdar ediyordu. Ancak onları
bir de böyle tespit etmek ve kıskıvrak yakalamak vardı.

İşte Kur’ân’a göre Allah Resûlü, izin vermekle böyle bir fırsatı kaçırmış.. ve
daha bir sürü afv u muâfât soluklamış oluyordu..

Zaten bu davranış O’nda aranan, O’nda görülen, O’nun genel ahlâkının bir
tezahürüydü: Meselâ O, hayatının hiçbir devresinde perdeyi yırtacak harekette



bulunmamıştı. Ferdî hataları, ferdin kendisini direkt muhatap alarak
söylememişti, şahsı tasrih etmeden, toplum içinde, herkese ibham, ona tembih
ve i’lam esasına göre ifade etmişti. Evet, pek çok müşahhas misaliyle O hep
böyle davranmıştı. Böylece hata giderilmiş, sahibi de rencide edilmemiş
olurdu. İşte bu Efendimiz’in ahlâkıydı. Herkes kendi karakterinin gereğini
yaptığı gibi O da, kendi ulvî seciyesinin gereğini yapıyordu. Bir nebi, asla
perdeyi yırtıp, muhatabının helâkına zemin hazırlamazdı.. hele O, bildiği hâlde
hiçbir kusuru, sahibinin yüzüne vurmaz ve onu mahcup etmeyi düşünmezdi.

Meselâ: Allah Resûlü, ihtimal, teker teker bütün münafıkları ve onlara
reislik yapan insanı biliyordu; ama hiçbir zaman bu durumu fâş etmemişti. Fâş
etmek bir yana, onlara da diğer mü’minlere davrandığı gibi davrandı. Hatta bir
gün münafıklardan biri gelip nedametini bildirdi. İçindeki nifak, tamamen
silinmiş ve hâlis bir mü’min olmuştu. Bu şahıs kendi nedametinden sonra Allah
Resûlü’ne: “Yâ Resûlallah! Benim durumumda olan niceleri var. Sana onları
söyleyeyim mi?” dediğinde İki Cihan Serveri, yine aynı prensiple hareket
etmiş: “Hayır. Bize senin geldiğin gibi gelen için, sana ettiğimiz gibi istiğfar
ederiz; günahında ısrar edeni de Allah’a havale eder, kimseyle aramızdaki
perdeyi yırtmayız.” demişti.662

Evet O, perdeyi yırtmıyor ve onları huzuruna alıp mahcup etmiyordu.
Abdullah b. Übey b. Selûl, O’nun amansız düşmanıydı. Ne var ki hep
müslüman görünüyordu. Allah Resûlü de, onu hep göründüğü gibi görmek
istiyordu. Sonuna kadar da hiç ümidini kesmedi. Ancak Allah (celle celâluhu),
onun hidayetten nasibini kesmişti ve o münafık olarak ölecekti. Ölüm
döşeğinde, üzerinden bu nifak töhmetini atabilmek için Allah Resûlü’ne oğlunu
gönderdi ve O’nun gömleğini istedi. Gayesi, “Eğer münafık olsaydı, Resûlullah
ona gömleğini vermezdi.” dedirtmekti. Ve Allah Resûlü de bunu herkesten iyi
biliyordu. Buna rağmen yine perdeyi yırtmadı ve gömleğini çıkarıp verdi.
Cenaze namazına da iştirak etti.663 Çünkü oğlu da kızı da iyi birer müslümandı.
Allah Resûlü onların hatırına, o münafığın bütün yaptıklarına katlanmıştı.

Yine bu mevzuda, bir fikir vermesi açısından şu küçük misali de arz
edeceğim: Sahabeden biri, kölesini satacaktı. Ancak velâ hakkının kendisinde
kalmasını istiyordu. Hâlbuki İslâm’a göre velâ hakkı, o köleyi kim hürriyete
kavuşturursa, onun olurdu. Din böyle derken bunun aksini söyleme bir cürümdü.
Belki o sahabe, henüz bu mevzudaki dinin hükmünü bilmediği için böyle bir
teklifte bulunmuştu. Hâdise, Efendimiz’e intikal ettirildi. Allah Resûlü yine o



şahsı hedef almadı. Minbere çıktı ve umum halka hitaben dinin bu mevzudaki
hükmünü açıkladı. Sonunda da: َق َتَْعأ ْنَِمل  ُءَـالَوْل  َا  “Velâ, azat edenindir.”
buyurdu.664

Daha bunlar gibi yüzlerce misal göstererek diyebiliriz ki, Allah Resûlü, yüce
ahlâkının gereği hiçbir mücrimin cürmünü yüzüne vurmamış ve hiçbir kimseyi
günahlarıyla mahcup duruma düşürmemiştir.

İşte bu izin meselesinde de, yine O’nun bu ahlâkı rol oynamıştı.. O, perdeyi
yırtmamak için, kendisinden izin almaya gelenlerin esas niyetlerini yüzlerine
vurmamış ve hepsine izin vermişti. Evet, O’nun sinesi çok genişti. O: ْحَرَْشن  ْ َملَأ
َك َرْدَص ََكل   “Sineni açıp ruhuna genişlik vermedik mi?”665 sırrına mazhar bir
Nebiy-yi âlişandı. Münafıklar, kendi karakterlerini ortaya koyup yalan
söyledikleri bir meselede, Efendimiz de, onların ortaya koyduğu yalanlarının
üzerine bir perde çekiyor ve onlara Nebi ahlâkını gösteriyordu. Evet O, ne şanı
yüce bir nebidir ki, Kur’ân, Tevrat ve İncil yarış edercesine O’nun şanının
yüceliğini ilan etmektedirler.

Abese Sûresi
Abese sûresi, ilk bakışta Efendimiz’i ikaz ve O’nu itap ediyor gibi görünür.

Biz, mevzuun tahliline girmeden, herkesçe bilinen yönüyle bu sûrenin nüzulüne
sebep olan hâdiseyi nakledelim. Sonra da âyetlerin ifade ettiği mânâlara dikkat
çekerek, Efendimiz’in masumiyetine gölge düşürülmek istenen bir mevzuda,
yine Allah Resûlü’nün masumiyetinin, nasıl güneş gibi zâhir olduğunu
göstermeye çalışalım.

Allah Resûlü, Utbe ve Ebû Cehil gibi, Kureyş’in ileri gelenleriyle oturmuş
onlara, dini tebliğ ediyordu. O, tam mevzu ile konsantre olmuş, onlara bir
şeyler anlatıyordu ki; gözleri görmeyen Abdullah İbn Ümmi Mektum
(radıyallâhu anh) içeriye girdi ve Allah Resûlü’ne: ّللا ِهٰ َلو  ُسَر َاي  ِينْدِشْر  Yâ“ أَ
Resûlallah, beni irşad et!” dedi. O, bu sözünü birkaç kere tekrar edince, Allah
Resûlü de yüzünü ekşitti ve ona sırtını döndü.. döndü ve biraz evvel
konuşmakta olduğu mevzua devam etti...666 Umumiyetle bu mevzuda anlatılan
nüzul sebebinin hulâsası budur.

Meseleyi, bu anlayış ekseni etrafında çözecek olursak; gelen sahabe eğer
âmâ değil de gören bir insan olsaydı, Allah Resûlü’nün davranışı, hiçbir zaman
ilâhî ikaza mevzu olmazdı. Gelen âmâ olduğu için, Efendimiz’in de, onu
müsamaha i le karşılaması gerekirdi. Onun için de, yüzünü ekşitip ondan yüz



çevirmesi ikaza bâdi oldu.
Bu sathî bakışla varılan hüküm budur. Biraz derinlemesine incelenirse,

hakikatin diğer yüzünü görmek de mümkün olacak ve verilen evvelki hükümde
ne kadar acele edildiği anlaşılacaktır.

Evvelâ, her huzurun kendine göre bir âdâbı vardır. Bu itibarla Allah
Resûlü’nün huzuruna herhangi bir insanın huzuruna varıldığı gibi varılmaz ve
O’nun huzurunda da herhangi bir insanın yanında durulduğu gibi durulamaz.
Nitekim, Kur’ân-ı Kerim’in birçok âyetinde Müslümanlara bu huzurun âdâbı
talim edilmişti. Efendimiz’in yanına ne zaman girilecek, yanında ne kadar
oturulacak667 ve ses tonu nasıl ayarlanacak,668 bütün bunlar mü’minlere bizzat
Cenâb-ı Hak tarafından talim ediliyordu.

Huzur akdi yapıldıktan sonra, aynı şeyler Cenâb-ı Hak için de söz konusudur.
Namaz kılanın önünden geçmemek buna güzel bir misaldir. Bir mü’min, Cenâb-
ı Hakk’ın huzurunda namaza durunca, bir başkası onun huzurunu ihlâl ederek
önünden geçmeye kalksa, Hanefî mezhebine göre o insan ikaz edilir, diğer
mezheplerin bazılarına göre ise, o adamın geçmemesi için mücadele edilir.
Hatta adam geçmekte ısrar ediyorsa göğsüne bir yumruk dahi vurulur.669

Zira, namaz kılan, Sultanlar Sultanı’nın huzurundadır ve O’nunla konuşuyor
demektir. Sıradan iki insan dahi birbiriyle konuşurken, aralarından geçmek
edep dışı bir hareket kabul edilirse, bunun nasıl edep dışı bir hareket olduğunu
varın düşünün? Onun içindir ki Efendimiz “Eğer namaz kılanın önünden
geçen, işlediği cürmün şuurunda olsaydı, kırk sene bekler yine o insanın
önünden geçmezdi.”670 buyurmaktadır. Nasıl ki, Sultanlar Sultanı olan Cenâb-ı
Hakk’ın huzurunda bulunmanın, kendine göre âdâp ve kaideleri var; öyle de, O
Sultan’ın Yaveri’nin huzurunda bulunmanın da kendine göre disiplinleri var.

Efendimiz o esnada ne yapıyordu? İki kalbi katı insanın vicdanlarına,
gönlünün ilhamlarını boşaltmaya çalışıyordu. O ki, insanların hidayeti
hususunda olabildiğince hırslıydı. Kur’ân bu mevzuda O’nu anlatırken “Kendini
öldürme!”671 tabirini kullanıyor. Evet O, inanmayan bir insan gördüğünde,
kendisini bitirip tüketecek şekilde mahzun ve mükedder oluyordu. İşte O, tam
bu atmosfer içinde konuşurken, biri gelip konuşmaya karışıyor ve şerare
yapıyor, mevzuu dağıtıyor ve huzuru işgal ediyordu. Gerçi O’na gelenin bir
meşru mazereti vardı, zira gözü görmüyordu. Hâlbuki Allah Resûlü, şayet
yüzünü ekşitmiş ve yüz çevirmişse (şartlı söylüyorum) en az on tane meşru



mazerete sahipti. Öyleyse, böyle meşru bir zeminde O’nun bu tür davranışını
hata saymak –bununla peygamberi ta’n etmek isteyenleri kastediyoruz– hatanın
ta kendisidir.

Hâdise bu şekilde cereyan etmişse, çözümü ve cevabı bu.. kaldı ki, dünden
bugüne, elimizdeki hadis kitaplarından Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvûd,
Nesâî, İbn Mâce, Ahmed İbn Hanbel’in Müsned’i, Hâkim’in Müstedrek’i gibi
muteber hiçbir hadis kaynağında bu hâdise, tefsirlerde anlatıldığı şekilde
senarize edilerek anlatılmamıştır. Tefsirlerde anlatılan senaryoda,
kahramanlardan biri Efendimiz, diğeri de İbn Ümmi 
Mektum’dur (radıyallâhu anh). İki de figüran vardır: Ebû Cehil ve Utbe.
Hâlbuki, muhakkik tefsirciler, Efendimiz’e gelen şahsın kimliği hakkında çeşitli
isimler ileri sürmüşlerdir. Hatta, gelen şahıs hakikaten âmâ mıdır, yoksa bu bir
mecaz mıdır? Bu dahi kesin değildir. Öyleyse burada mülâhaza dairesini açık
tutmak icap edecektir.

Bu hâdise münasebetiyle, İbn Ümmi Mektum’la (radıyallâhu anh) beraber,
yedi insandan daha bahsedilir ki, cem’an sekiz insan olur ve İbn Ümmi
Mektum’u (radıyallâhu anh) diğerlerine tercih ettirici ve oraya oturmasını
mecbur kılıcı herhangi bir sebep de yoktur. Hatta bu şanlı sahabe –ki İslâm’a
ilk girenlerdendir– Efendimiz onu iki defa Medine’de kendi yerine kâim-i
makam bırakmıştır. Daha sonra da kavî bir ihtimalle Kadisiye’de şehit
olmuştur. Zaten Hz. Hatice Validemiz ( radıyallâhu anhâ) kanalıyla, Allah
Resûlü’ne bir yakınlığı da vardı. Evet, İbn Ümmi Mektum, Hz. Hatice
Validemiz’in (radıyallâhu anhâ) dayısının oğludur.672 Bu itibarla da girdiği bu
mecliste yadırganacak, istiskal edilecek bir durumu yoktur. Âmâ olmasına
rağmen, Allah Resûlü’ne vekâlet ettiğine göre, sözünü, sohbetini bilen bir
insandır.. dolayısıyla da mezkur isimler arasında en son düşünülmesi gereken
bir insandır.

Kim bilir, belki de gelen âmâ, münafıklardandır ve Allah Resûlü de onun
nifakını bilmekteydi. İrşad talebinde samimî olmadığı ve yapılmakta olan bir
irşada mâni olduğu için de Allah Resûlü, yüzünü ekşitmiş ve ondan yüz
çevirmişti ki, bu da, gayet normal bir hareketti. Ancak biz bu tevcihi söylerken,
hâdisenin böyle olduğuna kesin gözüyle bakıyor da değiliz.. evet, böyle bir
iddiamız yok. Ancak, hâdisenin kahramanı olarak İbn Ümmi Mektum’u
(radıyallâhu anh) gösterenlerin de rivayet açısından görüşleri, bizim bu tevcihte
arz ettiğimizden daha kesin değildir. Öyleyse her iki tevcihe de –düşünce âdâbı



gereği– eşit seviyede bakmak gerekir.
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da şudur:
Bazı tefsirciler ََسبَع  v e ىَّلََوت  fiillerinin fâili olarak, Efendimiz’i değil,

Velid b. Muğire’yi kabul ederler. ََسب .fiili Kur’ân-ı Kerim’de iki yerde geçer َع
Birisi bu sûredeki ََسبَع  fiilidir. Diğeri de Müddessir sûresinde geçen ََسبَع
fiilidir.673 Şimdi düşünün; Kur’ân-ı Kerim, bu kelimeyi Müddessir sûresinde,
bir kâfir için kullanmıştır. İster o kâfir, Velid İbn Muğire olsun , isterse bir
başkası. “Yüzünü ekşitti, ekşidi.” gibi tabiri Kur’ân, bir yerde kâfir için
kullanırken diğer yerde nasıl olur da Allah Resûlü için kullanır? O Allah
Resûlü ki, daima mütebessimdir ve dudağından tebessüm hiç eksik
olmamıştır.674

َّى لََوت  fiili için de durum farklı değildir. Kur’ân bu ifadeyi de Firavun için
kullanmakta ve: ُنْوَعِْرف َّى  لَوَتَف  demektedir.675 Gerçi bu fiil, sadece Firavun için
kullanılmamıştır. Ancak, Kur’ân’ın bu üslûpla yaklaşımı hep Firavunlar için
olmuştur.676

Şimdi Kur’ân, nasıl olur da birbiri ardına böyle iki fiille, Habîbullah’ı
anlatmış olur ve bu fiilleri O’na isnat eder? Ve yine nasıl olur da, kâfire
geçirdiği aynı külahı bir de Efendimiz’e geçirir?

Bu son mülâhazayı ileri sürenlerin görüşlerine de bir ihtimal hakkı vermek
gerektir. Bu görüşe göre ََسب ىَّلََوت ve َع  fiillerinin fâili, Efendimiz değil, gözü
mânâya karşı kör olan kâfirdir. Kör gibi gelmiş, Efendimiz’e karşı yüzünü
ekşitmiş, sonra da çekip gitmiştir ki, enbiyâ-i izâmın ismetlerinin tercih
ettiriciliği de nazara alınarak, buna da “muhtemel” denebilir. Ve aslında rivayet
açısından bu düşünceyi nakzedecek bir rivayet de hatırlamıyorum. Siyak ve
sibaka da mânâ uygun düştükten sonra, bu mânâ melhuz olmaması için hiçbir
sebep yok...

Bizim, “muhakkak” ve “muhtemel” diyerek naklettiğimiz bu şeyleri
aktarmadaki maksadımız; Efendimiz hakkında itap ve ikaz adına nazil olan
âyetleri sathî olarak ele alıp, dinin önemli bir kaynağı hakkında yakışıksız
beyanlarda bulunarak, ilâhî referansı hiçe saymak, peygamberlik kredisini, o
krediyi inanarak kullananların nazarında esassız, zayıf ve alternatifli gibi
göstermelere karşı, o me’hazin kudsiyyetini bir kere daha ilan ve i’lamdır.
Yoksa inananlar O’nu, Allah indindeki gerçek değeriyle çok iyi biliyorlar.

Evet, O, müstesna bir insandı. Allah’ın (celle celâluhu), O’nunla müstesna



bir kuşakta bir diyaloğu, bir konuşması vardı. Allah (celle celâluhu)
vahyediyor, O da bu ilâhî mesajı alıp tebliğde bulunuyordu. O’nun bu
hususiyetini emniyetini, ismetini, Cenâb-ı Hak, devamlı korudu. Bir borç, bir
hak, bir vecibe ve en azından bir vefa borcu olarak bizim de korumamız icap
eder. Gösterdiğimiz heyecan ve tahâlükün ana sebebi budur. Günümüzde, O
kâmet-i bâlâyı herhangi bir insan gibi değerlendirip, tenkit masasına yatırmak
isteyen haricî ve dahilî, gizli ve açık bir sürü ne idüğü belirsiz insan var..
O’nun ismet ve iffetini, kendi namus ve şerefimizden daha üstün bilerek,
korunması, müdafaa edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Ancak, gücümüzün sınırlı olduğunu da biliyoruz. Evet, dünden bugüne O’nun
etrafında kıyametler koparmaya çalışan her din ve iman düşmanıyla, bilerek
veya bilmeyerek onlara maşalık yapanlarla, her seviyede cedelleşmeye
imkânlarımız yeterli değil. Değil, çünkü onlar, tahrip yapıyor, biz ise tamir;
onlar korkunç dünya medya gücünü kullanıyor; biz ise bu mini neşir
vasıtalarını.. ancak ilim ve akıl planında, onlar her zaman ve devirde mağlup
düştükleri gibi, bundan sonra da aynı kaderi yaşamaya devam edeceklerdir.
Zira yaptıkları, güneşi balçıkla sıvamaktan farksızdır. Gerçi, onların her
istifhamına teker teker cevap veremiyoruz... Aslında bu şart da değil.
Büyüklerimiz, bu gibi durumları çok güzel vecizelendirmiş ve şöyle
demişlerdir: “Her havlayana bir taş atsam, yeryüzünde taş kalmazdı.” Biz de,
aynı şeyi bir kere daha tekrar ederiz.

Burada önemli bir hususu daha hatırlatmadan edemeyeceğim. Aslında arz
edeceğim konu da yine bir “müşir” lambası ve bir ibre gibi tirtir titreyerek
O’nu göstermektedir.

Efendimiz, ötelere ait verdiği haberler ve istikballe alâkalı söylediği şeyler
de, âdeta günümüzü görmüş ve öyle söylemiş gibidir. Buyururlar ki, “Ahir
zamanda bir duman zuhur edecek. Bu duman kâfirleri öldürecek mü’minleri
de zükkâm (nezle) yapacaktır.”677 Hak ve hakikati kabul etmeyen maddeci
felsefe, ilhad ve küfür dünyasının insanını, mânâ planında öldürdü;
Müslümanlar arasına da şüphe ve tereddüt soktu. Bugün elde mendil, burnunu
silenlerin durumu ve mahiyeti bundan ibarettir.

Arapça’yı bilmediklerinden ve dilin inceliklerine vâkıf olmadıklarından
dolayı, bu cehaletlerini bir urba ile örtmeye çalışan ve “Bize meal yeter, hadise
ne lüzüm var!” gibi hezeyanlar savuran günümüzün insanının vaziyetini, bilmem
ki bundan daha güzel resmetmek kabil olur muydu..? Bu mesele görüldüğü



kadar basit de değildir. Ebû Cehillerle, Utbelerle, Şeybelerle başlayan.. Batılı
müsteşr ikler le devam ettirilmeye çalışılan.. Goldziherlerle sözde
ilmîleştirilen.. Volterlerle piyesleştirilen bu küfür senaryosu, evet başka
dünyalarda hazırlanıyor ve sokakta gezen içimizdekilere de figüranlığı
yaptırılıyor. Ya bir cehalet, ya şöhret düşüncesi veya ellerine tutuşturdukları,
beş kuruşluk menfaatle, onlara “Bir görünün.” diyorlar, onlar da verilen emri
yerine getirmek için bu çirkin senaryoda figüranlık yapıyorlar. “Bize Kur’ân
yeter. Her şey tercüme ile halledilir. Arapça bilmeye ne lüzum var? İnsan
sadece meal okumakla da müçtehit olabilir.” Bu ve benzeri sözler, hazırlanan
daha büyük bir senaryonun, sahneye sürülmüş küçük bir iki sahnesi ve bu
sahnede bir iki figürana söylettirilen sözlerdir. Tabiî, bunun ardında, koca bir
küfür dünyası, zemin yoklaması yapmaktadır. Müsait zemin bulduklarında –
bulamasınlar inşâallah– söyleyecekleri, bugünkü söyledikleriyle de sınırlı
kalmayacaktır.

Bu itibarla, sahabenin, Efendimiz’e karşı gösterdiği saygıyı diriltmeye, her
zamandan daha çok muhtacız. Muhtaç olduğumuz bu hususu, bir şuur ve bizden
ayrılmaz bir karakter hâline getirebilmek için de, Allah Resûlü’nün ismet ve
emniyetini çok iyi bilmemiz ve aksine, zerre kadar ihtimal vermeyecek ölçüde
kabullenmemiz gerekmektedir.

Sahabe diyor ki: “Biz Allah Resûlü’nü dinlerken, başımızda kuş var da onu
kaçırmak istemiyormuşuz gibi gayet dikkatle dinlerdik.”678 Hz. Ebû Bekir
(radıyallâhu anh) ve Hz. Ömer’in (radıyallâhu anh), Allah Resûlü’nün
huzurunda konuştukları, çok mahdut ve sınırlıdır. Zira onlar, vahiyle müeyyet
bir Nebi’nin huzurunda bulunduklarının şuurundadırlar. O’nu dinlemek,
Mütekellim-i Ezelî’yi dinlemek gibidir. Çünkü gelen vahiy, Allah Resûlü’nün o
tertemiz vicdanından ve dupduru gönlünden, aynen, geldiği nezahetiyle
aksetmektedir. Bu itibarla da O’nu bilenler, O’nun karşısında sadece susar ve
O’nu dinlerlerdi. Söz Sultanı’nın yanında söylenen sözler, kim tarafından
söylenmiş olursa olsun baş yarar. Bizler de, sahabe anlayışına ulaştığımızda
aynı şeyleri yapacak ve sadece O’nu ve O’nun lâl-ü güher sözlerini
dinleyecek.. ve asırlık dertlerimize, bunlarla çare bulmaya çalışacağız.

O’nun sözlerine karşı saygısızlık ve sünneti inkâr, küfre doğru uzatılmış bir
köprüdür. O köprünün üzerinde dolaşmayı âdet hâline getiren ve orada gezip
duranlar, bugün olmasa da yarın, Hz. Muhammed Aleyhisselâm’ın silkinden ve
dairesinden kopar, Ebû Cehillere iltihak ederler.



Bu şekilde düşünce tarzı çok tehlikeli, bu tehlikeyi bertaraf etmenin yolu da,
bütün yönleriyle Allah Resûlü’nü bilip tanımaktan geçmektedir ki, O’nun en
mühim yanlarından biri de, hiç şüphesiz O’nun masumiyetidir. Din, bütünüyle
âdeta O’nun masumiyetiyle bütünleşmiş gibidir. Orada bir gedik açmak, dinde
en büyük tahribe tevessül mânâsınadır. Onun içindir ki bu mevzu üzerinde
hassasiyetle durma lüzumunu duyduk.

Sakîflilerin Teklifi
Efendimiz’i ikaz mahiyetinde görünen bir başka âyet de şudur:

َكوُذَخَّتَال اًِذإَو  ُهَرْیَغ  اَنَْیلَع  َيِرَتْفَِتل  َكَْیِلإ  اَۤنْیَحَْوأ  يِۤذَّلا  ِنَع  ََكنوُِنتَْفَیل  اوُداَك  ِْنإَو 

َفْعِض َكاَنْقَذََأل  اًِذإ   ًالِیلَق اًئْیَش  ْمِھَْیِلإ  ُنَكَْرت  َتْدِك  ْدََقل  َكاَنْتََّبث  َْنأ  َۤالَْولَو   ًالِیلَخ

اًریَِصن اَنَْیلَع  ََكل  ُدَِجت  َّمُث َال  ِتاَمَمْلا  َفْعِضَو  ِةَایَحْلا 

“Seni, sana vahyettiğimizden ayırıp, bize karşı başka şeyi uydurman için
uğraşırlar. O zaman güya seni dost edinecekler. Sana sebat vermemiş
olsaydık, andolsun, az da olsa onlara meyledecektin. O zaman sana, hayatın
da, ölümün de kat kat azabını tattırırdık. Sonra bize karşı bir yardımcı da
bulamazdın.”679

Sakî f kabilesi, O’ndan Müslümanlığın bedeli olarak imtiyaz istiyordu.
Bunlar, Allah Resûlü’ne müracaatla, kendilerinin bazı vecibelerden muaf
tutulmalarını talep ettiler. Eğer, başkaları böyle bir imtiyaza itiraz edecek
olursa, Efendimiz’e getirdikleri basit ve çocuksu teklife göre Allah Resûlü,
“Rabbim bana böyle emretti.” diyecektir.680 İşte âyetler, onların durumunu ve
onlar karşısında Allah Resûlü’nün takındığı bir kesin tavrı ortaya koymaktadır.
Ve, ısrarla söylüyoruz ki, bu âyetlerde de Efendimiz’in ismetine ve
günahsızlığına gölge düşürecek tek bir ifade, tek bir nokta dahi yoktur.

Onlar, Allah Resûlü’nü baştan çıkaracakları zan ve zehâbına kapılarak
çocukça bir maceraya girmişlerdi. Vahyin ve nübüvvetin ne demek olduğunu
bilmeyen bu nâdanlar, kendi kendilerince kurdukları hayal ürünü senaryolarla,
bu kadar insanların hidayetine ve İslâm dinine girmelerine arzu ve istekli olan
bir insanın, elbette bizim İslâm’a girmemizle alâkalı bu teklifimize de “Hayır!”
demez ve hidayetimiz hatırına, bizi bir kısım sorumluluklardan muaf tutar
kuruntusuna kapılmışlardı.

Bu onlara ait bir beklenti idi. Allah Resûlü’ne gelince O’nun aklından değil
hayalinden dahi böyle bir taviz geçmemişti ve geçmezdi de. Din, bir bütündür.



Onu bölüp parçalamak, sonra ona yine din demek mümkün değildir. Efendimiz,
nübüvvetinin ilk günü kendisini dinleyenlere ne dediyse, son günü de aynı şeyi
söylemiştir. O bir istikamet insanıdır. İslâm da zaten, insanları istikamete sevk
etmek için gelmiştir. Onda tenakuz ve birbirini yıkan hükümlerin bulunması
düşünülemez! Böyle bir düşüncenin, ilimle, mantıkla uzaktan yakından alâkası
yoktur.

Böyle bir teklifi değil Efendimiz, Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) dahi kabul
etmemiş ve irtidat hâdiselerinde; namaz kılarız, fakat zekât vermeyiz diyenlere
harp ilan etmiştir.681 Demek oluyor ki, bu âyette Efendimiz’e hata adına isnat
edilen hiçbir şey yoktur. Âyette anlatılan, kendini bilmez bir kısım insanların,
Allah Resûlü’yle, uzaktan yakından alâkası olmayan, kendi düşünce ve kendi
kuruntularıdır. Efendimiz ise, onların bu düşüncelerinden münezzeh ve
müberradır.

İkinci âyette ise: ًالِیلَق اًئْیـَـش  ْمـِھَْیل  ِإ ُنـَكَْرت  َتْدـِك  ْدــَق  َكاــــَنْتََّبث َل َْنأ  ۤا  َلْو َلَو
denilmektedir. Bunun mânâsı şudur: “Eğer Biz seni yüce ve yüksek dağlar gibi
tespit etmeseydik, evet, aynen o dağlar gibi, hakikatin içine bu kadar gömülü
bulunmasaydın, az da olsa bunlara meyledebilirdin.”682

Farzımuhal çerçevesi ve şartı içinde söylenen bu söz, esasen Efendimiz’in
yüce kametini göstermesi bakımından ele alınmalıdır. Demek ki, Allah Resûlü,
öyle sağlam bir iman zeminine oturmaktadır ki, O’nun bulunduğu yerde bir
zemin çökmesinden bahsetmek mümkün değildir.

Eğer O, –farzımuhal– nübüvvetle serfirâz olmayan, mücerret bir ideal ve
aksiyon adamı olsaydı, kendisine dehalet etmek isteyen bu insanların
düşüncelerine mümâşat ve mülayemet gösterebilir ve onları kendine bağlamaya
çalışabilirdi. Çünkü insan fıtratında bu türlü zaaflar vardır. Fakat, Allah
Resûlü, her türlü zaaftan korunmuş bir Nebi’dir. İnsanları kendine değil,
Allah’ın (celle celâluhu) dinine bağlamaya çalışmaktadır. Dini bütünüyle kabul
etmeyen bir insanın, dine bağlanmasından söz edilemeyeceğine göre, Allah
Resûlü onlara niçin taviz versin ve onların hatırına dinin ahkâmını niye
değiştirsin? Hem O, sadece Cenâb-ı Hakk’ın emir ve yasaklarını tebliğ eden
bir elçidir. Hükmü veren, emir ve yasakları koyan doğrudan doğruya Allah’tır
(celle celâluhu).

“Onlara meyledebilirdin.” ifadesinden şu mânâları anlamak da mümkündür:
Eğer, Biz seni tespit edip, bütün davranışlarını vahyin kontrolü altına



almasaydık, sen de, başkaları gibi, dini tebliğde akıl ve mantık yolunu tutup
gitmiş olsaydın, senin de şöyle düşünmen ihtimal dahilindeydi: Ben, bunları
böylece kabul edeyim; sonra da onları yavaş yavaş dine ısındırır, tam ve kâmil
mü’min olmalarını sağlarım.

Evet, senin aklından kat’iyen böyle bir düşünce geçmiş değildir; ancak böyle
bir düşünceye meyletmemen, Bizim tespitimiz sayesindedir. Biz, seni bir an
dahi kendi başına bırakmış değiliz ki, sen böyle bir düşünceye meyletmiş
olasın..

Bir diğer mânâ da şudur: Sen, cibilliyet itibarıyla, onların hidayetine karşı
çok hırslısın. Onlar inanmıyorlar diye nerede ise canına kıyacaksın.

Sen ki sinesi herkese açık bir insansın. Onlara da sineni açmak istemen,
senin bu engin şefkatinin muktezasıdır. Sende böyle bir sine ve böyle bir şefkat
varken, onların hidayeti adına, getirdikleri teklifi kabul eder ve onları hidayet
kapısından geri çevirmezdin. Fakat Biz sana bütün duygularında istikamet ve
ölçü verdik. Böylece seni ifrat ve tefritten korumuş olduk. Şefkatin ifratı, seni
onlara meylettirebilirdi; fakat Bizim korumamız sayesinde sen, onlara
meyletmedin. Çünkü senin şefkatin ölçülüdür. “Kime, ne zaman ve ne ölçüde
şefkatli davranılır?”, bunu sen çok iyi bilmektesin. Onun için sen, merhametini
ilâhî merhametin önüne geçirerek bir sapık düşünceye taviz verecek değilsin...

Mevlâna’ya isnat edilen bir söz var: “Gel! Gel! Ne olursan gel!”
Mevlâna’nın bu sözü, mânâ olarak doğrudur ve esas itibarıyla da Efendimiz’in
fiiliyatından mülhemdir. Allah Resûlü, öyle bir gönüle sahiptir ki, tek bir insanı
bile istisna etmeden, bütün insanların hidayetini istemektedir. Yeryüzündeki
bütün insanlar müslüman olsa ve sadece bir iki insan, bu ilâhi mesaja kapalı
kalsa, Allah Resûlü, onların hidayeti için de tehâlük gösterir ve onlara da bir
şeyler anlatma uğrunda hiçbir fedakârlıktan geri kalmazdı. Evet O, öyle bir
kalbî yapıya sahipti ki; sema kapıları gibi herkese açık bu sine, eğer ilâhî tespit
ve koruma olmasaydı, belki sadece ّللا ُهٰ َِّالإ  َٰه  ِلإ diyenleri de kendi safında َال 
kabul eder ve onları kanatlarının altına almaya çalışırdı. Ama, Allah (celle
celâluhu) O’nun his ve duygularına bir ölçü ve denge koyup, O’nu korumuş ve
kollamıştı. Bu sayede O da, asla hataya düşmemişti.

“Az meylederdin.” demek, meylettin demek değildir. Mümkünü vâki kılacak
hiçbir hâdise yokken, Efendimiz’de böyle bir zaaf aramak, düşünce zaafı olsa
gerek.



Allah (celle celâluhu), ezelde O’nu tespit edip korumuştur. O da, “lâ
yezâl”de asla kaymayacaktır. Çünkü O’nun varlığı, hak ile bütünleşmiş,
hareketleri vahiy ile perçinlenmiş, kalbi de Allah marziyatıyla dopdoluydu.
Böyle bir Sultanlar Sultanı, semalara taht kurmuş otururken, O’nun topuğuna
çamur bulaşacağına ihtimal vermek ya çamurun, ya da semalara taht kurmanın
ne demek olduğunu bilmemektir. Ne diyeyim, Allah (celle celâluhu) böyle sefil
düşüncelere de istikamet bahşetsin!.

Hele âyetin siyakı, yani bu âyetlerden sonra gelen şu âyet, Allah Resûlü’nün
asla onlara meyletmediğini apaçık göstermektedir ki, âyet şöyle buyurur: ِْنإَو

ًالِیل َِّالإ َق َكـَفالِخ  َنوَُـثبْل  اًِذإَو َـال َي اـَـھْنِم  َكو  ُجِرْخُِیل ِضْرْـَألا  َنِم  ََكنوُّزِفَتَْـسَیل  اوُداـَك 
“Memleketinden çıkarmak için, neredeyse seni zorlayacaklardı. O takdirde
senin ardından onlar da çok az kalabilirlerdi.”683

Fakirlere Karşı Tavır
Tenbih buudlu diğer bir iltifat da, Kureyş’in şu müracaatı münasebetiyle

şerefnüzul olmuştu. Kureyş, Allah Resûlü’ne gelerek: “Senin yanında şu fakir
ve miskin insanlar, şu köleler oturuyorlar. Biz, onlarla aynı mecliste
oturamayız. Ya bize hususî bir gün ayır. Ya da biz geldiğimizde onları yanından
uzaklaştır.”684 dediler. Bunun üzerine şu âyet nazil oldu: َنوُعَْدي َنيِذَّلا  ِدُرْط  َالَو َت

ْنِم اَمَو   ٍ ءْيَـش ْنِم  ْمِِھباَسِح   ْ نِم َكَْیلَع  اـَم  ُهَھ  ْجَو َنوُديِرُي  ِّيِشَعْلا  َو ِةاَدَغْلِاب  ْمُھَّبَر 
َنیِِملاَّظلا َنــِم   َ نوـُكَتَف ْمُھَدُرَْطت  ٍءْيَـش فَ ْنـِم  ْمـِھَْیل  َكـِباَسِح عَ  “Sabah akşam,

Rablerinin rızasını isteyerek O’na yalvaranları kovma. Onların hesabından
sana bir sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara bir sorumluluk
yoktur ki, onları kovarak zulmedenlerden olasın.”685

Ayrıca, Kehf sûresinde de aynı mânâyı ifade eden şu âyet vardır:

ُدَْعت َالَو  ُهَھْجَو   
َ

نوُديِرُي ِّيِشَعْلاَو  ِةاَدَغْلِاب  ْمُھَّبَر  َنوُعَْدي  َنيِذَّلا  َعَم  َكَسَْفن  ِْربْصاَو 

ُهاَوَھ َعَبَّتاَو  َانِرْكِذ  ْنَع  َُهبْلَق  اَنْلَفَْغأ  ْنَم  ْعِطُت  َالَو  َایْنُّدلا  ِةَایَحْلا  َةَنيِز  ُديِرُت  ْمُھْنَع  َكاَنْیَع 

ًاطُرُف ُهُرَْمأ  َناَكَو 

“Sabah akşam, Rablerinin rızasını dileyerek O’na yalvaranlarla beraber
olmaya sabret. Dünya hayatının güzelliklerini isteyerek, gözlerini o
kimselerden ayırma. Bizi anmasını kendisine unutturduğumuz ve işinde aşırı
giderek hevesine uyan kimseye uyma!”686

Allah Resûlü, tebliğ vazifesine başladığı andan itibaren, kendisine teslim
olup, bağlanan nice kimseler vardı ki, bunlar fakirdi, yoksuldu. O günün kâfir



düzeni içinde, fakirlik, yoksulluk da bir ayıp ve kusur kabul ediliyordu. Hâlbuki
Allah Resûlü, öyle bir dinle gelmişti ki, o din, üstünlüğü sadece takvaya ve
Allah’tan (celle celâluhu) korkmaya bağlıyordu.687 O dine göre, zenginin fakire
karşı herhangi bir üstünlüğü söz konusu değildi.

Efendimiz, “Cennet dört insana müştaktır.”  buyurmuşlardı.688 Bu dört
insanın hepsi de fakirdi. Ammar fakirdi, Selman fakirdi, Mikdad fakirdi ve Hz.
Ali (radıyallâhu anh) fakirdi. Herkes Cennet’e, Cennet de bu insanlara
müştaktı. Sanki gelsinler diye, günleri iple çekiyor gibiydi. Onlar ki, kalbleri
Allah’a (celle celâluhu) saygı ile dopdoluydu. Gece gündüz Rablerini anıyorlar
ve hep O’nun huzurunda gibi yaşıyorlardı. Onları Allah Resûlü, yanından nasıl
uzaklaştırırdı ki, Allah (celle celâluhu) onları yakınlığa göre programlamıştı.

Bir Nebi ki, Bilal’e (radıyallâhu anh) “Ey siyah kadının oğlu!” diyen Ebû
Zerr’e (radıyallâhu anh) “Sende hâlâ cahiliye kalıntısı var.”689 demiş, onu
azarlamış ve ona şu ölümsüz sözlerle nasihatte bulunmuştu:

“Emriniz altında çalışanlar, sizin kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden
yedirin, giydiğinizden giydirin ve onlara güçlerinin üstünde yük yüklemeyin.
Eğer yüklerseniz, onlara yardımcı olun.”690

Bir Nebi ki, tevazu kanatlarını yerlere kadar sermişti. O’nun huzuruna herkes
teklifsiz girip çıkabiliyordu. Zaten O’nun dininin ruhunda da bu prensipler
vardı. Mü’minler zengini-fakiri, kölesi-asili, emiri-hizmetçisi aynı mescitte ve
aynı saflarda durup, kullukta bulunmuyorlar mı? Öyleyse, bu dinin temsilcisi
Yüce Nebi, nasıl olur da sırf fakir oldukları için, bazı insanları huzurundan
kovabilirdi? “Allahım, beni fakir olarak yaşat, fakir olarak vefat ettir,
fakirlerle beraber haşret.”691 diyen bizzat kendisi değil miydi? Bunu diyen bir
insanın fakir dostlarını huzurundan uzaklaştırması düşünülebilir mi? Hayır,
sonsuz defa hayır, Allah Resûlü, hiçbir fakiri  huzurundan kovmadı, onları
meclisinden uzaklaştırmadı.. ve böyle bir düşünceyi, aklının ucundan dahi
geçirmedi.

Bununla beraber O, bir nebiydi. Herkesin hidayetini aynı ölçüde istiyor ve
bekliyordu. Hasen veya zayıf bir hadiste, Hz. Ömer’in (radıyallâhu anh)
İslâm’a girmesi için dua edip yalvardığı rivayet olunur. Hatta bazı rivayetlerde
asıl adı Amr b. Hişâm olan Ebû Cehil de bu duaya dahil edilmiştir.692 Allah
Resûlü bu duasında şöyle demiştir: “Allahım, bu dini Ömer b. Hattab
(radıyallâhu anh) ile teyit buyur, kuvvetlendir.”693



İhtimal ki, Allah, Habibi’ne ileriye matuf çok hakikatleri gösterdiği gibi,
Ömer’in (radıyallâhu anh) yapacağı fütûhatı da göstermişti.. Efendimiz de bunu
bildiği için onun İslâm’a bir an evvel girmesini arzulamış ve dua etmişti. Veya
Allah Resûlü, müstesna firasetiyle, Hz. Ömer’in çehresinde onun İslâm’a açık
olduğunu okumuş ve onun için de dua etmişti.

Kureyş’in ileri gelenlerinin de İslâm’a girmesi, Allah Resûlü’nün en büyük
arzusuydu. Onları defalarca evine davet etmiş, ikramda bulunmuş, gönül ve
kalblerine girmeyi denemişti; ancak, her defasında onun bu arzusuna cevab-ı
red verilmişti. Kureyş’ten her birinin, başında bu tali’ kuşu kim bilir kaç defa
uçmuştu.. ve kim bilir bu tali’sizler ona karşı kaç defa lakayt kalmışlardı..?

O, şimdi bunlardan bir görüşme teklifi almıştı. O’na “Seninle görüşmek
istiyoruz.”, diyorlardı. Acaba İslâm’a girmeye niyetleri var mıydı? Gerçi bu
henüz belli değildi. Ancak, yüzde bir ihtimalle dahi olsa, Allah Resûlü’nü
ümitlendirmişti. Nasıl ki, Hz. Ömer’in (radıyallâhu anh) hidayeti için hırs
göstermiş ve onun İslâm’a girmesiyle gelişen hâdiseler, Allah Resûlü’nün ne
kadar isabet ettiğini ispat etmişti; eğer bu insanlar da İslâm’a girseler, İslâm
fütûhatı adına herhâlde çok farklı şeyler olacaktı.!

Şu kadar var ki, onların getirdiği teklif, İslâm’ın ruhuna zıttı. İşte Allah
Resûlü, böyle bir teklifle geldikleri için onlar adına üzülmüş ve hayıflanmış
olabilir. Çünkü kendisine getirilen bu teklif, daha evvel geçen bütün
peygamberlere de getirilmişti. Onlar, böyle bir teklifi nasıl reddettilerse, Allah
Resûlü de reddedecekti. Fakat üzülmeden de edemiyordu. Kapılarına kadar
gelen hidayeti, bu insanlar, boş bir gurur uğruna tepiyorlardı. İşte Allah Resûlü,
onların bu hüsranına mahzun oluyordu ki, âyet de, O’nu teselli ediyor ve
“Onların hesabından sana bir mesuliyet yoktur.” diyordu.

Efendimiz’in kararı, fakirleri yanından uzaklaştırmama şeklindeydi. Ne var
ki O, diğerlerinin hidayete ermesi için de çareler aramaktaydı. Acaba O, bu
kararında isabetli miydi? Hemen âyet geliyor ve O’na, kararında isabetli
olduğunu haber veriyordu. Zira O, dostlarını kovmama kararındaydı; âyet de
O’na, fakirleri yanından kovma, diyordu.

Bir Hatırlatma
Burada, bir diğer hususa da dikkatinizi istirham edeceğim:
Kur’ân-ı Kerim’de, Efendimiz ve bütün mü’minler muhatap alınarak verilen

yüzlerce emir vardır. Verilen bu emirler ve  getirilen yasaklar, birer hüküm



bildiren ifadelerdir. Yoksa, söylenenlerin aksinin yapıldığını  haber veren
ifadeler değildir. Meselâ, Kur’ân, Efendimiz’e “Namaz kıl, oruç tut, zekât ver.”
der. Bu cümleler birer emir cümlesidir, dolayısıyla da, Efendimiz’in, bunları
yapmamasına karşı getirilmiş birer ihtar kabul etmek doğru değildir. Aynen
bunun gibi, Kur’ân, Efendimiz’e “Fakirleri yanından kovma!” demiştir. Fakat
bu, hiçbir zaman “Niçin fakirleri yanından kovdun veya kovuyorsun!” demek
değildir ki, Allah Resûlü’nün ismet ve günahsızlığına muhalif bir mânâ olsun.
Yani Allah Resûlü’nde, bu emre muhalif hiçbir hareket emaresi  görülmemiştir
ki, bu emir, o emareye binaen gelmiş kabul edilsin. Öyleyse bu emir,
Efendimiz’in içinden geçirdiği kararın doğruluğunu tasdik için gelmiş bir
emirdir ki, Allah Resûlü’nün, hem fetanetini hem de ismetini ilan eder, ele
verir ve kör gözlere de gösterir...

Söylediklerimiz, Kehf sûresinde yer alan âyette, daha açık görülmektedir.
Çünkü Allah, bu âyette, İki Cihan Serveri’ne: “Gece gündüz Rabbini
ananlarla beraber sen de sabret.” demektedir. Sabır, tavır değiştirmemek
mânâsına gelir. Zerre kadar tavır değiştirme söz konusuysa, orada sabırdan
bahsedilemez. Meselâ, bir insan ibadette sabırlı davranır; ibadetten ayrılmaz,
bildiği ölçüde hep ibadet eder. Ve yine bir insan musibete karşı sabreder; gelen
musibet onda bir tavır değişikliği de meydana getirmez ve o insan sanki hiçbir
şey olmamış gibi davranır. Günah karşısında sabretmek de aynı şekildedir.
Günaha girmemek için eski hâlin devam ettirilmesi lâzımdır. Öyleyse,
Efendimiz’e “Sabret!” denirken, “Bulunduğun hâl ve aldığın karar üzere dur.”,
denmek istenmiştir. Bu da Allah Resûlü’nün ilk tavrının, Cenâb-ı Hakk’ın
rızasına uygun bir tavır olduğunu göstermektedir. Zira sabır, çizgi yenileme
değil, bulunduğu çizgide kalmanın adıdır.

Bu itibarla da burada, Allah Resûlü’nü tebcil vardır, O’nun yaptığının, Allah
(celle celâluhu) tarafından güzel görüldüğü müjdelenmekte ve âdeta, “Dünya
hayatına dilbeste olanlara teveccüh etme. Zaten Sen onlara teveccüh etmezsin.
Çünkü onlara teveccüh senin ufkunu karartır. Hâlbuki sen nezihler nezihisin.
Senin ufkunda bir tek gubâr yoktur.” müjdesi verilmektedir.

O, böyledir, böyle kalmıştır ve Rabbinin huzuruna da bu nezahetiyle
gitmiştir. Günaha karşı O, bulunduğu çizgiyi öyle korumuştur ki, doğduğu gün
nasıl tertemizdir, vefat ederken de aynı temizlik içindedir.

Efendimiz’in Hz. Zeynep’le İzdivacı



Eski-yeni din düşmanları, Allah Resûlü’nün, Zeynep Validemiz’le
(radıyallahu anhâ) evlenmesini de dillerine dolayıp, onunla Allah Resûlü’ne
çamur atmak istemişlerdir. Ancak, attıkları çamurun hepsi de kendi  suratlarına
çalınmış ve Allah Resûlü’nün pâk dâmenine bir zerre bile bulaşmamıştır.

Bu hâdise, Kur’ân-ı Kerim’de şöyle anlatılır:

ّللا َهٰ ِقَّتاَو  َكَجْوَز  َكَْیلَع  ْكِسَْمأ  ِهَْیلَع  َتْمَعْنَأَو  ِهَْیلَع  ّللا  ُهٰ َمَعْنَأ  يِۤذَِّلل  ُلوَُقت  ِْذإَو 

اََّملَف ُهاَشَْخت  َْنأ  ُّقََحأ  ّللاَو  ُهٰ َساَّنلا  ىَشَْختَو  ِهيِدْبُم  ّللا  ُهٰ اَم  َكِسَْفن  ِيف  يِفْخُتَو 

ِجاَوَْزأ ِف  يۤ ٌجَرَح  َنِینِمْؤُمْلا  َىلَع  َنوُكَي  ْيَكِل َال  اَھَكاَنْجَّوَز  اًَرطَو  اَھْنِم  ٌدْيَز  ىَضَق 

ًالوُعْفَم ّللا  ِهٰ ُرَْمأ  َناَكَو  اًَرطَو  َّنُھْنِم  اْوَضَق  اَِذإ  َیِعَْدأ  ْمِِھئاۤ

“Allah’ın nimet verdiği, senin de nimetlendirdiğin kimseye: Eşini bırakma,
Allah’tan sakın diyor, Allah ’ın açığa vuracağı şeyi içinde saklıyorsun.
İnsanlardan çekiniyorsun; oysa asıl kendisinden korkulması gereken
Allah’tır. Zeyd, o kadından ilişiğini kesince , Biz, onu sana nikâhladık ki,
(bundan böyle) evlâtlıkları, karılarıyla ilişkilerini kestikleri zaman, o
kadınlarla evlenmek hususunda mü’minlere bir güçlük olmasın. Allah’ın emri
yerine getirilmiştir.”694

Allah Resûlü, Zeyd’i (radıyallâhu anh) çok severdi. Başkasını değil de
sadece onu evlât edinmişti. Zeyd (radıyallâhu anh), Allah Resûlü’ne o kadar
yakın biliniyordu ki, herkes ona sanki Efendimiz’in öz evlâdıymış gibi bakıyor,
onu Efendimiz’in öz evlâdı gibi görüyorlardı. Evet o, kendini Allah Resûlü’nün
yoluna feda etmiş; Allah Resûlü de ona, sevgisinin kapılarını ardına kadar
açıvermişti.

Zeyd (radıyallâhu anh), azatlı bir köleydi. Efendimiz onu hürriyete
kavuşturmuş ve evlât edinmişti.. o günün âdetine göre de, Zeyd’den bu azatlı
köle olma vasfını silip atmak mümkün değildi. Bu düşünce, âdeta cemiyetin
içine işlemiş bir illet ve bir hastalıktı. Bir insan azat edilmiş olsa dahi ikinci
sınıf vatandaş olarak kabul ediliyordu. Bu düşüncenin temelinden yıkılması ve
cemiyetin bu hastalıktan kurtarılması gerekiyordu. Allah Resûlü’nü derin derin
düşündüren bu mesele de çare bekliyordu...

Ancak getirilecek çözüm, evvelâ pratikte de hüsnü kabul görmeliydi. Onun
için Allah Resûlü, alınlarında esaret damgası taşıyan bu insanlara apayrı bir
metodla yaklaştı.

Hürriyet çok mühimdi ama o en kıymetli hususu kaçırmamak, elde tutabilmek



daha mühimdi. Hürriyeti taşıyamayacak bir insan, ne kadar hürriyete kavuşsa
da, yine de hür bir insan gibi yaşayamaz. Nitekim Amerika’da esirler hürriyete
kavuşturulduğunda, bu problem acı acı yaşanmış ve gerçek çözüm, yıllar
almıştı. O gün henüz hürriyet havasını teneffüs etmeye alışmamış bu insanlar,
ellerine verilen imkânları satıp, tekrar eski efendilerinin yanlarına
dönmüşlerdi. Çünkü o gün için şartlar henüz hürriyet atmosferine göre hazır
hâle getirilememişti. Ne fertler ruhen bu işe hazırdı, ne de cemiyet. Dolayısıyla
da hürriyete kavuşturma gayretleri beklenen neticeyi vermemişti.

Allah Resûlü ise, bir taraftan onları ruhen hür düşünceye, hür harekete
alıştırırken, diğer taraftan da cemiyeti hazırlıyor ve bu insanları cemiyetin birer
parçası hâline getirmeye çalışıyordu. Dün onlar birer ev eşyası gibiydiler, bu
gün ise hepsi, cemiyetten birer uzuv hâline gelmişlerdi.

Efendimiz, cemiyete yerleşmiş bu köhne zihniyete son darbeyi vuracağı
fırsatı kolluyordu. Çok zor, çok çetin bir işti ama, Allah Resûlü, rahatlıkla onun
da altından kalkabilecekti.

O, nasıl, cephenin en zor yerine evvelâ kendi yakınlarını sürüyordu, burada
da aynı şeyi yapacaktı. Asillerden asil bir kadını, öz halasının kızını, Abdullah
b. Cahş’ın (radıyallâhu anh) kızkardeşini, azatlı köle Zeyd’le (radıyallâhu anh)
evlendirecekti.

Allah Resûlü, bu akraba evine her zaman girip çıkardı. Bu ev O’nun
halasının eviydi.. ve bu hane aynı zamanda senelerden beri, Allah Resûlü’nden
bir teklif bekliyordu. Zira Allah Resûlü’nün zevceleri arasına girmek, her
kadının en büyük idealiydi ve bunda yadırganacak bir şey de yoktu.

Daha önce de arz ettiğim gibi, Hz. Sevde’yi (radıyallâhu anhâ) Efendimiz
boşamak isteyince, büyük kadın gelmiş ve Allah Resûlü’ne âdeta yalvarmış..
gününü Âişe’ye (radıyallâhu anhâ) verdiğini ortaya koymuş.. tek isteğinin
Peygamber zevcesi olarak vefat etmek olduğunu ifade etmişti ki, bunlar, Allah
Resûlü’nün nikâhı altında kalabilmek için yapılan fedakârlıklardı.695 Hz. Ömer
(radıyallâhu anh), hayatı boyunca bu haneye akraba olabilmek için çırpınıp
durmuş ve Hazreti Fatıma Validemiz’e (radıyallâhu anhâ) talip olmuş ; ancak,
Allah Resûlü onu Hz. Ali’ye (radıyallâhu anh) verince, Hz. Ömer’e Hz. Ali’nin
kızı Ümmü Gülsüm’ü bekleme kalmıştı. Bu mübarek kadın Hz. Ömer’in nikâhı
altına girdiğinde henüz çocuk yaştaydı; çocuk yaştaydı ama bu, Hz. Ömer’in
(radıyallâhu anh) Efendimiz’e akraba olma rüyasıydı. Ömer’in tek düşüncesi



Efendimiz’e akraba olmaktı.696

Bir halanın, yeğenine kızını vermek istemesi ve bu husustaki beklentisi gayet
normaldi. Hem, Hz. Zeynep (radıyallâhu anhâ), her yönüyle bir peygamber
hanımı olmaya lâyıktı. Belki o da Efendimiz’i istiyordu…

Allah Resûlü, halasının evine gitti: “Zeyneb’e talibim.” dedi. Ev halkı
sevinçten uçacak hâle gelmişlerdi... Demek senelerce bekledikleri an gelmişti.
Resûlullah, Zeyneb’e talip oluyordu. Firaset-i A’zam, talebinin yanlış
anlaşıldığını derhal anladı.. ve tashih etti: “Ben, Zeyneb’i Zeyd için
istiyorum.” Hepsi donup kalmıştı. İsteyen Allah Resûlü olmasaydı, teklif
hemen reddolunurdu. Ama Allah Resûlü’ne itiraz etmeleri mümkün değildi. Bu
evlilik, sırf Allah Resûlü’nün emri olduğu için kabul edildi ve isteksiz bir yuva
kuruldu. Ne var ki, toplum hayatı adına gerçekleştirilmek istenen şey de
gerçekleşmişti.

Kadın, asil ve soyluydu. Yetişme tarzı da ona göre olmuştu. Zeyd
(radıyallâhu anh) ise, Allah Resûlü tarafından çok sevilse bile, o günkü anlayış
içinde hürriyetini sonradan elde etmiş bir köleydi. Sıradan bir aileden gelmişti;
dolayısıyla da imtizaçları mümkün görünmüyordu. Daha doğrusu, Hz. Zeyd
(radıyallâhu anh), mânevî âleme açık firasetiyle, kendini bu kadına küfüv ve
denk görmüyordu. Zeynep’de (radıyallâhu anhâ), apayrı bir gönül, apayrı bir
kalb ve apayrı bir irade vardı.. ve nübüvvet hanesine ta’lik edilmeye namzet
bir pırlantaydı.

Zeyd; bu mevzu ile alâkalı defaatle Allah Resûlü’ne müracaat etmiş ve
hanımından ayrılmak istediğini söylemişti; Allah Resûlü de, her defasında ona:
“Hanımını tut! Allah’tan kork!”  deyip onu savmıştı. Efendimiz’in bir tek
düşüncesi vardı; bu evlilikle, cahiliyeye ait bir düşünceyi kökünden yıkacaktı.
O, bu mülâhaza ile yola çıkmış ve bir evliliğe sebep olmuştu. Ancak her geçen
gün huzursuzluk daha da artıyordu ki, artık kopma kertesine gelmişti.

Gerçi boşanma ufuktaydı ama, Allah Resûlü, pratikte, bir köle ile, bir asil
kadının evlenebileceğini de göstermişti. Allah Resûlü, bir rehberdi. Rehber,
dediği ve diyeceği herşeyi evvelâ kendisinde ve yakınlarında tatbik etmeliydi.
Bu da Allah’ın izni ve sevkiyle öyle olmuştu ama; şimdi vahiy ufkunda, encâmı
ağır ve tahammülfersâ hâdiselerin emareleri belirmişti.

Allah Resûlü, Cenâb-ı Hakk’ın bildirmesiyle, bir gün Zeyneb’in (radıyallâhu
anhâ) kendi hanımı olacağını da biliyordu. Açıklama emri olmadığı için de



bunu hep gizliyordu. Zaten Hz. Âişe Validemiz’in (radıyallâhu anhâ) ifadesiyle,
eğer Allah Resûlü, kendisine gelen vahiyden bir şey gizleyebilseydi, işte bu
izdivaçla alâkalı âyeti gizlerdi.697 Evet, Zeynep (radıyallâhu anhâ) ile evlenme
Allah Resûlü’ne o kadar ağır gelmişti. Ancak ezelde kıyılmış bir nikâhı
reddetmek kimin haddineydi. Allah (celle celâluhu): َا هَكاَنْجَّوَز  diyordu. “Onu
sana nikâhladık.” Bu nikâh, doğrudan doğruya Cenâb-ı Hak tarafından
kıyılmıştı. Bu nikâhın şahitleri de, Mele-i A’lâ’nın sakinleriydi. Bu bedeli çok
ağır nikâhla, Allah (celle celâluhu), bir hüküm daha bildiriyordu: “Evlâtlıklar,
insanın öz evlâdı gibi değildir.” Hanımlarını boşarlarsa, baba durumunda
olanların onları alması caizdir. Hâlbuki, cahiliye devrinde evlâtlık, öz evlât
gibi kabul ediliyor ve onlar, ölse veya hanımlarını boşasalar, onların
hanımlarıyla evlenmek caiz görülmüyordu. Cahiliyeye ait bu telakki de
yıkılmalıydı; yıkılıyordu da; ancak, bu koca enkazı âdeta tek başına Resûlullah
omuzlarında taşıyordu.

Bu ağır imtihanın önemli unsurlarından:
Zeynep Validemiz’in (radıyallâhu anhâ) şu tali’ine bakın ki, yaptığı iki

evlilikle, cahiliyeye ait iki bâtıl düşüncenin yıkılmasına sebep oluyordu.
Bazı tefsirlerde uydurma bir hâdise nakledilir:
Efendimiz, güya bir gün Zeynep Validemiz’i (radıyallâhu anhâ) görmüş.. hem

de nikâhlı olduğu bir dönemde.. onun güzelliği karşısında َِب
ّ

لَقُم َاي  َكـَناَحْبُس 
ِبوُلُقْلا  demiş.. bunu da Zeynep Validemiz duymuş (vs.)... İsrailiyat kaynaklı bu

türlü muzahref söz ve düşünceler, maalesef bir kısım Ehl-i Sünnet âlimleri
üzerinde de tesirli olmuştur. Bunlardan ismini arz edemeyeceğim mühim bir
müfessir: ََعلَّطاَف ِت  ْ َيبـْلا َىِلإ  ٌدـْيَز  َدا  ”(!).Zeyd eve gelince manzarayı çaktı“ عَ
şeklindeki bir ifadeye yer vermiştir ki, böyle bir düşünce, ancak bir din
düşmanının uydurabileceği iğrençlikte bir düzmecedir. Ben, o müfessirimize
saygımın ifadesi olarak “Dilin kurusun!” demiyorum; ama, bu sözü bilerek ve
inanarak söyleyen, kim olursa olsun, onun dili kurumalıdır.

Evvelâ: Efendimiz, Zeyneb’i (radıyallâhu anhâ) ilk defa görüyor değildi ki..
Zeynep (radıyallâhu anhâ), O’nun gözü önünde büyümüştü.

İkincisi: Eğer Allah Resûlü’nün içinde Zeyneb’e (radıyallâhu anhâ) karşı
zerre kadar temayül olsaydı, onu niçin Zeyd’le (radıyallâhu anh) evlendirsindi
ki; gidip kendisi için talip olurdu.

Üçüncüsü: Ev halkının bütünüyle, Zeyneb’in (radıyallâhu anhâ) Allah



Resûlü’ne zevce olmasını cân-u gönülden istediklerini yukarıda arz etmiştik.
Allah Resûlü’nün, onu almasına mâni ne idi ki, Zeyd’le (radıyallâhu anh)
evlenmesini istedi de kendine nikâhlamadı?

Demek ki, Allah Resûlü’nün, Zeynep Validemiz’le (radıyallâhu anhâ)
evlenmesi tamamen bir emir gereğiydi. Allah (celle celâluhu) emretti ve Allah
Resûlü de bu emre icabet etti. Diğer söylenen uydurma sözlerin hepsi, dünkü
Volterlerin, yakın tarihteki Goldziherlerin ve daha bilmem kimlerin
hazırladıkları senaryolardır; iftira ve yalan olmaktan başka da, hiçbir mânâları
yoktur. Allah Resûlü, o Allah Resûlü olacak; Zeynep, o Zeynep  olacak; Zeyd
de, o Zeyd olacak da; onların dediği gibi bir hâdise cereyan edecek. Aman
Allahım! Bu ne korkunç iftira, bu ne korkunç yalan, bu ne korkunç bir cehalet ve
bu ne korkunç bir din düşmanlığıdır!

Esefle ifade edeyim ki; bugün bu malzemeleri, kendini onlara kaptırmış,
içimizdeki figüranlar da kullanmaktadır. Zannediyorum onları, tamamen
aşağılık duygusu ve aşağılık kompleksi böyle aşağılık bir iş yapmaya ve söz
söylemeye sevk etmiştir?. Ne diyebiliriz ki, hidayet Allah’ın (celle celâluhu)
elindedir. Rabbim onlara da hidayet etsin!

Konuya, “Her nebi masumdur, Allah Resûlü ise masumlar masumudur.”
diyerek başladık ve müşahhas misallerle, Allah Resûlü’nün masumiyetini
göstermeye gayret ettik. Ancak şunu da itiraf etmeliyiz ki, O’nun masumiyeti,
bizim anlatabildiğimizin de çok üstünde ve ötesindedir. Biz, bu mevzuu ancak,
kendi kapasitemiz ölçüsünde aktarabildik...

Buraya kadar söylediklerimiz, doğrudan doğruya Allah Resûlü’nün ismet ve
iffetiyle, yani günahsız oluşuyla alâkalıydı. Şimdi de O’nun masumiyetini başka
bir zaviyeden arz etmek istiyorum. O’ndaki zühd, takva, Allah korkusu, kulluk
şuuru ve ibadet anlayışı zaviyesinden İki Cihan Serveri’nin masumiyetini bütün
buudlarıyla görüp anlamak ve O’nu tanımak isteyenlerin, O’nun ötelerle ve
Rabbiyle irtibatının bir unvan ve bir buudu olan, aşağıdaki hususları bilmeleri
zarurîdir:
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d. ZÜHD VE TAKVASIYLA EFENDİMİZ
Allah Resûlü, zahidlerin en zahidiydi. O’ndaki verâ, yani kaba mânâsıyla

şüpheli şeylerden kaçınma, –o seviyede olmak şartıyla– ikinci bir insanda
yoktu. O, bütün tavır ve hareketlerini, bu çizgiye göre ayarlamıştı. Allah’tan
öyle korkardı ki, sanki kalbi duracak gibi olurdu.. o kadar hassas, o kadar
duyarlı idi ki ; gözyaşlarının akmadığı ve ürpermediği zaman çok azdı. O,
coşarken âdeta bir derya, dururken de umman gibiydi.

Şimdi, hayatını bu çerçeve içinde geçirmiş bir insana, yukarıda arz ettiğim
âyetleri yanlış değerlendirerek, dünyaya temayül ve günaha meyil urbası
biçmek, büyük bir saygısızlık ve korkunç bir aldanmışlıktır. Allah (celle
celâluhu), O’nu öyle bir yücelik semasına oturtmuştur ki, yerde havlayanların
sesi, O’na hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Nerede kaldı ki, attıkları çamur O’na
sıçrayabilsin. Zira O’nun zühdü, takvası, Allah’tan (celle celâluhu) korkması
ve günahlara karşı fevkalâde derecede hassas davranması, O’nun günah
işlemeye meyli olmasıyla kat’iyen bağdaştırılamaz.

İşte şimdi de kuşbakışı, O’nun bu derinliklerine temas etmek istiyoruz:
Evvelâ, zühd; dünya ona verilse sevinmeme, bütün dünya elinden gitse

üzülmeme hâlidir. Bu hâl, Allah Resûlü’nde doruk noktadadır. Bütün dünya
O’nun olsaydı, her hâlde bir arpa tanesi bulmuş kadar sevinmezdi. Bütün
dünya, bir anda elinden gitseydi, yine bir arpa tanesi kaybetmiş kadar
üzülmezdi. O, dünyayı kalben bu şekilde terk etmişti. Ancak bu terk, hiçbir
zaman kesben de dünyayı terk etmek değildir. Zira, kazanç yollarının en
mantıkîsini ve en güzelini bize gösteren, yine Hz. Muhammed Aleyhisselâm’dır.
O’nun kesben dünyayı terk etmesi veya insanları buna teşvik etmesi
düşünülemez. Dünyayı terk, kalben olmalıdır. Buna en güzel delil de yine Allah
Resûlü’nün kurduğu İslâm Site Devleti’nin, kısa zamanda dünyanın en zengin
ve en güçlü devletlerinden biri hâline gelmesidir. Bir Batılı düşünürün dediği
gibi, Allah Resûlü’nün kurduğu bir büyük devletten, daha sonra tam 25 tane
imparatorluk ölçüsünde devlet doğmuştur. Osmanlı Devlet-i Âliyesi bunlardan
sadece bir tanesidir. Evet, zühdde temel düşünce bu olmalıdır.

Allah Resûlü, peygamberliğin aydınlık iklimine adımını attığı andan, dünya
bütün debdebe ve ihtişamıyla O’nun ayağının önüne serildiği âna kadar hiç
tavrını değiştirmedi. Hatta O, dünyaya geldiği anda sahip olduğu mal varlığına,
vefat ederken sahip değildi. Çünkü neyi var, neyi yoksa hep dağıtmış ve infak
etmişti. Bakın metrûkâtına, sadece birkaç keçi ve bir de hanımlarının içinde



bulundukları küçük odalar. Onlar da yine millete ait sayılırdı ki, analarımız
vefat edince, hepsi de mescide dahil edilmişti. Oraya giden herkesin de
bilebileceği gibi, bu hücreler mescidin bir köşesine sıkışacak kadar dar bir yer
işgal ediyordu.698

da. Hasır Üzerinde Yatması
Hz. Ömer (radıyallâhu anh), bir gün Allah Resûlü’nün huzuruna girdi.

Efendimiz yattığı hasırın üzerindeydi ve yüzünün bir tarafına, hasır iz yapmıştı.
Odasının bir yanında işlenmiş bir deri, bir diğer köşesinde de, içinde birkaç
avuç arpa bulunan küçük bir torba vardı. İşte Allah Resûlü’nün odasında
bulunan eşyalar bundan ibaretti. Hz. Ömer (radıyallâhu anh), bu manzara
karşısında rikkate geldi ve ağladı. Allah Resûlü niçin ağladığını sorunca da
Ömer (radıyallâhu anh): “Yâ Resûlallah! Şu anda kisralar, krallar saraylarında
kuş tüyünden yataklarında yatarken, (kâinat, yüzü suyu hürmetine yaratılmış
olan) sen, sadece kuru bir hasır üstünde yatıyorsun ve o hasır, senin yüzünde iz
bırakıyor. Gördüklerim beni ağlattı.” cevabını verir. Bunun üzerine Allah
Resûlü, Ömer’e (radıyallâhu anh) şu karşılıkta bulunur: “İstemez misin, yâ
Ömer! Dünya onların, ahiret de bizim olsun.”699 Başka bir rivayette ise
Efendimiz şöyle buyururlar:

اَھَكََرتَو َحاَر  َّمُث  ٍةَرَجَش  َتَْحت  ََّلظَتِْسا  ٍبِكاَرَك  َِّالإ  َایْنُّدلا  ِيف  َانَأ  اَم  َایْنُّدِلل  اَمَو  َِيل  اَم 

“Dünya ile benim ne alâkam var. Ben bir yolcu gibiyim. Bir ağaç altında
gölgelenen bir yolcu.. sonra da orayı terk edip yoluna devam eden...”700

O, dünyaya bir vazifeyle gelmişti. Duygu ve düşüncede insanlara diriliş
solukları getirmiştir. Vazifesi bittiği zaman da dünyayı terk edecekti. Dünya ile
bu kadar alâkasız bir insanın, dünya adına bazı şeylere temayül edeceğine
ihtimal vermek, aklın kabul edeceği şeylerden değildir. Evet, O, asla dünyaya
meyletmedi, ve O, hiçbir zaman inhirafa yelken açmadı...

db. Sadaka Hususundaki Hassasiyeti
“Akşam yatmış, fakat sabaha kadar dönüp durmuş, bir türlü uyuyamamıştı.

Sağına dönüyor, soluna dönüyor, “uf”layıp duruyordu. Sabah, hanımı sordu:
“Yâ Resûlallah, bu gece rahatsız mıydınız? Çok ızdırap çektiniz.” Ve Allah
Resûlü’nün cevabı şu oldu: Yatağımı hazırlarken, yere düş-müş bir hurma
buldum. Onu ağzıma koydum. Fakat sonra aklıma geldi ki, Bizim evde sadaka
ve zekât hurmaları da bulunuyor. Ya bu hurma, onlardan ise! İşte sabaha



kadar bunu düşündüm, bunun ızdırabıyla sağa sola dönüp durdum. Bir türlü
gözüme uyku girmedi.”701

Sadaka ve zekât O’na haramdı. Ancak bu hurma, kendine ait hediye
hurmalardan da olabilirdi. Hatta bu ihtimal, diğer ihtimalden daha kuvvetliydi.
Çünkü O’nun hanesinde, sadaka veya zekât malları gecelemez, geldiği gibi
dağıtılırdı. Şüphenin en küçüğüne karşı böyle davranan ve hayatını hep böyle
hassasiyet içinde geçiren bir insanın, kesin haram olan bir işe yanaşması
mümkün müdür? O, en küçük ve şüpheli bir şeyle dahi, ruh dünyasını
kirletmeme mevzuunda fevkalâde hassastı. Böyle bir irade, nasıl olur da kesin
bir günah karşısında gevşerdi? Hayır, O hiçbir günah karşısında gevşemedi ve
ruhunda hiçbir günaha yol vermedi. Ruhu ve iradesi her zaman nezihti,
tertemizdi, öyle yaşadı ve Refîk-i A’lâ’ya da öyle yükseldi.

dc. “Beni Hud Sûresi İhtiyarlattı”
Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh), Allah Resûlü’ne sorar: “Yâ Resûlallah!

Saçınızda ak görüyorum. Birdenbire ihtiyarladınız; bir derdiniz mi var?” Ve İki
Cihan Serveri cevap verir: ُتَالَـسْرُمْلاَو ُةـَعِقاَوْلاَو  ُدوُھ  يِنْت  َبـ ـ َّیَش  “Beni Hud,
Vâkıa, Mürselât sûreleri ihtiyarlattı.”702 Hûd sûresinde O’na: اَۤمَك ِْمق  َتْساَف

َتْرِمُأ  “Emrolunduğun şekilde dosdoğru ol!”703 denmişti. Bu doğruluk, Cenâb-ı
Hakk’ın, Habîbi için çizdiği doğruluktu. Ve O’ndan, bu çizginin korunması
isteniyordu...

Mürselât, Cennet ve Cehennem’in, zümre zümre ayrıldığını, insanların dehşet
içinde iki büklüm olduğunu anlatıyordu. Vâkıa, yine bu zümreleri gösterip
teşhir ediyordu. Bu sûrelerde anlatılanlar, Allah Resûlü’nü dehşette bırakıyor
ve ihtiyarlatıyordu...

dd. Ahirete Bakışı
Bir sahabi, evinde Kur’ân okuyordu. Aynı zamanda okuduğu Kur ’ân,

dışardan da duyuluyordu. Tam bu sahabi:

اًمِیلَأ اًباَذَعَو  ٍةَّصُغ  اَذ  اًماََعطَو   اًمیِحَجَو ًالاَكْنَأ  اَۤنْيََدل  َِّنإ 

âyetlerini704 okurken, Allah Resûlü oradan geçmekteydi. Birden rengi sarardı
ve diz üstü yere çöktü. Sanki âyetler, O’nu ırgalıyor gibiydi. Evet, O, bu
âyetlerin tehdidinden öyle korkmuştu.705

Bu âyetler: “Hiç şüphesiz bizim nezdimizde (onlar için hazırlanmış)
boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici



bir azap var.” diyordu.
Aslında, bu gibi ifadelerden hiç endişe etmemesi gereken birisi varsa, o da

Allah Resûlü’ydü. Ancak O, bize edep, terbiye ve Allah (celle celâluhu)
karşısında takınılacak tavır adına ders veriyordu...

de. Nazar-ı İlâhî Karşısında Efendimiz
Abdullah b. Mesud anlatıyor: Bir gün Allah Resûlü bana, “Kur’ân oku da

dinleyeyim.” dedi. Ben de: “Yâ Resûlallah! Kur’ân Sana nazil olup dururken,
ben sana nasıl Kur’ân okurum!” dedim. “Ben başkasından dinlemeyi severim.”
buyurdular. Bunun üzerine Nisâ sûresinin başından okumaya başladım ve:

اًدیِھَش ِءَۤالُؤ  َىلَع ٰۤھـ َِكب  اَنْئِجَو  ٍدیِھَِشب  ٍةَّمُأ  ِّلُك  ْنِم  اَنْئِج  اَِذإ  َفْیَكَف 

âyetine706 gelmiştim ki “Yeter, yeter!”  dediler. Döndüm baktım, Allah Resûlü
ağlıyor ve gözyaşları çağlıyordu. Kalbi çatlayacak gibi olmuş ve dayanamama
kertesine ulaşmıştı.707

Âyet, O’na, ahiretteki dehşetli bir tabloyu sergiliyor ve şöyle diyordu: “Her
ümmetten bir şahit, seni de bunlara şahit getirdiğimiz zaman nice olur.”

df. O’nun Tefekkürü
Bir gece Allah Resûlü bana hitaben “Yâ Âişe! Müsaade eder misin, bu gece

Rabbime ibadet edeyim.” dedi. Ben de “Seninle olmayı severim, fakat senin
hoşuna gidecek olan her şeyi de severim.” dedim.

Allah Resûlü kalktı ve namaza durdu. O gece sabaha kadar ِقْلَخ ِيف  َّن  ِإ
ِبَابْلَْألا ِيلُوِأل  ٍتَايَٰال  ِراَھَّنلاَو  ِلْیَّللا  ِفَِالتْخاَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا   “Göklerin ve yerin

yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip-gelişinde elbette akıl sahipleri için
ibretler vardır.” 708 âyetini okudu ve gözyaşı döktü. Sabah olunca ezan
okumaya gelen Hz. Bilal kendisine: “Yâ Resûlallah! Kendini niçin bu kadar
zora koşuyorsun? Allah (celle celâluhu) senin geçmiş ve gelecek bütün
günahlarını affetti.” dedi. Bunun üzerine Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem): اًروُكَـش اًدْبَع  ُنو  ُكَأ َالََفأ   buyurdu. “Bana bu kadar ihsanda bulunan
Rabbime ihsanı ölçüsünde şükreden bir kul olmayayım mı?”709

Meğer Allah Resûlü ne için gözyaşı döküyormuş? O, kendi çizgisi içinde,
şükür zirvesini tutturamamaktan korkuyor ve bunun için ağlıyor! Böyle bir
Zât’ın günah işleyeceğini veya günaha meyletmiş olabileceğini düşünebilir
misiniz?..

Efendimiz, Allah’ın (celle celâluhu) yasak kıldığı şeyleri yapmamakta ne



kadar hassas, günaha girmeme mevzuunda ne derece dikkatli davranıyordu ise,
emirleri dinleme konusunda da aynı derecede hassas, emre âmâde ve titizdi.
O’nun masumiyet ve nezahetine sadece bu zaviyeden bakılsa, zannediyorum
başka delil aramaya ihtiyaç olmayacak.

Aslında, O’nun yaşadığı gibi bir hayat yaşamaya kimse güç yetiremezdi.
Ferdî ibadetlerinde, kendine karşı çok disiplinli ve nefsine karşı da çok
ciddiydi. Âdeta O’nun bütün hayatı, ibadete göre programlanmış gibiydi.. âdeta
ibadet etmediği bir an yoktu. Tabiî ki ibadeti sadece bildiğimiz, namaz, oruç
vs. şeklinde sınırlandırmamak lâzım. O yaptığı her işi, ibadet şuuruyla
yapıyordu.

Biz O’na “Zahitler Zahidi” derken, kelime yetersizliğinden dolayı dedik.
Yoksa O’nun zühdünü bir başka kelime ve bir başka lafızla ifade etmek
gerekirdi.

dg. Hayırdaki Sürati
Bir gün mescide geldi, cemaatinin önüne geçti ve namaza durdu. Ardından

hemen namazını bozdu ve odasına doğru telaşla yürüdü. Öyle bir heyecan ve
telaş içindeydi ki, O’nu gören, yangına gidiyor zannederdi. Biraz sonra geldi.
Eski heyecanından eser yoktu. Geçti namazı kıldırdı. Namazdan sonra sahabe,
biraz evvelki heyecan ve tehâlükünün sebebini sorunca, şu cevabı verdi:
“Biraz evvel bana, fakirlere dağıtılmak üzere bir şeyler getirildi. Ben,
dağıtmayı unuttum. Tam namaza durduğum sırada hatırladım. Evimde böyle
bir mal varken, namaz kılmak hoşuma gitmedi. Gidip Âişe’ye (radıyallâhu
anhâ), o malı dağıtmasını söyledim.”710 İşte buna zühd denir, işte buna incelik
denir, işte buna takva denir ve işte buna O’nun dünya ile alâkası denir...

Defalarca, dünya O’na temessül etmiş, kendini kabul ettirmek istemişti de O,
her defasında elinin tersiyle onu itmişti.711

dh. Günlerce Aç ve Susuz Kalışı
O’nun, günlerce ağzına bir tek lokma koymadığı çok olurdu. Zaten hayatı

boyunca, arpa ekmeğiyle dahi, karnını bir kere doyurduğu vâki değildir. Aylar
geçer, O’nun evinde bir çorba kaynatmak için ateş yanmazdı.712

Bir gün namazını oturarak kılıyordu. Kıldığı nafile bir namazdı. Ebû Hüreyre
(radıyallâhu anh), namazdan sonra sordu: Yâ Resûlallah! Bir hastalığınız mı
var? Namazı oturarak kılıyorsunuz? Verilen cevap cihanı ürpertecek
şekildeydi: “Yâ Ebâ Hüreyre, günlerdir ağzıma götürecek bir şey bulamadım.



Açlık takatimi kesti, ayakta duracak dermanım kalmadı, onun için namazımı
oturarak kılıyorum.”

Ebû Hüreyre diyor ki, bunu duyunca ağlamaya başladım. Allah Resûlü kendi
durumunu unutmuş, bana teselli veriyordu: “Ağlama yâ Ebâ Hüreyre! Burada
çekilen açlık, insanı ahiret azabından kurtarır.”713

O, bir liderdi. Raiyyetinin arasında günlerce aç kalanlar vardı. İşte, Allah
Resûlü de kendi hayat standardını onlara göre ayarlamıştı.

Tebası içinde, maddî hayat itibarıyla en fakirâne hayatı O yaşıyordu.. hem de
bunu kendi ihtiyarıyla yapıyordu. İsteseydi müreffeh bir hayat yaşayabilirdi.
Bu, O’nun için hiç de zor değildi. Zira, sadece kendisine hediye olarak
gelenleri dağıtmayıp yanında bırakmış olsaydı, o gün için en mesudâne bir
hayat yaşamasına kâfi gelirdi; ama O böyle yapmayı hiç düşünmedi.

Bu, kat’iyen O’nun ve yetiştirdiği cemaatinin dünyaya küsmüşlüğü veya
dünyayı terketmişliği mânâsına alınmamalıdır. Mesele bir kısım şom ağızların,
“Bir lokma, bir hırka” deyip Allah Resûlü’ne ait bir ahlâk ölçüsünü alaya
aldıkları gibi değildir. İsteyen, kazanır, zengin olur ve Allah’ın (celle celâluhu)
emrettiği ölçüde zekâtını verir, infakta bulunur; evet kimse böyle bir kazancın
karşısında değildir.. hatta helâlinden kazanmak İslâm’da teşvik bile görmüştür.
Bununla beraber, Allah Resûlü’nün ve O’nun has dairedeki bir kısım
arkadaşlarının, yukarıda müşahhas misallerini verdiğimiz anlayışa ve idrake
sadık kalmaları gerekir. Aksi hâlde, her gün hızla büyüyen, Mekke ve Medine
sınırlarını çoktan aşan bu cemaati, ilk günkü safvet ve duruluğunda tutmak
mümkün değildir. Bu cemaat, sırf bir beden ve cismaniyet cemaati değildir. Bu
cemaat, aynı zamanda, ruh, kalb, irade ve vicdan cemaatidir. Ve işte Allah
Resûlü, cemaatini bu dinamiklerle ayakta tutmaya çalışıyordu. Onlardan
istediği her fedakârlığı da, evvelâ kendisi gösteriyor ve her meselede olduğu
gibi bu meselede de çıraklarına örnek oluyordu. İşte, en çarpıcı örneklerden bir
tablo:

Gecenin yarısıydı. Açlık Allah Resûlü’nün bütün dermanını tüketmiş ve artık
gözüne uyku da girmez olmuştu. Belki biraz uyuyabilseydi, açlığın o şiddetli
ızdırabından geçici de olsa kurtulacaktı. Ne var ki açlık, O’nu terk edeceğe
benzemiyordu. Evinden çıktı, bir tarafa doğru yürümeye başladı. Biraz sonra da
bir karartı hissetti. Gelen biri vardı. Dikkatini oraya çevirdi.. tanımıştı... Bu,
hayatının hiçbir ânında O’ndan ayrılmayan insandı. Düşüncede, aksiyonda hep
O’nunla beraber olmuştu. Şimdi de gecenin yarısında, Medine’nin bu tenha



köşesinde randevulaşmış gibiydiler. Gelen, Hz. Ebû Bekir’di (radıyallâhu anh)
ve Allah Resûlü, ona selâm verdi. Ardından da sordu: “Yâ Ebâ Bekir! Gecenin
bu vaktinde seni dışarıya çıkaran nedir?” Ebû Bekir (radıyallâhu anh), Allah
Resûlü’nü görünce derdini unutuvermişti. Zaten o, hep öyle idi. Hani Mekke’de
Allah Resûlü’nü kurtarmak için girdiği kavgada komalık olmuş.. bir gün baygın
kalmış ve gözlerini ilk açtığında “Allah Resûlü’ne ne oldu?” diye sormuştu.
Anası Ümmü Ümâre kızmış: “Ölüyorsun; fakat hâlâ O’nu düşünüyorsun!”714

demişti. O, bilmiyordu ki, Ebû Bekir (radıyallâhu anh), O’nu düşünmediği
zaman ölürdü. Çünkü Allah Resûlü, onun hayat kaynağıydı. İşte şimdi de
O’ndan ayrı kalamamış ve bilemediği bir his, onu buraya kadar sürüklemişti.
Sürüklemişti ve Resûlullah’ın sorusuna “Açlık!” diye cevap veriyordu. “Evde
yiyecek bir şey bulamadım, gözüme uyku girmedi ve dışarıya çıktım.” Aynı
dünya..!

Hemen ardından ekledi: “Anam babam Sana feda olsun yâ Resûlallah, Sen
niye çıktın?” Cevap aynıydı. Allah Resûlü de açlıktan dolayı çıkmıştı.

Tam bu esnada bir karartı daha belirdi. Belli ki bu uzun boylu, görkemli
insan Ömer’di. Zaten, tablonun tamamlanması gerekiyordu. Allah Resûlü, sağ
tarafına Hz. Ebû Bekir’i (radıyallâhu anh) almıştı; ama, henüz sol tarafının her
zamanki konuğu yoktu; sanki tabloyu yarım bırakmamak için o da koşup
geliyordu. Evet, gelen Hz. Ömer’di (radıyallâhu anh). Karşısında bu iki dostu
görünce O da şaşırıp kalmıştı. Selâm verdi, selâmı alındı. Ve Söz Sultanı,
Ömer’e (radıyallâhu anh) de niçin çıktığını sordu. O da, aynı cevabı verdi:
“Açlık, ey Allah’ın Resûlü, açlık beni dışarıya çıkardı.” dedi.

Efendimiz’in hatırına Ebû’l-Heysem (radıyallâhu anh) geldi. Evi o
taraflardaydı. İhtimal gündüz de onu bağında görmüştü. Hiç olmazsa onlara
hurma ikram eder ve açlıklarını yatıştırırlardı. “Gelin Ebû’l-Heysem’e
gidelim.” dedi.

Ebû’l-Heysem’in (radıyallâhu anh) evine vardılar. Ebû’l-Heysem
(radıyallâhu anh) ve hanımı uyuyordu. Evde, bir de küçük bir çocukları vardı.
Yaşı, beş veya altıydı. Önce kapıyı Hz. Ömer (radıyallâhu anh) çaldı. O gür
sesiyle “Yâ Ebe’l-Heysem!” diye seslendi. Ne Ebû’l-Heysem (radıyallâhu anh)
ne de hanımı sesi duymadı. Fakat, yatağında mışıl mışıl uyuyan o yavru, birden
yatağından fırladı, “Baba! Kalk Ömer geldi.” dedi. Ebû’l-Heysem (radıyallâhu
anh), çocuğunu rüya görüyor sandı. “Yat oğlum, gecenin yarısı, bu vakitte
burada Ömer’in işi ne!” Çocuk yattı. Kapı açılmayınca, bu defa da o nârin sesli



Ebû Bekir (radıyallâhu anh), gelip seslendi: “Yâ Ebe’l-Heysem!” Çocuk yine
fırladı, kalktı ve “Baba! Ebû Bekir geldi.” diye bağırdı. Babası onu tekrar
yatırdı. Fakat son gelen, sesi soluğu cenazeleri dahi dirilten Allah Resûlü’ydü.
O, “Yâ Ebe’l-Heysem!” diye seslenince, çocuk, artık yayından fırlayan bir ok
olmuştu. Hem kapıya doğru koşuyor, hem de “Baba kalk, Resûlullah geldi!”
diyordu.

Ebû’l-Heysem (radıyallâhu anh), neye uğradığını şaşırmıştı. Hemen kapıya
koştu. Gözlerine inanamıyordu. Gecenin bu saatinde, hanesine, Sultanlar Sultanı
nüzul etmişti. Hemen onları içeri aldı. Gidip bir oğlak boğazladı. Bu şeref,
insana hayatta belki bir kere nasip olurdu. Hayatının en mesut anını yaşıyordu.
Canını bile sofraya koysa azdı. Hurma getirdi, süt getirdi, et getirdi ve bu aziz
misafirlerine ikram etti...

Açlıklarını bastıracak kadar yediler. Ardından da yine Allah Resûlü’nün
gözleri dolu dolu oldu. Ve her hâdiseye ayrı bir buud ve derinlik kazandıran
dudaklarından şu sözler döküldü:

“Allah’a kasem ederim, işte şu nimetlerden yarın hesaba çekileceksiniz.”
Ardından da şu âyeti okudu: ِمیِعَّنلا ٍذـِئَمْوَي َعِن  َّنُلَأْسَُتل  َّمُث   “O gün, muhakkak
bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.”715

İşte O, hayatını bu kadar hassas ve bu kadar derin ölçüler içinde geçiren
müstesna bir insandı. Böyle bir insanın hayatında inhiraf bulmaya çalışmak, ya
garaz, ya da cehalettir.

Hz. Ömer (radıyallâhu anh) O’na en yakın olanlardandı ve O’nun hayatının
zühd yanını şöyle anlatıyordu: “Allah’a yemin ederim, ben, Resûlullah’ın,
sabahtan akşama kadar kıvrandığını bilirim. Zira, hurmanın en kötüsü olan
(dakal) denen hurmayı dahi bulup karnını doyuramıyordu.”716

Hâlbuki O, kimden isteseydi, O’nun için en mükellef sofralar hazırlardı.
Hem buna ne hacet? Kendisine gelen hediyeler, her gün O’na ve ailesine,
müreffeh bir hayat yaşatacak ölçüdeydi. Ancak O, geleni dağıtıyor ve yarınlara
bir şey bırakmıyordu.717

Kendisine, niçin dünya nimetlerinden istifade etmediği sorulunca da O, şöyle
cevap veriyordu: “Dünya nimetlerinden istifadeyi nasıl düşünebilirim ki,
İsrafil sûru eline almış, Cenâb-ı Hakk’ın emrini beklemektedir. Böyle bir
durumda olan insan, gelişigüzel, dünya nimetlerinden nasıl istifade eder
ki?”718
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e. EFENDİMİZ’İN TEVAZUU
Allah Resûlü, fevkalâde bir tevazu insanıydı. Zaten büyüklerde, büyüklüğün

alâmeti tevazu; küçüklerde küçüklüğün alâmeti ise, gurur ve tekebbürdür.719 O,
tevazuu nispetinde büyüyordu. Evet O büyüktü, onun için de mütevazi idi. ْنَم

ّللا ُهٰ ُهَعَض  َرَّبـََكت َو ْنَمَو  ّللا ، ُهـٰ ُه  َعَفَر ِّلل  ِهٰ َعـَضاََوت   “Kim tevazu ederse, Allah (celle
celâluhu), onu yüceltir; kim de büyüklenirse, Allah (celle celâluhu) onu zelil
eder, alçaltır.” 720 diyor ve bunu hayatında da gösteriyordu. Herkes O’ndaki
engin tevazua bakıyor ve büyüklüğün ne demek olduğunu anlıyordu.

Kibirlenenleri, çalım satanları Allah (celle celâluhu) hep yerin dibine
batırmıştır. İşte Karun, işte Sa’lebe, işte Firavun, işte Nemrut ve işte bütün
şeddatlar!.

Tevazu edeni, yüzünü yere koyanı da O yüceltmiştir. İşte Musa
(aleyhisselâm), işte İsa (aleyhisselâm), işte İbrahim (aleyhisselâm) ve işte Hz.
Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem)...

O’nda mahviyet, bir baş döndürücü derinlikteydi. O, Allah’ın kulu ve
resûlüydü. Gece, gündüz Rabbine kullukta bulunur, kullukta bulunurken de
itidali korur ve şöyle buyururdu: اوُبِراـَقَو او  ُ دِّدَس  “İstikametten ayrılmayın,
itidali koruyun ve devamlı istikamete yaklaşmaya çalışın.”721 İbadet de olsa,
ifrat ve tefrit, Allah Resûlü’nün yolu değildi. O, tam bir itidal ve istikamet
insanıydı. Zaten, istikamet, mü’minin beş vakit namazında, Cenâb-ı Hak’tan
talep ettiği yol değil mi? O yol ki, nebilerin sıddıkların ve şehitlerin yoludur.
Ahirette onlarla beraber olmak isteyenler, dünyada onların gittiği yoldan
gitmelidirler.

Dinin ruhu, kolaylıktır. Onu ağırlaştıran, neticede kendisi mağlup olur ve dini
yaşanmaz bir mükellefiyetler yığını hâline getirir. Hâlbuki, istikamet dairesinde
yaşanan din, kolaylığın ta kendisidir. Başka bir hadis-i şerifte de şöyle
buyrulur: َُهَبلَغ َِّالإ  ٌدـََحأ  َنيِّدـلا  َّداَشُي  َْنل  َو ٌرْـسُي ، َنيِّدلا  َِّنإ   “Şüphesiz ki bu din
kolaylıktır. Kim bu dini zorlaştırırsa din ona galip gelir.”722

Allah Resûlü, dini nasıl yaşadı ve nasıl yaşanmasını istedi ise, insanın güç
yetirebileceği dinî hayat, işte odur!

ِِهلَمَعِب ْمُكْنِم  ٌدََحأ  َوُجَْني  َْنل  ُهَّنَأ  اوَُملْعاَو 

“Bilin ki, sizden hiçbiriniz ameliyle kurtulamaz.”723

Bir insan, gece gündüz ibadet etse, Esved b. Yezid  en-Nehaî, Mesruk veya



Tavus gibi kullukta bulunsa, bu ameller, onun kurtuluşu için yetmeyebilir.
Sahabe, Allah Resûlü’nden, yukarıdaki hadisi duyunca, hemen akıllarına

Efendimiz gelir. Çünkü onlar için, Allah Resûlü’nün durumu hem bir kıstas hem
de emniyet ağırlıklıdır. Bu itibarla da, hemen O’nun akıbetini sorarlar: َتْن َالَو أَ

ّللا ِهٰ َلوُسَر  َاي   “Sen de mi (amelinle kurtulamazsın) yâ Resûlallah?”
İşte mahviyet, işte Allah (celle celâluhu) karşısında kulun takınması gereken

tavır ve kendi büyüklüğü ölçüsünde müthiş bir cevap: َ ِينَدَّمَغََتي َْنأ  َّال  َانَأ إِ َـالَو 
ٍلْضَف ُهْنِم وَ ٍةـَمْحَِرب  ّللا  ُهٰ  “Evet, ben de. Eğer Rabbim beni katından bir rahmet

ve lütufla kucaklamazsa...”724

Mahviyet, demiştik; işte O’nda mahviyet, bu kadar derin ve bu kadar
köklüydü.

O’nun bir mahviyet örneği olduğunu bir kere daha hatırlatıp, ibadetteki
derinliğine intikal etmek istiyorum:

O, bir hadislerinde: يِتَّمُأ ْنـِم   ِ ِرئَابَكْلا ِلَْـھِأل  ِيتَعا  َ فَش  “Benim şefaatim,
ümmetimden büyük günah işleyenleredir.”725 buyururlar.

Allah (celle celâluhu), O’nun şefaat hakkını ötelerde böyle
değerlendirecektir. Zaten bizim bütün ümidimiz de bu değil mi? Sonsuz günah
işledik, ama, yine de boyunlarımızda tasma, O’nun, azat kabul etmez köleleri
olduğumuzu itiraf ediyor, bizi de şefaati içine almasını istiyoruz.

Günahkârız, ancak başka kimseye kulluk yapmadık. Olduksa O’nun kapı
kulları olduk ve bu hissimizi Mevlâna’nın sözleriyle dile getiriyoruz:

مدش هدنكفارس  تمدخب  هدنب  نم  مدش هدنب  مدش  هدنب  مدش  هدنب  نم 

مدش هدنبار  هك تـ منآزا  دا  نم شـ دوش داش  دوش  دازآ  هكدنب  رھ 

“Kul oldum, kul oldum, kul oldum! 
Ben Sana hizmette iki büklüm oldum.
Kullar azat olunca şâd olur; 
Ben Sana kul olduğumdan dolayı şâd oldum.”

Ve inanıyoruz ki, bizim bu yalvarış ve yakarışlarımız, Cenâb-ı Hak
tarafından duyulup is’af buyrulduğu gibi şefaat arzumuz da mevsimi gelince,
Allah Resûlü tarafından lütfedilecektir. Bu mülâhaza ile kapısının tokmağına
bir kere daha dokunuyor ve “Şefaat yâ Resûlallah!” diyoruz.

Allah Resûlü, büyük günah işleyenlere şefaat edecektir. Biz de, daha
buradayken O’na adres bırakıyor, bize de şefaat etmesini istiyoruz. İçinizde,



böyle bir talebi olmayacak birinin varlığını düşünemiyorum. Öyleyse herkes,
O’na şimdiden dehalet edip, adres bırakmalıdır. Bu müracaatı O’nun
duyacağından da kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Görmüyor musunuz ki,
namazda “Tahiyyat” okurken, ُهُتاـَكََربَو ّللا  ِهٰ ُةـَمْحَرَو  ُّيبـَِّنلا  اَـھُّيَأ  َكـَْیلَع  ُمَـال  َّسَلا
diyor ve doğrudan O’na hitap ediyoruz. O duymasa, O’na hitap edilir mi?
Demek ki, duyuyor ve Cenâb-ı Hak da bizim, namazda O’na doğrudan selâm
vermemizi istiyor!

İşte, şefaat dairesini bu kadar geniş tutan Allah Resûlü, bakın başka bir
hadisinde –ki zaten bizim üzerinde durmak istediğimiz hadis de budur– önce en
uzak daireden başlayıp, en yakın daireye kadar, kavim ve kabilesine seslenerek
şöyle buyuruyor: 726

“Ey Kâ’b b. Mürreoğulları! Nefsinizi Allah’tan satın almaya bakın; zira
ben, ahirette sizin adınıza bir şey yapamam!

Ey Abdimenafoğulları! Nefsinizi Allah’tan satın almaya bakın; zira ben,
ahirette sizin adınıza bir şey yapamam!

E y Abdülmuttalipoğulları! Nefsinizi Allah’tan satın almaya bakın; zira
ben, ahirette sizin adınıza bir şey yapamam!”

O gün, değişik kabile ve kavimler, içlerinden çıkan şair ve muhariplerle
övündüğü ve bunları birer gurur vesilesi yaptıkları bir dönemde, Allah
Resûlü’nün bu sözleri, mahviyet ve tevazu adına çok mühimdir. O ki, bir şair,
bir muharip değildir. O, Kâinatın Efendisi ve son peygamberdir. Buna rağmen,
kavim ve kabilesine, Allah (celle celâluhu) huzurunda bir şey yapamayacağını
söyleyerek, onların, “Nebi bizden çıktı.” deyip kendilerini başkalarından üstün
görme ihtimalini, daha işin başında söküp atıyor ve onlara sorumluluklarını
hatırlatıyordu.

Kendisine en uzak kabile ve oymaktan başlayıp tedelli yoluyla en yakınlarına
geldi ve: اًئْیَـش ّللا  ِهٰ َنِم  ِكْـنَع  ي  ِنْغُأ َـال  ّللا ! ِهٰ ِلوُـسَر  ُةَّم  ُةَّیِفـَص َع َاي   “Ey Allah
Resûlü’nün halası Safiyye! (Sen de nefsini Allah’tan (celle celâluhu) satın
almaya bak, zira ahirette senin adına da bir şey yapamam!” buyurdu.

O Safiyye (radıyallâhu anhâ) ki, Hz. Hamza’nın (radıyallâhu anh) kız
kardeşiydi. Uhud’da Hamza (radıyallâhu anh) şehit olunca, kardeşini görmek
istemiş, Allah Resûlü de, dayanamaz diye mâni olmaya çalışmış; fakat bu yiğit
kadın, Allah’a ulaşmış bir ruhu görmek için mi, hınçla bilenmek için mi.. gitmiş
o paramparça olmuş cesedi doya doya seyretmişti.. evet güçlü ve iradeli bir



kadındı. Ancak bir erkek O’nun kadar metin olabilirdi. Safiyye (radıyallâhu
anhâ) ki, Allah Resûlü’nün “Havarim” dediği Zübeyr’in (radıyallâhu anh) de
anasıydı. Safiyye (radıyallâhu anhâ) ki, zalim Haccac’a karşı Kâbe’yi müdafaa
ederken, asılmak suretiyle şehit olan Abdullah b. Zübeyr’in babaannesiydi. Ve
bütün bunlardan öte, o Safiyye (radıyallâhu anhâ) ki, Allah Resûlü’nün öz
halasıydı. Buna rağmen İki Cihan Serveri, ona da böyle diyordu...

Evet, Allah Resûlü bir temkin, tedbir ve denge insanıydı; bazı kendini
bilmezlerin yaptığı gibi, ahirette herkese el uzatabileceğini söylemiyordu. Hatta
el uzatacağını söyleyemedikleri arasında, kendi kızı, ciğerpâresi, peygamberlik
günlerinin tek gönül meyvesi, Hz. Fatıma (radıyallâhu anhâ) da vardı ve işte
şimdi ona da aynı şeyleri söylüyordu: ِكْنَع يِنْغُأ  َال  ّللا ! ِهٰ ِلوُسَر  ُتِْنب  ُةـَم  ِطاَف َاي 

اًئْیَـش ّللا  ِهٰ َنِم   “Ey Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) kızı Fatıma!
(Sen de nefsini Allah’tan (celle celâluhu) satın al; zira ahirette senin adına
da bir şey yapamam.”

O Fatıma (radıyallâhu anhâ) ki, gözüne ve hayaline hiçbir günah girmeden,
Hz. Ali (radıyallâhu anh) ile evlenmişti. Zaten yaşı 25 olmadan da vefat edip
gitmişti. Arkadan gelen bütün evliyâ, asfiyâ onun nurlu neslinin semeresiydi...
O ki, sağanak sağanak vahiy yağan Nebi evinde yetişmişti. O ki, Allah Resûlü,
onun hakkında “Fatıma benden bir parçadır.”727 buyurmuştu... Ve yine o ki,
Cennet kadınlarının efendisi olduğu bildiriliyordu.728 Ama ona da Allah
Resûlü, evet bu Fatıma’ya (radıyallâhu anhâ) da “Kendini Allah’tan satın
almaya bak! Nefsinin ipoteğini çözdürmeye çalış!” diyordu.

Hayatını bu ölçüler içinde geçiren, Allah’a (celle celâluhu) karşı edep ve
saygıda zerre kadar kusur etmeyen ve kendisini, büyüklüğünün alâmeti olarak,
bir “hiç” gören ve amellerine bel bağlamayan bu Zahidler Zahidi, bu insanların
Allah’tan en çok korkanı ve bu, ahiretin ne demek olduğunu herkesten iyi bilen
zat, hiç imkân ve ihtimal var mı ki, günah işlesin, inhiraf etsin, çizgisini
kaybetsin! Sonsuz defa hâşâ!

f. UBÛDİYET VE KULLUĞU İLE EFENDİMİZ
Hele ibadeti, hele ibadeti! O’nun ibadetine bakan insan, sanki O, hayatında

başka hiçbir iş yapmamış da, hep ibadet etmiş zannederdi. Evet O, kulluğunda
bu kadar derindi. Zaten, bütün güzelliklerde de O, öyle değil miydi? Hangi
sahada, O’na kim yetişebilmişti ki? Hayır, hiçbir sahada, hiç kimsenin O’na
ulaşması mümkün değildi.!



O, namazında kulluğunu o denli derin temsil ediyordu ki neredeyse ürperip
ağlamadığı namaz yok gibiydi. Sahabe, namaz kılarken O’nun sinesinin
değirmen taşının ses çıkardığı gibi ses çıkardığını söylemektedir.729 İçinde
dönen boyunduruklar ve kulluğun o ağır mükellefiyetleri O’nu kaynayan bir
kazana çeviriyordu. Elbetteki bu hâl, O’nun en yüksek seviyede, kulluğunu ifa
edebilme gayretinden ileri geliyordu.

Namaz O’nun âdeta şehvetle arzuladığı bir işti. Başka hiçbir zevk, O’na
namazın verdiği zevki vermiyordu. O’nun içindir ki, bir gün şöyle buyurmuştu:
ِةَال َّصلا ِيف  يِنْیَع  ُةَّرُق  َلِـعُجَو  ّطلاَو ، ُبـیِ ُءاَِـسّنَلا ، َّي : َِلإ ّبُح  َبِ  “Bana (üç şey)

sevdirildi: Kadın, güzel koku; namaz ise benim gerçek göz aydınlığım.”730

Kadın, bir erkeğin alâka duyması için en önemli unsurlardandır. Hz. Âdem
(aleyhisselâm) yaratılırken, bu duygu ile yaratılmıştır. Bu alâkanın fazlalığı
şehvettir. Şehvet ise, neslin devam etmesine verilen avans ve ücret demektir.
Böyle bir unvan verilmeseydi, hiçbir insan, neslini devam ettirmeyi
düşünmezdi. Zira, diğerleri sadece angarya kabul edilecek mükellefiyetlerdir.
Tek başına çocuk sevgisi de, neslin devamı için yeterli değildir. Onun için
Allah (celle celâluhu), erkeğin kadına, kadının da erkeğe alâka duyması için
şehveti yarattı.

İnsan mahiyetinde var olan ve yaratılışla gelen bu duyguyu aşmak mümkün
değildir. Mümkün olsaydı, bunu başta Hz. Âdem (aleyhisselâm) aşardı. Ve işte
Efendimiz de bu fıtratı ve fıtrî olanı konuşuyor, anlatıyor ve “Bana kadın
sevdirildi.” buyuruyordu. O, fıtratla, tabiatla iç içe olduğunu bilen bir
peygamberdi. O’nun getirdiği dinde ruhbanlık yoktu. Kendilerini ibadete
vermek ve vakitlerinin bütününü, Allah’a (celle celâluhu) kullukta
geçirebilmek gayesiyle hadımlaşmak isteyen ashabına O şöyle diyordu:
“Allah’ı (celle celâluhu) en çok bileniniz ve O’ndan en çok korkanınız benim.
Ama ben ibadet ediyorum, hanımlarımla da bulunuyorum. İstirahat
ediyorum, gece ibadetini de yapıyorum. Oruç tutuyorum, yemek de yiyorum.
Bu, benim yolumdur. Benim yolumdan yüz çeviren ise benden değildir...”731

O, tam bir denge insanıydı ve objektif prensiplerle gelmişti. O’nun getirdiği
din, bir hanîfiye-i semha idi ve herkesin rahatlıkla yaşayıp, tatbik edebileceği
bir sistemin de adıydı. O, sadece belli bir gruba hitap etmek için gelmemişti..
herkes içindi ve mesajı da herkesi kucaklıyordu.

Güzel kokuya gelince, seçkin ruhlar, güzel kokudan hoşlanırlar. Allah



Resûlü, ruhaniyâtıyla öyle incelmiş ve cismaniyeti o derece rikkat kesbetmişti
ki, âdeta ruhuyla atbaşı gidiyor ve meleklerle bütünleşiyordu.

Ruhiyat başkadır, ruhaniyat başkadır. Hem ruhiyat, hem de ruhaniyat sahibi
olanlar, aynı zamanda “nefs-i sâfiyât”ın da sahibidirler. Sâfiyeye ancak nebiler
ulaşabilir. Bu makamın zirvesinde de, yine Efendimiz vardır. Düşünün ki,
O’nun bedeni, miraçta dahi ruhuyla olan yarışını bırakmamış, ruh nerelere
çıkmışsa, Efendimiz’in bedeni de ruhuyla beraber orada olmuştur.

Ben, burada miracın keyfiyeti üzerinde yapılagelen münakaşaları tekrar
edecek değilim. Cumhur-u ulemânın bu husustaki görüşü, Efendimiz’in miraca
ruh ve bedeniyle beraber çıktığı şeklindedir.732 O’nun bedeni o kadar ruhaniyat
ve nuraniyet kesbetmiştir ki ruhunun adımını attığı her yerde, bedeninin temâşa
ve nazarı da vardı. Başkaları ruhlarıyla veya rüyalarında miraç yapabilirler.
Ancak, ruh ve cesetle miraç yapmak, sadece Efendimiz’e nasip olmuştur. O işin
eri ve o yolun şehsuvarı, O’dur.

Güzel koku, meleklerin ve ruhanilerin gıdasıdır. Allah Resûlü de, onlarla
hem ruh hem de ceset itibarıyla iç içe girdiğinden ve onlarla çok ciddî
bütünleştiğinden dolayı, güzel kokudan son derece hoşlanmaktaydı ki, güzel
koku O’nun içine âdeta inşirah vermekteydi.

İşte Allah Resûlü, “Bana kadın ve güzel koku sevdirildi.” derken ruh ve
cesedinin ihtiyacını, bir çırpıda, bu “cihet-i câmia” ile ilan ediyor, kendisine
ait hususiyetleri anlatmış oluyordu...

Ancak, bu ilk iki mesele, tabiî, fıtrî ve beşer olmanın gereğidir ki, bunlarda,
başkaları da Allah Resûlü’ne iştirak edebilirler. Yani, kadını ve güzel kokuyu
sevmek, sadece Efendimiz’e mahsus değildir. Çünkü bunlar, Cenâb-ı Hakk’ın
insan fıtratına yerleştirdiği duygularla sevilirler. Ve bu husus az-çok herkeste
vardır.

Üçüncü hususa gelince, işte orada biraz durmak icap eder; zira Allah
Resûlü: “Namaza gelince, o benim göz aydınlığım, o benim yavuklum ve o
benim şehvetimdir.” der.

Bizden birine, en çok sevdiğimiz insanlardan birinin geldiği müjdelense,
nasıl sevinir ve kendimizden geçeriz; Allah Resûlü de, namaza duracağı zaman
bizim bu duyduğumuz sevinçten yüzlerce kat fazlasıyla sevinç ve coşkunluk
duymaktaydı. Hani, uzun bir müddet Fatıma’dan (radıyallâhu anhâ) ayrı
kalsaydı, sonra da O’na Fatıma (radıyallâhu anhâ) geliyor denseydi, O, ne



kadar sevinir, nasıl mesrur olurdu; işte namaz vaktinin geldiğini haber veren
sesi duyduğunda da O, daha çok sevinir, daha çok mesrur olurdu. Çünkü namaz
O’nun sevgilisi, namaz O’nun mâşukası ve namaz O’nun gözdesiydi.

Bu hadisi takviye eden Taberânî’nin rivayet ettiği başka bir hadislerinde de
Efendimiz şöyle buyurmaktadır: ِيف ِيتَوْھَش  َِّنإَو  ةَوْھَش ً، ٍّيِبَن  ِّلُكِل  َلَعَج  ّللا  َهٰ َِّنإ 

ِلْیَّللا ِمَاِیق   “Allah her nebiye bir arzu, istek ve şehvet vermiştir. Bana gelince,
benim şehvetim, gece namaz kılmaktadır.”733

Bunun mânâsı şudur: “Siz, cismaniyetinize, bedeninize ait değişik zevkleri
adım adım takip edersiniz; size, o zevkler adına gelen sinyaller, sizi tutar
kendine cezbeder; siz de, o zevklerin ardına düşersiniz. Bana gelince, ben,
vicdan denen vaizin ‘Kalk namaz vaktidir!’ sesini duyunca, beni bu sinyal, öyle
ardına düşürür ve öyle kendimden geçirir ki, namazsız edemem. Gece namazı
kılmadığım, gece kalkamadığım anlar, benim için en hüzün verici anlar ve
dakikalardır. Ve benim için en zevkli ve saadetbahş olan anlar da, namazda
olduğum anlardır.”

Allah Resûlü’nün, kulluğu ve Cenâb-ı Hak’la olan irtibatı ve aynı zamanda
tevhid-i ulûhiyeti ilan ve itirafı öyle derindi ki, şimdiye kadar bu derinliğe çok
kimse akıl erdirememiştir. İşte yukarıda naklettiğimiz hadis de bunun en açık
örneğidir.

Hz. Âişe Validemiz (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
“Bir gece uyandığımda, Allah Resûlü’nü yanımda göremedim. Aklıma, diğer

hanımlarından birinin yanına gitmiş olabileceği ihtimali geldi. El yordamıyla
etrafı yokladım. Elim ayağına dokundu. O zaman Allah Resûlü’nün namaz
kılmakta olduğunu anladım.. başı secdedeydi. Kulak verdim, hıçkıra hıçkıra
ağlıyor ve şöyle yakarıyordu:

َال َكْنِم ، َِكب  ُذوَُعأَو  َكَِتبوُقُع ، ْنِم  َِكتاَفاَعُِمبَو  َكِطَخَس ، ْنِم  َكاَضِِرب  ُذوَُعأ  ِيِّنإ  ّلَلا  َّمُھٰ
ُمَزْھُي َالَو  َكُؤاََنث  َّلَجَو  َكُراَج  َّزَع   ) َكِسَْفن َىلَع  َتْیَنْثَأ  اَمَك  َتْنَأ  َكَْیلَع  ًءاََنث  يِصْحُأ 

( َكُرْیَغ َهِٰلإ  َالَو  َكُدْعَو  َُفلْخُي  َالَو  َكُدْنُج 

“Allahım! Senin gazabından Senin rızana sığınırım. İkabından affına
sığınırım. Allahım! Başka değil, Senden yine Sana sığınırım. (Celâlinden
cemaline, gazabından rahmetine, azamet ve heybetinden, şefkat ve re’fetine
sığınırım.) Zâtını senâ ettiğin ölçüde, Seni senâ etmekten âciz olduğumu
itiraf ederim.”734 “Senin komşuluğun, yakınlığın, azizliktir. (Sana mücavir



olan, aziz olmuştur.) Senin senâ ve övülmen, yücedir. Senin ordun mağlup
edilemez. Sen vaadettiğin şeyde, vaadinden dönmezsin. Senden başka ilâh,
Senden başka mâbud da yoktur.”735

Evet, O’nun namaza yaklaşması, âdeta bir şehvet yaklaşmasıydı. İsterseniz
şimdi de Ebû Zerr’i (radıyallâhu anh) dinleyin. Diyor ki: “Bir gece sabaha
kadar namaz kıldı. (Dua âyetleri geldiğinde, o duaları ısrarla tekrar eden Allah
Resûlü, namazını saygı, huşû ve taatin mozayiği hâline getirirdi. Nafile
namazlarında, secdede, rükûda, kıyamda okuduğu çeşitli ve çok uzun dualar
vardır. O gün sabaha kadar:

ُمِیكَح ْلا ُزيِزَعْلا  َتـْنَأ  َكَّن  ِإَف ْمَُـھل  ْرِفَْغت  ْن  ِإَو َكُدَابِع  ْمُھَّنِإـَف  ْمُھ  ْ بِّذَعُت ِْنإ   âyetini736

okudu ve ağladı.”737 O, namaza bir türlü doyma bilmiyor, âdeta hiç doyum
noktasına varamıyordu.

Şimdi de İbn Mesud’u (radıyallâhu anh) dinleyelim: (İbni Mesud, Kûfe’nin
yüzünün akı, şanlı sahabe.. Hanefi mezhebi, ona çok şey borçludur. Alkameler,
İbrahim Nahaîler, Hammad b. Ebî Süleymanlar –ki Ebû Hanife’nin hocasıdır–
hep onun altın ikliminde yetişmişlerdir. Sahabe onu Ehl-i Beyt’ten zannederdi.
Evet, O, Allah Resûlü’nün hanesine öyle teklifsiz girer çıkardı.738 Efendimiz,
ona Kur’ân okutur, dinler ve ardından da, “Kur’ân’ı indiği gibi dinlemek
isteyen İbn Ümmi Abd’den (İbn Mesud) dinlesin.”739 buyururlardı. Hz. Ömer
(radıyallâhu anh), onu Kûfe’ye gönderirken, hicran ve üzüntüsünü şöyle dile
getirmişti: Kûfeliler! Eğer sizi nefsime tercih etmeseydim, Abdullah b.
Mesud’u (radıyallâhu anh) kat’iyen yanımdan ayırmazdım.740 Kısa boylu, sıska
bacaklıydı.741 Ama o, bir ilim dağarcığı, daha doğrusu bir ilim okyanusuydu.

İbn Mesud (radıyallâhu anh) diyor ki: Bir gün Allah Resûlü’yle beraber gece
namazı kılmaya azmettim. Geceyi O’nunla geçirecek ve O’nun yaptığı ibadeti
ben de yapacaktım. Namaza durdu, ben de durdum. Fakat bir türlü rükûa
gitmiyordu. Bakara sûresini bitirdi, “Şimdi rükûa gider.” dedim; fakat O,
devam etti; sonra Âl-i İmrân’ı, sonra da Nisâ sûresini okudu ve ardından rükûa
vardı. Namaz esnasında o kadar yoruldum ki, bir ara aklıma kötü düşünceler
geldi. (Bu kötü düşünce ne olabilirdi? İlk anda acaba Hz. Süleyman
(aleyhisselâm) gibi Allah Resûlü’nü kıyamda iken vefat etti mi zannetti, diye
akla gelebilir.) Onun için dinleyenler arasından biri sordu: Ne düşünmüştün?
İbn Mesud (radıyallâhu anh): “Namazı bozup, O’nu namazıyla baş başa
bırakmayı düşünmüştüm.”742



Abdullah b. Amr da şu hâdiseyi naklediyor: Bir gece Allah Resûlü’nün
arkasında namaza durdum. Durmadan şu âyeti okuyor ve hıçkıra hıçkıra
ağlıyordu:

ٌروُفَغ َكَّنِإَف  ِيناَصَع  ْنَمَو  يِّنِم  ُهَّنِإَف  يِنَعَِبت  ْنَمَف  ِساَّنلا  َنِم  اًرِیثَك  َنَْللَْضأ  َّنُھَِّنإ  ِّبَر 

ٌمیِحَر

“Allahım, muhakkak onlar insanların çoğunu saptırmıştır. Kim bana tâbi
olursa bendendir. Kim de isyan ederse, Gafûr sensin, Rahîm sensin.”743

Ve, yine böyle  hüzünlü olduğu bir gündü. Ağlıyor, ağlıyor, durmadan
ağlıyordu. Cibril geldi, Allah’tan (celle celâluhu) selâm getirdi. Ve Cenâb-ı
Hak, “Muhammedim niçin ağlıyor acaba?” diye soruyor, dedi.

O, Allâmü’l-Guyûb’dur. İlmi, bütün eşyayı kuşatmıştır. Zaten hiç kimse
O’nun ilim, kudret ve iradesinin dışında olamaz.. ama soruyor... Bu sormadan
maksat ister işhad, ister O’nun numuneliğini ilan olsun farketmez.

Allah Resûlü, ağlamaktan cevap veremiyordu. Sadece dudaklarından şu
kelime dökülebildi: “Ümmetî, ümmetî!” Dert, ızdırap belliydi: O’nun
ümmeti... Cibril durumu âdeta rapor edip götürdü. Ve, Cenâb-ı  Hak, onu ikinci
bir selâmla daha gönderdi ve onu şu sözlerle teselli buyurdu:

َكُءوَُسن َالَو  َكِتَّم  ِيف أُ َكیِضْرُنَس  اَّن  إِ َُهل : ْلُقَف  ٍدَّمَحُم  َىِلإ  ْبَھِْذا   “Git Habîbime
(selâm söyle) ve de ki: Muhakkak ümmetin hakkında seni razı edecek ve seni
asla tasa ve keder içinde bırakmayacağız.”744

O, ömrünü kullukla geçirmişti. Namaz, O’nun en sevdiği gözdesiydi. Gece
gündüz namaz kıldı ve hep öyle yaşadı. Nasıl yaşanırsa öyle ölüneceğini zaten
O söylememiş miydi?745 Ve her fâni gibi O da ölecekti. Ama o, namaz demiş
yaşamıştı ve namaz deyip hayata veda edecekti...

Son günleriydi. Gözlerini açacak dermanı dahi kalmamıştı. Başından aşağıya
bir kova soğuk su dökülünce gözlerini açıyor, şayet bir tek kelime söyleyecek
kadar dermanı varsa, “Cemaat namazı kıldı mı?” diye soruyordu. Ancak bu
kadarcık dahi, enerji sarfı, efor, O’nun dermanını tüketiyor ve yine bayılıyordu.
Dökülen soğuk suyla kendine gelince sorduğu soru yine aynı soruydu “Cemaat
namazı kıldı mı?”

Hayır, cemaati saatlerden beri O’nu bekliyordu. Gözler hep kapısındaydı. Ne
zaman perde aralanacak ve mescide yine güneş doğacaktı.. işte bunu
gözlüyorlardı. Çoğu, O Güneşin batmak üzere olduğunun farkındaydılar; ancak



buna bir türlü inanmak istemiyorlardı. Bu arada, Allah Resûlü, artık namaz
kıldıracak takatinin olmadığını anlayınca “Ebû Bekir’e söyleyin namazı
kıldırsın.” buyurdu. Biraz kendinde iyileşme hissedince de mescide doğru
yürüdü. Bir kolundan amcası Abbas (radıyallâhu anh), diğerinden de amcasının
oğlu ve aynı zamanda damadı Hz. Ali (radıyallâhu anh) tutmuş, ayakları
sürünerek mescide götürülmüştü. Her hâlinden ve her hâllerinde namazın
ihtişamı, namazın değeri, namazın büyüleyiciliği dökülüyordu... Kendisinden
sonra imam olacak zatın arkasına durdu ve namazını oturarak kıldı. O, bu
şekilde mescide sadece iki defa gelebildi. Birinde namazı Allah Resûlü
kıldırdı, Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) de arkadakilere onun sesini
duyurdu.746 Diğerinde ise, namazını Hz. Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh)
arkasında kıldı.747 Cemaatine kendisinden sonra gelecek imamı âdeta iş’âr
buyurdu.

Bir kere daha, evet O, namazla ve cemaatle bu derece bütünleşmişti. Son
ânına kadar da cemaati terketmemişti.. hatta, ayaklarını sürüye sürüye mescide
gelmiş ve namazını cemaatle kılmıştı...

Ahmed İbn Hanbel’e göre, cemaat “farz-ı ayn”dır.748 Zira Allah (celle
celâluhu), “Rükû edenlerle beraber rükû edin.”749 buyurmaktadır. İmamlardan
bazıları, cemaati namazın sıhhat şartlarından sayarlar. Cemaatsiz namaz, onlara
göre namaz değildir.750 İmam Şâfiî’ye göre cemaat farz-ı kifâyedir.751 Hanefi
mezhebinde ise, sünnet-i müekkededir.752 Hanefî imamlardan bazıları ise
cemaati vacip kabul etmektedir...753

Biz, burada meselenin fıkhî tahlilini yapacak değiliz. Sadece küçük bir
hatırlatma olsun diye, bu kadarcık temas ettik. Esas konumuz, Allah Resûlü’nün
ubûdiyeti, kulluğunda gösterdiği titizlik ve namazındaki derinliğidir.

Sıradan bir insan dahi, şuuruna ererek namaz kılsa, bu namaz, onu fuhşiyattan
ve münkerattan alıkoyar.754 Bir namaz ki, onu kılan Allah Resûlü’dür; O’nu
nasıl günaha bırakır!.. Hayır hiç bırakmamıştır.. bırakmaz!

O’nun kıldığı namazı, Hz. Âişe Validemiz (radıyallâhu anhâ) anlatırken:
“Öyle kıyamda dururdu ki, sorma gitsin. Öyle rükûa varırdı ki, sorma gitsin ve
öyle secde ederdi ki, sorma gitsin!”755 der ve Allah Resûlü’nün kıldığı namazın
güzelliğini bu ifadelerle anlatmaya çalışır.

Cenâb-ı Hakk’ın varlığına başka hiçbir delil olmasa, Allah Resûlü’nün
kıldığı namaz, delil olarak yeter. Çünkü O’nun, bütün namazında, namazının



rükünlerinde âdeta Cenâb-ı Hak tecellî ederdi. Hiç namazı böyle olan bir insan
günaha meyleder mi?

O’nun ibadeti, bir bütünlük arz ediyordu. Namazı en mükemmel şekliyle eda
ederken, başka bir ibadet çeşidi olan meselâ orucu da ihmal etmiyordu.
Haftanın bir iki gününü mutlaka oruçlu geçiriyor; hatta bazen de o kadar uzun
süre oruç tutuyordu ki, sanki hiç iftar etmiyor zannedilirdi.756 Bazen da işi fıtrî
seyrinde bırakır ve herkes gibi iftar ederdi. Ancak oruçlu olduğu günler,
diğerlerine kıyasla daha çoktu.757

O, zaman zaman savm-ı visâl yapardı. Yani hiç iftar etmeden birkaç gün üst
üste oruç tutardı. Sahabe O’nun orucuna özenir ve O’nu taklit etmek isterlerdi
ama, bu çok zordu. Bir defasında, Ramazan’ın son günleriydi ki, Efendimiz
savm-ı visâle niyetlenmişti. Sahabe de aynı şekilde niyet ettiler. Ancak, oruç
birkaç gün uzayınca, hepsinin dermanı kesildi. Bereket bayram gelmiş ve
herkes sevinmişti. Zira, bayram, bir gün daha gecikmiş olsaydı, âdeta hepsi
dökülecekti. Allah Resûlü, onların bu durumunu görünce tebessüm buyurdu ve
“Eğer bayramın gelmesi gecikseydi, ben yine oruca devam edecektim.” dedi.
Ardından da kendisinin güç yetirdiği bu ibadete, onların gücünün
yetmeyeceğini söyledi. “Çünkü Allah bana, sizin anlamayacağınız tarzda
yedirir, içirir.” buyurdu.758

Bilhassa, Ramazan ayının son günlerinde Allah Resûlü, paçaları sıvar ve
bütün gününü ibadetle geçirirdi.759 Sanki bu günlerde O’nun sırtı hiç yere
değmezdi.

Ya zı n en şiddetli günlerinde de Allah Resûlü oruç tutardı. Birçok
muharebede O, hep oruç tutmuştu. Hele bazen harp öyle şiddetlenirdi ki,
bunlardan biri itibarıyla kendisiyle beraber Abdullah b. Revâha’dan
(radıyallâhu anh) başka oruç tutan kalmamıştı.760 O, “Oruç, insanı günaha
karşı koruyan bir zırhtır.”761 demişti. Ve bu zırhın en sağlamını da kendisi
giymiş ve korunmuştu..
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g. ALLAH RESÛLÜ’NÜN DUA İKLİMİ
Dua, bir ibadettir,762 dua kulluğun özüdür,763 dua Rabbe dönüş ve yönelişin

adıdır. Kulluktan bahsedilen bir yerde, duadan bahsetmemek mümkün değildir.
Zaten, Allah (celle celâluhu) da “Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var!”764

buyurmuyor mu? ve “Dua edin kabul edeyim.”765 diyen de bizzat Kendisi değil
mi?

Dua, Allah’la (celle celâluhu) kul arasında kuvvetli bir bağdır. Başka bir
ifade ile, kulun düşüncesinin Rabbe takdim edilmesi şeklidir dua. Kul
erişemeyeceği ve iktidarıyla elde edemeyeceği her şeyini, mutlak iktidar sahibi
olan Kadîr-i Mutlak’tan ister; işte bu isteğin adıdır dua. O, helezonlar hâlinde
kuldan Rabbe yücelen tatlı bir nağmedir ta arşa kadar...

Günümüzde, sadece beş vakit namazın veya belli bir kısım ibadetlerin
sonuna sıkıştırılarak küçültülen dua, gerçekte hayatın ve hayat ötesinin en
büyük lâzımıdır. Hayatı, duasız düşünmek mümkün değildir. Yaşadığımız
hayat, baştan sona kadar duadan ibarettir. Dua, rıza-i ilâhînin şifresi ve Cennet
yurdunun da anahtarıdır. Yine dua, “abd”den Rabbe yükselen kulluk nişanı,
Rabden “abd”e inen rahmet simgesidir. Daha doğrusu o, Allah’la (celle
celâluhu) kul arasında olan münasebetin tam odak noktasıdır. Dua, bir cihetten
ibadet, bir başka cihetten imkân âlemi ile lâhût âlemini birleştiren ulvî bir
miraçtır. İnsanı merdiven merdiven Hakk’a yücelten mukaddes bir miraç..!

Rahmet elinin üzerimizde dolaşması, dua sayesindedir. Dua, aynı zamanda
gazabın da paratoneridir. Evet, hakkımızda rahmeti ve rızayı celb, gazap ve
öfkeyi def edecek olan müessir bir ubûdiyettir dua. Çok defa beşer imkânının
tükendiği noktada dua şuuru –Keşke ta baştan olsa!– başlar. Haddizatında, ona
başlangıç ve bitiş noktası tespit etmek, ya yoktur veya imkânsızdır. Çünkü,
duadan müstağni olacak bir ânı yoktur insanın. O hâlde kul, kendisinden
tecellîleriyle bir an dûr olmayacağı Rabbine, duadan da bir an dûr olmaması
lâzımdır. Zira, Rabbin kapısına dua ile varılır, o kapıda dua ile konuşurlar ve
rahmeti hakkımızda sağanak sağanak celbeden de duadır.

Bize bakan yönüyle dua, istemektir. Biz maddî-mânevî ihtiyaçlarımızı isteriz
Rabbimiz’den. Ne var ki, çok defa istediğimiz şeyi de, isteme şeklini de
bilemeyiz; bilemeyiz de istemede bile suiedebde bulunuruz Zât-ı Zülcelâl’e
karşı. İstenilen şeyleri, Mutlak İrade sahibinin iradesi istikametinde görmek
istemeyip, kendi arzumuz istikametinde diler dururuz. Bundan dolayı da her



istediğimizin âcilen yerine getirilmesini, yerine getirilmeyen arzularımızın da
reddedildiğini düşünerek me’yus oluruz. Daha açık bir ifade ile, mutlak
iradeyi, her zaman kendi cüz’î irademizin peyki olarak görmek isteriz. Bütün
bunlar, dua âdâp ve terminolojisine zıt olan şeylerdir. Bu niyetle yapılan
dualar, Allah’la (celle celâluhu) kul arasında rabıta olmaktan çok uzaktır. Onun
âdâp ve erkânına riayet ise, icabete vesile olacak şartlardan birisi, belki de en
birincisidir.

Dua, bazan ciddî bir istek ve iştiyak hâlinde sırf bir mülâhaza olarak kalbten
yükselir. Bu durumda kul, hiçbir şey söylemez. Belki dudakları bile
kıpırdamaz; ama, O Allâmü’l-Guyûb’un, hâline nigahbân olduğunu bilerek, tam
bir tevekkül içinde bulunmaya çalışır ve bulacağını bulur. Tıpkı Hz. İbrahim
Aleyhisselâm’ın ateşe atıldığı andaki durumu gibi. Bütün imkânların kesildiği
ve sebeplerin sükut ettiği bu noktada: َمیِھاَرِْبإ ۤى  َلَع ا  ًمَالَـسَو اًدَْرب  ِينوُك   ُ رَان َاي 
“Ey ateş! İbrahim üzerine soğuk ve selâmet ol (İbrahim’i yakma).”766 ilâhî
fermanı ona hiç umulmadık şekilde medet kaynağı olmuştur.

Kalbteki duyguların, lisan yoluyla Rabbe ulaştırılması; bu da duanın ikinci
bir şeklidir. Burada kul, sadece hâlini arz eder, fakat isteğini dile getirmez.
Bazen de, hem hâlini arz eder hem de isteğini dile getirir. Kur’ân, peygamber
dualarından her ikisini de misal olarak seçmiştir ki, birinciye Hz. Eyyub
Aleyhisselâm’ın: َنیِمِحاَّرلا َُم  حَْرأ َتْنَأَو  ُّرُّضلا  َِي  نَّسَم ِيِّنإ  ِيّبَر   “Yâ Rabbi! Zarar
bana dokundu ve Sen Erhamü’r-Râhimînsin.”767 duasıyla, Hz. Yunus
Aleyhisselâm’ın: َنیِم ِ لاَّظلا َنــِم  ُتـْـنُك  ِيِّنإ   َ َكناَحْبُـس َتـْنَأ  َِّالإ  َهِٰـلإ  Senden“ َـال 
başka hiçbir ilâh yoktur. Hakikat ben haksızlık edenlerden oldum.” 768 duası
gibi.. ikinci duruma da Hz. Zekeriya Aleyhisselâm’dan misal verilmiştir ki, O
da, Rabb’ine ِءاَۤعُّدلا ُعیِمَس  َكَّن  إِ ًَةِبَّیط  ًةَّيِّر  َكْنُدـَل ُذ ْنِم  ِيل  ِّبَر َهْب   “Ey Rabbim!
Bana yüce katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki Sen duaları
işiticisin.”769 diyerek duada bulunmuştu.

Ayrıca Kur’ân-ı Kerim’in, dua mevzuu üzerinde ısrarla durması ve yapılacak
duaları Efendimiz’e bizzat talim buyurması, meselenin ehemmiyetini göstermesi
bakımından çok önemlidir. Böyle olmasaydı, Kur’ân-ı Kerim, yüzlerce âyet-i
kerime ile, dua meselesi üzerinde ısrarla durur muydu? Bunun dışında,
Efendimiz’den rivayet edilen, yüzlerce, hatta binlerce hadis-i şerif de duanın
ehemmiyeti hakkında hem tahşidat yapıyor, hem de hayatın her faslında,
yapılması gereken duaları bu ümmete talim buyuruyor. O hâlde insan, duygu ve



düşüncelerini birer istek hâlinde takdim ederken, bunu en iyi şekilde ifade
etmek ve az sözle çok mânâ dile getirmek ister ki, bu hususta da ona en büyük
yardımcı da başta Kur’ân-ı Kerim, ikinci derecede de hadis-i şeriflerde
öğretilen dualardır.

Öyledir, çünkü, bize istemeyi veren Zât, o dualarda nasıl isteyeceğimizi de
öğretmektedir. Kendisine en güzel ve en müessir dualar öğretilen de, hiç
şüphesiz Allah Resûlü’dür. Zira, dua ile kapısı çalınan Zât’ı en iyi bilip
tanıyan O’dur.

O, bir istikamet insanıdır. Zaten kulluk da istikamet demektir. Cenâb-ı Hak:
ٌمیِقَتْسُم ٌطا  َرِص اَذٰھ  ِينوُدُبْعا  َِنأَو   “Bana kulluk edin. Müstakim yol budur.”770

derken bu hakikate işaret buyurmaktadır. Allah Resûlü’nün bütün
hareketlerinde, bir ölçü ve denge vardır. O, cihanı fethedecek orduları şuraya
buraya sevk ederken, bir karıncayı dahi incitmeme prensibini de her zaman
korumuştur. Hep sebeplere tevessül etmiştir; ama duayı da hiçbir zaman ihmal
etmemiştir.

Gece-gündüz münacaat ve inleme içinde geçen bir ömür görmek isteyen,
Resûlullah’ın hayatına baksın! Baksın ve insanlık, duanın ne demek olduğunu,
dua etmenin âdâbını ve duanın, insana maddî-mânevî kazandırdıklarını görsün,
görsün ve ibret alsın.

Yüzlerce insan, Efendimiz’in dualarını bir araya getirip, dua mecmuaları
telif etmişlerdir. Cenâb-ı Hak, böyle bir lütfu, şu satırların yazarından da
esirgemedi.. zaten O esirgemez! “Mecmuatü’l-Ed’iyeti’l-Me’sûre” adı
altında, Efendimiz’in duaları bir araya getirildi. Mümkün mertebe, bu eser ebat
olarak küçük tutulmaya çalışıldı. Bu mini esere bakanlar dahi göreceklerdir ki,
duada dahi Allah Resûlü’ne ulaşmak mümkün değildir. Sanki O, hayatının her
ânını dua ile geçirmiş gibidir. Bir insan, başka hiçbir iş yapmasa ve sadece dua
etse, onun bir ömrü dolduran duası, ancak Allah Resûlü’nden mervî dualar
kadar olabilir...

Allah Resûlü, dualarını hayatının içine paylaştırmış ve hep bu nurdan
kristaller üzerinde yürümüştür. Dua, O’nun dudaklarından eksik olmayan virdi,
gönlünde tütüp duran âh u efgânıydı. O, bir an dahi duasız olmamış, dudaklarını
ıslatan bu kevser dolu kadeh, hiçbir zaman elinden düşmemişti. Aksiyon
adamıydı, muhakeme insanıydı; fakat ibadet ve duada da eşi-menendi yoktu.

Sahabe de bir ibadet topluluğuydu. Ancak O’nunla yürümeye kalktıkları



zaman dökülüp kalırlardı. –O dökülüp kalanlara kıtmirin ruhu feda olsun!– O
ise yorulma nedir bilmeden hep yürürdü. Çünkü Allah (celle celâluhu), O’nu
hep ileriye doğru yürüsün ve hep önde bulunsun diye yaratmıştı. Miraçta Cibril
bile O’nunla yürümeye kalkmış da, nihayet bir noktadan sonra onun da dermanı
kesilmişti.. kesilmişti de “Yürü yâ Resûlallah! Top senin çevkan senin!”
demişti.. evet O âdeta meleklerle maraton yapan bir insandı.

O, ibadet şuurunun ve dua burcunun en zirvesindeydi. Allah’ın (celle
celâluhu) büyüklük ve azametini en yüksek ufuklardan seyrediyor, vâridâtla
dolup taşıyor ve doyma bilmeyen masum bir hırsla: َاي َكِتَفِر  ْعَم َّقَح  َكاـَنْفَرَع  َما 

ُفوُرْعَم  diyor771 ve Rabbini tam bilememekten –O bilememe gerçek bilmektir
ki, Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh): ٌكاَرْد ِإ ِكاَرْدِـْــإلا  ِنـَـع  ُزْج  َعَْلا  diyordu.
“Anlamaktan âciz olduğunu anlamak, işte hakikî idrak budur.”772– dert yanıyor..
ve “Hel min mezîd?” diyordu kendi kudsî ufkuna göre…

Dualarından Bir Demet
O’nun bütün dualarını, burada ele alıp inceleyecek değiliz. Zaten biz bu

mevzua da sadece Allah Resûlü’nün duadaki büyüklüğüne bir işaret olsun diye
temas ettik. Şimdi O’nun binlerce duasından birkaç numune zikredip bu mevzuu
noktalamak istiyorum.

ga. Uykudan Önce
Uyku ölümün küçük kardeşidir.773 İnsan uykuya girerken bu şuur içinde

girmelidir. Zira bu göz kapayış, onun için dünyaya ait bir son da olabilir. Öyle
ise gafletle değil de yatağa uyanık ve dikkatli girmelidir.

Allah Resûlü yatağa girmeden evvel şunları okurdu: Bakara sûresinin başı
ve son üç âyeti.774 Âyete’l-Kürsî,775 Yâsîn sûresi,776 Secde sûresi,777 Mülk
sûresi,778 sonra üçer defa olmak üzere İhlâs ve Muavvizeteyn sûrelerini ve bir
defa da Kâfirûn sûresini okur;779 sonra da ellerini birleştirerek avucuna üfürür
ve ellerini vücudunun ulaşabildiği her noktaya sürerdi.780 Daha sonra da birçok
dua okurdu ki, zikri uzun süreceğinden biz bunları yukarıda ismini verdiğimiz
esere ve daha başka dua mecmualarına havale ediyoruz. İsteyen, o duaların
neler olduğunu oralardan bulup öğrenebilir ve hayatlarını o dualarla
nurlandırırlar.

gb. Yatağa Girdiğinde
Yatağına girdiği zaman 33 defa Sübhanallah, 33 Elhamdülillah ve 33 (Bir



rivayette 34) Allahu Ekber der ardından da birçok dua okurlardı.781 Bu
dualardan birisi de şudur:

، َكَْیِلإ يِرَْمأ  ُتْضَّوَفَو  َكَْیِلإ ، يِھْجَو  ُتْھَّجَوَو  َكَْیِلإ ، يِسَْفن  ُتَْملْسَأ  ِيِّنإ  ّلَلا  َّمُھٰ
ُتْنَمٰا َكَْیِلإ ، َِّالإ  َكْنِم  اَجْنَم  َالَو  َأَجْلَم  َال  َكَْیِلإ ، ًَةبْھَرَو  ًَةبْغَر  َكَْیِلإ  يِرَْھظ  ُتْأَجْلَأَو 

، َكَدَابِع ُثَعَْبت  َمْوَي  ََكباَذَع  يِِنق  ّلَلا  َّمُھٰ َتْلَسَْرأ ، يِذَّلا  ِّیَبنَو  َكِ َتْلَزْنَأ  يِذَّلا  َِكباَِتكِب 

َایَْحأَو ُتوَُمأ  َكِمْسِاب 

“Allahım, kendimi Sana teslim ediyor, yüzümü Sana çeviriyor ve işlerimi
Sana havale ediyorum. Hem korkarak hem de ümit ederek sırtımı Sana
dayıyorum. Senden ancak yine Sana sığınılır, başka sığınak yoktur. Allahım,
indirdiğin Kitab’a ve gönderdiğin Nebi’ye iman ettim. (Peygamberin kendi
peygamberliğini tasdik etmesi şarttır.) Allahım, kullarını dirilteceğin o gün,
beni azabından koru. Ben, ancak Senin adınla ölür yine Senin adınla
dirilirim.”782

Sağ elini başının altına koyar, dizlerini hafif kıvırır ve sağ tarafına doğru
yatardı.783 Bu, kalkmak için bir yatmaydı. Zira O, hep gece kalkmanın
heyecanını yaşardı.

gc. Teheccüde Kalktığında
Teheccüt namazı için kalkışını da şu dua ile süslerdi:

ُكِلَم َتْنَأ  ُدْمَحْلا  ََكلَو  َّنِھِیف ، ْنَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  ّیَق  ُمِ َتْنَأ  ُدْمَحْلا  ََكل  ّلَلا  َّمُھٰ
َّنِھِیف ْنَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  ُروُن  َتْنَأ  ُدْمَحْلا  ََكلَو  َّنِھِیف ، ْنَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا 

“Allahım, Sana hamdolsun. Sen semaları, yeri ve içindekileri ayakta tutan
‘Kayyûm’sun. Sana hamdolsun. Sen semaların, yerin ve içindekilerin hakikî
sahibi olan Melik’sin. Ve Sana hamdolsun, Sen semaların, yerin ve
içindekilerin Nurusun.”784

Gecenin yarısında bu duanın okunması çok mânidardır. Sema bütün ihtişam
ve görkemiyle gecede gözükür. Yıldızlar ışıl ışıl göz kırpar ve oralardan
insanın gönlüne neler neler akar gelir. Yeryüzü de aynı âhenge dilbestedir. Ve
işte ihtişam, debdebe ve âhenk içinde, gökyüzünü ve yeryüzünü ayakta tutan
Allah’a (celle celâluhu), bu duada hamd edilmektedir.

“Kayyûm” çoklarına göre, İsm-i A’zam’dandır. Efendimiz Cenâb-ı Hakk’a
hamdederken, çok defa bu ismin cilve ve tecellîlerini şefaatçi yaparak
hamdetmektedir.



Mülk de Milk de Allah’ındır (celle celâluhu). Öyle ise Melik de Mâlik de
yalnız O’dur.

O’ndaki şu ahd ü peymâna, şu sadakata bakın ki, iki-üç saat evvel ahd ü
peymânını yeniledi, uykuya girdi. Kalkarken de ilk iş olarak yine ahd ü
peymânını yeniliyor. Çünkü uykuda gezip dolaştığı âlemlerden, şehadet âlemine
yeni dönmüştür, ahd ü peymânın da yenilenmesi gerekir.

Ardından da aynı duayı şu şekilde devam ettirir:

ُراَّنلاَو ٌّقَح  ُةَّنَجْلاَو  ٌّقَح  َكُلْوَقَو  ٌّقَح  َكُئاَِقلَو  ُّقَحْلا  َكُدْعَوَو  ُّقَحْلا  َتْنَأ  ُدْمَحْلا  ََكلَو 

ُتْنَمٰا َِكبَو  ُتَْملْسَأ  ََكل  ّلَلا  َّمُھٰ .ٌّقَح  ُةَعاَّسلاَو  ٌّقَح  ٌدَّمَحُمَو   ٌّقَح  َنوُِّیبَّنلاَو  ٌّقَح 

اَمَو ُتْمَّدَق  اَم  ِيل  ْرِفْغاَف  ُتْمَكاَح  َكَْیِلإَو  ُتْمَصاَخ  َِكبَو  ُتَْبنَأ  َكَْیِلإَو  ُتْلَّكََوت  َكَْیلَعَو 

ُرِّخَؤُمْلا َال َتْنَأَو  ُمِّدَقُمْلا  َتْنَأ  يِّنِم ، ِِهب  َُملَْعأ  َتْنَأ  اَمَو  ُتَْنلَْعأ  اَمَو  ُتْرَرْسَأ  اَمَو  ُتْرََّخأ 

ّللِاب ِهٰ َِّالإ  َةَّوُق  َالَو  َلْوَح  َالَو  َتْنَأ  َِّالإ  َهِٰلإ 

“Sana hamdolsun, Sen Hak’sın. Vaadin haktır. Sana kavuşmak haktır.
Senin sözün haktır. Cennet de, Cehennem de haktır. Nebiler ve Hz.
Muhammed Aleyhisselâm haktır. Kıyamet günü de haktır.

Allahım, Sana teslim oldum. Sana iman ettim. Tevekkülüm Sanadır ve
bütünüyle Sana yöneldim. Yalnız Senin inayetinle mücadele ettim, yalnız
Senin hakemliğine başvurdum. Sen benim geçmiş ve gelecek hatalarımı
bağışla. (Gelecekte bana günah işletme ve benim için günah kapılarını
kapat). Gizli işlediklerimi de açık işlediklerimi de affet. Ve bunlardan da öte
Senin benden çok daha iyi bildiğin günahlarımı da bağışla. (Çünkü ben
kalbimden geçeni bilebilirim; fakat sır, hafî ve ahfamdan geçenleri
bilemeyebilirim. Eğer ben bilmeden bu duygularımda bir kopukluk oldu ise,
Sen ondan dolayı da beni affet). Öne geçiren de, geride bırakan da Sensin.
Senden başka ilâh yoktur. Havl ve kuvvet sadece Allah’ındır.”785

“Hak” deyince “Mutlak zikir, kemaline masruftur.” gerçeğine  binaen akla ilk
gelen Allah’tır (celle celâluhu). Ve Efendimiz, Hak olan Allah’tan (celle
celâluhu) gelen her şeyin, hak olduğunu, bu duasında gürül gürül dile
getirmektedir.

Yatmadan evvel teslimiyetini  Cenâb-ı Hakk’a arz etmişti, daha uykudan
kalkar kalkmaz yine teslimiyetini arz ve imanını ilan ediyor.. ediyor ve bir yeni
hayata böyle bir iman ile böyle derin bir teslimiyet şuuruyla başlıyor. Ve bu
duasını O, “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” diyerek bitiriyor. Zira insan,



Cenâb-ı Hakk’ın güç ve kuvvetine dehalet etmezse, omuzuna yüklenen ağır
yüklerin altından kalkamaz; iman, tevekkül, teslimiyet, hep Allah’ın (celle
celâluhu) dilemesiyle olur. O dilemedikçe ve yardımcı olmadıkça, kim O’nu
bulup, O’na vâsıl olabilir ki? Öyleyse herkes, kendi seviyesi ölçüsünde,
Allah’ın (celle celâluhu) havl ve kuvvetine sığınmak zorundadır.

Efendimiz, bu duygu ve düşünce içinde, işte böyle mânevî bir atmosfer
meydana getirdikten sonra, namaza duruyor ve gecenin siyah zülüfleri, O’nun
gözyaşıyla ıslanıyordu.

O, bilhassa tek başına kıldığı nafile namazlarda, duayı çok yapıyor ve
namazı da uzattıkça uzatıyordu.786 Namaza durunca Fatiha’dan önce şu duaları
okurdu: ِبِرْغَمْلاَو  ِ قِرْـشَمْلا َنَْیب  َتْد  َ عَاب اـَمَك  َياـَيَاطَخ  َْن  َيبَو يِنَْیب  ْدــِعَاب  ّ َ ّلَلا مُھٰ
“Allahım, benimle günahlarımın arasını, doğu ile batının arasını ayırdığın
gibi ayır.”

َِسنَّدلا َُضیْبَْــألا ِمَن  ُبْوَّثلا  ى  َّقَنُي اَمَك  اـَيَاطَخ  ْلا َنـِم  يِنَِّقن  ّلل  َّمُـھٰ َا  “Allahım,
beyaz elbisenin kirlerden temizlendiği gibi Sen de beni günahlardan
temizle.”787

Bunlardan sonra da “Sübhaneke”yi okur ve bunca tesbih ve takdisten
sonradır ki, Fatiha’ya geçerdi. Gerçi daha Allah Resûlü’nün, bu arada okuduğu
birçok dualar vardır ama, biz, yine okuyucumuzu, dua mecmualarını tetkike
havale ediyor ve bu kadarla yetiniyoruz.

gd. Sabah Kalkınca
O’nun sabah olunca dudakları şu dua ile ıslanırdı:

َكَّنَِِأب َكِقْلَخ  َعیِمَجَو  َكَتَكِئَالَمَو  َكِشْرَع  ََةلَمَح  ُدِھْشُأو  َكُدِھْشُأ  ُتْحَبَْصأ  ِيِّنإ  ّلَلا  َّمُھٰ
َكُلوُسَرَو َكُدْبَع  اًدَّمَحُم  ََّنأَو  َتْنَأ  َّالإ  َهِٰلإ  ّللا َال  ُهٰ َتْنَأ 

“Allahım, ben, şunu ikrar ederek sabahladım; Seni, Arşının hamelelerini,
meleklerini ve bütün mahlukatı şahit tutuyorum ki, Sen Kendisinden başka
ilâh olmayan Allah’sın ve Muhammed Aleyhisselâm Senin kulun ve
resûlündür.”788

Şahit tutuyor ve onları konuşturuyorum. Ağaçların hemhemesini, yaprakların
demdemesini, suların şırıltı, şakırtı ve çağlamasını, kendi şehadetime katıyor,
senfoniden yükselen bir ses gibi gürül gürül bütün bunları Sana takdim
ediyorum.

Efendimiz’in bu takdimi, şuur ve idrakinin vüs’ati, derinliği ve hakla olan



münasebeti ölçüsündedir. Aynı cümleleri söylemiş olsa da bir başkası aynı
keyfiyeti aynı derinliği yakalayamaz.

Efendimiz, bütün varlığı, hususiyle Allah’a (celle celâluhu) en yakın
melekleri ve varlığa nezaret eden sekene-i semavatı kendisine şahit tutmakta..
ve Cenâb-ı Hakk’a takdim edeceği hamdini, onların soluklarına katıp öyle
takdim etmektedir. Biz, Efendimiz’in duasına, meleklerin soluklarıyla
girmesinden şunu anlıyor ve şunu hissediyoruz ki, büyüklerin kapıları
çalınırken, evvelâ tokmağa dokunacak bir el aranmalıdır.. O’nun içindir ki,
büyük firaset adamı Hz. Ömer (radıyallâhu anh), Medine’de kıtlık olunca, Hz.
Abbas’ı (radıyallâhu anh) elinden tutup bir tepeye çıkarmış ve o elleri havaya
kaldırarak dua etmişti.. duasında da şöyle yalvarmıştı: “Allahım, şu Sana
kalkan eller, Senin Habibinin amcasının elleridir. Bu el hürmetine yağmur ver!”
Ve daha el aşağıya inmeden şakır şakır yağmur inmeye başlamıştı.”789 Bu bir
Ömer (radıyallâhu anh) firasetidir ve dersini, Efendimiz’in duasına ve
yakarışlarına meleklerin soluklarını katmasından almıştır.

Asrımızın Büyük Çilekeşi de aynı şuurla şöyle dua eder:

ي۪تْوَص ْتَتَفَْخأ  َِةلْفَغْلا  ُةَّدِشَو  ي۪نَْتلَجَْخأ  ي۪صاَعَمْلا  ُةَرْثَكَو  ي۪نْتَسَرَْخأ  ُبوُنُّذَلا  ي۪ھِٰلإ 

ِدْبَع ِخْیَّشلا  ي۪دَنَسَو  ّیَس  ي۪دِ ِتْوَِصب  َِكتَرِفْغَم  ِبَاب  ي۪ف  ي۪دَانُأَو  َكِتَمْحَر  َبَاب  ُّقَُدأَف 

...ي۪نَالْیَكْلا ِرِداَقْلا 

“Allahım, günahlar dilimi tuttu, mâsiyetimin çokluğu beni hacil etti. Ve
ben, Senin rahmet kapını, Şeyh Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin sesi ve
soluğu ile çalıyorum...”

Allah Resûlü’nün sabah yaptığı dualar arasında şu da vardır:

ِيّنِإَف ِماَرْكِْإلاَو ، ِلَالَجْلا  اَذ  ِةَداَھَّشلاَو  ِبْیَغْلا  َِملاَع  ِضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  َرِطاَف  ّلَلا  َّمُھٰ
اًدیِھَش َِكب  ىَفَكَو  َكُدِھْشُأَو  َایْنُّدلا  ِةَایَحْلا  ِهِذٰھ  ِيف  َكَْیِلإ  ُدَھَْعأ 

“Ey semavat ve yeri yaratan, gayb ve şehadet âlemini bilen, celâl ve ikram
sahibi Allahım! Sana şu dünya hayatında bağlılığımı ilan ediyor ve Seni buna
şahit tutuyorum, Sen şahit olarak yetersin.”790

Bu duada “Fâtır” isminin kullanılması mânidardır. Çünkü aynı kelimenin
müradifi olan: ُلِعاـَجَْلا ُِق –  لاَخَْلا ُئِراـَبَْلا –   gibi kelimeler de vardır. “Fâtır”
denmekle şu mânâlar kasdolunmuştur: “Gökleri ve yeri fıtrata göre yaratan,
onları fıtrat kanunlarına açık hâle getiren Sensin. Bu fıtrat kanunları içinde,
tıbbın, fiziğin, kimyanın, astrofiziğin, astronominin hep kendilerine göre



kanunları vardır. Sanki her sabah bu kanunlar yenileniyor ve varlığa açık hâle
geliyorlar. Bunlara, bu düzeni ve bu temiz çehreyi veren Sensin!”

ge. Akşam Olduğunda
Güneş doğarken, sabahın ilk vakitlerini bu ve benzeri yüzlerce dua ile

süsleyen Allah Resûlü, güneş batarken ve ortalığa karanlık çökerken de şu
duayı okur.. okur da, âdeta bu dualar O’nun gündüzünün, gecesinin güneşi
olurdu. Efendimiz’in geceleri de, gündüzleri kadar aydındı. Dualar, O’nun
gecesinin semasında âdeta nurlu kandillerdi. Ve O, bu kandilleri  yakmayı hiç
mi hiç ihmal etmezdi:

َكَّنَِِأب َكِقْلَخ  َعیِمَجَو  َكَتَكِئَالَمَو  َكِشْرَع  ََةلَمَح  ُدِھْشُأَو  َكُدِھْشُأ  ُتْیَسَْمأ  ِيِّنإ  ّلَلا  َّمُھٰ
َكُلوُسَرَو َكُدْبَع  اًدَّمَحُم  ََّنأَو  ََكل  َكيِرَش  َكَدْحَو َال  َتْنَأ  َِّالإ  َهِٰلإ  يِذَّلا َال  ّللا  ُهٰ َتْنَأ 

“Allahım, Senden başka ilâh olmadığına birliğine ve şerikin olmadığına ve
Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Senin kulun ve resûlün
olduğuna, Seni, Hamele-i Arşını, meleklerini ve bütün mahlukatını şahit
tutarak akşamladım.”791

O’nun namazının her rüknü, Arş’a yükselen nuranî bir merdiven gibidir.
Onun basamakları da duadan inşa edilmiştir.

Namaza hazırlık safhasında teşekkül eden nuranî atmosferin de, namaz
içindeki nuraniyetle sıkı bir münasebeti vardır.

O, helâya girerken dua ederek girer, çıkarken dua ederek çıkar. Abdeste
başlarken yaptığı bir dua, uzuvlarını yıkarken de yaptığı ayrı dualar vardır.
Abdest almayı tamamladığında, yine ayrı dualar okur. Ezandan sonra okuduğu
bir dua vardır. Namaza başlayacağı sırada da ayrı bir dua, mescide giderken,
içeriye girerken, mescitten çıkarken hep okuduğu dualar vardı.

Namaza durunca, hemen iftitah tekbirinden sonra dua okur. Rükûsunda,
secdesinde, kıyamında, iki secde arasında, oturduğunda, selâm verdikten sonra
ayrı ayrı duaları vardı ve Allah Resûlü, elden geldiğince bu duaların hiçbirini
ihmal etmezdi...

gf. Namazın İçinde
İftitah tekbirinden sonra:

، َنِیكِرْشُمْلا َنِم  َانَأ  اَۤمَو  اًِملْسُم  اًفِینَح  َضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  ََرطَف  يِذَِّلل  َيِھْجَو  ُتْھَّجَو 

ُتْرِمُأ َِكلِٰذبَو  َُهل  َكيِرَش  َنیَِملاَعْلا َال  ِّبَر  ِّلل  ِهٰ ِيتاَمَمَو  َيَایْحَمَو  يِكُسُنَو  ِيتَالَص  َِّنإ 



ُتَْمَلظ َكُدْبَع ، َانَأَو  ِيّبَر  َتْنَأ  َتْنَأ ، َِّالإ  َهِٰلإ  ُكِلَمْلا َال  َتْنَأ  ّلَلا  َّمُھٰ .َنیِِملْسُمْلا  َنِم  َانَأَو 

...َتْنَأ َِّالإ  َبوُنُّذلا  ُرِفْغَي  ُهَِّنإ َال  اًعیِمَج  ِيبوُنُذ  ِيل  ْرِفْغاَف  يِبْنَِذب  ُتْفَرَتْعاَو  يِسَْفن 

“Ben yüzümü yeri ve gökleri yaratan Zât’a, O’ndan başka her şeye sırt
dönerek ve O’na teslim olarak çevirdim. Ben, asla müşriklerden değilim.
Muhakkak ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hep
Âlemlerin Rabbi olan Allah (celle celâluhu) içindir. O’nun şeriki yoktur. Ben
bununla emrolundum. Ve ben müslümanlardanım. Allahım, Sen Meliksin.
Senden başka ilâh yoktur. Sen, benim Rabbimsin, ben de Senin kulunum. Ben
nefsime zulmettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Sen, benim bütün
günahlarımı affet. Senden başka günahı affedecek yoktur...”792

Ve, rükûda okunan dualardan biri:

يِّخُمَو يِرََصبَو  يِعْمَس  ََكل  َعَشَخ  ُتَْملْسَأ ، ََكلَو  ُتْنَمٰا  َِكبَو  ُتْعَكَر  ََكل  ّلَلا  َّمُھٰ
َنیَِملاَعْلا ِّبَر  ِّلل  ِهٰ َّيَمَدَق  ِِهب  ْتَّلَقَتْسا  اَمَو  يِبَصَعَو  يِمْظَعَو 

“Allahım, Sana rükû ettim, Sana inandım, Sana teslim oldum. Kulağım,
gözüm, iliklerim, kemiğim ve sinir sistemim ve ayaklarımın taşıdığı her şey,
âlemlerin Rabbi Allah’a boyun eğmiş ve itaat etmiştir.”793

Rükûdan doğrulunca (kavemede):

ْنِم َتْئِش  اَم  َءْلِمَو  اَمُھَنَْیب  اَم  َءْلِمَو  ِضْرَْألا  َءْلِمَو  ِتاَوٰمَّسلا  َءْلِم  ُدْمَحْلا  ََكل  ّلَلا  َّمُھٰ
ُدْعَب ٍءْيَش 

“Allahım, hamd Sana mahsustur. Semavat , yer ve ikisi arasını dolduracak
kadar hamdolsun Sana. Ve bundan sonra dileyip (yaratacağın) her şeyin
dolusu kadar Sana hamdolsun...”794

Secdede:

ُهَرَّوَصَو ُهََقلَخ  يِذَِّلل  يِھْجَو  َدَجَس  ُتَْملْسَأ  ََكلَو  ُتْنَمٰا  َِكبَو  ُتْدَجَس  ََكل  ّلَلا  َّمُھٰ
ُهَّقِد ُهَّلُك  يِبْنَذ  ِيل  ْرِفْغا  ّلَلا  َّمُھٰ .َنیِِقلاَخْلا  ُنَسَْحأ  ّللا  ُهٰ َكَرَاَبت  ُهَرََصبَو  ُهَعْمَس  َّقَشَو 

ُهَّرِسَو ُهََتِینَالَعَو  ُهَرِخٰاَو  َُهلََّوأَو  ُهَّلِجَو 

“Allahım, Senin için secde ettim, Sana inandım ve Sana teslim oldum.
Yüzüm, kendisini yaratan, şekil veren, kulağını ve gözünü yarıp çıkarana
secde etti. Takdir  edenlerin en güzeli Allah ne yücedir!795 Allahım, benim
günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, evvelini, âhirini, gizlisini,
açığını, hepsini affet...”796



Bir insan ibadetin dışında neler yapar? Yer-içer.. yatar-kalkar.. güler-ağlar..
üzülür-sevinir.. evlenir, çocuk sahibi olur.. yeni bir elbise giyer.. yolculuğa
çıkar veya yolculuktan döner.. cihad eder, savaşır, savaştan döner.. birinden acı
veya tatlı bir haber alır.. sevdiği bir dostuyla karşılaşır.. hastalanır, hastalıktan
kurtulur.. uyur.. sevindirici veya korkulu bir rüya görür ve daha yüzlerce iş
yapar, yüzlerce hâle girer. İşte Allah Resûlü, böyle durumların hemen her
birinde, o hâle mahsus olmak üzere dua okur ve beşeriliğini böylece âdeta
lâhûtîleştirirdi.

Bir de insanın kendi dışında cereyan eden hâdiseler vardır. Bu hâdiseler,
onu dolaylı olarak ilgilendirmektedir. Meselâ, kıtlık, kaht u galâ, yağmursuzluk,
yangın, sel, kasırga gibi bütün âfetler, doğrudan ferde mahsus zararları olmasa
bile, dolayısıyla yine zarardırlar. İşte hem cemiyetle bütünleşme hem de bu
durumlarda Rabbe yönelme adına, Efendimiz’in okuduğu dualar.

Ayrıca Ehl-i Beyt kanalıyla geldiği için, Sünnî imamlar tarafından pek iltifat
görmeyen; fakat bütün büyüklerin kendilerine vird edindikleri ve okumayı asla
terk etmedikleri Cevşen.. evet, Cevşen’e bakan bir insan, Allah Resûlü’nün
duadaki derinliğini orada çok daha net görebilir.

Sözün başında dediğimiz gibi, Allah Resûlü’nün dualarını aktarma gayesiyle
bu mevzua girmedik.. maksadımız, duada dahi, O’nun eşi-menendi olmadığını
ve hayatının her ânını dua ile geçirdiğini göstermek idi. Elbette ki, o duaların
hepsine bakmadan, bu neticeye hakka’l-yakîn muttali olmak mümkün değildir.
Fakat bir fikir vermesi bakımından, o duaların binde birkaçını sunmaya çalıştık.
Bizim yaptığımız, su sızıntısının, su menbaına delil olması şeklinde kabul
edilmelidir.

Evet, tasdik ediyor, inanıyor ve iman ediyoruz ki, hiçbir faziletin, hiçbir
bölümünde O’nun eşi-menendi yoktur. Ve, O, bütün yüce hasletlerin en
zirvesinde bir zirve insandır. Biz de bu eserin ta başından buraya kadar, bu
imanımızı ispata ve yenilemeye çalıştık. Kusur varsa, o bizim anlayış ve
anlatışımızla ilgilidir. O ise kusurdan ve noksandan münezzeh ve müberradır.
Çünkü O, Hz. Muhammed Mustafa’dır (sallallâhu aleyhi ve sellem).

Hayatının her ânını, Rabb’e teveccühle nurlandıran bu Zât’ın hayatında,
karanlık ve zulmetli bir ânın bulunması mümkün değildir. O’nun hayatı,
bütünüyle bir dua ve yakarıştır. Doğduğu gün “Ümmetî, ümmetî!” demiş,
mahşerde de yine öyle diyecektir.797 Evet, O’nun bütün derdi “ümmeti”dir.
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İkinci Bölüm 
MÜREBBİ OLARAK PEYGAMBER

EFENDİMİZ 
(sallallâhu aleyhi ve sellem)

A. EFENDİMİZ’İN TERBİYECİLİĞİ VE
AİLE REİSLİĞİ

Cenâb-ı Hakk’ın “Rab” isminin en üst seviyede temsilcisi Hz.
Muhammed’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem). O, Cenâb-ı Hakk’ın bu isminin
peygamberler dahil, insanlar arasında en zirve temsilcisi müstesna bir fıtrattır.
Tabiî O’nun terbiyesi altında yetişenler de peygamberlerden sonra insanlığın en
seçkinleridir. Yeryüzünde, başka bir Ebû Bekir, bir Ömer, bir Osman, bir Ali
(radıyallâhu anhüm) göstermek ve yetiştirmek mümkün değildir. Sadece onlar
değil, sahabeden hiçbirinin seviyesine ulaşmak mümkün değildir. Çünkü onlar,
bizzat Allah Resûlü’nün terbiyesinde yetişmişlerdir. Yine O’nun terbiye
atmosferinde yetişmiş ve daha sonraki asırlara saçılmış inciler de vardır. Onlar
da bir mânâda, Allah Resûlü tarafından yetiştirilip terbiye edilmişlerdir.
İnsanlığın medar-ı fahrı sayılan bu asil ve seçkin insanların da benzerlerini
yetiştirmek kabil değildir.

Fuzayl b. Iyâz, Bişr-i Hâfî, Bâyezid-i Bistamî, Cüneyd-i Bağdadî, İmam Ebû
Hanife, İmam Şafiî, İmam Malik, İmam Ahmed İbn Hanbel, İmam Rabbânî,
İmam Gazzâlî, Mevlâna Celâleddin Rûmî, Şah-ı Geylanî, Şâzilî, Nakşibend,
Ahmed Rifâî ve Bediüzzaman gibi daha niceleri... hep derslerini ve
terbiyelerini O’ndan almış ve O’nun terbiye prensipleriyle yetiştirilmişlerdir.
Hadis olmasa da, mânâsı hoş güzel bir söz vardır. Evet, gerçi bu sözün
Efendimiz’e isnadı, senet açısından pek mevsuk değildir. Ama bir mânâda
latîftir. O’na isnad edilen bu söz şöyledir: “Benim ümmetimin âlimleri, Benî



İsrail’in peygamberleri gibidir.”1

Umumî fazilette hiçbir insan nebilere ulaşamaz. Ancak bazı hususî
durumlarda onlarla atbaşı olanlar vardır. İşte yukarıda isimlerini zikrettiğimiz
ve daha zikredebileceğimiz bütün medar-ı iftiharlarımız bunlardandır. Onlar,
âdeta yeryüzüne tenezzülen gelmişlerdir. Eğer onların yerleri bir başkasıyla
doldurulmak istense, herhâlde gökteki melekleri yere indirmek gerekir. Çünkü
onlar ancak meleklerle temsil edilebilirler.

Bu, Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) has bir keyfiyettir. Evet,
ancak O’na intisaptır ki, böyle semere vermiştir. Ebedlere kadar da semere
vermeye devam edecektir. Bir kuraklık ve çoraklık döneminden sonra,
günümüzde hazırlanan ve yarının kudsîleri olmaya azmetmiş tali’liler arasında
da kim bilir nice seçkinler yetişecektir. Evet, esbap planında bütün ümidimiz
onlardadır. Ben, kendimi bildim bileli, ümidimden hiçbir şey kaybetmeden hep
onları bekledim ve beklemeye de devam edeceğim...

Allah Resûlü’nün umumî terbiyesine geçmeden evvel O’nu, hanesindeki
terbiyeciliği ile görmeye çalışalım. O bir aile reisidir.. ve hanesinde de
evlâtları, hanımları ve torunları vardır.

1. Aile Reisi Olarak Hz. Peygamber
Hiç şüphe yok ki, bu hane, yeryüzünde gelmiş-geçmiş ve gelecek hanelerin,

kurulacak yuvaların en mesudu, en bahtiyarı ve en bereketlisiydi. O’nun
hanesinde her zaman burcu burcu saadet kokardı. Belki bu hane, maddî
imkânlar yönünden, dünyanın en fakir hanelerinden biriydi; çünkü aylar ve
aylar geçerdi de bu hanede bir çorba bile kaynamazdı.2 Hanımlarına düşen yer
ise sadece başlarını sokabilecekleri küçük birer oda veya daracık birer
kulübeden ibaretti. Bu bahtiyar kadınlar, Allah Resûlü’yle haftada ancak bir iki
saat beraber olmayı, dünyanın her şeyine tercih ediyorlardı.. mutluydular,
huzurluydular ve son derece mesuttular.

O’nun evlâtlarının hepsi, kendisinden evvel vefat etmişti. O’ndan sonraya
kalan sadece Hz. Fatıma’ydı; o da, hayatını hep sıkıntı içinde geçiriyordu. Yani
Allah Resûlü ona da müreffeh bir hayat hazırlamış değildi. Ancak, gerek
hanımları gerek O’nun gönül meyvesi bu kızı, O’nu delice seviyor ve her
şeyden, herkesten aziz tutuyorlardı. Allah Resûlü’nün onların kalblerinde
tasavvurlar üstü mümtaz bir yeri vardı.

Babası vefat edince Hz. Fatıma, günlerce kanlı gözyaşlarıyla cihanı ağlatmış



ve yürekleri parçalayan mersiyeler söyleyip durmuştu. Zaten O’nun ayrılığına
ancak altı ay dayanabilmiş, derken ardından babasının yanına, hem de büyük
bir sevinçle göç edivermişti. Hiçbir evlât, Hz. Fatıma kadar babasını
sevmemiştir. Hiçbir baba da evlâtlarını, Allah Resûlü’nün -tabiî dengeli
olarak- sevdiği kadar sevmemiştir. O’nun hanımlarıyla olan durumunu da aynı
şekilde ifade etmek mümkündür. Hiçbir kadın, Allah Resûlü’nün hanımlarının,
O’nu sevdiği kadar kocasını sevmemiş ve hiçbir koca da hanımları tarafından,
Allah Resûlü kadar sevilmemiştir. O’nun etrafında teşekkül eden bu en yakın
dairedeki sevgi hâlesinin elbette bir sebebi vardı. Allah Resûlü, eli altında
bulunanlara uyguladığı terbiye usûlüyle onların kalblerinde, sonsuz bir alâka ve
bağlılık hâsıl etmiştir. Sonra bu bağlılık, bu en küçük daireden başlayarak
dalga dalga genişlemiş ve âdeta bütün cihanı kuşatmıştır. İşte, bu da O’nun
fetanetinin ayrı bir buududur.

Düşünün ki, Allah Resûlü vefat ettiği zaman, hanımlarının bütününe bile tek
bir hane bırakmamıştı. Hayat boyu hep daracık odalarda yaşamışlardı ve işte
onlara bu odalar kalmıştı. Kâinat kendisi için yaratılmış olan İki Cihan Serveri,
hanımlarına, sadece bunları temin edebilmiş ve onları işte böyle bir fakr u
zaruret içinde bırakıp öyle irtihal etmişti. Ancak hanımlarından hiçbiri,
hayatının hiçbir döneminde bu durumundan şikâyeti işmam eder tek kelime
söylememişlerdi. Bir aralık, bir ikisinin kafasına böyle bir şey geldi ise de
Kur’ân’ın ikazıyla hemen zail olmuştur.3

Hz. Ebû Bekir onlara beytülmâlden bir şeyler veriyor, onlar da bu verilenle
iktifa ediyorlardı. Verilen de öyle âhım-şâhım bir şey değil, sıradan herkese
verilen kadardı. Evet, Hz. Ebû Bekir onları, ilk İslâm’a girenler seviyesinde
dahi kayırmamış ve ilklere verdiği ölçünün çok altında, o mübarek hanımlara
küçük bir maaş bağlamıştı.4 O, böyle amel etmişti; zira içtihadı bu
merkezdeydi. Ancak Hz. Ömer halife olunca, Allah Resûlü’nün hanımlarına
birinci dereceden maaş bağladı. Ona göre peygamber hanımları sene itibarıyla
ilk İslâm’a girenlerden olmasalar bile, Allah Resûlü’ne en yakın olduklarından
ve kıyamete kadar mü’minlerin anaları sayıldıklarından Sâbikûn-u Evvelûn’a
dahil edilmeliydiler.5 Hz. Ömer de böyle düşünmüş ve böyle içtihatta
bulunmuştu. Ancak, bizim ısrarla üzerinde durmak istediğimiz husus bunlar
değildir. Dönüp dönüp etrafında tahşidat yapmaya çalıştığımız biricik mesele,
Allah Resûlü’nün terbiye adına hanımlarına kazandırdığı erişilmez seviye
meselesidir. O nasıl bir terbiyecidir ki, beraberlikleri çok kısa sürmesine



rağmen hanımlarının gönüllerine ve ruhuna öyle bir girmiştir ki, artık O’nun
ötesinde hiçbir şey düşünemez olmuşlardır. Hâlbuki dünya adına onlara verdiği
şey sadece yukarıda işaret ettiklerimizden ibarettir. Demek ki O’nda apayrı bir
cazibe vardı.. ve bu cazibe ile âdeta çevresini büyülüyordu. İşte bu durum da
yine O’nun risaletinin ayrı bir yönünü dile getirmektedir.

Allah Resûlü’nün çok kadınla evlenmesinin, O’nun risaletine bakan apayrı
bir delil olma keyfiyetini yeri gelince arz edeceğimizden, o meseleye şimdilik
girmeyeceğiz. Ancak, burada şu kadar söyleyelim ki, Efendimiz’in mübarek
hanesi, kadınlara ait hususların talim edildiği bir medrese durumunda idi.
Efendimiz’in hususî durumları, hep o mahrem daire içinde öğreniliyor ve orada
öğrenilenler de daha sonra ümmete naklediliyordu. Aile hayatına ait
hükümlerin yüzde doksanı bize, Allah Resûlü’nün pâk zevceleri tarafından
aktarılmıştır. Dolayısıyla, O’nun hanesinde, seviye ve durum itibarıyla muhtelif
kadınların bulunması bir zarurettir. Allah Resûlü, sırf dinin hükümleri zayi
olmasın diye, 53 yaşından sonra birçok kadınla evlenmeye göğüs germiş ve bir
mânâda fedakârlık yapmıştır.

Evet, Allah Resûlü’nün hanesinde çok kadına ihtiyaç vardı. Zira, erkekler,
her zaman mescitte oturup Efendimiz’i dinleyebiliyorlardı. Eğer birisi o günkü
sohbetleri kaçırdıysa, arkadaşları bütünüyle onun bu noksanını telafi edebiliyor
ve o gün konuşulanları aynen ona nakledebiliyorlardı. Fakat kadınlar, ekseriyet
itibarıyla böyle bir mazhariyetten mahrum kalıyorlardı. Çünkü onların, her an
Allah Resûlü’nü dinleme imkânları yoktu. Bu durumda kadınlara, hususiyle de
kadınlığa ait meseleleri kim anlatacaktı? Allah Resûlü’nün hususî hayatını,
tabiatıyla ilgili durumları, yatak odasında yaşadığı edep ve ahlâkı ümmete kim
intikal ettirecekti? Acaba, dini, bütün prensipleri, bütün esas ve disiplinleriyle
anlatıp intikal ettirmeye bir kadının gücü yeter miydi?

Beşeriyet itibarıyla, diğer kadınların maruz kaldıkları arazlara, onlar da
maruz kalacaklarına göre, böyle hususî durumlarda, Efendimiz’e ait yeni bir
hüküm bahis mevzuu olduğunda, bir tek kadın buna nasıl güç yetirecekti? Hayır,
bir kadının bütün bu durumları tek başına intikal ettirmeye gücü yetmez ve
yetemez.

Onun için de, her zaman, Allah Resûlü’nün durumunu kollayıp bize
aktaracak, O’nunla sürekli içli dışlı olacak çok kadına ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaç
asla Efendimiz’in beşeriyetiyle alâkalı değildi. Tamamen dinî ihtiyaçtan
kaynaklanan bir zaruretti. Allah Resûlü de bu zaruretten dolayı böyle bir ağır



yükün altına girmişti.
Bu kadınlar, kendi kavim ve kabilelerinin Allah Resûlü’ne karabet bağıyla

bağlanmalarına vesile oldukları gibi, yüzlerce, binlerce hadisin korunmasına da
en büyük vasıta yine onlar olmuştu. Şunu kat’iyetle söylemeliyim ki, kadınlık
âlemi, Allah Resûlü’nün hanımlarına çok şey borçludur. Bütün kadınlar,
başlarını onların mübarek ayaklarının altına kaldırım taşı gibi sıralasalar, yine
onların hakkını ödeyemezler; evet, onların dine bu kadar hizmetleri olmuştur.

Demek oluyor ki, Allah Resûlü’nün onlarla evlenmesi, ne cismanî bir
ihtiyaçtandı -çünkü Arabistan gibi sıcak bir yerde 53 yaşına gelmiş bir insanın
çok kadınla evlenmeye ihtiyacı olduğu kat’iyen söylenemez- ne de hanımlarının
O’nunla evlenmesi, O’nun cismaniyetiyle veya dünyalığıyla alâkalıydı. Zira O,
insanların en fakiri olarak yaşıyordu. Hanımları da O’nun bu durumunu bilerek
O’na zevce olmaya talip idiler. Allah Resûlü, aynı zamanda, bunlar arasında
adalet ve hakkaniyetle muamelede bulunuyor, herbirine ancak haftada bir
uğrayabiliyordu. Fakat, evvel-âhir, bütün hanımları O’ndan bahsederken şöyle
diyorlardı: “Allah Resûlü, insanların en güler yüzlüsü, hanımlarıyla en çok
latîfe yapanıydı.”6

Rica ederim, evinde uzun müddet yiyecek bulamayan, üzerlerine giydikleri
elbiselerini de çok uzun müddet giymek zorunda kalan bu kadınlar,
beşeriyetleri icabı, biraz hiddet göstermeli değil miydiler? Ama hayır. Onların,
Allah Resûlü’ne karşı rıza ifade eden hareketlerinden başka bir şey bilmiyoruz.
Tarih ve siyeri dikkatle tetkik edenlerin bana hak vereceklerini zannediyorum.

O, peygamberliğin ruhundaki mehâbet ve vakara rağmen, hanımlarıyla
latîfeleşirdi. Onlarla kaynaşır, bütünleşir ve içli dışlı olurdu. Arada ince bir
perde kalırdı ki, o da, Allah’la irtibatlı bulunmanın hâsıl ettiği uhrevîlikti, zira
O, bir peygamberdi. Hanımları da her şeyden evvel O’nun ümmetiydiler...

O’nunla münasebet ve alâka boşluğunu doldurmak mümkün değildi. Zira O,
bu yönüyle de müstesna idi. Hanımları da asla O’nsuz bir dünya
düşünemiyorlardı. Ve düşünemezlerdi de.

Sevde Validemiz’le, daha Mekke’de iken nikâh akdi yapılmıştı. Yani Allah
Resûlü’nün ikinci hanımı Sevde Validemiz oluyordu. Ancak hangi mülâhaza ile
bilemiyoruz, bir aralık Allah Resûlü, bu validemizi boşamak istedi. Kadın bunu
duyunca beyninden vurulmuşa döndü. Ve hemen Allah Resûlü’nün huzuruna
koştu. Hatta araya vasıtalar koydu ve yalvarırcasına şöyle dedi: “Ey Allah’ın



Resûlü! Senden dünyalık hiçbir şey beklemiyorum. Bana ayırdığın bir günü de
Âişe’ye verdim. İstersen ömür boyu benim hatırımı sormak için dahi yanıma
uğrama. Ama ne olur beni nikâhın altında bulunmaktan mahrum etme! Ben
ahirete de Senin nikâhlın olarak gitmek arzusundayım. Başkaca da hiçbir
düşüncem yok.”7 Onun bu arzusu Allah Resûlü tarafından kabul edildi ve
Sevde Validemiz Ezvâc-ı Tâhirât’tan biri olarak kaldı.

İşte, Allah Resûlü, onların gönüllerinde böyle yer etmişti. Eğer onlardan
birini boşamış olsaydı, şüphesiz o, başını O’nun eşiğine kor ve kıyamete kadar
beklerdi.

Hz. Hafsa Validemiz’den bir rahatsızlık hissedince, “İsterse ona yol
vereyim...” gibi bir ifade kullandı. Bu kadarcık ifade bile, Hz. Hafsa’nın
kolunu kanadını kırmaya yetti. Hz. Cibril indi, Hz. Hafsa’nın nasıl çok namaz
kılan, oruç tutan bir insan olduğunu hatırlattı ve Cennet’te de Allah Resûlü’nün
zevcesi olacağını söyleyerek “Onu tekrar hanene al!” dedi. O da bu en vefalı
arkadaşının en vefalı kerimesinin saadet hücresi sâkineliğini bir kere daha
tescil etti.8

Onlar, Allah Resûlü’nden ayrı kalmayı ölümden beter bir musibet olarak
kabul ediyorlardı. Bu duyguda hemen bütün hanımları müşterekti.. ve hiçbiri
farklı düşünmüyordu. Zira İki Cihan Serveri, onların gönüllerine sökülüp
atılamayacak şekilde taht kurmuş, içlerine girmiş ve onlarla tam olarak
bütünleşmişti. O mübarek, o yumuşak, o tabiî, o fıtrî hayatını onlarla öyle
paylaşmış idi ki, O’ndan ayrılmaları mümkün değildi. Şayet ayrılsalardı,
havasız kalmış gibi öleceklerdi.

Doğrusu, O’nun vefatından sonra gördüğümüz manzara hasrettir, hicrandır ve
hüzündür. Hz. Ebû Bekir ve Ömer, Allah Resûlü’nün hanımlarından her
uğradıklarını hıçkıra hıçkıra ağlıyor bulmuşlardı. Hatta onlar da oturup beraber
ağlamışlardı ve bu ağlama onlarda âdeta bir hayat boyu devam etti.

İşte Allah Resûlü, onlarda böyle silinmez iz ve çizgiler bırakmıştı. Belki
beraberlikleri çok kısa sürmüştü ama, İki Cihan Serveri onlar için âdeta bir
hayat kaynağı olmuştu. Zaten bizim anlatmak istediğimiz husus da budur. Evet,
O’nun aile reisliği de yine Allah’ın Resûlü olduğu hakikatini haykırmaktadır.
Bir dönemde, beraber bulunduğu dokuz kadar hanımını, bir arada hem de ciddî
hiçbir probleme meydan vermeden idare etmişti. O, işte bu kadar ince ve narin
bir aile reisiydi.



Vefatından birkaç gün evvel: “Kul, Rabbiyle dünya arasında muhayyer
bırakıldı. O, Rabbini seçti.” demişti. Fetanet insanı Ebû Bekir, bu sözü
duyunca hıçkırıklarını tutamamış ve hüngür hüngür ağlamıştı.9 Zira anlamıştı ki,
o kul, bu sözü söyleyenin ta kendisiydi. Rahatsızlığı fazla sürmedi. Gün
geçtikçe hastalığı şiddetleniyor ve şiddetli baş ağrılarıyla kıvrım kıvrım
kıvranıyordu. İşte bu esnada dahi hanımlarına karşı incelik ve nezaketini
terketmedi. Hanımları arasında gezecek hâli olmadığından bir odada kalmasına
müsaade edilmesini talep etti. Bütün hanımları O’nun bu arzusuna “Evet!”
dediler. Allah Resûlü de son günlerini Hz. Âişe’nin odasında geçirdi.10

Evet, en ağır şartlar altında bile O, hanımlarının hak ve hukukuna riayetkâr
davranıyordu. İşte O, böyle bir ruh insanıydı.

2. Hanımlarına Verdiği Değer
Allah Resûlü’nün kadına verdiği değer, ne o güne kadar ne de o günden

sonra cihanda eşi görülmedik bir seviyede idi. O bir gece kalkıp hanımlarından
birinin hatırını sorsa, hemen diğer hanımlarını da dolaşır, onların da hatırını
sorardı. Davranış bakımından hiçbirini diğerine tercih eder görünmezdi.11

Herkes gibi hanımları da kendilerini Allah Resûlü nezdinde en sevgili sanırdı.
Bu da O’nun eşsiz mürüvvetinden kaynaklanıyordu. Ancak kalbî temayüllere
hiçbir insanın hâkim olması söz konusu edilemeyeceği gibi, bu “teklif-i
mâlâyutâk” O’ndan da beklenmemeliydi. O’nun için Allah Resûlü, elinden
gelmeyen bu kalbî temayüllerinden de Cenâb-ı Hakk’a istiğfarda bulunuyor ve
şöyle diyordu: “Farkına varmadan, birini diğerlerinden çok sevebilirim, bu
da bir haksızlık olur. Onun için ey Rabbim! Elimden gelmeyen bu hususta
Senin rahmetine sığınıyorum...”12

Aman Allahım! Bu ne incelik, bu ne zarafettir! Sorarım size: Siz bir kızınızla
diğer kızınız veya bir oğlunuzla diğeri arasında şimdiye kadar aynı inceliğe
riayet edebildiniz mi? Bu “Hayır!”ı sizler namına müsaadenizle ben
söyleyeyim. Evet, “Yüz bin defa hayır!” “Hayır!” bir yana, bizler, kalbî
temayüllerimizi saklayabilirsek bunu bir mârifet ve irade gücümüze bir alâmet
telakki eder; hatta, bazen, şecaat arz eden kıptî misali, bu mârifetimizi anlatırız
da. Hâlbuki Allah Resûlü, kalbinden geçmesi muhtemel böyle bir temayül
fazlalığından dolayı Cenâb-ı Hakk’a istiğfarda bulunuyordu.

O’ndaki bu incelik, hanımlarının ruhlarına, bütün letafet ve nuraniyetiyle
sirayet etmiş olacak ki, O’nun ayrılışı, geride hiç bitmeyen bir hicran ve hasret



bırakmıştı. Belki, İslâm menettiği için canlarına kıymıyorlardı ama, Allah
Resûlü’nün ayrılışından sonra, hayat onlar için uzun bir çığlıktan, bitmeyen bir
melâlden ibaret olmuştu. Aslında, Allah Resûlü, bütün kadınlara karşı kibar ve
ince davranıyor ve böyle davranılmasını da herkese tavsiye ediyordu.
Başkasına söylediklerini de, pratik olarak, bizzat kendi hanımlarında
gösteriyordu. O’nun bu davranış inceliğini Buhârî’de şöyle görüyoruz:

Hâdiseyi bize Sa’d b. Ebî Vakkas, Hz. Ömer’den naklediyor. Hz. Ömer diyor
ki: “Bir gün Allah Resûlü’nün huzuruna girdim. Baktım Allah Resûlü,
durmadan tebessüm ediyor: “Allah Seni ebediyyen güldürsün, yâ Resûlallah,
niçin gülüyorsunuz?” dedim. Yine tebessümle şu cevabı verdi: “Şu kadınların
hâline gülüyorum. Oturmuş benim yanımda konuşuyorlardı. Senin sesini
duyunca her biri bir yere saklandı.” Allah Resûlü’nün bu cevabı üzerine
sesimi yükselttim ve: “Ey nefislerinin düşmanları! Demek benden
korkuyorsunuz; Allah Resûlü’nden korkmuyor ve O’nun yanında saygısızlık
yapıyorsunuz öyle mi?” dedim. Bana cevap verdiler: “Sen katı ve
şiddetlisin!”13

Aslında Hz. Ömer de hiddetli ve şiddetli davranmıyordu. O da kadınlara
karşı inceydi. Ancak en güzel insan, nasıl Hz. Yusuf’a kıyas edildiğinde
çirkinleşir, öyle de Hz. Ömer’in incelik ve zarafeti de, Allah Resûlü’nün
incelik ve zarafetine kıyas edildiğinde, hiddet ve şiddet şeklinde görünüyordu.
Bu izafî hüküm, Ömer’i, Allah Resûlü’ne kıyas etmekten kaynaklanıyordu.
Hâlbuki, hiç kimseyi O’na kıyas etmek mümkün değildi...

Evet, onlar, Allah Resûlü’nün yumuşaklığı, inceliği, zarafeti ve letafetine
iyiden iyiye alışmışlardı. Onun için de Hz. Ömer’in davranışları onlara sert ve
haşin geliyordu. Oysaki, Hz. Ömer (radıyallâhu anh) gelecekte, peygamberliğe
ait hilâfet yükünü, eksiksiz omuzlamaya namzet biriydi. Kılı kırk yararcasına
yaşayacak ve peygamberlerden sonra en büyük örneklerden biri olacaktı.. ve
günü gelince oldu da... O, bütün hareketlerinde hakkaniyet arıyor ve eğriyi eğri
görüp göstermeye, doğruyu da doğru görüp göstermeye a’zamî gayret
sarfediyordu...

Onda, onu hilâfet makamına getirecek bir ruh hâleti vardı. Bu ruh hâleti
başkalarına sert gelebilirdi. Ne var ki, Hz. Ömer, ileride temsil edeceği büyük
davayı omuzlamaya, ancak böyle bir ruh hâletiyle muvaffak olacaktı.. ve oldu
da.



3. Hanımlarıyla İstişaresi
Allah Resûlü, hanımlarıyla oturur konuşur; hatta bir arkadaş gibi onlarla bazı

meselelerin müzakeresini bile yapardı. Peygamber’in, onların düşünce ve
fikirlerine kat’iyen ihtiyacı yoktu; çünkü O, vahiy ile müeyyetti. Ancak O,
ümmetine bir şeyler öğretmek istiyordu. O güne kadar olanın aksine, kadın, çok
muallâ bir yere oturtulacaktı. Allah Resûlü bunun pratiğine de yine kendi
hanesinden başlıyordu.

... Ve bir misal
Hudeybiye anlaşması Müslümanlara çok ağır gelmişti. Öyle ki kimsede

yerinden kımıldayacak mecal kalmamıştı. Bu arada Allah Resûlü, kendisiyle
umreye niyet edenlere, kurbanlarını kesmelerini ve ihramdan çıkmalarını
emretmişti. Ancak sahabe, “Acaba verilen kararda bir değişiklik olur mu?”
düşüncesiyle, meseleyi biraz ağırdan alıyordu. Allah Resûlü, emrini bir kere
daha tekrarladı. Fakat, sahabedeki ümitli bekleyiş değişmedi.. evet, bu, asla
Allah Resûlü’ne karşı bir muhalefet değildi. Şu kadar var ki, onlar daha değişik
bir emir bekliyorlardı. Zira Kâbe’yi tavaf etmek üzere yola çıkmışlardı.

Hudeybiye’de söylenenler tatbik safhasına konmayıp anlaşmada bir
değişiklik olabilirdi.

İki Cihan Serveri, sahabedeki bu durumu sezince hemen çadırına girdi ve
hanımı Ümmü Seleme Validemiz’le istişare etti. Bu ufku geniş kadın, sırf
istişarenin hakkını vermek için konuştu. Çünkü o da biliyordu ki, Allah Resûlü
onun diyeceklerine kat’iyen muhtaç değil.. Allah Resûlü, bu istişare ile bize,
içtimaî bir ders veriyordu. Bu gibi durumlarda kadınlarla istişare edilmesinde
de hiçbir mahzur yoktu.

Validemiz, Allah Resûlü’ne şu mealde sözler söyledi: “Yâ Resûlallah!
Emrini bir daha tekrar etme. Belki muhalefet eder ve mahvolurlar. Fakat Sen,
kendi kurbanlarını kes ve onlara bir şey demeden de ihramdan çık. Onlar
verdiğin emrin kesinliğini anlayınca, ister istemez sana itaat edeceklerdir.”
Allah Resûlü de böyle düşünüyordu. Hemen bıçağını eline aldı ve çadırından
çıkarak, kendine ait kurbanları kesmeye başladı. O daha birkaç kurban kesmişti
ki, sahabe de kendi kurbanlarını kesmeye koyuldular. Artık verilen karardan
dönüş olmadığını herkes anlamıştı.14

Sormadan edemeyeceğim: Hangimiz, kadınlara karşı bu denli mültefit
olabilmişizdir? En kritik anda hanımıyla istişare eden kaç devlet reisi vardır?



Bir aile reisi olarak kaç kişi, aile hayatında hanımıyla istişareye yer
vermektedir? Soruları çoğaltıp, bütün içtimaî ünitelere aynı soruyu
yöneltebiliriz. İslâm’ın kadını esir ettiğini söyleyen bütün şom ağızların
kulakları çınlasın! Acaba hangi feministin ufku bu seviyeye çıkabilmiştir?

Evet, şûrâ ve meşveret de, her hayırlı iş gibi ilk defa peygamber hanesinde
hecelendi.. ve Allah Resûlü, kendi hanımlarıyla istişare etti. Biz henüz bu
anlayışın sofasında dolaşıp duruyoruz, dolaşıyor ve bu sırlı kapının nereden
açılacağını bilemiyoruz. Hatta henüz o kapının tokmağına vurma imkânını dahi
elde edemedik. Evet, bugün kadın haklarını koruduklarını iddia edenlerin bile
düşüncelerinde, kadın hâlâ ikinci dereceden bir varlık olmaktan kurtulmuş
değildir. Oysa biz, kadına, bir vâhidin yarısı nazarıyla bakıyoruz. O, öyle bir
bütünün parçası ki, diğer parçanın işe yaraması için onun mevcudiyeti şarttır.
Ancak her iki parça bir araya gelince insanlık vâhidinin teşekkül edeceğine
inanırız. Bu vâhidin olmadığı yerde, insanlık da yoktur. Enbiyâ, asfiyâ da
yoktur, İslâmiyet de yoktur, millet de yoktur.

Efendimiz, nasıl davranışlarıyla kadınlara karşı lütufkâr davranıyordu; nurlu
sözleriyle de hep bu şekilde davranmayı teşvik ediyordu!

Bir hadislerinde şöyle buyurur:

اًقُلُخ ْمِِھئاَِسِنل  ْمُكُرَایِخ  ْمُكُرَایِخَو  اًقُلُخ  ْمُھُنَسَْحأ  ًاناَمِيإ  َنِینِمْؤُمْلا  ُلَمْكَأ 

“Mü’minlerin iman bakımından en kusursuzu, ahlâkı en güzel olanıdır.
(Ahlâk ile insan öyle zirveleri tutar, öyle insanî semalara yükselir ki, hiçbir
ibadetle o makamları elde etmek mümkün olmaz.) Ahlâkı en güzel olanınız
da, hanımına en güzel davrananınızdır.”15

Görülüyor ki, eğer kadınlık, insanlık tarihinde bir kere aradığını bulmuş ve
bir kere gerçek mânâda onurlandırılmışsa, o da Hz. Muhammed Aleyhisselâm
döneminde olmuştur.

4. Tahyîr Hâdisesi
Tahyîr, Allah Resûlü’nün hanımlarının, Efendimiz’le birlikte yaşayıp-

yaşamama mevzuunda muhayyer bırakılmaları hâdisesidir. Mebdei ne olursa
olsun, bu hâdise, Allah Resûlü’ne bizzat Cenâb-ı Hakk’ın emridir. Mevzu ile
alâkalı âyet aynen şöyle demektedir:

َّنُكْعِّتَمُأ َنَْیلاَعَتَف  اَھَتَنيِزَو  َایْنُّدلا  َةَایَحْلا  َنْدِرُت  َّنُتْنُك  ِْنإ  َكِجاَوَْزِأل  ْلُق  ُّيِبَّنلا  اَھُّيَأ  َي  اۤ

ّللا َهٰ َِّنإَف  َةَرِخْٰالا  َراَّدلاَو  َُهلوُسَرَو  ّللا  َهٰ َنْدِرُت  َّنُتْنُك  ِْنإَو   ًالیِمَج اًحاَرَس  َّنُكِْحّرَسُأَو 



اًمیِظَع اًرَْجأ  َّنُكْنِم  ِتاَنِسْحُمِْلل  َّدََعأ 
“Ey peygamber! Hanımlarına söyle: ‘Eğer dünya hayatı ve onun ziynetini

istiyorsanız, gelin size bağışta bulunayım ve güzellikle salıvereyim. Eğer
Allah’ı, peygamberini ve ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki, Allah, içinizden
iyi davrananlara büyük ecir hazırlamıştır.’”16

İhtimal, Efendimiz’in hanımlarından bazıları, belki biraz daha müreffeh bir
hayat istemiş ve: “Acaba biz de diğer 
Müslümanlar gibi biraz daha rahat yaşayamaz mıyız? Hiç olmazsa günde bir
kerecik olsun çorba içemez miyiz? Giyim ve kuşamımıza biraz daha çeki düzen
veremez miyiz?” demişlerdi.

İlk nazarda, kalblerinden geçen bu ve benzeri talepler, meşru dairede
olduğundan, gayet masum ve haklı gibi görülebilir. Hâlbuki onlar, öyle bir
hanede bulunuyorlardı ki, bu hane, kıyamete kadar gelecek İslâmî yuvalara
örnek olacaktı. Bu yönüyle de Peygamber hanımları işin merkezinde
bulunuyorlardı. Dolayısıyla da, diğer Müslüman kadınlar gibi hareket
edemezlerdi; çünkü onlar mukarrabîndendi. Diğerleri için sevap sayılan şeyler,
Allah Resûlü’nün hanımları için günah kabul edilmeliydi...

Allah Resûlü, onlardan bazılarında böyle bir arzu hissedince, hemen bir
tavır ayarlamasına geçti. Kendileriyle görüşmeyeceğine dair yemin etti ve
evinin cumbasına çekildi. Hâdise hemen duyulmuştu. Herkes hüzün ve üzüntü
içinde mescide koştu ve ağlamaya durdu; zira Allah Resûlü’nü kederlendiren
en küçük bir hâdise dahi Müslümanları ağlatmaya yetiyordu. Bütün
Müslümanlar Allah Resûlü’yle o derece bütünleşmişlerdi ki, evinde cereyan
eden çok küçük bir huzursuzluk hemen duyuluyor ve Müslümanlar Allah
Resûlü’nü üzen bu hâdisenin ortadan kalkmasını sabırsızlıkla bekliyorlardı. O
gün de böyle olmuştu.

Allah Resûlü’nün bu tavır ayarlamasına “Îlâ Hâdisesi” de denir. Hâdiseye,
bir yukarıdaki mülâhazalarla bir de daha farklıca yaklaşanlar vardı. Hz. Ebû
Bekir ve Hz. Ömer bu ikinci kategoride yerlerini alanlardandı. Zira kızları da
bu işin içinde bulunuyordu. Herkes gibi durumdan haberdar olan Hz. Ebû Bekir
ve Ömer de mescide koştular.

Allah Resûlü’nün yanına girmek için izin istediler; fakat kendilerine izin
verilmedi. Onlar da diğerleri gibi mescitte beklemeye başladılar. Ancak
üçüncü taleplerinde izin çıktı ve içeriye girdiler, sonra da kızlarını



tartaklamaya başladılar. Allah Resûlü, uzaktan manzarayı seyrediyordu.. ve bu
esnada, sadece bir tek cümle söyledi: “Bunlar benden, elimde olmayan şeyler
istiyorlar.”17

Oysaki, Kur’ân onlara hitaben: ِ ءاَِۤسّنلا َنِم  ٍدََحأَك  َّن  ُ تَْسل ِّيِبَّنلا  َءاَِۤسن  Ey“ يَا 
peygamber hanımları! Sizler herhangi bir kadın gibi değilsiniz!”18 diyordu.
Belki başkaları sadece farzları yapmakla kurtulabilir ama, merkezde bu işe
omuz verenler, O’nun hareminde pek çok hakâikin mahrem-i râz’ı olanlar, bu
işe bütün varlıklarını feda etmelidirler! Etmelidirler ki, merkezde zaaf
hissedilmesin.

Evet, Peygamber kadını olmanın kendine göre büyük avantajları vardı;
elbette ki riski de o kadar büyük ve ağır olacaktı. Allah Resûlü, onları din ü
dünya için misal olmak üzere hazırlıyordu. Ahirete ait nimetleri dünyada yiyip

َایْنُّدلا  ُ مُكِتَایَح ِيف  ْمُكِتا  َ َّیط بِ ْمُتْبَھَْذأ   âyetinin19 tokadına maruz kalmasınlar diye,
onların üzerine tir tir titriyor ve iki gözü gibi korumaya çalışıyordu. Onun için
de bazı bakımlardan peygamber hanesinde sıkıntılı bir hayat yaşanıyordu. İşte
bu sıkıntılı hayattan dolayı yer yer açık veya kapalı bazı küçük talepler de
oluyordu. Ancak onların konumları bir başkası gibi değildi. Bulundukları
durumun gereği bazı sorumlulukları vardı.. evet, onlar, herkes gibi gülemez,
herkes gibi yiyip-içemezlerdi. Nitekim, bazı büyükler bütün bir ömür boyu
sadece bir iki defa gülmüş.. bazıları da hayatta bir kere dahi karınlarını
doyurmamışlardı.

Fuzayl b. Iyâz, hiç gülmemişti. Onu, sadece bir kere gülerken gördüler ve
hayret edip sordular. O da gülmesinin -ki o gülme değil bir tebessümdü-
sebebini şöyle izah etti: “Bugün bana oğlum Ali’nin vefatını haber verdiler.
Allah seviyormuş diye sevindim, onun için tebessüm ettim.”20

Şimdi, büyüklerde durum böyle olunca, bütün bu büyüklerin büyüğü ve
bütün ümmetin anaları durumunda olan Allah Resûlü’nün pâkize hanımları,
elbette çok farklı olacaklardı.

Dünya ve ukbâda Allah Resûlü’yle beraber olma liyakati, çok da öyle kolay
elde edilebilecek bir pâye değildir. Onun için âyetin işaretiyle bu müstesna
kadınlar, bir irade imtihanı vermekteydiler. Allah Resûlü onları, kendi fakir,
yoksul hanesiyle, dünya debdebe ve alâyişi arasında muhayyer bırakıyordu.
Eğer dünyayı tercih edecek olurlarsa, İki Cihan Serveri, onları istedikleri
dünyalıkla lütuflandıracak ama sonra da salıverecekti. Yok eğer Allah’ı ve



Allah Resûlü’nü tercih edecek olurlarsa, şimdiye kadar yaşadıkları hayat
standardına razı olmaları gerekecekti. Çünkü bu, o hanenin hususiyetiydi.
Madem ki bu hane müstesna bir haneydi; o hâlde onun sâkinleri de müstesna
olmalıydı. Aile reisi zaten müstesnaydı. Öyleyse o aile reisine tâbi hanım ve
çocuklar da O’nun gibi olmak zorundaydılar.

Allah Resûlü ilk defa Hz. Âişe Validemiz’i çağırdı ve ona: “Seninle bir şey
görüşmek istiyorum ama, baban ve annenle konuşmadan karar vermekte
acele etme.” dedi. Sonra da mevzuun başında zikrettiğimiz âyeti ona okudu. Hz.
Âişe’nin cevabı tam sıddîk babanın, sıddîka kızına yakışır şekildeydi: “Yâ
Resûlallah! Ben ana ve babamla bu mevzuda mı konuşacağım? Vallahi ben
Allah ve Resûlü’nü tercih ediyorum.” dedi.

Daha sonrasını Validemiz şöyle anlatıyor: “Allah Resûlü hangi hanımıyla
konuştuysa, hepsindan aynı cevabı aldı. Bu hususta hiç kimse farklı bir mütalâa
beyan etmedi. Ben ne demiş isem onlar da aynı şeyi söylediler...”21

Hep aynı şeyi söylediler; çünkü hepsi Allah Resûlü’yle âdeta
bütünleşmişlerdi.. ve aksini söyleyemezlerdi. Eğer Allah Resûlü onlara:
“Bütün bir hayat boyu oruç tutacaksınız ve hiç iftar etmeyeceksiniz!” deseydi,
buna da seve seve katlanacaklardı.. ve katlandılar da.. hem öyle katlandılar ki,
bu uzun orucun iftarı, Hz. Azrail’in sunduğu ölüm şerbetiyle oldu.

O’nun zevceleri arasında, saray hayatı yaşamış olanlar da vardı.. Hz. Safiyye
bunlardandı. Hayber’de babasını ve kocasını kaybetmişti. Bunların ikisi de
Hayber’in efendileriydi. Safiyye harp esirleri arasında bulunuyordu.. ve onurlu
kadına bu durum çok dokunmuştu. Bu itibarla da, Allah Resûlü’nü görünceye
kadar, belki dünyada en çok kızdığı insan O’ydu. Ancak, O’nu görünce bütün
duyguları değişmişti.22

Evet, Allah Resûlü’nün hanesinde karnını dahi doyuramayacak bu ağır
hayata katlanan, Safiyye gibi saraydan gelme kadınlar da vardı. Vardı ve o da
diğer kadınlarla aynı hayatı paylaşıyordu. Evet, Allah Resûlü, o incelerden
ince şahsiyetiyle onların gönüllerine öyle bir girmişti ki, ne pahasına olursa
olsun, O’nunla beraber bulunma, bütün hanımlarının biricik gayesi hâline
gelmişti.

Safiyye Validemiz, kök itibarıyla yahudiydi. Kadınlardan biri bunu bir gün
onun yüzüne vurmuş ve ona: “Ey yahudi kızı!” demişti. O bu durumu Allah
Resûlü’ne aktarmış ve üzüntüsünü dile getirmişti. Efendimiz de onu şöyle



teselli etmişti: “Bir daha sana böyle bir şey diyecek olurlarsa, sen de onlara
şu cevabı ver: ‘Benim babam Hz. Harun, amcam Hz. Musa, kocam da
gördüğünüz gibi Hz. Muhammed Mustafa’dır. Siz bana karşı neyinizle
övünüyorsunuz?’”23 Ve Safiyye, Allah Resûlü’nün huzurundan ayrılırken,
bütün üzüntülerini geri bırakmış, öyle ayrılıyordu. Çünkü onun kocası Hz.
Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) idi. İhtimal, ondan sonra bu
sözler, onun dudaklarına sık sık misafir olacaktı.

Hulâsa, Allah Resûlü’nün aile reisliği mükemmellerden daha mükemmeldi:
Bu kadar kadını, bu kadar rahat idare etmesi ve hepsi tarafından da son derece
sevilmesi.. hatta onların kalblerinin sevgilisi, akıllarının muallimi, ruhlarının
da terbiyecisi olması.. ve bütün bunları yaparken de vazifesinden zerre kadar
taviz vermeyip, devlete, millete ait işlerde hiç mi hiç ihmal göstermemesi,
O’nun risaletinin apaçık bir delil ve burhanıdır. Eğer başka hiçbir delil
olmasaydı, O’nun risaletine delil olarak aile reisliğinde takip ettiği çizgi
yeterdi.
1 Aclûnî, Keşfü’l-hafâ 2/83.

2 Buhârî, rikak  17; Müslim, zühd 18.

3 Ahzâb sûresi, 28/33. Hâdisenin tafsilatı için bkz.: İbn Kesîr, Tefsiru’l-Kur’âni’l-azim 3/481; Taberî,
Câmiu’l-beyan 21/156.

4 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/296; Belâzurî, Fütûhu’l-büldân 1/437.

5 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/297; Belâzurî, Fütûhu’l-büldân 1/437; Taberî, Tarihu’l-ümem ve’l-
mülûk  2/452.

6 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 1/365; Süyûtî, el-Câmiu’s-sâğîr s.131.

7 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 8/54; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 24/33.

8 Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 18/365; Hâkim, el-Müstedrek  4/16-17.

9 Buhârî, salât 80; Müslim, fedâilü’s-sahabe 2.

10 Buhârî, vudû 45; Müslim, salât 91-92.

11 Ebû Dâvûd, nikâh 37.

12 Tirmizî, nikâh 42; Ebû Dâvûd, nikâh 37.

13 Buhârî, edeb 68; Müslim, fedâilü’s-sahabe 22.

14 Buhârî, şurût 15.

15 Tirmizî, radâ’ 11.

16 Ahzâb sûresi, 33/28-29.

17 Buhârî, mezâlim 25; Müslim, talâk  34, 35.

18 Ahzâb sûresi, 33/32.

19 Ahkaf sûresi, 46/20.



20 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 8/100.

21 Buhârî, mezâlim 35; Müslim, talâk  35.

22 Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 24/67.

23 Tirmizî, menâkıb 63; Hâkim, el-Müstedrek  4/31.



B. BİR BABA OLARAK
PEYGAMBERİMİZ

Hep zirvelerde dolaşan Allah Resûlü, hayatın hemen bütün ünitelerinde de
hep zirvede olmuştu. İnsanlar O’nu ararken, ne kendi seviyelerinde ne de
yaşadıkları asrın büyük insanları seviyelerinde aramamalıdırlar.
Araştırmacılar O’nu ararken hep dünyanın en yüksek zirvelerini düşünmeli ve
hayalen zirveler üzerinde dolaşmalıdırlar ki, kadrine ruhanîlerin destan kestiği
o Zât hakkında kadirnâşinaslık yapmasınlar.

Evet, onlar Hz. Muhammed’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) arayacaklarsa
mutlaka O’nun ufkunda aramalıdırlar; bizim gibi doğru dürüst hayal bile
edemeyen insanların hayalleriyle Hz. Muhammed’e ulaşmak mümkün değildir.
Zira Allah (celle celâluhu), mevhibe-i sübhaniyesi olarak O’na her sahada
üstünlük bahşetmiştir.

İnsanlığın İftihar Tablosu, bir iftihar tablosu olarak yaşadı ve gurub etti.
Beşer O’nun eşini-menendini bir daha görmedi ve göremedi. Bütün insanlık
göremediği gibi bazı çağdaşları ve hatta yakınında bulunanlar bile göremediler.
Belki pek çokları, varlığını güneşe bağlı sürdüren çiçekler gibi, özlerindeki
pörsüme ile ancak O’nun gurubunu anlayabilmişlerdi.. anlayabilmişlerdi ama
artık çok geçti. Tabiî ki, ümmeti arasında O’nu tanıyanların, O’na saygı
duyanların sayısı her zaman daha çok olmuştur.

Aradan 14 asır geçmiş olmasına rağmen, biz hâlâ, Hatice’ye, Âişe’ye, Ümmü
Seleme’ye, Hafsa’ya “Anam!” derken, içimizde anamıza “Anam!” demenin
üstünde bir haz, bir zevk duyarız. Elbette ki, bu his, bu duygu, o devirde daha
derin, daha köklü, daha içten, daha samimiydi. Ve bunlar, hep O’ndan
ötürüydü. Hz. Ebû Bekir, kızı Âişe’ye “Anacığım!” derdi. Zaten, ُۤهُجا َ وَْزأَو

ْمُھُتاَھَّمُأ  “Peygamberlerin zevceleri, mü’minlerin analarıdırlar.”1 âyeti de
bunu söylemiyor muydu? Ve işte Hz. Ebû Bekir de bu mülâhazayla bağrında
besleyip büyüttüğü kızı Hz. Âişe’ye “Anam!” diyordu.

Ne var ki bütün bu teveccühler hatta onların ayaklarının altına baş koymalar
ve onları, insanlığın en azizi olarak başlarda gezdirmeler, bu gerçek
takdirkârların hüznünü, kederini gidermeye yetmiyordu. Evet, daha sonraki
saadet fırtınaları bile bu hüznü onların yüzünden silememişti. Birer birer gurub



edecekleri güne kadar hüzünle oturdu, hüzünle kalktı.. hüzün düşündü ve hüzün
konuştular.

İşte O, zevcelerinin sinesinde böyle fevkalâde bir aile reisi olduğu gibi aynı
zamanda derin ve mükemmel bir baba idi.. tabiî, babalığı ölçüsünde bir
derinliği temsil eden misilsiz bir dede idi de.. evet, bu sahada dahi O’nun eşi
ve menendi yoktu.

O, çocuklarına, torunlarına fevkalâde şefkatle muamele eder.. böyle muamele
ederken de, onların nazarlarını ahirete ve maâliyâta çevirmeyi ihmal etmezdi.
Onları bağrında beslerken yüzlerine tebessüm eder, okşar ve aziz tutar.. bu
arada onların uhrevî meseleleri ihmallerine de asla rıza göstermezdi.

İşte bu anlayış içinde onlara karşı fevkalâde açık, fakat Allah’la arasındaki
münasebeti koruma bakımından da gayet ciddî ve vakur idi. Bir taraftan onlara
hürriyet ve serbestiyet içinde, insanca yaşama yollarını gösteriyor, diğer
taraftan da laçka olmalarına ve yılışıklaşmalarına meydan vermiyordu. Meydan
vermek şöyle dursun, aksine çürümelerine karşı bütün hassasiyetiyle göğüs
geriyor ve onları hep ulvî ve uhrevî âlemlere göre hazırlıyordu. Bu şekildeki
terbiye anlayışıyla Allah Resûlü, yine ifrat ve tefritten uzak orta yolu ve sırat-ı
müstakîmi temsil ediyordu. İşte bu durum da O’nun fetanetinin ayrı bir buudunu
teşkil etmektedir.

1. Çocukları ve Torunlarına Karşı Şefkati
Müslim-i Şerif’in rivayet ettiği bir hadiste Allah Resûlü’nün hizmetçisi olma

gibi en yüksek pâyeye ulaşan ve on sene ara vermeden, fasılasız, kemal-i
sadakatle bu hizmetini yürüten Enes b. Mâlik diyor ki:

  ّللا ِهٰ ِلوُسَر  ْنِم  ِلَایِعْلِاب  َمَحَْرأ  َناَك  اًدََحأ  ُتْيَأَر  اَم 

“Aile fertlerine karşı, Hz. Muhammed’den (sallallâhu aleyhi ve sellem)
daha şefkatlisini görmedim.”2

Evet, o kadar şefkatli, o kadar içten davranır ve öylesine açık hareket ederdi
ki; O’nun gibi bir ikinci aile reisi ve baba göstermek mümkün değildir.

Bu itiraf sadece bize ait olsa, belki ehemmiyeti sınırlı kalırdı. Ancak,
karıncayı dahi incitmeyecek kadar re’fet ve şefkatle derinleşmiş milyonlarca
insan, ilan ve itiraf ediyorlar ki, bütün varlığı şefkatle kucaklamada Allah
Resûlü’nün bir eşi daha yoktu.

Evet, herkes gibi O da bir insan olarak yaratılmıştı ama Allah (celle



celâluhu), insanlarla münasebet kursun diye O’nun kalbine bütün varlığa karşı
derin bir alâka vaz’etmişti. Ondandır ki, Allah Resûlü, hem aile fertlerine karşı
hem de diğer insanlara karşı görülmemiş bir alâka ile dopdoluydu.

Erkek evlâtlarının hepsi daha önceden vefat etmişti. En son Mâriye
Validemiz’den bir erkek çocuğu dünyaya gelmiş, o da yaşamamıştı. Allah
Resûlü, onca önemli işlerinin arasında sık sık dâye himayesindeki çocuğunun
yanına gider, onu bağrına basar, öper, okşar, sever, kucağına alır, sonra da
döner evine gelirdi.3 Vefat ettiği zaman da yine onu kucağına alıp, bağrına
basıp, gözleri dolu dolu hüznünü ifade etmişti. O’nun bu durumuna hayretle
bakanlara da:

“Gönül mahzun olur, gözler ağlar; fakat inşâallah Allah’ın dediğinden,
Allah’ın hoşnut olduğundan başkasını söyleyemeyiz.” demişti ve ardından da
dilini işaret ederek: “Allah şununla muâhaze eder.”  buyurmuşlardı.4 Bir kere
daha hatırlatalım; O, insanların en merhametlisi, en şefkatlisiydi. Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin’i sırtına alır şurada-burada dolaştırırdı. O seviyedeki bir insan
çocuğu sırtına alır ve halkın içine öyle çıkar mıydı? O, alır ve çıkardı. Böyle
yaparken de, onların gelecekte kazanacakları şerefi âdeta istikbal ederdi. Bir
gün Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin sırtında iken hane-i saadetten içeriye Hz. Ömer
girdi. Onları böyle şerefli bir yerde görünce اَمُكَتَْحت ُسَرَف  ْلا َمْعِن   “Ne güzel
bineğiniz var!” dedi. Ve hemen Allah Resûlü şöyle buyurdu: اَم ِناَسِراَفْلا ُه َمْعِن 
“Ya ne güzel süvariler onlar!”5 Onlar bu meselenin şuurunda veya değildirler.
Fakat Allah Resûlü onları işte böyle onore ediyordu. Bir başka defasında da
Hz. Hasan’a: َتْب ِكَر ُبَكْرَمْلا  َمْعِن   “Ne güzel bineğin var!” diyene karşı: َمْع ِ نو
َوُھ ُبِكاَّرلا   “O da ne güzel binici!” cevabını yetiştirmişti.6

Evet O, kıyamete kadar gelecek bütün evliyânın babası ve bütün evliyâya ait
şerefin, haysiyetin, izzetin ve onurun nüvelerini mahiyetinde taşıyan Ehl-i
Beyt’in bu iki mühim imamına hususî teveccühte bulunarak zaman zaman onları
omuzunda taşıyordu. Onlara gösterdiği bu ilgi ve alâkanın altında, şüphesiz
temsil edecekleri Ehl-i Beyt ve bütün evliyânın da hissesi vardı. Onun içindir
ki, Ehl-i Beyt’in mühim bir ferdi olan Abdülkadir Geylânî, haklı olarak,
atalarının, Allah Resûlü’nün omuzlarında taşınması itibarıyla şöyle der: “Allah
Resûlü’nün mübarek ayakları, benim omuzumda; benim ayağım da, bütün
evliyânın omuzundadır.”7 Herhâlde bu durum kıyamete kadar da böyle devam
edecektir.



Bir başka defasında, torunları omuzlarında çıkagelecek ve bizzat kendisi
onlara şöyle diyecektir: اَمُتْنَأ ِنَالْد  ِ عْلا َمْعِنَو  اـَمُكُل  َ مَج ُلـَمَجْلا  َمْعِن   “Altınızdaki
bineğiniz ne güzel binek ve üstündeki yük olarak sizler ne güzel yüksünüz!”8

O, evlât ve torunlarını böyle aziz tutmuş, onların kalbine taht kurmuş ve
babalar, dedeler üstü bir sevgiye mazhar olmuştu.

Allah Resûlü, her hususta olduğu gibi, çocuk terbiyesinde de daima orta yolu
takip etmişti. Bütün evlâtlarını, torunlarını canı kadar sever hem de bu
sevgisini onlara hissettirirdi. Ne var ki, bu sevgisinin kötüye kullanılmasına da
asla fırsat vermezdi. Zaten O’nun evlât ve torunları arasında, böyle bir
davranışa yeltenen de yoktu. Ancak bilmeden yaptıkları hatalar karşısında,
Allah Resûlü’nün takındığı bir tavır, o derin sevgiyi bir vakar buğusuyla sarar
ve ılık bir görünümle onları şüpheli zeminde dolaşmaktan alıkordu. Meselâ bir
defasında Hz. Hasan veya Hüseyin, henüz yaşları çok küçük olduğu için elini
sadaka hurmasına uzatır. Allah Resûlü hemen harekete geçer ve o hurmayı onun
elinden alarak: “Bize sadaka hurması haramdır!” der.9 Daha o yaştan itibaren,
onları harama karşı duyarlı yetiştirme, terbiyede dengenin güzel örneklerinden
biri olsa gerek.

Medine-i Münevvere’ye her girişinde bindiği merkubun üzerinde, Allah
Resûlü’ne sarılmış, birkaç çocuğu birden görmek mümkündür.10 Demek ki
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) sadece kendi torunlarına karşı değil,
hanesinde, hanesine yakın hanelerde ve daha ötede oturan bütün çocukları,
kemal-i şefkat ve samimiyetle bağrına basıyor ve onların gönüllerini sevgiyle
fethediyordu.

Evet, O’nun sevgi hâlesine dahil olanlar sadece erkek evlât ve torunları
değildi. O nasıl Hz. Hasan ve Hüseyin’i seviyordu, aynı şekilde torunu
Ümame’yi de seviyordu. O kadar ki, bazen sokağa çıkarken Ümame’nin O’nun
omuzlarında olduğu görülüyordu. Hatta, bazen kıldığı nafile namazlarda dahi
Ümame’yi sırtında taşıdığı olurdu. Secde yapacağı zaman onu yere kor,
secdeden kalkarken de yine omuzuna alırdı.11

Allah Resûlü, Ümame’ye olan bu sevgisini öyle bir toplum ve cemiyet içinde
izhar edip açığa vuruyordu ki, bu insanlar daha düne kadar kız çocuklarını diri
diri gömüyorlardı. İşte böyle insanlar arasında, Allah Resûlü’nün kız torununa
gösterdiği bu ilgi ve alâka, oldukça değişik ve o güne kadar kimsenin
görmediği orijinallikte bir hareket tarzıydı.



2. Hz. Fatıma’ya Karşı Sevgi ve Şefkati
İslâm’a göre kız-erkek ayırımı yoktur. Ve Allah Resûlü bunu bizzat kendileri

göstermiştir. Nasıl ayrım olabilir ki, birisi Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ise diğeri Hz. Hatice’dir. Biri Adem ise diğeri Havva’dır. Biri Ali ise
diğeri Fatıma’dır.

O Fatıma ki, Allah Resûlü’nün kızıdır, kıyamete kadar gelecek bütün Ehl-i
Beyt’in anasıdır. O bizim de anamızdır.

İşte Allah Resûlü, bu incelerden ince Fatıma yanına gelince hemen ayağa
kalkar, onun elinden tutup getirir ve kendi oturduğu yere oturturdu. Hâlini-
hatırını sorar, onu sever, okşar ve gönderirken de yine aynı iltifatlarla
gönderirdi.12

Bir ara Hz. Ali, Ebû Cehil’in kızıyla evlenmek istemişti. Gerçi bu mübarek
kadın da ağabeyi İkrime gibi İslâm’a girmiş ve sonsuzluk kervanına katılmıştı;
fakat bu evlilik muhtemelen Fatıma’yı rahatsız edecekti. Belki de Hz. Ali böyle
bir evliliğin Hz. Fatıma’yı bu şekilde rahatsız edeceğini hiç ama hiç
düşünmemişti. Fatıma gelip durumu Allah Resûlü’ne arz edip üzüntüsünü dile
getirince, onu mahzun gören İki Cihan Serveri, çok üzülmüş ve hemen minbere
çıkmış ve şu hutbeyi irad buyurmuşlardı: “Duydum ki, Ali, Fatıma’nın üzerine
evlenmek istiyormuş. Eğer Ali bu düşüncesinde kararlı ise, Fatıma’yı
boşamalıdır. Zira bu durum Fatıma’yı üzmektedir. Fatıma ise benden bir
parçadır. Onu üzen beni üzmüş olur. Onu sevindiren de, beni sevindirmiş
demektir.”

Bu sözleri dinleyenlerin arasında Hz. Ali de vardı... Derhal evvelki
düşüncesinden vazgeçti ve Fatımasının yanına döndü.13

Zaten Hz. Ali, Allah Resûlü’nün kızını gözünün akı gibi aziz tutuyor, onun
kendisine karşı böylesine bağlı olduğunu bilen Fatıma da hiç şüphesiz O’nu
canından artık seviyordu. Aslında bu ince kadının, sanki, evliyâ ve asfiyâya
nüvelik etmesinin dışında da bir misyonu yok gibiydi.. gözleri hep babasında
ve O’nun davasındaydı. Allah Resûlü, son demlerinde O’na vefatını haber
verdiğinde cihanı velveleye veren ağlamasının; ve ilk vefat edip kendisine
kavuşacak olanın da o olduğunu söyleyince bayram sevinciyle gülmesinin başka
türlü izahı da mümkün değildi.14

Evet, baba onu, o da babasını çok seviyordu. Ancak, Allah Resûlü,
Fatıma’yı severken de dengeyi korumasını biliyor, hep ölçülü hareket ediyor ve



onu, insan ruhunun yükselmesi gereken âlemlere göre hazırlıyordu. Çünkü ebedî
beraberlik ancak orada olacaktı. Kızı Fatıma ile Allah Resûlü, ancak 25 sene
beraber olabilmişlerdi. Evet, Hz. Fatıma, Allah Resûlü’nün irtihalinden altı ay
sonra vefat etmiş ve vefat ettiğinde de ancak 25 yaşındaydı.15

3. Çocuklarını Ebedî Hayata Hazırlaması
Allah Resûlü ebediyete, yani insanların yaratılış itibarıyla talip oldukları

şeye talipti. Evet, insan, ebed için yaratılmıştır. Ebedden, Ebedî Zât’tan başka
bir şeyle de tatmin olması mümkün değildir. Binaenaleyh O’ndan başka bir şey
istemez.. bilerek-bilmeyerek hep O’nu arzular. Bu itibarla da insana ebediyeti
vereceğiniz âna kadar onun doyup tatmin olması mümkün değildir.

Evet, insanın sonsuz emelleri ve arzuları vardır. Ona ne verseniz tatmin
edemezsiniz! Zaten bütün dinlerin ve peygamberlerin mesajlarının esası da işte
bu ukbâ buudlu nizamdır. Bu itibarladır ki, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bir taraftan avuç avuç ve kucak kucak onlara huzur taşırken, diğer
taraftan da onları ebedî huzura, ebedî saadete hazırlamayı hiç mi hiç ihmal
etmiyordu. Bunun en çarpıcı misallerinden birini şu vak’ada görmek
mümkündür:

Fatıma Validemiz, boynunda bir gerdanlıkla Allah Resûlü’nün huzuruna
gelir. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir rivayette Fatıma
Validemiz’in boynundan gerdanlığı alır. Başka bir rivayette gerdanlık Fatıma
Validemiz’in elindedir ve Allah Resûlü ona şöyle buyurur:

“İster misin ki halk desin: -burada, halktan maksat, insanlar veya ruhanîler,
melekler, sema sakinleri olması arasında fark yoktur- Peygamber’in kızı elinde
Cehennem’den bir zincir, bir kolye taşıyor?”

Evet, bir taraftan onları aziz tutuyor, diğer taraftan da teveccühlerini
bütünüyle ahirete, Allah’a, ebedî ve uhrevî güzelliklere çeviriyordu. Bu söz
Hz. Fatıma’ya yetmişti. Zira bu söz, onun gönlünde taht kuran ve onu bütün
letâifiyle fetheden insandan geliyordu. Onun için Hz. Fatıma diyor ki: “Hemen
kolyeyi sattım.. bir köle aldım.. o köleyi de hemen hürriyete kavuşturdum ve
sonra da Allah Resûlü’nün huzuruna geldim.. geldim ve yaptıklarımı kendisine
bir bir nakledince mesrur oldu, sevindi. Sonra da ellerini açıp Allah’a şöyle
hamd etti: ِراَّنلا َنـِم  َةــــَمِطاَف  ىَجْنَأ  يِذ  َّلا ِّلل  ِهـٰ ُدـْـمَحَْلا   “(Kızım) Fatıma’yı
Cehennem’den koruyan Allah’a hamdolsun.”16



Elbette ki, Hz. Fatıma, boynuna taktığı bu kolye ile harama girmiş değildi.
Ancak Allah Resûlü onu mukarrabîn dairesinde tutmaya çalışıyordu.
Efendimiz’in ikazı takva ve kurb buudluydu. Bu bir cihetle dünyaya karşı
alâkasızlık, ama daha çok da, bulundukları yer ve kıyamete kadar temsil
edecekleri cemaat itibarıyla, “Ehl-i Beyt”in anasına düşen bir titizlik ve
hassasiyet örneğiydi:

Evet, Hasan’a, Hüseyin’e ve daha sonra gelecek Zeynelâbidîn gibi âbidlerin
ziya kaynağına ana olmak elbette kolay değildi. Allah Resûlü onu önce Ehl-i
Beyt’e, sonra da Şah-ı Geylânîlere, Muhammed Bahauddin Nakşibendlere,
Ahmed Rifâîlere, Ahmed Bedevîlere, Şazilîlere ve daha nicelerine ana olmaya
hazırlıyordu. Sanki ona: “Kızım sen, öyle bir koca evine giriyorsun ve öyle bir
eve gelin gidiyorsun ki, senin o mübarek hanenden teselsülen ortaya çıkacak
dünya kadar altın halkalar var. Bırak boynundaki şu altın kolyeyi, sen onlara
ana olmaya bak!” diyordu. Nakşîlerin, Rifâîlerin, Şazilîlerin ve daha yüzlerce
turuk-u âliye ricalinin altın halkası...

Evet, evliyâ, asfiyâ, ebrâr ve mukarrabîne ana olmak kolay değildi. Onun
için Allah Resûlü bu hususta, kendi hanesine karşı daha hassas ve daha sert idi.
Evet, O, bu davranışlarıyla şefkat ve re’fetin yanında onların nazarlarını uhrevî
âlemlere çevirme itibarıyla da sırat-ı müstakîmin ayrı bir yönünü hatırlatıyor
ve büyük-küçük bütün fenalıklara karşı kapı ve pencereleri kapatıp onların
nazarlarını sadece ahirete çeviriyor ve “Size Allah gerek, Allah!” diyordu. Zira
onların yolunda öyleleri zuhur edecekti ki,

“Cennet Cennet dedikleri
Üç-beş köşkle birkaç huri
İsteyene ver onları
Bana Seni gerek Seni!”

diyecek ve bütün ömürlerini ukbâ televvünlü, kurbet buudlu yaşayacaklardı. Bu
itibarla da Allah Resûlü, bu en sevdiklerini, gerçek sevginin gereği olarak
dünyevî bütün kazurattan temizliyor, dâmenlerine dünyevî tozun-toprağın
bulaşmasına fırsat vermiyor, onların nazarlarını ulvî âlemlere çeviriyor ve
onları oradaki beraberliğe hazırlıyordu. “Kişi sevdiğiyle beraberdir.” 17 Hz.
Muhammed’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) seviyorsanız, yolunda olacaksınız,
yolunda olanlar ötede O’nunla beraber olacaklardır.

İşte bu beraberliğe hazırlama yolunda Allah Resûlü bir taraftan onları



seviyor, bağrına basıyor, diğer taraftan da bu sevip bağrına basmayı çok iyi
değerlendiriyordu. “Sevdim, bağrıma bastım, seni azizim bildim. Allah seni
ümmetin azizi kıldı. Sen beşerin başında Hz. Meryem gibisin.” Bir zayıf
rivayette Hz. Meryem nasıl izzetiyle, Allah Resûlü’ne şöyle dedirtti: “Kadınlar
içinde bir peygamber olsaydı, Hz. Meryem olurdu.” Sen de başı o büyüklüğe
ulaşan bir kadınsın.. öyleyse en azından onun kadar dünyaya karşı aziz ve
dengeli olmalısın.

Şefkat olacak, re’fet olacak, kalble ve hisle kucaklama olacak fakat ahiret
adına da kat’iyen bir gevşeklik olmayacak. İşte sırat-ı müstakîm; orta ve en
doğru yol! Bir yol ki Allah Resûlü de bu yolun başyolcusu...

4. Hz. Fatıma’nın Hizmetçi İstemesi
O’nun terbiye sisteminden bir diğer kesiti de İmam Buhârî ve Müslim

veriyor... Hâdiseyi bize Hz. Ali (radıyallâhu anh) anlatıyor ve diyor ki:
“Evimizde hizmetçimiz yoktu. Bütün işlerini bizzat Fatıma kendisi

yapıyordu. Zaten, bütünü bir tek odadan ibaret olan bir hücrecikte kalıyorduk.
O hücrecikte, Fatıma ocağı yakar ve yemek pişirmeye çalışırdı. Çok kere, ateşi
alevlendirmek için eğilip üflerken, ateşten çıkan kılvılcımlar benek benek
elbisesini yakardı. Onun için elbisesi delik deşik olmuştu. Yaptığı sadece bu
değildi. Ekmek yapmak, evin ihtiyacı olan suyu taşımak da onun yüklendiği
işlerdendi. Ayrıca değirmen taşını çevire çevire eli; su taşıya taşıya da sırtı
nasır bağlamıştı.

Bu arada bir harp dönüşü Medine’ye esirler getirilmişti. Allah Resûlü bu
esirleri, müracaat eden Medine halkına dağıtıyordu. Fatıma’ya, babasına gidip
ev işlerinde kendisine yardımcı olabilecek bir hâdim (hizmetçi) istemesini
söyledim. O da babasına gitti fakat evde yoktu. Hz. Âişe: “Geldiğinde ben
haber veririm.” dedi, o da geri döndü.

Yatağa uzanmıştık ki, az sonra Allah Resûlü birdenbire çıkageldi. Yataktan
doğrulmak istedikse de O buna mâni oldu.. ve aramıza oturdu. Öyle ki sadrıma
temas eden ayağındaki serinliği göğsümde hissediyordum. Arzumuzu sordu.
Fatıma da durumu aynen nakletti. Allah Resûlü birden uhrevîleşti ve şöyle
dedi:

“Yâ Fatıma, Allah’tan kork ve Allah’a karşı vazifende kusur etme! Allah’ın
omuzuna yüklediği farzları hakkıyla yerine getir. Kocana da daima sadık  ve
itaatkâr ol! Onun hakkını da gözet! (Yani, senin iki  vazifen var: Allah’a karşı



kulluk etmek ve sonra da kocana itaatte bulunmak.) Sana ayrı bir şey daha
söyleyeyim. Yatağına girmek istediğin zaman, otuz üç defa “Sübhanallah”,
otuz üç defa “Elhamdülillah”, otuz üç defa da “Allahü Ekber” de. İşte bu
senin için hizmetçiden daha hayırlıdır.”18

Bunun mânâsı şu idi: Ben senin nazarını uhrevî âlemlere çeviriyorum.. ve
orada senin, bana ulaşman ve benimle beraber olman için de iki yol var:
Birincisi, Rabbine karşı kulluk vazifende kusur etmemen. İkincisi de; kocana
karşı vazife ve mükellefiyetlerini yerine getirmen. Eğer bir hâdim, senin kocana
karşı vazifelerinde senin yerini alır ve senin yapman gerekenleri o yaparsa, bu
bir ölçüde senin eksik kalmana sebebiyet verebilir. Oysaki senin zülcenaheyn
olman lâzımdır. Bir insan nasıl en mükemmel kul olur ve Allah’a kulluğunu en
mükemmel şekilde yerine getirir? Bir insan nasıl en mükemmel insan olur ve
üzerindeki mükellefiyetleri kusursuz ve arızasız yerine getirir? İşte sana düşen
bunları araştırmaktır.

Sen evvelâ, Rabbine karşı kulluğunu en mükemmel şekilde eda et ve
mükemmel bir kul ol! Sonra da Ali gibi kıyamete kadar gelecek ehlullahı
sulbünde taşıyan büyük bir insana karşı, mükellefiyetlerini yerine getir ve
mükemmel bir insan ol! Ol ki, bütün mükemmeliyetlerin ve mükemmellerin
toplanma yeri olan Cennet’te benimle beraber olabilesin!

Burada, Hz. Ali ile ilgili, istidradî bir hususu arz etmeden geçmeye gönlüm
razı olmuyor. Hz. Ali ki, Allah Resûlü ona, kızını hem de hiç tereddüt etmeden
vermişti. Çünkü onda, Hz. Fatıma gibi bir nebi kızına koca ve bir nebiye damat
olma liyakatı vardı. Zira o şah-ı evliyâ idi.. ve evliyâya baba olabilecek
mahiyette yaratılmıştı. Öyle ki, Allah Resûlü bir gün şöyle buyuracaktı: “Her
peygamberin nesli kendinden devam etmiştir; Benim neslimi ise Ali devam
ettirecektir.”19 Yani Benim soy ağacımı o sulayacak, o yetiştirecek ve o tımar
edecek. Neticede semerâtı toplayanlar da benimle beraber, Ehl-i Beyt içinde
onu da anacaklar. Binaenaleyh, meseleye bu yönüyle bakılacak olursa, Hz.
Ali’ye itaat, aynen Allah Resûlü’ne itaattir. Allah Resûlü’ne itaat da Allah’a
itaat demektir.

Zaten umumî mânâda kocalık hakkı için, Efendimiz şöyle buyurmaktadır:
“Eğer Allah’tan başkasına secde bahis mevzuu olsaydı, kadınlara,
kocalarına secde etmelerini emrederdim.”20 Eğer böyle bir şey caiz olsaydı,
Hz. Ali bunu çoktan hak etmişti. Evet, eğer erkeğe secde bahis mevzuu olsaydı,
başta Hz. Ali gelirdi. Hz. Fatıma’nın zülcenaheyn olması için Hz. Ali ve ona



hizmet bu denli önemli olunca Hz. Fatıma’nın hizmetçi kullanması, onun
kanatlarından birinin kırılması demektir. Böyle tek kanatlı biri ise Hz. Hasan’a,
Hz. Hüseyin’e, Şah-ı Geylânî’ye.. ve kıyamete kadar gelecek bütün aktâba,
müceddidîne, müçtehidîne ana olamazdı. Allah Resûlü onu bu büyüklükte bir
ana yapmak için, âdeta dünyaya ait bütün alâkalarını kesiyor, onun nazarını
tamamen ahirete çeviriyordu. Zira Allah (celle celâluhu) da O’nu böyle yapmış
ve böyle terbiye etmişti:

Evet, dünyaya gelmeden babasını almış.. ve O, gözünü dünyaya açtığında,
baba adına dayanacak bir şey bulamamıştı. Altı yaşına gelince de diğer
desteğini çekip almış.. ve daha hayatının mebdeinde O’na nur-u tevhîde, sırr-ı
ehadiyete giden yolları açmıştı. Vâkıa, belki bir süre, izzet ve azamete perde,
bakıp himaye edene de şeref, Abdülmuttalip vesâyeti yaşanmıştı ama bu, O’nun
nazarında artık delik deşik olan sebepler adına hiçbir şey ifade etmiyordu. Ebû
Talib’in bakımı görümü ise, amcalık himayesini aşamamış bir vesâyet.. ve
uhrevî buuduyla Hz. Ali’ye baba olmaya bahşedilmiş külfet suretinde bir
nimetti. Bu yakınlık sayesinde bir gün gelecek O da Ali’yi alıp yanında
yetiştirecek, Şah-ı Merdân, Haydar-ı Kerrar ve şah-ı evliyâ hâline getirecekti.
Allah (celle celâluhu), O’na böyle davranmış, esbabı bütün bütün çekip almış..
ve O’nu bütün hissiyatıyla kendine tevcih etmişti. Sen sebepler âleminde
gezemezsin, sen her noktada ُریـِصَمْلا َكْي  َ ِلإَو اـَنَْبنَأ  َكـْي  َ ِلإَو اــَنْلَّكََوت  َْك  َيلَع اـَنَّبَر 
hakikatini21 temsil etmelisin. Allah’a güvenmeli ve Allah’a dayanmalısın.

Fatıma O’nun kızıydı. Hakk’ın terbiye adına kendisine lütfettiği ve ihsanda
bulunduğu şeyleri O, kızından esirgeyemezdi. O kız ki, Hz. Hasaneyn’den
Hâtemü’l-evliyâ’ya kadar, birçok velinin anası olacaktı. Bu itibarla onun bu
mübarek meyvelere çekirdek olabilecek mahiyette yetiştirilmesi lâzımdı. İşte
bundan dolayı Efendimiz, bir taraftan fevkalâde re’feti, şefkati, sevgisi ve
gönüllerinde taht kurmanın yanında, diğer taraftan da Fatıma’nın nazarını hep
uhrevî âlemlere çeviriyordu.

5. Terbiyede Saadet Hanesinin Umumî Atmosferi
Allah Resûlü’nün saadet hanesinde sürekli bir haşyet tüter dururdu. Orada

oturmalar, kalkmalar hep haşyet televvünlüydü. Allah Resûlü’nün bakışlarını
yakalayabilenlerin, o bakışlarla her zaman Cennetlerin imrendiriciliğine veya
Cehennemlerin ürperticiliğine ulaşmaları, hatta görüp hissetmeleri mümkündü.
Namaz kılarken O’nun titreyip ürpermeleri, kâh ileriye kâh geriye gidip



gelmeleri; Cehennem endişesiyle sarsılmaları; Cennet arzusuyla üveyikler gibi
kanatlanmaları o hanenin hususiyetlerindendi ve o evde daima görülüp, bilinen
şeylerdi.

Evet, O’na bakan her zaman Allah’ı hatırlardı. İmam Nesâî naklediyor:
“Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) namaz kılarken içinde bir güveç
kaynıyor gibi ses duyulurdu.”22 O, daima ağlamalı, kaynamalı bir içle Allah’a
teveccüh eder ve namazını öyle kılardı. Âişe Validemiz kaç defa O’nu
Rabbisinin huzurunda, başı yerde titreyerek, irkilerek secde eder vaziyette
bulmuştu.23

Tabiî ki, O’nun bu hâli, ev halkına da müspet yönde tesir ediyor ve terbiye
adına onlara çok şey kazandırıyordu. Allah’tan çok korkan bu Nebiler
Sultanı’nın, hanım ve evlâtlarında da aynı haşyet, aynı korku vardı. Çünkü
Allah Resûlü, hep yaşadığını söylüyor ve söylediklerini de yaşadıklarıyla
misallendiriyordu. İnsanın yaşadığını söylemesindeki tesiri, en bariz şekli ve en
çarpıcı keyfiyetiyle ancak O’nun hanesinde görebiliriz. Yeryüzünde mevcut
bütün pedagog ve terbiyeciler, bütün terbiye sistemleri adına, bildikleri ne
kadar malumatları varsa hepsini seferber etseler, insan yetiştirme adına, o
hanedeki müessiriyete ulaşamazlar.. ve ulaşamamışlardır da.

Evet, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), yapmak ve anlatmak
istediği şeyleri daha ziyade davranışlarıyla temsil ve ifade etmiş, sonra da
davranışlarından dökülen bu şeylere tercüman olmuştur. Allah’a karşı nasıl
haşyet duyulacak, nasıl mahviyet içinde olunacak, secdeler nasıl bir derinlikle
eda edilecek ve nasıl iki büklüm olunacak.. rükû nasıl yapılacak.. ka’dede nasıl
büklüm büklüm olunacak, gecelerde nasıl feryat edilecek… Allah Resûlü bütün
bunları evinde yapmış, sonra da, arkadaşlarıyla sohbetlerinde: “İnsanlar şöyle
yapmalıdırlar. Çocuklarına şu şekilde sahip çıkmalıdırlar. Hak ve hakikate şu
denli tercüman olmalıdırlar.” demiş.. ve dedikleri de hem kendi hanesinde hem
de dışarıda hemen hüsnü kabul görmüş ve inanan insanların sinelerinde mâkes
bulmuştur.

Her şeyden evvel O, eşi ve menendi olmayan bir baba ve dedeydi. Hayat
adına bize çok basit gibi görünen bu husus, esasen her insan için aşılması
gereken en zor engel ve engebelerden biridir.. ve Allah Resûlü bu engeli en
kolay şekilde aşmış en birinci baba ve dededir.

Hem O, öyle evlât ve torunlar yetiştirmiştir ki, onların sulbünden gelen ne



kadar altın halkalık insan varsa, hepsi de insanlığın ufkunda, âdeta asırlara
saçılmış güneşler, aylar ve yıldızlar gibidirler. Bu husus, sadece Allah
Resûlü’ne mahsus bir mazhariyettir ki, Cenâb-ı Hak, O’nu bu mazhariyette de
tek ve yektâ kılmıştır. İçlerinde tek bir mürted barındırmayan.. veya başka bir
ifadeyle, içlerinden tek bir mürtedin çıkmadığı tek nesil, hem de milyonlara
varan sayılarıyla Allah Resûlü’nün neslidir.

Nice Hak dostları vardır ki, kendileri çok büyük olmalarına rağmen,
evlerinde yetiştirdikleri evlâtları itibarıyla fevkalâde fakirdiler. Onların
evlâtları veya evlâtlarının evlâtları, azıp sapmış ve şeytanın ağına
takılmışlardır. Günümüzde dahi bunun yüzlerce misalini gösterip anlatmak
mümkündür. Ancak Allah Resûlü’nün evlât ve torunlarıdır ki, hiçbirisi
yetiştikleri haneye, o hanenin mânâ köklerine ihanet etmemişlerdir. Değil ihanet
etmek, her fırsatta bu cibillî alâkayı göstermiş ve vefa misali olmuşlardır.24

Evet, işte bu da yine Allah Resûlü’nün risaletinin bir delilidir ki, insan ne
kadar dâhi de olsa bu ölçüde bir terbiyeci olması kat’iyen mümkün değildir.
1 Ahzâb sûresi, 33/6.

2 Müslim, fedâil 63; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/112.

3 Müslim, fedâil 62-63; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/112.

4 Buhârî, cenâiz 44; Müslim, fedâil 62; cenâiz 12.

5 Bezzâr, el-Müsned 1/418.

6 Tirmizî, menâkıb 30; Hâkim, el-Müstedrek  3/186.

7 Münâvî, Feyzu’l-kadîr 6/16.

8 Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 3/52.

9 Buhârî, zekât 60; Müslim, zekât 161.

10 Buhârî, cihad 196; Müslim, fedâilü’s-sahabe 65-68; Ebû Dâvûd, cihad 54.

11 Buhârî, edeb 18; Müslim, mesâcid 42.

12 Tirmizî, menâkıb 60; Ebû Dâvûd, edeb 143.

13 Buhârî, nikâh 12, 16; Müslim, fedâilü’s-sahabe 93-96.

14 Buhârî, menâkıb 25; Müslim, fedâilü’s-sahabe 98-99.

15 Hâkim, el-Müstedrek  3/176-177; İbn Hacer, el-İsâbe 8/54, 57.

16 Nesâî, zînet 39; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/278-279.

17 Müslim, birr 165. (Lafız farklılığıyla; Buhârî, fedâilü’l-ashab 6.)

18 Buhârî, farzu’l-humus 6, daavât 11; Müslim, zikr 80.

19 Tabarânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 3/43; Deylemî, el-Müsned 1/172.

20 Ebû Dâvûd, nikâh 41; Dârimî, salât 159.

21 “Rabbimiz! Sana güvenip Sana dayandık; Sana yönelip, Sana karşı olan konumumuzu koruma



arzusuyla Sende fâni olduk ve sonunda Senin huzuruna varacağız.” (Mümtehine sûresi, 60/4)

22 Ebû Dâvûd, salât 156, 157; Nesâî, sehv 18; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/25.

23 Müslim, salât 221; Ebû Dâvûd, salât 147.

24 Birkaç densizin önce bu intisabı istismarları sonra da ihanetleri bu umumî esası cerhetmez.



C. EFENDİMİZ’İN İNSANLARI
EĞİTMESİ VE UMUMÎ MÂNÂDA

TERBİYECİLİĞİ
Efendimiz’in umumî mânâda terbiyeciliğine geçmeden evvel, mevzua ışık

tutacak şu âyeti kısaca tahlil etmeye çalışalım. Zira, Allah Resûlü’nün içinde
bulunduğu şartları ve hangi seviyedeki insanları alıp terbiye potasında erittiğini
bilmeden, O’nun terbiye edicilikte ulaştığı zirveyi tam olarak anlamak mümkün
değildir:

ُمُھُِمّلَعُيَو ْمِھِیّكَزُيَو  ِِهتَايٰا  ْمِھَْیلَع  وُلَْتي  ْمُھْنِم  ًالوُسَر  َنِیّیِّمُْألا  ِيف  َثَعَب  يِذَّلا  َوُھ 

ٍنِیبُم ٍلَالَض  يَِفل  ُلْبَق  ْنِم  اوُناَك  ِْنإَو  َةَمْكِحْلاَو  َباَِتكْلا 

“(O Allah) ümmîler arasından, kendilerine, âyetlerini okuyan, onları
arıtan, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Oysa
onlar, önceden, açık bir sapıklık içinde idiler.”1

Âyette geçen bazı kelimeler çok dikkat çekicidir:
يِذَّلا َوُھ   Âyete bir gaib zamiriyle başlanıyor. Çünkü, o günün insanları,

Allah’ı bilmiyor ve tanımıyorlardı. Allah onlara karşı gaybubet içindeydi.
Onlar cahil, bedevi ve vahşiydiler. Onların sinelerinde Allah (celle celâluhu),
“O” olarak dahi mütecellî değildi. Onlar O’nu, üçüncü bir şahıs (O) ve üçüncü
bir zât olarak bile bilmiyorlardı. Evvelâ onların gaybubetlerine yani
mahiyetlerinin zulmanîliğiyle Allah’tan fersah fersah uzak bulunduklarına,
muhatap ve mütekellim de olamadıklarına dikkat çekiyor.

Sonra “Ümmîler” diyor. Onlar ümmîdirler: Kitap nedir, ilim nedir,
bilmezler. Allah’ı tanımazlar ve peygamberden de habersizdirler. Ümmî bir
cemaat, öyle çetin bir cemaattir ki, hiçbir hayır beklenmeyen o çetin cemaate, o
en müthiş iradeliyi, en büyük ruhluyu, en muhteşem kalbliyi göndererek, hiçbir
zatî değerleri olmayan o cemâdât gibi yığınlardan insanlığı idare edecek
dâhiler çıkarmıştır. İkinci olarak Allah (celle celâluhu), kitaba, kaleme, kıraate
her şeyden daha fazla önem verdiği hâlde, onlar Allah’ın ehemmiyet verdiği
şeylerden çok uzak bulunmaktadırlar.

ْمُھْنِم  Onlardan bir elçi, yani onların içinden çıkmıştır. Allah Resûlü’nün
onlardan olması, sadece, kitaba ve kıraate açık olmaması itibarıyladır. Allah



Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), cahiliye insanından değildi. Ama, kitabet
ve kıraate kapalı bulunması bakımından da onlardan biriydi. Böyle de
olmalıydı; zira O’nun muallimi Allah (celle celâluhu) olacaktı. O’nu rahle-i
tedrisi önüne alacak, O hiçbir şey bilmeyen ve talim-terbiye görmemiş nebisini,
onlardan ayıracak, yetiştirecek ve ümmî ümeme muallim yapacaktı.

ْمِھِیّكَزُيَو ِِهتَايٰا  ْمِھَْیلَع  وُل  ْ تَي  O, onlara âyât-ı beyyinâtı, ceste ceste okuyup şerh
ediyor ve onları terbiye ederek ruhanîleştiriyor ve insanî kemalâta tevcih ile
insan yapmak istiyordu.. evet bir taraftan kitabı talim, diğer taraftan da terbiye
ile onları hep arş-ı kemalât-ı insaniyete yönlendiriyordu.

ٍنِیبُـم ٍلَالــَض  يَِفل  ُلـْبَق  ْنـِم  اوُناــَك  ْن  ِإَو  Onlar, her ne kadar Allah Resûlü
gelmeden evvel dalâlet, cehalet ve sapıklık içinde yüzseler de Allah (celle
celâluhu) onları, tezkiye ve terbiye edecek ve onları yetiştirecekti ve
yetiştiriyordu da.. evet bütün bunları ümmî bir nebinin eliyle yapıyordu.

Kitabın taliminden maksat Kur’ân’dır. Bu kitap, dün bir cemaati kucaklayıp
insanlığı yükselttiği gibi gelecekte, geleceğin aydınlık nesillerini, a’lâ-yı
illiyyîn-i kemalâta ulaştıracaktır. Günümüzde orijinal zannedilen bütün
düşünceler, yalancı mumlar gibi bir bir sönüp gidecek ve güneşlerin kol
gezdiği iklimlerde, bütün güneşlere: “Gurub etmeyin, ben varım!” demeye
namzet tek kitap o olacaktır. Âfâk-ı âlemde sadece onun bayrağı dalgalanacak
ve bütün nesiller, boyunlarındaki esaret zincirlerini kırarak ona koşacaklardır.
Koşma emareleri belirdi bile... İşte Rus İmparatorluğu, işte Çin! On sene evvel
buralarda olanları duysaydınız hayal zannederdiniz. Bakın şimdi korkunç
istibdatlar nasıl yıkılıyor! İmparatorluklar nasıl peşi peşine devriliyor.. ve her
şeye rağmen Kur’ân nasıl, tıpkı küllerin altındaki bir kor gibi ortaya çıkıyor...
Ve koskocaman bir tevhid dünyası yeniden diriliyor. Bunca istibdat, zulüm,
tegallüp ve tasalluta rağmen İslâmî ruh bütün tazeliğiyle dünyanın dört bir
yanında kendini hissettiriyor ve gönüllerde alâka uyarıyor.

Evet, diğer bir mânâsı da, bu kitabın aydınlık ikliminde, peygamber, onların
nefislerini maâliyâta yöneltsin; insanları insanlığa yükseltsin, insanı insanî
terbiye ile insan-ı kâmil olma yollarına tevcih etsin ve kendisinin bizzat
yükselip yaptığı miracı, onlara da ruhen yapabilme yollarını gösterip, herkese,
kalb ve ruhunun derinliklerine miraç yaptırtsın diye Allah (celle celâluhu), şanı
yüce Nebisine Kitab’ı talim etmiştir. Velev ki O’nun ümmeti daha önce,
sapıklık içinde yüzen insanlar olsa bile! Allah diledikten sonra kömürü elmas;



taşı-toprağı altın yapabilir.. yapmış ve bu kömür ruhlu insanları pırıl pırıl birer
elmas hâline getirmiştir.

Evet, ondan meydana gelen o “Ak Çağın Altın Nesli” bugün, bütün
parlaklığıyla hâlâ gözleri kamaştırmaktadır. Evet, bu icraatı yapan Allah’tır;
bunu sarraf ve cevherci olan Hz. Muhammed’in eliyle yapmıştır. Bu itibarla,
denebilir ki, beşeri, insanlığa ve insanî kemalâta yükselten, insanî kemalâtın
zirvesini tutmuş olan Hz. Muhammed Mustafa’dır (sallallâhu aleyhi ve sellem).

O’ndan sonra insanlık vilâyet kanatlarıyla, tasfiye kanatlarıyla, tezkiye
kanatlarıyla, birr u takva kanatlarıyla ve Allah’a en yakınlık mânâsına kurbet
kanatlarıyla yükseldikleri her yerde Hz. Muhammed Mustafa’nın (sallallâhu
aleyhi ve sellem) bayrağının dalgalandığını görmüşlerdir. Adımlarını nereye
attılarsa, daha önce Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) oradan,
daha evvel gelip geçmiş olduğunu görmüş ve “Bârekallah”larla O’na temenna
durmuşlardır. Bundan sonra da duracaklardır.

Allah Resûlü’nün terbiyesini, sadece nefislerin tezkiyesi şeklinde anlamak
yanlıştır. O âlemşümul bir terbiye sistemi ile gelmiş ve bütün kalbleri, bütün
ruhları, bütün akılları, bütün nefisleri gaye-i hayallerine yükseltecek bir mesaj
sunmuştur. Evet, Kur’ân’ın âlemşümul hakikatleri de işte bunu ifade etmektedir.
O, insanların akıllarına sahip çıkacak, aklı kamçılayacak ve onu akıl adına,
vahiy buudlu akılla en son noktaya vardıracak.. sonra ruhları yakalayacak ve
onların terbiyesini kendine meslek edinenlerin çok önünde onları maâliyâta
tevcih edecek ve kalbi, müştak olduğu âlemlerde, o âlemlerin yemyeşil Cennet
gibi yamaçlarında gezdirecek.. keza, insan hissiyat ve letâifini ele alacak,
onları üveyikler gibi kanatlandıracak.. hayalin topalladığı yerlerde, onları his
ve letâifleriyle dolaştıracak.. ve ruhen, kalben, hissen yükselttiği talebelerine,
aynı zamanda, iktisadî, içtimaî, idarî, askerî, siyasî ve ilmî bütün müesseselerin
kapılarını ardına kadar açacak ve bu dünyaya davet ettiği talebelerini en
mükemmel idareciler, en seçkin iktisatçılar, en başarılı siyasetçiler ve en
ekmel askerî dâhiler olarak yetiştirecek mesajlarla gelmiştir.

Evet, Allah Resûlü, âlemşümul bir dava ile geldi ve âdeta bir yönüyle
iktisat, bir yönüyle maliye, bir yönüyle idare, bir yönüyle talim ve terbiye, bir
yönüyle adliye, bir yönüyle de devletler, milletler hukuku dersi verdi.

Hâsılı O, getirdiği mesajla, mikro planda bugünkü gelişmişliği bütünüyle
kucaklıyordu. Evet, bugün, O’nun esas olarak ele aldığı ve insanlığa sunduğu şu
geniş terbiye anlayışının bir yanında hafif bir eksiklik olsaydı, O’nun geliş



gayesi tam mânâsıyla tahakkuk etmeyecekti. Oysaki O, size mealen şöyle diyor:
“Şimdiye kadar gelen bütün peygamberlerin her birisi, bu muhteşem

binanın bir tarafını yaptı. Ama onun bir yanında ikmal edilmesi gerekli olan
bir gedik vardı. Her gelip uğrayan, ‘Acaba bu bina ne zaman
tamamlanacak?’ diyordu. Buyururlar ki: ‘İşte onu tamamlayan benim. Artık
benimle o binanın eksik yanı kalmamıştır.’ ”2

Kur’ân-ı Kerim, bu mevzuda Efendimiz’i teyit sadedinde: ْ مَُكل ُتْلَمْكَأ  َمْو  َ يَْلا
ْمُكَنيِد  “Bugün size dininizi tamamladım.”3 der. Yani, şimdiye kadar gelen

bütün enbiyâ, evliyâ, asfiyâ “Bu bina ne zaman tamamlanacak?” diyorlardı. İşte
seni tamamlayıcı olarak gönderdim ve seni mükemmil kıldım, o binayı sen
ikmâl edeceksin. Ben, bu dinden hoşnut olduğum gibi, onu herkesin de hoşnut
olacağı esaslarla bezedim...

Evet, Allah Resûlü, eksikleri tamamlamak için gelmişti. O’ndan sonra,
O’nun sunduğu mesaj ve getirdiği esaslarda eksik arayanlar, kendi
kafalarındaki eksiklikleri ve kendi ruhlarındaki boşlukları arasalar daha iyi
yaparlar. O bir tamamlayıcı, kemale erdirici ve ıslahatçıydı. Bütün eğri büğrü
şeyleri ıslah, eksik kalmış şeyleri itmam ve o güne kadar tamamlanamamış
şeyleri de ikmal edecekti ve etti de.

Bir terbiyecinin büyüklüğünü şu hususlarda görürüz:

1. Ruh, Nefis ve Aklı Yüceltmesi
İnsanların ruh, nefis ve akıllarını, ruh, nefis ve akıl adına yükselebilecek en

son noktaya ulaştırması ki; Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarihin
şehadetiyle kendi talebelerine ve müntesiplerine -Allah’ın inayetiyle- bunu
yapmıştır. Evet, onları, aklın, ruhun ve nefsin ulaşabileceği en son noktaya
kadar götürmüş ve orada gezdirmiştir.

Kur’ân-ı Kerim’de nefs-i emmareden bahsedilir. O nefis ki, insanı, boynuna
vurduğu gemle istediği yerde dolaştırır ve sürekli baskı altında tutar.. tutar da,
o duygu ve düşüncesiyle bir ruh insanı olabilecekken bir beden ve cisim insanı
hâline gelir. Seyyidina Hz. Yusuf (aleyhisselâm), işte bu nefs-i emmarenin
şerrinden Allah’a sığınmış ve ِيّبَر َمــِحَر  اَم  َِّالإ  ِءوُّسلاــــِب  ٌةَراَّم  َألَ َسْفَّنلا  َِّنإ 
“Mutlaka nefis şiddetle fenalığı emreder. Allah kime merhamet ederse ancak
o kurtulur.”4 demişti. Nefis zatında emmaredir. Ancak, onun Lut Gölü kadar
çukur olan bu durumdan kurtulup merhale merhale zirvelere doğru yükselmesi



de mümkündür. İşte Kur’ân, nefsi bu durumlarıyla ele alır ve şöyle der:

ًةَّیِضْرَم ًَةیِضاَر  ِِكّبَر  َىِلإ  يِعِجِْرا   ُةَِّنئَمْطُمْلا ُسْفَّنلا  اَھُتَّيَأ  َي  اۤ

“Ey mutmainne olmuş nefis! Sen Rabbinden, O da senden razı olarak dön
Rabbine!.”5 Ayrıca, nefsin “emmare” olmaktan çıkıp kendini sorgulayan bir
nefis hâline gelmesine de Kur’ân işaret eder. Hatta, bu durumu bir derece kabul
ettiği için nefs-i levvame’ye yemin de eder:

ِةَماَّوَّللا ِسْفَّنلِاب  ُمِس  ْقُأ َالَو   “Kendini kınayan nefse yemin ederim.”6

Bir de nefs-i sâfiye vardır. O mukarrabîne has bir sıfattır.. ve bu sıfat erbabı
o kadar saf ve berraktırlar ki, onlara bakan âdeta Allah’ı görür ve Allah’ı
müşâhede eder. Hz. Muhammed Mustafa’nın (aleyhisselâm) nefsi işte böyle bir
nefistir. Ve O, müstaid birçok kabiliyeti de, kendi dereceleri çerçevesinde ve
istidatlarının müsaadesi ölçüsünde, nefs-i sâfiye hâline getirmiştir.

Evet, Allah Resûlü, nefsi, terbiye ve tezkiye etmek suretiyle ona
ulaşabileceği en yüksek hedefleri gösterdi ve -Rabbinin inayetiyle de- oraya
yükseltti. Bu O’nun terbiyecilikte dahi eşi menendi olmadığını gösterir. Akla ve
nefse, varabilecekleri en son noktayı gösterme mevzuunda, Hz. Muhammed
Aleyhisselâm’ın güzide asrına baktığımız zaman görürüz ki, o Zât, getirdiği
mesaj itibarıyla terbiye adına da hiçbir boşluk bırakmamış.

2. Davasının Cihanşümul Olması
Terbiyecinin mükemmeliyeti, onun davasının genişliği ve müntesiplerinin

kemmî ve keyfî buudlarıyla ölçülür. Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve
sellem), daha hayatta iken, O’nun yetiştirdiği mübarek muallim ve mürşitler,
Merakeş’ten ta Öküz Nehri’ne kadar çok geniş bir sahada hakkı neşretmeye
namzet bulunuyorlardı. Düşünün ki, o gün bu geniş sahada, biricik mübelliğ,
muallim, mürebbi Hz. Muhammed Mustafa’ydı (sallallâhu aleyhi ve sellem).

Bu birbirinden farklı ve Babil Kulesi gibi muhtelif kavimlerden meydana
gelmiş cemaatler, O’nun getirdiği ilâhî sistem ile bütün dertlerine derman
buluyor.. ve İranlı-Turanlı, Çinli-Maçinli gibi, ayrı ayrı mizaçta, ayrı ayrı
meşrepte ve ayrı ayrı kültürle yetişen insanlar, O’na koşuyor ve O’nu, bütün
getirdikleriyle tereddüt etmeden kabulleniyorlardı. Demek O’nun getirdiği
terbiye esasları, bütün beşerin dertlerine derman olabilecek mahiyette ve
evrenseldi. Öyleyse Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem), gelmiş
geçmiş terbiyecilerin en müessiri ve müessiriyeti de en geçerli olanıydı.



Ayrıca biz, her terbiyecinin büyüklüğünü, getirdiği terbiye esaslarının
kalıcılığında ararız. Şimdi bakın, aradan bu kadar zaman geçmiş olmasına
rağmen, Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) terbiyesi ile terbiye
olanlar, hâlâ pek çoğu itibarıyla melekleri gıpta ettirecek seviyededir.. ve
O’nun koyduğu terbiye esasları, bugün dahi öyle bir nesil yetiştirmeye
yeterlidir.

Şimdi bir kere düşünelim: Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) o
alabildiğine vahşi, bedevi, vahşetleri de canavarların vahşetini unutturacak
kadar ileride olan bir cemaat içinde zuhur ediyor. Bu en vahşi, en bedevi, en
korkunç ve en canavar cemaatten, asırlar ve asırlar boyu insanlığı idare
edebilecek melek-misal insanlar yetiştiriyor. Demek ki, O’nun sunduğu mesaj,
bir hamlede, bir nefhada insanlığı kurtarmaya yetecek bir mesajdı. Ben şahsen
bâtılı tasvir etmek istemem. Ancak, Allah Resûlü’nün zuhur ettiği devrede,
cemiyetin ahlâken sukutunu gösteren birkaç kesit sunmadan geçemeyeceğim:

O, öyle bir cemaat içinde zuhur etmişti ki, vahşet onların tabiatlarıyla
bütünleşmiş ve iç içeydi: İçki içer, kumar oynar, açıktan açığa zina eder ve
bunların hiçbirini de ayıp saymazlardı. Fuhuş âdeta resmî hâle gelmişti. Bu iş
için hususî evler vardı ve bu evlerin kapısında bayrak dalgalanırdı.7 Rezalet,
insanı insanlığından utandıracak seviyedeydi. Ve, yazmaktan hicap duyduğum
daha neler neler... Ayrıca bu insanlar bir bardak suda kızıl kıyamet koparacak
karakterdeydiler. Bunları birbirine ısındırmak, imtizaç ettirmek, bir araya
getirmek âdeta imkânsızdı. Âkif’in ifadesiyle: “Dişşiz mi bir insan, onu
kardeşleri yerdi!” Tefrika derdi ise bütün Arap Yarımadası’nı sarmış, onulmaz
gibi görünen bir hastalıktı.

Evet, aklınıza kötülük adına ne gelirse hepsi orada vardı. Ve bunların Hz.
Muhammed Mustafa’yı (sallallâhu aleyhi ve sellem) dinlemeleri kat’iyen
mümkün görünmüyordu. Ama O, onların o fena huy ve fena hasletlerini birer
birer söktü aldı ve âdeta Kafdağı’nın arkasına attı. Sonra da onları, en âli ahlâk
ve en muhteşem meziyetlerle öyle bir donattı ki, en kısa zamanda bütün medenî
dünyanın önüne geçti, hatta onun muallimliğini derpiş ettiler.

Evet O, vahşi ve bedevi bir cemaatten, asrımızda dahi topuklarına
ulaşılamayan medenî bir millet inşa etti. O’nun için, çok haklı olarak Moliere
mealen şöyle der:

“Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) cemaati kadar ıslah edilme
adına müsait olmayan ikinci bir cemaat göstermek mümkün değildir ve yine



mümkün olmayan bir başka mesele de; yirmi üç sene gibi kısa bir zamanda, bu
cemaati ıslah edip insan hâline getirmektir. Bu da ancak Hz. Muhammed’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) müyesser olmuştur.”

Ve yine bir başka Batılı şöyle der: “Beşer, kendisi için mukadder
yükselmenin yüzde 25’ini, var olduğu günden, Hz. Muhammed’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) devrine kadar katedebilmiştir. O’nun devrinde ise bu rakam
birden dikey olarak yükselmiş ve yüzde 50 olmuştur. O günden bugüne
gösterilen bütün gayretler ise, ancak bu seviyeyi yüzde 75’lere
ulaştırabilmiştir.”

Bu samimî itirafa göre, Hz. Âdem’den, Allah Resûlü’ne kadar gelen bütün
peygamber ve filozofların, bütün büyük devlet ve ilim adamlarının müşterek
gayretlerinin semeresi, Allah Resûlü’nün 23 senelik devrede elde ettiği
neticeye ya ulaşmış veya ulaşamamış! Yani bunca teknik gelişmelere rağmen,
geçen 14 asırda insanlık, ancak O’nun elde ettiği yüzde 25’lik neticeyi
yakalayabilmiştir. Kalan yüzde 25 ise eğer dünyanın ömrü varsa bundan sonra
elde edilecektir.

İşte Hz. Muhammed (aleyhisselâm) budur! Ve işte O’nun beşeriyete hizmeti
bu denli sağlam ve salim vicdanlara açıktır. Britanya Ansiklopedisi de, bu
mevzu ile alâkalı şöyle diyor: “Beşer tarihinde çok büyük ıslahatçılar
gelmiştir. Bunların arasında nebiler de vardır. Ve bunlar, bir kısım başarılar da
ortaya koymuşlardır. Ancak bunların hiçbirinde Hz. Muhammed’in sergilediği
başarıyı görmemiz mümkün değildir.”

Yine bunlar arasında insaflı bir araştırmacı sayılan Vehil de şöyle diyor:
“Her büyük insan arkada bir iz bırakmıştır. Nebinin bir izi, ıslahatçının bir izi,
müceddidin bir izi ve büyük devlet adamlarının da birer izi vardır. Hz.
Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) de bir iz bırakmıştır. Öyleki, “iz”
dendiği zaman akla gelecek sadece O’dur. Ve başkalarıyla kıyas edilemeyecek
ölçüdedir.”

Bu zat aynı zamanda ilim adına ödül almış bir insandır. Dost itiraf eder,
düşman itiraf eder; bilmem ki bizdeki bir kısım nâdânlar ne eder...

Allah (celle celâluhu) Kendini bize ّیَمْلا ِتِ َّيَحْلا مَِن  ُجِرْخُي   sıfatıyla anlatır.
Yani “Allah O Allah’tır ki câmid ve cansız şeylerden hayattar şeyleri çıkarır.
(Taşa, toprağa hayatiyet bahşeder ve âdeta O, kömürde elmas cilveleri
gösterir.)”8



Allah (celle celâluhu) bu muhteşem, bu müthiş ve bu baş döndürücü sıfatıyla,
sanki Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) teselli vermektedir... O
vahşi çölde, o Ceziretü’l-Arap’ta, o bedevi insanlar içinde, Hz. Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem) âdeta eline taşı, toprağı, kömürü, bakırı almış ve
onlardan som altın Ebû Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, Halidler, Ukbe b.
Nâfi’ler, Tarık b. Ziyadlar çıkarmıştır. (Allah ebedlere kadar hepsinden razı
olsun.)

Efendimiz, peygamberlikle o muhitte zuhur edeceği ve muasırları, bu büyük
ve muhteşem peygamberle tanışacağı âna kadar, elbette onların da aklî, kalbî,
ruhî, vicdanî kuvveleri, güç ve istidatları vardı. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi
ve sellem) asla bu kuvveleri alıp güdükleştirmedi. Belki onları işlettirdi ve o
müthiş kuvvelerin yerine çok daha müthiş güçler ve kuvvetler ikame etti. Bir
büyük mütefekkirin dediği gibi, buna en güzel misal: “İslâm’dan evvel Ömer,
İslâm’dan sonra Ömer!” İslâm’dan evvel Ömer, okkalı, azametli olmaya açık
ve büyüklük yolunda bir insandı. Çocukluk döneminde, şununla-bununla
yarışması, takışması, hatta, develerin boynunu büküp altına alması, onda ne
türlü nüvelerin bulunduğunu göstermesi bakımından önemlidir. İslâm’dan
sonraki Ömer ise karıncaya basmayan, çekirgeyi öldürmeyen ince ruhlu ve
hassas bir insandır. Şefkat ve hassasiyeti o kadar geniş ve şümullüdür ki:
“Fırat’tan geçerken bir koyun suya düşse ve boğulsa, Allah onun hesabını
Ömer’den sorar.” der.9

İşte Ömer (radıyallâhu anh) ve onun gibiler, Allah Resûlü’nden aldıkları
terbiye ile bu seviyede beşerüstü insanlar hâline gelmişlerdi. Evet, Allah
Resûlü, vahşi, bedevi ve âdetlerinde mutaassıp o cemaatten -ki bu âdetler
onların dem ve damarlarına karışmış durumdaydı- böyle insanlar çıkarıyordu.

Şimdi, küçük bir misalle mevzuu biraz daha açalım: Sigara gibi küçük bir
âdeti, bütün devlet imkânlarıyla ortadan kaldırmaya çalışıyor fakat
kaldıramıyoruz. Bırakın kaldırmayı, sigara tüketiminin şu hızlı artışını dahi
normal bir seviyeye indiremiyoruz. Bu sadece bizde değil, bütün dünyada
böyle. Oysaki her gün, sigara aleyhinde konuşmalar yapılıyor, sempozyumlar
tertip ediliyor, konferanslar veriliyor. İlim ve tıp dünyası ittifakla onun, gırtlak,
yemek borusu, ağız içi ve damak kanserlerine sebep olduğunu söylüyor.. ve
istatistikler bu oranın yüzde 95’e vardığını ifade ediyor ama, bütün bu
gayretler, hemen hemen hiç kimseyi bu kötü alışkanlıktan vazgeçiremiyor.

Hâlbuki o devrin insanının, sigara gibi binlerce âdeti hem de dem ve



damarlarına işlemişçesine onların tabiatlarıyla bütünleşmişken Allah Resûlü,
bir hamlede, bir nefhada bütün bu âdetleri kökünden söküp atıverdi ve onların
yerini de en güzel ahlâk ve en güzel hasletlerle donatıverdi. Hem de gökteki
meleklerin gıpta ile seyredeceği şekilde donatıverdi. Öyleki, onları görenler:
“Aman Allahım! Bunlar melek değil ama; melekten de ileri varlıklar.”
diyorlardı. Bir de, sırattan geçerken, onların nuru, Cehennem’i söndürecek
şekilde her yanı sarınca, bütün melekler hayretten donup kalarak: “Bu geçenler
acaba nebi mi, melek mi?” diyeceklerdir. Hâlbuki onlar ne melektir ne de
nebidir. Sadece Hz. Muhammed Mustafa’nın (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ümmetidir. Ve O’nun terbiyesinde yetişmişlerdir.

Abdullah b. Mesud (radıyallâhu anh) Ukbe b. Ebî Muayt’ın koyunlarını
güden bir insandı.10 Allah Resûlü, onu da tedris halkasına aldı ve bu koyun
güden insandan öyle bir mürşid çıkardı ki, denebilir ki Kûfe Mektebi, bu şanlı
sahabinin eseridir. Düşünün ki, Alkameler, Nehaîler, Hammadlar, Sevrîler,
Ebû Hanifeler hep bu mektebin talebeleridirler. Her biri kendi sahasında zirve
olan bu büyükler, büyük ölçüde ilimlerini İbn Mesud kaynağından almışlardır.
İbn Mesud ise, aslında bir deve çobanıydı. (Ruhlarımız o deve çobanına feda
olsun!) Ve işte Allah Resûlü bir deve çobanından böyle dâhiler yetiştiriyordu.

Öteden beri Batı ilim âlemini meşgul eden birkaç büyük İslâm âlimi vardır
ki, her biri koca koca mücelletlere mevzu olmuşlardır. Bunlardan biri de, hukuk
sahasındaki şöhretiyle İmam-ı Azam Ebû Hanife’dir. Bir büyük idrake göre,
Solon ve Hammurabi ona ancak çırak olabilirler... Ebû Hanife ise bu baş
döndürücü büyüklüğü ile, Allah Resûlü’nün talebelerinden, deve çobanı İbn
Mesud’un talebesinin talebesinin talebesidir. –Estağfirullah! Ebû Hanife’yi
küçük gösteriyorum zannedilmesin. Sözlerimiz, Üstadlar Üstadı’nın
büyüklüğünü ifade sadedinde sâdır olmuştur- Evet, Hz. Muhammed’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) terbiye ve yetiştirmesi sayesindedir ki hiçbir şey
olmayan bu insanlardan her şey olan insanlar zuhur etmiştir. Ölüden diri
çıkarılmış ve kömürden elmas elde edilmiştir.

Yine o terbiye sayesindedir ki, Berberî bir köle, Herkül burcunu aşmış, adını
değiştirmiş.. ve deniz aşırı dünyalara, o güne kadar duyup bilmedikleri şeyler
anlatmış ve onların idraklerini aşan harikulâde şeyler sergilemiştir. Batı,
Müslümanlarla tanışacağı âna kadar, hayatı istihkar, şehadet arzusu, ölüm
iştiyakı gibi şeyleri bilmezdi. Onun için de, o gün, Tarık’ın Endülüs’e geçişini,
geçtikten sonra gemilerini yaktırışını, 5 bin kişilik bir keşif birliğiyle, 90 bin



kişilik İspanya ordusuyla yaka-paça olmasını.. ve en karamsar durumlarda dahi
fütursuzluğunu anlayamamış ve şaşkına dönmüşlerdi. İsterseniz siz dönmeyin!
O, kendinden 20 kat daha fazla düşman karşısında, askerlerini toplamış ve
onlara şöyle seslenmişti:

“Askerlerim! Önünüzde derya gibi bir düşman, arkanızda düşman gibi bir
derya var. Ya kaçacak, arkadan vurulacak ve zelîlâne öleceksiniz veya
savaşarak muzaffer olacak ve Allah’a kavuşacaksınız.”

Tarihçi bize diyor ki: “Birkaç saat gibi kısa bir zaman içinde, Tarık ve
ordusu düşman yığınlarının altından vurup üstünden çıkmıştı...”

Ve Tarık, Toleytola’da kralın hazinelerinin bulunduğu saraydaydı. Şimdi şu
dünkü kölenin bugünkü hâline bakın... Bakın da, İslâm’ın ruhlara üflediği
mânânın derinliğini görmeye çalışın! Kralın hazinelerinin üstüne ayağını
koymuş, ve kendi kendine şöyle diyor:

“Tarık! Dün boynu tasmalı bir köle idin; Allah seni hürriyete kavuşturdu.
Sonra bir kumandan oldun! Bugün, Endülüs’ü fethetmiş ve kralın sarayında
bulunuyorsun. Unutma! Yarın da Allah’ın huzurunda olacaksın!”

Aman Allahım! Bu ne müthiş, bu ne derin bir anlayıştır? Aslında ayak
takımından böyle zirveye ulaşanlarda aşağılık duygusu olur.. çalım satar,
böbürlenir, durmadan kendini insanlara anlatmak ister. (Sık sık millete musallat
olanlarda bunu hem de bütün utandırıcılığıyla görüyoruz!)

Bu nasıl bir terbiyedir ki, hissetle mâlemâl olması beklenen bir köle,
fevkalâde izzetli, onurlu ve bir muhasebe, murâkabe insanı olabiliyor!

Ve yine O’nun terbiyesi altında yetişenlerden Ukbe b. Nâfi, bir baştan bir
başa Afrika’yı fethedip Atlas Okyanusu’na dayanınca, atı dizlerine kadar deniz
içinde, yüzü semalarda ve duygularıyla ötelerin ötesinde Cenâb-ı Hakk’a karşı
hislerini şöyle dile getiriyor: “Allahım, şu zulmet denizi karşıma çıkmasaydı,
Senin aydınlık kaynağı ismini âfâk-ı âlemde gezdirecek ve denizler ötesi öbür
dünyalara da götürecektim!”11

Abdülhak Hamid bu sözü alır der ki: “Bilmiyorum Ukbe b. Nâfi’nin bu sözü
mü, yoksa semalarda duyulan ruhanîlerin sesi mi daha yüksekti?”12

Benim tevilim içinde, melekler de böyle bir arzuya dilbeste idi ve bunun için
kıvranıp duruyorlardı. Ama Ukbe, bir başka Ukbe idi.. ve Ukbe, Hz.
Muhammed Mustafa’nın (sallallâhu aleyhi ve sellem) rahle-i tedrisinde ders
görmüş, O’nun terbiye ettiklerinden bir çıraktı...



O, insanları aklî, kalbî, ruhî, vicdanî bütün kuvveler ile ele almış.. bu
duygulardan hiçbirini güdükleştirmemiş, aksine onları kamçılamış.. ve en kötü
tiynetli, en kötü tabiatlı insanlardan, en muhteşem tabiata sahip insanlar
çıkarmıştı. Yönlendirdiği bunca istidat ve kabiliyetlerde, bu kadar isabet
kaydetmesi de ancak, O’nun peygamberliğiyle izah edilebilirdi; zira O’nun
icraatında hiçbir falso görülmemiştir.
1 Cuma sûresi, 62/2.

2 Buhârî, menâkıb 18; Müslim, fedâil 20-23.

3 Mâide sûresi, 5/3.

4 Yûsuf sûresi, 12/53.

5 Fecr sûresi, 89/27-28.

6 Kıyâme sûresi, 75/2.

7 Buhârî, nikâh 36; Ebû Dâvûd, talak  33.

8 En’âm sûresi, 6/95.

9 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/53.

10 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/379; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 3/150.

11 İbnü’l-Esîr, el-Kâmîl fi’t-tarih 3/451.

12 Abdülhak Hamid Tarhan, Tarık (Endülüs’ün Fethi) s.3.



D. EFENDİMİZ’İN İNSAN VE TOPLUM
FITRATIYLA ÇATIŞMAYAN

ÂLEMŞÜMUL TERBİYE SİSTEMİ
1. Aksiyon ve Amel

Dikkat ve teemmül isteyen bir beyanlarında, amel ve aksiyon adına Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur: َد ْبَعْلا ُّبِحُي  َىلاََعت  ّللا  َهٰ َِّنإ 

َفِر َتْحُمْلا َنِمْؤُمْلا   “Allah elinden iş gelen sanatkâr mü’min kulu sever.”1

Evet, böyledir, zira başka türlü demesi mümkün değildir. Çünkü Allah
Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurur: ُهُلوُس َرَو ْمَُكلَمَع  ّللا  ُهـٰ ىَر  َيَـسَف اوُلَمْعا  ِلُقَو 

َنوُنِمْؤُمْلاَو  “De ki: İstediğinizi işleyin; Allah, peygamber ve mü’minler
işlediklerinizi görecektir.”2 Yani bir kısım kriterlerle, kıstaslarla, işlediğiniz
şeyler değerlendirmeye tâbi tutulacaktır. Mahşerde, yapılan bütün işler
sergilenecek ve herkes gelip, buna bir iş denir mi, denmez mi diye teftiş
mahiyetinde bakacaktır. İşte insanlar, bu mülâhaza ile amel etmeli.

Bir hadis-i şerifte de şöyle buyrulur: “İş yaptığınız zaman, Allah o işte
itkan etmenizi yani sağlam, arızasız ve kusursuz yapmanızı sever.”3

Söz konusu ettiğimiz âyet, ilme teşvik prensipleri adına üzerinde durulması
gereken mucizelerdendir.. ve bence her kitaba sermeşk edilecek bedahettedir.
Bu bedahetin bir buuduna; Allah Resûlü’nden gelen ses: ّ ُ بِحُي َىلاـََعت  ّللا  َهٰ َِّنإ 

َفِرَتْحُم ْ لا َنِمْؤُمْلا  َدْبَعْلا   “Allah sanatkâr, mü’min kulu sever.” şeklindedir.
Diğer bir zayıf hadis ki, ّللا ِهٰ ُبِیبَح  ُبِساـَكْل  َا  vecizesidir.. evet, çoğumuzun

çerçeveletip ev ve dükkânlarımıza astığımız bu zayıf hadis: “Çalışıp kazanan,
Allah’ın sevgilisidir.” mânâsına gelmektedir.

Evet, Allah, şeriat-ı fıtriyeye uygun ve meşru dairede çalışan, didinen,
yorulan ve kazananları sever. İsterseniz meseleyi bir de “Asr sûresi”nin
gölgesinde ele alabiliriz. Âkif, bu sûrenin muhtevasını şöyle mısralaştırır:

“Hani ashab-ı kiram “Ayrılalım” derlerken
Mutlaka sûre-i “ve’l-asr”ı okurmuş, bu neden?
Çünkü meknûn o büyük sûrede esrâr-ı felâh.
Başta iman-ı hakikî geliyor, sonra salâh,



Sonra hak, sonra sebat; işte kuzum insanlık
Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık.”

İman, amel-i salih, hakka bağlılık, hakkı tavsiye, sabır, sabra bağlılık, sabrı
tavsiye bunların hepsi birer amel ve aksiyondur.. bunları yapan da Allah’ın
sevdiği insandır. Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) dünyasında
ve O’nun amel ve aksiyon anlayışı içinde çalışma, amellerin en faziletlisi ve
Allah sevgisine en çabuk ulaştıranıdır. O asla, “Rahipler gibi kiliselere
kapanın, evlenmeyi terk edin, yemeyi içmeyi bırakın, dünyayı boş verin, ta
Allah’a vâsıl olasınız!” dememiştir. İnsandaki şehevî gücü almış ve onu
makbule, meşrua tevcih etmiş ve şöyle buyurmuştur: َدوُلَو ْلا َدوُدَوـْلا  اوُـجَّوََزت 
“Birbirinizi sevebileceğiniz doğurgan kadınlarla evlenin.”4 Başka bir
hadislerinde de şunu ihtar etmiştir: َمْوَي َمَم  ُ ْألا ُمُكِب  يِھَابُأ  ّي 

ِ
ِنإَف اوُرُثَْكت  اوُح  َ كاََنت

ةَمَایِقْلا  “Evlenin, çoğalın, kıyamet gününde ben sizin çokluğunuzla diğer
ümmetlere karşı iftihar ederim.”5 Yani, siz ne kadar çok olursanız beni o
kadar memnun edersiniz. Dönüp arkama baktığımda, arkamda rükû edenleri,
secdede kıvrananları, “Allahü Ekber! Allahü Ekber!” sesleriyle coşup
kendinden geçenleri görmek beni mesrur ve müferrah eder.

Allah Resûlü, insanlardaki evlenme ve karşı cinse alâka duyma duygusunu
güdükleştirmemiş, saptırmamış, hapsetmemiş, dolayısıyla da depresyonlara
sebebiyet verecek yollara girmemiştir. O, bu hissi, müsbete, meşrua kanalize
etmiş ve bu noktada dahi, ümmet-i Muhammed’i, Allah’ın rızasına ve
hoşnutluğuna ulaştıracak yollar vaz’etmiştir. O’nun terbiyesi; fıtratı, tabiatı
yönlendirme ve ona yaratılış gayesine uygun hedefler bulma istikametinde
olmuştur.

2. Ticaret, Ziraat ve Cihad
İşleri dengeleme mevzuunda da O’nun eşi menendi yoktur. Bir hadis-i

şeriflerinde O şöyle buyurur:

ّللا ُهٰ َطَّلَس  َداَھِجْلا  ُمُتْكََرتَو  َعْرَّزلا  ُمُتیِضَرَو  ِرََقبْلا  َبَانَْذأ  ْمُتْذََخأَو  ِةَنیِعْلِاب  ْمُتْعَيَاَبت  اَِذإ 

ْمُكِنيِد َىِلإ  اوُعِجَْرت  ىَّتَح  ُهُعِز  ـ َْني ًّالُذ َال  ْمُكَْیلَع 

“Siz kendinizi îne alışverişine saldığınız; sığırlarınızın ardına takılıp
gittiğiniz (yani sadece hayvancılıkla uğraştığınız); sadece ziraatle iktifa
ettiğiniz ve cihadı terk ettiğiniz zaman, Allah sizin başınıza öyle bir mezellet



indirir ki tekrar dininize dönmedikçe de bu mezelletten kurtulamazsınız.”6

Îne alışverişi: Bir şahsın, diğer bir şahıstan peşin olarak bir şey satın alıp,
sonra da aynı adama onu daha pahalı bir fiyata veresiye satması şeklinde tarif
edilmiştir ki, birçok tarifinden sadece bunu vermek yeterli olur, zannederim. Bu
ister kapalı bir faiz sayılsın, ister başka bir spekülasyon, Sahib-i Şeriat’a göre
mahzurlu... Zannediyorum bu hadisin bize anlattığı, işaret ettiği hususları ancak,
sanayi inkılâbı ve sanayi hareketlerinden sonra anlayabildik.. onu da doğru
anlayabildi isek.. cihadı, zaten unutmuştuk; sanayi derken ziraat ve hayvancılığı
da ihmal ettik ve kendimizi bir başka dengesizliğin berzahında bulduk.

Oysaki, yapılacak şeyi, hem de 14 asır evvel Allah Resûlü haber veriyordu.
Ve O, her meselede olduğu gibi, bu meselede de fevkalâde dengeliydi.

Elbette ki, ziraat ve hayvancılık olacaktır. Nitekim bu tür çalışmaları teşvik
eden hadis-i şerifler de vardır. Ancak, bütün himmeti bunlara hasretmek, işte
doğru olmayan budur.

Şehir hayatına karışmadan, bir dağa çekilip, kendi füyûzat hisleriyle baş
başa kalmayı arzulayan insandan tutun da, teşebbüs gücünden mahrum ziraatçi
ve hayvancıya kadar şümulü olan bu ifade, bize mühim bir iktisat ve ekonomi
dersi vermektedir. Ayrıca, devletler muvazenesinde yerinizi almak için, gerekli
caydırıcı gücü elde tutmadığınız, cihadı terk ettiğiniz veya cihadı terk edip de
devletler muvazenesindeki yerinizi kaybettiğiniz zaman Allah, size altından
kalkamayacağınız bir mezellet musallat edeceğini, tegallüpler, esaretler,
tahakkümler altında kalıp ezileceğinizi de hatırlatmaktadır ki, bu durum,
yeniden dine dönüp, İslâm’ı hayata hayat kılacağınız âna kadar da devam
edecektir.

Verdiğimiz misal, -anlatma darlığı da mahfuz- deryadan bir katredir ve Allah
Resûlü’nün bu hususta daha nice sözleri var. Ne var ki biz, bu biricik misalle
iktifa edeceğiz. Allah Resûlü, nasıl ki, istidat ve kabiliyetleri tahdit edip sınır
altına almamış, öyle de bedenî güç ve kuvvetleri dahi hakir görmemiştir.
Görmemiş ve aksine şöyle buyurmuştur:

ِفیِعَّضلا ِنِمْؤُمْلا  َنِم  ّللا  ِهٰ َىِلإ  ُّبََحأَو  ٌرْیَخ  ُّيِوَقْلا  ُنِمْؤُمَْلا 

“Kuvvetli bir mü’min, (beden sıhhatine sahip olan bir mü’min) Allah
indinde zayıf mü’minden daha hayırlı ve sevimlidir.”7

Allah indinde sevimli olmak isteyenler, kalb sıhhatiyle beraber beden
sıhhatine, cisim sıhhatiyle beraber ruh sıhhatine de sahip olmalıdırlar.



Görülüyor ki, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Zayıflayacaksınız,
perhize gireceksiniz, bedenî güç ve kuvvetinizi kıracaksınız ki Allah indinde
makbul olasınız.” demiyor. Belki ruhbanlığa, keşişliğe ve papazlığa karşı
realiteyi, fıtrî ve tabiî olmayı öne çıkarıyor ve meselelere, tabiatı içinde bir
mecra araştırıyor; ve bizi o istikamete kanalize ediyor.

3. İlim Üzerine Bir Mülâhaza
İlim ve fikir hayatı adına, Allah Resûlü’nün getirdikleri ve ilim dünyasına

kazandırdıkları da, yine O’nun âlemşümul mesajının bir tezahürüdür.
Kur’ân ilme ehemmiyet verir ve bütün insanları açıkça ona teşvik eder: ْلُق

َنوَُمل ْ عَي َنيِذَّلاَو َـال  َنوَُمل  ْ عَي َنيِذَّلا  يِوَتَْـسي   ْ لَھ  “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir
olur mu?”8 der ve bilenleri, daima bilmeyenlerden, bildikleri ölçüde üstün
tutar.

Başka bir âyette: ُءاََۤملُع ْ لا ِهِداـَبِع  ْنِم  ّللا  َهٰ َى  شْخَي اَمَِّنإ   denilir.. ve Allah’tan
hakkıyla korkanların, Allah’ın âlim kulları olduğu hatırlatılır.9 Ebû Hanife’ye
isnat edilen şâz bir kıraatte, Allah lafzı merfu okunur10 ve mânâ şöyle olur:
“Allah (celle celâluhu), sadece âlim kullarına karşı saygı duyar.”  Elbette ki
bu saygı, münezzeh ve Zât-ı Uluhiyet’e yakışır keyfiyetiyle düşünülmelidir.
Kıraat şâzdır. Fakat, mânâya bir buud kazandırması bakımından, üzerinde
durulmaya değer.

Fahreddin Râzî, ilimle alâkalı bir bahsi tahlil ederken, bu hususla alâkalı
güzel bir nükte yakalar: “Mâlikî mezhebinin dışında kalan her üç mezhep
köpeği ‘necisü’l-ayn’ kabul eder.” Yani köpek, bütünüyle necistir, pistir.
Dolayısıyla evlerde bulundurulması doğru değildir. Ancak köpek, “kelb-i
muallem”olursa yani kendisine av avlama öğretilmiş ve koyunları bekleme
talim edilmişse, o zaman durum değişir. Onun ağzına alıp getirdiği av yenir.
Sürtünüp dolaştığı yerler pâk kabul edilir ve onun evde bulunması da mahzurlu
olmaz...

İmam Fahreddin Râzî burada bir lahza durur ve şöyle der: “Bir kelb bile
ilimden sadece av avlama işini öğrenir.. ve öğrenmekle de necisü’l-ayn
olmaktan çıkarsa, hatta insanlar içinde âdeta aile fertlerinden bir fert hâline
gelirse, ilim öğrenen insanın, nasıl zirvelere ulaşacağını varın siz kıyas edin.”11

İşte şeriatın anlayışı, işte din-i mübinin mesajı ve işte Hz. Muhammed
Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile gelen şeyler!



Allah’ı bilmeyenler cahillerdir. Allah’ı bilen ve Allah’a inkıyat eden herkes
“âlim”dir. Şeriatın ve dinin ifadesine göre, Allah tanımaz, peygamber
bilmezlere “âlim” denemez. Allah’ı tanıyan ve peygamberi bilenler ise az da
bilseler, bir mânâda âlim sayılırlar ve Allah; peygamberini, haşri neşri,
kitapları, öldükten sonra dirilmeyi, Cennet’i ve Cehennem’i bilenlere karşı,
saygı ne mânâya geliyorsa ve saygıyla ne yapılacaksa, işte onu yapacaktır.

ىَشْخَي  kelimesinin lâzımı murad kabul edilecek olursa, böyle bir tefsir
yapmamızda mahzur olmasa gerek...

Fikir adına sadece ٍةَنـَـس ِةَداـَبِع  ْنـِم   ٌ رْیَخ ٍةــَـعاَس  ُرُّكََفت   mübarek sözünü
söylemekle iktifa edeceğim. “Bir saat tefekkür bir sene ibadetten daha
hayırlıdır.”12

Batı bunu ne gördü ne buldu ne de henüz bu noktaya ulaşabildi, bir saat
sistemli düşüneceksiniz, bir şeyler bulup insanlığın yararına sunacaksınız veya
kalbî ve ruhî hayatınız adına, ukbâ ve ebedî saadet hesabına müspet, mahzursuz,
meşru bir iklimde düşünceye dalacak, sonra da düşünce muhassalanızı dünya
ve ukbâ buudlarıyla değerlendireceksiniz.. evet, işte bunları yapabildiğiniz
takdirde bir sene ibadet sevabı kazanacaksınız.

Yıllar var ki biz düşünmeye yabancılaştık ve bu derin ve buudlu ibadetten
uzaklaştık veya uzaklaştırıldık. Bu uzaklaşmada, kabahat İslâm’a ait değil,
Müslümanlara aittir. Hz. Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem)
düşünce kapılarını, pencerelerini sonuna kadar açık bırakmış ve اَھوُلُخْدُا

َنِینِمٰا ٍمَـال  َ ِسب  “Oraya emniyet içinde girin!” buyurmuştu. Biz ilme ve
düşünceye yabancılaşınca sığlaştık, basitleştik. Ve Batılılar karşısında,
muvazenedeki yerimizi koruyamadık; dolayısıyla da söz onlara geçti. Tabiî biz
de onları dinler duruma düştük. Ama inanıyorum ki temelinde mânâ, kökünde
asalet ve rasanet olan bu millet, bir gün yine serpilip gelişecek, devletler
arasındaki muvazenede yerini alacaktır.

Evet, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir ahlâk, bir terbiye
mesajıyla gelmişti. Ama O, bu işi, insanlardaki istidatları, kabiliyetleri
güdükleştirmeden, saptırmadan, onları olduğu gibi ele alarak yapmıştı. Bu da o
günkü insanlara müthiş cazip gelmiş ve onlara hareket kazandırmıştı. Çünkü
O’nun terbiye sisteminde insan fıtratıyla çatışma, zıtlaşma yoktu. O’nun her
mesajı itici bir fonksiyon eda etmekteydi. Hem de O, icraatını öyle bir cemaat
içinde gerçekleştiriyordu ki, o cemaat ne ahlâk ne de terbiye adına hiçbir şey



bilmiyordu. Vereceğim misallerde Allah Resûlü’nün onları nereden alıp,
nereye çıkardığını ve nasıl yükselttiğini -inşâallah- hep beraber müşâhede
edeceğiz:
1 Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 8/380; Beyhakî, Şuabü’l-iman 2/88.

2 Tevbe sûresi, 9/105.

3 Ebû Ya’lâ, Müsned 7/349; Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 1/275.

4 Ebû Dâvûd, nikâh 4; Nesâî, nikâh 11.

5 Abdürrezzak, el-Musannef 6/173.

6 Ebû Dâvûd, büyû 56; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/84.

7 Müslim, kader 34; İbn Mâce, mukaddime 10; zühd 14.

8 Zümer sûresi, 39/9.

9 Fâtır sûresi, 35/28.

10 Kurtubî, el-Câmi’ li  ahkâmi’l-Kur’ân 14/344; Kasımî, Mehâsinü’t-te’vil 14/4984; İsmail Hakkı
Bursevî, Ruhu’l-Beyan 7/344.

11 Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 2/193-194.

12 Bkz.: el-Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 4/423; el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 4/314.



E. O’NUN TERBİYE SİSTEMİNDEN
ÖRNEKLER

1. Mescitte Bevleden Şahsa Karşı Tutumu
Buhârî, Müslim, şu vak’ayı naklediyorlar: “Bir gün Allah Resûlü mescitte

oturuyorlardı. Bir bedevi içeriye girdi; ihtimal Efendimiz’e bir şeyler sorup
öğrenecekti. Fakat bu adam gitti ve mescidin bir tarafına idrar etmeye durdu.
Oradakiler, ْهَم ْهـَم   diye müdahale etmek istediler. (Arapça’da bu, ‘Dur,
yapma!’ demektir.) Allah Resûlü “Adamı bırakın ve idrarını kestirmeyin!”
buyurdu. O bir bedevi idi. Kalkıp onu dövebilirlerdi. Ne var ki, bedeviye karşı
böyle bir muamele de bedevice olurdu. Allah Resûlü’nün ashabı bedevi
değildi. Sonra buyurdular ki: “Gidin bir kova su getirip idrarın üzerine
dökünüz; su o pisliği alır götürür orası da temizlenir.”1

Evet, bidayette büyük çoğunluğu itibarıyla caminin içine bevledecek kadar
bedevi ve vahşi bu insanlardan, o ideal cemaati çıkarmıştı. Kim bilir belki de o
bedevi, Tarık b. Ziyad, Şurahbil b. Hasene veya Ukbe’nin babasıydı...

2. Kadına Verdiği Değer
Cahiliye dönemi arkada bırakılmış ve o döneme ait her şey artık, ya acı bir

teessür ve bir hasretle ya da müstehzi bir edayla anlatılıyordu. Evet, o dönem
anlatılırken ya dudaklar geriye gidiyor, ifadeler tebessüme bürünüyor veya bir
iç burkuntusuyla kekeleniyordu. Bir gün yine bâdiyeden gelen bir bedevi,
mescitte Allah Resûlü’ne bazı şeyler anlatmıştı. Ve anlattığı şeyler arasında bir
de şu vardı: “Yâ Resûlallah! Ben de kız çocuklarımı kendi ellerimle
gömmüştüm.” demiş ve devam etmişti:

Bunlardan birinde, kızımın elinden tuttum götürdüm; ki kızım, tam da gelişip
çarpıcı bir hâl aldığı çağdaydı. Çölde iyice uzaklaşabildiğim kadar uzaklaştım.
Sonra da bir yeri, kazma ve kürekle kazmaya başladım. Zavallı gafil çocuk,
hiçbir şeyden haberi yoktu. Benimle beraber o da kendi çukurunu kazıyordu.
(Adam bunları anlatırken Allah Resûlü bir bahar bulutu gibi dolmuş ve
gözyaşları boşalmaya başlamıştı.) Kazma işi bitince geriye çekildim. Küçük
yavru ne olacağından habersiz çukura bakıyordu. Aniden sırtına bir tekme
indirdim. Başaşağı kuyuya giderken, “Babacığım, babacığım!” diye feryat



ediyordu. Allah Resûlü, hıçkıra hıçkıra ağlayınca sahabe-i kiram, adama
“Resûlullah’ı ne diye müteessir ediyorsun!” diye itap etmeye başladılar.2

Evet, işte o zamanki insanların durumu buydu. Kadının hakk-ı hayatı yoktu.
Ve Allah Resûlü böyle bir cemaat içinde zuhur ediyor, her şeyi kendi değerine
irca ettiği gibi, kadına da değerler üstü değer kazandırıyor.

Evet, o gün kadın hor görülüyor, irdeleniyor, yedi kapı kovuluyor, baba ona
karşı yüzünü ekşitiyor ve yeni doğan kız çocukları babadan saklanıyordu.
Vâkıa, o gün istatistik bilinmiyordu ve öyle bir istatistik de yapılmamıştır.
Ama, yaşayan kadınlar, zannediyorum yüzde 50, babalarına gösterilmeden,
kaçırılan kadınlardı. Belki sadece Hz. Ebû Bekir gibi fıtraten selim olarak
doğan ve temizliğe açık olan ruhlar çocuklarını öldürmemişlerdi. Bunun
dışında gençliğinde Müslümanlığı idrak edemeyen pek çok kimse mutlaka bir
kız çocuğunun kâtili bulunuyordu. İşte bu cemaat içinde Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem), kızları en yüksek pâyeye ulaştırıyordu.

Bakın Nesâî’nin Âişe Validemiz’den naklettiği hâdise: “Huzur-u
risaletpenahiye bir kız geldi: ‘Yâ Resûlallah!’ dedi ‘Babam beni istemediğim
hâlde amcamın oğluyla evlendirdi.’ Allah Resûlü derhal babasını çağırdı:
‘Kızını, istemediği hâlde bir başkasıyla evlendirmeye zorlayamazsın!’ dedi.
Adam: ‘Nasıl emrederseniz yâ Resûlallah!’ diyerek yaptığından vazgeçti.”
Zaten, sahabinin başka türlü düşünmesi de mümkün değildi. Adam belki de,
kızını vermekle yeğenini bir sıkıntıdan ve zor bir durumdan kurtarmak istiyordu
ancak, Allah Resûlü’nün emri her şeyden üstündü. O, Allah Resûlü’ne
teslimiyet ifade eden sözlerini bitirince, kız ayağa kalktı ve şöyle dedi:

“Yâ Resûlallah, benim esas maksadım babama muhalefet değildi. Ancak,
İslâm’da bunun hükmü nedir, baba, kızını birine verme hususunda nereye kadar
selâhiyet sahibidir, işte bunu öğrenmek istemiştim ve buraya da bu niyetle
gelmiştim.”3

Dün kuyulara atılan, horlanan, hakir görülen, toprağa gömülen kız, kısa bir
zaman sonra Peygamberin huzuruna çıkıyor ve rahatlıkla hakkını
arayabiliyordu. Acaba evleneceği kişi hakkında babası ona zor kullanabilir
miydi? İşte o, bunu soruyordu. Birkaç sene evvel, böyle bir hâdise olacağı
söylenseydi, o günün insanları dinlediğine inanamaz, ya da söyleyenin aklından
zoru olduğunu kabul ederdi. Ama, işte, bütün bunlar oluyordu.

3. İstiğna İnsanı



İmam Müslim ve Ebû Dâvûd, Avf b. Mâlik’ten naklediyorlar: Avf b. Mâlik
diyor ki: “Bir gün Allah Resûlü’nün huzurunda bulunuyorduk.. ve hepimiz 8-9
kişi kadardık. Bize: ‘Biat edin!’ buyurdular. Hepimiz hayret etmiştik. Biz
şimdiye kadar birçok defa biat etmiş değil miydik? Ve sorduk: ‘Ey Allah’ın
Resûlü! Hangi şey üzerine biat edelim?’ Cevap verdiler: َالَو ّللا  َهـٰ اوُدـُبَْعت  َأْن 

اًئْیَش َساَّنلا  او  ُلَأَْست َْنأَو َال  َسْم  َخْلا ِتاََولَّصلا  اوُّلَصُت  اًئْیَش َو ِِهب  اوُكِرْش  Allah’a“ ُت
kulluk edip O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak, beş vakit namazı tastamam
kılmak ve insanlardan hiçbir şey istememek üzere biat edin!”4

Bu son cümleyi söylerken, sesini iyice düşürmüş ve sanki başkalarına
duyurmamak için gayret gösteriyordu. Belli ki, başkasının duymasını
istemiyordu.

İhtimal, duyulsaydı, bu sahabiler mahcup olabilirlerdi. Allah Resûlü,
olabildiğince hassas bir insandı. Arkadaşlarına karşı hiçbir zaman perdeyi
yırtmamıştı.

Ve seneler geçiyor; bu insanlardan birçoğu fakir düşüyor. Fakir düşüyor
ama, istememe mevzuunda öyle ince eleyip sık dokuyorlardı ki, atının üzerinde
giderken, kamçısı yere düşse, oradan geçmekte olan birine “Şu kamçıyı bana
ver!” demeyi dahi tese’ül saydıklarından demiyorlardı.5 Muhtemel böyle bir
söz verdikten sonra bunlardan hiçbiri kimseden bir bardak su bile
istememişlerdi.

İmam Buhârî, Sahih’inde anlatıyor: “Hakîm b. Hizam, Allah Resûlü’ne geldi
ve bir şey istedi. Allah Resûlü ona, istediğini verdi. Ancak Hakîm’in istemesi
bitmedi. Aynı anda birkaç kere daha isteğini tekrar etti.. ve Allah Resûlü de, o
ne istediyse verdi. Sonra da şöyle buyurdu:

‘Bu dünya tatlıdır, şirindir, güzeldir, yemyeşildir. Çoğunuz bu cezbeye
kapılıp gidebilirsiniz. Fakat istemeden size verilirse mübarek olur.
İstediğinizden dolayı verilirse size yük olur ve minnet altında kalırsınız.
Sakın istemeyiniz!’

Daha sonra bu zat dilenecek durumlara düştü ama, ne Hz. Ebû Bekir, ne de
Hz. Ömer, değil sadaka ve zekât, ganimetten gelen “humus”tan dahi ona bir şey
kabul ettiremediler. “Hayır!” diyor ve almamada diretiyordu.”6

4. Cahiliyeden Bir Kesit
O, elli bin türlü cahilî âdeti göğüsleye göğüsleye bir zulmet çağını ışık asrı



hâline getiriyordu.
Bu hususa ışık tutmak üzere, Cafer İbn Ebî Talib’in, Necaşî karşısında

söylediği sözleri nakletmek istiyorum: “Ey Melik, biz kan içer, leş yer, zina
eder, hırsızlık yapar, adam öldürür ve yağmacılıkla iştigal ederdik.. kavi zayıfı
ezer ve insanlık adına utandırıcı daha neler neler yapardık...”7 derken, Hz.
Muhammed’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) evvel insanlığın nasıl üst üste
karanlıklar içinde bulunduğuna dikkati çekiyordu.

Evet bu toplulukta, bir damla suda kıyametler koparılır.. hak bendedir
mülâhazasıyla iki cemaat birbirine girer ve birbirini öldürür.. yine bu topluluk
içinde zina tecviz edilir.. hırsızlık meziyet sayılır.. ve alkolik olmayan
insanların adedi iki elin parmakları sayısınca ya vardır veya yoktur.

İşte âdetlerinde böylesine mutaassıp ve alabildiğine vahşi bu cemaat içinde,
O, hem de en kısa zamanda, bütün bu rezîleleri, bu ahlâk-ı seyyieyi onların
içlerinden söktü attı ve onların yerine “ahlâk-ı âliye” ve “mezâyâ-yı gâliye”
diyebileceğimiz en yüksek insanî meziyetleri, en yüksek insanî faziletleri
getirip yerleştirdi. Eflatun Cumhuriyet’inde, başka ütopya yazarları da (meselâ
Thomas Moore) ütopyalarında hep bu toplumu heceliyorlardı. Oysa Hz.
Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem), o fazilet topluluğunu çoktan
tahakkuk ettirmişti.

Hâlbuki, vahşi ve vahşetinde mutaassıp hatta vahşetten başka bir şey
bilmeyen bir cemaatten, insanlığa medeniyet muallimliği yapabilecek bir
cemaati çıkarmak apaçık zulmetten güneşler çıkarmak gibi bir şeydir. Ve işte,
Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem), o harika icraatıyla bunu yapmış
ve kendisinin de mucize bir zât olduğunu göstermiştir.

Yıllarca yanımızda kalan bir insana huyunu terk ettiremeyen bizler; âdetleri
demlerine, damarlarına işlemiş bu insanlardan âdetlerini söküp atan, Hz.
Muhammed Aleyhisselâm karşısında iki büklüm oluyor ve O’nun hak
peygamber olduğuna şahadetimizi bir kere daha yeniliyoruz. Evet,
vücudumuzun bütün zerreleriyle haykırıyor ve diyoruz ki: “O, Allah’ın
Resûlü’dür!”

Ben, hayalimde kurduğum ve ideal bir “terbiye sistemi” diyeceğim bir
sistemi -tabiî yine O’ndan mülhem ve Medine kaynaklı- bana en yakın
bulunanlara; tam mânâsıyla kabul ettiremedim. “Fazilet” dedim, ağzımda,
dilimde tüy bitti; ama fazilete uyaramadım. O ne müthiş kuvvet, ne müthiş



güçtür ki, Allah Resûlü; vahşetten medeniyet, denaetten ulviyet ve bedeviyetten
mütemeddin insanlar çıkarıyor, sonra da onları mütemeddin milletlerin başına
muallim yapıyor. Zannediyorum, günümüzde şu benim gibi âciz ve evindeki üç
beş insana laf anlatamayan insanlar bir hamlede insanlığı tutup yükselten ve
ruhunun ilhamlarını onların sinelerine boşaltan Hz. Muhammed Mustafa’nın
büyüklüğünü daha iyi anlarlar... Yeter ki peşin fikirlilikte ve inatta takılıp
kalmayalım.

O, devrinde ta İran’a, Turan’a açıldı. Oysaki İran ayrı bir kültürün tesirinde,
Turan ayrı bir kültürün tesirinde, Türk ayrı bir kültürün tesirinde, Romalı da
ayrı bir kültürün tesirinde idi. O’nun mesajı bunların hepsinin bünyelerine göre
dikilmiş elbise gibi uygun geliyordu. İşte mucize! Evet, O’nun umum küre-i arzı
elinin içine alıp, her yere sözünü geçirmesi büyük bir mucizedir.. ve bu mucize
de o Zât’ın Allah tarafından gönderildiğine delâlet eder. Yani o Zât, Allah’ın
elçisidir. Zaten bizim anlatmak istediğimiz de budur.

Bir insan, dehasıyla kendi asrını keşfedebilir. Meselâ, İskender, bir ölçüde
kendi asrını idrak etmiş olabilir. Sezar, kendi asrını aşabilir.. Napolyon
bulunduğu devri kavrayabilir.. ve hakeza.. ancak, dünyanın çeşitli yerlerinde
daha sonra meydana gelecek ayrı ayrı milletler mozayiğine söz dinletme ve
getirdiği mesajın onların ruh hâletlerine uygunluğu ve onların bütünüyle bu
mesaja “Evet!” demesi sadece Efendimiz’e has bir keyfiyettir ki, bizim için
buna mucize demekten başka çare yoktur.. zaten, bu muvaffakiyeti izah edecek
bir başka kelime de bilemiyorum.

Evet, Alparslan, kendisinden 4-5 asır evvel yaşamış olan Hz. Muhammed
Aleyhisselâm’ın getirdiği mesajları, kendi ruh hâline çok uygun buluyor ve
bütün benliği ile O’nun getirdiği sistemi benimsiyordu. Aradan onca yıl geçmiş
olmasına rağmen, çağ kapayıp çağ açan, dünyanın en büyük cihangirlerinden
Hz. Fatih de, Allah Resûlü’nün getirdiği mesajları aynen selefleri gibi
kabulleniyordu. Ardından gelenler de hassasiyetle aynı çizgiyi korudular.
Hâlbuki bunların hemen hepsi de insanlık çapında dehaya sahip seçkinlerdi.
Seçkinlerdi ama, Allah Resûlü’ne teslimiyette kusur etmiyorlardı.

21. asrın eşiğindeyiz; aradan geçen 14 asır, yine bir şey değiştirmemiş.. ve
Allah Resûlü’nün getirdiği mesajlar, gü-nümüzde de aynı tazeliğini koruyarak,
kalb, ruh, vicdan, ve akıllarımıza yepyeni şeyler fısıldamakta. Zira O, bu
mesajları, kalbimizden geçenleri bilen, ruhlarımıza nigehbân olan,
vicdanlarımıza kendisini duyuran ve âsârıyla aklımızı doyuran bir Zât’tan



almakta ve bize tebliğ etmekteydi. Yoksa, bir beşer olarak, çağların ihtiyacını
karşılayacak bir sistem vaz’etmek, kim olursa olsun insanoğlunu aşan bir
mevzudur.
1 Buhârî, vudû 57; Müslim, tahâret 98-100.

2 Dârimî, mukaddime 1.

3 Nesâî, nikâh 36.

4 Müslim, zekât 108; Ebû Dâvûd, zekât 27.

5 Müslim, zekât 108; Ebû Dâvûd, zekât 27.

6 Buhârî, vesâyâ 9.

7 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/201-202.



F. ÖĞRETME ADINA GETİRDİĞİ
SİSTEM

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) talim ve terbiye adına ortaya attığı
esaslar, tafsilatıyla Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet’te ifade edilmiştir. Aslında,
hiçbir şey olmasa da sadece O’nun Kur’ân-ı Kerim’i insanlara tebliğ etmesi ve
benimsetmesi bile çok harikadır. Mevzumuz Kur’ân değil, ancak istitradî olarak
anlatacağım.

Kâinatın İftihar Tablosu, hiçbir şey bilmeyen, okuma yazmadan anlamayan,
mektep ve medreseye sırtı dönük bir toplum içinde zuhur etmişti. İrtihal
buyurduğu zaman ise, arkada bıraktığı cemaat içinde, rüşdüne yeni ermiş
insanlardan, mezara girmeyi bekleyen en yaşlıya kadar bu toplum içinde,
okuyup yazma bilmeyen tek fert kalmamıştı. Oysaki günümüzde bunca imkân,
bunca sa’y, bunca gayret.. hatta bazen metazori baskılara.. ve benimsediğimiz
harfleri, benimseyeli 65 sene geçmiş olmasına rağmen, hâlâ insanımızın çoğuna
okumayı yazmayı öğretemedik!

Allah Resûlü ise 20 küsur sene gibi kısa bir zamanda, inandırmış,
bilgilendirmiş ve herkese okuma yazma öğretmişti. Zannediyorum, Efendiler
Efendisi irtihal-i dar-ı bekâ buyurduklarında, arkada bıraktığı arkadaşlarından
Kur’ân-ı Kerim’i okumasını bilmeyen kalmamıştı... Hatta değil Kur’ân okumak,
Medine’nin çiftçileri, ellerinde sabanları tarla sürerken dahi, Kur’ân’ı yedi
veya on vecihle okumasını biliyorlardı. Bugün “vücuh ilmi” dediğimiz bu
şekilde Kur’ân okumayı, bu satırların yazarı da bilmiyor ve bilenlerin sayısı da
oldukça azdır.

Doğrudur, o insanlar fıtrî olarak çok zekiydiler.. hafızaları da yorgun değildi.
Ancak, bu büyük işi halleden, sadece onların zekâ ve hafızaları değildi. Belki
Allah Resûlü’nün öğretme adına getirdiği sistemdi ki, onları Kur’ân’la böyle
bütünleştirmişti.

Hâlbuki bu insanlar, daha önce kötü ahlâkın her çeşidine açık insanlardı.
Allah Resûlü, o müthiş icraatıyla bunlardaki bütün kötü huyları söküp attı ve
onları yepyeni bir var oluşa ulaştırdı.

Meselâ: Kur’ân-ı Kerim onlara:

ًاناَسِْحإ ِنْيَِدلاَوْلِابَو  ُهاَِّيإ  َِّالإ  اوُۤدُبَْعت  ََّالأ  َكُّبَر  ىَضَقَو 



“Allah hükmünü verdi: O’ndan başkasına kulluk yapmayacak ve anne
babaya da iyi davranacaksınız.”1 diyor ve bu emir, düne kadar anasını
babasını doğrayan, kırıp geçiren bu insanlar üzerinde öyle bir tesir icra
ediyordu ki, bunlardan biri, Allah Resûlü’ne müracaat ediyor ve babası
kendisine baktığında, ona tebessümle karşılık veremediyse, bunun cezasının ne
olacağını soruyordu.

Yine Kur’ân-ı Kerim: ِمِیتــَیْلا  َ لاـَم اوـُبَرَْقت  ـَـالَو   dedi. “Yetimin malına
yaklaşmayın!”2 mealindeki bu âyet, Müslümanlara öyle dokunuyordu ki,
birçoğu Allah Resûlü’ne gelerek, elindeki, yetime ait malı almasını ve
sahiplerine vermesini istiyordu. Dikkat edilirse âyet, “Yetimin malını
yemeyin.” demiyor, “O mala el uzatmayın!” diyordu. Böyle hassas bir mevzuda,
sahabe kendine has hassasiyeti gösteriyor ve zimmetindeki yetim malından
sıyrılmak istiyordu. Yetime hayat hakkı tanımayan ve onun bütün mal varlığını
elinden almaya çalışan bu insanlara ne olmuştu ki, böyle birdenbire
başkalaşmışlardı.

Zina çok yaygındı ve o toplumda tamamen meşru hâle gelmişti. O cemiyette
bu kötü hareketi yadırgayan sanki yok gibiydi. Derken Kur’ân, belli bir süre
sonra: َىنِّزلا او  ُبَرَْقت َالَو   “Zinaya yaklaşmayın!”3 emriyle geldi, geldi ve gayri
meşru ilişkiler bütünüyle bıçakla kesilmiş gibi oldu.. evet, o devrede bir iki
zina hâdisesi ya vâki olmuş veya olmamıştır.

Hırsızlık, yağmacılık cesaret maratonculuğuydu.. ve bunlar şecaat emaresi
kabul ediliyordu. Kur’ân’da:

اَمَُھيِدْي َأ اوَُۤعطْقاَف  ُةـَقِراَّسلا  َو ُقِراَّسلاَو   “Kadın veya erkek, hırsızlık yapanın
elini kesin!”4 fermanı gelince her şey birdenbire değişti. Benim bildiğim, bu
âyetten sonra, bilinen ve el kesme ile neticelenen bir iki hırsızlık hâdisesi oldu;
hepsi o kadar...

Ve yine Kur’ân-ı Kerim bu cellat insanlara:
ّللا ُهٰ َمَّرَح  ِي  تَّلا َسْفَّنلا  اوــــُلُتَْقت  ا  َلَو  “Allah’ın haram kıldığı insanları

öldürmeyin.”5 demişti ki, öldürme ve cinayetlerin kesilmesine bu âyet
yetivermişti. Evet, o dönemde, biri kasıtlı ki; bir yahudiyi, Müslüman biri
öldürmüştü, diğeri de hatâen olmak üzere; bütünü iki cinayet hâdisesi olmuştu.

Şimdi bakınız; 23 sene gibi bir zaman zarfında ve Allah Resûlü’nün hayat-ı
seniyyeleri içinde, itiraflı bir tek zina hâdisesine; bir yahudinin öldürülmesi ve
benim bildiğim, bir kadının elinin kesilmesi gibi birkaç vak’aya şahit oluyoruz.



Oysaki biraz evvel arz etmiştim, bu topluluk, “Leş yerdik, kan içerdik.” diyen
âdeta vampir bir topluluktu.

İşte bu topluluk içinden Allah Resûlü zülâl gibi insanlar çıkarıyor.. ve
“efendilerimiz” dediğimiz, Ebû Bekir Efendimizi, Ebû Hüreyre Efendimizi
hatta Mâiz Efendimizi, Gâmidiye Kadınefendimizi ve daha nicelerini çıkarıyor.
Bu çamurdan, bu bataklıktan ve bu çirkeften, nuranî bir topluluk zuhur ediyor.
Bu mucize değildir de ya nedir?

Bu arîz ve amîk hususu tafsilatıyla arz etmem mümkün değil; müsaade
ederseniz, sadece ahlâk-ı âliyenin üç-dört prensibine dair bir iki misal arz
ederek, Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) icraatının ihtişamını bir
kere daha sergilemek istiyorum.

1. Cömertlik ve Îsâr
O topluluk, kendi menfaat ve kendi çıkarlarından başka hiçbir şey

düşünmeyen bir topluluktu. Başkasına yardımcı olma, onun elinden tutma,
onların rüyalarına dahi misafir olmamıştı. Hele başkasını kendi nefsine tercih
etme -ki buna “Îsâr” diyoruz-, onların arasında hiç bilinmeyen ve hiç
duyulmamış bir meseleydi. Ancak, Allah Resûlü’nün risaleti, onlar arasında
çok şeyi değiştirdiği gibi, cimriliği de alıp götürmüş, sehavet ve îsâr duygusunu
onların ruhlarına âdeta tespit etmişti.

Devs’in aslanı Hz. Ebû Hüreyre anlatıyor: Bir gün Huzur-u Risaletpenâhî’ye
birisi geldi. Allah Resûlü’ne yaklaştı ve şöyle dedi: “Yâ Resûlallah! Birkaç
günden beri yiyecek bir şey bulamadım. Üst üste aç olarak oruca niyetlendim.”
Allah Resûlü etrafına nazarını gezdirdi. Fakat onu evine götürüp misafir edecek
kimse göremedi. Neden sonra Allah Resûlü’nün çok sevdiklerinden Ebû Talha
ayağa kalktı ve: “Yâ Resûlallah, onu ben misafir edeyim.” dedi. Sonra da alıp
evine götürdü.

Her şeylerini İslâm uğrunda harcayan bu insanların ellerinde avuçlarında
hiçbir şey kalmamıştı.. ara sıra evlerinde bir çorba ya pişerdi veya pişmezdi.
İhtimal o gün, hanımı Ümmü Süleym çocuklarına bir parça çorba yapabilmişti.
Ve onu çocuklara içirecekti. Misafir eve gelince karı koca aralarında
konuştular: “Bu gece çorbayı Allah Resûlü’nün misafirine yedirelim. Biz nasıl
olsa bugün de aç olarak oruç tutabiliriz. Çocuklar, ikna edilip yatırılmalı..
sabah onların da çaresine bakarız.”

Yapacakları şey şu idi: Yemek sofraya konunca, hanım yanlışlıkla mumu



söndürecek ve ev sahibi kaşığını boş getirip götürecek.. zira çorba iki kişiyi
doyuracak kadar değildi.. böylece misafir de karnını doyuracaktı. Planladıkları
gibi de yaptılar. Derken sabah oldu ve sabah namazında da Allah Resûlü’nün
arkasında yerlerini aldılar. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) sabah
namazını kıldırdı. Yüzünü onlara döndü, sonra da Ebû Talha’yı ve misafirini
arayarak onlara sordu: “Bu gece ne yaptınız ki, hakkınızda şu âyet nazil oldu:

ٌةـَصاَصَخ ِْم  ِهب َناـَك  ْوـَلَو  ْمِھــِس  ُ فْنَأ َلَع  ىۤ َنوُِرثْؤ  ُ يَو  “Kendileri sıkıntı içinde
bulunsalar dahi başkalarını kendi nefislerine tercih ederler.”6

Cahiliye insanının kitaplarında “îsâr” yani başkasını nefsine tercih etme, açı
doyurma, çıplakları giydirme, yaşatma ve yaşamama, zevk ettirme ama zevk
etmeme gibi hususlar yoktu. Yoktu ama Allah Resûlü irşad buyurdu, sesini
duyurdu, ilhamlarını mermere kazır gibi onlara nakşetti ve onları bu duygularla
bütünleştirdi. Siz, bu diğergâmlık ruhuna ister sabır deyin, ister tahammül
deyin, ister teslimiyet deyin; ne derseniz deyin netice değişmeyecektir.

“İman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül dünya ve ahiret saadetini
gerektirir.”7 ölümsüz sözünü bir kere daha tekrar edelim. Evet, inanmış iseniz
Allah’a teslim olacaksınız. Allah’a teslim olduğunuzda O’na tevekkül edecek
ve O’na güvenip dayanacaksınız... İşte o zaman, dünya ve ukbâ saadetine
ereceksiniz.

2. Hansâ’nın Kahramanlığı
Hansâ, kardeşinin ölümü üzerine yazdığı mersiyelerle cihanı ağlatmıştı. Bu

büyük kadın o gün için henüz cahiliyenin sisinden, dumanından kurtulamamış,
Hz. Muhammed’e (aleyhisselâm) uyanmamış, O’nu tanıyamamış, Kur’ân’ın
füsunkâr, büyüleyici beyanına kulak verememiş ve ona açılamamıştı.. Kur’ân’ı
tanıyınca birdenbire değişti. Hem de nasıl değişti! Cahilî kardeşine destan
kesen bu yüce ruhlu kadının, Kadisiye’de dört oğlu da birden ve peşi peşine
şehit düşer.. hem de ilhama açık analarının ruh aynasına çarpa çarpa.. bir ana
olarak inler, kıvranır ama, bir büyük teslimiyetle şunları mırıldanır:

“Allahım, Sana hamd olsun. Bana verdiğin dört oğlumu hayatta iken Sana
armağan etmek imkânını bana bahşettin!”8

İşte Hz. Muhammed Aleyhisselâm’ın insanları değiştirmesi ve mucize elinin
büyük değiştiriciliği.. O’nun karanlıktan ışık çıkarması ve zulmette nur cilveleri
göstermesi... Bir kere daha tekrar ediyorum: İnsanları birdenbire böyle



değiştirme, mucize değil de ya nedir?

3. Bir Anlık İnsibağın Kahramanları
a. İkrime (radıyallâhu anh)

Mekke fethedilince, İkrime firar etmiş ve neden sonra hanımı tarafından ikna
edilerek gittiği yerden geri dönebilmişti. Allah Resûlü’nün bu en azılı düşmanı,
Efendimiz’in huzuruna girince, İki Cihan Serveri, ona tebessüm etti ve: اًبَحْرَم

ِرِجاَھُمْلا ِبِكاَّرلِاب   dedi.9

Bu söz onun gönlünü fethetmeye yetmişti. Kendi kendine söz verdi: Hem
kendi hem de tek oğlu Âmir, bu uğurda hırz-u cân edeceklerdi. Yermuk’ta kendi
dakikalarını sayarken, bir aralık gelip dediler ki: “Oğlun Âmir şehit oldu!”
İkrime doğruldu. İhtimal Allah Resûlü temessül buyurmuşlardı ve: “Yâ
Resûlallah! Oğlumu da yolunda feda edeceğim diye sana söz vermiştim. Râkib-
i Muhacir sözünde durdu mu?” dedi. Ebû Cehil’in oğlundan “Râkib-i Muhacir”
çıkar mı? O her cephede Allah Resûlü’yle karşı karşıya gelen, O’nu öldürmeyi
en büyük emel bilen insandan yani o zulmet insanından, o karanlıklar
insanından, melekleri geride bırakacak bir “Râkib-i Muhacir” çıkar mı? Meğer
çıkarmış.. ve çıktı da.

O ki, cahiliye devrinde zengin ve güçlü idi, zayıfları ezer ve onların yollarını
keserdi. Zayıfın zaten hayat hakkı yoktu. Ve, hele kadınlar kat’iyen yaşama
hakkına sahip değillerdi. Çocuklar bir hiç uğruna öldürülürlerdi. Fakir “Benim
de hakkım var!” diyemezdi. Kanunlar vardı. Ve her zaman da olmuştu; ama
bunlar âcizlere ve zayıflara karşı kullanılırdı. (Günümüzde de öyle değil mi..?)
İşte Allah Resûlü, alabildiğine vahşi, hak, adalet ve istikamet bilmeyen böyle
bir cemaat içinden yeryüzünde adaleti temsil edecek melek misali insanlar
çıkarıyordu.

b. Hz. Ömer (radıyallâhu anh)
Ömer; işte şanlı halife, öyle bir devletin başında bulunmaktadır ki,

topraklarının bir ucu Yemen’e ulaşmış, diğer ucu da ta Öküz Nehrindedir. Ve
bir gün böyle bir devletin başındaki Hz. Ömer’in Übey İbn Kâ’b’la arasında
bir anlaşmazlık olur. Übey: “Ey Allah’ın Peygamberinin halifesi, haksızlık
yapıyorsun!” der. O da hâkime gidip murafaa olmayı teklif eder. Bu murafaada
Zeyd İbn Sabit hâkimdir. Onun evine giderler. Muhakeme orada görülecektir.
Medine’nin Kadısı, Halifenin içeriye girdiğini görünce, edep ifadesi olarak



yanındaki minderi işaret eder ve: “Yâ Emirel-mü’minin, şuraya oturun!” der.
Kaşlarını çatan ve hiddetlenen koca Ömer, tarihin kulağına küpe olacak şu
sözleri söyler: َكِمْكُح َتْرُج فِي  ٍرْوَج  ُلََّوأ  اَذٰھ   “Daha şimdiden sen hükmünde ilk
haksızlığı yaptın!”10

* * *
Netice-i kelâm, bütün ahlâk, kural ve disiplinlerini burada sıralamamız

mümkün değildir. Zira yüzlerce ahlâk kuralı ve disiplini vardır. Ancak biz,
bunlardan sadece birkaçına işaret edebildik. Eğer bütün ahlâk kuralları bir bir
sıralanabilseydi, Allah Resûlü’nün insanüstü icraatı adına daha güçlü ipuçları
elde etmek mümkün olurdu. Zira, o günün insanı, bilinen ne kadar ahlâk kuralı
ve disiplini varsa, bütünüyle onların zıddıyla muttasıf idiler. İşte İki Cihan
Serveri, hem onlardaki bu menfî huyları söküp attı, hem de müspetiyle onları
techiz edip donattı.

Allah Resûlü, terbiyecilikte de bir mucize gösterdi ve insanlığın terbiyesi
adına bir kısım temel esaslar vaz’etti ki, bunlar kıyas ve benzetmelerle
çoğaltılarak, derinleştirilerek, hem topyekün insanlığı hem de bütün zamanları
kucaklayacak mahiyetteydi. Kanaat-i âcizanem, O’nun bu prensipler
arkasındaki tasarı ve düşünce derinliklerini kavrayıp O’nun anlayışına
ulaştığımız zaman, melekleri gıptaya sevk edecek seviyeyi kazanmış olacağız.
Ne var ki, Hamîde Kutub’un da bir vesileyle ifade ettiği gibi biz henüz
yoldayız. Hani, Hz. Musa, Allah’a (celle celâluhu) şöyle bir taaccübünü ifade
eder: “Yâ Rabbi! Çok insanlar görüyorum ki, Senin yolunda yürürken ve Seni
bulmuşken, birdenbire yol değiştiriyor ve başka istikamete gidiyorlar.”

Cenâb-ı Hak ona kemal-i hikmetle buyuruyor ki: “Yâ Musa, onlar kat’iyen
Bana gelmedi, Beni bulamadı ve Bana ulaşamadılar. Onlar henüz yoldaki
insanlardı ve yol değiştirdiler.”

(Allah (celle celâluhu), yolda olup da takılıp kalmaktan ve takılıp kalıp da
yol değiştirmekten bizleri muhafaza buyursun!) Evet, teminat altında değiliz.
Kimse kimseye, azıp sapmayacağına dair teminat veremez...

Her şeyin dizgini Allah’ın (celle celâluhu) elindedir.. her şeyin dizgini
elinde olan Allah (celle celâluhu), bizi istikametten ayırmasın! Göz açıp
kapayıncaya kadar bizi nefsimizle baş başa bırakmasın! Allah (celle celâluhu),
bu necip, bu soylu, bu asil ve tarihte eşi-menendi gösterilemeyecek mübarek
milleti, yine devletler arası muvazenede yerini almaya muvaffak etsin!



Evet, bu millet tarihî yerini aldığı zaman, biz, ahlâk-ı İslâmiye ve ahlâk-ı
Kur’âniyeyi daha seviyeli ve daha inandırıcı olarak anlatma imkân ve fırsatını
bulacağız. İşte o zaman, insanlık, ütopyalarda aradığı şeylerin hem de asırlarca
önce yaşanmış olduğunu görecek ve hayret edecektir. Biz şimdilerde Eflatun’un
Cumhuriyet’ini okuyor ve feylesofların, devleti nasıl idare ettiklerini
öğrenmeye çalışıyoruz. Bırakın bunları, tarihte feylesofların aklının
eremeyeceği şekilde devlet idare edildiği dönemler var. İşte bidayet-i İslâmiye
ve işte şanlı Devlet-i Âliye! Göklerde melekler bir idare şekli kursalardı ancak
o da bu kadar olabilirdi.

Ne var ki biz, İslâmiyet’i o seviyeden anlatacağımız âna kadar, milletler
kulaklarını kapatacak ve bizi dinlemeyeceklerdir. Belki bir ölçüde, Kur’ân’ın
nurunun kendi gücüyle, sızıp, bazı vicdanlara çarpması neticesinde, bir kısım
kimseler Müslüman olsalar da, gerçek patlama, bu şanlı, şerefli ve muhteşem
milletin bu yüce hakikati kendi kamet-i kıymetine uygun temsiliyle
gerçekleşecektir.

Geriye dönüyorum: Cahilî bir muhitte, cahilî bir topluluk içinde, cahilî
âdetlerle kaynaya kaynaya pişmiş bir topluluk arasında Allah Resûlü, akıllara
durgunluk veren muhteşem bir inkılâp meydana getiriyor. Ve bu inkılâp, bütün
hayatı içine alacak şekilde gerçekleşiyor. Vâkıa, insanlık tarihinde pek çok dâhi
yetişmiştir.. ve bunlar belli sahalarda bir kısım değişiklikler yapabilmişlerdir.
Ama münhasıran o sahaya mahsus kalmıştır. Meselâ; bir içtimaî dâhi,
yetiştirdiği nesilleri o mevzuda zirveye ulaştırmış ve devleştirmiştir. Ama
iktisadî sahada onları güdük bırakmış, psikolojik sahada bir şey verememiş ve
terbiye adına da fazla ileriye götürememiş ve hele ruh hesabına onlara hiçbir
şey kazandıramamıştır. Meselâ; bir başka dâhi çıkmış, ülkenin iktisadiyatı
adına bir inkılâp yapmış.. ve bir toplumu belli bir noktaya götürmüştür. Bu da
onlara, içtimaiyat adına bir adım daha attıramamıştır. Nefsî kontrol, muhasebe
ve murakabe adına hiçbir şey söyleyememiştir. Bir başkası başka sahada ve bir
başkası da daha başka bir sahada.. hiçbiri bütün üniteleriyle en mükemmeli
yakalayamamıştır. Ancak Hz. Muhammed’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem) ki,
hayatı bütün üniteleriyle kucaklamış, alıp zirvelere taşımış ve ona “ebed
müddet” zirvelerde kalma garantisi vermiştir.

Evet O, iktisatta zirvededir.. içtimaiyatta zirvededir.. askerlikte zirvededir..
nefis muhasebesinde zirvededir.. insanlara kendisini kabul ettirmesinde
zirvededir.. dünya ve ahiret muvazenesi kurmada zirvededir.. eşya ve



hâdiselere nüfuz etmede zirvededir.. varlığın ötesine nüfuz etmede zirvededir..
ve her şeyde zirvededir.

Evet, Hz. Muhammed Mustafa’nın (sallallâhu aleyhi ve sellem) terbiyesinde
insana ait hiçbir duygu güdük kalmamış, hiçbir şey ihmale uğramamış; aksine
hepsi inkişaf ettirilmiş, hepsi geliştirilmiş ve insanlara, beş başı mamur olma
yolları açılmış.. kader de yollarına su serpince, her sahada en kâmil ve en
mükemmel insanlar yetişmiştir.
1 İsrâ sûresi, 17/23.

2 En’âm sûresi, 6/152; İsrâ sûresi, 17/34.

3 İsrâ sûresi, 17/32.

4 Mâide sûresi, 5/38.

5 İsrâ sûresi, 17/33.

6 Haşr sûresi, 59/9. Buhârî, tefsir (59) 6; Müslim, eşribe 172-173.

7 Bediüzzaman, Sözler 23. Söz, 1. Mebhas, 3. Nokta.

8 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 7/88-90; İbn Hacer, el-İsâbe 4/287-288.

9 “Hoş geldin, hicret şerefiyle şerefyâb olan süvari!”  (Tirmizî, isti’zân 34; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-
kebîr 17/373.)

10 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 10/144.



Üçüncü Bölüm 
ALLAH RESÛLÜ’NÜN PROBLEMLERİ 

ÇÖZMEDEKİ EŞSİZLİĞİ

A. LİDERİN VASIFLARI
Efendimiz’in fetanetinin ayrı bir buudu da, O’nun, karşısına çıkan bütün

problemleri -hangi sahaya ait olursa olsun- gayet rahat ve tereyağından kıl
çekme kolaylığında çözmesidir ki, bu husus da yine O’nun risaletine şehadet
eden burhanlardandır.

Başarılı bir idareci ve lider için bazı önemli hususlar vardır. Bunlardan bir
kısmını şöyle sıralamamız mümkündür:

1. Liderin sunduğu mesajlardan hiçbiri hayatla zıtlaşmamalı ve o, bu
mesajların geçerliliği hususunda, hem bugün, hem de yarınlar adına emin
olmalıdır.

Bir insan, gözleriyle gördüğü bir vak’ayı, nasıl hiç çekinmeden ve tereddüt
etmeden anlatır, anlatırken de asla yalanlanacağından korkmaz; zira kendinden
emindir! Lider de sunduğu mesajlarda aynı duyguyu ve aynı emniyeti taşımalı
ve o mesajın doğruluğuna, gözüyle gördüğü bir hâdiseden daha kat’î
inanmalıdır. Hatta, muvaffakiyeti için sadece kendi inancı da kâfi değildir.
Aynı zamanda bu mesajın hayatla zıtlaşmaması da gerekmektedir. Yani sunulan
mesajlar, hayatın dönen çarkları içinde, tıpkı sırlı kapıların açılıp kapanması
gibi onların açılış ve kapanışını kendi hesabına değerlendirmeli ve o kapılara
takılmamalıdır.

2. Lider, tebliğinde ısrarlı olmalıdır. Ayrıca o, mesaisini insan yetiştirmeye
teksif etmeli, sürekli insan unsuruyla meşgul olmalı ve onun çalışmalarında,
kültür her zaman ağırlığını muhafaza etmelidir.

3. Lider, kadrosundaki elemanları çok iyi tanımalıdır. Kimi, neden mesul
tutacağını; kimden neyi ve ne ölçüde bekleyeceğini; kime hangi işi tevdi



edeceğini çok iyi bilmelidir. Bunun yanında o, planladığı işlerin seyrini öyle
ayarlamalıdır ki, ortadaki insan da, en aksiyoner insan da bu seyrin hızından
rahatsızlık duymamalıdır. Ayrıca lider, bugünün işlerini dünden, yarınınkileri
de bugünden görmeli ve ona göre planlamalıdır ki, bugünkü işlerin planı,
yarınkilerin tatbikini aksatmasın. Aksi hâlde yarının işleri ile bugünün işleri
hep birbirinin aleyhinde işler. Evet, hakikî lider, seneler sonrasını dahi bugün,
toplumda gelişen hâdiselere göre tespit etmelidir ki; bugünkü işlerimizi yarınki
sürprizler bozmasın.

4. Lider, tebasına ait bütün problemleri çözmeye açık olmalıdır. Bu
problemler, ferdî, ailevî, idarî, adlî, iktisadî ve içtimaî olabilir. Lider bunların
hepsini gayet rahatlıkla çözmelidir.

5. Liderin ortaya attığı teklif, direktif ve prensipler hep tatbik edilebilir
cinsten olmalıdır. Başarılı bir lider tatbik edilemeyecek ütopik tekliflerden her
zaman kaçınır. Aynı zamanda o, kendi tekliflerini herkesten önce yaşayan ve
ortaya attığı şeylerin hepsine en ince teferruatına kadar riayet eden insandır.

Diğer önemli bir husus da, liderin gaye-i hayali olan prensipler, esaslar,
zamanla aşınmamalı ve her zaman canlılığını koruyabilmelidir. Öyle ki, her
devrin insanı ona müracaat ederken, hayat çeşmesinden kevser içiyor gibi, o
düsturları almalı ve onlarda bütün dertlerine derman bulmalıdır. Senelerin,
asırların geçmesi bu esasları değiştirmemeli, aksine her geçen zaman onlara
daha da yenilik ve revnak kazandırmalıdır.

Başarılı bir liderde aradığımız ve birkaç maddesini saydığımız bu hususlar,
bütünüyle ele alındığında, görülür ve müşâhede edilir ki, dünyanın en başarılı
lideri, fetanet-i a’zam sahibi Hz. Muhammed Aleyhisselâm’dır. Öyle ki bu
hükme, bütün peygamberler de dahildir. Zira O, saydığımız vasıfların hepsini,
zirvede ele almış, zirvede yakalamış ve zirvede temsil etmiş müstesna ve
seçkin bir şahsiyettir. O’nun gibi bir ikinci şahsı göstermek de mümkün
değildir.

Zaten, bizim bir iman olarak kabullendiğimiz bu hakikati, bugün batılılar,
bilgisayarlar vasıtasıyla yeni yeni keşfetmeye -keşifleri, onları ve onlar
gibilerini ikna ederse sevinirim- başladılar.

Bazılarına göre sürpriz sayılan bu tespitin esası şudur: Değişik şahıslar,
onları büyük yapan bütün vasıfları, tespit edilip bir kompütere verilecek..
sonra da namzetlerden hangisinin en büyük olduğu, büyüklük kriterlerine göre
ortaya çıkarılacak. İşte uzun çalışmalar neticesinde ve denemeleri tekrar tekrar



gözden geçirme sonucunda kompüter ekranları, bir zâtın birinciliğini
gösteriyordu; o da insanlığın iftihar tablosu Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’dı
(sallallâhu aleyhi ve sellem).

Evet, O da bir beşerdi ama, beşer gibi yaşamamıştı. O, en büyük lider, en
büyük önder ve en büyük pişdârdı.. ve kendi gibi doğmuş, kendi gibi yaşamıştı.

Şimdi isterseniz, yukarıda mücerret bir fikir vermek için takdim ettiğimiz
hususları müşahhas misallerle biraz daha açalım:

Efendimiz, insanlığa öyle mesajlar getirmiştir ki bunların hiçbiri hayatla
zıtlaşmamış ve hayata ters düşmemiştir. Hem O, söylediği bütün sözlerini
kendinden gayet emin olarak söylemiş ve hiçbir zaman tereddüt ve kuşku
soluklamamıştır.

Söylediği sözler arasında, Arş’tan ferşe; Cennet’ten Cehennem’e, ilk
insandan kıyamete kadar birçok meselenin şerh ve izahı vardır. Bilhassa
ümmetiyle alâkalı hâdiseleri, bazen isimler de vererek, bir bir saymış ve
anlatmıştır. Hem de, sanki bir televizyon ekranında seyredip de anlatıyor gibi
anlatmış ve hiçbir teşevvüş emaresi göstermemiştir. Evet O, anlattıklarından
hep emindi; zira Cenâb-ı Hak, Kitab-ı Mübin ve İmam-ı Mübin’i O’nun gözleri
önüne sermiş ve büyük ölçüde kaderî bütün levhaları O’na müşâhede
ettirmiştir.. O, görüyor ve anlatıyordu. Bu itibarla, elbette ki, böyle bir Zât’ın
getirdiği prensipler de “ebed-müddet” ömürlü olacaktır.

Sultanü’ş-Şuara Necip Fazıl, ne güzel der:
“ Yarın elbet bizim, elbet bizimdir!
Gün doğmuş gün batmış, ebed bizimdir!”

Şairimiz, bu sözleriyle inanmış bir insanın emniyet ve güvenini ifade
ediyordu. Bir de bu sözler, Efendimiz’in davası açısından ele alınınca ayrı bir
derinliğe ulaşır. Günler doğup batabilir, yıllar ve asırlar geçebilir. Ama, Hz.
Muhammed Aleyhisselâm’ın getirdiği mesajlar ebedlere kadar bâki kalacaktır!

1. O, Emîn ve Kararlıydı
İbn İshak anlatıyor: Kureyş Ebû Talib’e müracaat etti; Efendimiz’le anlaşma

yapmak istiyorlardı. Ebû Talib yeğenini çağırdı ve: ِدَق َكِمْو  ُفاَرْـشَأ قَ ِءَالُؤ  ٰھـ
َكْنِم اوُذُخْأِیل  َكوُطْعُِیل وَ َكـَْیِلإ  اوُعَمَتْجا   “Bunlar Kureyş’in efendileri. Seninle bir

anlaşmaya varmak istiyorlar. Senden bazı tavizler almak, kendileri de bazı
tavizler vermek üzere buraya gelmişler.” dedi.



Allah Resûlü kendinden gayet emindi.. ve isteyeceği şeyi de iyi biliyordu.
Bu itibarla onlara: “Ben sizden sadece bir tek kelime istiyorum. Onu
söylediğinizde bütün Arab’a sahip olacak ve bütün Acem size dehalet için
koşacaktır.” buyurdu.

Gelenler sevinmişti. Heyecanla: “Canımız sana feda, söyle o kelime nedir?”
dediler. Allah Resûlü yine aynı vakar ve ciddiyet içinde: ّللا ُهٰ َِّالإ  َه  ِٰلإ dedi ve َال 
sözlerine devam etti: “Bunu dediğiniz zaman, yakın bir gelecekte Araplara
malik olacaksınız ve bütün insanlık pervaz edip size koşacaktır.”1

Ve koştu da...
Bu necip ve bu soylu millete kadar nice devletler ve nice milletler koştu.

Bilhassa hakikate çok erken uyanmış bu millet, ta on bir asır evvel, Hz.
Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir güneş gibi ufukta tulû ettiğini
görünce hiç vakit fevtetmeden hemen O’na koştu. Düşünün ki bir sene içinde,
bin çadır birden hem de hiç zorlanmadan Müslüman oluyor. Bu samimî koşuşun
neticesidir ki o, on asır bu yüce tevhid davasının âfâk-ı âlemde bayraktarlığını
yaptı. Tıpkı, Resûlullah’ın ilk sancaktarları Hamzalar, İbn Cahşlar, Mus’ablar,
Zübeyrler gibi, o da Himalaya eteklerinden kalkıp geldi.. ve asırlar sürecek bir
kavganın bayraktarlığı sorumluluğunu yüklendi. Bir derin ruh ve şuurla hep
O’nun müdafaasını yaptı. (Allah (celle celâluhu) bu necip milleti imana ve
Kur’ân’a hizmet yolunda ilelebet pâyidar eylesin!)

Evet, Hz. Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem), emniyet ve
güven içinde, tavizsiz ve hayatla fevkalâde uyumlu mesajlar sunuyordu.
Sunarken de bugününden emin, yarınından emin.. ve: “Yarın siz bütün Araplara
hâkim olacaksınız. Kudsî ev Kâbe de bütün insanlığın metâfı hâline gelecektir.”
diyor ve zamanı gelince de dedikleri aynen çıkıyordu.

Bugün değil sadece Kâbe, O’nun nurlu kabri de bir saygı ifadesi olarak,
kudsîlerin metâfı olmuştur. Her yıl milyonlarca insan, kelebekler gibi o nur
hâlesinin etrafında pervaz edip uçuşmaktadır. O gün Allah Resûlü bu sözleri
söylerken henüz hiçbir emare mevcut değildi. Evet, bir lider, bir idareci için,
sözlerinin emniyet temin etmesi ve söylediği şeylere, önceden kendisinin
inanmış olması çok önemlidir.

Adiy b. Hâtim hâdisesini, daha önce başka bir münasebetle zikretmiştim;
müsaadenizle, bu mevzu münasebetiyle bir kere daha hatırlatacağım. Orada
söylediğim gibi, Adiy, Hâtim-i Tâi’nin oğludur. Hâtim ise cömertliği ile



meşhur bir insandı.
İşte bu Adiy, bize şöyle bir hâdise anlatıyor: Allah Resûlü’yle beraber

oturuyordum. İçeriye bir adam girdi, eşkıyadan şikâyet etti: “Kervanlar
soyuluyor, mallar gasbediliyor, çapulculuk almış yürümüş!”; bir başkası:
“Kıtlık, kuraklık ortalığı kasıp kavuruyor, her tarafta insanlar açlıktan telef
oluyor!” dedi.

Onlar bu şikâyetlerini Allah Resûlü’ne arz ederken, Allah Resûlü de bana
döndü ve şöyle dedi:

اََھناَكَم ُتْفَرَع  ْدَقَو  اَھََرأ  َْمل  ُتْلُق : َةَریِحْلا ؟ َتْيَأَر  ْلَھ 

-Yâ Adiy, Sen Hîre’yi bilir misin?”  Ben: “Hayır Yâ Resûlallah! Oraya hiç
gitmedim. Fakat yerini bilirim.” dedim. Allah Resûlü sözüne devamla:

ِتَْیبْلِاب َفوَُطت  ىَّتَح  ٍراَوِج  ِرْیَغِب  ِةَریِحْلا  َنِم  ُلَحَْرت  َةَنیِعَّظلا  ََّنأ  َّنَكِشوَُیلَف 
-Eğer ömrün olursa göreceksin ki çok yakında devesine binmiş bir kadın

yapayalnız olarak Hîre’den kalkıp, gelip Kâbe’yi tavaf edecek.” buyurdu.
Ben içimden “Tay eşkıyaları varken, böyle bir yolculuk nasıl gerçekleşebilir

ki?” dedim. Ve yine devam etti:

َزُمْرُھ ُنْب  ىَرِْسك  َلاَق : َزُمْرُھ ؟ ُنْب  ىَرِْسك  ُتْلُق : ىَرِْسك ، ُزوُنُك  اَنَْیلَع  َّنَحَتْفَُیلَو 
-Yâ Adiy, ömrün olursa yine göreceksin! Bir gün Kisra’nın bütün

hazineleri benim ümmetimin eline geçecek.” Ben hayretle: “Hürmüz’ün oğlu
Kisra’yı mı kasdettiniz?” diye sordum: “Evet, Hürmüz’ün oğlu Kisra’yı.”
buyurdu. Ve Adiy sözünü şöyle tamamlıyor: “Allah’a yemin ederim ki, Allah
Resûlü’nün o gün dediklerinin hepsini gördüm ve bunlara şahit oldum. Ve bir
de istikbale ait bir şey söyledi. Ümit ediyor ve inanıyorum ki onu da
göreceğim.”2

İşte Allah Resûlü etrafına topladığı insanlara anlattığı ve sunduğu mesajları
böyle fevkalâde bir emniyet ve güven içinde sunuyor ve bunların hiçbirisinde,
zerre kadar şüphe ve tereddüt emaresi sezilmiyordu. Zaten, haber verdiği
şeyler de mevsimi gelince Allah’ın (celle celâluhu) inayet ve keremiyle bir bir
zuhur ediyordu.

2. Zenginlerin Ayrıcalık İsteği
Bidayet-i İslâm’da Allah Resûlü’nün çevresinde fakirler vardı. Bunların

büyük çoğunluğu da gençlerdi. Küfürde kartlaşmış ve şartlanmış yaşlılar Allah



Resûlü’ne karşı sürekli inat ediyorlardı. Vâkıa, اًجاَوَْـفأ ّللا  ِهٰ ِنـيِد  ِيف  َنوُلُخَْدي 
“Allah’ın dinine bölük bölük giriyorlar.”3 sırrı zuhur edince, onlar da Allah
Resûlü’nü kabullenme lüzumunu duydu ve kabullendiler ama, bidayette O’nun
etrafında sadece ve sadece gençler vardı. Hem de fakir gençler!..

Mekke müşriklerinden, kendini büyük kabul edenler, bu durumdan hiç
hoşlanmıyorlardı. Sık sık Allah Resûlü’ne müracaat ederek, kendilerine, başka
hiç kimsenin ve bilhassa da fakirlerin yani, Bilâllerin, Ammarların, Yâsirlerin,
Habbabların gelmeyeceği bir gün ayırmasını istiyorlardı. Onlar eşraftan
insanlardı, ayak takımıyla bir arada oturmazlardı(!) Belki onlar, o günün
cemiyetinde alışılagelmiş bir tavrı talep ettikleri için, bunu gayet mâkul ve
mantıkî bir istek kabul ediyorlardı. Ancak durum hiç de onların tahminleri gibi
değildi. Onlar böyle bir teklifin memnunlukla karşılanacağını zannededursunlar,
Allah (celle celâluhu), Habibini uyarıp hazırlamıştı bile:4

ْنِم َكَْیلَع  اَم  ُهَھْجَو  َنوُديِرُي  ِّيِشَعْلاَو  ِةاَدَغْلِاب  ْمُھَّبَر  َنوُعَْدي  َنيِذَّلا  ِدُرَْطت  َالَو 

َنِم َنوُكَتَف  ْمُھَدُرْطَتَف  ٍءْيَش  ْنِم  ْمِھَْیلَع  َِكباَسِح  ْنِم  اَمَو  ٍءْيَش  ْنِم  ْمِِھباَسِح 

َنیِِملاَّظلا

“Sabah-akşam, Rabbilerinin rızasını isteyerek, O’na yalvaranları kovma.
Onların hesabından Sana bir sorumluluk yoktur; Senin hesabından da onlara
bir sorumluluk yoktur ki, onları kovup zulmedenlerden olasın.”5

Sen büyük hesapların adamısın! Yanından fakirleri kovarak, müşriklerin
hidayetini ummak gibi küçük hesaplara giremezsin. Zira bu zulümdür.. ve sen
zulümden çok uzaksın! Evet, sırf müşrikler hoşnut olsun diye fakirleri
uzaklaştırmak, en büyük zulümdü.. ve Allah, o en büyük adalet insanını ta
baştan garantiye almıştı.

Bu önemli mevzu, bir kez de Kehf sûresinde ele alınıp incelenir:

ُدَْعت َالَو  ُهَھْجَو  َنوُديِرُي  ِّيِشَعْلاَو  ِةاَدَغْلِاب  ْمُھَّبَر  َنوُعَْدي  َنيِذَّلا  َعَم  َكَسَْفن  ِْربْصاَو 

ُهاَوَھ َعَبَّتاَو  َانِرْكِذ  ْنَع  َُهبْلَق  اَنْلَفَْغأ  ْنَم  ْعِطُت  َالَو  َایْنُّدلا  ِةَایَحْلا  َةَنيِز  ُديِرُت  ْمُھْنَع  َكاَنْیَع 

ًاطُرُف ُهُرَْمأ  َناَكَو 

“Sabah-akşam Rabbilerinin rızasını dileyerek, O’na yalvaranlarla
beraber sen de sabret. Dünya hayatının güzelliklerini isteyerek gözlerini o
kimselerden ayırma. Bizi anmasını kendisine unutturduğumuz ve işinde aşırı
giderek hevesine uyan kimseye zinhar uyma!”6



Kur’ân O’na şöyle diyordu:
Sabah-akşam davada, düşüncede, duyguda “Allah” deyip, inleyenlerle

beraber ol; ve gözünü başkalarına dikme! Onlarla otur, onlarla kalk! Çünkü
Allah’ın (celle celâluhu) rahmeti onlarla beraberdir. Gözünü sakın onlardan
ayırma. İhtimal, Allah (celle celâluhu) insanlığa rahmet ederken, Ammar’a
bakar rahmet eder.. Yâsir’e bakar rahmet eder.. Küçük Ali’ye bakar rahmet
eder.. Habbab’a bakar merhamet eder ve İbn Mesud’a bakar merhamet eder.
Onlar yeryüzünde Allah’ın (celle celâluhu) matmah-ı nazarıdır. Onlar belâ ve
musibetleri defeden paratonerler gibidirler. Sen de onlarla bulunmaya bak!

Kur’ân bunları öyle bir dönemde söylüyor ki, Allah Resûlü’nün etrafında bu
üç-beş fakirden başka kimse yoktur. Ama O, bu dönemde bile gelecekten
fevkalâde emin.. herkesin hatta o mütemerrit, o firavun insanların bile, pek
çoğunun yumuşayıp İslâm’la kucaklaşacaklarına ve Kur’ân’ı kabullenip
başlarına tâç yapacaklarına inanır. Bu itibarla, nasıl olsa gelecekler adına,
şimdi yanındakilerini niye kovsun ki!

Hem Allah Resûlü onları nasıl yanından uzaklaştırabilirdi ki, bizzat kendisi
şöyle buyurmaktadır: “Cennet şu üç insana müştaktır. Ali, Selman ve
Ammar...”7

Evet, herkes Cennet’e müştak iken, Cennet onlara müştak.. âşıkın mâşuka,
gözlerin cemale, vicdanların rü’yete, kalbin müşâhedeye iştiyakla dolu olduğu
gibi müştak...

İki Cihan Serveri, etrafını alan bu ilk kadronun, bu fakir insanların bir gün
cihan çapında bir inkılâp yapacak kadro olduğunu daha işin başında biliyor ve
attığı her adımı ona göre atıyordu. Dünyanın şarkının da garbının da bir gün
mutlaka O’nun getirdiği hakikatlere teslim olacağından zerre kadar şüphesi
yoktu.. Cenâb-ı Hakk’ın vaadinden emindi ve itminan içindeydi.

Müşriklerin isteklerini reddetti. Onlara iltifat bile etmedi. Bu zayıf ve fakir
insanlara gözünün bebeği gibi baktı ve onları, insibağ köpüklü huzurunun
şerefli mukimleri olarak hep aziz tuttu.

3. İnsan Unsuru İhmal Edilemez
Allah Resûlü, hayat-ı seniyyelerinde insan unsurunu hiçbir zaman ihmal

etmemiştir. Hatta insanların bir kısmını cepheye gönderirken, düşünce, fikir ve
ilim hayatı itibarıyla fakirliğe düşmemek için, insan, ilim ve kültür mevzuları,



gündemde o muallâ yerlerini hep korudular. Başka türlü de olamazdı; zira
Kur’ân-ı Kerim O’na şöyle ferman ediyordu:

ِيف اوُھَّقَفََتِیل  َط  ٌةَِفئاۤ ْمُھْنِم  ٍةَقِْرف  ِّلُك  ْنِم  َرََفن  َالَْولَف  ًةَّفاَۤك  اوُرِفَْنِیل  َنوُنِمْؤُمْلا  َناَك  اَمَو 

َنوُرَذْحَي ْمُھَّلََعل  ْمِھَْیِلإ  اوُۤعَجَر  اَِذإ  ْمُھَمْوَق  اوُرِذْنُِیلَو  ِنيِّدلا 

“Mü’minler toptan savaşa çıkmamalıdır. Her topluluktan bir taifenin dini
iyi öğrenmek ve milletlerini geri döndüklerinde uyarmak üzere geri
kalmaları gerekmez mi ki, böylece, yanlışlıklara düşmekten sakınmış
olsunlar.”8

Evet, mü’minler cihad ederken dahi arkada bir zümre kalmalı ve dini
öğrenmelidir ki, diğerleri dönünce de onlara dini öğretsinler. Cihad farz-ı ayn
olduğu zaman bile, sizin ilim ve kültür yuvalarınızın kapıları sonuna kadar açık
olmalıdır. Eğer, her tarafı düşmanın sardığı o devrede, ilim irfan yuvaları
kapatılır ve herkes cepheye gönderilirse, maddî cihad kazanılsa bile, ilim ve
kültür adına çok şey kaybedilmiş olur. Onun için İslâm, böyle fevkalâde
durumlarda bile, bir kısım insanların cepheye gitmeyip ilim ve kültür adına
çalışma yapmalarını emretmektedir. Demek ki Allah Resûlü, ilim ve kültür
seferberliğini en kritik dönemde dahi ihmal etmemiş.. cepheye gitmeyenler,
doğrudan doğruya kendilerini ilme vermiş; gidenlere de, arkada kalanların
garantisi verilmiş. Daha önce de temas ettiğimiz gibi işin başında, okuma-
yazma bilen parmak sayısına ulaşmıyorken, yirmi sene sonra okuma yazma
bilmeyen tek insan kalmamıştı. Böyle bir netice ise, ancak Allah Resûlü’nün bu
sahadaki gayret ve çalışmalarıyla elde edilebilmişti.

Evet O, hiçbir zaman insan unsurunu ihmal etmemiş ve fertlerin her yönüyle
sağlıklı yetişmesini, milletin sağlıklı yetişmesini bilmiş.. öğretmiş,
öğretilmesini emretmiş.. nazarî şeyleri pratiğe dökmüş.. bizzat kendisi de bir
muallim gibi talebe yetiştirmiş.. ve ölü bir dünyada, ölü yığınlar içinde bir ilim
ve iman toplumu inşa etmişti.

İlk münşî ve mimardan sonra, toplum kendi idarecilerini artık kendi içinden
çıkarır ki, bu evvelkisine karıştırılmamalıdır.

Evet, ilme, düşünceye ve tekniğe açık bir toplum, kendisi gibi insanlar
tarafından idare edilir ve bu insanlar daima toplumun özü ve kaymağı
hükmündedir. Sütün kaymağı yine süt olacağı gibi, altta kaynayan ilim, düşünce
ve teknik olursa üstte de bunlara ait kaymaklar olacaktır. Allah Resûlü, bu
hususu da gayet veciz ifade etmiş ve: ْمُكَْیلَع ىَّلَوـــُي  او  ُنوَُكت اـَمَك   “Nasıl



olursanız, öyle idare edilirsiniz.”9 buyurmuştur.

4. Bir Ülke Yetişmiş İnsanlarıyla Mamurdur
İnsan unsuruyla ilgilenmeyi emir ve teşvik eden birçok âyet-i kerime vardır.

Bunların hepsine bakılabilse, İslâm dininin insana verdiği önem ve ehemmiyet
daha iyi anlaşılır. Ancak biz, bu mevzuu işlemeyi, şimdilik düşünmediğimiz
için sadece fikir verme maksadıyla, bir iki âyete temas edip geçeceğiz:

َكِئٰۤلوُۨأَو ِرَكْنُمْلا  ِنَع  َنْوَھَْنيَو  ِفوُرْعَمْلِاب  َنوُرُمَْأيَو  ِرْیَخْلا  َىِلإ  َنوُعَْدي  ٌةَّمُأ  ْمُكْنِم  ْنُكَتْلَو 

َنوُحِلْفُمْلا ُمُھ 

“İçinizde, iyiye çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan men eden bir
cemaat olsun. İşte başarıya ulaşanlar yalnız onlardır.”10

ّللِاب ِهٰ َنوُنِمْؤُتَو  ِرَكْنُمْلا  ِنَع  َنْوَھَْنتَو  ِفوُرْعَمْلِاب  َنوُرُمَْأت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍةَّمُأ  َرْیَخ  ْمُتْنُك 

“Siz insanlar arasında en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülüğü
men eder ve tam olarak Allah’a inanırsınız.”11

Bu ve benzeri âyetler, İslâm’ın insana ve ilme verdiği ehemmiyeti göstermesi
bakımından fevkalâde mânidardır.

İslâm; kalb, ruh, his, duygu ve düşünceyi en iyi şekilde ve dengeli ele almış
ve onları yaratılış gayelerine yönlendirmiştir. Ne ihmal, ne de dengesizlik.. bu
duyguların bütünüyle seyahat.. ve hepsiyle varlığın perde arkasını müşâhede..
Allah Resûlü de bunu, hayat-ı seniyyelerinde hiç mi hiç ihmal etmemiştir.. bu
bir rehber için çok önemlidir. Nice rehberler vardır ki, ellerinin altındaki insan
ve imkânlarla zafer bekledikleri yerde fiyasko ile karşı karşıya kalırlar. Daha
doğrusu zafer kuşağında bir türlü falsolardan kurtulamazlar. Kitle ruh
hâletinden istifade edip milleti sokağa dökenler, belki onun hissini
değerlendiriyorlardır. Ama, süreklilik isteyen işlerde bu hiç de önemli
değildir.

Zaten, Allah Resûlü de bir his ve heyecanla insanları arkasında toplamayı
hiç mi hiç düşünmemiştir. Çünkü böyle bir hisle toplananlar, başka bir hisle de
dağılıp gider ve onu yapayalnız bırakırlar. Oysaki Allah Resûlü’nün etrafındaki
insanlar en ağır, en acı zamanlarda bile O’nu bırakmamışlardır. Bırakmak şöyle
dursun, O’nun uğrunda ölmeyi hayatlarının gayesi bilmiş ve şehit olmayı
canlarının bedeli ve gayesi saymışlardır. Diğer duyguların teker teker
kullanılması, daha doğrusu istismarı da böyledir.



Sadede dönüyoruz; evet, bir ülke, eğer mamur ise, o, insanlarıyla mamurdur
ki, Hz. Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) da bunu yapmıştır.
Dünyanın çeşitli yerlerine gönderdiği insanların, gittikleri yerlerde, devleti ve
milletleri idare etmede, hatta mektep ve medreseler açmada hiçbir falso ve
fiyasko ile karşılaşmamaları gösteriyor ki, Allah Resûlü, arkasına aldığı
insanları çok iyi yetiştirmiş ve her şeyin üstünde insana önem vermiştir...
1 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/265.

2 Buhârî, menâkıb 25; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/257; Hâkim, el-Müstedrek  4/564.

3 Nasr sûresi, 110/2.

4 İbn Mâce, zühd 7.

5 En’âm sûresi, 6/52.

6 Kehf sûresi, 18/28.

7 Tirmizî, menâkıb 33.

8 Tevbe sûresi, 9/122.

9 Deylemî, Müsned 3/305.

10 Âl-i İmrân sûresi, 3/104.

11 Âl-i İmrân sûresi, 3/110.



B. KABİLİYETLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Allah Resûlü, arkasındaki insanları çok isabetli olarak yerli yerinde
kullanmıştır. Kime hangi vazifeyi vermişse, muhakkak ki mevcut arasında o işe
en liyakatlısını hem de tam bir isabetle tespit etmiştir -ki icraatı baştan sona
bunun şahididir.- Öyle ki, O’nun peygamberliğine hiçbir delil olmasaydı,
sadece insanların istidat ve kabiliyetlerini keşfedip kullanması ve her insanı
yerli yerinde vazifelendirmesi; fertlerin enerjisinden tam istifade etmesi ve
bunlarda da hiç yanılmaması; yani kimi nereye koymuşsa onu sonuna kadar
orada tutması; (Bir kısım belirli şahısların muvakkaten belli hislerine
müdârâtın dışında) ve kimi nereye yerleştirmişse hayatının sonuna kadar onun
orada kalması, Allah Resûlü’nün peygamberliğine en büyük delildir.. ve bize

ُنیِمَْألا ِدْعَوْلا  ُِق  داَص ّللا  ِهٰ ُلوُسَر  ٌدَّمَحُم   dedirtir.
İslâm’ın ilk devresi çile ve ızdırap yüklü geçmiştir. 5-6 sene zarfında

inananların sayısı ancak kırka ulaşmıştır. O dönemde, ölümü göze almadan
birine bir şey anlatmak mümkün değildir.

Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) gibi, Mekke’de hatırı sayılır bir insan dahi,
kaç defa dayak yemiş ve girdiği komadan ancak günler sonra kurtulabilmiştir.1

Hz. Ömer ki (radıyallâhu anh) develerle güreşen bir insandır. Kaç defa
dayak yiyip ayaklar altında çiğnenmekten kurtulamamıştır.2

Zulüm ve işkence bu seviyedeki insanlara kadar ulaştığına göre, diğer
inananların çektikleri çile ve ızdırabı varın siz düşünün...

Ve, işte bu ölüm arenasında O’nun herkesle alışverişi başka başkadır.
Meselâ, ne Hz. Ebû Bekir’e (radıyallâhu anh) ne de Hz. Ömer’e (radıyallâhu
anh) hicret emri vermemiştir. Ali gibi, Zübeyr gibi, o gün için henüz çocuk
denecek yaşta olanlar da Habeşistan’a gönderilmemiştir. Zira bunların hepsi,
Mekke’de olanlara karşı tahammül edebilecek güçte insanlardı.

Hz. Osman (radıyallâhu anh), narin ve ince yapılıdır. O gün için Mekke’de
estirilen sert havaya tahammülü cidden çok zordur. Hem Habeşistan’a
gidenlere en güzel hâmiliği yapabilecek Müslümanlar arasında sadece o vardır.
Onun için Allah Resûlü, Hz. Osman’ı (radıyallâhu anh) bu işle vazifelendirmiş
ve onu Habeşistan’a göndermiştir.3



1. Ebû Zerr el-Gıfârî (radıyallâhu anh)
Meselâ; bir aralık, Hz. Ebû Zerr gelir Müslüman olur.. bu heyecanlı insanın,

o devrede Mekke’de bulunması, hem kendi hem de diğerleri için zarar
doğuracağından Allah Resûlü onu kabilesine geri gönderir ve orada irşada
memur eder.. ve ilâvede bulunur: “Bizim galebe çaldığımız devri gözet; ve
işte bize, o zaman gel!”4

Ebû Zerr (radıyallâhu anh), Hayber’in fethinden sonra gelir ve Allah
Resûlü’ne dehalet eder. Hâlbuki o, daha Mekke döneminin ilk yıllarında
Müslüman olmuştur.5 Ebû Zerr (radıyallâhu anh) âbiddi, zahitti.6 Ebû Zerr,
bugünün içtimaiyatçılarının aklını döndürecek şekilde içtimaî adaletçi; hatta
sosyalist yazarlara göre, ilk sosyalizm düşüncesini ortaya atan insandı. -Bu
düşünceleri onların olsun!- Yani fakirlik ne demektir? Fakirliğe karşı savaş
nasıl verilir? Bunu ilk ortaya atan kahraman Ebû Zerr’dir. Aynı zamanda o,
Cennet’in kendisine müştak olduğu insanlardan biridir.7

Bütün bunlara rağmen bir gün Allah Resûlü’ne geldi ve şöyle dedi: “Bana da
bir imaret ver yâ Resûlallah!” Yani, bir ordunun başında kumandan veya bir
vilâyetin başında vali olayım. Bir yerde beni de vazifelendir. Allah Resûlü ona
şu cevabı verdi: “Sen zayıfsın, bu işler çok ağırdır yâ Ebâ Zerr! Böyle bir
vazifeye talip olma. Bu vazife, ona talip olana verilmez!”8

O, Ebû Zerr’e böyle derken, Hz. Ebû Bekir ve Ömer’e aynı şeyleri
söylemiyordu. Aksine, onların imaretlerine işaret sadedinde; sağ eliyle Hz. Ebû
Bekir’in, sol eliyle de Hz. Ömer’in elini tutmuş ve şöyle demişti: “Benim gökte
iki, yerde iki vezirim var. Göktekiler Cebrail ve Mikâil; yerdekiler  de Ebû
Bekir ve Ömer’dir.”9

Diğer taraftan, gaybbîn gözüyle, olacakları görmüş ve dört raşid halifenin
hilâfetlerine dair işaretlerde bulunmuştu. Hz. Osman’a (radıyallâhu anh)
gelince ىَوَْلب َىلَع   yani “imtihan ağırlıklı” kaydını ilâve etmişti..;10 ve öyle de
Hz. Osman’ın hilâfeti biraz belâlı olmuştu.

Evet, O, kadrosundaki insanları, onlardan daha iyi tanıyordu.
Vazifelendirdiği şahıslarda vazife itibarıyla hiç falso olmamıştı. Ebû Zerr
(radıyallâhu anh), imarete talip olabilir; kendini bu işin altından kalkacak güçte
görebilir; fakat Allah Resûlü, Ebû Zerr’i, Ebû Zerr’den daha iyi bilmektedir.
“Sen zayıfsın, bu iş ise ağırdır.” der ve ona imaret vazifesi vermez.

Şimdi bu hususla alâkalı bir iki misal arz edelim:



2. Amr b. Abese (radıyallâhu anh)
Ahmed İbn Hanbel naklediyor: “Amr b. Abese, Allah Resûlü’ne geldi. Gayet

kaba ve bedevîce: َت؟ َْنأ اَم   dedi. Bu “Sen nesin?” demekti. Allah Resûlü, gayet
sakin bir eda ile ّللا ِهٰ ُّي  َِبن اـَنَأ   buyurdu “Ben Allah’ın (celle celâluhu)
nebisiyim.” O korkunç kabalığa karşı bu mülâyemet, Amr b. Abese’yi
vurmuştu. Hemen diz çöktü َكُع ِ بَّتُم ّيِِنإ   “Ey Allah’ın Resûlü, bundan böyle
Sana tâbiyim.” dedi.

Bu hâdise Mekke’de olur.. tabiî inananların sayısı gayet azdır. Böyle bir
dönemde en azından güçlü görünmek için adama ihtiyaç vardır. Fakat Allah
Resûlü kimi nerede ve ne zaman kullanacağını çok iyi bilmektedir.. ve bildiğini
tatbik hususunda da hiç tavizi yoktur. Amr b. Abese’ye de aynen Ebû Zerr’e
dediği gibi der: “Sen zayıfsın. Şimdi burada kalmaya güç yetiremezsin.
Kabilene dön. Orada irşad vazifesi yap. Ne zaman benim galebe çaldığımı
duyarsan o zaman gel ve bana iltihak et!”

Amr gider. Aradan seneler geçer. Bu arada, Allah Resûlü’nün birbiri ardına
zaferleri dört bir yanda duyulur ve Amr b. Abese, beklediği vaktin geldiğini
anlar. Hemen yola koyulur ve Medine’ye gelir. Allah Resûlü mescitte
oturmaktadır. Mescide girer ve Allah Resûlü’nün yanına sokulur. Efendimiz o
esnada sohbet etmektedir. O, sözünü bitirince, Amr fırsat bulur ve sorar: يَا
؟ ِين ُ فِرَْعتَأ ّللا  ِهٰ َلوُسَر   “Yâ Resûlallah, beni tanıdınız mı?”

İki Cihan Serveri hiç tereddüt etmeden cevap verir:
؟ َةَّكَِمب يِنَتَْیتَأ  يِذَّلا  َْت  َنأ َتَْسلَأ   “Sen Mekke’de iken bana gelen filan zat

değil misin?” Ve hâdiseyi, sanki daha dün olmuş gibi anlatıverir. “Ben seni
geriye göndermiş ve şöyle şöyle demiştim.” der. Amr b. Abese hayret içinde
tasdik eder.11

Bu hâdiseyi, Amr’ın unutmaması hiç mühim değildir; çünkü onun için bu
hâdise hayatının en unutulmaz bir hatırasıdır. Fakat Allah Resûlü için durum
farklıdır. O, hem bu hâdise gibi birçok hâdise yaşamış, hem de geçen bunca
sene içinde, başına gelenler ve çektiği sıkıntılar, değil beş dakika gördüğü ve
sonra gönderdiği bir adamı, en yakın dostlarını dahi unutturacak çaptadır.
Ancak görüldüğü gibi, Efendimiz kendisiyle irtibata geçmiş hiç kimseyi
unutmamıştır. İhtimal ki Amr veya Ebû Zerr, O’na gelmeselerdi, Allah Resûlü,
Mekke fethinden sonra onları aratır ve davet ederdi. Çünkü tam galebe Mekke
fethinden sonra olmuştur...



Evet O, bizim kendi öz evlâdımızı tanıdığımızdan daha fazla raiyetinin bütün
fertlerini tanırdı. Çünkü etrafındaki her insanın, Allah Resûlü’nün gönlünde
ayrı bir yeri vardı. Ayrıca, bu tanıma, her istidada, kapasitesi ölçüsünde vazife
tahmil edip yüklemesi bakımından da çok önemliydi.

Acaba cihan tarihinde, raiyetini bu kadar yakından tanıyan ikinci bir lider
gösterilebilir mi? Zannetmiyorum. Çünkü Allah Resûlü sadece bir lider değil,
aynı zamanda bir nebidir. Zaten bizim sözümüzün mihrak noktası da O’nun
nebiliği meselesidir.

3. Cüleybib (radıyallâhu anh)
Cüleybib’den daha önce bahsetmiştik. 15-16 yaşlarındaki bu genç, kadınlara

sarkıntılık yapmaktan kendini alamadığı söylenir. Ve Allah Resûlü, o iksir
ifadeleriyle onu ikna eder ve ardından da onun için Cenâb-ı Hakk’a niyazda
bulunur.12

Artık Cüleybib, Medine’nin en iffetli insanlarından biri hâline gelmiştir. Bir
gün Allah Resûlü, onu evlenecek kızları olan bir aileye gönderir. Aile soylu ve
afiftir. Her an kızları için bir teklif beklemektedirler.

Cüleybib kapıyı çalıp içeriye girer ve onlara Allah Resûlü’nün selâmını
söyler. Aile heyecanlanmıştır. Ardından da teklifini yapıştırır ve Allah
Resûlü’nün dediklerini aynen onlara nakleder. İki Cihan Serveri: “Benim
selâmımı, söyle kızlarını sana versinler.” demiştir.

Ana-baba birbirlerine bakışırlar. “Cüleybib’e mi?” diye düşünürler. Ancak
emri veren Allah Resûlü’dür ve meselenin tereddüte tahammülü yoktur. Onlar
kızları adına tereddüt geçirirken, perde arkasından bütün konuşulanları
dinlemiş olan evin kızı seslenir: “Allah Resûlü’nün emrini yerine getiren birisi
karşısında niçin tereddüt gösteriyorsunuz?”13

Cüleybib artık evlenmiştir. Üç-beş hafta sonra da bir cihada iştirak eder ve
orada şehit düşer. Bazıları şehitlerini araştırmaktadır ve: “Kayıplarınız var
mı?” diye sorar Allah Resûlü; “Yok!” diye cevap verirler. O: “Ama benim
kaybım var!” der ve evlâdını yitirmiş mahzun, yüreği yaralı bir baba gibi
Cüleybib’i arar.. arar ve bir yerde bulur. Yedi kâfirin yanında, üstü başı kanlı,
bir sürü yara içinde ve elinde kılıcı. Allah Resûlü ferman eder: “Yedi tane
öldürdü gazi oldu ve sonra da şehit düştü.” Başını dizine koyar ve şöyle
buyurur: “Allahım, bu bendendir, ben de ondanım.”14 İşte Allah Resûlü’nün



arkadaşlarına sahip çıkması!

4. Ali b. Ebî Talib (radıyallâhu anh)
Hayber fethedilecekti. Günlerce süren muhasara netice vermemiş ve kaleden

içeriye girilememişti. Bir gün Allah Resûlü: “Yarın bu sancağı, Allah’ı seven
ve Allah (celle celâluhu) tarafından sevilen birine vereceğim!” buyurdu.
Ertesi gün herkes ön safta yer almak için âdeta yarışıyordu. Allah Resûlü sabah
namazını kıldırdı. Daha sonra cemaate döndü.. herkesin gözü Allah Resûlü’nün
gözlerine dikilmişti.. O’nun gözleri ise, orada olmayanlardan birini arıyordu.

Sahabe, başındaki kuşu uçurmak istemeyen bir adam dikkatiyle, biraz sonra
Allah Resûlü’nün dudaklarından dökülecek kelimeyi bekliyor ve herkes bu
şerefin kendisine ait olmasını istiyordu. Allah (celle celâluhu) tarafından
sevildiğini duymayı kim istemez ki? İnsan Cennet için dahi fedakârlık yapabilir
ve “Benim yerime o kardeşim girsin.” diyebilir.. fakat böyle bir pâyede
fedakârlık olamazdı...

İşte, Allah Resûlü’nün dudakları kıpırdamak üzereydi. Ve işte Allah
Resûlü’nün dudaklarından beklenen kelime çıkıyordu.. çıktı ve: ٌّي ِ لَع َنْيَأ   “Ali
nerede?” buyurdu.

Hz. Ali’nin (radıyallâhu anh) gözleri çok şiddetli ağrıyordu. Onun için
sancağın kendisine verileceğini hiç düşünmemişti.. ve geride kalmıştı. Sahabe
cevap verdi: ّللا ِهٰ َلوـُـسَر  اـــَي  ِهـــْیَنْیَع  يَِكت  َْشي  “Gözlerinden rahatsız yâ
Resûlallah!”

Efendimiz onu huzuruna çağırdı. Mübarek tükrüğünü Hz. Ali’nin (radıyallâhu
anh) gözlerine sürdü. Hz. Ali (radıyallâhu anh) kasem ediyor ve diyor ki: “Bir
daha göz ağrısı görmedim.”

Daha sonra sancağı ona teslim etti. Hâlbuki o gün sahabenin arasında Hz.
Ebû Bekir gibi, Hz. Ömer gibi, Hz. Mikdad gibi niceleri vardı. Ama sancak
onlara değil, genç Ali’ye teslim edilecekti.15

Ve, Hayber’in fethi, Allah Resûlü’nün bu mevzudaki isabetini hemen
göstermişti. Zaten O, kimi nerede tavzif ettiyse muhakkak isabet etmiştir. Bu da
O’nun risaletinin bir delilidir. Zira Allah Resûlü fetanet-i a’zam sahibidir.

Evet, Allah Resûlü, kime hangi vazifeyi vermişse, muhakkak o şahıs verilen
vazifeyi hakkıyla yerine getirmiştir.

Meselâ, O, Halid’e (radıyallâhu anh) “Seyfullah” demiştir.16 Halid her yerde



Allah’ın kılıcı olmuş ve hiçbir muharebe meydanından mağlup ayrılmamıştır.
Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh), seneler sonra haklı olarak: “Analar Halid
gibisini doğurmadı.”17 diyecektir ki bu ifadede de Allah Resûlü’nün isabetini
tasdik ve takdir vardır.

Keza, 17-18 yaşlarındaki Üsame’yi (radıyallâhu anh) bir ordunun başına
kumandan tayin etmiş ve Mute cihetlerine göndermişti ki,18 Üsame hayatı
boyunca böyle bir mevkiye liyakatını ispat etmiştir.

5. Ezvâc-ı Tâhirât (radıyallâhu anhünne)
Yüzlerce namzet arasından seçtiği hanımlarındaki isabet de ayrıca kayda

değer önemli hususlardandır.. zira Allah Resûlü, mü’minlere ana olabilecek ve
hakkıyla bu ağır yükü yüklenebilecek kadınları seçmiş ve bu seçmede de tam
isabet buyurmuştu. Bu kadınların da hemen hepsi som altın çıkmıştı. Hele, irşad
adına, onların hepsi, birer mürşide ve birer muallime olarak yetişmiş ve daha
sonra kapılarında yetiştirdikleri büyük insanlarla, İslâm’a en büyük hizmeti
yapmışlardı. Mesruk gibi, Tavus b. Keysan gibi, Atâ b. Ebî Rebah gibi dehâ ve
zühd sahibi nice insanlar, hep mü’minlerin analarının rahle-i tedrisinde çıraklık
yapmış ve her biri birer bahr-i muhit bu kadınların feyiz kaynaklarından kana
kana içmişlerdi.

Görüldüğü gibi, Allah Resûlü, ileride büyük birer mürşide olabilecek
kadınları seçiyor, hane-i saadetinde onlara yetişme ve yetiştirme imkânı
hazırlıyor ve gelecek adına bu büyük istidatları, dava-yı nübüvvetin vârisleri
hâline getiriyordu. Bu mübarek kadınlar arasında, Allah Resûlü’nün esas gaye
ve hedefine hizmet etmeyecek bir tek kadın yoktu. İşin başında ve kuruluş
devrinde, nasıl Hz. Hatice Validemiz (radıyallâhu anhâ) bütün varlığını, O’nun
yolunda bitirip tüketti ise diğer hanımları da, ilim ve İslâm’ı neşretme
mevzuunda aynı cömertlikte bulunmuşlardı. Bundan da anlaşılıyor ki Hz. Hatice
Validemiz’den başlayarak -ki o zaman Efendimiz henüz peygamber olarak
gönderilmemişti, fakat peygamberliğe ait emarelerle tülleniyordu- diğer bütün
hanımlarını firaset ve nübüvvet nuruyla keşfetmiş, öylece seçmişti. Zaten bu
kadar isabeti başka türlü izah etmek de mümkün değildir
1 Bkz.: İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 3/29-30.

2 Bkz.: İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/193; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 3/82-83.

3 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/164; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 3/66.

4 Buhârî, menâkıb 6; Müslim, fedâilü’s-sahabe 132-133.



5 Buhârî, menâkıb 6; Müslim, fedâilü’s-sahabe 132-133; İbn Hacer, el-İsâbe 7/127.

6 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 1/156.

7 Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 7/305.

8 Müslim, imâre 16-17.

9 Tirmizî, menâkıb 16; el-Hâkim, el-Müstedrek  2/290.

10 Buhârî, fedâilü’l-ashab 5-7; Müslim, fedâilü’s-sahabe 29.

11 Müslim, salâtü’l-müsafirîn 294; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/112.

12 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/256; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/162, 183.

13 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/422.

14 Müslim, fezâilü’s-sahâbe 131; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/420, 421, 425.

15 Buhârî, fedâilü’l-ashab 9; Müslim, fedâlü’s-sahabe 34.

16 Buhârî, fedâilü’l-ashab 25, Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/204.

17 Taberî, Tarihü’l-ümem ve’l-mülûk  2/315; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-tarih 2/242.

18 Buhârî, fedâilü’l-ashab 17; Müslim, fedâilü’s-sahabe 63; İbn Hacer, el-İsâbe 1/49.



C. VAHİY BUUDLU NURANÎ FİRASETİN
SAHİBİ

Bir liderin, cemaati ve arkasındaki insanlar tarafından her yönüyle hüsnü
kabul görmesi ve onun güvenilir, itimat edilir bir insan hâline gelmesi; ferdî,
ailevî, içtimaî, iktisadî, siyasî, o topluma ait bütün problemleri çözmesine
bağlıdır. Bir lider, arkasındaki insanların böyle ferdî, ailevî, içtimaî
problemlerini çözdüğü ölçüde kabul görür ve onlar tarafından sevilir, sayılır,
omuzlara alınır, bayraklaştırılır ve ebedlere kadar ona sahip çıkılır. İşte Hz.
Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem), insanlık için bütün
problemleri çözen böyle bir liderdi…

Problemleri çözmede alternatif olarak, baskılara başvurabilir, çeşitli cezalar
verebilir, sürgüne gönderebilir, vatandaşlık haklarından mahrum edebilir,
ezebilir, zindanların kapılarını ardına kadar açabilir, işkencenin her çeşidini
tatbik edebilir, hafiye teşkilatınızı insanların arkasına takabilir, korkutma ve
devlet terörüyle bazı kimseleri baskı altına alabilirsiniz. Ama, bunlarla hiçbir
problemi kökünden halledemezsiniz. Halletmek şöyle dursun, değişik
komplikasyonlara ve toplum çapında depresyonlara sebebiyet verebilirsiniz.
Dolayısıyla da bu bir çözüm yolu değildir. Bazı kimseler bunu çözüm saysalar
bile, bu, yeni problemler doğuran bir çözüm yoludur. Hatta o, bir fasit daireye
girmek demektir; siz bir şeyi çözdük diye sevinirken bir sürü komplikasyonla
karşı karşıya kaldığınızın farkında bile değilsinizdir.

Fasit daire (yenilerin ifadesiyle kısır döngü), bir kere teşekkül etti mi artık
onu kıracağınız âna kadar, her kurtulma hamleniz sizi biraz daha batırır. Oysaki,
Hz. Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem), fasit dairelere girmeden,
baskı ve teröre eğilmeden, tedhişe sığınmadan, hapse müracaat etmeden,
insanların hür iradelerini nazar-ı itibara alarak ve onlara saygılı olmasını
bilerek bütün problemleri yağdan kıl çeker gibi halletmiştir. Başka harikulâde
hallerine bakmadan, mucizelerini nazar-ı itibara almadan, O’nun, sadece bu
yönüne dikkatli bakabilseniz, siz de “Muhammedün Resûlullah” diyeceksiniz.
Evet, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) başka değil, Allah’ın
Resûlü’dür.

Eğer O, Peygamber olmasaydı, bütün bu problemleri nasıl çözecekti? Oysa
ki O, durmadan problem üreten, en küçük meselede kavga çıkaran, fitneye açık,



üç-beş kuruş için birbirine düşen, vahşete, dalâlete, tuğyana, karanlığa, zulmete
boğulmuş bir cemaat içinde neş’et etti ve Allah (celle celâluhu) da, bu cemaati
irşad etme gibi ağır bir vazifeyi O’nun mübarek omuzlarına yükledi.

اًعِّدَص َتُم اًعِشاَخ  ُهَتْيَأَر  ٍَلبَج َل َىلَع  َنٰاْرُق  ْلا اَذٰھ  اَنْلَزْنَأ  َْول   âyetinin de anlattığı
gibi,1 Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) öyle bir mükellefiyetle
geldi ki bu mükellefiyet dağların başına konsaydı, dağlar toz duman olur,
giderdi; evet, mükellefiyeti o kadar ağırdı. Zira Allah (celle celâluhu) O’nu,
alabildiğine vahşi, alabildiğine bedevi, alabildiğine dalâlet içindeki bir
cematin irşadıyla tavzif etmişti. O da, bu toplum içinde ne kadar problem varsa
birer birer yakaladı, çözdü, halletti; onları da itminan ve huzura kavuşturdu.

Hem öyle bir huzur cemaati hâline getirdi ki, başkaları onları ancak ütopik
eserlerde okuyabilir ve görebilirdi. İşte Eflatun’un “Cumhuriyet”i, Thomas
Moore’nin “Ütopya”sı ve işte Campanella’nın “Güneş Devleti”… hepsi de
Allah Resûlü’nün yetiştirdiği o rüyalar cemaatini arama, bulma sevdasıyla
kaleme alınmış gibidir.

Onlar hayal ededursunlar, Allah Resûlü, hem de onların düşüncelerindeki
mahzurlu yanları aşarak asırlarca önce, pratikte bu cemaati yetiştirmiş ve daha
sonrakilere, gökteki yıldızlara denk bir örnek olarak takdim etmişti. Kim onlara
uyarsa, bir huzur insanı hâline gelecekti ve geldi de.. günümüzde bu gerçeği
bütün çıplaklığıyla görüyor ve sahabe devrinin olurluğuna, daha bir inanıyor ve
yeni aydınlık var oluşlar bekliyoruz.

Eğer o devrin insanının bütün problemleri, Allah Resûlü tarafından
halledilip çözülmeseydi, hiç o vahşet içinden, insanlığın iftihar tabloları
sayılan ashab çıkabilir miydi? Hiç şüphesiz hayır! Peki ama, Allah Resûlü bu
problemlerin hepsini kendi akıl ve zekâsıyla mı çözmüştü? İşte buna da
“Hayır!” diyor ve ilâve ediyoruz: Cenâb-ı Hak O’na, peygamberliğe ait fetanet
vermişti ki, vahiy buudlu bu nuranî fetanet sayesinde O, bütün problemleri
gayet rahatlıkla çözebiliyordu. Zaten, bu da O’nun peygamberliğinin
delillerinden biriydi ki mevzumuzun çıkış noktası da işte budur.

Şimdi de bu hususa ait birkaç misal arz etmeye çalışalım:

1. Hacerü’l-Esved İçin Hakemlik
O asırda, değişik problemlerden ötürü herkes O’na müracaat ederdi. Bir

gün, Kâbe’nin tamiri -ki O da bu tamirde çalışmıştı- Hacerü’l-Esved’i yerine
koyma meselesi, değişik kavim ve kabileler arasında, bir kızılkıyametin



nüvelerini taşıyordu.. bir iki gün içinde bu iş halledilmezse, mutlak bir harp
kaçınılmazdı. Yukarıda da, bir mesele münasebetiyle söylediğimiz gibi, Allah
Resûlü’nün, Hacerü’l-Esved’i yerine yerleştirmek suretiyle problemi çözmesi
ve bu meseleyi en güzel şekilde halletmesi böyle korkunç bir yangını
önleyivermişti. Hacerü’l-Esved’i yerine koymak için bir bez serip ortasına
Hacerü’l-Esved’i koydu.. sonra da kavim ve kabile liderlerini çağırarak
hepsine bu bezin bir ucundan tutmalarını teklif etti.. ardından da Hacerü’l-
Esved’i, yerine bizzat kendisi yerleştirdi.

Şimdi tafsilatına girmeyeceğimiz bu hâdisede, Allah Resûlü’nün, risaletten
evvel dahi, nasıl bir fetanete sahip olduğu apaçık meydandadır.

Zira O, hakem olarak O’na müracaat edilen meselelerde, yirmi-yirmi beş
yaşındayken (değil nübüvvet ile teyit edilip, değişik derinlikler kazandığı,
kazanıp nâmütenâhîliğe açıldığı ve Allah’ın (celle celâluhu) rahle-i tedrisi
önüne oturup her şeyi O’ndan aldığı dönem) vahye kapalı olduğu devrede dahi
ruhunun coşan ilhamlarıyla verdiği kararlarda kendini tanıyıp bilenlerin
sinesine öyle taht kurmuştu ki, Kureyş kâfirleri mescidin kapısından O’nun
içeriye girdiğini görünce sevinç çığlıklarıyla: “Bu Muhammedü’l-Emin! O’nun
hakemliğine razıyız.”2 demişlerdi. O gelmiş ve problemler çözülmüştü.

Evet O, hem de hiç düşünmeden, beklemeden, eline kalem almadan, şununla-
bununla görüşüp yol-yöntem araştırmadan, çok rahat ve yağdan kıl çeker gibi
halledivermişti. Bu O’nun için çok basitti, hiç kimse de buna itiraz etmemişti,
edemezlerdi de; çünkü onlar, O’nu hakem tayin etmişler, O da falsosuz,
fiyaskosuz ve herkesi hoşnut edecek şekilde hakemliğini yerine getirmişti.

O’nun hayatında geriye atılmış bir adım yoktu.. yoktu; zira O, Allah’tan
(celle celâluhu) gelenleri çok iyi anlayacak bir fetanete sahipti. O’ndaki bu
fetanet bir gül tomurcuğu gibi açılmış, açıldıkça rengârenk bir hâl almış ve
insanlığın problemli, tatminsiz, ekşi yüzüne tebessüm olarak aksetmiştir. O’na
ait büyüklük buudlu sırlar bitti dersiniz, oysa ki bitmemiştir, Yunus’un diliyle,
o tomurcuk içinde daha nice tomurcuklar vardır.

Evet, bütün hayat-ı seniyyeleri boyunca O’na daima müracaat edilmiş, O da
müracaat edenleri mahzun ve mükedder geriye çevirmemiş ve onların
problemlerini halletmiştir. İşin daha başında alabildiğine fitneye açık bu
cemaat devamlı problem üretiyor, O da teker teker bunları çözüyordu.

Hicret başlı başına bir problemdi.. harp-darp, sulh problemleri, menfaat-i



maddiye problemleri, ganimet problemleri... Eğer, O zât rahatlıkla bu işlerin
içinden sıyrılıp çıkmasaydı, bu problemlerin her biri, fıtraten müteheyyiç,
kavga ve cidalden zevk alan bu cemaatin her an kıran kırana birbirine girmesi
kaçınılmazdı.

2. Huneyn Ganimetlerinin Taksimi
Huneyn gazvesinde elde edilen ganimeti, Allah Resûlü, kalblerini İslâm’a

ısındırmak istediği bazı şahıslar arasında taksim etmişti. Bu, ensar gençleri
arasında bir dedikodu vesilesi oldu. Evet, bilhassa gençler, böyle bir taksimi
hazmedememiş ve: “Daha kanları kılıçlarımızdan akıyor; hâlbuki ganimet
onlara veriliyor.” demişlerdi. Ubade b. Samit de, Allah Resûlü’ne gelerek bu
durumu olduğu gibi haber vermişti. Allah Resûlü ona: “Sen ne
düşünüyorsun?” diye sorduğunda, o: “Ben de onlardan bir ferdim.” demişti.
Durum gayet kritikti. Derhal bir çare bulunmalıydı. Meselenin beklemeye hiç
de tahammülü yoktu.

Ve, Allah Resûlü, bu meseleyi de ışıklar saçan fetanetiyle gayet rahat bir
şekilde çözüvermişti. Nitekim, daha önce bu hâdiseyi nakletmiş ve
Efendimiz’in risaletine bir delil olduğunu hatırlatmıştık.. burada da aynı şeyleri
söylememiz mümkündür.

Allah Resûlü, sadece ensarı içine alan bir toplantı tertip etti. Bu toplantıya
ensardan başka kimse alınmadı. Ayrıca, bu toplantının yapılış keyfiyeti ve
toplantıda söylenen sözler ensar üzerinde öyle müspet bir tesir yapmıştı ki
Allah Resûlü: “İstemez misiniz, herkes evine koyun, keçi ve deveyle
dönerken, siz Resûlullah’la dönesiniz?” dediğinde, bütün ensar sevinçten
gözyaşlarını tutamamış ve ağlamıştı.3

O’nun bu korkunç müşkillerin altından rahatlıkla kalkması, bir kısım sırlı
mülâhazalara, değişik güç kaynaklarına havale edilmemelidir. Zira O, başka
değil, sadece bir nebiydi.

Burada, müsaadenizle bir hususu tekrar etmek istiyorum: O, fitneye, nifaka,
şikaka açık bir cemaat içinde zuhur etmişti.. toplum, problemli bir toplumdu ve
O’na her gün bir sürü çözümü zor problem geliyordu. O da bütün bunları,
Bernard Shaw’un da itiraf ettiği gibi ayağını ayağının üstüne atıp kahve içme
kolaylığı içinde bütün müşkilleri hallediyordu.. ve şu insafa açık olmayan bir
ruhun şu insaflı sözüne bakın: “İnsanlık, üst üste problemlerin yığıldığı şu
dönemde her zamankinden daha çok Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve



sellem) ihtiyacı var.”
Bernard Shaw, bu ifadeleriyle, Allah Resûlü’nün, bütün problemleri nasıl

rahatlıkla hallettiğine âdeta büyülenmiştir. O bu sözüyle bir hakikati itiraf
ediyordu. Bu kadarcık itirafının, onun gözünü açmasını çok arzu ederdim. Zira
benim Efendim’e karşı o kadar olsun kadirşinaslık hissi içinde bulunmuştu. Ebû
Talib için dahi aynı şeyi düşündüğümüze göre bu mülayemetin mazur
görüleceğini umarım.

3. Hicret Problemi
Hicret bir problemdir. Bir vak’a olarak günümüzde de hicretler

yaşanmaktadır. Devletin iki ayağının bir kaba nasıl sokulduğunu görüyorsunuz..
ben bu endişemi birçok sohbette arz ettim. Bunlar, dışta planlanan oyunların,
Türkiye’de sahnelendirilmeleridir. Yarın şarkta ayrı bir nifak kapısı, garpta
başka bir şikak kapısı, cenupta farklı bir infilak kapısı ve şimalde koca bir
iftirak kapısı açılabilir.. açılabilir; zira bir tarafta kâfir ve zalimler, diğer
tarafta Asya’nın münafıkları başımıza bin bir gaile açmak için hazır ve tetikte
bekliyorlar. Daha önce de, böyle zayıf bir noktamızı yakalamış, koskocaman bir
Devlet-i Âliye’yi hem de devletler muvazenesinde, muvazene unsuru bir
Devlet-i Âliye’yi, yerle bir etmişlerdi. Millet mânâ kökünde gelen cevheri son
olarak Çanakkale’de, İstiklâl Mücadelesinde kullanmasaydı, bugün bu millet
yoktu.. sadece bu millet değil İslâm Âlemi de yoktu. Zira bu milletin dışında
devletler ve milletler muvazenesini elinde tutan ikinci bir Müslüman millet
zaten olmamıştır.

Keza, bu millet olmasaydı muvazene adına da bizim ümidimiz olmayacaktı.
Ama, tarihten gelen o mânâ cevherleri ve kendisini ayakta tutan dinamikleri,
Çanakkale ve İstiklâl Mücadelesinde, bu şanlı şerefli son karakolun kahraman
kurmayları, fedaileri, hasbîleri, diğergâmları ve kudsîler ordusunun neferleri
kullanmasını bildiler; Cenâb-ı Hak da onlara, yeniden var olma imkânlarını
bahşetti. Varız, Allah’a (celle celâluhu) binlerce hamd ve sena olsun! Varız,
hem de farklı bir varlıkla varız! Sofya’da olmayacak şekilde, farklı bir varlıkla
varız! Bulgaristan’da bulunmayan farklı bir varlıkla varız! Türkistan’da,
Özbekistan’ta bulunmayan farklı bir varlıkla varız ve buralardaki mazlumlar,
mağdurlar, mahkûmlar için sırf bağırma-çağırma adına dahi olsa bir miting
tertip edebiliyor; inliyor, boşalıyor, haykırıyor.. bir şey yapmaya gücümüz
yeter veya yetmez, bütün hissiyatımızla gürlüyor ve onların içine inşirah



salıyoruz. İnşâallah onlar da bir gün boyunlarındaki zincirleri kıracaklar ve
başkalarının esiri olmaktan kurtulacaklardır! Zira Allah (celle celâluhu) َكْل ِتَو

ِساَّنلا َنــَْیب  اــَھ  ُلِواَدـُن ُماَّيْـَألا   buyurmaktadır.4 Bugün onlara ikbâl, yarın
başkalarına.. bugün tali’i idbâra dönmüş olanlar, çok yakın bir gelecekte
ikbâlin tebessümüyle karşı karşıya kalacaklar.

Evet, hicret başlı başına zor ve müşkil bir problem.. bir parantez cümlesi
içine sığıştırmaya çalıştığım bugünkü göç hâdisesi karşısında, düşünün ki, 55
milyon nüfusa sahip bir millet ve bu milleti idare edenler, şaşırmış kalmış ve
ne yapacaklarını bilemiyorlar. Hâlbuki, o gün yaşanan hicret, Medine’de
mevcut insanın nüfusuna denk bir oranda gerçekleşmişti. Ne var ki, Allah
Resûlü’nün o engin fetaneti sayesinde ne Habeşistan’a ne de Medine’ye hicret
edenler, maddî hiçbir sıkıntıya maruz kalmadan, muhaceretin dünyevî
sıkıntılarını rahatlıkla atlatmış olmanın yanında, büyük oluşumlar
gerçekleştirmişlerdi. Doğrusu cihan tarihinde hiçbir hicret ve göç, İki Cihan
Serveri’nin eliyle gerçekleştirilen bu hicretler kadar muvaffakiyetle
neticelenmemişti. Acaba Allah Resûlü, bu en büyük problemleri nasıl
halletmişti?

Şimdi isterseniz fazla tafsile kaçmadan mevzuu biraz daha açalım:
Medine küçük bir yerdi, ahalisi de ziraatçılıkla uğraşıyordu. Onun için

Medine çarşı ve pazarı tamamen yahudilerin eline geçmişti. Mekkeliler, gerçi
ticareti iyi bilirlerdi; fakat ellerindeki dar imkânlarla, Yahudinin karşısında
tutunmaları çok zordu. Nerede ve nasıl ticaret yapacaklardı.? Bütün mal
varlıklarını Mekke’de bırakmış, öyle gelmişlerdi. Hem hicret edenlerin sayısı
gün geçtikçe artıyor, nüfus durmadan ve hızla kabarıyordu. Her gün gelen bu
insanlar nerelere yerleştirilecek ve ne yiyip ne içeceklerdi? Medine halkı zaten
fakirdi.

İşte bütün bunlar, üst üste yığılmış problemlerdi ve hepsi de Allah
Resûlü’nden çözüm bekliyordu. Herkes O’na güvenle bakıyordu; O bu
problemleri bir çırpıda çözecek ve halledecekti.. ve neticede öyle de oldu.

Allah Resûlü, Medine’ye gelir gelmez, ensar ve muhacirîni birbiriyle kardeş
yaptı. Onların ruhlarına öyle bir kardeşlik üfledi ki, aralarında gerçekleştirilen
bu kardeşliği, nesebî kardeşlikten daha ileri görüyorlardı.. hatta bir aralık
aralarında verâset de cereyan etti!5 Evet bu öyle bir kardeşlik anlayışıydı ki
ensar her şeyini ikiye böldü ve bir bölümünü muhacir kardeşine verdi. Ve işte



bu esnada akıllara durgunluk verecek şu hâdiseye şahit oluyoruz:
Allah Resûlü, Sa’d b. Rebî ile Abdurrahman b. Avf’ı kardeş yapmıştı. Bu

kardeşlik o kadar içten ve derince idi ki, cihanda bir benzerini daha göstermek
mümkün değildir.

Sa’d b. Rebî (radıyallâhu anh) bir gün kardeşinin elinden tutar ve ona şöyle
der: “Kardeşim, siz her şeyinizi Mekke’de bırakıp öyle geldiniz. Şu anda sen
bekârsın, benim ise iki hanımım var. Allah (celle celâluhu) için söylüyorum:
Sen bu hanımlarıma bak! Hangisi hoşuna giderse, ben onu boşayayım, sen al!..”

Abdurrahman b. Avf (radıyallâhu anh), gözleri dolu dolu ona şu karşılığı
verir: “Kardeşim, Allah (celle celâluhu) hanımını sana mübarek etsin! Sen bana
çarşının yolunu göster, bu bana yeter.”

Bir müddet sonra, Abdurrahman b. Avf (radıyallâhu anh) evini geçindirecek
hâle gelir ve ilk işi de evlenmek olur.6 Bu da evlerine girip çıktığı insanların
hissiyatına karşı bir saygının ifadesi, apayrı bir ruh inceliği ve nezaket
örneğidir.

Bu kardeşliğin çözemeyeceği hiçbir problem yoktur. Bu derece birbirine
kenetlenmiş diğergâmlar aynı zamanda dünyanın fethine namzet en seçkin
insanlardır. Medine’de üfül üfül esen bu kardeşlik havası zamanla bütün
dünyanın demine-damarına işleyecektir...

a. İstiğna ve Civanmertlik Çatışması
Allah Resûlü tek başına oturuyordu. Bir ara kapı aralandı ve içeriye

muhacirînin ileri gelenleri girmeye başladı. Aralarında ensardan hiç kimse
yoktu ve manzara oldukça dikkat çekiciydi. Acaba niçin sadece muhacirden
insanlar gelmiş ve ensardan hiç kimseyi çağırmamışlardı? Müsaade istediler ve
Allah Resûlü’ne maruzatlarını şu şekilde arz ettiler:

“Yâ Resûlallah! Biz buraya Allah (celle celâluhu) için hicret edip geldik.
Bütün düşüncemiz Allah yolunda seninle beraber olmaktı. Hâlbuki ensar
kardeşlerimiz bize öyle bir alâka gösterdiler ki, korkarız, ahiretin sevabını
burada bitireceğiz. Kardeşlerimiz müsaade etsinler, artık biz, kendi bakım ve
görümümüzü kendimiz yapalım. Onların bize ayırdıkları payları kendilerine
iade edelim. Minnet altında kalıyor ve çok mahcup oluyoruz.”

Bunları söylerken de hepsi ağlıyordu. Allah Resûlü de gözyaşlarını
tutamamıştı. Belki de şu manzara gök sakinlerini de gözyaşına boğmuştu. Bu bir
cihetle, istiğna ile diğergâmlığın çarpışmasıydı. O güne kadar yeryüzünde, bu



kadar güzel bir kavga hiç görülmemişti.
Çünkü biraz sonra Allah Resûlü ensarı huzuruna çağırıp olanları anlatınca,

hepsi birden itiraz edecek ve bu istiğnaya karşı çıkacaklardı. Onlar için böyle
bir teklifi kabullenmek, vücutlarının yarıdan biçilmesine razı olmaktan
farksızdı. Zira onlar, kardeşleriyle öyle bütünleşmişlerdi ki, ayrılmaları âdeta
ölümdü. Biraz sonra hepsi de Resûlullah’ın huzurundaydı ama, ensar ağlıyor ve
muhacirler ağlıyordu. Aynı beldede oturmalarına ve günde beş defa -en
azından- mescitte beraber bulunmalarına rağmen, paylaştıkları odadan ve
sofradan ayrı kalmaları onlara giran geliyordu.

Evet, bir taraf, istiğnayı, diğer taraf da mürüvvet ve diğergâmlığı temsil
ediyordu. Taraflardan muhacirler söz alarak mealen: “Yâ Resûlallah! Biz Allah
(celle celâluhu) için hicret ettik ve Medine’ye geldik. Yurdumuzu, yuvamızı
Allah için terk ettik. Dinin i’lâsından başka bir şey düşünmedik; fakat bu ensar
kardeşlerimiz bize, çok fazlasıyla sahip çıktı ve civanmertçe davrandılar..
korkuyoruz, ahirete ait bütün kazançlarımızı yeyip bitirmekten.. Yâ Resûlallah,
ensar kardeşlerimize kabul ettiremedik, ne olur nâmımıza, lütfen onlara
söyleyiniz bıraksınlar bizi, kendi kendimize bir yerde kalalım, artık kendi
mahsüllerini bize getirmesinler, yemek pişirip önümüze koymasınlar, bize
bakımı, görümü düşünmesinler, bu minnet yeter artık!”

Çok duygulanmışlardı, çocuk gibi ağlıyorlardı. Allah Resûlü de duygulandı.
Ensar-ı kirama: “Muhacir kardeşleriniz diyorlar ki: ‘Bunlar bize çok
bakıyor, bizi mahçup ediyorlar, nerde kaldı Hakk’ın rızası, karşılığını
alacaksak yaptığımız şeylerin?’ ”

İşte Allah Resûlü onların ruhlarına bu kardeşliği böyle üflemiş, onları böyle
büyülemiş, böyle kaynaştırmış ve âdeta bal mumu gibi yoğurmuş ve
şekillendirmişti. Tıpkı bir ceset gibi olmuşlardı. Bu tarihî mülâkatta taraflar,
şöyle bir mutabakata vardılar: Muhacirler, ensarın tarlalarında ücretle
çalışacak, bahçelerini ücretle tımar edecek, böylece kendi kazançlarıyla
geçinecek, kendi evlerinde oturacak ve minnet altında kalmayacaklardı. Tabiî,
ensar-ı kiram da bağ ve bahçelerinde onları çalıştırmak suretiyle onlara yardım
elini uzatacak; onların ensarlığı, berikilerinin de muhacirliği devam edecekti.7

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’de tesis buyurduğu bu
kardeşlik şuuruyla evvelâ göç meselesini önemli bir ölçüde halledivermişti.

İkinci mesele ticaretti. Allah Resûlü gördü ki Medine’de ticarî hayata



Yahudi ve Hıristiyanlar hâkim.. bu sultayı aşmak için emir verdi ve
Müslümanların çarşı-pazarını ayrı bir yerde kurdurdu.8 Bundan böyle
Müslümanlar alışverişlerini kendi çarşılarında, kendi pazarlarında
yapacaklardı. Bu hem Müslümanların, ticaretin içine girerek güçlenmelerini
hem de onların kendi pazarlarını kurmalarını sağlayacaktı. Bu arada,
gayrimüslimlerin pazar hâkimiyetlerine de son verilecekti. Yeni bir pazar
kuruldu. Ve Müslümanlar birbirinden alışveriş yapmaya başladılar. Megâzî
yazarları, şunu naklediyorlar: “Çok az zaman sonra, Yahudi, Medine çarşı ve
pazarında ticaret yapamaz oldu.”

Evet, Müslüman pazarında artık Müslümanlarla kimse rekabet edemiyordu.
Zaten, Allah’ın istediği de bu idi. Müslüman tâbi olmayacak, dahîl
olmayacaktı...

Evet, bize başkaları emir verecek, başkaları evirip-çevirecek ve başkalarına
sığınacak, başkalarına dehalet edecek ve “Benim şu meselemi hallet!”
diyeceğiz; Allah (celle celâluhu), inananların böyle bir şahsiyetsizliğe
düşmesine razı olmaz. Mü’min kendi olmalı, kendi ayakları üzerinde durmalı,
kendi ayaklarıyla yürümeli, kendi elleriyle tutmalı, kendi gözleriyle görmeli,
kendi düşünceleriyle konuşmalıdır; kendi fikirlerine göre yaşamalı ve mutlaka
kendi orijinini muhafaza etmelidir. Medine’de Allah Resûlü de işte bunu tesis
etmiştir.

b. İlk Anayasa
Efendimiz Medine’ye teşrif eder etmez bir beyanname neşrediyor.9

Hukukçular, Allah Resûlü’nün Medine’ye gider gitmez, ayağının tozuyla
hazırladığı bu beyannameye “Allah Resûlü’nün Anayasası” diyorlar. Daha
sonra İnsan Hakları Beyannamesi’nde ve hatta bizde, Tanzimat Fermanı’nda
anlatılan şeylerin çoğu bu mukavelede mevcuttur.

Evet, Hıristiyan ve Yahudilere tanıdığı haklarla, Medineliler arasında
öylesine bir bütünleşme yolu buldu ki, onları kendine çekti ve ebedî hasmı olan
Bizanslılar’dan, Sasaniler’den ve Kureyş’den kopardı. Böylece uzun zaman
Yahudiler, Müslümanların sıyaneti, vesâyeti altında, huzur ve itminan içinde
yaşadılar. Medine döneminin büyük gailesi, meşhur münafık Abdullah b. Übey
İbn Selûl, Kureyş karşısında bu endişelerini şöyle dile getirir: “Bizim için
O’nun Medine’ye gelmesi, dinini neşretmesi bir tehlike değildir. Esas tehlike,
Hıristiyan ve Yahudileri putperestlik karşısında yanına almasıdır. Ve asıl sizi



tehdit edecek olan husus da budur.”
Sulha açık bir sistem ve anayasa, uzun zaman (bozulması bizden olmamak

üzere.. bozulacağı zamana kadar) onlar için de Müslümanlar için de bir vesile-
i huzur oldu. Yahudiler çok meselede Allah Resûlü’ne müracaat ediyor ve
O’nun hakemliğine sığınıyorlardı.

Evet, hadis kitapları, onların hırsızlık mevzuunda, kısas mevzuunda, zina
mevzuunda Allah Resûlü’ne müracaat ettiklerini gösteriyor. Bundan da
anlıyoruz ki, onların kendi meseleleri kendilerine bırakıldığı hâlde, Müslümanı
daha âdil, daha kabiliyetli bildiklerinden -hele bu Allah Resûlü olursa- her
meselede hakemliğimize müracaat ediyorlardı. Gelecekte topyekün insanlığın
mercii olacak kudsî kaynak, daha o günlerde, bu merciiyyetini hissettirmeye
başlamıştı.

Evet işte böylece, bir el darbesiyle hicret meselesi de hallediliyor ve
Müslümanlar hür, huzur içinde dünyaya açılma yollarını araştırıyorlardı.

4. Harp Problemi
Harp ve hezimetler problemi vardı. Evet, harpler, darpler, zaferler, sulhlar

problemi.. (1974 senesinde Kıbrıs’ta bir çıkartma yaptık ve henüz onunla
alâkalı problemleri halledemedik. Ben orada düşmanla göğüs göğüse dövüşen
Mehmetçik’in alnından öperim; onun kahramanlığını hafife almak istemiyorum.
Fakat, görüyorsunuz halledemiyoruz. Hz. Muaviye döneminde Kıbrıs, âdeta bir
ikindi sonu aceleciliğiyle fethedilmişti. Müslümanlar ellerini-kollarını sallaya
sallaya bir taraftan vurup öbür taraftan çıkmış ve arkada hiçbir problem de
bırakmamışlardı. Ama, bakın, durum bugün çok farklı. Kıbrıs meselesini
sadece bir misal olması açısından arz ettim. Yoksa asıl maksadım, problem
çözmenin; hele harbe, sulhe dair problemleri çözmenin zorluğuna işaret etmekti.
Balkan Harbi geçeli şu kadar sene oldu. Daha bize ait meseleleri
halledememişizdir...)

Allah Resûlü de harp ve darp gördü! Evet, evvelâ kavim ve kabilesiyle,
ardından Medine ve civarındaki Yahudiyle.. daha sonra da Bizans ve Sasani
gibi imparatorluklarla yaka-paça oldu. O’nun etrafı düşmanlarla doluydu ve bu
düşmanlar, durmadan problem üretiyordu. Fakat O, her defasında yağdan kıl
çeker gibi bunların içinden sıyrılıp çıkabiliyordu.

a. Uhud’daki Taktik



Bedr’in zaferini değil.. Hendek’deki tabyeyi değil.. Mute kahramanlarının
yazdığı destanı değil, Yermuk şehsuvarlarının mücadelesini de değil; bir
bakıma hezimet sayabileceğimiz Uhud’la gelen meseleleri arz edecek ve O’nun,
bu meseledeki dikkat, teemmül ve isabetli kararlarına bir iki cümleyle işarette
bulunacağım!

Uhud, İslâm saflarında, ilk defa çatlakların başgösterdiği bir muharebedir.
Ben, hakikî bir Müslümana, mağlup oldu demekten Allah’a (celle celâluhu)
sığınırım. Hezimete uğradı da demem.

Evvelâ, Allah’ın (celle celâluhu) bir takdiri vardı orada, çünkü
Müslümanların karşısında Halid gibi, Amr İbn Âs gibi askerî ve siyasî dâhiler
vardı. İstikbalde bunlar nice düşman ordularını ters yüz edeceklerdi. Gerçi o
gün için müşriklerin safında bulunma bahtsızlığını paylaşıyorlardı. Ama, bunlar
istikbalin sahabileriydi. Evet, istikbalin sahabileri hâlin sahabilerine galebe
çalmışlardı.

İkinci mesele; okçular Allah Resûlü’nün o mevzuda tayin ve tespit buyurduğu
stratejiye uygun hareket etmemişlerdi. Hatta, bazılarının içlerinde hafif ganimet
arzusu da belirmişti ve maksadın aksiyle mukabele görmüşlerdi. Vâkıa, O’nun
şanlı, şerefli ashabının kritiğini yapmak bize düşmez ama, yine de büyüklerin
diyebileceği şeyler vardı. Bir kere onlar, mukarrabînden olmakla
şereflendirilmişlerdi.. mukarrabînin ise, kendine göre bir alışveriş seviyesi
vardı.

Demek istiyorum ki, melek-misal bu insanlar, kendilerine yakışır tavrın
gereklerine göre muameleye tâbi tutuluyorlardı. Yoksa bizim hasenatımız
onların seyyiatı olduğunda şüphe yoktu.. evet, eğer onların o gün yaptıklarını
biz yapsaydık, içtihadın hep sevaba açık iklimi itibarıyla sevap bile kazanmış
olabilirdik. Fakat, onlar gibi hasbî, diğergâm, Allah Resûlü’nün elini sıkmış,
dünya ve mâsivâyı terke yemin etmiş ve mukarrabîn meleklerini geride bırakan
bu insanlar kendi ölçüleri içinde “kurbet”e gölge düşürdüklerinden hezimet
görünümlü, hezimet gölgeli bir akıbete maruz kalmışlardı.

Ne olmuştu? Birkaç yüz insandan, ismini bilebildiğimiz 70 mü’min şehit
olmuştu.10 Bir o kadar da yaralanmış ve hareket edemeyecek hâle gelmişti.
Müşrikler son bir darbe daha indirebilirlerdi ama, Müslümanların Uhud dağına
sığındıklarını ve seslerinin gür çıktığını görünce yeniden riske girmemek için
meydanı hemen terk ettiler. İlâhî inayet olarak nasıl göründüler ve orada nasıl



gürül gürül davrandılarsa, hezimet kuşağında zafere erdi ve kâfirlerin kalbine
ürperten bir korku saldılar. Onlar da başlarına iş açmamak için çekilip
gittiler.11

Daha sonra kendi aralarında: “Gidelim!” dediler, “Hazır ezmişken, -
Romalılar’ın Kartaca’ya yaptıkları gibi- bir güzel Medine’yi onların başına
yıkalım, bir tek fert kalmasın, işlerini bitirelim. Bir kişi bile kalsa çoğalırlar,
ileride başımıza dert olurlar.” Allah Resûlü, buna muttali oldu ve hemen şu
fermanı verdi: “Dün Uhud’da bizimle beraber mecruh, yaralı ve sıhhatli kim
varsa, yarın falan yerde toplansın, düşmanı takibe çıkıyoruz.”

Bir gün önce sıkılmış ve Uhud’un eteğine çekilmiş bu insanlar, bugün yeni
bir hamle yapacaklardı ve bu yaralıların, mecruhların hamlesiydi.12 Zira böyle
bir kuvve-i mâneviye gösterilmeliydi ki, aşağıda arz edeceğimiz inkisarlar
giderilebilsin.

Bu inkisarların birincisi, mü’minlerin kuvve-i mâneviyesi kırılmıştı..
ikincisi, her taraftan kâfirlerin iştihası kabarmaya başlamıştı.. üçüncüsü,
münafıklar yaygarayı basıyor ve mü’minlerin kuvve-i mâneviyelerini
sarsıyorlardı. Müşriklerin de dedikleri gibi, “Üzerlerine yürüyelim bunların
işini bütünüyle bitirelim.” düşüncesi sağda solda konuşulmaya başlamıştı.
Böylece, Müslümanların başına öyle korkunç bir problem açılmıştı ki, eğer Hz.
Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) fetaneti olmasaydı, bu problemin
altından kalkmak mümkün değildi.

Evet, o gün Müslümanlar, Çanakkale’de Mehmetçiğin döküldüğü gibi
dökülmüştü. Dökülmüştü ama, derlenip-toparlanmasını ve mukadder bir
hezimeti -Allah’ın inayetiyle- zafere çevirmesini bilmişti.

Evet, bu topluluğa, Allah Resûlü; “Toplanın!” der demez hemen toplanmaya
başlamış ve yeni bir taarruza geçmişlerdi. Kimisinin kolu, kimisinin ayağı
kopmuş.. kimisinin yürüyecek dermanı kalmamış ama, çadırından çıkan,
toplantı yerine doğru koşuyordu. Allah Resûlü’nün diriltici nefesi, âdeta onlara
yeniden can getirmiş ve hepsi Allah Resûlü’nün davetine icabet yarışına
girmişti. Bûsîrî’nin dediği gibi:

ِمَِمّرلا َسِراَد  ىَعْدُي  َنیِح  ُهُمْسا  َایَْحأ  اًَمظِع ُهُتَايٰا  ُهَرْدَق  ْتَبَسَان  َْول 
“Eğer O’nun getirdiği mucizeler, kendi kıymetine uygun olsaydı, mübarek

adı, mezardaki ölmüş, çürümüş kemikler üzerine okunduğunda ölüler dahi
dirilirdi.”



Evet dirilirdi. Ve işte Uhud’da O’nun adını duyanlar bir bir diriliyordu.
Şimdi hâdiseyi mealen bir sahabiden dinleyelim:
“Arkadaşımız vardı ki, ayakta yürüyecek hâli yoktu, onu da omuzumuzda

taşıyorduk: ‘Alın beni de taşıyın; Resûlullah’ın ‘Yürüyün!’ dediği cephede
bulunmak, savaşamasam, ok atamasam bile, elimde mızrağım orada bulunmak
isterim.. alın beni sırtınıza ve götürün, götürebildiğiniz yere kadar. Yıkılırsam
orada yıkılayım.’” diyordu. Bazısı bazısını sırtında taşıyor ve bazısı düşüp
bayılıyordu. Bazısını belki sedyelerle götürüyorlardı.. bazısını da daha başka
şekilde…13 Ve derken “Hamra-i Esed” vadisine ulaştılar. Kureyş’in,
Müslümanların yanan ocaklarının dumanını görebilecekleri bir yerdi burası.
Toz-duman içinde ve bin bir velvele ile oraya gittiklerinde, Kureyş, dün öldü
zannettikleri insanları, yeniden, kabirden çıkmış gibi karşılarında görünce
donakaldılar.. ve “Başımıza iş açmayalım. Bizim için şimdi kurtuluş Mekke’ye
kaçmaktadır.” diyerek evlerine döndüler.14

Dikkat buyurursanız; harple gelen bunca problemi bir hamlede, bir nefhada
ve komplikasyonsuz bir el darbesiyle birden hallediverdi. Kur’ân-ı Kerim bu
nazik durumu şöyle hikâye eder:

ًاناَمِيإ  ْمُھَداَزَف  ْمُھْوَشْخاَف  ْمَُكل  اوُعَمَج  ْدَق  َساَّنلا  َِّنإ  ُساَّنلا  ُمَُھل  َلاَق  َنيِذََّلا 

ُلِیكَوْلا َمْعِنَو  ّللا  ُهٰ اَنُبْسَح  اوُلاَقَو 

“Bazı insanlar onlara: ‘Düşmanınız olan kimseler size karşı bir ordu
terkip ettiler, onlardan korkun!’ dediler. Bu onların imanını artırdı da:
‘Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.’ dediler.”15

Evet, Kureyş, her şeyini bırakıp kaçmış.. Müslümanlar dünkü sarsıntılarını
zaferle taçlamış.. ve sonra da, Allah’ın (celle celâluhu) lütfuyla, hiçbir zarar
almadan geriye dönmüşlerdi.

Bir kısım siyer ve meğâzî yazarları Uhud’u bizim hesabımıza bir hezimet
olarak kaydederler. Evet, Uhud’un eğer bir hezimet yanı varsa o da önce Resûl-
i Ekrem’i dinlemeyip sonra da Uhud’un bağrında şehadet kanıyla yıkanarak
ahirete tertemiz giden sahabenin bir kısmına aittir. Aslında Uhud’un bir zafer
yanı vardır ki, -bence, önemle üzerinde durulması gerekli olan da budur- işte o
da problem çözen Hz. Muhammed Mustafa’ya (sallallâhu aleyhi ve sellem)
aittir.

Evet, önemli olan şey, hezimetin zafere dönüştürülmesidir. Hani, Türk



Milleti için batının söylediği bir söz var ki: “Her milletin müdafaadan ümidinin
kesildiği yerde bu milletin taarruzu başlar.” derler. Aslında bu söz, hakikî
Müslümanlar için söylenmiş ve her zaman geçerliliğini koruyan bir sözdür. Her
milletin müdafaadan ümidinin kesildiği yerde Hz. Muhammed’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) taarruzu başlıyor ve taarruz, üst üste birikmiş problemleri
bertaraf ediyor; mü’minlerin kalbine iman ve ümit saçıyor, münafıkları da
yeniden yeise gark ediyordu. İştihası kabaranların iştahlarını kursaklarında
bırakıyor, kırık gönülleri ümitle şahlandırıyor ve evet, işte bir kere daha
Müslümanlar zaferyâb olarak Medine’ye dönüyorlardı. Müşkilküşâ, problem
çözen Hz. Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) için ne dersiniz
bunları duyduktan sonra? Elbette “Muhammedün Resûlullah” diyeceksiniz...

b. Meşveret
Allah Resûlü, karşılaştığı problemlerin bazılarını da meşveretle çözüyordu.

Aslında O, meşveretle, önemli bir esası temellendirmek istiyordu. Kendisi
meşverete muhtaç değildi; fakat kendisinden sonra İslâm âlemini temsil edecek
kimseler her zaman meşverete ihtiyaç duyacaklardı. Evet, kendisi ilâhî te’yidat
ile müeyyed bir insandı. Cenâb-ı Hak, hiçbir meselede O’nu yalnız
bırakmamıştı. Karnı ağrısa, melek gelir bir deva ilham eder, dişi ağrısa, Cibril
(aleyhisselâm) hemen dermanını fısıldardı. O, melekût âlemiyle böyle iç içe
yaşıyordu, ancak O, meşverete de çok ehemmiyet veriyordu. Bu da O’nun
fetanetinin ayrı bir yönü, ayrı bir buuduydu.

Kendisinden asırlar sonra “şûrâ” devlet idarelerinde kaçınılmaz bir sistem
hâline getirilecekti ve getirildi de. İslâmî idare, şûrâya açık olduğundan dolayı,
o müthiş vüs’ati, esnekliği ve çağları kucaklama evrenselliğiyle, birbirinden
farklı bütün devirleri aştı ve geldi günümüze ulaştı.

ba. Meşveretten Bir Kesit
İşte bazı misaller:
1. O, hemen herkesin düşüncesine başvuruyor, herkesin fikrini alıyor ve

“şûrâ” düşüncesini toplum hayatına hâkim kılmak istiyordu. O, Hz. Ali
(radıyallâhu anh) ile istişare etmişti. Gerçi Hz. Ali: “Perde-i gayb açılsa
yakînim artmayacak.” diyen insandı. Ama yine de Allah Resûlü’nün ders
halkasında bir çocuktu. Ve işte Allah Resûlü, bu yaştaki Ali ile meşverette
bulunuyordu...16

Münafıklar, Hz. Âişe Validemiz’e (radıyallâhu anhâ) iftirada bulunmuşlardı,



evet o iffeti âyetle sabit anamıza en iğrenç iftirayı yapmışlardı ki, buna “İfk
Hâdisesi” yani “iftira vak’ası” denir. Bu çok yönlü hâdise, tarihe böyle
geçmiştir.

Gerçi Allah Resûlü, vahyin bu işi halledeceğine kat’iyen inanıyordu ve Hz.
Âişe hakkında da en küçük endişesi yoktu ama, yine de teker teker ashabıyla
istişarede bulunmakta maslahat görüyordu. Zira, istişare daima kazandırır,
hiçbir zaman kaybettirmez. Ve zaten O da, hep kazandırmak için gelmişti.

Bu münasebetle, bir zayıf rivayetle şu hâdiseyi naklederler: Allah Resûlü,
Hz. Ömer’i çağırır ve Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) hakkındaki fikrini sorar.
Ömer cevap verir: “Yâ Resûlallah! Âişe kat’iyen pâk ve temizdir.. ona iftira
atılmıştır.” Allah Resûlü, nereden bildiğini sorunca da şu cevabı verir: “Ey
Allah’ın Resûlü, sen bir gün namaz kılıyordun. Sonradan öğreniyoruz, haberin
olmadan takunyanın bir kenarına biraz pislik sıçramış.. ve sen bu vaziyette
namaza durunca, hemen Cibril (aleyhisselâm) gelip durumu sana haber veriyor
ve ‘Takunyalarını çıkar!’ diyor. Şimdi, senin takunyana sıçramış küçük bir
pisliği Cenâb-ı Hak, sana haber verir, seni ondan temizler de -hâşâ- böyle bir
cürüm işleyen kadını sana hiç mahrem eder mi? Hayır, yâ Resûlallah!
Muhakkak Cibril (aleyhisselâm) gelecek ve Âişe’nin ne derece afif bir kadın
olduğunu sana haber verecektir.”

Evet Allah Resûlü: َرا َشَتْـسا ِنَم  َمَِدن  اَم   “İstişare eden pişman olmaz.”17

demiş, Ömer’le de istişare etmişti. Böyle bir istişare O’na bir şey
kaybettirmezdi.. ettirmedi de. Kendisine bir şey kaybettirmediği gibi Ömer’i de
yeniden bir kere daha kazandırıyordu. Evet, Allah Resûlü kendi çömezleri ile
istişare ediyor ve onların fikirlerine müracaatta bulunuyordu. Tabiî ki kazanan
yine kendileriyle istişare ettiği insanlar oluyordu; çünkü Allah Resûlü bu
hâliyle de yine onlara bir ahlâk dersi veriyordu. Zaten bizzat kendisi: “İstişare
eden hüsrana uğramaz.” buyurmuyor mu?

2. Bedir’e çıkılacağı zaman da hem ensar hem de muhacirlerle ayrı ayrı
istişare etmiş ve onların görüşlerini almıştı... Muhacirler adına konuşan
Mikdad o gün nasıl da yiğitçe konuşmuştu: “Sen atını sür, Berk-i Gımad’a
kadar; arkandayız ve bizden bir fert dahi geri kalmayacaktır.” Ancak Allah
Resûlü, o âna kadar hissiyatlarını tam ortaya dökmeyen ensarın da ne
düşündüklerini öğrenmek istiyordu. Sezgisi kuvvetli Sa’d b. Muaz (radıyallâhu
anh) hemen ortaya atıldı. “Yâ Resûlallah! Herhâlde bizi düşünüyor ve bizden
de bir cevap bekliyorsun. Cevabımız hazırdır. İşte malımız, işte canımız.. hepsi



senin yolunda fedadır. İstediğini, istediğin kadar al, dağıt. Ve istediğin kadar
can, senin yoluna ölmeye can atmaktadır.”18

Meşveret ediyor ve ittifak ruh hâletini ortaya çıkarıyor. Ensar ve muhacirîn
bir noktada ittifaka varıp, ölüme azmetmişlerdir. Evet, karşılarında küme küme
o gözü dönmüş düşman, gayızla kılıçlarını, kamalarını biledikleri, oklarını
zağladıkları, yaylarını gerdikleri bir dönemde yapılacak şey işte budur.
Resûlullah, Hakk’ın, hakikatın, İslâm haysiyetinin, İslâm milletinin müdafaası
adına gerilmiş bir yay gibi düşmanlarına saldıracaktır; bu esnada meşveret
ediyor.. ve meşverette yüce düşüncesini en geniş zemine yayıyor; en sağlam
blokaja oturtuyor ve herkesin sahabet ve heyecanına emanet ediyordu.

Zaten, O’nun esas nokta-i nazarı bu idi. Allah (celle celâluhu) çoktan O’na
yolunu göstermişti. O, Allah’ın (celle celâluhu) irşadına rağmen,
arkasındakilerin fikrini alıp beraber bulunacağı o önemli çizgide, aynı duygu,
aynı düşünceyi paylaşma adına, onlarla bu meseleyi istişare ediyordu. Gerçi
onlar, O’nun her teklifine inkıyat edeceklerdi; zira O’na söz vermişlerdi.. ve bu
söz iman demekti ki; O, bir gün Ka’b İbn Mâlik’in yakasından tutacak, tatlıca
sarsacak ve şöyle diyecekti: “Sen Akabe’de söz vermedin mi? Acı tatlı
yanımda olacağına, geceler bizi takip etse veya önümüzde gündüzler olsa
benden ayrılmayacağına söz vermedin mi?”19 Söz verdiler; ölüme atıldılar.
Kendi düşünceleriydi. Kendi fikirleriyle böyle bir hesaplaşmaya geldiler ve
hesaplaşacaklardı.

Meşveretle Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), önemli bir davayı
âleme mâl ediyordu. Herkes, bir tabut taşır gibi onu taşımaya koşuyor ve gücü
yettiğince o cevher hazinesine omuz veriyordu. Evet, herkes ona sahip
çıkıyordu ve onu taşımayı hayatının gayesi biliyor ve “Bu yolda şehadet bizim
için en tatlı idealdir.” diyordu.

bb. İç İçe Meşveretten Levhalar
1. Muharebe yeri mevzuunda gelip bir noktada ârâm eyledi. O, yeri baştan

keşfetmiş ve kuyuların başını çoktan gözüne kestirmişti. Nerede, hangi tepeyi
tutacağına, karşısına hınçla gelen düşmanı nerede kıstıracağına çoktan karar
vermişti. Fakat orada yine meseleyi müzakereye arz etti.

Sahabe arasında, adı çok da meşhur olmayan Hz. Hubab b. Münzir
(radıyallâhu anh) ayağa kalktı ve şöyle dedi: “Yâ Resûlallah! Buraya
yerleşmen vahiy ile midir? Eğer vahiy ile ise, biz ne bir adım geri ne de bir



adım ileri atamayız. Yoksa, bu sizin strateji ve harp adına kendi görüşünüz
müdür?”

Allah Resûlü: “Kendi görüşümdür.”  cevabını verince, Hubab b. Münzir
(radıyallâhu anh) sözüne şöyle devam etti: “Yâ Resûlallah, biz kuyuların
bulunduğu yeri tutalım. Diğer kuyuların hepsini de dolduralım. Düşmanı susuz
bırakalım. Siz de ordugâhınızı kuyunun başına kurun ve sizi tam ortamıza
alalım.”20

2. Selman (radıyallâhu anh), İranlı bir köledir. Önce Mecûsî, sonra
Hıristiyan, daha sonra da Müslüman olan bir köle. Müslüman olduğu zaman
hiçbir şeyi ve hiçbir kimsesi yoktu. O her şeyini Müslümanlığına borçludur ve
bu durumunu en güzel şekilde vecizelendiren de yine kendi olmuştur. Bir gün
kendisine kim olduğu sorulur: “Selman b. İslâm.” buyurur.21 Evet o, gerçek
nesebini bulmuştur; İslâm’ın oğlu Selman.

Ahzâb denilen Hendek Savaşı’nda, Allah Resûlü yine ashabıyla istişare
eder. Herkes bir şeyler söyler ve sonunda söz Selman’a gelir. Selman
görüşlerini şöyle dile getirir: “Yâ Resûlallah, bizim memleketimizde bir âdet
vardı; düşman taarruz edecek olursa, biz şehrin etrafına hendek kazar öyle
müdafaada bulunurduk. Eğer uygunsa Medine’nin etrafına hendek kazalım ve
düşmanın hücumuna öyle mâni olalım.”

Ve bu görüş Allah Resûlü tarafından kabul görür.. sadece kabul görmekle de
kalmaz, kendisi de bizzat hendek kazanların arasında bulunur ve onları
coşturur.22

3. O, sadece erkeklerle değil, aynı zamanda hanımlarla da istişare ederdi.
Nitekim Hudeybiye’de hanımıyla istişare etmiş ve hanımının dediğini yapmakta
da hiçbir beis görmemişti.23

O, hayatında hep böyle davranmış ve meşveretlerle aşılmaz gibi görülen
problemleri aşmıştır ki, biz devlet hayatımızda meşveretin ne denli önem
kazandığını ancak şimdilerde anlayabiliyoruz. Meşveretsiz, müstebit idareciler
arkada binler fiyasko bırakıp öyle gitmişlerdir. Fikre, düşünceye, akla karşı en
büyük hürmet ve en büyük saygıyı telkin etmiştir. Zira aklın bir hikmet-i
vücudu, dolayısıyla da muhakemenin, insan düşüncesinin mevcudiyetinin de bir
hikmeti vardır. Vahiyle beslenen şahıslarda, vahye müesses davalarda bile
bunlara müracaat edilir ve bunlar onu yorumlamada önemli vazifeler görürler.
Nitekim, aklı, muhakemesi olmayanın mükellef olmayacağı da dinimizde bir



esas kabul edilmiştir.

c. Teklifler ve Tatbik
Efendimiz’e ait ayrı bir derinlik de, O’ndaki nazar ve kadem vahdetidir.

Gözü nereye ulaşmışsa, nazarı nereye varmışsa, ayağını oraya basabilmiş ve
ortaya attığı düşünceleri hemen tatbik edebilmiştir. Bu itibarla, Allah
Resûlü’ne tâbi olanlar, her zaman O’nun dediklerini tatbike koyabilmiş,
tereddüt, hayret ve şaşkınlığa düşmemişlerdir.

ca. Plan İnsanı
Plan, günümüzde en önemli meselelerden biri hâline gelmiştir. Devletler,

milletler onu, kalkınmada önemli bir esas kabul ederek her şeyde “plan”
diyorlar. Bizdeki Devlet Planlama Teşkilatı da bunun için kurulmuştur. Yoksa,
ne büyüme olur ne de dengeli kalkınma.. evet, toplumun nabzı yapılan planlarda
atar. Plan, bir yönüyle de cemiyet bünyesini kontrolde tutabilmenin bir ön şartı
gibidir. Allah Resûlü’nün ne bilgisayarı ne de planlama teşkilatı vardı. O
ânında isabetli kararlar verir ve sonra da işin üzerine yürürdü. Hem öyle
meselelerde kararlar verirdi ki, onlar yüz senelik, iki yüz senelik, üç yüz
senelik, dört yüz senelik, bin dört yüz senelik, iki bin senelik meselelerdi ve bu
meselelerin hiçbirisinde O, arkada herhangi bir problem bırakmazdı. Yani
kendisinden sonra, hiç kimse O’nun dediğinin aksine bir şey dememişti. Ve
diyememişti. Oysaki daha evvel değişik bir zaviyeden arz ettiğim gibi, O’nun
tebliğ gibi bir meselesi vardı. Bu mevzuda öyle adım atmalı idi ki, bir milim
dahi olsa geriye dönmesi ve geriye çekilmesi olmamalıydı.

Ve işte çizgi çizgi O’nun hizmet hayatı:
Mekke’de, bir örümcek sabrı, bir mercan ızdırabı içinde sürekli bekleyiş.. iş

başında bekleyiş.. suların derinleşince durgunlaşması gibi “sessiz aksiyon”
diyebileceğimiz bir görünüm içinde olma. Bu dönemde, sağa-sola hicret emri;
zayıf ve mukavemetsizlerin, belki seralarda korunmaya alınmasının
yanıbaşında, kuvvet dengesinin olmadığı bir dönemde, tahrik edici görünümü
dağıtma, endişelere meydan verecek derinlikleri sığlaştırma ve sese-gürültüye
sebebiyet vermesin diye bir hava boşaltma ameliyesidir.

Medine’de ise, hizmetimizin şekli, vazifemizin gerekleri, gücümüz, karşı
tarafın gücü nazar-ı itibara alınarak daha farklı bir yol takip edilmiştir.
Aslında, Mekke-Medine ve daha sonraki dönemlerde karşılaştığımız strateji
farklılığı; büyüme, oluşum değişikliğine uğrama vetiresinin (süreç) tabiatının



icabıydı. Kendi şartları icabı Mekke’de öyle hareket edilmeli, Medine’de de
böyle hareket edilmeliydi.. eğer Allah Resûlü, Mekke’de de Medine’de
davrandığı gibi davransaydı, nakîseden münezzeh o en büyük plan ve strateji
insanı için bu, büyük bir eksiklik olurdu. Aman Allahım! Mükemmil ve
mütemmim eksikliği, bu ne büyük garabet!.. Evet, Allah (celle celâluhu), O’nu
falso yapsın diye değil, isabetli karar versin ve insanlığı şaşkınlıktan kurtarsın
diye göndermişti.

cb. Geri Adım Atmadı
Evet, Medine’de Allah Resûlü, değişik bir yol tutup gitmişti.. ve öyle olması

da icap ediyordu. Her attığı adım bir sonraki adımın mukaddimesi, tabiî ondan
sonraki adım da onun neticesi oluyordu. O, hayatında attığı adımların
hiçbirinde geriye dönmemiştir. Evet, Uhud gibi hezimetten dahi zafer çıkaran
Hz. Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem), nasıl geriye adım atar
ki? Atmamış ve izleri ile hep “Muhammedün Resûlullah” yazmıştır. O’nun
hicret mevzuundaki tavrı, davranışı bunun canlı misalidir. Habeşistan hicreti
de, Medine hicreti de birer ihtida çağının, bir fütûhat döneminin sırlı kapısı
olmuşlardır.
1 Haşr sûresi, 59/21.

2 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/425; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 2/19.

3 Buhârî, meğâzî 56; Müslim, zekât 132-140; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 5/177.

4 Âl-i İmrân sûresi, 3/140.

5 Buhârî, ferâiz 16; Ebû Dâvûd, ferâiz 16.

6 Buhârî, menâkıbü’l-ensar 3; Tirmizî, birr 22.

7 Buhârî, hibe 35; menâkıbü’l-ensar 3; Müslim, cihad 70.

8 İbn Mâce, ticârât 40; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 19/264.

9 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 3/31-35.

10 Buhârî, meğâzî 26; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/30.

11 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 4/43.

12 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 4/48-49.

13 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 4/52.

14 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 4/54-55.

15 Âl-i İmrân sûresi, 3/173.

16 Buhârî, meğâzî 34; Müslim, tevbe 56.

17 Taberânî, el-Mu’cemü’s-sağîr 2/175.

18 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 3/161-162; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 3/262-264.



19 Buhârî, meğâzî 79; Müslim, tevbe 53.

20 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 3/167-168; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 3/267.

21 Nevevî, Tehzîbü’l-Esmâ s.218.

22 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 4/172-182; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/66; İbn Kesîr, el-
Bidâye ve’n-nihâye 4/95.

23 Buhârî, şurût 15; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/330.



D. GÜNÜMÜZÜN MUHTEMEL
PROBLEMİ: IRK MESELESİ

Allah Resûlü’nün o gün hallettiği nice problemler var ki bugün henüz
halledilmiş sayılmazlar. Gelecek ve daha uzak gelecektekiler ise, bütün bütün
bir problem yumağı. Meselâ; uzak bir gelecekte, insanlığın başına musallat
olacak en büyük gailelerden biri zenci-beyaz kavgasıdır. Şu anda gergin bir yay
üzerinde duran bir ok gibi, vakt-i merhununu bekleyen bu büyük problem, onu
sezenlerin, daha şimdiden korkulu rüyası olmuştur.

Neden mi? Çünkü 21. asra girerken bile zenci, hâlâ insan yerine konulmuyor.
Güney Afrika’da renginden dolayı insanlar mahkûm ediliyor. Amerika’da
zenciler hiçbir mühim mevkie getirilmiyor. Fransa ve Almanya’da zenciler
tartaklanıyor ve haysiyetleriyle oynanıyor. Hâlbuki Allah Resûlü, o
yumuşaklardan yumuşak mesajıyla bu işin üzerine yürümüş ve onu çözmüştür.
Evet, O’nun getirdiği prensiplere göre insanlar bir tarağın dişleri gibidir.1

Arab’ın Acem’e, Acem’in Arab’a hiçbir üstünlüğü yoktur.2 Başa geçen Habeşli
bir köle bile olsa ona itaat edilecektir.3

Efendimiz, değişik beyannamelerin tumturaklı ifadelerine karşılık, bu hususa
öyle bir işlerlik kazandırmıştı ki, siyahî köle Bilâl (radıyallâhu anh), bir efendi
kabul ediliyor ve halife Ömer (radıyallâhu anh) şöyle diyordu: “Ebû Bekir
(radıyallâhu anh) bizim efendimizdir. Efendimiz olan Bilâl’i de o azat
etmiştir.”4

Zeyd b. Hârise (radıyallâhu anh) de bir siyahî idi. Allah Resûlü’nün eline
bir köle olarak geçmiş.. İki Cihan Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem), onu
hürriyete kavuşturmuş ve ardından da evlât edinmişti. Bu, o günün insanının
havsalasının alamayacağı bir inkılâp demekti. İnsanlığın En Şereflisi, bir siyahî
köleyi evlât ediniyor ve kendini ona, onu da kendine mirasçı yapıyordu...5

Sonra da onun oğlunu, içinde Ebû Bekirlerin, Ömerlerin, Alilerin ve daha nice
asilzâdelerin bulunduğu bir orduya kumandan tayin ediyordu.6 Bundan da öte,
daha sonra bir peygamber hanımı olabilecek çapta soylulardan Zeynep binti
Cahş’ı (radıyallâhu anhâ) onunla evlendiriyordu.7 Hem Zeyd’e hem de oğlu
Üsame’ye öyle değer veriyordu ki, bir gün halife Ömer’e (radıyallâhu anh) oğlu
Abdullah: “Babacığım, Üsame’den benim ne eksik yanım veya onun benden ne



fazlalığı var ki, ona daha fazla maaş veriyorsun?” diye sorduğunda, Hz. Halife
şöyle diyecekti:

“Oğlum, onun senden fazla olan tarafını veya senin ondan eksik yanını
bilmiyorum. Ancak bildiğim bir şey var; o da, Allah Resûlü onun babasını
senin babandan ve Üsame’yi de senden daha çok seviyordu. Ben de o sevginin
hatırına Üsame’yi (radıyallâhu anh) senden üstün tutuyorum.”8

Evet, Kureyş’in en soylu insanı Cafer b. Ebî Talib’in bulunduğu bir yerde
Zeyd b. Hârise’nin (radıyallâhu anh) kumandan olması ve ordunun başına
geçmesi ne müthiş bir hâdiseydi!9 Mühim olan, meselenin edebiyatını yapmak
değil, o meseleyi bilfiil yaşamaktır.

Yukarıda da bir nebze temas ettiğimiz ve gelecekte bütün insanları tehdit
edecek olan zenci meselesi ve onların muhtemel şiddetli saldırısına mukabil tek
çare, hiç vakit kaybetmeden onlara İslâm’ın eşsiz prensiplerini öğretmektir. Ok
yaydan fırlamadan insanlık mutlaka bu çareyi denemelidir.

İnsanlar analarından hür olarak doğmuşlardır, hiç kimsenin onları
köleleştirmeye hak ve selahiyeti yoktur. “Üstünlük; renk, ırk, soy ve sopla
değil; takva, Allah’tan (celle celâluhu) korkma ve iyi  bir insan olma ile
değerlendirilir.”10

1 Deylemî, Müsned 4/300-301.

2 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/411.

3 Buhârî, ahkâm 4; Müslim, imâre 36-37.

4 Buhârî, fedâilü’l-ashab 23.

5 Buhârî, meğâzî 12; Ebû Dâvûd, nikâh 9; İbn Hacer, el-İsâbe 2/599.

6 İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-safve 1/521.

7 İbn Hacer, el-İsâbe 2/600.

8 Tirmizî, menâkıb 39.

9 Buhârî, meğâzî 44; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/299.

10 Bkz.: Hucurât sûresi, 49/13.



E. HUDEYBİYE
Bir kere daha hatırlatalım: Allah Resûlü, nazarı nereye ulaştı ise kademi

oraya basan, misli görülmemiş bir liderdi. Düşüncelerini pratiğe dökmede
O’nun eşi ve menendi yoktu. Mevzu ile alâkalı dünya kadar hâdise sıralamak
mümkündür. Ancak biz, sadece bir tek misalle iktifa edeceğiz. İbn İshak
anlatıyor:

Hicretin altıncı senesi Allah Resûlü, tam bir metafizik gerilim içinde bulunan
ashabını, umre için Mekke’ye götürmeye söz vermişti. Böyle bir umre, hem
muhacirînin yıllardır süren sıla hasretini giderecek, hem de bütün
Müslümanlara yeni bir gerilim kazandıracaktı. Ve Allah Resûlü bu mülâhaza
ile 1400 kadar arkadaşını aldı, yola koyuldu.

Allah Resûlü, Müslüman olduğu Mekkeliler tarafından bilinmeyen, Huzaa
oymağından birini, ihtiyat tedbiri olmak ve istihbaratta bulunmak üzere daha
önceden Mekke’ye göndermişti. İstihbarî bilgilere göre Kureyş bütün kabileleri
toplayarak bir toplantı yapmış ve Müslümanların Mekke’ye sokulmaması
hususunda ittifakla karar almıştı.

Evet, Kureyş, silah kullanmak pahasına, Müslümanların Mekke’ye girmesine
mâni olmak azmindeydi ve kararlaştırdıkları gibi de tatbik ettiler. Askerler,
Belâdin mevkiini işgal etmiş, Halid b. Velid ve İkrime b. Ebî Cehil
kumandasında iki yüz kişilik bir müfreze de Râbığ ile Cuhfe arasında olan
Kurâü’l-Gamim’e kadar gelmişlerdi. Bu durumdan haberdar olan Allah Resûlü,
hemen o tarafa doğru yürüyüş emri verdi. Halid, Müslümanların gelmekte
olduğunu görünce, derhal Mekke’ye giderek, onları durumdan haberdar etti. Bu
esnada Efendimiz de Hudeybiye’ye kadar gelmiş bulunuyordu.1

Hudeybiye, Mekke’nin 17 km batısında bir yerin adıdır. Esasen daha
önceleri bu isim, orada mevcut bir kuyunun ismi iken, daha sonra, o kuyuya
yakın bir köyün de adı olmuştu.

1. Su Mucizesi
Konaklanan yerde sadece bir kuyu vardı ve kuyuda da su yoktu. Susuzluk

ciddî bir tehlike arz etmeye başlayınca, sahabe Allah Resûlü’ne müracaat etti
ve ne yapmaları gerektiğini sordular. Allah Resûlü kendi sadağından bir ok
çıkarıp ashaba verdi ve bu oku kuyunun dibine saplamalarını istedi. Derken



okun saplandığı yerden su fışkırmaya ve kuyu yükselmeye başladı. Bu başka
değil, ancak bir mucizeydi. Cenâb-ı Hak, ashabın çok muhtaç olduğu bir zaman
ve zeminde, Peygamberi’nin eliyle, inananlara bir mucize daha göstermişti.
Herkes bu sudan içti, abdest aldı, kaplarını doldurdu ve artık su sıkıntısı
kalmamıştı.2

2. Elçiler
Huzaa kabilesi, Müslümanlığı kabul etmemekle beraber Müslümanlarla

müttefik idiler. Mekkelilerin hazırlıklarını onlar da duymuşlardı. Birkaç kişi
gelip, durumu Allah Resûlü’ne haber verdiler. Heyet arasında Büdeyl b. Verkâ
da vardı. Bu zat ancak Mekke’nin fethinden sonra Müslüman olmuştu.
Efendimiz, bu zata itimat ettiği için, onu Mekkelilere göndermiş ve gayesinin
sadece umre olduğunu onlara bildirmesini emretmişti.

Büdeyl, Mekkelilere Allah Resûlü’nün mesajını iletti. Urve b. Mesud es-
Sakafî de dinleyenler arasındaydı. Söylenenleri gayet mâkul bulmuştu. Gidip
Allah Resûlü’yle görüşmek teklifini ileri sürdü ve Mekkeliler onu böyle bir
vazife ile Allah Resûlü’ne gönderdiler.3

3. Değişen İnsanlar
Urve, Efendimiz’in yanına geldi ve O’nunla konuşurken bir aralık eliyle

Allah Resûlü’nün mübarek sakalına dokunmak istedi. Bu eski bir Arap
âdetiydi. İşte o anda Urve’nin eline şiddetli bir darbe indi.. darbenin sahibi,
Urve’nin öz yeğeni Muğîre b. Şube’ydi (radıyallâhu anh). “Pis elini, Allah
Resûlü’nün pâk sakalına sürme. Bir daha tekrar edersen elini koparırım!” dedi.
Urve donup kalmıştı. Daha birkaç ay önce Muğire’nin işlediği cinayetin
diyetini, o ödememiş miydi? Müslüman olunca yeğeni birden ne kadar
değişmişti. Ayrıca sahabenin, Allah Resûlü’nün etrafında nasıl pervaneler gibi
döndüğü de Urve’nin gözünden kaçmamıştı. Mekke’ye döndüğünde bu
hayranlığını şu şekilde dile getirdi:

“Ben nice Kisralar, Kayserler ve Necaşîler gördüm. Fakat bunların hiçbirini,
etrafındaki insanların Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) olan bağlılığı
gibi bir bağlılık içinde görmedim. Gelin beni dinleyin ve bu adamla
uğraşmayın!”

Bu görüşme neticesiz kaldı.4 Allah Resûlü Kureyş’e Hıraş b. Ümeyye’yi
gönderdi. Ancak Kureyşliler ona hücum edip devesini öldürdüler. Kendisini de



öldüreceklerdi ama, müttefiki olan bir kabile imdadına yetişti.5

4. Elçi Osman (radıyallâhu anh)
Bundan sonra Kureyş’e bir başkasının gönderilmesi gerekiyordu. Hz. Ömer’e

(radıyallâhu anh) teklif edildi. Ancak, Mekke’de Ömer’in düşmanı çok, dostu
ise hiç yoktu. Onun gönderilişinin sulh adına bir faydası olacağı şüpheliydi. O,
bu kanaatini Allah Resûlü’ne bildirince, Hz. Osman’ın (radıyallâhu anh)
gönderilmesine karar verildi.6

Kureyşliler Hz. Osman’ı yakalayıp hapsettiler. Bir ara onun öldürüldüğü
şâyiası bile duyuldu. Gelmesi gecikince, bu şâyianın doğruluğu kanaatine
varıldı. Bunun üzerine, Allah Resûlü, Müslümanları biata çağırdı. Kendisi bir
ağacın altında oturmuştu, Müslümanlar da gelip gelip O’na biat ediyorlardı.7

Daha sonra bu ağaca “Rıdvan ağacı” dendi. Rıdvan ağacı, Hz. Ömer
döneminde kesilmişti; zira Hz. Ömer (radıyallâhu anh) bu ağaca kudsiyet
atfedilmesinden korkuyordu.8

5. Ölüme Biat
Biat sesini duyunca herkes yerinden ok gibi fırladı.. ve o uğurda ölüme kadar

her şeye biat ettiler.9 Çünkü o esnada ancak ölüm için biat edilirdi. Evet,
herkes koştu, hem öyle koştular ki bir yarım insanın dışında Allah Resûlü’nün,
mübarek elini sıkmadık tek fert kalmadı.10

Sadece bir insan kalmıştı ki, o da şu anda Mekke’deydi ve hayatta olup
olmadığı da bilinmiyordu. Allah Resûlü yine, zaman ve mekânı aştığı anlardan
birini yaşıyor gibiydi. Sanki zaman ve mekân önünde dürülmüş ve sanki çok
ötelerdeki Osman’ın (radıyallâhu anh) elinden tutmuş gibi bir hâli vardı. Sol
elini kaldırdı, “Bu benim elim.” dedi. Ardından da sağ elini kaldırdı: “Bu da
Osman’ın (radıyallâhu anh) eli.” buyurdu. Ve ardından ilave etti: “Şahit olun,
ben Osman’ın (radıyallâhu anh) yerine biat ediyorum.”11

Bu ne kudsî biattı ki Allah Resûlü o biata vekâlet ediyordu..!
Mesele çok ciddiydi.. ve herkes feveran içindeydi. Sinirler iyice gerilmiş,

ashab infilak etmeye hazır gibiydi.. ve sadece Allah Resûlü idi ki denge ve
itidalini hiç bozmamıştı. Gerçi içi yanardağlar gibi fokur fokur kaynıyordu ama,
O insanüstü iradesiyle bu yanardağların dahi patlayıp etrafa lavlar saçmasına
mâni olabiliyordu. Aman Allahım! Bu ne sarsılmaz irade..!



6. “İş Kolaylaştı”
Tam bu gerginlik esnasında, Allah Resûlü ileriden bir toz belirdiğini

müşâhede etti. Biraz sonra da tozlar arasından Süheyl çıkıvermişti. O, Süheyl’i
çok iyi tanırdı. Yanındakilere: “İş artık kolaylaştı. Kureyş anlaşmaktan başka
bir şey yapamaz.” dedi.12

Kolaylık mânâsıyla irtibatlı, Süheyl isminden tefe’ül edilmesi de ayrı bir
konu. Allah Resûlü’nün insanları tanımasına bakın ki, daha Süheyl’i görür
görmez hemen neticeyi söylemişti. O, Urve’yi gördüğü zaman da Kureyş’in
anlaşma niyetinde olduğunu söylemişti ama, Süheyl’le bu iş kesinlik
kazanacaktı. Nitekim hâdiseler Allah Resûlü’nü tasdik çizgisinde cereyan
etmeye başlamıştı bile. Süheyl, anlaşmak için geldiğini açıkça ifade etti. Zaten,
Allah Resûlü de böyle bir anlaşma istiyordu.

7. Anlaşma
Gerçi anlaşma maddeleri ilk bakışta, tamamen Müslümanların aleyhinde gibi

görünüyordu ama, Kur’ân bunu, neticesi itibarıyla bir fetih olarak anlatıyordu.13

Süheyl Allah Resûlü’nden ne kadar taviz koparabilirse bunu kendisi için
büyük bir muvaffakiyet sayacaktı. Onun için en küçük meseleleri dahi gündeme
getirmekten çekinmiyordu. Meselâ; daha anlaşmanın başlangıcında yazılan

ِمیِحَّرلا ِن  ٰمْحَّرلا ّللا  ِهٰ ِمِْـسب   cümlesine itiraz edip, bunun yerine ّللا َّمُھٰ َكِمْسِاب 
yazılmasında diretti. Allah Resûlü de onun bu teklifini kabul etti.

Süheyl’in ikinci itirazı, “Resûlullah” ifadesine oldu. “Biz zaten senin
resûllüğünü kabul etmiş olsak, böyle bir anlaşmaya lüzum kalmazdı.” dedi.
Efendimiz kâtiplik yapan Hz. Ali’ye (radıyallâhu anh), orayı da karalayıp ُدَّم َ حُم

ّللا ِهٰ ِدْبَع  ُنْب   yazmasını söyledi. Ancak, bu teklif, Hz. Ali’ye ağır gelmiş ve bir
miktar duraklamıştı. “Resûl” kelimesini silmek içinden gelmiyordu. Bunun
üzerine Allah Resûlü, bizzat kendi eliyle o ifadeyi çizdi ve ّللا ِهٰ ِدْبَع  ُنْب  ُدَّمَح  ُم
ifadesini yazdı veya Hz. Ali’ye (radıyallâhu anh) yazdırdı.

Anlaşma maddelerinin hemen hepsi uzun münakaşalara sebep olmuştu.
Süheyl, kendi dedikleri yazılmadıkça böyle bir anlaşmaya imza atmayacağını
söylüyor, Allah Resûlü de böyle bir anlaşmanın getireceği büyük neticeler
itibarıyla, dış yüzündeki ürperticiliğe rağmen bu isteklerin çoğuna “Evet!”
diyordu.

Bu maddelere göre:



1. Müslümanlar bu sene Mekke’yi ziyaret etmeden geriye dönecekler.
2. Ziyaret ancak gelecek sene yapılacak ve ziyaret müddeti de sadece 3 gün

olacak.
3. Yanlarına hiçbir silah almayacak ve herkes sadece beline kuşanmayı âdet

hâline getirdiği kılıcı ile gelebilecek, o da kınında bulunacak.
4. Mekke’den Medine’ye gitmek isteyen olursa kabul edilmeyecek; aksine

Mekke’ye dönen kimselere de engel olunmayacak. Yani Müslümanlardan biri
Medine’ye gitmiş olursa veya Müslümanlara sığınırsa, o derhal Kureyş’e
teslim edilecekti.

5. Arap kabileleri istedikleri tarafla birleşmekte serbest bırakılacaktı.14

8. Hz. Ömer’de (radıyallâhu anh) Hudeybiye Şoku
Görüldüğü gibi, bu maddelerin hepsi de ilk bakışta Müslümanların aleyhine

gibiydi. Hele, bir Müslümanın tekrar Kureyş’e teslim edilmesini öngören
madde, Müslümanları çıldırtacak bir madde idi ki, Hz. Ömer’in (radıyallâhu
anh), Allah Resûlü’nün karşısına gelerek: “Sen Allah’ın Resûlü değil misin?”
diyecek kadar feveranına sebep olmuştu. Allah Resûlü bu esnada dahi
sükûnetini bozmamış ve Ömer’in (radıyallâhu anh) sorularına gayet soğukkanlı
şöyle cevap vermişti:

- Evet, ben Allah’ın Resûlü’yüm.
- Biz hak yolda değil miyiz?
- Evet, hak yoldayız.
- Öyleyse bu zilleti niçin kabul ediyoruz?
- Ben Allah’ın peygamberiyim ve Allah’a isyan edemem.
- Sen Kâbe’yi ziyaret edeceğimizi söylemedin mi?
- Evet, söyledim. Fakat bu sene demedim.
Ömer (radıyallâhu anh) hızını alamamış ve Hz. Ebû Bekir’in (radıyallâhu

anh) yanına gitmiş, ona da aynı şeyleri sormuştu. O da Allah Resûlü’nün
verdiği cevaplarla mukabelede bulunmuştu.

Daha sonraları Hz. Ömer, bu hâdiseyi her hatırlayışta ızdırapla iki büklüm
olur ve nedamet yutkunurdu.. kim bilir, bu yolda, ne sadakalar vermiş, ne
oruçlar tutmuş ve ne istiğfarlarda bulunmuştu! Evet O, dediğine binlerce defa
pişman olmuştu.15



9. Ebû Cendel (radıyallâhu anh)
Sadede dönüyoruz: Süheyl’in İslâmiyet’i henüz yeni seçen oğlu Ebû

Cendel’in, o esnada ayağındaki prangaları sürüye sürüye gelişi bardağı taşıran
son damla olmuştu. Ebû Cendel bitkin bir vaziyette oraya gelmiş ve kendisini
Allah Resûlü’nün önüne atıvermişti. Bu manzaraya sahabeden hiçbirinin yüreği
dayanmamış ve hepsi hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Süheyl: “Anlaşmanın geçerli
olması için ilk şart oğlumun bana iadesidir.” dedi.

İşte o anda kopan çığlıklar, yavrusunu kaybetmiş bir ananın ızdırap dolu
feryadı gibiydi. Allah Resûlü de gözyaşlarını tutamamıştı. Süheyl’e rica ettiler:
Daha anlaşmaya imza atmadık.. Ebû Cendel muaf tutulabilir. Ancak, bu teklifler
hiç mi hiç hüsnü kabul görmedi, Süheyl sözünde ve talebinde diretti. Ve
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), gözyaşları içinde Ebû Cendel’i geriye
iade etti. Fakat ona, yakın bir gelecek içinde, müjdeli bir şeyler fısıldadı:
“Allah sana ve senin gibi olanlara çok yakında bir kurtuluş nasip
edecektir.”...16 Ve dediği gibi de oldu.17

10. Ebû Basîr ve Arkadaşları
Hudeybiye’den hemen sonra Mekke’den kaçan Ebû Basîr künyesi ile mâruf

Utbe b. Esîd, gelip Allah Resûlü’ne iltica etmişti. Ardından Kureyş, Medine’ye
iki adam göndererek Ebû Basîr’in iadesini istedi. Allah Resûlü onu da iade
etti. Fakat Ebû Basîr, yolda bu muhafızlardan birini öldürdü; diğeri de kaçarak
canını zor kurtardı.

Ebû Basîr, tekrar Allah Resûlü’nün huzuruna geldi. Ancak, İki Cihan
Serveri: “Bir peygamber verdiği sözden dönemez.” diyerek Ebû Basîr’i
Medine’ye kabul etmedi. Bunun üzerine de Ebû Basîr Medine dışında,
Zülmerve’ye yakın Îs’te yerleşti. Derken Mekke’deki mağdur Müslümanlar, bu
sığınaktan haberdar olunca teker teker kaçıp Ebû Basîr’in yanına yerleştiler..
ve bu, Mekkelilerin korkulu rüyası oldu. Ebû Basîr ve arkadaşları, ticaret için
oradan geçmek zorunda olan Mekke kervanları için artık büyük bir tehlike
teşkil ediyorlardı...

Mekkeliler, bizzat Allah Resûlü’ne müracaat ederek, Müslümanların
Medine’ye kabul edilmesini istediler. Böylece, Hudeybiye anlaşmasının
Müslümanları en çok rahatsız eden maddesi, bizzat bu maddeyi teklif edenler
tarafından ilga edilmiş oluyordu. Bu da apaçık bir zafer demekti.18



Zaten, Hudeybiye dönüşünde Fetih sûresi nazil olmaya başlamış ve bu
anlaşma apaçık bir fetih olarak vasıflandırılmıştı.19

Allah Resûlü çok memnundu. Düşündüğü her şey, mevsimi gelince çözülen
düğümler gibi çözülmeye başlamıştı bile... Aslında O, fettah olan kılıcını
düşmanın başına ta Hudeybiye’de indirmişti ve düğüm orada çözülmüştü ama,
hâricî vücud nokta-i nazarından ve âlem-i şehadet itibarı ile düğüm şimdi
çözülüyordu. Bir gün Îs’in fütüvvet ruhunu temsil eden yiğitleri, evet henüz
bıyıkları terlememiş, çiçekleri burnunda bu delikanlılar, Allah Resûlü’nün
“Seniyyetü’l-Veda”yı aşarak Medine’ye geldiği gibi şimdi Medine’ye
giriyorlardı. Ve başta Allah Rasûlü olmak üzere bütün Medine halkı da onları,
Seniyye-i Veda türküleri ile karşılıyordu. Küfür miyopları, kendi elleri ile
kendi şartlarını bozmuşlardı. Ve bir gün gelecekti; Allah Resûlü’nün paktına
dahil olan bir kabileye tecavüz edecek, dolayısıyla da kendi ahitlerini bütün
bütün nakzedeceklerdi.20 Allah Resûlü de Hudeybiye ile blokajı atılan büyük
fethi bizzat Mekke’ye girerek fiilen tahakkuk ettirecekti.
1 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 4/275-276; İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/95.

2 Buhârî, şurût 15; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/329; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 4/277.

3 Buhârî, şurût 15; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/323-324.

4 Buhârî, şurût 15; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/324.

5 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/324.

6 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/324.
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F. HUDEYBİYE’NİN GETİRDİKLERİ
Size bir vâkıayı arîz-amîk anlatarak, önemli bir hususun mukaddimesini

hazırlamaya çalıştım ki, o da Hudeybiye’nin getirdikleriydi. Ne getirdi
Hudeybiye? Allah Resûlü bir sulh yapmıştı, bu sulh Müslümanlara ne
kazandırdı?

1. İslâm’a Koşanlar
Evvelâ, bu sulh döneminde İslâm’ın Kılıcı Halid b. Velid (radıyallâhu anh)

Müslüman oldu.
Halid b. Velid, harplerde dize getirilecek bir insan değildi.. olmamalıydı

da... İlerde İslâmî izzete dönüşecek gurur mevcudiyetini devam ettirdiği sürece,
kılıç zoruyla İslâm’a girmesi imkânsızdı. Ayrıca, istikbalin bu eşsiz
kumandanını, Cenâb-ı Hak, lütfuyla korumuş ve onun, izzetiyle İslâm’a
girmesine zemin hazırlamıştı. Eğer böyle bir sulh dönemi olmasaydı, Halid’in
buzları nasıl eriyecekti!

Nitekim, Mekke’de yapacak iş kalmayınca Halid, evet o kavgacı insan, hiç
olmazsa biraz düşünme fırsatı bulmuştu. Hudeybiye’de Müslümanların zâhiren
mağdur edilmeleri ve ikinci sene gelip yaptıkları umrenin hâl ve keyfiyeti,
Halid ve Halid gibi düşünenleri derinden derine tesiri altına almıştı. Evet, sulh
dönemi, onun için de bir durulma dönemi oldu. Ve bir müddet sonra da gelip
Allah Resûlü’ne teslim olduğunu ilan etti.1 Bu teslimiyet de onun “Seyfullah”
olmasını netice verdi. Ve zaten, Allah Resûlü bu neticeyi beklemekteydi. Amr
İbn Âs (radıyallâhu anh) da bu dönemde Müslüman olanlardandır.2 Hudeybiye
musalahasıyla gelen bu monoton, bu ülfet dolu hayat, bu yiğitleri, bu
kahramanları ve harp meydanlarının küheylanlarını bıktırdı.. bıktırdı; gelip
aksiyon cephesini seçtiler ve Allah Resûlü’nün tarafına geçtiler...

Osman b. Talha (radıyallâhu anh) da bu dönemde kazanılan büyüklerdendir.
Osman b. Talha (radıyallâhu anh), hayatı boyunca Beytullah’ın anahtarını
taşımış ve daha sonra da Allah Resûlü o anahtarları yine ona vermişti.3 İsimleri
geçen bu şahıslar, askerî ve siyasî dehalarıyla, ordular bozan insanlardı. İşte bu
insanlar, sulh döneminin yumuşak ikliminde ancak kendilerini idrak
edebilmişlerdi.4



2. Kâbe Kimsenin Tekelinde Olamaz
İkincisi: O güne kadar Kureyş, her şeye tepeden bakıyordu: “Beytullah

bizim.” diyor ve hiç kimseyi yanına sokmuyorlardı. Gelen herkes bâc ödüyor
ve Kâbe’yi öyle ziyaret edebiliyordu. Aksi hâlde, Beytullah’ı ziyaretleri
mümkün değildi.

Hâlbuki Allah Resûlü’yle yapılan anlaşmada böyle bir şart ileri
sürülmemişti ki, bu da Kureyş adına çok büyük bir hata ve çok büyük bir
atlamaydı. Müslümanlar ertesi yıl Kâbe’yi bâc ödemeden tavaf edince5 diğer
kavim ve kabilelerde bir uyanma oldu. Demek ki Kureyş, Kâbe’nin yegâne
sahibi değildi. Öyle olsaydı, Medine’den gelen Müslümanlar, vergi ödemeden
Kâbe’yi nasıl ziyaret edebilirlerdi? O hâlde kendileri niçin böyle bir hakka
sahip olmasınlardı ki!

İşte herkeste bu fikir uyanmış ve Kureyşlilerin resmen, Kâbe’nin tek hâkimi
olmadıkları ortaya çıkmış oluyordu. Böylece, daha sonraki yıllarda, herkes
herhangi bir şeye takılmadan gelip Kâbe’yi ziyaret edecek ve şeâiri
haykırabilecekti.

3. Hizmet Sulh Atmosferinde Olur
Üçüncüsü: Sulh ile, Kureyş gailesinin olmayacağı on sene garanti altına

alınmış oluyordu. Bu on senelik zaman dilimi, Müslümanlar için çok mühimdi.
Allah Resûlü bu dönemde yetiştirdiği irşad ekiplerini çeşitli yerlere gönderme
fırsatını buldu ki, bu da, bütün Arap Yarımadası’nda İslâm’ın sesinin
duyulması demekti.

Evet artık her yerde Kur’ân sesi yükseliyor ve herkes İslâm dinine
koşuyordu. Kur’ân-ı Kerim’in: اًجاَو ْ َفأ ّللا  ِهـٰ ِنــيِد  ِيف  َنوــُلُخ  ْ َدي  “Fevç fevç
Allah’ın dinine girerler.” 6 diye müjdelediği an işte bu andı. 10 sene, yeni bir
neslin yetişmesi demekti. Kureyş, Müslümanlara nasıl bir fırsat verdiğinin
farkında değildi. Farkında olsalardı, böyle bir anlaşmaya asla yanaşmazlardı.
Bu zaman diliminde Müslümanlar hem keyfiyet hem de kemmiyet planında epey
mesafe katettiler. İslâm’a yeni dehaletler, bir taraftan ümidi, diğer taraftan da
askerî gücü artırıyordu. İşte bu güç ile Müslümanlar bir gün Mekke’nin
kapısına dayanınca Kureyş’in yapacak hiçbir şeyi kalmayacaktı.

4. Sulhta İslâm’la Tanıştılar



Dördüncüsü: Bu sulhün kazandırdığı ayrı bir avantaj da, Hudeybiye
anlaşmasına kadar, iki taraftan birbirine gidip gelme olmuyordu. Karşılaşmalar
hep kılıçların konuştuğu meydanlarda vuku buluyordu. Harp psikolojisi içinde,
İslâmî hakikatleri karşı tarafa anlatmak da mümkün değildi. Sulh sebebiyle
gidip gelmeler oldu. O güne kadar İslâm’a ait güzelliklerden habersiz
yaşayanlar gidip gördüklerinde, bu güzellikler karşısında hayranlıklarını
gizleyemiyorlardı... Medine’de yaşanan hayat, Cennet hayatından farksızdı.. ve
onu gören büyüleniyordu. Abdest, ezan, cemaatle kılınan namaz ve o insanların
namazdaki huşû ve hudûları, Mekkelilerin gönlünü, baş döndürücü bir
cazibeyle kendine çekiyordu. Hudeybiye sulhü sayesinde, içine İslâm’ın
sesinin, soluğunun ve Kur’ân mesajının girmediği hemen hiçbir ev kalmamıştı.
Ebû Cehil’in evinde bile eğer, o güne kadar yaşasaydı, tek başına sadece
kendisi kalacaktı. Onun için Hudeybiye, Mekke fethinden evvel bir fetihti.

Evet, Allah Resûlü, bir adım atarken, nasıl attığını çok iyi biliyordu.
Nazarının ulaştığı yere ayağını da koyuyordu. Nazar ve ayak bütünlüğü içinde
hâdiselerin üstesinden geliyor ve problemleri bir bir çözüyordu.

5. İslâm Resmen Tanınmaya Başlandı
Beşincisi: Bütün kavim ve kabileler bu sulh sebebiyle, Efendimiz ve O’nun

temsil ettiği site devletinin, sağla-solla mukavele ve anlaşma yapabilecek bir
devlet hüviyetinde olduğunu kabullenmeye başlamışlardı. Günümüzde nasıl,
yeni kurulan veya bağımsızlığını ilan eden devletler, diğer devletlerin onları
devlet olarak tanımalarıyla meşruiyet kazanıyor ve bunu devletlerarası
münasebetlerinde bir referans olarak kullanıyor; öyle de Allah Resûlü onlarla
böyle bir mukavele akdettiğinden dolayı tanınmış oluyordu. O’nu Kureyş
tanıyınca Taifli niye tanımayacaktı ki? Evet, tanımalar, birbirini takip etti.

İşte Allah Resûlü, Hudeybiye gibi en ağır şartlar altında imza attığı bir
anlaşmadan, böyle iç içe fetihler çıkaran harika bir insandı. Hiç düşünmeden,
hemen karar vermek zorunda kaldığı bir atmosfer içinde, hiç akla ve hayale
gelmeyen böylesi bir fethin zeminini hazırlayabilme, hiç şüphesiz beşer
düşünce sınırlarını aşan ve mucize diyebileceğimiz bir muvaffakiyetti ki, bu da
O’nun hak peygamber olduğuna en canlı bir şahittir. Zira hiçbir beşerin, ne
kadar dâhi de olsa, böyle zâhiren hezimet gibi görülen bir anlaşmadan, bu
şekilde bir fethe ulaşabilmesi görülmemiştir. Çünkü böyle bir başarı beşer
takatini aşan bir güç, bir irade ve bir ilme vâbestedir.



6. Arkasında Allah Vardı
Evet, O’nun çözdüğü problemlere bakınca, O’nun arkasında bütün varlığa

hükmeden Sonsuz Kudret’i görmemek mümkün değildir.
Ayrıca, O’nun, bu Kafdağı’ndan ağır meselelerin altından rahatlıkla

kalkmasının arkasında, Kudret Eli’ni, O’nun sıyanetini, riayetini, hıfzını,
himayesini ve O’nu korumasını, “Bu benim Peygamberimdir.” demesini
görüyor ve bütün benliğimizle coşarak “Muhammedün Resûlullah” (sallallâhu
aleyhi ve sellem) diye haykırıyoruz.

Evet, Allah Resûlü karar verirken çok hızlı karar veriyor.. bu hızlı karar için
de işin içine girebiliyor.. ve içine girdiği her işin de üstesinden gelebiliyor.
Evet, nasıl oluyor da O’nun hayatında -siyer şahit- bir kerecik olsun tamir
isteyen bir davranışa rastlamıyoruz, hatta başkalarına göre hezimet, mağlubiyet,
sarsıntı durumlarında bile, işin bir kenarından tutar-tutmaz o hezimetten bir
zafer çıkarabiliyor ve kendi hesabına idbârları ikbâl yapabiliyor!

Evet, mağlubiyetler, O’nun elinde muvaffakiyete inkılâp ediyor, hezimetler
de zafere dönüşüyor.. ve bozgunlar, O’nun sayesinde, fütûhat şeklinde arz-ı
endam etmeye başlıyordu.. O, âdeta eşyanın akışına, tabiatına, fıtratına zıt, ayrı
bir akış, ayrı bir tabiat, ayrı bir fıtrat meydana getiriyordu.

Oysaki bunlar Allah’a (celle celâluhu) ait şeylerdi: َنوُل َ مَْعت اَمَو  ْمُكََقل  ّللاَو خَ ُهٰ
“Sizi de sizin işinizi de yaratan Allah’tır.”7 Allah (celle celâluhu), en ekmel,
en eşref, en efdal mahlukunun eliyle kendi işlerini yaratıyor... Niçin yaratıyor?:
“Bu benim kulum, bu benim peygamberim, bilesiniz.” demek için ve: “Bilesiniz
ki, Ben, her şeyde O’nu destekliyorum. Siz milyonlar, milyarlar olsanız; O
Benim biricik kulum da bir tane olsa yine hepinize galebe çalacaktır. Neden?
Çünkü Ben O’nu, nezdimdeki bütün kuvvet hazineleriyle destekliyorum. َلْوَح َال 

ّللاـِب ِهٰ َّالإ  َةَّو  ُق َالَو   O’nun arkasında Ben varım ve hiç kimse unutmamalıdır ki,
arkasında Allah’ın (celle celâluhu) bulunduğu Zât’a karşı ilan-ı harp etmek,
Allah’a (celle celâluhu) karşı ilan-ı harp etmek demektir.”

Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) mağlup olmadı, mağlup
olmayacak. O’nu mağlup etme sevdasında olanlar, akıllarıyla zıtlaşıyor,
kalbleriyle de ters düşüyorlar demektir. Daha doğrusu, kendilerini olmazların
kuruntularına salmış bahtsızlardır. Böylelerini Allah, ırgalar, sinyaller verir,
ikaz eder, “Kendinize gelin, ey haddini bilmezler!” der.. bütün bunlardan bir
şey anlamayınca da derdest eder ve işlerini bitirir.



Evet, Hz. Muhammed’le (sallallâhu aleyhi ve sellem) muharebe yapılmaz,
O’na karşı çıkılmaz. Müeyyidi Allah’tır (celle celâluhu) O’nun. Hatta bir yerde
O’nun biricik Hâmisi, zevcelerinin dahi küçük bir tavır almalarına karşı, O’nu
teselli sadedinde mealen buyuruyor ki “Allah senin arkandadır, melekler
s e n i n arkandadır.”8 Yani semavatın bütün ruhanî sekenesi seni teyit
etmektedir. Senin orduların bunlar olunca, artık milyonlarla, milyarlarla sana
karşı çıkılmaz ki! Karşı çıkan kafasını sert bir yere çarpıp kendi kafasını
parçalamış olur.

Evet, Allah (celle celâluhu) belki imhal eder, ötede herhangi bir itiraz ve
mazeretleri kalmasın diye, onlara on defa, yirmi defa, otuz defa mehil verebilir
ve âdeta onlara şöyle der: “Görün, anlayın, doğru yola gelin, ahirette itirazınız
kalmasın.” Ama, hadisin ifadesiyle, “Bir kere de yakaladı mı artık iflah
etmez.”9

1 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 4/252; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 4/240.
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3 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/137; İbn Hacer, el-İsâbe 3/371.

4 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 4/252; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye 4/238.

5 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 4/12.

6 Nasr sûresi, 110/2.

7 Sâffât sûresi, 37/96.

8 Tahrîm sûresi, 66/4.

9 Buhârî, tefsir (11) 5; Müslim, birr 61.



Dördüncü Bölüm 
ALLAH RESÛLÜ’NÜN OLUŞTURDUĞU

ATMOSFER

A. ALLAH RESÛLÜ’NÜN GETİRDİĞİ
İKLİM

Allah Resûlü’nün, yarınları bugün gibi, hatta avucunun içi gibi görmesi,
O’na has bir keyfiyetti. Hudeybiye’den çıkardığımız o büyük ders de işte budur.
Allah Resûlü öyle yeni, taze düsturlar ortaya koymuştur ki, zamanın yaşlanıp
değişmesine mukabil bu düsturlar hep taze kalmakta hatta daha
gençleşmektedir.

Allah Resûlü Allah tarafından bir kısım dinî disiplinler ve prensiplerle
ortaya çıkmış ve kendi asrında bunları o asrın insanına tebliğ ve talim etmiştir.
Onlar da bize kadar bu meseleleri ulaştırmışlardır. Bütün geçmişlerimizden
Allah (celle celâluhu) ebeden razı olsun! Bir kadirşinaslık ifadesi olarak bu
mevzuda Kur’ân bize şunu talim eder:

اوُنَمٰا َنيِذَِّلل  ًّالِغ  اَِنبوُلُق  ِيف  ْلَعَْجت  َالَو  ِناَميِْإلِاب  َانوَُقبَس  َنيِذَّلا  اَِنناَوْخِإلَِو  اََنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر 

“Allahım, bizi mağfiret eyle, Allahım, bizden evvel bu işe omuz vermiş, bu
davayı göğüslemiş, şimdiye kadar bu işi getirmiş ne kadar selefimiz ve
geçmişimiz varsa hepsini de mağfiret eyle.. ve inananlara karşı kalblerimizi
gıll ü gıştan koru.”1

Ta sahabe-i kirama kadar dillerimizde bu, bir kadirşinaslık ifadesidir. Her
mezarın başında durup Fatiha okuduğumuzda bu kadirşinaslığı ifade etmeye
çalışırız. Seleflerimiz bugüne kadar, tahminlerin üstünde bir performans
sergileyerek, Allah Resûlü’nün arkasından birbirini takip eden bir sürü devlet
kurmuşlardır. Bir Batılı diyor ki: “Hz. Muhammed çok büyüktür.” Neden?
Çünkü ortaya attığı düstur, prensip ve disiplinlerle, yüze yakın devlet kurulmuş,



pek çok medeniyetin mimarı olunmuş, dünyanın dört bir yanına ordular
gönderilmiş ve bu ordular, başlarındaki liyakatli insanlarla her gittikleri yerden
başarıyla dönmüşlerdir. Hatta bu yerlere sadece birer fatih olarak değil aynı
zamanda birer ilim meşalesi gibi gitmişler ve dünyanın dört bir yanında ilim
ocakları tüttürmüşlerdir.

İşte Bağdat, işte Orta Asya’da düşmanlarımızın yıkmalarına rağmen, hâlâ
yıkıp bitiremedikleri mâbedlerimiz, külliyelerimiz, şifahanelerimiz,
camilerimiz ve işte muhteşem Endülüs! İlim ve sanat dâhilerini hayretten
hayrete sevkeden bütün kadim âsârıyla.. kültürü ve sanatıyla.. ahlâkı ve
insanlığın müşterek değerlerine saygısıyla! Beş yüz senelik gaddar bir zaman
cenderesinde ufalana ufalana yok edilme kertesine geldikten sonra bile bu
bakiye-i mağdure karşısında ürpermemek kabil değil.

Bir de onlara sanatçı, estetiğe vâkıf münsif düşünürlerin gözleriyle
bakılabilse... Kim bilir ne harika şeyler sezilecek ve ne ledünnî duygulara
ulaşılacaktır!

Evet, O’ndan sonra ve O’nun izleri üzerinde binlerce ilim yuvası kurulduğu,
yüzbinlerce ilim ve sanat adamı yetiştiği gibi, O’nun getirdiği sistemi temsil
eden yüzlerce devlet kuruldu. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Harzemiler,
Karahanlılar ve şanlı Osmanlı Devleti bunlardan sadece birkaçı...

İslâm dini, Hıristiyanlıkla mukayese edilmemelidir. Hıristiyanlık hiçbir
zaman kiliseyi aşamadı. Devlet, ya teokratik idare dediğimiz papazların
kafalarından çıkan içtihatlarla veya materyalist insanların kafalarından çıkan
dünyevî prensiplerle idare edildi. Ama Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) mesajı ve dini öyle değildi. O, kitap ve Sünnet’in canlı, derin,
âlemşümul, içtihada açık, tecdit derinlikli esasları üzerine kuruldu ve devam
etti. Onun ikliminde zaman değişiyor, suret değişiyor, mânâ ve muhteva bâki
kalıyordu. Bu dünyada medeniyetlerin, devletlerin biri batıyor, arkadan bir
başkası doğuyor ve devamlı güneşler kol geziyordu.

Evet, meselâ, daha biri bitmeden öbürü hemen zuhur ediyor: Selçuklular
kendi devirlerini, fonksiyonlarını tamamlar tamamlamaz, Allah (celle celâluhu)
Söğüt’ün bünyesinde, ileride kelebek olup ışığa koşacak yeni bir Yusufçuk
yetiştiriyordu. İpek böceği kelebek oluyor, kelebek üveyikleşiyor, üveyik de
tavuslaşıyor ve Muhammedî semalarda şehbal açıyor, uçuyordu.. arızasız,
eksiksiz; tabiatın içinde varlıkla bütünleşerek.. yeryüzünde Allah’ın halifesi
olma televvün ve derinlikleriyle.



Evet, bu mânâ ve muhtevada büyük küçük yüzlerce devlet hep O’nu temsil
ettiler, “Senden medet alıyoruz, medet ey Sultan-ı Rusül!” dediler. Ve Hz.
Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) o semavî sofrasından istifade etti,
O’nunla şekillendi, O’nunla yapılandılar...
1 Haşr sûresi, 59/10.



B. O’NUN İKLİMİNDE YETİŞEN
DÂHİLER

Allah Resûlü vahiyle müeyyed ufkuyla devleti ayakta tutacak dinamikleri çok
iyi tespit etmiş ve bunları israf etmeden yerli yerinde kullanmıştır. O, büyük
erkân-ı harpler yetiştiren.. ilim düşüncesini coşturan ruha ve mânâya giden
yollar açan sanatkâr düşüncelere yüksek gayeler belirleyen iç içe bir
derinlikler menşurudur.

O, kendi döneminde bir sürü erkân-ı harp yetiştirmiştir. Kendinden sonra,
cihanın fethine uzanan yolda, Halid’den Ukbe’ye, Ukbe’den Ahnef’e, ondan
Tarık’a ve ondan da Muhammed b. Kasım’a kadar nice büyük erkân-ı harpler
yetişmiştir ki, münhasıran bu zaviyeden o büyük oluşumun kaynak ve mimarına
baktığınız zaman, O’nu yalnız askerlikle iştigal etmiş sanırsınız. Günümüzdeki
Akkad gibi pek çok araştırmacı, saadet asrını, dehaya açık istidatların harmanı
gibi görürler.

Evet, “Hz. Muhammed Medresesi”, istidatları alabildiğince yükseltebilen ve
yükseltmiş olan biricik medresedir. O medreseye uğrayan herkes, tabiatının
müsaadesi ölçüsünde, aklî, kalbî, ruhî bütün melekelerini geliştirebilmiş ve
dehalaşmıştır. Hz. Ebû Bekir, askerî, idarî ve ilmî bir dâhi.. Hz. Ömer, Osman,
Ali (radıyallâhu anhüm) birer böyle dâhi.. Halid, Sa’d, Ebû Ubeyde, Alâu’l-
Hadramî, Ka’ka’ birer askerî dâhi... Ve daha yüzlercesiyle o ışık çağı âdeta bir
deha çağı görünümündedir. Daha doğrusu, o çağ, insandaki istidat ve kabiliyet
sermayesinin zerresi dahi heder edilmeden değerlendirildiği, nemalandırıldığı
bir altın çağdır.. ve yüzlerce dâhi ile mamurdur.

Afrika’yı bir solukta baştan başa İslâm hâkimiyeti altına alan Ukbe b. Nâfi,
dâhi değilse kim dâhi? Ukbe, on beş yaşında at sırtına sıçrar ve değişik
halifeler döneminde büyük sorumluluklar yüklenir. Atlas okyanusuna kadar
bütün Afrika’yı zabt u rabt altına alır.. ve meşhurdur, atını Arab’ın “Karanlık
Deniz” dediği okyanusa sürer; sonra da: “Allahım, bu deniz önüme çıktı,
çıkmasa idi, Senin ism-i şerifini denizler aşırı ta ötelere götürecektim!” der.1

Yine o medreseden yetişen Berberî bir köle Tarık b. Ziyad da, dâhi bir
erkân-ı harptir. Doksan-yüz bin kişilik İspanya ordusunu, on iki bin kişilik
ordusuyla bir öğleden sonra, altından vurur üstünden çıkar ve Toledo’da kralın



saraylarına ulaşır.2 O da bir dâhidir. Alâu’l-Hadramî, o da büyük bir dâhidir..
ve Hz. Ömer (radıyallâhu anh) devrinde “Bu kadar çok dâhiyi kullanacak
zeminimiz yok.” denmiştir. Bahreyn’de tevakkuf ve savaştan men azabına
çarptırılmış bu dâhinin ibret dolu bir hayat hikâyesi vardır. Tarih yazarları
derler ki: Halid’i al, Alâ’nın yerine koy, Alâ’yı al onun yerine koy, herhangi bir
boşluk olmayacaktır.

Nasıl olur? Nasıl bir devirde bu kadar dâhi birden zuhur eder? Sa’d b. Ebî
Vakkas bir dâhidir; İran’daki izlerini takip etsen bunu sen de anlayacaksın! Ebû
Ubeyde bir dâhidir. Şurahbil b. Hasene bir dâhidir. Yezid İbn Ebî Süfyan bir
dâhidir. Ve Allah Resûlü’nün arkasından daha niceleriyle bir deha silsilesi...

Başka türlü çöl aşılamaz, Öküz Nehri’ne, Sindâbâd’a, Çin seddine, Cebel-i
Tarık’a ulaşılamaz.. çeyrek asır gibi kısa bir zaman diliminde, buralarda
hâkimiyet tesis edilemez.. idare ve asayiş sağlanamaz.. sağlansa devam
ettirilemez... Hele geçmiş dinlerin, dinî teşkilatların iğfal, tadlil, tahkir ve
tecavüzlerine karşı konamazdı ve bütün dünyaya rağmen bu sistem, bunca
badirelere rağmen 12 asır zirvede kalamazdı.

Evet, onlardaki nübüvvet kaynaklı bu deha idi ki, uzun asırlar, cihanın
peygamberâne idaresine muvaffak olunabilmişti. Evet, sanki Allah Resûlü
gurub ederken, o güneşler güneşi parçalanıyor ve arkadan gelenlere taksim
ediliyordu. Ve herkes o Muhammedî fetanetle dünya çapındaki bu büyük işleri
temsil ediyordu. Bilmemki böyle bir dönemin eşini tahayyül ve tasavvur etmek
mümkün mü? Görmek demiyorum, tasavvur etmek, hayallerde onu bulmak, hatta
rüyalarda öyle bir şey misafir etmek mümkün mü? Size bir çırpıda nakletmeye
çalıştığım bu isimler ve işaret ettiğim onların misyonları başlı başına değişik
araştırmalara esas teşkil edecek mahiyette muhtevalı konulardır.

Biz, İslâm’ın yetiştirdiği bu askerî ve idarî dehalardan sadece ilk aklımıza
gelen ve ilklerden sadece birkaçını zikrettik. Bütününü anlatmak ciltler
istiabında bir çalışma ister ki bizim bu mini fasılda o konuya ve o çapta yer
ayırmamız zaten mümkün değildir. Biz bu konulara dolayısıyla girmiş olduk ve
sadece Allah Resûlü’nün, risaletiyle irtibatlandıracağımız hususlar üzerinde
durduk. Beklentim ve ümidim, erbabı tarafından bu konuların genişce ele alınıp
incelenmesidir. İşte o zaman, Peygamber Medresesi birkaç buuduyla daha iyi
ortaya çıkacak ve o sahaların lisanıyla “Muhammedün Resûlullah”
dedirtecektir.



1. O Medresenin İlim Dâhileri
Devlet adamı, idareci, erkân-ı harp kadar ilme de açık o medrese, dünya

kadar ilim adamı, düşünce insanı, hukukçu, müçtehit ve mücedditler
yetiştirmiştir. Raşit halifelerle başlayıp ilk üç asırda hep kıvrım kıvrım
zirvelerde dolaşan bu ışıktan yolun yolcularını sayıp dökme, hem bu kitabın
hacmini, hem de bizi aşar. Sadece bir dönemde Mekke’de çobanlık yapan İbn
Mesud’a bakmak yeter zannederim.

Kûfe O’nunla bir ilim merkezi hâline gelmiş ve O’nun ilim, irfan ikliminde,
Alkameler, Esved b. Yezidler, İbrahim Nehaîler, Hammadlar, Ebû Hanifeler
gibi fıkıhta, hadiste, kelâmda yüzlerce, binlerce devâsâ kamet yetişmiştir ki
hepsi de her şeyi ile o kudsî me’haze medyun ve O’nun boynu tasmalı
kapıkullarıdır. Biz bu büyük gerçeği görmezlikten gelsek de, ilim tarihi bunları
değerlendirip kaydetmiştir. Kaydedecektir.. ve bir kısım inatçı ruhlara rağmen,
çok yakın bir gelecekte bir kere daha gürül gürül kâinatı velveleye verecektir...

a. Fıkıh Sahasında
Diğer bütün büyük ruhlar, sinelerimizdeki ihtiramla muhat yerlerinde kalsın

ve bizi bağışlasınlar. Misal olarak içlerinden birini alıp kısaca onun üzerinde
duracak “ve işte böyleydiler” diyerek diğerlerine de atıfta bulunacağız.

Ebû Hanife kimdir? Ebû Hanife bizim mezhep imamımız.. Türkiye’de büyük
çoğunluğun mezhep imamı, ilmin, kültürün vicahî intikal döneminde etrafına
topladığı dev adamlara düşüncelerini takrir ve dikte eden, ders halkasında ilk
dönemlerin aydınlık topluluğuna Şeyhülislâmlık yapan İmam Ebû Yusufları,
İmam Muhammedleri, İmam Hasan Şeybânîleri, İmam Züferleri ve Hz. Şafiî’nin
üstadı Vekîleri yetiştiren bir üstadlar üstadıydı.. çağlara imzasını atıyor..
kendinden sonraki asırlara sesleniyor ve yüz milyonların imamı olma mevkiine
yükseliyor.. onun ilk talebelerine ve hususiyle de İmam Muhammed’e dikte
ettirdiği notları daha sonra Şemsüleimme Serahsî, otuz ciltlik meşhur
Mebsût’uyla şerhetmiş.. hem de bir kuyunun, bir sarnıcın dibinde.. her gün,
talebeleri sarnıcın etrafında kümelenir.. o takrir eder, talebeleri de tespit...

Latîfdir, Serahsî’ye bir gün talebeleri: “İmam Şafiî üç yüz dosya hadisi
hıfzına almış.” derler. Bunun üzerine koca imam gayet mütevazi bir eda ile
şöyle mırıldanır: “Demek benim hafızamdaki hadisin zekâtıymış..!”3

Ne anlarsanız anlayın! İmam Şafiî de kendi başına ayrı bir dâhi, Everest
Tepesi.. İmam Malik öyle bir zirve.. Ahmed İbn Hanbel de öyle bir şahika idi...



Şimdi bir kere daha soralım: Ebû Hanife kimdi? Ebû Hanife, Allah
Resûlü’nün ashabından İbn Mesud’un (radıyallâhu anh), Alkame’nin, Yezid’in,
Esved’in talebesi mi? Hayır, talebesinin talebesi. Yani Hammad İbn Ebî
Süleyman’ın talebesi. Gerçi Hammad da ayrı bir fıkıh dâhisi, bir hukuk dâhisi
idi ama, Allah Resûlü’nün talebesinin talebesiydi.

Evet, âlemin karanlıklar içinde yüzdüğü, cihanın doğusunda batısında yalancı
şafağın dahi olmadığı bir dönemde, insanlığı ve cihanları aydınlatacak bu ilim
adamları birer birer Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) medresesinde
yetişmişlerdi. “Cihanları aydınlatacak ilim, irfan ve vâridatlarıyla
kıymetlerüstü kıymet ifade eden bu insanlar, mebzuliyetlerine rağmen kıymetli
idiler.” Kıymetleri nedretten kaynaklanmıyordu. Sadece Ebû Hanife
döneminde, Kûfe’de belki o çapta elli tane dâhi saymak mümkündür.

Toprak ne münbittir, zaman ne mübarektir. Daha doğrusu bütün bunlar, Hz.
Muhammed Mustafa’nın (sallallâhu aleyhi ve sellem) nurunun feyezânı ve irfan
deryasının dalgalanmasındandır. Evet, O’nun sayesindedir ki bedevî bir
cemaatten insanlığı on dört asır aydınlatan ve kıyamete kadar da -inşâallah-
aydınlatacak olan bir ilim kadrosu fışkırmış ve dünyaları nura gark etmiştir.

b. Tefsir Sahasında
Tefsir bize göre başlı başına bir derya ve O’nun deryasına nisbeten de

damla.. o deryayı gösteren bir damla Hz. Ali’den İbn Abbas’a, ondan Mücahid
ve Said İbn Cübeyr’e, ondan da ta İbn Cerir, Fahreddin Râzî, İbn Kesîr ve
günümüzün allâme müfessirlerine kadar öyle bir dâhiler arenasıdır ki,
Efendimiz’in, insanlığın efendisi olduğuna dair başka delil olmasa, şahit olarak
bu zatların O’na intisapları yeter.

Meselâ bunlardan İbn Cerir, başlı başına bir harikadır. Bakarsınız,
tefsirinde, o âyetleri ve hadisleri, zamanüstü yorumlarıyla, semanın yedi kat
oluşundan bahseder; arzın ve semanın, bir zamanlar bütün olduğuna ve sonra
mevsimi geldiğinde infilak ettiğine dikkati çeker.. yağmurların, rüzgârların
temel prensiplerini ve bin sene sonra anlaşılabilecek şeylerden dem vuran bir
müfessir ve başlı başına bir dâhidir. İlmî araştırmalar, İbn Cerir’in hayatının
her gününe, 15 sayfa düşecek şekilde eser telif ettiğinden bahsederler. Şimdi o,
dâhi değil de ya kim dâhidir?

Evet, tefsir sahasında da İbn Cerîr’den Fahreddin Râzî’ye, ondan yüzlerce
tefsiri tarayıp kocaman kitaplar hazırlayan İmam Süyûtî’ye ve devrimizin



allâmelerine kadar, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) mektebinde,
tefsir sahasında yetişen öyle insanlar vardır ki, eğer bir dönemde, batıda
bunlardan biri zuhur etseydi, ona büyük bir âbide yapar ve onu bütün cihana
ilan ederlerdi...

Bizim bir İmam Gazzâlîmiz vardır ki, pek çok ilim dalında eşi-menendi
yoktur. Batılı, çok az insaflı olabilmiştir.. Bununla beraber bir insaflı ânında
Gibb, onu elinde asâsıyla, insanları büyüleyen bir harika ruh olarak resmeder.
İmam Gazzâlî’den İmam Rabbânî’ye ve ondan da Bediüzzaman’a uzanan
çizgide, Efendimiz’in talebelerinden yüzlercesiyle karşılaşmak mümkündür.

c. Hadis Sahasında
Hadis sahasının devleri ise, apayrı birer ilim ve fazilet âbideleridir. İmam

Buhârî, İmam Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce, İmam Ahmed İbn
Hanbel, Dârekutnî, Beyhakî, Dârimî.. evet bütün bunların hepsi tek başına,
kendi sahasında, dünyaya yetecek insanlardır. Tabiî ki, teker teker bu şahısların
üzerinde durmamız ve onların ilmî yapılarını tahlil etmemiz, hele
hedeflediğimiz şeyin hususiyetleri itibarıyla, kat’iyen mümkün değildir.

Sadece şu kadar söyleyeyim ki, bunlardan İmam Buhârî, 600 bin hadisi
hafızasına aldıktan sonra, bunlardan sadece 4 bine yakınını Sahih’ine almıştır.4

Almada gösterdiği titizlik ise, başlı başına bir destan. Her hadis için abdest
alıp iki rekât namaz kılar.. daha sonra, ruhen Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’la
münasebete geçer.. ve cevab-ı savap alınca o hadisi kitabına dercedermiş.5

İşte böyle bir dev imam da, Efendimiz’in herhangi bir talebesidir ve O’nun
ders halkasında yetişmiştir. Günlerce yol katettikten sonra kendisinden hadis
rivayet edecek olduğu şahsı, atına boş külâhını gösterip, içinde arpa varmış
gibi davrandığını görünce, hiçbir şey sormadan geriye döner.. niçin böyle
yaptığını soranlara da: “Hayvanı aldatan bir insanın beni de aldatıp
aldatmayacağından emin değilim!” cevabını verir.. ve kim bilir, bütün hayatını
böyle titizlikle geçiren daha nice dâhi hadis imamları vardır.

İşte dinin zebercet konağı, işte onun altın kanatlı hameleleri ve işte hiç
yanıltmayan gümüşten yolumuz.

d. İlmin Dünya Buudu
Eski-yeni ilim tarihi adına taraflı-tarafsız ve mukayeseli o kadar muhteşem

eserler yazıldı ki bunları okuyup da muhteşem geçmişimize hayranlık
duymamak kabil değildir. Müslümanların altın çağı sayılan bir dönemde, tıp,



matematik, hendese ve bütün tabiî ilim dalları, fıkıhla, tefsirle, hadisle ve
kelâmla atbaşıydı. el-Câbir’den (cebirin mürşidi) İbn Sinâ’ya, ondan İbn
Batûta ve Harizmî’ye ve ondan, on asır yazdığı tıp kitapları Avrupa’da tedris
edilen cerrahinin üstadı Zehrâvî’ye kadar, -ki bir bilim mecmuası bu zatı
anlatırken, “On Asır Yaşayan İlim Adamı” diye başlık koydu- bunların hepsi,
yüzlercesi ve binlercesiyle Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)
mektebinin çıraklarıdır.

Bizde, niçin acaba bu büyük insanlar görülüp bilinmemiş ve bugün de
çokları tarafından hâlâ tanınmıyor? Görülmemesi bir galat-ı histir. Batıda,
bunlar gözden kaçmaz; zira bunlar orada, düz ovalara nisbet, ara sıra yükselen
tepeler gibidirler. Çok yüksek olmasalar da göze çarpabilirler. Buna karşılık,
bizdeki zirveler ise mütemadidirler, bütündürler; ölçülememezlikleri
bilinmezliklerini doğurmuş. Yani onlar, zirvelerin yan yana gelmesi gibidirler.
Çukuru yoktur ki; bilinebilsinler.

Bize gelince, biz vefasızlık ettik ve bu hâle geldik. Biz o âsârı
değerlendiremedik. Batı onunla rönesansını tahakkuk ettirirken biz, bir kısım
kuruntulardan sıyrılamadık. Kabahat bizde.. ilklerde değil, sonraki
mirasyedilerde.. kabahat, deryanın içinde oldukları hâlde, deryanın kıymetini
bilmeyenlerde.

“O mahiler ki deryada yaşar, deryayı bilmezler.”

2. Ruh Dünyasının Kahramanları
O’nun ikinci derecede bir buudu, vilâyet.. vilâyet adına Hz. Muhammed

(sallallâhu aleyhi ve sellem), öyle insanlar yetiştirmiş ve açtığı kapı ile
öylelerini evc-i kemalât-ı insaniyeye yükseltmiştir ki, kimileri “Perde-i gayb
açılsa yakînim artmayacaktır.” der.6 Kimileri, yerde iken Arş-ı A’zam’ı
seyreder, kimileri, Hz. Cebrail’in o muhteşem heykelini (varlığını) müşâhede
ile kendinden geçer.. kimileri Kur’ân ve Sünnet’in sır buudlarını didik didik
eder ve işaretlerden dantelalar örer.. işte, Celcelûtiye, işte Nehcu’l-belâga,
işte Mesnevî, işte Fütûhu’l-gayb, işte Füsûs ve Fütûhât!

Kadirşinaslığının depreştiği bir gün Edison şöyle der: “Ben elektriğe giden
yolu Muhyiddin İbn Arabî’nin Fütûhât-ı Mekkiye’sinde buldum.” O sırlı
beyanlarıyla Fütûhat-ı Mekkiye, bugün de elimizde.. Kur’ân’ın bir sırlı
ifadesinden, elektriği, elektronları, ampülü istinbat etmek, bazı noktalardan
tenkit görse de tevili çıkmış bir hâdisenin kritiğini yapmak bir bencillik gayreti



olsa gerek. İnsan, pek çok hakikati, hem böyle vilâyet rampasıyla, hem de
laboratuvarlarla, araştırma merkezleriyle ulaşabilir. Biz, ulaşamamışsak,
ulaşamıyorsak, o, düşünce tutarsızlığında, muhakeme fakirliğinde; kalb
zaafında, irade ve azim yetersizliğinde aranmalıdır. İbn Arabî, Mevlâna, İmam
Rabbânî ve Bediüzzaman gibi çağlarını aşmış insanları anlamak şöyle dursun,
onların keşfettikleri şeylere akıl erdirmek bile çok zordur. Bir Şâh-ı Nakşibend
Hazretlerini, bir Mâruf-u Kerhî’yi, bir Şazilî’yi, bir Şah-ı Geylânî’yi, bir
Ahmed Bedevî’yi, bir Şeyhu’l-Harrânî’yi nasıl anlayacağız ki?

İşte bütün bunlar, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) mektebinin
sadece çırakları ve tilmizleridirler. Bize göre dâhi insanlardır ama, Hz.
Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) mektebine ve medresesine göre
sadece bir düzine çıraklardır -O çıraklara ruhum feda olsun!- ve hep o şem’aya
pervane olmuş, O’nun etrafında dönmüş, ışık âşıklarıdırlar. Gözleri gayba
açılmışsa, (İmam Süyûtî gibi: “Ben uykuda değil; uyanıkken hayatımda 70 defa
Hz. Muhammed’le (sallallâhu aleyhi ve sellem) görüştüm.” diyor)7 yine Allah
Resûlü’nden öğrendikleriyle açılmıştır.. ışığa koşmuşlarsa O’nun cazibesiyle
olmuştur.

Bizler, derdest üç boyutlu mekânın hapisleri ve onun itibarî bir buudu olan
zamanda esirleriyiz. Onlar ise zaman ve mekânı aşarak bir değişik buuda, belki
her gün Hz. Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile yüz yüze ve
diz dize yaşıyorlar.! Hatta onlardan biri şöyle diyor: “Eğer bir lahza O’nunla
görüşmesem mahvolurum. Çünkü bütün varlığımı O’na borçluyum, günebakanın
(ayçiçeğinin) açılıp kapanmasının güneşe programlandığı gibi, ben de hayatımı
O’nu takip ve müşâhedeye borçluyum. O, gönlümde battığı zaman, ben de bittim
demektir.”

Bunlar Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) mektebinin talebeleridir
ve gelecekte de aynı kaynaktan yeni oluşumlar -inşâallah- fışkıracaktır. Velilik
benim saham değil. Ben veliler bezminde olsam olsam onların kitmîri
olabilirim.. veya o âlemin sadece hayranı. İnşâallah bir gün içinizdeki, hususî
uyanmalar sayesinde, pek çok kimsenin hakâika gözleri açılacak ve beni tasdik
edeceklerdir.

Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ne muhteşem bir mürşiddir ki,
bugün mistisizm dünyasında, yogizm dünyasında, O’nun çırakları, boşluğun,
lafazan mürşit taslaklarını öyle bir silip geçmişlerdir ki, muhalif bir rüzgâr
esmezse, daha şimdiden “Geleceğin dünyası Hazreti Muhammed’indir



(sallallâhu aleyhi ve sellem).” diyebiliriz. Evet, Muhyiddin İbn Arabî bugün,
batılıyı öyle büyülemiştir ki, Almanya’da hem de Alman ırkından binlerce
Müslüman, Muhyiddin ve emsalinin neşrettiği nurlar sayesinde, Hz. Muhammed
demektedir. Eğer bir yerde Abdülkadir Geylânî, Mevlâna, Muhyiddin, İmam
Rabbânî ve Bediüzzaman, kalblere girip gönülleri Hz. Muhammed’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem) çevirebiliyorlarsa, bu tamamen onların üstadlarına ait bir
kuvve-i kudsiyyedir.

Hz. Mevlâna bir dev insandır. (Bazılarının, onu değişik bir zaviyeden ele
almaları, hatta ve hatta Peygamber Efendimiz’in yerine koymaya çalışmaları,
şu-bu peygamberidir demeleri bir yana) Hz. Mevlâna nâmütenâhîliğe yelken
açmış, büyük kametlerden ve melekûta açık hikmet erlerindendir. Aşkın,
ızdırabın, heyecanın, samimiyetin eşsiz temsilcisi.. ve teşbihlerle temsillerle
hakikat-i uzmâ’ya, mutlak hakikata ulaşmanın en büyük kâşiflerinden birisidir.
Ve, Hz. Mevlâna Celâleddin Rûmî, aynı zamanda bir söz üstadıdır. Erbabına
göre bir sihirli asâ da onun elinde vardır ve iklimine giren mutlaka büyülenir.

3. ... Ve Dil Erbabı
Allah Resûlü Arap söz sultanlarının şâhı, Acem bülegâsının da şehinşâhıdır.
Bu sahada da O’nun dünya kadar şahidi vardır. Hassan b. Sabit’den Ka’b b.

Malik’e, Abdullah b. Revâha’dan Ka’b b. Züheyr b. Ebî Sülmâ’ya, Lebid’den
Hansâ binti Züheyr’e.. ve ondan da bütün Abbasi, Emevi, Selçukî ediplerine
kadar gelmiş-geçmiş ne kadar söz üstadı varsa, en değerli beyanlarını O’nunla,
O’nun mesajıyla ve O’nun sözleriye alâkalı ifade etmiş ve o üstadlarına karşı
tazimde kusur etmemişlerdir. Ve hele İran şairleri...

Goethe’nin bir gün Prens Müller’e şöyle dediğini Haydar Bammad
naklediyor: “İslâm tarihinde özellikle Selçukluların, Abbasilerin ve İranlıların
yaşadığı İran’da, çeşitli devirlerde dev şairler yetişmiştir. Fakat İslâm
dünyasında bunların sadece dördü, beşi kabul edilir.”

Goethe gibi Almanya’da dile yeniden haysiyetini kazandıran ve onu yeniden
keşfeden bilhassa Faust’u ile edebiyatta yeni çığır açan bu adam diyor ki:

“Bu ülkede çeşitli devirlerde, dev insanlar yetişmiştir, fakat İslâm dünyası
bunların beşini alır; Mevlâna Celâleddin Rûmî, Hâfız, Firdevsî, Enverî,
Nizamî. Bunun dışında hepsini atarlar, yani diğerlerini şair saymazlar. Edip
değil diye attıkları arasında öyleleri vardır ki (Goethe’nin sözü) ben onların
ellerine su dökemem.”



Şaşkınlığımızla kalalım! Kimleri şişiriyor, balonlaştırıyoruz ve kimlere karşı
alâkasız ve bîgâneyiz.!

Bilmiyorsak bilelim, Hâfız’ı taklit etmeyen Batılı yoktur. Osmanlı edebiyatı
da büyük ölçüde Hâfız’ın dünyasıyla içli dışlıdır. Evet işte, İranîsiyle
Turanîsiyle bütün bunlar, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)
mektebinin çırakları ve O’nun bıraktığı malzemeyi kullanan mimarlardır.

Benim size arz etmeyi planladığım daha pek çok şey olabilirdi.. ama, tasdi’
etmemek için kesiyorum; zira, O’nunla alâkalı, anlatmayı düşündüğüm daha pek
çok şey var.. ve tabiî bu arada O’nun askerlik yanı...
1 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-tarih 3/451.

2 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-tarih 4/267-268.

3 Kasım b. Kutluboğa, Tacü’t-terâcim s.183.

4 İbn Hacer, Mukaddimetü Fethi’l-Bârî 1/7, 489; Nevevî, Şerh-i Sahih-i Müslim 1/21.

5 İbn Hacer, Mukaddimetü Fethi’l-Bârî 1/7.

6 Aliyyü’l-Kârî, el-Masnû’ s.149.

7 Nebhânî, Câmiü kerâmâti’l-evliyâ 2/158.



Beşinci Bölüm 
EFENDİMİZ’İN ASKERÎ YANI

A. ERKÂN-I HARP PEYGAMBERİ
1. Cihad ve Hedefleri

Belki bir süre Allah O’na, maddî cihad kapılarını kapalı tutmuştu. İşin tabiatı
icabı veya her şeyin bir vakt-i merhûnu olması hesabıyla uzun seneler bu hep
böyle devam etmişti. Neden sonra onlara Allah (celle celâluhu) meşru
mücadele, muharebe ve kuvvet kullanma kapıları açmış ve: “Sen de artık
hakkını, hukukunu müdafaa edebilirsin.”1 demişti.

Bu arîz ve amîk bahse girmeden evvel, bir kısım kimselerin zihinlerinde,
bazı istifhamlara esas teşkil edebilecek, bir iki hususu basitleştirip arz etmek
istiyorum:

Efendimiz’in fetanetinden, fetanetin sevkü’l-ceyş buudundan bahis açmadan
evvel, O’nun ne zaman ve hangi dönemde cihada memur edildiğinin üzerinde
durulmasında yarar var. Bir taraftan umumî mânâda cihadın anlaşılması, diğer
taraftan da, maddî cihadın başlama tarihinin bilinmesi çok önemlidir. Din
düşmanları cihadın mânâsını çarpıtarak, vefasız dostlar da zaman ve
mevsimleri birbirine karıştırarak sürekli zihin bulandırıyorlar; her iki cepheye
de bazı şeylerin doğru anlatılmasının lâzım geldiğine inanıyorum.

Efendimiz, bütün hayatı boyunca, İslâm’ın getirdiği prensiplerden kıl kadar
dahi inhiraf etmemiştir. Zaten O’nun bütün hayatı, İslâm’ın pratiğe dökülme
ameliyesinden başka bir şey değildir. Bu durum, cihad ve harp mevzuunda da,
diğer sahalarda da böyledir.

a. Müdafaa
Evvelâ; İslâm bir millet veya ferdin, kendi varlığını tehdit eden, onu yok

etmeye, öldürmeye çalışan mukabil güce karşı, nefis müdafaasını, karşı
koymayı meşru kılar hatta bazı durumlarda onu emreder. Biri sizin varlığınızı,



malınızı, canınızı, dininizi, ırzınızı tehdit ediyorsa, onunla göğüs göğüse gelir,
bu işin kavgasını verir ve kendisiyle hesaplaşırsınız. Meselâ, diyelim ki:
Hasım bir ülke, kendisiyle sizin aranızdaki hudutları deldi ve içeriye girdi, ne
yaparsınız? Ülkenizdeki bazı kimseleri yılan-çıyan hâline getirip üzerinize
saldırtsa ne düşünürsünüz? Bir yerde soydaşlarınız gadre uğratıldığı zaman
nasıl davranırsınız? Herhâlde bu sorulara “Hiç!” deyip geçemezsiniz!

İşte, bu noktadan hareketle, Allah Resûlü tam 14 asır evvel kuvvet
kullanmayı da bir disiplin olarak kabul etmiş ve Müslümanın, Müslümanca
yaşayabilmesi için, hikmetin yanında kuvvetin, irşadın yanında caydırıcı gücün
bulunması zaruretine de parmak basmış ve onurlu, haysiyetli yaşama yollarını
göstermiştir. Evet, kuvvetli olacak, kuvveti hakkın emrine verecek.. sözünüzü
dinletecek ve kesilmesi gerekli olan sesleri keseceksiniz ki, yeryüzünde, dünya
muvazenesinin temsilcisi olabilesiniz.

b. Zulmü Durdurmak
Saniyen; dünyada mazlumlar, mağdurlar vardır. Bugün biz, bunları

himayemize almakla veya politika platformunda bazı başarılarla meseleyi
halledebileceğimizi düşünüyoruz.. bir ölçüde bu mâkul de olabilir. Evet,
soydaşlarımıza, dindaşlarımıza bağrımızı açıyor ve civanmertliğimizle bir
kısım problemleri çözmeye çalışıyoruz; ama bununla, bilmem ki, problemin
kaçta kaçını hallediyoruz? Yanı başımızda bir buçuk-iki milyon gadre uğrayan
insan ki, mesanesinin ucundan bir parçacık derinin kesilmesine müsaade
edilmeyen.. ismi değiştirilen, Müslümanca merasimlerine müdahale edilen..
evet işte bu bir buçuk milyonun yarım milyonuna bağrımızı açsak bile, bir
milyonu orada inleyip duracaktır.

Bir küçük devlete karşı, çok küçük bir problemi halledemeyince, bizi
yakından alâkadar eden bunca dünya meselesinin altından nasıl kalkabileceğiz
ki? Öyle ise, dünyada öyle bir devlet olmalı ki, kaşını çattığı veya az
öfkelendiği zaman başkaları hizaya gelmeli ve hadlerini bilmelidirler. İşte
böyle büyük bir caydırıcı gücü sürekli elde tutmak, mazlumun, mağdurun
imdadına koşmak ve ihkâk-ı hak etmek için mutlak lâzımdır. Bu da, o büyük güç
ve aktivitenin yer yer bizzat gösterilmesiyle kolaylaşacak ve mümkün olacaktır.
Ve geçmişte de öyle olmuştur.

Biz, dünya muvazenesinde bize düşen vazifeyi temsil ettiğimiz günlerde,
Batılılar zulmen Hindistan’ı işgale yeltendiğinde: “Donanma-yı Hümâyûn,



şimdi Hind Denizine açılıyor.” dediğimizde, tıpkı çapulcular gibi hemen
kaçıyorlardı. Evet, o dönemde, dünya muvazenesinde bu kadar ağırlığımız
vardı. Vardı.. ve Fransa’dan Hindistan’a kadar koskocaman bir dünyada, o
müthiş hakemlik konumumuzla mazlumlar, mağdurlar bize koşuyor ve hak
istirdadını, ihkâk-ı hakkı bizim kapımızda arıyorlardı.

Evet, İslâm’da, mazlumun, mağdurun, mahkûmun sahipsiz ve garibin
imdadına koşmak için harp meşru kılınmıştır. Zaten mü’minler imdada
koşmazlarsa başka kim koşacak? Allah (celle celâluhu) bizi yeryüzünde ihkâk-ı
hakla vazifelendirmiştir. O noktayı tutmayı varlığımızın gayesi bilmeli ve elde
etmeye çalışmalıyız. Yoksa zulümler devam edecektir.

c. İrşad Hürriyeti
Salisen; İslâm’da harp ve cihad, hak ve hakikati, doğruluk ve istikameti

neşretme hürriyeti engelleniyorsa, o hürriyeti muhafaza etmek ve sağlama
almak için yapılır. Dikkat ediniz; hak ve hakikati neşretmek için muharebe
yapılmaz! Hak ve hakikati neşretme hürriyeti engelleniyorsa onun için
muharebe yapılır.

Dünyanın dört bir yanında, sizin irfana açık erleriniz, varsa mürşitleriniz,
harekete geçecek ve herkese İslâm mesajını ulaştıracaksınız. Şayet bunu,
başkaları engellerse, o zaman da engelleri ortadan kaldırmaya çalışacaksınız.
Çünkü onların böyle bir davranışları, insanların hür iradeleriyle Cennet’e
gitmelerine mânidir. Siz düşünce hürriyetini korumak ve muhafaza etmek için
çalışacak ve sertliklerin, karşı koymaların bertaraf edildiği ölçüde dininizi
neşredeceksiniz. Bunu yaparken de -İsterseniz bunu dördüncü bir esas da
sayabilirsiniz.- insanlık şeref ve haysiyetini rencide etmeyecek, çoluk çocuğa
dokunmayacak, kadınlara ilişmeyecek, mâbedlere çekilen ve kendisini ibadet ü
taate veren insanlara zarar vermeyecek.. harp etmeyenlerle de harp
etmeyeceksiniz.

Günümüzde henüz bu noktanın ne kadar gerisinde olduğumuz malum-u
âlemdir. Bilmem ki, meskun sahalarda NBC kullananların hâlini “gerisinde
olma” sözü ifade edebilir mi? Zannetmiyorum. Evet, daha dün denecek kadar
yakın bir tarihte, Hiroşima ve Nagasaki’de, 80 bin insanı birdenbire bir atom
fırtınası önüne kattı götürüverdi.. arkada 80 binlerce de alîl hasta ve sakat
bıraktı. Hem de bunu medenî bir dünya yaptı!

Şimdi bir de bize bakın! Her halife ve tabiî başta Allah Resûlü olmak üzere



etrafa asker gönderirken: “Yaşlılara, kadınlara, çocuklara, kendisini ibadet ü
taate vermiş ruhbanlara ve mâbedlere ilişmeyiniz.! Ağaçları yakmayınız.!
Hayvanlara dokunmayınız.! Ve servetleri heder etmeyiniz.”2 diye emirler
veriyorlardı. Bombaların canavarca kullanılışlarını onaylayan kimselerin,
bilmem ki bu disiplinlere riayet etmesi mümkün mü?

Şimdi, muvazenede, inanmış insanların bulunmamasının nasıl bir boşluk
meydana getirdiğini bir kere daha müşâhede edin; sonra ister ağlayın ister
inleyin! Keşke süper güçlerin birinin yerine biz olabilseydik! Herhâlde o
zaman, bunca zulüm ve işkence olmazdı...

Şimdi size soruyorum: Sadece bu netice için dahi olsa cihad yapmak
gerekmez mi? Evet, bunlar için yola da çıkılır, cihad da yapılır ki; Allah
Resûlü de bundan dolayı hep o yolda idi.

Bu arîz ve amîk mevzuu, cihad konusunu müstakillen işlediğimiz bir
kitapçıkta3 tahlil etmiştik.. ona havale edip geçiyorum.

Efendimiz, Mekke döneminde kat’iyen maddî mukabele ve maddî
mücadelede bulunmamıştı. Etrafını alan insanlara hep sükûnet, temkin ve sabır
tavsiye buyurdu. Bu dönemde sadece Kur’ân’ın elmas düsturlarını kullandı. 14
sene, sinelere girip, gönülleri fethetmeye çalıştı. Evet, Efendimiz, o kömürü
elmas, taşı toprağı altın yapan mübarek sözleri ile Mekke’de tam 13 sene,
“Dövene elsiz, sövene dilsiz ve İslâm yolunda gönülsüz gerek.” dedi. Kandan
irinden deryaları geçmeye çalıştı. Gözünün önünde insanlar öldürülüyor,
dövülüyor, tartaklanıyor, O, kendi büyük sıkıntılarıyla beraber bunları da
sinesine çekiyordu. Meselâ; Âl-i Yâsir mezbahada kesilir gibi kesilip
biçilirken yanlarından geçiyor, sadece ُةَّنَجْلا ُُم  كَدِعْوَم َِّنإَف  ٍرـِسا  َلٰا يَ اـَي  اًرْبـَص 
“Ey Âl-i Yâsir, sabır! Neticede varacağınız yer Cennet’tir.”4 diyebiliyordu.

O, bu kadar sabırlı ve kararlıydı ama, kâfir bir türlü hıncını alamıyordu.. ve
ondan sonra da yapmayı planladığı şeyler vardı: Mü’minleri bütün bütün
Mekke’den uzaklaştıracak ve göçe zorlayacaklardı. Evet, doğup büyüdükleri,
aziz ve şerif olarak yaşadıkları, rahat ve huzur içinde hayatlarını sürdürdükleri
yuvalarından, çocuklarından koparılıp başka yerlere hicret ettirileceklerdi ve
nihayet bütün Müslümanlar hicret etmeye başladı. Hz. Ömer’e kadar ilkler
bütünüyle hicret ediyordu. Hz. Ömer (radıyallâhu anh) de göç ediyordu. Ama
bu, öyle acı bir göç idi ki yanında hanımı da yoktu, çocukları da; tek başınaydı
bu çileli yolculukta.5 Zira ancak, bu şekilde hicrete fırsat bulabilmişti. Hz. Ebû



Bekir (radıyallâhu anh) göç ederken -fedakârlığa bakın ki- yanında her zaman
“Anamız” deyip şerefle yâd edeceğimiz Âişe Validemiz (radıyallâhu anhâ)
yoktu. Oysa ki o, henüz 7-8 yaşında bir çocuktu, pekâlâ neredeydi? Bilmiyoruz;
zira göç ancak bu şekilde gerçekleşebiliyordu ve başka şekilde gitmelerine de
imkân yoktu.

Evet, yurt, yuva terk ediliyor ve herkes göçe zorlanıyordu. Bir gün Utbe b.
Rebîa, Abbas b. Abdülmuttalip ve Ebû Cehil, İbn Cahş’ın binasının damına
çıkmış, evin bu boş ve harap hâlini görünce, Utbe’nin gözleri dolmuş, Ebû
Cehil ise şöyle demişti: “Senin yeğenin getirdi bütün bunları başımıza!”6

Hayır; bunları O yapmamıştı; zalimler, gaddarlar, hazımsızlar, onları doğup
büyüdükleri yerlerden uzaklaştırıyor ve onların hayvanlarına bile
zulmediyorlardı. Kâfirin gözyaşları kendi zulmünün üzerine akıyordu.

Müslümanlar 500 km’lik bir yolu zâdsız, zahîresiz ve çölün sıcağında
katetme mecburiyetinde idiler: O devirde böyle bir yolu katetmek bir ay
sürerdi. Bir ay, sırtlarındaki elbiselerle çölde yatıp kalkacaklardı.. haydi elbise
ne ise.. ne yiyip ne içecekleri belli değildi. Medine’ye hicret ettikten sonra da
hep onuruyla yaşamış bu insanlar, âdeta Medine’nin “Ensar” dediğimiz
topluluğuna sığınacaklardı.

Bakın azab üstüne azaba! Ne var ki o kudsîler topluluğu, hepsine hem de
seslerini çıkarmadan katlanacaklardı. Niçin? Söz Sultanı onlara diyor ki:
“Sesinizi çıkarmayın, sabredin zira neticede varacağınız yer Cennet’tir.”

Efendimiz, Allah’ın (celle celâluhu) emirleriyle hareket ediyor ve hissiliğin
zerresine dahi yer vermiyordu ama, gel gör ki karşı tarafın hıncı bir türlü
yatışmıyordu. Evet, Müslümanları yurtlarından, yuvalarından ettikten ve o
kadar insanı boğazladıktan, tehcire tâbi tuttuktan sonra dahi, bir türlü hınçlarını
alamamışlardı. Bir gün aralarında daha vahşice bir karara vardılar: “Onların
mallarına, mülklerine el koyalım ve tarlalarını aramızda taksim edelim.”7

O kadar ki 8-9 sene sonra Allah Resûlü Mekke-i Mükerreme’ye hem de
muzaffer olarak teşrif buyurduğunda Hz. Üsame soruyor: “Yâ Resûlallah, hangi
hanede ikamet buyuracaksınız?” O, gözleri dolu dolu şöyle cevap veriyor:
“Akîl bize ev mi bıraktı ki, gidip orada oturalım!”8 Yani, Allah Resûlü’nün
doğup büyüdüğü bugün kütüphane olarak kullanılan o mübarek evinin bir
köşesinde ârâm buyuracağı bir yer bırakılmamıştı. Akîl, Ebû Talib’in neden
sonra gözünü İslâmiyet’e açacak olan büyük oğlu.. o güne kadar Allah



Resûlü’yle mücadele etmiş bir insan.. sonra da gelip Allah Resûlü’nün vârisi
gibi O’nun malının üstüne oturmuş vefaya kapalı bir ruh. Herkesin malı taksim
ediliyordu.

Evet, İbn Übey münafığı Mekke’deki bu gelişmeyi değerlendirecek ve bir
gün bin vaveylayla Medine’nin içinde bağırıp diyecektir ki: “Müslümanlar, siz
burada oturuyorsunuz ama, menkul-gayrimenkul mallarınız taksim ediliyor..
pazarda, piyasada peyleniyor. Bir gün ne orada, ne de burada hiçbir
mâmelekiniz kalmayacak.”

Bu da ayrı bir zulümdü. Hatta bu zulüm içinde şunu görmek mümkün
(Mevsimi gelince onu Allah Resûlü’nün seriyelerinin hikmetlerine dikkat
çekeceğim noktada dikkatinizi istirham edeceğim). Bir gün bütün bunlar
yetmiyor gibi Müslümanların mallarını taşıyan kervan Şam’a giderken,
Medine’nin kenarından geçiyor ve âdeta, “Bakın da yüreğiniz erisin!”
diyorlardı... Bu arada Müslümanların deve ve koyunlarını da önlerine katıp
götürmeyi ihmal etmiyorlardı.

İşte küfür çapulçuluğu ve işte ettikleri. Aslında günümüzde yapılanlar da
bunlardan farklı değil. Mehmet Âkif: “Tarihe tekerrürden ibaret diyorlar, ibret
alınsaydı hiç tekerrür mü ederdi!” diyor. Ve işte yine zulüm zulüm üstüne..
mü’min gadre uğruyor, mü’mine destek olan zulme uğruyor, yurdundan,
yuvasından ve hayat hakkından mahrum ediliyor.. varlığına ve bekâsına imkân
tanınmıyor...

Şimdi müsaade ederseniz bir kere daha sorayım: Siz olsaydınız ne
yapardınız? Düşünün ki binlerce sahabi aynı hisle meşbu, aynı şeylerle mecruh
bulunuyordu. Hep yaralanmış ve her gün kalbinden ayrı bir hançer yemiş ve
sürekli inim inim yaşamışlardı. Eğer onların bu ızdıraplarına karşı sema daha
da “mehil” deseydi, inkisara düşerlerdi. Onun için rahmet ihtizaza geldi ve
konuştu.. yani, Allah’ın (celle celâluhu) beyanı imdatlarına yetişti.

 ٌريِدََقل ْمِھِرَْصن  َىلَع  ّللا  َهٰ َِّنإَو  اوُِملُظ  ْمُھَّنَِأب  َنوَُلتاَقُي  َنيِذَِّلل  َنِذُأ 

ّللا ُهٰ اَنُّبَر  اوُلوَُقي  َْنأ  َِّالإ  ٍقَح  ّ ِرْیَغِب  ْمِھِرَايِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنيِذََّلا 

“Haksızlığa uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselerin de, karşı
koyup savaşmasına izin verilmiştir. Allah onlara yardım etmeye elbette
kadirdir. Onlar haksız yere ve ‘Rabbimiz Allah’tır.’ dediler diye yurtlarından
çıkarılmışlardı.”9

Evet, zulmün muzaafını yapmış ve onları yaşama hakkından mahrum



etmişlerdi. Şimdi de kendilerine karşı hep baskı uygulanan, her fırsatta
hırpalanan ve öldürülmek istenen o insanlara hesaplaşma izni veriliyordu.. evet
hüküm menatlandırılarak, “Rabbimiz Allah, dediklerinden dolayı, haksız
olarak yurtlarından, yuvalarından çıkarıldılar”.. yani binbir mahrumiyete
maruz bırakıldılar. Zevceleri, çocukları geride kaldı.. geride kalanlar da
zincire vuruldu. Pek çok insan, hayatlarının 7-8 senesini orada zincir içinde
geçirdiler.

İşte bu mazlumların, mağdurların, mahkûmların, kimsesizlerin hakkını
korumak için bu kadar ızdırap görmüş, bu kadar sinesinden hançer yemiş
Müslümanlara, hesaplaşmak üzere izin veriliyordu. Aynı zamanda bu emirle
Efendimiz, cihada memur ediliyordu.

İnsafsız bir kısım kefere ve fecerenin tarif ettiği gibi, Müslümanlık bir kılıç
ve kan dini değildi. Vâkıa Efendimiz kılıç kullandı.. ve O’nun böyle
gönderileceği, daha O gelmeden, geçmiş peygamberler tarafından haber
verilmişti: Hz. Mesih İncil’de, O’nu anlatırken şöyle der: “O’nun elinde
sopası, kılıcı vardır.” 10 İcabında hak edenlerle yaka paça olacak ve
savaşacaktır. Ondan evvel bir başka peygamber de: “Kudsîlerin bayrakları
önlerindedir.” diyordu.11 Zira onlar dünyanın dört bir yanında o bayrağı
dalgalandıracak, altına toplanacak, hak ve hakikatin mücadelesini vereceklerdi.
Evet, sizin bayrağınıza kadar temadi eden o mübarek ruh, o mukaddes mânâ
onların elinde, o devirde dünyanın dört bir yanında bayraklaşacaktı. Bu şartlar
altında Allah Resûlü, cihada memur ediliyor ve hasımlarıyla da bu şartlar
altında hesaplaşıyordu.

Âdeta O, muannit muasırlarına: “Düşünce ve fikir hürriyetini
engelleyemezsiniz; insanlığa giden yolları tıkayamazsınız!” diyordu. Bin bir
vahşet ve dalâletler tablosu olan Fransız ihtilal-i kebîrini, hürriyete açılmış bir
kapı diye hâlâ alkışlarız. Hâlbuki içinde bin bir vahşet kol gezmiş ve her gün
giyotinle binlerce insanın kellesi alınmıştır. Ve ihtilal, âdeta kendi kendini
yiyip bitirmiştir. Öyleki, bir gün, Danton’u astıran Robes Piyer, Danton’a
sorar: “Son arzun nedir?” Danton’un cevabı: “Bir arzum yok, nasıl olsa sepette
kellelerimiz bir araya gelecek!” der.

Ve, işte hürriyet kapılarını açan ihtilalin içyüzü ve işte kol gezen vahşet.!
Kesmedikleri insan kalmadı. Evvelâ kral ve taraftarlarını, sonra da
başkalarını...



Oysaki, tam 14 asır evvel, Allah Resûlü’nün karanlıkları yırtan o aydınlık ve
ışıktan eliyle zulüm ve istibdat bertaraf ediliyor, hürriyet de getirilip insanlığın
önüne seriliyordu. Mazluma, mağdura yardım edeceksiniz! Onlar orada
inlerken, siz burada oturup o iniltileri ney gibi dinleyemezsiniz! Bu tıkanıklığı
kuvvet sökecekse, hakkaniyet duyguları içinde onu da kullanacaksınız! Fakat
biz, bugün bunu yapamıyoruz. Allah Resûlü, yapma imkânı elde ettiği zaman
oturdu ve hesaplaştı. Bununla beraber öyle mâkul, öyle mantıkî hesaplaşmalar
oldu ki, Allah Resûlü döneminde İslâmî cephede ölen insanların sayısı, sadece
100 küsurdu. Dikkat ediyor musunuz, sadece İkinci Cihan Harbinde, iki vahşet
birbiriyle boğuşurken 40 milyonu aşkın insan ölmüştü. Rusya’da gayri insanî
bâtıl bir sistemin oturması için bir çırpıda yüz küsur milyon insan
öldürülmüştü. Onların kanları üzerinde âdeta gemiler yürütüldü, enkazlarından
binalar yapıldı ve bu binaya da “yeni sistem” denmek istendi ki, bu sistemin adı
komünizm idi.

“ Yamyamları geçmişti beşer yırtıcılıkta!
Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi.”

Batsın yerin dibine beşerî heveslere dayanan sistemler! Zaten batıyor ve
batacak... Fıtrî olmayan, tabiî olmayan, hakka dayanmayan, içinde hak
düşüncesine neşv ü nema hakkı vermeyen bütün sistemler batacak.

Evet, 10 senelik Allah Resûlü döneminde, dünya kadar hakikatleri
gerçekleştirmek için karşı tarafla yaka paça olunuyor ve İslâmî cepheden -
Diğer cepheyi bilmiyorum.- sadece 100 küsur insan vefat ediyor. Hâlbuki,
yukarıda da söylediğimiz gibi İkinci Dünya Savaşında öldürülen insanların
sayısı 40 milyonu aşkındı. Bu rakam içinde, yaralanan, sakat kalan ve sonra
ölenler yoktur.

Saadet Asrı, insanlık duygusunun, düşüncesinin, insana saygı ve hürmetin
geliştirildiği bir dönemdir ve günümüzde hümanizma bu noktaya henüz
ulaşamamıştır. Ulaşması da mümkün değildir. Çünkü bu çığırı açan Hz.
Muhammed’dir (sallallâhu aleyhi ve sellem). O’nun dünyasında mü’min harp
eder. Harp eder ama, hiçbir zaman sulh esintileri kesilmez ve insanî değerler
tezyife uğramaz. Boş yere insan öldürülmez, ülkeler işgal edilmez ve başka
milletler sömürülmez.

d. İslâm’da Sulh Esastır
Büyük çoğunluğu itibarıyla Batı, ne dün ne de bugün bu ilâhî değerleri



tanımadı. Ülkeleri istila etti. O ülkenin yeraltı-yerüstü servetlerine el koydu,
insanları köleleştirdi ve müstemlekeler kurdu. Bunlar için harp etti, bunlar için
kan döktü ve Balkan Harbi’nin, Birinci Cihan Harbi’nin, İkinci Cihan
Harbi’nin, Körfez işgalinin, Somali çıkartmasının arkasında hep bunlar vardır.

İslâm’da harp ise, yüce bir dava uğruna, fikir hürriyeti, düşünce hürriyeti
adına, insanlığa giden yolları açma uğrunda yapılmıştır. Bununla beraber
gerektiğinde sulha gitmeyi de ihmal etmemişlerdir. Çünkü sulh esas, harp ise
tâlidir.

ُمِیلَعْلا ُعیِمَّسلا  َوُھ  ُهَِّنإ  ّللا  ِهٰ َىلَع  ْلَّكََوتَو  اََھل  ْحَنْجاَف  ِمْلَّسِلل  اوُحَنَج  ِْنإَو 

“Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de yanaş ve Allah’a güven. O
şüphesiz işitir, bilir.”12

ًةَّفاَك ِمْلِّسلا  ِيف  اوُلُخْدا  اوُنَمٰا  َنيِذَّلا  اَھُّيَأ  َي  اۤ

ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ْمَُكل  ُهَِّنإ  ِنَاطْیَّشلا  ِتاَوُطُخ  اوُعِبََّتت  َالَو 

“Ey iman edenler! Hep birden barışa girin, şeytana ayak uydurmayın, o
sizin apaçık düşmanınızdır.”13

Evet, işte bu ve benzeri âyetler, Müslümanları sulh ve barışa davet etmiş,
onlara harp hâlinde dahi itidal ve istikameti göstermiştir. Onun dışındaki
sistemler ise, harpleri canavarlık üstüne canavarlık, sulhları da harpten farklı
olmamıştır. Adları, ne olursa olsun bu sistemler insanlığı idlâl adına ortaya
attığı sistem kılıklı kargaşa düzeninden, şeytan nizamından başka bir şey
değildir. O şeytan, bunları allar-pullar ve taraftarlarını aldatır. Çünkü o,
insanın apaçık bir düşmanıdır. Bunu sizi kendi özünüzden, mânânızdan, tarih
şuurunuzdan, tarih felsefenizden uzaklaştırmak için de yapabilir. Evet, harp
ederken dahi sulh.. bazen mü’minler de mü’minlerle savaşabilirler, yine sulh,
yine sulh!

َىلَع اَمُھاَدِْحإ  ْتَغَب  ِْنإَف  اَمُھَنَْیب  اوُحِلَْصأَف  اوُلَتَتْقا  َنِینِمْؤُمْلا  َنِم  َط  ِناَتَِفئاۤ ِْنإَو 

اَمُھَنَْیب اوُحِلَْصأَف  ْتَءاَۤف  ِْنإَف  ّللا  ِهٰ ِرَْمأ  َىِلإ  َءيَِۤفت  ىَّتَح  يِغَْبت  يِتَّلا  اوُِلتاَقَف  ىَرْخُْألا 

َنیِطِسْقُمْلا ُّبِحُي  ّللا  َهٰ َِّنإ  اوُطِسَْقأَو  ِلْدَعْلِاب 

“Eğer mü’minlerden iki topluluk birbiriyle savaşırsa, aralarını düzeltiniz;
eğer biri diğeri üzerine saldırırsa, saldırganlarla, Allah’ın emrine
dönecekleri âna kadar savaşınız; eğer hizaya gelirlerse, aralarını adaletle
bulunuz, âdil davranınız. Şüphesiz Allah âdil davrananları sever.”14



İki cemaat birbiriyle yaka paça olur.. olur da vatan, millet parçalanma
durumuna gelir ve iç kargaşa başlarsa, işte o zaman, vuruşanlar mü’min de
olsa, İslâm vahdeti için onların yakasından tutulup hesabı sorulmalı ve ne
pahasına olursa olsun, vatan ve milletin bölünmezliği temin edilmelidir.

Bunu Kur’ân anlatıyor.. anlatıyor ama, acaba biz ne yapıyoruz? Yakın
geçmişimiz itibarıyla, durumumuzun çok da iç açıcı olduğu söylenemez. “Yeis
mâni-i her kemaldir.” Ona düşen bir daha belini doğrultamaz.. ve bir
bataklıktır, ona takılan mutlaka boğulur ama, bunca esbab-ı iftirak karşısında
herkesin ümitvar olması da bir hayli zor.

Evet, mü’minler, yeryüzünde Allah’ın şahitleri, milletlerarası muvazenenin
denge unsuru ve umumî âhengin de garantisidirler. Bu itibarla da, hak ve adalet
istikametinde her şeye ve herkese müdahale edebilme mevkiindedirler. Kendi
ülkelerinde veya başka bir devlette, işler, bütün bütün şirazeden çıkmışsa; yani
müdahale edilecek kerteye gelmişse, müdahaleye de gücümüz yetiyorsa, orada
yeniden âhengi temin edip huzuru sağlamak bizim vazifemizdir. Bir kere de
müdahale ve muharebeye karar verdi mi, artık hedef netleşip istikamet de
belirlenmiştir. Allah’a tevekkül edip doğru bildiğin yolda yürüyeceksin. Zaten,
Cenâb-ı Hak da Uhud’un o hazin sonu münasebetiyle َىلَع ْلَّكَوـَتَف  َْت  مَزَع اَِذإَف 

ّللا هٰ  diyerek bunu emretmiyor mu? Yani: “ Bir kere de karar verdin mi, artık
Allah’a tevekkül et!”15

Evet, şartlar ve hâdiseler sizi maddî cihada çekerse, yani siz dininizi
neşrederken, neşretme hürriyeti engellenir.. veya yeryüzünde mazlumların,
mağdurların, mahkûmların iniltilerini durduracak kimse olmazsa.. yahut siz
hakkı neşretmek isterken birileri buna karşı güç kullanırsa.. ya da sizin vatan ve
toprağınıza tecavüz ve hayatınızı tehdit ederlerse, işte o zaman, meydana çıkıp
onlarla yaka-paça olma zamanı gelmiştir.

2. İyi Hazırlanma
Meydana çıkılacağı zaman da, o duruma göre en uygun şekilde hazırlanmak

bir vecibedir. Ve tabiî en başta da moral gücü bakımından hazırlanmak gelir.
Askerlik ilminin mütehassısları, harpte moralin ne demek olduğunu çok iyi
bilirler.. bilir ve hassasiyetle üzerinde dururlar. Morale, dâyelik ve kaynaklık
yapacak olan da, hiç şüphesiz imandır. İmanı olmayan bir insanın muharebe
meydanında ciddî bir performans göstermesi düşünülemez.



a. Moral Gücü
Ve işte, mü’minin moral gücünü takviye edip onu ruh ve fizikî yönüyle

muharebeye hazır hâle getirmeyi hedefleyen nurefşân birkaç beyan:

ِةَرِخْٰالِاب َایْنُّدلا  َةَایَحْلا  َنوُرَْشي  َنيِذَّلا  ّللا  ِهٰ ِلِیبَس  ِيف  ِْلتاَقُیْلَف 

اًمیِظَع اًرَْجأ  ِهِیتْؤُن  َفْوَسَف  ْبِلْغَي  َْوأ  ْلَتْقُیَف  ّللا  ِهٰ ِلِیبَس  ِيف  ِْلتاَقُي  ْنَمَو 

“O hâlde, dünya hayatı yerine ahireti iştira edip alanlar, Allah yolunda
savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır, öldürülür veya galip gelirse, Biz ona
büyük bir ecir vereceğiz.”16

اوُِبلْغَي َنوُِرباَص  َنوُرْشِع  ْمُكْنِم  ْنُكَي  ِْنإ  ِلاَتِقْلا  َىلَع  َنِینِمْؤُمْلا  ِضِّرَح  ُّيِبَّنلا  اَھُّيَأ  َي  اۤ

َنوُھَقَْفي ٌمْوَق َال  ْمُھَّنَِأب  اوُرَفَك  َنيِذَّلا  َنِم  اًفْلَأ  اوُِبلْغَي  ٌةَئِم  ْمُكْنِم  ْنُكَي  ِْنإَو  ِنْیَتَئِم 

“Ey Nebi! Mü’minleri savaşa teşvik et! Sizin sabırlı yirmi kişiniz onlardan
ik i yüz kişiye galebe çalar. Sizin yüz kişiniz inkâr edenlerden bin kişiyi
yener, çünkü onlar, aklı ermeyen bir güruhtur.”17

ّللا ِهٰ ِنِْذِإب  ًةَرِیثَك  ًةَِئف  ْتََبلَغ  ٍَةلِیلَق  ٍةَِئف  ْنِم  ْمَك 

“Nice az topluluk vardır ki, Allah’ın izniyle çoklara galebe çalmıştır.”18

َنِینِمْؤُم ْمُتْنُك  ِْنإ  َنَْولْعَْألا  ُمُتْنَأَو  اوُنَزَْحت  َالَو  اوُنَِھت  َالَو 

“Gevşemeyin, tasalanmayın, siz üstünsünüz, eğer mü’min iseniz.”19

َنیِقَّتُمِْلل َُةِبقاَعْلاَو 

“Akıbet ve netice Allah’tan korkanlarındır.”20

Ve bu âyetlerden süzülen sarsılmaz bir prensip:

ِهَْیلَع َىلْعُي  َالَو  وُلْعَي  ُّقَحَْلا 

“Hak daima galiptir. Ona galebe çalınamaz.” 21

Mü’min mücadele ederken bu duygu, bu düşünce ile kanatlıdır.. ve surları
aşılamayan bir iman kal’asına tahassun etmiştir.

İşte Efendimiz, ordular hazırlarken evvelâ asker ve leventlerine bu iman, bu
itminan, bu güven ve bu morali veriyordu.

İşte bu leventlerdi ki, karşı tarafın ölümden kaçtığı kadar ölümü kovalıyor,
her yerde onu arıyor.. hatta onu Cennet kapısını açan bir sırlı anahtar biliyor ve
“Acaba nerede şehadet kanıyla abdest alacağım.. alacağım da, Rabbime



kavuşacağım!” diyor ve muharebe meydanlarında âdeta şehadet rüyaları
görüyorlardı.

İşte her levendin gönül ve vicdanı bu duyguların buhurdanlığı gibi
kaynıyordu. Şimdi hiç, ölümü böylesine tahkir edenlerin önünde durulur mu?
Zaten düşman da bunu yapıyor ve onları görünce tabana kuvvet kaçıyordu.

b. Caydırıcı Güç Olma
İkinci önemli husus ise, Hz. Muhammed Aleyhisselâm’ın, kendi ümmetini

devletler arası muvazenede, en yüksek ve caydırıcı bir güç hâline getirme
azmiydi. Zira siz kendi güç ve kuvvetinizi bu hâle getirmezseniz, başkaları
saçınızla-sakalınızla oynar, tavır ve davranışlarıyla sizinle alay eder.. sizi
hesaba katmadan size rağmen, sizin dışınızda kararlar alır ve sizi de, bu
kararları tatbik etme mecburiyetinde bırakır.

Bunun önemli bir sebebi sizin, süper güçler karşısında ve devletler
muvazenesinde ağırlığınızın olmamasıdır. Hâlbuki, Allah (celle celâluhu) şöyle
buyurmaktadır: ًالِیبَس َنِینِمْؤ  ُمْلا َىلَع  َنيِِرفاَكْل  ّللا ِل ُهٰ َلَعْجَي  َْنلَو   “Allah, kat’iyen
kâfirlerin mü’minler üzerinde sulta kurmalarına yol vermez.”22 Yani yol
yoktur ki, kâfir mü’minden üstün olsun, mü’minin üstünde olsun. Bir hıristiyan,
bir yahudi veya bir hıristiyan ve yahudi topluluğu, bir putperest topluluğu, bir
ateist ve komünist topluluğu, bir kapitalist topluluğu asla Müslümanlara hâkim
olmamalıdırlar.. gerçek Müslümanlara zaten olamamışlardır. Zira Allah (celle
celâluhu) buna kat’iyen razı değildir. Sanki, Cenâb-ı Hak: “Ben onlara bu
kapıları kapadım.” demektedir.

Mü’min, başkasının baskısı altında yaşayamaz, Allah’tan (celle celâluhu)
başkasına dayanarak sarmaşık gibi hayat sürdüremez. Zaten mü’mine,
başkasının payandasıyla ayakta durmak yakışmaz. Mü’min, zulüm kedilerinin
elinde bir fare hâline getirilemez.

Evet, ferden olsun, topluluk ve milletler hâlinde olsun, mü’minler, üstün
hususiyetleri olan kimselerdir.. ve onlar hep üstte kalmalıdırlar. İşte
Resûlullah, ümmetine bu hedefi göstermiş ve: “Sizin için yükselmenin sınırı
yoktur, tutacağınız zirve de işte budur.” demiştir. Yeryüzünde bu ölçüde gücü
elinizde tutmadığınız zaman sizi ezerler. Ebû Dâvûd ve Ahmed İbn Hanbel’in
naklettiği hadisin ifadesiyle: “Başınıza üşüşür, ağzınızdaki lokmayı alır ve
sizin sofranıza iştirak ederler.”23

Yani, sofraya üşüşüyor gibi, Allah’ın (celle celâluhu) size bahşettiği



nimetlere üşüşürler.
İsterseniz günümüz itibarıyla, “Kerkük’teki, Dağıstan’daki, Suriye’deki,

Libya’daki, Mısır’daki petrol ve başka cevherlere konmak için dört bir
yandan üzerinize üşüşürler.” diyebilirsiniz.

Devlet-i Âliye oraları gül gibi idare ediyordu. Kimsenin burnu kanamıyordu.
O türlü idare ancak göklerde olabilirdi. Ama elinizdeki nimetlere göz diken ve
sofranıza üşüşen, kefere ve fecere, ağzınızdan size ait lokmayı aldı ve sizin
sofranızı kendi aralarında paylaştılar. O kadar ki, bir dönemde onlardan biri,
herhangi bir yerde bir okul açınca, “Ne olur ne olmaz, çıkarlarımız adına biz de
orada bir okul açmalıyız.” diye bir başka devletin de iştihası kabarırdı. Şarkta
bilmem nerede hatta en küçük bir vilayette dahi üç tane ayrı ayrı devlete ait
yabancı dilde tedrisat yapan okul.. ve Türkiye’de, üç yüzün üstünde böyle
kültür emperyalizminin keşif kolları.. böyle değilse, bunlar Türkiye’de ne
arıyorlardı? Biz kendi kendimizi yetiştirecek idrake, dirayete, kiyasete sahip
değil miydik? Ve, neydi acaba, sürekli kan damarlarımızın içinde virüsler gibi
dolaşmalarının gerçek sebebi, idaremizle içli-dışlı olmaları ve eğitim
seferberlikleri...

Herhâlde bu kadar içli-dışlı olmak istemeleri bizi candan sevdikleri için
değildi! Hayır, onlar, bizim ruh dünyamızı kemirmek ve törpülemek için
gelmişlerdi!. ve çok defa da bunda başarılı oldular. Balkan Harbinde gelip
üzerimize çullandılar.. Cihan Harbinde başımıza gaile oldular.. İkinci Cihan
Harbini aleyhimizde değerlendirmek istediler.. ama Allah (celle celâluhu)
korudu, kolladı ve derken bu milleti bugünlere kadar getirdi.

Evet, niçindir bu başa gelenler? Hz. Muhammed Mustafa’nın (sallallâhu
aleyhi ve sellem) gösterdiği hedefin milletçe yakalanması için gerekli olan
performans gösterilmediği için! Cenâb-ı Hak, tenbih sadedinde şöyle
buyuruyor: ِلْیَخْلا ِطاـَب  ْنـِمَو ِر ٍةَّوــُق  ْنــِم  ْم  ُتَْعطَتْـسا اـَم  ْمَُھل  اوُّدـَِعأَو   “Onlara
(düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp
beslenen atlar hazırlayın...”24

İlk Müslümanlar bunu çok iyi anladılar. Mevlâna Şiblî, Hz. Ömer’in
(radıyallâhu anh) hayatını tahlil ederken: “Dört bir cephede hasımlarla
hesaplaşılırken, onca at ve onca devenin harbe iştirak etmesine karşılık, harbe
iştirak etmeyen atlar da vardı.” der. Meselâ Medine civarında bir çiftlik vardı
ki, hiç harbe iştirak etmeyen asil Arap atlarından tam 4 bin tane, Suriye



civarında da aynı şekilde 4 bin at besleniyor ve yedekte tutuluyordu.. evet,
bunlar harbe iştirak etmiyor, ne olur ne olmaz diye ihtiyatta bulunduruluyordu.25

O gün, Allah’ın (celle celâluhu) verdiği imkânlarla ve o imkânlar ölçüsünde
işte böyle bir hazırlık vardı. Aslında, âyette geçen “ribat”tan, böyle hazırlıklı
ve ihtiyatlı olma mânâsını anlamak da mümkündür. Çünkü ribat, daha has bir
mânâ ile, ister insan, ister hayvan, bazı elemanların bir yere adanması,
bağlanması, tahsis edilmesi demektir.

İşte Kur’ân bize, böyle bir hedef gösteriyor ve âdeta şöyle diyor: Din, dil,
şeref, namus, haysiyet, vatan ve bütün mukaddesatınızı, onlara kem gözle
bakmak isteyen düşmanlarınıza karşı koruyun, kollayın ve bu işi
gerçekleştirebileceğiniz gücü hazır bulundurmakta kusur etmeyiniz!. Düşmana
fırsat, imkân vermeyiniz!. Vermeyiniz ki alaya alınan ve başkalarının elinde
oyuncak hâline gelen bir millet olma durumuna düşmeyesiniz!.

c. Gerektiğinde Kılıca Başvurma
Kur’ân, yeryüzü muvazenesi adına, hikmeti kuvvetle payandaladığı gibi,

icabında Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) de harp emriyle gelmiş
bir nebidir. Tevrat ve İncil O’nun hakkında: ِبي ِضَقْلا ُبِحاَص   “Elinde silahı
olan.”26 der.. evet O, hakkı neşreder, ancak, hak ve hakikatin neşrine engel
olunursa kılıcı da kullanır. O, aynı zamanda kılıç peygamberidir.

O, kılıç peygamberi olduğu içindir ki, Allah (celle celâluhu) O’na, Kur’ân’ın
diliyle harp teknik ve stratejisini talim buyurmuştur. Bir âyet O’na şöyle
demektedir:

ٌصوُصْرَم ٌنَایْنُب  مُھَّنَأَك  اًّفَص  ِِهلِیبَس  ِيف  َنوُِلتاَقُي  َنيِذَّلا  ُّبِحُي  ّللا  َهٰ َِّنإ 

“Şüphesiz Allah, Kendi uğrunda, kenetlenmiş bir duvar gibi, saf hâlinde
savaşanları sever.”27

Birbiriyle kaynaşmış, bütünleşmiş böyle bir saf tertibi, düşmanın yarıp
geçmesine karşı en metanetli bir siper.. ve o güne göre en mükemmel bir
sıralanış şeklidir. Evet, fertler birbirine bu denli kenetlenmelidir ki, birlik ve
beraberlikleri, düşmana ayrı bir korku kaynağı olabilsin!. İşte Efendimiz, bu
şekildeki harp tekniğini bizzat Cenâb-ı Hak’tan öğrenmiş ve birçok muharebede
bu tekniği kullanmış ve başarıya ulaşmıştır.

Bu husus üzerinde Kur’ân ve Sünnet, o kadar hassasiyetle durur ki, bu
mevzuda her gevşeklik gösteren mutlaka hırpalanır. Evet, eğer bize cephede



düşmanlarla hesaplaşma görünüyorsa gevşeklik olmamalıdır:

ِضْرَْألا َىِلإ  ْمُتْلَقاَّثا  ّللا  ِهٰ ِلِیبَس  ِيف  اوُرِفْنا  ُمَُكل  َلِیق  اَِذإ  ْمَُكل  اَم  اوُنَمٰا  َنيِذَّلا  اَھُّيَأ  َي  اۤ

ٌلِیلَق َِّالإ  ِةَرِخْٰالا  ِيف  َایْنُّدلا  ِةَایَحْلا  ُعاَتَم  اَمَف  ِةَرِخْٰالا  َنِم  َایْنُّدلا  ِةَایَحْلِاب  ْمُتیِضََرأ 

“Ey iman edenler! Size ne oldu ki, ‘Allah yolunda savaşa çıkın.’ dendiği
zaman olduğunuz yere kakılıp kaldınız? Ahireti bırakıp dünya hayatına mı
razı oldunuz? Oysa dünya hayatının geçimi ahirete göre pek az bir şeydir.”

ْمُكَرْیَغ  اًمْوَق  ْلِدْبَتَْسيَو  اًمِیلَأ  اًباَذَع  ْمُكْبِّذَعُي  اوُرِفَْنت  َِّالإ 

ٌريِدَق ٍءْيَش  ِّلُك  َىلَع  ّللاَو  ُهٰ اًئْیَش  ُهوُّرَُضت  َالَو 

“Çıkmazsanız, Allah size can yakıcı azapla azap eder ve yerinize başka bir
millet getirir. O’na bir şey de yapamazsınız. Allah her şeye kadirdir.”

ِْذإ ِراَغْلا  ِيف  اَمُھ  ِْذإ  ِنْیَنْثا  َِينَاث  اوُرَفَك  َنيِذَّلا  ُهَجَرَْخأ  ِْذإ  ّللا  ُهٰ ُهَرََصن  ْدَقَف  ُهوُرُصَْنت  َِّالإ 

اَھْوََرت َْمل  ٍدوُنُجِب  ُهَدَّيَأَو  ِهَْیلَع  ُهَتَنِیكَس  ّللا  ُهٰ َلَزْنَأَف  اَنَعَم  ّللا  َهٰ َِّنإ  ْنَزَْحت  ِِهبِحاَِصل َال  ُلوَُقي 

ٌمِیكَح ٌزيِزَع  ّللاَو  ُهٰ َایْلُعْلا  َيِھ  ّللا  ِهٰ ُةَِملَكَو  َىلْفُّسلا  اوُرَفَك  َنيِذَّلا  َةَِملَك  َلَعَجَو 

“Eğer O’na (Muhammed’e) yardım etmezseniz, bilin ki, inkâr edenler
O’nu Mekke’den çıkardıklarında, mağarada bulunan iki kişiden biri olarak
Allah O’na yardım etmişti. Arkadaşına (Ebû Bekir’e) ‘Üzülme, Allah
bizimledir.’ diyordu. Allah da O’na güven  vermiş, görmediğiniz ordularla
O’nu desteklemiş, inkâr edenlerin sözünü alçaltmıştı. Ancak Allah’ın sözü
yücedir. Allah Azîzdir, Hakîmdir.”28

Evet, nasıl ki, siz yardım etmediğiniz bir zamanda, Allah (celle celâluhu),
Nebisini bırakmamış ve bütün şerir güçlerin karşısında O’na yardımda
bulunmuştu.. öyle de sadakat ve samimiyetiniz ölçüsünde size de yardım
edecektir.

Allah Resûlü, Kur’ân’ın ışığı altında sürekli cemaatine bu yolu gösteriyordu
ki, böyle bir cemaatin altta kalması, ezilmesi düşünülemezdi, nitekim kalmadı
ve ezilmedi de. Öyle ise, yeryüzündeki muvazene garantörlüğü adına,
Müslümanlar, her zaman hazırlıklı, tetikte, gerektiğinde ve çağrı vuku
bulduğunda mutlaka cephede olmalıdırlar. Aksi davranış günahtır; tevbe ve
istiğfar ister... İşte saadet çağındaki misali:

ْتَقاَضَو ْتَبُحَر  اَِمب  ُضْرَْألا  ُمِھَْیلَع  ْتَقاَض  اَِذإ  ىَّتَح  اوُِفّلُخ  َنيِذَّلا  َِةثَالَّثلا  َىلَعَو 

ّللا َهٰ َِّنإ  اوُبوَُتِیل  ْمِھَْیلَع  َبَات  َّمُث  ِهَْیِلإ  َِّالإ  ّللا  ِهٰ َنِم  َأَجْلَم  َْنأ َال  اوَُّنظَو  ْمُھُسُفْنَأ  ْمِھَْیلَع 



ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُھ 

“Bütün genişliğine rağmen yer onlara dar gelerek nefisleri kendilerini,
habire ha sıkıştırıp, Allah’tan başka sığınacak kimse olmadığını anlayan, o
tevbeleri geri bırakılmış üç kişinin tevbesini de kabul etti. Allah, tevbe
etmeleri için onlara teveccüh buyurmuştu. Çünkü o, tevbeleri kabul eden ve
merhametli olandır.”29

3. İtaat Şuuru
İtaat çok önemlidir. Ondan daha önemli olanı da, bedevi bir toplum içinde o

itaat şuurunu geliştirmektir. Evet, o cahilî toplumda kimse kimseyi dinlemez ve
kimse kimseyi kabullenemezdi. Ama O, deneye deneye onları öyle bir itaate
alıştırdı ki, bir gün on sekiz yaşındaki bir çocuğu, içinde Ebû Bekirlerin
Ömerlerin, Osmanların, Alilerin ve daha nicelerinin bulunduğu bir ordunun
başına kumandan tayin ettiğinde, bir iki sesin dışında kimse sesini
çıkarmamıştı...30

اوُعیَِطأَو َنوُحِلْفُت  ْمُكَّلََعل  اًرِیثَك  ّللا  َهٰ اوُرُكْذاَو  اوُتُبْثاَف  ًةَِئف  ْمُتیَِقل  اَِذإ  اوُۤنَمٰا  َنيِذَّلا  اَھُّيَأ  َي  اۤ

َنيِِرباَّصلا َعَم  ّللا  َهٰ َِّنإ  اوُِربْصاَو  ْمُكُحيِر  َبَھَْذتَو  اوُلَشْفَتَف  اوُعَزاََنت  َالَو  َُهلوُسَرَو  ّللا  َهٰ

“Ey iman edenler! Bir toplulukla karşılaşırsanız dayanın; başarıya
ulaşabilmeniz için Allah’ı çok anın. Allah’a ve Peygamberine itaat edin.
Çekişmeyin, yoksa korkar başarısızlığa düşersiniz. Sabredin; doğrusu Allah
sabredenlerle baraberdir.”31

ْمُكْنِم ِرْمَْألا  ِيلوُۨأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیَِطأَو  ّللا  َهٰ اوُعیَِطأ  اوُنَمٰا  َنيِذَّلا  اَھُّيَأ  َي  اۤ

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygambere ve sizden buyruk sahibi
olanlara da itaat edin!.”32

Sahabe arasında itaat öylesine gelişmişti ki, Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh),
halife olmasına rağmen, Hz. Ömer’i (radıyallâhu anh) vezir olarak yanına
almak için, genç serdar Üsame’nin yanına sokularak ona şöyle demişti: “Ey
Allah’ın Peygamberi’nin tayin ettiği kumandan, serdar-ı a’zam! Müsaade
edersen Ömer’i yanıma alıp devlet işlerinde çalıştırmak istiyorum.”33

Halife izin alıyordu. Niçin? Çünkü Allah Resûlü onu kumandan tayin
etmişti.. artık ona itaat edilirdi.. hem de ölesiye. Allah Resûlü, hayatı boyunca
itaat üzerinde durdu.. ve söz dinlememeyi, kargaşaya, anarşiye açılan bir kapı



kabul etti. Ve hiç kimseye nasip olmayacak şekilde bunda muvaffak da oldu..
öyle ki bir gün, Abdullah b. Hüzafetü’s-Sehmî’nin ordusunda, komutanın:
“Kendinizi ateşe atın!” direktifi duyulunca, kendini ateşe atmaya teşebbüs
edenler oldu. Oysaki bu bir intihardı. Neyse ki bunlardan bazıları:

“Allah Resûlü bize böyle bir emirde bulunmadı. Çünkü bu intihardır,
dolayısıyla Cehennem’e girmektir. Oysa ki, biz ateşten kurtulmak için yani
Cehennem’e girmeyelim diye dine girdik. Bunu bir Resûlullah’a soralım..
soralım ki, emre bu hususta da itaat edecek miyiz?”34

Evet, itaat bu denli derinleşti. Üstten emir geleceği âna kadar, kılıç darbeleri
başına inip kalkıyor ve sen kütükte doğranan et gibi doğranıyorsun ama, gözünü
kırpmıyorsun; zira komutandan henüz geriye çekilme emri gelmemiştir. Aksi
hâlde herkes kendi kafasına göre hareket ederse birlik ve beraberlik bozulur;
baş ayak, ayak da baş olur, diyor Kur’ân-ı Kerim mealen:

“Nizâa düşmeyiniz, cedelleşmeyiniz; yoksa işiniz fiyasko ile neticelenir,
kuvvetiniz dağılır gider, siz de ayaklar altında pâyimâl olursunuz.”35

4. Asker Nebi ve Farklı Taktikler
Allah Resûlü iyi bir asker olarak daima değişik taktikler uygulamıştı. Bir

defasında uyguladığı taktiği, âdeta bir başka defa uygulamıyordu. Onun için,
hasımları, O’nun karşısında daimî bir şaşkınlık yaşıyorlardı. Günümüzde çok
kullanılan, fakat o zamanlarda fazla bilinmeyen “kerr u ferr” -ki, hücum etme,
saldırma, geriye çekilme, düşmana beklenmedik baskınlar yapma demektir-
Kureyş’in kafasını allak-bullak etmişti.

Allah Resûlü, Bedir’de düşmanlarını böyle karşılamıştı. Doğrusu, müşrikler
neyle karşılaşacaklarını bilmediklerinden daha işin başında şaşkına
dönmüşlerdi. Hem de, tam tekmil ordularıyla, atlarıyla, develeriyle,
malzemeleriyle hazır bulunmalarına rağmen. Müslümanlarınsa, bizim
tespitimize göre o gün sadece iki veya üç tane atları vardır. Ve herkese bir
mızrak ve birkaç ok ya düşüyor veya düşmüyordu. Zira onlar, farklı bir
mülâhaza ile Bedir’e kadar gelmişlerdi. Bununla beraber düşman, strateji adına
o güne kadar yapageldiği şeylerin hiçbirinin tatbik edilmediğini görünce paniğe
kapıldı.. ve artık, takdir çizgisinde esbap onları adım adım kovalıyor ve
Allah’a eş-ortak koşulmanın tokatları olup suratlarına iniyordu.

Ve, yine bir taktik.. Cephede cemaatle namaz kılıyor, düşmana karşı bir
fütursuzluk sergiliyor ve etrafa güven dağıtıyordu. Karşı taraf bunu bir fırsat



olarak değerlendirmeyi düşünebilirdi. Ancak durum hiç de onların umdukları
gibi değildi. Çünkü Cenâb-ı Hak, cephede kılınacak namazı Habîbi’ne şöyle
talim etmişti:

ْمُھَتَحِلْسَأ اوُۤذُخَْأیْلَو  َكَعَم  ْمُھْنِم  ٌةَِفئَاط  ْمُقَتْلَف  َةَالَّصلا  ُمَُھل  َتْمََقأَف  ْمِھِیف  َتْنُك  اَِذإَو 

َكَعَم اوُّلَصُیْلَف  اوُّلَصُي  َْمل  ىَرْخُأ  ٌةَِفئَاط  ِتْأَتْلَو  ْمُكِئاَرَو  ْنِم  اوُنوُكَیْلَف  اوُدَجَس  اَِذإَف 

ْمُھَتَحِلْسَأَو ْمُھَرْذِح  اوُذُخَْأیْلَو 

“Sen içlerinde olup da onlara namaz kıldırdığın zaman, bir kısmı seninle
beraber namaza dursun ve silahlarını da yanlarına alsınlar...

Sen namaza durduğun zaman arkanda bir kısım cemaat seninle namaza
dursun. Bir diğer cemaat karşı tarafta pusuya yatsın, mevzilensin, onlar bir
rekât kıldıktan sonra, onlar mevzilensin, bu defa da ilk mevzilenenler gelip
namaza dursun.”36

Düşman onları uzaktan gözetliyor; kılıçları, kalkanları, okdanlıkları
yanlarında öyle namaz kılıyorlar. Tam hücum etmeyi düşündükleri zaman bir de
bakıyorlar ki, namazın içinde bile strateji. Mevzidekiler namaza, namazdakiler
mevziye gidip geliyor... 37

Allah Resûlü, Rabbinin emriyle namaz içinde dahi taarruz, müdafaa ve
düşmanın içine korku salma planları yapıyor.

a. Kitmânîlik: Sezdirmeden Hareket Etme
Hitler, askerlik mesleği adına: “Sezilmeme sırrını ben keşfettim.” dedi.

Oysaki eskilerin ifade ettiği şekliyle, “Kitmânîlik” Hz. Muhammed (sallallâhu
aleyhi ve sellem) tarafından ortaya atıldı ve insanlık O’nun sayesinde
kitmânîliği tanıdı. Ne taarruz ne de müdafaada O’nun hedef ve stratejisini
kimsenin bilmesi mümkün değildi. Yolun bir bölümünü katetmeden evvel,
şuraya buraya gidiyorum demezdi.38 Mekke’ye bir konak mesafe kalıncaya
kadar, ne müşriklerin ne de kendi ordusunun net olarak hedeften haberi yoktu.
On bin yerde, tam on bin tane ateş yakınca, Kureyş’in içini bir korku sardı. Ne
var ki, artık çare yoktu. O kadar burunlarının dibine sokulmuşlardı ki bir şey
yapmaları mümkün değildi.39

b. Haber Ağları
Bu arada, o güne kadar duyulup bilinmedik öyle bir haber ağı kurmuştu ki

haberler merkeze ânında ulaşıyor.. ve vakti vaktine değerlendiriliyordu. Allah



Resûlü’ne ait haberlerin düşmana ulaştığına dair tarih hiçbir şey kaydetmiyor.
Hâtıb b. Ebî Beltea bir aralık, küçük bir yanlışlık yapıp, O’nun Mekke’ye
doğru hareketini, Mekkelilere haber vermek istemişti ama, ulakla yolda
yakalanmıştı. Tabiî ona da bir şey dememişlerdi.. hem meseleyi hallettikten
sonra, niye desin ki! O zaafını ifade etmiş, belli bir boşluğunu konuşmuştu..
gerçi bu zat, Bedir’de bulunmuştu ama belli bir boşluğu vardı.. o da
muvakkaten o boşluğa takılmıştı... Boşluğu olmayan Zât ise (sallallâhu aleyhi
ve sellem) onu bağışlamıştı.40

Evet, Allah Resûlü kendi hesabına bir haber ağı kurmuştu ama, O’na ait
sırları elde edecek haber ağlarına fırsat ve malzeme vermemişti. O’nda öyle bir
kitmânîlik vardı. “Sezilmeme”ye dair kim ne söylerse söylesin, 14 asır evvel
her şeyi, O’na talim eden Zât, bunu da O’na talim etmiş ve insanlık, gerçek
kitmânîliği Hz. Muhammed Mustafa’yla (sallallâhu aleyhi ve sellem) tanımıştır.

Bir devenin bütün hızıyla koşup 48 saatte ulaşabileceği bir noktaya,
Efendimiz, çok daha az bir zaman zarfında haber ulaştırabiliyordu. Düşünün ki,
Efendimiz, Medine’de duruyor, orduları ise, ta Suriye önlerinde savaşıyorlardı.
Bu uzak mesafeyi katetmek için, durmadan gidilirse 10 gün gerekiyordu. Ama,
bu 10 günlük mesafeye Efendimiz’in habercileri 8 günde haber
ulaştırabiliyorlardı.

İşte böyle müthiş ve baş döndürücü bir haber ağı kurmuştu. Niye olmasın ki
Allah (celle celâluhu), O’na yol gösteriyordu, O da hep Allah’ın (celle
celâluhu) gösterdiği yolda yürüyordu. İlk ulak, bir konak mesafelik bir yere
kadar gidiyor ve orada istirahata çekiliyordu. Haberi ikinci ulak alıyor ve bir
konak ilerde duran üçüncü ulağa haberi ulaştırıyordu. Üçüncü ulak dördüncüye,
o da beşinciye, derken haber en dinç bineklerle, en dinç ulaklarla, en kısa
zamanda, ulaşması gereken yere ulaşıyordu. Başka türlü, Mekke’de durup da,
Fizan’dan haber almanın yolu var mı?..

O günün şartları ve imkânları içinde, muhteşem fetanet, her referansıyla ayrı
bir huzur, ayrı bir itminan, ayrı bir inşirah veren televvünler gösteriyor ve bize
kendi risaletini ilan ve itiraf ettiriyor.

Bütün bunların yanında O, çok iyi bir asker olarak, sulh iktiza ettiği zaman
hemen sulha yöneliyor ki, yukarıda bu hususa bir nebze temas etmiştik. Burada
tamamlama kabîlinden, şunları da ilâve etmemizde yarar olacak:

Kur’ân O’na şöyle diyordu: “Eğer onlar sulha yanaşırlarsa, sen de yanaş



ve Allah’a tevekkül et!”41 Yani esbaba riayet et ama, Allah’a (celle celâluhu)
tevekkülde de kusur etme! Esbaba riayet etmeden tevekkül, tembelliğin,
şuursuzluğun, idraksizliğin; esbaba riayetten sonra tevekkül ise teslimiyetin,
inkıyadın, Allah’a (celle celâluhu) bağlılığın, şeriat-ı fıtriye ve âyât-ı tekvîniye
prensiplerini, kanunlarını bilmenin ve onlara riayet etmenin ifadesidir.

c. Tebliğde Devreler
Bir devre de Cenâb-ı Hakk’ın, O’na emri şu idi:

َِّنإ ُنَسَْحأ  َيِھ  يِتَّلِاب  ْمُھْلِداَجَو  ِةَنَسَحْلا  َِةظِعْوَمْلاَو  ِةَمْكِحْلِاب  َِكّبَر  ِلِیبَس  َىِلإ  ُعْدُا 

َنيِدَتْھُمْلِاب َُملَْعأ  َوُھَو  ِِهلِیبَس  ْنَع  َّلَض  ْنَِمب  َُملَْعأ  َوُھ  َكَّبَر 

“Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır; onlarla en güzel şekilde
tartış; doğrusu Rabbin, kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O, doğru
yolda olanları da en iyi bilir.”42

Kim sapıklıkta, kim hidayette, Allah (celle celâluhu) onu çok iyi bilir. Sen
sadece vazifeni yap ve gerisine karışma! Bu âyet bir bakıma O’nu ve cemaatini
âdeta mağarada şarj olmaya, gerilim kazanmaya davet ediyordu. Arkadan bir
devir geldi ki Efendimiz, Allah’tan (celle celâluhu) aldığı şu emirlerle tebliğini
açıktan ve sert bir dille yapmaya başladı. Cenâb-ı Hak bu âyetle de O’na şöyle
diyordu: َنِیبَرْق َ ْألا ََكتَریِشَع  ْرِذْن  َ أَو  “Önce en yakın hısımlarını uyar!”43 ْعَدْصاَف

َنِیكِرْشُم ْ لا ِنـــــــَـع  ْضِرَْعأَو  ُرَم  ْ ؤُت اــَِمب   “Artık Sana emrolunanı başları
çatlatırcasına anlat ve müşriklerden yüz çevir!”44

5. Hayatından Kısa Kesitler
İslâm açığa vurulunca, baskılar arttı ve bunun üzerine şehit olanlar da oldu.

Sümeyye gibi, Yâsir gibi ve daha niceleri.
Kimisi açlıktan, kimisi işkenceden, kimisi sinesinden yediği bir mızrak, bir

oktan.. ve derken hicretler başladı... Habeşistan’a hicret, kendi kentlerine
geriye dönüş ve ileride gerçekleşecek olan Medine’ye hicret ve hüzün senesi;
Hz. Hatice-i Kübrâ ve Ebû Talib’in birden vefat etmesi ve esbab açısından
Allah Resûlü’nün bütün bütün desteksiz kalması... Aslında Allah (celle
celâluhu), sebepler adına, O’nun dayanabileceği her şeyi koparıp O’nun
elinden alıyor, O’na, sürekli Müsebbibü’l-Esbab’a teveccüh yollarını
açıyordu. Zira sebepler bütün bütün sukut etmezse, fıtrat ve tabiat kanunları için
mukarrabîn ölçüsünde Müsebbibü’l-Esbab’a teveccüh tahakkuk etmez.



Sebebler bütünüyle yok edilmeli ki insan o esnada fıtrî meyillerinin yanında
ızdırarî ve cebrî olarak da “Allah”a yönelip tevhid nurunun sırlarını
sezebilsin.. sezebilsin de vicdanında sırr-ı ehadiyet zuhur etsin.. tıpkı Yunus b.
Mettâ’da olduğu gibi.. sonra da O’na yaptığı gibi sahil-i selâmete çıkarsın ve
şecere-i yaktîn altında, ona görmesi gerekli olan nur-u a’zamı göstersin.

Evet, Ebû Talib’i alırken O’nun bir dayanağını alıyor, Hz. Hatice-i Kübrâ’yı
(radıyallâhu anhâ) alırken ayrı bir dayanağını alıyor, böylece, arkadan
gelenlere en büyük dersi vermek üzere O’nun nazarında sebepleri birer birer
yok ediyor, O’nu Müsebbibü’l-Esbab’a çeviriyor ve sanki O’na şöyle diyor:
“Sen daima ‘Allah (celle celâluhu)’ demeye namzet birisin; görmüyor musun ki,
daha dünyaya gelmeden babanı, geldikten az sonra ananı, daha sonra dedeni,
evet, seni kim himaye ettiyse birer birer elinden alarak daima sana şunu ihtar
etti: “Habib-i Zîşânım, sakın ha, gözlerinin içine başka hayal girmesin! Her
zaman Beni ara, Beni gör, Beni duy, Beni bil ve kâinatta, her çaldığın kapının
arkasında Benim sesimi duymaya çalış!”

Allah’ın, O’nu yaşamaya zorladığı bu yol; ağır, çetin, zor, tahammülfersâ idi
ama, Hz. Muhammed Mustafa’nın (sallallâhu aleyhi ve sellem) götüremeyeceği
bir yük değildi; çünkü O, Allah’ın (celle celâluhu) gücüyle çok güçlü, Allah’ın
(celle celâluhu) kuvvetiyle çok kuvvetli, acz u fakriyle kanatlı, yenilmez bir
insandı.

Zâhirî sebeplerin vefasızlık ettiği yerlerden biri de Taif’ti. Allah Resûlü
mesajını sunacak temiz sineler bulma ümidiyle gitmiş ve başından, vücudundan,
ayaklarından, şakır şakır kanlar akarak geriye dönmüştü..45 sonra Akabe’de ilk
altı (bir rivayette yedi) kişiyle karşılaşma.. bunlar Es’ad b. Zürâre ve
arkadaşlarıydı. Allah Resûlü’nün elini sıkıyor, sonra dönüp Medine’ye gidiyor
ve ertesi sene on iki kişi, bir sonraki sene ise ikisi kadın olmak üzere yetmiş iki
kişi olarak biat etmek üzere Allah Resûlü’ne geliyorlar.46 Bunların içinde
kadın olarak Nesîbetü’l-Mâziniye (İslâm Tarihinin daima şerefle kendisini yâd
edeceği Ümmü Umâre künyesiyle andığımız büyük kadın) ve bir de Esmâ binti
Amr var.47

Bu büyük kadınlar o günden sonra seferde-hazerde Allah Resûlü’nden
ayrılmadılar. Hatta irtidat hâdiselerinde, Ümmü Ümâre, oğlu Habib’in şehit
olduğu Yemame’de bizzat yine elinde kılıcı ve Uhud’dakine denk
kahramanlığıyla sözünde ve vazifesinin başındaydı.48 Medine’nin bu ilkleri



tarafından Allah Resûlü Medine-i Münevvere’ye davet edilir.. ve kumandan,
ordusunun başındaydı artık.

O güne kadar kimsenin burnunu kanatmamış, kimseye bir şey dememişti.
Hatta O, birine bıçağı verirken dahi onun keskin tarafını, kendine doğru tutar,
sapıyla uzatırdı. Çünkü adam ürperebilir, korkabilirdi. Evet O, böylesine
incelerden inceydi.. ve o güne kadar hayatında hiç kimseyi incitmemişti. Ne var
ki, hak ve hakikatin intişarı ve Kur’ân’ın dört bir yanda şehbâl açması
karşısında rahatsız olan, rahatsız olup engellemeye çalışan yarasalara karşı
elbette O “Sahibü’l-kadîb”, kılıcını kullanacak ve: “Ey yarasalar! Artık nurun
önünü alamazsınız! Size gece yaşamak düşer.. savulun, gündüzün ışık
ordusunun ve ışık süvarilerinin önünde durmayın!” diyecekti ve dedi de.

Lider, tebasıyla iç içe ve kumandan ordusunun başında idi. Önce içtimaî
meseleleri halletti. Ashab-ı kiramı kardeş yaptı, Ehl-i Kitab’ı kendi saflarına
çekti, onlarla sulh oldu ve bir anayasa hazırlayarak herkese emniyet ve güven
telkin etti.

Daha sonra askerliğe yöneldi ve küçük müfrezeler teşkil etti.. derken etrafa
keşif kolları çıkarmaya başladı. Keşif kollarının sayı itibarıyla on kişi ve daha
az olanları ekseriyetle istihbarat ağırlıklı vazife görüyorlardı. Bunlar etrafı
gözetiyor, muttali oldukları haberleri gelip Allah Resûlü’ne ulaştırıyorlardı.

Bir de sayı itibarıyla daha fazla olan müfrezeler vardı. Bunlar silahlıydılar..
eğitimli idiler. Her an vazifeye hazır bulunurlardı. Bunlara bugünkü ifadesiyle
vurucu timler diyebiliriz. Allah Resûlü’nün timleri, yer yer keşif vazifesi de
yaparlardı. Ama, iktiza ederse vuruşmasını da çok iyi bilirlerdi. Kendileri de
dört defa bunların başında bulundu. Bazen sayıları iki yüz kişiye varan keşif
kolları da olurdu. Bunlar, daha çok, düşmanı sindirme, içlerinde panik hâsıl
etme gibi vazifeler görürlerdi.

6. Seriyyelerdeki Hedefleri
Müslümanlar, hesaplaşmanın her çeşidine hazır idiler. Müşrikler de var

güçleriyle onları böyle bir hesaplaşmaya zorluyorlardı. Vahiy geleli on üç
sene, hatta içine girilen sene itibarıyla on dört sene oluyordu. Işıktan rahatsız
olan insanlar, durmadan ışığı söndürmeye çalışıyor ve her yerde iman ve
Kur’ân hizmetinin üzerine yürüyor, fırsat buldukça, birer birer Müslümanları
derdest ediyor ve canlarına kıyıyorlardı.

Bugün “Bulgar mezalimi, Moskof mezalimi, Hindu mezalimi” diyoruz;



diyoruz da, hiç olmazsa bugün bu tür zulmü kınayanlar var.. o gün
Müslümanlara yapılan şeyleri kınayan bile yok.. kimse sesini çıkarmıyor.
Kureyş ne yaparsa yapsın mâkul görülüyor ve vahşetin en utandırıcısı dahi tabiî
kabul ediliyordu. Çünkü, Kureyş, Mekke’nin efendisiydi.. ne isterse
yapabilirdi. O’nun bu despotizmasını yıkmak da yine Efendimiz’e düşüyordu.
O’nun için seriyyeler hazırladı ve dört bir yana saldı. O, bu keşif kolları ve
vurucu timlerle, belli hedeflere varmak istiyordu. Bu cümleden olarak:

a. Müslüman Varlığını Hissettirmek
Çevrede kendi mevcudiyetini hissettirerek, müşriklerin, Müslümanları

Mekke’den kovmakla İslâm nurunu söndüremediklerini göstermekti.

َنوُِرفاَكْلا َهِرَك  َْولَو  ِهِروُن  ُّمِتُم  ّللاَو  ُهٰ ْمِھِھاَوَْفِأب  ّللا  ِهٰ َروُن  اوُؤِفْطُِیل  َنوُديِرُي 

“Onlar Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlardı.
Bilmiyorlardı ki, Allah durmadan nurunu tamamlıyor.”49

Çölün o karanlıklı vahşeti ve birinci cahiliye içinde bile, Allah nurunun
söndürülemeyeceğini Allah Resûlü onlara bu şekilde göstermek istiyordu.

b. Kuvvetin Hakka Ait Olduğunu Göstermek
Hem ispat ediyordu ki, hüküm sadece Mekke müşriklerine ve Kureyş’e ait

değil.. hakkı temsil edenlerin de bir hissesi, bir payları var.. ve bir gün
gelecek, kuvvet, elindeki bütün silahlarıyla Hakk’a teslim olacaktır. İşte o gün
yeryüzünde söz sadece ve sadece hakkın eline geçecek.. ve işte o zaman
hukukun üstünlüğü tam olarak günyüzüne çıkacak.

Allah Resûlü Kureyş’in haklı olmadığını; fakat, kuvveti ellerinde
tuttuklarından dolayı yer yer ve muvakkaten hakka galebe çaldıklarını
biliyordu. Bunun için de Allah Resûlü’nce hakkın kuvvetinin ilan edilmesi
lâzım geliyordu ki, işte O da tertip ve teşkil buyurduğu bu seriyyeleri ile
çevresine bunu anlatıyordu.. yani, Ebû Süfyanların, Ebû Cehillerin, Utbelerin,
Şeybelerin, İbn Ebî Muaytlerin, Velidlerin insanlık üzerinde herhangi bir
haklarının olmadığını, aksine onların insanlığın haklarını gasbetmiş
istismarcılar olduğunu fiilen ortaya koyuyordu.

c. İrşada Zemin Hazırlamak
Bu seriyyeler irşad yolunun önündeki engelleri aşmaya matuftu. Evet O,

çölde bu keşif kollarıyla, zabıta kuvvetini ele geçirecek, kendi mürşidlerinin,
mübelliğlerinin köy, kent her yerde gezmelerini temin edecek, yolları emniyet



ve güven altına alacak, mürşidlerine çalışma atmosferi hazırlayacaktı.
Bu mülâhazalarla Allah Resûlü, hiç durmadan çevreye seriyyeler

çıkartıyordu. Hicretten sonra, Bedir’de hasımlarıyla hesaplaşacağı güne kadar
tam on yedi defa etrafa yıldırım birlikleri gönderdi. O, birkaç ayda
varılabilecek yerlere, hatta Mekke’nin önlerine kadar, on yedi defa yıldırım
hareketi tertip ederek, düşmana ruhanîler, melekler gibi göründü ve içlerine
korku saldı. Onları yavaş yavaş Bedr-i Kübrâ’ya çekerken, tam felç etmiş
olarak çekiyordu.

d. Emniyeti Temin Etmek
O günlerde çölde çapulculuk hâkimdi. Kim kuvvetli ise o haklıydı ve

mazlumun hakk-ı hayatı yoktu.. kim kuvvetli ise, o sürekli eziyordu. Bunun
karşısında Efendimiz, şunu planlıyordu; her yerde askerî müfrezeler gezecekti
ama, kimsenin kılına dokunmayacak, malına el sürmeyecek, ırza, namusa
ilişilmeyecek, evet; silahlı insanlar milletin kapısının önünden geçecek ama
onlar, emniyet ve güvenin bekçiliğini yapacak, kimsenin burnunu
kanatmayacak.. ve herkese göstereceklerdi ki, çölde çapulculuktan başka şeyler
de oluyormuş. Bunu, temsil etse etse ancak ta baştan çapulculuğa karşı ilan-ı
harp eden Hz. Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) temsil
edebilirdi.

Bu arada herkes, şunu çok iyi duymuş, anlamış ve bilmiş olacak ki, çöl
sadece Mekke müşriğinin değil, Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) de onda bir hakkı var.. ve bu hak, zamanla, inkişaf edecek, nurun
yayıldığı gibi yayılacak, her evde, her hanede, her vicdanda, her zihinde
kendisini hissettirecek ve ettirdi de...

7. Seriyyeler
a. İlk Seriyye ve Hz. Hamza (radıyallâhu anh)

İşte, bütün bu maksatları tahakkuk ettirmek için Allah Resûlü, daha hicret
buyurur buyurmaz, ilk yıldırım harekâtı emrini, yanına yüz kişi de katarak Hz.
Hamza’ya (radıyallâhu anh) vermişti. O günlerde Allah Resûlü, çölde öyle bir
haber ağı kurmuştu ki, kuş uçsa O’nun haberi olurdu. O günlerde içinde, pek
çok muhacir malının da bulunduğu bir kervan, yeni Medinelilerin gözünün içine
baka baka yakın bir yerden geçiyordu. Seyyidina Hz. Hamza (radıyallâhu anh),
düşmanın gözüne bilinenden çok farklı göründü.. kimsenin burnunu kanatmadı



ama, düşmanın kalbine korku saldı ve onları felç etti.. öyle ki, arkalarına
bakmadan kaçtılar..50 onlar çölde kaçadursunlar, köylü-kentli herkes onlara
bakıyor şöyle düşünüyordu: Demek, Mekkeliler artık değişik bir kuvveti, bir
gücü de kabulleniyorlar.

Bu ruh hâletinin, insanların gönlünde nasıl bir tesir yapacağı tariften
vârestedir. Mekkeli, bu hareketlerin hemen hepsinde çareyi kaçmada
buluyordu. Mekkeli kaçarken, Müslüman da onu kovalarken, etraf da
mütehayyir, şaşkın, hayret içinde, ne yapacağını bilemeyen ve kaderdenk
çizgisinde bulunan kimselerin bulundukları kefeye Hz. Muhammed Mustafa
(sallallâhu aleyhi ve sellem) yumruğunu bütün şiddetiyle indiriyor ve o
kombinezonu, kendi hesabına değerlendiriyordu. Halkta yaygın kanaat şu
merkezde idi: Demek ki müşriklere bundan sonra kaçmak düşüyor.

Evet, Hz. Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) iyi bir erkân-ı
harp olarak hasımlarını kovalıyor ve bu mânâ, bu ruh ortadakileri büyülüyor ve
tesiri altına alıyordu. Her gün gönüller, İslâmiyet’e karşı daha da yumuşuyor..
ve değişik kabilelerden fevç fevç İslâm’a dehalet oluyordu. Yollar artık
emniyet altına alınmış, İslâm güç ve kuvvetini göstermiş, hak temsil edilirken,
ihtiyaç duyulan güç ortaya çıkmış ve herkes şimdi biraz daha farklı
düşünüyordu.

b. İkinci Seriyye
Arkadan hemen ikinci seriyyeyi tertip buyurdu. Ve bunda da kimsenin burnu

kanamayacaktı; çünkü maksat bir çıkartma veya indirmeydi. Her şeyde kuvveti
esas alanlar kuvvetlerinin ve kuvvet fendinin bozulduğunu görsünler, kuvvetin
bir şeye yarasa da her şeye yaramadığını anlasınlar, isteniyordu.. ve kuvvete,
hak buudlu kuvvetle mukabele ediliyordu...

Evet, kuvveti elinde tuttuğu hâlde zulme, cebre, gadre, haksızlığa girmeme;
aksine güçlü olmakla beraber âdil ve merhametli olma.. hem o kadar ki; şayet
yabancı birinin koyunundan süt içecek olsalar “Bunun hakkını verelim de sizin
koyununuzdan bir süt içelim.” demeye kadar ukbâ referanslı.. Müslümanlar bu
hâl ve davranışlarıyla öyle bir imaj hâsıl ettiler ki, bunlar çöl insanının
bilmediği şeylerdi. Bunları hayret içinde seyrediyor ve ihtimal “Acaba gökten,
İbrahim’in dediği melekler mi indi?” zannına kapılıyorlardı. Ne tatlı zan, ne
tatlı bir düşünceydi bu!

c. Ubeyde b. Hâris Seriyyesi



Ubeyde İbn Hâris (radıyallâhu anh) Allah Resûlü’nün amcası Hâris’in oğlu
ve Abdulmuttalib’in de torunuydu. Bedir’de dizleri kesilmiş kanlar içinde,
Allah Resûlü’nün huzuruna götürüldüğünde henüz ölmemişti: “Yâ Resûlallah,
cephede savaşırken ölmedim, söyle bana Allah aşkına, ben şehit miyim?”51

diyen, yüreği tir tir titreyen Ubeyde İbn Hâris (radıyallâhu anh).
O da, Râbığ vadisinde düşmana bir korku saldı, bir dehşet ve bir velvele

verdi.52 Sonra da geriye döndü ki, bu da Kureyş için bir felç ve ikinci bir şoktu.
Kureyş’in de Kureyş kervanlarını idare edenlerin de, çölde Kureyş’e gözcülük
yapanların da bu şokların tesirinden senelerce kurtulmaları mümkün değildi.

d. Başta O Vardı
Yıldırım hareketleri birbirini takip ediyordu. Bu seriyyelerden sonra,

doğrudan doğruya Allah Resûlü, iki yüz kişilik bir kuvvetin başına geçerek
Şam’a giden Kureyş kervanını tehdit edecekti. İş o kadar mükemmel planlanmış
ve öylesine yollar kontrol altına alınmıştı ki; eğer Allah Resûlü: “Geçin,
gidin!” demeseydi, kervanın geçip gitmesine imkân yoktu.

Bu öyle bir tehdit idi ki, Kureyş’in yürekleri ağızlarına gelecek, ödleri
patlayacaktı. Allah Resûlü bizzat işin başında bir nârâ atıyor, ortalığı velveleye
veriyor, ormandaki aslanların ödünü koparıyor ve yine hiç kimseye ilişmeden,
kimsenin kılına dokunmadan geriye dönüyordu.53

Benzeri bir mülâhaza ile yine Allah Resûlü, az bir kuvvetin başında Buvat’ta
düşmanlarıyla karşılaşıyor, onlara gözdağı veriyor ve geriye dönüyor.54

Aynı çizgide Veddan’da düşmanlarıyla karşılaşıyor, yine yüreklerine korku
salıyor.. ve herkese çapulculuğa karşı çöl emniyetinin garantörü olduğunu
hatırlatıyor ve geriye dönüyor.55

e. Abdullah b. Cahş Seriyyesi
En son Abdullah b. Cahş ki, bu da halasının oğluydu ve vazifelendirdiği

kimseleri hep yakınlarından seçmiş idi.. ilk emirleri de yakınlarından seçmiş ve
dinî karabeti cibillî karabetle tahkim etmişti. Zira o güne kadar, Müslümanlar
silah kullanarak hasımlarıyla hesaplaşmamışlardı. Akrabalarıyla kavga etmek,
akrabalarını öldürmek ise çölü de, çölün kanunlarını da altüst etmek demekti.
Bu itibarla “Bedr-i Kübrâ” çok önemliydi. Bedr’e giden yol da, bu
seriyyelerden geçiyordu. Bedr-i Kübrâ’ya giden bu yolda O, seriyyelerin
başına Hz. Hamza, Ubeyde İbn Hâris, Sa’d İbn Ebî Vakkas ve Abdullah b. Cahş



gibi yakın akrabalarını seçmiş.. ve bu çetin, çöl mantığına ters, ağır
sorumluluğu yakınlarına yüklemişti. Bu arada üç-dört seriyyede de bizzat
kendileri bulunmuşlardı.

Abdullah b. Cahş, Allah Resûlü’nün halazâdesiydi. Uhud’un, dillere destan
bu büyük bahadırı, günümüzde bilinen şekliyle hipermetrop mu yoksa ağır bir
miyop mu nasılsa gözleri görmüyordu.. ve herhâlde sadece karartıları
hissediyordu. Buna rağmen, hiçbir harpten geriye kalmamıştı ve Bedir’de
kıyasıya savaşmıştı. Uhud’da bozgunu görünce, bunu bir türlü hazmedememiş
ve sağda-solda ölüm peylercesine savaşmıştı.

Sa’d İbn Ebî Vakkas diyor ki: “Bir aralık gözü dönmüş bir vaziyette, bir
kayanın dibinde; âniden karşıma dikildi. Bana dedi ki, “Gel tam sırası, şurada
sen dua et ben ‘Âmin!’ diyeyim, ben dua edeyim sen ‘Âmin!’ de!” (Tam Allah
Resûlü’ne yakışır bir halazâde.. Ruhun şâd olsun.. ve makamın da firdevs... Sen
bize yürünmesi gerekli olan yolu gösterdin! Sen bize, zilletle yaşamaktansa
izzetle ölmeyi öğrettin! Sen Resûlullah’ın şehit edilmesi bahis mevzuu edildiği
bir yerde, yaşamanın abes olduğunu canını vererek anlattın! Ruhun şâd olsun!)
Gözü dönmüştü. Ukbâ ve Allah’a ulaşmaktan başka bir şey düşünmüyordu.
Azdan gözünü kesmiş, çoğa teveccüh etmiş, halktan Hakk’a yüz çevirmiş ve
kesretten vahdete yönelmişti. Yönelmiş de: “Gel sen dua et ben ‘Âmin!’
diyeyim, ben de dua edeyim sen ‘Âmin!’ de.” demişti.

Siyer kitapları ittifak ile naklediyorlar. “Oturduk, diyor, Sa’d b. Ebî Vakkas
(radıyallâhu anh). Tam muharebenin kızıştığı ve Resûlullah’ın vefat ettiği
şayiasının yayıldığı bir anda, o dua edecek, ben ‘Âmin!’ diyeceğim, ben dua
edeceğim, o ‘Âmin!’ diyecek. Ben dua ettim ve şöyle dedim: ‘Allahım,
hasımlarımızla hesaplaşıyoruz, en güçlü hasımları karşıma gönder, onunla
kıyasıya yaka-paça olayım ve sonra haklarından geleyim, sonra da gazi olarak
Allah Resûlü’ne döneyim.’

O, benim bu içten gelen duama ‘Âmin!’ dedi. Sonra o şehit namzeti
başlamıştı dua etmeye ve şöyle diyordu: ‘Allahım, bana çalımlı bir hasım
gönder, savaşın tam hakkını vereyim, ben onu hırpalayayım; ama sonra o beni
öldürsün, (çünkü benim için artık hayatın mânâsı yok. Zira Resûlullah şayet
şehit oldu ise, burada artık benim için yaşamak abestir.) Sonra benim burnumu,
dudağımı birer birer kessin. Sonra ben yüzümden, kulağımdan, burnumdan,
dudağımdan, gözlerimden akan kanlarla Senin huzuruna geleyim. Sen bana de
ki, ‘Abdullah! Burnunu, dudağını, kulağını ne yaptın?’ Ben de Sana diyeyim ki;



‘Allahım, ben utandım günah işlemiş uzuvlarımı Sana getirmeye, Habibinin
yolunda kavga ederken döktüm geldim.’

Dua müthişti, ben bu müthiş adamın müthiş duasına ‘Âmin!’ dedim. Allah’a
(celle celâluhu) yemin ederim ki Uhud bittikten sonra Allah Resûlü,
halazâdesini arattırdı, buldu, ne dudağı vardı, ne burnu vardı. Karnında da
mızraklar dönüp durmuş ve bağırsakları da deşilmiş vaziyette idi.”56

Gözleri hakikate açıldıkdan sonra; varsın dünyayı tam görmesin, varlığı
buğulu buğulu seyretsin ne çıkar..!

İşte Nahle seriyyesinin başında bu Abdullah b. Cahş vardı. Allah Resûlü
onu, on iki arkadaşıyla beraber, Medine’ye tam 500 km’lik mesafede bulunan,
“Nahle” denilen yere göndermişti. Nahle, Mekke’nin burnunun dibinde bir
yerdi. Oraya kadar gidip gelecek ve oradan Mekkelilerin durumunu tarassut
edecekti. Ölümü birkaç kere göze almayan bir insanın böyle bir vazifeyi
omuzlaması düşünülemezdi. Onun için Allah Resûlü, o insan seçimindeki
fetanetini göstermiş ve seriyyenin başına tam adamını bulup koymuştu. Oraya,
hayatı istihkar eden ve durmadan ölüm kovalayan bir yiğit gerekliydi ve
Abdullah tam bu işin eriydi.

İki Cihan Serveri ona bir mektup verdi. Mektupta bu seriyyenin yapacağı
işler yazılıydı. Ancak mektup hedefe varıldıktan sonra açılıp okunacaktı.
Ayrıca ona şu tenbihte de bulundu: “Sakın oraya götürmek için kimseyi
zorlama! Adamlarını hep gönüllülerden seç!” Daha önceden işi
kabullenenlerden biri, mesele gönüle bırakılınca mazeret beyan edip
vazgeçmişti. Diğerleri, denileni tatbik etti ve Nahle denilen yere kadar gittiler.
Emirnameyi orada açtı. Allah Resûlü’nün emirlerini bir bir yerine getirdi.
Derken hiç beklenmedik bir hâdisede bir müşrik öldürüldü. Kaçanların
ganimetleri de alınıp Allah Resûlü’ne getirildi. Bu seriyyede yapılanlar,
beklenmedik şekilde olmuştu ve kat’iyen, Allah Resûlü’nün emri dahilinde
yapılmamıştı. Aniden zuhur eden bir hâdisede, istenmediği hâlde böyle bir şey
olmuştu. Mekkeliler bunu büyüttü ve “Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem),
haram aylarında adam öldürüyor.” dediler. Daha sonra, bu mevzu ile ilgili
âyetler57 nazil oldu ve onların çıkardığı fitnenin, haram ayda adam öldürmekten
daha şiddetli olduğunu beyan buyurdu.58

8. Seriyyelerin Neticeleri



a. Çölde Hâkimiyet Ele Geçmişti
Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), Medine’ye teşrif buyurduktan az

sonra başlayarak, bu minval üzere yıldırım hareketleri tertip ediyor,
düşmanlarını sindiriyor, onların içlerine korku salıyor; iktisadî hayatlarını
tehdit ediyor, onları malî ve iktisadî bunalımlara itiyor ve hâdiseleri Bedr-i
Kübrâ’ya doğru çekiyordu.

Bütün bunları yaparken de öyle bir haberleşme ağı kurmuş idi ki, o gün
Kureyş, Resûlullah’ın kurduğu bu haber ağıyla evlerinin içinde olan şeylerden
dahi haberdar olduğu, paniği içindeydiler. Her yerde görüşülüp konuşulan şey
şu idi: Bir insan böyle bir haber ağı ile kuş değil sinek dahi uçurtmaz,
hasımlarının yaptığı şeyleri bilir. İş böyle olunca paniğin buudlarını tahmin
etmek oldukça zordur.

Bize askerde derlerdi ki, muharebe muhabere demektir. İyi bir muhabere
teşkilatınız varsa ve iletişim mükemmel ise, bir ölçüde zaferin yarısı
garantilenmiş sayılır. Hasımlarınıza haber sızdırmayacaksınız ve onlardan
günübirlik sürekli haber elde edeceksiniz.. merkezi de dakikası dakikasına
olanlardan haberdar edeceksiniz. Günümüzde teknik bu kadar ilerlemiş
olmasına rağmen karşı cepheye sızdırmadan haber ulaştırma oldukça zor.. ve
hele onlardan haber sızdırmak... Hâlbuki o ibtidaî şartlarda, Allah Resûlü nasıl
bir haber ağı kurmuş idiyse haberler çok seri hem de fevkalâde bir güvenlik
içinde intikal ediyordu. Kendisine vahiy nasıl güvenle, Cibril gibi, ََّمث ٍعَاط  مُ

ٍنیَِمأ  “Orada kendisine itaat edilir, O emîndir.” 59 ile serfiraz bir melek
vasıtasıyla getiriliyordu.. kurduğu haber ağı da, âdeta aynı güven ve aynı
hassasiyet içinde işliyordu. Allah Resûlü güvenirlilik adına, bu mükemmel
haber ağıyla başarılı bir iletişim içindeydi. Hiçbir haber sızmıyor, düşman
hiçbir şeyden haberdar olmuyor; O’nun ise, kaçırdığı tek haber bulunmuyordu.

Batının deha çapında kabul ettiği kumandanlar vardır. Sezar, Anibal,
Napolyon ve Hitler’i bunlar arasında sayabiliriz. Ancak, tarih şahittir ki
bunların hiçbiri, Allah Resûlü’nün kurduğu haber ağını kuramamış ve düşmanı
yakın takibe almada, Allah Resûlü’nün topuğuna ulaşamamıştır.

Allah Resûlü’nün haberlerinden dışarıya sızan bir tek vak’a bilmiyoruz.
Yoksa, bir avuç insanla o kadar kefere ve fecerenin hakkından gelinmesi
mümkün değildi. Esbap dairesi içinde inayet ve tevfik; temkin ve tedbirin -
inayet sahibinin inayeti ölçüsünde- derin bir buududur; kudret dairesi içinde de



temkin ü tedbir, ilâhî tevfikin sığ bir vesilesidir. O, bizim rehberimiz olma
mevkiinde, esbap dairesine göre hareket ediyordu.

Sadede dönüyoruz: Cihan harplerinde gördük ki, bir ülkenin limanlarını,
ithalat ve ihracatını tehdit altında bulundurmak, onları iktisadî ambargo içine
almak, o ülke insanının iki ayağını bir kaba sokmak, yarınlarına karşı onları
güvensiz hâle getirmek çok önemlidir. Evet, sizin kanınıza ekmek doğrayıp
yemek isteyen hasımlarınızla yaka-paça olmaya doğru giderken veya onları
buna doğru çekerken, elbetteki önce onları felç etmeniz gerekecek.

İşte Allah Resûlü de bu yıldırım hareketleriyle hasımlarını böyle felç
ediyordu. Artık Mekke’nin güvenliği kalmamıştı ve çöldeki şaşkın adam şöyle
düşünüyordu: “Bundan böyle Mekkeli müşrik bizi koruyamaz. Bizim için
güvenlik kaynağı olamaz. Öyle anlaşılıyor ki, insanlığın kaderi başkalarının
eline geçti. Öyle ise bizim onlara dehalet etmemiz ve uymamız daha uygun
olacaktır.” Evet, böyle düşünüyor ve fevç fevç Allah Resûlü’ne dehalet
ediyorlardı.

Kimsenin burnu kanamasa bile, kervanlar daima tehdit altındaydı. Evet,
bütün bu hareketler esnasında -arz ettiğim gibi- Nahle’de bir tali’sizin,
Müslüman oklarına hedef olmasının dışında, herhangi bir insanın kılına
dokunulmamıştı.

b. Artık Çöl Emindi
Allah Resûlü bu seriyyeleriyle, hedeflediği şeylerin hepsini birer birer elde

etmiş bulunuyordu. Artık çölde bir değişik güç ve kuvvetle kendisini
hissetirmeye başlamıştı. Mütegallip Kureyş karşısında bir Hz. Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem) vardı.. ve bir Hz. Muhammed cemaati vardı. Ne
var ki; sağda solda kuvveti temsil ettiği, çapulcu kuvvetleri bozguna uğrattığı
hâlde, hiçbir zaman kuvveti, bir zulüm aracı olarak kullanmıyordu. Karşı
tarafın elinde ise kuvvet, “Ben haklıyım.” diyor, herkesin hukukuna tecavüz
ediyor.. gece baskınları yapıyor.. mazlumu, zayıfı eziyor, inletiyor ve iniltileri
de ney gibi dinliyordu.

Bu yeni kuvvet ise, başka bir kuvvetti. Bu, âdeta gökten inmiş bir kuvvet
gibiydi; elinde kuvveti tutuyordu ama, hak karşısında da temenna duruyordu.
Hukuka fevkalâde saygılıydı. Evet hak, insanlık tarihinde, bu seviyede bir kere
böyle saygı ve ihtiram görüyordu. O da Hz. Muhammed Mustafa’nın (sallallâhu
aleyhi ve sellem) eliyle oluyordu. Aksine, başka zamanlarda her gece gelen,



kendine göre kanunlar koydu ve “Bu hukuktur.” dedi... Hz. Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem), Allah’ın (celle celâluhu) vaz’ettiği hukukun
üstünlüğüne daima saygılı oldu.. saygılı oldu ve parmağını, haramın,
mahzurlunun en küçüğüne dahi uzatmadı.

İşte bütün bunları çöl, çöl insanı, onun çoraklaşmış düşüncesi, herkes ve her
şey gördü. Bâdiye bunu gördü.. karanlıklar bunu gördü.. çadırların, çardakların
önlerinden o müthiş timler geçiyor ama, ne kadına kıza ilişiyor, ne elin âlemin
kazandığı şeylere el uzatıyor, ne de haksızlığın en küçüğünü irtikâp ediyordu.

O, bunları göstermeyi hedeflemişti ve şimdi de gösteriyordu. Artık güven,
yavaş yavaş Mekke’den Medine’ye doğru kayıyor ve O’nun ufuklarında
tülleniyordu. Çünkü Emin oradaydı. Emin, bir zamanlar Mekke’nin kadrini
bilemediği “el-Emin” ve bizim “Muhammedün Resûlullah es-Sadıku’l-va’di’l-
Emin” dediğimiz Emin artık Medine’de idi. Emniyet, eminin yanında olur. Çöl
insanı böyle düşünüyor ve Medine’ye doğru kayıyordu…

Hususiyle son zamanlarda, Kureyş, bütün bütün gücünü yitirmiş, onlara
hiçbir güven veremiyordu. Başkalarına güven vermek şöyle dursun kendi
kervanları bile tehdit altındaydı. Bu mülâhazalar, müşrik çevrede sürekli
çözülmeler meydana getiriyordu. Bunları gördükçe Mekkeliler, öfkeden
patlayacak hâle geliyorlardı.

c. Vaktinden Önce Yakalamak Önemliydi
Düşmanı kızdırmak, canını sıkmak, vakitsiz, erken harekete sevketmek için

önemli bir meseledir. Size yeni olmuş bir hâdiseyi arz edeyim:
Bana birkaç defa sordular, “Türkistan, Özbekistan, Gürcistan, Dağıstan gibi

ülkelerde hareket var. Kırım’da bir ölçüde yine hareketler var. Bu hareketler
nebilerin vaadinde, velilerin yâdında, güvercinin kanadında ve ahir zamanda
beklediğimiz o mutlu günler midir acaba? Ona doğru mu gidiliyor? Yani esir
milletler hürriyetlerini, hak ve hukuklarını elde edebilecekler mi?”

Doğru ona doğru gidiliyor fakat, şu andaki hareketlerin bazılarını senarize
edip sahneye koyan, hasımlarımızdır. Evet, oralarda, bizim soydaşlarımıza,
bizim dindaşlarımıza, bizim eski kardeşlerimize ait hareketler hep başkaları
tarafından planlanıyor. Çünkü biz henüz oralarda yumurtanın içinde civciv veya
tavuğun altında yumurta gibiyiz. Üç-beş tane çapulcuyu tahrik ederek sokak
hareketine zorlayacaklar ve arkadan da mekanize birliklerini üzerimize
sürecekler ve daha yavru iken başımızı ezecekler. Zira Gürcistan’dan üç-beş



sergerdan Bulgaristan’a gitti. Şumnu’da göründü, Sofya’da göründü ve şöyle
dediler: “Biz Rusya’da başkaldırdık ve bir kısım haklar kopardık, başkaldırın,
hak koparın!”

Bu önemli bir meseledir. Vakitsiz belli bir sahaya çekme ve iflahımızı kesme
gayretidir. Ama bilmiyorlar: 60 َنیِقَّتُمِْلل َُةِبقا  َ عْلاَو  Hak daima galebe çalacak ve
ezilmeyecektir.

ِهَْیلَع ى  َلْعُي َـالَو  وـُلْعَي  ُّق  َحَْلا  “Ve o, hep üstte olacaktır ve onun üstünde
olunamayacaktır.”...61 Ve inşâallah kendi oyunları kendi başlarına
dolanacaktır!...62 ِِهلْھ َِأب َِّالإ  ّیَّسلا  ُئِ ُرْكَم  ْلا ُقـیِحَي  ـَـالَو   “Hile, komplo kim
müstehaksa onun başına dolanır.”63

Evet, Allah Resûlü, bir bakıma sindirme hareketleriyle hasımlarını tahrik
ediyordu. “Kervanlarımız tehlikede, iktisadî hayatımız tehdit ediliyor, çöl,
adım adım O’na doğru kayıyor, öyle ise çıkıp Bedir’de hesabını görelim.”
diyorlardı. Evet, o devirde cahiliyenin şeytanı Ebû Cehil onlara, işte bunları
söylüyordu. Hatta çokları yarı yoldan döneceklerdi ama o: “Hayır, bu işi
burada bitirelim, bitirelim zira biz O’nun işini bitiremezsek O bizim işimizi
bitirecek.” diyor ve tahriklerini devam ettiriyordu.

Allah Resûlü’nün hedefi de buydu. Kur’ân da, O’na bunu talim ediyordu:

اًرَْمأ ّللا  ُهٰ َيِضَْقِیل  ْمِھِنُیَْعأ  ِيف  ْمُكُِلّلَقُيَو  ًالِیلَق  ْمُكِنُیَْعأ  ِيف  ْمُتْیَقَتْلا  ِِذإ  ْمُھوُمُكيِرُي  ِْذإَو 

ُروُمُْألا ُعَجْرُت  ّللا  ِهٰ َىِلإَو  ًالوُعْفَم  َناَك 

“Karşılaştığınızda, olacak işi oldurmak için, onları gözlerinize az
gösteriyor ve sizi de onların gözünde azaltıyordu. Bütün işler, dönüp Allah’a
varır.”64

Allah (celle celâluhu) onlara sizi, sizi de onlara az gösterdi ki ummadığınız
bir yerde, bir tablo, bir hâdise ve bir vak’a meydana geliversin. Zaten, Allah
(celle celâluhu) hükmünü vermişti ve O’nun verdiği hüküm de kaza olacaktı.
Bu itibarla başlarına gelecek akıbet muhakkaktı; bundan kaçamazlardı. Allah
hasımlarını O’na doğru çekiyordu.. ve bir gün Bedr-i Kübrâ’da vakitsiz olarak
kendilerini Müslümanların karşısında bulacaklardı.

Allah Resûlü’nün harp stratejisini bilmiyorlardı. Kovmuşlar, içlerinden
atmışlardı.. işte şimdi de tir tir O’nun karşısında idiler... Bir seneden beri
ihkâk-ı hak etmek, onların aldıkları hakkı istirdat etmek ve onların kuvve-i
mâneviyelerini kırmak için seriyyeler tertip eden bu insanın nasıl bir erkân-ı



harp olduğunu belki birkaç saat sonra anlayacaklardı ama, bunun hiçbir yararı
olmayacaktı. Evet, Bedir’de öyle bir erkân-ı harple karşılaştılar ve hiç
bilmedikleri bir harp stratejisi ile mukabele gördüler. Derken darman duman
oldular.

d. Bütün Hâdiseler Bedir’e Hazırlıktı
Evet, Bedr-i Kübrâ’ya gelinmişti ama, bu geliş basit insanların, hatta sıradan

erkân-ı harplerin gelişi gibi değildi. O nereye gittiğini çok iyi bilerek “Bedr’e
gidiyorum, düşmanlarımla yaka-paça olacağım!” şuuruyla oraya gelmiş,
gelinceye kadar da tam 17 defa değişik yıldırım hareketleriyle düşmanın
yüreğini ağzına getirmiş.. ve her evde, her ocakta, her bucakta, şok tesiri
yapabilecek güç ve hareket gösterisiyle ruhen onları felç etmiş.. kendi güçleri
hakkında onları şüpheye düşürmüştü. Hatta “Mekke ve Mekke civarında
(Ümmü’l-Kurâ’da) artık emniyet ve güven yok.” dedirtmiş.. böylece çölü,
efkârının yanına çekmiştir ki, artık emniyetin, “Emin” insanın yanında olduğunu
herkes kabulleniyordu. Zaten cahiliye de O’na “Muhammedü’l-Emin” deyip,
O’nu emniyetin biricik temsilcisi olarak görmüyor muydu? O, gökte de Emindi,
yerde de.. lisan-ı nezihinde bir gün hem bir ihtar, hem de tahdis-i nimet olarak
şu inkisar-âmiz sözler dökülmüştü: “Ben de emin olamazsam, kim emin olur
ki. Ben gökte emin, yerde de eminim.”65

Artık çöl, emin kim, emniyet nerede bunu ayân beyan görüyordu. Evet,
“Emin” şimdi beled-i emin olan, Medine’de oturuyor.. ve efendilik de
Kureyş’in elinden, Medine’deki Kureyş’in efendisinin eline geçiyordu. O,
Kureyş’in de efendisiydi. Benî Haşim’in de, topyekün insanlığın da, bütün bir
varlığın da... O’nun yaratılışı varlığın ille-i gayesiydi. Ve ُتَْقلَخ اـَم  َكَـالَْول 
َك َالْفَْألا  “Olmasaydın, kâinatı yaratmazdım.”66 yüksek pâyesiyle taçlanmıştı.
Hadis kriterlerine takılan bu söz, o noktada vize alamasa da, mânânın vâkıa
mutabakatı cevazıyla, her zaman beyan iklimlerinde serbest dolaşabilir.

Evet, O olmasaydı kâinatın mânâsı anlaşılmayacaktı. Eşyanın hakikatine
nüfuz edemeyecektik. Dünya nedir, ukbâ nedir bilinemeyecek.. vicdan nedir,
insan nedir anlaşılamayacak ve dünya bir mâtemhaneden farksız olacaktı. Her
ölen bizi ağlatacak ve her ızdırablı hâdise, bir tortu gibi sinelerimize çökecekti.
Biz karanlıklardan kurtulup aydınlıklara uyanmayı O’nun sayesinde öğrendik.
Şu kendi özüne bakan yönleriyle Cehennem Cehennem üstüne dünyayı, O’nun
vasıtası ile Cennetler gibi gördük. İmanın dünyada dahi bir Cennet hayatı



vaadettiğini O’nun nurlu beyanlarıyla öğrendik. İman eden herkesin, kalbinde
Cennet nüvesi taşıdığını ve Cennetlere uyanmak suretiyle dünyayı dahi Cennet
hâline getireceğini hep O’ndan öğrendik. Öğrendik ve huzura erdik.. zikirlerle,
Allah’ı (celle celâluhu) anmakla kalblerin itminana kavuşacağına O’nunla
uyandık ve ُبوُلُقْلا ُِّنئَم  ْ َطت ّللا  ِهٰ ِرْكِذـِب  ََـالأ   “Biliniz ki kalbler, ancak, Allah’ı
anmakla itminana ulaşır.”67 gerçeğine ulaştık.. evet, maddî refahla değil, para
bolluğuyla değil, hanla apartmanla değil, yazlık-kışlık villalarla değil; imanla,
vicdan huzuruyla, insanî değerlere karşı saygılı yaşamakla, itminanla kalbler
oturaklaşır, arzular biter, istekler diner. Yoksa bütün dünya bir insana verilse,
yine gamı, kederi dinmez. Bu hususların bütününde biricik muallimimiz O’dur.

“Medyûn O’na cemiyeti, medyûn O’na ferdi.
Medyûndur O masuma bütün bir beşeriyet.
Yâ Rabb mahşerde bizi bu ikrâr ile haşret!”
M. Âkif

Bedir’e giderken ashabının kalbinde, buğu buğu Cennet tütüyor ve gözlerinde
de Cennet yamaçları tülleniyordu. Çok iyi hazırlanmış ve huzur içinde oraya
ulaşmışlardı. Vicdanlar O’na yönelmiş ve artık yollar, ister Medine’den
Mekke’ye, ister Mekke’den Medine’ye gitsin, bundan böyle insanlığın önünde
Hz. Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) vardı. Artık Emin’in
emniyet ve güven dönemi başlamıştı.

Bir gün Adiy İbn Hâtim’e şöyle demişti: “Gün gelecek, (şimdi vahşetten,
soygunculuktan, eşkıyanın ortalığı kasıp-kavurmasından şikâyet
ediyorsunuz) Hadremût’tan, Hîre’den tek başına bir kadın kalkacak
Mekke’ye, Medine’ye kadar gelecek ve hiçbir şeye takılmayacak.”68

İşte o dönem şimdiden başlamıştı bile. Çöldeki bu 20’ye yakın emniyet
buudlu hareketleri, hem Bedr’in temellerini atmış, hem de bütün vahşetzedelere
emniyet fısıldamıştı.

20’ye yakın bu hareketlerde hiç kimsenin burnu kanamamıştı ve hiç kimseye
emniyetsizlik telkin edilmemişti. O’nun timleri yıldırım gibi her yerde
kendilerini hissettiriyor; ancak geçip gittikten sonra, semadan, yıldırımı
müteakip yağan yağmur gibi, rahmet olup iniyor ve sinelerde itminan hâsıl
ediyorlardı. Zira geçenler, artık çölün çapulcuları değildi. Onlar Hz.
Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) emin askerleriydi.. evet, bunlar
güven timleriydi. Şekavete karşı, eşkiyaya karşı, anarşiye karşı, kargaşaya



karşı, huzursuzluğa karşı ve güvensizliğe karşı güven timleriydi. Geçtikleri her
yer, onlardan sonra buğu buğu rahmet kokuyor ve herkes, “Bu rahmet de
nereden?” diyordu...

Bu rahmet, bütün varlığa rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem) hakikatinin semasındaki bulutlardan akıp
geliyordu. Bu timler de, O’nun gök gürültüsü, O’nun şimşekleri, O’nun
yıldırımlarıydı ve çıkardıkları ışıklar, O’nun adını yazıyorlardı.
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B. PEYGAMBER EFENDİMİZ VE
SAVAŞLARI

1. Bedir ve Bedir’in Sebepleri
Ve işte böyle semavî bir ihtişamla Bedir’e gelindi.. ve artık, i’lâ-yı

kelimetullah yaparken, yani Allah’ın (celle celâluhu) yüce adını, en masum
duygu ve düşüncelerle etrafta neşrederken, O’nu engellemeye çalışan insanlara
karşı son darbesini vuracaktı ve diyecekti ki: Bundan böyle, Allah adının dört
bir yanda anılmasını engelleyemeyecek ve O’na açık sineleri baskı altına
alamayacaksınız.

Evet, O’nun Nam-ı Celîli bir yere takılıp kalmamalı, bütün sinelere girmeli
ve bütün gönülleri huzura kavuşturmalı. Bütün engelleri bertaraf etmek için,
i’lâ-yı kelimetullah maksadıyla, “i’lâ-yı kelimetullah”ı esaret altında kalmaktan
kurtarmak, onun yapılmasını bütün insanlıkça prensip olarak kabul etmek, fikir
ve düşünce hürriyetine giden yolları açmak için, Hz. Muhammed Mustafa
(sallallâhu aleyhi ve sellem), kendisine, Mekke’de insanca yaşama hakkı
tanımayan o gözü dönmüş kâfirlere son darbesini indirecekti.

Ayrıca, Müslümanların, o güne kadar kazandıkları bütün mal ve menalleri
ellerinden gitmişti. Zira, Allah Resûlü ve arkadaşları Mekke’den
uzaklaştırılırken, beraberlerinde fazla bir şey götürememiş, mallarını
mülklerini, servetlerini Mekke-i Mükerreme’de bırakmış, öyle hicret
etmişlerdi. Ve Mekkeliler, Müslümanların gözlerinin önünde, bu malları
develerin sırtlarına yükleyip, Şam’a, Yemen’e götürüyor ve satıyorlardı. Şimdi
Medine civarından geçecek olan kervandaki mallar onlarındı ve bunu mutlaka
almalıydılar.

Bir de, sağda solda Müslümanların önlerini kesen, onları tehdit eden,
Müslüman olan herkese akı-karayı seçtiren, kimilerinin mızraklarla göğüslerini
delen ve ciğerlerini dışarı çıkaran, kimilerini yurtlarından yuvalarından eden
düşmanlar mutlaka sindirilmeliydi.

Evet, onlara son darbeyi vurmak suretiyle diyecekti ki; kuvvet onların elinde
değil, kuvvet hakkın elindedir ve kim hakka teslim oluyorsa, Allah (celle
celâluhu) onu kuvvetli kılacaktır. Bugün olmasa da yarın, bütün kuvvetler,
güçler hakkın eline geçecektir ve bir gün gelecektir ki, sözü hak söylecek,



gönüllere hak düşüncesi hâkim olacak; insana ve insanla gelen yüce mânâya
herkes temenna duracak ve saygı gösterecektir. Ve işte Hz. Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem), bunun kavgasını veriyordu.

Bu arada, kavim ve kabilelerden mütehayyir, ortada kalmış olanlar vardı.
Bunlardan bazıları İslâm’a girmek istiyorlardı ama, Kureyş’in zulüm ve
işkencesinden korkuyorlardı. Bu mütehayyir ve müteredditler, ayaklarını
kaldırıyor, fakat adımlarını atamıyorlardı.

İşte, bunlara adım attırma sırası gelmişti. Kuvvetin Allah’ın (celle celâluhu)
elinde olduğunu ve kuvvet dengesinin Medine lehinde değiştiğini gösterecek ve
onlara itminan verecekti. “Korkmayın, tasalanmayın, inanıyorsanız, yani
mü’min iseniz, Allah (celle celâluhu), er geç size fereç ve mahreç ihsan
edecek; kapıları, pencereleri sonuna kadar açacak ve siz huzura, saadete,
mutluluğa uyanacaksınız!” diyordu.

O, böyle diyordu.. müteredditler de Bedr-i Kübrâ sonunda anlayacaklardı ki,
artık kuvvetler yer değiştiriyor. Mekke’deki küfür yobazlarının bize yapacağı
bir şey kalmadı diyecek ve Medine’ye, medeniyetin başkentine, medeniyet
düşüncesiyle gelen O yüce insan, Hz. Muhammed Mustafa’ya (sallallâhu aleyhi
ve sellem) yönelecek ve “La ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah”
hakikatiyle yeni bir anlayışa uyanacaklardı.

a. Bedir’deki Kuvvetler
Allah Resûlü, sahih meğâzî ve siyer kitaplarının nakline göre, Bedr’e 305

insanla çıktı. Bulunup bulunmadıkları ihtilâflı olanlarla bu rakam 313’e
ulaşıyor.1 Bazı kitaplar bu rakamı Hz. Dâvûd’un arkasında, Câlût’la savaşan
askerin sayısına denk tutarlar.2

Evet, bu iki dönemde de insanlığın kaderini değiştirme operasyonu
yapılmakta, karanlığa karşı ışık ordusuyla gidilmekte, haniflik gerçeğinde, İshak
zirvesiyle İsmail zirvesi temsil edilmekte olduğundan her iki ordunun sayısı da
313 olabilir.

Evet, Muhyiddin İbn Arabî’nin Füsûs’unda anlattığı gibi, birinin başında
hilâfeti temsil eden Hz. Dâvûd, diğerinin başında ferdiyet ve gavsiyeti temsil
eden makam-ı ferdiyetin sahibi, ferd-i ferîd Hz. Muhammed Mustafa (sallallâhu
aleyhi ve sellem) vardı.

Bedir ordusunun 2 adet süvarisi, 30-40 adet de devesi vardı. Müslümanların
bu kadar az imkânlarına ve iki atlarına mukabil, karşı tarafın tam 200 atı



bulunuyordu. Bir ata karşılık 100 at. Bir süvariye karşılık 100 süvari kavga
edecektir. Müslümanların 310 askerine mukabil, karşı tarafın asker sayısı
1000’e yakındı.3 Bu, her insanın, 3-4 insanla yaka paça olması demektir.

Kureyş, o güne kadar, askerlik sanatı adına bilebildiği şeylerle donattığı bir
orduyla.. yani o günün şartlarına göre tam tekmil ve musallah bir ordu nasıl
olursa, işte o şekilde silahlandırılmış olarak gelmişti. Allah Resûlü ve ordusu
ise, oraya kadar o beş-on devenin sırtında nöbetleşe gelmişlerdi.. hem de 200
km’lik bir mesafe katederek...

Bunları bilmekte fayda var; zira çöl, yaz, sıcak, Ramazan ayı, halk oruçlu ve
200 km’lik bir mesafenin aşılması... Çöl nedir? Bedir nerededir? Hacca
gidenler bunu az çok bilirler. Bugün o yollarda benzin istasyonları var. Onları
ve bazı vahamsı yerleri yok farz etseniz -ki bunlar çok yeni şeyler- gözünüzün
kestiği kadar kum göreceksiniz. Yer yer fırtınalar uğuldayacak, sizi tehdit
edecek ve siz bu arada iki aylık yolu birkaç güne sıkıştırmaya çalışacaksınız..
Hem de yürüyerek.

İşin bir diğer yanı da, Müslümanlar, Kureyş kervanını tehdit gayesiyle yola
çıkmışlardı. Ne var ki murad-ı ilâhî başkaydı ve onlar istemeyerek bu noktaya
sevk olunmuşlardı. Allah (celle celâluhu) Enfâl sûresinde kendi muradını şöyle
anlatır:

ْمَُكل ُنوَُكت  ِةَكْوَّشلا  ِتاَذ  َرْیَغ  ََّنأ  َنوُّدََوتَو  ْمَُكل  اَھَّنَأ  ِنِْیتَِفئاَّطلا  ىَدِْحإ  ّللا  ُهٰ ُمُكُدِعَي  ِْذإَو 

َلِطْبُيَو َّقَحْلا  َّقِحُِیل   َنيِِرفاَكْلا َِرباَد  ََعطَْقيَو  ِِهتاَِملَكِب  َّقَحْلا  َّقِحُي  َْنأ  ّللا  ُهٰ ُديِرُيَو 

َنوُمِرْجُمْلا َهِرَك  َْولَو  َلِطَابْلا 

“Allah iki taifeden birini size vaad etmişti; siz kuvvetsiz olanın size
düşmesini istiyordunuz. Oysa, suçluların hoşuna gitmese de hakkı ortaya
çıkarmak ve bâtılı tepelemek için Allah, sözleriyle hakkı ortaya koymak ve
inkârcıların kökünü kesmek istiyordu.”4

b. Buluşma Noktasına Doğru
Allah (celle celâluhu), bunu murad ettiği için, Müslümanların arzusu, niyeti

başka olsa bile, evirip çevirdi ve onları kervanla değil de muharip birlikle
karşı karşıya getirdi. Müslümanlar, kervanı takip edip, kıstırıp mallarını geri
almak niyetindeydiler; hâlbuki Cenâb-ı Hak onlara, bir daha ebedî olarak
mallarını başkalarına kaptırmama yollarını açıyordu. Evet, Müslümanlar,
kâfirin başına öyle bir yumruk indireceklerdi ki, kâfir bir daha kendine



gelemeyecek, sürekli sendeleyip duracaktı.
Artık bundan böyle işte ِهَْیلَع َىلْع  َـالَو ُي وُلْعَي  ُّقَحْل  َا  fehvâsınca, Hak galebe

çalacak ve hiçbir şey Hakk’ın üzerine çıkamayacaktı. Allah, bunu murad
ediyordu. Kim ne murad ederse etsin ْنُكَي َْمل  ْأَـش  َْمل َي اـَمَو  َناـَك  ّللا  ُهٰ َءا  اَم شَ
“Allah neyi murad ediyorsa o olur. Allah’ın olmasını murad etmediği de
olmaz.”5; ّللا ُهٰ َءاـََۤـشي  َْنأ  َِّالإ  َنوُؤاََۤشت  اـَمَو   “Allah dilemedikçe siz hiçbir şeyi
isteyemezsiniz.”6 esaslarına göre.. Allah (celle celâluhu), Bedir’e gidilmeyi
murad buyurmuştu. O’nun Habib-i Edib’i de bunu seziyordu.

Gökler bir başka türlü bakıyordu o mübarek Ramazan’da adım adım Kadir
Gecesine doğru gidilirken, zemin bir başka türlü tebessüm ediyordu. Hatta
Bedr’e vardıkları zaman, orada kendi sınırları dahilinde, sekîne yağmurunun
yağması, başka bir mânâ ifade ediyordu. Toz toprak yatışmış... kuyular su ile
dolmuş ve yağmur damlalarıyla beraber âdeta melekler de inmişti.. vâkıa,
melekler de inmiş ve mü’minlerin nişanlarını takıp, size benzemek için böyle
yaptık demişlerdi. Ve o gün, mü’minlerin parolası “Ehad! Ehad!”dı.7 Herkes
“Allah bir!” deyip kükreyecekti. Urbaları bembeyaz, tıpkı kefenler gibi. Çünkü
oraya gelirken; “Nerede düşmanla karşılaşırız, nerede onunla yaka-paça oluruz,
ne olur ne olmaz, bizi biraz ötede huri ve gılmanlar karşılayacak.” deyip,
Arafat’ta hacıların elbiseleri gibi bembeyaz urbalar giymiş öyle geliyorlardı.
Öyle bir geliyorlardı ki görmeye değerdi...

Bu mübeccel sefere iştirak edememe burukluğunu yaşayanlar da vardı.
Rüyasında bile Resûl-i Ekrem’in yanından ayrılmayı düşünmeyen Enes b. Nadr
da bunlardandı.. Bulunamamış ve bir sene bu hicranla yanıp tutuşmuştu. Hicran
ki en müessir duadır. İsterseniz, ben de sizlere, ızdırap ve hicran talebinde,
mâsivâ ile alâkalı hicran talebinde bulunayım: (Allah (celle celâluhu), ızdırabı,
çileyi, hicranı zihinlerinize, kalblerinize saçsın ve uykularınızı kaçırsın!)

Evet, perişan milletimiz ve sizin gibi düşünen perişan milletler için ızdırap
içinde yatıp kalkma, ızdırapla inleyip durma, öyle müthiş bir duadır ki, bin
rekât namaz kılsanız, hatta bu namazı Kâbe’de eda etseniz bin defa tavafta
bulunsanız, sonra da el açıp yalvarsanız yine ızdırap duasının ve muzdaribin
duasının seviyesini tutturamazsınız. Evet ızdırapta ağzınızı açıp “Yâ Rabbî!”
demediniz ama, ızdırabınız size uyumayı haram kıldı. Sabaha kadar fasılasız
düşünüp durdunuz.

“Ah benim Türkistan’daki kardeşlerim, ah benim Afganistan’daki



kardeşlerim! Kim bilir yine hangi bacımın baş örtüsüne el uzatıldı? Kim bilir
nerede hangi anam kıstırıldı ve ırzına tecavüz edilmek istendi? Cumâbâlâ’daki
kardeşlerim, Gümülcine’deki kardeşlerim, Sofya’daki kardeşlerim, İskeçe’deki
kardeşlerim!. Ve camilerin izi bile kalmayan o koca sultanların camilerle
donattığı Kavala’daki kardeşlerim! Ve daha neredekiler, neredekiler...”

Evet, ızdırap öyle müthiş bir duadır ki, bu dua Allah’a doğru teveccüh
ederken, bütün gök ehli “Âmin!” der. Izdırap, mü’minin kıymetler üstü kıymete
ulaştığı bir andır. Ve o an mutlak duayla daha da verimleştirilmelidir. O an ki,
insanın şakakları zonklar, kasıklarına sancı girer ve ellerini kasıklarına koyup
ızdırapla döner. Çünkü o anda din kardeşleriyle ve kendi gibi düşünenlerle
beraberdir. Zaten biz de, bunu gerçekleştirmek için varız. Bunu
yapamayacaksak bizim için yerin altı da birdir, üstü de birdir. Zilletle
yaşamaktansa; yani, benim insanımın, benim milletimin hakkına tecavüz
edilecek de benim elimden bir şey gelmeyecekse bizim için yerin altı yerin
üstünden daha hayırlıdır.

Sahabe de Bedir’e işte bu anlayışla güle oynaya gelmişlerdi. Çünkü
önlerinde Cennet vardı.. ebediyet vardı ve Allah hoşnutluğu vardı. Melekler, o
gün onların o tavırlarını öyle beğenmişlerdi ki, onlar “Ehad! Ehad!” dedikçe
âdeta semalar deliniyor ve aşağıya tabur tabur melek iniyordu. Sanki daha
Bedir başlamadan, Bedir’in zaferini kutlamak ve o zafer adına bir şehrâyin, bir
donanma gecesi tertip etmek için melekler yeryüzüne iniyorlardı. Gören
görüyordu; başlarında beyaz sarıklar ve sırtlarında beyaz urbalar. Niçin beyaz
urbalar? Çünkü sahabe Bedir’e gelirken beyaz urbalarla gelmişti. Dillerinde
parola, “Ehad! Ehad!” Evet, böyle karşılıyorlardı oraya gelirken, ruhları gibi
simsiyah elbiseler içinde gelen Mekke müşriklerini ve kocamış küfür
babalarını.

Bedir’e güle oynaya gelen sahabenin biri, güle oynaya bir ağacın başına
çıkmış hurma yiyordu. Allah Resûlü’nün: “Bugün kim Allah’a iman ederek ve
sevabını Allah’tan (celle  celâluhu) bekleyerek burada savaşıp ölürse
Cennet’e girer.”  bişaretini duyunca dakika fevt etmeden elindeki hurmaları
savurdu ve: “Bunların eliyle ölmekle Cennet’e gireceksem, bu cana minnet!”
dedi, sonra da düşman saflarına dalıverdi. O gün bu sahabi Bedir’de muradına
ermişti.”8

Esasen bu arzu, onların müşterek duygu ve düşünceleriydi. Onun için oraya
şevk u tarâb içinde gelmişlerdi.. Bu, öyle önemli bir dinamiktir ki hiçbir gücün



bunu aşması mümkün değildir.. ve işte bu asker, bu ruh, bu şuur içinde
hazırlanmıştır.

Böyle güle güle ölüme giden askerle savaş edilmez! Çünkü o âdeta elinde iki
can taşıyor, yani dünyayı da ukbâyı da hakir görüyor ve sadece “Allah” diyor,
yollara düşüyor. Başa çıkılmaz bu ihlâs ve rıza topluluğuyla..

c. Sistemli Ordu
Bedir sayesinde çöl, aynı zamanda sistemli bir ordu görüyordu. Bu ordu

sayesinde çapulculuk tarihe karışacak ve dünya bir yeni sistemle tanışacaktı.
Zira, bu ordunun başında, insanlığa sistem getiren, nizam getiren, âhenk getiren
insan vardı.

اوُرِسْخُت َالَو  ِطْسِقْلِاب  َنْزَوْلا  اوُمِیَقأَو   ِناَزیِمْلا ِيف  اْوَغَْطت  ََّالأ   َناَزیِمْلا َعَضَوَو  ...

َناَزیِمْلا

gibi âyetlerle,9 insana bakan, onu anlatan bir sûrede üç defa mizanın, dengenin,
âhengin ehemmiyetini anlatan Allah (celle celâluhu), mizan emrini, mizan
disiplinini en güzel şekilde temsil eden Hz. Muhammed Mustafa’yı (sallallâhu
aleyhi ve sellem) bir mizan ve denge insanı olarak, düzenli bir ordunun başında
Bedr’e göndermesinden daha tabiî ne olabilirdi!

Keşif kolları vardı ve cahiliye bunu bilmiyordu. Bu keşif kolları, doğrudan
doğruya hayatın içinde, öylesine pişmiş, yetişmiş kimselerdi ki, böyle ikinci bir
kadro göstermek mümkün değildi.

Bu keşif kolları, 20’ye yakın seferiyle çölü didik didik etmiş ve sırf bir
tatbikat olsun diye değil, doğrudan doğruya hâdiselerle boğuşa boğuşa
yetişmişlerdi. Hasımları ile karşılaşma, onlarla yüz yüze gelme.. açıktan açığa
onlarla hesaplaşma ve yer yer en mahrem noktalara kadar sokulma.. en has
toplantı yerlerinde velvele olup inleme.. evet, bütün bunların hepsi onları öyle
yetiştirmiş ve öyle bilemişti ki.. aynı eğitimden geçmeyen birinin onlarla baş
etmesi mümkün değildi. Düşman nerededir? Düşman haberlerini ulaştıran
ulaklar nerededir? Kervan nerededir? Yol emniyeti nasıl temin edilir? Bütün
bunları çok iyi biliyorlardı. İlk defa çölde, hatta belki de insanlık tarihinde,
böyle yıldırım hızı ile hareket eden keşif kolları Hz. Muhammed (sallallâhu
aleyhi ve sellem) sayesinde gün yüzüne çıktı.

Nasıl mı? Bakın, askerlik ve istihbaratla iştigal etmemiş o Zât, bir ordu tertip
ve teşkil ediyor. Yol emniyeti sağlanıyor. 200 km’lik bir mesafeyi yaya ve deve



yürüyüşü ile katediyor. Ve bununla beraber yolda herhangi bir engelle karşı
karşıya kalmıyor; çünkü O’nun o yıldırım timleri, o âna kadar çölü, 20 defa
taramışlar “Rota şurasıdır, güvenli yol burasıdır-şurasıdır.” tespitini yapmışlar
ve bu sayede bir yabancı kuşa, kendilerine ters bakan bir kartala dahi
rastlamadan Bedir’e kadar emniyet içinde gelmişlerdir. Ve bu çok önemli bir
meseledir.

d. Kuyuların Bulunduğu Noktaya Doğru
Ordunun ârâm edeceği yer, Bedir kuyularının başıdır. Düşman da orayı

yakalamak isteyecektir. Düşman, iki yüz atlısı ile, hızla oraya doğru
gelmektedir. Ama, firaset ve akıl almaz hız, mü’minleri onların önüne
geçirmiştir. O havalide Bedir, suyun bulunduğu tek yerdir. Ve bu suyun başı
Müslümanlar tarafından tutulmuştur. Böylece Kureyş, bir kere daha felç edilmiş
oluyordu.

Bu esnada keşif kolları, kervan nerede, onu da iyi takip ediyorlar. Burada işi
hallederlerse, onun hakkından da gelmeyi düşünecekler; zira o kervanda,
Mekke’de bıraktıkları mallar var. Onu mutlaka istirdat etmelidirler. İşin hukukî
gereği olarak mallarını, gasbedenlerin ellerinden geriye almalıdırlar.

Mü’minler, bu mülâhaza ile planlar yapıyorlardı ama, Allah (celle celâluhu),
başka bir şey murad etmişti. Küfür, bütünüyle sindirilecek ve bir daha
başkaldıramayacaktı.

Allah Resûlü, ordusunu, sağ-sol-merkez birliklerine ayırmıştı.. ve bu, o güne
kadar bilinen şeylerden de değildi. Bunlardan merkez, muhacirîn ve ensarın
ileri gelenlerinden teşkil edilmişti ki bunlar, Allah Resûlü’ne ölümüne biat
etmiş kimselerdi. Tek başlarına da kalsalar, verdikleri sözden dönmeleri
mümkün değildi. İşte, merkez kuvvetine böyle insanlar yerleştirilmişti.

Bu insanların başına da yine birçok defa rüşdünü ispat etmiş Hz. Ali ve Sa’d
b. Muaz (radıyallâhu anhümâ) getiriliyordu. Bunlardan biri muhacirînin, diğeri
de ensarın başına getirilmişti.10

Hz. Ali ki, hususî faziletle sahabenin en büyüğü idi. Umumî fazilette ilk üç
halifenin, ondan üstün olduğuna dair umumî kanaat ve ittifak vardır. Fakat
hususî durumu, Allah Resûlü’ne cibillî yakınlığı, o haneye ait bazı esrara
vukûfiyeti, Allah Resûlü’nün neslinin ondan devam etmesi ve bütün evliyânın
sertâc-ı ibtihâcı olması.. evet, bütün bu durumlarda, onun bir eşi daha yoktu.
Yedi yaşında Müslüman olmuştu. Küfrün tozu toprağı onun eteklerine asla



bulaşmamıştı. 9 yaşlarındaydı ki, Allah Resûlü, Kureyş’in ileri gelenlerine:
“Bana içinizde yardımcı olacak kim var?” dediğinde elindeki su testisini
bırakıp, eliyle göğsüne vuran ve: “Ben varım yâ Resûlallah!” sözleriyle
kükreyen bir yiğitti.11

Yaşı 17’ye ulaştığında ve Allah Resûlü hicret edeceği zaman ona, kendi
yerine yatmayı, yani ölmeyi teklif etmişti.. etmişti de bu çiçeği burnunda
delikanlı, bu teklifi Cennet’e davet gibi, sevinerek kabul etmişti.12 Evet, Hz.
Ali, hayatında hiç tereddüt soluklamamış bir insandı ve bu koçyiğit, Bedir’de
muhacirînin başında bulunuyordu. İsabetine kurban olayım. Allah Resûlü nasıl
da adam seçmesini biliyordu!

Sa’d b. Muaz’a (radıyallâhu anh) gelince, o da ayrı bir fazilet âbidesiydi.
Sadakati herkesçe müsellemdi. Ve daha sonra aldığı yara sebebiyle ölüm
yatağına düşünce, söylediği sözler, bunun en güzel şahidiydi. O gün şöyle
demişti: “Allahım, eğer Senin uğrunda bir savaşa daha iştirak edeceksem beni
yaşat. Yoksa beni hemen huzuruna al!” 13 Ve o hastalığında vefat etmişti.
Cenazesi teşyî edilirken, Allah Resûlü, parmaklarının ucuna basa basa
yürüyordu. “Niye yâ Resûlallah?” diye soranlara da: “Bütün gök ehli, bu
cenazeyi teşyi için indi, yere basmaya utanıyorum!” cevabını veriyordu. Bu
ne seçme, bu ne yerinde intihapdır!

Ve işte bunlar, merkezi tutuyorlardı. Kumandan, zilletle yaşamaktansa izzetle
ölümü tercih edecek insan olursa, asker kaçar mı? Onun, kellesini verdiği yerde
asker vermez mi? Zaten, asker de şehitlik arayarak gelmişti oraya kadar! Allah
Resûlü de bu merkezin içinde yani bu etten kemikten kalede muhat bulunuyordu.
O’nun kılına bile dokundurmazlardı vallahi! Çevresindeki bu ölüm idealli
insanlar, bütünüyle bertaraf edilmeden O’na ulaşmak mümkün değildi.

İşte O, böyle bir merkezin başında bulunuyordu. Merkezin umumî bayrağını
Mus’ab b. Umeyr taşıyor.14 Bu ne müthiş manzara, bu nasıl seçmedir! (Uhud’da
inen bir kılıç, sağ kolunu götürüyor, sancağı sol eliyle tutuyor. Bir kılıç da o
kolunu götürünce, “Allah Resûlü’ne karşı, tek kalkanım kaldı, vur, bir de
boynuma vur!” diyen15 ukbâya göre programlanmış bir ruh, Mus’ab
(radıyallâhu anh), elinde bembeyaz bayrakla merkezde duruyor. Sağ cenah, sol
cenah güzelce tabyelenmiş ve az ileride öncü kuvvetler yerlerini almış emir
bekliyorlar. Arkadan da redif takımlar geliyor. Başlarında Kays İbn Ebî Sa’d
(radıyallâhu anh).. teker teker tırnaklarını sökseniz “Of!” demeyecek kadar



mukavim ve kararlı bir insan...
Öyle bir sistemle geliniyor ki o güne kadar, o günün erkân-ı harpleri,

böylesini ne görmüşler, ne de biliyorlar! Zaten Kureyş’in belini kıran hususlar
da işte bunlardı.. Allah Resûlü’nün, oraya değişik bir sistemle gelmesi, daha
baştan onların köhne sistemlerinin hiçbir işe yaramadığını ilan ediyordu. Allah
Resûlü, farklı bir sistemle; onlar ise, darmadağınıklık ve eski usullere
mukayyet idiler.

Ayrıca Allah Resûlü, ordusunun içinde bulunuyordu ki, bu da Müslümanlar
için ayrı bir güç, ayrı bir dinamizm kaynağıydı. Zaten: “Ölürsek beraber
ölürüz. Kanım kanınızın; canım da canınızın önündedir!”16 demişlerdi.
İmamın, raiyetine emniyet ve güven telkin etmesi çok önemlidir. Ve Allah
Resûlü bunu en iyi şekilde yapmıştı: “Canım canınızın önünde; kanım kanınızın
önünde, size ilişirlerse bana ilişmiş sayılırlar!” demişti.. diyordu ve bu sözler
onların kulaklarında çınlarken, O da, onların aralarında dolaşıyor ve aralarında
yürüyordu. Zaten oraya kadar develere nöbetleşe binerek gelmişlerdi. (Canım
çıksın, keşke ayağını başımıza bassaydı!) iki kişi de, O’nun bindiği deveye
binerek oraya ulaşmıştı. Bu zatlar fevkalâde üzülüyor ve: َكْنَع يـِشَْمن  ُن  َْحن
“Senin namına biz yürüyebiliriz, Sen bin!” diyorlardı; ama, Allah Resûlü,
onlara şöyle cevap veriyordu: ِرْجَْألا ِنَع  ىَنْغَأـِب  اـَنَأ  اـَمَو  ّيِنِم  ىَوَْـقا  ِب ْمُتْنَأ  اـَم 

اَمُكْنِم  “Siz kuvvet bakımından Benden daha kavî değilsiniz. Ecr ü sevaba
ihtiyaç bakımından da ben, sizden daha müstağni değilim.”17

Evet, bunu zaman ve mekânın Efendisi söylüyordu: “Siz benden daha kavî
değilsiniz. Ecr ü sevaba ve Cennet ihtiyacına karşı ben de sizden daha
müstağni değilim.” Bu Emirler Emiri, öyle insanlar içinde insanlardan bir
insan olmuştu ki, onlarla oturup kalkıyor ve yanlarından hiç ayrılmıyordu.
Onlarla aynı sofraya oturuyor, aynı yemeğe kaşık çalıyor ve aynı yeri
paylaşıyordu.

Eşitlik ve müsâvât, Fransız ihtilalinden beri insanların dillerine pelesenk
ettikleri bir kelime. Acaba o günden beri eşitlik denen, müsâvât denen şeyi hiç
gören var mı?!. Onu sadece Saadet Asrı’nın insanı tanıdı, hem de Hz.
Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) vasıtası ile.

Hayatının en sıkıntılı döneminde, gökler bütün kapılarını O’na açtı ve O’nu
bağrına bastı. Evet O, miraca çıktı, Cennet hûrileri teşrifatçı gibi yollara
döküldü, melekler başlarını kaldırım taşları gibi ayaklarının altına koydular ve



Nizamî’nin dediği gibi: “Yarım hilâl, atının ayakları altında nal hâline geldi.”
Cennet: “Kal, gitme!” dedi; fakat O, yine de dönüp insanların arasına geldi.
Büyük veli Abdülkuddüs bu hâdiseyi zikreder ve yeminle şöyle der: “Hz.
Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem), kimsenin, ulaşamadığı yerlere ulaştı,
Allah’a yemin ediyorum ki, ben oralara çıksa idim bir daha geriye
dönmezdim!” Ve bunu bir başka veli değerlendiriyor: “İşte nebi ile veli
arasındaki aşılmaz, büyük mesafe!”

Nasıl aşacaksın ki, O, Hz. Muhammed Mustafa’dır (sallallâhu aleyhi ve
sellem). Evet O, Allah katında bu durumda, görüldüğü gibi, kendisini
insanlardan bir insan saymakta ve her hâlinde insanlarla beraber olmaktadır.

İnsanlık, müsâvâtı O’nunla gördü. Ve bir gün bulacaksa yine O’nunla
bulacaktır. Bu beklenti, hukukun kendi özünden kaynaklanıp gelişen kaçınılmaz
bir realitedir. Ve işte çöl, bu orduyu, çok önemli bu yanıyla da görüyor. Çöl
için bu büyük şeref.. o gün çölün etekleri mücevherlerle doluyor ve bu çöl o
gün Cennet bahçeleri kadar izzet ve şerefe ulaşıyordu.

Allah Resûlü, orduyu bizzat kendisi tanzim edip mevzilerine yerleştirdi.
Ardından merkezde büyükçe bir kuyu kazdırdı. Bu kuyuya, harp müddetince
yetecek kadar su dolduruldu. Daha sonra da diğer kuyuların hepsi körletildi.18

Düşman kuyulara güvenip, hazırlıksız gelecek ve kuyuların durumunu görünce
de tamamen kolu-kanadı kırılacaktı ve öyle de oldu…

Ordunun tanzim şekli mükemmel olduğu gibi, hareket tarzı da fevkalâdeydi.
Askerler, nerede ok, nerede mızrak ve nerede kılıç kullanacaklarını çok iyi
biliyorlardı. Sağ cenah ne zaman, sol cenah ne zaman harekete geçecek, arka
kuvvetler ne zaman müdahalede bulunacaklar, hepsi zamanlama açısından çok
güzel ayarlanmıştı.

Hele Efendimiz’in kendi otağını kurduğu yer, o kadar üstün bir firasetle
seçilmişti ki, en büyük erkân-ı harp -ki bu O’ydu- ancak bu kadar isabetli bir
yer seçebilirdi. Bütünüyle harp sahasına hâkim bir yere otağını kurdurdu. Sağ
cenah, sol cenah, arka kuvvet, olduğu gibi görünüyordu. Ayrıca göndereceği
haberler ve askerlere ulaşması gereken taktikler ânında duyurulabilecekti.
Artık, her şey tamam, az sonra harp başlayacak.. ve müşriklerin o musallah
kuvveti karşısında, 5-10 şehitle, kendilerinden 3-4 kat daha fazla düşmanı hâk
ile yeksân edip geçecek. Daha önce de işaret edildiği gibi, Efendimiz o gün
askerlerine parola da vermişti. Herkes “Allah bir!” mânâsına “Ehad! Ehad!”
diyecekti. Ehad, Allah’ın (celle celâluhu) ismidir. Allah’tan (celle celâluhu)



başkasına “Ehad” denmez. Ehad zâtında birdir.
ٌَد َحأ ّللا  ُهٰ َوُـھ  ْلـُق   ki, tevhid-i ulûhiyet ve tevhid-i rubûbiyeti ifade eden bu

mübarek sûrede: “De ki Allah birdir.” 19 denilmektedir. O, öyle birdir ki,
ikincisi yoktur. “Vâhid”in ikincisi, “İsneyn”dir. Ama “Ehad”in ikincisi yoktur.
Ehad, rakamlar içinde tektir. İkincisi, üçüncüsü olmaz. Yani Allah isneyniyeti
muhal birdir. O gün parola “Ehad! Ehad!”dır. Ve onlar “Ehad! Ehad!” dedikçe,
sanki verâların verâsından bir ses onlara; “Lebbeyk kullarım!” demektedir.
“Ehad” isminin parola olarak seçilişinde bir hikmeti bu ise;

İkincisi de, parola, Mekkeli tarafından o güne kadar bilinmeyen bir husustu.
Mü’minler bu sayede hem birbirleriyle irtibat sağlıyor, hem de hep bir ağızdan
ve tek ses hâlinde, öyle gür bir sadâ çıkarıyorlardı ki müşriklerin kalbi
korkuyla çarpıyordu. Zaten hepsinin üzerinde kefen bezleri gibi beyaz elbiseler,
onlara ayrı bir dehşet salıyordu. Hak cephesi ise “Ölümü hangi köşede
yakalayabiliriz?” düşüncesi içinde idiler. Evet, mü’minler sadece bunun
hesabını yapıyorlardı.

e. İlk Mübareze
Genel tanzim mahfuz, teker teker her strateji için ânında kararlar veriliyor ve

Allah Resûlü tarafından tatbike sunuluyor ve bunlarda hiçbir falso olmuyordu.
Önce üç mübariz çıkardı Allah Resûlü. Ensardan olan bu üç mübariz, çok
önemli kimselerdi. Ölüme susamış ve durmadan şehadet arayan bu insanlar,
değil o anda karşılarına çıkacak müşriklerle, Herküllerle, Gılgamışlarla bile
savaşabilirlerdi. Fakat Kureyşliler gururla: “Biz Medine’nin rençberleriyle,
çobanlarıyla savaşmayız!” deyip kendilerini helâk edecek kibre sığındılar.

Allah Resûlü’nün beklediği de buydu. Bilemeyiz, belki taktiği de oydu. Bunu
siyer yazmıyor ama, zihninde hazırlamış olduğunda şüphe yok. O, ُةَزْمَح َاي  ْمُق 
“Kalk yâ Hamza!” ُةَد َْيبُع اـَي  ْمُق   “Kalk yâ Ubeyde!” ُّيِلَع َاي  ْمُق   “Kalk yâ
Ali!” diyecektir.

Bu ordular kadar büyük üç insanın, ikisi amca çocuğu, birisi de amcası.
Ölüme ilk gönderdiği insanlar kendisine neseben en yakın olanlar!.. Karşı
taraftan da üç mübariz çıkmıştır: Utbe, Şeybe ve Utbe’nin oğlu Velid. Ve
düşman son şokla karşı karşıyadır. Bu en güçlü kabile reisi, iki kardeş ve
oğulları Bedr’in ortasında kılıçtan geçirilince, düşmanda moral kalmayacak ve
bozguna sürükleneceklerdi.. ve mübareze esnasında öyle de oldu. Karşı tarafın
üç mübarizi de, birer bozgun imzası gibi Bedr’in ortasında cansız yatıyorlardı.



Müslümanlar şehit namzedi Ubeyde’yi, moral bozma mevkiinden alıp,
amcazâdesi Cennet Rehberi’nin huzuruna getirmişlerdi.20

Düşmanın morali bozulmuş; dövüşmeden daha çok dövünüyor.. harp
edeceğine çapulculuk yapıyordu. Bir kere, aralarında Utbe’nin, Şeybe’nin ve
Velid’in gayretiyle harekete geçen insanlar vardı.. bunların ölmesi, diğerlerini
paniğe ve öfkeye sevk etmişti.

Hedefler farklıydı
Her ağızdan bir ses çıkmaya başlamış.. ve orduda âhenk tamamen

bozulmuştu.. bu ise onları, Müslümanların ok ve mızraklarına, sonra da
kılıçlarına hedef olmaya doğru sürüklüyordu. Allah Resûlü, onlara, şuurlarını
alt üst edecek şekilde öyle bir darbe vurdu ki, şaşkın şaşkın sağa-sola koşuyor
ve ne yapacaklarını bilemiyorlardı.. zaten, oraya gelirken de bir mefkûreleri
yoktu. Kitle ruh hâleti değerlendirilmiş ve kinin, nefretin, öfkenin önünde
sürüklene sürüklene oraya gelmişlerdi. Allah Resûlü ise Bedr’e, yüksek bir
mefkûre, yüksek bir gayeyi takiben gelmişti: İ’lâ-yı kelimetullah.

Evet, mefkûre çok önemlidir. Ebû Cehil’in, Şeybe’nin, Utbe’nin, İbn Ebî
Muayt’ın, Ümeyye İbn Halef’in, niçin savaştıkları belli değildi. Onlar bir
hınçla orada insan öldürmeye gelmişlerdi. Yapacakları bu şeyle Kâbe’nin
izzeti yükselmeyecek, çevrelerindeki insanlar arasında itibarları artmayacaktı.
Eskiye göre hiçbir kazançları yoktu.. olamazdı da, zira oraya bir kinle, bir
nefretle, bir gayzla gelmişlerdi.

Mü’minler ise, yüksek bir gayeyi tahakkuk ettirmek için oradaydılar: Evet,
Allah’ın (celle celâluhu) yüce adını, cihanın dört bir yanında bayraklaştırma
düşüncesi, onların varlık gayesiydi. Herkesin kalbi bu duygu ile atıyordu ve
böyle bir dava için ölünse idi değerdi. Çünkü Allah (celle celâluhu) için
ölüyorlardı. Allah (celle celâluhu) için ölünce de gidip Allah’a (celle
celâluhu) ulaşacaklardı. Allah’ı (celle celâluhu) bulan, hiçbir şey kaybetmemiş,
aksine pek çok şey kazanmıştır.

İşte her mü’min, böyle bir düşünce ve böyle bir mefkûre ile savaşıyor ve bu
mefkûre ile hayatı istihkar edip hafife alabiliyordu. Karşı taraf ise, hayatı en
önemli şey sayıyor ve âdeta yaşamak için yaşıyordu. Şayet Bedir, onlar için
zafer olsaydı, Ebû Cehil yemin etmişti: İçki içecek, kadın oynatacak ve
eğlenecekti.21 Oysa Müslümanlar orada namaz kıldı, dua etti, Allah’a (celle
celâluhu) kurbiyet yollarını araştırdılar.



İşte iki topluluk arasındaki fark, biri âdeta semalarda ve huzur içinde, diğeri
ise çukurların en derininde ve ızdırapla kıvrım kıvrım.

f. Ümmetin Firavunu Yıkılıyor
Abdurrahman b. Avf (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Bedr’in tam kızıştığı andı.

Allah Resûlü’nün bir avuç kum alıp düşmanın yüzüne saçtığı ve “Yüzleri
kararsın!” buyurduğu anda âdeta kelle alınıyor, kelle veriliyor ve her şey
kelleler üzerinde dönüyordu. Tam o sırada yanıma sülün gibi iki delikanlı
süzülüverdi. Belki de, boyları tutsun diye, Bedr’e gelirken parmaklarının
uçlarına dikilenlerdi. 15-16 yaşında iki delikanlı.. biri, sağımdan sokuldu ve
bana şöyle dedi; ‘Bana Ebû Cehil’i gösterir misin amcacığım?’ Sordum: ‘Ne
yapacaksın?’ Cevap verdi: ‘Allah’a (celle celâluhu) söz verdim. Allah
Resûlü’nün bu düşmanını görürsem öldüreceğim!’ (Şimdiye kadar imanın, iman
nurunun önünü engelleyen, Kur’ân nurunun neşredilmesine mâni olan bu
karanlık ruhu, yemin ettim, vallahi görürsem öldüreceğim!) Öbürü ondan
saklıyordu durumunu, sol kulağıma eğildi, O da ‘Amca! Bana Ebû Cehil’i
gösterir misin?’ diye soruyordu. Ona da aynı soruyu sordum, ondan da aynı
cevabı aldım.

Derken, bir aralık Ebû Cehil’i gördüm.. Parmağımla işaret ettim.. Elimi daha
indirmemiştim ki, bir küheylân gibi Ebû Cehil’in yanında bitivermişlerdi.. az
sonra da, birkaç kılıç darbesi ile onu yere indirmişlerdi.” İçlerinden biri ciddî
yaralanmıştı. Koca yiğit yaralanmıştı ama, insanlık tarihinde küfrü temsil
edenlerden biri ve Allah Resûlü’nün “Bu ümmetin firavunudur.” dediği en
büyük kâfir de yıkılmıştı.22

Bu yiğitler, Avf İbn Hâris, Muavviz İbn Hâris ki, iki kardeşti. Daha net
tanımak isterseniz, bunlar, Uhud vak’asında, oğullarını, kocasını, kardeşini
şehit verdikten sonra, Allah Resûlü’nün cübbesine dudaklarını koyup da ُّل كُ

ٌَلل َكَدْـعَب جَ ٍَةبیــِصُم   “Senden sonra bütün musibetler çok hafiftir!” diyen
Sümeyra’nın (radıyallâhu anhâ) oğullarıydı.23

Ana oydu, oğullar da bunlar… Bir cehalet tepesini aşmış, öbür tarafa
geçmişlerdi. Uhud’da umduklarını bulmuş ve Allah’a (celle celâluhu) gidip
ulaşmışlardı. Aslında onlar, Bedr’e gelirken de işte bu yüksek idealle
gelmişlerdi.

Sözün özü: Allah Resûlü kendisine bütün bir hayat boyu kötülük yapan,
insanlığa, hakikate, ilme ve irfana, bunlardan öte iman ve İslâm’a karşı tavır



alan işte bu küfür yobazlarına karşı ilan-ı harp ediyor ve onlarla
hesaplaşıyordu. Ama, hesaplaşmada, son sözü söyleyeceği âna kadar,
adımlarını öyle isabetli, öyle dengeli atıyordu ki, ne bir arıza, ne bir kusur, ne
bir falso, ne de fiyasko. Sanki Bedr’e 50 defa gidilmiş; düşmanla 50 defa
karşılaşılmış ve sanki o tatbikat, o stratejiler 50 defa tatbik edilmiş gibiydi.
Evet, hiçbir yanlışlık yapılmamıştı. Gül bahçesinde yürüyor gibi oraya kadar
gelinmiş.. Allah’ın (celle celâluhu) inayet ve keremiyle de zaferyâb olunmuştu.

Zafer, ayrı bir zaferi doğurur. Zira, salih daire içine girilmiştir. (Bu tabir,
bazıları tarafından yadırganabilir. Herkesçe bilinen, “fasit daire” tabiridir. -
Şimdi de ona, kısır döngü diyorlar.- İsterseniz, biz de bunun zıddına olarak,
“salih daire”ye “velûd döngü” diyelim..) Salih daire, iyiliğin iyilik doğurması,
fasit daire ise, kötülüğün kötülük doğurmasıdır. Yaptığımız bir yanlışlık,
karşımıza değişik komplikasyonlar ve yeni yanlışlıklar çıkaracak, o da bir
başka komplikasyon, bir başka yanlışlık, o da daha bir başka komplikasyon,
başka yanlışlık.. derken sürüp gidecek.

Evet, silahlar çok iyi hazırlanmış, iyi tabyelenmiş ise, karşınıza hep iyi
şeyler çıkaracaktır. “İyilikler, yine iyi şeyler doğurur.”  hikmeti, Allah
Resûlü’nün ifadesidir.24 Bedir zaferi, bir iyiliktir. Ruhta, gönülde, düşüncede
iz bırakacak müthiş bir iyilik ve bir hayırdır. Bu yolda, can pazarında canını
pazara çıkarıp mücadele edenlerin, Allah (celle celâluhu), önlerine bin hayır
yolunu birden açtı. Sanki onlara: “İstediğinizden yürüyün. Yürüdüğünüz her
yoldan zafere gideceksiniz!” diyordu ve öyle de oldu.

g. ...Ve Hezimet
Müşrikler, yedikleri bu darbeyle, artık belleri kırılmış ve Allah Resûlü, her

an âdeta bir balyoz gibi tepelerinde idi. Uzun zaman bu korku onlara yetti. Eğer,
bazı Ebû Cehil taraftarları, yoğun bir tahrik ve propagandaya girmemiş
olsalardı, Uhud’da Müslümanların karşısına çıkmaya hiç kimsenin ne cesareti
ne de isteği vardı. Kureyş’in Uhud hareketi, bir intikam, bir hınç çıkışıydı. “Ya
devlet başa ya kuzgun leşe!” “Ne olursa olsun bunlarla bir kere daha
savaşalım!” diyorlardı. Hind’in Ebû Süfyan’ı tahrikleri, bunun en çarpıcı
örneğidir. O, şöyle diyordu: “Benim babam öldü, amcam öldü, kardeşim Velid
öldü. Sen böyle avrat gibi içeride oturuyorsun; bir avratla beraber oturacağıma,
gider annemle otururum!”

Kadınlar, her gün ağlıyor, elbiselerini yırtıyor, avurtlarına bıçak atıyor,



yüzlerinden kan akıtıyor ve erkekleri tahrik ediyorlardı. Bir senelik bu tahrik,
gözü dönmüş bir sürü müşriki tahrik etti ve Uhud’da Müslümanların karşısına
çıktılar. O fasla ayrıca döneceğiz.

Evet, Allah Resûlü, Bedir’de öyle bir balyoz indirmişti ki kafalarına, bir
daha Müslümanlarla karşılaşmayı hiç mi hiç düşünmüyorlardı ama, içlerinde
öyle bir kin, bir nefret hâsıl olmuştu ki, hiçbir şey onu yatıştıramıyordu. Vâkıa,
Allah Resûlü, Bedr’in sonunda onlara bir cemilede bulunmuş, onların kırılan
gururlarını, rencide edilen onurlarını tamir etmek istemişti. Meselâ; bütün
esirler, zincirler içinde Allah Resûlü’nün huzuruna getirildiğinde o güne kadar
Müslümanlara kötülük yapmış bu insanların hepsi kılıçtan geçirilebilirdi.
Oysaki Efendimiz, o derin şefkatiyle bunları affetmeyi yeğlemiş ve “Bunları
bağışlayalım.” demiştir. Vâkıa Cenâb-ı Hak, esirlerin bağışlanmasındansa,
bedelle bırakılmalarını tavsiye edecekti; ama, Resûlullah’ın tavrı böyle
incelerden inceydi. O gün bir kısım esirler de okuma-yazma bilmeyen on
Medineliye okuma-yazma öğretip salıverileceklerdi. Allah Resûlü’nün bu
davranışı da neticesiz kalmayacaktı...

h. Esirlerin Bağışlanmasındaki Hedefler
Evet, bu bir cemileydi... Bir kere, ölüm bekleyen bu insanlara fidye teklifi,

onları seve seve fidye vermeye sevk etmişti. Zaten verdikleri; bir zaman
Müslümanların Mekke’de kalan mallarından alıp-çaldıkları şeylerin
karşılığıydı.

İkincisi: O güne kadar Medine’de, okuma-yazma oranı çok düşüktü. Hâlbuki
bu insanlar, ilmin ve dinin neşrine namzettiler. Onun için okuma-yazma
öğrenmeye herkesten daha çok ihtiyaçları vardı. Ayrıca, Mekkeli ile Medineli
arasındaki kültür farkı, bu sayede Medinelilerin lehine değişecekti.

Üçüncüsü: Medine’de okuma-yazma öğretmek için kalan bu insanlar,
İslâmiyet’i yakından görüp inceleme fırsatını bulacaklardı.. ve Mekke’ye
döndüklerinde de, hepsi, Allah Resûlü adına, kendi hanelerini
fethedebileceklerdi. Zira Allah Resûlü, o müthiş civanmertliğiyle onların
hepsinin gönlüne girmiş sayılırdı.

Düşünün ki, Ebû Cehil’in kardeşi İbn Hişam, Müslüman olacağı güne kadar,
bir daha Allah Resulü’ne karşı hiçbir muharebeye iştirak etmedi. O,
Efendimiz’den öyle bir mürüvvet ve insanlık görmüştü ki, artık O’nun karşısına
çıkmaktan utanıyordu. Ve bu durum, hemen hepsinde müşterek bir duyguydu.



Dördüncüsü: Bu esirlerin yakınları ve akrabaları, her gün hayatlarından
endişe edip durdukları bu insanları, kıllarına dahi dokunulmadan birdenbire
karşılarında görünce, onların gönüllerinde de ılık bir muhabbet havası esmeye
başlamıştı. Çünkü, kendileri Müslümanlara neler yapmış ve neler yapmak
istemişlerdi ama, işte O, şimdi küfür babalarına böyle davranıyordu. Bir
Mekkeli bunu kendi öz evlâdına dahi göstermemişti ve gösteremezdi de.

Bu civanmertlik, hem Mekkelileri, hem de civardaki müttefikleri iyiden iyiye
büyülemiş ve eritmişti. Gönüller öyle fethedilmişti ki, eğer Bedir’den sonra,
Ebû Cehil kalsaydı, Benî Mahzûm’da Ebû Cehil hanesinde kâfir olarak sadece
o kalacaktı. Zira o hane içinde bile herkesin sinesi yumuşayıvermişti. Benî
Ümeyye’nin sert siması Ebû Süfyan bile, artık yumuşak davranıyordu. Hind
gibi, babasını, amcasını ve kardeşini kaybetmiş bir hanımı olmasına rağmen, bu
akıllı ve zeki adam Uhud’da kararlaştırılan ikinci Bedr’e çıkmamıştı. Eğer bir
yumuşama söz konusu olmasaydı, daha ciddî kötülükler söz konusu olabilirdi.

Evet, Allah Resûlü, Bedir’le bir salih yola girmiş bulunuyordu. Zira o gün,
zalim zalimdi. Hâkim olduğu kuvvetin hakkını eda etme noktasını yakaladığı
zaman, beyinleri eziyor, ciğerleri de dişleri arasında çiğniyordu. Nitekim böyle
bir fırsatı yakaladığı zaman Hind, Hz. Hamza’nın (radıyallâhu anh) ciğerlerini
yamyam gibi çiğnemişti.25 Fırsat bulsaydı Bedir’de de aynı şeyi yapardı. Ama
Müslümanın eline böyle bir fırsat geçince, Müslümanca davranıyor ve yüksek
insanlık örnekleri veriyordu. Herkesin, nefret ve antipati toplayacağı bir yerde
o sempati topluyordu. Bu, bir Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)
fetanetiydi. Ve biz zaten cephelerde O’nun iyi bir erkân-ı harp olmasını yine bu
fetanetinin bir buudu olarak ele alıyoruz.

ı. Zaferi Getiren Sebepler
Sebepler açısından, Allah Resûlü’nün Bedir zaferini, şu sebeplerle

irtibatlandırıp inceleyebiliriz:
Bir kere Allah Resûlü, askerlik adına çok iyi tabyelenmişti. Tek kumandanın

emri altında, beraber ve müşterek hareket eden, tek ağıza bakan, tek komutla
harekete geçen bir orduyla Bedir’e gelmişti. Bu orduda, fevkalâde bir moral ve
müthiş bir iman gücü vardı. Bu iman gücüyle, Cennet yamaçlarını açıkça
dünyada bile görüyorlardı. Hatta bu asker, Bedr’in tepelerinde gezerken,
adımını, Cennet’in yamacına mı atıyor, yoksa Bedr’in yamacına mı, bunun
farkında değillerdi.



Bedir’e işte böyle bir iman ve moral gücüyle gelinmişti. Ayrıca, bu
askerlerin hepsi de emre itaatteki inceliği kavrama şuuruyla dopdoluydular.
Bazılarının kelleleri gitse bile, bu şehitlerin yanındaki insan, emir almadan o
mevzuda bir şey yapmayacaktı. Herkes, Allah Resûlü’nün emirlerine kulak
kesilecek ve dikkat edecekti.

Evet, emrin bir merkezden çıkması, muharebenin gelişme seyri içinde çok
önemlidir. Bunun için Allah Resûlü gerekli olan şeyi yapmış ve bu merkezî
otoriteyi çok sağlam bir blokaj üzerine oturtmuştu. Ayrıca, çok mükemmel bir
haber ağı kurmuştu. Otağını kurduğu yerden her tarafı rahatlıkla gözetliyor.. yer
yer iniyor, askerlerinin arasında dolaşıyor.. ve cephede kendine göre gevşeklik
gördüğü yerlerde bizzat bulunuyordu ki bunu Hz. Ali (radıyallâhu anh), ُنَْحنَو
ِّو ُ دَعْلا َىِلإ  اَنُبَر  ْ َقأ َوُھَو  ّللا   ِهٰ ِلوُسَر  ُذوَُلن بِ  “Biz Resûlullah’a sığınıyorduk; O,
düşmana en yakın idi.”26 sözüyle anlatmaktadır.

Ama, hele bir O’na dokunmaya görsünler, etten kemikten bu kaleye toslar ve
dağılır giderlerdi. Evet O, hep onların arasında bulunuyor ve onlara moral
veriyordu. Aralarında geziyor ve: “Allah (celle celâluhu) sizinle beraberdir
ve sizi teyit edecektir.”  diyordu. Bu moral gücüyle, bu itaat ve inkıyat
anlayışıyla herkes dimdikti. Cennet’e gidiyor gibiydiler.

Zaten, o günün şartlarına göre tam bir askerî düzen vardı. İyi tabyelenme, sağ
cenah nedir, sol cenah nedir, merkez nedir, merkez kuvveti nedir, ihtiyat
kuvveti nedir? Bunlara verilecek cevap, askerliğin ta kendisidir. Ve o gün,
Allah Resûlü, bütün bu unsurları yerli yerince yönlendirmiş bir askerdi.
Meselâ; askerlik itaattir; bütün acemi eğitimi süresince askeri itaate alıştırırlar.

Evet, emre itaatteki incelik çok önemlidir. “Yat!” yatacaksın, “Kalk!”
kalkacaksın. Allah Resûlü, askerlerini oraya gelinceye kadar zaten itaate
alıştırmıştı. Orada da komutan otağ-ı hümâyûnu Bedr’in bir tepesine
yerleştirmiş her şeyi oradan gözetliyordu. O, emir veriyor ve onlar da emre
itaat ediyorlardı. Zaten askerini oraya kadar öyle bir imanla yetiştirmiş ki,
âdeta bu savaş, hayatı istihkar edenlerle, hayata talip olanlar arasında
yapılmaktaydı.

Birileri, gül bahçesinden gül koparmak istiyor, öbürü de kanını döküp gül
büyütmek, gül yetiştirmek istiyor. Biri: “Hayatın şu yükünü sırtımda taşıdığım
yeter, açılsa da Cennet kapıları girsem ve onun yasemenliklerinde reftâre
yürüsem!” Öbürü de: “Ah bir sapasağlam geriye dönebilsem, bir içki içsem,



bir rakkâselere raksettirsem ve hayattan kâm alsam!” diyordu.. evet, burada,
hayatı istihkar edenlerle hayatın kulları savaşıyordu. Bu, cemaat karşısında,
darmadağınık yığınların savaşıydı.. ve savaşın neticesi daha baştan belliydi.
Çünkü burada nizamla-nizamsızlık savaşıyordu.

Arz ettiğim gibi, ordunun içinde bir gedik açılır ya da bir yerde bir diş kırılır
veya bir yaralanma olursa, Allah Resûlü, hemen orayı takviye buyurur ve
askerler, Allah Resûlü’nü önlerinde görünce daha bir civanmerdâne savaşırlar
ve o gedik hemen kapanıverirdi. Zaten sürekli taktik farklılığı kudsîlerin en
belirgin vasfı. Öyle ki Bedr’e gelirken de, çok farklı taktikle gelinmişti. O
bunları çok fazla yazıya da dökmüyordu; zira yazıya dökülen taktiklerin, karşı
tarafça elde edilmesi her zaman muhtemeldi.

Allah Resûlü, kafasında olanları öyle planlıyordu ki, en hassas ölçüleri dahi
nazardan kaçırmıyordu. Bugün, haritalar üzerinde yazılıp çizilen.. ve taslak
planlarla ancak ifadesi mümkün olan manevraları O, hep kafasında kuruyor, ânı
ve zamanı gelince de, kafasında kurup planladığı hususları takbik ediyordu.
Bedr’e öyle bir strateji ile gelmişti ki, düşman düşünüyor, taşınıyor, 50 tane
casus gönderiyor ve bir şey koparamıyordu. Harbin sonuna kadar, Allah Resûlü
nasıl hareket edecek, ne yapacak, nasıl davranacak, sırdaşları ve has
kumandanları müstesna, kimsenin bundan haberi yoktu. Oysaki, düşman hep
karambole savaşıyordu. Allah Resûlü’nün ordusu ise, gözü açık, nereye ok
atacak, mızrağı nereye salacak her hususta bilerek hareket ediyordu.

Evet, strateji çok önemlidir.. ve ben, günümüze ait bazı hususlar istisna
edilecek olursa, bunca ilerlemiş olmamıza rağmen henüz bu seviyede bir
stratejiye vâkıf olduğumuz kanaatinde değilim!

i. Cepheden Ayrılma Mü’minin İşi Değildir
Önemli bir diğer husus da, kendisinden emir geleceği âna kadar fertlerin,

hissî hareket etmemeleri ve ölesiye oldukları yerde kalmalarıydı. Hatta bozgun
mukadder olsa bile, “Kuzgun leşe” deyip yerlerinden ayrılmamalarıydı. Zaten,
Kur’ân da onlara:

َرَابْدَْألا ُمُھوُّلَوُت  َالَف  اًفْحَز  اوُرَفَك  َنيِذَّلا  ُمُتیَِقل  اَِذإ  اوُۤنَمٰا  َنيِذَّلا  اَھُّيَأ  َي  اۤ

“Ey iman edenler! Savaş için ilerlerken, inkâr edenlerle toplu hâlde
karşılaştığınızda, onlara arkanızı dönüp kaçmayın!”27 demiyor muydu?

Bir tek kişi bile kalınsa kaçılmayacaktı. Ben, ne zaman Viyana bozgununu
hatırlasam, yüreğim sızlar ve kendi kendime şöyle derim:



Keşke, Merzifonlu’nun etrafındakiler, son neferine kadar orada ölseydi de
hiçbirisi kaçmasaydı. Kim bilir belki de orada idbâr, ikbâle dönebilirdi. “Kızıl
elma” tarih boyunca alınamadı; belki de alınabilirdi. Ama, hayat tatlı görülünce
ve ölüm de endişe edilen bir husus hâline getirilince, hatta Cennet ve iman,
mü’minin nazarında ikinci, üçüncü mesele hâline gelince; dahası dünya,
mü’minin gözünde büyüyünce Allah (celle celâluhu), mü’minin mehâbetini
aldı.. mü’min, mehâbetsiz kalınca da kâfir gelip galebe çaldı. Artık, mü’mini
görseler dahi ondan korkmuyorlar, gözünün içine baka baka onu aldatıyor ve
onunla alay ediyorlar.28

Mü’mine, harp meydanından kaçmak yakışmaz. O, orada doğranabilir ama,
yine kaçmaz. Tarih bunun binlerce misaliyle doludur. Ve hepsi de bu
civanmertliği ve gözüpekliği âdeta Bedr’in aslanlarından öğrenmişlerdir. Bu
savaş, ileride geleceklere de örnek olması bakımından çok önemlidir.

Yermuk’te 20 bin kahraman, 200 bin Bizanslıya karşı savaşmıştı. O da Bedir
gibidir. Tabiî ki bu zafer aynı ruh ve şuuru paylaşan insanların omuzunda
bayraklaşmıştı. Düşünün ki o gün, Yermuk’te, binlercesi gibi oldukça farklı bir
kahraman daha vardır. Adı, Hayyâş b. Kays... Öğle vakti ayağı bir kılıç
darbesiyle kopar da bundan hiç haberi olmaz. İkindi vaktine doğru, zafer
mü’minlerin lehinde neticelenmiştir ve bu bahadır, attan inmek istemektedir.
Her zaman olduğu gibi ayağını yere doğru atarken boşluğa gider ve yere
yuvarlanır. Ne olduğunu anlamak için doğrulup ayağa kalkmak isteyince, işi
anlar; o gün ayağı kendinden önce Cennet’e gitmiştir.29

Öyle savaşıyorlardı ki ne dünya, ne de ukbâ umurlarında değildi. Onlar,
Yunus’un diliyle, “Bana Seni gerek Seni!” diyor, her yerde O’nu
solukluyorlardı.

Savaşta kaçmak, büyük bir cürümdür. Bu mevzuda Cenâb-ı Hak, bir ölçü
getirmiş ve geri çekilmeler, ancak bu ölçü çerçevesinde değerlendirmeye tâbi
tutularak tecviz edilmiştir. Ve hiç kimse bu ölçüyü kendi heva, heves ve
düşüncesine göre yoruma tâbi tutamaz. Ölçü şu âyetle çerçevelenmiştir:

َنِم ٍبَضَغِب  َب  َءاۤ ْدَقَف  ٍةَِئف  َىِلإ  اًِزّیَحَتُم  َْوأ  ٍلاَتِِقل  اًِفّرَحَتُم  َِّالإ  ُهَرُبُد  ٍذِئَمْوَي  ْمِِھّلَوُي  ْنَمَو 

ُریِصَمْلا َسِْئبَو  ُمَّنَھَج  ُهاَوْأَمَو  ّللا  ِهٰ

“Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya bir başka topluluğa
katılmak maksadı dışında, o gün arkasını dönüp kaçan kimse, Allah’tan bir



gazaba uğramış olur. Onun varacağı yer de Cehennem’dir . Bu ne kötü bir
dönüştür!”30

Mute’nin kahramanları, geriye döndüklerinde, Allah Resûlü’nün huzuruna
çıkamamışlardı. Hepsi de hicap içindeydi. Kendilerini harp kaçağı şeklinde
mütalâa ediyor ve saklanıyorlardı. Efendimiz ise, onları bağrına bastı ve
yukarıdaki âyetle onlara teselli verdi. “Siz kaçmadınız. Bana dehalet ettiniz.
Toparlanıp yine gideceksiniz.”31 dedi. Evet, eğer geriye çekilme olacaksa
komutanın emriyle ve bu mülâhaza içinde olacaktı.

Burada diğer önemli hususlardan biri de, kumandanın her an askerinin
başında olmasıdır. Tarih şahittir ki, ne zaman İslâmî bir devletin başındakiler,
ordularının başında bulunmuşlarsa, ekseriyetle hep muzaffer olmuşlardır. Ve
belli bir dönemde Osmanlılar’da olduğu gibi, ne zaman da padişahlar sarayda
oturmaya başlamışlarsa gerileme, gevşeme ve çözülme baş göstermiştir.
Kanunî, 46 senelik saltanatını hep at sırtında ve cepheden cepheye koşarak
geçirmiştir. Devleti zirvede tutabilmesinin en büyük sırrı da -Allah’ın
inayetiyle- işte budur.

Yukarıdan beri arz etmeye çalıştıklarımızla gördük ki, Bedir de diğer
zaferlerimiz gibi, Allah yolunda, Allah’a güvenilerek ve şartlarına riayet
edilerek, yani sebeplere tutunarak elde edilmiş bir zaferdir. Evet, Allah
Resûlü, bütün fiilî duaya ait hususları tamamladıktan sonra, orada da ellerini
açmış ve Rabbine dua dua yalvarmıştı. Bu iki dua birleşince de, Cenâb-ı Hak,
mü’minlere parlak bir zafer nasip etmişti.

Arîz ve amîk olmasa da, siyer ve meğâzînin bize intikal ettirdiği ölçüde, size
Bedr’i intikal ettirmeye çalıştım. O, mükemmel bir askerdi. Bu mükemmel
asker bir avuç serdengeçtisiyle, falsosuz, fiyaskosuz, Rabbinin takdir
buyurduğu noktaları tutuyor ve biz, O’nun başarılarının alnında hep:
“Muhammedün Resûlullah” gerçeğini okuyoruz.. evet, O niçin başarılıdır?

Çünkü Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem), Allah’ın (celle celâluhu)
Resûlü’dür. O, Cenâb-ı Hakk’ın talimiyle, terbiyesiyle ve Allah’ın iyi bir asker
kılmasıyla iyi bir askerdi. Evet O, dersini Allah’tan (celle celâluhu) alıyordu.
Çünkü O, bir vazifeliydi. Bu mevzuda O’na bahşedilen en büyük
mazhariyetlerden biri, Allah’tan (celle celâluhu) gelen emirleri, bütün
incelikleriyle anlayıp değerlendirebilecek olan “Fetanet-i A’zam”dı. Bu,
akıllara durgunluk veren akıl; (Cerbeze yapan, kendine göre bir yol tutup giden



değil) ilâhî maksatları, Allah’ın (celle celâluhu) emir ve isteklerini arızasız,
kusursuz anlayan akıl demekti.

Evet, İnsanlığın İftihar Tablosu, ferman-ı ilâhî olan Kur’ân’la, kâinat
kitabındaki gerçekleri telife muvaffak olan tek insandır. Evet, Kur’ân ne
diyorsa, daha evvel Allah’ın (celle celâluhu) ilim pergeline göre işlenmiş,
kudret ve irade ile ortaya konmuş, meşîet-i ilâhî ile meydana getirilmiş kâinat
kitabı da, aynı şeyleri anlatmaktadır. Bu iki kitabı tevfîk etmede, daha doğrusu,
bu tevfîki kavrayıp ifade etme ve hayata geçirmede Hz. Muhammed (sallallâhu
aleyhi ve sellem) tektir, müstesnadır ve eşi-menendi yoktur.

2. ...Ve Sarp Yokuş Uhud
Şimdi de, Allah’ın (celle celâluhu) inayetiyle, Uhud’a dönerek, bir de Uhud

zaviyesinden, O muhteşem asker, O Büyük İnsan ve O menendi olmayan
Nebi’nin, Uhud’da ortaya koyduğu firaset ve fetaneti beraber takip etmeye
çalışalım. Mü’minin münafıktan ayrıldığı Uhud, vefalının vefasızdan ayrıldığı
Uhud, yiğidin kalleşten ve korkaktan ayrıldığı Uhud, Nebi’ye gerçekten bağlı
olanın, yüreğinde zaaf olandan ayrıldığı Uhud... O hep ürpertilerle anılacaktır.

Allah Resûlü, bir gün Uhud’un eteklerinden geçerken, uzun uzadıya bu dağa
bakmış ve ُُّه بِحُنَو اَنُّبِحُي  ٌَل  بَج ٌدُحُأ   “Uhud öyle bir dağdır ki o bizi sever biz
de onu!”32 buyurmuştu.

Yukarıda da arz ettiğim gibi, bu söz, 14 asır öteden, Uhud’a karşı kalbinde
bir küskünlük duyabileceklere, sanki Uhud’un müdafaası gibidir. Allah Resûlü,
bir yanlış anlayışla, Uhud’a vefasızlık ve uğursuzluk isnadında bulunulmasın
diye, gönüllere su serpmiş ve rencide olan Müslüman onura, başka sebep ve
sâiklerin bulunduğuna işarette bulunmuştur.

Evet, Asr-ı Saadet’te, Müslümanların onuru, Uhud’da olduğu kadar, başka
hiçbir karşılaşmada kırılmamıştır. Bu doğrudur; fakat sebep, Uhud değildir.
Hatta Uhud, Müslümanların paniğe kapıldığı saatlerde onları himaye bile
etmiştir. Esbap planında ona sığınmışlar ve mutlak bir mağlubiyetten
kurtulmuşlardır.

Netice itibarıyla, Allah Resulü’nün bir başka derinliğini ortaya çıkaran
hezimet görüntülü muvakkat sarsıntıda asıl sebep, bazı münafıkların, işin
başında ordudan ayrılarak, Müslümanları arkadan vurmaları.. ve yine daha işin
başında, Müslümanların kuvve-i mâneviyelerini sarsmaları.. bu arada, ashabın,
kendi seviyelerine denk emre itaatteki inceliği tam kavrayamamış olmaları..



meşru da olsa, bazılarında ganimet arzusu belirmesi gibi şeyler sıralanabilir.
Her ne sebebe bağlı olursa olsun, Uhud’da küçük bir sarsıntı geçirildiği

muhakkaktır. Ve bunu Uhud’a bağlamak hiç de doğru değildir. Onun içindir ki,
Allah Resûlü, Uhud’u sevdiğini ifade buyurmuş.. ve bu vehmi zihinlerden
silmiştir.

Şimdi, evvelâ Uhud’a nasıl gelindi, Uhud savaşına sebep olan sâikler
nelerdi? Bundan kaçınılması mümkün değil miydi? Söze buradan başlayarak,
önce Uhud’un bir tahlilini yapmaya çalışalım ki, bu mağlubiyet gibi görünen
savaşta dahi Allah Resûlü, eşsiz bir erkân-ı harp ve nazîrsiz bir askerî deha -
O’nun için bu tabiri kullanma caizse- olduğu ortaya çıksın.

Bedir hezimeti, Mekke müşriklerinin gayz ve kinini iyice körüklemişti.
Bilhassa, Bedir’de yakınları ölenler, durmadan Mekkelileri harbe kışkırtıyor
ve tahrik ediyorlardı.

Bu tahrikler; Mekkelilere de münhasır kalmadı. Ka’b b. Eşref vasıtasıyla,
Medine içinde de fitne ateşi tutuşturulmaya çalışılıyordu. Ka’b b. Eşref,
şiirleriyle Müslüman kadınlara iftiralar atan ve mü’minleri birbirine düşüren
tipik bir yahudiydi. Hatta o yılan dilini, Allah Resûlü’ne bile uzatmaktan
çekinmezdi. Tabiî, Müslümanlar bu durumdan çok rahatsız olurlardı ama, her
defasında Resûlullah’ın tedbir, temkin ve sabrına takılırlardı.

Seriyye tertibini, onlar da öğrenmişti. Yaptıkları saldırı ve yağmalarla
Medine halkının kuvve-i mâneviyesini kırmaya çalışır ve yer yer bunda
muvaffak da olurlardı.

İşte Bedir’den sonra, bir sene boyunca hep böyle tahribat yapıldı. Vücuda
musallat zararlı mikroplar gibi, Mekkeliler de artık Medine’ye musallat
olmuşlardı. O emin ve medeniyetin beşiği olmaya namzet beldenin, bütün
zararlı mikroplardan korunması gerekiyordu.. ve Allah Resûlü de işte bunu
yaptı.

İslâm’ın en azılı düşmanı Kâ’b b. Eşref, bu dönemde öldürüldü. Çünkü O,
büyük bir ihanet şebekesinin başındaydı. Öldürülmesi mutlak bir zaruret hâline
gelmişti. Muhammed b. Mesleme bu zarureti yerine getirdi.33

Benî Kaynuka yahudileri, gemi azıya almış, sürekli serkeşlik yapıyorlardı.
Bu arada bir Müslüman kadına sarkıntılık yaptılar; sonra çıkan kavgada
karşılıklı adam öldürmeler oldu. Bu da yetmiyormuş gibi, kalelerine güvenip,
Allah Resûlü’ne meydan bile okudular. Küstahça, “Sen harp bilmeyen



a.

b.

c.

Kureyşlilerle savaştın, eğer bizimle savaşırsan, harbin ne olduğunu, o zaman
görürsün!” dediler.

Allah Resûlü de, her zaman Müslümanlara saldıran ve daha büyük saldırılar
planlayan bu nâmertlerin üzerine yürüdü. Yaptıklarına pişmanlık duyup teslim
oldular ama, güven vaat etmediklerinden Allah Resûlü de onları Medine’den
sürdü.34

Medine artık, yavaş yavaş Emin Belde hâline geliyordu. Bu arada Mekke,
bütün şiddetiyle kaynamaya devam ediyordu. Ebû Süfyan, Müslümanlardan
intikam alıncaya kadar yıkanmayacağına yemin etmişti. Hatta bir ara Benî
Nadîr yahudilerinin bulunduğu mıntıkaya kadar gelmiş, Müslümanlara ait bir
iki yeri de kundaklamıştı. Müslümanların geldiğini duyunca da Mekke’ye
kaçmıştı...35

Allah Resûlü’nün kurduğu haber ağı, kesintisiz işliyor ve bütün olup
bitenleri saati saatine merkeze ulaştırıyordu. Bu arada bir haber daha geldi.
Kureyş, çoluk-çocuk, kadın-erkek kim varsa hepsini, hatta bazı kabilelerden
yandaşlarını da alarak Medine’ye doğru ilerlemekteler.

Allah Resûlü, kurultayını toplayarak istişare etti. Kendi düşüncesi,
Medine’de kalıp müdafaa harbi yapma merkezindeydi. Çünkü, Bedir’de nasıl
Kureyş, hiç beklemediği bir strateji ile karşılaşmıştı, şimdi de öyle olacaktı.
Kureyş, Bedir’deki tecrübeleriyle, kendini bir meydan muharebesine
hazırlayarak geliyordu. Eğer Medine’de kalınıp müdafaa yapılsaydı, durumları
uzun süre muhasaraya müsait olmayan Kureyş, ümitsiz bir bekleyişten sonra
geldiği yere dönüp gidecekti. Allah Resûlü, bu düşüncelerini, yaklaşık olarak
şöyle izah buyurdu: “Çocuk ve kadınları emniyet içinde kalabilecekleri
yerlere yerleştirelim. Sonra da Medine’nin kenar mahallelerinde Kureyş’e
karşı müdafaada bulunalım.”36

Efendimiz, bu strateji ve taktik ile şu hususları düşünüyordu:
Müslümanların esas gaye ve hedefi harp değildir. Onlar, emniyetin

temsilcileridir.
Ancak, hak ve hakikati neşretmelerine mâni olmak istendiğinde, onlar bu

mâniayı ortadan kaldırmak için her şeyi göze alır ve harp ederler.
Müslümanlar, saldırıya uğradıklarında dini, vatanı, ırzı, namusu müdafaa

için savaşırlar.. ve gerekirse, bunun için can verir ve can alırlar. Bu da onların
en meşru haklarıdır.



Etrafta, mütehayyir, hâdiseleri izleyen insanlara verilecek bu tür imajlar çok
mühimdir ve Allah Resûlü, bu imajı yerleştirmek için müdafaa harbini tercih
etmekte idi...

a. Uhud Öncesi Meşveret
Allah Resûlü, müdafaa harbi yapacaktı.. düşünceler bu noktada temerküz

ediyordu. Bu arada bir de rüya görmüşlerdi: O, “Kendi zırhının içine girmiş
ve bir kısım sığırlar boğazlanıyor, mübarek kılıcının ağzı bir diş atıyor.”  Bu
rüyayı kelimesi kelimesine şöyle tabir buyurdular:

“Bu zırh bizim için Medine’nin içidir, müdafaa harbi yapalım. Onlar
saldırsınlar, biz  onları burada karşılayalım. O boğazlananlar, benim
ashabımdır. Oraya gitmeyelim. Kılıcımın ağzından bir parçanın kopması ve
diş atması, yakınlarımdan birisinin ölmesi demektir.”

Evet, Allah (celle celâluhu), göstermiş, tenbihte bulunmuş ve Habib’ine bir
sinyal vererek âdeta; “Onlara müdafaa harbi yapın.” demiştir. Rüyada
Resûlullah’ın kılıcının ağzından bir parça kopmuştu ki, bu, Hz. Hamza’nın
şehadetine işaretti. Evet, Allah’ın Aslanı Hamza, bu muharebede şehit
olacaktı.37

Bu sırada Bedir’de bulunmayanlar da vardı ki, bunlar da şehit olmak için
hep dua ediyorlardı. Allah (celle celâluhu), onların dualarını da kabul
buyuracaktı.

Meselâ, Enes b. Nadr “Allah beni müşriklerle bir karşılaştırırsa!” diyor ve
şehitlik arıyordu. Yani Enes ve emsali: O hangi gündür, o günün adı nedir ki,
ben o gün şehit olur, şehadet kanı ile abdest alır ve bu hâlimle Allah’ın
huzuruna çıkarım mülâhazası içindeydi.. ve onlar bunu ciddî bir istek ve önü
alınmaz bir arzu ile bekliyordu. Bütün bir sene hep bunu heceleyip durmuşlardı.
Elbet böyle bir dua reddolunmazdı ve olmadı.38

Kim bilir daha niceleri aynı arzu ve istekle yanıp tutuşuyor ve dua dua
Allah’a (celle celâluhu) yalvarıp bir meydan muharebesi talep ediyordu ki,
O’na da şehitlik kapısı açılsın.

Abdullah b. Cahş, Amr İbn Cemûh, Sa’d İbn Rebî, hepsi de şehitlik bekleyen
ukbâ buudlu insanlardandı. Keza, Sümeyra Hanımın (radıyallâhu anhâ)
çocukları da şehitlik bekleyen kimseler arasındaydı. Şehitlik onların her gece
rüyaları ve hülyaları olmuştu. O gün bunlar, orada, meşverette ağır bastılar.

Allah Resûlü, meşveretle meseleleri topluma mâl ediyordu. O öyle



davranacaktı ki, harekete iştirak eden her fert, fikren o işe sahip çıksın.
Böylece, her fert, içinde kendi düşünce ve görüşü de olan meseleye daha çok
omuz verecekti. Çünkü o da, fikren o düşünce örfanesine iştirak etmiş oluyordu.
Gerçi Allah Resûlü vahiyle müeyyetti. Ama, bazı kimseler, daha sonra kadere
taş atmasın, “Şöyle olsaydı, böyle olsaydı...” demesinler diye, evvelâ meşveret
ediyor, sonra meşverette kendi içtihatlarını da ortaya koyuyordu.

Gençler: “Yâ Resûlallah! Bedir’de olduğu gibi yapalım: Dışarı çıkalım,
‘Hodri meydan!’ diyelim, yüz yüze, göğüs göğüse vuruşalım. Bizi bu şerefli
mücadeleden mahrum etme!” diyorlardı.39

Evet, bunlar, Bedr’i örnek alıyor ve böyle harp etmek istiyorlardı. Hâlbuki
Allah Resûlü, tatbik ettiği bir stratejiyi, ikinci muharebede tatbik etmeye
taraftar değildi. Düşman daima sürprizlerle karşılaşmalıydı. Ne var ki gençler,
alternatif düşüncede ısrar ediyorlardı. Büyükler meseleye muttali olduklarında
ise, Allah Resûlü, çoktan zırhını giymiş, kılıcını kuşanmış bulunuyordu.
Bunların gelip, gençlerin ısrarlarından vazgeçtiklerini bildirmeleri, meseleyi
artık değiştiremezdi. Zira o zaman da bir kısım fikir ayrılıkları ve değişik
mahzurlar doğuracaktı.

Evvelâ, karar verdikten sonra karardan dönülmesi, başka kimselere de baskı
yapma ve fikirleri istikametinde zorlama düşüncesi verecekti ki, bu da fasit bir
daire içine girilme demekti. Hâlbuki verilen karardan dönmek ve fertlerin
duygu ve düşüncelerine göre durmadan karar değiştirmek, sıradan bir liderin
dahi yapmayacağı bir yanlışlıktı. Elbetteki liderler lideri İki Cihan Serveri,
böyle bir yanlıştan müberra ve münezzehti.. müberra ve münezzeh kalacaktı.

İkincisi: Eğer müdafaa harbi yapılır ve ezkaza bazı arızalar zuhur ederse,
baştan bu işe gönüllü olmayanlardan çeşitli uygunsuz sözler duymak.. en
azından böyle bir düşünce her zaman ihtimal dahilindeydi.

Üçüncüsü: Yapılacak müdafaa harbinde, elde edilecek her türlü ganimet, -
kazanılacak şeref ve izzet de dahil- hiçbir zaman bir meydan muharebesindeki
kadar olmazdı, olamazdı da. Bu da yine, gayr-i memnunların çıkış yapmalarına
sebep olabilirdi.

İşte bütün bu ve benzeri sebeplerden dolayı Allah Resûlü şöyle buyurdu:
“Bir nebi zırhını giydikten sonra, Allah onunla düşmanları arasında
hükmünü vermedikçe, ona zırhını çıkarmak yakışmaz!...”40 Çünkü Allah O’na:

ّللا ِهٰ َىلَع  ْلَّكَوـَتَف   َ تْمَزَع اَِذإَف   “İstişare ile karar verip azmettiğinde, Allah’a



güven ve O’na tevekkül et!”41 buyurarak kararlılığı emrediyordu.
Evet, yoldaki her tereddüt, arkadakilerin kalbine korku ve tereddüt salar.

Her yeni hareket halkı değişik fikirlere sevk eder ve teşettüt-ü ârâ (görüş
dağınıklığı) olur. Bu da dağılıp çözülmelere yol açardı.

Gerçi Allah Resûlü, Medine’de kalıp müdafaa harbi yapmak istiyordu. Fakat
meşverette, meydan muharebesi yapma fikri ağır basınca, istişare istikametinde
karar verdi ve bir daha da kararından dönmedi. Bunun akıbeti ne olursa olsun
dönmezdi de. Zira, millet ve devlet hayatında “meşveret” gibi çok önemli bir
esasın tespit edilmesi uğrunda, 70 değil 70 bin şehit de olsaydı Allah Resûlü, o
yolda yürüyecekti…

Bedir, doğrudan doğruya bir fetihti, Uhud da en az Bedir kadar fetihtir.

b. Uhud’a Doğru
Allah Resûlü, derhal Uhud’a doğru hareket emri verir. Asker Uhud’u tutacak

ve böylece düşmanın Medine’ye taarruzu önlenecekti. Kadın ve çocuklar emin
yerlere yerleştirildi. Eğer düşman Medine’ye girmiş olursa, arkadan kıskaca
alınacak ve böylece düşman hareketsiz hâle getirilecekti. Anında karar
verilmişti ama, alternatif stratejiler de vardı.

Uhud’un eteğine varıldığında harp vaziyeti alındı, Müslümanlar, bütünüyle
700 kişiydi. Daha önce orduya iştirak etmesine rağmen Abdullah b. Übey b.
Selûl, 300 adamını alarak, kendi dediğinin olmadığını ileri sürmüş ve ordudan
ayrılmıştı.42 Müslümanların arasında zırhlıların sayısı 100 kadardı. Sancak
yine Mus’ab b. Umeyr’e (radıyallâhu anh) verilmişti.43 Süvarilerin başında ise
Zübeyr b. Avvam (radıyallâhu anh) vardır. Zırhsız askerlerin başında da Hz.
Hamza (radıyallâhu anh) bulunuyordu..

... Ve okçular... Düşmanın arkadan gelmesine mâni olmak üzere önemli bir
yere yerleştirilen bu okçuların başında Abdullah b. Cübeyr (radıyallâhu anh)
vardı. Allah Resûlü, o gün okçulara ısrarla şöyle demişti: “Siz, bizim arkamızı
koruyun.. ve zinhâr yerinizden ayrılmayın. Bizi ganimet paylaşıyor görseniz
bile yerinizi terk etmeyin. Ve yine bizim cenazelerimizi kartallar kapıp
götürüyor olsa bile bulunduğunuz yerde kalın!.”44

Allah Resûlü tam tekmil kendisine düşen şeyleri yapmıştı. Bu defa saf
şeklinde değil de değişik bir taktik uygulayacaktı. Ordusunu Uhud’un bağrına
çekecek, düşmanı kıskaç içine alacak ve onları okçularla kıstıracaktı. Sonra bir
kısım ölüm fedailerini; İbn Cahşları, ölüm arayan Mus’ab İbn Umeyrleri, Ebû



Dücâneleri ve aslanlar aslanı seyyidina Hz. Hamzaları düşmanın bağrına
salacaktı…

Bedir’de parola “Ehad! Ehad!”tı. Uhud’da ise “Öldür! öldür!” mânâsına
“Emit! Emit!”di.45 Burada taktik de parola da değişmişti; Müslümanlar, Allah
ve Resûlü aşkına, kendilerini koruyacak ve düşmanı öldüreceklerdi.

Savaş planı düşünüldüğü gibi hazırlanmış.. ve Allah Resûlü elinde tuttuğu
kılıcı göstererek: “Hakkını vermek şartıyla bu kılıcı isteyen var mı?”
buyurmuşlardı. Bütün sahabe coşmuş ve herkes bu kılıcın kendisine verilmesini
istemişti ama, herkesi herkesten daha iyi tanıyan Allah Resûlü, gözleriyle
kılıcın asıl sahibini arıyordu. Derken kılıcın asıl sahibi Ebû Dücâne sordu: “Yâ
Resûlallah! Bu kılıcın hakkı nedir?” Allah Resûlü: “Eğilip bükülünceye kadar
harp etmektir.”  buyurdu. O da: “Hakkını vermek üzere bu kılıcı bana ver yâ
Resûlallah!” dedi.. ve artık kılıçla gerçek sahibi buluşmuştu. Ölüm sarığını
başına sardı ve düşman saflarına daldı.

Ensar, Ebû Dücâne’yi (radıyallâhu anh) çok iyi bilirlerdi. O, al renkli sarığı
sardığı zaman, artık ölüme gidiyor demekti.. ve bu esnada kimse Ebû
Dücâne’nin (radıyallâhu anh) karşısında bulunmak istemezdi ve bulunamadı da.
Biz, yukarıda geçen konuşmayı sadece Ebû Dücâne (radıyallâhu anh) ile Allah
Resûlü arasında geçmiş bir konuşma olarak biliyoruz.46 Hâlbuki Uhud’un
sonunda görülecekti ki, Ebû Dücâne (radıyallâhu anh) gibi daha niceleri var!

Abdullah b. Cahş (radıyallâhu anh), kendisini öldürecek bir hasımla
karşılaşmak için Allah’a (celle celâluhu) dua etmektedir. Aman Allahım, bu
nasıl ukbâ ve ebediyet mülâhazasıdır! Hamza’nın (radıyallâhu anh)
kükreyişleri, aslanların ödünü koparacak gibidir. Ve bu ölüm fedailerini
düşmanın bağrına salmak, hiç beklenmedik bir stratejiydi ki, Ebû Süfyan, Bedir
hesapları yaparken, yeni bir şaşkınlık yaşıyordu. Evet, Uhud’da karşılaştıkları
hiç de Bedir’dekilere benzemiyordu. Hele, “Ölüm! Ölüm!” nârâları,
Kureyşlileri sıtmalılar gibi tir tir titretiyordu.

Evet, müşrikler böyle bir şey beklemiyorlardı. Beklemedikleri için de
birdenbire bozguna uğramışlardı ki, işte Uhud’un birinci safhası buydu. Bu
birinci safhada, Allah Resûlü Medine ile Uhud arasında, sırtını Uhud’a vererek
okçularını uygun bir yere yerleştirmiş, onlara: “Sakın yerinizden
kıpırdamayın!” demiş, sonra da aslanlarını düşman ordusu üzerine salmış ve
düşmanı bozguna uğratmıştı.. hem öyle bir bozguna uğratmıştı ki, kaçanlar



kendilerini bir anda kadınların çadırlarında buldular. Bu arada Ebû Dücâne
(radıyallâhu anh) ta merkezde korunan, Ebû Süfyan’ın hanımı Hind’in yanına
kadar gidip ulaştı; hatta kılıcını kaldırıp tam başına indireceği zaman “Allah
Resûlü’nün kılıcını bir kadının kanı ile kirletmeyeyim.” mülâhazasıyla geriye
döndü.47

Bütün sahabe, bu kadar başarı ile, kendilerine verilen rolü çok iyi oynamış,
vazifesini bihakkın yerine getirmiş ve mücadele etmenin hakkını vermişlerdi.
(Allah (celle celâluhu) ebeden onlardan razı olsun.)

Âl-i İmrân sûresi, sanki Uhud’da mücadele veren bu insanları
destanlaştırmaktadır. Geçmiş peygamberlerden misallerle, onların etrafını alan
yiğitler tablolaştırılıp tasvir edilirken Allah Resûlü’nün etrafındaki bu
bahadırlara da telmihler yapılmış ve şöyle denmiştir:

اَمَو ّللا  ِهٰ ِلِیبَس  ِيف  ْمَُھباََصأ  اَِۤمل  اوُنَھَو  اَمَف  ٌرِیثَك  َنوُِّیّبِر  ُهَعَم  ََلتاَق  ٍّيَِبن  ْنِم  ِْنّيَأَكَو 

ْرِفْغا اَنَّبر  اوُلاَق  َْنأ  َِّالإ  ْمَُھلْوَق  َناَك  اَمَو   َنيِِرباَّصلا ُّبِحُي  ّللاَو  ُهٰ اوُناَكَتْسا  اَمَو  اوُفُعَض 

ُمُھَاتٰاَف  َنيِِرفاَكْلا ِمْوَقْلا  َىلَع  َانْرُصْناَو  اَنَماَدَْقأ  َّبثَو  ْتِ َانِرَْمأ  ِف  يۤ اَنَفاَرِْسإَو  اََنبوُنُذ  اََنل 

َنِینِسْحُمْلا ُّبِحُي  ّللاَو  ُهٰ ِةَرِخْٰالا  ِباََوث  َنْسُحَو  َایْنُّدلا  َباََوث  ّللا  ُهٰ

“Nice peygamberlerin yanında Rabb’e kul olmuş savaşan rabbanîler
vardır ki, Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşememişler,
yılmamışlar ve boyun eğmemişlerdir. Allah  sabredenleri sever. Onların
dedikleri ancak şu idi: ‘Rabbimiz! Günahlarımızı, işimizdeki aşırılıklarımızı
bize bağışla, sebatımızı artır, inkârcı topluluğa karşı bize yardım  et!’ Bu
yüzden Allah, onlara dünya nimetini de ahiret nimetini de fazlasıyla verdi.
Allah işlerini iyi yapanları sever.”48

Âyet, rabbanîleri anlatıyordu. Ama tarihî tekerrürler zaviyesinden
anlatılanlar, Uhud’da kavga veren insanlardı. Zaten bu âyetler Uhud
münasebetiyle nazil olmuştu.

c. Uhud’un Safhaları
Uhud’da üç ayrı tablo vardır:

ca. Birinci tablo:
Allah Resûlü’nün alelacele verdiği kararların başarı ve muvaffakiyetle

neticelenmesi tablosudur. Gerçi bu bölümde de birkaç şehit verilmişti. Ama
Seyyidina Hz. Hamza, Ebû Dücâne, İbn Cahş (radıyallâhu anhüm) düşmanı ekin



biçer gibi biçip geçmişlerdi. Ve açık bir zafer kazanılmış, düşman da bozguna
uğratılmıştı. Bu esnada kadınlar, yollarda kaçışanların ayaklarından tutup,
kaçmayı önlemeye çalışmış ve “Bu size yakışmaz!” diye yalvarmışlardı ama,
kaçmaya yüz tutmuş Mekke ordusunu durdurmak mümkün değildi.

Bu karşılaşmada, Müslümanların sayısının, münafıklar ayrıldıktan sonra 700
kişi kadar olduğunu mevsuk tarihler söylüyor. Karşı tarafın gücü ise üç bine
yakındı. Bu da takriben Müslümanların beş katı demekti. Yani her fert, beş
insanla savaşmak zorundaydı. Kureyş, kadınlarını, çocuklarını da getirmişti.
Bunlar def çalıyor ve askeri coşturuyorlardı. Müşrik ordusu tam tahkim
edilmiş, hazırlıklı idi, ama, Müslümanın fendi karşısında, Bedir’de olduğu gibi,
burada da yine bozguna uğramışlardı. İşte tam bu esnada emir dinlememe gibi
bir tali’sizlik oldu ki, biz buna “zelle” diyoruz. Zira, onlar mukarrabîn, yani
Allah’a (celle celâluhu) çok yakın ve sanki O’nu görüyor olma mevkiinde
bulunuyorlardı.

Bizler, İslâm ve iman mevkiinin insanlarıyız. İman ediyor, İslâm’ı yaşıyor ve
ötesinde daha derinliklere akıl erdiremiyoruz. Onlar ise, Allah’ı (celle
celâluhu) görüyor gibi ibadet etme mevkiinde bulunuyor ve her şeyi bizden çok
farklı görüyorlar; hatta çok defa kemmiyetsiz, keyfiyetsiz lâhûtî derinlikler
müşâhede ediyorlardı. Bu kadar yakın olduklarından dolayı, kalblerinden ve
kafalarından geçecek şeylerden dahi muaheze olabilirlerdi. İşte orada hafif bir
çözülme.. ve Allah Resûlü’nün hezimette zafer çıkarma stratejisine giden
yoldaki sarsıntı bir mukarrabîn okşanmasıydı.

Evet, zaferden sonra da Allah Resûlü, Uhud’da başarılıdır. Bir kısım
tarihlerin yazdığı gibi, Uhud, hezimet değildir. Ben şahsen burada “hezimet”
tabirini çok ağır buluyorum. Ruhen bu kelimeden rahatsız oluyor ve onun yerine
“Uhud’da bir aralık sarsıntı oldu.” diyorum.

cb. İkinci tablo:
Düşman hezimete uğramıştı. Kaçan kaçana bir bozgun vardı. Müslümanlar

ister istemez Bedr’i hatırladılar. O zaman da düşman ordusu böyle kaçmıştı.
Derken işin bittiğine hükmettiler. Sıra ganimetleri toplamaya gelmişti. İşte
şurada develer, atlar, sığırlar onları bekliyordu. Düşman, bütün mal varlığını
bırakıp öyle kaçmıştı ki, zâhiren gidip ganimet toplamada hiçbir mahzur
görülmüyordu. Bu itibarla da, ganimet toplamaya okçular da iştirak etmişlerdi.
Her ne kadar Abdullah b. Cübeyr (radıyallâhu anh) onlara Allah Resûlü’nün



emrini hatırlatmış idiyse de emrin son sınırındaki espriyi kavrayamamışlardı.
Zira ayrılanlar, bu emri, “Savaşın sonuna kadar sebat edin!” şeklinde
yorumlamışlardı.. ve işte savaş sona ermişti. Ayrıca onlara göre böyle bozguna
uğramış bir ordunun toparlanıp geri dönmesi muhaldi. İşte Uhud’un ikinci
tablosu.!

cc. Üçüncü tabloya gelince:
Okçuların yerlerinden ayrılması, cephede bir gedik açmak demekti ki,

hayatında hiç yenilgi görmemiş askerî deha Halid’in bunu değerlendirmemesi
düşünülemezdi. Ve şimdi fırsat onun eline geçmişti.

Bu esnada Müslümanlar, kılıçlarını kınlarına sokmuş, toplanan ganimetlerle
meşguldüler. Kimisi de çadırlarına çekilmiş istirahat ediyorlardı ki; Halid,
yıldırım gibi ilerledi, ve kalan birkaç okçuyu da şehit ederek arkadan saldırdı.
Müslümanlar tamamen hazırlıksız yakalanmışlardı. Hatta onlar, harbi bitti
kabul ettiklerinden, harp esnasında olması gereken gerilimlerini
kaybetmişlerdi. Bu da yine Halid’in işine yarayacaktı. Fırsatı değerlendirdi ve
o müthiş taarruzunu gerçekleştirdi…

Burada, bir noktaya daha temas etmekte fayda var. Esasen, Uhud’a gelinirken
bir gedikle geliniyordu. Efendimiz Medine’de kalalım demişti, onlar
dinlememiş ve dışarıya çıkmada ısrar etmişlerdi. Bu, onlar adına bir fasit
daireye girmek demekti. Şimdi bu fasit daire, başka bir fasit daire daha
doğurmuştu. Allah Resûlü, “Şurada sebat edin, ayrılmayın!” demişken onlar
yerlerini terk etmişlerdi ki, bu da onlar için yeni bir zelle ve bir sürçmeydi. Bu
sürçmeleri Kur’ân şöyle ele alıyor: اوُب َسَك اَم  ِضْعَِبب  ُنَاط  ْيَّشلا ُمُھَّلَزَتْسا  اَم  َِّنإ
“Yaptıkları bazı şeylerden dolayı şeytan onların ayağını kaydırdı.”49

Yani, işin başında onlara “Kalın!” dendi, onlar: “Medine dışına çıkıp harp
edelim!” dediler. Harp esnasında onlara, “Yerinizden ayrılmayın!” dendi.
Onlar ise yerlerinden ayrılıp, ganimet toplamaya, daha doğrusu, bu mevzuda
diğerlerine yardım etmeye koyuldular. Birinci söz dinlemeyiş, onlar için bir
fasit daireye girişti. Birinci fasit daire, ikincisini doğurdu. Eğer Cenâb-ı Hak,
rahmetiyle bu fasit dairelerin devam etmesine mâni olmasaydı, yanlışlıklar
birbirini takip edip gidecekti... Rahmetin gazaba sebkat edişi bir kere daha
ayân-beyan zuhur etmiş ve o mukarrabîn topluluğuna kanat açmıştı.

Bir de orada, harp bitti diye, ganimet toplamaya koyuldular. Gerçi bu, harbe
iştirak eden ve muvaffak da olan muharipler için gayet normal bir hareketti.



Ancak, mukarrabîn için bu dahi bir kayma sayılırdı. Nitekim Cenâb-ı Hak,
Bedir’de elde edilen ganimetler sebebiyle Habibi’ni dahi ikaz etmişti..50 Hatta
Allah Resûlü ve Ebû Bekir (radıyallâhu anh) bu ikaz karşısında hıçkıra hıçkıra
ağlamış ve Hz. Ömer (radıyallâhu anh) onları ağlar görünce, o da aynı şekilde
gözyaşı dökmeye başlamıştı.51

Onlar, dünyaya meyledemezdi.. aksine ona karşı tavır belirlemeleri lâzımdı.
Ganimeti, alalım, götürelim düşüncesi, bize göre mahzursuz olsa bile, o
cephede, o meydanda, şehitlerin kanları ile yıkanmış o zeminde mukarrabînin
buna tenezzül etmesi daha sonra onları vicdanlarında yakıp bitireceğinden,
Allah te’dib-i âcilesiyle bu acı akıbetten onları sıyanet buyurdu. Ama, bir gedik
daha açılmıştı. Musibet, musibeti unutturur gerçeği çizgisinde her yeni musibet,
bir öncekini unutturacak kadar âdeta katlanarak geliyordu. Meselâ; en sonunda
bütün musibetleri unutturacak olan, Efendimiz’in kuşatıldığı, hatta şehit edildiği
şâyiası onlara, her şeyi unutturmaya yetti.. bereket versin, tam Efendimiz’in
bulunduğu yere kadar ulaşıldığı esnada, Efendimiz etrafında, sesini
duyurabileceği kimselere sesini duyurmuş ve o ilk tahşidat ile çevresinde etten
kemikten bir kale teşekkül etmişti.

Nice kadınlar ellerinde sargılar, bellerinde mataralar, yaralılara su vermek
ve yaralarını sarmak için oraya gelmişlerdi.. tabiî başlarında da Ümmü Umâre
(radıyallâhu anhâ), tarihin şerefle yâd edeceği büyük kadın.. beyini ve
oğullarını göndermişti, onlar savaşacaklardı. Kendisi de belinde matara, elinde
sargılar, yaralıları tedavi için orada bulunuyordu.

Gördüğü manzara dehşet vericiydi. Allah Resûlü’nün etrafında etten
kemikten bu kale parça parça olup devriliyor ve hain eller adım adım O’na
doğru yaklaşıyorlardı. Aslında bütününü doğramadan hatta onları kütükte
doğranan bir et hâline getirmeden, Allah Resûlü’nün semtine sokulmaları
mümkün değildi. Orada artık, her gayz ile bilenen kılıç, O’nun için bileniyor,
her nefretle atılan ok, O’nun için atılıyor, her kalkan mızrak, O’na doğru
kalkıyor, ama bütün bunlar gidip bir mü’minin bağrına saplanıyordu. Bir an
gelmişti ki kırılmadık kol, kesilmedik baş kalmamıştı.

Tam bu esnada Allah Resûlü, üzerine gelmekte olan bir grup gözü dönmüşü
göstererek: “Bunlara karşı kim çıkacak?” deyince Nesibe (radıyallâhu anhâ)
elindeki sargıları, belindeki matarayı atarak: “Ben yâ Resûlallah!” cevabını
vermiş ve müdafaa hattında yerini almıştı. Artık şimdi o, bir dişi aslan gibi
elindeki kılıçla sağa sola saldırıyor ve Resûlullah’a yaklaşanları biçip



geçiyordu.
Oraya sargı sarmak, yaralıları tedavi etmek için gelmişti ama, iş başa

düşünce âdeta aslan kesilmişti. O, Allah Resûlü’nün önünde mücadelesini
devam ettirirken oğlunun kolunun bir kılıç darbesiyle kesildiğini görür, koşar
onu sargı ile sarar ve elini sırtına vurarak: ّللا ِهٰ ِلوُسَر  َماََمأ  ِْل  تاَقَف ْبَھِْذا   “Git,
Resûlullah’ın önünde savaş evlâdım!” der ve savaş mevkiine döner. O kadar
yakın savaşıyordu ki, âdeta Allah Resûlü’nün fısıltılarını duyuyordu. Sırtında,
elin içine girip saklanacağı kadar derin bir yara açılmış, kanlar içinde, O,
Allah Resûlü’nün fısıltılarını, Allah Resûlü de onun fısıltılarını duyacak kadar
birbirlerine yakınlar.

O çocuğunu savaşa gönderdikten sonra Allah Resûlü ona şöyle buyuruyor:
َنیِقیِطُت اــَم  ُقـیِطُي  Senin şu yaptığına kim takat getirebilir ki, kim“ َمْن 

dayanabilir ki!” Bunu yakalayan (duyan) büyük kadın: يَِنلَعْجَي َْنأ   َ ّللا هٰ ُعْدُا 
ّللا ِهٰ َلوُسَر  اـَي  ََك  عَم  “Allah’a dua et, beni Cennet’te seninle beraber eylesin!”

der. Ve Allah Resûlü ellerini kaldırarak, yüzünden, sırtından, kolundan kanlar
akan bu kadına dua eder: “Allahım, Cennet’te onu benimle beraber kıl!”52

Şerefli kadın bu duayı işitince: “Gayri kıyamete kadar O’nun önünde
savaşabilirim.” der.

Bütün hayatı, şeref tablolarıyla âdeta bir danteladır: Akabede Efendimiz’e
biat edip Medine’ye davet etmesi.. bütün aile efradıyla İslâm’ın emrine
girmesi.. Peygamberimiz’in önünde Uhud’u göğüslemesi; en babayiğitlerin
önünde bir performans sergilemesi.. tesettür âyeti nazil olunca, fiilen cihada
iştirak edememe üzüntüsüyle sarsılması.. yalancı peygamberler döneminde,
yeniden sahneye çıkıp, Yemame’de savaşması; savaşıp kolunu ve oğlunu orada
bırakıp geriye dönmesi gibi bir kadın mukavemetini aşan çok televvünlü ve
dolu dolu bir hayat yaşamıştır.53

Uhud’daki ölüm fedailerinden biri de Enes b. Nadr’dı.. Enes b. Mâlik’in
amcası.. Enes b. Nadr (radıyallâhu anh), hem savaşıyor hem de “Allah
Resûlü’nün öldüğü yerde siz ne diye ölmüyorsunuz?” diye haykırıyordu.54

İlk tahşidat burada olmuştu ve düşman ordusu da burada bozguna
uğratılacaktı. Artık, sarsıntı durmuş ve Allah Resûlü, emre itaatteki inceliği
anlayamayan arkadaşlarına her şeye rağmen yeni emirler veriyor, yeni
stratejiler sunuyordu. Bu arada, Sa’d İbn Rebî (radıyallâhu anh) Uhud’un bir
köşesinde ölümünü beklerken yanına giden sahabiye şöyle gürlüyordu:



“Allah Resûlü’ne selâm götürün, Uhud’un arkasından buram buram Cennet
kokularının geldiğini duyuyorum. Ve cemaatime de selâm götürün, nefes alıp
verdikleri sürece Allah Resûlü’ne bir şey, olursa Allah (celle celâluhu)
huzurunda yakalarını kurtaramazlar!.”55

... Ve tabiî şehitlik için dua edenlerin duası da kabul olmuştu: Enes b. Nadr
dua etmiş, İbn Cahş dua etmiş, Hamza dua etmiş ve bunların duaları kabul
olunmuş, olunmuş da kanatlanıp göklere uçmuşlardı. Uçan uçup gitmiş, kalanlar
kan seylapları önünde sürüm sürüm.. ve sanki Uhud da herkes gibi ağlıyor; ama
kan ağlıyordu.. bir de yüreklerin kan ağlaması vardı ki, o da Allah Resulü’nün
vefatı şâyiasıyla feverana başladı; başladı ve çoklarının kuvve-i mâneviyesini
sarstı.. ve işte bu esnada, Müslümanlardan bir kısmı Medine’ye gelip yeni bir
tabye planlamak, kimi başka mülâhazalarla sağa-sola koşuşup durmaya
başlamışlardı.. ve tam mânâsıyla panik içindeydiler ki; tam bu esnada Ka’b b.
Mâlik’in o gürül gürül sesi duyuldu: ُلو ُ سَر اَذٰھ  اوُرِشْبَأ ، َنیِِملْسُمْلا ! َرَشْعَم  َاي 

ّللا ِهٰ  “Ey Müslümanlar! Size müjdeler olsun, işte Resûlullah (hayattadır)!”56

Uhud bu sesle; yeniden bir “ba’sü ba’de’l-mevt”e uyanır gibi cana geldi ve
herkes O’na doğru koşmaya başladı. İkinci tahşidat, Resûlullah’ın içinde
bulunduğu çukurun etrafında yapıldı. Yeniden, etten-kemikten bir sur teşekkül
etmişti. Kimisi O’nun etrafında pervane gibi dönüyor, kimisi mübarek yüzüne
saplanmış miğfer parçalarını çıkarmaya çalışıyor ve kimisi de halkın orada
toplanmasını temine çalışıyordu. Ama hepsi de O’nun üzerine tir tir titriyordu.
Zaten, O’nun bir tek dişine zarar gelmemesi için canını vermeyecek tek bir
sahabi yoktu. İşte bu, Allah Resûlü’nün etrafındaki ikinci tahşidattı.! Bir kere
daha ölmeye söz verecek ve O’ndan ayrılmayacaklardı.

İnsanlığın İftihar Tablosu, büyük asker, yeniden zimamı eline aldı. Artık
okçuların yerlerini terk etmesi, başkalarının gidip uzak cephelerde savaşması,
O’nun yeni harp stratejilerine mâni olmayacaktı. Etrafında toplananlarla O,
sessizce Uhud’un arkasına çekilmiş, orada tekrar bir güç olma planları
hazırlıyordu. Yani, Allah Resûlü, muvaffakiyetle neticelenecek olan üçüncü
tabloyu hazırlamaktaydı.57

d. Hezimetten Zafere
Bu üçüncü tablodaki yine mutlak bir zaferdi.. zaferdi, zira, düşman ric’at

etmiş, Müslümanlar da onları kovalamışlardı. Vâkıa, Ebû Süfyan yeni bir
taarruza niyetlenmişti ama, Safvan b. Ümeyye: “Yâ Ebâ Süfyan, geri dönelim.



Zira Muhammed’e onların hepsini öldürmeden ulaşmamız mümkün değildir.
Şimdi bir zafer kazandık. Bunu hezimete çevirmeyelim!” diyerek onu bu akıbeti
şüpheli hareketten vazgeçirmişti. Aslında, o da aynı kanaatte idi. Ve, Mekke’ye
doğru yola koyuldular.58

Mağlubiyet gibi görünen bir durumdan sonra Allah Resûlü, âdeta yeniden
parlak bir zafer kazanmıştı. Bununla da kader, sanki sahabeye şöyle bir ders
veriyordu: Allah (celle celâluhu), Habibi’ne doğrudan doğruya kendi inayet ve
keremiyle muvaffakiyetler bahşetmektedir. Sizin kılıçlarınız sadece birer
sebeptir ve zevahir açısından vardır. Yoksa, Resûlü’nü zaferden zafere
ulaştıran sadece ve sadece Allah’tır (celle celâluhu).

İşte, Uhud’un hem başında ve hem de neticesinde elde edilen zaferler,
Efendimiz’e verilsin diye, arada öyle muvakkat bir sarsıntı yaşanmıştı. Fakat
Allah (celle celâluhu) bu en zor şartlarda dahi Efendimiz’i yalnız bırakmamış
ve O’na vaad ettiği nusreti vermiştir ki, âyet bu hususu şöyle dile getirmektedir:

ِرْمَْألا ِيف  ْمُتْعَزاََنتَو  ْمُتْلِشَف  اَِذإ  ىَّتَح  ِِهنِْذِإب  ْمَُھنوُّسَُحت  ِْذإ  ُهَدْعَو  ّللا  ُهٰ ُمُكَقَدَص  ْدََقلَو 

َةَرِخْٰالا ُديِرُي  ْنَم  ْمُكْنِمَو  َایْنُّدلا  ُديِرُي  ْنَم  ْمُكْنِم  َنوُّبِحُت  اَم  ْمُكاََرأ  اَۤم  ِدْعَب  ْنِم  ْمُتْیَصَعَو 

ِْذإ  َنِینِمْؤُمْلا َىلَع  ٍلْضَف  وُذ  ّللاَو  ُهٰ ْمُكْنَع  اَفَع  ْدََقلَو  ْمُكَِیلَتَْبِیل  ْمُھْنَع  ْمُكَفَرَص  َّمُث 

ٍّمَغِب اًّمَغ  ْمُكَبَاثَأَف  ْمُكاَرْخُأ  ِف  يۤ ْمُكوُعَْدي  ُلوُسَّرلاَو  ٍدََحأ  َىلَع  َنوُوَْلت  َالَو  َنوُدِعْصُت 

َنوُلَمَْعت اَِمب  ٌرِیبَخ  ّللاَو  ُهٰ ْمُكَباََصأ  اَۤم  َالَو  ْمَُكتاَف  اَم  َىلَع  اوُنَزَْحت  َالْیَكِل 

“Andolsun ki, Allah size verdiği sözde durdu. O’nun izniyle kâfirleri kırıp
biçiyordunuz ama, Allah size arzuladığınız zaferi gösterdikten sonra
gevşeyip bu hususta nizâa düştünüz ve isyan ettiniz, sizden kimi dünyayı,
kimi ahireti istiyordu; derken denemek için Allah sizi geri çevirip bozguna
uğrattı. Andolsun ki O sizi bağışladı. Allah’ın mü’minlere nimeti boldur.
Peygamber arkanızdan sizi çağırırken, kimseye bakmadan kaçıyordunuz.
Kaybettiğinize ve başınıza gelene üzülmeyesiniz diye, Allah sizi kederden
kedere uğrattı. Allah işlediklerinizden haberdardır.”59

Allah ile sizin aranızda mukavele vardır. O: ْمُكِد ْ هَعِب ِفوُأ  يِۤدْھَعِب  اوُفَْوأَو   “Siz
Bana verdiğiniz sözde durun Ben de sözümü yerine getireyim.”60

buyurmaktadır. Bu mukavele asla Allah (celle celâluhu) tarafından bozulmaz.
Şayet siz, bu mukaveleyi bozarsanız Allah da bozar.. ve deniyor ki; Uhud’da da
Allah size verdiği sözünü tuttu. O’nun emri, izni ve meşîeti ile işin başında



kâfirleri biçip geçiyordunuz.
“Sonra hiç beklenmedik bir anda ve yok yere fiyaskoya girdiniz. Beş dakika

sonra gelmeniz gerekirken, ganimete beş dakika evvel geldiniz ve emri
beklemediniz. Evet, Sultanlar Sultanı, kumandanlık otağında emir vereceği anı
bekliyordu. Fakat siz acele ettiniz.. derken aranıza nizâ girdi.

Evet, cephe bozulup da bir tabyede tutunamayınca nizâ çıkar. Zaten her yeni
karar teşettüt-ü ârâ’ya sebebiyet verir ve düşünce farklılıkları meydana getirir..
ve her düşüncenin sâliki olur.. derken birlik ve vahdet bozulur. Allah (celle
celâluhu) size gösterdiği şeyi gösterdikten sonra baş kaldırdınız, siz
mukarrabînsiniz. Bu, başkalarına göre günah olmayabilir; ama siz, huzur-u
risaletpenâhîye mazhariyet cihetiyle insibağa mazhardınız. Sürekli vahiy ile,
Allah Resûlü’nün ilhamlarıyla ve O’nun sohbeti ile boyanıyordunuz. Siz daha
önceden baştan ayağa Allah’ın (celle celâluhu) memnun olacağı hüviyeti
kesbetmiştiniz. Sevdiğiniz bir kısım şeyleri görünce –Dünya idi bu ve çok
önemli değildi.. Olsa da olurdu olmasa da olurdu– Allah (celle celâluhu) onu
da sizin elinizden aldı. Arzuladığınız o şeyden de sizi mahrum etti. Çünkü siz
ukbâya talip olsaydınız, dünya nasıl olsa arkadan gelecekti.

Bir ölçüde dünyaya talip oldunuz. Hâlbuki dünya talebi için sarfedilen enerji
kadar bir enerjiyle, ukbâ talep edilemez. Ukbâ, daha himmetlice, dünya daha
aşağıdan takip edilmeliydi. Ayrıca siz, ukbâyı talep etseydiniz, dünya koşa koşa
arkanızdan gelecekti. Unutmayın, kasem olsun Allah (celle celâluhu) sizi
affetti.”

Allah Resûlü, o korkunç sarsıntıdan sonra bir bakıma yeni bir zafer elde
etmişti. Ebû Süfyan ordusu Mekke’ye, Allah Resûlü de onların içine ciddî bir
korku saldıktan sonra Medine’ye döndüler.

3. Hamrâü’l-Esed’e Doğru
Tam Medine’ye geldikleri an, Nuaym İbn Mesud -ki o esnada henüz yolunu

bulamamış, henüz şikârına okunu atamamış, henüz ışığa, gündüze uyanamamış
bir tali’sizdir. Onu tanıyanlar, ona şeytan derlerdi. Evet, öyle bir dehaya
sahipti. Uhud’da da bu şeytaniyetini bütün derinlikleriyle kullandı- Allah
Resûlü’ne geldi ve: “Ebû Süfyan yeniden kuvvetler tertip etmiş geliyor.
Beyhude savaşmayın, teslim olun!”61 dedi. Ne var ki hiçbir mü’min buna pabuç
bırakmadı.

Allah Resûlü, Medine’nin içine henüz girmiş ve yaralı olanlar, yaralarına



sargı sarma fırsatı dahi bulamamışlardı ki, Ebû Süfyan’ın ordusuyla dönüp
geriye geldiği haberini aldılar. Oysa ki pek çoklarının ölümü bekleniyordu.
Çünkü aralarında, yürüyemeyecek derecede yaralı insanlar vardı. Buna rağmen
hepsi kalktılar ve Hamrâü’l-Esed’e doğru yola çıktılar. Bu da, Allah Resûlü ve
Müslümanlar adına yeniden bir sindirme hareketi olacaktı. Buyuracaktılar ki:
“Dün Uhud’da bizimle kim var idiyse yarın yine falan yerde toplansın.
Kureyş ordusunu takipe çıkacağız!”62

Üzerlerinde örtüler, ölümleri intizar edilen o insanlar, birdenbire mezardan
diriliyor gibi hepsi dirildi ve denilen yerde toplanıverdiler. Evet Allah,
Resûlü’nün hayatbahş olan mübarek sesi ile ölüler bir kere daha diriliyordu.
Yaralıların O’nun sesiyle dirilmesi de bir şey mi! Bûsîrî’nin dediği gibi:

ِمَِمّرلا َسِراَد  ىَعْدُي  َنیِح  ُهُمْسا  َيیَْحأ  اًَمظِع ُهُتَايٰا  ُهَرْدَق  ْتَبَسَان  َْول 
“Eğer getirdiği mucizeler O’nun yüce şahsı kadar büyük olsa idi, /

Mübarek adı çürümüş kemikler üzerine okunduğu an, o kemikler bile
dirilirdi!”

Artık her yanda, Resûlullah’ın yâd-ı cemili duyuluyordu.. duyuluyor ve dört
bir yan velveleyle sarsılıyordu. Sanki İsrafil sûra üflemiş ve herkes mezardan
kalkıp koşuyor gibiydi.

Bu hâdise münasebetiyle tarih bize bir tek insanın dahi arkada kaldığından
bahsetmiyor. Aralarında kolu kopanlar, bacağını sürüye sürüye yürüyenler
vardı ama, geriye kalan yoktu. Hatta, Abdurrahman b. Avf diyor ki: “Öyleleri
vardı ki, yürüyemiyordu da sırtımızda taşıyorduk.” Kılıç tutmaya tâkati
olmayanlar da vardı.. ve bu ordu gidip hedefine ulaştı.63

Haber, hareketin önündeydi ve Kureyş sarsım sarsımdı. Asker, etrafta panik
hâsıl etmeyedursun, daha haber ulaşır ulaşmaz Ebû Süfyan kurtuluşu kaçmakta
buldu. İslâm ordusu zâhiren hezimet gibi görünen bir durumdan sonra, âdeta
zafer nârâlarıyla Hamrâü’l-Esed’e kadar gitti.. Orada bir gün kaldı.. dinlendi
ve maddî-mânevî yaraları sarılmış olarak geriye döndü.

Bu son yürüyüşte, hiç kimsenin burnu dahi kanamamıştı. Hâlbuki Ebû
Süfyan, sözde bir zafer elde etmiş gibiydi ama, Allah Resûlü’nün, ordusuyla
gelmekte olduğunu duyunca paniğe kapılıp geriye dönmüş ve kimsede ümit
bırakmamıştı.64

Şimdi soruyorum: Uhud’da kim galip, kim mağlup?. Kaçan Kureyşliler mi,
kovalayan İslâm ordusu mu..?



İşte, böyle kritik bir anda, mutlak bir mağlubiyeti eşi görülmemiş bir
galibiyete çeviren ikinci bir erkân-ı harp göstermek herhâlde mümkün değildir.
Ve bu galibiyette, Allah Resûlü’nün inayet buudlu muhteşem fetanetinin mührü
ve damgası vardır.

Değerli okur! Belli bir çizgide Bedir ve Uhud’u Allah Resûlü’nün stratejisi
adına değerlendirmeye çalıştım. Bir avam insanın, avamca ifadeleriyle, bir
erkân-ı harbe düşen vazifeyi anlatma mecburiyetinde kaldığımdan dolayı kulak
tırmalayacak, muhakemelerinize takılacak ve ruhen sizi rencide edebilecek
ifadeler kullanmış olabilirim. Allah (celle celâluhu) beni affetsin, siz de
bağışlayın.

a. Devamlı Değişen Strateji
Şimdi de Allah Resûlü’nün Bedir’deki durumunu ve Uhud’daki başı zafer,

sonu zafer, ortadaki sarsıntı ve bu sarsıntılara götüren hususları gayet kısa ve
ana başlıklar hâlinde arz etmeye çalışacağım:

Allah Resûlü Bedir’de başka bir strateji, Uhud’da başka bir strateji,
Hendek’te başka bir strateji, diğer bulundukları seferlerde de başka başka
stratejiler uygulayarak daima düşmanlarını yanıltmış, şaşırtmış ve cephesi
hesabına zayiat vermeden (Bütün Saadet Asrında, kendi cephesinde 100 küsur
insan şehit ve kurban verildiğini düşünün!) o mübarek devreyi, bahtiyarlık ve
mutlulukla kapamış eşi-emsali olmayan bir liderdir. Düşünün ki, hasım koca
bir dünyaya karşı, amcasından sarı ırka, ondan siyah ırka kadar ilan-ı harp
ettiği hâlde O, bu kadarcık az zayiatla çok önemli işler başarmış ve çağlara
imzasını atmıştır.

Evet, Uhud’da ayrı bir strateji, Bedir’de ayrı bir strateji uyguladılar. Uhud
da, hususî fedailer seçip önemli sorumluluklar yüklediler.. bir yere okçular
yerleştirip düşman taarruzunu önlediler. Ve bizzat, safların arasına girip, safları
kendi elleri ile tanzim buyurdular. Teşvikte bulundular.. müsabaka hissini
coşturdular. Yani bazı sahabeyi gıptaya sevk edebilecek davranışlara çektiler.
Meselâ, Ebû Dücâne’ye (radıyallâhu anh), bir kılıç verip şahlandırdılar. Hatta
latifdir, Ebû Dücâne’nin (radıyallâhu anh) çalımlı çalımlı yürüyüşünü görünce
buyurdular ki: “Senin bu yürüyüşünden Allah hoşlanmaz.. hoşlanmaz ama,
burada düşmana karşı böyle yürünür!”65 Hatta, bu düşünceden hareketle bazı
fukahâ harpte palabıyık bırakmayı, cephede düşmana karşı mehîb görünme
bakımından tasvip etmişler.. ve “İnsan cephede, ne kadar çalımlı ve ölümü



istihkar ediyor havası içinde görünürse o kadar makbuldür.” demişlerdir.
Allah Resûlü, Bedir’de kullanmadığı bu taktiği Uhud’da kullanmış ve

sahabeyi yarışa sevk etmiştir. Elinde gösterdiği kılıca herkes talip olmuş; ama
O, bu kılıcı Ebû Dücâne’ye (radıyallâhu anh) vermiştir. Kılıç ona verilince
diğer bütün fedailer, birer Ebû Dücâne (radıyallâhu anh) kesilmiş ve onun gibi
yiğitlikler göstermişlerdir.

Bedir’de kullanılmayıp da Uhud’da kullanılan bir taktik de, Uhud’da
kadınların da bulunmuş olmasıdır. Nesibe’nin (radıyallâhu anhâ) nasıl
kahramanca savaştığına az da olsa yukarıda temas etmiştik.

Hz. Fatıma Validemiz (radıyallâhu anhâ), bizzat savaşa iştirak etmiş miydi,
bilemiyoruz. Ne var ki, savaşın sonunda, Babasının yüzündeki kanı elleriyle
sildiği ve kanı durdurmak için hasır yakıp yaralanan yere bastırdığını muteber
kitaplar kaydediyor.66 Demek ki yaralılara yardım, onların kuvve-i
mâneviyelerini takviye ve askerleri teşvik gibi maslahatlar gözetilerek, Allah
Resûlü Uhud’a kadınları da götürmüştü.

b. Uhud’daki Muvakkat Mağlubiyetin Sebepleri
Uhud’da, iki zafer tablosu arasında bazı çatlaklıklar olduğu kabul

edilmelidir. Buna sebep olarak da şu hususları zikredebiliriz:
Birincisi: Allah Resûlü, daha işin başında dışarıya çıkmayıp, müdafaa harbi

yapmak niyetine ve olumlu bir strateji uygulama teklifine karşılık, sahabenin
heyecanı, onların emre itaatteki bu inceliği kavramalarına mâni olmasıydı ki;
böyle bir hususta onlara düşen mutlak itaatti. Harp esnasında okçular için de
aynı değerlendirmeyi yapmak mümkündür. Bu muhalefet, geçici de olsa böyle
bir mağlubiyete vesile sayılabilir.

İkincisi: Dünyaya karşı meyil ve muhabbetleri olmayan.. ve bunu hicret
esnasında her şeylerini bırakıp Medine’ye göç etmeleriyle ispat eden bu
insanlar, kendi fıtrat ve ruh dünyalarıyla bir zıtlaşma ve çatışmaya girmişlerdi.
Ahirete en yakın oldukları o hengâmede, ganimet ve dünya malıyla meşgul
olmaları, mukarrabîne göre gaflet sayıldığından, Cenâb-ı Hak da O “akrabu’l-
mukarrabîn”in cismanî taraflarını darbelemekle bir nevi cezalandırdı. Ne var ki
bu, sahabe seviyesini yakalamış insanlara has bir cezaydı. Evet, bizim gibiler
için bazen sevap sayılabilecek durumlar, onlar için günah sayılabilir ve bundan
dolayı da muaheze görebilirler. “Hasenât-ı ebrar, seyyiât-ı mukarrabîndir.”

Üçüncüsü: Karşı cephede Halid gibi bir askerî dehanın mevcudiyeti de



sarsıntı sebeplerinin mühimlerinden sayılabilir. İleride büyük hizmetler
yapacak olan Halid’in yenilmezlik unvanını Cenâb-ı Hak, Uhud’da da korumuş
ve muhafaza etmiştir ki, bu da onun hasenât-ı âcilesine bir mükâfat-ı âcile
demektir. Çünkü Halid, ileride bu unvanın verdiği cesaret ve sapasağlam
moraliyle, hem Bizans’ın hem de Sasaniler’in başına bir balyoz gibi inecekti.
Eğer Halid iştirak ettiği bu ilk savaşta mağlup olsaydı, ihtimal o yüksek
moralle, İslâm’a altın sayfalar yazdıramazdı.

Dördüncüsü: Bedir’e iştirak edemeyenlerin yana yakıla yaptıkları dualar
vardı. Bunlar, hep şehit olmak için Cenâb-ı Hakk’a dua dua yalvarıyorlardı.. ve
işte bu dualar, Allah (celle celâluhu) tarafından kabul edilmişti ki, Allah pek
çoğunu o köprüden geçirmişti. Uhud’da geçirilen sarsıntı esnasında Enes b.
Nadr, gözlerini semaya dikmiş ve panik içinde bulunanları göstererek:
“Allahım, bunların yaptıklarından özür diliyorum!” demiş.. sonra da en gür
sesiyle: “Allah Resûlü’nün öldüğü yerde siz niye yaşıyorsunuz!” sitemleriyle
kendini düşman saflarına çalıp vefat ettiğini zannettiği Efendimiz’e kestirmeden
kavuşma yollarını araştırıyordu.67

Evet, şehit namzetlerinin yaptıkları duaların hemen hepsi kabul olmuştu.
Zaten, insan, onu istemiş de ne zaman mahrum kalmıştır ki! İşte aradan onca
asır geçtikten sonra Murad Hüdavendigâr Hazretleri’nin duası: “Allahım,
ümmet-i Muhammed’i aziz, beni de şehit eyle!” Sırpsındığı, hem onun duasının
hem de şehadetinin şahidi. Müslümanlar zafer kazanır, aziz olurlar. Biraz sonra
ölüler arasında dolaşırken “Miloş”un hançeriyle o büyük insan da duasının
ikinci şıkkına mazhariyetle şehit olur ve Rabbine kavuşur. Cân-u gönülden
yapılan bu duaları Cenâb-ı Hak kabul buyurmaktadır. İşte sahabenin şehit
olmak için yaptıkları bunca dua, Uhud’un ortasında kabul olmuş ve bunca
insanın şehadeti de zâhiren mağlubiyet gibi görünmüştür.

Beşincisi: Uhud’da savaşanlar, bir büyük zatın dediği gibi, ekseriyetle
“hâl”in sahabileri ile istikbalin sahabileriydi. Yani, Uhud’da, bizzat sahabe
olanlarla, ileride sahabe olacak olan Amr b. Âslar, İkrimeler, Halid b.
Velidler, İbn Hişâmlar savaşıyorlardı. İşte istikbalde İslâm fütuhatının mühim
bir rüknü olmaya namzet ve fıtraten mağlubiyete tahammülleri mümkün
olmayan bu insanlar, onurları rencide olmadan İslâm’a girsinler diye, Uhud’da
geçici bir mağlubiyet yaşanmıştır.68

Altıncısı: Uhud’da meydana gelen o sarsıntıda, aynı zamanda bir tevhid



dersi vardır. Bedir’deki muvaffakiyet, bazılarında belki sebep buudunu
havalandırmış olabilir.. gerçi düşmana karşı aziz ve onurlu olma masum bir
duygudur ama, yukarıda da ısrarla arz ettiğimiz gibi, böyle bir duygunun -anlık
dahi olsa- onların içinden geçmesi, onların ölçüsünde bir kurbiyeti paylaşanlar
için bir seyyie ve bir günah sayılabilir.

Galibiyet ve mağlubiyet, tamamen Allah’ın (celle celâluhu) hükmü
altındadır. Bedir’de galip eden O’dur. Eğer O’nun kaza ve hükmü
düşünülmeden, fertler kendilerine bir galibiyet isnad ederlerse, bu gizli bir şirk
olabilir. Onlar, şirkin en hafifinden de fersah fersah uzaktırlar. Düşünce
planında ve fikir bazında bunu herkes böyle kabul etmekle beraber, müşahhas
bir misalle, Cenâb-ı Hak, sahabenin bu hususta hakka’l-yakîn ölçüsünde bir
imana ermesini murad etmiş ve Uhud’un ortasında, mutlak bir zaferden sonra
Müslümanları geçici de olsa mağlup duruma düşürmüştür. Sonra da hiç
beklemedikleri bir anda onlara zafer bahşetmiş ve yine kendi meşîet ve
hâkimiyetini hatırlatmıştır.

ْنَم ُّزِعُتَو  ُءاََۤشت  ْنَّمِم  َكْلُمْلا  ُعِز  ـ َْنتَو ُءاََۤشت  ْنَم  َكْلُمْلا  ِيتْؤُت  ِكْلُمْلا  َِكلاَم  ّللا  َّمُھٰ ِلُق 

ٌريِدَق ٍءْيَش  ِّلُك  َىلَع  َكَِّنإ  ُرْیَخْلا  َكَِدِیب  ُءاََۤشت  ْنَم  ُّلِذُتَو  ُءاََۤشت 

“De ki, ey Allahım, mülk sahibi Sensin. İstediğine verir, istediğinden
alırsın. İstediğini azîz ve istediğini zelîl edersin! Hayır, bütünüyle Senin
elindedir. Sen her şeye kadirsin .”69 mealindeki âyet Uhud’da bütünüyle
tezahür etmiş ve Müslümanlar bu ilâhî icraatı gözleriyle bizzat görüp, bizzat
yaşamışlardı. Belki zâhiren küçük zararları olmuştu ama, iman adına kazanılan
bu nur-u tevhid ve onun içinde hissedilen sırr-ı ehadiyet o zararları hiçe
indirmiştir.

Elbette, kılıcın da, tabyelenmenin de bir hakkı vardır.. ve bunlar
muvaffakiyete götürücü sebeplerdir. Fakat esas olan ancak ve ancak Cenâb-ı
Hakk’ın irade ve meşîetidir. Çünkü her şeye kadir olan sadece O’dur.

Evet, sanki Cenâb-ı Hak, Uhud’daki geçici bozgunun diliyle mü’minlere
şöyle demekteydi: Allah’ın (celle celâluhu) gücünü hesaba katmadan hiçbir
yere varamazsınız. İşte görüyorsunuz ki, mutlak bir zaferden sonra, insanlar,
mağlup da olabiliyor. Öyle ise Allah (celle celâluhu) dilemedikçe zafer elde
edilemeyeceği gibi, mağlubiyetten kurtulmak da mümkün değildir.

Esasen her mü’minin, pratikten böyle bir tevhid dersi almaya ne kadar da
çok ihtiyacı var. Belki de sahabe, bize verilmek istenen bu büyük dersin



temsilcileri oldular.!
Ayrıca, Allah Resûlü’ne muhalefete verilen bu geçici ceza ile mü’minler tam

bir teyakkuza geçmiş ve bundan böyle, Efendimiz’e karşı fikir beyan ederlerken
dahi kılı kırk yaran bir inceliğe ulaşmışlardı. Onların elde ettiği bu edep de,
elbette az bir kazanç değildi…

O gün ve daha sonra, günler Allah’ın (celle celâluhu) kudret elinde evrilip
çevrilmektedir.70 Ancak netice, hemen her zaman inananlar lehinde olagelmiştir
ve olagelecektir. Onun içindir ki Kur’ân-ı Kerim: َني ِقَّتُمِْلل َُةِبقاَعْلا  Güzel“ َو
netice müttakilerindir.”71 diyerek bu türlü durumlarda bizi hâlin kaoslarından
kurtararak geleceğin ferahfeza iklimlerinde dolaştırmaktadır. Nitekim Uhud’da
bu durum aynen yaşanmış ve netice, yine mü’minlerin zafer ve galebesiyle
noktalanmıştır.

Evet, çeşitli hikmetlere mebnî, küçük bir arıza söz konusu olsa bile, Uhud
kat’iyen bir yenilgi değildir. Hayır.! Uhud, çok yönlü, gizli bir zaferdir.

c. Mağlubiyet Psikolojisinin Giderilmesi
Uhud’dan dönen Allah Resûlü, ordusuna yaptırdığı bu son manevra ile de

onları eski moral gücüne kavuşturmuş olduğu hâlde Medine’ye avdet etmişti.
Artık Müslümanlar eskisinden daha tecrübeli ve Allah Resûlü’nün sözlerindeki
inceliği anlamakta daha titizdiler. Ancak harp esnasındaki geçici mağlubiyet,
civarda hemen duyulmuş hatta bazı Arap ve Yahudi kabilelerin iştahlarını bile
kabartmıştı. Uhud’da rencide olan onurun derhal giderilmesi; ve Müslümaların
esas güç ve kuvvetlerinin hissettirilmesi, kaçınılmaz bir zaruretti ve bu işin,
gecikmeye de tahammülü yoktu.

Hicrî 4. sene, Allah Resûlü, Mekke müşrikleriyle işbirliği yapan
Nadîroğulları üzerine yürüdü. Bu Yahudi kabilesi, Allah Resûlü’ne karşı çok
küstahlaşmış ve iki defa da onu öldürme teşebbüsünde bulunmuşlardı.
Münafıkların ve Mekke müşriklerinin yardım talebine kanan ve Allah
Resûlü’ne harp ilan eden Nadîroğulları, muhkem surların arkasına gizlenmekle
her şeyi halledeceklerini zannediyorlardı...

Hâlbuki 15 günlük bir muhasaradan sonra derhal teslim oldular. Teslim oldu
ve taşınabilir mallarını yanlarında götürmek şartıyla, yurt ve yuvalarını terk
edip başka yerlere göç etmeye razı oldular. Ölümden kurtuldukları için bayram
yapıyorlardı. Giderken yaptıkları şenlik, Medine’de misli görülmemiş bir
şenlikti. Bu nasıl bir zillet idi ki, yuvalarından ayrılırken üzülme yerine gülüp



oynuyorlardı.72

4. Bedr-i Suğrâ
Ebû Süfyan, Uhud’dan ayrılırken: “Bir sene sonra Bedir’de buluşalım!”

deyip meydan okumuş ve Allah Resûlü de, onun bu teklifini kabul etmişti...73

Ve ertesi sene tam vaktinde ordusuyla Bedr’e geldi. Fakat müşriklerden hiçbir
ses yoktu. Efendimiz, orada bir iki gün bekledi ve ardından Medine’ye döndü
ki; buna İslâm tarihinde “Bedr-i Suğrâ” denir. Daha önceki Bedr’e benzer
küçük bir zafer kazanılmış ve müşriklerin kalbine korku salınmıştı. Nuaym b.
Mesud, Allah Resûlü’ne gelip, Kureyş’in büyük bir ordu toparlayıp Bedr’e
doğru gelmekte olduğunu söyleyerek Müslümanları korkutmak istemişti.
Hâlbuki onun verdiği bu haber, sadece mü’minlerin imanını artırmıştı. Kur’ân-ı
Kerim bu hâdiseden bahsederken şöyle der:

اوُلاَقَو ًاناَمِيإ  ْمُھَداَزَف  ْمُھْوَشْخاَف  ْمَُكل  اوُعَمَج  ْدَق  َساَّنلا  َِّنإ  ُساَّنلا  ُمَُھل  َلاَق  َنيِذَّلا 

ُلِیكَوْلا َمْعِنَو  ّللا  ُهٰ اَنُبْسَح 

“İnsanlar onlara: ‘Düşmanınız olan kimseler size karşı bir ordu
topladılar, onlardan korkun!’ dediler. Bu onların imanını artırdı da: ‘Allah
bize yeter. O, ne güzel vekildir!’ dediler.”74

Bu ikinci Bedir’den de gayet itminan içinde dönmüşlerdi ve çölde tekrar
emniyet esintileri duyuluyordu. Artık, bir kere daha iyiden iyiye bütün
kabilelerde, Allah Resûlü’nün emniyet atmosferi duyulmaya başlamıştı.

5. Zâtu’r-Rikâ’ ve Müreysî
Hicretin 4. senesinde de bu tür manevralar devam etti. Bu arada, Enmâr ve

Sa’lebe kabileleri Medine’ye taarruza karar vermişlerdi ki, hâdiseden haberdar
olan Allah Resûlü, yanına aldığı 400 kişiyle Zâtü’r-Rikâ’ denilen yere geldi.
Ancak Enmâr ve Sa’lebe kabileleri, Müslümanların geldiğini duyunca kaçıp
inlerine sığınmışlardı.. dolayısıyla da harp olmamıştı.75 Ancak bu da
Müslümanlar adına zafer hanesine işlenen gazalardan biriydi.

Hemen bu hâdiseden sonra Müreysî veya Mustalikoğulları Gazası vukû
buldu. Müreysî, Medine’ye 9 konak mesafede bir yerin adıdır. Burada oturan
müşrikler, Mekke müşriklerinin iğfaline kapılarak, Medine’ye hücum etmeye
karar vermişlerdi. Allah Resûlü, Büreyde b. Husayb ile haberin doğruluk
derecesini tetkik etti. Gelen haber, Büreyde tarafından da tasdik edildi.



Bunun üzerine Efendimiz, bunların üzerine bir sefer düzenledi. Müşrikler,
Müslümanların gelişinden haberdar olunca kaçtılar. Sadece bir kısmı
toparlanarak Allah Resûlü’nün karşısına çıktı ve yapılan savaşta Müslümanlar
tarafından mağlup edildiler. Bu karşılaşmada, bir kişi dışında Müslümanlardan
kimseye bir şey olmamış, karşı taraftan ise 10 kişi ölmüştü. Medine’ye
dönülürken de 600 esir, 2000 deve ve 5000 küçükbaş hayvanla dönülüyordu.
Böylece Allah Resûlü, zaferler zincirine birini daha eklemişti.76

Bu gazadan dönüşte, bazı münafıklar, hem ganimetten istifade etmek, hem de
Müslümanların arasına nifak sokmak için Müslümanların içine sızdılar. Hatta
bir kuyudan devesini önce sulamak hakkı kendisine ait olduğunu iddia eden,
ensar ve muhacirînden iki kişi arasında çıkan küçük bir kavgadan istifade etme
yolunu bile denemek istediler. Ve yine bu münafıklar, iffeti âyet ile sabit ve
huriler kadar afîfe Âişe Anamız’a (radıyallâhu anhâ) malum iftirayı, bu gazadan
dönerken attılar.77 Ve yine bu gazadan dönerken Abdullah b. Übey b. Selûl -ki
münafıkların reisidir- “Medine’ye döndüğümüzde azîzler zelîlleri oradan
çıkaracak!” demiş, kendisini azîz, Efendimiz’i ve Müslümanları ise -hâşâ- zelîl
olarak vasıflandırmıştı.78 Ancak bu münafığın oğlu büyük sahabi Abdullah
(radıyallâhu anh), tam Medine’ye girileceği zaman, “Muhammed (sallallâhu
aleyhi ve sellem) azîz ben ise zelîlim, demedikçe seni Medine’ye sokmam!”
demiş, babasına, Efendimiz’in, izzetini ikrar ettireceği âna kadar onu
Medine’ye sokmamıştı.79

6. Seferlerde Gece Faktörü
Allah Resûlü, bütün seferlerine gece çıkıyordu. Gecede ayrı bir sır vardı.

Zaten Kur’ân-ı Kerim de, dolaylı yollarla O’na hep gece yolculuğunu tavsiye
etmiyor mu? Hz. Musa (aleyhisselâm) inananları, geceleyin alıp götürmüştü.
Cenâb-ı Hak, O’na: َنوُعَبَّتُم  ْ مُكَِّنإ ًالَْیل  يِدَاب  ِ ِعب ِرْسَأَف   “Kullarımı geceleyin yola
çıkar; şüphesiz takip olunacaksınız.”80 buyurmuştu. Hz. Lut’a (aleyhisselâm)
da aynı emir verilmiş ve: ِلْي َّ للا َنِم  ٍعْطِِقب  َكـِلْھ  َ ِأب ِرْسَأَف   “Geceleyin bir ara,
ailenle beraber yola çık!” denmişti.81

Nebiler Sultanı, Cibril’i çok geride bırakan o semavî seyahatini de gece
yapmış ve miraca gece çıkmıştı. İşte, bu gök yolculuğunu anlatan âyet:

يِذَّلا ىَصْقَْألا  ِدِجْسَمْلا  َىِلإ  ِماَرَحْلا  ِدِجْسَمْلا  َنِم  ًالَْیل  ِهِدْبَعِب  ىَرْسَأ  يِۤذَّلا  َناَحْبُس 

ُریَِصبْلا ُعیِمَّسلا  َوُھ  ُهَِّنإ  اَِنتَايٰا  ْنِم  َُهيِرُِنل  َُهلْوَح  اَنْكَرَاب 



“Kulu Muhammed’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir gece Mescid-i
Haram’dan, kendisine bir kısım âyetlerimizi göstermek için, çevresini
mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir!
Muhakkak O, Semî’dir, Basîr’dir.”82

Hemen her peygamberin bir gece yolculuğu vardır. Zira menziller, geceleri
katedilir. Rabb’e vâsıl olma geceleri olur. Cenâb-ı Hak birçok âyetinde gece
üzerine yemin eder. Karanlığın bağrında yapılan aydınlık işler, geceleri
gündüzlerden daha nurlu kılmıştır.

Hz. Hakkı:
“Ey dîde nedir uyku, gel uyan gecelerde
Kevkeblerin et seyrini seyrân gecelerde!” der.

Mesafe alan, gece alır, alnı geceleri, seccade ile tanışan ve seccadesi
gözyaşıyla ıslanan tali’li, geceleri âdeta mesafelerle yarışır. Evinin duvarları
onun âhına âşina olan, geceleri merdiven merdiven yükselir ve mesafeler üstü
âlemlere ulaşır. Alanlar, mesafeyi gece aldılar; gece yatanlar ise hep yolda
kaldılar. Berzah azabından kurtulmayı düşünüyorsanız, gecelerinizi teheccütsüz
bırakmayınız. Bırakmayınız; zira Allah Resûlü hiç bırakmamıştı.

Doktor İkbal diyor ki: “Birkaç sene Londra’da, o sisli dünyada kaldım, bir
gece olsun teheccüdü terk ettiğimi hatırlamıyorum.”

Evet, Kur’ân’ın ifadesiyle, hiçbir sesin olmadığı, söylediğiniz her sözün,
vicdanınızda mâkes bulduğu gecelerin sessizliğini değerlendiren mesafe alır.
Allah Resûlü, maddî-mânevî mesafeleri, geceleri yumak gibi sarıyor ve mesafe
üstüne mesafe alıyordu. Evet O, seferlerini geceleri yapıyor, gündüzleri de
dinleniyordu. Böylece birdenbire O’nu karşısında gören herkes şaşırıyor ve ne
yapacağını bilemiyordu. َنيِرَذْنُمْلا ُحَابَص  َءاَۤـسَف  ْمِھِتَحاَِـسب  َل  ََزن اَِذإَف   âyeti83 bu
ürperten görünüşten bir kesidi resmediyor.

Evet onlar, bir cemaatin sahasına, alanına, meydanına kondu mu, yani o
ordusunu getirip bir yere kurdu mu, artık onların işleri bitikti. Onlar için çirkin
ve üzücü bir sabah vardı. Ayrıca Allah Resûlü, hücumlarını da hep fecir vakti
yapıyordu.84 Fecir vakti, namazlarıyla, ezanlarıyla, o yer ahalisinin düşüncesini
ortaya çıkarıyordu ve fecir vakti, bâd-ı tecellînin estiği zamanlardı. Yine Hz.
Hakkı der:

“Seherlerde eser bâd-ı tecellî
Uyan ey gözlerim vakt-i seherde!”



Bâd-ı tecellînin estiği, mü’minin metafizik gerilime geçtiği ve sabah
namazına kalkmaya alışan bir mü’min için seher vakti çok önemlidir. Bu
itibarla o, hep fecri kollardı. Düşman esneye esneye, yatağından kalktığı
dakikalarda, birdenbire mü’mini, bütün gerilimiyle karşısında bulurdu.
Resûlullah’ın yolu büyük ölçüde buydu. Hayber surlarının dibinde:

َُربْي ْتَبِرَخ خَ َُربْـكَأ  ّلل  ُهٰ Allahu Ekber, Hayber harab oldu.”85 dediği zaman“ اَ
Hayber Kalesi sarsılıyordu, ama kimsenin, bu ordunun oraya kadar geldiğinden
haberi yoktu. Tabiî O, bütün bu seferlerini yıldırım hareketiyle yapıyordu. O,
fevkalâde seri ve askerî tabirle, “muttasıl” yürüyordu. Öyle bir yürüyordu ki
hecîn deveyle dahi O’na yetişmek mümkün değildi.

Mustalikoğulları Seferi, bu seri seferlerden biriydi. Seferden dönüşte nifak
çıkmıştı ki, bu nifağın yayılmasına meydan vermemenin yolunu, fetanet-i a’zam,
muttasıl yürüyüşte buldu ve seri yürüyüş emri verdi. Hiç durmadan, öyle
yüründü ki, münafıklar durup fitneyi büyütme fırsatı bulamadılar.86 Übey İbn
Selûl, içinden kurup duruyordu ama, içinde kurup durduğu şeyleri, oturup
olgunlaştırma fırsatını bulamıyordu. Âdeta herkes koşa koşa yürüyordu. Gidiş
de öyle oldu, geliş de.. ve öyle bir yoruldular ki dinlenme izni verilince de
yatıp kaldılar. O gün güneş doğuncaya kadar uyumuşlardı. Ve belki de ilk defa
sabah namazını kuşluk vaktinde kılıyorlardı.87

Hicretin 5. senesine kadar hep böyle gelindi.. Allah Resûlü karşısında teker
teker tutunamayacaklarını anlayan kavim ve kabileler, bir araya gelip yek vücut
olmaya karar verdiler. Bu defa bütün güçleri bir merkezde toplayacak ve
Medine’ye öyle hücum edeceklerdi.

7. Hendek
Daha önce sürgün edilen Nadîroğulları, Hayber’e yerleşmiş ve Hayberlileri

sürekli Allah Resûlü’ne karşı kışkırtıyorlardı. İleri gelenlerinden bazılarını
Kureyş’e, bazılarını da Gatafan kabilesine gönderdiler. Her iki taraf da, zaten
Müslümanları yok etme planına, teklif kimden gelirse gelsin teşne ve hazır
bulunuyorlardı. Bunlara Esed ve Selimoğulları da iştirak edince, manzara
aynen Çanakkale’yi andırıyor ve Âkif’in: “Kimi Hindû, kimi yamyam kimi
bilmem ne belâ!” mısraını hatırlatıyordu. Bütün yahudi ve müşrik kabileler,
âdeta Allah Resûlü ve ashabını imha etmede ittifak içindeydiler.

Nihayet, karşı cephe, 24.000 askeriyle Medine’ye yürümeye karar verdiler.



Efendimiz, o müthiş haber alma sistemiyle, durumdan çoktan haberdar olmuştu.
Ashabını topladı, harp tekniği hakkında onlarla istişare etti. Herkesin değişik
teklifleri yanında, Selman-ı Farisî’nin teklifi ashabca hüsnü kabul gördü.
Düşmanın taarruz etmesi muhtemel yerlere hendekler kazılacak ve hendek
içinde müdafaa harbi yapılacaktı.

Bu taktik, o güne kadar hiç görülmemiş bir taktikti. Kureyş ve müttefikleri,
Uhud veya Bedir gibi bir muharebe bekliyorlardı. Oysaki bu defa onları, yine
hiç düşünmedikleri bir sürpriz ve farklı bir strateji bekliyordu. Efendimiz’in,
etrafa yerleştirdiği askerlerle yapılan bu işlemden, çevredekilerin haberdar
olması önlenmiş oldu. Zira askerler Medine ve civarında, kuş uçurtmuyordu.
Hendek kazımı, dikkatli bir gizlilik içinde yerine getirildi. Nitekim küffar
ordusu, Medine’ye gelip de karşılarında böyle bir hendek görünce şaşırıp
kalmışlardı.

Efendimiz yanına 3000 insan almış, kendisi de bizzat işin içinde olmak üzere
bu 3000 insanla hendek kazmaya başlamıştı. Kişi başına bir arşın hendek
kazılacaktı. Onları, onar onar gruplara ayırmış ve böylece yine meseleye bir
yarış havası vermişti. Derinlik, atıyla oraya düşen bir insanın, bir daha
çıkamayacağı şekilde ayarlanacaktı. Genişlik ise, en mahir süvarinin dahi
geçemeyeceği ölçüde planlanmıştı.88

Günümüzde bu hendek tamamen kapanmış durumda. İçinde bizzat Allah
Resûlü’nün de kazma sallayıp, manivela kullandığı bu hendeği aslî hüviyetle
görmeyi ne kadar arzu ederdik. Bugün hendeğin izleri olarak gösterilen yerler
ne derece doğrudur, bilemeyeceğim. Ancak, bir erkân-ı harp buraları inceler ve
gösterilen yere “Evet, burası olabilir.” derse, hendek diye gösterilen yerlerin
üzerinde durulmaya değer.

Evet, Allah Resulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) hendek kazımında bizzat
çalıştı.. ve O’nun bu davranışı, askerlere apayrı bir güç kaynağı oldu. Bazen
onları yarışa sevk ediyor, bazen de hem ensara hem de muhacirîne iltifatta
bulunuyordu.

Asker, açtı. Herkes karnına taş bağlamıştı. Allah Resûlü ise, onların önünde,
iki taşla bu açlığı aşmaya çalışıyordu.89 Aslında ne açlık ne de susuzluk onların
azim ve gayretine hiç mi hiç tesir edemiyordu. Coştukça coşuyorlar ve hep bir
ağızdan şunları mırıldanıyorlardı:

اًَدبَأ اَنیَِقب  اَم  ِداَھِجْلا  َىلَع  اًدَّمَحُم اوُعَيَاب  يِذَّلا  ُنَْحن 
“Bizler o kimseleriz ki, Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) biat



“Bizler o kimseleriz ki, Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) biat
ettik. Hayatta kaldığımız sürece cihad edeceğiz.”90 ve arkasından da:

ـاَ نْیَّلَص َالَو  اَنْقَّدََصت  َالَو  اَنْيَدَتْھا اَم  ّللا  ُهٰ َالَْول  ّللاَو  ِهٰ

اَن ـ ْیَقَال ِْنإ  َماَدْقَْألا  َّبثَو  ِتِ اَنَْیلَع ًةَنِیكَس  َْنلِزْنَأَف 
“Allahım, kasem olsun Sen olmasaydın, Biz asla hidayete eremezdik..

tasadduk edemez, namaz kılamazdık.
Sekîne indir üzerimize! Ve eğer düşmanla karşılaşırsak ayaklarımızı sabit

kıl.”91

Efendimiz de onların bu sözlerine bazen iştirak ediyor ve şöyle diyordu:

ْهَرِجاَھُمْلاَو ِراَصْنَِْألل  ْرِفْغاَف  ْهَرِخْٰالا ُشْیَع  َِّالإ  َشْیَع  ّلَلا َال  َّمُھٰ

“Allahım, ahiret hayatından başka hayat yoktur.
Sen ensar ve muhacirîne mağfiret eyle!”92

Resûl-i Ekrem, safları tanzim ederken “Sel” tepesini arkasına almış,
kadınları da sağlam sığınaklara göndermişti.93 Ben asker değilim ama,
anladığım kadarıyla, Efendimiz’in bu taktiği bizzat yerinde ve uzun uzun tetkik
edildiğinde en isabetli kararın, O’nun sırtını “Sel” tepesine vermede olduğu
görülecektir. Bütün bu kararları Allah Resulü çok âni ve hiç beklemeden
vermişti.. vermişti ve hepsi yerli yerindeydi.

Medine’yi müdafaa ile alâkalı bu tedbirler alınırken, Kureyzaoğulları’nın;
muhtemel saldırısı da göz önünde tutulmuştu. O cepheyi de, başlarında Seleme
b. Eslem, bir grup sahabe ile koruma altına almıştı.94 Evet, bütün ihtimaller
nazara alınıyor ve hiçbir hâdise tesadüfe bırakılmıyordu.

Hendeğin dar bir yeri vardı. Usta bir binici ve iyi bir at, buradan zor da olsa
atlayıp karşıya geçebilirdi. İlk bakışta, bu bir ihmal gibi görülebilirdi; hâlbuki
orada da yine Allah Resûlü’nün akıllara durgunluk veren fetanetine bir geçit
vardı. Zira en güçlü ve en kuvvetli olan müşrikler, bu dar yerden atlamayı
deneyecekler ve teker teker Müslümanların ortasına düşeceklerdi. Bu da bir
yoldu ama mevsimi geleceği âna kadar bunu kimse fark etmeyecekti...

Derken hâdiseler döndü dolaştı, sonunda gelip Resûlullah’ın dediğine ulaştı.
Evet, hâdiseler, aynen Allah Resûlü’nün düşündüğü şekilde cereyan etti.
Civarın en meşhur muharipleri, şanslarını denemeye başladılar ve bir bir telef
oldular.



Hendeği ilk geçen Amr b. Abdivüdd oldu. Çok yaşlı olmasına rağmen 100
muharibe denk kabul ediliyordu. Bir mübariz talep etti. Karşısına Hz. Ali
(radıyallâhu anh) çıktı. Amr, karşısında bir çocuk görünce onunla istihza etti.
Ona karşı at üzerinde savaşmayı gururuna yediremediği için de atından indi ve
bir kılıç darbesiyle atını yere serdi, sonra da Hz. Ali’nin karşısına dikildi.

İlk darbeyi Amr yaptı. Darbenin şiddetinden Hz. Ali’nin (radıyallâhu anh)
kalkanı parçalandı ve kılıcın ucu yüzünü hafif yaraladı. Hz. Ali mukabele etti.
Salladığı kılıç Amr’ın tam omuzuna isabet etmişti. Bu esnada Hz. Ali
(radıyallâhu anh) tekbir getirince, Müslümanlar da bir ağızdan tekbir
getirmişlerdi. Eğer Amr, kılıç darbesiyle ölmeseydi, zaten bu tekbir seslerinin
şiddetinden yine ölecekti. Amr’ın ölümü müşrikler arasında müthiş bir sarsıntı
meydana getirdi. Mü’minler ise o nispette sevinmiş ve moral kazanmışlardı.95

Amr’la beraber hendeği geçen Dırâr ve Hübeyre isimli muharipler onun
öldürüldüğünü görünce korkup kaçmışlardı. Son olarak da Nevfel b. Abdillâh,
hendeği atlayıp karşıya geçmeyi başarmıştı. Onu da Hz. Zübeyr (radıyallâhu
anh) karşıladı. Hz. Zübeyr’in darbesiyle hendeğe yuvarlandı. Ardından da
Müslümanlar, attıkları taşlarla işini bitirivermişlerdi. Nevfel: “Beni şerefli bir
ölümle öldürün!” diye yalvardı. Hz. Ali (radıyallâhu anh) indi ve kılıçla onun
da işini bitirdi.96

Muhasaranın en şiddetli günü de buydu. Bir ay kadar süren muhasara artık
eski şiddetini kaybetmeye yüz tutmuş; kimsede, onu devam ettirme arzu ve
isteği kalmamıştı. Zaten 24.000 insana bakmak da pek kolay değildi.

Kureyzaoğulları, müşriklerin hendeği geçemediğini, geçenlerin de bir bir
öldürüldüğünü görünce, kadınların bulunduğu sığınağa hücum etmeyi
kararlaştırdılar. Taarruzdan evvel de içlerinden birini casus olarak
gönderdiler. Hz. Safiyye (radıyallâhu anhâ) sığınağın etrafında dolaşan
yahudiye ansızın hücum etti ve onu orada yere serdi ve silahlarını alıp sığınağa
getirdi. Yahudiler, gönderdikleri adamın öldürüldüğünü anlayınca, orada bir
askerî birlik var zehâbına kapıldılar ve saldırı düşüncelerinden vazgeçtiler.97

İslâm düşmanları bu harbe, kendilerinden gayet emin olarak gelmişlerdi.
Hemen birkaç gün içinde Müslümanların işini bitirip döneceklerdi. Ancak,
tahminlerinde çok yanılmışlardı ve bunu anladıkları zaman da, artık bozgun
içinde geriye dönüyorlardı.

Bu muhasarada şartlar, hep kâfirlerin aleyhine işlemişti. Kış bastırmak



üzereydi. Mekke insanı, Medine’nin kışına dayanamazdı. Zaten kış için de
hiçbir hazırlıkları yoktu. Günlerden beri esip duran rüzgâr, rüzgâr olmaktan
çıkmış, çadırları söküp götürecek şiddette bir kasırga hâline gelmişti.
Müşriklerin daha fazla dayanmaları mümkün değildi. Nitekim öyle de oldu. Bir
müddet sonra Ebû Süfyan, istemeye istemeye ric’at emri verdi.98

a. Kur’ân’da Hendek Günü
Kur’ân-ı Kerim, Hendek savaşından tafsilatıyla bahseder. İsterseniz şimdi

de, onun satır aralarından muharebeyi takip edelim. Daha sonra da,
Efendimiz’in Hendek savaşında gösterdiği askerî dehaya bir işarette bulunalım:

Bu hâdise münasebetiyle Kur’ân:

اًحيِر ْمِھَْیلَع  اَنْلَسَْرأَف  ٌدوُنُج  ْمُكْتَءاَۤج  ِْذإ  ْمُكَْیلَع  ّللا  ِهٰ َةَمْعِن  اوُرُكْذا  اوُنَمٰا  َنيِذَّلا  اَھُّيَأ  َي  اۤ

اًریَِصب َنوُلَمَْعت  اَِمب  ّللا  ُهٰ َناَكَو  اَھْوََرت  َْمل  اًدوُنُجَو 

“Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın! Üzerinize
ordular gelmişti, Biz de onların üzerine kasırga ve göremediğiniz ordular
göndermiştik. Allah, yaptığınız her şeyi görüyordu.”

َرِجاَنَحْلا ُبوُلُقْلا  ِتََغَلبَو  ُراَصْبَْألا  ِتَغاَز  ِْذإَو  ْمُكْنِم  َلَفْسَأ  ْنِمَو  ْمُكِقْوَف  ْنِم  ْمُكُؤاَۤج  ِْذإ 

َانوُنُّظلا ّللِاب  ِهٰ َنوُّنَُظتَو 

“Onlar size yukarınızdan ve aşağınızdan gelmişlerdi. Gözler dönmüş,
yürekler de ağızlara gelmişti. Allah için çeşitli tahminlerde
bulunuyordunuz.”

اًديِدَش ًالاَزْلِز  اوُلِزْلُزَو  َنوُنِمْؤُمْلا  َيِلُتْبا  َِكلاَنُھ 

“İşte orada inananlar denenmiş ve çok şiddetli sarsıntıya
uğratılmışlardı.”

اًروُرُغ َِّالإ  ُهُلوُسَرَو  ّللا  ُهٰ َانَدَعَو  اَم  ٌضَرَم  مِِھبوُلُق  ِيف  َنيِذَّلاَو  َنوُِقفاَنُمْلا  ُلوَُقي  ِْذإَو 

“İkiyüzlüler ve kalblerinde hastalık olanlar: ‘Allah (celle celâluhu) ve
peygamberi bize sadece kuru vaadlerde bulundular.’ diyorlardı.”

ُمُھْنِم ٌقيِرَف  ُنِذْأَتَْسيَو  اوُعِجْراَف  ْمَُكل  َماَقُم  َبِرَْثي َال  َلَْھأ  َي  اۤ ْمُھْنِم  َط  ٌةَِفئاۤ َْتلاَق  ِْذإَو 

اًراَِرف َِّالإ  َنوُديِرُي  ِْنإ  ٍةَرْوَعِب  َيِھ  اَمَو  ٌةَرْوَع  اََنتوُیُب  َِّنإ  َنوُلوَُقي  َّيِبَّنلا 
“İçlerinden birtakımı da: ‘Ey Medineliler! Tutunacak dalınız yok, geri

dönün!’ demişti. Bir diğerleri de, peygamberden: ‘Evlerimiz düşmana



açıktır.’ diyerek izin istemişlerdi. Oysa evleri açık değildi, kaçmak
istiyorlardı.”

اًریَِسي َِّالإ  اَِھب  اوُثََّبَلت  اَمَو  اَھَْوتَٰال  َةَنْتِفْلا  اوُِلئُس  َّمُث  اَھِرَاطَْقأ  ْنِم  ْمِھَْیلَع  َْتلِخُد  َْولَو 

“Eğer Medine’nin etrafından üzerlerine varılmış olsa, sonra da
kendilerinden fitne çıkarmaları istense, hemen buna teşebbüs eder ve derhal
yapmaktan geri kalmazlardı.”

ًالُؤْسَم ّللا  ِهٰ ُدْھَع  َناَكَو  َرَابْدَْألا  َنوُّلَوُي  ُلْبَق َال  ْنِم  ّللا  َهٰ اوُدَھاَع  اوُناَك  ْدََقلَو 

“Andolsun ki, daha önce sırt çevirip kaçmayacaklarına dair Allah’a söz
vermişlerdi. Allah’a verilen ahd, sorulacaktır.”99

Mü’minlerin moral ve iman gücü de aynı sûrede şu şekilde anlatılır:

ُهُلوُسَرَو ّللا  ُهٰ َقَدَصَو  ُهُلوُسَرَو  ّللا  ُهٰ َانَدَعَو  اَم  اَذٰھ  اوُلاَق  َباَزْحَْألا  َنوُنِمْؤُمْلا  َىأَر  اََّملَو 

اًمِیلَْستَو ًاناَمِيإ  َِّالإ  ْمُھَداَز  اَمَو 

“Mü’minler, düşman birliklerini gördükleri zaman: ‘İşte bu, Allah ve
Peygamberi’nin bize vaad ettiğidir. Allah ve peygamberi doğru söylemiştir.’
dediler. Bu, onların ancak iman ve teslimiyetlerini artırdı.”100

Prensip olarak, siyere ait tafsilata girmeyeceğim. Zaten, bu türlü mevzulara
temasımız, dolayısıyla oluyor. Bizim esas hedefimiz, naklettiğimiz hususlarda,
Efendimiz’in risalet yönünü görüp gösterebilmektedir. O, öyle bir fetanete
sahiptir ki, bu fetanetinin çeşitli buudları vardır. Ve bu buudlardan birisi de
O’nun erkân-ı harpleri aşan bir erkân-ı harp olma buududur. Nasıl ki Bedir ve
Uhud muharebelerinde Allah Resûlü’nün eşsiz bir erkân-ı harp olduğunu -tabiî
bizim sınırlı malumatımız çerçevesinde ve işin ehli olmadığımızı da itiraf
ederek- isbata çalıştık. Hendek harbinde de aynı ölçüde birkaç söz söylemeye
gayret edeceğiz.

Evet O, eşsiz bir kumandandır.. Ve Hendek savaşı da, bizim bu hükmümüzü
tasdik edip doğrulamaktadır.

Hendek savaşı en zor şartlar altında kazanılmış muhteşem bir zaferdir. Bu
zaferi hazırlayan şartlar, bizzat Cenâb-ı Hakk’ın, Allah Resûlü’ne talim ettiği
çerçevede gelişmiş.. ve o müthiş fetanet, Cenâb-ı Hakk’ın kendisine vahiy ve
ilham yoluyla talim buyurduğu bu şartları anlamış, anladıklarını, tatbike
koymuş.. ve işte bu zafer de böyle gerçekleşmişti.

Evet, beşerî sınırlar içinde o kadar çetin ve aleyhte şartlar altında, böyle bir



muvaffakiyete ermek çok zordu. Hatta imkânsızdı. Şimdi biz, teker teker,
Efendimiz’in bu muharebede kullandığı taktikleri görmeye çalışalım ki, bir kere
daha Hendek bize “Muhammedün Resûlullah” dedirtsin…

b. Hendek’in Perde Arkası
1. Düşman ordusu 24.000, Müslümanlar ise 3.000 kadardı. Yani düşman,

Müslümanların tam sekiz misliydi.. ve her Müslüman, 8 kişiyle yaka-paça
olacaktı.. Böyle bir muharebenin, meydan savaşı değil de bir müdafaa harbi
olarak tatbike konulması evvelâ müthiş bir fetanet ifadesiydi.

Yukarıda da söylediğimiz gibi, Allah Resûlü, düşmanlarının karşısına çıkmış
ve tatbik ettiği bir taktiği bir daha kullanmamıştı. İşte Hendek’te gördüğümüz
de budur.

2. O gün için hendek, düşmanı durdurmada, önemli bir faktördü. Zira ne
Kureyş ne de müttefikleri böyle bir tablo ile karşılaşmayı hayallerinden bile
geçirmemişlerdi. Karşılaştıkları bu sürpriz, bir kere daha onları şaşkına
çevirmişti.

3. Hendeğin küçük bir yerinin, mahir süvarilerin geçebileceği kadar dar
bırakılması da apayrı bir deha örneğidir. Böylece, en güçlü ve kuvvetliler,
teker teker ele geçirilip öldürülecek ve bu durum, düşman cephede büyük bir
inkisar kaynağı, mü’minlerde ise, ümit ve inşirah vesilesi olacaktı.

4. Hendek kazımında Allah Resûlü bizzat çalışmış ve mü’minlerin arasında
bulunmuştu. Bu da sahabe için ayrı bir moral kaynağı oluyordu. Ayrıca bu
esnada, kırılamayan bir taş, Efendimiz’e müracaat mevzuu olunca, İki Cihan
Serveri gelmiş, elindeki manivela ile taşa vurmuş ve birinci vuruşta etrafı
aydınlatacak kadar kıvılcımlar çıkmış.. ardından da Allah Resûlü, tekbir
getirerek, etrafındakilere İran’a ait saltanatın yıkılıp mülkün kendisine verildiği
müjdesini duyurmuştu. İkinci vuruşta da aynı şekilde kıvılcımlar çıkmış.. bu
sefer de Allah Resûlü yine tekbir getirerek Roma saltanatının yıkılacağını
haber vermişti.101

O esnada söylediği bu sözler, askere öyle moral kazandırıyordu ki, değil
sadece 24.000 insan, bütün dünya üzerlerine gelse gözlerini kırpmadan
savaşabilecek bir kuvve-i mâneviye ile şahlanıyorlardı.

5. Hendeği atlayan muhariplere karşı Hz. Ali’nin (radıyallâhu anh), hem de
gönüllü olarak (emirle değil) seçilmesindeki isabet de şâyân-ı dikkattir.
Böylece Allah Resûlü, kimi nerede ve nasıl kullanacağını mucize çapında bir



firasetle bildiğini cihana bir kere daha göstermiştir.
6. Bu arada, ordu içindeki münafıkları, göz açtırmayacak şekilde kontrol

altında tutması ve istemelerine rağmen hiçbir kötülüğe muvaffak olamamaları,
fetanetin engelleyici ayrı bir buudu.

7. Efendimiz, muharebeyi elinden geldiği kadar uzatma yanlısı idi. Bunda
muvaffak da oldu. Muharebeyi uzatması pek çok yarar sağlamıştı ki; birkaçını
sıralayabiliriz:

Birincisi: Mevsim olarak kışa giriliyordu. Kureyş ve müttefikler, kışa karşı
hazırlıksız gelmişlerdi.. az daha kalsalardı kış işlerini bitirecekti.. muhasarayı
kaldırıp gidince de yıkılmış olarak gideceklerdi.

İkincisi: Her gün 24.000 insana bakmak mecburiyetinde olan düşman,
sürenin uzamasıyla malî kriz içine giriyordu. Açlık ve susuzluk, bir de soğukla
birleşince, artık çekilmez olmuştu...

Üçüncüsü: Düşman cephesinde meydana getirilen sun’î ittifakın uzun ömürlü
olması düşünülemezdi. Çünkü onların bu dostlukları, Allah Resûlü’ne olan
düşmanlıklarından kaynaklanıyordu. Geçen her zaman dilimi, bu dostluğu
aşındırıyor ve yıpranmasına sebep oluyordu. Hâlbuki İslâm cephesi gün
geçtikçe birbirlerine daha çok kenetleniyorlardı.

Dördüncüsü: Düşman cephede birçok lider vardı. Bunların hiçbiri, diğerinin
emrine girecek durumda değildi. Âdeta haçlı çapulcularını andırıyorlardı.
Sözde bütün orduya Ebû Süfyan kumanda ediyordu; ama, bu sadece görünüşte
böyleydi.. zaman geçtikçe misiller arasında uzaklaşma baş gösteriyor.. nizâlar
oluyor ve tearuzların, tesakutların ağında âdeta eriyorlardı.

8. Nuaym b. Mesud (radıyallâhu anh), gizlice Müslüman olmuştu. Allah
Resûlü, ona bir müddet daha Müslümanlığını gizlemesini söylemiş.. ve onu bu
muhasara esnasında, çok mühim işlerde kullanmıştı.

Nuaym, hem Kureyş’in hem de Yahudiler’in itimat ve hürmet ettikleri bir
insandı. Efendimiz, ona harbin bir taktik olduğunu söylemiş ve idare-i kelâm
etmesine de izin vermişti. Nuaym, bu ruhsat üzerine Yahudiler’e giderek:
“Kureyş sizi terkedecek ve Muhammed’le (sallallâhu aleyhi ve sellem) baş
başa bırakacak. Düşünün o zaman hâliniz nice olur.? Eğer bu durumda kalmak
istemiyorsanız, onların ileri gelenlerinden birkaçını rehin olarak yanınızda
alıkoyun.” dedi. Onlar Nuaym’a olan itimatlarından dolayı bu sözlere kesin
olarak inandılar.



Nuaym daha sonra Kureyş’e gitti. Onlara da: “Yahudiler Muhammed’le
(sallallâhu aleyhi ve sellem) gizlice anlaştılar. Sizin ileri gelenlerinizden
birkaçını rehin edip ona teslim edecekler. O da onlara ilişmeyecek. Sakın,
sizden böyle bir talepte bulunurlarsa onların dediğini yapmayın!” dedi.
Kureyşliler de Nuaym’a itimat ettiklerinden, onun bu tekliflerinden zerre kadar
şüphelenmediler.

Kureyş ileri gelenleriyle Yahudi liderleri, bir gün bir araya geldiler. Her iki
taraf ta birbirinden şüpheleniyordu. Evvelâ Yahudiler sözü açtı ve: “Siz
başınız sıkışınca çekip gidecek ve bizi bu adamla baş başa bırakacaksınız.
Teminat için bize birkaç rehin vermezseniz biz savaşı bırakacağız.” dediler.
Kureyş, zaten böyle bir teklif bekliyordu. Nuaym’ın sözünü hatırladılar ve tabiî
bu teklifi reddettiler. Onların reddi, Yahudilere de Nuaym’ı tasdik ettirdi.
Böylece ittifak bozulmuş oldu ve Yahudiler harp sahnesinden çekilmeye
başladılar.102

Nuaym Müslüman olalı birkaç gün olmuştu. Allah Resûlü’nün insanları
tanımadaki isabetine bakın ki, hemen Nuaym’ın becerebileceği bir işi ona teklif
etmiş, o da arızasız bu işi yerine getirivermişti.

9. Fırtına ve kasırga karşı tarafı kasıp kavuruyordu. Bu arada acaba Kureyş
ne durumdaydı? Allah Resûlü onlardan bir haber almak üzere, Huzeyfe’yi
(radıyallâhu anh) karşı tarafa gönderdi. Bu iş için de Huzeyfe seçilmişti. O
Allah Resûlü’nün sır kaynağıydı. Aynı zamanda emir dinlemedeki nezaketi çok
iyi bilenlerdendi. Allah Resûlü, onu gönderirken “Sakın orda bir iş çıkarma,
sadece durumlarını öğren ve gel!” demişti.

Huzeyfe karşı tarafa geçti. Bir ara sırtı ona dönük duran Ebû Süfyan’ı
görüverdi. Aklından, bir okla onun işini bitirmek geçti ama, Allah Resûlü ona,
“Bir iş çıkarma!” demişti. O da böyle bir hareketten vazgeçti. Ebû Süfyan
durmadan “er-Rahîl! er-Rahîl!” diye bağırıyordu. Belli ki artık Kureyş hüsran
içinde geriye dönüyordu.103

Kur’ân-ı Kerim onların bu elim, hazin durumlarını şu âyetiyle hulâsa eder:

اًرْیَخ  اوُلاََني  َْمل  ْمِھِظْیَغِب  اوُرَفَك  َنيِذَّلا  ّللا  ُهٰ َّدَرَو 

اًزيِزَع ًاّيِوَق  ّللا  ُهٰ َناَكَو  َلاَتِقْلا  َنِینِمْؤُمْلا  ّللا  ُهٰ ىَفَكَو 

“Allah, inkâr edenleri kinleriyle geri çevirdi, bir hayra ulaşamadılar;
savaşta, inananlara Allah’ın yardımı yetti. Allah Kavî’dir, Azîz’dir.”104



Huzeyfe, orada gördüklerini anlatmak üzere geri dönüyordu ki, beyaz sarıklı,
beyaz elbiseli, süvariler gördü. Bunlar, küffar ordusu arasında gidip-
geliyorlardı. Onlardan birisi Huzeyfe’ye yanaştı ve: “Sahibine selâm söyle,
düşmanın hakkından geldik!” dedi. Huzeyfe, bu hâdiseyi Allah Resûlü’ne
nakledince: “Onlar meleklerdir. Orada olan şeylere  nezâret etmektedirler.”
cevabını aldı.105

10. Allah Resûlü, kumandayı daima elinde tuttu.. ve muhasara müddetince
bir saatliğine dahi cepheden ayrılmadı. İnsanlardan bir insan gibi davrandı ve
her sıkıntıda, ordusuyla beraber oldu. Bu da, O’nun kumandanlık seviyesinin
nasıl zirveler üstü bir zirvede olduğunu göstermektedir.

11. Bu kadar çetin muharebede verilen şehit sayısı sadece altıydı.106

12. Efendimiz, muharebenin sonunda şöyle buyurmuştu: َالَو ُْم  هوُزَْغن َنَْـٰالا 
اََننوُزْغَي  “Artık bundan böyle, biz onların üzerine gideceğiz, onlar

gelemeyecekler.”107

Zaman ve hâdiseler, O’nun verdiği bu haberde O’nu doğrulamıştır.
Hendek savaşı denince zikredilmeden geçilmeyecek iki mühim hâdise daha

var:
Bunlardan biri, bu savaş esnasında Allah Resûlü’nün dört vakit namazının

kazaya kalması hâdisesidir.108

İkincisi ise, ensarın efendisi, şerefli sahabi Sa’d b. Muaz’ın (radıyallâhu
anh) vefatı.109

Bu vak’ada, Sa’d b. Muaz (radıyallâhu anh), kolundan yaralanmıştı.
Durmadan kan kaybediyordu. Allah Resûlü onunla bizzat meşgul oluyor ve
mescidin içinde kurdurduğu çadıra gelip-gidip onu ziyaret ediyordu. Hatta
herkes de ziyaret edip yakınında bulunabiliyordu. Zaten O, İslâm’a girdikten
sonra hep Allah Resûlü’nün yakınında olmuştu ve O’nun nazarında müstesna
bir simaydı. Bir kere Sa’d b. Muaz meclisten geçerken, İki Cihan Serveri: او ُموُق

ّیَس ْمُكِدِ َىِلإ   “Efendiniz için ayağa kalkın!” demiş ve orada bulunanları, Sa’d
b. Muaz’a (radıyallâhu anh) hürmeten ayağa kaldırmıştı.110 O da, Allah
Resûlü’ne karşı sadakat ve vefada hiç kusur etmedi.. sadakat içinde yaşadı ve
öyle öldü.

Nasıl, bir gün Allah Resûlü’ne hitaben; “Yâ Resûlallah, işte malımız,
istediğin kadar al. İşte canımız istediğini kurban et!” demişti.111 Öyle de son



demlerinde Cenâb-ı Hakk’a şöyle dua edip yalvarmıştı: “Allahım, eğer bir
daha Resûlullah’ın safında yer alıp savaşmam mukadder ise beni yaşat, yoksa
emanetini benden al!”112 Ve, Hendek savaşında aldığı bir yara ile şehit
olmuştu. Harbe iştirak için acele etmiş, giydiği zırh vücuduna küçük
geldiğinden ötürü de omuzu açıkta kalmıştı. Ve oraya isabet eden bir tali’siz
okla yaralanmış ve sinelerimizde bu yara ile de Rabbisine yürümüştü.113

Savaş henüz sona ermiş ve Allah Resûlü, hane-i saadetlerine adımını atmıştı
ki, Cibril geldi ve Efendimiz’e hitaben: “Yâ Resûlallah! Siz silahınızı
bıraktınız mı? Hâlbuki biz melekler henüz bırakmadık. Şimdi hemen
Kureyzaoğullarının üzerine yürüyün!” dedi.114 Bunun üzerine Efendimiz
derhal hareket emri verdi. “İkindiyi ancak orada kılın!” diyerek de bu gidişin
ne kadar süratli olması gerektiğini ifade buyurdu.115

Kureyzaoğulları, bilhassa Hendek vak’ası esnasında ihanet etmiş ve
Müslümanları arkadan vurmak istemişlerdi. Müslüman kadınların bulundukları
yeri tespit edip, onlara saldırmak istemişlerdi ama, bunu gerçekleştirme
fırsatını bulamamışlardı. Hâlbuki daha önce Allah Resûlü’yle anlaşma
yapmışlardı. İkinci olarak bu anlaşmayı çiğnemiş ve Müslümanlarla açıktan
harbe girmişlerdi.

Suçları bu kadarla da kalmıyordu; siyasî sürgün Huyey b. Ahtab ve benzeri
İslâm düşmanlarına bağırlarını açmış ve onlara resmen siyasî sığınma hakkı
tanımışlardı. Hâlbuki anlaşmaları gereği bu yaptıkları, anlaşmayı bozmak
demekti...116

Bütün bunlara rağmen, Allah Resûlü üzerlerine yürüdüğünde, hüsnü kabul
gösterip af dileselerdi affolunabilirlerdi. Zira Allah Resûlü, onlarla hep iyi
geçinme taraftarıydı. Ne var ki, kötülüğe programlanmış bu ruhlar,
Müslümanlara karşı açık tavır aldılar ve Efendimiz’e karşı da mukavemete
kalkıştılar. Ancak burunları kırılınca teslim oldular ve tek şartları vardı:
Hakem, Sa’d b. Muaz (radıyallâhu anh) olsun istiyorlardı. Efendimiz de bu şartı
kabul etti.

Sa’d b. Muaz (radıyallâhu anh), hasta yatağından kalktı bir merkebe binerek
olay yerine geldi ve hükmünü Tevrat’a göre verdi. “Eli silah tutan erkekler
öldürülecek, kadın ve çocuklar esir edilecek, bütün malları da ganimet
sayılacaktı.” Her iki taraf da verilen bu hükme razı oldu. Ve böylece Medine
bir fitneden daha kurtuldu.117 Evet, yavaş yavaş Medine, civarıyla beraber



“Emin Belde” hâline geliyordu.

8. Diğer Gazveler
Buraya kadar, Allah Resûlü’nün iştirak ettiği 18 gazveden sadece 3 tanesini,

kuşbakışı anlatmaya ve bu gazvelerde Efendimiz’in, bir erkân-ı harp olarak
askerliği üzerinde durmaya çalıştık.

Şimdi de ana başlıklar hâlinde diğer gazvelerine süratli bir göz atalım. Ve O
büyük fetanetin deha televvünlerini görmeye çalışalım:

Hudeybiye’yi incelerken, Allah Resûlü’nün, üstün idareciliği faslında,
müşkilleri nasıl çözdüğünü bir ölçüde tahlil etmiştik. Hudeybiye’de bir harp
olması muhakkaktı. Ancak Allah Resûlü, kuvvet dengesi olmadığı bir yerde -ki
karşı tarafta, on bin müsellah (silahlı) insan, başında Halidler, İkrimeler ve
daha gözü dönmüş bir sürü insan.. beri tarafta da, sahabenin rivayet ettiğine
göre bin altı yüz silahsız insan.. sırtlarında ihram, umre düşüncesiyle oraya
kadar gelmişler- Allah Resûlü, bir tek insanın burnunu kanatmadan -hezimet
muhakkak olan böyle bir karşılaşmayı- Cenâb-ı Hakk’ın inayet ve keremiyle
zaferle ve muvaffakiyetle noktalamıştı.

Hudeybiye.. Hicret-i Seniyyenin tam altıncı senesi... Sıla hasreti sahabenin
içini yakıyor.. Bilâl-i Habeşî Mekkeli değildi. Habeşistan’dan gelmişti ama,
Mekke’yle öylesine bütünleşmişti ki, Medine-i Münevvere’ye hicret edip, biraz
da hummâyla hırpalanınca: “Ah Mekke! Acaba sana bir kere daha
kavuşabilecek miyim? Ah Nur dağı! Seni bir daha seyredebilecek miyim?” diye
yanıp inlemişti. Hz. Ebû Bekir gibi büyük bir irade bile, sarsılmış, kendisini
Mekke’den atan ve uzaklaştıran insanlara beddua etmişti.118

Aşağı-yukarı dâussıla herkesin içini yakıyordu. Yerin göbeği Mekke.. onunla
göbek bağı olanlar, yerin göbeğine ne zaman seyahat yapacaklarının rüyasını
görüyorlardı. Altı sene geçmişti aradan, Kâbe’yi tavaf edememişlerdi. Oysaki,
Kâbe’yi, en son, onların babaları Hz. İbrahim (aleyhisselâm) onarmış ve tamir
etmişti.

َنیَِملاَعِْلل ىًدُھَو  اًكَرَابُم  َةَّكَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍتَْیب  َلََّوأ  َِّنإ 

“Doğrusu insanlar için konulan ilk mâbet, elbette ki Mekke’de bulunan, o
çok mübarek ve bütün âlemlere hidayet rehberi olan evdir.” 119 âyet-i
kerimesiyle anlatılan Kâbe, Hz. Âdem’in (aleyhisselâm) eliyle yapılan
yeryüzünde ilk binaydı. İlk peygamberin yaptığı ve Halilurrahmân’ın onardığı



bu binadan, evet işte bu binadan O’nun en şerefli evlâdı Hz. Muhammed
Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) sökülüp atılıyor ve altı sene gibi uzun bir
süre içinde gelip orayı ziyaret edemiyordu.

İşte O da sıla hasreti ile yanıp kavruluyordu. Önlerine düşüp, ashabına
İslâm’a göre bir tavaf yaptırmak istiyordu. O gün Kâbe, putlarla doluydu.
Kâbe’nin etrafında da bir sürü put vardı. O güne kadar Kâbe’yi tavaf edenler,
tavaf yerine maskaralık yapıyorlardı. Onların yaptıklarına tavaf denmezdi.
Onların Kâbe etrafındaki tavaflarına Kur’ân-ı Kerim “ ًءاَۤكُم  –mükâ” ve “ ًَةيِدَْصت –
tasdiye” diyor.120 Islık çalıyor ve ellerini çırpıyorlardı. Bilhassa geceleri,
günahkâr elbiselerle Kâbe tavaf edilmez diye, kadınlar bütün urbalarını atıyor
ve Kâbe’nin çevresinde öyle dolaşıyorlardı.121 Kadınıyla-erkeğiyle, bir değişik
dönemin, değişik esaslarına bağlı olarak, bir değişik tavaftı ki, anlamak, izah
etmek çok zordu.

İşte Allah Resûlü, Kâbe nasıl tavaf edilir, umre nasıl yapılır, bunu göstermek
istiyordu ve birinci maksadı bu idi. İkinci olarak da gösterecekti ki, Kâbe
sadece Mekkelilerin veya Kureyşlilerin değil onlar kadar onda başkalarının da
hakkı var. Hele Kâbe’ye şerefini, şanını iade edecek Hz. Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ve O’nun kudsî cemaatinin herkesten ziyade hakkı
vardı.

Aslında Kâbe, çoktan minberinden ayrılmış bir mihrap gibiydi. Allah
Resûlü, Medine’de kurduğu minberini, mihrabın yanına çekmek istiyordu.
Kâbe, bizim ebedlere kadar mihrabımızdır ve başta da Hz. Muhammed’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) mihrabıydı. İçinde putlar olduğu için muvakkaten
o, Mescid-i Aksâ’ya dönüp bir süre öyle namaz kılmıştı. Kılmıştı ama, gözleri
daima semadaydı ve Kâbe’den, yüzünü dahi çevirmeye tahammül edememişti.
Allah (celle celâluhu):

اَھاَضَْرت ًَةلِْبق  َكََّنِیّلَوَُنلَف  ِءاَۤمَّسلا  ِيف  َكِھْجَو  َبُّلََقت  ىََرن  ْدَق 

“Yüzünü semaya çevirip durduğunu görüyoruz. Yakında seni, hoşnut
olacağın kıbleye çevireceğiz.”122 diyor ve O’nu teselli ediyordu. Mescid-i
Aksâ’ya doğru namaz kıldığı süre, O’nun için hep hicran oldu. O hatibin
mihrabı, Kâbe; minberi de Medine idi. Medine yalnızdı. Mihrabın yanına
götürülünce, imamın imamlığı tamam olacaktı. Esasen O’nun imamlığı tamdı.
Ancak pratikte de böyle olması için; mutlaka Kâbe’nin mü’minlerin elinde
olması lâzımdı.



Bu kapıyı da ilk defa bir umre ile zorlayacaktı. Onun için; “Hele bir umre
yapalım!” diyordu. İslâm esaslarına, İslâm düşüncesine, İslâm anlayışına ve
İslâm ruhuna göre bir umre... Henüz hac farz kılınmamıştı. Hac, O’nun
hayatında ilk ve son bir kere oldu. Evet, Efendimiz, farz olarak hayatında bir
defa hac yaptı. Ve ona Kur’ân-ı Kerim “Hacc-ı Ekber” dedi.123 Umreye de
“Hacc-ı Asgar.”

Avam halk arasında “Hacc-ı Ekber” Arafat’ın cumaya rastlamasına
denmektedir. Ama aslında böyle bir anlayış daha çok halk kaynaklıdır.
Mübarektir, güzeldir Arafat’ın cuma gününe rastlaması ama, Hacc-ı Ekber,
haccın, hac mevsiminde yapılanına; “Hacc-ı asgar” da (küçük hac) umreye
denir.

Üçüncü olarak da, bütün kabilelere kudsîler ordusunu götürüp gösterecekti.
Böyle bir birlik geçerken kimsenin burnu kanamayacak, kimsenin bir gülüne
dokunulmayacak, kimsenin bağ ve bahçesine girilmeyecek ve çapulculuk
yapılmayacaktı.

Evet, bu ordunun böyle şeylerden uzak olduğu herkese gösterilecekti.
Hâlbuki o güne kadar çölden böyle bir güçle geçenler hep çapulculuk
yapmışlardı. Onlar ise, sekîne ve itminan ordusu olarak gelip-geçeceklerdi. Bu
hac, hac içinde İslâm’ı temsil ve bu temsilin bütün Araplara gösterilmesi, evet,
bunun temin edilmesi çok mühimdi. Bu aynı zamanda İslâm’a ait bir mesaj
mânâsını da taşıyordu. Zira onları görenler şöyle diyeceklerdi: “Biz
yeryüzünde şimdiye kadar böyle insanlar görmedik, olsa olsa bunlar, melek
olabilirler!”

İşte Efendimiz bu mülâhaza ile yollara dökülmüştü; başka düşüncesi de
yoktu. Onun için sahabe, sadece kılıçlarını almış, bu yolculuğa öyle
çıkmışlardı.. Hudeybiye mevkiine kadar da hiçbir engele rastlamamışlardı.
Hudeybiye’ye gelip ulaşınca, Kureyş’in hazırlıklarından haberdar olan bazı
kimseler dediler ki: “Kureyş, bütün güç ve kuvvetiyle size karşı koyacak ve
sizi engelleyecek…”124

Sükûnet ve sekîne insanı, vuruşmak, çatışmak istemiyordu. Zaten vuruşmak
ve çatışmak için de gelmemişti. Karşılaştığı şeyden ötürü fevkalâde mahzundu.
Zira, ashabına verdiği söz vardı: “Size umre yaptıracağım!” demişti. Onlar da,
İslâmî ölçüler içinde yapılacak bu yeni ve orijinal umreyi, hem de Allah
Resûlü’yle beraber yapmanın müjdesiyle coşmuş ve buraya kadar o duygu ve



düşüncelerle gelmişlerdi. O güne kadar yaptıkları, ne hac ne de tavaf… İslâm
esaslarına göre, vahiyden kaynaklanarak sistemleştirilmiş bir umre
yapacaklardı.. hem de bunu Allah Resûlü yaptırtacaktı. Böylece, hem onlar hem
de herkes umrenin nasıl yapıldığını görüp öğrenecekti.

Allah Resûlü Hudeybiye’de mecburi duruş yaptı ve sahabeyi de durdurdu.
Ashabına ve kendisine inananlara; kendi cesaretine, kendi müthiş imanına
rağmen bunu yapıyordu. Biliyordu ki, Rabbine sığınarak bir kavgaya girse yine
onları mağlup edecektir. Ancak O bunu yapmayıp bekleyecekti. Engelleme,
belirgin hâle gelince, ashabıyla biat yenilemesi yaptı. İslâm uğrunda, ölmeye
kadar her şeylerini feda etmek üzere biat aldı.125 Ve işte bu biata, yüce
dergâhtan hoşnutluk sesi:

ْمِِھبوُلُق ِيف  اَم  َمِلَعَف  ِةَرَجَّشلا  َتَْحت  ََكنوُعِيَابُي  ِْذإ  َنِینِمْؤُمْلا  ِنَع  ّللا  ُهٰ َيِضَر  ْدََقل 

ّللا ُهٰ َناَكَو  اََھنوُذُخَْأي  ًةَرِیثَك  َِمناَغَمَو   اًبيِرَق اًحْتَف  ْمَُھبَاثَأَو  ْمِھَْیلَع  َةَنِیكَّسلا  َلَزْنَأَف 

اًمِیكَح اًزيِزَع 

“Allah inananlardan, ağaç altında sana baş eğerek el verirlerken, and
olsun ki hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı da bilmiş, onlara güvenlik
vermiş, onlara yakın bir zafer ve ele geçirecekleri bol ganimetler
bahşetmiştir. Allah güçlü olandır, Hakîm olandır.”126

Andolsun ki, Allah (celle celâluhu) mü’minlerden razı oldu. -Ki onlar ağaç
altında Peygambere biat ettiler. Biatlar üstü bir biat- Onların kalblerinden
geçenleri Allah (celle celâluhu) çok iyi biliyordu ve kalblerinden şu geçiyordu:
Allah Resûlü “Öl!” derse öleceğiz, “Kal!” derse kalacağız, bize “Yürüyün
Kâbe’yi tavaf edin!” derse tavaf edeceğiz, “Silahınız yok ama şu çelik orduya
kendinizi çarpın!” derse çarpacağız.

Duygu yumakları bu olabilir ve daha fazlasını söylemek de bizi aşar.
Bu arada Allah (celle celâluhu) onlara sekîne inzal buyurdu.. ve onların bu

civanmertliğine mukabil çok yakın bir gelecekte, O da, onlara apaçık bir fetih
ihsan vaadetti. Evet Cenâb-ı Hak onlara, Kur’ân’da bunu vaadediyordu.

Hudeybiye’de, Allah Resûlü’nün düşündüklerinden sadece bir tanesi
olmamıştı. O da bir sene sonra olacaktı ve oldu: Geldiler, İslâmî ölçülere göre
Kâbe’yi tavaf edip Hacerü’l-Esved’e yüz sürdüler. Bunun dışında
düşünülenlerin hemen hepsi olmuştu. Gösterdiler ve çöl gördü ki, çölün
çapulcularından başka, ona emniyet getirecek, orada emniyet ve güveni temsil



edecek bir kudsîler ordusu var ki geçtiği her yere emniyet tohumları ekmektedir
ve 2-3 sene sonra da bunlar... duygularda yeşerip çimlenecek.

Evet işte, bu görünümü sergileye sergileye ta Medine’den Mekke’ye kadar
gelmişler; köye, kasabaya, çadıra hasılı bâdiyede her yere uğramışlar, çeşitli
kimselerle görüşmüş ve çeşitli kimselerle karşılaşmışlardı. Bu uğrayıp-görüp
geçtiği yerlerdeki insanların hemen hepsi 2-3 sene sonra gelip O’na iltihak
edecek ve Kâbe’nin fethi için O’nunla beraber yerin göbeğine doğru sefer
yapacaklardı. Keza, Kureyş’le beraber bütün müşrikler de anlamışlardı ki,
Kâbe sadece Kureyş’in değil, O’nda bütün insanların hakkı vardır. Hususiyle
de, İnsanlığın İftihar Tablosu Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve
O’nun cemaatinin...

Aslında Kureyş, böyle bir hakkı Hudeybiye’deki muahedede kabullenmiş ve
Allah Resûlü’nün imza attığı kağıda onlar da imza atmışlardı. “Siz de Kâbe’yi
ziyaret edebilirsiniz. Bu sene bize ait, gelecek sene size ait. Bundan sonraki
yıllarda her sene gelir Kâbe’yi tavaf edersiniz.” demişlerdi.127

Bu aynı zamanda Müslümanların mevcudiyetini kabul etmek demekti. Oysaki
o güne kadar yapılan propaganda, Mekke ve Kâbe’nin sadece müşriklere ve
bilhassa Kureyş’e ait olduğu şeklindeydi.. ve bir ölçüde başkaları da bunu
kabullenmiş bulunuyordu.

Herkes, orada müşriklerin göstereceği töre ve sisteme uyardı. Kimse hususî
bir merasim icat edemezdi. Oysaki Hudeybiye’de kabullenilen muahede
şartlarına göre, Mekke’ye gelecek ve kendi töreleriyle Kâbe’yi tavaf
edeceklerdi. Allah Resûlü, on binlik bir ordunun karşısında silah olarak sadece
kılıcı bulunan 1600 kişi ile böyle bir zafer elde ediyordu.. kendini herkese
kabul ettirme ve kalblerin kapılarını aralama zaferi.

Meselâ Urve İbn Mesud, Süheyl İbn Amr, murahhas olarak oraya kadar
gelmiş Allah Resûlü ile görüşmüşler, ashabın O’na bağlılıklarına şahit olmuş
ve Allah Resûlü’nün davranışlarından, O’ndaki Allah’a (celle celâluhu)
imanın, O’ndaki mehâfetullahın ve O’nun üzerindeki peygamberâne hallerin çok
tesirinde kalmışlardı. Derken içlerindeki buzlar erimiş, bakış zaviyeleri
başkalaşmıştı. Ve bu insanlar çok yakın bir gelecekte inanıp İslâmiyet’e
girmeye namzet idiler. Hatta, daha o zaman bile Mekke’ye döndüklerinde,
oradaki sertlikleri kırmış ve Müslümanların lehine havayı yumuşatmışlardı.128

Bu arada Müslümanlıktaki yumuşatıcılık ve müşriklerdeki sertlik, yer



değiştirmelere bile sebep olabiliyordu ve bunun canlı misalleri de vardı.129

Evet, mütereddit ve mütehayyirler, bir bir Allah Resûlü’nün safına
geçiyorlardı. Belki zâhiren Hudeybiye, bir geriye dönüştü, ama, pek çok
ganimeti olan bir gerilim dönüşüydü. Ayrıca bunun ötesinde Kureyş’ten de
emin olunacaktı. Artık arkadan saldırmayacaklardı. Tabiî bu arada bir de pakt
teşekkül etmişti: Benî Bekir’le Kureyş, Benî Huzâa ile de Müslümanlar ayrı
ayrı birer pakt kurmuşlardı... Ve bunlar, birbirlerine saldırmayacaktı. Bundan
dolayı Allah Resûlü, çok seviniyordu. Zira, tam 10 sene çölde, birçok kabileye
İslâm’ın sesini, soluğunu duyurabilecekti.

a. Çıban Başı Hayber
Hudeybiye dönüşünde Allah Resûlü, bir çıban başı olan Hayber’in üzerine

yürüdü. Yahudiler burada daima fitne kaynatıyorlardı. Bazen, Gatafan’la kafa
kafaya veriyor, bazen Benî Nadîr’le anlaşıyor, bazen de Kureyş’e çanak
tutuyor; ama mutlaka ve her zaman Müslümanların aleyhine oyunlar
planlıyorlardı. Zaten Kureyş’i tahrik eden ve onlara cesaret veren de bunlardı.
Bedir’de, Uhud’da ve Hendek’te hep onların kışkırtması vardı.

Artık onları te’dip etme vakti de gelmişti. Allah Resûlü, yine bir yıldırım
harekâtı düzenledi. Hudeybiye’ye gelenler, umre yapamamışlardı ama, cihad
yapıp umrenin boşluğunu doldurabileceklerdi. Efendimiz, sahabeden bir
kısmını Gatafan üzerine gönderdi.130 Çünkü Gatafan, Hayber’in dostuydu. Bu
durumda Gatafan, esas hedefin kendileri olduğunu zannederek kendi başlarının
derdine düştüler.. ve böylece Hayber’le olan irtibatlarında bir kopukluk oldu.
Oysaki, Allah Resûlü’nün hedefi Hayber’di... Onlar, “Ha geldiler-ha
gelecekler.” diye korkulu rüyalar göredursunlar, Allah Resûlü, yine bir gece
yürüyüşü ile, kimseye hissettirmeden, Hayber’e ulaştı.

Hayberliler için bugünün diğer günlerden hiçbir farkı yoktu.. herkes mutat
işine gitmek üzere ellerinde ziraat aletleriyle bağ, bahçe ve tarlalarına
gideceklerdi. Ancak, kaleden adımlarını dışarıya atar atmaz donakaldılar.
Karşılarında müsellah bir ordu ve başlarında da Allah Resûlü. Yeniden gerisin
geriye kaçmaya başladılar. O esnada Müslümanlar da en gür sadâ ile َُربْكَأ ّلَلا  ُهٰ

َُربْیَخ ْتَبِر  Allahu Ekber! Hayber harab oldu.”131 diye haykırıyorlardı. Artık“ َخ
Hayber’in işi bitikti.. yollar teslim olmaya doğru kayıyordu. Ne var ki
Hayber’e yine de bir Haydar-ı Kerrar lâzımdı, lâzımdı ki Hayber kalesinin
kapısını alsın ve bir kalkan gibi kullansın.. kullansın ve İslâm ordusunu



şahlandırsın.132

Öyle de oldu; Hayber, Hz. Ali’nin (radıyallâhu anh) eliyle fethedildi. O gün
sancak ona verilmiş ve Allah Resûlü, onun hem sevilen hem de seven olduğunu
müjdelemişti ki; bu Allah ve Resûlü tarafından sevilen, Allah ve Resûlü’nü
seven ondan başkası değildi.133 Ve, Hayber, en kısa zamanda, en az zayiatla
İslâm’ın yed-i beyzasına teslim oluyordu.

Hayber’de esir alınanlar arasında Hz. Safiyye Validemiz (radıyallâhu anhâ)
de vardı. Allah Resûlü’nün nikâhı altına girme bahtiyarlığına eren bu büyük
kadının ayrı bir meğâzî buudu vardır... Bu büyük kadınla Allah Resûlü, bir de
Hayber’i içinden fetheder. Çünkü Safiyye Validemiz, bundan böyle bütün
nüfuzunu Hayber’de İslâm adına kullanacaktır.

b. Mute Destanı
Efendimiz’in yokluğuna terettüp eden boşluklarla beraber, kendi içinde dolu

dolu bir destan. Evet kendisi iştirak edememekle beraber, İslâm’ın âfâk-ı âleme
yayılmasına sebep olan Mute destanını zikretmeden geçemeyeceğiz. O Mute ki,
orada Allah Resûlü’nün en çok sevdiği insanlar şehit düşmüş ve orada
gömülmüşlerdi. Zeyd b. Hârise (radıyallâhu anh), ardından Cafer b. Ebû Talib
ve onun da ardından Abdullah b. Revâha (radıyallâhu anh) Cennet’e Mute’den
uçmuşlardı.. ve Mute, aynı zamanda bir askerî dehanın günyüzüne çıkmasının
da destanıdır. Allah’ın (celle celâluhu) kılıcı Halid, ilk defa İslâm saflarında
kendini Mute’de ispatlamıştır.134

Sulh esnasında Allah Resûlü, dünya hükümdarlarını İslâm’a davet etmiş..
bunlardan bazılarından müspet cevap alırken;135 bazıları da red cevabı vermiş..
hem de bütün bütün edep sınırlarını çiğneyerek ve kendi karakterlerini
sergileyerek küstahça davranmış ve küstahça cevaplar vermişlerdi.136

Busra Emiri Şurahbil de bu son gruba dahildi. Şurahbil b. Amr, esasen Arap
olmasına rağmen, Hıristiyanlığı kabul etmiş ve bu yeni dinine olan taassubunu
da gelen elçi Hâris b. Umeyr’i öldürtmekle göstermişti. Allah Resûlü’nün
gönderdiği elçinin öldürülmesi affedilecek gibi değildi. Ayrıca, diğer
hükümdarlara fikir vermesi açısından da tahribi oldukça büyük sayılırdı.

Efendimiz, derhal 3000 kişilik bir ordu hazırladı ve başlarına da azatlı
kölesi, mânevî evlâdı -ki İslâm, sonradan böyle evlât edinmeyi kaldırmıştır-
Zeyd b. Hârise’yi (radıyallâhu anh) geçirdi. Ardından da: “Zeyd’e bir şey
olursa kumandayı Cafer, ona da bir şey olursa, Abdullah b. Revâha alsın!”



ferman etti.. ve: “Eğer ona da bir şey olursa, kumandayı Allah kılıçlarından
bir kılıç alsın!” buyurdu. İsim zikredilmemişti ama, hâdiseler onun Halid
olduğunu ortaya çıkaracaktı.137

İslâm ordusu, Mute’ye vardığında 200.000 kişilik beklenmedik bir orduyla
karşılaştı. İki sayı arasında ürperten bir farklılık vardı: İkiyüzbine karşı, üçbin
insan...

Buna rağmen, “Zafer elde edemesek de şehitlik elde ederiz!” deyip
savaşmaya karar verdiler.. ve ilk üç kumandan birbiri ardınca şehit oldu.
Derken, o âna kadar değişik yiğitlerin göğsünde taşınan sancak, sonunda gelip
Halid’e ulaştı. O gün Halid’in elinde tam 9 kılıç kırılmıştı.138

Halid (radıyallâhu anh), bir taraftan savaşırken, diğer yandan da, bir kısım
ustaca manevralarla, zayiat vermeden orduyu Medine’ye götürebilmenin
yollarını araştırıyordu ki harp tekniği açısından bu büyük bir başarıydı. Gerçi,
geriye çekilmeye kapalı sahabi ruhu bundan çok rahatsız olacaktı ama,
Kur’ân’ın ölçüleri içinde bunun böyle olmasında zaruret vardı. Buhârî ve
Ahmed İbn Hanbel, baştan sona vak’ayı şöyle naklederler:

“Allah Resûlü, ashabı arasında oturuyor ve Mute’de cereyan eden hâdiseyi
aynen anlatıyordu: İşte bayrağı Zeyd İbn Hârise (radıyallâhu anh) aldı, atını
sürdü âdeta budadılar ve düştü, şehit oldu.. işte şimdi sancağı Ca’fer İbn Ebî
Talib (radıyallâhu anh) aldı, işte onu da şehit ettiler.. işte Abdullah İbn
Revâha (radıyallâhu anh) aldı ve o da Cennet’e uçtu. Ve şimdi de Allah (celle
celâluhu) kılıçlarından bir kılıç aldı, idbâr ikbâle dönüyor!”139

Ve bir başka kaynağa göre biraz sonra da şöyle buyuracaklardır: “Ben üç
şehidi, Cennet’te yürürken gördüm. İkisinin boynunda bukağı vardı .
Başlarını sağa sola döndürmelerine mâni oluyordu. Ca’fer’in (radıyallâhu
anh) boynunda bir şey yoktu ve o dümdüzdü. Çünkü o, düşmana karşı
saldırırken, gözünü kırpmadan, başını sağa sola çevirmeden, dümdüz
gitmişti.”140

Sahabe dahi olsa bazılarında ölüm endişesi olabilir.. ve onlarınki hiçbir
zaman mahzur buudlarına ulaşmaz… Tabiî, Allah Resûlü’nün gördüğü, berzah
âlemine ve misal âlemine ait tablolardı.

Benî Asfar’ın gözü korkmuştu... Evet, üç bin kişilik bir ordu. Halid
(radıyallâhu anh), usta manevralarıyla kimsenin burnunu kanatmadan Medine’ye
kadar gelebilmişti. İbn Hişâm’ın rivayetine göre bu muharebede verilen şehit



sayısı 12’dir.141 Mute’nin neticesinde etrafa, İslâm’ın varlığı kabul ettirilmiş..
ve artık Benî Asfar da İslâm’ın adından bahseder olmuştu. Onlar arasında da
Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yâd-ı cemîli dillerdeydi.
İnansınlar, inanmasınlar herkes ّللا ِهٰ ُلوــُـسَر  ٌدَّمَحُم   “Muhammed Allah’ın
resûlüdür.” tabirini kullanıyordu.

Bu umumî mânâdaki hazırlıklar yapıldıktan sonra, rüyanın gerçekleşme
zamanı gelmişti.

َنِینِمٰا ّللا  ُهٰ َءاَۤش  ِْنإ  َماَرَحْلا  َدِجْسَمْلا  َّنُلُخْدََتل  ِّقَحْلِاب  َايْؤُّرلا  َُهلوُسَر  ّللا  ُهٰ َقَدَص  ْدََقل 

َِكلٰذ ِنوُد  ْنِم  َلَعَجَف  اوَُملَْعت  َْمل  اَم  َمِلَعَف  َنوُفاََخت  ّصَقُمَو َال  َنيِرِ ْمُكَسُؤُر  َنیِِقّلَحُم 

ِِهّلُك ِنيِّدلا  َىلَع  ُهَرِھْظُِیل  ِّقَحْلا  ِنيِدَو  ىَدُھْلِاب  َُهلوُسَر  َلَسَْرأ  يِۤذَّلا  َوُھ   اًبيِرَق اًحْتَف 

اًدیِھَش ّللِاب  ِهٰ ىَفَكَو 

“And olsun ki Allah, Peygamberi’nin rüyasının gerçek olduğunu tasdik
eder. Ey inananlar! Sizi Allah dilerse, güven içinde, başlarınızı tıraş etmiş
veya saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz.
Allah, sizin bilmediğinizi bilir. Size, bundan başka yakın zamanda bir zafer
verecektir. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini, doğruluk
rehberi, Kur’ân ve hak din ile gönderen O’dur. Şahit olarak da Allah
yeter.”142

c. Mekke’nin Fethine Doğru
Allah Resûlü’nün gördüğü rüyalar, sadık rüyalardır. Nübüvvetin ilk altı

ayında gördüğü rüyaların, sabah aydınlığı kadar açık olduğunu ve gece ne
görürse, gündüz onun aynen çıktığını, Âişe Validemiz nakleder.143

İşte Efendimiz’in gördüğü rüya! O, Mescid-i Haram’a, Kur’ân’ın tasvir ettiği
şekilde girecekti. Cenâb-ı Hak, Habîbi’ne gösterdiği bu rüyayı, yukarıda
zikrettiğimiz âyetiyle artık gerçekleşmiş gösteriyordu.

Efendimiz’in rüyaları, vahiyle içli-dışlı olmakla beraber, buradaki “rüya”,
“rü’yet” kökünden “görme” mânâsına da gelebilir. Yani nasıl Cenâb-ı Hak,
bazen O’na, Cennet’i, Cehennem’i, Arş’ı, Levh’i göstermiştir; ve nasıl bazen
kıyamete kadar olacak hâdiseleri gözünün önüne sermiştir; aynen öyle de, bir
gün Mescid-i Haram’a emniyet ve güven içinde gidilip, hac ve umre
yapılacağını da göstermiştir.

Bu görme, rüyada da olabilir açıktan açığa da; bu da bir tevcih.. ister



kelimenin zâhirine göre rüyayı kendi mânâsında, isterse “rü’yet” mânâsında
kabul edelim, netice değişmeyecektir. Mühim olan, Allah Resûlü’ne gösterilen
o tablonun aynen cereyan etmiş olmasıdır. O tabloda Mekke’nin fethi vardır; ve
daha şimdiden hâdiseler, Müslümanları böyle bir zemine doğru çekmektedir.

Hudeybiye anlaşmasından sonra, Kureyş’e bağlı kabilelerle, Müslümanlara
taraftar kabileler arasında bir pakt kurulduğunu, yukarıda söylemiştik. Kureyş’e
bağlı, Benî Bekr kabilesi, Müslümanlara bağlı Benî Huzâa’ya saldırıp
katliamda bulununca, Hudeybiye anlaşması ihlâl edilmiş ve anlaşma maddeleri
hükümsüz hâle gelmiş oluyordu. Durumun vehametini anlayan Ebû Süfyan,
derhal Medine’ye geldi. Anlaşma maddelerinin aynen geçerliliğini temine
çalıştı; fakat onun teklifleri kabul görmedi.144

Artık, ok yaydan çıkmıştı.. ve Allah Resûlü, bir harp hazırlığı içindeydi. Her
zaman yaptığı gibi niyet ve gayesini fevkalâde gizli tutuyordu. Bu defa sırrını
vezirleri ve hayat arkadaşlarından da gizli tutmuştur. Öyle ki, Hz. Ebû Bekir,
bir gün kızı Âişe’nin (radıyallâhu anhâ) evine gidip de, onu yol hazırlığı
yaparken bulunca, Resûlullah’ın nereye gitmeyi düşündüğünü sormuş ve Hz.
Âişe Validemiz’den (radıyallâhu anhâ): “Vallahi babacığım ben de
bilmiyorum!” cevabını almıştı.145

Evet, hareket bu denli mahrem tutuluyordu. Hz. Ebû Bekir ki O’nun en yakını
ve en çok sevdiği insandı. Hicrette dahi yol arkadaşı olarak onu seçmişti. Buna
rağmen yapılmakta olan sefer hazırlığının hedefi ondan dahi gizli tutulmuştu. Bu
da, Allah Resûlü’nün nasıl ulaşılmaz bir erkân-ı harp olduğunun bir başka
buudu. Allah Resûlü’nden bu dersi alan Fatih, bir gün şöyle diyecektir:
“Sırrımı sakalım bilse, onu dahi keser atarım!” İşte Allah Resûlü’nün sır
vârislerinden bir kutlu serdar!.

Allah Resûlü sır adına askerî harekâtında hep tevriye yapmıştır. Esas hedefi
daima saklamış ve başka şekilde anlaşılmasını sağlayacak karineleri nazara
vermiştir. Zannediyorum modern erkân-ı harpler de farklı düşünmüyorlar.
Şayet, bir yerden çıkartma yapacaklarsa, çıkartmanın meydana getireceği
gürültünün on katını başka yerlerde çıkarırlar. Daima alternatifli hareket
ederler ve gerçek hedefi hep saklarlar. Nerden çıkartma yapacaklar? “A”
bayırından mı, “B” bayırından mı, “C” bayırından mı bilinmez. Fakat bunlar 14
asır sonra gelişen harp tekniğiyle alâkalı şeyler... Bunların gerçek kâşifi Hz.
Muhammed Mustafa’dır (sallallâhu aleyhi ve sellem). Mektep görmemiş,
medrese görmemiş, öğrendiklerini bütünüyle Cenâb-ı Hak’tan öğrenmiş bir



ümmî, fakat 
a’lemü’l-ulemâdır. Ve O’nun için bize bir daha “Muhammedün Resûlullah”
dedirtmektedir.

Evet, yine hedefini saklıyor, yine çölde kuş uçurtmuyordu.. ve kurduğu haber
ağıyla kim ne götürüyor, kim ne getiriyor, hepsini bir bir tespit ediyordu.
Bunlar, ister vahiy yoluyla, ister o büyük firasetin, fetanetin, firaset ve
fetanetiyle olsun; fark etmez; O, çölü avucunun içi gibi takip edebiliyordu.

İşte bir misal: “Bedir’de bulunmuş bir sahabi, yanlış bir içtihadla, harekâtın
son anlarında, Mekke’ye doğru gidildiğini anlayınca, bu durumu haber veren
bir mektup yazıp gönderiyor. Bu mektubu su taşıyan saka bir kadın
götürmektedir. Allah Resûlü hemen Hz. Ali ile Zübeyr b. Avvam’ı çağırarak
durumu onlara bildiriyor ve onlar da yıldırım hızıyla gidip kadından bu
mektubu alıp getiriyorlar.”

Bu gizlilik, ta Mekke’ye bir konak mesafe kalıncaya kadar devam ediyor ve
kimsenin, ordunun gelişinden haberi olmuyor.

Hz. Abbas Ebû Süfyan’ı Efendimiz’e getirdiğinde artık Mekkeli için yapacak
bir şey kalmamıştı.146 En hızlı at ve develerle kaçmak isteseler dahi
kurtulamayacaklardı.. gayri Mekke o kadar kıskıvraktı.

Ancak Allah Resûlü, yine de çok hassas davranıyordu. Hassasiyeti her iki
cephe için de geçerliydi. Ne kendi askerlerinden ne de Mekkelilerden zaiyat
verilmesini istemiyordu. O’nun bu hassasiyeti sayesindedir ki, koskoca Mekke
fethinde Müslümanlardan şehit olanların sayısı sadece 3 kişiydi. Hâlbuki hâlâ
Allah Resûlü’yle harp etme düşüncesinde olan bir sürü gözü dönmüş Mekkeli
vardı.. ve bunlar “Her çibâd âbâd!” diyecek türden insanlardı.

Efendimiz, tam 10 bin askerle gelmişti.. evet, iki sene evvel 1600 kişiyle
gelip geriye döndüğü Mekke’ye şimdi 10.000 insanla girecekti. Ancak O, bu
gücü, onların içlerindeki gerçek kuvvet ölçüsünde değerlendirmiş ve
Mekkelilerin görebildiği bir yerde, kişi başına bir ateş yakılmasını emretmişti.
Mekkelilerin bildiği, her çadır için bir ateş yakılmasıydı.147 Dolayısıyla onlar
10.000 ateşi görünce en az 30.000 insan tarafından muhasara edildiklerini
sandılar.. ve bu durum, onları bütünüyle felç etti. Öyle ki artık teslim olmaktan
başka çareleri yoktu. Zaten Ebû Süfyan da Mekke’ye döndüğünde, sadece bunu
tavsiye ediyordu. Çünkü gökteki yıldızları seyreder gibi, yanan bu ateşleri
seyretmiş ve bütün bütün mukavemetini yitirmişti. Zira artık o da biliyor ki bu



gece, cahiliyenin son gecesidir ve fetihle Müslümanların arasında, sadece bir
gece kalmıştır.

Allah Resûlü’nün alternatifli stratejisi devam ediyordu. Mekke’ye girerken
orduyu altıya taksim etti ve Mekke’ye altı koldan girildi. Sadece başlarında
Halid b. Velid’in (radıyallâhu anh) olduğu kol, İkrime ve yanındakilerle
çatışma zorunda kalmıştı. Diğer birlikler hiçbir engelle karşılaşmadan
Mekke’ye girmişlerdi.148

O gün için Mekke’de mesele çıkarabilecek tek insan Ebû Süfyan’dı. Hâlbuki
Allah Resûlü bir cümleyle onu da yumuşatmıştı: “Ebû Süfyan’ın evine
sığınanlar korunmuştur!”149 Evet, Ebû Süfyan’a verilen bu kadarcık bir pâye
dahi, onun elini kolunu bağlamaya yetmişti. Hatta ondan sonra Ebû Süfyan,
teslim olmayı teşvik eden en hararetli insan hâline gelmişti. Elbette ki bütün
Mekkeliler Ebû Süfyan’ın evine sığacak değillerdi. Allah’ın (celle celâluhu)
evi, Ebû Süfyan’ın evinden korunmaya daha lâyıktı. Ve Allah Resûlü şöyle
buyurdu: “Kâbe’ye sığınanlar da korunmuştur!” Ve, bir süpriz karar, tarihte
ilk defa, dışarı çıkma yasağı konuluyordu. Bu, can güvenliği için gerekli olduğu
kadar, ordunun rahat hareket edebilmesi için de gerekliydi. Bu mülâhaza ile
Allah Resûlü: “Kendi evine girip saklananlar korunmuştur!” diyordu.150

Böylece Mekkelilerden gelmesi muhtemel bütün direnişler önlenmiş oluyordu.
Efendimiz’in iştirak ettiği diğer gazvelerden sarf-ı nazar, sadece şu Mekke

fethi ve burada tatbik ettiği askerî ve siyasî strateji dahi zannediyorum O’nun ne
büyük bir askerî deha olduğunu göstermeye kâfidir. Evet, Mekke’nin fethi tek
başına, bütün insaf ehline ّللا ِهٰ ُلوُسَر  ٌَّد  مَحُم  dedirtecek büyük bir hâdisedir.

Sanki O, Mekke’yi birkaç kere fethetmiş gibi planın her safhasında, gayet
rahat hareket etmiştir. Kafasında planladığı hususlar noktası, virgülüne kadar
aynen çıkmış, O da ne yapılması gerekiyorsa onu yapmıştır. Tabiî, fethin
ardından ilan ettiği umumî af ve gösterdiği engin mürüvvet, Mekke insanını
derhal O’na teslim olmaya ve İslâm’a girmeye çekmiştir. Bu, ne şirin bir
zorlamadır ki, bir gün içinde bütün Mekkeliler Müslüman olmuştur.

Şimdi sıra, bu yeni potansiyeli aksiyona çevirmeye gelmiştir. Aman Allahım!
Bu ne müthiş bir inkılâptır ki, dün O’na düşmanlıkta canlarını verenler, bugün
O’nun düşmanları karşısında canlarını vermeye hazırlanmaktadırlar! Evet,
Allah Resûlü’nün bakışları kime isabet ettiyse o, kömür iken birden elmas
hâline geliverdi. Başka teşbih ve benzetmelere ne gerek var? O, kendi ashabını



gökteki yıldızlara benzetmemiş miydi?151

Evet, Allah Resûlü, dün çukurlarda yuvarlanan, ruhları çamurlaşmış bu
insanları, bir gün gibi kısa bir zaman içinde, semaya perçinlemiş ve ışık saçan
birer yıldız hâline getirmişti. Getirmekle kalmamış, onlara ebedlere kadar
misal olma ruhunu da üflemişti.

d. ...Ve Huneyn Bâdiresi
Mekke’nin fethiyle, ortada duran ve hangi taraf galebe çalarsa o tarafa

meyletmeye kararlı bulunan kabileler, teker teker İslâm’a dehalet etmeye
başladılar. Bu gelişme Sakîf ve Havâzin kabileleri arasında hazımsızlığa
sebebiyet vermişti. Daha fazla gelişmeye fırsat vermemek için hemen harekete
geçtiler ve çölde buldukları çapulcularla beraber 20-30 bin kişilik bir ordu
kurdular.152

Allah Resûlü, istihbarat için Abdullah b. Ebî Hadred’i (radıyallâhu anh) bu
kabilelerin arasına göndermişti. Abdullah, elde ettiği bütün malumatla Allah
Resûlü’ne geldi ve durumu rapor etti. Sakîf ve Havâzin kabileleri, büyük bir
ordu ile Huneyn’de mevzilenmişlerdi.

Bu her iki kabile de cesaret ve atıcılıkları ile meşhurdu. Ok atmada hepsi de
usta sayılırlardı. Bunlara karşı, ekseriyeti yeni Müslüman ve genç bir orduyla
mukabele etmek icap ediyordu. Öyle de oldu. Allah Resûlü, derhal Huneyn’e
doğru yürüyüş emri verdi. Yoksa, her şey Müslümanların aleyhine dönebilirdi.
Zira, bu kabileler şayet Mekke’ye kadar gelme fırsatı bulurlarsa, Mekke’de
bozgunculuk için fırsat bekleyenlere, bekledikleri fırsat verilmiş olacaktı. Aynı
zamanda, çokları itibarıyla onurları rencide olmuş Mekke’nin yeni
Müslümanları, düşmana karşı kavga verirlerse, bu hem onların, uzak ihtimal de
olsa, sarsıntı geçirmelerini önleyecek hem de kalblerinde İslâm’ın
oturaklaşmasını hızlandıracak ve onları iyiden iyiye İslâm’a perçinleyecekti.

Huneyn’e 12.000 askerle gidildi. Bunlardan 2.000 kadarı yürekten
Müslüman değildi. Diğerlerinin ise çoğu genç ve tecrübesizdi. Bu gençlerin
başında da Halid b. Velid (radıyallâhu anh) vardı. Düşman “U” şeklinde
mevzilenmişti. İslâm ordusunun öncü kuvvetleri ya farkında olmadan ya da
bilerek bu “U”nun içine girdiler. Ansızın gelen ok yağmuru sebebiyle de geri
çekilmek zorunda kaldılar. Zira çoğunlukla zırhları yoktu, oklar da çok şiddetli
ve isabetli geliyordu. Eğer “U”nun içine bilerek girildi ise, geri çekiliş, bir
harp oyunuydu. Nitekim okçular, Müslümanların kaçtığını görünce, sevinç



çığlıkları atarak yerlerinden çıkmış ve kaçanları takibe koyulmuşlardı. Tabiî
farkına varmadan, bir kıskaç içine girmiş oldular. Ve, taarruz eden bu güçler
ric’ate mecbur kaldılar. Derken, birkaç saat içinde ölenler ölmüş, kaçanlar da
Taif’e sığınmak zorunda kalmışlardı.153

Huneyn’in başında da, aynen Uhud’un ortasında olduğu gibi zâhiren bir
hezimet yaşanmıştı. Ancak Allah Resûlü, bu en zor durumda dahi fıtrî cesareti
ve müthiş fetanetiyle hâdiselerin akışını değiştirmiş ve Cenâb-ı Hakk’ın
lütfuyla mutlak bir mağlubiyeti, parlak bir zafere çevirmesini bilmişti.

Peygamberimiz, tam İslâm ordusundaki panik esnasında ileriye atıldı. Öyle
ki, Hz. Abbas (radıyallâhu anh), Allah Resûlü’nün bindiği hayvanın gemini zor
zabtediyor ve O’nun düşman safları arasına girmesine mâni olmaya çalışıyordu.
O ise en gür sesiyle: ْبِلَّط ُ مْلا ِدـْبَع  ُنْبا  اـَنَأ   ْ بِذـَك ُّيِبَّنَلا َال  اـَنَأ   “Ben nebiyim,
bunda yalan yok. Ve ben Abdülmuttalib’in torunuyum...” diyordu.154

Bunun üzerine Efendimiz’in emrine binaen Hz. Abbas (radıyallâhu anh),
Huneyn’de sesini, yükseltebildiği kadar yükseltip o gür sesiyle “Ey Semure
ağacının altında biat etmiş sahabiler! Neredesiniz?!” diyerek nida etti.

Daha sonra Hz. Peygamber’in sesini ve çağrısını duyan bütün Müslümanlar,
Allah Resûlü’nün etrafında toplandılar.. mağlubiyet aşıldı ve zafere ulaşıldı.155

Burada bir noktaya işaret etmeden geçemeyeceğim: Allah Resûlü, 18 gazâya
iştirak etmiş ve hepsinde de büyük zaferler kazanmıştı. Ancak, benim kanaatim
odur ki, Uhud ve Huneyn, O’nun askerî dehasını gösterme açısından
diğerlerinden daha parlak, daha muhteşem zaferlerdi. Çünkü diğerlerinde,
O’nun hafızasında planladığı şeyler aynen tahakkuk etmiş olduğundan, Allah
Resûlü, hiç zorlanmamış, neticeye gayet rahat ulaşmıştı. Hâlbuki, bu iki
muharebede beklenmedik hâdiseler zuhur etmiş, O’nun ilk planları çarpıtılmış,
düşmana fırsat verilmiş, ama buna rağmen, netice yine zaferle noktalanmıştır.
Beklenmedik hâdiselerde O’nun hiçbir dahli yoktur. Öyleyse, mutlak bir
hezimetten kurtulup, parlak bir zafer elde ettiği Uhud ve Huneyn, O Kumandan-ı
Zîşân’ın askerî dehasının en parlak bir buududur.

e. Tebük
Allah Resûlü’nün gerçekleştirdiği yıldırım harekâtından birisi de Tebük

Seferi’dir. Bir aralık, Bizans İmparatorluğunun, büyük bir ordu hazırlayıp
Medine’ye gelmekte olduğu şâyiası yayıldı. Bu durum, Müslümanları tedirgin
ederken, etraf kabilelerden düşman olanları da ümitlendiriyordu. Zaten



Gassaniler’in çevirmek istedikleri entrikalar da herkesçe bilinmekteydi.
Her seferini gizlilik içinde gerçekleştiren Allah Resûlü, bu seferini açıktan

ilan etti ve etraf kabilelere adam göndererek onlardan asker ve malzeme
yardımında bulunmalarını istedi. O sene civarda ve Medine’de çok zor günler
yaşanıyordu. Hava alabildiğine sıcak ve kuraklık ortalığı kavuruyordu. Bir de
meyvelerin hasat vakti girmişti. Ama Allah Resûlü, seferberlik ilan etmiş ve
yol hazırlıklarına başlamıştı bile. Herkes bu sefere iştirak etmek için âdeta
birbiriyle yarışıyordu.156

Sefere iştirak heyecanıyla Allah Resûlü’ne gelip de, binek bulunamadığı için
kabul edilemeyen nice Müslüman vardı ki, O’nun yanından çocuk gibi
ağlayarak ayrılıyorlardı. Kur’ân onların bu hâlini bir ibret levhası olarak
âbideleştirmiştir.157

Bu arada, münafıklar da boş durmuyordu. Müslümanları seferden alıkoymak
için ellerinden gelen her türlü hile ve oyuna başvuruyorlardı. Nihayet Allah
Resûlü, 30.000 kişilik bir orduyla Tebük’e doğru hareket etti. 20 gün kadar
Tebük’te kaldı. Bizans, kendisinde cesaret göremediği için bu orduya karşı
mukabelede bulunamadı. Dolayısıyla da Tebük’te harp yapılmadı; ama duyup
işitenler üzerinde müthiş tesiri oldu. Zira düşmana öyle bir gözdağı verildi ki,
ancak büyük bir meydan muharebesinde aldığı hezimetle düşman bu kadar
sinebilirdi. Etrafta bulunan nice Hıristiyan kabileler, Allah Resûlü’ne cizye
vermeyi kabul ederek, inkıyatlarını bildirdiler. Niceleri de, din olarak İslâm’ı
seçtiler.158 Bu yönüyle de Tebük’ü İki Cihan Serveri’nin zaferlerinden biri
olarak görmek mümkündür.

Şimdiye kadar bazı vak’aları naklederek O’nun nasıl bir erkân-ı harp
olduğunu görmeye çalıştık. Şimdi de umumî mânâda bir erkân-ı harpte olması
gereken hususiyetleri zikrederek, Allah Resûlü’nün askerî dehasına, daha
doğrusu, fetanetinin bu yöndeki buuduna temas etmek istiyorum.
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C. BİR LİDERDE OLMASI GEREKEN
HUSUSİYETLER

Bir erkân-ı harp, askerî derinliklerinin yanında, aynı zamanda bir liderdir.
Onun için bir liderde olması gereken bütün hususiyetler, bir erkân-ı harpte de
olmalıdır. Biz bu hususiyetleri birkaç madde içinde özetlemeye çalışacağız:

1. Her lider, seri ve sıhhatli karar verme özelliğine sahip olmalıdır.
Karar verme, yapılacak işlerin esası mesabesindedir. Ancak, her karar

isabetli olmadığı gibi, vakitsiz de olabilir. İster gecikme isterse erken verilen
kararlar, asla isabetli kararlar değildir. Onun için, bir liderin aldığı kararı,
sıradan bir karar olmaktan kurtaran hususiyet, zamanında ve isabetli alınmış
olmasında aranmalıdır.

Çok âni karar verilmesi gereken hayatî anlar vardır. Lider, bu anlarda,
sıradan insanlardan ayrılır ve kendi buudunu yaşar. O keskin zekâsıyla âniden
karar verir, verdiği karar da tam isabetlidir. Hâlbuki ekseriyetle acele verilmiş
kararlar isabetten uzak olurlar. Çünkü, isabet ve acele birbirinin zıttıdır. İki zıt
ise bir arada zor bulunur. İşte bu zor ânın adamı liderlerdir. Onlar bu zıtları çok
kolay bir araya getirebilirler.

2. Her lider, fıtrî ve yaratılıştan bir şecaat ve cesarete sahip bulunmalıdır.
Cesur olmayan lider olamaz. Lider, gözü kara, yüreği de pek olmalıdır.

Zaman gelir o, tek başına kalabilir. Fıtrî cesareti, onu işte o anda zilletten
kurtarır. Davasını ve idealini yalnız göğüsleme zorunda bulunduğu böyle bir
anda lider, arkasında binlerce insan var gibi davranabilmelidir ki, varılması
gereken hedefe ulaşabilsin.

Evet, lider asla ölümden korkmamalıdır. Her şeyden korkan, ürken,
saklanmada lider olabilse de, sevk ve idarede asla lider olamaz...

3. Lider asla gevşemeyen bir irade insanıdır.  O’nun, kararından dönmesi
veya inancından taviz vermesi kat’iyen düşünülemez. Ümit onun ayrılmaz
dostu, yeis ise, rüyalarına dahi misafir etmeyeceği baş düşmanıdır.
Karşısındaki engel, ancak sonsuzlukla ifade edilebilecek Cehennem dahi olsa,
lider onu rahatlıkla atlayıp geçebilecek bir metafizik gerilime sahip olmalıdır.
Zaten başka türlü kitleleri nasıl cezbedip arkasından sürükleyebilecektir ki?
Evet, lider, tersyüz edilemeyecek bir irade insanıdır.



4. Lider, mesuliyetinin şuurunda olan insandır..  ve sorumluluk duygusu
onun ayrılmaz bir parçasıdır.  Etrafındakiler teker teker dağılsa, o yine bu
sorumluluk duygusuyla tek başına ideali olan o ağır yükü omuzlayıp götürmeye
çalışır. Evet o, kendisinin bu denli mesul olduğuna inanır. Hiçbir engel ondaki
bu inancı zaafa uğratamaz. Öyle ki mesuliyet duygusu âdeta onda, bir fikr-i
sabittir.

5. Lider, ileri  görüşlü ve zaman üstü olmak zorundadır.  O, seneler sonra
vuku bulacak istikbale ait bütün hâdiseleri, mazide olmuş hâdiseler
berraklığıyla gören sezen ve vereceği hükümleri bu anlayış içinde veren insan
demektir. Yoksa bugün söylediklerini yarın ve yarınlar nakzediyorsa, o, aklı
başında insanlar için hiçbir zaman inandırıcı olamaz.

Lider, ileriyi görmelidir ki, vereceği kararlar da nihaî olsun. Yoksa,
hâdiselerin yelpazesine göre karar vermek mecburiyetinde kalır ki, o da
müntesipleri arasında daima fikir ayrılıklarına ve düşünce farklılıklarına sebep
olur. Bu ise, sürekli yıkım getirir. Daha önce bir araya gelmiş ve bir cemaat
meydana getirmiş insanlar, her an değişen kararlar karşısında cemaat olma
keyfiyetini kaybederse, ayrı ayrı fikir ve düşüncenin bağlısı fertler durumuna
düşerler. Öyle ise lider, firaset ve basiretin süt kardeşi olmalıdır...

6- Lider, ruhunda istikrarlı olan insandır.  O hiçbir hâdise karşısında
vaziyet değiştirmeyecek kadar sağlam karakterlidir. En büyük
muvaffakiyetlerinde mağlup bir insanın ruh hâletini sergiler, yenilgilerini de
nefis muhasebesi adına değerlendirir.

Lider, nefsaniyet çeperini aşmış ve işin başındaki sadeliğini, hayatının
sonuna kadar sürdürebilmiş bir bahtiyardır. O, hayatını âdeta bir musikî âhengi
içinde yaşar ve başladığı her işi başladığı perdede bitirir. Hatta -Mustafa
İsmail’in, Kur’ân tilavetinde yaptığı gibi- iyi bir lider, hayatını daha bir üst
perdede noktalar. Merhum Mustafa İsmail, Kur’ân-ı Kerim okumada eşine az
rastlanan böyle bir performans gösterirdi. Çok defa başladığı perdenin üstünde
okumasını bitirirdi; ki zannediyorum az insana nasip bir mazhariyettir.

Şüphesiz bir liderin bu özelliğe sahip olabilmesi için onda, çok engin bir
tevazu anlayışının bulunması gerekir. Böyle olmalıdır ki, ilk günlerini ve ilk
arkadaşlarını unutmasın!

7- Lider, insan sarrafıdır.  O idaresi altındaki insanları herkesten çok daha
iyi tanır. Kimi nerede, ne kadar ve ne maksatla kullanacağını; kime hangi işi



gördüreceğini bilmeyen ve bunda isabet kaydetmeyen insan, kat’iyen iyi bir
lider olmak şöyle dursun, sıradan bir idareci bile değildir.

Lider bir işe en lâyık kim ise.. onu en iyi tespit eden ve vazifelendirdiği
insanları sonuna kadar aynı işte tutabilen.. yaptığı bu icraatında geriye adım
atmaya zorlayacak herhangi bir pürüzle karşılaşmayan insandır ki, o, âdeta
istidat ve kabiliyetleri tartan bir mihenk taşıdır ve yanılma payı da beşer
olduğunu hatırlatacak kadar azdır.

8- Lider, raiyyetinin her ferdi, kendini ona en sevgili bilecek kadar
insanları seven ve onlar tarafından da aynı ölçüde sevilen seçkin ruhtur.
Hem onun raiyyetine, hem de raiyyetinin ona güveni tamdır.

9- Lider, hayatının hiçbir devresinde töhmet örsüne yatmamıştır.  Onun
için, onun istikbalinde tenkit çekicinden sızlanacağı tek hâdise yoktur. Onun
mazisi yaşadığı gün kadar aydınlıktır.. evet, kim hangi garaz veya iyi niyetle
araştırırsa araştırsın, onun mazisinde, yüzünü kızartacak bir tablo bulamaz.
Bütün dünya hasım kesilse -iftira veya yalana başvurmadıkça- onun iffet ve
ismetine toz konduramazlar; onun hayatı hep istikamet içindedir.

10- Lider, çok yönlü bir insandır. Ve her yönüyle de cemiyet içinde temayüz
etmiştir. Onun karakter dünyasında zaaftan eser yoktur. Bütün irdelemeler
sadece onun bu yönünü göstermeye hizmet eder...

Cihan tarihinin kaydettiği efsanevî liderler vardır. Fakat bunların hiçbirinde,
yukarıda sıraladığımız hususiyetlerin bütününü görmek mümkün değildir. Hatta
birkaçını dahi, kendinde toplamış lider sayısı oldukça azdır.

Büyük İskender, Anibal, Napolyon, Hitler ve bizim cephemizden Fatih,
Yavuz, Yıldırım, Celâleddin Harzemşah, Selahaddin Eyyubî, Tarık b. Ziyad ve
kırk yıl Rus’a karşı kavga veren Şeyh Şâmil gibi büyük dâhi ve liderler, elbette
kendi çaplarında büyüktürler; ancak, yukarıda sıraladığımız maddeler
zaviyesinden bir değerlendirmeye tâbi tutulacak olurlarsa, bunlardan hiçbirinin
Liderler Lideri Hz. Muhammed Aleyhisselâm’ın sözü edildiği yerde,
isimlerinden bile bahsedilemez.

Evet, yeryüzünde bütün hususiyetleri ve onda bulunması gereken bütün
özellikleri en üst seviyede ve eksiksiz nefsinde toplayan tek bir lider ve bir tek
önder vardır; o da hiç şüphesiz Hz. Muhammed Mustafa’dır (sallallâhu aleyhi
ve sellem). Öyledir, çünkü O Resûlullah’tır. Yaptığı bütün icraatı, Cenâb-ı
Hakk’ın teyidi altında gerçekleştirmektedir.



1. Hayatına Kısaca Bir Bakış
O’nun verdiği bütün kararlar, gayet süratli ve isabetliydi. Hayatında, hiçbir

kararı fiyasko ile neticelenmemişti. Nitekim yukarıda bunun müşahhas
misallerini uzun uzadıya anlatıp naklettik. Bilhassa Uhud ve Huneyn’de, nasıl
süratli ve isabetli kararlar aldığını ve ordusunu mutlak bir hezimetten kurtarıp
şanlı bir zafer kazandığını altını çizerek ifade etmeye çalıştık.

O, fıtraten cesur ve şecaat sahibiydi. Tek başına bütün insanlığa meydan
okurcasına, uzun, çetin ve çetrefilli bir yola çıkmıştı. Ne fertlerden ne de
cemaatlerden korkmadan, çekinmeden yoluna devam etmişti. Hatta, bazen
orduda bir bozgun olunca O atını mahmuzlar, düşmanın üzerine yürür ve bunu
yaparken de zerre kadar korku alâmeti göstermezdi.1 Hatta, Hz. Ali (radıyallâhu
anh) gibi bir şecaat kahramanı, “Biz harp meydanında korktuğumuz zaman Allah
Resûlü’nün arkasına sığınır ve itminana kavuşurduk.” diyor.2

O, bir gün, bir ağacın altında istirahat ediyordu. Cesur bir düşman, O’nun
yanına kadar sokuldu ve kılıcını kaldırdı, tam vuracaktı ki Allah Resûlü
gözlerini açtı. Bu cüretkâr adam Allah Resûlü’ne: “Şimdi seni benim elimden
kim kurtaracak?” dedi. Efendimiz ise, kılını dahi kıpırdatmadan gayet sakin:
“Allah!!” dedi. Adam, Allah Resûlü’nün bu büyüleyici cesaretinden ürperdi ve
farkına varmadan elindeki kılıcı yere düşürdü. Bu defa kılıcı Allah Resûlü aldı
ve aynı soruyu ona sordu. Adamın, aman dilemekten başka çaresi yoktu.3

İşte Allah Resûlü’ndeki cesaret buudu ve işte baş döndüren o büyük
teslimiyet!

Medine’de bir gürültü işitilmişti. Herkes heyecan ve korku içinde, yollara
dökülmüş gürültünün mahiyetini anlamaya çalışıyordu. Biraz sonra gözler
beliren bir toz bulutuna ilişti. Toz bulutu yırtılınca arasından süzülüp çıkan İki
Cihan Serveri’ydi. “Korkulacak bir şey yok!” diyerek herkesi teskin
ediyordu.4

İlk defa sesi O işitmiş ve herkesten evvel Ebû Talha’nın (radıyallâhu anh)
atına binip süratle sesin geldiği yöne gitmiş.. tespit etmiş ve dönmüştü. Hatta
Ebû Talha’nın o yürümeyen atı, üzerine Allah Resûlü binince o gece
sevincinden âdeta rüzgâr kesilmişti.5 Tek başına, herkesi titreten bir gürültünün
üzerine yürüyen Allah Resûlü, normal insan normlarını aşan bir harikulâdelik
sergilemektedir.

Mağarada Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh), O’nun adına endişelenince “İki



kişi hakkında zannın nedir ki, onların üçüncüsü Allah’tır (celle celâluhu)!”
demiş.. kendi hakkında endişelenen bir sinenin çıldırtan endişelerini teskin
etmişti.6 Zaten evinden ayrılıp, gözü dönmüş düşmanların arasından çıkıp gidişi
de apayrı bir cesaret destanı değil miydi?

O’nda, her zaman sarsılmaz ve sağlam bir irade vardı. Bu iradenin ters yüz
edilmesi mümkün değildi. Çünkü O’ndaki iradeyi Cenâb-ı Hak, gizli meşîetiyle
biledikçe bilemişti.

2. Ulaşılamayan Ululuk
O, daha doğmadan babası vefat etmiş ve yetimliği ta anne karnından

başlamıştı. Dolayısıyla da babadan gelecek destek ve bu desteğin insan
üzerinde hâsıl edeceği gevşeklik, O’nun için hiçbir zaman söz konusu değildi.
Zaten O’nun davası bir yönüyle iradeye fer kazandırma davasıydı.

Altı yaşında da annesi vefat etmişti. Hâlbuki bir insana, annesi kadar destek
olan veya bir insanda uzun süre kendi desteğini, anne kadar hissettiren ikinci
bir varlık yoktur. Şimdi, bu mübarek destek de O’nun elinden alınmıştı.
Hâdiseler O’nu törpülüyor ve İki Cihan Serveri’nin iradesi, her geçen gün
biraz daha kuvvet kazanıp ışıldıyordu.

Sekiz yaşında da dedesini kaybetti. Öyle bir dede ki, o bütün Mekke’nin ve
Mekkelinin de desteğiydi. Şimdi o da bir seher yıldızı gibi kaybolup gitmişti.

Bütün bu hâdiselerle Allah (celle celâluhu), O’na güven kaynağı olarak
sadece Zât’ını nazara veriyor.. ve buna gölge düşürecek her şeyi çekip elinden
alıyordu. Evet O’nu, O destekleyecek ve semavî teyidatıyla O terbiye edecekti.
Belki her destek ve kaide çekildikçe, Allah Resûlü, beşeriyetinin gereği bir
sarsıntı geçiriyordu; ancak ileride yükleneceği o büyük vazifeyi yüklenebilmesi
için, irade yönüyle de O’nun bilenmesi gerekiyordu. Ta ki bir gün bütün dünya,
O’nun altından çekilse ve O boşlukta kalsa zerre kadar irkilme ve tereddüt
geçirmesin!.. Eğer O, bu olmamış şeye maruz kalsaydı, hiçbir şey olmamış gibi
O yine yerli yerinde olacaktı.. şayet böyle olmasaydı, Uhud’daki o sarsıntılı
dönemden sonra, O’nun düşmanı takip emrini vermesi nasıl mümkün olacaktı
ki? O öyle bir iradeye sahipti ki hem kendisi, hem de ashabı, o derece yaralı ve
yorgun olmasına rağmen düşmanı takip ediyor ve kendisi en önde gidiyordu...

O’nun hayatının tek lahzasında dahi panik yoktur. Her biri başlı başına birer
aslan, en cesur sahabenin dahi sağa sola kaçıştığı devrede O, yerinden bir adım
dahi kımıldamamıştır. Evet, O’nda öyle çelikten bir irade vardı.



Mekke’de çekmediği sıkıntı kalmamıştır ama, O, sarsılmamış.. hanımı,
amcası peşi peşine vefat etmiş -ki her ikisi de O’nun en büyük destekçisiydi-
O’nda yine zerre kadar bir ümitsizlik ve kararsızlık olmamıştır.

Taif’de taşlanmış, başı-gözü yarılmış ve bu esnada, melekten bir teklif
almış: Eğer Allah Resûlü müsaade ederse, Cibril, dağı Taiflilerin başına
geçirecektir. İşte o esnada bile, mübarek vücudunu kan içinde bırakan bu
insanlara karşı iradesinde bir gevşeme olmamış; aksine “Hayır!” demiş ve
meleğin teklifini reddetmiştir.7 Aman Allahım! Bu nasıl iradedir ki, bu kadar
zor durumda dahi, kararlılığından kıl payı inhiraf etmemektedir.

İşte bu liderle ölüme gidilir ve işte bu lider için her şey feda edilir. Çünkü
insan böyle bir liderle yolda kalmayacağını çok iyi bilir. Darda kaldığı zaman
arkadaşlarını terk edebilen, dün, uğruna binlerce insanın öldüğü karar ve
prensipler, şimdi aynı fedakârlığı ondan beklediğinde bu prensip ve
kararlardan tavizler verebilen iradesi küflenmiş insanlar nasıl lider olabilir ve
bunların arkasından nasıl gidilir ki! Zaten günümüz insanını da sukut-u hayale
uğratan, bu türlü -sözüm ona- liderler değil mi?

O, sapsağlam mesuliyet insanıydı, dipdiri bir irade kahramanıydı; O’na inen
Kur’ân, dağlara inseydi, onları paramparça ederdi. O, müthiş bir sahib-i
iradeydi.

Tebliğ vazifesiyle vazifelendirilmişti. Teker teker insanlara Allah’ı (celle
celâluhu) anlatacaktı. Bu, âdeta yumurta kabuğu ile okyanusları boşaltmak
kadar zor bir işti. Fakat Allah Resûlü, tereddüt etmeden bu işin altına girmiş..
fertleri insanî melekeleri ile yakalamış ve onların gönüllerine yıkılmaz tahtlar
kurmuştur.

İslâm’ı tebliğ, O’nun varlık gayesi olmuştu. O, âdeta, ne dünya ne de ukbâ
endişesi taşımıyordu. Cennetleri seyretme, kâb-ı kavseyne ulaşma dahi O’na
vazife mesuliyetini unutturmamıştı. Yıldızların kaldırım taşı gibi ayağının altına
serildiği o yerlerden, çile ve mihnet dolu bu dünyaya dönmüş ve bizimle
olmuştu. Çünkü, O, mesuliyetini vücudunun bütün zerreleriyle duyan, hisseden
bir insandı. O’nda öyle bir mesuliyet anlayışı vardı ki, insan olmanın yüklediği
mesuliyetin ağırlığıyla her zaman inim inimdi.

Sözü uzatmaya ne hacet! O daha henüz bezleri arasında bir çocukken
“Ümmetî, ümmetî!” diyecek kadar kendi vazifesine göre programlanmış bir
insandır. O’nun mahşerdeki iki büklüm hâli de bu sorumluluğun bir uzantısı.



Zaten böyle bir mesuliyeti yüklenmeye O’ndan başka kim tâkat getirebilirdi ki!
O, ilk insandan son insana kadar âdeta bütün insanlığın mesuliyetini yüklenmiş
gibi idi.

Allah Resûlü, zaman ve mekânın dar buudlarını aşan bir görüş ve firasete
sahipti. Bu da bir şey mi? O’nun bakışları her zaman ebedî âlemin yamaçlarını
seyrediyordu. Daha dünyada iken Cennet’i, Cehennem’i, Sırat’ı ve Mahşer’i
bütün teferruatıyla anlatan O değil miydi? Görüyor ve gördüklerini söylüyordu.
Ayrıca, O’nun sıdkını konu edindiğimiz yerde de ısrarla üzerinde durduğumuz
gibi, istikbale ait söylediklerinin hiçbiri, O’nu, sözlerinde yalancı
çıkarmamıştı. O ne dediyse vakti ve saati geldikçe hepsi zuhur etmiş bir kısmı
da zuhur etmeyi bekliyordu.

O’nun ileri görüşlü oluşunu anlatma bakımından Hudeybiye çok mühimdir.
Ve biz bu hususa yukarıda tafsilâtıyla yer verdik zannediyorum.

3. Değişmeyen İnsan
İki Cihan Serveri, işe nasıl başladı ise hayatının seyrini hep aynı ölçü ve

aynı disiplin içinde geçirmiştir. Mekke’de etrafında sadece bir köle, bir kadın,
bir çocuk ve bir hür insanın bulunduğu devrede, O’nun tavır ve hareketleri ne
ise, Veda Haccı’nda yüz bini aşkın insanın gözünün içine baktığı devredeki
tavır ve hareketleri aynıdır. Hatta tevazuu, fetih ve muzafferiyetlerin, sağanak
sağanak O’nu ıslattığı dönemlerde daha da enginleşmiş ve tevazu kanatlarını
yerlere kadar indirmiştir.

Hayatı boyunca değişmeyen tek lider O’dur. Bakın ki, başından bu kadar
sıkıntılar geçmiş ve bu sıkıntıların çoğuna da, doğrudan doğruya etrafındakiler
sebebiyet verdikleri hâlde, O, kat’iyen yeni bir tavır belirleme zaafına
düşmemiş, onlara karşı hep ilk davrandığı ölçüde davranmıştır.

Dost halkasına yenilerin ilhâkı ve bunların arasında hakikaten emsalsiz
insanların da bulunması, O’na eski dostlarını ve dostluklarını kat’iyen
unutturmamıştı. O başta nasıldı ise, hep öyle kaldı.

4. Eşsiz Mahviyeti
Bir gün ashabıyla oturmuş, yemek yiyordu. Oradan geçmekte olan bir kadın,

O’na laf attı: “Oturmuş da köle gibi yemek yiyor!” dedi. Ve Allah Resûlü
tavrını değiştirmeden cevap verdi: “Evet, benden güzel köle mi olur! Ben,
Allah’ın (celle celâluhu) kölesiyim.” Sonra bu kadın aynı yüzsüzlüğüne devam



ederek: “Kendisi yiyor da bana yedirmiyor!” dedi. Allah Resûlü onu da sofraya
buyur etti. Kadın: “Hayır!” dedi, “Ben senin ağzındaki lokmayı istiyorum!”
Allah Resûlü ağzındaki lokmayı çıkardı ona verdi.. orada bulunanlar yemin
ederek söylüyor ki, o kadın ağzına bu lokmayı koyduğu andan itibaren
Medine’nin en iffetli kadınlarından biri hâline geldi...8

Yine bir gün karşısında titreyen adama baktı ve şöyle buyurdu: “Kardeşim
titreme! Ben de senin gibi kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum...”9

Melek geldi ve sordu: “Kul peygamber mi, melik peygamber mi olmak
istersin?” Cibril kulağına fısıldadı: “Rabbine karşı mütevazi ol!” Ve, Allah
Resûlü cevap verdi: “Bir gün aç yatıp tazarru eden, diğer gün tok olup
şükreden bir kul peygamber olmak isterim...”10

Bütün bunlar olurken, dünyanın dört bir yanından gelen ganimet ve hediyeler
O’nun ayaklarının altına seriliyordu. Fakat O, şahsı adına bunların bir
zerresinden bile istifadeyi düşünmüyor, gelenlerin hepsini ashabına
dağıtıyordu. O’nun bu tavrı; bütün bir hayat boyu hiç mi hiç değişmemişti. Daha
ne diyeyim, Mekke fethinde başını o kadar eğmişti ki, Arş’a değen baş, orada
semerin kaşına değecek kadar eğilmişti...11

Sa’d b. Muaz (radıyallâhu anh) gelirken, yanındakilere: “Efendiniz için
ayağa kalkın!”12 diyordu. Hâlbuki sahabe ne zaman O’nu görse ve ayağa
kalksa: “Acemler gibi ayağa kalkmayın!”13 hitabıyla karşılık veriyordu.

Miraç esnasında bütün peygamberlere imam olmuş ve onlara namaz
kıldırmıştı.14 Ancak bu mazhariyet, O’nu yine değiştirmemiş.. ve: “Beni, Musa
b. İmrân’a (aleyhisselâm) tafdîl etmeyin!”15 demişti. Ve bir başka seferinde
de: “Beni, Yunus b. Mettâ’ya (aleyhisselâm) tafdîl etmeyin!”16 diyecekti...

Gayb âlemine ait perdeler, nice kere O’nun gözünün önünden kalkmış ve O
verâların verâsını müşâhede etmişti. Ancak Hz. Âişe’nin (radıyallâhu anhâ)
odasında ilâhî söyleyen cariyeler: “Bizim aramızda öyle bir Nebi var ki, yarın
ne olacağını bilir.” dediklerini duyunca, onları derhal susturmuş: “İlle de bir
şey söyleyecekseniz, doğruyu söyleyin!”17 buyurmuştu.

Evet, bir ömür boyu âhenk ve tavırlarını değiştirmeyen tek bir insan, tek bir
lider vardır; o da hiç şüphesiz, Hz. Muhammed Mustafa’dır (sallallâhu aleyhi
ve sellem).

5. Kabiliyetleri Keşfetmesi



İdaresi altındakileri tanımasında da O’nun eşi-menendi yoktu. Habeşistan’a
hicret edileceği zaman, hicret edecekleri ve başlarında onları idare edecek
şahsı seçmesinde müthiş bir isabet vardı. Cafer b. Ebî Talib (radıyallâhu anh),
Necaşî’nin huzurundaki hizmetleriyle bu isabetin âdeta mührü gibidir.18

Medine’ye ilk gönderdiği mürşid, Mus’ab b. Umeyr’di (radıyallâhu anh).
Mus’ab icraatıyla Allah Resûlü’nün değişik iş ve vazife için insan seçimindeki
isabetini tasdik eden bir sadık şahittir. O gün Medine’de Mus’ab gibi ince bir
insan gerekliydi ve Allah Resûlü onu göndermişti.19

Hicret esnasında, O’nun yatağına birisi yatmalı ve müşrikleri oyalamalıydı.
Belki o esnada Allah Resûlü’ne gelecek darbeler ona gelecekti. Böyle bir
durumda oraya Hz. Ali gibi bir kahraman gerekliydi ve o seçildi.20

Mağarada O’na kim arkadaş olacaktı? Medineliler ilk defa O’nu kiminle
görmeliydiler. O hep ikinci adam olma durumunu muhafaza eden Hz. Ebû Bekir
(radıyallâhu anh) olmalıydı ve öyle oldu.21 Allah Resûlü işin başında Ebû
Bekir’i (radıyallâhu anh) hangi makam ve mevkie yerleştirdiyse, hayatının
sonuna kadar Ebû Bekir (radıyallâhu anh) orada oturdu. Çünkü ilk seçim, çok
isabetli ve yerinde yapılmıştı.

Zaten, teker teker bütün Raşid Halifelerde, O’nun yaptığı seçimin ve
yerleştirmenin izi vardır. Birinci halife Ebû Bekir, İkinci Ömer, üçüncüsü
Osman ve dördüncüsü de Ali (radıyallâhu anhüm) olmalıydı. Çünkü kaderin
çizdiği ömür sınırı, böyle olmasını gerektiriyordu. Belli ki, bu sıralama ilâhî
bir tasnifle yapılmıştı.

Ebû Dücâne’ye (radıyallâhu anh) verdiği kılıçtan tutun da22 Nuaym b.
Mesud’a (radıyallâhu anh) verdiği Kureyş ile Yahudilerin arasını bozma
misyonuna kadar23 bütün icraatında O, hep işi ehline verme prensibiyle hareket
etmiş ve bunda da muvaffak olmuştu.

Huzeyfe’ye sır verilirdi ve O, sırlarını ona verdi.24 Mekke’de istihbarat
adına amcası Hz. Abbas’ı (radıyallâhu anh) kullandı ve Hz. Abbas bu işi
lâyıkıyla başardı.25

Kumandan tayin ettiği şahıslardan, ellerine mektup verip krallara gönderdiği
murahhaslara, ilim adamı olsunlar diye Suffe’ye kabul ettiği talebelerden zekât
âmillerinin intihabına kadar hâdiseler hep O’nu doğruluyordu.

Evet, bir lider için vazife ve sorumluluk yüklenecek insanları tanıma çok
mühimdir. Tarih, bu mevzuda liderlerin yaptığı nice hatalardan bahseder.



Yanına yaklaştırıp en yakını yaptığı insanlardan ihanet gören liderlerin sayısı
hiç de az değildir.

Erkam b. Ebi’l-Erkam’ı (radıyallâhu anh), Allah Resûlü daha ziyade malî
işlerde kullanıyordu. Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) ve Hz. Ömer (radıyallâhu
anh) devrinde de o aynı işlerde istihdam edildi. Hz. Osman (radıyallâhu anh),
kendi malından yaptığı infakla biraz yakın akrabasını gözetiyordu. Ne var ki
onun bu cömertliği, başkaları tarafından yanlış tevil ediliyor ve
Ümeyyeoğulları beytülmâldan destekleniyor zannediliyordu.

Böyle bir töhmet altında kalmamak için Erkam b. Ebi’l-Erkam (radıyallâhu
anh), Hz. Osman’a (radıyallâhu anh) müracaat ederek hazinelerin anahtarını
teslim etti. “Halk senin kendi malından verdiğini yanlış anlıyor, ben böyle bir
itham altında maliye işlerine nezaret edemem.” dedi ve ayrıldı.. kendi isteğiyle
ayrılıncaya kadar da tam çeyrek asır aynı görevde kaldı.26

6. Gönüllerdeki Sevgili
O, seven ve sevilen bir liderdi. Öyle ki, her fert kendini O’na en sevgili

sanırdı. Yine her fert kendini O’nu en çok seven insan olarak kabul ederdi.
Seviyordu.. vefatına yakın kaç defa mescitte ashabına dönmüş ve onları teker

teker süzerek hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Çok iyi biliyordu ki, bir müddet sonra
yine onlarla beraber olacak, ama; şu şehadet âlemine ait beraberlik yakında
sona erecekti. O’nun Refîk-i A’lâ’ya yükselme vakti gelmişti ve sema ehli,
sabırsızlık içinde O’nu bekliyordu. O ise bir vefa âbidesi olarak, ashabından
ayrılacağı için gözyaşı döküyordu.27

Ashabını seviyor ve mahremlerini koruduğu gibi koruyordu. “Sakının
ashabımdan ve onlara uygunsuz söz söylemeyin!”28; “Benim ashabım gökteki
yıldızlar gibidir, hangisine  uysanız hidayeti bulursunuz.”29 Ve daha nice
sözleri, bu sevginin, bu korumanın deliliydi.

Aynı zamanda seviliyordu. Hem de delicesine seviliyordu. Zaten O’nu
sevmek, imanın kemaline delil değil mi? En kâmil imana sahip olan sahabe de,
O’nu en mütekâmil seviyede seviyordu.30

İdam sehpasında Hubeyb’e sorarlar: “Şu anda senin yerinde O’nun idam
edilmesini ister miydin?” “Evet!” dese kurtulacaktı. Ama o, bir sahabidir ve
kendisine yakışan cevabı verir: “Hayır, vallahi. Değil benim yerime O’nun
idamı, benim kurtuluşuma mukabil, O’nun ayağına bir dikenin batmasına dahi



razı değilim!”31

Sa’d b. Rebî (radıyallâhu anh), aldığı yaralarla şehit olmak üzeredir. Son
anını yaşarken, sözleri şunlardan ibaret: “Allah Resûlü’ne selâmımı söyleyin.
Yemin ederim şu anda Uhud’un ardından Cennet kokusunu duyuyorum.
Kavmime de söyleyin, onlardan bir fert hayatta kaldığı müddetçe, Resûlullah’a
bir şey olursa, Allah (celle celâluhu) karşısında bunun hesabını veremezler,
bunu çok iyi bilsinler!”32

Sümeyra (radıyallâhu anhâ) harp meydanında delicesine O’nu arıyor ve َنْي أَ
ّللا ِهٰ ُلوُسَر   “Resûlullah nerede?” diyordu. O’nu görünce de, atının terkisinde

kocasının ve iki çocuğunun nâ’şı olduğu hâlde dönüyor ve: “Bundan sonra
bütün musibetler bana çok hafif gelir, değil mi ki sen hayattasın yâ Resûlallah!”
diyordu.33

Nesîbe (radıyallâhu anhâ), elinde kılıç Allah Resûlü’nü müdafaa ederken
gözü kimseyi görmüyordu. Efendimiz ona oğlunu gösterip: “Oğlunun yardımına
koş!” deyince, bir oğlu olduğunu hatırlıyor, hemen koşup oğlunun yarasını
sarıyor, ardından da oğlunun sırtına vurup “Haydi yavrum, Resûlullah’ı
müdafaa et!” diyordu.34

Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh), Allah Resûlü’nü müdafaa ederken dayak
yiyor, komaya giriyor. Başucunda annesi, oğlunun gözlerini açacağı ânı
bekliyor.. bekliyor ama, o gözlerini açar açmaz sevdiğini arıyor ve soruyor:
“Resûlullah’a ne oldu?” Anası bir kaşıkla çorba içirmek isteyince de o büyük
dost, elinin tersiyle çorba dolu kaşığı itiyor ve: “Bana Resûlullah’tan bir haber
getirmedikçe ağzıma bir lokma almayacağım!”35 diye yemin ediyor.

Daha yüzlercesiyle bütün bu misaller göstermektedir ki, Allah Resûlü,
ashabı ve bütün ümmeti tarafından ölesiye sevilmektedir.

İşte O, bu sevgi hâlesi içinde etrafındakilere fevkalâde güveniyordu. O’nun
kapısında nöbetçi, O’nun kapısında inzibat yoktu.36 Çünkü herkes O’ndan, O da
herkesten emin bulunuyordu.

7. O (sallallâhu aleyhi ve sellem), Daha Baştan
Masumdu

Allah Resûlü’nün mazisi tertemizdi. Resûlullah’tan kendisini töhmet altında
bırakacak tek davranış sâdır olmamıştı. Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh),
Efendimiz’in çocukluk arkadaşıydı. Eğer O’nda, ayıp ve kusur kabul



edilebilecek bir fiil ve hareket görseydi, daha o, nübüvvetini ilan eder etmez,
hiç ilk inanan insan olur muydu? Ve O’nun bu tertemiz ahlâkına vurulmuş olan
Hz. Hatice Validemiz (radıyallâhu anhâ) de, kendisini isteyen o kadar talipli
varken, Allah Resûlü’ne talip olmuştu. ِتَاِبّیَّطِلل َنوُِبّیَّطلا  ّیَّطِلل َو َنِیبـِ ُتاـَِبّیَّطلا  َو
“Temizler temizlere.”37 âyetinin de anlattığı gibi, tâhire olan anamız Hz. Hatice
(radıyallâhu anhâ), tâhir ve tertemiz olan Allah Resûlü’ne denk bir zevce olmak
için çırpınıp durmuş ve hayatının sonuna kadar da sadakat içinde yaşamıştır.

O’nun ahlâk ve fazileti, daha kendi devrinde dillere destandı. Mekkeli
bi’setten evvel de O’nu “Emin” insan olarak tanıyordu.38 Doğruluğu ve ahde
vefası herkesçe müsellemdi. Bunu Ebû Cehil de, Ebû Leheb de biliyor ve itiraf
ediyordu.39 Onların aşamadıkları noktalar başkaydı. Yoksa, bütün düşmanları
biliyorlardı ki, O doğru söylüyordu.

Günahsızlık O’nun ayrılmaz bir parçasıydı ve O hep masumdu. Hiç günah
işlememeşti. O’nun bu sıfatına ismet bölümünde temas edildi.

Sir William Muir diyor ki: “Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)
üstün bir şahsiyet ve mümtaz bir fazilet âbidesiydi. Hayatında bir kere olsun,
seviyeli insanların bayağı göreceği bir davranışta bulunmadı. Hâlbuki O, devlet
kurdu, devletler yıktı. Bunca hengâme içinde dahi hep edep âbidesi olarak
yaşadı ve nezih bir hayat sürdü...”

O, insanî zaaflardan münezzeh ve müberra idi. Çok yönlü ve mükemmel bir
istidat ve kabiliyete sahipti. Bu kadar mükemmel bir istidat ve kabiliyet ise,
ancak peygamberde olurdu. Çünkü, diğer pâyelerin hiçbiri için O’ndaki istidat
ve kabiliyetler -bu çapta olmak şartıyla- gerekli değildi. Meselâ O, sadece bir
ticaret adamı olsaydı. O’nun ticarete olan yatkınlığı, en üst seviyede bir tüccar
olmasına yeterdi. Bu durumda ise, O’nun siyasî ve askerî dehası, zemin
bulamadığından dolayı kullanılmamış olacaktı. Hâlbuki O, iyi bir tüccar
olmanın yanında, aynı zamanda mükemmel bir idareci ve seçkin bir erkân-ı
harpti. Meseleyi sadece bu gibi meslek dallarıyla sınırlandırmak da doğru
değildir. O, bütün insanlığı bağrına basacak çapta yaratılmıştır. Böyle bir
istidat ise ancak peygamberlerde olur. Yoksa O’ndaki istidat ve kabiliyetlerin
abes ve boş yaratıldığını kabul etmek icap eder ki, Allah (celle celâluhu),
abesten münezzehtir.

O, her meselede zirvede olmuştur. Zaten öyle de olmalıdır ki, kendisine
intisap eden insanların istidat ve kabiliyet yönünden en yüksekleri dahi, hep



rehberlerinin altında kalsın. O’ndan sonra en müstaid insan Hz. Ebû Bekir’di
(radıyallâhu anh). Ama o, yine Allah Resûlü’nü herkesten daha çok
kabulleniyor ve O’na bağlılığı en büyük pâye biliyordu.

8. Netice
Bir liderde olması gereken vasıflar açısından Efendimiz’in kısaca bir

değerlendirmesini yapmak istedik.. yapabildikse anladık ki, bütün bu
özellikleri kendisinde toplayan sadece ve sadece O’dur. Evet, bu yönleriyle,
Efendimiz’e yaklaşmış bir tek insan yoktur ki, onu bir vâhid-i kıyasî kabul
edelim.

Buradan şu neticeye varıyoruz: Allah Resûlü’nün bütün hasletleri bizzat
mükemmel ve bizzat en üst seviyededir. O’nun bu mükemmelliği ve üstünlüğü,
başkalarına kıyasla değildir. Çünkü Cenâb-ı Hak, O’nu bir beşer için mukadder
en zirve noktada yaratmıştır.

O, mükemmel ve kusursuz bir erkân-ı harpti. O’nun, fetanetinin bu yönünü,
sadece “deha” kelimesiyle anlatmak yanlış olur. Ancak lafız darlığı (üzülerek
itiraf edelim ki) bizi de bazen hata yapmaya zorluyor ve farkına varmadan biz
de, O’na askerî dehalık isnat ediyoruz. Hâlbuki Allah Resûlü’nün askerî
yönünü bu kelimeyle izah etmek mümkün değildir. Çünkü O’nun askerliği de
vahiyle müeyyettir ve Allah Resûlü’nün fetanetiyle irtibatlıdır. Zaten ısrarla
üzerinde durduğumuz husus da, O’nun bu yönlerinin, nübüvvetine delil olması
keyfiyetidir. Biz Efendimiz’le alâkalı bütün meselelere bu düşünce ile
yaklaşıyoruz. Bazen söz ile ifade etmesek bile, temelde yatan ana düşüncemiz
budur.

İşte bu temel düşünceden hareketle, şimdi de öz ve hulâsa hâlinde O’nun
erkân-ı harpliğinin, nübüvvetine delil olan yönlerine, hızla dokunup geçeceğiz.
Çünkü, sayacağımız bütün özellikler, ancak çok müstesna ve hayatını hep harp
sahalarında geçirmiş çekirdekten asker insanlarda bulunabilecek özelliklerdir.

Şu kadar var ki, Allah Resûlü’nün askerî deha üstü durumu, yeryüzündeki
bütün askerî dehalara askerî malumat dilendirecek bir durumdadır. Öyleyse
O’nun askerlik yönü de kendisinden değildir. Çünkü O ümmî bir zâttı. O güne
kadar mahalle kavgası durumundaki Ficâr harbinden başka da harp görmemişti.
O harpte de sadece amcalarına ok taşımış ve bir ok dahi atmamıştı.40 Hâlbuki,
şimdi bu insan, değme kumandanlara parmak ısırtacak derecede, taktik ve
stratejilerle yüklü muharebelere kumandanlık yapıyor ve bunların hepsinde de



galip geliyordu. O, hayatında tek bir satır dahi okumamıştı ki, bu sahaya ait
kitaplardan edindiği malumatla kendisini yetiştirmiş olsun. Öyle ise, O’nun
erkân-ı harpliği bir peygamber sıfatı olan fetanetini, fetaneti de O’nun
nübüvvetini ispat ediyordu.

O, eşsiz bir kumandandı. Yeryüzüne O’nun kadar büyük bir erkân-ı harp
gelmedi. Eşsizdi, büyüktü, çünkü:

Evvelâ: O, Allah’ın emriyle bir dava ve bir gaye belirlemişti. O’nun
mefkûresi, kesin ve netti: Hak neşredilecek; buna mâni bütün engeller de
ortadan kaldırılacaktı. Bütün hayatı boyunca bu gayeyi takip etti. Her geçen
gün, hem kendisinde hem de etrafındakilerde, bu gayeye götürücü yol ve
yöntemleri idrak ve anlayışta süratli gelişmeler oldu; ama, asla değişme
olmadı. Bu yüce ve yüksek gayeden uzaklaşıp çapulculuk yapması, O’ndan ve
O’nun necip ashabından fersah fersah uzaktı. 23 senelik nübüvvet hayatını
tetkik edenler, O’nun, işin başında ne dediyse sonunda da aynı şeyleri
söylediğini müşâhede edecekler.

Savaşmak hemen hiçbir devrede O’nun için gaye olmamıştır. Savaş O’nun en
son başvurduğu çaredir. Zira karşı cepheye daima alternatifli gidilmiş ve harp
en son olarak zikredilmiştir. İlk ikisi ise, İslâm’a girme veya cizye verme
şeklindedir.41 Bu ilk iki maddeden birini kabul edene İslâm’da savaş açmak
doğru değildir. İslâm, böyle bir davranışı asla tasvip etmez.

Hatta Efendimiz bir prensip hâlinde, kesinlikle çocuk, kadın ve eli silah
tutmayacak durumda olanlara dokunulmamasını kayıt altına almış ve dört bir
yana ordular sevkederken bu durumu daima askerlere ve kumandanlara
hatırlatmıştır.42 Halid b. Velid (radıyallahu anh), Efendimiz’in kendisini
gönderdiği kavmin, Müslümanlıklarını doğru ifade edememeleri sebebiyle;43

Hz. Üsame b. Zeyd (radıyallahu anh) ise, korkudan iman etti gerekçesiyle44

öldürdükleri şahıslardan dolayı Allah Resûlü’nden itap görmüş ve
haşlanmışlardır.

Evet, O öyle bir hedef belirlemiş, öyle bir hedef tayin etmişti ki, değil
kendisi ve ashabı, O’ndan asırlarca sonra gelenler dahi, asla bu hedefi
şaşırmamış.. ve bütün gayretlerini o istikamette değerlendirmişlerdir. İşte, bu
kadar tahribe uğramasına rağmen hâlâ ayakta kalabilen o devrin günümüzdeki
uzantısı devletler, bunun en çarpıcı misalidir. Şu anda istenen keyfiyette
olmasalar bile, yine de Allah Resûlü’yle olan bağlantıları inkâr edilemez..



İkincisi: Allah Resûlü, “En güzel müdafaa taarruzdur.” prensibiyle hareket
ediyordu. Gerçi O’nun yer yer müdafaa harbi ettiği de olmuştur. Fakat bunların
hepsi de taarruza zemin hazırlamak içindir.

Üçüncüsü: O’nun harekâtı hep basiret üzere olmuştur. Hiçbir hareketini
şansa bırakmamıştır. Efendimiz’in attığı her adım, en küçük teferruatına kadar
hesaplanıp öyle atılmıştır ki, hayatında bir kere dahi olsa, geri adım atmaması,
bunun apaçık delilidir.

Meselâ, bir defasında düşmana ait istihbaratta bir aksama olmuştu. Düşman
ordusu adet olarak ne kadardı? Bu bir türlü tespit edilemiyordu. Keşif kolu
oralarda bulduğu bir adamı, yakalayıp getirmiş ve zorla konuşturmak istemişti.
Ancak adam doğru söyledikçe dövülüyor, yalan söyleyince bırakılıyordu. Bu
duruma muttali olan Allah Resûlü, derhal adamı serbest bırakmalarını söyledi.
Sonra da adama, gelmekte olan ordunun günde yaklaşık kaç deve kestiğini
sordu; adam da bildiği adedi söyledi. Efendimiz, bir deveyi kaç kişinin
yiyebileceğinden çıkış yaparak, karşı cephenin asker adedini tespit etti ve
stratejisini ona göre ayarladı.45

Görüldüğü gibi, Efendimiz, attığı adımını gelişigüzel atmıyordu. Düşmanın
durumunu tetkik ve takip ediyor, askerini ona göre hazırlıyordu. Bu da bir
erkân-ı harp için kaçınılmaz bir haslettir.

Dördüncüsü: O’nda bir harekât disiplini vardı.. ve O, bu disiplini hiç elden
bırakmadı. Nereye ne zaman gidilecek, düşmana hangi vakitte taarruz edilecek,
O, bunları çok iyi planlıyordu. Hayber’e gidişi de bu prensibin açık bir
örneğidir. Gatafan’a gider gibi yapar, Hayber’in üzerine yürür. Gatafan,
kendisine gelinmekte olduğunu zannederek, surları arkasına çekilir. Hayber ise,
harbi kendisiyle ilgisiz gördüğü için hazırlıksız ve rehavet içindedir. Hele
sabah vakti gözleri mahmur mahmur ve bütün uyuşuklukları üzerlerinde iken,
sabah namazını eda etmiş, dua ile metafizik gerilime geçmiş Müslümanlar,
onları kıskıvrak yakalamaları.. yakalayıp derdest etmeleri, hep O’nun o müthiş
plan ve disipliniyle, kahve içme kolaylığında halloluyordu.46

Mekke’ye de aynı harekât disipliniyle gidilmişti. Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu
anh) dahi nereye ve niçin gidileceğinden habersizdi, hem öyle gidilmişti ki,
Mekkeli durumdan haberdar olduğunda, kaçmaya dahi fırsat kalmamıştı.47

Yukarıda O’nun harplerinden misaller verirken anlattığımız ve bizim
anlatmayıp da siyerin kaydettiği bütün muharebeler, aynı ölçüde bu disiplinle



gerçekleştirilmiştir.
Beşincisi: Efendimiz, düşmanlarıyla öyle bir anda yaka-paça olurdu ki,

böyle durumlarda hep zaman ve zemin düşmanın aleyhinde, Müslümanların da
lehinde tecellî ederdi. Bu durum da yine Allah Resûlü’nün o baş döndürücü
fetanetinin eseridir. Bedir’de Müslümanların yerleştiği zemin, suların
bulunduğu yerdir. Müşrikler ise, susuz bir yerde kalmışlardır.48

Altıncısı: Zamanı kendi hesabına çok iyi değerlendirirdi. Meselâ, Hendekte,
zamanı uzattıkça uzatmış, kış bastırmış ve Mekkeliler gerisin geriye dönmek
zorunda kalmışlardır.49 Zaten zemin tamamen Müslümanların lehindeydi.

Huneyn’in zamanlaması da aynı şekilde mucizelik arzeder. Eğer kısa bir
gecikme olsaydı, Müslümanlar taarruz etme fırsatını bulamayacaklar ve
tamamen müsait olmayan şartlar altında müdafaa savaşı vermek zorunda
kalacaklardı. Ama Allah Resûlü, ânında hareket emri verdi ve Huneyn’de
zamanı Müslümanların lehinde değerlendirdi. Yine bu muharebede, düşman
okçularını, yerleştikleri siperlerden çıkarıp ortaya çekmesi de, aynı taktiğin,
harp içinde uygulanışıdır. Öncü kuvvet, hareketine ric’at süsü vererek geri
çekilmiş, okçular da onları takibe koyulmuşlardı. Hâlbuki onların en güçlü
silahları oklarıydı; mevzilerinden çıkıp ortaya dökülünce okçuların okları işe
yaramaz oldu. Çünkü artık yakın dövüş içine girmişlerdi. Burada kılıçlar
konuşacaktı ve tam vaktinde verilen hücum emri, zamanlama bakımından en
isabetli bir vakitte olmuştu.

Yedincisi: Bir ordu için savaşta en mühim ihtiyaçlardan biri de şüphesiz,
erzak ve mühimmattır. Allah Resûlü’nün yaptığı muharebelerden hiçbirinde
erzak ve mühimmat bittiğinden dolayı savaşı terk etme gibi bir durum ârız
olmamıştır.

Zaten Kur’ân-ı Kerim, yüzlerce âyetiyle inananları infak etmeye ve
cömertlikte bulunmaya hazırlamış, Allah Resûlü de onlardaki bu dinamiği en
güzel şekilde kullanmasını bilmiştir. Zaten İslâm’da cihad anlayışı da, hem
malla hem de canla gerçekleşmektedir.

9. Hz. Peygamberin Yetiştirdiği Çıraklar
Buraya kadar saydıklarımız doğrudan Allah Resûlü’nün harp tekniği ile

alâkalı ve O’nun icraatından bazı bölümlerdi. Hâlbuki O, aynı zamanda eşsiz
bir ordu kurmuş ve bu ordu çok kısa bir zaman içinde dünyanın dört bir yanını



fethe muvaffak olmuştu. Allah Resûlü yetiştirdiği askerleri ve kurduğu ışık
ordusu itibarıyla da eşi-menendi olmayan tek ve yekta bir erkân-ı harpti. Zira
İslâm ordusunun tekevvünü O’nun elinde başlamış ve O’nun elinde gelişmişti.
Yani O, diğer askerî erkân gibi hazır bulduğu bir orduya komuta etmiş değildi.

Allah Resûlü’nün yetiştirdiği orduda şu üç önemli özellik bilhassa dikkat
çekmektedir.

1- Mükemmel bir eğitim.
2- Mazbut bir ahlâk ve örnek bir terbiye.
3- Akıl üstü bir iman, itaat ve teslimiyet şuuru.
Efendimiz, “Kuvvet, atmaktır.”50 buyurmakla kıyamete kadar gelecek harp

sanayiine işarette bulunmuştur. Bu ifade, O’na ait mucizevî sözlerden biridir.
Ancak kendisi de bizzat o devirde bu sözün pratiğini göstermiş ve atıcılığa çok
önem vermiştir. Atıcılığı teşvik eden birçok hadis-i şerif vardır. 51 Hele, birisi
var ki, çok enteresandır. O da bizzat harp esnasında Sa’d b. Ebî Vakkas
Hazretleri’ne: “Anam babam sana feda olsun yâ Sa’d, ok at!”52 buyurmasıdır.
Efendimiz birçok insana, sadece “Anam sana feda...” veya “Babam sana feda
olsun...” demiştir; ancak bu ikisini birden söylediği tek şahıs Sa’d b. Ebî
Vakkas’tır (radıyallâhu anh). Çünkü Sa’d, çok mahir bir atıcıdır...

Allah Resûlü, askerlerini bizzat pratik olarak yetiştiriyordu. Harp olmadığı
devrelerde de sahabe, hep sportif faaliyetlere teşvik edilmiş ve aralarında bazı
müsabakalar düzenlenmiştir.53 Hatta Efendimiz de, bu müsabakalardan bazısına
bizzat iştirak etmiştir.54 Ayrıca yaşı tutmadığı hâlde askere alınmak isteyen
gençler arasında düzenlenen güreş müsabakaları, o devrede sportif faaliyetlere
verilen ehemmiyete ışık tutan müşahhas delillerdendir.55

O devirde İslâm ordusu, hem fertlerin fizikî gücü hem de ordunun teknik
gücü itibarıyla mükemmeldi. Tabiî ki, bunların yanında askerlerin moral
gücünü de unutmamak gerektir.

İslâm Ordusunda, melekleri gıptaya sevk edecek kadar mazbut bir ahlâk
vardı. Allah Resûlü, öyle askerler yetiştirmiştir ki, bunlar gittikleri her yere
emniyet ve güven götürüyorlardı. Sahabenin eliyle fethedilen hiçbir yerde, ırz
ve namusa tasallutla alâkalı, en küçük bir hâdiseden bahsetmek bile mümkün
değildir.

Evet, ordunun iffet anlayışı bu derecede gelişmişti. Elbetteki bu iffet, onların
iman ve akidelerinden kaynaklanıyordu. Onlar arasında akideye muhalif hareket



eden tek bir insan dahi göstermek mümkün değildi. Bu da, onların imanının bir
gereği ve tezahürüydü. Kur’ân onların bu durumunu anlatırken şöyle
demektedir:

اوُناَك َْولَو  َُهلوُسَرَو  ّللا  َهٰ َّداَح  ْنَم  َنوُّداَوُي  ِرِخْٰالا  ِمْوَیْلاَو  ّللِاب  ِهٰ َنوُنِمْؤُي  اًمْوَق  ُدَِجت  َال 

َناَميِْإلا ُمِِھبوُلُق  ِيف  َبَتَك  َكِئٰۤلوُۨأ  ْمَُھتَریِشَع  َْوأ  ْمَُھناَوِْخإ  َْوأ  ْمُھَءاَۤنْبَأ  َْوأ  َبٰا  ْمُھَءاۤ

ّللا ُهٰ َيِضَر  اَھِیف  َنيِِدلاَخ  ُراَھْنَْألا  اَھِتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُھُلِخْدُيَو  ُهْنِم  ٍحوُِرب  مُھَدَّيَأَو 

َنوُحِلْفُمْلا ُمُھ  ّللا  ِهٰ َبْزِح  َِّنإ  ََالأ  ّللا  ِهٰ ُبْزِح  َكِئٰۤلوُۨأ  ُهْنَع  اوُضَرَو  ْمُھْنَع 

“Allah’a ve ahiret gününe inanan kavimde, Allah ve Resûlü’ne karşı gelen;
babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları da olsa onlara sevgi
beslediklerini göremezsin. İşte Allah, imanı bunların kalblerine yazmış ve
katından bir nur ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan,
içinde ebedî kalacakları Cennetlere koyar. Allah onlardan hoşnut olmuştur,
onlar da Allah’tan hoşnutturlar. İşte bunlar, Allah ordusudur. İyi bilin ki
felâh ve kurtuluşa erecek olanlar da ancak Allah ordularıdır.”56

Onlar, öyle bir imana sahiptirler ki, karşılarına çıkan engel ne olursa olsun
onları hedeflerinden alıkoyamazdı. Harp sahalarında mücadele verirken, bazen
karşılarına kardeşleri, bazen de öz baba ve amcaları çıktı ama, insanı felç
edecek bu kabîl tablolar karşısında sahabe tereddüt etmeden kendisine verilen
emri yerine getirdi ve gösterilen hedefe yürüdü.

Evet, Allah Resûlü, öyle bir ordu teşkil etmişti ki, dünya o güne kadar
hayallerinden dahi geçirmedikleri bir manzara ile karşı karşıya kalmıştı. Bazen
bunların kaldırdıkları kılıcın altında can verecek kimseler, kendi babaları,
kendi kardeşleri ve kendi yakınları olabilirdi. Bu öyle önemli bir mesele idi ki
küçücük bir tereddüt ordunun bozulmasına ve iş yapamaz hâle gelmesine sebep
olabilirdi. Allah Resûlü’nün ordusunda, tek bir fert, tek bir saniye tereddüt
geçirmemiştir.

Ebû Ubeyde b. Cerrah (radıyallâhu anh), Bedir’de babası Cerrah ile
karşılaştı. O, babasından kaçtıkça babası da hışımla onu takip ediyordu.
Nihayet babasıyla çarpışmak zorunda kalınca da: “Al Allah aşkına!” deyip onu
yere indirmesini bildi.57

Evet, orada karşısına babasının çıkması, onu, dava adına verdiği karardan
döndüremiyordu. Dava davadır; onun karşısına kim çıkarsa çıksın, mülayemet
isteyen bazı durumlar müstesna, o, mutlaka bertaraf edilmelidir. Öyle ise, Ebû



Ubeyde de başkaları da hep aynı davranacaklardı.. ve Cerrahlar bir daha
karşılarına çıkmayacaktı.

Abdurrahman, babası Ebû Bekir’e (radıyallâhu anh): “Seninle Uhud’da kaç
defa karşılaştım. Fakat her defasında senden kaçtım, seninle dövüşmek
istemedim!” der. Hz. Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) cevabı kesin ve nettir:
“Eğer ben seni görmüş olsaydım, muhakkak seninle vuruşurdum ve asla
görmezlikten gelmezdim!”58

Abdullah (radıyallâhu anh), babası Übey b. Selûl’ün yaptıklarından çok
rahatsızdır. O bilmektedir ki, babası, ölümü çoktan hak etmiştir. Ancak
babasına karşı da aşırı bir saygısı vardır. Ve gelir Allah Resûlü’ne şu teklifte
bulunur: “Yâ Resûlallah! Eğer babamı öldürtmek istiyorsan, ne olur o vazifeyi
bana ver! Çünkü bütün Medine bilir ki babasına benim kadar düşkün ikinci bir
insan yoktur. Eğer onu benden başkası öldürürse, babamı öldüren o insana
kalbimde bir burkuntu duyabilirim. Fakat ben, bir mü’mine kalben rahatsızlık
duymak istemem. Onun için müsaade ederseniz bu işi ben göreyim.”59

Abdullah (radıyallâhu anh) şanlı bir sahabiydi. O şanlı sahabiydi ama,
babası da münafıkların reisiydi. İslâm’a bunca zararı olan bu insanı Allah
Resûlü’nün öldürme arzusu yoktu. Abdullah’a (radıyallâhu anh) babasına karşı
saygılı davranmasını emir buyurdu ve savdı. Zaten onun babasına “Ben zelîlim,
Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ise azîzdir.”  demedikçe seni
Medine’ye sokmam dediğini daha evvel arz etmiştik. Abdullah b. Übey b.
Selûl: “Medine’ye vardığımızda, azîzler, zelîlleri oradan çıkaracak!” demiş ve
kendisini azîz; Efendimiz ve ashabını da zelil olarak vasıflandırmıştı.60 İşte
oğlu, babasına durumun tam aksi olduğunu böyle ispatlıyordu.

“Hiçbir nefis Allah’ın (celle celâluhu) izni olmadan ölmez.”61 Allah
Resûlü’nün ashabı bu hükme öyle inanmışlardı ki harp meydanlarında
yasemenlikte gezer gibi reftâre dolaşırlardı. Ebû Dücâne’nin (radıyallâhu anh)
o pervasızlığını62 başka türlü izaha imkân var mıdır?

Hz. Ali (radıyallâhu anh), çok hastalanan bir insandı. Bazen başında
bulunanların, onun hayatından ümitlerini kestikleri olurdu. Fakat o, gayet emin
bir hâlde, henüz ölmeyeceğini söylerdi. Çünkü senelerce evvel Allah Resûlü
ona, boynunun kanıyla sakalının boyanacağını söylemişti.63 O da buna
tereddütsüz inanmış ve iman etmişti. Artık aksini hayalinden bile geçirmiyordu.

Ammar b. Yâsir, kulağı kopmuş, durmadan kan kaybediyordu. Etrafında



endişe ile dolaşanlara henüz ölümünün gelmediğini söylüyordu; çünkü ona da
Allah Resûlü: “Seni baği bir kavim öldürücek ve senin dünyadan son nasibin
bir bardak süt olacak!” demişti.64 O buna kat’iyen inanmış ve bu söze teslim
olmuştu.

Zaten onlardaki bu teslimiyet ve imandı ki, düşmanın bütün fendini, oyununu
bozuyor, onları tersyüz ediyordu. Önüne çıkan okyanus karşısında bile, atını
mahmuzlayıp ilerleyecek kadar gözü karalığın mânâsı, işte onlardaki bu iman,
bu teslimiyet ve bu mâneviyat yüksekliğindendi.

Onların Allah (celle celâluhu) ve Resûlü’ne itaat ettiklerini bilmem ki
burada zikretmeme gerek var mı? Sahabe demek, tepeden tırnağa itaat demektir.
Ancak başlı başına müstakil bir mevzuu burada işlemek, mevzuu uzatmak
olacağından, şimdilik o kapıyı açmıyorum.

Allah Resûlü’nün askerî eğitime verdiği ehemmiyete yukarıda dikkatinizi
çekmiş ve bu mevzuda meselenin pratik buuduna da kuşbakışı temas etmiştim.
Mevzuu bitirirken “hitâmuhu misk” olması düşüncesiyle bir iki hadis ve bir
âyet-i kerimenin sadece meallerini takdimde fayda ve bereket mülâhaza
ediyorum.

Efendimiz buyuruyor: “Çocuklarınıza atıcılık ve yüzücülüğü öğretin.”65

Ve yine buyuruyor: “Kim ki atıcılığı öğrenir -ki bu ona Allah’ın bir
nimetidir- ardından da unutursa, o insan Allah’a karşı nankörlük yapmış
olur.”66

Ve Rabbimiz emrediyor:

ْمُكَّوُدَعَو ّللا  ِهٰ َّوُدَع  ِِهب  َنوُبِھْرُت  ِلْیَخْلا  ِطَابِر  ْنِمَو  ٍةَّوُق  ْنِم  ْمُتَْعطَتْسا  اَم  ْمَُھل  اوُّدَِعأَو 

ِلِیبَس ِيف  ٍءْيَش  ْنِم  اوُقِفْنُت  اَمَو  ْمُھَُملْعَي  ّللا  ُهٰ ُمَُھنوَُملَْعت  ْمِِھنوُد َال  ْنِم  َنيِرَخٰاَو 

َنوَُملْظُت ْمُتْنَأَو َال  ْمُكَْیِلإ  َّفَوُي  ّللا  ِهٰ

“Ey iman edenler! Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar Allah’ın düşmanı
ve sizin düşmanlarınızı ve bunun dışında Allah’ın bilip sizin bilmediklerinizi
yıldırmak üzere kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda sarfettiğiniz
her şey, size hiçbir haksızlık yapılmadan tamamen ödenecektir.”67

Efendimiz’le alâkalı bu mevzuu bitirmeye gönlüm hiç razı olmuyor. Sanki
O’ndan bahsederken, O’nunla beraber olmanın havasını yaşıyor gibiydim.
Böyle mukaddes bir beraberliği bırakmaya da şimdi razı değilim. Fakat elden
ne gelir? Gelip sözün sonuna dayandık.. ve artık sükut düğümünü bağlamak



zorundayım. Sözümü, sonu güzel olsun, güzel koksun diye, bir Söz Sultanı’nın
şu nur ve mânâ yüklü ifadeleriyle bitirmek istiyorum:

“Evet, o burhanın şahs-ı mânevîsine bak: Yeryüzü bir mescit, Mekke bir
mihrap, Medine bir minber.. O, Rabbini apaçık gösteren ve Rabbine delil olan
Peygamberimiz Alayhissalâtü Vesselâm, bütün ehl-i imana imam; bütün
insanlara hatip; bütün nebilere reis; bütün velilere seyyit.. ve nebilerden,
velilerden meydana gelmiş zikir halkasının serzâkiri…

O, öyle nuranî bir ağaçtır ki, nebiler o ağacın hayat fışkıran kökleri, veliler
ise, terütaze meyveleridir. Her bir davasını, mucizelerine istinat eden bütün
nebiler ve kerametlerine itimat eden bütün veliler tasdik edip imza basıyorlar.
Zira O, “Lâ ilâhe illallah” der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve
müstakbel taraflarında saf tutan, o nuranî zâkirler, aynı cümleyi tekrar ederek,
icmâ ile mânen “Doğru söyledin ve hakkı konuştun!” derler. Hangi vehmin
haddi var ki, böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir davaya parmak
karıştırsın.

O nuranî tevhid delili, nasıl ki, iki tarafın icmâ ve tevatürüyle teyit ediliyor.
Öyle de, Tevrat ve İncil gibi, semavî kitaplarda yer alan yüzlerce işaret,
peygamberliğinden evvel vâki olan bir o kadar bişaret, gaybtan haber veren
hâtif ve kâhinlerden gelen nice şehadet ve binlerle ancak ifade edilebilecek
sayıdaki mucizelerle de teyit ve tasdik edilmektedir. Bunun yanında getirdiği
dinin hakkâniyeti de O’nu teyit eden başka bir delildir. Ayrıca, Zâtında gayet
kemaldeki övünülecek ahlâkı; vazifesiyle alâkalı o güzellerden güzel seciye ve
karakteri, bu cümleden olarak, kuvvetli imanını, sağlam itminanını ve son
derece güvenilirliğini gösteren fevkalâde takvası, fevkalâde ubûdiyeti,
fevkalâde ciddiyeti, fevkalâde metaneti; davasında son derece sadık olduğunu
güneş gibi ve apaçık göstermektedir.

İstersen gel, Asr-ı Saadet’e, Arap Yarımadası’na gidelim. Hayalen olsun
O’nu vazife başında görüp, ziyaret edelim... İşte bak: Fizyonomisiyle,
yaşantısıyla, güzelliğin doruk noktasında seçkin bir Zât’ı görüyoruz ki, elinde
mucizeler gösteren bir kitap, lisanında hakikatleri açıklayan bir hitap, bütün
insanoğluna, belki cin, melek ve daha başkalarına belki bütün varlığa karşı
ezelî bir hutbeyi tebliğ ediyor. Âlemin yaratılış sırrı olan acip muammayı, hall
ve şerhedip, kâinatın sırrı olan kapalı tılsımı açıp, keşfederek, herkese sorulan,
bütün akılları hayret içinde meşgul eden üç müşkil ve müthiş büyük sual olan:
“Necisin?”, “Nereden geliyorsun?”, “Nereye gidiyorsun?” suallerine ikna



edici, makbul cevap veriyor...
İşte bak: Şu geniş adada vahşi, âdetlerine mutaassıp ve inatçı çeşitli

kavimleri, ne çabuk o kötü âdet ve vahşi ahlâklarını onlardan söküp atarak, ne
kadar güzel ahlâk varsa onları böyle güzel ahlâkla donatıp, medenî milletlere
ve bütün âleme muallim ve üstad eyledi. Bak, değil zâhirî bir tasallut, belki
akılları, ruhları, kalbleri, nefisleri fetih ve teshir ediyor. Kalblerin sevgilisi,
akılların muallimi, nefislerin terbiyecisi ve ruhların sultanı oldu!.”68

Ey Ruhlarımızın Sultanı! Sen ruhlarımıza sultan oldun, ruhlarımız da Sana
kurban olsun! Lütfeyle, kabul buyur...!
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SÜNNETİN TESBİTİ VE TEŞRİDEKİ
YERİ

Mukaddime
Hadis, Resûl-i Ekrem Efendimiz Hazretleri’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem)

akvâl, ef’âl ve ahvâlini (söz, fiil ve davranışlarını) bildiren ilimdir. Çokları,
sünnetin takrîrî kısmını da ef’âli içinde zikretmişlerdir. Öyle veya bu şekliyle,
bizim arz etmeyi düşündüğümüz hususu çok alâkadar etmediğinden üzerinde
durmayacağız.

Efendimiz’in akvâlinden murad; Kur’ân’ın (vahy-i metlüv) dışında olan
mübarek sözleridir. Fiillerinden murad ise, Zât-ı Risâletpenâhi’lerinden sâdır
olan ef’âldir ki, büyük bir kısmı itibarıyla bunlara uymakla mükellef sayılırız.
Bu arada, Sultanü’s-Sekaleyn Efendimiz’in âdet kabîlinden olan işleriyle, şahsı
ile alâkalı sünnetlere uymak mecburiyeti olmasa bile, bunlara dahi hâlis bir
niyetle ittiba, âdetleri ibadet hâline getirmesi ve O’nun mübarek
davranışlarıyla hedeflenen noktalara yönelmeyi netice vermesi bakımından
sevap ve bereket kaynağı olacağında şüphe yoktur.

Fıkıh ilminde bu ikinci nevi fiiller bahis mevzuu değil ise de, hadis ilminde
her zaman üzerinde durulagelmiştir. Efendimiz’in ahvâli, hadisçilerce hadis
muhtevasına dahil, ama, fıkıhçılarca hariçtir. Fakihler derler ki: “Efendimiz’in
ahvâli, ihtiyarî fiiller nevinden ise o, ef’âl-i nebeviyyeye zaten dahildir. Yok,
Şeref-i Nev-i İnsan’ın, şemâil-i şerifleri, mîlâd-ı nebevîleri, O’nun zaman ve
mekânı gibi siyer kitaplarında zikredilen ve şer’î hükümlere esas teşkil
etmeyen hususlardan ise, o, fukahânın maksadının dışında kalır ve teşrîde de
esas değildir.”1 Oysaki, hadisçilere göre, Efendimiz’e (aleyhi ekmelüttehâyâ)
izafe ve isnad edilen her şey hadistir ve hadisçinin iştigal sahası içine girer.2

Sünnete gelince, Hazreti Ferîd-i Kevn ü Zaman Efendimiz’e izafe olunan söz,
fiil ve takrîrlerin umumuna denir ki, usûl-ü fıkıh ulemâsına göre hadisin
müradifi sayılır.3



Biz, burada şimdi, bu çok geniş ve şümullü mevzu üzerindeki söylenmesi
gerekli olan hususları, işin mütehassıslarına bırakarak sünnetin tesbitiyle
alâkalı bir-iki önemli meseleyi kuş bakışı arz etmeyi düşünüyoruz.

Sünnet: Allah Resûlü ve O’nun nurlu ashabının yaşadığı çağdan günümüze
kadar, Kitab’ın yanında korunup kollanan ve her asırda yüzlerce devâsâ
insanın, kabullenip hemen her meselede müracaat ettiği tertemiz ilâhî bir
kaynak ve teşrîde de ikinci esastır.

Kur’ân-ı Kerim, pek çok âyetiyle Hazret-i Seyyidü’l-Beşer ve O’nun
sünnetine uymayı emrettiği gibi,4 pek çok sıhhatli ehâdîs-i şerîfe de, yine
sünnete ittibaın önemi ve onun teşrîdeki yeri üzerinde durmaktadır.5 Denebilir
ki, hemen her devirde aklının altında kalıp ezilmiş bir-iki nasipsiz istisna
edilecek olursa, sünnet, din ve dinî hayata esas teşkil etmesi bakımından
bugüne kadar hep Kur’ân’la beraber mütalâa edilmiştir. O, Kur’ân’la o kadar
içli-dışlı ve o kadar beraberdir ki, ne onu Kur’ân’dan, ne de Kur’ân’ı ondan
tecrit etmek mümkün değildir.

Sünnet, Kur’ân’ın mübhem kısımlarını tefsir, mücmel yerlerini tafsîl, mutlak
olan hükümlerini takyîd, âmm olan kısımlarını da tahsîs etme gibi Kur’ân’a ait
hizmetleriyle âdeta onunla bütünleşmiş gibidir.

Namazlar, rükünleri, şartları, sıhhat ve fesadı, sünnet ve âdâbıyla; hac,
ifradı, kıranı, temettuu ve bütün teferruatıyla; zekât, nisabı, nevileri ve eda
keyfiyetiyle, Kur’ân’da mücmel olarak zikredilip de, sünnetle ayrıntılı bilgi
verilen meselelerin sadece birkaçıdır. Kur’ân-ı Kerim’de miras âyetlerinin
âmm olarak zikredilmesine rağmen, peygamberlerin mallarının miras
olmayacağı,6 birbirine mirasçı olanlar arasında vuku bulan katlin, mirastan
mahrumiyete sebebiyet vereceği,7 sünnetle tahsîs edilen ahkâmdandır. Bundan
başka, Kur’ân-ı Kerim’de mutlak olarak zikredilen pek çok hüküm vardır ki,
onlar da yine sünnetle takyîd edilmiştir. Bu arada, Kur’ân-ı Kerim’in bir tek
kelime ile dahi temas etmediği ve müstakillen sünnetle ele alınan meseleler de
az değildir. Ehlî eşeklerin8 ve yırtıcı hayvanların etlerinin9 haram edilmesini,
hala ve teyze üzerine yeğenlerin izdivacının yasaklanmasını10 bu cümleden
sayabiliriz.

Bu itibarladır ki, ilk asırdan bugüne kadar, Kur’ân’ın yanında sünnet de aynı
ihtimama mazhar oldu; “Kitap” gibi kaydedildi; üzerinde müzakereler yapıldı
ve eslâfdan ahlâfa kitaplar ve kitapçıklar hâlinde intikal etti.



Allah Resûlü, hayat-ı seniyyelerinde, kendine itaat etmeyi ve sünnetine
uymayı dinin bir parçası sayıyor; söylediği her sözün arkadan gelecek nesillere
ulaştırılmasına teşvikte bulunuyor... Hatta ashabına uzak yerlerden hadis
dinlemeye gelenlere mülâyim ve yumuşak davranmayı emrediyor ve söylediği
sözlerin mutlaka dinlenip-bellenmesi için tahşidat yapıyor... Muhataplarının
anlayıp ezberlemelerine yardımcı olmak için yerinde, konuştuğu şeyleri birkaç
defa tekrar ediyor ve yerinde de mübarek sözlerinin kaydedilmesini tavsiye
buyuruyorlardı.

Beri taraftan ashab-ı kiram efendilerimiz de, bütün bir hayatı talim etme
vazifesiyle gönderilmiş olduğuna inandıkları bu Şeref-i Nev’-i İnsan ve Ferîd-i
Kevn ü Zaman’ın, değil dinin esaslarına taalluk eden söz ve davranışları,
O’nun tabiî hâl ve hareketlerini dahi, hassasiyetle takip ve tesbit ediyor; sonra
da duyup-işittiklerini tekrar ber tekrar aralarında gözden geçirip ya hafızalarına
alıyor veya defterlerine işliyorlardı. O’ndan intikal eden her şeyi en mübarek
bir hatıra, en muhterem bir emanet sayarak tek kelimesinin dahi zayi olmasına
gönülleri razı olmayan bu müstesna cemaat, hayatlarını bu mukaddes emanete
karşı hep emniyet duygusu içinde sürdürdüler.

Ayrıca, O’ndan gelen her beyan ve mesajı, sabah akşam gökten gelmiş
semavî sofralar kabul eden ve ilâhî emirlere karşı arzuyla dolu, alabildiğine
kadirşinas bu topluluk, duyup işittiği bu ışıktan fermanları âdeta, âb-ı hayat gibi
içiyor ve tek damlasını da zayi etmiyordu. Aslında düşünceler, olabildiğince
saf, gelen mesajlar çok yeni ve taze, sineler iştiyakla buhur buhur, anlatılan
şeyler de ebedî mutlulukla alâkalı, hatta onun altın anahtarı mesabesinde
olunca, ne sünnete karşı lâkayt kalınabilir, ne yıllanan şeyler hafızalardan
silinir, ne de onun içine başka şeyler karıştırılabilirdi. Ve öyle de oldu. Zaten,
hayatını, doğruluğu ikameye vakfetmiş ve yalanın her çeşidine kapalı bu ruh
insanları, doğrunun tek zerresinin dahi zayi olmasına gönülleri razı olmadığı
gibi, yalan ve hilâf-ı vâkiye karşı da tavırları tamdı. Muhalfarz, içlerinden biri
yalana tenezzül edecek olsaydı, yüzlerce ağızdan yükselen protesto sesi, bu
yalancı solukları boğacak ve teşebbüs edecek başka kimselerin içine de
korkular salacaktı. Böyle bir tavır ve tutum az da olsa, bir kısım cüretkârlara
karşı yapılmadı da değil...

Evet, ashab-ı kiram, hem sünnetin tesbiti vazifesini, hem de muhafazasını
tekeffül etmiş bulunuyorlardı. Bu hususta muhkemâta tevfîkan geliştirdikleri bir
kısım tahkik metotlarıyla, duydukları her şeyi kritiğe tâbi tutabiliyor, raviyi



istintak edebiliyor, rivayet edilen her şeye şahit istiyor ve çeşit çeşit
mihenklerden geçirerek hadisi öyle kayd ve tesbit ediyorlardı.

Bu arada, Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) duyduğu şeyleri yazan
sahabenin sayısı da az değildi. Aslında hadisler de tıpkı Kur’ân-ı Kerim gibi
şeref-vürûduyla beraber kaydediliyordu; ama, gayr-ı resmî ve hususî defterlere.
Hadisin kayd ve tesbitinin Ömer b. Abdülaziz’le başladığını söylemek, doğru
olsa bile eksiktir. Zira Ömer b. Abdülaziz döneminde yapılan şey devlet
emirnameleriyle resmî tedvîndir. Bu da tıpkı, Hz. Ebû Bekir döneminde,
hafızların hafızasında, değişik cisimler üzerinde yazılı bulunan Kur’ân âyet ve
sûrelerini bir araya getirme gibi bir resmî cem’ ve tedvîndi.

Yoksa, Hazreti Sahib-i Risâletpenâhi’leri zamanında, O’ndan sâdır olan her
şey yazılıyordu ki, bunlar arasında, daha sonra çok iştihar eden Abdullah b.
Amr b. Âs’ın, “es-Sahîfetü’s-sâdıka”sı, Hemmam b. Münebbih’in “es-
Sahîfetü’s-sahîha”sı Zeyd b. Ali b. Hüseyin’in “Mecmû”u çok meşhur olmuş
ve tedvînin resmîleşip yaygınlaştığı dönemde de sonraki müdevvenâta birer
kaynak teşkil etmişlerdi.

Ashab-ı kiram, hadislerin kayd ve tesbitine hassasiyet gösterdikleri ölçüde
orijinalini muhafaza mevzuunda da fevkalâde titiz davranıyorlardı. Âişe
Validemiz, hadisleri kelimesi kelimesine nakle alabildiğine hassasiyet
gösteriyor, İbn Ömer bir harf bile değiştirmeden rivayet etmeye çalışıyor, İbn
Mesud ve Ebû’d-Derdâ gibi kibâr-ı ashab, hadis rivayeti denince sıtmaya
tutulmuş gibi tir tir titriyor ve neden sonra ağzından birkaç kelime çıkıyor ve
“kendimden kelime karıştırırım” endişesiyle bazıları da hiç mi hiç rivayete
yanaşmıyordu.

Tâbiîn-i kiramın da bu meseleye aynı titizlikle yaklaştıklarını söylemek
mübalâğa olmasa gerek. Said b. Müseyyeb, Şâ’bî, Alkame, Sevrî bu
hassasiyetin büyük temsilcilerinden sayılıyorlar. Zaten daha sonraki
dönemlerde, hem senet ve metnin tahkiki, hem de ricâl kitaplarının tedvîni, silik
sözlerin hadis cevherleri arasına girmesini bütün bütün zorlaştırıyor idi ki,
zannediyorum dinî metinleri bu ölçüde hassasiyetle kritiğe tâbi tutan, İslâm
ümmetinden başka bir ümmet de yoktur.



Giriş
On dört asırdır, O’nun arkasında bulunabilmemiz, frekanslarımızın O’na

ayarlı, alıcı cihazlarımızın açık ve O’na dönük olması ölçüsünde her lahza O
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ı, vicdanlarımızda duyuyor ve ruhlarımızda
hissediyoruz. Bu öyle bir duyuş ve hissediştir ki, bir adım daha atsak, sanki
O’nunla yüz yüze geliverecek de o diriltici soluklarını ciğerlerimize kadar
çekecekmişiz gibi oluruz.

Dünyanın süratli bir değişimin içine girdiği, beşer fıtratına ters sistemlerin
işe yaramaz çer çöp hâlinde tarihin çöplüğüne atıldığı ve insanlığın yeniden
dine yöneldiği günümüzde, Ortodokslar kendi kiliselerine, Budistler kendi
mâbedlerine, Brahmanlar kendi inançlarına yönelirken; yönelmekten de öte
koşarken, uzun zaman sağda solda ve yâd ellerde gezen Hz. Muhammed
(sallallâhu aleyhi ve sellem) cemaatinin de yeniden O’na dönmeye niyetlendiği
apaçık müşâhede edilmektedir.

Evet, yirminci asrın ikinci yarısına kadar hep aleyhimize işleyen hâdiseler
zembereğini, Allah (celle celâluhu) sanki yeniden kurdu ve Hz. Muhammed’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) teveccühle birleştirdi. Artık, dünyanın dört bir
bucağında, düşünce dünyamızın yamaçları, rahmet ilinden gelen yağmurlarla
bahar esintilerine açık ve üfül üfül.. karın, buzun yerinde de goncalar kemer
kuşanmış salınıyor. Evet, bugün artık ak karadan, ışık da zulmetten ayrı; herkes
yollu yolunca.. ve karanlıklar köşeye kıstırılmış olmanın paniği içinde.

Bir yanda, bir zamanlar dünyanın dört bir yanına ışık götüren, gittiği her
yerde Muhammedî ocaklar tüttüren ve Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) nisbetin şerefiyle şahlanmış ışık ordusu, bir iki asırdır neredeyse terk
ettiği kendi mâbedine hem de mehter tarrakalarıyla dönerken; öte yanda, buna
mâni olmak ve karşı koymak isteyenlerin cılız, çelimsiz ve fakat hoyratça
çığlıkları.

Evet, bugün artık beşerî sistemlerin ve hususiyle de bir zamanlar büyük bir
debdebeyle gelen ve şimdilerde lânetlenerek terk edilen komünizmin yerine
alternatif sistemler hazırlanmaktadır. Bir zaman, mâneviyat adına,
peygamberlik âleminin sultanları Hz. İsa, Hz. Musa ve Hz. Muhammed’in
(aleyhimüsselâm) yerine Paskal’ı, Bergson’u çıkarıp kullanmak isteyenler,
bugün de dine güya alternatif olarak ispritizmayı, ruh çağırmayı,
reenkarnasyonu ve tenasüh düşüncelerini çıkarmaya çalışmaktalar...



İnsanlık tarihinde -şair-i şehîrimizin ifadesiyle- oluklar hep çift yönlü
akmıştır zaten; bir yanda nur, diğer yanda kir... Evet durum, bugün hiç de
dünkünden farklı değil. Dinin yerine uydurma ve sahte inanç sistemlerini ikame
etmeye çalışanlar, kendilerince bir şeyler yapmaktadırlar.. ve onların böyle
yapmaları da tabiatlarının gereğidir. Ancak, bizim içimizden bazılarının
bunlara, hususiyle de müsteşriklere alet olmalarını, alet olup sünneti
sorgulamalarını anlamak zor.

Evet, bir hayli zamandan beri sahabe-i kiramı, bilhassa Hz. Ebû Hüreyre,
Hz. Enes, Hz. Abdullah İbn Ömer gibi sünneti bize nakleden tertemiz kaynakları
sorgulamakla başlayan ve Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
dayanan bu hareketin yarın nerelere varacağını kestirmek kehanet olmasa
gerek... Vahyin hameleleri, aksettirici mirât-ı mücellâsı da sorgulanınca, bir
bâtıl mezhebin nokta-i nazarı olarak Cibril (aleyhisselâm) niye sorgulanmasın
ki?!

Hâlbuki, hayatımızın nuru, ziyası, cilâsı.. şaşırmayalım diye yolumuzun iki
yanına konan reflektörler ve işaret taşları mesabesindeki sünnet-i seniyye öyle
mühimdir ki, onsuz en büyük velilerin rehberliği bile, gidip Cennet
yamaçlarına, Cemalullah’ı müşâhede rasathanelerine dayanan bu upuzun yolda
yetmez ve çok fazla bir şey vaad etmez.

İmam Rabbânî gibi pek çok büyük zevat şu kanaatı izhar ederler: “Seyr u
sülûk-i ruhanîde görüyoruz ki, sünnet-i seniyyeye ait nurlarda bir farklılık, bir
başkalık var. Evet semalarda pervaz eden en büyük velilerin rehberlik ve
kuvve-i kudsiyeleri dahi, sünnet-i seniyyenin en küçük meselesi kadar parlak
ve emniyet vaad edici değildir.”11 Zira, sema-i vilâyette ne kadar büyük insan
varsa, hepsi Hz. Muhammed Güneşi’nin (sallallâhu aleyhi ve sellem) etrafında
birer peykten ibarettir. Güneşin etrafındaki peyklerin ışığının güneşe nisbeti ne
ise, velilerin nurunun da, “feyz-i akdes” ve “feyz-i mukaddes”in ilk
aksettiricisinin nuruna nisbetleri odur.

“ Fazilet güneşidir sanki O, ötekiler yıldızları;
Karanlıklarda insanlar için ışık saçarlar.”
(Bûsîrî)

Zeminde yaşarken zeminin hakkını bile vermekten uzak zavallıların, güneşe
balçık atıyor gibi semaya ait hakâiki ve ötelere ait cevherleri kritiğe tâbi
tutmaları, sadece kendi densizliklerini gösterecektir.. gösterecektir de, sünnet



hep gürül gürül sözünü söyleyecek, soluklarını vicdanlarımıza duyuracak ve
gelecek yıllar, “sünnet yılları”, “Hz. Muhammed yılları” ve “Kur’ân yılları”
olacaktır.
1 Zekiyyüddin Şaban, İslâm Hukuk İlminin Esasları (Usûlü’l-fıkh) s.100; M. Sibâî, es-Sünne ve

mekânetühâ fi’t-teşrî’i’l-islâmî s.61.

2 Bkz.: M. Accâc el-Hatîb, Sünnetin Tesbiti s.35.

3 Bkz.: Zekiyyüddin Şaban, İslâm Hukuk İlminin Esasları (Usûlü’l-fıkh) s.71.

4 Örnek için bkz.: Âl-i İmrân sûresi, 3/31; Nisâ sûresi, 4/59, 65, 80; Mâide sûresi, 5/92; Nûr sûresi, 24/54;
Haşr sûresi, 59/7.

5 Örnek için bkz.: Buhârî, i’tisam 2; Müslim, cuma 43; Ebû Dâvûd, sünnet 5.

6 Buhârî, farzu’l-humus 1, i’tisam 5; Müslim, cihad 49-52.

7 Tirmizî, ferâiz 17; Ebû Dâvûd, diyât 18.

8 Buhârî, farzu’l-humus 20; Müslim, sayd 26.

9 Buhârî, zebâih 28-29; Müslim, sayd 12-15.

10 Buhârî, nikâh 27; Müslim, nikâh 33-40.

11 İmam Rabbânî, Mektubat 1/240 (260. Mektup); Bediüzzaman, Lem’alar 11. Lem’a, 2. Nükte.



Altıncı Bölüm 
SÜNNET VE SÜNNETİN FONKSİYONU

A. SÜNNET NEDİR?
Sünnet, lügat mânâsı itibarıyla, “gidişat, -iyi ya da kötü- takip edilen yol”

demektir. Bu mânâyı ifade eden bir hadis-i şerifte:

َْنأ ِرْیَغ  ْنِم  ُهَدْعَب  اَِھب  َلِمَع  ْنَم  ُرَْجأَو  اَھُرَْجأ  َُهلَف  ًةَنَسَح  ًةَّنُس  ِمَالْسِْإلا  ِيف  َّنَس  ْنَم 

اَھُرْزِو ِهَْیلَع  َناَك  ًةَِئّیَس  ًةَّنُس  ِمَالْسِْإلا  ِيف  َّنَس  ْنَمَو  ٌءْيَش ، ْمِھِروُجُأ  ْنِم  َصُقَْني 

ٌءْيَش ْمِھِراَزَْوأ  ْنِم  َصُقَْني  َْنأ  ِرْیَغ  ْنِم  ِهِدْعَب  ْنِم  اَِھب  َلِمَع  ْنَم  ُرْزِوَو 

“Kim, İslâm’da güzel bir yol, bir çığır açarsa, onun ecri ve daha sonra o
yolda gidenlerin ecri, yapanlardan eksiltilmemek üzere onundur. Kim de
İslâm’da kötü bir yol, bir çığır açarsa, onun ve o yolda gidenlerin vebali,
yapanlardan eksiltilmemek üzere onun sırtına yüklenecektir.” 1

buyrulmaktadır.
Muhaddisler, usûlcüler ve fukahâ, ıstılâhî mânâsı itibarıyla sünneti,

aşağıdaki ifadelerle tarif etmeye çalışmışlardır:
Muhaddislere göre sünnet: “Ahkâma ve amele esas teşkil etsin etmesin,

yaptıkları ve içtinap ettikleriyle Allah Resûlü’nden (sallallâhu aleyhi ve
sellem) -Hanefiler’in nokta-i nazarınca farz, vacip, sünnet, müstehap ve âdâp-
bize intikal eden her şeydir.” Yani, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve
sellem) şemâilidir, hayat tarzıdır, sîretidir.

Usûlcülerin sünnet anlayışı biraz daha farklıdır. Onlara göre sünnet:
“Resûlullah’tan (sallallâhu aleyhi ve sellem) söz, fiil ve takrîr olarak sâdır
olan her şeydir.” Yani, Resûlullah Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
sözleri, davranışları ve ashabında görüp de men etmediği veya sükutla tasvip
buyurduğu hareketlerdir.

Fukahâ ise, sünnete bid’at mukabilinde ve teşrie, yani farza, vacibe, harama



esas teşkil etmesi açısından bakarlar. Bu mânâda sünnet, hadisin müradifi ya da
müteradifi sayılır.

Hadis; tahdîs masdarından, haber vermek mânâsına bir isimdir. Daha
sonraları, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) nisbet edilen her söz, fiil
ve takrîre hadis denmiştir. İbn Hacer: “Şeriat örfünde hadisten maksat,
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) isnat edilen her şeydir.”2 der.

Bazı fuhûl-u ulemâ, hadis sözünden, kadim, özlü ve ilâhî olanı sezmişlerdir
ki, Kur’ân-ı Kerim’le sünnetin ilk ayrılma noktalarına işaret etmesi bakımından
oldukça önemli bir tevcihtir. Sünen-i İbn Mâce’deki bir hadis de bunu teyit
eder mahiyettedir. İbn Mesud, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir
keresinde şöyle buyurduklarını nakleder:

ُيْدَھ ِيْدَھْلا  ُنَسَْحأَو  ّللا  ِهٰ ُمَالَك  ِمَالَكْلا  ُنَسَْحأَف  ىَدُھْلاَو ، ُمَالَكَْلا  ِناَتَنِْثا : اَمُھ  اَمَِّنإ 

ٍدَّمَحُم

“Onlar başka değil ikidir: Biri kelâm, diğeri de hidayet buudlu yoldur.
Kelâmın güzeli Allah (celle celâluhu) kelâmı, hidayetin güzeli de
Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hidayetidir.”3

Evet, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), kendi sözleri hakkında hadis
demeyi tercih etmiştir. Böyle demekle, kendine ait sözlerle, kendine ait
olmayan sözleri birbirinden ayırdığı gibi, hadis ıstılahı olarak da, bu kelimenin
nerede kullanılacağı hususunu hatırlatmada bulunmuştur.

1. Sünnetin Çeşitleri
Bütün bu tariflerden anladığımız hususları şu üç kısma irca edebiliriz:

a. Kavlî Sünnet
Sünnet, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek sözleridir;

yani sünnetin bir bölümünü O’nun nurlu sözleri teşkil eder ki, bunlar,
Kur’ân’da yer almayan, fakat bütün fukahâca fıkıh kitaplarına alınıp, pek çok
hükme esas kabul edilen O’na ait nurefşan beyanlardır ki, misal olarak şunları
zikredebiliriz:

a. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem): ٍثِراَِول َةَّیـِصَو  Vârise vasiyet“ َال 
yoktur.”4 buyururlar. Yani, miras bırakan kimse, kendisine vâris olacak biri
için mirasından vasiyette bulunamaz; şu vakfa veya bu hayır müessesesine
vasiyette bulunabilir ama ayrıca kendi mirasçısına mirasından vasiyette



bulunup da, “Mirasımın şu kadarı ona verilsin.” diyemez.
b. Yine, usûl-i fıkıhta, fıkhın prensipleri arasında yer alan bir başka mübarek

sözlerinde Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem): َراَرـِض َالَو  َرَرَض  َال   “Zarar
verme ve zarara zararla mukabele etme yoktur.”5 buyurmuşlardır. Yani,
kimseye zarar verilemeyeceği gibi, birine zarar veren kişiye de zararla
mukabele edilemez.

c. Allah Resûlü’nün bir diğer mübarek sözlerinde ise şöyle buyrulmaktadır:
ِرْـشُعْلا ُفـِْصن  ِحــْضَّنلِاب  َيِقـُـس  اــَمَو  ُرـْـشُع ، ْلا ُنوــُیُعْلاَو  ُءاــَمَّسلا  ِتَقـَـس  اــَمِیف 

“Yağmurların ve akarsuların suladığı arazide öşür (onda bir), hayvanlar ile
sulanan arazide öşrün yarısı (yirmide bir) zekât vardır.”6

d. “Deniz suyuyla abdest alabilir miyim?” diye soran bir sahabisine Allah
Resûlü, dünya kadar fetvalara esas teşkil edecek şu mübarek sözüyle karşılık
verir: ُُه تَتْیَم ُّلِحْلا  ُهُؤاَم   ُ روُھَّطلا َوُھ   “Onun suyu temiz, ölüsü de helâldir.”7

b. Fiilî Sünnet
Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) davranışları ve hareketleriyle

ortaya koyduğu sünnettir ki, Kur’ân’da sarihen zikredilmemiştir. Meselâ;
Kur’ân-ı Kerim’de namaz emredilmiş olduğu ve bazı yerlerinde “Rükû edin,
secde edin.” gibi emirler bulunduğu; hatta umumî bazı vakitler zikredildiği
hâlde, kesin olarak hangi vakitlerde ve kaç defa namaz kılınacağı.. namazın
nasıl eda edileceği.. onun farzları, vacipleri.. ve nelerin namazı bozduğu
açıklanmamıştır.

Bütün bu hususlarda, sünneti nazara veren Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem): ّلَصُأ يِ ِينوُمُت  َْيأَر اَمَك  اوُّلَص   “Beni, nasıl namaz kılıyor görüyorsanız,
siz de öyle kılın.”8 buyurarak, sünnetin hususî teşrî’ine işaret etmişlerdir. Yine,
menâsik-i hac mevzuunda; pek çok âlimler bile bu hususta yanılırlar. Ve
yanılmışlardır da. Hatta, hac menâsikine dair risaleler yazan âlimler dahi onu
delilsiz, rehbersiz yerine getirememişlerdir. Hatta Hz. İmamu’l-Hümam’ın bile
bu hususla alâkalı bir menkıbesini naklederler… İşte, oldukça karışık haccın
menâsiki de, tıpkı namaz gibi, yine Efendimiz’in uygulamalarıyla belirlenmiştir.

c. Takrîrî Sünnet
Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), ashabında gördüğü bazı hoşuna

gitmeyen davranışları usûlünce tenkit buyururlardı. Meselâ minbere çıkar ve
isim tasrih etmeden, perdeyi yırtmadan: “Cemaate ne oluyor ki, falan şöyle



yapıyor?!” diye ikaz ve tembihde bulunurlardı.9 Âişe Validemiz’in
ifadeleriyle: Şahsına karşı yapılan kötü muamelelerde son derece müsamahakâr
olmasına rağmen, hakkın çiğnendiği yerde, kükremiş aslan gibi, ihkâk-ı hak
edinceye kadar kendisini durdurmak mümkün olmazdı.10 Bu arada, Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), bazen de gördüğü davranışları men etmez ve
sükutuyla onları tasvip buyururlardı ki, bu da sünnetin takrîrî kısmını teşkil
etmektedir.

a. Meselâ; bir defasında iki sahabi sahrada su bulamadılar ve teyemmümle
namaz kıldılar. Bunlardan biri, daha sonra aynı namaz vakti içinde su buldu ve
abdest alıp, yeniden namaz kıldı.. diğeri namazını iade etmedi. Sonra ikisi de
gelip, durumu Resûlullah’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) anlattılar. Allah
Resûlü: “Suyu bulduğum hâlde, ben namazı iade etmedim.” diyene: َتْبََصأ

َةَّنُّسلا  “Tam sünnete göre hareket ettin.” ; “Suyu bulunca, abdest alıp, namazı
iade ettim.” diyene de: ِنَْیتَّرَم ُرْجْـَألا  َكــَل   “Sana da iki mükâfat var.”11

buyurdular. İşte bu, takrîrî sünnete girmektedir.
b. Yine, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) Benû Kureyza’yı tedibe

giderken: “Acele edin, namazı orada kılacağız!” buyurdular. “Acele”
sözünden bazı sahabi: “Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), acele edip
Kureyzaoğulları yurduna varmamızı ve namazı orada kılmamızı istiyor…”
mânâsını çıkarıp, hemen yola çıktılar ve namazı orada kıldılar. Diğer bir kısım
sahabi ise, “Hayır, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), acele etmemizi
istiyor; yoksa namazı burada da kılabiliriz.” mânâsını çıkararak, namazlarını
kılıp da gittiler.12 Mesele Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem)
götürüldüğünde, her iki grubun yaptığını da tasvip buyurdular. İşte, bu ve
benzeri hâdiseler de takrîrî sünnete misal olarak zikredilirler.

2. Kur’ân’da Sünnet
Sünnet, hayatımızın hayatı ve ruhumuz içre de bir ruhtur. Kur’ân-ı Mucizü’l-

Beyan da sünneti desteklemekte, desteklemekten de öte, onun İslâm’daki esaslı
ve vazgeçilmez yerini tesbit ve tasrih buyurmaktadır. İşte, bu tesbit ve tasrihle
alâkalı âyetler:

1. Kur’ân-ı Kerim’de birkaç yerde, birbirinin aynı veya çok az değişiği
lafızlarla şöyle buyrulur: ْمِھَْیلَع وُلَْتي  ْمُھْنِم  ًـالو  ُ سَر َنِیّیِّمْـُألا  ِيف  َث  َعَب يِذَّلا  َوُـھ 

َةَمْكِح ْلاَو َباـَِتكْلا  ُمُـھُم  ِّلَعُيَو ْمـِھِیّكَزُي  ِِهتاـَيٰا وَ  “O (Allah) ki, ümmîler içinde



kendilerinden bir Resûl ba’s buyurdu. (O Resûl), onlara Allah’ ın âyetlerini
okuyor, onları temizliyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor...”13

Hemen hemen büyük çoğunluğu itibarıyla muhaddisîn ve müfessirîn-i kiram,
âyette geçen ‘hikmet’ kelimesinden ‘sünnet’i anlamışlardır. Çünkü, mucize olan
Kur’ân-ı Kerim’in içinde gelişigüzel sıkıştırılmış kelimeler, maksada kapalı
ifadeler ve gereksiz itnab, yani yok yere kelime dökme ve sözü uzatma
olamayacağından, söz konusu âyet-i kerimede, hikmetten kasıt, kitap veya
kitabın bir kısmı olamaz; zira o zaman, hikmet, kitap üzerine atıf yapılmazdı.
Evet, burada kitaptan maksat, çok âyetlerde de geçtiği üzere Kur’ân-ı
Kerim’dir. Hikmet ise, kitabın icmâlini tafsîl, mübhemini tefsîr, umumî olanını
tahsîs ve mutlakını takyîd bâbında, Allah Resûlü’nden şerefsüdûr olan sünnet-i
seniyyedir.

2. Bir başka âyet-i kerimede, Allah (celle celâluhu), peygamberlerini onlara
itaat edilsin diye gönderdiğini ifade buyurur: َعَاطُِیل َّالإ  ٍلو  ُسَر ْنِم  اَنْلَـسَْرأ  اَۤمَو 

ّللا ِهٰ ِنِْذِإب   “Biz gönderdiğimiz her peygamberi, başka değil, ancak -Allah’ın
izniyle- kendisine itaat edilmesi için gönderdik.”14

Allah, kendisine itaat edilsin diye peygamber gönderir. Peygambere itaat ise,
onun zatından dolayı değil, ferdî-içtimaî, maddî-mânevî aydınlığa vasıta ve
vesile olması hasebiyle, Allah’ın memuru bulunması itibarıyladır.

Evet: ُهْنَع ْا  وَّلََوت َالَو  َُهلوُس  َ رَو ّللا  َهٰ اوُعیَِطأ  اوُنَمٰا  َنيِذَّلا  اَھُّيَأ  َي  اۤ  “Ey iman edenler!
Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin ve Resûlüllah’tan yüz çevirmeyin.”15

َلوُسَّرلا او  ُ عیَِطأَو ّللا  َهٰ اوُعیَِطأ   “Allah’a itaat edin; Resûl’e itaat edin.”16

Âyetlerde ifade olunan Allah’a itaatle, Resûlullah’a itaat aynı şeyler
değildir. Allah’ın emir ve nehiylerinde Allah’a, Resûlullah’ın emir ve
nehiylerinde, yani O’nun sözlerinde, fiillerinde ve takrîrlerinde de O’na itaat
açıkça Kur’ân-ı Kerim’in emridir. Çünkü, Allah’a itaat adına Kur’ân-ı
Kerim’in ortaya koyup ve Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) tebliğ
buyurdukları emir ve nehiylerin dışında, bir de, müstakillen sünnet eksenli
emirler-yasaklar, terğibler-terhibler, teşvikler-tavsiyeler var ki, bütün bunları
ifade sadedinde Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): ُتِیتوُأ ِيِّنإ  ـََـالأ 

ُهَعَم َُهلْثِمَو  َباـَِتكْلا   “Şüphesiz, bana kitab ve onunla birlikte bir benzeri, bir
misli verildi.”17 buyurmaktadır.

Ayrıca, yukarıda misal olarak getirdiğimiz âyet-i keri-melerde, Allah’a ve
Resûlü’ne ayrı ayrı itaat emredildikten sonra: “Resûlullah’tan yüz



çevirmeyin!” deniliyor ki, bu da, sünnete ittiba etmemenin, hatta onu hafife
almanın ve sorgulamanın bir nevi irtidat olduğunu ifham etmektedir.

3. Bu mevzuyla alâkalı olarak, Kur’ân-ı Kerim’de geçen âyetlerden bazıları
da şunlardır:

a. ْمُكْنِم ِرْم  َْألا ِيلوُۨأَو  َلوُـسَّرلا  او  ُعیَِطأَو ّللا  َهٰ اوُـعیَِطأ  او  ُنَمٰا َنيِذَّلا  اَـھُّيَأ  Ey“ َياۤ 
iman edenler; Allah’a itaat edin, Resûl’e itaat edin ve sizden olan ulü’l-emre
de (içinizden çıkan, inanç, duygu ve düşüncelerinizi paylaşan, acıda,
sevinçte, kederde sizinle beraber olan büyüklerinize de) itaat edin.”18

Âyet, Resûlullah’tan sonra gelen emir sahiplerine ve büyüklere itaati bile
emrederken, insanlık adına büyükler büyüğü, kendilerine itaat edilmesi
emrolunan büyüklerin de büyüğü, melcei, mencei Resûlullah’a itaat etmemek..
Kur’ân dışında O’nun sünnetini, yani mübarek sözlerini, fiillerini kâle almamak
ve O’na ayrı bir emretme, yasaklama hakkı ve selahiyetini vermemek, acaba
hangi insafla telif edilir?

b. او ُِربْصاَو ْمُكُحيِر  َب  َهَْذتَو اوُلَشْفَتَف  اوُعَزاََنت  َـالَو  َُهلو  ُسَرَو ّللا  َهٰ اوُعیَِطأَو   “Allah’a
ve Resûlü’ne itaat edin ve nizâa düşmeyin. Aksi hâlde gevşer, zaafa dûçâr
olursunuz; kuvvetiniz, nusretiniz, devletiniz gider; sabredin ha!”19

Bu ilâhî beyan, Allah’a ve Resûlullah’a itaati, nusretin, kuvvetin, birliğin ve
devletin kaynağı saymaktadır. Resûlullah’a itaatten uzaklaşıldığı zaman, yani
imam bilinmediği veya kâle alınmadığı zaman, tıpkı namaz imamında olduğu
gibi, kimin hangi kıbleye döneceği belli olmaz; o hâlde, nizâa düşmemenin
yolu, Resûlullah’a itaat ve iktidadır; nitekim, bir başka âyette: “Kendi
aranızda nizâa düştüğünüz zaman, Allah’a ve Resûlü’ne götürün!”20

buyrulmaktadır.
Hakikat bu iken ve bizi birleştirecek, içtimaî vahdetimizi sağlayacak mercî O

ve O’nun sünneti iken, O’nun kudsî âsârını sorgulamanın neye müncer olacağı,
acaba hiç düşünülmüş müdür?

c. ّللا ُهٰ ُمــُكِْببْحُي  ي  ِنوُعِبَّتاـَف ّللا  َهـٰ َنوُّبِح  ْمـــُـتْنُك ُت ِْنإ  De ki: ‘Allah’ı“ قُْل 
seviyorsanız, bana uyun ki, Allah da sizi sevsin.’ ”21

Allah’ı sevmek, Resûlullah’ı sevmek; Resûlullah’ı sevmek de Allah’ı
sevmek demektir. Resûlullah sevilmeden Allah sevilemez ve O’nun sünnetine
ittiba etmeden, Allah’ı sevme davasında bulunmak, boş bir iddiadır.

ç. َرِخْٰالا َمْوَیْلاَو  ّللا  َهٰ اوُجَْري  َناَك  ْنَِمل  ٌةَنَسَح  ٌةَوْسُأ  ّللا  ِهٰ ِلوُسَر  ِيف  ْمَُكل  َنا  ْدََقل كَ



اًرِیثـَك ّللا  َهـٰ َرَك  َذَو  “Allah’ı ve ahiret gününü uman ve Allah’ı çok zikredip,
Allah’la irtibatını kavî tutan ehl-i iman için, doğrusu Resûlullah misal
alınacak insandır; O’nda, misal edinme adına çok güzel şeyler vardır.”22

Değişik yönlere giden yollarda istikameti bulabilmek ve sırat-ı müstakîmde
istikamet üzere yürüyebilmek için, istikameti temsil eden insana ittiba etmek,
O’nun sünnetine uymak, yapılması gerekli olan biricik iştir.

d. ْمُھَنَْیب َرَجَش  َا  مِیف َكوُّمِكَحُي  ىَّتَح  َنوُنِمْؤُي  َّكِب َال  َ رَو َالَف   “Hayır, asla! Rabbine
andolsun ki, aralarında nizâa bâdî her meselede seni hakem olarak kabul
etmedikten sonra, onlar iman etmiş olamazlar.”23

İşte, Peygamber’i en yakından tanıyan bir sahabinin bu mevzudaki anlayışı!
Bir gün bir kadın İbn Mesud’a gelerek: “Sen, dövme yapıp yaptıran, yüz
tüylerini yolan ve yolduran, dişlerini seyrekleştiren ve güzel görünmek için
dişlerinin arasını yontan ve Allah’ın yarattığını değiştiren kadınlara lânet
etmişsin.” der. İbn Mesud Hazretleri de: “Bu Allah’ın kitabında var.” buyurur.
Kadın: “Yemin olsun ki, ben Mushaf’ın iki kapağı arasında ne varsa okudum,
böyle bir şey görmedim!” deyince, İbn Mesud (radıyallâhu anh), Allah’ın: اَۤمَو

اوُھ َ تْناَف ُهْنَع  ْمُكاَھ  اَمَو نَ ُهوُذُخَف  ُلو  ُ سَّرلا ُمُكَاتٰا   “Resûl size ne getirdiyse, onu
alın ve sizi neden nehyettiyse, ondan kaçının!”24 buyurduğunu okumadın mı?”
cevabını verir. Evet, Efendimiz: “Takma saç kullanan, saçına başkasının
saçını ekleyen, vücuduna dövme yapan ve yaptıran kadınlara lânet
etmiştir.”25

3. Hadis-i Şeriflerde Sünnet
Peygamber Efendimiz’in hadis-i şeriflerinde de sünnetin yerine ve

ehemmiyetine işaret olunmuş ve bu mevzu üzerinde hassasiyetle durulmuştur.
Meselâ, Buhârî ve Müslim’in Sahihlerinde Hz. Ebû Hüreyre’den (radıyallâhu
anh) rivayet olunan bir hadis-i şerifte: ِيناَصَع  ْ نَمَو ّللا  َهٰ َعَاَطأ  ْدَق  يِنَعَاَطأ َف ْنَم 

ّللا َهٰ ىَصَع  ْدَقَف   “Bana itaat eden, şüphesiz Allah’a itaat etmiştir; bana isyan
eden de, hiç şüphesiz Allah’a isyan etmiştir.”26 buyrulmaktadır.

Peygamber’in yolu, Allah’ın yoludur; Peygamber’in izinde bulunmak demek,
ilâhî mesajların aydınlık ikliminde yürümek demektir. Dolayısıyla sünneti
kabul etmemek, onu hayattan dışlamak veya ona başkaldırmak, Allah’a isyanla
aynı mânâya gelir.

Allah, insanlar içinden bir insanı seçiyor; ve her şeyi reşha gibi kusursuz ve



arızasız aksettirecek nezih bir Ruh’u intihap edip, insanlara mesajını O’nunla
gönderiyor; O da, getirdiği bu mesajı yorumlarıyla açıklıyor, önümüze seriyor.
Buna karşılık bazı densizler kalkıp, o Musaffâ Elçi’ye karşı tavır alıyorsa, o
zaman bunun adı, ancak ve ancak Allah’a isyan, O’na başkaldırma ve
Cehennem’e istihkak kesbetme olur. Çünkü, yine Buhârî’nin rivayet ettiği bir
başka hadis-i şerifte Efendimiz bizzat:

ْنَم َلاَق : َىبَْأي ؟ ْنَمَو  ّللا  ِهٰ َلوُسَر  َاي  اوُلاَق  .َىبَأ  ْنَم  َِّالإ  َةَّنَجْلا  َنوُلُخَْدي  يِتَّمُأ  ُّلُك 

َىبَأ ْدَقَف  ِيناَصَع  ْنَمَو  َةَّنَجْلا  َلَخَد  يِنَعَاَطأ 

“Girmemekte direten müstesna, ümmetimden herkes Cennet’e girer.”
buyurmuşlar. Ashab-ı kiramın: “Girmemekte direten kimdir, yâ Resûlallah?”
diye sorması üzerine de: “Bana itaat eden Cennet’e girer; bana isyan edense
Cennet’e girmemek için inat ediyor demektir.”27 cevabını vermişlerdir.

Ebû Dâvûd ve Tirmizî’nin, Irbâd İbn Sâriye’den rivayet ettiği bir başka
hadis-i şeriflerinde ise Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem):

ِءاََفلُخْلا ِةَّنُسَو  يِتَّنُِسب  ْمُكَْیلَعَف  اًرِیثَك ، اًفَِالتِْخا  ىََریَسَف  يِدْعَب  ْمُكْنِم  ْشِعَي  ْنَم  ُهَّنِإَف 

ِذِجاَوَّنلِاب اَھَْیلَع  اوُّضَعَو  اَِھب  اوُكَّسََمت  َنِیّيِدْھَمْلا  َنيِدِشاَّرلا 

“İçinizden benden sonra yaşayanlar pek çok ihtilaf ve herc ü merç
göreceklerdir. Siz sünnetime ve doğruya götüren Raşid Halifelerin ( yani Ebû
Bekir, Ömer, Osman ve Ali’nin) sünnetine sarılın, yapışın. Bunlara
dişlerinizle sımsıkı tutunun!” buyurmuşlardır.

Hadisin devamında, yine sünnetin her şey olduğuna ve her şeyi aşan
ehemmiyetine işareten: ٌَةلَالَض ٍةَعْد  َّلُك بِ َِّنإَف  ِروُمْـُألا ،  ِ تَاثَدْحُمَو ْمُكاَِّيإ  ,Zinhar“ وَ
sonradan ortaya çıkma işlerden (bid’at) sakının; çünkü, her bid’at
dalâlettir.”28 buyrulmaktadır.

Yine, Taberânî’nin rivayet ettiği meşhur bir hadiste:
ٍدیِھَش ُرَْجأ  ُهــــَل  يِتَّمُأ   ِ داَـسَف َدْـنِع  يِتَّنُس  ِب ُكـِّسَمَتُمَْلا   “Ümmetimin fesadı

zamanında (dinin esaslarının sarsıldığı, ümmetin dağılıp parçalandığı ve
İslâmî düşüncenin hedmine çalışıldığı bir dönemde) sünnetime, (yol adına
getirip ortaya koyduğum disipline) sımsıkı sarılan, hatta onun esaslarından
bir tanesini bile ihya eden, şehit sevabı kazanır.”29 Hadisin tenkide maruz
rivayetinde ise “yüz şehit sevabı kazanır” buyrulmaktadır.30

Kur’ân’ın ve Resûlullah’ın apaçık ifadeleri karşısında hâlâ kendilerine



başka yollar arayanlara, Kur’ân’ın dediği gibi desek, zannediyorum fazla bir
şey söylemiş olmayız: َنوُبَھَْذت َنْي  َ أَف  “Öyle ise nereye gidiyorsunuz?”31

1 Müslim, zekât 69; Tirmizî, ilim 15. (Lafız Müslim’den)
2 Bkz.: İbn Hacer, Nüzhetü’n-nazar s.37; Ali el-Münâvî, el-Yevakît ve’d-dürer 1/228.

3 İbn Mâce, mukaddime 7.

4 Tirmizî, vesâyâ 5; Ebû Dâvûd, vesâyâ 6.

5 İbn Mâce, ahkâm 17; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/326.

6 Buhârî, zekât 55; Tirmizî, zekât 14.

7 Tirmizî, tahâret 52; Ebû Dâvûd, tahâret 41.

8 Buhârî, ezan 18; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/53.

9 Bkz.: Buhârî, salât 70; Müslim, nikâh 5.

10 Buhârî, hudûd 10; Müslim, fedâil 77-79.

11 Ebû Dâvûd, tahâret 126; Dârimî, tahâret 65.

12 Buhârî, meğâzî 30; havf 5.

13 Cuma sûresi, 62/2.

14 Nisâ sûresi, 4/64.

15 Enfâl sûresi, 8/20.

16 Nisâ sûresi, 4/59; Nûr sûresi, 24/54...

17 Ebû Dâvûd, sünnet 5; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/130.

18 Nisâ sûresi, 4/59.

19 Enfâl sûresi, 8/46.

20 Nisâ sûresi, 4/59.

21 Âl-i İmrân sûresi, 3/31.

22 Ahzâb sûresi, 33/21.

23 Nisâ sûresi, 4/65.

24 Haşr sûresi, 59/7.

25 Buhârî, tefsiru’l-Kur’ân (59) 4; Müslim, libâs 120.

26 Buhârî, ahkâm 1; Müslim, imâre 32-34.

27 Buhârî, i’tisâm 2; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/361.
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30 Deylemî, Müsned 4/198; Beyhakî, Kitabü’z-zühdi’l-kebîr 2/118.

31 Tekvir sûresi, 81/26.



B. SÜNNETİN FONKSİYONU
Sünnetin Kur’ân-ı Kerim’den ayrı bir teşrî kaynağı olmasının ve Kur’ân gibi

bazı şeyleri helâl, bazı şeyleri de haram kılarak, farz, vacip, sünnet, müstehap,
mübah, âdâp, mekruh, müfsid adına ölçüler koymasının yanı sıra, Kur’ân-ı
Kerim’in mücmelini tafsîl, mübhemini tefsîr, umûmunu tahsîs ve mutlakını
takyîd fonksiyonu da vardır. Şimdi, bazı misallerle bu hususu da kısaca
açıklamaya çalışalım:

1. Sünnetin Kur’ân’ı Tefsîri
َنوُدَتْھُم ْمُھَو  ُنْمَْألا  ُمَُھل  َكِئ  ـ ٰۤلوُۨأ ٍمْلُِظب  ْمَُھناَمِيإ  اوُِۤسبَْلي  َْملَو  اوُنَمٰا  َنيِذََّلا 

“İman ettiler ve imanlarına zulüm karıştırmadılar: İşte, emniyet onlar
içindir ve onlar, hidayete ermişlerdir.” 1 âyeti nazil olunca, ashab, had
bilmemezlik ve insanın, hak ve hakikatin dışına taşması demek olan zulmün
mânâsını çok iyi bildiklerinden endişeye düştüler ve Resûlullah’a gelerek:
“Hangimiz var ki, zulmetmemiş olsun?” dediler. Bunun üzerine de Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), şu açıklamada bulundular: “O sizin
zannettiğiniz gibi değil; O, Hz. Lokman’ın oğluna dediği gibidir.”: ِْك رْشُت َال 

ٌمیِظَع ٌمْلَُظل  َكْرِّشلا  َِّنإ  ّللِاب  ِهٰ  “(Oğulcuğum) Allah’a şirk koşma; muhakkak ki
şirk, büyük bir zulümdür.”2

Allah Resûlü’nün bu yorumundan anlıyoruz ki, buradaki zulüm, mücerret bir
haddini bilmemezlik, bir tecavüz değil, o şirk buudlu bir haksızlık. Eğer Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), âyete böyle bir yorum getirmemiş
olsalardı, biz buradaki bu mübhemin altından ebediyen kalkamayacaktık.

Âişe Validemiz ve İbn Mesud Hazretleri: ِ ةَـالَّصلاو ِتاَوـَلَّصلا  َىلَع  اوُِظفاـَح 
َىطْسُوْلا  “Namazlara devam edin (namazları hassasiyetle takip edin ve

kusursuz kılın); salât-ı vustâyı da.”3 âyetindeki “salât-ı vustâ” (orta
namaz)’dan maksadın ‘ikindi namazı’ olduğuna kâildirler. O kadar ki, Âişe
Validemiz, âyeti âdeta: ِر ْصَعلا ِةَالَصو  َىطْسُو  ْ لا ِةَالَّصلاو  ِتاََولَّصلا  َى  لَع اوُِظفاَح 

َني ِ ِتناـَق ِّلل  ِهٰ اوُموُقَو   şeklinde kabul etmektedir. Hizmetçisine, kendisi için bir
mushaf yazmasını emretmiş ve “Bu âyete geldiğinde beni haberdar et!” diye de
tembihde bulunmuştu. Sıra o âyete gelince: ِةا َلَّصلاو ِتاَوـــَلَّصلا  َىلَع  او  ُِظفاَح

ِرْصَعْلا ِة  َالَصَو َىطْسُوْلا   şeklinde yazdırmış ve: “Resûlullah’tan böyle işittim.”4



buyurmuştu. “Salât-ı vustâ” konusunda değişik tefsirler varsa da, Hz. Âişe ve
İbn Mesud, bunun kesinlikle ikindi namazı olduğu kanaatindedirler.

2. Sünnetin Mücmeli Tafsîl Etmesi
Sünnet-i seniyye, pek çok mübhemi tefsîr etmesinin yanı sıra, pek çok

mücmel meseleleri de tafsîl etmiştir.
1. Meselâ Kur’ân-ı Kerim’de: َةا َلَّصلا اوُمِیَقأ   “Namazı ikâme edin!” diye

emredilir; fakat, namazın nasıl kılınacağı açıklanmadığı gibi, ne zaman
kılınacağı da açıklanmaz. Vâkıa, bazı müfessirîn-i kiram, (Allah’ın rıdvânı
üzerlerine olsun):

ِتاَِئّی ـ َّسلا َنْبِھْذُي  ِتاَنَسَحْلا  َِّنإ  ِلْیَّللا  َنِم  اًَفلُزَو  ِراَھَّنلا  ِيَفََرط  َةَالَّصلا  ِِمَقأَو 

“Gündüzün iki tarafında ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde namaz
kıl. Çünkü güzel işler, kötülükleri giderir.” 5 âyetinden beş vakti istinbat
etmekteyseler de: ًاتوـُقْوَم اـًباَِتك  َنـِینِم  ْؤُمْلا َىلَع  َْتناــــَك  َة  َالَّصلا َِّنإ   “Namaz,
mü’minler üzerine muayyen vakitlerde yazılı bir farzdır.” 6 âyetinde ifade
olunduğu üzere, mü’minler üzerine belli vakitlerde farz kılınan namazın hususî
vakitlerini sünnet-i seniyye tayin etmiştir. Bununla alâkalı bir hadis-i şerifte,
vakitlerin belirtilmesinin semavî ve Cibril (aleyhisselâm) vasıtasıyla olduğunu
öğreniyoruz:

“Cibril (aleyhisselâm) bana Kâbe’nin yanında iki defa imam oldu.
Birincide, zeval vaktinde gölge, na’linin tasması kadar olduğu zaman öğleyi,
her şeyin gölgesi kendi boyu kadar olunca ikindiyi, oruçlu orucunu bozduğu
vakitte akşamı, şafak kaybolduğunda yatsıyı ve oruçluya yemek içmek haram
olduğu vakitte ise sabah namazını kıldı. İkincide ise, öğle namazını her şeyin
gölgesi kendisinin bir misli olduğunda, ikindi namazını iki misli olduğunda;
akşamı evvelki vaktinde (yani daha önce kıldığı vakitte), yatsıyı gecenin
sülüsüne (üçte biri) doğru ve ortalık iyice aydınlandığı vakit de sabah
namazını kıldı. Sonra da bana dönüp, ‘Yâ Muhammed, senden önceki
enbiyânın vakti budur ve namaz vakti, işte bu iki vakit arasıdır.’ dedi.”7

Allah Resûlü, namaz vakitlerini bu şekilde ümmetine talim buyurduğu gibi,
namazın farzları, vacibleri, müstehabları, mekruhları, müfsidleri, rükûu,
sücûdu, kıraati, tahiyyâtı ve selâmla namazdan çıkılmasında biricik kaynaktır.
Evet, mücmel olarak gelen, “Namazı ikâme edin!” emrinin mufassılı ve
müfessiri O’dur. O bu büyük ve bu arîz tafsilâtı yaptıktan sonra, Buhârî’nin



rivayet ettiği hadiste şöyle buyurur: ّلـَصُأ يِ ِينوُمُتْيَأَر  اـَمَك  اوُّلَص   “Beni nasıl
namaz kılıyor görüyorsanız, işte öyle kılın.”8 Eğer Kur’ân-ı Kerim, sünnetteki
şekliyle namazın tafsîline girişseydi, sadece namaza ait meseleler şimdikinin
birkaç katı şişerdi. Kur’ân, bunları ilâhî maksatları gerektiği gibi anlayacak O
Büyük Fetanet’e bırakmış ve O da, vahy-i gayr-i metlüvle bize gereken tafsîlde
bulunmuştur; aklın aklı aşmışlığı, akla kapalı olan yerleri ilhamla
aydınlatmışlığı demek olan fetanetiyle yapmıştır bunları.

Namaz gibi, hac menâsikini tafsîl eden de yine sünnettir. Vâkıa Kur’ân-ı
Kerim, bir iki yerde meseleyi ele almış ve bir hayli izah etmiştir ama, bu
yerlerde anlatılan, menâsik-i haccın sadece bir kısmıdır. Hac menâsiki büyük
çoğunluğu itibarıyla, sünnetle tafsîl edilmiştir ve bu menâsikin hadis yörüngeli
olanı, Kur’ân’la anlatılanın kat katıdır. O, hayatında bir defa hac yaptı. “Veda
veya Vida Haccı” denilen ve ashabıyla müvâdeayı (vedalaşmayı) ifade eden bu
haccında O, bizzat bindiği merkûbun üzerinde ve herkesin görebileceği şekilde
menâsiki îfâ buyurdu. Rehber-i Küll ve Mukteda-yı Ekmel olarak, her şeyi hem
söyledi hem de fiilen gösterdi. O kadar ki, oruçlu olup olmadığını iş’âra
varıncaya kadar, haccın bütün menâsikini gözler önüne serdi. Sonra da: اوُذُخ
ْم ُكَكِساَنَم  “Menâsikinizi alın.”9 diyerek söz ve davranışlarının teşrîdeki
yerine dikkati çekti. Şüphesiz, Kur’ân-ı Kerim, eksik gelmemişti ama, Hz.
Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile, yani tebliğcisi ve
müfessiri ile kendisini insanlara takdim edecek, anlatacak, haşiyelere açık bir
derinlikle gelmişti.

3. Sünnetin Bazı Hükümleri Tahsîsi
Kur’ân-ı Kerim’de mirastan umûmi olarak bahsedilir ve:

ِنَْییَثْنُْألا ّظَح  ِ ُل  ْثِم ِرَكَّذِلل  ْمُكِدَال  َْوأ ِيف  ّللا  ُهٰ ُمُكیـِصوُي   “Allah size çocuklarınız
hususunda vasiyette bulunuyor.” (Hakikî mânâsı itibarıyla, farz kılıyor):
Erkeğe, iki kadının payı kadar vardır (yani, erkeğe iki, kadına bir hisse
verilir).”10 buyrulur.

Umûmî mânâda, nebi olsun veli olsun, safiy olsun mukarreb olsun, herkes bu
âyetin şümûlüne dahildir. Ancak, Efendimiz’in rihletlerinde, kızı Hz. Fatıma,
Hz. Ebû Bekir’den babasının mirasını almaya geldiğinde, Resûlullah’ın
Halifesi (radıyallâhu anh) kendisine, Resûlullah’tan duyduğu şu hadis-i şerifi
okudu: ٌةَقَدَص ُهاَنْكََرت  َما  ُثِّرَوُن ، ِءَاِیبْن َال  َْألا َرَشْعَم  اَِّنإ   “Biz peygamberler topluluğu



geriye miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız, ancak sadakadır.”11 Bu hadis-i
şerifiyle Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Kur’ân’ın umûmî bir
hükmünü tahsîs etmiş olmaktadırlar.

Aynı şekilde: ُث َِري َال  ُلـِتاَقَْلا   “Kâtil mirasçı olamaz.”12 hadisi de, kâtilin
mirasçı olamayacağını, meselâ, babasını öldürenin babasından, amcasını
öldürenin amcasından, dayısını öldürenin dayısından, kardeşini öldürenin de
kardeşinden miras alamayacağını hükme bağlayarak, Kur’ân-ı Kerim’in mirasla
alâkalı umumî hükmünü bu noktadan tahsîs etmiştir.

4. Sünnetin Bazı Ahkâmı Takyîdi
Sünnet, Kur’ân-ı Kerim’in mutlakını takyîd eder. Meselâ, Kur’ân-ı

Kerim’de: ّللا ِهٰ َنِم  ًالاََكن  َابَس  اَِمب كَ ًءاَۤزَج  اَمُھ  َ يِدْيَأ اوَُۤعطْقاَف  َُة  قِراَّسلاَو ُقِراَّسلاَو 
“Erkek ve kadın hırsızın, yaptıklarının karşılığında bir ceza ve Allah’tan
ibret verici bir ukûbet olmak üzere ellerini kesin!”13 buyrulur.

Bu mutlak bir emirdir. Ancak, hangi şartlarda ve ne miktarda hırsızlığın
böyle bir ceza ile tecziye edileceği açık olmadığı gibi, elin neresinden
kesileceği de açıkça belirtilmemektedir. Kur’ân-ı Kerim’in abdest âyetinde:
“Ellerinizi dirseklerinize kadar yıkayın.”14 buyrularak, kolun en azından
dirseklere kadar olan kısmı “el” kelimesinin şümûlüne dahil edilmektedir.

İşte, hırsızlık suçu karşısında elin neresinden kesileceğini bize anlatan ve bu
şekilde Kur’ân-ı Kerim’in mutlak bir hükmünü takyîd eden de yine sünnet-i
mütahharadır: Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), tecziye için
kendisine bir hırsız getirildiğinde, elini mafsaldan keserek, “el kesme” şeklinde
gelen mutlak emri takyîd etmiştir.

Keza: ًةَرا َ ِجت َنوـَُكت  َْنأ  َِّالإ  ِلِطَابْلِاب  ْمُكَنْي  ْمَُكلاَوَْمأ بَ اوُلُك  َْأت اوُنَمٰا َـال  َنيِذَّلا  اَھُّيَأ  َي  اۤ
ُْم كْنِم ٍضاََرت  ْنَـع   “Mallarınızı aranızda (çalıp çırparak, ihtikârla, irtişâyla,
riba ile) bâtıl bir surette yemeyin; ancak anlaşma ve karşılıklı rızaya dayalı
ticarî mübadeleyle yiyin.”15 âyetini de, yine sünnet-i mütahhara bir hususta
takyîd etmiş; “Meyveleri, tam belirli hâle gelinceye kadar satmayın.”16 diyen
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), âyette anlatılan hususa ayrı bir kayıt
daha getirmiştir.

Başta da ifade ettiğimiz gibi, sünnet-i seniyye Kur’ân’da bulunmayan
hükümler koyma noktasında müstakil teşrî’e esas olduğu gibi ki; ehlî
merkeplerin etinin haramlığı, yırtıcı hayvanların etlerinin yenemeyeceği ve bir



kadının halası veya teyzesi üzerine nikâh edilemeyeceği gibi şer’î hükümler, bu
cümledendir.

Kitabın yanında, başlı başına müstakil bir teşrî kaynağı olarak sünnet,
Kur’ân-ı Kerim’in inmeye başladığı andan itibaren fonksiyonunu icraya
başlamış ve hep Kur’ân’la içli dışlı olmuştur. Ne var ki, dünden bugüne
cumhur-u ümmet ve ulemâ tarafından böyle kabul edilegelmiş olan sünnet,
Yunan felsefesinin tesiriyle Nazzam gibi birtakım Mutezile imamları ve daha
sonra da garazkâr ve İslâm’ı temelinden dinamitlemeye çalışan bir kısım batılı
müsteşrikler, bu dupduru kaynağı kendilerince hep bulandırmaya
çalışmışlardır. Ne yazık ki, bir iki asırdır batı ve müsteşrikler karşısında
aşağılık duygusuna kapılan birtakım Müslüman ilim adamları da, meseleye
böyle bir kompleks içinde yaklaşarak, kısmen müsteşriklerin oyununa gelmiş ve
hatta sünneti sorgulamaya kalkışmışlardır. Ancak, din-i mübin-i İslâm adına,
Kitab ve Sünnet adına selef-i salihînin çalışmaları ve çalışmalarının semeresi
sayılan bıraktıkları eserler, o kadar muhteşem ve parlaktır ki, sünnete
bulaştırılmaya çalışılan lekelerin, bu dupduru kaynak üzerinde hiçbir tesiri
olmayacaktır.
1 En’âm sûresi, 6/82.

2 Lokman sûresi, 31/13; Buhârî, tefsir (31) 1.

3 Bakara sûresi, 2/238.

4 Tirmizî, tefsiru’l-Kur’ân 2.

5 Hûd sûresi, 11/ 114.

6 Nisâ sûresi, 4/103.

7 Tirmizî, mevâkît 1; Ebû Dâvûd, salât 2.

8 Buhârî, ezan 18; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/53.

9 Nesâî, menâsik  220; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/318, 366.

10 Nisâ sûresi, 4/11.

11 Buhârî, i’tisâm 5, humus 1; Müslim, cihad 49-52; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/463.

12 Tirmizî, ferâiz 17; Ebû Dâvûd, diyât 18.

13 Mâide sûresi, 5/38.

14 Bkz.: Mâide sûresi, 5/6.

15 Nisâ sûresi, 4/29.

16 Buhârî, büyû 82; Müslim, büyû 49-56.



Yedinci Bölüm 
SÜNNETİN TESBİTİ

İslâm’ın iki muhteşem esasından biri olarak sünnet-i seniyye: “Şüphesiz
Zikri Biz indirdik ve şüphesiz Biziz onun koruyucuları. Biziz onu koruyacak.”
âyet-i celîlesinin1 şümullü mânâsına dahil olarak, Kur’ân’la birlikte tesbit
edilmiş, yazılmış, ezberlenmiş ve hiçbir tağyîr ve tebdîle uğramadan günümüze
kadar da gelmiştir. Şimdi, bu kutlu hâdiseyi sebep, seyir ve hususiyetleri içinde
ele almaya çalışacağız:

A. SÜNNETİN TESBİTİNİN ZARURÎ
OLUŞU

Sünnet, Allah Resûlü’nün hayatıdır; İslâm’ın yaşanma şekli, Allah’ın ve
Resûlü’nün ahlâkıyla ahlâklanma modelidir. Allah (celle celâluhu), habîbi ve
Resûlü Hz. Muhammed Mustafa’ya (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Sözü sen
söyle, sikkeyi sen bas, turrayı sen kes, mührü sen vur ve insanların önünde sen
dur!” demiş ve O’nu, yolların ayrımında, bütün insanlara doğruyu göstermekle
tavzif buyurmuştur. O da, bunu sözleri, fiilleri ve takrîrlerinden müteşekkil
sünnet-i seniyyesiyle yapmıştır ve yapmaktadır.

Sünnet, Resûlullah’a açılan bir penceredir.. ve o her asırda her şahsa uzanan
ve üzerinde yürünmekle İslâm’ın yümn ve bereketine ulaşılan kutlu ve mübarek
bir yoldur. Nerede samimî bir kalb “Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve
sellem)!” derse, tıpkı bir televizyon ekranı gibi O’nun mir’ât-ı ruhuna Hz.
Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem) temessül eder ve “Nedir
istediğin, söyle?” der. Evet O, hadisinin, sünnetinin takrir edildiği, halkalar
teşkiliyle müzakere olunduğu her yerde ruhen hazırdır.
1 Hicr sûresi, 15/9.



B. SÜNNETİN TESBİTİNE TESİR EDEN
ÂMİLLER

Sahabe, sünnetin ehemmiyetini çok iyi kavramıştı. Çünkü, Kur’ân-ı Kerim,
Allah Resûlü’ne iniyor, O’nun tarafından tebliğ ediliyor, açıklanıyor ve
yaşanıyordu ki, anlamanın bütün faktörleri mevcuttu.

1. Kur’ân’ın Sünnete Teşviki
ُديِدَـش ّللا  َهٰ َّن  ِإ ّللا  َهٰ اوُقَّتاَو  اوَُـھت  ْ ناَف ُهْنَع  ْمُكاََـھن  اَمَو  ُهوُذُـخَف  ُلوُس  َّ رلا ُمُكَاتٰا  اَۤـمَو 
باَقِعْلا  “(Farz, vacib, sünnet, müstehab, âdâb adına) Resûl size ne getirmişse

onu alın ve sizi neden menediyorsa, ondan da kaçının.”1 buyuruyordu.
Âyette geçen ve meçhul şey ifade eden مَا ism-i mevsûlüyle ister vahy-i

metlüv adına Kur’ân olsun, isterse vahy-i gayr-i metlüv adına kudsî hadis ve
hadis olsun, Resûl’ün getirip tebliğ ettiği her şeyi, ف edatıyla da, bunlara
behemehal ittiba ve itaatin vacib olduğunu ortaya koyuyordu. Aynı şekilde, ister
Kur’ân yoluyla, isterse içtihatları, yorumları ve tefsirleriyle Allah Resûlü’nün
nehyettiği her şeyden de kaçınılması gerektiği sarâhatini veriyordu ki, âyetin
devamında: “Allah’tan korkun!” diyerek, bunun bir takva meselesi olduğunu
ve kılı kırk yaran bir hassasiyetle görülüp gözetilmesi gerektiğini
hatırlatıyordu.

Sahabe bunu çok iyi anlıyor ve Resûlullah’ın her sözüne, her fiil ve takrîrine
uymakla takvanın kazanılabileceğini, yani Allah’ın vikayesine girilebileceğini
düşünüyor ve hayatını hep O’nun vesâyetinde sürdürüyordu. Zaten, âyetin sonu
k i : “Şüphesiz, Allah’ın ikâbı çok şiddetlidir!” tehdidini de gündeme
getirdiğinden, sahabi gibi kurbet kadrosunun böyle bir riske girmeleri asla söz
konusu olamazdı.

Keza: َمْوَیْلاَو ّللا  َهٰ وُج  َْري َناَك  ْنَِمل  ٌَة  نَسَح ٌةَوْسُأ  ّللا  ِهٰ ِلو  ُسَر ِيف  ْمَُكل  َناَك  ْدََقل 
اًرِیثـَك ّللا  َهٰ َرَك  َ ذَو َرِخَْألا   “Şüphesiz, Resûlullah’ta sizin için, Allah’ ı ve ahiret

gününü uman ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir misal vardır.” 2 âyet-i
nurefşânı, şu eğri büğrü yollarda, şu binbir badire içinde, şu iç içe handikaplar
ağında ve gaileli yürüyüşte ancak Resûlullah’ın sünnetine temessükle sahil-i
selâmete çıkılabileceğini ilan ediyordu ki, O’nu bulan ve uğrunda seve seve
can veren sahabe-i kiram hazeratı, ancak O’nun gemisine binmekle



kurtulunacağını ve ötelerde O’nun gözlerinin içine bakılıp, O’nun işaretlerine
göre hüküm verileceğini, kendisine: “Bunlar için sen ne diyorsun yâ
Muhammed?” diye sorulduğunda, O’nun, başını yere koyup: “Ümmetî!
Ümmetî!” diye onları isteyeceğini ve kendisine Huzur-u İzzet’ten hitap tecellî
edip: ْعَّفَشُت ْعَفْـشاَو  ْهـَطْعُت ، ْلَـس  َو َكـَـسْأَر ، ْعــَفِْرا  ُدَّمَحُم  “ َيا  Yâ Muhammed,
kaldır başını, iste verilecek, şefaat et kabul olacak!”3 denileceğini çok iyi
biliyorlardı ve âdeta, ellerindeki Cennet’e girme varakalarını O’na vize ettirir
gibi, O’nun kapısına yöneliyor.. berzahta, mahşerde, sıratta O’nun tanımadığı
kişilerin takılıp yollarda kalacağından derin endişe duyuyorlardı.

Bu itibarla, O’nun attığı her adımı, her hareketi, söylediği her sözü yüz
işmizazlarına, tebessümlerine ve el işaretlerine varıncaya kadar takip ediyor,
belliyor, yaşıyor ve naklediyorlardı. Zaten, bizzat O’nun fem-i mübarekinden şu
müjdeyi de işitmişlerdi ki, başka türlü hareket etmeleri de mümkün değildi:

ُهَرْیَغ َّلبُي  ُهَغِ ىَّتَح  َُهظِفَحَف  اًثيِد  اَّنِم َح َعِمَس  ًأَر  ْما ّللا  ُهٰ َرََّضن   “Allah, bizden bir söz
işitip onu muhafaza edenin ve sonra da bir başkasına tebliğ edenin yüzünü
(bazı yüzlerin ağarıp, bazılarının kararacağı günde) ak etsin ve güldürsün!”4

Bir başka rivayette ise: يِّنَع ا  َهَغََّلب َّمُث  اَھاَعَو  يَِتلاَقَم َف َعِمَس  اًدْبَع  ّللا  ُهٰ َرََّضن 
“Allah, benim sözümü işitip, belledikten, (ruh ve vicdanının kültürü hâline
getirip, mahiyetiyle bütünleştirdikten) sonra, onu tebliğ edenin yüzünü ak
etsin ve güldürsün!”5

2. Resûlullah’ın Teşviki
Yukarıdaki hadisinde de görüldüğü üzere Efendimiz, sünnetinin bellenmesini

ve başkalarına tebliğ edilmesini teşvik ediyor ve böyle yapanlara da duacı
oluyordu. Çünkü, vazifesinin ve getirdiği dinin temâdisi ancak bununla mümkün
olabileceği gibi, insanların kurtuluşu da buna bağlıydı.

Mekke’nin fethinden az önce, Rabîa kabilesinden Abdü’l-Kays heyeti
Resûlullah’a gelerek: “Yâ Resûlallah, biz sana çok uzak mesafelerden
geliyoruz. Aramızda Mudar kâfirlerinden falan kabile var. Bu yüzden de haram
ayların dışında sana gelmemiz mümkün değil. Bize kısaca bir şeyler emret de,
arkada bıraktıklarımıza haber verelim, verelim de o sebeple biz de Cennet’e
girelim!” dediler.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), onlara bazı şeyler emretti, bazı
şeyleri de yasakladı ve sözlerini şöyle bağladı: ْمُكَءاَرَو ْنَم  ِِهب  اوُِربَْـخأَو  ُهوُظَفِْحا 



“Bunları hıfzedin ve arkanızdakilere de haber verin!”6

Yine, Veda Hutbesi’nin sonunda: “(Sözlerimi) Burada bulunan,
bulunmayana tebliğ etsin.”7 buyurdukları gibi, sahih bir hadislerinde de,
bildiği bir şeyi gizleyip tebliğ etmeyeni: َْم وَي َمِْجلُأ  ُهَمَتَك  َّم  ٍمْلِع ثُ ْنَع  َِلئُس  مَْن 

ٍرَان ْنِم   ٍ ماَجِِلب ِةَمَایِقْلا   “Bir kimseye bildiği bir şeyden sorulur da, o da bunu
gizlerse, kıyamet günü kendisine ateşten bir gem vurulur.”8 şeklinde tehdit
etmişlerdi.

Sahabe-i kiram, sünnetin kıymetini takdir ettikleri gibi, onu tebliğ ve
nakletmenin ehemmiyet ve lüzumuna da çok iyi inanmışlardı. Onlar
Efendimiz’in teşvikleri karşısında coşup, tehditleri karşısında ürpermenin
yanında bizzat Kur’ân-ı Kerim’in, bildiğini ketmedenlere tehditlerini de öyle
anlıyor ve bu değişik saiklerle sünnetin neşrine fevkalâde ihtimam
gösteriyorlardı.

Evet onlar: ًالِیلَق اًنََمث   ِ ِهب َنوُرَتَْشيَو  ِبَات  ِ كْلا َنِم  ّللا  ُهـٰ َلَزْنَأ  َنوـُمُتْكَي مَاۤ  َنيِذَّلا  َّن  إِ
َراَّنلا َِّالإ  ْمِِھنوُطُب  ِيف  َنوُلُكَْأي  اَم  َِكئ  ٰۤلوُۨأ  “Şüphesiz, Allah’ın kitabdan indirdiğini

gizleyen ve onu az bir paha karşılığı satanlar var ya, işte onlar, karınları
dolusu ateşten başka birşey yemezler.”9 gibi âyetlerin şiddetli tehditlerini de
iliklerine kadar duyuyor, hissediyor ve kitabı da sünneti de hakkıyla belleyip,
hakkıyla eda etmeye ve başkalarına tebliğe çalışıyorlardı.

Ayrıca Efendimiz, Kur’ân’ı talim ettiği gibi, kendi sünnetini de aynı titizlikle
talim buyururlardı. İbn Mesud Hazretleri: “Bize, Kur’ân âyetlerini talim eder
gibi, Tahiyyât’ı da talim ederdi.”10 bir başka sahabi de: “Kur’ân âyetlerini
talim eder gibi, istihâre duasını talim ederdi.”11 demektedir.

Allah Resûlü, söylediklerini herkes bellesin diye ağır ağır konuşur ve
söylediği şeyleri ekseriya üç defa tekrar ederdi... Bu hususta Hz. Âişe
Validemiz (radıyallâhu anhâ): “Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), sözü -
sizin birbirinize zincirleme söylediğiniz gibi değil- ayıra ayıra söylerdi;
saymak isteyen, O’nun kelimelerini sayabilirdi.”12 der.

O, bununla da kalmaz, ashabına sunduğu her şeyin, bir araya gelinip
karşılıklı gözden geçirilmesini ve müzakere edilmesini teşvik ederlerdi. Bu
mevzu ile alâkalı bir hadis-i şeriflerinde meselenin ehemmiyetine parmak
basarak şöyle buyururlar:

َِّالإ ْمُھَنَْیب  َُهنوُسَراَدََتيَو  ّللا ، ِهٰ َباَِتك  َنوُلَْتي  ّللا ، ِهٰ ِتوُیُب  ْنِم  ٍتَْیب  ِيف  ٌمْوَق  َعَمَتْجا  اَمَو 



ْنَِمیف ّللا  ُهٰ ُمُھَرَكَذَو  ُةَكِئَالَمْلا  ُمُھْتَّّفَحَو  ُةَمْحَّرلا  ُمُھَْتیِشَغَو  ُةَنِیكَّسلا  ُمِھَْیلَع  َْتلََزن 

ُهَدْنِع

“Herhangi bir cemaat, Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın
kitabını tilâvet eder ve aralarında onu müzakere mevzuu hâline getirirlerse,
şüphesiz üzerlerine huzur ve sekîne iner, rahmet kendilerini kaplar, melekler
onları kuşatır ve Allah Teâlâ onları nezdindeki hayırlı topluluk arasında
zikreder.”13

Resûlullah Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu şekilde değişik
hadisleriyle ashabını Kur’ân ve Kur’ân’ın tefsiri mahiyetindeki sünnetini
belleme ve müşterek mütalâa etme mevzuunda devamlı teşvik buyurmuşlardır.

3. Sahabe-i Kiramın İştiyakı
Allah Resûlü’nün ashabı, gerek kitabı, gerekse sünneti öğrenme, müzakere

etme ve nakletme hususunda alabildiğine hâhişkâr idiler. Evet, onlar,
kendilerini bir ateş çukurunun kenarında yakalayıp, berd ü selâma çıkaran
Allah Resûlü’nün, hayat veren o nurlu sözlerini, fiillerini, takrîrlerini belliyor
ve bunları sürekli aralarında müzakere ediyorlardı. Bu hususta Enes b. Mâlik:

اَنَنَْیب اَمِیف  ُهَانْرَكاََذت  اَنْمُق  اَِذإَف  َثيِدَحْلا  ُهْنِم  ُعَمْسَنَف  ِّيِبَّنلا *  َدْنِع  ُنوَُكن  اَّنُك 

“Biz, Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanında otururken,
O’ndan bir söz işitir, yanından ayrılınca da, onu aramızda anar ve müzakere
ederdik.”14 demektedir. Aynı şekilde, bilhassa Suffe Ashabı, gecelerini namaz
kılarak, Kur’ân okuyarak ve ders yaparak geçirirlerdi; o kadar ki, bazen
yetmişinin birden, bir muallimin etrafına toplanıp, sabaha kadar ders gördükleri
olurdu.

Bir de bu ışık topluluğu Efendimiz’den aldıkları:

، ُهُِمّلَعُي َْوأ  ُهُمَّلَعََتي  ٍرْیَخِل  َِّالإ  ِِهتَْأي  َْمل  اَذٰھ ، يِدِجْسَم  َءاَج  ْنَم 

ّللا ِهٰ ِلِیبَس  ِيف  ِدِھاَجُمْلا  َِةلِز  ـ ْنَِمب َوُھَف 

“Benim bu mescidime gelen hayır için, hayrı öğrenmek veya öğretmek için
gelir. Böyle bir kişi, Allah yolunda mücahede eden kişi mevkiindedir.”15 gibi
teşviklerle, O’ndan öğrenip bellediği her şeyi, bir ibadet neşvesi içinde
başkalarına taşıyor ve bu kevserden herkesin yararlanmasını istiyorlardı. Hem
de sadece erkekler değil, kadınlar bile aynı hâhişkârlığı gösteriyor ve



erkeklerden geri kalmamaya çalışıyorlardı.
Kadınlar, namazda erkekler ve çocuklardan sonra saf bağladıklarından, çok

defa Efendimiz’in söylediklerini duyamıyorlar, hatta mescidi bütünüyle
erkekler doldurunca da dışarıda kalıyorlardı. Bundan ötürü kaç defa gelip: “Yâ
Resûlallah, sözlerini dinlemek için, erkeklerden bize yer kalmıyor. Bize ayrı
bir gün tahsis buyursanız.”16 diye ricada bulunuyorlardı. Efendimiz de bunların
ricasını kırmıyor ve onların herhangi bir günde, herhangi bir yerde
toplanmalarını emir buyurarak, kendilerine gerekli hususları talim ediyorlardı.

Ezvâc-ı tâhirât, kadınlık âleminin muallimeleriydiler. Sabah-akşam
Resûlullah’la beraber olan bu nezih kadınlar, Kur’ân’dan, sünnetten
öğrendikleri şeyleri, kadınlık âlemine intikal ettiriyorlardı. O’ndan
duyduklarını, gelecek nesillere intikal ettirmek için, Resûl-i Ekrem’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem), mübarek solukları sürekli onların ruh ciğerlerine
doluyordu. Bu soluklar, Hz. Safiyye Validemiz’le ta Hayber’e, Meymûne
Validemiz’le Âmir İbn Sa’saaoğulları’na, Ümmü Seleme ile
Mahzumoğulları’na, Ümmü Habîbe ile Emeviler’e, Hz. Cüveyriye ile de
Mustalikoğulları’na gidip ulaşıyordu.

Bu pâkize kadınlar, Allah Resûlü’nden her gün öğrendikleri yeni yeni şeyleri
kendi kabileleri arasında naklediyorlar ve mevkilerinin gerektirdiği mürşidelik,
muallimelik vazifelerini bihakkın yerine getiriyorlardı. Bu değişik kabileler de,
Efendimiz’in hane-i saadetlerinde bulunan “Ezvâc-ı Tâhirât” nam
temsilcileriyle şeref duyuyor ve iftihar ediyorlardı.

4. İz Bırakan Sözler ve Unutulmayan Hâdiseler
Resûl-i Ekrem, çok defa öylesi hâdiseler münasebetiyle ve öyle şartlar

altında irad-ı kelâmda bulunuyorlardı ki, o şartlarla koordinatlanan sözlerin
bellenmemesi ve bellendikten sonra da unutulması mümkün değildi. Hâdiseler,
her zaman hatırlanacak ve kendilerini hissettirecek ağırlıkta idi.. ve her hatıra
gelişlerinde de onlar vasıtasıyla irad edilen sözlerin tahatturuna vesile
oluyorlardı.

Şimdi, bu hususla alâkalı birkaç misal arz edelim:
1. Allah Resûlü’nün mânevî kardeşi Osman İbn Maz’un vefat etmişti. Allah

Resûlü, herhangi bir cenaze için fazla ağlamazdı ama, Hz. Hamza (radıyallâhu
anh) gibi, Osman İbn Maz’un için de çok ağlamıştı. Hatta denebilir ki; onu su
ile yıkamadan önce, Cennet kevserlerinden daha değerli olan kendi



gözyaşlarıyla yıkamış ve aynı zamanda eğilip, mübarek dudaklarını onun
alnında gezdirmişti. Bütün bunları gören bir kadın: “Ne mutlu sana Osman,
Cennet’te bir kuş oldun!” deyince de, hemen tavrını değiştirmiş ve o kadına
dönerek: “Ben peygamberim, kendime ne olacağını bilmiyorum; sen ne
biliyorsun?” demişti ki, insan üzerinde şok tesiri yapan böyle bir hâdisenin ve
hele bu hâdise münasebetiyle Allah’a karşı birini temize çıkarmanın kimseye
düşmeyeceği: “Vallahi, bundan böyle kimseyi tezkiye etmem!”17 diyen o kadın
ve orada bulunan diğer sahabilerin unutmasına imkân var mıdır.

2. Hem meselâ; Uhud Savaşı’nda Kuzman, çok iyi savaşmış ve kendini
bomba gibi müşrik topluluklara çarpmış ve çarptığı her topluluğu da
darmadağın etmişti. Onun böyle civanmertçe savaştıktan sonra öldüğünü
görenler, şehit olduğuna hükmetmişlerdi. Buna karşılık Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ise: “Hayır, o Cehennem’dedir!”  buyurmuşlardı. Neden
sonra yanına gelen biri, yaralarının acısına dayanamayarak intihar ettiğini; veya
ondan: “Ben, dinim için değil, sadece soy gayretiyle savaştım.” sözlerini
işitecek ve işin perde arkasını anlayacaktı. Şimdi, Uhud Savaşı anıldıkça bu
hâdiseyi ve Resûlullah’ın bu münasebetle irad buyurdukları: “Allah, bu dini
bir fâcirle de teyit eder.”18 sözünü hatırlamamak mümkün mü?

3. Emîrü’l-mü’minîn, halife-i rûy-i zemin Hz. Ömer İbnü’l-Hattab
naklediyor:

.ٌدیِھَش ٌنَالُف  ٌدیِھَش ، ٌنَالُف  اوُلاَقَف : ِّيِبَّنلا *  َِةباَحَص  ْنِم  ٌرََفن  ََلبَْقأ  ََربْیَخ  ُمْوَي  َناَك  اََّمل 

ِيف ُهُتْيَأَر  ِيِّنإ  َّالَك ، ّللا * : ِهٰ ُلوُسَر  َلاَقَف  ٌدیِھَش ، ٌنَالُف  اوُلاَقَف : ٍلُجَر  َىلَع  اوُّرَم  ىَّتَح 

ِداَنَف ْبَھِْذا  ِباَّطَخْلا ! َنْبا  َاي  ّللا * : ِهٰ ُلوُسَر  َلاَق  َّمُث  .ٍةَءَابَع  َْوأ  اَھَّلَغ  ٍةَدْرُب  ِيف  ِراَّنلا ،

َنوُنِمْؤُمْلا َِّالإ  َةَّنَجْلا  ُلُخَْدي  ُهَّنَأ َال  ِساَّنلا  ِيف 

“Hayber günü, Resûlullah’ın ashabından birkaç kişi gelerek: ‘Falan şehit,
falan şehit.’ dediler. Sonra, (vurulup yere düşmüş) birine rastlayıp, ‘Falan
da şehit olmuş.’ diye söylendiler. İşte o zaman Allah Resûlü ( sallallâhu
aleyhi ve sellem) müdahele etti ve: ‘Hayır, ben onu ateşte gördüm; çünkü o,
daha taksim edilmeden ganimet malından bir bürde almış.’ açıklamasında
bulundu ve sonra da bana: ‘Ey Hattaboğlu, halkın arasına gir ve: ‘Cennet’e
mü’minlerden başkası; yani inanan, iman ve emniyetin temsilcisi olanlardan
başkası giremez.’ diye seslen.’ buyurdu.”19

Evet, şehit dendikçe, Hayber’den söz açıldıkça, ganimetlerden bahsedildikçe



ve Cennet’e gireceklerin vasıfları söz konusu edildikçe, sahabe, hep bu vak’ayı
ve bu vak’a münasebetiyle irad buyurulan hadis-i şerifi nasıl hatırlamamazlık
eder ki?

Evet, hadis-i şerifler ve sünnete ait kudsî hakikatler, hâdiselerle öylesine,
zihinlere, ruhlara perçinleniyordu ki, aradan yıllar ve yıllar geçse de onların
hafızalarından silinmesi mümkün değildi. Evet onlar, duyduklarını unutmadılar.
Aksine ruhlarının derinliklerine işlediler, dimağlarına nakşettiler ve hiçbir şey
eksiltmeden gelecek nesillere aktardılar.

4. Sahabe-i kiram, Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) karşı
fevkalâde edepliydi.. ve bu edepleri de mârifetleriyle mebsûten mütenasipti.
Bazen O’na birşey sormaya bile hayâ ederlerdi de O huzurun edebini bilmeyen
birisi gelsin, bir şey sorsun diye beklerlerdi.

Derken bir gün, Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) huzurunda
otururlarken bir bedevî, (Dımam b. Sa’lebe) içeri girdi ve bir hayli kabaca:
“Hanginiz Muhammedsiniz?” dedi. Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve
sellem), ashabı arasında sırtını bir yere dayamış oturuyordu ve sahabe: “İşte, şu
sırtını duvara dayamış olan beyaz tenli insan!” diye karşılık verdi. Adamcağız,
bu defa: “Ey Abdülmuttalib’in oğlu!” diye hitab etti. Efendimiz: “Seni
dinliyorum.” buyurdular. Adam: “Sana bazı şeyler soracağım; ama,
soracaklarım pek ağırdır, sakın gönlün benden incinmesin!” dedi. Efendimiz
de: “Aklına geleni sor!” buyurunca, Dımam: “Senin ve senden evvelkilerin
Rabbi aşkına söyle: Allah mı seni bütün bu halka peygamber olarak gönderdi?”
Efendimiz: “Evet!” buyurdu. “Allah aşkına söyle, bir gün bir gece içinde beş
vakit namaz kılmayı sana Allah mı emretti?” Efendimiz: “Evet!” cevabını
verdi. Adam, orucu, zekâtı da aynı şekilde sorup, hep “Evet!” cevabını
aldıktan sonra: “Sen Allah’tan ne mesaj getirdinse, ben ona iman ettim.
Kavmimin geride kalanlarına da elçiyim. Ben, Sa’d b. Bekr kabilesinden
Dımam b. Sa’lebe’yim.” açıklamasında bulundu.20

Şimdi, bu vak’ayı ne Dımam b. Sa’lebe’nin, ne kavminin, ne de o gün
mecliste bulunup da, önce onun saygısızlığını, sonra da gözleri yaşartacak
imanını gören sahabe-i kiramın unutması mümkün mü? Hayır; asla ve kata.
Bunca şok hâdise ile zihinle bütünleşen bir şeyin unutulması mümkün değildir.

5. Bir gün Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Übey b. Ka’b’ı
çağırdılar ve: “Sana Beyyine sûresini okumamı, Allah bana emretti.”
buyurdular. Übey b. Ka’b Hazretleri: “Allah sana benim ismimi de andı mı?”



diye sordu. Efendimiz’de: “Evet, andı.” cevabını vermesi üzerine gözleri yaşla
doldu ve: “Demek, Rabbülâlemîn katında anıldım!”21 dedi.

Bu hâdise, Übey ve ailesi için öyle bir şerefti ki, aradan bir asır geçtikten
sonra torunu: “Ben, Allah’ın, kendisine Beyyine sûresini okumasını Resûlü’ne
emrettiği zatın torunuyum!” diyecekti.. Bunu unutmak, ne Übey için, ne ailesi, ne
de çocukları ve torunları için mümkün değildi.

5. Sahabenin Dikkat ve Ciddiyeti
Bunlardan başka sahabe-i kiram, o işe programlanmışcasına, Kur’ân’ın ve

sünnetin bir harfinin bile zayi olup gitmesine tahammülleri yoktu. Aslında,
Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) de bu mevzuda aynı tehâlükü
gösteriyordu. Vahyi yakalamak, bir tek harfini olsun zayi etmemek için dilini
dudağını oynatıyor ve değişik tavırlara giriyordu. Bu O’nun, henüz tam teminat
almadığı günlere ait, vahiy emanetine karşı gösterdiği beşer üstü gayretti. Bu
sebeple, “Onu hemen yakalayayım diye acele edip, dilini oynatmana ve bu
şekilde kendine eziyet etmene gerek yok; onu senin sinende toplamak da,
okutmak da Bize aittir.”22 mealindeki âyet inmiş ve O’nun temiz tabiatının
derinliklerinde yatan, O’na mahsus itminan üstü itminanı ortaya çıkarmıştı.

Evet, nasıl ki Efendimiz, vahiy mevzuunda bu denli tehâlük gösteriyordu;
öyle de sahabe-i kiram hazerâtı da, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ağzından çıkacak tek bir harfin bile zayi olup gitmemesi için ölesiye bir
tehâlük gösteriyorlardı. Onlar bütünüyle: “Bu, bir daha ele geçmez bir fırsattır;
insan hayatta bazı şeyleri değerlendirme turnikesine bir sefer girer; girer ve
onun karşısında bir hedef konur ve bu hedefe bir defa ok atma fırsatı verilir.
Aman, okumuzu iyi atalım, isabet ettirelim ve bu büyük fırsatı zayi etmeyelim.”
düşüncesindeydiler. Çünkü, Allah Resûlü kendilerine dinlerini açıklıyor ve
öğretiyordu. Onlara Kur’ân’ın tefsirini sunuyor ve ebedî hayatı kazandıracak
düsturları talim ediyordu. Dolayısıyla onlarda, kapalı hiçbir şey kalmasın
istiyorlardı.

Emevi hilâfetinin daha ilk yıllarında, İslâm askerleri İstanbul surları önünde
savaşıyorlardı. Bu arada, bir yiğit, yalın kılıç ortaya atılmış, sağa sola koşuyor
ve düşman saflarına saldırıyordu. Onu böyle gören askerler bağırıyor ve:
“Sübhanallah, kendi eliyle kendini tehlikeye atıyor!” diyorlardı. Bunun üzerine,
o güne kadar Allah Resûlü’ne karşı hep vefalı davranmış.. Medine’yi ilk
teşriflerinde mübarek evini O’na açmış.. gül devrinde hep O’nunla olmuş..



O’ndan sonra da yolundan milim ayrılmadan hep aynı çizgide yürümüş.. ve en
yaşlı döneminde de kendini atın sırtına bağlattırarak, Konstantiniyye’nin
fethine, Anadolu misafirliğine ve ötelere yürümüş, peygambere birkaç ay
mihmandarlık yapmasına bedel gibi, birkaç asırdan beri, mihmandarlığını
yaptığımız Ebû Eyyub el-Ensarî Hazretleri (radıyallâhu anh) hemen öne atıldı
ve:

“Ey insanlar, siz, bu ‘Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın!’ âyetini
yanlış tevil ediyorsunuz. Bu âyet, biz ensar topluluğu hakkında nazil olmuştur.
Allah, İslâm’ı kuvvetlendirip de, onun yardımcıları çoğalınca, biz de kendi
aramızda, ‘Allah, İslâm’ı güçlendirdi ve İslâm’ın yardımcıları çoğaldı. Artık,
biraz da ziyan olan mallarımızın telafisine çalışsak; kaybettiğimiz dünyalığımızı
yeniden kazanmaya baksak iyi olacak.’ dedik. Bunun üzerine Cenâb-ı Allah,
işte bu âyeti inzal buyurdu ve bize şunları hatırlattı: ‘Varınızı, yoğunuzu Allah
yolunda harcamamak, infak etmemek suretiyle kendinizi kendi ellerinizle
tehlikeye atmayın. Asıl tehlike, malların üzerine oturmak, gazayı terk etmek ve
dünyalığa dalmaktır.’ ”23

İşte, sahabi, Resûl-i Ekrem’den dinini doğru olarak böyle öğreniyor, tahkik
ediyor ve en ufak bir yanlış anlamaya meydan vermiyordu.

6. Kur’ân ve Sünnetin Oluşturduğu Orijinal Ortam
Sonra, ilk halleri itibarıyla o ibtidaî topluluk içinde İslâm adına, Kur’ân

adına gelen her şey çok orijinaldi. Kitab ve Sünnete ait her şey onlara çok
orijinal geliyordu. O günün insanı her şeyi o kadar yeni, o kadar cazip
buluyordu ki, inançlarını, zihniyetlerini, tavır ve davranışlarını değiştiriyor ve
akıl almaz bir farklılık gösteriyorlardı. Daha doğrusu çölde çadırda yaşıyan bu
bedevi kavim, çok kısa bir zamanda hem de kıyamete kadar gelecek insanlığın
mürebbileri olmaya hazırlanıyordu.

Evet, her gün semadan yeni yeni sofralar iniyordu onların önlerine. O saf, o
duru, o hiçbir şeyden haberdar olmayan cemaat, her gün yeni bir şeylerle
karşılaşıyor yeni yeni şeylere muhatap oluyordu. Onlar, fıtraten son derece zeki
ve hafızaları alabildiğine kuvvetliydi ki; bir defa söylenileni bile beller ve bir
daha da unutmazlardı. Hafıza fonksiyonunun bilgisayara devredildiği ve
nesillerin hafıza mâlulü olduğu şu zamanda bile öyle hafıza dâhileri
çıkmaktadır ki, Kur’ân-ı Kerim’i iki ayda, üç ayda hıfzedebilmektedir. Hâlbuki,
o bâdiyenin sade ve safdil insanlarının her biri birer hafıza dâhisiydi.



Duydukları şeyi hemen ezberliyorlar ve bir daha da unutmuyorlardı.
Hudeybiye Musalahası’ndan sonra, Allah Resûlü, hem Arap kabilelerine,

hem de dünya devletlerinin liderlerine nâmeler gönderdi. Dört bir yana dağılan
bu elçiler, elçilerle beraber muallimler, gittikleri her yerde Kur’ân ve
Sünnetten bilip öğrendikleri şeyleri başkalarına da anlattılar. Müsâlaha sonrası
barış ortamını çok iyi değerlendirip kabileler arasına girdiler ve her ocağı, her
bucağı bir medrese hâline getirerek herkese Kitab’ı ve Sünneti anlattılar. Öyle
ki daha Mekke’nin fethinde Resûlullah’ı dinleyenlerin sayısı on bini aşıyordu.

Bu ilim-irfan seferberliğinde, erkeklerin yanında kadınlar, onların arasında
da Efendimiz’in pâk zevcelerinin hizmeti başlı başına bir destandı. Böyle hızlı
bir tempo ile sürdürülen irşat ve tebliğ, talim ve terbiye sayesinde bir iki sene
sonra Veda Haccı’na gidilirken Efendimiz’in etrafında yüz bini aşkın insan
vardı. Bu hac esnasında, değişik yerlerdeki hutbeleri ve fetvaları büyük ölçüde
sünnet yörüngeliydi ki, başlı başına bir telife esas teşkil edebilirdi.

Evet O, bu hac esnasında etrafındaki halka halka insanlara mirastan bahsetti..
kan davalarının kaldırıldığını anlattı.. kadın haklarından söz etti.. faizin haram
olduğunu duyurdu.. ümmetin gelecek hayatıyla alâkalı nasihatlarda bulundu.. ve
bütün bunları orada bulunanların bulunmayanlara tebliğ etmesini istedi. Artık,
din kemale ermiş, nimetler tamamlanmış ve Allah, mü’minler için İslâm’dan
hoşnut olduğunu beyan buyurmuştu. Bütün bunlar hoş şeylerdi; ama biraz poyraz
gibi esiyordu. Zira sahabe bunlardan, biraz da, Efendimiz’in nübüvvet
vazifesinin hitama erdiğini ve maddeten aralarından ayrılacağını anlıyordu. Bu
itibarla da, bir yandan hıçkırıklara boğulurken, bir yandan da can kulağıyla
O’nu dinliyordu.24 Zaten, belli bir süre sonra, Kur’ân’dan en son inen: او ُ قَّتاَو

َنوُم َ لْظُي ْمُھَو َـال  ْتَبَـس  اـَم كَ ٍسَْفن  ُّلــُك  ىَّف  َ وُت َّمـُث  ّللا  ِهـٰ َىِلإ  ِهــِیف   َ نوُعَجْرُت اـًمْوَي 
“Allah’a döneceğiniz bir günden sakının ki, o gün herkes kazandığının
karşılığını görür ve kimseye zulmedilmez.”25 âyeti de dine sahip çıkma
meselesinin ehemmiyetini bir kere daha anlatıyor ve sahabe-i kirama
vazifelerinin ağırlığını.. Resûlullah’a ve O’nun 23 yıl boyunca tebliğ ettiği dine
vefanın ne derece mühim olduğunu âdeta son bir defa daha ihtar ediyordu..
ediyordu ve sahabe, bunun farkındaydı.

Dinlediler, bellediler, tahkik ettiler, yaşadılar ve naklettiler... Böylece
sünnet de, Kitab gibi o pâk kanallardan başlayarak, yine pâk kanallardan geçe
geçe bugünlere geldi ulaştı.. ve tabiî kıyamete kadar devam edecek “ani’l-
merkez” gücüyle...
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C. SAHABE-İ KİRAMIN SÜNNETE
İTTİBADA GÖSTERDİĞİ HASSASİYET
Kur’ân-ı Kerim, nasıl Efendimiz’in risaleti ve sunduğu mesaj mevzuunda

hassasiyet gösteriyor, sahabe-i kiram da, aynı şekilde O’ndan gelen her şeyi
kemal-i hassasiyetle kabulleniyor, korumaya alıyor ve neşrediyorlardı. Ne
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) getirdiği esâsâta muhalif bir şey
ortaya koymayı düşünüyor, ne de O’na muhalif bir beyanda bulunmayı
akıllarının köşesinden geçiriyorlardı. Kur’ân-ı Kerim’in tabiriyle, O’ndan
gelen her şeyi “içiyor” gibi alıyor ve belliyorlardı. Evet, İsrailoğulları’nın
ruhuna buzağı sevgisi içirildiği gibi, onların ruhuna da hakikat sevgisi,
hakikatin yeryüzündeki tek temsilcisi Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve
sellem) sevgisi öyle içirilmişti.

Dolayısıyla, sünnet mevzuunda çok titizdiler. Nasıl titiz olmasınlar ki,
Kur’ân-ı Kerim, meseleyi bir iman mevzuu olarak ele alıyor ve: َّكِبَرَو َال َـالَف 

اَّمِم اًجَرَح  ْمِھـِسُفْنَأ  ِف  يۤ اوُدـِجَي  َّمـُث َـال  ْم  ُهَنَْیب َرَجَـش  اَمِیف  َكوُّمِكَحُي  ىَّتـَح  َنوـُن  ِمْؤُي
اًمِیلَْـست اوُّمِل  َسُيَو َتْیـَضَق   “Hayır hayır; Rabbine andolsun ki, aralarında

anlaşmazlığa bâdî meselelerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin
hükümden dolayı içlerinde en ufak bir burkuntu duymadan ve tam bir
teslimiyetle sana teslim olmadan iman etmiş olmazlar.”1 buyuruyordu.

Onların yaşadıkları hayatın saniyeleri, saliseleri, âşireleri hep bu hassasiyet
içinde geçiyordu. Hayatlarını bu ölçüde bir hassasiyet içinde geçiren
insanların, O’nun sünnetine karşı lâkayt kalmaları düşünülemez.

Şimdi, bir-iki misalle bu hususu biraz daha açalım:

1. Üsame Seriyyesi
Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayat-ı seniyyelerinde teşyî’

buyurdukları en son seriyyeleri, Üsame Seriyyesi olmuştu. Mübarek
hayatlarının son günlerinde, Roma üzerine göndermeyi kararlaştırdığı ordunun
kumandanlığına, “Evlâdım!” deyip evinde büyüttüğü Mute kahramanı Zeyd İbn
Hârise’nin o çok sevdiği ve kucağında büyüttüğü oğlu Üsame’yi getirmiş ve
kendisine: “Allah’ın ismi ve bereketiyle babanın öldürüldüğü yere  kadar git
ve oraları atlarına çiğnet!” buyurdu.2



Üsame’nin emrine verilen bu ordu içinde, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz.
Osman gibi namlılar da vardı. Ordu hareket etmeden önce Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) rahatsızlanmışlardı. Medine dışında hareket
hazırlıkları yapılıyordu ki, hastalığın ağırlaştığı duyuldu...

Bunun üzerine, Üsame sancağı getirip O’nun kapısının önüne dikti ve huzura
girdi. Efendimiz artık konuşamıyordu. Üsame diyor ki: “Ellerini semaya
kaldırdıktan sonra üzerime indirdi. Bana dua ediyor olduğunu anladım.” Bu
esnada Efendimiz’de biraz iyileşme emareleri belirince, Üsame yola çıkmak
üzere ayrıldı. Ama, tam orduya hareket emrini verdiği sırada idi ki, Güneş’in,
İki Cihan Güneşi’nin gurubu haberiyle her yan inledi.3

Evet, Üsame’yi Mute’ye gönderen artık gitmişti. Gitmişti ama, arkasında,
davasını, eserlerini, mirasını bihakkın, arızasız, kusursuz temsil edecek insanlar
bırakıp öyle gitmişti. Hz. Ebû Bekir halife seçilince, o yanık sinelerin iniltileri
arasında hemen bu işi ele aldı. Öyle kritik bir andı ki, vefat haberi sağda-solda
duyulur duyulmaz, bazı yerlerde irtidat hâdiseleri baş göstermişti.
Müseylimetü’l-Kezzab, Esvedü’l-Ansî ve daha niceleri Efendimiz henüz
hayatta iken, peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmışlardı. Bunlar, Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) vefat haberini alınca, her tarafta fitne ateşlerini
körüklemeye başladılar.

İşte İslâm ordusu tam bu hengâmede, her zaman Medine üzerine gelebilecek
olan Bizanslılara karşı gönderilecekti. Orduyu Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve
sellem) hazırlamış; sonra da: “Üsame ordusu’nu gönderin.” buyurmuştu.
Sahabe ve başta Hz. Ebû Bekir, başka mülâhazalarla O’nun emrinden kıl kadar
sapamazlardı. Halife-i Müslimîn: “Vallahi, canavarlar dört bir yandan
üzerimize saldırsalar, Resûlullah’ın dalgalandırdığı bu bayrağı indirmek
istemem.” diyerek, orduya hareket emri verdi. Hem de o ordunun teşyî’ine
hususî bir önem vererek; öyle ki, genç komutan at üstünde giderken, kendisi
yaya olarak, onu teşyî’ ediyordu.

Evet, işte sahabe, bu idi; en hassas dönemlerde dahi, Efendimiz’den
(sallallâhu aleyhi ve sellem) gelen emirlere bu ölçüde hassasiyetle uyarlardı.

2. Fedek Arazisi ve Hz. Fatıma (radıyallâhu anhâ)
Medine, Efendimiz’in vefatının ardından nisbî bir şok yaşıyordu. Sahabe,

hususiyle de Hz. Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) içi cayır cayırdı. Bu esnada,
Peygamberimiz’in biricik kızı, ciğerpâresi, Ehl-i Beyt’in annesi Hz. Fatıma



Validemiz: “Babamın Fedek’teki mirası...” diyerek Halife-i Müslimîn’in
kapısına dayandı.

Şimdi o, çok sevdiği, herkese ve her şeye tercih edeceği Hz. Fatıma’ya ne
cevap verecekti? Onu incitemezdi; Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem)
hâtırası olan bu ince, bu müstesna anamızı incitmeyi gönlünden bile geçirmezdi.
Ama, Resûlullah’ın sünneti, kendi mirası mevzuunda bıraktığı sünneti en
kıymetli şahıslar için bile feda edilmezdi. “Ben, Resûlullah’ın yaptığı hiçbir
şeyi terk edemem.”4 diyen İslâm’ın bu Yüce Halifesi, Hz. Fatıma Validemiz’e
Resûlullah’tan duyduğu: “Biz peygamberler topluluğu miras bırakmayız;
bizim bıraktığımız, sadakadır.”5 hadisini nakletti. O’ndan kalan, O’nun
sağlığında sarfettiği yere sarfedilecekti. Evet, bu en nazik anda bile sünnete
muhalefet düşünülmüyordu.

3. Zekât Vermek İstemeyenlere Karşı Tavır
Yine aynı günlerde, namaza karşı tekâsül gösterenler ve “Zekât vermeyiz!”

diyenler vardı. Hatta, Hz. Ömer Efendimiz’in (radıyallâhu anh), dehasına esen
değişik ilham esintilerinin tesiriyle, “Şimdilik zekâta müsaade etsek?” dediği
rivayet olunur. Bu mevzuda sahih rivayetlerle gelen:

، ّللا ِهٰ ُلوُسَر  اًدَّمَحُم  ََّنأَو  ّللا  ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  َْنأ َال  اوُدَھَْشي  ىَّتَح  َساَّنلا  َِلتاَقُأ  َْنأ  ُتْرِمُأ 

َِّالإ ْمَُھلاَوَْمأَو  ْمُھَءاَمِد  يِّنِم  اوُمَصَع  َِكلٰذ  اوُلَعَف  اَِذإَف  َةاَكَّزلا ، اوُتْؤُيَو  َةَالَّصلا  اوُمیِقُيَو 

ّللا ِهٰ َىلَع  ْمُھُباَسِحَو  ِمَالْسِْإلا  ِّقَحِب 
“Ben, Allah’tan başka ilâh olmadığına, (O’ndan başka Mâbud-u bi’l-Hak,

Maksud-u bi’l-İstihkak bulunmadığına) ve Hz. Muhammed’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) Allah’ın kulu ve Resûlü olduğuna şehadet edinceye ve
namazlarını eda edip, zekâtlarını tastamam verecekleri âna kadar insanlara
karşı savaşmak ve yaka-paça olmakla emrolundum. Bunu yaptıkları takdirde,
mallarını ve canlarını bana karşı korumuş olurlar; şu kadar ki, İslâm’ın bir
hakkı vardır (zekât verecekler, sadaka verecekler, öşür verecekler...).
Hesapları, (bu mevzudaki samimiyetleri) ise Allah’a kalmıştır.”6 hadis-i
şerifinden haberdar olan Hz. Ebû Bekir Efendimiz (radıyallâhu anh):

ِينوُعَنَم َْول  ّللاَو  ِهٰ ِلاَمْلا ، ُّقَح  َةاَكَّزلا  َِّنإَف  ِةاَكَّزلاَو ، ِةَالَّصلا  َنَْیب  َقَّرَف  ْنَم  ََّنِلتاَقَُأل  ّللاَو  ِهٰ

اَھِعْنَم َىلَع  ْمُھُتَْلتاََقل  ّللا *  ِهٰ ِلوُسَر  َىِلإ  اََھنوُّدَؤُي  اوُناَك  اًقاَنَع 



“Allah’a yemin olsun ki, kim namazla zekâtın arasını ayırırsa, onunla
harbederim. Şüphesiz zekât, malın hakkıdır. Resûlullah’a verdikleri bir dişi
oğlağı bile benden esirgerlerse, vallahi onlarla harbederim!”7 buyurarak, her
mevzuda olduğu gibi, bu mevzudaki hassasiyetini de ortaya koyuyordu.

Hz. Ömer Efendimiz (radıyallâhu anh) de, şüphesiz ondan daha az hassas
değildi. O, sünnetin hükümleri karşısında öylesine titizdi ki, konuşurken,
talimat verirken, hutbe okurken, konuşmasının en can alıcı noktasında kendisine
Kitabullah’tan ve Sünnet-i Resûlullah’tan bir hüküm hatırlatıldığında hemen
dururdu. Bu yüzden onun için: ِّقَحْلا َدْنِع  ُفاَّقَو  ْ َلا  (el-Vakkâf inde’l-hak) “Hak
mevzuubahis olunca hemen durup inkıyat eden.” derlerdi. Hadis ve tarih
kitaplarında: “Ömer hata etti, kadın doğruyu söyledi; bir kadın bile senden daha
fakih ey Ömer; çarşılarda rızık peşinde dolaşmak, Ömer’i Resûlullah’ın
meclislerinden, dinini öğrenmekten alıkoydu.”8 şeklinde, bizzat onun ifadesi
olan ve o yüce kametini daha da yücelten pek çok misaller vardır. O dev insan,
hak karşısında en ufak itirazda bulunmaz, bulunmayı aklının ucundan bile
geçirmezdi.

4. Sünnete İttibadaki Hassasiyet
a. İşte bu büyük mantığın, büyük firasetin, büyük kiyâsetin ve büyük dehanın

temsilcisi zat, bir gün el parmaklarının diyeti mevzuunda içtihatta bulunmuştu.
Sahabeden biri ona itiraz edip: “Ey Mü’minlerin Emîri! Ben Resûl-i
Ekrem’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) duydum, buyurdular ki: Bir elin beş
parmağı, iki elin on parmağı, el için kararlaştırılan diyet ne ise onu eşit olarak
bölüşürler. İki el tam bir diyet, bir el de onun yarısıysa, tek tek her parmağa on
deve düşer.”9

Hz. Ömer, beyninden vurulmuşa dönmüştü ve: “Ey Hattaboğlu! Resûl-i
Ekrem’in eserinin olduğu yerde, sen nasıl içtihat edersin?” demişti. Evet,
sünnet, sünnet insanında kendisini bütün ağırlığıyla hissettiriyordu.

b. Sahabenin, İbn Ümmi Mektûm gibi, Sevbân gibi, binek üstündeyken
ellerinden kamçı düştüğünde dahi, “Ver!” dememek için inip kendileri alacak
kadar istemekten hayâ ve hazer eden fakirlerinden Abdullah İbn Sa’dî
naklediyor: “Hz. Ömer ganimetlerden bana bir pay ayırdı. Ben: ‘Ey emîre’l-
mü’minin, beni bu mevzuda zorlama!’ dedim. Bana dedi ki: ‘Vallahi, ben de
senin gibiydim. Bir defasında, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), bana
bir şey vermek istediğinde istiğna gösterdim. Buyurdular ki: ‘Al bunu, mal edin



kendine, istersen tasadduk edersin. Sen istemeden, beklemeden, dileyip
dilenmeden sana bu dünya malından gelirse al, bunda beis yoktur.’ Ben, sana
Resûlullah’ın sözünü tekrar ediyorum. Onun, hakkımızda bu mevzuda verdiği
hüküm budur.’ ”10

c. Yine bir defasında, Hz. Ömer (radıyallâhu anh), şerefli sahabi Zeyd İbn
Halid el-Cühenî’nin mescitte ikindi namazından sonra namaz kıldığını gördü.
Namaz mü’minin miracıdır, nurudur, sefine-i dinin direğidir. Namazla
nâmütenâhiye yürünür, namazla sonsuzluklara yelken açılır. Ama, namazın da
kılınacak vakti vardır, kılınamayacak vakti vardır; o, sünnete uygun
kılındığında ibadet olur. Yoksa bid’at olur. Cumhura ve cumhur-u sahabeye
göre ikindiden sonra nafile namaz kılınmaz; bu yüzden Ömer, elindeki kılıçla
Zeyd İbn Halid el-Cühenî’ye vurur ve sünnet mevzuundaki hassasiyetini ortaya
koyar. O’nun bu hassasiyetine karşı, Hz. Zeyd de aynı hassasiyetle cevap verir:
“Başımı parça parça da etsen, Allah Resûlü’nü ikindiden sonra nafile namaz
kılarken gördüğüm için, bu iki rekâtcığı asla terk etmeyeceğim.”11

Bu mevzuda Ümm-ü Seleme Validemiz’den gelen bir rivayet vardır:
Efendimiz, evrâdını, nafilelerini, hatta âdet edindiği ibadetlerinin hiçbirini terk
etmezdi. Şayet geceyi ihya edememişse kalkar, namazla-niyazla gündüzü
nurlandırırdı. Bu cümleden olarak, bir gün misafir heyetler bastırdı ve öğlenin
son sünnetini kılamadı. Derken ikindi oldu ve mescidde ikindi namazını eda
ettikten sonra hücre-i saadete çekilip, öğlenin geçen son sünnetini kıldı. Ümmü
Seleme Validemiz: “İkindiden sonra namaz var mı?” diye sordu ve şu cevabı
aldı. “Gelen heyet, beni meşgul etti. Öğlenin son iki rekâtını kılamadım;
eksik kalmasın diye şimdi kıldım.”12

İhtimal, Zeyd İbn Halid el-Cühenî’nin, Efendimiz’den gördüğü de, bu veya
buna benzer bir vak’aydı. Evet, bu fıkhî meselenin menşei her ne olursa olsun,
önemli bir hususu hatırlatmakta ki o da, sahabe-i kiramın her ferdinin sünnet
mevzuunda gösterdiği derin hassasiyettir.

Sünnet mevzuunda son derece hassas olan Hz. Ömer (radıyallâhu anh),
secdedeyken hançer yemiş ve öyle bir yolla Rabbisine yürümüştü. Son
dakikaları ki O’nun o vaziyetini en iyi anlatan “Nabzıma el vurdu binbir
tabîbân / Dediler, derman yok buna, ne  çâre?” mısralarıydı. İşte, o esnada:
“Yâ emîre’l-mü’minin, yerine birini tavsiye eder misin?” dediklerinde, verdiği
cevaplar, onun nasıl bir sünnet kahramanı olduğunu göstermesi bakımından çok



mânidardır: “Eğer yerime birini bırakacak olursam, gerçek şu ki, benden hayırlı
olanı da bırakmıştı; bırakmayacak olursam, benden hayırlı olan da
bırakmamıştı.”13

Resûlullah Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bırakmadığını, Hz.
Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) ise bıraktığını ve her ne şekilde davranırsa
davransın, sünnete muhalefet etmiş olmayacağını ifade ediyordu. Ancak,
Resûlullah’la (sallallâhu aleyhi ve sellem), -Hz. Ebû Bekir de olsa- bir başkası
bahis mevzuu edildiğinde, tercih, Resûlullah’ın sarîh yolu istikametinde
olacaktı.

İşte, Hz. Ömer de böyle yapmakla beraber, ümmetin salâhı adına orta bir yol
tutmuş: Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) vefat ederken kendilerinden
razı olduğu Cennet’le müjdelenmiş on sahabiden altısı o gün henüz hayattaydı
ve oğlu İbn Ömer’i hakem, Ka’ka’ayı da kapılarında nöbetçi yaparak: “Daha
benim cenazem kalkmadan bu işi aranızda halledin!” deyip, meseleyi onlara
havale etmişti. Zira, ümmet-i Muhammed’in çok kısa bir süre için bile olsa,
başsız kalmasını istemiyordu.

d. Yine, Hz. Ömer, devr-i hilâfetpenâhîlerinde Kâbe’yi tavaf ederken geçmiş
peygamberlerin bûselerine mazhar olmuş bulunan Hacerü’l-Es’ad’e (Saadetli
Taş) yaklaştı. Bu her ne kadar Allah’ın sırrını ve nurunu ihtiva ediyor da olsa
bir taştır. Cihanı idare eden o muhteşem dimağ, yaklaştı ona ve şöyle dedi:

َكُتْلَّبَق اَم  َكُِلّبَقُي  ّللا *  ِهٰ َلوُسَر  ُتْيَأَر  ِيّنَأ  َالَْولَو  ُعَفَْنت ، َالَو  ُّرَُضت  ٌرَجَح َال  َكَّنَأ  َُملَْعأ  ِيِّنإ 

“Biliyorum ki, sen bir taşsın; fayda da vermezsin, zarar da. Eğer,
Resûlullah’ı seni öperken görmemiş olsaydım, ben de seni öpmezdim.”14 Evet,
Hz. Ömer’in o mübarek taşı öpmesine sebep, sünnete olan bağlılığıydı.

e. Sünnet, sahabe-i kiram için mukaddes bir emanetti ve ona riayet ölçüsünde
Allah’a ve Resûlullah’a kurbiyet kazanacaklardı. -Allah korusun!- riayet
etmezlerse, belki de hain muamelesi göreceklerdi. İşte, Hz. Ali (radıyallâhu
anh), Meysere İbn Yakub’un rivayetine göre, Kûfe’deyken bir defasında ayakta
su içti. Meysere: “Ayakta su mu içiyorsun?” diye sorunca da şu cevabı verdi:
“Ayakta içmişsem, Resûlullah’ı (sallallâhu aleyhi ve sellem) ayakta içerken
gördüğümdendir; otururken içersem, Resûlullah’ın oturarak içtiğini
gördüğümdendir.”15

Sınırları korumak gerekiyordu; evet o nasıl yapmışsa öyle yapmak ve aynı
şekilde gelecek nesillere intikal ettirmek iktiza ediyordu. Gerçi, Efendimiz’in



oturarak içme hususunda tavsiyeleri ve buna terettüp eden birtakım faydalar
varsa da, bu bir vecibe değildi ve “Ayakta hiç su içilmez.” diye, âdâb-ı
nebevî’yi farz yerine koyup herkesi bir noktaya zorlamanın mânâsı da yoktu.

f. Abd İbn Hayr naklediyor: “Hz. Ali, mestlerin üstünün meshedilmesi
mevzuunda şöyle buyurur: ‘Resûlullah’ı mestlerin üstünü meshederken
görmemiş olsaydım, bana göre onların altını meshetmek daha uygun olurdu.’ ”16

Onun bu ferdî görüşü sünnete teslim olmanın ve sünnetin olduğu yerde
içtihada tevessül edilemeyeceğinin ifadesiydi; ve işte onlar, sünnet mevzuunda
bu kadar hassas idiler.

g. Hz. Ali olsun, Hz. Osman olsun, Hz. Ebû Bekir veya Hz. Ömer olsun, ya
da bütün sahabiler olsun, ne zaman kendi görüşlerinin aksine sünnetten bir
hüküm rivayet edilse, hemen o anda sünnete ittiba eder ve çevreye yayılmış da
olsa, kendi görüşlerini derhal terk ederlerdi.

İşte, yine Hz. Ömer; İslâm’da bilhassa hatâen öldürmelerde diyet, âkıleye
düşer; yani, bir kişi hatâen birini öldürse, öldürülenin diyetini vermek,
öldürene değil: ُ مَنْغَمْلا ِمَرْغَمْلا   ِ بَسَحِب  ‘Borç ve harç ölçüsünde fayda’ kaidesi
gereği, öldürenin mirasçılarına düşer ve bunlara ‘âkıle’ denir. Hz. Ömer
Efendimiz, bu mevzuda kadının kocasının diyetine mirasçı olamayacağı
kanaatinde idi. Fakat, Dahhâk İbn Ebî Süfyan kendisine: “Yâ emîre’l-mü’minîn,
siz böyle hüküm veriyorsunuz ama, Eşyem İbn Dıbâbî vefat edince, Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) onun diyetinden zevcesine miras verdi.”
deyince, Hz. Ömer kararını değiştirmiş ve: “Bundan sonra, kadınlar kocalarının
diyetinden miras alacaklardır.”17 diye ilanatta bulunmuştur.

h. Ümmetin emîni Ebû Ubeyde İbn Cerrah (radıyallâhu anh), Hz. Ömer’in en
çok sevdiği dostlarından biriydi. O kadar ki, ölümle pençeleştiği demlerde:
“Ebû Ubeyde hayatta olsaydı, yerime onu tavsiye ederdim.” buyurmuştu.18

Evet, onca sıkıntıdan sonra Müslümanlara yönelen dünya, Ebû Ubeyde’de en
ufak bir değişiklik yapmamıştı. Bir defasında, Hz. Ömer, bu şerefli sahabenin
çadırına girdiğinde, fatih ordulara kumanda eden bu büyük zatı, kumların
üzerinde okunu hazırlayıp, yayını gererken bulmuş ve: “Dünya herkesi
değiştirdi ama, seni değiştiremedi yâ Ebâ Ubeyde!” diyerek ağlamıştı.19

Evet, Hz. Ömer onu o kadar seviyordu. Ebû Ubeyde (radıyallâhu anh)
başkumandanken, Amvâs’ta İslâm ordusuna veba musallat oldu. Hz. Ömer,
Amvâs’a kadar gelmiş ve vefakâr dostu Ebû Ubeyde’yi ziyaret etmek istemiş



ama, salgın vebadan dolayı Amvâs’a girmesi uygun görülmemişti.
Görülmemişti ama, askerlerini ve hele Ebû Ubeyde’yi görmeden oradan
ayrılmayı hazmedemiyordu. O, bu düşünceler içindeyken, Abdurrahman İbn
Avf geldi ve: “Yâ emîre’l-mü’minîn, ben Resûlullah’tan şunu işittim,
buyurdular ki: َالَف اَِھب  ْمُتْنَأ  ٍضَْرِأب وَ َعَقَو  َا  ِذإَو اَھوُلُخَْدت ، ا  َلَف ِنوُعاَّطلِاب  ْمُتْعِم  اَِذإ سَ

اَھْنِم اوُجُر  َْخت  “Bir yerde vebâ çıktığını duyarsanız, oraya adımınızı atmayın;
bulunduğunuz yerde vebâ başgösterirse, o zaman oradan çıkmayın.”20

Hz. Ömer Efendimiz (radıyallâhu anh), Yezid İbn Ebî Süfyan (radıyallâhu
anh) ve Muaz İbn Cebel (radıyallâhu anh) gibi sahabenin büyüklerinin de
içinde bulunduğu, o güzîdeler güzîdesi kudsîler ordusundan pek çoğunu önüne
katıp götüren vebâlı şehre girmedi ve sünnet hatırına vefakâr dostunu
göremeyerek, içi yana yana bulunduğu yerden geri döndü.

İşte sünnet, bu hassas ruhlar meşcereliğinde, şok seviyesindeki hâdiselerle
beslene beslene ve hayatla yoğrula yoğrula hadis muhakkiklerinin kitaplarına
aktı... Ve gelip bize ulaştı.
1 Nisâ sûresi, 4/65.

2 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/190-191.

3 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ 2/191; İbn Hişâm, es-Sîratü’n-nebeviyye 4/301.

4 Buhârî, ferâiz 3; Müslim, cihad 52.

5 Buhârî, humus 1; meğâzî 14; Müslim, cihad 52.

6 Buhârî, iman 17; Müslim, iman 36.

7 Buhârî, zekât 17; Müslim, iman 32.

8 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ 7/233; Heysemî, Mecmeu’z-zevâid 4/284.

9 Abdürrezzak, el-Musannef 9/383, 385.

10 Buhârî, ahkâm 17; Müslim, zekât 111.

11 Abdürrezzak, Musannef 2/431; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/115; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr
5/228.

12 Buhârî, mevâkît 33; Tirmizî salât 21.

13 Buhârî, ahkâm 51; Müslim, imâret 11.

14 Buhârî, hac 50; Müslim, hac 248-251.

15 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 1/134.

16 Ebû Dâvûd, tahâret 63.

17 Tirmizî, ferâiz 18; Ebû Dâvûd, ferâiz 18.

18 İbn Ebî Şeybe, Musannef 6/391; İbn Sa’d, et-Tabakatü’l-kübrâ 3/343.

19 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 6/206.

20 Buhârî, tıp 30; Müslim, selâm 92, 94, 98.



D. RİVAYETLERDE GÖSTERİLEN
HASSASİYET

Sahabe-i kiram olsun, ihsanla onlara ittiba eden tâbiîn-i izâm ve tebe-i
tâbiîn-i fihâm olsun, hepsi de duyduklarını hemen kabul ediveren insanlar
değildi. Bunlar kalben çok safi olmakla beraber, bu mevzuda titiz ve ehl-i
tahkik idiler. Sünneti büyük bir titizlik içinde hafıza ve kitaplarına aldılar;
rivayetleri çok büyük bir titizlikle tahkik ettiler ve yine aynı titizlikle
naklettiler. Bunun misalleri pek çok ise de, biz bunlardan sadece birkaç
tanesini zikredeceğiz.

1. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
Tahşidatı

Her şeyden önce şu husus iyi bilinmelidir ki, Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve
sellem) Efendimiz: ِراَّنلا َنـِم  ُهَدَـع  ْ قَم ْأَّوــَبََتیْلَف  ّ َ َيلَع َبَذـَك  ْنـَم   “Kim benim
üzerime yalan uydurursa, Cehennem’deki yerini hazırlasın!”; bir rivayette:

ِراَّنلا َنِم  ُهَدـَعْقَم  ْأَّو  َبََتیْلَف اًدِّمَعَتُم  ََّيلَع  َبَذـَك  ْنَم   “Kim kasden benim üzerime
yalan uydurursa, Cehennem’deki yerini hazırlasın!”1 buyurmuşlardı.

Doğruyla yalanın arasındaki farkın, Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ile Müseylimetü’l-Kezzâb veya gökle yer arası kadar birbirinden uzak
bulunduğu o dönemde, en büyük ve en mühim hususiyetin doğruluk olduğu
düşünülecek olursa, o ışık asrında her mü’min, hele bu mü’min sahabe ve
sahabeyi takip eden tâbiînden ise, bırakın Efendimiz’e karşı yalan söylemeyi,
Efendimiz’i hevâ ve hevesleri istikametinde konuşturmayı, en ufak bir yalanı
bile söylemeleri mümkün değildi. O kadar ki, Hz. Ali Efendimiz (radıyallâhu
anh): “Ben, size Resûlullah Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir şey
söylerken, (öyle dikkat eder, öyle söylerim ki,) gökten yere düş(üp parça parça
ol)mak benim için, O’nun üzerine yalan söylemekten daha ehvendir.”2

buyururlardı.
Yine, bizzat Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu hususta: “Kim yalan

olduğunu bile bile benden bir söz rivayet ederse, o da yalancılardan
biridir.”3 buyurarak, tahşidat üstüne tahşidat yapıyordu.

Şimdi, doğrulukları cihanı tutmuş ve çok kısa bir zamanda İslâm’ı dört bir



yana yayıp, beşeriyetin mürebbileri olmuş böyle bir cemaatten bu tehdide
mâsadak olacak bir davranışı beklemek, nasıl kabul edilebilir ki?

2. Sahabe ve Tâbiînin Temkini
Meselenin bu denli hassasiyet istemesi, sahabeyi öylesine titiz ve temkinli

yapmıştı ki, pek çoğu hadis rivayet etmekten âdeta ürkerlerdi. İlk
Müslümanlardan olup hakkında sahabe-i kiramın: “Biz, onu tanıdığımız andan
itibaren Ehl-i Beyt-i Resûl’den bir fert olarak bilirdik.” diyecek derecede
hane-i saadete teklifsiz girip çıkan ve Hz. Ömer (radıyallâhu anh) devr-i
hilâfetpenâhîlerinde Kûfe’ye âmil olarak gönderilirken: “Ey Kûfeliler, sizi
nefsime tercih etmeseydim, İbn Mesud’u size göndermezdim.”4 dediği Abdullah
İbn Mesud Hazretleri, kendisinden bir hadis rivayet etmesini istediklerinde:

ّللا ِهٰ ُلوُسَر  َلاَق   “Resûlullah buyurdu ki” diye başlar ve sonra gözleri dolar,
başını eğer, yukarı kaldırır, derin bir soluk alır, düğmelerini çözer, göğsü açılır
nihayet hadisi rivayet eder, sonra da: ْنِم اــًبيِرَق  َْوأ  َك  ِلٰذ َقْوـَف  َْوأ  َكـِلٰذ ، َنوُد  َْوأ 

ِكلٰذـِب اًھِیبَش  َْوأ  َك ، ِلٰذ  “(Bak, ben hafızamdan birşey söylüyorum ama bilin ki,
Resûlullah) bunun üç aşağı-beş yukarı veya buna yakın yahut da buna benzer
birşey buyurdu.”5 şeklinde ikazda bulunmayı da ihmal etmezdi.

Resûlullah’ın havarisi ve kahraman halası Safiyye’nin oğlu, ilk
Müslümanlardan, Aşere-i Mübeşşere arasında bulunmakla serfiraz Hz. Zübeyr
İbn Avvam, o kadar az hadis rivayet etmiştir ki, bir gün oğlu kendisine: “Baba,
sen neden hadis rivayet etmiyorsun?” diye sorduğunda: “Bir kelimede bile
Resûlullah’a muhalefet ederim diye ödüm kopuyor. Çünkü O: ‘Benim üzerime
yalan söyleyen, Cehennem’deki yerini hazırlasın!’ buyurmuştur.”6 şeklinde
cevap vermişti.7

Tam on yıl bilâ-fasıla, Resûlullah’a (sallallâhu aleyhi ve sellem) hizmet
etmiş bulunan Hâdim-i Nebevî Hz. Enes b. Mâlik (radıyallâhu anh), bir gün:
“Eğer hata ederim endişesi ve korkusu olmasaydı, Resûl-i Ekrem’den
(sallallâhu aleyhi ve sellem) daha çok şeyler anlatırdım.”8 buyurmuştu.

Beş yüz sahabiyle görüştüğü söylenen ve bir beldeye vardığında: “Beş yüz
sahabi görmüş bir insan geliyor.” denen, tâbiînin büyüklerinden.. ve İmam Ebû
Yusuf’a, hatta İmam Ebû Hanife’ye Kûfe’de büyük tesiri olan Abdurrahman İbn
Ebî Leylâ: “Yüz yirmi sahabi tanıdım ki, -bir mescitte aynı anda yüz yirmisi de
oturuyor olabilir- kendilerine bildikleri bir şey sorulduğunda hep birbirlerinin



yüzlerine bakarlar; konuşurken, Resûlullah’ın sözlerine bir kelime
karıştırıveririm korkusuyla başkasının cevap vermesini beklerlerdi.”
demektedir.9 Kimse cevap vermeyince de nihayet bunlardan biri dişini sıkar ve
Allah’a dayanarak, -İbn Mesud gibi- ْنِم اــًبيِرَق  َْوأ  َك ، ِلٰذ َقْوـَف  َْوأ  َكـِل ، ٰذ َنوُد  َْوأ 

َِكلٰذ اًھِیبَش بِ َْوأ  َِكلٰذ ،  hatırlatmasıyla rivayette bulunurlardı.10

Efendimiz’i gördüğü gibi, Hz. Ebû Bekir’le diz dize, Hz. Ömer’le omuz
omuza yaşamış bulunan ve üzerine aldığı vazifesinde kılı kırk yaran o
hazinedâr-ı hulefâ, yani halifelerin maliye nâzırı Zeyd b. Erkam (radıyallâhu
anh), Hz. Osman’ın hazineye bıraktığı malından alıp da akrabasına dağıttığını
görünce, anahtarları getirerek Hz. Osman’a teslim etmiş ve: “Yâ emîre’l-
mü’minîn, halk hakkında suizan edecek ve benim hakkımda da suizanda
bulunacaklar. Müsaade ederseniz, ben bu işi daha fazla yapamayacağım.” deyip
sonra da istifa etmişti.

İşte bu büyük sahabi, Abdurrahman İbn Ebî Leylâ, kendisinden bir hadis
rivayet etmesini isteyince irkilmiş ve: “Evlâdım, yaşlandık.. unuttuk.
Resûlullah’tan hadis rivayeti çok ağır, çok zor bir iştir.” cevabında
bulunmuştu.11

a. Aynen Rivayette Hassasiyet
Ravinin lisana tam mânâsıyla vâkıf olması, mânâyı ifade için kullandığı

kelimenin siyak ve sibak arasında yabancı bir kelime olduğu imajını
uyandırmaması ve hadisin lâfzının unutulmuş olması gibi belli şartlarla hadis
bi’l-mânâ, yani, hadisi Efendimiz’den sâdır olmayan bir lafızla rivayet etmek
caiz olmakla beraber, sahabe-i kiram, hadisin bir kelimesi, hatta bir harfi
mevzuunda bile alabildiğine titizdi.

Meselâ, bir gün Ubeyd İbn Umeyr, Abdullah İbn Ömer’in (radıyallâhu anh)
yanında şu hadisi rivayet eder: ِ نْیَمَنَغْلا َنَْیب  َِة  ِضباَّرلا ِةاَّشلا  ِلَثَمَك  ِق  ِ فاَنُمْلا ُلَثَم 
“Münafığın durumu iki sürü arasında gidip gelen bir koyuna benzer.”  Yani
münafık, kâfirlerle mü’minler arasında gidip gelen ve birinde karar kılamadığı
için iki tarafça da kabul görmeyen bir tiptir. Mü’minlerle düşüp kalktığı için
kâfirler nazarında hor ve hakir görülür; bir mü’minin iç bütünlüğüne
ulaşamadığı ve tam mânâsıyla iman edemediği için de mü’minlerin nazarında
hor ve hakir olur.

İbn Ömer celâllenir ve: “Hayır, öyle demedi!” diye mukabelede bulunur.
Ubeyd: “Ya nasıl dedi?” diye sorar ve İbn Ömer: “Ben Resûlullah’tan böyle



duydum” diyerek, hadisi şu şekilde okur: َنَْیب ِةَِرئا  َعْلا ِةاَّشلا  ِلَثَمَك   ِ ِقفاَنُمْلا ُلَثَم 
12 ِنْیَم َنَغْلا

Aradaki fark, sadece ِةَض ِباَّرَلا  ile ِةَِرئاَعَْلا  farkıdır. Bu hâdise Müsned’deki
başka bir rivayette ise şu şekilde kaydedilmiştir: Ubeyd b. Umeyr:

ِءَالُؤَھ َْتتَأ  ِْنإ  ِمَنَغْلا ، َنِم  ِنْیَضِیبَّرلا  َنَْیب  ِةاَّشلاَك  ِةَمَایِقْلا  َمْوَي  ِِقفاَنُمْلا  َلَثَم  َِّنإ 

اَھْتََحَطن ِءَالُؤَھ  َْتتَأ  ِْنإَو  اَھْتََحَطن ،

“Münafığın durumu iki sürü arasındaki koyuna benzer ki, sürünün birine
katıldığında onu boynuzlarlar, diğerine katıldığında yine boynuzlarlar.”
diye rivayet eder.

Abdullah İbn Ömer: ِنْیَضِیبَّرلا  َ نَْیب ِةاَّشلاَك   yerine: ِن ْيَمَنَغْلا َنـَْیب  ِةا  َّشلاَك
olacağını söyler. Zira kendisi Efendimiz’den bu şekilde işitmiştir.13

Sahabenin gösterdiği bu hassasiyeti, aynıyla tâbiîn ve tebe-i tâbiîn de
göstermiştir. Meselâ, meşhur Süfyan İbn Uyeyne şu hadisi rivayet eder:

ِهِیف ََذبَتْنُي  َْنأ  ِتَّفَزُم  ـ ْلاَو ِءاَّبُّدلا  ِنَع  ّللا *  ِهٰ ُلوُسَر  ىََھن 

“Nebi (sallallâhu aleyhi ve sellem), kabaktan elde edilen ve ziftli kaplarda
(koruk, üzüm, hurma usâresi gibi) şıra kurmaktan menetti.” Daha sonra bu
hadis Süfyan’ın yanında: ِهِیف َذـَبْنُي  َْنأ   şeklinde rivayet edildi. Bunun üzerine
Süfyan: “Ben Zührî’den öyle duymadım. O, bu hadisi şöyle rivayet ediyordu.”
diye itiraz eder ve hadisi yukarıdaki şekliyle okur.14

Aradaki fark, birinde fiilin sülâsî, diğerinde ise humâsî iftiâl babından
olmasıdır ve mânâ olarak da önemsiz bir nüans söz konusudur. Ama, sahabe
olsun, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn olsun, hadisin aynen Efendimiz’den geldiği
şekliyle rivayet edilmesi mevzuunda bu derece hassas idiler. Bu hassasiyet
karşısında dün ve bugün, “Sahabe ve tâbiîn, Allah Resûlü’nden (sallallâhu
aleyhi ve sellem) duydukları şeyleri kendi kelimeleriyle ifade ediyorlardı;
dolayısıyla, bu şekilde intikal eden hadislerin teşrie esas teşkil edebilecek bir
ağırlığı yoktur.” şeklinde yapılan boş ve mesnedsiz iddiaların ne değerde
olduğunu ve olacağını size bırakıyorum...

Buhârî’nin daavât bölümünde Berâ b. Âzib anlatıyor: “Resûlullah bana:
‘Yatacağın zaman namaz abdesti gibi abdest al ve sonra sağ yanına yatarak şu
duayı oku.’ buyurdu:

ًَةبْھَرَو ًَةبْغَر  َكَْیِلإ  يِرَْھظ  َتْأَجْلَأَو  َكَْیِلإ  يِرَْمأ  َتْضَّوَفَو  َكَْیِلإ  يِسَْفن  ُتَْملْسَأ  ّلَلا  َّمُھٰ



يِذَّلا ِّیبَِنبَو  َكِ َتْلَزْنَأ  يِذَّلا  َِكباَِتكِب  ُتْنَمٰا  َكَْیِلإ  َِّالإ  َكْنِم  ىَجْنَم  َالَو  َأَجْلَم  َكَْیِلإ َال 

َتْلَسَْرأ

Ben bu duayı Resûlullah’ın huzurunda iyice ezberleyip tekrar etmek istedim
de: َتْلَسَْرأ ِي  ذَّلا َِكلوُسَِربَو   dedim. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem):

َتْلَسَْرأ يِذ  َّ لا ِّیبَِنبَو  َكِ  diye düzeltti.”15

Görüldüğü gibi, Resûlullah Efendimiz, sezebildiğimiz veya sezemediğimiz
bir mânâdan ötürü, “Resûl” değil de “Nebi” denmesi lâzım geldiğini
hatırlatıyor.

Evet, insan, uykuya ve rüyalara girerken, nübüvvetin kırk altıda birine yelken
açmış olur. Zira, uyku ve rüya bir bakıma nübüvvetle alâkalıdır; fakat risaletle
değil; risalet, hâlet-i sahv, yani göz ve kalb açıklığı ister. İşte, Efendimiz’in
gösterdiği bu hassasiyeti, aynıyla sahabe de gösterip, hadisleri fevkalâde
hassasiyet içinde aldılar ve aynı hassasiyet içinde başkalarına naklettiler.

b. Müzakere
Sahabe-i kiram, Resûlullah’tan (sallallâhu aleyhi ve sellem) aldığını

nakletmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrenip belledikleri şeyleri aralarında
müzakere de ediyorlardı. Kendileri müzakere ettikleri gibi, daha sonra
talebelerinin de bu meseleleri müzakere etmelerini istiyorlardı. Meselâ, sahabi
efendilerimizden Ebû Said el-Hudrî ve İbn Abbas, talebelerine şöyle derlerdi:
“Bu hadisleri belleyin ve aranızda müzakere edin. Onların bazısı bazısını
hatırlatacaktır; dolayısıyla, bunları aranızda devamlı mütalâa etmelisiniz.”16

Hadisin, sünnetin ehemmiyetini çok iyi kavramış bulunan ve yine hadis-i
şerifte ifade olunduğu üzere, meleklerin ehl-i ilmin ayakları altına kanatlarını
serdiğini17 bilen sahabe, hadislere dört elle sarılıyor, onları hafızasına
yerleştiriyor, müzakere ediyor ve sonra da naklediyordu.

İşte, böyle bir vasatta hadisler hafızalara yerleşti, nakşedildi, hayata hayat
yapıldı ve bize kadar geldi..

3. Sahabe ve Tâbiînin Tahkiki
Sahabe, hadisleri müzakere etmesinin yanı sıra, herhangi bir dinî meseleyle

karşılaştıklarında, o meselede sünnetin bir hükmü olup olmadığını araştırır;
hepsi de yalana kapalı, adalet ve istikamet insanları olmalarına rağmen,
sünnetin o büyük ehemmiyeti ve teşrîdeki yerinden ötürü, duydukları her şeyi



hemen kabul etmeyip, tahkik ederlerdi. Evet onlar, zekâ ve hafıza dâhileri
oldukları kadar, ehl-i tahkiktiler de.

Bir defasında bir kadın, torununun mirasından pay almak için Hz. Ebû
Bekir’e (radıyallâhu anh) müracaatta bulundu. Resûlullah’ın Halifesi:
“Kitabullah’ta sana bir şey verileceğine dair bir âyet görmediğim gibi,
Resûlullah’ın da (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu mevzuda bir şey
buyurduklarını hatırlamıyorum.” cevabını verdi. Bunun üzerine Muğîre b. Şu’be
(radıyallâhu anh), ayağa kalkıp: “Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem),
nineye altıda bir hisse verirdi.” dedi. Hz. Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh):
“Senden başka bunu bilen var mı?” sorusu üzerine, Muhammed b. Mesleme
(radıyallâhu anh), Muğîre b. Şu’be’yi tasdik ederek: “Ben de aynı şeyi Resûl-i
Ekrem’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) duydum.” diye şahitlikte bulundu. O
zaman, Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh), o kadına altıda bir hisse verdi.18

Resûlullah’ın zayıf bir hadiste: “Dininizin yarısını şu hümeyrâdan alın!”19

buyurduğu büyük zekâ ve fetanet sahibi, her şeyi inceden inceye tahkik eden Hz.
Âişe Validemiz, bir gün Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem):
“Hesaba çekilen, muhakkak azaba maruz kalmıştır.”  buyurması üzerine:
“Böyle diyorsun ama, Allah, Kur’ân’ında bazıları için: اًباَسِح ُبَسا  َحُي َفْوَسَف 

اًریَِسي  ‘Sonra, hesapları görülür de, yumuşak-kolay bir hesaba çekilirler.’ 20

buyurmuyor mu?” diyerek, açıklama istedi.
Bunun üzerine Resûlullah Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), şu

tavzihte bulundular: “Yâ Âişe, senin dediğin “arz” dır. Herkesin hesabı
Allah’a arzolunacak. Fakat, hesapta Allah bir insanla münakaşaya tutuştu
mu, kul, yaptıklarını inkâr edip de, Allah onun yaptıklarını bir bir sayıp
döktü mü, işte o zaman insanın işi bitmiştir.”21

Sahabenin duyduğunu tahkik etmesi sadedinde, burada bizi alâkadar eden ve
Kur’ân’ın değişik vecihlerle inmesiyle alâkalı, pek çok tariklerle anlatılan bir
hususu daha nakletmek istiyorum:

Değişik nakillerin yanında, Buhârî’nin rivayetinde, Hz. Ömer Efendimiz
(radıyallâhu anh), vak’ayı şöyle anlatmaktadır: “Resûlullah’ın (sallallâhu
aleyhi ve sellem) hayatında, Hişam b. Hakîm’in Furkan sûresini okuduğunu
işittim. Resûlullah’ın bana okumadığı bazı harflerle okuyordu. Namazı bitirip
de selâm verinceye kadar sabrettim. Selâm verir vermez, ridâsının yakasına
yapışıp çektim ve ‘Bu sûreyi sana bu şekilde kim okuttu?’ dedim. ‘Resûlullah



(sallallâhu aleyhi ve sellem)!’ diye cevap verince de ‘Yalan söylüyorsun.
Resûlullah bunu bana senin okuduğun şeklin dışında okuttu.’ dedim ve kendisini
sürükleyerek Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) huzuruna getirdim. ‘Yâ
Resûlallah, bu adam, Furkan sûresini senin bana okutmadığın harflerle okuyor.’
dedim.

Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem): ‘Sal onu!’ buyurdu ve Hişam’a
dönüp: ‘Yâ Hişam, oku bakayım!’ diye emretti. Hişam, benim kendisinden
duyduğum şekilde okudu ve Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), ‘Evet,
böyle nazil oldu.’ buyurdular. Sonra, ‘Sen oku, yâ Ömer!’ diye emrettiler. Ben
de, bana okuttuğu şekilde okudum; o zaman da, ‘Evet, bu şekilde nazil oldu.’
buyurdu; sonra da ilâve ettiler: ‘Muhakkak bu Kur’ân, yedi harf üzere nazil
olmuştur. Siz, kolayınıza geleni okuyun.’ ”22

Yine, bir gün Ebû Musa el-Eş’arî, Hz. Ömer’i ziyarete gelmişti; kapıyı üç
kere çaldığı hâlde, girmesi için müsaade çıkmayınca geriye döndü. Hz. Ömer,
meşguliyeti bitince: “Abdullah b. Kays’ın sesini işitmiştim; izin verin, girsin.”
diye emretti. “Gitti.” dediler. Bunun üzerine, adam gönderip çağırttı ve Ebû
Musa’ya: “Neden gittin?” diye sordu. O da: “Resûlullah bize, ‘Bir yere girmek
istediğinizde üç defa kapıyı çalıp, izin isteyin. İzin verilmezse geri dönün.’
diye emretti.” dedi. Hz. Ömer: “Ben bunu duymadım. Böyle olduğuna dair
muhakkak bir beyyine getirmelisin.” diye gürledi.

Ebû Musa, hemen Mescid-i Nebevî’ye koştu ve meseleyi oradakilere açtı.
Übey b. Ka’b: “Bunun için büyüklerin şehadeti gerekmez; küçüklerimiz de bilir
bunu.” diyerek, Ebû Said el-Hudrî’yi Hz. Ömer’e gönderdiler. Hz. Ömer
(radıyallâhu anh), bu şekilde davranmasının sebebini şöyle açıkladı: “Vâkıa,
ben seni itham etmek istemedim. Fakat, rastgele insanların Resûlullah’a yalan
isnat etmelerinden korkarım.”23

a. Tahkik Yolunda Rihlet
Ashab-ı kiram, hadisler mevzuunda böylesine hassasiyet gösterdiği gibi, tek

bir hadis için ‘rihlet’ denilen seyahatler düzenleyecek kadar da sünnete
ihtimam gösteriyordu. Tâbiînin büyük fukahasından ve nice büyüklerin, önünde
diz çöktüğü siyâhî Atâ b. Ebî Rebah’ın nakline göre, Ebû Eyyub el-Ensarî’nin
kafasına bir hadis takılır ve: “Bunu Resûlullah’tan duyanlardan sadece Ukbe b.
Âmir kalmıştır.” der, hayvanına binip Ukbe b. Âmir’in yaşadığı Mısır yolunu
tutar.



Tek bir hadis için, hem de bildiği bir hadisi tahkik için Medine’den Mısır’a
yapılan bir seyahattir bu. Mısır’a varınca, emir Mesleme İbn Mahled’in evine
uğrar ve yanına bir rehber alarak Ukbe’ye varır. İki dost sokakta karşılaşır,
sarmaş dolaş olurlar. Ebû Eyyub Ukbe’ye: “Bu hadisi Hz. Peygamber’den
işiten senden ve benden başka kimse kalmadı.” diyerek: ِيف اًنِمْؤُم  َر  َتَس ْنَم 

ِةَما َيِقْلا َمْوـَي  ّللا  ُهٰ ُهََرت  ِهـِيْزِخ َس َىلَع  َا  يْنُّدلا  “Her kim dünyada bir mü’minin
ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.” hadisini okur.
Ukbe’nin hadisi aynı şekilde tekrarlaması üzerine: “Ben bunun için gelmiştim.”
der ve âdeta “Geliş gayemin içine başka bir şey karıştırmak istemem.”
dercesine bineğine atlayıp hemen geri döner.24

Yine, Buhârî’nin rivayetine göre, ensarın ulularından Câbir b. Abdillah
(radıyallâhu anh), Abdullah İbn Üneys’in rivayet ettiği bir hadisi, bizzat onun
ağzından işitmek için, bir ay süren bir yolculuğa çıkmış ve: “Hz.
Peygamber’den bizzat işitmediğim bir hadisi senin rivayet ettiğini öğrendim.
Onu işitmeden ikimizden biri ölür diye korktum ve sana geldim.” diyerek,
hadisi Abdullah b. Üneys’ten dinlemiş ve gerisin geriye Medine’ye
dönmüştür.25

b. Tâbiînin Rihleti
Hadis uğruna seve seve girişilen bu rihletler yalnızca sahabeyle sınırlı da

kalmamış; daha sonraki devirlerde de aynı şekilde devam etmiştir. Said İbnü’l-
Müseyyeb’in “gerektiğinde bir tek hadis için günlerce yol katettiğini
söylemesi”26; Mesruk İbnü’l-Ecda’ın, “tek bir harfi için bile yolculuk
etmesi”;27 Kesir İbn Kays’ın rivayetine göre, Ebû’d-Derdâ’dan tek bir hadis
almak için bir ilim âşığının Medine’den Şam’a gelmesi28 ve daha pek çok
seyahatler, bu mevzuda zikre değer misallerdir.

Hadis rivayeti mevzuunda sahabenin gösterdiği titizlik, aynıyla tâbiîne de
intikal etmiştir. İleride ayrıca temas edileceği üzere, bu ilme öyle insanlar vâris
olmuştur ki, A’meş’in ifadesiyle, hadise bir ‘vav’ ( veya bir (ا) ’bir ‘elif ,(و
‘dal’ (د) ziyade etmektense, göklerin başlarına yıkılmasını tercih ederlerdi.29

Rivayetlerin Efendimiz’den geldiği şekle, yani aslına uygun olması hususunda
öylesine hassastılar ki, ‘vav’ (و) ve ‘fe’ (ف) harflerinin dahi yer değiştirmesine
müsaade etmezlerdi.

Sahabe-i kiramın her biri ‘âdil’ olmasına ve yalana kapalı bulunmasına
rağmen, tâbiîn imamları, duydukları bir hadisi başka sahabilerden de tahkik



ederlerdi. Bu hususta tâbiînin büyük imamlarından Ebû’l-Âliye: “Biz,
(Basra’da, Bağdat’ta, Horasan’da, Mâverâünnehir’de, yani) nerede olursak
olalım, Resûlullah’ın ashabından bir şey işittiğimiz zaman, onunla kanaat
etmez, oradan göç eder, (Mekke’ye, Medine’ye gelir, işi kaynağından araştırır)
kendi ağızlarından duyar, (başka sahabilere de sorar ve böylece itminana
ererdik).” demektedir.30

Müslim’in rivayetinde Muhammed İbn Sîrîn: “Biz isnaddan sormazdık;
(birisi bize bir hadis rivayet ettiğinde, kimden aldığını araştırmazdık) ne zaman
ki fitne çıktı, o zaman isnaddan sormaya başladık.” der.31

İlk dönemlerde isnaddan sorulmazdı; yani, Resûlullah’tan bir hadis rivayet
edildiğinde, bunun kimden alındığı tahkik edilmezdi. Ama, fitneye karşı kapı
sayılan Hz. Ömer’in şehadetinden sonra Hz. Osman’ın katline ve Hz. Ali
dönemindeki hâdiselere müncer olan fitneler baş gösterince, az da olsa hadis
uydurmalar başladı. Hz. Osman’ın aleyhinde hadis uyduruluyor, buna karşılık,
bazı safderûn kimseler de, Hz. Osman’ın ihtiyacı varmış gibi, onun lehine hadis
uyduruyorlardı.

Aynı şekilde, Hz. Ali aleyhinde uydurulan hadislere mukabil, o Bâlâ Kamet’i
senâ maksadına matuf hadis imal edenler de vardı. İşte, bu tür uydurmalar
başlayınca, sıdkı kendilerine şiâr edinen büyük imamlar, artık “isnad”dan sorar
ve duydukları her hadisi tahkik eder olmuşlardı. Evet, Şu’be gibi, Şa’bî gibi,
Sevrî gibi kimseler, artık bu işi yakın takibe almış ve takip eder olmuşlardı.

Yine Müslim’in, tâbiînin büyük imamlarından Mücahid b. Cebr’den
rivayetinde, benzer bir vak’ayı görürüz: Büşeyru’l-Adevî, İbn Abbas’ın yanına
gelerek hadis rivayetinde bulundu ve İbn Abbas, kendisine hiç iltifat etmedi.
Bunun üzerine, Buşeyrü’l-Adevî şöyle dedi: “Sana ne oluyor ki, ben sana hadis
rivayet ediyorum, sense hiç kulak vermiyorsun?” İbn Abbas, şu cevabı verdi:
“Biz, önceden bir kimse ‘Resûlullah buyurdu ki’ dedi mi, yüreklerimiz hoplar,
gözlerimiz ona döner ve hemen kulak kesilirdik. Fakat, insanlar serkeş yahut
uysal atlara binip de sağa sola rihlete başlayınca, artık bildiklerimizden başka
şeyler almaz olduk.”32

Endülüs’ün büyük âlimi, İbn Abdi’l-Berr, tâbiînin dev imamlarından Âmir b.
Şerâhil eş-Şa’bî’den rivayet ediyor: Rabî İbn Huseym: “Kim, on defa: َِّالإ َهِٰلإ  َال 

ٍءْيَش ِّلُك  َىلَع  َوُھَو  ُتیِمُي  يِیْحُي وَ ُدْمَحْلا   ُ َهلَو ُكْلُمْلا  َُهل  َُهل ، َكيِر  ُهَدْحَو َال َش ّللا  ُهٰ
ٌريِدَق  derse, bir köle azat etmiş sevabını alır.”  hadisini rivayet eder. Şa’bî,



derhal: “Bunu sana kim söyledi?” diye sorar. “Abdurrahman İbn Ebî Leylâ”
cevabını alınca, şedd-i rihal eder ve tâbiînin bir başka dev imamı, dev fakihi
İbn Ebî Leylâ’yı bulur. Ona sorar ve rivayetin sahih olduğunu anlar... İbn Ebî
Leylâ da, bunu büyük sahabi Ebû Eyyub el-Ensarî’den duymuştur.33

4. Yalan ve Yalancının Takibi
Gerçekten o dönemde yalana karşı âdeta ilan-ı harp edilmişti. İbn Şihab ez-

Zührî, İbn Sîrîn, Süfyan es-Sevrî, Âmir b. Şerâhil eş-Şa’bî, İbrahim İbn Yezîd
en-Nehaî, Şu’be, Ebû Hilâl, Katade İbn Diâme, Hişam ed-Destevâî, Mis’ar İbn
Kudâm, evet, hepsi de yalana karşı harp ilanında bulunmuşlar ve birer hisbe
memuru gibi yalanı ve yalancıyı takip ediyor ve yalanları doğrulardan
ayıklıyorlardı.

Ebû Hilâl, Şu’be, Said b. Ebî Sadaka, Katâde b. Diâme’den rivayet ettikleri
bir hadiste: “Şöyle mi demişti, böyle mi demişti?” diye tereddüte
düştüklerinde, hakem olarak Hişam ed-Destevâî’ye müracaat ederlerdi. Şu’be
ile Sevrî, herhangi bir meselede tereddüde düştüklerinde ise Mis’ar İbn
Kudâm’a müracaat ederlerdi.34

Bunlar, mezhep taassubu içinde bulunan şahısları adım adım takip ederler;
nerede olursa olsun yalan söylemeye müsait her şahsın karşısına dikilir ve
söyledikleri her hadisi “Kimden duydun?” diye sorarlardı.

a. Hıfz Misyonu
Bu arada dev hafızlar, hafıza dâhileri de durmadan hadis ezberliyorlardı.

Ahmed İbn Hanbel’in, değişik kanal, değişik sened, farklı metin, yani muhteva
aynı olsa bile, sahihi, haseni ve zayıfıyla bir milyon hadis ezberlediği söylenir
ki; kırk bin hadis ihtiva eden meşhur Müsned’ini üç yüz bin hadisten seçerek
meydana getirdiğinde şüphe yoktur. Vâkıa, bu kırk binin içinde mükerrerler ve
oğlu Abdullah’ın ‘Zevâid’i vardır.

Bütün hayatını hadise, Allah Resûlü’nün mübarek sözlerine hasreden Yahya
İbn Maîn, mevzû hadisleri de ezberlerdi. Bir keresinde, Ahmed İbn Hanbel,
neden böyle yaptığını sorduğunda: “Yanıma gelen insanlara, bu mevzûdur, şu
mevzûdur; bunların dışında kalanlardan alabildiğini alırsın, derim.” cevabını
vermişti.35 İmam Zührî’den Yahya b. Said el-Kattan’a, Buhârî ve Müslim’den
Dârekutnî ve Hâkim’e uzanan çizgide daha dünya kadar nekkâd ezberciler
yetişti...



b. Hakperestlik Duygusu
Yalanın takibi, yalana karşı tavır, derken hakkın hatırını âlî tutma.. ve doğru

olmayanın konuşulmasına meydan vermeme. Meselâ; bir gün Hz. Ömer hutbe
irad ederken: “Kadınlarınızın mehirlerini kırk ukıyyenin üstüne çıkarmayın!”
demişti ki, maksûrenin ardından bir kadın: “O da niye ey mü’minlerin emîri?
Allah, Kur’ân-ı Kerim’de ‘Onlara kantar kantar verdiğiniz altın ve gümüşten,
onları boşayacağınızda hiçbir şey geri almayın!’ derken, siz ‘kırk ukıyye
diyorsunuz.’ ” şeklinde karşılık vererek, koca halifeye: “Adam hata etti; kadın
isabet etti!” veya “Yâ Ömer, sen dinini bir kadın kadar dahi bilmiyorsun!”36

dedirtiyordu.
Bu türlü durumlarda, tâbiîn imamları da aynı şekilde davranıyorlardı.

Meselâ, Zeyd İbn Ebî Üneyse: -Kardeşinin dikkatsizliğinden mi, vehminden mi,
mezhep taassubundan mı, yoksa başka bir sebepten mi- “Kardeşimden hadis
almayın!” diyordu.37

Sahabe adına ilk telifte bulunan ve Buhârî, Müslim seviyesindeki büyük
hadisçilerin imamı Ali İbnü’l-Medînî’ye: “Baban nasıldır?” diye
sorulduğunda: “Bana değil, onu başkasına sorun!” cevabını veriyor; ısrar
edilince de: “Hadis dindir, babamsa zayıftır.”38 şeklinde konuşuyordu.

Ebû Hanife Mektebi’nde yetişip, İmam Şafiî’ye üstadlık yapan ve:
“Duyduğum bir şeyi unuttuğumu hatırlamıyorum; duyduğum bir şeyi ikinci defa
tekrar ettiğimi de hatırlamıyorum.” diyen İmam Şafiî’nin ona, su-i hıfzından
şikâyette bulunduğunda: “Günahlardan sakın; çünkü ilim nurdur ve Allah’tan
olan bu nur, âsiye hediye edilmez.” cevabında bulunan meşhur Vekî’ İbn
Cerrah, babasından hadis rivayet ederken onu başka rivayetlerle destekleme
ihtiyacı hissederdi. “Neden böyle yapıyorsun?” dediklerinde, şu cevabı
verirdi: “Babam devletin hazine memurlarındandır. İhtimal, memuru bulunduğu
devlet hesabına bazı sözleri yumuşatabilir.”39

c. İlel Kitapları
İşte bu büyük zatlar bir de bu mevzuda dünya kadar ilel kitapları yazdılar;

yani, hadislerin senet veya metinlerindeki arızaları, tam bir hekim hazâkat ve
hassasiyetiyle ortaya koyan eserler tedvîn ettiler. Zuafâ ve Metrûkîn kitapları
yazdılar; zayıf ravileri, kendilerinden hadis alınmayan ve hadisleri terkedilen
ravileri birer birer teşhir ettiler.

Onlar bu mevzuda o denli hassas idiler ki, biri “Babam hazine memurudur.”



diye, babasından rivayetlerini başka rivayetlerle desteklerken.. bir diğeri,
babasını soranlara, onun hadis rivayetinde itimat edilemeyecek derecede zayıf
olduğunu söyleyerek ondan hadis rivayet etmelerini engelliyordu.40

Yine hadisin dev imamlarından Abdurrahman İbn Mehdî, Şu’be, Sevrî, İbn
Mübarek ve İmam Malik’e: “Bu insanların çoğu yalanla itham ediliyorlar. (Biz
de bunlar yalancıdır diye kitaplara alıyoruz. Bunları fâşetmek nasıl olur?) diye
sordum. Dördü de: ‘Hadis dindir, daha önemlidir; çünkü onda hakikat-i
Ahmediye gizlidir.’ şeklinde konuştular.”41 demektedir.

Hadis hususunda alabildiğine sert, tavizsiz ve arkadaşlarının: “Bunu
çocukluğundan beri tanıyoruz; rüyalarına bile günah misafir olmamıştır.” dediği
Yahya İbn Said el-Kattan’a: “Sen milletin bu kadar şeref ve haysiyeti ile
oynuyorsun; şu hadis uydurur, şu zayıftır, şu metruktur diyorsun. Bir gün, Allah
bütün bunları sana sormaz mı?” dendiği zaman, o, şu cevapta bulunur: “Onların
Allah katında hasmım olmasını, Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem)
hasmım olmasına tercih ederim.”42

Evet, işte sünnet, bu fevkalâde hassasiyet içinde tesbit edildi. Buna rağmen,
bir kısım hadisler uydurulmadı da denemez; uyduruldu ama, uydurulan hadisler,
sahabe ve tâbiînin hadis sarraflığına çarptı ve karakolları çok iyi tutmuş bu
hassas nöbetçileri aşamadı. Aşanlar da zamanla ayıklandı ve sahih hadis
külliyatına girmeye yol bulamadı. Bu mevzuda, ayrıca şu yollar da takip
ediliyordu:

5. Mevzû Hadislerin Ayıklanması
a. İtiraf

Çok defa yalan hadis uyduranlar, ömürlerinin sonunda, ölmeden önce veya
bâtıl mezheblerinden rücû, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’e iltihak edince
uydurdukları hadisleri itiraf ediyorlardı.

b. Yalan Takip Altındaydı
Ayrıca yukarıda izahına çalıştığımız yollarla yalancılar çok iyi takip ve

tespit ediliyordu. Hayatında bir defa yalanına rastlanan bir zattan artık hadis
alınmıyor, hatta sika olmakla birlikte zamanla vehme düşenlerden de rivayette
bulunulmuyordu. Burada tipik bir misal vereceğim:

Ebû Dâvûd’un Sünen’inde ismine çok rastlanan İbn Ebî Lehîa adlı biri
vardır. Zühdde, takvada çok ileri olan bu zat, hafızasından değil, kitaplarından



rivayette bulunurdu. Bir aralık kitaplarını zayi edince, birdenbire hadis rivayeti
hususundaki kadr ü kıymetini yitirdi. Artık bundan sonra kendisinden hadis
alma mevzuunda o kadar hassas davranılıyordu ki; meselâ İmam Buhârî, ondan
yalnızca başka hadislerle teyit edilen hadisleri veya sadece fetvaları alıp
kaydetti.

c. Üslûp Ele Veriyordu
Edebiyatta üslûp diye bir mevzu vardır. Söz gelimi, Moliere’i otuz defa

okumuş bir insan, Shakespeare’i, Tolstoy’u, Dante’yi, Necip Fazıl’ı, Nurettin
Topçu’yu, Sezai Karakoç’u defaatle gözden geçiren bir insan, yığınla söz
arasında onların sözlerini rahatça ayırt edebilir. Bu bir üslûp âşinalıktır. Hatta
çok defa otuz defa okumaya bile gerek yoktur. Oysaki, yukarıda isimlerini
verdiğim hadis imamları hayatlarını hadise vakfetmiş, Efendimiz’in sözlerine
vâkıf söz sultanı, dil üstadı ve hafıza kahramanı insanlardı. Her gün, sabahtan
akşama kadar, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sözleriyle haşr ü neşr
oluyorlardı. Dolayısıyla, Efendimiz’in lâl ü güher sözlerini, O’na ait
olmayanlardan çok rahat ayırabiliyor ve ağızlarında bir iki defa söyledikten
sonra, çok rahatlıkla, “Bu hadistir veya değildir…” diyebiliyorlardı.

d. Mikyas, Kur’ân ve Mütevatir Hadisler
Hadisler, çoğu muhaddisçe “mütevatir” ve “âhad” diye ikiye ayrılmıştır. Bir

hadis, yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan bir cemaat tarafından
rivayet edilmişse, bu hadis “mütevatir hadis”tir ve Ehl-i Sünnetçe ilmin üç
sebebinden biridir. Bunun dışındaki hadislerse, “âhad hadis” yani tek bir
nâkilden gelen hadistir. Bazıları, sahabe asrında âhad olmakla birlikte, tebe-i
tâbiîn döneminde iştihar etmiş olanlarına “meşhur hadis” demişlerse de, asıl
ayrım “mütevatir” ve “âhad” olarak yapılmıştır.

İşte, âhad hadisler çok defa Kur’ân’ın ve sünnetin muhkemâtına vurulur ve
onlara uyarsa kabul edilir, uymazsa “fîhi nazar” denilip tartışmaya açık
tutulurdu.

e. Zaman ve Mekân Üstü Mülâkat
Her ne kadar usûl-i hadiste yer verilmese de, bu rabbânî insanlar arasında,

zaman ve mekânı aşarak, doğrudan doğruya Fem-i Güher-i Nebevî’den hadis
alanlar vardı. Meselâ, Muhyiddin İbn Arabî Hazretleri, sahih hadis kitaplarında
rastlanılmayan ve kendisine sağlam hadis diyemeyeceğimiz: “Ben gizli bir
hazine idim; bilinmek istedim, kâinatı yarattım.”43 sözünü: “Ben bizzat



Resûlullah’tan aldım.” demektedir.
Aynı şekilde, büyük imam Celâleddin es-Süyûtî’nin, defalarca Efendimiz’le

hem de yakazada görüştüğü menkuldür.44 Yine, İmam Buhârî, kendi kanallarıyla
tespit ettiği her bir hadis için, abdest alır, iki rekât namaz kılar ve meseleyi
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’a havale eder: “Doğru mu yâ Resûlallah?” der; kendince
aldığı bir işarete göre de o hadisi kitabına kaydederdi.45

Ruhun zaman-mekân üstü bir yanı vardır. Zaman-mekân adına bildiklerimiz
henüz kesin şeyler olmadığı gibi, bu mevzuda bilinen şeyler de çok fazla
değildir. Mevcut fizik kanunları ve mu’talarıyla (verileriyle) isbat edilmemişse
de, Einstein, mekânın üç buuddan sonra bir dördüncü buudunun da var
olabileceğini söylemiştir. Ehlullah, öteden beri bu mesele üzerinde durmuş ve
zamanüstü, mekânüstü hâlleri, varlığın iç nizamının tecellîleri olarak
görmüşlerdir. Bu mevzuda yeri gelmişken, çok objektif olmamakla birlikte,
yakın tarihte yaşanmış bir hâdiseyi nakletmekte fayda mülâhaza ediyorum:

Son zamanlara kadar İstanbul’un çeşitli camilerinde hadis, fıkıh, tefsir,
kelâm gibi dinî ilimler okutulurdu. İşte, Fatih Sultan Mehmed Han Camii’nde
hadis takrir veya imlâ eden mühim bir hocaefendi, bir gün evinde eline bir sopa
alıp, canını sıkan kedisinin ayağını kırar. Ertesi gün şafak vakti camiye
geldiğinde her günkü mekânda bir başka buuda girer ve zamanüstü bir noktaya
ulaşır.

Bakar ki, âlî bir divan kurulmuş; bir tarafta bir mustantik, yanında hâkim, bir
de kedisi ve kendisi. Mahkeme heyeti hocaefendiye: “Bu kedi senden
davacıdır, ayağını kırmışsın. Şimdi kısas uygulayacak ve senin de ayağını
kıracağız!” der. O anda lütf-u ilâhî olarak hocaefendinin hatırına bir hadis-i
şerif gelir ve: “Hayır, bana kısas uygulayamazsınız!” diye itiraz eder. “Neden?”
diye sorduklarında, şu cevabı verir: “Efendimiz, Batnü’n-Nahl’de cinlerden
biat aldığı zaman onlara: ‘Başka mahlukatın suretine girerek, temessül ederek,
değişik şekil ve kılıkta ümmetime görünmeyin!’ buyurmuştu. Hâlbuki bu, bizim
evde temessül ederek veya başka bir mahlukun içine girerek, ya da perisprisi
bir başka canlıyla bizim eve gelerek, bana öyle göründü.”

Hoca, delil olarak ileri sürdüğü hadis-i şerifin senedini de verir ve o çok
sıkışık anında, hadisi rivayet eden sahabi, çiçek gibi caminin kubbesinde
açarak: “Ben, bizzat kulaklarımla bu hadisi Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) dudaklarından dökülürken duydum.” der. Ve, mahkeme, hocanın



beraetine karar verir.
Bundan sonra hoca, belki yüz arkadaşına: “Ben tâbiîndenim.” der ve “Nasıl

olur?” diye soranlara da: “Ben, sahabiyi hakikaten gördüm.” diye cevap
verirmiş.

f. Ravilerle İlgili Eserler Yazılmıştı
Ravileri, sahabeyi, tâbiîni ve tebe-i tâbiîni daha iyi ve yakından tanımak

için, bunlara dair mufassal eserler yazılmış; kim nerede doğdu, nereye hicret
etti, nerede ikamet etti, nerede yaşadı, nerede öldü, nerede ilmini neşretti,
kimlerle görüştü, kimlerden ders aldı, bu eserlerde tek tek açıklanmıştır.

Bu mevzuda ilk eser veren İbn Medînî’dir. O’nun hangi sahabenin
Mekke’den, Medine’den ayrılıp nereye gittiği, Taif’te mi, Şam’da mı, Kûfe’de
mi, Basra’da mı, Mâverâünnehir’de mi, nerede kalıp, kimlere ders verdiği ve
kimlerle görüştüğünü anlatan Kitabü mârifeti’s-sahabe ’sinden sonra, İbn
Abdi’l-Berr’in el-İstîâb’ı, İbn Hacer’in el-İsâbe fî temyîzi’s-sahabe ’si,
İbnü’l-Esîr’in Üsdü’l-gâbe’si, İbn Sa’d’ın et-Tabakât’ı, İbn Asâkir’in Tarih’i,
Buhârî’nin Tarih’i ve Yahya İbn Maîn’in Tarih-i kebîr’i bu sahada yazılmış
mühim eserlerdendir.

Bunlardan kiminde üç bin, kiminde beş bin, kiminde onbin sahabinin hayatı
anlatılmaktadır. Bu kitaplara ve meselâ Zehebî’nin el-Kâşif’ine baktığımızda,
her zat hakkında: “Bu zat şu, şu, şu şahıslardan hadis rivayet etmiştir;
kendisinden de şunlar şunlar hadis rivayetinde bulunmuşlardır.” şeklinde
bilgiler verildiğini görür; böylece kimlerin kimlerden hadis alıp almadığını
öğrenir ve senet açısından hadislerin değerlendirmesini yapabiliriz.

g. Hadis Kitapları Süzgeçten Geçirildi
Daha sonra, bütün bu kadar tahkik ve titizliğe rağmen, sahih hadisleri

muhtevi hadis külliyatına, belki tek tük mevzû hadis sızmıştır diye, hadisler
yeni baştan elekten geçirilerek bir kere daha, inciler sun’î incilerden tefrik
edilerek, ayrı ayrı telifler meydana getirildi.

Bu mevzuda ilk defa Makdisî, Tezkiratü’l-kübrâ’sında mevzû hadisleri bir
araya topladı. O ve diğerleri bu hususta insafsız denilecek ölçüde öylesine
hassas ve hakperestçe davrandılar ki, meselâ İbnü’l-Cevzî, kendi mezhep
imamı olmasına rağmen, Ahmed İbn Hanbel’in kırk küsur bin hadis ihtiva eden
Müsned’indeki bir hayli hadisin mevzû, zayıf veya metrûk olduğuna hükmetti.
Daha sonra gelen İbn Hacer el-Askalânî, İbnü’l-Cevzî’nin mevzû, zayıf veya



metrûk hükmünü verdiği hadisleri yeniden elden geçirdi ve on üçü dışında geri
kalanların hepsinin değişik kanallarla sıhhatini tespit edip, on üçünü sağlam bir
esasa dayayamadığını ‘el-Kavlu’l-müsedded fi’z-zebbi an Müsned-i Ahmed’
isimli eserinde belirtir.46

Burada şu noktayı ifade etmek gerekiyor ki, hadisçiler, İbnü’l-Cevzî için,
fazla dikkatli olmadığından pek çok sahih hadise mevzû veya metrûk damgası
vurması sebebiyle “mütesâhil” derler.47 Onun mevzû olduğuna hükmettiği
hadisleri İbn Hacer gibi, hâtimü’l-huffâz ve Resûlullah’la yetmiş küsur defa
vicahî görüşen Celâleddin es-Süyûtî de yeniden tetkikten geçirmiş ve: “Ben
bunların içinde mevzû hadis görmedim; belki zayıf olabilir.” demiştir.48 Süyûtî,
ayrıca İbnü’l-Cevzî’nin “el-Mevzûâtü’l-kübrâ”sını da tetkik ederek, ‘yapma
inciler’ mânâsına gelen meşhur “el-Leâliü’l-masnûa”sını yazmış ve İbnü’l-
Cevzî’nin mevzû dediği hadislerden hangisinin gerçekten mevzû, hangisinin
metrûk ve hangilerinin sahih olduğunu göstermiştir.

Bunlardan başka ayrıca bir kısım müstedrekler yazılmıştır ki, bunlarda,
Buhârî ve Müslim’in hadisin sıhhati konusunda kendi koydukları ölçülere
uyduğu hâlde, Câmiu’s-Sahih’lerine almadıkları hadisler ayrı kitaplar hâlinde
bir araya getirilmiştir. Bunlardan en meşhuru Hâkim’in Müstedrek’idir. Daha
sonra gelen ve hakkında İbn Hacer’in: “Hayatımı ona hayranlıkla geçirdim.
Hafıza dualarını yazıp yutardım ki, Allah bana Zehebî’ninki gibi bir hafıza
versin.” dediği49 Hafız Zehebî, Hâkim’in Müstedrek’ini inceden inceye kritiğe
tâbi tutmuş.. tespit etmiş, tahlil etmiş ve her şeyi bir kere daha aydınlatmıştır.

Daha sonraları, halk arasında hadis diye meşhur olmuş sözler hakkında da
kitaplar yazılmıştır. Sehâvî, “el-Makâsıdü’l-hasene”sinde, Aclûnî, “Keşfü’l-
hafâ”sında bunları tek tek ele alıp ve hangilerinin hadis, hangilerinin hadis
olmadığını ortaya koymuşlardır. Meselâ, ilmi teşvik eden onca hadisin yanı sıra
halk arasında iştihar etmiş bulunan: “İlim Çin’de de olsa öğrenin.”;
“İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” gibi sözleri hadis
terazilerinde tartarak, bunların hadis adına öyle pek fazla bir ağırlıkları
olmadığı gerçeğini ortaya koymuşlardır.50

Şimdi, bu kadar tahkik, bu kadar ince eleyip sık dokuma ve rivayet
hususunda gösterilen bu kadar titizlikten sonra, sahih hadis külliyatı ve sahih
hadis mecmuaları hakkında hâlâ şüpheler irad etmek ve İslâm’ın ikinci büyük
ve mühim kaynağına leke sürmeye çalışmak, acaba neyle izah olunabilir?
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E. BAZI MEVZÛ HADİSLER VE
GÜNÜMÜZDE MEVZÛ DAMGASI

VURULAN SAHİH HADİSLERE
MİSALLER

Yukarıda izahına çalıştığımız gibi, başlangıçtan bugüne muhaddisîn-i izâmın
gösterdikleri o takdire şâyân ceht, gayret ve hadis mevzuunda sergiledikleri
hassasiyet sayesinde neyin sahih, neyin mevzû olduğu apaçık ortaya çıkmış
olmasına ve Kur’ân gibi, onun tefsiri, mühim bir buudu ve hikmet-i televvünü
olan sünnet de: َنوُِظفاََحل َُهل  اَّن  ِإَو َرْكِّذلا  اَنْلََّزن  ُنَْحن  اَِّنإ   “Şüphesiz, Zikri (Kur’ân’ı)
Biz indirdik; ve onun koruyucuları da elbette Biziz.”1 âyetinin şümulü içine
girmekle ilâhî sıyânet altında bugünlere gelmiş bulunmasına rağmen,
günümüzde maalesef bu mevzu, müsteşrikler ve onların tesiri altında kalan bazı
tali’sizlerce tenkit mevzuu hâline getirilmiş ve pek çok sahih hadise ve sünnete
dil uzatılır olmuştur.

Bu sebeple, şimdi biraz da mevzû hadislerden bazılarına temas edecek ve
dile dolanan bazı sahih hadisleri ele alacağız.

1. Mevzû Hadisler
Meselâ, hadis diye rivayet edilen bir sözde: ِي تَّمُأ ُجاَرـِس  َةَفِینَح  وُبَأ   “Ebû

Hanife, ümmetimin kandilidir.”2 denmektedir. Vâkıa, Ebû Hanife, ümmet-i
Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) için gerçek bir kandil olmuş ve ashab-
ı kiramdan sonra onun ayarında dine hizmet eden pek az kişi çıkmıştır. Ama gel
gör ki, Allah Resûlü’nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) böyle bir söz
şerefsüdûr olmamıştır. Zannediyorum bu, mezhep taassubuyla uydurulmuş bir
sözdür.

Hadis diye uydurulan bir diğer söz de: ََض يْبَْألا َكيِّدلا  اوُذِخَِّتا   “Beyaz horoz
edinin.”dir.3 Horoz, hele beyaz horoz halk tarafından pek sevilir ve “Kerameti
vardır.” denilir. Fakat, hadis nakkâdı zatlar, bu sözün kezzablar tarafından
rivayet edildiğini tespit edip, hadisle alâkasının olmadığını ortaya
koymuşlardır. Bu da, her hâlde horoz ticareti yapan bir yalancının uydurduğu
sözdü...



Halk arasında yaygın olan bir başka söz daha vardır:
ِهْي َ ِلإ َتْنــَـسَْحأ  ْنـــَم  َّر  شَ ِقَِّتا   “Kendisine iyilikte bulunduğun kişinin

şerrinden sakın.”4 Bir defa bu sözün hadis olamayacağı bir yana, mantığa ve
akla uygunluğu da yoktur. Eğer, uydurma caiz olsaydı ben: ِنَم َىِلإ  ْنـِسَْحأ 

ُهَّرَش َتْیَقَّتا   “Şerrinden korktuğun kimseye iyilikte bulun.” derdim. Çünkü
iyilik, insanı yumuşatır ve iyiliği yapana köle eder. Nitekim, bu hakikati ifade
eden bir sözde: “İnsan, ihsanın kölesidir.”  denmiştir. Diğeri ise, Efendimiz’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) isnadı mümkün olmayan korkunç bir yalandır.

Yukarıdaki sözün akla ve mantığa uygun olmadığından da bahsetmiştim.
Evet, İslâm, aklîdir, mantıkîdir; ancak onun aklî ve mantıkî olması ile akla ve
mantığa dayanması farklı şeylerdir. İslâm, insanüstü bir hakikattir. Bu hakikat,
Allah ve Resûlü’nün tayin ve tespit ettiği şeydir. İnsana düşen, bu hakikati
bulmaktır; yoksa tek tek her akıl, hiçbir zaman hakikatin kaynağı olamaz.

Hakikat bu iken, bugün maalesef bir kısım ilim mahfillerinde bu husus da
ayrı bir mecraya çekilerek suiistimal edilmek istenmektedir. Meselâ:
“Bendendir diye bir söz naklettiğinizde, onu kendi aranızda müzakere edin.
Eğer o söz hakka muvafıksa, tasdik edin ve dininize bir esas olarak kullanın.
Ben, onu konuşmuş olayım olmayayım, fark etmez; yeter ki, söz hakka muvafık
olsun.”

Bu söz, kesinlikle hadis değildir ve olamaz da. Çünkü, yukarıda ifade
ettiğimiz gibi, hakkı tayin ve tespit eden Allah ve Resûlü’dür; yoksa, kişilerin
ölçü ve değerlendirmeleri, Resûlullah’ın sözleri için asla kıstas olamaz. Tam
aksine, insanlar, kendi söz ve davranışlarını Resûlullah’ın sünnetine, yani söz
ve davranışlarına uydurmak mecburiyetindedirler.

Bunun gibi hadis diye uydurulmuş bir diğer söz de: ِكِلَمْلا ِن  َمَز ِيف  ُتْدـِلُو 
ِلِداَعْلا  “Ben, âdil bir melik zamanında doğdum.”5 ifadesidir. Bu, bizim

“Nûşirevan”, İranlılar’ın ise “Enûşirvan” dedikleri kişiyi yüceltmek için
uydurulmuş bir sözdür. Allah Resûlü’nün, bir başkasının kazandıracağı şerefe
asla ihtiyacı yoktur; bilakis, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), zamana
ve mekâna şeref getirmiştir. Zamana ve mekâna şeref verdiği zamanda âdil bir
hükümdarın yaşamış olması, O’nun şerefine şeref katmaz; zaman ve mekânın
etekleri, O’nun dünyaya teşrifleriyle şerefle dolmuştur.

Akıl ve mantığa çok ters düşmemekle birlikte halk arasında çok meşhur
olmuş, kitaplarda görüp, minberlerden dinlediğiniz, hadis diye rivayet edilen



bir başka söz de: ِناَميِْإلا َنِم  ُةَفَاظَّنَلا   “Temizlik imandandır.” 6 ifadesidir. Bu
sözün mânâsı doğrudur ama, böyle bir söz, asla ve kata Resûlullah’tan sâdır
olmamıştır. “Mânâsı doğrudur.” dedim; çünkü sahih hadiste Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem): ِناـَميِْإلا ُرْطَـش  ُروُھ  ّ ُ طَلا  “Tuhûr, (yani, maddî
temizlik ve tevbe, istiğfar, münâcât, murâkabe, muhasebe ve ubûdiyetle
gerçekleştirilecek mânevî temizlik) imanın yarısıdır.”7 buyurmuştur.

Bir diğer aldatan söz de: ِقیِقَعْلِاب اوُمَّتََخت   “Akikten yüzük takının.” Allah
Resûlü’nden böyle bir söz sâdır olmuş değildir. Şu kadar ki, Âişe
Validemiz’den rivayet edilen: ِقیِقَعْلِاب او  ُ مَّیََخت  “Akik’te çadır kurun.” hadisi
vardır. Akik, Medine’den ayrılıp da Mekke’ye giderken kendisine uğranılan bir
vadinin adıdır. İlk dönemlerde yazıda nokta kullanılmadığından, اوُمَّیََخت  ihtimal

اوُم َّ تََخت  olmuş ve Akik vadisi, akik taşı ile karıştırılmış ve ortaya böyle bir söz
çıkmıştır. Bir de bunun sonuna: َرْق َ فْلا يِفَْني  ُهَّنِإَف   “Çünkü o, fakirliği giderir.”
yalanı eklenmiştir.8

ٌةَدَابِع ِلـیِمَجْلا  ِْه  جَوـْلا َىِلإ  َُرظَّنَلا   “Güzel yüze bakmak ibadettir.”  sözü de,
hadis diye uydurulmuş sözlerdendir. “Güzele bakmak sevaptır.” şeklinde, Türk
halkının ağzında çok yaygındır. Hâlbuki bu söz, bir dalâlettir, bir sapıklıktır.9

Bunun gibi, yukarıda geçtiği üzere: ّصلِاب ِنیِ َْولَو  َمْل  ِعْلا اوُبُلْطُا   “İlim, Çin’de de
olsa talep edin.”10 sözü de, -günümüzde ilim adına yeni bir şeyler söylemek ve
İslâm’ın ilme verdiği değeri güya ortaya koyma adına ne kadar söylenirse
söylensin- yalandır, uydurmadır ve asla hadis değildir.

İlme ait Kur’ân’da ve hadiste o kadar senâ, terğip ve teşvik vardır ki,
kâhinlerin secalarına benzeyen böylesi sözlere ihtiyaç yoktur. Meselâ, Kur’ân-ı
Kerim’de: ُءاََۤـملُعْلا ِه  ِداـَبِع ْنِم  ّللا  َهـٰ ىَـشْخ  اـَمَِّنإ َي  “Kullarından ancak âlim
olanlar Allah’tan haşyet duyar.”11 buyrulmuştur; yine Kur’ân-ı Kerim’de:

َنوَُملْعَي َنيِذَّلاَو َال  َنوَُملْعَي  َنيِذَّلا  يِوَتَْسي  ْلَھ  ْلُق 

“De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”12 âyeti vardır. Ayrıca
sahih hadiste:

ِمْلِعْلا ِِبلَاِطل  اًضِر  اَـھَتَحِنَْجأ  ُع  َضََتل َةَكِئَالَمْلا  َّن  ِإ  “Melekler razı olmalarından
dolayı ilim talep edenlerin (ayaklarının altına) kanatlarını gererler.” 13

buyrulmuştur. Böyle onlarca âyet ve hadis varken, hadis diye uydurulmuş
sözlere hiç ihtiyaç yoktur.



2. Mevzû Damgası Vurulan Sahih Hadisler
Misal olarak getirdiğimiz bunlar ve daha bunlar gibi yüzlerce mevzû hadise

dokunulmaz, hatta konuşmalara konu edilirken, bugün Buhârî, Müslim ve
Kütüb-i Sitte’den diğer dört kitapta geçen ve muhaddisîn-i kiramca sahih kabul
edilen pek çok sahih hadise dil uzatılmaktadır.

a. Tevrat’ın Müjdesi
Meselâ, bunlardan biri, Buhârî’nin rivayet ettiği şu hadistir:

َتْنَأ َنِیّیِّمُِْألل ، اًزْرِحَو  اًريَِذنَو  اًرَِّشبُمَو  اًدِھاَش  َكاَنْلَسَْرأ  اَِّنإ  ُّيِبَّنلا  اَھُّيَأ  َاي  ِةاَرْوَّتلا : ِيف 

ِيف ٍباَّخَس  َالَو  ٍظِیلَغ  َالَو  ّظَِفب  ٍ َسَْیل  َِلّكَوَتُمْلا ، َكُتْیَّمَس  ِيلوُسَرَو ، يِدْبَع 

ىَّتَح ّللا  ُهٰ ُهَِضبَْقي  َْنلَو  ُرِفْغَيَو ، وُفْعَي  ِْنكٰلَو  َةَِئّیَّسلا ، ِةَِئّیَّسلِاب  ُعَفَْدي  َالَو  ِقاَوْسَْألا ،

اًّمُص ًاناَذٰاَو  اًیْمُع  اًنُیَْعأ  اَِھب  َحَتَْفیَف  ّللا  ُهٰ َِّالإ  َهِٰلإ  َال  اوُلوَُقي : َْنِأب  َءاَجْوَعْلا  َةَّلِمْلا  ِِهب  َمیِقُي 

اًفْلُغ اًبوُلُقَو 

Tevrat’ta (Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve  sellem) hakkında) şu âyet
vardır: “Ey Nebi, seni şahit, (ümmet-i Muhammed’in imanlarına,
İslâmlarına şehadet ve nezaret edici), (doğru yolu, doğru yolun encâmı
Cennet’i) müjdeleyen (eğri yolun encâmından) sakındıran, şu ümmî cemaate
bir zırh, bir kale olarak gönderdik. Sen, Benim kulum ve Resûlümsün. Ben,
seni mütevekkil, (her nebi tevekkül etmişse de, hususiyle seni hakkıyla
tevekkül eden) olarak isimlendirdim. O, haşin, kaba, öfkeli, hiddetli, şiddetli
ve sokaklarda gezerken bağıran bir insan değildir. Kötülüğü kötülükle
savmaz. Fakat affeder, bağışlar. Şu  bin bir puta tapan, eğri (büğrü yollara
sapmış) kavmi ‘Lâ ilâhe illallah’ diyerek doğrultuncaya ve bununla,
görmeyen gözleri, duymayan kulakları ve kapalı kalbleri açıncaya kadar,
Allah O’nun ruhunu kabzetmeyecektir.”14

Müsteşrikler ve İslâm dünyasında onların çizgisini takip edenler, bu hadisi
tenkit, hatta onun mevzû olduğu iddiasında bulunmaktadırlar. Sebep ise basit,
gayr-i ilmî ve gayr-i mantıkî.. hadisin ravisinin Abdullah İbn Amr İbn el-Âs
olması ve İbn Abbas, Enes, Ebû Hüreyre gibi onun da, rivayetlerinde Ka’bu’l-
Ahbâr kaynaklı hadislerin olması.

Evvelâ, bu hadisin Efendimiz’in sıfatlarına, tarihî vâkıalara ve Kur’ân-ı
Kerim’in Efendimiz’le (sallallâhu aleyhi ve sellem) alâkalı ifadelerine zıt
hiçbir yönü, hiçbir harfi yoktur. İkinci olarak, Tevrat ve İncil’de hem de bunca



tahriften sonra, hâlâ Efendimiz hakkında dünya kadar işaret ve bişaretin var
olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Kur’ân-ı Kerim’de, Resûlullah’a inanan Tevrat
ve İncil ehli hakkında:

ِةاَرْوَّتلا ِيف  ْمُھَدْنِع  اًبوُتْكَم  َُهنوُدِجَي  يِذَّلا  َّيِّمُْألا  َّيِبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُعِبََّتي  َنيِذََّلا 

ِلِیجْنِْإلاَو

“Onlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı olarak buldukları
(sıfatlarını ve geleceğinin müjdelendiğini okudukları) bu ümmî, nebi Resûl’e
ittiba ederler.”15 buyurmuyor mu?

Yine, Kur’ân-ı Kerim, Fetih sûresinin son âyetinde: ِةاَرْوَّتلا ِيف  ْمُھ  ُ لَثَم َِكلٰذ 
ِلِیجْن ِْإلا ِيف  ْمـُـھُلَثَم  Onların Tevrat’taki misali buna benzer; İncil’deki“ وَ

misallerine gelince...”16 diyerek, Tevrat’ta ve İncil’de Resûlullah’tan
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ve O’nun ashabından nasıl bahsedildiğini haber
vermiyor mu?

Hatta günümüzde bile, allâme Hüseyin el-Cisr, mevcut Tevrat ve İncil
nüshalarında, 100 yerde Efendimiz’le alâkalı işaret tespit etmiştir ki;17 doğrusu,
onca tağyirden sonra buna hayret etmemek kabil değil.

Bir gün gereken tetkikler yapıldığında -inşâallah- sahih olduğu ortaya
çıkacak olan Barnabas İncili’nde zaten apaçık Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) isminden bahsedilmektedir. Evet, kendinden sonra gelecek
peygamberi ismiyle haber vermesi Hz. Mesih’in (aleyhisselâm) en önemli
meselelerinden biriydi.

Üçüncü olarak, İslâm’a giren çoğunluk ya müşrik ya Hıristiyan veya Yahudi
idi. Ka’bü’l-Ahbâr da Yahudilikten gelme bir Müslümandı. Asrımızın dev
mütefekkirinin ifadesiyle: “Malumatı da kendisiyle beraber Müslüman
olmuştu.”18 Kur’ân ve sünnete ters düşmeyen ve hakkında Kur’ân ve sünnetin
sükut ettiği mevzularda İsrailiyat’a ait bazı şeyler naklediyordu. İddia edildiği
gibi, katı, mutaassıp, İslâm düşmanı ve sert biri de değildi. Onu Hz. Ömer’in
katliyle alâkalı göstermek ise, daha sonraki asırlarda uydurulmuş bir
hezeyandır. İbn Abbas, Ebû Hüreyre, Enes b. Mâlik ve Abdullah İbn Amr gibi
büyük sahabiler, onun Tevrat’tan yaptığı nakilleri dinlerlerdi; ama ne Ka’bü’l-
Ahbâr yalan söylerdi ne de bu büyük sahabiler. Abdullah İbn Amr ki, kılı kırk
yaran, âbid, zâhid bir sahabiydi. Evlendiğinde: “Bu kadın benim ibadetime
mâni olacak.” diye beş-on gün hanımının yanına varmamış ve ancak



Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Hanımının da senin üzerinde
hakkı vardır.” 19 diye zorlamasıyla gitmişti. Yalan, onun rüyalarına bile
girmemişti.

Tarihî vak’alar böylesine berrak ve açıkken, son derece indî mütalâalarla
sahih hadislere ve bu hadislerin ravisi sahabilere dil uzatmak, İslâm’ın ikinci
büyük rüknü olan sünneti yıkma gayesinden başka bir şey değildir.

b. Tevessül
İtirazda bulunulan sahih hadislerden bir ikincisi de şudur:
Hz. Enes’in (radıyallâhu anh) rivayetine göre, Hz. Ömer Efendimiz

(radıyallâhu anh), kaht ve kuraklığın ortalığı kasıp kavurduğu bir dönemde Hz.
Abbas’ın (radıyallâhu anh) elinden tutar ve onunla tevessülde Allah’tan yağmur
ister ve şöyle der:

اَنِقْساَف اَِنِّیَبن  ِّمَعِب  َكَْیِلإ  ُلَّسَوََتن  اَِّنإَو  اَنیِقْسُتَف  اَِنِّیبَِنب *  َكَْیِلإ  ُلَّسَوََتن  اَّنُك  اَِّنإ  ّلَلا  َّمُھٰ
“Allahım! Peygamberimiz hayattayken, O’nunla tevessülde bulunur, yağmur

isterdik, Sen de bize yağmur verirdin. Şimdi, Peygamberimiz’in amcasıyla
tevessülde bulunuyoruz, bize yağmur ver!”20

Bu hâdise, İbn Ebi’d-Dünya’nın kitabı ve meşhur Câhız’ın,“el-Beyan ve’t-
tebyin”inden delil getirilerek inkâr edilmek istenmektedir. Meşhur Mutezile
imamı ve sahih hadisleri bile inkâr etmeyi meslek edinmiş, materyalist
Nazzam’ın talebesi olan Câhız, adı geçen kitabında: “Hz. Ömer’e yağmur duası
adına isnad edilen şeylerin hepsinde ızdırap21 vardır. Çünkü, kâh ‘minbere
çıkıp dua etti’, kâh ‘namazın arkasında dua etti’, kâh ‘kürsüde dua etti’
denmektedir. Öyleyse, bu hadisler doğru olamaz.” demektedir.

Bir kere Câhız, hadisçi değildir; hadisle alâkası, sıradan bir insan kadar ya
vardır veya yoktur. İbn Ebi’d-Dünya’ya gelince, kendisi mübarek bir kişi
olmasına rağmen, kitabının yalanlarla dolu olduğunu, hadisten haberi olanlar
söylüyor. Şimdi, bunlara dayanılarak hadis hakkında nasıl hüküm verilir ki?
Hatta, o kadar büyük ve İslâm tarihinin kendisiyle iftihar edeceği şahıslardan
biri olmasına rağmen, bir hadis hakkında “İmam Gazzâlî rivayet ediyor.” dense
insana gülerler; çünkü, İmam Gazzâlî de muhaddis değildir. Nitekim,
İhyâ’sında naklettiği hadisleri, hadiste müceddit sayılan Zeynüddin Irâkî, tek
tek ele almış ve: “Şu sahihtir, şu hasendir, bu da zayıftır.” demiş ve kritiğe tâbi
tutmuştur. Tabipten mühendislikle, kimyacıdan tabâbetle alâkalı mevzular



sorulmaz. Demek ki, bu hadise olan itirazın, sağlam ve ilmî bir dayanağı yok.
İkinci olarak, tevessül yadırganacak bir şey değildir. Her şeyden önce

Kur’ân-ı Kerim’de َة َلیِسَوْلا ِهَْیِلإ  اۤو  ُ غَتْباَو ّللا  َهٰ اوُقَّتا  اوُن  َمٰا َنيِذَّلا  اَھُّيَأ  Ey iman“ يَاۤ 
edenler! Allah’tan korkun ve O’na vesile araştırın.”22 buyrulmaktadır. Sonra,
sahabe-i kiram, Efendimiz’den dua isterlerdi ki, bunda da yine apaçık o
mülâhaza vardır. Meselâ, bir defasında bir bedevî gelmiş ve: “Yâ Resûlallah,
kaht u galâ var. Dua etmez misin?” demiş, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ellerini kaldırarak: اًثْیَغ اَِنق  ْ سا ّلَلا  َّمُھٰ  “Allahım, bize bol bol, bereketli
yağmurlar ihsan et!” demiş, hemen o anda yağmur inmeye başlamış ve
günlerce devam etmiş. Ancak zarara yol açtıktan sonradır ki, Efendimiz’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) gelerek, yağmurun kesilmesi için dua etmesi
istirhamında bulunmuşlar ve o anda yine minberde bulunan Allah Resûlü’nün
duasıyla yağmur kesilivermişti. O kadar ki, bulutlar Medine’nin üstünde taç
gibi bir hal almış ve halk, güneşin altında evlerine gitmişti. Hatta o anda bu
hususî muamele karşısında Allah Resûlü de (sallallâhu aleyhi ve sellem)
yüzünde pırıl pırıl tebessüm, şöyle buyurmuşlardı:

ُهُلوُسَرَو ّللا  ِهٰ ُدْبَع  ِيّنَأَو  ٌريِدَق  ٍءْيَش  ِّلُك  َىلَع  ّللا  َهٰ ََّنأ  ُدَھْشَأ 

“Şehadet ederim ki, Allah her şeye kadirdir. Yine şehadet ederim ki ben
Allah’ın kulu ve Resûlüyüm.”23

Yine, sünnet-i sahihada, mağaraya girince, düşen bir taşın mağaranın ağzını
örtmesiyle içerde mahsur kalan üç Müslümanın amelleriyle nasıl tevessülde
bulunduklarını görüyoruz. Biri, anne ve babasına yaptığı iyiliği.. diğeri, sevdiği
amca kızına tam yaklaşacakken, Allah’tan korkup geri durduğunu.. üçüncüsü de,
kendine hizmet eden, fakat hizmetinin karşılığını almadan giden bir zatın bu
hakkını nasıl nemâlandırıp, daha sonra ona teslim ettiğini anlatıyor ve bu
amelleriyle Allah’a tevessülde bulunuyorlardı.24

Resûlullah zamanında da vesilede bulunanlar oldu. Allah Resûlü de bunu
tasvip buyurdu ve ayrıntılarıyla anlattı. Meselâ, görme kusuru olan bir zat,
Allah Resûlü’ne gelerek şikâyette bulundu. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), kendisine güzelce abdest alıp, iki rekât namaz kılmasını ve sonunda
da, aşağıda arz edeceğimiz duayı okumasını tavsiye buyurdu. Tavsiye buyurulan
duada şu hususlar vardı:

! ُدَّمَحُم َاي  ِةَمْحَّرلا  ِّيَِبن  ٍدَّمَحُم  ِّیبَِنب  َكِ َكَْیِلإ  ُهَّجََوتَأَو  َكُلَأْسَأ  ِيِّنإ  ّلَلا  َّمُھٰ



َِّيف ُهْعِّفَشَف  ّلَلا  َّمُھٰ ِيل ، ىَضْقُِتل  ِهِذٰھ  يِتَجاَح  ِيف  ِيّبَر  َىِلإ  َِكب  ُتْھَّجََوت  ِيِّنإ 

“Allahım! Peygamberin, rahmet peygamberi Muhammed’le (sallallâhu aleyhi
ve sellem), Sana yöneliyor ve Senden istiyor, Sana dehalette bulunuyorum. Yâ
Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem): Seninle, senin hürmetine bu hâcetim
için Rabbime teveccüh ettim ki, hâcetim yerine gelsin. Allahım, O’nun,
hakkımdaki şefaatini kabul et!”25 O zat, gidip kendisine söylenenleri yapınca
gözleri açıldı.26

Şimdi, Kur’ân-ı Kerim, Allah’a vesile araştırılmasını emir buyurur,27

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Kur’ân’la tevessülü tavsiye eder, hatta
kendisiyle tevessüle cevaz verir; keza sahih hadislerinde kişinin güzel ameliyle
tevessülü salıklarsa, bilmem ki, terslik, tevessül yapmanın neresinde ve Hz.
Ömer Efendimiz’in (radıyallâhu anh), tevessülle yağmur duasında bulunması
neden yadırganır?

Evet, buna, dense dense hakikat karşısında temerrüt denir ve bunun altında
sünneti yıkma gaye ve gayreti aranır.

c. Köpeğin Yaladığı Kap
Yine Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn Mâce ve İbn

Hanbel’in rivayet ettikleri bir hadis-i şerif daha var ki, müsteşrikler ve onların
İslâm dünyasındaki takipçileri, akıllarına sığdıramadıklarından veya sadece
Ebû Hüreyre, ya da Abdullah İbn Ömer rivayet ediyor diye onu da bir türlü
kabul edemiyorlar. Bu hadis şu: َُهلِس ْ غَي َْنأ  ُبْلَكْلا  ِهي  ََغلَو ِف اَِذإ  ْمُك  ِدََحأ ِءَاِنإ  ُروُھُط 

ِباَرُّتلاـِب َّنُھَـالوُأ   ٍ تاَّرَم َعـْبَس   “Birinizin kabını köpek yaladığında, o kabın
temizliği, birincisi toprakla olmak şartıyla onu yedi defa yıkamasıdır.”
Hadisin bazı rivayetlerinde ise: “Birinizin kabından köpek içtiğinde...”
şeklindedir.28

Hadis-i şerifteki ‘yedi’ ifadesi, bizzat ‘yedi’ defayı ifade ettiği gibi,
çokluktan kinaye de olabilir. Bu sebeple, Hanefî fukahâsı, üç defa yıkamayı
yeterli görmüşlerdir. Eğer, temizleme üç defa ile mümkün oluyorsa, üç defa
yıkanır.29

Hakkında bir kitap yazılabilecek kadar muhtevalı bu hadis-i şerif, esasen
nübüvvetle alâkalı önemli ip uçları vermektedir. Evet, ancak şimdilerde
anlaşılmıştır ki, köpekten insana geçebilecek bazı hastalıklar var. Hıfzıssıhha
adına üzerinde hassasiyetle durulması gereken bu mesele, köpekte ve insanda



müşterek bazı hastalıkların bulunabileceğine dikkati çekmesi açısından ve hem
köpekte, hem insanda hastalık yapan müşterek virüs ve mikropların her iki
bünyede de yaşayabildiğini tembih bakımından mucize buudlu bir haberdir. Ve
bu mevzuda, ilmî mecmualarda dünya kadar yazı çıkmıştır. Aslında çıkmasa ne
olur! Bugün, köpeğin tenyasının insana nasıl geçtiğini ve insanda teşekkül eden
bazı kistlere köpeğin kaynaklık ettiğini ve köpek dışkılarının gömülmesi lâzım
geldiğini artık bilmeyen mi var?

Hakikat bu iken, bu hadisi serrişte edip, sünnete ilişen müstağripler ve
müsteşrikler, gün gelip de zaman, bu hadisin ifade ettiği muazzam hakikati
ortaya koyduğunda, acaba bu erken iddialarından dolayı hicap duymayacaklar
mı?

d. Sinek Hadisi
Buna benzer bir başka sahih hadis daha var ki, Maurice Bucaille gibi,

eserlerini takdirle tercüme edip yayınladığımız zatlar bile, acele edip, hadisi
hemen tenkide tâbi tutmuş ve âdeta Müslümanların bilgisizliği veya zuhulü gibi
göstermek istemişlerdir; ancak neticede yine hadis ve hadisi rivayet eden Ebû
Hüreyre’lerin yüzleri ak, müsteşriklerle onların takipçilerinin yüzleri de kara
çıkmıştır.

Hadis şudur:

ُهْحَرَْطیْل َّمُث  ُهَّلُك  ُهْسِمْغَیْلَف  ْمُكِدََحأ  ِءَاِنإ  ِيف  ُبَابُّذلا  َعَقَو  اَِذإ 

“Sinek herhangi birinizin (yeme veya içme) kabına konarsa, onu tamamen
kabın (yiyeceğin veya içeceğin) içine batırsın ve sonra çıkarıp atsın.”30

Hadisi sened yönünden tenkit mümkün değildir; çünkü Buhârî ve yanı sıra
Ebû Dâvûd, Nesâî, Dârimî ve İbn Hanbel rivayet etmişlerdir. Sahabe ve ümmet
telakkî bi’l-kabulle karşılamış; hadis mütehassısları da herhangi bir şüphe
îrâsında bulunmamışlar; bulunmamışlar ve hadis bugünlere gelmiş ulaşmış.
Hadis, ilk kez, Mutezile imamlarının o günkü ilimlerine çarpmış ve inkâr
edilmiş. Aynı şekilde, kriterlerine uymadığı için yirminci asır müsteşrik ve ilim
adamlarının tenkidine de uğramış. Oysa ki, bu hadis de başlı başına bir
mucizedir. Çünkü, her şeyden önce Allah Resûlü, sineğin mikrop taşıyıcı
olduğuna dikkat çekmekte ve hadisin devamında: ًءا َفـِش ِهْیَحاَنَج  ِدَح  َأ ِيف  َِّنإـَف 

ًءاَد ِرَخْـٰالا  ِيفَو   “Çünkü, sineğin bir yanında şifa, diğer yanında ise hastalık
vardır.” buyurmaktadır.



Bizim burada ‘yan’ diye tercüme ettiğimiz ‘cenâh’ kelimesi “kanat”
mânâsına da gelmektedir. Hadis, her iki mânâ ile ayrı iki mühim hakikate
parmak basmaktadır. Sineğin bir yanında mikrop, diğer yanında ise, o mikrobu
sterilize edecek stoplazma içinde bir ilaç taşıdığı, günümüz tıp araştırmalarının
ortaya koyduğu bir hakikattir. İkinci durumda, yani ‘cenâh’ kelimesini ‘kanat’
diye tercüme ettiğimizde ise, -lafzın her iki şekilde de yorumlanması mümkün-
karşımıza şu gerçek çıkmaktadır:

Sinek bir yere pike yaparken, yeniden kalkabilmek için kanatlarından birini
ihtiyaten çok dikkatli kullanır. Pek nadir olarak, yeniden kalkamayacağı bal gibi
bir zemine konar. Onun o, miniminnacık kafasında kendi hayatı adına bütün
plan ve programı hazırdır ve kusursuzdur. Sinek bir kanadı üzerinde herhangi
bir yere veya yiyecek ve içeceklere, insanın ağzına-gözüne konar kalkar ve
tabiî tifo, kolera, dizanteri gibi hastalıkların mikroplarını da taşır.

İşte, ilmin kendisini asırlarca geriden takip ettiği Allah Resûlü, sineğin bir
kanadıyla taşıdığı mikroba karşı diğer kanadının ilaç olarak kullanılmasını emir
ve tavsiye buyurmaktadır ki, hıfzıssıhha adına tıbbın bugün keşfedebildiği bu
gerçeği, O, asırlar ve asırlar önce iki kelime ile ifade buyurmuştur.

Muhaddislerin, ashab-ı kiramın ve ümmetin on dört asırdır telâkkî bi’l-kabul
buyurdukları bu hadis-i şerifi, Ebû Hüreyre rivayet ediyor diye veya akla
sığmıyor gerekçesiyle karşı çıkmak, ilim ve hakikat adına ne kadar aceleden bir
karar!.

Bir yanında hastalık, diğer yanında şifa taşıması, yalnız sineğe has bir özellik
de değildir. Aynı şey, akrep için de, arı için de bahis mevzuudur. Akrebin
soktuğu yere, akrebi ezip sararlar; arı ise bir yanıyla bal yaparken, kuyruğuyla
zehir akıtır.

e. Üç Mescide Şedd-i Rihal
Yine, sünnetin temellerine dinamit koyma adına, Ka’bü’l-Ahbâr’dan

nakillerde bulunan sahabelerin rivayetinden ötürü veya Yahudilik adına
Mescid-i Aksâ’yı takdis ediyor gerekçesiyle şu sahih hadis de tenkide
uğramıştır:

ِلوُسَّرلا * ِدِجْسَمَو  ِماَرَحْلا  ِدِجْسَمْلا  َدِجاَسَم  َِةثََالث  َىِلإ  َِّالإ  ُلاَِحّرلا  ُّدَشُت  َال 

ىَصْقَْألا ِدِجْسَمْلاَو 

“(Yolculuğa ve sefer meşakkatlerine katlanıp, ibadet ve sevap arzusuyla)



şu üç mescit dışında başka bir mescit için yolculuğa çıkılmaz. Onlar da:
Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Aksâ.” Bazı rivayetlerde önce
Mescid-i Aksâ, sonra Mescid-i Nebevî zikredilir.31

Bir defa, mü’minler arasında, hadiste Mescid-i Aksâ takdis edildiği için
rahatsızlık duyacak kimse yoktur. Mescid-i Aksâ, Allah Resûlü’nün (sallallâhu
aleyhi ve sellem) miraca çıkarken uğrayıp, enbiyâ-i izâmın ervâhına imamlık
yaptığı ve Kur’ân-ı Kerim’in: َُهلْوَح اـَنْكَرَاب   “Çevresini mübarek kıldık.”32

buyurduğu mescittir. Mescid-i Aksâ, mukaddes bir mescit olmasının yanında,
yeryüzünde din-i mübin-i İslâm’ın hâkimiyetinin remzidir. Mescid-i Aksâ’yı
içine alan mübarek belde, Hz. Musa’nın cemaati kıvama geldiği zaman, o
büyük nebinin fetâsı 
Yûşâ b. Nûn’un eliyle fethedildiği bir buk’adır. Mescid-i Aksâ’nın ve
çevresinin fethi, daha sonra Hz. Ömer’e (radıyallâhu anh), bilâhare de İslâm’ın
büyük ve şerefli kumandanlarından Selahaddin Eyyubî’ye nasip olmuş ve
inşâallah son olarak da, âhir zamanın Hakk’a en yakın kudsîlerine bağrını
açacaktır.

Mescid-i Aksâ, bir remizdir; elden çıkışı mânevî mağlubiyetin, kapısını
mü’minlere bir kere daha açması da, hakikî mü’minlerin yeniden kendini
bulmasının remzidir. Eğer Mescid-i Aksâ, Kitap’ta ve Sünnette tartılara
gelmeyen bir ağırlığa sahipse, Allah Resûlü de bunu ifade buyurmuşsa, o zaman
bu hadisi yalanlamak niye? Ama onun, Mescid-i Nebevîye rüçhâniyetine
gelince, o, münakaşa edilebilir. Mescid-i Aksâ gibi yerlerdeki ibadete gelince,
oraya ait hususî bir ibadet yoktur. Zaten, ibadetlerdeki zaman-mekân tayini de
Şâri’e aittir. Nitekim, İbn Abbas Hazretlerinden gelen bir rivayette bir kadın,
tutulduğu bir hastalıktan kurtulursa, gidip Mescid-i Aksâ’da namaz kılmaya
nezreder. Hastalıktan kurtulur ve yolculuğa çıkmak üzere hazırlandığında Hz.
Meymûne Validemiz’e gelip, meseleyi açar. Meymûne Validemiz de ona şöyle
buyurur:

َلوُسَر ُتْعِمَس  ِيّنِإَف  ِلوُسَّرلا *  ِدِجْسَم  ِيف  ّلَصَو  يِ ِتْعَنَص  اَم  يِلُكَف  يِِسلِْجا 

َدِجْسَم َِّالإ  ِدِجاَسَمْلا  َنِم  ُهاَوِس  اَمِیف  ٍةَالَص  ِفْلَأ  ْنِم  ُلَضَْفأ  ِهِیف  ٌةَالَص  ُلوَُقي : ّللا *  ِهٰ

َِةبْعَكْلا

“Otur da yaptığın yemeği ye (burada kal ve işine bak), namazını da
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) mescidinde kıl! Çünkü ben,



Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu işittim: ‘Bu
mescitte kılınan namaz, Kâbe Mescidi dışındaki mescidlerde kılınan bin
namazdan efdaldir.’ ”33

Evet, ibadet ü taatte Cenâb-ı Allah (celle celâluhu), hususî bir zaman ve
hususî bir mekân intihap etmediğinden, namaz her yerde kılınabilir. Burada
kurban nezreden, gidip onu başka bir yerde kesebileceği gibi, başka bir yerde
nezreden de, gelip burada kesebilir. Meymûne Validemiz meseleyi bu
zaviyeden ele aldıkları gibi, ayrıca Mescid-i Nebevî’de kılınan namazın
efdaliyetini de tebarüz ettirmiş oluyordu. Maamafih, fukahâ-i kiramdan bazıları,
her zaman ibadete açık olması, namazın yanı sıra tavaf da yapılabilmesi gibi
hususiyetlerinden dolayı, Mescid-i Haram’ı bu umumî kaideden ayrı mütalâa
etmiş ve Mescid-i Haram için yapılan nezrin Mescid-i Haram’da îfâsının
lüzumuna kâni olmuşlardır. Ne bu fıkhî meselenin, ne de Meymûne
Validemiz’in sözünün, Mescid-i Aksâ veya bir başka mescidin kıymet ve
derecesine dokunur herhangi bir yanı yoktur.

f. Dine Sahip Çıkan Cemaat
Tekzip edilmekle, tekzip edenlerin tutarsızlığını gösteren bir diğer sahih

hadis de şudur:

َِيتَْأي ىَّتَح  ْمَُھلَذَخ  ْنَم  ْمُھُّرَُضي  ِّقَحْلا َال  َىلَع  َنيِرِھَاظ  يِتَّمُأ  ْنِم  ٌةَِفئَاط  ُلاََزت  َال 

َِكلٰذَك ْمُھَو  ّللا  ِهٰ ُرَْمأ 

“Dünyanın ömrü olduğu sürece, Allah’ın emri gelinceye (kıyamet
kopuncaya) kadar, ümmetimden hak üzere galip ve daima dine omuz veren
bir cemaat bulunacak; bulunacak ve dine sahip çıkacaktır. (Yani din, hiçbir
zaman yeryüzünden bütünüyle silinmeyecektir.) Kendilerine muhalefet
edenler, onlara hiçbir zarar da veremeyecektir.”34

Bu hadise, hangi gerekçe ile karşı çıkarlar anlamak zordur. On dört asırlık
İslâm tarihinde, din-i mübin-i İslâm’ın yeryüzünden, insanların kalbinden
silindiği, desteksiz ve muavenetsiz kaldığı bir dönem hiç olmamıştır ki! Evet
tarih, ona omuz veren bir cemaatin bulunmadığı dönemlerden bahsetmiyor.

Geçmişi bırakalım; dinin ve ona sahip çıkanların en çok ve en şiddetli
hücumlara maruz kaldığı şu yirminci asırda bile din ortadan kaldırılabilmiş
midir ki; hadisin tutarsızlığına hükmediliyor. Komünist ülkelerde baskı altına
alındığı, bazı ülkelerde şiddetle takip edildiği ve silinmek üzere olduğunun



sanıldığı dönemlerde bile, yine ona sahip çıkanlar bulunduğu gibi, bugün,
insanlık, çeşitli dalâlet ve küfür bataklıklarında bunca yıl yüzdükten sonra,
kurtulmak için el attığı yine dindir, ‘din-i mübin-i İslâm’dır; çünkü o ilâhî bir
şem’adır; bir şem’a ki, Allah yaka, üflemekle sönmez.

Hadiste sözü edilen ‘cemaat’ hakkında değişik yorumlar yapılmıştır. Buhârî,
bir yerde: “Bunlar, Şam ehlidir.”35 diyor. Çünkü, onun yetiştiği dönemde Şam,
ilmin merkeziydi. Hilâfet, vâkıa Şam’dan Bağdat’a taşınmıştı ama, Şam ondan
sonra da, uzun asırlar merkez olma hususiyetini devam ettirmişti. Evzâî, Leys b.
Sa’d ve İmam Malik gibi âlimler, talebelerini Şam’a gönderiyor, bunlar da
orada ümerânın etrafını alıp, ilim neşrediyorlardı. Bazıları, bu hadisteki
‘cemaat’ten kastın muhaddisler olduğunu, bazıları da müfessirler olduğunu
söylemiştir.

Maamafih, bu ‘cemaat’i belli bir gruba ve zamana hasretmemek, mânâya
daha uygun olsa gerek. Her zaman bulunmuştur bu cemaat. Bir zaman Şam’da..
bir zaman başka bir yerde.. bir zaman Ömer İbn Abdülaziz’in etrafında.. bir
zaman İmam Gazzâlî Hazretleri’nin çevresinde bir zaman İmam Rabbânî’nin,
bir zaman Mevlâna Halid-i Bağdâdî’nin ve bir zaman da bir başkasının
arkasında bulunmuştur ve bulunmaya da devam edecektir.

g. Uykudan Kalkınca Elleri Yıkamak
Anlamayan veya mânâsına vâkıf olamayanlar tarafından tekzip edilen bir

diğer hadis-i şerif de şudur:

، ٍتاَّرَم َثََالث  اََھلِسْغَي  ىَّتَح  ِءَانِْإلا  ِيف  ُهََدي  ْلِخْدُي  َالَف  ِهِمَْون  ْنِم  ْمُكُدََحأ  َظَقْیَتْسا  اَِذإ 

ُهَُدي ُفوَُطت  َْتناَك  َنْيَأ  َْوأ  ُهَُدي ، َْتتَاب  َنْيَأ  يِرَْدي  ْمُكَدََحأ َال  َِّنإَف 

“Sizden biriniz, uykusundan uyandığı zaman elini üç kere yıkasın ve
yıkamadan elini (yiyecek veya içecek) kabına daldırmasın. Çünkü o,
geceleyin elinin nerelerde gezip dolaştığını bilemez.”36

“İnsan, elinin gezip dolaştığı yerleri bilmez mi?” diye, Fecru’l-İslâm,
Duha’l-İslâm, Zuhru’l-İslâm kitaplarının sahibi Ahmed Emin, bu hadisi alaya
alır.. Ebû Reyye de onunla alay eder ve bunların üstadı müsteşrik Goldziher de.
İnsan, geceleyin elinin nerelerde gezdiğini bilir mi gerçekten? Bence bu hadis-i
şerif de, yukarıdaki benzerleri gibi zamanları aşan bir beyan ve hıfzıssıhha
adına bir mucizedir ve mühim hakikatleri ifade etmektedir.

İnsanın alerjisi olur, kaşıntısı olur ve geceleyin bilmeden bazı yerlerini



kaşıyabilir. Yine bugün, tırnak altında milyonlarca mikrobun barındığı, tıbbın
bildiği gerçeklerdendir. Öyleyse, bedenini kaşıyan ve buradaki mikropları
eline bulaştıran veya tırnak altlarına yerleşmesine sebep olan bir insan, sabah
ellerini yıkamadan yemeğe oturur, elini yemek veya su kabına daldırırsa,
şurasına-burasına bulaşan mikropların vücuduna girmesine sebep olmayacak
mıdır?

Şimdi, ümmetin öteden beri telakkî bi’l-kabulle karşıladığı ve ilmî tespitlere
de ters düşmeyen; ters düşmek bir yana, onlarla mütesânit olan böyle bir haber
veya tembihi, bir kısım müsteşrikler veya onların İslâm dünyasındaki
takipçileri müstağriplerin hoşlanmadıkları sahabiler rivayet ediyor diye ya da
onların yaşadığı dönemde ilmî seviye henüz o noktaya ulaşmadığı için hadisi
tekzibe kalkışmaları ancak kendilerini utandıracak bir davranıştır.

h. Miraçta Hz. Musa ile Mülâkat
Tekzibine çalışılan hadislerden biri de, miraçta Resûlullah Efendimiz’in

(sallallâhu aleyhi ve sellem), ümmetine günde 50 vakit namaz farz olmuşken,
Hz. Musa’nın, irşad ve ikazıyla, bunun beş vakte indirilmiş olmasıdır.37 Bu
hadisi, Buhârî ve Müslim gibi en sahih kaynaklar rivayet etmektedir.

Evvelâ, bu bir mülâkattır, müracaat değildir. Kaldı ki, Peygamberimiz’in Hz.
Musa’ya müracaatının da, yadırganacak bir yanı yoktur. Bir kere Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), yeni miraca çıkıyor; Hz. Musa (aleyhisselâm) ise,
çoktan o âlemlerin tavusu olmuş bir nebi. İkinci olarak, Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) edeb timsalidir; hem Allah’a karşı tavrında hem de Hz.
Musa’ya karşı tavrında. Ayrıca, O hep ümmeti hakkında yüsr (kolaylık) yolunu
araştırmış ve ona vesileler aramıştır. Hz. Musa ile mülâkatı da böyle bir vesile
olarak değerlendirmiş olabilir. Sonra, bu bir müracaatsa, O’nun Hz. Musa’ya
müracaatının, İsrailoğulları veya Yahudi kavmi nazarında umumî havayı
yumuşatıcı olması bakımından taşıdığı psiko-sosyolojik durum da çok
önemlidir.

Bundan başka Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bütün peygamberleri
tasdikle gelmiştir. Bu kabîl muhtevasıyla böyle bir mülâkat, bu yüce mânâyı
ifade bakımından çok önemlidir. Evet, O’nun peygamberleri kabulü âdeta
dâsitâniydi. O kendisinin, önceki peygamberlerden üstün görülmesine ve
önceki peygamberlerin -hâşâ- hafife alınmasına asla izin vermemişti. Hatta bir
defasında bir sahabinin Hz. Musa’nın kadrine gadrettiğini görünce O, hemen



müdahale edip: “Beni Musa b. İmrân’a tercih etmeyin. Zira, ben onu mahşer
gününde Arş’ın kavâimine tutunmuş olarak göreceğim.” buyurmuştur.38

Burada da hak çizgisi mahfuz, böyle bir kadir bilirlik, dolayısıyla da
yumuşatma söz konusu olabilir.

Sonra, biz mekânın bütün buudlarını tam olarak bilemiyoruz. Dolayısıyla
bazı hâdiseler hangi buudda cereyan ediyor, ondan da habersiziz. Meselâ, yine
Ahmed İbn Hanbel, Müslim ve İbn Mâce gibi sahih hadis kaynaklarının rivayet
ettiği ve Hıristiyanken Müslüman olan Temîmü’d-Dârî’nin, bilmediği bir adada
gördüğü son derece kıllı bir yaratığı (Cessâse) ve mağaradaki, kendisini
“Deccal” olarak takdim eden bir insan azmanını anlatan hadis-i şerifi39

“Temîmü’d-Dârî Hıristiyandı; bunu Hıristiyanlıktan getirmiştir.” veya “Böyle
bir şey mümkün değildir.” diye hemen inkâr yoluna mı gitmek gerek? Bu hadisi,
en azından, bazılarının trans hâlinde gördükleri bazı şeyler kabîlinden
anlayamaz mıyız? (Öyle anlayalım demiyorum.) Kaldı ki, Temîmü’d-Dârî’nin
bu hâdiseyi, hangi mekân buudunda gördüğünü de bilmiyoruz.

Yine, Hz. İsa’nın -keyfiyeti ne olursa olsun- nüzulüyle alâkalı pek çok hadis
var;40 bütün bunlara Hıristiyanlar tarafından uydurulmuş gözüyle mi bakacağız?
Hz. İsa (aleyhisselâm), peygamberliğine iman ettiğimiz ve Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) de geleceğini müjdelemiş olduğu ulü’l-azm
peygamberlerden değil midir? O da bizim peygamberimizdir; Hz. İbrahim, Hz.
Dâvûd, Hz. Süleyman, Hz. Musa gibi.

Denizler altında, telepati yoluyla yapılan konuşmaları, ruh çağırmayı,
insanların uyutulmasını, telefonla hipnoz hâdisesini kabul edip de zikrettiğimiz
hadisleri -ki hangi buud ve keyfiyette cereyan etmiş olursa olsun- Allâme Kadı
Iyaz’ın Şifâ’sından ve Ebû Nuaym İsbehânî’nin Delâil’ine, ondan da İbn
Kesîr’in Şemâil’ine kadar bütün şemâil kitaplarının kaydettiği “şakk-ı sadr”
(Efendimiz’in göğsünün yarılması) hâdisesini akıl ve pozitif ilimlere göre izah
edemiyoruz diye inkâr mı edeceğiz?

Evet, sahih hadisleri inkârla sünneti yıkmaya çalışanlar, zannediyorum,
yıkamayacakları bu şeyi yıkma kuruntularıyla harap olup gidecekler; ama,
sünnet ebedlere kadar dimdik ayakta kalacaktır..
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F. HADİSLERİN SAYICA ÇOKLUĞUNA
TESİR EDEN ÂMİLLER

Hadis hakkında söz söyleyen birtakım müsteşrikler ve onların İslâm
dünyasındaki takipçileri, hadislerin sayısının çok yüksek olduğunu ve bilhassa
bazı sahabilerin çok fazla hadis rivayet ettiklerini ileri sürerek, sahih hadislere
ve sünnet-i sahihaya gölge düşürmeye çalışmakta ve bu kadar çok sayıda
hadisin Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) sâdır olmasının
imkânsızlığını iddia etmektedirler.

1. Hadisin Ehemmiyeti
Benzeri iddialar gibi böyle bir iddianın da mesnetsizliği ve tutarsızlığı

ortadadır. Bir defa, yeri geldikçe izahına çalıştığımız üzere, hadisin İslâm
dinindeki yeri ve Müslümanın hayatındaki ehemmiyeti çok büyüktür. Sahabe-i
kiram (aleyhimürrahmetü verrıdvan) her zaman bunun şuurundaydı.

Evet, dünya ve ukbâ saadetini O’nun söz ve davranışlarının deşifre edilip
hayata geçirilmesinde gören sahabi-nâm kudsîler topluluğu, O zâtın mübarek
dudaklarından dökülecek her incinin en harîs talibiydiler. Bu itibarla da O’nun
mübarek sözlerinin, fiil ve takrîrlerinin bir tekini bile kaçırmıyor, belliyor,
müzakere ediyor ve hafızalarına nakşettikten sonra hayatlarına düstur
ediniyorlardı.

Evet, tam yirmi üç yıl aralarında kalan Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi
ve sellem) her hareketini yakından takip ediyor, O’nu hayatlarının her
safhasında, her faslında, her dönemecinde aynen taklit ediyorlardı. O da,
hayatları ve ukbâları için her şeyi, hem onlara hem de kıyamete kadar gelecek
bütün mü’minlere, anlayacakları şekilde ve bir bir anlatıyordu. Ebû Zeyd Amr
b. Ahtab’ın ifadesiyle:

“Bazen, sabah namazını kıldırıp minbere çıkıyor ve öğleye kadar
konuşuyordu. Öğle ezanı okununca, minberden inip öğle namazını kıldırıyor,
tekrar minbere çıkıyor ve ikindi vaktine kadar konuşuyordu. İkindi ezanı
okununca, inip ikindi namazını kıldırıyor; ardından tekrar minbere çıkıyor ve
akşama kadar konuşuyordu. O, bütün bu konuşmalarında, kâinatın var edildiği
andan kıyamete, ondan haşr ü neşrin meydana geleceği âna, ondan da Cennet ve
Cehennem’in sergileneceği, teşhir edileceği âna kadar gelip geçen ve ileride



meydana gelecek olan her şeyi şerhediyor ve gözler önüne seriyordu.”1

Ve bir mânâda 23 yıl O’nunla beraber bulunan sahabe, bütün bunları belliyor
ve yine O’nun ifadesiyle, bunlara âdeta “dişleriyle tutunuyordu.” Sahabenin
önünde namaz kıldırıyor, sonra dönüp: “Beni nasıl kılıyor görüyorsanız, siz
de öyle kılın.”2 buyuruyordu. Ashabının önünde haccediyor ve: “Menâsikinizi
benden alın.”3 buyuruyordu.

Bu durumda, elbette sahabe, O’nun her adımını, her sözünü takip edip
belleyecek, hıfzedip hayatına hayat yapacak ve tabiî ki onları aynı zamanda
gelecek nesillere de nakledecek…

Evet, ashab, hadisleri hıfzedecek, hayatına hayat yapacak ve nakledecekti.
Çünkü, Allah Resûlü’ne çok bağlıydılar. O’nun her söz ve davranışının,
Cennet’e açılan birer kapı olduğuna inanıyor -Biz de yürekten onun öyle
olduğunu kabul ediyoruz- O’nu içten seviyor ve değil hadisini, saçının,
sakalının mübarek bir telini bile kapıp kaçırıyor ve muhafaza mevzuunda âdeta
birbirleriyle yarış ediyorlardı. O’ndan intikal eden her şey mübarek bir hatıra
ve sonsuzdan gelmiş gibi telakki ediliyordu. Ben şahsen, gözümde büyüttüğüm
bazı zatların benimle alâkalı, iltifatkâr veya ırgalayıcı sözlerini, terğîb ve
terhîbe dair ifadelerini hiç unutmamış ve değirmen taşları gibi beni defaatle
aralarında öğüten hâdiselere rağmen, onları hafızamda hep muhafaza
etmişimdir. İhtimal, her Müslüman için de durum aynıdır.

2. İz Bırakan Hatıralar
Şimdi, her bir mü’min, gözünde büyüttüğü zatların, hem de Allah Resûlü’nün

(sallallâhu aleyhi ve sellem) kapısının ancak kıtmîri olabilecek zatların,
kendisiyle alâkalı sözlerini unutmaz ve hele onlardan kalan bazı hatıraları
mukaddes birer emanet gibi ipeklere sarıp saklarsa, kendilerini birden
vahşetten medeniyete, cehaletten insanların mürebbileri olmaya çıkaran Allah
Resûlü’nün, her biri birer lâl ü güher olan sözlerini, davranışlarını hem de
sahabe gibi temiz ve mert fıtratların unutmalarına imkân var mı? Yoktur ve
unutmadılar da.

Siz, Ramazanlarda lihye-i saadeti görmek için koşuşur, tabir caizse, kıran
kırana mücadele verirsiniz; O’nu bu kadar yakından tanıyanların, O’nun
hatıralarına hürmetsizlik edeceklerine nasıl ihtimal verebilirsiniz?

Enes, O’ndan kalan mestleri göğsüne bastırırken, biri kapıverir diye ödü



kopuyordu. Şam’da, mü’minlerin emîri Muaviye’nin, birisinde Efendimiz’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ait bir cübbe bulunduğunu duyunca o cübbeyi
almak için o kişinin ağırlığınca altın teklif etmesi tabiî değil miydi? O’nun
matarasını bile senelerce muhafaza ettiler. Oku, yayı ve daha bazı hatıraları
bugün hâlâ Topkapı Sarayı’nda gözlerimize neş’e ve sevinç salıyor. Yavuz,
getirip Topkapı Sarayı’na yerleştirdiği o mukaddes emanetlerin başında, bir
lâhza ara vermeden gece gündüz Kur’ân okuttu ve bu müstahsen âdet, yakın
tarihe kadar da devam etti ki, bunu içimizdeki yaşlılar çok iyi bilirler. Yedi
değil, belki yetmiş düvele hükmeden ve üç kıt’ada hükümran olan Devlet-i
Osmaniye’nin sultanı Sultan Ahmed, O’nun mübarek ayağının bastığı çamur
kalıbını tacına sorguç yapmayı düşünüyor ve: “N’ola tâcım gibi başımda
gezdirsem kadem-i pâkini” diyerek tebcilde bulunuyordu.

Şimdi, asırlarca sonra gelenler O’nun mübarek hatıralarına böyle saygı
gösterir de, O’nunla birlikte yaşamış sahabe-i kiram, O’na hiç hürmetsizlik
eder mi? Asla! Kaldı ki, hatıra dediğimiz şeylerden hiçbirinin, mü’minin hayatı
noktasında sünnetin bir meselesine denk olamayacağı açıktır. O’nun hatıraları
böyle korunur ve temcid edilirken, hadisleri, sünneti elbette daha bir dikkatle
korunacaktı ve öyle de oldu.

Ahmed İbn Hanbel naklediyor: Hz. Ömer Efendimiz (radıyallâhu anh), cuma
namazına giderken, Hz. Abbas’ın evinin duvarının dibinden geçiyordu ki, o
esnada, damdaki suyu savan oluktan iki damla kan Hz. Ömer’in cübbesine
damladı. Emîrü’l-mü’minînin canı sıkıldı ve: “Kim bu damın üstünde hayvan
boğazlıyor da, kanı oluktan aşağı damlayıp, üstümü kirletiyor!” diye, elinin
ucuyla dokunup, oluğu aşağı düşürdü. Sonra da cübbesini değiştirip mescide
geldi.. hutbesini irad buyurdu.. sonra da, gördüğü yanlışlıklar mevzuunda her
zaman yaptığı gibi, cemaati ikaz sadedinde:

“Cemaat, yanlış şeyler yapıyorsunuz. Gelirken, falan duvarın dibinden
geçiyordum. Bir oluktan üzerime kan damladı; ben de elimin tersiyle itip, o
oluğu düşürdüm.” dedi. Onun sözü henüz bitmişti ki, Hz. Abbas, beyninden
vurulmuş gibi yerinden fırladı ve: “Yâ Ömer, sen ne yaptın? Ben bu gözlerimle
gördüm; o oluğu oraya bizzat Resûl-i Ekrem kendi elleriyle koymuştu.” dedi ve
durdu.

Bu sözler Ömer’in ayaklarının bağını çözmeye yetmişti.. develerin boynunu
büküp altına alan koca Ömer, minbere yıkılıverdi ve Hz. Abbas’a (radıyallâhu
anh) and verdirdi: “Vallahi, ben başımı o duvarın dibine koyacağım. Sen de,



ayağınla başımın şurasına basacak ve çıkıp, elinle o oluğu yerine koyacaksın.
Koyacağın âna kadar da başımı yerden kaldırmayacağım!”

... Ve gittiler.. dev halife, cihanın başına taç o mübarek başını Hz. Abbas’ın
ayaklarının altına koydu; bir tarafta Allah Resûlü’nün koyduğu oluk, diğer
tarafta, en yakın arkadaşı, mü’minlerin emîri, halife-i rûy-i zemin,
mülhemûndan büyük bir velinin başına basma arasında kalan Hz. Abbas. Bastı
halifenin başına ve Allah Resûlü’nden geriye kalan oluğu yerine koydu.4

Evet, O’ndan kalan en küçük hatıraya bile bu denli duyarlı, bu denli titiz olan
bir cemaatin ve bu denli uyanık bir neslin, O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem)
hadislerine gözlerini kapaması herhâlde düşünülemez. Çünkü, hadis, din
demektir; hayat demektir; Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem)
hakikati, sufîlerin ifadesiyle “Hakikat-i Ahmediye” ve bizim de “dünya-ukbâ
saadet köprümüz” demektir.

3. Efendimiz’in Teşvikleri ve İlme İştiyak
Ayrıca, yerinde ele alındığı gibi, bu mevzuda Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi

ve sellem) mühim teşvikleri vardı. O: “Ehl-i ilmin ayaklarının altına
meleklerin kanatlarını serdiğini”5 ifade buyuruyor ve çıraklarına yüksek
ufuklar gösteriyordu. Günümüzde, bazı istisnalar dışında ilim, mevki, makam
ve geçim için tahsil edilirken, o zaman sırf Allah rızası için tahsil ediliyordu ve
ilmî hayat aynı zamanda çok canlıydı. O kadar canlıydı ki, Süfyan İbn Uyeyne
gibi bir zat, on yaşında içtihat yapacak seviyeye ulaşabiliyordu.6 Daha önce
açıklandığı gibi, müzakereye, bilhassa Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) hadislerini müzakereye büyük teşvik ve aynı derecede arzu ve iştiyak
vardı. Dârimî’nin rivayetine göre, Ebû Said el-Hudrî ve İbn Abbas,
talebelerine: “Bu hadisleri belleyin ve aranızda müzakere edin. Bazısı bazısını
hatırlatacak, bazısı bazısını çağrıştıracaktır.”7 diyorlardı.

Sahabe dönemindeki canlılık, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn döneminde, hatta ilk beş
asırda hep aynı seviyede devam etmişti. O kadar ki, hadis hafızlarının
sonuncularından olan beş-altı asır önce yaşamış İbn Hacer el-Askalânî gibi bir
zat: “Müslim-i Şerif’i birkaç celsede okudum.” diyor, yani, Müslim’in el-
Camiu’s-Sahîh’ini birkaç oturuşta bitirdiğini ifade ediyordu.

O dönemde, Kur’ân ve Sünnet ilimleri adına derin bir aşk u şevk vardı
onlarda.. ve herkes yaptığı şeyleri bir ibadet neşvesi içinde yapıyordu ve bu



anlayış dört-beş asır böyle devam etti. İmam Nevevî, çoluk çocuk maişeti
kendini meşgul eder diye evlenmemiş ve hayatını bütünüyle ilme tahsis etmişti.
Büyük âlim Serahsî, otuz ciltlik Mebsût’unu kuyu dibinde ve hafızasından
talebelerine dikte ettirmişti.8 Hatta, onun hakkında şöyle latîf bir şey de
naklederler:

Talebeleri bir gün, bu dev insana: “İmam Şafiî, üç yüz klasör hadisi ezbere
biliyormuş.” derler. Bunun üzerine koca İmam: “Benim bildiğimin zekâtını
biliyormuş.” karşılığında bulunur.9

İçlerindeki aşkla yoklukta varlık cilvesi gösteren bu dev insanların
yazdıklarını sayfa sayfa saysanız, yani kitaplarının yapraklarını tek tek
çevirseniz, -meselâ İbn Hacer’in eserlerini, İbn Cerir’in kitaplarını, Suyûtî,
Fahreddin Râzî ve emsallerinin yazdıklarını- bir haftada bitiremezsiniz.

Yukarıda verdiğimiz isimler bir ölçüde son döneme ait. Sahabe ve hemen
onlardan sonrasına döndüğümüzde, karşılaştığımız manzara ise özetle şöyledir:

4. Düşünce Ufkumuzu Aşan İlim İştiyakı
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) on yıl hizmetinde bulunan şerefli

sahabi Enes İbn Mâlik’in azadlısı ve tâbiînin rabbânî, büyük imamlarından
Muhammed İbn Sîrîn ve bir de kendisi gibi rabbânî, efendisi Hz. Enes’in adını
taşıyan kardeşi Enes İbn Sîrîn... Bu zat diyor ki: “Kûfe’ye geldiğimde, Kûfe
camilerinde hadis derslerine dört bin insanın devam ettiğini gördüm.”10 Bir
şehrin camilerinde dört bin (4.000) talebe hadis okuyor. Aynı şekilde, Şam’da
bin beş yüz (1500) insan Ebu’d-Derdâ’nın ilim halkasında.. Kûfe’de, Enes İbn
Sîrîn’in verdiği bilgiye göre 400 de fakih vardı.11

Ne demektir fakih; ve dört yüz fakih? Bugün, bir milyarlık İslâm âleminde
400 fakih yoktur. Fakih, Kitap, Sünnet ve icmayı malzeme olarak kullanıp, dinin
emirlerini istinbat gücüne sahip olan kimse demektir. Ebû Hanife fakihtir; İmam
Ebû Yusuf fakihtir; İmam Muhammed fakihtir; İmam Şafiî fakihtir; İmam Mâlik
fakihtir. Bir milyon hadisin hâfızı Ahmed İbn Hanbel hakkında bu tabiri rahat
kullanamamışlar. Kullanmayanlardan biri olan Ebû Cafer Taberî, “Ahmed İbn
Hanbel fakih değildir.” deyince Hanbelîler evini taşlamışlardı. Ahmed İbn
Hanbel, fakihtir veya değildir ama, Taberî’nin bu sözüyle, fakih olmanın
keyfiyeti hakkında bize anlattığı bir gerçek var.

İşte, tâbiîn döneminde Kûfe camilerindeki hadis derslerine devam eden dört



bin kişinin içinde, dört yüz fakihin bulunması da bence bu zaviyeden ele
alınmalıdır.

O dönemde ilim iştiyakı bu derecedeydi ve hadis maz-har olduğu alâka ve
iştiyak ile her şeyin önünde idi ve bir teki için, beldeler aşırı seyahatler tertip
edilecek derecede önemliydi. Hadis imamlarının bir tek hadis için yaptıkları
göçler, ona karşı duydukları alâka dillere destandı. Onlardaki bu derin alâka ve
iştiyak zamanla sarrafın altına vukûfu ölçüsüne dönüşecekti ve dönüştü. Bu
vukûfiyet, yalnızca hadislerin metniyle alâkalı da değildi; hadislerin sıhhati
bakımından pek mühim olan senedlerini de içine alıyordu.

Burada önemli bir misal olarak imam Buhârî’yi hatırlayabiliriz. Buhârî,
Bağdat’a geldiğinde, ilmî derecesini, hıfzını ve hadise olan vukûfiyetini ölçmek
için, çok kalabalık bir ders meclisinde, orada bulunan on zat, kendisini imtihan
eder. Her biri, on ayrı hadis okur, ama senedleri alt-üst edilerek, ravilerin
yerleri değiştirilerek, yani senedin birindeki ravinin yerine başka birini
koyarak, yüz hadisi birbirine karıştırıp ona okurlar.

Söz gelimi; meşhur niyet hadisini Yahya b. Said el-Ensarî, Muhammed b.
İbrahim et-Teymî’den, Teymî, Alkame b. Vakkasi’l-Leysî’den, o da Hz.
Ömer’den rivayet eder. Fakat bu hadis, Buhârî’ye, Yahya b. Said’in yerine
başkası, Alkame’nin yerine bir başkası ve Teymî’nin yerine başka bir ravi
geçirilerek arz olunur.

Evet, tam bunun gibi yüz hadis, senetleri karıştırılarak Buhârî’ye okunur.
İmam Buhârî, yüzüncü hadisin sonunda: “Birinci hadiste falan zatın yerine
falanı koymuşsunuz; o hadisin sağlam olan senedi sizin söylediğiniz gibi değil,
şöyledir.” diyerek, birinciden yüzüncüye kadar her hadisi asıl senedleriyle
okur ve orada bulunan âlimler, onun hıfzını ve faziletini ikrar ederler.12 Ayrıca
İbn Huzeyme de İmam Buhârî hakkında: “Şu arz, şu sema, bu konuda senin
kadar vukuf sahibi ikinci bir kişiyi görmemiştir!” diyerek takdir ve tebcilde
bulunur.13

O Buhârî ki, ilmin şerefini korumuş ve onu dünya metaı hâline getirmemiş
kadri celîl âlimlerimizdendir. Ona Buhâra emîri: “Gel, benim çocuklarıma
hadis takrir et.” dediğinde koca Buhârî: “İlim, hükümdarın ayağına gitmez; eğer
hükümdarın ilme merakı varsa kendisi gelir, çocukları gelir, ders alırlar.”
cevabını verir. Bunun üzerine emir: “Çocuklarıma ayrı bir gün tahsis etsen.”
teklifinde bulunur. Büyük İmam: “Ben Ümmet-i Muhammed’e ders verirken,



senin çocukların için hususî zaman zayi edemem.” karşılığını verince, hayatının
sonunu tecritte geçirir ve Allah, onu yalnız başına, gurbette ölmekle serfiraz
kılar.14

Yine büyük bir hadis imamı, birisinden hadis almaya gider. O zatın yanına
sokulduğunda bakar ki, külahını açmış, bir ata doğru uzatmış ve böylece atı
yakalamaya çalışıyor. Atı yakaladığında büyük imam: “O külahın içinde bir şey
var mıydı?” diye sorar. “Hayır!” cevabını alınca: “Atı kandıran, insanları da
kandırır !” diyerek, ondan hadis almadan geriye döner.

İşte sünnet, bu tahkik ve titizlik içinde tesbit edilmiştir. Hadislerin sayıca
çok ve dolayısıyla içlerine pek çok uydurmanın karışmış olduğunu iddia edip,
sahih hadis kaynaklarına ve sünnete dil uzatanlar, izahına çalıştığımız ilim
aşkını, sünneti takip edenlerin nazarında sünnetin önemini ve sünnetin hangi
şartlar altında ve kimler tarafından tesbit edildiğini görmezlikten gelerek, kendi
çerik çürük düşüncelerine, ruh aynalarına göre hüküm verirlerse yanılmış ve
yanıltmış olurlar.

5. Ortam Müsaitti
Bir başka sebep de, sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn zamanında hadis

ezberlemek için vasat çok müsaitti. Bir kere o zamanın insanları dile oldukça
hâkimdiler. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) getirdiği Kur’ân-ı
Kerim, her şeyden evvel bir lisan mucizesiydi ve Araplar’da da o zaman en
yaygın olan sanat, dil ve edebiyattı. Muallaka şairlerinde de görüldüğü üzere,
âdeta gerçek söz sultanları o dönemde yaşamıştı. Mamafih, Kur’ân-ı Kerim ve
Allah Resûlü’nün sözleri karşısında dilleri tutulan bu dil ve beyan üstadları,
Kur’ân ve hadisler karşısında kalemlerini kırıp, secdeye kapanmışlardı.

Meselâ, bunlardan biri olan Hansâ, başlı başına bir şiir üstadıydı. Cahiliye
döneminde ölen kardeşi Sahr için söylediği mersiye, öylesine içtendir ki, bugün
bile hâlâ gözlerimizi yaşartır. Bu kadın, gerçek beyan sultanı Allah Resûlü’ne
öylesine bağlanmıştı ki, Kadisiye’de dört oğlu da, sinelerinden yedikleri
mızraklarla arka arkaya şehit olurlarken, bulunduğu yerde bunu hissetmiş ve
insanî yönleriyle bir taraftan kıvranırken, diğer yandan da: “Allahım, bana dört
oğul vermiştin. Dördünü de Habîb’inin yolunda kurban ettim; Sana binlerce
hamd olsun!”15 deyip iman, Kur’ân, İslâm ve Hazret-i Sahib-i Kur’ân’a
mazhariyetin şükrünü eda etmişti.

Bu kadın, şiir ve söz söylemede de öylesine mahirdi ki, kâfirleri hicvedip



İslâm’ı yücelttiği için Resûlullah’ın, kendisi hakkında: “Allahım, onu Ruhu’l-
Kuds’le destekle!”16 diye dua buyuracağı Hassan b. Sabit’in, Cahiliye’de dört
mısralık bir şiirinde sekiz yanlış bulmuş ve bir söz üstadı olduğunu ortaya
koymuştu.

İşte böyle söz sultanı bir kadın bile, Kur’ân ve Allah Resûlü’nün nurlu
sözleri karşısında şiir söylemeyi bırakmış, kendini O’nun söz zemzemesi içine
salmıştı. Sadece o değil, o dönemin insanları büyük çoğunluğu itibarıyla söz
ustalarıydı ve söz sultanlarıydı. Kur’ân-ı Kerim karşısında, hadis-i şerifler
karşısında söz söylemeyi bırakmış, bütünüyle kendilerini Kur’ân’ı ve hadisi
terennüme salıvermişlerdi. Bunlar ve bunlardan sonra gelenler, birer söz
kimyageri, hadis kimyageri olarak Resûlullah’ın sözünü başka sözlerden çok
rahat tefrik edebiliyorlardı.

6. Hafızada Dâhi İdiler
Bir başka sebep de, o kutlu zamanın kutlu insanları birer hafıza dâhisiydiler.

Bugün, Kur’ân’ı dört ayda ezberleyene dâhi gözüyle bakılıyor; Elmalılı Hamdi
Yazır Efendi gibi bir kabiliyetin Fransızca’yı altı ayda öğrenmesi
harikulâdeden sayılıyor. Hâlbuki o günün insanları bunların çok çok
ötesindeydi.. ve pek çoğu itibarıyla harikulâdeydi.

Bunlardan, müsteşriklerin boy hedefi sayılan ve bu sağlam sütunu yıkarak,
dinin önemli bir temelini dinamitlemeye çalıştıkları Hz. Ebû Hüreyre, duyduğu
bir şeyi ikinci bir defa tekrar etmeye lüzum görmeden ezberleyen bir hafıza
dâhisiydi.

Zeyd İbn Sabit, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendisine, “Sen
biraz İbranice’yi belle.” dediği zaman, 15-20 gün içinde mektup yazıp, mektup
tercüme edecek kadar İbranice’yi öğrenen ayrı bir dâhiydi…17

Sahabenin ünlü hadis hafızlarından Hz. İbn Abbas, daha sağlığında,
“Ümmetin âlimi” mânâsına “Hıbrü’l-Ümme” ünvan-ı âlîsini almıştı… Âişe
Validemiz, aynı şekilde bir hafıza kahramanıydı.

Evet, duyduklarını bir defada ezberleyen ve bir daha da unutmayan
insanlardı bunlar; ve sahabe içinde daha bunlar gibi yüzlerce insan vardı.

Tâbiîn-i izam da bunlardan hiç geri değildi; meselâ, yine müsteşriklerin baş
düşmanlarından olup, Ömer İbn Abdülaziz döneminde ilk defa tasnif şeklinde,
kalemi eline alıp, hadis telifine girişen İbn Şihab ez-Zührî.. Ebû Hanife ile



karşılaştığında: “Ben, duyduğumu hiç unutmadım.” diyen âmâ Katâde İbn
Diâme.. meşhur Şa’bî.. Ebû Hanife mektebinin imamlarından İbrahim İbn Yezid
en-Nehaî ve: “Duyup da unuttuğum bir şeyi hatırlamıyorum.” diyen İmam Şafiî,
hep birer hafıza dâhileriydiler.
1 Müslim, fiten 25; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/341; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr 17/28.

2 Buhârî, ezan 18; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 5/53.
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G. RİVAYET Bİ’L-MÂNÂNIN ŞARTLARI
Bu arada, bazı âlimler, rivayet bi’l-mânâyı belli şartlarda tecviz etmişlerdir

ki, bu şartları şöyle sıralayabiliriz:
a) Ravi, lisana tam mânâsıyla vâkıf olmalıdır. Lisana vâkıf olmayan,

lisandaki nüansları bilmeyen bir insanın, Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve
sellem) intikal eden beyanları, sözleri anlayabildikleriyle: “Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), şöyle demişti.” deyip rivayet etmesi caiz değildir.
Aslında ravi, mânâya da vâkıf olmalıdır.

b) Ravinin mânâyı karşılamak üzere koyduğu kelime, siyak ve sibak
arasında, hadise ve dile vâkıf, hüşyâr üstadlar tarafından, farklılığı
sezilmeyecek kadar yerinde olmalı ve asıl kelimenin müradifi olup, aynı
mânâya delâlet etmelidir.

c) Hadisin lafzı bütün bütün unutulmuş olması hâlinde ancak böyle bir şeye
başvurulmalıdır ki, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ait hazine hiç
olmazsa özü itibarıyla zayi olmaktan kurtulsun ve: ُهُّلُك ُك  َرْتُي ُهُّلُك َال  ُكَرْد  اَم َال ُي
“Hepsi elde edilmiyor diye bütünü de terk edilmez.” fehvâsınca, sünnetten
istifade edilebildiği kadar istifade edilsin.

1. Hadislerdeki Lafız Farklılıkları
Burada şu hususu da belirtmeliyiz ki; “rivayet bi’l-mânâ” sahasına

girmemekle beraber, bazı hadis-i şerifler, değişik lafızlarla da rivayet
edilmiştir. Meselâ, günde beş vakit namazda, en azından farzlarda yirmi defa
okuduğumuz “et-Tahiyyât” bunlardan biridir.

Bir sûre gibi sahabe-i kirama belletilmiş dualardan biri olan ve Hanefilerin,
pek çok Kûfelilerle birlikte, İmam Evzâî’nin, Süfyan-ı Sevrî’nin, İbn
Mesud’dan gelen rivayetle okudukları ve cumhur-u ulemâya göre en faziletli
Tahiyyât’tan1 başka; İmam Şafiî’nin İbn Abbas’tan rivayet ettiği az değişik bir
“Tahiyyât” ki, bunda, “et-Tahiyyât”tan sonra araya “el-Mübarekât” girmiş ve
aradaki ‘vav’ (و)lar düşmüştür.2 Ayrıca Hz. Ömer’in minberden irad
buyurdukları bir üçüncü Tahiyyât3 ve zayıf rivayetlerle gelen daha başka
Tahiyyât’lar da vardır.4

Buradan hareketle bazıları: “Demek ki sahabe, Efendimiz’den duyduğu her
şeyi kelimesi kelimesine bellemiyor.. ve belleyemediği ya da unuttuğu bu



kelimelerin yerine kendince uygun kelimeler koyuyor.” şeklinde bir iddiada
bulunabilirler. Fakat işin gerçeği hiç de öyle değildir. Çünkü, namaz, bir
rivayete göre hicretten üç, bir başka rivayete göre ise beş sene önce farz olmuş
ve Hz. Ömer gibi, İbn Mesud gibi sahabenin ilkleri, en az on yıl günde beş defa
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) arkasında namaz kılmışlardır.

Böyle bir iddia, bu hafıza dâhilerini -el-İyâzu billah- ahmak insanlar
derekesine düşürmek olur. Allah Resûlü’nün arkasında bu kadar yıl namaz
kılan, 23 yıl O’nunla beraber olan bu insanlara, bugün bile beş yaşındaki bir
çocuğun ezberleyip, ölünceye kadar hafızasında tuttuğu bir şeyi “iyi
belleyememe” ve “unutma” gibi bir ithamda bulunmak, tımarhanedeki delilerin
bile ihtimal vermeyeceği bir hafifliktir.

Kaldı ki, Hz. Ebû Bekir döneminde Kur’ân resmen bir kitap hâlinde
toplanırken, bu insanların hafızalarına da müracaat edilmiş; hafızalardaki ile
yazılanlar karşılaştırıldığında, hiçbir farklığın olmadığı ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla, hadisle alâkalı böyle bir iddia, neticede Kur’ân’ın sıhhatine de
halel getirecek mahiyettedir.

Bu meselenin aslı şu olsa gerektir: Kur’ân-ı Kerim, hadis-i şeriflerde de
ifade olunduğu gibi: “Yedi harf üzere nazil olmuştur.”5 Burada, bu yedi şeklin
münakaşasını yapacak değilim. Ancak, Kur’ân, Allah’ın o ümmî kavme, ilâhî
rahmeti olarak, yedi şekilde edaya müsait bir tarzda inmiştir.

Aynı durum, hadis-i şerifler için de vâriddir. Allah Resûlü, kendisine inen
âyetleri bir defasında bir vecihle okumuşsa, bir başka defasında bir diğer
vecihle okumuştur. Tahiyyât’ı da aynı şekilde İbn Mesud’a bir vecihle talim
buyurmuş, Hz. Ömer’e bir başka vecihle, İbn Abbas’a da üçüncü bir vecihle
talim buyurmuştur. Öyleyse, Kur’ân-ı Kerim için “seb’atü ahruf” denilen yedi
vecihle eda caiz olduğu gibi, hadis-i şerifler için de, değişik şekillerde O’ndan
şerefsüdur olma söz konusu edilebilir. Bu itibarla da denebilir ki;
Tahiyyât’ların ve onları ifade eden lafızların hepsi Allah Resûlü’ndendir.

2. Cevâmiü’l-Kelim
Bu derin mevzuun bir diğer yönü daha var: Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi

ve sellem), ‘cevâmiü’l-kelim’ sahibidir;6 yani, bir sözle pek çok mânâlar ifade
eden öyle hadisleri vardır ki, bunlardan bir tanesi tam bir cilt kitaba mevzu
olabilir. Bu kabîl hadislerin tahlilinde, Arap dilinin grameri, kaideleri, usûlleri
ve meânînin, beyanın, bedîin prensipleri dahilinde, her defasında karşımıza



yeni yeni mânâ buudları çıkabilir. Allah Resûlü’nün bu türden sözlerini
okuyanlar, ister istemez: “Bunları, değil sahabe-i kiram gibi öğrendikleri her
şeyi O’ndan öğrenen ümmîler, cihan çapında ilimlere uyanmış dâhiler dahi
söyleyemezler.” hükmünü verecektir. Kıyamete kadar bin bir mânâ buudu
içinde kıymetini, geçerliliğini koruyan söz cevherleridir bunlar âdeta.

Öyleyse, bu sözler, vahiy ile teyit edilen bir Zât’ın sözleridir ve meselenin
hafife alınmaya hiç mi hiç tahammülü yoktur. Bu itibarla, sayıları bazılarına
çok da gelse, Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) bize kadar intikal
eden o mübarek sözlerin bütününe, çok rahatlıkla O’nun fem-i mübareklerinden
çıkmış sözler olarak bakabiliriz.
1 Buhârî, ezan 148,150; Müslim, salât 55-59.

2 Müslim, salât 60; Ebû Dâvûd, salât 182; Tirmizî, mevâkît 100.

3 Muvatta nidâ 53-55; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef 1/261; el-Hâkim, el-Müstedrek  1/398.

4 Bkz.: Heysemî, Mecmeu’z-zevâid 2/141-144.

5 Buhârî, fezâilü’l-Kur’ân 27, husûmât 4, tevhid 53; Müslim, salâtü’l-müsâfirîn 270.

6 Buhârî, tâbir 11; Müslim, mesâcid 5.



H. SÜNNETİN RESÛLULLAH (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ZAMANINDA

KAYDEDİLMESİ VE BİLÂHARE
TEDVÎNİ

Sünnetin, Ömer İbn Abdülaziz döneminde tedvîn edildiği doğru olmakla
birlikte eksik bir görüştür.. ve bu hususta gözden kaçırılan önemli bir nokta
vardır ki, Resûlullah’ın sağlığında bazı sahabiler tarafından Kur’ân gibi
sünnetin de yazılıp kayda geçirildiğidir.

1. Kur’ân’la Gelen Okuma-Yazma Seferberliği
Devr-i Risaletpenâhî’de Araplar büyük ölçüde okuma-yazma bilmiyorlardı

ama, bilhassa Mekkelilerin etraf kabilelerle sürekli münasebetleri olduğundan
içlerinde okuyup-yazanlar hiç de az değildi. Ayrıca, Kur’ân’ın inmeye
başlamasıyla okuma-yazma kapıları da bütün bütün açıldı; zira her Müslüman
Kur’ân’ı, Kur’ân’ın ahkâmını din adına bellemek mecburiyetindeydi. Bu
itibarla da âdeta Kur’ân’ın inişiyle beraber bir ilim, kültür seferberliği
başlamıştı.

Tabakat kitaplarının kaydettiğine göre, Allah Resûlü’nün etrafında kırk
civarında vahiy kâtibi vardı.1 Bunlar, sıradan okuma-yazma bilen insanlar
değildi.. vahiy kâtibi demek, kendisini Kur’ân’ı yazmaya adamış insan demekti
ki; bugünkü tabirle, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) özel kalem
müdürleri, sekreteri ve bu işe tahsis edilmiş kâtipleriydi.

O günlerde okuma-yazma o derece teşvik ediliyordu ki, Bedir Muharebesi’ni
müteakip esirlerin (kurtuluş) fidyesi olarak, bir esirin on kişiye okuma-yazma
öğretmesi kararlaştırılması önemli bir hâdiseydi2 ve o güne göre çok ileriydi.

Evet, o gün herkes okuma-yazmaya koşuyordu; zira hayatlarını alâkadar
eden, yepyeni ve orijinal bir şey vardı ortada. Bu, dindi, Kur’ân’dı. Dine
susamış insanlar onu her yönüyle alacak, belleyecek, hazmedecek ve
hayatlarına hayat yapacaklardı. Köylüsü-şehirlisi; evinde, bağında, bahçesinde
Kur’ân için kalemi kulağında bekliyordu ki, daha sonra, hadisle iştigal edenler,
‘kalemin kulakta olmasını’ bu işin âdâbından sayacaklardı. Böylece, belki de



insanlık tarihinde ilk defa ilâhî bir kitap, kıyamete kadar kalacak, geçerliliğini
koruyacak ve korunacak şekilde tesbit ediliyordu.

Kur’ân-ı Kerim bu şekilde kayıtlara geçip, yazıldığı, tesbit edildiği gibi,
onun müfessiri, açıklayıcısı, anahtarı.. icmalini tafsîl, mübhemini tefsîr,
mutlakını takyîd ve umumunu tahsîs eden ve ayrıca ikinci bir teşrî’ kaynağı olan
sünnet de kaydediliyor, korunmaya alınıyor, küllî, umumî ve resmî tedvîne
hazır hâle getiriliyordu.

2. Tedvîne Zıt Deliller
Bu mevzuda, önce sünnetin Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) çok

sonraları yazılıp kayda geçirildiğini ileri süren müsteşriklerin ve onların
tesirindeki Müslüman yazarların kendilerine delil edindikleri hadislere bir göz
atalım:

Takyîdü’l-ilm’de Ebû Said el-Hudrî naklediyor:

اََنل ْنَذَْأي  َْملَف  َِةباَِتكْلا  ِيف  َّيِبَّنلا *  اَّنَذْأَتِْسا 

“Biz, kitabet mevzuunda peygamberden izin istedik de, bize izin vermedi.”3

Goldziher ve takipçilerinin delil diye ileri sürdükleri bu rivayeti hadis
mütehassısları kayda değer bulmamışlardır. Tabiî bu arada, Müslim-i Şerif
gibi sıhhatli bir kaynakta, yine Ebû Said el-Hudrî’nin rivayet ettiği şu hadis de
var: ُهُحَْمیْلَف ِنٰا  ْ رُقْلا َرْیَغ  يِّنَع   َ بَتَك ْنــَمَو  يِّنَع ، اوـُبُتَْكت  Benden bir şey“ َـال 
yazmayınız. Kim, benden Kur’ân dışında bir şey yazmışsa, onu imha etsin.”4

Yine, Takyîdü’l-ilm’de, hadise çok önem veren ve hadisin kaydını şiddetle
arzu eden, fakat kayda lüzum görmeden duyduğu şeyi bir defada ezberleyen
hafıza dâhisi Hz. Ebû Hüreyre’den (radıyallâhu anh) şu rivayet
nakledilmektedir:

“Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanımıza geldi. Bazı
arkadaşlarımız, hadisle alâkalı bir şeyler yazıyorlardı. “Ne yazıyorsunuz?”
diye sordular. Onlar da; “Sizden duyduğumuz hadisleri yazıyoruz.” diye cevap
verince Resûlullah şöyle buyurdular: اَِمب َِّالإ  ْمُكِلْب  ْنِم قَ ُمَمْـُألا  َّل  اَم ضَ َنوُرْدـَتَأ 

ّللا ِهٰ ِباـــَِتك  َعــَم  ِب  ُ تُكْلا َنـِم  اوــُبَتَتْكا   “Sizden önceki ümmetlerin, Allah’ın
kitabının yanı sıra başka kitaplardan da bir şeyler yazdıkları, (başkalarının
sözlerini de kayda geçirdikleri) için sapıttıklarını biliyor musunuz?”5

Naklettiğimiz rivayetlerde yasağın mantığı bellidir: Kur’ân olsun, Tevrat



veya İncil olsun, Allah’ın kitabının başka yazı ve sözlerden tecrit edilmesi;
etrafına, nebilerin veya daha başkalarının sözlerinin yazılmaması gerekirken,
buna uyulmamış; neticede de Tevrat’a kenarlarından çok şey sızmış, İncil
birken, birkaç yüz yıl sonunda kabarmış, mücelletlere ulaşmış.. ve derken her
iki cemaatin büyük çoğunluğu da bu şekilde sırat-ı müstakîmden ayrılıp, dalâlet
yollarına sapmışlardır.

Bu hakikat, bilhassa hadisin yazılmasına müsaade eden, hatta emreden ve
yasaklayan hadislerden çok daha fazla, tesbit üzerinde duran sahih rivayetle bir
arada mütalâa edildiğinde daha iyi anlaşılacaktır.

Yukarıda kendisinden “yazma”yı nehyeden hadisin rivayetini aldığımız Hz.
Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh), şöyle demektedir: “Ashab-ı Resûlullah
(sallallâhu aleyhi ve sellem) arasında benden daha fazla hadis sahibi kişi
yoktur, ancak Abdullah b. Amr İbn el-Âs müstesna; çünkü, ben yazmazdım, o
yazardı.”6

Gerçekten, bizzat Abdullah b. Amr Hazretlerinin ifadesine göre, o,
Resûlullah’tan (sallallâhu aleyhi ve sellem) duyduğu her şeyi yazardı.
Kendisine “Sen, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) ağzından çıkan
her şeyi yazıyorsun; hâlbuki, o da bir beşerdir. Öfkelendiği zaman da olur,
hoşnut olduğu zaman da.” diyenler oldu. (Bu sözleri kimlerin söylediğini edeb
açısından ve gerekmediği için hadis ravileri ketmederler.) Abdullah İbn Amr,
bunun üzerine yazmayı bıraktı ve meseleyi Allah’ın Resûlü’ne arz etti.
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) elini fem-i mübareklerine götürerek
şöyle buyurdular:

ْبُتْكُا يِذَّلاَوَف  ٌّقَح ! َِّالإ  ُهْـنِم   ُ جُرْخَي اَم  ِهَِدِیب  يِسَْفن   “Yaz; hayatım elinde olan
(Allah)’a yemin ederim ki, buradan haktan başkası çıkmaz!”7

O, bir beşer de olsa, yine nebi idi; gazaplanması da, hoşnutluğu da Allah
içindi ve her hâlukârda hakkı söylerdi. Evet, O’nun hiçbir sözü hevasından
değildi ve beşerî arzularından kaynaklanmıyordu.. daha doğrusu O, kendinden
konuşmuyor; ancak kendine vahyolunanı söylüyordu.8 Fıtratı, vazifesiyle
bütünleşmiş ve her şeyiyle peygamberâne idi. Sadrı açılarak şeytanın ve nefsin
payı her ne ise o çıkarılmıştı ve artık fıtrat-ı beşeriye ve tabiatın, O’nun nurlu
nübüvvet hayatına müdahaleleri söz konusu değildi. O’nun söylediği her şey
dindi; dolayısıyla “Yaz!” buyurmuşlardı.



3. Hadislerin Tedvîn Edildiğini Gösteren Deliller
Kaynaklarda yine yazma ile alâkalı olarak şunu görüyoruz:
Bir adam, Huzur-u Risaletpenâhî’ye gelerek: “Yâ Resûlallah, ağzınızdan çok

şey duyuyoruz; ama bunları anında ezberleyemiyoruz. Bu hayatî şeyler, çok defa
kaçıp gidiyor…” diyerek hıfzından şikâyette bulundu. Bunun üzerine Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), ona: َكِنیَِمِیب ْنَِعت  ْ ِسا  “Elinden yardım iste!”9

yani yazarak, hıfzına yardımcı ol buyurdular.
Yine, Takyîdü’l-ilm’de şunu okuyoruz:
Râfi’ İbn Hadîc, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem):

؟ اَھُبُتْكَنَف َءَایْشَأ  َكْنِم  ُعَمَْسن  اَِّنإ  ّللا ، ِهٰ َلوُسَر  َاي 

“Yâ Resûlallah, sizden çok şey işitiyoruz, yazalım mı?” diye sordu. Allah
Resûlü de ona şu cevabı verdiler:

َجَر َالَو َح اوُبُتْكُا   “Yazın, hiç mahzuru yok!”10

Bunlardan ayrı olarak İmam Dârimî ve İbn Hacer’in kitaplarında,
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) kısas, diyet ve şerâia dair yazdırdığı
bazı hükümleri, Yemen’de Amr İbn Hazm’a gönderdiğini ve ayrıca Vâil b.
Hucr’e ahidnâme yazdığını okuyoruz.11

Bazı kaynakların zikrettiği üzere, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem):
ِبا َ تِكْلِاب َمْلِعْلا  اوُد  ّ

ِ
يَق  “İlmi yazarak, kaydedin.!”12 buyurmuşlardır.

Yine, sahih hadis kaynaklarının, Ebû Hüreyre’den (radıyallâhu anh)
rivayetine göre, Mekke’nin fethinde Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir
münasebetle hutbe irad buyururken, Yemenli Ebû Şâh isimli bir zat ayağa
kalkarak: “Yâ Resûlallah, bunları benim için yazınız!” der, Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem) de: ٍهاَش ي  َِبِأل اوُبُتْكُا   “Ebû Şâh için yazınız!”13

buyururlar.
Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) irtihalinden birkaç gün

önceydi ki, hastalığının ağırlığına rağmen ümmetinin selâmeti adına: “Bana bir
kalem kâğıt getirin; veya defter gibi bir şey getirin; size bir şey yazayım da,
benden sonra dalâlete düşmeyin!” buyurdular.

Bunu söylediklerinde ızdırapları çok fazlaydı; o esnada Hz. Ömer: “Elimizde
Allah’ın kitabı var, o bize yeter!” dedi.. dedi ve bu bir sahabi içtihadıydı. Buna
karşılık İbn Abbas ise: “Resûlullah’la yazacağı şey arasına girildi, yazık
oldu!”14 dedi. O, buna ömrü boyunca üzülecekti; fakat yine ömrü boyunca,



araya giren Hz. Ömer’e karşı da içinde hiçbir şey hissetmeyecekti.. hissetmek
şöyle dursun onun hep yakınında olacaktı.. Hz. Ömer, nerede hutbe irad edecek
olsa, Mekke’de ise Mekke’den, Basra’da ise Basra’dan kalkar ve oraya gelirdi.
Bu itibarla denebilir ki, bu mevzu ile alâkalı, Hz. Ömer hakkında kalblerde en
ufak birşey hâsıl olmamıştı.. olamazdı da; zira Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve
sellem), o sözünü bir daha yenilemediler.

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ümmetinin dalâlete düşmemesi
için yazmak istediği, ister kendinden sonraki halifeyle alâkalı olsun, ister başka
konularla alâkalı.. bilinen bir hakikat varsa o da kendinden sonraki halifeye -
bir kişi dışında- herkesin biat etmesiydi. Daha sonra aynı makama gelen Hz.
Ömer’e ilk başta itiraz edenler olduysa da, bilâhare biat etmeyen kalmadı. Hz.
Osman ve Hz. Ali zamanında ise ayrılıklar baş gösterdi... Yoksa, Hz. Ebû
Hüreyre’nin: “Resûlullah’tan iki kap dolusu ilim belledim; bunlardan birini
saçtım, neşrettim; diğerini neşretseydim, bu başım kesilirdi!”15 sözüyle ifade
ettiği ilim miydi? Veya Hz. Huzeyfe’ye (radıyallâhu anh) verdiği sırlar mıydı?

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yazacağı şey gizli kaldı ama,
burada esas bizi alâkadar eden husus, devr-i risâletpenâhîlerinde hadislerin
yazıldığı, bizzat kendisinin yazdırdığı ve yazdırmak istediği gerçeğidir.

Abdullah İbn Amr b. el-Âs’dan başka Efendimiz’in hadislerinden hiç
olmazsa bazılarını yazan başka sahabiler de vardı. Meselâ, Seyyidinâ Hz. Ali
(radıyallâhu anh), içinde yaraların diyeti, Medine’nin hürmeti, kâfir karşısında
mü’minin öldürülmeyeceği ve daha başka hususlarla alâkalı hükümler bulunan
bir sahifeyi kılıcının bir yanında asılı taşırdı. Şîası: “Sende Resûlullah’ın
bizzat sana tevdi ettiği, hususî bir şey var mı?” diye sorduğunda: “Hayır,
umuma ait emirlerden bir kısmı var.” demiş ve yukarıda zikrettiğimiz şekilde,
nelerin bulunduğunu söylemişti.16

Yine, Hz. Ömer’in kılıcının bir yanında, içinde sevâim, yani kırda yayılan
hayvanların zekâtıyla ilgili hükümler bulunan bir sahife vardı.17 Aynı şekilde,
İbn Sa’d’ın Tabakat’ında kaydedildiğine göre, İbn Abbas, vefatında geriye bir
deve yükü kitap bırakmıştı ki, bunlar umumiyetle Allah Resûlü’nden ve ashab-ı
kiramdan duyduğu şeyleri ihtiva ediyordu.18 İbn Hişam’ın naklettiğine göre,
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Medine’ye teşriflerinde Yahudilerle bir
anlaşma akdetmiş ve bazılarınca hukuk açısından İslâm’ın ilk anayasası kabul
edilen bu anlaşma kayda da geçmişti.



Bu anlaşma: “Bu, Kureyş’ten mü’minler ve Müslümanlarla -ihtimal,
mü’minlerin içinde henüz imanı içlerine tam sindiremeyenler ve münafıklar
da bulunduğundan, ayrıca ‘Müslümanlar’ lafzı da kullanılmıştı- ehl-i Yesrib
ve onlara tâbi olanlar, katılanlar ve onlarla beraber mücahede edenler
arasında kavl-i fasl olarak Resûlullah Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) yazdırdığı belgedir.” diye başlıyordu.19

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, Amr İbn Hazm’a Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) gönderdiği diyet ve kısas gibi hükümlerle alâkalı yazısı,20

torununun torunu Ebû Bekir b. Muhammed’e.. aynı şekilde, Efendimiz’den
(sallallâhu aleyhi ve sellem), azadlısı Ebû Râfi’e geçen bir tomar kâğıt ise,
tâbiîn döneminde Ebû Bekir İbn Abdurrahman İbn Hâris’e intikal ediyordu.21

Tâbiînin en büyük fakihlerinden olan bu zat, bu klasörü hayatında eline geçmiş
en büyük ganimet olarak telakki ederdi.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) zamanında aynen Kur’ân gibi
yazılan, ağaç parçaları, kemikler ve deriler üzerine kaydedilen hadisler, aynen
tâbiîn ve tebe-i tâbiîne intikal ediyor, onlar da bunu muhafaza ve
naklediyorlardı. Aynı şekilde tâbiînin büyük imamlarından Mücahid İbn Cebr,
Abdullah İbn Amr İbn el-Âs’ın “es-Sahîfetü’s-sâdıka” denilen, Efendimiz’den
(sallallâhu aleyhi ve sellem) duyduğu hadisleri topladığı kitabı görmüştü.
Mücahid, onu: “Abdullah b. Amr’ın önünde gördüm, hatta elimi uzattım ama,
elimi dokundurtmadı.” diyordu.22

Evet, bin bir ihtimam içinde saklıyor ve koruyordu onu. İbnü’l-Esîr’in
verdiği bilgiye göre, bu klasörün içinde bin kadar hadis vardı.23 Bu hadisler,
daha ziyade, “an Zeynilâbidîn, an Hüseyn, an Ali b. Ebî Talib” gibi, bir kesime
göre hadiste “silsiletü’z-zeheb” (altın silsile) denilen senede benzer şekilde,
İbn Amr’ın kendisi, oğlu ve torunundan müteşekkil “an Amr İbn Şuayb, an
ebîhi, an ceddihi” senediyle kaynaklara geçmiştir.24 Bu silsileyle gelen 500
kadar hadis vardır sahih hadis kaynaklarında.

4. Değerlendirme
Evet, hadisler, müsteşriklerin iddia ettikleri gibi, Efendimiz’den yüz sene

sonra Ömer İbn Abdülaziz’in emriyle kaydedilmedi; aksine bizzat ta Efendimiz
zamanında kaydedildi, kaydedildi ve ezberlendi.. ve bu metinler daha sonra da
gerek yazılı gerekse sözlü olarak arkadan gelen nesillere aktarıldı. Akabe’nin



yiğitlerinden Câbir b. Abdillâh da, vefatında İbn Abbas gibi, arkaya büyük bir
miras, yani Allah Resûlü’nün hadislerini kaydettiği büyük bir kaynak
bırakmıştı.25

Bütün bunlardan ayrı olarak, Hemmam b. Münebbih’in “es-Sahîfetü’s-
sahîha”sı da aynı dönemden kalma en mühim hadis kaynaklarından biri olma
imtiyazını taşır. Hemmâm, Ebû Hüreyre’den hiç ayrılmaz, bu hafıza dâhisi
büyük sahabinin naklettiği her hadisi yazardı. O kadar ki, bir defasında bizzat
üstadından duyduğu bir hadisi kendisine okuduğunda, Ebû Hüreyre (radıyallâhu
anh): “Ben bunu pek hatırlamıyorum.” deyince, bizzat hadisi kaydettiği defteri
getirip göstermiş ve üstadını ikna etmişti.

Bu sahifeler, günümüzde Muhammed Hamidullah tarafından neşredilmişti.
Ayrıca, ne enteresandır ki, bu hadisler aynen İbn Hanbel’in Müsned’inde
bulunmakta, yine mühim bir kısmı itibarıyla Buhârî, Müslim gibi sahih
kaynaklarda da yer almaktadır. Bu da, hadislerin, daha Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) zamanında kaydedildiğini gösterdiği gibi, O’ndan sonra da
eksiksiz, yanlışsız ve tam olarak sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn kanallarıyla
hadis külliyatına geçtiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Bu tarihî vâkıalar ve serdettiğimiz hadisler karşısında, hadis yazmayı
yasaklayan haberler, son dönemin büyük hadis âlimlerinden Mısır’da yaşamış
Ahmed Muhammed Şâkir’in yerinde tespitiyle, ya sonradan neshedilmiştir; ya
da yukarıda izahına çalıştığımız gibi, Kur’ân’ın yanı başına yazılmaması ve
hadis de olsa Kur’ân’a hiçbir şeyin karıştırılmaması içindir.26

Bu mevzuda Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hassasiyeti, aynen
Hz. Ömer’de de vardı. Çünkü, ilk nazil olduğu dönemde Kur’ân’ın iyice
bellenmesi, anlaşılması, ehemmiyet ve fonksiyonunun kavranması ve Allah’ın
kelâmı olması ölçüsünde ona ihtimam gösterilmesi gerekiyordu. Aksi hâlde,
hadis Kur’ân’a karışır, Kur’ân kendine has keyfiyet ve hususiyetini kaybeder ve
önceki ümmetlerde yaşanan durum aynen tekrarlanırdı.

Bu sebeple, Hz. Ömer’in bu mevzuda gösterdiği tehâlük, bizzat Efendimiz’in
de tehâlüküydü. Daha sonra, ashab-ı kiram, her şeyi apaçık görüp kavradıktan
ve her şey yerli yerine oturduktan, hatta “Kur’ân nedir, hadis nedir?” belli
olduktan sonra, -izahına çalıştığımız üzere- hadisler de Kur’ân gibi ayrıca
tedvîn edildi.

Hadislerin daha ilk dönemde bu şekilde kaydedilmesinden sonra,



tarihlerimizde İkinci Ömer diye anılan Ömer İbn Abdülaziz zamanında ise
resmen tedvîn edildi. Değişik yerlerde, değişik şahısların ellerinde sahifeler
vardı. Çok defa da bu hadisler, ağızdan ağıza naklediliyordu. Hatta, bu yüzden
ve ayrıca ezberlenip öğrenilmeleri için, nasıl Hz. Ömer, İbn Abbas, Ebû Musa
el-Eş’arî, Ebû Said el-Hudrî ve Zeyd b. Sabit gibi sahabeler, hadislerin
hafızalarda kalması ve ezberlenmesi gerektiği üzerinde durdukları gibi, Şa’bî,
Nehaî gibi hadiste yed-i tûlâ sahibi, hafıza dâhisi tâbiîn âlimleri de ilk başta
yazmaya taraftar olmamışlardı.

Bununla birlikte, hem kaydedilen, hem de ağızdan ağıza nakledilen hadisler,
Ömer İbn Abdülaziz döneminde resmen tedvîn edilmeye başlandı. Nasıl
Yemame’de çok sayıda Kur’ân hafızının şehit olması, Kur’ân’ın resmen
toplanması hususunda Hz. Ömer’in bu mevzudaki tehâlükünü çekmişse, aynı
şekilde hadislerin tedvîn işi de Ömer İbn Abdülaziz Hazretleri’nin sünnete ait
gayretini coşturmuştu.

Çoklarınca birinci müceddit kabul edilen ve Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi
ve sellem): “İnsanların bozduğunu düzeltenler.”27 müjdesine on üç asır önce
bihakkın liyâkat gösteren Ömer İbn Abdülaziz (radıyallâhu anh), Emevi
sarayında yetişmişti. Hadiste, tefsirde, nakd-i ricâlde söz sahibiydi. İki buçuk
yıllık hilâfeti süresince, çok genişlemiş İslâm memleketlerinde çok yönlü tecdit
işini gerçekleştirmiş ve İslâm memleketleri sanki melekler tarafından idare
edilir bir havaya, bir görünüme bürünmüştü.

İşte bu büyük zat, onca hizmetlerine, bir de hadislerin resmen tedvîni gibi,
bütün hizmetlerine taç olacak bir büyük hizmeti ekledi. Vaktiyle Resûlullah’ın
kendisine diyetler ve kısas gibi mevzularda bir sahife yazıp verdiği Amr b.
Hazm’ın torunu, Medine Valisi Ebû Bekir b. Muhammed b. Amr İbn Hazm’a bu
mevzuda emir gönderdi. Vali de, tâbiînin gençlerinden, fart-ı zekâ (yüksek
zekâ) sahibi Muhammed İbn Şihab ez-Zührî’yi bu işle vazifelendirdi.28

Zührî, “resmî tedvîn” diyebileceğimiz bu mühim işe hemen koyuldu.. ve
İslâm hadis tarihinde ilk resmî “müdevvin” olma şerefini kazandı. Vali Ebû
Bekir b. Hazm, aynı işle bizzat kendisi de uğraşmasına rağmen, derlediklerini
gönderemeden Ömer İbn Abdülaziz Hazretleri vefat etmişti.

Ömer İbn Abdülaziz Hazretleri’nin başlattığı bu tedvîn faaliyeti, yalnız
Medine’de İmam Zührî ile de sınırlı kalmamış, Mekke’de Abdülmelik İbn
Abdülaziz İbn Cüreyc, Irak’ta Said İbn Ebî Arûbe, Şam’da Evzâî, yine



Medine’de Muhammed b. Abdirrahman, Kûfe’de Zâide b. Kudâme ve Süfyan
es-Sevrî, Basra’da Hammad b. Seleme ve Horasan’da Abdullah b. Mübarek,
bu işi sürdürmüş ve kendilerinden sonra geleceklere dünya kadar malzeme
bırakmışlardı.29

Tedvîn döneminden sonra, hadisleri mevzularına göre sınıflandırmak
suretiyle kitaplar “telif etme” mânâsında “tasnif” başlamış ve bu dönem, İslâm
hadis tarihinin altın dönemi olmuştur. Bir yandan, Ebû Dâvûd et-Tayâlisî,
Müsedded b. Müserhed, el-Humeydî ve Ahmed İbn Hanbel gibi mümtaz
simalar “Müsned”lerini meydana getirirken; diğer yandan da Abdürrezzak b.
Hemmam gibi kimseler “Musannef”ler telif ediyorlardı. İbn Ebî Zi’b ve İmam
Malik Muvatta’ını ve Yahya İbn Said el-Kattân ve Yahya İbn Said el-
Ensarî’nin “telifat-ı güzide”leri de yine bu altın döneme rastlar.

Bu zâtlar, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî ve Yahya İbn Maîn gibi büyük
muhaddislerin şeyhleridirler. Nihayet, Kütüb-ü Sitte’nin telif vakti gelmiş ve
İslâm hadis külliyatının en mevsûk altı kitabı kabul edilen bu eserlerin
müellifleri, bir zebercet çağın kapısını aralamışlardır.

Hemen hemen aynı zamanlarda yaşayan bu devâsâ kametler, aynı zamanda
modern telifin de üstadlarıdırlar. Zaten, Buhârî ile Müslim arkadaştı.. Tirmizî,
Buhârî’den ders almış bir muasırdı.. Nesâî ve Ebû Dâvûd da aynı dönemin
hadis pîrleriydi. Bunlarla Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) arasında
ancak üç-dört nesil vardı.. ve bu nesillerin altın silsilelerini teşkil eden
halkalar, yalanın rüyalarına dahi girmediği büyük zatlardan meydana geliyordu.

Dinin yarısını teşkil eden sünnet, bu şekilde, şek ve şüpheye mahal
bırakmayacak ölçüde, en mevsûk kanallardan, alabildiğine hassas ve kılı kırk
yaran muhakkik zatlar tarafından, hem de ta sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn
döneminden başlayarak kaydedilmiş, ezberlenmiş, muhafazaya alınmış ve sonra
da harfi harfine nakledilmiş, kitaplara geçmiş ve bu günlere gelip ulaşmıştır.

Evet, sünnet, sahabe tarafından, bir dinî kaynak, önemli bir rehber, bereketli
bir Kur’ân tefsiri olarak değerlendirildiği, sahip çıkıldığı gibi, tâbiîn, tebe-i
tâbiîn döneminde de, daha da artan bir iştiyakla sahip çıkıldı ve daha sonraki
çağlara taşındı.
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Sekizinci Bölüm 
SAHABE-İ KİRAM ve TÂBİÎN-İ İZÂM

A. SAHABE-İ KİRAM
Sünnet-i Nebeviye’nin ve hatta Kur’ân-ı Kerim’in nakilcileri, sahabe-i

kiramdır. Mü’min ve Müheymin olan Allah’tan (celle celâluhu), emîn olan
Cibril (aleyhisselâm) vasıtasıyla, insanlığın en emîni Muhammedü’l-Emîn’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) gelen ‘emanet-i kübrâ’yı aynıyle bize nakleden
emanetçiler, ashab-ı kiram efendilerimiz olmuştur.

Sünnet, Kur’ân’ın kendilerinden senâkârane bahsettiği..1 Tevrat ve İncil’in
kendilerine methiyeler çektiği..2 kâhinlerin kendilerinden söz ettiği.. kılı kırk
yararcasına cihanpesendâne bir hayat yaşayan.. ve yalnızca Bedir, Mute,
Yermuk destanlarıyla değil, hayatlarının her safhasıyla dillerde destanlaşan ve
hayatlarını ukbâya göre ayarlayıp, adımlarını hep rıza-yı ilâhî mülâhazasıyla
atan bu insanüstü insanların elleriyle bize intikal etmiştir.

Dolayısıyla, mevzumuz açısından bir nebze de sahabe-i kiramdan ve onlara
ihsanla tâbi olan tâbiîn-i izâmdan söz etmek istiyorum:

1. Sahabe ve Tabakât-ı Sahabe
Sahabenin tarifi ve kime sahabi deneceği mevzuunda en tercihe şâyân görüş

Hafız İbn Hacer’e ait olanıdır. Ona göre sahabi: “Allah Resûlü’nü (sallallâhu
aleyhi ve sellem) görüp, az dahi olsa sohbetine eren, O’nu dinleyen ve bu ahd ü
peymân içinde vefat eden mü’min insandır.”3

Bazıları, Allah Resûlü’yle (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir yıl hatta iki yıl
birlikte olma şartını ileri sürmüşlerse de, cumhura göre, Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek atmosferi içine giren ve o atmosferden
kalbine ve ruhuna ilhamlar akseden, az buçuk O’nun nurlu ikliminden istifade
edip ve vade vefa içinde ölüp giden her mü’minin, sahabi sayılacağında ittifak
vardır. Kâfir, Resûlullah’ı (sallallâhu aleyhi ve sellem) elli bin defa da görse,



sahabi olamaz.
Şüphesiz, her sahabi aynı derecede değildir. Sahabinin de kendi aralarında

tabakaları vardır. Yolların bütünüyle sarpa sardığı dönemde Allah Resûlü’ne
(sallallâhu aleyhi ve sellem) iman edenlerle, hicretten ve en nihayet fetihten
sonra iman edenler, herhâlde aynı kategori içinde mütalâa edilemezdi.

Mesele Kur’ân’da ve sünnette de böyle ele alınmıştır. İlgili âyetlerde
muhacirlerin ve ensarın ilklerinden bahsedildiği gibi4 fetihten önce infak edip
savaşanların, fetihten sonra infak edip savaşanlardan daha üstün bir dereceye
sahip oldukları da yine Kur’ân’da anlatılan gerçeklerdendir.5 Ayrıca, bu
farklılığı Efendimiz’in tercihlerinde görmek de mümkündür.

Meselâ, bir defasında Hz. Halid, Hz. Ammar b. Yâsir’i incitince, Allah
Resûlü, Hz. Halid’i ciddî azarladı.6 Hz. Halid, sâbikûn-u evvelûndan bir
başkasıyla arasında benzer bir hâdise vuku bulduğunda da yine aynı muameleye
maruz kaldı ve: “Benim ashabıma ilişmeyiniz!” sözünü işitti.7 Bir başka
defasında, Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir’i incitince, bu defa Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem) Hz. Ömer’e kaşlarını çatarak; “Hepiniz beni
inkâr ettiğiniz zaman o beni tasdik etti. Ashabımı bana bırakmalı değil
miydiniz?” ikazında bulundu. Hz. Ebû Bekir, dizleri üzerine çöküp: “Suç
bendeydi yâ Resûlallah!” demesi ise, Ebû Bekir’ce bir davranıştı ve genel
havayı tadile matuftu.8

Sahabenin tabakalarıyla alâkalı en iyi taksim ve tespit, Müstedrek sahibi
Hâkim en-Nîsâbûrî’ninkidir. Ona göre, sahabe, on iki tabakaya ayrılır:9

1.Raşid Halifeler ve onlarla beraber ilk iman edenler; bilhassa Aşere-i
Mübeşşere’den geriye kalan altı sahabi.

2.Dârü’l-Erkam ashabı, yani Hz. Ömer’in Müslümanlığından önce iman
etmiş olup, imanlarını gizleyen ve Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın hanesinde bir
araya gelenler.

3.Habeşistan’a hicret etmiş olanlar.
4.Birinci Akabe Bey’atında bulunanlar.
5.İkinci Akabe Bey’atında bulunanlar.
6.Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kuba’dan Medine’ye

teşriflerinden evvel mülâki olan ilk muhacirler.
7.Bedir Ashabı.
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8.Bedir’le Hudeybiye vak’ası arasında hicret edenler.
9.Bey’atü’r-Rıdvan Ashabı.
. Halid b. Velid ve Amr İbnü’l- Âs gibi, Bey’atü’r-Rıdvan ile feth-i Mekke
arasında hicret edenler.

. Fetih’ten sonra Müslüman olanlar.

. Fetih’te, “ashabıyla vedalaşması” mânâsında “Vida Haccı” ve son haccı
olması hasebiyle “Veda Haccı” denilen hacda ve sair yerlerde Efendimiz’i
görmüş olan çocuklar.

2. Sahabenin Büyüklüğü
Sahabe, enbiyâdan sonra, ittifakla insanlığın en büyükleridirler. Mutlak

fazilet enbiyâya aittir ve onlara kat’iyen yetişilmez. Onlardan sonra sahabe
gelir, bununla birlikte, hususî bazı faziletlerde, -mutlak fazilette değil- Benî
İsrail peygamberlerinden bazılarının seviyesine erişen sahabilerin varlığından
söz edilebilir.

Tekrar ediyorum bu, bazı sahabinin bazı faziletlerde, bazı peygamberlere
ulaşması demektir. Aynı şekilde, hususî bazı faziletlerde Şah-ı Geylânî, İmam
Rabbânî, Muhammed Bahauddin Nakşibend gibi zatlar, bir kısım hususî
fazilette, “mercûhun râcihe rüçhaniyeti” esasına binaen, sahabiyle omuz omuza
olabilir. Ancak, dünden bugüne, her zaman din adına sözleri hüccet, akılları
kalbine yâr, kalbleri de akıllarına yâr, sineleri ulûm-i dîniye, akılları fünûn-u
medeniye ile aydınlanmış, her asırda İmam Ebû Hanife ve İmam Şâfiî gibi
müeddeb zatlardan müteşekkil cumhurun ittifakıyla, enbiyâdan sonra mutlak
fazilet, sahabe-i kirama aittir.10

O kadar ki, çoklarınca ilk müceddit kabul edilen ve hususî bazı faziletlerde
çok önde olan Ömer İbn Abdülaziz Hazretleri bile, bu hususta sahabenin en
küçüğüne yetişemez. En büyük velilerden İmam Rabbânî de mutlak fazilette:
“Ömer İbn Abdülaziz, Vahşî’nin ancak atının burnundaki bir toz olabilir.”
hükmünü vermiştir.11

3. Sahabeyi Yücelten Âmiller
Nereden gelmektedir sahabenin büyüklüğü?

a. Risalet Cihetiyle Beraberlik
Birincisi sahabe, Allah Resûlü’nün peygamberliğiyle ve risaletiyle



münasebettardır. Allah Resûlü’nün vefatıyla nübüvvet kapısı kapanmış
olduğundan, daha sonra gelen veliler, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) ancak vilâyetiyle münasebet içindedirler. Dolayısıyla, nübüvvet ve
risalet, vilâyetten ne kadar üstünse, sahabe de, en büyük velilerden o kadar
üstündür.

b. İnsibağ Keyfiyeti
İkincisi, “Sohbette insibağ vardır.” Büyük bir zatın eserlerini defalarca

okumak, onun huzurunda birkaç dakika durmanın kazandıracağı şeyi
kazandıramaz. Huzurda bulunma ve sohbetten doğrudan doğruya istifade etme,
hele Allah mehâbeti altında yaşayan insanın sözlerinde, bakışlarında, yüz
işmizazlarında, dudak ve el hareketlerindeki ruhu, mânâyı yakalama ne yazılır,
ne de kitaplarda okunur.

Allah Dostu’nun namazını, O’nun ayakta nasıl durduğunu, nasıl rükû ve secde
ettiğini kitaplar yazar ama, sinesinin ızdırabını, Allah karşısında iki büklüm
olmasını, kıvrım kıvrım kıvranmasını, ancak ve doğrudan doğruya onun
atmosferine girme, onunla arkadaş olma, diz dize gelme ve huzurda bulunma
verebilir.

İşte, sohbetteki bu insibağı anlamayan, sahabeyi anlayamaz ve onun
büyüklüğünü kavrayamaz. Sahabe olmak için, mekânın üstüne çıkmak, 1400
sene öteye gitmek ve o uzak noktadan, ötelerde bir yerlerden yıldızları seyreder
gibi onları seyretmek, bizzat Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem)
huzuruna dehalet edip “Dahîlek yâ Resûlallah!” demek lâzımdır.

c. Doğruluğun Peşinde Olmaları
Üçüncüsü, sahabenin hayatında, şakacıktan da olsa yalan yoktur. En doğru

söyleyenin bile birkaç yalanının olduğu günümüzde, bunu anlamak oldukça
zordur. Onlar o gün yeni Müslüman olmuştular. Müslüman olmuş, yalandan
ayrılıp doğruya gelmiş, ahlâksızlıktan ayrılıp ahlâka ulaşmış, karanlıktan
uzaklaşıp ışığı yakalamış ve kendilerine vaad edilen güzelliğe ermek için
mallarını ve canlarını seve seve feda etmişlerdi.

Çok pahalıya satın aldıkları bu değeri, öyle ucuza satıp, feda edecek
değillerdi. Sâdık-ı Masdûk Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
makamı olan sadakat etrafında kümelenmiş bu insanlar, Müseylimetü’l-
Kezzâb’ın makamı olan yalana asla tenezzül etmez ve böyle süflîlerden süflî
bir makama düşmek istemezlerdi.



Binaenaleyh, sahabiyi düşünürken, o müthiş inkılâp içinde, ayın kürre-i
arzdan kopup, son hızla uzaklaşması ve her geçen gün biraz daha uzaklara
gitmesi mülâhazasıyla bakılmalıdır ki, bu mesele anlaşılabilsin.. evet, sahabe,
yalandan, yalancı bir dünyadan kopup son hızla uzaklaşmış ve bir daha da o
çıyan yuvası, yalanın, dolanın, aldatmanın ve her türlü lâahlâkîliğin yaşandığı
anlayışa dönmemişti.

Siyasetin yalana revaç verdiği, ahlâkın yanında ahlâksızlığın, yümnün
yanında yümünsüzlüğün ticaretinin yapıldığı günümüzde, bunu duyup hissetmek
çok zordur zannediyorum. Bunu duyup hissetmeyince de sahabe-i kiramı
kendimiz gibi sanacak ve gökteki melekleri ya da yıldızları, yerdeki yıldız
böcekleriyle bir tutmak gibi bir garabet içine gireceğiz.

d. Vahyin Oluşturduğu Canlılık
Dördüncüsü, Asr-ı Saadet’te birbiri ardına sahabe üzerine semavî sofralar

iniyordu. Göklerin ve yerin Mâliki’nden, Meliki’nden her gün yeni yeni
mesajlar geliyor ve sahabe, her gün bu mesajlarla âdeta yıkanıp arınıyordu.

Bir gün ezanın teşrîi.. öbür gün kâmetin teşrîi.. bir başka gün nikâhın teşrîi
ve bilâhare dört kadınla sınırlandırılması, sonra da şarta bağlanması.. içkinin
yasaklanıp eldeki kadehlerin yere çalınması.. ta ruhlarının derinliklerine
işleyen ilâhî ve semavî sofralardan sadece birkaçıydı.

Ayrıca, bu sofraların, bu mesajların bir yanında, her zaman kendileriyle
alâkalı bir hususu ve bazen gizli, bazen açık kendi isimlerini bile
yakalayabiliyorlardı. Meselâ; ّللا ِهٰ ُلوُسَر  ٌدَّمَحُم   dan sonra َُه عَم َنيِذَّلاَو   denirken
gözler çok defa Hz. Ebû Bekir’e, ِرا َّفُكْلا َىلَع  ُءاَّدـِشَأ   denince Hz. Ömer’e,

ْمُھَنَْیب ُءاَۤمَحُر   denince de12 Hz. Osman’a dönüyordu. اوُقَدَص ٌلاَجِر   َ نِینِمْؤُمْلا َنِم 
ِهَْیلَع ّللا  َهٰ اوُدـَھا  عَ اَم   okununca13 bakışlar, Enes b. Nadr’ın kahramanlığı ve

şehadetinin etrafında geziniyor; hatta Enes İbn Mâlik de mezarında amcasına
bakıyordu. Sonra, Allah Resûlü, Übey b. Ka’b’ı çağırıyor ve “Beyyine
sûresini sana okumamı Allah bana emretti.”  diyor, Übey: “Adımı da söyledi
mi yâ Resûlallah?” diye soruyor ve: “Adını da söyledi.” cevabını alıyordu.14

Yine Allah:
اًَرطَو ا  َهْنِم ٌدْيَز  ىـَضَق  اََّملَف   âyetinde15 Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve

sellem) azatlısı, ilklerin ilklerinden Zeyd b. Hârise’nin adını anıyordu.
Evet, Allah onları, onlar da hep Allah’ı anıyorlardı. Gölgesini olsun

rüyalarımızda yakalamamızın bize bir hafta yettiği Allah Resûlü (sallallâhu



aleyhi ve sellem) vasıtasıyla, O’nun azamet ve kudsiyetine münasip bir şekilde
sürekli Allah’la münasebet içindeydiler. Onların hayatları, bu seviyede
yakaladıkları anlayış, idrak, basiret ve mârifet içinde sürüp gidiyordu.

İşte, Kur’ân’ı ve Sünneti bize nakledenler, bu seviyedeki insanlardı; yalana
tenezzülleri asla mümkün olmayan bu insanlar... İşte Kur’ân ve Sünnet de böyle
sağlam insanlarla, öyle sapasağlam perçinlenmişti ki artık onlardan sonra da bu
durumu değiştirmek mümkün olmayacaktı.

e. Zor ve Çetin Dönemde Sahip Çıkmaları
Sahabe-i kiram, İslâm’a sahip çıkmanın çok pahalı olduğu bir zamanda sahip

çıktı. Bugün de pahalıdır bu iş ama çok daha pahalı olduğu öyle zamanlar
olmuştur ki, bir beldede bu meseleye sahip çıkan bir mü’min, Âkif’in:

“ Nerde yârânım diyorken ben, bülend âvâz ile
Nerde yârânım diyor vâdi, beyâbân, kûhsar.”

beytinde ifade ettiği yalnızlık içindeydi.
Sahabe-i kiram, bundan da öte bir yalnızlık ve bir vahşet içinde Allah’ın

dinine ve peygamberine sahip çıktılar. Hem öyle bir zamanda ve öyle şartlar
altında sahip çıktılar ki, 
Muhyiddin İbn Arabî’nin Muhâdaratü’l-ebrâr ve müsâmeretü’l-ahyâr’ında
naklettiğine göre, Hz. Ebû Bekir’in, Hz. Ebû Ubeyde İbn Cerrah’a, Hz. Ali’ye
ulaştırması için söylediği şu sözler, onu tasvire yeter zannediyorum:

“Yâ Ali, sen çocuktun; sağını solunu daha bilmiyordun. Biz, ölümü birkaç
defa göze almadan sokağa çıkmaya cesaret edemezdik; çıkarken de başımızda
kılıçların kavis çizeceğini düşünürdük. Zağlanmış hançerlerin bağrımıza
saplanmasını hesaba katmadan kimseye ‘Allah birdir.’ diyemezdik.”16

Bu seviyede, bu buudda İslâm’ı tanımış ve yakalamıştı onlar.. ve bir hamlede
gözleri açılmıştı ötelere. Meselâ, bir defasında Hâris b. Mâlik, mescitte
yatıyordu. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), kendisini ayağıyla dürtüp
uyandırdı. Her sahabinin dediği gibi: ّللا ِهٰ َلو  ُسَر اـَي  يِّمُأَو  َتْنَأ  ِيبَِأب   “Anam,
babam sana feda olsun, bir emriniz mi var yâ Resûlallah?” dedi. َتْحَب َْصأ َفْیَك 
“Nasıl sabahladın?” diye sordu Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ona.

Hâris (radıyallâhu anh): “Hak mü’min olarak sabahladım; hak mü’min olarak
kendimi idrak ediyorum.” cevabını verdi. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem): “Her hakkın, bir hakikati vardır; peki senin bu imanının hakikati



nedir?” sorusuna da:
“Gündüz oruç tuttum; gece de sabaha kadar Rabbimin karşısında kemerbeste-

i ubûdiyet içinde büklüm büklüm oldum yâ Resûlallah... Şu anda öyle bir ruh
hâleti içindeyim ki, Rabbimin Arş’ını, ehl-i Cennet’in ferih-fahûr Cennet’te
sağdan sola gidip gelişini görür gibiyim.” karşılığında bulundu.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de, şöyle mukabele etti ona: “Sen
öyle bir insansın ki, tepeden tırnağa iman kesilmişsin!”17

İşte onlar, Allah’a (celle celâluhu) bu derece yaklaşmıştı ve Allah da, bir
kudsî hadisinde ifade ettiği gibi onların, gören gözleri, işiten kulakları, konuşan
dilleri, tutan elleri olmuştu.18

4. Kur’ân-ı Kerim’de Sahabe
İmam İbn Hazm, kendisi gibi pek çok müçtehit ve eimmenin kanaatine

tercüman olarak: “Sahabe-i kiramın bütünü ehl-i Cennet’tir.”19 der. İçlerinde
Aşere-i Mübeşşere gibi bazılarının hayatta iken Cennet’le müjdelenmesi,20

onların Cennet’te de belli bir pâyeye sahip olmalarından dolayıdır. Kur’ân’da
ve sünnette bu görüşü destekleyen pek çok deliller vardır.

Evvelâ, Kurân-ı Kerim, Fetih sûresinin son âyetinde sahabeyi şöyle tavsif
eder:

ّللا ِهٰ ُلوـُـسَر  ٌدَّمَحُم   “Muhammed Allah’ın Resûlü’dür.”  İman-ı billâhtan
sonraki en büyük hakikat; Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
Allah’la insanlar arasında mukaddes bir vesile ve vasıta oluşudur.

ِراَّفُكْلا َىلَع  ُءا  َّ دـِشَأ ُۤهَعَم  َنـيِذَّلاَو   “O’nunla beraber bulunanlar ve O’nun
maiyyetinde olanlar ise, küfre ve kâfirlere karşı çok çetindirler.” ; (bükülmez
kol, bükülmez bel ve temenna durmaz kamet).

اًدَّج اــًعَّكُر سُ ْمُـھاََرت  ْمـُـھ  َنَْیب ُءاَۤـمَحُر   “Kendi aralarında yumuşaklardan
yumuşak ve rahîm mi rahîmdirler.”  (Hayatları namazdan ibarettir, denecek
derecede o kadar çok namaz kılarlar ki), sen onları rükû ve secdede
görürsün.”

ًاناَوْضِرَو ّلل  ِهٰ َنِم ا ًالـْضَف  َنوُـغَتْب  Allah’tan fazl“ يَ  ve razılık diler dururlar.”
‘Allahım! Cennet bizden uzak ama, Senin fazlınla ayağımızın ucu, burnumuzun
ucu, iki kaşımızın arası kadar yakındır. Allahım! İman ışığını eğer Sen
yakmazsan, o bizden çok uzak; fakat Senin fazlınla yakınlardan daha yakın bir
meşaledir. Allahım! Razılığını isteriz; Sen verirsen her şey olur; vermez,



mahrum edersen, insan her şeyden mahrum kalır.’ der ve bunu vird-i zebân
ederler.

ِدو ُ جُّسلا َِرثَأ  ْنــِم  مـــِھِھو  ُ جُو ِيف  ْمُھاـــَمیِس   “Secde emaresi, alınlarında
bellidir.” Onların alınlarında nûrefşân bir nişan sezer.. ve secdeden meydana
gelmiş izler görürsünüz. Onları hiçbir şeyden tanımasanız bile, yüzlerindeki
secde izlerinden, yüzlerinin behcet ve beşâşetinden tanırsınız. Onların
nâsiyeleri, pırıl pırıl, dırahşân ve şûlefeşândır...

ِةاَرْوَّتلا ِيف  ْمُھُلَثَم  َِكل  ”.İşte, Tevrat, onları böyle anlatmaktadır“ ٰذ
ِلِیجْن ِ ْألا ِيف  ْمـُـھُلَثَمَو   “İncil ise, onlardan şöyle bahseder.” َجَرَْخأ : ٍعْرَزَك 

َُهأْط ”.Bir ekin ki, ruşeym hâlinde başını taştan, topraktan dışarı çıkardı“ َش
ُهَرَزٰاَف  “Derken, hemen büyüdü ve boy attı.” ََظل ْغَتْساَف  “Ve ardından da

kalınlaştı.” ِِهقوــُـس َىلَع  ىَو  َ تْساَف  “Ve gövdesi üzerine doğruldu (ve
salınmaya durdu.)” َراَّفُكْلا ُمِھ  َظــیِغَِیل بِ َعاَّرُّزلا  ُب  ِجْعُي  “Öyle ki, ekini ekeni,
tohumu saçanı bile hayrette bırakacak derecede (çabuk büyüdü, küfre,
dalâlete baş kaldırdı, bütün dünya ile hesaplaşacak seviyeye ulaştı.) Küffârı
gayz içinde bıraksın diye.”:

اًمیِظَع ا  ًرَْجأَو ًةَرِفْغَم   ْ مُھْنِم ِتاَحِلاَّصلا  اوُل  ِمَعَو اوُنَمٰا  َنيِذَّلا  ّللا  ُهٰ َدَعَو   “Allah onlar
gibi iman edip makbul ve güzel işler yapanlara bir mağfiret ve büyük bir
mükâfat hazırlamıştır.”21

Nedir Allah’ın vaad ettiği büyük mükâfat? Kur’ân, bunu tasrih etmiyor;
çünkü, sürpriz yapacak Allah; gözlerin görmediği, kulakların işitmediği
mükâfatlarla mükâfatlandıracak onları;22 Cennet’ine koyup, Firdevs’iyle
serfiraz etmesi ise, onlara bir unvan-ı eltafı.

Bir gün, çocuğu şehit olmuş bir kadın, Allah Resûlü’ne gelerek: “Ey Allah’ın
Resûlü, eğer Hârise şehit olduysa ve eğer Cennet’e girdiyse ağlamayacağım;
yok, böyle değilse, kıyamete kadar üstümü başımı yırtacak ve ağlayacağım.”
dedi. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu kadına şu hayatbahş cevabı
verdiler: “Cennet bir değil ki! Senin oğlun, Cennet’in en yükseği olan
Firdevs’tedir.”23

Bu, sonradan iman etmiş genç bir sahabiydi. Sonradan iman etmiş sıradan bir
sahabi, Cennet’in en yükseğine giderken, sünneti bize nakleden ve hakikat-i
Ahmediye’yi günümüze taşıyan büyük sahabilere yalan isnadında bulunmanın,
bulunup ehl-i Cehennem görmenin, insanı nereye götüreceğini düşünmek
gerekir!



Yine, Kur’ân-ı Kerim buyuruyor: ِراَصْنَْألا َنيِرِجاَـھُمْلا وَ َنِم  َنوُلَّوَْألا  َنوُِقباَّسلا  وَ
ُهْنَع اوــُضَرَو   ْ مُھْنَع ّللا  ُهـٰ َيــِضَر  ٍنا  َسِْحإـِب ْمُھوُـعَبَّتا  َنيِذَّلاَو   “Muhacirlerden ve

ensârdan o ilkler, o önde gidenler ve bir de ihsan şuuruyla onlara tâbi
olanlar var ya, Allah onlardan razı, onlar da Allah’tan razıdırlar.”24

Allah, onlardan her nefse:

 ةَّیِضْرَم ًَةیِضاَر  ِِكّبَر  َىِلإ  يِعِجِْرا   ُةَِّنئَمْطُمْلا ُسْفَّنلا  اَھُتَّيَأ  َي  اۤ

يِتَّنَج يِلُخْداَو   يِدَابِع ِيف  يِلُخْداَف 

“Ey itminana ermiş tertemiz nefis, sen Allah’tan, Allah da senden razı
olarak Rabbi’ne dön. Kullarımın içine katıl ve gir cennetime!”25 der.

Evet, bazıları sahabeden razı olmasa da, Allah onlardan razıdır; bazıları,
Cennet’i onlara çok görse de: ُراَـھْنَْألا َا  هَتَْحت يِرَْجت  ٍتاَّن  ْمَُـھل جَ َّدََـعأَو   “Allah,
onlara altlarından ırmaklar akan Cennet’ler hazırlamıştır.” اًَدبَأ  اَۤھِیف  َنيِِدلاَخ 
“Hem, orada ebedî kalacaklardır.” ُمیِظَعْلا  ُزْوـَفْلا  َكـِلٰذ   “Ve bu büyük bir
mükâfat, büyük bir kazançtır.”26

Muhacirler, yurtlarını yuvalarını bırakmış.. ve tabiî ondan önce de beşerî
arzularından, nefsanî isteklerinden hicret etmiş.. mâsiyetten itaate, nefsanîlikten
ruhanîliğe ve Mekke’den Medine’ye göç etmiş insanlardır.

Ensar ise, onlara bağırlarını açan, onları kucaklayan ve onları barındıran
kutlulardır. Bu öyle bir kucak açma ve barındırmadır ki, sadece şu kesitten
rasat, yeter insana: Sa’d İbn Rebî, Allah Resûlü’nün, onunla aralarında
kardeşlik kurduğu Abdurrahman İbn Avf Hazretleri’ni götürür evine ve iki
hanımını göstererek: “Bak kardeşim, sen hicret ettin; fedakârlık yaptın. Şu iki
hanımdan hangisini istersen boşayayım, iddetini beklesin, sonra da onunla
evleniverirsin.” der. İbn Avf ise: “Kardeşim, Allah sana zevcelerini mübarek
kılsın. Sen bana bir ip ver ve pazarın yolunu göster.” der ve Mekke’nin tüccarı
Medine pazarlarında hamallığa yürür...27

Evet bu, öyle bir kucak açma ve barındırmadır ki, Devs’ten gelip Müslüman
olan ve Resûlullah’ın yanından ayrılmama uğruna, sünneti gelecek kuşaklara
aktarma adına gündüzleri sâim, geceleri kâim; aç sabahlayıp, aç geceleyen ve
çok defa açlıktan sar’a tutmuş gibi yerlerde kıvranan Ebû Hüreyre Hazretleri,
kendi gibi açlığa müptelâ olmuş birini anlatır; bu zat Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem) huzuruna gelir ve: “Yâ Resûlallah, günler var ki,
ağzıma bir lokma bir şey koymadım!” der.



Bunun üzerine, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) süt
halalarından olduğu söylenen Ümmü Süleym’in ikinci kocası, o müthiş insan ve
en çok sevdiği hurma bahçesini Allah yolunda infak eden Ebû Talha, onu alır
ve evinde misafir eder. Ne var ki, evde yiyecek öyle fazla bir şey de yoktur.
Zevcesi Ümmü Süleym’e: “Çocukları akşamdan yatır ve ne varsa sofraya koy.
Mumu da daha iyi yakayım derken söndürüver. Karanlıkta kimin ne yeyip ne
yemediği belli olmayacağından, ben kaşığımı tabağa boş götürür getiririm;
böylece misafirimiz de karnını doyurur.” der.

Öyle yaparlar.. ve derken misafir de karnını doyurma fırsatı bulmuş olur.
Sabah namazında her ikisi de Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem)
arkasında yerlerini alırlar ve namaza dururlar.. namazı müteakip, Allah Resûlü
geriye döner, gülümser ve: “Bu gece ne yaptınız? Hakkınızda şu âyet nazil
oldu.” der ve âyeti okur:

ْمِھَْیِلإ َرَجاَھ  ْنَم  َنوُّبِحُي  ْمِھِلْبَق  ْنِم  َناَميِْإلاَو  َراَّدلا  اوُءَّوََبت  َنيِذَّلاَو 

ْمِھِسُفْنَأ َىلَع  َنوُِرثْؤُيَو  اوُتوُأ  اَّمِم  ًةَجاَح  ْمِھِروُدُص  ِيف  َنوُدِجَي  َالَو 

َنوُحِلْفُمْلا ُمُھ  َكِئٰۤلوُۨأَف  ِهِسَْفن  َّحُش  َقوُي  ْنَمَو  ٌةَصاَصَخ  ْمِِھب  َناَك  َْولَو 

“Onlardan (muhacirlerden) evvel orasını (Medine’yi) yurt ve iman ocağı
edinmiş olan (ensar-ı kiram), kendilerine hicret edip gelenlere  sevgi
beslerler, severler onları. Onlara verdiklerinden dolayı kalblerinde en ufak
bir hâcet, talep, elem, pişmanlık da duymazlar. Kendileri fakr u  hâcet içinde
bile olsalar, onları öz canlarından daha üstün tutar , öz canlarına tercih
ederler. Kim nefsinin hırsından ve cimriliğinden korunursa, işte böyleleridir
muradlarına erenler, onlardır kurtulanlar.”28

Evet, bugünün insanının hayallerinin bile ulaşamayacağı bir insanî seviyeyi
ihraz etmişti onlar. Kalbleri dupduruydu.. en ufak bir eğrilik yoktu içlerinde ve
Allah, onlardan razı olduğunu daha hayatlarındayken ilan ediyordu. Razı
olmuştu Allah onlardan.. tastamam mü’mindi onlar ve Allah, O mü’minlerden
razı olmuştu.. hem de şüphesiz razı olmuştu.

İşte, mini bir mealle, onların mânâlandırılmaları: “Ey Resûlüm, seni
Mekke’ye sokmadıkları zaman, canlarını ve mallarını yolunda vermek, her
şeylerini uğrunda feda etmek ve sen ne dersen onu yapmak üzere ellerini
ellerinin üzerine koyup sana biat ettikleri zaman Allah onlardan razı olmuştu..
razı olmuş ve kalblerindekini de bilmişti.. niyetlerindeki ihlâsı, samimiyeti ve



duruluğu bilmişti de onlardan razı olmuş ve üzerlerine sekîne, itminan, temkin
indirmişti. Öyle ki, bütün dünya karşısında tek başlarına da kalsalar, itminan
içindeydiler.. çok yakın bir gelecekte de, Hudeybiye gibi bir fetih ve o âna
kadar kapalı kalmış yolların açılmasını, mâniaların bertaraf edilmesini ihsan
etmişti onlara.”

Sahabe-i kiram, Resûlullah’a verdiği sözden, O’nunla yaptığı biattan,
Allah’la olan anlaşmalarından hiç dönmemişti. Allah’a verdikleri sözde hep
sâdık çıkmış ve her hâdisede sadakatlerini ortaya koymuşlardı. Kur’ân, onları
bu yönleriyle de yani sadakatleri, söz ve ahdlerine bağlılıklarıyla da
destanlaştırmakta ve medh ü senâ etmektedir. İşte Kur’ân’dan bir meal daha:

ْمُھْنِمَو َُهبَْحن  ىَضَق  ْنَم  ْمُھْنِمَف  ِهَْیلَع  ّللا  َهٰ اوُدَھاَع  اَم  اوُقَدَص  ٌلاَجِر  َنِینِمْؤُمْلا  َنِم 

ًاليِدَْبت اوُلََّدب  اَمَو  ُرِظَتَْني  ْنَم 

“Mü’minlerden öyle mert oğlu mertler, öyle yiğit oğlu yiğitler vardır ki,
Allah’a verdikleri sözü yerine getirip sadakatlerini ispat etmiş; onlardan
kimisi ahde vefa gösterip canını vermiş; kimisi de beklemedeydi. Onlar
hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.”29

Evet, onlar, Allah’la Cennet karşılığında, O’nun rızası karşılığında mal ve
canlarını seve seve feda edeceklerine dair ahidleşmede bulunmuşlardı.. ve
sonra da bu ahidlerine sadakat göstermişlerdi. Cephelerde bir bir doğrandılar;
dökülüp dökülüp gittiler; ekin biçilir gibi biçildiler de, bir adım olsun geriye
dönmediler.

İşte Hamza, Uhud’da şeb-i arûsunu yaşadı! İşte Enes b. Nadr, yine Uhud’da
ölümle sarmaş dolaş Allah’ına kavuştu. İbn Cahş, Mus’ab b. Umeyr ve daha
onlarcası Uhud’da, Bedir’de ölümle zifaf oldular. Ahidlerini yerine getiren bu
kutlu yiğitlerden başka daha bazıları da vardır ki, onlar da şeb-i arûslarını
beklemekte ve cephelerde ölüm aramaktaydılar.

Ebû Akîl bunların başında gelir: Uhud’da bekledi, feth-i Mekke’de bekledi;
Mute’de bekledi; nihayet Yemame’de beklediğine erdi. Ve bu yiğitler, Allah’a
verdikleri sözü hiç değiştirmediler. İlk gün nasıl idilerse, son gün de
öyleydiler. Dünya onları hiç mi hiç değiştiremedi.. cismaniyetleri asla onlara
galebe çalamadı.. karanlıkların yırtılacağı, nurun ortalığı kaplayıp, karanlık
ordularının aydınlık ruhlar tarafından bozguna uğratılacağı âna kadar, hiç
değişiklik göstermeden hep yiğitçe davrandılar...



5. Hadis-i Şeriflerde Sahabe
Kur’ân, sünneti bize intikal ettiren ve tertemiz kanal olan sahabeyi böyle

destanlaştırmaktadır. Şimdi bir de ashap hakkında şerefsüdûr olan hadis-i
şeriflerin nurefşân ikliminde temâşâ edelim onları.

a. İmam Buhârî ve Müslim’in yanında, kütüb-ü sahiha rivayet ediyor; ravi-i
hadis de, ashabın gençlerinden ve kendisini Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) gibi
Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve sellem) vakfedenlerden Ebû Said el-
Hudrî:

َكَرَْدأ اَم  اًبَھَذ  ٍدُحُأ  َلْثِم  َقَفْنَأ  ْمُكَدََحأ  ََّنأ  َْول  ِهَِدِیب  يِسَْفن  يِذَّلاَوَف  ِيباَحَْصأ  اوُّبَُست  َال 

ُهَفیَِصن َالَو  ْمِھِدََحأ  َّدُم 
“Ashabım hakkında uygunsuz sözler söylemeyin! Eğer, sizden birinin Uhud

Dağı kadar altını olsa ve bunun tamamını Allah yolunda infak etse, bu,
onların bir-iki avuçluk infakına, hatta yarısına bile mukabil gelmez.”30

Zira onlar, İslâm davasına en çetin günlerde sahip çıktılar. Dolayısıyla,
ashab-ı kirama dil uzatmak, bir Müslümanın yapacağı iş değildir.

Dün bir kısım bâtıl mezhep taraftarlarına, bugün de İslâm’a cibilli düşman
müsteşriklere uyan ve batının sanayi şoku, teknoloji şoku karşısında şaşkın;
hatta onları İslâmî ilimlerde de mihrap edinen birtakım zavallı Müslümanların
yaptığı gibi, biz, ashab hakkında asla uygunsuz sözlerde bulunmayız ve de
bulunmamalıyız.

b. Tirmizî, Ahmed İbn Hanbel ve İbn Hibban, Abdullah b. Mugaffel’den
rivayet ediyor:

ْنَمَف يِدْعَب ، اًضَرَغ  ْمُھوُذِخََّتت  .ِيباَحَْصأ َال  ِيف  ّلَلا  َهٰ ّلَلا  َهٰ ِيباَحَْصأ ، ِيف  ّلَلا  َهٰ ّلَلا  َهٰ

، ِيناَذٰا ْدَقَف  ْمُھاَذٰا  ْنَمَو  ْمُھَضَغْبَأ ، يِضْغُِببَف  ْمُھَضَغْبَأ  ْنَمَو  ْمُھَّبََحأ  ّبُحِبَف  يِ ْمُھَّبََحأ 

ُهَذُخَْأي َْنأ  ُكِشوُیَف  ّللا  َهٰ ىَذٰا  ْنَمَو  ّللا ، َهٰ ىَذٰا  ْدَقَف  ِيناَذٰا  ْنَمَو 

“Allah Allah! Aman ashabım hakkında söz söylemekten sakının! Allah
Allah! Aman ashabım hakkında söz söylemekten sakının! Zinhâr, benden
sonra onları hedef almayın! Onları seven, beni sevdiği için sever; onlara
buğzeden, bana buğzettiği için buğzeder. Onlara eziyet veren, bana eziyet
vermiş, bana eziyet verense Allah’a eziyet etmiş sayılır. Allah’a eziyet vereni
de, Allah hemen cezalandırır.”31

c. Yine, İmam Müslim rivayet ediyor:



.ُدَعوُت اَم  َءاَمَّسلا  َىتَأ  ُموُجُّنلا  ِتَبَھَذ  اَِذإَف  ِءاَمَّسِلل ، ٌةَنََمأ  ُموُجُّنَلا 

، َنوُدَعوُي اَم  ِيباَحَْصأ  َىتَأ  ُتْبَھَذ  اَِذإَف  ِيباَحَْصِأل  ٌةَنََمأ  َانَأَو 

َنوُدَعوُي اَم  يِتَّمُأ  َىتَأ  ِيباَحَْصأ  َبَھَذ  اَِذإَف  يِتَُّمِأل ، ٌةَنََمأ  ِيباَحَْصأَو 

“Yıldızlar, sema için emniyet sebebidir; (yani, semanın emniyetini, nizam
v e intizamını sağlayan, yıldızların kendi aralarındaki nizam ve
intizamlarıdır.) Yıldızların nizam ve intizamı bozulduğu zaman, semanın
düzeni bozulur.. ve sema için vârid olan tehdit zuhur eder. Ben de, ashabım
için bir emniyet ve güven kaynağıyım. (Hayatta kaldığım sürece, ashabım
arasında nizam, intizam ve güven devam edecektir.) Ben gittiğim zaman,
ashabım için vârid olan tehdit, onların başlarına gelecektir. Ashabım da,
umum ümmetim için bir emniyet ve güven kaynağıdır. Ashabım gidince de,
ümmetimin başına çok şey gelecek ve çeşitli gaileler açılacaktır.”32

Kıyametin vukûu, yıldızların tesbih taneleri gibi etrafa saçılmalarıyla
meydana gelecektir. Aynı şekilde, Efendimiz, ashabı için; ashabı da ümmeti
için, tesbihin imamesi gibidirler. Allah Resûlü, ashabının nizam ve intizamı
adına kendini; içinde ebrâr, evliyâ, asfiyâ ve mukarrabînin bulunduğu ümmeti
için de ashabını nazara vermektedir.

d. Buhârî, Müslim ve daha başka kütüb-ü sahihanın rivayet ettiği bir diğer
hadis-i şerifte de Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

ٌفْلَخ ْمِھِدْعَب  ْنِم  ُفَّلَخََتي  َّمُث  ْمَُھنوَُلي  نيِذَّلا  َّمُث  ْمَُھنوَُلي  َنيِذَّلا  َّمُث  ِينْرَق  ِساَّنلا  ُرْیَخ 

َُهتَداَھَش ُهُنیَِميَو  ُهَنیَِمي ، ْمِھِدََحأ  ُةَداَھَش  ُقِبَْست 

“İnsanların en hayırlıları, benim şu içinde bulunduğum asırda
yaşayanlardır. (Ak Çağ bu  aydınlık çağdır) sonra onların peşinden gelenler
(tâbiîn), daha sonra da onların peşinden gelenler (tebe-i tâbiîn). Onlardan
sonra (kötü) bir nesil gelecek. Birinin şehadeti yeminini, yemini de
şehadetini geçecektir.”33 Sonra, yalan asrı gelir. Şehadetleri yeminlerinin,
yeminleri de şehadetlerinin önüne geçen hulfulvaad asrı; yalan, yalan yere
yemin ve yalancı şahitlik çağı.

“Sahabe, Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn Asrı” yalanın olmadığı ve yalandan
alabildiğine uzak ve müberrâ kalındığı asırdır. Tebe-i tâbiînden sonra yalan
zuhur etmiş, Mutezile imamları, Mürcie imamları, Müşebbihe imamları yalana
çanak tutmuşlardır. Ve artık herkes, yalan söylemektedir.



Müsteşrikler yalan söylemekte, sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîne yalan isnad
edenler yalan söylemekte ve ilimde batıyı mihrap edinen; batı karşısında başı
dönmüş, şoke olmuş zavallılar da bu yalana ortak olmaktadırlar.

e. Taberânî ve İbnü’l-Esîr’in, Kûfe’ye gönderirken Hz. Ömer’in, kendisi
hakkında: “Ey Kûfeliler, sizi nefsime tercih etmeseydim, İbn Mesud’u size
göndermezdim.”34 dediğini rivayet ettikleri Abdullah İbn Mesud’dan hadis
kitapları şunu naklediyorlar:

ِبوُلُق ِيف  ََرَظن  َّمُث  ِِهَتلاَسِِرب  ُهَثَعَبَف  اًدَّمَحُم *  َراَتْخاَف  ِدَابِعْلا  ِبوُلُق  ِيف  ََرَظن  ّللا *  َهٰ َِّنإ 

ِِهِّیَبن * َءاَرَزُوَو  ِِهنيِد  َراَصْنَأ  ْمَُھلَعَجَف  َُهباَحَْصأ  َُهل  َراَتْخاَف  ُهَدْعَب  ِساَّنلا 
“Allah, kendisine kullukla serfiraz olanların kalblerine baktı, baktı da, Hz.

Muhammed’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) seçti ve mahlukatına nebi olarak
gönderdi. Sonra da insanların kalblerine baktı (ve O’na ümmet olabilecek,
kendisi gibi ısmarlama insanlar olarak) O’nun ashabını seçti; (Ebû Bekir’i
seçti, Ömer’i seçti, Osman’ı, Ali’yi, Zübeyr’i, Talha’yı, Abdurrahman İbn
Avf’ı, Ebû Ubeyde İbn Cerrah’ı seçti) onları dininin yardımcıları ve
peygamberinin vezirleri yaptı.”35

f. Yine, Ebû Nuaym Hilye’sinde Abdullah İbn Ömer’den naklediyor:

ِهِذَھ َرْیَخ  اوُناَك  ٍدَّمَحُم *  ُباَحَْصأ  َكَِئلوُأ  َتاَم ، ْدَق  ْنَِمب  َّنَتََْسیْلَف  ّنَتْسُم  اً َناَك  ْنَم 

ِِهِّیَبن * َِةبْحُِصل  ّللا  ُهٰ ُمُھَراَتِْخا  ٌمْوَق  اًفُّلََكت ، اَھَّلََقأَو  اًمْلِع  اَھَقَمَْعأَو  اًبوُلُق  اَھََّربَأ  ِةَّمُْألا ،

َىلَع اوُناَك  ٍدَّمَحُم *  ُباَحَْصأ  ْمُھَف  ْمِھِِقئاََرطَو  ْمِِھقَالَْخِأب  اوُھَّبَشَتَف  ِِهنيِد ، ِلَْقنَو 

َِةبْعَكْلا ُّبَر  ّللاَو  ُهٰ ِمیِقَتْسُمْلا  ىَدُھْلا 

“Kim dosdoğru bir yol tutup gitmek istiyorsa şu ölüp gidenlerin yolunu
tutsun. Zira onlar Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ashabıdır:
Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) ashabı, O’nun ümmetinin en
hayırlılarıdır. (Ümmet içinde büyük insanlar gelebilir, evliyâ, asfiyâ gelebilir
ama, mutlak hayır ve fazilet ashab-ı kirama aittir.) Onlar ümmet içinde kalbleri
en temiz, en duru, ilimleri en derin ve (kulluk adına) tekellüften
(yapmacıklıktan) en uzak olanlardır. Onlar, Allah’ın, Nebi’sine dost olarak
seçtiği, dinin tebliği, insanlara ulaştırılması için ihtiyar ettiği kimselerdir.
Ahlâkınızı ahlâklarına, gidişatınızı gidişatlarına benzetmek için çaba sarf edin!
Onlar, Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ashabıdır. Allah’a, o
Kâbe’nin Rabbine yemin olsun ki, Allah Resûlü’nün ashabı dosdoğru bir



hidayet üzereydiler.”36

g. Yine Hilye’de İbn Mesud’un şöyle buyurduğu rivayet edilir:

اوُناَك ْمُھَو  ّللا *  ِهٰ ِلوُسَر  ِباَحَْصأ  ْنِم  اًداَھِتْجا  ُرَثْكَأَو  ًةَالَص  ُرَثْكَأَو  اًمَایِص  ُرَثْكَأ  ْمُتْنَأ 

َبَغَْرأَو َایْنُّدلا  ِيف  َدَھَْزأ  اوُناَك  ْمُھ  َلاَق : ِنَمْحَّرلا ؟ ِدْبَع  َابَأ  َاي  َِمل  اوُلاَق : .ْمُكْنِم  اًرْیَخ 

ِةَرِخْٰالا ِيف 

“Sizin orucunuz, namazınız ve ibadet adına cehdiniz, sahabeninkinden ileri
olabilir. (Bu hususî yönlerinizle ashab-ı Resûlullah’ı geride bırakabilirsiniz.
İçinizde Mesruk b. Ecdâ gibi, hiç yatağa girmeyen ve her geceyi, Kâbe’nin
yanında secdede geçiren insanlar bulunabilir. Tavus b. Keysan gibi, kırk sene
yatsı abdestiyle sabah namazını eda edenler olabilir. Esved b. Yezid en-Nehaî
gibi sabaha kadar Allah karşısında kemerbeste-i ubûdiyet içinde el pençe divan
duranlar da olabilir.) Ama sahabe-i kiram, sizden daha hayırlıdır; çünkü dünya,
umurlarında değildir. (Yani dünya onların ellerinden gitse idi ‘Ah!’ çekmez;
bütün dünyayı kazandıklarında da ‘Oh!’ demezlerdi.) Bütün rağbetleri, (bütün
çalışmaları) ahiret içindi, (yani yalnızca ahiretin peşindeydiler.)”37

6. Müksirûn-u Sahabeden Bazıları
Müsteşriklerle, onların İslâm dünyasındaki takipçilerinin hücum oklarına en

fazla maruz kalan sahabiler, hadis ıstılahında “Müksirûn-u Sahabe” denilen,
çok hadis rivayet etmiş olan ashab-ı Resûl (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve
bunların başında da Ebû Hüreyre Hazretleri’dir.

Dinimiz bize sahabe-i kiram vasıtasıyla intikal etmiştir; dolayısıyla da
onlara dokunan her şey, dinimize dokunmuş sayılır. Yaşayan Müslümanlar
olarak bugün emanet, artık bizim üzerimizde olduğu için, dinimizi ona
dokunacak her şeyden korumak da bize düşer.

Sahabe-i kiram, vazifelerini şerefle yapıp gittiler; hayatları ta’n u teşniin
ulaşamayacağı bir kuşakta geçti. Aslında, onların korunmaya ihtiyaçları da
yoktur; ancak, o pâk dâmenler bahane edilerek, temelde dinimiz hedef alındığı
için, bu bahanenin yersizliğini, tutarsızlığını göstermek gerekmektedir.

İslâm tarihinde ilk asırlar çok duru ve çok pâk geçti. Ne zaman yabancı
düşünce ve felsefî akımlar Müslümanların arasına girdi, ondan sonra Mutezile,
Cebriye, Mürcie, Müşebbihe gibi değişik bâtıl mezhepler zuhur etti. Bu mezheb
erbabı, kendi heva ve heveslerini okşamayan meselelerde hadis uydurma



yoluna girdiler ve kendi heveslerine muhalif hadisleri rivayet eden sahabileri
de tenkit oklarına hedef aldılar. O ilk dönemlerde Ebû Hüreyre gibi, hadisin
direği büyük ve şerefli sahabileri tenkit eden ve karalamak isteyen, ya Nazzam
gibi Mutezile imamları, ya da Ebû İshâk gibi Şîa imamlarıydı. Aslında her
sahabi gibi Ebû Hüreyre de şerefiyle yaşayıp gitmiş, yüzümüzün akı
şahsiyetlerdir.

Bu itibarla konunun ehemmiyetine binaen, şimdi de, Hz. Ebû Hüreyre başta
olmak üzere, İbn Abbas, İbn Ömer ve İbn Mesud gibi, hadisin direği ve pek çok
hücuma maruz kalmış sahabileri, kısa da olsa tanımaya çalışalım:

a. Ebû Hüreyre
Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh), Yemen’in Devs kabilesindendir. Hicret’in

yedinci yılı başında Müslüman olup Medine’ye hicret etmiş ve Allah
Resûlü’yle dört yıl bir arada kalma şerefine nail olmuştur. Kabilesinin reisi
olan Tufeyl b. Amr, Müslüman olduktan sonra gerilmiş yaydan fırlayan bir ok
gibi Devs’in içine girmiş ve mukaddes bir alev, bir ateş hâlinde herkesin
kalbini tutuşturmuştur. İşte, Ebû Hüreyre, bu zatın elinde Müslüman olup
Medine’ye hicret eden muhacirlerdendir.

Hz. Ebû Hüreyre, Medine’ye geldiğinde, Resûlullah Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) Hayber seferindeydi. Bu itibarla da Ebû Hüreyre, hemen
Hayber’e koşmuş ve en seri şekilde Efendimiz’e mülâki olmuştu. Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem), kendisine adını sormuş, “Abdüşşems” cevabını
alınca da: “İnsan ayın, güneşin kulu olamaz; sen Abdurrahman’sın.” diyerek,
adını “Abdurrahman” koymuştu. Ama o, daha çok Ebû Hüreyre diye mâruftu.

Bir gün, Allah Resûlü onu kucağında taşıdığı kedilerle görünce, ona “Ebâ
Hirr” (kedi babası) diye hitap etmişti ki, ondan sonra hep Ebû Hüreyre diye
anıldı. O da, daha çok “Ebû Hirr” diye anılmayı severdi. Zira, fakir, mütevazi
ve bir mahviyet insanı olarak o, kendine en çok yakıştırdığı, “kedi babası”
tabiriydi. Ayrıca, Resûlullah, sevdiği bir anda, sevdiği bir noktada ona “Ebû
Hirr” demişti o da kendisinin bu adla çağrılmasını istiyordu.38 Sırf bu bile,
onun Resûlullah’a ne derece bağlı olduğunu göstermeye yeter.

Ebû Hüreyre Müslüman olmuştu ama, bir derdi vardı.. ve ona göre bu, büyük
bir dertti.. annesi henüz Müslüman olmamıştı. Bu büyük sahabi, kendisini yetim
büyüten annesini Müslümanlığa çekmeyi, hem bir vazife hem de vefa borcu
biliyordu. Bir gün Resûlullah’a gelerek: “Yâ Resûlallah, dua etmez misin, Ebû



Hüreyre’nin annesi de ‘Lâ ilâhe İllallah’ desin?” istirhamında bulundu. Sonra
Allah Resûlü, ellerini kaldırıp dua buyurunca, bu füze hızıyla İslâm’a giren ve
Allah Resûlü daha ellerini indirmeden duasının kabul olacağına inanan genç ve
taze Müslüman, ok gibi fırlayıp evine koştu. Her gün: “Acaba bugün anneme
bir şey anlatabilir miyim, kalbine girebilir miyim?” ümidi ve: “Acaba bugün de
beni reddeder mi, yine yadırgar mı?” endişesiyle koştuğu evin kapısının
tokmağına dokunduğunda, içerden annesinin: “Dur, olduğun yerde kal!” sözünü
işitti. Kadın, “Lâ ilâhe illallah” dedikten sonra boy abdesti alması lâzım
geldiğini öğrenmişti. Biraz sonra, başında örtü kapıyı açtı ve: “Oğlum, işte
dediğin şeyleri diyorum: Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah…”

Ebû Hüreyre, müjdeyi vermek üzere bu defa da hemen Resûlullah’a
(sallallâhu aleyhi ve sellem) koştu; koştu ve duanın kabulü, onda ikinci bir ümit
hâsıl etmişti: “Yâ Resûlallah, dua et, mü’minler, beni ve annemi sevsinler!”
istirhamında bulundu. Allah Resûlü, ellerini kaldırıp yine dua buyurdular:
“Allahım, Ebû Hüreyre’yi ve annesini mü’minlere sevdir!”39

Evet, mü’minler, Ebû Hüreyre’yi sever; onu kimlerin sevmediğini ise
okuyucunun iz’an ve anlayışına havale ediyorum.

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh), Allah Resûlü’nden gece gündüz hiç
ayrılmadı. O, bir zekâ ve hafıza kahramanıydı. Gecenin üçte birinde uyur, üçte
birinde ibadet eder, evrâd ve ezkârını okur; kalan üçte birinde de hafızasındaki
hadisleri unutmamak için tekrar ederdi. Aynı zamanda o, bir ilim adamı, bir
fakih, bir hadis hafızı da olmuştu. Bir gün mescitte: “Allahım, bana hiç
unutmayacağım bir ilim nasip eyle!” diye dua ederken Allah Resûlü duymuş ve
mescidi ihtizaza getirecek şekilde: “Allahım, âmin!” demişti.40

Ebû Hüreyre’nin çok hadis bilmesinin arkasında, duasına Allah Resûlü’nün
böyle “Âmin!” demesi de söz konusu idi. Yine bir gün Allah Resûlü’ne: “Yâ
Resûlallah, senden duyduğum hiçbir şeyi unutmak istemiyorum.” deyince, Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Ridânı çıkar, yere yay!”  buyurdular.
Ebû Hüreyre de öyle yaptı ve Allah Resûlü, ellerini açıp dua buyurduktan
sonra, gâibden bir şeyle dolmuş gibi, mübarek ellerini getirip o ridâya boşalttı;
sonra da: “Onu dür ve bağrına bas!” buyurdu.

Ebû Hüreyre, bu hâdiseyi anlattıktan sonra: “Dürdüm ve bağrıma bastım.
Yemin ederim, artık bundan sonra Resûlullah’tan duyduğum hiçbir şeyi
unuttuğumu hatırlamıyorum.” derdi.41



Daha hayattayken kendisine: “Çok hadis rivayet ediyorsun!” diyenlere,
kemal-i safvet ve samimiyetiyle: “Muhacir kardeşlerim çarşılarda alışverişle,
ensar kardeşlerim de ziraatlarıyla meşgul olurken, ben karın tokluğuna
Resûlullah’a hizmet ediyordum.”42 cevabını verirdi.

Gerçekten de öyleydi.. ve o, Resûlullah’tan (sallallâhu aleyhi ve sellem) hiç
ayrılmadı. Günlerce aç kaldığı olur ve visâl orucu tutardı; yani iftar için bir şey
bulamazdı da, yeniden oruca niyetlenirdi ve böylece üç gün, dört gün üst üste
oruç tuttuğu olurdu. Bazen, açlıktan sar’a tutmuş gibi yerlerde kıvranır ve gelen
geçene, hem: “Bana Kur’ân okuyacak yok mu?”, hem de: “Bana yemek
yedirecek yok mu?” mânâsında: َكُتْاَرْق َ تِْسا  derdi.43

Çok defa Cafer-i Tayyar’dan başka hâlinden anlayan olmazdı; hatta bazıları
kendisine birkaç âyet okur geçerlerdi. Ebû Talib ailesinin yüz akı, Hayber
Gazvesi sırasında Habeşistan’dan Medine’ye hicretlerinde Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem): “Bilmem ki, Hayber’in fethine mi, Cafer’in
gelişine mi sevinsem?”44 buyurduğu, Allah Resûlü’yle az bir zaman kaldıktan
sonra Mute’de şehit olup, Caferliği de, Aliliği de Ali’ye bırakan ve hakkında
Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Cafer, Cennet’te  yeşil
kanatlarla sağdan sola pervaz ediyor.”45 müjdesinde bulunduğu Cafer-i
Tayyar ise onu alır, evine götürür ve karnını doyururdu.46 Ve zaman zaman
Allah Resûlü’nün doyurduğu da olurdu.

Bu ilim dağarcığı, Allah Resûlü’nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) duyduğu
şeylerin bir tekini bile kaçırmamış ve kıyamete kadar bâki kalmak üzere kemal-
i ihtimamla kendinden sonrakilere nakletmişti. “Kur’ân’da: َنوُم ُ تْكَي َنـيِذَّلا  َِّنإ 

ُمُھُنَعَْلي  َ كِئٰۤلوُۨأ ِباَِتكْلا  ِيف  ِساَّنِلل  ُهاَّنََّیب  اـَم  ِدْعَب  ْنِم  ىَدُـھْلا  ِتاـَِنَّیبْلا َو َنِم  ا  َنْلَزْنَأ اَۤم 
نوُـنِعََّاللا ُمُـھُنَعَْلي  ّللا َو ُهــٰ  ‘Apaçık delilleri ve hakikatleri ve göndermiş

olduğumuz hidayet nurunu Biz, insanlar için kitabda açıklayıp ortaya
koyduktan (ve tebeyyün ettirdikten) sonra gizleyenler var ya, işte Allah,
onlara lânet eder ve lânet edenler de lânet eder.’ 47 âyeti olmasaydı, hiçbir
rivayette bulunmazdım.”48 derdi.

Bu masum, sempatik, nüktedan sahabinin, Allah Resûlü gibi mizacı âlî ve
yüksek tavırlardan hoşlanan Büyükler Büyüğü bir zâtın yanında dört yıl kalması
ve kurbiyetinin hiç mi hiç yadırganmaması bile, onun büyüklüğünü göstermesi
bakımından yeter zannediyorum. Bir büyüğe yakın olmadan, bunun ne demek
olduğu anlaşılamaz. “Reh-i sevdaya girdim; namus, ar bana lâzım değil!”



demedikçe de büyüklere yakın olunamaz.
İddia edildiği gibi, sahabenin Hz. Ebû Hüreyre’ye karşı tavrı yoktu. Ensarın

ilk Müslümanlarından, Resûlullah’la Akabe’de ilk el sıkışanlardan ve
Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) hanesinde misafir etme şerefine eren
İstanbul’un şanlı misafiri Hz. Ebû Eyyub el-Ensarî Hazretleri, kendisinden
rivayette bulunur ve: “Sen, ondan daha evvel Müslüman oldun ve sen de Allah
Resûlü’nün sahabisisin.” diyenlere: “O, bizim duymadıklarımızı duymuştur.”49

cevabını verirdi.
Yalnız Ebu Eyyub el-Ensarî Hazretleri değil, Abdullah İbn Ömer, Hıbrü’l-

Ümme Abdullah İbn Abbas, Câbir b. Abdullah el-Ensarî, Enes b. Mâlik ve
Vâsıle İbn Eslem gibi ecille-i ashab ve hadisin temel direkleri; sonra da,
tâbiînin yed-i tûlâ sahibi imamları; Hasan Basri, Zeyd İbn Eslem, mürsellerini,
yani kendisinden rivayette bulunduğu sahabinin adını anmadan rivayet ettiği
hadisleri İmam Şafiî’nin esas kabul ettiği ve hadislerini arızasız nakletmek için
Ebû Hüreyre’ye damat olan Said İbnü’l-Müseyyeb, Said İbn Yesâr, Saidü’l-
Makburî, Süleyman İbn Yesâr, beş yüz sahabiden hadis rivayet etmiş olan
Şa’bî, Muhammed b. Ebî Bekir.. ayrıca Nakşî tarikatında pîr sayılan ve
silsilede:

“O Kâsım b. Muhammed pek güzeldir;
İnâyât-ı keremi lem yezeldir.”

diye anılan Kâsım b. Muhammed, Ebû Hüreyre’den aldığı hadisleri bir kitapta
(sahife) toplayan ve buradaki hadislerin aynen Kütüb-ü Sitte’de geçtiği, bugün
karbon muayenesiyle de bu sahifesinin kendisine ait olduğu ispatlanmış bulunan
Hemmam İbn Münebbih, Resûlullah denilince gözleri dolan ve ‘Bekkâ’ diye
tanınan Muhammed b. Münkedir, kendisinden hadis rivayet etmişlerdir. Sadece
bu kadar da değil; bu insanlar seviyesinde tam sekiz yüz (800) kişi, Ebû
Hüreyre’den hadis rivayet etmiştir.50

aa. Hz. Ömer ve Ebû Hüreyre
Hz. Ömer, kendisini çok severdi. Bahreyn’e vali tayin etmişti.. ancak daha

sonra azletmiş ve yerine başkasını göndermişti. İhtimal, sebebi de, ticaret yapıp
bugünkü bir fakirin seviyesinde sermaye sahibi olmasıydı. O gün, valiler,
idareciler, halifeler sermaye sahibi olamazdı. Matarasını sopasının ucuna takıp
da tayin olunduğu vilayete giden ve aynı şekilde dönen valiler çoktu. Zaten,
aksi davrananlar geriye çekilir ve icabında azledilirlerdi. O, bu ufacık



sermayesini şüphesiz irtişâ, iltimas ve irtikâbla toplamamıştı. Suçsuzluğu
anlaşılınca Hz. Ömer, kendisini makamına iade etmek istemiş ise de Ebû
Hüreyre: “Bana bu kadarlık emirlik yeter!” deyip, kabul etmemişti.51

Hz. Ömer, yalnız Ebû Hüreyre’yi değil, Sa’d b. Ebî Vakkas gibi, Aşere-i
Mübeşşere’den bir zatı ve Umeyr İbn Sa’d gibi, sahabenin önde gelenlerini de
vazifeden almıştı. Hatta, Medâyin halkı, valileri Sa’d b. Ebî Vakkas’tan:
“Namazı tadil-i erkâna riayet etmeden kıldırıyor.” diye şikâyette bulununca, Hz.
Ömer, İran fatihi bu büyük sahabiyi sorguya çekmiş, bunun üzerine Sa’d b. Ebî
Vakkas dolmuş, hüzünlenmiş ve: “Bunlar mı bunu bana diyor?” demiş, sonra da
geçmişinden bazı şeyler anlatma lüzumunu duymuştu:

“Biz, bu işe öyle bir zamanda sahip çıktık ki, yiyecek bir şey olmadığından
ağaç yaprakları yer ve koyunların tersi gibi ıtrahatta bulunurduk. Bir gece o
kadar açtım ki, idrarımı yaptığımda, idrarın topraktan çıkardığı sesle, yenecek
bir cisim var gibi geldi bana. Elimi attım ve bir deri parçası buldum. Yıkadım,
azıcık ısıttım ve ağzımda çiğnedim. O bana yirmi dört saat yetmişti. Biz,
İslâm’a o günlerde sahip çıktık. Şimdi, falan oğulları kalkmış, ‘Sa’d, namaz
kılıyor, namazında tadil-i erkân yok, huşû, hudû’ yok, Allah’a karşı teveccüh
yok.’ diyorlar...”52

Ve Sa’d İbn Ebî Vakkas (radıyallâhu anh), bir daha da Medâyin’e dönmek
istememişti. Evet; Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh), azledilmekte de, vazifesine
geri dönmek istememekte de tek değildi.

ab. Hz. Ali, Hz. Osman ve Ebû Hüreyre
Bazılarının iddia ettiği gibi, ne Hz. Osman, ne de Hz. Ali, Ebû Hüreyre’nin

karşısındaydı. Vâkıa bir gün Resûlullah’tan “Halîlim” diye bahsedince Hz. Ali
kendisine: “Resûlullah ne zaman senin halîlin oldu?”53 demişti ama, bu, Hz.
Ali’nin safvet, samimiyet ve ihlâsının, böyle bir sözü Alice tevfik
edememesinden ileri gelmişti.

Bir insanın, sevdiği bir kişi hakkında “Halîlim” demesinde yadırganacak bir
şey yoktur. Ayrıca, Hz. Ali (radıyallâhu anh) gibi, sâbıkûndan daha sâbık olan
ve hane-i saadette yetişen birisi, bunu Ebû Hüreyre’ye söyleyebilirdi. Emsal
arasında konuşulabilir bu; ama, aşağıdan birisinin Ebû Hüreyre’yi ta’n etme
maksadıyla söylemesi asla doğru olamaz. Sonra, bunu Hz. Ali’nin Ebû
Hüreyre’ye ta’nı olarak görmek de, neyin ta’n olduğunu, neyin ta’n olmadığını
bilmemek gibi bir şey.



ac. Emeviler ve Ebû Hüreyre
Hele Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh), iddia edildiği gibi, Hz. Ali’ye ve Ehl-i

Beyt’e karşı, Emeviler’e de kat’iyen dost ve müdâhin değildi. Fitneler zuhur
edince, o, her tarafta şu hadisi rivayet edip geziyordu:

، يِشاَمْلا َنِم  ٌرْیَخ  اَھِیف  ُِمئاَقْلاَو  ِِمئاَقْلا ، َنِم  ٌرْیَخ  اَھِیف  ُدِعاَقَْلا  ٌنَِتف ، ُنوُكَتَس 

...يِعاَّسلا َنِم  ٌرْیَخ  اَھِیف  يِشاَمْلاَو 

“Fitneler olacak. O fitnelerde oturan, (fitnelere  karışmak için) ayakta
durandan, ayakta duran fitnelere yürüyerek girenden, yürüyen  de bilfiil
fitneye koşup karışandan hayırlıdır…”54

Bu, onun içtihat ve düşüncesiydi. Belki, fitneleri bastırmak için Hz. Ali’nin
yanında yer alması icap ederdi. İhtimal, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bu hadisi, o döneme bakmıyordu. Ama o, hadisten bu mânâyı çıkardı ve
Hz. Ali Efendimiz (radıyallâhu anh) zamanındaki hâdiselere karışmayıp, evinde
oturdu.

Allah korkusu ve salâbet-i diniyesi olmasaydı, bunu hiç yapar mıydı; hele
hele, bazılarının iddia ettiği gibi kendisinde Emevi hayranlığı ve Muaviye
taraftarlığı olsaydı, Muaviye’nin ordularına katılmaktan kendisini alıkoyacak ne
vardı?

Goldziher, Ahmed Emin, Ebû Reyye, Ali Abdürrezzak gibi hakikati ters yüz
etmeye çalışanlar, asla bir hadis kitabı olmayıp, edebiyatta ve bir dereceye
kadar yorumda kendisine müracaat edilebilecek olan İkdü’l-ferîd’i kaynak
göstermektedirler. Her şeyden önce bu zatlara, neyin nerden nakledilmesi
gerektiğini öğretmek lâzımdır. Gariptir, bu zatlar, İbn Kesîr’in de el-Bidâye
ve’n-Nihâye’sinde, Ebû Hüreyre’yi Hz. Ali’nin karşısında, Hz. Muaviye’nin
yanında gösterdiğini ileri sürmektedirler. Oysa, İbn Kesîr, bu kitabında, onların
iddialarının tam tersini söylemektedir; Ebû Hüreyre’nin Emevi taraftarı olması
şöyle dursun, aksine bir bakıma onların başlarının belâsıydı.55 Abdülmelik’in
babası Mervan’ın karşısına dikilir ve gözünün içine baka baka: يِتَّمُأ ُةََكلَھ 

ٍشْيَرُق ْنِم  ٍةـَمْلِغ  ْيَدـَي  َىلَع   “Ümmetimin helâki, Kureyş’ten birkaç gencin
elinden olacaktır.”  hadisini rivayet eder, Mervan’ın: “Kimlerin elinden
olacaksa, Allah’ın lâneti üzerlerine olsun!” sözüne de: “İstersen ben, ismi,
cismi, şekli ve şemâilleriyle onları size gösteririm.” derdi.56

Yine sokaklarda gezer ve: َنِیّتِس َةَنَس  ِين  ْكِرْدُت ّلَلا َال  َّمُھٰ  “Allahım, beni 60.



yıla (yani çoluk çocuğun emirliği zamanına) çıkarma!”57 diyerek dua ederdi.
Onun bu dileği, o kadar meşhurdu ki, Ebû Hüreyre’yi gören herkes, aynısını
mırıldanırdı. Allah, Ebû Hüreyre’nin bu duasını kabul buyurmuş, bu şanlı
sahabiyi, Hicret’in 59. senesinde vefat ettirmişti ki, 60. sene de ümmetin başına
çoluk çocuktan Yezid geçmişti.

ad. Hz. Âişe ve Ebû Hüreyre
Hz. Âişe Validemiz’in Hz. Ebû Hüreyre’yi tenkit ettiği iddiası da Bektaşi

hikâyesi gibi, başı-sonu ve sebebi açıklanmayan bir siyakta verilmektedir.
Validemiz, hane-i saadetlerinde namaz kılarken, Ebû Hüreyre de onun
duvarının dibinde oturmuş, hadis rivayet ediyordu. Validemiz, namazını
bitirdikten sonra onların yanına geldi ama, Ebû Hüreyre’nin gittiğini görünce
“Resûlullah’ın hadisleri, arka arkaya süratli eklenip söylenmez.”58 dedi.

Validemiz’in bundan maksadı ihtimal, o mübarek sözlerin boşa gitmemesi ve
dinleyenlerin hafızalarına nakşolması için Ebû Hüreyre’yi temkine davet
etmekti.

ae. Ebû Hanife ve Ebû Hüreyre
Ebû Hanife, sözde: “Ben üç sahabinin sözünü hüccet kabul etmem.

Bunlardan biri de, Ebû Hüreyre’dir.” diyesiymiş. İmam Âzam, âzamlığıyla telif
edilemeyecek bu sözü kat’iyen söylemez. Şayet söylemiş olsaydı, Hanefi
mezhebinin önemli imamlarından Fethu’l-Kadir sahibi allâme İbn Hümam:
“Ebû Hüreyre, önemli fakihlerden biridir.”59 demezdi. Evet, İbn Hümam gibi
mühim bir allâme, başının bağlı bulunduğu mezhebin imamı Ebû Hanife’nin:
“Ben, kendisini hüccet kabul etmem.” diyeceği bir Ebû Hüreyre hakkında bu
sözü sarfetmezdi. Kaldı ki, İmam Âzam’ın, nerede böyle bir söz söylediği de
belli değildir.

Ebû Hüreyre, beş binin üstünde hadis rivayet etmiştir. Bu hadisler, bir kitap
hâlinde toplandığında, Kur’ân’ın bir buçuk katı kadar bir hacme ulaşır. Kur’ân-
ı Kerim’i altı ayda, hatta daha kısa bir sürede hıfzeden çok insan vardır.
Resûlullah’ın yanında dört yıl kalan, hafıza ve zekâ kahramanı ve Resûlullah’ın
(sallallâhu aleyhi ve sellem) duasına mazhar olmuş bir sahabinin, bu kadar
hadisi ezberleyemeyeceğini iddia etmek, o sahabiyi -hâşâ- ahmaklıkla itham
etmek olur. Sonra, rivayet ettiği bütün hadisler, bizzat Resûlullah’ın ağzından
işittikleri değildir. Kendisinden bazı sahabiler hadis aldığı gibi, o da, Hz. Ebû
Bekir, Hz. Ömer, Fazl, Übey b. Ka’b ve Hz. Âişe Validemiz gibi (Allah



hepsinden razı olsun) sahabilerden hadis almış ve rivayet etmiştir.
Kaldı ki Ebû Hüreyre, ta kendi zamanında bile denenmiştir. Mervan, Ebû

Hüreyre rivayette bulunurken, bunların yüzlercesini kâtibine gizlice yazdırmış
ve ertesi sene, Ebû Hüreyre’den aynı hadisleri rivayet etmesini istemiş, Ebû
Hüreyre de, “Bismillâhirrahmânirrahîm” diye başlayıp aynı hadisleri kelimesi
kelimesine tekrar etmiştir.60

Ta o zaman Ebû Hüreyre’yi imtihana çekenlerin payına mahcubiyet düştüğü
gibi, bugün de, ve gelecekte de, bu şerefli sahabiye, sünnetin bu mühim
direğine söz söyleyen ve söz söylemek isteyenlerin de payına sadece
mahcubiyet düşecektir.

b. Hıbrü’l-Ümme: Abdullah İbn Abbas
Hicretten dört-beş sene önce dünyaya teşrif etti. Allah Resûlü (sallallâhu

aleyhi ve sellem), irtihâl-i dâr-ı bekâ buyurduklarında 14-15 yaşlarındaydı. Bu
demektir ki, dört-beş senesi, Allah Resûlü’nden (sallallâhu aleyhi ve sellem)
duyduğu şeyleri belleyebilecek bir yaşta geçmişti. Bu süre içinde çok şey
belledi ve Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem): ِيف ُهْـھِّقَف  َّم  ّلَلا ُهٰ

َليِوْأَّتلا ُهِْـمّلَع  َو ِنيِّدـلا   “Allahım, ona dinin ruhunu öğret ve onu te’vile
(Kur’ân’ın hakâik-i mekniyesine) âşinâ kıl!” duasına mazhar oldu.61 O kadar
ki, o daha sağlığında ‘Hıbrü’l-Ümme’ (ümmetin allâmesi) ‘Bahr’ (ilimde
derya) ve ‘Tercümânü’l-Kur’ân’ (Kur’ân’ı bize intikal ettiren, ilâhî muhtevayı
tercüme eden) gibi sıfatlarla anılırdı.62

Tertemiz çehresi, güzel yüzü, ağzını açtığında herkese kendisini dinleten
belâgatı, babası gibi iki metreye varan uzun boyu ve çekici endamıyla Haşimî
soyunu bihakkın temsil eden bu kutlu sima, öylesine bir hafıza gücüne sahipti
ki, Amr b. Rabîa’nın:

ٌِرّجَھُمَف ٌِحئاَر  َْمأ  ٍدَغ  َةاَدَغ  ٌِركْبُمَف ٍداَغ  َتْنَأ  ٍمْعُن  ِلٰا  ْنَِمأ 

matlaıyla başlayan seksen beyitlik şiirini bir okuyuşta ezberlemişti.63 Tefsir,
fıkıh ve hadisin yanı sıra, edebiyat ve şiir; bilhassa da cahiliye şiirine de
vâkıftı ki, İbn Cerir et-Taberî, tefsirinde, hemen her âyetin tefsiri
münasebetiyle, İbn Abbas’tan cahiliye şiirine ait bir beyit, bir mısra
nakletmektedir.

Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) zamanında o, elde-avuçta bir gül gibiydi.
Hz. Ömer, ashabın yaşlılarından oluşan “Meşveret Meclisi”ne, yaşının küçük



olmasına rağmen İbn Abbas’ı da alırdı. Bir defasında yaşlıların bunu garip
karşıladığını görünce Meşveret Meclisi’nde Nasr sûresini okudu ve ne mânâya
geldiğini oradakilere sordu. “Allah’ın nusret ve fethi gelince kitleler İslâm’a
dehalet ederler. O zaman, Rabbine tesbih, hamd ve istiğfarda bulun!” mânâsına
gelir dediler. Hz. Ömer, bunu beğenmedi ve aynı soruyu İbn Abbas’a
(radıyallâhu anh) yöneltti. İbn Abbas, şu cevabı verdi: “Bu sûre, Allah
Resûlü’nün vefatını haber vermektedir. İnsanlar, fevç fevç İslâm’a girince,
insanlara İslâm’ın mesajını getiren Peygamber’in vazifesi bitmiş demektir.
(Artık, Resûlullah’a düşen, kendisine bütün bu nimetleri bahşeden Allah’a,
müsebbibü’l-esbaba tesbih, takdis ve bütün sebepleri azledip, her şeyi O’na
vermek ve her ne kadar günahı yoksa da, bizzat kendisi arkada bıraktığı
mertebeleri kendisi için günah telâkki ettiğinden geçen günlerine istiğfar
etmektir).”

Bu cevap üzerine Hz. Ömer: “İşte ben, bunun için onu aranızda
bulunduruyorum.” buyurdular.64

İbn Abbas, firaseti, kiyaseti ve fetanetiyle dillere destandı. Allah Resûlü’nün
bağlı bulunduğu ağaçtan gelmişti; haklı olarak bununla iftihar eder ve: “Biz
Peygamber hanesinde büyüdük.” derdi. Şahsî kemalâtı da vardı. Her uğradığı
mecliste kendisi için ayağa kalkarlardı ve büyüklüğü ölçüsünde mütevazi de
olan bu muhteşem insan, bundan çok rahatsızlık duyar, kendisi için ayağa kalkan
ensara, nahiv kitaplarında bir kaideye misal olarak zikredilen şu sözü söylerdi:

ْمُتـــَْـسلَج َِّالإ  ِر  ْصَّنلاَو ِءاَويِْــإلِاب   “Allah yolunda Müslümanlara gösterdiğiniz
barındırma ve yaptığınız yardım aşkına size yemin verdiriyorum; Allah aşkına
bana ayağa kalkmayın.”65

Buna rağmen, Zeyd b. Sabit, ata binerken, İbn Abbas, onun atının üzengisini
tutardı. Zeyd b. Sabit de ona: “Ey Resûlullah’ın amcasının oğlu, böyle yapma!”
derdi. İbn Abbas da: “Âlimlerimize böyle yapmakla emrolunduk.”
mukabelesinde bulununca Zeyd b. Sabit (radıyallâhu anh), hemen onun elini
öper ve şöyle buyururdu: “Biz de Resûlullah’ın yakınlarına karşı böyle
yapmakla emrolunduk.”66

Hayat-ı içtimaiyede, herkesin ondan görüneceği ve göreceği bir pencere
vardır. Boyu uzun olan, yani şahsî kemalâtı ve fazileti bulunan, görünmek için
tekavvüs edecek, iki büklüm olacak; boyu kısa, yani şahsî kemalât ve faziletten
mahrum olan ise, görünmek için tetâvül edecek ve kendini büyük gösterecektir.



Büyüklerde büyüklüğün alâmeti, mahviyet ve tevazu, küçüklerde küçüklüğün
nişanı tekebbür ve gururdur. İbn Abbas, büyüktü ve büyüklüğü nispetinde de
mütevazi idi.

Onun hemen her sahada hususî talebeleri vardı. Said b. Cübeyr, Mücahid b.
Cebr ve İkrime gibi tâbiîn imamları: “Her şeyi onun kapısında öğrendik.”
derlerdi. Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) bağrında yetişen bu
mümtaz insanın rivayet ettiği hadis sayısı 1600 kadardır. Şimdi kalkıp, bu
hadisler hakkında şüphe ve tereddüt ortaya atmak, hatta fırtına koparmak ve:
“Bunlar uydurmadır; Ka’bü’l-Ahbâr’dan nakildir.” demek, acaba,
Resûlullah’ın bu mümtaz sahabi hakkındaki duasını; ve ümmetin ve bilhassa
tâbiînin büyük âlimlerinin onu tavsif için kullandıkları “Hıbrü’l-Ümme”,
“Bahr”, “Tercümânü’l-Kur’ân” gibi sıfatları hiçe saymak mânâsına gelmeyecek
midir?

İbn Abbas, kendisi için ayağa kalkılmasından hoşlan-mazdı ama, kabrine
defnedildiği zaman, âdeta kabrin altındaki herkes ayağa kalkmıştı. Defin
hâdisesini nakleden ravi: “Bu esnada, bir ses geldi, bu:

ِيف يِلُخْداَف   ًةَّیِضْرَم ًَةیِضاَر  ِِكّبَر  َىِلإ  يِعِجِْرا   ُةَِّنئَمْطُمْلا ُسْفَّنلا  اَھُتَّيَأ  َي  اۤ

يِتَّنَج يِلُخْداَو   يِدَابِع

âyetleriydi.67 Kulaklarımla duydum; yerin üstünden gelen bir ses değildi bu.”
demektedir.68 O, kabre konurken, toprak ayağa kalkıyor, toprağın altındakiler
ayağa kalkıyor ve ruhanîler de yere iniyordu.

c. Abdullah İbn Ömer
Aslında hiç öyle olmamasına rağmen, müsteşriklere göre Ka’bü’l-Ahbâr’ın

bir diğer talebesi de, Abdullah İbn Ömer’dir.
Hz. Ömer’in, Abdurrahman, Abdurrahmanü’l-Evsat, Abdurrahmanü’l-Asgar,

Abdullah, Zeydü’l-Ekber, Zeydü’l-Asgar, Ubeydullah, Âsım ve Iyâz adlarında
dokuz erkek çocuğu vardır. Ama, bunlardan yalnızca Abdullah İbn Ömer’e:
“İbn Ömer”, yani “Tam Ömer’in oğlu..” denildi. Zira, Ömer’in oğlu denilince
akla ilk gelen insan odur.

Ashab-ı kiramı belli ölçülere vurmak bize düşmez ama, İbn Ömer’in zühdü,
takvası, ibadet ü taatı, inceliği ve sünnete ittibaı ile babasından üstün olduğu
yanları bile vardı. Sünnete ittibada o, bir başka derinlik arz ederdi. O kadar ki,
mevlâsı ve büyük İmam Malik b. Enes’in hocası (Bu üçlü, İbn Ömer, Nâfi ve



İmam Malik, hadiste isnadın altın zincirlerinden birini teşkil eder.) Nâfi’nin
nakline göre, bir gün birlikte Arafat’tan inerlerken İbn Ömer, bir yerde bir
çukura iner ve tekrar yukarıya çıkar. Nâfi “Ey İmam, ne yaptın orada?” diye
sorunca, şu cevabı verir: “Ben, Arafat’tan inerken Resûlullah’ın
arkasındaydım. Burada inip, def-i hacette bulundular. Benim öyle bir ihtiyacım
yoktu ama, O’na muhalefette bulunmak istemedim.”69

Allah Resûlü, suyu üç yudumda içmiş,70 bu noktada onun dört yudumda su
içtiği görülmemiştir. Bu ölçüde bağlıydı sünnete. Bu öyle bir bağlılıktı ki;
gösterdiği bu denli hassasiyet, o devirde bile biraz fazla bulunurdu. Rica
ederim, böyle bir insanın sünnet adına, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve
sellem) karşı hilâf-ı vâkî beyanda bulunması mümkün müdür?

İslâm’ın ilk yıllarında doğmuş, babasının gördüğü işkencelere de şahit
olmuştu. “Babamın başına yığılır, döver döver, döverlerdi; bir defasında Âs b.
Vâil, gelip onu kurtarmıştı.” diye bunları nakleder.71 Hicrette on yaşında vardı
yoktu. Bedir’de akranlarıyla birlikte Resûlullah’a arz edilmiş ve ayak
parmaklarının uçlarına basıp, büyük görünmek istemelerine rağmen, Resûlullah
kendilerini orduya dahil etmemişti. Boyları uzun da olsa, Resûlullah (sallallâhu
aleyhi ve sellem) yaşlarını soruyordu. Uhud’da da arzolunmuş, yine yaşı
tutmadığı için orduya alınmamıştı. Arkadaşları gibi gözleri dopdolu, içi de
hüzünlü evine dönmüştü. O gece sabaha kadar da hiç uyuyamamış ve: “Ne
günahım var ki, beni Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) yolunda mücadele
edecek sahabi topluluğu içine almadılar?” demiş, sızlanmıştı.72 Ancak bir-iki
sene sonra reşit görülmüş ve Hendek Savaşı’na katılabilmişti.73

İbn Hallikan, Vefeyâtü’l-a’yân’da İmam Şa’bî’den şöyle bir vak’a nakleder:
“Bir gün gençliklerinde Abdullah İbn Zübeyr, kardeşi Mus’ab İbn Zübeyr,
Abdülmelik b. Mervan ve Abdullah İbn Ömer, Kâbe’nin karşısında
oturuyorlardı. Her birimiz, şurada Kâbe’nin karşısında birer dua edelim;
Allah’ın rahmetinden umulur ki, hepsini kabul buyurur.” dediler. Abdullah İbn
Zübeyr: “Yâ Rabbi, azametin hürmetine, izz ü celâlin hürmetine, beni Hicaz’da
melik kılmanı Sen’den diliyorum.” diye dua etti. Mevsimi gelince, İbn Zübeyr
Mekke’de muvakkaten melik oldu; orada Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi
ve sellem) âsârını bihakkın temsil etti. İslâm uğruna cansiperâne mücahedede
bulundu ve nihayet Haccac-ı Zâlim tarafından şehit edilerek, mübarek cesedi de
annesi Hz. Ebû Bekir’in kızı, Zâtü’n-Nitâkeyn Hz. Esmâ’nın gözleri önünde



günlerce asılı bırakıldı. Bu kahraman kadın, Haccac’a: “Siz onun dünyasını
berbad ettiniz; o da sizin ahiretinizi berbad etti!..” deyip Haccac’ı su-i
âkıbetine karşı uyarmıştı.

Mus’ab b. Zübeyr: “Allahım, izz ü celâlin hürmetine, azametin hürmetine,
arşın, kürsün hürmetine Irak’ta emirlik istiyorum.” demişti. Allah onun da
duasını kabul buyurmuş... Mevsimi gelince, o da muvakkaten Irak’ın kaderine
hâkim olmuştu. Abdülmelik b. Mervan: “Allahım, beni bütün Müslümanların
başına emir kılmanı ve karşı çıkanların kelleleri pahasına da olsa, İslâm
Birliğini temin etmeni istiyorum.” duasında bulunmuştu. Abdülmelik’in
duasının da aynen kabul buyurulduğunu zaman gösterdi. En son Abdullah İbn
Ömer dua etmiş ve şöyle demişti: “Allahım, Senden Cennet’i bana vâcip
kılmadan ruhumu kabzetmemeni istiyorum.”74

Hâdiseyi nakleden İmam Şa’bî: “Üçünün dualarının kabul edildiğine şahit
olduk; imamın duasının kabul edilip edilmediği ise orada belli olacak.” der.75

Şa’bî’nin bildiği bir şey vardır. İbn Ömer, hiçbir zaman Ehl-i Beyt’e muhalif
ve Emeviler’in yanında olmamıştı. Bilhassa Haccac’ın en çok endişe duyduğu
bir insandı. Bir defasında Haccac, ihtimal zulümlerini haklı göstermek için
hutbeyi uzattıkça uzatmış ve neredeyse öğle namazının çıkma vakti gelmişti. İbn
Ömer, durduğu yerden seslendi: “Ey emir, zaman senin hutbeni beklemeyip
geçiyor.” Ve Haccac iğbirar üstüne iğbirar şişiyordu. 76 Nihayet bir hac
mevsiminde, Harem-i Şerif’te bu büyük sahabinin şehadetine tevessül etti; hem
de arkasında ihramıyla. Adamlarından biri ucu zehirli mızrağıyla İbn Ömer’in
arkadan topuğunu yaraladı. Derken bu yara ve zehir, o koca insanın şehadetine
sebep oldu.77

d. Abdullah İbn Mesud
Çok hadis rivayet eden sahabilerden biri de Abdullah İbn Mesud’dur. İbn

Mesud, sâbikûn-u evvelûndandır. Gençliğinde Ebû Cehil, Ukbe b. Ebî Muayt
gibi Kureyş ileri gelenlerinin koyunlarını güderdi. İnsanlığın Ebedî Râîsi ile
tanışınca, bir daha O’nun yanından ayrılmadı. Resûlullah’a o kadar yakın ve
O’nunla o kadar içli-dışlıydı ki, hane-i saadete istediği zaman teklifsiz girip
çıktığından, hep Ehl-i Beyt’ten zannedilir78 ve bilhassa seferde Resûlullah’ın
(sallallâhu aleyhi ve sellem) matarasını, yatağını, nalinlerini ve serîrini taşıdığı
için: ِدا َسِوْلاَو ِةَرَھْطِم  ْ لاَو ِنَْیلْعَّنلا  َبِحاَص   diye anılırdı.79

Zâhir ve bâhir keramet sahibi idi İbn Mesud. Bunlardan bir tanesi, zayıf bir



rivayete dayanan ve Mekke’de işkence görürken birdenbire kayboluvermesidir.
Allah Resûlü, ona: ٍدْبَع ِّمُأ  ُنـْب  derdi. Yine: “Kim yeni indiği gibi Kur’ân-ı اِ
Kerim’i okumak isterse, onu İbn Ümm-i Abd’in kıraatı üzere okusun.”80

buyururdu. Bir defasında, yine Allah Resûlü kendisine: “Bana Kur’ân oku,
dinleyeyim.” buyurmuş: “Yâ Resûlallah, Kur’ân sana inmişken, onu sana ben
mi okuyacağım?” cevabını verince de, Allah Resûlü: “Başkasından dinlemek
daha çok hoşuma gider” demişti. Bunun üzerine de İbn Mesud, Nisâ sûresini
başından itibaren okumaya başlamış, ta: ٍ دیِھَِـشب ٍةَّمُأ  ِّلـُك  ْنِم  اَنْئِج  اَِذإ  َفـْیَك  فَ

اًدیِھَـش ِءَۤـالُؤ  َىلَع ٰۤھـ َكـِب  اـَنْئِجَو   “Her ümmeti şahidiyle, (peygamberleriyle
haşredip) getirdiğimizde, seni de bunların başında (seni kabul  edip
etmemelerine karşı) şahit olarak getirdiğimiz gün, nasıl bir gün olacaktır o
gün?”81 âyetine gelince, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) gözleri
dolmuş, kalbi duracak hâle gelmiş ve eliyle işaret ederek: “Kes artık, yeter.”
demişti.82

İbn Mesud, fizik olarak çelimsiz bir insandı. Bir gün Allah Resûlü adına bir
iş için ağaca çıktığında, orada bulunanlar bacaklarına bakarak gülümsemişler,
bunun üzerine de, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Bu bacaklar,
yarın mizanda uhrevî hesap itibarıyla Uhud Dağı’ndan daha ağır
olacaktır.”83 buyurmuşlardı. Kendisini muallim ve bir nevi defterdar olarak
Kûfe’ye gönderdiğinde Hz. Ömer’in Kûfelilere yazdığı mektupdaki ifadeleri
unutulacak gibi değildir. “Ey Kûfeliler!” diyordu mektubunda Hz. Ömer
(radıyallâhu anh): “Eğer sizi nefsime tercih etmeseydim, İbn Mesud’u size
göndermezdim.”84

İbn Mesud (radıyallâhu anh), Hz. Ömer devrinde Kûfe’de kaldı ve insan
yetiştirdi. İmam Ebû Hanife’nin kendisi için: “Sahabiden geri değildir” dediği
Alkame İbn Kays, Esved İbn Yezid en-Nehaî ve İbrahim b. Yezid en-Nehaî gibi
tâbiînin dev âlimleri İbn Mesud’un hazırladığı iklimde yetişmişlerdi. Bilhassa,
hulefâ-i râşidînden de hadis rivayetinde bulunan Alkame, ilmini büyük ölçüde
İbn Mesud’dan almıştı. Kendisini dinleyenlerden biri, bir gün: “Kimden aldın
bunları?” diye sorunca: “Ömer, Osman, Ali ve İbn Mesud’dan” cevabını
vermiş, soruyu soran da: “Bah bah!” diyerek takdir etmişti.

Kûfe Mektebi’nin kurucusu olan İbn Mesud, Hz. Osman devrinde de bir süre
Kûfe’de kaldı. Bilâhare, hakkındaki asılsız bir şikâyet sebebiyle tahkik için
Medine’ye çağrıldı. Artık yaşlanmıştı ve tekrar Kûfe’ye dönmek de



istemiyordu. Günleri Medine’de geçerken, bir gün bir adam koşarak geldi ve:
“Bu gece Resûlullah’ı rüyamda gördüm. Sen, yanında oturuyordun. Seni yanına
çekti ve “Benden sonra sana çok cefa ettiler, gel gayrı!” buyurdu. Sen de: “Evet
yâ Resûlallah, gayrı bundan sonra Medine’den ayrılmayacağım cevabını
verdin.” dedi. Aradan birkaç gün geçti ve Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve
sellem) Medresesi’nin bu ilk ve mümtaz talebelerinden ve İslâm’ı ilk
kucaklayan beş-altı kişiden biri olan İbn Mesud (radıyallâhu anh) hastalandı.
Uhud’da, Hendek’te, bütün meşâhidde beraber bulunduğu, iki kıbleye birlikte
namaza durduğu Hz. Osman ziyaretine geldi ve aralarında şu konuşma geçti:

-Herhangi bir şikâyetin var mı?
-Çok şikâyetçiyim.
-Neden şikâyet ediyorsun?
-Allah’a giderken, günahlarımdan.
-Bir arzun var mı?
-Allah’ın rahmetini arzuluyorum.
-Sana bir tabip göndereyim mi?
-Zaten beni tabip hastalandırdı. Hastalandıran tabip olduğuna göre,

göndereceğin tabibin yapacağı bir şey yoktur.”85 Ve, İbn Mesud (radıyallâhu
anh) vefat etti. Allah Resûlü’yle (sallallâhu aleyhi ve sellem) 23 yıl beraber
olan bu sahabi 800 kadar hadis rivayet etti diye, kendisine -hâşâ- ta’nda
bulunmanın ne mânâya geleceğine varın siz karar verin.!

Haklarında kısa kısa malumat vermeye çalıştığımız bu dört büyük sahabiden
başka Hz. Âişe-i Sıddîka, Ebû Said el-Hudrî, Câbir İbn Abdillah ve Enes b.
Mâlik de çok rivayette bulunan sahabilerdendir. Artık daha fazla tafsilata
girmeden, bu dört sahabiden de birer cümle ile bahsedip, tâbiîn-i izâma geçmek
istiyorum.

e. Hz. Âişe-i Sıddîka (radıyallâhu anhâ)
Gözünü hane-i saadette açtı. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem),

Medine’ye hicret buyurur buyurmaz, bu haneye girdi ve on yılını Efendimiz’le
geçirdi. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), çok gecelerinde onun
yanında kaldığından, bu derin zekâ, firaset ve fetanet sahibi kadın, aile hayatına
ait hemen bütün hususiyetleri Resûlullah’tan öğrendi ve bunları kadınlık
âlemine taşımakta hiç kusur etmedi. Kadınlık âlemi, bütün ezvâc-ı tâhirâta çok
şey borçludur; hususiyle de: “Dininizin yarısını şu Hümeyrâ’dan alın.”



senetzede hadisiyle anlatılan86 Hz. Âişe Validemiz’e borçludur. Zeki, içtihada
açık ve duyduğu her şeyi sorup tahkik eden bu müstesna validemizin çok hadis
rivayet etmesinde istib’ad ve istiğrap edilecek hiçbir şey yoktur.

Onunla alâkalı denebilecek her şeyi muhakkikîn-i izâm yazıp, çizip
anlattıklarından onlara havale edip geçiyorum.

f. Ebû Said el-Hudrî (Sa’d İbn Mâlik)
Kendi zamanında Medine’nin âlimi sayılmıştır ve Medine’de merci’ kabul

edilmiştir. Babası ensarın ilklerindendir. Bu fakir sahabi, babasını Uhud’da şan
ve şeref içinde uhrevî âleme gönderince, geriye kendisi kalmış ve Allah
Resûlü’nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) hiç ayrılmamıştır. Onun günleri de
Ebû Hüreyre’ninkiler gibi Suffe’de geçiyor, vahiyle besleniyor ve hakikat-i
Ahmediye’nin vâridatla köpüren ikliminde dolu dolu yaşıyordu. Daha sonraki
mülâhazaları ve mülâhazamız her sahabi gibi...

g. Câbir b. Abdillah
Hz. Câbir, İkinci Akabe Bey’atı’nda bulunan, Uhud’un şanlı şehitlerinden ve

şehadetinden sonra Cenâb-ı Hakk’ın huzur-u kibriyâsına alıp vicâhî olarak
görüştüğü büyük sahabi Abdullah b. Amr b. Harâm el-Ensarî’nin oğludur.

2. Akabe Bey’atı’ndan itibaren küçük olduğu için babasının engellemesinden
dolayı katılamadığı Bedir ve Uhud hariç, seferde de hazerde de devamlı
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yakın çevresinde bulunan87 Hz.
Câbir’in çok hadis rivayet etmesinden daha tabiî ne olabilir ki? Bunda
yadırganacak bir şey olmasa gerek!

İşte bu âlim sahabi Şam’a ve Mısır’a geldiğinde halk, Efendimiz’den
(sallallâhu aleyhi ve sellem) duyduğu hadisleri almak için çevresinde
halkalanırlardı. Ayrıca Hz. Câbir’in Medine’de Mescid-i Nebevî’de de bir
tedrîs halkası vardı. Amr b. Dînâr, Mücahid ve Atâ b. Ebî Rebah gibi tâbiînin
büyük imamları, talebelerinden bazılarıdır.88

h. Enes b. Mâlik
Tam on yıl fasılasız Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) hizmet

etmiştir.89 Altı ayda Kur’ân ezberlenebildiğine göre, Enes b. Mâlik’in, on yılda
yirmi Kur’ân kadar tutacak hadis ezberlemiş olması her zaman mümkündür.
Oysa eldeki bütün hadisleri içine alan Kenzü’l-ummâl’de topu topu 46.624
hadis vardır. Zaten, hadis külliyatına büyük ölçüde hacim kazandıran da isnad



zinciridir.
Burada bizim maksadımız, menkıbe yazmak ve sahabiyi tanıtmak değildi.

Niyetimiz, dinimizin nâkil ve muhafızlarından yarım düzine pak dâmenin
dâmenlerine atılmak istenen kirli düşünce ve levsiyata karşı onları müdafaa
eden yüzlerce muhakkikîn kahramanın yanında, sırf şefaatları hakkında ümit
beslemek ve onca kahraman müdafi arasında kadirşinaslık deyip bu mini
gayreti, o insanlığın kerimlerine bir adres gibi sunmaktı. Niyet, amelden daha
büyük, daha tutarlı; Allah’ın inayeti ise her şeyden daha vâsi’dir.
1 Bkz.: Fetih sûresi, 48/18; Enfâl sûresi, 8/72; Haşir sûresi, 59/8-10.

2 Bkz.: Fetih sûresi, 48/29.
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4 Tevbe sûresi, 9/100.

5 Hadîd sûresi, 57/10.

6 Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/89-90; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe 4/132.

7 Müslim, fedailü’s-sahabe 222; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 3/266.

8 Buhârî, tefsir (7) 3.

9 Hâkim, Ma’rifet-ü ulûmi’l-hadis 22-24.

10 Irâkî, et-Takyîd ve’l-îzâh s.295; Azîmâbâdî, Avnü’l-Ma’bûd 12/248.

11 İmam Rabbânî, el-Mektûbât 1/70 (58. Mektup).

12 Fetih sûresi, 48/29.

13 Ahzâb sûresi, 33/23.
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32.
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25 Fecr sûresi, 89/27-30.

26 Tevbe sûresi, 9/100.

27 Buhârî, menâkıbü’l-ensâr 3, nikâh 7, büyû’ 1; Tirmizî, birr 22.
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B. TÂBİÎN-İ İZÂM
1. Tâbiînin Müstesna Yeri

Kur’ân-ı Kerim, sahabeyi dile getirdiği pek çok âyette tâbiînden de
bahseder; meselâ:

ّللا ُهٰ َيِضَر  ٍناَسِْحِإب  مُھوُعَبَّتا  َنيِذَّلاَو  ِراَصْنَْألاَو  َنيِرِجاَھُمْلا  َنِم  َنوُلَّوَْألا  َنوُِقباَّسلاَو 

ُزْوَفْلا َِكلٰذ  اًَدبَأ  اَۤھِیف  َنيِِدلاَخ  ُراَھْنَْألا  اَھَتَْحت  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُھل  َّدََعأَو  ُهْنَع  اوُضَرَو  ْمُھْنَع 

ُمیِظَعْلا

“Muhacirlerden ve ensardan ilkler, (en evvel İslâm’a girip, ‘B iz varız!’
diyerek kendilerini ortaya atanlar) ve ihsan şuuruyla onlara tâbi olanlar var
ya: Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah’tan razı oldu ve Allah onlara
içlerinde ebedî kalmak üzere altlarından ırmaklar akan Cennet’ler hazırladı.
İşte bu büyük bir kazançtır.”1

Bu âyet-i kerimede, sahabe ile tâbiîn bir arada ele alınmakta ve haklarında
Allah’ın onlardan, onların da Allah’tan razı oldukları hükmü verilmektedir.
Allah’tan razı olmak demek, O’nun celâlinden cefâ, cemalinden safâ da gelse,
her ikisini aynı telâkki edip, hüsnü kabulde bulunmak; yani Allah, verdiği her
şeyi alsa veya dünyaları verse hiç tavır değiştirmemek; kazanma karşısında
şımarmadan, kaybetme karşısında hiç mahzun olmadan dosdoğru kalabilmek ve
başa gelen her musibeti lütuf gibi karşılamak demektir. Bu şekilde Allah’tan
razı olanlardan Allah da razıdır; Allah’ın bir insandan razı olup olmadığının
ölçüsü, o insanın Allah’tan razı olup olmadığıyla alâkalı olduğu söylenebilir.
Arz etmeye çalıştığımız vechile kul Allah’tan razı ise ve O’nu ne ölçüde
seviyorsa, bu demektir ki, Allah da o kuldan razı ve onu o ölçüde, hatta daha da
fazla sevmektedir.

İşte, Muhammedî boya ile boyanan ve Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) sohbetine erme şerefiyle insibağa ulaşan sahabe-i kiram, Allah’la
münasebeti içinde nasıl bir derinliğe sahip; nasıl namaz kılıyor, ‘Allah’ derken
nasıl bir tavır alıyor, rengi-benzi nasıl atıyor, nasıl ürperiyor ve nasıl içten içe
bir güveç gibi kaynayıp, değirmen taşları gibi ses çıkarıyordu; aynen onun gibi
tâbiîn-i kiram da, sahabe ile atbaşı olma gayreti içinde ve o şerefli yerini alma
inceliği, duyarlılığı ve derinliğiyle serfirazdı. Allah Resûlü’nün (sallallâhu
aleyhi ve sellem): ِينٰاَر َىأَر َمْن  ْنـَِمل  َىبوـُط  َو ِيب ، َنــــَمٰاَو  ِينٰاَر  ْن  َِمل َىبوـُط 



“Müjdeler olsun beni görüp, bana iman edene ve müjdeler olsun beni
görenleri görene!”2 şeklindeki mübarek sözleriyle ifade edildiği gibi tâbiîn-i
kiram, sahabeye ‘ihsan’ şuuruyla tâbi olmuştur.

Ne demektir ihsan ve ihsan şuuruyla tâbi olma?
Bir mânâsıyla, insanın herkesi kendisi gibi bilmesi ve kabul etmesi,

başkalarının lezzet ve acılarını vicdanında duyup paylaşması, a’zamî derecede
iyilik düşüncesi, yürek yufkalığı ve insanın hiçbir mü’mine karşı kalbinde gıll ü
gış taşımaması demektir ihsan. Bu mânâda Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

َالَو ِناَميِْإلِاب  َانوَُقبَس  َنيِذَّلا  اَِنناَوْخِِإلَو  اََنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  َنوُلوَُقي  ْمِھِدْعَب  ْنِم  اوُؤاَۤج  َنيِذَّلاَو 

ٌمیِحَر ٌفوُؤَر  َكَِّنإ  اَۤنَّبَر  اوُنَمٰا  َنيِذَِّلل  َّالِغ  اَِنبوُلُق  ِيف  ْلَعَْجت 

“O sahabeden, muhacirîn ve ensardan sonra gelenler şöyle derler:
‘Rabbimiz, bizi ve imanda bizi geçen, bizden önce gelip de iman etmiş
bulunan kardeşlerimizi bağışla ve iman edenler için kalblerimizde en ufak
bir gıll ü gış bırakma! Rabbimiz, muhakkak Sen, Raûfsun, acıyansın,
Rahîmsin, kullarına, (bilhassa mü’min kullarına) karşı çok merhametlisin.’
”3

İhsanın bir diğer mânâsı ise: َُّه ِنإـَف ُهاََرت  ْنَُكت  َْمل  ْن  ِإَف ُهاََرت ، َكَّنَأَك  ّللا  َهٰ َدـُبَْعت  َْنأ 
َكاََري  peygamber beyanında olduğu gibi, Allah’ı görüyorcasına O’na kullukta

bulunmak, biz O’nu görmesek de, O’nun bizi devamlı görüp gözetlediğinin
şuuru içinde ibadet etmektir.4

Kur’ân-ı Kerim’de tâbiînin, sahabe-i kirama ihsan şuuruyla tâbi olduğunun
ifade edilmesi, bir hayli mânidardır. Çünkü, mutlak fazilet, her zaman sahabe-i
kirama ait olmakla birlikte, bazı hususî faziletlerde “mercûh râcihe tereccüh
edebilir”; tâbiîn içinde, bazı hususî faziletlerde sahabeye yetişen, hatta bazı
hususlarda sahabeden bazılarını geçenler bile vardır.

Şundan ki, Allah, tâbiîn döneminde insanları büyük fitnelerle sarsmış,
silkeledikçe silkelemiş.. ve her yerde, her evde âdeta korkunç fitne ateşleri
yakılmış, siyonist düşünce, bugün olduğu gibi, o dönemde de bütün
ürperticiliğiyle her türlü oyununu, hilesini ortaya koymuştur. Bu dehşetli fitne
ateşi karşısında her selîm vicdan sahibi: َكَْیِلإَو اَنَْبنَأ  َكْي  َِلإَو اَنْلَّكََوت  َك  َْيلَع َان  َّبَر

ُریِصَمْلا  “Rabbimiz, Sana tevekkül ettik, Sana yöneldik, Sana dayandık ve
Sana’dır dönüş.”5 inanç, anlayış ve şuuru içinde Allah’a teslim olmuştur. Hatta
bu noktada, öyle bir teveccüh hâsıl olmuştur ki, gününü bin rekât namazla



süsleyenler, Kur’ân-ı Kerim’i dört günde, hatta bir gecede iki rekât namazda
hatmedenler, hayatlarında cemaati hiç kaçırmayanlar ve ömrünü secdede
geçirenler, hep tâbiîn arasından çıkmıştır.

İkinci olarak, tâbiîn döneminde maddî cihad kılıcı bir ölçüde kınına konmuş
ve mânevî cihad, “cihad-ı ekber” denilen nefisle cihad en büyük vazife hâline
gelmiştir. Nefs-i emmareyle yaka-paça olup nefs-i levvameye, oradan nefs-i
mülheme, mutmainne, râdiye, mardiye, sâfiye mertebelerine ulaşma ve: َيِضَر

ُهْنَع اوـُضَرَو  ُْم  هْنَع ّللا  ُهٰ  “Allah, onlardan râzı oldu, onlar da Allah’tan râzı
oldu.”6 sırrına erme mücadelesi vermiştir tâbiîn. O kadar ki, Mesruk, Mekke-i
Mükerreme’de kaldığı sürece, sağ veya sol yanını yere koyup yatmamış ve hep
Kâbe karşısında secdede uyumuştur. Hastalandığı zaman kendisine: “Biraz
dinlenmeyi düşünmez misin?” dediklerinde şu cevabı vermiştir: ِينَاتَأ َْول  ّللا  ِهٰ وَ

ِةَدَابِعْلا ُتْدَھَتْجَال ِفي  يِنُبِّذـَعُي  َ َال  ّللا هٰ ََّنأ  ِينََربَْخأَف  ٍتٰا   “Allah’a yemin olsun ki;
gâibden-semadan birisi gelse de bana ‘Allah sana kat’iyen azap etmeyecek!’
dese, ben yine eskiden olduğu gibi aynı ciddiyet ve azimle ibadet etmeye
devam ederim.”7 Zaten, onun efendisi, bizim efendimiz, Kâinatın Efendisi de
(sallallâhu aleyhi ve sellem) aynı şeyi söylememiş miydi? ُنوُكَأ َالََفأ  ُةَِشئاَع ! َاي 

اًروُكَش اًدْبَع   “Ey Âişe, ben, şükreden bir kul olmayayım mı?”8

2. Mâneviyatıyla Tâbiîn
Umumiyetle tâbiînin en büyüğü olarak konuşulan Yemen’in sultanı Üveysü’l-

Karanî’den, sahabe-i kiram dua talebinde bulunurdu. Hz. Ömer’in de içinde
bulunduğu bir mecliste Efendimiz: “Üveysü’l-Karanî’yi görürseniz,
kendisinden dua talep edin!”9 buyurmuştu. Bu, Hz. Ömer’in içine öylesine
işlemişti ki, her Yemen’den gelene: “İçinizde Üveys var mı?” diye soruyor ve
hep Üveys’i arıyordu. Koca Halife, onu bulduğunda da vakit fevt etmeden:
“Ömer’e dua et!” istirhamında bulunmuştu. Peygamberlerden sonra ikinci
dereceyi tutan, hele hususî bazı faziletlerde kâbına erişilmeyen bir insan,
Üveys’ten dua talep ediyordu. Yemen’e gidenlere, hacca gidenlere: “Üveys’i
bulursanız, kendisinden dua isteyin!” diyordu Hz. Ömer (radıyallâhu anh).
Bilinmek, tanınmak öylesine ağır gelmişti ki Üveys’e, hemen izini kaybettirmiş,

ِلَمَعْلا ُقوُدْنـُص  ُرْب  َقْلاَو ًةـَتْغَب  ِيتْا  َي ُتْوَمَْلا   “Ölüm ansızın gelir, kabirse amel
sandığıdır.” fehvâsınca, ancak kabirde açılacak kapalı bir sandık olarak kalmak
ve Ömer’e fâşettiği Allah’la kendi arasındaki sırrını, bir ikinci kişiye



fâşetmemek için gözden kaybolmuştu.10

Yalandan olabildiğince uzak, olabildiğince samimî, olabildiğince içten ve
olabildiğince sağlam bu emîn insanlar naklettiler bize sünneti. Üveys gibi,
Mesruk gibi, İbn Sîrîn gibi, Muhammed b. Münkedir gibi insanlar... Muhammed
b. Münkedir, hemen her hadis imamının kendisine başvurduğu bir insandır.
Üstelik evvâh u münîbdir.. kendi çağında da, kendinden sonraki çağlarda da adı
‘Bekkâ’dır onun. Allah mehâfet ve mehâbetinden öyle ağlardı ki, kendisini
çocukluğundan beri tanıyanlar, “Çocukluğunu bilmesek, belki bir günahı var da
ona ağlıyor derdik; nedir seni bu kadar ağlatan?”11 demekten kendini
alamazlardı... Ama, Muhammed b. Münkedir için ağlanacak çok şey vardı.
Allah mehâfet ve mehâbeti, Allah’ın büyüklüğü karşısında kulun küçüklüğü, bir
gün yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimiz, öldükten sonra haşrolacağımız
gerçeği, defterlerin uçuşacağı hakikati, Cehennem’in alevleri arasından Sırat
köprüsünü geçme mecburiyeti.. evet bunlardı onu ağlatan. İnsanlık onun
iniltilerini, sadece Dâvûd’un (aleyhisselâm) mızrabında duyabilmişti ve o,
âdeta ikinci bir Dâvûd’du...

Sekerat hâlinde feryat ediyordu Muhammed b. Münkedir. Soruldu: “Bu
feryadının sebebi nedir?” “Kur’ân-ı Kerim’deki bir âyetin benim için söz
konusu olması endişesi.” dedi ve âyeti okudu: اوُنو َُكي َْمل  اـَم  ّللا  ِهٰ َنـِم  ْم  َُهل اََدبَو 

َنوُبِسَتْحَي  “ H i ç hesaba katmamış oldukları şeyler Allah tarafından
karşılarına çıkarılıverdi.”12 Evet o “Ben Allah’tan ummadığım şeylerin
aleyhimde ortaya çıkmasından korkuyorum.” diyordu.13

İbn Abbas’ın talebelerinden Said İbn Cübeyr, Emevi zulmüne karşı
Abdurrahman-ı Kindî’nin yanında mücadele etmiş ve Haccac’ın zalim
pençesinde şehadete yürümüştü. O, bâtıl karşısında asla eğilmemiş ve
Emevilerin hatalarını vali, hükümdar demeden yüzlerine vurmuş ukbâ
derinlikli, Rabbânî bir insandı. Geceleri bir zahid, bir ruhban gibi yaşar,
gündüzleri de fürsan gibi iş çevirirdi. Kur’ân-ı Kerim’i defalarca İbn Abbas’la
birlikte müzakere etmiş ve makâsıd-ı ilâhîyi İbn Abbas’tan, evet bu Hıbrü’l-
Ümme olan mürşid-i ekmelden Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
anladığı çizgide öğrenmiş ve anlamıştı. Gece iniltilerinde o kadar içli, o kadar
yanıktı ki, derdest edilip Haccac’a getirilirken, vahşi bir ormanın içinde
yapılmış bir manastıra uğradılar. Vakit gecedir.. kendisini getiren muhafızlar,
geceyi manastırda geçirmek isterler. Said İbn Cübeyr (radıyallâhu anh):



“Rabbimi anayım, bu gece, son gecem; ölüm hazırlığımı yapayım, yarın şeb-i
arûsum.” diyerek, dışarda kalmak ister. Orman, öylesine vahşî bir ormandır ki;
muhafızlar, nasıl olsa birazdan ormanın kurdu, çakalı, aslanı gelip, kendisini
parçalar düşüncesiyle talebini geri çevirmezler. Bu vahşî ormanda gece
Rabbisiyle baş başa kalan bu gündüzlerin fârisi, gecelerin râhibi Rabbanî
İmam, öylesine derin bir huşû içinde ibadet etmekte ve inlemektedir ki,
manastırın pencerelerinden kendisini seyreden muhafızlar, ormanın dört bir
yanından üzerine üşüşen hayvanların yanına yaklaşınca, tavırlarını değiştirip
etrafında bir halka oluşturduklarını hayretle görürler. Ama bu tablo,
muhafızların da, Haccac’ın da taşlaşmış katı kalblerini yumuşatmaya yetmez.
Onu kurbanlık koyun gibi meydana getirir, tahrik etmek için ellerinden gelen her
şeyi yapar ve eziyette bulunurlar. O, yine her zaman dediği ve düşündüğünü
söyler: “Siz, haksızsınız; bilhassa Ehl-i Beyt’e karşı haksızlık ediyorsunuz. Size
asla biat etmem!” Boynu vurulacağı anda, bizim kurban keserken okuduğumuz
âyeti okur:

َنِیكِرْشُمْلا َنِم  َۨانَأ  اَۤمَو  اًفِینَح  َضْرَْألاَو  ِتاَوٰمَّسلا  ََرطَف  يِذَِّلل  َيِھْجَو  ُتْھَّجَو  ِيِّنإ 

“Yüzümü hanif olarak, (hiç şirke bulaşmadan, tertemiz ve sapasağlam bir
vicdan ve fıtratla), gökleri ve yeri yaratan Allah’a çevirdim ve ben,
müşriklerden değilim.”14

Yüzünü, kıbleden başka bir yöne çevirirler; o zaman da: َّم َ ثَف اوُّلَوُت  اـَمَنْي  َأَف

ّللا ِهٰ ُهْجَو   “Nereye dönerseniz dönün, Allah oradadır.”15 âyetini okur. Kılıç
darbesiyle gövdesinden ayrılan başı yere düşünce de: ٌدَّمَحُم ّللا  ُهٰ َِّالإ  َهِٰـلإ  َـال 

ّللا هٰ ُلوُسَر   der.16

İşte sünnet, hadis, bize gerektiğinde sünnetin bir tek meselesi uğrunda
kurbanlık koyun gibi boyunlarını uzatan böyle fedailer kanalıyla gelmiştir!
Evet, bu temiz kanallarla intikal etmiş ve içine de hiçbir şey karıştırılmamıştır.

Said İbn Cübeyr gibi, Muhammed b. Münkedir gibi, Üveysü’l-Karanî gibi,
Mesruk gibi daha yüzlercesi sayılabilir. Fakat mevzumuz, tek tek bu büyük
zatların hayatlarını anlatmak olmadığından, hadis sahasında en fazla iştihar
etmiş ve sahasında gerçekten imam sayılan birkaç tâbiîn imamını, hem de küçük
küçük çerçeveler hâlinde tanıtmaya çalışarak, bu bahsi de kapatmak istiyoruz:

a. Said İbnü’l-Müseyyeb
Hadis, tefsir ve fıkıh denince tâbiîn içinde akla gelen ilk isim, Said İbnü’l-



Müseyyeb’dir. O, Hz. Ömer’in hilâfeti döneminde ve Hicret’in 15’inci yılında
dünyaya teşrif eder. Hz. Ömer’i, Hz. Osman’ı, Hz. Ali’yi ve onlardan geriye ne
kadar sahabi varsa, hepsini tanır.

Said İbnü’l-Müseyyeb bir düşünce, tefekkür ve hafıza dehası ve duyduğu
hiçbir şeyi unutmayan Rabbanî imamlardandır. Devamlı mütebessimdir ama,
hayatında birkaç defa ya gülmüş ya da gülmemiştir. Allah mehâbet ve
mehâfetiyle her an Allah’ın huzurunda gibi yaşamış; imanıyla, istikametiyle
ilmiyle; hususiyle de hadis ve sünnetteki ufkuyla kendini tanıttırmış, kabul
ettirmiş mümtaz bir simadır.

Basra’da nasıl Hasan Basri, ta sahabe döneminde medresesini kurmuştu,
Medine’de Said İbnü’l-Müseyyeb aynı şekilde ortaya çıkmış ve daha onbeş-
yirmi yaşlarında iken fetva vermeye başlamıştır. Sahabe, onu hayran hayran
seyreder ve alkışlardı. Bir gün, Abdullah İbn Ömer, onun için hayranlıkla
şunları söylemişti: ُهَّرََسل اَذٰھ  ّللا  ِهٰ ُلوُس  َىأَر َر َْول   “Resûlullah bu genci görseydi,
bu O’nu memnun edecek ve çok sevindirecekti.”17 Sahabenin nazarında o kadar
muteber ve o kadar mazhar-ı takdir olmuştu...

Hayatında elli yıl, bir vakit olsun cemaati kaçırmadı. Bizzat kendisi: “Tam
elli sene imamla iftitah tekbiri aldım.”18 der. İbadette de bu kadar hassastı;
sünnete ittibada bu ölçüde titizdi denebilir. Emsalleri gibi, Resûlullah’ın
(sallallâhu aleyhi ve sellem) namaza, sünnete, cemaate verdiği ehemmiyeti
aynen tevârüs etmiş ve tevârüs ettiği hiçbir şeyde de ömrünün sonuna kadar
asla tekâsül göstermemişti. Bir defasında Medine’de çok ciddî şekilde
hastalandı. Doktorlar: “Akik vadisine git, bir ay kal; o zaman, hastalığın
iyileşir.” tavsiyesinde bulundular. َفْیَكَف  ِ حْبُّصلاَو ِةَمَتَعْلِاب  ُعَنَْصأ   “O zaman, bu
yaşlı hâlimle sabah ve yatsı namazlarına nasıl gelebilirim?” cevabını verdi.19

Hastalıkla kıvranırken dahi, sünnet adına bir meselenin, bir hükmün ifasında
bu kadar titiz ve bu kadar ciddî idi. Belki Akik’te de namazlarını cemaatle
kılabilirdi ama, o bunu, Ravza-i Tâhire’ye, oranın kutlu sâkinlerine, Cennetü’l-
Bakî’de yatanlara vefasızlık ve cefa sayıyordu.

Emeviler’den Velid’e biat etmediği için, Medine valisi Hişam, her gün
sırtında bir sopa kırardı. Mesruk gibi, Tavus gibi tâbiînin daha başka dev
imamları: “Ne olur, dilinle biat ettiğini söyle de, kurtul!” derlerdi, o ise: “Halk
bize bakıyor, biz ne yaparsak onu yapıyor; bu durumda, onların hâli ne olacak?”
cevabını verir ve kat’iyen tavize yanaşmazdı.20



Rivayet ettiği hadisleri daha iyi öğrenebilmek ve kendisine daha yakın
olabilmek için Ebû Hüreyre’ye (radıyallâhu anh) damat olmuştu. İşte, Ebû
Hüreyre’nin kerîmesinden olma kızını, halife Abdülmelik, oğlu Velid için
istiyordu. Türkiye’nin yaklaşık 20-30 katı genişliğinde, devrin en büyük
ülkesinin, en kudretli devletinin hükümdarı, kızını yarın kendisi gibi hükümdar
olacak oğluna istiyordu. O, bunu kabul etmedi, hem de her türlü baskıya
rağmen... Tehditler canına tak edince de, yanında kızı olduğu hâlde bir gece
arkadaşlarından İbn Ebî Vedâa’nın kapısını çaldı ve: “Şu kızı sana vermek için
getirdim; al, beni kurtar!” dedi.21 Koca imam, asırlar sonra gelecek Bahâüddin
Şah-ı Nakşibend Hazretleri’ne öncülük etmişti âdeta. Şah-ı Nakşibend de,
rüşdüne erdiği gecenin sabahında kızını elinden tutarak, tekyesine götürecek ve:
“Bu gece kızım rüşde erdi; bunun üzerinden bir gün geçmesi bile doğru değil.
Talebelerim içinde geceyi ihya eden yalnız seni gördüm. Sana tezviç ediyorum
bunu!” diyerek, Alâüddin Attar Hazretleri’ne verecektir.

Said İbnü’l-Müseyyeb’den Atâ İbn Ebî Rebah gibi, Katâde gibi, Hz. Ali’nin
küçük torunlarından Muhammed Bâkır gibi, Yahya İbn Saidi’l-Ensarî ve Zührî
gibi büyük imamlar hadis rivayet etmişlerdir. İmam Şafiî Hazretleri, onun
mürsellerini, yani sahabiyi anmadan yaptığı rivayetleri hüccet kabul ederdi;
yani o âdeta sahabi yerine konurdu. Bu kadar emin, bu kadar güvenilir ve bu
kadar sağlamdı Said İbnü’l-Müseyyeb.

İşte, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) davranışları, mübarek sözleri
ve takrirleri, Said İbnü’l-Müseyyeb gibi tertemiz kanallardan geçerek bize
ulaştı; sünnetin tek bir meselesi adına başlarını veren bu emin insanların
omuzlarında günümüze kadar gelen sünnet, inşâallah aynı şekilde kıyamete
kadar da devam edecektir.

b. Alkame İbn Kays en-Nehaî
Basra’da Hasan Basri, Mekke’de Atâ İbn Ebî Rebah, Yemen’de Tavus b.

Keysan, Medine’de Said İbnü’l-Müseyyeb ve Kûfe’de de ilk akla gelen isim
Alkame İbn Kays en-Nehaî... Sahabeye hayrü’l-halef olmuş tâbiînin dev
imamları bunlar!

Alkame, Hz. Ali’nin nur iklimine girebilmiş, İbn Mesud’la diz dize yaşamış
ve başta Râşid Halifeler olmak üzere, yüzlerce sahabiden hadis rivayet etmiş
bir imamdır. Muasırlarını aşan o muallâ kâmeti nisbetinde aynı zamanda
mütevazidir de. Ebû Hanife’yi yetiştirecek o bereketli Kûfe mektebini kuran



Alkame’dir. Kûfe’de yetişen bütün tâbiîn imamları.. ve başta da birçok sahabi
görmüş Amr b. Şurahbil kendisinden rivayette bulunurdu. Arada bir
yanındakilere de şöyle derdi: ِدْبَعِب اًتْمَس  اًيْدـَھ وَ ِساَّنلا  َِهبْش  َأ َىِلإ  اـَِنب  اوُِقل  َطِْنا

ٍدوُعْـسَم ِنْب  ّللا  ِهـٰ  “Haydi, oturması-kalkması, duruşu ve davranışları ile
insanların Abdullah İbn Mesud’a en çok benzeyeninin yanına gidelim.”22

Evet, hareket ve davranışlarıyla o günkü insanlar arasında Abdullah İbn
Mesud’a en çok benzeyeni Alkame idi. İbn Mesud için de: “Nebi’ye insanların
en çok benzeyeni”23 denirdi. İbn Mesud, yapı olarak ufacık tefecikti ama,
namaza duruşu, namazda kıvrım kıvrım oluşu, secdelerindeki huzûu ve
derinliğiyle Allah Resûlü’nü (sallallâhu aleyhi ve sellem) mikro-planda,
bitamâmihâ temsil ederdi. Alkame de, bitamâmihâ İbn Mesud’u temsil etme
gayreti içindeydi. Bu öyle bir benzerlik ve temsildi ki; nasıl Allah Resûlü:
“Kur’ân’ı İbn Ümmi Abd’den -yani, İbn Mesud’dan- dinleyin!”24 buyurmuştu;
İbn Mesud da çok defa: “Çağırın Alkameyi, bana Kur’ân okusun!” derdi.
Alkame, okur okur, nihayet okumayı bitirince İbn Mesud yine: “Oku; anam
babam sana feda olsun!”25 diyerek, devamını isterdi.

Zühdü ve takvası dillere destan olan büyük İmam Ebû Hanife Alkame’ye o
kadar hayrandı ki, onun için:“Alkame, bazı noktalarda bazı sahabilerden daha
ileride olabilir; yani fıkıh ve hadiste bazı sahabilerden daha derin, daha çok
vukuf sahibi olabilir.” derdi. Bu, Ebû Hanife gibi kâbına erişilmeyecek dev
imamların mukayesesidir; hem de bizim karışamayacağımız bir mukayese.

Bir gün birisi, Alkame’nin kapısının önünde dikilir ve ona ağzına gelen her
şeyi söyler. Dönem, bir fitne, karalama ve çamur atma dönemidir. Koca İmam,
onca hakaret karşısında hiç tavrını bozmaz ve karşısındakinin hakaretleri
bitince şu âyeti okur:

اًنِیبُم اًمِْثإَو  ًاناَتْھُب  اوُلَمَتْحا  ِدَقَف  اوُبَسَتْكا  اَم  ِرْیَغِب  ِتاَنِمْؤُمْلاَو  َنِینِمْؤُمْلا  َنوُذْؤُي  َنيِذَّلاَو 

“Mü’min erkek ve kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet
verenler, işlemedikleri bir günahtan dolayı onları karalayanlar, çok ciddî bir
bühtanda bulunmuş ve apaçık bir günaha girmiş olurlar.”26

Adam: َتْنَأ ٌِن  مْؤَُمأ  “Ne yani, sen mü’min misin?” der. Koca imamın cevabı,
tam kendisine yakışır şekildedir: وُجْر َأ  “Umuyorum.”27

Alkame kendi dönemindeki her türlü bâtıla baş kaldırmış, Emevilerin
içindeki zalimleri dinlememiş ve hadisin haysiyetini koruma mücadelesi vermiş



büyüklerdendir. Kurucusu olduğu Kûfe mektebinde Esved b. Yezid en-
Nehaî’yi, İbrahim en-Nehaî’yi, Ebû Hanife’nin hocası Hammad İbn Ebî
Süleyman’ı ve daha yüzlerce kişiyi yetiştirmiş.. kendisi yüzlerce sahabiden
hadis aldığı gibi yüzlerce tâbiîn de kendisinden hadis almıştır. Kûfe’yi
Nehaîler adına, Sevrî adına ve Ebû Hanife adına münbit bir zemin olarak
hazırlayan Alkame olmuştur.

c. Urve İbn Zübeyr b. Avvam
Allah Resûlü’nün kendisiyle övündüğü halası Safiyye binti Abdülmuttalib’in

oğlu Zübeyr b. Avvam ki; Resûlullah’ın şerefli sahabisi, Aşere-i Mübeşşere
kadrosundan biri. Urve ise bu sağlam kökten dipdiri bir sürgün. Annesi ise
daha başka kıymetlerle irtibatlı ayrı bir dilruba. Umumiyet itibarıyla, hayatını
çok defa Hz. Âişe’nin yanında geçiren onun kızkardeşi Esmâ. Evet, Urve,
Zübeyr İbn Avvam’la Esmâ binti Ebî Bekir’in izdivaçlarının mahsulü. Nasıl
annesi Esmâ, hayatının çoğunu Hz. Âişe’yle birlikte geçirmişse, aynı şekilde
Urve de, âdeta Hz. Âişe’nin yanında büyümüştür. Her âyetin, her hadisin
mânâsını ondan sormuş, öğrenmiş bir ilim dağarcığı. Ayrıca, kendisinden 7-8
yaş büyük olan Said İbnü’l-Müseyyeb’in rahle-i tedrisinden de nasipdâr.

Urve, ‘fukahâ-i seb’a’ diye adlandırılan, zamanının yedi büyük fakîhinden
biridir. Hz. Âişe Validemiz’in rivayet ettiği bütün hadisler, ilk önce onda
konaklamış ve daha sonra kitaplara intikal etmiştir. Ayrıca, Hz. Ali, İbn Ömer,
İbn Abbas ve Ebû Eyyub el-Ensarî gibi daha pek çok sahabiden de hadis
rivayet etmiştir. Kendisinden de Katâde İbn Diâme, İbn Şihab ez-Zührî, Yahya
İbn Saidi’l-Ensarî ve Zeyd b. Eslem gibi yüzlerce büyük imam hadis
ahzetmişlerdir.

Urve, emsalleri gibi zühd ve takvada da son derece ileriydi ve kelimenin tam
mânâsıyla bir rabbâniydi. Gün gelir, ayağı kangren olur; yaşlıdır.. hekimler
kesilmesi gerektiğini söylerler. Allah’ın verdiği uzvu aldırıp aldırmama
noktasında tereddüt eder.. ancak, kangren bir hayli ilerleyince çâr-nâçâr
kesilmesine razı olur. Ayağını testereyle keserlerken, hiç ‘Of!’ demez ve
dudaklarından, Hz. Musa’nın Hz. Hızır’a mülâki olduğu seferde söylediği
sözler dökülür: اًبَص اَذٰـھ َن َانِرَفَـس  ِمْن  اَنیَِقل  ْدـََقل   “Şu yolculuğumuzda biraz
sıkıntı çektik!”28

Aradan bir müddet geçer; bu defa, dört oğlundan biri, tavladaki atlardan
birinin darbesine maruz kalarak vefat eder. Koca İmam, Kâbe’nin karşısında



ellerini kaldırır ve: “Allahım! Sen bana iki el, iki ayak olmak üzere dört uzuv
ve dört de evlât verdin. Senin lütfun ne engin ki, bunlardan üçünü bana bıraktın
da, sadece birini aldın. Sana binlerce hamd olsun Rabbim!” der.29

Bu altın silsilede Urve de: ُْه نَع اوـُضَرَو  ْمُھْنَع   ُ ّللا هٰ َيِضَر   “Allah, onlardan
razı oldu, onlar da Allah’tan razı oldu.”30 sırrına erenlerdendir.

d. Muhammed İbn Müslim İbn Şihab ez-Zührî
Sünnetin dörtte birinin varıp kendisine dayandığı İbn Şihab ez-Zührî, yaş

itibarıyla tâbiînin küçüklerindendir ve Kureyşîdir. Babası Müslim, Emeviler’le
yaka-paça olmuş, Haccac’a karşı mücadele vermiş ve dolayısıyla da
Emeviler’in hiç sevmediği bir kimsedir. Bu itibarla da o, iddia edildiği gibi
tam bir Emevi taraftarı olmak şöyle dursun, onlar tarafından hep kuşkuyla takip
edilmiş bir insandır.

Zührî, daha yedi yaşına varmadan Kur’ân’ı ezberler, hem de kaç günde
biliyor musunuz? Tam seksen günde; evet o, seksen günde hafız olur.31 17-18
yaşlarında ders ve içtihat kürsüsüne oturur. Öylesine harika bir şahsiyet ve
dâhidir ki: “Allah’ın emanet olarak kalbime koyduğu hiçbir şey hıyanet
görmemiştir.” der.32 O, öğrendiği hiçbir şeyi de unutmamıştır. Zaten, o dönem;
zaman, şartlar ve çevrenin her bakımdan “muallim” olduğu bir dönemdir.

Zührî, önceleri Said İbnü’l-Müseyyeb’in rahle-i tedrisine oturur ve sekiz
sene devam eder onun derslerine. Bu arada, Ömer İbn Abdülaziz’i yetiştiren üç
kişiden biri olan ve fukahâ-i seb’adan sayılan Ubeydullah İbn Abdullah İbn
Utbe’den de ders alır. Bizzat kendi ifadesiyle: “Kırk beş sene Hicaz’la Şam
arasında mekik dokuyup, hadis için hiç durmadan gidip geldim.”33 diyerek ilim
adına katlandıklarını anlatır. Dile kolay, kırk beş sene sürer bu gidip gelmeler.
Bu süre içinde, değil kendisinden rivayet edilen ve bir buçuk Kur’ân kadar
tutan hadislerin tamamı, onlarca Kur’ân tutacak hacimde hadis ve daha başka
ilimler de öğrenilir. Kaldı ki, Zührî, kendisini tamamen hadise vakfetmiş bir
insandır.

Zührî için, Emeviler’e müdâhenede bulunduğu suçlaması yapılır. Aslında
müdâhene, o asrın insanlarının bilmediği bir şeydir. Hele Muhammed İbn
Müslim’de asla müdâhene olamaz; o, Allah’a tam teslim olmuş biridir. Babası
Müslim, Abdullah İbn Zübeyr’in yanında Emevilere karşı mücadele
verdiğinden, Halife Abdülmelik, Zührî ile ilk karşılaştığında ona bunu
hatırlatma lüzumu duymuştur.34 Filvâki, o, Emeviler’in sarayında bulunmuş;



hatta Hişam’ın çocuklarını terbiye edip, yetiştirmiştir; ama, bu, bir hata değil,
aksine, ilerde devletin başına geçecek insanları Sünnî yola, tarîk-ı müstakîme
çekmek için önemli bir hamledir ve zannediyorum, İmam Zührî’nin en büyük
hizmetlerinden biridir. Ayrıca o, kendinden sonrakilere ve bugünün insanlarına
da yol göstermek istemiştir...

Emevi sarayında yer yer Hz. Ali’ye ta’n ve teşnîde bulunulduğu doğrudur.
Kur’ân-ı Kerim’de, Hz. Âişe Validemiz’e iftira hâdisesiyle alâkalı inen:

ْمَُكل ٌرْیَخ  َوُھ  َْلب  ْمَُكل  ّرَش  اً ُهوُبَسَْحت  ْمُكْنِم َال  ٌَةبْصُع  ِكْفِْإلِاب  اوُؤاَۤج  َنيِذَّلا  َِّنإ 

ٌمیِظَع ٌباَذَع  َُهل  ْمُھْنِم  ُهَرِْبك  ىَّلََوت  يِذَّلاَو  ِمْثِْإلا  َنِم  َبَسَتْكا  اَم  ْمُھْنِم  ٍئِرْما  ِّلُكِل 

“O iftirayı atanlar, içinizden bir gruptur. Bu hâdiseyi hakkınızda ş er
sanmayın; belki sizin için hayırlıdır o. Onlardan her biri için kazandığı
günah vardır. İş in elebaşılığını yapan içinse büyük bir azab vardır.”35

âyetindeki: “Elebaşılık yapan kişi”nin Hz. Ali Efendimiz (radıyallâhu anh)
olduğunu iddia edenler bile vardı. Bu, bir avuç insanın iddiasıydı. Hz. Ali
hakkında apaçık bir bühtan ve bir uydurmaydı. İfk hâdisesi, vahiyle
aydınlanıncaya kadar, çevredeki dedikodu Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) belini bükmüştü. O da, bu hususla ilgili vahiy inmeden önce ashabından
bazılarıyla istişarede bulunmuştu. İstişarede bulundukları arasında Hz. Ali de
vardı. Zayıf bir rivayete göre Hz. Ali Efendimiz (radıyallâhu anh): “Âişe’den
başka kadın yok değil ya!” demişti. Bunun ne derece doğru olduğunu
bilemiyorum; fakat bu sözde Hz. Âişe’ye bir ta’n ve bir tavır yoktur. Bununla
beraber, Emevilerin az bir kısmı, bahis mevzuu âyetin Hz. Ali hakkında indiği
iddiasındaydılar.

Zührî ise haksızlık ve yanlışlık karşısında susmayan bir ruhtu. Susmadı ve
hükümdarın huzurunda: “Bizzat Âişe Validemiz’in Resûlullah’tan (sallallâhu
aleyhi ve sellem) rivayetine göre,36 bu âyetin, münafıkların reisi Abdullah b.
Übey b. Selûl hakkında indiğini” söyleyiverdi. Hükümdar yüzüne sert sert
bakınca da:

ُتْبَذَك اَم  َبِذَكْلا ” َّلََحأ  ّللا  َهٰ َِّنإ  : “ ِءاَمَّسلا َنِم  ٍداَنُم  ِيناَدَان  َْول  ّللاَوَف  ِهٰ ََكل  َابَأ  َال 

“Ey babasız! Gökten bir münadi bana: ‘Allah yalan söylemeyi helâl kıldı.’
diye nida etse, ben yine yalan söylemem.” karşılığını verdi.. “kibriyle burnunu
dikip gidenin” de Hz. Ali değil, Abdullah b. Übeyy b. Selûl olduğunu üzerine
basa basa ifade etti.37



Evet, Zührî, asla Emevi müdâhini olmadı; aksine başlarına vura vura Emevi
sarayına Ehl-i Beyt muhabbetini sokan o oldu. İş çok açıktı; ama, Ebû
Hüreyre’yi yalanla ilk itham eden Ebû Cafer el-İskâfî adlı bir Şiî âlim olduğu
gibi, Zührî’yi de hadis uydurmakla itham eden Yakubî adlı Şiî bir tarihçi
olmuştur. Güya Abdülmelik b. Mervan, Müslümanları Kâbe’yi tavaftan
alıkoymak için, Kuds-ü Şerif’teki Mescid-i Aksâ’yı tamir ettirmiş ve bu hususta
hadis uydurması için Zührî’den ricada bulunmuş. Zührî de, Buhârî, Müslim ve
İbn Hanbel gibi sahih kaynakların rivayet ettiği ve “Bazı Mevzû Hadisler ve
Mevzû Damgası Vurulan Sahih Hadislere Misaller” bölümünde ele aldığımız
şu hadisi uydurmuş(!): ِماَر َ حْلا ِدِجْـسَم  َدـِجاَسَم   ِ َةثـََـالث َىِلإ  َِّالإ  ُلا  َ ّحِرلا ُّدَـشُت  َـال 
َى صْقَْألا ِدِجْسَمَو  َا  ذٰھ يِدِجْسَمَو   “Yolculuğa ve sefer meşakkatlerine katlanıp,
(ibadet ve sevap arzusuyla) şu üç mescit dışında başka hiçbir mescid için
sefere çıkılmaz: Mescid-i Haram, Mescid-i Aksâ ve benim şu mescidim.”38

Bizzat bu iddianın ne kadar gülünç ve uydurma olduğu açık değil mi? Bir
defa, ne İslâm, ne Hıristiyan ne de Yahudi tarihi, Mescid-i Aksâ’nın Mescid-i
Haram gibi tavafa açılıp, etrafında tavaf edildiğine dair tek bir bahis ihtiva
etmez. Sonra, Mescid-i Aksâ, Müslümanların da ta bidayetten beri mukaddes
tanıdığı bir mescittir ve kendisiyle birlikte, çevresinin de mübarekliği bizzat
Kur’ân-ı Kerim’de ifade olunmaktadır. Bu bakımdan, Mescid-i Aksâ’yı
yalnızca Abdülmelik değil, daha önce Hz. Dâvûd, Hz. Süleyman, Hz. Ömer ve
daha sonra da Nureddin Zengi ve Selahaddin Eyyubî gibi pek çok mühim zatlar
imar etmiş ve yenilemişlerdir. Ayrıca İmam Zührî, hadis rivayet etme çağında
Abdülmelik’le hiç görüşmedi. Babası, Abdullah İbn Zübeyr’in yanındaydı ve
Abdülmelik’e karşı savaş veriyordu. İmam Zührî’nin babasından ayrılıp,
Abdülmelik’e katılması mümkün değildi. Kaldı ki, Yakubî’nin bu uydurmasının
da, başka hiçbir kitapta yer almaması ayrıca dikkat çekicidir. Sünnetin en ufak
bir meselesi için boyunlarını kurbanlık koyun gibi uzatan binlerce insanın
yaşadığı tâbiîn döneminde meydana geldiği iddia edilen böyle bir hâdisenin
gizli kalması da, esasen mümkün değildir.

Meselenin bir de şu yönü var; Abdülmelik, böyle garip tekliflerde bulunacak
basit bir insan değildir. Halife olmadan önce Mekke’de hadis rivayet eden,
gözünün içine haramın hayali dahi girmeyen başlı başına bir hadis imamıydı.
Tâbiînin hadis imamlarını da tanıyordu. Fakat, halife olunca bu hassasiyetini
koruyamamıştı. Onun hilâfeti döneminde de İmam Zührî, henüz annesinin
kucağında bir çocuktu.



Ne yazık ki, Yakubî’nin bu uydurmasını Goldziher alıp kullandı; ondan da,
batı karşısında şoke olan İslâm dünyasının Ahmed Emin, Ali Hasan Abdulkadir
ve Ebû Reyye gibi sözde âlimleri iktibas ettiler. Goldziher gibi müsteşrikler,
hadisin ana kaynakları dururken, mücûn ve edebiyat kitabı olan “İkdü’l-ferîd”
ve adı üstünde şarkılar kitabı olan “el-Egânî” gibi kaynak sayılmayan
kaynakları kullanıp, bilhassa Ebû Hüreyre ve İbn Şihab ez-Zührî gibi, hadisin
temel direklerini yıkmakla hadisi ve dolayısıyla İslâm’ı yıkma gayesi
güdüyorlardı. Ne yazık ki, berikiler de onun yolunu takip etmekle, bilerek veya
bilmeyerek aynı gayeye hizmet etmiş oldular. Bundan sonra da aynı yolu takip
edenler, kim olursa olsun, yine aynı gayeye hizmet etmiş olacaktır.

Zührî, hadiste başlı başına bir imamdır; daha sonra gelen İbn Medînî, İbn
Hibban, Ebû Hâtim, Hâfız ez-Zehebî ve İbn Hacer gibi dev imamlar, Zührî’nin
hadiste eşi-menendi olmadığı mevzuunda ittifak hâlindedirler. Bu koca imam
devrildiği zaman, Nazzam gibi monizme inanan materyalist Mutezile imamları
ortalığı alacaktır. Goldziher ve onun İslâm dünyasındaki talebeleri, Nazzam ve
talebesi “Kitâbü’l-hayavân” yazarı Câhız gibilerden iktibaslarda bulunmakla,
ilim adına sadece bir zavallılık sergilemektedirler.

İmam Zührî, onlarca sahabiden hadis aldı; kendisinden de yüzlerce tâbiîn ve
tebe-i tâbiîn imamları hadis ahzettiler. O, Ömer İbn Abdülaziz’in emir ve
tavsiyeleriyle, hadisi resmen ilk tedvîn etme şerefine erdi ve bu şerefle
yaşayıp, yine bu şerefle irtihâl-i dâr-ı bekâ buyurdu.

Tâbiîn-i kiram hakkında da bu kadarla iktifa etmeyi düşünüyorum.
Maamafih, Hz. Âişe Validemiz’in kardeşinin oğlu, Nakşî silsilesinin de başı
addedilen ve fukahâ-i seb’adan olan Kâsım b. Muhammed’den, İbn Ömer’in
azatlısı ve İmam Malik’in hocası Nâfi’den, kırk sene yatsı namazının abdestiyle
hiç uyumadan sabah namazını kılan Tavus b. Keysan’dan, Esved İbn Yezid en-
Nehaî’den, birkaç sahabi ile görüştüğü rivayet olunan İmam Ebû Hanife’den ve
daha başkalarından da bahsedebilirdik. Ama mevzumuz açısından bu kadarını
yeterli bulduk...
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C. NETİCE: KUR’ÂN VE HADİSLERDE
SÜNNETİN ÖNEMİ

Sünnet, Kur’ân-ı Kerim’le birlikte İslâm’ın iki temel direğinden biridir ve
sünnet olmadan, hadis olmadan İslâm düşünülemez. Efendimiz’in (sallallâhu
aleyhi ve sellem) söz, fiil ve takrîrlerinden oluşan sünnet, daha Efendimiz
zamanında zihinlere, hafızalara ve kalblere nakşolmuş, ayrıca yazıya da
geçmiştir. Sahabe-i kiram, büyük bir titizlikle sünnete uymuş, hayatını sünnete
göre tanzim etmiş, sünneti muhafaza etmiş ve hiçbir fazlalık ve eksikliğe
meydan vermeden tâbiîn-i izâma nakletmiştir. Dönemlerindeki fitne ateşleri
sebebiyle hayatlarını zühd ve takva üzerinde İslâm’a ve İslâm’ın iki temeli olan
Kur’ân ve Sünnete adayan tâbiînin, sayıları binleri aşan dev imamları, Kur’ân
gibi Sünnete de sahip çıkmış ve karıştırmadan, bulandırmadan onu,
kendilerinden sonraki nesle intikal ettirmişlerdir. Bu üç nesil, yani sahabe,
tâbiîn ve tebe-i tâbiîn, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek
ifadeleriyle, Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) sonra gelecek
insanların en hayırlılarını teşkil etmektedirler.1

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyuruyorlar; ravi-i hadis de,
Câbir b. Abdillah: ُّرَشَو ٍدَّمَح ، ُيْدَھ مُ ِيْدَھْلا  ُرْي  َ خَو ّللا  ِهٰ ُباَِتك  ِثيِدـَح  ْ لا َرْیَخ  َِّنإَف 

ٌَةلَالـَض  ٍ ةَعْدـِب ُّلُكَو  اَـھُتا  َ ثَدْـحُم ِروُمُْألا   “Sözlerin en hayırlısı, Allah’ın kitabı
Kur’ân’dır; tutulup gidilecek yolların en hayırlısı da Muhammed’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) yoludur, sünnetidir. İşlerin en şerlisi, sünnete
muhalif olarak, sonradan ortaya çıkarılanlardır. Her bid’at da dalâlettir.”2

Ve işte bu mevzuda hayatbahş olan birkaç ışıktan işaret:
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyuruyorlar:

؟ َىبَْأي ْنَمَو  ّللا  ِهٰ َلوُسَر  َاي  اوُلاَق  .َىبَأ  ْنَم  َِّالإ  َةَّنَجْلا  َنوُلُخَْدي  يِتَّمُأ  ُّلُك 

َىبَأ ْدَقَف  ِيناَصَع  ْنَمَو  َةَّنَجْلا  َلَخَد  يِنَعَاَطأ  ْنَم  َلاَق :

“Ümmetimden herkes Cennet’e girecektir, girmemekte direten müstesna.”
“Girmemekte direten kimdir yâ Resûlallah?” diye sordular. Allah Resûlü şu
cevabı verdiler: “Bana itaat eden Cennet’e girer; bana isyan edense
Cennet’e girmemekte inat ediyor demektir.”3

Ve yine Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyuruyor:



َنْعََقي ُشاَرَفْلاَو  ُّباَوَّدلا  َِتلَعَجَف  اًرَان  ًدَقْوَتِْسا  ٍلُجَر  ِلَثَمَك  يِتَّمُأ  ُلَثَمَو  يِلَثَم  اَمَِّنإ 

اَھِیف َنوُمَّحََقت  ْمُتْنَأَو  ْمكِزَجُحِب  ٌذِخٰا  َانَأَف  اَھِیف ،

“Benimle ümmetimin misali ateş yakan adamın misali gibidir ki;
hayvanlar ve kelebekler ateşin içine düşmeye başlarlar. Ben (ateşe
düşmemeniz için) eteklerinizden tutuyorum; sizse onun içine atılıyorsunuz.”4

Ve yine Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyuruyor:

ُتْیََھن َْوأ  ِِهب  ُتْرََمأ  اَّمِم  يِرَْمأ  ْنِم  ُرْمَْألا  ِهِیتَْأي  ِِهتَكيَِرأ  َىلَع  اًِئكَّتُم  ْمُكَدََحأ  ََّنیِفْلُأ  َال 

ُهاَنْعَبَّتا ّللا  ِهٰ ِباَِتك  ِيف  َانْدَجَو  اَم  يِرَْدن ، ُلوَُقیَف َال  ُهْنَع 

“Sakın herhangi birinizi koltuğuna gerilip oturmuş ve kendisine emir veya
nehiylerimden biri gelir de ‘Biz, onu bilmeyiz; (Allah’ın kitabı var. Sünnet
diye bir şey bilmeyiz.) Kitabullah’ta ne varsa, ona uyarız.’ diyor olarak
bulmayayım (dediğini duymayayım.)”5

Ebû Dâvûd’un rivayetinde, yukarıdaki hadisin üstünde şunu da görüyoruz: ََالأ
ُهَعَم َُه  لْثِمَو َباـَِتكْلا  ُتِیتو  أُ ِيِّنإ   “Dikkat edin! Şüphesiz bana Kitab verildi ve

Kitab’la beraber onun bir misli daha verildi.” Yani bana sünnet de verildi.
Ve yine Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyuruyor:

ِءاََفلُخْلا ِةَّنُسَو  يِتَّنُِسب  ْمُكَْیلَعَف  اًرِیثَك ، اًفَِالتْخا  ىََریَسَف  يِدْعَب  ْمُكْنِم  ْشِعَي  ْنَم  ُهَّنِإَف 

، ِروُمُْألا ِتَاثَدْحُمَو  ْمُكاَِّيإَو  ِذِجاَوَّنلِاب ، اَھَْیلَع  اوُّضَعَو  اَِھب  اوُكَّسََمت  َنِیّيِدْھَمْلا  َنيِدِشاَّرلا 

ٌَةلَالَض ٍةَعِْدب  ُّلُكَو  ٌةَعِْدب  ٍَةثَدْحُم  َّلُك  َِّنإَف 

“Benden sonra yaşayanlar, pek çok ihtilâf ve herc ü merc görecekler. Size
sünnetimi ve doğruya götüren Râşid Halifelerin yolunu, sünnetini tavsiye
ederim. Siz ona sımsıkı sarılın! Dişlerinizle sımsıkı tutunun sünnetime ve
râşid halifelerin sünnetine! Sakının; sonradan çıkma işlerden sakının!
Çünkü, her sonradan çıkma, bid’at, her bid’at da dalâlettir.”6

Ve bazılarınca İbn Mâce’nin yerine Kütüb-ü Sitte’ye dahil edilen İmam
Malik’in Muvatta’ında da Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), şöyle
buyurmaktadır:

ِِهِّیَبن َةَّنُسَو  ّللا  ِهٰ َباَِتك  اَمِِھب : ْمُتْكَّسَمت  اَم  اوُّلَِضت  َْنل  ِنْيَرَْمأ  ْمُكِیف  ُتْكََرت 

“Size iki şey bırakıyorum ki, onlara tutunduğunuz müddetçe asla dalâlete
düşmezsiniz: Allah’ın kitabı ve Peygamberi’nin sünneti.”7



Sünnet, Allah’ın nazarında ve Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem)
nazarında budur. Hakikat bu iken, müsteşriklerin peşinde gidenlere, on dört asır
Müslümanlara yol göstermiş, maden-i hakikat olmuş, Efendimiz’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ve Allah’a ulaştıran bir köprü vazifesi görmüş ve Kur’ân-ı
Kerim gibi nesilden nesile, sözle ve yazıyla intikal ede ede bugünlere gelmiş
bulunan Resûlullah’ın sünnet-i seniyyesine leke bulaştırmaya çalışanlara,
Arapça bile bilmeden sadece Kur’ân mealleriyle her meseleyi halledeceklerini
zannedenlere, Allah’ın kitabında sorulduğu gibi sormak istiyoruz: َنوُبَھَْذت َنْي  َ أَف
“Nereye gidiyorsunuz?!”8

1 Buhârî, fedâilü’l-ashab 1; Müslim, fedâilü’s-sahabe 210-212.

2 Müslim, cuma 43; Nesâî, iydeyn 22; İbn Mâce, mukaddime 7.

3 Buhârî, i’tisâm 2; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 2/361.

4 Buhârî, rikak  26; Müslim, fedâil 17-18.

5 Tirmizî, ilim 10; Ebû Dâvûd, sünnet 5; İbn Mâce, mukaddime 2.
6 Tirmizî, ilim 16; Ebû Dâvûd, sünnet 5; İbn Mâce, mukaddime 6.

7 Tirmizî, menâkıb 77; Muvatta, kader 3.
8 Tekvîr sûresi, 81/26.
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Takdim Yerine

“Varlığın Metafizik Boyutu” isimli şaheseri mütalâa ederken öğrencilik
yıllarımda materyalist arkadaşlarımın ve öğretmenliğim sırasında
öğrencilerimden bazılarının çekine çekine, bazılarının da çok küstahça
sordukları soruları hatırladım. Şöyle diyorlardı: Ruh nedir? Şeytan olabilir mi?
Bu gibi şeyler varsa varlıkları neyle ispatlanabilir? Ruh çağrılabilir mi?
Geldiği iddia edilen şeyler gerçekten ruh mudur? Ruhun fotoğrafı çekilebilir
mi? Beş duyu dışında duygular var mıdır? Bazı olaylar önceden sezilebilir mi?
Âyet ve hadislerde gelecekle ilgili bilgiler var mıdır? Rüyalar geleceği
keşfedebilir mi? Kâşif ve mucit ruhlu kâşiflerde, deha ve çalışmalarının
yanında rüyalarının da buluşlarına tesiri var mıdır? Melekler görünür mü?
Süleyman (aleyhisselâm), cinlere nasıl hizmet ettirmiştir?

Bu ve benzeri sorulara cevap verebilmek için o zaman elimde maalesef
“Varlığın Metafizik Boyutu” diye bir kitap yoktu. Onun için sağdan soldan
topladığım malumatlarla cevap vermeye çalışıyordum. Bir ara elime “Rusya’da
Tanrı’ya Dönüş” isimli bir kitap geçti. Onunla bazı sorulara güzel cevaplar
verme imkânım olmuştu. Bir seferinde materyalist öğrencilerden birisi: “Nasıl
olur hocam! Materyalizmi hazmetmiş Rusya gibi bir ülkede bu kitabın anlattığı
şekilde bir durumun olması, gerileme demektir...” demişti. Ben de “Belki sizin
gerileme dediğiniz, gerçekte bir ilerlemedir.” diye cevap vermiştim.

Bu bakımdan “Varlığın Metafizik Boyutu” beni  çok ilgilendiriyor ve her
konu sanki münazara meydanındaki bir hatırayı canlandırıyor. Bu ilmî eserle,
ruh, melek, cin ve şeytan hakkında anahtar hükmünde temel bilgiler verildikten
sonra, sırlı bir âleme sevk edici bir tesirin verildiğini insan her sayfada
hissediyor. Maddenin cidarlarını çatlatan, derin ve köklü bilgilerin ışığı altında
rengârenk bir âlemin ışıltılarını seyretmek de çok cazip bir hâle geliyor. Kur’ân
ve hadise dayalı gerçeklerle tespit edilmiş gayba iman esaslarını kesin hatları
ile öğrenmenin yanında, engin bir ilimle hiç şüphemiz olmayan bizatihi
müşâhedelerle zenginleştirilmiş bilgilerin ortaya koyduğu gerçekleri okumak,
insana büyük bir zevk veriyor.

Bugüne kadar, pek çoğu süfliyatın ve şeytanların oyuncağı olan kişilerin



şarlatanlığını, sanki harikalar kuşağında bir şeyler seyrediyor gibi algılayan
insanlarımıza böyle net ve berrak bilgiler sunmak, elbette büyük bir irşad
hizmetidir. Kaskatı ve dapdar maddî kalıpların içine insanı hapseden
materyalist görüşün, insanı cendereye sokan katı ve sıkıntılı dünyasını bertaraf
edip, şeffaf, rengin, muşâşâ bir âlemi temâşâya davet eden bu kitap, günümüz
insanlığının muhtaç olduğu pırlanta eserlerdendir.

İşte böyle “Varlığın Metafizik Boyutu”nun doyulmaz renkleriyle süren nuranî
ve ruhanî yaşantının ışıltıları ile aydın gözlerin temâşâ edip, o güzel âlemden
bir armağan olarak buraya taşıdığı saf gerçekleri, sizlere takdim etmekle Nil
Yayınları ehemmiyetli bir vazifeyi icra etmiş.

Cenâb-ı Hak’tan, Hocamız Fethullah Gülen’e hayırlı, bereketli bir ömür
niyaz eder, bizlere daha pek çok eserler armağan etmesini dileriz.

Abdullah Aymaz



Takdim
Avrupa Orta Çağındaki halkın hayatını ve değer hükümlerini Prof. Tawney

şöyle anlatıyor:
“Şimdi mekanik olan şeylerin çoğu, o zaman şahsî, mahrem ve samimîydi;

ferdî ölçülerin çok üstüne çıkan bir ölçüye göre kurulmuş bir teşkilâta,
vicdanları kusturan ve her şeyi eninde sonunda ekonomik menfaatlere bağlayan
bir doktrine yer yoktu.

O çağda, ekonomik menfaatler, hayatın asıl gayesi olan mânevî kurtuluşa tâbi
idi ve ekonomik davranış, diğer davranışlar gibi şahsî davranış bütününün
ahlâkî kurallara bağlı bir görünümünü teşkil ediyordu. Maddî zenginlik, ikinci
dereceden bir önem taşımaktaydı. İnsanlar, şiddetli arzular şeklinde ortaya
çıkan ekonomik saiklerden ürküyordu... İnsan servet için değil, servet insan
içindi. Bir insanın toplum içindeki yerine göre yaşayabilmesi için gereken
parayı kazanmaya hakkı vardı; daha fazlasını kazanmaya çalışmak ise, teşebbüs
gücü değil, para hırsıydı ve büyük günahtı... Mal ve mülk meşrû yoldan
kazanılmalı ve mümkün olduğu kadar çok kişinin elinde olmalıydı.”

Kanaat-i âcizanemce, bilimin Orta Çağlar ertesinde Avrupa’da gelişip dev
bir teknoloji doğurarak bugünlere gelmesinin ardındaki en büyük faktör, Prof.
Tawney’nin yukarıda anlattığı Orta Çağlardaki hayat anlayışının temelden
değişmesinde yatmaktadır. Öncelikle Katolik Hıristiyanlığın yön verdiği bu
anlayış, kadim Yunan’ın hazcı dünya ve hayat görüşüyle yer değiştirip, yavaş
yavaş zenginleşen ve bir sınıf oluşturmaya başlayan burjuvazinin aristokrasiye
ve onun ardındaki dayanak olarak gördüğü kiliseye, dolayısıyla Hıristiyanlığa
baş kaldırması neticesinde meydana gelen, ayrıca coğrafî keşiflerle desteklenen
ekonomik değişim, insanları tabiî olarak “diledikleri gibi yaşama”ya, “rahat bir
hayat”a sürüklüyor ve böyle bir hayatın karşısında gördükleri dine de cephe
almaya itiyordu. Gerek Batı’da bilimin gitgide materyalist yörüngeye
oturmasında ve gerekse Türkiye gibi ülkelere bu yörünge üzerinde ithal
edilmesinde en önemli sebep, insan tabiatında yatan, onun “karşı cinse,
çocuklara, kantar kantar altın, gümüş ve paraya, salma güzel atlara, arabalara,
kazanca ve kazanç vasıtalarına karşı duyduğu tutku”yu istediği gibi doyurma
arzusudur. Kısaca, bilim, ne Batı’da insan tabiatından ve bilhassa o tabiatın bu
yönünden bağımsız olarak ortaya çıkmış ve gelişmiş, ne de, diğer ülkelere
bundan bağımsız olarak ithal edilmiştir. Yani, bilim doğruları bulma yönünde



insana ve insan zihnine yön vermekten çok, insan tabiatının dünyevî yanı bizzat
bilime yön vermiş ve neticede insan, bilimi, bu yanını âdeta tek gerçek saymada
alabildiğine istismar etmiştir.

Bilimin Cehaleti
Bilim, bu hâliyle gerçeği bulmaktan ve ifade etmekten çoğu yerde uzaktır.

Çünkü “gerçek”, değişen âlemin ve hâdiselerin ötesinde bir ve değişmez
olduğu hâlde, bilim onu ısrarla değişen âlemde aramakta ve bu arayışında da
öncelikle “duyu”lara dayanmaktadır. Duyular ise her zaman yanıltıcıdır ve
ulaştıkları idrak ve neticeler kişiden kişiye değişir. Sonra, duyuların verilerini
bilgi hâline getirecek olan istidlâlî akıl, kişiler sayısınca farklı farklıdır. Bu
sebeple, bilim, duyuların yanlışlığını güya gidermek ve onlardan doğruya veya
gerçeğe varabilmek için “deney” metoduna yönelmişse de, elde kabul edilmiş
ön hakikat olmadan deneyin herhangi bir şeyi ispatlayamayacağı açıktır.
Herhangi bir hâdisenin iki ayrı zamanda ve iki ayrı yerde, hatta milyonlar
sayısınca ayrı zamanda ve ayrı yerde meydana gelmiş olmasının, onun bir defa
daha meydana gelmesini mutlaka gerektirmeyeceği David Hume’dan beri
Batı’da da bilinen ve kabul edilen bir hakikattir. Deney metodunun Claude
Bernard gibi bazı öncüleri bile, vâkıa ve hipotezlerin ancak önceden edinilmiş
düşünce ve hakikatlerin yardımıyla yorumlanabileceğini, bu düşünce ve
hakikatler olmadan deneye esas alınan vâkıaların hiçbir “bilimsel” değer
taşımayan “yalın vâkıalar” olarak kalacağını belirtmektedirler.

Deneylerle güya netice ve gerçeğe varmaya çalışan bilimin asıl “zayıf
büyüsü” burada yatmaktadır. Ön hakikatler olmadan, yani ortada kesin bir
“denek taşı” bulunmadan vâkıalar ve hipotezlerle neticeye gidilemez. Bugün,
asırlar boyu “telâhük-ü efkâr”la, yani fikirlerin birbirine katılmasıyla gelişen
ilimlerin deneylerde kullandığı birtakım “ön hakikatler” bulunduğundandır ki,
“Bu işin başlangıcı nasıldı, nasıl oldu?” sorusunu sorma ve düşünme fırsatı
vermeme kurnazlığı içinde, deneylerle gerçeğe ulaşmaktan
bahsedilebilmektedir. Sürekli gözden kaçırılan bu noktadır ki, felsefede bir
“epistemoloji” meselesini gündeme getirmiş ve meselâ, tabiî, sosyolojik,
psikolojik... her hâdiseyi, her vâkıayı açıklama iddiasındaki diyalektik
materyalizm, “insanın düşünerek ve karar vererek bir meslek sahibi, bir çiftçi,
avcı, öğretmen... olmadığı, kullandığı üretim araçlarıyla kendisi arasındaki
münasebetin onu mesleğini seçmeye ittiği” gibi bir iddiada bulunabilmiştir. Bu
durumda, ilk insanların “balıkçı ve avcı” olduklarını iddia eden diyalektik



materyalizm, bu insanların avcılık ve balıkçılık aletlerini hazır bulmuş olmaları
gerektiği ve bunları kimin yaptığı sorularıyla karşı karşıya kalacağını herhalde
fark etmemiştir. Kısaca, felsefenin ve bilimin gerçek konusunda ileri sürdükleri
bütün iddialar birer fantezi olmaktan öte gidememektedir.

Modern bilimin bir diğer büyüsü ve cehaleti, âdeta yaratıcı mevkiine
çıkardığı sebep-sonuç kanununda yatmaktadır. Evet, hâdiselerin meydana
gelişinde ve kâinattaki oluşlarda sebepleri gözardı edemeyiz. Yağmurun
yağmasının, suyun donması veya kaynamasının, canlı varlıkların neşv ü nema
bulmasının kendilerine has sebepleri vardır. Fakat bu sebepler, bizatihi varlığı
olan şeyler değildir; onlar, insan zihninin oluşlara bakarak vardığı birtakım
neticelerden ibarettir ve dolayısıyla sadece nominal (zihnî, ismî) varlığa
sahiptir. Hariçte var olmayan, hayatsız, bütünüyle cahil ve şuursuz şeyler nasıl,
bırakın şu muhteşem kâinatın, tek bir hâdisenin bile varlığında veya meydana
gelmesinde “yaratıcı” faktör kabul edilebilir?

Ayrıca, meselâ, bir ağacın meydana gelmesi için, o ağacın bitebileceği
toprağa tohumu atılır; sonra bu tohum, gerekli rutubet, ısı, ışık ve havayı
bulduğunda çimlenir; çünkü onda çimlenme, hangi ağacın tohumu ise, o ağaç
olarak büyüme ve o ağacın meyvesini verme özelliği vardır. O tohumun ağaç
olabilmesi için tohum, toprak, ısı, güneş, atmosfer, ışık, su, hava ve şekli,
yörüngesi, günlerin ve mevsimlerin meydana gelmesi için güneşle ve diğer
gezegenlerle olan münasebetleriyle yeryüzü, kısaca kâinattaki bütün unsurlar
çok hassas dengeler ve ölçüler dahilinde el birliği yapar. Bir ağacın nasıl
meydana geldiğini sadece meydana geliş süreci, sebepleri ve neticeleri ile
açıklamak yeterli midir? Bu ağacın olması için, tohumdaki çimlenme ve kendi
ağacını verme kabiliyetini, ağacın solunum yapabilme ve beslenebilme
özelliğini, o ağaç için hemen hemen bütün kâinatın, kâinattaki bütün unsurların
çok hassas dengeler çerçevesinde iş birliği yapması gerektiğini nazara
vermeden, o ağacın varlığı izah edilebilir mi?

Bütün bunlar, içindeki bütün olup bitenler, varlıklar ve bütün akıl almaz
münasebetleri içinde kâinatı bilmeyi, ayrıca, sonsuz bir kudret ve iradeyi
gerektirmez mi? Bunun yanı sıra, o ağacın varlığı için işleyen (nominal
değerdeki) kanunlar maddî olmayıp, tamamen gayrimaddî, görünmez, elle
tutulmaz, diğer duyularla hissedilmez, laboratuvara sokulamaz değil midir?
Fakat, cehaletini örtmek ve kendisini bu şekilde sunanların emellerine hizmet
edebilmek için modern bilim, bu ana hususları sürekli gözden kaçırmakta ve



insanı maddenin çeperleri içinde boğmaya çalışmaktadır.
Esasen, asrın başlarında ortaya çıkan atom fiziği, mekanik fiziğin üzerine

oturduğu sebep-sonuç kanununu yıkmış ve bunun neticesinde James Jeans gibi,
Eddington gibi, hatta Einstein gibi büyük bilim adamları, Molla Camî
anlayışında, “Her şey hayal; tek gerçek Allah’tır.” şeklinde bir inanca bile
varmışlardır. Artık fizikçiler, kâinat şu anda herhangi bir hâlde ise, hemen bir
an sonra aynı hâlde olacak diye bir şart ve kaide ileri sürülemeyeceğini ifade
etmektedirler. Karl Raymond Popper, “Hem Einstein’ın, hem de Nevton’un
teorilerini bilim sayıyoruz ama, bunların ikisi birden doğru olamaz; üstelik, her
ikisi de pekâlâ yanlış olabilir.” derken; Bernard Russel, “Nevton fiziğiyle uzun
süre idare ettik ve sonra bunun her şeyi açıklamaya yetmediğini, hatta
düzeltilecek pek çok yanları olduğunu gördük. Şimdi, Einstein fiziğiyle idare
ediyoruz. Fakat hiç şüpheniz olmasın; bir gün, bunun da her bakımdan
düzeltilmeye mahkûm olduğu ortaya çıkacaktır.” itirafında bulunmaktadır. Öte
yandan, Dalga Mekaniği kavramı mucidi Schrödinger ve filozof-fizikçi
Heissenberg, kâinat, onu meydana getiren atomlar, atomların hareketleri ve
kâinatta olup bitenler hakkında kesin sonuçlara varmanın mümkün olmadığını,
bunun bilâhare giderilecek bir bilgisizlikten değil, fakat bizzat kâinat
gerçeğinden ileri geldiğini söylemektedirler. Önceki asırlarda, fizikteki
gelişmelerle sarhoş bazı bilim adamları, “Kâinatta açıklanmayacak bir şey
yoktur.” diye iddia ederken, geçen asırda “7 bilinmeyen” üzerinde
duruyorlardı. Bugünlerde ise, 10 bilinmeyenden bahsediyorlar ki, bunların
başında “hayat, şuur ve irade”nin mahiyeti geliyor.

Bilim, kâinat ve insan hakkındaki araştırmalarını “derinleştirdikçe”,
cehaletinin daha bir farkına varacaktır. Rene Guenon’un ifadesiyle, “Bilimin
veya bilimcilerin önünde iki alternatif vardır: Ya bilimsel teorilerin farazî
keyfiyetini kabul edip, hissedilir sabit gerçeğin dışındaki her çeşit kesinliği
reddetmek ya da bu farazî keyfiyeti bir yana bırakıp, bilim adına öğretilen her
şeye körü körüne inanmak.” İkinciyi kabul edemeyen günümüz bilim adamı
birinciye yöneliyor; fakat çoğu zaman da gerçeği “fayda”ya ve “bilme”yi de
“bilinemezliğe” indirgiyor. Birincisi devasız bir dert; ikincisi, bilimin gerçek
hakkındaki bilgisizliğinin şahane bir itirafı. Artık, kimilerince bilimin değişmez
ve sabit bir çatısının olması gerektiği ifade ediliyorsa da, çoğunluk hâlâ
“agnostisizm-bilinemezcilik”te ısrar ediyor. Oysa bilim, sahasını aşmadığı ve
kendi üstünde sabit bir gerçeğin bulunduğunu kabul ettiği zaman değerini



bulacaktır ve bu gerçek de gün gibi ortadadır. Çünkü, “Mutlak olmaksızın izafî,
değişmezlik olmaksızın değişme ve birlik olmaksızın çokluk mânâsız ve
imkânsızdır.” Bilgi, ancak değişmezliğe ulaştığı zaman değiştirilemezlik
kazanır; bu da, insanın üstündedir. Doğru/gerçek, insan zihninin ürettiği bir şey
olmayıp, bütünüyle insandan bağımsızdır ve insana düşen, onu keşfetmek ve
kavramaktır.

Metafizik Âlem
Şu durmadan değişen, fakat değişmez bir gerçek üzerinde değiştiği için

sürekli aynı ve sabit görünen âlemin dayandığı değişmez gerçek, varlığın
metafizik boyutudur. Meselâ, yukarıda verdiğimiz ağaç misalinde, tohumdan
meyvesine ve yeniden tohuma uzanan hayat serüveninde ağaçta sürekli bir
değişim görürüz; fakat bu ağaçtaki bütün değişim, onu, hayatını ve geçirdiği
değişimleri idare eden ve o ağacın daima kendisi olarak kalmasını sağlayan
değişmeyen yanıdır ve geçerli kanunlardır. Beş duyuyla idrak edilemeyen,
laboratuvarda incelemeye alınamayan ve bir başka âlemden gelen bu kanunlar,
değişen varlığın asıl boyutu olan değişmeyen yanını gösterdiği gibi, kendinde
hiç değişiklik olmayan bir varlığı da gösterir. Bunun gibi, insan bir nutfe, yani
aşılanmış bir yumurtacık hâlinde anne karnına düştüğü andan ölünceye kadar
sürekli değişim gösterir. Meselâ, en az her 6 ayda bir bütün hücreleri yenilenir.
Büyür, olgunlaşır, yaşlanır ve ölür. Üşür, ısınır, hastalanır, üzülür, sevinir,
çalışır, dinlenir, yer, içer, yatar. Kısaca o, bütün maddî yanıyla sürekli bir
hareket ve değişim hâlindedir. Bütün bunlara rağmen, onda değişmeyen bir
boyut vardır ki, bütün bu değişimlere rağmen, her insanın kendi olarak
kalmasını sağlar. Bu basit gerçek bile, varlığın görünen boyutu ötesinde ve onu
idare eden aslî ve görünmez bir boyutunun olduğunu gözler önüne sermektedir.
Bilimin bugün açıklayamadığı ve kendi yöntemleri çerçevesinde tanımaktan ve
açıklamaktan âciz kaldığı hayat, irade ve şuur gibi, insan varlığının, hatta
kâinatın varlığının en temel boyutları da, varlıktaki bu değişmez ve fizik ötesi
boyutun unsurlarıdır.

Esasen, hemen hepimiz dedelerimizden, ninelerimizden bu metafizik âlemle
ilgili çok hatıralar dinlediğimiz gibi, pek çoğumuz itibarıyla, bu âlemle şu veya
bu şekilde münasebetler içinde de bulunmuşuzdur. Freud psikanalizminin
“şuur-altı” ile açıklamaya çalıştığı, fakat bununla sadece “adğâs-ü ahlâm”
dediğimiz karmakarışık cinsine kısmî bir açıklama getirebildiği, buna karşılık,
hayatında hemen herkesin gördüğü sadık ve gelecekten haber veren veya bir



konuda insanı irşad eden türünü görmezlikten geldiği rüyalar, her ferdin
metafizik âlemle münasebet zeminlerinden sadece biridir. Ayrıca, uyanık veya
yarı uyanıkken pek çok insanın yine bu âlemle münasebete geçerek, bu âleme
ait manzaraları müşâhedesi de sıradan vâkıalar arasındadır. Her şeye bir ad
takmakla, o şeyi açıkladığını vehmeden modern bilim bu tür müşâhede veya
keşiflere de “illüzyon, halüsinasyon” gibi güya açıklamalar getirdiğini zannetse
de, zannın gerçek karşısında hiçbir şey ifade etmeyeceği ve ilimden hiçbir şey
taşımayacağı açıktır.

Bizzat insanın zihin ve kalb dünyası bile, varlıktaki âlem içinde âlemlerin
varlığını ispatlayan reddedilmez birer delildir. Zihin dünyasında nasıl, farklı
boyutta, derinlikte, şeffafiyette, çalışma hız ve alanında birbirinden farklı
tasavvur, hayal, hafıza, tefekkür gibi fakültelerin her biri için beyinde sadece
alet vazifesi gören bölgeler olsa da, bu fakültelerin temelde maddî dünyaya ait
olduklarını iddia etmek zor ise, aynı şekilde ve bunlardan da öte, kalb, sır, hafî,
ahfâ gibi daha iç ve önsezi, telepati gibi fakülteler veya duyular da, yine
insanın maddî varlığı ile izah olunamaz. Kısaca, varlık, şu beş duyu ile
algılanan görünür yanından ibaret olmayıp, bu yanı, onun asıl boyutu olan
metafizik boyutu üzerinde sadece tenteneli bir perdeden veya metafizik
boyutundaki gerçeklerin şekiller hâlinde yansıdığı bir ekrandan ibarettir.

Varlığın Metafizik Boyutu
İnsanın varlığından gaye Allah’a iman etmek, daha sonra O’nu tanımak, sonra

O’nu sevmek ve bu sevgiden gelen zevk-i ruhanîyi tadarak, bu zevkin kesintisiz
ve kemaliyle yaşanacağı Ahiret’e hazırlanmak olduğu içindir ki, dünyada
insanla alâkalı meselelerin en önemlisi iman meselesidir. Dolayısıyla,
insanımızın bu imanı elde edebilmesi için üzerine düşeni yapmayı hayatının
birinci gayesi olarak benimsemiş bulunan Fethullah Gülen Hocaefendi, bir
dönem periyodik dersler veya sohbetler hâlinde varlığın metafizik boyutu
üzerinde durmuş ve bilâhare derlenen bu derslerden, elinizdeki kitap ortaya
çıkmıştır.

Fethullah Gülen Hocaefendi, bütün eserlerinde olduğu gibi, bu eserinde de,
sadece akla hitap eden veya bilimsellik gayesi güden akademik ve didaktik bir
metodu benimsemiş olmayıp, ikna için akla, muhakemeye ve mantığa hitap ettiği
anda ruha, kalbe ve daha iç fakültelere yönelmekte ve böylece bilme ile
inanmanın, zihnî kabul ile kalbî tasdik ve iz’anın farklı olduğunu da ortaya
koymaktadır. Dolayısıyla, bu eserde bir yandan varlığın metafizik boyutu



hakkında, meselâ ruhun, meleklerin, cinlerin ve şeytanların varlıkları hakkında
aklî ve ilmî delillerle akıl, muhakeme ve mantığımız nasibini alırken, hemen
arkasından, bu varlıkların mahiyetleri, yaratılış sebepleri ve görevleri
hakkında, en azından tasavvur planında onların dünyasına girmekte ve
kendileriyle farkında olduğumuz veya olmadığımız münasebetleri
kavrayabilmekteyiz. Fethullah Gülen Hocaefendi, bizi tam bu noktada bir adım
daha ileri götürüp, yeryüzündeki varlık sebebimiz ve sorumluluğumuzla karşı
karşıya getirerek ruhumuza ve kalbimize yönelmekte; bu şekilde bir yandan
“zübde-i âlem, semere-i şeceratü’l-kevn” (âlemin özü, esası veya yaratılış
ağacının meyvesi) olarak bu varlıkları, yalnızca ayrı varlıklar hâlinde
yanıbaşımızda hissetmenin ötesinde bizzat içimizde varlığımızın bir boyutu
olarak duyuyor ve daha da ötede, kendi metafizik boyutumuzun en azından
teorik idrakine ulaşıyoruz. Sonra bir adım daha atıyor ve bu defa kendimizi,
ruhumuzun en derininden yakalanarak, hayat atkılarımız veya ilmeklerimiz
arasında çetin bir muhasebe ve murâkabe ateşi içine çekildiğimizi fark
ediyoruz. Kitap boyu sürdürdüğümüz bu seyahat hiç kesilmeden ve bitmeden
devam ediyor. Kırık-dökük anlatmaya çalıştığım bu seyahati, Fethullah Gülen
Hocaefendi, kitabın girişinde birkaç paragraf hâlinde gayet güzel ifade
etmektedir:

“Maddeci düşünce, materyalist felsefe, Müslüman kesimde dahi ciddî bir
yıkım meydana getirmiştir. Camiye gelen, beş vakit namaz kılan, hatta
hayatını mukaddes mânâ ve mefhumları anlatmaya adadığını zanneden nice
insan vardır ki, bunlar bilerek veya bilmeyerek maddede takılıp kalmışlar ve
anlattıkları her şeye maddeyi payanda yapmaya çalışmışlardır.

Evet, günümüzde bu kanaati taşıyan kitleler zannedildiğinden çok fazladır.
Gerçi bir imanları vardır ama, bu, doğup büyüdükleri çevrenin tesiriyle
yapılarına, onlar farkında olmadan yerleşmiş bir imandır ve kat’iyen irfan
değildir.

Madde ki, Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin tecellîlerinin bir gölgesinden
ibarettir. Maddenin varlığı ancak bu nispet sayesindedir. Nispet kesildiğinde
madde de yoktur. Öyle ise, nasıl olur da, varlığı belli bir hikmet ve sebebe
bağlı olan madde, varlığı var eden Zât’ın ispatında vazgeçilmez bir şart gibi
kabul edilebilir?

Bütün kevn ü mekân, değil Cenâb-ı Hakk’ın Zâtı’na, esmâsına nispetle
dahi, Büyük Sahra’ya atılmış küçük bir halkadan ibarettir. Zerre güneşi ne



ölçüde aksettirebilir ki, bu kadar küçük varlık âlemi Cenâb-ı Hakk’ı
anlatmaya yeterli olabilsin? Hayır, yeterli değildir. Ama, bir aynalık
hasiyetiyle aklı gözlerine inmiş bir kısım materyalist gafillere karşı ışık
tutmak, kalblerine ve kafalarına gelen tereddüdü izale etmek için madde bir
ves i l e ve vasıtadır. Yoldaki tozu, gubarı silsin, temizlesin diye bir
süpürgedir.

Şu kat’iyen bilinmelidir ki, kalbin duyduğunu kitap anlatamaz. Allah’a
imana kitap tercüman olamaz. Kitap, sadece bu imanı formüle eder. Nasıl
inanılması gerektiğini izaha çalışır.”

Kitabın âdeta özlü bir takdiminden ibaret olan Giriş’ten sonra Ruh üzerinde
durulmaktadır. Bu bölümde, ruhun etimolojisi, kelime anlamları ele alınmakta,
ruhun varlığının delilleri çerçevesinde, “duble” veya “astral beden” ve kitapta
genişliğine ele alınan Kirlian fotoğrafçılığıyla tespit edilebilen “ikinci beden”
(vücud-u mevhibe-i Rabbânî)nin varlığı tecrübî delillerle izah edilip
ispatlanmaktadır. Bu konuda verilen ve bizzat dergilere ve kitaplara geçmiş
olan misaller, gerçekten ilgi çekici mahiyettedir. Daha sonra gelen ruh
fotoğrafçılığı; ilgili duyu organlarını kullanmadan görme, işitme veya koku
alma vâkıası; görünmeyen eşya ve varlıklar ile, etrafa yaydıkları radyasyon
aracılığıyla temasa geçme metodu olarak en fazla komünist Rusya’da kullanılan
ve adına “Biyofizik Tesir Metodu” denilen radyastezi, metafizik âlemin
varlığına deliller olarak ele alınmakta ve ardından “önsezi” üzerinde durulup,
gaybı bilip bilmeme konusu derinliğine incelendikten sonra, Peygamber
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) gelecekle ilgili olarak bildirdiği ve
aynen çıkmış haberlerden nakillerde bulunulmaktadır. Bunu takiben, eşyaya
uzaktan tesir etme, manyetizma, hipnotizma, nazar, büyü, yogizm gibi vâkıaları
konu edinen psikokinezi ele alınıp, tarihte zaman zaman görülmüş olunan
öldükten sonra dirilme, ölüm anında öteyi müşâhede etme ve değişik yollarla
metafizik âlemle temasa geçme, umumî planda metafizik dünyanın, hususî
planda ruhun varlığına deliller olarak serdedilmesinin ardından, çok önemli bir
hususa dikkat çekilmektedir:

“Ama ben, bunların hiçbirini mini bir mârifet (Allah bilgisi, Allah
hakkında vicdan kültürü) olarak kabul etmiyorum. Asıl mârifet, Allah’ı
bilmek, tanımak ve O’nun kanunlarına kayıtsız şartsız boyun eğmektir. Hz.
Muhammed’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) bilip tanımak da, gerçek mârifete
dahildir. Bunlardır  ki, insanı gökler ötesi âlemlerde mârifet erbabı



seviyesine yükseltir. Havada uçmalara, aylarca bir şey yemeden-içmeden
yaşamaya gelince, bunlar, “mârifet” adına çok önemli şeyler değildir. Eğer,
istemeyerek de olsa, bu kabîl şeyleri aktarmaya çalışıyorsak, bu, maddenin
çatlamak üzere olan kalıp ve cidarlarına bir darbe daha indirmek içindir.
Yoksa, bunları çok önemli şeyler olarak kabul ettiğimizden değildir.”

Varlığın Metafizik Boyutu, ruh çağırma, cin çağırma ve rüyalar üzerinde
aydınlatıcı misallerle durmasının ardından, ruhu inkişaf ettirme yollarına kısaca
temas etmekte, fakat bu yolda mürşitsiz yüründüğü takdirde, her zaman için
habis ruhların tesirine girilip, onların elinde oyuncak olunabileceği ikazında
bulunmaktadır. Varlığın Metafizik Boyutu, yaptığımız her amel, söylediğimiz
her söz, hatta aklımızdan ve hayalimizden geçen her manzaranın öbür âleme ait
şekiller aldığı üzerinde durduktan ve böylece ahiretimizi bizzat inşâ ettiğimizi,
dolayısıyla hayatımızı buna göre tanzim etmemiz gerektiğini önemle
hatırlattıktan sonra, bu hususta çok ciddî irşad, inzar ve tebşir örnekleri
sergilemektedir.

Ruh bahsinde bizi metafizik âlemle tanıştıran ve bu âlemin katmanları
arasında seyahat ettirip, bu seyahatin ne getirip ne götüreceği konusunda
önümüze projektörler tutan Varlığın Metafizik Boyutu, daha sonra metafizik
âlemin nurdan varlıkları olan melekleri tanıtmaya geçmektedir. Melek
kelimesinin etimolojisi üzerinde durduktan sonra, meleklerin özelliklerini,
türlerini, vazifelerini, onların Allah karşısındaki haşyetlerini ve ibadetlerini
açıklamasının ardından büyük melekleri takdim eden Varlığın Metafizik
Boyutu, meleklerle nasıl temasa geçilip, kendileriyle nasıl münasebet
kurulabileceğini misallerle anlatmaktadır. Bu çerçevede bazı kader
meselelerine de temas eden Varlığın Metafizik Boyutu’ndaki şu irşadî ifadeler,
sorumlu mü’minler olarak hayatımızı tanzimde son derece önemlidir:

“Yaptığınız her şey, yüceler yücesi âlemde bir kısım yüce nazarlara  arz
ediliyor. Öyle ise, adım atarken dikkat gerek! El uzatırken  ihtimam gerek!
Bakışınıza hedef seçerken titizlik gerek! Kulağınıza girecek sese , soluğa ne
kadar dikkat edilse değer! Dudaklarınızdan dökülecek her söze, bir çekirdek
atıyor gibi sonsuza fırlattığınız her kelimeye ne ölçüde hassasiyet gösterilse
azdır! Konuştuğunuz şeylerin nereye gittiğini hesap edip, ona göre konuşmak
lâzımdır. Amellerinizin nerelerde ve kimler tarafından seyredildiğini
düşünün ve yaptıklarınızı, yapacaklarınızı ona göre ayarlayın! Seviyenize
göre, kalbî meyillerinizden, hayallerinize ait gafletlerden dahi hesaba



çekileceğiniz endişesini sinenizde daima bir kor gibi taşımalı ve
latîfelerinize ona göre çeki düzen vermelisiniz!”

Varlığın Metafizik Boyutu, melekler bahsine devamla, meleklerin
yeryüzünde mesken edindiği ve tavaf ettiği yerleri, ziyaret ettikleri evleri,
meleklerin ilim ehlinin ayakları altına kanatlarını serdiklerini hatırlatıyor,
etrafında meleklerin pervane olduğu ruhlardan bahsediyor ve meleklerle
bütünleşebilmenin yollarını açıklıyor. Melekler hakkındaki şu özet bilgiler,
konu için son derece önemli:

“Makro âlemden mikro âleme kadar, bütün değişme ve tahavvüller, bütün
sentez ve çözülmeler, hep bu kuvvet ve elçilik temsilcisi meleklerin
nezaretinde olduğu gibi, Allah’ın Kelâm Sıfatı’ndan beşere gelen teşriî
emirler de, yine bu emin ve güçlü varlıklar tarafından temsil edilmektedir.
Evrensel câzibe (genel çekim) ve dâfia (itme) kanunlarından, elektronların
çekirdek etrafındaki muntazam hareketlerine kadar bu ağır ve ince işlere
nezaret, ne müthiş bir kuvvet istemekte ve ne emin bir elçiliği
gerektirmektedir.

Melekler, eşya ve hâdiselerin o ölçüde içindedirler ki, onlarsız ne bir
yağmur damlası, ne de bir gök gürültüsü düşünmek mümkün değildir. İşte,
şeriat-ı fıtriye dediğimiz, kâinatta cereyan eden kanunlar, her  şeyi elinde
tutan Hakk’ın sonsuz kuvvetinin -kabiliyet ve istidatlarına göre- bu şuurlu
kuvvetlerdeki tecellîsinden ibaret olduğu gibi, bu büyük ve muhteşem
tecellînin nokta-i mihrakiyesi olan en değerli varlık insanoğlunun hareket ve
davranışlarını düzenlemek üzere İlâhi âlemden esip esip gelen vahiy ve
ilham meltemleri de, yine Vahiy ve İlham Sahibi’nin onlardaki tecellîsinden
başka bir şey değildir.”

Melekler bahsi, Azrail’in aynı anda pek çok ruhu nasıl kabzettiği sorusuna
cevap, kabirde Sorucu Melekleri hakkında bilgiler, insan-melek münasebetini
zedeleyen hususlar ve meleklerin çeşitli şekillerde temessülleri konularıyla
devam ederek, cin ve şeytan bölümüne uzanıyor.

Cinler hakkındaki şu öz fakat kapsamlı açıklamalar, konunun özeti
mahiyetinde görünüyor:

“Nebiler dahil, ehl-i keşif ve sahabe-i kiram arasında cinlerle görüşenler
ise, büyük ölçüde onların temessülleriyle görüşüyor ve münasebet
kuruyorlardı. Çünkü cinler, latîf bir  madde ile zîşuur bir ruha sahip olup, bu
iki unsurun bir araya gelmesiyle hâsıl olan ayrı bir buudu ihraz ederek,



buudlarının hususiyetine göre temessülen ortaya çıkarlar. Bu arada,
“aynalar”ın kabiliyetlerinin değişik temessüllere şart-ı âdî olması keyfiyeti
de gözardı edilmemelidir.

Öte yandan cinler, madde âlemine ait “nâr” ve “mâric”den birtakım
varlıklar olmakla beraber, tıpkı bizim gibi, maddeye kumanda eden bir ruha
sahiptir ve şuurludurlar. Şuurlu olmaları yönüyle camid ve (bitki, hayvan)
gibi diğer canlılardan ayrılıp, tıpkı bizim gibi idrak sahibi mükellefler
arasına girerler.”

Cinlerin mahiyeti hakkında verilen doyurucu bilgileri, cinlerin temessülü ve
Kur’ân-ı Kerim’de cinlerle ilgili âyetlerin meal ve yorumları takip etmektedir.
Bu meal ve yorumlar çerçevesinde, cinlerin iman durumu, cinlere peygamber
gelip gelmediği, geldi ise kendi içlerinden mi geldiği, yoksa insanlara
gönderilen peygamberlerin onlara da mı gönderildiği, cinlerin Allah’ın emir ve
yasakları karşısındaki durumu, ne kadar yaşadıkları, Ahiret’te maruz
kalacakları hâller, insanlarla münasebetleri, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) cinlerle defalarca görüşmesi ve onları irşad etmesi, cinlerin iman ve
küfürde ve bunlardan birinin hâkim olmasında insanlara tâbi olduğu, Hz.
Süleyman’ın (aleyhisselâm) çeşitli işlerde kullanması ve ileride aynı şekilde
bu kullanmanın benzer şekilde tekrarlanabileceği, cinlerle münasebet kurayım
derken, onların sultası altına girenlerin durumu ve bunlardan nasıl
korunulabileceği konularında doyurucu bilgi ve açıklamalar yapıldıktan ve
gerekli irşadda bulunulduktan sonra, sıra şeytan bahsine geliyor.

Şeytan kelimesi hakkında verilen bilgiyi takiben, Şeytan’ın mahiyeti, insî ve
cinnî şeytanlar, şeytanın Hz. Âdem ve Hz. Havva’yı Cennet’ten çıkmalarına
sebep olacak zelleye çekmesi, doğum anında şeytanın insana teması ve şeytanın
dört bir yanından gelerek insanı nasıl aldattığı konularında doyurucu bilgiler
veriliyor ve şeytanın vesveselerinden ve desiselerinden bahsediliyor. Şeytanın
bilhassa insanı nasıl kandırdığı ve buna rağmen en büyük bir hilesi olarak,
kendisini insana inkâr ettirdiği önemle tebarüz ettirildikten sonra, Kur’ân
âyetleri çerçevesinde şeytan-insan münasebetleri, şeytana karşı korunma yolları
ve bilhassa günümüzde şeytanın saltanatını nasıl kurduğu ve insanları nasıl
helâke sürüklediği ibretâmiz örnekler çerçevesinde açıklanıyor. Put ve putçuluk
düşüncesinin şeytanın bir ilkası olduğu, şeytanın her türlü kötülüğü, bilhassa
günahları açıklamayı, fısk ve fücuru emrettiği, özellikle de aile kavgalarından
çok zevk aldığı, bu bakımdan, ailelerde geçimsizlik çıkarmayı en büyük



işlerinden biri saydığı belirtiliyor ve son olarak, şeytanın feryat ettiği bazı
hâdiseler üzerinde duruluyor.

“Şeytan alnı secdeli gençleri gördükçe.. çarşı pazarın eracifine
bulaşmadan ticaret yapan tüccarı müşâhede ettikçe.. ilim adamlarının kafa
ve kalb bütünlüğüne erme yarışına girdiklerine şahit oldukça.. üniversite
mahfillerinde ihtidaların arttığını, ilmin tekrar din ile uzlaştığını temâşâ
ettikçe.. yeniden diriliş bestesinin nağmeleştiğini duydukça ve yeni bir
bezmin ılık nefesini ense kökünde hissettikçe, ihtimal yine feryat etmektedir.
Şeytan, bugün de İslâm’dan, Müslümandan ve İslâm adına başlayan
tekevvünden korkmakta ve endişe duymaktadır. Bu korku ve endişeden dolayı
da, canı boğazında ve çaresiz, avaz avaz her dem feryat etmektedir..
kıyamete kadar da feryat edecektir.”

Ali Ünal



Giriş
İmanın altı esasından biri de meleklere imandır.1 Ancak, diğer iman

esaslarında olduğu gibi bu esasta da günümüz insanı bir sarsıntı geçirmiştir.
Hatta bu sarsıntı diğerlerinden daha şiddetli olmuştur. Zira maddeci düşünce,
materyalist felsefe, Müslüman kesimde dahi ciddî bir yıkım meydana
getirmiştir. Camiye gelen, beş vakit namaz kılan, hatta hayatını mukaddes mânâ
ve mefhumları anlatmaya adadığını zanneden nice insan vardır ki, bunlar
bilerek veya bilmeyerek maddede takılıp kalmışlar ve anlattıkları her şeye
maddeyi payanda yapmaya çalışmışlardır. Öyle ki, madde ortadan kalkıverse,
imanlarına destek edindikleri her şey ortadan kalkacak ve onların da bütün
ilham kaynakları kuruyacaktır.

Evet, günümüzde bu kanaati taşıyan kitleler, zannedildiğinden çok fazladır.
Gerçi bir imanları vardır ama bu, doğup büyüdükleri çevrenin tesiriyle
yapılarına, onlar farkında olmadan yerleşmiş bir imandır; kat’iyen irfan
değildir. Elbette imanın bu kadarının dahi bir değer ve kıymeti olacaktır. Ancak
bu basit iman keyfiyeti, hiçbir zaman, matlup iman seviyesi olarak kabul
edilmemelidir. Aslında bu insanlar delil ve burhana malzeme olarak
kullanılacak maddenin hangi seviyeye kadar kullanılabileceğinin şuuruna
varamamışlardır.

Madde ki, Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin tecellîlerinin birer gölgesinden
ibarettir. Maddenin varlığı ancak bu nispet sayesindedir. Nispet kesildiğinde
madde de yoktur. Zaten maddeye kıymet ve değer verdiren sebep de onun,
Cenâb-ı Hakk’ın isimlerine âyinedarlık ediyor olmasıdır. Bu sebep ortadan
kalkıverse, maddenin varlık hikmeti de ortadan kalkar. Öyle ise nasıl olur da,
varlığı belli bir hikmet ve sebebe bağlı olan madde, varlığı var eden Zât’ın
ispatında vazgeçilmez bir şart gibi kabul edilebilir? Bu dalâlet ve sapıklık
değil de ya nedir?

Bütün kevn ü mekân, değil Cenâb-ı Hakk’ın Zât’ına, esmâsına nispetle dahi
Büyük Sahra’ya atılmış küçük bir halkadan ibarettir. Zerre güneşi nasıl
aksettirebilir ki, bu kadar küçük varlık âlemi, Cenâb-ı Hakk’ı anlatmaya yeterli
olabilsin? Hayır, yeterli değildir. Ama bir aynalık haysiyetiyle, aklı gözüne
inmiş bir kısım materyalist gafillere karşı ışık tutmak, kalblerine ve kafalarına
gelen tereddüdü izale etmek için madde bir vesile ve vasıtadır. Yoldaki tozu,
gubarı silsin, temizlesin diye bir süpürgedir. Onunla yapılması gereken iş



bittikten sonra, bu süpürge lâyık olduğu yere konmalı ve her yerde elde süpürge
gezilmemelidir.

Şu kat’iyen bilinmelidir ki, kalbin duyduğunu kitap anlatamaz. Allah’a imana
kitap tercüman olamaz. Kitap sadece bu imanı formüle eder. Nasıl inanılması
gerektiği hususunu izaha çalışır.

Yoksa, kalbin duyuş ve doluşu, velinin, mürşidin ilham ve düşüncelerinden
daha keskin ve çok daha ileri seviyededir. Fakat, Bâtınîliğe düşmemek, yanlış
kararlar vermemek ve yanlış şeyler söylememek için mesele, bir nebi ile ele
alınır ve o da ilâhî kitapla, inanılması gereken hususları bir biçime koyar ve
bize “Şu şekilde inanacaksınız.” der. Eğer böyle olmasaydı sapmalar olur, din
adına dinsizlikler yapılırdı. Fakat, kitabın bize verdiği ölçülerde derinleşme
tamamen kalble alâkalı bir seviye işidir ki, bizim işaret etmek istediğimiz husus
da budur.

Belki herkes, ruh aynasında gerçek hakikati, kamet-i kıymetine uygun
müşâhede edemez. Fakat maddenin ötesinde bir mânânın varlığını kabul eden
herkes, sadece maddeye dayalı düşünceler imal eden mü’minlerden çok ötede
bir imana sahiptir; bu da asla inkâr edilemez.

Onun için diyoruz ki, melâike ve ruhaniyata inanma günümüzde ayrı bir önem
kazanmış durumdadır. Zira her şeyin maddeye irca edilmeye çalışıldığı bir
dönemde yaşıyoruz. Madde cidarlarını parçalamadan, mânâya inanma ufkuna
ulaşma çok zordur. Bu zorluğu aşmanın tek yolu ise yine mânâya sarılmaktır.
Mânâ ki, eşyanın melekût yönüdür. Mülk âlemi ona nispeten güneşe kıyasla bir
zerre gibidir. Bütün hakikatler orada cereyan ve kanunlar orada deveran eder.
Allah (celle celâluhu) azametiyle, meşîetiyle oraya bakar ve tasarrufunu orada
yapar. Sen nazarını oraya çevirdiğin zaman, o âleme ait sonsuz meltemlerin
akıp akıp ruhuna estiğini hissedersin. Nazarını maddeye çevirdiğin an ise,
sadece bir laf insanı olarak kalırsın.. bütün derdi başkalarını ilzam etmek olan
bir laf insanı...

İddian Allah’ı anlatmak dahi olsa, sen o yolda bir adım dahi ileri atamazsın.
Zira gönül dünyan inkişaf ve inbisattan nasipsizdir. Hâlbuki mülk âlemini
melekûtun üzerine çekilmiş tenteneli bir perde şeklinde mütalâa ettiğinde ve
nazarını esas çevirmen gereken yöne çevirdiğinde, için hakikatlerle dopdolu bir
hâle gelir. Fenâda bekâ cilvesi yakalamak da zaten buna denir.

Şu kat’iyen bilinmelidir ki, yirminci asrı materyalist bir asra çevirmek için



lâzım gelen her şey yapıldı. Ancak hiç beklenmedik bir şekilde, Cenâb-ı Hak
dünyanın çeşitli kıtalarında, Efendimiz’in zâtını temsil eden içi-dışı nuranî
kimseleri zuhur ettirerek, dinsiz ve materyalistlerin oynamak istedikleri bütün
oyunları altüst etti. Maddecilik, hususiyle Müslümanların ruhuna tam hâkim
olacağı bir dönemde ters yüz oldu. Bediüzzaman Hazretleri bu hakikati altmış
sene evvel ifade ediyor ve bir meçhule doğru ellerini kaldırarak: “Korkmayın,
artık küfrün beli kırılmıştır.” diyordu. Eğer altmış sene evvel küfrün beli
kırıldı ise bugün artık o bütünüyle yere serilmiştir. İşin ehli olanlar bu neticeyi
şimdiden görüyor, diğerleri de yakın bir istikbalde görecektir.

Küfür ilim mahfillerinde sürüm sürüm sürünmektedir. Çünkü küfrün hiçbir
ilmî ve mantıkî izahı yoktur. Onun içindir ki onlar kendi düşüncelerini zorla,
baskıyla kabul ettirmek yoluna girmişlerdir. Belli bir devrede bu iş için sokağa
dökülenler, yaptıkları tecavüz ve zorbalıkla esasen düşünce adına kendi
iflaslarını ilan ediyordu. Zira anlattıkları makul olsaydı bunun için silaha
sarılmaya, yakıp-yıkmaya ihtiyaç duymayacaklardı. Aklî ve mantıkî bir izah,
insanların, onların dediklerini kabul etmelerine yetecekti. Hâlbuki mihrap
edindikleri değerlerden taviz verme pahasına dahi olsa, onlar düşüncelerini
zorla kabul ettirme yolunu tercih ettiler. Çünkü dediklerinin ilmî hiçbir değeri
yoktu.

Biz, dün de aynı şeyi söylüyorduk, bugün de aynı şeyi söylüyoruz, ileride de
aynı şeyleri söyleyeceğiz. Zira bizim elimizde değişmeyen sabit hakikatler
vardır. Madde ve fizik ötesi varlıkları kabul de bu hakikatler arasında
bulunmaktadır. İnanıyoruz ki, çok yakın bir tarihte ruh, bir berzah hâlinde
maddenin içine girecek ve bizler yepyeni bir düşünce coğrafyasının mimarları
olacağız.

Cihan harpleri içtimaî coğrafyada çok ciddî değişmeler meydana getirmiştir.
Onlardan önce Çin ve Rusya hüviyetinde bir devlet yoktu. Rusya’da yönetim

“Romanov”lara aitti.2

Din olarak Hıristiyanlık hâkim durumdaydı. Hem Rusya’da hem de Çin’de
fakir ve müjik bir insan portresinin ağırlığı hissediliyordu. Cihan harpleri
perdeyi yırttı ve nice farklı yüzler sahneye çıkıverdi.

İçtimaî coğrafya Hitler ve Mussolini hareketiyle de ayrı bir hüviyet aldı.
Dünya şimdilerde de yeni bir istihale geçiriyor. Bu yeni istihale, öyle
inanıyoruz ki içimizi inşirahla dolduracak bir hüviyette olacaktır. Şimdi



tekevvün sancısı çekiyoruz. Ama bir gün müjde çığlığı, doğum sancısının
iniltilerini bastıracak ve duyduğumuz sevinç, çektiğimiz ızdırapları
unutturacaktır.

Teoriler iflas ediyor. Fizik, kendi kanunlarını izahta âciz kalıyor. O, bir ilim
olarak belki devam edecek ama, Allah’ın, insanların istifadesine müheyya
kıldığı bu ilim, bundan böyle izahlarını tenasüb-ü illiyet prensibi içinde
yapacaktır. Yani, fizik kanunları üzerinde, âlem-i emirden gelmiş, mâverâ-i
tabiatta boy gösteren hakikatlerin hükümferma olduğu ortaya çıkacaktır. Fiziği
idare eden metafiziktir.

Bu gerçek, artık herkes tarafından kabul edilecektir. Şimdiye kadar
üniversite ve ilim mahfillerinde yapılan yanlış telkinlerden dolayı hicap içinde
ter döken kimselerin sayısı her gün biraz daha artıyor. Bu artış gün geçtikçe
daha da kabaracaktır. Akılları saptırmış, kalb ve gönülleri boş bıraktıklarından,
insanları müthiş bir boşluk ve kaosa sürüklemiş, her şeyi, görünen eşyada
aramayı telkin ede ede, terkipçi düşünceyi mahvetmiş bu ilim adamlarımızın
mahcup vaziyetleri hakikaten yürekler acısı bir tablo sergileyecektir.

Materyalizm günümüzde hem düşünce hem de sistem olarak tükenmiştir.
Madde ve fizik ötesi varlıklara inanma adına bütün dünyada bir çözülme ve
yumuşama vardır. Bu gidiş mecburi bir istikamete doğru süratle mesafe
katetmektedir.

Madde ve fizik ötesi varlıkların mevcudiyetiyle alâkalı deliller çeşit çeşittir.
Bunlardan, kimisi peygamberlere, kimisi velilere, bir kısmı medyumlara diğer
bir kısmı da üniversitelerde ilmî araştırma yapan fikir ve düşünce adamlarına
aittir. Ancak bütün bu farklı müşahitlerin birleştikleri ortak bir nokta vardır. O
da, maddenin ötesinde, fiziğin verâsında, ne madde ne de fizikle izahı mümkün
olmayan yaratıkların mevcudiyeti hakikatidir.

Elbette bu hususta medyumun kullandığı malzeme ve gördüğünü izahta
kullandığı dil kendine göredir. İlim adamı da yine kendine mahsus malzeme ve
dil kullanmaktadır. Bir velinin kendi iç derinliğine göre ulaştığı müşâhede ise
tamamen başkadır. Peygamberlere gelince onların bu mevzuda verdikleri
haberler kendi kametlerine uygundur. Müşâhedeleri ise asla bir başkasına kıyas
edilemeyecek çaptadır. Nitekim bunların misalleri ileride tafsilatıyla
görülecektir.

Binaenaleyh, bu kadar kuvvetli payandalarla teyit edilen, etrafında bu kadar
tahşidat yapılan bir meseleye inanan bizler, aklın ve mantığın yolunda



yürümekteyiz. Akıl ve mantığın dışına sarkanlar bunları inkâr edenlerdir. Kaldı
ki bunların çoğu Batı hayranı, Batı taklitçisidir. Hâlbuki günümüzde Batı,
fiziğin, maddenin, tabiatın kendi müşkillerini halledememesi karşısında, tabiat
ötesine yönelmiş, âdeta bilerek veya bilmeyerek melâike ve ruhaniyattan
yardım bekler hâle gelmiştir.

Gözle gördüğü şu tenteneli âlem, onu hisleriyle, ruhuyla, kalbiyle, kafasıyla
tatmin edemediğinden ötürü, tatmini, tabiat ötesinde arayan Batılı, belki fen ve
teknikte on dokuz ve yirminci asırda bize muallimlik yaptığı gibi ruh
mevzuunda da muallimlik yapacaktır. İlle de, inadına arkalarından gittiğimiz,
onları taklitten ayrılmadığımız için herhâlde din adına bir kısım meseleler de
onlara bağlanıp onlardan geldiği zaman bizim Batı hayranlarımızın yanında
kudsiyet ifade edecek, takdis edilerek başa konacaktır.

Evet, cin, şeytan, melâike ve ruhanîlerle en çok meşgul olunan yer
Avrupa’dır. Orada fizik ve tabiat ötesi varlıklarla meşgul olma, bizden kat kat
daha fazladır. Üniversiteden görevli olarak Fransa’ya giden bir arkadaşıma bu
meseleyi söylediğimde beni tasdik etti ve “Haklısınız, Fransa’da ben bunu
bizzat görerek yaşadım.” dedi ve delilleriyle cin ve ruh çağırma seanslarının
Fransa’da ne kadar revaçta olduğunu anlattı. Bu belki bizim için değil; fakat
Batı’yı her şey kabul edenler için önemli bir meseledir. Zira madde, en çok
revaç gördüğü Batı’da mânâya ve ruha mağlup düşmektedir. Ve bir gün
mağlubiyetini bütün bütün ilan edecektir.

Madde asıl değildir. O, ruh ile kaimdir. Hem kâinattaki canlılar sadece
dünyadakilerden ibaret olamaz. Dünya ki, diğer yıldız ve gezegenlere göre
gayet hakir ve gayet küçük bir kulübe gibidir. O bu hâliyle bu kadar canlıyı
içinde barındırıyorsa, elbette yüce ve yüksek saraylar hükmünde olan diğer
yıldız ve gezegenler bomboş kalamazlar. Onların da kendilerine uygun
sekeneleri ve içlerinde barındırdıkları canlılar vardır. Bizim literatürümüzde
onların adı melektir, ruhanîdir, cindir, şeytandır. Yani, madde ve fizik ötesi
varlıklardır.

Herkesin başından, az çok fiziğin kalın ve maddî tabakasını yırtan, insanı
eşya ve hâdiselerin verâsına baktıran vak’alar geçmiştir. En basitinden, bir
gaflet anında kapınızın vurulduğunu duymuşunuzdur. İçinizde, ismiyle
çağrılanlar olmuştur. Hâlbuki o anda kapınızın vurulmasını veya isminizin
çağrılmasını fizik kanunlarıyla izah etmeniz mümkün değildir. Bu ses, fizik ve
tabiatın ötesinden gelmektedir.



Ben bunları söylerken dahi her bir okuyucu kendi başından geçmiş, bu tür
nice vak’alar hatırlayacaktır. Bunun o kadar çok misali vardır ki, sayılması
imkânsızdır. Şu kadar söylenebilir ki, dünyanın dört bir yanından bize kadar
ulaşan bu ses ve soluklar ve bu tür hâdiseler, inkârı imkânsız bir “mütevatir”
haber hükmündedir. İşte bu tür vak’aları inkâr edenler esasen böyle bir
tevatürü inkâr etmektedirler. Bunun ise ilim ve fikir adamlığıyla hiçbir alâka ve
ilgisi yoktur. Zira “tevatür”, inkârı imkânsız bir kaziye ve bir hükümdür.

İnsan varlık sahasına çıkmadan önce de ruhanîler vardı ve mevcuttu. İnsanın
kendi ruhuna gelince, bu mevzuda iki ayrı görüş bulunmaktadır: Bir görüşe göre
ruhlar, cesetten önce yaratılmış durumdadır ve kendilerine mahsus âlemde
durmaktadır. Diğer görüşe göre ise her ruh cesede gireceği anda
yaratılmaktadır. Meselenin izahı ihtilaflıdır. Ancak mahiyette herhangi bir
ihtilaf söz konusu değildir. Her iki görüş de ruhun varlığını kabul etmektedir.

Burada, son bir işaret daha koyup, sözü noktalayalım:
Meleklerin vücutlarında inkıraz, dağılma ve ölme yoktur. Onlar daima “hayy

– diri”dirler. Bizim onlarla münasebetimiz nispetinde de onlara ait âlemden
bize feyiz, bereket ve içtimaî hayatımız adına yeni yeni diriliş esintileri gelir ve
cemiyet onlarla olan münasebeti nispetinde dirilişe geçer. Bilhassa günümüzde
böyle bir merhale sıçraması çok önemlidir. Melâike ve ruhanîlere inanmak,
bizi, kendi ölçü ve kıstasları içinde fizik ötesi bir zemine çeker...

Bizdeki istikamet de onları bizim zeminimize cezbeder. Gerçek kurtuluş ise
böyle gelgitlerle tekevvün eder. Neslimize böyle bir zemin ve iklimi
hazırlayanların ruhları şâd olsun!..

Bizim tezimize göre madde ve fizik ötesi varlıklar, var olma açısından bir
bütünlük arz etmektedir. Durum böyle olunca da ruhun varlığı melâikenin
varlığına, onun varlığı cin ve şeytanın mevcudiyetine delil olmaktadır. Ancak
biz burada meseleyi belli bir tasnife tâbi tutacak ve “Varlığın Metafizik
Boyutu”nu üç bölüm hâlinde takdime çalışacağız. Birinci bölümde “Ruh”
incelenecek... İkinci bölümde “Melâike”ye temas edilecek... Üçüncü bölümde
“Cin” konusu ele alınacak ve “Şeytan”dan bahsedilecek...

1 Bakara sûresi, 2/177; Nisâ sûresi, 4/136; Müslim, iman 1; Ebû Dâvûd, sünnet 16; Tirmizî, iman 4.

2 Romanov, Litvanya asıllı bir Rus ailesidir. 16. yüzyılda Rusya’ya yerleşmiş ve 1613-1917 arasında
Rusya’yı onlar yönetmiştir.



Birinci Bölüm 
RUH

A. RUH KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ
Ruh Arapça bir kelimedir. ٌحْوَر  ve ٌحي ٌحْوَر .kelimeleriyle aynı kökten gelir رِ

rahmet; ٌحي da rüzgâr demektir.1 رِ

Ruh kelimesine gelince, onun pek çok mânâsı vardır. Bunlardan bazıları ise
şunlardır:

1. Vahiy
“(Allah), emrinden olan ruhu kullarından dilediğine indirir.”2 “Melekleri,

kullarından dilediğine, emrinden olan ruh ile indirir.”3 gibi âyetlerde İbn

Abbas’ın görüşüne göre “ruh” vahiy mânâsında kullanılmıştır.4

Vahiy, ruhtur. Hayatın ta kendisidir. İnsanlık hakikî hayata onunla ermiştir.
Vahyin soluklarından mahrum kavim ve milletler ruhsuz ceset gibidir. Onun
içindir ki Kur’ân-ı Kerim’de “Ey iman edenler, hayat bulabilmeniz için Allah
ve Resûlü’nün davetine icabet edin!”5 denilmektedir.

2. Nübüvvet
Yukarıda zikrettiğimiz âyetlerden nübüvvet mânâsını da anlayanlar olmuştur.

Zaten nübüvvetle vahiy birbiriyle sebep-netice münasebeti içindedir.

3. Kur’ân
Ruh’a, Kur’ân mânâsını verenler de vardır. Çünkü o, bütün beşeriyete hayat

kaynağıdır.

4. Ferah ve sürur
Ruhî melekelerin çalıştığı ve ruhaniyatın hâkim olduğu yerde daima mânevî

bir sevinç ve sürur vardır. Bu açıdandır ki, ruha bu mânâ da verilmiştir.

5. Cibril
Kur’ân-ı Kerim’in bazı âyetlerinde ُحوُّرَلا  Cibril mânâsında kullanılmıştır.

“Biz onu Ruhu’l-Kudüs ile teyit ettik.”6 âyetindeki Ruhu’l-Kudüs ittifakla



Cibril’dir (aleyhisselâm).

6. Ruh
Bu kelimenin bir mânâsı da kendi adına izafe ile anılan bazı varlıklardır.

Yani insan, cin, melek cinsi gibi bir de Cenâb-ı Hakk’ın yarattığı bazı varlıklar
mevcuttur ki onların adı da “Ruh”tur. İbn Abbas, “Ruh, yedinci kat semada
bulunan bir melektir. Yüzü insanın yüzüne benzer. Ancak cesedi melek
cesedidir.”7 der.

7. Mesih
Ruh kelimesi bazı âyetlerde Hz. İsa’ya (aleyhisselâm) izafe edilmiştir.

“Allah’tan bir ruh.”8 âyetinde ruh, Hz. İsa (aleyhisselâm) mânâsınadır.

8. Nefis, Can
Ruh denilince akla ilk gelen mânâ cesede can veren, onu hayattar kılan

güçtür.9

B. RUH EMİR ÂLEMİNDENDİR
Âyette: “(Ey Habibim!) Sana ruhun ne olduğunu soruyorlar. De ki: Ruh,

Rabbimin emrinden ibarettir. Bu hususta size pek az bilgi verilmiştir.” 10

denilerek bu hakikate işaret edilmektedir.
Ruh, Kudret, İrade ve Kıdem gibi sıfatlardan değil, doğrudan doğruya

Cenâb-ı Hakk’ın Zâtından gelmekte ve O’nun rubûbiyetine dayanmaktadır.
O, emir âlemindendir. Bediüzzaman Hazretleri bu hakikati ifade ederken

“Ruh, zîhayat, zîşuur, nûrânî, vücud-u haricî giydirilmiş; câmî, hakikatdar,
külliyet kesbetmeye müstait bir kanun-u emrîdir.”11 der. Ruhun kendine göre
nuranî bir kılıfı vardır ki, buna “misalî beden” denilmektedir. Âdeta o, içinde
bulunduğu bedenin dublesi gibidir.

Ruh maddeden mürekkep değildir. Bunun mânâsı, ruh, âlem-i halktan12

değildir, demektir. Ruh, âlem-i emirdendir. 13 Yani, o atomların bir araya
gelmesiyle hâsıl olan bir varlık değil; melâike gibi Allah’ın emriyle meydana
gelen zîşuur, nuranî kanunlardan ibarettir. Küreler ve atomlar, hatta çekirdekle
elektronlar arasındaki çekme kanunu gibi, ruh da bir kanundur. Fakat ruh
şuurludur. Diğer kanunların ise hayat ve şuuru yoktur.



Ruh maddeden mürekkep olmadığı için basittir; sabit bir varlığı vardır.
Ruh, beden içinde bulunduğu sürece belli kayıtlar altındadır. Ancak o, beden

ile münasebetini kesince, külliyet kazanır ve her türlü kayıttan kurtulmuş olur.
Böyle olunca da görüş ve hissedişi apayrı bir buudda cereyan eder. Onun
içindir ki, ölüm sekeratına girmiş bir insanın (daha önce iman etmemişse) imanı
makbul değildir. Zira o, tabiat ötesi âlemi görmüş ve gideceği yeri müşâhede
etmiştir. Firavun böyle bir anda iman ettiği için imanı kabul olmamıştır.

Hâlbuki Cenâb-ı Hakk’ın rahmeti gazabına sebkat etmiştir.14 Buna rağmen o
insanın imanı kabul edilmemektedir. Zira artık o, hakikati apaçık görmüş ve
imtihan sırrı ortadan kalkmıştır. Demek ki, ölüm anında ruhun gördüğü bir
hakikat vardır. Ve yine demek ki, o hakikati gören bir de ruh vardır. Çünkü
ceset artık hiçbir şey görmemektedir.

Arthur Hill diyor ki:
“Atomların veya elektronların varlıklarını göremediğim hâlde,

reaksiyonlarına bakarak onların varlıklarına nasıl inanmış isem, ruhların
varlıklarına da, gördüğüm olayları değerlendirerek aynı suretle
inanıyorum.”

Victor Hugo, imansız şairler arasında sayılmaktadır. O sosyalistlerin
istismarına müsait, sefalet şiirinin şairidir. Ancak yine o, son anlarını yaşarken
şöyle demiştir: “Artık çanları çalmayın. (Yani vasıtayla araya girmeyin.) Zira
ben Allah’a inanıyorum.”

Acaba, birkaç insanın beynini taşıyan bu muhteşem dimağ, hayatının son
dakikasına kadar eşya ve hâdiselerden ders almamışken o dakikada ne gördü
ki, kilisenin aracılığını da elinin tersiyle iterek “Ben Allah’a inanıyorum.”
dedi. Belli ki, onun bu itirafı, ruhunun müşâhede ettiklerinden ileri gelmişti.

Ruh ve Madde dergisi şöyle bir hâdiseyi naklediyor:
Meşhur mucit Edison, bedeni terk eden ruhun, ölümden sonra yaşadığına

kuvvetle inanmakta idi. Ayrılık saati yaklaştığı sırada doktoru, Edison’un bir
şeyler söylemek istediğini görmüş, hastanın üstüne doğru eğilmiş ve ölmek
üzere olan büyük adamın şöyle dediğini duymuştur: “Ötesi gerçekten
harikulâde!”

Nedir acaba Edison’u hayran eden ötesi? Edison nasıl bir manzara müşâhede
etmiştir ki, böyle söylemiştir? Evet, ötesi ahirettir. Ruhun cesetten ayrılmasıyla
başlayan yeni bir hayattır. Ruh, orası ile münasebete geçmiş ve Edison’a



“Ötesi cidden harika!” dedirtmiştir.
Hz. Âişe Validemiz, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) vefatını

anlatırken der ki: “Son anlarını yaşıyordu. Bazen rahatsızlandığında bana
okuturdu. Ben de O’nun mübarek elini tutar, o eli şefaatçi yaparak yine O’nun
ağrıyan uzvu üzerine koyar ve dua ederdim. O esnada da öyle yapmak istedim.
Elini tutmak istediğimde şiddetle çekti. Ve: “Allahım! Yüce dostların yanını
istiyorum.” dedi.15 Belli ki artık öteleri özlüyor ve dünyada kalmak
istemiyordu. Efendimiz, verâların verâsını müşâhede ettiği bir anda öteleri
talep ederken, söz konusu hususa da işaret ediyor, ruhun varlık ve bekasını dile
getirmiş oluyordu.

Doktor William Hunter’in ölürken: “Kalem tutacak kadar kuvvetim olsaydı,
ölümün ne kadar kolay ve zevkli olduğunu yazabilirdim.” dediği nakledilir.
Zira ki, ölüm anında insan, tabiatın ötesini seyretmektedir.

C. RUHUN VARLIK DELİLLERİ
Buraya kadar ruhtan ve ruhun yapısından çok kısa ve bir özet hüviyetinde

bahsetmiş olduk. Şimdi de aynı usulle ruhun varlık delillerinden bahsetmek
istiyoruz. Esasen bu deliller bizim takdim edeceğimiz miktarla sınırlı değildir.
Fakat yine de bu miktarın dahi tezimizin ispatına yeterli geleceğine inanıyoruz.

1. DEDUBLEMAN
“Dedubleman” Latince “dublex” kelimesinden iştikak etmiş (türetilmiş)tir.

Ruhî melekeleri ihtiva eden eş, ikiz, benzer mânâlarına gelir. Bizim
literatürümüzde ona “Vücud-u mevhibe-i Hakkânî veya Rabbanî”
denilmektedir. “Astral beden” de aynı mânâya kullanılır. Spirtualizmada,
yaşayan insanların “fantom”larına bu isim verilmektedir.

Deduble, mekân ve zamana tâbi değildir. Çünkü o nuranî bir varlıktır.
Etrafında “Aura” denilen ışıklı bir hâle vardır. Deduble, bir yerden bir yere
giderken engel ve mesafe tanımaz. O, ruhaniyata açık insanlar tarafından
müşâhede edilir.

Bir başka misali de, insanların en kutlularından verelim. İşte İbn Abbas!

Allah Resûlü’nün, “Allahım, onu dinde fakih kıl ve ona tevili öğret.”16 diye
dua ettiği bu ilim okyanusu büyük sahabinin vefatını bize Meymun b. Mihran
(radıyallâhu anh) şöyle anlatıyor:



İbn Abbas vefat ettiğinde ben oradaydım. Techiz ve tekfini yapılırken, kuş
gibi bir şeyin kefeniyle cesedi arasına girdiğini gördüm. Daha sonra onu kabre
koyarken gaibten bir ses duyuldu. Ses:

“Ey mutmainne olmuş nefis! Sen Rabbi’nden, Rabbi’n de senden razı
olarak dön Rabb-i Kerîm’ine. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir.” 17

âyetini okuyordu. Herkes donup kalmış ve bu sesi dinlemişti.18

Hz. Meymun’un gördüğü ne idi? Evet o infisal etmiş bir ruhu, yani asıl
bedenin dedublesini müşâhede etmişti. Ve sanki Cenâb-ı Hak, bu sevgili kuluna
“Hoş geldin!” diyor ve onu ruhanîlerle karşılıyordu. Hz. Meymun gördüğü
hâdiseye, binlerce insanı şahit tutuyor ve söylediğini öyle söylüyordu. Ve işte
bu binlerce insan susmalarıyla onu tasdik ediyor ve hâdisenin doğruluğuna
şahitlik yapıyorlardı.

Sadece şu iki müşâhede dahi, tabiat perdesini yırtıyor ve bize, madde
cidarının verâsında nurlu bir âlemin bulunduğunu ispat ediyor. Bu öyle bir âlem
ki, dünya ile arasında sadece tenteneli ince bir perde vardır. Yani şehadet
âlemi, gayb âlemi üzerine gerilmiş bir perdeden ibarettir. Hakikate âşina,
hakikatler hakikatine nigehban herkes dikkatle baksa, tabiat ve fiziğin
ötesinde aradığı hakikatin berrak ve dupduru yüzünü görecektir.

2. RUHÎ DEGAJMAN VE İMTİSAL
Her insanın bir dedublesi, bir beden-i misalîsi vardır. Bu deduble mâyi

gibidir ve bedenin içine yerleşmiştir. Diğer cisimlerde ise biz bunu elektrik
akımı şeklinde görürüz.

Meselâ, şartlarına uygun şekilde bir yaprağın fotoğrafı çekildiğinde, onun
etrafını saran bir yaprak daha görülür. Yine parmağımızın resmini aynı şartlar
altında çeksek, parmağımızın çevresinde bir parmak daha müşâhede ederiz.
Materyalistler tarafından da bu, elektrik akımı olarak izah edilmeye çalışılsa
bile ilmen sabittir ki parmağımızın etrafında görülen, esasen bütün vücudumuzu
çevreleyen dedublemizin o uzva ait kısmıdır. Bu asla bir elektrik akımı
değildir.

Deduble, perispiri, ruhumuzun kılıfıdır. Bu varlık, ihtiyaç anında bizim
cesedimizden ayrılır ve hiçbir engel tanımadan bizden uzaklaşır. Bu, onun
infisal yani ruhî degajman hâlidir. Bir de dedublenin geriye dönüşü ve bedenle
bütünleşmesi vardır ki, buna da “ruhî imtisal” denir. Ruhen terakki etmiş



insanlarda bu durum çok sık olur. Onlar için ruhî degajman sıradan bir vak’a
hâline gelmiştir.

Ehlullahtan “Ebdâl” kısmı buna her zaman mazhar olurlar. Bu meseleye o
kadar çok misal vardır ki, saymakla bitmez, anlatmakla tükenmez. Bir şahıs
yirmi ayrı yerde görülür. Meselâ, son Nakşî şeyhlerinden Aziz Efendi,
Havran’da olduğu aynı anda Edremit’te de görülür. Ve bu nice defalar tekrar
eder durur. Turgutlu’daki bir başka zatı da aynı zamanda Salihli’de görenler
olmuştur. Bediüzzaman Hazretleri hapishanede demir parmaklıklar arkasında
tutsak bulunduğu aynı an ve zamanda, şehrin ortasındaki en büyük camide, cuma
vaktinde cemaat içinde namaz kılarken görülmüş; gardiyanlar hayret ve
dehşetle hapishaneye döndüklerinde de onu hapishanede bulmuşlardır.

Abdülhamid cennetmekân hiç hacca gitmemiştir. Hâlbuki o, her sene hacda
görülmüştür.

İşte bütün bunlar ve bunlara benzer vak’alarda görülen, o şahsın
dedublesidir.

3. YAŞANMIŞ HÂDİSELERLE RUHUN VARLIĞI
a. Rahip Bertrand ve Şair Goethe
Ruh ve Madde dergisinde şöyle bir vak’a anlatılır:
“İngiliz Protestan rahibi L. J. Bertrand, İsviçre’ye, yüksek dağları ziyaret

etmek isteyen bir çocuk grubunu götürmüştü. Lucerne civarında, iki de rehber
alarak dağa tırmanmaya başladılar. Kayalıkları tırmandıktan sonra “Buzullar”
mıntıkasına vardıklarında rahip kendini yorgun hissetti. Çocukları rehberlere
emanet ve onlara takip edecekleri yolu da tarif ederek başka bir yere
ayrılmamalarını tenbihledi. Çocuklar ayrıldıktan sonra dinlenmek üzere düzlük
bir yere oturdu. Fakat az sonra, derin bir uyku üzerine çöktü. Birden, uyandığını
sandı. Yavaş yavaş şuuru avdet ediyordu. Fakat dehşetle artık kendi vücudunda
olmadığını anladı. Şuuru bir balon gibi bu vücudun üzerinde dalgalanmaktaydı.
Uyumuş hareketsiz vücudunu bir heykel gibi seyrediyordu. Kolunu bacağını
oynatmak için gösterdiği bütün gayretler boşuna idi, yerdeki vücut kendine
yabancı gibi duruyordu.

Birkaç dakikalık telâş ve korkudan sonra bu yeni hâlinin hiç de fena bir
durum olmadığını fark etti. Kendini çok hafif, yorgunluktan ve her türlü acıdan
ve fizikî bağdan uzak hissediyordu. Birkaç tecrübe ona gayret sarf etmeksizin
hareket edebileceğini gösterdi. Dik yamaçlar boyunca uçuyor ve buzlu dağ



havasında bir kuş gibi yükseliyor, göz açıp kapayıncaya kadar istediği yere
gidiyordu.

Bu ona bir fikir verdi: Acaba çocuklar ne yapıyorlardı? Bunu düşünür
düşünmez kendini onların arasında buldu. Ve hayretle kendi tarif ettiği yoldan
gitmemiş olduklarını gördü. Onların dikkatini çekmeye çalıştığı hâlde kimse
kendisini görmedi. Hatta bir ara yemek molası veren gruptakilerin kendine ait
yiyecekleri de afiyetle midelerine indirdiklerini seyretti. Onların etrafında uzun
zaman kalarak söylediklerine, hareketlerine dikkat etti, sonra da hâlâ derin bir
uykuda olan vücudunun yanına döndü.

O zaman Lucerne’deki otelde karısının ne yaptığını görmek aklına geldi.
Otelin antresini, garsonları, kalabalığı gördü. Bir otomobil geldi ve içinden
karısı indi. Yanında dört başka şahıs vardı. Onların dikkatini çekmeye çalıştı;
fakat evvelki teşebbüsü gibi bunda da muvaffak olamadı. Ancak onların
otomobilden indiklerini, karısının bavulları nasıl yerleştirdiğini, sonra
karısının nasıl çay içtiğini gördü.

Fakat birden bir rahatsızlık hissetti. Lucerne’deki manzara kayboldu ve
kendini vücudunun yanında buldu. Yol arkadaşları gelmişler ve onu donarak
öldü zannetmişlerdi. Fakat rehberler kalbini dinleyerek attığını görmüşler,
şimdi onu kendine getirmeye çalışıyorlardı. Hâdiseden daha sonra haberdar
olan karısı da meseleye akıl erdiremedi. Çünkü gerek çocuk grubu, gerek
karısına ait geçen olayları en ufak teferruata varıncaya kadar doğruydu.”

İnsanın dedublesi, ceset bir yerde dursa dahi, hayatî bütün fonksiyonlarıyla
beraber sayısız denebilecek kadar çok yerde bulunabilir. Bunun, “Zübdetü’l-
Hakâik”19 isimli eserde yüzlerce misali vardır. İslâm tasavvufu âdeta bu tür
misallerin cümbüş yeridir.

Batı’da tecrübe, ilimde bir esas hâlindedir. Onlar, denemediği şeye
inanmazlar. Batılı, “Ruh var mı, yok mu?” bunu ya laboratuvara getirmek ister
veya en azından medyumun eliyle, ağzıyla, gözüyle, kulağıyla bunu ispatlamaya
çalışır. Onun içindir ki, Batı’da dünya çapında pek çok medyum yetişmiştir.
Ancak, Batı’da da meselenin müşahitleri sadece medyumlardan ibaret değildir.

Goethe bir Alman şairidir. Başından şöyle bir hâdise geçmiştir: “Yağmurlu
bir akşam arkadaşı K.... ile Weimar’da, Belvedere’de geziniyordu. Sanki
karşısında bir hayal görmüş gibi birdenbire durdu ve yüksek sesle bağırarak
şunları söyledi:



‘Yâ Rabbi! Eğer dostum Frederic’in bu anda Frankfurt’ta bulunduğundan
iyice emin olmasaydım bunun o olduğuna yemin ederdim!’ Bunu müteakip de
dehşetli bir kahkaha salıverdi. ‘Ama bu ta kendisi... Dostum Frederic! Sen
burada Weimar’dasın ha?.. Fakat Allah aşkına nasıl oldu da benim
geceliklerimi, takkemi, terliklerimi giyip böyle koca bir caddenin ortasına
çıktın?..’ Goethe’nin gördüklerinden hiçbirisini görmeyen ve bundan hiçbir şey
anlamayan K.... şairin birdenbire delirdiğini zannederek ürktü. Fakat yalnız
kendi gördükleriyle meşgul olan Goethe elini uzatarak bağırdı:

‘Frederic... nereye gittin. Yâ Rabbim?.. Azizim K... şimdi rast geldiğimiz
adam nereye gitti, görmediniz mi?’ Şaşıran K... hiçbir cevap veremiyordu.
Şair başını iki tarafa çevirerek dalgın bir tavırla bağırıyordu: ‘Evet anlıyorum.
Bu bir görüntüden ibarettir. Fakat  bunun mânâsı ne olabilir? Acaba dostum
ani olarak öldü mü? Acaba bu onun ruhu mudur?’

Goethe evine geldi ve Frederic’i evde buldu. Saçları dimdik olmuştu. Bir
ölü gibi sararmış hâlde geri çekildi. Ve ‘Hayalet devam ediyor.’ diye bağırdı.
Dostu cevap verdi. ‘Fakat azizim, insan sadık dostunu böyle mi karşılar?’
Goethe hem ağlayıp hem gülerek: ‘Ah bu defaki bir ruh değil, et ve kemikten
yapılmış bir varlık.’ diye bağırdı. Ve iki dost kucaklaştılar.

Hâdise şöyle olmuştu: Frederic, Goethe’nin evine gelmiş fakat yağmurdan
ıslanmış olduğundan elbiselerini çıkarıp şairin geceliklerini, takkesini ve
terliklerini giymişti. Bu hâlde iken koltuğa uzanıp uyumuştu. O da rüyasında
Goethe’yi görmüştü ve Goethe ona şunları söylemişti: ‘Sen Weimar’dasın ha?
Benim geceliklerimle.. takkemle, terliklerimle koca caddenin ortasına nasıl
çıktın?’20

b. Astral Bedeni Müşâhede
“Ruh ve Kâinat”da yine şöyle bir hâdise nakledilir. Bu hâdise Dr. Burgess

tarafından dostu Dr. Hodgson’a yazılan mektupla anlatılmıştır. Mektupta şöyle
denmektedir:

“Eşim 1902 senesi Mayıs ayının 23. Cuma günü saat 11.45’de ölmüştü. O
gün öğleden sonra saat dörtte hasta ağırlaşmış ve bütün ümitler kesilmişti. Ben
ölmekte olan hastanın yanında oturmuş elimle sağ elini tutuyordum. Saat 6.45’te
odanın eşiği üzerinde ve havada paralel vaziyette duran, birbirinden ayrı üç
küçük bulut gördüm. Boyları takriben dörder kadem uzunluğunda, hacimleri
(oylumları) ise 6-8 parmak kadardı. Bu sırada ne odada, ne de dışarıda



koridorda kimse yoktu. Bulutlar ağır ağır yatağa yaklaşıyorlardı. Biraz sonra
yatağı tamamıyla sardılar. O anda hastanın yanında ve ayakta takriben üç kadem
boyunda bir kadın şekli belirdi. Bu şekil saydamdı ve altın renginde parlak bir
ziya neşrediyordu. Görünüşü fevkalâde ihtişamlı idi. Üzerinde, eski Yunan
tarzında, kolları geniş ve uzun bir elbise bulunuyordu. Başında bir çelenk
taşıyordu. Ellerini eşimin başına uzatmış olduğu hâlde ayakta duruyordu. Bir
misafiri sevinçle fakat aynı zamanda ciddiyetle karşılayan bir hâli vardı.
Etrafında kısmen görülebilen diğer bazı şekiller de dalgalanmakta idi.

Eşimin üzerinde de düz durumda uzanmış, çıplak beyaz bir şekil belirmişti.
Bu şekil, ölmekte olan hastanın sol gözüne bir kordonla bağlanmış bulunuyordu.
Bu, onun astral bedeni idi. Asılı gibi duran bu şekil bazen tamamıyla hareketsiz
kalıyor, bazen de büzülerek 15 pusa kadar iniyordu. Şeklin bütün organları tam
ve mükemmeldi. Astral bedenin her büzülüşünde şiddetli bir kurtuluş
mücadelesi başlıyor ve bu sırada fizik bedende çırpınmalar görülüyordu.
Sükûnete kavuşunca astral beden de tekrar eski hâlini alıyordu.

Eşimin son beş saatlik hayatı sırasında beni sersemleten bu vizyonu
kesintisiz olarak gördüm. Bu vizyon, ancak gözlerimi kapadığım veya başka
tarafa baktığım zaman kayboluyordu; fakat gözlerimi tekrar yatağa çevirdiğim
zaman aynı vizyonu yine görüyordum. Bütün bu zaman içinde başımda kol ve
bacaklarımda acayip bir ağırlık duyuyordum. Ve sanki uyuklar gibi gözlerimin
kapandığını hissediyordum. Nihayet meş’um an geldi. Son bir titremeden sonra
hastanın nefesi kesildi. Bu sırada astral bedenin kendisini kurtarmak için
gayretini artırdığını gördüm.

Son nefes ve çabalama ile birlikte astral bedeni fizik bedene bağlayan
kordon koptu ve derhal astral beden diğer ruhî varlıklar ve bulutlarla birlikte

kayboldu. O andan itibaren hissettiğim ağırlık da üzerimden kalktı.”21

c. Ölüm Anındaki Ruhî Müşâhedeler
Madam Florance Marryant anlatıyor:
“Dostlarımın arasında medyumluk melekeleri üstün olan yüksek sosyeteye

mensup genç bir bayan tanırım ki, bu kabiliyetini ancak birkaç yakını
bilmektedir. Kendisi, bir sene evvel 20 yaşındaki, plöreziden hasta kız
kardeşini kaybetmiş bulunuyordu. Edith (medyumun ismi) bu sırada bir dakika

bile kız kardeşinin başı ucundan ayrılmamıştı. Duru görü (Clairvoyance)22

hâlinde ruhun bedenden yavaş yavaş ayrıldığını görmüştü.



Anlattığına göre zavallı hasta, hayatının son günü, son derece hassas, geveze
ve heyecanlı bir hâl almıştı. Sırt üstü yatağa uzanmış mütemadiyen
anlaşılmayan sözler ve cümleler söylüyordu. Edith bu esnada, akıcı bir bulut
şeklinde, hafif dumana benzeyen bir şeyin, hastanın başı ucunda toplanmakta
olduğunu gördü.

Bulut yavaş yavaş yoğunlaşarak hastanın şeklini aldı. Rengi müstesna, her
hususta tamamıyla kız kardeşine benziyor ve hastanın biraz üstünde, yüzü yere
çevrilmiş olarak, havada dalgalanıyordu. Akşama doğru hasta sakinleşmeye
başladı. Güneş battığı sıralarda hasta artık tamamıyla bitkin bir hâl almış, son
dakikalarını yaşıyordu.

Edith, o an titreyerek kız kardeşine baktı. Yüzü morarmış, bakışları
bulanmıştı. Buna mukabil üst kısımdaki hayal, bu sırada bedenden kendisini
kurtararak tamamıyla teşekkül etmiş ve canlılık kazanmıştı. Hasta, hareketsiz ve
şuursuz bir hâlde, yatağında serili yatarken üstünde dalgalanan hayal flüoresan
ışığına benzeyen parlak kordonlarla onun kalbine, beynine ve hayatî organlarına
bağlı canlı bir hâl almıştı.

Nihayet mühim an geldi; hayal hareket etmeye başladı. Bu hareket hafif
olmakla beraber, vücutta canlılık doğuruyordu. Edith, bu esnada, bu meraklı
sahneyi seyre dalmıştı. Bu sırada, parlak iki şekil daha belirdi. Bunlar, büyük
annesi ile büyük babası idi. Bu evde ölmüşlerdi. Her ikisi de, cesetten ayrı
duran hayale doğru yaklaştılar. Onu şefkatle kucakladılar. O da, başını büyük
babasının omuzu üzerine bıraktı. Hastanın nefesi kesilinceye kadar bu hâlde
kaldılar ve sonra hayal, kendisini cesede bağlayan parlak bağları kopararak
ötekilerin kucaklarında, hep birlikte pencereden uçup gittiler.”

Madam Joe Suell anlatıyor: “20 sene devam eden hasta bakıcılığım
sırasında, birçok ölüm vak’alarında, ölenlerin başları ucunda bulundum. Ölümü
müteakip daima insan şeklinde ruhî bir varlık, cesedin üzerinde yükseliyor ve
sonra gözden kayboluyordu.”

Anlattığı vak’alardan birini aşağıda aktarıyoruz:
“Maggie’nin annesi, ağır hasta olan kız kardeşinin yanına gitmiş ve yokluğu

sırasında kızının yanında kalmamı benden rica etmişti. Kızı üç gün sonra,
birdenbire ağırlaştı ve doktor yetişemeden kollarımın arasında son nefesini
verdi. Bir ölümle ilk defa karşılaşıyordum. Kalbin durmasını müteakip, su
buharına benzeyen bir şeyin cesetten ayrıldığını gördüm. Vücuttan çıkan bu
buhar, yavaş yavaş yükselerek kendisine benzer şekilde yoğunlaşıyordu. Hatları



evvelâ belirgin değilken, sonra yavaş yavaş beyaz sedef elbiseli bir insan
şeklini aldı. Yüzü değişmemiş, ancak parlak bir şekil almıştı ve artık ızdıraplı
çırpınmanın hatlarını taşımıyordu.”

Meşhur medyumlardan A. J. Davis bir kadının vefatı esnasındaki
müşâhedelerini şöyle naklediyor:

“Kadında canın çıkışı sırasında bedenin beyin kısmında vukua gelen ve her
an artmakta olan kuvvetli bir yoğunlaşma beliriyordu. Yoğunlaşan bu şey,
çırpınmalar azaldıkça ve vücuttaki sarılık arttıkça parlak ve ziya saçan bir hâl
alıyordu. Can çekişme sırasında görülen bu çırpınışların çekilen acı ile
herhangi bir alâkası olmayıp, ruh tarafından hissedilmezler. Bunlar tamamıyla
organik olan birtakım hareketlerdir. Ölüm anı yaklaştıkça bedenin organları,
boşalan torbalar gibi birer birer yatağa seriliyor, buna karşılık hastadan ayrı
olarak, ruhî bir bedenin teşekkülü tamamlanıyordu. Can çekişen hastadan ilk
kurtulan, ruhî bedenin baş kısmı oldu ve yavaş yavaş diğer kısımları da
ayrılarak tam ruhî bir beden olarak kadının başı ucunda ayakta durdu. Bu iki
vücudu birbirine, göbeklerinden, hayat bağı dediğimiz parlak bir kordon
bağlıyordu. Bu kordon kopunca bir parçası cesette kaldı. Herhâlde cesedin
derhal bozulmasına mâni olan budur. Kadının ruhî bedeni serbestliğe yavaş
yavaş alıştı ve birdenbire ne yapacağını kestirmiş gibi harekete geçerek evden
çıktı.”

Dr. F. A. Kraft anlatıyor: “Birinci Dünya Savaşı’nda hudutta çarpışan bir
nefer 1920 yılında hastanede ölmüştü. Son nefesini vermeden iki dakika kadar
evvel şöyle bağırıyordu: ‘Hanri, Şarl, demek sizler oradasınız... Artık, etrafa
hep birlikte tırpan atarız. Ben iki seneden beri hastayım... ah... evet bekleyin...’

Ölenler, hemen bütün hâllerde kendilerinden evvel ölmüş olan akraba ve
arkadaşlarını görürler ve onlara isimleriyle seslenirler.

Bu konuda ilgi çekici bir başka vak’a ise şudur:
“Amerika iç harbi kalıntılarından, uyanık ve serbest fikirli eski bir savaşçı,

yatağına uzanmış son saatini bekliyordu.
Bir çarşamba günü hasta, âdetinin aksine, bir acelecilik göstererek muhtelif

ricacılarla beni ısrarla istetti. Saat sekize doğru koğuşa girdiğim zaman elini
kaldırarak yaklaşmam için bana işaret etti. Tasalı yüzü, sevinçli bir hâl almıştı.
Bana dedi ki:

Bu sabah saat üçte uyanmıştım. Gözlerim açık, hareketsiz yatıyordum.



Birdenbire karyolamın ayakucunda bir varlığın mevcudiyetini hissettim. Hiçbir
korkum yoktu. Bilakis istirahat edebilmem için, ölümü istiyordum. Bu görünüş,
bana bunu daha iyi anlamak imkânını vermiş oldu. Yavaş yavaş kardeşim
James’in yüzünü tanıdım. Canlılığı açık şekilde belli idi. Bana doğru eğildi ve
tarif edilemeyecek kadar kolay bir tesirle bana söylemek istediği şeyleri anlattı.
Derhal evvelce biricik iyi dostum olan kardeşimle birlikte geçirdiğimiz hayatı
bütün tafsilatı ile hatırladım. Konuşmaya başlayınca da sesini iyice tanıdım.
Bana: ‘Maxvelle, önümüzdeki pazar günü sabah 11’de benimle birlikte
geleceksin!’ dedi ve sonra kayboldu. İtiraf ederim ki, kendimi hakikaten
bahtiyar hissediyorum. Bunun bir hayal veya aldığım ilaçların tesirinden
mütevellit olmadığına kat’iyen eminim.

Pazar günü hastanın başı ucunda idim. Sakin bir hâli vardı. Saat 10’a doğru,
hareketsiz yatıyor, hiçbir kelime söylememekle beraber, zaman zaman bana
tanıdığını hissettirecek şekilde bakıyordu. 11’e çeyrek kala sağ elini kaldırdı
ve sol tarafındaki köşeyi göstererek tamamıyla anlaşılan bir sesle: ‘Kardeşim
James!’ dedi. Tam saat 11’de, daha evvel söylemiş olduğu gibi ruhu öteki
âleme gitmek üzere cesedini terk etti.”

d. Allah Resûlü’nün “Ebherim Koptu.” Dediği An
İlim adamları, üzerinde durduğumuz mesele ile ilgili daha birçok vak’a

anlatıyor. Biz yeri geldikçe bu anlatılanları nakletmeye devam edeceğiz. Ancak
sözün burasında anlayış bakımından size de enteresan gelecek bir hususu arz
etmek istiyoruz:

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) son anlarını yaşarken bir ara

“Ebherim koptu.” buyuruyor.23 Ebher, damar mânâsına da gelir. Bu hadisi
şerhedenler ekseriyetle, meseleyi Allah Resûlü’nün Hayber’de zehirlenmesiyle
irtibatlandırmışlar ve Efendimiz’in ifadesine böyle bir izah getirmeye
çalışmışlardır. Ancak vücuda giren zehirin seneler sonra şah damarına tesir
etmesi bize çok uzak bir ihtimal gibi gözükmektedir. Kanaatimizce Allah
Resûlü’nün sözünden şu mânâyı anlamak daha uygundur:

Efendimiz, o esnada kendi vizyonunda, dedublesinin kendisinden yani
mübarek cesedinden ayrıldığını haber vermektedir. “Ebherim koptu.” demek,
“Dedublem benden ayrıldı.” demektir. Ve işte o esnadadır ki Allah Resûlü,
“Refîk-i A’lâ”yı istemektedir…

4. HER ŞEY GÖRDÜĞÜMÜZ MADDEDEN İBARET DEĞİL



Daha önce aktarmış olduğumuz misaller bize, maddenin ve fiziğin ötesinde
başka bir varlığın mevcudiyetini haber verirler. Her şey gördüğümüz maddeden
ibaret değildir. Ve her şeyi laboratuvar tecrübesi altına alamazsınız. Böyle
yapmak isteyenler büyük bir yanılgı içindedirler. Ve bunlar ilmin ancak onda
biriyle iştigal ediyorlar demektir. Beşeri topyekün ele almayı düşünenler, onun
maddesine, fizyonomisine baktıkları gibi ruhuna, mânâsına, dedublesine de
bakmalıdırlar. Ancak o zaman, insan hakkında sağlam bir hüküm verme
imkânına sahip olurlar. Ve o zaman insan bir meçhul olmadan çıkar.

İnsanı tek yönü ile ele alıp tahlil edenlerin nazarında ise o, Alexis Carrel’in
ifadesiyle, hep bir meçhul olarak kalır. Hâlbuki mevcud-u meçhul, varlığını
bildiğimiz tek varlık Hz. Allah’tır (celle celâluhu). O’nu idrak ve ihata etmek
mümkün değildir. O’nu idrakin en güzel ve doğru ifadesi, idrakinden âciz
kalındığını itiraf olacaktır. Nebilerden sonra beşerin en muhteşem dimağı Hz.
Ebû Bekir (radıyallâhu anh), “O’nu nâkabil-i idrak kabul etmek şeklindeki
acz, tam idraktir”24 demektedir. Efendiler Efendisi de, “Ey bilinen (her
şeyden ayan olan), Seni hakkıyla bilemedik.”25 der ve bu ifadesiyle mârifetin
zirvesine taht kurar.

İşte, hakkında ‘bilemedik’ hükmünü vereceğimiz, ihatasızlık ve
idraksizliğimizi ifade edeceğimiz tek varlık Allah’tır. Bunun dışında Cenâb-ı
Hakk’ın bildirmesiyle, bildirdiği kadar ve bildirmek istediği şeyleri bilebiliriz.
Buna insan da dahildir. Ama insanı bilmenin bir yolu vardır. O da insanı bütün
yönleriyle ele almaktır. İnşâallah yakın bir istikbalde maarif yuvalarımız,
meseleye bu türlü yaklaşan ilim adamlarıyla dolup taşacak, hâdiseler ve bu
arada insan yeni bir bakış tarzıyla tahlile tâbi tutulacaktır.

İşte o zamandır ki, tek gözle bakıldığında muzlim ve karanlık görülen her yer
ve her yöre aydınlığa kavuşacak; ilim, fen ve teknik ile ilgili yeni buluş ve
keşifler insanımızın hizmetine nurlu bir kadro tarafından takdim edilecektir.

Burada şu hususu da arz etmeden geçemeyeceğim: Her ilim dalının kendisine
göre belli ölçü ve kıstasları vardır. Bunlar o sahaya ait hakikati bulmada sabit
hakikatler olsa dahi, bir başka sahada geçersizdirler.

Meselâ, matematiğin, fiziğin, kimyanın ve tıbbî ilimlerin sahaları ayrı
ayrıdır. Siz, fiziğin kanunlarını tıbba veya tıbbın kanunlarını fiziğe tatbik
ederseniz, işi karıştırırsınız. Birbirine çok yakın ilim dallarında dahi bu nüansa
dikkat etmek bir zarurettir.



Bunlar gibi, maddeye ait, maddeyi ölçen ve tartan kıstaslarla, mânâya ait ve
mânâyı ölçen ve tartan kıstaslar tamamen birbirinden farklıdır. Binaenaleyh,
elinde sadece maddî kıstaslar bulunan, yani cesedin altında kalıp ezilmiş,
midesine esir düşmüş, ten cenderesinden bir türlü kurtulamamış insanlar elbette
ruha ait hakikatleri müşâhede altına alamayacaktır. Zira bu, ayrı bir meleke ve
ayrı bir mazhariyet gerektirmektedir. Ruhunu inkişaf ettirenlerdir ki, bu sahada
söz sahibi onlardır. Zira mânâyı ölçecek tartı ancak onlarda vardır. Onlar
dedubleyi, perispiriyi veya bizim dilimizdeki ifadesiyle “Vücud-u mevhibe-i
Hakkânî”yi görmekte ve bize böyle bir varlıktan haber vermektedirler.

Bu meselede kendi müşâhede ufku o seviyeye ulaşamayanlara düşen vazife
ise, bu sahanın söz sahiplerine itimat edip teslim olmaktır. Aksi her davranış
sadece bir inat ve yobazlık sayılır. Bu da ilimle, ilim adamlığı ile bağdaşmaz
bir davranıştır.

Soralım böylelerine: Acaba rüyaları ne ile izah edecekler? Kabul gören
dualar hakkında ne diyecekler? Altı ay kabirde yatan ve ölmeyen yoginin bu
hareketine nasıl bir tevil getirecekler? Rifâiye tarikatına mensup olanlarda
görülen harikulâde hâdiseleri nasıl yorumlayacaklar? Ya mucizeleri? Hz.
Mesih’in nefesiyle dirilenleri... Hz. Musa’nın asâsını ve yed-i beyzâ
harikasını... Hz. İbrahim’in ateşte yanmayışını ve Hz. İsmail’i kesmeyen
bıçağını... Allah Resûlü’nün işaretiyle iki parça olan ayı... Parmaklarından su
akmasını... Dağların, ağaçların ve hayvanların dile gelip O’na selâm
durmalarını...

Evet, daha binlerce mucizeyi nasıl izah edecek ve nasıl anlatacaklar?
Akılları almayan her şeyi inkâra mı kalkacaklar? Bu kaçış onlara ne fayda
getirecek? Ve soralım onlara: İnkârları ne zamana kadar sürecek? Firavun’a
fayda vermeyen iman mıdır yoksa onların da nasip payları? Ebû Cehil
perdesine mi büründü yoksa akılları? Heyhat, can gırtlağa gelince hakikati
görecekler. Bizim bugün dediklerimizi onlar o zaman söyleyecekler..
söyleyecekler fakat fayda getirmeyen bir hasarete gömülecekler.

5. DÜNDEN BUGÜNE KİRLİAN FOTOĞRAFÇILIĞI
Kirlian fotoğrafları da madde ötesi varlıkların mevcudiyetine önemli bir

delildir.
Kirlian Fotoğrafçılığı, ismini, 1939’dan beri bu mevzularda araştırma yapan

ve Sovyet olduğu söylenen bir karı kocadan almıştır. Bir elektronik mühendisi



olan Samyon Kirlian, insan eli, böcek veya bir bitki yaprağını, fotoğraf plağı
üzerine koyup bunu da bir elektrodun üzerine yerleştirip, sırayla cismi, yüksek
voltajlı elektrik akımına ve alçak amperli elektrik akımına maruz bıraktı.

Neticede cismin “Aura”26 ile çevrili olduğu görüldü.
Kirlianların çalışması, daha önce bu mevzuda çalışan ve çoğunun ismi, ilim

çevrelerinde ve umumî terimlerde geçen Avrupalı ilim adamlarının
çalışmalarının izinden gider. Meselâ, kas spazmlarının galvanik faaliyetini
keşfeden Galvani, bir hayat gücünden bahsetmişti. Ona göre, bu hayat gücü
bütün hayvanlarda devridaim eden manyetik elektriğin bir şekliydi.

19. asırda yüksek frekans bobininin kâşifi Nikola Tesla, fotoğrafik
görüntüler meydana getirmek üzere frekansı yüksek voltajı kullanan ilk şahıstır.
Onun çalışması X şuaı kâşifi Wilhelm Roentgen’e ve insanın aurasını (enerji
bedeni) insanoğlunun görme sınırları çerçevesine renkli “kilner ekranları”
vasıtasıyla getirmeyi gaye edinmiş Walter J. Kilner gibi araştırmacılara önayak
oldu. Bu renkli Kilner ekranları, bir gözleyicinin normalden daha kısa dalga
boylarını görebilmesine imkân verecek şekilde planlanmıştır. Zira Kilner,
dışarıya yayılan enerjinin ültraviyole (mor ötesi) frekanslarından oluştuğuna
inanmıştı.

Bu teori daha sonraki araştırmalarla da desteklenmiştir. Aynı zamanda
Kilner, auranın, cismin sağlıklı olup olmamasına göre renk ve boyut yönünden
(bedenin) değişik göründüğüne dikkati çekti. 20. asrın araştırmacıları, insanlar
tarafından dışarı çıkarılan kısa dalgalı radyasyonun, ruhî faaliyetleri
değiştirilebileceğini ve aynı zamanda kafein ve tütün gibi uyarıcılar tarafından
da tesir edilebileceğini buldular.

Biyologlar ve psikiyatristler, insanın manyetik sahaları ile sağlığının hissî ve
fizikî durumları arasında bir alâkanın olduğunu ortaya koydular. Dış çevredeki
manyetik sahalara bağlı olarak da değişebilen ruhî faaliyet ve rahatsızlıklar
ayrıca her ferdin kendine has aurasında da tesirini gösterir. Meselâ, ayın
dönüşündeki ve güneşin hareketindeki çeşitli safhalar insan davranışlarına tesir
edebilmektedir.

İnsan vücudunun elektromanyetik sahası, oksijen ve azot gibi havada mevcut
mikroskobik gaz habbeciklerini, tutucu bir tuzak olarak iş görür. Derinin hemen
üzerindeki hava yüksek bir enerji sahasıyla elektriklendirildiğinde, derhal
kızarmaya ve ışık saçmaya başlar. Bu da Kirlian fotoğrafının tespit ettiği enerji



hâlesidir. Mühendisler de metalürjistler de buna çok benzer bir metot olan
“korona boşalması fotoğrafçılığı”nı, metallerdeki yarık ve çatlakları
keşfetmek için kullanırlar. Metaldeki yarık ve çatlaklar, metalin korona
kalıbında düzensizlikler şeklinde görülür.

Samyon Kirlian ve karısı tarafından yürütülen ilk çalışmalardan biri de,
bitkilerin fotoğrafını çekmektir. Onlar, kullandıkları tekniğin basit bir
yapraktaki akılları hayrette bırakıcı kompleks reaksiyonları gösterebildiğini
keşfettiler. Dıştan bakıldığında her yönüyle aynı görülen iki yaprakta, şayet
birinde hastalık varsa, değişik fotoğrafik görüntüler elde ediliyordu. Hastalıklı
yaprağın enerji kalıbında hastalığın meydana geldiği kısımlarda bazı pürüzlü
boşluklar görülürken, sağlıklı yaprakta koyu ve kompleks bir enerji kalıbı
görünüyordu.

Bu yolla kazanılan bilgileri kullanarak, Kirlian fotoğrafçılığını bahçecilikte,
gözle görülebilen hastalık alâmetleri çıkmazdan evvel bitki hastalıklarını teşhis
etmede kullanabilmek mümkün olacaktır. ABD’de yürütülen daha teferruatlı
çalışmalar, bitkilerdeki ani değişikliklerin de kaydedilebileceğini gösterdi.
Meselâ, bir yaprağın dış yüzünü bir iğne ile çizdiğinizde, bu çizik Kirlian
fotoğrafında kırmızı bir leke olarak görülecektir.

Nöro-psikiyatri enstitüsünde vazifeli Dr. Thelma Moss, Kirlianlar tarafından
yürütülen çalışmaları araştırmak üzere Sovyet Rusya’ya giden ilk Batılı ilim
adamlarından biridir. O, insan elektromanyetizmasının bitkiler üzerinde sahip
olduğu tesirleri kaydetti. Bazı insanların ellerini, zarar görmüş yaprakların
üzerinden geçirerek tedavi ettiklerini müşâhede etti.

Bu şöyle oluyordu: Kirlian fotoğrafında zararı gösteren leke, daha sonraki
görüntülerde göze çarpmıyordu. Bazı insanlar ise bunun tam aksi bir tesire
sahipti; bunlar ellerini yapraklar üzerinden geçirdiklerinde onların ölümüne
sebep oluyorlardı. Birbirine zıt bu iki hâdise sırasıyla “Green Thumb
(Yeşertici Temas)” v e “Brown Thumb (Soldurucu Temas)” tesiri olarak
bilinmektedir.

Hayalî (fantom) yaprak ise, Kirlian tekniklerinin tespit ettiği başka bir garip
tesirdi. Tecrübeyi yürüten şahıs, yaprağın bir kısmını kesip uzaklaştırdıktan
hemen sonra, geri kalan kısmın fotoğrafını çekiyor. Takriben 200-300
tecrübeden sonra yaprak, kesilmeden önceki hâliyle Kirlian fotoğrafında
görülüyordu.

Kirlian fotoğrafçılığı, vücudun dış yüzündeki ve daha sonraları keşfedilen



vücut içindeki elektrikî alanları ve akımları kaydetmek için bir vasıtadır.
Romen bir doktor olan İon Dumitrescu, Kirlian tekniğini; vücut içindeki
elektromanyetik sahalarda meydana gelen değişmeleri ektroğrafik olarak kayıt
edebilen ve ektronoğrafi olarak bilinen bir şekle dönüştürdü.

Thelma Moss’un tecrübeleri Kirlian ile tespit edilen rahatsızlık sebeplerinin
ruhî ve fertler arasındaki alâkalara dayandığını gösterir. Meselâ, insanın derin
ruhî rahatsızlıktan kurtulup sükûnete doğru ilerlemesi esnasında hâsıl olan
değişiklikler başarılı bir şekilde çekilmiş Kirlian fotoğraflarında açık bir
şekilde görülebilir. Beraber fotoğrafları çekilmiş iki ferdin his ve tavırlarını
gösteren auraları birbirine kıyas edilerek onların karakter ve his haritaları
çizilebilir.

İnsanların psikolojik durumları ve diğer insanlarla olan münasebetleri
Kirlian fotoğraflarına aynen akseder. Meselâ, iki kişi birbirlerine karşı sıcak,
samimî hisler duyduklarında neşrettikleri dalgalar birbirine doğru uzanır ve
bazen tek bir desen hâlinde iç içe geçer. Tersine, iki kişi birbirlerine karşı
düşmanca duygular içinde olduklarında alevler aniden kesilerek parmakları
arasında bir boşluk hâsıl olur. Bu boşluk umumiyetle öylesine keskin ve net bir
hâlde müşâhede edilir ki “saç tıraşı etkisi” (haircut effect) adıyla tanınmıştır.

Aşırı öfkelenmelerde mavi-beyaz koronanın içinde kırmızı bir leke meydana
geldiği keşfedilmiştir. Ölüm hâlindeki süjelerde, dışa kıvılcımlar ve alevler
fırlatıldığı; tam ölüm anında ise bunların tükenerek dindiği ve belli bir müddet
sonra da kaybolduğu Kirlian fotoğraflarıyla tespit edilmiştir. Ayrıca gusül icap
ettiği durumlarda koronanın sertleşip garip renk değişiklikleri gösterdiği
müşâhede edildi. İslâm’daki, gusül gibi bütün bedene su değdikten sonra
Kirlian fotoğrafı çekildiğinde ise bu garip değişikliklerin kaybolup koronanın
normal hâle döndüğü tespit edilmiştir.

6. RUH FOTOĞRAFÇILIĞI
Madde ötesi varlıkların, varlık delillerinden bir diğeri de “Ruh

Fotoğrafçılığı”dır. Günümüzde ruh fotoğrafçılığı en ileri seviyeye ulaşmış
durumdadır. Öyle ki, ruh artık aynen maddî ceset gibi görüntülenmekte ve
böylece madde ötesi varlıkları inkâr edenlerin ne derece büyük yanılgı içinde
oldukları gözler önüne serilmektedir.

Biz bu meseleye de yine üzerinde durduğumuz konuya delil olması
bakımından temas edecek ve bu sahada söz sahibi Tom Patterson’dan bazı



nakiller yapacağız. Ancak, asıl gayemiz, ruh fotoğrafçılığının tahlili olmadığı
için, bir iki misalle yetineceğiz.

Tom Patterson, “Yüzyıl Boyunca Ruh Fotoğrafçılığı” adlı eserinde diyor ki:
“Psişik ilim, ruhî olayların bir neticesidir ve umumî nizama aykırı değildir.

Yıldızlarla bezenmiş bir gökyüzü, astronomi ilmini gerektirmiş ve onu bugünkü
seviyesine yükseltmiştir. İnsandaki zihnî ve bedenî arızalar tıbbın pek çok
branşlarının doğmasına vesile olduğu gibi, ruhî olayların fark edilmesi de
insanı bu yönde bir araştırmaya sevk etmiş ve onların anlaşılır olmalarına yol
açmıştır.

Ruh fotoğrafçılığı olarak bilinen konu bir medyumluk çeşididir, fotoğrafı
çekende de, çektirende de bu medyumluk melekesi geliştirilebilir. 1862’de,
Amerika’da, Bostonlu bir hakkâk olan Mr. Mumler arkadaşlarının fotoğraflarını
çekmişti; negatiflerinde, arkadaşlarının yanı sıra başka kimseler de
bulunuyordu. Bundan dolayı bu tipteki olaylara “Ruhî Fotoğrafçılık” ismi
verildi. Mumler bu fotoğrafçılardan ilki olarak tanınır. O zamandan bu yana,
buna benzer pek çok ruhî fotoğraf elde edilmiştir.

Bizlerin, spiritüalistler (ruhbilim felsefesi ile uğraşanlar) olarak, ruhun
varlığına sarsılmaz bir inancımız var. Biz, ruhun, tıpça ölüm diye bilinen şartın
ötesinde yaşamaya devam ettiğine de inanıyoruz.

Uzun araştırmalarım neticesinde şu sonuca vardım: Bedensiz ruhlardan çıkan
ışık radyasyonları, fotoğraf filmi yüzeyine birtakım izler kaydedebiliyorlar.
Tıpkı gün ışığı ve diğer ışınların film üzerinde husule getirdikleri şekiller
gibi... Burada takdim edeceğim deliller, bu ön kabulü fazlasıyla destekleyecek
ve inkârcıların inançsızlığını dahi giderecek niteliktedir.

Fotoğrafçılığın 1839’da keşfolunmasından 23 sene sonra, bu metottan
faydalanılarak ruhların fotoğraflarının çekilmeleri çok düşündürücüdür. O
zamandan bu yana binlerce ruh fotoğrafı, tanınmış veya tanınmamış medyumlar
aracılığı ile çekilmiştir. Yalnız benim elimde binden fazla belge mevcuttur ve
her birinin de ayrı bir hikâyesi vardır. Faaliyette olan bu kudreti, ölümden
sonra hayatın devam etmekte olduğu inancı dışında başka bir şeyle izah etmeye
imkân yoktur.”

Tom Patterson, elindeki ruhî fotoğraflarla ilgili olarak şöyle devam ediyor:
“İngiltere’de, Sheffield’den Mr. E..., 5 Haziran 1961’de bana bir fotoğraf

gönderdi. Zarfın içinden bir de şu mektup çıktı:



‘Bu fotoğrafı çektiğim zaman film rulosundaki rakam 8’i gösteriyordu.
Niyetim, yeni dekore ettiğim mutfağımın resmini çekmekti. Akşam kameramı
mutfağa, uygun bir yere yerleştirmiş ve objektifi bir müddet açık bırakmıştım;
önünden geçmemeye özellikle dikkat ettim. Daha sonra, filmi, banyosu ve
baskısı için fotoğrafçıya gönderdim. Netice bu fotoğraf oldu. Fotoğraftakinin
karım olduğuna eminim. Onun, ölümünden beri yine burada bizimle beraber
olduğuna dair daimî bir his içindeydim. Fotoğrafta karım, eskiden yaptığı gibi
masaya eğilmiş, oğlumuz David’in dört yaşında iken çekilmiş bir fotoğrafına
bakarken görülüyor.

Ruhî konular üzerinde şimdiye kadar hiç uğraşmamış ve duyduğum bazı
şeyler üzerinde de hiç durmamıştım.’

Mr. E.... emekli bir polis memuru olup hâlen sorumlu bir görevde
bulunmaktadır. Gönderdiği, ruh ilmini ilgilendiren bir fotoğraftı. Mr. Mumler
de, kendisinden sonra ün yapmış diğer ruhî fotoğraf medyumları gibi her
kademeden mütehassıslar tarafından amansız bir şekilde tetkik ve kontrole tâbi
tutulmuştur. Bu sıkı kontroller sonunda kamera medyumluğunun bir gerçek
olduğu ortaya konmuştur. Ve yine bu kanalla bugün Washington’da “Aquarian
Foundation of Seattle”in televizyon programlarını takip eden milyonlarca
seyirci, ölümden sonra hayatın devam etmekte olduğunu bizzat
görebilmektedirler.

Ruhî fotoğrafların elde edilmesinde, insan müdahalesi söz konusu değildir.
Bize ruhanî şahsiyetin delillerini verenler, insana benzer tabiatta olağanüstü
nitelikte olan bir başka girişimin olduğunu mantıken de kabule
zorlamaktadırlar.

Ruhî fotoğrafçılık hakkında edindiğim tecrübelere göre, bir fotoğraf elde
etmek için yüz sene evvel, nasıl bir seans odasına lüzum olmuşsa, bugün de
aynı metodun geçerli olduğuna inanıyorum. Modern fotoğrafçılık, ruhların bu

tür tezahürlerine daha da kıymet kazandırmıştır.”27

7. DUYU ORGANLARI ARACILIĞI OLMADAN GÖREN,
İŞİTEN VE KOKU ALANLAR

Duyu organlarının aracılığı olmadan görme, işitme, koku alma gibi hâdiseler
de yine madde ve fizik ötesi varlıkların ve bilhassa ruhun mevcudiyetine bir
delildir.



Mevlâna bir beytinde şöyle der:

زاب هلمج  ناشناھد  مديد  اھ  ّهرذ 
زارد ددوگ  ناشدروح  ميوگب  رگ 

“Cümlesinin ağızları açık zerreler gördüm,
Onların yediklerini de eğer söylesem söz çok uzar.”28

Mevlâna 7 asır önce yaşamış bir İslâm mutasavvıfıdır. Onun devrinde
kimsenin ne mikroptan ne de mikroskoptan haberi vardı. Fakat Mevlâna,
mikropları ve onların neler yediklerini, nasıl beslendiklerini gördüğünü
söylüyordu. Mevlâna bütün bunları nasıl görmüştü? Bu görmeyi maddî gözle
izah mümkün müdür? Elbette Mevlâna, gördüklerini, maddenin ötesinde bir
ruhî gözle görüyor ve müşâhede ediyordu. Meseleyi başka türlü izah etmek de
imkânsızdır.

Ancak bu çeşit müşâhedeler elbette herkese mahsus değildir. Bunun için
insanın ruhen duruluğa ermesi ve o işe hazır hâle gelmesi gerekir. Ayrıca
müşâhedede şahsın, o anda elde ettiği durum ve kazandığı pozisyon da çok
mühimdir. Onun içindir ki, aynı mecliste birinin gördüğünü diğerleri
göremeyebilir. Çünkü göremeyenler o anda görme pozisyonuna
girememişlerdir.

Ahmed İbn Hanbel ve Taberânî’nin ortaklaşa anlattıkları bir vak’a,
dediğimiz hususu daha da net ispat eder mahiyettedir. Vak’a şudur:

Hz. Abbas yanına oğlu Abdullah’ı da alır ve beraberce Allah Resûlü’nü
ziyaret maksadıyla mescide gelirler. O esnada Allah Resûlü, yanında oturan bir
başka kişiyle ciddî bir meseleyi müzakere etmektedir. Onun için de Hz. Abbas
ve oğluyla ilgilenemez.

Bunun üzerine Hz. Abbas belki de biraz buruk olarak oğluyla dışarıya çıkar.
İbn Abbas (radıyallâhu anh), babasına: “Baba! Allah Resûlü’nün yanında
bulunan adamı görmedin mi? Şimdiye kadar o kadar güzel yüzlü birini
görmedim.” der. Hz. Abbas: “O mu, Allah Resûlü mü güzel?” der. İbn Abbas:
“O” deyince, “Hadi gidelim, soralım.” derler ve beraberce geriye döner,
mescide girerler. Olan hâdiseyi aynen Efendimiz’e naklederler. Allah Resûlü,
İbn Abbas’a sorar: “Sen benim yanımdaki şahsı gördün mü?”

O, “Evet yâ Resûlallah, gördüm.” der. Ve Allah Resûlü biraz evvel yanında
bulunan şahsın Cibril olduğunu ve kendisi hakkında söylediği müspet şeylerden



bahseder.29

Hz. Abbas o esnada görme pozisyonunda, kuşağında olmadığı için Cibril’i
(aleyhisselâm) görmemiştir. Hâlbuki yanında bulunan oğlu Abdullah b. Abbas
(radıyallâhu anh) onu müşâhede etmiştir. Demek ki, görmek için, görme
durumunu kazanmak şarttır.

Sözün burasında, hemen şu noktaya intikal edelim: İnsan Allah’ı görme
durumuna ulaştığı zaman O’nu da görecektir. Bu da insanın Rahmet ve Ulûhiyet
âlemiyle rezonans olmasıyla alâkalıdır. Dünyada iken hiç kimse Allah’ı
göremez. Görenler hayal görmüşlerdir. Gördüm diyenler, hata içindedirler,
Nâmütenâhî (sonsuz) olan, sınır tanımaz ki, mütenâhî (sonlu) olanlar tarafından
görülsün.

Ama mesele bir hüviyet kazanma ve varlığımızla orada zuhur etme
meselesidir. Muhbir-i Sadık’ın ifadesiyle, biz Cennet’te Allah’ı görecek ve her

görüşle değişeceğiz.30 Cenâb-ı Hakk’ı müşâhede ederken apayrı âlemlere
gireceğiz. O’nu Cennet’ten göreceğiz; ama ne Allah Cennet içinde muhat, ne de
O’nun tecellîsi sadece Cennet’e münhasırdır. Biz Cennet’e girdiğimiz zaman -
inşâallah- bu âlemin buudlarından çıkmış olacağız. Ne üç buudlu mekân ne de
tek buudlu zaman artık bizi hapsedemeyecektir. Yukarılarda uçuyor gibi bir
atmosfere girecek ve işte o zaman Cenâb-ı Hakk’ı müşâhede edeceğiz.

Mü’min olarak bizler, en az fiziğe inandığımız kadar, fizik ötesine de
inanırız. Kat’iyen biliriz ki, eşyada hakikat adına seyrettiğimiz şeyler, esasen
onların arkalarındaki gölgelerinden ibarettir. Ne var ki, nazarı sathî, kalbi
kapalı ve duyguları körelmiş kimseler, daha çok bu gölgeler üzerine konar
kalkarlar.

Vicdan, eşyanın özüne uyandığı, onun dış yüzüne bağlı kalmayıp perde
arkasına nüfuz ettiği nispette, insanın kalbi, ruhu, beyni, hisleri ve bütün
melekeleri daha bir derinliğe ulaşırlar. Bu durumu kazanan bir insan ise artık
gözünü kullanmadan da görebilir, kulağını kullanmadan da işitebilir ve burnunu
kullanmadan da koku alabilir.

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Saflarınızı düzgün
tutunuz. Şeytanın aranızda gezdiğini görüyorum. Ben önümü gördüğüm gibi
arkamı da görürüm.”31 buyurarak bu hakikate işaret etmiştir. Yine bu
meyanda, Hz. Yakub (aleyhisselâm), Hz. Yusuf’un (aleyhisselâm) kokusunu çok



uzak mesafeden hissetmiştir.32 Hz. Ömer, on günlük mesafedeki ordularının
başkomutanına, savaş esnasında taktik vererek “Ey Sâriye! Dağ tarafına, dağ
tarafına!”33 demiştir. Ve sesini bu uzun mesafeden Hz. Sâriye’ye duyurmuştur.

Bu mevzuda günümüzden de yüzlerce misal getirmek mümkündür. Burnu ile
duyup, topuğu ile koku alanlar, parmak uçlarıyla veya ayaklarıyla görenler
çoktur. Bu ve benzeri tecrübeler göstermiştir ki, insan, belli bir ruh hâletini
kesbedince, fizikî bedene ait fonksiyonların hepsini, fizikî uzuvlara ihtiyaç
duymadan da eda edebilecektir.

Nedir bütün bunlar? Neyi ispat etmektedir? Allah, görmek için gözü,
konuşmak için ağzı, koklamak için burnu, duymak için de kulağı yaratmıştır.
Ama bunların hiçbiri, ruhu bağlamamaktadır. Gerektiğinde ruh, rüyalarda
olduğu gibi kendi dilini ve kendi alfabesini kullanır. Bunlarla duyup, bunlarla
görür ve konuşur.

Günümüzde “telestezi” başlı başına bir araştırma sahasıdır. Ve bu sahada
elde edilen tecrübeler, her kuvveti maddeye bağlı ve maddeden doğmuş,
maddenin bir buudu kabul eden maddeci zihniyeti biraz daha çıkmaza
sokmaktadır. Zira bu vak’aların hiçbirini madde ile izah etmek mümkün
değildir.

8. RADYASTEZİ
Günümüzde, fizik ve madde ötesi varlıkların mevcudiyetine delil olan

“radyastezi” ilmi de telestezi’nin bir buudunu teşkil etmektedir. “Radyastezi”,
isminden de anlaşıldığı gibi radyasyon ilmi, radyasyonlarla ilgili anlamlarına
gelmektedir. Dünyada ve hatta kâinatta mevcut olan her cisim (canlı veya
cansız) etrafına birtakım radyasyonlar, yani göze görünmeyen tesirler yayarlar.
Bunlar, fizik aletleri ile tespit edebildiğimiz vibrasyonlardan (titreşim)
farklıdır. Bilinen en ince vibrasyonlar, kozmik şualardır. Bunların dalga
boyları o kadar küçüktür ki, kalın kurşun levhalardan bile rahatlıkla
geçebilmektedirler.

Asrımızda her cisim ve her canlıdan, kendi hususiyetlerini ve o andaki
hâllerini belirten, çeşit çeşit radyasyonların intişar ettiği bilim adamlarınca
ispat edilmiştir. “Radyastezist” olan bazı kimseler, yeraltındaki bir suyun veya
bir madenin neşrettiği tesirleri, herhangi bir emare ve işaret olmadan, tam ve
doğru olarak alabilmektedirler. Bunlar, ellerinde bir çubuk tutmak suretiyle



arazi üzerinde gezmekte ve su bulunan yere geldiklerinde, bu çubuklar
kendiliğinden istikamet değiştirerek, suyun bulunduğu tarafa eğilmektedirler.

Radyastezinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih öncesi zamanlardan
bu yana, bu tür kabiliyetler kullanılmış, ancak belki de bu faaliyetlere, ilmî bir
isim verilememişti. Şu vak’a, tarihî bir vak’a olarak bu mevzuda oldukça ilgi
çekicidir:

“Birinci Dünya Savaşı sırasında Gelibolu yarımadasına çıkartma yapmış
olan İngiliz kuvvetleri, adaya ayak bastıkları günden itibaren, etrafta içecek su
olmadığından, şiddetli susuzluk çekiyorlardı. Su ikmali ancak Malta’dan
gemilerle yapılıyordu. Bu da hem çok zaman alıyor, hem de külfetli idi. Ayrıca
bu taşıma su, oradaki değirmeni döndüremiyor ve oradakilere kifayet
etmiyordu. Bu esnada generale, orduda Saffer Kelly isminde radyastezi
kabiliyeti olan birinin var olduğu haberi geldi.

General derhal Kelly’nin çağrılmasını emretti. Kelly gelip, ertesi sabah
tetkikata başlayacağını söyledi. Radyastezist Kelly ertesi sabah işe koyuldu.
Elinde sadece basit bir bakır çubuk bulunduruyordu. Kelly bu bakır çubuk
sayesinde otuzdan fazla yeraltı su kaynağını tespit edebildi. Hatta bu çubuğa
bakarak, suyun ne kadar derinde ve ne miktarda olduğunu da haber veriyordu.
Hâlbuki aynı bölgede daha önce birçok mühendis tarama yapmış, ancak
muvaffak olamamışlardı.”

Radyastezi üzerine en ciddî ilmî çalışmalar Rusya’da yapılmıştır. Üstelik bu
çalışmalar, madde ötesi varlıkların toptan inkâra uğradığı bir döneme
rastlamaktadır. Mesele bu yönüyle de ilgi çekicidir. Bir yandan bu nevi
araştırmalar inkâr edilirken, diğer taraftan da kullanma mecburiyeti hâsıl
oluyordu. Dolayısıyla Rus ateist bilim adamları, mistik sihir olarak nitelenen
bu nevi ilmî araştırmalara bir isim bulmada zorluk çekiyorlardı.

Bu inkârcı yaklaşıma rağmen Rus jeologları, cesaretle meselenin üzerine
eğildiler. Nihayet Dr. Bogomolov isminde bir su jeoloğunun eline aldığı bakır
çubuklar, aniden titreşim yaparak, bulunduğu yerde büyük bir yeraltı su deposu
olduğunu gösterince herkes dehşete düşüverdi. Zira artık elindeki çubuk ve
bedenindeki radyastezi şuaları ile yeraltındaki derelerin derinliğini ve su
damarlarının çapını bile anlayabiliyordu. Dr. Bogomolov, nihayet radyastezi
çubuklarının maharetini kabul etmiş ve bu mistik hâdiseye inanmayı kendine
telkin etmeye başlamıştı.

Böylece Rusya’da arka arkaya yapılan testler, insanın, toprağın



derinliklerindeki maddelere karşı, tuhaf bir duyarlılık istidadının olduğunu
göstermiştir. Bu duyarlılık bilim için oldukça hayatîdir. İlim adamları bunun da
mutlaka kullanılıp geliştirilmesi gerektiğine inandılar. O kadar ki, aynı
akademiye mensup birkaç bilim adamı, bizzat Stalin’in şahsî arazisi üzerinde
araştırma yaparak, buldukları neticeyi bilimsel bir dergi olan “The Journal of
Electricitiy” (Ocak 1944)’de yayınlamak cesaretini de göstermişlerdir.

Bu hâdise o gün Rus bilim adamları arasında bir hayli yaygınlaşmıştı. Bunun
üzerine 100’den fazla bilim adamı (bir kısmı Kızıl Ordu’dan) geniş çapta
radyastezi alanında araştırma yapmaları için görevlendirildi. Belli bir arazi
tayin edildi. Her birinin elinde normal yaş ağaçtan “Y” şeklinde kesilmiş
çubuklar bulunuyordu. Bu çubuklar su olan bölgeye gelindiğinde esrarengiz bir
şekilde duyarlılık gösteriyorlardı. Sonunda “Bilimsel Komisyon” radyastezi
çalışmalarına “Evet” diyerek, çubuklara da “Büyücü Değneği” ismini verdiler.

İşin ilgi çekici bir yanı da bu radyastezi çubuklarının duyarlılığına hiçbir
maddî kuvvet mâni olamıyordu. Kauçuk eldiven takıyorlar, değişik
maddelerden mamul zırh giyiyorlar, yine de bu çubuklar harıl harıl çalışıyor ve
insandaki esrarengiz istidatlarla alâkaya devam ediyorlardı...

Bugün artık Sovyet bilimine radyastezi iyice yerleşmiş ve geliştirilerek
bilimsel olarak da “The Biophysical Effects Method” kısaca “BPE” olarak
adlandırılmıştır. Fakat aynı zamanda “Niçin ve nasıl?” sorularını da
beraberinde getirmiştir. Su, insan ve basit bir çubuk arasında nasıl bir ilişki söz
konusu idi? Elektromagnetizm gibi bilmediğimiz bir enerji ya da insanın henüz
keşfedilmemiş bir duyum organı mıydı? Bunu ileride hep beraber

göreceğiz...34

9. ÖNSEZİ (HİSS-İ KABLE’L-VUKU)
Bilindiği gibi asrımıza gelinceye kadar, madde ötesi varlıklar hakkında ilmî

seviyedeki araştırmalar bugünkü buudlarıyla henüz gerçekleştirilmemişti.
Bununla beraber ilmî bir kariyer ifade etmese de, insanoğlu madde ötesi
âlemlerle yakından alâkadar oluyordu. Bu da bize, her şeyin maddeye bağlı ve
bağımlı olmadığını gösterme bakımından önemli bir referanstı.

Önceleri bir kısım insanlar, o günlerde izahı yapılamayan birtakım gizli
kabiliyetler ve maharetler göstermişlerdir. Ne var ki bunlar sadece maden ve
su arayıcılığında, bir kısım hastalıkların teşhisinde, cinayet suçlularının tespit



edilişinde, çalınan eşyaların saklandığı yerlerinin tayininde, hırsızların
izlerinin takibinde ve kaybolmuş insanların ortaya çıkarılması gibi hususlarda
kullanılıyordu. Bugünkü yaklaşım tamamen farklı ve fizik ötesi hâdiselerin
hayatımızla ne kadar içli dışlı olmasıyla alâkalıdır.

Hemen herkesin, farkında olsun veya olmasın, başından geçmiş bir hayli
esrarengiz hâdise vardır. Meselâ, herhangi bir hâdiseyi önceden hissetme veya
zikredilen bir şahsın, üç-beş dakika sonra çıkıp-gelmesi, ilk defa karşılaştığı
şahsı veya manzarayı önceden görmüş olma hissi, birinin içinden geçenleri
okuma, bir düşüncenin birkaç insan tarafından birden ifade edilmesi, olduğu
gibi zuhur eden ilhamlar... gibi hepimizin başından geçen dünya kadar hâdise
vardır ki, bunların hiçbiri üzerinde ne düşünmüş ne konuşmuş ne de i’mâl-i
fikretmişizdir.

Buna rağmen bu sırlı hususlar ve bu esrarengiz alâka bizlere daima birtakım
gizli mesajlar sunmakta, hayatı ve kâinatı daha şuurlu bir şekilde duyup
yaşamaya davet etmektedir.

Hayatı duyarak yaşayan ve bir kısım garip hâdiselere maruz kalan insanın,
belki de en çok karşılaştığı ve telestezinin bir buudu olan hiss-i kable’l-vuku
(önsezi, hâdiseleri önceden hissetme) mevzuu da yine ruhî duyularla ilgili ve
madde ötesi varlıkların mevcudiyetine ayrı bir delil teşkil eder.

Önsezi ile ilgili yüzlerce, binlerce hatta yüz binlerce misal bulmak
mümkündür. Biz burada sadece kendi dünyamıza ait birkaç misal ile
yetineceğiz:

İncelerden ince büyük bir kadın Hz. Fatıma Anamız, Efendimiz’in vefatından
sonra, her günü bin ölümden daha ağır bir hicran ve ayrılığa ancak altı ay kadar
dayanabildi. Babasını kaybedince, âdeta semasının bütün yıldızları sönmüş ve
onun için dünya, zindandan farksız bir hâle gelmişti. Son bir iki ayı da hep
yatakta geçirmişti. Ayağa kalkamayacak, hatta doğrulamayacak derecede hasta
idi.

Efendimiz’in zevcât-ı tâhiresinden Ümmü Seleme Validemiz ise başucundan
ayrılmıyor, Allah Resûlü’nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) geri kalan bu tek
ve biricik emaneti gözü gibi koruyordu. Saçlarını okşuyor, yüzünü, gözünü
öpüyor ve her türlü hizmetinde bulunuyordu. Belki o da bu yaptıklarıyla Allah
Resûlü’nün ruhaniyatını hoşnut ve memnun etmeye çalışıyordu. Şimdi hâdiseyi,
nurlu validemiz Ümmü Seleme’den dinleyelim:



“Son günüydü. Gözleri eskisi gibi pırıl pırıl yanıyor, her tarafından neşeli
olduğu belli oluyordu. Bir ara ‘Artık ben kalkmayacağım, bana bir gusül
abdesti aldırın!’ dedi. Denileni yaptım. Bana tekrar baktı ve neşe dolu bir eda
ile ‘Ben biraz sonra vefat edeceğim ve Sevgili Babam’a kavuşacağım. Artık
beni ikinci bir defa daha yıkamayın.’ dedi. Aradan birkaç dakika ya geçmiş ya

geçmemişti ki nur kadın vefat etti.”35

İşte Hz. Fatıma (radıyallâhu anhâ) vefat edeceği haberini verirken henüz
ölümün manyetik alanına girmiş değildi. Hatta sekerâta bile maruz kalmamıştı;
acaba ölüm nasıl bir tebessüm ile kendisine görünmüştü ki, biraz sonra vefat
edeceğini söylemişti.

Yine bunun benzeri bir hâdiseyi de Tâhirü’l-Mevlevî anlatıyor: İskilipli Âtıf
Hoca ile aynı koğuştaydık. Hocanın ertesi gün mahkemesi vardı. Bu yüzden
durmadan müdafaa hazırlıyordu. Derken sabah vakti yaklaşmış idi ki, yataktan
kalktı ve gece geç vakitlere kadar hazırladığı müdafaaları yırtıp atıverdi. Niye
böyle yaptığını sordum. Şöyle cevap verdi:

“Bu gece Peygamber Efendimiz’le (sallallâhu aleyhi ve sellem) müşerref
oldum. Bana: ‘Âtıf! Hâlâ bize gelmek istemiyor musun?’ dedi. Ben de:
‘İstiyorum yâ Resûlallah!’ karşılığını verdim. Artık kendimi müdafaa etmemin
bir mânâsı kalmadığı kanaatindeyim. Zira bana gayri, sefer göründü,
Resûlullah’a kavuşacağım.’ dedi. Hakikaten dediği gibi oldu. O gün Âtıf Hoca
son duruşmasında hüküm giydi ve birkaç gün sonra da idam edildi.”

Şimdi İskilipli Âtıf Hoca acaba, Efendimiz’le (sallallâhu aleyhi ve sellem)
nasıl bir irtibat kurmuştur ve Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) gaybî
ifadesinde ona öleceğini ne şekilde bildirmişti ki, o da müdafaadan
vazgeçivermişti? İşte bunların hiçbirini maddî sebepler ile izah kabil değildir.

Hz. Fatih, iştiyakla Hz. Ebû Eyyub el-Ensârî’nin (radıyallâhu anh) mübarek
merkad (kabri)inin bulunmasını ister. Zira bu, onda bir aşk, bir iştiyak hâline
gelmiştir. Gayesinin tahakkuku için Akşemseddin’e müracaatta bulunur.
Akşemseddin murâkabeye varır. Ve o büyük sahabinin merkadini bu yolla
tespit eder.

Hz. Ebû Eyyub el-Ensârî Hazretleri ile ilgili benim de bir hatıram var.
Müsaadenizle onu burada arz etmek istiyorum:

Senelerce önce, Ebû Eyyub el-Ensârî Hazretlerini ziyaretlerimden birinde ve
tam ziyaret esnasında -içime ihtimal onun oradaki huzuruyla alâkalı bazı şeyler



geçmiş olacak ki, tam benim içimden bu duygular geçerken- birden burnuma
Cennet kokusu gibi bir koku geldi. Uzun süre de kokunun tesiri geçmedi. Sanki
bu büyük sahabi bana: “Evet, buradayım!” der gibiydi. Akşemseddin Hazretleri
onu tam yerinde keşfetmişti.

Şimdi, ne Akşemseddin Hazretlerinin keşfini ne de benim duyduğum o enfes
güzel kokuyu madde ile izah etmek mümkün değildir. Fakat bütün bunlar birer
vak’a ve birer realitedir.

10. GAYBI BİLMENİN MÂNÂSI
Görüldüğü gibi insanın malumatı, maddî-mânevî çok farklı bir buud arz

etmektedir. Evet, Allah’ın bildirmesi ile insanlar, “gayb” dediğimiz ve insan
ilmine perdeli olan malumatları da bilebilmektedir.

İnsan ilminin muttali olamayacağı kadar uzak mazi ve istikbale ait hâdiseler
“gayb” kabul edilmektedir. Gaybı da Allah’tan başka hiç kimse bilemez. Ancak
bu ifadeyi çok iyi anlamak gerek. “Gaybı sadece Allah bilir.”  demek Cenâb-ı
Hak, gaybı kimseye bildirmez demek değildir. Nitekim âyette bu husus açık
ifade edilerek, istisna yapılmıştır. “Gaybı bilen O’dur. Gizli bilgisini kimseye
göstermez. Ancak razı olduğu elçiye gösterir. O elçinin önüne ve arkasına
gözetleyiciler koyar.”36 denilmiştir. Peygamber böylece Allah adına
konuştuğunu ispat etmiş olacak ve bu da O’nun hesabına mucize sayılacaktır.

Diğer taraftan seviye farkı çok değişik olmakla beraber, Cenâb-ı Hak bazı
veli kullarının da gözlerini açar, onlara, başkalarının göremedikleri noktaları
gösterir. Yani bazı kimselerin fıtratlarında bu duyuya ait meleke mevcuttur.
Hatta bazı medyumlar da böyle bir ruhî melekeye sahip olarak yaratılmışlardır.
Onlar da kendi cehd ve gayretleriyle, Cenâb-ı Hakk’ın fıtratlarına yerleştirdiği
bu melekeyi çalıştırır ve istikbale ait çok meseleleri hissedebilirler. Ancak
bunların hiçbiri, mutlak gaybı bilmek değildir.

Mutlak gaybı bilmek, Allah’a mahsustur. Peygamberlerin, velilerin ve
medyumların bildikleri ise, mutlak gayba göre oldukça sınırlı ve mahduttur. Ve
yine bu da ancak Allâmü’l-Guyûb’un bildirmesiyledir. Yoksa normal şartlarda
ve beşerî ölçüler dahilinde gaybı bilmek, maziyi ve istikbali hâdiseleriyle ihata
etmek imkânsızdır.

Kur’ân-ı Kerim, gaybe ait verdiği haberler ile beşerin dikkatlerini üzerine
celbetmiş mu’ciz bir kitaptır. Ne bir velinin ne de herhangi bir medyumun
gaybten haber verme hususunda Kur’ân’la boy ölçüşmesi imkânsızdır. Zira



Kur’ân, Ezel ve Ebed Sultanı olan Cenâb-ı Hakk’ın kelâmıdır ve verdiği
haberler de ezel ve ebed kaynaklıdır.

Bu meyanda Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de zaman
zaman ilm-i gaybe mazhar olmuştur. Ve mazhar olduğu bu lütuflar, O’nun
nübüvvetinin birer mucizesi olarak addedilmiştir. Peygamber Efendimiz’in
(sallallâhu aleyhi ve sellem) dünya mihrabından, mazi ve müstakbelle alâkalı
bazı mucizevî haberlerinden birkaç misal arz edeceğiz.

Peygamberimiz’in Gaybı Bilmesi
Kur’ân, Peygamberimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) verilen bir mucize

kitap olması hasebiyle, Efendimiz’in Kur’ân diliyle anlattığı bütün gaybî
haberler, aynı zamanda O’nun peygamberliğini de teyit eder. Fakat bir de
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), doğrudan doğruya kendi diliyle
verdiği gaybî haberler vardır ki, biz daha ziyade burada ondan söz edeceğiz.
Zira şimdilerde telestezi diye anlaşılan hususlar ile alâkalı en mühim vak’alar,
önce bin bu kadar sene evvel, Efendimiz’den sâdır olmuş ifadelerdir.

Bunlar elbette birer mucizedirler. Ancak Peygamber Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem), bütün bunları söylerken kendinden söylemiş değildir. O’nun
bir beşer olarak bu gaybî ufuklara ulaşması söz konusu olamaz. Hâlbuki öte
yandan 14 asır önce söyledikleri bir bir vâki olmuştur. Bütün bu hâdiseleri ve
mucize olarak cereyan eden hâdiseleri maddî şeylerle izah etmeye imkân
yoktur. Öyleyse, Allah Resûlü’nün verdiği gaybî haberlerin aynen zuhuru, bir
bakıma madde ötesi varlıkların ispatına da bir delil teşkil eder.

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) gaybî haberlerini iki
ana grupta toplamak mümkündür. Bunlardan birincisi kendi devrine ait verdiği
gaybî haberler ve vakti gelince bunların tahakkuk etmesi, ikincisi ise yakın ve
uzak istikbale dair verdiği haberler ve bunların günü geldikçe zuhurudur.
Efendimiz’in bu tarzda gaybî haberleri oldukça fazladır. Ama biz burada, her
iki ana gruptan iki misalle iktifa edip diğerlerinin ise kaynaklarını göstermekle

iktifa edeceğiz.37

a. Peygamberimiz’in Kendi Devrine Ait Verdiği Gaybî
Haberler.
aa. Senin Baban Hüzafe’dir
Başta Buhârî ve Müslim olmak üzere bütün hadis kitapları ittifakla şu hususu



kaydediyorlar: Bir gün Allah Resûlü minbere çıkmışlardı. Gaybî âleme ait bir
kısım haberler veriyorlardı. Bu esnada bir hayli de celâlli görünüyorlardı. Bir
ara “Bugün bana istediğinizi sorun!” buyurdular. Herkes bir şeyler soruyor, O
da cevap veriyordu. Tam o esnada bir genç ayağa kalktı, “Benim babam kim yâ
Resûlallah?” diye sordu.

Hakkında dedikodu ediliyordu. Babası olmadığı yolundaki bu dedikodular
burnunu kızartıyordu ve insanların yüzlerine rahatça bakamıyordu. Bugün bir
fırsat bulmuştu.. ve işte onu soracak ve bundan sonra o ezici bakışlardan
kurtulacaktı. Efendimiz şöyle cevap verdi: “Senin baban Hüzafe’dir.”  Genç
artık müsterihtir. Aldığı cevap onu memnun etmişti. Bundan böyle o da bir
babaya nispet edilerek çağrılacaktı. “Abdullah b. Hüzafetü’s-Sehmî”
(radıyallâhu anh) şanlı ve samimî bir sahabi...

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) minber üzerinde celâlli bir
vaziyette ve herkese bir şeyler anlatıyor. Bu arada, sorulan sorulara da,
gaybâşina bir üslûpla cevaplar veriyordu. Resûlullah’ın neden celâllendiğini
bilemiyoruz ama, Hz. Ömer birden ayağa kalkıp, Allah Resûlü’ne hitaben sanki
O gaybı bilmese de O’na inandıklarını dile getirir bir eda ile: “Biz Rab olarak
Allah’tan, din olarak İslâm’dan ve Peygamberimiz olarak da Hz.
Muhammed’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) razıyız.” dediğine şahit oluyoruz
ki, onun bu ince ve mânidar sözleri, Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem)

yatıştırmıştır.38

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mescitte istikbale ve
gayba ait bir kısım haberler vermesi, mescidi dolduran binlerce sahabe
huzurunda meydana geliyordu. Ve bütün sahabe, Allah Resûlü’nün (sallallâhu
aleyhi ve sellem) dediklerini aynen tasdik ediyor ve âdeta sükutlarıyla da

َتْقَدَص  “el-Hak, doğru söyledin ey Allah’ın Resûlü!” diyorlardı.
ab. Tek Tek Yerlerini Gösteriyordu
Ve yine Kütüb-ü Sitte ashabından rivayet edilen bir hadise göre sahabi

anlatıyor: Bedir’de bulunuyorduk. Allah Resûlü, muharebe adına stratejisini
tam tespit etmiş, kavganın cereyan edeceği yerleri dolaşıyordu. Bir ara gözleri
yine gayba ait perdenin verâsına kaydı ve bakışları istikbale uzandı. Bazı
yerleri eliyle işaret ediyor; burası Ebû Cehil’in öldürüleceği yer, şurası
Utbe’nin, şurası Şeybe’nin ve şurası da Velid’in sırtının yere geleceği yer... ve
daha birçok isim... Muharebeden sonra hadisi rivayet eden sahabi kasemle şunu



anlatıyor: “Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) nereyi kim için işaret
etmişse, hepsini işaret edilen o yerlerde ölü olarak bulduk.”39

Beşer aklıyla kavranması imkânsız bu kabîl hâdiseler, bugünün insanları için
dahi mesajlar vermekte ve 14 asır sonraki nesillere َتَْقَطن ِّقَحْلِابَو  َتْقَدَص 
“Doğru söyledin ve Hak’tan başka da konuşmadın.” dedirtmektedir.

ac. Biraz Sonra Buraya Bir İnsan Gelecek
Ahmed İbn Hanbel’in Müsned’inde şöyle bir hâdisenin nakledildiğini

görüyoruz: Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ashabıyla mescitte
oturuyor. Bir ara, şöyle buyuruyor: “Biraz sonra buraya, nâsiyesi, yüzü temiz
bir insan gelecek; şu kapıdan, içeriye girecek. O, Yemen’in en
hayırlılarındandır. Ve alnında meleğin elini sürdüğü bir iz taşımaktadır .”
Bir müddet sonra, aynen Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) haber
verdiği tipte bir insan gelip O’nun huzurunda diz çöküyor ve Müslüman
olduğunu ilan ediyor. Tertemiz, pırıl pırıl, görkemli ve edeb âbidesi bu insan,

Abdullah b. Cerir el-Becelî’den başkası değildir.40

b. Efendimiz’in Yakın ve Uzak İstikbale Ait Verdiği Gaybî
Haberler
ba. Fatıma Annemiz’in Vefatını Bildirmesi
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), irtihaline sebep olan rahatsızlığı

günlerinden birinde, o incelerden ince, oturuşu, kalkışı ve derin bakışlarıyla
aynen babasına benzeyen anamız Hz. Fatıma’yı yanına çağırdı ve eğilip
kulağına bir şeyler fısıldadı. Hz. Fatıma öyle ağladı öyle feryâd u figân etti ki,
bu, ancak İnsanlığın İftihar Tablosu’nun gurubuyla yorumlanabilirdi.

Bir süre sonra Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) yine onun kulağına
bir şeyler fısıldadı. Bu sefer de öyle sevindi ki, onu karşıdan görenler,
kendisine bütün Cennet kapılarının açıldığını zannederlerdi. Bu hâdise Hz.
Âişe Validemiz’in gözünden kaçmamıştı. Biraz sonra bunun sebebini sordu ama
Hz. Fatıma Validemiz, bunun Allah Resûlü’ne ait bir sır olduğunu, dolayısıyla
da açıklayamayacağını söyleyerek onu cevapsız bıraktı.

Allah Resûlü’nün vefatından sonra Hz. Âişe Validemiz tekrar sorunca,
Fatıma Anamız da şöyle cevap verdi: “Birinci defada bana, kendisinin vefat
edeceğini söylemişti. Onun için ağlamıştım. İkinci defa ise bana, kendi ailesi
içinde, O’na en erken kavuşacak insanın, ben olduğum müjdesini vermişti. Ve



işte onun için de sevindim.” demiştir.41

Evet, Hz. Fatıma Anamız’ın vefat-ı Nebi’den altı ay sonra vefat etmesi,
aynen haber verdiği gibi vâki olmuş ve bu gaybî haberi tasdik etmiştir.

bb. Hz. Hasan’ın Feragati
Kütüb-ü Sitte ricalinin ekseriyetinin rivayet ettiği bir hadiste Allah Resûlü,

hutbe îrad ederken Hz. Hasan’a (radıyallâhu anh) işaretle şöyle buyurmuşlardı:
“Bu benim evlâdım Hasan. O seyyiddir. Allah (celle  celâluhu) onunla iki
büyük cemaati birbiriyle sulh ettirecektir.”42

Evet o, kerim oğlu kerim, Allah Resûlü’nün evlâdı ve tam bir efendidir. Bir
gün kendisine tevdi edilen hilafet ve saltanatı, sadece ümmet arasında tefrikaya
sebebiyet vermemek için terk ederken, nasıl bir seyyid olduğunu mutlaka
gösterecektir. Aradan geçen yirmi beş-otuz sene Allah Resûlü’nü doğrulamıştı.

Hz. Ali’den sonra Emeviler, karşılarında Hz. Hasan’ı buldular. Ancak bir
sulh ve sükûn insanı olan Hz. Hasan bütün haklarından feragat ettiğini ilan
ederek, birbirine girmek üzere olan iki İslâm ordusunu uçurumun kenarından
geriye döndürdü ve sulhta buluşturdu.

Burada bilhassa şu hususa dikkatinizi çekmek istiyorum: Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), Hz. Hasan’a ait bu hâdiseyi haber verdiğinde, o
henüz küçük bir çocuktu. Belki o gün Allah Resûlü’nün işaret ettiği hâdiseyi
bile anlayacak yaşta değildi. Yani o, Allah’ın Resûlü böyle dedi diye bu işi
yapmış değildir. Bilâkis Resûlullah onun öyle olacağını bildiği için bu gaybî
sözü sarfetmişti...

11. PSİKOKİNEZİ
Ruhun varlık delilleri arasında psikokineziyi de sayabiliriz. Psikokinezi

(Psychokinesis) çok geniş bir konudur. Kısaca zihnin, doğrudan doğruya
maddeyi etkileme gücü demektir.

İnsan vücudundan çıkan ve insan, hayvan, bitki ve eşyaya tesir eden güç
(Biyoplazmik Enerji), maddeler üzerindeki vibrasyonlara tesir eden güç
(psikometri), manyetizma, hipnotizma ve bu usullerle yapılan tedaviler, nazar,
sihir ve büyü gibi vak’alar, yogizm, fakirizm gibi kavramlar hep psikokineziye
dahildir. Ayrıca ruh, cin veya şeytanların yaptıkları veya yaptırdıkları fizikî
hareketleri de aynı konu içinde incelemek mümkündür.

Elbette biz burada psikokineziyi bütün teferruatıyla inceleyecek değiliz. Zira



teferruata girmemiz, konuyla ilgili temel esprimizin dışına çıkmak olur. Bu
yüzden bütün bölümleri ana hatlarıyla ve bir tasnife tâbi tutmadan, bazı
misaller vererek konuyu takdime gayret edeceğiz. Ve neticede göreceğiz ki,
psikokinezi de bütün dallarıyla madde ve fizik ötesi varlıkların
mevcudiyetinden haber vermekte ve ısrarla iddia ettiğimiz düşünceye kuvvetli
bir delil olmaktadır.

a. Bükülen Çatal Bıçaklar
Konuyla alâkalı şu vak’a çok manidardır:
“Bir pazar günü saat 13’te binlerce Danimarkalı evlerinde masa başına

oturmuşlar, önlerine “Billed Bladet” adlı haftalık dergiyi açmışlar ve yanına
bulabildikleri çatal, bıçak gibi madeni eşyaları koymuşlardı. Hepsi de derginin
yapmayı teklif ettiği bir denemeye katılmayı arzuluyor ve o anda Londra’da
bulunan 28 yaşındaki İsrailli Uri Galler’in düşünce ve irade kuvveti ile
önlerine koydukları çatal ve bıçakları bükmesini veya kırmasını bekliyorlardı.

Az bir zaman sonra “Billed Bladet” gazetesinin telefonları bloke olmuş,
binlerce okuyucu 13’te Uri Galler’i düşündükleri sırada çatal ve bıçakların
bükülmeye başladığını söylemek için kuyruğa girmişlerdi.

Bu, Danimarka’da ilk defa olagelen bir şey değildi. Bundan bir hafta önce
Uri Galler, Danimarka televizyonunda gözüktüğü zaman yine aynı olaylar
cereyan etmiş; üstelik Galler, milyonlarca televizyon seyircisinin gözü önünde,
bir bıçak kırmış ve bir de anahtarı bükmüştü. Onu ilmî gözlem altında tutan ve
kendisi ile deneyler yapan Amerika’daki Stanford Research Institute’a mensup
bilginler, söylenenleri doğruluyor ve hatta onunla birlikte yaptıkları bir seansta
Galler’in irade kudreti ile Brezilya’da bir şehirde gezindiğini ve uyandığında
avucunun içinde bir Brezilya parasının bulunduğunu söylüyorlardı.”

b. Hareket Eden Masa
“Rusya’da biyolog E. Naumov’un huzurunda, medyum Nelya Mihailova

tarafından gerçekleştirilen bu neviden bir tecrübe filme alınmış bulunmaktadır.
Bu deneyde, N. Mihailova parmaklarını pusulanın 15 santim kadar önüne

yatay olarak uzatmış ve elini pusulanın üzerinde dairevî şekilde hareket
ettirirken bir taraftan da gözlerini, pusulanın ibresi üzerine dikmiştir. Bu sırada
nabzı 250’ye yükselmiştir. Pusulanın ibresi bir müddet sonra titremeye
başlamış, saat yönünün tersine doğru hareket etmiş, daha sonra da plastik
kutudaki bakır kaidesi dönmeye başlamıştır.



Nelya Mihailova’nın yaptığı diğer bir tecrübede ise, biyolog E. Naumov’un
kutusundan çıkararak 30 santim uzaklığa serpiştirdiği kibrit çöpleri, sabit bir
şekilde üzerlerine diktiği gözleri ve uzattığı eli altında kaynaşmaya ve masa
üzerinde hareket ederek birer birer masanın kenarından yere düşmeye
başlamışlardır.

Nelya Mihailova, kendisinin anlattığına göre, gençliğinde öfkeli olduğu bir
zaman bu kudretinin farkına varmış ve bundan sonra istediği eşyayı, gitmeden
kendi yanına getirmek tecrübelerine başlamıştır.

1904’de Binbaşı A. H. Davis, medyum Eusapia Palladino’yı Napoli’deki
villasına davet etmişti. Aydınlıkta ve 6 kişinin önünde yapılan seansta binbaşı
arkasını bir meşe dolaba vererek oturmuştu. Odanın orta yerinde üstü mermer
bir masaya Eusapia ellerini uzatınca, masa büyük ve ağır olmasına rağmen
herkesin gözü önünde kımıldanmaya başladı ve yavaş yavaş hareket ederek
binbaşının yanına kadar gitti. Bu esnada Eusapia, bir heykel gibi, elleri masa
istikametinde uzanmış, gözleri sabit ve boş bir hâlde hareketsiz ve kaskatı
duruyordu.

Böyle şeylere pek inanmayan binbaşı, bu sırada bir sigara yaktı, fakat derhal
mobilyaların hücumuna uğrayarak, kendi kendine hareket eden masa ile
arkasındaki dolap arasında sıkıştı kaldı. Kurtarmak için dört hizmetçinin
yardımı ile yapılan bütün gayretler hiçbir netice vermedi. Ancak medyum
masayı aksi istikamette hareket edecek duruma getirmek suretiyle binbaşıyı bu
zor durumdan kurtarabildi.”

c. Ellerdeki Esrar
Amerikalı Jeoloji profesörü Danton, “Eşyanın Ruhu” adlı kitabında kendi

yaptığı psikometri tecrübelerini anlatmaktadır. Danton’a göre, kız kardeşi Anna
Danton Cridge, elinde tuttuğu mektubun sahibinin içinde bulunduğu durumu,
şeklini, gözlerinin rengini, karakterini bildirdiği gibi kendisinin eline verilen
bir maden veya taşın devrini, o devirde yaşayan hayvan türlerini, panoramik
bilgiler hâlinde verebilmiştir.

Psişik melekelerden biri olan psikometri deneyleri, eşya üzerindeki hiçbir
hatıra ve intibaın kaybolmadığını ve bütün olayların tarih sırasıyla tabiatta bir
fotoğraf gibi kayıt ve tespit edilmiş bulunduğunu bize göstermektedir.

d. Ölmüş Annenin Sesi
“İsviçreli şifacı Ernest Kapp, akıl hastalıklarını da tedavi etmekte idi. Bir



doktor onu hususî bir hastaneye çağırdı. Çok tehlikeli bir kadın hasta hakkında
fikrini almak istiyordu. Kadın, bir devlet akıl hastanesine sevk edilmek üzere
idi. Kapp, hastanın odasına girdiği zaman hemşire elinde bir iğne tutuyor, kadın
da atılmaya hazırlanan bir kaplan gibi iki büklüm duruyordu. Hemşire, onun
elini yakaladı, iğneyi koluna batırmak üzere idi ki, şifacı, enjeksiyon
yapmamasını rica etti. Çünkü eğer iğne yapılırsa kendisi hiçbir şey
yapamayacaktı. Kendisini hasta ile yalnız bırakmalarını istedi. Hemşire, zilin
yerini gösterdi ve çıktı.

Kapp, kadınla yüz yüze kaldı. O anda gözlerini kapayan rahip, yapması icap
eden şeyin, kendisine bildirilmesi için dua etmeye başladı. Sol kulağında ölmüş
annesinin teganni eden sesini işitti; bir Alman ninnisi söylüyordu. “Ama burası
Amerika, Almanya değil!” diyecek oldu. Ses, teganniye devam ediyordu.
Kendisi de ninniyi Almanca olarak söylemeye başladı. Dördüncü kelimeye
gelmişti ki, kadın tepeden tırnağa titremeye başladı. Kapp, “Şimdi üstüme
saldıracak!” diye düşündü. Fakat ninniye devam etti. İkinci mısra bittiği zaman
kadın hıçkırarak ağlamaya başlamıştı. Ve Almanca olarak, “Siz, Allah’ın bana
gönderdiği bir melek olmalısınız!” dedi.

Fevkalâde bir klervayan (Clairvoyance) hassasına sahip olan Kapp, kadının
üstüne çökmüş olan ağır absesyon bulutunun dağılıp gitmekte olduğunu
görebiliyordu. Ayağa kalktı, ellerini hastanın üzerine koydu ve şükretti.
Kadının sonradan Kapp’a anlattığına göre, kocası gırtlak kanserine
yakalanmıştı. Kadın, ona gece gündüz bakıyordu. Bir gün, hastanın odasına
girdiği zaman onu yerde kanlar içinde buldu, adam gırtlağını keserek intihar
etmişti. O zamandan beri de kadın kocasının tasallutuna uğramıştı. Birkaç
dakika sonra Kapp, doktorla hasta bakıcıya, yukarı çıkıp hastayı görmelerini
söyledi. Kadın iyileşmişti. Derhal taburcu edildi.”

e. Batı İnsanının Bunalım Sebebi
Evet, ervah-ı habise daima pusudadır. İnsanın açığını bulduğu an saldırır.

Gücü yettiğince zarar vermek ister. Böyle habis ruh ve şerir cinlerin
saldırısından korunmak için Cenâb-ı Hakk’a sığınmak gerekir. O’na iltica
edene hiçbir habis ruh veya cin zarar veremez.

Günümüzde Batı insanının önemli bir kısmı ruhî bakımdan dengesizdir. Siz
isterseniz bu dengesizliğe “delilik” deyin, isterseniz daha ılımlı başka isimler
verin ama netice değişmeyecektir. Batı insanının azımsanmayacak kadar ve



büyük bir kısmı ruhî tedavi görmektedir. Almanya’da bu iş için devlet
bütçesinden ayrılan miktar akıl alacak gibi değildir. Ama yine de meseleye
çare bulunabilmiş değildir.

İskandinav ülkelerinde kırk yaşını geçen insanların yüzde onu intihar
etmektedir. İntihar geçici bir cinnetle olur. İntihar eden insanları beş-on dakika
önce psikiyatriye kaldırmak mümkün olsa, onların muvakkat bir delilik içinde
oldukları gayet rahatlıkla tespit edilebilir.

Cinler veya habis ruhlardır ki, bünye içinden kendilerine gelen küçük
davetiyeye icabet etmekte ve irade bakımından iyice zayıf düşmüş insanların
ruhlarını kapkaranlık hâle getirmektedirler. Hiç olmazsa, ilim mahfillerimiz
meselenin bu yönünü, “ihtimal” deyip kabul etselerdi, bugünkü bakış açıları
çok değişecek ve içinde bulundukları madde saplantısından belki o zaman
kurtulmaları mümkün olacaktı. Ama bu yapılamadı. İlim adamları, deve kuşu
gibi başlarını kuma soktu. Etraflarındaki hakikatlere göz kapadı. Neticede

ruhlarda bir “habâset” meydana geldi. “Habisler habisleredir.” 43 âyetinin
ifade ettiği mânâya uygun olarak da habisleşen ruhlara, habis ruhlar musallat
oldular.

Batı dünyasının paranoyak bir kitle hâline gelmesinin altında yatan hakikat
budur. Hâlbuki temiz bir atmosferde, temiz insanların yaşadığı dönemlerde
temessül edenler, melekler oluyordu. Âli ruhlar o meclislerde boy
gösteriyorlardı. Nitekim bu hususu yeri geldiğinde detaylarıyla söz konusu
edeceğiz.

f. Trans Eylemi ve Etkisi
Dr. Bedri Ruhselman 1931 senesinde Adana’da iken oturduğu evin

karşısındaki M... Efendi’nin evi taşlanmaya başlanmış, evin etrafına ve taş
atılabilmesi mümkün olan istikametlere polis memurları yerleştirildiği hâlde,
evin taşlanmasına mâni olunamadığı gibi, dakikada muntazaman 15-20 adet
olarak atılan taşların intizamı dahi bozulmamıştır. Doktorun müşâhedesine göre
bu taşlar M... Efendi’nin bahçe duvarı üzerinden geliyordu. Hafif bir şekilde
hareket ederek çinko dam üzerine yavaşça düşüyor, küçük oldukları hâlde çok
şiddetli bir ses çıkarıyor ve ele alındıkları zaman fırından çıkmış gibi sıcak
bulunuyorlardı.

Bu hâl, 40 gün kadar devam ettikten sonra bir gün M... Efendi’nin büyük bir
korku ve heyecan içinde feryat ederek evinden fırladığı görülmüştür.



Dr. Bedri Ruhselman, olayı şöyle hikâye etmektedir:
“Bahçeye ilk giren ben oldum. Evvelâ genç kızın hâli nazar-ı dikkatimi çekti.

(Bu kız M... Efendi’nin ölen eski karısından olan kızıdır.) Kız, yarı trans
hâlinde idi. Bahçede bulunan yemek masasının önündeki iskemleye çökmüş,
başını masanın üzerine koymuş, gözleri dalgın ve etrafta olup bitenlerle sanki
hiç ilgili değilmiş gibi bir hâlde bulunuyordu. Daha doğrusu kendisini
kaybetmişti. Hâdiseler şöyle cereyan ediyordu:

M... Efendi -taşlanma hâdisesi üzerine- evi terk ettikten sonra, evin dört
odasından üç tanesinin dışardan kepenklerini sımsıkı kapayarak kilitlemiş,
yalnız terkettiği odayı bakkaliye levazımatı için depo olarak kullanmak
maksadıyla açık bırakmıştı. İşte, o sırada kapısı aralı bulunan bu odanın içinde
zeytinyağı fıçıları, yağ tenekeleri, içinde öteberi bulunan bir sürü camdan veya
topraktan mamul kavanozlar vesaire bulunuyordu. Şimdi, içeride bu tenekeler
birbirine çarpıyor, kavanozlar devriliyordu.

Yukarıda arka sokağa bakan, kapıları ve pencereleri kapalı odanın
camlarının kırılmakta olduğu da yere düşen cam seslerinden anlaşılıyordu.

Hemen, evvelâ yukarıdaki odaya çıkıp kapıyı açtık. Dışarıdan kepenkleri
kapalı olan pencerenin içeriden camları kırılmıştı. Tedbirli hareketlerle ve
adımlarla aşağıdaki depoya indik. İçerisi karmakarışık bir hâlde idi. Fakat
dışarıdan duyulan gürültülerle orantılı tahribat yoktu. Bir iki şişe kırılmış ve
bazı mâyiler dökülmüştü. Bununla beraber fıçıların ve diğer eşyanın yerleri
değişmişti. Odaya benimle M... Efendi’den başka kimse girmeye cesaret
edemedi. Bahçede de kimse kalmadı. Kız hâlâ aynı hâlde bulunuyordu. Kızı
hemen dışarı çıkarmasını M... Efendi’ye söyledim. M... Efendi, kızı kollarından
tutarak kaldırdı. Dışarıda bir ahbabına, evine götürmesi için teslim etti. Kızın
bahçeden çıkması ile hâdiselerin durması bir oldu.”

g. Yüce ve Süflî Ruhlar
Âli ve temiz ruhlar, insanlar için koruyuculuk vazifesi yaparken, habis ve

şerir ruhlar da insanlara zarar vermek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar.
Zaten ruh çağırma seanslarına koşarak gelenler de ekseriyet itibarıyla böyle
ruhlar veya cinlerdir. Yoksa yüce ruhların öyle meclislere gelmesi mümkün
değildir.

Fahreddin Râzî şöyle demektedir: “Habis ruhlar davete icabette seri,
kuvvetli ve güçlü ruhlar ise ağırdırlar.”44



Efendimiz’in ruhu ve diğer nebilerin ervahı, kat’iyen böyle davetlere icabet
edip gelmezler. İmam Rabbânî, Abdülkadir Geylânî, Muhyiddin İbn Arabî ve
Bediüzzaman Hazretleri gibi âli ruhları da bu tür metotlarla davet imkânsızdır.
Habis ve alçak ruhlardır ki, her türlü süflî davete koşarak gelirler. Cinlerin
ayak takımı da böyle davetlere icabette seridirler.

Ve bunlar, aynı zamanda insanlara hasım ve düşmandırlar. Bütün şerlerin ve
kötü şerarelerin altında bunlar bulunurlar. Karakter, irade ve ruh bakımından
zayıf insanları tesir altına alır ve kullanırlar. Bunların eline düşmüş zavallı
insanlara tıp çeşitli isimler verir; “paranoyak”, “şizofreni” der, fakat
ekseriyetle de bu tür hastalıklara tıp şifa bulamaz. Zira her türlü cinnet
vak’asının altında kesinlikle şerir cinler ve habis ruhlar vardır. Öyledir ki, bu
tür rahatsızlıklar çoğunlukla dua ve okumakla iyi olmaktadırlar.

12. ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLENLER
a. Aleyküm Selâm Abdullah
Ispartalı Müderris Mustafa Efendi vefat etmişti. Bütün akraba-i taallukatı ve

talebeleri başına toplanmışlardı. Bu sırada oraya gelen Hoca Abdullah Efendi:
-Selâmün aleyküm Mustafa Efendi... deyince çenesi bağlı bir hâlde yatmakta

olan ölü birden kalkıp oturarak:
-Aleyküm selâm Abdullah... demiş ve bir hafta daha yaşadıktan sonra tekrar

vefat etmiştir.

b. Silahını Vermeyen Şehit
Mezarlarda ve ölmüş insanlar üzerinde müşâhede edilen harikulâde hâlleri

de bu fasılda zikretmekte fayda var. Bu esrarengiz vak’alar da, yine madde ve
fizik ötesi varlıkların mevcudiyetine bir delildir...

Birinci Dünya Savaşı’nda, Anadolu’nun her karış toprağına bir şehidin kanı
akmıştır. Onlar, din, ırz, namus ve vatan uğruna canlarını seve seve vermişler
ve meleklerle omuz omuza bir hâle gelmişlerdir. Öyle yücelmiş ve öyle
ulvileşmişlerdir ki, Şair onlar hakkında “Bedr’in aslanları ancak bu kadar
şanlı idi.” demiştir.

İfadedeki mübalâğa, şiire ve şairliğe verilecek olursa, o gün şehit düşenler,
cidden sahabenin hemen arkasında yer alacak kadar büyümüşlerdi. Zira şartlar
çok ağırdı. Bu kadar ağır şarta rağmen, canını dişine takan bu insanlar, elbette
Allah katında büyük bir değere sahip olacaklardı. Zaten Kur’ân şehitler



hakkında, “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, onlar diridirler,
fakat siz anlamazsınız.”45 buyuruyordu.

İşte yine böyle şehitlerden biri hakkında sözüne güvenilir müşahit bir dostum
bana şunları anlatıyordu:

“Tarlayı sürerken saban sert bir şeye takıldı. Baktım, bu bir cesetti. Etrafını
itina ile kazıp cesedi çıkardım. Mehmetçik, üzerindeki elbisesiyle sırtüstü
yatıyordu. Elindeki silahı da sımsıkı tutmuştu. Ne kadar gayret ettimse de
elinden silahı alamadım.”

Benzer bir hâdisede veya bu hâdisenin devamında şöyle ikinci bir vâk’a
daha cereyan ediyor. Daha sonra bu askerin yanına ona komutanlık yapmış,
yaşlı bir zatı getiriyorlar. Komutan askerini tanıyor ve ona ismiyle hitap ederek
silahını teslim etmesini istiyor. İşte o zaman Mehmetçiğin eli gevşiyor ve
silahını teslim ediyor.

c. Arkadaşının İmdadına Koşan Şehit
Selçuklu devrinde, Anadolu’nun fethine iştirak eden seyyahlardan biri -ki o

devrede bir yer fethedilmeden önce seyyahlar gider ve kendi manyetik
alanlarını oraya taşıyarak fethe zemin hazırlarlardı. Seyyahlardan sonra
akıncılar, ardından da fetih orduları gelir, oralar fethedilirdi- şöyle bir hâdise
anlatıyor:

“Bizans topraklarında dolaşıyordum. Yolda benim gibi seyyah genç bir
adamla karşılaştım. Beraber gezmemizi teklif etti. Razı oldum. Yolumuzun
üzerinde bir Bizans müfrezesi ile karşılaştık. Ve onlarla aramızda çatışma
başladı. Bir ara arkadaşımı şehit ettiler. Ben yalnız kalmıştım. Fakat kavgayı
sürdürüyordum. Nihayet ben de güçten, dermandan kesildim. Hasmım tam beni
alt edeceği sırada idi ki arkadaşım birden yerinden doğruldu. “Allah yolunda
öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin.”46 âyetini okuyarak geldi ve beni öldürmek
üzere olan hasmımı yere serdi. Onun, yerinden doğrulup kalkmasını gözümle
görmüş ve okuduğu âyeti kulağımla duymuştum. Ben kurtuldum. Fakat o eski
hâli üzerinde ve upuzun yerde yatıyordu.”

d. Her Şeyi Gösteriyorlardı
Diyarbakır’ın Maden kazasında bir kadının öldükten dört saat sonra tekrar

dirildiği ve hâdiseyi şöyle anlattığı bildiriliyor:
“Hiçbir hastalığım yoktu. Akşamdan başımda hafif bir ağrı hissediyordum,



öğleyin saat 12 sıralarında yere düştüm. İlk hissettiğim şey, parmaklarıma bir
sopa ile vurulması idi. Hatta ayıldıktan sonra bile parmaklarım ağrıyordu.
Orada ölen bütün akrabalarımı gördüm. Beni yüksek bir tepenin üzerine çıkarıp
her şeyi gösteriyorlardı.

1954 senesinde ölen kayınvalidemi, bir kapının önünde domuz şeklinde bağlı
gördüm. Niçin böyle oldu, dedim. Ben dünyada misafir sevmediğim için onun
cezasını çekiyorum, dedi.

1959 senesinde ölen Hulki Sel ismindeki adam, dünyada yetim malını yediği
için boynuna zincir bağlamışlar eziyet çekiyordu. 7 yaşında ölen oğlumu
yeşillikler içinde bir elma ağacı altında elma toplarken gördüm.

1960 senesinde ölen Arif Danışman hâlen sağ olan Şerif Harman’dan bir çap
(bir ölçü) buğday borç almış, öldüğünde vermediği için azap çekiyordu. Bana
yemin verdirdi. ‘Oğluma söyle, borcumu götürüp versin.’ dedi.”

Bu haber tamamen doğruydu. Nitekim oğlu, maden işletmesinde çalışan Fahri
Danışman babasının borcunu verdi.

“Son olarak döneceğim sırada bana, ‘Senin çocukların çok küçük, sana
acıdık, iki sene müddet veriyoruz, iki sene sonra dünyayı terk edeceksin,
buraya geleceksin!’ dediler.”

Bu çeşit vak’aları, Efendimiz devrinde de görmek mümkündür. Nitekim kız
çocuğunun bir derede boğularak vefat ettiğini söyleyen sahabiye Allah Resûlü
acımış ve ondan kendisini oraya götürmesini istemişti. Yanlarında daha birçok
sahabe olduğu hâlde bu yere gelinmiş, Efendimiz kıza ismiyle hitap edip, kızın
da “Lebbeyk yâ Resûlallah!” dediği duyulmuştu. Efendimiz kıza geri gelmek
isteyip istemediğini sormuş, o ise bulunduğu yerden çok memnun olduğunu ve

geri dönmek istemediğini söylemişti.47

Hz. Enes anlatıyor:
Yaşlı bir kadının bir tek oğlu vardı. Çocuk aniden vefat etti. Kadın çok

üzüldü ve ellerini açarak şöyle dua etti: “Yâ Rab! Senin rızan için, Resûl-i
Ekrem’e (aleyhisselâm) biat edip hicret ile buralara geldim, benim biricik
evlâdımı o Resûl’ün hürmetine bağışla.”

Hz. Enes, sözüne şöyle devam ediyor: “O ölmüş çocuk kalktı ve bizimle
beraber yemek yedi…”48

e. Bir Elin Becerileri



Fransa’da Arl vilayetinin Pontde-Cran kasabasında oturan Madam Manson
da, el kudretine haiz bulunmaktadır. Kendisi hayvan ve insanlara ait
hastalıkları, elini bunların üzerine tatbik etmek suretiyle iyileşmesine vesile
olmanın yanında hayvan, balık ve sebzeleri de ellerinin altında
mumyalaştırmaktadır. İyileşen hastalıklar arasında astım, sinüzit, sıraca, kist,
idrar darlığı, Malta humması, otite, ekzama, romatizma, rahim hastalıkları,
siyatik ve verem bulunmaktadır.

Anlatıldığına göre, hekimleri dolaştıktan sonra tedavi edilemez teşhisi ile
kendine gelen hastaların % 80’i tamamen iyi olmakta, diğer % 20’si ise,
hastalıkları diğerlerinden hafif bulunduğu hâlde hiçbir ilacın, doktorun ve ruhî
kudretin tesiri altında kalmayacak müstesna yaradılışta olduklarından iyi
olamamaktadırlar.

Madam Manson’un tedavi ettiği hastalardan Madam Alerme’in kızı Odette,
görme hâssesini kaybetmiş ve doktorlar ümidi keserek tedaviden
vazgeçmişlerdi. Madam Manson’a götürülen kız, birkaç seanstan sonra görme
hâssesini tekrar tamamıyla kazanmıştır.

Yine doktorların tedaviden âciz kaldıkları bir bağırsak hastalığına tutulmuş
olan Madam Pinet, kendisi ile konuşan muhabire şunları anlatmıştır:

“Madam Manson, ellerini karnımın ve boş böğürlerimin üstüne koydu,
birden müthiş terlemeye başladım. Şiddetli bir sıcaklık duydum; bacaklarım
kesildi, ayaklarım karıncalandı ve bütün vücudumda asabî bir titreme başladı.
Bu tek seanstan sonra hiçbir şeyim kalmadı.”

Madam Manson’un tedavi ettiği hastalardan en şayan-ı dikkati aşağıdaki
vak’adır:

Nimes şehrinden bir kadın Madam Manson’a müracaat ederek, kız
kardeşinin birkaç saatten beri komada olduğunu ve gelecek hâlde bulunmadığı
için fotoğrafını getirdiğini söylüyor. Madam Manson, fotoğrafı alıp bir müddet
gözlerinin bütün kuvveti ile baktıktan sonra kadına iade ediyor ve “Eve
döndüğünüzde kardeşinizi sıhhatte ve gözleri açılmış bulacaksınız.” diyor.
Hakikaten kadın kız kardeşinin yanına döndüğü zaman onu sıhhatte buluyor.

13. RÜYALAR
Rüyalar da ruha ait bir hâssa olmaları itibarıyla telesteziye dahildirler. Bu

cihetle de madde ve fizik ötesi âlemlerin ve o âlemlere ait varlıkların
mevcudiyetine delil teşkil ederler.



Rüya, hakikat âlemine açılan pencerelerden, olmuş ve olacak hâdiselerin
aynen veya bir kısım sembollerle müşâhede edilmesinden ibarettir. İnsan zihni,
değişik baskı ve şartlanmalardan uzak kaldığı ölçüde her bir rüya, ötelerden
birer ışık, birer işaret gibi insanın önündeki karanlıkları aydınlatıp ona yol
gösterebilir. Rüyalarda, göze, maddeye ve ışığa ihtiyaç duyulmadığı, görülen
şeyler basiret ve ruhun idrakiyle sezildiği içindir ki, rüyalar çok defa insana
tasavvur edemeyeceği kadar güzel ve geniş şeyler de anlatabilirler. Bir tek
rüya ile dün, bugün ve yarına dair, kitaplara sığmayacak kadar geniş malumatın
verildiği hiç de az değildir.

Rüya görmeyen insan yok gibidir. Bu itibarla da ona, ruhun tabiî müşâhedesi
diyebiliriz. Bu müşâhedeyle insan, cismaniyet çeperinin dışında ve tamamen
ayrı bir buudda yaşayabileceği gibi, aynı kuşakta kadere ait çok sırları
sezebilir...

Aynıyla ortaya çıkan rüyalar o kadar çoktur ki, eğer her şahıs gördüğü
rüyalardan sadece tabiri çıkanları tespit edebilseydi, bundan kocaman kitaplar
meydana gelirdi.

Öteki âlemden insanın müşâhede ufkuna sarkmış ve her temiz ruhun
istidadına göre gördüğü nice rüyalar vardır ki, gönül o rüyalara girip tenezzüh
eder.. her biri birer gül bahçesi sayılan o bahçelerdeki kevser çeşmelerine
varıp kana kana içer ve sonsuzluğa açılan o gizli menfezlerden, gözlerin
görmediği, kulakların işitmediği ve ruhların tasavvurundan âciz bulunduğu
manzaraların müşâhedesiyle kendinden geçer.

Rüyalar sayesindedir ki, kalb ve basiret gibi iki ayrı hâssemizin olduğunu
idrak eder ve cismin üç buudlu mahbesinden kurtuluruz. Vâkıa, hakikatle
bütünleşmiş yüksek ruhlar için, öteleri müşâhedede rüyalara ihtiyaç yoktur.
Onlar her zaman, orayı ve burayı bir arada görür ve sonsuza ait güzelliklerle
mest u mahmur olarak yaşarlar. Ne var ki bu kapı, herkese açık değildir;
açılanlara da çok ciddî mücahede ve ruhî tecrübelerden sonra açılabilmektedir.

İnsan zihnini, en pes şeylerin iç içe bulunduğu bir mezbelelik görenler veya
bu mevzudaki tespitlerini hayvanî duyguların bulanık dünyalarında takip
edenler, bin bir ilham esintisinin üfül üfül esip durduğu rüyaları, şuuraltı
hortlaklarının karnavalı görüp göstermelerine karşılık, ilk ilhamlarını onlardan
alan binlerce mucit ve binlerce hak dostu, misal âleminin bu feyyaz ve bereketli
iklimine hep minnet duymaya devam edeceklerdir.



1.

2.

3.

4.

5.

Dünyayı aydınlığa boğan En Yüksek Ruh, rüyalarla yelken açtığı mârifet
denizlerinde seyrederken bile, yer yer bu ilk kutlu basamağa dönmüş ve
peygamberliğin kırk şu kadar şubesinden bir parça sayılan bu mübarek

meşcereliğe dikkati çekmiştir.49

a. Rüya ile Gelen Mesajlar
Doğru ve sadık rüyalarda ilham ve irşad yüklü mesajlar vardır. Onun içindir

ki nice büyük keşifler rüyalar sayesinde elde edilebilmiş ve niceleri de fert ve
milletlerin kaderini tayine vesile olmuştur. Kitaplar bunların binlerce misaliyle
doludur. Biz, bunlardan sadece birkaçını arz edeceğiz:

Hz. Yusuf (aleyhisselâm), belli bir yaştan sonra âdeta hep rüyasının
tabirini yaşamıştır. Neticede de gördüğü rüya aynen tahakkuk etmiştir.

Hapishane arkadaşlarının rüyalarına dair yaptığı tabir, melikin rüyasına
getirdiği yorum da aynen vâki olmuştur ki, âdeta bu rüyaların tabirlerinde -bir
ölçüde- fert, cemiyet ve milletin kaderi resmedilmektedir. Yûsuf sûresi, bu
mevzuda, hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir hazinedir.

Firavun gördüğü rüya ile o uğursuz akıbetini açık seçik görmüştü ve bunu
değiştirebilmek uğruna başvurduğu hiçbir çare de fayda vermemişti.. evet onun
için de, kaderin hükmü aynen gerçekleşmişti...

Dördüncü Mehmed’in sadrazamı, Tarhuncu Ahmed Paşa, bir Nevruz günü
padişah tarafından idam olunacağını, müneccimbaşı Hasan Bahâî Efendi’den
öğrenmişti.

Devrin vak’anüvistinin anlattığına göre Mehmet Efendi adında dindar bir
kimse varmış, bir gece rüyasında sadrazamı görmüş, önüne bir mendil yaymış,
halk başına üşüşmüş, her gelen mendile bir kızıl florin bırakırmış. Mehmet
Efendi de bir altın bırakmış ve kendisinden bir memuriyet istemeye
niyetlenmiş. Tam o sırada bir derviş gelip mendile, ortasından kesilmiş bir
yarım altın bırakmış, sonra tekrar geri almış... Sadrazam da oturduğu yerden
inerek gözden kaybolmuş.

Bu rüyasını bir rüya tabircisine anlatan Mehmet Efendi’ye bunu şöyle tabir
etmişler: “Sedir makamdır. Akçe, dedikodu, sözdür. Yayılmış olan mendil
sadrazamın mevkiindeki hâl ve şanıdır. Sedirden inip gitmesi, makamdan azli;
gözden kaybolması, âlem-i şuhuddan (madde âleminden, dünyadan) gitmesi;
derviş, kaptan paşadır ki, adı derviştir; akçesini geri alması, kendi zevaline
dahi alâmettir.”
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Bir rüya da Ahmet Paşa bizzat kendisi görmüştü. Peygamberimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem): “Ahmet, seni istemezler, yeter durduğun,
şimdiden sonra bize gel.” diye mübarek elleriyle işaret ve davet etmiş...

Yakınlarının anlattıklarına göre Ahmet Paşa, ölümü kendisi için muhakkak
bilip, kayıtsız ve lâubâli hareket edermiş. 1653 Nevruzu’nda Salı günü divana
geldiği vakit üzerinde, âşikâr bir vahşet varmış, vüzeraya selâm verdikten
sonra: “Paşa karındaşlar, bugün son divana gelişimizdir, ahiret hakkını
helâl edin!” diye veda etmiştir. İki gün sonra perşembe günü de idam
olunmuştur.

Dördüncü Mehmed’in en küçük kızı “Kaya Sultan” bir korku ile uyanır ve
gördüğü rüyayı kocası Melek Ahmet Paşa’ya şöyle anlatır:

“Bu gece rüyamda dedem Sultan Ahmed’i gördüm. Bana Cennet’te oturduğu
sarayı gezdirdi. ‘Kaya’m, dedi, Yeni Camii yaptırırken işçilerin arasına
karışarak eteğimle taş ve toprak taşımış ve ‘Ulu Allahım, Ahmet kulunun
hizmetini kabul eyle!’ diye yalvarmıştım. O da kabul ederek beni Cennet’e
aldı. Şimdi gel Kaya’m, sen de benim gibi Cennet’te  sefa eyle.’ Fakat solunda
duran büyük amcam Mustafa: ‘Kardeşim, Kaya için bu kadar acele etme.
Melek Ahmet’ten bir  kızı olsun, ondan sonra Cennetimize gelsin.’ deyince
dedem bu niyetle ‘el-Fatiha’ diyerek elini yüzüne sürdü. Elime baktım sağ
elime kan bulaştı. Korkudan uyandım.”

Paşa her ne kadar rüyayı iyi bir şekilde tabir edip Sultan’ı teselli etmeye
çalışırsa da diğer taraftan Evliya Çelebi’ye:

- Bu esrar-ı Hüdâdır, sende Allah emaneti olsun, bu sırrı kimseye açıklama,
-Allahu a’lem- bizim Sultan doğururken kanı akar, şehit olur, diyerek ağlar ve
belki de kaderini düzeltir düşüncesi ile hazinesinden beş bin dört yüz kese
getirtip, Sultan’ın eliyle fukaraya ve saraydaki adamlara dağıttırır. Hatta
bundan, Evliya Çelebi’ye üç yüz, kız kardeşine de yüz altın düşer.

Filhakika Kaya Sultan, ikinci kızını doğurduğu sırada “son” denen kısım
içeride kaldığından, ebelerin üç gün süren türlü müdahaleleri neticesinde rahim

zedelenir ve Sultan da kan kaybederek ölür.50

Amerika’nın eski cumhurbaşkanlarından Abraham Lincoln, 1865 yılının 14
Nisan gecesi gördüğü garip bir rüya ile sıçrayarak uyandı. Rüyanın verdiği
sıkıntıdan sırılsıklam terlemişti. Kalktı, çamaşır değiştirdi. Bir süre kitap
okudu. Tekrar uzandığında, sanki aynı rüya kendisini yatağın içinde
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bekliyormuş gibi rahatsızlık duydu.
Tekrar uykuya dalabilmesi birkaç saatini aldı.
Sabah olduğunda rüyasını eşine ve yakınlarına anlattı. Hatta o günkü kabine

toplantısında bile bahsetmek lüzumunu hissetti.
Rüyasında, Beyaz Saray’ın hizmetkârları telaşla koşup geliyorlar ve

cumhurbaşkanının öldürüldüğünü kendisine haber veriyorlardı.
Abraham Lincoln’ün yakınları bunu hayra yorarak, ömrünün uzayacağını

söylediler.
Aynı günün akşamı Lincoln ve karısı dostlarıyla birlikte tiyatroya gittiler.

Kötü rüya Lincoln’ü mânen sarsmıştı. Bir önsezi ile olacak hâdiseleri
hissediyormuşçasına konuşuyor, yakınlarının teskin edici telkinlerine rağmen
ruhunu saran karanlıktan sıyrılamıyordu.

Temsilin heyecanlı bir sahnesinde Lincoln’ün oturduğu loca kapısı yavaşça
aralandı. Sahneden akseden ışıkla elindeki tabancası parlayan genç bir adam
içeridekilerin hareketine fırsat vermeden kurşunları boşalttı.

Amerika’nın 16. Cumhurbaşkanı, beynine dolan kurşunlarla koltuğuna cansız
yığılıverdi. Henüz gördüğü rüyanın üzerinden yirmi dört saat bile geçmemişti.

Böylece, rüyanın gelecekten haber veren işareti ile bir ülkenin devlet
başkanı tarihe karışmış oluyordu.

Çanakkale Harbinde, İtilaf Devletleri kumandanı Sir Jan Hamilton, 21
Eylül 1915’te gördüğü bir rüyayı şöyle anlatıyor:

“Dün gece korkunç bir rüya gördüm. İmroz’da çadırımın içindeki küçük
portatif karyolamda yatmaktaydım. Birdenbire kendimi buz gibi sulara
gömülmüş buldum. Birisi beni denizin dibine doğru çekiyordu. Boğuluyordum.
İki kuvvetli elin boğazımı sıktığını hissediyordum. Bu iki el, beni hem boğuyor
hem de denizin derinliklerine sürüklüyordu. Nefesim kesiliyordu.

Dehşetli bir mücadeleyle kendimi bu iki elden kurtarmaya çalıştım. Bu, o
kadar sıkıntılı bir boğuşmaydı ki, yatağımda güçlükle gözlerimi açtığım zaman,
bütün vücudum zangır zangır titremekteydi. Baştan aşağıya kan ter içinde
kalmıştım. Boğazımı sıkan iki kuvvetli pençeyi görür gibi oldum. Çadırımın
içinde sanki bir hayalet vardı. Fakat yüzü karanlıkta seçilmiyordu. Bu hayal
yavaş yavaş gözden silinip kayboldu. Boğazım ferahladı. Rahat nefes almaya
başladım.

Çadıra bir düşman mı girmişti? Ömrümde bu kadar korkunç bir rüya



1.

gördüğümü hatırlamıyorum.
Uyandıktan sonra saatlerce bu korkunç rüyanın dehşeti içinde kaldım ve bir

türlü kafamdaki acayip düşünceleri atamadım: Çanakkale tekin değildi.
Üzerimize kaçınılmaz bir tehlike çökmüştü. Hepimizi meş’um (uğursuz) bir
akıbet beklemektedir.”

Ve Hamilton’un beklediği akıbet aynen vâki olmuştur…

b. Rüyalar ve Bazı Keşifler
Mühendis Elias Howe, uzun çalışmalar sonunda dikiş makinesi yapmayı

başardı. İlk yaptığı iğnelerde delik, iğnenin ortasında idi. Fakat iğne üzerindeki
deliğin uygun yere açılmayışı istenilen neticeyi vermiyor, tabiî olarak dikiş
dikmek mümkün olmuyordu. Bu ise Howe’u derin derin düşündürüyordu. Beyni
gece gündüz, hatta uykuda bile bununla meşguldü.

Bir gece rüyasında vahşi kabilelere esir düştüğünü gördü. Kabile reisinin
önünde iğnesiz bir dikiş makinesi durmaktaydı.

“Elias Howe!” diye kükredi kabile reisi. “Sana makineyi derhal
tamamlamanı emrediyorum. Aksi hâlde öleceksin!”

Zavallı Elias’ın dizlerinin bağı çözüldü, elleri titremeye başladı ve
yüzünden soğuk bir ter boşandı. Düşünüyor, taşınıyor, makinenin bu
parçasındaki eksikliği bir türlü gideremiyordu. Bütün bunlar, ona o kadar
gerçek gibi gözüküyordu ki, uykusunda avazı çıktığı kadar bağırdı.

Boyalar sürünmüş, esmer tenli cengâverler etrafını sardılar ve onu ölüm
meydanına doğru götürmeye başladılar.

Çevresinde ateşlerin yandığı daire şeklindeki meydanlığa geldiklerinde kan
ter içinde kalan Howe, dikiş makinesini unutmuş can derdine düşmüştü.

Yere çakılı, insan boyunu aşan ve kalın gövdeli bir kazığa sıkıca bağlanan
Howe, her şeyin bittiğini anladı. Ölüme hazırlanmaktan başka yapılacak bir şey
yoktu. Titreyen dudaklarıyla kendisinin de anlayamadığı birtakım dualar
mırıldanmaya başladı.

Sonra, gök gürültüsünü andıran kabile reisinin emri, kulaklarında yankılandı.
- “Öldürün!”
Yerli muhafızların mızrakları gövdesine saplanmak üzere havaya kalkmıştı

ki, Howe birden bir şey fark etti. Mızrakların ucunda bulunan göz şeklindeki
delikler, düşünüp de bir türlü keşfine muvaffak olamadığı dikiş iğnesinin ta
kendisiydi. Mızraklar tam göğsüne saplanırken sıçrayarak uyandı.
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Kalbinin heyecanlı çarpışına ve sırtından süzülen tere aldırmadan yataktan
fırladığı gibi laboratuvarına koştu. Rüyadaki mızrağın ucundaki deliğin
benzerini iğne üzerinde açarak eserini tamamladı.

19. asrın ortalarında ilim adamlarını hayrete düşüren bir olayın hikâyesi,
bilim tarihinin sayfalarında yerini aldı. Bu olay, kimya ilminde büyük bir
adımın atılmasına yol açan, Alman kimyacı Friedrich August Kekule’un
rüyasıydı.

1850 yıllarında İngiltere’nin, sisi eksik olmayan şehri Londra’da
çalışmalarını sürdüren Kekule, yorgun argın laboratuvardan oteline dönerken
otobüste uyuyakaldı. Tabiî biraz sonra da rüya görmeye başladı. Rüyasında
atomlar zıplayıp oynayarak karşısında dans ediyorlar, bazıları da el ele verip
zincir şeklinde bir halka meydana getiriyorlardı.

Arabanın fren yapmasıyla Kekule uyandı. Fakat rüyası ona çok şeyler
öğretmişti. Gördüklerini formül hâline getirip defterine kaydetti. Rüyadan
istifade ederek ortaya attığı teori ile meşhur oldu ve kimya ilminde de büyük
bir hamlenin öncülüğünü yaptı.

Aradan 15 sene geçti. Bir kış günü Kekule, çalışma odasının şöminesinde
yanan odunların çıtırtısını dinlerken uyuyakaldı. Pek tabiî rüya görmeye
başladı. Yine rüyasında atomların hoplayıp zıplayarak raks etmekte olduğunu
ve onları birbirine kenetleyen zincirlerin de birer yılana benzediğini gördü.
Sonra yılanlardan biri aniden dönerek kendi kuyruğunu ısırdı. Bu esnada
Kekule uyanıverdi.

Böylece karbon atomlarının zincirler şeklinde halkalar meydana
getirebileceğini rüya sayesinde fark edebilmişti. Bunun neticesi olarak iç yapısı
çözümlenemeyen “Benzen”in mahiyeti anlaşıldı.

c. İbret Yüklü Rüyalar
ca. Senin İstifa Ettirdiğini Biz de İstifa Ettirdik
Rahmetli babam Ramiz Hocaefendi, Mehmet Âkif’ten naklen şöyle bir vak’a

anlatmıştı. Vak’anın bir yönü rüya ile alâkalı olması bakımından burada
takdimde fayda görüyorum:

Mehmet Âkif her sabah namaz için Sultanahmet Camii’ne gelir. Her gelişinde
de yaşlı bir adamın camiye kendisinden önce gelmiş olduğunu görür. Ne kadar
erken gelse bu durum değişmez. Yaşlı adam mutlaka camiye ondan önce gelmiş



bulunur. Ancak bu yaşlı pîr-i fâni ve bu nur yüzlü adam hiç durmadan
ağlamakta ve gözyaşı dökmektedir. Bundan sonrasını Mehmed Âkif şöyle
anlatıyor:

Bu yaşlı insanın yanına bir gün sokuldum ve niçin durmadan ağladığını
sordum ve ona Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinin enginliğini anlattım. Ama o yine
ağlamasına devam etti. Bana, “Derdimi tazeleme, git!” dedi. Ben yine ısrar
ettim. Çaresiz kaldı ve yine gözyaşları içinde bana şunları anlattı:

“Ben, dedi, 2. Abdülhamid zamanında binbaşıydım. Ailem çok zengindi ve
ben bir subaydım, kışladan ayrılmıyordum. Ancak bir gün anne ve babamın ard
arda vefat haberlerini aldım. Ailede benden başka da işlerimizi evirip
çevirecek kimse yoktu. Çiftlikler, dükkânlar, mağazalar ortada kalmıştı. Hemen
Sadarete bir dilekçe ile müracaat edip istifa etmek istediğimi bildirdim.
Sadaretten gelen cevap menfiydi. İstifam kabul olunmamıştı. Ben ikinci ve
ardından üçüncü bir müracaatta daha bulundum. Ama her defasında aynı
cevapla karşılaştım.

Bunun üzerine Hünkâr’a müracaata karar verdim. Bu kararımı Sadarete
bildirdim. İsteğim kabul edildi ve mâbeyne alındım. Durumumu Hünkâra vicahî
olarak anlattım. Elimden geldiğince mazeretimin meşruluğunu ispata çalıştım.
Hünkâr istifa talebimden hoşlanmamıştı. Yüz ifadesinden bunu anlamak hiç de
zor değildi. İsteksiz bir hâlde elinin tersiyle işaret etti: “Git, seni istifa
ettirdik!” dedi.

Ben sevinerek huzurdan ayrıldım, eve döndüm. O gece bir rüya gördüm.
Rüyamda Osmanlı ordusu tabur tabur, bölük bölük geliyor ve Efendimiz’e teftiş
veriyordu. (Bu ordu idi ki kısa bir müddet sonra bütün cihana karşı kavga
verecekti. Ve bu ordunun teftişini bizzat Efendimiz yapıyordu.) Yanında Dört
Büyük Halife olduğu hâlde Efendimiz önünden geçen bölük ve taburları teftiş
ederken, O’ndan bir adım geride edeb ve terbiye içinde, boynu bükük hâlde
Abdülhamid de bulunuyordu.

Derken benim tabur geçmeye başladı. Ancak tabur dağınıktı. Başlarında
kumandanları yoktu. Efendimiz bunu görünce Abdülhamid cennetmekâna: “Bu
birliğin kumandanı nerede?” diye sordu. O da “Talebi üzerine  istifa
ettirdik.” cevabını verdi. İşte o esnada Efendimiz, beni bütün bir ömür boyu
ağlatan şu sözü söyledi: “Senin istifa ettirdiğini biz de istifa ettirdik!”

Söyle, bunu duyduktan sonra ben ağlamayayım da kim ağlasın?”



Ve Mehmed Âkif diyor: Yaşlı adam ağlamasına, inlemesine devam etti.
Derdi çok büyüktü. Sessizce yanından uzaklaştım. Zaten başka yapabileceğim
bir şey de yoktu. Zira bu pîr-i fâni, tesellisini yine Efendimiz’den bekliyordu.
Kabul edildiği müjdesi gelmeden belli ki inlemesi dinmeyecekti.

cb. Nureddin Zengi’nin Rüyası
Berzah âlemi, renk ve televvünleriyle şehadet âlemine çok benzemektedir.

Bu itibarla, mânâya perdesiz, hâilsiz açılabilen ve berzaha muttali olanlar,
Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve ihsanlarının şuuruna daha çabuk varırlar. Varır ve
anlarlar ki, her şey maddeden ibaret değildir. Belki insan, maddenin bitip
tükendiği yerde, madde ötesi bir âlemle münasebete geçmektedir. Böyle bir
münasebet sayesindedir ki bazı kimseler, ileride olacak şeyleri ve uzak bir
istikbalde vuku bulacak hâdiseleri rüya ve hiss-i kable’l-vuku ile çok önceden
görüp müşâhede edebilmektedirler.

Nebi, nübüvvet kürsüsünde, veli velilik ufkunda ve daha başkaları kendi
müşâhede buudunda bunu anlatmakta ve bize madde ötesi âlemden mesajlar
sunmaktadırlar.

Haçlılar karşısında amansız bir mücadele veren Şam Atabeyi Nureddin
Zengi, şahsen benim gönlümde muallâ yeri olan büyük bir mücahittir. İşte bu
büyük mücahit bir gün rüyasında Kâinatın Fahrı’nı (aleyhisselâm) görür.
Efendiler Efendisi, ona çirkin yüzlü üç insanı gösterir ve “Nureddin, beni şu
habislerden kurtar!” buyurur.

Efendimiz, esasen şahsına, İslâm’a ve Allah’a karşı tecavüz ve ihanette
bulunan her kim olursa olsun elinin tersiyle onları tersyüz eder, kaldırıp atar.
Fakat âlem-i berzahın da kendine göre kanun ve kuralları vardır. En büyük
ruhlara dahi bu mevzuda sonsuz tasarruf selâhiyeti verilmemiştir. Hatta bazen
vurulan mânevî kelepçelerle onların kollarının bağlandığı da olur. Nitekim
başımıza gelen belâ ve musibetler karşısında evliyâ ve asfiyânın
ruhaniyatlarına az gönül koyan bir büyük ruh, onlara “Niçin bize yardım
etmiyor, medetresan olmuyorsunuz?” diye sitem edince onlardan biri hemen
sırtını döner ve ellerine vurulmuş kelepçeyi gösterir. “Zannediyor musun, der,
biz istediğimiz gibi hareket ediyoruz ve sorumsuzca tasarrufta bulunabiliyoruz.
Görüyorsun ki kollarımız bağlı ve hiçbir şey yapamıyoruz.”

Evet, en büyük ruhlar dahi ancak Cenâb-ı Hakk’ın verdiği salâhiyet
nispetinde tasarrufta bulunabilirler. Bu, meselenin birinci yönü.



İkincisine gelince; Cenâb-ı Hak, bu vesile ile Nureddin Zengi’ye şeref
kazandıracaktır. Onun için de Efendimiz ona rüya âleminde görünecek ve
kendisine muhafızlık vazifesi tevdi edecektir.

Bunu duyan Nureddin Zengi, hiç durur mu? Yatağından fırlar ve yola revan
olur. Maiyetiyle beraber Şam’dan Medine’ye tam 16 günde varır. Medine’ye
varır varmaz da hemen ilan eder: Yanına gelen herkese bahşiş verecektir.
Bütün Medine halkı önünden geçer. Fakat Allah Resûlü’nün işaret ettiği, siret
ve suretleri menhus o adamları, gelip geçenler arasında göremez. Başka
kimsenin kalıp kalmadığını sorar. Ravza-i Tâhire’nin hemen karşısındaki küçük
kulübede oturmakta olan üç tane mağriplinin gelmediği anlaşılır. Derhal
adamlarını gönderir ve bu şakîleri huzuruna celbeder. Bakar ki, rüyasında
gördüğü aynı şahıslar...

Hemen küçük kulübeyi teftiş eder. Artık iş anlaşılmıştır. Bu üç şakî, Allah
Resûlü’nün mübarek nâşını çalmak ve O’nu Hıristiyan diyarına kaçırmak için
vazifelendirilmiş üç âdi casustur ki, kulübeden Ravza-i Tâhire’ye doğru bir
tünel kazmakla meşguldürler. Suçlarını itiraf ederler.

Nureddin bu alçaklara lâyık oldukları cezayı verir ve sorumluluğunu yerine
getirir. Daha sonra da Ravza-i Tâhire’nin dört tarafına derin hendekler açtırıp
erimiş kalay ile doldurur. Böylece, Nureddin’in gördüğü rüya, bütün bir İslâm
âlemi için, peygamberlerinin nâşını kaybetmek gibi önemli bir hâdiseden
kurtarmış olur.

cc. Tabiri Çıkmış Bir Rüya
Tabiri çıkmış bir rüyayı da Asrın Büyük Çilekeşi’nden nakledelim. Şöyle

diyor:
“Eski Harb-i Umumî’den evvel ve evailinde bir vâkıa-i sadıkada görüyorum

ki, Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı’nın altındayım. Birden o dağ, müthiş
infilak etti. Dağlar gibi parçaları, dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde
baktım ki, merhum validem yanımdadır. Dedim: ‘Ana korkma! Cenâb-ı
Hakk’ın emridir; O Rahîm’dir ve Hakîm’dir.’  Birden o hâlette iken, baktım ki
mühim bir zât, bana âmirane diyor ki: ‘İ’caz-ı Kur’ân’ı beyan et!’

Uyandım, anladım ki bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılâptan sonra,
Kur’ân etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur’ân, kendi kendini
müdafaa edecek. Ve Kur’ân’a hücum edilecek; i’cazı, onun çelik bir zırhı
olacak. Ve şu i’cazın bir nev’ini şu zamanda izharına, haddimin fevkinde



olarak, benim gibi bir adam namzet olacak. Ve namzet olduğumu anladım.”51

Rüyalar bütünüyle objektif sayılmayabilir. Ancak rüya gören şahsa göre
onun ifade ettiği mânânın değişmesi herkesçe kabul edilen bir husustur.
Bediüzzaman gibi İslâm âleminin mukadderatıyla yakından alâkalı ve âdeta
onunla bütünleşmiş bir insanın gördüğü rüya, bir başkası tarafından da aynen
görülse elbette aynı mânâyı ifade etmeyecektir.

Ancak burada objektif olan bir yön vardır. O da, herkesin rüya vasıtasıyla,
misal âlemiyle irtibat kurması gerçeğidir. Evet, herkes bir cihetle misal
âlemiyle irtibat kurar, bu sayede berzah âlemine girer ve her şeyin şu şehadet
âlemindeki ecsamdan, eşbahtan ibaret olmadığına muttali olur. O âlemde de bir
kısım acılar duyulmakta ve bir kısım lezzetler tadılmaktadır. Gönül yüce
âlemlere iştiyak içindedir. İnsan ruhu ve insan kalbi, süflî şeylere karşı, fıtratı
icabı tiksinti duymaktadır. Bunu da insan, berzahî tablolarda daha iyi
anlamaktadır.

Bazı rüyalar bişarettir ve bu yolla bir kısım gaybî gerçeklere muttali
olunabilir. Yeter ki bu rüyalar, nasslara, muhkemata zıt ve muhalif olmasınlar.
Evet, dinî kriterlere ters düşmeyen rüyalar, başkasını bağlayıcı olmasa bile
gören şahıs için yol gösterici birer rehber sayılabilirler.

d. Rüyalar Üzerine Son Bir Değerlendirme
Rüyamda görüyorum ki, İzmir Eşrefpaşa mıntıkasındayım. Babam ve yanında

bir başka kuvvetli ruh, boynuma sarılıyor, ağlıyor; ağlıyor ve beni bırakıp
gidiyorlar. Az sonra ben, Bornova’da konuşma yapmak üzere arabaya binip
giderken, onların boynuma sarılıp ağladıkları aynı yerde birisi gelip şiddetle
arabamıza çarptı.

Evet, şimdi aynen böyle vâki olan bir hâdiseyi nasıl izah edersiniz? Demek
ki, şu şehadet âlemi ile alâkası kesilen ruhlar, biraz daha serbest, biraz daha
kayıtsız, biraz daha bizim bulunduğumuz mekânın buudlarının dışında eşya ve
hâdiselere nüfuz etme imkânına sahipler. Cenâb-ı Hakk’ın emri ve izniyle,
istedikleri yerde bulunuyor ve istedikleri kimselere, istedikleri işaretleri
veriyorlar.

Biraz hayallerine inen, biraz geçmişini kontrol eden ve biraz dinlediklerini
değerlendiren hemen herkes, zannediyorum benim bu dediklerimi tasdik edecek
ve aynı şeyleri söyleyecektir. Bütün bunları, yani bir hakikat-i uzmâ etrafında
tahşidat yapan bu sızıntıları, -sızıntı da olsalar- efsaneye irca etmek mümkün



değildir. Görüyoruz ki madde, dıştan idare ediliyor. Kuvvetli bir el, maddeyi
istediği tarafa evirip çeviriyor.

Rüyalar, gözün âlem-i şehadete kapanmasıyla nazarımıza arz edilen berzahî
tablolardan ibarettir. İstikbalimiz adına bize mesajlar sunan ve bize açıkça
geleceğimizi anlatan rüyaların hepsi de birer berzahî tablodur. Rüyalarda bir
kısım eşya ve hâdiseler temessül eder ve nazarımıza arz edilir. Bu arz ediliş
bazen semboller hâlinde, bazen de gayet açık ve net olur.

Biz rüyaları, ahiret âleminden, berzah âleminden ve kabir âleminden, şehadet
âlemi sahiline gelen birer sızıntı hâlinde görürüz. Ancak rüyalar, daha önce de
söylediğimiz gibi “misal âlemi”ne bağlıdırlar. “Âyân-ı sâbite” dediğimiz
hakikatler, bize daha yakın olan berzah ve misal âlemine akseder. Biz de,
rüyalar vasıtasıyla o âleme akseden sembolleri müşâhede ederiz.

Ahiret yurdu adına vereceğimiz kararlara materyal olması açısından, misal
âleminin bilinmesi çok önemlidir. Zira misal âlemi bize ahiret âlemini bağlayan
bir bağdır. Gözlerimiz kapalıdır ama biz yine de bir şeyler görürüz. Kulağımız
kapalıdır ama bir şeyler duyarız. Aynı şekilde ellerimiz tutar, ayaklarımız
yürür. Bazen üzerimizden seneler geçer, bazen asırlar öncesine misafir olur,
bazen de rüyalar vasıtasıyla ta asırlar sonrasına seyahat ederiz.

Sık sık girip ikliminde dolaştığımız rüyalarda, yer yer korkar ve endişe
duyarız, zaman zaman içimiz inşirahla dolar; velhâsıl hayata ait her şeyi rüyada
yaşarız. Hatta şehadet âleminde görmemiz mümkün olmayan menzilleri,
manzaraları hep rüyalarda müşâhede ederiz. Rüyalarla bir kere daha anlarız ki,
bu âlemle berzah, berzahla da diğer âlemler arasında ince bir perde var, öyle ki
dikkatle ve düşünerek bakıldığında bir sonraki âlem görülebilir.

Rüyalar, bize misal âlemi hakkında fikir verdiği gibi aynı zamanda,
meleklerin, ruhanîlerin, salih amel ve güzel davranışların temessülü hakkında
da bir şeyler anlatmaktadır…

e. İlim Bizi Tasdik Ediyor
İlim adamları, üniversite mahfilleri de artık madde ve fizik ötesi güç ve

kuvvetlerin olabileceğini kabul etmekte... Eskiden ise bu tür meseleleri
dinlemeye dahi tahammülleri yoktu. Hele dindar insanların ağzında dolaşan
bazı kerametvari hâdiseleri hemen peşin hükümlerle “hurafe” deyip
geçiyorlardı. Hâlbuki aynı cins hâdiseler, bir kısım keyfiyet farkı olmakla
beraber, Batılı ilim adamları tarafından nakledilince, bizimkiler “kabul” deyip



teslim oluyorlar. Bu da elbette onlar adına bir terakki sayılır. Ancak henüz bu
kabullenişler, istenen seviyeye ulaşmış değil.

Gönül isterdi ki artık onlar da bizim üzerinde durduğumuz meselelere sahip
çıksın ve düşünce sistemlerine ayrı bir buud kazandırsınlar! Evet, her şeyin
maddeden ibaret olmadığını onlar da görsün ve ilim diliyle bunu cihana ilan
etsinler!

Söz buraya gelmişken, bizzat müşahidi olduğum bir vak’ayı nakletmeden
edemeyeceğim:

Sinir mütehassısı olan bir arkadaşımız, bulunduğum yerde yedek subaylık
yaparken, bir zamanlar şahit olduğu bir vak’ayı bana aynen şöyle anlatmıştı:

“Bir yerde fincan kullanarak ruhları çağırıyorlardı. Bu fincan belli harflere
uğrayarak sorularımıza cevap veriyordu. Ben elimi fincanın üzerine koydum,
fincanın hareket ettiğini gördüm. Fincanın, masa üzerindeki harflerin,
rakamların karşısına gittiğini dikkatle takip ettim. Derken, bir aralık ruhları
çağırıyorduk ki, oraya şeytan geldi. “Kimsin?” dedik. “Şeytan!” diye yazdı.
Hepimiz ürperdik. Hz. Âdem’den beri, insanlığın bu ezelî hasmı, hem de davet
edilmeden gelmişti. Sordum:

- Sana Meyve’nin Altıncı Meselesini52 okusam dinler misin?
- Dinlerim, dedi ve okumaya başladım:
- “Hem nasıl ki, bir harika şehirde milyonlar elektrik lambaları hareket

ederek her yeri gezerler, yanmak maddeleri tükenmiyor bir tarzdaki elektrik
lambaları ve fabrikası, şeksiz bedahetle elektriği idare eden ve seyyar
lambaları yapan ve fabrikayı kuran ve iştial maddelerini getiren bir mucizekâr
ustayı ve fevkalâde kudretli bir elektrikçiyi hayretler ve tebriklerle tanıttırır...
Yaşasınlar ile sevdirir.” Sözün burasında “Nasıl buldun?” diye sordum.

- Evet, güzel, dedi. Okumaya devam ettim:
- “Aynen öyle de, bu âlem şehrinde dünya sarayının damındaki yıldız

lambaları, bir kısmı -kozmografyanın dediğine bakılsa- küreiarzdan bin
defadan daha büyük ve top güllesinden yetmiş defa süratli hareket ettikleri
hâlde, intizamını bozmuyor, birbirine çarpmıyor, sönmüyor; yanmak maddeleri
tükenmiyor. Okuduğunuz kozmografyanın dediğine göre, küreiarzdan bir milyon
defadan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan ve bir misafirhane-
i Rahmâniye’de bir lamba ve soba olan güneşimizin yanmasının devamı için,
her gün küreiarzın denizleri kadar gazyağı ve dağları kadar kömür ve bin arz



kadar odun yığınları lâzımdır ki sönmesin...
Ve onu ve onun gibi ulvî yıldızları gazyağsız, odunsuz, kömürsüz yandıran ve

söndürmeyen ve beraber ve çabuk gezdiren ve birbirine çarptırmayan bir
nihayetsiz kudreti ve saltanatı, ışık parmaklarıyla gösteren bu kâinat şehr-i
muhteşemindeki dünya sarayının elektrik lambaları ve idareleri ne derece o
misalden daha büyük, daha mükemmeldir... O derecede sizin okuduğunuz veya
okuyacağınız fenn-i elektrik mikyasıyla bu meşher-i a’zam-ı kâinatın Sultanı’nı,
Münevviri’ni, Müdebbiri’ni, Sânii’ni, o nuranî yıldızları şahit göstererek
tanıttırır, tesbihatla, takdisatla sevdirir, perestiş ettirir.”

Buna karşı, çok şiddetli bir şekilde “Hayır, hayır!” yazdı.
-Şimdi iyi dinle: “Nasıl ki mükemmel bir eczane ki, her kavanozunda harika

ve hassas mizanlarla alınmış hayattar macunlar ve tiryaklar var. Şüphesiz gayet
maharetli ve kimyager ve hakîm bir eczacıyı gösterir.” Tamam mı?

- Tamam.
- “Öyle de, küreiarz eczanesinde bulunan dört yüz bin çeşit nebatat ve

hayvanat kavanozlarındaki zîhayat macunlar ve tiryaklar cihetiyle, bu çarşıdaki
eczaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nispetinde,
okuduğunuz fenn-i tıp mikyasıyla küreiarz eczane-i kübrasının eczacısı olan
Hakîm-i Zülcelâl’i hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır.”

Bir şey sormama lüzum kalmadan itirazı bastı:
- Hayır, hayır!..
Evet, ben okurken o, misallere “Evet”, misallerin gösterdikleri hakikatlere

“Hayır” çekip durdu. Ve sonra, kendisine “Cevşen okuyayım mı?” diye teklif
ettim. “Oku” dedi. Ben Cevşenü’l-Kebir’i okurken, fincanın üzerine elimi
koydum, o kadar süratli hareket ediyordu ki, parmağımla zaptedemiyordum. Bir
aralık düştü. Hatta bir aralık “Bırak şu gırgırı!” diye de yazıvermişti.

Beyin mimarımız diyor ki: “Şu asırda bir kısım kimseler maddî vücutlarını
atıverseler, şeytan olurlar. Şeytanlar da maddî vücut giyseler bu devirdeki bir
kısım insanlar gibi olurlar.”

İşte bu fincan deneyinde de aynı netice görülüyor. Şeytan, Cevşen okunurken,
“Bırak şu gırgırı!” diyor. Cevşen’den rahatsız oluyor. İnsî hemcinslerine nasıl
da benziyor!..

Bazıları “Ruh çağırıyoruz.” diyorlar.. her hâlde gelenlerin cinler olması
ihtimali daha güçlü. Böylece bunlar, cinne, şeytana maskara oluyorlar. Bu iş



daha ciddî, daha derin ele alındığı zaman, belki faydalı şeylere medar olabilir
zannediyorum. Şimdikilerin yaptıkları ise maskaralıktan başka bir şey değil.

f. Berzahî Tablolar
Edremit-Avcılar’da kamp yapıyorduk. Bir ara kötü niyetli bazı kişilerin bu

masum kampa baskın yapacağı şayiası duyulmaya başladı. İşte o günlerden
birinde, öğle yemeğinden sonra “Ashab-ı Bedir”i okudum. Sırtımı çadır
direğine vermiş oturuyordum. Biraz içim geçmişti -ki bu, eskilerin “Beyne’n-
nevm ve’l-yakaza” (uyku ile uyanıklık arası) dedikleri hâldir- baktım tuğlu
sancaklı, ellerinde mızrakları, okları, gürül gürül bir ordu, tarlaların olduğu
tarafta duruyorlar. Birisi mi söyledi, öyle mi anladım, yoksa “Biz Ashab-ı
Bedir’iz.” mi dediler bilemiyorum ama Ashab-ı Bedir’in geldiği kanaatine
vardık. Ben öyle hayran hayran onları seyrediyordum ki, bulunduğum yer sanki
birdenbire kale kapısı gibi bir şey oldu; ben söveleri kalınca tahtadan bu
kapının verâsında durmuş onlara bakıyorum. Biri güç gösterme mânâsına

elindeki demir kalemi53 öyle bir salladı ki, o kalın tahta kapıyı deldi geçti ve
ben müthiş bir heyecanla uyandım.

Birkaç defa rüyamda Ashab-ı Bedir’i görmüşümdür. Kampta da öyle oldu.
Hatta bir iki defa da rüyamda kendimi onların içinde harbe gidiyormuş gibi
görüyor ve “Allah Allah! Ashab-ı Bedir’in içinde bulunuyorum ama, ben
onlardan çok sonra geldim, nasıl olur da onlarla beraber olurum?” diye
düşünüyor ve hayret ediyordum. Zannediyorum onların bazılarını
seçebiliyordum da; ama kamptaki müşâhedemde fertleri tam seçemiyordum.
Her hâlde sadece Hz. Hamza’yı tanıyabilmiştim.

Daha sonra meydana çıktı ki tam o dakikalarda, kampa baskın yapmak
isteyen bir grup, tam yol ayrımına gelince trafik kazası yapmış ve arabaları
cayır cayır yanmış. Daha sonra bu arabayı biz de gördük. Zaten yolumuzun
üstündeydi. Demek ki, o demir kalemin atılması, misal âleminde bu neticeye
işaretmiş. Kapının görünmesi ise, inayet altında olunduğunun emaresiymiş.
Yani bu mini rüyada sahabe, sanki oradakilere: “Siz inayet ve koruma
altındasınız. Dava, düşünce, duygu bir olunca, aynı Nebi’nin arkasında da
bulununca, zaman ve asırlar bizi sizden ayıramaz. Birimiz dünyada, birimiz
ukbâda, birimiz şarkta, birimiz garpta da olsak yan yanayız.” demektedir.

Evet, böyledir; elverir ki çizgi korunsun. Aynı frekansta bulunulsun. Aksi
hâlde sesimizi onlara duyuramayız. Onların sesini de alamayız.



Vâkıa, ehl-i tahkik: “Şahıslardan istimdat umma doğru değildir.” der ama
bana göre kalbin ibresi Allah’ı gösteriyorsa, bunda bir mahzur yoktur. Zira bu
mukaddes ruhlar -Allah bizi de öyle yapsın!- cesetlerini attıktan sonra âdeta
birer ruhanî, birer melek hâline gelirler ve hayatlarını vakfettikleri davada yol
gösterir, başkalarına arka çıkar ve onları desteklerler. Ama arz ettiğim gibi
frekans bütünlüğü lâzım.

Ruhun ruhla münasebeti, gönderdiği şerareleri tam frekansında gönderme ve
başkalarını tesir altına alma öyle müthiş hâdiselerdir ki, bunları madde ile
izaha imkân yoktur.

Valtson’un İstanbul’daki gösterisinde bulunan bir dostum bana şunları
anlattı:

Gösteri yüz kadar ilim adamının huzurunda ve üniversiteye ait bir salonda
yapıldı. Valtson’un uyu dediği uyuyor, kalk dediği kalkıyor, otur dediği
oturuyordu. Birisinin başından aşağıya soğuk su döküyor, adama “Bak seni
yakıyorum.” diyor ve adam bangır bangır bağırıyor... Bir başkasının üzerine
kaynar su döküyor, hâlbuki adama soğuk su döktüğünü söylüyor ve adamın hiç
sesi çıkmıyor.

Bu ve benzeri gösteriler günümüzde o kadar çok yapılıyor ve o kadar çok
insan bunları izliyor ki, vak’ayı inkâr etmek veya görmezlikten gelmek mümkün
değildir. Öyle ise bu tür gösterilerin işaret ettiği esas noktayı görmek icap eder.
İşte bu nokta, madde ve fizik ötesi bir âleme ait varlıkların mevcudiyeti
gerçeğidir.

13. SEMBOLLER (TEMESSÜLÂT)
Konuya Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek bir hadisiyle

başlayalım. Müslim, Dârimî ve Ahmed İbn Hanbel’in Müsned’inde rivayet
edilen bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz şöyle buyuruyorlar:

“Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini okuyun. Çünkü onlar kıyamet gününde
iki aydınlık, iki ışık kaynağıdır.”  Başka rivayetlerde “Zehrâveyn” yerinde
“Gayâbetân”, “Gayâyetân” ve “Gamâmetân” ifadeleri vardır ki “iki bulut”, “iki

gölge” demektir.54

Siz Kur’ân okursunuz. Okuduğunuz her harf ve kelime dalgalar hâlinde a’lâ-
yı illiyyîne yükselir ve gider Mele-i A’lâ’ya ulaşır. Bakara ve Âl-i İmrân
sûreleri de okunduğu zaman iki ışık veya iki bulut, iki gölge hâlinde ahirete



intikal ederler.. ve insan ahirete gittiğinde onları başının üzerinde bu şekilde
temessül etmiş bulur.

Yukarıdaki hadisin devamında, “Bunların okunmasında bereket, terkinde
nedamet vardır. Bunları okumaya da ancak yiğitler güç yetirebilir.”
deniliyor.

İnsan Kur’ân ile doğru ve aydınlık yolu bulur. Kur’ân’la bütünleştiği ölçüde
kendisini her türlü tehlikelerden korumuş olur. Böyle yaşayan ve böyle ölen bir
insan, öldüğü gibi haşrolur ve yine koruyucu ve bir ışık kaynağı olarak orada
da Kur’ân’la karşılaşır.

Ahmed İbn Hanbel ve Tirmizî de bize şu hadisi naklederler:
İbn Ömer diyor ki: Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanımıza

geldi. Sağ ve sol elinde iki tane kitap vardı. Bize hitap ederek:
“Bu kitapların ne olduğunu biliyor musunuz?” buyurdu. Biz “Hayır yâ

Resûlallah.” dedik. Sağ elindeki kitaba işaretle şöyle ferman ettiler:
“Bu sağ elimdeki, Rabbü’l-âlemînden bir kitaptır. (O’nun bana verdiği,

temessül ile intikal ettirdiği bir kitaptır.) Bunda, bütün ehl-i Cennet’in
isimleri, babalarının, kabilelerinin, aşiretlerinin adları yazılıdır.”  Sonra sol
elindeki kitaba işaret buyurarak:

“Bu da, Cenâb-ı Hak’tan bana bir kitaptır ki, onda, Cehennem ehlinin
isimleri, baba ve kabilelerinin adları vardır.”

İbn Ömer sözüne devamla; “Biraz sonra da (sanki uçup gitmiş gibi) bu
kitaplar kayboldu.”55 der.

Şayet bu kitaplar âlem-i şehadete mahsus kitaplar olsaydı, evvelâ bütün ehl-i
Cennet’in ve ehl-i Cehennem’in isimlerinin o kitapta yazılı olması mümkün
değildi. İkinci olarak, o devirden kıyamete kadar gelecek bir sürü insan daha
dünyaya gelmemişken, babalarının ve kabilesinin isimleri, dünyaya ait bir
kitapta yazılmış olamazdı. Olsa olsa o sabit aynalardan intikal etmiş, âlem-i
misale ait Levh-i Mahfuz’un istinsahlarından ibaret Levh-i Mahv ve İspat’la
alâkalı bir kısım tablolardan ibarettir.

İbn Ömer’in “Biraz sonra da bu kitaplar kayboldu.” ifadesinden biz bu
mânâyı anlıyoruz.

“O gün her nefis yaptığı her hayrı hazır bulacaktır; işlediği her kötülüğü
de. O, kötülükle kendisi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Allah
sizi kendisinden (emirlerine karşı gelmekten) sakındırıyor. Allah kullarına



şefkatlidir.”56 mealindeki âyet de bu hakikati ifade ediyor.

“O gün herkes ne amel etmişse onu hazır bulacak.”57 Namaz kılan, oruç
tutan, zekât veren, gönülden bir kere Allah diyen, mescide gelen, Huzur-u
Rabbi’l-âlemînde başını yere koyan, “Kulun Allah’a en yakın olduğu hâl,
secdedir.”58 hadisiyle anlatılan durumu kazanan bir insanın bütün bu amelleri
belli bir âlemde temessül eder, kendilerine has şekil ve keyfiyetlere
bürünürler... Ve insan da bunları orada, başının ucunda hazır bulur. Berzah
âleminde bu çizgide cereyan eder. Onun bu cereyan şekli haşirde, sıratta da
devam eder ve Cennet’le sona erer. “Artık kim zerre ağırlığınca hayır
yapmışsa onu görür.”59 âyetiyle anlatılan temessülü o gün bütün vuzuhuyla
ortaya çıkar…

Amellerin Temessül Etmesi
Kur’ân ferman ediyor:
“Her insanın amelini boynuna doladık; kıyamet günü onun için, açılmış

olarak bulacağı bir kitap çıkarırız.”60

Herkesin arkasına takılan ve sahibinden ayrılmayan bir kitabı vardır. Hiç
kimse, hayır ve şer her şeyi içinde muhafaza eden kitaptan kurtulamaz. Herkesin
kitabı gerdanlık gibi boynuna takılmıştır. Âlem-i şehadette yapılan şeyler
aynıyla gerdanlık olamayacağına göre, yaptığımız her iş, her amel âlem-i
misale ait keyfiyetiyle boynumuza takılacaktır.

Nasıl olacaktır? Havadaki ses ihtizazları gibi mi? Elektromanyetik dalgalar
gibi mi? Eşyanın bir kısım ses, şekil, renk ve keyfiyetleri imtisas etmesi
(absorbe) gibi mi? Her şeyin eşyanın içinde muhafaza edilmesi gibi mi?
Keyfiyeti bizim için meçhul; ama varlığında zerrece şüphe yok. “Sırların açığa
çıkacağı gün.”61 bu defterdekiler ortaya dökülecektir. Keyfiyetini
bilemiyoruz; ama ne çıkar? Biz misallerle meseleyi çözmeye çalışıyoruz. Zaten

Kur’ân da, “En yüce misaller Allah içindir.”62 diyerek bize misal vermeyi
öğretmiyor mu?

Evet, burada Zât-ı Ecell-i A’lâ’yı tanıma mevzuunda da misal
verilebileceğine işarette bulunuluyor. Misallerin en âlîsi O’na ait ve biz
misallerle meselelerimizi vuzuha kavuşturmaya çalışıyoruz.

Kabirde ameller temessül eder. Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem):



“Namaz nur, sadaka burhandır.” 63 buyuruyor. Namaz bir nur, sadaka ise bir
burhan hâlinde temessül eder. İki bahadır civanmert gibi insanı muhafazaya
çalışırlar.

Bir başka hadislerinde de yine bu mânâya işaretle şöyle buyururlar: “Cenaze
mezara konduğu zaman kendisini teşyi edenlerin daha ayak sesleri
kesilmemiştir ki, melekler gelir kendisine soru sorarlar. Tam o dakikada
nuranî bir şey gelir onun başucuna oturur. Bu, onun namazıdır. Bir başka
nuranî şey ayakucuna oturur. Bu, onun sair hayrat ve hasenatıdır. Bir başka
nuranî şey onun sağ tarafına oturur. Bu, onun orucudur. Bir başka nuranî
şey sol tarafına oturur, bu da onun zekâtıdır. Bunlar, sağdan ve soldan
kabrin onun kemiklerini sıkmasına (canını yakmasına), sıkıntılar hâsıl
etmesine karşı onu korurlar.”64

“Kabir amellerin çeyiz sandığıdır.”65 Bir gelinin çeyizlerini içine koyduğu
sandık gibi, ebedî vatanımız ve baba yurdumuza gittiğimiz zaman, namazımızı,
orucumuzu, zekâtımızı, hayrat ve hasenatımızı orada temessül etmiş olarak
bulacağız.

Ehlullahtan rivayet edilen menkıbeler vardır. Onlardan birisi şöyle der:
“Mezara beni koydukları zaman Cehennem’in dehşet saçan keyfiyeti karşıma
dikildi. Üzerime geliyordu. Ve birkaç tane ekmek âdeta siper oldu ve beni
korumaya başladılar. Ben bunların keyfiyetini sordum. Dediler ki, bunlar sen
hayatta iken fakirlere tasadduk ettiğin ekmeklerdir.”

Bu, bir ehlullahın müşâhedesi... Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
de, “Namazın baş ucunda, orucun sağında, zekâtın solunda, sair hayrat,
sadakat ve hasenatın ayak tarafında seni himaye edecek.”66 derken yine bize
misal âleminden bazı tablolar sunuyor.

Ahmed İbn Hanbel, Müsned’inde, “Mahşer’de insan, yaptığı hasenat ve
hayratla korunacaktır.”67 diyor.

Bir zayıf hadis de bize şöyle bir husustan bahsediyor: Cehennem, dalga dalga
köpürüp coştuğu bir anda, insanlar dehşet içinde ondan kaçarken, İki Cihan
Serveri ümmeti için çırpınıp durmakta ve kurtarmak için bir çare aramaktadır..
-Nasıl aramaz ki, O daha doğduğu anda bile “Ümmetî, ümmetî!” diye
inlemiştir.- tam o esnada karşısında Cibril belirir. Cibril ki, O’nun en yakın
dostudur. Elinde bir bardak mâyi tutmaktadır. Evet, bardak yarısına kadar su



doludur. Allah Resûlü, Cibril’den elindekinin ne olduğunu sorar. Cibril,
“Ümmetinin gözyaşlarıdır.”  cevabını verir. Ve sözlerini şöyle devam ettirir:

“Bugün Cehennem’i bundan başka hiçbir şey söndüremez.”68

Dünyada damla damla akıtılan gözyaşları, ahirette Cehennem’i söndürecek
en müessir iksir olacaktır. Zaten sahih bir hadislerinde de Efendimiz şöyle
buyurmuyor mu:

“İki göz vardır ki, Cehennem ateşini görmez. Birisi: Allah korkusuyla
ağlayan göz. İkincisi: Düşman karşısında nöbet tutan nöbettarın gözü.”69

Birisi dahilî düşman olan nefsine karşı, diğeri de ırz, namus, vatan ve
bunlardan da mukaddes dinine saldırmak için fırsat kollayan haricî düşmana
karşı. İşte bu iki grup insanın gözleri, Cehennem ateşi görmeyecektir.

Bundan da anlaşılıyor ki, mü’minin her bir ameli, ahiret menzillerinin her
birinde ayrı ayrı temessül edecek; kimi yerde o, mü’mini belâ ve musibetlere
karşı koruyacak, kimi yerde de onun karşısına bir Cennet taamı veya diğer
Cennet nimetlerinden biri olarak çıkacaktır.

Mü’minin her ameli, Arş-ı A’zam’a yükselir. İmam Ahmed, Numan b.
Beşir’den naklediyor: Allah Resûlü buyurdular ki: “Arş-ı A’zam’ın etrafında
daima arı sesi gibi sesler duyulur. Sizin tesbih, tehlil, tekbir ve
tahmidleriniz, vızıltılar hâlinde Allah’ın Arş’ının etrafında tıpkı oğul veren
a r ı şeklinde vızıltılar çıkartır. Ve bunların tek dilekleri de sahiplerinin
affedilmesidir.” Resûl-i Ekrem bu ifadelerinden sonra soruyor: “Rabbinizin
yanında böyle şefaatçilerinizin bulunmasını istemez misiniz?”70

Siz durmadan dua ve zikirle Cenâb-ı Hakk’a yalvarıp yakaracaksınız.
Ağzınızdan çıkan her kelime, her ses, dalgalanıp Arş’a yükselecek ve Arş’ın
etrafını ihata ederek orada arı sesi gibi ses çıkaracak ve hakkınızda şefaatte
bulunmaya çalışacaktır. İşte, keyfiyeti meçhul olmakla beraber, bu ve benzeri
hadisler bize, misal âleminden bazı levhalar anlatmaktalar.

Mallarınız temessül edecek, Allah’ın nezd-i ulûhiyetinde kıymet ifade eder
değerleriyle hakkınızda şefaatçi olacaklar. Zekâtını, sadakasını, öşrünü
vermediğiniz mallarınız ise yılanlar, çıyanlar hâlinde temessül ederek yine
misal âleminden levhalar hâlinde nazarınıza arz edilecek ve size eza ve cefa
yapacaklar. Bir âyette bu hakikat anlatılırken şöyle buyrulur:

“Allah’ın kereminden kendilerine verdiğini cimrilik edenler, onu kendileri



için hayırlı sanmasınlar. Hayır, o, kendileri için şerlidir. Cimrilik ettikleri
şeyler, kıyamet günü boyunlarına dolandırılacaktır. Allah, yaptıklarınızdan
haberdardır.”71

Tirmizî, Nesâî ve Ahmed İbn Hanbel’in rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte de
bu husus teyit edilmekte ve şöyle denmektedir:

“Bir mü’minin, malının zekâtından vermesi gereken şeyi vermediği
takdirde, bu mal ahirette onun karşısında yaşlılığından ve dehşetinden
başının tüyü dökülmüş, dehşetli bir yılan hâlinde temessül edecektir.”72

Buhârî, Müslim şu ilaveyi yapıyorlar: “Onun iki tane de dişi vardır. Kişiyi
ağzından veya avurdundan ısırırlar.”73

Meseleyi hulâsa etmeye çalışalım: Baştan buraya kadar bir bir saydığımız
deliller muvacehesinde diyoruz ki, âlem, bizim içinde bulunduğumuz âlemden
ve varlık da bu âlemde mevcut varlıklardan ibaret değildir. Belki bu âlemin
verâsında başka âlemler ve o âlemlere mahsus da varlıklar bulunmaktadır.

D. RUHUN İNKİŞAFI
1. RUHUN İNKİŞAFI İÇİN USÛL VE MÜRŞİT

GEREKLİDİR
Ruhî gelişmenin kendisine göre bazı usûl ve prensipleri vardır. Bu

prensiplere riayet eden herkeste, o şahsın istidat ve kabiliyeti ölçüsünde bazı
mazhariyetler olur. Prensiplerdeki teferruatı bir tarafa bırakacak olursak, ister
yogizmde, ister fakirizmde ve isterse tasavvufta, ruhî melekeleri geliştirmeyi
bir usûle bağlamak mümkündür. Eskiler bunu şöyle ifade ederlerdi: “Kıllet-i
taam, kıllet-i menâm, kıllet-i kelâm, sükût-u müdâm, uzlet ani’l-enâm, zikr-i
müdâm, teveccüh-ü tâm.”

Evet, bu yolda az yiyeceksin. Özellikle proteini bol olan yağ, et, yumurta gibi
gıdalardan kaçınacaksın. Az içecek, az uyuyacaksın. Zaten Allah Resûlü de
bütün bu hususlara işaretle: “Sizin adınıza en çok korktuğum, göbek
bağlamanız, çok uyumanız, tembelliğiniz ve yakîninizin az olmasıdır.”74

buyurmuyor mu? Aslında, sırasıyla bunlar birbirini doğuran neticelerdir:
Çok yiyen bir insan çok uyur, çok uyuyan bir insanın da yakîni çok az olur.

Aksi neticeler de yine bunların aksinden doğar. Yani, az yiyen az uyur ve az
uyuyanın da yakîni gün geçtikçe çoğalır. Öyle ise bu neticeye ulaşmak



isteyenler, mutlaka az yemeli, az uyumalı, hayrete varmalı ve gözlerinin misal
âlemine açılmasını temin etmelidirler.

Neticeye ulaştıran şartlardan biri de az konuşmaktır. Hz. Ömer’in

(radıyallâhu anh) dediği gibi “Çok konuşanın sakatatı çok olur.”75 Onun
laflarının çoğu işe yaramaz ve bu tür insanlara gayb perdesi aralanmaz.

“Sükût-u müdâm” devamlı sessizlik demektir. İnsan sesini kesip, gözünü,
muttali olmak istediği âleme döndürmeli ki, yaramaz her şeyi unutarak ruhunu
ulvî âlemlerle irtibatlandırabilsin.

“Uzlet ani’l-enâm” ise halktan uzak ve ayrı durmak mânâsına gelir. İnsan,
göz ve kulak vasıtasıyla kalbinin, ruhunun kirlenmesine meydan vermemelidir.
Hâlbuki çarşı-pazar ve insanlarla ihtilatta, bunların kirlenmesine sebep olacak
faktörler sayılamayacak kadar çoktur. Bu faktörlerin menfi tesirinden
kurtulabilmenin en sağlıklı yolu uzlet, yani insanlardan uzak kalmaktır.

“Zikr-i müdâm ve teveccüh-ü tâm”, neyi anmak gerekiyorsa onu anmaktır.
Kimisi Mesih’i, kimisi de Buda’yı anar. Hâlbuki bizler Allah’ı anar ve O’nun
yüce adını vird-i zeban ederiz. Böylece teveccüh-ü tâm hâsıl olur ve insanın
ufkunda yeni menfezler açılır.

Bir insanın gayb âlemine muttali olmasının yolu, arz ettiğimiz hususlar gibi
şeylere riayetten geçer. Günde üç öğün yemek yiyen, karnını tıka basa doyuran
ve kendini gevezeliğe salıp, bilip bilmediği her şeyi konuşan, zikre devam
etmeyen ve cemiyet hayatında çoğunlukla kendisini ilgilendirmeyen
mâlâyâniyatla meşgul olan, çok uyuyan ve gaflette boğulan bir insanın, bana
niçin gayb perdesi açılmıyor, diye itiraza hakkı yoktur. Zira o, kendini neticeye
ulaştıracak yolun erkânına riayet etmemektedir. Menzile varamaması da gayet
normaldir.

Her şeyin bir usûlü vardır. Bu usûlle beraber bu mevzu, mürşid ve üstad
ister. Ben kendi kendime yaptığım riyazat sebebiyle bazı rahatsızlıklara maruz
kalmıştım. Bu esnada bana el uzatan bir hak dostu “Riyazat mürşid ister,
müsaadesiz yapılamaz.” demişti. Hakikaten daha sonra ben de aynı kanaate
sahip oldum. Riyazat yapmak isteyenler, bunu mutlaka bir mürşidin nezareti
altında yapmalıdır. Aksi hâlde altından kalkılamayacak kadar ağır rizikolar söz
konusu olabilir.

Burada önemli bir konuya da işaret etmek istiyorum: Bu türlü şeylerle
meşgul olan kimseler şayet, mânâ âlemine gözleri açık değil ve ayağının



basacağı yeri bilemiyorlarsa -Allah muhafaza buyursun!- her zaman bir kısım
habis ruhların saldırısına maruz kalmaları muhtemeldir. Bunlar cindir,
şeytandır veya habis ruhtur, çok mühim değil.. mühim olan, bunların kendilerini
o şahsa kabul ettirme keyfiyetleridir.

Bilhassa kişi bu işi usûlünce yapamıyorsa ve başında kendisine ışık tutan bir
rehberi, bir mürşidi de yoksa, bu habis ruhlar kendilerini kabul ettirir ve o
şahsı oyuncak hâline getirebilirler. Böyle bir şey, bazen tergîb, teşvik ve
okşamakla, bazen de tehdit ve korkutmakla olur ve o kişiyi bütünüyle kendi
hesaplarına göre konuşturur, kendi hesaplarına göre iş yaptırırlar.
Günümüzdeki sapıkların çoğunda görüldüğü gibi, kimisine Mehdi, kimisine –
hâşâ– Mesih, kimisine –hâşâ– peygamber ve kimisine de –hâşâ– Allah
olduklarını söylettirirler.

2. ŞEYTANIN TELKİNLERİ
Şeytanlar bazı insanları tesirleri altına alarak değişik davranışlara sürükler

ve kimisine Mehdi, kimisine Mesih, kimisine de peygamber olduklarını telkin
ederler.

Hindistan’da zuhur eden Gulam Ahmed bu kabîl şeytanların mel’abesi
(oyuncağı) olmuş bir insandı. 19. ve 20. asrı birbirine bağlayan bir dönemde
yaşamış bu insan, bugün “Gulam Ahmed dini(!)”nin kurucusudur. O, işin
başında Hint yogizmine karşı, fakirizm yolunu tutmak suretiyle İslâm’ın
üstünlüğünü ispat etmek istemiş fakat habis ruhların saldırısına maruz kalmıştı.

Gulam Ahmed, önceleri kendisinin müceddit olduğunu söylüyordu. Zira
habis ruhlar ona bu telkinde bulunuyor ve “Sen mücedditsin, insanlığı, içine
düştüğü bu girdaptan sen kurtaracaksın, beşere beklediği kurtuluş dönemini sen
bahşedeceksin!” diyorlardı. Sonra meseleyi biraz daha ileri götürerek, bu işin
sadece bir tecdit işi olmadığını kendisine telkin ettiler. Böyle ağır bir
mükellefiyeti ancak “Mesih” yüklenebilirdi. Ve derken Gulam Ahmed’i buna
kat’iyen inandırdılar. O da açıkça Mesihiyetini ilan etti. Eserlerinin birçok
yerinde, “Gökten inmesi beklenen Mesih benim.” dedi. Ancak meseleyi bu
kadarla atlatması da mümkün olmadı. Daha sonraları -hâşâ- Cenâb-ı Hakk’ın
kendisine hulûl ettiğini iddia etti. Ve “Allah bende zuhur etti.” demeye başladı.

Kimseyi kınamıyorum. Fakat ben, birçok safdil insanların “Mehdilik”,
“Mesihlik” iddialarının altında hep aynı habis ruhların telkinini görmüşümdür.
Onlar -bilerek veya bilmeyerek- böyle habis ruhların manyetik alanına girmiş



ve daha sonra da bir türlü kurtulamamışlardır. Bu itibarla, İslâmî ölçü ve
kıstaslara uymayan her türlü iddianın, seviye farkı sabit olmakla beraber,
çeşitli habis ruhlarla irtibatlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak -yukarıda da
dediğim gibi- bu insanlardan bazısı düştüğü girdabın farkındadır, bazısı da
değildir. Ve iddia ettiği makamın hakikaten sahibi olduğunu zannetmektedir.
Hâlbuki normal şartlarda bir insan, rüyasında dahi böyle muallâ makam ve
mevkilere liyakatini ifade etse, uyandığında ürpermeli, tevbe ve istiğfar
etmelidir.

Bu konu, ayakları kaydıran bir konudur. Onun için üzerinde ısrarla
duruyorum. Bunda mürşitsizliğin payı çok büyüktür. Nitekim Gulam Ahmed
böyle bir yokluğun kurbanı olmuştur. Bir mürşitten el almaması ve Sünnet
rehberliğinde yürümemesi onu bu hâllere düşürmüştür.

Aslında Gulam Ahmed’in başarmaya çalıştığı iş kolay da değildi. O,
yogilere onların usûlleriyle galebe etmeye çalışıyordu.

Yogilik daha çok Hindistan’da vardır. Tibet ve diğer yerlere nispeten yaygın
sayılır. Yogilerin hiçbir dinî gaye ve idealleri yoktur. Belki çoğu itibarıyla
tamamen inançsızdır. Ancak belli temrin ve usûllerle ruhî melekelerini
geliştirir ve bizim kayıtlı olduğumuz şartlardan kısmen kurtularak harikulâde
hâller gösterirler. Daha önce de arz etmeye çalıştığımız, az yeme, az uyuma, az
konuşma, daima düşünme ve bilhassa insanlardan tecerrüt etme prensipleri
yogilerce de tatbik edilen usûller arasındadır. Ruh, cesedin rağmına geliştiği
için, bu prensipler hiçbir yerde değişmemektedir.

Bir de yogizme karşı aynı usûl ve prensipleri kullanan ve onlara karşı cihad
içinde olan “Fakir”ler vardır. Fakirler İslâmî inanca sahiptirler. Ve İslâm’ı bu
usûlle tebliğ edeceklerine inanmaktadırlar.

Yogilerle Fakirler arasında bu mânâda amansız bir mücadele mevcuttur. Kim
daha harika hâdiselere sebep olursa, sanki galebe onun hakkıdır. Fakat bütün bu
hâllerin zuhuru, uzun seneler çalışmayı ve cehdi gerektirmektedir. Meselâ bir
yogi veya bir fakir, çok rahatlıkla bir treni durdurur, elinin bir işaretiyle
kendisinden çok uzakta olan bir insanı yatırır, kaldırır, havada uçurur ve daha
nice harikulâde hâller gösterir.

İşte Gulam Ahmed bu şartlar altında mücadele veren bir insandı ve işi zordu.
Fakat onun bütün bu zorları aşması, akıbetini zorlaştırmaktan başka bir işe
yaramadı. Habis ruhların elinde oyuncak hâline geldi ve gidip “hulûl” inancına
saplandı.



Onun için bence, gayba muttali olma ve harikulâde hâllere mazhariyet, bir
mü’min için esas gaye ve hedef olmamalıdır. Mü’minin gaye ve hedefinde
sadece Cenâb-ı Hakk’ın rıza ve hoşnutluğu bulunmalıdır. Eğer bir yola sülûk
edilecekse, bu da mutlaka o yolun erkânını bilen kâmil bir mürşidin, bir
muallimin gözetimi altında olmalıdır.. olmalıdır ve bütün cehd ü gayretlerin
odak noktasında da hep rıza-i ilâhî bulunmalıdır.

Usûle riayet ile gayb âlemine muttali olmak “mârifet” adına şart mıdır? Ben
kat’iyen buna “Evet” demiyorum. Onun için de böyle bir yolu denemeyi hiç
düşünmedim, düşünmemeli de. Çocukluk döneminde az da olsa aklımın
köşesinden geçtiği söylenebilir. Ne var ki, hiçbir zaman bu türlü düşünceler
bende uzun ömürlü olmamıştır. Zira insan, Mevlâ’nın nazargâhı olan kalbine
aksettirdiği hakikatleri, delilleri, vicdanında arayıp, vicdanında bulmalıdır.

Evet, O’nun mârifet adına, kuluna gösterdiği burhanlar o denli güçlü ve
yeterlidir ki, hariçte burhan aramaya hiç ihtiyaç duyulmaması gerekir. Hele
Kur’ân’ın nurefşan ilhamatı ve gönüllere fısıldadığı vâridâtı kat’iyen başka
burhan aramaya ihtiyaç bırakmaz ve bırakmamıştır da.

Bütün bu mülâhazalar mahfuz olmakla beraber yine de diyorum ki, günümüz
insanı, maddeci düşüncenin hâkimiyeti altında inim inim inlemektedir. Ezici bir
çoğunluk, fikir hayatı adına materyalist zihniyete sahiptir. Onun için de
maddenin başına indirilecek değişik türden balyozlara ihtiyaç vardır. Bu
balyozun kimin elinde olduğu da mühim değildir. Mühim olan onu, bizim hangi
gaye ile kullandığımızdır. Benim, buraya kadar telepatiden, telesteziden,
medyumdan, yogiden deliller getirmem ve sizlere bunları intikal ettirmeye
çalışmam da tamamen bu gayeye matuftur. Yani maddeci zihniyeti, materyalist
düşünceyi yıkıp, nazarları tabiat ve fizik ötesi âlemlere çevirebilmektir.

Herhangi bir insanın, üç aylık çalışma ile, bir-iki “erbaîn” (kırk gün inzivaya
çekilme) çıkartmakla, gözünü yumduğunda üç ay sonra olacak hâdiseleri
sapmadan veya az bir inhirafla söyleyebilmesi, içinde bulunduğu ülkenin
içtimaî ve siyasî gelişmelerini çok önceden kestirip ifade edebilmesi, hükümet
şu zaman düşecek, şu parti kazanacak, başbakan filan kişi olacak,
cumhurbaşkanlığına filan kişi seçilecek, şeklinde tahminlerde bulunabilmesi -
biraz tecrübe ettiğim için bilerek söylüyorum- hiç de zor şeyler değildir.

Ama ben, bunların hiçbirini mini bir mârifet olarak kabul etmiyorum. Asıl
mârifet, Allah’ı bilmek, tanımak ve O’nun kanunlarına kayıtsız şartsız boyun



eğmektir. Hz. Muhammed’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) bilip tanımak da
gerçek mârifete dahildir. Bunlardır ki, insanı, gökler ötesi âlemlerde mârifet
erbabı seviyesine yükseltir. Havada uçmalara, aylarca bir şey yemeden-
içmeden yaşamaya gelince bunlar, “mârifet” adına çok önemli şeyler değildir.

Biz, eğer istemeyerek de olsa, bu kabîl şeyleri aktarmaya çalışıyorsak, bu, -
biraz önce de dediğim gibi- maddenin çatlamak üzere olan kalıp ve cidarlarına
bir darbe daha indirmek içindir. Yoksa bunları çok önemli şeyler kabul
ettiğimizden değildir.

Burada ayrıca şu hususun izahına da ihtiyaç olduğu kanaatindeyim:
Bazı insanî latîfelerini geliştiren herkes, gayb âlemine muttali olabilir.

Cenâb-ı Hakk’ın müsaade ettiği çerçeve içinde bazı şeyleri bilebilir ve
müşâhede edebilir. Bu, tamamen kalbe söz dinletme ile alâkalı bir meseledir.
Ve bu hususun, dinle, dinsizlikle, Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmakla
hiçbir alâkası yoktur. Ruhun güç ve kuvvetiyle zuhurunu temin eden, onu ten
kaydından kurtararak sınırsızlığa çıkaran kim olursa olsun, Cenâb-ı Hak ona bu
mazhariyeti lütfeder.

Onun içindir ki, baştan beri size aktarmaya çalıştığım, velinin kerametlerini,
medyumun harikulâde hâllerini, onların misal ve berzah âlemlerine ait tabloları
insanların nazarlarına arz etmeleri, insan ruh ve latîfelerinin önündeki
berzahların kaldırılmasıyla alâkalıdır. Başkaca bir kerameti de yoktur.

Bir kere daha hatırlatmak isterim ki, bunlar, zatında hiçbir kıymet ifade
etmezler, asıl olan, Cenâb-ı Hakk’ın rızasıdır. Bununla beraber dünyanın
şarkında ve garbında meydana gelen bu tür hâdiseler ve rivayet edilen vak’alar,
maddeci zihniyeti darbelemesi açısından bizim için de söz konusu olmaktadır.

Bir medyum yüzlerce insanın huzurunda ve bunların içlerinde pek çok ilim
adamı da bulunduğu esnada, ellerini bir masanın üzerine koyuyor ve karşı
tarafta durmakta olan bir başka masa havada gezinmeye başlıyor. (Bunu
Avrupa’nın en popüler mecmuaları yazdı.) Ve medyum göz işaretleriyle havada
gezinen masayı idare ediyor. Hâlbuki bizim bildiğimiz bir “tenasüb-ü illiyet”
prensibi vardır. Ortada bir tesir ve müessiriyet söz konusu ise, müessir olacak
güce sahip bir illet ve sebebin bulunması iktiza eder.

Diyelim ki, 10 kg.lık bir eşyanın taşındığını görüyoruz. Bu, onu taşıyacak
güce sahip bir illetin habercisidir. Eğer bu illet ve sebep için son sınır 10 kg
ise, ona 15 kg.lık bir yük taşıtamazsınız. Fizik bunu böyle söyler. Hâlbuki



ortada bir masa var ve bu masa havada gezinip durmaktadır. Ancak, masayı
böyle dolaştıracak bir sebep ve illet görülmemektedir. Bu illete “yok” demek
fiziğe ait bir kanunu inkâr etmek olur. Öyle ise ona “yok” demek yanlıştır.

İşin doğrusu ise şudur: Masayı havaya kaldıran bir illet, bir güç vardır; ama
o, gözle görülebilen cinsten değildir. Bu bir ruhî güç, ruhî kuvvettir ki, bu
masayı kaldırmaya illet ve sebep olmuştur.
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İkinci Bölüm 
MELEKLER

A. MELEKLER VE BAZI ÖZELLİKLERİ
1. MELEK KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ

“Melek” kelimesinin etimolojik yapısını incelediğimizde, meleklerin
vazifeleriyle bu kelimenin yapısı arasında çok ciddî bir münasebet görürüz.

Melek Arapça bir kelime olup ََكَلأ  kökünden gelir. ََكَلأ  , atın ağzındaki gemi
çiğnemesine denir.

Aynı kökten gelen ٌكُوَلأ  ise “risalet” mânâsınadır. Zira risalet de ancak
ağızla, yani dille yerine getirilir. Buradaki risalet, umumî mânâda birini
herhangi bir vazife ile bir yere gönderme demektir.

Aynı fiil, mektup ve selâm gönderme mânâsına da kullanılır. Ayrıca ٌكُوَلأ  ’da
“tebliğ” mânâsı da vardır.

Melek kelimesinin, kelime yapısı olarak aslı ٌَكلْأَم  ’dür. Önce أ ile ل
birbiriyle yer değiştirmiş ve ٌكَْألَم  olmuştur. أ ’deki hareke de ل ’a geçince أ
sakin kalmış ve kelime ٌَكلَم  şekline dönmüştür. ٌَكلَم  hemzeli şekilde
yazılabilirse de, ekseriyetle hemzesiz yazılmaya alışıldığından dile öyle
yerleşmiştir. ٌَكلَم  müfred (tekil)dir; cemisi (çoğulu) ٌةَِكئَالَم  şeklinde gelir.

Melek kelimesinde “kuvvet” manası da vardır.1

2. MELEKLERİN MAHİYETİ
Mutlak mânâda melâike, büyük âlemle küçük âlem arasında münasebet

kuran, elçilik yapan, kalbimizi okşayan, ona itminan üfleyen, onu biçime koyan,
Cenâb-ı Hak’tan gelen mesajları alıp âdeta regüle ederek kabul edilebilir hâle
getiren çok mukaddes elçiler topluluğuna denir. Yüzleri öbür âleme yönelik ve
daha çok öbür âlemin vazifelileri olan melekler, Cenâb-ı Hakk’ın her iki
âlemdeki tasarruflarına nezaret eder ve onları alkışlarlar.

Melekler, sadece “emirler âlemi”nden olmayıp, nurdan kendilerine has
cisimleri de vardır; fakat bu cisimleri latîf ve nuranîdir. Bu sebeple, hulûl ve



nüfuz keyfiyetleri çok seri ve mükemmeldir. İnsanın gözbebeği içinde yer alır,
baktırır ve ona güzel şeyleri gösterirler. Peygamber ve velinin kalbine ayrı
mânâ ile, bitkiler ve hayvanlar âlemine ayrı mânâlarla nüfuz ederler.

Melekler, “Allah’ın kendilerine emrettiği şeylere isyan etmez ve ne ile
emrolunuyorlarsa onu yerine getirirler.” 2 ve bu, sırf meleklere has bir
keyfiyettir. İnsan ise, asla melek gibi değildir. Onda sürekli iniş-çıkış ve
zikzaklar söz konusudur. Evet, insan, meleküstü bir mahiyet kazanabileceği
gibi, akılsız, şuursuz mahlukatın altına da düşebilir. Oysaki meleklerin makamı
sabittir. Nurdan yaratıldıkları için, insan ve cinlerde olduğu gibi, onlarda
kat’iyen isyan ve başkaldırma bahis mevzuu olamaz.

Meleklerde erkeklik ve dişilik de yoktur. Onların öfke, kin, gazap, kıskanma,
haset gibi kötü duyguları bulunmadığı gibi, beşerî, cinnî arıza ve garîzalardan
da müberradırlar.

Melekler yemez, içmez, acıkmaz, susamaz ve yorulmak nedir bilmezler.
Maaş ve ücretleri yoktur ama Allah (celle celâluhu) namına işledikleri her
emirde, latîf bir zevk ve hoş bir lezzet alırlar. Terakki ve rütbeleri olmamakla
beraber, Allah’a karşı ibadetlerinde, derecelerine göre derin bir feyiz vardır.
Nurdan olduklarından, gıdalarına nur kâfidir. Nasıl insanlar su, hava, ışık ve
değişik gıdalarla gıdalanır ve bunlardan lezzet alırlar, melekler de zikir, tesbih,
hamd, ibadet, Cenâb-ı Hakk’a ait mârifet ve muhabbet nurlarıyla gıdalanır ve
bunlardan engin bir lezzet alırlar. Hatta güzel kokular dahi, bir nevi onların
gıdası sayılır.

Evet onlar, güzel kokudan zevk alır ve hoşlanırlar. Burada, selim fıtratı en
üst seviyede temsil eden Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) güzel

kokudan hoşlanıp güzel koku süründüğünü de hatırlatıp geçelim...3

3. MELEKLER VE MİSYONLARI
Eşyayı ve hâdiseleri bizzat kendi kanunları içinde izah imkânsızdır.

Kanunlar, Cenâb-ı Hak ile irtibatlandırıldıkları zaman izaha kavuşmuş
olacaklardır. Eşyada, Cenâb-ı Hakk’ın yardımcısız, ortaksız, tam tasarrufa
sahip rubûbiyeti söz konusudur. Allah’ın (celle celâluhu) hiç kimseye ve hiçbir
yardıma ihtiyacı yoktur. Zira O, her türlü noksandan münezzeh ve mukaddestir.
O’nun bir adı da Samed’dir. Her şey O’na muhtaç, fakat O hiçbir şeye muhtaç
değildir.



Evet, mutlak istiğnanın yegâne sahibi O’dur. Meleklere gelince, onlar sadece
Cenâb-ı Hakk’ın tasarrufuna nezaretçilik yapar ve tekvînî kanunlarda, Cenâb-ı
Hakk’ın emirlerini temsil, tebcil ve takdir ederler.

Cenâb-ı Vacibü’l-Vücud, bir iş murad buyurduğu zaman, o işi onlara ferman
eder, onlar da bu işin başında kayyimlik yaparlar. İşte bu mânâda, bir
çekirdeğin etrafındaki elektronların hareketinden, gökten yağmur damlalarının
inişine, ondan meteorların düşüşüne, ondan da büyük sistemlerin, büyük
nebülözlerin hareketlerine kadar, hâdiselerin çapına göre, bir müekkel
(vazifeli) melek vardır.. ve her melek müekkel olduğu ilâhî icraatı
alkışlamaktadır.

Onlar bu alkışlamayı tesbih, tahmid ve tekbirlerle yerine getirirler. Melekler
için bu bir vazife, bir mükellefiyettir. Zaten Cenâb-ı Hak onları bu hikmete
uygun olarak yaratmıştır. Yani onlar, Cenâb-ı Hakk’ın kurbiyetini, mahlukatın
da O’ndan bu’diyetini idrak eder ve “Sübhanallah” derler. Efendimiz’in, Ebû
Zerr’e söylediği bir sözden meleklerin tesbih, tahmid ve tekbirlerini Cenâb-ı
Hakk’a şu ifadelerle takdim ettiklerini istinbat ediyoruz:

4 ِهِدْمَحِبَو ِيّبَر  َناَحْبُس  ِهِدْمَحِبَو  ِيّبَر  َناَحْبُس 
Bunlar öyle faziletli tesbihlerdir ki, mü’minin ağzından çıktığı zaman bu işle

alâkalı bütün melâike-i kiram bundan hâsıl olan sevabı yazabilmek için âdeta
birbirleriyle yarışırlar.

Bir keresinde Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) namaz
kıldırıyordu. Rükûdan kalkarken her zaman olduğu gibi, ْنَِمل ّللا  ُهـٰ َعـِمَس 

ُهَدِمَح  dedi. Arka safta bulunan bir sahabi (nereden öğrendiğini bilmiyoruz)
ِهِیف اًكَراَبُم  اًِبَّیط  اًرِیثَك  اًدْمَح  ُدْمَحْلا  ََكلَو  اَنَّبَر   diyerek mukabelede bulundu.
Allah Resûlü, yüzünü cemaate çevirdiğinde “Bu sözü söyleyen kimdi?” diye

sordu. Sahabi “Bendim!” cevabını verdi. Ve Allah Resûlü sözlerine şöyle
devam etti: “Gördüm ki melekler bu sözün sevabını yazmak için birbiriyle
yarışıyordu.”5 Yani hepsi kendi seviyesine göre bu duadaki sevabı tespit için
koşuşuyorlardı. Çünkü bu onlara has, onlara ait bir dua şekliydi.

Cenâb-ı Hakk’ın azameti karşısında, bu azameti sezişin, duyuşun sarhoşu ve
sermesti bir kısım melekler, başlarını yere koyar, ara sıra kaldırır, Rabbin
ulûhiyet saltanatına bakar ve bu büyük saltanata karşı kulluklarını ifa
edememenin aczi içinde “Seni tesbih ederiz ey Mâbud-u Mutlak! Sana



hakkıyla ibadet edemedik!” (Kulluğumuzu Sana, Senin azametine uygun şekilde
yapamadık. Sen öyle bir yüce ve yücelerden yücesin ki bizim yaptığımız kulluk
o ululuğa karşı hiçbir şey ifade etmez.) der ve tekrar secdeye kapanırlar.

Meleklerin bir kısmı, sadece bunu yaparlar. Melekiyet tarafı galebe çalan,
melekiyet âlemini kendinde inkişaf ettiren insan da, tesbihat, takdisat ve
tahmidatıyla, cismen olmasa bile, ruhen, fikren, kalben, sırren ve latîfelerle
melâike-i kirama yapılan teveccühten hissedar olur. Hz. Mevlâna’nın ifade
ettiği gibi, insanın bir hayvanî bir de melekî yönü vardır. O, bir taraftan behîmî
hisler, garîzeler, şehvetler, gazaplar, kinler, nefretlerden ibaret hayvanî bir
varlık, diğer taraftan da iz’anlar, irfanlar, Allah’ı bilmeler, ubûdiyetler, aczi
idrakler ve yüzü yerde olmalar gibi meleklere ait vasıflarla mücehhez bir
nadide hilkattir.

İnsan bu dünyada, hayvanî yönünü öldürüp melekî yanını inkişaf ettirmek
için bulunmaktadır. Melekiyet tarafını inkişaf ettirenlerin ruhlarıdır ki, öbür
âlemde, melâike-i kiram gibi, Cenâb-ı Hakk’ın Arş’ının etrafında pervaz edip
duracaktır. Hayvanî tarafı inkişaf eden kimseler ise, (iradeleriyle veya
iradesiz) ihmallerinin neticesi veya şehevanî duygularına esir olmanın encamı
olarak baş aşağı gayyaya gidecek ve esfel-i sâfilîne müstahak mahluklar hâline
geleceklerdir. Onlar dünyada meleklerden ve meleklere ait hayat tarzından uzak
yaşadıkları gibi, ahirette de onlardan uzakta kalacak ve onlardan müjde adına
hiçbir şey duyamayacaklardır.

a. İnsanla Münasebeti Açısından Meleklerin Misyonu
İnsanların meleklerle münasebeti veya tersine bir ifade ile meleklerin

insanlarla münasebeti, daha insanoğlu ana karnında iken başlar. Buhârî ve
Müslim’in beraberce rivayet ettikleri bir hadis, bu konuda bize gayet
aydınlatıcı bilgi vermektedir. Hadiste şöyle denilmektedir:

“Allah (celle celâluhu) rahime bir melek vazifelendirir. O melek ana
rahmine nutfe düşmesinden itibaren her safhada Rabb’e seslenir ve ‘Rabbim,
şu anda nutfe; Rabbim, şu anda alaka; Rabbim, şu anda mudğa!’ der. Cenâb-
ı Hak, o cenini yaratmayı murad buyurursa melek sorar, ‘Rabbim, bu erkek
mi olsun dişi mi? Şaki mi yoksa said mi? Rızkı nedir? Eceli nedir?’ Bütün
bunlar kişi daha anasının karnında iken yazılır.”6

Bir başka hadiste de şöyle denilmektedir:
“Sizden herbirinizin yaradılışı evvelâ ana karnında kırk günde toplanır.



Sonra kan pıhtısı, sonra bir çiğnem et olur. Sonra ona melek gönderilir ve
ruh üflenir. Ve meleğe, rızkını, ecelini , amelini, şaki mi, said mi olacağını
yazması söylenir.” 7

Bu ve benzeri hadislerde anlatılan yazma ameliyesi, Levh-i Mahfuz’da
kayıtlı malumatın, meleklerce istinsahı mânâsına gelir. Zira eşya daha vücuda
gelmeden evvel, ilmî planda, “Levh-i Mahfuz-u A’zam”da tespit edilmiş
bulunmaktadır ki, biz buna bu yönüyle de kader diyoruz.

Kader, her şeyi daha olmadan evvel ilmî planda ve ilmî vücuduyla Allah’a
vermek, Allah’a havale etmektir. “Olmak” vetiresi, havası içine girmiş ve
“olma” silsilesi arasında yerini alma durumunda olan eşya, Levh-i Mahfuz’un
istinsahları hâlinde, “Levh-i Mahv ve İspat”ta, yine Allah’ın ilmi dahilinde
olmak kaydıyla mükerrem melekler vasıtasıyla yazılıp tespit edilmektedir.
Bizler, mertebe mertebe hep bir kaderle karşı karşıya bulunmaktayız.

Kader, sonsuz ilme sahip, geçmiş, hâl ve geleceği bir nokta gibi görüp bilen
ve esasen kendisi için geçmiş ve gelecek diye hiçbir şey söz konusu olmayan
Cenâb-ı Hakk’ın, mikro âlemden normo âleme, ondan da makro âleme kadar,
yani en küçükten en büyüğe, bütün kâinatı ilmî planda, ilmî vücutlarıyla tanzim
edip programlaması, tayin, tespit, tasnif, takdir etmesi ve bütün bunları tasarı
ve ilmî plandan alıp, irade, kudret ve meşîet planına geçirmesi ve haricî
âlemde göstermesi adına olup biten her şeyi, daha olmadan evvel Kitab-ı
Mübîn’de tespit ve takdir etmesidir.

Kader, insanın kesbiyle, Allah’ın yaratmasının mukareneti ve beraberliğidir.
Yani insan bir işe mübaşeret edip iradesiyle o işe eğilim gösterir, Allah da
dilerse o işi yaratır. İşte kader, ezelî ve sonsuz ilmiyle, eşyayı olmadan evvel
bilen Allah’ın, yine olacakları daha olmadan evvel bu şekilde tespit
buyurmasıdır.

Cenine ruh üfleyinceye kadar, Cenâb-ı Hakk’ın tasarrufu perdesizdir. Daha
sonra melek gönderilir ve cenine ruh üflenir.

Embriyolojik safhaların bütününde insan-melek münasebeti devam eder.
Hatta bu meseleyi anne-babanın ilk temasına kadar götürmek de mümkündür.
Onun içindir ki hadis-i şeriflerde, mukarenet öncesi: “Allahım, beni şeytandan,
şeytanı da benden uzak tut!”8 şeklinde dua edilmesi tavsiye edilmiştir.
Böylece, daha işin başında muhtemel bir çocuğa şeytanın temas etmesi, yani
onunla kontak kurması önlenmiş olacaktır.



Daha açık ve net bir ifade ile söyleyecek olursak, bu çocuk daha o dakikadan
itibaren melekûtî yönü gelişmeye hazır bir zemin bulmuş sayılır. Yani bu
şekildeki bir davranış onun için, şeytandan korunması adına bir sığınaktır. Ve
yapılan dua ta “rahm-i mâder”de böyle bir melek atmosferi hâsıl etme yolunda
atılan ilk adımdır.

b. Melekler Sadece Birer Memurdurlar
İnsanla melek arasındaki münasebet, insanın ömrü boyunca devam eder.

Ahirette ise bu münasebet ebedîleşir ve sonsuza kadar sürer. Ancak burada
hâdiseye yine Kur’ânî kriterlerle bakmak gerekir. Aksi hâlde meleklere hakikî
mânâda tasarruf verilmiş olur ki, bu da gizli bir şirk demektir. Onun içindir ki
Kur’ân, bu husus üzerinde açık-kapalı birçok tahşidat yapar ve meleğin sadece
vazifeli bir memur olduğu gerçeğine dikkat çeker.

Bir kısım melekler, insanların amellerini yazmakla vazifelidirler. Bu
hakikate işaret eden bazı âyetlerde şöyle denilmektedir: “And olsun, insanı Biz
yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz; çünkü Biz ona şah
damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturan iki alıcı (melek,
onun sözlerini ve işlerini) kaydetmektedirler.”9

Bu âyetlerde, önce insanın Allah tarafından yaratıldığı, içinden geçen her
şeyin Allah tarafından bilindiği ve Cenâb-ı Hakk’ın insana şah damarından
daha yakın olduğu anlatılmakta, daha sonra da melekler tarafından insanın her
hâlinin kaydedildiği dile getirilmektedir ki, âyetin meseleye bu şekildeki
yaklaşımı, belli mânâlara ve bilhassa “tevhid” şuuruna dikkat çekmektedir. Bu
cümleden olarak:

Birincisi: Kasem ve tekit edatlarıyla, en küçük bir tereddüt ve şüpheye
mahal bırakmamak üzere deniliyor ki: “Kasem olsun, gerçekten de insanı Biz
yarattık.”

Bu ifade ile, yaratmanın doğrudan doğruya Cenâb-ı Hakk’a ait olduğu ve hiç
kimsenin bu mevzuda Cenâb-ı Hakk’a ortak ve şerik olamayacağı anlatılmış
oluyor. Yani “Melekler Cenâb-ı Hakk’ın yardımcı ve muînleri değildirler ve
hilkatte şirke yer yoktur. Onlar sadece yaratma hâdisesinin müşahitleri ve
nezaretçileridirler. Başkalarının olmadığı gibi meleklerin de yaratmaya
müdahaleleri yoktur.” denilmektedir.

İkincisi: “Biz ona şah damarından daha yakınız.” ifadesi ile yine bize aynı
mânâyı ihtar ediyor. Şöyle ki: Cenâb-ı Hak insana şah damarından daha



yakındır. Yani daha insan kendisinden habersiz ve vücudunda olabilecek
hâdiseler henüz vuku bulmamışken, Allah (celle celâluhu) ona ondan daha
yakın, ilmiyle her şeyi bilmekte ve her şeyden haberdar bulunmaktadır. Ayrıca,
mademki Cenâb-ı Hak insana şah damarından daha yakındır; öyle ise insandaki
tasarruflarında O’nun hiçbir vesile ve vasıtaya ihtiyacı yoktur. Meleklere
gelince, yukarıda da söylediğimiz gibi, onlar sadece ilâhî icraatın alkışçıları ve
nezaretçileri durumundadırlar.

Kur’ân, evvelâ insanın aklına gelebilecek her türlü şüphe ve tereddüt isini-
pasını temizliyor; ardından da bize, meleklere ait bu misyonu naklediyor:

“İki melek, insanın sağında ve solunda durmakta.” Öyle ki insanın hem
fiili, hem sözü, hem davranışı, hatta hayalinden geçenler, onun his dünyasına
misafir olan düşünceler dahi bu iki melek tarafından kaydedilmekte.. insan abes
olarak yaratılmış bir varlık değil ki, onun davranış ve fiilleri kayda alınmasın.

Evet, insana ait her şey iyi-kötü mutlaka ahirette değerlendirilmek üzere
amel defterine tespit edilmektedir. Başka bir âyette de: “Mükerrem Kâtipler,
yaptıklarınızı bilmekte.”10 buyrulmaktadır. Diğer bir âyette de bu hususta
şöyle tahşidat yapılmaktadır: “Yoksa Biz, onların sırlarını ve gizli
konuşmalarını işitmez miyiz sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında
bulunan elçilerimiz de (her yaptıklarını) yazarlar.”11

c. Melekler Amellerimizi Yazar ve Niyetlerimizi Bilirler
Kur’ân-ı Kerim meleklerin yazma işini çeşitli vesilelerle anlatır.12 İmam

Hasan ve İmam Katade, mübah şeylerin dahi melekler tarafından yazıldığını
söylerler. Onlara göre, ağzımıza koyduğumuz her lokma dahi yazılmaktadır.
Onun içindir ki seleften bazı zatlar, vücutlarını ayakta tutacak kadar yemek yer
ve “Lokmalar yazılıyor. Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda defterlerin açıldığında
durmadan yiyip içen bir kul olmaktan utanır, hayâ ederim.” derlerdi.

Bazıları da, def-i hâcete fazla ihtiyaç duymamak için böyle davranırlardı;
davranırlardı zira oraya her girişinin Cenâb-ı Hak’tan bir uzaklık olduğunu
düşünürlerdi. Ayrıca, ihtiyacını gidermek için oraya giren bir insanın açılıp-
saçılmasını da hesaba katarlardı. Böyle utanılacak bir şeyi sıkça yapmak ise
onlar için bir ızdıraptı. Bunun için de onlar, buna sebep olabilecek şeyleri
imkân ölçüsünde azaltmaya bakarlardı.

Mübahları terk etmek gerekir mi, gerekmez mi?



Bu, eskiden beri üzerinde konuşulagelen bir husustur. Bize göre insan, israfa
meyletmemek şartıyla mübahlardan istifade etmelidir. Bunda bir mahzur yoktur.
Ancak yine de bütün davranışların yazıldığı hesaba katılarak hareket
edilmelidir. Cumhur, her şeyin kaydedildiğini söylerken İbn Abbas (radıyallâhu
anh) sadece günah ve sevapların yazıldığını söylemektedir.

Ona göre bir amelin neticesi, günah veya sevap hükümlerinden birine
giriyorsa, o amel, melekler tarafından yazılıp kaydedilmektedir. Yani insanın
ibadetleri, orucu, zekâtı, haccı, namazı, duası, tesbihi ve dudaklarından sevap
adına dökülen her şey mutlaka yazılmaktadır. Ve tabiî insanın işlediği günahlar
da yine melekler tarafından kaydedilmektedir.

İmam Malik, bir hastanın inleyişlerinin dahi yazılmakta olduğunu
söylemektedir. Bir hadis-i kudsîde Cenâb-ı Hak, “Ben hasta kulumun
inlemelerinden hoşlanırım.”13 buyurmaktadır. Zira onun belâ ve musibetler
altında inlemesi, Hz. Yakub’un ّللا ِهٰ َىِلإ  ِنْزُحَو  يۤ ّيِثـَب  وُكْـشَأ  اَۤـمَِّنإ   “Ben
sadece gam ve kederimi Allah’a arz ediyorum.”14 demesi gibi, dağınıklık ve
perişaniyetini Allah’a şikâyet etmesidir. Cenâb-ı Hak, kulunun bu tür
eninlerinden, ulûhiyetine yakışır şekilde bir “lezzet-i mukaddese”si olduğunu
ifade buyurur.15

İmam Ahmed İbn Hanbel ölüm döşeğinde hasta yatıyordu. Hapishanede
çektiği işkence ve zulüm vücudunu tamamen eritmiş ve onu yatağa düşürmüştü.
Bu bitkin hâlinde, bazen iniltileri duyuluyordu.

Bu arada akın akın kendisini ziyarete geliyorlardı. Bunların çoğu da onun
talebeleriydi. Ahmed İbn Hanbel’in talebeleri arasında, ileride Buhârîleri
yetiştirecek çapta nadide insanlar vardı. Bunlardan biri bir gün İmam’a: “Tavus
b. Keysan’dan, hastanın iniltilerinin kaydedildiğine dair bir hadis işittim.”
dedi. İmam, o güne kadar böyle bir hadis duymamıştı, o andan itibaren ruhu
cesedinden ayrılacağı ana kadar bir daha da iniltisi işitilmedi. Bu iniltilerinin
şikâyet adına kaydolabileceği endişesi, koca imamı inlemekten dahi
vazgeçirmişti.

Âlimlerin ekserisi, meleklerin, insanın kalbinden geçen şeylere de muttali
olduklarını söylerler. Bazı âlimler bunu kabul etmeyip kendi görüşlerini
destekler mahiyette mürsel birkaç hadis rivayet etseler de, birinci görüşü
savunanlar iddialarında haklı gibidirler. Zira Buhârî, Müslim ve Tirmizî’de
meleklerin, insanın kalbinden geçen şeylere muttali olduklarına dair pek çok
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2.

hadis vardır. Meselâ bu hadislerden birinde şöyle denilmektedir:
“Aziz ve Celil olan Allah, meleklerine şöyle ferman eder: Kulum bir

kötülük yapmak istediğinde onu yapıncaya kadar yazmayın. Yaptığında da
sadece bir günah yazın. Eğer onu Benden dolayı terk ederse bir iyilik yazın.
Eğer iyilik yapmak ister de yapamazsa bir sevap yazın. Eğer yaparsa, on
mislinden başlayarak yetmiş bin misline kadar sevap yazın.”16

Demek oluyor ki, insanın niyetine, niyetindeki ihlâs ve samimiyet baremine
göre sevaplar kat kat yazılıyor. Günahlara gelince, onlar, Cenâb-ı Hakk’ın
merhametinin bir eseri olarak sadece işlenen kadar kaydedilir.

Bu mânâları ifade eden sayısız hadis vardır. İfadelerdeki farklılıklara
rağmen aynı noktayı işaret etmelerinin mânâya kazandırdığı kuvvete dayanarak
diyoruz ki, melekler insanların niyetlerini bilmektedirler. Ancak onlar kendi
istedikleri gibi yazma-çizme hakkına sahip değillerdir. Niyetlerin iyi veya
kötüsünün nasıl kaydedilmesi gerektiğine dair bizzat Cenâb-ı Hak’tan
talimatları gelmektedir.

4. MELEKLERİN HZ. ÂDEM’E SECDE ETMESİNDEKİ SIR
Hz. Âdem, zellesi sabit bir insandı ve melâike-i kiram bunu biliyordu. “Sen,

yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökecekleri mi halife kılmak istiyorsun?”17

sorusuyla da âdemoğlunun yapacaklarını bildiklerini gösteriyorlardı. Âdemoğlu
da daha sonra işlediği bunca cinayetlerle, dünyayı kana boğan canavarlıklarla,
bütün insanlığı dâğidar eden anarşi ve bozgunculuklarla bir mânâda meleklerin
masumiyetinde mütecellî bir keyfiyeti göstermektedir ki, bu mânâ az çok Hz.
Âdem’in mahiyetinde müşâhede ediliyordu.

Bununla beraber inanan insanların mükerrem yüce bir tarafı vardır ki Cenâb-

ı Hak o tarafına bakıyor ve meleklere “Âdem’e secde edin!”18 diye emrediyor.
Melekler de bu emre kayıtsız şartsız itaat edip Âdem’e (aleyhisselâm) secde
ediyorlar.

Niçin meleklere böyle bir emir veriliyor? Hangi meziyettir ki, kan dökeceği,
fesat çıkaracağı bilinen bir varlığı öne çıkarıyor ve masumiyetleri âyetle sabit
mükerrem varlıklar ona inkıyat inhinasında bulunuyorlar?

Cismaniyet ve ruhaniyete ait mânâ ancak onunla tebellür edecek, ilâhî
maksatlar onunla anlaşılacaktır.

Hem madde hem de mânâ ile Cenâb-ı Hakk’ın isimlerine ayna olma,
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Âdem’le zuhur edecektir.
O, bütün isimlerin odak noktası olacaktır.
O, bütün varlığın mihrabı hâline gelecektir.
Bütün isim ve sıfatlar onda tecellî edecektir.
O, bütün kâinatın fihristidir. Âlemler onda pinhân, kevn u mekân onda

matvîdir.
Ve Âdem, o Âdem’dir ki, benîâdemin en şereflisi, İnsanlığın İftihar

Tablosu onun neslinden gelecektir.
İşte bunlar ve bunlara benzer hususiyetlerine binaen Allah (celle celâluhu),

meleklere Âdem’e secde etmelerini emretmiştir. Ancak bir sebep daha var ki,
en az diğerleri kadar önemlidir. O da şudur:

Melekler mârifete âşık ve ilâhî isimleri öğrenmeye heveslidirler. Hâlbuki
bütün esmâ Âdem’e öğretilmiştir. Onlar da bu ilme hürmeten Âdem’e secde
etmişlerse, tabiat ve hilkatlerinin gereği bir hususla emredilmişler demektir.

5. MELEK VE İNSANDAKİ İRFAN FARKI
Biz, bazı melekleri isim ve icraatlarıyla tanıyoruz. Zira onlar hakkında hem

Kur’ân-ı Kerim’de hem de İki Cihan Serveri’nin mübarek sözlerinde çeşitli
vesilelerle söz edilmektedir. Bazı melekleri ise, onların hakkında herhangi bir
bahis bulunmadığından ötürü, sadece gördükleri vazife ve hepsine birden
verilen unvanla biliyoruz.

Melekler arasında da, insanlarda olduğu gibi derece farklılıkları vardır.
Meselâ dört büyük melek diğerlerinden üstündür. Daha sonra ise sırasıyla
Hamele-i Arş, Mele-i A’lâ, Nediy-yi A’lâ, Refîk-i A’lâ melekleri gelir.
Bunları, Kerûbiyyûn, Müheyyemûn, Cennet’e nâzır Rıdvan ve Cehennem’e
bakan Malik takip eder. Meseleyi daha umumî bir platformda ifade edecek
olursak, zerreden sistemlere kadar her yerde müekkel (vazifeli) melekler vardır
ve bunlar arasında derece farkı olması da gayet normaldir.

Bu kıyaslamayı insanlarla melekler arasında yaparsak, İbrahim Hakkı
Hazretleri’nin de ifade ettiği gibi, karşımıza şöyle bir değerlendirme çıkar:

İnsanların havasları, yani nebiler, meleklerin havaslarından; yine insanların
avam kısmı da meleklerin avam kısmından üstündür. Ancak bu üstünlük,
Cenâb-ı Hakk’ı bilme açısından değil, O’na ayna olma cihetiyledir.

Melekler Cenâb-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarını anlama hususunda bizden çok



ileridirler. Bize gelince, biz hem maddemiz hem de ruhumuzla O’na âyinedarlık
ettiğimiz cihetle.. evet sadece bu yönümüzle belki onlardan ileri sayılabiliriz.
Ama bu, hiçbir zaman mutlak üstünlük demek değildir. Hele irfanları yönüyle
meleklere ulaşmak âdeta imkânsızdır. Efendimiz’in miraçta gördükleri ve
gördüklerinden aktardıkları bize bu hakikati apaçık gösterir.

Allah Resûlü, bir beşerin çıkabileceği en zirve noktaya tırmanırken, her
geçtiği yerde oraya ait melekler topluluğunu kullukla bütünleşmiş bir vaziyette
müşâhede etti. Kimisi rükûda, kimisi secdede ve kimisi kıyamda olan bu
melekler, yaratıldıkları günden beri hep aynı ibadet şekliyle Rablerine arz-ı
ubûdiyet ediyorlardı. Hepsi de haşyet içindeydiler.

Efendimiz nice merhaleler katetti. Nebilerin ruhlarıyla görüştü ve öyle bir
noktaya ulaştı ki, o noktada mazi ve istikbal tek çizgide birleşiyordu. Hatta öyle
bir yere geldiler ki orada Cibril’i de gerilerde bıraktı... Evet, O Ferîd-i Kevn ü
Zaman, bundan öte seyahatine tek başına devam edecekti. İşte O’nun terakki ve
mazhariyeti buydu. Ancak bütün bunlara rağmen Allah Resûlü, Cenâb-ı Hakk’ın
huzuruna vardığı an, Cibril’in “Bir adım daha yaklaşırsam yanarım yâ
Resûlallah!” dediği o hengâmede Cibril’in tedbir, temkin ve edebini görmüş

ve beşerle onun arasındaki irfan farkını da çok iyi müşâhede etmiştir.19

Evet, meleklerin irfanı anlaşılmaz, idrak edilmez denecek kadar ileri
seviyededir. Beşere gelince elbette onun da mazhariyetleri vardır. Ama o da
bir yere kadardır. Allah (celle celâluhu) mülk erbabına işin bir yönünü,
melekût erbabına da diğer bir yönünü lütfetmiştir. Beşerde ise her iki mânâ da
vardır. Haddizatında o, bu iki mânânın kendisinde bulunmasıyla gerçek bir
kıymet ifade etmektedir. Maddede boğulup kalan insan bu mânâyı
kucaklayabilmekten çok uzak olsa bile, beşer arasından çıkan nice mânâ erleri,
insana ait bu meziyeti hakkıyla temsil etmişlerdir ve edeceklerdir.

6. BAZI ÖZELLİKLERİ
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi meleklerde cinsiyet yoktur. Kur’ân,

meleklere dişilik isnadını, müşriklere ait bir söz olarak nakleder.
“Rahmân’ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaradılışlarına

m ı şahit oldular ki, (böyle hüküm veriyorlar?) Şahitlikleri yazılacak ve
(dediklerinden) sorulacaklardır.”20

Onların yapıları nurdandır. Bu husus, bir hadis-i şerifte şöyle anlatılır:



“Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten, insanlar ise Kur’ân’ın size
anlattığı şeyden (yani kokuşmuş çamurdan) yaratıldı.”21

Cin ve insin yaratılışında madde vardır. Melâikede ise nur esastır. Onun için
onları tarif ederken de “Melâike; latîf, nuranî, muhtelif suretlere girebilir
kabiliyetinde bir kısım âli ruhlardır.” diyoruz.

Kur’ân-ı Kerim bize melekleri anlatırken, onların vasıflarından ve
gördükleri vazifelerden de bahseder. “Melekler ki, Allah’ın hiçbir emrine âsi
olamazlar ve sürekli Allah’ın emirlerini yerine getirirler.”22

Meleklerden bazılarının vazifesi maddî-mânevî her türlü belâ ve musibete

karşı insanları korumaktır. Kur’ân: “Yemin olsun zecredenlere!” 23 (Bağırıp
sürenlere, insanları günahlardan veya şeytanları semavî haberlere uzanmaktan
men edenlere.) ifadesiyle bu hakikate işaret eder.

Onlardan bazılarının vazifeleri de sırf bir nezarettir. Yani bunlar, “âyât-ı
tekvîniye” ve “şeriat-ı fıtriye” dediğimiz hâdiseler silsilesine ve kâinatta câri
kanunlara gözcülük ederler.

Diğer bazılarının vazifeleri ise, yaratıldıkları andan itibaren Rabbilerinin
önünde saf tutup durmaktır. Kur’ân onlardan bahsederken, “Yemin olsun, saf
saf duran meleklere!”24 der.

Allah Resûlü, “Meleklerin, Rabbileri huzurunda yaptıkları gibi saf tutmalı
değil misiniz?” buyurur ve sahabeyi öyle durmaya teşvik eder. “Melekler
Rabbilerinin huzurunda nasıl saf tutarlar ey Allah’ın Resûlü?” diye
sorulunca da, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) onlara şu cevabı

verir: “Önce ilk safı doldururlar ve safları gayet sık tutarlar.”25

Sahabe, kendi devirlerindeki saf tutma keyfiyetini Ebû Dâvûd’un Sünen’i ve
Dârekutnî’de bize şöyle anlatır: “Omuzlarımız yanımızdakilerin omuzlarına,
topuklarımız da yine yanımızdakilerin topuklarına değerdi. (Öyle ki
elbiselerimiz öncelikle omuzlardan eskimeye başlardı, safları o kadar sık
tutardık.)”26

Onlar, kurşunla perçinlenmiş bir duvar gibiydiler her hâlleriyle.. ve âdeta
göklerdeki meleklerin benzeriydiler. Kur’ân, meleklerin kendilerini şöyle
anlattıklarını nakleder: “Biziz o saf saf dizilenler biz. Ve biziz o tesbih
edenler biz.”27



Evet, kulluk, meleklerinkine benzetildiği ölçüde derinleşir.

7. MELEKLERDEKİ HAŞYET
a. Meleklerin Allah Korkusu: İclâl
Meleklerde müthiş denecek çapta ve bizim havsalamızın alamayacağı ölçüde

bir haşyet ve Allah korkusu vardır. Kur’ân onların bu durumunu şöyle anlatır:
“Üstlerindeki Rabbilerinden korkarlar ve emredildikleri şeyi harfiyen

yerine getirirler.”28

Bu âyet bilhasa meleklere ait havfı anlatır. Onun için evvelâ bu mânâda

“havf” ile ilgili bazı mülâhazalarımızı arz etmekte yarar var.29

Havf (korku) çeşit çeşittir. Havf bazen günahtan olur. Mü’min, günahları
karşısında irkilir, ürperir ve titrer. Nasıl olmasın ki, günah ebed yolunda
insanın önünü kesmiş en büyük düşmanıdır. Ve her zaman onun varlık gayesini
tehdit etmektedir. Allah’a kul olmak için yaratılmış olan insan, kendine bir
vedîa ve emanet olarak verilen uzuvları, günah ve inhiraflarla Hakk’ın
istemediği istikamette ve kendi hevesine göre kullanmakla emanete hıyanet ve
kendine de zulmetmiş sayılır.

Evet, günah ki bir iç çöküntü, bir terslik ve fıtratla zıtlaşmaktır. Günaha giren
kimse, kendini vicdanî azaplara ve kalbî sıkıntılara bırakmış bir tali’siz ve
bütün ruhî meleke ve kabiliyetlerini şeytana teslim etmiş bir zavallıdır. Bir de
o günahı işlemeye devam ederse, bütün bütün ipi elden kaçırır ve artık ne bir
irade, ne bir direnme, ne de kendini yenilemeye mecali kalır.

Günah, insana bahşedilen bilumum istidat ve yüce duyguları söndüren bir
fırtına ve kalbî hayatı çepeçevre saran zehirli bir dumandır. Bu fırtınaya maruz
kalan kurur; bu zehirli havayı teneffüs eden de ölür.

İnsan, günah içine bir kere girmeye dursun; girdi mi, artık ne ölçü, ne kıstas,
ne de değer hükmü kalır. Bir uçağın, başaşağı yere inmesinde, yer çekiminin
hesaba katılmaması ve fıtrat kanunlarının affetmeyeceği çizgiye varılması ne
ise, hikmet elinin koyduğu yasaklar atmosferine girmek de aynı şeydir.

Âdem (aleyhisselâm), şahsî hayatında açtığı böyle bir gediği, ceyhun ettiği
gözyaşlarından meydana getirdiği ummanlar içinde yüze yüze aşabilmişti.
Şeytan ise, başaşağı düştüğü o günah gayyasından kurtulamadı ve helâk olup
gitti.

Ve daha “Nice servi revan canlar / Nice gül yüzlü sultanlar / Nice Hüsrev



gibi hanlar / Ve nice tâcdarlar.” böyle ilk bir adımla günah deryasına yelken
açtı, bir daha da geriye dönmeye muvaffak olamadılar…

Kur’ân bize şu duayı öğretiyor:
“Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalblerimizi kaydırma. Bize

katından bir rahmet ver, şüphesiz Sen, çok bağış yapansın.”30

Farkına varmadan insanın kalbi kayar, hayatı istikametini kaybeder, zevki-
şevki söner, geceleri bir ölünün geceleri gibi geçer. Öyle ki gecesinin siyah
zülüfleri üzerinde ne bir “âh” ne de iki damla gözyaşı bulunur. Çünkü kalbî ve
ruhî hayat tamamen dumura uğramış ve bu mevzuda bir duraklama, donma ve
humûdet başlamıştır.

İşte insan bu duruma düşmekten korkmalıdır. Kalbin dalâlete doğru
çevrilmeye başlaması, ebedî hasretin ilk sinyalleridir. Çok kere bu hâle
sebebiyet veren de yine işlenen herhangi bir günah olmaktadır. Zira her bir
günah içinden küfre giden bir yol vardır.  İşlenen her günah, her hata, insanı
Allah’tan uzaklaştırıp, küfre yaklaştırır. Günah küfür demek değildir. Fakat her
günah işleyen, bilmelidir ki, küfre doğru bir adım atmış ve Allah’tan da bir
adım uzaklaşmıştır.

Bu mevzuda günahın en küçüğü dahi bir korku sebebi, bir korku vesilesidir.
Ancak bütün bunlar beşere ait korkulardır. Meleklere gelince onlar bu türlü
korku ve endişelerden münezzeh ve müberradırlar. Ancak onlarda da bir korku
vardır. Bu ise, Cenâb-ı Hakk’ın celâline karşı duyulan korku cinsindendir ki,
buna “iclâl” denilir.

“İclâl”, Allah’ın azametini görme korkusudur. Resûl-i Ekrem (sallallâhu
aleyhi ve sellem) buyuruyor ki:

“Semada Cenâb-ı Hak bir emir ferman edeceği zaman semalar titrer ve
tarrakalar çıkarır. Melâike-i kiram ne olduğunu hisseder ve hepsi secdeye
kapanır. Başını ilk kaldıran Hz. Cibril olur. Başını kaldırır ve Rabbinden
emir telakki eder. Daha sonra da diğer melekler başlarını kaldırır ve:

- Rabbimiz ne dedi yâ Cibril, derler. Cibril şu cevabı verir:

- Hak söylüyor Rabbimiz. Aliyy ve Kebir olan O’dur.”31

Kenzü’l-ummâl’ de Taberânî’nin rivayet ettiği bir başka hadislerinde de
Resûl-i Ekrem şunu ifade buyuruyorlar:

“Yedi kat semada bir adım, bir  karış, hatta bir avuç yer yoktur ki orada



kıyama durmuş veya rükûa varmış veya secdeye kapanmış bir melek olmasın.
Kıyamet günü de bütün melekler başlarını kaldırır, Rabb-i Kerimlerine
doğru teveccüh eder, bakar ve ‘Sana hakkıyla kulluk yapamadık ey Mâbud!’
derler.”32

Evet, bunu devamlı rükû, secde ve kıyamda bulunan melekler söylüyor ki, bu
bir iclâl ve i’zam korkusudur.

İbn Kesir’in de işaret ettiği bu hadisler, yaratıldığı günden beri kıyamda,

rükûda, secdede duran meleklerin varlığına delâlet etmektedir.33

Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) anlatıyor:
“Miraç gecesi belli bir noktada, Hz. Cibril’i eskimiş bir elbisenin

perişaniyetinde gördüm. (Âdeta o noktaya vardığında ayaklarının bağı
çözüldü. Eskimiş bir elbise gibi yığıldı kaldı.) Allah korkusu onu bu hâle
getirmişti. O zaman bir meleğin Cenâb-ı Hakk’ı nasıl bildiğini anladım. Bir
ara Cibril’e döndüm ve ‘Hiç Rabbini gördün mü?’ diye sordum. Birdenbire
irkildi, neredeyse yıkılacaktı. Ve bana şu cevabı verdi: ‘Nasıl olur yâ
Muhammed? Rabbimle aramda nurdan 70 perde vardır. Bir lahza yaklaşsam,
bir adım atsam yanar kül olurum.’”34

Miraca gidilirken Cibril, Efendimiz’e bir binek getirmişti. Adı Burak idi bu
bineğin. Ancak hem bineğin kendisi hem de ona nasıl binildiği bizce
meçhuldür. Zaten gidilen ve gezilen yerler de meçhuldür. Sanki Efendimiz, bu
bilinmez binekle, bilinmeyen âlemlere yelken açmıştır. Ancak Burak,
neşvesinden dolayı biraz serkeşçedir. Bir ara Cibril ona yaklaşır ve kulağına
eğilerek: “Ne yapıyorsun böyle? Sana şimdiye kadar böyle bir süvari
binmemiştir!” der. Ve olan o esnada olur. Burak tepeden tırnağa ter içinde

kalır.35

İşte, daha önce söylediğimiz, Efendimiz’in şevk ve iştiyak içinde, o ana
kadar görmediği âlemleri müşâhede ettiği esnada Cibril’e “Rabbini hiç gördün
mü?” sualine karşı onun haşyet ve dehşet içinde verdiği cevap ve işte Burak’ın
Efendimiz’in vasfını işitir işitmez takındığı hâl! Bunlar hep birer irfan ve hep
birer haşyet örneğidir.

Bu bir melek haşyetidir. Cenâb-ı Hakk’ın azametine karşı meleğin duyduğu
saygı budur. Hâlbuki onlar, hiçbir işlerinde isyan etmezler ve kendilerine ne
emrolunursa onu da aynen yaparlar. Buna rağmen onların haşyeti böyle olursa,



ya her hâli günah bizlerin hâli ve haşyeti nice olmalıdır! Zaten Efendimiz’in bu
vak’aları nakletme hikmetlerinden biri de bize bu şuuru aşılamak içindir.

Dünya ve ahirette meleğe enîs olmak isteyenler şimdiden karakterlerini
melekleştirmelidirler. Bu da ancak onlar gibi yaşamakla mümkündür. İçinde
meleklere benzer haşyet yaşamayanların ise bu hâli kazanması oldukça zordur.

b. Haşyette Melekleşenler
Dünyada korkanlar, ahirette korkudan emin olacaklardır. Onun içindir ki bir

hadis-i kudsîde: “İki emniyeti ve iki korkuyu bir arada toplamam.”36

buyrulmaktadır. Bu mesele ile alâkalı olarak Buhârî ve Müslim’de Efendimiz
tarafından şöyle bir hâdise nakledilir:

Geçmiş ümmetlerden birinde, ehlullahtan (Allah’ın veli kulu) bir zat vefat
edeceği zaman çocuklarına vasiyette bulunur ve “Ben öldüğümde cesedimi
yakın, külünü de savurun!” der. Adam ölünce evlâtları babalarının dediğini
yaparlar. Cenâb-ı Hak bu kulu karşısına alır ve cesedini niçin yaktırdığını
sorar. Kul: “Senin korkundan yâ Rab!” cevabını verir. Bunun üzerine Cenâb-ı

Hak ona: “Ben de seni affettim.” karşılığında bulunur. 37

Hz. Muaviye (radıyallâhu anh), Asr-ı Saadet’in en büyük siyasî dâhilerinden
birisidir. İstenmeyen pek çok hâdiseye karışmıştır; ancak bu durumdan kendisi
de memnun değildir.

Vefat edeceği an çocuklarını yanına çağırır. Kalbinin üzerinde sakladığı
küçük bir keseyi çıkarır. İhtimamla açar. İçinde birkaç kıl ve birkaç tırnak
vardır. Bunları çocuklarına gösterir ve şöyle der:

“Evlâtlarım! Ben, Resûl-i Ekrem (aleyhisselâm) ile beraber bulundum.
Ona sahabi olma şerefine erdim. Bir gün tıraş olurken herkes gibi ben de
yere dökülen mübarek kıllarından kapabildiğim kadar aldım. Tırnaklarını
keseceği anı gözetledim ve yine onlardan birkaçını alma imkânına sahip
oldum. Ömrüm boyunca bunları mukaddes bir emanet olarak sakladım. Şimdi
ölümüm yaklaştı. Uzuvlarım birbirine veda etmek üzere. Vücut viranesi
yıkılıyor. Felek adım adım sûra yaklaşıyor.  Arş-ı emanımdan sûr sesi
gelmeye başladı. Size vasiyetim şudur: ‘Beni kabrime koyarken bazı
azalarımın üzerine bu mübarek kıl ve tırnaklardan yerleştirin . Öyle
inanıyorum ki Rabbimin huzuruna bunlarla gidersem kurtulabilirim.’”38

İşte her sahabinin endişe ve korkusu! Hz. Muaviye ki, onun devrinde nice



ülkeler fethedildi. İslâm ordusu İstanbul surlarına kadar dayandı. Kıbrıs o
devrede İslâm diyarı oldu. “Türk’ün sahabisi” diyebileceğimiz Ebû Eyyub el-
Ensârî Hazretleri İstanbul’a onun devrinde geldi. Ancak o bütün bu olanlara bel
bağlamıyordu. Şefaatini umduğu tek şey, Efendimiz’e ait mübarek tırnak ve
tüylerin kendisiyle beraber bulunacak olmasıydı.

Bu bir anlayış meselesidir. Dinde yeri vardır-yoktur, burada onun
münakaşasını yapacak değiliz. Belki bunlar şifreyi çözen davranışlardır.
Rahmet, bu şifrenin çözülmesiyle ihtizaza gelecektir. Nitekim kendini yaktıran
adam da şeriata göre amel etmiş değildir. Fakat onun korku ve endişe yüklü bu
ameli kurtuluşuna sebebiyet vermiştir.

Melekler de, melekleşmiş insanlar da “haşyet” içindedirler. Çünkü onlar
“Allah”ı bilmekte ve O’nu tanımaktadırlar. Bu mânâya işaret içindir ki
Kur ’ân’da “Allah’a karşı en çok haşyet içinde olanlar, Allah’ ın âlim
kullarıdır.”39 buyrulmaktadır. Allah’ı bilen, elbette O’na karşı haşyet içinde
olacaktır.

B. DERECELERİNE GÖRE MELEKLER
1. HZ. CİBRİL (aleyhisselâm)

Meleklere, Kur’ân ve Sünnet’te anlatılan vasıflarıyla inanmalı ve bu
vasıflarla onlar tavsif edilmelidir. Aksi hâlde cahiliye devrinde olduğu gibi,
bir kısım çarpıklıklara, aşırılıklara girilebilir. Nitekim bazıları onlara -hâşâ-
“Allah’ın kızları” demişti.. Kur’ân, bu itikat inhirafını tashih ederek meleklerin

gerçek hüviyetlerini ortaya koymuştur.40 Sünnet’te de meleklere ait birçok
hususiyet ve keyfiyet zikredilmiştir. Melekler arasında bir kısım müşterekler
olduğu gibi bir kısım mertebe farkları da vardır. Şimdi biz, en büyüklerinden
bazılarına kısaca temas edelim:

Hz. Cibril, hayata mazhar. Gönülleri ihya, ona ait ulvî bir vasıf. Öyleki, onun
nefhasıyla vücut bulan Hz. Mesih dahi -Allah’ın izniyle- ölüleri ihya

edebiliyor; yani Hz. Mesih’e o cinsten mucizeler veriliyor.41 Cibril’in ayağını

bastığı çamur bile, Samiri’nin buzağısına ses ilham ediyor.42 Bütün ilhamlar,
kalb ve gönüllere gelen pek çok vâridât Cibril’in sesiyle-soluğuyla insanî idrak
dalga boyuna ulaşıyor. Ve nihayet peygamberlere gelen vahiylere yine o, “yed-i
emin”lik ediyor.



Kâinatın Fahrı’na getirdiği son mesajlar ile o, bütün cihanı diriltecek bir
hayat iksiri solukluyordu. Kupkuru bir dünya bu mesajlarla diriliyor ve bataklık
hâline gelmiş bir cihan, gelen vahiylerle gülistana dönüyordu.

Allah Resûlü, Cibril’i çok severlerdi. Hatta ona karşı minnet duygularıyla
dopdoluydu. Onunla öyle bütünleşmişti ki, âdeta onsuz edemiyordu. Onlar,
birbirisiz olamayan ikiz kardeş gibiydiler. Bir yönüyle onlar her türlü teşbih ve
benzetmenin ötesinde tıpkı ikizlerdi.. zira her ikisi de “Âlemlere rahmet olarak
gönderilme” sırrına mazhardılar. Bazen Cibril’in gelmesi gecikirdi.. işte o
zaman, Allah Resûlü’nün iştiyak ve beklentisi dayanılamayacak ölçüye varırdı.
Bir defasında yine böyle bir gecikme olmuştu. Cibril geldiğinde Efendimiz’in
ilk sözü şu oldu:

“Yâ Cibril! Bizi daha fazla ziyaret etmene mâni nedir?”43

Sanki Efendimiz şöyle demek istiyordu:
Niçin bizi ihmal ediyorsun? Sen bir âlemde yaşıyorsun ki ben o âleme

çıkamam. Hâlbuki benim yaşadığım yere sen çok rahatlıkla girebilirsin.
İbn Abbas diyor ki: Allah Resûlü, Cibril’in geleceği anı hep iştiyak içinde

beklerdi. Zira Cibril, Cenâb-ı Hak’la O’nun arasındaki münasebeti temin ve
tesis eden kader tayinli bir vasıtaydı.

Efendimiz’in Cibril’e bu sorusu karşısında hemen durumu tavzih eden şu âyet
nazil oldu. Âyet, meleği konuşturuyor ve şöyle diyordu: “Biz ancak Rabbinin
emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey O’na
aittir. Rabbin asla unutkan değildir.”44

Buhârî ve Müslim bize şöyle bir hâdise daha naklederler: Cibril’in gelmesi
40 gün kadar gecikmişti. Geldiğinde Efendimiz ona: “İnmedin ey Cibril,
iştiyaktan dayanamaz hâle geldim!” der. Buna karşılık Cibril de:

“Belki ben sana, senin bana olan iştiyakından daha fazla iştiyaklıyım.
(Âdeta seni göreceğim anı dört gözle bekliyorum.) Fakat elden ne gelir ki,
ben sadece bir memurum. (Git denirse gider, gel denirse gelirim.)”45 der.

Evet, meleklerin Allah’a en yakını olan Cibril ile bütün varlıkların Allah’a
en yakını olan Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) arasında işte böyle

bir iştiyak ve arzu vardı. “Temizler temizleredir.” 46 âyetindeki nüktenin bir
işareti de bu olsa gerek.

Ahmed İbn Hanbel’in Müsned’inde rivayet ettiği bir hadis-i şerifte



Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kul, Cenâb-ı Hakk’ın rızasını elde etmenin yoluna düştüğü (bütün

işlerinde O’nun hoşnutluğunu gözettiği, safvet ve samimiyet içinde rıza-i
ilâhiyeyi hedeflediği) zaman Cenâb-ı Hak, Cibril’e hitaben: ‘Benim falanca
kulum, durmadan beni razı etmeye çalışıyor. (Beni razı etmek için elinden
gelen her şeyi yapıyor.) Dikkat edin, Benim rahmetim onun üzerindedir.’ der.
Cibril bunu duyar duymaz, bütün gök ehline seslenir: ‘Allah’ın rahmeti,
falan kişinin üzerindedir. Ben de onun yanındayım.’ Bu ses gökte yankılanır
ve bütün gök ehlince de tekrarlanır.”47

Buhârî ve Müslim’de ise vak’a şu şekilde ele alınır:
“Allah bir kulunu sevdi mi, Cibril’e ‘Ben filanı seviyorum, sen de sev!’

diye seslenir. Cibril de onu sever. Sonra sema  ehline ‘Allah (celle celâluhu)
filanı seviyor, siz de sevin!’ der . Sema ehli de bütünüyle onu sever. Ve bu kul
için yeryüzünde kabul vaz’edilir. -Allahım, bizi onlardan kıl!-

Allah, bir kuluna da buğzetti mi, Cibril’e ‘Ben filana buğzettim, sen de
buğzet!’ diye seslenir. Cibril de ona buğzeder . Sonra sema ehline ‘Allah
filana buğzediyor, siz de buğzedin!’ der . Sonra da o kişi için yeryüzünde
buğz (öfke ve nefret) vaz’edilir.”48 -Allahım, bizi öyle olmaktan koru,
muhafaza eyle!-

Bu hadis, inanan insanların, sevgi veya nefretlerinin kaynağına ve
planlandığı yere dikkat çekiyor. Allah’ın sevdiği bir insana mü’minlerin
kalbleri sevgi ve muhabbetle dolup taşar. Yine Allah’ın buğzettiği bir insana da
mü’minlerin kalbinde sadece buğz ve nefret bulunur. Bu tablonun bize ilham
ettiği ayrı bir ölçü daha vardır. O da şudur:

Bir kâfirin, din düşmanının mü’minden nefret etmesi, onu sevmemesi, Allah
huzurunda o mü’min için lehte şehadet olacak ve bir avantaj sayılacaktır.
Hasen derecedeki bir hadiste buna işaret vardır. Hadis-i şerifte “Allah’ı o
kadar çok hatırlayın, o kadar çok anın ki, neticede size deli desinler.”49

buyrulmaktadır.
Mü’min, emniyet ve itminan insanıdır. O, umumî sulhü temin etmek için

vardır. Dünya onunla bir Cennet iklimine dönüşecektir. Ondan hiç kimse hatta
bir karınca bile zarar görmez, görmemiştir ve göremeyecektir. Fakat buna
rağmen, yine de kundakçılık yapan, anarşiyi körükleyen, bozgunculuktan başka
bir şey bilmeyen kâfir onu sevmez, sevmemiştir ve sevmeyecektir. Zira ki,



mü’mine karşı nefret, kâfirin ve küfrün tabiatında vardır.
Bu açıdan diyoruz ki, kâfirler tarafından sevilen herhangi bir mü’min kendini

ciddî bir kritiğe tâbi tutmalı ve akıbetinden daima endişe etmelidir. Çünkü bu
sevgi normal değildir. Hatta mü’minde mevcut bir eksikliğin emare ve işareti
olma ihtimali vardır. Burada “sevme” ile “beğenme” ve “takdir etme”yi de
birbirinden ayırmak gerekir. Kâfir, bizdeki fazilet ve meziyetlerden dolayı bizi

beğenip takdir edebilir; ama asla sevmez. Kur’ân’ın “en büyük düşman”50 diye
tarif ettiği kâfir, mü’mini nasıl sevebilir ki?

2. HZ. MİKÂİL (aleyhisselâm)
Efendimiz’e kurbiyet ve yakınlığı olan bir başka mukarreb melek de Hz.

Mikâil’dir (aleyhisselâm). Tirmizî’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte
Efendimiz şöyle buyururlar:

“Muhakkak ki benim yer ehlinden iki vezirim, gök ehlinden de iki vezirim
vardır. Yer ehlinden iki vezirim Ebû Bekir (radıyallâhu anh) ve  Ömer
(radıyallâhu anh), gök ehlindeki vezirim ise Cibril (aleyhisselâm) ve
Mikâil’dir (aleyhisselâm).”51

Taberânî’de hadis şu ifadelerle nakledilir: “Allah beni dört vezir ile teyit
buyurdu. Bunlardan ikisi yer ehlinden, ikisi de gök ehlindendir.”52

Şimdi bir de, bu hadis adesesiyle Efendimiz’in ulviyet, yücelik ve şânını
görmeye çalışmalıyız.. evet meleklerin en büyükleri ona vezirlik yapıyor.
Nebilerden sonra insanlığın en seçkini Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer de, yerde
aynı makamı temsil ile Allah Resûlü’nün sağında ve solunda O’na iki sadık
yardımcı oluyor.

Hz. Cibril ve Hz. Mikâil, melekler arasından seçilmişlerdir. Âyet: “Allah
meleklerden de insanlardan da elçiler seçer.” 53 demektedir. Bu seçkinliktir
ki, onları Efendimiz’e vezir olma pâyesine yükseltmiştir. Nebilerden sonra
insanlığın en seçkini olan Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’e de aynı pâyenin
verilmesi oldukça mânidardır. Sanki bu iki büyük sahabiden biri Cibrilliği,
diğeri ise Mikâilliği temsil ediyor gibidirler.

Günümüzde beşer, İki Cihan Serveri’ni anlamada çok yaya bulunuyor. O’nu
ancak kalb, ruh, duygu ve letâifini geliştirenler; ilmini, irfanını ve bunlarla
gelen ilhamları aştıktan sonra, kalb ve kafa vahdeti içinde ve ufku cihanları
içine alacak şekilde engin olanlar anlayabilirler. Ruh yapısı itibarıyla



melekleşememiş insanların, O, meleklerin kendisine nöbettarlık yaptığı zâtı tam
anlaması, tanıması ve idrak etmesi mümkün değildir.

Buhârî ve Müslim, Sa’d b. Ebî Vakkas’tan naklediyor: “Uhud’da (bir
rivayete göre Bedir’de), Allah Resûlü’nün sağında ve solunda nöbet bekleyen
beyaz sarıklı iki kişi gördüm. Muhtemel bir saldırıya karşı O’nu
bekliyorlardı. Hâlbuki ben bu şahısları ilk defa görüyordum.”54

Uhud’da bir başka hâdiseye daha şahit oluyoruz: Mus’ab b. Umeyr
(radıyallâhu anh) şehit düşüyor ama Allah Resûlü’nün hemen önünde bir başka
Mus’ab akşama kadar savaşıyor. Akşam üstü Allah Resûlü ona hitaben
“Mus’ab!” diye seslenince, bu şahıs “Yâ Resûlallah! Ben Mus’ab değilim!”
diyor.55 İş o zaman anlaşılıyor. Mus’ab melekleşince, o esnada bir melek de
Mus’ablaşıyor.

Hiç şüphe yoktur ki, ister beşer arasında yakınlık kazanıp Allah Resûlü’ne
hizmet edenler, isterse melekler arasında ünsiyetle O’na yakın olanlar, mutlaka
Allah katında hususî bir şerefle taltif edilmişlerdir. Haddizatında Cibril ve
Mikâil çok şerefli birer elçidirler; ancak, Allah Resûlü’yle beraber olma ve
O’na hizmet etmeleri bu iki şerefli elçiye daha bir derinlik kazandırmıştır.

3. HZ. İSRAFİL (aleyhisselâm)
Hz. Cibril’in nasıl Allah Resûlü’yle münasebeti var, öyle de Hz. İsrafil’in

de ayrı makamı temsilen Efendimiz’le farklı bir münasebeti var. Zaten, hepsinin
en ciddî münasebeti de neticede Allah ile...

Daha önce zikrettiğimiz hadiste de işaret edildiği gibi, Hz. İsrafil
(aleyhisselâm) yaratıldığı günden beri Cenâb-ı Hak’tan “Sûra üfle!” emrini
intizar etmektedir. Elbette bu, İsrafil’in (aleyhisselâm) dimdik ayakta beklediği
ve başka hiçbir iş yapmadığı mânâsına gelmez. Belki o, ulvî ve yüce
hakikatiyle, kulluğunu ilan ve ifade için, Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda böyle
kıyamda dururken, aynı anda kendisine verilecek diğer mükellefiyetleri de
beklemekte ve verilen her emri yerine getirmek üzere huzurda elpençe divan
durmaktadır:

Ondaki mârifet de aynen “Rabbimle aramda nurdan yetmiş veya yetmiş bin
perde var, O’nu nasıl görebilirim. Ve ben bir adım daha atsam, yanar kül
olurum!” diyen Cibril’in mârifeti gibidir. Zira o da mukarrebtir ve Allah’a en
yakın dört melekten biridir.



Efendimiz’den şöyle bir vak’a naklederler:
“Safa Tepesi’nde Cibril ile beraber oturuyorduk. -Demek ki hâdise,

Efendimiz Mekke’de iken cereyan etmiş.- Ben Cibril’e az hâlimi arz ettim.
‘Günler var ki Âl-i Muhammed’in evine bir avuç un veya kavut girmiş
değildir!’ dedim. Ben sözümü bitirmiştim ki, gökte kıyamet kopuyor gibi bir
tarraka, bir gürültü duyuldu. Sordum: ‘Yoksa kıyamet için emir mi verildi?’
Cibril: ‘Hayır, senin biraz evvelki sözlerin semada duyulunca, İsrafil’e
buraya gelmesi için emir verildi.’ dedi.

Ve derken İsrafil yanımızda belirdi. Bana hitaben: ‘Yâ Resûlallah, Cenâb-ı
Hak, senin biraz evvel söylediklerini duydu. Ve yerin bütün hazinelerinin
anahtarlarıyla beni sana gönderdi. İstersen (Hz. Süleyman gibi) melik bir
peygamber ol. İstersen tevazu içinde, bir kul peygamber olarak kal!’ dedi. O
esnada Cibril’in yüzüne baktım. Bana ‘Rabbine karşı mütevazi ol!’ diye
işaret ediyordu. Ben de Cibril’in dediğini tercih ile ‘Bir gün tok olup
şükreden, diğer gün aç olup tazarruda bulunan bir kul peygamber olmak
isterim.’ şeklinde İsrafil’e cevap verdim.”56

Görüldüğü gibi, nasıl Hz. Cibril, Allah Resûlü’nün bir vefadar dostuydu;
öyle de İsrafil (aleyhisselâm) O’nun sadık bir dostu ve sadık bir arkadaşıydı.

Kur’ân-ı Kerim, Allah Resûlü’nün bu vefadar dostu İsrafil’den ve onun
bütün cihanı ilgilendiren vazifesinden yer yer bahisler açar.

“Sûr’a üflendi, göklerde ve yerde olanlar (korkudan) düşüp bayıldılar.
Ancak Allah’ın dilediği kaldı. Sonra ona bir daha üflendi, birden onlar
kalktılar, bakıyorlar.”57

Âyette “Ancak Allah’ın dilediği ayakta kalır.”  denilmekte ve ihtimal
mukarreb meleklerin vefat etmeyeceğine işaret buyrulmakta. Zaten, Cenâb-ı
Hakk’a dayanan, varlığını O’nunla sürdüren ve mânâ-i harfî cihetiyle varlığını
O’nun varlığından bilen şuur sahiplerinin bu mânâda ölümsüzlüğü de aşikârdır.

İsrafil bir münadi, bir davetçidir. Onun için âyet şöyle demektedir: “Dinle, o
gün münadi (İsrafil) yakın bir yerden çağırır.” 58 Herkes mezarında sessiz
yatarken, zerreler âleminde, bir mânâda darmadağınık vaziyette iken ve ruhlar
kendilerine ait berzahta, maruz kaldıkları keyfiyetin koridorlarında dolaşırken
hemen çok yakınlarında bir ses, bir soluk duyacaklar. Bu, onların kalkmaları
gerektiğini haber veren İsrafil’in ses ve soluğudur. Bütün varlık bu ses ve
solukla yeniden dirilecektir.



İsrafil bir “dâi”, bir çağırıcıdır ve insanları mahşerde toplanmaya
çağıracaktır.

“Öyleyse sen de onlardan yüz çevir; o çağırıcının görülmemiş, tanınmamış
bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşkün düşkün (zillet içinde) kabirlerden
çıkarlar; tıpkı yayılan çekirgeler gibidirler.”59

İşte böyle dehşetli bir günün davetçisi, çağırıcısı olarak, Cenâb-ı Hak’tan
emir bekleyen bu şanı yüce melek, Allah Resûlü’yle olan irtibatı ve dostluğu
adına elbette O’nun ümmetiyle de alâkadar ve ilgili bulunmaktadır. Kim bilir,
ümmet-i Muhammed’in gaflet içinde bulunuşu, kıyamet sûrunu üfleyecek bu
meleği ne kadar üzmekte ve mahzun etmektedir. Belki o da, hâlimizin ıslahı için
dua eden meleklerden biridir...

4. ... Ve HZ. AZRAİL (aleyhisselâm)
İnsan, hayata attığı ilk adımını -ki orası ana rahmidir- bir melek eşliğinde

attığı gibi, bu hayattan ayrılık adına, ahiret âlemine doğru attığı ilk adımını da
yine bir melek eşliğinde atar. İnsana bu son anında eşlik etme de melâikeye ait
vazifelerden biridir. Bu vazifeyi de en zirve noktada Hz. Azrail (aleyhisselâm)
temsil etmektedir. Bu sebepledir ki ona “Melekü’l-Mevt” (Ölüm Meleği) adı
verilir.60

a. Hz. Azrail Bütün Ruhları Nasıl Kabzediyor?
Hz. Azrail’in bir fert olmasının, bütün ruhları kabzetmesine mâni bir yanı

yoktur. Bulunduğu yerden bir şua gibi aksederek, istediği yere elini uzatabilir
ve istenilen tasarrufta bulunabilir. (Meseleye daha önce aktardığımız bilgilerle
yaklaşalım.) Ona, ne mesafelerin uzaklığı, ne de münasebet kurduğu şahısların
çokluğu mâni olamaz. Güneşin bir tek şey olmasına rağmen, kendisine bağrını
açan ayinelerin kabiliyetlerine göre, her yerde görülüp hissedildiği ve tesirine
şahit olunduğu gibi, tamamen nur ve nuranî olan melekler, evleviyetle her yerde
görünebilir ve icraatta bulunabilirler.. hayat üfleyebilir ve ruhları
kabzedebilirler.

Kaldı ki, can alan ve ruhları kabzeden haddizatında Allah’tır (celle
celâluhu). Azrail’e (aleyhisselâm) gelince, Hakk’ın her işinde bir kısım
nezaretçi ve alkışçıları olduğu gibi, ruhların kabzedilmesi işinde de o, bir
nezaretçi ve alkışçıdır. Her yerde hâzır ve nâzır olan Yaratıcı, akla, hayale
gelmez ve hesap altına girmez pek çok işi birden yaptığı gibi, milyarlarca



1.

2.
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varlığı aynı anda hem var hem de yok edebilir.
İşte bu baş döndürücü kudret ve bütün eşyayı her an görüp bilen sonsuz

ilimdir ki, bazıları akıldan uzak görseler bile, kâinatın zerreleri adedince işleri
bir arada şaşırmadan görebilir ve her yerde ölenlerin ruhlarını da kabzedebilir.

Ayrıca, ruhları kabzetme işini ister Yüce Yaratıcı, isterse Azrail
(aleyhisselâm) yapsın; her ruhu kabzedilecek zat, vadesi dolunca ona teveccüh
eder ve ruhu kabzedilir. Bir fikir verebilmek için şöyle bir misal arz edebiliriz.
Meselâ, aynı frekansta çalışan binlerce radyo gibi alıcılar düşünelim; bunların
çalıştığı frekansta gönderme yapan bir “göndermeç” düğmesine dokunulduğu
an, hepsine bir sinyal ve olursa mors alfabesinden bazı harfler duyulmaya
başlar.

Aynen onun gibi acz, fakr ve ihtiyaç çehreleriyle, güçlü ve müstağni bir
kapıya yüzleri dönük bulunan mahlukat, vade ve müddet bitimi düğmesiyle,
hayat üfleyen ve hayat kabzeden Zât’a karşı ne zaman açılırsa, ya oldurucu veya
öldürücü sinyalleri ruhunda duymaya başlar.

Âciz beşer, bir telsiz şarteli veya bir bilgisayar tuşlarıyla, kilometrelerce
ötedeki cihazlarla oynayabilirse, neden bizim kayıtlı bulunduğumuz kusur ve
noksanlıklardan uzak olan Zât, bir anda, canlı makinelerden ibaret olan insan
ruhuyla münasebet kurmasın, istediği zaman onun ruhunu alıp ve istediği zaman
da devam ettiremesin?

Ruhların kabzedilmesi hususunda farklı mütalâalar vardır:
Daha önce söylediğimiz gibi, her canlıya hayatı veren Allah’tır (celle

celâluhu). Hayatı alan da yine O’dur. Buna göre Azrail’in (aleyhisselâm)
vazifesi sadece bu muhteşem icraata nezaret ve bu icraatı alkışlamaktır.

Allah’ın emri ve izniyle her ruhu Azrail’in (aleyhisselâm) kabzetmesidir
ki, bir ferdin tek başına bu kadar şeyi yapmasının mümkün olacağına dair bir
kısım misaller vererek meseleyi daha önce aydınlatmaya çalışmıştık.

Kâinat çapında cereyan eden bütün işlere, bir temsilci başkanlığı altında
pek çok melek nezaret ettiği gibi, ruhların kabzedilmesi vazifesinde de Hz.
Azrail’e (aleyhisselâm) yardımcı olacak birçok melâike vardır ve bunlar sınıf
sınıftırlar. Bir kısmı incitmeden, telaşlandırmadan, usulcacık kabzediciler; bir
diğer sınıf ise, aldıkları ruhu bulutlar gibi semalarda yüzerek Yüceler
Yücesi’ne ulaştırıcıdırlar ki, Kur’ân bu sınıfların hepsine işaret eder.

“O yerinden koparan ve derinden daldırıp çekenlere ve usulcacık çekip



alanlara ve yüzüp yüzüp gidenlere kasem olsun!”61

Bu itibarla, ruhu kabzedilecek her ferde, ayrı ayrı gönderilecek pek çok
melek vardır ve bunların hepsi Hz. Azrail’in (aleyhisselâm) kumandası
altındadır. O, Allah’ın (celle celâluhu) emriyle, iyi ve kötü ruhlara göre değişik
melekler gönderir ve ruhları kabzettirir.

Netice olarak diyebiliriz ki, tereddüte düşüp de “Azrail bir tek olduğu
hâlde bunca ruhu nasıl kabzediyor?” sorusuna sebebiyet veren, evvelâ bir
anlayış inhirafıdır. Oysaki yukarıdaki misallerden de anlaşıldığı üzere, melek
ne yaradılışı itibarıyla, ne de mahiyetiyle asla insana benzememekte; insana
benzemediği gibi, icraat itibarıyla da tamamen ondan farklı bir durum arz
etmektedir. O, tıpkı insan ruhu gibi temessül eder, bir anda pek çok yerde
bulunabilir ve pek çok şeyle münasebet kurabilir.

Günümüzde bir hayli yaygınlaşmış bulunan medyumluk, ruh çağırma ve
görünmeyen varlıklarla münasebet kurma, hatta ispirtizma ve manyetizma gibi
şeyler, fizik kanunlarını aşan ve onların ötesinde akıl almaz işler gören pek çok
şuurlu ve müşahhas kanunların mevcudiyeti mevzuunda kanaat-i kat’iye verecek
mahiyettedir. Binaenaleyh bu kabîl varlıkların benzerleri olan melâike, bunların
kat kat üstünde vazife görebilir ve tasarrufta bulunabilir. Hele hele, ruhların
kabzedilmesi gibi bir vazifede, her canlı, hayat müddetinin bitimiyle bu
vazifelilerle aynı frekansa girerse... Bir de mükelleflerin bir tane değil de,
sayılmayacak kadar çok olduğunu ve her vefat edecek zata gidebilecek bir
meleğin mevcudiyetini düşünürsek, tereddüte sebebiyet verecek bir hususun
kalmadığını görürüz. Yine de her şeyin doğrusunu ancak Cenâb-ı Hak bilir...

Burada çokça sorulan bir soruya cevap vermek gerekiyor. Soruda şöyle
deniliyor:

Azrail (aleyhisselâm) bir tane olduğu hâlde bir anda vefat eden bir sürü
insanın ruhunu nasıl kabzediyor?

Önce bu soruda beşerî ölçü ve kıstasların bizleri yanılttığını görüyoruz.
Meleğin insana benzetilmesi bir yanlışlık olduğu gibi, “nomen”i “fenomen”de
görmek, ruhun fonksiyonunu cesette aramak da birer yanlışlıktır. Buna binaen,
sualin ortaya çıkmasına sebebiyet veren anlayış inhiraflarını ve terminolojik
hataları izah etmeden soruyu cevaplandırmak muvafık olmayacağından, evvelâ,
inhiraf noktalarının aydınlatılmasına ihtiyaç var.

Melek, tâbi bulunduğu âlem itibarıyla, hilkat ve mahiyeti, mükellefiyet ve



vazifeleriyle tamamen farklı bir varlıktır. Onu, kendi âlemine bakmadan,
mahiyet ve vazifesini düşünmeden tahlil etmek, hakkında hükümler vermek,
elbetteki hatalı olacaktır. Bu itibarla, evvelâ onun, bu yönleriyle tanınmasında
zaruret var. Ayrıca soruya müstakil bir cevap teşkil etmesi açısından daha önce
temas ettiğimiz bazı hususların tekrarı da gerekmektedir.

Melek, kuvvet demek olan “melk”den veya elçilik mânâsına gelen
“mel’ek”den alınmıştır. Birincisi itibarıyla çok kuvvetli, belki ayn-ı kuvvet
mânâsına; ikincisi itibarıyla da emr-i ilâhînin âhize ve nâkilesi (alıcı-verici)
olarak elçilik mânâsına gelir.

Bu üstün vasıflar Cenâb-ı Hakk’ın yarattığı umum meleklerde bulunur.
Bilhassa, vahyi getirmekle vazifelendirilenlerde bulunması zarurîdir. Bu üstün
varlıklar, hayata-memata nezaret edenlerden alın da, Arş-ı İlâhî Hamelesi ve
Hak divanının gözü hayret dolu vazifelilerine kadar geniş bir sahada, Allah’ın
icraatına nezaret ve temâşâ ile mükelleftirler.

Makro âlemden mikro âleme kadar, bütün değişme ve tahavvüller, bütün
terekküp (sentez) ve çözülmeler hep bu kuvvet ve elçilik temsilcisi meleklerin
nezaretinde olduğu gibi, Allah’ın “Kelâm” sıfatından beşere gelen teşriî
emirler de, yine bu emin ve güçlü varlıklar tarafından temsil edilmektedir.
Âlemşümul (evrensel) cazibe ve dafia (çekme ve itme) kanunlarından,
elektronların çekirdek etrafındaki muntazam hareketlerine kadar, bu ağır ve
ince işlere nezaret, ne müthiş bir kuvvet istemekte ve ne emin elçiliği
gerektirmektedir!..

Melekler, o kadar eşya ve hâdiselerin o ölçüde içindedirler ki, onlarsız ne
bir yağmur damlası, ne de bir gök gürültüsü düşünmek mümkün değildir. İşte
şeriat-ı fıtriyede (kâinatta cereyan eden kanunlar) bu şuurlu kuvvetler, her şeyi
elinde tutan Hakk’ın sonsuz kuvvetinin -kabiliyet ve istidatlarına göre-
onlardaki tecellîsinden ibaret olduğu gibi, bu büyük ve muhteşem tecellînin
nokta-i mihrakiyesi olan, en değerli varlık insanoğlunun, hareket ve
davranışlarını düzenlemek üzere, ilâhî âlemden esip esip gelen vahiy ve ilham
meltemleri de, yine vahiy ve ilham sahibinin onlardaki tecellîsinden başka bir
şey değildir.

Bu itibarla, Yaratan’la yaratık arasında vasıta olan ve Yaratıcı’nın muhteşem
kudretine dayanarak, atomlardan nebülözlere kadar geniş bir sahada, melekûtî
güç ve kuvvetin nezaret ve tasarrufunun vazifelileri olan melekleri beşere
benzetmek ve beşer için zarurî olan bir kısım kayıtları onlar için de vârid



görmek, bir düşünce inhirafı ve bir cehalet ifadesidir.
Evet, eğer melek de insanlar gibi sırtında maddî bir ceset taşıyıp da çözülme

ve dağılmaya maruz kalsa ve her canlı gibi zaman tarafından aşındırılsaydı,
onun hakkında vereceğimiz hükümlerde, insanı bir ölçü, bir mikyas kabul etmek
mümkün olurdu. Hâlbuki, bütün bu farklılıklar var; hem de iki sınıfın birbirine
kıyas edilmesini imkânsız kılacak kadar var!..

Melekler, yaratılış itibarıyla da insandan farklıdırlar. Bu farklılık, onların
çok geniş bir sahadaki mükellefiyetleriyle alâkalı bulunmaktadır.
Yaradılışlarındaki bu duruluk ve nurluluk, onları daha nüfuzlu ve daha seyyal
kılmaktadır. Bir anda pek çok ruha aksetme, pek çok göz tarafından görülme ve
birken çokluk cilvesiyle tezahür etme gibi hususiyetlere malik bulunan melâike,
Hz. Âişe’nin (radıyallâhu anhâ) naklettiği bir hadise göre nurdan

yaratılmışlardır.62 Bu itibarla da, nurun hususiyetlerine mazhardırlar.
Kaldı ki, mahiyetleri latîf olan melekler, güneş gibi maddî ve kesif şeylerden

de çok farklıdırlar. Onların, değişik şekil ve suret almaları kabil olduğu gibi,
bir anda değişik şekillerde görülmeleri de kabildir. Öteden beri dindarlar
arasında, şimdi ise yaygınlaşmış şekliyle sosyete mahfillerinde, bu temessül
keyfiyeti, o kadar bilinen bir mevzu hâline gelmiştir ki, erbabınca, tecrübeye
dayalı neticeler kadar kat’îdir. Her gün, gazete ve mecmua haberlerinde,
herhangi bir insan dublesi ve bir perispirinin, cismin bulunduğu yerden çok
uzaklarda bulunması ve bulunduğu yerlerde iktidar ve tasarruf izhar etmesinden
bahsedilmektedir ki, meselenin aslı ne olursa olsun, ruh gibi latîf varlıkların
cisme nispetle daha seyyal, daha aktif ve daha muktedir olduğunu
göstermektedir.

Bu madde ötesi seyyaliyet ve cevvaliyet, cismin rağmına ikinci varlığın daha
aktif olduğunu gösterdiği gibi, ruha nispeten daha cevval olan melâikenin tabiat
kanunlarının üstündeki fonksiyonuna da işaret etmektedir.

Melâike ve ruhların temessülleri, öteden beri bilinen şeylerdir. Başta nebiler
olarak pek çok gönül erbabı bu mevzudaki müşâhedelerini anlatmış ve
avamdan pek çok kimseyi de buna şahit göstermişlerdir.

Cebrail’in (aleyhisselâm) değişik suretlerde görünmesi ve hangi hâdise
münasebetiyle gelmişse, o hâdiseye göre şekil alması; meselâ, vahiy esnasında

elçilik vazifesine uygun bir şekilde63; muharebe sırasında da bir muharip

suretinde zuhur etmesi64 gibi durumlar, hep temessüle misal olabilecek



şeylerdir. Meleğin temessülü hem çok hem de umum melekler için vâkidir.

Cibril (aleyhisselâm) Hazreti Dıhye (radıyallâhu anh) suretinde göründüğü65

gibi, ismini bilemediğimiz bir başka melek de “Uhud” harbinin en hareketli
anında Mus’ab b. Umeyr şekline girerek Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve

sellem) önünde akşama kadar harbeder.66 Keza pek çok melekler, Zübeyr b.
Avvam suretinde Bedir harbine iştirak ederek mü’minlerin kuvve-i

mâneviyelerini takviyeye medar olurlar.67

Hak dostlarının, buna benzer şekilde, gayb âleminin erleriyle temasları
sayılamayacak kadar çoktur. Hele, rüyalar vasıtasıyla umum halka tezahürü,
meselemize, inkâra meydan bırakmayacak şekilde kuvvet kazandırmaktadır.
Hemen hemen herkes bildiği ve tanıdığı ve kendisiyle yakından alâkadar
görünen bir ruhun, rüyalar vasıtasıyla kendisine yol gösterdiğine, ışık tuttuğuna
şahit olmuştur. Ne var ki, bir kısım kimseler rüyaların ancak bir kısmı için
bahis mevzuu olan “şuuraltı” meselesini ta’mim ederek bu işin de anlaşılmaz
hâle getirilmesine çalışmaktadırlar. Veyl olsun cehalete!

Bu meselenin tamamını, melâike, temessül ve ruhlarla alâkalı hususların
tafsilen anlatıldığı bölüm ve yerlere havale ederek, netice olarak diyebiliriz ki,
her varlık aynalarda misaliyle göründüğü gibi, melek de kendisine ayna
olabilecek her yerde görünebilir, hem de maddî ve kesif cisimler gibi, sadece
şekil olarak değil, aynıyla ve bütün fonksiyonlarıyla görülebilir...

b. Ruhları Kabzeden Meleklerin Farklı Görüntüleri
İster ruhları bizzat Hz. Azrail kabzetmiş olsun, isterse bu işi o, avene ve

yardımcılarına yaptırıyor bulunsun, netice değişmez ve her insan, amelinin
durumuna göre temessül eden bir melekle karşı karşıya kalır ve son nefesini bu
hâlet içinde verir.

Eğer vefat eden, mü’min ve salih amel sahibi bir insan ise, onun ruhunu

almaya gelen melek “Hemen çekip alanlara.”68 âyetinde işaret edildiği gibi
neşe ve sürur dolu olarak gelir; huzur dolu bir atmosfer içinde o ruhu kabzeder.
Ruhu kabzedilen insan, o hâlette iken bazen çok cüz’î bir acı hissetse bile
ekseriyetle acı duymuş sayılmaz.. o, Mele-i A’lâ’nın müşâhedesiyle kendinden
geçer ve meleklerin teşyi ve karşılamalarıyla yüceler yücesi âleme doğru kanat
çırpan ruhunu seyreder. -Allahım, bize de böyle bir netice nasip eyle!-

Kâfirler ise kendi amelleri cinsinden korkunç yapılı meleklerle karşılaşırlar.



Son anda açılan gözleriyle gidecekleri yeri müşâhede ederler ki, bu manzara

onların içini korkuyla, endişeyle doldurur. “Andolsun söküp çıkaranlara.”69

mealindeki âyette de buna işaret vardır.
Onların ruhu, su dolu büyük bir kovanın derin bir kuyudan çıkarılması gibi

ağır ağır ve yine onların ruhu, diken üzerine atılmış ipekli bir kumaşın sökülüp
alınması gibi parçalana parçalana kabzedilecektir. Onlar binbir çeşit ızdırabı
ruhlarında yaşayacak ve kapkaranlık bir ruhla bu dünyadan göçüp
gideceklerdir. -Allahım, bizi bu kötü akıbetten muhafaza eyle!-

Kâfirlerin bu son durumlarını Kur’ân şöyle dile getirir: “Görseydin o inkâr
edenleri; melekler onların canlarını alırken yüzlerine ve arkalarına
vuruyorlar. ‘Haydi kavurucu azabı tadın!’ (diyorlardı.)”70

Bunun bir mânâsı da şudur; o anda kâfirlerin maruz kaldığı azabı tasavvur
dahi edemezsin, öyle şedit ve öyle ızdırap vericidir ki..!

Hâlbuki mü’minin ruhu kabzedilirken, nasıl neşe ve sürur havası eserse,
daha sonra meleklerin elinde, solması istenmeyen bir demet gül gibi elden ele
dolaşarak Mele-i A’lâ’ya yükselirken de aynı sürur ve neşe hissedilir. Ve
uğradığı her yerde bu ruh, ilgi, alâka ve iltifat görür. Zaten o ölüm anında da
gözünün alabildiği ölçüde kalabalık bir melek topluluğu tarafından
karşılanmıştır. Onun semaya doğru ilk kanat çırpışları nasıl başlamışsa
kabirden haşre, haşirden sırata, oradan da Cennet’e uzanan yolculuğu yine aynı
şekilde devam edecektir. Zira insan nasıl yaşarsa öyle ölür ve nasıl da ölürse
öyle haşrolur.

c. Kabirde Sual Melekleri ve Mü’minin Durumu
Kabirde mü’min, sual meleklerine cevabını tam verir. Onların, “Rabbin

kim? Peygamberin kim? Dinin hangi din?”71 gibi sorularına mü’minin cevap
vermesi çok kolay olur. Zira, “Allah, inananları, dünya hayatında da ahirette
de sağlam sözle tespit eder.”72 âyetinin de işaret ettiği gibi o, dünyada iken
bir “Kavl-i sâbit - Değişmeyen söz” olan tevhidi tekrar etmiş durmuş ve bu
ifadeler onun gönlüne ve şuuraltına iyice yerleşmiştir. Orada aklı başına gelir
gelmez de aynı şeyleri söyleyecektir. Çünkü o, dünyada iken kelime-i tevhidle
bu derecede bütünleşmiştir.

Ben, nice inanan insan gördüm ki, ölüm anında, baygın ve kendinden geçmiş
olduğu hâlde dili durmadan kelime-i tevhid çekiyor veya en kudsî söz olan



“Allah” kelimesini yüzlerce, binlerce defa tekrar edip duruyor... Hele birisi var
ki, sirozdan yatıyordu. Ağzında dili o kadar büyümüştü ki, zor dönüyordu. Ne
var ki o hiç durmadan “Allah, Allah” diyordu. Zira bu kelime onun ruhuna,
canına ve bütün varlığına sinmişti. Hayatını “Allah, Allah” söyleyerek
geçirdiği için de öyle ölüyordu.

İmam Kurtubî diyor ki: “Ben birçok insan gördüm. Bunlardan kimisi ölüm
anında, ‘Sepeti getir, otu götür, samanı ver, atı bağla!’ diyordu.. kimisi de cihad
aşkı ve iştiyakıyla tutuştuğundan, ‘Atımı getirin, kılıcımı bana verin, beni atıma
bindirin, cihada gitmek, Allah’ın yüce ve yüksek adını yüceltmek istiyorum!’
diyordu. Herkesin ömrü, amelinin cinsine göre mühürlenip noktalanıyor ve
herkes de bu son anında ameline yakışır bir meleğin temessülüyle

karşılaşıyordu...”73

İşte her insana ayrı bir keyfiyette görünme ve insanların ruhlarını bu görüntü
ve keyfiyet içinde kabzetme de yine meleklerin vazifelerinden bir vazife,
onların yüklendiği misyonlardan bir misyondur. Anlattığımız bu son husus da
insan-melek münasebetine ait ayrı bir buud...

5. HAMELE-İ ARŞ
İsterseniz şimdi de, bir başka grup melâikeyi, “Hamele-i Arş” denilen Arş’ı

yüklenmiş melekleri Kur’ân’dan takip edelim:

ِ۪هب َنوُنِمْؤُيَو  ْمِّھِبَر  ِدْمَحِب  َنوُّحِبَسُي  َُهلْوَح  ْنَمَو  َشْرَعْلا  َنوُلِمْحَي  َنيِذََّلا 
ْرِفْغاَف اًمْلِعَو  ًةَمْحَر  ٍءْيَش  َّلُك  َتْعِسَو  اَنَّبَر  اوُنَمٰا  َنيِذَِّلل  َنوُرِفْغَتَْسيَو 

ِتاَّنَج ْمُھْلِخَْدأَو  اَنَّبَر   ِمیِحَجْلا َباَذَع  ْمِھِقَو  ََكلِیبَس  اوَُعبَّتاَو  اوُبَات  َنيِذَِّلل 
َتَْنأ َكَِّنإ  ْمِھِتاَّّيِرُذَو  ْمِھِجاَوَْزأَو  َبٰا  ْمِھِئاۤ ْنِم  ََحلَص  ْنَمَو  ْمَُھتْدَعَو  يِتَّلا  ٍنْدَع 

ُمِیكَحْلا ُزيِزَعْلا 
“Arş’ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar Rabbilerini överek tesbih

çekerler, onların Rabbileri hakkında kanaatleri de pek kavîdir ve mü’minler
için şöyle mağfiret dilerler: Rabbimiz, rahmet ve bilgi bakımından her şeyi
kapladın. Tevbe edip Senin yoluna uyanları bağışla, onları Cehennem
azabından koru. Rabbimiz, onları ve babalarından, eşlerinden,
çocuklarından iyi olan kimseleri onlara söz verdiğin Adn Cennetlerine sok.
Şüphesiz üstün olan, hikmet sahibi olan Sensin, Sen.”74



Arş-ı İlâhî’yi taşıyan (taşıma keyfiyeti bizce meçhul), nazarları vücub
âlemine müteveccih olan, rahmet semasının tercümanı bu nuranî kullar, bizimle
doğrudan irtibatları bulunmadığı hâlde, en çok muhtaç olduğumuz bir meselede
imdadımıza koşuyor ve Arş’ın etrafında pervaz ederken affımız için Rab’den
bizim adımıza istiğfarda bulunuyorlar.

ْمِھِّبَر ِدْمَحِب  َنوُحِّبَُسی   “Rabbilerini överek tesbih ederler.”
Onlar Cenâb-ı Hakk’ın hem cemalinden haberdar hem de O’nun celâline

karşı hayranlık ve hayret içindedirler. Yani “kurb” ve “bu’d”un âdâbına
riayetin temsilcileridirler. “Bir adım daha yaklaşsak mahvoluruz!” şuuru
kurbun; Cenâb-ı Hakk’ın ilim ve kudretinin ihatası dışında bir zerrenin dahi
olmayacağı hakikatini bilmek de bu’dun bir tezahürüdür. Onun içindir ki, onlar,
Cenâb-ı Hakk’ın esmâ, sıfât ve zâtî cilvelerinin yakınlığını gördükçe “hamd”,
cemalinin cilvelerini uzaktan uzağa seyrettikçe de “tesbih” ederler.

ِھِب َنُونِمُْؤیَو   “Onların Rabbileri hakkında kanaatleri de pek kavîdir.”
Zaten böyle olmasa, “hususî kurb”e mazhariyetleri mümkün olmaz. Zira

“kurb-i umumî”, herkesi ve her şeyi şemsiyesi altına almasına mukabil, “kurb-i
hususî” imana dayanır ve hergün ayrı bir iman derinliği ile kıvrıla kıvrıla O’na
uzanır.

اُونَمٰا َنیِذَِّلل  َنوُرِفَْغتْسَیَو   “Ve mü’minler için mağfiret dilerler.”
Demek ki onlar, bize daima şefkat ve merhamet nazarıyla bakıyorlar. Bizim

amellerimiz, bizi onların her an müşâhede ettikleri celâlî tecellîlerden
kurtarmaya yeterli değildir. Allah’ın çizdiği yola gitme ve durmadan
hatalarımız için tevbe etme elimizdeki tek sermayedir. İşte Hamele-i Arş da,
bizim elimizde bir çekirdek mesabesinde bulunan bu sermayenin mağfiret
sünbülü vermesini istiyor ve “Tevbe edip Senin yoluna uyanları bağışla!”
diyerek bu vesile ile bizi Cehennem azabından korumasını Cenâb-ı Hak’tan
talep ve niyaz ediyorlar.

Yukarıdaki hadiste75 Cibril’e muhatap olduğu bildirilen melekler “Hamele-i
Arş’tır. Zira mukarreb dört melekten sonra Allah’a en çok yakın olan onlardır.

Arş’ın taşıyıcıları mânâsına gelen “Hamele-i Arş”ın sayıları hakkında
Kur’ân’da şu bilgi vardır: “Melekler de onun kenarındadır. O gün Rabbinin
tahtını üstlerinde sekiz melek taşır.”76

Belki bu sekiz melek sekiz sınıfı temsil etmektedir. Ancak hem temsil
keyfiyeti hem de meleklerin bizzat kendi şekilleri bizce meçhuldür. Efendimiz



de bu mevzuda bize fazla malumat vermez. Ebû Dâvûd’un rivayet ettiği bir
hadiste şöyle denilir: “Size Hamele-i Arş’tan bir meleği anlatmam üzere bana
izin verildi. Onun kulak memesiyle boynu arasında yedi yüz senelik mesafe
vardır.”77

Bu hadisten şu hususları öğreniyoruz:
Birincisi: Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) her bildiğini ve her

müşâhede ettiğini bizlere aktarmış değildir. Zira öyle meseleler vardır ki,
bizim dinî veya içtimaî hayatımızla hiçbir alâka ve irtibatı yoktur. Böyle
meseleleri Efendimiz bizlere aktarmamış olabilir.

İkincisi: Efendimiz’in her söylediği ve anlattığı, Cenâb-ı Hakk’ın izin ve
müsaadesine bağlıdır. Yani anlatılanlar vahiy bağlantılıdır. Müsaade
edilmeyen hususlarda O’nun bize bir şeyler söylemiş olması söz konusu
değildir.

Üçüncüsü: O’nun kendi şahsına bakan bir irfanı vardır ki, O, bu yönüyle
Makam-ı Mahmud’a yükselmiştir. Bilinebilecek her şey, müşâhede
edilebilecek her manzara O’nun irfanında erimiş ve O, bu irfan peykiyle
semalara yürümüş ve mârifet gemisiyle, makamların en ulvîsi olan Makam-ı
Mahmud sahiline demir atmıştır. Yani birçok malumat ve müşâhede -ki miraçta
bunun sayısız örnekleri vardır- O’nunla beraber erimiş ve O’nunla
bütünleşerek ahirete intikal etmiştir. Allah Resûlü bu sırlarını başka hiç
kimseye fâşetmemiştir. Zira bir başka idrakin onları hazmetmesi imkân
haricidir.

Dördüncüsü: Mademki bu melekler, bu şuurlu ilâhî kanunlar, bütün kâinatı
kuşatmıştır, öyle ise bizim kalb ve gönül hayatımız da aynı kuşatma altındadır.
Durum böyle olunca, bizim kalb itminanımız onlarla münasebet kurmaya,
onların meydana getirdiği mânevî atmosferlerle rezonans olmaya bağlıdır. Bu
münasebet ve rezonans temin ve tesis edildiği nispette de, Allah’tan bize nurlu
ve bereketli haberler gelecektir. Bizim onlardan kopukluğumuz ise, aksi
neticeleri doğuracak, kalb ve gönlümüz zulmanî haberlerin işgaline
uğrayacaktır. Onun içindir ki, meleklerle bütünleşmek çok mühimdir. Onlarla
bütünleşmek için de onları sevmek, sevmek için de onları bilmek şarttır.

O melekler ki -tabir caizse- bir elleri Arş’ta diğer elleri ise bizim kalb ve
latîfelerimize kadar uzanmış durumdadır. Zaman ve mekân kaydından münezzeh
ve melekût âleminin bu safî varlıkları, durmadan bizim his dünyamızı hallaç



edip yoğurmaktadır. Onlar her an, her yerde Cenâb-ı Hakk’ın izin ve emriyle
bulunabilirler.

İşte bu vasıflara sahip meleklerle münasebet kurma, insanı ulvî âlemlere
uçuyor gibi bir mazhariyete erdirir. Bast hâli dediğimiz hâl, bunun bir
tezahürüdür. Yani insanın ruh dünyasındaki inkişafı, meleklere ait âlemden
gelen meltemlerin tesiriyledir. Bütün karamsarlık ve kötümserlikler ise, kabz
hâlinin bir tezahürüdür ki, Cenâb-ı Hakk’ın “Kâbız” isminin tecellîsiyle
meydana gelmektedir. Yani karanlık âlemlerle münasebet kurma oranında bu
isim, bu tür tezahüre sebebiyet verecek şekilde tecellî etmektedir.

Arş hakkındaki malumatımız âyet ve hadislerde anlatılanlarla sınırlı olduğu
gibi, Hamele-i Arş hakkındaki malumatımız da yine âyet ve hadislerde
anlatılanlarla sınırlıdır. Refîk-i A’lâ, Nediy-yi A’lâ ve Mele-i A’lâ ile ilgili
malumatımız da yine bu çerçeve içindedir.

6. MELE-İ A’LÂ VE MÜHEYYEMÛN MELEKLERİ
Öyle anlaşılıyor ki, âyet ve hadislerin bize Mele-i A’lâ hakkında

söyledikleri malumat, kapasitemizin dışında bulunmaktadır. Biz bunların
keyfiyetlerini değil, sadece varlıklarını biliyor ve buna iman ediyoruz.

Meselâ, “Mele-i A’lâ (Yüce Topluluk) tartışırken aralarında neler geçtiği
hakkında bir bilgim yoktu.”78 âyetinde görüldüğü gibi, Efendimiz’den, Mele-i
A’lâ’nın kendi aralarındaki tartışmadan haberi olmadığını söylemesi isteniyor.
Hâlbuki, cihanın düzeni orada kararlaştırılıyor, kalemler orada oynuyor. Ama
bütün bunlar nasıl oluyor, biz bunları bilemiyoruz.

Ve yine meselâ, Müheyyemûn melekleri var. Sessiz, tamamen lâhut ve vücub
âleminde müstağrak bu melekler, kendilerinden geçmiş bir vaziyette
kendilerinden bile haberleri olmayacak şekilde sadece Cenâb-ı Hakk’ı
düşünürler. Aşk derdiyle dertlidirler. Yeryüzündeki bütün aşk ve şevkleri,
Vedûd isminin bir cilvesi olarak bu melekler temsil ederler. Bildikleri tek şey
Allah’tır. Veli, seyr u sülûkunda o âleme ulaştığı zaman, o âlemin atmosferinin
tesiriyle vahdet-i vücud sırrını vicdanında hisseder. “Sadece Allah var, başka
şey yok.” der.

Mevlâna’nın Mesnevi’sinde, insanın kendini de unuttuğunu ifade eden çok
beyit vardır. Bu demde her şey birbirine karışır, “Ben” ve “O” farkı ortadan
kalkar.



Azeri lehçesiyle söylenen şu mısralar bu hâlin ifadesidir:
Öyle bilmezdim ben kendimi
O ben miyim, ya ben o mu
Âşıkların budur demi
Yandıkça yandım bir su ver.
(Gedâî)
Orada sağ-sola karışır, el-ayak birbirine girer, uzuvlar vazife değiştirir.

Çünkü insan orada aslını idrak eder, aslına ulaşır. Bu bir makamdır ve bu
makamı Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda Müheyyemûn melekleri temsil etmektedir.

Cenâb-ı Hakk’ın Arş’ının etrafında, emre âmâde, O’nun cemalini seyir aşkı
ve iştiyakıyla yanıp tutuşan ve belki yaratıldıkları andan itibaren kendilerini
dahi bilmeyen, bütün bilgilerini mârifet-i ilâhiyeye teksif eden bu mükerrem
melekler hakkında da bizler, hadislerin anlattıklarından öte bir malumata sahip
değiliz. Sadece bu meleklerin, bilginin son ufkuna ulaşmış olduklarını
biliyoruz. Onlar ancak Allah’ı bilmekte ve O’nu tanımaktalar. Böylece de
bizlere en önemli dersi vermektedirler. Keşke onlardan bu dersi istenen ölçüde
alıp biz de sadece bilgimizi mârifet-i ilâhiyeye hasredip O’nu bilmenin
dışındaki bütün malumatın faydasız olduğu şuuruna uyanabilseydik!

Evet, kâinatı bilmekten gaye, onu yaratanı bilmektir. Eğer malumatımız bizi
bu neticeye götürüyorsa bir mânâsı vardır. Yoksa, bizi O’ndan uzaklaştıran her
malumat, hakkımızda zarardır.

7. HÂZİN veya RIDVAN
Allah’a yakın mukarreb meleklerden biri de “Hâzin”dir. Hâzin, Cennet’i

denetleyen, gözeten meleğin adıdır. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve selem) bir
hadislerinde “Hâzin”den bahsetmekte ve şöyle buyurmaktadır:

“Cennet’in kapısına gelir ve açılmasını isterim. Hâzin sorar: ‘Sen
kimsin?’ Cevap veririm: ‘Ben Muhammed’im (sallallâhu aleyhi ve sellem).’
Hâzin, sözüne şöyle devam eder: ‘Ben bu kapıyı senden evvel hiç kimseye
açmamaya emrolundum.’”79

“Hâzin”in cemisi (çoğulu) “Hazene”dir. Kur’ân bu ifadeyi kullanarak Cennet
bekçilerinden bahseder:

ْتَحِتُفَو اَھوُءاَۤج  اَِذإ  ّتَح  ىٰ اًرَمُز  ِةَّنَجْلا  َىِلإ  ْمُھَّبَر  اْوَقَّتا  َنيِذَّلا  َقیِسَو 



َنيِدِلاَخ اَھوُلُخْداَف  ْمُتْبِط  ْمُكَْیلَع  ٌمَالَس  اَھَُتنَزَخ  ْمَُھل  َلاَقَو  اَھُباَوَْبأ 
“Rabbilerinin azabından korunanlar da bölük bölük Cennet’e sevk

edilirler. Kapıları daha önce açılmış bulunan Cennet’e  vardıklarında onun
hazenesi (bekçileri) onlara; ‘Selâm size, (ne) hoşsunuz, ebedî kalmak üzere
buraya girin!’ dediler.”80

İttika edenler, takva dairesine giren mü’minler zümre zümre, grup grup
Cennet’e sevk olunurlar. Cennet’e geldiklerinde kapıları ardına kadar açık
bulurlar. Her grup, dünyada kazandığı kurbiyete göre kendilerine ait kapıdan
rıdvan yurdu olan Cennet’e, Cenâb-ı Hakk’ın cemalini seyretmek üzere
girerler.

Cennet nedir? Orada Cenâb-ı Hakk’ın cemal ve kemali nasıl seyredilir?
Bütün bunlar bizim ölçü ve kıstaslarımızla ölçülüp tartılamayacak şeylerdir.

Cennet’e girerken mü’minler, meleklerden selâm alacaklar. Melekler “Ne
güzel yaşadınız, ne güzel şeyler yaptınız, yaptınız da Rabbinizi hoşnut
ettiniz!”81 diyecekler.

Âyette geçen ْمُت ْبِط  kelimesi, aynı zamanda insana “kelime-i tayyibe”yi
hatırlatır. Kur’ân “kelime-i tayyibe”yi, “şecere-i tayyibe”ye, yani güzel bir

ağaca benzetir.82 Kökü sabit, dalları ise semadadır. Bu ağaç her mevsim
meyve verir. Mü’minin ameli de böyle nuranî ağaç gibidir. Mü’min böylece
kısacık dünya hayatına amellerindeki bereket ve yümünle ebediyet mührü
vurmuştur. Çünkü onun niyeti ebedî kulluktur. Şimdi de o, bu niyetinin
mükâfatını ebedî Cennet kazanmakla elde etmiş olacaktır.

İnsan ki fânidir. İnsan ki, cismaniyet yönüyle herhangi bir varlıktan
farksızdır. Hâlbuki o böyle geçici bir hayatı, ebedî yapmasını bilmiştir. Yani o,
Hâlık’ın vücudunun gölgesinden ibaret olan ebediyet mefhumunu öğrenmiştir.
İşte bu büyük mânâyı idrakin mükâfatı olarak, Cennet kapısında karşılanmakta
ve Cennet bekçileri ona ve onun gibi olanlara; “Selâm size! Siz ne güzel şeyler
yaptınız; ebedî olarak şimdi girin Cennet’e!”83 demektedirler. O Cennet ki
orası bütünüyle güzellerin ve güzelliklerin yurdudur. O Cennet ki, bütün
güzeller ve güzellikler cemalinin birer cilvesi olan Ezelî ve Ebedî Güzel orada
müşâhede edilecektir.

Bazı hadislerde, Cennet muhafızlarının başında bulunan meleğe “Hâzin”84



bazı hadislerde de “Rıdvan”85 denilmektedir. Rıdvan, Cenâb-ı Hakk’ın
insanlara verdiği nimetlerin ufuk noktasıdır.

Kur’ân-ı Kerim’de bu hakikate şöyle işaret edilir:
“Mü’min erkek ve kadınlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî

kalacakları Cennetler ve Adn Cennetlerinde güzel meskenler vaadedilmiştir.
Allah’ın razı olması ise hepsinden büyüktür. İşte büyük başarı budur.”86

Cehennem’den kurtulur, Cennet’e girer, Cenâb-ı Hakk’ın cemalini seyreder,
peygamberlerin gül yüzlerini görüp kendinizden geçer ve hilkatin gayesini,
fıtratın neticesini bütün çıplaklığı ile idrak edersiniz. Ama bütün bunların
sonunda, her an sizin için gadab-ı ilâhî söz konusu ise, Cennet’le birlikte
kavuştuğunuz her nimet, acı bir azap hissi de uyarabilir. Dolayısıyla da siz,
böyle bir atmosfer ve iklim içinde, Cennet’ten dahi istenen ölçüde zevk alamaz
ve yine istenen ölçüde sevinemezsiniz. Zira her an nimetlerin nikmete (azap)
dönüşmesi mümkündür. Bu imkân ve ihtimal ise başka değil ancak ızdırap ve
acı yüklüdür. Acı ve ızdırabın zerresi dahi bulunan yere Cennet denemez. Öyle
ise, kendi mânâsıyla Cennet, Cenâb-ı Hakk’ın gadab ihtimalinin dahi
kalkmasıyla gerçekleşecektir.

Zaten, ilâhî gadabın devam ettiği bir yere Cennet demek de mümkün değildir.
Zira gadab-ı ilâhî dünyada belâ ve musibet olarak tecellî ettiği gibi, ahirette de
Cehennem olarak tecellî edecektir. Onun içindir ki, bir hadis-i şerifte, Cenâb-ı

Hakk’ın Cennet ehline: “Bundan böyle ebediyen gadaplanmayacağım!”87

diyeceği rivayet edilir ki, bu nokta çok mühimdir. Yani Cennet ehli için ilâhî
gadab söz konusu değildir. Nasıl olur ki, Cenâb-ı Hakk’ın rıza ve hoşnutluğu
kuşatmıştır Cennet’i. Ve Rabbin rızasını elde etmiştir Cennet ehli. Rıza ki,
bütün nimetlerin en büyüğü, en değerlisi, en kıymetlisi.. ve Cennet nimetlerinin
de sonu, nihayeti, neticesidir…

Cennet’e girecek insanlara yapılan hitapta da “rıza” mânâsına özellikle işaret
edilmiştir. Mutmainne olmuş nefse, “Dön Rabbine, O senden, sen de O’ndan
razı olarak.”88 denilmektedir. Bundan da anlaşılıyor ki, Cennet, bütünüyle bir
“rıza” otağıdır. Cenâb-ı Hak rızasıyla oraya tecellî etmekte, oraya girecekler
de Rabbilerinden razı olarak oraya girmekte ve Cennet’e “rıza” mânâsına
“Rıdvan” bekçilik etmekte.. ve âdeta Cennet gergefinde hep “rıza” mekiği
işlenmekte. Dünyada iken Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanmış olanlar,
Cennet’te, Cennet bekçileri ve onlara nezaret eden “Rıdvan” tarafından



karşılanırlar. Bu karşılama, kişinin ameliyle doğru orantılı olarak ayrı bir
ihtişam kazanır.

Şehit ise, melekler tarafından çepeçevre kuşatılır. Kur’ân, Uhud’da şehit
düşenler ve bilhassa Mus’ab b. Umeyr hakkında nazil olan âyette şöyle

buyurur: “Melekler de her kapıdan (onların) yanlarına varırlar.”89 Yani aziz
şehit, güller, demetler arasında Cennet’e götürülüyor. Cennet’e ait bütün
menfezlerden melekler başlarını uzatarak ona “Hoş geldin!” mânâsına ٌمَالَس

ْمُت ْرَبَص اـَِمب  ْمُكَْیل  ”!Sabretmenize karşılık size selâmlar, selâmetler“ َع 90

diyorlar. Bazı melekler ise ona yaklaşma pâyesini elde ediyor, yanına kadar
varıp ona tebrikte bulunuyorlar. Selâm verip ona ait makamla gözleri kamaşmış

g i b i “Ne güzel yurt, ne güzel yuva!”91 sözleriyle durmadan hayret
solukluyorlar.

8. MALİK
İnsanlarla alâkası olan mukarreb meleklerden bir diğeri de “Malik”tir.

Malik, Cehennem’e nezaret eden melektir.
Müslim’in rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem):

“Namaz kılmış oturuyordum. Birden bir ses duydum. Bana: ‘Malik,
(Cehennem’e nezaret eden melek) durmuş senden bir selâm bekliyor!’
diyordu. Ben dönüp selâm vereyim, dedim. Fakat o  beni bastırdı ve benden
önce selâm verdi.”92 buyurarak bize “Malik”le münasebeti hakkında malumat
vermektedir.

Malik, Cehennem’e nezaret eden bütün meleklerin başıdır. Nasıl Cennet’e
nezaret edenlerin başında “Rıdvan” bulunmakta, öyle de Cehennem’e nezaret
eden meleklerin başında da “Malik” bulunmaktadır. Kur’ân-ı Kerim
Cehennem’de vazifeli bu melekleri de bize şöyle tanıtmaktadır:

“İnkâr edenler bölük bölük Cehennem’e sürüldüler. Oraya geldikleri
zaman Cehennem’in kapıları açıldı, Cehennem’in bekçileri onlara şöyle
dedi: ‘Kendi aranızdan, Rabbinizin âyetlerini size okuyan ve sizi bu
günümüzde karşılaşacağınız şeyler hakkında uyaran elçiler gelmedi mi?’
‘Evet, geldi.’ dediler. Ama, kâfirlere azap sözü hak olmuştu. O hâlde, içinde
ebedî kalmak üzere Cehennem’in kapılarından girin. Kibirlenenlerin yeri ne
kötüymüş, denildi.”93



Yine bu çizgide başka bir sûrede, Cehennem ehli ile melekler arasındaki
konuşma şöyledir:

“Ateşte bulunanlar Cehennem bekçilerine: ‘Rabbinize dua edin, bizden,
bir gün olsun azabı hafifletsin!’ diyecekler. (Bekçiler) ‘Size
peygamberleriniz açık açık deliller getirmediler mi?’ derler. Onlar da:
‘Getirdiler.’ cevabını verirler. (Bekçiler  ise) ‘O hâlde kendiniz yalvarın.’
derler. Hâlbuki kâfirlerin yalvarması boşunadır.”94

Zuhruf sûresinde de Cehennem ehli, Malik’ten, Allah’ın kendilerini
öldürmesini talep ederler:

“Şüphesiz suçlular Cehennem azabında devamlı kalacaklar, azapları
hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde kurtuluştan ümit kesmişlerdir. Biz
onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalim kimselerdir. ‘Ey Malik!
Rabbin bizim işimizi bitirsin!’ diye seslenirler. Malik de: ‘Siz böyle
kalacaksınız!’ der.”95

Kâfirler... Kalblerini köreltenler... Selim fıtratlarını muhafaza edemeyenler...
Gönüllerindeki sevgi ve irfan istidadını işletemeyenler... Dünyaya geldikleri
zamanki safvetlerini korumayı beceremeyenler... Sağdan-soldan esen muhalif
rüzgârlara kapılıp gidenler... Ruhlarının güç ve kuvvetini küfür ve tuğyan
bataklığında eritenler...

İşte bunlar öbek öbek, bölük bölük Cehennem’e sevk edilecekler.
Cehennem’de vazifeli olan melekler karşılayacak onları. Ve soracaklar: “Size,
kendi aranızdan, Rabbinizin âyetlerini okuyan uyarıcı elçiler, peygamberler
gelmedi mi?” Onlar “Geldi.” diyecekler. Zaten başka türlü demeleri de
mümkün değil. Bu müthiş itiraf, âyetlerde şöyle anlatılır:

“Her topluluk onun içine (Cehennem’e) atıldıkça onun bekçileri, onlara:
‘Size bir uyarıcı gelmedi mi?’ diye sorarlar. Onlar da: ‘Evet, bize uyarıcı
geldi ama biz yalanladık ve ‘Allah hiçbir şey indirmedi, siz ancak büyük
sapıklık içindesiniz.’ dedik.’ Ve derler ki: ‘Eğer biz (onların dediklerini)
dinleseydik, yahut düşünüp anlasaydık, şu çılgın ateşin halkı arasında
bulunmazdık!.’ Onlar , günahlarını itiraf ettiler. Zaten o çılgın ateş halkına
(Allah’ın rahmetinden) uzak olup ezilmek yaraşır.”96

Evet, herkese olduğu gibi onlara da Allah’ın elçileri, peygamberler geldi.
Onları uyardı ve ikaz ettiler. Nitekim Kur’ân bu hususa da işaret eder: “Her



millet içinde mutlaka bir uyarıcı (peygamber) gelip geçmiştir.”97

Büyük-küçük her millet ve topluluğun içinde mutlaka bir nebi, vahiy ve
ilham yüklü bir peygamber zuhur etmiştir. Hangi memleketin taşını, toprağını
dinleseniz mutlaka oradan bir nebi izine rastlar, bir resûl sadâsı işitirsiniz.

Fakat içi pas bağlamış kâfir, gelen her peygamberi yalanlayıp tekzip etmiştir.
Allah tarafından kalblerine, kendi işledikleri sebebiyle mühür vurulan bu sefil
güruhun artık iman etmesi mümkün değildir. Zira Kur’ân’ın ifadesiyle onların
gönül dünyaları tamamen matlaşmış durumdadır. Onlar bu hâlleriyle ahirete
gidip Cehennem kapısına dayandıklarında, artık hata, günah ve isyanlarını
itiraftan başka ellerinden bir şey gelmeyecektir.

Cennet’teki meleklerin, insanın içine inşirah salmasına mukabil, Cehennem

zebanileri, hadisin ifadesiyle “kötü bir manzara”98 sergileyecekler ve
durumlarıyla insanların içlerine korku ve dehşet salacaklardır.

Şu da kat’iyen unutulmamalıdır ki, ahirette melekleri kendisine enîs ve dost
bulmak isteyen, mutlaka dünyada iken onlara enîs ve dost olmaya çalışmalıdır.
Tanışma burada olursa dostluk orada devam eder. Fakat iman gibi bir irtibat
bağıyla bugün onlarla münasebete geçemeyenler, ahirette onlardan kat’iyen
alâka görmeyeceklerdir. Zaten buna hakları da yoktur.

Ahiret, dünya hayatının, başka bir âlemde, başka bir keyfiyette devamı
olduğu gibi, meleklerle oradaki dostluk da dünyadaki dostluğun devamından
başka bir şey değildir. Burada, namazda verdiği selâmlarla, sağ ve solundaki
meleklerle selâmlaşıp duran insan, elbette ahirette onları, selâmlaşacağı dostlar
olarak bulacaktır. Tabiî artık, selâm verme sırası onlardadır. “Selâmün
aleyküm”ü evvelâ onlar söyleyeceklerdir ki, çeşitli âyetlerde, muhtelif

vesilelerle bu nükteye de işaret edilmiştir.99

9. KÂTİP MELEKLER (KİRAMEN KÂTİBÎN)
İnfitar sûresinde “Kiramen Kâtibîn” adıyla sözü edilen melekler bunlardır:

“Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar (Kiramen Kâtibîn)
vardır, onlar, yapmakta olduklarınızı bilirler.”100

Kâf sûresinde ise şu şekilde anlatılırlar: “İki melek (insanın) sağında ve
solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. İnsan hiçbir söz söylemez ki,
yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.”101



Hadislerden de anlaşıldığı üzere, insanın sağında ve solunda bulunan
meleklerden sağda bulunan, Cenâb-ı Hakk’ın rahmâniyet ve rahîmiyetinin
temsilcisi melek, solda bulunan ve Cenâb-ı Hakk’ın izzet ve azametini
korumakla vazifeli meleğe durmadan iltimasta bulunur. Kul günah işlediğinde,
soldaki melek bunu derhal kaydetmek ister. Sağdaki melek vaziyete müdahale
ederek ona, biraz daha beklemesini, belki tevbe edip pişman olacağını, belki
bir hasene işleyip günahını örteceğini söyler. Nitekim böyle olabileceğini
anlatan hadisler de vardır. Bir yerde Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
şöyle buyurmaktadır: “Nerede olursan ol, Allah’tan kork! Kötülüğe daima
iyilik ekle ki onu silsin. Ve insanlar arasında iyi ahlâkla yaşa.”102

Evet, günah kirinden temizlenmenin yolu iyilik suyu ile yıkanmaktır.
“Seyyie” ancak “hasene” ile bertaraf edilir. Evet, o şerefli melekler, yapılan
her şeyi yazıp çizip, tespit etmektedirler. Yazılmadık, tespit edilmedik hiçbir
şey yoktur. Peki ama niçin yapılıyor bütün bunlar? Cenâb-ı Hak Allâmü’l-
Guyûb olduğuna, bütün gaybı bildiğine göre insanların amelleri neden
kaydediliyor?

Elbette ki, Cenâb-ı Hak her şeyi (buna bizim amellerimiz de dahil) biliyor.
Ancak insanın leh veya aleyhinde şehadet etsin diye her insanın amelini ayrıca
kaydettiriyor. Böylece her insan yaptıklarını ahirette hem şahit olarak hem de
netice olarak hazır bulacaktır ki, bir âyette şöyle denilmektedir:

“O gün her nefis, yaptığı her hayrı hazır bulacaktır; işlediği her kötülüğü
de; o kötülükle kendisi arasında (şimdi) uzak bir mesafe bulunmasını ister.
Allah sizi kendisin(in emrine karşı gelmek)den sakındırıyor. Allah kullarına
Raûf’tur, şefkatlidir.”103

Bir diğer âyet de bu hususu şöyle teyit etmektedir:
“Her insanın amel kuşunu (defterini) boynuna yaftaladık. Kıyamet günü

onun için, açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkarırız. ‘Kitabını oku, bugün
nefsin sana hesapçı olarak yeter!’ (deriz.)”104

Yani, oku kitabını ve hükmünü ver. Davranışlarında sen nasıl bir hayat
nescettin? Nasıl bir hayat şeridi meydana getirdin? Verilen rolü nasıl oynadın?
İşte al kitabını ve bütün bunları kendi kitabında gör!

Kitap nedir? Neşir keyfiyeti nasıldır? Ameller o kitaba nasıl yazılmıştır? Bu
kitap nasıl okunacaktır? O kitabı yazan kalem nasıl bir kalemdir? Ve yazılar
nasıl bir mürekkeple yazılmaktadır?



Bütün bunlar hiç önemli değildir. Önemli olan, vak’anın bizzat kendisidir.
Ortaya bir kitap konacaktır. Bu kitapta, bizim bütün bir hayat serüvenimiz
bulunacaktır. Duyulduğunda bizi memnun ve mesrur edecek haberlerle bizi
mahcup edecek haberler, iç içe bize takdim edilen bu kitapta hepsi mevcuttur.

“İşledikleri her şey kitaplarda mevcuttur. Küçük büyük hepsi satır satır (o
kitapta) yazılmıştır.”105 âyetleri de bu hakikati ihtar etmektedir.

Herkes işlediğini, zerre zerre ahirette görecektir. Kur’ân “Artık kim zerre
ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür. Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa
onu görür.”106 demektedir.

Ve o gün bazıları defterini sağdan alıp sevinir; bazıları da soldan alır üzülür.
Kur’ân ahirete ait bu tasa ve sevinç tablosunu bize şöyle anlatır:

“Kitabı sağından verilen: ‘Alın, kitabımı okuyun!’ der. ‘Ben hesabımla
karşılaşacağımı sezmiştim (bilmiştim) zaten.’ Artık o memnun edici bir hayat
içindedir. Yüksek bir bahçede. Ki devşirmesi kolay (meyvelere yakın).
‘Geçmiş günlerde yaptığınız işlerden ötürü afiyetle yiyin, için!’ Kitabı sol
tarafından verilen ise der ki: ‘Keşke bana kitabım verilmeseydi!’”107

Kim bilir bu zavallı orada kaç defa “Keşke anam beni doğurmasaydı!”
diyecek ve yaptıklarına bin pişman olacaktır. Fakat oradaki pişmanlığın, feryat
ve figanın, hatta yanıp-yakılmanın insana zerre kadar faydası yoktur. Zira ahiret,
burada iken kazanılması gereken bir yerdir. Amel defteri kapandıktan sonra
denilip yapılacakların faydalı olması söz konusu değildir.

Hâlbuki defterini sağdan alanların sevinç ve süruru sonsuzdur. Onların
yüzleri bişaret ve gülücüklerin cümbüş yeri gibidir. Bir tarafta abûs çehreler,
diğer tarafta gülücüklerinden güller açılan yüzler ve orada uçuşup duran
defterler.. kimisi elindeki defteriyle iki büklüm, hacil ve kaçacak yer aramakta..
kimisi de yollara dökülmüş önüne gelene defterini okutmakta.. ve bu son
manzara lâhut âleminin sakinleri tarafından da memnunlukla seyredilmekte..
melekleşmiş insanın sevincini seyretme onları da sevindirmekte.. Kur’ân bu
tabloyu anlatırken de şöyle demekte:

“Hayır, ebrar (iyiler)in kitabı ‘İlliyyûn’ (yüceler )dedir. Biliyor musun
‘İlliyyûn’ nedir?  (Yazılmış bir kitapları “Siccîn”de olmasına mukabil, ebrarın
kitabı ‘İlliyyûn’ nedir?) Yazılmış bir kitaptır. Onu ancak “mukarreb” (Allah’a
yakın) olanlar görürler.”108



Facirlerin kitapları “Siccîn”de olmasına mukabil, ebrarın kitabı
“İlliyyûn”dadır. Ama illiyyûn nedir? O nasıl bilinecektir? Orası öyle yüce bir
yerdir ki, Yüceler Yücesi bildirmedikçe “İlliyyûn”u bilmek mümkün değildir.

“Kitab-ı merkûm”dur illuyyûn. Temiz duygularla yaşamış ulvî bir hayatın
sinema şeridine takılıp ulvî ve yüce bir kısım nazarlara arz edildiği bir
güzellikler armonisidir. Allah’a yakın olan “mukarreb”ler müşâhede
edebilirler ancak bu şanlı kitapta olanları. Senin tesbihlerini, tekbirlerini,
şükürlerini, hamdlerini, kulluğunu, iç derinliğini, başını secdeye koyup
inleyişlerini Cenâb-ı Hak oraya aksettirecek ve mukarreb melekler bir film
seyrediyor gibi seni seyredecekler. İşte bunun içindir tespitleri ve işlenenleri
kaydetmeleri.

Yaptığınız her şey, yüceler yücesi âlemde bir kısım yüce nazarlara arz
ediliyor. Öyle ise: Adım atarken dikkat gerek! El uzatırken ihtimam ister!
Bakışınıza hedef seçerken titizlik lâzımdır! Kulağınıza girecek sese soluğa ne
kadar dikkat edilse değer.! Dudaklarınızdan dökülecek her söze, bir çekirdek
atıyor gibi sonsuza fırlattığınız her kelimeye ne ölçüde hassasiyet gösterilse
azdır! Konuştuğunuz şeylerin nereye gittiğini hesap edip öyle konuşmak
lâzımdır. Amellerinizin nerelerde ve kimler tarafından seyredileceğini düşünüp
yaptıklarınızı, yapacaklarınızı ona göre ayarlayın! Seviyenize göre, kalbî
meyillerinizden, hayallerinize ait gafletlerden dahi hesaba çekileceğiniz
endişesini sinenizde daima bir kor gibi taşımalı ve latîfelerinize ona göre
çekidüzen vermelisiniz!

Gizli açık her şeyi Cenâb-ı Hak bilmektedir. Fakat mizanda bize lehte veya
aleyhte şehadet etsin diye amellerimizi, mükerrem meleklerine
kaydettirmektedir. Beratımıza veya mahkûmiyetimize amellerimizin yazıldığı
bu defterlerin şehadetiyle hüküm verilecektir.

Mü’min müjdeye gark olacaktır defteriyle.. herkes görecektir kelime-i tevhid
nasıl ağır basarmış mizanda böylece. Ayrıca kâfirin bütün bir ömür boyu
söyleyemediğini, münafığın bir türlü içine sindiremediği kelime-i tevhidin ağır
basışını ispat içindir yazılan bu defterler bir de…

10. KORUYUCU MELEKLER (HAFAZA)
Meleklerin yüklendikleri bir başka misyon da insanları her türlü belâ ve

musibete karşı korumaktır. Nitekim daha önce onların bu misyonlarına dikkat
çekmiş ve kısaca temasta bulunmuştuk.



“Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici (melek)
bulunmasın.”109 âyetinde ifade edildiği gibi herkes için bir koruyucu melek
mukadderdir.

Taberânî’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte her insana 360 meleğin nezaret

ettiği ve insanı koruma altına aldıkları kaydedilmektedir.110 Âyette ise bu
husus şöyle anlatılmaktadır:

“Her birini (her bir insanı) önünden ve arkasından izleyen melekler
vardır. Onu Allah’ın emrinden (veya Allah’ın emriyle) korurlar.”111

Hem Efendimiz’in hadisinden hem de bu âyet-i kerimeden anlaşılıyor ki,
sinekler gibi insanın üzerine üşüşen belâ ve musibetler, insanı çepeçevre
kuşatan melekler tarafından çok defa geri çevrilmekte ve insan böylece
öldürücü bin bir hâdise altında ezilip gitmekten korunabilmektedir. Elbette ki
bu muhafaza, meşîet-i ilâhiyenin o şekilde tecellî etmiş olmasına bağlıdır.
Zaten her meselede ilâhî murad, ilâhî dileme ve meşîet esastır. “Allah’ın
olmasını dilediği şey olur; olmamasını dilediği şey de olmaz.”112 hakikati da
bize bunu anlatmaktadır. Binaenaleyh, belâ ve musibetler meleklerce
uzaklaştırılır; fakat meşîet-i ilâhiye o şekilde tecellî etmişse...

Buna vesile olabilecek şeylere gelince, biz onları bilemiyor,
sınırlandıramıyoruz. Bazen insanın hoş bir tavrı, rahmet-i ilâhiyenin harekete
geçmesine vesile olur ve Cenâb-ı Hak onun hakkında onu memnun edecek bir
hüküm verir. Bazen de tam tersine, insanın münasebetsiz bir davranışı, ilâhî
gazabı galeyana getirir ve verilecek hüküm o şahsın aleyhinde olur. Verilen
hüküm karşısında meleklerin yapabileceği hiçbir şey yoktur.

Ne var ki, onlar enîs ve celîslerimiz (her zaman beraber olduğumuz
arkadaşlarımız) olarak bizim başımızın üzerinde pervaz eder dururlar ve
gelmesi muhtemel belâları savmak için bize kanat gerer, kalkanlık yaparlar.
Zira bu, onlara ait bir vazifedir. Bu meleklerin ruhanî haz ve lezzetleri,
yaptıkları bu vazifenin içine dercedilmiştir. Yani melekler bizi koruma
vazifesini, müthiş bir zevk, heyecan ve coşkunlukla yerine getirirler.

11. SEYYAR (GEZGİNCİ) MELEKLER
Diğer taraftan bir kısım melekler de vardır ki, sürekli insanların ibadet ve

zikir meclislerini takip eder dururlar. Bu da onlara ait bir misyon ve bir
vazifedir. İbn Mâce’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz (sallallâhu



aleyhi ve sellem) şöyle ferman eder: “Cuma günleri bana çokça salavat
getirin. Zira o, meleklerin hazır bulundukları bir gündür...”113

Demek oluyor ki, bir de bizim salât ve selâmlarımızı seyretmek, onları
Resûl-i Ekrem’in mübarek ruhuna ulaştırmak ve sonra onun bize gönderdiği
mukabil selâmları kalbimize üflemek vazifesiyle vazifeli melekler var.

Allah, peygamberlerin cesetlerini toprakta çürütmez.114 Resûl-i Ekrem
(sallallâhu aleyhi ve sellem), ehl-i keşfin ifadesiyle kabrinde “hayy”dır ve
şehitlerin hayatını yaşamaktadır. O, ümmetin pek çok durumundan her zaman
haberdardır. Binlerce yerden kendisine giden salât ve selâmı duyar ve bizzat
mukabelede bulunur.

Öyle ise, sen de “es-Salâtu ve’s -selâmu aleyke yâ Resûlallah!” derken
bunu, dizlerini O Sultan-ı Zîşân’ın dizlerine vermiş, doğrudan doğruya
huzurunda, O’nu tebcil ve tazim ediyor gibi söyle. Unutma! Biraz daha
kendinden geçersen, dizlerinin dizlerine değdiğini bile hissedebilirsin.. ve
böyle cân u gönülden kurbiyet temin ettiğin zaman O’nun mübarek ruhunun
hemen orada temessülüne de şahit olabilirsin…

Ve yine Allah Resûlü, müttefekun aleyh (Buhârî ve Müslim’in beraber
rivayet ettikleri) bir hadis-i şerifte şöyle ferman eder:

“İmam, َنّیِلاَّضلا َـالَو  ْمِھَْیلَع  ِبوـُضْغَمْلا  ِرْیَغ   deyince siz ‘Âmin’ deyin.
Zira her kimin ‘Âmin’ deyişi meleğin ‘Âmin’ deyişine denk gelirse (meleğin
sesine karışır da Mele-i A’lâ’ya yükselirse) Allah onun geçmiş günahlarını
mağfiret eder.”115

Bir başka hadiste şöyle ferman edilir:

“İmam, ُهَدـِمَح ْنَِمل  ّللا  ُهٰ َعـِمَس   deyince siz de ُدْمَحْلا َكـَل  اـَنَّبَر  ّلَلا  َّمُھٰ
deyin. Kimin sözü meleklerin sözüne denk gelirse onun geçmiş günahları
affolur.”116

Görüldüğü üzere, insanların ibadetlerine iştirak eden bu melekler, daima
onlarla beraber tahmidat ve tesbihatta bulunmakta ve onların bu iştirakleri bazı
günahların affına vesile olmaktadır.

Meleklerin bu dostluğu kişinin ölümüne kadar devam eder. Zayıf bir rivayet
bize bundan sonrası hakkında da şu malumatı verir: Vefat eden insanın
kabrinin başında iki melek durur. Bu melekler, sevabı kabir sahibinin
hasenat defterine kaydedilmek üzere durmadan istiğfar ederler. Onların bu



istiğfarı da kıyamete dek sürer.117

Meleklerden bir grup daha vardır ki, bunlar da nöbetleşerek mü’min kulların
ibadet enginliklerini Cenâb-ı Hakk’a arz ederler. Hadiste anlatıldığı şekliyle:

“Cenâb-ı Hak, huzuruna gelen bu meleklere sorar:
- Nereden geliyorsunuz? Cevap verirler:
- Kullarının yanından.
- Kullarımı ne hâlde bıraktınız?

- Gittik namaz kılıyorlardı, döndük yine namaz kılıyorlardı.”118

Şu melek mürüvvetine bakın, dostluklarının hakkını nasıl da en güzel şekilde
eda ediyorlar! Onlar vazifeyi sabah vakti devralmışlardır. O esnada mü’minler
sabah namazı kılmaktadırlar. İkindi vaktinde nöbet değişikliği yapılmıştır. O
esnada da ikindi namazı eda edilmektedir.

Dudakları dua ile süslü, içleri Cenâb-ı Hakk’ı anmakla dolup taşan,
hissiyatları alabildiğine gelişmiş mü’minler hakkında meleklerin verdikleri
rapor işte böyle bir mahiyet arz etmektedir. Ve bu raporun takdimi her gün
tekerrür edip durmaktadır.

Nerede Allah anılıyor, nerede konuşmalar O’ndan bahisler etrafında dönüp
duruyor, nerede gönüller Allah aşkıyla yanıyor ve diller bu aşka tercüman olma
peşinde, nerede tefekkürün merkezinde lâhûtî muhteva bulunuyor ve ilâhî
tecellîlere ait tefekkür dalga dalga göğe yükseliyor, nerede “Allah Allah”
zikirleriyle sema lerzeye geliyor, mutlaka orada bu melekler hazırdırlar ve
melekleşmeye azmetmiş insanları temâşâ içindedirler. Sanki zikir meclisi, ana
arının konduğu bir dal gibidir ve bu meleklerle, melekleşmiş insanlar da orada
mârifet peteği örmektedirler. Zikir tamamlandıktan sonra da bu melekler, tekrar
geldikleri yer olan Cenâb-ı Hakk’ın huzuruna dönerler.

İsterseniz hâdisenin bundan sonrasını da başka bir hadis-i şeriften takip
edelim. Melekler huzura varınca bütün gaybın anahtarı yanında olan Allâmü’l-
Guyûb onlara sorar:

- Nereden geliyorsunuz? Melekler cevap verirler:
- Seni anan kullarının yanından yâ Rabbi!
- Peki onlar ne diyorlardı?
- Seni tesbih, tahmid ve temcid ediyorlardı. (Senin büyüklüğünü, azametini

ve yüceliğini ilan ile meşgul oluyorlardı.)



- Onlar Beni gördüler mi?
- Hayır, Rabbimiz, görmediler.
- Ya görselerdi?.. (Yani Bana karşı aklın almadığı bir  kulluk arz

edeceklerdi!)
- Onlar ne istiyorlardı?
- Cennet’ini istiyorlardı Rabbimiz.
- Onlar Cennet’i gördüler mi?
- Hayır, görmediler.
- Ya görselerdi? (Evet görselerdi bir başka iştiyakla isteyeceklerdi!.)
- Neden istiaze ediyorlardı?
- Cehennem’inden, Allahım.
- Onlar Cehennem’i gördüler mi?
- Hayır, görmediler.
- Ya görselerdi? (Her hâlde görselerdi, mutlaka daha şiddetli onları

Cehennem’den korumamı isteyeceklerdi.)
Bunun üzerine Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:
- Meleklerim, siz şahit olun, Ben o kullarımı affettim.
Melek döner ve şöyle der:
- Yâ Rabbi, onların içinde birisi vardı ki, esas gayesi Seni anmak değildi.

O oraya dünyevî bir gaye için gelmişti.
Ve lütfu engin Rab şöyle ferman eder:
- Onlar öyle bir toplumdur ki, onların arasında bulunan (niyeti çok hâlis

olmasa da) onlara verilenden mahrum edilemez.”119

(Biz de zaten Cenâb-ı Hakk’ın bu vaadine itimat edip ona bel bağlamış
bulunuyoruz. Öyle inanıyoruz ki, cemaat hâlinde açılan eller istek ve talepleri
itibarıyla mahrum bırakılmayacaktır. Ellerimizi bu niyetle açıyor, dualarımızı
bu niyetle cemaatin duasına katmaya çalışıyor ve çalı, diken yetiştirmeye
mahsus bir zeminde gül yetiştirmeye gayret ediyoruz. Böyle bir zeminde çamura
batmadan, kirlenmeden bir hayat yaşamak nerede ise imkânsız...

Günahlarımız çok; fakat O’nun rahmeti günahlarımızdan daha geniş. Bunu
bilerek O’nun kapısına geliyor, O’ndan af dileniyor, bizim dualarımızı da,
kabul gören dualar arasına katmasını niyaz ediyoruz.)



Bir hadislerinde Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle
buyurmaktadırlar:

“Yeryüzünde seyyar (gezginci ) melekler vardır. Bunlar zikir meclislerini
dolaşırlar. Böyle bir meclis bulduklarında orayı kuşatır ve doldururlar.
Sonra da ellerini açar şöyle derler: ‘Yâ Rabbi, şu anda Senin kullarından
bazılarının yanındayız. Onlar, Senin kitabını okumakta, Senin peygamberine
salavat getirmekte ve Senin yüceliğini müzakere edip durmaktadır.’ Bunun
üzerine Cenâb-ı Hak ferman eder: ‘Onları rahmetimle çepeçevre kuşatın,
onların arasında bulunan asla tali’siz olmaz.’”120

Zikir meclisleri, melekleri yeryüzüne çeken cazibe... Allah’ın anlatıldığı,
tecellîleri içinde O’nun azametinin söz konusu edildiği, Habib’inin hak
peygamber olduğuna dair delillerin tekrar edilip durduğu ve sonunda, salât u
selâmların sohbetlere hitam-ı misk yapıldığı, buhur buhur mâneviyat kokan ve
öbek öbek lâhut taşıyan kutlu yerler ışık evler…

Abdullah b. Revâha, dili kadar kılıcı, kılıcı kadar da dili keskin şanlı bir
sahabiydi. O bazen yakın arkadaşlarından birine “Gel seninle bir saat iman
edelim!” derdi. Onu tanıyanlar niyetini ve ondaki iç derinliğini bildiklerinden
bir şey demez ve itiraz da etmezlerdi. Fakat bir gün niyetini kavrayamayan bir
sahabi gitti onun bu sözünü İki Cihan Serveri’ne iletti. Bu sahabi “Biz zaten
iman etmedik mi? Gel seninle bir saat iman edelim!” ne demek diyor ve bunu
şikâyet konusu yapıyordu. Ancak Allah Resûlü, İbn Revâha’yı herkesten iyi
tanıyordu. O, boş söz sarfedecek bir insan değildi. Onda ayrı bir enginlik, ayrı
bir derinlik vardı. İki Cihan Serveri şöyle buyurdu:

“Allah, İbn Revâha’ya merhamet etsin! O, (meleklerin iftiharla
bahsedecekleri) meclislerden lezzet alır, öyle meclisleri sever.”121

İşte Abdullah b. Revâha, her biri gökteki yıldızları andıran dostlarını imana
davet ederken, aslında onlara şöyle bir teklifte bulunuyordu:

Gelin bir meclis kuralım. Oraya gökten bölük bölük melek insin ve
meclisimize alkış tutsunlar. Mukarrebûn, Kerûbiyyûn melekleri, Mele-i A’lâ ve
Nediy-yi A’lâ sakinleri nazarlarını bize çevirsinler ve bakışlarını bizden
ayırmasınlar, lâhut âleminden gelen ilhamlarla gönüllerimiz coştukça coşsun,
imanımız artsın ve bizler kevn ü mekâna sığmaz hâle gelelim. Zira ki, Cenâb-ı
Hakk’a ait mânâ ve hakikatlerin müzakere edildiği meclislere melâike-i kiram
enîstir. Kalbin dudakları öteler ötesine müteveccih olduğu müddetçe, bu kutlu



dostlar o dudaklardan dökülenleri dinlemeye teşnedir. Bizim iç dünyamız, o
uhrevî âlemlere dönük olduğu müddetçe o âlemlerin sakinlerinin yüzleri de
bize dönük olacaktır. Yağmur taneleri gibi onlar da bizim çevremize yağıp
duracaktır.

Bu gezginci melekler ehl-i ilimle de bir münasebet içindedirler. İlim yoluna
girenlerin Cenâb-ı Hak katında ayrı bir değeri, ayrı bir kıymeti vardır. Elbette
ki bu ilim Allah yolunda ve O’nun hesabına olmalıdır. Bu tür ilim ve ilim
adamları sayısız hadis-i şeriflerde ve birçok âyet-i kerimelerde tebcil ve tebrik
edilmiştir.

Meselâ Ebû Hüreyre’nin (radıyallâhu anh) rivayet ettiği bir hadiste şöyle
deniliyor:

“Kim ilim tahsili adına bir yola girerse, Allah onun için Cennet’e giden
yolları kolaylaştırır.”122

İlimden maksat Allah’ı bilmektir. O’nun mârifetine yardımcı olmayan ilme
gelince, o, faydasız bir malumat yığınından başka bir şey değildir.

İnsan, “mârifet-i Sâni” dediğimiz şu kâinatın muhteşem Sanatkârını bilme
adına kanaatini kuvvetlendirmek, irfanına yeni yeni tefekkür hüzmeleri katmak
ve bir arı gibi her gün bir mârifet peteğine ayrı bir şuur usâresiyle dönmek için
bir yola girebildiği takdirde Allah (celle celâluhu) Cennet’e giden yolu ona
kolaylaştıracaktır.

Namaz artık onun için bir dinlenme, bir tenezzüh; hatta bundan da öte namaz
onun şiddetli bir arzusu hâline gelecektir. İslâm’ı bir bütün olarak yaşadığı
vakit kalbi mutluluktan güvercinler gibi kanat çırpacak ve İslâmî emirlerden
birini ihmale uğratsa, gırtlağı derin bir pençe tarafından sıkılıyorcasına ızdırap
duyacaktır.

Bu mârifet erlerinin bir araya gelişleri de ayrı bir cazibe atmosferi meydana
getirir. Nitekim hadis-i şerifte şöyle denilmektedir:

َُهنوُسَراَدََتيَو ّللا  ِهٰ َباَِتك  َنوُلَْتي  ّللا  ِهٰ ِتوُیُب  ْنِم  ٍتَْیب  ِيف  ٌمْوَق  َعَمَتْجا  اَمَو 
ُةَِكئَالَمْلا ُمُھْتَّفَحَو  ُةَمْحَّرلا  ُمُھَْتیِشَغَو  ُةَنِیكَّسلا  ُمِھَْیلَع  َْتلََزن  َِّالإ  ْمُھَنَْیب 

ُهَدْنِع ْنَمِیف  ّللا  ُهٰ ُمُھَرَكَذَو 
“Bir topluluk Allah evlerinden bir evde (ki biz onlara ışık evler diyoruz)

oturur ve orada mârifet-i ilâhiye adına dersler yaparsa, kesinlikle orayı
melekler kuşatır, üzerlerine sekîne iner  ve Cenâb-ı Hak orada bulunanları



kendi yanında bulunanlara anlatır ha anlatır.”123

Hadiste anlatılan evler hiç şüphe yok ki, mescitlerden ayrı olarak mütalâa
edilmelidir. Zira biraz sonra da işaret edileceği üzere bu evler doğrudan
doğruya ٌ تَْیب  ifadesiyle anlatılıyor ve cem’i (çoğulu) ٌتوُیُب  deniliyor. ٌتْي بَ
bilindiği üzere “Ev” demektir. ٌتوُیُب  ise evler, demek olur. Kur’ân’da ve
hadislerde mescit için de bu kelime kullanılır ancak Kâbe mânâsı
kastedildiğinde kelimenin başına lâm-ı ta’rif getirilir ve ُتَْیبَْلا  denilir. Durum
böyle olunca Kur’ân-ı Kerim’de ve hadis-i şerifte vasıflarıyla anlatılan bu
evler, mescitler değil, belki belli bir devrede mecsit misyonunu da yüklenen
evlerdir.

Hadisin kelimelerine kısa bir göz gezdirecek olursak, zannediyorum hadisten
kastedilen mânâlar daha iyi anlaşılacaktır:

ٌمْوَق  cemaat ve toplum demektir. O evdeki insanlar Kur’ân ve Sünnette işaret
buyrulan cemaatleşme şuuruna sahiptirler: Amel ve fiillerinde kolektiflik
hâkimdir. Zaten bir araya gelişleri de böyle bir gaye ve ideale matuftur.

َعَمَتِْجا  Bu şuurlu bir araya gelişi anlatmaktadır.

ٌتَْیب  Yukarıda da ifade edildiği üzere evdir. Allah davasına hasredilmiş bu
evlere hadiste ّللا ِهٰ  ُ توُیُب  denilmiştir.

O evlerde kitaplar alınıp okunmakta ve o kitaplardaki hakikatlerin
incelikleri, bilenlerce bilmeyenlere anlatılmaktadır. Bilmeyenler de öğrenmeye
arzu ve isteklidirler. Her meseleyi sorar ve her meseleyi öğrenmeye çalışırlar.

Onlar bu denli ulvî bir gaye için bir araya gelince, melekler de bu meclise
karışır, çepeçevre orayı sarar.. ve tedris devam ettiği müddetçe de orayı terk
etmezler. Zira ki, böyle bir mecliste bulunmama bir haybettir, bir hüsrandır.
Melekler ise bu türlü akıbetten korunmuş varlıklardır. Onlar daima yümün ve
bereket soluklar, yümün ve bereket ikliminin içinde bulunurlar.

Bir de onların üzerine “sekîne” iner. Devrin ve dehrin hâdiseleri onları
yıldıramaz, ürkütemez, korkutamaz. Durmadan düşer kalkarlar ama, yine de
yürürler. Bütün çarklar aleyhlerinde dönse de asla ümitsizliğe düşmez, bir gün
o çarkların çark edeceğini bilir ve kendi lehlerine dönecek devran çarkını
sabırla beklerler.

Hem onlar öyle korkusuz birer yiğittirler ki, cellatlar gelip kapılarına
dayansa, yine paniğe kapılmaz, derslerine devam eder ve faydası olacağına



kanaat getirirlerse, cellatlarını da aynı derslerin nur havzından istifade
ettirmeye çalışırlar. Çünkü onlar itminan dolu bir hayat yaşamaktadırlar. Ve
onlar bu evlerdeki tedrisi, hayatlarının gayesi hâline getirmişlerdir.
Tarassutlar, sürgünler, hapisler, istintaklar onları bu davadan vazgeçiremez.
Onların o yüce otağlarında panik iflas etmiştir. Zira onlar “sekîne”den birer
âbide hâline gelmişlerdir.

“Ve Allah onları kendi yanında olanlar arasında anlatır ha anlatır.”
Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda nazarları kevn ü fesada müteveccih olan

melekler vardır. Bazen bu melekler yüzlerini imkân âlemine döndürür ve
insanları temâşâ ederler. İşte bu meleklere Cenâb-ı Hak, kendi davası uğruna
bir araya gelen kullarını anlatır, der ki: “Sizin, hâllerine tam muttali
olamadığınız Benim bazı kullarım var. Onlar şu anda Benim kitabımın içinde
mevcut hakikatleri öğrenmek ile meşguldürler.”

Ve daha nice vasıflarıyla Cenâb-ı Hak yerdeki kullarını gök ehli yanında dile
getirir, anlatır... Bu da yine insanlarla melekler arasında ayrı bir irtibat ve
münasebet bağıdır.

Işık evler, çevrelerindeki bina yığınları itibarıyla, tıpkı hâle içinde yıldızlar
topluluğuna nur âyetini tefsir eden bir mehtap veya ebedî nur, ebedî huzur
arayanları firdevslere ulaştırma yolunda kurulmuş birer han gibidirler.. dikkatle
bakanlar için her zaman, bu ışık yalılarının iç yapıları ve derinliklerinde
“Allah onların (diğer binalardan daha ziyade) yükseltilmelerine ve (her
şeyden yüksek, yüce) isminin oralarda anılmasına (dört bir yanda gürleyen
yasak velvelelerine rağmen) izin verdi.. içlerinde sabah-akşam O’nu
tesbihlerle yâd eden öyle yiğitler var ki ne ticaret (ve ticaretteki kazanç
cazibesi) ne de alım-satım, Allah’ı zikirden, namazlarını dosdoğru yerine
getirmekten ve zekâtlarını bihakkın eda etmekten onları alıkoymaz; (zira)
onlar kalblerin (mehâfetle), gözlerin (hayret ve dehşetle) döneceği günden
korkar (ve tir tir titrerler).”124 hakikatinin nümâyân olduğu hissedilir.

Bu evlerde, imanı, ibadeti, duayı, zikri, fikri, uhuvveti, vefayı ötelere ait
derinlikleri ile duyup yaşama bahtiyarlığına erenler, âdeta her an yeniden
doğar, baharlar gibi duygularıyla yeşerir, derken çeşit çeşit vâridâtla
dolgunlaşan o kendilerine has hava, bütün gönüllerini bir saadet vaadiyle
kaplar ve çok defa onların, hayra açık sinelerinde Cennet yaylalarının
ferahlatıcı esintileri duyulur.



Evet, bugün büyüğüyle-küçüğüyle ışık evler, yıllar ve yıllar imana, imandaki
huzur ve itminana susamış gönüllere, rahmet yüklü bulutlar gibi, gönderdiği bol
bol “âb-ı hayat” ve insanımızın gönül tepelerine saldığı mârifet, muhabbet,
ruhanî zevk şualarıyla diriliş üfleyen bir İsrafil sûru ve vicdanlarını
şahlandıran Cebrail solukları olmuştur.

Evet, onlara uğrayanlarda pek çok menfî hisler silinmiş, inat ve karşı koyma
düşünceleri kırılmış, müdavimleri de kendilerini, Cennet koridorlarında
temâşâdan temâşâya koşan seyyahlar gibi görmeye, hissetmeye başlamışlardır.
Başkalarının eğlenceye, zevke, sefaya giderken duydukları keyfi, neşeyi,
sevinci, tiryakiliği, kudsîler, hem de kat katıyla ışık evlere uzanan yollarda
duymuş ve yaşamışlardır. Onlar, bu ışıktan yollarda ve yolların gerçek
değerinin teminatı olan bu kutlu yuvalarda düşünülen, söylenen, okunan şeyleri,
ötelerden gelmiş ilham esintileri gibi karşılamış, gökleri aşıp gelen soluklar
gibi dinlemişlerdir...

Ve yine onlar bu evlerde bugün hâlâ çoklarının akıl erdiremedikleri,
bilemedikleri sırlarla tanışır, sema kapılarının aralandığını hisseder gibi olur,
kapı aralarından sızıp geldiğine inandıkları vâridâtla bütün bütün uhrevîleşir,
kendilerinden geçer ve yerlere serilirler.

Evet, kalblerinin balansını imana, Kur’ân’a, iman ve Kur’ân’ın gönüllere
boşalttığı irfana göre ayarlayamamış tali’sizler, ne bu ufku kavrayabilir, ne de
gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve beşer tasavvurlarını aşan bu derûnî
hazları idrak edebilirler.

C. MELEKLERLE BÜTÜNLEŞMEK İÇİN
1. MELEKLERE MİHMANDAR OLMAK

Melek kendine ait misyonu eda ederken, insan da melekleşme gayretine hız
vermeli ki aralarında bir bütünleşme meydana gelsin. Evvelâ insan, meleğin
inebileceği zemini hazırlamalı, sonra da o zemini koruyup muhafaza etmeli ki,
melekût âleminden içinde bulunduğumuz âleme doğru bir kayma, bir meyil, bir
arzu ve iştiyak hâsıl olsun. Bu sebepledir ki, meleklere ait misyonun eda
edilebilmesi, bir yönüyle insanın bizzat kendisiyle de alâkalı bulunmaktadır.

İnsan kendine düşeni yerine getirdiği sürece melek de kendisiyle alâkalı
vazifesini bihakkın eda edecektir. Ancak insan herhangi bir hata ile onların
geleceği yolu tıkar, onların gireceği menfeze set çekerse, geliş ve gidişleri belli



daire ve prensiplere bağlı o melekût âleminin kutlu sakinleri, artık gelmez olur
ve ayaklarını keserler.

Neticenin böyle bir hüsranla noktalanmaması için, bulunduğumuz zaman ve
zeminin yümün, bereket ve sağanak sağanak yağacak rahmetten mahrum
kalmaması, beşerin kendine düşen vazifeyi yerine getirmesiyle çok ciddî
şekilde ve yakından alâkalıdır. Onun için biz de sözün burasında, yer yer onun
vazifelerine dikkat çekerek mevzuu hem meleklere hem de bize ait yönleriyle
terkipleyip takdime çalışacağız.

İnsan şu meşhergâh-ı âlem ve enâmda (varlığın sergilendiği âlem), Cenâb-ı
Hakk’ın sanatlarını müşâhede ederken, kalb gözü açık olarak yaşamalı, bir arı
gibi dolaşmalı, konduğu her çiçekten bir hüzme almalı ve onunla bir mârifet
peteği örmeye çalışmalıdır. O ancak böyle yaptığı takdirde ahiret saadetinin
temelini daha dünyada iken atmış olacaktır. İşte bunun içindir ki Abdullah b.

Revâha, yakın dostlarının elinden tutup: “Gel biraz iman edelim!”125 diyordu.
Sen de, kalbin Allah’tan uzaklaştığı, kuruduğu, donduğu ve yozlaştığı

dakikaları hatırladıkça, kalbi hüşyâr bir mü’minin elinden tut, “Gel kardeşim,
gel camiye gidelim de, biraz iman edelim!” Yani, Rabbimizi hoşnut edelim.
Mürde gönlümüze hayat üfleyelim. Sönmüş, pörsümüş hissiyatımızı,
duygularımızı yeniden canlandıralım. Ta o, ilham-ı ilâhiye olarak gelen
esintilere, mârifet ve muhabbet-i ilâhiye deryasından gelen dalgalara mâkes ve
sahil olabilsin.

Sen hazır olacaksın ki, gelen gelsin ve orada hüsnü kabul görsün. Senin
daima, Hak’tan gelen tecellîleri misafir edecek, onlara mihmandar olabilecek
bir gönlün yoksa, gaflet anında ve kalbinin Hak’tan uzak kaldığı hengâmda,
rahmet-i ilâhiye gelir de geriye döner. Sen, Allah’a imanının tam olduğunu
sanırsın ama, heyhât! Haybet ve hüsran içinde gönlün ölüdür de haberin yok.
Evet, müteyakkız olacaksın. Hem de hudutta nöbet bekleyen bir insan gibi, bir
lahza gözünü kırpmadan hep zuhur bekleyecek ve tecellî avlayacaksın...

Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem), müteyakkız gönüllerin, uyanık
duyguların, duyan, bilen, hisseden, her şeyden mânâ çıkaran kafaların temsilcisi
olarak hayatını uyanıklık içinde geçirmişti. Gündüzleri O, zaten hep hüşyârdı.

Gece basıp da “Uykunuzu dinlenme yaptık.”126 âyeti gereğince uyku onu
sardığı zaman, derin derin düşünmeyi temsilen elini başının altına koyar ve
“Rabbim, ötesini Sana havale ediyorum, şu kalbimin tek lahza Senden gafletine



tahammülü yoktur ama, geldi bastırdı şu uyku!” düşünce ve mülâhazasıyla,
bilinen bazı duaları okur ve yatağına öyle girerdi.

Sen de hayatını İki Cihan Serveri’nin hayat-ı seniyyelerine göre tanzim
ederek, her anında Cenâb-ı Hakk’a teslim ile ömrünün dakikalarına yümün ve
bereket akmasını temin edebilirsin. Onun için de bir lahza gözünü
kapamamalısın ki, Mele-i A’lâ’dan gelenler uyanık ve kapısı açık bir
mihmandar bulabilsinler.

Dikkat et! Senin kalbine her an misafir olmaya gelen Allah’ın rahmeti, bu
kalbin hazır olup olmadığına bakan da yine bizzat Cenâb-ı Hakk’ın kendisidir.
Gafil bir kalbe O misafir olmaz. Sen hüşyâr olursan, Mele-i A’lâ senin
gönlünün etrafını metaf yapar da Kâbe’nin etrafında dönüyor gibi senin
etrafında döner. Bu hakikate işaret eden bir hadis-i şerifte Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur:

“Bir insan ıssız bir yerde (su bulursa) abdest alıp, (bulamazsa) teyemmüm
edip namaza durursa, onun namaz kıldığı meydanı dolduracak sayıda melek
iner ve o insanın arkasında namaz kılar.”127

Demek ki yerine göre sen, meleklerin önüne geçebiliyorsun; geçebiliyorsun
da onlar senin arkanda namaz kılmayı şeref sayıyorlar. Acaba cismaniyet ve
beşeriyete ait onca hususiyeti sırtında taşıyan, yani şehvet, kin, nefret ve daha
bir sürü şeytana ait duygularla -tabiî belli hikmetler için- meşbu ve dopdolu
bulunan beşer bütün bunları nasıl aşıyor, aşıyor da muallâ insanî mevkie ve
yüce bir ufka ulaşıyor?

İşte melek buna hayret ediyor ve gelip namaz kılan insanın ardında el pençe
divan durarak ve âdeta, “Sen imamsın, ben de cemaatim.” diyor; bunu itirafı da
kendisi için bir şeref biliyor.

Nasıl bir sahrada namaz kılanın arkasında kalabalık bir melek topluluğu
namaza duruyor ve onun namazında hazır bulunuyor; öyle de her fert, nerede
namaz kılarsa kılsın, namazında mutlaka melekler hazır bulunuyor ve onun bazı
ifadelerine iştirak ediyorlar. Meselâ, tahiyyatta, “Selâm, bizim ve Allah’ın
salih kullarının üzerine olsun!” ifadesini, namaz kılanın sağına-soluna selâm
verirken, sağ ve soldaki mevcut melekleri niyet edebildiği takdirde onun
selâmını alarak mukabelede bulunurlar. Ancak burada da görüldüğü gibi birinci
vazife, yani melekleri o zemine çekme misyonu insana düşmektedir. Önce insan
namaz kılacak, selâmında melekleri niyet edecek ki, melekler onun yanında



hazır bulunsun ve onun bazı ifadelerine iştirakla yapılan bu güzel işi
alkışlasınlar...

2. MELEKLERİN PERVANE OLDUĞU RUHLAR
Kişinin amelinin keyfiyet ve durumuna göre meleklerin tahşidatı artar. Bu

hususa işaret eden pek çok hadis-i şerif vardır. Bu hadislerde, tergîb ve teşvik
esasına dayanılarak özetle şöyle denilmektedir:

“Namazda ilk safta duranların, saflarını sık ve düzgün tutanların ve
namazdan sonra tesbihatlarını hudû ve huşû içinde Allah’a takdim edenlerin,
seherlerde kalkıp Allah karşısında el pençe divan duranların etrafında melekler
pervaz ederler.”

Seherler ki, o vakitlerde Cenâb-ı Hak, rahmetiyle dünya semasına nüzul
buyurur. “Yok mu tevbe eden, tevbesini kabul edeyim? Yok mu dua eden,
duasına icabette bulunayım?”128 diyerek rahmetinin enginliğini vicdanlara
duyurur. O dakikalardadır ki her yanda bir bâd-ı tecellî eser. Bu tecellînin
uğradığı her yer anber kokar, gül kokar ve her gönül huzur ve saadet yudumlar
dolaşır. Evet, sineler bir başka coşkuyla dolar taşar seherlerde. Öyle ise:

Ey dîde nedir uyku, gel uyan gecelerde,
Kevkeplerin et seyrini seyran gecelerde.
Bak hey’et-i âlemde, bu hikmetleri seyret,
Bul Sâni’ini, ol âna mihman gecelerde.
Çün gündüz olursun nice ağyâr ile gafil,
Ko gafleti dildârdan utan gecelerde.
Gafletle uyumak ne reva abd-i hakîre,
Şefkatle nida eyleye Rahmân gecelerde.
Cümle geceyi uyuma, Kayyûm’u seversen,
Ta hayy olasın Hayy ile ey cân gecelerde.
Âşıklar uyumaz gece, hem sen uyuma kim,
Gönlün gözüne görüne, Cânân gecelerde.
Dil, beyt-i Hudâ’dır, onu pâk eyle sivâdan,
Kasrına nüzul eyler ol Sultan gecelerde.
Az ye, az uyu, hayrete var, fâni ol andan,
Bul cân-ı bekâ, ol âna mihman gecelerde.
Allah için ol halka mukarin gece gündüz,



Ey Hakkı, nihân aşk oduna yan gecelerde.
diyen İbrahim Hakkı’ya kulak verelim.
Âlem gaflet içinde ve döşek üzerinde geceyi ve ömrünü tüketirken, sen

değişik ağırlıkların altından sıyrılarak her şeyin üstesinden gelmeye çalış ve
her zaman Rabbinin karşısında el pençe divan dur. Kur’ân: “Yanlarını
yataklardan uzaklaştırır, korkarak ve umarak Rabbilerine dua ederler.” 129

diyor ve teheccüt namazı kılanları tebrik ve tebcil ediyor. Sen de bu tebrik ve
tebcile mazhar olmaya çalış!

Kat’iyen bil ki, berzah azabından kurtulmanın bir tek yolu vardır; o da geceyi
ihya etmektir. Şayet kabirden ötesi hayatına nur saçmak, ayağın herhangi bir
yere takılmadan, kösteklenmeden dümdüz sırat-ı müstakîm erbabı olarak
burada ve ötede yürümek istiyorsan, gecenin kara zülüfleri üzerine nurlar
saçarak hiç olmazsa iki rekât namaz kılmalısın. Evet, dört kıl, altı kıl, sekiz kıl;
hiç olmazsa ahd ü peymâna sadakatin ifadesi olarak iki rekât namaz kıl ki,
berzah hayatın aydınlansın!.

Abdullah b. Ömer (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Herkes gelir Allah
Resûlü’ne rüyasını anlatır, O (sallallâhu aleyhi ve sellem) da tabir buyururdu.
Ben de hep, ‘Keşke bir rüya da ben görsem de gelip Allah Resûlü’ne
anlatsam.’ diye içimden geçirirdim. Bir gün bir rüya gördüm. Tanımadığım
bazı kişiler beni ellerimden tutup zorla bir istikamete doğru sürüklüyorlardı.
Beni bu hâlde sürükleye sürükleye derince bir çukurun yanına kadar getirdiler.
Çukur alev alev kaynıyordu. Bana buranın Cehennem olduğunu söylediler.
Onlar beni orada tutuyorlardı. Ben de kan revan içinde tir tir titriyordum ki,
‘Buraya atılmayacaksın. Senin için tasa ve endişe yoktur!’ dendi.”

(Evet, bu rüyayı gören Hz. Ömer’in oğlu Abdullah’tı. Bu, her yönüyle
babasıyla atbaşı giden nadide bir insandı.. düşünün ki, babasından sonra onu, -
hem de o günün insanları- başlarında halife görmek istiyorlardı. Eğer Hz.
Ömer, bizzat buna mâni olup “Bir evden bir kurban yeter!” demeseydi, belki de
ümmet onu halife seçecekti. O, hem bir ilim okyanusu hem de takva ve zühdün
zirvesinde bir insandı... İşte bu rüyayı o görüyordu.)

Sonra sözlerine şöyle devam etti: “Ben gördüğüm bu rüyayı ablam Hafsa’ya
anlattım. O da Efendimiz’e intikal ettirmiş. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) rüyayı dinledikten sonra şöyle buyurmuşlar: “İbn Ömer ne güzel
insandır! Keşke bir de teheccüt kılsaydı!”130



Zira Cehennem şeklinde onun nazarına arz edilen, berzah azabına ait bir
tablodur. O tablo ile gösterilen belâya maruz kalmamanın tek yolu ise, gecenin
teheccütle aydınlatılmasıdır. İbn Ömer diyor ki: “Ben, Allah Resûlü’nden bunu
duyduktan sonra artık bir defa bile teheccüdü terk etmedim.”

Aynı hassasiyet ifadesini Hz. Ali’den de duyuyoruz. Şöyle buyuruyor: “Ben
Resûl-i Ekrem’den önemli bir dua ile alâkalı fermanı duyduktan sonra, onu
okumayı hiç mi hiç bırakmadım.” Bunu duyan yardımcısı soruyor: “Sıffin
gecesinde de mi?” Hz. Ali cevap veriyor: “Evet, o gece de terketmedim.”131

Mevlâna İkbal şöyle diyor: “Al lah’a hamd ederim ki senelerce
İngiltere’nin o loş, karanlık, isli ve pis havası altında kalmama rağmen bir
tek gece bile teheccüdümü terk etmedim.”

Teheccüt vakti, meleklerin nüzul ettiği an olması itibarıyla çok önemlidir.
Teheccüt kılan insanın arkasında melekler saf saf olur durur ve onun rikkat
kazanmış his dünyasına ilham esintileri üflerler. Bu da yine meleklere ait
vazifelerden biridir. Onların bu vazifeyi yerine getirebilmesi için de insanın o
vakti kulluk ve dua ile değerlendirmesi gerektir.

İnsan, her anını nurlu yaşamaya alışmalıdır. Zira İmam Rabbânî
Hazretleri’nin de dediği gibi: “Bir ân-ı seyyâle vücud-u enver, binlerce sene
vücud-u ebtere müreccahtır.”

Nurlu anlar, insanların meleklerle, ruhanîlerle sarmaş-dolaş olduğu anlar ve
zamanlardır. Böyle anlarda, insanın sağına-soluna bölük bölük melek ve ruhanî
iner ve onu çepeçevre kuşatırlar. Hatta o insan, basacak yer bulamaz: Adımını
nereye ve hangi noktaya atsa mutlaka bir melek kanadı ona eşlik eder.
Nifaklarından endişe duyup da ağlaya ağlaya Allah Resûlü’nün yanına gelen iki
şanlı sahabi Hz. Ebû Bekir ve Hz. Hanzala’ya İki Cihan Serveri’nin
söyledikleri, bu hakikate parmak basması bakımından oldukça önemlidir. Vak’a
şöyle cereyan eder:

Hz. Ebû Bekir, Hz. Hanzala’nın hıçkıra hıçkıra ağladığını görür. Ona niçin
ağladığını sorar. Aldığı cevap onu da ağlatır. Zira Hz. Hanzala özet olarak
şöyle demektedir:

“Yâ Ebâ Bekir, Hanzala münafık oldu! Zira ben, Resûl-i Ekrem’in yanında
bulunduğum andaki hâli, evime döndüğümde bulamıyorum. Allah Resûlü’nün
huzurunda bütünüyle iman kesiliyor, ayrılınca ise o hâli kaybediyorum.
Bana, bu bir nifak alâmeti gibi geliyor. Ve onun için de ağlıyorum.”



Hz. Ebû Bekir bunları duyunca o da ağlamaya başlar. “Vallahi, der, aynı hâl
bende de var!”

Beraberce Allah Resûlü’ne giderler. Her ikisi de ağlamaktadır. Efendimiz
onlara niçin ağladıklarını sorar. Onlar da durumu, olduğu gibi Allah Resûlü’ne
aktarırlar. Bunun üzerine Efendimiz, mealen onlara şu cevabî karşılıkta
bulunur:

“Eğer her zaman benim yanımda bulunduğunuz hâli muhafaza etseydiniz,
Allah’a yemin ederim, melekler gelir sizinle musafaha ederlerdi. Siz çarşıda
pazarda hep onlarla içli dışlı olurdunuz. Ama yâ Hanzala! Bu işin esası
şudur: Bir müddet Rabbe kulluk, bir müddet de dünya için çalışma.. ve dünya
için çalışırken de Rabbi unutmama...”132

İşte bütün mesele burada. Huzurda, Rabbe kulluğun hakkını verme.. çarşıda,
pazarda ve evde de onlara ait hakları gözetme.. hiçbir zaman istikameti terk
etmeme ve daima Cenâb-ı Hakk’ın murâkabesi altında bulunduğu şuuruyla
hareket etmeye çalışma.

Böyle davranılırsa kalb, rikkat ve inceliğini korur. Kalb rikkatini muhafaza
ettiği sürece de, melekler gelir o insana musafaha etmeye durur. Ne var ki,
kalbe rikkat kazandırma ve bu rikkati koruma da ancak geceleri ihya ile olur.
Gecelerini ihya edemeyenlerin kalb rikkatini muhafaza etmeleri çok zordur.

Allah’a sığınalım kasvet dolu kalbten..
Allah’a sığınalım yaşarmayan gözden..
Allah’a sığınalım fayda vermeyen ilimden
Ve Allah’a sığınalım faydasız geçen ömürden.
Bunlar birbiriyle iç içe ve birbiriyle sebep-netice bütünlüğünde olan

durumlardır ki, Allah Resûlü’nün dualarında peşi peşine zikredilirler. Kalbte
kasvet varsa, gözde yaş olmaz; göz yaşarmıyorsa, o insanın kalbinde rikkat
bulunmaz; bunların olmadığı yerde ise elde edilen bütün malumat ahiret adına
hiçbir işe yaramaz. Faydasız geçen bir ömrün ise hesabı çok çetindir. Böyle bir
ömür yaşamaktansa, bir an evvel ölmek daha yeğdir. Ölümü kendisine tercih
ettirecek ömür ise sırtta bir yük, omuzda bir bâr demektir. Böyle bir ömürden
Cenâb-ı Hakk’a sığınmak gerektir.

Melek, aşk ve cûşiş insanıyla beraber bulunmaktan ayrı bir haz, ledünnî bir
zevk alır. Evet, onunla el ele, dudak dudağa, gönül gönüle vermek ve
bütünleşip yek vücut hâline gelmek melek için ayrı bir seçkinlik pâyesi sayılır.



Meleklerle insanlar arasındaki irtibatı anlatan hadislerden biri de şudur:
“Kim ilim yoluna sülûk ederse, Allah ona Cennet’e giden yolu

kolaylaştırır. Melekler işittikleri şeylerden hoşnut oldukları için kanatlarını
ilim talibinin ayakları altına sererler.”133

Nasıl olur bu? Melekler, ilim yolcularının gelip geçecekleri yollara nasıl
kanatlarını sererler?

Bizce keyfiyeti meçhul. Fakat bilinen bir gerçek var ki o da, sayıları çok az
bu seçkinler, meleklerce koruma altındadırlar. Çünkü onlar nebilerin

vârisleridir. “Allah seni koruyacaktır.”134 hakikati onlar hakkında da böyle
tecellî etmektedir. Allah ve Resûlü onlardan hoşnut ve razıdır. Böyle olunca da
melekler onlardan hoşnut ve razı olmak durumundadır.

Bu durum melekler için ayrı bir haz ve ruhanî bir zevk kaynağıdır. Zira
kanatlarını ayaklarının altına serdikleri ilim yolcuları, mârifet-i ilâhiye ile
meşbû ve dopdolu kimselerdir. Onlardır ki, kevn ü mekânın ve bütün
mevcudatın -buna melekler de dahil- mânâsını keşfedip açma misyonunu
yüklenmişlerdir. Eğer onların bu cehdi olmasaydı ve bu mânâda Allah
Resûlü’nden istifade ve istifaza sağlanmasaydı kâinatın mahiyetini anlamak,
kavramak asla mümkün olmayacaktı.

Ehl-i ilimdir ki, Efendimiz’in derslerine en birinci muhataplardır. Ehl-i
ilimdir ki, varlık âleminde tecellî eden “Esmâ”yı anlama adına kurulan ders
halkasında en birinci safı teşkil ederler. Evet, onlarla varlık abesiyet, eşya ve
hâdiseler başıbozukluktan kurtulmuş olur. Bundan dolayıdır ki, melekler onlara
ayrı bir önem, ayrı bir ehemmiyet vermekte ve kanatlarını onların ayaklarının
altına sermektedirler.

Meleklerin insanlara olan bu tazimi, sırf Allah içindir. Bu sebeple de onlar
yaptıkları bu hizmeti, döndüklerinde Rablerine bir armağan, bir hediye gibi
takdim ederler. Melekleri ilim ehline hizmet etmeye sevk eden sırra gelince:
Meleklerde sonsuz denecek ölçüde bir ilim ve irfan aşkı vardır. Allah’ı bilmek,
O’nu tanımak ve O’nun mârifetine ermek meleklerin yaradılış gayesi ve biricik
hedefleridir. Buna vesile oldukları için de onlar, ilim erbabına hep hizmet
etmek isterler.

Yoksa Allah’ı bilmeye, Resûl-i Ekrem’i tanıtmaya götürmeyen, Kur’ânî
hakikatlere nüfuza merdiven teşkil etmeyen ilimler kat’iyen melekleri
cezbedecek ve onları yeryüzüne indirecek şeyler değildir. Zaten biz öyle bir



ilim de tanımıyoruz. Zira fizik, kimya, matematik, astronomi ve daha ne kadar
ilim dalı varsa, bunların hepsi kendi sahalarında, her zaman beşerin elinden
tutar ve onu mârifet semasına yükseltirler.

Bu ilimleri bir kısım kendini bilmezler ve ruhen şeytan istilasına uğramış bir
kısım sarhoşlar, Allah’ı inkârda kullanıyorlarsa, bu, onların kıstaslarının
inhirafı, kafalarının dönmesi, bakışlarının bulanması neticesidir. Onlar
meleklerden, melekler de onlardan fersah fersah uzaktır. Hâlbuki diğer ilim
erbabı önünde melekler, tevazu duygu ve düşüncesiyle kanatlarını seriyor ve
onlara tazimde bulunuyorlar. Hz. Âdem’e melâike-i kiramın secdesinde -Allahu
a’lem- bu mânânın büyük bir tesiri vardır.

3. İNSAN - MELEK MÜNASEBETİNİ ZEDELEYEN
HUSUSLAR

İnsana ait bazı davranışlar, insanla melek arasındaki bu ciddî ve çok buudlu
münasebeti zedeler ve bazı durumlarda da kesintiye uğratır. Zira insan o esnada
meleklerin hoşlanmayacağı, onların kerih ve çirkin görecekleri bir durum
sergilemektedir. Bu noktaya işaret eden ve bu hususta tahşidat yapan pek çok
hadis-i şerif vardır. Bu hadisler insan-melek münasebetini zedeleyen
davranışları engelleme gayretine matuf söylenmiş öğretici hadislerdir. İnsan
onlara uyduğu nispette, meleklerle olan münasebetlerini devam ettirir.

Meselâ, bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem):
“Kim soğan, sarımsak, pırasa gibi kerih kokulu şeyler yerse, mescidimize
gelmesin. Zira melekler kerih kokulardan hoşlanmazlar.” 135 buyurmaktadır.
Biz günümüzdeki yaygın bir illeti de buna ekleyip “sigara içenler” de
diyebiliriz. Zira hükmün menâtı “kerih koku”dur ki, sigara da en az diğerleri
kadar insanı rahatsız edecek kerih bir kokuya sahiptir. Elbette kişi bu kokuları
izale edici müdahalelerde bulunabilirse, mescide gelmeyi engelleyen hüküm de
ortadan kalkar. Zira burada esas olan, kerih ve çirkin kokunun giderilmiş
olmasıdır. Yoksa gaye, insanları mescitten menetmek değildir.

Meleklerin münasebetini kesintiye uğratan bir başka sebebe de Allah Resûlü
şöyle işaret buyurur: “İçinde suret ve köpek bulunan bir eve melekler
girmez.”136

Bir başka hadiste de bu husus teyit edilmektedir. Şöyle ki, Efendimiz,
Cibril’le buluşacaktır. Vakit geldiği hâlde Cibril bir türlü gelmemektedir.



Efendimiz bundan ciddî şekilde tedirgin olur. Acaba Cibril niçin gelmemiştir?
Gelmesine mâni nedir?

Daha sonra Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) evin içini araştırır.
Divan gibi bir şeyin altında torunları Hz. Hasan ve Hüseyin’e ait küçük bir
köpek yavrusu bulur. Onu dışarıya çıkarır. Hemen Cibril gelir. Efendimiz niçin
geciktiğini sorar. Cibril cevap verir: “Biz melekler topluluğu, resim ve
köpeğin bulunduğu yere girmeyiz...”137

Bütün bunlardan da anlaşılıyor ki, insanla melek arasındaki münasebetin
devamı için, belli bir zemin ve belli bir atmosfer şartı söz konusudur. Böyle bir
zemin temin edildiği sürece melekler insanı çepeçevre kuşatırlar. Bu temin
edilmediği zaman ise insanı şeytanıyla baş başa bırakırlar.

Cenâb-ı Hak’tan niyazımız, bizi hep meleklere enîs ve celîs etmesidir.
Onlarla dost olup, onlarla oturup kalkalım... Ahirette de yine “Kişi sevdiğiyle,
dostuyla beraberdir.”138 fehvâsınca onlarla beraber olmaya hak kazanalım…

Mevzuu, meleklerin temessül etmesiyle alâkalı Kur’ân ve hadis kaynaklı
müşahhas bazı misallerle bitirmek istiyorum.

D. MELEKLERİN TEMESSÜLÜ
1. KUR’ÂN’DA MELEKLERİN TEMESSÜLÜ

Temessül, Arapça bir kelime olup, bir şeyin belli şekil ve surete bürünmesi
mânâsına gelir. Meleklerin temessülü ise, onların cismanî bir şekil alarak
bizlere görünmesi demektir. İşte bu mânâda meleklerin temessül ettiğine dair
pek çok misal vardır.

Kur’ân, çeşitli vesilelerle bize bu türlü temessülleri haber verir. Meselâ, Hz.
İbrahim’e melekler insan suretinde gelip misafir olmuşlardır. Kur’ân’da bu
hâdise şöyle anlatılır:

“İbrahim’in ikram gören konuklarının haberi sana geldi mi? Bir zaman
onun yanına girmişler ‘Selâm!’ demişlerdi. ‘Selâm, siz tanınmamış bir
topluluksunuz.’ dedi (ve konuklarına yemek hazırlamak için) gizlice ailesinin
yanına gitti, semiz bir buzağı getirdi. Onu önlerine yaklaştırdı, ‘Yemez
misiniz?’ dedi. (Yemediklerini görünce ) onlardan içine bir korku düştü.
‘Korkma!’ dediler ve ona ‘Bilge’ bir oğlu olacağını müjdelediler. Karısı
(Sâre), çığlık içinde geldi. (Hayretten elini) yüzüne vurarak: ‘(Ben) kısır



kocakarı(yım, benden nasıl çocuk olur?)’ dedi. Dediler ki: ‘Rabbin böyle
dedi. O hüküm ve hikmet sahibi Alîm’dir.’”139

Aynı hâdise bir başka yerde şu şekilde anlatılır:
“Elçilerimiz İbrahim’e müjde getirdikleri zaman ‘Selâm!’ dediler. O da

‘Selâm!’ dedi; çok durmadan, hemen kızarmış bir buzağı getirdi. Ellerinin
buzağıya uzanmadığını görünce durumlarını beğenmedi ve onlardan ötürü
içine bir korku düştü. ‘Korkma, dediler, biz Lut kavmine gönderildik.’ Ayakta
durmakta olan karısı güldü. Biz de ona İshak’ı müjdeledik. İshak’ın ardından
da (torun) Yakub’u. (İbrahim’in karısı); ‘Vay, dedi, ben bir kocakarı, bu koca
da bir pîr iken doğuracak mıyım? Bu, cidden şaşılacak bir şey!’ (Elçi
melekler) dediler ki: ‘Allah’ın işine mi şaşıyorsunuz? Allah’ın rahmeti ve
bereketleri sizin üzerinizde ey ev halkı! O, övülmeye lâyıktır. İyiliği
boldur.’”140

Hâdisenin devamını Kur’ân bize şöyle anlatır:
“İbrahim’den korku gidip kendisine sevinç gelince, Lut kavmi hakkında

bizimle mücadele etmeye başladı. (Elçilerimize onlardan azabı
kaldırmalarını veya hafifletmelerini rica ediyordu.) Çünkü İbrahim,
gerçekten halimdir, içlidir , Allah’a dönüp yalvarandır. (Melekler): ‘Ey
İbrahim, dediler, bundan vazgeç . (Boşuna uğraşma) Zira Rabbinin emri
gelmiştir. Mutlaka onlara, geri çevrilmez azap gelecektir.’”141

Hâdisenin başka bir kesiti de Ankebût sûresinde şöyle anlatılır:
“(İbrahim): ‘Ama orada Lut var!’ dedi. ‘Biz orada kimin bulunduğunu

daha iyi biliriz. Onu ve ailesini kurtaracağız. Yalnız karısı (azapta)
kalacaklardandır.’”142

Melekler Hz. Lut’a gelirler. Hepsi de göz kamaştıracak kadar güzel birer
delikanlı şeklindedir. Hz. Lut onların gelişinden ve kavminin ahlâksızlıkları
sebebiyle onu mahcup edecek davranış sergileyeceğinden ciddî şekilde endişe
duyar ve içi daralır. Hâdiseyi Kur’ân’dan takip edelim:

“Elçilerimiz Lut’a gelince, onlar yüzünden kaygılandı, (çünkü elçiler genç
delikanlı şeklinde gelmişlerdi) onlar için içi daraldı, ‘Bu çetin bir gündür!’
dedi. Daha önce de kötü işler yapmakta olan kavmi koşarak ona geldiler.
Lut: ‘Ey kavmim, işte kızlarım onlar sizin için daha (güzel, daha) temiz!
Allah’tan korkun, konuklarım içinde beni rezil etmeyin! İçinizde aklı  başında



bir adam yok mu sizin?’ dedi.
Dediler ki: ‘Senin kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını bilirsin. Ve

sen bizim ne istediğimizi de pekâlâ bilirsin!’ (Lut:) ‘Keşke size karşı
dayanacak bir gücüm olsaydı. Yahut da çok sarp bir kaleye sığınabilseydim!’
dedi. Melekler dediler ki; ‘Ey Lut! Biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana
asla dokunamazlar. Gecenin bir kısmında aileni yürüt; içinizden, karından
başka hiç kimse geri kalmasın. Çünkü ötekilerine erişen azap ona da
erişecektir. Onlara vaad edilen azap zamanı sabah vaktidir. Sabah yakın
değil mi?’”143

Hz. Meryem’e melek, kusursuz bir insan suretinde temessül etmiştir. Kur’ân
bu hâdiseyi de şöyle kıssa etmektedir:

“Kitapta Meryem’i de an. Bir zaman o ailesinden ayrılıp doğu yönüne bir
yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Biz de ruhumuzu
(Cebrail’i) ona gönderdik. O, ona kusursuz bir insan şeklinde temessül etti.

Meryem: ‘Ben senden Rahmân’a sığınırım. Eğer Allah’tan korkuyorsan
(bana dokunma)!’ dedi.

(Ruh): ‘Ben, dedi, sadece Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir erkek
çocuğu hediye edeyim diye (geldim.)’

(Meryem): ‘Benim nasıl oğlum olur, dedi, bana bir insan dokunmadı ve
ben bir kahpe de değilim.’

(Ruh): ‘Öyledir, dedi, Rabbin: ‘Bana kolaydır. Onu insanlara bir mucize
ve bizden bir rahmet kılmak için (bunu yapacağız)’ dedi.’ Ve iş olup
bitti.”144

Bu misallerde hep meleğin veya meleklerin temessüllerinden
bahsedilmektedir. Melekler öyle bir şekle girip, surete bürünmektedirler ki,
muhatapları onları aynen bir insan gibi görüp hissetmektedir. Onun içindir ki,
Hz. İbrahim, gelen misafirlerine ziyafet hazırlamış ve yine onun içindir ki, Hz.
Lut misafirlerine karşı mahcup olmamak için çırpınıp durmuştur. Hâlbuki
gelenler melektir. Yemez, içmezler ve onlarda erkeklik-dişilik yoktur. Biz bu
âyetlerin işaretinden anlıyoruz ki, temessül, ayniyete yakın bir misliyet
çerçevesi içinde vuku bulmaktadır.

2. HADİSLERDE MELEKLERİN TEMESSÜLÜ
a. Dıhyeleşen Cibril (aleyhisselâm)



Birçok hadis ve müşâhede de bu hususu teyit eder mahiyettedir. Şimdi de
bunlardan bazılarını nakledelim:

Müttefakun aleyh bir hadis-i şerifte Hz. Ömer (radıyallâhu anh) şunları
anlatıyor:

“Allah Resûlü’nün huzurunda oturuyorduk. Beyaz elbiseler içinde
tanımadığımız bir yabancı geldi. Üzerinde yolculuk alâmeti de yoktu.
Efendimiz’den izin istedi. ‘Yaklaşabilir miyim yâ Resûlallah?’ dedi. Ve  bu
ifadesini üç defa tekrar etti. Her izin alışta Allah Resûlü’ne biraz daha
yaklaşıyordu. Sonra ellerini dizlerine koydu ve Efendimiz’e soru sormaya
başladı:

- ‘İman nedir?’ Allah Resûlü cevap verdi:
‘İman, senin Allah’a, meleklere, kitaplarına, peygamberlerine, kadere,

hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine ve ahiret gününe inanmandır.’
- ‘İslâm nedir?’
- ‘Allah’tan başka ilâh olmadığına şehadet getirmen, namaz kılman, oruç

tutman, zekât vermen ve hacca gitmen.’
- ‘İhsan nedir?’
- ‘Senin Allah’ı görüyor gibi kulluk etmen. Sen O’nu görmesen de O seni

görmektedir.’
Allah Resûlü’nün verdiği her cevaptan sonra yabancı َتْقَدَص  ‘Doğru

söyledin!’ diyor ve Allah Resûlü’nü tasdik ediyordu. Biz ise olanları hayret
içinde seyrediyorduk. Ve içimizden, ‘Hem soruyor hem de tasdik ediyor!’
diye geçiriyorduk. Son olarak da kıyamet ile ilgili bir soru sordu:

‘Kıyamet ne zaman kopacak?’ dedi. Efendimiz bu soruya: ‘Şu anda
kendisine soru sorulan, sorandan fazla bir şey bilmiyor.’ cevabını verdi.
Ardından da kıyamete ait bazı alâmetleri saydı.

Adam bunu da dinledikten sonra kalktı ve gitti. Birkaç kişi arkasından
çıkıp baktı, fakat yolcu ortada görünmüyordu.

Allah Resûlü bize, bu gelenin kim olduğunu bilip bilmediğimizi sordu.
‘Allah ve Resûlü bilir.’ diye cevap verdik. Ve şöyle buyurdu: ‘O, Cibril’di.
Size dininizi öğretmek için geldi.’ ”145

Cibril bazı kere vahyi insan suretine bürünerek getirirdi. Bu vahiy şekli,
Efendimiz’e de en hafif geleniydi. Sahabe onu Dıhyetü’l-Kelbî’ye benzetirdi.



Hâlbuki o anda Dıhyeleşen Cibril’di…

b. Meleklerle Hemdem Olan Sahabiler
Üseyd b. Hudayr (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Vakit geceydi. Kur’ân okuyordum. Atım kişnemeye başladı. Öyle ki,

yakınında uyumakta olan oğlum Yahya’ya zarar verecek diye korktum ve
sustum. Ben susunca atın kişnemesi durdu. Ben tekrar Kur’ân okumaya
başladım, at da kişnemeye başladı.. ben susunca da durdu ve bu durum birkaç
kere tekrar etti. Kur’ân okumayı bıraktım, zira at Yahya’ya zarar verecekti.

Tam bu esnada başım yukarıya doğru çevrildi; bulutsu bir ışık kümesinin
yukarıya doğru çıktığını gördüm! Çıktı çıktı ve gözden kayboldu. Sabah gelip
gördüklerimi ve başımdan geçen hâdiseyi Allah Resûlü’ne anlattım. Allah
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) de, “Kur’ân okumaya devam etseydin,
onlar da orada bekler ve seni dinlerlerdi.”146 buyurdular.

Sahabe-i kiramdan Hanzala henüz evlenmişti. Ve Uhud’a da yıkanamadan
çıkmıştı.. derken Uhud’da şehit oldu. İslâm ordusu geri dönünce hanımı gelip
Allah Resûlü’ne durumu sordu. İki Cihan Serveri cevap verdi: “Birinci kat
semada teneşir tahtası kuruldu.. ve Hanzala’nın nâşı orada melekler
tarafından yıkandı…”147

Hanzala ki, cihad emrini duyunca hanımını yatakta bırakıp koşmuştu.
Yıkanmaya dahi vakit bulamamıştı. Evet, Allah Resûlü’nün emrine itaatte bu
zirveyi tutanlara Cenâb-ı Hak ayrı bir teveccühte bulunuyor ve Hanzala’nın
nâşı meleklerce yıkanıyordu.

Sa’d b. Muaz, ensarın ulularındandı. Mus’ab dergâhında gelip iman etmiş ve
ardından da Müslümanlığı en kâmil mânâda temsile koyulmuştu.

Hendek’te, Allah Resûlü’nün önünde göğsünü siper etmiş, savaşırken tali’siz
bir ok gelip şahdamarına saplanmıştı ve o gün çok kan kaybetmişti. Allah
Resûlü Sa’d b. Muaz’a ayrı bir önem veriyordu. Hastalığı esnasında onu birçok
defalar ziyaret etti. Gel gör ki, Sa’d b. Muaz aldığı bu derin ve onulmaz yara
sebebiyle her gün ahirete biraz daha yaklaşıyordu.

Acı haberi Cibril ulaştırdı. “Sa’d b. Muaz’ın vefatıyla Arş lerzeye geldi!”
dedi. Allah Resûlü yerinden fırladığı gibi koşmaya başladı. Sahabe de
ardından koşuyordu.. kimisinin ridası düşüyor, kimisinin takunyası ayağından
fırlıyordu. Allah Resûlü’ne yetişmek âdeta mümkün olmuyordu. “Bizi yordun



yâ Resûlallah!” dediler. Niçin bu kadar acele edildiğini bilemediklerinden
böyle diyorlardı.

Allah Resûlü acelesinin sebebini izah etti: “Melekler bizden önce yetişir,
Hanzala’yı yıkadıkları gibi Sa’d’ın cenazesini de yıkarlar ve biz bu pâyeden
mahrum kalırız diye korktum ve onun için acele ettim.” dedi. Cenaze
namazında Allah Resûlü ayaklarının ucuna basarak yürüyordu. Sebebini
soranlara, “O kadar çok melek var ki, adım atacak yer bulamıyorum.”
diyordu.148

c. Melekler Ordusu
Hendek muharebesinde İslâm ordusu, düşmanlar tarafından çepeçevre

kuşatılmıştır. Önde Kureyş müşrikleri arkada ise her an kötülük yapmaları
muhtemel çeşitli Yahudi kabileleri.. savaş bütün şiddetiyle devam ediyor. Bir
ara Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): “İçinizde, Ebû Süfyan tarafına
geçip onların durumundan bize haber getirecek birisi yok mu? ” buyurdu.
Fakat şahıs açıkça belirlenmediği için Allah Resûlü’nün teklifine kimse cevap
vermedi. Belki de hiç kimsenin yerinden kalkacak dermanı yoktu.

Bunun üzerine Efendimiz, Huzeyfe’ye (radıyallâhu anh) ismiyle seslendi:
“Kalk, git. Ebû Süfyan ve ordusu hakkında bize haber getir!” dedi. Ardından
d a “Sakın gidip gelirken herhangi bir hâdiseye sebebiyet verme ve onlara
görünme!” diye tenbihte bulundu.149

Hâdisenin gerisini bizzat bu şanlı sahabiden dinleyelim:
“Ben hemen yerimden fırlayıp kalktım. Sanki o yorgun-argın insan ben

değilmişim gibiydi.. öyle zindelenmiş, öyle canlanmıştım. Yola koyulduğumda
hava gül gülistandı. Âdeta güneş başımı yakıyordu. Hâlbuki karşı tarafa
geçtiğimde bir de ne göreyim, ortalık kızıl kıyamet. Fırtına her şeyi önüne almış
sürüklüyor.. kazanlar devriliyor, çadırlar uçuşuyor, insanlar oraya-buraya
koşuşuyor.. bu arada Ebû Süfyan’ın sesini duydum, ordusuna şöyle bağırıyordu:
“Muhkem bir yerde değilsiniz. Göçe hazırlanın. Ben göç ediyorum!”

Bir ara Ebû Süfyan’ı karşımda buldum. Sırtı bana dönüktü. O anda içimden
Allah Resûlü’nün bu amansız düşmanını öldürmek geçti... Tam elimi sadağıma
atmış idim ki, Efendimiz’in “Sakın bir hâdiseye sebebiyet verme!” sözü
aklıma geldi ve niyetimden vazgeçtim.

İş anlaşılmıştı. Kureyş, büyük bir bozgun içinde ric’ata hazırlanıyordu. Bu
durumu Allah Resûlü’ne müjdelemek için hemen geriye döndüm. Yolda,



atlarını belli bir istikamete doğru mahmuzlamış giden sarıklı süvariler gördüm.
Hiçbirini de tanımıyordum. Bana “Sahibine selâm söyle, müşriklerin
haklarından geldik!” dediler ve yanımdan geçip gittiler.

Allah Resûlü merakla beni bekliyordu. Durumu olduğu gibi aktardım. Beni
bir battaniyeye sarıp ısıttılar. Zira soğuk iliklerime işlemişti. Hâlbuki bu tarafta
hava yine gül gülistandı. İki Cihan Serveri getirdiğim habere çok sevindi.
Hemen iki rekât şükür namazı kıldı. Melekler kâfirlerin altını üstüne getirmiş
ve onları perişan etmişlerdi... Benimle selâm gönderen süvariler de

onlardı…”150

Hz. Âişe Validemiz anlatıyor:
Hendek muharebesinden dönülmüştü. O esnada ben hücremde bulunuyordum.

Dışarıda bir ses duydum. Allah Resûlü tam kapının önünde birisiyle konuşuyor
ve eliyle karşısındaki şahsın üzerindeki tozu toprağı siliyordu. Muhatabı, Allah
Resûlü’ne:

“Yâ Resûlallah, silâhınızı bıraktınız mı? Ama biz melekler topluluğu henüz
silâhlarımızı bırakmadık. Allah (celle celâluhu) Sana, Kurayzaoğulları
üzerine yürümeni emir buyuruyor.” dedi.151

Allah Resûlü içeriye girince sordum: “Yâ Resûlallah, kiminle
konuşuyordun?” “Cibril’le.” buyurdu. “Rabbimin emrini tebliğe gelmişti...”

Sahabi öbek öbek Benî Kurayza’ya doğru giderken, yağız bir delikanlı
görürler. O da atını mahmuzlamış ve Benî Kurayza’ya doğru gitmektedir. İpek
kadifeden eyeri olan beyaz bir katırın üstündedir. Görenler onu ilk önce
Dıhye’ye (radıyallâhu anh) benzetmiştir. Durumu Allah Resûlü’ne söylerler.

Şöyle cevap verir: “O, Cibril’di.. bizden önce gidip Benî Kurayza’nın
kalbine korku ve panik saldı.. onların mâneviyatlarını sarstı, ümitlerini
bitirip tüketti...”152

d. Sarıklı Süvariler
Bir sahabi heyecanla, Bedir’de başından geçen bir hâdiseyi Allah Resûlü’ne

(sallallâhu aleyhi ve sellem) anlatıyor: “Yâ Resûlallah, bir ara alt
edemeyeceğim kadar güçlü bir kâfir beni önüne katmış kovalıyordu. Tam bana
yetişecekti ki, ُموُزْیَح ْمُدْقُأ   ‘Hayzum, ilerle!’ diye bir ses, sonra da müthiş bir
kamçı şakırtısı duydum. Arkama döndüğümde bir de ne göreyim! Kâfir upuzun
yerde yatıyor. Başında bir kamçı yarası vardı. Fakat o ses ve kamçının sahibi



ortalıkta görünmüyordu.”
Allah Resûlü bu sahabinin anlattıklarını dinledikten sonra şöyle buyurdu:

“O, Cibril’di. Hayzum onun atının adıdır. Uhud’a, mü’minlerin imdadına
koşmak için gelmişti...”153

Ebû Râfi anlatıyor: Mekke müşrikleri, Bedir’den hezimetle geri dönmüştü.
Ben Zemzem kuyusunun kıyısında Müslümanların kullanacakları oklara temren
yapıyordum. Bir ara Ebû Leheb geldi, sırtı bana dönük oturdu. Çok
heyecanlıydı. Ebû Süfyan’ı görünce hemen yanına çağırdı: “Yeğenim, hele
anlat nasıl oldu?” dedi. Ebû Süfyan anlatmaya başladı:

“Vallahi amca, dedi, ben Ficar savaşlarında da bulundum, fakat Bedir’de
gördüklerimi hiçbir yerde görmedim... Biz onlara boyunlarımızı
uzatıverdik... Onlar da istediklerini öldürdü, istediklerini de esir ettiler. Zira
bizim karşı koyacak dermanımız yoktu... Gökle yer arasını beyaz elbiseli,
sarı sarıklı yağız gençler, atak süvariler doldurmuştu. Bunlara ne ok, ne kılıç
işliyordu...”

Ben, Ebû Süfyan’ın dediklerini duyunca saklandığım yerden fırladım ve
“Vallahi bunlar meleklerdir !” dedim. Ebû Leheb zaten burnundan soluyordu...
O sinirle üzerime saldırdı ve bana bir tokat vurdu. Ümmü Fazl, hâdiseyi
görmüştü. Hemen yanımıza geldi ve Ebû Leheb’e “Efendisi burada yok diye
suçsuz bir adamı dövüyorsun öyle mi?” dedi ve elindeki yayı Ebû Leheb’in
kafasına geçiriverdi. Ebû Leheb aldığı bu yara ile kanlar içinde evine döndü,

ertesi gün hastalandı ve bir hafta sonra da öldü...154 Belki de onu Bedir
hezimetinin kederi öldürmüştü.

Zübeyr b. Avvam, Allah Resûlü’nün “Havarim” dediği yiğit sahabi...
Bedir’de başına sarı bir sarık dolamıştı. O gün Cibril de aynı kıyafete
bürünmüştü... Bir ara Efendimiz’in yanına geldi ve bütün meleklerin bugün
Zübeyr gibi başlarına sarı sarık doladıklarını söyledi.. âdeta, gök yer o gün

Zübeyrlerle doluvermişti.155

Bedir’de, Uhud’da, Huneyn’de çok açık ve seçik olarak melekler bizzat
göründükleri gibi, Çanakkale’de, Kıbrıs’ta, Afganistan’da ve İslâm’ın yüce
adının yükseltilmesi için kavga verilen daha nice yerlerde melekler görülmüş
ve müşâhede edilmiştir. Bu çeşit melâikeye ait temessüller sayılamayacak
kadar çoktur. Bütün mesele, meleklerin bulunabilecekleri zemini, bizlerin hazır
hâle getirmesidir. Bu yapıldığı takdirde melekler yine gelir, içimizde arz-ı



endam eder ve bizlere de görünürler.
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Üçüncü Bölüm 
CİN VE ŞEYTAN

Giriş

Daha önceki bölümlerde de yer yer temas ettiğimiz gibi günümüz insanı
tamamen maddecilik anlayışı içinde bocalayıp durmakta. Maalesef Batı, Hz.
Mesih gibi her yönüyle ruhla örülmüş bir peygamberin arkasında yer almasına
rağmen çok katı bir maddecilik anlayışına sahiptir. Doğuda bir nifak şebekesi,
ömrü çok kısa sürmesine rağmen maddeciliği bir sistem hâline getirmiş ve bir
baştan bir başa cihanın şark ve garbını bu fersûde düşünce ile sarmıştır. Artık,
bu dünyada mânâ ve mânâya ait mehfumlar hafife alınmakta, ruh ve vicdanî
değerler gibi her şey tezyif edilmektedir.

Ne acıdır ki, İslâm âlemi de bu umumî hastalıktan nasibini aldı ve sarsıldı.
Evet, bir hadiste işaret edildiği gibi, materyalizm vebasının Müslümanlar
üzerinde de “zükkâm” (nezle) tesiri oldu. Bu sebepledir ki, Ezher’e varıncaya
kadar İslâm âleminin gözbebeği sayılan ilim yuvalarında dahi, mânâya karşı kör
insanlar yetişti. Bu insanlar, o koca koca unvan ve şöhretlerinin gücüne
dayanarak ne büyük tahribatlar yaptılar!

Önce mucizeleri tevil ile işe başladılar. Ardından melek-cin-şeytan gibi
madde ve fizik ötesi varlıkları bazı tabiat kanunlarıyla izaha kalkıştılar. Ve
bilhassa “Cinler”i “mikroplar” olarak yorumladılar ve şeytanı, varlığı yokluğu
belirsiz hâle getirdiler. Oysaki onların bu inkârları da şeytanın bir oyunuydu..
evet şeytan, kendini ve varlığını inkâr ettirerek onlara son çelmesini atıyordu.

Cin ve şeytan nasıl inkâr edilebilir veya bazılarının dediği gibi tabiat
kanunları veya mikroplar olarak değerlendirilebilirdi ki? Cenâb-ı Hak, Kur’ân-
ı Kerim’de onları muhatap alıyor ve onlara emir ve tebliğlerde bulunuyor...
Şuur ve akıl sahibi varlıkların konu alındığı açıkça belli bu konuşmaları, sırf
madde ve fizik ötesi varlıkları inkâr hatırına, görmezlikten ve duymazlıktan



1.

gelmek ve onları, hiç olmayacak şeylerle yorumlayıp tefsire tâbi tutmak cidden
anlaşılır gibi değildir. Ne var ki, birçok İslâm âlimi bu “zükkâm”a tutulmuştur
ve bunlar zannedildiğinden de çarpık sayılırlar.

Hâlbuki diğer bölümlerde kat’î ispat edildiği gibi varlık dediğimiz şey,
sadece bizim his ve duygularımızın ihata kabiliyetiyle sınırlı değildir. Madde
ve fizik ötesi varlıklar, maddî varlıklardan hem daha çok hem de varlıkları
daha kesindir. İşte cin de bu varlıklardandır. (Şeytan da yapı itibarıyla
cinlerdendir.)

Cin ve şeytanın varlığına itiraz edenlerin neye itiraz ettiklerini anlamak
zordur. Acaba, insanlar mevcut olan her şeyi görüyorlar mı ki, cinleri
görmedikleri için ona itiraz ediyorlar? Oysaki biz, görme âlemi olarak
nazarımıza arz edilen şeylerin ancak milyonda 4-5’ini görebiliyoruz. Yani,
milyon çeşit mahluk varsa, biz bunların sadece dördünü veya beşini
görebiliyoruz; diğerlerini ne görebiliyor ne de sezebiliyoruz. Meselâ, makro
âleme müteallik olanları teleskopla, mikro âleme ait olanları mikroskopla,
diğer bir kısmını da X ve benzeri ışınlarla tespit ediyoruz ama tespit
imkânlarımızın dışında kalanların sayısını Allah bilir... Belki ileride daha pek
çok şeyi, yeni cihaz ve yeni vasıtalarla insanlığın nazarına arz etme imkânları
da doğacaktır!..

Bu arada, bir ilim adamının dediği gibi, her keşfedilen şey, keşfedilmemiş
koskoca bir âlemi karşımıza çıkarmaktadır. Binaenaleyh şu âlem-i şehadet,
görünmeyen gayb âleminin üzerinde tenteneli bir perdedir. Cinler, melekler,
ruhanîler de o perdenin arkasındadır. Vasıtalı-vasıtasız oraya ıttılaımız
ölçüsünde, perde arkası o varlıklarla tanışma imkânı olacaktır.

A. CİN
1. “CİN” KELİMESİ ÜZERİNE

Madde ve fizik ötesi varlıklardan biri de “cin”lerdir. Cin ( ٌّنِج ) Arapça bir
kelime olup lügat mânâsı itibarıyla örtülü ve kapalı mânâsına gelir. Aynı
kökten iştikak etmiş (türemiş) daha pek çok kelime mevcuttur. Bu cümleden
olarak:

ٌناَنَج  gece demektir. Gece, karanlığı ile her şeyi örttüğünden ona bu isim

verilmiştir. “Üzerine gece basınca (İbrahim) bir yıldız gördü...”1 âyetindeki
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َّنَج  fiili, bu mânâya gelmektedir ki, “Karanlık bastı” demektir.

ٌنَنَج  Bu kelime de Arapça’da kabir ve kefen mânâsına gelir. Ölüyü
örtmeleri sebebiyle onlara bu isim verilmiştir.

ٌناَنَج  kalb demektir. Nice mânâlar onda ve o da cesette gizlendiğinden
dolayı kalbe de ٌناَنَج  denir.

ُّنَجِمَْلا  kalkan demektir. O da ّنِج  kökünden gelen bir kelimedir. Sahibini
örttüğü için kalkana ُّنَجِمَْلا  denilmiştir.

ُةَّنُجَْلا  sütre mânâsınadır. Sütre ise örtü demektir.

ٌناَنَج  insanı örten elbise mânâsına da gelir.

ٌناَِنتِْجا  istitar, yani örtünme demektir.

ٌناَنَج  her gizli işe verilen bir isimdir. Emr-i hafî, gizli iş demektir.

ُةَّنُجَْلا  kelimesinin bir mânâsı da zırhtır. İnsanı koruyan her şeye bu isim
verilir. Kadının başını yüzüyle beraber örttüğü örtüye de ُ ةَّنُجَْلا  denilir. Bu

mânâdandır ki, hadiste ٌةَّنُج ُمْوَّصَلا   “Oruç koruyucudur.”2 denilmiştir. Oruçta
insanı şehvete karşı koruyan bir özellik söz konusudur. Yine bu mânâ

kastedilerek “İmam koruyucudur.”3 denilmiştir. Zira imam, kendisine tâbi
olanları dünyevî-uhrevî felâketlerden korumakta ve muhafaza etmektedir.

ُةَّنَج . َْلا  kelimesi de yine aynı kökten gelen bir kelimedir. Cennet,
ağaçları boy boy bahçeye denir. Eğer bahçede ağaç yoksa oranın adı Arapça’da

ٌةَقيِدَح  ’dür. Bu yönüyle Cennet’e bu ismin verilmesi, ağaçların sıklığı ve
dalların birbirine girmesi ile bir örtü meydana getirmesi sebebiyledir. Diğer
taraftan ebedî âleme ait Cennet’in şu anda bizim zâhirî duygularımıza kapalı
olması hikmetine dayalı olarak da Cennet’e bu isim verilmiştir.

. Son olarak aynı kökten gelen bir başka kelimeye daha dikkatlerinizi
çekelim: ٌنوُنْجَم  ism-i mef’ul kalıbında bir kelimedir ve ّنِج  kökünden gelir.

ٌنوُنْجَم  aklını bir şeye kaptırmış ve bu yönüyle de aklı örtülü insan demektir.4

2. CİNLERİN MEVCUDİYETİ
Cin taifesinin mevcudiyeti, insanın varlık âlemine intikalinden öncelere

dayanır. Abdullah b. Amr b. Âs’dan gelen bir rivayette, Hz. Âdem’in
yaratılmasından 2000 sene önce cinlerin yeryüzünde bulunduğuna işaret



edilmektedir.5

Abdullah b. Amr ki, her sözünü kılı kırk yararak söyleyen şerefli bir
sahabidir. Şüphesiz o bu mevzuda, Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem)
bir şeyler duymuş ve söylediklerini de bu ölçüler içinde söylemiştir. Ancak,
bütün bunlara rağmen yukarıdaki ifadeyi hadis kriterleri bakımından
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) dayandırmak oldukça zordur.

Evet biz, büyük sahabi Abdullah b. Amr b. Âs’ın (radıyallâhu anh)
söylediklerinin isabetine kanaat getirmekle beraber, bu 2000 senenin miktarı
hususunda kesin bir şey söyleyemeyiz; söyleyemeyiz zira bu seneler bizim

ölçülerimize göre olan 365 günden ibaret seneler mi, yoksa her biri 10006 veya

50.0007 seneden müteşekkil Kur’ân günlerinden ibaret olan seneler midir,
bilemiyoruz.

İbn Abbas’ın (radıyallâhu anh) konu ile ilgili değerlendirmesi ise şöyle:
“Allah (celle celâluhu), yeryüzünün zimamını önceleri cin taifesine vermişti..
(Evet, ilk önceleri Cenâb-ı Hakk’ın isimlerine ayna olma ve ilâhî icraatı
alkışlama işini onlar yapıyordu.) Fakat onlar, isyan edip peygamberlerini
öldürdüler. Daha sonra gökten melekler geldi ki, aralarında cinlerin kendi
cinslerinden olan İblis de vardı, bu isyankârları yeryüzünden sürdüler.
Onlar da denizlere kaçtı ve oralara taht kurdular...”8

Yukarıda da arz ettiğimiz gibi hadis kriterleri açısından bu ve benzeri
ifadeleri Resûl-i Ekrem’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) isnat etmek zordur.
Bununla beraber, İbn Abbas (radıyallâhu anh) gibi ümmetin en büyük
âlimlerinden olan bir sahabinin, bunu Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve
sellem) duymuş olması da muhtemeldir. Onun için bu tür ifadelerin mânâlarını
anlamasak bile, hakikatini kabul ve tasdik etmekte bir mahzur olmasa gerek.

Cinlerin, bizlerden önce yaratılmış olduğu ise Kur’ân ve hadislerde ifade
edilen bir gerçektir. Kemmî ve keyfî buudlarını bilemediğimiz bu gerçeği, en
azından bu şekliyle kabullenme ise bir mü’minlik şiârıdır.

Hz. Âdem (aleyhisselâm), daha toprak ile su arasında iken, Esmâ-i İlâhiyenin
cilvelerine âyinedarlıkta bulunan cinlerdi ve bizim gibi sorumlulukları vardı.
Bu sebepledir ki melekler, insanın halife kılınacağını duydukları zaman:

“Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birisini mi halife kılacaksın?”9

demişlerdi. Zira cinler, bu mevzuda bir misal teşkil ediyordu ve insan da bir



mânâda bunlarla aynı tabiatı paylaşıyordu.
Cinler, yeryüzünde bozgunculuk yapmış ve kan dökmüşlerdi. Öyle ise, yeni

halife olacak insan da aynı şeyleri yapabilirdi. Melekler doğru söylüyorlardı;
zira beşer fıtratı, peygamberlerin getirdiği nurla kendini bulmaz ve ona göre
tabiatını şekillendirmezse, hemen anarşiye meyledebilir, kan döker ve değişik
haksızlıklar irtikâp edebilirdi. Nitekim daha sonra meydana gelen binlerce
hâdise, bir mânâda meleklerin endişelerini doğrular mahiyette cereyan etmişti.

Tabiî bu arada, aynı beşer içinde, kendisini ve Rabbini bilen, fıtratını vahiy
ile şekillendiren ve tam anlamıyla halifeliği temsil edenler de az değildi.
Meleklerin o anda bilemedikleri ve perde arkasına muttali olamadıkları husus
da meselenin işte bu yönüydü ki, Cenâb-ı Hak meleklere: “Ben sizin
bilmediğinizi bilirim.”10 ikazında bulunmuştu. Bu ikazla da melekler, hemen
kendilerine gelmiş ve: “Sen yücesin. Bizim, Senin bize öğrettiğinden başka
bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz Sen Alîm’sin, Hakîm’sin.” 11 demişlerdir ki, bu
onlar için bir tevbe ve yenilenme demekti.

Cinlerin mevcudiyetini ve karakterlerini dolaylı yoldan anlatan meleklerin
ifadelerinden de anlıyoruz ki cinler, daha insanlar yokken yaratılmışlar,
yeryüzünde bozgunculuk yaparak kan dökmüş ve anarşinin temelini atmışlardı.

3. CİNLERİN MAHİYETİ
a. Cinler Hâlis Ateşten Yaratılmışlardır
Kur’ân-ı Kerim’in pek çok âyetinde, cinler ve insanlar yaratılış itibarıyla

eşit tutulmuş ve her iki taife de hilkatleri itibarıyla ayrı ayrı tafsil edilmişlerdir.
Şimdi, bu âyetlerden bazılarını beraberce mütalâa edelim:

“(Allah) İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Cinni de hâlis
ateşten yarattı.”12

Buradaki “hâlis ateş”, zihne yaklaştırma esprisi olarak zikredilmiştir. Bu
itibarla da o, radyasyonların terkibi veya bir iyon çorbası olabileceği gibi,
antimadde veya partiküllerden meydana gelen bir bulamaç da olabilir.. olabilir
ama bunlardan herhangi biri olduğuna dair hüküm vermemiz mümkün değildir.
Zira biz, “mâric” ve “nâr”ın ne olduğunu kesin olarak bilemiyoruz ki, böyle bir
hükme varabilelim. Ancak şurası da bir gerçektir ki, melekler nasıl nurdan
yaratılmış ve istediklerinde temessül edip görülebilmektedirler; aynen öyle de
cin taifesi de “nâr”dan yaratılmış ve temessül edip görülebilmektedirler.



Bu konuda başka bir âyette de şöyle buyrulmaktadır:
“Andolsun Biz, insanı pişmemiş çamurdan, değişmiş cıvık balçıktan

yarattık. Cinne gelince onu da (insandan) daha önce, nüfuz eden kavurucu
ateşten yarattık.”13

İnsan, mahiyeti itibarıyla bir protein çorbasından; cin de “nâr-ı semûm”dan
yaratılmıştır. “Nâr-ı semûm”, “vücudun bütün gözeneklerine giren ateş”
mânâsına geldiği gibi “zehirleyen ateş” mânâsına da gelir. Ancak bizim için
böyle bir ateşin keyfiyeti meçhuldür.. meçhuldür zira bugün için mevcut
laboratuvarlarımız böyle bir ateşi tahlile yeterli değildir.

Cinler de aynen insanlar gibi kulluk için yaratılmışlardır. Nitekim bir âyet-i
kerimede Allah Teâlâ: “Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler
diye yarattım.”14 buyurmaktadır. “Cin” kelimesinin “ins”den önce
zikredilmesi de cinlerin insanlardan önce yaratıldığına dair bir işaret olabilir.
Onlarda da “mârifet-i ilâhiye” şuuru vardır. Zira kulluk ancak böyle bir şuurla
olur.

Yukarıda da görüldüğü gibi bu ve benzeri âyetler, cin ile insanı beraber ele
almaktadır. Evet, cinler de aynen insanlar gibi Allah’a muhatap olan iradeli
varlıklardır. Onlara da emir ve nehiyleri ihtiva eden ilâhî mesajlar gelmiştir.
Dolayısıyla onlar da bu mesajlara karşı mesul ve mükelleftirler.. onlar da
yaptıkları iyi şeylerin mükâfatını ve işledikleri kötülüklerin cezasını görme
müjde ve tehdidi altındadırlar.

Cinler görülmeyen varlıklardır. Bizim, asıl mahiyet ve hüviyetleriyle onları
görmemiz imkânsızdır. Bizler tarafından görülen, onların temessül etmiş
şekilleridir. Zaten yukarıda da izah ettiğimiz gibi “cin” kelimesinin kökünde
mânâ olarak bir kapalılık vardır. Dolayısıyla cinler gözle görülemeyen latîf
yapılı varlıklardır. Bu husus, cinden, şeytandan bahsedilen bir âyette şöyle
anlatılmaktadır: “Çünkü o ve kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden
sizi görürler.”15

Bu hakikatten dolayıdır ki, cin taifesi ve şeytanlar, bizim onları
göremediğimiz noktalardan bizi görürler. Hiç beklemediğimiz yerden, hiç
beklemediğimiz anda ve hiç ihtimal vermediğimiz oyunlarla karşımıza çıkar ve
zehirli oklarını sinelerimize saplarlar.

Bazen onların bir bakışı batırır bizi; bazen bir lokma, bir söz, bir işaret ve
bir başka pozisyon. Bir “dane”de yıkılıp giden nice selvi boylar, nice Herkül



endamlar vardır. Onun için insan, daima ihtiyatlı davranmalı ve tetikte
olmalıdır. Zira şeytan, insanın içine girip her zaman onu avlamak için hep
tarassut hâlinde ve fırsat kollamaktadır.

Ayrıca, cinlerin temessülünü de anlatan pek çok âyet ve hadis-i şerif vardır..
ve bunların temessül keyfiyetleri de çeşit çeşittir. Bazen bir insan, bazen de
herhangi bir hayvan şeklinde görülebilirler.

Bazı müfessirler, zikrettiğimiz âyete dayanarak cinlerin asla
görülemeyeceğini söylerlerse de cinler yapıları latîf olmaları sebebiyle tıpkı
melekler gibi temessül edebilirler. Bu açıdan cinlerin aslî hüviyetlerini olmasa
bile, temessül etmiş hâllerini her zaman görmemiz mümkün ve de vâkidir.

b. Cin Şuurlu Bir Kanundur
Cin, ruh nev’indendir ve şuurlu bir kanundur; kütleler ve küreler arasındaki

cazibe (çekim) kanunu gibi bir kanun... Bu kanunla güneş, dünyayı etrafında
döndürüyor. Dünya da elektronların dönüşü gibi onun çevresinde dönüyor.
Dünya, güneş etrafında dönerken, güneş tarafından çekiliyor. Bu ile’l-merkez
(merkezçek) çekime karşılık, bir de ani’l-merkez (merkezkaç) kuvveti var. İşte
bütün bunlar birer kanundur; izafî, itibarî değerleri olan kanunlar...

Şimdi, “Ortada hiçbir şey yok; yani o da kütle, bu da kütle; biri diğerinin
etrafında dönmekte vs.” deseniz, demagoji yapmış olursunuz. Evet, şayet ortada
bir şey yoksa, bu durum nasıl izah edilecek? Bu ister Nevton’a göre câzibe,
ister Einstein’e göre hayyiz olsun, netice değişmez.

Hem meselâ, bir tohumu ele aldığımızda, onda bir “ukde-i hayatiye”nin var
olduğunu görüyoruz. Bir de bakıyorsunuz, hemen bir yerden rüşeym başını
çıkarıyor, filiz oluyor, ot oluyor, ağaç oluyor; ama mutlaka kendi cinsinden bir
şey oluyor. Bunda bir büyüme, gelişme kanunu var. Bu da yine itibarî, izafî bir
kanun... Ama bu kanun olmadan neşv ü nemayı da düşünemiyoruz. Meselâ, taşı
bir yere diktiğimiz zaman, bu kanun olmadığı için bir büyüme ve gelişme de söz
konusu olmuyor.

İşte bütün bunlar, Allah’ın birer kanunudurlar; cin ve ruh dediğimiz şeyler de
bu kabîl kanunlardandır. Aradaki fark şudur: Cazibe kanununun aklı, iradesi,
şuuru yoktur. Ama bu cin kanununun, ruh kanununun, melek kanununun aklı,
şuuru idraki olduğu gibi, ayrıca izafî, itibarî ve nispî olmayıp hakikî birer
mahiyete sahiptirler. Onun için Asrın Dev Mütefekkiri, şimdiye kadar
görebildiğimiz tariflerin en câmiini, en şümullüsünü en veciz şekilde şöyle



ortaya koyar:
“Ruh, zîhayat, zîşuur, nûrânî vücud-u hâricî giydirilmiş, câmî, hakikatdar,

külliyet kesbetmeye müstaid bir kanun-u emrîdir.”16 “Eğer envâdaki
kanunlara Kudret-i Hâlık, vücud-u hâricî giydirse, herbiri bir ruh olur. Eğer
ruh, vücut libâsını çıkarsa, başından da şuuru indirse, yine lâyemut bir
kanun olur.”17

Aslında, işte bu tarifle her şey anlatılmıştır. Ruh, bizim en küçük âlemden en
büyük âleme kadar hemen hepsinde kabul ettiğimiz kanunlar gibi bir kanundur;
tabiî şuurlu bir kanun. Kaldı ki, bazı ilim adamlarının iddialarına göre, otlar
bile büyürken bir şuurluluk emaresi gösterir, bir kısım mesajlara, tenbihlere
cevaplar verir; çevre ile tanışma, kaynaşma veya yadırgama gibi münasebetleri
olur. Ağaçlarda da öyle... Bir dergide mevzuyla alâkalı kaleme alınmış bir
yazının hulâsası aynen şöyle. Yazar diyor ki:

“Benim kanaatim, buğday ve arpa gibi şeylerin başaklarının şuurlu
olduğu merkezindedir. Çünkü yapılan hareketler o kadar  akıllıcadır ki, arpa,
buğday vs.de bir şuur, bir akıl , bir idrak düşünmeden, bu hareketleri izah
etmeye imkân yoktur.”

Meselâ, buğday henüz bir rüşeym ve filiz iken başını topraktan dışarıya
çıkarır, etrafına bakar; şayet etrafı iki tane sap çıkarmaya müsait ve şartlar da
elverişli ise, bu durumda iki tane sap çıkarır. Şayet havalar iyi gidiyor, rutubet
kâfi, güneş şuaları da besleyici ise, o iki filize karar verir. Hatta şartlar müsait
olursa, üç tane bile çıkarabilir. Hatta üç adet sap çıkınca, biz de şartların onları
beslemeye yeterli olduğunu anlarız. Eğer şartlar müsait görülmezse, o zaman
bir başak çıkar. Sanki “Ben ancak bir tane besleyebilirim.” der gibidir.

Diğer bir misal: Bir ağaç hastalandığı zaman, kendini kurtarmak için,
meyvelerini döküverir. Ziraatle uğraşan çiftçi ne zannederse etsin, hastalanan
meyve değil, ağaçtır. Yani, ağaç hâl diliyle; “Ben meyvelere bakamayacağım,
kusura kalmayın. Şu durumum itibarıyla kendime bakmak
mecburiyetindeyim. Şimdi, ben bana lâzımım.” demektedir. İşte bütün bunlar,
Allah’ın kanunlarıdır.

Zaten hücrenin içinde DNA molekülüne aynı şeyler atfediliyor ve deniyor ki,
DNA şifre gönderir, RNA da bir mühendis ve bir kimyager gibi aldığı şifrelere
göre çalışır.

Bize göre şuurlu mahluk sadece cin ve insandır. Hayvanat ise hisle, sevk-i



ilâhî ile hareket eder. Fakat onların bu şuurlu hareketlerinin verâsında yine
Allah’ın (celle celâluhu) iradesi vardır. Evet, her şeyi belli bir noktaya sevk
eden, her şeyi belli bir istikamette geliştiren Allah’tır. Ama ortada, inkâr
edemeyeceğimiz, Allah’ın koymuş olduğu bir de kanunlar vardır. Bu kanunlar,
o kadar müthiş ve hükümfermâdır ki, insan bu kanunlara uzaktan baktığı zaman
onlara “şuur” diyesi gelir...

Şimdi bazı kimseler, etraflarında bunlar olup biterken, cinleri niye inkâr
ederler, insan buna cevap bulamıyor ve cini inkâr edenlere “Galiba cinnet
geçirmişler!” diyesi geliyor.

c. Kur’ân’da Cin Kavramı
Kâinat içinde cereyan eden yüzlerce, binlerce kanun var. Ve bunların hepsi

daha önceki bölümlerde bahsini ettiğimiz cin kanunu gibi cereyan etmekte. Bu
açıdan da denebilir ki, cinlerin varlığı meselesinde şüphe yok.

Kur’ân-ı Kerim’de Allah (celle celâluhu) “Cinni, mâric ve nâr (ateş)dan
yarattık.”18 diyor. Bu ifade foton ve partikülleri aklımıza getiriyor. Ama
cinler ne foton ne de partikül; mâric ve nârdan yaratılmış, insan gibi mükellef,
nimlatif (yarı nuranî) varlıklardır... Bu türlü varlıkların olmaması için hiçbir
sebep yok. Olmamasını iddia etmek, bir bakıma mükâbere ve mantıksızca bir
iddiadır.

Esasen, bu mevzuda asıl söz Kur’ân’a aittir ve Kur’ân-ı Kerim’in
dediklerinin bilinmesinde yarar var. Kur’ân-ı Kerim, insanı ele aldığı hemen
her yerde, arkadan, bir ümmet, bir millet olarak cin taifesinin yaratılışını da
anlatmaktadır. Meselâ, insanın “fahhar” gibi “salsal”dan yaratıldığını

anlattıktan sonra19, cin taifesinin üzerinde durur ve “Cinni Biz mâric ve nâr
(ateş)dan yarattık.”20 ferman eder.

Bir çeşit ateşten yaratılmış ama; bu ateş, ne bir şua, ne parıldayıp yanan bir
ateş, ne de sadece kömür gibi siyah bir duman. Demek cinler, maddenin
esaslarından olup etrafa şerareler saçan bir ateşten yaratılmıştır. Kur’ân-ı
Kerim, cinlerin mahiyeti mevzuunda sadece bu kadar malumat verir.

Nebiler dahil, ehl-i keşf ve sahabe-i kiram arasında cinlerle görüşenler ise,
büyük ölçüde onların temessülleriyle görüşüyor ve münasebet kuruyorlardı.
Çünkü cinler, latîf bir madde ile zîşuur bir ruha sahip bulunup, bu iki unsurun
bir araya gelmesiyle hâsıl olan ayrı bir buudu ihraz ederek buudlarının



hususiyetine göre temessülen ortaya çıkarlar. Bu arada aynaların
kabiliyetlerinin, değişik temessüllere şart-ı âdi olması keyfiyeti de gözardı
edilmemelidir.

Öte yandan cinler, madde âlemine ait “nâr ve mâric”ten birtakım varlıklar
olmakla beraber, tıpkı bizim gibi, maddeye kumanda eden bir ruha sahiptirler
ve zîşuurdurlar. Zîşuur olmaları yönüyle camid ve (bitki, hayvan gibi) diğer
canlılardan ayrılıp, tıpkı bizim gibi şuurlular, idrak sahibi mükellefler sırasına
girerler.

Cinler de bizim gibi Allah’a inanmak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât
vermekle mükelleftir. Yalnız, mâric ve nârdan yaratılan cinler, birçok
hususlarda bizim gibi olmanın yanında, temessül de ederler.

Cinler, rüyalarda bir kısım insanların hususî âlemlerine girdikleri gibi, rüya
dışında da temessül eder ve insanların yaşadığı âlemi onlarla paylaşabilirler.
Sen, babanı, amcanı, dedeni, nineni rüyanda gördüğün, onların temessülâtına
şahit olduğun ve berzah âleminde bir kısım tabloları müşâhede ettiğin gibi, cin
âlemi de, daima temessül edip yeryüzünde insanlara görünebilir. Fakat bu,
onların asıl hüviyetleri değildir; göründükleri insanların mir’ât-ı ruhlarına (ruh
aynalarına) aksediş şekilleridir. Yani alıcının kabiliyet ve istidadına göre bir
aksediştir.

Onun için cinleri, Hz. Ömer (radıyallâhu anh) başka, Ebû Hüreyre
(radıyallâhu anh) başka, Ebû Zerr (radıyallâhu anh) de başka şekilde müşâhede
etmişlerdir. Meselâ, İbn Mesud onları Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve
sellem) yanında bir gölge şeklinde müşâhede eder. Hz. Ömer, zaif, nahif bir
insan şeklinde, Ebû Zerr ise daha başka surette... Bütün bu müşâhedeler
göstermektedir ki, cinlerin temessül keyfiyetleri başka başkadır...

Diğer taraftan cinler de tıpkı insanlar gibi doğar, büyür, yaşar, yaşlanır ve
ölür. Yer, içer, evlenirler ve çoğalırlar. Erkeklik ve dişilik onlar için de söz
konusudur.

Efendimiz bir dualarında Cenâb-ı Hakk’a yalvarmış ve bu yakarışlarını
şöyle dile getirmişlerdi:

“Allahım, Senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilâh yoktur. Sen beni
doğru yolundan saptırma. Sen öyle bir ‘Hayy’sın ki, asla ölmezsin. Hâlbuki
insanlar da cinler de ölürler.”21

Allah Resûlü’nün bu ifadeleri de gösteriyor ki, cinler de insanlar gibi



ölümlüdürler. Bunu teyit eden âyet-i kerimeler de vardır. Meselâ bir âyette
şöyle denilmektedir: “Allah (celle celâluhu) buyurdu: Sizden önce geçen cin
ve insan toplulukları ile beraber ateşin içine girin!”22

Aynı hakikati ifade eden bir başka âyette ise şöyle denmektedir:
“Kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları içinde
(uygulanan) o söz, kendilerine de geçerli oldu. (Bunlar da azabı hak ettiler.)
Çünkü hep hüsranda idiler.”23

Bu ve benzeri âyetler bize cinlerin de aynen insanlar gibi bu dünyada bir
müddet yaşadıktan sonra vefat edip ahirete gideceklerini veya gittiklerini
anlatıyor. Ayrıca âyetlerde onların erkeklik ve dişiliklerinden de bahsediliyor.
Zira cinlerde de neslin devamı tenasül ve evlenmekle gerçekleşmekte.

Kur’ân’ın bu tür âyetlerini daima birer hakikat olarak ele alıp öyle
değerlendirmek iktiza eder ve inanırken de cinlerin hakikatine bu şekilde
inanmak gerekir. Evet, şimdi onlara vehim ve hayal diyenlere soralım:

Doğup-büyüyen, yaşayıp-vefat eden, erkeklik ve dişilik taşıyan, nasıl vehim
ve hayal olabilir? Veya sorumuzu şu şekilde ifade edelim: Bu gibi hâssalar
vehim ve hayalde nasıl tasavvur edilebilir?

d. Cinler Mikrop mu?
Bundan önceki bölümde, cinleri vehim ve hayal diye nitelendirenlerin

görüşlerinin yanlış olduğunu, âyet, hadis ve hâdiseler ışığında inceleyerek,
gerçeği intikal ettirmeye çalışmıştık. Şimdi de cinleri “mikrop” olarak
yorumlayanlara bir-iki söz etmek istiyorum:

Bunlar nasıl mikroplardır ki, Cenâb-ı Hak onlara namaz, oruç, zekât ve hac
gibi mükellefiyetler yüklemiştir! Ve yine bunlar nasıl mikroplardır ki, insanlar
gibi onların da ölecekleri ve bütün yaptıklarından ahirette hesap verecekleri
kendilerine ihtar edilmektedir!

Öte yandan cinleri insana ait, şehvet ve gazap gibi bazı duygular olarak kabul
edenlere ne demeli? Allah bizi bırakıp, duygularımızı muhatap ediniyor;
ediniyor da emir ve nehiylerini onlara veriyor! Böyle düşünenlere “Allah insaf
versin!” demekten başka insanın elinden ne gelir ki!..

Hem bunlar nasıl mikrop veya vehimlerdir ki, Hz. Süleyman (aleyhisselâm)
bunları emri altında çalıştırıyor ve onlara nice işler gördürüyor.

Belkıs’ın tahtını çok uzak mesafeden getirme mevzuunda cinlerden bir İfrit,



Hz. Süleyman’a: “Sen makamından kalkmadan ben onun tahtını sana
getiririm.”24 diyor.

Bir başka âyette de cinlerin yaptıklarından şöyle bahsediliyor:
“... Rabbinin izni ile cinlerin bir kısmı onun önünde çalışırdı. Onlardan

kim buyruğumuzdan çıksa ona alevli bir azabı tattırırdık. Ona dilediği gibi
kaleler, heykeller, havuzlar kadar geniş leğenler, sabit  kazanlar
yaparlardı...”25

Ve şimdi farklı düşünenlere soralım: Bütün bunları vehimler ve mikroplar
mı yapıyorlardı? Bunu bu şekilde ifade, acaba Kur’ân’a ait bir hakikati inkâr
olmaz mı?

Onun için biz diyoruz ki, cin ve şeytan ile ilgili âyetler, mutlak surette
Kur’ân’ın anlattığı, hadislerin şerh ve izah ettiği birer hakikat olarak ele alınıp
öyle değerlendirilmelidir. Aksi hâlde hakikatten uzaklaşılmış olunur ki, bu da
ancak dalâlet ve sapıklığı netice verir. Aman Allahım, din adına bir şeyler
söylerken dinden çıkmak ne kötü akıbet!..

4. CİNLERİN TEMESSÜLÜ
Günümüzde cinlerle alâkalı birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Ancak cinler,

metafizik varlıklar olduklarından gerçek hüviyetleri hakkında bugüne kadar
sağlam bir bilgi elde edilememiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi,
bazılarınca sadece “enerjidir”, “ışıktır..” vb. ifadeler kullanılarak
yorumlanmaya çalışılmıştır.

Ne olursa olsun, onlar da birer ruha sahip varlıklardır. Ve bir kısım
hususiyetlerinin bulunduğunda şüphe yoktur. Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle
dumansız ateşten yaratılan cinler, insan gibi fizikî bir bedene sahip değil;
aksine şeffaf bir varlık olup değişik şekillerde temessül edebilmektedirler ki,
buna çokları şahit olmuştur. Hadis kitaplarında da bu gibi rivayetlere rastlamak
mümkündür. Meselâ, Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:

“Ben zekât mallarını bekliyordum. Bir gece, birinin gelip bu malları
karıştırdığını gördüm.. gördüm ve yakaladım. Ona, ‘Seni Resûlallah’a
götüreceğim.’ dedim. O ise kendisinin, ihtiyaç sahibi olup aile fertlerine
başka bakan kimsenin olmadığını, bundan dolayı da kendisini serbest
bırakmamı istedi. Ben de bu hâline acıyıp onu serbest bıraktım.

Ertesi gün Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanına geldim.



Ben daha bir şey söylemeden Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem): ‘Yâ
Ebâ Hüreyre! Dünkü esiri ne yaptın?’ diye bana o geceki macerayı sordu.
B e n de ‘Yâ Resûlallah! Onu size getirecektim; ancak kendisinin fakir
olduğunu ve ailesine bakacak kimsesinin olmadığını söyleyince ben de
vazgeçtim.’ deyince, Allah Resûlü, ‘Yalan söylüyor, o yine gelecektir.’
buyurdular.

O akşam ben yine nöbet tuttum. Aynı şahıs yine geldi ama bu sefer kararım
kesindi; ne kadar yalvarıp dil dökse de dinlemeyecek, onu tutup Allah
Resûlü’ne götürecektim. O da, bu kararlı tavrımı görünce: ‘Şimdiye kadar
söylediklerimin hepsi yalandı. Eğer beni bırakırsan sana, okuduğun zaman
ben ve emsalimin şerrinden korunabileceğin bir dua öğretirim.’ diyerek
kendisinin yalancı olduğunu itirafla Allah Resûlü’nü tasdik etmişti. Ben ise
söyleyeceği duanın ne olduğunu merakla onu hemen bırakıverip dinlemeye
başladım.

Bunun üzerine o bana, ‘Ayetü’l-Kürsi’yi okumaya devam ettiğin müddetçe,
bütün insî ve cinnî şeytanların şerrinden emin olursun.’ dedi. Ben de sabah
Allah Resûlü’nün huzuruna geldim ve Efendimiz yine: ‘Esirine ne yaptın?’
diye sordu. Ben de olup-bitenleri anlattım. Sözümü bitirince de: ‘Yalancı
ama, sana doğruyu söylemiş.’ buyurdular. Ardından: ‘Onun kim olduğunu
biliyor musun?’ diye sordu. Ben, ‘Hayır, yâ Resûlallah!’ dedim. Bana, onun
şeytan olduğunu haber verdi.”26

Bu, hayret edilecek bir durumdu! Şeytanın zekât ve sadaka mallarıyla ne işi
vardı ve onun ihtiyacı bu değilken niçin gelmişti?.. Belki de onun bereketine
müdahale etmek istiyor veya şirretiyle onu kirletmeye çalışıyordu. Daha başka
mülâhazalar da söz konusu olabilirdi. Ama o mutlaka kendi fıtratının gereği
şeytanlık adına bir şeyler yapıyordu.

Bu tür vak’alar, Muaz b. Cebel, Übey b. Ka’b, Ebû Eyyub el-Ensârî...27 gibi
seçkin sahabe efendilerimiz tarafından da zaman zaman müşâhede edilmiştir.
Bu da cin veya şeytanların temessülünün tevatüre yakın bir keyfiyetle
nakledilmesi demektir ki, o da bu hususu şüphe vermeyecek derecede gözler
önüne sermektedir.

Cinler, insan suretinde temessül ettikleri gibi, diğer canlılar şeklinde de
temessül etme kabiliyetine sahiptirler. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem), değişik hadislerinde evlerde görülen yılanlara evvelâ: “Cin isen çık!”



denilmesini tavsiye etmesi, eğer çıkmazsa bunun üzerine öldürülmelerini emir

buyurmaları, bu gerçeğe ışık tutan başka bir ifadedir.28

Bütün bunlardan anlıyoruz ki, cinler, bazen insan, bazen yılan veya başka bir
haşerat şeklinde temessül edip, onların şekillerine girebilirler. Hatta bazen de
bu canlıların içlerine girip, âdeta onların damarlarındaki kan gibi dolaşarak
onları ifsat ve istedikleri istikamete sevk edebilirler.

5. CİNLER VE TEMSİLCİLERİ
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), âlemşümul bir peygamber olması

yönüyle, hem insanların hem de cinlerin peygamberidir. Onun içindir ki O’na,
“Resûlü’s-sakaleyn” (cin ve ins peygamberi) denir. Bu itibarla Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), keyfiyeti ne olursa olsun, çeşitli vesilelerle
cinlerle görüşmüş ve onları irşad etmiştir. Yine O’nun (sallallâhu aleyhi ve
sellem) döneminde şeytanın çeşitli şekillerde temessül edip insanları
kandırmaya çalıştığı da bilinen bir gerçektir.

Nitekim, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hicretlerine tekaddüm
eden günlerde, “Dâru’n-Nedve” denilen kulüpte toplanan Mekke müşriklerinin
arasında, Necidli bir ihtiyar kılığında şeytanın bulunduğu da rivayet edilir. Bu
da, insî ve cinnî şeytanların birleşerek, Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bir komplo kurmaya çalıştıklarını gösterir. Zaten İslâm’ın zuhurundan
sonra da “Dâru’n-Nedve”, daima İslâm’ı imha planlarının yapıldığı bir yer
olmuş; küfür sistematiği hep orada idare edilmiş ve yapılmak istenen şeyler
orada planlanmıştır. Aslında bu paralelde olarak, yirminci asrın cahiliyesinin
“Dâru’n-Nedve”leri, değişik ad ve unvanlarla yeniden ihya edilmeye
çalışılmaktadır.

Günümüzde dünyanın birçok yerinde sayılamayacak kadar çok “Nedve”
teşkilâtları, aralıksız bir şekilde, İslâm aleyhinde planlar yapmaktadırlar. Bir
devrede ardı arkası gelmez seferler hazırlayan aynı güç odaklarının, bu
karanlık faaliyetleri hep devam edeceğe benzer.

İşte o gün de Dâru’n-Nedve’de Resûl-i Ekrem’i ve ashabını imha için bir
plan yapmak üzere Mekke müşrikleri bir araya gelmişlerdi.. ve şeytan da
onların aralarında bulunuyordu. İhtimal müşrikler, işin idaresini ellerinden
kaçırdıklarını anlamaya başlamış ve âdeta panik içindeydiler. Acaba ne
yapmalıydılar? Evet işte onları bir araya getiren gündemin ana maddesi buydu.

Şeytan, ileri gelenlere görüşlerini sordu. Bu arada geleceğin büyük sahabisi



Hişam b. Amr söz aldı ve “O’nu, bir ata bindirip çöle götürelim. Daha sonra
da bir daha Mekke’ye dönmemesi için tenbihte bulunalım. O bizim, biz de
O’nun şerrinden emin oluruz.” dedi. (Hâşâ ki, O’nda şer olsun. O, bütünüyle
hayırdır ve yeryüzünü hayırla doldurmakla vazifelidir. Bizim hikâye yoluyla
dahi olsa O’na şer isnadına gönlümüz razı değildir. Fakat o gün henüz İslâm
nurundan mahrum olan Hişam böyle diyordu.)

Ancak şeytan bu görüşü beğenmemiş ve: “Siz, bu kadar tesirli bir insanı
ıssız bir çöle dahi salsanız, mutlaka O, bir güçlü ses ve soluk olarak geri
gelir.. gelir ve sizi burada teslim alır.” dedi.

Bunun üzerine orada bulunan bir başkası şöyle bir görüş ileri sürdü: “O’nu
bir hücreye kapatalım. Sadece hava alacağı bir delik bırakalım. Ekmeğini,
suyunu verelim ve ölünceye kadar orada tutalım...”

Necidli ihtiyar bu görüşü de beğenmedi ve: “O’nu uzun süre orada
tutamazsınız. Kavim ve kabilesi, O’na inananları da yanına alır ve ne yapar
yapar O’nu oradan çıkarırlar.” dedi.

Üçüncü görüş, şeytana üstadlık yapan Ebû Cehil’e aitti ve: “Her kabileden
birer ikişer genç seçelim. Onları organize edelim. O’nun üzerine hep beraber
saldırsınlar ve O’nu hep beraber öldürsünler. Böyle yaparsak Hâşimoğulları
kan iddia edemezler. Bütün kavim ve kabilelerle savaşmayı da göze
alamazlar.” teklifinde bulundu.

Şeytan bu görüşü çok beğenmiş ve karar da Ebû Cehil’in görüşüne göre

verilmişti...29 verilmişti ama, onların bu zalimane kararı semayı ihtizaza
getirmiş ve Allah Teâlâ, Resûlü’ne şu âyetleri inzal buyurmuştur:

“İnkâr edenler seni tutup bağlamaları, öldürmeleri ya da (yurtlarından)
çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da
tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en iyisidir. (O, Kendisine karşı tuzak
kuranların tuzaklarını başlarına geçirir.)”30

Sanki bu âyet Allah Resûlü’ne şöyle seslenmektedir:
“Ey Habibim! Seni bitirip tüketmek, seni bir yere bağlayarak veya

hapsederek sesini ve soluğunu kesmek isteyecekler. Bunu yapamazlarsa, seni
öldürecek veya Mekke’den sürgün edecekler; edecekler de bir garip olarak
ortada kalacak ve hiç kimse tarafından himaye görmeyeceksin. Onlar bunu
istiyor ve planlarını buna göre yapıyorlar. Hâlbuki farkında değiller; Allah da
bir plan kuruyor ve onların hilelerine mukabelede bulunuyor. Onun içindir ki,



onların bütün oyunları fiyasko ile neticelenecek; yaptıkları hiçbir tedbir,
İslâm’ın nurunun yayılmasına mâni olamayacaktır.”

Bu haberden sonra Cenâb-ı Hak, Habibi’ne hicret emri vermiş ve o andan
itibaren Müslümanlara hicret farz olmuştur. Allah Resûlü’nün yatağına Hz. Ali
(radıyallâhu anh) yatar. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), gizlice evden
çıkıp Hz. Ebû Bekir’le bir mağaraya sığınmış, Mekke müşrikleri
kararlaştırdıkları vakitte gelip eve girdiklerinde yataktaki Hz. Ali’yi görüp
kalakalmışlardı. Böyle bir durumda Hz. Ali’ye bir şey yapmayı da göze
alamazlardı.

Hâsılı, ilâhî mekir karşısında şeytan ve şeytanlaşmış insanların kurduğu her
türlü hile ve oyun iflas etmiş, onlar istemeseler de Allah nurunu tamamlamıştı.

Hicrete tekaddüm eden günlerde insî ve cinnî şeytanların Efendimiz’e
(sallallâhu aleyhi ve sellem) kurduğu tuzaklardan ve bugüne gelinceye kadar da
Dâru’n-Nedvelerin İslâm düşüncesi adına birer imha karargâhı olduklarından
az önce bahsetmiştik. Bütün bu sıkıntılı dönemlerden sonra, tamamen ilâhî bir
imtihan olan, Cenâb-ı Hakk’ın, Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) hicret
emrini vermesiyle, artık farklı bir döneme girilmiş olmaktadır. Bu yönüyle de
hicret, ayrı bir konu ve ayrı bir destandır. Evet o, İslâm’ın Medine’sine atılan
ilk adım ve dehayı mucizeleştiren bir aksiyondur.

O gün gerektiğinde en büyük zorluğu bile gülerek karşılayabilecek bir nesil
yetiştirmedikçe hicreti de, hicrete terettüp eden semereleri de elde etmek
oldukça zordu. İşte Hz. Ali! Hicret esnasında fedailiği temsil eden bu yiğit!...
Evet, nasıl o, henüz yaşı “on” bile değilken, Allah Resûlü’nün (sallallâhu
aleyhi ve sellem): “Bu davada bana yardımcı olan yok mu?” beklentisi

karşısında hiç tereddüt etmeden, “Ben varım yâ Resûlallah!”31 demiş ve bu
bezme girivermişse; sinesinden yediği hançerle yere düşüp şehit olacağı ana
kadar da bu anlayışından zerre kadar taviz vermemiş ve hayatın bütün
safhalarında kendisinden beklenen misyonu mutlaka eda etmiştir.

Hicret günü, kendisinden ölüm döşeğine girmesi istendiğinde, damarlarında
hayat fışkıran bu genç, hiç tereddüt etmeden, Cennet’e buyur edilmişçesine
yatağın içine girmiş ve bu davaya baş koyup canından dahi vazgeçtiğini bir kez
daha ispat etmiştir. Zira Allah Resûlü’ne en yakın olanlardan biri oydu ve O’na
en yakın olmanın bedeli de işte buydu.

Evet o, bir taraftan Nebiler Serveri’nin amcasının oğlu, diğer taraftan da, o



yaşa kadar bakımını-görümünü üstlenen Hz. Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) mânevî oğlu konumundaydı. Daha sonraki dönem itibarıyla,
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) biricik kızı, Cennet kadınlarının
efendisi Hz. Fatıma’yı ona nikâhlaması da, onun bu yakınlığı ve bu misyonun
sahibi olması bakımından çok önemliydi. İşte bu vasıflarla muttasıf Hz. Ali,
canını dahi feda edecek bir fedainin gerektiği yerde, ön plana çıkıyor veya
çıkartılıyordu.

Dünden bugüne uğruna nice fedakârlıklara katlanıldığı ve Hz. Ebû Bekir, Hz.
Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali (radıyallâhu anhüm) ve daha nicelerinin
omuzlayarak bugünlere taşıdığı İslâm, ilelebet devam edecektir. Allah (celle

celâluhu), “Allah seni insanlardan koruyacaktır.” 32 ifadesiyle, Efendimiz’le
beraber O’nun o yüce davasını da koruyup muhafaza edeceğini teminat altına
almıştır. Bu teminat sayesinde O’na karşı olan sevgi, her an gönüllerde kendini
daha bir hissettirecek ve bunu silmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir.

Şeytanın, Mekke müşriklerini idlâl için kurduğu planlar o gün için boşa
çıkmıştı ama, onun bu mevzudaki cehd ve gayreti hiç mi hiç eksilmemişti.
Nitekim Bedir Savaşı sırasında insan kılığında temessül ederek, kâfirlerin
saflarına katıldığını, müşriklere moral vermeye ve destek olmaya çalıştığını
Kur’ân şöyle anlatmaktadır:

“O zaman şeytan onlara yaptıkları şeyleri süsleyip güzel göstermiş:
‘Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur. Ben sizin yanınızdayım.’
demişti. Fakat iki topluluk birbirini görünce, şeytan ardına dönüp: ‘Ben
sizden uzağım, ben sizin görmediğinizi görüyorum. Ben, Allah’tan korkarım,
zira Allah’ın cezası çetindir.’ demişti.”33

Bazı müfessirlerin ifadelerine göre şeytan burada, Sürâka b. Mâlik kılığında

görülmüştü.34 Çünkü Sürâka cesur bir süvari olup hicret esnasında Allah
Resûlü’nü takip ettiğinden dolayı, Mekkeli müşrikler tarafından sevilen,

sayılan bir insandı.35

İşte şeytan Mekkeli müşriklerin kuvve-i mâneviyelerini takviye için bu yola
başvurup, Sürâka şeklinde temessül etmişti. Ancak iki ordu karşılaşınca, biraz
önce galibiyet vaad eden şeytan, “... Ben sizin görmediklerinizi görüyorum.”
deyip tabana kuvvet, gerisin geriye kaçmaya başlamıştı. Çünkü diğer tarafta
sahabe kılığına girmiş (Zübeyr b. Avvam gibi) binlerce nişanlı melek saf



tutmuş, çarpışmak için âdeta emir bekliyor...36 Demek ki Allah (celle
celâluhu), yerdeki bir avuç askerini gökteki melekleriyle her zaman teyit
ediyor.

Evet, bütün din düşmanları bir araya gelse ve İblis ordularıyla seferber de
olsa bu ordunun karşısında durup mukavemet edemeyecek, aksine hezimete
maruz kalacaklar. Bunu çok iyi bilen İblis de mecburen yerinde duramamış,
arkasına bakmadan kaçmaya başlamıştı.

6. CİNLER SORUMLU VARLIKLARDIR
a. Âyet ve Hadislerde Cinlerin Sorumluluğu
Cinler de bizim gibi Allah karşısında sorumlu varlıklardır. Cenâb-ı Hak,

ahirette insanlarla beraber cinleri de huzuruna alıp: “Ey cin ve insan
topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu günle karşılaşacağınıza
dair sizi uyaran elçiler gelmedi mi?”37 mealindeki âyetiyle onların bu
sorumluluklarını açıklamaktadır.

Bu soru karşısında her iki topluluğun şaşırıp kalacağı ve kendi aleyhlerinde
şahitlik edeceği de âyetin devamında şöyle ifade edilmektedir: “Evet (geldi)
kendi aleyhimize şahitlik ediyoruz, dediler. Dünya hayatı kendilerini  aldattı
ve kendilerinin kâfir olduklarına şahitlik ettiler.”38

Âyetin mazmunundan hem cinlere hem de insanlara kendi içlerinden
peygamber gelip, “Hak din”i onlara tebliğ ettiği anlaşılmaktadır. Son olarak
Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) ise, insanlarla beraber cinlere de
gönderilen âlemşümul bir peygamberdir. “Biz seni ancak âlemlere rahmet
olarak gönderdik.”39 âyeti de bu hakikati ifade etmektedir.

Bu itibarla, en az insanlar kadar cinlerin de Efendimiz’e karşı merbutiyet ve
medyuniyetleri söz konusudur. Zira O, cihan çapında bir davetle zuhur edip,
hutbesini bütün varlığa dinlettirme konumunda bir “Söz Sultanı”dır. O, mihrabı
Kâbe, minberi Medine olan koskoca yeryüzü mescidinin biricik imamıdır;
cemaati de, arz ve semayı dolduran bütün varlıklardır. Herkes ve her şey O’nun
arkasında ve O’nun tekliflerine “Evet!” demektedir. Zira O Sultan-ı
Sekaleyn’in dudaklarından dökülen her söz arz, sema ve bütün varlığı alâkadar
etmektedir. Gönüller bütünüyle O’nu duymakta, O’nunla dolup taşmakta ve
âdeta kâinatta başka bir ses, başka bir soluk duyulmamaktadır.



O’nun ilk zuhuru, hem yerlerin hem de göklerin en önemli hâdisesidir. Bu
zuhurla, cinlerin devamlı gidip-geldikleri ve kulak hırsızlığı yaptıkları sema
kapıları artık onlara açılmaz olmuş ve âdeta yüzlerine kapanmıştı. Bunun, onlar
tarafından mutlaka bir izahı olmalıydı ve onu bulmalıydılar. Bu sebeple de
karış karış her tarafı dolaşıp, duydukları en küçük haberleri dahi araştırmaya
koyuldular. Derken bir grup cin, Batnü’n-Nahle’ye uğramış ve Allah
Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem), ashabına namaz kıldırdığını görmüş

ve Kur’ân dinlemişlerdi..40 dinlemiş ve o büyük sırrı bir ölçüde
keşfedivermişlerdi. Kur’ân bu vak’ayı bize şöyle nakleder:

“Bir zaman cinlerden bir topluluğu, Kur’ân dinlemek üzere sana
yöneltmiştik. Onlar geldiklerinde (birbirlerine) ‘Susun (dinleyin)!’
demişlerdi. (Okuma) bitirilince de uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüş ve
şöyle demişlerdi: ‘Ey kavmimiz! Biz, Musa’dan sonra indirilen, kendinden
öncekini doğrulayan, hakka ve doğru yola götüren bir kitap dinledik. Ey
kavmimiz! Allah’ın davetçisine uyun ve O’na inanın ki, (Allah bağışlanacak)
günahlarınızı bağışlasın ve sizi bir acı azaptan korusun.’”41

Kur’ân burada sanki şöyle diyor: “Onlar Kur’ân’a kulak verip onu
dinlesinler diye, onları köşe köşe, bucak bucak dolaştırıp Mekke’ye biz çektik.
Onlar, seni duyunca, ciddî bir kulluk anlayışı içinde, âdeta arkanda divan durup
saf bağladı ve birbirlerine: “Sesinizi kesin, dinleyin!” dediler.”

Böylece önemli bir hususun altını çiziyor ki, o da, Kur’ân’a karşı edebli
olmaktır. Çünkü Kur’ân’ı dinleyip, gönüllere sindirmek için, evvelâ ona karşı
edepli olmak gerekir. Zira Kur’ân, çehresindeki esrar perdesini ancak ona
edeplice yaklaşanlara aralar ve sırlarla köpüren ilhamlarını onların kalblerine
boşaltır. İşte bu durum, cinler için de aynıyla geçerlidir.

Evet, cinler, Kur’ân’ı ilk duyduklarında, onu edeple dinleyip âdeta onunla
bütünleşivermişlerdi.. dahası, yıllardan beri ondaki sırra vâkıfmış gibi bir
safvet ve duruluğa ermişlerdi. Daha sonra da onlardan her biri kendi
mesuliyetini hissedip, Kur’ân uğrunda irşada koyulmuş ve Kur’ân’dan
sinelerine akseden ilhamları hemcinslerinin gönlüne ulaştırmanın telaşına
düşmüşlerdi.

İhtimal bunlar, Hz. Musa’ya inen Yahudi cinlerdi. Zira Kur’ân’ı dinler
dinlemez, onun “Kelâmullah” olduğunu anlamış ve Allah Resûlü’ne iman
etmişlerdi. Ve arkasından da ondaki sır, istidatlarındaki meknî hizmet



düşüncesinin neşv ü nema bulmasını, onların heyecanla şahlanmalarını ve
vazifelerinin şuuruna varmalarını sağlamıştı.

Daha sonraki dönemlerde yine Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), pek
çok defa cinlerle görüşüp, onlara dinin emir ve yasaklarını aktararak irşadda
bulunmuş ve devamlı onların hizmet aktivitelerini canlı tutmalarına yardımcı
olmuştu. Bu hususla alâkalı İbn Mesud, Ebû Zerr, Muaz b. Cebel ve Hz.
Enes’in (radıyallâhu anhüm) bizlere kadar ulaşan pek çok müşâhedeleri

vardır;42 vardır ama Efendimiz’in cinlerle münasebetini gösteren bu
hâdiselerin tamamını burada zikretmemiz mümkün değildir.

Sûre-i Rahmân’da cinler, daha önce de ifade edildiği gibi, insanlarla
beraber ele alınmakta ve her iki grup aynı ifadelere muhatap kılınmaktadır. Bir
rivayette Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu sûreyi önce cin
taifesine, sonra da gelip kendi ashabına okumuştu. Ashab, onu sessiz bir şekilde

dinledikleri hâlde cinler, “Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?”43

âyetini işitince: “Rabbimizin hiçbir nimetini inkâr etmiyoruz. Hamd Sanadır
yâ Rab!” hitabıyla karşılık vermiş ve Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve
sellem) takdirine mazhar olmuşlardır. O, cinlerin bu hâlini ashaba örnek
gösterip ve: “Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr ediyorsunuz?” âyeti
okunduğunda sizler hiçbir şey demediniz; oysa ki onlar: “Rabbimizin hiçbir
âyetini inkâr etmiyoruz. Hamd Sanadır yâ Rab!” karşılığını vermişlerdi,

diyerek cinlerden övgüyle bahsetmişlerdi.44

Esasen Rahmân sûresi, insanlarla cinlerin yaratılış, sorumluluk, mükâfat ve
ceza gibi pek çok müşterek yanlarından bahsetmektedir. Evet, o sûrede, koca
kâinatın işleyişi, Allah tarafından gökte ve yerde vaz’edilen “mizan”, bu
“mizan”la beraber kanunlar, namuslar, tabiattaki şartlar dile getirilip, her şeyin
zimamdarının Cenâb-ı Hak olduğu vurgulanmaktadır. Bütün bunlardan sonra da
cin ve insanın yaratılışına geçilip; bu iki taifenin vazife, sorumluluk ve
akıbetleri dile getirilmektedir.

Vücud (var olma) nimeti, nimetlerin en büyüğüdür. Zira diğer nimetler,
vücudla bilinip takdir edilmekte ve neyin ne olduğunun farkına varılmaktadır.
Bundan dolayıdır ki sık sık her iki taifeye: “İşte Rabbinizin hangi nimetlerini
inkâr ediyorsunuz?” sorusu sorulmaktadır.. sorulmakta ve bu soruya muhatap
olan herkes, kendisine bahşedilen nimetler karşısında şükre ve tefekküre sevk
edilmektedir.



Yine bu sûrede insan ve cin taifelerinin hayat şartları farklı olduğundan
ötürü, her iki taifenin kendi buudlarına göre “iki mağrib ve iki meşrık”ın

tanzim edildiği ifade edilmektedir.45 Bir diğer husus da, doğu ve batı
tabirlerinin her iki grup için ayrı ayrı mânâya geldiği keyfiyetidir.
Yapılarındaki farklılığa rağmen, mekân hususiyeti aynı olsaydı, bu gruplardan
birine mutlaka zulüm olurdu ve cin taifesi insana ait buudlarda gezip
dolaşamazdı.

Öyle ise, her iki grubun kendi buud farklılıkları göz önüne alınarak, uygun
mekânlar tahsis edilmesi, onlar için ayrı bir nimet buudu demektir.

Rahmân sûresi, nimetlerin tâdâdı ve nankörlerin tehdidi açısından âyet âyet
her-iki taifeyi de kâh inşirahtan inşiraha sevk etmekte, kâh başları döndürüp
bakışları bulandırmaktadır. Evet, her ikisi de hususî yaratılmış ve O’na kullukla
serfiraz kılınmışlardır. Tabiî ki, bu mükellefiyeti idrak edip ve yaratılış
gayesine uygun hareket edenler mükâfatlandırılacak, fıtratlarını bozup kulluktan
ayrılanlar da cezalandırılacaklardır.

Rahmân sûresinde: “Rabbin makamından (hesap vermek üzere durulan
yerden) korkan kimseye iki Cennet vardır.” 46 denilerek bu iki taifeden
mehâfet ve mehâbet ehline, iç içe cennetlerin vaad edildiği dile getirilmektedir.

Aynı sûrede hûrilerden bahsedilirken “Onlara (Cennetlerde), bakışları
münhasıran (kocalarına bakan) öyle dilberler vardır ki, bunlardan önce
onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.”47 buyrularak cismanî zevkin bir
başka buuduna dikkat çekilmektedir. Demek ki, cinler de bizler gibi ya mükâfat
görüp Cennet’e gidecek ya da ikaba maruz kalıp Cehennem’e
sürükleneceklerdir. Böyle bir şey ise, ancak mükellef ve mesul bulunmanın
gereği olabilir.

Cinlerin mesuliyeti hususunda pek çok delil vardır. Onlardan birini daha
hatırlatalım:

“Şimdi onlar da kendilerine (azap) sözü gerekli olmuş kimselerdir.
Kendilerinden önce geçen cin ve insan toplulukları arasında (azabın içinde)
bulunacaklardır. Gerçekten onlar ziyana uğrayanlardır.”48

Bu âyet, gayet açık olarak, her iki grubun da burada yapıp ettikleri şeylerin
mutlaka ya mükâfatını ya da cezasını göreceklerini anlatmaktadır. Evet, kimileri
bir şeyler yapmanın huzuru içinde, yüzünde güller açarak Rabbin huzuruna



girecek, kimileri de yaptıkları çirkefliklerin yüzlerine akseden kara
lekeleriyle…

Ancak İslâm âlimleri arasında bu konu biraz ihtilaflıdır. Bazı önemli
imamlara göre cinlerin diğer bir kısım canlılar gibi toprak olacakları söz
konusudur. Bunun yanında İbn Ebî Leylâ, İmam Malik, İmam Şafiî, Evzai ve
Hanefi mezhebi imamlarından Ebû Yusuf gibi âlimler ise: “İnsanlar gibi cinler
de mükelleftir. Dolayısıyla sevaba mazhar olacak ve ikaba maruz
kalacaklardır.. evet, sefil ve alçak olanlar Cehennem’e, ulvî ve yüce olanlar da

Cennet’e gidecekler.” demişlerdir.49

Yukarıdaki âyetler de bu görüşü teyit eder mahiyettedir. Şayet Cenâb-ı Hak,
onları muhatap kabul edip sorumluluk yüklemeseydi, onlara herhangi bir
karşılık vermesi de söz konusu olmazdı. Mademki onlara sorumluluk yüklemiş,
o hâlde neticede karşılığını da verecektir.

Rahmân sûresinde ele alınan konulardan bir diğeri, deniz sularının birbirine
karışmamasıdır. Kur’ân bunu şu âyetiyle anlatır:

“İki denizi birbirine kavuşturmak üzere salıvermiştir. (Fakat) aralarında
bir engel vardır; engeli aşıp birbirine karışmazlar.”50

Böylece her deniz kendi bünyesindeki canlıyı korumakta ve kendi
zenginliklerini muhafaza etmektedir. Geçimlerini denizden sağlayanlar için bu
ne büyük bir nimettir! Yine insanların büyük değer ve kıymet verdikleri inci,
mercan... gibi şeyler de oralardan çıkarılmaktadır.

Demek ki, denizlerle canlılar arasında böyle sırlı bir irtibat var. Bu irtibatı
kurup, ihtiyaçla nimeti dengeli hâle getiren ise Allah’tır (celle celâluhu).

Nihayet bu fâni dünya kapanıp, bâki bir âleme kapı açılacak ve bütün bekâ
buudlu eşya, bekâ damgası ile mühürlenecektir. Bu olgu, ebedî nimetlere
kavuşturacak bir şeyse şayet, dünyanın fena bulması da inkâr edilemeyecek ayrı
bir nimettir.

O bâki âlemde, göklerde ve yerde olanlar hesaba çekilip, Cennetlik ve
Cehennemlikler ayırt edilecek ve yokluğa göre Cehennem de bir nimet hâlini
alacaktır.

Nimetlerin en büyüğü olan Cemalullahı temâşâ ise, ancak Cennet’te elde
edilecektir. Bütün bunların olması kesin iken, O’nun hangi nimetleri inkâr
edilebilir ki! O’nun ismi, şânı ne yücedir..!

İşte bütün bunlara karşı O’na şükretmek gerekmez mi?



b. Cinlere de Peygamber Gönderilmiştir
Daha önceki bölümlerde “cinlerin de birer sorumlu varlık olduğunu”

bildirmiş ve “Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimizi anlatan
ve bugününüzle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran elçiler gelmedi mi?
(denilince) ‘Kendi aleyhimize de olsa şahitlik ederiz.’ dediler. Dünya hayatı
kendilerini aldattı ve kendilerinin kâfir olduklarına şahitlik ettiler.”51

âyetinin bu hususu açıklayıcı bir delil olduğunu ifade etmiştik.
Dikkat edilecek olursa, aynı âyet, yine onlara (ister kendi içlerinden, isterse

insanlara gönderilen peygamberlerin onlara da peygamberlik etmesi şekliyle)
peygamberlerin gönderildiği hususunu da gayet açık ve net olarak ifade
etmektedir.

Cenâb-ı Hak bu âyetiyle cinlerin sorumluluklarını açıklamakla beraber, sanki
onlara şöyle demektedir:

“Ey ins ve cin topluluğu, sizdeki bu derbederlik, başıbozukluk, ailevî ve
içtimaî hayatınızdaki âhenksizlik, kalbî ve ruhî hayatınızdaki karışıklık ve
behîmî arzularınıza takılıp kalmanızın sebebi nedir? Yoksa size, nezd-i
ulûhiyetimden Resûllerle açıklanan âyetlerim gelmedi mi? Niçin onlara ittiba
edip yaratılış gayenize uygun hareket etmediniz; etmediniz de böyle esfel-i
sâfilînde kaldınız? Hâlbuki size gelen o âyetler, böyle bir encamdan sizleri
sakındırmışlardı.”

Cinler, bu hakikati tamamen kabullenmişliğin ifadesi olarak, “Her ne kadar
aleyhimizde şahitlik olsa bile, böyle bir günde hakkı itiraf etmekten başka
çaremiz yoktur. Evet, Hz. Musa, Senin emirlerini getirip bize tebliğde bulundu,
Hz. Mesih, o engin esrarını ruhlarımıza üfledi.. ve en son ferdiyetin mazharı
Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) geldi ve bize hak ve hakikatin
ifadesi olan İslâm’ı tebliğ etti. Ne var ki, biz bunlara kulak asmadık, kendi heva
ve hevesimize uyduk. Neticede de bu hâllere maruz kaldık.” diyeceklerdir.

Evet, cinlerin de ifadelerinden anlaşıldığı gibi, ne yazık ki pek çok ins ve
cinni, şu kısacık dünya hayatı aldatmıştır. Onlar, dünyayı ebedî zannedip onun
aldatıcılığına kanmış ve neticede de bütün bütün kaybetmişlerdir. Mutlak
Cemal’in tecellîlerinin temâşâsıyla alacakları ruhanî hazları unutarak fâni ve
geçici zevklerle oyalanmış, sonra da Cenâb-ı Hakk’ın: “Kendi aleyhlerinde
şehadette bulundular. Kâfir olduklarını itiraf ettiler.”52 âyetinin muhatabı
olmuşlardır.



Oysa her şey açık ve seçikti. Kâinat, hemen her yanıyla, insanı irfan ufkuna
ulaştıracak âyetlerle doluydu. Mele-i A’lâ’dan, bizim irfan ufkumuza kadar
uzanan varlık kitabına ait sayfa ve o sayfalardaki nakış nakış işlenmiş satırlar
hep “Allah!” diyor ve yine binlerce delil ve burhan âdeta tarrakalarla O’nun
mevcudiyetini ilan ediyordu. Fen ilimleri, laboratuvarlarıyla; astronomi,
teleskoplarıyla hemen her ilim, kâinatta keşfettikleri o baş döndürücü, göz
kamaştırıcı nuraniyetin diliyle “Lâ ilâhe illallah” hakikatini haykırıyordu.

Ne var ki, bütün bu olup-biten şeylere rağmen onların itirafı şuydu:
“Ama biz, gözümüzü tamamen kapayıp, ayağımıza kadar gelen bu nimetleri

teptik ve tıpkı körler gibi yaşadık; yaşadık ve bin bir dille söylenen bu
hakikatlere kulak asmadık.. şimdi de kendi aleyhimizde şahitlik ediyoruz. Hatta
bundan dolayı kendimizi, mevsimi geçmiş olsa da sorguluyoruz. Birazcık olsun
kendi irademizle bu kudsî çağrıya icabet edebilseydik, Allah’ın içimizde
hidayet meşalesini yakması söz konusu olabilirdi. Ne var ki biz, zifiri
karanlıklarda kalmak için direnip durduk ve nur hüzmelerinin düşünce
dünyamıza sızmasına fırsat vermedik; hatta ruhumuza ait bütün menfezleri
kapattık ve karanlıkta kalmaya razı olduk...”

Bu âyet, ahirette cin ve ins taifesine karşı yapılacak olan tevbih ve kınamayı,
en çarpıcı şekliyle, hem de daha dünyada iken bizlere haber vermekle,
düşmemiz muhtemel olan vahim bir durumdan bizleri sakındırmaktadır.

Bu âyetten istinbat edilen bir diğer mânâ ise, ins ve cinne ayrı ayrı
peygamberlerin gönderildiği hakikatidir. Dinler tarihinin de şehadetiyle biz,
zaten insanlara peygamberlerin geldiğini biliyor ve kabul ediyoruz. En ücra
yerlerdeki vahşi kavimlere bile -salt akılla ulaşmaları mümkün olmayan tevhid
ufkuna ulaşabilmeleri için- sürekli peygamber gönderilmiştir ki, bu hakikati
gösteren yüzlerce delil mevcuttur. Şayet, çoğu destan ve efsanelerin arkası, ilmî
araştırmalarla kurcalanıverse, hemen hepsinin arkasında peygamberlik
hakikatlerinin mevcelendiği görülecektir. Medeniyet görmemiş en vahşi
zannedilen insanların arasında dolaşıldığında dahi “Her millet içinde mutlaka
bir uyarıcı geçmiştir.”53 âyeti gözlerimizi kamaştırırcasına tüllenecektir.

Evet, zamanın hemen her diliminde, küreiarzın her yerinde şuur sahiplerini,
kötü ve eğri yolun encamından sakındırıp, onların nazarlarını ulvî âlemlere
çeviren peygamberin zuhur etmediği tek bir zaman dilimi ve tek bir ümmet
yoktur. Cenâb-ı Hak, her yere ve her topluluğa, o topluluğun genel keyfiyetine



göre mutlaka bir uyarıcı göndermiştir. Bu uyarıcıları, gönderildikleri
ümmetlere -bunlar insan, cin veya diğer ruhanî varlıklar olabilir- rehberlik
etmiş, onların nazarlarını bulundukları süflî âlemden, ulvî ve nuranî âlemlere
çevirerek onları aydınlatmışlardır. Bu, aksine ihtimal verilmeyecek derecede
kat’î bir hakikattir.

Ancak, eskiden beri İslâm âlimlerince farklı mütalâa edilen bir mevzu vardır
ki, o da, cinlerin de kendi içlerinden, kendilerine hitap eden peygamberlerin
gelip gelmediği hususudur. Acaba insanlar, Hz. Âdem’le (aleyhisselâm)
başlayıp Efendimiz’le (sallallâhu aleyhi ve sellem) sona eren bir peygamberler
silsilesi ile aydınlanıp, onların ruhanî iklimlerinde hayatlarını sürdürürken,
cinler de aynı peygamberlerin nuruyla mı aydınlanıyor, yoksa onlara da kendi
içlerinden birer peygamber mi gönderiliyordu?.

Bu hususla alâkalı olarak geçmişten günümüze âlimlerin değerlendirmeleri
biraz farklı olmuştur. Başta İbn Abbas, Mücahid, Kelbî, İbn Münzir, Ebû
Ubeyd gibi ilk müfessirler -ki bu aynı zamanda cumhurun da görüşüdür-
“İnsanlara gönderilen peygamberler, aynı zamanda cin taifesinin de
peygamberidir. Onlar insanların arasında iken zaman zaman gidip cinleri de
irşad etmişlerdir.”  demişlerdir.54 Yani Hz. Âdem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim…
(aleyhimüsselâm) insanların peygamberi oldukları gibi cin taifesinin de
peygamberleriydi; insanlığa getirmiş oldukları aynı hakikatleri onlara da
anlatıyorlardı.

Ancak Dahhak, İbn Abbas’tan başka bir rivayet daha nakleder ki, bu görüşe
göre, Cenâb-ı Hak cinlere ayrı, insanlara ayrı peygamberler göndermiştir. İbn
Abbas’la beraber bu görüşü paylaşanlar, “Ey cin ve insanlar topluluğu! Size
içinizden peygamberler gelmedi mi?”55 âyetini delil olarak gösterirler.56

Yani “Mademki, burada cinler ve insanlar ayrı ayrı Cenâb-ı Hakk’a muhatap
oluyor ve her iki gruba da, kendi içlerinden peygamberlerin gelip gelmediği
soruluyor; öyle ise, her iki taifeye de kendi içlerinden peygamber gelmiş olması
gerekir; aksi takdirde böyle bir suale muhatap kalmaları mâkul sayılmayabilir.”
demişlerdir.

Ve yine, “Allah O’dur ki, yedi göğü ve yerden de o kadarını yarattı.”57

âyetinin tefsirinde İbn Abbas’tan bir rivayete göre Efendimiz (sallallâhu aleyhi
ve sellem), “Başka âlemlerde sizin Âdeminiz gibi Âdem, Nuhunuz gibi Nuh,
Musanız gibi Musa, İsanız gibi İsa vardır.”58 buyurmuşlardır.
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Efendimiz’in bu tefsiri de göstermektedir ki, her âleme, o âleme mahsus
peygamberler gönderilmiştir. Cinlerin de, kendi başlarına bir âlem oldukları
düşünülecek olursa, onlara da kendi içlerinden birer peygamberin gönderilmiş
olması gayet mantıkî olsa gerek...

İbn Abbas, bir başka rivayette de şunları söyler:
“Cinler, Allah’ın dumansız ateşten yarattığı kullarıdır. Henüz dünyada

insanın isminden dahi eser yokken, Cenâb-ı Hak cinleri yaratmış ve
dünyanın imarını onlara yaptırmıştır. Fakat onlar daha sonraları
yeryüzünde fesat çıkarıp ilk babaları olan Cân’la gönderilen ilâhî ahkâmı
unutup şirazeden çıkınca, Allah (celle celâluhu) da, tekrar Yusuf isminde bir
peygamber gönderdi; ama onu da şehit ettiler. Bunun üzerine cinler,
göklerin sakinleri tarafından yeryüzünden uzaklaştırılıp denizlere
sürüldüler…”59

“Her millet içinde mutlaka bir uyarıcı gelmiştir.”60 “Biz, Resûl
göndermedikçe (hiçbir kavme) azap edecek değiliz.”61 âyetleri onlara da,
“birini doğru yola sokmak için uğraşan” mânâsında bir “uyarıcı” ve “hakkı,
hakikati tebliğ eden” mânâsında da bir “resûl” gönderildiğini haber
vermektedir.

Baştan buraya kadar naklettiklerimiz, açık veya kapalı söyledikleri her sözü
Efendimiz’e dayandıran, tefekkür ufukları nübüvvet meltemi ile müteessir
büyüklerimizin tefsir adına söylediklerinden ibaretti. Naklettiğimiz bütün bu
sözlerden anlaşılıyor ki, cinlere, insanlardan peygamber geldiği gibi kendi
içlerinden de peygamber gelmiş olabilir...

Bu hususu, önümüzdeki bölümde biraz daha açmak istiyoruz.

c. Rivayetlerin Ortak Değerlendirilmesi
Daha önceki bölümde de ifade ettiğimiz gibi, selef-i salihinden bazıları,

insanlara gönderilen peygamberlerin cinlere de gönderildiğini söylerken -ki bu
cumhurun görüşüdür- kimileri de cinlere ayrı peygamberlerin gönderildiğini
söylemiş ve bu görüşlerini çeşitli delillerle ortaya koymaya çalışmışlardır. Bu
hususta, fakirin görüşlerine gelince, bu iki görüşün telifi istikametindedir:

İnsanlar henüz yaratılmadan önce gelip geçen cin taifesinin, o devrede
yeryüzünün halifesi olması itibarıyla, onlara kendi içlerinden peygamberlerin
gönderilmiş olması ve bu peygamberlerin, kendilerine yüklenilen irşad ve
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tebliğ vazifesini ifa etmeleri, o dönem itibarıyla gayet tabiîydi. Zira cinlerin
mükellef olmaları bunu gerektiriyordu ki, daha önce zikrettiğimiz âyet ve
hadisler de bu hususu desteklemektedir.

Hz. Âdem’in (aleyhisselâm) yaratılıp halife kılınmasından sonra ise, cinler
insanlara tâbi varlıklar hâline getirildiklerinden, bu dönemden sonra insanlara
gönderilen peygamberler, aynı zamanda cinlere de gönderilmiş olabilirler.
Zaten, İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu da bu görüşü savunmaktadır.

Her iki görüşü telif edecek önemli bir nokta da bence şu olmaktadır: Allah
(celle celâluhu) gönderdiği her peygambere, o peygambere has bir şeriat
vermemiştir. Kur’ân-ı Kerim’den öğrendiğimize göre, sadece dört semavî kitap
vardır ve bazı peygamberlere de sadece bazı sahifeler verilmiştir. Hâlbuki bir
hadiste ifade edildiği üzere onca nebinin yanında, bir de 313 mürsel peygamber

gönderilmiştir.62 Ve bu peygamberlerin hepsi de, risaletle
görevlendirildiklerine dair Cenâb-ı Hak’tan emir almışlardır. Bu emri aldıktan
sonra da behemehal irşad ve tebliğde bulunmuşlardır ki, peygamberliğin
mânâsı da işte budur.

O hâlde, elinde ne bir hususî kitap ne de hususî bir şeriat mevcut olan bu
elçiler, kendilerine kitap verilen peygamberlere tâbi olmuşlardır. Meselâ, Hz.
Musa (aleyhisselâm) yolunda belki yüzü aşkın peygamber gelmiştir. Ama
bunların hepsi de Tevrat’ın hükmü ile amel etmişlerdir. Hz. Davud
(aleyhisselâm) gibi cihan çapında bir saltanat sahibi peygamber dahi -saltanatı,
misyonunun bir buudunun tezahürüydü- bunlardan biridir. Hz. Davud’a verilen
“Zebur”, evrâd ü ezkâr, zühd ve rekâik gibi hususları ihtiva ediyordu. Yine Hz.
İbrahim (aleyhisselâm) döneminde birçok peygamber vardı. Hz. İsmail ve
yeğeni Hz. Lut (aleyhisselâm) bunlardandı... O dönemde câri olan ahkâm ise,
Hz. İbrahim’e (aleyhisselâm) verilen “sahifeler”den ibaretti.

Hz. Mesih döneminde, İncil’in ahkâmıyla amel eden nebi bilmiyoruz. Hz.
Zekeriya (aleyhisselâm) ve Hz. Yahya (aleyhisselâm) gibi bu döneme ait
peygamberler de ihtimal ki Tevrat’la amel ediyorlardı.

Bunlardan başka ehl-i keşfin istihracı ve zayıf kabul edilen bir hadisin
işaretiyle Halid b. Sinan adında, kendisine kitap ve şeriat verilmeyen bir
peygamber daha vardır ki, onun Hz. Mesih’le Efendimiz arasında gelip vazife

yaptığı söylenmektedir.63

Bütün bunlar gösteriyor ki, kendisine kitap veya şeriat verilen peygamberler,



kendilerine bağlı olan diğer peygamberleri, Cenâb-ı Hakk’ın emirlerini esas
alarak onları tavzif edebilmekte ve irşad adına onları yönlendirmektedirler.
İhtimal bu peygamberler kendilerine inanan cinlerin bazılarını da istihdam
ediyor ve onları cin taifelerini irşad etmede vazifelendiriyorlardı.

Bunun açık örneğini Efendimiz’in hayat-ı seniyyelerinde çok bariz olarak
görmekteyiz. Şöyle ki, cinler, “Nahle” denilen yerde Efendimiz’i dinleyip,

ardından da kendi kavim ve kabilelerini irşada gitmişlerdi64 ki, bu topluluk,
Kur’ân’da, “Münzirîn” (Uyarıcılar) ismiyle anılmaktadır. Haddizatında bu
sıfat, Kur’ân-ı Kerim’de sadece peygamberler için kullanılan bir tabirdir.
Âyette: “Bir zaman cinlerden bir topluluğu, Kur’ân dinlemek üzere sana
yöneltmiştik. O’na gittiklerinde birbirlerine ‘Susun!’ dediler. ( Okuma)
Bitince de ‘uyarıcılar’ olarak kavimlerine döndüler.”65 şeklinde buyrulur.

Hulâsa, insanoğlu yaratıldıktan sonra, artık cinlerden peygamber
gönderilmemiş gibi bir anlayış güçlü gibi görünmektedir. Kur’ân’ın “Münzir”
dediği cin taifesine, illâ da peygamber denilecekse, “peygamberler tarafından
tavzif olunan” mânâsında peygamber demek olur ki, böyle bir tesmiye yerinde
olmasa gerek.

d. Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) İns ve Cinnin
Peygamberidir
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), hem insanlara, hem de

cinlere gönderilmiş son peygamberdir. O’nunla peygamberlik kapısı bir daha
açılmamak üzere ebediyen kapanmıştır. O’nun bu mânâda âlemşümul bir
peygamber olduğunu ifade eden pek çok âyet ve hadis vardır. Bunlar teker teker
ele alınıp incelendiğinde, Efendimiz’in bu özelliği çok daha bariz bir şekilde
ortaya çıkacaktır.

O ki, peygamberlik şiirinin kâfiyesidir. Kendisinden önce peygamberlikle
alâkalı söylenen sözleri, O bağlayıp vahdete irca etmiştir. Öyle olması yönüyle
de, eşsiz bir Söz Sultanı’dır; O konuşurken herkes susacak, O’nu dinleyecektir.
Nitekim öyle de olmuştur; insanlar, cinler hatta bütün ruhanîler, O’nun getirmiş
olduğu, her biri bîhemtâ altın kıymetinde olan hakikatleri dinlemiş.. dinlemiş ve
tasdik etmişlerdir.

Cin sûresi, baştan başa bu hakikati anlatan bir destandır. Bu destan, O’nun
eşsiz üslûbunun ruhanîler arasında da dinlenip, o Fem-i Güher’den çıkan
fermanların tasdik edildiğinin destanıdır... Fakat biz, bu konuyla alâkalı



örnekleri bir sonraki bölüme bırakıyor, burada Efendimiz’in, kendi
hususiyetleriyle alâkalı ifade buyurdukları bir hadis-i şerifi zikretmek istiyoruz.

O (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Bana, benden evvel hiç kimseye
verilmedik beş şey verilmiştir: Bir aylık (gibi uzun) bir mesafeden (düşmanın
kalbine) korku salmakla (ilâhî) nusrete mazhar oldum. Yeryüzü bana
namazgâh ve sebeb-i tahâret kılındı. Bu itibarla, ümmetimden namaz vaktini
idrak eden herkes (bulunduğu yerde) namaz kılsın. Ganimet, benden evvel
kimseye helâl sayılmadığı hâlde bana helâl kılındı. Ve bana şefaat (hakkı da)
verildi. (Yine benden evvel) her peygamber sadece kendi kavmine
gönderiliyordu; ben ise bütün insanlığa elçi olarak gönderildim.”66

buyurmaktadır.
Allah’ın küllî mânâda herkese, hususî mânâda da her ümmet ve her nebiye

ayrı bir lütfu, ayrı bir ihsanı olmuştur; Hz. Âdem ve evlâdına safvet ve esmâya
(isimlere) mazhariyet; Hz. Nuh’a, mücadele, kararlılık ve azimet; Hz.
İbrahim’e, pek çok nebiye baba olma mazhariyeti, tevhid aşkı ve hillet; Hz.
Musa’ya talim, terbiye, içtimaî ilimler ve içtimaiyatta dirayet; Hz. İsa’ya beşerî
münasebetlerde yumuşaklık, sabr u tahammül, müsamaha, şefkat ve muhabbet;
zaman ve mekânın efendisi Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve
O’nun şahsında ümmetine ise, enbiyâ-i sâlifeye lütfedilen hususlara ilâve
olarak irade, hikmet, muvazene, telif, terkip gibi mükemmellik ve cihanşümul
olmanın özellikleri bahşedilmişti.

Bu itibarla O’nun getirmiş olduğu mesajın, diğerlerine nisbeten daha külfetli,
daha mesuliyetli olmasına karşılık, daha latîf, daha yüksek, daha bereketli ve
daha beşerî olduğu söylenebilir. Bu da, Efendimiz’in cihanşümul
hususiyetlerinden biri sayılır.

Ayrıca bu hadis-i şeriften, herhangi bir tekellüfe girmeden O’na ait şu
hususiyetlerin istinbat edilmesi de mümkündür:

* Bu beş hususiyet, tamamen mazhariyet-i Muhammediye’dir. O’ndan başka
hiçbir peygamber, bu vasıflarla serfiraz kılınmamıştır.

* İbadetlerin mâbedlere ve din adamlarına bağlı olmayışı, O’nun getirmiş
olduğu mesajın cihanşümul bir buudunu teşkil ettiği gibi, her yerde, her zaman,
Hâlık-mahluk alâkasıyla, Mâbud’la münasebete geçme kolaylığını da ifade
etmektedir.

* Ganimetler, zatında haram olmadığı, o mevzudaki yasağın zamanla alâkalı



bir imtihan olduğu, Efendimiz döneminde ise, yasağa esas teşkil edecek
hususların aşıldığı veya ortadan kalktığı anlatılmaktadır.

* Şefaatin hak olduğu, ancak şümulü, ihatası ve keyfiyeti itibarıyla bir ölçüde
herkesi alâkadar eden şefaat-i uzmânın (ahiretteki büyük şefaat) sadece
Efendimiz’e lütfedildiği açıklanmaktadır.

* Önceki peygamberlerin dar dairede, kavim ve kabilelerine, Peygamberler
Sultanı’nın ise, topyekün insanlığa, hatta bütün varlığa elçi olarak
gönderilmesi, dolayısıyla da değişik cemaat ve kabilelere gönderilen
peygamberlerin elçiliklerinin, o cemaat ve kabilelerin devamıyla kayıtlı
olmasına karşılık, bütün varlığı alâkadar eden bu büyük risaletin dünya
durdukça sürüp gideceğine işaret buyrulmaktadır.

Yine bu hususla alâkalı başka bir hadis-i şeriflerinde ise Efendimiz’in,
“Diğer peygamberler sadece kendi kavim ve kabilelerine gönderildiği hâlde
ben, cin ve insanlara gönderildim.”67 ifadesi, O’nun bu özelliğini daha açık
bir şekilde ifade etmektedir. Kur’ân ise, başka hiçbir açıklamaya ihtiyaç
bırakmayacak derecede kısa ve net bir ifadeyle; “Biz seni ancak âlemlere
rahmet olarak gönderdik.”68 buyurmakta ve O’nun bütün hususiyetlerini farklı
bir buuddan tek cümleyle ifade etmektedir.

e. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Birçok Defa Cinleri
İrşad Etmiştir
Cinler, Cin sûresinde anlatılan şekliyle uyarıcılar (Münzirîn) olarak kendi

kavimlerine gittikten sonra, heyetler hâlinde tekrar Efendimiz’e gelerek O’nu
dinledikleri de rivayet edilmektedir.

Meselâ, İbn Mesud: “Efendimiz elimden tuttu, beni dağların verâsına
götürdü. Bulunduğumuz yerin tepeleri çok geride kalmıştı. Efendimiz,
etrafıma bir çizgi çizerek, ‘Bunun içinde dur ve ben gelinceye kadar
ayrılma!’ diyerek benden uzaklaştı . -Zayıf bir rivayette ‘Ben dağlardan
aşağıya koşuyor gibi, birçok karaltının Efendimiz’in etrafında hızla bir
halka meydana getirdiğini gördüm.’ ifadesi de vardır.- Bir  aralık ‘Acaba
Resûl-i Ekrem, Havazin’in hücumuna mı uğradı? Hiç olmazsa kılıcımı çekip
onlarla savaşayım.’ diye düşündüm. Fakat O’nun bana ‘Yerinden ayrılma!’
fermanı ağır bastı ve yerimde kalmaya karar verdim. Şafak sökünceye kadar
da orada bekledim. Etrafta gürültüler, tarrakalar oluyordu.. sanki ben başka
bir âlemde gibiydim. Efendimiz tekrar yanıma döndüğünde beni dimdik



ayakta gördü ve ‘Hâlâ bekliyor musun?’ buyurdu. Ben de: ‘Yâ Resûlallah, üç
ay daha beklemem gerekseydi, senin için yine beklerdim.’ deyince şöyle
ferman ettiler: ‘Eğer bir lahza yerinden ayrılsaydın kıyamete kadar bir daha
beni bulamazdın.’ ”69

Yine İbn Mesud Hazretleri, Medine’de cereyan eden bir başka vak’ayı da
şöyle nakleder:

“Ashab-ı Suffa olarak bizler mescidin suffasında, halk tarafından yemeğe
götürülmeyi bekliyorduk. Evrâd ü ezkârla meşgul olduğum için, herkes
götürülmüş, ben unutulmuştum. Allah Resûlü, yanımdan geçerken beni gördü
ve ‘Kimsin sen?’ dedi. Ben de ‘ İbn Mesud, yâ Resûlallah!’ dedim. ‘Gel
benimle, galiba seni unuttular!’ ferman etti ve beni aldı, Ümmü Seleme’nin
evine götürdü. Kapıya varınca bana: ‘Burada bekle, varsa sana bir şeyler
hazırlayayım.’ buyurdular. Bir hayli zaman geçmiş olmasına rağmen
dışarıya çıkmadı. Neden sonra hizmetçi bir kadın! ‘Resûl-i Ekrem evde bir
şey bulamadı ve senin tekrar mescide gitmeni istedi.’ emrini getirince, ben
de dönüp mescide geldim.

Tam evrâd ü ezkâra yeniden başlamıştım ki, bir sahabi gelip, Allah
Resûlü’nün, tekrar beni istediğini haber verdi. Yanına girdiğimde Allah
Resûlü, elindeki hurma salkımı ile göğsüme dokunarak: ‘Bu gece benimle
beraber geleceksin!’ dedi. Beraberce Medine’ nin ‘Baki-i Gargad’
mezarlığına gittik. Bana ‘Sen burada kal!’ deyip benden uzaklaştı. O anda
yine karaltıların sağdan-soldan Efendimiz’in etrafını sardığını gördüm.
Başları sanki bulutlarla bütünleşmiş uzun boylu, beyaz elbiseler içindeki bu
siyah varlıklar, âdeta heyulalar gibi gözlerimin önünden geçiyordu. (Belki de
kendi keyfiyetleri ile zuhur ediyorlardı.) Ve Efendimiz sabaha kadar, etrafını
saran bu garib mahluklara Kur’ân okudu. Sonra da yanıma geldi ve
Medine’ye döndük.”70

Bir başka hâdiseyi yine İbn Mesud şöyle nakleder: “Allah Resûlü ile
beraber bulunuyordum. Yanımızda birdenbire iki şekil belirdi ve O’na
bunların kim olduğunu sordum. Efendimiz: ‘Cin taifesi namaz kıldı. Bu ikisi
ise, ille de senin arkanda namaz kılacağız diye beklediler.’ dedi. Ve bana
‘Yanında abdest almaya yetecek kadar su var mı?’ diye sordu. Ben de ‘Üzüm
veya hurma üsaresi var.’ dedim. ‘Temizdir.’ buyurdular. Ve ondan abdest
alıp arkasındaki iki gölgeye namaz kıldırdı.”71



Bu tür hâdiseler, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberlik
hayatı boyunca birçok defa cereyan etmişti. Hatta Ebû Nuaym, vahyin
başlamasıyla, Efendimiz’in Taif’e gidip tebliğ ve irşadda bulunduğunu, oradaki
insanların kabul etmemesiyle mahzun ve mükedder olarak geri döndüğünü
haber verdikten sonra, Efendimiz’in bir yerde istirahat için oturunca, bir anda
etrafının karartılarla sarıldığını haber verir ki, bunlar üç yüz kadar bir cin

taifesiydi ve O’na biat için gelmişlerdi!72 Sanki beşer, Allah Resûlü’ne
kapılarını kapatınca, Allah (celle celâluhu), melekût âleminin kapılarını O’na
açıyor ve başka taifelerle O’nu teselli ediyordu.

Bu konuya delâlet eden bir hadisi daha zikrettikten sonra konuyu noktalamak
istiyorum. Yine İbn Mesud anlatıyor:

“Cin taifesi gelerek Allah Resûlü’ne biat etmişlerdi. Onlar gittikten sonra
Efendimiz bana: ‘Abdullah! Rabbim, bana ins ve cinnin iman edeceğini vaad
etti. Şu anda her ikisi de oldu. Demek ki, vazifem bitti ve ölüm vakti yaklaştı.’
iş’arında bulundu.

(Evet, eğer O’nun vazifesi bitti ise, bir an önce bu ten cenderesinden
kurtulup, “er-Refîku’l-A’lâ”ya ulaşacaktı. O’nun bu ifadesiyle irkilip, içimde
bir burkuntu hissettim.)

‘Yâ Resûlallah! Yerinize bir halife seçseniz!’ dedim. ‘Kimi?’ deyince  de
‘Ebû Bekir’i’ dedim. Sükut buyurdular. Sonra aynı sözü  tekrar edip, her
soruşunda da Hz. Ömer ve Osman’ı zikrettim. Hepsinde susmuşlardı. En
sonunda ‘Hz. Ali’yi’ deyince, ‘Ali’ye itaat edenler kurtulur.’ buyurdular.”73

(Demek, halifeliği döneminde Hz. Ali’ye itaat etmek çok zor olacaktı. Zira
onun devrinde hak-bâtıl birbirine karışacak, herkes Hakk’ın müdafii olduğunu
iddia edecekti, ama iş şirazeden çıkacaktı. Bunu bildiğinden dolayı Efendimiz,
ona itaat edenin kurtulacağını haber vermişti...)

Bütün bu vak’alar, Efendimiz’in müteaddit defa cinlerin davetine icabetle,
onlarla görüşüp irşad ve tebliğde bulunduğunu ifade etmektedir. Zira O,
âlemlerin sultanı, ins ve cinnin peygamberidir.

7. CİNLERDE SAHABİLİK
Mü’min olarak Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) görüp O’nun

sohbetinde bulunan kimselerin “sahabi” kabul edilmesi gibi, O’nu gören her cin
de “sahabi” kabul edilmiş ve aralarında hiçbir fark gözetilmemiştir.



Hatta müfessirler, “Cinlerden bir grubu sana yönelttiğimizde…”74

âyetinde anlatılan cinleri isim isim saymış ve onların, cin taifesinin en büyük

“sahabileri” olduklarını söylemişlerdir.75 Bizim tespitimize göre de, sayıları
yedi veya dokuz olarak kabul edilen bu cinler, tıpkı Ashab-ı Bedir, Ashab-ı
Uhud’un sıyanetleri gibi, şer ve şerirlere karşı kendileriyle tevessül
edildiğinde koruyuculuk yaparlar ki, onlar, -Kur’ân’da anlatılan şekliyle- Allah
Resûlü’nü ilk defa görüp dinleyen, ardından da kavim ve kabilelerine birer
“Münzir” olarak dönen cinlerdir. Binaenaleyh, bu yönüyle de onları, onlar
arasındaki sahabenin ileri gelenlerinden kabul edebiliriz.

Süheylî, Ömer b. Abdülaziz’le alâkalı bir vak’ayı anlatırken, bu cinlerden de
bahseder. Vak’a şöyledir:

Ömer b. Abdülaziz, bir gün kırda dolaşırken, ölü bir yılan görür. Atından
iner ve mendiline sararak o ölüyü toprağa defneder. (İhtimal o büyük insan,
gayb-âşinâ gözleriyle bu meyyitin bir cin olduğunu keşfetmiştir.) O esnada
etraftan bir ses: “Saraka öldü, Saraka öldü…” diye etrafı çınlatır. Ömer b.
Abdülaziz, bu ses sahibinin kim olduğunu sorar. Bu soru üzerine o ses: “ ‘Bir
zaman cinlerden bir topluluğu, Kur’ân dinlemek üzere sana
yöneltmiştik…’76 âyetinde anlatılan cinlerden biriyim.” der ve sözlerine
şöyle devam eder:

“ O gün Allah Resûlü’nü dinleyip kavmine ‘uyarıcı’ olarak dönenlerden
hayatta sadece Saraka ile ben kalmıştım. Bugün kâfirlerle harp ederken,
Saraka da şehit oldu. Şu anda, sadece ben varım.. sana müjdeler olsun ey
mü’minlerin emiri! Zira biz Allah Resûlü’nün huzurunda iken, bir aralık
dönüp: ‘Sizlerden Saraka bir yerde şehit olacak. Onu ümmetimin en
hayırlılarından biri kefenleyip defnedecek.’ buyurdular. İşte o haber bugün
aynen cereyan etti. Ne mutlu sana ki, sen O’nun müjdelediği o hayırlı
insansın!”77

Hz. Âişe Validemiz anlatıyor: “Bilmeyerek, evde dolaşan bir canlıyı
(muhtemelen bir yılanı kastediyor) öldürmüştüm. O gece rüyamda beni
yüksek bir mahkemeye çağırdılar ve benim cinayet işlediğimi söylediler.
‘Hayır, ben kimseyi öldürmedim…’ dediysem de , ısrarlarından gündüz
öldürdüğüm canlıyı kastettiklerini anlamıştım. Meğer o bir cinnî imiş.
Kendimi müdafaa için: ‘O niçin eve gelip beni gözetliyor?’ deyince: ‘Hayır,
o asla sana bakmak için gelmezdi. Hele saçın-başın açıkken, kat’iyen odana



girmezdi. Fakat o, bir Kur’ân aşığı idi. Resûlullah’tan ilk dinlediği Kur’ân
zevki, onu o kadar sarmıştı ki, Allah Resûlü’nden sonra o mânevî zevki, hep
senin Kur’ân’ında arardı. Evine gelişi de işte bu sebepleydi...’ dediler.”

Hz. Âişe Validemiz diyor ki:  “Uyandığımda rüyanın dehşetinden kan ter
içinde kalmıştım. Hatamı affettirmek için de, sadaka dağıtıp, bazı köleleri
hürriyete kavuşturdum...”78

Evet, anlaşılan, Kur’ân dinlemek için o eve gelen, cinlerden bir sahabi idi ve
Hz. Âişe Validemiz, yanlışlıkla böyle bir sahabiyi katletmişti ve bundan dolayı
da mânevî bir mahkemede hesaba çekilmişti.

Görülüyor ki, kim İki Cihan Serveri’yle irtibata geçse, hemen evc-i kemale
yükseliyor. Nasıl ki insanlar, O’na dilbeste olup gönülden bağlanmakla bir
anda O’nun arkadaşları oluyor ve “sahabe olma” şerefiyle serfiraz kılınıyorlar;
öyle de, O’nun getirmiş olduğu o kutlu mesaja kulak veren cinler de aynı
noktaya ulaşabiliyorlar.

İşte bu noktadan hareketle diyebiliriz ki, şayet onlar da bizim gibi bir ümmet
ise, bizim Ashab-ı Bedir, Ashab-ı Uhud’umuz olduğu gibi, onların da Ashab-ı
Bedir ve Ashab-ı Uhud’u vardır. Bizim Aşere-i Mübeşşere’miz; hatta
üçlerimiz, yedilerimiz, kırklarımız olduğu gibi, onların da Aşere-i
Mübeşşere’si, üçleri, yedileri, kırkları olduğu söylenebilir.

8. CİNLER İNSANLARA TÂBİDİR
Elimizdeki nasslara bir bütünlük içinde baktığımızda görürüz ki, cinle ins

arasında esas itibarıyla ciddî bir fark yoktur. Onlar da bizim gibi yer, içer,
evlenir, çoğalır ve hayatlarını devam ettirirler.

Hayat tarzı olarak böyle olduğu gibi, düşünce ve fikir açısından da her
zaman bir paralellik söz konusudur. Cin sûresinde, onların bu durumu, kendi
ifadeleri içinde şöyle anlatılır:

“Bize gelince, bizden iyiler de var, böyle olmayan (kötüler) da var. Biz
çeşitli yollara ayrıldık.”79

“Biz çeşitli yollara ayrıldık.” ifadesinin tefsiri sadedinde İmam Süddî’den
şu değerlendirme nakledilir: “Her zaman cinler içinde, tıpkı beşerde olduğu
gibi, Kaderiyye, Mürcie, Müşebbihe… vardır.”80

(Hâliyle Yahudi, Nasrani, Mecusi, putperest… de var demektir. Hatta bunu
Müslümanlar arasında zuhur eden hak ve bâtıl meslek, meşrep ve mezheplere



teşmil etmek de mümkündür. Evet, bunların kimisi Cebriye mezhebindendir,
“İnsanın iradesi yoktur.” der.. kimisi, “Allah, insanın işine karışmaz; kul fiilini
kendi yaratır.” der, Mutezile mezhebini temsil eder.. kimisi “Mürcie”dir,
amelin tesiri mevzuunda belli bir saplantıyı mırıldanır.. kimisi de
“Müşebbihe”dir, Allah’ı (celle celâluhu) başka şeylere benzetip, O’na mekân
ve hayyiz isnat eder.)

İmam Süddî Hazretleri, tâbiînden bir zattır. Onun devrinde, cinler arasında
bu kadar tefrika ve ayrılık söz konusu ise, kim bilir o iftiraklar bugün ne
hâldedir! İhtimal, bugün insanlar arasında mevcut bütün doktrin ve düşünce
farklılıkları, cinler arasında da mevcuttur. Zira onlar, insanlara tâbi
varlıklardır.

Durum böyle olunca, eğer beşer kendinden beklenen seviyede, Allah
Resûlü’nün arkasında çizgisini koruyabilse, cin ve ruhanîler de onun arkasında
istikamete yürüyeceklerdir. Bizdeki iniş ve çıkışlar, onlarda da iniş ve çıkışlar
meydana getirmektedir, çünkü bizim Peygamberimiz, onların da peygamberidir.
Ve bizler, onlar için uyulması gereken örnek ve önderler durumundayız.

Böyle olduğu için, ümmet-i Muhammed’in sevinci, onların da sevinci olacak;
hüznü, onları da hüzne gark edecektir. Burada şunu da söyleyebiliriz: Bizlerin,
kurtuluş için yeni bir çalışmaya girmesi, onları da kurtuluş adına aksiyona sevk
edecektir.

Öyle ise, bizim çalışmalarımız sadece bizimle sınırlı kalmamakta; cinler
âlemine de tesir etmektedir. Bir bakıma bizler nasıl olursak, onlar da öyle olma
durumundadırlar. Cin sûresinde, onların bizimle aynı şeyleri paylaştıkları gayet
veciz olarak şöyle anlatılır:

“Bizden Müslümanlar da var, Hak yoldan sapanlar da. Kimler Müslüman
olursa, işte onlar doğru yolu aramışlardır. Yoldan sapanlar da Cehennem’e
odun olmuşlardır.”81

Bu âyetlerde de açıkça görülmektedir ki, cinlerin de, tıpkı bizim gibi, bir
kısım mülhid, muannid ve mütemerridleri olduğu misüllü, dupduru, saf ve
muhlis olanları da var.

9. HZ. SÜLEYMAN VE CİNLERİ İSTİHDAMI
İnsanlarla cinler arasındaki hayat ve fikir benzerliğinin yanında, bu iki tür

varlık arasında, zaman ve mekân buudu bakımından ciddî bir farklılığın olduğu



da bir gerçek. Şüphesiz bu farklılıklardan biri, insanoğlunun ulaşamadığı bazı
noktalarda, onların istihdam edilebilmeleridir. Kur’ân-ı Kerim’in haber verdiği
üzere, Hz. Süleyman (aleyhisselâm) döneminde bu iş, peygamber eliyle
yapılıyordu. O günden bu yana da insanlar, sürekli cinlerden istifade yollarını
araştırmaktadırlar. Günümüzde bu çalışmalar ferdî gayretleri aşarak bazı
devletlerin meşguliyet alanlarından biri hâline gelmiştir.

Evet, günümüzde bu konuda ciddî çalışmalar yapılmaktadır. Görülen odur ki,
istikbalin süper devletleri, birbirlerine karşı verdikleri kavga ve mücadelede
cinleri kullanacak ve böylece başarı oranlarını artırmaya çalışacaklardır.

Aslında, bu bir teshîr ve istihdam meselesi olduğundan, şartlar yerine
getirildiğinde cinler, her zaman insanlara musahhar hâle gelebilir ve en ağır
işlerde bile istihdam edilebilirler. Kur’ân-ı Kerim, Hz. Süleyman’a
(aleyhisselâm) ait mucizeleri nazara vererek bu hususa, açık-kapalı pek çok
işaretlerde bulunur ve onları en verimli, en ileri seviyede kullanma yollarını
öğretir. Kur’ân’ı dinleyen ve onun dediklerini pratikte tatbik eden kim olursa
olsun, bu neticeyi elde edebilir. İşte bu âyetlerden bazıları:

“Onun (Süleyman) için denize dalan ve bundan başka işler yapan bazı
şeytanları da emrine vermiştik. Hepsini de gözeten Bizdik.”82

Evet, Hz. Süleyman (aleyhisselâm), kendisine verilen bir mucize olarak
cinleri istihdam ediyordu. Bu cinlerden bir kısmı -ki Kur’ân onlara şeytan
demekte- dalgıçlık işinde fevkalâde mahirdiler. Bu dalgıç cinler, Hz. Süleyman
hesabına çalışıyor ve insanların ulaşmaları çok zor derinliklere dalıp,
denizlerin zenginliklerini çıkarıyorlardı.

Telepatinin bu işle alâkası var veya yok onu bilemeyiz, fakat bu âyet bize
çok önemli bir noktayı işaret etmektedir ki, o da, ileride -Belki de Jüliver’in
hayallerinin tahakkuk ettiği zamanlarda- çok uzun süre deniz altında kalma,
orada müreffeh bir hayat yaşama ve bu hayatı devam ettirme imkânı doğacak
demektir.

Cinler, dalgıçlığın ötesinde, akıl almaz işler de becerebilmektedirler... Evet,
onları daha başka işlerde istihdam etme imkânı da vardır. Meselâ, devletler
arası haberleşme alanında cinleri kullanmak, hem daha süratli, hem de daha
emin bir yol olabilir. Bilhassa bir kısım gizli haberleşmelerde telsiz, telgraf
veya telefonların şifre ve kodlarının çalınma ihtimaline karşılık, cinlerin
kullanılmasında böyle bir riziko söz konusu olmayacaktır. Bu yönüyle cinler,



ileriki zamanın belki de en emin ulakları olacaklardır. Yarınlar kim bilir daha
nice harikalar karşımıza çıkaracaktır.

Ancak cinleri bu şekilde istihdam ederken, insanın aklına: “Acaba
sırlarımızı tevdi edip, cinleri ulak olarak kullanırken, onlara tam itimat edebilir
miyiz?.. hem onlar şuurlu, iradeli varlıklar olduklarından bir gün canları sıkılıp
bu kadar istihdamın intikamını bizden almazlar mı?” sorusu gelebilir.

Ancak Kur’ân-ı Kerim, bu soruya cevap mahiyetinde: “Biz onları onun
emrinde tutuyorduk.” buyurmaktadır. Yani onlar, isteseler de Hz. Süleyman’ın
(aleyhisselâm) emrinden dışarı çıkamıyor ve ona ihanet edemiyorlardı. Âdeta,
ister-istemez ona itaat etme mecburiyetinde idiler. Demek ki, onları elde
tutacak, itaate kodlayacak bir şifre vardı. Nebide o, bir mucize idi.. bizde
maharet ve ledünniyata açılma olabilir. O elde edildiğinde, cinler mûti birer
nefer hâline gelebilirler. İhtimal, geleceğin insanını en çok meşgul eden husus,
bu şifreyi elde etmek olacaktır.

Yukarıda arz ettiğimiz üzere cinler, Allah’ın izin ve emriyle Hz. Süleyman’a
(aleyhisselâm) hizmet ediyorlardı. Ona karşı isyanları söz konusu değildi. Zira
bu takdirde başlarına gelecek cezayı biliyorlardı.

Her nebi, Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinden birine, diğer esmâya nisbeten a’zam
derecede mazhardır. Diğer bir ifade ile, her nebi kendi isminin mazharıdır.
Muhyiddin İbn Arabî’nin dediği gibi, “Süleyman” isminde, “şehadet ve gayb
âleminde saltanat sürme, görünen ve görünmeyen âlemlerin emrine musahhar
kılınması” mânâları vardır.

İşte bu isme mazhariyeti sebebiyledir ki Hz. Süleyman’a (aleyhisselâm),
Cenâb-ı Hak tarafından her iki âleme hükmetme yetkisi verilmişti. O, bir eli
hep şehadet âleminde, diğer eli de gayb âleminde iş görüyordu. Yani o, –
Allah’ın izniyle– her iki âlemde de tasarrufta bulunuyordu. Yanındaki
insanlarla konuştuğu gibi, gaybın sekeneleri ile de konuşup-görüşebiliyordu. Bu
durum, diğer peygamberlerde de mucize kabîlinden yer yer söz konusu olsa da
Hz. Süleyman’ın (aleyhisselâm) günlük yaşantısı âdeta hep böyle devam
ediyordu. O, “Ona dilediği gibi kaleler, heykeller, havuzlar kadar (geniş)
leğenler, sabit kazanlar yaparlardı.”83 âyetinde işaret edildiği gibi, istediği
her şeyi cinlere yaptırabiliyordu.

Ben bu âyetlerin bir de, “Güzel Sanatlar Tarihi” açısından incelenmesi
gerektiği lüzumuna inanıyorum: Cinlerin bu maharetlerinin, dünyevî ve maddî



işlerde olduğu gibi, insanların sanat anlayışlarında da büyük etkisinin olduğu
söylenebilir. Maddeye sırtını çevirerek mânâya dönen ve daima kendini
dinleyen; kadını kadınlığı, erkeği erkekliği içinde ele alan romantizm akımı,
belki de beşere ilk defa cin taifesinin armağanıdır. Bunu, romantizmin her
sahası için düşünmek mümkündür. Yine, edebiyat ve felsefede de böyle
olmaması düşünülemez.

Bizim kanaatimiz odur ki, bu sahada son sözü, cinleri kendilerine musahhar
eden büyük düşünür ve sanatkârlar söyleyecektir. Bu binaya son taşı onlar
koyacak.. akliyatta en ileri düşünce onlardan gelecek, edebiyatın her türünde en
verimli ve beğenilen eserler, onların eliyle hazırlanacaktır. Kur’ân’ın
âyetlerinde, bütün bunlara bazı işaretler bulmak mümkündür. Melekler ve
ruhanîler, böyle bir teshîrden âzâde oldukları için, onlar, Allah’ın emriyle
ümmetin salih olanlarına rehberlik yapıp yol gösterseler de, cinlerle alâkalı
teshîr ve istihdam onlar için kat’iyen söz konusu değildir.

Şimdi yeniden sadede dönüyoruz. Nasıl ki, Cenâb-ı Hak kadri yüce nebisine
cinleri musahhar kılmış, ona, onları istediği şekilde ve istediği alanda kullanma
imkânı vermiş, öyle de ileriki zamanlarda, çok geniş çapta ve ileri seviyede
onlardan istifade yollarını açacak demektir. O yolu bulabilen herkesin, bu
taifeden istifadesi mümkün olacaktır. Yeter ki, onların şerlerinden korunup
onların oyuncağı olunmasın!

10. CİNLERİN SULTASI
a. Cinlerin Sultasına Girenler
İnsanların, cin taifesini kendi emrine alıp kullanabilmeleri mümkün olduğu

gibi, bazen de cinlerin insanın emrinde gibi görünüp, onu oyuncak ve maskara
hâline getirmeleri de mümkün ve vâkidir. Mazide bunun birçok örneğine şahit
olduğumuz gibi, bugün de buna ait pek çok örnekler gösterebiliriz. Şeytanın en
büyük hilesi, kendisini kendi tâbilerine inkâr ettirmesidir. O, topyekün beşer
üzerinde bir hükümranlık kursa bile, “Beşeri yine beşer idare ediyor.” der ve
insanları buna inandırıp, kendisini inkâr ettirebilir.

Ehl-i keşfin müşâhedelerine göre, eskiden şeytanın hükümranlığı, direkt
inkâr-ı ulûhiyet adına olurdu. Şimdi ise bu husus, dolaylı yollardan ve
materyalizm, komünizm vb. bâtıl sistemlerin vesayetinde gerçekleşmektedir. Bu
açıdan, bu sistemler hayatta kaldıkları müddetçe, şeytanın hükümranlığı devam
ediyor demektir. Bu sistemler uğrunda çaba veren insanlara gelince; onlar,



ruhları şeytan işgaline uğramış ve melekî yönleri sıfırlanmış kimselerdir.
Böylesi kişiler, şeytana oyuncak ve mel’abe olmuşlardır ama işin farkında
değillerdir.

Evet, günümüzde birçok zavallı insan, gurur ve kibrin birer heykeli,
müstehcenlik ve fuhşun âzât kabul etmez kölesi, hayvanları çok geride
bırakacak denaetin en çirkeflerine gömülmüş olmasına rağmen, yine de
kendisini bir nezahet kahramanı görmekte ve bu nezaheti kimseye
bırakmamaktadır.

Aslında bütün bunlar, şeytanın bir hükümranlığı ve kendini inkâr ettirerek
insan üzerinde saltanat kurmasının ifadesidir. O, böyle bir saltanat uğruna
dünyanın dört bir yanında devletler kurdurmakta ve bu devletler vasıtasıyla
yine insanlığın huzuru, saadeti adına milyonlarca insanı katlettirmekte ve bütün
bunları meşru göstermektedir. Oysa yeryüzünde, böylesine bir tenakuz ve
canavarlığın başka bir örneği görülmemiştir.

Hâsılı, cinler ve şeytanlar, tesir altına aldıkları insanlara fert veya sistem
adına her âdiliği yaptırtabilir ve bunları yaptırırken de suret-i haktan görünerek
insanları yaptıkları şeylerin güzelliğine ikna edebilirler.

Yer yer ulûhiyeti inkâr edip -hâşâ- ilâhlık iddiasında bulunan, nebileri inkâr
ederek peygamberlik taslayan, mânâyı inkâr ile maddeciliği ikame etmeye
çalışan insanların varlığına şahit oluruz. Aslında bunlar, zımnî olarak her şeyin
kendi emir ve sultaları altında olduğuna inanırlar. Oysa onlar, cinlerin ve
şeytanların elinde oyuncak hâline gelmiş bir kısım habislerdir ki, yapmak
istedikleri her şeyi onlar vasıtasıyla ve onların rehberliğinde yaparlar, ama
bunun farkında değillerdir.

Ebû Bekir el-Kureşî anlatıyor: Abbas b. Mirdas (radıyallâhu anh), halim,
selim, temiz kalbli, ufku geniş bir insandı. Cahiliye devrinde bile pırıl pırıl bir
hayat yaşamıştı. Ashab içinde sanki ikinci bir Ebû Bekir’di. Daha sonra gelip
Allah Resûlü’ne Müslüman olduğunu bildirip teslim olan bu sahabi, başından
geçen bir hâdiseyi bize şöyle nakletmişti:

“Bir öğle vaktiydi. Kapımın önünde duruyordum. Birdenbire karşımda
devekuşu gibi bir şey belirdi. Evet, karşımda üzerinde bembeyaz elbiseler
içinde birisi vardı. Bana: ‘Galip b. Fihr evlâdından biri, Mekke’de önemli
bir misyonla zuhur etti!’ dedi. Bu söz üzerine ben âdeta şaşkına dönmüştüm.
Moralim altüst olmuştu. Hemen kabilemizin putu olan ‘Dimar’ın karşısına
varıp, yüzünü-gözünü öptüm ve ona gerekli tazimi gösterdim. O anda bir



çığlık duydum. Sanki bu çığlık karşımdaki puttan geliyor gibiydi.. evet, sanki
o konuşuyordu. Kulağımı dolduran sesin içinden şunları seçebildim: ‘Dimar
helâk oldu! Bundan sonra Dimar yoktur! Mescit ehli, Dimar’a galebe
çaldı...’

Ben iyice yıkılmıştım. Oradan ayrılarak bitkin bir vaziyette kavmimin
yanına geldim. Neden sonra anladım ki, artık Dimar’ın söyleyecek sözü
kalmamıştı. Demek ki, asıl Söz Sultanı çıkmış ve şu anda Medine’de
bulunuyordu. Bu mülâhazayla kavmimden bazı insanlarla bineklerimize binip
Medine’ye doğru yola koyulduk. Geldiğimizde Allah Resûlü’nün mescitte
olduğunu öğrendik. Ve mescide vardığımızda O’nu kapının önünde bulduk..
O, bize tebessüm ediyordu. Bana ismimle hitap ederek: ‘Yâ Abbas, başından
geçenleri bize de anlatır mısın?’ dedi. Olanları Allah Resûlü’ne ve ashabına
birer birer anlattım.”84

“Dimar” zaten yıkılıp giden demektir. Onun akıbeti esasen yeryüzünde çeşitli
ad ve unvanlarla ayakta durmaya çalışan bütün “Dimar”ların da akıbetidir.
Artık hak gelmiş, bâtıl da zail olmuştu.. ve zaten bâtıl, ömrü ne kadar olursa

olsun, mutlaka bir gün yıkılıp gitmeye mahkûmdu.85 Bizim burada işaret etmek
istediğimiz husus, bütün bu yıkılıp gitmeye mahkûm Dimarların içinde bir
şeytan veya cinnin bulunma keyfiyetidir. İnsanları bu mevzuda saptıran mutlaka
bir cinnin veya şeytanın var olduğu hiçbir zaman kulakardı edilmemelidir.

b. Cinlerin Sultasından Korunmanın Yolları
Cin ve şeytanların sultasından korunmanın tek çaresi, mânevî donanım ve iç-

dış bütünlüğüne ermektir. Böyle bir donanımı gerçekleştiremeyen ve böyle bir
bütünlüğe eremeyenlerin bir yanları mutlaka şeytanların hâkimiyeti altındadır
ve o insan eksiktir. Dış ve iç bütünlüğünün mânâsı, bir anlamda kalb ve
davranış birliği ile çok ciddî alâkalıdır. İnsan, inandığını tam yaşadığı zaman
bu vahdete kavuşmuş olur. Zaten Vâhid ve Ehad olan Allah’a (celle celâluhu)
kulluk da, böyle bir vahdeti gerektirmektedir.

Evet, tevhid-i kıble ve teveccüh-ü tâm ile O’na yönelenler, cin ve şeytanların
sultasına karşı kesinlikle muhafaza altına alınmış sayılırlar. Dual yaşayan
ikiyüzlüler ise, böyle bir garantiden mahrumdurlar.

Cin ve şeytanların sultasından korunmak için, dilden dua eksik
edilmemelidir. Kalb, Rabb’in zikriyle itminana ulaştırılırken, kafa da, hep ilâhî
cilve ve tecellîleri düşünmeli.. girdaba düşmekten kaçınmalı.. ve insanın tek



emeli, “başkalarını kurtarmak” olmalı.. olmalı ve hep taze gül kokulu bir
iklim ve bir atmosfer meydana getirmelidir. “Gül, gül içinde biter.” felsefesiyle
hareket edip, ferdî mânâda da daima “istiaze” süllemiyle (merdiveniyle)
Yüceler Yücesi’nin sığınağına ulaşma gayreti içinde bulunmalıdır. Çünkü
şeytan ve habis cinler oraya giremez ve o kudsî otağa ulaşamazlar.

“Eûzü”, Allah’a karşı bir yönelme ve bir dehalettir. Evet, o, her şeyi, yine
onun seviyesine göre terbiye eden Âlemlerin Rabbi’ne bir iltica ve bir sığınma
demektir, zira O, Rab’dir, her şeyin hakkından geldiği gibi, şerir cin ve
şeytanların hakkından da gelir. Şeytanlar, sığınılması gereken her şeyden ُذوُعَأ

ََقلَخ ِّرَـش َما  ْنِم  ِتاَّماَّتلا  ّللا  ِهٰ ِتاَمِلَِكب   “Mahlukatının şerrinden Allah’ın
tastamam kelimelerine sığınırım.”86 diyerek Rabb’e sığınan insana ulaşamaz
ve ona zarar veremezler.

Bu, Allah Resûlü’nün bir duasıdır ve o, sığınılması gereken her şeyden,
kendi kerem ve cömertliğine şâyeste şekilde kendisini koruması ve muhafaza
etmesi için Rabb’ine böyle yalvarmıştır.

Bu mevzuda diğer bir düstur da Âyetü’l-Kürsî’yi87 okumayı âdet
edinmektir. O da ilâhî bir kalkandır ve insanı cinlerin, şeytanların şerrine karşı
korur ve muhafaza eder. Aslında, bu âyette anlatılan vasıflarla muttasıf o Rabb-
i Rahîm’e yönelme, insanın his ve duygularını tatmin eder ve teminat altına
alır.. alır da, artık onun gözlerine yabancı hayaller giremeyeceği gibi kalbini ve
gönlünü de şeytan işgal edemez. Yeter ki o, iradesinin hakkını versin ve elinden
geldiğince istikamet içinde yaşamaya gayret etsin.

Ne var ki insan, her zaman bu gerilimini muhafaza edemez. Bazen geçici de
olsa ufkunu gaflet bulutları sarabilir. Bu gibi durumlarda onu uyku basar ve
âdeta iradesi devreden çıkar. İşte o zaman insan da, uyumayan ve asla
uyuklamayan Allah’a yönelir, O’na sığınır.. sığınır da, artık şeytan, onun ruhuna
yol bulup giremez. Zira Âyetü’l-Kürsî, koruyucu bir atmosfer gibi onun ruhunu
sarmıştır ki, böyle bir mahfuz yere cin, şeytan giremez.

Ne dediğini duyarak ve sürekli içine doğru derinleşerek; derinleşip bütün
beşerî hislerini aşarak Âyetü’l-Kürsî’yi vird edinip Allah’a iltica etmek, bir
bakıma, “Ey Rabbim! Ben kendimi Sana emanet ediyorum.” demektir ki, böyle
bir iltica, dua ve yalvarış Arş-ı Rahmet’e ulaşınca gök ehli o kişinin etrafını
sarıp âdeta onun çevresinde pervane kesilir. Hangi şeytan ve şerir cinnin
haddine ki, böyle bir nur hâlesini aşabilsin ve ışık hüzmeleriyle sarılı bulunan
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nezih ruhlara dokunup onları soldurabilsin? Hayır, bu mümkün değildir. Zira
onu, artık emri her şeye galip olan Rabb’i himaye etmektedir ve o, Âyetü’l-
Kürsî’nin okunduğu eve cin ve şeytanın girmesine müsaade etmeyecektir.

Son olarak, cin ve şeytanların sultasından korunma için, iç ve dış
bütünlüğüne kavuşulması; dilden duanın eksik olmaması ve Âyetü’l-Kürsî’nin
okunmasının âdet edinilmesi gibi bir kısım prensiplerden bahsetmiştik. Şimdi
de -müsaadenizle- bu düsturları yaşayarak onların şer ve sultalarından uzak
kalabilmiş kişilerin hayatlarından misaller vermek suretiyle mevzuumuzu biraz
daha tavzih edelim.

İbn Ebi’d-Dünya naklediyor:
Urve b. Zübeyr (radıyallâhu anh) diyor ki:
“Bahçemde oturuyordum. Derken çardağın etrafını bazı karartıların

sardığını gördüm. Çardağın üstünden bir ses yükseliyordu. Bu Ses:
‘Urve’nin hakkından gelecek kimse yok mu?’ diyordu. İçlerinden biri ileri
atıldı ve ‘Ben varım, ben onun hakkından gelirim!’ dedi. Biraz sonra mahzun,
mükedder, boynu bükük geri döndü. Ona niçin bir şey yapamadığını
sordular. Cevap verdi: ‘ Sabah-akşam okuduğu dua ona yaklaşmama mâni
oldu...’ ” 88

Urve b. Zübeyr (radıyallâhu anh), sabah-akşam şu duayı okuyordu:

ِةَوْرُعْلِاب ُتْكَسْمَتْساَو  ِتوُغاَّطلاَو  ِتِْبجْلِاب  ُتْرَفَكَو  ِمِیظَعْلا  ّللِاب  ِهٰ ُتْنَمٰأ 
ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ّللاَو  ُهٰ اََھل  َماَصِفْنا  ىَقْثُوْلا َال 

“Azîm olan Allah’a inandım. Ne kadar sanem ve put varsa hepsini inkâr
ettim. Ve ben, kopmayan ipe (Kur’ân’a) sarıldım. Allah her şeyi işitir,
bilir.”89

İşte sabah-akşam bu şekilde ahd ü peymânını yenileyen ve okuduklarını
yaşayan insanlara, kötü niyetli cin ve şeytanların yaklaşmaları ve onlara
herhangi bir zarar vermeleri mümkün değildir. Zira bu dua onların korunmaları
için bir vesile teşkil etmektedir.

Bütün insî ve cinnî şeytanların deryalar dolusu şerleri olsa dahi, bu şerlerin
kendilerine ulaşamayacağı nice yüce ve yüksek kametler vardır! Zaten bizi
teselli eden ve en kötü durumlarda, gönüllerimizde itminan vesilesi olan da
budur.

Ebû Musa el-Eş’arî (radıyallâhu anh) anlatıyor:
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“Hz. Ömer devrinde Basra’da vali olarak bulunuyordum. Aylar geçip
gitmiş olmasına rağmen halifeden en küçük bir haber alamamıştım. Onun
durumunu merak ediyordum. Cin işleriyle uğraşan birisine gittim. Cinleri
vasıtasıyla bana halifeden bir haber getirmesini istedim.

(Bu, gaybı bilmek değildir. Cinler gayet süratli varlıklar oldukları için, çok
uzak mesafelere çok kısa zamanda gidip gelebilirler ve gittikleri yerlere ait
bazı haberleri normal olarak getirebilirler. Bu açıdan da buna dense dense
cinleri haber toplamada kullanma denebilir.)

Cinin Yemen’de olduğunu ve biraz sonra geleceğini söyledi. Derken cin
geldi. Ona Ömer (radıyallâhu anh) hakkında malumat istediğimi tekrar ettim.
‘Acaba şimdi nerdedir ve ne yapıyordur?’ dedim. Cin, biraz düşündükten
sonra şu cevabı verdi: ‘Vallahi biz, Ömer’in yanına sokulamaz, ondan bir
haber alamayız. Çünkü o, nasiyesinde Ruhü’l-Kudüs’ten bir nur taşıyor. Onu
gören şeytan dahi olsa emrine râm olur ve Ömer’e itaat eder hâle gelir.’
(Evet Ömer, İslâm’a girdikten sonra hiçbir şeytan ona yaklaşamamıştır.) Cin
bunları söyledi ve Ömer’den herhangi bir haber getirmesinin mümkün
olmadığını gayet açık bir dille itiraf etti...”

Evet, biz yeniden bir Hz. Ömer neslini, mescit, mektep ve ev üçlüsünde
İslâm ruhunu örgüleyen aydınlık çehre, yavru güneşler intizar ediyoruz.
Gözlerimiz ufukta, eteklerine yirminci asrın tozu, toprağı ve eracifi
bulaşmamış, melek yapılı, melek karakterli insanların geleceği günü bekliyoruz.
İnşâallah şeytan, onların yanına da sokulamayacak ve temizler de temiz
ruhlarını kirletip bulandırmayacaktır.

Ve işte bu nesil, bütün dünyaya ümit ve güven kaynağı olacaktır. Onlar, 14
asır önceki saadet dolu günleri yeniden günümüze çekip getirecektir ki,
insanlık, şayet yeni bir dirilişe erecekse işte bunlarla erecektir. Yeter ki bizler,
temsil keyfiyetimizle bu işe mâni olmayalım; olmayalım ve arkadan gelecek
nesl-i cedidin önünü tıkamayalım.

Hayatlarındaki istikamet ve Rabb’e yönelişleri sayesinde cin ve şeytanların
sultasından korunan şahıslardan misaller vermeye devam ediyoruz. Aslında bir
iki misal daha arz ederek bu faslı da noktalama niyetindeyiz.

Aşere-i Mübeşşere’den olan, Hz. Ömer’in (radıyallâhu anh), vefat edeceği
anda yanında bulunanlara “Keşke Ebû Ubeyde hayatta olsaydı da yerime onu
bırakıp Rabbimin huzuruna öyle gitseydim!”90 dediği, Amvas’ta vebaya



yakalanarak orada şehit düşen şanlı sahabi Ebû Ubeyde b. Cerrah (radıyallâhu
anh) ile karıştırdıkları Ebû Ubeyd’dir (radıyallâhu anh). Ebû Ubeyd
(radıyallâhu anh), tâbiînden olup genç yaşta İslâm ordusunun başına kumandan
olarak tayin edilmiş cesur bir askerdir.

Hz. Ömer (radıyallâhu anh), Sasanilere karşı bir ordu göndermek istiyordu
ancak, ordunun başına kumandan tayininde zorlanıyordu. Çünkü askerlerin
büyük çoğunluğu Hz. Halid’le birlikte savaşmak istiyorlardı. Hâlbuki Halid
(radıyallâhu anh), o sıralarda Bizans’a karşı savaşıyordu. İşte bu kritik anda
Ebû Ubeyd, ileriye atıldı ve bu kumandanlığı kabul edebileceğini söyledi. Onun
bu davranışı Hz. Ömer’i çok sevindirmişti. İçinde pek çok sahabinin de
bulunduğu orduya bu 20-21 yaşlarındaki delikanlı kumanda edecekti.

Ebû Ubeyd (radıyallâhu anh), ordusuyla Sasanilerin üzerine yürüdü ve çok
zorlu bir savaş oldu. Bir ara kumandan atından düştü ve fillerin ayakları altında
kaldı. Filler, onu çiğneyip geçerken o bütün gücüyle ric’at içindeki askerlerine
şöyle sesleniyordu: “Askerlerim, gitmeyin, ben buradayım, ben buradayım.!”
Ve onları belli ölçüde de olsa geri çevirmeye muvaffak oluyordu.

Ebû Ubeyd, orada şehit düşmüştü. Diğer taraftan Halife, Medine’de Ebû
Ubeyd’den haber bekliyordu. Nihayet Taif tarafından birisi geldi ve Halifeye
şu haberi getirdi: “Bir vadiden geçiyordum. Kadın-erkek, genç-ihtiyar
toplanmış feryat içinde ağlıyorlar ve şöyle diyorlardı: ‘Kahramanca
savaştılar. Cansiperane kavga verdiler. Allah için öldüler ve niyetlerine göre
de Cenâb-ı Hakk’ın huzuruna ulaştılar!’ Sözlerinin sonunda da, her bir
ağızdan: ‘Vah Ebû Ubeyd, vah Ebû Ubeyd.!’ çığlıkları yükseliyordu.”

Hz. Ömer (radıyallâhu anh), işi anlamıştı. Vadiyi dolduran ve feryat ile
ağlayan, Müslüman cinlerdi. İslâm ordusu için gözyaşı döküyor ve şanlı
kumandan için ağıt yakıyorlardı. Nitekim birkaç gün sonra bir ulak geldi. Ve
olanları bir bir halifeye nakletti. Ebû Ubeyd, fillerin ayakları altında can

vererek şehit olmuştu...91

Evet, cin ve şeytanların şerrinden korunmak için Ebû Ubeyd şuuruna sahip
olmak gerekir. Bu da, her hâlde cihad ruhuyla bütünleşme, dava uğruna candan,
cânândan geçme şuurudur ki, öyle olanlar bu amellerinin mükâfatını, cin ve
şeytan iğvasına karşı korunmuş olmakla görürler. Zira cihad aşkıyla yanıp
tutuşan bir insanı, ne insî ne de cinnî şeytanlar asla kandıramaz.

Cinler ve şeytanlar, insanların günahlarıyla açtıkları menfezlerden girer..
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girer ve insanı çepeçevre kuşatırlar. Bu menfezler kapanmalıdır ki, onlar içeri
giremesinler ve insan da, onların şerrinden korunmuş olsun.

Ehl-i keşfin müşâhedesiyle cin ve şeytanların mü’minlere musallat olmaları,
daha ziyade onların bazı mânevî yönlerden açık ve zayıf olmalarından
kaynaklanmaktadır. Bu da; cünüplük, hayız, nifas hâlleri, abdestsizlik, suiedep
içinde gafilane davranışlar sergileme gibi durumlardır ki, ruh bozuklukları ve
fizyolojik olmayan cinnetler, ekseriyetle böyle boşlukların ardından insana arız
olurlar. Eğer bunlarda cin ve şeytanın parmağı varsa -ki vardır- onlar,
mü’minin içine mutlaka, onun bir günahından yol bulup girmişlerdir.

Evet, eğer sen bir kale gibi isen, bu kalenin kapıları açık olursa ezelî
düşmanın elbette o kapılardan girecek ve senin vücut kaleni teslim almaya
çalışacaktır. Eğer böyle bir akıbete düşmek, maruz kalmak istemiyorsan,
mutlaka günahlardan kaçınmalı, dikkatli bir hayat yaşamalı ve kalenin içten
fethedileceğini de asla unutmamalısın...

Habis cinler ve şeytanlar her çeşit günahı alet olarak kullanırlar. İçki, kumar
ve fuhuş, onların sıkça kullandıkları aletlerdir. Bu günahları irtikâp edenler,
şeytan tuzağına düşmüş sayılırlar.

4Abdullah İbn Abbas’ın (radıyallâhu anh) talebelerinden Katade b. Diame
(radıyallâhu anh) anlatıyor:

eytan, Allah tarafından tardedilip huzurdan kovulunca sordu:
- Şimdi ben ne yapacağım?
Cenâb-ı Hak, hikmet diliyle cevap verdi:
- Sihir yapacaksın! (İnsanları büyüleyecek, bakışlarını bulandıracak, kalb ve

kafalarını dumura uğratacaksın. Böylece onların muvazene ve dengeleri
bozulacak. Akılları hükmünü tam icra edemeyecek. Ve kalblerinin Allah’la
olan alâkası kesilecek ve tesirsiz kalacak.)

- Ben ne okuyacağım?
- Şiir. (Yani dil dökerek, edebiyatı bu işte kullanarak, fuhşa ait kitap ve dergi

neşretmeyi insanların kafasına sokarak onları büyülemeye çalışacaksın.)
- Ne yiyeceğim ben?
- Bütün murdar şeyleri. (Hem yiyecek, hem de sana tâbi olanlara

yedireceksin. Besmelesiz etler, murdar tavuklar, doğrudan doğruya eti haram
kılınmış hayvanlar, helâl-haram demeden çeşitli spekülasyonlarla kazanılan
ticarî gelirler, faizler, rüşvetler...)



- Ben ne içeceğim?
- Sekir (sarhoşluk) veren her şeyi. (Şarap içeceksin veya şarabın adını

değiştirecek, ona başka bir isim bulacak ve onu içeceksin. ‘Alkolsüz bira’
diyecek ve su yerine onu içeceksin. Diğer taraftan yeni yeni uyuşturucular icat
edecek ve onları kullanacaksın. Afyon, morfin, kokain, kafein… vb. İşte sen
bunları içeceksin.)

- Benim yurdum neresi?
- Hamamlar. (Çırılçıplak, hayâ ve edepten mahrum yıkanılan yerler,

saunalar, plajlar...)
- Benim meclisim neresi?
- Çarşılar, pazarlar, sokaklar.
- Benim münadim kimdir?
- Davullar, zurnalar ve ruhî heyecan uyarmayan her şey.
- Benim silahım nedir?

- Fuhşiyat.92

Evet, şeytan huzurdan kovulunca bunları soruyor ve ona Cenâb-ı Hak’tan bu
cevaplar geliyor.

Madde madde bu hususları izaha gerek var mı bilemiyorum? Dünyanın hâline
ve hâssaten İslâm âleminin yürekler acısı vaziyetine bakıldığında Katade b.
Diame’nin naklettiği bu sözlerin haklılık derecesi daha iyi anlaşılacaktır. Bunun
için isterseniz gözümüzün önünden film şeridi gibi Müslümanların utandırıcı
hâllerini geçirebilirsiniz.. geçirin ve düşünün, cin ve şeytanların, günah
menfezlerinden ta nerelere kadar girdiğini anlamaya çalışın!. Sonra bir de
yüzünüzü Batı dünyasına çevirin. İnsanların ekseriyetinin ruhen dengesiz
olduklarına bakın. İntihar olaylarının her geçen gün nasıl korkunç buudlara
ulaştığını görün.. görün ve ürperin.

Bugün insanlar, sırf düşünmemek için ne çarelere başvurmaktalar Batı
hayatında… Öyleki, hiç adı sanı duyulmadık kumar çeşitlerinin sergilendiği
kumar masalarında ömrünü bitirip tüketen insanlar var. Batı hayatında bunların
pek çoğu kendilerinden kaçmak için bu gibi illetlere sığınmaktalar.. ve bu
yerlerde başka değil ancak şeytan saltanatı hükümferma.

Bu ülkelerde insanlar, bütünüyle mefistoya yenik düşmüşlerdir. Şeytan önce
onların dengelerini bozmuş, sonra da yanlış çarelerle onları iyice



sersemleştirmiştir. Bu da şeytanın en klasik oyunu ve en eski hilesidir. Zira
feodalizm, kapitalizm ve komünizmin hepsinin altında, şeytanın bu hilesi ve
oyunları vardır. Evvelâ o, insanları tatmin olamayacakları noktalara
sürüklemiş, ardından da çeşitli isimler altında (işçi hareketi, proletarya
diktatörlüğü vs. gibi) hortlattığı insanlara, yanlış çareler takdim etmiş ve onları
büsbütün şirazeden çıkarmıştır. Gerek Marks’ın ve gerekse Engels’in eliyle
insanlığa takdim edilen çareler, hep şeytana ait birer hile ve oyundan ibarettir.
Nitekim bu oyunun sona erişini bizimle beraber şimdi bütün dünya da
seyretmektedir. Cin ve şeytanın bu tür iğva ve oyununa düşmemek için inanan
bir dünyanın kurulması şarttır. Çünkü iman, insanlığı kurtaracak tek çaredir.

B. ŞEYTAN
1. ŞEYTANIN YARATILIŞ HİKMETİ

Buraya kadar cinlerden ve kısmen de bazı icraatleri itibarıyla şeytandan
bahsettik. Şimdi şeytanlarla alâkalı bir parantez daha açmak istiyoruz.

Şeytan, ya ََنطَش  ya da, َطاَش  fiilinden iştikak etmiş (türemiş) olup,

birinciye göre “uzak olan”; ikinciye göre ise, “bâtıl olan” mânâlarına gelir.93

Salâh ve hayırdan uzaklığına ve her zaman haktan yüz çevirmesiyle butlanla
içli-dışlı bulunması kastedilerek ona “Şeytan” denilmiştir.

Şahsına ait yanları itibarıyla hiçbir zatî değer ve kıymeti olmayan bu menhus
ve melun varlığın, neticeye ve Yaratıcı’sına bakan cihetiyle pek çok hikmete
mebni yaratıldığında şüphe yoktur. Hiç kuşkusuz, bu hikmetlerden biri, belki de
en birincisi, onun cin ve insin terakki ve tedennisi adına oynadığı roldür. Bir
kısım istidat ve kabiliyetler, ona karşı verdikleri mücadele ve mücahededeki
muvaffakiyetleri neticesinde inkişaf edip Cennet’e ehil hâle gelmelerine
mukabil, Allah’ın kendilerine verdiği istidat ve imkânları kullanamayan bir
kısım kimseler de Cehennem’e yuvarlanmaktadırlar.

Değer ve kıymet, keyfiyete bağlı olması; kemmiyetin kıymet ve değer
ölçüsünde tercih ettirici bir fonksiyon ve tesiri bulunmaması esasına binaen,
Cenâb-ı Hak şeytanın varlığına izin vermiştir.. ve bu, hiçbir zaman O’nun o
engin rahmet ve şefkatine zıt değildir. Aksine O’nun rahmet ve merhameti,
hikmetine mukarin olarak şeytanın yaratılmasını iktiza etmektedir. Zira ancak bu
sayededir ki, cin ve insin yaratılışı bir mânâ derinliğine daha ulaşacak ve âli
ruhlar ile sefil ruhlar birbirinden ayrılacaktır. Ayrıca Cennet ve Cehennem’in



varlığının bir hikmeti ve hatta bir illeti olan iradî ve ihtiyarî amel ve fiiller de
ancak bu sayede bir değer kazanacaktır.

Şeytanın yaratılışı cebrî olmasına karşılık, şeytanlaşması kendi irade ve
hatasıyla olmuştur. Zira Allah’ın secde emrini dinlemeyip isyan etmiş, daha
sonra da bu temerrüdünü hep sürdürmüştür.

Şeytan, mantıksızlık mantığı diyebileceğimiz bir mugalâta ile Cenâb-ı
Hakk’ın “Sana emrettiğim hâlde, seni secdeden alıkoyan nedir?” sualini:
“Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın.” küstahlığı ile

cevaplandırmıştır.94 Esasen bu cevabî ifadede, doğru ile yanlışı yan yana
getirip onlardan bir hüküm çıkarmaya kalkışmak gibi aldanmışlık vardır ki,
şeytanın o büyük fiyaskosu işte bu mugalâtada saklıdır.

İlim ile cehaleti, yalan ile doğruyu, hayır ile şerri, kibir ile tevazuu, aldatma
ile aldanmayı birbirine karıştırıp, hayırlı olmayı hayra mâni bir husus gibi
gösterme gayret ve cehdi böyle bir haktan uzaklaşma ve gidip bâtıla
saplanmadan başka ne ile izah edilebilir ki!.. Zaten onun her sözünde mutlaka
bir şeytanlık nümâyandır.

Şeytan, melekler arasında nasıl bulunabildi?
İhtimal, şeytan, secde ile emrolununcaya kadar, Cenâb-ı Hak ona, onun

hissiyatına dokunacak hiçbir teklifte bulunmamış ve âdeta hâdiseler bir istidraç
olarak hep onun arzu ve isteklerine muvafık cereyan etmiş, dolayısıyla da o,
melekler arasında uzun zaman kalabilmişti. Daha doğrusu, onun melekler
arasında bulunması, kendi irade ve ihtiyarıyla yaptığı bir mücadele ve
mücahede neticesinde değildi. Bu durum kendisi için test sayılabilecek
herhangi bir imtihan ve teklifle karşılaşmaması sayesinde gerçekleşmişti.

Hâl böyle olunca, şeytanın daha evvel melekler arasında bulunması kat’iyen
-muvakkaten dahi olsa- onun değer ve faziletine delil sayılamaz. Ne var ki o,
Hz. Âdem (aleyhisselâm) ile imtihan olduktan sonradır ki, hakikî hüviyetiyle
ortaya çıkıvermiştir.

Daha önceki vâkıalar kendi arzu ve hevesine muvafık olması sebebiyle,
onun, o güne kadar itaat etmekte olduğu Cenâb-ı Hak mıdır, yoksa yine kendi
nefsi midir, aslında bu da belli değildir. Fakat ilk imtihanda gösterdiği bu
tuğyan, onun daha evvel de nefsinin kulu ve zebunu olduğunun önemli bir
göstergesidir.

Şeytan secde etmiş olsaydı yine şeytan mı olacaktı?



Kadere ait ince bir sırrı içine alan bu suale kısaca şöyle bir cevap vermek
mümkündür:

Kader, sebep ile neticeye aynı noktadan bakar. Sebebin olmamasını kabul
etmek, kaderin taalluk etmemesini kabul etmekle aynı mânâya gelir. Dolayısıyla
biz, Ehl-i Sünnet düşüncesiyle, “Neticeyi ancak Cenâb-ı Hak bilir.”  der,
gerisine karışmayız. Cenâb-ı Hak, melekler içinde bulunurken de İblis’in şeytan
olacağını biliyordu. Ancak, onu şeytanlaştıran, Cenâb-ı Hakk’ın bilmesi değil,
kendi irade ve ihtiyarıyla yapacağı fiileri seçmesiydi. Zira “İlim maluma
tâbidir; malum ilme tâbi değildir.” sözü kaderle alâkalı önemli bir düsturdur.

2. İNSÎ VE CİNNÎ ŞEYTANLAR
Şeytanlar, insî ve cinnî olmak üzere iki kısımda mütalâa edilmiştir ki,

ِِّنجْلاَو ِسْنِْإلا  َنیِطاَیَـش  ّوُدَع  اً ٍيَِبن  ّ ِّلُِكل  اَنْلَعَج  َِكلٰذَكَو   “Böylece her nebi
için ins ve cin şeytanlardan düşmanlar var ettik.”95 âyeti, bu hakikati ifade
eder. Âyette geçen َنیِطاَیَش  (şeytanlar) kelimesinin mânâsında iki rivayet söz
konusudur. Ulemâ arasında her iki rivayeti de destekleyen bir hayli insan
vardır.

Birincisi: Bu kelimeden maksat, insan ve cinlerin azgın ve sapkınlarıdır ki,
İbn Abbas (radıyallâhu anh) bu görüştedir. Bir rivayete göre Atâ, Mücahid,

Hasan ve Katade gibi büyük imamlar da bu görüşü paylaşırlar.96 Onlara göre
hem cinlerden hem de insanlardan şeytanlar vardır. Cinnî şeytanlar, mü’min
insanları kendilerine uyduramayınca insî şeytanlara giderler ve bunları o
mü’minler üzerine salarlar. Bu hususu teyit eden şöyle bir hâdiseden
bahsederler:

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Ebû Zerr’e (radıyallâhu anh)
sorar: “İnsî ve cinnî şeytanların şerrinden Allah’a sığındın mı?” Hz. Ebû
Zerr de bu suale, yine bir sual ile karşılık verdi: “İnsanlardan da şeytan var
mı?” Allah Resûlü cevabında: “Evet, hem de onlar cinnî şeytanlardan daha
da şerirdirler.” buyurur.97

İkincisi: َنیِطاَیَش  (Şeyâtîn), insî ve cinnî şeytanlardır ve bunlar İblis’in
evlâtlarıdır. İblis, evlâtlarını iki gruba ayırmış, bunlardan bir kısmını insanlara
karşı, diğer kısmını da cinlere karşı vazifelendirmiştir ki, bunlar vazifeli

oldukları saha itibarıyla bu ismi almışlardır.98



Aslında bu iki mânâ arasında ciddî ve neticeye tesir eden bir ayrılık
olmamakla beraber, birinci rivayet her hâlde âyetin zâhirî mânâsına daha uygun
düşmektedir ki, âlimlerin ekserisi bu birinci mânâyı tercih etmişlerdir. Ayrıca
bu hususu teyit eden, Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) mervi birçok
rivayet de mevcuttur. Bu cümleden olarak, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bir hadis-i şeriflerinde: “Sizden biriniz namaz kılarken, önünden
herhangi bir kimsenin geçmesine müsaade etmesin, gücü yettiği nispette ve
e n uygun şekilde ona mâni olmaya çalışsın. Yine de inat edip önünüzden
geçmek isterse onunla dövüşsün, çünkü o Şeytan’dır.”99 buyururlar.

Bir başka defasında Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), sokakta bir
güvercin arkasından koşup duran birisini görür ve şöyle buyurur: “Bir şeytan,
diğer bir şeytanın peşine düşmüş!..”100

İşte bunlar gibi daha pek çok rivayetlerde Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bazı şahıslara, hatta daha başka varlıklara bazı hareketlerinden dolayı,
doğrudan doğruya “Şeytan” demiştir.

Yukarıda da temas edildiği gibi, aslında her iki mânâ arasında neticeye tesir
edecek ciddî bir ayrılık yoktur. Zira birinci görüşte olanlar, kalb ve kalıbı
birden ifade ile insana şeytan derken, ikinci mânâyı tercih edenler, kalb ile
kalıbı birbirinden ayırmış ve “Kalıbıyla insan, fakat kalbiyle şeytan.” demek
istemişlerdir. Bunu destekleyen bir rivayet de vardır:

Huzeyfe (radıyallâhu anh) anlatıyor: Bir gün Allah Resûlü’ne, “Yâ
Resûlallah! Bizler şer içindeydik, Cenâb-ı Hak bizlere hayır ihsan etti ve
şimdi hayır içinde bulunuyoruz. Acaba bu hayırdan sonra tekrar şer gelecek
mi?” diye sordum. Allah Resûlü de: “Evet.” dedi. Ben de: “Acaba o şerden
sonra tekrar hayır olacak mı?” diye sordum, yine “Evet.” dedi. Ben: “Peki
bu hayırdan sonra tekrar şer gelecek mi?” diye sordum, yine “Evet.” dedi.
Bunun üzerine ben, “O nasıl olacak?” deyince Allah Resûlü de:

“Benden sonra bir kısım devlet adamları gelecek ki, benim yolumu ve
benim Sünnetimi takip etmeyecekler. Hatta onlardan öyleleri idareye vaziyet
edecek ki, beden ve cesetleri insan cesedi ama, içlerinde taşıdıkları kalb,
şeytan kalbi!..” cevabını verdi. Allah Resûlü’nün bu izahı üzerine, “O zaman
ben nasıl hareket edeyim?” diye sorunca da: “Dinle ve itaat et! Sırtına
vurulsa, malın elinden alınsa, yine dinle ve itaat et!..” buyurdu.101



3. HZ. ÂDEM VE ŞEYTAN
Hz. Âdem yaratılacağı ana kadar, şeytanın içindeki küfür açığa çıkmamıştı.

Onun içindeki nifakın, bütün çirkinliği ile dışarıya aksetmesi için bir sebep
lâzımdı. Hz. Âdem’e secde emri, söz konusu olunca, şeytanın şeytanlığı da su
yüzüne çıktı. Şeytan, neyi hakir gördüğünün farkında değildi. Çünkü toprak
ilâhî isimlerin tecellî ettiği bir yerdi.

Evet, Cenâb-ı Hakk’ın isimleri, büyük ölçüde toprakta tecellî etmektedir..
tecellî etmektedir ve mağrur şeytan, böyle mukaddes bir tecelligâhı hakir
görmektedir. Tabiî Cenâb-ı Hakk’ın dergâhından kovulunca da bütün bütün
muvazenesini kaybedecek ve hayırla şerri birbirine karıştıracaktır.

Hz. Âdem daha iskelet hâlinde iken şeytan, belli bir insiyakla onun kendisine
rakip olacağını sezmişti.. sezmiş ve onun ağzından girip arkasından çıkmış
sonra da: “Ben bunu mağlup edebilirim. Bunda çok boşluklar var.”
demişti.102 İşte onun ilk aktif düşmanlığı bu noktadan başlar ve gün geçtikçe

de artar. Kur’ân-ı Kerim; “Derken şeytan onları oradan kaydırdı.”103

ifadesiyle yer yer bu büyük hasma dikkat çeker.
Şeytanın bütün işi, insanı Cennet’ten ve Cennet’e giden yoldan

uzaklaştırmaktır. İnsan, ilâhî ilhamların uğrak yeri olan gönlüyle, Allah’a
yöneldiği anda, şeytan da var gücüyle onu o hâlden uzaklaştırmak ister. Meselâ,
namazda esneterek insanın içine gaflet atar. Onun içindir ki, Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), esnemeyi şeytandan sayar ve şöyle buyurur:
“Esnemek şeytandandır. Sizden herhangi biriniz esnemeye maruz kaldığında,
gücü yettiğince onu önlemeye çalışsın!”104

Mü’minin en ciddî olması gereken yer, mescitler ve camilerdir. Eğer şeytan,
oralarda dahi bir mü’mine rehavet veriyorsa, o işini tamamlamış, onun
tesirinde kalan mü’minin de işi bitmiş demektir.

Hz. Âdem’in kime ne zararı vardı? O, Cennet’te, Cenâb-ı Hakk’ın cemalinin
cilvelerini müşâhede içinde, hep mest ve sermest dolaşıyordu. Ama onun
teslimiyeti, Rab karşısında saygı ile el pençe divan durup Allah’a kullukta
bulunması şeytanı şirazeden çıkarıyor ve âdeta deli ediyordu. Değil mi ki o,
onun yüzünden huzurdan kovulmuştu. Mutlaka Âdem de aynı cezaya
çarptırılmalı ve Cennet’ten kovulmalıydı.

Bunun için de şeytan, sürekli Hz. Âdem’in en zayıf tarafını aradı ve buldu.



Cenâb-ı Hak ona ve eşine bir ağaç göstermiş ve “Sakın buna
dokunmayın!”105 demişti. Hâlbuki bu ağaca dokunma, Hz. Âdem’in tabiatının
buudlarından biriydi. Evet, Âdem neslinin şeceresi, ancak böylece inkişaf edip
gelişecekti. Ama yine de ortada bir imtihan vardı.. ve Âdem, Rabbinin
emrettiğini yapmak zorundaydı.

Sonunda şeytan, çeşitli oyunlarla onu ve eşini sürçtürdü. Derken, memnu
(yasak) meyveye (hayat arkadaşına) el uzattı. Ancak, onun bu zelle vetiresi uzun
sürmedi. O, kendine geldi ve en kısa zamanda yeniden kendi çizgisini buldu.
Hatasını anlayıp, Rabbi karşısında kötü duruma düştüğü idrakiyle: “Rabbinden
birtakım kelimeler aldı. (Onlarla amel edip Rabbine yalvardı.)”106 Yani o,
“Allahım, bana demem gerekeni ilham et. Ta ki, Senin kapını o sözlerle
çalayım ve huzurunda bir kere daha kabul göreyim. Ben bir kere ettim, ama
bir daha etmeyeyim.” dedi.

Hz. Âdem’in, bu samimî arzusu ve yönelişi, sema-i rahmeti harekete geçirdi.
Âdem yerde olduğuna göre bu, gökten gelen ilham ve vahiy esintileriydi. Zaten
Rabb’i de onun tevbesini kabul etmişti. Hadisin ifadesiyle “Tevbe eden, sanki
o günahı hiç işlememiş gibidir.”107 Öyleyse Hz. Âdem’e, bundan böyle zelle
isnat etmek de doğru değildir. Zira o, tevbenin en makbulü ile tevbe etmiştir.
İnsan belli bir hikmete mebni hâdiseleri nakledebilir ancak, ulu orta Hz. Âdem
gibi bir Safiyyullah’a zelle isnat etmek en azından suiedeptir.

Evet, Hz. Âdem, zellesinin hemen ardından kendine gelip Rabbine
yönelmesine karşılık şeytan, temerrüdünde devam etmiştir. İşte burada, sürçüp
düşen ile, bilerek başkaldıran birbirinden ayrılır. Biri, Cennet’ten çıkarılacağı
sırada dahi kalbî teveccühünü devam ettirir, Rabbiyle münasebetlerini
tamamlamaya çalışır. Ne var ki, onun yere inip, Hz. Muhammed (aleyhisselâm)
gibi bir meyve vermesi, bunun ardından da, bütün evlâtlarını arkasına alıp
yeniden Cennet’e yönelmesi gibi bir seyr u sülûku söz konusudur. Şeytan ise,
mütemadi bir inişe geçmiştir. Her geçen dakika onu biraz daha gayyalara
indirmektedir.

Hz. Âdem’in öğrendiği kelimeler hususunda pek çok rivayet vardır. Bize
göre en kuvvetlisi, Kur’ân’da geçen şu cümlelerdir:

َنيِرِساَخْلا َنِم  ََّننوُكََنل  اَنْمَحَْرتَو  اََنل  ْرِفَْغت  َْمل  ِْنإَو  اَنَسُفَْنأ  اَۤنَْمَلظ  اَنَّبَر  َالاَق 
“Dediler: Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize



merhamet etmezsen muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz.”108

Bunlar, bütün mü’minlerin dilinde her zaman vird-i zeban olan sözlerdir.
Sanki babamız Hz. Âdem ile anamız Hz. Havva tek bir dil olmuş, biz
yavrularına ve gönül meyvelerine bu duayı öğretmişlerdir.

“Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, olanlar hep bizim hatamızdan
kaynaklandı. Seni dinlememe bir zulümdür; bir zulümdür ama biz bu zulmü
işledik. Sen ise bize hep iyilik ettin. Bizi yoktan yarattın, vücud nimetini
tattırdın. Sonra bize Cennet gibi bir yuva bahşettin ve bu yuvada bizi
birbirimize enîs ve dost yaptın. Aramıza sevgi ve muhabbet koydun. Beraberce
Cennet’in güzelliklerini ve Senin cemalini seyretme arzusu ile içimizi donattın
ve coşturdun. Ne var ki biz, bütün bunların kıymetini bilemedik. Geçici de olsa
hata ettik ve fasit bir dairenin içine girerek şeytanı hoşnut ettik. Hâlbuki onun
amansız ve apaçık bir düşman olduğunu Sen bize önceden haber vermiştin; bir
hata daha ederek bunu da unuttuk.. unuttuk ve memnu meyveye el uzattık.

Bütün bunlar oldu, ama neticede başkalarına değil, biz kendimize zulmettik.
Zaten her günahın acı kaderi de budur. Günahkâr, ancak kendine zulmetmiş bir
zavallıdır. İşte biz de, şimdi böyle bir zavallı durumundayız. Eğer mağfiretin
imdadımıza yetişmezse, biz hepten hüsrana uğrar ve kaybedenlerden oluruz.”

Diğer bir rivayet, onların öğrendiği kelimeleri şöyle anlatır: “Seni tesbih ve
takdis ederim Allahım. (Kurbiyetin noktasından) Sana hamd ederim. (Ben
uzağım, Sen yakınsın) Senin ismin çok yücedir. Senden başka ilâh yoktur.
Ben nefsime zulmettim. Beni affet, günahları ancak Sen affedersin.”109

(Senden başka kim günah affedebilir ki, ben onun kapısına gideyim. Benim
onulmaz yaralarıma kim çare bulabilir ki, ona müracaat edeyim. Afüv Sensin,
Gafûr Sensin, beni düştükten sonra a’lâ-yı illiyyîne çıkaracak yegâne Rab de
yine Sensin.)

Ayrı bir rivayet de İbn Abbas’tan şöyle nakledilir: Hz. Âdem zellesi
neticesinde ihtar alınca, Cenâb-ı Hak ile arasında şöyle bir konuşma cereyan
eder. Söze Hz. Âdem başlar:

– “Rabbim, beni Kendi elinle (kudretinle) yaratıp bana Kendi ruhundan
üflemedin mi?

– Evet öyle yaptım.
– Ne buyurursun acaba, ben tevbe etsem beni eski yerime döndürür

müsün?



– Evet, döndürürüm.”110

Hz. Âdem (aleyhisselâm), bu rivayetlerden hangisiyle müracaat etmiş olursa
olsun, onun böyle içten ve yürekten yönelişi, rahmet-i ilâhiyeyi gayrete, rahmet
semasını harekete geçirmiş, geçici olarak kararmaya, kuraklaşmaya maruz
kalmış olan Hz. Âdem’in gönlüne, oradan sağanak sağanak rahmet yağmış ve
onun gönlünde yeni yeşermeler yeni filizler oluşmaya başlamıştır. Bu ümittir ki,
Hz. Âdem’in canına can katmış ve tevbe arşiyelerini tamamlamada ona yoldaş
olmuştur.

Kâdı Iyâz ise, Hz. Âdem’in tevbesini ve o tevbenin kabulünü şöyle bir tablo
ile resmeder:

Hz. Âdem, dua dua yalvardı. Gözyaşlarını ceyhun etti.. evet, dergâh-ı
ilâhiyeden uzaklaştırılması onu o kadar üzmüştü ki, bir türlü kendine
gelemiyordu. Nihayet Cennet’ten aklında kalan bir hatıra onda yeniden dirilme
ümidini şahlandırdı. Hz. Âdem, henüz Cennet’te iken, Cennet kapısında
gördüğü bir levhayı seyre dalmıştı. Levhada “Lâ ilâhe illallah Muhammedün
Resûlullah” yazıyordu. Cennet’in girişi bu cümle ile süsleniyordu. Âdeta
“Muhammed” ismi, birden Hz. Âdem’in karşısında temessül etti. “Allahım,
beni Muhammed hürmetine affet!” dedi.

Cenâb-ı Hak: “Sen O’nu nereden biliyorsun?” diye sorduğunda, Hz. Âdem:
“Arş-ı A’zam’da Senin mübarek adının yanında O’nun isminin yazılı
olduğunu görmüştüm. Bundan anladım ki, nezd-i ulûhiyetinde teklifsiz biri
varsa o da O zâttır.”  cevabını verdi. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak, Hz. Adem’i

affedip kurb-ı huzuruna kabul buyurdu.111

4. ŞEYTAN VE VESVESE
Vesvese, gizli sese denir. Bir mastar olan ٌساَوْسَو  (vesvâs) kelimesinin

şeytana isim olması da aynı mânâyla alâkalıdır ki, şeytan, “vesvesenin kaynağı”
demektir. Ancak örfen meşhur olan mânâsıyla vesvese, nefsin veya şeytanın
kalbe attığı hayırsız, faydasız, alçak hatıra ve mülâhazalara verilen bir isimdir.

Hem nefsin hem de şeytanın vesvesesi, Kur’ân-ı Kerim’de ayrı ayrı
zikredilir. “Andolsun ki, insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne gibi vesveseler
verdiğini biliyoruz ve Biz ona şah damarından daha yakınız.”112 âyeti,

nefsin vesvesesine işaret ederken; “Şeytan, Âdem’e vesvese verdi.”113

mânâsına gelen bir çok âyet de şeytanın vesvesesine delâlet etmektedir.



“Nefsin vesvesesi” tabiri, bir insanın, kendi kendine söylediği ve gönlünden
geçirdiği gizli duygular, kararlar, vehimler, hatıralar ve bunlar gibi bütün bâtınî
şuur durumlarını da içine alır. Bunlar o kadar gizli ve sessizdir ki, bazılarını
melekler dahi bilmekten âcizdirler.. âcizdirler de, onları sadece Cenâb-ı Hak
bilir. Nefisten gelen vesvese, şeytanın vesvesesine kıyasla daha gizlidir. Bu
gizlilik, bir cihetten onu kuvvetlendirir. Dolayısıyla nefis, şeytandan daha

müthiş bir düşmandır. Belki de, “Senin en büyük düşmanın nefsindir.”114

diyen Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), işte bu hususa işaret
buyurmuşlardır.

Nefis ve şeytan, verdikleri vesveseler ile, insan ruhunu, hak yolundaki
terakkisinden alıkoymak isterler. İnsanın akıl ve fikrini çelip, azim ve iradesini
kırarak onu salih amellerden vazgeçirmek, fani zevk ve kaprislere düşürerek de
sefilleştirmek isterler.

Vesvesenin ilk mâkes bulduğu yer kalbtir. O, burada diğer azalara kalb
vasıtasıyla yayılır. Onun içindir ki, vesvesenin ilk tesiri kalbte hissedilir. Tabiî
ki bu tesir, kabul veya red şekillerinden biri hâlinde tecellî eder. Eğer gelen
vesveseler kalbte kabul görmezse, hayalde edep dışı tasvirler mahiyetine
bürünürler. Muhayyilesi bu tasvirlerle meşgul olan insan, bir müddet sonra hiç
farkında olmadan kalbini de onlarla meşgul eder. Zaten şeytanın istediği de
budur. Zira o, varmak istediği hedefe bu yolla birkaç adım daha yaklaşmış olur.

Hâlbuki kalbte kabul görmeyen vesvesenin hiçbir zararı yoktur. Zira
vesvese, hayalden öte geçememiştir ve mantıkça da hayal bir hüküm değildir.
Vesvesenin kalbte kabul görmediğini anlamak ise gayet basittir. Şayet kalb,
gelen vesveseden dolayı üzülüyor ve ürperiyorsa, bu durum vesvesenin kalbte
kabul görmediğine, aksi durum ise, neticenin de aksine bir delil ve bir işarettir.
Eğer vesvese kalbte kabul görmüyorsa, bu durumda vesvesenin zararı, zararlı
olduğunu düşünmeye münhasır kalır; başkaca da bir zararı yoktur. Hatta kalbin
reaksiyonunun şiddeti, kişinin imanındaki kuvvetle doğru orantılıdır.

Evet, imanın kuvveti nispetinde kalb vesveseye karşı reaksiyon gösterir.
Bazen gafletle kalbin gösterdiği bu reaksiyon tasdik zannedilir. Bu zanna düşen
bazı kimseler, kalblerinde müthiş bir heyecan ve helecan hissederler. Bazen de
bu durumdan kurtulmak için huzurdan kaçıp gaflete dalmak arzu ederler.
Hâlbuki ortada vesveseyi tasdik diye bir husus söz konusu değildir. Sadece bir
reaksiyon vardır. Ve esasen bu reaksiyon da onun imanının salâbet ve kuvvetini



göstermektedir. Ve yine bu sebepledir ki, Allah Resûlü, bu hâl ve durumu

anlatırken, “İmanın ta kendisidir!”115 buyurmuşlardır.
Kalbten çıkan mânâlar ile hayalin dokuduğu lafızlar arasında bazen

münasebet bulunmayabilir. Zira dıştan veya içten birçok sebep her zaman
hayale tesir edebilir. Muhayyile, duygular içinde en çabuk ve en çok tesir
altında kalan bir duygudur. Dolayısıyla da, dokuduğu lafızlar, o anda müteessir
olduğu sebeplerle ciddî şekilde alâkadardır. Bu durum çoklar tarafından
bilinmediği için, bunlar, en nezih anlarda hayalin dokuduğu çirkin lafızlar
sebebiyle, kalblerinin bozulup tefessüh ettiğine hükmederler. Ve vardıkları bu
hükümler de onları şeytanın kucağına iter.

Eğer, kalbten çıkan mukaddes mânâlara, arz ettiğimiz şekilde, herhangi bir
tesir ile müteessir durumda bulunan hayalin dokuduğu lafızlar arasında yakınlık
veya temas varsa telaş edip heyecana kapılmamalı. Zira mukaddes mânâların
mülevves suretlere yakınlığı zarar vermez; temas ise bir telebbüs (giymek,
giyinmek) değildir. Ayrıca hariçte uzaklık sebebi olan zıddiyet, hayalde
yakınlık sebebidir. İki zıttan birinin zikredilmesi, diğerini hatırlatır. Gece
gündüzü, ak karayı, iyi kötüyü hatırlattığı gibi... Bu münasebetle gelen tahattura
“çağrışım” denilir. Çağrışım ise, çok kere ihtiyarsızdır ve onda mesuliyet
yoktur.

Eğer zihin, bu ve buna benzer hâllere mübtelâ olursa, yapılacak tek iş,
düşünceden vazgeçmek ve onun üzerinde fazla durmamaktır. Zira ehemmiyet
verip tetkike daldıkça, vesvese kuvvetlenir ve hayalde bir hastalık meydana
getirir. Evet, endişe edecek bir şey yoktur. Çünkü tesir, kalbte değil sadece
hayaldedir.

Vesvese imanî meselelere ait ise, bilinmelidir ki gelen vesveseler, sadece
hayale uğramıştır ve bunların akıl ve kalb tarafından tasdik edilmiş hükümlerle
alâkası yoktur. İnsanın, küfrü hayal ve tasavvur etmesi veya dalâleti düşünmesi
hiçbir zaman, küfür ve dalâletin kendisi değildir. Tasdik, tasavvurdan başkadır.
Çok şey vardır ki, tasdik ettiğimiz hâlde tasavvur edemeyiz. Ve yine nice şeyler
vardır ki, tasavvur ettiğimiz hâlde tasdik edemeyiz. Zaten “imkân” da hiçbir
zaman “yakîn”e zarar vermez.

Bir de, yaptığı ibadet ve amellerin en güzelini araştırmadan doğan vesvese
çeşidi vardır ki, çok kere bu vesveseye müptelâ olanlar, en güzelini ve en
iyisini yapayım derken güzel ve iyiyi de terk ettiklerinin farkına bile varmazlar.



“Din bir kolaylıktır; zorlaştıran sonunda mağlup düşer.”116 hadisindeki
hikmetli ikazın düstur edinilip yaşanması, herhâlde şeytanın bu yolla insanı
mağlup etmek istemesine karşı en güzel hareket tarzıdır.

Ayrıca, dinde zorlama yoktur.. İslâm’ın hükümleri, zâhire göredir. Biz,
meselelerin iç yüzünü tetkik ve tahkikle mükellef değiliz. Bu gibi durumlarda
bilmeliyiz ki şeytan, bizim bir zayıf anımızı kollamakta ve her an hücuma hazır
bekleyip durmaktadır.

Buraya kadar şeytanın insana karşı bir silahı sayılan vesvese üzerinde
durduk. Şimdi bu hususu birkaç madde içinde özetleyelim:

a. Vesvese imanın kuvvetindendir
Her şeyden önce şunu belirtmeliyim ki, vesvese asla korkulacak bir şey

değildir. Çünkü herhangi bir şahsa vesvesenin gelmesi, onda güçlü bir imanın
bulunduğuna alâmettir. Sahabe-i kiramdan Efendimiz’e gelip, “Yâ Resûlallah,
vesveseye müptelâyım.” diyen birine, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) cevabı: “Endişe edilecek bir şey yok; o mahz-ı imandır, imanın ta
kendisidir.”117 şeklinde olmuştu.

Şeytan, sizde de iman sermayesi, ibadet hazinesi, namaz ve dine hizmet
cevheri olduğunu bildiği içindir ki, korsanlık yapmakta ve size karşı sürekli
taarruzda bulunmaktadır. Korsanlık, belki denizlerde yapılan şekliyle tarihe
gömülmüştür ama şeytana bakan yönüyle, Âdem (aleyhisselâm) ile başlamış ve
kıyamete kadar da devam edecektir.

Şeytan, kupkuru ve bomboş kalblerle uğraşmaz ve böyle sermayesiz
kimselere vesvese okları göndermez. Deniz korsanlarının, her zaman hazine
bulunan yüklü gemilere taarruz etmeleri ve define bulunan adalara saldırmaları
gibi şeytan da, her zaman iman cevheri taşıyan kalblere hücum eder.

Vesveseye düşen mü’min, “Şeytan bütün cephelerde mağlup oldu; bu yüzden
şimdi de imana, İslâm’a ait meselelerde vesvese ve şüphelerle beni meşgul
etmek, hazineme el atmak istiyor; ama -inşâallah- benden bir şey
koparamayacaktır. Bu, onun son çırpınışlarıdır; kapıma haydut kılıklı birinin
gelip, birkaç gün el açtıktan sonra çekip gitmesi gibi, bir gün gelecek, o da
benden bir şey koparamayacağını anlayınca çekip gidecektir. Zaten gitmese de
kapılar ona sürmeli. Beni koruyan kale çok sağlam ve Allah’ın izniyle onun
buna bir şey yapması söz konusu değildir.” diye düşünmelidir.



b. Vesvese kalbin malı değildir
Kalb, vesveseden rahatsız olduğuna göre o vesvese kalbe mâl edilemez.

Çünkü eğer o, kalbin malı olsaydı, kalb ondan rahatsız ve tedirgin olmazdı;
zaten böyle bir kalble şeytan da uğraşmazdı.

Kalbin rahatsız ve tedirgin olması, kalb ve sahibinin vesveseye razı
olmamasından ve vesvese ile o kalbin arasında mânâ ve mahiyet bakımından
bir münasebetin bulunmamasındandır. Bunu, tıpkı vücuda giren yabancı
mikroplara ve bu mikropların fizyolojik yapıda meydana getirdiği arızalara
karşı vücudun antikorları devreye sokması neticesinde hararetin yükselmesi
gibi, kişinin vesveseye karşı reaksiyon göstermesi, ateşinin yükselmesi,
kaşlarının çatılması, başının ağrıması, iştahının ve ağız tadının kaçması... gibi
şeylerden de anlayabiliriz.

İşte, şeytanın da kalbimize gönderdiği, bizim malımız olmayan yabancı hayal,
düşünce ve vesveselere karşı, mânevî yapımız, iman potansiyelimiz âdeta
antikor üreterek, bu şer ve şerareler ordusuna karşı kavga vermekte, bunun
neticesinde de ateşimiz yükselip, kalbimiz sıkılmaktadır. Eğer vücudumuz,
herhangi bir mukavemette bulunmuyor ve boğa yılanı görmüş bir keçi gibi
hemen ona teslim oluyorsa -AIDS virüsüyle gelen mukavemetsizlik gibi- bizim
de işimiz bitmiş demektir. Gelen vesvese karşısında kalbimiz, imanımız
mukavemet etmezse, o zaman vesvese de olmaz, hararet de yükselmez! Bunun
mânâsı, şeytana “Gel, ne istersen yap!” demektir. Zaten şeytanın istediği de
budur.

c. Vesveseye maruz kalb, kötülerin çer çöp attığı pınara
benzer
Meseleyi bir de şöyle düşünebiliriz: Berrak, saf ve tertemiz bir su kaynağı

düşünün ki, bu, bileşikleri, tadı ve vaad ettiği şifasıyla tam Zemzem suyu gibi
bir kaynak; herkes tarafından malum ve meşhur hâle gelmiş, dünyaca da kabul
edilmiş bir mübarek kevser uzantısı...

Şimdi, hain biri geliyor, sinsice o kaynağa yaklaşıp, su üzerine boya, toz, çer
çöp döküp kaçıyor. Siz bunu görünce, “Eyvah!” diyorsunuz, “Pınarım bulandı,
mahvoldu, pislendi ve ölüp gitti!” Oysa hakikat böyle değildir. Akan su,
üzerine atılan o çer çöpü götürecek ve safiyetini yine muhafaza edecektir. Sizin
kalbiniz, imanınız berrak, pırıl pırıl bir pınar gibi ise, o zaman onu bulandırmak
için üzerine atılan tozun, toprağın ona hiçbir zararı olmayacaktır. O toz toprak



zamanla akıp gidecek ve sizin o pislik kabul etmez kaynağınız her zaman temiz
kalacaktır. Demek oluyor ki, o bulanıklık pınarın kendinden değil... Evet, işte
vesveseye maruz bir kalble alâkalı da böyle düşünülmelidir.

d. Vesvese iradî olmayıp, fiiliyata dökülmüyorsa insanı mesul
etmez
Malum olduğu üzere, mükellef ve mesul olmada irade ve şuur esastır.

Hayvanların yanı sıra, mecnunlara ve aklı, şuuru yerinde olmayanlara da teklif
yoktur. Bu itibarla, gelen vesveseler iradî olarak gelmiyor ve biz planımızı,
programımızı yapıp, “Gel!” diye kalb ve düşünce kapılarımızı bizzat kendimiz
aralamıyorsak, mesul sayılmayız.

İrade, genellikle kendi kendine gelen vesvese ile karşı karşıya kalır ve
davetsiz geldiğinden dolayı da ona karşı mukavemet edemez. Ayrıca insan,
tedayi-i efkâr ile iradesi dahilinde olmadan, gördüğü, duyduğu, okuduğu
şeylerle de birtakım hatıralara, hayallere, düşüncelere maruz kalabilir. İnsanın
bu hâli, yaratılışın muktezası olduğundan çok defa bunlardan kurtulmak da
mümkün değildir.

e. Vesvese, insanın ilerlemesine mâni olmayan örümcek ağı
gibidir
Vesvese, kendine has tutarsızlığıyla iyi bilindiği zaman kat’iyen zararlı

olmaz. Zira Kur’ân’da, “Muhakkak, şeytanın hilesi zayıftır.”118 buyrularak,
şeytanın tuzaklarının zayıflığına işaret edilmektedir.

Evet, şeytanın hilesi var ama, tutarsızdır ve yok gibidir. Meselâ, iki duvar
arasından geçmek istiyorsunuz; bakıyorsunuz ki, bir örümcek, ağını gerip
yolunuzu kapatmış. Şimdi böyle bir durumda geri mi dönersiniz, yoksa yolunuza
devam mı edersiniz? Örümcek ağı, sizin ilerlemenize mâni olabilir mi, olamaz
mı? Şüphesiz hiçbir şey yokmuş gibi davranır, onu bir engel olarak görmez ve
yolunuza devam edersiniz.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), şeytanın, kimsenin elinden tutup
dalâlet, küfür ve günaha sürükleyemeyeceğini ve zorla kötülük yaptırıp günah

işletemeyeceğini beyan buyurur.119 Şeytanın yaptığı, ancak fenalıkları süsleyip

cazip ve çekici göstermektir.120 İyiyi de kötüyü de yaratan, dalâlete de

hidayete de sevkeden ancak Cenâb-ı Hak’tır.121

Şeytanın vesveseleri, rengârenk köpüklerle süslenip imar edilmiş bir saray



gibidir; ilk bakışta insanı çabuk etkiler ve kendine çeker. Bu cazibeye
kapılanlar için o cazip görülen şeyin altında derin çukurlar bulunur, hem de
kilometrelere ulaşan derin çukurlar...

Hulâsa, gelip geçiciliği bilindiği zaman vesvesenin zararı olmaz. Vesvese
aslında, üflemekle uçup giden bir tüy kadar zayıftır. Veya bir ara toplanıp sonra
dağılıveren bulutlara benzer, ama ardından ne yağmur gelir ne de yel!.. Bir
başka ifade ile o, uçak yolcularının her zaman hissettikleri bir hava boşluğu
gibidir ki, içine girilince ne feryat etmeye değer ne de dövünüp yakınmaya!..

f. Vesvese, üzerinde durulmaz ve dert hâline getirilmezse
hiçbir zarar vermez
Düşüncenize bulaşıp da duygularınızı kirletmeyeceğini bildiğiniz zaman

vesvese zararlı olmaz. Zira vesvese, hayal aynasında sönüp gidecek kadar zayıf
ve gelip geçici bir iz, bir leke ve pislik bulaştırmayacak bir görüntü, bir
yansımadan ibarettir. Akla ve hayale gelen şeyler, hayır kaynaklı ise, akıl ve
düşünceyi bir derece nurlandırır; fakat şek kaynaklı bir vesvese ise, akla,
düşünceye ve kalbe kat’iyen tesir etmez, kirletmez ve zarar da vermez.

Hz. Bediüzzaman’ın yaklaşımıyla, elinizde tuttuğunuz aynaya, karşıdaki
yılanın görüntüsü aksetse, o aynadaki yılanın elinize zararı olmadığı ya da
aynaya akseden bir pislik elinizi kirletmediği veya yanan ateşi elinizdeki
aynaya tevcih ettiğiniz zaman eliniz yanmadığı, keza elmasın etrafındaki kömür
tozlarının elmasa zararı olmadığı gibi şeytanın dışta ya da içte müessiriyet

ölçüsünde herhangi bir zararı söz konusu değildir.122

Evet, üzerinde durmadığınız, merakla üzerine varmadığınız, sahip çıkıp
kabullenmediğiniz, küçük görerek şişmesine meydan vermediğiniz ve bir dert
hâline getirmediğiniz takdirde vesvesenin hiçbir zararı olmaz. Öyle ise ona hep
tepeden bakmalı ve “Allah’ın (celle celâluhu) izniyle bunun altından vurup,
üstünden çıkarız.” denmelidir.

g. Vesvese, zararlı tevehhüm edildiği zaman zarar verir
Şimdiye kadar anlattıklarımızın hilâfına hareket edildiğinde az dahi olsa

vesvese zarar verebilir. Evet, vesvesenin zararsız olduğu bilinmeyip, zararlı
tevehhüm edildiği zaman o zararlı olabilir. Yani üzerinde durulup kurcalandığı
ve merakla karıştırıldığı zaman büyütülebilir.. evet, büyük görüp önem
verdikçe o da büyür ve bir balon gibi şişerek bizi yutacak hâle gelebilir. Bir
arı kovanı içinde yüzlerce arı bulunur, ama siz önemsemeden onun önünden



geçer gidersiniz.. onlar da size ilişmez. Vesvese karşısında da yapmamız
gereken şey bundan farklı olmamalıdır.

Şeytan, zayıf ve geçici bir görüntü karesini hayalimize atar, biz de onu cazip
bulur ve işletirsek, o bir karelik manzara, hayal sinemamızda saatleri içine alan
bir film şeridi hâline gelir; gelir ve biz bunun farkına bile varamayız. Hususiyle
yalnız kalınca, bilhassa gençlerde ve hele nefsanîliğe bakan, bedeni tesir altına
alan manzaralar karşısında... Evet, insan onu alır ve hayalinde maceralı bir film
hâline getirir. Hâlbuki şeytana ait olan, o ilk dar sahnedir. Öyleyse o ilk oltaya
takılmamak, oyununa gelmemek ve onu işlettirmemek gerekir ki, şeytan da bizi
işletmesin ve işlete işlete hayallerimizi gerçeğe dönüştürmesin; biz de neticede
o bir karelik görüntünün kurbanı olmayalım.

h. Hassas ve asabî ruhlar, şeytanın vesvesesine önem verip
vehme kapılmamalıdırlar
Vesvese, hassas ve asabî ruhlarda, daha da zararlı bir hastalık, hatta zamanla

meleke hâline gelebilir. Böyle birisi, vesvese geldiğinde, zararlı olacağı
endişesiyle telaşa ve vehme kapılır, kalben, fikren ve im’ân-ı nazarla (iyice
tetkikle) derinleşip, o meseleyi kendine mâl eder; derken kendisinde o, bir huy
hâline gelerek onunla bütünleşir. Bu ise, şeytan karşısında ye’se düşüp,
büsbütün bir yenilgi ifadesidir. Böyle biri, ümitsiz bir hâlde “Artık ben
mahvoldum!” deyip, mağlubiyeti kabul eder ve merkezi, şeytanın kullanmasına
hazır hâle getirir ve hatta ona bırakır.

Bir kumandan düşünün; ileride sağ tarafta birkaç madeni parlama gördü
diye, düşman o taraftan saldırıya geçecek vehmine kapılır ve ordusunun sağ
kanadını boşaltıp o tarafa sürer; sol tarafındaki dağlarda da ağaç yapraklarının
kıpırdanmalarından, düşmanın saklandığı ve hücum edeceği düşüncesine
kapılarak, ordusunun sol kanadını da oraya sevkeder. Neticede merkez, hasmın
taarruz ve imha hareketine açık ve hazır hâle gelmiş olur. Esasen böyle bir
davranış, taktik bilememenin ve düşmanı tanıyamamanın ifadesidir.

Bütün bunlardan açıkça görülüyor ki, şeytanın vesvese adına bir kibrit çöpü
kadar önemi yokken, insan onu azmanlaştırıyor, azgınlaştırıyor ve kendi başına
salıveriyor. Evet, dikkat etmeli ve onu hayalimizde, düşüncemizde
büyütmemeliyiz.

i. İbadet ile vesvesenin manyetik alanından hemen uzaklaşıp,
onun psikolojik tesirinden çıkılmalıdır



Vesveseye karşı sizi onun manyetik alanından kurtaracak davranışlarda
bulunmak çok önemlidir. Hadiste de ifade edildiği gibi, böyle bir şey arız
olduğunda, söz gelimi insan bir şeye gazaplandığında ayakta ise oturmalı,
oturuyorsa ayağa kalkmalı veya kalkıp iki rekât namaz kılarak, iç dünyasında
bazı değişiklikler yaparak içerisindeki sisi, dumanı dağıtacak bir şeyler
yapmalıdır.123

Evet, irade devreye sokularak, insan psikolojisine tesir edebilecek ve elde
olmadan içine düşülen hava boşluğundan onu çıkaracak veya tutulduğu elektrik
akımı gibi o güçlü vakumdan onu çekip alacak, küçük de olsa mutlaka bir
vesile aranmalıdır.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir sefer dönüşü -bir defaya mahsus
olmak üzere- yorgunluktan uyanamayıp sabah namazı kazaya kalınca, “Burayı
derhal terk edin; şeytan burada hâkimiyet kurmuş!”124 şeklinde ikazda
bulunmuştu. Evet, her zaman şeytanın manyetik alanına karşı dikkatli olunmalı
ve şayet bilmeyerek içine girilmişse, çarçabuk oradan uzaklaşılmalıdır. Gaflet
ve dikkatsizlik, şeytan ve şeytanî şeylere birer hüsnü istikbalse, evrâd ü ezkâr,
Allah’ı ilan ve O’nunla irtibatlanma bütün şer kuvvetlere karşı bir müdafaa,
hatta bir taarruzdur.

Burada, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) şeytanın ezan sesinden

nasıl kaçtığını ifade eden hadislerini hatırlatıp geçelim.125 Demek ki, onun,
ezana ve ezanın ihtiva ettiği mânâlara tahammülü yok. Öyle ise, şeytan
vesveselerle taarruza geçtikçe, biz de Allah ve Resûlü’yle irtibatımızı daha da
kuvvetlendirmeli ve hep lâhûtî hatıralara dalmalıyız ki, şeytanî buuda yer
kalmasın.

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Miraç yolculuğunu hatırlamanın
vesveseyi, hususiyle namazda akla gelenleri, hatta esnemeyi bıçak gibi kestiği
ve keseceği söylenir ki, bu mesele sahih sünnette olmasa bile üzerinde durmaya
değer. Keza bir yerde, sol tarafınıza atacağınız üç tükürük, bir de bakarsınız
onun geldiği sisli perdeyi yırtıverir. Şeytanın harama teşvik adına gelen
vesveselerine karşı bazen yumruğu sıkıp meydan okuma, bazen de hafife alma
mânâsına tebessüm edip geçme, onun manyetik alanına karşı gerilimde bulunma
ifadesi sayılabilir.

Bir genç arkadaşımıza şöyle dediğimi hatırlıyorum:
“Şeytan, karşına çıkıp da bir harama bakmanı istediğinde şöyle düşün:



Bakmakla eline ne geçecek? Bakacaksın, o boş... Daha ileri götürsen, yine
boş... Kaldı ki, imanından ötürü duyacağın, sana vereceği pişmanlık ve
ızdırabı da unutmamalısın. İşte, sonu böylesine boş, ızdıraplı ve karanlık
olan bir bakışın artık ne mânâsı olabilir ki!”

Zaten, insan kendini böyle ikna etmeye çalışırken o haram manzara da
kaybolup gitmiş olur.

Akla gelen her vesvese, her süslü manzara, gelecekte ondan daha
mükemmellerinin elde edilebileceğini düşünmekle de izale edilebilir.. hiç
olmazsa tadil edilebilir. Kur’ân’ın pek çok yerinde, dünya hayatının bir oyun ve
eğlenceden ibaret bulunduğu ve gerçek hayatın ahiret hayatı; yaşanacak gerçek

yurdun da, ahiret yurdu olduğu ifade edilir.126 Biz de, bu türlü durumlarda,
dünyanın bütün güzelliklerine karşı “İsteyene ver Sen onu, bana Seni gerek
Seni!” demeli ve o anlamsız hülyalardan uzaklaşmalıyız.

Yaz aylarının kavurucu sıcağını bahane ederek, şeytan sizi hizmetten ve irşad
gayesiyle etrafa gidip gelmekten alıkoymak ve başkalarına yaptığı gibi, sizi de
deniz kıyılarına veya gölgesi serin mesire yerlerine çekmek mi istiyor? Ona
Cehennem ateşinin çok daha sıcak olduğunu hatırlatıverin. Öyle zannediyorum
ki, kalbinize atmak istediği bu vesvese onun kendi gırtlağına takılıp kalacaktır.

Yine “Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve O’nun sadık yârânı ve
arkadan gelen salihler bizi bekleyip dururken, benim şurada burada avare ve
bana yakışmayan bir vaziyette dolaşmam hiç doğru olur mu?” diyerek de,
şeytanın bu mevzuda telkin etmek istediği gaflet ve rehavet vesvesesini izale
etmede bir yararı olur zannediyorum.

j. Abdest ve namazda “Eksik mi yaptım?” şeklindeki
vesveselere de önem verilmemelidir
“Abdest ve namazımı yanlış ve eksik mi yaptım acaba?” şeklinde gelen

vesveselere de aldırış etmemek gerekir. Böyle bir vesvese ilk defa vuku
buluyorsa, o abdest veya namaz tekrar edilebilir. Ama mükerreren oluyorsa,
meselâ bir insan, abdest uzvunu yıkayıp yıkamadığından devamlı şüpheye
düşüyorsa, hiç vesveseye meydan vermeden o uzvunu yıkadığını kabul ederek
namaza durmalıdır. Ve yine namazı kaç rekât kıldığı mevzuunda vesveseye
müptelâ ise namazının tamam olduğu kanaatiyle hareket etmelidir.

k. Vesvesenin ilkâ ettiği şeyin üzerine üzerine gidilmelidir
Vesvesenin üzerinde durmadan tam tersi istikamette yürümek lâzımdır. Hiç



kâle almadan, önem vermeden, yapılan yanlış bile olsa, “Mezheplerimizden
birine uyar.” deyip geçmek, maslahata binaen daha muvafık olur kanaatindeyim.
Bu türlü durumlarda esas olan, şeytanın canını okuyup vesveseyi def etmektir.

Vesvesenin faydalı yanı da vardır. Daha önce de temas ettiğimiz gibi,
vesvese çok kimsenin özellikle de hassas fıtratların mahiyetinde, âhir ömre
kadar terakkilerine medar olabilecek bir zemberektir. Tıpkı saat zembereği gibi
onun kalbi de vesveseye karşı kurulu kaldığı sürece, daima çalışır ve onu
ileriye, daha ileriye götürür; çünkü bu sayede imtihan ve mücadele ölünceye
kadar devam eder. Evet, itikadı sağlam, ameli yerinde ve nefsini teslim almış
bir mü’minde böyle bir “cihad-ı ekber”i yaptırtan ve ona gazilik sevabı
kazandıran kaynak, vesvesedir.

Diğer bir yönüyle de vesvese, insanı daima müteyakkız ve uyanık tutar.
Mü’min, işini halletmiş olmanın ve duruma hâkimiyetinin verdiği rehavet ve
rahatlık içinde, uyku bilmez bir düşman olan şeytanın çukurlarından herhangi
birine düşebilir; düşmemek için, daima tetikte bir asker gibi hep uyanık
olmalıdır. Hasta, hastalık vasıtasıyla Allah’a (celle celâluhu) karşı yalvarış ve
yakarışa geçtiği gibi vesveseli insan da her vesvese emaresi karşısında: “Aman
yâ Rabbi!” der ve kendini o ifritten kurtarıp gerilime geçer.. geçer ve günahları
içeri almayacak bir kalenin içine girer, kurtulur. Elverir ki o, vesveseyi

büyütüp, zararlı hâle getirmesin...127

5. ŞEYTAN PORTRESİNDEN BAZI KESİTLER
a. Şeytanın İnsana Teması
Şeytan, insanlığın babası Hz. Âdem’e düşman olduğu gibi, onun evlâtlarının

bütününe de aynı şekilde düşmandır. Daha insan bir sperm hâlinde rahm-i
mâdere düştüğü andan itibaren şeytan hemen ona parmak karıştırmak ister.
Onun içindir ki, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bize; “Ailenize
yaklaştığınız zaman: َنَاطْیَّشلا ِبِّنَجَو  َناـَطْیَّشلا  اـَنِْبّنَج  ّلَلا  َّمُھٰ ّللا  ِهٰ ِمِْسب 

اَنَتْقَزَر اـَم   ‘Allahım, şeytanı bizden, bize lütfedeceğin şeyden ve bizi de
şeytandan ırak tut!’ deyin.”128 tavsiyesinde bulunur. Zira “mukarenet”
hâlinden itibaren cin ve şeytanların müdahale edeceği bir atmosfer ve hava
meydana gelmeye başlamıştır. Şayet, böyle bir dua paratoneri olmazsa, şeytanın
şerli şerareleri, ana-babaya ve onlardan meydana gelecek çocuğa da zarar
verebilir. Bilhassa ceninin hususî durumuna tesir edebilecek hâdiselere



sebebiyet verebilir.
Bu sebepledir ki, yine Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle

buyurur: “Her doğan çocuğa şeytan mutlaka temas eder. Ancak Meryem ve
Hz. İsa bundan müstesnadır.”129 Buhârî ve Müslim gibi hadis kitaplarının
şârihleri bu hadis üzerinde uzunca durmuşlar ve “Hz. Mesih’e temas etmeyen
şeytan, acaba Efendimiz’e temas etmiş olabilir mi?” sorusuna cevap

aramışlardır.130

Bence meseleyi bir mukayese üslûbuyla ele almaya gerek yoktur. Elbette
Efendimiz’e şeytan temas edememiş veya etmemiştir. Ancak bu mevzuda Hz.
Mesih’in bir hususiyeti vardır. O, Cibril’in nefhası ile yaratılmıştır. Bu sebeple
de şeytan ona hiçbir suretle dokunamamıştır. Kur’ân’da bu hususiyet ele
alınarak şöyle anlatılır:

“İmrân’ın karısı demiştir ki: ‘Rabbim, karnımda bulunanı (bütün
kayıtlardan âzâde) tam hür olarak Sana adadım, benden kabul buyur.
Şüphesiz Sen işiten ve bilensin.’ Onu doğurunca -Allah onun ne doğurduğunu
daha iyi bilir- şöyle dedi: ‘Rabbim, onu kız doğurdum. Erkek, kız gibi
değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu, kovulmuş şeytanın
şerrinden Sana ısmarlıyorum.’ Rabbi onu en güzel bir şekilde kabul
buyurdu.”131

İmrân’ın hanımının yaptığı dua ve bu duanın kabul olması, Hz. Meryem’in ve
Hz. Mesih’in, şeytanın temasından korunmasına bir vesile teşkil etmiş. Ve
şeytan, Hz. Mesih’e ömrünün hiçbir döneminde dokunamamıştır.

Mevlâna Şiblî kaydediyor: Hz. Mesih delikanlılık çağındaydı. Bir gün
karşısına şeytan dikilmiş ve ona uygunsuz şeyler telkin etmeye çalışmıştı.
Mesih, her defasında ona reddedici mukabelede bulununca, şeytan ona “Öyle
ise sen Allah’ın oğlusun!” dedi. Mesih de, “Hayır, ben sadece bir kulum.”
cevabını verdi. Şeytan, “Yeryüzünde senden aziz kimse yok!” dedi. O yine
kendisinin bir kul olduğunu söylemekle iktifa etti. Râvi diyor ki: Mesih, canı
dudağına gelmiş gibi sıkılmış, bunalmış ve cevap vermekten yorgun düşmüştü
ki, işte o esnada Cibril imdada yetişti ve vurduğu bir sille ile şeytanı yerin
dibine ve geldiği yere gönderdi. Şeytan artık, onun ruhuna karanlık duygular
salamaz oldu. Çünkü o, Ruhullah’tı ve daha önce hakkında yapılan dua, makbul
olmuştu.

Her insanda şeytanın bir nasibi ve lümmesi vardır. O, bu lümme yoluyla



üfledikleri ile insanı tesir altına alır. Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bu lümme meleklerce alınıp atılmıştır. Hâdise ya Efendimiz’in
çocukluğunda ya da O’nu miraca hazırlama esnasında cereyan etti. Şöyle ki,
kalbi yarıldı ve siyahımsı bir parça oradan alınıp atıldı. Bu müdahaleyi yapan
gök sakinleri, o esnada birbirleriyle şöyle konuşuyorlardı: “İşte şeytanın
O’ndaki nasibi budur!”132 (Yani artık O’nda şeytanın nasibi yoktur ve artık
O’na şeytan temas edemeyecektir.)

Lümme-i şeytan, hakikat-i Ahmediye’den, âyân-ı sâbite keyfiyetiyle alınıp
atılmış ve Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) nazarı mütemadiyen
Cenâb-ı Hakk’a müteveccih hâle getirilmişti. Bir başka ifade ile O’nun
nazargâhı, hep ulûhiyet âlemi olmuştu...

b. İnsanın Cibillî Düşmanı
Şeytan, insanın cibillî düşmanıdır ve insanı takva libâsından etmek için

elinden gelen her şeyi yapar. Bu ise insanın Allah’tan uzaklaşması demektir.
Herhâlde bir insanın bu hâle düşmesi, şeytanı sevince boğar. Kur’ân, bu
mevzuda bizi uyarır ve dikkatli olmaya çağırır:

“Ey âdemoğulları! Şeytan ana-babanızı, çirkin yerlerini onlara göstermek
için elbiselerini soyarak Cennet’ten çıkardığı gibi, sizi de (şaşırtıp) bir
belâya düşürmesin. Çünkü o ve tayfası, sizin onları göremeyeceğiniz yerden
sizi görürler. Şüphesiz Biz, şeytanları inanmayanların dostları yaptık.”133

Şeytan durmadan sizin ayıp ve kusurlarınızla uğraşır ve hakkınızda ne planlar
ne planlar çevirir. Ve tabiî en başta sizi takvadan uzaklaştırır. O sizi şehvetle
vurduğu zaman yolların en kestirmesini bulmuş demektir. Zira şehvet, iradeyi
gevşeten ve insanı şeytanın oyuncağı yapan en tehlikeli bir silahtır. O size daha
pek çok hileyle yaklaşır ama siz bunları sezemezsiniz. Çünkü o sizi, sizin onu
görmediğiniz yerlerden, yani size ait boşluklardan temâşâ eder.

Siz onun tayfasını da göremezsiniz; çünkü o ve kabilesi, sizin
göremeyeceğiniz tabyalarda mevzilenmişlerdir. Hiç beklenmedik bir anda sızar
gelir ve sizi kalblerinizden vururlar. Ayrıca âyette “Biz, şeytanları
inanmayanların dostları yaptık.”134 buyrulmaktadır ki, insan, inancı
nispetinde şeytana buğzeder ve ona karşı tavır alır. İnanç azaldıkça da şeytanla
dostluk bağları kuvvet kazanır.

Öyle ise ey inananlar! Sakın şeytana kanmayın ve onun oyunlarına



aldanmayın. Ortada kurtuluşa taşıyan bir sefine-i Nuh var; bu sefine, imandır,
Rabb’e bağlılıktır. Ona binin ve şeytanî tayfların, şeytanî dalgaların sizi sizden
uzaklaştırmasına meydan vermeyin! Zira onun dalgaları araya girerse

kurtulamaz ve “Bugün kurtulan yoktur.”135 âyetinin şümulüne dahil
olursunuz.

İşte, böyle bir akıbete düşmekten korkun, sahilden ayrılmayın ve ilk fırsatta
sefineye girmeye bakın!. Yani sürçme ve düşmelerinizle, tevbe arasında
öldürücü fasılalara takılmayın. Yani hemen istiğfar ve tevbeye koşun! Kalb ve
kafanızı daima murâkabe altında tutun; tutun ki, şeytan ve avenesi o mahrem
açıklarınızdan içinize sızmasınlar. Hatta hayallerinizi bile mutlaka korumaya
çalışın ki, o, hayallerinizde size fısk kapılarını açmasın. Evet, ona böyle bir
adım atma cesareti vermesin. Çünkü her adım bir başka adımla neticelenir ve
sonunda şeytan da asıl istediğini elde etmiş olur.

Böyle bir şeyin olmaması için, şeytandan size bir dürtü geldiğinde, hemen
istiaze edip kendinize geliniz ve Rabbiniz olan Allah’a sığınınız... İşte her
zaman üzerinde durulacak yol budur ve Kur’ân size bu yolu salıklamaktadır.
“Allah’tan korkanlar, kendilerine şeytandan  gelen vesveseler dokunduğu
zaman, (Allah’ı) hatırlayıp hemen gerçeği görürler.”136

İşte bu, şeytandan gelebilecek herhangi bir esinti, tesir ve tayf karşısında
takva dairesine girmiş insanların tavrıdır. Hayallerinizde olsun, az çizgiden
çıkmanız ve istikametinizi koruyamamanız, sizi onların kuklası hâline getirir.
Aksine, gönlünüz takvaya, gözleriniz de hakikate açık olursa, ilâhî sıyanet
altında sayılırsınız. Evet, takva ehlinin kalbine, gönlüne ve kafasına şeytanın
yol bulup girmesi mümkün değildir. O, olsa olsa onların ancak hayal
harimlerinin dış avlusunda dolaşabilir.

c. Dört Cihetten Saldırması
Şeytanın, insanoğluna olan kin, nefret ve düşmanlığı, Rabbi karşısında da

onu bir hayli küstah hâle getirmiştir. O, önce Rabbinden mühlet istemiş,
mühletin verilmesi üzerine de, tuğyan ve küfrünü ilan etmiştir. Onun bu tavrını
Kur’ân-ı Kerim şöyle nakleder:

“İblis dedi ki: Öyle ise beni azdırmana karşılık and içerim ki, ben de
onları saptırmak için, Senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette
onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara
sokulacağım ve Sen onların çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın.”137



Şeytan, kendi gittiği ve insanları götürmek istediği yolun bâtıl olduğunu
bilmekte ve yaptığı şeyleri bile bile yapmaktadır. Evet o, Cenâb-ı Hakk’a karşı,
“Senin doğru yolunun üzerine oturacağım.” demektedir. Doğru yolun, ancak
ilâhî yol olduğunu şeytan dahi tasdik etmekte ve bu ifadeleri ile, insanları
saptırma işinden asla vazgeçmeyeceğini ilan etmektedir. İlan etmekte ve
durmadan insanların gönüllerine vesveseler salmaktadır.

“Sonra onlara önlerinden geleceğim.”
Yani ileriye matuf, ahirete müteallik meselelerde onları tereddüt ve şüpheye

düşüreceğim. Onları, ahirete, Cennet ve Cehennem’e inanmaz hâle getireceğim.
Bu suretle de onlar, hayatlarını ahirete göre tanzim etmeyi düşünmeyecekler.
Aradıkları her şeyi maddede arayacaklar. Hep birer maddeci, birer materyalist
ve birer pragmatist olarak yaşayacaklar. Evet, onların ahirete karşı ümit ve
iştiyaklarını söndürerek onları amelsiz, azimsiz yığınlar hâline getireceğim.

“Ve arkalarından geleceğim.”
Yani dünyanın devamlı ve sürekli olduğunu onlara telkin ederek içlerine tûl-

i emel salacağım. Dünyada ebedî kalacak gibi hep çakırkeyf yaşayacaklar.. ve
dünya nimetlerini onlara o kadar güzel göstereceğim ki, başka güzel tanımaz
olacaklar.. tanımaz olacak, Ebedî Güzel’i ve ebedî güzellikleri görmek için
içlerinde hiçbir rağbet kalmayacak.

“Ve sağlarından geleceğim.”
Yani yaptıkları hayırların içine dahi şeytanlık karıştıracağım. Hasenatlarını

süslü püslü göstererek yaptıklarını bulandıracağım. Bazen de, iyiliğe giden
yolları onlar için kapamaya çalışacağım. Ve bid’atleri yaygınlaştırmak
suretiyle dinin ruhunu onlara unutturacağım. Küçük bir âdâp dahi kabul
edilemeyecek fiilleri, onlara din diye kabul ettireceğim. Onlar da dediklerimi
yapacak ve dinin temel prensiplerini ihmal veya terkte hiç mahzur
görmeyecekler.

“Ve sollarından geleceğim.”
Yani bütün günah çeşitlerini onların üzerine salacak, bâtılı terğîb ve teşvik

ederek her kötülük için onlara davetiyeler çıkaracağım. İçlerini gıdıklayarak,
şehvetlerini tahrik edeceğim. Kadını erkeklere, erkekleri de kadınlara salarak
onları kendi dünyalarında iffetsiz, ismetsiz ve tutarsız hâle getireceğim.

İmam Şakik, konuyla alâkalı olarak şu hususları kaydeder:
Her sabah şeytan, bana dört yanımdan, yani önümden, arkamdan, sağımdan



ve solumdan gelir ve beni yoldan çıkarmaya çalışır. Önümden gelirken şöyle
der: “Korkma! Allah Gafûr ve Rahîm’dir.” Ben de, ona: “Ben tevbe ile iman
edip salih amel işleyenleri bağışlarım.”138 âyetini okurum.

Arkamdan gelirken, çocuğum olursa fakir kalacağımı söyler ve beni
fakirlikle korkutmak ister. Ben de “Yeryüzündeki bütün canlıların rızkı
Allah’a aittir.”139 âyetini okurum.

Sağımdan gelirken medh ü senâ ile gelir. Ben de “Netice, Allah’tan
korkanlarındır.”140 âyetini okurum.

Solumdan gelirken de şehevî şeylerle gelir. O zaman da “O gün onlarla
arzuladıkları şeyler arasına perde çekilmiştir.” 141 âyetini okurum. Ve bu

mukabelelerle şeytanın şer ve vesvesesinden kurtulurum.142

Âyette dört cihetin zikri, şeytanın vesvese verme gayretindeki ciddiyete
işaret içindir. Yani o, mümkün olan her cihetten geleceğini söylemektedir.
Peygamber Efendimiz’den (sallallâhu aleyhi ve sellem) nakledilen şu hadis-i
şerif de bunun tefsiri gibidir:

“Şeytan, âdemoğlu için İslâm yolunda oturur ve ‘Babalarının dinini terk
mi edeceksin?’ der.  O da şeytana isyan edip müslüman olur. Sonra hicret
yolu üzerine oturur ve ‘Yerini yurdunu terk edersen garip kalırsın!’ der .
Mü’min yine onu dinlemez ve hicret eder. Sonra cihad  yolu üzerinde durur,
o, muhacir mü’mine ‘Savaşa gidersen öldürülürsün, malını taksim, karını
nikâh ederler!’ der. O bu son engeli de aşar ve yoluna devam eder.”143

İşte bu haber, şeytanın vesvese verme konusunda mümkün olan her yolu
denediğini göstermektedir.

Dört cihetin zikredilip, üst ve altın zikredilmemesindeki hikmet ise, insanın
ruhî saadetlerinin gitmesini tevlid edecek kuvvelerin, bedenin zikrolunan

yerlerine yerleştirilmesi sebebiyledir.144

Ayrıca şöyle bir rivayet de vardır: Şeytan bu sözü söyleyip dört ciheti
sayınca, melekler, insanlara acıyıp Cenâb-ı Hakk’a şu niyazda bulunurlar: “Ey
Rabbimiz! Eğer şeytan onları bu dört cihetten istilaya kalkarsa insanlar
nasıl kurtulacaklar?” Bunun üzerine Cenâb-ı Hak da onlara şu hitapta bulunur:
“İnsan için iki yön kaldı: Üst ve alt. Saygı ile ellerini yukarıya doğru
kaldırır; dua ve huşû ile alnını yere koyarak secde ederse, onun yetmiş



senelik günahını affederim.”145

d. İnatçı ve Azgın Şeytan
Şeytanın Rabbine karşı tuğyanı, Nisâ sûre-i celilesinde şöyle anlatılır:
“Allah’a şirk koşanlar, Allah’ı bırakarak yalnız dişilere taparlar. Ve onlar

böylece, inatçı ve azgın şeytandan başkasına tapmazlar. Allah onu lânetledi.
O da, ‘Andolsun ki, Senin kullarından belirli bir pay edineceğim; elbette
onları saptıracağım, her hâlde onları kuruntularla oyalayacağım; elbette
onlara emredeceğim ve hayvanların kulaklarını yaracaklar ve yine onlara
emredeceğim, Allah’ın yarattığını değiştirecekler.’ dedi . Ve artık kim Allah’ı
bırakır da şeytanı dost ve arkadaş edinirse her hâlde açık bir ziyana
uğramıştır. Şeytan onlara vaadde bulunur, onları kuruntulara düşürür.
Şeytan onlara kuru ve boş aldanma vaad eder.”146

Şimdi de, bu âyetten anlaşılması gereken bazı hususları kısaca izah edelim:
“Allah’a şirk koşanlar, Allah’ı bırakarak ancak dişilere dua ederler;

dişileri çağırır ve Allah’ı (celle celâluhu) bırakır onlara kulluk yaparlar.”
Merhum Hamdi Yazır’ın bu âyetle ilgili tahlili fevkalâde güzeldir:
“Onların gönül verip yalvardıkları veya namına davet ettikleri mâbudları

dişiler olur. Bunların nazarında ilâh mefhumu ve mâbud tasavvuru her
şeyden evvel bir kadın hayalidir. Ve bunun içindir ki, putlarının ekserisi
kadın suretinde ve kadın ismindedir. Bunlar nefislerinden başka bir fâil
(yapıcı) görmek istemediklerinden, mâbudlarını müessir, hâkim ve faal olmak
üzere değil, kendilerine itaat etmek mevkiinde bulunacak, hevalarına râm
olacak dişi unsurlarda ve münfail (tesirde kalan) durumlarda ararlar. Ve bu
hâlet-i ruhiyeden dolayıdır ki, bir işte kendilerine bir başkan seçecek
olsalar, böyle yumuşakları ve âcizleri seçerler.

Müşrik ruhunun, mâbuddan gayesi kadındır. Onun nazarında taabbüdün
en büyük misali kadına taabbüddür. O, bütün zevkini ve bütün ilhamını
kadından almak ister, kadın zevki onun için en büyük lezzettir.

Onun bütün hülyalarının başında bir kadın hayali vardır. Ve bundan
dolayı, her oturduğu yerde, her hürmet edeceği mevkide güzel bir kadın
resmi arar. Putların ve hele ekserisinin kadın ismiyle isimlendirilmiş olması
da, böyle toplumlarda, kadına tapmanın ruhlara hâkim olmasından
doğmuştur. Putların mevkii buna bir remiz ve bir timsal olmaktan ibarettir.



Bu suretle fevkalâde veya muhayyel güzellerin resimleri genelleştirilerek,
onların hayalleri karşısında diğer kadınlar tahkir edilecektir. Hatta en
çirkin bir kadının, en güzel bir puttan daha kıymetli olması gerekirken,
mâbudunu kadın telakki eden müşriklerin elinde hakikî kadınlar öyle aşağılık
hâle getirilirler ki, hürmet şöyle dursun, onlar en basit insanî haklardan
dahi mahrum edilirler.

İddiaya bakarsınız kadın her şeydir, tatbikata bakarsınız, kadın
oyuncakların en sefili hâline gelmiştir. İşte bu, müşriklerin öyle bir dalâleti
ve şeytanların öyle bir desisesidir ki, herhangi bir şeyi sevecek olsalar, ona
mutlaka bir kadın imajı karıştırırlar. Güneşe taparlar, onu dişi tasavvur
ederler; yıldıza taparlar, onu da dişi sayarlar; meleklere taparlar, onlara da
-hâşâ- “Allah’ın kızları” derler.. der ve bu suretle bütün ibadet zevkini
şehvette toplayıp, hak ve hakikatleri hayallere feda ederek, kadın hayalleri
karşısında gerçek kadınları ayaklar altında süründürürler.

‘Ve onlar böylece, inatçı ve azgın şeytandan başkasına tapmazlar.’147

Bunu onlara yaptıran, o azgın şeytandır. Onların dişilere tapmaları ya
şeytana tapmanın aynı veya mukaddimesi ya da neticesidir. Muhabbetlerinin
en hâlisini Allah’a tahsis etmeyip de mecazî mahbuplara sarfedenler,
şeytana aldanmaktan, şeytana kul olmaktan kurtulamazlar. Ve bu çizgideki
‘Kadınlar, şeytanın ağlarıdır.’ 148 denilmiştir. Şeytanlar başka yol ile
aldatamadıklarını en çok böyle bir çelişki ağında çırpınan kadınla
aldatırlar.”149

Bu mevzua işaretle Allah Resûlü: “Kadın şeytan suretinde gelir gider.
Sizden birisi bir kadın görürse hemen hanımına dönsün. Bu hareket onun
nefsindekini giderir.”150 buyurmaktadır. Ve yine Allah Resûlü, mü’minlerin,
şeytanın bu tuzağına düşmemeleri için ikaz sadedinde şöyle buyurmaktadır:
“Dikkat edin! Bir erkek yabancı bir kadınla baş başa kaldığında muhakkak
üçüncüsü şeytandır.”151

Âyette şeytana, “hayır ile alâkası olmayan” anlamına gelen “merîd”152

denilmektedir. Türkçe’deki “meret” kelimesi, ihtimal bunun bozulmuş hâlidir.
Aslında bu kelimenin kökünde “kaypaklık” mânâsı da vardır ki, şeytanın
mümeyyiz hâllerinden birisi de işte bu kaypaklığıdır.

O merîd şeytan lânetlenince, Cenâb-ı Hakk’a karşı küstahça, hâlen veya



kâlen beş hususu söylemiş ve bu suretle Allah’ın kullarına musallat olarak
onlardan nasiplenmeye karar vermiştir. İşte bunlar şirkin başı ve sapıklığın da
kaynağıdır.

Şeytan, Cenâb-ı Hakk’a karşı, insanları saptıracağını söyledikten sonra söze:

“Her hâlde onları kuruntularla oyalayacağım.”153 şeklinde başlaması bize
şunu anlatıyor ki; şeytanın insanları saptırmakta, onların kalblerine attığı
ümniyeler kadar kuvvetli bir başka silahı yoktur. Diğer bir ifadeyle, şeytanın
insanları saptırmakta en büyük ve en kuvvetli hilesi, kalblere attığı
ümniyelerdir.

Ümniye; dipsiz emeller, boş ümitler, yalan sevdalar, bâtıl idealler ve
mânâsız kuruntular demektir.

Ümniye, insanlarda iki şey meydana getirir: Hırs ve uzun emel. Bunlar,
insanla beraber doğmuş bir çok kötü ahlâkın da menşei sayılan, hatta insanın
ayrılmaz bir parçası olan öyle iki özelliktir ki Allah Resûlü: “Âdemoğlu
ihtiyarlarken onda iki huy gençleşir: Hırs ve uzun emel.”154 buyurarak bu
hakikati ifade etmektedir.

Hırs, iç huzursuzluk ve bir çok mânevî hastalığı da beraber getiren bir
hastalıktır. Hırslı insan emeline nail olabilmek için, zamanla inandığı
esaslardan dahi taviz verebilir. Uzun emel ise, insana ahireti unutturur.

Burada, asrımızda çok yaygın olan dünya ve ukbâda insana hiçbir fayda
sağlamayacak mahiyetteki boş ideallerin, şeytanın telkini olduğunu belirtmekte
fayda var.

İdealizm: Varlığın düşünceden ibaret olduğunu söyleyen ve onun felsefesini,
bu temel üzerine yerleştiren bir görüşün adıdır. Bu felsefe umumî mânâda, her
türlü varlığı, düşüncenin bir meyvesi ya da bizzat düşüncenin kendisi kabul
eden bütün anlayışlara açıktır.

İdealizm, Yunanca “İdea” kelimesinden türetilmiştir. “İdea” ise, sinirlerin
intibahı olmaksızın, kafada canlanan bir hayal ve bir imge (gerçekleşmesine
imkân bulunmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan düşünce) demektir. Bu
mânâda ideacılığın kurucusu Antik Çağ Yunan filozofu Platon’dur.

İdealistler, bütün hakikatin aslının “benlik”te olduğunu kabul ettiklerinden,
nefsin ümniyelerini, her hakikatin menşei gibi farz ederler. Bu faraziye
sebebiyle de, tarihte muvaffak olmuş bütün büyük adamları idealci kabul
etmektedirler.



Tabiî ki iş bu kadarla da kalmaz; ulûhiyet ve nübüvvete ait meseleleri de bu
yanlış yolla hallettiklerini ifadeden de geri durmazlar. Peygamberi bile, bir
gaye-i hayale bağlanmış, sonra da nübüvvet davasıyla ortaya atılmış bir
idealist gibi göstermek isterler. Ne kadar ters bir yaklaşım! Oysaki Cenâb-ı
Hak, bu mevzuda şöyle ferman etmektedir:

“(Ey Muhammed!) Biz, senden önce hiçbir Resûl ve nebi göndermedik ki,
o, bir temennide bulunduğunda, şeytan onun dileğine ille de (beşerî arzular)
katmaya kalkışmasın. Ne var ki Allah, şeytanın katacağı şeyi iptal eder.
Sonra Allah, kendi âyetlerini (peygamberlerin kalbinde ve zihninde) sağlam
olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilendir , hüküm ve hikmet sahibidir. (Allah,
şeytanın böyle yapmasına müsaade eder ki) kalblerinde hastalık olanlar ve
kalbleri katılaşanlar için, şeytanın kattığı şeyi bir imtihan (vesilesi) yapsın.
Zalimler, gerçekten (haktan) oldukça uzak bir ayrılık içindedirler.”155

Kur’ân-ı Kerim, bilhassa bu âyette, nübüvvet ve risaletin bir ümniye ve bir
ideal işi olmadığını anlatmaktadır. Zaten konuştuğu zaman vahiyle konuşan bir
nebiye, ümniye de yakışmaz. Zira nübüvvet, tamamen Allah’tandır. İdeallere
ise şeytan karışabilir.

Onun için çekinmeden söyleyebiliriz ki, yüzde yüz masum ve yüzde yüz
doğru hiçbir ideal yoktur. Zaten aksini kabul de, şeytanın bir başka oyunudur.
Zira heves, bazen fikir suretinde görünebilir.

Şayet şeytan sağdan gelirse, bu ümniyeler din ve diyanet adına yapılır..
yapılır ve böylece nice sapık kuruntulara girilir. Bir mü’min için şeytanın en
tehlikeli oyunu da, onun sağdan gelmesidir. Çünkü şimdiye kadar şeytanın bu
oyunuyla, nice serkeş kendini veli ve nice sapık kendini beklenen son Mehdi
zannetmiş.. yine nice yalancı, peygamberliğini ve nice firavun da ilâhlığını ilan
etmiştir.

Zavallı insanlık, şimdiye kadar nice liderlerin arkasından sürüklendi ki,
bunların ekserisi, yuları şeytanın elinde birer azgındı!

e. Hilkatin Değiştirilmesi
Kur’ân-ı Kerim, şeytanın, insana olan kin ve nefretini ve ondan intikam

almak için daha neler yapabileceğini sık sık hatırlatır ve ona karşı tetikte
olmamızı emreder. Geçen bölümden devam edegelen âyetler bunun en çarpıcı
örneklerini teşkil eder:

“Elbette onlara emredeceğim, hayvanların kulaklarını yaracaklar.”156



Âyette geçen ( َّنُّكَِتبَُیلَف ) “Betk”, kesmek demektir. Arap keskin kılıca “seyf-i
betîk” der. Cahiliye devrinde, deve beş batın doğurur ve sonuncusu erkek
olursa, o devenin kulaklarını yararlar ve ondan faydalanmayı kendilerine haram
sayarlardı. Putlara kurban etmek için ayrılan develerin kulaklarının kesildiğini
söyleyenler de vardır. Onların işledikleri bu şeyler apaçık bir isyan olmasına

rağmen, bunu ibadet olsun diye yapıyor ve isyanlarını katlıyorlardı.157

“Ve yine onlara emredeceğim, Allah’ın yarattığını değiştirecekler.”158

Bu âyette zikredilen değişikliğin neler olabileceği hakkında müfessirler
çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Biz, burada onların zikrettiklerini hulâsa
etmenin yanında bazı mütemmim bilgiler de arz edeceğiz.

Bazılarına göre, Allah’ın yarattığını değiştirmekten maksat, Allah’ın dinini
değiştirmektir. Bu görüş, Said b. Müseyyeb, Said b. Cübeyr, Hasan, Dahhak,

Mücahid, Süddî, Nehaî ve Katade gibi imamların görüşleridir.159 Böyle bir
yaklaşımda iki mânâ söz konusudur:

Birincisi: Allah (celle celâluhu), insanları İslâm fıtratı üzerine yaratmıştır.

Nitekim Allah Resûlü, “Her yeni doğan çocuk, İslâm fıtratı üzere doğar.” 160

buyurur. Cenâb-ı Hak, Âdem zürriyeti, birer zerre hâlindeyken, onları şahit
tutmuş ve onlar da, Allah’ı Rab kabul edip şahit olmuşlardır. Demek oluyor ki,
o gün Rablerine iman edip de daha sonra dünyada küfre girenler, Allah’ın
yarattığı o ilk fıtratı bozmuş oluyorlar.

İkincisi: Allah’ın dinini değiştirmekten maksat, helâli haram, haramı helâl
kılmaktır.

Diğer bazıları ise âyeti, zâhirî ve bâtınî bütün değişiklikler mânâsına tefsir
edip açıklamışlardır. Biz de meselenin bu yönüne biraz daha ağırlık verilmesi
gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla biraz meşgul olacağız.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), on şeyi fıtrattan sayar. Bunlar:
“Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, misvak kullanmak, abdest alırken
ağıza, burna suyu biraz fazlaca çekmek, tırnakları kesmek, parmak
boğumlarını yıkamak, koltuk altı kıllarını almak, etek tıraşı olmak ve istinca
etmek.”161

Evet, fıtrattan sayılan bu hususlar terke uğruyor veya aksi yapılıyorsa
bilinmelidir ki, belli ölçüde şeytanın istekleri yerine getiriliyor ve Allah’ın
vaz’ettiği fıtrîlik de tahribe uğruyor.



Değiştirme, ilk maddedeki sıfatın değiştirilmesini iktiza eder. Devamlı
surette cismanî lezzetleri isteyen birinin, zamanla ruhî zevk ve lezzetlerden yüz
çevirmesi kaçınılmaz olur. Böylece durmadan onun kalbinde fâni ve zâil
şeylere alâka artar ve bâki şeylere karşı da azalır ki, bu da mânevî bir ölüm
sürecinin başlaması demektir.

Bu artış ve azalış, gün gelir tamamen kalbî ve ruhî hayatı öldürür ki, artık o
insan ahireti kat’iyen düşünemez. Buna karşılık dünya sevgisi de bir an bile
hatırından çıkmaz. Gayrı, böyle birinin çalışması, dinlenmesi, durması, hâsılı
bütün işleri hep dünya içindir. Bu hâl ise, bütün bir hilkatin ruh ve mânâsına
dokunur.

Evet, beşer ruhu, cismaniyet âleminde bir yolcu olarak bulunmaktadır.
Ötelere müteveccihtir. Şayet o, dönüş yerini unutur, fena ve zevali muhakkak ve
mukadder olan mahsüsat âlemine ülfet ederse, içinde kendi de olan bir fıtratı
darbelemiş olur.

“Yine onlara emredeceğim, Allah’ın yarattığını değiştirecekler.”162

âyetinde geçen hilkatin değiştirilmesine bir de, kadının erkekleşmesi ve erkeğin

kadınlaşması mânâsı verilmektedir163 ki, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve

sellem), birçok hadislerinde bunları lânetlemektedir.164

Bilhassa meseleye günümüzün problemi olması yönüyle baktığımızda buna
hak vermemek mümkün değildir. Kadınlaşan erkekler, erkekleşen kadınlar;
kadının kadınla, erkeğin erkekle hayat sürdürmesi gibi yürekler acısı ve yüz
karası hâdiseler doğrudan doğruya şeytanın telkinlerinin tesirinde kalmadan
başka bir şey değildir. Böyle bir inhiraf, şeytana, hiçbir asırda nasip olmamış
büyüklükte ve ürperticiliktedir.

Bir kere daha hatırlatalım ki, şekli, mahiyeti ve ismi ne olursa olsun işlenen
her tür yanlışlık, fıtratın bir buudunun değiştirilmesi mânâsına gelir. Bugün, bu
mevzu ile alâkalı yüzlerce cilt kitap yazılmış ve yüzlerce insan fıtrattan inhiraf
üzerine neler neler söylemiş, hatta kendilerine göre doğru veya doğruya yakın
neticeler ortaya koymuşlardır ama, tatmin edici bir başarıya ulaşamamışlardır.

Dünya çapında yapılan istatistikler gün geçtikçe bu tür suçların artmakta
olduğunu ve verilen aşırı serbestliğin bu olumsuz şeyleri daha da artırdığını
göstermektedir. Şunu unutmamalıdır ki, bu konuda gösterilen müsamaha ve
serbestî, aslında bu hususla alâkalı zaafı olan insanları birer cinsî sapık hâline



getirmekten başka bir işe yaramamaktadır ve yaramayacaktır.
Yüzlerce misal gösteriyor ki, fıtrattan inhirafla şeytanın oyununa gelen insan,

canavarlara rahmet okutacak derecede hayvanlaşır; hayır, hatta hayvanları dahi
çok geride bırakır.

Nice milletler, bu fıtrattan ayrılışları yüzünden hep şeytana uymuşlar ve
işledikleri cürüm sebebiyle de yerle bir edilmişlerdir. İşte Pompei, Sodom,
Gomore ve Ahkâf ve işte fosilleşen insanları!..

Şeytan, insana sürekli önden, arkadan, sağdan ve soldan çeşitli telkin ve
desiselerle gelerek, onu hak yoldan saptırmak; ümniyelere çekmek ve fıtratı
terk ettirerek insanlıktan kaydırmak ister. Şeytanın bu oyununa düşen insan,
hemen her zaman, ümniyelerle akıl ve fikrini, şehevî ve gadabî arzularına
ulaştıracak sebep ve vasıtalar bulmakla onu meşgul eder; meşgul eder ve onu
sürekli marazî bir ruh hâleti içinde tutmaya çalışır. Bu hastalık sebebiyle de,
mukaddes saydığı duygu ve düşüncelerinden tavizler verir ki, bu da onun
mânevî meshi ve deformasyonu demektir. Çok defa böyle bir değişimden geriye
dönmek de mümkün olmayabilir.

Böyle biri, müspet yönlerinin noksanlaşması ve gitgide tükenmesi, menfî
yönlerinin teşekkül ve gelişmesine sebebiyet vereceği için de, bir müddet sonra
karşımıza tamamen değişmiş bir varlık olarak çıkacaktır. Bu değişiklik, ilk
planda ferdin kendi ruhî bünyesinde olmasına rağmen; bu ikinci hâlet, onda ayrı
bir dünya anlayışı doğuracaktır. Hayalinde kurduğu ve yaşatmaya çalıştığı bu
dünyanın her türlü ölçüsü de, kendi müfekkiresinden doğan düşünceler
olacaktır. Ve artık ona göre varlık, sadece onun düşündüklerinden veya
düşünebildiklerinden ibarettir.

Evet, düşünce ve duyuşlar, değişik hâdiseler karşısında bazen aslî
hüviyetinden çıkarak mahiyet değiştirir, hatta bazen kökten değişerek tamamen
tanınmaz hâle gelir. Söylendiği zaman gözleri kıvılcımlandıran ve orijinalliği
ile insanı hayran eden nice düşünce ve fikirler vardır ki, aksiyon hâline
getirilmek istenildiğinde, havası alınmış balon gibi söner ve düşünce
çöplüğüne atılır. Ve yine hayal gergefinde örülmüş nice çelikten düşünceler
vardır ki, realite dünyasında bir dantelâya dönüşürler.

Bir de bütün güzellik ve cazibesi müphemliğine bağlı düşünce ve fikirler
vardır. Bunlara, “ta baştan ölü doğmuş çocuklar” nazarıyla bakılabilir.
“Doğmadan ölmek ve ölü olarak doğmak” İşte onların kaderi budur. Ne var ki,
bu müphem ifadeler, filozof ağızlarda cazibeli hâle gelir ve bu düşük veya



ölülerden cemiyete hayat getirmesi beklenir. Bu da, şeytanın bir başka hilesi ve
aldatıcı düzenidir.

f. Şeytan ve Dostları
Yezid b. Umeyre anlatıyor: Bir gün Muaz b. Cebel (radıyallâhu anh)

kendisini dinlemekte olan, benim de aralarında bulunduğum cemaatine şunları
söylemişti:

“Önünüzde öyle fitneler var ki, o gün mal çoğalır; Kur’ân’ın sırları
saçılır. Mü’min-münafık, erkek-kadın, büyük-küçük, hür-köle herkes
Kur’ân’dan bir şeyler alır. Ondan sonra da adam şöyle demeye başlar:

‘Ne oluyor bu insanlara ki, Kur’ân okuyup bildiğim hâlde bana tâbi
olmuyorlar? Herhâlde yeni şeyler icat etmedikçe onlar bana tâbi
olmayacaklar. Öyleyse bunların karşısına Kur’ân’dan başka bir şeylerle
çıkmalıyım!’

Dikkat edin! Her türlü bid’attan kaçının! Zira her bid’at dalâlettir. Sizi
filozofların saptırmasından sakındırırım. Çünkü şeytan sapıklığa ait sözleri
filozofların ağızlarıyla söyler. Bazen de bir münafık hakkı konuşabilir...”

Muaz b. Cebel’in bu sözleri üzerine: “Nasıl olur da, bilgin ve filozof sapık
sözler söyler ve münafık hakkı konuşur?” diye sordum. Şöyle cevap verdi:

“Evet, ‘Acaba ne demek istedi?’ dediğin zaman en meşhur filozof ve
bilginlerin sözünden dahi kaçın. Ve hak söylendiğinde onu hemen al! Hakkın
üstünde daima parlayan bir nur vardır...”165

Ruhun şâd olsun ey büyük fakih, büyük sahabi ve ey Allah Resûlü’nün sadık
tilmizi!. Günümüzün sapıkları ve insanları saptıran filozofları ancak bu veciz
ifadelerle anlatılabilirdi!.

Şeytan günahları süslü gösterir. Her günah ise bir başka günaha davetiye
demektir. İlkine kanan ve günaha ilk adımını atan insan, ard arda adımlarla
âdeta o günahla bütünleşir ve bir daha da geri durması zor olur. Zaten şeytanın
istediği de budur.. ve bütün bunları Kur’ân-ı Kerim şöyle dile getirmektedir:

“Hiç olmazsa, onlara bu şekilde azabımız geldiğinde bari boyun eğselerdi!
Ne var ki onların kalbleri katılaştıkça katılaştı ve şeytan da onlara
yaptıklarını cazip gösterdi.”166

Yani, iki ayakları bir kaba girdiği, dinsizler kayyim gibi başlarına dikildiği
ve onları İslâm’ı yaşama şansından mahrum bıraktıkları, hak ve hakikatleri



anlatmayı yasaklayıp, hakkı neşredenleri takip ve tarassuta tâbi tuttukları
zaman.. evet, hiç olmazsa bu durumda Allah’a karşı tazarru, niyaz ve yalvarışa
geçebilselerdi!..

Evet, hiç olmazsa hâdiselerin böyle aleyhlerine işlediği ve her şeyin onları
çepeçevre kuşattığı hengâmede, onların, teveccühle gerilmeleri ve kendilerini
rahmetin kucağına salmaları gerekmez miydi? Ama ne gezer!. Kalbleri
karardıkça karardı ve hissiyatları bütün bütün köreldi.. her şeyle beraberken
yalnızdılar.. Cenâb-ı Hakk’a kurbiyetleri yoktu ki, hayatları bu yakınlığa göre
düzene girsin.. ve tabiî bu arada şeytan da onlara durmadan yaptıklarını süslü
gösteriyordu.. onlar da buna kanarak, yaptıklarını doğru ve güzel
zannediyorlardı. Bu da, onların gafletlerine gaflet katıyordu. Rahat ve rehavet
içinde dopdolu mideleri, lüks hayatları, sefahat dolu yaşantıları, uyanıp
kendilerine gelmelerine mâni oluyordu.

Evet, bol nimet onları azdırıyor, musibet ve darlık ise onları Cenâb-ı Hakk’a
karşı küskünlüğe itiyordu. Nebilerin, velilerin ses ve solukları da onları
uyarmaya, kendilerine getirmeye yetmiyordu. Çünkü günahları hep bir başka
günah doğuruyor, onlar da bu günahlar içinde bocalayıp duruyorlardı.. ve bu,
onlar için beklenen bir neticeydi:

“İki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirip gidenleri, yaptıkları
bazı işlerden dolayı şeytan yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah
onları affetti. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, Halîm’dir.”167

Uhud muharebesi münasebetiyle nazil olan bu âyet, esasen sırlı bir vak’anın
raporu mahiyetindedir. Uhud’da okçuların yerlerini terk etmeleri, daha sonra
umumî ric’ate sebebiyet verecek kadar sarsıntılı olmuştu. Hele, Allah
Resûlü’nün öldürüldüğü şayiasının duyulmasıyla ortalık iyice birbirine
karışmıştı. Bazıları harbi bırakarak, bazıları da gidenleri geri çevirmek ve işe
vaziyet etmek üzere ta Medine’ye kadar gitmişlerdi.

Bu umumî hengâmede Allah Resûlü’nün yanından ayrılmayıp sebat eden ve
kütükte et gibi doğranan sahabe sayısı da az değildi. Hele bir Enes b. Nadr
(radıyallâhu anh) vardı ki, o gün tam bir destan adam olmuştu. “Allah
Resûlü’nün öldüğü yerde siz niye yaşıyorsunuz!?”168 diyor ve düşmanla
savaşıyordu. Mus’ab (radıyallâhu anh), o günün dasitanî kahramanlarındandı;

kolunu kanadını vermiş ve ölümsüzlüğe ermişti.169 Hz. Hamza’nın
(radıyallâhu anh) durumu da tasvirleri aşkındı; ama bütün bunlara rağmen



(gönlümüz razı olmasa dahi) “O gün bir bozgun yaşanmıştı.” demek zorundayız.
Neydi bu bozguna sebebiyet veren şey? Sahabenin ayaklarını kaydıran, o

ürperten saik neydi? Nasıl olmuştu da o dev insanlar arasında böyle bir sarsıntı
meydana gelmişti? İşte meselenin bu önemli noktasına Kur’ân-ı Kerim: “Daha
önceki bazı işlerinden dolayı.”170 diye işaret etmektedir.

Bedir’den sonra ufukta yeni bir muharebe görününce, Efendimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem) Medine’de kalıp müdafaa harbi yapmayı yeğledi. Gördüğü
bir rüya da bu kanaati teyit ediyordu. Ne var ki, sahabede ağır basan görüş,
taarruz ve meydan muharebesi şeklindeydi. Efendimiz, istişarenin hakkını
vererek onların isteklerini kabullendi.

Esasen O, bu davranışı ile bizlere örnek oluyordu. Yoksa O’nun gibi vahiyle
müeyyet, şanı yüce bir Nebi’nin insanlarla istişareye hiç mi hiç ihtiyacı yoktu.
O, yapacağını yapmıştı; gerisi ashabına kalıyordu. Ne var ki bazı sahabe,
ruhlarında civanmertlikleri, emir dinlemedeki inceliği tam sezememeye iktiran
edince içtihadî yanlışlığa girilmişti ki, âyette anlatılan da işte buydu.

Evet, sahabe, bu davranışıyla bir zelle işlemişti. Onlar mukarrabînden
oldukları için bu zelle, onlar için bir günah sayılırdı. Bu günah daha sonra bir
başka zelleye yol açacaktı ki, o da, harp meydanını terk etme cürmüydü. Ancak,
Allah lütfetti, kısır döngüyü kırdı ve onları yeni bir hayırlar yoluna
yönlendirdi.. yönlendirdi de Allah Resûlü, Uhud’dan kan revan içinde dönerken
düşmanın takip edileceğini ilan etti. Ve  “Dün benimle beraber Uhud’da
bulunanlar hazır olsun!” buyurdu. Kolu kanadı kırık ve mecruh sahabe, hemen
Allah Resûlü’nün etrafında toplanıverdi. Bu, tıpkı Hz. Âdem’in sürçtükten
sonra kendine gelip tevbe etmesi gibi bir şeydi.

Müşrikler Müslümanların yeniden taarruza geçtiklerini duyunca kendilerini

Mekke’ye zor atmışlardı.. ve Müslümanlar için hezimet zafere dönmüştü.171

Evet, tevbesini böyle yapabilen Müslümanların galebe çalmaları mutaddır.
Bir kere daha sahabe şuuru, şeytanın oyunlarını ters yüz ediyordu. Onlar,
hatalarını anladıklarında, süratle hatadan dönen insanlardı. Böyle idiler ve
günahın temadi edip gitmesine meydan vermemişlerdi. Eğer canlarını bezletme
pahasına tevbe atmosferine girmeselerdi, elbette her günah bir başka günah
tevlit edecekti ki, bu da onların bitip tükenmesi demekti. Allah Resûlü’nün
kararlılığıydı ki, onları böyle bir akıbetten kurtarmıştı. Düşmanı takip
mevzuunda ağır yaralı birkaç sahabi belki tereddüt geçirmişti ama, Allah



Resûlü de yaralı idi. Evet, O da herkes gibi kan revan içindeydi.
Ve O’nun âdeta “Hiç kimse gelmese tek başıma yine gideceğim!” dercesine

kararlılığı, arkadaşlarını harekete geçirmeye yetmişti ve herkes Allah
Resûlü’nün arkasındaydı. Düşmanın Mekke’ye vardığından emin oluncaya
kadar takip işi devam etti. İçlerinden hiç kimse takılıp yolda kalmadı. Zaten
sahabi ruhu taşıyan birinin yolda takılıp kalması da söz konusu olamazdı.
Şüphesiz yolda kalmak, bir korkak işi ve korku da bir şeytan hilesidir. Ama
şeytan kimin yüreğine korku verir? Âyet bu konuda şöyle der: “İşte o şeytan,
ancak kendi dostlarını korkutur.”172 korkutur ama, devamında Cenâb-ı Hak
şöyle buyurur:

“Şu hâlde, eğer mü’min iseniz onlardan değil, sadece Ben’den
korkun.”173

“Allah insanlardan bir grubu doğru yola iletti, bir gruba da sapıklık
müstehak oldu. Çünkü onlar, Allah’ı bırakıp şeytanları kendilerine dost
edindiler. Böyle iken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar.”174

Üzerlerine dalâletin hak olmasında ve ebediyen dalâlette bırakılmalarında
böyle bir zannın önemi büyüktür. Böyle bir zanları olmasa idi, ihtimal, dalâlet
üzerlerine hak olmaz ve hidayete ermiş olurlardı.

Sapık insanlar, şeytanları dost edinince, hep onun bu oyununa kanarlar.
Şeytan onlara suret-i haktan görünür. Onlar da, kendilerini hak yol üzerinde
sanır ve dalâlete müstehak olurlar.

g. Sinsi Şeytan
Şeytanın insana sızması sessizdir. O gelirken, ben geliyorum diyerek gelmez.

Ama az dikkat etsek, ferdî, ailevî ve içtimaî hayatımızın bütün koridorlarında
onun ve avenelerinin ayak izlerini görebiliriz. Onun içindir ki, Kur’ân-ı Kerim,
bize çeşitli vesilelerle şeytanı izlemeden kaçınmamızı ihtar eder. Kur’ân’ın
kullandığı ifadeler aynı zamanda şeytanın her yerde dolaşabildiğini de
vurgular. Meselâ bir âyette şöyle buyurur:

“Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helâl ve temiz şeylerden yiyin.. ve sakın
şeytanın arkasına düşmeyin! Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. O size
daima kötülük ve çirkin iş yapmanızı, Allah katında bilmediğiniz şeyler
söylemenizi emreder.”175

Bu âyetler tahlil edildiğinde bize şu mesajların verildiğini görürüz:



Ey insanlar! Helâl ve hoş olan şeylerden yiyin, istifade edin. Ama sakın
tüketimde ifrat veya tefrite düşmeyin. Yani israf ve tebzirle şeytanın arkasına
düşüp adım adım onu takip etmeyin. Evet, helâl malları kullanırken dahi,
hududu aşıp israfa girmeyin ve hele Cenâb-ı Hakk’ın haram dediği sınıra sakın
ve sakın yaklaşmayın.. ve tabiî faize bulaşmayın, rüşveti yanınıza
yanaştırmayın.

Unutmayın ki, eğer vücudunuzda haramdan meydana gelmiş bir parça varsa
onu ancak Cehennem temizler. Ayrıca, tefrite düşerek helâlleri de haram
saymayın ki, bu, şeytanı izlemek demektir. O hâlde siz sakın şeytana uyup onun
izinde yürümeyin. Ve hele sakın onun izinde olduğunuzu iftihar vesilesi
saymayın. Şu kâfir, bu mülhitle beraberliğe düşmeyin. Şimdiye kadar niceleri
onun oyununa geldi ve neticede de helâk olup gittiler. Zaten şeytana uyanlar her
zaman helâk olmaya mahkûmdurlar.

Onun için “Ey mü’minler! Topluca silme (İslâm’a) girin ve sakın şeytanın
adımlarına tâbi olmayın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.”176

O ki, size her zaman fuhşu ve Allah’ın çirkin gördüğü diğer şeyleri emreder..
emreder ve sizden onları yapmanızı ister. Bir de o size Allah hakkında
uygunsuz sözler söylemenizi telkin eder. Bu mânâda onu dinlemek ve hele onu
adım adım izlemek bir küfürdür. Küfür ise ebedî helâk demektir. İşte şeytanın
dostluğu ve bu dostluğun kötü akıbeti! Kur’ân, ahirette insanlara şöyle
deneceğini hatırlatır:

“Ey âdemoğulları! Size ‘Şeytana tapmayın çünkü o sizin apaçık bir
düşmanınızdır.’ demedim mi? Ve ‘ Bana kulluk yapın, doğru yol budur.’
demedim mi? Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hâlâ akıl
erdiremiyor musunuz?”177

Yani Allah, sizden vicdanlarınızı şahit tutarak söz aldı. Siz de, O’ndan
başkasına kul olmayacağınıza dair O’na söz verdiniz; verdiniz ama, sözünüzde
durmadınız ve şeytana kul köle oldunuz. Adım adım onu takip ettiniz. Şimdi,
bütün bu yanlışlıkların sebebiyet verdiği akıbeti görünüz ve hasret içinde
kalınız.! Yoksa, şeytanın size yardım edeceğini mi zannediyorsunuz? Hayır,
yanılıyorsunuz.

İşte Kur’ân’ın ifadesiyle onun size diyeceği şeyler:
“İş bitirildikten (hüküm verildikten) sonra şeytan onlara şöyle dedi: ‘Allah

size gerçek vaad etti, ben de size vaad ettim ama ben sözümden caydım.



aa

bb

Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben, sadece sizi (küfür ve
isyana) davet ettim. Siz de benim davetime hemen koştunuz. O hâlde beni
kınamayın, kendi kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni
kurtarabilirsiniz. Ben, önceden beni Allah’a ortak koşmanızı da zaten
reddetmiştim. Şüphesiz zalimler için acı bir azap vardır.’”178

Şimdi mühim olan, bu akıbeti dünyada iken görmektir. Yoksa ötede nedamet
fayda vermeyecektir. Çünkü o gün herkes kendi başının çaresine düşecek ve
kimsenin kimseye hiçbir faydası olmayacaktır. Dudaklardan “Nefsî, nefsî!”
dökülecektir ama, neye yarar ki.! Bir kere şeytana uyuldu. O şeytan dünyada
iken ahirette olacakları inkâr etmiş ve dostlarına da inkâr ettirmişti. Zaten
inkâr, şeytanın değişmeyen karakteridir.

h. Şeytan ve İnkârcılığı
“İkiyüzlülerin (münafıkların) durumu, insana ‘İnkâr et!’ deyip, insan da

inkâr edince, ‘Doğrusu ben senden uzağım; âlemlerin Rabbi olan Allah’tan
korkarım.’ diyen şeytanın durumu gibidir.”179

Bu âyette münafık, davranışlarıyla şeytana benzetilmiştir. Durumuna muttali
olabileceğimiz münafığın, hâline muttali olamayacağımız şeytana benzetilmesi,
küfrü telkinde şeytan, gözle görülmediği hâlde münafıktan daha açık ve seçik
bir şekilde müşâhede edilebileceğine işaret vardır. Bu neticeye; “Benzetilenin,
benzeyenden daha zâhir olması gerekir.” kaidesinden hareketle varıyoruz.

Şeytanın insanı küfre götürmesi, çeşitli yollarla olur. Bunlardan bazılarını şu
şekilde sıralamak mümkündür:

. Şeytan, kâfiri azdırdıkça azdırır. Bu da onun dünya hayatında küfrünün
devamına sebep olur ve artık bir türlü hakikate yol bulamaz.

“(Resûlüm!) Görmedin mi? Biz, kâfirlerin üzerine, kendilerini iyice
(isyankârlığa) sevk eden şeytanları gönderdik. Öyle ise onlar hakkında (yok
olmaları konusunda) acele etme. Biz onlar için (günlerini) teker teker
sayıyoruz.”180 âyeti, böyle uğursuz bir süreci işaretler.

. Her günahta küfre giden bir yol vardır.  Şeytan nice büyük günahları
ehemmiyetsiz göstererek insanları günaha sevk eder. Hatta bazen de bu
günahlardan sadece birisi bile ona ebedî Cehennem’i kazandırabilir. Bu da,
şeytanın ayrı bir tuzağıdır ki şu âyet de bunu ifade eder:

“Şüphesiz ki, kendilerine doğru yol belli olduktan sonra, arkalarına
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dönenleri, (bu işi yapmaya) şeytan sürüklemiş ve (büyük günahları
ehemmiyetsiz göstererek) onlara ümit vermiştir.”181

. Varlığa, Allah hesabına bakıp ondan ibret almak gerekirken, şeytan,
insanlara bunu unutturmuş ve bu yolla nicelerini kendisiyle beraber
Cehennem’e sürüklemiştir.

“Şeytan onları etkisi altına aldı da kendilerine Allah’ı anmayı unutturdu.
İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki, şeytanın taraftarları hep
hüsrandadırlar.”182

Nerede ve hangi mevkide olursa olsun, Allah’ın unutulduğu her yer ve
Allah’ı unutan herkes, belli ölçüde şeytanla bir dostluk içindedir. Allah’ı
unutmak, şeytanla kontak kurmaya bir sebep ve o da ötekine bir netice gibidir.
Bu uğursuz dostluk, ahiret âlemine kadar devam eder.. ve meyvesini de orada
verir:

“Kim Rahmân’ı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir
şeytanı ona musallat ederiz. Şüphesiz bu şeytanlar, onları doğru yoldan
alıkorlar. Bunlar  da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. O şeytan
dostu kimse, en sonunda Bize gelince arkadaşına: ‘Keşke benimle senin
aranda, doğu ile batı arasındaki kadar uzaklık olsaydı, sen ne kötü arkadaş
imişsin!’ der. Zulmettiğiniz için bugün (nedamet) size hiçbir fayda
vermeyecektir. Çünkü siz, azapta ortaksınız.”183

. Şeytanın insanı küfre sürükleme yollarından biri de, onu şüphe ve
tereddüde sürükleyebilecek sorulardır. Kalbten geçen bu sorular, hiç şüphesiz
şeytanın vesvesesi ile meydana gelmektedir. Bu istifhamların, desise olarak en
şedit gibi olanını, bizzat Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bize şöyle
haber vermiştir:

“Şeytan sizden birinize gelerek ‘Filan ve filan şeyi kim yarattı?’ der.
Daha sonra da ‘Allah’ı kim yarattı?’ vesvesesini kalbinize atar. İş bu
dereceye varınca o kimse hemen Allah’a sığınıp o düşünceden
uzaklaşsın!”184 Bazı rivayetlerde “Allah’a iman ettim, deyiversin.”185

ilâvesi de vardır.
Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvûd’un bazı lafız farklılıklarıyla rivayet ettikleri

bu hadiste, şeytanın sualini bir vesvese şeklinde “Allah’ı kim yarattı?”
diyecek kadar ileri götüreceği, böyle bir vaziyet karşısında “Allah’a iman



ettim.” diyerek o vesveseyi derhal terk etmek gerektiği hususu anlatılmaktadır
ki, bu hadisin mevzuu, her devirden ziyade günümüzü alâkadar etmektedir.
Çünkü bu soru, her devirden daha çok günümüzde söz konudur.

Yukarıdaki hadisin, Hz. Ebû Hüreyre’nin (radıyallâhu anh) rivayet ettiği bir
başka şekli de şöyledir: Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle
buyurdular: “İnsanlar size mutlaka her şeyi soracaklar. Hatta bir gün ‘Her
şeyi Allah yarattı, pekâlâ Allah’ı kim yarattı?’ diyeceklerdir.”

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh), bu hadisi rivayet ettikten sonra bir zatın
elinden tutarak: “Allah Resûlü doğru söylemiştir. Hakikaten bana şimdiye
kadar iki kişi bu soruyu sordu.” demiştir.186

Burada her iki hadisten de anlaşılan o ki, insî ve cinnî şeytanlar, eskiden beri
hep bu gibi vesveselerle mü’minleri idlâle çalışmışlar ancak bu mesele en
yaygın ve en müessir hâlini şimdilerde almıştır. Onun için, biraz da günümüzün
ilcaatına göre herkese orijinal gibi gelen bu sual, aslında demode olmuş
safsatalardan biridir ve kayda değer hiçbir yanı da yoktur.

Şu kadar var ki, ben bu soruyu da yine, Resûl-i Ekrem’in (sallallâhu aleyhi
ve sellem) peygamberliğinin bir alâmeti olarak görüyor ve verdiği gaybî
ihbarın tahakkuku karşısında boynumu büküp “Eşhedü enne Muhammeden
Resûlullah” diyerek şehadet ediyorum. Evet, Resûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi
ve sellem), Allah’ın şerefli bir elçisidir. Kıyamete kadar olup bitecek her şeyi,
âdeta bir televizyon ekranında görüyor gibi seyretmiş ve söylemiş; mevsimi
gelince söylediği her şey dosdoğru çıkmıştır.

Evet, daha sonra meydana gelecek hâdiseler hakkında verdiği hükümler ve
söylediği şeyler, o kadar isabetlidir ki, yeri geldiği zaman hepsi aynı aynına
zuhur etmiştir. İşte bu da, onlardan biridir. Fakir, bu soru bana tevcih edildiği
zaman, kendi kendime düşündüm ve “Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah,
nasıl da, görüyor ve söylüyorsun!.” diyerek tasdiklerimi ifade ettim.

Evet, şu, nefisleri ve enaniyetleri firavunlaşmış, sebeplere ulûhiyet isnat
eden ve her şeyi tabiat kanunlarıyla izaha kalkışan bugünkü insanların
idraksizliğini, düşünce sefaletini bundan daha güzel ifade mümkün olamazdı!

Meselenin aslına gelince, bu da, inkârcıların ortaya attıkları diğer sorular
gibi bir soruydu. Çok defa körpe dimağlar bu türlü soruların altında kalıp
ezilecekti. Zira onlar, nâmütenâhîliği anlayamayacak; dolayısıyla da sebeplerin
zincirleme uzayıp gitmesini ve böyle bir aldatmacanın bir şey ifade edip



etmemesini kat’iyen kavrayamayacaklardı...
Bundan ötürü de tereddüde düşerek ve Allah’ı da sebeplerden herhangi bir

sebep zannederek, mutlaka O’nu da meydana getirecek bir sebebin olması
gerektiğini düşünerek içinden çıkılmaz bir kısım fasit daireler içinde bocalayıp
duracaklardı. Bu, bir yanlış kanaatti ve kanaatin temelinde de Yaratan’ın
hakikatiyle alâkalı bilgi eksikliği vardı. Hâlbuki Allah (celle celâluhu),
Müsebbibü’l-Esbâb’dır; varlığının evveli yoktur ve mevcudiyeti, idrak
üstüdür.

Bugüne kadar kelâmcılar, sebeplerin böyle zincirleme devam edip
gidemeyeceğini, belli usûllerle ortaya koyarak sürekli “Müsebbibü’l-Esbâb”
olan Allah’ın varlığını isbata çalışmışlardır. Onların bu husustaki
düşüncelerinin hulâsasını şöyle ifade etmek mümkündür:

Sebeplerin zincirleme (teselsül) devam edip gideceğini düşünmek, o
sebeplerin mahiyetini bilmemenin ve Yaratıcı’dan gafil olmanın ifadesidir.
Evet, eşyanın sonsuzdan beri süregelen bir kısım sebepler zincirinden ibaret
olduğuna ihtimal vermek doğru değildir. Böyle bir şeyi ihtimal dahilinde
görmek bile, sırf bir aldanmışlıktır. Meselâ: Yeryüzünün yeşermesi, hava, su
ve güneşe; hava, su ve güneş de oksijen, hidrojen, karbon, azot... gibi bir kısım
madde parçacıklarına bağlı olsun.. bu madde parçaları da, daha küçüklere ve
onlar da, kendilerinden daha küçüklere... Bunun böyle uzayıp gitmesine ihtimal
vermek ve eşyanın varlığının bu yolla izah edileceğine inanmak, bir aldanma ve
mugalâtadır. Hele bir yerde, bunun karşısına bir de antiatom çıkıyor ve
metafizik, fiziğe galebe çalıyorsa... Ve hele ilk ve son bütün sebepler fevkalâde
âhenk içinde birer kanun, birer memur gibi hareket ediyorlarsa!..

Evet, “Şu şundan, şu şundan, şu da şundan... meydana geldi.” gibi sözlerle
eşyanın varlığını bir teselsül içinde sebeplerle izaha kalkışmak, herhangi bir
meseleyi halletmediği gibi, aksine, her şeyi içinden çıkılmaz hâle getirmektedir.
Zira böyle bir meseleyi mümkün görmek, tıpkı “Yumurta tavuktan, tavuk
yumurtadan...” düşüncesinin “ilelebet” sürüp gideceğine inanmak gibi bir
safsataya benzer ki, bunlardan tavuk veya yumurtayı, Kudreti Sonsuz O Ezelî
Zât’a vereceğimiz âna kadar, iddialar, tutarsız birer faraziye olmadan öte hiçbir
şey ifade etmez.

Bütün mevcudat, varlığı kendinden olan Yüce Yaratıcı’ya isnat edildiği
takdirde ise, mesele birden aydınlığa kavuşur. Ve artık ondan sonra, tek bir
hücre olarak yumurtanın yaratılmış olması veya kendi neslini devam ettirmek



için tavuğun yaratılmış bulunması ve yumurtanın ondan çıkması arasında da fark
kalmaz.

Bunu böyle kabul etmeyip de “O ondan, o da ondan...” demekle hiçbir şeye
aydınlık getirilemeyeceği gibi, cevaplandırılan her soruyla beraber yeni bir
kısım istifhamlar da ortaya çıkabilecektir. Meselâ, yağmur buluta bağlı; bulut
zâit-nâkıs (artı-eksi) habbeciklere, onlar buharlaşma hâdisesine, o da suların
mevcudiyetine ve nihayet o da suyu meydana getiren unsurlara... Böylece belki,
sebepler zinciri, birkaç adım daha ilerleyerek devam edecek ama, durduğu
yerde insan yine “Şöyle de olabilir, böyle de…” diyerek, kendini faraziyelerin
ağında hissedecek ve onlarla tatmin olmaya çalışacaktır.

Bu ise, fevkalâde bir nizam, bir âhenk ve birbiriyle münasebet içinde, her
şeye hâkim bir hikmet eliyle meydana geldiği sezilen bütün eşyayı, çocuk
hezeyanlarıyla izah etmeye kalkışmak ve ilimlerin ufkunu, hedefini daraltmak
ve karartmak demektir. Oysaki, her netice için mutlaka mâkul bir sebebe ihtiyaç
vardır. Gayri mâkul ve gayri mantıkî sebeplerin uzayıp gitmesi ve uzayıp
gitmenin kerameti olarak da bunun mâkul hâle geleceğini düşünmek, imkânsızı
mümkün görmek gibi bir hezeyandır.

Şimdi bir örnekle, bu hususu biraz daha aydınlatmaya çalışalım. Meselâ ben,
arka ayakları olmayan bir sandalye üzerinde oturuyorum. Bu sandalye,
düşmemesi için kendisi gibi bir diğer sandalyeye dayandırılmış.. o da bir
başkasına.. böylece devam edip gidiyor. Bu hâl, zaman ve mekânlara sığmayan
rakamlarla sürüp gitse de, arka ayakları olan ve yere tam oturan bir mesnede
dayandırılıncaya kadar, işin zincirleme uzayıp gitmesi meseleye bir çözüm
getiremeyecektir.

Ayrı bir misal: Elimizde bir sıfır olduğunu düşünelim. Bu sıfır, solundaki bir
rakamla omuz omuza getirilmedikten sonra, mücerret sıfırların çoğaltılması
kat’iyen ona bir değer kazandırmayacaktır.. evet, trilyon defa trilyon sıfırlar
peşi peşine sıralansa dahi, kıymeti yine sıfır olacaktır.. aksine bu sıfırların
soluna bir rakam konduğunda, işte o zaman o sıfırlar da, soldaki rakama göre
kıymet alacaktır. Bu, şu demektir:

Bir şeyin müstakillen varlığı yok ve kendi kendine kâim değilse, kendisi gibi
muhtaçların ona varlık bahşetmesi ve esas olması mümkün değildir. Evet, hep
aynı şeye muhtaç ve aynı hususta âciz olanların bir araya gelmesi, ihtiyacı
çoğaltma ve aczi artırmadan başka bir işe yaramaz. Kaldı ki, -muhâlfarz-
sebeplerin müdahalesi kabul edilse bile, fiziğin sarsılmaz kanunlarından



“tenasüb-ü illiyet” prensibine göre, sebeple netice arasında mâkul bir
münasebetin bulunması şarttır. Buna göre, -meselâ- yerkürenin hayata müsait
hâle gelmesinden, insanın düşünür bir varlık olmasına kadar, her şeye, hem de
mâkul ve o neticeyi hâsıl etmeye gücü yetebilecek bir sebebe ihtiyaç vardır.

Oysaki, küreiarzın hâlihazırdaki durumundan yani, hızı, güneşe olan
mesafesi, atmosfer tabakası, periyodiği, hikmetli meyli, atmosferi teşkil eden
gazların ihtiva ettiği maslahatlar gibi hususlardan tutun da, onun toprak ve
nebatat örtüsüne, denizlere ve onlarda cereyan eden esrarlı kanunlara, rüzgârlar
ve onların yüklendikleri vazifelere kadar binlerce, yüz binlerce hâdise, öyle bir
âhenk içinde cereyan etmektedir ki, bütün bunları kör-sağır sebeplere ve
serseri tesadüflere havale etmek, aklın kendi kendini nakzetmesi ve çürütmesi
demektir.

Vâkıa, bu hususta, kelâmcıların “devir ve teselsül” yoluyla bütün sebepleri
kesip attıktan sonra, işi Müsebbibü’l-Esbâb olan Allah’a ulaştırıp sonra da her
şeye “mümkinü’l-vücud” demelerine karşılık, bütün sebeplerin, bütün illetlerin
gidip O’na dayandığı Zât’a “Vacibü’l-Vücud” diyerek tevhide bir kısım
menfezler açmış iseler de, onların elde ettikleri neticeyi daha selâmetli bir
yoldan elde etmek de her zaman mümkündür.

Evet, Yüce Yaratıcı’nın her eserinde kendine ait mühürlerin, sikkelerin
bulunması, O’nun varlığına bir değil, binlerce delildir. Ayrıca ilimlerin,
kâinatın sırlarına ışık tutmaya başladığı günümüzde her fen, kendine has diliyle
O’nun varlığını ilan etmekte ve her hâliyle O’nu haykırmaktadır.

Büyük-küçük, canlı-cansız bütün mevcudatı var eden Hz. Allah’tır (celle
celâluhu). Yaratılan her şey âciz ve başka birine muhtaç; O ise, varlığı
kendinden olan ve kimseye muhtaç bulunmayan Ganiyy-i ale’l-ıtlak’tır. Evet,
her şey gidip O’na dayanmakta ve izah edilemeyecek gibi görünen ne varsa hep
O’nunla aydınlığa kavuşmaktadır. Var eden O.. varlığı devam ettiren O.. çeken
O.. iten O ve her şeyi bir hedefe doğru götüren de yine O’dur.. ve O’ndan öte
bir şey yoktur ki, O’na da sebep aransın!..

Müsaadenizle bunu da bir iki basit misalle biraz daha açmayı düşünüyorum.
Meselâ, vücudumu ayaklarım taşıyor, ayaklarımı da zemin. Artık böyle mâkul
bir taşıyıcı bulduktan sonra, bunun ötesinde yeni sebepler aramaya –
zannediyorum- gerek yoktur. Hem meselâ, trenin en arkadaki vagonu, onun
önündekini hareket ettiriyor; onu da bir diğeri; onu da bir başkası; nihayet gelip
lokomotife dayanıyor ki biz ona, kendine has gücü, kuvveti, yapısı ve



işleyişiyle “Kendi kendine hareket ediyor.” deriz.
Verilen bu misaller, Allah’ın yarattığı eşyadan ve aldanmış akılların yeni

yeni sebeplerle lokomotif değiştirmeleri mümkün olacak cinsten örneklerdir.
Ne var ki, durmadan lokomotif değiştirenler bir noktada tıkanıp kalacak ve o
noktada sebeplerin de bitip tükendiğini anlayacaklardır.

Burada zihinleri bulandıran bir diğer mesele de, sınırlı düşünen
insanoğlunun, ezel mefhumunu kavrayamayarak, maddeyi ezelî görmesi, daha
sonra da rakamlarla izah edilmeyecek bir geçmiş içinde, hiç olmayacak bazı
şeylere “olabilir” ihtimalini vermesidir.

Bir kere “ezel”, geçmiş zamanın sonu değil, o bir zamansızlıktır. Öyle ki
zamanlar, katrilyon defa katrilyon seneleriyle ezel karşısında bir âşire bile
olamazlar. Oysaki, sebeplerin teselsülünde esas olan maddenin bir
başlangıcının bulunması ki, bugün hemen herkes tarafından bilinip kabul
edilmektedir. Elektronların hareketi, çekirdek fiziğindeki sır, devamlı
radyasyon neşreden güneşteki esrarlı işleyiş ve termodinamik kanununun kâinat
çapındaki geçerliliği, her şeyin bir sonu olacağına dair yıldızlar cesametinde
ve güneşler parlaklığında bin bir mesajdır. Sonu olan her şeyin bir
başlangıcının bulunması ise, üzerinde münakaşa yapılmayacak kadar açık ve
bedîhîdir.

Binaenaleyh her şey, başlangıçta varlığa mazhariyetiyle Yaradan’ı anlattığı
gibi, sönüp gitmesiyle de O’nun evvel ve âhiri olmadığına delâlet etmektedir.
Zira, başlangıcı olanın bir gün sonunun geleceği tabiî olduğu kadar, evveli
olmayanın, âhirinin de olmayacağı zarurîdir. Onun içindir ki bizler, madde ve
maddeden meydana gelen her şeye, bugün var olsa dahi, yarın yok olacağı
nazarıyla bakarız. Ancak, kâinatın tedricî olarak eriyip gitmesi, maddenin yavaş
yavaş tükenmesi, çoklarını aldatabilecek mahiyette ve oldukça âhestedir. Ne
var ki, yavaş yavaş da olsa, uzun bir geçmişten bu yana gelişip genişleyen
dünyalar, bir gün büzüle-çekile mutlaka silinip gideceklerdir.

Evet, madde bugün var ise de -bir kısım pozitif neticelerin ışığı altında-
başkalaşmaya doğru gittiğinden de kimsenin kuşkusu yoktur. Şimdi bunu, yine
bir tren misaliyle anlatmaya çalışalım:

Farz edelim ki, İzmir’den kalkan bir tren, 50-55 km ötede bulunan Turgutlu
istikametine doğru hareket etti. Hareket esnasında trenin hızı saatte 55 km’dir.
Buna göre trenimiz bu mesafeyi ancak bir saatte alabilecektir. Bu hızla yarım



saat kadar yürüyen tren, yolun geriye kalan kısmında hızını tam yarıya
düşürüyor. Buna göre, yolun henüz katedilmedik 27.5 km’lik mesafesi kalmıştır
ki hızını yarıya düşüren tren bu 27.5 km’nin ancak yarısını yarım saatte
alabilecektir. Bu tempoyla hareket eden trenin yarım saat gittikten sonra yine
hızını yarıya indirdiğini düşünelim; geriye kalan kısmın yarısını da yarım saatte
katedebilecektir. Böylece her yarım saatte bir hızını yarıya düşüren tren,
Turgutlu’ya sonsuz diyebileceğimiz uzun bir zaman sonra ancak ulaşabilecektir.
Hatta biz hiçbir zaman onun oraya varamayacağını bile zannedebiliriz.

Bunun gibi, madde de bir çözülme ve inhilâle (dağılma) doğru gitmektedir.
Bu birkaç milyon sene sonra dahi olsa, mutlaka tahakkuk edecektir ki, bu da
“Varlığı Kendinden Olan’ın dışında her şey fenâ ve zeval bulup gidecek.”
demektir.

Hâsılı, Allah bizzat vardır ve her şeyin yaratıcısıdır. O’na yaratılmışlık
isnadı, Yaratıcı’yı yaratılandan ayıramama gibi bir düşünce sefaletidir. Bu
türlü ürpertici bir tasavvuru ortaya atan zavallı münkirler, akıllı görüneyim
derken, akılla nasıl bir tenakuza düştüklerinin farkında bile değillerdir. Evet,
bugün artık bazı kimselerin kalkıp maddeye ezeliyet kesip biçmesi ve Zât-ı
Ulûhiyet’i inkâr etmesi, oldukça garip ve garip olduğu kadar da bağnazca bir
iddiadır.

Ne var ki, eşya ve hâdiselere gerektiği gibi nüfuz edemeyen bir kısım
materyalistler, maddenin maruz kaldığı çözülüp dağılmayı, atomun içine
düştüğü inhilâli, mânâ ve neticeleriyle sezip idrak edecekleri güne kadar
düşüncelerinde hakikatsiz, beyanlarında yalancı olmalarına rağmen, bir kısım
safderun kimseleri aldatmaya devam edeceklerdir. İşin doğrusunu, ilmi bütün
eşyayı ihâta eden Zât-ı Ulûhiyet bilir.

i. Sapıklık ve Şeytan
“Allah insanlardan bir grubu doğru yola iletti, bir gruba da sapıklık

müstahak oldu. Çünkü onlar, Allah’ı bırakıp şeytanları kendilerine dost
edindiler. Böyle iken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar.”187

Üzerlerine dalâletin hak olmasında ve ebediyen dalâlette bırakılmalarında,
böyle bir zannın önemi büyüktür. Böyle bir zanları olmasaydı, ihtimal, dalâlet
üzerlerine hak olmaz ve hidayete ermiş olurlardı. Sapık insanlar, şeytanları
dost edinince, hep onun bu oyununa kanarlar. Şeytan onlara suret-i haktan
görünür, onlar da kendilerini hak yol üzerinde sanır ve dalâlete müstahak



olurlar.

j. Açıklık ve Şeytan
“Ey âdemoğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise

yarattık. Takva elbisesi... İşte o daha hayırlıdır. Bu (nimetler ) Allah’ın
(kudretine delâlet eden) âyetlerdendir. Ola ki, onları düşünür de öğüt alırlar.
Ey âdemoğulları! Şeytan utanç yerlerini kendilerine göstermek için, ilk ana-
babanızın elbiselerini çekip almak suretiyle onları Cennet’ten çıkardığı gibi,
sizi de fitneye sokup saptırmasın. Doğrusu o da, taraftarları da, sizin onları
görmediğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz  ki Biz, şeytanları, iman
etmeyenlerin dostları kılmışızdır.”188

Âdem ile Havva, Cennet’te mahfuz, mestur bir hâlde sakin iken, ayıp yerleri
açılarak yeryüzüne geldikleri gibi, âdemoğullarından her biri de, ana rahminde
mahfuz ve mestur olarak rızıklanıp dururken, çırılçıplak bu dünyaya gönderilir.
Sonra da bazıları, ayıp yerlerini örtecek kadar sade şekilde, bazıları da kalite
ve markaya önem verecek kadar ileri seviyede giyinip kuşanmaya imkân
bulurlar.

Bu arada takva hissiyle giyinmek, yani Allah korkusu ve hayâ duygusuyla
giyilen ve Allah’ın izniyle maddî ve mânevî ayıptan, fenalıktan, zarar ve
tehlikelerden koruyacak olan korunma elbisesi, mutlak olarak hayırlıdır; hayrın
ta kendisidir. Elbise nimetinden nimetlenmek ve istifade etmek de asıl bununla
mümkün olmaktadır.

Kendilerinde takva hissi, hayâ duygusu ve Allah korkusu olanlar, çıplak
kalsalar veya zorla çıplak bırakılsalar bile, en azından Âdem ile Havva’nın
yapraklarla örtündükleri gibi avret yerlerini örtüp korurlar. Fakat kendilerinde
bu his olmayan nasipsiz günahkârlar, ne kadar giyinseler de yine açılmaktan
kurtulamazlar. Çünkü elbiseden esas maksat, mahrem yerleri örtmek, sıcak-
soğuk ve eza veren hastalık sebeplerinden korunmak; düşmandan sakınmak ve
nihayet hüsnü nazarı çekip kötü bakışları defederek, hiç kimsenin ne şehvetine
ne de nefretine sebep olmadan gayet vakarlı, haysiyetli, onurlu ve güzel bir
şekilde örtünmek iken, bunlar tam tersine, şehveti tahrik, kibir, gurur ve
gösteriş için en fena yerlerini açarlar; açar ve çevrelerine fitne fücur tohumları
saçarlar.

Onun için elbise, bizatihi hayır değildir. Asıl hayır olan elbise, takva
elbisesidir ki, avret yerlerini örtmek ve namusunu muhafaza etmek için giyilir.



Âyetten de anlaşılıyor ki, bir insan için şeytanın fitnesinden ihtiraz ve içtinap
mümkündür. Demek ki şeytan gözle görülmediği hâlde bile takva elbisesi, iman
duygusu ve Allah korkusu, onun fitnesine en kuvvetli bir engel teşkil eder.

İnsan, iç ve dışıyla, madde ve mânâsıyla mücehhez olur. Bir insan takva
elbisesini içinden ve dışından giyinmiş bulunursa, şeytan, onun görmediği
tarafını gördüğü ve bildiği hâlde bile iğva edip aldatamaz.

k. Kötülük ve Şeytan
ِتاَوُطُخ اوُِعبََّتت  َالَو  اًّبَِیط  ًالَالَح  ِضْرَْألا  ِيف  اَّمِم  اوُلُك  ُساَّنلا  اَھَُّيأ  َي  اۤ

َْنأَو ِءاَۤشْحَفْلاَو  ِءوُّسلِاب  ْمُكُرُمْأَي  اَمَِّنإ   ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ْمَُكل  ُهَِّنإ  ِنَاطْیَّشلا 
َنوَُملَْعت اَم َال  ّللا  ِهٰ َىلَع  اوُلوَُقت 

“Ey insanlar! Yeryüzündeki temiz ve helâl şeylerden yiyin, şeytana ayak
uydurmayın. Zira o sizin için apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü,
fuhşiyatı ve Allah’a, hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeyi emreder.”189

Âyette üç tabir söz konusudur:

Birincisi, َءوُّسَلا  kelimesidir. İster kalbî ve isterse fiilî olsun bütün
günahlar, bu kelimenin ifade ettiği mânâya dahildir.

İkincisi, َءاَۤشْحَفَْلا  kelimesidir. Kötülüklerin en çirkini ve işlenen günahı
fâşedip yaymaktır.

Üçüncüsü, Allah hakkında bilmediği şeyleri konuşmaktır. Her hâlde fuhşun
en çirkini de budur. Çünkü Cenâb-ı Hakk’ı, lâyık olmayan vasıflarla
vasıflandırmak, en büyük cürüm ve günahtır.

Şeytan, her zaman insanı küçük-büyük günahlara ve küfre davet eder. Veya
başka bir ifadeyle, şeytanın davet ettiği hususların hepsi bu üç meselede
toplanır. Bundan da anlaşılıyor ki, şeytan sadece kötülüğü emreder. Hatta
bazen, davet ettiği şey zâhiren hayır gibi de görünebilir. Hâlbuki onun esas
gayesi, bu hayrın arkasından tezgâhlamak istediği şerdir.

Burada, şeytanın bâtılı hak, şerri hayır gibi süsleyerek insanın hayal ve
vehmine arz ile tehyiç ve teşviki, emre benzetilmiştir. Bu benzetmede, şeytanın
vesvesesini kabul ile ona itaat eden insanların, şeytanın memurları ve teb’ası
durumunda olduklarına işaret buyrulmuştur.

Beşer, Allah Teâlâ’nın zâtına ait hakikatleri bütünüyle ihata etmekten âciz ve
düşünmekten memnudur. Nitekim Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh), “Allah’ın



zâtına ait sırlardan bahsetmek şirktir.” buyurmuştur. Şeytan ise, insanı bundan
bahsetmeye teşvik eder ve böylece şeytanın bu oyununa gelen gafiller, vehim ve
hayal ile nice nice sözler söylerler.

İlâhî hükümlerin neticeleriyle alâkalı bütün güzelliği ve yasaklanan şeylerin
neticesindeki bütün çirkinlikleri anlayıp idrak etmek için, mevcut akıl ve
kazanılan tecrübeler yeterli değildir. Durum böyle olmakla beraber şeytan,
insanları bunlar hakkında da gönüllerine göre hükmetmeye teşvik eder. Onun
teşvikine kanan ve aldanan zavallı, “Fenalık görmemek için fenalığı tecrübe
etmek veya zehirin öldürücü olduğunu bilmek için ondan tatmak gerekir.” gibi
akıl ve muhakemenin asla cevaz veremeyeceği pek çok mantıksızlığı birden
irtikâp eder.

l. Haramlar ve Şeytan
“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve  şans okları,

birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki , kurtuluşa eresiniz. Şeytan
şüphesiz içki ve kumar yüzünden ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak;
sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan)
vazgeçtiniz değil mi?”190

Kendisi pis olan şeytanın, amelleri de pistir. Zira şeytan, küfrün ta
kendisidir. Âyette evvelâ şeytana ait dört pislik sayılmış daha sonra da sadece
içki ve kumardan bahsedilip diğer ikisi mevzu edilmemiştir. Zira bu hitap,
inananlaradır. Hâlbuki putlar ve fal okları kâfir amelidir. İman ehlinin bunları
yapmayacağı, daha doğrusu bunlarla beraber imanın yan yana bulunmayacağı
açıktır.

İnsanın ruhî hayatını ve bütün beşerin toplum hayatını bu dört pislikten
temizlemedikçe, ne ferdin ne de cemiyetin temiz olması mümkün değildir. İçki
masasında aklı, kumar masasında bütün varlığı ve mukaddesatı giden bir
insanın, Cenâb-ı Hak’la bağlarını devam ettirebilmesine imkân yoktur. Evet,
her iki masaya da dost olarak otursalar bile, şeytan, neticede onları birbirinin
can düşmanı hâline getirir. Zira yenilmiş ve bütün varlığı elinden gitmiş bir
kumarbazın, yenildiği şahsı sevmesini ve ona muhabbet duymasını düşünmek
kadar bir aptallık tasavvur edilemez.

m. Umumî Belâlar ve Şeytan
“Andolsun ki, senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından

boyun eğip yola gelsinler diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. Bari



onlara bu şekilde azabımız geldiği zaman boyun eğselerdi! Ancak, kalbleri
iyice katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını cazip gösterdi. Kendilerine
yapılan uyarıları unuttuklarında, (indirmiş olduğumuz sıkıntı ve musibetleri
kaldırıp) üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilenler
yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık, birdenbire onlar
bütün ümitlerini yitirdiler.”191

Âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak tarafından kendilerine peygamber
gönderildiğinde ona inanıp tâbi olmadıkları gibi kendilerine ihtar mahiyetinde
gelen değişik hâdiseleri de itibara almayan ümmetlerin ibretâmiz hâllerine
dikkat çekilmekte ve âdeta şöyle buyrulmaktadır:

Başlarına gelen musibet ve belâlar, onları hak yola getireceğine, ellerini
Yüceler Yücesi’ne kaldırıp yalvaracaklarına, kalbleri iyiden iyiye katılaşmış
ve gidip şeytanın çizgisine girmişler; şeytan da yaptıklarını allayıp pullamış,
onlara süslü göstermiştir ve böylece bu toplum helâk olup gitmiştir.

İkinci imtihan da, onlara dünya nimetleri bol bol verilmekle başlamıştır.
Onlar da bu bolluk karşısında rahata, rehavete gömülmüş ve derken ilâhî gazabı
hak etmişlerdir. Bir milletin içinde günah işleniyor ve hâlâ nimetler bol bol
geliyorsa, bilinmelidir ki bu bir istidraçtır ve o toplum umumî bir yok oluşun
arefesindedir.

Bu hakikatler, başka bir âyet-i kerimede de şu şekilde ifade edilir:
“Allah’a andolsun, senden önceki ümmetlere de (peygamberler)

göndermişizdir. Ancak, şeytan onlara işlerini süslü gösterdi de (iman
etmediler). İşte o, bugün onların velisidir. Ve onlar için elem verici bir azap
vardır.”192

Evet, sapık milletlerin dostu, şeytandır. Peygamberlere baş kaldıran geçmiş
ümmetlerde durum böyle olduğu gibi, mukaddesatın hakaret görüp, rezaletin
alkışlandığı günümüzde de bazı kimselerin sadece ve sadece tek dostu(!)
vardır, o da şeytandır.

“Âd ve Semud’u da (helâk ettik). Sizin için, (onların başına nelerin
geldiği) oturdukları yerlerden apaçık anlaşılmaktadır. Şeytan onlara
yaptıkları işleri güzel gösterip onları doğru yoldan çıkardı. Oysa bakıp
görebilecek durumdaydılar.”193

Bugüne kadar bütün helâk olmuş fert ve milletlerin, sırasıyla ve hangi



belâlara maruz bırakılarak helâk edildiklerinin anlatıldığı bu sûre ve bilhassa
yukarıda zikrettiğimiz âyetin siyak ve sibakında birleşen tek nokta şudur ki, bir
millet, yaptıkları cürüm ve günahtan müteessir olmayıp, aksine memnun ve
mesrur oluyorsa, şeytan da onların bu zaaflarından istifade ile yaptıklarını
süslü ve güzel gösterir ki bu da o milletin helâketi demektir.

n. Aldatmak ve Şeytan
“Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat; onlara karşı

süvarilerinle, piyadelerinle haykırarak yürü; mallarına ve çocuklarına ortak
ol; onlara vaadlerde bulun. Şeytan, insanlara, aldatmadan başka bir şey
vaad etmez. Şurası muhakkak ki, Benim (ihlâslı) kullarım üzerinde senin
hiçbir hâkimiyetin olamaz. (Onları) koruyucu olarak Rabbin yeter.”194

İblis, Allah’tan Hz. Âdem ve zürriyetini kandırabilmek için mühlet isteyip de
gereken mühlet kendisine verilince, Cenâb-ı Hak ona; “Git, sana mühlet
verdim!” der ve ardından da, âyette geçen hususlar sıralanır.195

Şeytanın sesi, günaha davetidir. Münasebetsiz şarkı, türkü, hayâsızlık vb.
bütün bunlar, şeytanın sesine ve davet şekline dahildir. “Böyle yap!” diye
emredilmesi ise, şeriat-ı fıtriye açısından bir izin ve müsaadedir.

Celb, haykırmaktır. Şeytanın atları ise, her devrin binek vasıtalarıdır.
Şeytan, hem bunlarla hem de bunlar olmadan celp etmektedir. Yani şeytan
ordusunda bulunanların bazısında bu vasıtalar var, bazısında da yoktur. Ya da
bu, çok çalışmaktan kinayedir.

Şeytanın mal ortaklığı, her türlü kötü kazanç ve gayri meşru alım-satımdır.
Ayrıca faiz, gasp, hırsızlık ve fasit muamelelerin hepsi de buna dahildir. Her an
insanla beraber bulunmaya çalışan şeytan, ticarette de insanla beraber bulunur.
Ticareti onun hile ve oyunundan kurtarabilmenin yolu, Allah Resûlü’nün
(sallallâhu aleyhi ve sellem) gösterdiği yoldur: “Ey tüccarlar! Şeytan ve
günah, alışverişte hazır bulunur. Alışverişinizi sadaka ile karıştırın!”196

Evlâtta ortaklığa gelince, bu, zinaya davettir. Ayrıca çocuklara verilecek
İslâm dışı ahlâk ve eğitim de bu mânâya dahil kabul edilmiştir. Sonra
çocukların sapık fikirlere sahip olması da, düşünülebilecek hususlardandır.
Ayrıca çocuk olmaması için başvurulan vicdan dışı bütün tedbirler ve mutlak
bir ifadeyle kişinin evlâdı üzerinde yapabileceği bütün tasarrufların kötüye
kullanılması, şeytanın evlâtta bir çeşit ortaklığıdır.



Şeytanın bütün maksadı, insanı, bâtıl itikat ve amellere teşvik; hak, hakikat
ve itaatten nefret ettirmektir. Teşvik, ancak yapılacak olan şeyin hiçbir zararı
olmamakla beraber büyük menfaatleri olacağını telkin etmekle; nefret ettirmek
ise, tam aksine faydasız ve zararlı olduğunu söylemekle mümkün olur. Onun
için şeytan bir günah ve mâsiyete davet edeceği zaman evvelâ, bu işte hiçbir
zarar olmadığını söyler. Bu da şu telkinlerden birisiyle olur: “Ahiret diye bir
şey yoktur(!). Ne Cennet, ne de Cehennem vardır. Dünya hayatından başka
bir hayat da yoktur. Öyle ise, bu işi yapmakta ne  zarar var(!).” Bunu
söyledikten sonra da, o günahtaki lezzet ve zevk çeşitlerini sayıp döker ve
“Hayat böyle yaşamakla hayat olur.” der.

İtaatten nefret ettirmesine gelince, şeytan, evvelâ bu işin lüzumsuz olduğunu
söyleyerek telkinde bulunur ve “Cennet, Cehennem, sevap, günah yoktur.”
der. Sonra da ibadetlerin ne kula ne de Mâbud’a hiçbir faydası olmadığından
bahisle “Allah’ın, senin ibadetine ihtiyacı mı var?” vb. gibi sözler söyler.
Bunu söyledikten sonra da ibadetteki külfet ve meşakkati nazara verir ve
“Madem Cenâb-ı Hakk’ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok, öyle ise biz niçin
ibadetlerimizi kendi isteğimize göre yapmıyoruz?” der. Böylece insanı
itaatten nefret eder hâle getirir. Hâlbuki şeytanın telkin etmeye çalıştığı bu
sualin cevabı gayet basittir.

Şöyle ki: İbadet duygusu insanda Cenâb-ı Hakk’ı bilmeye terettüp eden bir
keyfiyettir. Yani insan, bir tarafta bu muhteşem kâinatı yaratan Zât’a delâlet
edecek nizam ve intizam arz eden baş döndürücü tabloları görür; görür ve
sonra da bu fevkalâde nizamı vaz’eden nizam sahibi Nâzım’a intikal eder. İşte
böyle, dikkat ve ibretle kâinata bakabilen kişi, hiçbir şeyi gayesiz, nizamsız
göremez ve dolayısıyla kendisinin de bu nizama göre hareket etmesi gerektiğini
anlar.

Bundan sonra o insan, varlığa güzellik ve estetik yönünden bakar, onu
öylesine güzel, o kadar harika bulur ki, âdeta daha güzelini tasavvur etmek
imkânsızdır. İnsanın çehresinden zeminin yüzüne, ondan semanın yıldızlarla
yaldızlanmış simasına kadar öyle büyüleyici bir güzellik, öyle baş döndürücü
bir eda ve insanı çıldırtan öyle tatlı bir şive vardır ki, bu renk ve bu âhenk
cümbüşünü görüp de, bu muhteşem ve sihirli meşheri sergileyen Zât’ı iliklerine
kadar hissedip duymamak mümkün değildir...

o. İftira ve Şeytan



“Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar, günaha,
iftiraya düşkün olan kimselerin başlarına inerler. Bunlar, (şeytanlara) kulak
verirler ve zaten onların çoğu yalancıdırlar.”197

İftira, kendi öz nefsine yapılanından, Allah’a karşı yapılanına kadar, kâinatı
utandıracak bir cürüm ve insanı hem dünyada hem de ukbâda rezil rüsva
edecek bir günahtır. Böyle bir günah, elbetteki bir şeytan ilhamıdır ve işte
yukarıda zikredilen âyet bize bunu anlatmaktadır.

p. Putçuluk ve Şeytan
İbn Abbas (radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Önce Nuh kavmi sonra da Araplar arasında Allah’a karşı birer şirk

unsuru hâline getirilen bütün putlar, esasen toplum tarafından salih birer
insan olarak tanınan şahısların isimleridir. Bu salih insanlar vefat edince
şeytan onlara, bunların hatırasına, daima sohbet ettikleri yerlere birer
putlarını dikmelerini ilham etti. Onlar da, şeytanın bu ilhamına kandılar.
Ancak, önceleri hiç kimse onları mâbud kabul etmezken belli kuşaktan sonra
ve zamanla ilim de ortadan kalkınca, bunların her biri ayrı birer mâbud
kabul edildi ve insanlar da onlara ibadet etmeye başladı.”198

İbn Abbas’ın (radıyallâhu anh) açıklamalarından da anlaşıldığı gibi,
putçuluğun perde arkasında şeytanın gizli ve sinsi bir oyunu söz konusudur. Zira
sosyolojik bir realite olarak fertlerin, ferdiyetçilik esasıyla büyütülmeleri her
zaman böyle neticelenmiştir.

r. Yuva ve Şeytan
Birbirini seven iki çift... İçinde lâhut âleminden gelen mesajların okunduğu

burcu burcu Cennet kokan sıcak bir yuva... Ve bütün bu güzelliği bir anda
mahvetmek için fırsat kollayan ezelî düşman: Şeytan...

Şimdi de bu mücerret mânâları ifadelendiren birkaç rivayet zikredelim:
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyuruyorlar:
“İblis tahtını su üzerine kurar. Sonra da ordusunu sağa sola gönderir.

Makam ve mevkice ona en yakın olan, fitnenin en büyüğünü yapandır. Hepsi
yaptıklarını anlatmak üzere İblis’in huzuruna gelir ve içlerinden birisi: ‘Ben
şunu, şunu yaptım.’ der. Ancak İblis, ona hiç de iltifat etmez. Sonra bir
başkası gelir ve ‘Falan adamı, karısından boşayıncaya kadar peşini
bırakmadım.’ der. İblis bundan o kadar memnun olur ki, hemen onu yanına



çağırır ve ‘Sen ne kadar şirinsin!’ diyerek iltifat eder.”199

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) de şöyle diyor:
Bir evde okunan Kur’ân’la o hane, sahiplerine genişler; melekler o evde

hazır bulunur; şeytanlar kovulur ve o hanede hayır ve bereket artar. İçinde
Kur’ân okunmayan eve gelince, bunun tam aksine, ehline daralır; orada
melekler bulunmaz, şeytanlar bulunur; hayır ve bereketi de azalır.200

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ferman ediyor:
“Bir kişi evine girerken ve yemeğini yerken Allah’ı anarsa, şeytan,

yanındakilere ‘Bu gece size artık bu evde ne geceleme ne de yemek var.’ der.
Fakat eve girişinde Allah’ı anmazsa şeytan, ‘Geceleyecek yeriniz hazır.’;
yemekte de aynı şekilde davranırsa, ‘Hem geceleyecek, hem de yemek yiyecek
bir yer buldunuz.’ der.”201

“Karı koca arasındaki mahremiyet ve sırra dikkat etmeyen ev ve haneler, bu
yönleriyle tamamen şeytanî tesirlere açıktırlar.” denilse yeridir. Zira bu
mevzuda Ebû Hüreyre’nin naklettiği bir hadiste Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi
ve sellem) şöyle buyurur:

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: Bir gün Allah Resûlü (sallallâhu
aleyhi ve sellem) mescide girdi. Namaz kıldırdığı mahalle gelerek: “Eğer
şeytan bana bir şey unutturursa, erkekler tesbih (Sübhanallah desin),
kadınlar tasfik etsin (ellerini çırpsın).” der. Mescitte iki saf kadın, bir saf
erkek (veya aksi) cemaat vardır. Namazda Allah Resûlü bir şey unutmamıştı.
Namazdan sonra cemaate döndü “Herkes yerinde dursun!” dedi ve erkeklere
döndü, “Sizden biriniz, ehline gelip, kapısını kapatıp Allah’ın ferman ettiği
örtü ile iktifa eder mi?” diye sordu. “Evet” dediler. Devam etti: “Sonra da
arkadaşlarına gelip ‘Şöyle, şöyle yaptım.’ der mi?”  Bu soruya cevap veren
olmadı. Allah Resûlü, kadınlara döndü ve aynı sözleri onlara da söyledi. Onlar
da susmuşlardı.

Bu esnada genç bir kız, dizlerinin üzerine doğruldu (Allah Resûlü kendisini
görsün ve sesini duysun diye böyle yapmıştı) ve ‘Evet yâ Resûlallah! Hepsi de
konuşuyorlar.’ dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü şöyle buyurdu: “Bilir
misiniz, bunların hâli neye benzer! Sokak ortasında, insanların gözü önünde
birbirine yaklaşan erkek ve dişi şeytanlara!”202

s. Cemiyet ve Şeytan



Huzur ancak vahyin rahmet damlalarıyla hayat bulup yeşeren bir cemiyette
bulunur. Böyle bir cemiyet ise, bütün insanlığın sergüzeşt-i hayatı sayılan
tarihte çok nadir görülegelmiştir. Kimyevî terkiplere benzeyen cemiyet,
nispetlerdeki küçük bir değişiklikle derhal aslî hüviyetini kaybeder. Onun
içindir ki, kendi ömrüne kıyasla cemiyetin bozulması, tek bir ferdin
bozulmasından daha süratlidir. Bu sürat ise, cemiyet için menfî, şeytan için
müspet yönde bir gelişim demektir. Bu nedenle şeytan, bir cemiyeti bozmak,
huzursuz etmek ve anarşiye boğmaktan hiçbir zaman ümidini kesmemiştir.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Şeytan, artık Arap
Yarımadası’nda, kendisine ibadet edilmesinden ümitsizliğe düştü, ancak
aranızda anarşi çıkarmaktan ümidini kesmedi.”203 derken, en veciz
ifadeleriyle bu hususa işaret buyurmaktadırlar.

Birlik ve dirlik, bir cemiyeti Cennet topluluğuna, ayrılık ve tefrika da
Cehennem yığınlarına çevirir. İlk insan Âdem’i Cennet’ten çıkaran şeytan,
elbette Âdem’in neslinin Cennet içinde kalmasını da bir türlü hazmedemeyecek,
onları da esas kendi yeri olan Cehennemî bir hayata sevk etmeye çalışacaktır.
Cennet gibi bir dünyada yaşamaya azmetmiş ufku yüce kametler, şeytanın
oyununa gelmeyen tali’lilerdir ki, vifak ve ittifak onların ayrılmaz vasıflarıdır.
Kemtali’liler ise durmadan tefrika çukurlarında yuvarlanıp durmaktadırlar.

İki Cihan Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem), ümmetini ikaz sadedinde bu
mevzuyla alâkalı şunları söyler:

“Cemaate yapışın, ayrılıktan kaçının! Şeytan tek kişiye yakın, ona göre iki
kişiye daha uzaktır. Kim Cennet kokularını duymak istiyorsa cemaate devam
etsin.”204

t. Şeytanın Lümmesi
İnsanın kalbinde bir bant gibi kayıt yapan, meleğin ilhamının geldiği santralin

yanıbaşında, bir de şeytanın yağdırdığı şüphe, tereddüt ve vesvese oklarına

hedef olabilecek bir alıcı vardır.205 Bu, aynen aynanın şeffaf ve parlak yüzü
ile siyah ve mat yüzünün bir arada bulunması veya bir odada mü’minle kâfirin
yan yana durması gibidir.

Evet, şeytanın lümmesi, kendine mahsus şüphe, tereddüt ve vesvese oklarını
atmak için nişan aldığı mü’minin kalb merkezinde yer alan önemli bir noktadır.

6. … VE ŞEYTAN FERYAT EDİYOR



Mü’minin inandıklarını yaşaması, şeytanı şirazeden çıkarır ve feryada boğar.
Allah’ı hoşnut edecek her tavır ve davranış şeytana ölüm sancıları çektirir.
İlâhî gadabı celbeden bütün sebepler, nasıl şeytanı sonsuz sürur ve sevince
garkediyorsa, lâhut âlemini memnun eden sebepler de onu ızdırabın uçsuz-
bucaksız gayyalarına iter ve kıvrandırır.

Kulun, Allah’a en yakın olduğu yer secdedir.206 Secde, mü’mini miraca
erdirecek ölçüde bir kurbet vesiledir.. ve kulun her secde edişi, şeytanı bin
feryada boğar. Eğer cin ve insanlar bu sesi duysalardı, belki kulaklarının zarı
patlar, belki de sesin şiddetinden bayılıp yere düşerlerdi. Şeytan, “Secde ile
emrolundum, etmedim ve kovuldum. O ise etti, kurtuldu!”207 der ve çığlık
çığlık dövünür.

Kullar içinde Allah’a en yakın olan İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (sallallâhu
aleyhi ve sellem) doğumu da şeytanı feryada boğmuştu. Zira o gün, Allah’ın en
sevgilisi Habibullah doğmuştu... İhtimal ki o gece putları yüzüstü yere yıkan
şeytanın feryadı idi. Ve ihtimal ki Sava gölü, bu feryatla batmış ve bin yıldan
beri yanan ateş bu feryatla sönmüş.. ve yine Kisra’nın sarayı da bu feryatla

yıkılmıştı.208

Şeytanı yana yakıla feryat ettiren günlerden biri de hiç şüphesiz, Akabe’de
altı-yedi müslümanın Allah Resûlü’ne biat için el uzattığı gündü. Allah Resûlü
ki, senelerce kapı kapı, çadır çadır, panayır panayır dolaşmış ve hep derdine
ortak olacak âşina gönül aramıştı. Evet O, hep bunun için uğraşmıştı. Ne var ki,
gittiği yerlerden hiçbirinde sinesi ışığa açık, hüşyâr bir gönül bulamamıştı.
Taif’te taşlanmış, diğer yerlerde de kapılar yüzüne kapanmıştı. Ancak O’nun,
Allah’ın, nurunu mutlaka tamamlayacağına inancı tamdı ve O kendine düşen
vazifeyi yapıyordu. Bu vazife, ısrarla, yılmadan, usanmadan insanları Hakk’a
davet etmekti ve Allah Resûlü de işte bunu yapıyordu.

Yine panayır günlerinden biriydi... Medine’den gelen bir grup tali’li, onunla
görüşme talebinde bulunmuştu. Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem)
gül yüzünde güneş doğmuş gibiydi. Gelen teklife o denli sevinmişti ki, O’nu
sevindiren bu hâdise ihtimal gök ehlini de sevindirmişti. Belli ki, bu umumî
sevinç, ilâhî hoşnutluğun da bir tecellîsiydi. Tabiî o esnada ruhunun karanlığı
yüzüne akseden biri de vardı. Hıçkırıklar boğazında düğümlenen bu menhus
varlık, hiç şüphesiz şeytandı.

Heyet ile Allah Resûlü’nün buluşmasında Hz. Abbas (radıyallâhu anh) da



vardı. O, bir realite adamıydı. Biatın akıl ve mantık çerçevesinde yapılması
için uyarılarda bulunuyordu. Bu altı-yedi kişiye, topyekün insanlık ile yaka
paça olmaya adım atmakta olduklarını hatırlatıyor ve Allah Resûlü’ne biatın, o
gün için çetin yanları üzerinde duruyordu. Yaşlılar, bu ağırlardan ağır yükü
kaldırıp-kaldıramayacakları konusunda tereddütte idiler. Onlar tereddüde
düşünce şeytanın bakışları canlandı. İçinden bir “Acaba!” geçirdi. Kendi
kendine, “Belki biat etmeden döner giderler!” dedi. Ama içlerinden en genci,
Ebu’l-Heysem et-Teyyihânî hemen ileri atıldı. Her şeyi kabullenerek Allah
Resûlü’ne el uzattı. Ardından diğerleri de aynı şeyi yaptılar ve bu büyük biat
tamamlandı…

Bu esnada ortalığı çınlatan bir feryat koptu. O sesi duyan, Akabe sallanıyor
sanırdı... Öyle feryat ki bağırdan koptuğu belliydi. Birisi, bütün ümitlerini

yitirmişe benziyordu. Evet, öyle birisi vardı ve işte o şeytandı...209

Şeytan, alnı secdeli gençleri gördükçe.. çarşı-pazarın eracifine bulaşmadan
ticaret yapan tüccarı müşâhede ettikçe.. ilim adamlarının, kafa ve kalb
bütünlüğüne erme yarışına girdiklerine şahit oldukça.. üniversite mahfillerinde
ihtidaların arttığını, ilmin tekrar din ile uzlaştığını temâşâ ettikçe.. yeniden
diriliş bestesinin nağmeleştiğini duydukça ve yeni bir bezmin ılık nefesini ense
kökünde hissettikçe ihtimal bugün de feryat etmektedir…

Bütün dünyada neşrolan ve şeytana nâşirlik yapan bazı gazete, dergi, kitap ve
bültenlerde yazılanlara bakıp, televizyon, radyo, konferans ve seminerlerde
konuşulanlara kulak verdiğimizde, şeytanın aynı şekilde feryat ettiği
duyulacaktır. Şeytan, bugün de İslâm’dan, müslümandan ve İslâm adına
başlayan oluşumdan korkmakta ve endişe duymaktadır. Bu korku ve endişeden
dolayı da, canı boğazında ve çaresiz avaz avaz her dem feryat etmektedir..
kıyamete kadar da feryat edecektir.
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Muhterem Müellif’in 1980 öncesi yaptığı
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Bu kitapçığın esası altmışlı yılların sonuna doğru, çok dar dairedeki
bir kısım sohbetlere dayanmaktadır. Konferans unvanıyla daha
kalabalık kitlelere arzı ise yetmiş sonrası yıllara rastlamaktadır.

O günlerde konuyla alâkalı doküman ve belge yok denecek kadar
azdı; tabiî buna, benim yetersizliğim de inzimam edince, ortaya ne türlü
bir eserin çıkacağı açıktır.

Ben şahsen, kitaba konu teşkil eden hususlarla alâkalı çok ciddî
şeylerin yazılıp çizildiği bir dönemde, yetersizlik nazara alınmadan,
zaruret ve ihtiyaca binaen yazılmış ve söylenmiş bu kabil beyan
kırıntılarının neşrine gerek olmadığını düşünürüm. Ama öteden beri
hatırlarına hep saygılı kalmaya çalıştığım düşünce ve yol arkadaşlarım,
o eski konuşmaları deşifre ve tashih edip önüme koyunca, ben de sırf bir
hatıra saygı mülâhazasıyla bu tür evrak-ı perişanın neşrine “evet”
dedim; işte hepsi o kadar!
M. Fethullah Gülen



Giriş
Varlık, hayat, canlılar âlemi ve hususiyle de bunlar arasında insanın, değişik

ilimlere esas teşkil edecek pek çok farklı yanları vardır. Mevzuu sadece insan
olarak ele aldığımızda, karşımıza morfoloji, fizyoloji, psikoloji, sosyoloji, tıp,
pedagoji ve daha bir sürü ilim çıkar. Bunlardan her biri ayrı ayrı ihtisas
mevzularıdır ve her bir konunun farklı uzmanları vardır. Ne var ki, topyekün
kâinatın, canlıların hatta insanın uzmanı yoktur. Dolayısıyla da bu hususî
ilimlerle, varlık ve insanla gelen problemleri çözmek mümkün değildir; ve
tabiî bu ilimler hakkında nihâî bir şey söylemek de. Bunlardan sadece insanı
anlamak ve beşeriyet teknolojisini meydana getirebilmek için, her şeyi
kavrayıcı bilgiler üretecek, umumi düşünce ve yekpare sentezler ortaya
koyabilecek kolektif şuura ve çağı bütün vâridâtıyla kucaklayabilecek tam
tekmil merkezlere ihtiyaç vardır. Zannediyorum önümüzdeki yıllarda bu
konuyla alâkalı pek çok kitap yazılacak, sayısız alternatif düşünce serdedilecek
ve dünya kadar ilim merkezi devreye girerek bu bakış zaviyesini daha da
besleyecektir. İşte o zaman bir kısım tâli’li ilim ve düşünce insanları da,
varlığın serencâmesini yeniden yazacak, her şeyi, hususiyle de canlıları ve bu
arada insanı yeniden bir kere daha keşfedecek ve insanın enginliklerindeki
gerçekleri ortaya çıkararak, ilimlere esas teşkil eden konular hakkında daha net
şeyler söyleyebileceklerdir.

Bununla birlikte, artık bugün, modern laboratuvarlarda canlıların tetkik ve
tanınmasına hem de şimdiye kadar erişilmemiş bir şekilde girildiğini
söyleyebiliriz. Madde, molekül ve hücre büyük ölçüde hemen her yanıyla
bilinir-görünür hâle gelmiş, sıvıların ve vücut hücrelerinin yapısına giren en
küçük parçaların şekil ve mimarisi X ışınları sayesinde gözler önüne serilmiş
ve yine bir kısım modern laboratuvar ve araştırma merkezlerinde, maddî
teşekküllerden daha yüksek seviyede, protein cevherinin kocaman
diyebileceğimiz parçacıkları ve bunları birbirinden ayırıp inşa eden enzimlerin
tesir ve fonksiyonu belli ölçüde anlaşılır hale gelmiş, hücreler ve bunların
teşkil ettikleri dokuların iç vasatla olan münasebetlerinin kanunları, kan-safra
gibi sıvılar ve bunların kozmik çevre ile olan münasebetleri, kimyevî
cevherlerin vücut ve şuurla alâkaları, nisbî dahi olsa vuzuha kavuşmuş sayılır.

İlmî sahadaki bu türden takdire şâyân gelişmelere rağmen, bilhassa
Türkiye’de Tanzimat’tan bu yana, her alanda olduğu gibi, ilim mahfillerinde ve



ilim yuvalarında da aynı gelişmelerin yaşandığını söylemek zordur. Araştırma,
tetkik ve aydınlatma yerine kör bir taklitçiliğin, ucuz bir şablonculuğun ilmî
düşüncenin yerini aldığı bu dönem, gelecek nesillerce hep teessüfle anılacaktır.
Zira bu dönemde varlık âdeta bir kaos gibi gösterilmiş, eşya tesadüf
rüzgârlarıyla sağa-sola savrulan çer-çöp gibi kabul edilmiş, canlılar “natürel
seleksiyon”un insafsız dişleri arasında çiğnenen birer basit lokma ve insan da
bu ölüm arenasının tribünlerine yerleştirilmiş bir tâli’siz müşahit durumuna
düşürülmüştür; bütün bu olup bitenleri görme, duyma ve yaşamaya mahkûm
edilmiş tâli’siz bir müşahit... Oysaki değişik bir zâviyeden bakıldığında,
varlığın her parçasıyla bir yardımlaşma ve dayanışma, her yönüyle bir nizam
ve âhenk olarak tüllendiği de bir gerçek.. “her şey belirli bir hedef ve gayeye
göre planlanmış” ve her şey bir kitap ve bir meşher mükemmeliyeti içinde pırıl
pırıl ve akıllara durgunluk verecek mahiyette.

Günümüzdeki bu yanlış bakış zaviyesini sorgulayacak ve bu çarpıklığın
sebeplerini araştıracak durumda değiliz. Ne var ki, bazı şeyleri vurgulamada da
yarar var: Bir kere, belli bir dönem itibarıyla laboratuvarlarımız öylesine
kısırlaştırıldı ve tek bir yörüngeye bağlandı ki, maalesef birçok araştırma
merkezi ve laboratuvar hemen her zaman “nasıl”ların arkasından sürüklenip
giden ve dönüp “niçin”lere ve “neden”lere bakmayan bilimcilerin –bu tabiri
bilerek “âlimler” yerinde kullanıyorum- bu arada, ders ve laboratuvarlarda
“nasıl” sorusuna bile cevap arayan değil, “niçin”, “neden”, “kim” sorularını bir
türlü düşündürtmeyen eğitim sistemimizin yetiştirdiği nesillerden bugüne kadar,
dünya çapında kaç mütefekkir ve ilim adamı çıkarabildik?

Evet kaç ilim adamı yetiştirebildik ki, Batı bilim adamlarının yanlışlarını
ortaya koydu ve meselâ ‘Darvinizm’in, eksik, yanlış ve çarpıtılmış yönlerini
belirterek, onun da tıpkı diğer teoriler gibi tartışılabileceğini ifade etme
cesaretini gösterdi ve insanın “eşref-i mahlûkât” olduğu mülâhazasını
yenileyebildi? Yenileyebildi de, meselâ, insanın göz, beyin, burun, kulak,
boşaltım, dolaşım, solunum ve sindirim sistemlerinin yanında duyma, görme,
hissetme, varlıkla değişik şekilde münasebete geçme, hatta eşyanın perde
arkasına yönelme gibi hususlar üzerinde durdu ve insanı gerçek çerçevesiyle
yorumlayabildi..! Bunlar yapılamadığı gibi, bilim, bilhassa dinin karşısında bir
tabu hâline getirildi, ideolojik bakış açılarına kurban edildi ve 19. asrın kaba
pozitivizminin, hatta kaba materyalizmin sınırlarının dışına çıkamadı.

Bunun neticesi olarak, ne acıdır ki, bugün biyoloji, ispatlanamamış teoriler



üzerine kurulmuş bir fantezi gibidir. Bu fantezi teorilerin başında da, hiç
şüphesiz evrim teorisi gelmektedir. Gerçi, evrim konusunda yazmak ve
konuşmak, benim gibi farklı bir sahada meşgul olan birinin işi değildir. Fakat,
bir genetikçi, bir biyokimyacı, bir paleontolog ve konuyu dinî yönüyle ele
alabilecek bir ilâhiyatçı bir araya gelip de, uzun bir süredir ilim mahfillerinde
münakaşası yapılan bu meseleyi, konunun mütehassısları olarak Türkiye
sathında, hatta gerekirse, bütün dünya sathında anlatıp, gerçeği ortaya
koyuncaya kadar benim gibi insanlar hak hatırına konuşmalarını
sürdüreceklerdir. Bugün bu mevzu, ilim adına, pek çokları tarafından
ideolojiden de öte katı bir dogma olarak savunulmakta ve münakaşasının
yapılması bile, âdeta bir suç telâkki edilmektedir.

Beri taraftan, meselenin müzakeresini yapacak ilâhiyatçılarımızın henüz var
olup olmadığı bir yana, ilâhiyat eğitiminin, arzu edildiği ve bazılarınca bir
asırdır rüyası görüldüğü şekilde, en azından umumi prensipleriyle pozitif
ilimlere şamil bulunmadığı da acı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. İşte
böyle bir zeminde, arz etmeye çalışacağım hususların çoğu doğrudan meşguliyet
sahama girmemekle birlikte, iman ile imansızlık arasında âdeta bir duvar gibi
duran bu meseleyi, idrakimin elverdiği ölçüde inceleyip takdim etmeyi bir
vazife, bir mesuliyet olarak gördüğümden, üstesinden gelinmesi oldukça güç
bir işin altına girmiş bulunduğumun farkındayım. Aslına bakılacak olursa,
konunun mütehassıslarının bağışlayacağı ümidi içinde böyle bir işe girişmemin
altında yatan temel düşünce, bu sahada salâhiyetli olanları gayrete getirmekten
başka bir şey değildir. Arzu ediyorum ki, onlar bu yükü yüklensin ve bir
asırdır, zihinleri çelinen, imanları çalınan yaralı nesillere mevzu bütün
açıklığıyla ifade edilsin ve her şey genişliğine, derinliğine anlatılarak gerçek
ortaya konsun.

Esasen itiraf etmeliyim ki, böyle bir mevzu ile uğraşmaktansa, inandığım ve
heyecanını daima gönlümde yaşadığım İslâm’ın aslî düsturlarını anlatmayı
tercih eder, insanlığı kurtaracak bir neslin vasıflarını nazara vermeye
çalışırdım. Ben, yapıcı vasıfların anlatılmasının, inanan gönüllerde daha fazla
heyecan uyaracağını düşünüyorum. Ama, okumuşu-okumamışı, üniversitede
olanı ve onun dışında kalanıyla, pek çok kimsenin, hatta birtakım diyanet
mensuplarımızın ve âlimlerimizin bile, muhkem Kur’ân âyetleriyle teyit edilen,
dolayısıyla, bir bakıma akideyi ilgilendiren yaratılış mevzuunda zıt beyanlarda
bulunduklarına, öyle ki, Kur’ân âyetlerinin ve Allah Resûlü’nün o mübarek



dudaklarından dökülen lâl ü güher gibi sözlerin, Darvinizm’le telif
edilebileceği gibi bazı yorumlar yapıldığına şahit oluyor ve hayretler
yaşıyorum.

Kendisine çok saygı duyduğum Allâme Hüseyin Cisrî, bir asır önce bu
konuda bir soru ile karşılaştığı zaman, “Bu mesele, henüz bir nazariyeden
ibarettir; ama ileride pozitif bir gerçek olarak ortaya konabilirse, o zaman biz
de onu Kur’ân’ın ayetleriyle tevfik ederiz.” cevabını vermişti. Bu büyük
allâmeye ne ölçüde saygı duymuş olursam olayım, onun ve onun gibi düşünen
daha başkalarının bu mevzudaki kanaatlerine iştirak etmek mümkün değildir.
Çünkü, Darvin’in evrime ait düşünceleri ve evrim teorisi, hiçbir zaman Kur’ân
âyetleriyle tevfik edilemeyecektir. Edilemeyecektir, zira o, hayatı birtakım
sebeplerin tesadüfî neticesi olarak yorumlamaktadır. Hâlbuki ihya ve imâte
(hayat verme ve hayatı alma), Allah’a ait iki fiildir. Her ikisi için de başlangıç
itibarıyla birtakım maddî sebeplerden söz edilebilse de, netice, bilhassa hayat
noktasında tamamen sebepler üstüdür. Hayatı vermede Cenâb-ı Allah’ın hiçbir
sebebe bağlı olmayan, perdesiz icraatı söz konusudur. Dolayısıyla hayat hiçbir
maddî sebeple izah edilemeyeceği için, ne Darvin teorisi teori olmaktan öte bir
gerçektir, ne de onun Kur’ân âyetleri ve hadis-i şeriflerle tevfik ve telifi
mümkün olabilecektir. İşte, konuyu ele alma sebeplerimden biri de budur.

Darvinizm, Lamarck da Darvin de dahil, hiçbir zaman tek bir kişiye mal
edilemeyecek bir teoridir. Konuyu önceki asırda ortaya atanlardan başka,
asrımızda bir de Neo-Darvinistler vardır ki, bunlar, evrimi güya ispatlamak,
teorisinde Darvin’i teyit etmek, ona payandalar bulmak için daha başka
nazariyeler geliştirmekte, bunlardan biri tutmayınca, bir başkasını ileri
sürmektedirler. Ne acıdır ki, bu ispatlanmamış, ispatlanması da mümkün
olmayan nazariye, ortaokul ve liselerden alın da, üniversitenin son sınıfına
kadar bütün mekteplerde, bütün ilim ve eğitim-öğretim müesseselerinde,
ispatlanmış bir ilmî gerçekmiş gibi okutulabilmektedir. Burada, konuyu
doğrudan alâkadar etmese de, bir dileğimi ve Mevlâ-yı Müteâl’den bir
niyazımı arz etmek istiyorum. İnşallah, geleceğin kutlu nesilleri, her mevzuda
olduğu gibi bu konuyu da, bütün yanlarıyla ortaya koyar ve gerek mektep
kürsülerini, gerekse ilim mahfillerini, ispatı mümkün olmayan böylesi
nazariyelerle meşgul etmezler.

Bir de, hususiyle 20. asırda, evrimi güya mutasyonlarla ispatlama gayesiyle
laboratuvara taşıyanlar var. Dolayısıyla konunun, Darvinistler, Neo-



Darvinistler, mutasyoncular ve nihayet Kur’ân, Kur’ân’ın yaratılış mevzuundaki
muhkem hükümleri ve Allah Resûlü’nün (Allah’ın binlerce salât ve selâmı
üzerine olsun) yaratılışla alâkalı olarak en sahih hadis kitaplarında yer alan
değişme kabul etmez sözleri çerçevesinde ele almayı düşünüyoruz.



TEKÂMÜL (EVRİM)
Basitten mürekkebe (bileşik), kıymetsizden kıymetli olmaya doğru gelişe

tekâmül diyoruz. Canlı varlığın menşei ve teşekkülü adına bu mânâda ortaya
atılan teoriye önce Darvinizm dendi; daha sonra ise, bir bohça gibi kat kat olan
bir şeyin katlarının peşi peşine açılması ve içine doğru nüfuz edebilmek için
bir şeyin üzerindeki perdeleri açma mânâsında, Lâtince menşeli evolüsyon
kelimesi kullanılmaya başlandı. Günümüzde evolüsyon, günlük dilde gelişme,
olgunlaşma, safha safha kemale erme mânâlarının yanı sıra, sadece teknik ve
dar mânâda Darvinizm’i değil, canlılar âleminde iç ve dış tesirlerle ortaya
çıkan mutasyon ve transformasyonları ifade etmek için de kullanılmaktadır. Bu
sebeple, evolüsyon (tekâmül, evrim) kelimesiyle yeni ve eski bütün Darvinci
fikirleri kast ediyoruz.

Gerçi, Darvin’den evvel de benzer iddialarda bulunanlar olmuştur. Bazıları,
Kant’ı, Bacon’ı, Hegel’i bunlar arasında sayarlar. Acıdır, Erzurumlu İbrahim
Hakkı Hazretlerini (ö. 1780) de aynı kategoriye dahil edenler var. Oysaki
İbrahim Hakkı Hazretleri, insanı varlıklar hiyerarşisinde son, yani en yüksek
mertebeye yerleştirir. Ona göre, Allah’ın yaratmasıyla, dört unsurdan (su, hava,
ateş, toprak) madenlere, sonra bitkilere, derken hayvanlara ve nihayet insan
nev’ine uzanan ıstıfa (saflaşma) ve istihale sürecinin her varlık basamağında
bir ‘ara’ varlık türü yaratılmış olup, hayvanla insan arasındaki ara varlık da,
insana en fazla benzeyen maymundur. Marifetname’nin eski baskılarının 19.
sayfasında böyle bir tekâmül sürecinden söz eden İbrahim Hakkı Hazretleri,
hemen 2 sayfa sonra ise, doğrudan doğruya hilkat (yaratılış) mevzuuna girer ve
onu, şu-bu nazariye ile değil; âyet ve hadislerin zahirinden anlaşılan şekliyle
izah ederek, şöyle der: “Allah (celle celâluhu), Âdem’i yeryüzündeki
balçıktan derledi toparladı, (yani bir protein çorbası veya mürekkep bir
macun yaptı) ve sonra ondan insanı halk eyledi (yarattı)”.

İbrahim Hakkı Hazretleri’nin farklı gibi görünen bu iki tür yaklaşımında,
esasen hiçbir farklılık yoktur. Onun önceki ifadesindeki kastı, kendisinden
asırlarca önce yaşamış İbn Türke-i İsfahanî gibi zatlar ve bazı sofîler
tarafından da ifade edilen aklî ve ruhî bir tekâmüldür. Yani, yeryüzünde
varlıklar, aklî ve ruhî melekeler açısından hiyerarşik bir dizi arz etmektedir.
Bu, Müslüman hikmet ehlinin paylaştığı bir değerlendirme olup, buna göre,
varlık hiyerarşileri yeryüzüne kadar yukarıdan aşağıya doğru bir kavs-i nüzul



(iniş yayı) takip edip, yeryüzünde cemadât (unsurlar), bitkiler, hayvanlar ve en
nihayet insanla birlikte kavs-i uruca (yükseliş yayı) geçer ve bu kavis, insanda
son bulur. Yoksa, üç asır önce, beş asır önce, on asır önce insanların, genlere,
kromozomlara, mutasyonlara dayalı olarak iddia edilen bir evrimden söz etmiş
olmaları düşünülemez. Bu bakımdan, 19. sayfada böyle bir aklî-ruhî tekâmül
çizgisinde varlıkları değerlendiren İbrahim Hakkı Hazretleri, 2 sayfa sonra
yaratılışı dile getirmekte ve insanın üstünlüğünü açıkça ortaya koyduğu şu
satırlarda, onun asıl maksadı ayan beyan bellidir: “Allah, kendi nurundan bir
latîf ve azîm cevher var edip, ondan bütün kâinatı vücuda getirdiğini, tedrîc
ve tertip ile izhar etmiştir ve o, cevher-i evvel ve nûr-i Muhammedî ve levh-i
mahfûz ve akl-ı küll ve akl-ı izâfî tesmiye olunur.”

İbrahim Hakkı Hazretleri’nin, madde ve ruh için ayrı ayrı ele aldığı varlık
gerçeğinin istihalesini (gelişmesini) anlatan ifadelerini, kendinden yaklaşık
yarım asır sonra ortaya atılan Lamarck ve Darvin’in biyolojik evrimiyle aynı
görmek, zannediyorum o büyük velinin ruhunu rencide edecektir. Bu gerçeğe
rağmen, –(Allah taksiratlarını affetsin)– başta Cemaleddin Server Revnakoğlu
olmak üzere, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Erzurumlu meşhur Cevat
Dursunoğlu, onun nokta-i nazarının biyolojik tekâmül yönünde olduğunu iddia
edebilmişlerdir.

Yukarıda kısmen temas edilen birtakım farklı görüşlere rağmen, Darvin’den
önce biyolojik mânâda evrimden söz eden, transformizm (dönüşümcülük)
teorisiyle sadece Lamarck olmuştur. O, içinde teorisini anlattığı Zooloji
Felsefesi’ni Darvin’in doğduğu yıl neşretti (1809). Bu kitap, Darvin tam kitap
okuyabilecek yaşa geldiği zaman meşhur oldu.

Darvin’i, o ünlü teorisini ortaya atmaya sevk eden üç önemli tesirden
bahsedilebilir. Bunlardan birincisi, papaz Malthus’tur. İngiltere’de fakirliğin
hüküm sürdüğü bir dönemde nüfusu ve nüfus artışını fakirliğin sebeplerinden
biri olarak gören ve o dönemde İngiltere’de uygulanmakta olup, fakirlere devlet
kesesinden yardımı öngören kanuna karşı çıkan Malthus, Nüfus Üzerine Bir
Deneme (1798) adlı kitabında, yeryüzünde nüfusun hendesî (geometrik-
katlanarak) arttığını, buna karşılık, beslenme sahalarının darlığını, gıda
maddelerinin gittikçe azaldığını ve eğer âfetler, seller, felâketler, salgın
hastalıklar da olmasa, artan nüfusun beslenemeyeceğini ileri sürdü. Malthus,
böyle bir iddia ile, fakirler kanununun kaldırılmasını teklif ediyordu. Darvin,
tamamen ekonomik endişelerle ileri sürülen böyle bir iddiadan kendine göre



ilmî neticeler çıkarmaya durdu ve ileride göreceğimiz üzere, bundan natürel
seleksiyonu (ıstıfâ-i tabiî: tabiî ayıklanma) istinbat etti.

Darvin üzerinde ikinci önemli tesiri, onun Güney Amerika kıyıları ve Büyük
Okyanus adalarında araştırmalarını sürdürdüğü dönemde, Malaya adalarında
çalışmalarını yürüten, “Yeni Türlerin Ortaya Çıkışını Düzenleyen Kanun
Üzerine” isimli eserin sahibi Alfred Russel Wallace yapmıştır. Wallace,
Darvin’e yazdığı kitap çapındaki uzun mektubunda, tabiatta çevreye en iyi uyum
sağlayan varlıkların yaşamaya devam ettiğinden ve dolayısıyla canlılar
arasında bir hayat mücadelesi olduğundan söz ediyordu. Darvin, meşhur
teorisini ortaya atarken, işte bu iddiadan da cesaret aldı.

Darvin üzerinde üçüncü önemli tesir, kendinden önce evrim mevzuunda şu
veya bu şekilde ve değerde söz söyleyen bazı ilim adamlarından
kaynaklanmıştır. Darvin’e tesir eden bu ilim adamlarının görüşleri, günümüzde
büyük ölçüde hüsnükabul görmemekte, meselâ Lamarck için Adnan Adıvar,
“Bir kısım meseleleri çok aceleden ve ilim haysiyetine uymayacak şekilde
derlemiş, toplamış basit bir insandır.” hükmünü vermektedir. Buna karşılık,
Darvin’in ise, farklı kaynaklardan derlediği düşünceleri, daha canlı, ilim
haysiyetine daha uygun bir hâle getirip ortaya koyduğu ileri sürülmektedir.
Oysa, bu konuda basit dahi olsa bazı gerçekleri arz ettiğim zaman görülecektir
ki, Darvin’in iddiaları gibi, bunları oluşturması ve takdimi de, ilim
metodolojisine ve gerçeklere uymaktan fersah fersah uzak bulunmaktadır.



DARVİNİZMİN DAYANDIĞI DÖRT ANA TEZ
Darvin, canlılar arasındaki bazı benzerliklerden yola çıkar ve onunla

birlikte, ona tesir eden bilim adamları, tezlerini başlıca şu dört iddiaya
dayandırırlar:

1.Çevreye ait dış şartların, bazen de iç müessirlerin canlılar üzerinde tesiri
olur ve bu tesirler, canlılarda az çok değişikliğe sebebiyet verir.

2.Bu değişiklikler, canlıya şu veya bu şekilde ve kısmen fayda sağlar.
3.Bu küçük değişiklikler, veraset yoluyla sonraki nesillere intikal eder.
4.Istıfa-i tabiî veya tabiî ayıklanma (seleksiyon): Nüfusun hızlı artışı

karşısında gıdalarını temin için canlılar birbirleriyle mücadele ederler. Canlı
hayatı, bu mücadeleden, hatta savaştan ibarettir. Bu savaşta kuvvetli taraf galip
gelir ve hayatını devam ettirir; zayıf ve mağlûplar ise yok olmaya
mahkûmdurlar. Ayrıca âfetler , belâlar ve musibetler de mukavemetsizleri alıp
götürür ve yeryüzünde, güçlü olan yeni türler kalır. Bu düşünce, Malthus’un,
yukarıda sözü edilen ekonomik görüşüne dayanmaktadır.

Şimdi, Darvinizm’e esas teşkil eden bu dört unsuru ve onlarla alâkalı
hususları detaylarıyla ele alıp değerlendirmeye çalışalım:



EVRİM İDDİASI VE VARLIKLAR ARASINDAKİ 
BENZERLİKLER

Darvin, tabiattaki benzeşme veya benzerliklerden yola çıkar. Ona göre, bazı
üst sınıf canlıların birtakım organlarında görülen güdükleşme ve
bodurlaşmalar, onların evrim sürecinde alt sınıflardan getirdiği, fakat yeni
sınıfta işe yaramadığı için o hali almış.. ve güdükleşip, bodurlaşmış uzuvlardır.
Meselâ, Darvin’e göre, insan vücudundaki kıllar, memeli hayvanların
kıllarından verasetle insana geçmiş olup, bu geçiş sürecinde pek çoğu
dökülmüş ve sadece bir kısmı kalmıştır. Neden..!

Darvin’in bu tür iddialarının tutarlı bir yanı yoktur. İnsanda yüzün, gözün,
kulağın olması, insanın maymundan türediğini veya bazı tür canlılarda aynı ya
da benzer organların bulunması, onların birbirlerinden türediklerini göstermez.
Kâinatta pek çok canlı ve bu canlı türleri arasında benzerlikler vardır. Çünkü
bütün canlı varlıklar gidip dört temel unsura dayanmaktadır: Azot, karbon,
oksijen, hidrojen. İnsan da, hayvan da, pek çok ortak gıdadan beslenir.
Özellikle insanlar, aynı tür gıdaları alırlar. Buna rağmen, bütün varlık türleri
birbirlerinden, her bir insan ferdi diğerinden pek çok yönleri itibarıyla oldukça
farklıdır. Görünüşteki ve yapıdaki benzerlikler, birbirinden türemeyi
gerektirmez. Menşe birliğine rağmen görülen farklılıklar, varlıklarda gaye,
mânâ ve fonksiyonun önce geldiğini, maddî yapının da buna göre tanzim
edildiğini gösterir. Önce gelişigüzel veya çok güzel bir bina yapıp, sonra ona
fonksiyon biçilmez. Zihinde oluşmuş bir mânâ, bir muhteva olmadan kelimeler
teşekkül etmez, kitap yazılmaz. Her bina, aşağı yukarı aynı malzemeden oluşur;
bina çeşitleri arasında pek çok benzerlikler bulunur; ama hiçbiri, diğerinin aynı
değildir. Bütün kelimeleri veya dilleri oluşturan harfler sayılıdır; ama her söz o
mahdut işaretlerle ifade edilmektedir; öyle ki, 7 harflik bir kelimede 6 harf aynı
olsa, bir harfin farklılığı, o kelimeyi diğerlerinden farklı kılar. 6 harf ortak,
fakat 1 harf farklı olmak üzere, 7 harfli 7 ayrı kelime bulunabilir. Burada 6
harfin benzerliği, bu kelimelerin birbirinden türemiş olmasını gerektirmez. Her
bir kelimeye varlık kazandıran ve onun harflerden müteşekkil malzemesini tayin
eden, o kelimenin mânâsıdır. Aynen bunun gibi, varlıklar arasında da, benzer
fonksiyonlar için benzer yapılar, benzer organlar gerekir. Canlılar âleminde,
birtakım yapı benzerliklerine ve aynı malzemeler kullanılmış olmasına rağmen,
görülen nâmütenahî çeşitlilik veya tersinden ifade edecek olursak, nâmütenahî



çeşitliliğe rağmen görülen yapı benzerlikleri, tamamen bir kasda, bir iradeye,
bir mânâya işaret eder. Bu sebeple, mânâya göre kelime oluşturulduğu gibi,
varlık sebebine, gayesine ve taşıyacağı anlama göre canlılar yaratılır ve
kendilerine uygun yapı, uygun organlar verilir. Dolayısıyla, canlılar arasındaki
benzerlikler, Darvin’in iddia ettiği gibi bir türemeyi değil, tam tersini gösterir.

İkinci olarak, yeryüzünde sayısız denebilecek derecede varlık ve yüz
binlerce varlık türü vardır. Eğer, her varlık türüne ayrı bir yüz, apayrı organlar,
her bir türe ait diğerlerinden tamamen farklı yapı ve vücut verilecek olsa idi,
bu takdirde, sonsuz sayıda yapı, organ ve vasıf olması gerekirdi. Konuyu
insanlar için düşündüğümüzde ise, her bir insan ferdi, hayvanlar âlemine göre
âdeta başlı başına bir tür teşkil ettiğinden, o zaman her bir insan için ayrı bir
yapı, ayrı bir şekil söz konusu olurdu. Şüphesiz Allah, her bir türe, her bir
insan ferdine, ona has ayrı bir şekil, ayrı bir yapı vermeye kadirdir. Fakat bu
durumda, canlılar âleminde ve insanlar arasında tanışma, yakınlaşma,
yardımlaşma, kaynaşma ve beraberlik gerçekleşmez, dolayısıyla, her bir tür
diğerlerine yabancı kalır, neticede de ortaya yaşanmaz bir dünya çıkardı.

Ayrıca, her benzeyen şey veya aralarında benzerlikler bulunan iki şey,
birbirinin aynı demek değildir. Meselâ, sıvının çok çeşitleri vardır ama,
gülsuyu ile tuz ruhu birbirinden farklıdır; kullanışta bile biri rahatlatır, diğeri
yakar. Aynı şekilde, güneş de, elektrik de, mum da, çıra da ışık verir; fakat
bunların hepsi tek bir kaynağa bağlanamaz. İnsanın yapısında bulunan bir veya
çok sayıda organın hayvanlarda da bulunması, hatta insanlarla hayvanlar
arasındaki büyük benzerlikler, iki tür arasında bir geçiş olduğunu göstermez.
Çünkü her varlığa, hayatı ve hayattaki vazifesini yerine getirme fonksiyonları
için gereken organlar verilir. Kaldı ki, vücutta dün faydasız ve güdükleşmiş
görünen pek çok organın bugün çok önemli vazifeler gördüğü anlaşılmış
bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra, tabiatta da bazen, çevreye, çevrenin umumi yapısına uygun
düşmez gibi görünen bazı nesneler var olabilir; olabilir değil, vardır da. Ama,
onların da kendilerine ait ne mânâlar ifade ettiği üzerinde durulabileceği gibi,
biz, tabiatın yapısını da bütünüyle çözmüş değiliz. Sonra, bazen bir şey, çok da
uygun olmayan bir yere bir desen unsuru olarak konabilir ve dikkatleri üzerine
çeker. Eğer göz buna takılır ve insan, ona dayanarak, umumi yapı üzerinde bir
hüküm verecek olursa yanılır. İşte bu nokta, çok ayakların kaydığı bir imtihan
noktasıdır. 1000 kapılı bir sarayın önce kapalı 2 kapısını görüp, sarayın



bütünüyle kapalı olduğunu iddia etmek veya kökü sağlam, gövdesi sağlam,
dalları, yaprakları sağlam, bütün meyveleri sağlam, fakat iki meyvesi çürük bir
ağaca, meyvelerinden bakıp, önce iki çürük meyveyi görünce ağacın
çürüklüğüne hükmetmek ciddi bir yanlış olduğu gibi, bir-iki organın
güdüklüğüne ve güya faydasızlığına bakarak, bundan türler arasında geçiş ve
evrim neticesine varmak, aynı şekilde gayr-i ilmi bir yanlıştır.

Benzerliklerden hareket eden Darvin, insanlarda bulunan bir kısım
hastalıkların hayvanlarda da bulunmasını, güya bir başka delil olarak
değerlendirilir. Burada da söylenecek söz, yukarıdakilerden farklı
olmayacaktır. İnsanda, şu ana kadar bilinenleriyle onlarca, hatta alt şubeleriyle
yüzlerce çeşit hastalık vardır. Eğer her bir canlı türüne ait farklı hastalıklar
olmuş olsa idi, sayısız hastalık çeşidi bulunması gerekirdi. İkinci olarak, büyük
ölçüde aynı malzemeden yapılmış ve benzer fonksiyonlar gören insan ve
hayvan vücutlarında benzer hastalıkların bulunması gayet tabiî olup, bundan
canlıların birbirinden türedikleri sonucuna varmak, hiçbir değer ifade etmez.
Kaldı ki, insanlardaki hastalıklar, meselâ aynıyla veya bir eksiğiyle
maymunlarda görülmemektedir. Tam tersine, bu hastalıklardan bir veya birkaçı
farklı hayvan türlerinde görülebilmektedir. Meselâ, kronik amfizem atlarda,
lösemi kedilerde ve sığırlarda, kas distrofisi tavuklarda ve farelerde, damar
sertliği domuzlarda ve güvercinlerde, kan pıhtılaşması bozuklukları ve nefritler
köpeklerde, mide ülserleri domuzlarda, anevrizma hindilerde, safra taşları
tavşanlarda, karaciğer iltihabı köpek ve atlarda, böbrek taşları köpek ve
sığırlarda, katarakt köpek ve farelerde görülür.

Buradan hareketle, insanın fareden geldiğini, köpekten türediğini, sığırdan
dönüştüğünü mü iddia edeceğiz? İnsanda ve hayvanda aynı tür virüsler,
bakteriler bulunabilir. Bu hususların hiçbiri, menşe birliğine delâlet etmez.
Biyolojik açıdan insandan çok uzak olan kuşlarda ve tavuklarda bazı hastalıklar
vardır ki, insanda da bulunur; fakat bu hastalıklarla tavuğa insanı yaklaştırmak,
esas Darvin’in nokta-i nazarından uzaklaşma demektir. Çünkü o, işi tekâmüle
bağlamış ve nihayet insanla diğer hayvan türleri arasına maymunu koymuştur.



KULLANILAN VE KULLANILMAYAN 
ORGANLAR MESELESİ VE ADAPTASYON

Darvin’in hareket noktalarından biri olan benzerliğin evrime hiç de temel
olamayacağını bu şekilde ortaya koyduktan sonra, onun diğer hareket noktaları
sayılan, kullanılmayan organların zamanla güdükleştiği ve Lamarck’ın, türlerde
sonradan kazanılan özelliklerin veraset yoluyla sonraki nesillere geçtiği
iddiasının da hiçbir geçerliliğinin olmadığını belirtmeliyiz. Gerçi, insanlarda
fazla kullanılan bazı uzuvların, bilhassa kasların geliştiğini görürüz. Halter
yapan bir insanda zamanla, özellikle kol kasları çok iyi gelişir. Fakat
haltercinin çocuğu, hiç de güçlü kol kaslarıyla dünyaya gelmez; onun da, benzer
kol kaslarına sahip olmak için yine halter yapması gerekir. Bunun gibi, meselâ
Musevîler, yaklaşık 4.000 yıldır sünnet olmaktadırlar. Fakat, bu kadar uzun bir
süre içinde herhangi bir Musevî çocuğunun sünnetli doğduğu görülmemiştir.
Aynı şekilde, yüz milyonlarca Müslüman da 14 asırdır sünnet olmaktadır; fakat
aramızda sünnetli doğan birine rastlanmamıştır. Dolayısıyla, bir neslin iktisap
ettiği, yani sonradan kazandığı bir hususiyetin veraset (kalıtım) yoluyla sonraki
nesillere intikal ettiğini, hem de muhkem bir kaziye (yerleşmiş bir kaide) olarak
kabul etmek, ilimle ve ilim haysiyetiyle telif edilemez.

Bunun gibi, kullanılmayan uzuvların zamanla körelip, sonraki nesillere de
aynen intikal ettiği, kullanılanların ise geliştiği de bir efsane ve hurafeden
ibarettir. Lamarck, “Zürafa uzun ağaçlara boynunu uzatma lüzumunu duyduğu
için, boynu anormal uzamıştır.” iddiasında bulunur. Hayvanlar arasında hangi
hayvan vardır ki, boynunu uzatıp, ağaçların en yüksek dallarındaki yaprakları
yemek istemesin? Acaba neden sadece zürafanın boynu uzamış da,
diğerlerininki uzamamıştır? Keçiler de mütemadiyen ağaç dallarından
beslenirler; o kadar ki, ormanların düşmanıymış gibi, ağaçlar üzerinde otlarlar.
Ama boyunları hiç uzamadığı için, devamlı ağaçlara tırmanma zahmetine
katlanırlar. Yılan, taşta toprakta sürüneceğine, ayakları olsun istemez miydi?
Darvin’in, “yılanın ayaklarının zamanla güdükleştiği” şeklinde bir nokta-i
nazarı vardır. Buradaki çelişki herkesin görebileceği ölçüde açıktır. Eğer
canlılar âleminde bir tekâmül söz konusu ise, bu takdirde yılan, solucan gibi bir
hayvan iken, ayakları uzamış, olgunlaşmış ve uzun ayaklı hale gelmiş olması
beklenir. Bir devrede kullanıldığı için ayakların uzadığını kabul ediyoruz;
sonra da diyoruz ki, yılan ayaklarını kullanmadığı için ayakları bodurlaştı.



Oysa, eğer yılan dünyaya at gibi ayaklı olarak gelmiş olsa idi, ayaklarını pekalâ
kullanırdı. Hem niye kullanmayıp, sürüngen hale gelmiş olsun ki! Bir yandan
yılanın, kullanılmadığı için ayaklarının âdeta yok seviyesinde bodurlaştığı
iddia edilirken, beri yandan, sürüne sürüne boyunun uzadığını iddia etmek, bir
çelişki değil de nedir?

Yine Darvin’in iddiasına göre, “Kuş, kanadını uçmak için sonradan
kazanmıştır.” Bu iddiada da, yine apaçık bir çelişki vardır. Çünkü, kullanılan
organın geliştiği, kullanılmayanın güdükleştiği iddiasına göre kuş, kendisini
uçuracak hâle gelinceye kadar kanatlarını kullanmadı demektir. O hâlde,
kullanılmayan, belli bir süre işe yaramayan kanatların bodurlaşıp, yok olması
veya yok olma seviyesine gelmesi gerekirdi. Ayrıca, böyle bir iddia pek çok
soruyu da beraberinde getirmektedir: Kuş, kendisini uçuracak kadar bir kanada
sahip olmadan, tedricen nasıl olgunlaştı da birden kanat sahibi oluverdi? Kuş,
kanat sahibi olmayı veya bunun gereğini nasıl hissetti ve bu kanatlarını nasıl
geliştirdi? Kanat sahibi olma his ve ihtiyacıyla sürekli egzersiz yapıyordu da,
kanatları birden mi ortaya çıkıverdi? Kanat sahibi oluncaya kadar kuş, yerde,
diğer hayvanlarla birlikte mi geziyordu? Kuşun, kullandığı ve birden kanat
hâline gelen bir organı vardı da, uzun süre onu muhafaza mı etti; böyle ise, nasıl
ve hangi sâikle muhafaza etti? Ne Darvin’in, ne de onun teorisine gerçekmiş
gibi herhangi bir dogmaya sarılırcasına sarılanların, bu sorulara
verebilecekleri ikna edici hiçbir cevap yoktur.

Evrim üzerinde ısrar edenler, söz konusu, yani kullanılmayan uzuvların
zamanla güdükleştiği ve bunların tevarüsle sonraki nesillere geçtiği iddiasına
güya delil olarak, insandaki kör bağırsağı ve bademcikleri misal verirler. Kör
bağırsağın ince bağırsak ile kalın bağırsak arasında yer aldığını belirterek,
onun ot yiyen eski atalarımızdan kalmış ve güdükleşmiş bir uzuv ve dolayısıyla
lüzumsuz olduğunu ileri sürerler. Aynı şekilde, bademcikleri de lüzumsuz
görürler. Hâlbuki, bugün bademciğin, boğaz yoluyla vücuda girecek mikroplara
karşı âdeta bir karakol, bir sigorta gibi çalıştığını ilim söylüyor. Kör bağırsak
hakkında da Prof. Osman Barlas, Klinik ve Teşhis  isimli kitabında, “insan için
ikinci bir mide” ifadesini kullanmaktadır. Bu organımızın, lenf ve kan
damarlarınca zengin oluşu da onun ehemmiyetini göstermektedir. Belki ileride
kör bağırsak hakkında daha çaplı, daha zengin malûmat sahibi olabileceğiz. Bu
kadarı bile, sözünü ettiğimiz iddiaların tutarsızlığını ortaya koymaya yeter
zannediyorum.



Darvin, insandaki kılların da güdükleşmiş olduğundan bahseder ve “İnsan,
kıllı cedlerinden, kılları dökülerek insan hâline gelmiştir.” der. Ama, kadının
vücudunda aynı tip kılların bulunmamasını izah için de, evrimle hiç de
uyuşmayacak bir mazerete başvurur: “Kadının cazibesi için öyle olması
gerekiyordu.” Hikmet açısından, Allah’ın yaratması zaviyesinden meseleye
belki böyle bir açıklama getirilebilir; fakat, her bakımdan, partiküllere ve
onların hareketlerine varıncaya kadar baştan sona küllî bir şuur, mutlak bir
bilgi, irade ve kudretin eseri olduğunu ortaya koyan varlığı, hayatı, kâinatı
şuursuz, bilgisiz, iradesiz, hikmetsiz maddeye, tabiata ve tesadüflere havale
eden bir teorinin, kadında erkekteki kılların aynıyla bulunmamasını izah
sadedinde bir hikmete, şuurlu bir sebebe müracaat etmesi, tam bir çelişki, bir
kaçma, daha doğrusu asıl gerçekten kaçamamadır. Darvin, aynı müracaatı,
insanın başındaki kılların niye dökülmemiş olduğunu güya izah etme adına da
yapar ve, “Kafa, darbelere çok maruz kaldığından onların kalması
gerekiyordu.” der. Acaba insanın burnu, alnı, onlardan da öte dizleri, ayakları
daha mı az darbeye maruz kalıyor ki, burnundaki, alnındaki kıllar dökülmüş,
dizdekiler seyrekleşmiş veya küçülmüş de, baştakiler kalmış ?!

Neo-Darvinistler, adaptasyon, yani canlının yaşadığı vasata uyum sağlayıp
değişim geçirdiği iddialarına güya delil olarak şunu ileri sürmektedirler:

Avrupa’da sanayi bölgelerinde isin, dumanın, pasın çok bol olduğu yerlerde
endüstri melanizmi dediğimiz bir vaka karşımıza çıkmaktadır. Bu ortamda koyu
renkli güveler, açık renkli güvelere nispeten koyu renkli duvarların üzerinde iyi
kamufle olduklarından düşmanlarından daha iyi korunmakta, dolayısıyla da
daha fazla üremektedirler, demek ki, bir değişme söz konusu olmaktadır. Bir
gün gelecek ve açık renkliler tamamen yok olurken, sadece koyu renkli güveler
kalacaktır.

Böyle bir misalin evrime delil olduğu iddiasının ne kadar tutarsız olduğu
açıktır. Çünkü, her şeyden önce, ister açık renkli olsun isterse koyu renkli
olsun, yok olan da, ayakta kalan da güvedir. Ortada bir türden başka bir türe
geçiş söz konusu olmadığı gibi, tür içinde bir değişiklik de söz konusu değildir.
Demek ki güvelerde, belli şartlara maruz kaldıklarında renk değiştirme özelliği
vardır ve olan da işte budur.

Aynı cinsten varlıkları, ister ‘tabiî’ bir hâdise neticesinde, isterse sunî
izolasyonla, yani farklı şartlarda yaşamaya terk etmekle aralarında
farklılaşmalar olduğu iddiası, adaptasyon temelinde evrime güya bir başka



delil olarak ileri sürülmektedir. Bu türden farklılaşmalar her zaman görülebilir;
fakat farklılaşmalar yine zahirîdir ve aynı tür içinde cereyan etmektedir. Böyle
bir tür içi değişimin, tekâmül zinciri içinde dönüşümle değişik türleri meydana
getireceği iddia edilemez. İddia edilse de, böyle bir iddia hiçbir ilmî değer
taşımaz.

Evrim ve ceninin anne karnında geçirdiği safhalar
Bu konuda delil diye ileri sürülen bir diğer iddia da, ceninin, anne karnında

geçirdiği gelişme safhalarında diğer canlılara, yani bütün omurgalı canlı
ceninlerinin anne karnındaki ilk safhalarda birbirlerine benzediğidir. Bu
iddianın da tutarlı bir yanı yoktur. Prof. Şengün bunu da eleştirir ve döllenmiş
bir yumurtanın söz konusu gelişme safhalarında ne derece analojik, yani
diğerleriyle benzer bir hüviyete sahip olduğunu bilemediğimizi ifade eder.
Esasen bunun tespiti çok kolay değildir. Çünkü bazı canlı embriyoları çok hızlı
gelişir; bazılarının gelişmesi ise yavaş olur. Zahiren morfolojik bir benzeşme
var gibi görünse de, her canlı nesli, kendine has özellikler, kromozomlar,
genler ve mücehhez bulunduğu istidat materyaliyle yine kendine has bir gelişme
seyri izler.

Kur’ân, ceninin anne karnında geçirdiği safhalarla ilgili, oldukça açık ve
ilmin 14 asır sonra ulaştığı bilgileri verir. Bu bakımdan, konuyu ilgili Kur’ân
âyeti çerçevesinde ele alalım: َّمُث  ٍنیِط ْنِم  ٍَةلَالُـس  ْنِم  َناَسْنِْإلا  اـَنَْقلَخ  ْدـََقلَو 

ًةَغـْضُم َةـََقلَعْلا  اـَنَْقلَخَف  ًةـََقلَع  َةـَفْطُّنلا  اـَنَْقلَخ  َّمُث   ٍنِیكَم ٍراَرَق  ِيف  ًةــَفْطُن  ُهاــَنْلَعَج 
ّللا ُهٰ َكَرَابَتَف  َرَخٰا  اًقْلَخ  ُهَانْأَشْنَأ  َّمُث  اـًمَْحل  َماـَظِعْلا  اـَنْوَسَكَف  اـًمَاظِع  َةَغـْضُمْلا  اـَنَْقلَخَف 

َنیِِقلاَخْلا ُنَسَْحأ   “Şurası bir gerçek ki Biz, insanı çamurdan alınıp süzülmüş
bir hülâsa, bir özden yaratırız. Sonra onu nutfe (sperm) hâlinde sağlam bir
yere yerleştiririz. Sonra nutfeyi alakaya (kan pıhtısı veya yapışkan,
döllenmiş hücreye), alakayı mudğaya (et görünümünde bir çiğnemlik
maddeye) çevirir, mudğayı kemiklere dönüştürüp, sonra da kemiklere et
giydirir, ardından onu yeni bir yaratılışa mazhar ederiz. Şimdi bak da,
Allah’ın ne mükemmel Yaratan olduğunu düşün!”1

Âyet, insanın maddî menşei olarak, önce topraktaki elementlerden veya
burada tamamen sembolik veya teşbihî bir kullanım varsa, insana gıda olarak
giren bu elementlerin insanda meydana getirdiği bir sıvı veya protein
çorbasından söz etmektedir ki, iki mânâ da doğrudur. Sonra bu sıvı, nutfe
olarak anne karnına geçmekte ve artık anne karnında farklı merhaleler takip



etme yoluna girmektedir. Bu yolda, Allah önce onu alaka, yani rahim cidarına
yapışan pıhtımsı madde yapmaktadır. Alaka kelimesinin, Türkçe’de “ilgi”
mânâsına gelen alâka ile de münasebeti vardır. Yani, nutfenin aldığı bu ilk
şekil, rahim cidarına yapışarak anne ve vücuduyla bir bağ teşkil etmekte, o
vücuttan beslenmektedir. Esasen Kur’ân, bütün bu oluşları Allah’a nispet
etmektedir. Çünkü, ne o nutfenin, ne de alakanın kendi kendine bir şey
yapabilme, insan hâline gelme vetiresinde sonsuz bir şuur, irade, ilim ve
kudretin varlığını gerektiren işlerin en küçüğüne bile muvaffak olabilme imkânı
yoktur. Bu sebeple, bütün bunları yapan Allah’tır; bizim, hâdiseyi izah ederken
sanki bütün bunlar anne karnında kendiliğinden meydana geliyormuş gibi
ifadede bulunmamız ancak mecaz olabilir. Hâlbuki evrim ve onu iddia eden
bilim, bütün bunları tesadüflere ve kendi kendine oluşlara bağlayarak, tarihte
görülmemiş bir cehalet ve inkâr sergilemektedir. Zannediyorum, materyalist
bilimin evrim üzerinde bu derece durması da bundan olsa gerek...

Anne karnında rahim duvarına yapışıp kalan, anne ve onun vücuduyla derin
ve köklü bir münasebete geçen alaka, daha sonra mudğa hâline gelir. Mudğa,
ağza alınıp çiğnenmiş et parçası gibi biçimsiz, yuvarlak gibi ama yuvarlak
olmayan bir şey demektir. Derken, çiğnenmiş et parçası görünümündeki bu
hücre yığını içinden bir grup, önce kıkırdak ve daha sonra da kemik hâline
gelmeye başlar. Bu hücreler teşekkül ettikten sonra kas ve bağ dokusu hücreleri
teşekkül eder ve bu hücrelerden meydana gelen et, kemiğe giydirilir. Bütün
bunlar, röntgen ışınlarıyla anne karnını görebilmek mümkün olduktan sonra
modern embriyolojinin tespit ettiği safhalardır ve Kur’ân, bunları, 14 asır
öncesinden apaçık bir dille ortaya koymuştur. Oysa o, bu türden ilmî
gerçeklere, ana maksatları olan Tevhid, Nübüvvet, Haşir, İbadet-Adalet’i
tespit, ispat ve izah sadedinde teşbih, istiare, temsil, mecaz yüklü ifadelerle ve
istidradî olarak (antr-parantez) temas edip geçer. Ancak Kur’ân’ın ceninin anne
karnında geçirdiği safhaları, bu şekilde apaçık bir anlatımla ortaya koyması,
herhâlde bu mevzuda ileri sürülecek şüpheleri izale ve evrim gibi, yaratılışı
inkâra yönelik teorilerin yanlışlığını 14 asır öncesinden belgelemek için olsa
gerektir.

Kur’ân, kemiklere et giydirilmesinin ardından, َرَخٰا اًقْلَخ  ُهاـَنْأَشْنَأ  َّمُث   “Sonra
Biz onu, o ana kadar takip ettiği seyir içindeki durumunu değiştirerek başka
bir varlık hâlinde inşa ettik.”2 der. İşte bu nokta, artık insanın başlı başına
kendine has bir yaratılışa sahip olmaya başladığı noktadır.



Bütün omurgalı canlıların ceninleri, ilk 5, yani nutfe, alaka, mudğa, ızam
(kemik), lahm (et giyme) safhalarında aynı gibi görünür. Bu safhalarda
teşekküle durmuş bir kuş, bir balık, bir insan ceninine de bakılsa, çok farklı bir
hâlde görülmez. Fakat aynı gibi olan bu benzeyiş, tamamen zâhirîdir. Bir defa,
daha önce ifade edildiği gibi, süreç, bazılarında çok kısa, bazılarında ise
uzundur. İkinci olarak, her bir canlı türüne ait ceninin, dıştan, belki anne
karnının içine bile girsek göremeyeceğimiz kendine has özellikleri vardır ve o,
bu hususiyetlerine göre gelişmektedir. Hatta öyle ki, bu, her insanda diğerinden
bir dereceye kadar farklıdır; çünkü neticede ortaya gözlerden saçlara, burundan
dudaklara, boydan kiloya, parmak uçlarından DNA’lara, görünümden
karaktere, istidatlardan tercihlere kadar farklı bir tip çıkacaktır. Bu ceninler
arasında, sadece türe bağlı ortak noktalar söz konusu olabilir. Meselâ, bütün
insanlar, ahsen-i takvîm, yani en güzel kıvama, yaratılmışlar içinde akıl, şuur
ve iradeye, dünyaya geldikten sonra da öğrenme, iman ve ibadetle terakki
edecek istidatlara sahip bir hususiyet kazanabilme sırrına ulaşacağı için, her
insan cenini bu hedefi gerçekleştirecek donanımdadır. Bununla birlikte,
yukarıda arz edildiği gibi, her bir ceninin, ferdî farklılıklara vasıta olabilecek
kendine has hususiyetleri de vardır. O canlıyı bütün diğer canlılardan ayıran
DNA programı, kromozomlarında genler hâlinde yazılmış durumdadır. Durum
böyle olduğu hâlde, omurgalı canlıların ceninlerinin ilk 5 safhasında bu
hususiyetleri dıştan görmek mümkün olmadığından, sanki onların hepsi
birbirinin aynıymış gibi telâkki edilebilir. Kaldı ki, bu safhaya kadar kuş, balık,
insan gibi omurgalı varlık ceninlerini birbirinin aynısı dahi olsa, bu safhada
ortaya çıkan ani değişikliği, bilim de, evrimciler de ne ile izah edebilirler ki?
Hadis-i şerifler, bu safhada insana ruh üflendiğinden ve kaderinin “alnı”na

yazıldığından söz ederler.3 Materyalist bilim ve evrim, ruhu da, kaderi de
kabul etmediğine göre, bu ani farklılaşmayı, hatta her bir insan ferdinin bu
safhada başkalarından farklı olarak kendi olmaya yönelmesini ne ile
açıklayacaklardır? Bu farklılaşma, her bir insana gerçek hüviyetini veren ruhtan
ve onun kaderinden, yani, onu o yapan hususiyetlerden kaynaklanıyor ise, bu da
tamamen mânevî olduğuna göre, bu nokta, bilimi ve evrimcileri, oturup her
meseleyi yeni baştan düşünmeye sevk etmeli değil midir? Bununla birlikte biz,
evrimcilerin aksi iddialarına rağmen, her bir hayvan türünün ve her bir insan
ferdinin cenininde, ona has, her bir insan için, ona ait ruhu ve kaderi
kabullenecek farklılıkların bulunduğunu düşünmekteyiz.



5. safhadan sonra insan cenini, artık dış görünüşüyle de insan olma; her bir
insan cenini, tamamen, hususiyetlerini taşıdığı fert olma yoluna yönelir. Bu
süreç, onun ahsen-i takvîm sırrını kazanacağı süreçtir. İşte Allah (celle
celâluhu), insanın yaratılışında, yaratılışın bilhassa bu son safhasında, yaratma
sıfatının en yüksek, en şümullü mertebesini veya en büyük, en yüksek, en
şümullü mertebedeki yaratıcılığını ifade sadedinde âyeti, ُنَـسَْحأ ّللا  ُهٰ َكَرَابَتَف 

َنیِِقلاَخْلا  “İşte bak da, Allah’ın ne mükemmel Yaratan olduğunu bir düşün!”4

diyerek noktalar. Kısaca, insanda Hâlık (Yaratıcı) ismi a’zam mertebede
tecelli ettiğinden, insan, Allah’ın isimlerinin a’zamıyla donatılmış, ahsen-i
takvîm sırrına mazhar, çok müstesna bir varlıktır.

Netice olarak, omurgalı canlılara ait ceninlerin, ilk gelişme safhalarında
birbirlerine, bu arada, insan cenininin omurgalı hayvan ceninlerine benzemesi
zahirîdir; dış görünüş itibarıyladır ve dolayısıyla bu görünüş, hiçbir zaman
evrime delil olamaz.

20. asrın gerçek ilim adamlarından, meşhur astrofizikçi ve pek çoklarınca
kendisine ikinci Einstein nazarıyla bakılan Sir James Jeans –Esrarlı Kâinat ve
Etrafımızdaki Kâinat isimli eserleri MEB tarafından tercüme ettirilip,
yayınlanmıştır– “İnsanlar, meşgul oldukları fenlerde fenâfi’l-fen olurlar.” der.
Yani insan, hangi fende, hangi ilim dalında fazla meşgul olursa, onda fâni olur.
Artık hep bu ilmin kulağıyla duyar, onun gözüyle görür, o ilim hesabına konuşur
ve onun heyecanını yaşar. O kadar ki, Sir Jeans, bu hususta şöyle bir misal de
verir: Bir müzisyen, piyanonun 5. ve 8. tuşlarında mütemadiyen aynı sesi
duyduğu için, merdivenlerden inerken de 5. ve 8. basamakta aynı sesi
duyacağını zanneder.

Hendese (Geometri) ile meşgul olan bazıları, başka gezegenlerde insan gibi
hendesî düşünen varlıklar varsa, onlara mevcudiyetimizi hissettirmek için
Afrika’da, Arap yarımadasında ve Büyük Sahra’da, müsellesler (üçgenler),
murabbalar (dörtgenler) yapıp, içlerinde ateş yakıp büyük büyük ışıklar
oluşturdular. Onlar, hendesede fânî olmuşlardı. Matematikle ciddi meşgul
olanlar, kâinatın Sanatkârının kâinatı matematik ölçülere göre yarattığını iddia
ederler. Bunlar da matematikte fâni olmuşlardır. Darvin ise, hayatı boyunca
hayvanla, hayvan fosilleriyle uğraşmıştır. Dolayısıyla, meşgul olduğu sahanın
dışına çıkamadığı için, varlığa, yaratılışa, kısaca her şeye bu sahanın
penceresinden, onun gözlükleriyle bakmış ve hipotezini ispat için de aklın,



mantığın ve ilmin kabul edemeyeceği yorumlara başvurmuştur. Onun teorisini
ısrarla ve bir dogma hâlinde kabul edip, ispata çalışanlar da aynı tavır
içindedirler. James Jeans, bu düşüncesiyle, büyük faydalarına rağmen,
branşlaşmanın getirdiği tehlikelere de dikkat çekmiş olmaktadır.
1 Mü’minûn sûresi, 23/12-14.

2 Mü’minûn sûresi, 23/14.

3 Buhârî, kader 1; Müslim, kader 1.

4 Mü’minûn sûresi, 23/14.



FOSİLLER
Hayatın menşeini keşfetmek için evrim teorisine sarılanlar, hem güya

teorilerini ispat etme adına, hem de bilinen tarih çağlarında bir evrim vakıasına
rastlanmaması karşısında fosillere başvurmaktadırlar. Darvin de aynısını
yapmıştır. O, zengin bir ailenin, bir doktorun oğlu olarak önce tıp tahsiline
başlamış, fakat okuldan kaçmış, kırlarda dolaşmış, otlarla, ağaçlarla meşgul
olmuş ve tıp tahsilinde muvaffak olamayınca İlahiyat tahsil etmeye karar
vermiştir. Nazarî zekâsı belki yerinde olmakla birlikte, pratik zekâsı aynı
seviyede görünmediğinden, ilâhiyat tahsilinde de oldukça zorlanmış, ama
nihayet, bir münasebetle gerçek mesleğini bulabilmiştir. İngiltere hükümeti
tarafından tertip edilen bir araştırma gezisi vapuruyla yola çıkıp, Büyük
Okyanus adaları, Afrika, Güney Amerika ve Avustralya’ da incelemelerde
bulunmuş, Galapagos adaları ile kıta kıyılarındaki hayvanları mukayese etmiş,
bazı fosilleri incelemiş, yanardağların, mercanların faaliyetlerine dikkat etmiş,
nebat ve hayvanat numuneleri toplamıştır.

Kısaca, insanla maymunun ortak bir atadan geldiğini ve türden türe atlamayı
ispat etmek için bir ara türün bulunması gerektiği kendiliğinden ortaya çıkınca,
fosillere başvurma lüzumu hissedilmiştir. Bunu yapacak olanlar ise,
paleontologlar (fosil bilimciler)’dır. Eğer peşin hükümlü olmayan
paleontologlar ara müstehâseleri (fosil) bulup, insanı maymuna bağlamak
mümkündür der, aynı şekilde, yine peşin hükümlü olmayan genetikçiler de
onlara omuz verirlerse, ancak o zaman böyle bir nazariye ilim mahfillerinde
kabul görebilir; ancak o zaman böyle bir nazariyenin kabul görmesi ve üzerinde
araştırma yapmaya değer bulunması gerekir. Bu mümkün olmadıkça, evrim
iddiasına ilmî bir teori deme imkânı yoktur.

Kuş fosili
Şu ana kadar bulunan fosiller arasında uzun kuyruklu, dişleri ve ön

kanatlarında pençeleri olan bir kuş fosilinden söz edilmekte ve Archaeopteryx
adını verdikleri bu fosilin, kuşlarla sürüngenler arasında bir ara tür olduğu ileri
sürülmektedir. Buna dayanarak evrimciler, evrim sürecinde bir tane ara tür
veya nesil buldukları, diğer kayıp halkaları da bulup, insanla ilk solucan
arasındaki boşlukları doldurarak, insanın maymundan “evrildiği”ni ispat
edebilecekleri düşüncesindedirler.

Oysa, bu kuşun sürüngenlerle kuşlar arasında bir ara kademe, ara nesil



olduğuna dair hiçbir emare yoktur. Evrim teorisinin müdafilerinden olan Prof.
Atı f Şengün, evrimi müdafaa için yazdığı Evolüsyon isimli kitabının 1.
cildinde, bu fosille ilgili iddiaları kuşkuyla ve tereddütle karşılamakta ve “Bu
fosil, ilim mahfillerinde kabul edilebilecek hüviyette bir delil değildir.”
demektedir. Eğer, bulunduğu ileri sürülen böyle bir fosil ara nesil kabul
edilecek olursa, bu takdirde yarasayı da aynı kategoride değerlendirmeye
hiçbir mani yoktur. Çünkü yarasa, memeli bir kuş olup, pekalâ memelilerle
kuşlar arasında bir ara kademe kabul edilebilir.

Hâlbuki ilim, yarasanın bulunmadığı bir dönemden bahsetmediği ve yarasa,
var olduğu günden bu yana herhangi bir değişikliğe uğramadığı gibi, evrimciler
bile, onu evrim konusunda kullanmayı düşünmemektedirler. Söz konusu kuş
fosilinde olduğu gibi, bugün de bazı kuşların gagalarının kenarı dişlidir.
Amazon ormanlarında yaşayan Opisthocomus hoatzin isimli bir kuşun da
yavrularının kanatlarında serbest parmaklar vardır. Dolayısıyla, sanki, ilk
günden bu yana, hatta bugün dünyada yaşayan bütün hayvan türleri keşfedilmiş
gibi, böyle vâhi iddialar üzerinde yürüyüp, evrim halkaları içinde insana
gelinceye kadar “ara kademe”ler aramak, oyalanmaktan başka bir mânâ ifade
etmemektedir ve etmeyecektir de. Çünkü, milyonlarca canlı nevi arasında
birinden diğerine milyarlarca ara geçiş fosilleri bulunması gerekecektir.
Üstelik, bütün yaşayıp gitmiş ve nesilleri tükenmiş hayvanların fosilleri bol bol
bulunmasına rağmen, ne hikmetse (!) bu ara kademe türlere misal olabilecek tek
bir fosile rastlanmamaktadır. Geçmişin bir döneminde yaratılmış ve daha sonra
çevre şartları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle nesilleri kesilmiş dinozorlar
gibi canlılar ise evrimleşmeye değil, ancak yok olmaya misal olabilirler. Bütün
bunlara rağmen, bir asırdan fazla bir zamandır bir teori üzerinde, hem de çok
büyük masraflar yaparak durmak, hiçbir zaman ilim ve hakikat adına olamaz.
Arz ettiğim gibi, evrim, yaratılışa, dolayısıyla dine ve Allah inancına karşı
kullanılan bir dogma olduğu içindir ki, hâlâ birtakım ilim mahfillerini meşgul
edebilmektedir.

Beş tırnaklı at “hikâye”si
Evrimcilerin ara kademe nesiller adına güya delil diye dayandıkları

noktalardan bir diğeri, beş tırnaklı at “hikâye”sidir. Buna göre, ilk atın beş
tırnağı vardı ve kendisi tilki kadardı. Daha sonra Eohippus, Mesohippus,
Merychippus ve Pliohippus safhalarından geçerken, ayak parmakları giderek



azaldı. Atıf Şengün, bu iddiaya da kuşkuyla yaklaşmakta ve “Atın, fosilleri
bulunan bu canlılardan geldiğine dair ilimce kabul edilecek hiçbir emare
bilmiyoruz.” demektedir. Eğer söz konusu bu fosiller gerçek ise, muhtemelen
bunlar, kendilerine has bir tür olarak yaşayan, sonra da ölüp gitmiş ve nesilleri
tükenmiş varlıklardı. Atı bunlara bağlamak mümkün değildir. Eğer atı illâ
bunlara bağlayacağız dersek, bu durumda karşımıza, yine Atıf Şengün’ün
sorduğu üzere, iki önemli soru çıkar: Atın tırnakları, iddia edildiği gibi 5 iken,
neden 1’e düştü; buna karşılık, boyu, tilki kadar iken neden uzadı? İlmin bu
sorulara vereceği bir cevap yoktur. Bugün de tek tırnaklı, iki tırnaklı, üç
tırnaklı ve dört tırnaklı hayvanlar vardır. Tilki gibi  olan varlıklar da vardır ve
aynı hayat şartları içinde hâlâ tilki gibidirler. Beş tırnaklı varlıklar da vardır ve
hâlâ beş tırnaklı olarak yaşamaktadırlar. At neden tırnaklarından 4’ünü atıp,
karşımıza tek tırnaklı ve boyu uzamış olarak çıksın ki? Eğer, at koşma lüzumunu
duyduğu için bacakları uzadı denecek olursa, bu defa da, niçin av köpeği at
kadar büyümedi sorusu ortaya çıkar. Av köpeği, en az at kadar koşar;
büyümeye attan daha müsaittir ve ondan daha hareketlidir. At, tırnaklarını atar
ve büyürken, av köpeği neden olduğu gibi kalsın? Dolayısıyla, Atıf Şengün’ün
de ifade ettiği gibi, yukarıda adı geçen ve bazı fosillerden hareketle ara nesiller
denilen hayvanlar, eğer bir zaman yaşayıp gittikleri iddiasına dayanak yapılan
fosiller gerçek ise, ancak daha önceki devirlerde yaşayıp gitmiş ayrı türler
olabilirler.

Ara kademe nesillerin varlığı genetik bilimine göre de şarttır. Çünkü,
verdiğimiz at misalinden hareketle, daha önceleri yaşamış tilki gibi bir
hayvanın, birden bir mutasyonla at hâline gelmesi düşünülemez. Bu, bir insanın
0 metre bir irtifadan birden ve aniden 10.000 metre yukarıya çıkıvermesi
gibidir. O bakımdan, değil bu çapta bir mutasyon, bazen tek mutasyon bile bir
canlıyı yok edebilir. Dolayısıyla, çok sayıda ve düzenli olarak birbirini takip
eden ara kademelerin bulunmasında zaruret vardır. Nitekim araştırmalar da,
aslında bu çizgide devam etmektedir. Araştırdılar, eski yeni bir sürü  fosil
buldular, fakat atın 5 parmaklısından 4 parmaklısına, 3 parmaklısına, 2
parmaklısına tedricî geçişi gösteren hiçbir fosil bulamadılar. Özellikle insanı
maymuna bağlayacak fosiller üzerinde ısrarla durdular; Australopithecus,
Homo erectus, Neandertal, Java adamı, Pekin adamı gibi adlar verdikleri bazı
fosillerden söz ettiler ve bunlara, insanla maymun arasında ara kademeyi teşkil
eden canlılar dediler.



Atıf Şengün, Evolüsyon adlı eserinin 1. cildinde bu iddiaları da kuşkuyla
karşılar ve şu mütalâada bulunur:

Söz konusu bir fosilin eli 50 metre ötede, başı 50 metre beride, bazı
kemikleri de bundan birkaç metre derinlikte bulunmuştur. Bunların hepsinin
aynı şahsa ait olduğu kesin değildir. Belki bir kısmı, çok evvelki devirlerde
yaşamış birine, diğer kısmı da daha sonraki devirlerde yaşamış bir başkasına
aittir. Dolayısıyla, bu konuda kat’i bir kanaat izhar etmek mümkün değildir.

Evrimciler, insanla maymun arasında ara nesil arama konusunda o kadar ileri
gittiler ki, 1912-1914 yıllarında, insanın tam atası olarak bir Piltdown
adamından bahsettiler. Bulunan fosil, 500 yıllık insan kafatası kemiğinde bir
orangutan çenesi ve insan dişinden oluşuyordu. 1953-54 yıllarında bunun
tamamen bir fabrikasyon, yani uydurma olduğu, insan kafa kemiğine orangutan
çenesi ve dişleriyle, insan dişinin monte edilip, meydana gelen yapının kimyevî
yollarla çok eskilere aitmiş gibi gösterildiği ortaya çıktı. Bu tür uygulamalar,
fosillerle ilgili incelemelere inanmamızı da zorlaştırmakta ve evrimin ilmî bir

meseleden çok, bir inanç, bir ideoloji konusu olduğu tezini güçlendirmektedir.1

Meselenin bir diğer boyutu da şudur: Paleontologların tespitine göre, söz
konusu fosillerin en eskisi 1.5 milyon yıl öncesine aittir. Hâlbuki Kenya’da
Rudolf gölü kenarında yakın zamanda 2,8 milyon sene evvel yaşamış bir insan
fosili bulundu. Kafatası, aynen bugünkü insanının kafatası gibi. Bilim Teknik
dergisinin 71. sayısında kafatasının resmiyle birlikte bu konuda uzun bir
değerlendirme yazısı yer aldı. Yani, insanla maymun arasında geçiş formları
olarak ilan edilen canlı, birdenbire insanın torunu hâline geliverdi. Gerçi,
özellikle bir kısım dinî metinlere dayanan bazı çevreler, meselâ eldeki Kitab-ı
Mukaddes metinlerine istinat eden Musevîler, insan için böyle 2.5 milyon yıllık
bir geçmiş iddiasını tenkit edebilirler. Bu iddia, kendi ölçülerini ve araştırma
tekniklerini kullanan paleontologlara ait. Eğer onların bir fosille ilgili
ölçümlerine itiraz edilecekse, bu durumda fosillerle ilgili bütün araştırmalara
itiraz kapısı açılacaktır. Evrim meselesinde bu husus, yani, karbon
ölçümlerinin, fosillerle ilgili incelemelerin ve bu incelemelerde kullanılan
teknik ve ölçülerin ne derece güvenilir olduğu hususu göz ardı edilmemelidir.
Fakat burada bizim için önemli olan, yeryüzünde maymundan evvel veya hiç
olmazsa aynı devirde insanın yaşamış olduğu gerçeğidir.

Maymundan insana hayalî şekiller



Okul kitaplarında evrimi güya göstermek için yan yana şekiller konur. Bir
maymun, 1/4 maymun, yarı maymun-yarı insan, 3/4 insan ve sonra Avrupalı orta
yaşta bir erkek tipi. Bu, ne büyük bir aldatmacadır! Maymunlar içinde neden
böyle tek bir maymun evrimleşirken, diğerleri evrimleşmeden kalmıştır? Sonra,
neden orta yaşlı bir erkek ortaya çıkmış da, kadın ortaya çıkmamıştır? Kadının
evrimleşmesi nasıl olmuştur? Aynı anda bir tane mi, birden fazla mı maymun
evrimleşmiştir? Tesadüflerin bir adaya sürüklediğini iddia ettikleri çok sayıda
maymun orada evrimleşip insan olmuşsa, aynı yerde bunun tekrar
yaşanmamasına mani ne vardır? Böyle bir iddiadaki bütün boşlukları
tesadüflerle ve faraziyelerle doldurmak hangi ilmî ölçü ve ilim haysiyetiyle
telif edilebilir? Aynı gayret yaratılış yönünde yapılsa idi, varlıkta tesadüflere
hiç yer olmadığı, buna karşılık sonsuz bir kudret, ilim ve irade apaçık ortada
iken, zincirin birden hayata uzanan halkasını bu kudret, ilim ve irade ile
doldurmak daha ilmî olmaz mıydı?
1 Evrim adına ortaya konan bu tür aldatmalar, böyle bir misalle sınırlı da kalmadı. Coelacanth (Rhipitistian

Crossopterigian) balığı evrimciler tarafından, deniz ve kara hayvanları arasında yaklaşık 70 milyon yıl
önce nesli tükenmiş bir geçiş türü olarak takdim edildi. Fakat bu balık, 1939 yılında Madagaskar yakınında
canlı olarak bulundu ve o günden bu yana açık denizlerde 50 defadan fazla yakalandı. Bunun da ötesinde,
evrimcileri bu balığı geçiş nesli olarak takdim etmeğe sevk eden organlar (iç kulak boşlukları, baş şeklinde
sırt kemiği ve yüzme torbası), iddia ettikleri özelliklerde değildir. Netice olarak, evrimci bilim adamlarından
A. H. Clark, geçiş türleri olabilecek hiçbir fosile ve canlı gruplarına rastlamadıklarını, dolayısıyla, geçiş
türleri denebilecek herhangi bir türün hiçbir zaman var olmadığını itiraf mecburiyetinde kalmaktadır.
Richard B. Goldschimdt de, ara geçiş formları bulunmadığını itirafla, türler arasında boşlukların ani
atlamalarla doldurulduğu tezini ileri sürmektedir ki, bunun yaratılışı kabul etmekten başka ilmî hiçbir izahı
olamaz. (D. Aras, The Fountain, sayı: 24 sayfa: 14)



MUTASYON MEVZUU
Evrimci görüşün sözde dayanaklarından biri de, mutasyon, yani, canlıların

genetik şifrelerinde kendiliğinden, tesadüflerle veya çevre şartları neticesinde
meydana geldiği iddia edilen değişikliklerin, türden türe geçişte bir diğer
faktör olduğu faraziyesidir.

Hücrenin bilgi ve komuta merkezi mesabesinde olan çekirdeğindeki
kromozomlar, kendilerinde genleri barındırır. Her canlı nevinin o nev’e ait
hususiyetleri, kromozomlarındaki bu genlerde (DNA) kaydedilmiştir. Tamamen
bir emir ve kumanda mekanizması olan DNA, âdeta genetik bir bilgi deposu ve
kendi kendini dahi kopya edebilecek tarzda yaratılmış mükemmel bir irade
aynasıdır. Bir bilgisayar, düğmesine basılınca, nasıl daha önce programlanıp
hafızasına yerleştirilen şeyleri getirip önümüze sergiliyorsa, bu mekanizma da,
mâhiyetine dercedilen programı eksiksiz, kusursuz uygular; hatta bu programı
durmadan şifreler. Bu şifreleme sayesinde, emir verme kuşağında, ait
bulunduğu nev’in bekçiliğini yapar. Yani, dışarıdan hiçbir tesir bu şifreyi ve
onun meydana getirdiği sur ve çeperleri aşarak, ne mutasyonlarla ne de başka
şeylerle o nev’e çizgi değiştirmeye muvaffak olabilir.

Vâkıa, çeşitli radyasyonların, kimyevî maddelerin ve daha başka çevre
şartlarının tesiriyle canlıların genetik şifre ve programında bir kısım
değişikliklerin meydana geldiği bilinmektedir. Fakat, genetik şifrede herhangi
bir sebeple ortaya çıkan ve adına mutasyon denilen bu değişikliklerin, yeni bir
türün meydana gelmesine veya türden türe geçişe yol açmadığı da ortadadır.
Buna rağmen bilhassa Neo-Darvinciler, bu değişikliklerin ard arda gelerek
teraküm edeceği (birikme) ve neticede bir dönüşüme yol açacağı
iddiasındadırlar. Hâlbuki, bir defa, bir fertte böyle bir değişikliğin, yani başka
türe dönüşümün olması için, o ferdin ömrü buna yeter mi? Yetmeyeceği açık
olmakla birlikte, haydi yeter diyelim, bu takdirde, meydana gelen değişiklikler
faydalı, işe yarar ve ona daha yüksek vasıflar kazandırabilecek ölçüde mi?
Bunun mümkün olmadığı, yani bir fertte sonradan meydana gelen değişikliklerin
organ bozukluğu cinsinden, nesli bozucu, zararlı değişiklikler olduğu genetik
ilmince teyit edilmiş ve şu ana kadar aksine bir hâdiseye de rastlanmamıştır.

Günümüzde kanser üzerinde yapılan çalışmalar bu hususa bilhassa önem
vermekte ve çevreden gelen şua, hava kirliliği gibi tesirlerin hücreyi bozup,
kansere sebep olduğu tahmin edilmektedir. İkinci olarak, değil belli



büyüklükteki hayvanlarda ve insanda, mikroorganizmalarda dahi, ilmî
çalışmaların uzanabildiği geçmişten bu yana bu türden değişikliklerin meydana
geldiği tespit edilebilmiş değildir. İlim adamları, iddialarını ispat için
Drosophila sineği üzerinde yıllarca denemeler yaptılar ve 400’den fazla
sineğin biraz farklı yavrularını ürettiler. Atıf Şengün, bu çalışmalar ve
neticeleri hakkında şu bilgiyi vermektedir: “Mahiyetlerinde bir değişikliğe
rastlanmamış olmakla birlikte, kendi içlerinde mutasyonla az-çok değişikliğe
uğrayan bu sinekler arasında yapılan aşılama veya tohumlamalarda yeni bir
neslin elde edilemediği görülmüştür.”

Kısaca, 400’den fazla Drosophila sineği üzerinde yapılan denemeler
göstermiştir ki, mutasyonla –önemsiz değişmeler olsa bile– mahiyet değişmesi
mümkün değildir. Bu sineklerde, çeşitli iklim şartlarının insan üzerinde yaptığı
rengin siyahlaşması, tansiyonun yükselmesi gibi önemsiz değişikliklere benzer
türde bazı değişiklikler meydana gelmiş, fakat, tür değiştirmeleri ve
birbirleriyle telkih edildiklerinde yeni nesil vermeleri mümkün olmamanın
dışında, bozuk ve sakat Drosophila sinekleri ortaya çıkmıştır.

Kaldı ki insana, belli ölçülerde eşya ve tabiata müdahale hak ve salâhiyeti
de tanınmıştır. Onun yeryüzünde halife olması, yeryüzünü imar ve bunun için
ilimleri icat ve geliştirme adına böyle bir müdahaleyi de gerektirir. Fakat bu
müdahale, hiçbir zaman hayvanlarda bir türün diğerine dönüşmesi şeklinde bir
tesir göstermez. Bitkilerde aşılama yoluyla, Allah’ın tabiatta koyduğu veya
‘tabiat’ı teşkil eden kanunları gereği, buna müsait ağaçlardan başka bir ağaç
elde edilebilir; ama vurgulamak gerekirse, bu, her ağaç için söz konusu
değildir. Hangi ağaç yaratılışı gereği böyle bir dönüşüme müsaitse, o ağaç,
aşılama ile başka bir ağaca dönüşebilir. Fakat, hayvanlar âleminde bu ölçüde
bir dönüşme söz konusu değildir. İnsan, telkih yoluyla, yani soyu daha iyi bir
sığırın tohumlarını, soyu daha düşük bir başka sığıra aşılamakla, sığır türünde
ıslahta bulunabilir.

Bunun dışında, Allah, meselâ at ile merkep arasında telkihe müsaade etmiş;
yani bu hayvanları, buna müsait yaratmıştır. Hayvanlar âleminde istisna
sayılacak böyle bir muamelede bile meydana gelen katır, döllenme kabiliyeti
olmayan bir hayvandır. Yani, değişik cinsleri böyle birbirine çaprazlama
telkihle kısır bir hayvan dünyaya gelir ve ondan yeni bir türün meydana gelmesi
düşünülemez. Bunun dışında, uzun zaman üst üste mutasyonlar neticesinde yeni
bir canlının meydana geldiği görülmemiştir. Üzerinde çalışma yapılan bir kısım



canlılarda bacak kısalığı, renk değişikliği gibi farklılaşmalar görülmüş olsa da,
her tür yine kendi olarak kalmış ve orijinini korumuştur; kurt kurt olarak
kalmıştır, koyun da koyun olarak... Müdahaleler ne kurdu koyun, ne de koyunu
kurt yapabilmiştir. Değil bu karmaşık yapılarda, en küçük canlı olan
bakterilerde dahi kayda değer herhangi bir değişiklik müşâhede edilmemiştir.
Yirmi dakikada bir bölünerek çoğalan bakteriler, kendi içlerinde 60.000 nesil
sonra mutasyon geçiriyor olmalarına rağmen, 500.000.000 sene evvelkilerle
bugünküler arasında; keza, bulunan fosilleri üzerinde yapılan incelemelerden
hareketle 1.000.000.000 sene evvel de var oldukları tespit edilen ve bugün de
varlığını sürdüren canlılarla, onların 1.000.000.000 sene önceki ataları
arasında herhangi bir fark görülmemektedir.

Bir diğer mesele de, daha önce de üzerinde kısmen durulduğu üzere,
paleontologlar, evrimi kabûl etmek için orta-ara müstahâselerin (fosillerin)
bulunması gerektiğine dikkat çekmektedirler. Ama bazı Darvinciler, ara fosile
ihtiyaç olmadığı, bir canlının bir üst türe birden sıçrayıverdiği
iddiasındadırlar. Meselâ, onlara göre, sürüngen yumurtasından hemen kuş
çıkıvermiştir. Buna cevabı ise genetikçiler vermekte ve birden bire 1000 vasfı
birden değiştirmek gibi bir şeyin herhangi bir canlıya isnat edilemeyeceğini
belirtmektedirler. Dr. Lecomte  de Nouy, “Bir atın 5 tırnağını atması 5.000.000
senede ancak olabilir.” der. Mesele bu tekâmül seyri içinde
değerlendirildiğinde, milyonlarca sene içinde tedricen meydana gelebilecek bir
değişmenin birden olabileceğini iddia etmek, sadece bir saçmalıktan ibaret
olmaktadır. Eğer, değişme yavaş yavaş devam etti ve sonra birden dönüşüm
oluverdi denirse, bu defa da deriz ki, böyle bir dönüşüm için basamak basamak
bir değişimin olması şarttır; yani meselâ, at tek tırnaklı hâle gelinceye kadar,
arada 4 tırnaklı, 3 tırnaklı, 2 tırnaklı atların yaşamış olması gereklidir.
Tırnaktaki değişme, elbette tırnakla sınırlı kalmayacaktır. Çünkü vücudun
tamamı, birbiriyle münasebet içinde faaliyet gösterir. Bir yaranın iyileşirken
kapandığı bile çok rahat gözlenebilir. Dolayısıyla, böyle bir değişimin
gözlenmemesi mümkün değildir. Kısaca, sürüngen yumurtasından kuş çıkmaz.
Yüzlerce mutasyon kuvvetinde bir değişme, ancak canlının o an ölümüyle
sonuçlanır.

Mikroskobik varlıklarda çok süratli bölünme ve üreme olur. Meselâ, bir
bakteri olan Escherichia coli, 20 dakikada bölünmeye başlar ve çok seri
bölünür; yukarıda sözü edilen Drosophila sineği, bir senede 30 defa döl verir.



Bu sineğin bir senesi, bizim 1.000.000 senemize tekabül eder. Beşer hayatında
1.000.000 senede meydana gelecek bir değişiklik, Drosophila’da bir sene
içinde görülmesi gerekir. Eğer bu sinekte bir yılda bir tür değişikliği nevinden
bir değişiklik olursa, bunun 1.000.000 yıl içinde insanda da olabileceğini kabul
ederiz. Fakat, gerçekler bunun tam tersinedir. Bir kısım paleontologlar, ilk
jeolojik devirler kabul edilen silür ve perm devirlerinde yaşamış bakterilerden
ve mavi-yeşil alglerden bahsetmektedirler. Bazı kitaplarda, bu bakterilerin
300.000.000 sene, bazılarında ise 50.000.000 senedir var olduklarını okuyor
ve bunların 50 veya 300.000.000 sene önce nasıl idilerse, bugün de aynı
olduklarını görüyoruz. Bazıları, mavi-yeşil alglerin transformizmi (dönüşüm)
reddeder yoğunlukta olduklarını ileri sürerek, bu söylediğimize itiraz
edebilirler. Fakat, her nasıl olursa olsun, bakterilerden, çok sık ve süratli
değişme istidadına sahip varlıklardan bahsediyoruz. Böyle iken, bunlar
50.000.000 veya 300.000.000 senedir hiç değişmeden geliyorlar.

Dünyanın çeşitli yerlerinde kurulmuş bulunan tabiî parklarda ve ayrıca
hayvanat bahçelerinde değişik hayat şartlarına maruz bırakılan hayvanlarda
gözle görülür bir değişiklik meydana gelmemektedir. Çeşitli laboratuvarlarda
evrime yol açacak mutasyonlar meydana getirmek için çalışmalar yapılmakta,
fakat bir netice elde edilememektedir. Görüldüğü veya başarıldığı iddia edilen
bazı cüz’î vak’alar ise, şüphesiz üzerinde çalışılan türlerin fıtrî
hususiyetlerinden, yani o değişime müsait olmalarından kaynaklanmaktadır.
Kaldı ki evrim gibi, canlı varlığı ve hayatı izahta esas kabul edilmek istenen bir
kanun, çok cüz’î vakalarla sınırlı olamaz; onun bütün canlı varlığı kuşatıcı
olması gerekir. Allah, kâinatta her umumi kanuna bir istisna koymuştur ki,
insanlar, bütün bütün kanunlara takılıp, onların gerisindeki asıl Fâili,
Yaratıcı’yı, Rabb’i unutmasınlar. Buna rağmen, evrimle alâkalı laboratuvar
çalışmalarında bu seviyede bir istisna teşkil edecek bir vakaya bile rastlandığı
söylenemez.

Bu konuda bir diğer iddia, allopoliploidi denilen, ayrı cinsten iki tür varlığın
kromozom sayılarını iki katına yükseltip, sonra bunları birleştirerek, yani
telkihle melez bir tür elde etme vakasıdır. Meselâ, lahana ile turpun kromozom
sayılarını iki katına çıkarıp, sonra bunları telkih ettiğimizde, ortaya farklı bir
turp türü çıkabilir. Fakat bu, yine bitkiler âleminde olmaktadır ve varlıklar
tekemmül ettikçe, daha üst âlemlere gidildikçe, böyle bir şey imkânsız hâle
gelmektedir. Dolayısıyla buna, hayvanlar ve insanlık âleminde rastlanmaz.



Kromozom sayılarını iki katına çıkarmak, normal şartlarda ayrı türler
arasındaki telkihler neticesi ortaya çıkan varlığın –katır gibi– kısırlığı
sebebiyledir. Böyle bir varlık anne de baba da olabilme kabiliyetine sahip
bulunmadığından, kromozom sayılarını iki katına çıkarıyoruz. Fakat, arz
edildiği üzere bu, bitkiler âleminde olsa da, hayvanlar âleminde görülen bir
vaka değildir. İnsanın kromozom sayısı 46’dır. İnsan, biyolojik hüviyetini bir
bakıma bu 46 kromozoma borçludur; yani onun biyolojik karakterini tayin eden,
46 adet kromozomdur. Buna rağmen, bu sayı değiştiğinde, meselâ 45 veya 47,
48 olduğunda, yine de ortaya başka bir canlı türü değil, arızalı, sakat, anomali
insan çıkmaktadır. Yani kromozom sayısındaki farklılık, köklü bir arıza
sebebidir. Bu bakımdan, insandaki bu kromozom miktarı iki katına çıkarılacak
olsa, meydana gelecek yavru, bir başka varlık türü olarak değil, yine insan
olarak dünyaya gelecek, fakat dünyaya gelmeden önce veya geldikten sonra,
yaşayamayıp ölecektir. Kromozom sayısının ölüme yol açmayacak ölçüde
farklı olduğu durumlarda ise arızalar, sakatlıklar, hastalıklar ortaya çıkacaktır.
Dolayısıyla, hayvanlar veya insanlık âleminde kromozomlarla oynamanın
getireceği sadece felâkettir.

Demek oluyor ki mutasyon, temelde, canlının sahip bulunduğu DNA
sistemine yapılan bir müdahale olduğundan, canlıyı bozucu ve öldürücü
tesirleriyle kendini göstermektedir. Dolayısıyla, ciddi bir değişikliğe sebebiyet
verecek faydalı bir mutasyondan bahsetmek mümkün değildir.

Bu konuyu tamamlamadan önce son bir hususa daha temas etmek gerekiyor.
Bilhassa Türkiye’deki evrimcilerin, son zamanlarda delil gibi kullandıkları bir
konu da, insan genomunun güya çözülmüş olduğu iddiası ve bunun evrime temel
teşkil ettiği faraziyesidir. Oysa, gerçekçi ilim adamları, gen haritası projesinin
tamamlandığını söylemenin oldukça zor olduğuna dikkat çekmekte, genomun
belli bir yüzdesinin sıraya dizildiği iddia edilmesine mukabil, insandaki gen
sayısı hakkında bile, 28.000 ile 140.000 arasında değişen farklı rakamlar
vermektedirler. Genlerin bir kısmını sıraya dizmekle, gen haritasının sırrının
çözülmüş olmayacağını belirten bu ilim adamları, bununla “hayat kitabı”nın
okunmasının da mümkün olmadığına vurgu yaparken, şu ana kadar başarılanın
sadece bazı genetik hastalıkların teşhisine yarayacağını, çünkü genin kodunu
bilmek, o genin vücutta hangi proteini ürettiğini bilmek mânâsına gelmediğini
ve üretilen proteinin hangi proteinlerle mukabil tesir içine girdiği konusunun da
net olmadığını ifade etmektedirler.



Rahmeti Sonsuz, genetik bilgiyi çift koyduğu gibi, emniyet açısından çoğu
aminoasitlerin kodunu da birden fazla yaratmıştır. Genetik, tıpkı bir lisan
gibidir; doğru okunarak tercüme edilip proteinler hâline dönüştürülmedikçe,
hiçbir işe yaramaz. Bu yüzden de, canlılık ve sağlığın devamında gerekli
genetik bilginin olması kadar, o bilginin, canlının hayatı boyunca, doğru
şekilde, uygun zaman ve miktarda proteinlere dönüştürülmesi gerekmektedir.
Acaba, her biri âdeta bir cilt ansiklopedi durumunda olan kromozomlardaki
genetik bilginin bir kısmının kullanılmasına izin veren ve diğerlerini engelleyen
şey nedir? Araştırmalar neticesinde görülmüştür ki, burada birtakım proteinler,
belirli bilgileri açıp okuma, belirli bilgileri de yasaklama ve kilitleme
fonksiyonunu eda etmektedirler. Diğer bir ifadeyle, genetik bilgi, bir seri
protein molekülleriyle deşifre edilerek protein sentezinde kullanılmakta,
sentezlenen proteinler de, genetik bilginin ne zaman ve ne şekilde okunacağını
belirlemektedir. Acaba bunlar, kendilerini böylesine şuurlu ve varlıkların en
bilgilisi olan insanın keşfetmeyi bile çok büyük başarısı olarak ilan ettiği
faaliyetlere yönelten ilk emri kimden ve nereden alıyorlar? Kendilerinin
üretimi için gerekli bilgiyi aldığı genetik programı daha sonra nasıl kontrol
edebilir hâle geliyorlar?

Esrarengiz ayrı bir programla, emir ve kumandayı rejenerasyon
hâdiselerinde de görmek mümkündür. Hayvanların yaralanan, kopan veya harap
olan uzuvlarının, âdiyât perdesi altında, fakat olabildiğince harikulâde bir
yenilenme ve tamir süreci yaşaması oldukça hayret vericidir. Kopan veya harap
olan herhangi bir uzvun yerindeki hücreler, önceden gayet normal,
farklılaşmamış vücut hücreleriydi. Acaba, nasıl oluyor da, meselâ; bir
kurbağada ayak koptuktan sonra aynı hücreler, sanki bir yerden gizli emirler
alıyormuşçasına kıkırdak, kemik, kas ve epitel hücreleri şeklinde farklılaşarak
yeni bir ayak meydana getiriyor? Yoksa bu hücrelerde ayağın bir planı mı var?
Bir planı mı var ki, hücreler organizmanın bir ayağa ihtiyacı olduğunu biliyor
ve bu bilgilerini o plana göre uyguluyorlar? Neden daha önce başka bir ayak
için aynı sistem harekete geçmiyor da, vücudun ona ihtiyacı olduğu zaman
böyle bir faaliyet söz konusu olabiliyor? Hücrelerin böyle bir şeyi bilmesi
mümkün olmadığına, vücutta ve tabiatta da onlara böyle bir bilgiyi ve onu
kullanarak, gerekli faaliyete geçme mekanizmasını verecek bir merkez
bulunmadığına göre, demek ki, vücudun bütün ihtiyaçlarını bilen ve bu
ihtiyaçları gidermeye gücü yeten biri var.. biri var ki, yerinde, mevsiminde bu



işleri görüyor.

Soyağacı iddiası ve varlık ağacı
Evrimcilerin, ortaya attıkları teorileri adına ısrarla üzerinde durdukları

soyağacı serencâmesi de bir hayli karışıktır.. Bir kere moleküler biyolojideki
yeni keşifler evrim için yeni yeni açmazlar ve altından kalkılmaz problemler
meydana getirmiştir ki, bu haliyle onu tam köşeye sıkışmış kabul edebiliriz.
Zira, farklı molekül grupları esas alınarak ‘yapılan “soyağaç”larında çok farklı
neticeler ortaya çıkmış ve kimin kimden, neyin neden türediği içinden çıkılmaz
bir hâl almıştır. Buna rağmen evrimciler, “Çeşitli hayvan gruplarından, temel
kabul ederek alacağımız farklı biyolojik molekül ünitelerine göre çok farklı
soyağaçları çizebiliriz.” iddiasını seslendirmekte, fakat böyle yapmakla,
aslında, önce evrimi sabit bir gerçekmiş gibi kabul edip, sonra da ellerindeki
malzemeyi bu temel üzerine dizerek, hayalî evrim ağacı çizdiklerini itiraf etmiş
olmaktadırlar. Ayrıca evrimcilerin, varlık ağacının kökü başka, gövdesi başka,
dal ve meyveleri de başka olduğu iddiaları da doğru değildir. Tam tersine,
yapılan araştırmalar, kök sanılan şeylerin gövde ile, gövdenin de dal ve
yapraklarla bir arada yaşadığını göstermektedir.

Meselâ, Kambriyen devrine ait ve evrimcilerin birini diğerine ata saydıkları
birçok canlı birden ortaya çıkmış ve bir arada yaşamışlardır. Keza, bir kısım
basit yapılı canlılarla çok kompleks olanların aynı devirde iç içe yaşadıkları da
sabit bir gerçektir ki, bu da 100.000 nesil sonraki torunun 100.000 nesil
evvelki dede ile beraber yaşamasını; milyarlarca sene evvel yaşadığı iddia
edilen basit yapılı canlılarla, milyarlarca sene sonra yaşadığı tahmin edilen
kompleks canlıların aynı anda bulunabileceğini kabul etmek demektir. Bundan
başka, devoniyen devrinin pullu-derili çenesizlerinden, köpek balıklarına kadar
günümüzde yaşayan bir sürü canlı bu devrede birden ortaya çıkmış ve çağların
şâhikalarını aşarak gelip günümüze ulaşmışlardır ki, evrimci iddialarla
bunlardan hiçbirinin durumunu izah etmeye imkân yoktur. Meselâ, bu devrin
canlılarından olup ve evrimci düşünceye göre kurbağaların atası sayılan
Crossopterygi grubu balıkların 70.000.000 sene evvel nesillerinin tükendiği
iddia olunurken Güney Afrika açıklarında sürüler hâlinde görülmeleri;
karbonifer devrinde kurbağalarla sürüngenlerin bir arada yaşamış olduklarının
ortaya çıkarılması, evrimci nazariye açısından doğrusu anlaşılır gibi değildir
ve sürüngenlerin kurbağalardan meydana geldiğini iddia eden düşünceye her



birisi öldürücü birer darbe mahiyetindedir.



MADDE, TESADÜF 
VE KENDİ KENDİNE OLMA İDDİALARI

Evrimin temelinde, varlığın kendi kendine ve tesadüflere bağlı olarak
meydana geldiği iddiası yatar.

Evrimciliğin Darvin’den önceki babası olan Lamarck, evrimi Allah’a
veriyor ve onu, Allah’ın eşyada, tabiatta yarattığı bir kabiliyet olarak
görüyordu. Dolayısıyla o, yaratıcı evrim yanlısıydı. Buna karşılık Darvin,
varlığın temelini maddeye, atomlara ve onlara atfettiği yaratıcı ruha
bağlamaktadır. Bir bakıma vahdet-i mevcutçu, yani monisttir o. Darvin’den
sonra gelenler, varlığı tamamen maddeye verip, bütün bütün inkârcılığa,
maddeciliğe, materyalizme saptılar ve evrimi Allah’ı inkârın bir dayanağı gibi
kullanma yolunu seçtiler.

Günümüzde Darvinizm’e sahip çıkanlar, ona inkârcılık adına sarılan
materyalist dünyadır. Bunlar, maddenin ezeliyetine inanmaktadırlar. İlim adına
ne korkunç bir cehalettir ki, sonsuz ilim, irade ve kudret isteyen varlığı, böyle
bir ilim, irade, kudret ve hayat sahibini inkâr adına, tarifini bile tam
yapamadıkları, keyfiyeti üzerinde anlaşamadıkları cansız, şuursuz, ilimsiz,
iradesiz ve güçsüz, insanın elinde şekilden şekle giren maddeye verebilmekte
ve onu yaratıcı mevkiine çıkarabilmektedirler. Ruh u canımla bağlı bulunduğum
Mâbud u Mutlak’ımı mütalâa ederken, O’nu madde ile birlikte düşünmenin beni
nasıl dâğidar ettiğini ifadeden bile acizim; kaldı ki, ilim haysiyet ve namusu,
objektif düşünme de bunu gerektirmez. Çünkü, Allah’ın varlığı karşısında
maddede, bir müzakere adına ve geçici olarak da olsa –hâşâ– ezeliyet ve
yaratıcılık düşünmek, muhalif tarafı tutmak olur ki bu, ilmî ve objektif
düşünceye aykırıdır. Ayrıca, Allah’ı inkâr, –sonsuz defa hâşâ– O’nun
olmadığını kabullenmek, nefye dayalı bir kabuldür ki, böyle bir kabulü ispat
etmek, onun sahibine düşer. Hâlbuki, nefy ispat edilemez; dolayısıyla, –hâşâ–
Allah’ın varlığını inkâr, asla ispat edilemeyecek bir iddia olarak kalmaya
mahkûmdur. –Hâşâ– O’nun yokluğuna tek bir delil olmamasına mukabil, varlığı
hakkında sayısız deliller vardır. Bu delilleri görmemek, ancak sofistler gibi,
kişinin kendi varlığıyla birlikte kâinatın da varlığını inkârla mümkün olabilir
ki, bu da, akıldan da, hayattan da istifayı gerektiren apaçık bir vehim ve
mugalâtadan başka bir şey değildir. Böyle bir iddiaya sahip olmak ve onu
seslendirmek bile, varlığı ortaya koymaya yeter. Bütün bu açık gerçeklere



rağmen, günümüzde maalesef pek çok insanın imanını kaybetmesine veya
inandığı gerçeklerden şüpheye düşmesine sebep olduğu, en azından, bu
maksatla kullanıldığı için, Darvinizm’i ret adına maddenin kadim, yani ezelî
olmadığını, yaratıcı da olamayacağını ortaya koymak için, tarihin gördüğü bu
en cahilane iddiayı, yani varlığın bütünüyle maddeye dayandığı iddiasını,
geçici olarak mütalâa dairesine almak mecburiyetinde kalacağız.

Önce hemen hatırlatmak gerekiyor ki, evrimciler, farkında olarak veya
olmayarak nâmütenâhî bir mekân tasavvuru içindedirler. Çünkü maddeye
ezeliyet vermek ve evrimi bu ezeliyet içinde başlangıcı belli olmayan bir
zamana götürmek, zaman ve mekân ayrı düşünülemeyeceği için, mekâna
sonsuzluk vermek demektir. Zaman, itibarî (nominal) bir varlığa sahiptir; onu
eşya ve hâdiselerin bir buudu yapan mekândır. Mekân olmadan zamana vücud
verilemez. Mekân dediğimiz şey ise, atomlar âleminden, madde âleminden
ibarettir. Dolayısıyla, maddenin ezelî olmadığı ispat edildiğinde, mekânın da
zamanın da ezelî olmadığı ortaya çıkacak ve ezeliyeti bulunmayan bir şeyin
yaratıcı ve kendi kendine de var olamayacağı kendiliğinden anlaşılacaktır.

Artık çoklarınca bilinir hâle gelmiş bulunan termodinamiğin ikinci kanunu,
maddenin ezeliyetini nefyetmektedir. Termodinamiğin birinci kanunu, enerjinin
korunması, ikinci kanunu ise, meşhur Carnot kanunudur. Buna göre, ısı
merkezlerindeki ısı, etrafa sıcaklık neşrede ede bir gün tükenecektir. Işık
kaynakları, enerji kaynakları, çevrelerine ışık ve enerji vere vere bir gün
kâinatta enerji müsavi hâle gelecektir ki, bu da, enerjinin yok olması demek
değilse de, hayat noktasında ölümü, artı-eksinin yok olması demektir. Carnot,
b u kanunu, evinde kaynattığı su ve sobasının sıcaklığından edindiği
tecrübelerine dayanarak ortaya koymuştur. Onun bu tecrübeleri daha sonra
geliştirilmiş ve büyük ilim adamları tarafından bir sisteme bağlanmış olup,
bugün kanun adı altında okutulup, öğretilmektedir.

Termodinamiğin kâinat üzerindeki küllî tesirinin nasıl olacağı mevzuunda
bugün muhkem olarak bir şey söylemek mümkün değildir. Bununla beraber şu
denebilir ki, kâinat yekpâre bir bütün olmayıp, cüz’lerden (parça) meydana
gelmiştir. Parçalar hakkında geçerli olan hüküm bütün hakkında da geçerlidir.
Bu sahadaki tecrübeler gösteriyor ki, eğer daha önce bir başka sebeple kıyamet
kopmazsa, muhakkak bir termodinamik kıyameti olacak, yani kâinattaki enerji
sona erecek ve sistem çökecektir. Burada, termodinamik kıyametiyle maddenin
ezelî olmaması arasındaki münasebet veya bununla, sonsuzluğu iddia edilen



zaman ve mekânın ne zarar göreceği sorulabilir?
Önce hemen belirtelim ki, maddeye ezeliyet verenler, öyle anlaşılıyor ki,

ezeliyetin ne demek olduğunu bilmemektedirler. Yeryüzündeki bütün kumları
sıfır yapsanız, sonra başına 1 rakamını koysanız, ortaya çıkacak bu korkunç
rakam ezel karşısında sadece 0 (sıfır) hükmündedir. Bunun gibi, ezel
karşısında, insan dimağının kavrayabileceği, üretebileceği, düşünebileceği en
büyük sayı, yine 0 (sıfır) hükmündedir. Çünkü ezel, sonsuz demektir. Ezelî
olan:

1.Mürekkep olmaz, terkibe girmez; basit ve parçalanmaz olur.
2.Asla değişmez ve kendisine müdahalede bulunulamaz.
3.Zaman, mekân kayıtlarının ve dolayısıyla zamana, mekâna bağlı hareketin

dışında olur.
4.Mutlaka ebedîdir; çünkü her halükârda zamanın dışındadır.
Bu bakımdan, ezel ve ebed, zamansızlık demek olduğundan, bir bakıma aynı

noktada birleşirler. Bu özelliklerin hiçbiri maddede yoktur. Madde
değişkendir; termodinamik kanununun da ortaya koyduğu üzere, bir gün tesirini
bütün bütün kaybedecek olan enerjiden ayrı düşünülemez. Ayrıca, her türlü
terkibe açıktır. Bütün bunlardan farklı olarak, zaman ve mekân kaydı altındadır.
Buna karşılık, Kelâm âlimleri, Cenâb-ı Allah hakkında, َعَنَتِْما ُهُمَدـَق  َتََبث  اـَم 

ُهُمَدَع  “Bir şeyin kıdemi, yani ezeliyeti sabit ise, onun yok olması mümkün
değildir.”1 demekle, maddenin asla varlığa menşe’ olamayacağını ortaya
koymuş olmakta, hem de, varlığın kendisine dayandırılabileceği Zât’ın, zâtî
hususiyetini ifade etmiş olmaktadırlar.

Mekân, küçük ölçekte atomlardan, büyük ölçekte ise güneşlerden
mürekkeptir. Bu güneşlerden sadece biri olan bizim güneşimizde, saniyede 564
milyon ton hidrojen helyuma dönüşmekte ve bunun neticesinde etrafa
milyonlarca kalorilik ısı ve ışık olarak enerji yayılmaktadır. Bütün Güneş
sistemine yayılan bu enerjinin bir kısmı da küremize gelmektedir. Kâinat, bu
türlü güneşlerden müteşekkildir. Bizim güneşimiz, bir gün tükenme noktasına
ulaşacak, anilmerkez (merkezkaç) bir hareketle çok korkunç infilaklar, ardından
ilelmerkez (merkezçek) bir hareketle büzülme ve kasılmalar meydana gelecek
ve artık etrafındaki meyveleri barındıramayacak, dolayısıyla bir kıyamet
koparacaktır.

Bütün kâinat, temel taşı olan bu güneşlerden mürekkep olduğuna göre,



enerjileri sürekli tükenmeye doğru giden bu güneşlerin ezelî olması
düşünülemez. Çünkü ezelî, yani sonsuz olan, yukarıda da ifade edildiği gibi,
mürekkep olmaz, zira o, zaman ve mekân kaydı altına girmez; dolayısıyla
aşınmaz, kendinde en küçük bir değişiklik meydana gelmez. Oysa görüyoruz ki,
madde ve maddî dünya sürekli değişmekte, hâlden hâle girmekte, çözülme ve
yeniden oluşmalara uğramakta veya medar olmaktadır. Şu hâlde madde, hem
başlangıcı vardır, hem sonludur; zaman-mekân kayıtlarıyla sınırlıdır. Bunun
dışındaki her iddia, hiçbir gerçek payı olmayan bir faraziyeden ibaret kalmaya
mahkûmdur. Bizzat Darvin, bu konudaki acziyetini itiraf içinde, “Esasen bu
varlıkların yaşadığı devirde bulunamadığım için meseleyi bir kısım
faraziyelerle takviye etme lüzumunu duydum.” demektedir.

Faraziye, her ne kadar birtakım ön bilgilere dayansa da, temelde, tecrübe
edilmemiş görüşler, iddialar demektir. Nasıl Darvin ortaya böyle bir faraziye
sürmüşse, ben de bir faraziye sürer ve derim ki, bir insan yerin herhangi bir
hareketiyle birden 10.000 metre yukarıya fırladı ve kendisine hiçbir şey
olmadı. Bu da bir faraziye, yani hipotezdir. Eğer, birden 10.000 metre yukarıya
fırlayan insan, oksijen darlığından hemen ölür diye karşı çıkacak olursanız, bu
defa faraziyemi bir başka faraziye ile destekler ve “Siz, bugünkü şartlara göre
konuşuyorsunuz. Yeryüzünün bir döneminde şartlar farklıydı ve oldu.” derim.
Eğer benim bu faraziyem ilmî değil de sadece bir iddia bile olsa, Darvin’in ve
Darvincilerin iddialarının bundan bir farkı yoktur ki! Evrim iddiası, kâinattaki
ve canlı hayatı için geçerli bütün diğer kanunların tekzip ettiği bir faraziye
ortaya atıp, karşılarına çıkan bütün boşlukları başka faraziyelerle doldurmaktan
başka bir değer taşıyor değildir.
1 er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 1/110, 16/74, 21/12, 20.
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yaratıcı ve kendi kendine de var olamayacağı kendiliğinden anlaşılacaktır.

Artık çoklarınca bilinir hâle gelmiş bulunan termodinamiğin ikinci kanunu,
maddenin ezeliyetini nefyetmektedir. Termodinamiğin birinci kanunu, enerjinin
korunması, ikinci kanunu ise, meşhur Carnot kanunudur. Buna göre, ısı
merkezlerindeki ısı, etrafa sıcaklık neşrede ede bir gün tükenecektir. Işık
kaynakları, enerji kaynakları, çevrelerine ışık ve enerji vere vere bir gün
kâinatta enerji müsavi hâle gelecektir ki, bu da, enerjinin yok olması demek
değilse de, hayat noktasında ölümü, artı-eksinin yok olması demektir. Carnot,
b u kanunu, evinde kaynattığı su ve sobasının sıcaklığından edindiği
tecrübelerine dayanarak ortaya koymuştur. Onun bu tecrübeleri daha sonra
geliştirilmiş ve büyük ilim adamları tarafından bir sisteme bağlanmış olup,
bugün kanun adı altında okutulup, öğretilmektedir.

Termodinamiğin kâinat üzerindeki küllî tesirinin nasıl olacağı mevzuunda
bugün muhkem olarak bir şey söylemek mümkün değildir. Bununla beraber şu
denebilir ki, kâinat yekpâre bir bütün olmayıp, cüz’lerden (parça) meydana
gelmiştir. Parçalar hakkında geçerli olan hüküm bütün hakkında da geçerlidir.
Bu sahadaki tecrübeler gösteriyor ki, eğer daha önce bir başka sebeple kıyamet
kopmazsa, muhakkak bir termodinamik kıyameti olacak, yani kâinattaki enerji
sona erecek ve sistem çökecektir. Burada, termodinamik kıyametiyle maddenin
ezelî olmaması arasındaki münasebet veya bununla, sonsuzluğu iddia edilen



zaman ve mekânın ne zarar göreceği sorulabilir?
Önce hemen belirtelim ki, maddeye ezeliyet verenler, öyle anlaşılıyor ki,

ezeliyetin ne demek olduğunu bilmemektedirler. Yeryüzündeki bütün kumları
sıfır yapsanız, sonra başına 1 rakamını koysanız, ortaya çıkacak bu korkunç
rakam ezel karşısında sadece 0 (sıfır) hükmündedir. Bunun gibi, ezel
karşısında, insan dimağının kavrayabileceği, üretebileceği, düşünebileceği en
büyük sayı, yine 0 (sıfır) hükmündedir. Çünkü ezel, sonsuz demektir. Ezelî
olan:

1.Mürekkep olmaz, terkibe girmez; basit ve parçalanmaz olur.
2.Asla değişmez ve kendisine müdahalede bulunulamaz.
3.Zaman, mekân kayıtlarının ve dolayısıyla zamana, mekâna bağlı hareketin

dışında olur.
4.Mutlaka ebedîdir; çünkü her halükârda zamanın dışındadır.
Bu bakımdan, ezel ve ebed, zamansızlık demek olduğundan, bir bakıma aynı

noktada birleşirler. Bu özelliklerin hiçbiri maddede yoktur. Madde
değişkendir; termodinamik kanununun da ortaya koyduğu üzere, bir gün tesirini
bütün bütün kaybedecek olan enerjiden ayrı düşünülemez. Ayrıca, her türlü
terkibe açıktır. Bütün bunlardan farklı olarak, zaman ve mekân kaydı altındadır.
Buna karşılık, Kelâm âlimleri, Cenâb-ı Allah hakkında, َعَنَتِْما ُهُمَدـَق  َتََبث  اـَم 

ُهُمَدَع  “Bir şeyin kıdemi, yani ezeliyeti sabit ise, onun yok olması mümkün
değildir.”1 demekle, maddenin asla varlığa menşe’ olamayacağını ortaya
koymuş olmakta, hem de, varlığın kendisine dayandırılabileceği Zât’ın, zâtî
hususiyetini ifade etmiş olmaktadırlar.

Mekân, küçük ölçekte atomlardan, büyük ölçekte ise güneşlerden
mürekkeptir. Bu güneşlerden sadece biri olan bizim güneşimizde, saniyede 564
milyon ton hidrojen helyuma dönüşmekte ve bunun neticesinde etrafa
milyonlarca kalorilik ısı ve ışık olarak enerji yayılmaktadır. Bütün Güneş
sistemine yayılan bu enerjinin bir kısmı da küremize gelmektedir. Kâinat, bu
türlü güneşlerden müteşekkildir. Bizim güneşimiz, bir gün tükenme noktasına
ulaşacak, anilmerkez (merkezkaç) bir hareketle çok korkunç infilaklar, ardından
ilelmerkez (merkezçek) bir hareketle büzülme ve kasılmalar meydana gelecek
ve artık etrafındaki meyveleri barındıramayacak, dolayısıyla bir kıyamet
koparacaktır.

Bütün kâinat, temel taşı olan bu güneşlerden mürekkep olduğuna göre,



enerjileri sürekli tükenmeye doğru giden bu güneşlerin ezelî olması
düşünülemez. Çünkü ezelî, yani sonsuz olan, yukarıda da ifade edildiği gibi,
mürekkep olmaz, zira o, zaman ve mekân kaydı altına girmez; dolayısıyla
aşınmaz, kendinde en küçük bir değişiklik meydana gelmez. Oysa görüyoruz ki,
madde ve maddî dünya sürekli değişmekte, hâlden hâle girmekte, çözülme ve
yeniden oluşmalara uğramakta veya medar olmaktadır. Şu hâlde madde, hem
başlangıcı vardır, hem sonludur; zaman-mekân kayıtlarıyla sınırlıdır. Bunun
dışındaki her iddia, hiçbir gerçek payı olmayan bir faraziyeden ibaret kalmaya
mahkûmdur. Bizzat Darvin, bu konudaki acziyetini itiraf içinde, “Esasen bu
varlıkların yaşadığı devirde bulunamadığım için meseleyi bir kısım
faraziyelerle takviye etme lüzumunu duydum.” demektedir.

Faraziye, her ne kadar birtakım ön bilgilere dayansa da, temelde, tecrübe
edilmemiş görüşler, iddialar demektir. Nasıl Darvin ortaya böyle bir faraziye
sürmüşse, ben de bir faraziye sürer ve derim ki, bir insan yerin herhangi bir
hareketiyle birden 10.000 metre yukarıya fırladı ve kendisine hiçbir şey
olmadı. Bu da bir faraziye, yani hipotezdir. Eğer, birden 10.000 metre yukarıya
fırlayan insan, oksijen darlığından hemen ölür diye karşı çıkacak olursanız, bu
defa faraziyemi bir başka faraziye ile destekler ve “Siz, bugünkü şartlara göre
konuşuyorsunuz. Yeryüzünün bir döneminde şartlar farklıydı ve oldu.” derim.
Eğer benim bu faraziyem ilmî değil de sadece bir iddia bile olsa, Darvin’in ve
Darvincilerin iddialarının bundan bir farkı yoktur ki! Evrim iddiası, kâinattaki
ve canlı hayatı için geçerli bütün diğer kanunların tekzip ettiği bir faraziye
ortaya atıp, karşılarına çıkan bütün boşlukları başka faraziyelerle doldurmaktan
başka bir değer taşıyor değildir.
1 er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb 1/110, 16/74, 21/12, 20.



TESADÜF MÜMKÜN MÜ 
VE VARLIĞI İZAH EDEBİLİR Mİ?

Evrim teorisini ilmî bir hakikatmiş gibi sürekli gündemde tutmaya çalışanlar,
Miller’in denemelerine dayanarak, bir dönem yeryüzü şartlarında deniz dibinde
protein yığılmaları meydana geldiğini ve ortaya çıkan kimyevî reaksiyonlar
neticesinde aminoasitlerin teşekkül ettiğini, bütün bunların hem de
kendiliğinden olduğunu iddia edebilmekte, fakat, Rusya’da Oparin’in, 20 yıl
süreyle yeterince mükemmel kimya laboratuvarlarında canlı hücre meydana
getirmek için yaptığı çalışmaların sonunda, “Dünyanın en mükemmel kimya
laboratuvarlarında dahi saf kimyevî elementlerden canlı hücre yapmak mümkün
değildir.” itirafında bulunduğunu hesaba katmamaktadırlar. Kaldı ki, sadece bir
aminoasitin veya protein molekülünün bile tesadüfen oluşması için, dünyanın
şu andaki yaşını kat kat aşan seneler gerektiği hesaplanmaktadır. Dünyanın şu
ana kadarki ömrü, ihtimal hesapları içinde bir aminoasit veya protein
molekülünün tesadüflerle oluşması için yeterli değilse, bir canlı hücrenin
oluşması için nasıl yeterli olabilir?

Esasen, yeryüzünde hayatın varlığı pek çok dengelere ve şartlara bağlıdır.
Bir defa, üzerinde yaşadığımız yerküre, şu anda sahip bulunduğu bütün şartları
haiz olmalıdır. Biz, güneşimizden 149,5 milyon kilometre uzaklıkta bulunan bir
kürenin üzerinde yaşıyoruz. Sadece bu mesafe bile, kat’iyen tesadüflere
verilemez. Küremiz, 23,5 derecelik bir meyil göstermektedir. Mevsimlerin
teşekkülünde en önemli sebep olan bu meyil de asla tesadüfe verilemez. Yine,
küremizi çepeçevre saran atmosferi oluşturan gazların % 21’inin oksijen
olması da tesadüflerle izah edilemez. Tesadüf hesaplarıyla biliyoruz ki, bir
görme özürlü yere bir iğne atsa, ardından atacağı bir ikinci iğnenin öncekinin
deliğine girmesine % 1 ihtimal versek, peşi peşine atacağı 1000 tane iğnenin
birbirlerinin deliklerine girme ihtimalindeki nispeti ifade için gerekli olan
rakamı matematik, herhâlde henüz keşfetmiş değildir. Hâlbuki, kâinatın ve
yeryüzünün tesadüflerle halihazır vaziyetini alması, bunun kat kat ötesinde bir
nispet ve rakam gerektirir ki, buna ihtimal vermek, bırakın ilmî bir tavır
olmayı, kat’iyen akıl kârı olamaz. James Jeans, bu konuda şöyle der:

“Sadece küre-i arzın, (tesadüflerle) şu andaki şeklini alması için,
yeryüzündeki kumların tamamını elinize alın ve bunları saçın. Bunların
birinin güneş, diğerinin yeryüzü, bunun gibi, her birinin yeryüzünü teşkil



eden nesnelerden biri olarak yerli yerine gidip oturması hangi nispette
mümkünse, yeryüzünün şu andaki şeklini alması da, ihtimal hesapları
dahilinde o nispette mümkündür.”

Yeryüzünde hayat, sadece yeryüzünün, güneşe 149,5 milyon km mesafede ve
şu andaki şekli içinde var olmasıyla bitmiyor. Atmosferin yoğunluğu, güneş
şualarını süzmesi, meteorları eritmesi bir mesele; üzerindeki gazların yutulması
bakımından toprağın birkaç kademe aşağıda veya yukarıda olması bir başka
mesele ve denizlerin zehirli gazları yutması da ayrı bir meseledir. Bitkiler ve
hayvanlar arasındaki münasebetler, bitkilerin gece karbondioksit verip gündüz
alması, meyveler için gerekli fotosentez hâdisesi, bir elma çekirdeğinden elma
olabilmesi için, çekirdekte çimlenme, büyüme, ağaç olma, yapraklanıp çiçek
açma ve meyve verme özelliklerinin varlığıyla birlikte, bu çekirdeğin güneş,
su, hava ve toprakla tam bir yardımlaşma içinde bulunması.. kısaca, yeryüzü ve
ondaki hayatın varlığı öylesine muhteşem ve çözülmez bir mekanizmayı, öyle
bir ilim, irade, şuur ve kudreti gerektirmektedir ki, bunları tesadüfe, kör, sağır,
hayatsız, şuursuz, bilgisiz maddeye veya varlıkların kendine vermek, ancak
akıldan ve insanlıktan istifa ile mümkün olabilir.

Bir başka misal olarak: Bir eczaneye veya ilaç fabrikasına girelim. Bir ilaç
elde etmek istiyoruz ve bakıyoruz ki raflarda, elde etmek istediğimiz ilaç dahil,
her türlü ilaç için gerekli maddeler, şişeler içinde bulunuyor. Acaba aklı olan
bir insan, içlerinde elde etmek istediğimiz ilacı oluşturan maddelerin bulunduğu
şişelerin rüzgâr gibi haricî bir tesirle veya kendiliklerinden devrilip,
içlerindeki maddelerin ilaç için gerekli dozda bir araya gelerek, o ilacı
oluşturabileceğine ihtimal verir mi? Kaldı ki, misalimizde ilacı oluşturacak
maddeler hazır, şişelere konulmuş. Burada, bu şişelerle veya içlerindeki
maddelerle tesadüflere düşen, sadece hangi ilacı istediğimizi bilmeleri ya da
söylediğimizi anlamaları, sonra da onların yere düşüp boşalarak ve uygun
dozda bir araya gelerek, ihtiyacımız olan ilacı meydana getirmeleridir.

Hâlbuki, varlık tesadüflere verildiğinde veya kendi kendine oldu
dediğimizde ya da tabiata veya maddeye havale edildiğinde, bu ilacı
oluşturacak çeşitli maddelerin de kendiliklerinden veya tesadüflerle ya da
tabiat veya maddenin yönlendirmesiyle meydana gelmeleri, bunun da ötesinde,
onları şişelere koyacak, sonra şişeleri raflara dizecek, fabrikayı yapacak
insanın da, hayatdar, şuur, bilgi, irade ve kuvvet sahibi olarak yine  tabiat veya
madde veya tesadüfler tarafından ya da kendiliğinden hayat sahnesine çıkmış



olması gerekmektedir. Bütün bunları hangi akıl kabul edebilir? Ama ne yazık
ki, varlığı sadece Allah’ı inkâr adına, güya ilmîlik perdesi altında evrime,
tabiata, tesadüflere veya maddeye verenler, böyle bir hurafeye inanmaktan
başka bir şey yapmıyorlar.

Burada, şöyle bir itiraz gelebilir: Bilim, inanç üzerinde yürümez. O, kâinatta
olup bitenleri izah ve buradan çıkacak sonuçlarla geleceği kestirmek ve
teknoloji üretebilmek için, objektif mu’talara (veri) dayanır. Biz de deriz ki:
Pekalâ, varlık, apaçık bir şuur, irade, plan, ilim, inayet ve kudret ortaya
koyarken, bu sebeple de, Allah’ın varlığını gösteren apaçık deliller ortada iken,
varlığın menşeini madde, tabiat, tesadüf, kendi kendine olma gibi hurafelerle
izaha çalışmanın bilime kazandırdığı, buna karşılık, Allah’ı kabul edip, bundan
sonra çalışmalara devam etmenin bilime kaybettireceği nedir?

Aslında, bırakın bütünüyle kâinatı, bir zerre, atom, hücre bile tek başına
mutlak kudret, ilim ve irade sahibi Allah’ın varlığına yeter delildir. Çünkü
kâinat, insan vücudu gibi, öylesine iç içe ve bütün parçaları birbiriyle, ayrıca
kâinatın tamamıyla bütünlük içinde bir birlik, bir münasebet arz etmektedir ki,
kâinatı yaratamayan bir atomu yaratamaz. Gerçek ilim ehli, bunu görecek ve
itiraf edecektir. Nitekim, kendisini çok takdir ettiğim Sir James Jeans’le ilgili
bir hatırayı, Pakistanlı İn’âmullah anlatıyor:

“Amerika’da bulunuyordum. Sık sık Sir James Jeans’le görüşürdüm. Bir
gün sokakta giderken baktım, şiddetli yağmur yağıyor. Üstad, şemsiyesi
koltuğunun altında süratle kiliseye doğru gidiyor. Sessizce hemen yanına
sızıverdim ve “Üstad” dedim, “dalgınsın galiba, yağmur yağıyor!.. Şemsiyen
de koltuğunun altında!” Uykudan uyandırmışım gibi kendine geldi. Nazarları
çok ileriye, bizim ufkumuzun çok ötesine müteveccih, bakışları çok derindi.
İkazım üzerine şemsiyesini açtı. Beraber yürümeye başladık. Kiliseye
gittiğini öğrenince, “Kiliseye nasıl gidebiliyorsunuz; çok kimseler, ilim
yaptıkça dinden ve kiliseden uzaklaşıyorlar?” dedim. O anda çok doluydu,
çok duygulanmıştı. Soruma cevap vermedi ve “İn’âmullah” dedi, “yarın
evime gel; bir çayımı içersin ve bu arada konuşuruz.”

Ertesi gün evine varıp, ziline bastığımda, beni nur yüzlü bir çocuk
karşıladı ve babasının, kendi odasında çayını yapmış, beni beklediğini
söyledi. Onun iç dünyasına girdiğim zaman, gözümde şefkatten damlacıklar,
bir bulut gibi dökülmek için bir sâik bekliyordu. Yanına oturdum, o
konuşmaya başladı. Yerin yaratılışını, hayata müsait hâle getirilişini anlattı.



Allah’ın tasarruflarından söz ederken coşuyor, kendinden geçiyordu.
Nebülozlardan bahsetti; bu geniş âlemde nasıl bir iradeye râm olduklarını,
mekânın genişlemesini, Allah’ın bütün bu olup bitenlerdeki tasarruflarını
izah etti. Bu şekilde kâh büyük âlemdeki (makrokosmos), kâh küçük âlemdeki
(mikrokosmos) hakikatleri anlatırken, sanki, “İleride onlara dış âlemde ve
kendi nefislerinde âyetlerimizi peyderpey göstereceğiz. O zaman hak ve
hakikatin ne demek olduğunu anlayacaklar.”1 âyetinin mânâsı tecelli
ediyordu. Bir aralık öylesine doldu ki, “İn’âmullah, hayret ediyorum” dedi
ve ekledi: “İnsan ilim yapar, şu feza-i ıtlakı öğrenir, derinlemesine insanın
içine girer, şu teşrihata vâkıf olur da, nasıl Allah’a inanmaz, hayret
ediyorum!” Taşı tam gediğine koyacağım anı yakalamıştım. “Üstad (dedim)
müsaade eder misin?” “Buyur” dedi ve şunu söyledim:

“Kur’ân’da bir âyet var. Resûlullah’a Allah şöyle diyor: “Allah
karşısında, kulları içinde ancak hakkıyla âlim olanlar saygıyla ürperir.”2 O
zaman ayaklarının bağı çözülüverdi. “Bunu Muhammed mi söylüyor?” dedi
ve ilâve etti: “Eğer bunu O diyorsa, sen şahit ol İn’âmullah, Muhammed,
Allah’ın Resûlü’dür.”

Rica ederim, bir kere düşünün! İnsan gibi, varlıkların en akıllısı ve en
kabiliyetlisi, en gelişmişi bir varlık, tahtaya çizdiği bir karenin aynı ebatta
tıpatıp aynısını, bırakın bir kareyi, bir doğru parçasının bile ikizini (aletsiz)
çizemezken, bir aminoasit dizisi, bir protein, bir hücre, bir organizma ve iç içe
organizmalar gergefinde çok komplike olan sıra ve tertiplerin kendiliğinden
veya tesadüflerle gözetilmiş ve meydana getirilmiş olmasına ihtimal verilebilir
mi? Ve hele, bu mütedahil (iç içe) olmazlar halkasında hayalen oluşturduğumuz
bir aminoasit dizisini veya minik bir canlı organizmayı evrim potasında kaynata
kaynata mükemmel organizmalar elde etme iddiası..!

Bu mevzuda en iyimser kimseler dahi, sırf zaman bakımından, bir aminoasit
dizisinin meydana gelebilmesi için dünyanın ömrünün yetmeyeceği kanaatinde
oldukları düşüncesinde ise, işte o zaman insanın sorası geliyor: Acaba evrim,
öbür âlemde başlayıp olgunlaştıktan sonra, burada mı gelip meyvesini verdi!?
Değilse, başka hangi yollarla şu muhteşem varlık, arkada kaoslar bırakarak
hâlihazırdaki göz kamaştırıcı güzellik ve ihtişamı kazandı? Hayat, nasıl
kendiliğinden entropiye karşı koyarak varlığa erme başarısını elde etti? Şu
anda mevcut olan milyonlarca canlı kendi kendine nasıl meydana çıktı?



Termodinamiğin ikinci kanununa rağmen, her şey yok olma tümseklerini aşarak
nasıl basitten mürekkep ve mükemmele, sanatsızlıktan sanat harikası olmaya
ulaştı? Bütün bunlara, ilimlerin ruhuna uygun cevap verebilecek miyiz? Yoksa,
bir kısım kimseler gibi ilmî gerçeklerden kaçarak “Evrim bir kere nasıl
olmuşsa olmuş; artık onu ispat etmeye gerek yok!” mu diyeceğiz? Sorarım size;
o zaman her biri başlı başına birer sanat harikası olan bütün canlıların, o
aşılmaz şahikalarını tesadüf balonlarıyla mı aşacağız?!

Neyin nasıl olacağının, en büyük canlıdan en küçük canlıya kadar daha
baştan şifrelenmiş bulunmasını; bir baş döndürücü program içinde (DNA) ve
(RNA)’ya en akıl almaz vazifelerin gördürülmesini; en küçük ve basit üniteden
en komplikesine kadar her canlı bünyede fevkalâde mükemmel işleyen bir
hiyerarşiyle her şeye en düzenli şekilde hizmet ettirilmesini rastlantılarla mı
izah edeceğiz? Yoksa olup biten bunca işi, kafa kafaya vererek anlaşmış atom
parça ve parçacıklarına mı vereceğiz? Bir bilgisayar dahi, önceden kendisine
şifre edilen bir programla çalışırken, bu minik parçacıkların bu kadar harika
işleri kendi kendilerinin yaptığına imkân ve ihtimal verilebilir mi? Böyle bir
ihtimali mevcut ilimlerle telifimiz nasıl mümkün olacaktır? Muhalfarz, madde
platformunda böyle bir şeye “evet” dense bile, çok komplike olan canlıların
yapısındaki aşılmazlar nasıl aşılacaktır?

İlim, aslında imanın kapılarını açar ve insanı Allah’a götürür. Fakat, terkibi
yapılmayan, künhüne erilmeyen ilim ise, eğer bir de gurur, kendini beğenmişlik,
yanlış bakış açısı ve zulümle birleşirse, bu defa dalâlete, küfre götürür. İlim
adına piste ortadan giren ve ilmin mahiyetini kavrayamamış kimseler, yarışı
kazandıkları zannıyla ve zafer sarhoşluğu içinde gururdan birer heykel hâlinde
ortada gezinirlerken, aslında, Ziya Gökalp’e ait, bilmediğini de bilmeme, fakat
biliyorum zannı taşıma mânâsında nasıl bir cehl-i mük’ab (katmerli cehalet)
içinde olduklarının farkında değillerdir.
1 Fussilet sûresi, 41/53.

2 Fâtır sûresi, 35/28.



KENDİ KENDİNE OLMA
Şemsettin Günaltay, Felsefe-i Ûlâ’nın, Hegel’i tenkit bahsinde, Hegel’in bu

husustaki nokta-i nazarını çok haklı olarak eleştirir ve alaycı bir tavırla,
“Hegel, denizlerin dibinde birbiri peşi sıra gelen 20 nesilden bahsetmektedir.
Zavallı, sanki onlarla beraber yaşamış gibi adlarını söylemekte, şekilleri
mevzuunda bile fikir beyan etmektedir” der.

Evrim nazariyecileri, hayata geçişi izah edemedikleri için, baştan beri
tesadüfe ve kendi kendine oluşa sarılmaktadırlar. İddialarına göre, ilk
atmosferimizde bol amonyak, metan, su buharı ve hidrojen vardı. Bunlar,
yıldırımlarla ve volkanik patlamalarla gelişigüzel çıkan enerji boşalmaları
sayesinde birbirleriyle reaksiyona girerek, aminoasitleri meydana getirdiler.
Aminoasitler de, zamanla tasaffiye maruz kalarak, proteinler hâline geldi ve bu
protein molekülleri denizlere aktı. Derken, bataklıklarda solucan şeklinde ilk
canlılar meydana çıktı.

Miller’in denemeleri
Evrim yanlıları, kimyevî reaksiyonlarla böyle bir şeyin vuku bulabileceğine

güya delil olarak, Miller’in denemelerini kullandılar. Hâlbuki Miller’in
yaptığı, bilgi, şuur ve irade sahibi insanın hususi olarak seçtiği aminoasitlerden
canlı meydana gelip gelmeyeceğini tecrübe etmekten ibarettir. Bu başarısız
tecrübelerde, canlının meydana gelmesi ve geldikten sonra da hayatiyetini
devam ettirebilmesi için kendisine devamlı ve kontrollü enerji verilmesi
gerekmektedir. Neticede cansız ve işe yaramayan aminoasitler meydana
gelmiştir. En önemlisi, seçilen aminoasitleri parçalanmaktan koruyup, bir araya
getiren ve biriktiren bir soğuk tuzak mekanizması vardır ve bu mekanizma
hususi olarak hazırlanmıştır. Aminoasitlerde hayata dönüşme, ona zemin teşkil
etme istidadı varsa –ki bu istidadı veren de Allah’tır– bilgi ve irade sahibi
insan, bu istidadı harekete geçirebilir. Fakat, bütün bunların tesadüflerle ve
kendiliğinden olduğunu ileri sürmek, bilgi, şuur ve irade ile alay etmek
demektir.

Ototrof, heterotrof
Evrimciler, kendiliğinden ve tesadüfler yoluyla meydana geldiğini iddia

ettikleri canlıların hayatiyetlerini sürdürmek için de gerekli enerjiyi güneşten
veya kimyevî reaksiyonlardan sağlayabileceklerini ileri sürerler. Ayrıca, bir



amipin kendi çevresinden beslendiği gibi beslenebileceklerini, gıdalarını
kendilerinin oluşturabileceklerini de iddia ederler. Bu iddialarını da, ototrof
(kendi kendine beslenme) ve heterotrof (dıştan beslenme) tezleriyle
desteklemeye çalışırlar. Bunlardan, canlının kendi besinini kendisinin yapması
demek olan ototrof, zaten günümüzde kabul görmemektedir. Gıdayı meydana
getiren kimyevî reaksiyonlar, meselâ fotosentez, çok karmaşık bir hâdisedir.
Fotosentez yapabilen yeşil nebatlardaki karmaşık reaksiyonları ve bu
reaksiyonlarda görev alan enzimleri düşündüğümüzde, nelerin neye muhtaç
olduğu, nerelere nelerin gitmesi gerektiği gibi hususların çok mükemmel
şekilde işlediği görülür.

Evrimciler, böylesine mükemmel bir sistemin ilk yeryüzü şartlarında hemen
teşekkül etmiş olmasını bizzat kendi evrim iddialarına aykırı bulduklarından
çaresizlik içine düşmüşlerdir. Zira böyle karışık, karmaşık reaksiyonlar, ancak
karmaşık bir mekanizma ile elde edilebilir. Bu mekanizmanın da ilk yeryüzü
şartlarında birdenbire meydana gelmiş olması gerekir ki, canlı için lüzumlu
gıdayı hâsıl etsin. Hâlbuki bu, Darvinizm’e temelden aykırıdır. Çünkü,
Darvinizm’e göre, çok kompleks bir mekanizmanın birdenbire meydana gelmesi
imkânsızdır. Tekâmül, yani evrim düşüncesi, bütün bunların tedricen ve yavaş
yavaş, birer birer meydana gelmiş olmalarını gerektirmektedir. Yapılan
araştırmalarda ise, bırakın fotosentez gibi karmaşık mekanizmalara sahip
bitkileri, bugün hayatta olan yüz binlerce hayvan türünün bile, araştırmaların
uzanabildiği en eski devirlerde de var olduğu ortaya çıkmakta ve o devirlerden
bu yana bir evrim vakasına da rastlanmamaktadır. Yani evrim, bilemeyeceğimiz
kadar uzun bir zaman almaktadır. Dolayısıyla dünyanın ömrü, bu şekilde
bitkilerin ve hayvanların oluşmasına ve gıdalarını sağlayacakları mekanizmayı
oluşturmalarına yetecek uzunlukta değildir.

Heterotrof tezine göre ise, canlı için gıda hazır değildir; onu, canlı kendisi de
yapamaz ve dışarıdan alır. Oysa bu da, aynen ototrof hâdisesinde olduğu gibi,
yine karmaşık reaksiyonları meydana getirecek mekanizmaların varlığını
gerektirmektedir. Çünkü bir canlının alması gereken gıda da, yine bir canlı
tarafından yapılmış organik bir madde olmalıdır. Dolayısıyla her canlı veya
ortaya çıkan ilk canlı, kendisinden önce bir canlının varlığına muhtaç olacaktır.
Bu ise, teselsül denilen zincirleme bir geriye gidiş mânâsına gelir ve
dolayısıyla ortaya, canlıların ezelî olması gerektiği çıkar. Bu ise bâtıldır ve
mümkün değildir.



Var olma ve kanunlar
Kaldı ki, kâinatın ve ondaki bütün nesnelerin, canlı-cansız varlıkların

oluşmasında apaçık bir şuur, ilim ve tercih, yani irade vardır. Tabiatperest ve
materyalist ilim adamları, bunu bir yandan tesadüflere ve kendi kendine
oluşuma havale ederken, bir yandan da kanunlardan söz ederler. Hâlbuki kanun,
kendi kendine oluşmayı da, tesadüfü de reddeder. O, ancak bilen birinin eseri
olabilir. Şuursuz ve cansız maddede, kâinatı kuşatacak ölçüde şuurlu işlere
medar kanunlar bulunmaz. Kanun, kanun koyucuyu gerektirir ve kanun koyucuyu
görmeden kanunları varlığın esası, meydana getiricisi saymak, önemli bir
mütefekkirin verdiği şu misaldeki duruma benzer:

Akılsız bir adam büyük bir saraya girer. Görür ki, muhteşem bir mimarî eser
olan saray çok muhteşem donatılmış. Koltuklar, masalar, sandalyeler, vazolar
ve çiçekler, tablolar, soba veya kaloriferler, mutfaktaki eşyalar, kısacası her
şey yerli yerinde. Bu akılsız adam, böyle bir tefrişatı kimin yaptığının merakı
içinde sarayın içini dolaşır, fakat kimseyi göremez. Derken oradaki masanın
üzerinde bir kitap bulur. Kitapta, sarayın tefriş programı yazılıdır. Akılsız
adam, “tamam” der, “Bu sarayı böyle döşeyen, işte bu kitaptır.”

Bir sarayın tefrişini onu tarif eden kitaba veya bir makinenin yapımını ve
çalışmasını, onunla gelen kılavuza veren insana deli demeyecek kimse var
mıdır? Gerçek bu iken, üniversite tahsilinin de ötesinde fizik üzerinde, biyoloji
üzerinde, kimya ve biyokimya üzerinde ihtisas yapmış bir profesör, şu
muhteşem kâinatı, onun tefrişini, her şeyin mükemmel bir dizayn içinde yerli
yerine yerleştirilmesini, sahip bulunduğu muhteşem ve asla sarsılmaz, bozulmaz
âhengi ve hiçbir tamire ihtiyaç duymadan mükemmel ve âhenkdar işleyişini,
onun varlığı ve işleyişi üzerindeki araştırmalar neticesi varılan ve adına kanun
denilen birtakım mefhumlara; cansız, bilgisiz, şuursuz, iradesiz maddeye;
sadece bir isimden, kavramdan ibaret tesadüflere veya kendi kendine oluşa
nasıl verebilmektedir, doğrusu aklım almıyor!

Protein ve aminoasitlerin dizilişi
İsveçli meşhur ilim adamı Charles Eugenie Guye diyor ki: “Bir protein,

40.000 tane atomdan meydana geliyor. Dolayısıyla bir protein, ancak 10 üstü
60 rakamıyla ifade edilen korkunç ihtimalden ancak bir ihtimalle kendi kendine
oluşabilir.” Dikkat buyuruyor musunuz? Kaldı ki, canlı varlıkta tek bir protein
değil, proteinler dizisi söz konusu. Bir dizi proteinin meydana gelmesi için de,



Dr. Lecomte de Nouy aynen şöyle der: “10 üstü 243 rakamıyla ifade edilecek
korkunç bir rakamdan ancak bir ihtimalle bir protein dizisi tesadüfen meydana
gelebilir.” Ama, insan bir protein dizisi de değildir , bir hücre de değildir.
İnsan, 60 trilyon hücreden müteşekkildir ve bu hücreler, bazen içlerinden bir
tanesinin sisteminin bozulmasıyla bile insanın ölümüne yol açabilecek ölçüde
birbirleriyle öyle bir münasebet içindedirler ki, insan hayatı, bu hassaslardan
hassas, fakat olabildiğince mükemmel münasebet ve işbirliği içinde sürüp
gitmektedir! Bu mükemmel sistemi düşündüğünüzde vicdanınızın ancak,

ََكنْأَش  َ َمظَْعأ اَم  َناَحْبُس   “Allah’ım, Seni her türlü yanlış anlayışlardan tesbih
u takdis ederiz. Allah’ım, Senin şanın ne büyüktür!” dediğini duyarsınız.

Bir canlının teşekkülünde proteinlerden önce aminoasitlerin varlığı söz
konusudur. Aminoasitler dizilir ve bir  protein meydana gelir. Proteinlerin canlı
bir hücre meydana getirmesi için de daha başka şeylere ihtiyaç vardır. Her
canlı, belli bir plan dahilinde organize edilmiş bir moleküller sistemi olup,
teşekkülünde ve teşekkül ettikten sonra da varlığını devam ettirmek için enerji
ile birlikte beslenmeye muhtaçtır. Evrimci biyoloji, ilk canlının bu enerjiyi
güneşten aldığını, ayrıca, çakan şimşeklerden ve mor ötesi ışınlardan da
istifade ettiğini iddia eder. Oysa biz biliyoruz ki, bir canlı, teşekkülü esnasında
da, meydana geldikten sonra varlığını devam ettirmede de düzenli ve kesintisiz
olarak, belli bir nispette enerjiye ihtiyaç duyar. Güneş ışınları ise, bulut gibi
engellere takılmazsa gündüz vurur, gece çekilir; sonra yılın önemli bir kısmı kış
olarak geçer ve onun enerjisi hiçbir zaman düzenli şekilde ve aynı miktarda
gelmez. Şimşekler ise, hiçbir zaman düzenli değildir; bir çakar bir kaybolur.
Çaktığı zaman ise yakar, yıkar. Haydi bu iddiaya bir doğruluk payı versek bile,
şimşekler, güneş ve mor ötesi ışınların meydana gelmesi ve onlarla canlı
varlıkların var olması arasında var olduğu iddia edilen münasebetin tanzimi ne
ile izah edilecektir?

Beslenme ve büyüme
Canlının teşekkülü gibi beslenmesi de, karşımıza ayrı problemler çıkarır. O,

beslenecek, gelişecek, kendisi için lüzumlu olan yeni maddeler sentez edecek
ve hayatiyetini devam ettirecektir. İddiaya göre, eğer evrimle ortaya bir canlı
çıkmışsa, bu canlı, difüzyon usulüyle, yani daha henüz sindirim sistemi,
dolaşım sistemi, teneffüs sistemi teşekkül etmemiş bulunduğundan, bir bakıma
amip gibi beslenmiş olmalıdır. Böyle bir beslenme ise, şu iki sebeple mümkün



değildir: Vasat veya muhit yoğunluğu, yani canlının içinde bulunduğu sıvıdaki
protein yoğunluğu ile kendi hücresi içindeki katı ve sıvı maddelerin yoğunluğu
arasındaki dengenin ayarlanması çok mühim bir problemdir.

Biliyoruz ki, erimiş moleküller daha sıvı olan yerlere akar ve daha katı olan
yerlere girmezler. Buna karşılık, daha katı olan yerlerdeki şeyler ise sıvı
yerlere akarlar. Bu, bir kaidedir. Bu durumda, yeni teşekkül etmeye ve canlı
hâle gelmeye durmuş protein dizisinin eğer çevresi daha sıvı ise, bu çevreden
canlının içine bir şey girmeyecek, üstelik, canlının içinde gıda olarak bulunan
maddeler dışa akacak, böylece teşekkül etmeye durmuş olan canlı adayı varlık
mahvolacaktır. Bu varlığın dış çevresi katı olursa, bu durumda, bu çevreden
canlı adayı varlığın içine akmalar olacak ve onun bir canlı olarak tekemmülüne
imkân kalmayacak, çünkü, birden şişecektir. Bu varlık ile dış çevre aynı
sıvılıkta veya aynı katılıkta olursa, bu defa difüzyon, yani beslenme için gerekli
karşılıklı münasebet olmayacak, emme (imtisas) gerçekleşmeyecek ve yine
canlı, tekemmül etmiş haliyle ortaya çıkmayacaktır.

Diyelim ki, bütün imkânsızlığına rağmen, canlı meydana geldi. Beslenmenin
dışında, artıklarını dışarıya atmak için de bu canlının enerjiye ihtiyacı
olacaktır. Daha yeni teşekkül etmeye başlamış böyle bir canlı, bu enerjiyi
nereden alacak? Çünkü enerji santrali mesabesindeki mitokondri isimli hücre
organcıklarının da yaratılması gerekmektedir. Kaldı ki, sadece beslenme ve
boşaltım için değil, hayatının devamı adına her dakika, her saniye belli nispette
enerji almaya muhtaçtır o. Bu enerjiyi almadan hayatiyetini devam ettirmesi
mümkün değildir. Bilhassa denizin dibinde, protein çorbası içinde devamlı
enerji bulabileceğini düşünmek, ne derece akıl kârıdır?

İhtimal hesapları içinde bu şartlarda bir kimyevî mürekkebin (bileşim) canlı
olması, bırakın onu, bir protein dizisinin bile oluşması imkânsızdır. Ama
diyelim ki, böyle bir canlı teşekkül etmiş olsun. Bu defa da o, ilk şekliyle
kalmayacak, elbette gelişecektir. Bunun için de sindirim, dolaşım, boşaltım ve
teneffüs (solunum) sistemlerinin birbiriyle tenasüp içinde müştereken
gelişmeleri gerekecektir. Canlının varlığını sürdürmesi için bunlar aynı anda
ortaya çıkıp, birlikte gelişmek ve birbirleriyle işbirliği hâlinde çalışmak
mecburiyetindedirler. Bu ise, Darvin’in evrim telâkkisine terstir. O, böylesine
karmaşık bir mekanizmanın birden ve bir arada teşekkül edemeyeceğini
belirtir.

Yine farz-ı muhaller (imkânsız varsayımlar) üzerinde yürüyerek diyelim ki,



bu ilk canlıda sindirim, dolaşım, boşaltım ve teneffüs sistemleri birden kendi
kendilerine gelişip teşekkül etti ve Darvin’in iddia ettiği gibi, bataklık içinde
bir solucan meydana geldi. Bu solucan elbette büyüyecektir. Solucanın ömrü ne
kadardır? Bu ömür, onun tekâmülle bir başka türe dönüşmesine yeter mi? Sonra
bu solucan, başka türe dönüşünce, arkadan yeni bir solucan mı oluşacak? Veya
aynı anda dünyanın her yerinde çok sayıda solucanlar meydana geldi de,
içlerinden bir grup mu başka türe dönüştü? Diyelim ki, solucan kurbağa oldu;
bu şekilde tekâmül zincirinde kanguru meydana geldi; sonra insana doğru
devam eden zincir insana dayanınca, meselâ lüzumsuzluğundan dolayı kulaklar
küçüldü.

Bu şekilde, tür türe dönüşerek bugünkü canlı hayat ortaya çıktı. İyi de, her
türde bir veya birkaç fert dönüşürken, diğerleri niye dönüşmeden kaldı? Bu
işlemi ve süreci belirleyen bilmediğimiz bir mekanizma mı var? Bu
mekanizma, bir başka ifade ile, bir aminoasidin, bir protein molekülünün bile
meydana gelmesi için ihtimal hesapları yetmezken, kâinattaki bu muazzam
sistemin, yeryüzündeki canlı sistemin kurulması, oluşması, gelişmesi
tesadüflere mi verilecek? Haydi, türler içinde bazı fertler başka türe dönüştü
diyelim; hangi canlı türünün ömrü böyle bir dönüşüm için yeterlidir? Yoksa o
dönüşen fertler, diğerlerinden ayrı olarak milyonlarca yıl mı yaşadı?

Darvincilerin de, esasen bilimin de bu sorulara vereceği bir cevap yoktur; bu
sorular karşısında yapabilecekleri, yapabildikleri tek şey, sadece “böyle oldu”
demektir. Ve bunu da, bilim adına yapmaktadırlar!..

Darvincileri yanıltan çok önemli bir diğer husus
Darvincileri ve onların peşinden gidenleri aldatan çok önemli bir diğer

husus da, meseleye tek bir noktadan, birkaç ilim şubesinin penceresinden
bakmalarıdır. Hâlbuki, kâinatta, canlı-cansız, bilhassa canlı sistem konusunda,
hiçbir ilim şubesi, diğeriyle tenakuza düşmemelidir. Fizik, Matematik, Kimya,
Botanik, Zooloji, Jeoloji ve Paleontoloji, varlığı izahta birbiriyle
çelişmemelidir. Fakat, hayatın ve ilimlerin herhangi bir şubesinde yaptığımız
çalışmaları, deneyleri, kurduğumuz sistemleri mutasyon, evrim, adaptasyon ve
tabiî seleksiyon üzerine oturtmuyoruz. Bunları nazara bile almadan, kâinatın ve
hayatın işleyişinde keşfettiğimiz kanunları, yani Allah’ın bu konuda, hayatın
olabilmesi ve sürebilmesi için % 99 aynı minval üzerinde cereyan eden
icraatına taktığımız isimleri, yani milyarlarca yıldır aynı şekilde işlediğini



düşündüğümüz bir sistemi esas alıyor, çalışmalarımızı da, yorumlarımızı da
bunların üzerinde sürdürüyoruz. Meselâ, farmakolojide, koruyucu hekimlikte
ilaç yapar, onların tesirleri ve nasıl kullanılacakları üzerinde dururken,
hastalıklara sebep olan bakterilerin mutasyonla başka türlere dönüşebileceğini
hiç nazara almıyoruz. Mesele evrime gelince, bunların dönüşebileceğini
düşünüp, hatta bir zaman dönüştüklerini iddia edip, bu iddiamızı da ispatlamak
için, müdahalelerle bu dönüşümleri tekrarlamak adına olabildiğince yoğun
çalışmalar yapıyoruz; fakat iş tıbba gelince, farmakolojiye gelince buna
inanmıyor ve evrimi de, ona dayalı olarak ortaya atılan diğer teorileri de hiç
nazara almıyoruz. Hastalıklar için tavsiye ettiğimiz, kullandığımız
antibiyotikler, mutasyonlarla türü değiştirir; cüzzam mikrobu verem mikrobuna,
verem mikrobu veya içlerinden birkaç tanesi kolera mikrobuna dönüşebilir
diye hiçbir zaman düşünmüyoruz. Koruyucu hekimlikte, mikropların
mahiyetlerini muhafaza etmesi esasına göre hareket ediyoruz.

Evet, hayatlarını devam ettirebilmek için nasıl her varlık türünde müdafaa
mekanizmalarını geliştirme istidadı vardır ve Allah, bu istidadı onlara
vermiştir; bunun gibi, bakteriler de, maruz kaldıkları ilaçlar karşısında birtakım
tür içi mutasyonlara uğrayabilirler; ama bu, sadece mikropların, antibiyotiklere
karşı dirençlerini artırma adına müdafaa sistemlerini geliştirme yönünde bir
değişme olur, bu küçük değişiklikler ise hiçbir zaman bir başka türe dönüşmeye
yol açacak bir mutasyon değildir ve olamaz da. Kaldı ki bunlar, mikroskobik
varlıklardır. Bunlarda 30 yılda meydana gelecek bir değişme, insan hayatı için
milyarlarca seneye tekabül eder. 30 senede bu varlıklarda bir mahiyet
değişmesi olmuyorsa, bu bile, dünyanın yaşına göre evrimin olamayacağını
görmeye ve göstermeye yeter. Kaldı ki, bırakın 30 seneyi, bilim, denizlerde
yaşayan mavi ve yeşil alglerin 50 milyon yıl önce de var olduklarını
söylemektedir. Bu canlılar, 50 milyon sene önce  nasıl idilerse, bugün de
aynıdırlar.

Çift varoluş
Ve yine muhalleri olabilir kabul ederek diyelim ki, evrimle bir solucan

meydana geldi. Fakat görüyoruz ki, yalnız canlı değil, cansız sistemde bile her
şey erkek ve dişi olarak bulunuyor. Maymundan merhale merhale insan
meydana getirip, bunun hayalî resimlerini çizenler, en nihayet ortaya orta yaşlı
bir batılı erkek tipi çıkarıyorlar ama, kadının nasıl meydana geldiği üzerinde



hiç durmuyorlar. Bunun gibi, ilk meydana gelen canlının dişisi nasıl oluştu;
sonra nerede oluştu; hemen erkeğin yanı başında mı, yoksa başka yerde mi?
Bunlar birbirini nasıl buldu ve döllenme “insiyakı”nı nereden elde ettiler?
Bunlara da mı tesadüf diyeceğiz? Ayrıca, yüz binlerce hayvan türünün, birinden
diğerine atlaması ve yeni ortaya çıkan türün bir erkek ve dişiden türeyip,
dünyanın pek çok yerine dağılması, acaba kaç yıl tutar, hiç düşünülmüş müdür?

Hücre ve hücredeki faaliyetler
Yeri gelmişken, bir başka  hususa daha dikkat çekmek istiyorum: Hücrenin

kendisine göre bir koruyucu keyfiyeti vardır. Hücre, bir hükümet gibi çalışır.
İçinde her insanın biyolojik yapısının tayin ve tespit edildiği DNA, bir
hükümdar ve kumandan gibidir. Bir tarafta da bir kimyacı, bir mühendis gibi iş
yapan, terkipler, sentezler ortaya koyan RNA bulunur. İnsanın vaziyetini ,
keyfiyetini tayin ve tespit işi, kader tarafından âdeta bunlara tevdi edilmiştir.
Binlerce ciltlik kitaba denk bilginin moleküller vasıtasıyla şifrelenmesini ve
gerektiği zaman reaksiyonları ortaya çıkararak, hücreye lâzım olan proteinleri
sentezlemesini dayandıracak bir merci bulamayan materyalist düşünceye göre
bu mekanizma, yani DNA’nın RNA’ya gönderdiği şifreleri RNA’nın deşifre
etmesi, şuursuz moleküllerin ve tesadüflerin eseridir. Bugün hücrenin ilk
yaratılışı hakkında kesin malûmata sahip olmasak bile, modern ilim, hücre
mevzuunda bize artık çok şey söylemektedir. Hücrenin parçalarını karşımıza
sermiş, onun ne kadar kompleks bir varlık olduğunu göstermiştir. O kadar
kompleks ki, eğer Darvin, hücre hakkında bugünkü bilgilere sahip olsa idi, göz
hakkında söylediği sözü hücre hakkında da söyleyecekti. O, bir dostuna yazdığı
mektupta şöyle der: “Şu gözü düşündükçe tepem atıyor.” Çünkü, onu natürel
seleksiyonla izah edemiyor. Eğer bir de beyine bakabilse ve onun nasıl
meydana geldiğini bilebilseydi, hayreti de, kızgınlığı da bir kat daha artacaktı.

Hücrenin özellikleri, esasen saymakla bitmez. Onun içinde bir ordunun
faaliyetleri gibi faaliyetler cereyan eder. Vücudun ihtiyacı olan şeyler orada
sentezlenir; zarına yerleştirilmiş bulunan hususî şifrelere sahip moleküller,
dışarıdan hücreye her ne gelirse gelsin, onların faydalısını zararlısından
ayırabilir. İhtiyaç baş gösterdikçe yeni şifrelemeler olur. Bu moleküller, birer
sınır karakolu zabiti veya gümrük memuru gibi davranıp, faydalı şeylere
kapıları açarken, zararlı şeylere karşı ise reaksiyon gösterirler ve hücrede
birden bir seferberlik hareketi başlar. Yabancı müdahalelere karşı hücre



mukavemet eder; mukavemet edemezse hastalanır, bazen de ölür. Bu defa,
vücuttaki bütün hücreler el ele verir ve ölen hücreleri vücudun dışına atmaya
girişirler.

Hücreye dışarıdan müdahalelerde o, ya mukavemet eder ve zararlı
mikropları dışarı atar; veya mukavemet edemez hastalanır ve ölür. Bu, bazen
insanı da ölüme götürebilecek bir hastalık olur. Demek ki, hücreye dışarıdan
giren herhangi bir şey, onun mahiyetini değiştirmez; değiştirmediği gibi, onun
yapısına uyum sağlayacak ve ona faydalı olacak cinsten değilse, onu bozar ve
hastalığa, bazen de ölüme sürükler.

Kısaca, bırakın bir canlıyı, en basit bir hâdise bile kendi kendine olmaz; bir
taş kendiliğinden yer değiştirmez; dış tesir olmadan aşınmaz. Bir yandan, yine
Yaratıcı’yı ve O’nun kâinatı , eşya ve hâdiseleri yaratıp, sürekli idare etmesini
inkâr adına her şeyi, her hâdiseyi sebep-sonuç kanunlarına bağlayıp, kanunların
ve bazen onlardan ibaret gördüğümüz tabiatın dışında bir tesir sahibi kabul
etmeyerek, bunlara âdeta ulûhiyet atfedeceğiz; bir yandan da, kendimizle
tenakuza düşme pahasına, yine sadece inkâr-ı Ulûhiyet adına, şu muhteşem
kâinatın ve ondaki her şeyin kendi kendine var olduğunu iddia edeceğiz. İnkârın
ne kadar çirkin, gayr-i ilmî, gayr-i mantıkî, gayr-i aklî olduğuna bundan daha
anlamlı bir delil ve misal bulunabilir mi? Kaldı ki insan, bin bir duygu ile,
fevkalâde istidat ve zihnî, kalbî pek çok meleke ile donatılmış bir varlıktır.
Ayrıca, şuur ve irade sahibidir; hem zamanla hem de mekânla münasebettardır.
Hatta, bu kadarla da iktifa etmeyerek, doymayarak zamanın ve mekânın ötesiyle
ilgilenmektedir.

Bundan başka, nâmütenahi arzularla donatılmış ve ebed için yaratılmış
mükemmel bir varlıktır o. Dolayısıyla, böyle bir varlığı, maddeye, tabiata,
tesadüfe, itibarî değer ifade eden kanunlara, evrim gibi faraziyelere bağlamak,
–bunu yapanlar dahil– insanlığa, insanın mahiyetine en büyük hakarettir. Evet,
insanın kendisine yaptığını başka bir varlık yapamaz. Bu sebepledir ki,
insanlıktan istifa etmiş ve bu yoldaki insanları Kur’ân-ı Kerim, kendi
kendilerinin zalimleri olarak tavsif eder.



DIŞ DÜNYADA VE KENDİ İÇİMİZDE 
KÜÇÜK BİR SEYAHAT

Kâinatta büyük-küçük her varlık öyle hassas bir mizan ve baş döndürücü bir
denge ile mevcudiyetini devam ettirmektedir ki, her şeyin yüzündeki hikmet,
maslahat ve âhenk ibrişimlerinden müteşekkil bu genel vaziyeti görüp de
Yaratıcıyı düşünmemek, düşünüp de “Allah” dememek mümkün değildir. Bu
konuda, şurada-burada bir şeyler aramayı bırakarak, sadece kendi bünyemize
bakmamız bile yeterlidir. Şöyle ki: Vücudumuzun bütün faaliyetleri, çok hassas
ve birbirine bağlı hormon ve sinir mekanizmalarıyla ayarlanmış ve âhenkle
işleyen harika bir sistem arz etmektedir. Bütün organ, doku ve hücreler,
kendilerine düşen vazifeyi hiç aksatmadan, apaçık bir gaye ve maslahat
istikametinde ve vücudun yapısına, umumi düzenine, hatta herhangi bir
yerindeki işleyişe en ufak bir zarar vermeyecek bir âhenk ve mükemmellik
içinde sürdürmektedirler. Basit bir saat dahi sanatkârsız düşünülemeyeceğine
göre, bir saatten milyonlarca defa daha kompleks insan vücudundaki hayatî
faaliyetlerin zembereğini, çarklarını, en uygun şekilde kurup ayarlayan, faaliyet
ve netice arasındaki münasebetleri görüp gözeten birinin bulunmayacağını
düşünmek, düşünmeye karşı en büyük saygısızlık olsa gerek.

Hele canlılardaki hassasiyet, onların duyu organlarındaki mükemmeliyet ve
her canlının kendine en uygun organ ve duygularla donatılmış olması, her şeyin
arkasında her şeyi bilen kusursuz bir ilme, bu ilim çerçevesinde mükemmel bir
planlamaya ve bu planı kusursuz uygulayan bir kudrete verilmezse, başka neyle
izah edilebilir ki?

Bu konuyu tenvir için sadece bir-iki hususa işaret edip geçelim: “Balık
yemeğe uygun şekilde bir gaga ve ağızla teçhiz edilmiş olan pelikan kuşuna,
suda yüzebilmesi için lüzumlu olan perdeli ayaklar takılmasaydı, bu zavallı
yaratık ne yapardı acaba?” Rica ederim, bu kuşcağız, düşündü-taşındı ve kendi
kendine bu gaga ve perdeli ayakları geliştirdi mi diyeceğiz? Midesini ve
beslenme sistemini kendi kendine değiştirip, mevcut hâle getirdiğini mi
söyleyeceğiz? Yoksa bunu, ne o kuşu, ne onun ihtiyaçlarını, ne balığı , ne de
suyu tanımayan maddeye, tabiata mı vereceğiz? Yoksa, kâinatın  tamamının ve
en küçüğünden en büyüğüne bütün varlıkların yapılarının ve hayatlarının var
olmadığını, var olamayacağını açıkça ortaya koyduğu tesadüf rüzgârlarına mı
bu işi havale edeceğiz? Veya, neticede, tabiata, maddeye ve  tesadüflere



dayanan evrimle mi meseleyi çözdüğümüzü iddia edeceğiz? Aman Allah’ım,
bunlar, ne dayanaksız iddialar! İstirham ederim, milyonlarca canlının ayrı ayrı
beslenme, üreme, korunma, avlanma vs. davranışlarını bilerek ve şaşırmayarak,
en uygun şekilde, mükemmel bir ölçü ve karakterde, tıpkı bir terzi gibi, onların
deriden elbiselerini diken ve onları bu deri elbiselere en uygun yapılarla
donatan şuursuz madde veya maddî kanunları kabul etmek, akıl gibi bir nimete
en büyük bir saygısızlık ve nankörlük değildir de nedir?

Bitkiler âlemi de o harikulade canlılığı, âhengi, sihri ve sebepler üstü
keyfiyetiyle “nizam” der ve her şeyi kucaklayan bir gizli ilimden, bir sonsuz
kudretten sırlı mesajlar sunar. Bu âlemde, en önemsiz, en değersiz gibi görünen
nesnelerden yola çıkarak bir fikrî seyahat gerçekleştirebilsek, kim bilir neler
görür ve nelere şahit oluruz! Sadece, çürümüş maddeler üzerinde yaşayan ve
bazı türleri itibarıyla hayat kurtarıcı iksir vazifesini de gören küf mantarları
bile, hisseden kalblere, düşünen kafalara, kâinatta sanatla, iktisatla, hikmetle,
ilimle icraatta bulunan bir Hakîm-i Mutlak’tan neler ve neler
fısıldamaktadırlar!

Bırakın bunları, tozlaşmanın ve aerodinamiğin sırlı dünyasında küçük bir
gezinti bile insanı hayretten hayrete sürükleyecek mahiyettedir. Çam
kozalağının hikmet ve sanat lisanı tam dinlenebilse, polenlerin yumurta hücresi
ile tozlaşmasının sırlı dünyasına girilebilse, rüzgârla bitkiler arasındaki
esrarengiz diyalog sezilebilse, kim bilir gördüğümüz şu aynı âlem içinde ne
büyülü tablolarla karşılaşacak, ne sehhâr (büyüleyici) sesler duyacağız! Yüce
Yaratıcı, her bir reçineli bitki nev’inin kozalaklarını farklı şekilde yaratmıştır.
Farklı her bir kozalak şekli, kendine has hava akımı desenleri üretmektedir.
Böyle bir hava akımı sayesinde kendi nev’inin polenleri daha iyi taşınıp, daha
kolay bir şekilde yumurta ile temasa geçebilmektedir. Her çam türüne has hava
akımı desenlerinin oluşmasında kozalağın çapı, uzunluğu, polenlerin sayısı,
şekli her bir polenin eksenle yaptığı açı ve rüzgârın hızı tek tek tesir icra
etmektedir. Sebebi henüz keşfedilememiş olan bir mekanizma ile her bir çam
nev’i, havada kendi kozalaklarıyla kendi polenlerini filtre eder. Bu filtre hem
uygun olan polenleri havada süzer, hem de yumurtaya zarar veren mantar
sporlarının da yumurtaya ulaşmasına engel olur.

İsterseniz, bir küçük seyahat da, günümüzde çok hasta, alîl ve yatağa düşmüş
sayılsalar bile, “şehirlerin akciğeri” kabul edilen ormanlarda gerçekleştirelim;
gerçekleştirip de, ağaçlar ve insanlar arasındaki dayanışmayı, hususiyle tropik



ormanların biyolojik zenginliğini, birçok bitki ve hayvan türünün büyüleyici bir
sıcaklık içindeki münasebetlerini ve bu münasebetlerin baş döndürücü bir
âhenk içindeki cereyanını görelim.

Tropik ormanlarda birbirine girmiş bin türlü hayatî faaliyetin arz ettiği
görünüşteki karışıklığa rağmen, öylesine âhenkli bir düzen vardır ki, uyanık
gönüller onu bir şiir gibi duyar ve bir mûsıkî gibi dinlerler. Yüce Yaratıcı’ nın
sanatlarındaki mükemmelliğin tüllendiği tropik ormanlarda en küçük bir madde
dahi israf edilmemekte, ömür sürelerini tamamlayan her varlık, diğer
vazifeliler tarafından, az bir zaman sonra yeniden işlenerek ormanlara yararlı
hâle getirilmektedir. Milyonlarca seneden beri devam edegelen bu âhenge, bu
mükemmel iş bölümüne, bitki ve hayvan gibi farklı yaratılıştaki canlılar
arasında gerçekleştirilen bu müthiş yardımlaşma zincirine, zannediyorum
gelecekte bile insanoğlu zor yetişecektir.

Hayvanlar âlemine gelince: Bu âlemde akıl, şuur ve irade ile dahi izah
edilemeyecek kadar harika hâdiselerin arkasındaki meyelanın asıl kaynağının,
bütün varlığı kucaklayan bir ilim ve iradenin olduğu, yoksa, bu harika
hâdiseleri “içgüdü” gibi mahiyeti anlaşılmayan bir kavramla izaha kalkışmanın
kendi kendimizi avutmadan öte gitmeyeceği ortadadır. Hayvanların kendi hayat
tarzlarına göre ve en uygun şekilde anatomik yapıyla donatılmış olmaları,
meselâ ağaçkakanların gagalarının dibindeki şok söndürücü süngerimsi
dokunun varlığı; arılar, karıncalar ve termitler gibi mini canlıların iç
düzenlerinden ekonomik sistemlerine, haberleşme ağlarından yön tayinlerine,
yardımlaşma esaslarından hiyerarşik yapılarına, otlar ve ağaçlarla müşterek
hayatlarından gıdalarını teminde gösterdikleri harikulade başarılarına kadar
fevkalâde bir mükemmeliyette yaratılmış bulunmaları; insanoğlunun pek çok
sahadaki teknolojik başarılarına modellik yapan kuşlar, örümcekler ve
çekirgelerin her biri kendi sahasında ayrı bir donanımla model olarak
insanlığın istifadesine sunulmaları; bilhassa, çeşit çeşit uçuş yöntemleriyle
kuşların, bunca teknolojik başarıya rağmen hâlâ modern havacılığın çok önünde
olması; kuş ve böcek nağmelerinin, ritim ve düzen itibarıyla âdeta birer mûsıkî
faslı teşkil etmelerinin yanında, birer şifre ve haberleşme vazifesi görmeleri;
elsiz-ayaksız yılanların beslenme ve avlanma için sahip oldukları hususiyetler;
kurbağaların, kendilerini ve nesillerini koruyup devam ettirmek için haiz
oldukları mazhariyetler; denizlerin sırlı dünyasının sevimli canlıları
mercanların büyüleyici kolonileri, akreplerin çok hassas cihazları ve



varlıklarını devam ettirmedeki davranış kalıpları ve daha pek çok vak’a,
evrimi de, evrimcileri de, inanmaya nefisleri elvermese bile, en azından
köşelerine çekilip susmaya mecbur bırakacak birer harikadır.

Seyahatimizi, hastalık, sağlık, ilaç, tedavi ve vücudumuzun muafiyet sistemi
ve mikroplar dünyasında da sürdürebiliriz. Aslında bizim “mikrop” deyip
antibiyotik ve benzeri ilaçlarla mücadele ettiğimiz o küçük varlıklar bile, insan
ve diğer canlıların yararına ve bir muvazene için yaratılmışlardır. Evet,
gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçük bu mikroskobik canlılar,
insanoğlunun hizmetinde koşturulmaktadır. Ne var ki, yerinde çok faydalı olan
bu mini yaratıklar, bizim hazırladığımız kötü vasatlar itibarıyla zararlı da
olabilmektedirler. Vücudumuzun en kompleks ve sırlı bir mekanizması olarak
kabul edilen “muafiyet sistemi”nin hastalıklara karşı nasıl uyanık davrandığını,
nasıl bir erkan-ı harp gibi zamanında ve yerinde harekete geçtiğini, çeşit çeşit
mikroplarla ve bilhassa kanser hücreleriyle nasıl savaştığını; hele bu sistemin,
gelecekte bilinmeyen yanları da ortaya çıkarılacak olursa, şimdilerde çaresiz
gibi görünen pek çok hastalığın –Allah’ın izniyle– bir gün mutlaka iyi
edileceğini düşünüyor ve ümitlerimizin heyecan hâline gelip köpürdüğünü
hissediyoruz. Evet vücudumuz, kanser hücrelerine karşı bir dereceye kadar
başarılı bir mücadele vermesine rağmen, umumiyetle mevcut müdafaa
mekanizması tek başına kifayet etmemekte, dolayısıyla da son derece riskli olan
kanser tedavi yolları denenmektedir. Ümit ediyoruz ki, ileride bir kısım
antikorların üretilmesiyle kanser tedavisinde de daha başarılı olunacak;
radyoaktif madde ve izotoplar kullanılmadığı için hastalar daha az zarar
görecek ve bir gün gelecek, insanlığın bu korkulu rüyası olan kanser dahi
aşılabilecektir.

Bütün bu apaçık gerçeklere rağmen, mesleklerinin temelinde gürültü ve
diyalektik, sistemlerinin esasında Allah’ı inkâr davası mühim bir yer işgal eden
materyalist düşünce, maddenin dışında hiçbir şeye hayat hakkı tanımama peşin
hükümlülüğü içinde ve tamamen dogmatist bir mahiyet arz etmektedir. Yüce
Yaratıcı’nın varlığını “ceffelkalem” inkâr edip geçtiğinden, bir baştan bir başa
bütün kâinattaki âhenk ve nizamı, iç içe tabiat tablolarındaki güzellik ve
ihtişamı, ruh ve hayat gibi oldukça karmaşık ve mutlaka izah bekleyen
meseleleri alabildiğine müphem, silik, kaypak ve karanlık mânâlar ifade eden
(kuvvet, madde, tabiat) gibi kelimelerle izah etmeye çalışmış; kuvvet ve
maddenin tecellisindeki hikmet ve maslahatları olsun sürekli görmezlikten



gelmiştir. Bu itibarla da, her biri başlı başına bir harika olan bütün yeryüzü
sergilerindeki sanat eserlerini, bütün semalardaki nizam ve güzellikleri, yaptığı
şeylerin hepsini birden gören, bilen ve ona göre idare eden bir Zât’a
vereceğine, cansız, şuursuz maddeye atfetmek suretiyle, meslekleri aleyhine
gariplerden garip en akılsızca hurafeleri irtikap etmiştir.

Bugüne kadar pek çok kimseyi aldatıp yanıltan materyalistlerin ‘varoluş’ ve
‘hayat’ nazariyeleri, bir hayli düşünür tarafından tekrar tekrar didiklenmiş,
değişik yol ve usûllerle kritiğe tabi tutulmuş; neticede, ne el çabukluğuyla
pozitif ilimlere karıştırıp ilim dünyasına takdim ettikleri iddialarının, ne de bin
gürültü ile popülarize ederek ileriye sürdükleri hayat nazariyelerinin hiç de
sanıldığı gibi sağlam olmadığı anlaşılmıştır. Günümüzde artık, bütün bir varlık;
alabildiğine yüksek ve her şeyin üstünde sonsuz bir kuvvetin eseri olan bir
kısım kanunlara bağlı bulunduğu; hayat ve hayata ait bütün fonksiyonların
maddenin hususiyetlerinden başka bir şey olduğu apaçık ortaya çıkmıştır. Çok
iyi bildiğimiz bir hususla misallendirecek olursak; her şeyin esası gibi
gösterilen madde, sürekli olarak insan bedeninde değişip durduğu hâlde, hayat
ve benliğimizin hiçbir değişikliğe uğramadan kendi orijiniyle devam etmesi,
maddenin canlı mahiyetlerdeki ağırlığının derecesini göstermesi bakımından
sadece bir tek vak’adır.

Aslında bugün, fennin keşfedip ortaya koyduğu bütün yeni buluş ve tespitler,
materyalistlerin iddia ettiği şekilde, her yerde hâzır ve nâzır bir maddenin
olmadığını; her şeyin, madde-enerji, enerji-madde periyotlarından ibaret
bulunmadığını, varlığın yaratılış ve devamının, hiçbir zaman tesadüflerle izah
edilemeyecek kadar komplike olduğunu göstermiş ve bugüne kadar itiraz kabul
etmez bir harika sayılan materyalist görüşün temelindeki çürüklüğü son bir kere
daha ispatlamış bulunmaktadırlar.

Küremizde olduğu gibi onun dışında da hemen her yerde madde, doğrudan
doğruya kendini idare ve kendi kendine hareket edemeyen âciz, kör, şuursuz,
âtıl ve ölü bir şeydir. Onu meydana getiren parça ve parçacıkların da kendi
kendilerine bu harika işleri yapmalarına imkân yoktur. Varlığa ermenin karanlık
yollarında, hayata mazhariyetin daracık kanallarında ve kanın incecik
damarlarında atomları toplayan ve zerreleri hareket ettiren Kuvvet’tir ki,
ilminin engin programına göre ve sonsuz kudret ve iradesiyle her şeyi var
etmekte, sonra da teker teker hepsini varoluş gayelerine ulaştırmaktadır.

Buna binaen, kâinattaki en küçük parça ve parçacıklardan en büyük



sistemlere kadar her şeyin alabildiğine bir âhenk içinde ve birbiriyle
münasebettar bulunmasını, maddenin temel hususiyetiymiş gibi görüp
göstermeyi aldanmışlık sayıyor, eşya ve hâdiseleri izah için daha sağlam
esaslara, daha ciddî nazariyelere ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz.

Evet, bir tarafta harikalardan harika ilk yaratılış, diğer tarafta sistemlerin ilk
günden bugüne tâbi oldukları nizam ve bu muhteşem nizamın korunmasıyla
beraber mekânın genişlemesi, genişlerken de parçalara ayrılmaya meyilli
bulunan kâinatların “galaktik” kütleler hâline gelmesi; evet bütün bu
birbirinden farklı ve birbirine zıt şeyleri nasıl ve ne ile izah edebiliriz?
Parçalar arasındaki çekim gücü –ki, o da Yaratıcı’nın var ettiği bir kanun, bir
kuvvetten ibarettir– kâinatın genişleme hızının baş döndürücülüğü karşısında ne
kıymet ifade eder? Tıpkı bir beyin gibi, birbirinden farklı, birbirine zıt pek çok
fonksiyonun birden eda edildiği, pek çok hâl ve vaziyetin birden ortaya çıktığı;
farklılıkların âdeta bütünlük rükünleri, zıtlıkların birlik unsuru hâline geldiği
kâinat kitabını hakiki sahibine vermedikten sonra, onu, onun hususiyetlerini ve
onda olup bitenleri nasıl izah edeceğiz?

İlk yaradılışa bütün bütün gözlerimizi kapayarak, canlıların ortaya çıktığı
andan itibaren, her şeyi, açık, belli ve izah edilmiş gibi ele almak, ilim
haysiyetine ve ilmîliğe indirilmiş bir darbe değildir de nedir?



KUR’ÂN-I KERİM’DE 
VE HADİS-İ ŞERİFLERDE YARATILIŞ

Kur’ân’ın mucizeliği
Yaratılış ile ilgili âyetleri arz etmeden önce, Kur’ân’ın nasıl mucizevî bir

hüviyette olduğunu göstermek için birkaç Kur’ân âyetine temas etmek istiyorum.
Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan, sözü söyleyen, hükmü veren, mührü basandır.
Kur’ân’ın, bazıları yeni yeni anlaşılan âyetleri, ilmin ulaşabileceği son ufka
işaret etmektedir ki, ilim, hangi sahada olursa olsun vardığı son noktada
Kur’ân’ın bayrağını görecek; ihtimal pek çok alanda yine de o bayrağa
ulaşamayacaktır. Meseleyi aydınlığa kavuşturmak için birkaç âyeti arz etmekte
fayda görüyorum:

1- اًَنَبل ٍمَدَو  ٍثْرَف  ِنَْیب  ْنِم  ِ۪هنوـُطُب  ِيف  اَّمِم  ْمُكیِقْـسُن  ًةَرْبَِـعل  ِماـَعْنَْألا  ِيف  ْمـَُكل  َِّنإَو 
َنِیبِراَّشِلل اًغِئاَۤس  اـًِصلاَخ   “Doğrusu davarlarda da sizin için deliller vardır:

Zira size, onların karınlarında olan ile kan arasından hâlis bir süt içiriyoruz
ki, içenlerin boğazından afiyetle geçer.”1

Allah’ın varlığına, birliğine emare ve delillerden birisi de hayvanlardır.
Allah (celle celâluhu), içtiğimiz hâlis ve tam gıda olan sütü, hayvanların içinde
kan ve fışkı (arasın)dan hâsıl etmektedir. Artık ilmen sabittir ki, canlının yediği
gıda, midede ve bağırsaklarda sindirilir. Atılacak artık madde bağırsaklarda
kalır; sindirimle hâsıl olan kan ise bir kısım guddeler tarafından emilir ve kan
damarlarına sevk edilir. İlk tasfiye böyle yapılır. Bunun ardından, süt
guddelerine gelen kanın bir kısmı bu guddelerdeki hücrelere besin, bir kısmı da
memeler musluğunda süt hâline gelir. Modern ilim, hayvanın yediklerinin süt
hâline gelebilmesi için, onun midede sindirilmesini müteakip önce fışkıdan,
pislikten ayrıldığını ve sonra da kandan ayrıldığını söylüyor. Kur’ân’da, ْنِم

اـًِصلاَخ اًَنَبل  ٍمَدَو  ٍثْرَف  ِنَْیب   ifadesiyle, “Kan ve fışkı arasında iki tasfiyeye tâbi
tutularak, meme musluklarında süt hâline gelir.”2 buyuruyor. Bunu, 14 asır
öncesinde Kur’ân’la haber veren Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve
sellem) şahsen bilmesi, şüphesiz mümkün değildi. Bunu O’na, Kur’ân
vasıtasıyla öğreten Allah’tı.

2- ُهَرْدَص ْلَعْجَي  ُهَّلِضُي  َْنأ  ْدِرُي  ْنَمَو  ِمَالْـسِِإلل  ُهَرْدَص  ْحَرَْـشي  َُهيِدَھي  َْنأ  ّللا  ُهٰ ِدِرُي  ْنَمَف 
َنـيِذَّلا َال َىلَع  َسّْجِرلا  ّللا  ُهـٰ ُلـَعْجَي  َِكلٰذـَك  ِءاَۤـمَّسلا  ِيف  ُدَّعََّصي  اـَمَّنَأَك  اـًجَرَح  اـًّقِیَض 



َنوُنِمْؤُي  “Hâsılı, Allah kimi doğru yola koymak isterse, onun kalbini İslâm’a
açar; kimi de saptırmak isterse, onun göğsünü, sanki o kişi göğe
yükseliyormuşçasına dar ve tıkanık yapar. İşte Allah, bu şekilde imana
gelmeyenlere rüsvaylık verir.”3

Kur’ân, dalâlet ve küfür bataklığında göğsü daralan, hiçbir zaman iç
sıkıntısından kurtulamayan, Allah, Kur’ân, din, iman denilince de daraldıkça
daralan bir insanın durumunu bir temsille, yani, bilinmeyen bir şeyi bilinen bir
şeyle anlatıyor. “İmansızlığı kendisini sıkan, din ve iman denince de
hafakanlara giren insanın hali neye benzer, biliyor musunuz?” diyor ve bu
insanın halini şöyle tasvir ediyor: “Sanki zorla semaya doğru çıkıyor gibidir
o.” Kur’ân, “dağa doğru” demiyor, “semaya doğru” diyor. Semaya, yani göğe
çıkma, çok yakın bir zamana kadar bilinen bir şey değildi. Özellikle semaya
çıkıldıkça teneffüsün zorlaştığı, oksijen darlığı sebebiyle göğüsün sıkışacağı
hiç bilinmezdi. Kur’ân, iman adına ortaya koyduğu bir temsille bu gerçeği, yine
14 asır öncesinden bildirmektedir.

3- َُهل ْمُـتْنَأ  اَۤـمَو  ُهوُمُكاَنْیَقْـسَأَف  ًءاَۤـم  ِءاَۤـمَّسلا  َنـِم  اـَنْلَزْنَأَف  َحـِقاََول  َحاـَيِّرلا  اَنْلـَـسَْرأَو 
َنِینِزاَخِب  “Aşılayıcı olarak rüzgârlar gönderdik. Derken, gökten yağmur

indirip onunla sizi suladık. O suyu, hazinelerde depolayan da sizler
değildiniz.”4

Eski bazı tefsirciler, bu âyeti gerektiği ölçüde ve çok güzel anlamışlardır.
Meselâ, bundan 11 asır önce yaşamış bulunan İbn Cerir et-Taberî’nin (ö.
311/923) bu âyeti tefsiri, sanki ona ait bir keramet gibidir. Bu konuda o, önce,
İbn Abbas’a, “Rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik.” demekle Allah ne
kasdediyor?” diye sorulduğunu ve İbn Abbas’ın verdiği cevabı kaydeder; sonra
da şunu ekler: “Rüzgârlar, evvela nebâtât âleminde aşılama yaparlar; sonra
bulutlarda da aşılama yaparlar.”5 Daha sonra gelen tefsircilerin pek çoğu,
hatta 20. asırda yaşayanları bile âyetteki bu mânâyı görememiş ve rüzgârların
sadece bitkileri aşılamadaki rolüne temas etmişlerdir. Hâlbuki âyet, rüzgârların
aşılayıcılığını zikretmesinin hemen ardından yağmurdan söz etmektedir ki, İbn
Cerir’in buradaki maksadı görmesi gerçekten şâyân-ı takdirdir. Bulutların
elektrik yüklü olduğu, ancak rüzgârların onları sürmesi ve bulutlardaki eksi ve
artı kutupların birbiriyle buluşması neticesinde meydana gelen kısa devre
sebebiyle yağmurun yağmaya başladığı bilimin yeni buluşlarındandır. Kur’ân,
bunu 14 asır öncesinden haber verdiği gibi, İbn Cerir de onu 11 asır önce



anlamış ve rüzgârların bulutları aşılamasından söz etmiştir.
İkinci olarak, âyette “aşılayıcılar” şeklinde tercüme ettiğimiz kelime ile,

“dölleme” mânâsındaki telkih kelimesi aynı kökten gelmektedir. Demek ki,
bitkilerde de, bulutlarda da artı-eksi, erkeklik-dişilik söz konusudur. Çünkü
aşılanma veya döllenme ancak bunlar arasında olur. Kur’ân, bunu yine 14 asır
öncesinden haber vermektedir. O, zaten daha başka âyetlerinde de her şeyin çift

yaratıldığından söz etmektedir.6 Bu da, Kur’ân’ın bir başka mucizesidir.
4- ُجُرْخَي َقْدَوْلا  ىَرَتَف  اًماَكُر  ُهُلَعْجَي  َّمُث  ُهَنَْیب  ُّفِلَؤُي  َّمُث  اًباَحَس  يِجْزُي  ّللا  َهٰ ََّنأ  ََرت  َْملَأ 

ُهُفِرـَْصيَو ُءاََۤشي  ْنَم  ِ۪هب  ُبیـِصُیَف  ٍدََرب  ْنِم  اَھِیف  ٍلَابِج  ْنِم  ِءاَۤمَّسلا  َنِم  ُّلِزَنُيَو  ِ۪هلَالِخ  ْنِم 
ِراَصْبَْألِاب ُبَھْذـَي  ِ۪هقَْرب  اَنَـس  ُداـَكَي  ُءاََۤـشي  ْنَم  ْنَع   “Baksana Allah, bulutları sevk

ediyor, sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki,
bunların arasından yağmur çıkıyor. O, gökten, oradaki dağlar büyüklüğünde
bulutlardan dolu indirir de, onunla dilediğini vurur, dilediğini de ondan
korur. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı nerdeyse gözleri alıverecek!”7

Âyet, bulutların terâkümünü (üst üste gelmesini) ve bunların bir kısmının
dağlar heybetinde arz-ı dîdâr ettiğini anlatıyor. Uçakla havaya çıkmadan,
bulutların dağ şekline geldiğini de bilemiyorduk. Âyet, yağmurun bulutların
arasından geldiğini anlattığı gibi, burada üzerinde durmak istediğim asıl husus,
âyetteki “O, gökten, orada dağlar büyüklüğünde bulutlardan dolu indirir.”
ifadesidir. Uçaklarla oraj bulutlarının (fırtına bulutları) içine girdiğimiz zaman,
çok defa –ki, pilotlar bunu çok iyi bilirler– orada buz yığınlarının oynaştığını
görürüz. Ve bunlar, uçağın kanadına vuracak olursa, kanadı deler. Kur’ân, “O
dağlar gibi bulutların içinde bir de dolu vardır.”  diyor v e ٍدََرب ْنِم   ile, bu
dolunun tamamının değil, bir kısmının aşağıya indiğini ifade buyuruyor. Kur’ân,
bunu 14 asır öncesinden haber vermiş olmasına mukabil, daha düne kadar
ilmen, ne bulutların dağlar gibi şekiller aldığını, ne o bulutlardan bazılarının
oraj bulutları olup, içlerinde buzların kaynaştığını, ne de dolunun o bulutlardan
gelip ve bir kısmının da bulutlarda kaldığını biliyorduk.

5- َنوُعـِسوَُمل اَِّنإَو  ٍدْيَِأب  اَھاَنْیََنب  َءاَۤمَّسلاَو   “Göğü Biz, kendi elimizle kurduk ve
yine Biz onu, durmadan genişletiyoruz.”8

1920’lerde Hubble’ın astronomi âlemine bir hediyesi oldu: Hubble katsayısı
olarak anılacak bir buluşla o, bir kısım galaksilerin belli nispette bizden
uzaklaştığını keşfetmişti. Daha sonra Belçikalı matematikçi Lamaitre, bunu
‘mekân genişlemesi’ olarak tespit etti. Meselâ, kova burcundaki bir galaksi



bizden dakikada şu kadar milyon kilometre hızla uzaklaşıyorsa, daha uzak bir
galaksi daha hızlı uzaklaşmaktadır. Bunun tespiti, spektrumlarla, yani ışığın
dağılımına ve kırmızıya kayışına göre yapılmaktadır. James Jeans ve Eddington
gibi çok önemli ilim adamları bu şekilde mekân genişlemesini kabul ve
müdafaa etmiş, Einstein da buna temayül göstermiştir. Bu genişleme, ister
galaksilerin kaçışı şeklinde olsun, isterse, Einstein’ın “Bilemediğim bir
yerlerde değişik âlemler teşekkül ediyor” sözüyle ifade ettiği henüz meçhul bir
genişleme şeklinde olsun, fark etmez.

Âyet, semayı, hiçbir sebebe, başka hiçbir tesire vermeden Cenâb-ı Allah’ın
kurduğunu buyurduktan sonra, isim cümlesiyle, “Ve Biz, durmadan
genişletiyoruz” buyurmaktadır. Arapça’da fiil cümlesi, sürekli yenilenme, isim
cümlesi ise, devam ve sebat ifade eder. “Ve Biz, durmadan genişletiyoruz.”
cümlesi, Türkçe’ye fiil cümlesi gibi çevirsek de, aslı isim cümlesidir ve
genişletmenin devamına, sebatına işaret etmektedir. Kur’ân, bu durmaksızın
mekân genişlemesini, diğer ilmî hakikatler gibi, yine 14 asır öncesinden bu
şekilde haber vermektedir.

Birkaç âyetle bu şekilde Kur’ân’daki bazı ilmî gerçeklere ve Kur’ân’ın bu
yöndeki mucizesine işaret ettikten sonra, Kur’ân-ı Kerim’de anlatılan yaratılış
gerçeğine geçebiliriz.

Kur’ân-ı Kerim’de yaratılış gerçeği
Baştan sona mucize olan Kur’ân-ı Kerim’in insanın menşei ile alâkalı

âyetlerinden sadece dördü üzerinde duracak ve konuyu bağlayacağız. Fakat
önce, Kur’ân’da yaratılışla ilgili âyetlerin genel bir değerlendirmesini
yapmakta fayda mülâhaza ediyoruz:

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Âdem’in yaratılışı ile ilgili yer alan âyetler, meseleyi
kaderî plandan, yaratılışın değişik safhalarına kadar merhale merhale öyle ele
alır ki, daha önce geçtiği üzere, ceninin anne karnında geçirdiği safhaları da
Kur’ân’da okuyabiliriz. Yani Kur’ân-ı Kerim, Hz. Âdem’den sonra her insanın,
annenin rahminde, yumurtanın sperm tarafından döllenmesinden bir insan halini
alışına kadar geçirdiği safhaların yanı sıra, bunun öncesini ve ilk insanın
menşeini bazen bir arada, bazen ayrı ayrı anlatır. Hem ilk insanın yaratılışında,
hem de daha sonraki bütün insanların yaratılışında maddî planda ilk merhale

toprak ( ٍباَرُت  – türab);9 ikincisi, balçık gibi yumuşak, yapışkan çamur ( ٍنیِط  –



tîn)10 ve bundan alınıp süzülmüş bir öz ( ٍنیِط ْنِم  ٍةـَلَالُس   – sülâletün min
tîn);11 üçüncüsü, insan iskeleti hâline getirilen siyah, kokuşmaya müheyya, bir
şekle konmuş ve kendisine bir yol, hedef tayin edilmiş balçık ( ٍنوُنْسَم ٍإَمَح   –
hame-i mesnun);12 dördüncüsü, tın tın öten, pişirilmiş, kurutulmuş balçıktır

( ٍلاَصْلَص  – salsâl).13

Bunlar, insanın teşekkül merhalelerini ima etmektedir ki, benzer bir süreç,
anne karnında da yaşanır. Bu safhaların 4 veya 6 olması fark etmez; çünkü
bazısının bazısına ircaı mümkündür. Önemli olan, toprak bulamacının değişik
mineralleriyle, safha safha insanın yaratılışına esas teşkil etmesidir. Toprağın
bir mineral veya protein çorbası hâline getirilmesinde şüphesiz su da çok
ehemmiyetli bir unsurdur. Kur’ân, bu karışımı, ٍَةلَالُـس ْنِم  َناَسْنِْإلا  اَنَْقلَخ  ْدََقلَو 

ٍنیِط ْنِم   “Kasem olsun, Biz insanı süzülmüş bir çamur veya bir hülasadan
yarattık.”14 âyetiyle açıklar ki, ٍيَح ّ ٍءْيَـش  َّلـُك  ِءاَۤـمْلا  َنِم  اـَنْلَعَجَو   “Biz, her
canlı nesneyi sudan yarattık.”15 âyeti de, suyun bu ehemmiyetini
vurgulamaktadır. Su ve toprağın ayrı ayrı muhtevalarıyla yaptığı izdivaç, ayrı
bir merhaleyi teşkil etse gerektir.

Bunlardan sonra şekillenme ve bir sûrete ulaşma faslı gelir. Kur’ân buna,
ٍنوُنْـسَم ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاَصْلـَص  ْنِم  َناَسْنِْإلا  اـَنَْقلَخ  ْدـََقلَو   “Andolsun Biz, insanı bir

kara çamur ve şekillenmiş bir balçıktan yarattık.”16 âyetiyle işaret eder.
Bunu müteakip, tam bir düzenleme (tesviye), bütünüyle dengeli hâle koyma
mertebesi söz konusudur ki, onu da Kur’ân-ı Kerim, ْنِم ِهِیف  ُتْخََفنَو  ُهُتْيَّوَس  اَِذإَف 

َنيِدـِجاَس َُهل  اوُعَقَف  يِحوُر   “Ben onu düzenleyip, insan şekline koyduğum ve
ona ruhumdan üflediğim zaman, derhal onun için (inkıyat) secdesine
kapanın.”17 âyetiyle nazara verir.

Bu son safha ile artık kâinatta, mânâsının yanında maddesi, ruhu ve onunla
içli dışlı bedeni, fizikî mükemmeliyeti ölçüsünde metafizik derinlikleriyle
yepyeni bir varlık daha vardır. İnsan, bu seviyeye geleceği ana kadar, bu
kelimelerle anlatılan gerçek mânâ ve muhteva ne olursa olsun, şu safhalardan
geçmiştir: Toprak, çamur, süzülmüş çamur, yapışkan  çamur, bir şekle
bağlanan siyah balçık, sertleşmiş balçık ve Allah’ın (celle celâluhu), ilâhî
ruhla serfiraz halifesi eşref-i mahlûk. İlk insandan sonra gelen bütün
insanlarda bu safhalar, insan hususiyeti çerçevesinde teksir edilircesine devam



edecektir ki, dikkatle bakanlar için mebde’ ile temadi arasındaki bu tedâî her
zaman çok renkli bir süreç olarak zevkle temâşâ edilebilecektir.

Hz. Âdem ve Hz. Havva ile mucizevî bir yaratılışla başlayan insanoğlunun
dünyayı teşrif macerası, sebeplerin Allah’ın icraatına perde olma
fonksiyonuyla artık sıradan bir hâdiseymiş gibi sürüp gelmiş ve böyle sürüp
gidecektir de. İnsanların isteyip dilemesi ve Allah’ın (celle celâluhu)
yaratmasıyla temadi edip duran yeryüzündeki insan hayatıyla hedeflenen asıl
gaye, Yüce Yaratıcı’yı bilip, O’na kullukta bulunmaktır. O, insana irade, şuur,
his ve gönül vererek, onu bütün varlıkların önüne geçirme ve Âdem’in şahsında
bir mihrap hâline getirme şeklinde tecelli eden iradesine ve meşietine karşılık,
insan da, O’nu tanıma-tanıtma, sevme-sevdirme vazifesiyle vazifelendirildiğini
bilmeli ve “ahsen-i takvîm”e mazhariyetin hakkını eda etmelidir.

Şimdi, Kur’ân-ı Kerim’deki yaratılışla ilgili âyetlere geçebiliriz:
1. َابَرَْقت َالَو  اَمُتْئـِش  ُثْیَح  اًدَـغَر  اَھْنِم  َالُكَو  َةَّنَجْلا  َكُجْوَزَو  َتْنَأ  ْنُكْـسا  ُمَدٰا  َي  اۤ اَنْلُقَو 

َنیِِملاَّظلا َنـِم  اــَنوُكَتَف  َةَرَجَّشلا  ِهِذـٰـھ   “Ve dedik ki: “Âdem! Eşinle birlikte
Cennet’e yerleş ve oradaki nimetlerden istediğiniz şekilde bol bol yiyin,
sadece şu ağaca yaklaşmayın. Aksi hâlde, zalimlerden olursunuz.”18

Kur’ân’da çeşitli yerlerde bazı kelimelerin takdim ve tehiriyle ifade edilen
hâdise, bu âyette bize şöyle anlatılmaktadır: Biz Azimüşşân, Âdem’e “Sen ve
zevcen cennette ikamet edin, yaşayın dedik. Ora meskeniniz olsun. Ve ikiniz
Cennet’in nimetlerinden bol bol yiyin.”

Eğer evrim geçerli olmuş olsa idi, Kur’ân, insanı, ilk varlık sahasına
çıkışıyla birlikte anlatmaya hemen Âdem ve Havva’dan başlamazdı.
Evrimcilerin iddialarını bir an için doğru kabul ettiğimizde, evrim gibi çok
önemli ve varlıkta, bilhassa canlılar açısından asıl olan bir vak’adan mutlaka
bahseder, hele hele evrim, bazı safdillerin iddia ettiği üzere, Allah’ın canlı
hayatı yaratmadaki icraatının perdesi olmuş bulunsa idi, bunu, âyetlerinden biri
olarak mutlaka defalarca nazara verirdi. Oysa Kur’ân, insanı anlatmaya
doğrudan doğruya Hz. Âdem ve Havva ile başlamakta ve evrime hiçbir şekilde
temas etmemektedir. Bazıları, İnsan veya Dehr sûresi olarak anılan sûrenin ilk
âyeti olan, اًروُكْذــَم اًئْیـَـش  ْنـُكَي  ْمـَل  ِرْھَّدــلا  َنـِم  ٌنـیِح  ِناَـسْنِْإلا  َىلَع  ىٰتَأ  ْلـَھ 
“İnsanın üzerinden, anılır bir şey olmadığı çok uzun bir zaman geçmedi
mi?”19 âyetini, güya evrime delil zannediyorlar. Oysa bu, onun aksine delildir
ve insan yaratılmadan önce geçen çok uzun zaman zarfında ortada insan diye bir



şeyin olmadığını belirtmektedir. Evrim iddialarının yoğunluğu karşısında az
sarsıntı yaşayan bazıları, bu âyeti, o uzun zamanda insandan bir eserin olduğu,
ama henüz onun insan şeklinde anılmadığı şeklinde anlamaktadırlar ki, böyle
bile olsa, insan Allah’ın ilminde, yani ilmî vücut olarak ve kader planında
vardı ki, bunun biyolojik bir yanı yoktur. Âyete bir başka yaklaşımla, eğer
insana bütün kâinatın çekirdeği olarak bakacak olursak, bu, daha çok insanın
mahiyetine ait bir husustur. Ayrıca, çekirdek, bütün varlıktan, varlık ağacından
öncedir ki, bu, evrimi bütün bütün nakzeder.

2. ُنوـُكَیَف ْنُك  َُهل  َلاـَق  َّمُث  ٍباَرُت  ْنِم  ُهََقلَخ  َمَدٰا  ِلـَثَمَك  ّللا  ِهـٰ َدْـنِع  ىٰـسیِع  َلـَثَم  َِّنإ 
“Allah yanında İsa’nın durumu, aynen Âdem’in durumu gibidir. Allah,
Âdem’i topraktan yaratıp, ona ‘Ol!’ dedi, o da derhal oluverdi.”20

Hz. İsa’nın yaratılışı mevzuunda insanlar şüpheye düşüp, onun babasız nasıl
dünyaya geldiğini sorgulamaya başlayınca, Kur’ân, bu âyetiyle meseleye
açıklık getirmiş ve ilk insanın yaratılışı konusunda da bir kapı daha açmıştır.
Yani, nasıl Hz. İsa’nın dünyaya gelmesi âdiyat (herkesin tâbi olduğu kanunlar)
çerçevesinde gerçekleşmemiş, buna mukabil o, bir mucize eseri olarak babasız
dünyaya gelmiştir ki, bunda şaşılacak bir şey yoktur; çünkü, aynı şekilde, Hz.
Âdem de mucize eseri olarak dünyaya gelmişti. Kaldı ki, Hz. Âdem’in annesi
de yoktu. Demek ki Allah, dilediğini dilediği şekilde yapar; O, her şeye
kadirdir. Fakat biz, O’nun icraatını kavrayalım ve dünyada hayatımızı
sürdürebilelim diye O, icraatının üzerine sebepler ve kanunlar örtüsünü
geçirmiş, böylece hâdiselere zahirî bir yeknesaklık ve devam vermiştir. Yoksa,
hayat olmazdı. Bazen de O, hikmetine ve bir sebebe binaen bu örtüyü yırtar ve
öyle icraatta bulunur. Biz, O’nun bu icraatına mucize diyoruz. İşte, Hz. İsa gibi,
Hz. Âdem’in yaratılışı da bir mucizedir. Öyle evrimcilerin iddia ettiği gibi,
belli bir sürece, kanunlara, mutasyonlara, adaptasyonlara bağlı olarak
gerçekleşmemiştir.

Kur’ân, anlaşılması zor, müteşabih ve mücerret gerçekleri çok defa
temsillerle ve benzetmelerle anlatır. Benzetmede ise, benzeyenle kendisine
benzetilen arasında, birbirine misal olacak şekilde yakınlık bulunmalıdır. İşte,
Hz. İsa’nın babasız olarak dünyaya geldiğine inanmak istemeyenler, Hz.
Âdem’in yaratılışına bakmalıdırlar. Hz. Âdem’in de babası yoktu, hatta annesi
de yoktu. Buna inanıp da, Hz. İsa’ya inanmamak olmaz.

Demek oluyor ki insanlar, evrim iddialarına gelinceye kadar Hz. Âdem’in



Allah tarafından yaratıldığına ve onun yaratılışının mucize olduğuna
inanıyorlardı ki, Kur’ân, Hz. İsa’nın da mucizevî yaratılışına misal olarak Hz.
Âdem’in yaratılışını vermektedir. Bir meçhul, bir başka meçhulle anlatılmaz;
ancak bir malûmla anlatılır. Beşer tarihinde insanlık Hz. Âdem’i baba olarak
tanımış, dinler tarihi, Hz. Âdem’den bahsetmiş ve Darvin’e kadar hiç kimse
bunun aksine bir şey söylememiş, ancak Darvin’den sonradır ki, insanlığın
babası olarak nesnas, maymun gibi varlıklar öne sürülmeye başlanmıştır. Bu
âyet de, Hz. Âdem’in insanlığın babası olduğunu ve Allah tarafından mucizevî
şekilde yaratılmış bulunduğunu açıkça ifade etmektedir.

3. اَِذإَف  ٍنوُنْـسَم ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاَصْلـَص  ْنِم  اًرََـشب  ٌِقلاَخ  ّيِِنإ  ِةـَكِئَۤالَمِْلل  َكُّبَر  َلاَق  ِْذإَو 
َنيِدـِجاَس َُهل  اوُعَقَف  يِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخََفنَو  ُهُتْيَّوَـس   “Ve hani Rabbin meleklere:

‘Ben, kuru çamurdan, şekillenmiş bir çamurdan bir beşer yaratacağım. Bu
itibarla, Ben onu düzenlediğim, insan şekline koyduğum ve içine ruhumdan
üflediğim zaman, derhal onun için (inkıyat) secdesine kapanın!’ demişti.”21

Âyetler, Hz. Âdem’in toprak, çamur, çamurdan alınmış bir  öz, kokuşmaya
hazır ve kendisine şekil verilmiş bir balçık ve balçıkken şekillenip kupkuru bir
hâl almış bir nesneden yaratıldığını ve düzenlenip, insan şekline konduğunu,
bundan sonra da kendisine İlâhî ruhtan nefhedildiğini anlatmaktadır. Bir hadis-i
şerifte Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve selem), Âdem’in bütün yeryüzünün
toprağından, bir bakıma yeryüzündeki elementlerden süzülerek (tasfiye)

yaratıldığını ifade eder ki,22 belki burada balçıktan kasıt bir protein çorbası
veya bir macun olabilir. Ayrıca bu süzmeden  dolayı Hz. Âdem’e, “süzülmüş”
mânâsına “Safiy” ve “Safiyyullah” deriz.

Gerek önce verdiğimiz âyetlerde, gerekse bu son âyette anlatılanlara
baktığımızda, Hz. Âdem’in toprak ve suyun, yani yerin elementlerinin dışında
bir menşee dayanmadığını, onun solucan, kurbağa, kuş, at, maymun gibi
devreler geçirmediğini görürüz. Nasıl her bir insan, “atılmış, hakir bir su”daki
nutfe, yani spermin anne karnında bir yumurtayı döllemesi neticesi merhaleden
merhaleye geçerek yaratılıyor ve bu yaratılışın bir safhasında ona ruh üfleniyor,
nasıl her bir insanın maddî temeli bu şekilde hava, su ve topraktan gelen
elementlere dayanıyor, Allah (celle  celâluhu), Hz. Âdem’i de aynı şekilde,
fakat bir anne ve baba olmadan, yine yerin, hava, su ve toprağın elementlerini
süzerek, onlardan, neticede insanın fiziğini teşkil edecek bir öz alarak ve bir
devrede ona ruh nefhederek yaratmıştır. Esasen, yine nasıl Kur’ân, Hz. İsa ile



Hz. Âdem arasında, biri babasız, diğeri hem babasız hem annesiz23 yaratıldığı
için, yaratılışlarının mucize olması açısından münasebet kuruyor, aynı şekilde,
Hz. Âdem ile sonra gelen bütün insanların yaratılışları arasında, Hz. Âdem’in
babasız ve annesiz yaratılmış olması dışında, çok fark yoktur. İkisi de temelde
toprak, su ve havadan süzülmüş, biri babanın sulbünde sperm ve annenin
rahminde yumurta hâline gelmiş, diğeri ise, anne rahmi vazifesi gören bir
mekânda hayata hazırlanmıştır.

4. اَھَجْوَز اَـھْنِم  ََقلَخَو  ٍةَدـِحاَو  ٍسَْفن  ْنِم  ْمُكََقلَخ  يِذَّلا  ُمُكَّبَر  اوُـقَّتا  ُساَّنلا  اَـھُّيَأ  َي  اـۤ
ًءاَِۤسنَو اًرِیثَك  ًـالاَجِر  اـَمُھْنِم  َّثَبَو   “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve

ondan da eşini yaratıp, o ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türeten
Rabbinize karşı gelmekten sakının.”24

Kur’ân, bütün insanların ilk atası olarak “ ٍةَدـِحاَو ٍسَْفن   –tek bir nefis”
demekle, bir atalar silsilesini reddetmektedir. Burada tek bir nefis tabirinin
kullanılması ve eşinin ondan yaratıldığının kaydedilmesi, aşağıdaki dipnotta
yaptığımız açıklama ve âyetlerde de ifade olunan her şeyin çift yaratıldığı
gerçeği çerçevesinde değerlendirilmelidir. Ne bu tek nefis, ne de onun, aynı
insanî mahiyete sahip eşi, bir teselsülün, bir zincirin, bir tekâmül halkasının bir
dânesi, bir halkası değildir. O, başlı başına yaratılmış bir nev’in (tür) babası,
hanımı da aynı nev’in anasıdır.

Kur’ân-ı Kerim’de yaratılışla alâkalı diğer bazı
ayetlerin mealleri

“Kasem olsun Biz, insanı çamurdan bir hülâsadan yarattık.”25

“Biz, her canlı nesneyi sudan yarattık.”26

“Bir vakit Rabbin meleklere: “Ben” dedi, “çamurdan bir  beşer
yaratacağım. Onu iyice biçimlendirip ona Ruhumdan üfleyince, hep
birden ona (inkıyad) secdesi ediniz. Meleklerin hepsi secde ettiler; fakat
İblis etmedi. O kibirlendi ve tam kâfir kesildi.”27

“İnsanı bir parça sudan yaratıp, soy ve evlilik bağından oluşan bir
sülâle hâline getiren de O’dur. Senin Rabbin her şeye kadirdir.”28

“Allah, sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra sizi çift çift
yaptı...”29



“O, sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel, bir ömür süresi tayin
edendir. Bir de O’nun katında muayyen bir ecel vardır. Hâlâ, tutup
şüphe ediyorsunuz!”30

“Sizi bir tek nefisten inşâ eden O’dur. Sonra sizin için, bir kalacak yer,
bir de emanet olarak duracak yer vardır. Biz, âyetlerimizi, anlayan
kimseler için açıkça bildirdik.”31

“(Allah), yarattığı her şeyi güzel ve muhkem yapıp, insanı yaratmaya
çamurdan başladı. Sonra onun neslini, önemsiz bir suyun özünden
(meni) üretti. Sonra ona en uygun şeklini verdi, ona ruhundan üfledi ve
sizin için kulaklar, gözler, gönüller var etti. Ne az şükrediyorsunuz!”32

“(Allah), insanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı.”33

Hadis-i şeriflerde yaratılış
1.Buhari, Müslim, ittifakla Ebû Hüreyre’den rivayet ediyorlar: Allah

Resûlü, şöyle buyurmaktadır: “Kadınlara hayır tavsiye edin, hayırhâh olun.
O, eğe kemiğinden (eğri kemikten) yaratılmıştır.”34

Hadiste açıkça görüldüğü gibi, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem),

Havva’nın yaratılışını bir tekâmüle bağlamıyor.35

2.İbn Asakir’in rivayet ettiği bir başka hadis-i şerifte Kâinatın Efendisi şöyle
buyuruyor: “Sizin babanız Âdem, bir hurma ağacı gibi 60 zira boyunda
idi.”36

Allah Resûlü, insanın ilk atası olarak, tevil gerektirmeyecek bir açıklıkta Hz.
Âdem’i nazara vermektedir.

3.Tirmizî, Ebû Dâvûd ve Ahmed İbn Hanbel, Ebû Musa el-Eş’arî’den şu
hadisi naklediyorlar: “Allah, Âdem’i (yaratmak için,) bütün yeryüzünden bir
“avuç dolusu” aldı ve öyle yarattı.”37

Bu hadisten de anlaşılıyor ki, Âdem’in menşei, bütün yeryüzünden alınan
âdeta bir mürekkep macundur. Allah (celle celâluhu), terkibini yaparak,
bununla Hz. Âdem’i meydana getirmiştir.

4.İmam Müslim ve Ahmed İbn Hanbel’in Hz. Enes’ten rivayet ettiği bir
hadiste de şöyle buyrulur: “Allah, Âdem’i yarattıktan sonra dilediği kadar
bıraktı. İblis de ona bakıp, onun etrafında kötü hayaller kurmaya başladı;



onu boş görünce de, onun kendisine mâlik olamayacak bir mahlûk olduğunu
anladı.”38

Bu hadis-i şerifte de, evrimi ima edecek en küçük bir ifadeye
rastlanmamaktadır. Hadis, yaratılış safhalarında Âdem iskelet hâlinde iken
İblis’in ona bakıp, onda çok boşluklar gördüğünü ve bunlardan dolayı, insanın
kendisine hâkim bir yaratık olamayacağı sonucuna vardığını belirtmektedir. Bu,
son derece mânâlı bir nokta olup, nasıl göğsümüzün sol yayındaki biyolojik
kalb ile, mânevî hayatımızın merkezi olan kalb arasında münasebet var, aynı tür
münasebet, insanın bütün fizyolojik yapısıyla, karakteri ve huyları arasında da
olabilir. Hadis, insandaki karakter zaaflarına ve onda, terbiye edilmediği
takdirde her biri mânevî yıkıma götürecek hırs, şehvet, öfke, kandırıcılık gibi
duygu ve kuvvelere dikkat çekmektedir.

5-Nesâî, İbn Hibban ve Hâkim, Hz. Enes’ten şu hadisi naklediyorlar: “Allah,
Âdem’e Kendi ruhundan nefhettiği zaman, (değişik bir rivayette: Allah, Hz.
Âdem’i yaratıp da, (nefhettiği) ruh başına ulaşınca) Âdem aksırıverdi. Ve
arkasından, ‘El-hamdülillâhi Rabbilâlemin!’ dedi. Allah da ona,
‘Yerhamukellah!’ diye mukabelede bulundu.”39

Buhari ve Müslim’de de şu rivayeti okuyoruz: “Allah Teâlâ Hazretleri, Hz.
Âdem’i (Aleyhisselâm) Kendi sureti üzere (yani, bütün isimlerinin tecelli
merkezi) ve boyunu da 60 zira olarak yarattı ve: ‘Git, şu oturan meleklere
selâm ver, onların seni nasıl  selâmlayacaklarına da dikkat et, dinle. Zira o
selâm, senin ve zürriyetinin selâmı olacaktır.’ buyurdu. (Bunun üzerine Âdem
onlara gidip): ‘Es-selâmü aleyküm!’ diye selâm verdi. Melekler: ‘Es-Selâmü
aleyke ve rahmetullahi!’ dediler; selâma mukabele ederken ‘ve
rahmetullahi’yi ilave ettiler. (Ahiret’te) Cennet’e giren Hz. Âdem gibi, yani
(boyu 60 zira) olacak. İnsanlar, şu ana kadar (boyca) hep eksilmektedir.”40

Bu rivayetlerde de açıkça görüldüğü gibi, Âdem (aleyhisselâm) bir canlının
devamı olarak meydana gelmiyor; aksine, kendisi bir başlangıç olarak
yaratılıyor. Hayat kendisine nefhedilince aksırıyor; aksırınca “El-hamdülillâhi
Rabbilâlemin!” diyor. Demek o dakikaya kadar teneffüs edilmiş bir hava,
konuşulmuş bir söz, hitap edilmiş bir muhatap olmadığı gibi, tabiatıyla insan ve
insanlık namına canlı bir ceset de yoktu. İnsanlık adına her şey, Hz. Âdem’le
başladı.

6.Ahmed İbn Hanbel, Ebû Hüreyre’den şu hadisi nakleder: “İnsanlar,



Cennet’e Hz. Âdem’in yaratıldığı şekilde girecekler. O, çıplak, kılsız, genç,
beyaz tenli, dalgalı, sürmeli gözlü ve boyu 60 zira, eni ve sırtı da 7
ziradır.”41

“Zira”, bir insanın parmak uçlarından dirseğine kadar olan mesafedir. Hz.
Âdem, işte bu ölçü ile 60 zira boyunda ve sırt itibarıyla 7 zira enindeydi.

Kitab-ı Mukaddes’te yaratılış
Ve iki cümle hâlinde Tevrat’ın Tekvin babından arz edeyim: “Rab Allah,

yerin toprağından adamı yarattı ve onun burnuna hayat nefesini üfledi ve
adam yaşayan bir canlı oldu.”42 Havva’nın yaratılışı da şöyle anlatılır:
“Adamın yalnız olması iyi değildir; kendisine uygun bir yardımcı
yapacağım.... Ve Rab Allah, adamın üzerine derin bir uyku getirdi ve o
uyudu; ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı ve yerini etle kapadı; ve
Rab Allah, adamdan aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaptı, ve onu
adama getirdi.”43

Evet, Kur’ân gibi, Kitab-ı Mukaddes ve diğer bütün ilâhî kitaplar da, ilk
insanın bizzat Allah tarafından ve yerin elementlerinden yaratıldığını belirtir ve
bütün din mensupları, buna böyle inanırlar. Yani Darvinizm’in iddia ettiği gibi,
bir evrim söz konusu değildir ve insan, evrimleşerek bugünkü şeklini
almamıştır.
1 Nahl sûresi, 16/66.

2 Nahl sûresi, 16/66.

3 En’âm sûresi, 6/125.

4 Hicr sûresi, 15/22.

5 et-Taberî, Câmiu’l-beyân 14/20.

6 Hûd sûresi, 11/40; Ra’d sûresi, 13/3; Zâriyât sûresi, 51/49; …

7 Nûr sûresi, 24/43.

8 Zâriyât sûresi, 51/47.

9 Âl-i İmrân sûresi, 3/59; Kehf sûresi, 18/37; Hac sûresi, 22/5; …

10 En’âm sûresi, 6/2; A’râf sûresi, 7/12; Secde sûresi, 32/7; …

11 Mü’minûn sûresi, 23/12.

12 Hicr sûresi, 15/26, 28, 33.

13 Rahman sûresi, 55/14.

14 Mü’minûn sûresi, 23/12.

15 Enbiyâ sûresi, 21/30.



16 Hicr sûresi, 15/26.

17 Hicr sûresi, 15/29.

18 Bakara sûresi, 2/35.

19 Dehr sûresi, 76/1.

20 Âl-i İmrân sûresi, 3/59.

21 Hicr sûresi, 15/28-29.

22 Bkz.: Tirmizî, tefsîru sûre (2) 1; Ebû Dâvûd, sünnet 16; Ahmed İbn Hanbel, el-Müsned 4/400, 406.
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NETİCE
Baştan buraya kadar arz etmeye çalıştığım hakikat şudur:
Dünden bugüne, bugünden yarına bir kısım ilmî mahfillerde, bazı ilim

adamlarının kitaplarında, onların ağızlarında ne ölçüde ihtimamla dolaşırsa
dolaşsın, evrim teorisini teyit edecek sağlam bir mesnet, sağlam bir delil
yoktur. İnsanı maymuna bağlayacak müstehâseler (fosiller) bulunamamıştır. Bir
kısım fosillerde sahtekârlıklar yapılmış, bir kısım fosilleri de farklı yerlerden
derleyip toparlamışlar, eksik kısımlarını da hayallerine göre monte etmişlerdir.
Genetik, bu işi reddetmektedir.

DNA’nın muhteşem bir ilim ve kudret gerektiren yapısı, her türlü tesadüfü ve
şuursuz müdahaleleri tamamen ihtimal dışı bırakmaktadır. Şimdiye kadar delil
diye ileri sürülen şeyler, ya yine birer faraziyeden veya çok zorlamalı
tevillerden ibarettir ve teorideki bütün boşluklar, hayalî kurgularla
doldurulmaktadır. Bir kısım benzerliklerden yola çıkılarak ileri sürülen
iddialar ise, varlıklarda yapıyı öne alıp, fonksiyonlarına, hayattaki vazifelerine
bakmadan yapılan değerlendirmelerdir ve hiçbiri delil olucu mahiyette
değildir.

İşin can alıcı noktası, bunları bulduk diyenler, delil olarak ileri sürenler,
bütünüyle evrime inanmış çevreler olup, iddialarının tamamı incelemeye
muhtaçtır. Nasıl tesadüflerin varlıkta en küçük bir yeri yoksa, aynı şekilde, bir
canlının kendi kendine yoktan var olması da mümkün değildir. Pastör’ün
denemeleri gibi, bu konuda yapılan daha geniş, daha çaplı denemeler de, kendi
kendine var oluşu, yani Abiyogenezi reddetmektedir. Farz-ı muhal, birtakım
şartlar gereği bir canlıda kısmî değişiklikler olsa bile, bunlar hiçbir zaman bir
türe dönüşmeye menşe’ olamayacağı gibi, şimdiye kadar böyle bir vakaya da
rastlanmamış olup, bu değişiklikler de, o canlının mahiyetinin müsaadesi
sebebiyledir. Canlıların yapısı, kromozomları, hücrenin koruyuculuğu ve dıştan
müdahaleyi reddediciliği gibi faktörler de, esasen dönüşme ihtimaline kat’iyen
kapı açmamaktadır. Bunlardan başka, bütün edyan-ı sâlife (geçmiş dinler),
bütün peygamberler, bütün mukaddes kitaplar, her şeyin, tabiî bu arada insanın
da, Allah tarafından yaratıldığını açıkça ifade etmekte ve evrime kapı
aralamamaktadır.

Saham olmadığı gibi, çok defa etraflı ve derin anlatılabilecek bir meseleyi,
sadece ana çizgileri ve gözden kaçırılan bazı hususlarla birlikte izaha çalıştım.



Aczimi, fakrımı, bunlara rağmen meselenin ehemmiyetini şefaatçi yaparak,
Cenâb-ı Hak’tan gayretli ve hakikat ehli ilim adamlarının konuyu enine boyuna
incelemelerini, nesillerin, inkâr-ı Ulûhiyet adına sürekli gündemde tutulan bu
dogma ile aldanıp gitmekten korunmada üzerlerine düşen vazifeyi yapmalarını
diliyorum. Batıda ve evrimci çevreler tarafından yazılmış kitapların yerine,
hakikate dayanan ve hakikati söyleyen kitapların telif edilmesinin zamanının

gelip geçmekte olduğu kanaatindeyim.1

1 Müellifin evrim konusuyla ilgili sorulan bir soruya verdiği cevap için bkz: M.F. Gülen, Asrın Getirdiği
Tereddütler 4/250.
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